ഐതിഹയമാല
രചന: െകാ.ാര/ിൽ ശ2ു4ി (1909-1934)
http://ml.wikisource.org/wiki/Aithihyamala
േകരള/ിൽ 7ചാര/ിലു8ായിരു: ഐതിഹയ;െളലലാം സ?ാദിAു േചർ/്
എ.ു ഭാഗ;ളിലായി 25 വർഷ;ൾJിടയിലായി (1909 മുതൽ 1934 വെര)
െകാ.ാര/ിൽ ശ2ു4ി രചിA ബൃഹNOPമാണ് ഐതിഹയമാല.

ഐതിഹയമാല/7Rാവന
മലയാളഭാഷയുെട പരിTാരാഭിവൃUികൾJായി സർVാWനാ
പരിXമിAുെകാ8ിരു: മഹാനും ‘മലയാളമേനാരമ’ പYം, ‘ഭാഷാേപാഷിണി’
മാസിക എ:ിവയുെട നിർZാതാവുമായ പേരതനായ െക. ഐ. വർഗീസുമാ\ിള
അവർകൾ േകാ.യ/ു വ:ു ^ിരതാമസം തുട;ിയ കാലം മുതൽ ആജീവനാaം
അേbഹം ഭാഷാവിഷയമായി െചcി.ുd പരിXമ;െളലലാം എെ:Jൂടി ഒരു
ഭാഗഭാJാJിെവAുെകാ8ാണ് ഇരു:ിരു:െത:ുd വാRവം അേbഹെ/യും
എെ:യുംപhറി അറിവുdവർെJാെJ അറിയാവു:താണ്. ഞ;ൾ
ര8ുേപരുംകൂടി മേനാരമ ആ\ീസിലിരു:ു പYസംബkമായും മhറും ഓേരാ:്
എഴുതുക, വായിJുക, തിരു/ുക മുതലായി അ::ു തീർേJ8ു: േജാലികൾ
െചcു തീർ/ാൽ പകേല നാലുമണിJുേശഷം കുറAു സമയം ൈസവരസലലാപം
െചcു വിXമിJു:തിനുകൂടി അേbഹം നിpയിAിരു:ു. ആ സമയ/്
അേbഹ/ിെqയും എെqയും േrഹിതsാരും സരസsാരുമായി ചില
മാനയsാർകൂടി വ:ുേചരുകയും പതിവായിരു:ു. അ;െന ഞ;ൾ എലലാവരുംകൂടി
ചില േനരേ?ാJുകളും ഫലിത;ളും പറuു രസിAുെകാ8ിരു: മേUയ
7സംഗവശാൽ ഒ:ുര8ു ദിവസം ഞാൻ ചില ഐതിഹയ;ൾ പറയുകയും അവ
വരുഗീസുമാ\ിള അവർകൾJു വളെര രസിJുകയും അതിനാൽ പിെ:യും
ചിലേ\ാൾ വലല ഐതിഹയ;ളും പറയു:തിന് അേbഹം ആവശയെ\ടുകയും ഞാൻ
പറയുകയും െചcു. wേമണ മിJവാറും അെതാരു പതിവായി/ീരു:ു. അ;െന
കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ ഒരു ദിവസം മിxhറർ വറുഗീസുമാ\ിള, “ഈ
ഐതിഹയ;െളലലാം ഇ;െന െവറുെത പറuുകളuാൽ േപാരാ, ഇവയിൽ
അേനകം േനരേ?ാJുകളും അതിശേയാzികളും അസംബk;ളും ഉെ82ിലും
നാം അറിuിരിേJ8ു:വയായ പല ത/വ;ളും സാരാംശ;ളുംകൂടിയു8്.
അതിനാൽ ഇവെയലലാം ഒെ:ഴുതണം. നമുJു മേനാരമയിലും
ഭാഷാേപാഷിണിയിലുമായി 7സിUെ\ടു/ാം. ഏതു തരം വായനJാർJും
ഈവക ഐതിഹയ;ൾ രുചിJാെതവരുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. സാരാംശ;ൾ
OഹിJാൻ ശzിയുdവർ അവെയ OഹിJും. അതിലലാ/വർ
േനരേ?ാJിനായിെ.2ിലും ഈവക ഉപനയാസ;ൾ വായിJാെത ഇരിJുകയിലല”
എ:ു പറയുകയും മhറു ചില മാനയsാർ അതിെന അനുസരിAു പറയുകയും െചcു.
അതിെqേശഷം യഥാവസരം ഞാൻ ചില ഐതിേഹയാപനയാസ;ൾ എഴുതാനും
മിxhറർ വർഗീസുമാ\ിള അവെയ യഥാേയാഗയം ‘മേനാരമ’യിലും ‘ഭാഷാേപാഷിണി’
മാസികയിലുമായി 7സിUെ\ടു/ാനും തുട;ി. ആ േശഖര/ിൽ ഞാൻ

എഴുതിയ ‘പറയിെപhറ പaിരുകുലം’ എ: ഉപനയാസം 1073-ൽ കുംഭം, മീനം, േമടം
എ:ീ മാസ;ളിെല ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയിൽ േചർ/ു
7സിUെ\ടു/ിയിരു:ു. അതിെന\hറി ആയിട•് ഒരു ‘േയാഗയൻ’ ഒരു
വർ/മാനപY/ിൽ, “ഭാഷാേപാഷിണീസഭവകമാസിക മിxhറർ
വറുഗീസുമാ\ിളയുെടയും െകാ.ാര/ിൽ ശ2ു4ി അവർകളുെടയും തറവാ.ുവക
അലലാ/തിനാൽ േകവലം നി€ാര;ളും യാെതാരുപേയാഗവുമിലലാ/വയുമായ
‘പറയിെപhറ പaിരുകുലം’ എ:ും മhറുമുd ഉപനയാസ;ൾ അതിൽ േചർJു:തു
നയായമലല. മിxhറർ ശ2ു4ിയുെട ഈവക േലഖന;ൾ 7സിUെ\ടു/ിയതിേലJു
െചലവായി.ുd കടലാ€ുകളുെട വിലയും അAടിJൂലിയും ശ2ു4ി
അവർകളിൽനി:് ഈടാJി, ‘േകരളപാണിനീയ’െ/\hറിയും മhറും െ7ൗഢ;ളായ
േലഖന;െളഴുതു: േശഷഗിരി7ഭു അവർകൾJു െകാടുേJ8താൺ” എ:ു
7RാവിAിരിJു:തായി ക8ു. എ2ിലും അതിനുമു?ായി/െ: േകരളവർZ
വലിയ േകായി/?ുരാൻ സി. എ€്. ഐ തിരുമന€ുെകാ8ു മുതലായ പല
മഹാsാരും െ7ൗഢേലഖനകർ/ാവായ േശഷഗിരി7ഭു എം. ഏ.
അവർകൾതെ:യും മിxhറർ വറുഗീസുമാ\ിളയുെട േപർJ് “െകാ.ാര/ിൽ
ശ2ു4ി അവർകൾ എഴുതു: ‘പറയിെപhറു പaിരുകുലം’ മുതലായ േലഖന;ൾ
സരസ;ളും സാരസംയുz;ളുമായിരിJു:ു. ഈ വക ഐതിഹയ;ൾ ഒരു
കാല/ു വളെര വിലയുdവയായിരു:തും ഇവയിൽ നി:് നമുJ് അേനകം
ത/വ;ൾ OഹിJാവു:തുമാണ്. അതിനാൽ മിxhറർ ശ2ു4ിെയ ഉ„ാഹി\ിA്
ഈ വക േലഖന;ൾ കഴിയു:തും വിRരിA് എഴുതിJാൻ നി;ൾ XമിAാൽ
െകാdാം” എ:ും മhറും എഴുതിയ…Aിരു: അേനകം എഴു/ുകൾ ഞാൻ
ക8ി.ുdതിനാൽ േമ†റu ‘േയാഗയ’െq അഭി7ായ7കടനം എനിJ്
ഇ‡ാഭംഗ/ിേനാ നിരു„ാഹതേ•ാ കാരണമായി.ിലല. അതിനാൽ വീ8ും ഞാൻ
ഓേരാ:് എഴുതിെJാ8ും മിxhറർ വറുഗീസുമാ\ിള അവെയ
7സിUെ\ടു/ിെJാ8ുമിരു:ു.
മേനാരമയിേലJ് എ:ുേbശിA് എഴുതു: േലഖന;ൾ പY/ിെന
^ലെദൗർലഭയം വിചാരിA് ഞാൻ അധികം വിRരിJാെത ചുരുJി എഴുതു:തു
ക8ി.് ഒരിJൽ മിxhറർ വറുഗീസുമാ\ിള, “ഈ വക ഐതിഹയ;ൾ ചുരുJി
എഴുതിയാൽ ന:ായിരിJുകയിലല. കഴിയു:തും വിRരിAുതെ: എഴുതിെJാളൂ.
പY/ിൽ ^ലം മതിയാകാെത വ:ാൽ രേ8ാ മൂേ:ാ ലJ;ളിലായി തുടെര
േചർ/ു 7സിUെ\ടു/ാമേലലാ. ഇവെയലലാംകൂടി േചർ/് ഒടുJം ഒരു
പുRകമാJി 7സിUെ\ടു/ണെമ:ുകൂടി ഞാൻ വിചാരിAി.ു8്. അതിനാൽ
ഒ.ും ചുരുJണെമ:ിലല” എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ഞാൻ “ഇതു

പുRകമാJണെമ2ിൽ എലലാം മാhറിെയഴുതണമേലലാ. ഇേ\ാൾ ഞാൻ ഇവെയലലാം
േലഖനരീതിയിലാണേലലാ എഴുതിയിരിJു:ത്” എ:ു പറuു. അതിന് വറുഗീസ്
മാ\ിള അവർകൾ, “മാറിെയഴുതുകെയാ:ും േവ8. പുRകമാകുേ?ാൾ കുറAുകൂടി
െ7ൗഢതയും അർ‰ഗാംഭീരയവും ചമŠകാരവുെമാെJ ഉ8ായിരു:ാൽ
െകാdാം. എ2ിലും ഈ രീതിയിൽ/െ: ഇരു:ാലും േപാെര:ിലല. പിെ:
പുRകമായി അAടിJു: കാല/ു വലലതും തിരു/ണെമ:ു േതാ:ിയാൽ
നമുJ് അ;ിെനയും െച‹ാമേലലാ. അെതാെJ അേ\ാൾ നിpയിJാം. ഇേ\ാൾ
ഈ രീതിയിൽതെ: കഴിയു:തും വിRരിെAഴുതിേJാളൂ; അതു മതി” എ:ാണ്
മറുപടി പറuത്. അതിനാൽ ഞാൻ അതി†ിെ: എഴുതിയ ഉപനയാസ;ൾ എലലാം
ചുരുJാെതയും മുൻരീതിയിൽ/െ:യുമാണ്. എ2ിലും വറുഗീസുമാ\ിള
അവർകളുെട അകാല നിരയാണം നിമി/ം എെq ഉപനയാസ;ൾJു പുRകരൂേപണ
പുറ/ുവരാനുd ഭാഗയം ഏതŠകാലപരയaം സിUിAി.ിലല. മിxhറർ
വറുഗീസുമാ\ിളയുെട വിേയാഗേ/ാടുകൂടി ഈവക ഉപനയാസ;െളഴുതുവാൻ
എനിJ് തീെര ഉ„ാഹമിലലാെതയായി. എ2ിലും ചില ഉപനയാസ;ൾ അതിൽ
പി:ീടും ഞാൻ എഴുതീ.ു8്. വറുഗീസുമാ\ിള അവർകൾ കുറAുകാലംകൂടി
സവ^ശരീരനായി ജീവിAിരുെ:2ിൽ ഞാൻ ഈവക ഉപനയാസ;ൾ
ഇതിലധികമായി എഴുതു:തിനും അവെയലലാം ഇതിനുമു?ു പുRകാകൃതിയിൽ
പുറ/ുവരു:തിനും ഇടയാകുമായിരു:ു എ:ുdതിനു സംശയമിലല.
വറുഗീസുമാ\ിള അവŒകൾ കഴിuതിെq േശഷം ഈ ഉപനയാസ;ൾ
പുRകരൂേപണ അAടിAു 7സിUെ\ടു/ണെമേ:ാ ആെര2ിലും
7സിUെ\ടു/ുെമേ:ാ ഉd വിചാരം ഒരിJലും േലശംേപാലും
എനിJു8ായിരു:ിലല.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഇJഴിu മകരമാസ/ിൽ ‘ല•ീഭായി’ എ:
മാസികയുെട മാേനജരായ െവdാ•ൽ നാരായണേമേനാനവർകൾ എെq ഈവക
ഉപനയാസ;ൾ അേbഹം 7സിUെ\ടു/ിവരു: ‘ല•ീഭായിOPാവലി’യിൽ
േചർ/ു പുRകരൂേപണ 7സിUെ\ടു/ു:തിന് എനിJ് സZതമുേ8ാ എ:്
എേ:ാട് എഴുതിേAാദിJുകയും അതിന് ഞാൻ സേaാഷസേമതം സZതിAു
മറുപടി അയAു െകാടുJുകയും െചcു. ഞാൻ മേനാരമയിലും
ഭാഷാേപാഷിണിയിലും മhറും എഴുതീ.ുd ഐതിേഹയാപനയാസ;െളലലാം
േശഖരിJു:തിന് അേbഹ/ിന് െസൗകരയമിലലാ/തിനാൽ അതുകൂടി ഞാൻ
െചcാൽ െകാdാെമ:് അേbഹം വീ8ും എഴുതി അയ•ുകയാൽ ഈ ഒ:ാംഭാഗം
പുRക/ിേലJ് ആവശയെ\. ഇരുപെ/ാ:് ഉപനയാസ;ൾ ഞാൻ ഉടെന
േശഖരിA് അയAു െകാടുJുകയും െചcു. എ:ാൽ എെq ഇതര കൃതികളുെട

ബാഹുലയം നിമി/ം അവെയ ആക\ാെട മാhറിെയഴുതി ശരിെ\ടു/ു:തിന്
എനിJ് സാധിAിലല. സവ†മായി ചില േഭദഗതികൾ വരു/ി wമെ\ടു/ു:തിനു
മാYേമ തരെ\.ുdൂ. അതിനാൽ വാചക രീതിയിലും മhറും ഇതിൽ കാണു:
നയൂനതകൾ സŽന;ളായ വായനJാർ •മിAുെകാdുെമ:ു വിശവസിJു:ു.
ഇYയും പറuുെകാ8് ‘ഐതിഹയമാല’ എ: ഈ പുRക/ിൽJാണു:
ഉപനയാസ;ൾ ഞാൻ പലേ\ാഴായി എഴുതുകയും മലയാളമേനാരമ,
ഭാഷാേപാഷിണി മാസിക മുതലായവയിൽ േചർ/ു 7സിUെ\ടു/ുകയും
െചcി.ുdവയാെണ:ും ഇവെയ ഇേ\ാൾ ഇ7കാരം അAടി\ിAു
പുറ/ിറJീ.ുdത് ഭാഷാേപാഷണാർ‰ം പല 7കാര/ിൽ
പരിXമിAുെകാ8ിരിJു: എെq 7ിയമിYമായ െവdാ•ൽ
നാരായണേമേനാനവർകളാെണ:ും •‘മായി.ു8േലലാ. എ:ാൽ ഇതിൽ
ഇരുപെ/ാ:ാമതായി േചർ/ിരിJു: ‘കിട;ൂർ ക8േ2ാരൻ’ എ:
ആനെയJുറിAുd ഉപനയാസം ‘വിദയാവിേനാദിനി’ എ:ു 7സിUിേയാടുകൂടി
7ചരിAിരു: മാസികയിേലJ് ഞാൻ ‘ഭz7ിയൻ’ എ: േപരുവA്
എഴുതിയയ•ുകയും 1078 തുലാ/ിെല വിേനാദിനിയിൽ േചർ/ു
7സിUെ\ടു/ുകയും െചcി.ുdതാണ്. ഇ7കാരം ഞാൻ എഴുതുകയും
മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷിണിയിലും മhറും േചർ/ു 7സിUെ\ടു/ുകയും
െചcി.ുdവയും ഈ ഒ:ാം ഭാഗ/ിൽ ഉൾെ\ടാ/വയുമായി ഇനി ചില
ഉപനയാസ;ൾകൂടിയു8്. ഈ ഒ:ാംഭാഗം വായനJാർJു രുചിJു:പ•ം
അവെയലലാംകൂടി േചർ/് ര8ാംഭാഗമായി ഒരു പുRകംകൂടി 7സിUെ\ടു/ാൻ
ഈ 7സാധകൻതെ: വിചാരിAി.ുെ8:ുd വിവരവും വായനJാെര
അറിയിAുെകാ8ും എെq ഈ ഉപനയാസ;െള ഇ7കാരം പുRകരൂേപണ
7സിUെ\ടു/ുകയും ഇതിൽ എെq ജീവചരിYസംേ•പംകൂടി
എഴുതിAുേചർJുകയും െചcി.ുdതിൽ 7സാധകെq േപരിൽ എനിJുd
കൃത’ത സീമാതീതമായിരിJു:ു എ:ുd വാRവംകൂടി 7RാവിAുെകാ8ും
ഈ 7Rാവനെയ ഇവിെട സമാപി\ിAുെകാdു:ു.

േകാ.യം
5-9-1084 (17-4-1909)

ഐതിഹയമാല/െച?കേ“രിരാജാവ്
പ8് െതJുംകൂർ രാജയ/് (ഇേ\ാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ)[1] ഏhറുമാനൂർ
താലൂJിൽ േചർ: കുമാരനലലൂർ പടിuാhറുംഭാഗ/്
'പുളിJൽെA?കേ“രി'എ:് ഇലലേ\രായി.് ഒരു ന?ൂതിരിയു8ായിരു:ു. ആ
ന?ൂതിരിയുെട ഇലല/് ഒരു കാല/് ഒരു ഉ4ിയും ആ ഉ4ിയുെട മാതാവായി.ു
വിധവയായ ഒരaർജനവുമലലാെത 7ായം തികu പുരുഷsാരാരും
ഇലലാെതയായി/ീർ:ു. ആ കുടുംബ/ിൽ അതികലശലായ
ദാരിദŒയവുമു8ായിരു:ു. ആ കുടുംബ/ിെല ഏകസaാനമായ ഉ4ി ഉപനയനം
കഴിuു ”•ചാരിയായി േവദാUയയനം െചcുെകാ8ു താമസിAിരു: കാല/്
ഒരു ദിവസം മUയാ–സമയ/് ആയുധപാണികളും അനയനാ.ുകാരുമായ
അuൂേറാളം നായsാർ കുമാരനലലൂർ വ:ുേചർ:ു. അവർ േകാഴിേJാ.ുരാജാവും
െകാAിരാജാവും തZിലു8ായ യുU/ിൽ പരാജിതsാരായി 7ാണര•ാർ‰ം
ഓടിേ\ാ: ൈസനികsാരായിരു:ു. ര8ുമൂ:ുദിവസമായി.ു ഭ•ണം
കഴിJാ—യാൽ അവർ അതയaം പരവശsാരായി/ീർ:ിരു:ു. അവർ
കുമാരനലലൂർ വ:േ\ാൾ ചില ”•ചാരികളായ ഉ4ികളും ചില ഉ4ിന?ൂരിമാരും
കുള/ിലിറ;ി മാധയ˜ിനം കഴിAു േകറിേ\ാകു:തായിJ8് അവരുെട
അടുJൽെA:് "ഞ;ൾ ഭ•ണം കഴിAി.് ഇേ:Jു ര8ുമൂ:ു ദിവസമായി.
എവിെടെA:് ആേരാടു േചാദിAാലാണ് ഞ;ൾJ് ഒരു േനരെ/ ആഹാരം
കി.ു:ത്?" എ:ു േചാദിAു. ചില ഉ4ിന?ൂരിമാരും ”•ചാരികളും അതു േക.ി.്
ഒ:ും മി8ാെത േപായി. ചിലർ തിരിuുനി:് "ഇതാ ആ പുറേകവരു:
”•ചാരിേയാടു േചാദിAാൽ മതി. അേbഹം നി;ൾJു ഭ•ണം കഴിJു:തിന്
എെa2ിലും മാർഗമു8ാJി/രാതിരിJുകയിലല. അേbഹം ധാരാളം സവ/ും
ഔദാരയവുമുd ആളാണ്" എ:ു പറuു. ഇവർ ഈ പറuതു
പരിഹാസമായി.ാെണ:ു ൈസനികർJു മന€ിലായിലല. അവർ ”•ചാരിയുെട
അടുJൽെA:് വ˜ിA് ത;ൾJു ഭ•ണ/ിനു വലലതും തരണെമ:്
അേപ•ിAു. ആ ”•ചാരി പുളിJൽ െച?കേ“രിയിെല ആയിരു:ു. ആ ഇലല/്
അJാല/ു വളെര ദാരിദŒയമായിരു:ു എ:ു മു?ു പറuി.ു8േലലാ. ഈ
ഭടsാെര തെq അടുJേലJു പറuയAതു തെq സഹപാഠികളിൽ
ചിലരാെണ:ും താൻ ദരി›നായിരിJു:തുെകാ8ു തെq േപരിൽ അവർJുd
പു‡ംനിമി/ം അവർ ഇ7കാരം െചcതാെണ:ും ആ ”•ചാരിJു മന€ിലായി.

ഉടെന അേbഹം തെq കഴു/ിൽ കിട:ിരു: പുലിനഖേമാതിരം അഴിA് ആ
ഭടsാർJു െകാടു/ി.്" നി;ൾ ഇതു െകാ8ുേപായി വിhറ് അരിയും
സാമാന;ളുെമലലാം വാ;ി,ഇ\ഴെ/ ഭ•ണം കഴിJണം;ൈവകുേ:രേ/Jു
ഞാൻ േവേറ എെa2ിലും മാർഗമു8ാJി/രാം. ഊണു കഴിAു നി;ൾ
േവഗ/ിൽ വരണം. കാണാെത െപാ•ളയരുത്" എ:ു പറuയAു.
ആ ഭടsാർ പുലിനഖേമാതിരം െകാ8ുേപായി വിhറ് അരി മുതലായവ എലലാം വാ;ി
ഭ•ണം കഴിJുകയും ഇ7കാരം ഔദാരയമുd ഈ ”•ചാരി
ഏതിലലെ/യാെണ:ും അേbഹ/ിെq ^ിതി ഏതു 7കാരമാെണ:ും മhറും
അേനവഷിAറിയുകയും െചcതിെqേശഷം അവർ േവഗ/ിൽ വീ8ും ആ
”•ചാരിയുെട അടുJൽെA:് വ˜ിA് "ഇനി അടിയ;ൾ എaു േവണെമ:ു
ക†ിJണം. ക†ന െചയ്വാൻ അടിയ;ൾ സ:Uരാണ്. ഇ:ു മുതൽ അവിടു:്
അടിയ;ളുെട ത?ുരാനും അടിയ;ൾ അവിടുെ/ ആ’ാകരsാരുമാണ്. ഇനി
അടിയ;ൾ മെhറാരാെള ആXയിA് ഉപജീവിJണെമ:ു വിചാരിJു:ിലല" എ:ു
പറuു. ഇതു േക.ു ”•ചാരി "നി;ൾ അ;െന നിpയിAുെവ2ിൽ ഞാനും
അ7കാരംതെ: സZതിAിരിJു:ു. നി;ൾJു ഭ•ണ/ിനു തരു:തിെന:ലല,
എനിJ് അേഹാവൃ/ി കഴിJു:തിനുേപാലും എെq ൈകവശവും തറവാ.ിലും
യാെതാ:ുമിലല. എനിJ് േവ8തുകൂടി
നി;ളു8ാJി/േര8തായി.ാണിരിJു:ത്. അതിനാൽ നി;ൾ ആദയമായി
േവ8ത് ഉA•ു നി;െള എെq അടുJേലJു പറuയAവരുെട ഇലല;ളിൽേJറി
െകാdയടിAു സർവസവവും അപഹരിJുകയാണ്. ഇതു കഴിuി.ു േവ8തു പിെ:
ഞാൻ പറയാം" എ:ു പറuു. ഉടൻ ആ ഭടsാർ "ക†ന േപാെല" എ:ു പറu് ആ
”•ചാരിെയ വീ8ും വ˜ിAുെകാ8് അവിെടനി:ു േപായി. ഓേരാ
ന?ൂതിരിമാരുെട ഇലല;ളിൽ കയറി െകാdയിടുവാൻ തുട;ി. ആ ലഹളയിൽ
അവർ ചില ഇലല;ളിെല സർവസവവും അപഹരിAു. എ:ു മാYമലല,എലലാവെരയും
നിOഹിJുകയും െചcു.
പുളിJൽെA?കേ“രിയിെല ഉ4ി ഒരു ദിവസം അJാല/് ഈ േദശ;ളുെട
അധിപതിയായിരു: െതJുംകൂർ രാജാവിെq അടുJൽെA:്, തനിJു
താമസിJു:തിനു സവaമായി ഒരു ^ലമിെലല:ും വില െകാടു/ു വാ;ാൻ
തനിJു സവ/ിെലല:ും താെനാരു ദരി›നാെണ:ും ഇലല/ു താനും തെq
മാതാവുമലലാെത േവെറ ആരുമിെലല:ും അതിനാൽ ഒരു പുരയിടം ദാനമായി.ു
തരണെമ:് അറിയിAു. രാജാവ് ഇതുേക.് "ഉ4ിJ് ഒരു ദിവസംെകാ8്
െവ.ിെയടുJാവു:ിടേ/ാളം വിRാര/ിൽ ഒരു പുരയിടം നZുെട
രാജയ/ിനക/് എവിെടെയ2ിലും െവ.ിവളെAടു/ുെകാdു:തിന് നാം

അനുവദിAിരിJു:ു" എ:ു പറuു. ഉടെന ഉ4ി "എ:ാൽ അ7കാരം ഒരു
7മാണംകൂടി തരണം. അലലാuാൽ എനിെJാരുറ\ിലലേലലാ" എ:റിയിAു. രാജാവ്
ഇതുേക.് ഉടെന തെq മ•ിയായ പുതിയിട/ിൽ ഉണയാതിരിെയ വരു/ി
േമൽപറu 7കാരം അനുവദിAതായി ഒരു നീെ.ഴുതിെJാ8ു വരുവാൻ
ആ’ാപിAു. ബുUിമാനായ മ•ി ഇതു േക.ു രാജാവിേനാടു സവകാരയമായി.്
"ഇതിൽ എേaാ ചതിയുെ8:ാണ് േതാ:ു:ത്. ഈ ഉ4ിJ് ഇ7കാരം ഒരു
പുരയിടം െകാടുJാനനുവദിAാൽ വാമനമൂർ/ിJു മൂ:ടി ഭൂമി െകാടു/
മഹാബലിJു പhറിയതുേപാെല, പhറിേയJും. ഈ ഉ4ി ഒ.ും കുറuവനെലല:്
അേbഹ/ിെq മുഖല•ണ;ൾെകാ8ുതെ: •‘മാകു:ു8്" എ:റിയിAു.
രാജാവ് മ•ിയുെട ഉപേദശെ/ അY സാരമുdതായി ഗണിAിലല. ഉടെന മ•ി
നീെ.ഴുതിെJാ8ുവരികയും രാജാവ് ഒ\ും മു›യുംെവAു നീ.് ഉ4ിJു
െകാടു/യ•ുകയും െചcു. അതിെq പിേhറദിവസം രാവിെല ആ ”•ചാരി ഒരു
ഉടവാളുമായി പുറെ\.് അJാല/ു കുമാരനലലൂർ പടിuാhറുംഭാഗെമ:ു
പറuുവ:ിരു: 7േദശ/ിനു ചുhറും ആ വാളുകളുെകാ8് ഓേരാ:്
െവ.ിെJാ8് ഒരു 7ദ•ിണമായി.ു വ:ു. ഒരു ദിവസം െകാ8ു
െവ.ിെയടുJാവു: ^ലം എടു/ുെകാdാനാണേലലാ െതJുംകൂർരാജാവ്
7മാണം െകാടു/ിരിJു:ത്. അതിനാൽ േമൽ\റu 7കാരം െവ.ിെയടു/
ഊര് (േദശം) ആകയാൽ ആ േദശ/ിന് 'ഉടവാളൂര്'എ: േപരിടുകയും െചcു.
ഉടവാളൂര് എ:ുdത് കാലwേമണ 'കുടമാളൂര്'എ:ായി/ീർ:ു. ഇേ\ാഴും ആ
7േദശ/ിനു കുടമാളൂർ എ:ുതെ: േപർ വിളിAു വരു:ു. പിെ: അവിെട ഒരു
ഭവനം പണിയിJുകയും ആ 7േദശ/ിനു ചുhറും ഒരു േകാ.െക.ിJുകയും െചc്
ആ ഉ4ി തെq മാതാേവാടുകൂടി ^ിരതാമസം അവിെട ആJുകയും െചcു.
ഭടsാർ ഓേരാ ^ല;ളിൽേJറി െകാdെചcു െകാ8ുവ: അളവhറ
ധനംെകാ8് അേbഹ/ിനു സ?ാദയവും ധാരാളമായി. അ;െന ആ േദശ/ിെq
ആധിപതയേ/ാടും രാജപദവിേയാടുംകൂടി ആ ഉ4ി ൈസനയസേമതം അവിെട
താമസിAുതുട;ിയ കാലം മുതൽ അേbഹെ/ എലലാവരും
പുളിJൽെA?കേ“രിയിെല െകാAുത?ുരാൻ എ:ു വിളിAുതുട;ി. അനaരം
അേbഹ/ിെq സമാവർ/നം കഴിയുകയും ഇലലേ\രിൽ'പുളിJൽ'
എ:ു8ായിരു:ത് േലാപിAുേപാവുകയും അേbഹെ/
എലലാവരും'െച?കേ“രി/?ുരാൻ'എ:ും 'െച?കേ“രിരാജാവ്'എ:ും
പറuുതുട;ുകയും െചcു. ഇ;െന െച?കേ“രിന?ൂരി െച?കേ“രി
രാജാവായി/ീർ:ു.
അനaരം ആ ഭടsാർ േവ?നാ.ുകായലിെq പടിuാെറJര

'േവ?നാ.ു'രാജാവിെq അധീന/ിലിരു: അ?ല\ുഴനാ.ു?ുറം, ആ രാജാവിെന
ജയിAു ൈകവശെ\ടു/ുകയും െച?കേ“രിരാജാവിെq ^ിരതാമസവും
രാജധാനിയും അവിെടയാJുകയും െചcു. അതിനാൽ ആ 7േദശ/ിനു
'െച?കേ“രി രാജയം' എ:ു നാമം സിUിAു.
െച?കേ“രിരാജാവായി/ീർ: ആ ന?ൂരി വിവാഹം കഴിAു കുടി െവAതു
കുടമാളൂർ മഠ/ിൽ/െ:യാണ് (െച?കേ“രിരാജാവിെq ഭവന/ിനു 'മഠം'
എ:ാണു പറuുവ:ിരു:ത്).
പുളിJൽെA?കേ“രിന?ൂരി കുമാരനലലൂർ േ•Y/ിൽ ഒരു
ഊരാൺമJാരനായിരു:ു. അേbഹം തെq ഭടsാെരെJാ8് െകാdയും
ഹിംസയും െച‹ിA ഇലല;ളിെല ന?ൂരിമാരും ആ േ•Y/ിൽ
ഊരാൺമJാരനായിരു:ു. ഊരാൺമJാരായ ന?ൂരിമാെര അേbഹം ഇ7കാരം
േ›ാഹിJുക നിമി/ം േശഷമുd ഊരാളരായ ന?ൂരിമാർകൂടി ഇേbഹ/ിെq
ഊരാൺമ^ാനം േവെ8:ു വ•ുകയും അേbഹെ/ േമലാൽ േ•Y/ിൽ
കട/ിJൂടാ എ:ു നിpയിJുകയും െചcു. എ:ുമാYവുമലല,
പുളിJൽെA?കേ“രി ന?ൂരിJു കുമാരനലലൂർേ•Y/ിെq വടെJനടയിൽ
മതിൽപുറ/് മതിലിേനാടു േചർ:് ഒരു മഠമു8ായിരു:ത് േശഷമുd ന?ൂരിമാർ
തീവžിAു ഭŸമാJിJളയുകയും െചcു. ആ മഠമിരു: പുരയിട/ിന് ഇ:ും
'പുളിJൽമഠ/ിൽ പുരയിടം' എ:ാണു േപര് പറuുവരു:ത്.
െച?കേ“രി/?ുരാൻ ”•ചാരിയായിരു: കാല/ു കുമാരനലലൂർ
േ•Y/ിെല ഊരാൺമJാരായ ന?ൂരിമാെര േ›ാഹിJുകയാൽ കുമാരനലലൂർ
ഭഗവതിയുെട അനി‘ംനിമി/ം കാലാaര/ിൽ അേbഹ/ിനു പലവിധ/ിലുd
അനർ‰;ളു8ായി/ുട;ി. അനർ‰േഹതു അനി‘മാെണ:ും അതിനു
കുമാരനലലൂർ നടയിൽ വിളിAുെചാലലി7ായpി/ം െച‹ുകയും ഒരാനെയ
നട•ിരു/ുകയും െചcാലലലാെത നിവൃ/ിയു8ാതെലല:ും 7 Jാർ
വിധിJുകയാൽ ത?ുരാൻ അ7കാരം െച‹ു:തിനായി കുമാരനലലൂർ
െച:ുഎ2ിലും അേbഹം മതിൽJക/ു കടJു:തിന് ഊരാൺമJാരായ
ന?ൂരിമാർ അനുവദിAിലല. ഒടുJം െച?കേ“രി/?ുരാൻ മതിൽJു
പുറ/ുനി:ു 7ായpി/ം െച‹ുകയും നട•ിരു/ാനായി െകാ8ുെച:ിരു:
ആനെയ ഒരു െപാ:ുaേലെJ.് െക.ിAു മതിൽJകേ/J് അഴിAുവിടുകയും
െചcി.ു കുടമാളൂർJ് േപാവുകയും െചcു. ആ തേലെJ.് ഇ:ും കുമാരനലലൂർ
ഭ¡ാര /ിലിരിJു:ു8്. വിഷുവിന് കണിവ•ാനും ഉ„വകാല/ും അത്
പുറെ/ടു/് ഉപേയാഗിJാറു8്. അതിൽ 'െച?കേ“രിവക' എ:ു േപരു
െവ.ിയി.ുമു8്.

ഇ7കാരം ആദയം അ?ല\ുഴ രാജാവായി/ീർ: മഹാെq സീമaപുYനായിരു:ു
അ?ല\ുെഴ 'പൂരാടംപിറ: ത?ുരാൻ' എ:ു 7സിUനും സർവ’നുമായിരു:
ഗംഭീരമാനസൻ. അ;െന നാേലാ അേ¢ാ തലമുറ കഴിuേ\ാേഴJും
അ?ഴ\ുഴരാജയം തിരുവിതാംകൂറിേലJായി. ഒടുJം ആ വംശ/ിൽ ഒരു ത?ുരാ.ി
മാYം േശഷിJുകയും ആ ത?ുരാ.ി പ/ുപതിന¢ു െകാലലംമുേ? കുടമാളൂർ
മഠ/ിൽെവA് തീെ\.ുേപാവുകയും െചcു. ഇേ\ാൾ
അവിെടയുdവർ'േവലിയാംേകാൽ' എെ:ാരു ന?ൂരിയുെട ഇലല/ുനി:് ഇവിെട
ദ/ുേകറിയവരും അവരുെട സaാന;ളുമാണ്. അ?ല\ുഴരാജാവിെq ^ാനം
ഇേ\ാൾ വഹിAുേപാരു:ത് (േ•Yകാരയ;ൾJു മാYം) തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജാവുതിരുമന€ിെല 7തിനിധിയായി.ു കുടമാളൂർ െതേJട/ു
ഭടതിരി\ാടവർകളാണ്.

കുറി\ുകൾ
1.^ ഇേ\ാൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജയവും ഏhറുമാനൂർ താലൂJും ഇലല.

ഐതിഹയമാല/േകാ.യ/ുരാജാവ്
േകാ.യ/ുരാജകുടുംബം ”ി.ീഷുമലബാറിെq വടേJ അhറ/ുd
താലൂJുകളിൽ ഒ:ായ േകാ.യം താലൂJിലാകു:ു. ഈ കുടുംബ/ിലുd
£ീപുരുഷsാർ യഥാകാലം വിദയാഭയാസം െചcുെകാ8ിരു:തിനാൽ
മുൻകാല;ളിൽ അവിെട വിദവാsാരലലാെത ഉ8ായിരിJ പതിവിലല. എ2ിലും
ഒരുകാല/് ആ രാജകുടുംബ/ിൽ േകവലം മ˜ബുUിയായ ഒരു രാജകുമാരൻ
അഭൂതപൂർവമായിസംഭവിJു:തിനിടയായി. അേbഹ/ിെq
ചരിYെ/JുറിAാണ് കുറെuാ:് ഇവിെട 7RാവിJാൻ േപാകു:ത്.
അJാല/് ആ രാജകുടുംബ/ിൽ രാജാധിപതയം ഉ8ായിരു:തിനാലും േവെറ
പുരുഷsാർ അവിെട ഇേbഹെ/Jാൾ മൂ/വരായി ഇലലാെതയിരു:തുെകാ8ും
ഈ രാജകുമാരെന ബാലയകാല/ിൽ സാധാരണയായി അധികം
താ†രയേ/ാടുകൂടി വിദയാഭയാസം െച‹ിAു എ2ിലും ത:ിമി/ം യാെതാരു
ഫലവുമു8ായിലല. രാജയഭാരം വഹിേJ8 ചുമതലJാരനായ നZുെട
കഥാനായകൻ േകവലം മൃത7ായമായി/െ: വളർ:ുവ:ു. അതയaം
വിദുഷിയായ ഒരു രാ’ിയുെട പുYനും ആ മാതാവിനാൽ യേഥാചിതം
വളർ/െ\.യാളും സകലശാ£പാരംഗതsാരായ പ¡ിതവരയsാരാൽ
യഥാകാലം അതിXUേയാടുകൂടി ശി•ിJെ\.യാളുമായ ഈ രാജകുമാരൻ,
മ˜ബുUികെള എYതെ: ജാOതേയാടുകൂടി വിദയാഭയാസം െച‹ിAാലും യാെതാരു
7േയാജനവും ഉ8ാകു:തെലല:ുdതിേല•് നെലലാരു ദൃ‘ാaമായിരു:ു.
ഈ രാജകുമാരന് ഏകേദശം പതിനാറു വയ€ു 7ായമായ സമയം
അയൽരാജയാധിപനായ അ:െ/ േകാഴിേJാ.് സാമൂതിരി\ാടുത?ുരാൻ
തീെ\.ു. ഈ ര8ു രാജകുടുംബാംഗ;ളും തZിൽ മു?ിനാെല വളെര
ബkുതവേ/ാടുകൂടിയ ^ിതിയാകയാൽ ഇ;െനയുd അവസര;ളിൽ
അടിയaിരം അേനവഷിJാനായി പര•രം േപാവുക പതിവു8്. അ;െന
േപാവുകേയാ വരികേയാ െചcാൽ ര8ു ^ല/ുd രാജാJsാരും നലല
വയുŠപ:sാരായിരിJു:തിനാൽ അവരുെട പര•രസംഭാഷണം
ഗീർവാണഭാഷയിലാണ് പതിവ്. അതിനാൽ സാമൂതിരി\ാടുത?ുരാൻ
തീെ\.ുേപായി എ:ുd വർ/മാനം േക.േ\ാേഴJും ഈ രാജകുമാരെq
അZയായ രാ’ിJ് അപരിമിതമായ മനRാപം സംഭവിAു. സാമൂതിരി\ാട്
തീെ\.ിരിJു: ^ിതിJ് അടിയaിരം അേനവഷിJു:തിന് കീ¤മരയാദ7കാരം

ഒരാൾ േപാകാെതയിരു:ാൽ അത് ലൗകിക/ിനും േവ¥യുെട ^ിതിJും വളെര
േപാരാ/താണ്. േപാവുകെയ:ുെവAാൽ ഏകേദശം പുരുഷ7ായം തികuി.്
ഈ മൂടsാOസരനായ കുമാരനലലാെത ആരുമിലലതാനും. ഇ‹ാൾ അവിെട െച:ാൽ
വലലതുെമാരു വാJ് ഗീർവാണ/ിൽ സംസാരിJണെമ2ിൽ അറിuുകൂടാ. അവർ
വലലതും പറെu2ിൽ അതു മന€ിലാവുകയുമിലല. ഈശവരാ! ഞാൻഎaാണു
േവ8ത്? വലിയ ക‘മായി/ീർ:ുവേലലാ എ:ി;െന വിചാരിAു രാ’ി
വയസനിAു. ഒടുJം ഒരു വാJ് േചാദിAാൽ മതിെയ:ും പിെ: േവ8ു:െതാെJ
പറയു:തിനു നലല വിദവാsാരായ ചില ആളുകെള കൂെട അയ•ാെമ:ും
രാജകുമാരൻ ഗാംഭീരയം നടിAിരു:ുെകാdെ. എ:ും മhറും തീർAെ\ടു/ി.
അേ\ാൾ തെq പുYെന അടുJൽ ഇരു/ി േകാഴിേJാ.ു െച:ാൽ
േചാദിേJ8തായ "മയാ കിം കർ/വയം" എ: ഒരു വാകയം ഉരുവിടുവിAുതുട;ി.
അ;െന മൂ:് അേഹാരാYം ഉരുവി.േ\ാേഴJും അതു രാജകുമാരന് ഒരു വിധം
പാഠമായി. പിെ:യും അധികം താമസിAാൽ പുല കഴിയു:തിനു മു?ായി അവിെട
െച:ു കാണു:തിനു ദിവസം മതിയാകാെത ഇരു:തിനാൽ അവിെട
എ/ു:തുവെര ഈ വാകയം ഉരുവി.ു െകാdു:തിന് തെq പുYേനാടും േശഷം
േവ8ു: കാരയ;െളലലാം മhറു ചുല വിദവാsാേരാടും പറuുറ\ിA് രാ’ി യാY
അയ•ുകയും െചcു.
പരിവാരസേമതം രാജകുമാരെനയും െകാ8് അതിവിദവാsാരായ ചില േയാഗയsാർ
പുറെ\.ു. േകാഴിേJാെ./ു:തുവെര ഇവർ ഈ വാകയം ഇടവിടാെത
പറuുെകാടുJുകയും രാജകുമാരൻ ഉരുവിടുകയും െചcു. അവിെട എ/ിയ
ഉടൻ തെ: സാമൂതിരി^ാനം ഏhറു നാടുവാഴാനിരിJു: ആളായ ഇളംകൂറു
രാജാവ് വ:് യേഥാചിതം എതിേരhറുെകാ8ുേപായി സൽJരിAിരു/ി. ഉടെന
രാജകുമാരൻ തെq അZ ഉപേദശിAിരു:തും താൻ അതുവെര
ഉരുവി.ുെകാ8ിരു:തുമായ ആ വാകയം േപാലും ശരിയായി പറയാൻ കഴിയാെത
"മയ കിം കർ/വയം" എ:ു േചാദിAു. രാജകുമാരൻ മയാ എ:ുdതിെq ദീർഘം
കൂടാെത അബUമായി പറuതുെകാ8് ഇേbഹം ഒരു മൂടsനാെണ:ും മയാ
(എ:ാൽ) കിം (എa്) കർ/വയം (െചയെ\േട8ത്) എ:ാണ് ഇേbഹ/ിെq
േചാദയ/ിെq താ†രയെമ:ും മന€ിലാവുകയാൽ േകാഴിേJാ.് രാജാവ്
പരിഹാസമായി.് "ദീർേഘാAാരണം കർ/വയം" എ:ു മറുപടി പറuു.
ബkുJളായി.ുdവർ അടിയaിരം അേനവഷിJാനായി െചലലു: സമയം
"ഞാനിേ\ാൾ ഇവിെട എaു സഹായമാണ് െചേ‹8ത്? ആവശയമുdതിെന
പറuാൽ എaും െച‹ാൻ ത‹ാറാണ്" എ:ു േവണമേലലാ പറയാൻ എ:ു
വിചാരിAാണ് രാ’ി ആ അർ‰ം വര/Jതായ ഈ െചറിയ വാകയം

പഠി\ിAുവി.ത്. പേ•, അതി;െന പരിണമിAു.
േകാഴിേJാ.ുരാജാവിെq പരിഹാസവചനം േക.് കൂെടയു8ാ യിരു: വിദവാsാർ
വളെര ലŽിA് രാജകുമാരെനയും കൂ.ിെJാ8ു തിരിAുേപാ:ു േകാ.യെ//ി
വിവരം രാ’ിെയ അറിയിAു. ഇതുേക.േ\ാൾ രാ’ിJു8ായ വയസനവും
ലŽയും ഇYമാYമാെണ:ു പറേയ8തിലലേലലാ. ഞാെനaാണ് െചേ‹8െത:ു
േചാദിAതിന് താൻ ദീർഘംകൂ.ി ഉAരിAാൽ മതി എ:ുd ആ മറുപടി എYേയാ
ഹാസയസൂചകമായിരിJു:ു. ഇതിലധികം അവമാനം ഇനി ഈ വംശ/ിലുdവർJ്
സിUിAി.ിലല. ഇേ\ാൾ ഈ കുമാരൻ നിമി/മാണേലലാ ഇതിനു സംഗതിയായത്.
ഇ;െനയുd പുYൻ ഉ8ായിരു:ി.ു യാെതാരു 7േയാജനവുമിലല എ:ി;െന
വിചാചിA് വയസനാകുലയായ രാ’ി തെq പുYെന പിടിAുെക.ി കുമാരധാരയിൽ
െകാ8ുേപായി ഇടു:തിന് ഉടെന രാജഭടsാർJു ക†ന െകാടു/ു. അവർ
തൽ•ണം അ7കാരം െച—യും െചcു.
കുമാരധാര എ:ു പറയു:ത് േകാ.യ/ു തെ:യുd ഒരു അരുവിയുെട
െവdAാ.മുd പുണയ^ല/ിെq േപരാണ്. അവിെട ഒരു മലയുെട മുകളിൽ
നി:ും തു?ിെJവ4/ിൽ സദാ, യാെതാരു 7തിബkവും കൂടാെത, ഒരു
െവdAാ.മു8്. അതിെq ഉNഭവ^ാന/ുനി:് ഉേbശം പതിhറാൾ താ¥യിലാണ്
അത് െച:ു വീഴു:ത്. അവിെട മാYേനരം കിട:ാൽ ഏതു 7ാണിയും മരംേപാെല
ആയിേ\ാകും. േനരേ/ാടു േനരം അവിെട കിട:ി.് മരിJാെത ജീവിAു
േകറു:തിന് സംഗതിയായാൽ എY മൂടsാരായ മനുഷയനും അതിവിദവാനും ഒരു
നലല കവിയുമായി/ീരും. അ;െനയാണ് ആ ^ല/ിെq മാഹാWയം. പേ•,
നാഴിക തികചു കിട:ാൽ ഏെതാരു/നായാലും മരിAുേപാകുെമ:ുdതും
തീർAയാണ്.
നZുെട കഥാനായകനായ രാജകുമാരെന കുമാരധാരയിൽ െക.ിയി.തിെq
പിേhറദിവസം ആ സമയ/ു െചെ:ടു/ു േനാJിയേ\ാൾ അേbഹം േദഹം
ആസകലം മരവിAു മി8ാൻേപാലും വഹിയാെത നിpേ‘നായിരു:ു എ2ിലും
ശവാസം േപായി.ിെലല:് അറികയാൽ രാജഭടsാർ എടു/ു തൽ•ണം
രാ’ിയുെട അടുJൽ െകാ8ുെച:ു. ഉടെന രാ’ിയുെട ക†ന7കാരം
അേbഹ/ിെq തണു\ുമാhറു:തിനു തJതായ 7തിവിധികൾ െചcുതുട;ി,
എaിനു വളെര പറയു:ു. കുറAു സമയം തികuേ\ാേഴJും രാജകുമാരനു
പൂർ4മായും സുഖം സിUിAു. അേതാടുകൂടി ബുUിയുെട മാ˜യവും തീർ:ു.
അ•ര’ാനംേപാലും ഇലലാ/ അേbഹ/ിനു േബാധം വീണ് നാെJടു/ു
സംസാരിJാറായേ\ാൾ അേbഹ/ിെq വചനനദികൾ അമൃതിെന
അതിശയി\ിJു: മാധുരയേ/ാടുകൂടി കവിതാരൂേപണ 7വഹിAുതുട;ി.

അേ\ാൾ മാതാവായ രാ’ിJും മhറുd സകലജന;ൾJും ഉ8ായ
സേaാഷവും അ§ുതവും ഒെJ എaു പറയു:ു!
പിെ: അതിേയാഗയനായ ഒരു ശാ£ികൾ ആ രാജകുമാരെന യഥാwമം വിദയാഭയാസം
െച‹ിJുകയും കുറെuാരു കാലംെകാ8് അേbഹം സകലശാ£ പാരദൃശവാവും
ഒരു 7സിU കവിയുമായി /ീരുകയും െചcു. ഇേbഹമാണ് േകാ.യം കഥകൾ എ:ു
7സിUായ നാലാ.Jഥകളുെട നിർZാതാവ്.
മേ˜ാŠക¨ാഃ കൃതാേRന ഗുണാധികതയാ ഗുര
ഫേലന സഹകാരസയ പുേªാNഗമ ഇവ 7ജാഃ

എ:ു പറuതുേപാെല േകാ.യ/ു രാജകുടുംബ/ിൽ അതിനുമു?്
ഉ8ായിരു: രാജാJൻമാെരെയലലാെരയുംകാൾ കീർ/ിേയാടും
7താപേ/ാടുംകൂടി േവ8ുംവ4ം രാജയപരിപാലനവും െചc് ഇേbഹം
സുഖമാകുംവ4ം വസിAു. ഈ േകാ.യ/ു ത?ുരാൻ ഒhറേ«ാക;ളായി.ും മhറും
അേനകം കൃതികൾ ഉ8ാJീ.ുെ82ിലും േമൽ\റu നാലാ.Jഥകേളാളം
7സിUിയും 7ചാരവും മെhറാ:ിനുമിലല.
ഇേbഹം ഒ:ാമതു8ാJിയ ആ.Jഥ ബകവധമാണ്. ഇത് ഉ8ാJി/ീർ/ ഉടെന
ഗുരുനാഥെന കാണിAു. അേ\ാൾ അേbഹം മുഴുവൻ വായിAു േനാJീ.് "ഇതു
£ീകൾJു ൈകെകാ.ിJളിJ് വളെര ന:ായിരിJു:ു" എ:ു പറuു.
ഇതുേക.േ\ാൾ തെq കവിത•ു ഗാംഭീരയവും അർ‰പു‘ിയും മതിയായിെലല:ാണ്
ഗുരുനാഥെq അഭി7ായെമ:ു ത?ുരാനു മന€ിലായി. ഇനി അ;െന േപാരാ
എ:ു വിചാരിA് പിെ: ഉ8ാJിയതാണ് "കിർZീരവധം". അതും തീർ: ഉടെന
ഗുരുനാഥെന കാണിAു. ഗുരുനാഥൻ അതു േനാJീ.് ഇതു മു?ിലെ/േ\ാെലയലല.
ഒരു വയാഖയാനം കൂെട േവണം. എ:ാൽ പഠിJു:വർJ് വയുŠപ/ിയു8ാകാൻ
നലലതാണ് എ:ു പറuു. ഈ വാJിെq സാരം കാഠിനയം അധികമായിേ\ായി
എ:ാണേലലാ. അദയേ/തിനു േപാരാെതയും േപായി. ഇതിന് അധികമായി. എ:ാൽ
ഇനി ഇടമ.ിെലാ:് ഉ8ാJിേനാJാം എ:ു വിചാരിA് മൂ:ാമത് അേbഹം
ഉ8ാJിയതാണ് "കലയാണസഗൗkികം" ആ.കഥ. അതു ഗുരുനാഥൻ ക8ി.് "കഥ
ഇതായതുെകാ8് കവി ഒരു £ീജിതനാെണ:ു ജന;ൾ പറയും" എ:ു പറuു.
പാ¢ാലിയുെട വാJു േക.ു ഭീമേസനൻ കലയാണസഗൗkികം െകാ8ുവരാൻ
േപായ കഥയായതുെകാ8ാണേലലാ ഇ;െന പറuത്. എ:ാൽ ഇനി ഉർVശിയുെട
അേപ•െയ അർജുനൻ നിരാകരിA കഥ ആയിJളയാം എ:ു വിചാരിAു
ത?ുരാൻ നാലാമത് "നിവാതകവചകാലേകയവധം" കഥയു8ാJിJാണിAു.
അേ\ാൾ ഗുരുനാഥൻ "അത് ആ.JാർJ് ആടാൻ െകാdാം. ആ.ം ക8ു
െകാ8ിരിJുേ?ാൾ മുറുJുdവർJു മുറുJാനും മൂYെമാഴിJാൻ

േപാേക8വർJ് അതിനും സമയം േവണമേലലാ എ:ു വിചാരിAി.ായിരിJും
വ¬ബാഹുവ¬േകതുJെളJൂെട സൃ‘ിAത്" എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ ഈ
കവിത ഗുരുനാഥെന നേ: േബാധിAു എ:ു മന€ിലാകയാൽ ത?ുരാനു വളെര
സേaാഷമു8ായി.
കലയാണസഗൗkികം ആ.കഥയിൽ "പ¢സായകനിലേയ" എ:ുdത്
അബU7േയാഗമാെണ:ു ഗുരുനാഥൻ പറയുകയും എ:ാൽ അത് അവിടു:ു
തെ: മാhറിതരണെമ:ു ത?ുരാൻ അേപ•ിJുകയും ഗുരുനാഥൻ വളെരJാലം
വിചാരിAി.ും അYയും ഭംഗിയുd ഒരു പദം അതിനു പകരം അവിെട േചർJാൻ
കഴിയാ—യാൽ ഒടുJം അതുതെ: മതിെയ:ു സZതിJുകയും െചcതായി
േക.ി.ു8്. പിെ: "ബകവധം" ആ.കഥയിൽ "കാേട ഗതി നമുJ്" എ:ുd
7േയാഗ/ിൽ അറം വരികയാലാണ് ടി\ുസുൽ/ാെന ഭയെ\.ു നാടുവി.ു
കാടുേകറു:തിനും രാജയം ൈകവി.ുേപാകു:തിനും സംഗതി യായെത:ും
േകൾവിയു8്. ഇ;െന ത?ുരാെന\hറി അേനകം സംഗതികൾ പറയാനു8്.
വിRാരഭയ/ാൽ ചുരുJു:ു.
7സിUനായ േകാ.യ/ു ത?ുരാൻ മഹാകവിയായ േമൽ\/ൂർ
നാരായണഭ.തിരിയുെട കാല/ു ജീവിAിരു:തായി പറയെ\ടു:ു.
രാജാധിപതയം ഇെലല2ിലും േകാ.യ/ു രാജകുടുംബവംശJാർ ഇ:ും ഉ8്.
”ി.ീഷ് ഗവർേZ8ിൽനി:് മാലിഖാനും പhറി പൂർV^ാനമായ േകാ.യ/ുതെ:
താമസിAുവരു:ു.

ഐതിഹയമാല/മഹാഭാഷയം
അനaാംശജാതനായ സാ•ാൽ പത’ലിമഹർഷി
വയാകരണമഹാഭാഷയമു8ാJി തെq ആയിരം ശിഷയsാെരയും അടുJലിരു/ി
പറuു െകാടു/ു പഠി\ിA്, ഉരുവിടുവിAു െകാ8ിരിJുേ?ാൾ ആ
ശിഷയൻമാരിൽ ഒരാൾ അനുവാദം കൂടാെത എണീhറു പാഠശാലയിൽ നി:ും
പുറേ/Jു േപായി. ശിഷയെq ഈ ദു€വാതaŒയ7വൃ/ി മഹർഷിJ് ഒ.ും
രസിAിലല. അതിനാൽ അേbഹ/ിെq ഹൃദയ/ിൽ െപെ.:ു േകാപാ-ി ജവലിAു.
അേbഹം േകാപേ/ാടുകൂടി ക4ുകൾ മിഴിAു ഒ:ു േനാJി. സമീപ/ിരു:
ശിഷയൻമാെരലലാം അേbഹ/ിെq േകാപാ-ിയിൽ ഭŸാവേശഷsാരായി ഭവിAു.
തെq 7ിയശിഷയൻമാെരലലാം നശിAുേപായതിെനJുറിAു ശുUാWാവായ
തേപാധനെq ഹൃദയ/ിൽ െപെ.:് അപാരമായ പpാ/ാപമു8ായി.
ജേനാപകാരാർ‰ം താനു8ാJിയ മഹാഭാഷയെമലലാം OഹിAവരായ
ശിഷയsാെരലലാവരും നശിAുേപായേലലാ എ:ു വിചാരിAു മഹർഷി
വിഷാദിAുെകാ8ിരിJുേ?ാൾ മു?ു പുറേ/Jിറ;ിയേ\ായ ശിഷയൻ വിവര
മറിu് അേbഹ/ിെq അടുJൽ വ:്, "അലലേയാ സവാമിൻ! അവിടു:് ഒ.ും
വിഷാദിേJ8. അവിേടJു ശിഷയനായി.ു ഞാനു8േലലാ. മഹാഭാഷയം മുഴുവനും
എനിJു ഹൃദി^മായി.ു8്. ഞാനതിെന ജേനാപകാരാർ‰ം ശിഷയപര?രയാ
7ചരി\ിAുെകാdാം" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ മഹർഷിയുെട മന€ിൽ വീ8ും
േകാപാ-ി ജവലിJയാൽ "എടാ േ›ാഹി നീ നിമി/മേലല എെq 7ിയ ശിഷയsാെരലലാം
നശിAുേപായത്? അതിനാൽ നീയും ഭŸമായിേ\ാകെ." എ:് ആ ശിഷയേനയും
ശപിAു ഭŸമാJി. പിെ:യും മഹർഷിJു വലിയ വിഷാദമായി. ശുUാWാJൾJു
േകാപവും പpാ/ാപവും െപെ.:ു8ാകുമേലലാ.
മഹർഷി പിെ:യും അ;െന വിഷാദിAു െകാ8ിരിJുേ?ാൾ ഒരു ഗkർവൻ
അേbഹ/ിെq അടുJൽ വ:് "അലലേയാ ഭഗവാേന! അവിടു:് ഒ.ും
വിഷാദിേJ8. അവിേടJു 7ിയശിഷയനായി.് ഈ ഞാനു8്. ഞാെനാരു
ഗkർവനാണ്. ഞാൻ വളെരJാലമായി ഈ ആXമ സമീപ/ി2ൽ നിൽJു:
അശവ‰വൃ•/ിേsലിരു:ിരു:ു. അവിടു:ു മഹാഭാഷയം ശിഷയൻമാർJു
െചാലലിെJാടുJു:തു േക.ുേക.് അെതലലാം ഞാൻ OഹിAിരിJു:ു. അതിനാൽ
എെ: അവിടു:് ഒരു ശിഷയനായി സവീകരിAുെകാ8ാലും" എ:ു പറuു.
അേ\ാൾ പിെ:യും മഹർഷിJു േകാപമാണു8ായത്. "നീ എെq മന€ു

കൂടാെതയും ഞാൻ ഉപേദശിJാെതയും എെq ഭാഷയം ഒളിAിരു:് OഹിAതിനാൽ
നീെയാരു ”•രാ•സനായിേ\ാകെ." എ:ു മഹർഷി ആ ഗkർVെന ശപിAു.
ഇതു േക.േ\ാൾ ഗkർവൻ ഏhറവും പരവശനായി/ീരുകയാൽ വിനയസേമതം
മഹർഷിയുെട കാൽJൽ വീണു നമxകരിAി.ു ശാപേമാ•/ിനായി അേപ•ിAു.
ശുUഹൃദയനായ മഹർഷി ഉടെന 7സാദിA്, "നീ എെq ഭാഷയം അതു OഹിJാൻ
േയാഗയതയുd ഒരാൾJ് ഉപേദശിAുെകാടുJണം. ഭാഷയം മുഴുവനും
ഉപേദശിAുകഴിയുേ?ാൾ നീ ശാപമുzനായി നിജ^ിതി 7ാപിJും" എ:ു
പറuു ഗkർവെന അനുOഹിAു. ”•രാ•സനായ ഗkർവൻ വീ8ും
മഹർഷിെയ വ˜ിAി.് അവിെട നി:ു േപായി യഥാപൂർവം ആലിെq മുകളിൽെA:്
ഇരി\ായി. ഭാഷയം OഹിJു:തിനു തJ േയാഗയതയുdവർJു േവണമേലലാ
അതുപേദശിAു െകാടുJാൻ എ:ു വിചാരിA് ആ ”•രാ•സൻ അതിെല കട:ു
േപാകു: ”ാ•ണൻമാെര ഒെJ വിളിA് അവരുെട േയാഗയതെയ
പരീ•ിAുെകാ8ിരു:ു.
”•രാ•സെq പരീ• എ;െനെയ:ാൽ, തെq അടുJൽ വരു:വേരാടു
"പേചർ:ി®ായാം കിം രൂപം" എെ:ാരു േചാദയം േചാദിJും. അതിനു ശരിയായ
ഉ/രം പറയാ/വെര അവൻ പിടിAു ഭ•ിJുകയും െച‹ും. ഇ;െനയാണ്
ഏർ\ാട്. ഈ േചാദയ/ിനു "പzം" എ:ും മhറു ചില അബU;ളായ
ഉ/ര;ളലലാെത ശരിയായി ആരും പറയാ—യാൽ ആ ”•രാ•സൻ അസംഖയം
മഹാ”ാ•ണെര പിടിAു ഭ•ിAു. അ;െന വളെരJാലം കഴിuു.
അ;െനയിരിJു: കാല/് ഒരു ദിവസം സർവാശാ£പാരംഗതനും േവദ’നും
േവദാaിയും േയാഗശാ£വാരാശിയും വിരzനുമായ ഒരു ”ാ•ണേX®ൻ
അതിേല വ:ു. അേbഹം സ:യസിJണെമ:ു നിpയിAു തനിJു wമസംനയാസം
തരു:തിനും തെq ഗുരുവായി സവീകരിJു:തിനും തJ േയാഗയതയുd ഒരാെള
ക8ുകി.ു:തിനായി അേനവഷിAു നടJുകയായിരു:ു. ആ ”•ണെനയും
ക8യുടെന ”•രാ•സൻ തെq അടുJൽ വിളിAു േമൽ\റu േചാദയം
േചാദിAു. അേbഹം "പകവം" എ:് ഉ/രം പറuു.ഇതു േക.േ\ാൾ ”ാ•ണനു
മഹാഭാഷയം OഹിJാൻ തJ േയാഗയതയുെ8:ു നിpയിA് ”•രാ•സൻ
അേbഹ/ിന് ഉപേദശിAു െകാടുJാനാരംഭിAു. ”•രാ•സൻ ആലിൻേമലും
”ാ•ണൻ ആൽ/റയിലുമിരു:ു. ആദയംതെ: ”•രാ•സൻ ”ാ•ണനു
വിശ\ും ദാഹവും ഉറJവും വരാെതയിരിJാനായി ഒരു ദിവയൗഷധം െകാടു/ു
േസവി\ിAി.ാണ് ഭാഷയം ഉപേദശിJാൻ തുട;ിയത്. ”•രാ•സൻ ആ ആലിെq
ഇലപറിAു ഭാഷയം കുേറ“ എഴുതി െകാടുJുകയും ”ാ•ണൻ അതു േനാJി
ധരിJുകയുമായി.ാണ് പഠി\ിJുകയും പഠിJുകയും െചcത്. ”•രാ•സൻ

എഴുതിയിടു:ത് ”ാ•ണൻ േനാJി ധരിAുകഴിuാൽ പിെ:യും
”•രാ•സൻ എഴുതിയി.ുെകാടുJും. ഇ;െന ആറു മാസJാലം കഴിuേ\ാൾ
മഹാഭാഷയം മുഴുവനും ഉപേദശിJുകയും ”ാ•ണൻ ധരിJുകയും കഴിuു.
അേ\ാൾ ”•രാ•സൻ ശാപമുzനായി പൂർവ^ിതിയിൽ ഗkർവതവെ/
7ാപിJുകയും െചcു. ഉടെന ”ാ•ണൻ തെq ഗുരുവായ ഗkർവെന വ˜ിAു
യാYയും പറu് അവിെടനി:് യാYയായി. അേ\ാൾ ആ ഗkർവൻ തെq
7ിയശിഷയനായ ”ാ•ണെന വീ8ും വ4ം അനുOഹിAി.് "അലലേയാ
”ാ•േണാ/മ! അേ;Jു •ുൽപിപാസകളുേടയും നി›യുെടയും ബാധ
ഉ8ാകാതിരിJാനായി ഞാൻ ത: ആ ദിവയൗഷധ/ിെq ശzി അേ;•ു
ജല•ർശമു8ായാൽ നശിAുേപാകും. ഉടൻ ഭവാൻ നി› 7ാപിJുകയും െച‹ും.
പിെ: അ;് ആറുമാസJാലം കഴിയാെത ഉണരുകയിലല. അതിനാൽ ഇനി
െവd/ിലിറ;ു: കാരയം വളെര സൂ•ിAുേവണം" എ:ു പറuി.്
അaർUാനവും െചcു. ഉടെന ”ാ•ണൻ താൻ പഠിA മഹാഭാഷയ/ിെq
ഒരംശെമ;ാനും വിŸരിAുേപാെയ2ിൽ പറuുതരാൻ ആരും
ഉ8ായിരിJാ/തുെകാ8ു ഗkർവൻ എഴുതി/:വയായ ഈ ആലിലകൾകൂടി
െകാ8ുേപായി ഇെതാ:ു പകർ/ിെയഴുതി സൂ•ിJണം എ:ു നിpയിA്
ആലിലകളും െക.ിെയടു/് അവിെടനി:ു േപാവുകയും െചcു.
ആ ”ാ•ണൻ പിെ:യും പല ^ല;ളിൽ സ¢രിA് ഒരു ദിവസം ദിJിൽ
െച:േ\ാൾ മാർഗമേധയയുളള ഒരു നദി ഇറ;ിJടേJ8തായി വ:ു. നദിയിൽ
ഇറ;ാെത അJെര കടJു:തിന് ആ ദിJിെല;ും േതാണിയും
വ¢ിയുെമാ:ുമിലലായിരു:ു. നദിയിൽ െവdമധികമിലലാ/തുെകാ8്
അവിെടെയലലാവരും അJെരയിJെര കടJു:ത് നദിയിലിറ;ിയാണ്. നദി വീതി
വളെര കുറuതുമായിരു:ു. അതിനാൽ ആ ”ാ•ണൻ •ണ/ിൽ
ഇറ;ിJട:ു കളയാെമ:ുെവAി.ു കുറAു െവളളം ക‹ിെലടു/ു മുഖം കഴുകി.
ഉടെന ആ ”ാ•ണൻ ഗാഢനി›െയ 7ാപിA് അവിെട വീണു. അേ\ാൾ ആ കടവിൽ
കുളിAുെകാ8ുനി: നവയൗവനയുzയായ ഒരു ശൂ›കനയക അതുക8് അടു/ു
െച:ു േനാJിയേ\ാൾ അേbഹം ഉറ;ുകയാെണ:ും അലലാെത േമാഹാലസയവും
മhറുമെലല:ും മന€ിലാJി. എ2ിലും ഒരു ”ാ•ണൻ ഇ7കാരം മാർഗമേധയ വീണു
കിടJു:തു ക8ി.് ഇ.ുംെവAു േപാകു:തു യുzമെലല:ു വിചാരിA് അവിെട
നി:ുെകാ8ു ദാസിമാരിൽ ഒരു/ിെയ വീ.ിേലJു പറuയA് നാലു ഭൃതയൻമാെര
വരു/ി, അവെരെJാ8് ഈ ”ാ•ണെന െക.ിെയടു\ിAു സവഗൃഹ/ിേലJു
െകാ8ുേപായി. അവിെട അവൾ ധാരാളം വിRാരവും വൃ/ിയുമുdതും കാhറും
െവളിAവും നിർബാധമായി കടJു:തുമായ ഒരു മുറിJക/ു ക.ിലിൽ െമ/

വിരിA് അതിൽ ആ ”ാ•ണെന കിട/ി. ആ കനയക നാടുവാഴിയായ ഒരു
ശൂ›7ഭുവിെq പുYിയും സൗ˜രയം, സൗശീലയം, സൗജനയം, ൈവദുഷയം, ൈവദ¯യം,
ആഭിജാതയം മുതലായ സകല സNഗുണ;ളും തികu ഒരു മനസവിനിയുമായിരു:ു.
അവളുെട വീട് ആ നദീതീര/ുതെ: വഴിJടുJലുമായിരു:ു.
”ാ•ണൻ കുറAുേനരം കഴിയുേ?ാൾ ഉണരുെമ:ായിരു:ു ആ കനയകയുെട
വിചാരം. അേbഹം േനരേ/ാടു േനരമായി.ും ഉണരാ—യാൽ ഇെതaു
കഥയാെണ:ു വിചാരിA്, അവൾJ് വളെര പരി°മമായി. ഉടെന ഈ വിവരെമലലാം
അവൾ അവളുെട അ‡െq അടുJൽെA:ു പറuു. 7ഭു ഉടെന ൈവദയെന
വരു/ിJാണിAേ\ാൾ "ഇേbഹെ/ ബാധിAിരിJു:ത് നി›യാണ്. അലലാെത
ഇെതാരു േരാഗവും ബാധയുെമാ:ുമലല. എ:ാൽ േനരേ/ാടു േനരമായി.ും
ഇേbഹം ഉണരാതിരിJു:തിെq കാരണം മന€ിലാകു:ിലല. എaായാലും
ദിവസംേതാറും മൂ:ു 7ാവശയം വീതം അ:േലപനം (േചാറരAു േദഹമാസകലം
േത•ുക) െചcിെലല2ിൽ താമസിയാെത ഇേbഹം മരിAുേപാേയJാം. അ:േലപനം
ശരിയായി െചcുെകാ8ിരു:ാൽ ഇേbഹം എYനാൾ ഉണരാതിരു:ാലും
യാെതാരു തരേJടും വരു:തലല. എ:ുമാYമലല ഇേbഹം ഉണരുേ?ാൾ
ഇേbഹ/ിനു ഭ•ണം കഴിJാതിരു:തുെകാ8ുd •ീണം
ഉ8ായിരിJുകയുമിലല" എ:ു പറuു ൈവദയൻ േപായി. പിെ: ആ ൈവദയൻ
പറuതുേപാെലെയാെJ െചcു. 7ാണെന ര•ിJു:തിനു മhറാരുമായാൽ
ശരിയാവുകയിെലല:ു വിചാരിA് ശൂ›7ഭു തെq പുYിെയ/െ: അതിനു
നിേയാഗിAു. ൈവദയവിധി7കാരം 7ാണെന ര•ിJു:തിനു താൻതെ:
അലലാuാൽ ശരിയാവുകയിെലല:ു വിചാരിA് അതിനായി സവയേമവ
സ:Uയായിരു: ശൂ›കനയക•ു പിതൃനിേയാഗംകൂടി കി.ിയേ\ാേഴJും വളെര
സേaാഷമായി. അതിനാൽ അവൾതെ: വളെര ജാOതേയാടുകൂടി 7തിദിനം
മൂ:ു േനരവും അ:േലപനവും മhറും െചc് ആ ”ാ•ണെന ര•ിAുെകാ8ിരു:ു.
ഇ;െന ആറു മാസം കഴിuേ\ാൾ ആ ”ാ•ണൻ ഉണർ:ു. അേ\ാൾ
അേbഹ/ിന് ഒ:ാമതു8ായ വിചാരം തെq ആലിലെJ.ിെനJുറിAായിരു:ു.
അതിനാൽ അേbഹം െപെ.െ:ണീhറ് ആ നദീതീര/ി2േലJു േപായി.
അവിെടെA:ു േനാJിയേ\ാൾ ആലിലെJ.ും അവിെട/െ:
കിടJു:ു8ായിരു:ു. എ2ിലും അെതാരു പശു തി:ു െകാ8ു
നിൽJു:തായി.ാണ് അേbഹം ക8ത്. പശുവിെന\ിടിAുമാhറി േനാJിയേ\ാൾ
ഏതാനും ഭാഗെമാെJ പശു തി:ുകഴിuിരിJു:ു. അതിനാൽ ”ാ•ണനു
വളെര വിഷാദമായി. െപാേžായതിെനJുറിA് ഇനി വിചാരിAതുെകാ8്
ഫലെമാ:ുമിലലേലലാ എ:ു വിചാരിA് അേbഹം േശഷമു8ായിരു: ആലിലകെളലലാം

െപറുJിെയടു/് യഥാwമം അടുJിെJാ8ിരിJുേ?ാൾ ഈ ”ാ•ണൻ
എേ;ാ.ാണ് േപാകു:െത:് അറിയു:തിനായി ആ ശൂ›കനയകയാൽ അയ•െ\.
ര8ു ഭൃതയൻമാർ അവിെട വ:ു. അവേരാട് ഈ പശു ആരുെട വകയാണ് എ:്
”ാ•ണൻ േചാദിJുകയും ഇത് ഞ;ളുെട യജമാനെq വകയാണ് എ:് അവർ
ഉ/രം പറയുകയും െചcു. പിെ: ”ാ•ണൻ ആ ആലിലെJ.ുെമടു/ുെകാ8ു
7ഭുവിെq ഗൃഹ/ിൽ/െ: വ:ു. അേ\ാൾ ശൂ›കനയക ”ാ•ണെന യഥാwമം
വ˜ിAു പൂജിAിരു/ി. പിെ: അവർ തZിലു8ായ സംഭാഷണംെകാ8് ഈ
”ാ•ണെq എലലാ ^ിതികളും അേbഹം ഇYവളെരJാലം ഉറ;ിേ\ാകുവാനുd
കാരണവും മhറും ശൂ›കനയക•ും ഈ ശൂ›കനയകയുെട ^ിതികളും അവളുെട
ഗുണ;ളും തെ: ര•ിAത് ഇവളാെണ:ും മhറും ”ാ•ണനും മന€ിലായി.
വിവര;െളലലാം അറിuേ\ാൾ അവർJു പര•രം വളെര ബഹുമാനവുമു8ായി.
പിെ: ”ാ•ണെq താൽപരയ7കാരം ആലില തി: പശുവിെന ശൂ›കനയക
7േതയകെമാരു ^ല/ു പിടിAു െക.ിJുകയും ”ാ•ണൻ അ:ും അവിെടതെ:
താമസിJുകയും െചcു. ”ാ•ണന് അഭയംഗ/ിനും അ/ാഴ/ിനും
േവ8െതലലാം കനയകതെ: ത‹ാറാJിെJാടു/തിനാൽ അ:ു രാYിയിലും
അേbഹം സുഖമായി.ുറ;ി.
പിേhറ ദിവസം രാവിെല ”ാ•ണൻ എണീhറു പശുവിെന െക.ിയിരു: ^ല/ു
െച:ു േനാJിയേ\ാൾ പശു തി: ആലിലകെളലലാം യാെതാരു േകടും കൂടാെത
ചാണകേ/ാടുകൂടി കിടJു:തുക8ു. അേbഹം അവെയലലാം െപറുJിെയടു/ു
കഴുകി/ുടAു െകാ8ുവ:ു. േശഷമുd ആലിലകേളാടു കൂ.ിേAർ/ു
േനാJിയേ\ാൾ ഒ:ും ന‘െ\.ിെലല:റിയുകയാൽ അേbഹ/ിനു വളെര
സേaാഷമായി. ഈ ആലിലകെളാ:ും ഇYയും കാലമായി.ും വാടാെതയും പശു
തി:ി.ു ദഹിJാെതയും ഇരു:ത് അതുകളിൽ ഭാഷയെമഴുതിയ ഗkർവെq
ദിവയതവംെകാേ8ാ മഹാഭാഷയ/ിെq മാഹാWയംെകാേ8ാ എaുെകാ8ാെണ:ു
നിpയമിലല. എെa2ിലുെമാരു ദിവയശzിെകാ8ായിരിJണം, അലലാെത ഇ;െന
വരു:തലലേലലാ.
പിെ: ആ ”ാ•ണൻ ആ ആലിലകെളലാംകൂടി കൂ.ിെJ.ി ത‹ാറാJി വAു. യാY
പറയാനായി ആ ശൂ›കനയകെയ അടുJൽ വിളിAു. "ഇേ\ാൾ അ¢ാറു
മാസമായേലലാ. ഞാനിവിെട വ:ി.്. ഇനി ഇേ\ാൾ ഞാൻ േപാകുവാൻ
ഭാവിJുകയാണ്. ഇYയുംകാലം നീ എെ: േവ8ു: ശുXൂഷെയലലാം െചcു
ര•ിAു എ:ലല, നീ എെq 7ാണര• െചcു എ:ുതെ: പറയാം. നീ
എനിJുെചc ഈ ഉപകാര/ിനു തJതായ 7തിഫലെമാ:ും ഞാൻ കാണു:ിലല.
എ2ിലും ഇതിെനJുറിെAാ:ും പറയാെത േപായാൽ ഞാൻ േകവലം

കൃത±നാകുമേലലാ. അതുെകാ8ു േചാദിJു:താണ്. നിെq ആOഹം
എaാെണ:ു പറuാൽ അതു സാധിJു:തിനായി നിെ: ഞാൻ
അനുOഹിJാം. എെq അനുOഹം ഒരിJലും വിഫലീഭവിJു:തലല. ഇതലലാെത
ഒ:ും തരാനായി.ു ഞാൻ കാണു:ിലല. അതിനാൽ നിെq ആOഹെമaാെണ:ു
പറയണം" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ആ കനയക വിനയസേമതം െതാഴുതുംെകാ8്
"അലലേയാ സവാമിൻ! ഞാൻ ജനിAതിൽ\ിെ: ഒരു പുരുഷെq പാദശുXൂഷ
െച‹ു:തിനാണ് എനിJ് ഭാഗയം സിUിAത്. അതിനാൽ ഈ ജs/ിൽ മെhറാരു
പുരുഷെq ശുXൂഷ െചയവാൻ സംഗതിയാകാെതയിരു:ാൽ െകാdാെമ:ലലാെത
േവെറ യാെതാരാOഹവും എനിJിലല. അതിനാൽ അവിടു:ു കൃപയു8ായി ഞാൻ
അവിടുെ/ ഭാരയയായി/ീരാനായി.് എെ: അനുOഹിJണം. ഇതിലധികമായി
ഒരനുOഹവും േവണെമ:ു ഞാനാOഹിJു:ിലല. ഇതിൽ വലിയതായ
ഒരനുOഹമുെ8:ു ഞാൻ വിചാരിJു:ുമിലല. ഈ അനുOഹം എനിJു
ലഭിJു:ുെവ2ിൽ എെq ജsം സഫലമായി" എ:ു പറuു.
ആ ശൂ›കനയകയുെട ഈ വാJുകൾ േക.േ\ാൾ ”ാ•ണനു വളെര വിചാരമായി.
"ക‘ം! ഇഹേലാഹസുഖ;െള അേശഷം ഉേപ•ിAു സനയാസം
വാ;ിJു:തിനായി ഗുരുവിെന അേനവഷിAു നടJു: ഞാൻ ഇവെള വിവാഹം
െച‹ു:െത;െനയാണ്? 7ാണര•െചc ഇവളുെട അേപ•െയ
ഉേപ•ിJു:െത;െനയാണ്? നാലാമെ/ ആXമെ/ ആOഹിAു നടJു:
ഞാൻ ര8ാമെ/ ആXമെ/ ൈകെJാdണെമ:ായിരിJുേമാ ഈശവരവിധി?
അ;െന ആയാൽ/െ:യും ”•കുലജാതനായ ഞാൻ ശൂ›കുലജാതയായ
ഇവെള ആദയമായി വിവാഹം െച‹ു:ത് വിഹിതമലലേലലാ. ഒരു ”ാ•ണണനു
”••Yൈവശയകുല;ളിൽനി:് യഥാwമം ഓേരാ വിവാഹം െചcലലാെത ഒരു
ശൂ›കനയകെയ വിവാഹം െചയവാൻ പാടിലല എ:ാണേലലാ ശാ£ം. അതിനാൽ ഇവെള
വിവാഹം െച‹ണെമ2ിൽ അതിനു മു?ായി മൂ:ു ജാതിയിലുd മൂ:ു കനയകമാെര
വിവാഹം െചേ‹8ിയിരിJു:ു. ഒരു വിവാഹവും േവെ8:ു വിചാരിAിരു:
എനിJ് ഇ;െന േവ8ിവ:ത് അതയാpരയമായിരിJു:ു. ഇത് ഈശവരൻ എെ:
പരീ•ിJുകയായിരിJുേമാ? അഥവാ ഒരു7കാരം വിചാരിAാൽ ഇതും നലലതു
തെ:യാണ്. ശാ£ംെകാ8ും യുzിെകാ8ും അനുഭവംെകാ8ും
സംസാര/ിെq നി€ാരത അറിuി.ു മന€ിലു8ാകു: വിരzിJു കുറAുകൂടി
ബലമു8ായിരിJും. അതിനാൽ ഏതായാലും ഇവളുെട ആOഹം സാധി\ിAി.ു
പിെ: നZുെട ആOഹവും സാധിJാം. അലലാെത നിവൃ/ിയിലല എ:ി;െന
വിചാരിAി.് ആ ”ാ•ണൻ ശൂ›കനയകേയാട് "അലലേയാ ഭേ›! നിെq ഹിതെ/
അനുവർ/ിJു:തിനു ഞാൻ സദാസ:Uനാണ്. എ2ിലും ഒരു ”ാ•ണനായ

ഞാൻ ശൂ›കനയകയായ നിെ: വിവാഹം െച‹ു:തിനു
”ാ•ണകുല/ിൽനി:ും •Yിയ കുല/ിൽനി:ും ൈവശയകുല/ിൽനി:ും
ഓേരാ കനയകമാെര വിവാഹം െചcി.ലലാെത പാടിലല. അ;െനയാണ് ശാ£വിധി.
അതിനാൽ ഞാൻ േപായി മൂ:ു വിവാഹം െചcതിനുേശഷം നിെ:യും വിവാഹം
െചcുെകാdാം. അതുവെര നീ •മിJണം" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ു
സേaാഷസേമതം ശൂ›കനയക ശാ£വിധി7കാരമലലാെത ഒ:ും െച‹ണെമ:്
എനിJ് നിർബkമിലല. എെq അേപ•െയ സദയം അ;ു സവീകരിJു:ുെവ2ിൽ
അതിനായി.് എY കാലം േവണെമ2ിലും കാ/ിരിJു:തിന് എനിJ് യാെതാരു
വിേരാധവുമിലല" എ:ു പറuു. "എ:ാൽ അ;െനയാവെ." എ:ു പറuു
”ാ•ണൻ അേbഹ/ിെq ആലിലെJ.ുെമടു/് സവേദശേ/Jു
തിരിAുേപാവുകയും െചcു.
അനaരം ആ ”ാ•ണൻ സവഗൃഹ/ിൽ െച:ു താമസിAുെകാ8്
”ാ•ണകുല/ിൽനി:ും •Yിയകുല/ിൽ നി:ും ൈവശയകുല/ിൽ നി:ും
ഓേരാ കനയകമാെര യഥാwമം വിവാഹം െചcതിെq ഒടുJം ഈ ശൂ›കനയകേയയും
യഥാവിധി വിവാഹം കഴിAു (മുൻകാല;ളിൽ ”ാ•ണർ നാലു ജാതിയിൽനി:ും
അ-ിസാ•ിയായി/െ: വിവാഹം കഴിJാറുെ8:തു 7സിUമാണേലലാ).
അ;െന ആ ”ാ•ണൻ നാലു ഭാരയമാേരാടുകൂടി യഥാസുഖം സവഗൃഹ/ിൽ
താമസിA കാല/് ആ നാലു ഭാരയമാരിൽനി:ും അേbഹ/ിന് ഓേരാ
പുYൻമാരു8ായി. പുYൻമാരുെട ജാതകർമം മുതൽ വർ/മാനംവെരയുd
സകല wിയകളും അേbഹം യഥാകാലം േവ8തുേപാെല െചcു. പുYൻമാെര
യഥാwമം അേbഹം തെ: വിദയാഭയാസം െച‹ിAു. ആ പുYൻമാർ നാലുേപരും
അതിേയാഗയsാരും സകല ശാ£പാരംഗതരും
പിതൃതുലയഗുണവാsാരുമായി/ീരുകയും െചcു. ആദയപുYനായ
”ാ•ണകുമാരെന അേbഹം വിേശഷിAു േവദാധയയനവും െച‹ിAു. ഒടുJം
നാലുേപെരയും മഹാഭാഷയം പഠി\ിAു. എ:ാൽ നാലാമെ/ പുYൻ
ശൂ›കുലജാതനും മഹാഭാഷയം േവദാംഗവുമാകയാൽ ആ പുYെന
അഭിമുഖമായിരു:ു ഭാഷയം പഠി\ിJു:തു വിഹിതമലലേലലാ എ:ു വിചാരിA്
അേbഹം ആ പുYെന 7േതയകിA് ഒരു മറവുd ^ല/ിരു/ിയാണ് മഹാഭാഷയം
ഉപേദശിAുെകാടു/ത്. എ:ു മാYവുമലല, മഹാഭാഷയം ശൂ›വംശജർJ് ഉപേദശിA്
പര?രയാ േവദാർഹൻമാരലലാ/ അവരുെട ഇടയിൽ അതിനു 7ചാരം
വരു/ുകയിെലല:് ആ പുYെനെJാ8ു 7തി’ െച‹ിJുകകൂടി െചcി.ാണ്
അേbഹം മഹാഭാഷയം ആ പുYന് ഉപേദശിചുെകാടു/ത് എ:് ചിലർ പറയു:ു.
ഇ;െന പുYൻമാർ അതിേയാഗയൻമാരും യവൗനയുzൻമാരുമായി/ീർ:തിെq

േശഷം ആ ”ാ•ണൻ അവിെടനി:ു േപാവുകയും െചcു. അേbഹം പല
^ല;ളിലും സ¢രിA് ഒടുJം Xീഗഡൗപാദാചാരയനിൽനി:ു wമസനയാസെ/
സവീകരിAു ”•ധയാനവും െചcുെകാ8് ബദരയാXമ/ി2ൽ താമസിAു.
േകരളാചാരയഗുരുവായ സാ•ാൽ കർ/ാവായ Xീശ2രാചാരയസവാമികളുെട
േഗാവി˜സവാമിെയJുറിA് േക.ി.ിലലാ/വർ
അധികമു8ായിരിJാനിടയിലലാ/തിനാൽ േയാഗീശവരശിേരാമണിയായ
േഗാവി˜സവാമികൾ എ:ു പറയെ\ടു: മഹാൻ ഈ ”ാ•േണാ/മൻ
തെ:യാെണ:ുകൂടി പറuാൽ പിെ: അേbഹ/ിെq േയാഗയതെയJുറിA്
അധികം വിRരിAി.് ആവശയമുെ8:ു േതാ:ു:ിലല. അ7കാരം തെ:
അേbഹ/ിനു നാലു ജാതിയിലുമായി ഭാരയമാരു8ായിരു:വരിൽനി:ു
ജനിAവരായ നാലു പുYsാരിൽ ”ാ•ണ£ീയിൽനി:ും ജനിA പുYൻ
സാ•ാൽ വരരുചിയും, •Yിയ£ീയിൽനി:ു ജനിA പുYൻ വിശവവിXുതനായ
വിwമാദിതയമഹാരാജാവും, ൈവശയ£ീയിൽനി:ു ജനിA പുYൻ
വിശവവിXുതനായ വിwമാദിതയമ•ിെയ:ു 7സിUനായ ഭ.ിയും,
ശൂ›£ീയിൽനി:ു ജനിA പുYൻമഹാവിദവാനായ ഭർ/ൃഹരിയുമാെണ:ുd
വാRവം കൂടി പറuാൽ പിെ: അവരുെട േയാഗയതകെളJുറിA്
പറuറിയിേJ8വരായി അധികമാരുമു8ായിരിJാനിടയിലല. പറയിെപhറു8ായ
പaിരുകുല/ിെq ആദയപിതാവായ വരരുചിെയJുറിAും അേനകം കഥകൾJു
വിഷയീഭൂതsാരായ വിwമാദിതയഭ.ികെളJുറിAും േക.ി.ിലലാ/വർ േകവലം
പാമരsാരുെട ഇടയിൽേ\ാലും ആരുമു8ായിരിJാനിടയിലല. ഭർ/ൃഹരിയുെട
ശതകYയം മലയാള/ിലും തർജമ െച‹െ\.ി.ുdതിനാൽ അേbഹെ/JുറിAും
പലരും അറിuിരിJാനിടയു8്. അതിവിദവാsാരും സംxകൃത/ിൽ
വയാകരണസംബkമായും മhറും അേനകം OP;ളുെട നിർZാതാJളുമായ ഇവർ
സംxകൃതപ¡ിതsാരുെട ഇടയിൽ ഇ:ും നിതയപരിചിതsാരായി.ാണ്
ഇരിJു:ത്. വാർ/ികം, 7ാകൃത7േവശം, ധനപ¢കം മുതലായ പല OP;ൾ
വരരുചിയും, ഭ.ികാവയം (രാമായണം കഥ) എ: 7സിUOPവും മhറ് അേനകം
കൃതികളും ഭ.ിയും, ഹരിടീക, വാകയപദീയം മുതലായ വയാകരണOP;ളും
േവദാaം വകയായി മhറും അേനകOP;ളും േമ†റu ശതകYയവും മhറും
ഭർ/ൃഹരിയും ഉ8ാJീ.ു8്. 7സിUമായ അമരുശതകവും ഭർ/ൃഹരിയുെട
കൃതിയാെണ:് വിദവാsാരുെട ഇടയിൽ ഒരഭി7ായമു8്. ഇ7കാരമുd
മഹാsാരുെട മാംസശരീരം െപാേžായാലും അവരുെട യശഃശരീര/ിനു
േലാകാവസാനം വെര യാെതാരു ഹാനിയും സംഭവിJയിെലല:ുdതു
തീർAയാണേലലാ. മഹാഭാഷയ/ിെq 7ചാര/ിനു കാരണഭൂതsാർ ഇവർ
തെ:യാെണ:ുdതും പറയണെമ:ിലലേലലാ.

േമ†റu നാലു മഹാsാരും അവരുെട അ‡നായ േഗാവി˜സവാമികളുെട
അടുJൽനി:ു മഹാഭാഷയം പഠിAുകഴിuതിെq േശഷം അവർJു
ഭാഷയകർ/ാവായ പത³ലിമഹർഷിെയ ഒ:ു ക8ാൽെJാdാെമ:്
അതികലശലായി.് ഒരാOഹമു8ായി. അതിനാൽ അവർ അേനവഷിAേ\ാൾ
പത³ലിമഹർഷി അതിനു വളെര മു?ുതെ: സവർ´ാേരാഹണം െചcു
കഴിuിരിJു:തായി അറിuു. അേ\ാൾ ഭർ/ൃഹരി െചാലലിയതായ ഒരു േ«ാകം
ഇവിെട േചർJു:ു.
"അേഹാ ഭാഷയമേഹാ ഭാഷയമേഹാ വയമേഹാ വയം
അദൃ‘വാfŸാൻ ഗതസവർ´മകൃതാർേ‰ാ പത³ലിഃ"

ഐതിഹയമാല/ഭർ/ൃഹരി
ഭർ/ൃഹരി ആദയേമതെ: നിതയ ”•ചാരിയായിരു:ു എ:ും അതലല അേbഹം
ആദയം വിവാഹം കഴിJുകയും ഗൃഹ^ാXമെ/ സവീകരിAു കുറAുകാലം
ഇരിJുകയും െചcു. പി:ീടു വിരzനും സനയാസിയുമായി/ീർ:താെണ:ും
ഇ;െന ര8ുവിധം േകൾവിയു8്.അേbഹം ഐഹികസുഖ;െള ഉേപ•ിAു
വിരzനായി/ീർ:തിന് ഒരു കാരണവും ചിലർ പറയു:ു8്. അതു താെഴ
പറuുെകാdു:ു.
ഒരു ദിവസം ഒരു േയാഗീശവരൻ ഭർ/ൃഹരിയുെട ഗൃഹ/ിൽ വ:ു. ആ േയാഗി ഒരു
മാ?ഴം ഭർ/ൃഹരിയുെട ൈകയിൽ െകാടു/ി.്, “ഈ മാ?ഴം തി:ാൽ
ജരാനരകൾ കൂടാെത എ:ും ജീവിAിരിJും” എ:ു പറuു ഉടെന
ഇറ;ിേ\ാവുകയും െചcു.
േയാഗി േപായതിെq േശഷം ഭർ/ൃഹരി, “കുറAു കാലം കഴിയുേ?ാൾ എെq
7ിയതമ വാർധകയം നിമി/ം ജരാനരകളാൽ ബാധിതയായി മരിAുേപാകുമേലലാ.
അവൾ മരിAി.ു പിെ: ഞാൻ ജീവിAിരിJു:െതaിനാണ്? അതിനാൽ ഈ മാ?ഴം
അവൾJു െകാടുJണം. അവൾ എ:ും ജീവിAിരിJെ.” എ:ു വിചാരിA് ആ
മാ?ഴം ഭാരയ•ു െകാടുJുകയും അതിെq മാഹാWയം ഇ:7കാരമാെണ:്
അവെള ധരി\ിJുകയും െചcു. ഭർ/ൃഹരി അസാമാനയമായി േrഹിAും
പതിµതാശിേരാമണിെയ:ു വിശവസിAും െവAിരു: ആ ഭാരയ•് ഒരു ജാരൻ
ഉ8ായിരു:ു. അവൻ ഭർ/ൃഹരിയുെട അശവപാലകൻ (കുതിരJാരൻ)
തെ:യായിരു:ു. മാ?ഴം ൈകയിൽJി.ുകയും അതിെq മാഹാWയെ/\hറി
അറിയുകയും െചcേ\ാൾ പുംpലിയായ ആ £ീ, “നZുെട ജാരൻ മരിAി.ു പിെ:
ഞാൻ ജീവിAിരിJു:െതaിനാണ്? അവൻ എ:ും ജീവിAിരിJെ.” എ:ു
വിചാരിA് ആ മാ?ഴം ആരുമറിയാെത ജാരെന വരു/ി, അവനു െകാടുJുകയും
അതിെq മാഹാWയെ/ Oഹി\ിJുകയും െചcു. ആ കുതിരJാരൻ, എെq ഭാരയ
മരിAി.ു പിെ: ഞാൻ ജീവിAിരിJു:െതaിനാണ്? അവൾ എ:ും ജീവിAിരിJെ.
എ:ു വിചാരിA് അത് അവെq ഭാരയ•ു െകാടു/ു. കുതിരJാരെq ഭാരയ
ഭർ/ൃഹരിയുെട ഭവന/ിെല അടിAുതളിJാര/ിയുമായിരു:ു. അവൾ അവിെട
വ:് അടിAുതളി കഴിu് അവളുെട വീ.ിേലJു േപായ സമയ/ാണ് കുതിരJാരൻ
ഈ മാ?ഴം അവൾJു െകാടു/് അതിെq മാഹാWയെ/ ധരി\ിAത്. ഭർ/ൃഹരി
പുറ/് എവിെടേയാ േപായി തിരിAുവരുേ?ാൾ മാേധയമാർ´ം ആ £ീ ആ മാ?ഴവും

െകാ8ുേപാകു:തു ക8ു. മാ?ഴം ക8േ\ാൾ അതു തനിJ് േയാഗി തരികയും
താൻ ഭാരയ•ു െകാടുJുകയും െചcതാെണ:് അേbഹ/ിനും
മന€ിലാവുകയാൽ അേbഹം അവേളാട് “ നിനJ് ഈ മാ?ഴം എവിെടനി:ു കി.ി?”
എ:ു േചാദിAു. “ ഇത് എനിJ് എെq ഭർ/ാവു ത:താണ്” എ:ു മാYം
പറuി.് അവൾ േപായി.
ഭർ/ൃഹരി സവഗൃഹ/ിൽ വ:തിെqേശഷം കുതിരJാരെന വരു/ി, ആ മാ?ഴം
അവന് എവിെടനി:ും കി.ി എ:ു േചാദിAു. ആദയെമാെJ അവൻ ചില വയാജ;ൾ
പറuുെവ2ിലും ഒടുJം ഭർ/ൃഹരിയുെട നിർബkവും ഭീഷണിയും െകാ8ു
വാRവംതെ: പറuു. അതു േക.േ\ാൾ ഭർ/ൃഹരിJു വളെര
വയസനമു8ായി.”ക‘ം ! ഞാൻ അതിമാYം േrഹിJുകയും വിശവസിJുകയും
െചcിരു:ത് ഈ കുലടെയ ആണേലലാ. £ീകെള ഒരിJലും വിശവസിJാൻ പാടിലല.
ക‘ം! ഇവൾJു വിരൂപനും തെq ഭൃതയനുമായ ഈ നിച2ലാണേലലാ
അഭിനിേവശമു8ായത്. ആpരയം തെ:! ഇവൻ ഇവളുെട ജാരനെലല2ിൽ ഇവൾJ്
ഇവേനാട് ഇYയും േrഹം േതാ:ാനും ഈ മാ?ഴം ഇവനു െകാടുJാനും ഇടയിലല.
ഏതായാലും ഇതിെനJുറിA് ഇേ\ാൾ ഒ:ും പറേയ8ാ” എ:ി;െന വിചാരിA്
അേbഹം കുതിരJാരെന പറuയAി.് ശയനഗൃഹ/ിൽ േപായി വിചാരമ-നായി
കിട:ു. കുതിരJാരൻ ഈ ഉ8ായ സംഗതിെയലലാം ഒരു ദാസിമുേഖന
ഭർ/ൃഹരിയുെട ഭാരയെയ Oഹി\ിAു. തെq വയാജ7വൃ/ികെളലലാം
ഭർ/ാവറിuു എ:റിuേ\ാൾ അവൾJു വളെര വയസനവും ഭയവുമു8ായി.
ഇതു നിമി/ം തെq ജാരനു കഠിനശി•യും തനിJ് ദുരയശ€ു മു8ാകുെമ:ും
ഇവ ര8ും ഉ8ാകാെതയിരിJണെമ2ിൽ ഭർ/ാവിെq കഥ ഉടെന
കഴിJണെമ:ും അവൾ നിpയിAു. ഉടെന അവൾ വിഷം േചർ/് ഒരു ഓ.ട(ഒരു
പലഹാരം) ഉ8ാJി, “ഭ•ണം ത‹ാറാJാൻ കുറAു താമസമു8്. വയറു
കായാതിരിJെ.. ഇതു തിേ:ാളൂ” എ:ു പറu് ആ പലഹാരം ഭർ/ൃഹരിയുെട
ൈകയിൽ െകാടു/ു. അംഗനാജനേ/ാളം ദുർബുUി മhറാർJുdു?
ഭർ/ൃഹരി പലഹാരം ൈകയിൽ വാ;ിെJാ8്, “ഇവൾ എെ: െകാലലാനായി
വിഷം കൂ.ി ഉ8ാJിയതായിരിJണം. ഇനി ഇവളുെട സഹവാസം ഉേപ•ിJുക
തെ:യാണ് യുzം; സംശയമിലല. നാലാXമ;ളുdതിൽ ഉ/മവും സുഖ7ദവും
ദുഃഖരഹിതവുമായിരിJു:ത് ചതുർ‰ാXമം തെ:യാണ്. അതിനാൽ അചിേരണ
അതിെന/െ: സവീകരിJണം” എ:ു മന€ിലാJിെJാ8ു നിpയിAി.് “ഓ.\ം
വീേ.Aുടും” എ:ു പറuുെകാ8് അവിെടനിെ:ണീhറു പുറ/ുവ:ു. ആ
പലഹാരം പുരയുെട ഇറ?ിൽ തിരുകിെവAി.് അേbഹം ഭി•വാ;ി
ഭ•ിJു:തിനായി ഒരു ച.ി ൈകയിെലടു/ുെകാ8ു പുറ/ിറ;ിേ\ാവുകയും

െചcു. ഭർ/ൃഹരി പടിJു പുറ/ിറ;ിയേ\ാൾ അേbഹ/ിെq പുര•ു
തീപിടിJുകയും സർവസവവും ഭŸാവേശഷമായി/ീരുകയും െചcു.
അനaരം ഭർ/ൃഹരി സനയാസവൃ/ിേയാടുകൂടിയും ഭി•െയടു/ു ഭ•ണം
കഴിAും പല ^ല;ളിൽ സ¢രിAു. ഒടുJം അേbഹം ഭി• യാചിAു വാ;ി
ഭ•ണം കഴിJു:തു യുzമെലല:ും വലലവരും വലലതും െകാ8ുവ:ുതെ:2ിൽ
മാYം ഭ•ിAാൽ മതിെയ:ും നിpയിA് പരേദശ/ുd ഒരു മഹാേ•Y/ിൽ
(ചിദംബര/ാെണ:ു ചിലർ പറയു:ു) െച:ുേചർ:ു. അവിെട കിഴേJ
േഗാപുര/ിൽ “പ.ണ/ുപിd” എ:ു 7സിUനായ സനയാസി േX®ൻ
ഇരിJു:ു8ായിരു:ു. അതിനാൽ ഭർ/ൃഹരി പടിuാേറ േഗാപുര/ിൽ
േപായി തെq ച.ിയും മു?ിൽെവA് അവിെടയിരു:ു. ആ ച.ിയിൽ വലലവരും
ഭ•ണസാധനവും െകാ8ു െച:ി.ാൽ ഭർ/ൃഹരി അെതടു/ു ഭ•ിAിരു:ു.
അതിൽ ആരും ഒ:ും െകാ8ു െച:ി.ു െകാടു/ിെലല2ിൽ അേbഹം
ഭ•ിJാറുമിലല. ഭ•ണം കൂടാെത അേbഹം അേനകം ദിവസ;ൾ
കഴിAുകൂ.ാറു8ായിരു:ു. എ:ാൽ അതുെകാ8് അേbഹ/ിന് വിേശഷിAു
യാെതാരു സുഖേJടും •ീണവും ഉ8ാകാറുമിലല.
അ;െനയിരിJു: കാല/് ഒരു ദിവസം ഒരു ഭി•Jാരൻ അവിെട കിഴേJ
േഗാപുര/ിൽ െച:ു പ.ണ/ുപിdേയാടു ഭി• യാചിAു. അേ\ാൾ
പ.ണ/ുപിd “ ഞാനും തേ:േ\ാെല തെ: ഒരു ഭി•Jാരനാണ്. തനിJു
തരു:തിന് എെq ൈകവശം യാെതാ:ുമിലല. എ:ാൽ പടിuാേറ േഗാപുര/ിൽ
ഒരു ധനികൻ ഇരിJു:ു8്. അവിെടെA:ു േചാദിAാൽ അേbഹം വലലതും
തരുമായിരിJും” എ:ു പറuു. ഉടെന ആ ഭി•Jാരൻ പടിuാേറ
േഗാപുര/ിൽ ഭർ/ൃഹരി യുെട അടുJൽ െച:ു ഭി• േചാദിAു. അേ\ാൾ
ഭർ/ൃഹരിയും “ഭി• െകാടുJു:തിന് എെq ൈകവശം യാെതാ:ുമിലല. ഞാനും
തേ:േ\ാെല ഒരു ദരി›നാണ്” എ:ു പറu്. ഉടെന ഭി•Jാരൻ “അ;് ഒരു
ധനവാനാെണ:ു കിഴേJ േഗാപുര/ിലിരിJു: മനുഷയൻ പറuേലലാ?” എ:ു
പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ താെനാരു ച.ി വAുെകാ8ിരിJു:തിനാലാണ്
പ.ണ/ു പിd ഇ;െന പറuയAെത:ും, വിരzൻമാർJ് ഇ;െന ഒരു ച.ി
െവAുെകാ8ിരിJു: അയുzവും അനാവശയവുമാെണ:ും ഇ;െന ഒരു പാYം
െവAുെകാ8ിരു:ാൽ വലലവരും വലലതും ത:ാൽ െകാdാെമ:്
തനിJാOഹമുെ8:് അർഥമാകു:താെണ:ുമാണ് പിdയുെട
അഭി7ായെമ:ും മന€ിലാവുകയാൽ “ഇനി ഇതിരു:ി.് ആരും ഇ;െന
പറയാനിടയാകരുത്” എ:ും പറu് അേbഹം ആ ച.ിെയടു/് ഒേരറുെകാടു/ു.
മൺപാYമായ ച.ി ഉടuു തകർ:ുേപായി എ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ.

പിെ: ഭർ/ൃഹരി ആജീവനാaം ആ പുണയേ•Yസ:ിധിയിൽ തെ:
ഇരു:ിരു:ു െവ:ും അേbഹ/ിെq വിശി‘ കൃതികെളലലാം അേbഹം
അവിെടയിരു:് ഉ8ാJിയി.ുdവയാെണ:ുമാണ് േകൾവി.

ഐതിഹയമാല/അUയാWരാമായണം
Xീവാ¶ീകിമഹർഷിയാൽ ഉ8ാJെ\. ഗായYീരാമായണം, അ§ുതരാമായണം,
ആന˜രാമായണം മുതലായവേപാെല അധയാWരാമായണം ഒരു
ഋഷിേ7ാzമായി.ുdതെലല:ാണ് വിചാരിJു:ത്. അധയാWരാമായണ/ിെq
കവിതാരീതിയും മhറും െകാ8് ഇത് മhറുd രാമായണ;േളാടു വളെര
വയതയാസെ\.ുമാണിരിJു:ത്. ഋഷിേ7ാz;ളായി.ുd രാമായണ;ളിൽ
Xീരാമൻ വി¸ുഭഗവാെq ഒരവതാരമാെണ:ുതെ:യാണ് പറയു:െത2ിലും
അേbഹെ/ ഒരു നീതിമാനും ധീേരാദാ/നുമായ ഒരു രാജാവായിേ. െവAി.ുdൂ.
അധയാWരാമായണകർ/ാവ് Xീരാമെന ഒരു ഈശവരനായി.ുതെ:യാണ്
വർണിAു കഥ വിRരിJു:ത്. ഈ വയതയാസ;െളെJാ8് അധയാWരാമായണം
ഋഷിേ7ാzമെലല:ുd വാദം വാRവം തെ:യാവാം. എ:ാൾ ഈ
OPമു8ാJിയതിെനJുറിA് പഴമJാർ പറuുേപാരു:ത് താെഴ പറയു:ു.
വി¸ുഭzനായ ഒരു ”ാ•ണനാണ് രാമായണം ഉ8ാJിയത്. തെq
രാമായണ/ിൽ മhറുd രാമായണ;െളJാൾ ഭzിരസം ഉdതിനാൽ ഇതിെന
ജന;ൾ അധികം ആദരിJുകയും ത:ിമി/ം ഇതിന് അധികം 7ചാരം വരികയും
െച‹ുെമ:ാണ് അേbഹം ആദയം വിചാരിAിരു:ത്. പേ•, OPം തീർ:േ\ാൾ
ഉ8ായ അനുഭവം വളെര വയതയാസെ\.തായിരു:ു. തെq OPം ഒ:ു
േനാJണെമ:ും പറuു പല േയാഗയsാേരയും അേbഹം സമീപിെA2ിലും ആരും
അതിെന േലശം േപാലും ആദരിAിലല എ:ു മാYമലല, "ഋഷിേ7ാz;ളായ പല
രാമായണ;ളും ഉdേ\ാൾ ഈ വിഢയാൻ ഇതിനായി പുറെ\.ത് അ§ുതം തെ:.
ഇതാെര2ിലും േനാJുേമാ" എ:ും മhറും പറuു ചിലർ പരിഹസിJാനും തുട;ി.
OPെ/ ആരും സവീകരിAിെലല:ു മാYമലല, കുറAുദിവസം കഴിuേ\ാേഴJും
ജന;ളുെട പരിഹാസം അേbഹ/ിനു സഹിJവഹിയാെത ആയി/ീരുകയും
അേbഹം സവേദശം വി.ുേപാവുകയും െചcു.
അ;െന അലuുനട:് ഈ ”ാ•ണൻ ഒരു ദിവസം മനുഷയസ¢ാരം
ഇലലാ/തായ ഒരു െകാടു2ാ.ിൽ െച:ുേചർ:ു. േനരവും ൈവകി.
മനുഷയാധിവാസമുd ^ല/് എ/ു:തിന് അവിെട നി:ും വളെര
ദൂരമുdതിനാൽ ആ രാYി അവിെട/െ: കഴിAുകൂ.ുകെയ:ു തീർAെ\ടു/ി.
ആ വനാaര;ളിൽJൂടിയുd ഊടുവഴിയുെട അടുJലായി.് ഒരു കുളവും
ആൽ/റയും ക8ു. കുള/ിലിറ;ി കുളിAു സkയാവ˜നാദികളും കഴിA് ആ

ആൽ/റയിൽ തെq രാമായണOPവും തല•ുെവAു കിട:ു. വിശ\ും ദാഹവും
വഴി നട:ി.ുd •ീണവും എലലാംകൂടി കിട: ഉടെന അേbഹം
ഉറ;ി/ുട;ുകയും െചcു.
പാതിരാYി കഴിuേ\ാൾ അവിെട േതേജാമയനായ ഒരു ദിവയപുരുഷൻ
7തയ•െ\.് "ആരാണിവിെട വ:ു കിടJു:ത്?" എ:ു േചാദിAു. ഉടെന
”ാ•ണൻ എണീhറിരു:ു. അതിെq േശഷം താെഴ വരു:7കാരം അവർ
സംഭാഷണം തുട;ി.
ദിവയൻ: േഹ! അ;ാരാണ്? ഇവിെട വ:ു കിടJു:െതaിനായി.ാണ്?
”ാ•ണൻ: ഞാൻ ഒരു ”ാ•ണനാണ്. ഓേരാേരാ േദശ;ളിൽ സ¢രിA് ഇ:ു
ൈദവഗതയാ ഇവിെട വ:ുേചർ:ു. മനുഷയരുd ദിJിൽ എ/ു:തിനു േനരം
മതിയാകാെത വ:തിനാൽ ഇവിെട/െ: കിട:ു എേ: ഉdൂ.
ദിവയൻ: അ;യുെട അടുJൽ ഇരിJു: OPം ഏതാണ്?
”ാ•ണൻ: അതു ഞാൻ പറuാൽ അവിടു:് എെ: പരിഹസിJും.
അതുെകാ8് ഞാൻപറയുകയിലല.
ദിവയൻ: ഐഃ, അെതാ:ുമിലല, േകൾJെ.. പറയൂ.
ഇ7കാരം ആ ദിവയപുരുഷെq വാJു േക.ി.ു ”ാ•ണൻ ആ OPം
ഇ:താെണ:ും അതുനിമി/ം തനിJു8ായ ആേ•പ;ളും എലലാം
പറuുേകൾ\ിAു. ഉടെന ആ ദിവയപുരുഷൻ ”ാ•ണേനാടു പറuു.
"ഇതിെനJുറിA് അവിടു:് ഒ.ും വയസനിേJ8. ഞാൻ ഒരു കൗശലം പറuുതരാം.
അതുേപാെല െചcാൽ അ;യുെട ഈ OPെ/ എലലാവരും ആദരിJു:തിനും
ത:ിമി/ം OP/ിനു 7ചാരം സിUിJു:തിനും ഇടവരും. എെa:ാൽ ഈ
വരു: ശിവരാYിനാൾ അ;് ഈ OPവുംെകാ8് േഗാകർ4/ു േപാകണം.
േനരം ൈവകാറാകുേ?ാൾ കിഴേJ നടയിൽ േപായി നി:ാൽ അസംഖയം ജന;ൾ
വരു: കൂ./ിൽ േതാേജാമയനായ ഒരു ”ാ•ണൻ വരു:തുകാണാം.
അേbഹ/ിെq പി:ാെല നാലു പ.ികൾ കൂെട ഉ8ായിരിJും. അേbഹ/ിെq
ൈകയിൽ ഈ OPം െകാ8ുെച:ു െകാടു/ു വിവരം പറയണം. എ:ാൽ
അേbഹം ഇതിേലJു നിവൃ/ിയു8ാJി/രും. ഇതാരു പറuുത:ു എ:ു
േചാദിAാൽ ഒ:ും പറയുകയുമരുത്." ഇ7കാരം പറu് ആ ദിവയപുരുഷൻ ഉടെന
അaർUാനം െചcു.
ഈ ഉപേദശം േക.് ആ ”ാ•ണന് ഏhറവും സേaാഷമായി എ:ുdതു
പറേയ8തിലലേലലാ. അരുേണാദയമായേ\ാൾ അവിെടനി:ു പുറെ\.ു. പിെ:

ഓേരാേരാ േദശ;ളിൽ സ¢രിA് wേമണ ശിവരാYി ആയേ\ാേഴJും
േഗാകർ4/ു െച:ുേചർ:ു. േനരം ൈവകാറായേ\ാൾ മു?് ആ ദിവയപുരുഷൻ
പറuിരു:തുേപാെല ഒരു ”ാ•ണൻ വരു:ത് ക8്, OPം അേbഹ/ിെq
ൈകയിൽ െകാ8ുെച:ു െകാടു/ു വിവരെമലലാം പറuു. ആ ”ാ•ണൻ, "ഇത്
എെq ൈകയിൽ െകാ8ുതരു:തിന് അേ;ാടാരാണ് പറuത്?" എ:ു േചാദിAു.
OPകർ/ാവായ ”ാ•ണൻ ഒ:ും മി8ാെത നി:ു. അേ\ാൾ ആ ”ാ•ണൻ
"ആെ. ഇേ\ാൾ പറയണെമ:ിലല, കാരയെമാെJ എനിJു മന€ിലായി. അ;•് ഈ
ഉപായം പറuുത: ആൾ ഒരു ഗkർവനാണ്. അവൻ ഇ7കാരം വയാേജാപേദശം
െചcതിനാൽ ഞാൻ അവെന ശപിJു:ു. അവൻ ഒരു ശൂ›നായി ഭൂമിയി2ൽ
ജനിJാൻ സംഗതി വരെ.." ഇ7കാരം ശപിAതിനു േശഷം ൈകയിലു8ായിരു:
കമ¡ലുവി2ൽ നി:ു കുെറ െവdെമടു/ു OP/ിേsൽ തളിAു
OPകർ/ാവായ ”ാ•ണെq ക‹ിൽ െകാടു/ി.് "ഇനി ഈ OPം നിമി/ം
അ;•ു വളെര ബഹുമാനം ഉ8ാകു:തിനും സംഗതിയാകും" എ:ു പറuു
േ•Y/ിേലJു കട:ുേപാവുകയും െചcു.
അതിെq േശഷം അധയാWരാമായണെ/ എലലാവരും ആദരിA് പാരായണ/ിന്
ഉപേയാഗെ\ടു/ി/ുട;ുകയും ഋഷിേ7ാz;ളായ രാമായണ;െളJാൾ
അതിനു 7ചാരം സിUിJുകയും െചcു.
അധയാWരാമായണകർ/ാവായ ”ാ•ണന് ആ ഉപായം പറuുെകാടു/
ഗkർവനാണ് പിെ: ശൂ›നായി ഭൂമിയി2ൽ "തു¢െ/ഴു/‡ൻ" എ:ുd
നാമേധയേ/ാടുകൂടി അവതരിAത്. എഴു/‡ന് അധയാWരാമായണേ/ാടു
മhറുd രാമായണ;േളJാളധികം 7തിപ/ി ഉ8ാകു:തിനും തെq
കിളി\ാ.ുതർജമ•് ഈ മൂലെ/ സവീകരിJു:തിനും ഉd കാരണവും
േമ†റu7കാരം അേbഹ/ിേനാടുd പൂർവസംബkമാകു:ു.
േഗാകർ4/ു ശിവരാYിനാൾ നാലു പ.ികേളാടുകൂടി വ: ആ ”ാ•ണൻ
സാ•ാൽ േവദവയാസനായിരു:ു. ആ നാലു പ.ികൾ നാലു േവദ;ളും ആയിരു:ു.
അധയാWരാമായണം മൂലം ഉ8ാJിയത് സാ•ാൽ വരരുചിയാെണ:ു ചിലർ
പറയു:ു8്.

ഐതിഹയമാല/പറയിെപhറ പaിരുകുലം
ചരിY7സിUനായ േഗാവി˜സവാമികളുെട പുYനും മലയാള/ിൽ നട\ുd
വാകയം, പരേ†രു മുതലായ േജയാതി“ാ£OP;ളുെട നിർമാതാെവ:ു
പറയെ\ടു: ആളുമായ വരരുചി എ: ”ാ•േണാ/മെനJുറിA്
േക.ി.ിലലാ/വർ അധികമുെ8:ു േതാ:ു:ിലല. ഇേbഹം വിwമാദിതയരാജാവിെq
േസവകനായി.ു താമസിAിരു:ു. വരരുചി സകലശാ£പാരംഗതനും നലല
പൗരാണികനും ആയിരു:തിനാൽ രാജാവിനു ശാ£സംബkമാേയാ
പുരാണസംബkമാേയാ വലല സംശയവും േനരി.ാൽ ഇേbഹേ/ാടു േചാദിAാണ്
അത് തീർJുക പതിവ്.
അ;െനയിരിെJ കാല/് ഒരു ദിവസം രാജാവ് "രാമായണ/ിൽ 7ാധാനമായ
വാകയേമതാണ്?" എ:് ഈ ”ാ•ണേനാട് േചാദിAു. ഈ േചാദയ/ിനു തJതായ
ഉ/രം പറയാൻ േതാ:ാ—യാൽ വരരുചി വിഷ4നായി/ീർ:ു. ഉടെന രാജാവ്
"എ:ാൽ എവിെടെയ2ിലും േപായി, ആേരാെട2ിലും േചാദിAറിuു
നാ†െ/ാ:ുദിവസം കഴിയു:തിനുമു?് ഇവിെട വ:ു പറയണം. അ;െന
െചcിെലല2ിൽ പിെ: താൻ ഇവിെട വരണെമ:ിലല. എനിJു തെ: കാണുകയും
േവ8" എ:ു പറuു. രാജാവിെq ക†ന േക.േ\ാൾ വരരുചിയുെട ഹൃദയം
വിഷാദവും വിചാരവുംെകാ8ു നിറuു. ഉടെന ആേbഹം അവിെടനി:ു
പുറെ\.ുേപാവുകയും െചcു.
തദനaരം വരരുചി പല ^ല;ളിലും സ¢രിA്, പല േയാഗയsാേരയും ക8ു
േചാദിAു. എ2ിലും രാമായണ/ിെല എലലാേ«ാക;ളും വാകയ;ളും 7ധാനം
തെ:. അലലാെത അതിനുേ8ാ വയതയാസം "നഹി ഗുളഗുളികായാം കവാപി
മാധുരയേഭദഃ" എ:ും മhറും പലരും പലവിധം പറuതലലാെത ശരിയായ മറുപടി
ആരിൽനി:ും കി.ിയിലല. അ;െന നാ†തുദിവസം കഴിuു. ”ാ•ണനു വയസനം
സഹിJവഹിയാെതയും ആയി/ീർ:ു. രാജാവിെq അടുJലുd
േസവേപാകുെമ:ുതെ:യലല, സർവ’െന:ു സർവരാലും
സZതിJെ\.ിരിJു: തനിJ് ഇതറിuുകൂെട:ു വരു:ത് ഏhറവും
അവമാനകരവും ആണേലലാ. ഈ അവമാനം സഹിAുെകാ8് സവേദശ/ു
താമസിJു:തിൽ േഭദം മരിJതെ:യാണ് എ:ി;െനെയാെJ
വിചാരിAുംെകാ8ു ഭ•ണവുംകൂടാെത ആ സാധു”ാ•ണൻ പകൽ മുഴുവനും
അലuുനട:ു. രാYിയായേ\ാൾ ഒരു വനാaര/ിൽ ഒരാൽ/റയുെട

അടുJൽ െച:ുേചർ:ു. വിശ\ും ദാഹവും •ീണവും വയസനവും
സഹിJവഹിയാെത ആ ആൽ/റയിൽ കയറിJിട:ു. ഉടെന •ീണംെകാ8ു
മയJവുമായി. അേbഹം കിട: സമയം "വനേദവതമാർ എെ: ര•ിJെ." എ:ു
പറuുംെകാ8ാണ് കിട:ത്.
േനരം ഏകേദശം പാതിരയായേ\ാേഴJ് ചില ആകാശസ¢ാരികളായ േദവതമാർ
ആ ആലിേsൽ വ:ുകൂടി. ആ ആലിേsൽ ^ിരവാസിനികളായ േദവതമാെര വിളിA്
"നി;ൾ വരു:ിേലല? ഇേ\ാൾ ഒരു ^ല/് 7സവമു8്. ഞ;ൾ അവിെട
േപാവുകയാണ്. േചാരയും നീരും കുടിJണെമ2ിൽ വരുവിൻ" എ:ു പറuു.
അേ\ാൾ ആ ആലിേsലിരു: േദവതമാർ "ഞ;ൾJു വരാൻ നിവൃ/ിയിലല.
ഇവിെട ഒരു വിശി‘നായ ”ാ•ണൻ വ:ു കിടJു:ു. ഇേbഹം സവര•ാർഥം
ഞ;െള 7ാർ‰ിAുെകാ8ാണ് കിട:ത്. അതിനാൽ നി;ൾ േപായി
തിരിAുവരുേ?ാൾ ഇതിേല വ:ു വിവരം പറuു േവണം േപാകാൻ" എ:ു
പറuു. എ:ാല;െനയാകെ. എ:ു പറu് ആ വനേദവതമാർ േപാവുകയും
െചcു.
അaയയാമമായേ\ാൾ വരരുചി ഉണർ:ുെവ2ിലും വയസനേ/ാടു കൂടി
ഓേരാ:ുേമാർ/ു ക4ുമടAു കിട:തലലാെത എഴുേ:hറിലല. അേ\ാൾ മുേ?
േപായ േദവതമാർ വീ8ും അവിെട വ:ുേചർ:ു. ഉടെന ആലിേsൽ ഉ8ായിരു:
േദവതമാർ "7സവെമവിെടയായിരു:ു? കു.ിെയaാണ്? എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ
േദവതമാർ "ഒരു പറയെq അവിെടയായിരു:ു 7സവം. കു.ി െപ4ാണ്" എ:ു
പറuു. "അവെള വിവാഹം െച‹ു:ത് ആരായിരിJും?" എ:്
ആലിേsലു8ായിരു:വർ വീ8ും േചാദിAേ\ാൾ വ:വർ "അത് "മാം വിUി"
എ:റിuുകൂടാ/ ഈ വരരുചിയാണ്. േനരം െവളുJാറായി. ഞ;ൾ ഇനി
താമസിJു:ിലല. േശഷെമാെJ പിെ:\റയാം" എ:ു പറu് ഉടെന േപാവുകയും
െചcു.
ഏhറവും ബുUിശാലിയായ വരരുചിJു േദവതമാരുെട ഈ വാJുേക.േ\ാൾ തെq
കാരയം സാധിAതിലുd സേaാഷവും ഭാവിയായ അധഃപതനെ/JുറിAു
വിചാരിAുd വിഷാദവും ഒ:ുേപാെല ഹൃദയ/ിൽ തി;ിവശായി. അധഃപതനം
കൂടാെത കഴിJു:തിനു തJതായ ഒരുപായം ആേലാചിAു നിpയിAുംെകാ8ു
സേaാഷേ/ാടു കൂടി എണീhറു. അേ\ാേഴJും േനരവും െവളുJയാൽ ഉടെന
അവിെട നി:ു പുറെ\.ു.
നാ†െ/ാ:ാം ദിവസമായി.ും വരരുചിെയ കാണാuി.് രാജാവിനു
വിഷാദമായി/ീർ:ു. എ2ിലും സഭാവാസികളായ വിദവാsാർെJലലാം വളെര

സേaാഷമാണു8ായത്. വരരുചി അവിെട ഉ8ായി.ാണ് രാജാവ് അവെര
േവ8വ4ം ആദരിJാ/തും അവരുെട ഖയാതി െപാ;ാ/തും എ:ും മhറും
വിചാരിA് അവർെJലലാവർJും വരരുചിെയJുറിA് അതയaം
അസൂയയു8ായിരു:ു. രാജസഭ കൂടിയേ\ാൾ രാജാവ്, "ക‘ം നZുെട വരരുചിെയ
ക8ിലലേലലാ? അേbഹം അവമാനം വിചാരിA് 7ാണതയാഗം െചcേതാ, രാജയം
വി.ുേപായേതാ എേaാ? അതിലല, സർവശാ£ത/വ’നും വിശി‘നുമായ
അേbഹം ഏതു വിധവും നZുെട േചാദയ/ിനു തJതായ മറുപടി
മന€ിലാJിെJാ8ു വരാെതയിരിJുകയിലല" എ:ും മhറും
വിചാരിAുെകാ8ിരിJുേ?ാൾ സേaാഷസേമതം വരരുചിയും അവിെട എ/ി.
അേbഹ/ിെq മുഖ7സ:ത ക8േ\ാൾതെ: കാരയം സാധിAു എ:ു
രാജാവിനും സഭാവാസികളായ എലലാവർJും മന€ിലായി. ഉടെന രാജാവ്
"എaായി, മന€ിലാേയാ?" എ:ു േചാദിAു.
വരരുചി: ൈദവകാരുണയ/ാലും ഗുരുകട•ംെകാ8ും മാനയsാരായ
നി;ളുെടെയാെJ അനുOഹമാഹാWയ/ാലും ഒരു വിധം മന€ിലായി
എ:ുതെ: പറയാം.
രാജാവ്: ഏതു േശാകമാണ്, ഏതു വാകയമാണ്? േകൾJെ..
വരരുചി: രാമായണ/ിൽ 7ധാനമായ േ«ാകം,
"രാമം ദശരഥം വിUി മാം വിUി ജനകാWജാം
അേയാUയാമടവീം വിUി ഗ‡ താത യഥാസുഖം"

എ:ുdതാണ്. ഇതിൽ 7ധാനമായി.ുd വാകയം "മാം വിUി ജനകാWജാം"
എ:ുdതുമാണ്.
ഇതു േക.േ\ാൾ സഭയിലു8ായിരു:വെരലലാം ശരി ശരി എ:് ഐകയകേ¨ന
സZതിAു. രാജാവ് സേaാഷസമനവിതം എണീhറു വരരുചിയുെട ൈക•് പിടിA്
അർധാസനം െകാടു/ിരു/ി. പിെ: വിലതീരാെതക8ുd ആഭരണ;ളും
അനവധിസുവർണര¹;ളും അേbഹ/ിനു സZാനം െകാടു/ു
സേaാഷി\ിJുകയും തേ:ാടുകൂടി യഥാപൂർവം
താമസിAുെകാdു:തിനനുവദിJുകയും െചcു.
തദനaരം വരരുചി േമ†റu േ«ാക/ിെq അർഥം പ/ു വിധ/ിൽ
വയാഖയാനിAു രാജാവിെന േകൾ\ിAു. അവയിൽ ര8ുവിധം അർഥം
താെഴേAർJു:ു. ഈ േ«ാകം Xീരാമനും സീതയും ല•ണനുംകൂടി
വനവാസ/ിനായി പുറെ\.േ\ാൾ മാതൃപാദ;െള വ˜ിAു യാYപറu
ല•ണേനാടു സുമിY പറuതാണ്.

അലലേയാ താത (വ„) രാമം ദശരഥം വിUി (രാമെന ദശരഥെന:് അറിuാലും)
നിെq േജയ®നായ രാമെന അ‡നായ ദശരഥെനേ\ാെല വിചാരിAുെകാdണം
എ:ു താൽപരയം. ജനകാWജാം മാം വിUി. ജനകാWജെയ (സീതെയ)
എെ:േ\ാെല വിചാരിAുെകാdണം. അടവീം അേയാUയാം വിUി. അടവിെയ
(വനെ/) അേയാUയെയേ\ാെല വിചാരിAുെകാdണം. യഥാസുഖം ഗ‡.
സുഖമാകുംവ4ം ഗമിAാലും എ:് ഒരർ‰ം. പിെ:
രാമം ദശരഥം വിUി. രാമെന ദശരഥൻ (പ•ിവാഹനനായിരിJു: മഹാവി¸ു)
എ:റിuാലും. ജനകാWജാം മാം വിUി. ജനകാWജെയ (സീതെയ) മാ
(മഹാല•ി) എ:റിuാലും. അേയാUയാം അടവീം വിUി. അേയാUയെയ (രാമൻ
േപായാൽ പിെ:) അടവി (കാട്) എ:റിuാലും. (അതിനാൽ) അലലേയാ വ„! നീ
സുഖമാകുവ4ം േപായാലും എ:ു ര8ാമെ/ അർ‰ം. ഇ7കാരം യഥാwമം
പ/ു വിധ/ിൽ വരരുചിയുെട വയാഖയാനം േക.േ\ാൾ രാജാവ് പൂർVാധികം
സേaാഷിJുകയും വരരുചിെയ ബഹുമാനിJയും െചcു. പിെ: എലലാവരുംകൂടി
ഓേരാ രാജയ വർ/മാനം പറu് അ;െനയിരിJുേ?ാൾ വരരുചി, "അലലേയാ
മഹാരാജാേവ! ഇ:െല രാYിയിൽ ഒരു പറയെq മാട/ിൽ ഒരു പറയി 7സവിA്
ഒരു െപൺകു.ിയു8ായി.ു8്. അതിെq ജാതകഫലം േനാJിയതിൽ ആ കു.ിJു
മൂ:ു വയ€ു തികയുേ?ാേഴJും ഈ രാജയം നശിJും എ:ു ക8ിരിJു:ു. ഇ:ു
മുതൽ ഓേരാ നാശകാരണ;ൾ തുട;ും. അെലല2ിൽ ആ 7ജെയ ഉടെന
െകാലലിJണം" എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ േജയാതിശാ£’നും
വിഷി‘നുമായ ഈ ”ാ•േണാ/മെq വചനം ഒരിJലും
മിഥയയാകു:തെലല:ുd വിശവാസ/ാൽ രാജാവിനും സഭാവാസികൾJും വളെര
വയസനമായി/ീർ:ു. ബാലനിOഹം ക‘ം. വിേശഷിAും െപൺകു.ിയായിരിJു:
^ിതിJ് അെതാരിJലും വിഹിതമലല. അതിനാൽ എaു േവ8ൂ എ:് എലാവരും
കൂടി ആേലാചിA് ഒരു കശൗലം നിpയിAു. എ;െനെയ:ാൽ, വാഴ\ി8ിെകാ8്
ഒരു െചറിയ ച;ാടമു8ാJി, ഈ കു.ിയുെട തലയിൽ ഒരു െചറിയ പaവും
െകാളു/ിJു/ി അതിൽ കിട/ി നദിയിെലാഴുJുക. ഈ നിpയെ/ രാജാവും
സZതിAു. ഉടെന ര8ു ഭടsാെര വിളിA് അ7കാരം െചയ്വാൻ ക†നയും
െകാടു/ു. കു.ിയു8ായിരിJു: ^ലം ഏകേദശം ഇ: ദിJിലാെണ:് വരരുചി
പറuുെകാടു/ു. രാജഭടsാർ അേനവഷിചുെച:ു. കു.ിെയ എടു/ു
ക†ന7കാരം െച—യും ഉടെന വിവരം രാജസ:ിധിയിൽ അറിയിJയും െചcു.
തനിJു വരുവാൻ ഭാവിA അധഃപതനം കൂടാെത കഴിuുവേലലാ എ:ു വിചാരിAു
വരരുചിJ് വളെര സേaാഷവുമായി. പിെ:യും അേbഹം രാജാവിെq അടുJൽ
േസവകനായി താമസിAു. അ;െന കുറെuാരു കാലം കഴിuതിെqേശഷം

വരരുചി ^ിരതാമസം സവഗൃഹ/ിൽ/െ: ആJി.
അ;െനയിരിJു: കാല/് ഒരു ദിവസം വരരുചി ഒരു വഴിയാYയിൽ ഭ•ണം
കഴിJാനായി ഒരു ”ാ•ണെq ഗൃഹ/ിൽ െച:ു. ഉടെന ”ാ•ണൻ
"േവഗ/ിൽ കുളി കഴിAുവരം. ഇവിെട ഊണുകാലമായിരിJു:ു" എ:ു പറuു.
അേ\ാൾ വരരുചി ഈ ”ാ•ണെq ബുUിശzിെയ പരീ•ിJാനായി.ു
"ഞാൻഊണു കഴിJണെമ2ിൽ ചില ദുർഘട;ളു8്. അെതാെJ സാധിJുേമാ
എ:റിuി.ുേവണം കുളിJാൻ േപാകാൻ" എ:ു പറuു.
”ാ•ണൻ: ദുർഘട;ൾ എെaലലാമാണാേവാ? ഇവിെട
നിവൃ/ിയുdവയാെണ2ിൽ സാധിJാം. എെa2ിലും േകൾJെ..
വരരുചി: മെhറാ:ുമലല, കുളി കഴിuാൽ ഉടുJാൻ വീരാളി\.ു േവണം.
നൂറുേപർJു ഭ•ണം െകാടു/ി.ുേവണം എനിJു ഊണുകഴിJാൻ. എ:ു
മാYമലല എെq ഊണിനു നൂെhറ.ു കൂ.ം കൂ.ാൻ േവണം. ഊണു കഴിuാൽ പിെ:
എനിJു മൂ:ുേപെര തി:ണം. നാലുേപെരെ: ചുമJുകയും േവണം. ഇത് ഉdൂ.
ഇതു േക.േ\ാൾ ”ാ•ണൻ വലലാെത അkാളിA് ഒ:ും മി8ാെത നി:ു. ഉടെന
ഒരു കനയക അക/ിരു:ുെകാ8് "അ‡െനാ.ും അkാളിJയും പരി°മിJയും
േവ8. ഇതിെനലലാം ഇവിെട തയാറുെ8:ു പറേuJൂ" എ:ു പറuു.
”ാ•ണൻ അ7കാരം പറയുകയും വരരുചി കുളിJാൻ േപാവുകയും െചcു. ഉടെന
”ാ•ണൻ കനയകെയ വിളിA് ഇെതലലാമിവിെട സാധിJുേമാ എ:ു േചാദിAു.
അേ\ാൾ കനയക "എലലാം സാധിJും. ഇെതാ:ും അY 7യാസമിലല. അേbഹം
പറuതിെq സാരം അ‡നു മന€ിലാകാuി.ാണ് പരി°മിJു:ത്. വീരാളി\.ു
േവണെമ:ു പറuതിെq സാരം ചീaൽേകാണകം േവണെമ:ാണ്. നൂറു േപർJു
ഭ•ണം െകാടുJണെമ:ു പറuതിെq സാരം അേbഹ/ിനു ൈവശവേദവം
(ൈവശയം) കഴിJണെമ:ാണ്. ൈവശയം െകാ8ു നൂറു േദവതമാരുെട
7ീതിയു8ാകു:തിനാലാണ് അ;െന പറuത്. പിെ: നൂെhറ.ു കൂ.ാൻ
പറuതിെq സാരം ഇ¢ിJറി േവണെമ:ാണ്. ഇ¢ിJറി ഉ8ായാൽ നൂെhറ.ു
കൂ.ം കൂ.ാെq ഫലമുെ8:ാണ് െവAിരിJു:ത്. പിെ: അേbഹ/ിനു
മൂ:ുേപെര തി:ണെമ:ു പറuതിെq സാരം െവhറിലയും, അട•യും, നൂറും
കൂ.ി മുറുJണെമ:ാണ്. (പുകയില അJാല/് ഇലലായിരിJും). പിെ:
അേbഹെ/ നാലുേപരു ചുമJണെമ:ു പറuതിെq സാരം ഊണു കഴിuാൽ
കുറAു കിടJണം. അതിെനാരു ക.ിലു േവണെമ:ാണ്. ക.ിലിൽ കിടJുേ?ാൾ
ക.ിൽJാലുകൾ നാലും കൂടിയാണേലലാ ചുമJു:ത്. ഇYെയാേJ ഉdൂ.
ഇതിനിവിെട എaാ വിഷമം?" എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ അ‡ൻ വളെര

സേaാഷിJുകയും, കനയകയുെട ബുUിവിേശഷെ/JുറിA് അതയaം
അ§ുതെ\ടുകയും െചcു. "എ:ാൽ എെq മകൾ േപായി എലലാം േവഗം
തയാറാJൂ" എ:ു പറuു കനയകെയ അയAു. വരരുചി കുളിയും മhറും കഴിuു
വ:േ\ാേഴJും ഒരു ചീaൽേകാണകം, ൈവശയ/ിനു േവ8ു: ഹവി€ും, ച˜നം,
പൂവ് മുതലായവയും ത‹ാറാJിയിരു:ു. ഊണിന് ഇ¢ിJറിയും ഉ8ായിരു:ു.
ഊണു കഴിuേ\ാേഴJും പുറ/ള/ിൽ മുറുJാനുd സാമാന;ളും ഒരു
ക.ിലിൽ പായും തലയിണയും എലലാം ത‹ാറാJിയിരു:ു. വരരുചി ൈവശയവും,
ഊണും കഴിAു പുറ/ള/ിൽ െച:ു മുറുJി ക.ിലിൽ കയറിJിട:ു. താൻ
പറuതിെq സാരം മന€ിലാJി ഇ7കാരെമലലാം തയാറാJിയത് ഈ കനയകയുെട
ബുUിസാമർ‰യം െകാ8ാെണ:ു മന€ിലാവുകയാൽ ഏതുവിധവും ഈ
കനയകെയ വിവാഹം കഴിJണെമ:് അേbഹം മന€ു െകാ8ാേലാചിAുറAു.
എaിനു വളെര\റയു:ു? വരരുചി തെq ആOഹം ആ കനയകയുെട അ‡െന
Oഹി\ിJുകയും അേbഹം സZതിJുകയും കാലതാമസം കൂടാെത
സുമുഹൂർ//ി2ൽ ആ കനയകെയ വിവാഹം കഴിJയും സവഗൃഹ/ിൽ
െകാ8ുേപാരികയും െചcു.
അ;െന ആ ദ?തിമാർ യഥാസുഖം സവഗൃഹ/ിൽ താമസിAിരു: കാല/് ഒരു
ദിവസം ഭ•ണവും മhറും കഴിu് ര8ുേപരു കൂടി ൈസവരയസലലാപം െചcു
സേaാഷിAിരിJു: സമയ/ി2ൽ വരരുചി തെq േ7മഭാജനമായ
ധർZദാര;ളുെട തലമുടി ഭംഗിയാകും വ4ം ചീകിെJ.ി. അേ\ാൾ തലയുെട
മധയ/ിൽ വലിയതായ ഒരു µണകിണം കാണുകയാൽ അെതaാെണ:ു േചാദിAു.
അേ\ാൾ ആ സാധവി "അെതാരു പaം തറA പാടാെണ:ാണ് അZ പറuി.ുdത്.
അZ കുളിAുെകാ8ിരു:േ\ാൾ പി8ിA;ാട/ിേsൽ ആhറിൽJൂടി ഒഴുകി
വരു:തുക8േ\ാൾ എെ: പിടിAുേകhറി വളർ/ിയതാെണ:ും,
7സവിAതെലല:ും ഒരിJൽ അZ എേ:ാടു പറuി.ു8്. അ:് എെq തലയിൽ
പaവും തറAിരു:ുവY" എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ ബുUിശാലിയായ
വരരുചിJു തെq ധർZദാര;ൾ ആ പറയെq അപതയം തെ:യാെണ:്
നിpയമായി. തൽJാലം മന€ിൽ കുറAു വിഷാദം ഉ8ായി എ2ിലും
"ലിഖിതമപിലലാേട 7ാºഝിതും കഃ സമർഥഃ" എ:ു വിചാരിAു സമാധാന
െ\.ുെകാ8ു വിവരെമലലാം തെq ധർZപ¹ിെയയും ധരി\ിAു. "ഇനി
നമുേJതായാലും ഇവിെടയി;െന താമസിേJ8. ആയുഃേ“ഷെ/
േദശസ¢ാരംെകാ8ുതെ: നയിJണം" എ:ു പറuു വരരുചി ഭാരയാസേമതം
ഉടെന അവിെടനി:ു പുറെ\ടുകയും െചcു. പിെ: അവരുെട സ¢ാരം
മലയാളേദശ;ളിലായിരു:ു എ:ു പറuാൽ അവർ പാരേദശികsാരായിരു:ു

എ:ും േമ†റu കഥകെളലലാം പരേദശ/ുെവAു നട:താെണ:ും വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.
അ;െന അവർ ഓേരാേരാ ദിJുകളിൽ സ¢രിAുെകാ8ിരിJു: കാല/് ഭാരയ
ഗർഭം ധരിAു. ഗർഭം പൂർ4മായി; 7സവേവദനയുെട ആരംഭമായേ\ാൾ ഒരു
കാ.ിേല•ു കയറി 7സവിAുെകാdാൻ പറuുംെവAു ഭർ/ാവു വഴിയിൽ
ഇരു:ു. ഭാരയ അ7കാരം ഒരു വനാaര/ിൽ 7േവശിJുകയും ഉടെന
7സവിJുകയും െചcു. പിd വാ;ാനും മhറും ആരുമു8ായിരു:ിെലല:ു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. "ആേരാരുമിലലാ/വർJു ൈദവം തുണ" എ:ു8േലലാ.
7സവം കഴിuേ\ാൾ "കു.ിJു വായുേ8ാ?" എ:ു വരരുചി േചാദിAു. "ഉ8്"
എ:ു ഭാരയ മറുപടിയും പറuു. "വായുd പിd•ു ൈദവം ഇരയും ക†ിAി.ു8്.
അതിനാൽ കു.ിെയ എടുJണെമ:ിലല" എ:ു പറuു കു.ിെയ അവിെട/െ:
ഇ.ുംെവAു ഭാരയേയാടുകൂടി വരരുചി അേ\ാൾ/െ: അവിെടനി:ു
പുറെ\ടുകയും െചcു. െപhറുകിടJുക എെ:ാരു ഞായം ആ £ീ•ു8ായിരു:ിലല.
7സവര••ുd മരു:ുകളും കാ.ാറുകളിെല പAെവdവും കാ.ിെല കാ—നികളും
ഭി•െയടു/ു കി.ു: സവ†മായ അ:വും മhറുമലലാെത വിേശഷിAു
യാെതാ:ുമിലലായിരു:ു. എ2ിലും ആ പതിµത•ു യാെതാരു തരേJടുമു8ായിലല.
ഇ;െനതെ: പല ^ല;ളിലായി പതിെനാ:ു 7സവം കഴിuു.
കു.ികെളെയലലാം കാ.ിലി.ുെവAുതെ: േപാവുകയും െചcു. ആ പതിെനാ:ു
കു.ികെളയും ”ാ•ണൻ മുതൽ പതിെനാ:ു ജാതിJാർJു കി.ുകയും അവർ
എടു/ുെകാ8ുേപായി വളർ/ുകയും െചcു.
പ•8ാമെ/ ഗർഭമു8ായേ\ാൾ ആ സാധവി, ക‘ം! ഞാൻ പതിെനാ:ു
7സവിAി.ും ഒരു കു.ിയും എനിJിലലേലലാ. ഈ 7ാവശയം 7സവിJുേ?ാൾ "കു.ി•ു
വായുേ8ാ?" എ:ു ഭർ/ാവു േചാദിAാൽ ഇെലല:ു പറയണം, എ:ാൽ ആ
കു.ിെയെയ2ിലും എടു/ുെകാൾവാൻ ഇേbഹം അനുവദിJുമായിരിJും. പി:ീടു
പരമാർഥം പറu് ഇേbഹെ/ സZതി\ിJയും െച‹ാം" എ:ു നിpയിAു. ഗർഭം
പൂർ4മായേ\ാൾ പതിവുേപാെല 7സവിJയും, "കു.ി•ു വായുേ8ാ?" എ:ു
ഭർ/ാവു േചാദിJുകയും "ഇലല" എ:ു ഭാരയ പറയുകയും, ആ കു.ിെയ
എടു/ുെകാdു:തിനു ഭർ/ാവനു വദിJുകയും െചcു. ഉടെന
കു.ിെയയുെമടു/ു ര8ുേപരുകൂടി പുറെ\.ു. കുറAു സമയം കഴിuേ\ാൾ
വാRവമായി.ും കു.ി•ു വായില¼്ാെതയായി/ീർ:ു. വിശി‘കളായ സാധവികളുെട
വാJു മിഥയയായി ഭവിJു:തലലേലലാ. വരരുചി ആ കു.ിെയ ഒരു കു:ിെq മുകളിൽ
െകാ8ുേപായി 7തി®ിAു. അതാണ് "വായിലലാJു:ില\ൻ" എ:ു 7സിUെ\.
േദവൻ. ഈ വായിലലാJു:ില\ൻ ഉൾെ\െടയാണ് "പറയി െപhറ പaിരുകുലം"

എ:ു പറയു:ത്. ഈ പ•8ുേപരുെടയും േപരുകൾ പറയു:തായ ഒരു േ«ാകം
േക.ി.ുdതു താെഴ േചർJു:ു.
"േമഷ (ള)േ/ാള-ിേഹാYി രജകനുളിയ:ൂർ
/Aനും പിെ: വേdാൻ
വായിലലാJു:ില\ൻ വടുതല മരുവും
നായർ കാര•ൽ മാതാ
െചേZ േകളു\ുകൂhറൻ െപരിയ തിരുവര
2െ/ഴും പാണനാരും
േനേര നാരായണ°ാaനുമുടനകവൂർ
ചാ/നും പാJനാരും."

ഇവർ പലദിJുകളിലായി.ാണ് താമസിAു വ:ത്. എ2ിലും എലലാവർJും ബാലയം
കഴിuേ\ാേഴJും അവർ പര•രം സേഹാദരsാരാെണ:് അറിയുകയും തZിൽ
തZിൽ േrഹ േ/ാടുകൂടി പാർ/ുവരികയും െചcു. ഇവരുെട ദിവയതവ;ളും
അ§ുതകർZ;ളും അവസാനമിലലാെതയു8്. വരരുചിയും ഭാരയയും പിെ:
അവരുെട ജീവിതേശഷെ/ സ¢ാരംെകാ8ുതെ: കഴിAുകൂ.ി. ആ
മാതാപിതാJsാരുെട XാU/ിനു േമ†റu പ•8ുേപരിൽ
വായിലലാJു:ില\ൻ ഒഴിAു േശഷെമലലാവരും ഒരുമിAു കൂടുകയും ഒരു
പുലലിേsൽ/െ: ബലിയിടുകയുമാണ് പതിവ്. അത് േമളേ/ാള-ി േഹാYിയുെട
ഇലല/ുമാണ്. അ-ിേഹാYി ”ാ•ണനായിരു:തിനാൽ ചാ//ിനും
”ാ•ണർ തെ:യാണ് പതിവ്. പറയൻ വെരയുd നാനാജാതികളുംകൂടി
ചാ/മൂ.ുകയാൽ ചാ//ിനു •ണിAാൽ വരു:തിനു ”ാ•ണർെJലലാം
മടിയായി/ുട;ി. അ-ിേഹാYികളുെട ഭാരയയായ അaർജന/ിനും ഈ
സേഹാദരsാരുെട േമളനം വളെര ക‘െമ:ു േതാ:ി/ുട;ി. എ:ു മാYമലല, ഈ
വിവരം അaർജനം ഒരു ദിവസം ഭർ/ാവിേനാടു പറയുകയും െചcു. "ആെ.
അതിനു സമാധാനമു8ാJാം" എ:് അ-ിേഹാYി മറുപടിയും പറuു.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ അവരുെട അ‡െq XാUമായി. XാU/ിെq
തേലദിവസം ൈവകുേ:രമായേ\ാേഴJും േശഷമുd സേഹാദരsാർ പ/ു േപരും
ചാ/Jാരായ ”ാ•ണനും അ-ി േഹാYിയുെട ഇലല/ു വ:ുേചർ:ു. ഈ
സേഹാദരsാർ വ:ാൽ രാYിയിൽ കിട:ുറ;ു:തിനായി അ-ിേഹാYി
7േതയകം പ/ു പുരമുറികൾ അവിെട മുേ?തെ: ഉ8ാJീ.ു8ായിരു:ു.
എലലാവരും അവരവരുെട നിയമാനു®ാന;ളും മhറു കഴിA് അവരവർJുd
ശയനഗൃഹ;ളിൽ േപായി കിടJുകയും െചcു. എലലാവരും ഉറJ മായേ\ാൾ
അ-ിേഹാYികൾ അaർജന/ിെനയും ചാ//ിനു വ:ിരിJു:
”ാ•ണെനയും വിളിA് ഒരു വിളJുമായി പ/ുേപർ കിടJു: ^ല/ും

െകാ8ുേപായി "എെ: െതാ.ുെകാ8ു േനാJു വിൻ" എ:ു പറuു.
അaർജനവും ചാ/Jാരനും അ-ിേഹാYികെള െതാ.ുെകാ8ുേനാJിയേ\ാൾ
പ/ുേപരും ഒ:ുേപാെല ശംഖചwഗദാപWാദികളായ ആയുധ;േളാടുകൂടി
ചതുർബാഹുJളായി അനaെq േമൽ കിട:ുറ;ു:തായി ക8ു. ര8ുേപരും
ഭയവിŸയാകുലരായി.ു െപെ.:ു വീണു നമxകരിAു. അ;െന അaർജന/ിനും
മhറു ”ാ•ണർJും ഉ8ായിരു: ദു“2യും സംശയവും തീരുകയും ഇവർ
എലലാവരും സാ•ാൽ മഹാവി¸ുവിെq അവതാരമൂർ/ികളാെണ:ു
മന€ിലാവുകയും െചcു.
േമഷേ/ാള-ിേഹാYികളുെട ഭവനം െപാ:ാനി/ാലൂJിൽ
േമഴ/ൂരംശ/ിലാണY. വdുവനാടു താലൂJിൽ ഒhറ\ാല/ിനു സമീപമുd
കട?ൂരു മന•ൽ ന?ൂരിമാർ ഈ അ-ിേഹാYിയുെട പുലJാരുമY.
അ-ിേഹാYികളുെട ഭാരയയായ അaർജനം ഒരിJൽ അടുJലുd പുഴയിൽ
കുളിJാൻ േപായേ\ാൾ ഒരു താലംകൂടി െകാ8ുേപായിരു:ു. ആ താലം േതAു
മുJി െവd/ിലി.് ഒഴുകി േ\ാകാതിരിJാൻ അതിൽ കുെറ മണലും വാരിയി.ു
കുളിAുേകറി. േപാകാൻ േനര/ു താലെമടു/േ\ാൾ വരുകയിലല. അത് അവിെട
ഉറചുേപായി. അ;െനയു8ായതാണ് "തൃ/ാല\ൻ" എ:ു േലാക 7സിUനായ
േദവൻ. തൃ/ാല\െq വിOഹം ഇ:ും മണൽ
കൂ.ിയതുേപാെലതെ:യാണിരിJു:ത്. ശിലേപാെല ഉറ\ു8ുതാനും.
നാറാണ/ു °ാaെq ദിവയതവ;ൾ പറuാൽ വളെരയു8്. അേbഹ/ിെq
പതിവായി.ുd 7വൃ/ി വലിയ കലലുകൾ ഉരു.ി മലയുെട മുകളിൽ
െകാ8ുെചലലുകയും മുകളിലാകുേ?ാൾ ൈകവിടുകയും കലലു സവയേമവ കീ¤േപാ.്
ഉരു8ുേപാകു:തു ക8ു ൈകെകാ.ിAിരിJയുമാണ്. ഇതു ക8ാൽ
"ഇYയും കനേ/ാരു കലലുകളുരു.ിെJാ
8›ിതൻ മുകൾ\ാ.ിേലhറുവാൻ പാരം ദ¡ം
ആയതു കീഴേപാേ.Jു ചാടി\ാെനളു\മാ
മായാസം െചhറു േവ8ാ താഴ/ു വേ: നിൽJൂ."

എ:ുd സാേരാപേദശെ/ ദൃ‘ാaെ\ടു/ി മനുഷയ^ിതി ഇതിേനാടു
സദൃശമാെണ:് എലലാവെരയും േബാUയെ\ടു/ാനാേണാ എ:ു േതാ:ും.
"ആർJറിയാവൂ മഹാsാരുെട മേനാഗതം!"
ഇേbഹ/ിെq ഉപജീവനം ഭി•െയടു/ുതെ:യായിരു:ു. ൈകയിൽ ഒരു
െച?ുപാYമു8്. ഭി• യാചിA് അ::ു കി.ു: അരി മുഴുവൻ
ൈവകുേ:രമാകുേ?ാൾ എവിെട എ/ു:ുേവാ അവിെട വAു സവയം പാകം െചcു
ഭ•ിJും. സവയം പാകഭ•ണമലലാെത പതിവിലല. അത് ഒരു േനരേമ ഉdുതാനും.

ഊണുകഴിuാൽ അവിെട/െ: കിടJും. േനരം െവളു/ാൽ പുറെ\ടും.
ഉAവെര കലല് മലയിൽ ഉരു.ിേJhറുകയായി. പിെ: ഭി• യാചിJയും.
ഇ;െനെയാെJയാണ് അേbഹ/ിെq ദിനചരയ. അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു
ദിവസം ൈവകുേ:രമായേ\ാൾ ഇേbഹം ഒരു ½ശാന/ിൽ െച:ുേചർ:ു. അത്
ഒരു ശവദാഹം കഴിA് ജന;െളലലാം േപായ ഉടെന ആയിരു:തിനാൽ അവിെട
ധാരാളം തീയും മുറിെJാdിയും ഉ8ായിരു:ു. ഇതുക8് നാറാണ/ു°ാaൻ
സവയംപാക/ിന് ഇവിെട/െ: തരം എ:ു നിpയിAു മൂ:ു കലലുകെളടു/് ആ
പ.ടയുെട ഒറhറ/ു തെ: അടു\ു കൂ.ി. അടുJലുd നദിയിൽ നി:് െവdവും
െകാ8ുവ:് അരിയും െവdവും ഒരുമിAുതെ: ആ െച?ുപാY/ിൽ
അടു\/ുെവAു കുേറ തീJനലും നീJിJൂ.ി. കുറിെJാdികളും െപറുJി
അടു\ിലി.ു. ഇടതുകാലിേsൽ കുറAു മaുdതിനാൽ ആ കാലു വലിA്
അടു\ുകലലിേsൽ െവAു തീയും കാuു മൂളി\ാ.ും പാടി കുേറെ“ ഉറJവും തൂJി
ആടി അ;െന അവിെട ഇരു:ു. മuുകാലമായതിനാൽ തീ കായാൻ നലല
രസവുമു8ായിരു:ു. അ;െനയിരു:ു േനരം ഒരു യാമം കഴിuേ\ാേഴJും
ഭൂത7തപിശാചുJേളാടുകൂടി ആർ/ുതിമിർ/ു ചുടലഭ›കാളിയുെട വരവായി.
അവരുെട അ.ഹാസ;ളും അലർAകളുെമാെJേJ.ി.ും നാറാണ/ു°ാaന് ഒരു
കുലുJവുമു8ായിലല. അവെരലലാവരും അടു/ുവ:േ\ാൾ
പെ8;ുമിലലാ/വിധം ഒരു മനുഷയനിരിJു:തു ക8ി.് "ആരാണവിെട
വ:ിരിJു:ത്? േവഗ/ിൽ എണീhറുേപാകണം" എ:ു പറuു.
നാറാണ/ു°ാaൻ: നി;ൾJു ക4ിേലല? ഇവിെടയിരിJു:ത് ആരാെണ:ു
ക8ുകൂെട:ുേ8ാ? ഞാെനാരു മനുഷയനാണ്. ഇേ\ാൾ േപാകാൻ ഭാവമിലല. "
ഭ›കാളി: അതിേലല? എ:ാൽ ഞ;ൾ നിെ: േപടി\ിJും.
°ാaൻ: നി;ൾ േപടി\ിAാൽ ഞാൻ േപടിAിെലല2ിേലാ?
ഭ›കാളി: ഞ;ൾ േപടി\ിAാൽ േപടിJാെത അ;െന ആെര2ിലുമുേ8ാ?
°ാaൻ: ആേവാ? ഒ:ു പരീ•ിAുേനാJുവിൻ. എ:ാലറിയാമേലലാ.
ഇതുേക.േ\ാൾ അവർJു േകാപം സഹിJവ‹ാതായി.് എലലാവരുംകൂടി
തീJ.േപാെലയിരിJു: ആ ക4ുകൾ തുറിAുമിഴിAും രzവർണ;ളായി
ആയത;ളായിരിJു: നാവുകെള വളAുകടിAും ച¾Jലേപാെല വളu വലിയ
ദം¿;െളയും പലലുകെളയും പുറേ/•ു തdിAും വലിയ
അ.ഹാസേ/ാടുകൂടിയും നാറാണ/ു°ാaെന േപടി\ിJുനായി.്
അേbഹ/ിെq േനെര പാuുെച:ു. അേbഹം ഇതുക8ി.് യാെതാരു കൂസലും
കൂടാെത ചിരിAുെകാ8് അവിെട ഇരു:ു. ലവേലശം േപടിAിലല. അേ\ാൾ

ചുടലഭ›കാളിയും ഭൂത;ളുെമലലാം ലŽസഹിJവഹിയാെത മുഖം
താ¤/ിെകാ8ു നി:ു.
°ാaൻ: എaാ േപടി\ിചുകഴിuുേവാ?
ഭ›കാളി: അലലേയാ മഹാനുഭാവാ! അ;് ഒരു സാധാരണ മനുഷയനാെണ:ു
വിചാരിA് ഇ;െന പറയുകയും 7വർ/ിJുകയും െചcതാണ്. അവിടു:്
സാമാനയനെലല:് ഇേ\ാൾ ഞ;ൾJ് മന€ിലായി. അതിനാൽ ഇതാ
ഞ;ളേപ•ിJു:ു, അവിടു:ു കൃപയു8ായി ഇവിെടനി:ു മാറി/രണം.
ഞ;ൾ ഈ ചുടലയിൽ നൃ/ം െചയവാനായി വ:ിരിJയാണ്.
°ാaൻ: നി;ളവിെട ഒരhറ/ു നൃ/ം െവേAാളിൻ, അതിനു ഞാൻ
േപാകണെമ:ുേ8ാ?
ഭ›കാളി: മനുഷയർ കാൺെക ഞ;ൾJ് നൃ/ം െച— വിഹിതമലല. അതിനാലാണ്
ഇ;െന അേപ•ിJു:ത്.
°ാaൻ: എ:ാൽ നൃ/ം നാെള മതി. എY അേപ•ിAാലും ഇ:ു ഞാൻ
ഇവിെടനി:ു േപാവുകയിലല.
ഭ›കാളി: നൃ/ം നാെളയായാൽ േപാരാ, ഇ:ാണ് പതിവ്.
°ാaൻ: എ:ാൽ പതിവുേപാെലയാകെ.. ഞാൻ േപായി.ു8ാവുകയിലല. എനിJും
ചില പതിവുകളു8്. തീയും െവdവും കി.ു: ദിJിൽ അരി വ•ുക, അരി െവ•ു:
ദിJിൽ ഉ4ുക, ഉ4ു: ദിJിൽ കിടJുക ഇ;െനയാണ് നZുെട പതിവ്. അതും
വയതയാസെ\ടു/ുകയിലല.
ഒരു വിധ/ിലും ഇേbഹം ഒഴിuുേപാവുകയിെലല:ു തീർAായായേ\ാൾ ഭ›കാളി
"അലലേയാ മഹാനുഭാവാ! അവിടു:് ഒരു വിധ/ിലും സZതിJാ—യൽ ഞ;ൾ
തെ: ഒഴിuുെപാെ•ാളയാെമ:ു നിpയിAു. എ:ാൽ മനുഷയെര േനരി.ു
ക8ുമു.ിേ\ായാൽ അവെര ശപിJേയാ അനുOഹിJേയാ ഒ:ും െച‹ാെത
േപാകാൻ പാടിലല. ദിവയനായിരിJു: അേ; ഞ;ൾ ശപിJണെമ:ു
വിചാരിJു:ിലല. അനുOഹിJണെമ:ാണ് ഞ;ളുെട വിചാരം. അതിനാൽ
അവിേടJ് ആOഹമുdെതaാെണ:് പറuാലും" എ:ു പറuു.
°ാaൻ: എനിJു നി;ളുെട അനുOഹെമാ:ും േവ8. നി;ൾ െപാെ•ാdിൻ.
എനിJു േചാറു കാലമായിരിJു:ു. ഞാനു4െ..
ഭ›കാളി: അേ‹ാ! അവിടു:;െന പറയരുത്. ദയവു8ായി എെa2ിലും ഒരു വരം
ഞ;േളാടു വാ;ണം. അലലാെത ഞ;ൾJിവിെട േപാകാൻ നിവൃ/ിയിലല.

°ാaൻ: നാശം! ഉപ›വമായി.ു തീർ:േലലാ. ആെ., എ:ാൽ വലലതുെമാരു വരം
വാ;ിേAJാം. ഞാെന:ു മരിJുെമ:ു നി;ൾJറിയാേമാ?
ഭ›കാളി: ഓേഹാ! ഇനി മു\/ാറു സംവ„രവും, ആറു മാസവും,പ•8ു
ദിവസവും, അ¢ു നാഴികയും, മൂ:ു വിനാഴികയും കഴിയുേ?ാൾ മരിJും.
°ാaൻ: എ:ാൽ അതുകൂടാെത ഒരു ദിവസം കൂടി എനിJു ജീവിAിരു:ാൽ
െകാdാെമ:ാOഹമു8്. അ;െന അനുOഹിJണം.
ഭ›കാളി: അതു ഞ;ൾ വിചാരിAാൽ കഴികയിലല. ഒരു ദിവസെമ:ലല, ഒരു
മാYസമയംകൂടി ആയു€ു തരാൻ ഞ;ൾJു ശzിയിലല.
°ാaൻ: എ:ാൽ അതുേവ8. നി;ൾ പറuതിെq തേലദിവസം ഞാൻമരിAാലും
മതി. അ;െന അനുOഹിJുവിൻ.
ഭ›കാളി: അതും ഞ;ൾJു നിവൃ/ിയിലല.
°ാaൻ: എ:ാൽ നി;ളുെട അനുOഹം എനിെJaിനാണ്? നി;ൾ വിചാരിAാൽ
ഒ:ും െച‹ാൻ കഴികയിെലല:ു എനിJറിയാം.അതാണ് ആദയേമ എനിJു
നി;ളുെട അനുOഹെമാ:ും േവെ8:ു ഞാൻപറuത്.
ഭ›കാളി: അവിടു:് കൃപയു8ായി ഞ;ൾ വിചാരിAാൽ കഴിയു:തായ ഒരു
വരെ/ വരിJണം.
°ാaൻ: എ:ാലാവെ.. ഈ ശനികളിവിെടനിെ:ാഴിuു േപാകണമേലലാ. എെq
ഈ ഇട/ുകാലിേsലുd മaു വല/ു കാലിേsലാവാൻ അനുOഹിAി.ു
െപാെ•ാൾവിൻ. ഇതു നി;ൾ വിചാരിAാൽ കഴിയും.
ഇതുേക.ു ചുടലഭ›കാളിയും മhറു സേaാഷിA് അ7കാരം അനുOഹിAി.ും
മറuുേപായി. അനുOഹ7കാരം മaു വല/ു കാലിേsലാവുകയും െചcു.
നാറാണ/ു°ാaൻ ഊണും കഴിA് അവിെട/െ: കിട:ുറ;ി.
അരുേണാദയമായേ\ാൾ എണീhറു കലലുപിടിJാൻ േപാവുകയും െചcു. ഈ
കഥയിൽ നി:് ഈശവരക†ിതെ/ നീJാൻ ആരു വിചാരിAാലും
കഴിയു:തെലല:ു •‘മാകു:ു.
ഒരിJൽ നാറാണ/ു°ാaൻ ഒരു നീചജാതിJാരെq ചാ/മു4ാൻ
േപാകു:തറിu് മെhറാരാൾകൂെട ഒരുമിAുെച:ു. ര8ുേപരും മൂJുമുെ.
ഊണുകഴിAു. ഉടെന ര8ുേപരും ഒരുമിAുതെ: അവിെടനി:ു പുറെ\.ു. വഴിJു
നാറാണ/ു°ാaൻ "എനിJു ദാഹിJു:ു" എ:ു പറuു. "എനിJും ദാഹം
സഹിJവഹിയാെതയായിരിJു:ു" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ
നാറാണ/ു°ാaൻ "ആെ. നിവൃ/ിയു8ാJാം" എ:ു പറuു. പിെ:യും

ര8ുേപരും കൂടി കുറചുെച:േ\ാൾ ഒരു മൂശാരിയുെട ആലയിൽ ഒരു വലിയ
വാർ\ു വാർJാനായി ഓടു ചൂളയിൽവAുരുJു:തു ക8ു. നാറാണ/ു°ാaൻ
അവിെടേJറിെA:് ഒരുകി/ിളAുമറിയു: ഓടു കുെറ ൈകെകാ8ു
േകാരിJുടിAു. മേhറ ആേളാടും കുടിJാൻ പറuു. "അേ‹ാ!
െപാdിA/ുേപാകും. എനിJു 7യാസമു8്" എ:ു മേhറയാൾ പറuേ\ാൾ
"എ:ാൽ തനിJു °‘ു8്. ഞാനു4ുേ:ടെ/ാെJയു8ായാൽ ഞാൻ
കുടിJു:െതാെJ കുടിJയും േവണം" എ:ു പറuു നാറാണ/ു°ാaൻ
േപാവുകയും െചcു.
"മുhറുെമാരു/ൻ 7വർ/ിAതിെനaു
മൂലെമ:ുd വിചാരവും കൂടാെത
മhറവൻകൂെട 7വർ/ിJിലി;െന
കുhറം ഭവിJുെമേ:ാർ/ുെകാ8ീടുവിൻ"
എ:ുd സാേരാപേദശ /ിന് ഈ കഥ ദൃ‘ാaമാകു:ു.

നാറാണ/ു°ാaൻ ചിലേ\ാൾ ക.ുറു?ുകൾ കൂ.ംകൂടി വരിവരിയായി
േപാകുേ?ാൾ അവെയെയലലാം എ4ിെJാ8ിരിJും. അ;െനയും ഒരു പതിവു8്.
അ;െന ഒരു ദിവസം നാറാണ/ു°ാaൻ ഉറു?ുകെള എ4ിെJാ8ിരിJുേ?ാൾ
ഒരാൾ അടുെJെA:് "എYയായി?" എ:ു േചാദിAു. ഉടെന നാറാണ/ു°ാaൻ
"പതിനായിരം േപായി. പതിനായിരമു8്. അതുകൂെട േപാകണം. എ:ാൽ
സുഖമായി" എ:ു മറുപടി പറuു. ഈ െച:ു േചാദിA ആൾJ് വളെരJാലമായി
വയhറിൽ ഒരു േവദനയു8ായിരു:ു. അതിനു ചികി„•ും മhറുമായി പതിനായിരം
രൂപ െചലവായി.ു8ായിരു:ു. പിെ: അയാൾ പതിനായിരം രൂപ
െക.ിെവAി.ുമു8ായിരു:ു. നാറാണ/ു°ാaൻ പറuതിെq സാരം ആ
പതിനായിരംകൂടി െചലവായാൽ ഇയാൾJു വയhറിൽ േവദന േഭദമായി
സുഖമാകുെമ:ായിരു:ു. ആ സാരം ഈ മനുഷയൻ മന€ിലാJി
േശഷമു8ായിരു: പതിനായിരംകൂടി ചികി„•ും സŠകർZ;ൾJുമായി
െചലവാJുകയും വയhറിൽ േവദന േഭദമാവുകയും െചcു.
അകവൂർ ചാ/നും ഇതുേപാെല/െ: ഒരു ദിവയനായിരു:ു. അേbഹം അകവൂർ
ന?ൂരി\ാ.ിെല ഭൃതയനായി ആ മന•ലാണ് താമസിAിരു:ത്. അ:െ/ അ‡ൻ
ന?ൂരി\ാ.ിേലJ് അനർഹയായ ഒരു £ീയിൽ മന€ു 7വർ/ിJയാൽ
തŠപാപപരിഹാരാർ‰ം ഗംഗാrാനം െച‹ണെമ:ു തീർAയാJി.
ന?ൂരി\ാ.ീ:ു േപായേ\ാൾ ഭൃതയനായ ചാ/െനയും െകാ8ുേപായി. ചാ/ൻ
ഒരു ചുര•ായും എടു/ി.ു8ായിരു:ു. ന?ൂരി\ാ.ീ:ു rാനം കഴിA
തീർ‰;ളിെലലലാം ചാ/ൻ ഈ ചുര•ായും മുJി, ചാ/ൻ എ;ും rാനം
കഴിAുമിലല. ന?ൂരി\ാ.ീ:ു തിരിെയ സവഭവന/ിൽ എ/ി, കാലൈഭരവ7ീതിയും

മhറും േകമമായിJഴിAു പാപേമാചനം വ:ു എ:ു വിചാരിA് ഇരി\ായി.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം ചാ/ൻ ഈ ചുര•ാെയടു/ു കറി•ു
നുറുJിെJാടു/ു.
അെതാരു കžൻ ചുര•യായിരു:തിനാൽ കൂ.ാൻ കžുെകാ8ു കൂ.ാൻ
പാടിലായിരു:ു. കൂ.ാൻ ക…ചതിനാൽ ന?ൂരി\ാ.ീ:് അaർജന/ിെന
േദഷയെ\.ു. "ചാ/ൻ നുറുJി/:താണ് ഞാൻ െവAത്.
കഷണെമaാെണ:റിuിലല. ആ കഷണ/ിെq കžായിരിJണം.
അലലാെതെയാ:ുമലല" എ:aർജനം പറuു. ന?ൂരി\ാ.ീ:് ഊണുകഴിu്
പുറ/ുവ:യുടെന ചാ/െന വിളിA് "കൂ.ാനിനു നുറുJിെJാടു/
കഷണെമaായിരു:ു" എ:ും "അതു ക•ു:തിെq കാരണെമെa:ും" േചാദിAു.
അേ\ാൾ ചാ/ൻ "കൂ.ാെq കഷണം ക•ു:ുെ82ിൽ തിരുമന€ിെല പാപവും
തീർ:ി.ിലല. തിരുേമനി rാനം കഴിA പുണയതീർ‰;ളിെലലലാം അടിയൻ ആ കžൻ
ചുര•ായും മുJിയേലലാ. ആ ചുര•യാണ് കൂ.ാനി:ു നുറുJിെJാടു/ത്" എ:ു
പറuു.
ഇതു േക.േ\ാൾ ചാ/ൻ തെ: പരിഹസിJാനായി.ാണ് ചുര•
മുJിെJാ8ുവ:െത:് മന€ിലാകയാൽ ന?ൂരി\ാ.ിെല േകാപം അേശഷം
േപായി എ:ു തെ:യലല, വളെര ലŽയുമു8ായി. തെq പാപം തീർ:ി.ിെലല:ു
സവയേമവ ന?ൂരി\ാ.ീ:ു സZതിAു. "ഇനി പാപം തീരാൻ എaുേവണെമ:ു നീ
തെ: പറuുതരണ"െമ:ു ന?ൂരി\ാ.ീ:ു പറയുകയാൽ ചാ/ൻ, "തിരുേമനി
യാെതാരു സാധനെ/ ആOഹിAുേവാ അതിെq 7തിമ ഇരു?ുെകാ8ു8ാJിA്
അതു തീയിലി.ു നലലേപാെല പഴു\ിെAടു/ു നാ.ി, അേനകം ജന;ൾ
കൂടിനിÀJുേ?ാൾ ഇ: സംഗതിയുെട പാപം തീരാനാെണ:് ഉറെJ വിളിAു
പറuുെകാ8് അതിെന ആലിംഗനം െച‹ണം. അലലാെത ഈ പാപം ഒരിJലും
തീരു:തലല" എ:ു പറuു. ന?ൂരി\ാ.ീ:് ഇതുേക.് അ;െനതെ:
െച‹ാെമ:ു തീർAെ\ടു/ി. പിെ: ഇരു?ുെകാ8് ഒരാേളാളം വലി\/ിൽ ഒരു
£ീ7തിമയു8ാJിAു. ഈ 7തിവിധി ഇ: ദിവസം െച—െയ:ു നിpയിAു
മലയാളരാജയെമാ.ുJു ഒരു പരസയവും 7സിUെ\ടു/ി. സമയമായേ\ാേഴJും
അസംഖയം ജന;ൾ അവിെട വ:ുകൂടി. 7തിമയും പഴു\ിAു വലിയ
െകാടിലുകൾെകാ8ും മhറും പിടിAു സഭയിൽ നാ.ിവAു. ന?ൂരി\ാ.ീ:ു തനിJു
പാപം സംഭവിJാനുd കാരണവും ഇത് അതിെq പരിഹാരമാെണ:ും ഉറെJ
വിളിAുപറuുെകാ8് തീJ.േപാെല ജവലിAുെകാ8ിരിJു: 7തിമെയ
െക.ി\ിടിJാനായി ഓടിെA:ു. െതാ.ുെതാ.ിെലല:ായേ\ാൾ അടു/ു നി:ിരു:
ചാ/ൻ ന?ൂരി\ാ.ിെല തടു/ുനിറു/ിെJാ8് "ഇYയും മതി. ഇേ\ാൾ

അവിടുെ/ പാപെമലലാം തീർ:ിരിJു:ു" എ:ു പറuു. അതിെന അവിെട
കൂടിയിരു: സകലജന;ളും ഐകയകേ¨ന സZതിJുകയും െചcു. ഇതിനാൽ
പാപേമാചന/ിനു പpാ/ാപവും മനഃശുUിയുമാണ് േവ8െത:ും
അതുകൂടാെത ഗംഗാrാനം മുതലായവ െചcാൽ മതിയാകു:തെലല:ും
•‘മാകു:ുവേലലാ. ന?ൂതിരി\ാ.ീ:ു പതിവായി ഏഴരനാഴിക
െവളു\ാനുdേ\ാൾ കുളിA് ഉAയാകു:തുവെര േതവാരം കഴിJു:തിെq
ഉേbശെമaാെണ:് ഒരു ദിവസം ചാ/ൻ േചാദിAു. "ഞാൻപര”•െ/
േസവിJയാെണ":ു ന?ൂതിരി\ാ.ീ:ു പറuു. "അേ\ാൾ പര”•ം
എ;െനയിരിJും?" എ:ു ചാ/ൻ േചാദിJയാൽ ന?ൂതിരി\ാ.ീ:ു
പരിഹാസമായി.ു "നZുെട മാടൻേപാ/ിെനേ\ാലിരിJും" എ:ു പറuു. പിെ:
ന?ൂതിരി\ാ.ീ:ു കുളിJുേ?ാൾ ചാ/നും പതിവായി കുളിAു പര”•െ/
േസവിAു തുട;ി. അ;െന നാ†തു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ ചാ/െq
ധയാന7കാരം മാടൻേപാ/ിെq സവരൂപ/ിൽ പര”•ം അയാൾJു
7തയ•മായി. പിെ: സദാ പര”•ം ചാ/െq കൂെട നടJുകയും അയാൾ
പറയു: േവലകൾ െച—യും തുട;ി. ന?ൂതിരി\ാ.ീ:് ഈ വിവരെമാ:ും
അറിuതുമിലല. അേbഹ/ിന് ഈ മാടൻേപാ/് അ7തയ•മായി.ാണ് ഇരു:തും.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ന?ൂതിരി\ാ.ീ:ു െതേJ ദിJിേലJ് ഒരു
യാYയു8ായി. ഭാ¡െമടുJു:തിനു ചാ/െനയും െകാ8ു േപായി. ചാ/ൻ
ഭാ¡ം മാടൻേപാ/ിെq പുറ/ു െക.ിയി.ു ചുമ\ിചുെകാ8ു ന?ൂതിരി\ാ.ിെല
കൂെടേ\ായി. ഓചിറ\ടനിലം എ:ു 7സിUമായ ^ല/ുെച:േ\ാൾ അവിെട
ഒരു വിRാരം കുറu വാതുJലൂെട കട:ുേപാേക8ിയിരു:ു.
ന?ൂതിരി\ാ.ീ:ു മുേ? കട:ു. പി:ാെല ചാ/നും കട:ു. മാടൻേപാ/ിെq
െകാ?ുകൾ അവിെട തടuതിനാൽ അതിനു കടJാൻ പാടിലലാെത അവിെട
നി:ു. അേ\ാൾ ചാ/ൻ തിരിuുനി:് "ചരിAു കട/ൂ" എ:ു പറuു.
ന?ൂതിരി\ാ.ീ:് ഇതുേക.ു തിരിuുേനാJിയേ\ാൾ മാടൻേപാ/ിെന
അേbഹ/ിനു കാÁാൻ പാടിലലായിരു:തിനാൽ "നീ ആേരാടാണ് പറയു:ത്?"
എ:ു േചാദിചു. "നZുെട മാടൻേപാ/ിേനാട്" എ:ു ചാ/ൻ മറുപടി പറuു.
ന?ൂതിരി\ാട്: മാടൻേപാെ/വിെട? ഏതു മാടൻേപാ/്?
ചാ/ൻ: ഇതാ നിÀJു:ു. അവിടു:ു കാണു:ിേലല? തിരുമന€ിെല ക†ന7കാരം
അടിയൻ േസവിAു 7തയ•മാJിയ മാടൻേപാ/ാണിത്.
ഇതുേക.ു ന?ൂതിരി\ാ.ീ:ു ചാ/െന െതാ.ുംെകാ8് േനാJിയേ\ാൾ
മാടൻേപാ/ിെq ആകൃതിയിൽ 7തയ•മായിരിJു: പര”•െ/ ക8ു.

ന?ൂതിരി\ാ.ീ:് "എെ:Jാൾ ഭzി നിനJുതെ:യാണ്. അതിനാൽ ഞാൻ
നിെ:യും വ˜ിJു:ു" എ:ു പറuു ചാ/െന നമxകരിAു. ഉടെന
മാടൻേപാ/് അവിെട/െ: ഭൂമിയിൽ താണുേപായി. "അടിയെq
മാടൻേപാ/ിലലാെത അടിയൻ വരികയിലല" എ:ു പറuു ചാ/നും അവിെട
ഇരി\ായി. "എനിJിനി എaാണ് ഗതി" എ:ു ന?ൂതിരി\ാ.ീ:ു േചാദിAു.
അേ\ാൾ ചാ/ൻ "േമേ†ാ.് േകറാൻ നൂലു8േലാ. അതുപിടിചു േകറിെJാdണം"
എ:ു പറuു. അതിെq സാരം േവദംെകാ8ു േമാ•െ/ 7ാപിAു
െകാdണെമ:ാെണ:് മന€ിലാJി ന?ൂതിരി\ാ.ീ:ു ചാ/െന വി.ു
വിഷാദേ/ാടുകൂടി േപാവുകയും െചcു. ചാ/ൻ പിെ:യും കുറെuാരുകാലം
പര”•െ/യും ധയാനിAുെകാ8് അവിെടയിരു:ു. ഒടുJം ആ8ുേതാറും
പതിവുd പടയിൽേAർ:ു മരിAു സായൂജയം 7ാപിJയും െചcു.
ഉളിയ:ൂർ െപരുaAനും അേനകം അ§ുതകർZ;ൾ 7വർ/ിAി.ു8്.
സവേദശ/ുതെ: ഒരു േ•Y/ിെല ഉപേയാഗ/ി േലJായി അവിടുെ/
ഊരാൺമJാർ പറuി.് ഒരു കുളം െപരുaAൻ ഉ8ാJീ.ു8്. കുളം കുഴിAു
കലലുെക.ി/ുട;ിയേ\ാൾ ഊരാൺമJാരിൽ ചിലർ കുളം
നീള/ിലിരിJണെമ:ും ചിലർ ചതുര/ിൽ േവണെമ:ും മhറു ചിലർ വ./ിൽ
േവണെമ:ും മhറും തർJമായി. അേ\ാൾ െപരുaAൻ "നി;ളാരും വഴJു
പിടിേJ8. എലലാവരുെടയും ഇ‘7കാരം കുളം വ./ിൽ നീള/ിൽ
സമചതുര/ിൽ Yിേകാണമായി.ു േകാഴിമു.ഭാഷയിലു8ാJിേയJാം. എ:ാൽ
േപാേര?" എ:ു പറu് അ;െന ഒരു കുളവും െക.ി/ീർ/ു. ആ കുള/ിെq
ഓേരാേരാ ഭാഗ/ുനി:ും േനാJിയാൽ െപരുaAൻ പറuതുേപാെല ഒെJയും
േതാ:ും. കുള/ിലിറ;ിയാൽ ഇേ\ാഴും ആർJും കിഴJ് പടിuാറ് അറിയാൻ
പാടിലലാെതയാണിരിJു:ത്. അതിനാൽ ”ാ•ണർ ആ കുള/ിൽ കുളിAു
നിതയകർZം കഴിJാറിലല. െപരുaAന് അതിദിവയനായ ഒരു പുYനും ഉ8ായിരു:ു.
ഈ കുളം െപരുaAൻ കുഴിAേ\ാൾ, മകൻ, "പുഴ കട:് ഈ കുള/ിേലJ്
വലലവരും േപാകുേമാ?" എ:ു േചാദിAു. അ:ു കുളം േ•Y/ിനടു/ും പുഴ
വളെര അക:ും ആയതിനാൽ "ഇെതaാടാ °ാaു പറയു:ത്? പുഴ എY
ദൂെരJിടJു:ു" എ:ു െപരുaചൻ പറuു. "ആെ., കാണാം" എ:ു മകനും
പറuു. കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ ദൂേരJൂടി ഒഴുകിെJാ8ിരു: നദി
കു/ി\ാu് അ?ല/ിെqയും കുള/ിെqയും മേധയ ഒഴുകി/ുട;ി. അേ\ാൾ
അ?ലമിJെരയും കുളമJെരയുമായി/ീർ:ു. ആറു കട:് ആരും കുള/ിേലJു
േപാകാെതയുമായി. ഇേ\ാഴും ആ ^ിതിയിൽ തെ: ഇരിJു:ു.
പിെ: െപരുaAൻ ഒരു നദിയിൽ ഒരു പാലം പണിതു. അതിനും കുെറ ദിവയതവമു8്.

പാല/ിെq ഒരhറ/് ഒരു പാവയു8്. മേhറ അhറ/് ആൾ േകറുേ?ാൾ പാവ
കീ¤േപാ.ു താണുതുട;ും. ആൾ പാല/ിെq മധയ/ിലാകുേ?ാൾ പാവ
െവd/ിൽ മു;ും. അേ; അhറ/ു െചലലുേ?ാേഴJും പാവ വായിൽ നിറAു
െവdവുംെകാ8ു പൂർവ^ിതിയിൽ മുകളിൽ വ:ുനിÀJും. ആൾ അടു/ു
െചലലുേ?ാൾ െചലലു: ആളുെട മുഖ/് ഒരു തു\ും െകാടുJും.
ഇ;െനയാണതിെq സൂYം. ഇതു െപരുaAെq മകൻ ക8ി.ു േവെറാരു പാവെയ
ഉ8ാJി പാല/ിെq ഇേ; അhറ/ും െവAു. ആ പാവ പാല/ിേsൽ
ആളുകയറുേ?ാൾ മുേ? നട:ുതുട;ും. ആളുകൾ അേ; അhറ/ു
െചലലു:തിനുമുേ? അവിെട എ/ും. മേhറ\ാവ തു\ു:തിനുമുേ? അതിെq
െചകി./് ഈ പാവ ഒരടിെവAുെകാടുJും. അേ\ാൾ ആ തു\ു: പാവയുെട
മുഖം തിരിuുേപാകു:തിനാൽ ആരുെടയും മുഖ/ു തു\ാൻ
കഴിയാെതയുമായി.
െപരുaAൻ ഒരിJൽ ഒരു വഴിയാY േപാകുേ?ാൾ ഒരു ദിJിൽ ചില
ആശാരിമാർകൂടി ഒര?ലം പണിയു:തു ക8് അവിെടെA:ു
േനാJിെJാ8ിരു:ു. ആശാരിമാരാരും െപരുaAെന ബഹുമാനിJയും
ക8തായി നടിJേപാലും െചcിലല. അവർJ് ഊണു കാലമായേ\ാൾ െപരുaAെന
വിളിJാെത േപാവുകയും െചcു. ഉടെന Xീേകാവിലിനുd കഴുേJാലിെq
അhറെ/ാെJ ഓേരാ വരകൂടി വരAും െവAു െപരുaAനും േപായി. ആശാരിമാർ
ഊണു കഴിuുവ:ു പണി തുട;ി. െപരുaAൻ വരA വര
അവിടെ/JണJാശാരി വരAതാെണ:ു വിചാരിA് അവിെട െവAു മുറിAു
കഴുേJാെലലലാം പണിതീർ/ു കൂ.ു േകhറിയേ\ാൾ കഴുേJാലിനു നീളം
േപാരാ—യാൽ കൂടം പിടിJയിലല. കണJനും പണിJാരനും കൂടി പഠിA
വിദയെയലലാെമടു/ി.ും കൂടം പിടിAിലല. ഈ അബUം എ;െന വ:ു എ:റിയാെത
എലലാവരും വളെര വയസനിAു. ഒടുJം കഴുേJാലുകൾ മാhറണെമ:ുതെ:
തീർAെ\ടു/ി. Xീേകാവിലിെq കൂ.ുേകhറിയ വിധ/ിൽ തെ: കൂടം പിടിJാെത
ആ നിലയിൽ െവAുംെവAുതെ: േവെറ പണികൾ തുട;ി.
െപരുaAൻ േപായി ആരുമറിയാെത കുെറJടുaുടികൾ ഉ8ാJിെJാ8ു
പുറെ\.ു. യാYയായേ\ാൾ "എേ;ാ.ാ യാY?" എ:ു മകൻ േചാദിAു. ഒ:ും
മി8ാെത െപരുaAൻ േപായി. പി:ാെല മകനും പുറെ\.ു. ഒരു ദിവസം
ഉAയായേ\ാൾ ആ അ?ലം പണിയു: ^ല/ു വ:ു. അേ\ാൾ
ആശാരിമാെരലലാം ഉ4ാൻ േപായിരിJയായിരു:ു. അവിെട ആരുമിെലല:ു
മന€ിലായേ\ാൾ െപരുaAൻ Xീേകാവിലിനു മുകളിൽ േകറി ഈ
കടുaുടികെളലലാം െവAിണJി ഒരടി െകാടു/ു. െപെ.:ു കൂടം പിടിJയും െചcു.

അേ\ാേഴJും മകനും അവിെട എ/ി. ഉടെന െപരുaAൻ "കേ8ാടാ, മകേന കൂടം
പിടിചത്" എ:ു േചാദിചു. "ഓേഹാ കാണുകയും പഠിJയും െചcു" എ:ു മകൻ
ഉ/രം പറuു.
ഇ;െന പലവിധ/ിലും മകൻ അസാമാനയനാെണ:് അറിuേ\ാൾ തെq
ആദയപുYനാെണ2ിലും െപരുaAന് അവെനJുറിA് സഹിയവ‹ാെതയുd
അസൂയയും ൈവരവുമു8ായി. ഇവൻ ജീവിAിരു:ാൽ തെq യശ€ിനു ഹാനി
ഭവിJുെമ:ും അതിനാൽ ഏതുവിധവും ഇവെq കഥ കഴിJണെമ:ും
െപരുaAൻ തീർAയായി മന€ിൽ ഉറAു.
കൂടം പിടിA ശÂം േക.് ആശാരിമാെരലലാം ഓടിവ:ു േനാJിയേ\ാൾ കൂടം
പിടിAിരിJു:തായി ക8ു. അേ\ാൾ ഇെതലലാം െപരുaAെq
കശൗല;ളാെണ:ു മന€ിലാവുകയാൽ ആശാരിമാെരലലാം െപരുaAെനയും
മകെനയും വ˜ിAു ബഹുമാനിAു. അ:ുമുതൽ െപരുaAെനയും മകെനയും
പണിJു 7ധാനsാരായി േചർJുകയും അവർകൂടി പണി തുട;ുകയും െചcു.
അJാലം മുതൽ ആശാരിമാർ പണിതുെകാ8ിരിJു: ^ല/ു മhറാശാരിമാർ
വ:ാൽ അവർJുകൂടി േചാറുെകാടുJാെത ഇവർ ഉ4ുകയിെലല:ു ഒേരർ\ാട്
െവAു.
പിെ: അവിെട\ണിതുെകാ8ിരിJു: കാല/ു െപരുaAൻ അ?ല/ിെq
മുകളിലിരു:ുെകാ8ു താെഴJുനിuിരു:ു പണിയു: മകെq കഴു/ിേലJ്
ഒരു വലിയ ഉളി ൈകേമാശം വ:ുേപായി എ: ഭാവ/ിൽ ഇ.ു. ഉളിവ:ുവീണ്
കഴു/് ര8ായി മുറിu് മകൻ മരിJയും െചcു. ഈ സംഭവ;ൾ
ഉ8ായിരിJു:ത് തിരുവലലായിൽ െവAാെണ:ാണ് േക.ിരിJു:ത്.
െപരുaAൻ സവേദശ/ുd ന?ൂരിമാരുെട ആവശയ7കാരം അവിെടയും ഒര?ലം
പണിതി.ു8്. അവിെട േസാപാന/ി2ൽനി:ു Xീേകാവിലകേ/Jു േകറുേ?ാൾ
ഇട•ിെട തല മു.ുെമ:ു േതാ:ും ക8ാൽ. സാധാരണയായി േകറുകയും
ഇറ;ുകയും െചcാൽ തല മു.ുകയിലല. തല മു.ിേയJുെമ:ു സംശയിAു
നിÀJുകേയാ കുനിയുകേയാ െചcാൽ തല മു.ുകയും െച‹ും. അ;െന ഒരു
വിദയയു8്. അവിെട 7തി®ിAിരിJു: ബിംബവും െപരുaAനു8ാJിയതാണ്.
ന?ൂരിമാെരലലാവരുംകൂടി ഒരു ബിംബമു8ാJിെJാടുJണെമ:ു
െപരുaAേനാടു പറuു. അ;െനയാവാെമ:ു െപരുaAനും സZതിAു. ഏതു
മൂർ/ിയുെട വിOഹമാണ് േവ8െത:് ന?ൂരിമാർ പറuുമിലല, െപരുaAൻ
േചാദിAുമിലല. തZിൽ പിരിuു കഴിuേ\ാഴാണ് െപരുaAൻ അതിെനJുറിA്
വിചാരിAത്. എലലാവരും അ/ാഴം കഴിu് കിടJു: സമയം അവരവരുെട

ഇ‘േദവതയുെട േപരു പറuു 7ാർ‰ിJുമേലലാ. അതിനാൽ ന?ൂരിമാർ
കിടJു: സമയം എaുപറയു:ു എ:റിയണം. അതറിuാൽ അവരുെട
ഇ‘േദവതയുെട വിOഹം ഉ8ാJിെJാടുJാമേലലാ. എ:ി;െന വിചാരിA്
െപരുaAൻ പല ദിവസമായി ന?ൂരിമാർ കിടJു: സമയ/്
അവിെടെയാെJേ\ായി ഒളിAുനി:ു. അവെരലലാം കിടJു: സമയ/്
"അവിെടJിട" എ:ും പറuുെകാ8ാണ് കിടJുക പതിവ്. അലലാെത
ഈശവരനാമം ഒ:ും പറയുക പതിവിലല. ഒടുJം െപരുaAൻ "എ:ാലവിെടJിട"
എ:ും പറu് ഒരു ബിംബം ഉ8ാJിെJാടു/ു. അ;െന ഒരു ബിംബം ഇേ\ാഴും
അവിെട കിടJു:ു8്. മൂർ/ിെയaാെണ:് ആർJും ഒരു നിpയവുമിലല.
െപരുaAൻ ഒരു ദിവസം രാവിെല അ-ിേഹാYിെയ കാണാനായി അേbഹ/ിെq
ഇലല/ു െച:ിരു:ു. െപരുaAനും മhറും അ-ിേഹാYിയുെട ഇലല/ു െച:ാൽ
XാUമൂേ.8ു: ദിവസ;ളിലലലാെത അക/ു കടJാറിലല. മhറുd ദിവസ;ളിൽ
അവിെടെA:ാൽ യഥാwമം പുറ/ു നിÀJുകേയ പതിവുdൂ. അതിനാൽ
െപരുaAൻ അ:ു െച:ി.ു പടിJുപുറ/ാണ് നി:ത്. അവിെട നി:ുെകാ8്
അ-ിേഹാYി അേ\ാൾ എaുെച‹ുകയാെണ:് അേനവഷിAു. അേ\ാൾ അേbഹം
സഹÃാവൃ/ി കഴിJുകയാെണ:ു ഭൃതയsാർ പറuു. ഉടെന െപരുaAൻ
അവിെടയിരു:ു നില/് െചറുതായി.് ഒരു കുഴി കുഴിAു. െപരുaAൻ പിെ:
അേനവഷിAേ\ാൾ അ-ിേഹാYി ആദിതയനമxകാര/ിലായിരു:ു. അേ\ാഴും
െപരുaAൻ ഒരു കുഴി കുഴിAു. പിെ: അേനവഷിAേ\ാൾ അ-ിേഹാYി
ഗണപതിേഹാമമായിരു:ു. െപരുaAൻ അേ\ാഴും ഒരു കുഴി കുഴിAു. ഇ;െന
െപരുaAൻ അേനവഷിചേ\ാെഴാെJ അ-ിേഹാYി വി¸ുപൂജ, ശിവപൂജ,
സാളOാമപുªാ³ലി, ൈവശയം മുതലായി ഓേരാ:ു
കഴിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. അേ\ാെഴലലാം െപരുaAൻ ഓേരാ കുഴി
കുഴിJുകയും െചcു. േനരം ഉAയായേ\ാേഴJും അ-ിേഹാYി പുറ/ുവ:ു.
അേ\ാൾ െപരുaAൻ "േതവാരെമലലാം കഴിേuാ?" എ:ു േചാദിAു.
അ-ിേഹാYി: ഓ! ഏകേദശം കഴിuു. െപരുaAൻ വ:ി.് വളെര േനരമായി,
അേലല? ഇരു:ു മുഷിuായിരിJും."
െപരുaAൻ" ഒ.ും മുഷിuിലല. എനിJും ഇവിെട മിനേJടു8ായിലല. ഇവിെട ഞാൻ
അേനകം കുഴികൾ കുഴിAു. പേ•, ഒ:ിലും െവdം ക8ില. ഇYയും േനരംെകാ8്
അേനകം കുഴികൾ കുഴിJാെത ഒരു കുഴി കുഴിAിരു:ുെവ2ിൽ ഇേ\ാൾ െവdം
കാണുമായിരു:ു.
ഇതു േക.േ\ാൾ െപരുaAൻ തെ: ആേ•പിJുകയാണ് െചcെത:ും

െപരുaAൻ പറuതിെq സാരം അേനകമീശവരsാെര കുെറേ“ േസവിJു:തു
െവറുെതയാെണ:ും ഒരീശവരെന േസവിAാൽ മതിെയ:ും അതു
നലലതുേപാെലയായാൽ ഫലസിUി ഉ8ാകുെമ:ാെണ:ും ഇതു തെq
േതവാരെ/ സംബkിAാെണ:ും അ-ിേഹാYിJു മന€ിലാവുകയാൽ
അേbഹം, പല കുഴികളായാലും അവ പതിവായി കുെറേ“ കുഴിAുെകാ8ിരു:ാൽ
കുറAുകാലം കഴിയുേ?ാൾ എലലാ/ിലും െവdം കാണുെമ:ാണ് േതാ:ിയത്.
എ:ാൽ അവയുെട അടിയിലുd ഉറവകൾJുd
പര•രബkമു8ായിരിJു:തുെകാ8് എലലാ/ിെqയും ചുവട്
ഒ:ുതെ:യാെണ:ു വിചാരിJാവു:തുമാണ്" എ:ു മറുപടി പറuു.
െപരുaAൻ: ചുവെടലലാ/ിനും ഒ:ാെണ:ുd ഓർZ വി.ു േപാകാെതയിരു:ാൽ
മതി. പിെ: എYേവണെമ2ിലും കുഴിJാം. എലലാ/ിലും െവdവും കാണും.
ഇ;െന ഒടുJം െപരുaAൻ അ-ിേഹാYിയുെട യുzി ശരിയാെണ:്
സZതിJുകയും പിെ: വ: കാരയം പറu് േപാവുകയും െചcു.
ഇനി 7സിUനായ പാJനാരുെട ചില കഥകൾ കൂടി പറയാെത ഉപനയാസം
സമാപി\ിJു:തു ശരിയെലല:ു േതാ:ു:തിനാൽ അതു ചിലതു പറയാം.
പറയനായ പാJനാരുെട ഉപജീവനവും മhറും മുറം വിhറാെണ:ാണു
െവAിരിJു:ത്. കുലാചാര7കാരമുd 7വൃ/ി െകാ8് ഉപജീവിJു:താണ്
X®െമ:ു കാണിJാനായിരിJും അ;െന െവAിരിJു:ത്.
മാതാപിതാJളുെട ചാ/മൂ.ാനായി അ-ിേഹാYിയുെട ഭവന/ിൽ െചലലുേ?ാൾ
പ/ുേപരും ഓേരാ വിശി ‘പദാർഥ;ൾ െകാ8ുെചലലുക പതിവു8്. പാJനാർ
മാംസമാണ് െകാ8ുെചലലുക പതിവ്. അത് അ-ിേഹാYികളുെട അaർജന/ിനും
ചാ/JാർJും വളെര വയസനമാണ്. എ2ിലും പാJനാരുെട ദിവയതവം വിചാരിA്
ആരുെമാ:ും പറയുകയുമിലല. െകാ8ുെചലലു:െതലലാം അaർജനം
പാകംെച—യും ചാ/Jാർ ഭ•ിJയുമാണ് പതിവ്. ഒരിJൽ പാJനാർ
െച:േ\ാൾ പശുവിെq മുല െച/ിെയടു/് ഒരിലയിൽ െപാതിuുെക.ി
െകാ8ുവ:ു. െവലിJു േവ8ു: സാധന;ൾ െവžു തുട;ിയേ\ാൾ
അaർജനം ഈ െപാതിയഴിAുേനാJി. പശുവിെq മുലയാെണ:റിuേ\ാൾ
എaായാലും ഇത് പാകം െച‹ാൻ കഴികയിെലല:ു നിpയിA് അത് അ;െനതെ:
െപാതിuുെക.ി നടുമുhറ/ു െകാ8ുേപായി കുഴിAി.ു. ചാ/Jാരെന ഇരു/ി
െവലിയും തുട;ി. ചാ/Jാരന് ഓേരാ സാധന;ൾ വിള?ി/ുട;ിയേ\ാൾ
പാJനാരു െകാ8ുവ: സാമാനംെകാ8ുd കറികെളാ:ും കാണാ—യാൽ
"ഞാൻെകാ8ുവ:െതവിെട?" എ:ു പാJനാരു േചാദിAു. അaർജനം ഒ:ും

പറയാെത നി:തിനാൽ സതയം പറയാനായി അ-ിേഹാYികൾ നിർബkിJുകയും
അaർജനം പരമാർഥെമാെJ പറയുകയും െചcു. അേ\ാൾ പാJനാർ "എ:ാൽ
അതു കിളിർേ/ാ എ:ു േനാJൂ" എ:ു പറuു. അaർജനം െച:ു
േനാJിയേ\ാൾ അതു കിളിർ/് അവിെടെയാെJ\ടർ:ു നിറAു കായുമായി
കിടJു:തു ക8ു. വിവരം പറuേ\ാൾ "അതിെq കായ് പറിA്
ഒരുേ\രിെയ2ിലും ഉ8ാJിെJാ8ുവരൂ" എ:ു പാJനാർ പറuു.
ചാ/Jാരെq ഊണ് കഴിയു:തിനുമുേ? അതിെq കാ—ൾെകാ8് ഉേ\രി
ഉ8ാJിെJാ8ുവ:ു വിള?ി. അ;െന ഉ8ായതാണ് േകാവല്. േകാവൽJാ
ഇേ\ാഴും െവലിJു 7ധാനമാണേലലാ. "േകാവലും േകാഴിയുമുd ദിJിൽ
െവലിയിടണെമ:ിലല" എെ:ാരു വാJും 7സിUമാണ്. േകാവലുd ദിJിൽ
െവലിയി.ിെലല2ിലും പിതൃJൾ 7സാദിAുെകാdുെമ:ും േകാഴിയുd ദിJിൽ
ശുUമായി.ു െവലിയിടാൻ 7യാസമാകയാൽ െവലിയി.തുെകാ8ും
വിേശഷമിെലല:ുമാണ് ഇതിെq സാരം. ഇതിൽനി:ു പാJനാരുെടയും
േകാവലിെqയും മാഹാWയം എYയുെ8:ു •‘മാകു:ു8േലലാ.
ഒരു ദിവസം പാJനാരും ഭാരയയും കൂടി കാ.ിൽ വിറെകാടിAുെകാ8ു
നിൽJുേ?ാൾ അതിനടു/ുd വഴിയിലൂെട ഒരു ന?ൂരി വ:ു. അേbഹം
ഇവെരJ8ു വഴിമാറാൻ പറuു. അേ\ാൾ പറJdി ന?ൂരി േകൾJാെത
പതുെJ "മകെള ഭാരയയാJിെവAുെകാ8ിരിJു: ഇ‹ാൾെJaിനാണ് വഴിമാറി
െJാടുJു:ത്" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ പാJനാർ "ഛീ അ;െന പറയരുത്,
ഒര. േശഷിAി.ു8ായിരു:ു; അത് നിനJുമായി" എ:ു പറuു. ര8ുേപരും
വഴിമാറിെJാടുJുകയും ന?ൂരി കട:ുേപാവുകയും െചcതിെq േശഷം പറJdി
"ഒര.യുെ8:ു പറuതിെq സാരെമaാണ്? അെതനിJ് മന€ിലായിലല" എ:ു
പറuു. ഉടെന പാJനാർ "അതു പറയാം. േകേ.ാളൂ" എ:ു പറu് താെഴ വരു:
7കാരം പറuു.
"ഈ ന?ൂരിയുെട അaർജനം ഒരു ദിവസം അ/ാഴ/ിന് അരിെവAതിൽ ഒരു അ.
വീണു. ഉടെന ആ വിവരം അaർജനം ന?ൂരിേയാട് പറuു. ആ േചാറു
ഭൃതയsാർJു െകാടുJു:തിനു ശ.ം െക.ി. അaർജനം അ7കാരം െച—യും
െചcു. ആ അ. വീണ േചാറ് ഭൃതയsാർJ് െകാടു\ിAതിലുd പാപഫലെ/
ഇേbഹെ/ അനുഭവി\ിJു:തിനായി പരേലാക/ിൽ ഒരുകു:.െയ
കൂ.ീ.ു8ായിരു:ു. ഇേbഹം മരിA് അവിെട െചലലുേ?ാൾ ആ അ.െയ മുഴുവനും
ഇേbഹെ/ തീhറണെമ:ാണ് യമധർമരാജാവ് നിpയിAിരു:ത്. ആ വിവരം
ചിYഗുÅന് മന€ിലായി. ഈ ന?ൂരി ദിവസംേതാറും അ/ാഴം കഴിuു
കിടJു: സമയം "ചിYഗുÅായ നമഃ" എ:ു പറuുംെകാ8ാണ് കിടJുക പതിവ്.

അതിനാൽ ചിYഗുÅൻ ഈ ന?ൂരി ദിവസം േതാറും എെ:
7ാർഥിAുെകാ8ാണേലലാ കിടJു:ത്. അേbഹ/ിന് എെa2ിലും ഒരു സഹായം
െചcുെകാടുJാതിരു:ാൽ ക‘മാണ്. അേbഹം മരിAിവിെട വരുേ?ാൾ ഈ
അ.കെളെയാെJ തിേ:8തായും വ:ിരിJു:ു. അതിനാൽ അേbഹ/ിെq
അടുJൽ െച:് ഈ വിവരം ധരി\ിJയും ഇതിെനാരു 7തിവിധി
പറuുെകാടുJുകയും െച‹ണം എ:ു വിചാരിA് നിpയിAു. ഉടെന ചിYഗുÅൻ
7തയ•മായി ന?ൂരിയുെട അടുJൽ െച:ു. ചിYഗുÅെന ക8േ\ാൾ ഒരു
സാധാരണമനുഷയനെലല:ു േതാ:ുകയാൽ ന?ൂരി എണീhറു വ˜ിA് "അലലേയാ
സവാമിൻ! അവിടു:് ആരാെണ:ും ഇവിെട വ:െതaിനാെണ:ും
ഞാനറിയു:ിലല. അതിനാൽ അവിടു:രുളിെAcാലും" എ:ു പറuു.
ചിYഗുÅൻ: ഞാൻ ചിYഗുÅനാണ്. അ;് 7തിദിനം കിടJു: സമയം എെ:
7ാർ‰ിJു:ു8േലലാ. അേ;•ു വലിയതായിരിJു: ഒരു ക‘സംഭവം
വരാനിരിJു:ു. അതറിയാനായി.ാണ് ഇേ\ാൾ ഞാനിവിെട വ:ത്.
ന?ൂരി: (വീ8ും വ˜ിAി.്) അേ‹ാ! എaാണാേവാ? അവിടു:രുളിെAcു േകൾ\ാൻ
ഞാനാOഹിJു:ു.
ചിYഗുÅൻ: അ;് ഒരു ദിവസം അ. വീണ േചാറ് ഭൃതയsാർJ് െകാടു\ിAേലലാ.
അതിനാൽ അ;് മരിAു പരേലാക/ു വരുേ?ാൾ തീhറാനായി.് അവിെട ഒരു
കു:.െയ കൂ.ീ.ു8്. തJതായ 7തിവിധി എെa2ിലും െച‹ാ/പ•ം ആ
അ.െയ എലലാം അ;ു തിേ:8ിവരും. അവരവർ െച‹ു: പാപ/ിെq ഫലം
അവരവർ അനുഭവിJാെത നിവൃ/ിയിലല. ഈ സംഗതിയിൽ ഞാൻവിചാരിAാലും
അേ\ാൾ ഒരു സഹായവും െച‹ാൻ കഴിയു:തലല. അതിനാലാണ് മുൻകൂ.ി
അറിയിചത്.
ന?ൂരി: അേ‹ാ സവാമിൻ! ഞാെനaു േവ8ൂ? എെq അറിവിലലാ…മെകാ8് അ;െന
െചcുേപായി. ഇനി അതിെനaു 7തിവിധിയാണ് െചേ‹8ത്? അതും
അവിടു:ുതെ: പറuുതരണം. അലലാെത എനിെJാ:ും അറിuുകൂടാ.
ചിYഗുÅൻ: ആെ., ഞാെനാരു കാരയം പറയാം. അ7കാരം െചcാൽ മതി.
അ;യുെട പുYിയും െയൗVനയുzയുമായ ഒരു കനയക ഇവിെടയു8േലാ. ഇനി
കുറചുകാലംകൂടി കഴിuിേ. ആ കനയകെയ വിവാഹം കഴിAുെകാടുJാവൂ. നാെള
മുതൽ അ;യുെട ശുXൂഷകെളലലാം ആ കനയകെയെJാ8ു െചയിJണം.
എ:ാൽ മതി. ഈ സംഗതിെയാ:ും ആേരാടും പറയുകയുമരുത്.
എ:ി;െന പറu ഉടെന ചിYഗുÅൻ മറയുകയും െചcു. ഈ പറuതുേപാെല
പിേhറദിവസം മുതൽ പലലുേതJാനുdതു8ാJി െJാടുJുക,

മുറുJാനു8ാJിെJാടുJുക, േചാറു വിള?ി െJാടുJുക, കിടJാൻ
വിരിAുെകാടുJുക മുതലായ സകല 7വൃ/ികളും ന?ൂരി തെq
പുYിെയെJാ8ു െച‹ിAുതുട;ി. ഈ വക 7വൃ/ികൾ മhറാരും െച‹ാൻ
ന?ൂരി സZതിJയിലല. പുYിെയJുറിA് പതിവിലധികം േrഹവും ഭാവിAുതുട;ി.
ഇ;െന കുറAുദിവസം കഴിuേ\ാേഴJും ജന;ൾJ് കുേറെ“ ദുഃശ2 തുട;ി.
ആളുകൾ അ;ുമി;ും കുേറെ“ കുശുകുശു/ു തുട;ി. എaിനു
വളെര\റയു:ു? കുറെuാരു ദിവസംെകാ8് നീ പറuതുേപാെല പരെJ
എലലാവരും പറuുതുട;ി. തെq പുYിെയJുറിA് wമവിേരാധമായ യാെതാരു
വിചാരവും ആOഹവും ന?ൂരിയുെട മന€ിൽ ഉ8ായി.ുമിലല. െവറുെത ഈ
ശുU”ാ•ണെനJുറിA് േദാഷാേരാപണം െച‹ു:വർJായി പരേലാക/ിൽ
കൂ.ിയിരു: അ.കെള വീതിAുതുട;ി. അ;െന ഓേരാരു/ർJു വീതിAുവീതിA്
ഒര. അവിെട േശഷിAി.ു8ായിരു:ു. അതിേ\ാൾ നിനJുമായി എ:ാണ് ഞാൻ
പറuതിെq സാരം."
ഇ;െന പാJനാർ പറuുേക.േ\ാൾ പറJdിJ് പരമാർഥം മന€ിലാവുകയും
െവറുെത ന?ൂരിെയ ദുഷിAു പാപം സ?ാദിAതിെനJുറിA് പpാ/ാപം
ഉ8ാവുകയും െചcു. ഇതുെകാ8് പാJനാർJ് പരേലാകകാരയ;ൾകൂടി
അറിയാെമ:് •‘മാകു:ു.
പിെ: ഒരു ദിവസം പാJനാർ തെq മാട/ിലിരിJുേ?ാൾ അതിനടു/ുd
വഴിയിലൂെട ”ാ•ണർ േപാകു:തു ക8ു. പാJനാർ എണീhറു വ˜ിA്
"ത?ുരാJsാർ എേ;ാ.ാണ് എഴു:d/്?" എ:ു േചാദിAു.
”ാ•ണർ: ഞ;ൾ കാശിയിൽ ഗംഗാrാന/ിന് േപാവുകയാണ്.
പാJനാർ: എ:ാൽ അടിയൻ ഒരു വടികൂടി ത:യ•ാം. അതുകൂടി ആ
ഗംഗാനദിയിൽ ഒ:ു മുJിെJാ8ുവ:് തരാെമ2ിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരു:ു.
”ാ•ണർ: ഓേഹാ! അതിെനaു വിേരാധം? എ:ാൽ ഇെതaിനായി.ാെണ:ുകൂടി
അറിuാൽെJാdാെമ:ു8്.
പാJനാർ: അെതാെJ തിരിെയ എഴു:dൂേ?ാൾ അറിയിJാം."ഓേഹാ!
എ:ാലതു മതി" എ:ു പറu് ”ാ•ണർ
പാJനാേരാട് ഒരു വടിയും വാ;ിെJാ8ുേപായി. അവർ കാശിയിെല/ി
ഗംഗയിൽ rാന/ിനായിെA: സമയം പറuിരു:തുേപാെല ആ വടി ഗംഗയിൽ
മുJി. അേ\ാൾ െവd/ി:ടിയിൽ നി:ുെകാ8് ഒരാൾ
വലിAുപിടിAാലെ/േ\ാെല വടി െവd/ി:ടിയിേലJ് താണുേപായി. അേ\ാൾ
”ാ•ണർJ് വളെര വിഷാദമായി. "ക‘ം! പാJനാരുെട വടി േപായേലലാ. ഇനി

തിരിAുെചലലുേ?ാൾ അവേനാെടaു പറയു:ു? ഉ8ായ പരമാർഥം പറയാം.
അലലാെത നിവൃ/ിയിലലേലലാ" എെ:ാെJ\റuുെകാ8് എലലാവരും rാനം കഴിAു
േകറി. പിെ: വിശവനാഥദർശനം മുതലായെതലലാം കഴിAു. അവർ പിെ:യും പല
പുണയ^ല;ളിൽ സ¢രിJയും തീർഥ;ളിൽ rാനം െചയുകയും പല
േദവാലയ;ളിൽ ദർശനം കഴിJയും മhറും െചcു തിരിAു പാJനാരുെട പടിJൽ
വ:ു. ഉടെന പാJനാർ എണീhറു െച:ു വ˜ിAി.് "അടിയെq വടിെയവിെട?" എ:ു
േചാദിAു.
”ാ•ണർ: വടി െപാ…േ\ായേലലാ, പാJനാേര! പാJനാർJ് മുഷിAിൽ
േതാ:രുത്. ഞ;ൾJ് ൈകേമാശം വ:ുേപായതാണ്.
പാJനാർ: ആെ., എവിെടയാണതു േപായത്?
”ാ•ണർ: ഞ;ൾ കാശിയിേലാളം ഭ›മായി സൂ•ിAു െകാ8ുേപായി.
അവിെടെJാ8ുെച:് ഗംഗയിൽ മുJിയേ\ാൾ െവd/ിൽ
താണുേപാവുകയാണ് െചcത്.
ഉടെന പാJനാർ, "ഗംഗയിലാേണാ േപായത്? എ:ാൽ നിവൃ/ിയു8്" എ:ു
പറu്, പാJനാരുെട പടിJലുd കുള/ിെq വJ/് െച:് "വടി ഇേ;ാ.ു
കാണെ." എ:ു പറuു. ഉടെന ആ കുള/ിെല െവd/ിൽനി:് വടി
െപാ;ിവരികയും പാJനാെരടുJുകയും െചcു. ഇതു ക8േ\ാൾ േലാക/ിൽ
െവdമായിJാണു:െതലലാം ഗംഗയാെണ:ും ഭzിയുdവർJു
ഗംഗാrാന/ിനു കാശിയിൽ േപാകണെമ:ിെലല:ു ത;െള
േബാUയെ\ടു/ാനായി.ാണ് പാJനാർ വടി ത:യAെത:് ”ാ•ണർJു
മന€ിലായി. പിെ: പാJനാരുെട മനഃശുUിെയയും ഭzിവിശവാസ;െളയും
ദിവയതവെ/യും കുറിAു «ാഘിJയും വിŸയിJയും ത;ളുെട
അkതെയJുറിAു ലŽിJയും തെ:/ാൻ നി˜ിJയും െചcുെകാ8്
”ാ•ണർ േപാവുകയും െചcു.
”ാ•ണകുലാOസരനായ ആഴുവാേ¢രി തÆാJൾJു "തÆാJൾ "എ:ുd
േപരു സിUിചത് ഈ പാJനാരിൽനി:ാെണ:് േക.ി.ു8്. തÆാJൾ എവിെടേയാ
ഒരു രാജാവിെq ഹിരണയഗർഭം കഴിuു കി.ിയ സവർണംെകാ8ുd ഒരു പശുവിെന
ഭൃതയsാെരെJാ8് െക.ിെയടു\ിAു െകാ8ുേപാവുേ?ാൾ പാJനാർ ക8ു.
ഉടെന വഴിയിൽെA:ു തടuുെകാ8് "ച/ പശുവിെq അവകാശം അടിയനാണ്.
അതിനാൽ ഇതിെന ത:യ•ിലല" എ:ു പറuു.
തÆാJൾ: ച/തലല. അതു ജീവനുdതാണ്.

പാJനാർ: എ:ാൽ െക.ിെയടുJണെമ:ിലലേലലാ. ജീവനുdതാെണ2ിൽ
നട/ിെJാ8ു േപാകണം.
ഉടെന തÆാJൾ പശുവിെന അവിെട നിറു/ാൻ പറuു. ഭൃതയsാർ താെഴ
നിറു/ി, ത8ും, കയറും അഴിെAടു/ു മാറി നി:ു. തÆാJൾ കുറAു പുലലു
പറിെAടു/ു കാ.ി പശുവിെന വിളിAുെകാ8ു മുെ? നട:ു. അേbഹ/ിെq
തപഃശzിെകാ8് ആ പശു അേചതനവRുവായ സവർണമാെണ2ിലും പി:ാെല
നട:ുെച:ു. അതുക8േ\ാൾ പാJനാർ ദൂെര മാറിനി:ു െതാഴുതുെകാ8്
"എലലാ/ÆാJളും തÆാJൾ. ആഴുവാേ¢രി തÆാJൾ തÆാJൾ" എ:ു
പറuു. അ:ുമുതൽJാണ് തÆാJെള:ു േപരു നട\ായത്. ഇേ\ാഴും
എലലാവരും അ;െനയാണേലലാ പറuുവരു:ത്. ത?ുരാJൾ എ:ു േപരുdതു
പറയൻ പറuേ\ാൾ തÆാJൾ എ:ായതായിരിJാം. പാJനാരു പറu ആ
വാJിെന എലലാവരും സവീകരിJയും ഏതŠകാലപരയaം തെ: പറuുവരികയും
െച‹ു:തുെകാ8ുതെ: പാJനാർ സാമാനയനെലല:് െതളിവാകു:ു.
ഇ;െന ഈ മഹാsാരുെട കഥകൾ അവസാനമിലലാെതയു8്. േമൽ\റu
അ-ിേഹാYി, നാറാണ/ു°ാaൻ, അകവൂർ ചാ/ൻ, െപരുaAൻ, പാJനാർ
എ:ിവെരേ\ാെല/െ: േശഷമുd വടുതല നായർ, കാര•ലZ, ഉ\ുകൂhറൻ,
തിരുവര2യ/ു പാണനാർ, വേdാൻ,രജകൻ എ:ിവരും ദിവയsാരാകയാൽ പല
അ§ുതകർZ;ളും െചcി.ു8ായിരിJണം. എ2ിലും ഒടുവിൽ പറu
ആറുേപരുെടയും കഥകൾ അY 7സിUമായി ഒ:ും േക.ി.ിലല. അ-ിേഹാYി,
രജകൻ, െപരുaAൻ, വേdാൻ, പാണനാർ, പാJനാർ ഇവർ ഇ:ി:
ജാതിJാരാെണ:് അവരുെട േപരുകൾെകാ8ും ചരിYം െകാ8ും • ‘മാകു:ു.
എ:ാൽ േശഷമുdവർ ഏേതതു ജാതിJാരാെണ:റിയു:തിന് തJതായ
ല•യെമാ:ും കാണു:ിലല. കാര•ലZ •Yിയ£ീയും നാറാണ/ു °ാaൻ
ഇളയതും, അകവൂർ ചാ/ൻ ൈവശയനും വടുതല നായർ ശൂ›നും ഉ\ുകൂhറൻ
മാ\ിളയും ആെണ:ു ചിലർ പറയു:ു. ഇെതാരടി^ാനമിലലാ/ വാJായതിനാൽ
വിശവസിJാെമ:ു േതാ:ു:ിലല.
ഇ7കാരംതെ: വരരുചിയുെട ചരിY/ിലും ചില സംശയ;ളു8്. മലയാള/ിൽ
നട\ുd വാകയം, പരേ†രു മുതലായവയുെട കർ/ാവ് വരരുചിയെലല:ും ഇേbഹം
ഉ8ാJീ.ുd സൂYവാർ/ിക;ൾJു വാകയ;െള:ു പറയാറുdതിനാൽ
ഇ;െന ഒരു സംസാരം നട\ാകാനിടയായതാെണ:ും ചില
വിദവാsാർJഭി7ായമു8്. ഭാഷാചരിYകർ/ാവ് ഈ അഭി7ായം
അറിuി.ുെ8:ുതെ: േതാ:ു:ിലല.

പിെ: വരരുചി പറയിയായ ആ കനയകെയ വിവാഹം െചcിരു:ുേവാ,
െചcിരു:ിെലല2ിൽ ൈവശയം കഴിJാനാവശയെ\.ത് എaുെകാ8്, വിവാഹം
കഴിuി.ിലാ/വർJ് ൈവശയം പതിവുേ8ാ, മു?ു വിവാഹം കഴിAിരു:ു എ2ിൽ
പരേദശ”ാ•ണർJ് ര8ാമത് ഒരു വിവാഹംകൂടി കഴിJ വിഹിതമാേണാ,
അ;െന നട\ുേ8ാ എ:ി;െന സംശയ;ളുമു8്. ഇവെയJുറിെAലലാം
നിpയവും അറിവുമുd മഹാsാർ യുzിയുzമായി 7RാവിJു:തായാൽ
അെതാരു പേരാപകാരമായി/ീരു:താണ്.

ഐതിഹയമാല/തലJുള/ൂർ ഭ.തിരിയും
പാഴൂർ പടി\ുരയും
7സിUനായ തലJുള/ൂർ ഭ.തിരിയുെട ഇലലം ”ി.ീഷ് മലയാള/ിലാണ്. ഇേbഹം
നലല വയുŠപ:നും േജയാതി“ാ£ പാരംഗതനും ആയിരു:ു എ:് 7സിUമാണേലലാ.
ഭ.തിരിJ് 7 ം പറയു:തിന് ഒരു വിേശഷവാസന ബാലയ/ിൽ/െ:
ഉ8ായിരു:ു. അേbഹം ”•ചാരിയായി േവദാUയായം െചcു താമസിJു:
കാല/് അനധയായ ദിവസ;ളിൽ തെq സഹപാഠികളുെമാരുമിA് കളിJുേ?ാൾ
ഓേരാരു/ർ ഓേരാ േനരേ?ാJുകൾ കാണിJു: േശഖര/ിൽ ഇേbഹം
7 ംവAു ഫലം പറയുകയാണ് പതിവ്. ആ പതിവിൻ7കാരം ഒരു ദിവസം
ഓതിേJാൻ പുറെ/വിെടേയാ ഇറ;ിേ\ായിരു: സമയം ”ാ•ണJു.ികൾ
എലലാവരുംകൂടി ഓേരാ കളികൾ തുട;ി. ഭ.തിരി കവിടിJു പകരം കുെറ െചറിയ
പാറJലലുകൾ െപറുJിെയടു/ു 7 ം വ•ാനും തുട;ി. അേ\ാേഴJും
േശഷെമലലാവരും 7 ം േകൾJാനായി ചുhറും െച:ുകൂടി. അേ\ാൾ ഒരു
ഉ4ിന?ൂരി "ആെ., നZുെട ഓതിേJാന് ഉ4ിയു8ാകാെത ഇരിJു:തിെq
കാരണെമaാെണ:് ഒ:ു വാരിെവAുേനാJിയാൽ െകാdാം" എ:ു പറuു.
ഉടെന ഭ.തിരി 7 ംവ•ു: ഭാവ;െളാെJ കാണിAി.് "ബാലശാപംെകാ8ാണ്"
എ:ു പറuു. അേ\ാൾ മെhറാരാൾ "അതിനു 7തിവിധികൂടി അറിuാൽ
െകാdാം" എ:ു പറuു.ഭ.തിരി ഒ:ുകൂടി വാരിവAു വിചാരിAി.്
"പ¢സാര\ായസമു8ാJി ഒരു സംവ„രം മുട;ാെത ദിവസംേതാറും
”ാ•ണകു.ികൾJു ധാരാളമായി െകാടുJുകയും േമലാൽ കു.ികെള
അടിJാതിരിJയും െചcാൽ ഉ4ിയു8ാകും" എ:ു പറuു. ഭ.തിരിയുെട
7 മാരംഭിAേ\ാേഴJും ഓതിേJാൻന?ൂരി തിരിAുവ:ു. ഇവരുെട കളി
എെaലലാമാെണ:റിയു:തിനായി ഒളിAിരു:തിനാൽ 7 വും 7തിവിധിയും
എലലാം േക.ു മന€ിലാJി. പിെ:യും അവിെട നി:് ആരും കാണാെത
ഇറ;ിേ\ായി ഒ:ും അറിയാ/ ഭാവ/ിൽ വീ8ും എലലാവരും
കാണ/Jവിധ/ിൽ തിരിAുവ:ു. ഓതിേJാൻന?ൂരി വരു:തുക8്
എലലാവരും കളി നിർ/ി അവരവർJു നിpയിAി.ു8ായിരു: 7വൃ/ികൾ
െചcുെകാ8ിരി\ായി. ഓതിേJാൻന?ൂരി പതിവുേപാെല അലലാെത ഒ:ും
ഭാവിJയും പറകയും െചcുമിലല. എ2ിലും അേbഹം കു.ികെള കഠിനമായി
അടിJാറുdതിനാൽ ഭ.തിരിയുെട 7 ം വാRവമായിരിJുേമാ എ:ു സംശയം

േതാ:ുകയാൽ പിേhറദിവസം മുതൽ പ¢സാര\ായസമു8ാJി, തെq
ശിഷയൻമാരായ ”ാ•ണ കു.ികൾJു ധാരാളമായി െകാടു/ു തുട;ി. കു.ികെള
അടിJാെതയുമായി. അ;െന ഒരു സംവ„രം കഴിuേ\ാേഴJും ഓതിേJാൻ
ന?ൂരിJ് ഉ4ിയു8ാവുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും അേbഹ/ിനു വളെര
സേaാഷം േതാ:ുകയാൽ ഭ.തിരിെയ വിളിA് "ഉ4ീ നീ േജയാതി“ാ£ം പഠിJണം.
നീ നലല 7 Jാരനായി/ീരും" എ:ു തലയിൽെതാ.് അനുOഹിAു.
ഗുരുനാഥെq ഈ അനുOഹെ/ സഫലീകരിJണെമ:ു വിചാരിA് ഭ.തിരി
േവദാധയയനം കഴിuയുടെനതെ: േജയാതി“ാ£ം പഠിJാനാരംഭിAു.
അേതാടുകൂടി കാവയനാടകാല2ാര;ളും ശÂശാ£;ളും അഭയസിAുതുട;ി.
സമാവർ/നം കഴിu് ഏകേദശം െയൗവനമായേ\ാേഴJും ഭ.തിരി
അതിവിദവാനും ഒരു നലല േജയാ„യനുമായി/ീർ:ു.
തദനaരം ഭ.തിരി വിവാഹം െചcു ഗൃഹ^നായി താമസിJു: കാല/് ഒരു
പുYനു8ായി. പുYെq ജാതകം അേbഹം വളെര സൂ•മായി ഗണിെAഴുതുകയും
ആയൂർബലം വളെരയുdതായി കാണെ\ടുകയും െചcു. എ2ിലും
ആ8ുതികയു:തിനുമു?ുതെ: ആ ശിശു മരിAുേപായി. അേ\ാൾ ഭ.തിരിJു
വയസനമു8ായി എ:ു മാYമലല, േജയാതി“ാ£ം വിശവാസേയാഗയമലലായിരിJുേമാ
എെ:ാരു ശ2യും ജനിAു. ഉടെന ഈ സംശയം തീർJു:തിനായി
മൃതജാതകവുംെകാ8് പരേദശ/ു ത¢:ൂരിൽ ആൾവാർ എ:ു 7സിUനായ
മഹാെq അടുJേലJു പുറെ\.ു. ഭ.തിരി അവിെട എ/ാറായേ\ാൾ ചില
ല•ണ;ൾെകാ8് ഇേbഹ/ിെq ആഗമനം ആൾവാർJു മന€ിലാവുകയാൽ
തെq ശിഷയേരാട് "ഒരു മൃതജാതകവുംെകാ8് ഒരു മലയാള”ാ•ണൻ ഇവിെട
വരും. അേbഹം വ:ാൽ ആ മൃതജാതകം പുറ/ുെവAുംെവA് ഇവിെട കയറി
ഇരിJാൻ പറയണം" എ:ു പറuി.് നിതയകർZാനു®ാനാദികൾJായിേ\ായി.
ഭ.തിരി അവിെട എ/ിയ ഉടെന ഗുരുനാഥെq ക†നെയ ശിഷയർ ഭ.തിരിെയ
അറിയിJുകയും ആൾവാരുെട േയാഗയതയിൽ വിŸയാകുലനായി ഭ.തിരി
മൃതജാതകം ദൂെരJളuു ഗൃഹ/ിനുdിൽ 7േവശിAിരിJയും െചcു.
കുറAു സമയം കഴിuേ\ാൾ ആൾവാർ വ:ു. തZിൽ സംസാരിAു
ഭ.തിരിJു8ായ സംശയം തീർ/ു. േജയാതി“ാ£ം ഒരിJലും അബUമായി
വരു:തെലല:ും േജയാ„യൻമാർJ് ഇ‘േദവതെയ ഉപാസനയും മ•സിUിയും
ഇലലാെതയിരു:ാൽ അതിെq ഫലം ശരിയായി ക8ിെലല:ു വ:ുേപാകാെമേ:
ഉdൂ എ:ും ആൾവാർ പറകയാൽ താൻ എഴുതിയ ജാതകം െതhറിേ\ായത്
തനിJു േദവേതാപാസനയും മ•സിUിയും ഇലലാuി.ാെണ:ു മന€ിലാJി
ഭ.തിരി തിരിAുെപാരികയും െചcു.

ഭ.തിരി തിരിAുവരുംവഴിതെ: തൃ“ിേപരൂർ വടJുംനാഥെന ഭജിAുംെകാ8് ഒരു
വിശി‘മ•ം അ•രസംഖയ കഴിAു താമസിAു. അJാല/് അവിെട േദവനു
ചാർ/ിയിരു: ഒരു തൃJ4ു േമാഷണം േപാവുകയും അേനകം 7 Jാെര
വരു/ി 7 ംെവ\ിAു േനാJിJുകയും െചcു. 7 Jാർ േമാ‘ാവിെq നിറം
കറു/ാെണ:ും നാമാ•ര;ൾ ര8ുമാYേമ ഉdൂ എ:ും അവയിൽ
ആദയേ/തു ക എ:ും ര8ാമെ/തു J എ:ും ആെണ:ും വിധിAു. അതിനാൽ
േ•Yസംബkികളിൽ ഒരുവനും കറ?നുമായ കാJു എെ:ാരുവെന പിടികൂടി
ബkന/ിലാJി ദിവസംേതാറും ഓേരാ വിധ/ിൽ േഹമദ¡;ൾ െചcു
തുട;ി. എ2ിലും യാെതാരു െതളിവും ഉ8ായിലല. ഭ.തിരി ഭജനം കഴിuലലാെത
7 ം െവ•ുകയിെലല:ു 7തി’ െചcിരു:തിനാലും അJാല/ു
മൗനµതമായിരു:തുെകാ8ും അേbഹെ/െJാ8ു 7 ംവ…\ിJു:തിനു
തരമിലലായിരു:ു.
ഭജനം കാലംകൂടിയതിെq േശഷം ഭ.തിരിെയെJാ8ു 7 ം െവ\ിJയും തൃJ4ു
െകാ8ുേപായത് ഒരു കാJയാെണ:ും വടJുമാറി ഒരു െത;ിെq മുകളിൽ
െകാ8ുേപായി െവAി.ുെ8:ും വിധിJുകയും അ7കാരം േമാഷണ›വയം
കി.ുകയും െചcു. അതിനാൽ െകാAിമഹാരാജാവു സേaാഷിAു ഭ.തിരിJ്
അേനകം ബിരുദ;ൾ ക†ിAുെകാടു/ു. അതിെq േശഷം ഭ.തിരി തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജാവുതിരുമന€ിെല സ:ിധിയിലും പല 7 ;ൾ പറകയും ജാതക;ൾ
എഴുതിെJാടുJുകയും എലലാം ശരിയായി ഒ/ുവരികയാൽ അേനക സZാന;ൾ
വാ;ുകയും ഉ8ായി.ു8്.
ഭ.തിരി തിരുവനaപുര/ു െച:് താമസിAിരു: കാല/് ഒരു ദിവസം
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് ഭ.തിരിേയാട് "ഞാൻനാെള
പWനഭസവാമിേ•Y/ിൽ െതാഴാൻ േപാകുേ?ാൾ മതിൽJകേ/Jു
കടJു:ത് എതിേലകൂടിയായിരിJും?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. അതിനു മറുപടി
യായി ഭ.തിരി, "അെതനിJറിയാം. എ2ിലും ഇേ\ാൾ തിരുമന€റിയിJു:ിലല.
നാെള എഴു:dു: സമയം എനിJറിയാെമ:ു ഞാനിേ\ാൾ അറിയിAതു
വാRവമാെണ:് അവിേടJു േബാധെ\ടും" എ:ു തിരുമന€റിയിAു.
തിരുമന€ുെകാ8ു പതിവായി മതിÀJകെ/ഴു:dുക കിഴേJ
േഗാപുര/ിൽJൂടിയായിരു:ു. േമ†റu 7കാരം സംഭാഷണം നട:തിെq
പിേhറ ദിവസം െകാ.ാര/ിൽ നിെ:ഴു:dി, കിഴേJേഗാപുര/ിെq
െതJുവശ/ായി എഴു:dി നി:ുെകാ8് "ഇ:ു ഞാൻ ഇതിേലയാണ്
മതിÀJകേ/J് േപാകാൻ നിpയിAിരിJു:ത്. ഇവിെട മതിൽ
െവ.ിെ\ാളിJെ." എ:ു ക†ിAു. ഉടെന മഴുവും തൂ?യുെമലലാം െകാ8ു

േവലJാെര/ി മതിൽ െവ.ിെ\ാളിAുതുട;ി. മതിലിെq കലലുകൾ കുെറ
െപാളിAേ\ാൾ ഒരു കലലിെq ഇടയിൽ ഒേരാല/ു8് ഇരിJു:തു ക8ു. ഉടെന
"അെതaാണ്? കാണെ." എ:ു ക†ിAു. കൂെടയു8ായിരു: ഹരിJാരൻ
ഓലJ¸െമടു/ു തൃൈJയിൽ െകാടു/ു. തിരുമന€ുെകാ8ു
വാ;ിേനാJിയേ\ാൾ അതിൽ ഭ.തിരി സവaം ൈകയ•ര/ിൽ "ഇതിേല
എഴു:dും" എ:് എഴുതിയിരിJു:തായി ക8ു.
തിരുമന€ുെകാ8് വളെര സേaാഷിJുകയും വിŸയിJുകയും െചcു. ഭ.തിരി
അേ\ാൾ അടുJൽതെ: ഉ8ായിരു:തിനാൽ തിരുമന€ുെകാ8് അവിെട
നി:ുെകാ8ു തെ: വീരശൃംഖല വരു/ി ഭ.തിരിയുെട ര8ു ൈകയിേsലും
ഇടുവിAു. അതിെq േശഷം അതിെലതെ: മതിÀJകേ/J് എഴു:dുകയും
ഇനി ഇവിടം െക.ിയട•8ാ ഭ.തിരിയുെട Ÿാരകമായി.് ഇവിെട ഒരു വാതിൽ
െവ\ിJണം. എ:ു ക†ിJുകയും അ7കാരം അവിെട ഒരു വാതിൽ
െവ\ിJുകയും െചcു. ഇേ\ാൾ "െച?ക/ിൻമൂ.ിൽ നട" എ:ു പറuുവരു:
വാതിൽ ഇ7കാരമു8ായി.ുdതാണ്. മഹാരജാJൻമാർ മതിÀJകേ/J്
ഇേ\ാഴും അതിേലയാണ് എഴു:dുക പതിവ്. ഇ;െന പല കാരണവശാൽ
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് ഭ.തിരിJ് പല സZാന;ൾ
െകാടു/ി.ു8്. അ7കാരം തെ: േകാഴിേJാട്, ചിറ•ൽ മുതലായ
രാജസ:ിധികളിൽനി:ും അേbഹ/ിനു കി.ീ.ുd സZാന;ൾJു സംഖയയിലല.
കിം ബഹുനാ, കാലwേമണ ഭ.തിരി ജാതകെമഴു/ു െകാ8ും 7 ംെകാ8ും
വിശവവിXുതനായി/ീർ:ു എ:ു പറuാൽ മതിയേലലാ.
ഭ.തിരിയുെടയും 7സിUനായ വിലവമംഗല/ു സവാമിയാരുെടയും ജീവിതകാലം
ഒ:ായിരു:ു എ:ാണ് സൂ•ാേനവഷികളായി.ുdവർ
തീർAെ\ടു/ിയിരിJു:ത്. സവാമികളുെട ജീവിതകാലം െകാലലവർഷം
മു:ൂhറിയ?തിനും നാ:ൂhറിയ?തിനും മേധയ ആയിരു:ു എ:ു പല ല•യ;ൾ
ഉdതും ഭ.തിരി പറuി.ുdതായി േക.ി.ുd "രേ•ൽ േഗാവി˜മർJ" എ:ുd
കലിസംഖയ ഈ കാലേ/ാട് അടു/ിരിJു:തുെകാ8ും േമ†റuതുേപാെല
ഇവർ ര8ുേപരും ഒരു കാല/ു ഊഹിJാം.
ഈ സംഗതിെയ ജീവിAിരു:വരാെണ:ുതെ: ബലെ\ടു/ു:തായി ഒരു കഥ
േക.ി.ുdതുകൂടി ഇവിെട പറuു െകാdു:ു.
വിലവമംഗല/ുസവാമിയാർJ് അതികഠിനാമായി ഒരു വയhറുേവദന ഉ8ായിരു:ു.
അേbഹം അതിെq ദു€ഹതവം നിമി/ം ഇതിെനaു േവ8ൂ എ:ു
Xീകൃ¸സവാമിയുെട അടുJൽ പല 7ാവശയം േചാദിAി.ും ഒ:ും മറുപടി

അരുളിെAcിലല (സവാമിയാർJു Xീകൃ¸ൻ 7തയ•നാെണ:ു 7സിUമാണേലലാ).
അതിനാൽ സവാമിയാർ തെq 7ിയ വയസയനും ദ•ിണാമൂർ/ി ഭzമണിയുമായ
"ശിവാ;ൾ" എ: േയാഗീശവരേനാട് ഈ വിവരം പറuു. ആ േയാഗീശവരൻ ഒരു
സി˜ൂരം െകാടുJുകയും സവാമിയാർ അതു വാ;ി േസവിJുകയും ഉദരവയാധി
ശമിJുകയും െചcു. പിെ: ഒരു ദിവസം സവാമിയാർ തെq ദീനം േഭദമായ വിവരം
Xീകൃ¸സവാമി 7തയ•മായേ\ാൾ അറിയിAു. "ഈ ജsംെകാ8് തീർേ:ാെ.
എ:ാണ് ഞാൻ വിചാരിAത്. അത് മൂ:് ജsം കൂെട ആJി/ീർ/ു" എ:്
ഭഗവാൻ അരുളിെAc് ഉടെന മറയുകയും െചcു. ഇതു േക.േ\ാൾ സവാമിയാർJ്
വയസനമായി.
ഇനിയെ/ ജs;ളിൽ താൻ ആരായിരിJുെമ:് അറിയു:തിനായി ഉടെന
തലJുള/ൂർ ഭ.തിരിെയ വരു/ി വിചാരി\ിAുേനാJി. അേ\ാൾ ഭ.തിരി "ഇനി
അവിേടJു േചര\ാ?്, കാള, തുളസി ഇ;െനയാണ് മൂ:ു ജs;ൾ ഉdത്. ആ
മൂ:ു ജs;ളിലും മനുഷയനായി.ു ഞാനും ജനിJും. അവിേടJ് അ:് ഓേരാ
ആപ/ുകൾ സംഭവിJുകയും അേ\ാൾ ര•ിJു:തിനു ഞാൻ അടുJൽ
ഉ8ായിരിJുകയും െച‹ും. തുളസിയായി.ുd മൂ:ാമെ/ ജs/ിൽ അവിേടJു
സായൂജയം കി.ുകയും െചയും. പിെ: സംസാരദുഃഖം അനുഭവിേJ8േലലാ" എ:ു
പറuു.
(ഭ.തിരി പറuതുേപാെലതെ: സവാമിയാർJു പിെ: മൂ:ു ജs;ൾകൂടി
ഉ8ായി എ:ും, അേ\ാൾ മനുഷയജsേ/ാടുകൂടി ഭ.തിരിയും ഉ8ായിരു:ു
എ:ും േക.ിരിJു:ു. സവാമിയാർ മൂ:ാമെ/ ജs/ിൽ തുളസിയായി ജനിAത്
ഒരു വി¸ുേ•Y/ിൽ Xീേകാവിലിൽനി:ു തീർഥെമാലിAുവീഴു:
ഓവി2ലായിരു:ു. ഒരു ദിവസം ശാaിJാരൻ കുളിAുവ:് അഭിേഷകം കഴിu്
ച˜നവും പൂവും ചാർ/ാനായി ഭാവിAേ\ാൾ തുളസി കാണാ—യാൽ
തിരുമുhറെ/;ാനുമുേ8ാ എ:ു േനാJി. അേ\ാൾ ഓവി2ൽ ഏhറവും
െചറുതായി ഒരു തുളസി നിൽJു:തുക8് അതിെq ഒരില എടുJാനായി െച:ു
പറിAേ\ാൾ അത് േവേരാടുകൂടി പറuുേപാ:ു. അതു ക8് മ¡പ/ിൽ
ജപിചുെകാ8ിരു: ഒരു ”ാ•ണൻ "അതു മുഴുവനും ബിംബ/ിൽ
ചാർ/ിേയJണം" എ:ു പറയുകയും ശാaിJാരൻ അ7കാരം െച‹ുകയും ആ
തുളസി ബിംബേ/ാടുകൂടി േചർ:ുേപാവുകയും െചcു. ആ തുളസി
സവാമിയാരായിരു:ു എ:ും ജപിAുെകാ8ിരു: ”ാ•ണൻ ഭ.തിരി ആയിരു:ു
എ:ും പറേയ8തിലലേലലാ).
ജsാaര;െളJുറിA് ഭ.തിരി പറuതുേക.േ\ാൾ സവാമിയാരുെട മന€ിെല
വയസനം അ†ം ശാaമായി. ഭ.തിരിെയ യഥാwമം ബഹുമാനിAു സവഗൃഹ/ിേലJ്

അയ•ുകയും െചcു. അ;െനയിരിJു: കാല/് അേbഹ/ിെq ജാതകംതെ:
സവയേമവ ഒ:ു ഗണിAുേനാJണെമ:ു നിpയിAു. ഗണിAുേനാJിയേ\ാൾ
ഇ:േ\ാൾ തനിJ് ജാതി°ംശം സംഭവിJുെമ:ായിJ8ു. ജാതകെമലലാം എഴുതി
കുhറം തീർ/ു സൂ•ിAു എ2ിലും തനിJു വരാനിരിJു:
അധഃപതനെ/JുറിA് ആേരാടും പറuിലല.
അതിെqേശഷം കുറേuാരുകാലം കഴിuേ\ാൾ ഏhറവും ദരി›നും
സമീപ^നുമായ ഒരു ”ാ•ണൻ ദാരിദയദുഃഖം സഹിJവഹിയാെതയായി.ു.
ഭ.തിരിയുെട അടുJൽ വ:ു േചാദിAു: "േഹ! അവിടു:ു പലേരാടും പല
സംഗതിJും 7 ം പറയു:ു8േലലാ; ഒ:ും െതhറു:ുമിലല. എ:ാൽ എനിJ് ഈ
ദാരിദŒയദുഃഖം തീർ:് ഒരു ദിവസെമ2ിലും ജീവിAിരിJാൻ സംഗതി വരുേമാ?
ഇതിെനJുറിA് ഒ:ു ചിaിAു പറuാൽ െകാdാം. ഞാൻ ഇതിലധികം
വലേയ8തിലല" ഇ7കാരം ആ ”ാ•ണെq വാJു േക.് ആർ›മാനസനായി ഭവിA
ഭ.തിരി കുറേuാരു േനരം ക4ടAു വിചാരിAതിെq േശഷം പറuു, "അ;് ഒ.ും
വയസനിേJ8. അ;യുെട ദാരിദŒയം അേശഷം തീരു:തിനുd കാലം
അടു/ിരിJു:ു. ഞാൻ ഒരു ഉപായം പറuുതരാം. അതുേപാെല 7വർ/ിAാൽ
മതി. എെa:ാൽ, ഈ വരു: ദവാദശിനാൾ അർധരാYി ആകുേ?ാൾ
തൃ“ിവേപരൂർ വടJു:ാഥേ•Y/ിെq വടേJ േഗാപുര/ി2ൽ േപായി
നിൽJണം. അേ\ാൾ അതിെല ര8ു ”ാ•ണർ വരും. അവരുെട പി:ാെല
കൂടിെJാdണം. എaു പറuാലും ഒഴിAുേപാകരുത്. അവർ അേ; കബളി\ിAു
േപാകാൻ കഴിയു:തും XമിJും. എ2ിലും വി.ു പിരിയരുത്. അവർ
േപാകു:ിടേ/J് അെ;യും െകാ8ു േപാകണെമ:ു പറuുെകാdണം. ഈ
കൗശലം പറuുത:ത് ആരാെണ:ു േചാദിചാൽ പറകയുമരുത്. ഇ7കാരം
െചcാൽ അ;യുെട ദാരിദŒയം അേശഷം തീർ:ു സുഖമായി.ിരിJാൻ സംഗതി
വരും". ഇ;െന ഭ.തിരി പറuേ\ാൾ ”ാ•ണ:് വളെര സേaാഷമു8ായി
എ:ു പറേയ8തിലലേലലാ. ഭ.തിരിയുെട 7 ം ഒരിJൽേ\ാലും ആർJും
െതhറാറിലലാ/തിനാൽ കാരയം സഫലമാകുെമ:ു ”ാ•ണൻ നലലേപാെല
വിശവസിAു. "എ:ാൽ ഇനി േപായിവ:ി.ു ക8ുെകാdാം" എ:ു പറuു
േപാവുകയും െചcു.
ഭ.തിരി പറuതുേപാെല ദവാദശിനാൾ അർധരാYിJു മുേ? ”ാ•ണൻ തൃ“ൂർ
വടെJ േഗാപുര/ിെല/ി. കുറAുസമയം കഴിuേ\ാൾ അതിേതേജാമയsാരായ
ര8ു ”ാ•ണർ അതിേല കട:ുേപാകു:തായി ക8് അവരുെട പി:ാെല െച:ു.
അവർ ഇേbഹെ/ വി.ുപിരിയു:തിനായി പലവിധ/ിലും ഉപായ;ൾ േനാJി.
ഒ:ും ഫലിJയിെലല:ു തീർAയായേ\ാൾ അവർ േചാദിAു, "േഹ! അ;്

എവിേടJാണ് പുറെ\.ിരിJു:ത്? ഞ;ളുെട പി:ാെല കൂടിയിരിJു:തിെq
ഉേbശെമaാണ്?
”ാ•ണൻ: നി;ൾ എേ;ാ.ാണ് േപാകു:ത്?
”ാ•ണർ: ഞ;ൾ ബദരയാXമ/ി2േലJാണ്.
”ാ•ണൻ: എ:ാൽ ഞാനും അേ;ാ.ുതെ:യാണ്.
”ാ•ണർ: എ:ാൽ അതു ഞ;ളുെട കൂെട വരണെമ:ുേ8ാ?
”ാ•ണൻ: ഉ8്. ഞാന;െനയാണ് നിpയിAിരിJു:ത്.നി;ൾ കൃപയു8ായി
എെ:Jൂെട െകാ8ുേപാകണം.
”ാ•ണർ: ഞ;െള ഇേ\ാൾ ഇവിെട കാണുെമ:് അേ;ാടു
പറuുത:താരാണ്?
”ാ•ണൻ: അതു ഞാൻ പറയുകയിലല. നി;ൾ എേ:ാടു നിർബkിJയുമരുത്.
ഇ7കാരം ആ ”ാ•ണെq വാJുകൾ േക.േ\ാൾ മേhറ ”ാ•ണർ കുറAുേനരം
വിചാരിAി.ു പറuു, "ആെ., കാരയെമാെJ മന€ിലായി. അേ;J് ഈ കശൗലം
ഉപേദശിAുതെ:യാൾJ് അധഃപതനം വ:ുേപാെ.. േനരി.ു
ക8ുേപായതുെകാ8് ഇനി അേ; ഉേപ•ിAു േപാകാൻ ഞ;ൾJു
നിവൃ/ിയിലല. അതിനാൽ െകാ8ുേപാകാം. ക4ടAുെകാ8ു ഞ;െള
െതാേ.ാളണം."
ഇ;െന ”ാ•ണരുെട വാJു േക.യുടെന ആ ”ാ•ണൻ അ7കാരം െചcു.
മാYേനരം കഴിuേ\ാൾ ക4ു തുറേ:ാളാൻ പറuു. ക4ു തുറ:ു
േനാJിയേ\ാൾ മൂ:ുേപരും ബദരയാXമ/് ഒരു ഗൃഹ/ിൽ എ/ിയിരിJു:ു.
ഉടെന ആ ദിവയsാരായ ”ാ•ണർ പറuു, "ഇതാ ഈ ഗൃഹ/ിനക/് ഒരാൾ
മരിJാറായി ശവാസം വലിAുെകാ8് കിടJു:ു8്. അേbഹം അ;യുെട
അÇഫനാണ്. അ;യുെട ഒരÇഫൻ കാശിJുേപായി.ുdതായി ഓർJു:ു8േലലാ.
അേbഹം തെ:യാണിത്. അേbഹം ഗംഗാrാനം കഴിu് ഓേരാേരാ ^ല;ളിൽ
സ¢രിA്, wേമണ ഇവിെട വ:ുേചർ:ു. പിെ: വളെരJാലമായി ഇവിെട ശാaി
കഴിA് താമസിJയായിരു:ു. ഇേ\ാൾ അേbഹ/ിനു മരണസമയം
അടു/ിരിJു:ു. ഞ;ൾ അേbഹെ/ െകാ8ുേപാകാനായി വ:
വി¸ുദൂതsാരാണ്. അരനാഴിക•കം ഞ;ൾ െകാ8ുേപാകും. അതിനുമുേ?
കാണണെമ2ിൽ കേ8ാളണം." ഇ;െന ആ ”ാ•ണേവഷം ധരിAിരു:
വി¸ുദൂതsാരുെട വാJു േക.ു ”ാ•ണൻ അക/ു കട:ു േനാJിയേ\ാൾ
അവർ പറuതുേപാെല തെq അÇഫൻ ശവാസം വലിAുെകാ8്

കിടJു:തുക8ു. മരിJാറായി കിടJു: ”ാ•ണനു േബാധം
െക.ി.ിലലായിരു:തിനാൽ തെq പുYെന ക8േ\ാൾ ആളറിയുകയും െചcു.
ഏകാകിയായി പരേദശ/ു താമസിJു: ഒരാൾ അതയaം അവശതയിൽ
കിടJു: സമയം തെq അടു/ അവകാശിയായ ഒരാെള വിചാരിAിരിJാെത
െപെ.:ു കാൺമാൻ സംഗതിയായാൽ ഉ8ാകു: സേaാഷം
അളവിലലാ/തായിരിJുെമ:ു പറേയ8തിലലേലലാ. ആ വൃU”ാ•ണൻ തെq
°ാതൃപുYെന ക8യുടെന താൻ വളെര കാലമായി സംഖയയിലലാെത സ?ാദിAു
ജാളികകളിലാJിെJ.ിെവAു പൂ.ിയിരിJു: െപ.ിയുെട താേJാൽ
തലയിണയുെട താെഴ െവAിരു:െതടു/ു ൈകയിൽ െകാടു/ു. ഉടെന 7ാണനും
േപായി. ”ാ•ണൻ അÇഫെq സംxകാരം മുതലായത് യഥാwമം കഴിചതിെq
േശഷം തനിJു കി.ിയ അപരിമിതമായ ›വയവുംെകാ8് തെq ഗൃഹ/ിൽ
വ:ുേചർ:ു. ഉടെന ഭ.തിരിെയ െച:ു ക8ു വിവര;ൾ എലലാം
പറuുേകൾ\ിAു. വി¸ുദൂതsാർ അധഃപതനം വ:ുേപാകെ. എ:ു തെ:
ശപിAു എ:ു േക.േ\ാൾ ഭ.തിരി "അY ഉേdാ? അതു ഞാൻ മുേ?തെ:
നിpയിAി.ുdതാണേലലാ" എ:ു പറuു താൻ എഴുതിെവAിരു:
ജാതകെമടു/ു ”ാ•ണെന കാണിAു. ”ാ•ണൻ എലലാം െകാ8ും
ഭ.തിരിെയJുറിA് വിŸയിAു തെq ഗൃഹ/ിൽ വ:ു സുഖമായി വസിAു. തെq
അധഃപതനദിവസെ/ 7തീ•ിAുംെകാ8ു ഭ.തിരിയും ഇരു:ു.
ജാതകഫലം അനുഭവിJാെത കഴികയിെലല:ു നലല നിpയമു8ായിരു:ു എ2ിലും
കഴിയു:തും പരീ•ിJണെമ:് വിചാരിA് ഭ.തിരി ഒരുപായം നിpയിAുെകാ8്
സവേദശം വി.ു പാഴൂർ വ:ു താമസിAു. തനിJ് അധഃപതനം സംഭവിJു:തിനു
േയാഗമുdതായ ആ ദിവസം രാവിെല കുളിAു നിതയകർZാനു®ാനാദികളും
ഭ•ണവും കഴിuതിെq േശഷം ചില േrഹിതsാേരാടുകൂടി േതാണി
കളിJാനായി േപായി. അ:് അേഹാരാYം േതാണിയിൽ/െ:
കഴിAുകൂ.ണെമ:ായിരു:ു ഭ.തിരിയുെട ഉേbശം. പാഴൂർ പുഴയിലായിരു:ു
വ¢ികളി. പകൽ മുഴുവനും അ;െന പുഴയിൽ/െ: കഴിAുകൂ.ി.
സkയാസമയമായേ\ാൾ കര•ടു/ു കുളിAു സkയാവ˜നാദി കഴിAു വീ8ും
എലലാവരുംകൂടി വ¢ിയിൽ കയറി കളിതുട;ി. നലല നിലാവുd
കാലമായിരു:തിനാൽ തŠകാലം ഒരു വിഷമതയും ഉ8ായിരു:ിലല. േനരം പാതിരാ
കഴിuേ\ാൾ ആ വിധെമാെJ ഒ:ു മാറി. അകŸാൽ അതികഠിനമായി മഴJാറും
കാhറും തുട;ി. കാർേമഘ;ളാൽ ച¾മ¡ലം അേശഷം മൂടെ\ടുകയാൽ
ച¾ികയിലലാെതയായി. എ:ു മാYമലല, അതിേഘാരമായ അkകാരം
േലാകമാസകലം നിറയുകയും െചcു. വ¢ിയിൽ ഇരിJു:വർJുതെ: പര•രം

കാൺമാൻ വഹിയാെതയായി/ീർ:ു. ഉടെന അതിേകമമായി മഴയും തുട;ി.
പുഴയിൽ ഒഴുJും ഓളവും കലശലായി. വ¢ിയിൽ െവdം നിറuു മു;ുെമ:ുd
ദിJായി. മരണഭയം നിമി/ം എലലാവർJും വലല7കാരവും കര•ടുJണെമ:ു
േതാ:ി/ുട;ി. ഇരു.ുെകാ8് കരയും കടവും കാണാനും പാടിലല. ഒഴുJും
ഓളവും െകാ8് ഊ:ിയാലും തുഴuാലും വ¢ി േനെര േപാകു:ുമിലല.
ആക\ാെട വലിയ കുഴ\/ിലായി/ീർ:ു എ:ു പറuാൽ മതിയേലലാ. എaിനു
വളെര\റയു:ു?
കുറAു സമയം കഴിuേ\ാൾ എലലാവരും നനെuാലിAു കിടുകിടാ വിറAുെകാ8്
അടുJലുd ഓേരാ ഗൃഹ;ളിേലJ് കയറിേ\ായി. കൂ.ുകാെരലലാം പിരിuു.
ഭ.തിരി തനിAായി. കാhറും മഴയും െകാ8് തണു\ു സഹിJവ‹ാെത
വിറAുെകാ8് അേbഹം ഇരു./ു ത\ി/\ി പുറെ\.ു. തൽJാലമു8ായ
ഇടിമി:ലിെq 7കാശംെകാ8ു കാണെ\.തായ ഒരു വീടിെq തി4യിൽ അ;െന
െച:ു കയറി. മു8ും മhറും പിഴിu് തുവർ/ി കുറAുസമയം അവിെട ഇരു:ു.
അേ\ാൾ ഒരിടിമി:ലു8ായതിനാൽ ആ ഇറയ/് ഒരു കയhറുക.ിലും പായും
തലയിണയും ഇരിJു:തായി ക8ു. ഇതാരുെടെയ2ിലുമാകെ., എടു/ു
കിടJുകതെ: എ:ു നിpയിA് ആ ക.ിലിൽ കയറിJിട\ുമായി.
അ/ാഴമു4ാ—െകാ8ും വ¢ികളിയാലു8ായ അധവാനം നിമി/വും ഭ.തിരി
വളെര •ീണിAിരു:തിനാൽ കിടെ: ഉടെന ഉറJവുമായി. ഭ.തിരി കിട:തായ
ആ ക.ിലും പായയും വീ.ുടമ^േqതായിരു:ു. അവൻ ഒരു മദയപൻ
ആയിരു:തിനാൽ ഭാരയേയാടു കലഹിA് അ:് എവിെടേയാ േപായിരു:തിനാലാണ്
അെതാഴിവായിരു:ത്.
ഭ.തിരി ഉറJമായി കുറAുസമയം കഴിuേ\ാൾ മഴ മാറി. മു?ിലെ/േ\ാെല
നിലാവും െതളിuു. ആ സമയം ഒരു £ീ പുരയുെട വാതിൽ തുറ:ു മൂYശ2േ•ാ
മേhറാ ആയി പുറ/ിറ;ി. അേ\ാൾ ക.ിലിൽ ഒരാൾ കിടJു:തു ക8ു. അതു
തെq ഭർ/ാവാെണ:ും തിരിെക വ:േ\ാൾ രാYി അധികമായതിനാൽ
വിളിേJെ8:ു വിചാരിAു കയറിJിട:താെണ:ും വിചാരിA് ആ £ീയും
ഇേbഹ/ിെq കൂെട േപായി കിട:ു. £ീ വീ.ുടമ^െq ഭാരയയായിരു:ു
എ:ുdത് 7േതയകം പറേയ8തിലലേലലാ. നനuു ബുUിമു.ി ഈറേനാടുകൂടി
പുത•ാെനാ:ുമിലലാെത വിറAുെകാ8ു കിട:ിരു: ഭ.തിരിJ് ഇവളുെട
സഹശയനം ഏhറവും സുഖകരമായി ഭവിAു.
തŠJാലം തെq നിpയ;െളJുറിെAാ:ും ഓർZയു8ായതുമിലല. കിം ബഹുനാ,
ഭ.തിരി തŠJാലേ/J് ആ £ീെയ ഭാരയയായി സവീകരിJുകയും െചcു.
"7ായ€മാപ: വിപ/ികാേല ധിേയാപി പുംസാം മലിനാ ഭവaി" എ:ു8േലലാ.

സുഖാനുഭവ;ൾ എലലാം കഴിuതിെq േശഷം ഭ.തിരി ന•Yം േനാJി സമയം
അറിuി.് ആ £ീേയാട് "നീ ആരാണ്? നിെq ജാതിെയaാണ്?" എെ:ാെJ
േചാദിAു. ശÂം േക.േ\ാേഴ ആൾ മാറിയാെണ:് അവൾJ് മന€ിലായുdൂ. ഉടെന
പരി°മിA് എണീhറ് വ˜ിA് അടുJൽ നി:ുംെകാ8് ലŽാവനÈമുഖിയായി
മ˜മാകുംവ4ം അവൾ "അടിയൻ കണിയാ.ിയാണ്. ആളറിയാെത െചcുേപായ
അപരാധെ/ തിരുേമനി •മിJണം" എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാേഴ ഭ.തിരിJ്
തെq ^ിതിെയJുറിA് ഓർZ വ:ുdൂ. "ലിഖിതമപി ലലാേട 7ാºഝിതും
ക€മർഥഃ" എ:ു വിചാരിA് ൈധരയേ/ാടുകൂടി അേbഹം പറuു" ആെ., നീ
ഇതുെകാ8ു ഒ.ും പരി°മിJുകയും വയസനിJയും േവ8. ഇത് ഒരു
ഈശവരവിധിയാണ്. നീ ഇേ\ാൾ എ2ൽനി:ും ഗർഭം ധരിAിരിJു:ു.
അതിേയാഗയനായ ഒരു പുYൻ നിനJ് ജനിJും. അവൻ നിമി/ം നിനJും നിെq
കുടുംബ/ിനും ഏhറവും അഭയുദയവും സിUിJും. ഇതാ
അരുേണാദയമായിരിJു:ു. ഞാൻ ഇനി ഇവിെട താമസിJു:ിലല.
ഈശവേര‡യുെ82ിൽ ഇനിെയാരുകാല/ു ഞാൻ ഇവിെട വ:ുക8ുെകാdാം"
എ:ും താൻ ആരാെണ:ുd വിവരവും പറuതിെq േശഷം
െവളു\ാൻകാല/ുതെ: ഭ.തിരി അവിെടനി:ു േപാവുകയും െചcു.
അതിെqേശഷം അേbഹം Xീകാശി മുതലായ പുണയ^ല;ളിൽ സ¢രിA് ഒടുJം
പാ¡യരാജയ/ു െച:ുേചർ:ു. പിെ: കുറേuാരുകാലം അവിെട
താമസിJുകയും അവിെടയും ഒരു ശൂ›£ീെയ ഭാരയയായി സവീകരിJുകയും
അവളിലും ഒരു പുYൻ ജനിJുകയും െചcു. ആ പുYെന അേbഹം തെ:
യഥാwമം വിദയാഭയാസം െച‹ിJയും വിേശഷിAും േജയാതി“ാ£ം ഉപേദശിJയും
െചcു. ആ പുYനാണ് 7സിUനായ "ഉdമടയാൻ" എ:ും ചിലർ പറയു:ു.
ഉdമടയാൻ ഭ.തിരിയുെട പുYനല¼്, ശിഷയനാണ് എ:ും ചിലർ പറയു:ു.
ഏെത2ിലും, ഭ.തിരി വളെരJാലം പരേദശ;ളിൽ താമസിAതിെq േശഷം
കാശിവാസിയുെട േവഷമായി.ുതെ: സവേദശേ/Jു പുറെ\.ു.
ഭ.തിരിയിൽനി:ു ഗർഭം ധരിA കണിയാ.ി, പ/ുമാസം കഴിuേ\ാൾ ഗർഭം
പൂർ4മായി, ഏhറവും േതേജാമയനും േകാമളനുമായ ഒരു പുYെന 7സവിAു.
യഥാകാലം ആ ബാലെന വിദയഭയാസം െച‹ിJയും അവെq
ബുUിസാമർ‰യ/ാൽ അവൻ ഒരു നലല വിദവാനും േജയാ„യനുമായി/ീരുകയും
െചcു. ജാതകെമഴു/്, 7 ം പറക മുതലായവയിൽ അവൻ ഏകേദശം
ഭ.തിരിേയാടു തുലയനായി/ീർ:ു.
അ;െനയിരിJു: കാല/് ഒരു ന?ൂരി, താൻ വിവാഹം െചcിരിJു:
അaർജന/ിനു ഗർഭമു8ായിരിJുേ?ാൾ യദൃ‡യാ കണിയാെര കാണു:തിനു

സംഗതിയായി. അേ\ാൾ "അaർജനം 7സവിJു:ത് ഉ4ിേയാ െപേ4ാ" എ:ു
േചാദിAു. ഉടെന കണിയാർ "£ീ7ജയാെണ:ും താമസിയാെത ജാതകെമഴുതി
തരാെമ:ും" പറuു. അ7കാരം ഒരു £ീജാതകം എഴുതിെJാടുJുകയും ആ
ജാതക/ിൽ പറuിരിJു: സമയ/് അaർജനം 7സവിJയും െപൺകു.ി
ആയിരിJയും െചcതിനാൽ ന?ൂരിJ് നലല വിശവാസമായി. പിെ:യും
അaർജന/ിനു ഗർഭമു8ാകു: സമയെമാെJ കണിയാെര ക8ുപറകയും
7സവിJു:തിനുമു?ുതെ: ജാതകെമഴുെJാടുJയും എലലാം ഒ/ുവരികയും
െചcു. അ;െന ന?ൂരിJ് ഒൻപത് െപൺകിടാ;ളു8ായി. അതയaം ദരി›നായ
ന?ൂരിJ് ഒൻപത് െപൺകിടാ;ൾ അടു\ിAു8ാവുകയും ഒരു പുYൻേപാലും
ഉ8ാകാതിരിJുകയും െചcേ\ാൾ ഉ8ായ വയസനം ഇYമാYെമ:് എ;െന
പറയു:ു? പ/ാമതും അaർജന/ിന് ഗർഭമു8ായേ\ാൾ കണിയാെര േപായി
ക8ു വിവരം പറuു. അതും £ീ7ജ തെ:യാെണ:ു പറu് കണിയാരു
പതിവുേപാെല ജാതകം എഴുതിെJാടു/ു.
കണിയാർ പറuാൽ\ിെ: കടുകിട•ു വയതയാസം വരികയിെലല:ു
നിpയമുdതിനാൽ ന?ൂരിJ് വയസനം സഹിJവ‹ാെത ആയി/ീർ:ു.
ഇ7കാരം ഇരിJു:കാല/് യദൃ‡യാ ഒരു വഴിേപാJൻ ന?ൂരിയുെട ഇലല/ു
വ:ു. ആ വഴിേപാJൻ ൈതJാ.ുേ“രിയിൽ ൈതJാ.ു ന?ൂരിയായിരു:ു
എ:ാണ് േക.ിരിJു:ത്. അേbഹം എവിെടേയാ േപായി വരുംവഴി ഊണു
കഴിAുേപാകാനായി അവിെട േകറിയതാണ്. വഴിേപാJൻന?ൂരിെയ ക8യുടെന
ഗൃഹ^ൻന?ൂരി
യഥാേയാഗയം ആദരിA്, "േവഗ/ിൽ കുളികഴിAുവരാം, ഊണിന് അധികം
താമസമിലല" എ:ു പറuു. ദാരിദŒയം അതികലശലായി.ുെ82ിലും ആ
ഗൃഹ^ൻന?ൂരി ഏhറവും ഔദാരയം ഉd ആളായിരു:ു. വഴിേപാJൻന?ൂരി
കുളിയും േതവാരവും കഴിu് വ:േ\ാേഴJും ഭ•ണം ത‹ാറായിരു:ു.
ര8ുേപരും ഊണുകഴിu് പുറ/ള/ിൽ േപായി മുറുJി വർ/മാനവും
പറuിരിJുേ?ാൾ ഗൃഹ^ൻന?ൂരി തെq ക‘ാവ^കെളലാം
വഴിേപാJൻന?ൂരിെയ പറuുേകൾ\ിചു. ഉടെന വഴിേപാJൻന?ൂരി "ആെ.
ഇേ\ാൾ അകായിേലJു ഗർഭെമY മാസമായി" എ:ു േചാദിAു. "നാളു േപായി.് ഒരു
മാസം കഴിuു" എ:ു ഗൃഹ^ൻ പറuു. "അY ഉേdാ? എ:ാൽ
ഇ7ാവശയേ/ത് ഒരു4ിയാകരുെതെ:ാ:ുമിലല. എനിJ് ഒരു നാൽ\ത് ദിവസം
െചലവിനു ത:് ഇവിെട താമസി\ിAാJാെമ2ിൽ ഈ 7ാവശയം പുരുഷ7ജെയ
7സവി\ിേചJാം" എ:് വഴിേപാJൻ പറuു. അേ\ാൾ ഗൃഹ^ൻ
"£ീ7ജെയ:് കണിയാൻ ജാതകെമഴുതി/:ിരിJു: ^ിതിJ് അത്

മറിAുവരാൻ 7യാസമാണ്. കണിയാൻ സാമാനയJാരനലല" എ:ു പറuു. "ആെ.,
അെതാെJ ശരിതെ:, എനിJു നാൽ\തു ദിവസം ഭ•ണം ത:് ഇവിെട
താമസി\ിJാേമാ? എ:ാൽ കണിയാെന:ലല ”•ാവു തെ: പറuാലും ഞാൻ
നിവൃ/ിയു8ാJിെJാdാം" എ:ു വഴിേപാJൻ ഉറ\ായി വീ8ും പറuേ\ാൾ
അ;െന ആവാെമ:ു ഗൃഹ^ൻ സZതിAു. അതിെq േശഷം വഴിേപാJൻ
ന?ൂരി നാൽ\തു ദിവസം അവിെട താമസിA് അaർജന/ിന് െന‹് ജപിAു
െകാടു/ു. "7സവദിവസം ഞാനും വരാം, കണിയാെനയും വരു/ണം, ആരു
പറuതാണ് ഒJു:െത:റിയണമേലലാ" എ:ു പറuു വഴിേപാJൻന?ൂരി
േപാവുകയും െചcു.
അaർജന/ിെq 7സവദിവസം േനരെ/ ആ ന?ൂരി വീ8ും വ:ു േചർ:ു.
അേbഹം ഇവിെട വ:ിരിJു: വിവരവും അേbഹം പറuി.ുdതും ഒ:ും
കണിയാേനാടു പറuുേപാകരുെത:ും പറu് അേbഹം പുറ/ിറ;ാെത
പുറ/ള/ിൽ ഇരു:ു. കണിയാൻ വിവരെമാ:ും അറിയാെത പടിJലും
വ:ിരു:ു. അേ\ാൾ യദൃ‡യാ ഒരു കാശിവാസിയും അവിെട വ:ു മുhറ/ിരു:ു.
ഉടെന അaർജന/ിനു 7സവേവദനയും ആരംഭിAു. അേ\ാൾ ഗൃഹ^ൻന?ൂരി
കണിയാേനാട് "എaാ കണിയാേര! െപ4ുതെ:യാണ്, അേലല?" എ:ു േചാദിAു.
"അടിയൻ എഴുതി/:ി.ുd ജാതകെമാ:ും ഇതുവെര െതhറീ.ിലലേലലാ. പിെ:
എaിനു സംശയിJു:ു? അ;െന തെ:യാണ് ഇതും" എ:ു കണിയാൻ
പറuേ\ാൾ കാശിവാസി "ഇതുവെര െതhറീ.ിെലല2ിലും ഈ 7ാവശയം കുറAു
െതhറിേ\ായി. അaർജനം 7സവിJു:ത് ഒരു ആൺകു.ിെയ ആണ്, സംശയമിലല"
എ:ു പറuു. ഒരുനാളും അ;െന വരു:തെലല:ു കണിയാനും വാദിAു.
ഇ;െന അവർ വാദിAുെകാ8ിരിJുേ?ാൾ അവിെട ഒരു പശുവിനു 7സവേവദന
തുട;ി. 7സവിJാനുd ഭാവമായി. അേ\ാൾ ഗൃഹ^ൻ ന?ൂരി "ആെ.
കണിയാേര! എ:ാൽ ഈ പശു 7സവിJു: കിടാവ് എaായിരിJും" എ:ു
േചാദിAു. ഉടെന കണിയാർ "കാളJിടാവാണ്, െനhറിയിൽ ചാർ/ും
ഉ8ായിരിJും" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ കാശിവാസി "െനhറിയിൽ ചാർ/ലല.
വാലിൽ െകാടിയാണ്" എ:ു പറuു. "ആെ. നമുJിേ\ാൾ അറിയാമേലലാ"
എ:ായി കണിയാൻ. കുറAുസമയം കഴിuേ\ാൾ പശു 7സവിAു. കിടാവ് കാള
തെ:യായിരു:ു. എ2ിലും കാശിവാസി പറuതുേപാെല വാലിൽ
േകാടിയായിരു:ു ഉ8ായിരു:ത്. അേ\ാൾ കണിയാരുെട മന€ിൽ കുറA്
ലŽയും വിŸയവും കാശിവാസിെയJുറിA് ബഹുമാനവും അaർജനം
7സവിJു:ത് ഉ4ിയായി/ീർേ:Jുേമാ എ:ുd വിചാരവും എലലാംകൂടി
വലിയ പരി°മമായി/ീർ:ു. ഉടെന അaർജനം 7സവിAു.

ഉ4ിയായിരു:തിനാൽ കണിയാരുെട മേനാവികാര;ൾ ദവിഗുണീഭവിAു. താൻ
ശാ£7കാരം പറuത് എ;െന െതhറി എ:ു വിചാരിAു കാശിവാസിേയാടു
േചാദിAു: േഹ മഹാWാേവ! ഇെതaാണി;െന വ:ത്? ഞാൻ
ശാ£7കാരമാണേലലാ ര8ു സംഗതികളും പറuത്. അതു ര8ും
െതhറിേ\ായേലലാ. ആ കിടാവിനു െനhറിയിൽ ചാർ/ിലലാെതയും വ:ു, ഇവിെട
പുരുഷ7ജ ജനിJയും െചcു. ശാ£ം അബUമാെണ:ു വരുേമാ?" ഇതു
േക.േ\ാൾ കാശിവാസി, " ശാ£ം അബUെമ:് ഒരിJലും വരു:തലല ശാ£ം
OഹിAിരു:ാലും സയുzികമായി ആേലാചിJാെതയും മhറും പറuാൽ ഇ;െന
െതhറിേ\ാകുെമേ: ഉdൂ. ഇതു ര8ും നിെq വിചാരJുറവു നിമി/ം
െതhറിയതാണ്" എ:ു പറuു. ഉടെന കണിയാൻ ഇതിെq കാരണം വയzമായി
പറuുേക.ാൽ െകാdാെമ:് അേപ•ിJയാൽ കാശിവാസി വീ8ും പറuു,
"ഗർഭമു8ായി മൂ:ു മാസം കഴിയു:തിനുമു?ു വിചാരിAാൽ 7ജെയ £ീേയാ
പുരുഷേനാ ഏെത2ിലും ഇ‘ംേപാെല ആJി/ീർJു:തിനു ”ാ•ണർJു
ശzിയു8്. അത് അവരുെട േവദ/ിെq മാഹാWയമാണ്. അതിനാൽ ഗർഭം മൂ:ു
മാസം ആകാെത ജാതകം എഴുതിെJാടുJരുതാ/താണ്. ഇവിെട ഇ7കാരം
ആJി/ീർ/യാൾ ഇേ\ാൾ അക/ിരിJു:ു8്. നീ ഇതിെനJുറിെAാ:ും
വിചാരിJാെത ആദയം ജാതകം ഗണിAേ\ാൾ ക8 ല•ണം വിചാരിAുതെ:യാണ്
ഇേ\ാഴും പറuത്. തŠJാല^ിതിെയJുറിA് വിചാരിJാ/തിനാൽ ഇ;െന
െതhറിേ\ായതാണ്. പിെ: ആ കിടാവ് ഗർഭ/ിൽ കിട:ിരു:േ\ാൾ അതിെq
വാലു വളuു െനhറിയിേലJിരു:തിനാലാണ് െനhറിയിൽ ചാർ/ുെ8:ു
നിനJു േതാ:ിയത്. ഇതും ആേലാചനJുറവുതെ:. കുറAുകൂടി മന€ിരു/ി
ആേലാചിAിരുെ:2ിൽ നിനJും ഇെതാെJ അറിയാവു:തായിരു:ു."
ഇ7കാരം കാശിവാസിയുെട വാJു േക.േ\ാൾ ഇേbഹം തെq അ‡നായ
തലJുള/ൂർ ഭ.തിരിതെ:യായിരിJുേമാ എ:ു സംശയം േതാ:ുകയാൽ
കണിയാൻ വിവരം േചാദിJുകയും അേbഹം അതിെന സZതിAു തെq വാRവം
പറയുകയും െചcു. ഭ.തിരിെയJുറിAു പലരും, വിേശഷിAു തെq അZയും,
പറuു കണിയാൻ നലലേപാെല േക.റിuി.ു8ായിരു:ു. അേbഹംതെ:യാണ്
ഈ കാശിവാസിെയ:റിuേ\ാൾ കണിയാൻ പാദ/ി2ൽ വീണു നമxകരിAു.
അവരുെട പിതൃപുYസംബkെ/ പര•രം അറിuതിെq േശഷം ര8ുേപരും
കൂടി കണിയാെq ഗൃഹ/ിേലJു േപായി. ഈ സംഗതിയു8ായതു മൂവാhറുപുഴ
താലൂJിൽ പിറവ/ു പുളിമhറ/ു ന?ൂരിയുെട ഇലല/ുവAാെണ:ാണ്
േക.ിരിJു:ത്.
പിെ: അവർ ര8ുേപരുംകൂടി േപാകുേ?ാൾ വഴിയിൽവAു കണിയാൻ "ഇ:ു

നമുJു പാൽ\ായസം കി.ും" എ:ു പറuു. ഉടെന കാശിവാസി
"പാൽ\ായസമാെണ2ിലും കരിuതായിരിJുമേലലാ" എ:ു പറuു.
അ7കാരംതെ: അവർJ് ഒരു ന?ൂരി കുെറ പാൽ\ായസം െകാടുJുകയും അത്
കരിuതായിരിJയും െചcു. അേ\ാൾ കണിയാൻ "ഇെതaാണ് ഇ:ു ഞാൻ
പറയു:െതാ:ും ശരിയാകാ/ത്? ഞാെനലലാം ശാ£7കാരം ല•ണം
േനാJിയാണേലലാ പറയു:ത്" എ:ു പറuു. ഉടെന കാശിവാസി "ല•ണം
പറയു:തിനു ശാ£ം OഹിAാൽ മാYം മതിയാവുകയിലല. ഓേരാ:ിെനJുറിAും
സൂ•മായും പൂർ4മായും ആേലാചിAും OഹിAും യുzിേയാടുകൂടി
പറെu2ിൽ മാYേമ ശരിയായിരിJയുdൂ" എ:ു പറuു. പിെ: അേbഹം
ഓേരാ സംഗതിെയJുറിAും വിവരിAു കണിയാർJു മന€ിലാJിെJാടു/ു.
"ന?ൂരി ആദയം വ:് അaർജന/ിനു ഗർഭമുെ8:ു പറu ല•ണംെകാ8്
അെതാരു £ീ7ജയാെണ:ു വിചാരിJാനലലാെത മാർ´മിലലായിരു:ു. പി:ീട് ഒരു
”ാ•ണൻ ആ അaർജന/ിന് എേaാ ജപിAുെകാടു/് ആ 7ജെയ
പുരുഷനാJിയതാണ്. നീ ആദയെ/ ല•ണെ/ മാYം അടി^ാനമാJിയും
പി:ീട് നട: സംഗതികെളJുറിA് വിചാരിJാെതയും പറuതിനാലാണ് അത്
െതhറിേ\ായത്. ആ കാളJിടാവ് പശുവിെq വയhറിൽ കിട:േ\ാൾ അതിെq വാൽ
വളuു െനhറിയിേലJിരു:തിനാലാണ് െനhറിയിൽ ചാർ/ാെണ:് നിനJു
േതാ:ിയത്. ആേലാചനയും യുzിയും േപാരാെത േപായതിനാലാണ് നിനJ് അത്
െതhറിയത്." ഇYയും കാശിവാസി പറuേ\ാൾ "പാൽ\ായസം കരിuിരിJും
എെ:;െനയറിuു" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ കാശിവാസി "പാൽ\ായസം
കി.ുെമ:ു നീ എ;െന നിpയിAു" എ:ു േചാദിAു. ഉടെന കണിയാർ, "നZൾ
ഇേ;ാ.ു േപാ:േ\ാൾ നZുെട വലതുവശ/ായി ഒരു ചwവാകമിഥുനം വ:് ഒരു
പാലുd വൃ•/ിേsൽ ഇരു:തുെകാ8ാണ് ഞാനിതു നിpയിAത്" എ:ു
പറuു. അേ\ാൾ കാശിവാസി "ആ ചwവാകമിഥുനം ഒരു ഉണ;ിയ
െകാ?ിേsലാണ് വ:ിരു:ത്, അതിനാലാണ് പാൽ\ായസം
കരിuതായിരിJുെമ:് ഞാൻനിpയിAത്. ഇ;െന ഓേരാേരാ സംഗതിയുെടയും
സൂ•ം േനാJി അറിuി.ുേവണം ഒരു ല•ണം പറയാൻ" എ:ു പറuു.
കാശിവാസി, അെലല2ിൽ ഭ.തിരി പറuതിെന എലലാം കണിയാർ സZതിJുകയും
പി:ീടു കണിയാരും ഓേരാ:ും സൂ•ംവെര േനാJിയും ആേലാചിAും
പറuുതുട;ുകയും എലലാം ശരിയായി ഒ/ുവ:ുതുട;ുകയും െചcു. പിെ:
ജീവാവസാനംവെര ഭ.തിരി ആ കണിയാെq പടി\ുരയിൽ/െ: താമസിJുകയും
േജയാതി“ാ£സംബkമായി അേനകം സംഗതികൾ തെq പുYന്
ഉപേദശിAുെകാടുJുകയും െചcു. താൻ മരിAാൽ ശവം ആ പടി\ുരയിൽ/െ:
^ാപിAു െകാdണെമ:ും, ആ ^ല/ിരു:ു 7 ംവAു പറയു:െതലലാം

സൂ•മായിരിJുെമ:ും ഭ.തിരി ജീവിAിരു:േ\ാൾ/െ:
പറuിരു:തുേപാെലതെ: അേbഹം മരിAതിെq േശഷം ശവം ആ
പടി\ുരയിൽ/െ: ^ാപിAു. അതിെq േശഷം അവിെടയിരു:ലലാെത 7 ം
െവ•ുകയിെലല:് ഏർ\ാടുംവAു. ഇതിനാലാണ് പാഴൂർപടി\ുര7 /ിനു
വിേശഷവും 7സിUിയുമു8ായത്. ഈ പടി\ുരകൂടാെത അവിെട േവെറയും
പടി\ുരയു8്. അതിനു മാഹാWയമു8ാകു:തിനു േവെറ കാരണവുമു8്. അതും
താെഴ പറuുെകാdു:ു.
പാഴൂർ കണിയാരുെട അവിെട പടി\ുര മൂ:ു8്. അവയിൽ ഒ:് കണീയാരുെട
വാസഗൃഹ/ിെq െതJുവശ/ു നദീതീര/ാണ്. അവിെടവAാണ് ഭ.തിരിയും
കണിയാ.ിയുംകൂടി സഹശയനമു8ായി.ുdത്. ആ അ§ുതസംഗതിയുെട
Ÿാരകമായി.് ആ ^ലം ഇേ\ാഴും െക.ിസൂ•ിA് ഇ.ിരിJു:ു എ:ലലാെത ആ
^ലെ/ യാെതാരു കാരയ/ിനും ഉപേയാഗെ\ടു/ാറിലല പിെ: ര8ു
പടി\ുരകളുdത് ഗൃഹ/ിെq കിഴJുവശ/ു കിഴJും പടിuാറുമായി പടി\ുര
^ാന/ു തെ:യാണ്. അവയിൽ പടിuാറുd പടി\ുരയിലാണ് ഭ.തിരിയുെട
മൃതശരീരം ^ാപിAി.ുdത്. കണിയാർ അവിെടയിരു:ാണ് ഇ:ും രാശിവ•ുകയും
ഒഴിവു കാണുകയും െച‹ു:ത്. 7സിUമായ പടി\ുരയും അതുതെ:യാണ്.
7 /ിെq ഫലം പറയു:തിന് ആ പടി\ുരയിലും അതിെq കിഴJുവശ/ുd
പടി\ുരയിലുമിരിJാറു8്. സാ•ാൽ പടി\ുരയുെട കിഴJുവശ/ുd
പടി\ുര•ും മാഹാWയം ഒ.ും കുറവിലല. ആ പടി\ുര•ു മാഹാWയം ഉ8ായതിെq
കാരണമാണ് ഇവിെട പറയാൻേപാകു:ത്.
ഭ.തിരിയുെട അനുOഹവും മാഹാWയവുംെകാ8ും ശാ£’തെകാ8ും
പാഴൂർകണിയാർ ഏhറവും 7സിUനായി/ീർ: തിെq േശഷം അവെന ഒ:ു
പhറിJണെമ:ു നിpയിAു ബുധശുwsാർ ”ാ•ണേവഷം ധരിAു കണിയാരുെട
അടുJൽ െച:ു. അവർ െച:ിരു:ത് ആ കിഴേJ അhറ/ുd പടി\ുരയിലാണ്.
ര8ു ”ാ•ണർ തെ: കാണാനായി വ:ിരിJു:ു എ:ു േക.യുടെന കണിയാർ
പടി\ുര•ൽ െച:് ആദരപൂർവം വ˜ിA് ആഗമന കാരണെ/ േചാദിAു. അേ\ാൾ
”ാ•ണർ "ഇേ\ാൾ ബുധശുwsാർ ഏതു രാശിയിലാെണ:റിuാൽ
െകാdാെമ:ു വിചാരിAാണ് ഞ;ൾ വ:ത്" എ:ു പറuു. ഉടെന കണിയാർ
പ¢ാംഗെമടു/ു േനാJി. ഇ:ി: രാശികളിലാെണ:ു പറuു.
”ാ•ണർ: അതുെകാ8ു മതിയായിലല. Oഹ;െള ഗണിJാനും മhറും ഞ;ളും
കുേറെ“ വശമാJീ.ു8്. ഞ;ൾ ഗണിAി.് അ;െനയലല ക8ത്. അതിനാൽ
കണിയാർ ഒ:ു ഗണിAു േനാJി/െ: പറയണം."

കണിയാർ: ഗണിAുേനാJാെനാ:ുമിലല. ഈ പ¢ാംഗം അടിയൻ സൂ•മായി
ഗണിAി.ുdതാണ്.
”ാ•ണർ: ഈ പ¢ാംഗം അY സൂ•മാെണ:ു ഞ;ൾJു േതാ:ു:ിലല.
കണിയാർ ഒ:ു ഗണിAുേനാJി/െ: പറയണം.
ഇ;െന ”ാ•ണർ നിർബkിAതിനാൽ കണിയാർ ബുധശുwsാെര
ഗണിAുേനാJി. അേ\ാൾ പ¢ാംഗ/ിലുdതു േപാെലയലല ക8ത്. ഉടെന
”ാ•ണർ, "പ¢ംഗം ശരിയെലല:ു ഞ;ൾ പറuത് ഇേ\ാൾ സZതമായിേലല?
എ:ാൽ ഇേ\ാൾ ഗണിAതും നലല ശരിയാെയ:ു േതാ:ി:ിലല. കണിയാർ
നലലേപാെല മന€ിരു/ി ഒ:ുകൂടി ഗണിJണം" എ:ു പറuു. കണിയാർ വീ8ും
ഗണിJാൻ തുട;ി. അേ\ാൾ ”ാ•ണർ മു?ിരു:ിരു: ^ല/ുനി:് ഒ:ു
മാറി ഇരു:ു. കണിയാർ ര8ാമത് ഗണിAേ\ാൾ പ¢ാംഗ/ിലുdതുേപാെലയും
ആദയം ഗണിAതുേപാെലയുമലല ക8ത്. അേ\ാൾ ”ാ•ണർ "ഇതും ശരിയായിലല.
ഒ:ുകൂടി ഗണിJണം" എ:ു പറuു. ഇ;െന കണിയാർ പല 7ാവശയം
ഗണിJയും ഗണിJാൻ തുട;ുേ?ാൾ ”ാ•ണർ മാറിമാറി ഇരിJയാൽ
ബുധശുwsാരുെട ^ിതി മാറിമാറി കാണുകയും െചcു. ഇ7കാരം അേനക
തവണയായേ\ാൾ ഈ വ:ിരിJു:വർ േകവലം ”ാ•ണരെലല:ും
ബുധശുwsാർ തെ: പരീ•ിJാനായി േവഷം മാറി വ:ിരിJുകയാെണ:ും
മന€ിലാJിയി.് കണിയാൻ "അടിയൻ ഒരു OPം ഒ:ു േനാJാനു8്. അതു
േനാJി ഗണിAാൽ ഒരിJലും െതhറുകയിലല. അതു വിേശഷെ\.
ഗണിതശാ£OPമാണ്, അക/ു െച:് അതുകൂടി എടു/ുെകാ8ുവ:ിട് ഇനി
ഗണിJാം. അതുവെര ത?ുരാJsാർ ഇവിെട ഇരിJണം" എ:ു പറuു.
അ;െനയാവാെമ:ു ”ാ•ണർ സZതിAേ\ാൾ വീ8ും കണിയാർ "അ;െന
ക†ിAതുെകാ8ു മതിയായിലല. ഇതിെന തീർAയാJാെത എഴു:dിJളെu2ിൽ
അടിയനു വലിയ കുറAിലായി.ു തീരും. അതിനാൽ തിരിAുവ:ലലാെത
എഴു:dുകയിെലല:ു സതയം െചയണം" എ:ു പറuു. അ7കാരം ”ാ•ണർ
സതയം െച‹ുകയും കണിയാൻ അക/ുെച:് ആWഹതയ െച‹ുകയും െചcു.
കണിയാൻ തിരിAുവരാെത േപാകാൻ പാടിലലാ/തിനാൽ ബുധശുwsാർ ആ
പടി\ുരയിൽ/െ: ലയിJുകയും െചcു. അതിനാൽ ആ പടി\ുരയിൽ
ബുധശുwsാരുെട സാ:ിUയം ഇ:ും ഉെ8:ാണ് വിശവാസം. ഇ7കാരമാകു:ു
ആ പടി\ുര•ും മാഹാWയം സിUിAത്.

ഐതിഹയമാല/വിലവമംഗല/ു സവാമിയാർ 1
ഈശവരsാെര മാംസച•ു€ുെകാ8ു കാണാമായിരു: ദിവയനായ വിലവമംഗല/ു
സവാമിയാെരJുറിAു േക.ി.ിലലാ/വർ േകരളീയരിൽ
അധികംേപരു8ായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. ഈ സവാമിയാർ നിമി/ം
േകരള/ിൽ അേനകം േ•Y;ളും ഏർ\ാടുകളും ഉ8ായി.ു8്. അവെയJുറിA്
േക.ി.ിലലാ/വരും ചിലർ ഉ8ായിരിJാം. അ;െനയുdവരുെട അറിവിേലJായി
ഇവിെട അറിവു കി.ീ.ുd ചില സംഗതികൾ പറuുെകാdു:ു.
ഒരിJൽ ഒരു വൃpികമാസ/ിൽ കാർ/ികനാൾ വിലവമംഗല/ു സവാമിയാർ
തൃ“ിവേപരൂർ വടJു:ാഥേ•Y/ിൽ ദർശന/ിനായി.ു െച: സമയം
ഭഗവാെന Xീേകാവിലിനക/ു കാണാനിലലായിരു:ു. ഭഗവാെന കാണാെത
വ˜ിJു:െത;െനെയ:ു വിചാരിAു സവാമിയാർ ഉടെന േ•Y/ിൽ നി:ു
പുറ/ിറ;ി 7ദ•ിണ/ിനായി െച:േ\ാൾ ഭഗവാൻ െതേJ മതിലിേsൽ േകറി
െതേJാ.ു തിരിuിരിJു:തായി ക8ു. ഉടെന സവാമിയാർ അവിെടെA:ു
വ˜ിAി.് "ഇെതaാണ് ഇവിെട എഴുെ:dിയിരിJു:ത്?" എ:ു േചാദിAു.
അേ\ാൾ ഭഗവാൻ "നZുെട 7ിയതമയായ "കുമാരനലലൂർ കാർ/യായനി" കുളിയും
കഴിuു വരു: ആഡംബരവും ആേഘാഷവും കാണു:തിനായി.ിവിെട
വ:ിരു:താണ്" എ:രുളിെAcു. (ഉ„വ/ിെq അവസാനദിവസം എലലാ
^ല;ളിലുമുdതുേപാെല ആറാ.ു രാYിയിലാെണ2ിലും
കുമാരനലലൂരു„വ/ിൽ എലലാ ദിവസവും രാവിെല ഒരാറാ.ും ആറാ.ു കഴിuു
േകമമായി.ുd എഴു:d/ും പതിവു8്. അതിെq 7ാധയാനയവും േകമ/വും
ഒ?താമു„വദിവസമായ കാർ/ികനാൾ അധികമു8്). അ:ു മുതൽ
ആ8ുേതാറും വൃpികമാസ/ിൽ കാർ/ികനാൾ തൃ“ിവേപരൂർ വടJു:ാഥന്
രാവിെല ഒരു പൂജ െതേJ മതിലിേsൽ െവAു പതിവായി. ആ8ുേതാറും ഭഗവാൻ
കാർ/ികനാൾ കുമാരനലലൂർ ഭഗവതിയുെട എഴു:d/ു കാണു:തിനായി.് ആ
മതിലിേsൽ എഴു:dിയിരിJുെമ:ാണ് സ2†ം. ഈ സംഗതി ജന;ൾ
അറിയു:തിനും മhറും കാരണഭൂതൻ ഈ സവാമിയാരാെണ:ു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ഒര‘മിനാൾ വിലവമംഗല/ു സവാമിയാർ ൈവJ/ുേ•Y/ിൽ ദർശന/ിനായി
െച: സമയം അ?ല/ിനക/ു നിറAു ”ാ•ണർ ഊണു
കഴിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. എ2ിലും സവാമിയാർ അക/ുകട:ു നടയിൽ

െച:േ\ാൾ ഭഗവാെന Xീേകാവിലിനക/ു കാൺമാനിലലായിരു:ു.
ഇെതaാണി;െന വരാൻ എ:ു വിചാരിAുെകാ8ു സവാമിയാർ അ?ല/ിെലലലാം
സൂ•ിAു േനാJിയേ\ാൾ ഭഗവാൻ ഒരു വൃU”ാ•ണെq േവഷമായി.ു വടേJ
ചുhറ?ല/ിൽ ഒരു തൂണിെq ചുവ.ിലിരു:ു സദയയു4ു:തായി ക8ു. ഭഗവാൻ
േവഷ7‡:നായിരു:ുെവ2ിലും സവാമിയാർ ദിവയനായിരു:തുെകാ8്
ക8മാYയിൽ/െ: അേbഹ/ിനു മന€ിലായി. ഉടെന സവാമിയാർ അവിെട
െച:ു ഭഗവാെന വ˜ിJുകയും വിവരം ജന;െള ധരി\ിJുകയും െചcു. അ:ു
മുതൽ ൈവJ/ു േ•Y/ിൽ സദയയുd ദിവസ;ളിെലലലാം ആ തൂണിെq
അടുJൽ ഭഗവാെന:ു സ2†ിA് ഒരില വAു സകല വിഭവ;ളും വിള?ുക
പതിവാകുകയും ൈവJ/‘മിJു വടേJAുhറിലിരു:് ഊണു കഴിJുക വളെര
മുഖയമായി.ുdതാെണ:് ”ാ•ണർJ് ഒരു വിശവാസം ജനിJുകയും െചcു.
ഇ7കാരം തെ: വിലവമംഗല/ു സവാമിയാർ സവാമിദർശന/ിനായി
ഒരു„വകാല/് അ?ല\ുെഴെAലലുകയു8ായി. അവിെടയും സവാമിയാർ
അ?ല/ിൽ െച:േ\ാൾ ഭഗവാൻ Xീേകാവിലി:ക/ിലലായിരു:ു. സവാമിയാർ
7ദ•ിണമായി െച:േ\ാൾ ഭഗവാൻ ഒരു പ.രുെട േവഷമായി.ു നാടകശാലയിൽ
മാരാരുെട സദയ•ു വിള?ിെJാ8ു നിൽJു:തായി ക8ു. ഉടെന സവാമിയാർ
അവിെടെA:ു വ˜ിAി.്, "ഇവിെട വ•ാനും വിള?ാനുെമാെJ
ധാരാളമാളുകളു8േലലാ. പിെ: അവിടു:ുകൂടി ഇ;െന
ക‘െ\ടു:െതaിനാണ്?" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ ഭഗവാൻ "ഇവർ (മാരാsാർ)
നZുെട ഉ„വം ഭംഗിയാJാനായി.ു വളെര അUവാനം െച‹ു:വരാണ്. ഇവർJു
തൃÅിയാകുംവ4ം ഭ•ണംെകാടുJുകെയ:ത് നമുJു വളെര
സേaാഷകരമായി.ുdതാണ്. ആ8ുേതാറും ഇവരുെട സദയ•ു വിള?ുവാൻ
നാംകൂെട വരിക പതിവു8്" എ:രുളിെAcു. അ:ു മുതൽJാണ്
അ?ല\ുഴയു„വ/ിൽ നാടകശാലയിൽ മാരാsാരുെട സദയ•് ഇY 7ാധാനയം
സിUിAത്. മാരാsാരുെട സദയസമയ/് ഭഗവാൻ അവിെട
എഴു:dു:ുെ8:ുതെ:യാണ് ഇേ\ാഴുമുd വിശവാസം. ഇ;െന
വിലവമംഗല/് സവാമിയാെര സംബkിA് അേനകം കഥകളു8്. തിരുവനaപുരം
തിരുവാർ\് മുതലായ േ•Y;ൾ ഉ8ാകുവാനുd കാരണം തെ: വിലവമംഗല/്
സവാമിയാരാെണ:് അവിട;ളിെല ^ലപുരാണ;ൾെകാ8് 7സിUമാണേലലാ.
േചർ/ല കാർ/യായനിയും വിലവമംഗല/ു സവാമിയാരുെട 7തി®യാെണ:ാണ്
േക.ിരിJു:ത്. ഒരിJൽ സവാമിയാർ എവിെടേയാ േപാകു:തിനായി കരമാർഗം
േചർ/ലവഴി പുറെ\.ു. അ;െന േപാകുേ?ാൾ അവിെട ഒരു വന7േദശ/് ഏഴു
കനയകമാർ കുളിAുെകാ8ിരിJു:തായി ക8ു. ഈ കനയകമാെര

ക8േ\ാൾ/െ: ഇവർ േകവലം മാനുഷികളെലല:ും ദിവയ£ീകളാെണ:ും
േതാ:ുകയാൽ സവാമിയാർ അടു/ുെച:ു. ഉടെന അവർ ഏഴുേപരും അവിെട
നി:് ഓടി/ുട;ി. സവാമിയാരും പി:ാെല ഓടി. കനയകമാർ ഏഴുേപരും ഓടിെA:്
ഓേരാകുള/ിൽ ചാടി. സവാമിയാരും പി:ാെല ചാടി. ഓേരാരു/െര പിടിA് ഓേരാ
^ല/ിരു/ി. ഒടുJം ഏഴാമെ/ കനയക ചാടിയത് ഒരു േചറുd
കുള/ിലായിരു:തിനാൽ ആ കനയകയുെട തലയിെലാെJ േചറായി. ആ കനയകെയ
സവാമിയാർ പിടിAി.ു െചലലാെത കുെറ ബലംപിടിAു നി:ു. ഒടുJം സവാമിയാർ "എടീ
േചhറിൽ/ലയാേയാേള! പു.........ടീ ഇവിെട ഇരിJ്" എ:ു പറuുെകാ8് ആ
കനയകെയയും പിടിAുേകhറി അവിെടയിരു/ി. േചhറിൽ തലയായതുെകാ8്
"േചർ/ല ഭഗവതി" എ:് ആ ഭഗവതിJും "േചർ/ല" എ:് ആ േദശ/ിനും
നാമം സിUിAു. ഇ;െന വിലവമംഗല/ു സവാമിയാരാൽ 7തി®ിJെ\. ഏഴു
ഭഗവതികൾ ഉ8ായി/ീരുകയും െചcു. അതിൽ ഏഴാമതായി 7തി®ിJെ\.
േദവിയാണ് 7സിUെ\. സാ•ാൽ േചർ/ല കാർ/യായനി. 7തി®ാസമയ/്
സവാമിയാർ പുംpലി (പു.......ടി) എ: അസഭയവാJു പറuുെകാ8്
7തി®ിAതിനാലാണ് ഇ:ും ആ േദവിJ് അസഭയ;ളായ പാ.ുകളും
ശകാര;ളുെമാെJ സേaാഷകര;ളായിരിJു:ത്. േചർ/ല പൂര/ിെq
പാ.ുകൾ 7സിU;ളാണേലലാ.
ഇ;െന വിലവമംഗല/ു സവാമിയാരുെട അ§ുതകർZ;ളും അേbഹെ/
സംബkിA കഥകളും വളെരയു8്. ഇവെയലലാം വാRവ/ിൽ നട:വയാെണ2ിൽ
ഈ കഥകൾെJലലാം വിഷയീഭൂതനായ സവാമിയാർ ഒരാൾ തെ:യെലലേ:ാ അേനകം
വിലവമംഗല/ു സവാമിയാരsാരു8ായിരു:ു എേ:ാ അഥവാ ഒരാൾ തെ:
ആയിരു:ു എ2ിൽ അേbഹ/ിെq ജീവിതകാലം ഒരു മനുഷയായുTാല/ിൽ
വളെര കൂടുതലായിരു:ു എേ:ാ വിചാരിേJ8ിയിരിJു:ു. എെa:ാൽ,
തിരുവനaപുരം, തിരുവാർ\്, ഏhറുമാനൂർ, േചർ/ല മുതലായ ^ല;ളിലായി
അേനകം േ•Y;ൾ ഉ8ാകു:തിനു കാരണഭൂതൻ ഈ ഒരു സവാമിയാർ
ആയിരിJണെമ2ിൽ ഈ േ•Y;െളലലാം ഉ8ായ കാല;ൾJ് ഏറിയാൽ ഒരു
നൂറു െകാലല/ിലധികം അaരം വരാൻ പാടിലലേലലാ . അ7കാരം തെ:
തു¢െ/ഴു/‡ൻ, തലJുള/ൂർ ഭ.തിരി മുതലായ അേനകം മഹാsാരുെട
കാലെ/ലലാം വിലവമംഗല/ു സവാമിയാരും ഉ8ായിരു:തായി അേനകം
കഥകളു8്. ഇവയും വാRവമായിരിJണെമ2ിൽ ഈ മഹാsാരുെട ജീവിതകാലവും
ഏകേദശം ഒ:ായിരിJണമേലലാ. ചരിY7കാരം കാല;ൾJു വളെര
അaരമുdതായി.ാണ് കാണു:ത്. ഇതിെq വാRവം അറിവുdവർ വലല പYം
മുേഖനയും 7RാവിAാൽ െകാdാം.

ഐതിഹയമാല/കാJേ“രി ഭ.തിരി
േകാഴിേJാ.ു (മാനവിwമൻ) ശzൻത?ുരാെq കാല/ു
േവദശാ£പുരാണത/വ’sാരായ മഹാ”ാ•ണരുെട ഒരു േയാഗം
ആ8ിെലാരിJൽ അവിെട കൂടണെമ: ഒേരർ\ാടു8ായിരു:ു. ആ േയാഗം
േകാഴിേJാ.ു തളിയിൽ േ•Y/ിലാണ് കൂടുക പതിവ്. ”ാ•ണർ അവിെട
കൂടിയാൽ േവദം, ശാ£ം, പുരാണം മുതലായവെയJുറിA് വാദം നട/ുകയും
വാദ/ിൽ ജയിJു:വർJു സംഭാവനയായി ഓേരാ പണJിഴി ത?ുരാൻ
െകാടുJുകയും പതിവായിരു:ു. േവദശാ£പുരാണ;ളുെട ഓേരാ ഭാഗ;െള
േവർതിരിA് നൂെhറ.ായി വിഭജിA് അവയിൽ ഓേരാ ഭാഗ;ൾJും 7േതയകം 7േതയകം
വാദവും അവെ•ലാം ഓേരാ പണJിഴിയുമാണ് പതിവ്. അതുകൂടാെത
നൂെhറാ?താമത് വേയാധികsാർJ് ഒരു കിഴി വിേശഷിAും പതിവു8്.
ഇ;െന കുറേuാരു കാലം കഴിuേ\ാൾ മലയാള”ാ•ണരിൽ എലലാ
േവദ;ളും എലലാ ശാ£;ളും അറിയാവു: േയാഗയsാർ കുറuുതുട;ുകയും
ത?ുരാെq ഈ ഏർ\ാട് പരേദശ;ളിലും 7സിUമാവുകയാൽ പരേദശ;ളിൽ
നി:ു േയാഗയsാരായ ”ാ•ണർ ഈ േയാഗ/ിൽ കൂടു:തിനായി ഇേ;ാ.ു
വ:ുതുട;ുകയും െചcു. അ;െന മലയാള”ാ•ണരും
പരേദശ”ാ•ണരുംകൂടി ആ നൂെhറാ?തുകിഴിയും കുറAുകാലേ/Jു
വാ;ിവ:ു. പിെ:യും കുറAുകാലംകൂടി കഴിuേ\ാൾ വാദ/ിൽ ജയിAു കിഴി
വാ;ാൻ തJ േയാഗയതയുdവർ മലയാള”ാ•ണരിൽ ആരുമിലലാെതയായി.
അ;െനയിരിJു: കാല/് സർവ’നായി, വാഗീശനായി,
കവികുലശിഖാമണീയായി "ഉb¡ൻ" എ: നാമേ/ാടുകൂടിയ ഒരു
ശാ£ി”ാ•ണൻ ഈ സഭയിൽ െച:ു വാദം നട/ാനായി പരേദശ/ുനി:ു
വ:ു. അേbഹം വളെര അറിവുd ആളായിരു:ു. എ2ിലും അതയaം
ഗർവി®നുമായിരു:ു. അേbഹം േകരളേദശേ/Jു കട:ുവ:തുതെ:
"പാലയധവം പാലയധവം േര േര ദുTവികു³രാഃ
േവദാaവനസ¢ാരീ ഹയായാതയുb¡േകസരീ"

എെ:ാരു േ«ാകം െചാലലിെJാ8ാണ്. ഇതിെq അർ‰ം "അലലേയാ അലലേയാ
ദുTവികളാകു: ആനകേള! നി;ൾ ഓടിെJാൾവിൻ, ഓടിെJാൾവിൻ;
എെa:ാൽ േവദാaമാകു: വന/ിൽ സ¢രിJു: ഉb¡നാകു: സിംഹം
ഇതാ വരു:ു" എ:ാകു:ു. ഇേbഹം സഭയിൽ വ:ു സകല വിഷയ;ളിലും

വാദിAു. മലയാളികളും പരേദശികളൂമായ സകല േയാഗയsാെരയും ജയിAു
കിഴികെളലലാം വാ;ി. ഇേbഹ/ിെq ഇ7കാരമുd േയാഗയത ക8േ\ാൾ ശzൻ
ത?ുരാന് വളെര ബഹുമാനം േതാ:ുകയാൽ ശാ£ികെള തെq കൂെട/െ:
^ിരമായി താമസി\ിAു. ആ8ുേതാറും ശാ£ികൾ എലലാവെരയും ജയിAു
കിഴികെളലലാം വാ;ിയും വ:ു. ഇ;െനയായേ\ാൾ മലയാള”ാ•ണർെJലലാം
വളെര ലŽയും വയസനവുമായി/ീർ:ു. ത;ളുെട കൂ./ിൽ
േയാഗയsാരിലലാെതയായി.ാണേലലാ പരേദശ/ുനി:് ഒരാൾ വ:് ഈ
രാജസംഭാവനകെളലലാം വാ;ുകയും ഏhറവും ബഹുമതിേയാടുകൂടി
രാജസ:ിധിയിൽ താമസിJുകയും െച‹ാനിടയായത് എ:ു വിചാരിA് ഇതിേലJ്
ഒരു നിവൃ/ിമാർഗം ആേലാചിAു നിpയിJു:തിനായി മലയാള”ാ•ണരിൽ
7ധാനsാരായി.ുdവെരലലാംകൂടി ഗുരുവായൂർേ•Y/ിൽ കൂടി. പിെ: അവർ
എലലാവരുംകൂടി അവരുെട കൂ./ിൽ, ഉb¡ശാ£ികെള ജയിJാൻ തJ
േയാഗയതയുd ഒരാൾ ഉ8ാകു:തിന് ഒരു മാർഗം ആേലാചിAു നിpയിAു. അ:ു
കാJേ“രി ഭ.തിരിയുെട ഇലല/് ഒരaർജന/ിനു ഗർഭശ2യുd വിവരം അറിu്
അവർ എലലാവരുംകൂടി ഒരു ദിവയമ•ം (ബാല)െകാ8ു െവ4 ജപിA് ആ അaർജനം
7സവിJു:തുവെര ദിവസം േതാറും േകാടുJുകയും സ2ടനിവൃ/ിJായി
ഗുരുവായൂര\െന 7ാർഥിJുകയും െചcു െകാ8ിരു:ു. അ;െന
മ•ശzിേയാടും ഈശവരാനുOഹേ/ാടും കൂടി ആ അaർജനം 7സവിA് ഒരു
പുരുഷ7ജയു8ായി. ആ ശിശുവാണ് കാJേ“രി ഭ.തിരിെയ:ു േലാക7സിUമായ
നാമേധയ/ിനു വിഷയമായി/ീർ:െത:ുdത് വിേശഷിAു പറേയ8തിലലേലലാ.
കാJേ“രി ഭ.തിരി ബാലയ/ിൽതെ: അതയaം ബുUിമാനായിരു:ു.
അേbഹ/ിനു മൂ:ു വയ€ായേ\ാൾ അ‡ൻ മരിAു. പിെ: ഒരു സംവ„രം ദീ•
േവണമേലലാ. ദീ•Jാല/ു ബലിയി.ു പി¡ം െകാ8ുവ:ുവAു
ൈകെകാ.ുേ?ാൾ പി¡ം െകാ/ി/ി:ാനായി വരു: കാJകെള ക8ാൽ
തേലദിവസം വ:ിരു:വെയയും അലലാ/വെയയും 7േതയകം
ചൂ8ിJാണിAുെകാ8് ആ ”ാ•ണശിശു തെq അZേയാടു പറയുക
പതിവായിരു:ു. അേbഹ/ിനു "കാJേ“രി" എ: േപരു സിUിAതുതെ: ഇതു
നിമി/മാണ്. അതിനുമു?് ഇലലേ\രു േവെറ ഏതാ8ായിരു:ു. ഒരിJൽ ക8
കാJെയ വീ8ും ക8ാൽ അറിയാൻ സാധാരണ മനുഷയർJു കഴിയു:തലലേലലാ.
ഈ ശിശുവിന് അതു സുകരമായിരു:തുെകാ8ുതെ: അേbഹ/ിെq
ബുUിയുെട സൂ•ത എYമാYമായിരു:ു എ:ു •‘മാകു:ു.
”ാ•ണർJ് സാധാരണയായി ഉപനയന/ിെq കാലം എ.ാം വയ€ിെല:ാണ്
െവAിരിJുനa്.

"എ.ാ8ിലുപനീതിJു
വി7ാണാമു/മം പുനഃ"

എ:ു ശാ£വുമു8്. ഉപനയനം കഴിuാൽ നിതയകർZാനു®ാന;ൾJും
മhറുമുd മ•;ൾ പഠിJുകയും േവദാUയയനം െച‹ുകയും േവ8താകയാൽ
അതിനു തJ7ായം കൂടി വരണമേലലാ എ:ു വിചാരിAായിരിJാം അ;െന
െവAിരിJു:ത്. എ:ാൽ കുശാOബുUിയായിരു: കാJേ“രി ഭ.തിരിെയ
മൂ:ാം വയ€ിൽ എഴു/ിനിരു/ുകയും അ¢ര വയ€ിൽ ഉപനയിJുകയും
െചcു. അേbഹ/ിന് അതാതു കാല/ു പഠിേJ8തിെന പഠിJാൻ യാെതാരു
7യാസവും ഉ8ായിരു:ിലല. അേbഹ/ിെq ബാലയകാല/ിെല ബുUിയുെട
മാഹാWയ/ിെq ശzിയുെടയും വwതയുെടയും ല•യമായി ഒരു സംഗതികൂടി
പറയാം.
കാJേ“രി ഭ.തിരിയുെട ബാലയംമുതൽതെ: അവിെട അടുJലുd "മൂJhറ/ു"
(മൂJുതല) ഭഗവതിേ•Y/ിൽ ദിവസംേതാറും െതാഴീJാൻ െകാ8ുേപാവുക
പതിവു8ായിരു:ു. ആ പതിവിൻ7കാരം ഒരുദിവസം ഒരു ഭൃതയേനാടുകൂടി േപായി
െതാഴുതു തിരിAു വരുേ?ാൾ വഴിയിൽെവA് ആേരാ "എവിെട േപായിരു:ു" എ:ു
േചാദിAു. അേ\ാൾ അ¢ു വയ€ുമാYം 7ായമു8ായിരു: ഈ ഉ4ി
"ഞാൻഭഗവതിെയ െതാഴാൻ േപായിരു:ു" എ:ു/രം പറuു. അേ\ാൾ
മെhറയാൾ "എ:ി.ു ഭഗവതി എaു പറuു" എ:ു വീ8ും േചാദിAു. ഉടെന ഉ4ി,
"േയാഗിമാർ സതതം െപാ/ും തു?െ//dയാരേഹാ!
നാഴിയിൽ\ാതിയാടീല പലാകാേശന വാ ന വാ"

എെ:ാരു േ«ാകം െചാലലി. േ«ാക/ിെq അർഥം മന€ിലാകാെത േചാദയJാരൻ
വിഷമിAു. പിെ: അതിെq അർഥം ആ ഉ4ി തെ: താെഴ\റയും 7കാരം പറuു.
േയാഗിമാർ സതതം (എലലാേžാഴും) െപാ/ു:തു മൂJ് (േയാഗികൾ എലലാ…േ\ാഴും
മൂJു പിടിA് ജപിAുെകാ8ാണേലലാ ഇരിJു:ത്). തു?െ/ (അhറെ/) തdയാർ
(ഭഗവതി) എലലാം കൂടി മൂJhറ/ു ഭഗവതി എ:ർ‰ം. നാഴിയിൽ പാതി (ഉരി)
ആടീല (ആടിയിലല) ഉരിയാടിയിലല. പല (ബഹു) ആകാേശന (മാേനന) ആകാശെ/
മാനം എ:ും പറയാറു8േലലാ. ബഹുമാനം െകാേ8ാ അലലേയാ, ഏതായാലും
മി8ിയിലല എ:ു താŠപരയം. ഈ അർ‰ം േക.േ\ാൾ േചാദയJാരൻ ആ ഉ4ി
സാമാനയനലല എ:ുപറuു േപാവുകയും െചcു.
കാJേ“രി ഭ.തിരിയുെട സമാവർ/നം കഴിയു:തിനുമു?ുതെ: അേbഹം
സർവ’നും നലല വാÉിയും യുzിമാനുമായി/ീർ:ു. അതിനാൽ
ശzൻത?ുരാെq ”•സമാജ/ിൽ ഉb¡ശാ£ികളുമായി വാദിJു:തിനു
േപാകണെമ:ു മലയാള”ാ•ണെരലലാംകൂടി അേbഹേ/ാടു പറuു.

അ;െനതെ: െച‹ാെമ:് അേbഹം സZതിJുകയും െചcു. സഭ കൂടു:
ദിവസം തളിയിൽ േ•Y/ിെല/ി.
ഉb¡ശാ£ികളുെട ഭാഗം വാദിJു:തിന് അേbഹ/ിെq 7തിനിധിയായി ഒരു
ത/Jിളിയു8്. ശാ£ികൾ വാദ/ിനുേപാകുേ?ാൾ ആ കിളിെയ കൂെട
െകാ8ുേപാകും. അ;െനയാണ് പതിവ്. കാJേ“രി ഭ.തിരി ആ വിവരം അറിu്
തെq ഭൃതയെനെJാ8് ഒരു പൂAെയ കൂെട എടു\ിAുെകാ8ു േപായിരു:ു.
ഭൃതയെന േ•Y/ിനു പുറ/ു നിർ/ീ.ു ഭ.തിരി അക/ു കട:ുെച:ു.
അേ\ാൾ ശzൻത?ുരാനും ഉb¡ശാ£ികളും മhറ് അേനകം േയാഗയsാരും
അവിെട കൂടിയിരു:ു. ത?ുരാൻ ഭ.തിരിെയ ക8ി.് (അ:് അേbഹം
”•ചാരിയായിരു:തിനാൽ) ഉ4ി എaിനാണ് വ:ത്; വാദ/ിൽ
േചരാനാേണാ?" എ:ു േചാദിAു. "അേത" എ:് അേbഹം ഉ/രം പറuു. അേ\ാൾ
ശാ£ി "ആകാേരാ Êസവഃ" എ:ു പറuു. ഉടേന ഭ.തിരി "നഹി നഹയാകാേരാ
ദീർഘഃ അകാേരാ Êസവഃ" എ:ു/രം പറuു. ശാ£ികൾ ഭ.തിരിെയ ക8ി.്
അേbഹം കു.ിയായിരു:തിനാൽ ആകാരം (ശരീരം) Êസവം (നീളം കുറuത്)
മു8ൻ ആയിരിJു:ു എ:ാണ് പറuത്. അതിനു ഭ.തിരി ആകാരം "ആ"
എ:ുd അ•രെമ:് അർഥമാJി ഉ/രം പറuു. ഈ യുzിയിൽ ശാ£ികൾ
മട;ി ലŽിAു േപായി. ഉടെന എലലാവരുമിരു:ു വാദം ആരംഭിJാറായേ\ാൾ
ശാ£ികൾ തെq കിളിെയ എടു/ു മു?ിൽ െവAു. ഉടെന ഭ.തിരി തെq
പൂAെയയും െകാ8ുവ:് അേbഹ/ിെq മു?ിലും വAു. പൂAെയ ക8േ\ാേഴJും
കിളി ഭയെ\.ു നി“Âയായിരു:ു. പിെ: ശാ£ിതെ: വാദം തുട;ി. ശാ£ികൾ
പറu പൂർവപ•െ/ എലലാം ഭ.തിരി ഖ¡ിAു. ശാ£ികൾ എaു പറuുേവാ
അെതലലാം ഭ.തിരി അബUമാെണ:് പറയുകയും യുzികൾ െകാ8് സർവവും
സാധിJയും െചcു. ഒ:ുെകാ8ും ശാ£ി വിചാരിAാൽ ഭ.തിരിെയ ജയിJാൻ
കഴികയിെലല:ു തീർAയായേ\ാൾ ത?ുരാൻ "ഇനി അധികം വാദിJണെമ:ിലല.
രഘുവംശം കാതയ/ിെല ആദയെ/ േ«ാക/ിന് അധികം അർഥം പറയു:ത്
നി;ളിലാേരാ അവർ ജയിAു എ:ു തീർചെ\ടു/ിേയJാം" എ:ു പറuു.
ശാ£ികൾ ആ േ«ാക/ിന് അർഥം പറയു:തുേപാെല മhറാരും പറയുകയിെലല:്
ത?ുരാന് വിശവാസമു8ായിരു:തുെകാ8ും മഹാേയാഗയനായ അേbഹെ/
അേശഷം മടJി എ:ു വരു:തു ക‘മാണേലലാ എ:ു വിചാരിAി.ുമാണ് ഇ7കാരം
പറuത്. ഉടെന ത?ുരാൻ പറuതിെന ര8ുേപരും സZതിAു. ശാ£ികൾ
അർഥം പറയാനും തുട;ി. ശാ£ികൾ ആ േ«ാക/ിനു നാലു വിധം അർഥം
പറuു. അതു േക.േ\ാൾ ഇതിലധികം ഇനി ആരും പറയുകയിെലല:ും കിഴിെയലലാം
ശാ£ികൾJായിേ\ായി എ:ും സഭയിലു8ായിരു: സകല േയാഗയsാരും

ത?ുരാനും തീർAെ\ടു/ി. ഭ.തിരി ആ േ«ാക/ിന് ശാ£ികൾ പറuതിലധികം
വയzമായും പൂർ4മായും അËി‘മായും എ.ർഥം പറuു. ഉടെന ശാ£ികൾ
മട;ിെയ:ു സവയേമവ സZതിAു. കിഴി നൂെhറ.ും ഭ.തിരിതെ: വാ;ുകയും
െചcു. അേ\ാൾ ശാ£ികൾ "വേയാവൃUsാർJുd ആ കിഴിJ് അർഹത
എനിJാണുdത്. ഇ:് ഇവിെട കൂടീ.ുdതിൽ എേ:ാളം വേയാവൃUനായി.്
ആരുമിലല" എ:ു പറuു. ഉടേന ഭ.തിരി "വയ€ു കൂടുതലാണ് േനാJു:െത2ിൽ
ആ കിഴിJ് അർഹത എെq ഭൃതയനാണ്. അവന് എൺപ/¢ുവയ€ു
കഴിuിരിJു:ു. വിദയാവൃUത എേ:ാളം മhറാർJുമിെലല:ു നി;ൾ എലലാവരും
സZതിJുകയും െചcുവേലലാ" എ:ു പറuു. എaിനു വളെര പറയു:ു,
യുzിെകാ8ും ഭ.തിരിെയ ജയിJാൻ ആരുമിലലാെതയായതുെകാ8് ഒടുJം
നൂെhറാ?താമെ/ കിഴിയും അേbഹം തെ: വാ;ി എ:ു പറuാൽ മതിയേലലാ.
ഉb¡ശാ£ികൾ മുതലായ പരേദശ”ാ•ണെരലലാം ലŽേയാടും
മലയാള”ാ•ണെരലലാം സേaാഷേ/ാടും കൂടി പിരിയുകയും െചcു. പിെ:യും
പല ^ല/ുവAും പല സംഗതിവശാലും ശാ£ികളും ഭ.തിരിയുമായി വളെര
വാദ;ൾ ഉ8ായി.ു8്. ഒ:ിലും ഭ.തിരി മട;ീ.ിലല. അവർ തZിൽ നട/ിയതായി
േക.ി.ുd മിJ വാദ;ളിലും കുേറെ“ അസഭയ;ൾകൂടി
അaർഭവിAി.ുdതിനാലും വിRാരഭയ/ാലും അവെയ ഇവിെട 7േതയകെമടു/ു
വിവരിJു:ിലല.
ഭ.തിരി കിഴി വാ;ി/ുട;ിയതിൽ\ിെ: ആ8ുേതാറും എലലാം അേbഹംതെ:
വാ;ിവ:ു. അേbഹെ/ ജയിJു:തിനു മലയാള/ും പരേദശ/ും ആരും
ഉ8ായിരു:ിലല. ഭ.തിരിയുെട ബുUിയുെടയും ’ാന/ിെqയും ശzി
വർUിAുെകാ8ിരു:തിനാൽ പുരുഷ7ായമായേ\ാേഴJും അേbഹം േകവലം
ഒരൈദവതിയായി/ീർ:ു. സമാവർ/നം കഴിuതിെq േശഷം അേbഹം ഇലല/ു
^ിരമായി താമസിJുകയിലല. സർവം ”•മയം എ:ുd ബുUിേയാടുകൂടി പല
േദശ;ളിലും സ¢രിAുെകാ8ിരു:ു. ഒരിJൽ അേbഹം പരേദശ/് എവിെടേയാ
ഒരു സY/ിൽ ഇരിJുേ?ാൾ അവിെട പല േദശJാരും ജാതിJാരുമായ അേനകം
വഴിേപാJർ വ:ുകൂടി. കുറAുകഴിuേ\ാൾ ഈ പാPsാർ തZിൽ
ഒരടികലശലു8ായി. പര•രം വളെര അസഭയം പറയുകയും െചcു. ഉടെന അവരിൽ
ഒരു കൂ.Jാർ ഓടിേ\ായി സർJാരുേദയാഗ^sാേരാടു പറuു. ഉേദയാഗ^sാർ
േശവുകJാെര വി.് എലലാവെരയും പിടി\ിAു വരു/ി. അേ\ാൾ ര8ുകൂ.Jാരും
അവരവരുെട സ2ട;െള േബാധി\ിJുകയും താaാ;ൾ നിർേദാഷികളാെണ:ു
വാദിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ ഉേദയാഗ^ൻ "നി;ൾJു ദൃÌാ•ികളുേ8ാ?"
എ:ു േചാദിAു. ഉടേന ഈ ര8ുകൂ.Jാരും "ആ സY/ിൽ ഒരു മലയാളി

ഇരിJു:ു8്. അേbഹം ഇെതലലാം ക8ും േക.ും അറിuി.ുd ആളാണ്" എ:ു
പറuു. ഉേദയാഗ^sാർ ഭ.തിരിെയയും പിടിAുവരു/ി േചാദിAു. അേ\ാൾ
ഭ.തിരി "എനിJവരുെട ഭാഷ അറിuുകൂടാ. അതിനാൽ അവർ പറuതിെq
അർഥം മന€ിലായിലല. എ2ിലും അവർ തZിൽ പറu വാJുകെളാെJ
ഞാൻപറയാം" എ:ു പറuി.് ആ ര8ു ഭാഗJാരും പര•രം പറu വാJുകെള
എലലാം അേbഹം അവിെട പറuു. കർണാടകം, െതലു2്, മഹാരാ¿ം,
ഹി˜ു^ാനി, തമിഴ് മുതലായി ഭ.തിരിJറിuുകൂടാ/വയായ അേനകം
ഭാഷകളിൽ അേനകംേപർകൂടി ഒരു ലഹളയിൽവAു നട: സംഭാഷണം മുഴുവനും
യഥാwമം േക.ുധരിAു മെhറാരു ^ല/ു ഒര•രംേപാലും െതhറാെത പറuു
എ:ുdതും അേbഹ/ിെq ധാരണാശzി എYമാYമു8ായിരു:ു
എ:ുdതിന് ഒരു ല•യമാണ്.
ഭ.തിരിJ് തീ8െല:ും െതാടീെല:ും മhറുമുd
അ’ാന;െളാ:ുമിലലായിരു:ു. അേbഹം ആർ േചാറു െകാടു/ാലും ഉ4ും.
േ•Y;ളിലും ”ാ•ണാലയ;ളിലുെമലലാം േകറുകയും എലലാവെരയും
െതാടുകയും എലലാം െച‹ും. കുളി സുഖ/ിനും ശരീര/ിെല അഴുJു
േപാകു:തിനുെമ:ലലാെത ശുUിJായി.ാെണ:ുd വിചാരം േപാലും
അേbഹ/ിനു8ായിരു:ിലല. ഇ;െനയായി /ീർ:േ\ാേഴJും
മലയാള”ാ•ണർെJാെJ വലിയ വിഷാദമായി/ീർ:ു."ശുUാശുUവിചാരം
കൂടാെതയുംമലയാള/ിെല ആചാര;െള ഒ:ും ൈകെJാdാെതയും
െതാ.ുതി:ു നടJു: ഇ‹ാെള നZുെട ഇലല;ളിലും േ•Y;ളിലും േകhറിJൂടാ"
എെ:ാെJ ഭ.തിരി അടുJൽ ഇലലാ/േ\ാൾ എലലാവരും വിചാരിJയും
പറയുകയുെമാെJ െച‹ും. എ2ിലും ഭ.തിരി വ:ുേകറുേ?ാൾ വിേരാധിJാൻ
ആർJും ൈധരയമു8ാകാറുമിലല. ആെരലലാം എെaലലാം പറuാലും ശാ£ം
െകാ8ും യുzിെകാ8ും ഭ.തിരി അവെര മടJുെമ:ും ഭ.തിരിJു °‘ുെ8:ു
സാധിJാൻ ആരു വിചാരിAാലും കഴികയിെലല:ും എലലാവർJും
നിpയമു8ായിരു:തിനാൽ േനരി.് ആരും ഒ:ും അേbഹേ/ാടു പറയാറുമിലല.
ആ8ുേതാറും പതിവുd സഭാസേZളന/ിനായി ഒരിJൽ ശzൻത?ുരാനും
േയാഗയsാരായ അേനകം ”ാ•ണരുംകൂടി തളിയിൽ േ•Y/ിൽ
കൂടിയിരു:േ\ാൾ പതിവുേപാെല ഭ.തിരിയും അവിെടെയ/ി. ഭ.തിരി കിഴിെയലലാം
വാ;ി യാYയായേ\ാൾ ”ാ•ണരുമായി,
”ാ•ണർ: ആപദി കിം കരണീയം?
ഭ.തിരി: Ÿരണീയം ചരണയുഗളമംബായാഃ

”ാ•ണർ: തത് Ÿരണം കിം കുരുേത?
ഭ.തിരി: ”•ാദീനപി ച കി2രീകുരുേത
എ:ു േശാകരൂേപണ േചാേദയാ/രമായി.് ഒരു സംഭാഷണമു8ായി. ഭ.തിരിയുെട
സ?ർJം അവർെJാരു ആപ/ായി/ീർ:ിരു:തുെകാ8ും അേbഹെ/
വർജിJു:തിനു നിവൃ/ിയിലലാ/തുെകാ8ുമാണ് ”ാ•ണർ അ;െന
േചാദിAത്. "ആപ/ിൽ എaാണ് െചേ‹8ത്?" എ:ാണ് ”ാ•ണരുെട
േചാദയ/ിെq അർഥം. "േദവിയുെട പാദ;െള ŸരിJണം". "ആ
പാദ;െളJുറിAുd Ÿരണം എaിെന െച‹ും" എ:ു പി:െ/ േചാദയം. "അത്
”•ാവു മുതലായവെരJൂടിയും ഭൃതയsാരാJി െച‹ും" എ:ു ഭ.തിരിയുെട
പി:െ/ ഉ/രം. ഇ;െന പറu് എലലാവരും പിരിയുകയും െചcു.
പിേhറദിവസം തെ: ”ാ•ണർ എലാവരുംകൂടി പWമി.ു വിളJുംവAു ഭഗവതിെയ
പൂജിJുകയും പലവിധ/ിലുd മ•;െളെJാ8ും പുªാ³ലി െച—യും
ആപ:ിവൃ/ിJായി 7ാർഥിJുകയും െചcു തുട;ി. അ;െന നാ†തു
ദിവസെ/ ഭഗവNേസവ കഴിuു നാ†െ/ാ:ാം ദിവസം ഭ.തിരി അവിെടെA:ു
പുറ/ുനി:ുംെകാ8് കുടിJാൻ കുറAു െവdം േവണെമ:ു പറuു. ഉടെന
ഒരാൾ ഒരു പാY/ിൽ കുെറ െവdം െകാ8ുവ:ു െകാടു/ു. ഭ.തിരി
അെതടു/ു കുടിAു പാYം കമ¤/ിവAി.് "എനിJ് ഭൃ‘ു8്. അേ;ാെ.;ും
േകറുകയും നി;െള ആെരയും െതാടുകയും െച‹ു:ിലല" എ:ു പറu് അവിെട
നി:് േപാവുകയും െചcു. അതിൽപിെ: അേbഹെ/ ആരും ക8ി.ിലല. അതിനാൽ
ഭ.തിരിയുെട ചരമഗതി എവിെടെവAായിരു:ു എ:ും ഏതുകാല/ായിരു:ു
എ:ും ആർJും നിpയമിലല. ഇേbഹ/ിെq ജീവിതകാലെ/JുറിAു തJതായ
ല•യെമാ:ും കാണു:ിലല. എ2ിലും െകാലലവർഷം അറുനൂറിനും എഴുനൂറിനും
മേUയ ആെണ:ു ഊഹിJു:ു. ഈ ഭ.തിരിJ് സaതിയു8ാകാൻ
ഇടയാകാuതുെകാ8ും േവെറ പുരുഷsാർ ആ ഇലല/്
ഇലലാെതയിരു:തുെകാ8ും അേbഹ/ിെq കാലം കഴിuേതാടുകൂടി ആ ഇലലം
അനയംനി:ു േപാവുകയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/മു.€ു ന?ൂതിരി
വികടസരസവതിയുെട നടനരംഗമായ നാവിനാൽ അതയaം കീർ/ിമാനായിരു:
ഈ ”ാ•ണെq ഇലലം തിരുവിതാംകൂറിൽ 7സിUമായി.ുd ൈവJ/ു
േ•Y/ിനു സമീപ/ാകു:ു. എ:ുമാYമലല, ൈവJ/ു േ•Y/ിെല
സദയകളുെട േദഹ¡;ൾJുd ഭാരവാഹിതവവും ഇേbഹ/ിെq ഇലലേ/Jു
കാരാൺമയായി.ുdതുമാണ്. ഇേ\ാഴും വലിയ മട\dിയിൽ അടു\ിൽ
തീയിടു:തിനു മൂ.€ുന?ൂരി വ:ലലാെത പാടിെലല:ാണ് െവAിരിJു:ത്. ഈ
തറവാ.ിൽ ഉേbശം അ?തുെകാലലം മു?ുവെര ജീവിAിരു: ഒരു
ന?ൂരിെയJുറിചാണ് ഇവിെട കുറെuാ:ു പറയാൻ േപാകു:ത്.
7സിUനായ ഈ മു.€ുന?ൂരിJ് അനനയസാധാരണമായ ഒരു വാഗവിലാസം
സംഭവിJാനു8ായ കാരണെ//െ: ആദയമായി പറയാം. ഇേbഹം
സമാവർ/നം കഴിu് ഉ4ിന?ൂരിയായി താമസിJു: കാല/്
മൂകാംബികയിൽ േപായി ഒരു മ¡ലഭജനം കഴിJയു8ായി. അJാല/്
അവിടുെ/ ദിവയമായിരിJു: Yിമധുരം േസവിJാൻ സംഗതിയായതിനാലാണ്
ഇേbഹ/ിന് ഈ മാഹാWയം സിUിAത്. മൂകാംബികയിെല ദിവയമായിരിJു: ആ
Yിമധുരം മലയാളികൾJ് അസുലഭമാെണ:് 7സിUമാണേലലാ. ആ
Yിമധുര/ിനുd മാഹാWയെമaാെണ:ുകൂടി പറയാം.
മൂകാംബികയിൽ പതിവായി അ/ാഴപൂജ കഴിu് നടയട•ാറാവുേ?ാൾ ശർJര,
കദളി\ഴം, േതൻ ഇ;െനയുd മധുര›വയ;ൾ ഒരു പാY/ിലാJി ബിംബ/ിെq
മുൻഭാഗ/ു വAി.ാണ് നടയട•ു:ത്. ദിവസംേതാറും രാYികാല;ളിൽ േദവsാർ
അവിെട വ:് േദവിെയ പൂജിJ പതിവുdതിനാൽ ആ Yിമധുരേനദയം
കഴിJു:തും േദവsാർതെ:യാണ് പതിവ്. അതിനാലാണ് ആ Yിമധുര/ിന്
അസാധാരണമായ ദിവയതവമുdത്. അതു േസവിJു: മലയാളികൾJ്
അനയാദൃശമായ വണീവിലാസമു8ാകുെമ:ുdതു െകാ8് പരേദശികൾ
ഇവേരാടുd അസൂയ നിമി/ം ആർJും െകാടുJാെത അത് അവിെട ഒരു
അഗാധമായ കിണhറിൽ ഇ.ുകളയുകയാണ് പതിവ്. ദിവസംേതാറും രാവില നട
തുറJുേ?ാൾ, തേല:ാൾ രാYിയിൽ േദവsാരാൽ ആരാധിJെ\. പാരിജാതാദി
ദിവയപുª;ൾ കാണെ\ടു:തിനാൽ, അവിെട തേല ദിവസം ശാaികഴിA ആൾJു
പിേhറ ദിവസം ശാaി കഴിJാൻ പാടിെലല:് ഒേരർ\ാടു8്. എ:ു മാYമലല
"അക/ു ക8ത് പുറ/ു പറയുകയിലല" എ:് ഒരു സതയവും െച‹ി\ിAി.ാണ്

ദിവസംേതാറും ശാaിJാെര അകേ/J് കട/ിവിടു:ത്.
ന?ൂരി അവിെട എ/ി കുറAു ദിവസം ഭജനം കഴിuേ\ാേഴJും അവിടെ/
പതിവുകെളലലാം മന€ിലായി. ഏതു വിധവും ഈ Yിമധുരം േസവിJണെമ:ു
നിpയിA് അതിനു തരംേനാJിെJാ8് താമസിAു. അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു
ദിവസം പതിവുേപാെല 7ഭാതമായേ\ാേഴJും ന?ൂരി കുളി കഴിAു മ¡പ/ിൽ
എ/ി. ക4ുമടAിരു:ു ജപം തുട;ി. അേ\ാൾ ശാaിJാരൻ വ:ു നട തുറ:ു.
തേലദിവസെ/ പൂവും മാലയും Yിമധുരവും എലലാം എടു/ു കിണhറിൽ
െകാ8ുേപായി ഇടു:തിന് ഒരു കുടം െവdം േകാരിെJാ8ുവ:ി.ാവാെമ:ു
വിചാരിA് അേbഹം കിണhറുപുരയിേലJു േപായി. ആ തര/ിനു ന?ൂരി
Xീേകാവിലിനകേ/Jു കട:ു കുേറ Yിമധുരെമടു/ു വായിലാJി.
അേ\ാേഴJും ശാaിJാരൻ ഓടിവ:ു ന?ൂരിയുെട കഴു/ിൽ പിടിയുംകൂടി.
പിെ: ര8ുേപരുംകൂെട അവിെടവAു യഥാശzി ഒരു ദവ˜വയുUമു8ായി. എ2ിലും
ന?ൂരി ഒരുവിധ/ിൽ വായിലാJിേയടേ/ാളം Yിമധുരം വയhറിലുമാJി.
ശാaിJാരൻ വിളിAുനിലവിളിAു. സംഖയയിലലാ/ ആളുകളും കൂടി. എലാവരുകൂടി
ന?ൂരിെയ പിടിAു 7ഹരിചുതുട;ി. ആക\ാെട ന?ൂരി കുഴ;ി. മലയാളിയായി.ു
താെനാരു/നലലാെത ആരുമിലല. എലലാം പരേദശികൾ. ഒരു പരിചയമിലലാ/ ദിJും.
ഈശവരാ എaുേവ8ൂ? എ:ി;െന വിചാരിAു വിഷാദിJുേ?ാൾ േദവിയുെട
അനുOഹ/ാൽ അേbഹ/ിന് ഒരുപായം േതാ:ി. ശവാസെമലലാം അടകി\ിടിA്
ക4ുമിഴിA് ച/തുേപാെല കിട:ു. അേ\ാേഴJും എലലാവർJും ഭയമായി.
േവഗെമടു/് അ?ല/ിനു പുറ/ു െകാ8ുേപായി. എ:ി.ും
ശവാസമിലലാെതയിരിJു:തു ക8് ച/ു എ:ു തീർAെ\ടു/ി എലലാവരുംകൂെട
എടു/് ഒരു വലിയ വനാaര/ിൽ െകാ8ുേപായി ഇ.ുംവAു േപാരികയും െചcു.
ആളുകെളാെJ േപാെയ:ു ക8േ\ാൾ ന?ൂരി പതുെJ എണീhറ്, തലലും
ഇടിയുംെകാ8് എെലലലലാം തകർ:ിരു:ു എ2ിലും 7ാണഭീതിേയാടുകൂടി അവിെട
നി:ും ഓടിേ\ാരികയും െചcു. ഏതാനും ദിവസ;ൾെകാ8് ഇലല/ു
വ:ുേചർ:ു. പിെ: ചില ചികി„കളും മhറും െചcു േദഹസുഖം നലലേപാെല
ഉ8ായതിനുേശശമാണ് ഓേരാ ദിവയതവ;ൾ തുട;ിയത്. എ:ാൽ ഇേbഹ/ിെq
മ:/;ൾ മിJവാറും അസഭയ;ളാകയാൽ അ;െനയലലാ/ ചില സംഗതികൾ
മാYേമ ഇവിെട പറയാൻ നിവൃ/ിയുdൂ.
ഒരിJൽ ഈ ന?ൂരി ഒരു ദിJിൽ െച:േ\ാൾ അവിെട ഒരു ശാ£ി ചില കു.ികെള
കാവയ;ൾ വായി\ിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. ശാ£ികളുെട പഠി\ിJലും
കു.ികളുെട പഠിJലും ഒെJ ക8ും േക.ുംെകാ8ു ന?ൂരി കുറAു സമയം അവിെട
ഇരു:ു. അേ\ാൾ ശാ£ികൾ മൂYശ2•ായി കുളJടവിേലJു േപായി. ആ സമയം

രഘുവംശം പഠിAുെകാ8ിരു: ഒരു കു.ി•് ഒരു പദ/ിെq പരിഭാഷ േതാ:ാെത
വ:തിനാൽ മി8ാെതയിരിJു:തു ക8ി.് "എaാ മി8ാെത ഇരിJുനa്?"
എ:ു ന?ൂരി േചാദിAു.
കു.ി: ഒരു പദ/ിെq പരിഭാഷ േതാ:ിയിലല.
ന?ൂരി: ഏതു പദ/ിെqയാണ്?
കു.ി: കരി എ:ുdതിെqയാണ്.
ന?ൂരി: അത് ഞാൻപറuുതരാം. കരിJെ. എ:ു െചാലലിയാൽ മതി.
മാഘം പഠിAുെകാ8ിരു: േവെറാരു കു.ി:അ‡xഫടികാ•മാല എ:ുdതിെq
പരിഭാഷ എനിJും േതാ:ു:ിലല.
ന?ൂരി: അ‡xഫടികാ•മാല, അ‡െq xഫടികാ•മാല.
അ‡ൻ അേZെട നായര്. xഫടികാ•മാല എaാെണ:് എനിJും നലല നിpയമിലല.
അതു ശാ£ികേളാട് േചാദിJണം. ന?ൂരി യാെതാരു സംശയവും കൂടാെത
ഇ;െന പറuതിെന വിശവസിAു കു.ികൾ അ;െന തെ: ഉരുവി.ും തുട;ി.
അേ\ാേഴJും ശാ£ികളും തിരിAുവ:ു. ഉടെന കു.ികൾ ഈ അബUം പറയു:തു
േക.് അേbഹം േദഷയെ\.േ\ാൾ ന?ൂരി െചാലിെJാടു/താെണ:് കു.ികൾ
പറയുകയാൽ പിെ: ശാ£ികളും ന?ൂരിയും തZിലായി വാദം.
ശാ£ികൾ: ഇെതaാ ന?ൂരി! കു.ികൾJി;െന അബUം പറuുെകാടു/ത്?
ന?ൂരി: തനിെJാ:ും അറിuുകൂടാuി.ാണ് ഇത് അബUെമ:ു േതാ:ു:ത്.
വലിയ ശാ£ികളാെണ:ും പറu് ആശാനായി.ു െഞളിuിരു:ാൽ േപാരാ.
വലലതും കുറെA2ിലും പഠിAി.ുേവണം മെhറാരാെള പഠി\ിJാൻ പുറെ\ടാൻ.
അലലാuാൽ അറിവുdവർ പറയു:െതലലാം അബUമാെണ:ു േതാ:ും.
ശാ£ികൾ: ആഹാ! അേ\ാൾ എേ:Jാൾ വയുŠപ/ി ന?ൂരിJുെ8:ാേണാ
ഭാവം?
ന?ൂരി: എaാ അY സംശയം? ഞാെനാരു േചാദയം േചാദിAാൽ താൻ ന•Yം
േനാJിേ\ാകുമേലലാ.
ശാ£ികൾ: എ:ാലാകെ., എെa2ിലും േചാദിേAാളണം.
ന?ൂരി: താൻ അമേരശം പഠിAി.ുേ8ാ?
ശാ£ികൾ" ഉ8്. അതിെനaുേവണം?
ന?ൂരി: അതിൽ/െ: ഞാെനാ:ു േചാദിJാം. "ഇ˜ിരാ േലാകമാതാ മാ" എ:ും

"ഭാർഗവീ േലാകജനനീ" എ:ും ഉേdട/ു "േലാകമാതാ" എ:ും "േലാകജനനീ"
എ:ും ര8ും കൂടി 7േയാഗിAിരിJു:ത് എaിനായി.ാണ്? അവയിൽ ഏെത2ിലും
ഒ:ായാലും മതിയാകു:തേലല?
ശാ£ികൾ: ഒ:ായാലും മതിയായിരു:ു.
ന?ൂരി: ഇതാണ് തനിെJാ:ും അറിuുകൂെട:ു ഞാൻ പറയു:ത്. ഏhറവും
ചുരുJമായി ഉ8ാJിയിരിJു: ഈ OP/ിൽ അതിഗംഭീരനായിരിJു:
തŠകർ/ാവ് െവറുെത ഇ;െനെയാരു പദം 7േയാഗിJിലല.
ശാ£ികൾ: എ:ാൽ ഇതിെq 7േയാജനെമaാെണ:് ന?ൂരി പറയണം.
ന?ൂരി: (േമ†.ും കീ¤പ.ും ചൂ8ിJാണിAുെകാ8്) "ആ േലാകമാതാ എ:ും ഈ
േലാകജനനീ എ:ുമാണ് പറuിരിJു:ത്. അതുെകാ8് മഹാല•ി ഒരു
േലാക/ിെq മാYമലല, പരേലാക/ിെല മാതാവും ഇഹേലാക/ിെല
ജനനിയുമാെണ:ാണ് അതിെq അർഥം. ഒ:ു മാYം പറuാൽ ഒരു
േലാക/ിേലJലലാെത ആകുേമാ? എേടാ ഇെതാെJ വലലതും പഠിെച2ിേല
മന€ിലാകൂ" എ:ും പറu് ഇറ;ിേ\ാവുകയും െചcു.
പിെ:െയാരിJൽ ഒരു ദിവസം ൈവകുേ:രം ഇേbഹം അ?ല\ുെഴ
എ/ിേAർ:ു. കുളിAു സkയാവ˜നാദികളും കഴിA് അ?ല/ിൽ എ/ി. അ:ു
വാേവാ മേhറാ ആയിരു:തിനാൽ അ/ാഴമിലലാ/ ഒരു ദിവസമായിരു:ു.
ഉപായ/ിൽ പലഹാരം വലലതും കഴിJണം എ:ു വിചാരിAുെകാ8ിരിJുേ?ാൾ
അ/ാഴപൂജ കഴിuു ശാaിJാരൻ േനദയം കഴിA അ\വുെമടു/ുംെകാ8്
തിട\dിയിേലJു േപാകു:തുക8ു. അവിെട ”•സവമായി.ു പതിവുd അ\ം
വഴിേപാJർJു െകാടുJാെത ശാaിJാരുതെ: അപഹരിJയാണു പതിവ്.
അഥവാ െകാടു/ാലും ഒേ:ാ ഒരു മുറിേയാ അലലാെത െകാടുJുകയിലല. ഈ
പതിവുകൾ മു.€ുന?ൂരി മുേ?തെ: അറിuിരു:തുെകാ8് അ\വുംെകാ8്
േപായ ശാaിJാരെq പി:ാെല അേbഹവും തിട\dിയിെല/ി.
ന?ൂരി: എേടാ ശാaിJാരൻ! ഇവിടെ/ അ\ം ഒരാൾ തി:ുകയാെണ2ിൽ
എYെയ4ം തി:ും?
ശാaിJാരൻ: െഞരു;ിയാൽ ഒരിരുപെത4ം തി:ുമായിരിJാം.
ന?ൂരി: ഐഃ അെതാ:ുമലല. നൂെറ4/ിനു സംശയമിലല.
എെ:േ\ാെലയുdവരാെണ2ിൽ ഒരുസമയം ഇരുനൂെറ4ം ത.ിെയ:ും വരാം.
ശാaിJാരൻ: ഐഃ ഒരു കാല/ുമിലല. അY മിടുJsാരിേ\ാൾ ഭൂമിയിൽ
ജനിAി.ിലല. എY െപരുവയറനായാലും മു\െത4/ിൽ അധികം തി:ുകയിലല

നിpയം തെ:.
ന?ൂരി: അെതാ:ുമെലലേടാ. ഇരുനൂെറ4ം ഈ പറയു: ഞാൻതെ: തി:ു
കാണിAുതരാം. യാെതാരു സംശയവുമിലല.
ഇ;െന അവർ തZിൽ ഇെലല:ും ഉെV:ും വലിയ തർJമു8ായി. ഒടുJം വാദം
മുറുകി അ‹¢ു രൂപാ പaയവും പറuു. "എ:ാൽ ഇേ\ാൾ/െ:
അതറിയണം" എ:ു പറu് ശാaിJാരൻ ഇരുനൂറ\ം ഒരുരുളിയിലാJി
ന?ൂരിയുെട മു?ിൽ െവAുെകാടു/ു. ന?ൂരി അവിെടയിരു:ു പതുെJ
തി:ാനും തുട;ി. പേ/ാ പതിനേ¢ാ അ\ം തി:േ\ാേഴJും ന?ൂരിJും
വയറു നിറuു തൃÅിയായി, അേ\ാൾ ന?ൂരി "എേടാ ശാaിJാരാ! താനിY
മിടുJനാെണ:ു ഞാൻവിചാരിAിരു:ിലല. ഞാൻതെ: വിÍടsി. എെq
വയറിെനJുറിA് എെ:Jാൾ നിpയം തനിJാണേലലാ. ഇതാ എനിJിേ\ാൾ
വയറു നിറuുകഴിuു. ഇനി ഒര\ംേപാലും തി:ാൻ 7യാസമാണ്".
ശാaിJാരൻ:എ:ാൽ രൂപ തരൂ. ഞാൻ മുെ?തെ: പറuിേലല?
ന?ൂരി: "എേടാ ”•സവംവക അ\ം ദിവസംേതാറും താൻ തി:ു:തിെq വില
വഴിേപാJനായ എനിJു താൻ കണJുതീർ/ു തരികയാണ് േവ8ത്.
അതിൽനി:് തെq അ¢ു രൂപ എടു/ുംെകാ8ു േശഷം ഇേ;ാ.ു തേ:Jു"
എ:ു പറu് ഇറ;ിേ\ാവുകയും െചcു.
പിെ:െയാരിJൽ ഇേbഹം േവെറ ഒരു ദിJിൽ ഒര?ല/ിൽ െച:ു. അതു
രാവിെലയായിരു:ു. ആ േ•Yം സർJാർ വകയാെണ2ിലും അവിടെ/
സകലാധികാരവും അവിടെ/ വാരയർJായിരു:ു. വാരയര് വലിയ ധനവാനും
ഏhറവും ഗർവി®നും ആയിരു:ു. ന?ൂരി കുളിJാനായി കുളJടവിൽ വ:േ\ാൾ
വാരയരു മു8ുടുJാെത ഇരു:് എ4 േതJാൻ ഭാവിJയാണ്. ന?ൂരിെയ ക8ി.്
യാെതാരാചാരവും ഭാവിAിലല. ആ േദശേ/J് വാരയര് ഒരു 7ധാനനും
േ•Yാധികാരിയും ആയിരു:തുെകാ8് അ;െനയാണ് പതിവ്. ന?ൂരിJ്
അെതാെJ അറിവു8ായിരു:തിനാൽ അേbഹവും അടുJൽ െച:ിരു:ു.
"േതAുകുളി നമുJു പ2ായി.ായിJളയാം. ഞാനും േതAുകുളിAി.ു വളെര
ദിവസമായി" എ:ും പറuു ന?ൂരിയും എ4െയടു/ു േതAുതുട;ി. വാരയർJു
േകമമായി േദഷയം വ:ു. എ2ിലും ഒ:ും മി8ിയിലല. ന?ൂരി േവഗം എ4യും േതAു
കുെറ ഇ¢യും താളിയും ഇേ;ാെ.ടു/ു •ണ/ിൽ േതAുകുളിയും കഴിA്
അ?ല/ിെല/ി. അേ\ാേഴJും ഉA\ൂജയും കഴിയാറായി. േതവാരെമലലാം
കഴിuേ\ാേഴJും നമxകാരം കാലമായി എ:ു ശാaിJാരൻ വ:ു പറuു.
ഉടെന ന?ൂരി േപായി ഉ4ാനിരു:ു. അവിെട ഉA\ൂജ•ു സർJാർ വകയായി ഒരു

പാ†ായസം പതിവു8്. അത് വഴിേപാJരായി വരു: ”ാ•ണർJ് ”•സവമായി
നമxകാര/ിനു വിള?ണെമ:ാണ് ഏർ\ാടുdത്. എ2ിലും ദിവസംേതാറും
വാരയരു െകാ8ുേപായി സാ\ാടു കഴിJയാണ് പതിവ്. അതും മു.€ു ന?ൂരി
അറിuിരു:തിനാൽ ഊണു പകുതിയായേ\ാൾ പാ†ായസം വിള?ാൻ
ശാaിJാരേനാട് പറuു. വാരയരു പറuലലാെത പാ†ായസം തരാൻ പാടിെലല:ു
ശാaിJാരൻ പറuേ\ാൾ "വാരയരു പറuി.ുതെ:യാണ്. ഭയെ\േട8ാ.
വിള?ിേJാളൂ" എ:ു ന?ൂരി പറuു. ശാaിJാരൻ പാ†ായസം
വിള?ിെJാടു/ു. ന?ൂരി മൂJുമുെ. സാ\ാടും കഴിAു െവലിJൽ\ുരയിൽ
േപായി കിട\ുമായി.
വാരയർ കുളിയും ജപവും എലലാം കഴിu് ഉ4ാൻ െച:ിരു:ു. ഊണു
പകുതിയായേ\ാൾ പതിവുേപാെല പാ†ായസം വിള?ാൻ പറuു. അേ\ാൾ
വിള?ിെJാ8ു നി: £ീ "പാ†ായസം ആ വഴിേപാJൻ ന?ൂരിJ് െകാടു/ു
എ:ു ശാaിJാരൻ പറuു" എ:ു പറuു.
വാരയർ: അതുേVാ? ആരു പറuി.ാണ് െകാടു/ത്?
£ീ: അZാവൻ പറuു എ:് ആ ന?ൂരി പറuി.ാണ് െകാടു/െത:ു
ശാaിJാരൻ പറuു.
വാരയർ: ആഹാ! േ›ാഹി വയാജം പറuു പhറിJയാണേലല െചcത്? എ:ാൽ
അയാേളാെടാ:ു േചാദിAി.ുതെ: േവണം വിടാൻ. എ:ിേ. ഇനി ഊണു ഭാവമുdൂ
.
എ:ു പറu് വാരയര് എAിJയും മടJി\ിടിAുംെകാ8് േദഷയെ\െ.ണീhറു
െവലിJൽ\ുരയുെട വാതിൽJൽ െച:് "പാ†ായസം േമടുAുേ8ാളാൻ
ഞാൻന?ൂരിേയാടു പറuുേവാ?
ന?ൂരി: ഹാ, െകാശവാ! നീെയaു വാരയരാണ്? നിനJുേ8ാ അ‘ാംഗഹൃദയം?
ഏഭയാ! േമാനി\dി ശ2ുവാരയരു മഹാേയാഗയൻ, നലല
അ‘ാംഗഹൃദയJാരൻ. അയാളാണു േതAുകുളിAാൽ പാ†ായസമു4ണെമ:ു
പറuിരിJു:ത്. അലലാെത നീ പറuാൽ ആരു േകൾJും? ഞാൻനിെq
വാലിയJാരേനാ?
എ7കാരം യാെതാരു തട€വും കൂടാെത ന?ൂരിയുെട ശകാരം േക.േ\ാൾ വാരയരു
വലലാെത അkനായി/ീർ:ു. അതിനുമു?് ഒരിJൽേ\ാലും ആരും ഇ;െന
തെ: പറuി.ിലലാ/തിനാൽ ഇത് ഏhറവും ദു€ഹമായി ഭവിJയാൽ ഇനിയും
ന?ൂരി വലലതും പറയു:തിനും വലലവരും വ:ു േകൾJു:തിനും

ഇടയാേകെ8:ു വിചാരിA് അതയaം ലŽേയാടൂകൂടി അഭിമാനനിധിയായ വാരയർ
•ണ/ിൽ വാരയേ/Jുതെ: മട;ിേ\ായി. ന?ൂരിയുെട വഴിJ് ന?ൂരിയും
േപായി.
പിെ: ഒരിJൽ ആ േ•Y/ിൽ േപായേ\ാൾ അവിെട ഉ„വമായിരു:ു. എേaാ
കാരണവശാൽ അവിെട കൂ/ിനു വ:ിരു: ന?യാരുമായി
മുഷിയു:തിനിടയായി. അതിനാൽ ന?യാെര ഒ:ു പhറിJണെമ:ു നിpയിAു.
അവിെട ഉ„വം നട/ിെJാ8ിരു: തഹശീൽദാർ േ•Yമരയാദകൾ ഒ:ും
നിpയമിലലാെതയും േ•Y/ിെq മതിൽJക/ുേപാലും കടJാൻ
പാടിലലാെതയും ഉd ഒരു സാധു മനുഷയനായിരു:ു. ന?ൂരി ആ തഹശീൽദാരുെട
അടുJൽ േസവ•ടു/ുകൂടി ഒ:ാംതര/ിൽ ഉ8യിലലാ/ ഒരു െവടി
പറuുപിടി\ിAു.എ;െനെയ:ാൽ, "ഇവിെട ഉ„വJാല/് വിളJിെq
ഇട•ുd 7ദ•ിണ/ിനു മുെ?ാെJ ന?യാർ മിഴാവുവാദയം കൂെട എടു/ു
േസവിJ പതിവു8ായിരു:ു. ഇെJാലലം അതും കാണാനിലല. േ•Y;ളിൽ ഈ
വാദയം വളെര മുഖയമായി.ുdതാണ്. യജമാനന് ഇതിെq നിpയമിലലായിരിJുെമ:ു
വിചാരിAു ന?യാർ ഇതു കബളി\ിJുകയാണു െച‹ു:ത്. അതിനാൽ അതു കൂെട
നട/ാനായി ച.ംെക.ാ/ പ•ം യജമാനനു വളെര കുറചിലാണ്.
ഇ7കാരം ന?ൂരിയുെട വയാജവചനെ/േJ.ു വിശവസിA് സാധുവായ
തഹശീൽദാർ പാവെ\. ന?യാെരെJാ8് മഹാേമരുവിെന േ\ാെലയിരിJു:
മിഴാവ് ഒരു ദിവസം െക.ിെയടു\ിAുവY. പിേhറദിവസമായേ\ാേഴJും ന?യാർ
ന?ൂരിെയ ശരണം 7ാപിAു. പിെ: അേbഹംതെ: തഹശീൽദാരുെട അടുJൽ
പറuു ന?യാരുെട ഈ Oഹ\ിഴ ഒഴിAുവിടുകയും െചcു.
പിെ:െയാരിJൽ മു.€ുന?ൂരി വഴിയാYയിൽ ഒരു ലുÎനായ ന?ൂരിയുെട
ഇലല/് ഊണു കഴിJാനായി േകറി. അവിടെ/ ന?ൂരി വഴിേപാJർJു
പAെവdംേപാലും െകാടുJാ/ ക½ലനാെണ:് മു.€ുന?ൂരി
അറിuിരു:തിനാൽ അവിെടയും അേbഹം ഒരു ഉപായമാണ് ഉപേയാഗിAത്.
മു.€ുന?ൂരി മുhറ/ു െച:ുനി:് ഒ:ു ചുമAേ\ാൾ അക/ു േതവാരം
കഴിAുെകാ8ിരു: ഗൃഹ^ൻ ന?ൂരി ദുർമുഖവും കാണിAുെകാ8് പതുെJ
പുറ/ുവ:് "എaിനാ വ:ത്" എ:ു േചാദിAു.
മു.€ുന?ൂരി: ഞാൻകുറAു ദൂെര ഒരു ^ല/ു േപായി വരികയാണ്. നZുെട
അZയുെട XാUം ഇ:ാണ്. നിവൃ/ിയുെ82ിൽ അതു മു.ിJാെത
ഇവിെടJഴിAു േപായാൽെJാdാെമ:ു8്. പണം എYേവണെമ2ിലും െചലവു
െച‹ാൻ ത‹ാറാണ്. അ;് കൃപയു8ായി അതു കഴി\ിAയ•ണം. XാUവും

മൂ€ുതെ: േവണെമ:ാണ് എെq ആOഹം.ഇതുേക.േ\ാൾ ദ•ിണയായി.ും
സാമാനവിലയായി.ും പണം കുെറ ത.ിെയടുJാെമ:ു വിചാരിA് "എ:ാൽ
ചതുർവിധമായി.ുതെ: േവേണാ?" എ:ു ഗൃഹ^ൻ േചാദിAു.
മു.€ുന?ൂരി: അZയുെട XാUം അ;െനയലലാെത ഉ8ായി.ിലല. അതുെകാ8്
അ;െനതെ: ആയാൽെകാdാെമ:ാണ് ആOഹം. പണം എY േവണെമ2ിലും
ഉ8്.
ഗൃഹ^ൻ: എ:ാൽ േവ8തുേപാെല ഒെJ ആവാം.
മു.€ുന?ൂരി: എ:ാൽ അ;് േതAുകുളിJണം. എ4യുെട വിലകൂടി
എaാെണ:ുവAാൽ തേ:Jാം.
ഉടെന ഗൃഹ^ൻ അ;െന ആവാെമ:ു സZതിAു. പിെ: അക/ുേപായി
േവ8െതലലാം •ണ/ിൽ െവAു8ാJുനaിനു ച.ംെക.ി എ4യുെമടു/ു
ര8ുേപരുംകൂടി കുളിJാൻേപായി. മു.€ുന?ൂരി •ണ/ിൽ കുളി കഴിAു.
"എ:ാൽ ഞാൻേപായി എലലാം വ.ം കൂ.െ.. അ;് കുളി കഴിu് േവഗ/ിൽ
വേ:Jൂ" എ:ും പറu് ഇലലെ//ി. അേ\ാേഴJും അaർജനം െവലിJു
േവ8െതലലാം െവAു8ാJി, നാലുെക.ിൽ െകാ8ുവ:ുവAു വാതിലും ചാരി
അടുകളയിേലJു േപായി. "ഇനി അകേ/Jു കടJാെമ:ു പറേuJടി" എ:ു
പറuു. ഉടെന മു.€ുന?ൂരി അകേ/Jു കട:ു നാലുെക.ിെq പുറേ/Jുd
വാതിെലലലാമടAു സാ•ായുമി.ു അവിെട ഇരു:് തെ:/ാൻ വിള?ി
െവടി\ായി.് ഊണും തുട;ി. കുറAു കഴിuേ\ാേഴJും ഗൃഹനാഥൻ ന?ൂരി
േതAുകുളിയും കഴിuു വാതിൽJൽ വ:ു മു.ി വിളിJാൻ തുട;ി.
മു.€ുന?ൂരി "ഇതാ ഞാൻ വരു:ു. കുറA് അവിെട നിൽJണം. ഇെതാ:ു
മുഴുവനായിേJാെ." എ:ു പറu് സാവധാന/ിൽ ഊണു കഴിAു. ഊണു
കഴിuു ൈകയും മടJി\ിടിAുംെകാ8ുവ:് ഇടെ/ ൈകെകാ8് വാതിൽ
തുറ:േ\ാൾ ഗൃഹ^ൻന?ൂരി "അേലല! തനിJു XാUമൂ.ാനുെ8:ു പറuി.്
ഇ;െനയാേണാ? എ:ു േചാദിAു.
മു.€ുന?ൂരി: എെq മൂ€് േദഷയെ\ടരുത്. അkാളി/ംെകാ8് എനിJ് അ†ം
െതhറിേ\ായി. ഇവിെട വ:േ\ാഴാണ് ഓർമയു8ാകു:ത്. ഇ:് അZയുെട
XാUമലല എെq പിറ:ാളാണ്. അതുെകാ8് തരേJെടാ:ുമു8ായിലല. അട7ഥമൻ
ധാരാളം. േദഹ¡െമലാം അതിശയായി." ഇതുേക.േ\ാൾ ഗൃഹ^ൻന?ൂരി
േകാപാkനായി ക4ും ചുവ/ിെJാ8് എaാണിതിനു മറുപടി പറേയ8െത:ു
വിചാരിAുംെകാ8് നിൽJുേ?ാൾ മു.€ുന?ൂരി ൈകയും കഴുകി
പടിJലിറ;ിേ\ാവുകയും െചcു.

ഇേbഹം ഒരിJൽ ആറാ.ുപുെഴ പൂരം കാണാൻ േപാവുകയു8ായി. ആറാ.ുപുെഴ
പൂര/ിനു േപാകു:വർ ത;ൾJുdവെയലലാം കഴിu്, കി.ു:ിടേ/ാളം
ഇരവലും വാ;ി സർവാഭരണഭൂഷിതsാരായി.ാണേലലാ േപാവുക പതിവ്. എ:ാൽ
മു.€ുന?ൂരി േപായത് അ;െനയലല. അേbഹ/ിെq തറവാ.ുവകയായി.ുd
സകല വRുJളുെടയും ആധാര7മാണ;ൾ എലാം ഒരു
െപ.ിയിലാJിെJ.ിെയടു/ുംെകാ8ാണ്. പൂര^ല/് കയറി ആധാരെ\.ിയും
തലയിൽവA് പൂരം ഒരാൽ/റ‹ിൽ ക8ുെകാ8ു നി:ു. അനനയസാധാരണമായ
ഈ 7വൃ/ിയുെട ഉേbശയെമaാെണ:് ചിലർ േചാദിAേ\ാൾ "അവരവർJുd
›വയപു ‘ി എYേ/ാളമുെ8:േലലാ ഇവിെട കാണിേJ8ത്? അെലല2ിൽ ഈ
ആളുകെളലലാം ഇY വളെര സവർണം ചുമ:ുംെകാ8് വ:ിരിJു:െതaിനാണ്?
അതിനാൽ നമുJുd സ?ാദയ;ളുെട ആധാര;ൾ ഞാൻ െകാ8ുേപാ:താണ്.
ഞാൻ കുറAു സ?ാദിAി.ുdത് വRുJളായി.ാണ്; സവർണമായി.ലല. പിെ:
ഇ;െനയലലാെത നിവൃ/ിയിലലേലലാ" എ:ു പറuു. എടു\തിലധികം
സവർണാഭരണ;ളുമണിuു വ:ിരു: പല േയാഗയsാരും ഇതു േക.ു
സാമാനയ/ിലധികം മധയമമായി എ:ുdതു പറേയ8തിലലേലലാ.
ഇേbഹം ആദയമായി തിരുവനaപുര/ു േപായേ\ാൾ ഒരു ദിവസം
െപാ:ുത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല േകാവിെലഴു:d/ു സമയം മു8ുെകാ8ു തല
മൂടിെJ.ി ശീേവലി\ുരയിലുd ഒരു വലിയ കൽെ/ാ.ിയിലിറ;ി മുഖം മാYം
പുറേ/Jു കാണിAുെകാ8ിരു:ു. ഒരിJൽ തിരുമന€ുെകാ8് അേ;ാ.ു
േനാJിയേ\ാൾ ഈ മുഖം ക8ു "അതാരാണ് കൽെ/ാ.ിയിലിറ;ിയിരിJു:ത്,
വിളിJെ." എ:ു ക†ിAു. ഉടെന ഹരിJാരൻ ന?ൂരിെയ വിളിAു തിരുമു?ാെക
െകാ8ുെച:ു. "എaിനായി.ാണ് ഇതിൽ ഇറ;ിയിരു:ത്?" എ:ു ക†ിചു
േചാദിചു.
ന?ൂരി: ഇവിെട വ:ാൽ മുഖം കാണിJണെമ:് േക.ി.ു8്.
അതിലിറ;ിയിരിJാuാൽ മുഖം മാYമായി.ു കാണിJാൻ
7യാസമായി.ിറ;ിയതാണ്. ന?ൂരിയുെട ഈ ഫലിതം േക.ി.ു തിരുമന€ുെകാ8ു
സേaാഷിAു സZാനം ക†ിAുെകാടു/തലലാെത ഒ.ും തിരുവുdേJടു8ായിലല.
ഇെതലലാം ഇേbഹം േസവിA തിരുമധുര/ിെq മാഹാWയമാണ്. അേbഹം എaു
7വർ/ിAാലും എaു പറuാലും അേbഹേ/ാടു വിേരാധം േതാ:ുകയിലല.
അതു െവറുെത വരു:തലലേലലാ? അേbഹം ആ8ുേതാറും തൃ\ൂണീ/ുറ
ഉ„വ/ിനു േപാകാറു8ായിരു:ു. ആ.ം, ഓ.ംതുdൽ, ഞാണിേsൽJളി,
വാേളറ്, െച\ടിവിദയ, അZാനാ.ം, കുറ/ിയാ.ം, ആ8ിയാ.ം മുതലായി എലലാ
കൂ.വും അേbഹവും ഓേരാ:ു ചാർ/ിJയും പതിവാണ്. മhറു

ചാർ/ുകാെരെJാ8് അേbഹ/ിെq േപർJുകൂടി ഓേരാ 7ാവശയം കളി\ിJും.
ആ വക•ുd അരിേJാ\ുകൾ വാ;ി അവർJു െകാടുJും. പണം മുഴുവനും
അേbഹം എടുJും. അ;െനയാണ് പതിവ്. പാഠകം പറയുകെയ:ുdത് ഒ:ുമാYം
ആൾേ\െരെJാ8ു സാധിJാ/താകയാൽ അത് അേbഹംതെ:യാണ്
നട/ുക. േവഷംെക.ി വിളJ/ു െച:് നിൽJുെമ:ലലാെത പാഠകം
പറയനുdെതാ:ും അേbഹം പഠിAി.ു8ായിരു:ിലലാ/തിനാൽ ഒ:ും
പറയാറിലല. േയാഗയsാരായ അേനകം പാഠകJാർ േവെറ ഉdതുെകാ8് ആരും
ഇേbഹ/ിെq അടു/് േപാകാറുമിലല ഒരുദിവസം പാഠകം
േക.ുെകാ8ിരിJു:വെരലലാം തെq അടുJൽ വരു/ണെമ:് ന?ൂരി നിpയിA്
ഒരുപായം െചcു. എ;െനെയ:ാൽ, ര8ു ൈകയും തലയിൽ വചുെകാ8്
"അേ‹ാ പാേവ" എ:് ഉറെJ ഒരു നിലവിളി വAു െകാടു/ു. അതുേക.്
ആളുകെളാെJ പരി°മിA് എaാെണ:റിയാനാ യി.് ഓടി ഇേbഹം േവഷം െക.ി
നിൽJു: ദിJിേലJ് െച:ു. അേ\ാൾ ന?ൂരി "ഇ;െന നിലവിളിAുെകാ8് ആ
ശൂർ\ണഖ ഖരെq അടുJേലJ് െച:ു" എ:ു പറuു പാഠകവും മതിയാJി.
േകൾJാനാരുമിലലാെതയായേ\ാൾ മhറു പാഠകJാരും മതിയാJി. അ;െന
േകൾവിJാർJ് അതുമിലല ഇതുമിെലല:ാJി/ീർ/ു എ:ു പറuാൽ മതിയേലലാ.
പിെ: ഒരു ദിവസം ഒരു നലല വയുŠപ:നായ ഒരാൾ ന?ൂരിെയ
ആേ•പിJണെമ:ു കരുതിെJാ8ു ന?ൂരിയുെട പാഠകം േകൾJാനായിെA:ു.
അേ\ാൾ ന?ൂരി,
ഘടാ പടാ ഘടപടാ ഘടപാടപാടാ
ഭാടാ ചടാ ചട ചടാ ചട ചാട ചാടാ
മൂടsാ കടാ കടകടാ കടകാട കാടാ
കൂടാ കുടാ കുടുകുടാ കുടിയാടികൂടാ

എെ:ാരു േ«ാകം െചാലലി അേbഹ/ിനു േതാ:ിയതു േപാെലയുd
വിÏി/;െളലലാം അതിനർഥമായി.ു പറuു. പാഠകം കഴിuയുടൻ ആ വിദവാൻ
ന?ൂരിേയാട് "േഹ, ഈ േശാകം ഏതു 7ബk/ിലുdതാണ്? ഇതിെq അർഥം
ഒ:ുകൂടി പറuുേക.ാൽ െകാdാം" എ:ു പറuു.
ന?ൂരി: ഫഃ കുശവാ! നീ പറയുേ?ാെളാെJ\റയാൻ ഞാൻനിെq ശിഷയനാേണാ?
ഏതു 7ബk/ിലുdതാെണ:് അറിയണെമ2ിൽ OPപരിചയമുd
ആണു;േളാടു വലലവേരാടും േപായി േചാദിJ്. എനിJിേ\ാൾ പറയാൻ
അവസരമിലല. വിദവാനായി.് ഞാെനാരു/ൻ മാYേമ ഇവിെട വ:ി.ുdൂ.
മു.€ുന?ൂരി ഓേരാ സംഗതിവശാൽ അേനകം ഭാഷാേ«ാക;ൾ ഉ8ാJീ.ു8്.
അവ അY സഭയ;ളലലാ/തിനാൽ ഇവിെട ഒ:ും േചർJു:ിലല. േ«ാക;െളലലാം

സാമാനയം ന:ായി.ു8്.
യാYJളിയിൽ ഇേbഹം െകാ;ിണി മുതലായ അേനകം േവഷ;ൾ െക.ാറു8്.
േവഷ;െളലലാം വളെര ന:ായിരു:ു എ:ാണ് േക.ി.ുdത്. വാJുകെളലലാം
ഫലിതമയമായിരിJും. മു.€ുന?ൂരിയുെട േവഷം അര;/ുവ:ാൽ
േപാവു:തുവെര കാ¥Jാരിൽ ഒരു/െര2ിലും ഒരു സമയവും ചിരിJാെത
ഇരു:ുേപായി എ:ു വരാറിലല. അേbഹ/ിെq േവഷം കുറAുകാലം തിരുവാർ\ിൽ
വലിയ േമേനാൻ (േദവസവം േകായിZ) ആയി.ും ഇരു:ി.ു8്.

ഐതിഹയമാല/പുളിയാ?ിdി ന?ൂരി
ഇേbഹം ഒരു/മ”ാ•ണനും നലല ശാേzയനുമായിരു:ു. ദിവസംേതാറും
േദവിെയ ഉപാസന ഇേbഹ/ിനു പതിവു8ായിരു:ു എ:ു മാYമലല, െചാVാ¥,
െവdിയാ¥, കറു/ വാവ് മുതലായ ദിവസ;ളിൽ മദയമാംസാദി
നിേവദയ;േളാടുകൂടി വിധി7കാരമുd ശzിപൂജയുമു8ായിരു:ു. പൂജാനaരം,
അേbഹം ധാരാളം മദയം േസവിJാറുമു8്. േദവി അേbഹ/ിനു
7തയ•മൂർ/ിയായിരു:ു.
ഇേbഹം മദയമാംസാദികൾ കൂ.ി ശzിപൂജ കഴിJയും മദയം േസവിJുകയും
െച‹ു: വിവരം മhറു ”ാ•ണർ ധാരാളമായി അറിuു എ2ിലും ഇേbഹ/ിെq
ദിവയതവം നിമി/ം അെതാ:ും ക8ുപിടിJു:തിനും ഇേbഹ/ിനു പതിതവം
ക†ിJു:തിനും ആർJും കഴിuിലല. ഇേbഹം ഇലലാ/ ^ല/ുെവA്
ന?ൂരിമാർ കൂടിയിരു:ുെകാ8്, "ഇ‹ാൾ ശുU നീചനാണ്. ഇെതാെJ
”ാ•ണർJു േചർ:താേണാ? നമുJിനി ഈ കdുകുടിയെന നZുെട ഇലല;ളിൽ
യാെതാരടിയaിര/ിനും •ണിJരുത്. •ണിJാെത വ:ാൽ അടിAു
പുറ/ാJണം. നമുJാർJും യാെതാരടിയaിര/ിനും ഇ‹ാളുെടയവിെട
േപാവുകയും േവ8" എെ:ാെJ പറയും എ2ിലും ഇേbഹേ/ാടു േനരി.് ഒ:ും
പറയാൻ ആർJും യുzിയു8ായിരു:ിലല. തJതായ ഒരു ല•യം കി.ാെത
ഒരാൾJു °‘് ക†ിJു:െത;െനയാണ്? അതിനാൽ വലതും ല•യം
ക8ുപിടിJണെമ:ു നിpയിAു സവേദശികളായ ന?ൂരിമാെരലലാംകൂടി അതിനു
തരം േനാJിെJാ8ിരു:ു.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു െവdിയാ¥ നാൾ പുളിയാ?ിdി ന?ൂരി ശzിപൂജ•ു
മദയം വാ;ാനായി േപായിരിJു:ു എ:ുd വിവരം ന?ൂരിമാർJറിവു കി.ി. ഉടെന
അവർ പലർകൂടി ഇേbഹം മദയവുംെകാ8ു വരുേ?ാൾ ഇട•ുെവAു പിടിJണെമ:ു
നിpയിAു വഴിവJ/് ഒരു ^ല/ു െചെ:ാളിAിരു:ു. കുറAുസമയം
കഴിuേ\ാൾ പുളിയാ?ിdി ന?ൂരി മദയകുംഭവും തലയിൽ െവAു വരവായി.
ഉടെന ന?ൂരിമാെരലലാം കൂടി ചുhറും െച:ു വളuു. കാരയം പhറിേ\ായി എ:ു
വിചാരിAുംെകാ8് ഇവർ "ഈ കുട/ിെലaാെണ":ു േചാദിAു. ഇവർ തെ:
ചതിJാൻ വ:ിരിJു:വരാെണ:ു പുളിയാ?ിdി ന?ൂരിJു മന€ിലായി.
ഇവരുെട ചതിെയാ:ും തേ:ാടു പhറുകയിെലല:് ഇേbഹ/ിനു നലല
നിpയമു8ായിരു:ു എ2ിലും, ഇവർJിവരുെട ഉ„ാഹം ഫലിAു എ:ു

വിചാരിAു കുറAുകൂടി സേaാഷമു8ാJീ.ു പി:ീട് അബUമാJി വിടാെമ:ു
വിചാരിAു തŠJാലം ഒ:ും മി8ാെത പരു;ാൻ ഭാവിAു. അേ\ാേഴJും
ന?ൂരിമാർJ് ഉ„ാഹം വർധിAു. "എaാ കുട/ിൽ, എaാ കുട/ിൽ"
എെ:ലലാവരും േചാദയം മുറുJമായി. പുളിയാ?ിdി ന?ൂരി വലിയ ജളത സംഭവിA
ഭാവ/ിൽ ആരുേടയും േനെര േനാJാെത മുഖം കു?ി.ു കീ¤േപാ.ു
േനാJിെJാ8്, "ഇതിൽ വിേശഷിെAാ:ുമിലല" എ:ു പതുെJ പറuു. അേ\ാൾ
ചിലർ "എ:ാൽ കുടം അഴിAു കാണണം" എ:ായി. ചിലർ കുടം പിടിAു
താെഴയിറJിെവAു. അേ\ാൾ മദയ/ിെq ഗkം ധാരാളമായി വ:തുെകാ8ു
കുട/ിനകെ/aാെണ:ു ന?ൂരിമാർJു നിpയമായി. അതിനാൽ കുടം
അടAുെക.ിയിരിJു:ത് അഴിAു കാണണെമ:ുd മുറുJം കലശലായിJഴിuു.
അേ\ാൾ പുളിയാ?ിdി ന?ൂരി "എaിനഴിAു കാണു:ു? ഇതിൽ കുറAു
കളിയട•യാണ്. അകായിേലJു മൂ:ും കൂ.ാൻ കളിയട• േവണെമ:ു പറuി.ു
വാ;ിെJാ8ു േപാവുകയാണ്" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ന?ൂരിമാർ "എ:ാൽ
ഈ കളിയട• ഞ;ൾെJാ:ു കാണണം" എ:ായി. എaിനു വളെര പറയു:ു,
കുടമഴിAു കാണിJാൻ അേbഹം മടിJുംേതാറും കുട/ിൽ മദയമാെണ:ുd
നിpയവും അതഴിAു കാണണെമ:ുd നിർബkവും ന?ൂരിമാർJു
കലശലായി/ീർ:ു. അഴിAു കാണിJാെത വി.യ•ിെലല:ു തീർAയായേ\ാൾ
പുളിയാ?ിdി ന?ൂരി "എ:ാൽ കേ8ാളിൻ" എ:ു പറuു കുട/ിെq മൂടി
അഴിAു. ന?ൂരിമാർ േനാJിയേ\ാൾ കുടം നിറA് നലല ഒ:ാaരം
കളിയട•യായിരു:ു. ന?ൂരിമാെരലലാം മധയമമായിേ\ായി എ:ു പറേയ8തിലലേലലാ.
എലലാവരും േപായേ\ാൾ പുളിയാ?ിdി ന?ൂതിരി കുടം പൂർവ^ിതിയിൽ
അടAുെക.ി എടു/ുംെകാ8് അേbഹ/ിെq ഇലേ/Jു േപായി. പൂജയുെട
സമയമായേ\ാൾ കളിയട• മദയംതെ: ആയി/ീരുകയും െചcു.
ഇ;െന പലവിധ/ിൽ പരീ•ിAി.ും ഇേbഹം മദയപാനം െച‹ു:ു8:ുdതിനു
തJതായ ഒരു ല•യം ക8ുപിടിJു:തിനു ന?ൂരിമാർ വിചാരിAി.ു കഴിuിലല.
പൂജിJു:തും മദയം േസവിJു:തും പുര•ക/ുതെ:യാണ് പതിവ്. അതു
രാYികാല;ളിലായിരിJയും െച‹ും. അ;െനയുd സമയ;ളിൽ ആെര2ിലും
കാണാൻ െച:ാൽ "ഇേ\ാൾ സമയമിലല. രാവിെല ആവെ." എ:ു പറയു:തിനു
ഭൃതയsാെര ശ.ം െക.ിയിരിJും. പിെ: രാYിസമയ/ു വാതിലടAു കിടJു:
ഇേbഹ/ിെന ആർെJ2ിലും െച:ു കാണാൻ കഴിയുേമാ? പകൽ പുറ/ു
കാണുേ?ാെഴ;ും കുടിAി.ു8ായിരിJയുമിലല. പിെ: എaു
നിവൃ/ിയാണുdത്?
ഇ;െന ഒരു നിവൃ/ിമാർഗവും ഇലലാെത വളെരJാലം വിഷമിAതിെq േശഷം

ന?ൂരിമാെരലലാവരുംകൂടി വിവരം രാജാവി2ൽ അറിയിAു. ശzിപൂജയുd ദിവസം
നിpയമായി അറിuു പറuാൽ നിവൃ/ിയു8ാJാെമ:ു രാജാവു ക†ിAു.
പിെ: ന?ൂരിമാെരലലാവരുംകൂടി കർJടക/ിൽ കറു/ വാവി:ാൾ
ശzിപൂജയുെ8:ുd വിവരം സൂ•മായി അറിuു രാജാവി2ൽ Oഹി\ിAു.
പുളിയാ?ിdി ന?ൂരി പതിവുേപാെല പൂജയും കഴിAു മദയവും േസവിAു
മദാkഹൃദയനായിJിട: സമയം അേbഹെ/ വിളിAുെകാ8ു വരുവാനായി.ു
രാജാവാളയAു. രാജാവിെq ആൾ ന?ൂരിയുെട ഇലല/ു െച:ു വിവരം ദാസി
മുഖാaരം അകായിൽ Oഹി\ിAു. അaർജനം ആ വിവരം ന?ൂരിയുെട അടുJൽ
െച:ു പറuു. അേ\ാൾ മദയ/ിെq ലഹരിെകാ8ു േബാധംെക.ു കിട: ന?ൂരി
"ആെ. നിലാവുദിJുേ?ാൾ െചലലാം. ഇേ\ാൾ ഇരു./ു 7യാസമുെ8:ു
പറuയേAJ്" എ:ു പറuു. അaർജനം ആ വിവരം ദാസിമൂലം
രാജഭൃതയേനാടു പറuയ•ുകയും െചcു.
പുളിയാ?ിdി ന?ൂരി െവളിവു കൂടാെത വരു:തു കാണു:തിനും
രാജാവിെനJൂടി സാ•ിയാJി െവAുെകാ8ു °‘് ക†ിJു:തിനുമായി അ:ു
രാജസ:ിധിയിൽ അസംഖയം ന?ൂരിമാർ കൂടിയിരു:ു. അേ\ാൾ രാജഭൃതയൻ വ:ു
"ന?ൂരി നിലാവുദിJുേ?ാൾ വരാെമ:ു പറuിരിJു:ു" എ:ു രാജാവിെq
അടുJൽ അറിയിAു. അതുേക.ു ന?ൂരി മദയപാനം െചcു െവളിവു കൂടാെത
പറuയAതാെണ:് എലലാവരും തീർAെ\ടു/ി. കറു/വാവി:ാൾ
ച¾നുദിJെയ:ുdത് ഒരിJലും ഉ8ാകാ/താകയാൽ അതു
സവേബാധമുdവർ പറയുകയിലലേലലാ. അേ\ാൾ രാYി കുെറ അധികമായതിനാൽ
ന?ൂരിമാരാരും അവരവരുെട ഇലല;ളിേലJു േപായിലല. രാജാവ്
പdിയറയിേലെJഴു:dിയതിെq േശഷം എലലാവരും രാജഭവന/ിൽ/െ:
ഓേരാ ^ല/ു േപായിJിട:ുറ;ി.
ഏകേദശം അർധരാYിയായേ\ാൾ പുളിയാ?ിdി ന?ൂരിJു േബാധം വീണു.
അേ\ാൾ അേbഹ/ിനു രാജാവിെq ആൾ വ:ിരു:ു എേ:ാ താൻ എേaാ
അസംബkം പറuയAു എേ:ാ ഏതാെ8ാെJ ഒരു സവÐം േപാെല
ഓർമേതാ:ുകയാൽ വിവരം അaർജനേ/ാടു േചാദിJയും ഉ8ായ വRുത
അaർജനം പറയുകയും െചcു. നിലാവുദിJുേ?ാൾ െചലലാെമ:ാണ്
പറuയAിരിJു:െത:ു േക.േ\ാൾ ന?ൂരി തŠJാലം ഒ:kാളിAു. എ2ിലും
സർവേലാൈകകമാതാവായിരിJു: സാ•ാൽ ശzിയുെട
സഹായമുdതുേകാ8് തനിJ് ഒ:ും ദുഃസാUയമായും അവമാനകരമായും
വരികയിെലല:ുd വിശവാസേ/ാടുകൂടി അേbഹം ഉടെന എണീhറു
രാജസ:ിധിയിേലJ് പുറെ\.ു. പുറ/ിറ;ി േനാJിയേ\ാൾ പൂർണച¾ൻ

ആകാശമധയ/ി2ൽ 7കാശിAു നിൽJു:തും നലല വിശദച¾ിക േലാകെമലലാം
നിറuു പര:ിരിJു:തും കാണെ\.ു. അതിനാൽ അതയaം
സaു‘ഹൃദയനായ ന?ൂരി േവഗ/ിൽ രാജഭവന/ിെല/ി രാജാവു
കിട:ുറ;ു: പdിയറവാതിÀJൽ െച:ു മു.ി വിളിAു. ഉടെന രാജാവുണർ:്
"ആരത്?" എ:ു േചാദിAു. " ഞാൻതെ:, പുളിയാ?ിdി" എ:ു ന?ൂരി ഉടെന
രാജാവു പുറ/ിറ;ി േനാJിയേ\ാൾ പറuു. പൂർണച¾െനയും
ച¾ികാ7കാശെ/യും ക8് അതയaം വിŸയിAു. അേ\ാൾ/െ: രാജാവു
ഭൃതയsാെര\റuയAു ന?ൂരിമാെരെയലലാം വിളിAുവരു/ി. എലലാവരും ഇതുക8്
ഏhറവും അ§ുതെ\.ു. രാജാവു പുളിയാ?ിdി ന?ൂരിJ് അനവധി സZാന;ളും
െകാടു/ു സേaാഷി\ിAയAു. അേbഹം അേbഹ/ിെq
ഇലലെ//ിയേ\ാേഴJും ച¾നും ച¾ികയും മറuു നലല ഇരു.ാവുകയും െചcു.
ആ കാണെ\.ത് സാ•ാൽ ച¾നും ച¾ികയുമലലായിരു:ു എ:ു
പറേയ8തിലലേലലാ. ഭzവ„ലയായ േദവി ഭzനായ ന?ൂരിJ് അവമാനം
സംഭവിJാെത ഇരിJാൻ േവ8ി തെq കു¡ല;ളിൽ ഒെ:ടു/്
ഉയർ/ി\ിടിJയായിരു:ു െചcത്. അത് ക8വർെJലലാം ച¾നായി.ു അതിെq
േശാഭ ച¾ികയായി.ു േതാ:ി എേ:യുdൂ.
ഇ7കാരം പലരും പല വിധ/ിൽ പരീ•ിAി.ും പുളിയാ?ിdി ന?ൂരിെയ
അവമാനിJു:തിേനാ അേbഹ/ിെq മദയപാനെ/ 7തയ•െ\ടു/ു:തിേനാ
അേbഹ/ിനു °‘് ക†ിJു:തിേനാ കഴിuിലല. േദവി7സാദം േവ8തുേപാെല
സിUിAി.ുdവെര ജയിJാൻ ആരു വിചാരിAാലും കഴിയു:തലലേലലാ.
പുളിയാ?ിdി ന?ൂരി ഒരു നലല മ•വാദിയുമായിരു:ു. അേbഹെ/
മ•വാദ/ിനായി പലരും •ണിAുെകാ8് േപാവുക പതിവായിരു:ു. അേbഹം
ഒഴിAാൽ ഒഴിയാ/ ബാധ ഒ:ും ഉ8ായിരു:ിലല. ന?ൂരി മ•വാദ/ിനും
മhറുമായി അനയ^ല;ളിൽ േപാവുേ?ാൾ േദവി 7തയ•മൂർ/ിയായി.്
അേbഹേ/ാടുകൂടി േപാവുക പതിവായിരു:ു. എ2ിലും അത് അനയsാർJ്
അ7തയ•ം തെ: ആയിരു:ു.
ഒരു ദിവസം ന?ൂരി എവിെടേയാ േപായി ഒരു മ•വാദം കഴിu് അർധരാYി
ന?ൂരി മു?ും േദവി പി?ുമായി ഇലലേ/Jു പുറെ\.ു. കുെറ വഴി േപാ:തിെq
േശഷം ഒരിJൽ ന?ൂരി തിരിuുേനാJിയേ\ാൾ േദവിെയJ8ിലല.
എവിെടേ\ായതായിരിJും എ:ു സംശയിAു കുറAു േനരം തിരിuുനി:ു.
എ:ി.ും കാണാ—യാൽ ന?ൂരിJു വയസനമായി. ഒ:േനവഷിAി.ുേവണം
േപാകാെന:ു നിpയിA് അേbഹം േപാ: ^ലേ/Jുതെ: തിരിെയ\ുറെ\.ു.
കുറAു െച:േ\ാൾ വഴിJുസമീപം ഒരു പറയെq മാട/ിൽ ഒരു പറയൻ ഒരു

വാളും പീഠവും െവAു േദവിെയ പൂജിJു:തും െകാ.ു:തും ചാhറു:തും ചില
േRാY;ൾ െചാലലി RുതിJു:തും േദവി ആ പൂജ ഏhറുെകാ8് ആ പീഠ/ിേsൽ
ഇരിJു:തും ന?ൂരി ക8ു. (േദവിെയ പറയനു കാണാൻ പാടിലലായിരു:ുതാനും).
അവെq പൂജയും മhറും കഴിയു:തുവെര ന?ൂരി എലലാം ക8ുംെകാ8്
വഴിയിൽ/െ: നി:ു. അെതലലാം കഴിuേ\ാൾ േദവി എണീhറ് അവിെടനി:ു
പുറെ\.ു ന?ൂരിയൂെട അടുJൽ വ:ു. അേ\ാൾ ന?ൂരി "അലലേയാ േദവി! ഈ
പറമാട/ിലും മhറും അവിെടെ:ഴുെ:dിയത് വലിയ ക‘മാണ്.
മ•ത•ാദികെളാ:ുമിലലാെത നീചനായ ആ പറയൻ പൂജിAതിെന അവിടു:ു
ൈകെJാdുകയും അവെq നിേവദയാംശെ/ അവിടു:നുഭവിJുകയും
െച‹ു:തു ക8ി.് എനിJ് വളെര വലലാെത േതാ:ി. ഇനി േമലാെല2ിലും
ഇ;െനയുdതിനു േപാകാതിരു:ാൽ െകാdാം" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ു േദവി
ചിരിAുംെകാ8് "അലലാ, അ;് ഇതുവെര എെq സവഭാവം നലലേപാെല അറിuി.ിലല,
അേലല? അേ;Jു മനഃശുUിയും ഭzിയും മതിയായി.ിലല. എെ:JുറിAു
ഭzിയുd എലലാവരും എനിെJാ:ു േപാെലയാണ്.ച¡ാലെന:ും
”ാ•ണെന:ുമുd വയതയാസം എനിJിലല. ഭzിയുdവർ ആരു വിളിAാലും
എനിJവിെട േപാകാതിരിJാൻ നിവൃ/ിയിലല. ഞാൻ മ•ത•ാദികെളJാൾ
ഗണിJു:ത് ഭzിെയയാണ്. ഈ ത/വം അറിuി.ിലലാ/ അേ;െട കൂെട
ഞാൻ വരു:ിലല. ഇനി അേ;•് എെ:Jാണാനും കഴിയിലല എ2ിലും
പതിവിൻ7കാരം ഭzിേയാടുകൂടി എെ: ഉപാസിAുെകാ8ിരു:ാൽ അ;ു
വിചാരിJു: കാരയെമലലാം ഞാൻ സാധി\ിAു തരികയും െച‹ാം" എ:രുളിെAc്
അവിെട/െ: അaർധാനവും െചcു. അതിൽ\ിെ: ന?ൂരി
മാംസച•ു€ുെകാ8ു േദവിെയ ക8ി.ിലല. േദവി അ7തയ•യായതിെq േശഷം
അധികകാലം അേbഹം ജീവിAിരു:ി.ുമിലല.
പുളിയാ?ിdി ന?ൂരിെയ മലയാള/ിൽ പല േദശ;ളിലും പല ജന;ളും ഇ:ും
കുടുംബപരേദവതയായി െവAാചരിAുവരു:ു8്. കർJിടമാസ/ിലും
തുലാംമാസ/ിലും മhറും പുളിയാ?ിdി ന?ൂരിJു െവdംകുടി െവ•ുക
എെ:ാരു കാരയവും പേലട/ും നട\ു8്. പുളിയാ?ിdി ന?ൂരിJു െവdംകുടി
7ാർ‰ിAാൽ സകല കാരയ;ളും സാധിJുെമ:ാണ് ചിലരുെട വിശവാസം.
സaതിയു8ാകാനായി.ും സ?/ു8ാകാനായി.ും ബാേധാപ›വ;ൾ,
േരാഗ;ൾ മുതലായവ മാറു:തിനായി.ു ന?ൂരിJു െവdംകുടി 7ാർ‰ിJ
പേലട/ും നട\ാണ്. േമാഷണം െതളിയിJു: വിഷയ/ിലാണെY ഇതു
7ധാനം. പുളിയാ?ിdി ന?ൂരിJു െവdംകുടി 7ാർഥിAാൽ െതളിയാ/
േമാഷണം േലാക/ിലിെലല:ാണ് ചിലർ പറയു:ത്. െവdംകുടി 7ാർഥിAാൽ

നാ†െ/ാ:ു ദിവസ/ിനകം േമാ‘ിAവൻ മാ\ു േചാദിAുെകാ8ു
േമാഷണെ/ാ8ി ഉടമ^െq പാദ/ി2ൽ െകാ8ുെച:ു നമxകരിJും.
അ;െന െചcിെലല2ിൽ ആ േമാ‘ാവും അവെq തറവാ.ിലുd എലലാവരും രzം
ഛർbിAു മരിJും. കാരയം സാധിAി.ു 7ാർഥന നട/ാെതയിരു:ാൽ േമാ‘ാവിെq
അനുഭവംതെ: ഉടമ^നും സിUിJും. പുളിയാ?ിdി ന?ൂരിയുെട സവഭാവം
കായംകുളം വാളുേപാെല ഇരുഭാഗ/ും മൂർAയുdതാണ്. ഇേbഹെ/േ\ാെല
ഉOമൂർ/ിയായി.ു േവെറ യാെതാരു മൂർ/ിയുമിലല എ:ി;െന പറയുകയും
വിശവസിJുകയും െച‹ു:വർ ഇJാല/ു ധാരാളമു8്. വളെരJാലം മുേ?
മരിAുേപായിരിJു: ഇേbഹെ/JുറിAുd ഭയഭzിവിശവാസബഹുമാന;ൾ
ഇJാലംവെര നിലനിൽJണെമ2ിൽ, ഇേbഹം ജീവിAിരു: കാല/് ഇേbഹ/ിെq
ദിവയതവ;ളും അ§ുതകർZ;ളും സാമാനയെമാ:ുമലലായിരു:ുെവ:ു
എലലാവർJും ഊഹിJാവു:താണ്.
ഇേbഹ/ിെq ഇലലം േകാഴിേJാ.ായിരു:ു എ:ും ഇേbഹം ചരമഗതിെയ 7ാപിചി.്
ഇേ\ാൾ അuൂറു സംവ„ര/ിൽ അധികമായിരിJു:ു എ:ുമാണ്
േക.ിരിJു:ത്.

ഐതിഹയമാല/കലലaാhറിൽ ഗുരുJൾ
േകാല/ുനാ.ുകാരനായ ഒരു ”ാ•ണൻ ആയുധവിദയ അഭയസിJണെമ:
ആOഹേ/ാടുകൂടി േകാഴിേJാ.ു വ:ുേചർ:ു. അവിെട അJാലെ/ മൂ:ാം
മുറ രാജാവ് വലിയ അഭയാസിയായിരു:തിനാൽ ഈ ”ാ•ണൻ അേbഹെ/
െച:ു ക8ു തെq ആOഹം അറിയിAു. രാജാവു സേaാഷസേമതം ”ാ•ണെq
അേപ•െയ സവീകരിAു. ഒരു സുമുഹൂർ//ി2ൽ ”ാ•ണൻ അഭയാസം
ആരംഭിJുകയും െചcു.
ഇ;െന ഒരു െകാലലം കഴിuേ\ാൾ ഒരു ദിവസം ഗുരുവായ രാജാവു ശിഷയനായ
”ാ•ണേനാട് "ഇേ\ാൾ അേ;\ിടിJാനായി എYേപർ വ:ാൽ
തടു/ുനിർ/ാ"െമ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ ”ാ•ണൻ "പതിനായിരം
േപരുവ:ാൽ ഒരു 7യാസവും കൂടാെത ഞാൻ തടു/ുനിർ/ാം" എ:ു/രം
പറuു. "അതുെകാ8ുമതിയായിലല. കുറAുകൂടി അഭയസിJണം" എ:ു പറuു
രാജാവു വീ8ും പഠി\ിAുെകാ8ിരു:ു. ”ാ•ണൻ അതിജാOതേയാടുകൂടി
പഠിAും െകാ8ു താമസിAു. അ;െന ഒരു െകാലലം കൂെട കഴിuേ\ാൾ വീ8ും
ഗുരു േമൽ7കാരം േചാദിAു. അേ\ാൾ "അ‹ായിരം േപരു വ:ാൽ
തടuുനിർ/ാം" എ:ു ”ാ•ണൻ പറuു. "ഇനിയും മതിയായിലല" എ:ു
പറuു പിെ:യും അഭയസി\ിAു.
ഇ;െന ഓേരാ െകാലലം കൂടുേ?ാൾ േമൽ7കാരം ഗുരു േചാദിJയും ശിഷയൻ
"ര8ായിരം േപെര/ടുJാം, ആയിരംേപെര/ടുJാം,
അuൂറുേപെര/ടുJാം" എ:ി;െന പറയുകയും െചcുെകാ8ിരു:ു.
അ;െന പ•8ുെകാലലം കഴിuേ\ാൾ "ഇേ\ാൾ എaു േതാ:ു:ു" എ:ു ഗുരു
േചാദിAു. "ഒരാൾ വ:ാൽ തടuുനിർ/ാെമ:ു േതാ:ു:ു8്" എ:ു ശിഷയൻ
ഉ/രം പറuു."ഇനിയും മതിയാെയ:ു േതാ:ു:ിലല. കുറAുകൂെട പഠിJണം"
എ:ു പറuു ഗുരു പിെ:യും പഠി\ിJയും ശിഷയൻ പഠിJുകയും
െചcുെകാ8ിരു:ു. ഈ ഗുരുശിഷയsാരുെട േമൽപറu
േചാേദയാ/ര;ൾെകാ8് അ†’ാനം അഹZതിെയ ഉ8ാJു:താെണ:ു
•‘മാകു:ു. ആദയം ”ാ•ണൻ നിേരാധനമാർഗ;ളലലാെത
പരാwമണൈവഷമയ;ൾ OഹിJാ—യും പി:ീട് അതുകൂെട OഹിAുതുട;ുകയും
െചcതുെകാ8ാണ് േമൽ7കാരം പറuത്.
ഇ;െന കുറAുകാലംകൂെട കഴിuേ\ാേഴJ് ഈ ”ാ•ണൻ ഒെരാ:ാaരം

അഭയാസിയായി/ീർ:ു. ഇനി പഠിAതു മതി എ:് അേbഹ/ിനുതെ:
േതാ:ി/ുട;ി. എ2ിലും ഗുരു സZതിAിലല. ശിഷയവ„ലനായ ആ രാജാവ്
"േപാരാ േപാരാ, െമ‹ു ക4ാകണം" എ:ു പറuുംെകാ8ു പിെ:യും
അഭയസി\ിAു.
ഇ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം ഈ ”ാ•ണൻ രാവിെല പതിവുd
അഭയാസവും കഴിuു േതAുകുളിJാനായി സർവാംഗം എ4യും േതAുെകാ8ു
പുറെ\.ു. ”ാ•ണൻ അവിെടയുd ഒരു മതിൽെJ.ിനക/ിരു:ാണ് എ4
േതAത്. ആ മതിൽെJ.ിൽനി:് പുറേ/Jിറ;ു:തിനുd വാതിൽJൽ
മതിൽJു പുറ/ായി.ു ര8ുവശ/ും ഓേരാരു/ർ ഓേരാ കുaവും
പിടിAുെകാ8ു നിÀJു:തിനും ”ാ•ണൻ വാതിൽJൽ വ:ിറ;ുേ?ാൾ
ര8ുേപരും ര8ുവശ/ുനി:ു െപെ.:ു കു/ു:തിനും ക†നെകാടു/ു
ര8ുേപെര ഗുരുവായ രാജാവു നിർ/ീ.ു8ായിരു:ു. രാജാവും അവിെട ഒരു
^ല/ു മറuിരു:ിരു:ു. ”ാ•ണൻ ഈ വിവരെമാ:ും അറിയാെത
പതിവുേപാെല വാതിൽJൽ വ:് പുറേ/Jിറ;ി. െപെ.:ു ര8ുവശ/ും
നി:ിരു: കുaJാർ ഓേരാ കു/ും െവAുെകാടു/ു. കു/ുെകാ8തിെq
േശഷേമ ”ാ•ണൻ കുaJാെര ക8ുdൂ. എ2ിലും ഉടെന അേbഹം
അവിെടനി:ു ചാടിJളuു. ഗുരുവായ രാജാവു െവളിയിൽ ഇറ;ിവ:ു
േനാJിയേ\ാൾ ര8ു കുa/ിെqയും അhറ/് എ4 പhറിയും ”ാ•ണെq
േദഹ/് െതാലിേപാലും മുറിയാെതയും ഇരിJു:തായും ക8ു. രാജാവു വളെര
സേaാഷിA്, "ഇതാണ് െമ‹് ക4ാകണം എ:ു പറയാറുdതിെq അർഥം. ഇനി
അഭയാസം മതിയാJാം" എ:ു ശിഷയേനാടു പറuു. "എലലാം അവിടുെ/ കൃപ"
എ:ു ശിഷയനും പറuു. രാജാവു േകാവിലകേ/Jും ”ാ•ണൻ
കുളിJാനുംേപാകയും െചcു. രാജാവ് ഇ7കാരം തെq 7ിയശിഷയെന
കുaംെകാ8് കു/ിAതു ശിഷയെq അഭയാസബലെ/ പരീ•ിJു:തിനായി.ും
ഇതുെകാ8ു തെq ശിഷയന് അപകടെമാ:ും പിണയുകയിെലല:ുd
നിpയമു8ായി.ും ആെണ:ുdതു 7േതയകം പറയണെമ:ിലലേലലാ. ക4ിൽ
എെa2ിലും േപാകു:തിനു െകാdാൻ തുട;ുേ?ാൾ എYയും േവഗ/ിൽ അതു
അടuുേപാകു:ുവേലലാ. അതുേപാെലയുd സവാധീനത
ശരീര/ിനുമു8ാകണെമ:താണ് "െമ‹ും ക4ാകണം" എ:ുdതിെq അർഥം.
അതയaം ഊേJാടുകൂടി കു/ിയ അതിനിശിത;ളായ കുa;ൾ തെq
േദഹ/ിൽ െകാ8തിെqേശഷം വിവരമറിuു െതാലിമുറിയു:തിനു മു?ായി
ചാടിJളയണെമ2ിൽ അേbഹ/ിനു എYമാYം
െമ…സവാധീനമു8ായിരിJണം.അേ\ാൾ അേbഹ/ിനു െമ‹ു ക4ാകണെമ:ു

ഗുരുവിനു8ായിരു: അഭി7ായം സഫലമായി എ:റികയാലാണ് ഗുരു "ഇനി
അഭയാസം മതിയാJാം" എ:ു സZതിAെത:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
”ാ•ണൻ പിെ:യും കുറAുകാലം ഗുരുസ:ിധിയിൽ താമസിAു
തനിJു8ായിരു: സേ˜ഹ;ൾ സകലവും തീർ/തിെqേശഷം യഥാശzി
ഗുരുദ•ിണയും കഴിA് അനുOഹവും വാ;ി അവിെടനി:ു പുറെ\.ു.
അനaരം അേbഹം ഓേരാ രാജയ;ളിൽ സ¢രിA് wേമണ കായംകുള/ു
െച:ുേചർ:ു. ആ രാജയം അ:ു തിരുവിതാംേകാേ.Jു േചർ:ി.ിലലായിരു:ു.
കായംകുള/ു രാജാവിെന െച:ുക8് അേbഹ/ിെq ക†ന7കാരം അവിടെ/
ൈസനയ;െള ആേയാധനവിദയ അഭയസി\ിAുെകാ8് കുറെuാരു ദിവസം അവിെട
താമസിAു. എ2ിലും അധികകാലം താമസിയാെത അവിടെ/ രാജാവിെq
നടപടികൾ അേbഹ/ിന് അY രസിJാ—യാൽ അേbഹം അവിെടനി:ു
െപാ•ളuു.
പിെ:യും പല^ല;ളിലും സ¢രിA് ഒടുJം അേbഹം അJാല/ു
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാJsാെരഴു:dി/ാമസിAിരു: പWനാഭപുര/ു
െച:ുേചർ:ു. അേ\ാൾ 933-ൽനാടുനീ;ിയ 7സിUനായ മാർ/ാ¡വർZ
മഹാരാജാവു നാടുവാഴു: കാലമായിരു:ു. അവിടു:് അവിടുെ/
ഭാഗിേനയനായ 973-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ രാമവർമ മഹാരാജാവിെന
ആയുധവിദയ അഭയസി\ിJു:തിനായി അേനകം അഭയാസികെള
വരു/ി\രീ•ിAി.ും േബാധിJാെത എലലാവെരയും പറuയAി.് ഇനി എaു
േവ8ൂ എ:ു വിചാരിAുംെകാ8ിരിJു: കാല/ാണ് ഈ ”ാ•ണൻ അവിെട
െച:ുേചർ:ത്.
”ാ•ണൻ അവിെട എ/ിയതിെqേശഷം മുഖം കാണിJണെമ:ാOഹിAു.
വിവരം തിരുമന€ിെല േസവകsാർ മുഖാaരം തിരുമന€റിയിAു. ഇേbഹം ഒരു
വലിയ അഭയാസിയാെണ:ുd വിവരംകൂെട തിരുമന€റിയിJണെമ:ും 7േതയകം
പറuിരു:ു. േസവകsാർ എലലാ വിവരവും തിരുമന€റിയിJുകയും െചcു.
പിേhറദിവസം പകൽ പ•8ു മണിJു തിരുമു?ാെക െചലലു:തിനു
ക†നയു8ായി. ”ാ•ണൻ ക†ന7കാരം പിേhറ ദിവസം പ•8ു
മണിയാകാറായേ\ാൾ േകാ.വാതിÀJൽ െച:ു. അേ\ാേഴJും മഹാരാജാവിെq
ക†ന7കാരം േകാ.വാതിലുകെളലലാം അട•ുകയും േകാ.•ക/ു
േകാ.മതിലിേനാടടു/് ഓേരാ തീ8ാമതി അകലേ/ാളമിട എലലാ ^ല/ും
വലിയ ആa;ൾ (ഒരാൾ െപാJ/ിലുd ഇരു?ാണികൾ) അടു\ിAടു\ിAു
തറ•ുകയും െചcിരു:ു. ”ാ•ണൻ േകാ.•ു ചുhറും നട:ു േനാJീ.് എലലാ

വാതിലുകളും അടAിരിJു:തായി കാണുകയാൽ ഇതു തെ:
പരീ•ിJാനാെണ:് അേbഹ/ിനു മന€ിലായി. ഉടെന അേbഹം അരയും
തലയും മുറുJി, വാളും പരിചയുെമടു/് പിടിA് താണുനി:ു ചില ചുവടുകൾ
വAി.ു േകാ.മതിലിെq മീെത അകേ/Jു ചാടി. അക/് ആa;ൾ
തറAിരിJുെമ:് അേbഹം വിചാരിAിരു:ിലല.ചാടിെ\ാ;ി േകാ.മതിലിെq
മീേതJൂടി അകേ/Jു െച:േ\ാഴാണ് കാലുകൾ നില/ു കു/ാനിടമിലലാെത
അടു\ിA് ആa;ൾ തറAിരിJു:ത് ക8ത്. ബുUിശാലിയും അഭയാസിയുമായ
അേbഹം േമൽഭാഗ/ു നി:ു താെഴ എ/ു:തിനു മു?ായി തŠകാേലാചിതമായ
ഒരു കൗശലം ആേലാചിAു നിpയിA് അ7കാരം െചcു. എ;െനെയ:ാൽ തെq
ൈകയിലു8ായിരു: പരിച മലർ/ി\ിടിA് ഒരാa/ിെq മീെത വAു കാലുകൾ
ര8ും ആ പരിച•ക/ു ചവി.ിയുംെകാ8ു െച:െചലവിെന ഒ:ിരു:ു.
അവിെടയിരു:ുെകാ8ും പിേ:ാJം ചാടി േകാ.മതിൽ െതാടാെത പുറ/ുവ:ു.
നിൽJുകയും െചcു. എ;െനയുd അഭയാസികൾJും ഒ:ു ചാടിയാൽ പിെ:
അവിെടനി:ു ചാടണെമ2ിൽ കാെലാ:് ഊ:ാെത നിവൃ/ിയിലലേലലാ.
അതിനാലാണ് അേbഹം അ;െന െചcത്.
”ാ•ണൻ േകാ.•ു പുറ/ു വ:തിെqേശഷം േകാ.വാതിൽJൽ
കാ/ുനി:ിരു: േശവുകJാേരാട് "എെ: ക†ിAേനവഷിെA2ിൽ ഞാനിവിെട
വ:ിരു:ു എ:ും േകാ.വാതിൽ അടAിരു:തിനാൽ അക/ു കടJുവാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെത മട;ിേ\ായി എ:ും അറിയിേAJണം" എ:ു പറu് അേbഹം
േപാകാൻ ഭാവിAു. അേ\ാൾ ഇെതലലാം േനാJിെJാ8ിരു: മഹാരാജാവ് വളെര
വിŸയേ/ാടും സേaാഷേ/ാടുംകൂടി ആളയAു. േകാ.വാതിൽ തുറ\ിAു
”ാ•ണെന തിരുമു?ാെക വരു/ിസേaാഷസേമതം തŠJാലം കുറെuാ:്
അരുളിെA—യും അJാല/ു ബാലയമായിരു: രാമവർമ രാജാവിെന
ആയുധാഭയാസം െച‹ിJു:തിനായി ക†ിJുകയും െചcു.
ഇ7കാരം ”ാ•ണൻ രാജഗുരുവായി/ീരുകയാൽ അേbഹ/ിെq തറവാെ.•ു
"ഗുരുJൾ" എെ:ാരു ^ാനവും കരെമാഴിവായി.് അേനകം വRുJളും
ക†ിAുെകാടു/ു. "കലലaാhറിൽ" എ:ുdത് ഈ ”ാ•ണെq സവേതയുd
ഭവനേ\രാണ്. കലലാaാhറിൽഗുരുJെള ”ാ•ണർ മുതലായവർ ഇ:ും
ഗുരുJെള:ും ശൂ›ർ മുതലായവർ ഗുരുJള‡ൻ എ:ുമാണ് പറയു:ത്.
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാJsാർ തിരുവനaപുര/ു തെ: ^ിരമായി
എഴു:dി/ാമസിAു തുട;ിയേ\ാൾ ഗുരുJളുെട താമസവും
തിരുവനaപുര/ായി. അവിെട അേbഹ/ിന് അേനകം ^ാനമാന;ൾ
ക†ിAുെകാടു/തുകൂടാെത പതിവായി\ാർJു:തിന് ഒരു മഠവും ക†ിAു

പണിയിAുെകാടു/ു.
ഇ7കാരം അേനകം ^ാനമാന;ളും രാജസ:ിധിയിൽനി:ു പലവിധ/ിലുd
ആദായ;ളും കരെമാഴിവായി വളെര വRുJളും കി.ിയതിെq േശഷം ഗുരുJൾ
േകാല/ുനാ.ിൽനി:് തെq കുടുംബം മുഴുവനും ഇവിെട വരു/ി, സവജന;ൾ
അധികമുd തിരുവലലായിൽ ഒരു ഭവനമു8ാJി കുടുംബെ/ അവിെട
^ിരതാമസമാJി.
ഇേ\ാഴും കലലaാhറിൽ ഗുരുJളുെട കുടുംബ/ിൽ ഒരു •യവും ബാധിAി.ിലല.
അവർ നലല ധനവാsാരായി.ു തെ: ഇരിJു:ു. അവർJു തിരുവനaപുര/ു
രാജസ:ിധിയിലുd ^ാനമാന;ൾJും ബഹുമാന/ിനും ഇJാലം വെര
കുറവു വ:ി.ിലല. ഇേ\ാഴും മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് പൂജെയടു\ിന്
വിദയാരംഭ/ിനായി പൂജ\ുരയിൽ എഴു:dുേ?ാൾ ഗുരുJൾJു ഗുരുദ•ിണ
െച— പതിവാണ്. ഇJാല/ു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാJsാർJ്
ആേയാധനവിദയാഭയാസം ആവശയമലലാ/തിനാൽ അത് െച‹ാറുമിലല. ഇേ\ാൾ ഉd
ഗുരുJsാർJ് ഈ വിദയ അറിuുകൂടാ. എ2ിലും ഈ രാജവംശ/ിെq
കളരി^ാനം ഇ:ും വഹിJു:ത് കലലaാhറിൽ ഗുരുJൾ തെ: ആണ് .
സാ•ാൽ ഗുരുJളുെട ശിഷയസാമർഥയ/ിെq ദൃ‘ാa;ളായി.് അേനകം
കഥകളു8്. വിRരഭയ/ാൽ അവെയലലാം ഇവിെട വിRരിJു:ിലല. എ2ിലും
ചുരുJ/ിൽ ഒരു കഥ പറയാം.
973-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ രാമവർമ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിേലJ് ഏകേദശം
വാർUകയമായതിെq േശഷം നട/ിയതായ 967-ആമാ8െ/ മുറജപJാല/്
തിരുവനaപുര/ു കൂടിയിരു: അസംഖയം ”ാ•ണരുെട കൂ./ിൽ
അഭയാസികളായി.ും ചിലരു8ായിരു:ു. തിരുമന€ുെകാ8് നലല
അഭയാസിയായിരു:തിനാൽ അഭയാസികളായി.ുdവരുെട േപരിെലാെJ അവിേടJ്
വളെര 7തിപ/ിയു8ായിരു:ു. അതിനാൽ അഭയാസികളായി.ുdവെര ഒെJ
തിരുമു?ാെക വരു/ി വലലതുെമാെJ ക†ിAു സZാനിJയും പതിവായിരു:ു.
സാ•ാൽ ഗുരുJളുെട കാലം ഇJാല/ിനു വളെരമുെ? കഴിuുേപായിരു:ു
എ:ുdതു പറേയ8തിലലേലലാ.
ഇ;െനയിരിJു: കാല/് ഒരു ദിവസം "മു8യൂര്" എ:ു ഭവനേ\രുd
അഭയാസിയായ ഒരു ”ാ•ണൻ കൗപീനം മാYം ധരിA് എ4യും േതAുെകാ8്
കുളിJാനായി പWതീർ‰Jെര നിൽJുേ?ാൾ വൃUനായ ഒരു വിരു/ിJാരൻ
നായർ ഒരു െന•ുടവും തലയിൽവAുെകാ8് അതിേല കട:ുേപായി. ആ നായരുെട
ക•/ിൽ ഒരു നലല വടിയിരിJു:തുക8് ഈ ”ാ•ണൻ "എടാ ആ വടി

എനിJു തരാേമാ?" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ നായർ "അവിേടJു
െചറു\മാണേലലാ. വടി വയ€ായ എനിJു േവ8തേലല?" എ:ു േചാദിAു. "നീ േവെറ
ഒ:ു8ാJിേJാ" എ:ു ”ാ•ണൻ പറuു. "അത് അവിേടJാകാമേലലാ" എ:ു
നായർ പറuു. അേ\ാൾ ”ാ•ണൻ "നീ ത:ിെലല2ിൽ വടി ഞാൻ േമടിJും"
എ:ു പറuു. ഉടെന നായർ "എ:ാല;െനയാവെ." എ:ു പറuു
നട:ുതുട;ി.”ാ•ണൻ പി:ാെല െച:ു നായരുെട ക•/ിലിരിJു:
വടിയുെട അhറ/ു പിടിAു വലിAു. ഒരു ൈകെകാ8ു പിടിAുവലിAി.ു വരാ—യാൽ
ര8ുൈകെകാ8ും മുറുെക പിടിAു വളെര ശzിേയാടുകൂടി പുറേകാ.ു വലിAു.
എ:ി.ും വടി കി.ിയിെലല:ുതെ:യുമലല, വടി നായരുെട ക•/ിൽ ഇരു:
^ല/ുനി:ു കടുകിടെയ2ിലും മാറുകയാകെ. നായരുെട നട\ിനു
സവ†െമ2ിലും താമസം സംഭവിJുകയാകെ. െചcിലല. എ:ി.ും ”ാ•ണൻ ഒഴിAു
േപാകു:ിെലല:ു ക8േ\ാൾ നായർ അവിെടനി:ുെകാ8് വല/ൂ.് ഒ:ു
വ./ിൽ ചുhറി/ിരിuി.ു േനെര ഉ„വമഠ/ിേലJു നട:ുതുട;ി. അേ\ാൾ
”ാ•ണൻ എaുെകാേ8ാ വടിയിേsൽ പിടിAിരിJു: പിടു/ം വി.ുംെവAു
േപാരാൻ പാടിലലാെതയായി/ീർ:ു. അതിനാൽ അേbഹം മു8ുടുJാെത,
എ4യും േതAുെവയിലുംെകാ8ു വടിയുെട അhറ/ു പിടിAുംെകാ8ു നായരുെട
പി:ാെലതെ: േപായി. നായർ ഉ„വമഠ/ിൽ െച:ു െന•ുടം
താെഴയിറJിെവA് അവിെട നി:ു. വടിയുെട അhറ/് പിടിAുംെകാ8്
”ാ•ണനും അവിെട നിലയായി. നായർ െനെ‹ലലാം അളേ:†ിA് പhറുചി.ി
വാ;ിAു കഴിuേ\ാേഴJും ഈ വർ/മാന;െളലലാം എ;െനേയാ
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8റിu് ഈ നായെര വിളിAു തിരുമു?ാെക
െകാ8ുെചലലുവാൻ ക†നയായി. ഉടെന ഒരു ഹരിJാരൻ വ:ു പറയുകയാൽ
നായർ െകാ.ാര/ിേലJു നട:ുതുട;ി. വടിവി.ുംെവAു േപാരാൻ
നിവൃ/ിയിലലാ—യാൽ പി:ാെല ”ാ•ണനും േപായി. തിരുമു?ാെക െച:േ\ാൾ
"േഹ!മു8യൂര് എaാ ഇ;െന?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. അേ\ാൾ ”ാ•ണൻ
വളെര ലŽിAു എ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ. താെനാരഭയാസിയും
െചറു\Jാരനുമായി.് ഇ;െന ഒരപകട/ിലകെ\.ു വൃUനായ ഒരു നായരുെട
പി:ാെല മു8ുമുടുJാെത തിരുമു?ാെക െചലലു:തിനു സംഗതിയായേലലാ എ:ു
വിചാരിAു ലŽയും വയസനവും സഹിJവ‹ാെതയായി.് എÆാൻ
കരuുതുട;ി.അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് "ആ സാധു ”ാ•ണെന വിേ.•ൂ"
എ:ു ക†ിAു. ഉടെന നായർ "അടിയൻ" എ:ു പറu് അവിെട നി:ുംെകാ8്
ഇട/ൂ.് ഒ:ു തിരിuു. അേ\ാൾ ”ാ•ണെq പിടിവി.ു. "ഇനി േവഗം േപായി
ഊണു കഴിAുവരൂ" എ:ു ക†ിAു.

”ാ•ണൻ േപാവുകയും െചcു. നായർ ”ാ•ണേനാടു െചc 7േയാഗം
തിരുമന€ിേലJും അറിയാമായിരു:ു. എ2ിലും അതു സാധാരണJാരായ
അഭയാസികൾJ് അറിuുകൂടാ/തായിരു:തിനാൽ ഈ നായർ
സാമാനയനെലല:ും ഈ നായെര ക8േ\ാൾ/െ: അയാള് എവിെടെവേAാ താൻ
മുെ?ാരിJൽ ക8ി.ുെ8:ും തിരുമന€ിൽ േതാ:ുകയാൽ "നീ
എവിടു/ുകാരനാണ്, ആരാണ്" എെ:ാെJ ക†ിAു േചാദിAു. അേ\ാൾ നായർ
െതാഴുതുംെകാ8ു താെഴ വരു: 7കാരം വിനയപൂർവം അറിയിAു.
"അടിയൻ കായംകുള/ുകാരൻ ഒരു ശൂ›നാണ്. തിരുമന€ിെല വിരു/ിJാരിൽ
ഒരുവനാണ്. ഇവിെട മുറജപമടിയaിരം വക•ു െനേ‹ൽ\ിJനായി
വിടെകാ8താണ്. ക†ിA് അടിയെനJുറിA് ഓർJാനിടയു8്". ഇYയും േക.േ\ാൾ
തിരുമന€ിേലJ് ഓർZയു8ായി. എ2ിലും സംഗതി അയാെളെJാ8ുതെ:
പറയിJാനായി "ഓർJാനുd കാരണെമaാണ്" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. അേ\ാൾ
നായർ, "തിരുമന€ുെകാ8് കായംകുളം പിടിJാനായി എഴു:dിയകാല/ു
േകാ.•ു മീെത കുതിരെയ ചാടിAേ\ാൾ കുതിര ഒരു െവ.ു െകാdുകയാൽ േകാ.•ു
പുറേ/Jു വീഴുകയും തിരുേമനി േകാ.•കേ/Jു ചാടുകയും െചcതു
തിരുമന€ിൽ ഓർമയു8ായിരിJുമേലലാ. അ:ു െകാ/ള/ിൽ ഒളിAിരു:ു
കുതിരയുെട കാൽ െവ.ിയത് അടിയനാണ്. ആ സമയം ക†ിA് അടിയെന
ക8ി.ു8േലലാ" എ:റിയിAു. "ശരി, ഇതും നമുJ് ഓർമയു8്. നിെ:
ക8േ\ാൾ/െ: നമുJ് മന€ിലായി. എ2ിലും േചാദിAു എേ: ഉdൂ. നീ
കായംകുളം രാജാവിെq ഒരു ൈസനികൻ ആയിരു:ു അേലല?" എ:ു ക†ിAു. നായർ
"അടിയൻ" എ:റിയിAു. തിരുമന€ുെകാ8് "എ:ി.ിേ\ാൾ ഇവിെട
െന…ചുമടുംെകാ8ുവ:െതaാണ്" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. നായർ, "അ:്
അടിയെq കരിJാടി അതായിരു:ു. ഇ:് അടിയെq കരിJാടി ഇതാണ്"
എ:റിയിAു. മഹാരാജാവ് സേaാഷിA്, "ശരി അ::ു തി:ു: േചാറിെq ന˜ി
കാണിJു:തു പുരുഷധർZമാണ്. ഇ;െനതെ: േവണം" എ:ു ക†ിAു.
പിെ:യും തിരുമന€ുെകാ8ും ആ നായരുംകൂടി വിദയാഭയാസസംബkമായും
മhറും കുറേuാരു േനരം സംഭാഷണം െചcു. അേ\ാൾ നായരും സാ•ാൽ
ഗുരുJളുെട ശിഷയനാെണ:ു മന€ിലാവുകയാൽ അയാെളJുറിAു വിേശഷിAും
തിരുമന€ിൽ ഒരു സേaാഷമു8ായി. ത;ളുെട സതീർഥയsാെരJുറിA് ഒരു
7േതയകേrഹം എലലാവർJും ഉ8ാകു:താണേലലാ.ഉAതിരിuു വീ8ും
വരാെമ:ു ക†ിA് അേ\ാൾ നായെര പറuയAു.
ഉAതിരിuേ\ാൾ അഭയാസികളായി.ുd ”ാ•ണെരലലാം തിരുമു?ാെക എ/ി.
ആ കൂ./ിൽ മു8യൂര് എ: ”ാ•ണനും ഉ8ായിരു:ു. കായംകുള/ുകാരൻ

നായരും വ:ുേചർ:ു. അേ\ാൾ അവിെട അ¡ാകൃതിയായി.് ഒരു വലിയ
ഇരു?ുക.ി കിട\ു8ായിരു:ു. "ഇത് ആർെJ2ിലും എടു/ു െപാJാേമാ?"
എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. ഇതുേക.് അഭയാസികളായി.ുd ഓേരാ ”ാ•ണൻ െച:്
എടു/ുേനാJി. ആ ക.ിെയാ:് ഇളJാൻേപാലും ആർJും കഴിuിലല. ഒടുJം
മു8യൂര് ”ാ•ണൻ മുേ.ാളം െപാJി. പിെ: നായെരടു/് അരേയാളം െപാJി.
പിെ: അെതടുJാൻ ആരുമു8ായിരു:ിലല. ഒടുJം തിരുമന€ുെകാ8്
"നമുJിേ\ാൾ വാർUകയംെകാ8ു •ീണമായി. എ2ിലും ഒ:ു
പരീ•ിAുേനാJാം" എ:ു ക†ിAുെകാ8്
െചെ:ടു/് കഴുേ/ാളം െപാJി "വിദയാഭയാസകാല/് ഇെതടു/്
ദിവസംേതാറും ആയിരം 7ാവശയം വീതം തല•ുമീെത െപാJി പുറേകാ.ിടാറു8്.
ഇേ\ാൾ ഒ:ും വ‹ാെതയായി" എ:ും ക†ിAു. വളെര വയ€ും •ീണവുമായ
തിരുമന€ുെകാ8് എടു/ുെപാJിയ ഇരു?ുക.ി െചറു\Jാരായ ത;ൾJ്
ഒ:ിളJാൻേപാലും കഴിuിലലേലലാ എ:ു വിചാരിA് അഭയാസികെള:
നാടയേ/ാടുകൂടി അവിെട കൂടിയിരു:വെരലലാം ലŽിAുേപായി.
കായംകുള/ുകാരൻ നായർJ് സബഹുമാനം അേനകം സZാന;ൾ
ക†ിAുെകാടൂ/തു കൂടാെത, ആജീവനാaം അനുഭവിAു അയാൾJുd
വിരു/ിവRു ഊഴിയംകൂടാെത െകാdു:തിനും ക†ിAതിനും പുറേമ 7തിമാസം
കുേറ പണം അടു/ൂണായി.ും ക†ിAു പതിAുെകാടു/ു. ഗുരുJളുെട
ശി•ാസാമർഥയം നിമി/ം രാമവർമ മഹാരാജാവിനു സിUിA അഭയാസബലം
ചരിY7സിUമായി.ുdതാകയാൽ അധികം വിRരിJണെമ:ിലല. എ2ിലും
അവിടു:ു വിദയാഭയാസം െചcുകഴിuയുടെന ഉ8ായ ഒരു സംഗതി മാYം
പറയാം. തിരുമന€ുേകാ8് ഗുരുJളുെട അടുJൽ വിദയാഭയാസം തുട;ി കുറAു
കഴിuേ\ാൾ മുതൽ അവിടുെ/ മാതുലനായ മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ്,
േകാഴിേJാ.് രാജാവ് ഗുരുJളുെട അഭയാസകാല/് േചാദിAതുേപാെല
േചാദിJയും ഗുരുJൾ അ:ു പറuതുേപാെല പതിനായിരം േപെര
തടുJാെമ:ും അ‹ായിരം േപെര/ടുJാെമ:ുെമാെJ തിരുമന€ുെകാ8്
ഉ/രം അറിയിJയും െചcുെകാ8ിരു:ു. ഒടുJം അഭയാസം ഒ.ു കഴിuതിെq
േശഷം ഒരു ദിവസം മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ് പWനാഭപുരം െകാ.ാര/ിൽ
മാളികയിൽ എഴു:dി നിÀJു: സമയം രാമവർമ മഹാരാജാവ് മാളികയിേലJു
േകാവണിയിൽJൂെട കയറിെA:ു. അേ\ാൾ മാർ/ാ¡വർമ മഹാരാജാവ്
േകാവണി വതിÀJൽ ഒരു വശേ/Jു മാറി, ഒളിAുനിൽJുകയായിരു:ു.
രാമവർമമഹാരാജാവിനു തെq മാതുലൻ നിൽJു:തു കാണാൻ പാടിലലായിരു:ു.
അവിടു:ു േകാവണിയിൽJൂെട കയറി ഒ.ു മുകളിലായ സമയം മാർ/ാ¡വർമ

മഹാരാജാവു തെq ക‹ിലിരു: പdിവാൾെകാ8ു രാമവർമ മഹാരാജാവിെq
കഴു/ു േനാJി ഒരു െവ.ുെകാടു/ു. െവ.ു കഴു/ിൽ െകാ8തിെq േശഷേമ
രാമവർമ മഹാരാജാവ് അറിuുdൂ. എ2ിലും അവിടു:ു െതാലി മുറിയു:തിനു
മു?ായി ആ േകാവണി\ടിയിൽ താണിരു:ുകളuു. െവ.ു െകാ.ാരമാളികയുെട
ഒരു കഴുേJാലിനു
െകാdുകയാൽ കഴുേJാൽ മുറിuുേപായി. ഉടെന ഗുരുJൾ അവിെടെയ/ി,
"അവിടു:് ഈ കഠിന7വൃ/ി െചcെതaാെണ":് േചാദിAു. അേ\ാൾ
മാർ/ാ¡വർമ മഹാരാജാവ് "ഒ:ുമിലല. ഉ4ിയുെട വിദയാഭയാസം കഴിയാറായേലലാ.
അയാൾ വലലതും പഠിAി.ുേ8ാ എ:ു പരീ•ിAുേനാJുകയായിരു:ു.
ഇ7കാരമുd ചതി7േയാഗ;ൾ ശYുJളിൽനി:ു സാധാരണയായി
സംഭവിJാവു:താണ്. അതിൽ നി:് സവാWര• െച‹ാൻ കഴിയാ/വർ ഈ
വംശ/ിൽ ജീവിAിരു:ി.ു 7േയാജനമിലല. അതിനു കഴിയു:വനാെണ2ിൽ
ഇതുെകാ8ു ൈവഷമയം ഒ:ും വരാനുമിലലേലലാ എ:ു വിചാരിA് അ;െന
െചcതാണ്" എ:ു ക†ിAു. "എെq ഗുരുനാഥെq അനുOഹം െകാ8് എെq
അടുJൽ പഠിJു:വർJ് ഇ7കാരമുd 7േയാഗ;ളിെലാ:ും അപകടം
പhറുെമ:ു േതാ:ു:ിലല" എ:ു ഗുരുJൾ അറിയിAു.
േമ†റu7കാരം അേനകം പരീ•കൾ കഴിuതിെq േശഷമാണ്
മാർ/ാ¡വർമ മഹാരാജാവ് തെq ഭാഗിേനയെന കായംകുളം മുതലായ
യുU;ൾJു തേ:ാടുകൂടി െകാ8ുേപാവുകയും ചില സമയ;ളിൽ തനിAു
പറuയ•ുകയും െചcു തുട;ിയത്. ശിഷയsാരുെട േയാഗയത ഗുരുJsാരുെട
േയാഗയത•ു ദൃ‘ാaമാകയാൽ രാമവർമ മഹാരാജാവിനു സിUിA ൈവദ¯യെമലലാം
ഗുരുJളുെട ശി•ാൈനപുണയ/ിൽനി:ു8ായതാെണ:ു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.

ഐതിഹയമാല/േകാല/ിരിയും
സാമൂതിരിയും
പെ8ാരിJൽ േകാലസവരൂപ/ി2ൽ രാജാവ് േകാഴിേJാ.ു സാമൂതിരിരാജാവിെന
കാണാനായി വ:ിരു:ു. അ:ു ര8ുേപർJും രാജയാധിപതയമുd കാലമാണ്.
തZിൽ ക8ാൽ ര8ുേപരും പുറേമ ഭംഗിJു വളെര േrഹം ഭാവിJുകയും
പര•രം അേ;ാ.ുമിേ;ാ.ും േപാവുകയും വരികയുെമാെJ പതിവു8ായിരു:ു.
എ2ിലും ഉdിൽ പര•രം മ„രവും ആേ•പവും ധാരാളമായിരു:ു.
േകാലസവരൂപ/ി2ൽ രാജാവ് ഇേ;ാ.ു വ:ിരിJു: ^ിതിJ് േവ8തുേപാെല
സŠJരിJാuാൽ ലൗകിക/ിനു േപാരേലലാ എ:ു വിചാരിA് അേbഹെ/
സാമൂതിരിരാജാവ് യഥാേയാഗയം സŠകരിAു. ഊണു കഴിuു ര8ുേപരുംകൂടി
ൈസവരസലലാപം െചcുെകാ8ിരിJുേ?ാൾ േകാലസവരൂപ/ി2ൽ രാജാവ് അക/്
നിരൂപിAുെകാ8ു േനരംേപാെJ: ഭാവ/ിൽ "സാമൂരി കു/ുേമാ?" എ:ു
േചാദിAു. (സാമൂതിരി എ:ുdത് േലാപിAു "സാമൂരി" എ:ും പറയാറു8േലലാ).
സാമൂരി എ:ാൽ ഒരു മാതിരി മൂരി (കാള) എ:ുd അർഥ/ിലാണ്
േകാലസവരൂപ/ി2ൽ രാജാവ് േചാദിAത്. ഇതുേക.് സാമൂതിരി\ാട് " േകാല/ിരി
ക/ുേമാ?" എ:് അേ;ാ.ും േചാദിAു. േകാലസവരൂപ/ി2ൽ രാജാവിെന
"േകാല/ിരി" എ:ും പറയാറു8േലലാ. ഇതു േക.് േകാലസവരൂപ/ി2ൽ രാജാവ്
"േകാല/ിരി ചിലേ\ാൾ ക/ിേയJും, സൂ•ിJണം" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ
സാമൂതിരി\ാട് "േകാല/ിരി ക/ിയാൽ സാമൂരി കു/ുകയും െച‹ും" എ:ു
പറuു. ഇ;െന അേനകം േനരേ?ാJുകളും പറuുരസിAിരു:തിെq േശഷം
േകാലസവരൂപ/ി2ൽ രാജാവ് സേaാഷഭാവ/ിൽ േപാവുകയും െചcു.
പിെ: വളെരJാലം കഴിuതിെq േശഷം േകാലസവരൂപ/ി2ൽ രാജാവ്
വിേശഷമാതിരിയിൽ പണികഴി\ിAി.ുd ഒരു െപ.ി താേJാേലാടുകൂടി ഒരു ഭൃതയൻ
വശം സാമൂതിരി\ാ.ിേലJു െകാടു/യAു. ആ െപ.ിJക/ു െവടിമരു:ു
നിറAിരു:തുകൂടാെത െപ.ി തുറ:ാലുടെന െവടിമരു:ിനു തീപിടിAു െപ.ി
തുറJു: ആളുെട മുഖവും േദഹവുെമലലാം ക/ിേ\ാക/Jവ4ം ഒരു സൂYവും
പhറിAിരു:ു. "േകാല/ിരി ക/ുേമാ?" എ:ു സാമൂതിരി\ാടു മു?ു
േചാദിAിരു:തിനു ഒ:ു ക/ിJണെമ:ുd വിചാരേ/ാടുകൂടിയാണ് ഈ ചതി
7േയാഗിAെത:് പറേയ8തിലലേലലാ. ഭൃതയൻ െപ.ി താേJാേലാടുകൂടി
സാമൂതിരി\ാ.ിെല അടുJൽ െകാ8ുെച:ു െകാടു/്, േകാലസവരൂപ/ി2ൽ

രാജാവിെq സZാനമാെണ:ുd വിവരം അറിയിAു. ഇതു േക.േ\ാൾ
സാമൂതിരി\ാട്, "ഇേ\ാൾ േകാല/ിരിരാജാവ് നമുെJാരു സZാനം
അയAുതരാനുd സംഗതി എaായിരിJും? ഇെതെa2ിലും
ചതിയായിരിJാേനയിടയുdൂ. "േകാല/ിരി ക/ുേമാ" എ:ു നാം േചാദിAതിനും
"ചിലേ\ാൾ ക/ിേയJും, സൂ•ിJണം" എ:ാണേലലാ മറുപടി പറuി.ുdത്.
അതിനാൽ ഈ െപ.ിJക/് എെa2ിലും ക/ു: സാധനമായിരിJണം.
അതുെകാ8് ഈ െപ.ി െവd/ിൽ മുJീ.ു േവണം തുറJാൻ. അെലല2ിൽ
അബUം പhറിേയJും" എ:ു വിചാരിA് െപ.ി െവd/ിൽ മുJിെയടു/ു
െകാ8ുവരുവാൻ തെq ഭൃതയsാേരാടു ക†ിAു. ഭൃതയsാർ െപ.ിെയടു/ു
െകാ8ുേപായി മുJിെJാ8ുവ:ു. സാമൂതിരി\ാട് െപ.ി തുറ:ു. െപ.ിJക/്
െവdംേകറി െവടിമരുെ:ലലാം നനuുേപായതിനാൽ തീ ക/ുകയും അബUം
പhറുകയുെമാ:ുമു8ായിലല. ഈ സംഗതികെളലലാം േകാല/ിരി രാജാവിെq
ഭൃതയsാർ തിരിAുെച:് അേbഹ/ിെq അടുJൽ അറിയിJുകയും െചcു. തെq
7േയാഗം പhറിയിലലേലലാ എ:ു വിചാരിAു േകാല/ിരിരാജാവിനു വളെര
കു¨ിതമു8ായി എ:ുdതു പറേയ8തിലലേലലാ.
പിെ: കുറAുകാലം കഴിuതിെqേശഷം സാമൂതിരി\ാടും േമൽ7കാരം ഒരു െപ.ി
തെq ഭൃതയsാർ മുഖാaരം േകാല/ിരിരാജാവിനു സZാനമായി െകാടു/യAു.
ആ െപ.ി േകാല/ിരി രാജാവിെq അടുJൽ എ/ിയേ\ാൾ അേbഹം,
"നാമേ;ാ.ു െചcതിനു പകരം ഇതും ഒരു ചതി7േയാഗമായിരിJണം. നാം
െകാടു/യA െപ.ി സാമൂതിരി െവd/ിൽ മുJിയി.ാണേലലാ തുറ:ത്.
അതുേപാെല ഈ െപ.ിയും െവd/ിൽ മുJിയി.ുേവണം തുറJാൻ. അെലല2ിൽ
വലല അബUവും പhറിേയJും" എ:ി;െന വിചാരിAു െപ.ി െവd/ിൽ മുJി
തുറ:ു േനാJിയേ\ാൾ അതിൽ നിറെയ കട:ൽJൂടുകളായിരു:ു
നിറAയAിരു:ത്. െപ.ിJക/ു െവdം േകറിയേ\ാേഴJും കട:ലുകൾ
അതിേകാപേ/ാടുകൂടി ഇളകിവശായി. ആ സമയ/ാണ് േകാല/ിരി രാജാവു
െപ.ി തുറ:ത്. പി:െ/Jഥ പറയണെമ:ിലലേലലാ. കട:ലുകളുെട
കു/ുെകാ8ു േകാല/ിരിരാജാവിനു നിവൃ/ിയിലലാെതയായി. അേbഹം
ഇതിലധികം വിഷമിേJ8തിലല. അേനകമാളുകൾകൂടി കട:ലുകെള അടിAും
തീെവAും ചു.ും മhറും നശി\ിA് രാജാവിെq 7ാണെന ര•ിAു എ:ു പറuാൽ
മതിയേലലാ.

ഐതിഹയമാല/പാ8?റ?/ു
േകാടൻഭരണിയിെല ഉ\ുമാ;
ഈ ഉ\ുമാ; വളെര 7സിUമായി.ുdതാെണ2ിലും ഇതിന്
അനനയസാധാരണമായ ഈ വിേശഷമു8ാകുവാനുd കാരണവും േമ†റu
ഭരണിയുെട ആഗമവും േക.ി.ുdവർ അധികമുെ8:ു പറയു:ിലല. അതിനാൽ
അവെയ ചുരുJ/ിൽ ചുവെട വിവരിJു:ു. പാ8?റ?/ു ഭ.തിരിയുെട ഇലലം
”ി.ീഷിലാണ്. ഇേ\ാൾ അവിെട സാമാനയം ധനപു‘ിയുെ82ിലും ആ തറവാടു
മുെ?ാരു കാല/് വളെര ദാരിദŒയം ഉdതാരു:ു . നിതയവൃ/ിJുേപാലും
യാെതാരു നിവൃ/ിയുമിലലാെത വളെര വിഷമിAുെകാ8ാണ് ഇരു:ിരു:ത്.
അ;െനയിരിJു: കാല/് ചീന/ുകാരൻ ഒരു ക\ൽJAവടJാരൻ അവെq
ക\ലിൽ വിലപിടിA അേനകം സാമാന;ൾ കയhറിെJാ8ു കAവട/ി:ായി
പുറെ\.ു. ൈദവഗതയാ മേധയമാർഗം ആ ക\ൽ ഉടuുേപായതിനാൽ
അതിലു8ായിരു: മിJ സാധന;ളും ന‘െ\.ുേപായി. ക\ലിലു8ായിരു:
അേനകം ജന;ളും ചരമഗതിെയ 7ാപിAു. ചിലെരലലാം പേ/മാരികളിലായി.ും
നീaിയും മhറും കര•ു കയറി ര•െ\.ു. ആ കൂ./ിൽ ക\ലിെq ഉടമ^നും ഒരു
പേ/മാരിയിൽ കയറി ൈകവശം കി.ിയ പ/് ചീനഭരണികളും അതിൽ കയhറി ഒരു
വിധം കര•ടു/ു ക8 ഒരു ഗൃഹ/ിേലJു െച:ു. അതു സാ•ാൽ
പാ8?റ?/ു ഭ.തിരിയുെട ഇലലമായിരു:ു. അ:് ആ ഇലലം വളെര െചറിയതും
ഉdതുതെ: പഴJംെകാ8ും സാമാനയംേപാെല െക.ി സൂ•ിJാ—യാൽ
വീണിടിuും മഹാേമാശമായിരു:ു.
ഈ കAവടJാരൻ മുhറ/ു െച:് നി:ുെകാ8് "ഇവിെട ആരാ ഉdത്?
ഇവിെടെയാ:ു കാണെ." എ:് ഉറെJ വിളിAുപറuു. അേ\ാൾ അവിെട
ഗൃഹ^നായ ഭ.തിരിJും അaർജന/ിനും നാല¢ു കിടാ;ൾJും കൂടി
ഇരുനാഴി അരിയി.ു കuിെവAു8ാJി, ഗൃഹ^ൻ കuി കുടിJാനായി
ഇരിJാൻ ഭാവിJയായിരു:ു. കAവടJാരൻ വിളിJു:തുേക. ഉടെന ഭ.തിരി
പുറേ/Jു വ:ു. അേ\ാൾ കAവടJാരൻ "ഞാൻ ചീന/ുകാരനായ ഒരു
ക\ൽJAവടJാരനാണ്. എെq ക\ൽ േചതംവ:ുേപായി. കൂെടയു8ായിരു:
േവലJാരും ഒെJ മരിAുേപായി. ഞാൻ ഭ•ണം കഴിAി.ു േനരേ/ാടുേനരം
കഴിuിരിJു:ു. അതിനാൽ എനിJു ഭ•ി\ാൻ വലലതും ത:ാൽ െകാdാം"
എ:ു പറuു. ഇ7കാരം ആ കAവടJാരെq ദീനവചന;െള േകൾJുകയും

പാരവശയെ/ കാണുകയും െചcി.് ആർ›മാനസനായി ഭവിA ആ ഭ.തിരി ഉടെന
അകേ/Jുേപായി ആ ഉ8ായിരു: കuി എടു/ുെകാ8ുവ:്
കAവടJാരനു വിള?ിെJാടു/ു. കAവടJാരൻ കuികുടി കഴിuതിെq
േശഷം ഭ.തിരിേയാട് "അവിടു:് ഇേ\ാൾ എനിJ് കuി തേ: ഉdൂ എ:ു
വിചാരിേJ8. ഇതുെകാ8് എെq 7ാണര• െച—യാണ് െചcത്. ഈ
കuിയുെട സവാദ് ഞാൻ ച/ാലും മറJു:തലല. ഈ ഉപകാര/ിനു തJതായ
7തിഫലം തരു:തിനു ഞാൻ ശzനലല. എ2ിലും ഞാൻ സവേദശ/ു േപായി
തിരിAുവരാൻ സംഗതിയാെയ2ിൽ എെq ശzിJു തJ 7തിഫലം ഞാൻ തരും.
േപാരാ/തു ൈദവവും അവിേടJു ത:ുെകാdും. എ:ാൽ എനിJിനി ഇവിടു:്
ഒരു സഹായം കൂടി െചcുതരണം. എെa:ാൽ എെq സാമാന;െളലലാം
ന‘െ\.ുേപായി. എ2ിലും പ/ു ചീനÑഭരണി േകടുകൂടാെത കി.ീ.ു8്. ഞാൻ
നാ.ിൽേ\ായി തിരിAുവരു:തുവെര അവ ഇവിെടെവAു സൂ•ിAുതരണം" എ:ു
പറuു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി "ഇവിെട ^ലം ചുരുJമാണ്. എ2ിലും ഉd ^ലം
െകാ8ു സൂ•ിAുതരാം. ഭരണിയിൽ വിലപിടി\ുd സാധനെമാ:ുമിലലേലലാ.
അ;െന വലലതുമുെ82ിൽ ഇവിെട െവJാൻ പാടിലല. ഇലലം ഒ.ും
ഉറ\ിലാ/താണ്" എ:ു പറuു.
കAവടJാരൻ: വിലപിടി\ുd സാമാന;െളാ:ുമിലല. അതിെലാെJ തുവര\രി\ു
നിറAി.ു8്, അേY ഉdൂ."
ഭ.തിരി: എ:ാൽ വിേരാധമിലല.
ഉടെന കAവടJാരൻ ഭരണികൾ പ/ും അടAുെക.ി മു›യുംെവA് എടു\ിA്
ഇലല/ു പുര•ക/ു െകാ8ുെച:ു െവ\ിAു.
ഭ.തിരിേയാടു യാYയും പറuു േപാവുകയും െചcു. പിെ: കുറേuാരു ദിവസം
കഴിuേ\ാൾ ഒരു ദിവസം ആ ഇലല/ുdവർJു ഭ•ണ/ിനു യാെതാരു
നിവൃ/ിയുമിലലാെതവ:ുകൂടി. ഉAതിരിuേ\ാേഴJും കു.ികെളലലാം വിശ\ു
സഹിJാൻ പാടിലലാെത കരuുെകാ8ു കിട:ുരു8ുതുട;ി. ഗൃഹ^നും
അaർജനവും വിശ\ുെകാ8ും കിടാ;ളുെട പാരവശയം ക8ി.ും ആക\ാെട
വളെര വിഷ4രായി/ീർ:ു. അേ\ാൾ അaർജനം "ചീന/ുകാരെq ആ
ഭരണികളിൽ തുവര\രി\ാെണ:േലല പറuത്? നമുJ് ഒരു ഭരണിയിൽ നി:്
കുറA് പരിെ\ടു/ു െവAു ഈ കു.ികൾJ് കുേറെ“ െകാടുെ/2ിേലാ? ഇേ\ാൾ
ഇവർJു എaു െകാടു/ാലും തിേ:ാളും. ഇവർ അY•ു വിഷമിAു.
നമുെJാ:ുമിെലല2ിൽ േവ8. ഒ:ും അറിയാറായി.ിലലാ/ ഈ കു.ികൾJ്
ഇനിയും ഒ:ും െകാടുJാ/തും ക‘മേലല? േനരം പ/ു നാഴിക\കലായേലലാ?"

എ:ു പറuു.
ഭ.തിരി: പറuെതാെJ ശരിയാണ്. എനിJും വിശ\് സഹിJാൻ
വഹിയാെതയായിരിJു:ു. അവിെടയും അ;െനതെ: ആയിരിJുമേലലാ.
എ2ിലും മെhറാരാൾ നെZ വിശവസിAു സൂ•ിJാനായി െവAിരിJു: സാമാനം
ഉടമ^െq അനുവാദം കൂടാെത നാെമടുJു:തു ശരിയാേണാ? മരിAാലും
വിശവാസവ¢ന െച‹രുത്.
അaർജനം: ഈ കൂ.ികളുെട 7ാണര••ായി.് അതിൽനി:് കുറAു
പരിെ\ടു/ാൽ നമുJ് ഒരു പാപവും വരികയിലല. പിെ: ആ കAവടJാരൻ
വരുേ?ാേഴJും അYയും പരി\് നമുJ് എ;െനെയ2ിലും ഉ8ാJി അതിലി.്
നിറAുവ•ുകയും െച‹ാം. അതിെലല2ിൽതെ:യും നZുെട പരമാർഥം അറിuാൽ
അവെനാരു വിേരാധവും േതാ:ുകയിലല. അവനും ഒരു മനുഷയനേലല? വിശ:ാലുd
ദ¡ം അവനും അറിuി.ു8േലലാ.."
എaിനു വളെര\റയു:ു. ഇ;െന വളെര േനരെ/ വാഗവാദം
കഴിuതിെqേശഷം ഭ.തിരി ഒരു ഭരണിയഴിAു കുറAു പരി\് എടുJുക
തെ:െയ:ു തീർAെ\ടു/ി പുര•ക/ു െച:് ഒരു ഭരണിയുെട മു› െപാ.ിAു
െക.ഴിAു ഭരണിJക/ു ക‹ി.ു പരി\ു വാരിെയടു/ു. ഉടെന അത് തുവര\രി\ു
മാYമെലല:ു േതാ:ുകയാൽ അേbഹം െവളിA/ു െകാ8ുവ:ുേനാJി.
അേ\ാൾ അത് തുവര\രി\ും ചില സവർ4നാണയ;ളുമായിരു:ു. പിെ:
പുര•ക/് ഇരു.ായതിനാൽ ഒരു വിളJു െകാളു/ിെJാ8ുെച:ു
േനാJിയേ\ാൾ ഭരണിനിറAു സവർ4നാണയ;ൾ ഇ.ു മീെത മാYം കുേറെ“
തുവര\രി\് ഇ.ിേ. ഉdൂ എ:ു മന€ിലായി. പ/ു ഭരണികളും പരിേശാധിAേ\ാൾ
എലലാം അ;െന തെ: ആയിരു:ു. ഒ?തു ഭരണികളും അേbഹം
പൂർവ^ിതിയിൽ/െ: അടAു മു›യി.ുെവAു. ഒരു ഭരണിയിൽനി:് ഒരു പവൻ
എടു/ുെകാ8ുേപായി വിhറു കുെറ അരിയും കറിേJാ\ുകളും േശഷം പണവും
വാ;ി ഇലല/ു വ:ു. ഉടെന അaർജനം എലലാം െവAു8ാJി കു.ികൾെJാെJ
േചാറു െകാടു/ു. പിെ: ആ ദ?തിമാരും ഊണു കഴിAു.
ഇ;െന കുറAു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ ഭ.തിരി വിചാരിAു. "ഏെത2ിലും
വിശവാസവ¢ന െച—െയ:ുdത് ഇവിെടJഴിuു. ഇനി ഈ ദാരിദŒയദുഃഖം
അനുഭവിAുെകാ8ിരു:ി.ു 7േയാജനെമാ:ുമിലല. അതിനാൽ ഇനി
സുഖമായി.ിരിJാനുd മാർഗം േനാJണം. ആ കAവടJാരൻ വരാൻ കുറAു
താമസിAു എ2ിൽ എലലാം ശരിയാJിെJാടുJുകയും െച‹ാം" എ:ി;െന
വിചാരിAു നിpയിAി.് ആ ഭരണിയിൽനി:് ഏതാനും ›വയെമടു/് അതിേകമമായി

എ.ുെകേ.ാടും മാളികേയാടും കൂടി ഒരിലലം പണിയിAു. േശഷം
ആഭരണിയിലു8ായിരു: മുതലിനു വRുJളും ഭരണി, പാY;ൾ മുതലായവയും
സ?ാദിAു. അ;െന കുറAു ദിവസംെകാ8് അേbഹം ഒരു വലിയ
›വയ^നായി/ീർ:ു. പരമാന˜മായി സകലെചലവും കഴിAു 7തിവ„രം
പaീരായിരം രൂപ മിAമു8ായി/ുട;ി. ആ മിAംവരു: മുതലിനു
സവർണനാണയ;ൾ വാ;ി താൻ എടു/ ഭരണി നിറAു തുട;ി. അ;െന
അെ¢.ുെകാലലം െകാ8് അേbഹം ആ ഭരണി പൂർV^ിതിയിൽ നിറA് അടAുെക.ി
മു›യി.ുെവAു. പിെ: ആ പ/ു ഭരണികളുെട വലി\/ിൽ ഒ:ുപാതി വീതം
വലി\മുd പ/ു ഭരണികൾ കൂടി അേbഹം വില•ു വാ;ി. അവയിലും
സവർണനാണയ;ൾ നിറA് അവയും അടAുെക.ി മു›യി.ുെവAു. അേ\ാേഴJും ആ
കAവടJാരൻ േവെറ ഒരു ക\ലിൽ സാമാന;ളും കയhറി ആ ദിJിൽ വ:ടു/ു.
അേ\ാൾ അവൻ േപായി.ു പ•8ു െകാലലം കഴിuിരു:ു. അവൻ കര•ിറ;ി,
താൻ ഭരണികൾ സൂ•ിJാൻ െവAിരു: ഇലലം അേനവഷിAു പുറെ\.ു. ആ
^ല/ു വ:ു േനാJിയേ\ാൾ ഇലല/ിെq സവഭാവം ആക\ാെട
മാറിJ8തുെകാ8് അവനു വളെര സംശയമായി/ീർ:ു. പിെ: ചിലേരാടു
േചാദിAേ\ാൾ ആ ഇലലം ഇതുതെ:യാെണ:ും അതി‹ിെട പു/നായി
പണികഴി\ിAതാെണ:ും ഭ.തിരിJ് ഒരു നിധി കി.ിയതിനാലാണ് ദാരിദŒയം ഒെJ
തീർ:ത് എ:ും ഇേ\ാൾ അവിെട സവ/ു ധാരാളമായിേ\ായി എ:ും മhറും
പറuു. അതു േക.േ\ാൾ നിധി കി.ിെയ:ു പറയു:തു േഭാTാെണ:ും
ഇെതലലാം തെq ഭരണിയിലു8ായിരു: മുതൽെകാ8് സ?ാദിAതാെണ:ും
കAവടJാരൻ തീർAെ\ടു/ി. ഈ ^ിതിJു തെq മുതൽ കി.ു: കാരയം പൂജയം
തെ: എ:ും അവൻ നിpയിAു. എ2ിലും ഭ.തിരിെയJ8് ഒ:ു േചാദിേAJാം.
തരു:ു എ2ിൽ തരെ., ഇെലല2ിൽ േവ8ാ എ:ു വിചാരിA് ആ കAവടJാരൻ
ഇലല/ു െച:് മുhറ/ു നി:ുംെകാ8് "ഇവിടെ/ തിരുേമനി ഇവിെടയുേ8ാ?"
എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി മാളികയിൽ ഇരിJുകയായിരു:ു.
കAവടJാരെq ഒA േക.േ\ാൾ ആളറിയുകയാൽ ഉടെന അേbഹം
താെഴയിറ;ിവ:ു. കAവടJാരെന വളെര ആദരേവാടുകൂടി വിളിAു തെq
പടി\ുര മാളികയിൽ െകാ8ുെച:ു കേസര െകാടു/ിരു/ി, താനും ഇരു:ി.ു
കുശല7 ാദികെളലലാം െചcു. പിെ: ആ കAവടJാരനും കൂെട വ:ിരു:വർJും
അതിേകമമായി ഒരു വിരു:ുസÀJാരവും കഴിAതിെq േശഷം ഭ.തിരി പറuു,
"ഞാൻ നി;ളുെട അനുവാദം കൂടാെത ഇവിെട സൂ•ിJാനായി െവAിരു:
മുതലിൽനി:ു സവ†െമടു/ു ചില ൈകകാരയ;ൾ െചcു. അ;െന െച‹ാൻ
സംഗതിയായത് എെq ദാരിദŒയദുഃഖ/ിെq ശzി നിമി/മാണ്. എ2ിലും എെq
7വൃ/ി നയായവിേരാധമായി.ുdതാെണ:് ഞാൻ സZതിJു:ു. ആ െതhറിെന

നി;ൾ •മിA് എനിJ് മാ\ു തരണെമ:ു അേപ•ിJു:ു. ഇേ\ാൾ നി;ളുെട
മുതൽ പലിശേയാടുകൂടി ഇവിെട ത‹ാറു8ുതാനും." ഇYയും പറuതിെqേശഷം
കAവടJാരെq പ/ു ഭരണികളും അേതാടുകൂടി താൻ േശഖരിAുെവAിരു:
െചറിയ ഭരണികൾ പ/ും എടു\ിAു പുറ/ു വരു/ിെവAു. അേ\ാൾ
കAവടJാരൻ "ഞാനിവിെട പ/ു ഭരണി മാYേമ െവAി.ു8ായിരു:ുdൂ. ഈ
െചറിയ ഭരണികൾ എെq വകയലല. ഇതിെq കൂെട അതുകൂടി െകാ8ുവ:ു
െവAിരിJു:െതaിനാണ്?" എ:ു േചാദിAു.
ഭ.തിരി: നി;ൾ ഈ മുതൽ ഇവിെട ഏ†ിAി.ു പ•8ുെകാലലം കഴിuിരിJു:ു.
മുതലിന് അരവാശി പലിശ കൂ.ി തേര8താണേലലാ.
കAവടJാരൻ: സൂ•ിJാൻ ത: മുതലിനു സൂ•ി\ുകൂലി അേ;ാ.ു
തരികയലലാെത പലിശ ഇേ;ാ.ു വാ;ുക നയായമലല. അതിനാൽ ഈ പലിശ
ഞാൻവാ;ു:തലല.
ഭ.തിരി: എനിJിേ\ാൾ െകാലല/ിൽ െചലവു കഴിAു പaീരയിര/ിൽ ഉറു\ിക
ബാJിയാകു:ു8്. പaീരായിര/ിൽ കുറയാെത അY•ുd വRുJളും ഈ
കാണു: ഇലലവും എ:ു േവ8ാ എെq സർവസവവും നി;ളുെട മുതൽ
െകാ8ു8ായതാണ്. അനുവാദം കൂടാെത നി;ളുെട മുതെലടു/ു ൈകകാരയം
െചcതിനായി ഒരു 7ായpി/മായിെ.2ിലും ഈ െചറിയ ഭരണികൾകൂെട നി;ൾ
സവീകരിJണം. അെലല2ിൽ എനിJു വളെര വയസനമാണ്.
കAവടJാരൻ: ഞാനിവിെട െകാ8ുവ:ുെവA പ/ു ഭരണികളും
പൂർവ^ിതിയിൽ ഇേ\ാഴും ഇരിJു:ു8്. അതിൽ എനിJു യാെതാരു ന‘വും
വരു/ിയി.ിലല. പിെ: ഇവിേടJു കുറAു സ?ാദയമു8ായത് ഇവിടെ/ ഭാഗയവും
ഉ„ാഹവും െകാെ8:ലലാെത വിചാരി\ാനിലല. ഇവിേടJ് അ7കാരമു8ായ
മുതെലലലാം ഇവിടുെ/ സവaം തെ:യാണ്. അതിനാൽ ആ ”•സവം ഒരിJലും
ഞാൻ സവീകരിJു:തലല. െവറുെത ഞാൻ ”•സവം സവീകരിAാൽ എനിJുd
േശഷം മുതൽകൂടി നശിAുേപാകും.
ഇ;െന അവർ തZിൽ വളെര വാഗവാദം കഴിuതിെq േശഷം െചറിയ ഭരണികൾ
പ/ും ഭ.തിരി തിരിെയ എടു\ിA് അക/ുതെ: െകാ8ുെച:ു െവ\ിAു.
അതിെq േശഷം ആ കAവടJാരൻ പൂവും നീരും െവhറിലയും പാJും കൂ.ി തെq
സവaം ഭരണിയിൽ ഒ:ു ഭ.തിരിJു ദാനമായി െകാടു/ു. അതു വാ;ു:തിനും
ഭ.തിരി വളെര വിസZതിAു. എ2ിലും കAവടJാരെq നിർബkം നിമി/ം ഒടുJം
വാ;ി. ആ ഭരണിയാണ് "േകാടൻഭരണി" അതിെq വായ†ം േകാടീ.ുdതിനാലാണ്
അതിന് ഈ േപരു സിUിAത്. ദാനം െചcു കഴിuതിെq േശഷം കAവടJാരൻ

"അലലേയാ മഹാ ”ാ•ണാ! ഈ ഭരണി കുറAു േകാ.മുdതാെണ2ിലും വളെര
ഐശവരയവും വിേശഷവുമുdതാണ്. ഈ ഭരണി ഇരിJു: ദിJിൽ ദാരിദŒയം
എ:ുdത് ഒരിJലും ഉ8ാവുകയിലല. എ:ു മാYമലല ഇതിൽ മാ; ഉ\ിലി.ാൽ
അനിതരസാധാരണമായ ഒരു സവാദു8ായിരിJയും െച‹ും എ:ും പറu്
െതാഴുത് അതയaം സേaാഷേ/ാടുകൂടി ഒൻപതു ഭരണികളും എടു\ിAുെകാ8്
കAവടJാരൻ േപാവുകയും െചcു.
ഭ.തിരി ആ െചറിയ ഭരണികളും േകാടൻഭരണിയിലു8ായിരു: ›വയം മെhറാരു
ഭരണിയിലാJി അതും തെq നിലവറയിൽ ^ാപിAു. ആ പതിെനാ:ു
നിേ•പ;ളും ഇ:ും അവിെടയിരിJു:ുെ8:ാണ് േകൾവി. പിെ:
ആ8ുേതാറും േകാടൻഭരണിയിൽ മാ; ഉ\ിലിടുകയും തുട;ി. ആ ഭരണിയിൽ
മാ; ഉ\ിലി.ാൽ എYനാൾ കഴിuാലും മാ;യുെട പAനിറം മാറുകയിലല.
അതിെq സവാദ് ഇ: 7കാരെമ:് അനുഭവിAി.ുdവർJറിയാെമ:ലലാെത
പറuറിയിJു: കാരയം 7യാസം. അമൃതതുലയെമ:ു പറuാൽ മതിേയാ എ:ു
സംശയമാണ്. രുചി•യം നിമി/ം ജലപാനംേപാലും കഴിJാൻ പാടിലലാെത
കിടJു:വർJ് ആ മാ;യുെട ഒരു കഷണം െകാടു/ാൽ അേ\ാൾ
നിpയമായി.ും മു:ാഴിയരിയുെട േചാറു4ും. അYയു8് അതിെq സവാദ്. ഈ
മാ;െയJുറിA് േക.ി.ുd ഒരു കഥകൂടി പറയാം.
െകാലലം െതാdായിരെ/ഴുപ/ുമൂ:ാമാ8ു നാടു നീ;ിയ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8ു രാജയം വാണുെകാ8ിരിJുേ?ാൾ ഒരു മുറജപJാല/് ഒരു
ദിവസം ന?ൂരിമാർ അ/ാഴമു8ുെകാ8ിരിJു: സമയം അ/ാഴ/ിെq
െവടി\ും േകമ/വും െകാ8് ഒരു ന?ൂരി മെhറാരു ന?ൂരിേയാട് "എേടാ! എaാ
അ/ാഴം േകമംതെ:, അേലല? ഇ;െന മെhറാരു ^ല/ു നടJാൻ 7യാസമു8്.
അ;െനയേലലാ?" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ മേhറ ന?ൂരി, "അ;െന തെ:,
അ;െനതെ:, സംശയമിലല. എ2ിലും ആ പാ8?റെ/ ഉ\ുമാ;യുെട ഒരു
കഷണം കൂടിയു8ായിരു:ു എ2ിൽ ഒ:ുകൂടി ജാതയമാേയേന. ആ ഒരു കുറേവ
ഉdൂ" എ:ു പറuു. ആ സമയം തിരുമന€ുെകാ8ു േകാവിെലഴു:dി
7ദ•ിണമായി േപാവുകയായിരു:ു. ന?ൂരിമാർ തിരുമന€ിെന ക8ിലല. എ2ിലും
അവിടു:് ഈ സംഭാഷണം േകൾJുകയും അതു പറu ന?ൂരി ഇ:ാരാെണ:ു
മന€ിലാJുകയും െചcു.
അ:ു രാYിയിൽ/െ: തിരുമന€ുെകാ8ു ഗൂഢമായി ഒരാെള അയAു
പി:െ/ മുറയായേ\ാേഴJും േകാടൻഭരണിയിെല ഉ\ുമാ; വരു/ി, ഒരു
ദിവസം അ/ാഴ/ിനു പുളി വിള?ിAു. അവിെട മുറജപംവക•ായി പലവിധ/ിൽ
ഉ\ിലി.ി.ുd മാ;കൾ പുളി വിള?ിയ കൂ./ിലാണ് ഇതും വിള?ിയത്. േകാടൻ

ഭരണിയിെല മാ; വരു/ിയ കഥ യാെതാരു/രും അറിuിരു:ുമിലല. എ2ിലും
േമ†റu ന?ൂരി ഈ മാ;ാ കഷണം എടു/ു കഴിA ഉടെന "ഓേഹാ ആ കുറവും
തീർ:ു. എടാ േയാഗയാ! നീ ഇവിെട വ:ുേചർേ:ാ?" എ:ു പറuെY. അേ\ാൾ
അടുJലിരു: േവെറ ന?ൂരി "ഈ മാ; സാ•ാൽ േകാടൻഭരണിയിേലതാണ്"
എ:ു പറuു. തിരുമന€ുെകാ8് ആ സമയവും
േകാവിെലഴുെ:dീ.ു8ായിരു:തിനാൽ അതും േക.ു. െകാ.ാര/ിൽ
എഴു:dിയ ഉടെന ആ ന?ൂരിെയ വരു/ി, "അേ;േ\ാെല സവാദറിuു
ഭ•ിJു:വർ ചുരുJമാണ്" എ:ും മhറും സേaാഷപൂർവം ക†ിJുകയും
ന?ൂരിJ് ഒരു സZാനം െകാടു/് അയ•ുകയും െചcു.
ഇ;െനയാണ് േകാടൻഭരണിയുെടയും അതിെല മാ;യുെടയും വിേശഷം. ആ
മാ; ഒരിJൽ കൂ.ീ.ുdവർ അതിെq സവാദ് ഒരിJലും മറJുകയിലല. ആ
േകാടൻഭരണി ആ ഇലല/് ഇ:ും ഇരിJു:ു8്. അതിെല മാ;•ുd
അനനയസാധാരണമായ ആ വിേശഷം ഇ:ും ക8ുവരു:ുമു8്.

ഐതിഹയമാല/മംഗല\ിdി മൂ/തും
പു:യിൽ പണിJരും
തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവലലാ താലൂJിൽ േചർ: ആറsുെള മംഗല\ിdിയിലല/്
പ8ു േജയാതി“ാ£പാരംഗതനും മഹാവിദവാനുമായി.് ഒരു മൂ/തു8ായിരു:ു.
അേbഹം, കൂ.േ?രൂർ നാേലJാ.ിൽ ഇേ\ാഴുd ശ2രനാരായണപിd
അവർകളുെട പിതാമഹനും വലിയ വിദവാനും 7സിU േജയാ„യനുമായിരു:ു
സÆതി\ീd അവർകളുെട സഹപാഠിയും ആÅമിYവുമായിരു:ു. ഒരിJൽ
അേbഹം എവിെടേയാ േപാകുംവഴി തെq േrഹിതെനJൂടി ക8ി.ു േപാകാെമ:ു
വിചാരിAു നാേലJാ.ിൽ േകറി. അേ\ാൾ ഒരു േപാhറി തനിെJാ:ു
േവളികഴിJണെമ:ു വിചാരിAു പല £ീജാതക;ളും തെq ജാതകവും െകാ8ു
സÆതി\ിdെയെJാ8ു േനാJിJാനായി അവിെട വ:ു കൂടീ.ു8ായിരു:ു.
മൂ/തു െച:ുേകറിയ ഉടെന സÆതി\ിd സബഹുമാനം എഴുേ:hറ്
ആസനസŠകാരം െചcിരു/ി, താനും യഥാ^ാനം ഇരു:തിെq േശഷം
ര8ുേപരും പര•രം കുശല 7 ാദിസംഭാഷണം െചcുെകാ8ിരു:ു. അനaരം
സÆതി\ിd (േപാhറിെയ ചൂ8ിJാണിAി.്) "ഇേbഹം ഒ:ു േവളികഴിJണെമ:ു
വിചാരിAു ജാതക;ൾ േനാJിJാനായി.ാണു വ:ിരിJു:ത്. £ീജാതക;ൾ
ഒ.ുവളെര െകാ8ുവ:ി.ു8്.ഞാനാെണ2ിൽ ഇെതലലാം പരിേശാധിA് ഒ:ു
തിരെuടുJു:തിനും വളെര ദിവസം േവ8ി വേ:Jും. അവിടു:ായാൽ
എളു\മൂ8േലലാ. അതിനാൽ അെതാ:ു േനാJി തീർAെ\ടു/ി അേbഹെ/
അയേAAാൽ എനിJും അേbഹ/ിനും വലിയ സഹായമാകും. പിെ:
വർ/മാന;ൾ പറയു:തിനു നമുJു മന€ിനു സുഖവുമു8ായിരിJും" എ:ു
പറuു. ഉടെന മൂ/ത് "ഓേഹാ, ആ േജാലി ഇേ\ാൾ തീർേ/Jാമേലലാ" എ:ു
പറuു േപാhറിേയാടു ജാതക;െളലലാം വാ;ി. ആക\ാെട തിരിAും മറിAും
ഒ:ുേനാJീ.് "ഇതു െകാdുകയിലല" എ:ു പറuി.് ഓേരാ:ായി.ു താെഴയി.്
ഒടുJം ഒരു ജാതകം കയിൽ പിടിചുെകാ8് "ഈ £ീജാതകം ശാ£7കാരം
േനാJിയാൽ ഇേbഹ/ിനു നലലേപാെല േചർ:തായിരിJും. പേ•, ഈ കനയകെയ
ഇേbഹ/ിനു വിവാഹം കഴിJാൻ കി.ുകയിലല എേ: ഒരു േദാഷമുdൂ" എ:ു
പറuു. മൂ/തിെq വാJു േക.് േപാhറി ആ ജാതകം എവിടെ/
െപൺകിടാവിെqതാെണ:ു േനാJീ.് "ജാതകം േചരുെമ2ിൽ ഈ കനയകെയ
എനിJു കി.ാതിരിJുകയിലല. ആ ഇലലJാരും ഞ;ളും തZിൽ പേ8തെ:

ചാർAJാരും േrഹിതരുമാണ്" എ:ു പറuു. ഉടെന മൂ/ത് "േപായി പരീ•ിചു
േനാJുക. ഒടുവിൽ ഫലം ഞാൻപറuതുേപാെലയായിരിJും. േവെറ കനയകെയ
ആയിരിJുെമേ: ഉdൂ. ആ േവളിെകാ8് ഫലെമാ:ുമിലല താനും.
7സവിJു:തിനുമു?് ആ £ീ മരിAുേപാകും. സaതിയു8ാകണെമ2ിൽ പിെ:
ഒ:ുകൂടി േവളി കഴിേJ8ിവരും" എ:ു പറuു. ഇെതാെJേJ.ി.് േപാhറിJ് ഒ.ും
വിശവാസമു8ായിലല. അേbഹം "ഞാെനാ:ു പരീ•ിAുേനാJേ." എ:ു പറuു
ജാതക;ളും എടു/ുെകാ8ുേപായി. കുറAുേനരം സÆതി\ിdേയാടു
വർ/മാന;ളും പറuിരു:തിെq േശഷം യാY പറuു മൂ/തും േപായി.
ഉടെന ഒരു േപാhറി, "അതിെനJുറിA് അെ;ാ.ും വയസനിേJ8. എനിJു
£ീധനമായി ഒരു കാശുേപാലും തരികയും േവ8ാ, എ:ാലും ഈ െപ4ിെന
ഇ‹ാൾJു െകാടുJാൻ പാടിലല. അേ;Jു സZതമുെ82ിൽ പറയണം.
ഞാനിേ\ാൾ കുളിAു വേ:•ാം" എ:ു പറuു. േവെറ നിവൃ/ിെയാ:ും
കാണാ—യാൽ അ‡ൻേപാhറി അതിെന€ZതിAു. േവളി കഴിJാെമ:ു പറu
േപാhറി കുളിAുവരികയും അ‡ൻേപാhറി കനയാദാനം െച‹ുകയും െചcു. അേ\ാൾ
േപാhറി രുÉിണീസവയംവര/ിെല ശിശുപാലെനേ\ാെല ഏhറവും
വിഷ4നായി/ീർ:ു. അതു ക8ു മേhറ ക•ിയിലുd ഒരു േപാhറി "അ;്
ഇതുെകാെ8ാ.ും വയസനിേJ8ാ. ഈ മുഹൂർ//ിൽ/െ: അേ;െJാ8ു
ഞാൻേവളി കഴി\ിJാം. എെq കൂെട വേ:ാളൂ. എെq മകെള ഞാൻ അേ;Jു
തരാെമ:ു നിpയിAു. ഇവിെട/രാെമ:ു പറuതിൽ ഇര.ി £ീധനം തരാനും
ഞാൻ ത‹ാറു8്" എ:ുപറuു. അത് അേbഹവും സZതിAു. ആ
ക•ിJാെരലലാംകൂടി ഇറ;ി മേhറ േപാhറിയുെട മഠ/ിേലJു േപാവുകയും ആ
മുഹൂർ//ിനുതെ: ര8ു ^ല/ും േവളി നടJുകയും െചcു. ഈ
ഭവിഷയŠഫല;െളലലാം മംഗല\ിdി മൂ/തു മുേ?തെ: പറuിരു:താണേലലാ.
എ2ിലും അേ\ാഴെ/ വാശിയും വഴJുംെകാ8ു തŠകാലം അെതാ:ും
ആരുേമാർ/ിലല. േവളി കഴിu േശഷം, താൻ ജാതകം േനാJിJാനായി
െച:േ\ാൾ നാേലJാ.ിൽെവAു മൂ/തു പറuെതലലാം ആ േപാhറിJ്
ഓർZവരികയും മന€ുെകാ8ുമൂ/തിെന വളെര ബഹുമാനിJുകയും െചcു.
എ2ിലും േശഷംകൂടി ഒJുേമാ എ:റിയെ. എ:ു വിചാരിA് അേbഹം
സവ^മായിരു:ു. ആറു മാസം കഴിയു:തിനുമുേ? ആ േപാhറിയുെട അaർജനം
മരിAു. അേ\ാൾ മൂ/തു പറuിരു:തു മുഴുവനും ഓർ/തിനാൽ മൂ/തിെq
7 /ിൽ േപാhറിJു വളെര വിശവാസമായി.
അനaരം േപാhറി ഒ:ുകൂടി േവളികഴിJണമേലലാ എ:ു വിചാരിAി.് ഒ.ുവളെര
£ീജാതക;ൾ േശഖരിAു. "ഇനി മൂ/തിെനെJാ8ുതെ: ജാതകം േനാJിAു

നിpയിAി.ു േവണം േവളി കഴിJാൻ" എ:ു വിചാരിAു േപാhറി
ജാതക;ളുംെകാ8് ആറsുള മൂ/തിെq ഇലലെ//ി. അേ\ാൾ മൂ/ത്
അ?ല/ിൽ െതാഴാൻ േപായിരികുകയായിരു:ു. മൂ/തു െതാഴീലും കഴിu്
ഇലല/ു െച:േ\ാൾ ജാതകെJ.ുമായി േപാhറി വ:ിരിJുനaു ക8ി.് "എaാ
ഞാൻപറuിരു:െതാെJ ഒ/ിേലല? ഇനി ഒ:ു േവളി കഴിJണം. അേലല?" എ:ു
േചാദിAു. അേ\ാൾ േപാhറി "പറuിരു:തുേപാെല എലലാം സംഭവിAു. ഇനി
േവ8തിെന പറuുതരണം. £ീജാതക;ൾ പ/ുമു\െത4ം
െകാ8ുവ:ി.ു8്. ഊണു കഴിu് ഇെതലലാെമാ:ു പരിേശാധിA്, ഇതിൽ വലലതും
െകാdാവു:തുെ82ിൽ നിpയിAു പറuയ•ണം" എ:ു പറuു. ഉടെന
മൂ/ത് "എനിJ് പരിേശാധിJാനും ആേലാചിJാനുെമാ:ുമിലല. വലലതും മന€ിൽ
േതാ:ു:തിെന പറയുക എേ:യുdൂ. ഈശവരകാരുണയംെകാ8ും
ഗുരുകടാ•ംെകാ8ും പറuാലധികം െതhറാറിലല. അതിനാൽ ഇതും
ഇേ\ാൾ/െ: പറേuJാം. ആ ജാതകെJ.ിൽനി:ും രെ84ം മാhറീ.ു
മൂ:ാമതിരിJു: ജാതകം കാർ/ികന•Yം ജനിA ഒരു
കനയകയുേടതായിരിJും. അത് അേ;Jു േചരും. ആ കനയകെയ വിവാഹം
കഴിേAാളൂ. േദാഷം വരികയിലല. ആ ഭാരയയിൽ അേ;Jു ര8ു4ികളും ഒരു
െപൺകിടാവും ഉ8ാകും. നാലാമെ/ ഗർഭം അലസിേ\ാകും. പിെ: ആ
അaർജനം 7സവിJുകയുമിലല. ഇതിലധിക െമാ:ും ഇേ\ാൾ
അറിയണെമ:ിലലേലലാ. ഇനി േപാകുെ:2ിൽ േപാകാം. ഇരിJുെ:2ിൽ
ഇവിെടയിരിJാം. ഞാൻഊണു കഴിAു േവഗം വരാം" എ:ു പറuു. േപാhറി പിെ:
അവിെട താമസിAിലല. അേ\ാൾ/െ: സസേaാഷം യാYപറuുേപായി. മൂ/ത്
ഉ4ാനായി അകേ/Jും േപായി. േപാhറി േപായി മൂ/തു പറu
കനയകെയ/െ: വിവാഹം കഴിJുകയും ര8ു4ികളും ഒരു െപൺകിടാവും
ഉ8ാവുകയും അaർജന/ിെq നാലാമെ/ ഗർഭം അലസുകയും െചcു.
ഇYയും കഴിuേ\ാൾ േപാhറിJു മൂ/തിെനJുറിAുd ബഹുമാനവും
സേaാഷവും സഹിJവഹിയാെതയായി. പിെ: അേbഹം േകമമായി.് ഒരു സദയ•ു
േവ8ു: വ.;ളുംകൂ.ി ഒ.ുവളെര മു8ുകളും പണവുെമാെJെJാ8ു
കിടാ;േളാടുകൂടി ആറsുെള മൂ/തിെq ഇലല/ു െച:ു. അ:ുതെ: അേbഹം
കിടാ;െളെയാെJ അ?ല/ിൽ െകാ8ുേപായി െതാഴീJുകയും താൻ
െതാഴുകയും വളെര വഴിപാടുകൾ കഴിJുകയും െചcു. പിേhറ ദിവസം മൂ/തിെന
സŠകരിJു:തിനായി ഇലല/ുെവA് അതിേകമമായി ഒരു സദയ നട/ുകയും
മൂ/തിനും ഇലല/ുd സകലർJും ആബാലവൃUം വാലിയJാർ, അAിമാർ
മുതലായവർ വെര ഓണ\ുടവ െകാടുJുകയും മhറും െചcു മൂ/തിെന വളെര
സേaാഷി\ിAുേപാരികയും െചcു. ഇ7കാരം ദൂതല•ണ’sാരായ മഹാsാർ

മുൻകാല;ളിൽ േകരള/ിൽ വളെരയു8ായിരു:ു. ഇേ\ാൾ ഇ;െനയുdവർ
എ;ുമുdതായി േകൾJു:ുേപാലുമിലല. ദൂതല•ണ’തയുെട മാഹാWയം
എYമാYമുെ8:ു േമ†റu ഐതിഹയ;ൾെകാ8ു •‘മാകു:ു8േലലാ.
ദൂതല•ണ’sാർJു ല•ണം പറയു:തിനു പറലും
പലകയുെമാ:ുമാവശയമിലല. അവർ ദൂതsാരുെട വാJും ഭാവവും നിലയും
േച‘യും സമയവും മhറും േനാJി മാYമാണ് ഫല;ൾ പറയു:ത്. അതിനാൽ
ദൂതല•ണം വളെര അ§ുതകരവും സകൗരയമുdതുമാെണ:ു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.
കുമരനലലൂർJടു/ു െന.ാേ“രി എ: ദിJിൽ "പു:യിൽ" എെ:ാരു ശൂ›ഭവനം
ഇേ\ാഴുമു8്. ആ വീ.ിൽ മഹാവിദവാനും 7സിU േജയാ„യനുമായി.് ഒരാൾ
മുെ?ാരിJലു8ായിരു:ു. ആ തറവാേ.Jു പണിJർ^ാനമുdതിനാൽ
അവിെടയുd പുരുഷsാെര പണിJsാെര :ാണു പറയുക പതിവ്. അതിനാൽ
നZുെട കഥാനായകനായ േജയാ„യെനയും പു:യിൽ പണിJെര:ാണ്
പറuുവ:ിരു:ത്. കുമരനലലൂർ Oാമ/ിലുd ഒരു ന?ൂരി തെq പുYെന
ഉപനയിJു:തിന് ഒരു മുഹൂർ/ം പറuുെകാടുJണെമ:ു പല
േജയാ„യsാേരാടും ആവശയെ\.ി.ും ആരും മുഹൂർ/ം പറuു െകാടു/ിലല.
അJാല/ു െതJുംകൂറിൽ ഉൾെ\. ചില ത?ുരാJsാർ, വ.\ിdി ശ2ുമൂ/തു
മുതലായി ആ ദിJുകളിൽ/െ: പല േജയാ„യsാരു8ായിരു:ു. അവെരലലാം
േനാJീ.ു ആ െകാലല/ിൽ ആ ഉ4ിെയ ഉപനയിJാൻ െകാdാവു:
മുഹൂർ/മിെലല:ു പറയുക െകാ8ും ഉ4ിെയ ഉപനയിJു:തിനുd
കാലമായിരു:തുെകാ8ും ന?ൂരി ഒടുJം പു:യിൽ പണിJരുെട അടുJൽ
െച:് ഒരു മുഹൂർ/മു8ാJിെJാടുJണെമ:് അേപ•ിAു. പണിJർ ഉടെന
ഒരു 7യാസവും സംശയവും കൂടാെത മുഹൂർ/ം ചാർ/ിെJാടുJുകയും
െചcു. ന?ൂരി ആ മുഹൂർ/Aാർ/ുംെകാ8ു െതJുംകൂർ ത?ുരാJsാർ
മുതലായവരുെട അടുJൽ െച:് "നി;െളാെJ മുഹൂർ/മിെലല:ു
പറuുെവ2ിലും പു:യിൽ പണിJർ ഒരു മുഹൂർ/മു8ാJി/:ു" എ:ു
പറuു. ഉടെന അവർ "അതുേVാ? എ:ാൽ ആ ചാർെ/ാ:ു കാണണമേലലാ"
എ:ു പറu് അവർ ആ ചാർ/ു വാ;ി േനാJി. അേ\ാൾ പണിJർ
ചാർ/ിെJാടു/ിരിJു: മുഹൂർ/ം ഉപനയിJാനുd ഉ4ിയുെട
അ‘മരാശിJൂറു സമയ/ായിരു:തിനാൽ ത?ുരാൻ ആളയA് പണിJെര
അവിെട വരു/ി. പണിJർ അ:ു8ായിരു: േജയാ„യsാെര എലലാവെരയും
ഓേരാ വിധ/ിൽ ജയിAിരു:തിനാൽ എലലാവർJും പണിJരുെട േപരിൽ
കിടമ„രവും അസൂയയുമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ ഈ അവസര/ിൽ

പണിJെര ഒ:ു മധയമമാJാെമ:ു നിpയിAുെകാ8ു ശ2ു മൂ/തു
മുതലായവരും അവിെടJൂടി. എലലാവരും വ:േ\ാേഴJും പണിJരും
വ:ുേചർ:ു. ഉടെന എലലാവരുംകൂടി "അ‘മരാശിJൂറു സമയ/് ഉപനയനം
കഴിJാെമ:് എaു 7മാണമാണുdത്? എ:ു പണിJേരാട് േചാദയമായി. അേ\ാൾ
പണിJർ "അ‘മരാശിJൂറു മുഹൂർ/;ൾJു വർജയമാെണ:ാണ് 7മാണം.
എ2ിലും ഈ ഉ4ിെയ ഇെJാലലം ഉപനയിJാuാൽ േവെറ തരേJടു
വരാനുdതുെകാ8ും ഇെJാലല/ിൽ ഉപനയന/ിന് ഈെയാരു
മുഹൂർ/മലലാെത ഇലലാ/തുെകാ8ും ഇ;െന ചാർ/ിെJാടു/താണ്" എ:ു
പറuു. ഉടെന മhറവർ "ഈ ഉ4ിെയ ഇെJാല/ിൽ/െ: ഉപനയിAിെലല2ിൽ
എaു തരേJടാണു വരാനുdത്?" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ പണിJർ "അടു/
െകാലല/ിൽ ഉ4ിJ് അZ മരിA് ദീ•യായിരിJും. പി:െ/ െകാലല/ിൽ
ഉപനയന/ിനു മുഹൂർ/ം തെ:യിലല. അതിെq പി:െ/ െകാലല/ിൽ
ഉ4ിയുെട അ‡ൻ മരിA് ആ ദീ•യുമായിരിJും. ദീ•Jാല/് ഉപനയനം
പാടിലലേലലാ. ഇ;െന മൂ:ു െകാലലം കഴിയുേ?ാൾ ഉപനയന/ിെq കാലവും
കഴിയും. കാലം കഴിയു:തിനു മു?് ഉപനയിJാuാൽ ഉ4ി
”ാ•ണാചാര7കാരം °‘നായിേ\ാവുകയും െച‹ുമേലലാ. അതിൽ േഭദം
അ‘മരാശിJൂറു സമയ/് ഉപനയിJു:തലലേയാ?" എ:ു േചാദിAു.
"അ;െനെയാെJ വരുെമ2ിൽ ഈ മുഹൂർ//ിനുതെ: ഉപനയിJുകയാണു
േവ8ത്" എ:് എലലാവരും സZതിJുകയും ഉ4ിെയ ആ മുഹൂർ//ിനുതെ:
ഉപനയിJുകയും പണിJർ പറuിരു:തുേപാെല ആ െകാലല;ളിൽ ഉ4ിയുെട
മാതാപിതാJsാർ മരിJുകയും െചcു. അJാലം മുതൽ മhറുd േജയാ„യsാർJു
പണിJേരാടുd മൽസരവും അസൂയയും അRമിJുകയും എലാവർJും
പൂർVാധികം ബഹുമാനമുദിJുകയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/കാലടിയിൽ ഭ.തിരി
കാലടിയിൽ ഭ.തിരിയുെട ഇലലം കുമാരനലലൂർ Oാമ/ിലുൾെ\. െന.ാേ“രി എ:
ദിJിലാകു:ു. ഈ ഇലല/ുdവർJു പാര?രയമായി.ുതെ: മ•വാദമുെ8:ും
ഗണപതി 7തയ•മാെണ:ും 7സിUമാണേലലാ. ഇവരുെട മ•വാദ/ിന്
അനനയസാധാരണതവം സിUിJു:തിനും ഗണപതി 7തയ•ീഭവിJു:തിനുമുd
കാരണ;ൾ ചുരുJമായി ഇവിെട വിവരിJു:ു.
ഒരിJൽ ഈ ഇലല/ുd ഒരു ഭ.തിരിയും അേbഹ/ിെq േrഹിതനായ േവെറ ഒരു
ന?ൂതിരിയുംകൂടി തയ“ിവേപരൂർ പൂരം കാണാനായി പുറെ\.ു. ഇരി;ാലJുട•ു
സമീപമായേ\ാൾ േനരം ൈവകിയതിനാൽ ഒരിലല/ുകയറി പകെല ഊണും
സkയാവ˜നവും കഴിA് അവിെടനി:ു പുറെ\.് 'യ•ി\റ?് ' എ: ^ല/ിനു
സമീപമായേ\ാൾ സർVാംഗസു˜രികളായ ര8ു മനുഷയ£ീകൾ വഴിയിൽ
നിÀJു:തുക8ു. ആ £ീകൾ ഇവർ അടു/ുെച:േ\ാൾ തിരുേമനികൾ
എേ;ാ.ാണ് ഈ അസമയ/് എഴു:d/്? എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി
ഞ;ൾ പൂര/ിനു േപാവുകയാണ് എ:ു പറuു. ഉടെന £ീകൾ ഇവിെട
അേ;ാ.ുെചലലുേ?ാൾ യ•ി\റെ?:ു പറയു: ^ലമായി. ഇ;െനയുd
അസമയ;ളിൽ ഇതിേല മനുഷയരാരും നടJാറിലല. ഇെതാരു
ൈവഷമയ^ലമാെണ:് അവിടു:് േക.ി.ിലലായിരിJുേമാ? എഴു:d/ു ഇ:ു
േവെ8:ാണ് അടിയ;ൾJ് േതാ:ു:ത്. എഴു:dിയാൽ എെa2ിലും
ആപ/ു8ാകും. അ;െന വളെര ക8ി.ു8് എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ന?ൂരി,
ഞ;ൾJ് ഈ ദിJിെല;ും പരിചയമിലല. ഞ;ൾ ഈ ദിJുകാരലല. ഇ:ു
േപാേകെ8:ുവAാൽ േകറികിടJു:തിന് എവിെടയാണു സകൗരയമുdത്. ഇവിെട
അടുJെല;ാനും വലല ശൂ›വീടുകേളാ മേhറാ ഉേ8ാ? എ:ു േചാദിAു.
അടിയ;ളുെട കു\മാടം ഇവിെട അടുJലാണ്. വിേരാധമിെലല2ിൽ
അെ;ാെ.ഴു:dിയാൽ അവിെട കിടJാം. എ:ു £ീകൾ പറuു.
ഇ;െന ആ £ീകളും ഈ ”ാഅണരും കൂടി കുറെuാരു േനരെ/ സംഭാഷണം
കഴിuേ\ാേഴJും അസമയ/ു േപായാൽ വലലതും ആപ/ു സംഭവിെA2ിേലാ
എ:ുd ഭയംെകാ8ും ഈ സു˜രികേളാടുകൂടി േപായാൽ അ:ു രാYി സുഖമായി
കഴിAുകൂ.ാെമ:ുd േമാഹംെകാ8ും ഭ.തിരിയും ന?ൂരിയും ആ £ീകളുെട
വീ.ിേല•ു േപാവുകെയ:ുതെ: തീർAയാJി. പിെ: അവർ നാലുേപരുംകൂടി
അവിെടനി:ു േപായി. കുറAു െച:േ\ാൾ വലിയതായി.് ഒരു മാളിക ക8ു. ഈ

£ീകൾ ”ാ•ണെര ആ മാളികയിൽ കൂ.ിെJാ8ുേപായി. അവിെട അടു/ടു/ു
വിശാലമായ ര8ു മുറികൾ ഉ8ായിരു:ു. അതിൽ ഒ:ിൽ ഭ.തിരിെയയും ഒ:ിൽ
ന?ൂരിെയയും െകാ8ുെച:ു കിട/ി. ര8ു മുറികളിലും ഓേരാ £ീകൾ
െച:ുകൂടി. ഭ.തിരി കിട: മുറിയിൽ െച: ആ £ീ ഭ.തിരിെയ െതാ.േ\ാൾതെ:
അേbഹ/ിനു േബാധമിലലാതായി. ഉടെന അവൾ അേbഹെ/ ഭ•ിJാനും
തുട;ി. ന?ൂരിJു പതിവായി 'േദവീമാഹാWയം' പാരായണമുdതിനാൽ
അേbഹ/ിെq ൈക‹ിൽ േദവീമഹാWയം OPമു8ായിരു:ു. ആ OPം തല•ൽ
വAുംെകാ8ാണ് കിടJുക പതിവ്. അ:ും OPം തല•ൽ വAി.ു8ായിരു:ു.
അതിനാൽ അേbഹ/ിെq അടുJൽ െച: £ീ "ആ OPം ഇവിെട
താെഴെയ;ാനും െവേAJണം. അെതaിനു തല•ൽ െവAിരിJു:ു" എ:ു
േചാദിAു. "ഇതു താെഴ വ•ാൻ പാടിലല. തല•ൽ വAുംെകാ8ാണ്
ഞാൻകിട:ുറ;ുക പതിവ്" എ:ു ന?ൂരി പറuു. പിെ:യും OPം
താെഴവ•ാൻ ആ £ീ വളെര നിർബkിAു. എ2ിലും ന?ൂരി സZതിAിലല.
അേ\ാേഴJും മേhറ മുറിയിൽ ഭ.തിരിയുെട എലലുകൾ കടിAുെപാ.ിJു:തിെqയും
േചാര കുടിJു:തിെqയും ശÂം കലശലായി.് ഈ മുറിയിൽ േക.ുതുട;ി.
ന?ൂരിJു കുേറെ“ ഭയവും ചില സംശയ;ളും േതാ:ി/ുട;ി.
അവിെടJിട:ുംെകാ8ു ഭ.തിരിെയ വിളിAു. ഭ.തിരിെയ അേ\ാേഴJും മുJാലും
ഭ•ിAുകഴിuിരു:ു. പിെ: ആർ വിളി േകൾJു:ു? ഭ.തിരി വിളി
േകൾJാതിരിJുകയും അടുJൽ നിൽJു: £ീ OPം താെഴ വ•ാൻ
നിൽബkിJുകയും െച‹ു:തുെകാ8ും മhറും ആക\ാെട കാരയം നലല
പaിയെലല:ും ഈ £ീകൾ േകവലം മനുഷയ£ീകൾ അെലല:ും േതാ:ുകയാൽ
ന?ൂരിJു ഭയം കലശലായി/ീർ:ു. അേbഹം OPം
ക‹ിെലടു/ുപിടിAുെകാ8ു തെ: കിട:ു അേbഹ/ിനു ലവേലശം ഉറJം
വരികയും അേbഹം ഉറ;ുകയും ഉ8ായിെലല:ു പറേയ8തിലലേലലാ.
അaയയാമമാകു:തു വെര ആ £ീ അേbഹ/ിെq അടുJൽ ആ മുറിയിൽ നി:ു.
പിെ: പുറേ/Jിറ;ിേ\ായി. ന?ൂതിരി നിpേ‘നായി ആ ക.ിലിൽതെ:
ഉറ;ാെത കിടJുകയും െചcു.
േനരം െവളു/േ\ാൾ അവിെട മാളികയുമിലല; £ീകളുമിലല. ന?ൂരി ഒരു വലിയ
കരി?നയുെട മുകളിൽ ഇരിJു:ു. പിെ: അേbഹം വളെര 7യാസെ\.് ഒരു
വിധ/ിൽ താെഴയിറ;ി. അേ\ാൾ അതിനടു/ുd മെhറാരു കരി?നയുെട
ചുവ.ിൽ ഭ.തിരിയുെട നഖ;ളും കുടുZയും മാYം കിടJു:തു ക8ു. അേ\ാൾ
തേലദിവസം കാണെ\. £ീകൾ മനുഷയ£ീകൾ അെലല:ും യ•ികളായിരു:ു
എ:ും അവരുെട മായാബലംെകാ8് അവെര മനുഷയ£ീകളാെണ:ും കരി?ന

മാളികയാെണ:ും േതാ:ിAതാെണ:ും ഭ.തിരിെയ യ•ി ഭ•ിJയായിരു:ു
എ:ും േദവീമാഹാWയം എ: OPം തെq ൈകയിലു8ായിരു:തിനാൽ
തെ:െ/ാടാൻ പാടിലലാuതിനാലാണ് മേhറ യ•ി തെ: ഭ•ിJാuെത:ും
മhറും ന?ൂരിJു മന€ിലായി. ഉടെന അേbഹം പൂര/ിനു േപാകാെതതെ:
തിരിAുേപാ:ു.
അ:ു മരിAുേപായ ആ ഭ.തിരിയലലാെത ആ ഇലല/ു പുരുഷൻമാരാരും
ഉ8ായിരു:ിലല. മരിAുേപായ ഭ.തിരിയുെട അaർജന/ിനു അ:ു
ഗർഭമു8ായിരു:ു. ന?ൂരി വ:ു ഭ.തിരിയുെട മരണവയ/ാaം
അaർജന/ിെq അടുJൽ അറിയിAു. അേ\ാൾ വിധവയായിതീർ: ആ
അaർജനം അതയaം വിഷാദമ-നായി എ:ുdതു പറേയ8തിലലേലലാ. പിെ: ആ
പതിµതതെ: ഭർ/ാവിെq േശഷwിയകെളലലാം കഴിAു. അ;െനയിരിJു:
കാല/് ഏhറവും േതേജാമയനായ ഒരു പുYെന അaർജനം 7സവിAു. ഉ4ിJു
ജാതകർZം, നാമകരണം, അ:7ാശനം, െചൗളം, ഉപനയനം, സമാവർ/നം
മുതലായവ യഥാകാലം േവ8തുേപാലെയലലാം കഴിAു. അതിനിടJു വിദയാഭയാസം
െച‹ിJുകയും േവദാധയയനം െച‹ിJുകയുെമലലാം െചcു. അതയaം
ബുUിമാനായ ആ ”ാ•ണകുമാരൻ പതിനാറു വയ€ു കഴിuേ\ാേഴJും
അേbഹം േവദേവദാംഗത/വ’നായും സകലശാ£പുരാേണതിഹാസ
പാരംഗതനായും തീർ:ു.
അേ\ാൾ തെq അ‡െq മരണവൃ/ാaം അZ പറuു മന€ിലാവുകയാൽ
അ‡െനെJാ: ആ യ•ിയുെട കഥ കഴിേAJുെമ:് അേbഹം നിpയിA് ആ
ഉേbശസിUിJായി സൂരയെന േസവിAുതുട;ി. അതികഠിനമായിരിJു:
തപ€ുെകാ8് അേbഹം സൂരയഭഗവാെന 7തയ•മാJി സൂരയഭഗവാൻ ഒരു
”ാ•ണൻെറ രൂപം ധരിA് ഭ.തിരിയുെട അടുJൽ െച:ു ചില ദിവയമ•;ൾ
ഉപേദശിJുകയും "േപാരാ/െതലലാം ഇതിൽ പറയു:ു8്. ഇതിൽ
േനാJിെAേcാളൂ" എ:ു പറu് ഒരു OPം െകാടുJുകയും െചcി.്
മറuുേപാവുകയും െചcു. ആ ഭ.തിരിJു "സൂരയകാലടി" എ:ു നാമം
സിUിJുകയും 7സിUനാവുകയും െചcു. അേbഹമാണ് വിശവവിXുതനായ
"സൂരയകാലടി" എ:ു പറയെ\ടു: ഭ.തിരി. അJാലം മുതൽ ആ ഇലല/് ഓേരാ
തലമുറയിൽ ഓേരാരു/ർJ് "സൂരയൻ" എ:ുകൂടി േപരി.ു തുട;ി. അതി:ും
നട:ുവരു:ു.
സൂരയഭഗവാനിൽനി:് ഉപേദശവും OPവും കി.ിയതിെq േശഷം സൂരയഭ.തിരി
വിവാഹം കഴിAു ഗൃഹ^നായി.ു താമസിAു. അJാല/ു സൂരയദ/മായ OPം
മുഴുവനും േനാJി ഹൃദി^മാJി. അെതാരു മ•വാദOPമായിരു:തിനാൽ

ഭ.തിരി 7സിUനായ ഒരു മ•വാദിയായി/ീർ:ു. അേbഹം പിെ:
അേbഹ/ിനു8ായ പുYsാർJും സൂരയഭഗവാ2ൽനി:ു തനിJു കി.ിയ
വിദയെയ ഉപേദശിAുെകാടു/ു. അ;െന തലമുറേതാറുമു8ായ ഉപേദശംെകാ8്
ആ പാര?രയം ഇ:ും ആ ഇലല/ുdവർJു കാണു:ു8്. കാലടിയിൽ
ഭ.തിരിമാരുെട മ•വാദ/ിന് ഒരനനയസാധാരണതവമു8ായത് ഇ;െനയാണ്.
പിെ: സൂരയഭ.തിരിെയ പല ^ല;ളിലും മ•വാദ/ിനായി
െകാ8ുേപാകുകയും അേbഹം പല ബാധകൾ ഒഴിJുകയുമു8ായി.ു8്. അേbഹം
മ•വാദം െചcി.് ഒഴിയാെത ഒരു ബാധയും ഉ8ായിരു:ിലല. അ;െന പല
ദൃ‘ാa;ൾ ക8േ\ാൾ സൂരയഭഗവാെq ഉപേദശസാഫലയെ/JുറിAു
ഭ.തിരിയുെട മന€ിൽ/െ: നലല വിശവാസമു8ായി. സൂരയഭഗവാെq
ഉപേദശ7കാരം െചcാൽ എലാം ഫലിJുെമ:ു ക8േ\ാൾ ഇനി ഒ.ും
താമസിയാെത തെq അ‡െന ഭ•ിA യ•ിെയ ശി•ിJണെമ:് അേbഹം
നിpയിAു. പിെ: അതിനു േവ8ു: ഉപകരണ;െളലലാം സ?ാദിA്
അതികഠിനമായ ഒരു േഹാമം തുട;ി. ശി•ാർഹയായ യ•ി ഏതാെണ:ു
നിpയമിലലാ—യാൽ അേbഹം േലാക/ിലുd സകലയ•ികെളയും
ഒ:ായി.ാവാഹിAു. ഇേbഹ/ിെq മ•ശzിെകാ8ു നിവൃ/ിയിലലാെതയായി.ു
സകലയ•ികളും അേbഹ/ിെq അടുJൽ വ:ു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി "എെq
അ‡െന ഭ•ിAതു നി;ളിലാരാണ്?" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ എലലാ യ•ികളും
"ഞാനലല, ഞാനലല" എ:ു പറuു. ഉടെന ഭ.തിരി യ•ികെള ഓേരാരു/െര
ആയി.ു െപാ:ും വിളJും പിടി\ിAു സതയം െച‹ിAു വി.യAു. അ;െന
ശി•ാർഹയായ ആ ഒരു യ•ി ഒഴിെക േശഷെമലലാവരും േപായി. അേ\ാൾ ഭ.തിരി
തെq പുേരാഭാഗ/ി2ൽ ഭയവിഹവലയായി വിറAുെകാ8ു നിൽJു: ആ
യ•ിേയാടും സതയം െച‹ാൻ പറuു. താൻ അപരാധിനിയാകയാൽ സതയം
െച‹ു:തിനു നിവൃ/ിയിലലാെത ആ യ•ി തെq അപരാധെ/ ഏhറു പറuു.
ഉടെന ഭ.തിരി "എ:ാൽ ഞാനിേ\ാൾ നിെ: േഹാമിJും" എ:ു പറuു. "എെ:
േഹാമിAാൽ ഇേ:Jു നാ†െ/ാ:ാം ദിവസം അ;ു ചwശവാസം വലിAു മരിJും"
എ:് യ•ി പറuു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി "അ;െന വരാതിരിJാൻ ഒരു
മാർഗമിെലല:ു വരുേമാ" എ:ു േചാദിAു. "നാൽപെ/ാ:ാം ദിവസം തിരുവാലൂർ
േപായി ദർശനം കഴിJാൻ സംഗതിയായാൽ മരിJിലല. അലലാെത
ശാപേമാ•മു8ാകു:തലല" എ:് യ•ി പറuു. "എaായാലും ഇനി
ഞാൻനിെ: വി.യ•ു:ിലല" എ:ു പറuു ഭ.തിരി ആ യ•ിെയ പിടിAു
േഹാമിJുകയും െചcു.
അതിെq േശഷം കുറAു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ അ:ു േകരളരാജയം

വാണുെകാ8ിരു: "പdിബാണെ\രുമാൾ" ഭ.തിരിയുെട അടുJൽ ഒരാളയAു.
ഉടെന ഭ.തിരി അവിെട െച:ു. അേ\ാൾ െപരുമാൾ തെq ഭാരയ•് ഒരു ഗkർവെq
ഉപ›വം തുട;ീ.ു വളെരJാലമായി എ:ും പല മ•വാദികെളെJാ8ും
മ•വാദ;ൾ െച‹ിAി.ും ഗkർVൻ ഒഴിuുേപായി.ിെലല:ും ആ ഉപ›വം
നിമി/ം ഭാരയ•ു8ാകു: ഗർഭെമലലാം അലസിേ\ാകു:ു എ:ും അതിനാൽ
ഏതു വിധവും ആ ഉപ›വം ഒഴിAുതരണെമ:ും ഭ.തിരിേയാടു പറuു. ഭ.തിരി
അ;െന ആവാെമ:ു സZതിJുകയും, അതിേലJു േവ8ു: ഉപകരണ;ൾJ്
ഒരു ചാർെ/ഴുതിെJാടുJുകയും െചcു. ചാർ/ിൻ7കാരമുd
ഉപകരണ;െളലലാം അ:ുതെ: ത‹ാറാJി. ഭ.തിരി മ•വാദവും തുട;ി. ചwം
വരAു പിണിയാളുകെളയിരു/ി ഭŸം ജപിAിടുകയും പലവിധ/ിലുd
േഹാമകർമാദികൾ കഴിJുകയും െചcി.ും പിണിയാൾ തുdിയിലല.
എെaാെJയായി.ും ഗkർവൻ തെq ആകർഷണ/ിൽ ഉൾെ\ടു:ിെലല:ു
ക8േ\ാൾ ഭ.തിരിJു വാശി കലശലായി/ീരുകയാൽ ”ാ•ണർJ് വിഹിത
മലലാ/ പല കഠിനകർമ;ളും അേbഹം െചcു. പല ജaുJെളയും മhറും അേbഹം
മുറിAു മുറിAു േഹാമിAു തുട;ി. ശീല െന‹ിൽ മുJി നില/ു വിരിA് അതു നിറA്
ഉറു?ാകുേ?ാൾ എടു/ുേഹാമിJും. ഇ;െനയുd കഠിന7വൃ/ികൾ
സംഖയയിലലാെത െചcേ\ാൾ ഗkർവന് നിവൃ/ിയിലലാെതയായി/ീരുകയാൽ
7തയ•മായി ഭ.തിരിയുെട മു?ിൽ വ:ു. പിെ: അവർ തZിൽ
മ•ത•;െളJുറിA് ഒരു വലിയ വാദമു8ായി. ആ വാദ/ിൽ ഭ.തിരി തെ:
ജയിAു. ഒരുവിധ/ിലും ഭ.തിരിെയ ജയിJു:തിനു നിവൃ/ിയിെലല:ു
തീർAയായേ\ാൾ ഗkർവൻ വളെര താ¤മേയാടുകൂടി "അതിവിശി‘നായിരിJു:
അ;െയ ജയിJു:തിന് ആരു വിചാരിAാലും കഴിയു:തലല. അ;യുെട അ‡െന
ഭ•ിAവളും എെq 7ിയതമയുമായ ആ യ•ിെയ അ;ു സംഹരിAുവേലലാ.ഇനി
£ീെയയും വി.ു േപാകണെമ:് അ;ു നിർബkിJു:തു ക‘മാണ്. എനിJ് ഈ
£ീയിൽ അധികമായിരിJു: ആസzി ജനിJുകയാലാണ് ഞാൻവ:ു
ബാധിAത്. ഇവെള ഉേപ•ിAു േപാകു: കാരയം എനിJു വളെര വയസനമാണ്.
അതിനാൽ അവിടു:് കൃപയു8ായി എെ: ഉപ›വിJാതിരിJണം" എ:ു
പറuു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി "രാജാവിെq ഭാരയ•ു േനരി.ിരിJു: ഉപ›വം
നീJിെJാടു/ുെകാdാെമ:ു ഞാൻ രാജാവിെq അടുJൽ പറuുേപായി.
ഇനി അതിെന േഭദെ\ടു/ു:ത് എനിJു വളെര അപമാനവും
നിവൃ/ിയിലലാ/തുമാണ്. അതിനാൽ േവഗ/ിൽ സതയം െചc് ഇവിെടനി:്
ഒഴിuുെപാെ•ാdണം. അതാണു നലലത.് േപാകാ/പ•ം നിെq യ•ി
േപായവഴിJു നിെ: ഞാനയ•ും" എ:ു പറuു. അതു േക.േ\ാൾ ഗkർവനു
ഭയവും വയസനവും സഹിJവഹിയാതായി.് "ഇേ:Jു പ•8ാം ദിവസം അ;്

മൂYം മു.ി മരിJെ." എ:ു ഭ.തിരിെയ ശപിAു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി
വയസനേ/ാടുകൂടി ശാപേമാ•െ/ അേപ•ിJുകയും പ•8ാം ദിവസം
തിതുവാലൂർ േപായി ദർശനം കഴിAാൽ മരിJയിെലല:ു ഗkർവൻ ശാപേമാ•ം
െകാടുJുകയും െചcു. പിെ:യും ഭ.തിരിയുെട നിർബkം നിമി/ം ഗkർവൻ
സതയംെചc് അവിടംവി.് േപാകുകയും െചcു. ബാണെപരുമാൾ ഭ.തിരിJു വളെര
സZാന;ളും മhറും െകാടു/ു ബഹുമാനിAയAു. താമസിയാെത െപരുമാളുെട
ഭാരയ ഗർഭം ധരിJുകയും ഒ:ും അലസാെത നാല¢ു കു.ികൾ ഉ8ാവുകയും
െചcു.
ഭ.തിരിയുെട മരണ/ിെq തേലദിവസം തിരുവാലൂർ ഒരു അശരീരിവാJു
േകൾJെ\.ു. "നാെള ഇവിെട ഒരപമൃതയു സംഭവിJും; അതിനാൽ മൂേ:മുJാൽ
നാഴിക\കലിനുമു?് അ/ാഴ\ൂജയും കഴിA് എലലാവരും െപാെ•ാdണം"
എ:ായിരു:ു ആ അശരീരിവാJ്. മരണദിവസം പകെല ആയേ\ാേഴJും ഭ.തിരി
തിരുവാലൂെര/ി. അതുവെര അേbഹ/ിനു യാെതാരു ദീനവും ഉ8ായിരു:ിലല.
അേbഹം ശുUം മാറിയിരു:തിനാൽ തിരുവാലൂർ െച:യുടെന കുള/ിലിറ;ി
കുളിAു. കുളി കഴിu കര•ു കയറിയേ\ാൾ മൂYെമാഴിJണെമ:ു േതാ:ി. ഉടെന
അവിെട അടുJൽ/െ:യു8ായിരു: മൂYJുഴിയിൽ െച:ിരു:ു. അേ\ാൾ
മൂYം ഒഴിJെ8:ു േതാ:ി. ഉടെന എണീhറു കുള/ിലിറ;ി ശൗചിAു കാലും
മുഖവും ശുUിവരു/ി കര•ു കയറിയേ\ാൾ പിെ:യും മൂYം മു.ി/ുട;ി.
പിെ:യും മൂYെമാഴിJാൻ െച:ിരു:ു. അേ\ാൾ േവെ8:ു േതാ:ി. ഇ;െന
സkയവെര അേbഹം കുള/ിലിറ;ുകയും േകറുകയുമായി.ു കഴിAുകൂ.ി.
സkയയായേ\ാേഴJും അേbഹം •ീണിAു കുള\ുരയിൽ വീണു. ഉടെന
ചwശവാസവും വലിAുതുട;ി. അ:ു 7േദാഷമായിരു:തിനാൽ µതJാരായി.ും
മhറും അസംഖയം ജന;ൾ അവിെട കൂടിയിരു:ു. എ2ിലും അശരീരിവാJിൻ7കാരം
മൂേ:മുJാൽ നാഴിക\കെല അ/ാഴ\ൂജയും കഴിAു എലാവരും േപായി. ഭ.തിരി
മാYം ശവാസം വലിAുംെകാ8് അവിെട കിട:ു. മൂYം മു.ിയും ചwശവാസം വലിAും
മരണേവദനേയാടുകൂടി അേbഹം കിട:ു വിഷമിJുേ?ാൾ "ഈശവരാ! OP/ിൽ
ക8താണേലലാ ഞാൻ െചcത്" എ:ു പറuു എ:ും അേ\ാൾ അതിനു
മറുപടിയായി.് "സൂരയകാലടി േവണം െച‹ാൻ എ:ു OP/ിലു8ായിരു:ുേവാ"
എെ:ാരു അശരീരിവാJു8ാെയ:ും 7സിUമായി േകൾJു:ു8്. ഇേ\ാഴും
അെതാരു പഴെ¢ാലലുേപാെല ജന;ൾ ഉപേയാഗിAു വരു:ുമു8്. എ:ാൽ
സമീപെ/;ും മhറാരുമിലലാതിരു:േ\ാൾ ഉ8ായ ഈ വാJ് ഇY
പരസയമായി/ീർ:െത;െനെയ:ു നിpയമിലല.
ഏെത2ിലും ഭ.തിരി ചwശവാസം വലിAും മൂYം മു.ിയും

അർധരാYിയായേ\ാേഴJും അവിെടJിട:ു മരിAു. അേbഹം ചwശവാസം വലിAു
ചുhറി/ിരിuു നില/ുനി:ു േമേ†ാ.ു െപാ;ിയേ\ാൾ മരണേവദനേയാടുകൂടി
ചാടിJടിAി.ുd പാടുകൾ ഇ:ും തിരുവാലൂർ കുള\ുരയുെട ത.ിെq
തുലാ;ളിേsലും മhറും കാണു:ു8്. തിരുവാലൂർ േ•Yം ആല;ാ.ു
താലൂJിലാണ്. സൂരയഭ.തിരി ജീവിAിരു:തു പdിബാണെ\രുമാളുെട
കാല/ാെണ:ു കാണു:തുെകാ8് ഉേbശം കലിവർഷം
മൂവായിര/ിനാനൂറിേനാടടു/ാെണ:ു
വിചാരിേJ8ിയിരിJു:ു.സൂരയഭ.തിരിയുെട കാലം കഴിuതിൽ പിെ:യും ആ
ഇലല/ുd ഭ.തിരിമാർ വളെര തപ“zിയുdവരും േവദ’sാരും
ശാ£’sാരും നലല മ•വാദികളുംതെ:യായിരു:ു.
ഒരു ദിJിൽ ഒരു വലിയ ജsിയുെട വക ഒരു െത;ിൻേതാ./ിൽ കാവലായി.് ഒരു
മൂ/േചേകാൻ (തീയൻ) താമസിAിരു:ു. ആ േതാ./ിൽ വളെര േത;
വീഴു:തുെകാ8ു വലിയ വലിയ േത;ാJൂ.;ൾ വളെരയു8ായിരു:ു. മിJ
സമയ;ളിലും കൂടുകൾ ഒഴിയാെത ഉണJേ/; കിടJുക പതിവാണ്. അവിെട
ഈ മൂ/േചേകാൻ ഒരു മാടം െക.ിയു8ാJി അതിലാണ് അവെq കിട\ു പതിവ്.
രാYിയിൽ തീയിടാനായി.് ആ മാട/ിൽ ഒരു വലിയ െനരിേ\ാടുമു8ായിരു:ു.
അവൻ തണു\ുd കാല;ളിൽ വര.ുേത;െയടു/ു െവ.ിJീറി അതിെq
ചകിരിയി.ു തീ ക/ിJുകയും േത; തീയിലി.ു ചുെ.ടു/ു തി:ുകയും െചcും
തീയും കാuിരിJുക പതിവാണ്.
ഒരിJൽ ഒരു മuുകാല/ു െവളു\ാൻകാലമായേ\ാൾ മൂ/േചേകാനു തണു\ു
സഹിJാൻ പാടിലലാെതയായി.് എണീhറ് ര8ുമൂ:ു േത;െയടു/ു െവ.ിJീറി
ചകിരിയി.ു തീയും ക/ിAു േത;യും ചു.ുതി:ു തീയും കാuുെകാ8ിരു:ു.
അേ\ാൾ ആ മാട/ിെq െമടയുെട (ത.ിയുെട) ഇടയിൽJൂടി ഒരു െകാAു
തു?ിെJ മൂ/േചാേകാെq അടുJേലJു നീ.ു:ത് അവൻ ക8ു. ഉടെന ഒരു
േത;ാJഷണം അവൻ തു?ിJ‹ിേലകു െവAുെകാടു/ു. അതു വാ;ി തി:ി.ു
പിെ:യും തു?ിെJ നീ.ി. മൂ/േചേകാൻ പിെ:യും ഒരു കഷണം െവAു
െകാടു/ു. അ;െന പല 7ാവശയം കഴിuേ\ാേഴJും ചു. േത;െയലലാം
അവസാനിAു. േനരവും െവളു/ു. അേ\ാൾ തു?ിൈJ കാണാെതയുമായി.
മൂ/േചേകാെനണീhറ് അവെq േജാലിJും േപായി.
പിേhറദിവസം െവളു\ാൻകാല/ു മൂ/േചേകാൻ പതിവുേപാെല േത; ചു.ു
തി:ു:തിനു തുട;ി. അേ\ാൾ തേലദിവസെ/േ\ാെല ആ െകാAു തു?ിJ‹ും
ക8ുതുട;ി. അ:ും അവൻ ഓേരാ കഷണം ആ തു?ിJ‹ിൽ
െവAുെകാടുJുകയും ആ കു.ിയാന മൂ/േചേകാെq അടുJൽ വ:ുനി:ു

േത; വാ;ി/ി:ും തുട;ി. എaിനു വളെര പറയു:ു. അ;െന ഏതാനും
ദിവസം കഴിuേ\ാേഴJും മൂ/ േചേകാനും കു.ിയാനയും പര•രം അതയaം
േrഹമായി/ീർ:ു. ഒരു സമയവും കു.ിയാന മൂ/േചേകാെന
പിരിuുേപാകാെതയായി. മൂ/േചേകാൻ ഭ•ിJു: സാധന;ളിെലലലാം ഒരു
ഭാഗം കു.ിയാന•ും െകാടുJാെത അവൻ ഭ•ിJുകയിലല. എ:ാൽ കു.ിയാന•ു
ചു. േത;േപാെല 7ിയമായി.ു മെhറാ:ുമിലല. മൂ/േചേകാൻ ദിവസംേതാറും
ര8ും മൂ:ും േത;വീതം ചു.ു കു.ിയാന•ു െകാടുJും. അസംഖയം േത; വീഴു:
^ലമായതു െകാ8് ഈ കുറവ് ഉടമ^ൻ അറിയു:തിനും േചാദയെ\ടു:തിനും
ഇടയായതുമിലല. മൂ/േചേകാൻ വേലലട/ും കൂലിേവല•ു േപായാലും കു.ിയാന
കൂെട ഉ8ായിരിJും. എ:ുേവ8ാ, കു.ിയാനയും മൂ/േചേകാനുമായി പിരിuി.്
ഒരു സമയവുമിെലല:ു പറuാൽ മതിയേലലാ. എ:ാൽ ഈ കു.ിയാനെയ ആ
മൂ/േചേകാനലലാെത മhറാർJും കാൺമാൻ പാടിലലായിരു:ു താനും.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരിJൽ ഒരു കാലടിയിൽ ഭ.തിരി എവിെടേയാ
മ•വാദ/ിേനാ ത•/ിേനാ മേhറാ േപായി തിരിAുവരുേ?ാൾ നാ.ുവഴി ഈ
േതാ./ി:ടുJൽJൂടിയായിരു: തിനാൽ അതിേല വ:ു. അേ\ാൾ അേbഹം
ഈ കു.ിയാനെയ ക8ു. ഭ.തിരി ഒരു ദിവയനായിരു:തിനാൽ ഇതു േകവലെമാരു
കു.ിയാനയെലല:് അേbഹ/ിനു േതാ:ുകയാൽ ഇതിെന വില•ു തരാേമാ എ:ു
മൂ/േചേകാേനാടു േചാദിAു. മൂ/േചേകാന് ഈ ആനJു.ിയുെട േമൽ വളെര
വാ„ലയവും െകൗതുകവും ഉ8ായിരു: തിനാൽ "അേ‹ാ അടിയൻ ഈ
ഒhറെJാ?െന (ആ കു.ിയാന•് ഒരു െകാേ? ഉ8ായിരു:ുdൂ) തരികയിലല" എ:ു
പറuു. എ2ിലും ഭ.തിരിയുെട നിർബkംെകാ8ു
നിവൃ/ിയിലലാെതയായതുെകാ8ും പറയു: വില െകാടുJാെമ:ു അേbഹം
സZതിAതുെകാ8ും ഒടുJം െകാടുJാെമ:് അവൻ സZതിAു. പിെ: ഭ.തിരി
മൂ/േചേകാൻ പറuതുേപാെലയുd സംഖയ എ4ിെJാടു/ു കു.ിയാനെയ
വാ;ി. എ2ിലും കു.ിയാന ഭ.തിരിയുെട കൂെടേ\ാകാെത മൂ/േചേകാെq
അടുJൽ/െ: നി:ു. പിെ: ഭ.തിരി മൂ/േചേകാേനാട് അവെq െനരിേ\ാടും
ര8ുമൂ:ു വര.ുേത;യും വിലെകാടു/ു വാ;ി. ആ േത;ാ തലലിെ\ാ.ിAു
െനരിേ\ാടിലി.ു ചു.ു. അതിൽനി:് ഒരു കഷണം േത;ാെയടു/ു നീ.ിയേ\ാൾ
കു.ിയാന ഭ.തിരിയുെട അടുJൽ വ:ു വാ;ിAു തി:ു. പിെ: ഭ.തിരി ആ
െനരിേ\ാടുെമടു/ുംെകാ8ു നട:ുതുട;ി. കു.ിയാന അേbഹ/ിെq
പി:ാെലയും െച:ു. ഇട•ിട•ു ഭ.തിരി ഓേരാ കഷണം േത;െയടു/ു
കു.ിയാന•ു െകാടു/ുംെകാ8ാണ് നട:ത്. കു.ിയാന അെതലലാം വാ;ിAു
തി:ുംെകാ8ു പി:ാെലതെ: െചലലുകയും െചcു. അ;െന ഭ.തിരി

കു.ിയാനെയയുംെകാ8് ഇലലെ//ി
മൂ/േചേകാന് ആ കു.ിയാനയുെട സൂ•^ിതിെയാ:ും മന€ിലായിലല. അതു
ഭ.തിരിയുെട പി:ാെല േപായതു േത;യുെട െകാതിെകാ8ുമാYമാെണേ:
അവൻ വിചാരിAുdൂ. ഭ.തിരിJ് ആ കു.ിയാന സാ•ാൽ ഗണപതിയാെണ:ു
ക8േ\ാൾ/െ: മന€ിലായി. അേbഹം േത; വാ;ിAു ഗണപതിേഹാമം കഴിAു
ഗണപതിെയ ആവാഹിAുംെകാ8ാണ് േപാ:ത്. അെതാ:ും മൂ/ േചേകാൻ
അറിuിലല. ഭ.തിരി ഇലലെ//ിയേ\ാേഴJും കു.ിയാന സാ•ാൽ
ഗണപതിയുെട രൂപ/ിൽ 7തയ•നായി. അേbഹം ആ ഗണപതിെയ തെq മhറുd
േതവാര;ളുെട കൂ./ിൽ ഇലല/ുതെ: 7തി®ിJുകയും െചcു. അ;െനയാണ്
കാലടിയിൽ ഭ.തിരിമാർJു ഗണപതി 7തയ•മായി/ീർ:ത്.
അJാലംമുതൽ അവിെട എലലാവരും ഗണപതിെയ േവ8ുംവ4ം
േസവിAുെകാ8ിരു:ു. എ:ുമാYമലല, സമാവർ/നം കഴിuാൽ പിെ: ആ
ഇലല/ുd എലലാവരും ദിവസവും ഗണപതിേഹാമം കഴിJണെമ:ും ഇലല/ു
േതവാരവും ഗണപതിേഹാമവും ഒരു ദിവസവും മുട;ാെത കഴിേJ8തിേലJായി
പുരുഷsാരിൽ ആെര2ിലും ഒരാൾ എ:ും ഇലല/ു8ായിരിJണെമ:ും ഏർ\ാടു
െവAു. ആ ഇലല/ുd എലലാവർJും ഗണപതി 7തയ•മായി/ീർ:ു
എ:ുമാYമലല, അവർ വിചാരിJു: സകല കാരയ;ളും ഗണപതി
സാധിAുെകാടു/ും തുട;ി. അേ\ാേഴJും അവർJു മ•വാദ/ിൽ
മു?ിനാെല ഉ8ായിരു: 7ശRി ശതഗുണീഭവിAു. അപŸാരം, ”•ര•€്
മുതലായി സകല ബാേധാപ›വ;ളും ഒഴിവാJു:തിനു കാലടിയിൽ
ഭ.തിരിമാർJു യാെതാരു 7യാസവുമിലലാെതയായി/ീർ:ു. എെa2ിലും
ഉപ›വമു8ായാൽ ജന;ൾ ഭ.തിരിെയ സവ^ാന/ു വരു/ീേ.ാ കാലടിയിൽ
േപായി ഭജനമിരു:ിേ.ാ മ•വാദം െച‹ിJു:തലലാെത മെhറാരു
മ•വാദിെയെJാ8ു മ•വാദം െച‹ിJുകേയാ മെhറാരു ^ല/ുേപായി
ഭജനമിരിJുകേയാ അJാല/ു പതിവിലലായിരു:ു. കാലടിയി!ൽ ഗണപതിയുെട
മാഹാWയ;ൾ പറuാൽ വളെരയു8്. വിÃതാരഭയ/ാൽ അവെയലലാം ഇവിെട
വിവരിJു:ിലല. എ2ിലും ദൃ‘ാa/ിനായി ഒ:ുര8ു സംഗതികൾ മാYം
ചുരുJ/ിൽ പറuുെകാdു:ു.
തിരുവിതാംകൂർ സം^ാന/ു ച;നാേ“രി/ാലൂJിൽ കാടമുറി Oാമ/ിൽ
"കു¢മൺേപാhറി" എെ:ാരു മ•വാദിയുെ8:ും ആ തറവാ.ുകാർJു
ചാ/sാർ 7തയ•മാെണ:ും ഇ:ും 7സിUമാണേലലാ. ഇേ\ാൾ
ഇവിെടയുdവർJു ചാ/sാെര 7തയ•മായി കാണാൻ പാടിെലല2ിലും
ചാ/sാർ ഇ:ും അവരുെട ആ’െയ അനുസരിJു:ു8്. ഇേ\ാഴും അവർ പല

^ല;ളിൽ േപായി ചാ/െq ഉപ›വ;ൾ ഒഴിJു:ു8്. കു¢മൺ േപാhറി
ഒഴിAാൽ ഒഴിയാ/ ചാ/ൻ എ;ുമിെലല:ുdതു 7സിUമാണ്. ആവശയJാർ
വ:് അേപ•ിAാൽ തŠകാലം േപാകു:തിനു സകൗരയമിെലല2ിൽ കു¢മൺ
േപാhറിമാർ അവധിെവA് എഴു/ുെകാടു/് തŠകാലേ/Jു ചാ/sാെര
ഒഴിAുനിർ/ുക ഇ:ും പതിവുdതാണ്. "ഇ: മാസം ഇYാം തീയതി നാമവിെട
വരു:താണ്. അതുവെര നി;ൾ ഇ: ഗൃഹ/ിൽ യാെതാരുപ›വവും
െചcുേപാകരുത്. ഇതു നZുെട കു.ിചാ/sാർ Oഹി\ാൻ കു¢മൺേപാhറി
ഇ:ാര്." ഇ7കാരമാണ് അവർ എഴു/ു െകാടു/യ•ു:ത്. ഇ7കാരം
കു¢മൺേപാhറിയുെട എഴു/ുവാ;ിAുെകാ8ു േപായി ചാ/െq ഉപ›വമുd
ഗൃഹ/ിൽ വായിAാൽ അവധി കഴിയു:തുവെര ആ ഗൃഹ/ിൽ
യാെതാരുപ›വവുമു8ാവുകയിെലല:ുdതു തീർAയായി.ുdതും ഇ:ും
ക8ുവരു:തുമാണ്. ചാ/sാെര േസവിAു 7തയ•മാJിയ കു¢മൺേപാhറിയും
ഗണപതിെയ 7തയ•മാJിയ കാലടിയിൽ ഭ.തിരിയും ഒരു കാല/ു
ജീവിAിരു:വരാണ്.
മുെ?ാരിJൽ ഒരു കു¢മൺേപാhറി കാലടിയിൽ ഭ.തിരിെയ കാണാനായി
െച:ിരു:ു. േപാhറി പതിെന.ു ത8ുെവA ഒരു േബാ.ിലാണ് െച:ിരു:ത്.
ഭ.തിരിയുെട ഇലലം പുഴവJ/ാകയാൽ േബാ.് ആ കടവിൽ/െ: െച:ടു/ു.
ഉടെന േപാhറി കര•ിറ;ി െച:ു. അേ\ാൾ സkയാസമയമായിരു:തുെകാ8ു
ഗൃഹ^നായ ഭ.തിരി ജപിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. േപാhറി മുhറ/ു
െച:േ\ാൾ ഭ.തിരി പുറേ/Jു വ:്, "േവഗം കുളി കഴിuു വരാം" എ:ു
പറuു േപാhറിെയ കുളിJാനയAി.് അകേ/Jുതെ: േപായി. േപാhറി
േബാ.ിലാണു വ:െത:ു മന€ിലാവുകയാൽ േപാhറിJും േബാ.ു കാർJും
േവഗ/ിൽ അ/ാഴം കാലമാJണെമ:ു ഭ.തിരി ശ.ംെക.ി. ഭ.തിരി അaിമുടിAു
കഴിuേ\ാേഴJും േപാhറിയും കുളി കഴിuു വ:ു. പിെ: ഭ.തിരിയും േപാhറിയും
കൂടി പുറ/ള/ിലിരു:ു ര8ുേപരുെടയും ജപ;ളും മhറും കഴിAു. കുറAുേനരം
കുശല7 വും െചcുെകാ8് അ;െനയിരു:ു. അേ\ാേഴJും അ/ാഴം
കാലമാവുകയാൽ ര8ുേപരും ഊണു കഴിAു. ഊണു കഴിuു പിെ:യും
പുറ/ള/ിൽ വ:ു െവടിയും പറu;െന ഇരിJു: മേധയ ഭ.തിരി
മട\ിdിJാെര വിളിA് േപാhറിയുെട േബാ.ുകാർJുകൂെട േവഗ/ിൽ
േചാറുെകാടുJാൻ ശ.ം െക.ി. അേ\ാൾ േപാhറി "അെതാ:ും േവ8, നZുെട
േബാ.ുകാർJു ഭ•ണം ഞാൻ തെ: െകാടു/ുെകാdാം. മhറാരും െകാടു/ാൽ
അവർJു തൃÅിയാവുകയിലല" എ:ു പറuു. ഉടെന ഭ.തിരി "എ:ാൽ അേ;ാ.ു
െച:ു വിള?ിെJാടുേ/Jണം; നമുJേ;ാ.ു േപാകാം: ഞാൻകൂടി വരാം"

എ:ു പറuു. അേ\ാൾ േപാhറി "അെതാ:ും േവ8, ഞാനവർJ് അ/ാഴം
െകാടു/ു. അവർ േപാവുകയും െചcു. ഇനിയിേ\ാൾ
അതിനായി.ുൽസാഹിJണെമ:ിലല" എ:ു പറuു. ഇYയും േക.േ\ാൾ
ഭ.തിരിJു കാരയം മന€ിലായി. "േബാ.ുകാെരാെJ ചാ/sാരായിരിഇകും, അേലല?"
എ:ു ഭ.തിരി േചാദിAു. "അേത, ഒരു മൂർ/ിെയ േസവിJെയ:ുെവAാൽ
ചാ/െന/െ: േസവിJണം. എ2ിേല എലലാ/ിനും ഉപേയാഗെ\ടൂ" എ:ു
േപാhറി പറuു. െവറുെത പ/ിരുപതുേപർJുകൂടി രാYികാല/്
അരിവ•ു:തിനിടയാJുകയും േപാhറി ഇ7കാരം പറയുകയും െചcത് തെ:
അപമാനിJയായിരു:ു എ:ും ഗണപതിെയ േസവിAാൽ എലലാ/ിനും
ഉപേയാഗെ\ടുകയിെലല:ാണ് േപാhറിയുെട വാJിെq സാരെമ:ും
മന€ിലാവുകയാൽ ഭ.തിരിയുെട മന€ിൽ അ†ം വലലാ…മയു8ായി. എ2ിലും
അെതാ:ും പുറ/ു കാണിJാെത ചിരിAുെകാ8് "അതു ശരിയാണ്" എ:ു
സZതിAു. പിെ:യും ര8ുേപരുംകൂടി വളെര േനരം
സംഭാഷണംെചcുെകാ8ിരു:േശഷം േപാhറിJു കിടJു:തിെനലലാം ത‹ാറാJി
െകാടു\ിAി.ു ഭ.തിരി അകേ/Jുേപായി ര8ുേപരും കിട:ുറ;ുകയും െചcു.
െവളു\ാൻകാല/ു ര8ുേപരും ഉണർെ:ണീhറു പുറ/ള/ിൽ വ:ു. േപാhറി
അേ\ാൾ/െ: യാYയും പറuു േബാ.ു േകറാൻ േപായി. ഭ.തിരി കുളിJാനും
േപായി. േപാhറി കടവിൽ െച:ു േനാJിയേ\ാൾ േബാ.വിെട കാണാനിലലായിരു:ു.
േബാ.ു കdsാർ വലലവരും േമാ‘ിAതായിരിJുെമ:ു വിചാരിA് േപാhറിJു വളെര
വയസനമായി/ീർ:ു. േബാ.ു പൂ.ിയിരു: താഴും തുടലും ഒ:ും
കാണാനിലലായിരു:ു. ഉടെന േപാhറി പരി°മിAു ഭ.തിരി കുളിJു:ിട/ു െച:ു
വിവരം പറuു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി "ഇവിെടനി:് ഒരു സാമാനവും കdsാർ
െകാ8ുേപാകാറിലല. ഇതും കdsാർ െകാ8ുേപായതാെണ:ു േതാ:ു:ിലല.
ഇവിെട ഒെരാhറെJാ?നു8്. ഇത് അയാളുെട േനരേ?ാJായിരിJണം.
ഏതായാലും പരി°മിേJ8ാ, നിവൃ/ിയു8ാകും" എ:ു പറuു. പിെ: ഭ.തിരി
അവിെട നി:ുംെകാ8ു േമേ†ാ.ു േനാJിയേ\ാൾ േബാ.് ആ കടവിൽ നിൽJു:
ആലിെq മുകളിൽ ഇരിJു:തു ക8ു. ഉടെന േപാhറിേയാട് "എെ: െതാ.ുെകാ8്
േമേ†ാ.് േനാJൂ" എ:് ഭ.തിരി പറയുകയും േപാhറി അ7കാരം േനാJുകയും
െചcു. അേ\ാൾ ആലിെq മുകളിൽ ഒരു െകാ?/ു േബാ.ു േകhറിെവA്,
തു?ിൈJെകാ8ു താ;ി\ിടിAുംെകാ8് ഗണപതി ഇരിJു:തു േപാhറിയും
ക8ു. ഇതു താൻ തേലദിവസം പറuതിനു വിദയയാെണ:ു േപാhറിJു തെ:
അബUമാJാനായി.ുd മന€ിലാവുകയാൽ േപാhറി ഭ.തിരിേയാടു മാ\ുേചാദിAു.
ഉടെന ഭ.തിരി ഗണപതിേയാട് "അതി;് െകാടുേ/Jൂ. അേbഹ/ിനു േപാകാൻ

ൈവകിെയ:ു പറയു:ു, െവറുെത ബുUിമു.ിേJ8ാ" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ
ഗണപതി അവിെടയിരു:ുംെകാ8് േബാെ.ടു/ു പുഴയിേലJ് ഇ.ുെകാടു/ു.
ആലിെq മുകളിൽനി:ും േബാ.ു െവd/ിൽ വീഴു:തുക8േ\ാൾ േബാ.ു
െപാ.ിേ\ായി എ:ു േപാhറിJു േതാ:ി. എ2ിലും യാെതാരു േകടും സംഭവിAിലല.
േപാhറിJു വളെര ബഹുമാനവും അ§ുതവും ഉ8ായി. േബാ.ു കി.ി എ2ിലും
േബാ.ുകാരിലലാെത േപാhറി പിെ:യും വിഷ4നായി/ീർ:ു. ഗണപതിെയേ\ടിAു
ചാ/sാരും അടു/ു വരികയിലല. അതു ഭ.തിരിേയാടു പറയാൻ േപാhറിJു വളെര
ലŽയും മടിയും േതാ:ുകയാൽ ഒ:ും മി8ാെത കുറAുേനരം അ;െന
പരു;ലായി.ു നി:ു. ഒടുJം നിവൃ/ിയിെലല:ു േതാ:ുകയാൽ ആ വിവരവും
ഭ.തിരിേയാടു പറuു. പിെ: ഭ.തിരി "ഭയെ\േട8ാ, അവർ വേ:ാെ.,
അയാെളാ:ും ഉപ›വിJാെത ഞാൻ േനാJിെJാdാം" എ:ു പറuു. പിെ:
ചാ/sാർ വ:ു േബാ.ിൽകയറി. േപാhറി വഴിപാടിനു പണവും െകാടു/ു
ഗണപതിെയ െതാഴുതുംെവAു േപാവുകയും െചcു.
പിെ: ഒരിJൽ ഒരു കാലടിയിൽ ഭ.തിരി േകാഴിേJാ.ു താന/ിനായി.ു
േപായിരു:ു. അവിെട െകൗണാhറിനു വടേJകരയുdവർJലലാെത താനം പതിവിലല.
കാലടിയിൽ ഭ.തിരിയുെട ഇലലം അ:ു െകൗണാhറിനു െതേJJര
ആയിരു:തുെകാ8് അവിെടെച:േ\ാൾ അേbഹ/ിനു താനം
ചാർ/ുകയിെലല:ു വഴJായി. അേ\ാൾ താന/ിനായി.് അYേ/ാളം െച:ി.്
െവറുെത േപാരു:ത് തനിJവമാനമാണേലലാ എ:ു വിചാരിAു ഭ.തിരി "എെq ഇലലം
െകൗണാhറിനു വടേJJരയാണ്" എ:ു പറuു. വാRവ/ിൽ
െതേJJരയാെണ:ു നലല നിpയമുdവർ അവിെട പലരുമു8ായിരു:ു.
അവെരലലാവരും ഭ.തിരിയുെട ഇലലം െതേJJരയാെണ:ു പറuു. ആരു
പറuാലും ഭ.തിരി സZതിJയിലല. അേbഹം പിെ:യും "എെq ഇലം
വടേJJരയാണ്" എ:ു പറയും. ഇ;െന വഴJു കലശലായി. അേ\ാൾ വിവരം
സാമൂതിരി\ാടു തിരുമന€ുെകാ8ു േക.ു. അവിടു:് ഒടുJം ഒരു തീർA
നിpയിAു. എ;െനെയ:ാൽ "തŠJാലം ഭ.തിരിയുെട താനം ചാർ/ുകയും
കിഴി െകാടുJുകയും െച—യും ഇവിെടനി:് ഒരാെള അയA്, ഭ.തിരിയുെട ഇലലം
െതേJJരേയാ വടേJകരേയാ എ:ു േനാJി തി.ംവരു/ുകയും േപാകു:യാൾ
തിരിAുവരു:തുവെര ഭ.തിരിെയ ഇവിെട താമസി\ിJുകയും ഭ.തിരി സതയമാണ്
പറuെത2ിൽ അേbഹെ/ സബഹുമാനം വി.യ•ുകയും വയാജമാെണ2ിൽ കിഴി
തിരിെയ െവ\ിJുകയും യഥാേയാഗയം ശി•ിJുകയും േവ8താണ്"
എ:ായിരു:ു ക†ന. ആ ക†നെയ ഭ.തിരിയും മെhറലലാവരും സZതിJുകയും
ഭ.തിരിെയJൂെട താനം ചാർ/ുകയും െചcു. ക†ന7കാരം േകാഴിേJാ.ു നി:്

അയAയാൾ വ:ു േനാJിയേ\ാൾ ഭ.തിരിയുെട ഇലലം വടേJJര ഇരിJു:തും
െകൗണാറിനു െതJുപുെറ 7വഹിJു:തും ക8ു. ആ വിവരം അവിെടെA:ു
തിരുമന€റിയിAു. ഉടെന സാമൂതിരി\ാടുത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു
ഭ.തിരിെയ തിരുമു?ാെക വരു/ി വളെര സZാന;ളും െകാടു/ു
ബഹുമാനിAയJുകയും െചcു. വാRവ/ിൽ ഭ.തിരിയുെട ഇലലം മു?ു
െകൗണാhറിനു െതേJJെര/െ:യായിരു:ു. ഈ തർJമു8ായ േ\ാൾ
ഭ.തിരിJ് അവമാനം വരുമേലലാ എ:ു വിചാരിA് ഗണപതി തെq
ഒhറെJാ?ുെകാ8ു കു/ി ആറിെന/ിരിAു ഭ.തിരിയുെട ഇലല/ിനു
െതJുപുെറ ആJിവിടുകയായിരു:ു. ആറ് പ8് ഭ.തിരിയുെട ഇലല/ിനു
വടJുപുെറ ആയിരു:ു എ:ുdത് ഇേ\ാഴും അവിെടെA:ു േനാJിയാൽ ആ
^ല/ിെq കിട\ുെകാ8് അറിയാവു:താണ്.
കാലടിയിൽ ഭ.തിരിമാർJു 7തയ•മായിരു: ഗണപതി പിെ: അ;െനയലലാെത
ആയതിെq കാരണംകൂടി പറയാെത ഈ ഉപനയാസം ഉപസംഹരിJു:തു
വിഹിതമെലല:ു വിചാരിA് അതുകൂടി\റuു െകാdു:ു. ഒരിJൽ ഒരു
ക\ൽJAവടJാരൻ വിലപിടിAവയായ അേനകം സാമാന;ൾ േകhറിെJാ8ു
വടJുനി:ു െതേJാ.ു െകാ8ുേപായ ഒരു ക\ൽ സമു›/ിൽ താണുേപായി.
ക\ലിലു8ായി രു:വർ മിJേപരും ഒരുവിധം മരിJാെത കര•ു കയറി. ക\ലിെq
ഉടമ^നും മരിAിലല. ക\ൽേചതംെകാ8ു വളെര ന ‘മു8ായതിനാൽ ക\ലിെq
ഉടമ^ൻ വയസനിAുെകാ8ു നടJുേ?ാൾ കാലടിയിൽ ഭ.തിരിJു ഗണപതി
7തയ•മാെണ:ും അവിെടെA:ു പറuാൽ ഇതിെനെa2ിലും
നിവൃ/ിയു8ാJി/രുെമ:ും ആേരാ അവേനാടു പറuു. ഉടെന ആ
കAവടJാരൻ കാലടിയിെല/ി. ഭ.തിരിെയJ8ു വിവരെമലലാം പറയുകയും
സാമാന;ൾെJാ:ും ന ‘വും ക\ലിനു േകടും കൂടാെത ക\ൽ
ഉയർ/ിെJാടു/ാൽ ക\ലിലുd സാമാന/ിെq പകുതി വില ഭ.തിരിJു
െകാടുേ/Jാെമ:ു സZതിJുകയും െചcു. പിെ: ഗണപതിയുെട
അടുJൽെA:് ഈ വിവരം പറuു. അേ\ാൾ ഗണപതി "ഇ;െനയുd
കാരയ;െളാെJ എനിJു 7യാസമാണ്" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി "ഈ
കാരയം സാധിAുെകാടുJാെമ:ു ഞാൻ ഏhറുപറuുേപായതാണ്. ഇത്
ഏതുവിധവും നിർവഹിAുതരണെമ:ു നിർബkിAു പറuു. ഉടെന ഗണപതി
േപായി സമു›/ിൽ മു;ി ക\ൽ തെq ഒhറെJാ?ുെകാ8്
ഉയർ/ിെJാടുJുകയും കAവടJാരൻ പറuിരു:തുേപാെലയുd ›വയം
ഭ.തിരിJു െകാടുJുകയും െചcു. അതിെq േശഷം ഗണപതി ഭ.തിരിേയാട്
"നി;ൾJു ›വയ/ി2ലുd അതയാOഹംെകാ8് ഇ:േത പറയാവൂ

എ:ിലലാെതയായിരിJു:ു. അതു ഞാൻ നി;ൾ പറയു:തുേപാെലെയലലം
െചcുംെകാ8ു 7തയ•മായി.ിരു:ി.ു8ാ യി.ുd അഹZതി നിമി/മാണ്.
അതിനാൽ ഇനി നി;ൾ എെ: 7തയ•മായി കാണുകയിലല. എ2ിലും നി;ൾ
വിചാരിJു: കാരയ;െളലലാം ഞാൻസാധിAു ത:ുെകാdാം. ദു€ാധയമായി.ുd
കാരയ;ൾ അനയsാർJു സാധി\ിAുെകാടുJു:തിനായി.ും അതയാOഹം
നിമി/വും യാെതാ:ും എേ:ാടേപ•ിJയുമരുത്" എ:ു പറuി.ു മറയുകയും
െചcു. അതിൽ\ിെ: ആ ഇലല/ുdവർ ഗണപതിെയ 7തയ•മായി ക8ി.ിലല.
എ2ിലും അവർ വിചാരിJു: കാരയ;െളലലാം സാധിAുെകാ8ുതെ: ഇരു:ു.
കാലwേമണ ആ ഇലല/ുdവർJു മു?ു8ായിരു:വെരേ\ാെലയുd
തപ“zിയും ഗണപതിെയJുറിAുd ഭzിയും േസവയും കുറuുതുട;ി.
അേ\ാൾ കാരയസിUികളും അ;െനതെ:യായി/ീർ:ു. എ2ിലും കാലടിയിൽ
ഗണപതിയുെട ശzിയും മാഹാWയവും ഇ:ും അേശഷമിലലാെതയായി എ:ു
പറuുകൂടാ. അ7കാരം തെ: കാലടിയിൽ ഭ.തിരിമാരുെട മ•വാദവും മhറുd
പാര?രയJാരായ മ•വാദികളുെട മ•വാദേ/Jാൾ ഇേ\ാഴും
ഫലിAുകാണു:ു8്. കലിയുഗം മൂ/ിരിJു: ഇJാല/ു
മുൻകാല;ളിെലേ\ാെല, ദൃ‘ാa;ൾ കാണാൻ 7യാസമു8േലലാ.

ഐതിഹയമാല/െവൺമണി ന?ൂതിരി\ാടsാർ
െവൺമണിന?ൂരി\ാ.ിെല ഇലലം െകാAി രാജയ/ു 'െവdാര\ിdി' എ:
േദശ/ാണ്. ആ ഇലല/് ഒരു കാല/ു മ˜ബുUിയായി.് ഒരു ”ാ•ണകുമാരൻ
ഉ8ായി/ീർ:ു. അേbഹെ/ അേbഹ/ിെq അ‡ൻ യഥാകാലം ഉപനയനം,
സമാവർ/നം മുതലായവ കഴിAു േവദാധയായന/ിനായി തൃ“ിവേപരൂർ ”•സവം
മഠ/ിൽ െകാ8ു െച:ാJി. അേbഹം േവദാധയയനം െചcു തൃ“ിവേപരൂർ
താമസിAിരു:തു സഹപാഠികളുെട പരിഹാസപാYമായി.ാണ്. ഇേbഹം
ഒേരാേഭാഷനും സാധുവുമായിരു:തിനാൽ ദു€ാമർ‰യJാരായ ഉ4ിന?ൂരിമാർ
ഇേbഹെ/ പലവിധ/ിൽ േഭാഷ2ളി\ിJുകയും പരിഹസിJുകയും
ഉപ›വിJുകയും പല അപകട;ളിൽ അകെ\ടു/ി ബുUിമു.ിJുകയും മhറും
െചcു െകാ8ിരു:ു.
അJാല/ു തൃ“ിവേപരൂർ വടJു:ാഥേ•Y/ിൽ Xീേകാവിലിെq ഭി/ിയിൽ
ഒരു ചിYെമഴു/ുകാരൻ ഒരു യ•ിയുെട രൂപം എഴുതുകയും ആ ചിYം സകല
ല•ണ;ളും തികuതായി/ീരുകയാൽ അവിെട ഒരു യ•ിയുെട
സാ:ിധയമു8ാവുകയും െചcിരു:ു. ആ യ•ി രാYികാല;ളിൽ
സഹശയന/ിനായി ആ ദിJിലുd യവൗനയുzsാരായ പുരുഷsാരുെട
അടുJൽ െചലലുകയും അ;െന പലെര ഉപ›വിJുകയും പതിവായിരു:ു.
അJാല/് ആ ദിJിൽ യ•ിയാൽ ബാധിതരായി, ആ ദിവയരതിwീഡെയ
അനുഭവിJാൻ അശzsാരായ പലർ പിേhറ ദിവസേ/Jു മരിAുേപാകുകയും
ചിലർ എണീJാൻ പാടിലലാ/വ4ം •ീണിA് അവശsാരായി/ീരുകയും
നലലേപാെല േദഹബലവും ൈധരയവുമുd ചിലർ മാYം അപകടെമാ:ും കൂടാെത
സുഖമനുഭവിJുകയും െചcുെകാ8ിരു:ു. യ•ി ആെരയാണു
പിടികൂടു:െത:ു നിpയമിലലാതിരു:തിനാൽ അJാല/് ആ ദിJിലുd
പുരുഷsാെരലലാം വളെര ഭയെ\.ാണ് രാYികാല;ൾ കഴിAുകൂ.ിെകാ8ിരു:ത്;
േമൽപറu ചിY/ിെq അടുJൽ പുരുഷsാരാെര2ിലും െച:് 'ഇ:് രാYിയിൽ
എെq അടുJൽ വരണം' എ:ു പറuാൽ അ:ു രാYിയിൽ ആ യ•ി ആ
പുരുഷെq അടുJെല/ും. ആ യ•ിJ് അ;െന ഒരു വിേശഷം
കൂടിയു8ായിരു:ു.
ഇ;െനയിരിJു: കാല/് ഒരു ദിവസം ൈവകുേ:രം ചില ഉ4ിന?ൂരിമാരും
െവൺമണി ന?ൂരി\ാടുംകൂടി വടJു:ഥേ•Y/ിൽ െതാഴാനായി.ുേപായി.

അവിെടെച:് യഥാwമം ഓേരാ േദവsാെര െതാഴുതുെതാഴുത് ആ യ•ിയുെട
ചിY/ിെq അടുJൽ െച:േ\ാൾ ഉ4ിന?ൂരിമാെരലലാവരുംകൂടി പറuിളJി
െവൺമണി ന?ൂരി\ാടിെനെJാ8് ആ യ•ിയുെട അടുJൽ "ഇ:ു രാYിയിൽ
എെq അടുJൽ വരണം" എ:ു പറയിAു. എലാവരുംകൂടി അ;െന പറയണെമ:ു
നിർബkിAതുെകാ8് അ;െന പറuു എ:ലലാെത അ;െന പറയു:ത്
എaിനായി.ാെണ:ും അ;െന പറuാലു8ാകു: ഫലെമaാെണ:ും ഒ:ും
അേbഹ/ിന് അറിവിലലായിരു:ു. െതാഴുക കഴിu് എലലാവരുംകൂടി ”•സവം
മഠ/ിേലJു േപായി. സkയാവ˜നാദികളും അ/ാഴവും കഴിuു പതിവുേപാെല
എലലാവരും അവരവരുെട കിട\ു^ല/ു െച:ു കിടJുകയും െചcു. എലലാവരും
ഉറJമായേ\ാൾ യ•ി ആ മഹൻ ന?ൂരി\ാ.ിെല അടുJൽ എ/ി. യ•ി െച:ു
െതാ. ഉടെന അേbഹം ഉണർ:ു. പിെ: അവർ യേഥ‘ം സുഖാനുഭൂതിേയാടുകൂടി
സഹശയനംെചcു. ആ ദിവസംവെര ”•Aരയേ/ാÒകൂടിയും
£ീസുഖമറിയാെതയും ഇരു:ിരു: ന?ൂരി\ാ.ിേലJ് ആ യ•ിയുെട
സഹശയനം പരമാന˜കരമായിഭവിAു. അ7കാരം തെ: യ•ിയും അേbഹ/ിെq
സഹശയനം ഏhറവും തൃÅികരവും സേaാഷാവഹവുമായി/ീർ:ു. ആ യ•ിJ്
അ:െ/േ\ാെല ഒരു സുഖവും തൃÅിയും അതിനുമു?് ഒരിJലും ഉ8ായതായി
േതാ:ിയിലല. സുഖാനുഭവ;െളലലാം കഴിu് അaയയാമം ആകാരായേ\ാൾ യ•ി,
"എനിJ് ഇവിെട താമസിJാൻ പാടിലല. മനുഷയസ¢ാരം തുട;ു:തിനു മു?്
എനിJ് സവ^ാന/് എ/ണം. അതിനാൽ ഇേ\ാൾ ഞാൻ േപാകു:ു" എ:ു
പറuു. ഉടെന ന?ൂരി\ാട് "ഇ:ു രാYിയിലും വരാേമാ?' എ:ു േചാദിAു.
അേ\ാൾ യ•ി "അവിേടJ് അ;െന ആOഹവും എെq േപരിൽ
സേaാഷവുമുെ82ിൽ ഞാൻ ഇെ::ലലാ, എലലാ ദിവസം രാYിയിലും
അവിടുെ/ അടുJൽ വ:ുെകാdം. എ:ാൽ ഒരു കാരയമു8്. അതുകൂടി
പറേuJാം. അവിടു:് എെq സZതം കൂടാെത അനയ£ീകെള െതാടരുത്. േവെറ
ഒരു £ീെയ അവിടു:ു െതാ.ാൽ\ിെ: ഞാൻ അവിടുെ/ അടുJൽ വരികിലല."
ന?ൂരി\ാട്: "ഇലല; എെq അ‡നാണ് ഇലല. നിെq അനുവാദം കൂടാെത ഞാൻ
യാെതാരു £ീെയയും െതാടുകയിലല."
ഇതു േക.േ\ാൾ യ•ി സേaാഷേ/ാടുകൂടി "എ:ാൽ ഞാൻ പതിവായി
വ:ുെകാdാം" എ:ു പറuു േപാവുകയും പിെ: പതിവായി രാYിേതാറും
ന?ൂരി\ാ.ിെല അടുJൽ വ:ുെകാ8ിരിJുകയും കുറAു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ
അവർ പര•രേrഹാകുലരായി/ീരുകയും െചcു.
അ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ മഹൻ ന?ൂരി\ാ.ിെല േവദാധയയനം
നിറു/ി, ഇലലേ/•ു കൂ.ിെJാ8ുേപാകാനായി അ‡ൻന?ൂരി\ാട് ഒരു ദിവസം

Yി“ിവേപരൂർ െച:ു. അ‡ൻ തെ: കൂ.ിെകാ8ുേപാകാനായി.ാണ്
വ:ിരിJു:ത് എ:റിuേ\ാൾ, യ•ിെയ പിരിuു േപാകണമേലലാ എ:ു
വിചാരിAു മഹൻ ന?ൂരി\ാ.ിേലJു വളെര വയസനമായി. അ:ു രാYിയിൽ യ•ി
വ:േ\ാൾ ന?ൂരി\ാടു വളെര മനRാപേ/ാടുകൂടി, "എെ: ഇലലേ/Jു
െകാ8ുേപാകാൻ അ‡ൻ വ:ി.ു8്. നാെള രാവിെല േപാകണെമ:ാണ്
പറuിരിJു:ത്. ഞാെനaാണു േവ8ത്?" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ യ•ി
"അവിടു:് ഒ.ും വയസനിേJ8. അവിടു:് ഇലലേ/Jു േപായാൽ പിെ:
പതിവായി ഞാൻ അവിെട വ:ുെകാdാം" എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ
ന?ൂരി\ാ.ിേലJു വയസനെമലലാം തീർ:ു, വളെര സേaാഷമായി. പിെ:
പതിവുേപാെല അവർ സുഖമായി ഒരുമിA് രമിJുകയും െവളു\ാൻ കാലമായേ\ാൾ
േപാവുകയും െചയുതു. രാവിെല അ‡ൻന?ൂരി\ാടു മഹെന കൂ.ിെകാ8്
ഇലേ/Jു േപായി. മഹൻ ന?ൂരി\ാട് ഇല/ുെച:ു താമസമായതിെq േശഷവും
യ•ിരാYിേതാറും പതിവായി അവിെടയും െച:ു െകാ8ിരു:ു.
അ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ അ‡ൻന?ൂരി\ാട് മകെനെJാ8് ഒ:ു
േവളികഴി\ിJണെമ:ു നിpയിA് പില £ീജാതക;ൾ വരു/ി േനാJിJുക
മുതലായ ചില Xമ;ൾ തുട;ി. ഈ വിവരമറിuേ\ാൾ, താൻ േവളികഴിAാൽ
പിെ: യ•ി തെq അടുJൽ വരികിലലേലലാ എ:ു വിചാരിAി.് അതും
മകൻന?ൂതി\ാ.ിേലJ് അതയaം വയസനകാരണമായി/ീർ:ു. അതിനാൽ
അേbഹം തനിJു േവളി കഴിJാൻ മന€ിെലല:ും അതിനായി അ‡ൻ
നിർബkിJരുെത:ും മെhറാരാൾ മുഖാaരം അ‡െന Oഹി\ിAു.
അ‡ൻന?ൂരി\ാ.ിേലJ് അതുേക.േ\ാൾ വയസനവും േകാപവും
സഹിJവഹിയാെതയായി/ീർ:ു. ഉടെന അേbഹം മഹെന വിളിAു േനരി.ുതെ:
"എaാ ഉ4ിJു േവളി കഴിJാൻ മന€ിലല, അേലല? നീ ഇY കഥയിലലാ/വനായി
തീർ:േലലാ. നീ ഒ:് േവളി കഴിA്, അതിൽ ചില സaാന;ളു8ായിJ8ി.ു നZുെട
കാലം കഴിuാൽ െകാdാെമ:ാണ് എെq ആOഹം. അെതാ:ും
സാധിAിെലല2ിലും ഈ തറവാടു നശിJാെതയിരിJണമേലലാ. അതിനു നീ േവളി
കഴിJാതിരു:ാൽ പിെ: എaാ മാർഗം?"
മഹൻ: "അ‡ൻ പറയു:െതാെJ കാരയമാണ്. ഇതിെനാെJ സമാധാനം പറയാൻ
എനിJറിuുകൂടാ. എെaാെJയായാലും ഞാൻ േവളി കഴിJയിലല. അതിന്
അ‡ൻ എെ:ാടു നിർബkിJയുമരുത്."
അ‡ൻ:"േവളി കഴിJയിലല എ:ു പറuാൽ മതിേയാ? കഴിJയിലലാ/തിെq
കാരണെമaാണ്? അതു േകൾJെ."

മഹൻ: "കാരണെമാ:ുമിലല. എനിJതി:ു മന€ിലല എേ:യുdു."
അ‡ൻ: "േവ8ു: കാരയം െചയവാൻ മന€ിെലല2ിൽ നീ ഈ തറവാ.ിൽ േകറരുത്.
എവിെടെയ2ിലും െപാെ•ാdണം. ഏഭയാ! നിനJു മന€ിലല, അേലല? എെq മു?ിൽ
നി:ു നിനJി;െന പറയാൻ ൈധരയമു8ായേലലാ. േപാ, എെq മു?ിൽനി:്.
െകാശവെന ഇനി ഇവിെട ക8ാലറിയാം."
ഇ;െന അ‡ൻ േകാപേ/ാടുകൂടി ശകാരിAതു േക.േ\ാൾ സാധുവും
ശുUഹൃദയനുമായ മഹൻ ന?ൂതിരി\ാ.ിേലJു വയസനം
സഹിJവഹിയാെതയായി. ഈ സംഭാഷണമു8ായതു രാYിയിൽ അ/ാഴ/ിനു
മു?ായി.ായിരു:ു. അതിനാൽ മഹൻന?ൂതിരി\ാ.ിേലJു വയസനം നിമി/ം
അ/ാഴമു4ാെത കരuും െകാ8ു േപായിJിട:ു. പതിവുസമയമായേ\ാൾ
യ•ി അേbഹ/ിെq അടുJൽവ:ു. അേ\ാൾ അേbഹം വയസനിAു
കരuുെകാ8ു കിടJുകയാെണ:ു യ•ിJു മന€ിലായതിനാൽ
വയസനകാരണെമaാെണ:ു േചാദിAു. ഈ സംഗതി യ•ിേയാടു പറയാൻ
അേbഹ/ിനു വളെര മടിയും ലŽയുമു8ായിരു:തിനാൽ ആദയം ഒ:ും
പറയാെത ഉപായ/ിൽ കഴിAുകൂ.ാൻ അേbഹം കഴിയു:തും XമിAുേനാJി.
എ2ിലും യ•ിയുെട നിർബkം നിമി/ം ഒടുJം പരമാർ‰െമാെJ അേbഹം
യ•ിേയാടു പറuു. അേ\ാൾ യ•ി. "അവിടു:് ഒ.ും വയസനിേJ8ാ. േവളി
കഴിJു:തിനു എനിJു യാെതാരു വിേരാധവുമിലല. അവിടു:ു േവളി
കഴിJാെതയിരു:ാൽ ഈ തറവാടു നശിAു േപാകുമേലലാ. ഞാൻ നിമി/ം
അ;െന വരു:ത് എനിJും വളെര വയസനമാണ്. അവിടു:ു േവളി കഴിAാലും
എെ: ഉേപ•ിJരുത് എ:ു മാYേമ എനിJു നിർബkമുdു. േവളി കഴിAാൽ
ഒ:രാടൻ ദിവസം ആ അaർജന/ിെq അടുJൽ സഹശയനം െചcുെകാdണം.
ഒ:രാടൻ മാറി േവെറ ^ല/ു കിട:ുെകാdണം. ആ ദിവസ;ളിൽ ഞാൻ
അവിടുെ/ അടുJൽ വ:ുെകാdാം. അതിനാൽ നാെള രാവിെല അ‡െq
അടുJൽെച:ു േവളി കഴിJാൻ സZതമാെണ:ു പറയണം. അ‡ൻ പറuതിെന
േകൾJാതിരിJു:തു ശരിയലല" എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ മഹൻ
ന?ുരി\ാ.ിേലJു വളെര സേaാഷമായി. പിെ: അവർ ര8ുേപരുംകൂടി രാYിെയ
സുഖമായി നയിAു. െവളു\ാൻ കാലമായേ\ാൾ യ•ി േപായി. മഹൻന?ൂതിരി\ാട്
രാവിെല എണീhറ് അ‡െq അടുJൽ െച:ു േവളികഴിAുെകാdാെമ:ു സZതിAു
പറയുകയും അ‡ൻ ന?ൂതി\ാട് അതു േക.ു സേaാഷിJുകയും താമസിയാെത
ഒരു മൂഹൂർ//ിൽ മഹെq േവളിയും കുടിെവ\ും േകമമായും ഭംഗിയായും
നട/ിJുകയും െചcു. േവളി കഴിAതിെq േശഷം മഹൻ ന?ൂതിരി\ാട് യ•ി
പറuി.ുdതുേപാെല ഒ:രാടൻ ദിവസം അaൻജന/ിെq അടുJലും

ഒ:രാടൻ േവെറയും കിട:ുെകാ8ിരിJുകയും ദിവസ മുറ•ു യ•ി
അേbഹ/ിെq അടുJൽ െച:ുെകാ8ിരിJുകയും െചcു.
അ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ അaർജനം ഗർഭം ധരിJുകയും
പ/ുമാസവും തികu് ഒരു പുYെന 7സവിJുകയും െചcു. മഹൻന?ൂരി\ാടു
പുYെq ജാതകർZം, നാമകരണം, അ: 7ാശനം മുതലായവ അ‡െq
സഹായേ/ാടും ആ’7കാരവും യഥാ കാലം േവ8തുേപാെല നട/ി.
അേ\ാേഴJും അ‡ൻന?ൂരി\ാട് അേbഹ/ിെq ആOഹംേപാെല/െ:
പYമുഖം ക8ു സേaാഷിAുെകാ8ു ചരമഗതിെയ 7ാപിAു. പിെ:
മഹൻന?ൂതിരി\ാട് അ‡െq പി¡ം, സംവൽസരദീ•, പ•ാ8ാം മാസം
മുതലായവ യഥാശzി കഴിAുകൂ.ി.
അേ\ാേഴJും മഹെന ഉപനയിJാനുd കാലമായി. പിെ: അതിനു മുഹൂർ/ം
നിpയിJുകയും wിയാദികൾJും മhറും േവ8ു: ആളുകെള ഒെJ
•ണിJുകയും സാമാന;െളലലാം വ.ംകൂ.ുകയും െചcു. ഉപനയന/ിെq
തേലദിവസം രാYി യ•ിയുെട മുറയായിരു:തിനാൽ യ•ി പതിവുേപാെല
ന?ൂരി\ാ.ിെല അടുJെല/ി. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാടു 7സംഗവശാൽ "നാെള
കാല/ു കുംഭരാശി മുഹൂർ///ിന് ഉ4ിയുെട ഉപനയനം കഴിAാൽ
െകാdാെമ:ു വിചാരമു8്" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ യ•ി, "എ:ാൽ എനിJ്
ഒരാOഹമു8്. അത് അവിടു:ു സാധി\ിAുതരണം. അവിടുെ/ 7ധാനഭാരയ
അ-ിസാ•ികമായി വിവാഹം െച‹െ\.് ആ അaർജനമാെണ2ിലും ആദയഭാരയ
ഞാനാണേലലാ. അതിനാൽ അവിടുെ/ പുYനായ ആ ഉ4ിJു ഞാൻ
വലിയZയാണ്. അതുെകാ8് നാെള ഉപനയനസമയ/് ഉ4ി wിയാംഗമായി ഭി•
യാചിJുേ?ാൾ ആദയം ഭി• െകാടുJാൻ ഞാനായാൽ െകാdാെമ:് എനിJു
വളെര ആOഹമു8്. അത് അവിടു: അനുവദിJുകയും എെ:െJാ8ു
നട/ിJുകയും േവണം. സമയമാകുേ?ാൾ ഞാൻ ഒരaർജന/ിെq േവഷ/ിൽ
ഇവിെട വ:ുെകാdാം" എ:ു പറuു. ഉടെന ന?ൂരി\ാട്, "അതിെനaു
വിേരാധമാണ്? എനിJതു വളെര സേaാഷമാണ്. സമയമാകുേ?ാൾ ഇവിെട
വേ:ാളു. കാരയം ഞാൻ നട/ിAുെകാdാം." എ:ു സZതിAു പറയുകയും െചcു.
wിയ•ു േവ8ു: ആളുകളും ഓതിേJാനും ചാർAJാരയം േവ¥Jാരും
മhറുമായി.ുd േവെറ അേനകം ”ാ•ണേX®sാരും അaർജന;ളും
കിടാ;ളുെമാെJ തേലദിവസംതെ: എ/ീ.ു8ായിരു:ു. പിേhറദിവസം േനരം
െവളു/േ\ാേഴJും എലലാവരും കുളിAു തhറുടു/ു ഹാജരായി. ഉടെന wിയകൾ
ആരംഭിJുകയും െചcു. ഭി• െകാടുJാനുd സമയമായേ\ാേഴJും മറJുടയും
പുത\ും ധരിA് അaർജന/ിെq േവഷമായി കുെറ അരിയും ഒരു

പാY/ിെലടു/ു െകാ8് യ•ിയും ആ ^ലെ//ി. യ•ി െച:ു യാെതാരു
ശ2യുംകൂടാെത അaർജന;ളുെട കൂ./ിൽ േകറി നിലയായി.
അaർജനേവഷധാരിണിയായ യ•ിെയ ക8േ\ാൾതെ: ന?ൂരി\ാ.ിേലJ്
ആെള മന€ിലായി. എ2ിലും േശഷമുd ”ാ•ണരുേടയും അaർജന;ളുേടയും
ഇടയിൽ "ഈ അaർജനം ഏതാണ്, എവിടുേ/താണ്, എaിനാണ് വ:ത്?"
എ:ും മhറും അേ\ാൾ സംസാരം തുട;ി. "ഏതായാലും െതാടരുത്" എ:ു പറuു
േശഷമുd അaർജന;െളലലാം മാറിനി:ു.
ഭി• യാചിJുക എ:ുd wിയയായേ\ാൾ ന?ൂരി\ാട് ഓതിേJാേനാട് "ഇേ\ാൾ
വിേശഷാൽ വ:ിരിJു: ആ അaർജന/ിെq അടുJൽ േവണം ഭി•
യാചിJാൻ. ആദയം ഭി•യിടാനും ആ അaർജനം േവണം. ഉ4ിയുെട അZ
ര8ാമതു ഭി•യി.ുെകാdെ.. അതു മതി" എ:ു പറuു.
ഓതിേJാൻ: "അതു വിഹിതമലല. ഉ4ിയുെട അZയാണ് ആദയം ഭി•യിേട8ത്.
അതു കഴിuലലാെത മhറാർJും ഭി•യിടാൻ പാടിലല."
ന?ൂരി\ാട്: "ഇേ\ാൾ വ:ിരിJു:ത് ഉ4ിയുെട വലിയZയാണ്. ഞാൻ ആദയം
േവളി കഴിAത് ഈ അaർജനെ/യാണ്. അതിനാൽ ഈ അaർജനം േവണം
ആദയം ഭി•യിടാൻ."
ഇതു േക.േ\ാൾ ന?ൂരി\ാ.ിെല ചാർAJാരായും സവജന;ളായും മhറും അവിെട
വ:ുകൂടിയിരു: ന?ൂരിമാരും അaർജന;ളും ഓതിേJാനും എലലാവരും "അ;്
ഈ ഉ4ിയുെട അZെയ േവളി കഴിJു:തിനു മു?് ഒ:ുകൂടി േവളി
കഴിAി.ുെ82ിൽ അതു ഞ;ളാരും അറിയാതിരിJുേമാ? അ;് ഈ പറuതു
ശുUേമ േഭാTാണ്. അെലല2ിൽ പറയു, േകൾJെ.; ഈ അaർജനം എവിടുെ/,
ആരുെട മകളാണ്?" എ:ും മhറും ചില േചാദയ;ളും വഴJുകളും തർJ;ളും
കലശലായി. ഈ വ:ിരിJു:തു തെq സഹപ¹ിയാെണ:ും തെ:െJാ8്
ആദയം ഭി•യിടുവിJുകയിെലല:ും അറിuേ\ാൾ ആ ഉ4ിയുെട അZയായ
അaർജന/ിനു േകാപവും മനRാപവും ദു€ഹമായി/ീരുകയാൽ ആ
അaർജനം, "എനിJ് കാൺമാൻ െകാതിA് ആദയമു8ായ ഈ ഉ4ിJ് ആദയെമ:ലല,
ഒരിJലും ഈ െത8ിേJറിവ: വര/െയെJാ8ു ഭി•യിടീJാൻ ഞാൻ
സZതിJിലല. എെq ഉ4ിJ് ഞാൻ ഭി•യി.ാൽ മതി. ഈ പിശാച് വലയZ ചമu്
ഇേ\ാൾ എവിടു:ാണ് േകറിവ:ത്? എെq ഉ4ിJ് ഇവൾ ഭി•യിടുകയാെണ2ിൽ
ഇവളുെട മുഖ/ു ഞാൻ ചൂെലടു/ടിJും" എ:ും മhറും ശകാരവും വഴJും
െപാടിെപാടിAു തുട;ി. എലലാവരും ഇ;െന തനിJു വിേരാധമായി
പറuുതുട;ുകയാൽ ന?ൂരി\ാട് ഒ:ും പറയാൻ ശzനലലാെത അ;െന

വലലാെത അkനായി/ീർ:ു. അേ\ാൾ യ•ി, "ഞാൻ ഉ4ിJു ഭി•യിടാനാണ്
വ:ത്. ഉ4ിയുെട അ‡ന് അതു സZതവുമാണ്. അതിനാൽ നി;െളാെJ
എെaലലാം പറuാലും ഭി•യിടാെത ഞാൻ േപാവുകയിലല, നിpയംതെ:" എ:ു
പറuു. ഉടെന അaർജനം, "നിനJ് അY നിpയവും മിടുJുമുേ8ാ?
എ:ാലതുതെ: ഒ:റിയണം. നിെ: ഇവിെടനി:ു പുറ/ിറJിയലലാെത ഇവിെട
ഇനി ഉപനയന/ിെq wിയ യാെതാ:ും പാടിലല. ഞാനാണ് പറuത്.
ഭി•യാചിJാനും ഭി•യിടാനും ഇവെള ഇവിെടനി:് ഇറJി വി.ി.ു േവണം.
വരുവിൻ, ആേ/Zാരുകെളലലാരും വരുവിൻ! നമുJിവെള\ിടിA് ഇവിെട നി:ു
പുറ/ാJാം. പിെ: ന?ൂരിമാരും വാലിയJാരുംകൂടി ഇവെള പടിJു പുറ/ാJി
അയേAാളും" എ:ു പറuു േശഷമുd അaർജന;ളുെട സഹായേ/ാടുകൂടി
യ•ിെയ പിടിA് ആ അക/ുനി:ു പുറ/ാJി. ന?ൂരി\ാട് "അേ‹ാ! സാഹസം
7വർ/ിJരുത്" എ:ു പറuു നിലവിളAുെകാ8് പി:ാെലെച:ു. പടിJു
പുറ/് െകാ8ുേപായി തdിെയ ഉടെന ലŽയും േകാപവും സഹിJാൻ
പാടിലലാെത യ•ി സവaമായ രൂപെ//െ: സവീകരിA് അവിെട നി:ുെകാ8്
ന?ൂരി\ാടിേനാടായി.്, "അവിടു:് ഒ.ും വയസനിJരുത്. ഇെതാ:ും അവിടുെ/
േദാഷംെകാ8െലല:് എനിJറിയാം. എനിJ് അവിടുേ/േ\രിൽ േലശംേപാലും
പരിഭവവുമിലല. എ2ിലും ഈ ^ല/ും ഈ അടിയaര/ി2ലുംെവA് എെ:
ഇ7കാരം അവമാനിAതിനാൽ ഇനി മൂ:ു തലമുറ കഴിuാൽപിെ: ഈ
തറവാ.ിൽ ഉ4ിയു8ായി.് ഉപനയനം കഴിJാൻ സംഗതിയാവുകയിലല,
നിpയംതെ:. എ:ാൽ, ഇേ\ാൾ ഒരു വയാഴവ./ിലധികം കാലമായി എെq
സാ:ിധയം ഈ ^ല/് ഉ8ായി.ുdതിെq ഫലമാഹാWയം േഹതുവായി.്
ഒടുവിൽ ര8ു തലമുറ•ു8ാകു: ര8ു പുരുഷsാർ സരസവതീ7സാദംെകാ8്
വിശവവിXുതsാരായി/ീരുകയും െച‹ും. ഇYയും കാലം
മനുഷയസഹവാസേ/ാടുകൂടി ഞാൻ ഭൂേലാക/ിൽ/െ: താമസിAു
േപായതുെകാ8് ഇനി ഞാൻ ഞ;ളുെട േലാക/ിൽ െച:ാൽ എെ: അവിെട
യഥാപൂർവം സവീകരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. എ:ുമാYമലല, ഈ അവമാനം
അനുഭവിAി.് ഇനി ജീവിAിരിJാൻ ഞാൻ ആOഹിJു:ുമിലല. അവിടു:്
എെ:JുറിA് വിചാരിA് വയസനിJരുത്. അക/് േപായി ഉപനയന/ിെq േശഷം
wിയകൾകൂടി നട/ി, ഇനിയും വളെരJാലം ഭാരയാപുYാദികേളാടുകൂടി
സുഖമായി ജീവിAിരു:ാലും. ഞാൻ ഇതാ േയാഗാ-ിയിൽ എെq േദഹെ/
ഭŸീകരിJു:ു" എ:ു പറയുകയും ഉടെന ആ യ•ി എലലാവർJും അദൃ ‘യായി
ഭവിJുകയും ഒരു േതജ€ു േമൽേ\ാ.ുയർ:ു േമഘമ¡ല/ിൽ േകറി മറയു:ത്
എലലാവരാലും കാണെ\ടുകയും െചcു. യ•ിയുെട ഈ വാJു േകൾJുകയും ഈ
അ§ുതം കാണുകയും െചcേ\ാൾ ത;ൾ 7വർ/ിAതു സാഹസവും

അവിേവകവുമായി എ:് എലലാവർJും േതാ:ി എ2ിലും "അതീത കാരയാനുശേയന
കിം സയാത്".
െവൺമണിന?ൂരി\ാടsാരുെട സാ•ാൽ തറവാട് ഇേ\ാൾ പുരുഷsാരിലലാെത
ശൂനയ7ായമായിരിJു:ത് ആ യ•ിയുെട ശാപം െകാ8ും ഒടുവിലെ/
തലമുറJാരും െകാലലം 1066-ആമാ8ു വൃpികമാസ/ിലും 1068-ആമാ8ു മകര
മാസ/ിലുമായി േദഹവിേയാഗം െചcവരുമായ െവൺമണി അ‡ൻന?ൂരി\ാടും
മഹൻ ന?ൂരി\ാടു വിശവവിXുതsാരായി/ീർ:ത് ആ യ•ിയുെട
അനുOഹമാഹWയം െകാ8ു മാYമാെണ:ുdതു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. ഇേ\ാൾ ഉd െവൺമണിന?ൂരി\ാടsാർ പേ8തെ: ഈ
കുടുംബ/ിൽനി:ു പിരിuുേപായി.ുd ഒരു അ‡ൻ ന?ൂരി\ാ.ിെല
ശാഖയിലു8ായി.ുdവരാണ്.

ഐതിഹയമാല/വയJെര അ‡ൻ മൂ€്
ൈവദയsാർJു 7ധാനമായി േവ8തു ഗുരുതവവും ൈക\ുണയവുമാെണ:ു
7സിUവും സർVസZതവുമാണേലലാ. ൈവദയsാർ നലലേപാെല ശാ£ൈനപുണയവും
ബുUിയും യുzിയുമുdവരായിരു:ാലും ഗുരുതവവും ൈക\ുണയവുമിെലല2ിൽ
അവരുെട ചികി„ ഫലിJയിെലല:ുdതു തീർAയാണ്. ശാ£’ാനവും
യുzിയും ബുUിയുമിലലാ/വർJു ഗുരുതവവും ൈക\ുണയവും
മാYമു8ായിരു:തുെകാ8് മതിയാകു:തെലല2ിലും ഗുരുതവവും
ൈക\ുണയവുമുdവർJു ശാ£പരിചയവും മhറും കുറAു കുറവായിരു:ാലും
അബUെമാ:ും വരു:തലല. ഗുരുതവവും ൈക\ുണയവുമുdവർJു
ശാ£’ാനവും യുzിയും ബുUിയും കൂടിയു8ായിരു:ാൽ പി:െ/Jഥ
പറയാനുമിലലേലലാ. അ‘ൈവദയsാരിൽ അദവിതീയsാെര:ു പേ8•ുപേ8
7സിUsാരായിരു: വയJെര മൂ€sാർJു േമൽപറuവെയലലാം
പൂർ4മായി.ുdതിനാലാണ് അവർ സർേവാŠകർേഷണ വർ/ിJു:ത്.ഇതിനു
ദൃ‘ാaമായി കഴിuുേപായ ആരയൻ നാരായണൻമൂ€് അവർകളുെട അ‡നായ
അ‡ൻമൂ€് അവർകളുെട ചില അ§ുതകർZ;െള താെഴ 7RാവിJു:ു. േകവലം
േക.ുേകൾവിെയമാYം അടി^ാനെ\ടു/ിെയഴുതു: ഈവക ഐതിഹയ;ളുെട
വാRവതവെ/\hറി അധികം ആേലാചിJണെമ:ിലല. "മഹാsാർെJaു ദുTരം?"
എ:ു മാYം വിചാരിAാൽ മതി.
1. ഒരാൾJു മലവും മൂYവും േപാകാെത വയറു വലലാെത അടAു വീർ/ു േവദന
സഹിJവ‹ാെതയായി/ീർ:ു. േവദനയുെട ശzി െകാ8ു കിടJാനും
ഇരിJാനും ഉ4ാനുമുറ;ാനും എ:ുേവ8, യാെതാ:ും വ‹ാെതയായി േരാഗി
ഉറെJ നിലവിളിAുെകാ8ു കിട:ുരു8ുതുട;ി. പല ൈവദയsാർ വ:ു
കാണുകയും പല 7േയാഗ;ൾ െചcുേനാJുകയുെമാെJ െചcി.ും ഒരു
ഫലവുമു8ായിലല. മരിAുേപാകുെമ:ുതെ: േരാഗിയും ൈവദയsാരും
േശഷമുdവരും എലലാം തീർAെ\ടു/ി. എ2ിലും വയJെര അ‡ൻമൂ€ിെq
അടുJൽJൂടി ഒ:ു േപായി പറuുേനാJാം എ:ു വിചാരിAു േരാഗിയുെട
അനaിരവൻ വയJെര എ/ി. അതു ദീനം തുട;ിയതിെq പിേhറദിവസം
രാവിെലയായിരു:ു. അേ\ാൾ അ‡ൻമൂ€് വാലിയJാർ കറിJു നുറുJു:ിട/ു
െച:് അവേരാട് എേaാ പറuുെകാ8ു നിൽJുകയായിരു:ു. ഈ െച:യാൾ
അവിെടെA:ു ക8ു ദീന/ിെq വിവരെമലലാം അറിയിAു. ഉടെന അ‡ൻമൂ€്

അവിെടJിട:ിരു: മ/;ായുെട ഒരു െഞ.ി (െഞടു\്) എടു/ു െകാടു/ി.്
"ഇതുെകാ8ുേപായി കാuെവd/ിൽ അരAു കലJിെJാടു/ാൽ മതി"
എ:ു പറuു. അയാൾ അത് ഭzിേയാടുകൂടി വാ;ിെJാ8ുേപായി, അവിടു:ു
പറuതുേപാെല അതിൽ പകുതിെയടു/ു കാuെവd/ിൽ അരAുകലJി
േരാഗിJു െകാടു/ു. അതു കുടിAു മാYേനരം കഴിuേ\ാൾ മലവും മൂYവും
ഒഴിJുകയും സകലേവദനകളും മാറി േരാഗിJു നലല സുഖമാകുകയും െചcു.
എ2ിലും മലവും മൂYവും േപായി/ൂട;ീ.ു മൂYേപാJു നി:ു. വയറിളകി
പിെ:യും െപാെ•ാ8ുതെ:യിരു:ു. അതും wേമണ നിേ:ാളുെമ:ു വിചാരിAു
അ:െ/ അ;െന കഴിuു. പിേhറദിവസമായേ\ാേഴJും വയhറിൽനി:ു
േപാJു കുറAുകൂടി അധികമായി. അേ\ാേഴJും േരാഗിJു •ീണവും
പാരവശയവും കലശലായി. ഉടെന േരാഗിയുെട അനaിരവൻ ഓടി പിെ:യും
അ‡ൻമൂ€ിെq അടുJെല/ി വിവരം അറിയിAു. അേ\ാൾ അ‡ൻമൂ€് "ആ
ത:യA മരു:ു മുഴുവനും അരAു കലJിെJാടു/ുേവാ? എ:ു േചാദിAു. "ഇലല.
പകുതിേയ െകാടു/ുdു. േശഷം ഇരിJു:ു8്" എ:് ഈ െച:യാൾ അറിയിAു.
"എ:ാൽ േശഷമുdതുകൂടി അരAുകലJിെJാടുേ/Jു. സുഖമാവും എ:്
അ‡ൻമൂ€് പറuു. ഉടെന അയാൾ െച:ു മ/;യുെട െഞ.ി
േശഷമു8ായിരു:തുകൂടി കാuെവd/ിൽ അരAുകലJിെJാടു/ു. അതു
കുടിAേതാടുകൂടി/െ: വയhറിൽനി:ു േപാJു നി:ു. wേമണ മലമൂY;ൾ
പതിവുേപാെല േപായി/ുട;ുകയും wേമണ േരാഗിയുെട •ീണം മാറി
സുഖമാവുകയും െചcു.
2.േദഹ/ിെq ^ൗലയം നിമി/ം ഇരിJാനും നിൽJാനും നടJാനും കിടJാനും
നിവൃ/ിയിലലാതായി/ീർ: ഒരു മാ\ിള ഒരിJൽ അ‡ൻമൂ€വർകളുെട അടുJൽ
വരികയു8ായി. അയാൾJു ശരീരം wമ/ിലധികം തടിAു േപായതുെകാ8ുd
അസവാധീനമലലാെത േവെറ യാെതാരു സുഖേJടുമിലല. സാമാനയ/ിലധികം
തടിAുകഴിuി.ു പിെ:യും ദിവസം7തിെയ:േപാെല ^ൗലയം
വർUിAുെകാ8ിരു:തിനാൽ അയാൾ പല ൈവദയsാെര കാണുകയും പല ചികി„
െചcി.ും ഒരു ഫലവും കാണാuതിനാലുമാണ് ഒടുJം വയJെര വ:ത്.
"കാർശയേമവ വരം ^ൗലയാ: ഹി ^ൂലസയ േഭഷജം" എ:ുdതിൽ ൈവദയsാരുെട
ചികി„കൾ ഫലിJാ/തിനാൽ അ§ുതെ\ടാനുമിലല.
അ‡ൻമൂ€വർകൾ വിവരെമലലാം േക.തിെq േശഷം േരാഗിയുെട ആപാദചൂഡം
ഒ:ുര8ു 7ാവശയം സൂ•ിAുേനാJിയി.് "നിനJിേ\ാൾ ചികി„െയാ:ും
െച‹ണെമ:ിലല. മു\തു ദിവസ/ിനകം നീ മരിAുേപാകും. മരണല•ണ;ൾ
പൂർ4മായി.ു കാണു:ു8്. ഈശവര കാരുണയംെകാ8് ആയു€ിെq ബലംെകാ8ു

ഒരുേവള മരിJാെതയിരിJുകയാെണ2ിൽ ഒരു മാസം കഴിuി.് ഇവിെട വ:ാൽ
വലലതും ചികി„ നിpയിJാം. അലലാെത ഇേ\ാെളാ:ും നിpയിJാനിലല" എ:ു
പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾതെ: മാ\ിളയുെട മന€ിൽ വലലാെത ഒരു വയസനവും
ആധിയുമു8ായി. െപെ.:് അയാൾ മൂർ‡ിAുവീണു. വയJെര അ‡ൻമൂ€വർകൾ
പറuാൽ പിെ: അതിനു കടുകിട•ു വയതയാസം വരികയിെലല:ുdതു 7സിUവും
എലലാവർJും അനുഭവസിUവുമാണ്. അ;െനയിരിJു: അവിടു:് ഇ7കാരം
പറuാൽ ആർJാണ് വയസനമു8ാകാ/ത്? മരണഭയെമ:ത്
എലലാവർJുമുdതാണേലലാ.
മൂേ:മുJാൽ നാഴിക കഴിuേ\ാൾ മാ\ിള•ു േബാധം വീണു. ഉടെന
കുെടയു8ായിരു:വരിൽ അ¢ാറുേപരുകൂടി ഒരുവിധെമടു/ു േതാണിയിലാJി
െകാ8ുേപാവുകയും െചcു. വീ.ിൽ എ/ിയതിെq േശഷം മാ\ിള•ു കuിJും
േചാറിനും ഒ:ിനും രുചിയുമിലല. ഉറJവുമിലല. ഒരു കാരയ/ിലും ഒരു„ാഹവും
മന€ുമിെലല:ുd ^ിതിയിലായി/ീർ:ു. ഭാരയയും പുYsാരും വളെര
നിർബkിAാൽ കുറAു കuി കുടിJും. അലലാെത അയാളുെട മന€ാെല
rനാശനാദികൾ ഒ:ും തെ:യിലലാതായി/ീർ:ു. wേമണ േദഹം ചടAു
തുട;ുകയും െചcു. എaിനു വളെര\റയു:ു? ഒരു കു.ിയാനെയേ\ാെലയിരു:
ആ കൂhറൻ ഒരു മാസം കഴിuേ\ാേഴJും കൃശശരീരനായ ഒരു മനുഷയെq
ആകൃതിയായി/ീർ:ു. ഒരു മാസം കഴിuേ\ാൾ ഇനി ഇേ\ാൾ
മരിAുേപാവുകിലലായിരിJുെമ:ുd ഒരു വിചാരവും മാ\ിളയുെട മന€ിൽ
ഉ8ായി/ുട;ി. •ീണം നലലേപാെലയുെ82ിലും അയാൾJ് എണീhറു
നടJു:തിനും മhറും യാെതാരുസവാധീനവും ഇലലാെതയാവുകയും െചcു. എ2ിലും
"ഒരു മാസം കഴിuി.ു മരിAിെലല2ിൽ പിെ:യും െചലലണെമ:ാണേലലാ
വയJെര/ിരുേമനി കൽപിAിരിJു:ത്. അതിനാൽ ഒ:ുകൂടി േപാകണം" എ:ു
നിpയിA് അയാൾ പരിവാരസേമതം വീ8ും അ‡ൻമൂ€് അവർകളുെട
അടുJെല/ി വിവരെമലലാം അറിയിAു. അേ\ാൾ അവിടു:് "നീ ഇനി
ഇേ\ാെഴ;ും മരിAുേപാവുകയിലല. ഞാന:് അ;െന പറuത്
മരിAുേപാകുെമ:ു വിചാരിAി.ുമലല. ചടAവരുെട േദഹം തടിJാനലലാെത
തടിAവരുെട േദഹം ചട•ാൻ ചികി„െയാ:ുമിലല. പിെ: േദഹം ചട\ിJു:തിനു
മേനാവിചാരം തെ:യാണ് ചികി„. മരണഭയം നിമി/ം ഉ8ാകു:തിലധികം
7ബലമായ മേനാവിചാരമു8ാകാൻ തരമിലലേലലാ. അതിനാൽ അ:് അ;െന
പറuത് ഒരു ചികി„യാെണ:് വിചാരിAാൽ മതി. ആ ചികി„ ഫലിJുകയും
െചcുവേലലാ. ഇേ\ാൾ േദഹ/ിെq സവാധീനJുറെവാെJ മാറിയിേലല? േവെറ
ദീനെമാ:ുമിലലാ/തിനാൽ ഇനി ചികി„െയാ:ും േവണെമ:ിലല. ഇനിയും

പ8െ/േ\ാെല േദഹം തടിJാെത സൂ•ിJുക മാYം െചcാൽ മതി. അതിനു
പതിവായി േദഹം വിയർJ/Jവ4ം വലലതും അUവാനം െചcുെകാ8ിരു:ാൽ
മതിതാനും. സaതിയും സ?/ും ധാരാളമു8ായിരിJുക; മേനാവിചാര/ിനു
കാരണെമാ:ുമിലലാെതയിരിJുക; സുഖമായി യേഥ‘ം ഭ•ണവും കഴിA്
അUവാനെമാ:ും െച‹ാെത സവ^മായിരിJുക - ഇെതാെJെJാ8ാണ് േദഹം
wമ/ിലധികം തടിJു:ത്. ശzിJു തJവ4ം വയായാമം മനുഷയർJ്
അതയാവശയമാണ്. അതു പതിവായി െചcുെകാ8ാൽ സുഖമായിരിJാം. അതിനാൽ
ഇനി പതിവായി അ;െന െചcുെകാ8ിരു:ാൽ മതി" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ു
മാ\ിള വളെര സേaാഷിAു േപാവുകയും പതിവായി വയായാമം െചcുെകാ8്
ആജീവനാaം സുഖമായി ഇരിJുകയും െചcു.
3.ഒരിJൽ ഒരു £ീ•ു 7സവേവദന ആരംഭിAതിെq േശഷം നാല¢ുദിവസം
കഴിuി.ും 7സവിAിലല. അ¢ാം ദിവസം 7ജയുെട ഒരു ക‹ിെq അhറം പുറ/ു
കാണായി. സാധാരണ 7സവ/ി2ൽ ശിര€ാണേലാ ആദയം കാണെ\ടു:ത്.
അ;െനയലാെത ആദയം കžുറേ/Jു വ:ു ക8തിനാൽ വയhറാ.ികൾJും
മhറും വളെര പരി°മവും വയസനവുമു8ായി. അJാല/ു സൂതികർമിണികളും
അ\ാ/ിJിരിമാരും മhറും ഈ ദിJുകളിൽ ഇലലാതിരു:തിനാൽ ഇ;െനയുd
സംഗതികളിൽ നാ.ുകാർJു നാ.ുൈവദയsാരലലാെത ഒരു ശരണവുമിലലായിരു:േലലാ.
അതിനാൽ £ീയുെട ഉടമ^sാർ ഓടി വയJെര എ/ി, വിവരം
അ‡ൻമൂ€വർകളുെട അടുJൾ അറിയിAു. അ‡ൻ മൂ€വർകൾ കുറAാേലാചിAി.്
"ഒരു ഇരു?ാണിേയാ പി“ാ2/ിേയാ വലലതും തീയ/ു കാണിA് നലലേപാെല
പഴു\ിA് ആ കു.ിയുെട ക‹ിേsൽ വAാൽ മതി" എ:ു പറuു. £ീയുെട
ഉടമ^sാർJ് അ;െന െച‹ാൻ നലല മന€ിലലായിരു:ു. എ2ിലും േവെറ
മാർഗെമാ:ും ഇലലാതിരു:തിനാലും അ‡ൻമൂ€വർകൾ പറuി.് െചcാൽ ഒ:ും
അപകടമായി വരികയിെലല:ുd വിശവാസം െകാ8ും അവർ അ;െന െചcു.
ഇരു?ു പഴു\ിAുവA ഉടെന ശിശു ൈക അകേ/Jു വലിAു. മാYേനരം
കഴിuേ\ാൾ £ീ wമ7കാരം 7സവിJുകയും െചcു. തd•ും പിd•ും
യാെതാരുതരേJടും പhറിയിലല. കു.ിയുെട ൈക െപാdിയിരു:ു. ആ വിവരം പിെ:
മൂ€വർകളുെട അടുJൽ അറിയിJുകയും അതിനു ചില ചികി„കൾ അവിടു:ു
നിpയിAു പറയുകയും അതിൻ7കാരം െചcേ\ാൾ കു.ിJു സുഖമാവുകയും
െചcു.
4. ഒരിJൽ വാതേരാഗിയും വയhറിൽേവദനJാരനുമായ ഒരാൾ പല ചികി„കൾ
െചcി.ും സുഖം കാണ—യാൽ വയJെര അ‡ൻമൂ€് അവർകളുെട അടുJൽ വ:ു
വിവരം അറിയിAു. ആ േരാഗി െച;:ൂർJാരേനാ മേhറാ ആെണ:ാണ്

േക.ി.ുdത്. ദീന/ിെq വിവരെമലലാം േക.േ\ാൾ അ‡ൻമൂ€് അവർകൾ
"നി;ളുെട ദിJിൽ മുതിര ധാരാളം കി.ുകയിേലല? എ:ു േചാദിAു. േരാഗി "ധാരാളം
കി.ും. അടിയനുതെ: ആ8ുേതാറും ഇരുനൂറുപറ മുതിരയിൽ കുറയാെത
കി.ു:ു8്" എ:ു പറuു. "എ:ാൽ മുതിര വറു/ു കു/ി പരി\ാJി, അതു
കുേറ“ പുഴു;ി, ദിവസേaാറും രാവിെല അതും കൂ.ി കuി കുടിAാൽ മതി"
എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ േരാഗിJ് ഒ.ും തൃÅിയായിലല. എ2ിലും അവിടുെ/
അടുJൽ ഒ:ും മറു/ുപറയാൻ പാടിലലേലാ എ:ു വിചാരിAു ഒ:ും പറയാെത
കു¨ിതേ/ാടുകൂടി തിരിAുേപായി. വീ.ിൽ െച: ഉടെന അയാളുെട ഭാരയ
ചികി„യുെട വിവരം േചാദിAു. അേ\ാൾ ആ േരാഗി "എെq ദീനം
േഭദമാകു:താെണ:ു േതാ:ു:ിലല. കുതിരകെളേ\ാെല ദിവസംേതാറും ഞാൻ
കാണം പുഴു;ി/ി:ാനാണ് അവിടു:് ക†ിAത്. േഭദെ\ടു: ദീനമാെണ2ിൽ
അവിടു:് അ;െന ക†ിJുകയിലലേലലാ. ഞാൻ അവിെട െച:േ\ാൾ അേനകം
േരാഗികൾ അവിെട കൂടിയിരു:ു. അവർെJാെJ കഷായ/ിനും മhറും
ചാർ/ിെJാടുJുകയും ചിലർJു മരു:ുകൾ െകാടുJുകയും മhറും െചcു.
എേ:ാടുമാYം ഇ;െന ക†ിA ^ിതിJ് എെq ദീനം മാറു:തെലല:ു
നിpയിJാം" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ഭാരയ "അ;െന നിpയിJാൻ പാടിലല.
ഏതായാലും അവിടു:ു കൽ\ിAതുേപാെല കുറAു ദിവസം െചcുേനാJണം.
േഭദമായിെലല2ിൽ േവ8ാ. ഇതു െചയതതുെകാ8് നമുJു ന‘െമാ:ും
വരാനിലലേലലാ" എ:ു പറuു. "എ:ാല;െനയാവെ." എ:ു േരാഗിയും സZതിAു.
അ‡ൻമൂ€് അവർകൾ പറuയAതുേപാെല പ/ുപ•8ു ദിവസം െചcേ\ാൾ
േരാഗിJു കുറAു സുഖമുെ8:ു േതാ:ുകയാൽ നാൽപതു ദിവസം മുട;ാെത
അ;െന െചcു. അേ\ാൾ േരാഗി സകല സുഖേJടുകളും മാറി സവ^തെയ
7ാപിJുകയും െചcു.
5. ഒരിJൽ ഒരു £ീ തെq ഗൃഹ/ിലുd ഉ/ര/ിൽനി:് എേaാ ഒരു സാധനം
എടുJു:തിനായി വലെ/ ക‹ുയർ/ി. പിെ: ആ ൈക എaായാലും
േമൽേ\ാ.ുതെ: നിൽJു:തലലാെത കീ¤േ\ാ.ിടാൻ വ‹ാെതയായി/ീർ:ു. പല
ൈവദയsാർ ചില ചികി„കൾ െചcു. ഞര?ിെq നിpയമുdവരായ തിരുZുകാെര
െJാ8ു തിരുZിAുേനാJി. ചിലർ ഈ േരാഗം
വാതസംബkമായി.ുdതാെണ:ും മhറു ചിലർ ഞര?ു
പിണ;ിേ\ായതാെണ:ും േവെറ ചിലർ ഇെതാരു േദവതാേഗാ‘ിയാെണ:ും മhറും
അഭി7ായെ\.ു. പല ചികി„കളും മ•വാദ;ളുെമാെJ െചcി.ും ഒരു
േഭദവുമു8ായിലല. £ീയുെട ൈക േനെര േമൽേ\ാ.ുതെ: നി:തലലാെത
കീ¤േ\ാ.ു വ:ിലല. ഒടുJം ആ £ീെയ വയJെര അ‡ൻമൂ€വർകളുെട അടുJൽ

െകാ8ുവ:ു കാണിAു വിവരെമാെJ പറuു. അ‡ൻ മൂ€വർകൾ കുറAു േനരം
തെq മന€ുെകാ8് ആേലാചിAി.്, ആ £ീെയ ഇറയ/ു േകhറി നിർ/ാൻ
പറuു. £ീയുെട ഉടമ^sാർ അ7കാരം െചcു. പിെ: ആ £ീയുെട
അസവാധീനമലലാ/ ഇടേ/ ൈക ഒരു കയറി.ു മുറുJി പുരയുെട മുകളിലെ/
വളയിൽ െക.ാൻ പറuു. അതും അ;െന െചcു. അേ\ാൾ വയJെര
െതJുവശ/ു മുhറ/ു ദീനJാരായും മhറും വളെര ആളുകൾ കൂടി.ു8ായിരു:ു.
ഈ £ീയുെട കൂെടയും അവരുെട ഭർ/ാവ്, സേഹാദരsാർ മുതലായി
പലരുമു8ായിരു:ു. ഈ ആളുകെളാെJ േനാJിെJാ8ു നിൽJു:
^ല/ുെവAാണ് ഈ വിദയ കാണിJു:െത:ുകൂടി വായനJാർ
ഓർ/ുെകാdണം. £ീയുെട ഇടെ/ൈJ േമേ†ാ.ു പിടിAുെക.ിJഴിuേ\ാൾ
അ‡ൻമൂ€വർകൾ £ീയുെട ഭർ/ാവിെന വിളിA് അവൾ ഉടു/ിരിJു: വ£ം
അഴിAുകളയാൻ പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ £ീയുെട ഉടമ^sാർെJാെJ വളെര
വയസനമായി. £ീയുെട കഥ പറയാനുമിലലേലലാ. ഈ ബഹുജനസമ•ം ഇ;െന
7വർ/ിJാനും ഇ;െന െച‹ാൻ മന€ിെലല:് അ‡ൻ മൂ€വർകേളാട് പറയാനും
ൈധരയമിലലാെത £ീയുെട ഭർ/ാവും ഉടമ^sാരും അ;െന
പരു;ിെJാ8ുനി:ു. അേ\ാൾ അ‡ൻമൂ€വർകൾ "നി;ൾJു മടിയുെ82ിൽ
ഞാൻതെ:യാവാം" എ:ു പറuു െപെ.:ു £ീയുെട അടുJേലJു െച:ു
വ£/ിെq തു?/ു പിടിJാനായി ഭവിJയും £ീയുെട വലേ/ ൈക
കീ¤േ\ാ.ു വരികയും ഒരുമിAു കഴിuു. വ£മിേ\ാൾ അഴിAുകളയുെമ:ുd
ദിJായേ\ാൾ £ീ 'അേ‹ാ! അരുത്' എ:ു പറuുെകാ8് വലേ/ൈJെകാ8്
വ£/ിെq തു?/ു മുറുേക പിടിAു. അ‡ൻ മൂ€വർകൾ പിേ:ാJംേപാ:ു
യഥാ^ാനം ഇരിJുകയും െചcു. £ീയുെട ൈക കീ¤േ\ാ.ു വ:തിേനാടുകൂടി
അതിെq അസവാധീനതയും തീർ:ു. പിെ: ആ ൈക െപാJുകേയാ
താ¤/ുകേയാ എaു േവണെമ2ിലും ഇ‘ംേപാെല 7വർ/ിJാറായി. ഇതു ക8്
എലലാവരും വളെര അ§ുതെ\.ു. £ീയുെട ഇടെ/ കയിെq െക.ഴിAു
െകാ8ുേപാെ•ാdു:തിന് അ‡ൻമൂ€വർകൾ പറയുകയും അവർ
െകാ8ുേപാവുകയും ഇ;െന ആ £ീ സവ^തെയ 7ാപിJുകയും െചcു.
6. ഒരിJൽ ഒരു പുരുഷൻ േകാ.ുവായിടു:തിനായി വായ െപാളിAി.ു പിെ: വായ
പൂ.ാൻ പാടിലലാെതയായി/ീർ:ു. എലലാ…േ\ാഴും വായ
െപാളിAുെകാ8ുതെ:യിരു:ു. മുJൂ.ും കുഴ?ുെമാെJ
പുര.ി/ിരുZിJുകയും മhറു പല ചികി„കൾ െചcി.ും അയാൾJു വായ
െപാളിAപടി തെ: ഇരു:തലലാെത കൂ.ാറായിലല. ഒടുJം അയാെള വയJെര
അ‡ൻമൂ€് അവർകളുെട അടുJൽ/െ: െകാ8ുവ:ു. വിവരെമലലാം േക.തിെq

േശഷം അ‡ൻമൂ€വർകൾ അടു/ു െച:ു വലതുൈകെകാ8ു േരാഗിയുെട
താടിJ് ഒരു ത.ും ഇടതുൈകെകാ8് മൂർധാവിൽ ഒരിടിയും ഒരുമിAുെകാടു/ു.
അേതാടുകൂടി അയാളുെട സുഖേJടു േഭദമായി. വായ യഥാപൂർVം അട•ുകയും
തുറJുകയും െച‹ാറായി അയാൾ േപാവുകയും െചcു. ഇ;െന അ‡ൻമൂ€
അവർകളുെട ദിവയതവ;ളും അ§ുതകർZ;ളും പറuാൽ
അവസാനമിലലാെതയു8്. ഇെതലലാം 7ധാനമായി അവിടുെ/ ഗുരുതവവും
ൈക\ുണയവും െകാ8ാെണ:ുdതു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ഗുരുതവമുdവർJു തŠകാേലാചിത;ളായ 7വൃ/ികളും യുzികളും
അ\േ\ാൾ േതാ:ിെJാdും. ൈക\ുണയമുdവർ എaു െചcാലും
ഫലിJാെതയിരിJുകയിലലേലലാ.

ഐതിഹയമാല/കു¢മൺേപാhറിയും മhറ\dി
ന?ൂതിരി\ാടും
ചാ/െനേ€വിAു 7തയ•മാJിയ 7സിUനായ കു¢മൺ േപാhറിയും,
XീേപാർJലിയിൽേ\ായി °›കാളിെയ േസവിAു 7തയ• െ\ടു/ിയ
വിശവവിXുതനായ മhറ\dിന?ൂരി\ാടും ഒരുകാല/ു ജീവിAിരു:വരാണ്.
മhറ\dിന?ൂരി\ാ.ിെല ഇലലേ\ർ ആദയകാല/് 'മhറ\dി' എ:ു മാYമായിരു:ു.
ആ ഇലല/ു നി:് ഒരാൾ XീേപാർJലിയിൽ േപായി ഭ›കാളിെയ േസവിAു
7തയ•മാJി വ:തിനാൽ അJാലംമുതൽ ഇലലേ\ർ 'ഭ›കാളിമhറ\dി' എ:ു
7സിUമായി/ീർ:ു. അതിനാൽ എലലാവരും പറയു:തും ആ ഇലല/ുdവർ
എഴു/ുകു/ുകളിൽ േപരുവ•ു:തുെമലലാം ഇ:ും 'ഭ›കാളിമhറ\dി ന?ൂരി'
(\ാട്) എ:ുതെ:യാണ്.
സാ•ാൽ ഭ›കാളി മhറ\dി ന?ൂരി\ാട് ഒരിJൽ ഒരു േതാണിയിൽJയറി
േവ?നാ.ുകായലിൽJൂടി തിരുവനaപുരേ/Jു പുറെ\.ു. ൈവJ/ു
പടിuാറുവശ/ായേ\ാൾ അവിെട േ•Y /ിൽ ഒരു പാണി െകാ.ു:തു േക.ു.
ആ പാണി ഒരു അസാധാരണരീതിയിൽ ആയിരു:തിനാൽ, "ശാ£7കാരം ഇY
ശരിയായി ഈ പാണി െകാ.ു:ത് ആരാെണ:റിയണം. ഇതു
മനുഷയരിലാരുമാെണ:ു േതാ:ു:ിലല. േദവsാരിൽ ആെര2ിലുമായിരി Jണം.
ഏെത2ിലും േതാണി ഇവിെട അടുJെ. എ:ു പറuു േതാണി അടു\ിAു
ന?ൂരി\ാടു കര•ിറ;ി, കുളിയും കഴിAു േ•Y/ിൽ എ/ി. അേ\ാൾ അവിെട
ഉൽസവകാലമായിരു:ു. ഉൽസവബലിയുെട പാണിെകാ.ാണ് ന?ൂരി\ാട് േക.ത്.
ആ പാണി െകാ.ിയിരു:തു ഒരു £ീയായിരു:ു.
ൈവJ/ുേ•Y/ിൽ 7വൃ/ിJാരും അവകാശികളുമായവരിൽ ഒരു മാരാെq
വീ.ിൽ ഒരുകാല/ു പുരുഷsാരാരുമിലലാെതയായി/ീർ:ു. ഒരു £ീയും
ര8ുമൂ:ു െപൺകു.ികളും മാYേമ അവിെട ഉ8ായിരു:ുdു. അവർJു
പതിവായി േ•Y/ിൽനി:ുd േചാറലലാെത ഉപജീവന/ിനു യാെതാരു
മാർഗവും ഉ8ായിരു:ിലല. ആ വീ.ുകാർ േ•Y/ിൽ 7തിദിനം നടേ/8ു:
െകാ.്, പാ.് മുതലായ 7വൃ/ികൾ ആ £ീ േശഷമുd മാരാsാേരാടു നലലവാJു
പറuു അവെരെJാ8ു നട/ിAു േചാറു വാ;ി ഉപജീവനം കഴിAുവ:ു.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരുൽസവകാല/് അവിെട േശഷമുd

മാരാsാെരലലാവരുംകുടി, ആ £ീയുെട വീ.ിൽനി:ു നടേ/8ു: 7വൃ/ികൾ
നട/ാെത മു.ിAാൽ അവർJുd അവകാശം േപാവുകയും ആ അവകാശവും
അതിനുd ആദായ;ളും കൂടി ത;ൾJു കി.ുകയും െച‹ുമലല എ:ു വിചാരിA്
അവരുെട ആൾേ\രായി ആരും അടിയaിരം നട/ിെJാടുJരുെത:ു പറuു
നിpയിAു. പിെ: അവർ എലലാവരുംകൂടി ആ £ീെയ വിളിA്, "നി;ളുെട
ആൾേ\രായി.ു േ•Y/ിെല 7വൃ/ികൾ നട/ാൻ ഞ;ൾJാർJും മന€ിലല.
നാെള ഉൽസവബലിയാണ്. അതിെq പാണി നട/ു:തിനുd 7ധാന ചുമതല
നി;ളുെട തറവാേ.Jാണേലലാ. അതിനാൽ ആെരെയ2ിലും വരു/ി അടിയaിരം
നട/ിAുെകാdണം. അെലല2ിൽ അടിയaിരം മു.ും. ഞ;ൾ
മുൻകൂ.ി\റuിരിJു:ു" എ:ു പറയുകയും െചcു. അ:ു ൈവJ/ു
േപരുംതൃേJാവിൽ േ•Yം ചില ന?ൂരിമാരുെട ഊരാൺമേയാടും
രാജയാധിപതിയായ വടJുംകൂർ രാജാവിെq േമേ2ായിZ^ാനേ/ാടും
കൂടിയായിരു: തിനാൽ ആ മാരാsാർ ആ £ീയുെട ആൾേ\രായി േ•Y/ിെല
അടിയaിര;ൾ നട/ാൻ ത;ൾJു മന€ിെലല:ുd വിവരം
ഊരാൺമJാരുെടയും രാജാവിെqയും അടുJലും കൂടി പറയുകയും െചcു. ആ
സാധു£ീ വളെര താ¤മേയാടുകൂടി പലവിധ/ിൽ പറuി.ും ദു ‘sാരും
ദുരാOഹികളുമായ മാരാsാർ സZതിAിലല. ആൾേ\രായി.് അടിയaിരം നട/ാൻ
മന€ിെലല:ുതെ: അവർ വീ8ും തീർAയായി.ു പറuു. അേ\ാേഴJും സൂരയൻ
അRമിJാറായിരു:തിനാൽ പിേhറദിവസേ/Jു ദൂര^ല;ളിൽ നി:് ആെള
വരു/ി അടിയaിരം നട/ിJാൻ നിവൃ/ിയിലലായിരു:ു. പാണി പരിചയമുd
മാരാsാർ അടുJെല;ും േവെറ ഉ8ായിരി:ുമിലല. ആക\ാെട ആ £ീ വിചാരവും
വിഷാദവും െകാ8ു പരവശയായി/ീർ:ു. അവർ വയസനംെകാ8്
അ/ാഴമു4ാെത, "എെq െപരുതൃേJാവില\ാ! അ:ദാന7േഭാ! എെq േചാറു
മു.ിJേലല. ഇതിന് അവിടു:ുതെ: എെa2ിലും ഒരു മാർഗമു8ാJി/രേണ.
അലലാെത ഞാൻവിചാരിAി.് ഒരു നിവൃ/ിയും കാണു:ിലല" എ:ു പറuു
കരuുംെകാ8് േപായിJിട:ു. കുറAു കഴിuേ\ാൾ ആ £ീ ഉറ;ുകയും
ഉറJ/ിൽ അവർJ്, "നീ ഒ.ും വയസനിേJ8ാ. നീ ഇേ\ാൾ ഗർഭം ധരിAി.ു8്.
നിെq ഉദര/ിൽ കിടJു:ത് ഒരു പുരുഷ7ജയാണ്. അതിനാൽ നാെള
ഉൽസവബലിJു നീതെ: പാണി െകാ.ിയാൽ മതി. നീ രാവിെല കുളിAു
േ•Y/ിൽ െചലലണം. അേ\ാൾ പാണി െകാ.ാനുd എ4;െളലലാം നിനിJു
ഞാൻ േതാ:ിAുത:ു െകാdാം." എ:ു െപരുംതൃേJാവില\െq
ദർശനമു8ാവുകയും െചcു. അ7കാരംതെ: ഉൽസവബലിJ് ഈ
£ീെയെJാ8് പാണിെകാ.ിAു െകാdണെമ:ു രാജാവിനും ഊരാൺമJാർJും
ത•ിJുംകൂടി അ:ു ദർശനമു8ായി. അതിനാൽ പിേhറദിവസം രാവിെല ആ £ീ

കുളിA് അ?ല/ിൽ െചലലുകയും പാണി െകാ.ിെJാdു:തിനു രാജാവു
മുതലായവർ അനുവദിJുകയും അവർ പാണി െകാ.ി/ുട;ുകയും െചcു.
ഇ7കാരമാണ് അ:് അവിെട ഉൽസവബലിJ് ഒരു £ീ പാണി െകാ.ാനിടയായത്.
ആ £ീ കുളിAു േ•Y/ിൽ െച:തിെq േശഷം ഉൽസവബലി കഴിയു:തുവെര
അവർJു സുേബാധമു8ായിരു:ിലല. െപരുംതൃേJാവില\ൻ
േതാ:ിAതുേപാെലെയാെJ അവർ 7വർ/ിAു എേ:യുdു. ഭഗവാൻ
േതാ:ിAി.ു െകാ.ിയ പാണി ശാ£7കാരവും അസാധാരണവുമായിരു:ത്
ഒര§ുതമലലേലലാ. പാണി വിധി7കാര മായിരു:തിനാൽ ഉൽസവബലി
ഭുജിJു:തിനു ഭൂത;ളും 7തയ• മായി വായും വിളർ:ുെകാ8് ത•ിയുെട
അടുJേലJ് അടു/ു തുട;ി. അ:ു ൈവJ/ു േ•Y/ിൽ ത•ി 'േമJാ.ു
ന?ൂരി' ആയിരു:ു. അേbഹം ഉൽസവബലിയും മhറും ഒരുവിധം
കഴിAുകൂ.ുമായിരു:ു എ:ലലാെത ദിവയമായ ആ പാണിJു േചർ:വിധം തൂവാൻ
തJവ4മുd പഠി/വും പരിചയവും തപ“zിയും അേbഹ/ിനു8ായിരു:ിലല.
ഭൂത;െള 7തയ•മായി ക8േ\ാേഴJും ത•ി േപടിAു വിറAുതുട;ി.
ഉൽസവബലി േവ8േപാെല ആയിെലല2ിൽ ഭൂത;ൾ ത•ിെയJൂടി
ഭ•ിAുകളയുെമ:ു അേbഹ/ിനു േതാ:ി. ഉടെന ത•ിന?ൂരി,
ന?ൂരി\ാടിേനാട് "ന?ൂരി എെ: ര•ിJണം. അെലല2ിൽ ഇവർ ഇേ\ാൾ എെ:
പിടിAു ഭ•ിJും, ഈ േ•Y/ിെല ത•ം പകുതി ഞാൻന?ൂരിJു
ത:ിരിJു:ു" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാടു താറുടു/ു മ¡പ/ിൽ
ജപിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. ത•ിന?ൂരി േമൽ പറu 7കാരം
അേപ•ിAു പറuതുേക.് ന?ൂരി\ാടു മ¡പ/ിൽനി:ിറ;ിെA:ു
ൈകവ.കയും പൂ\ാലികയും വാ;ി വിധി 7കാരം തൂവാനും ഭൂത;െളലാം
7തയ•മായി ഉൽസവബലി ഭുജിJാനും തുട;ി. ഉൽസവബലി കഴിuേ\ാൾ
ഭൂത;െളലലാം വളെര തൃÅിേയാടും സേaാഷേ/ാടുംകൂടി അaർധാനം
െച‹ുകയും െചcു. ഭ›കാളിെയ േസവിAു 7തയ•മാJിയ ആളും
സകലശാ£പാരംഗതനും നലല മ•വാദിയും ത•ിയുമായ ന?ൂരി\ാട് ഭൂത;െള
ഭയെ\ടാെതയിരു:തും അേbഹം ഉൽസവബലി കഴിAി.ു ഭൂത;െളലലാം
തൃÅിെ\ടുകയും സേaാഷിJുകയും െചcതും ഒര§ുതമലലേലലാ. ഇ7കാരമാണ്
ഭ›കാളി മhറ\dി ന?ൂരി\ാ.ിെല തറവാേ.Jു ൈവJെ/ ത•ം പകുതി
കി.ിയത്. ഇേ\ാഴും ൈവJെ/ ത•ം േമJാ.ു ന?ൂരിയും മhറ\dി
ന?ൂരി\ാടും കൂടിയാണ് നട/ിവരു:ത്.
സാ•ാൽ ഭ›കാളിമhറ\dിന?ൂരി\ാടു ൈവJ/ുേ•Y/ിൽ ത•ിയായി
അവിെട താമസിAിരു: കാല/് ഒരു ദിവസം കു¢മൺേ\ാhറി എവിെടേയാ േപായി

വരുംവഴി ൈവJ/ു െച:ുേചർ:ു. ഊണു കഴിuു ന?ൂരി\ാടും
േപാhറിയുംകൂടി ഓേരാ െവടികൾ പറuുെകാ8ിരു: മേധയ 7സംഗവശാൽ
േപാhറി, "ഒരു മൂർ/ിെയ േസവിJുകയാെണ2ിൽ ചാ/െന/െ: േസവിJണം.
ചാ/ൻ 7സാദിAാൽ സാധിJാ/ കാരയം യാെതാ:ുമിലല" എ:ു പറuു.
ഇ;െന പറuു പറu് ഒടുJം അവർ തZിൽ വാദം വലിയ കലശലായി. വാദം
മുറുJമായേ\ാൾ േപാhറി, "എ:ാൽ നമുJ് അത് ഇേ\ാൾ/െ: ഒ:ു പരീ•ിAു
േനാJാം, നമുJ അ?ല/ിേലJു േപാകാം" എ:ും പറuു. "അ;െനതെ:"
എ:ു ന?ൂരി\ാടും പറuു. ര8ുേപരുംകൂടി േപായി േ•Y/ിൽ മ¡പ/ിൽ
േകറിയിരു:ു. ഉടെന േപാhറി, "ആരവിെട മുറJാൻ െകാ8ുവരെ." എ:ു പറuു.
അേ\ാൾ ഒരു കു.ിAാ/ൻ ഒരു ഭൃതയെq േവഷ/ിൽ െവhറില േതAു െതറു/ു
മുറുJാൻ ത‹ാറാJി േപാhറിJു െകാ8ുെച:ു െകാടു/ു. ഉടെന ന?ൂരി\ാട്,
"കാളിെയവിെട? മുറുJാൻ െകാ8ു വരേ." എ:ു പറuു. അേ\ാൾ സാ•ാൽ
ഭ›കാളി അതിസു˜രിയായ മനുഷയRിയുെട േവഷ/ിൽ മുറുJാൻ ത‹ാറാJി
ന?ൂരി\ാ.ി േലJും െകാ8ുെച:ുെകാടു/ു. ഉടെന േപാhറി, "ആരവിെട,
േകാളാ?ി െകാ8ുവരേ." എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ഭൂ•ർശംകൂടാെത ഒരാെളാരു
േകാളാ?ിയും െകാ8ു േപാhറിയുെട അടുJൽ ആവിർഭവിAു. േപാhറി ആ
േകാളാ?ിയിൽ തു\ുകയും ആ ആൾ േകാളാ?ിയുംെകാ8ു േമൾഭാഗ
േ/Jുേപായി അaർധാനം െച‹ുകയും െചcു. ഉടെന ന?ൂരി\ാടും
"കാളിെയവിെട? േകാളാ?ി െകാ8ുവരെ." എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ഒരു £ീ
നിലംെതാടാെത േകാളാ?ിയുംെകാ8ു ന?ൂരി\ാ.ിെല അടുJൽ െചലലുകയും
ന?ൂരി\ാട് േകാളാ?ിയിൽ തു\ുകയും ആ £ീയും േമൾഭാഗേ/Jു േപായി
മറയുകയും െചcു. ഉടെന കു¢മൺേപാhറി ന?ൂരി\ാടിേനാട്, "അവിടു:ു തെ:
ജയിAു. ഞാൻമട;ിയിരിJു:ു. ഞാൻഇYേ/ാളം വിചാരിAിരു:ിലല" എ:ു
സZതിAു യാYയും പറuു േപായി. ഉടെന ഭ›കാളി, ന?ൂരി\ാ.ിെല അടുJൽ
വീ8ും ആവിർഭവിJുകയും "ഇ7കാരമുd 7വൃ/ി എെ:െJാ8ു െച‹ിAു
കളയാെമ:ു വിചാരിAതു ശരിയായിലല. ഈ വകെയാെJ എനിJു 7യാസമാണ്.
അതിനാൽ ഇനി അവിടു:് എെ:Jാണുകയിലല. എ2ിലും അ;് നയായമായി
വിചാരിJു: കാരയ;െളലലാം ഇനിയും ഞാൻസാധി\ിAുത:ു െകാdാം" എ:്
അരുളിെചcി.ു മറയുകയും അ:ുമുതൽ ഭ›കാളി മhറ\dിന?ൂരി\ാ.ിേലJു
ഭ›കാളി അ7തയ• മായി ഭവിJുകയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/േകാഴിേJാ.;ാടി
പ8ു േകാഴിേJാ.ു രാജാവിനു രാജയാധിപതയമു8ായിരു: കാല/് ഒരിJൽ
അ:ു നാടുവാണിരു: സാമുതിരി\ാടു ത?ുരാെq വലേ/േ/ാളിന് ഒരു േവദന
തുട;ി. അതു 7തി•ണം വർUിAു വർUിAു ത?ുരാന്
സഹിJവ‹ാെതയായി/ീർ:ു. അേ\ാേഴJും ൈവദയsാരും മ•വാദികളും
7 JാരുെമാെJ എ/ി അവരുെട വിദയകെള പലവിധം 7കടി\ിAുതുട;ി.
സംഖയയിലലാെത ൈവദയsാരും മ•വാദികളും വരികയും പഠിA വിദയകെളലലാം
7േയാഗിAുേനാJുകയും െചcി.ും ത?ുരാനു േവദന•് ഒരു കുറവും
ഉ8ായിെലല:ു തെ:യുമലല, wേമണ കൂടുതലായിെJാ8ുമിരു:ു. ഒടുJം
ൈവദയsാരും മ•വാദികളുെമലലാം അസാധയെമ:ു നിpയിAു പിsാറി. ഒരു
നിവൃ/ിയുമിെലല:ായി/ീർ:ു. അ;െനയിരിJുേ?ാൾ നലല ബുUിമാനും
സൂ•Oാഹിയും ആേലാചനാശzിയുdയാളുമായ ഒരു വിദവാൻ
സാമുതിരി\ാ.ിെല തിരുമു?ാെക െച:് ആലസയ/ിെq വിവരെമലലാം
േചാദിAറിuു. ഉടെന അയാൾ "ഈ േവദന ഞാൻ േഭദമാJാം. ഇതിനു
വിേശഷിെAാ:ും േവ8ാ. ഒരു േതാർ/ുമു8ു നനAു പിഴിu് ആ േവദനയുd
^ല/് െവAാൽ •ണ/ിൽ േവദന േദദമാകും" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ി.ു
ഫലിJു: 7േയാഗമാെണ:ുd വിശവാസം സാമുതിരി/?ുരാെന:ലല, അവിെട
ആർJും തെ:യു8ായിലല. എ2ിലും േവദനയുെട ദു€ഹതവംെകാ8് ഇതു ഒ:ു
പരീ•ിAു േനാJിേയJാം എ:ു വിചാരിA് ത?ുരാൻ അ7കാരം െചcു. മു8ു
നനAു പിഴിuു വലേ/േ/ാളിൽ െവAു മാYേനരം കഴിuേ\ാൾ േവദന
അേശഷം മാറി ത?ുരാനു നലല സുഖമായി. അേ\ാൾ ആ വിദയ പറuുെകാടു/
വിദവാെq േപരിൽ ത?ുരാനു വളെര സേaാഷവും ബഹുമാനവും ഉ8ായി
എ:ുdതു പറേയ8തിലലേലലാ. ഉടെന ത?ുരാൻ ആ വിദവാെന വീരശൃംഖല
മുതലായ സZാന;ൾ െകാടു/ു സേaാഷി\ിAയAു. കുറAു സമയം
കഴിuേ\ാൾ ഈ സംഗതികെളലലാം ദിവാൻജി േക.ു. ഏhറവും സവാമിഭzനും
ബുUിമാനുമായ ദിവാൻജിJ് ഈ വർ/മാനം േക.േ\ാൾ ദു€ഹമായ
മനRാപമാണു8ായത്. ഉടെന ദിവാൻജി "അേ‹ാ! കാരയം െതhറിേ\ായേലലാ" എ:ു
പറu് ഏhറവും വിഷാദേ/ാടുകൂടി പുറെ\.ു. ആെരേയാ
അേനവഷിJു:തുേപാെല പല ^ല;ളിൽ ചുhറി നട:് ഒടുJം സkയേയാടുകൂടി
അ;ാടിയിൽ െച:ുേചർ:ു. അേ\ാൾ അവിെട സർവാംഗസു˜രിയായ ഒരു
യുവതി നിൽJു:തു ക8്, അവളുെട അടുJൽ െച:ു വിനയസേമതം "എനിJ്

നി;േളാട് അതയാവശയമായി ഒരു സവകാരയം പറയുവാനു8്" എ:ു പറuു.
"എaാെണ:ുെവAാൽ പറയാമേലലാ" എ:ു £ീ പറuു. അേ\ാൾ ദിവാൻജി ഒരു
പരി°മഭാവേ/ാടുകൂടി "അേ‹ാ! എെq മു› ഞാൻ കേAരിയിൽെവAു മറ:ി.ാണ്
േപാ:ത്. ഞാൻ െച:് അെതടു/ുെകാ8് •ണ/ിൽ വേ:Jാം. അതുവെര
നി;ൾ ദയവുെചcു ഇവിെട നിൽJണെമ:ു ഞാൻ അേപ•ിJു:ു. എനിJു
പറയാനുdതു ഒരതയാവശയകാരയമാകയാൽ ഞാൻ വ:് അതു പറയാെത നി;ൾ
െപാ•ളയരുത്" എ:ു പറuു. "നി;ൾ തിരിAുവരു:തുവെര ഞാനിവിെട/െ:
നിൽJാം." എ:ു £ീ സZതിAു പറuു. "അ;െന സാധാരണയായി പറuാൽ
േപാരാ. ഞാൻതിരിAുവ:ലലാെത േപാവുകയിെലല:ു നി;ൾ സതയം െച‹ണം"
എ:ു ദിവാൻജി വീ8ും നിർബkിJയാൽ £ീ അ7കാരം സതയം െച‹ുകയും
ദിവാൻജി േപാവുകയും െചcു.
ഉടെന ദിവാൻജി വിഷാദേ/ാടുകൂടി സാമുതിരി\ാടുത?ുരാൻ തിരുമു?ാെക
െച:് "ഇേ\ാൾ തിരുേമനിJു സുഖമായിേലല?" എ:ു േചാദിAു. ഉടെന ത?ുരാൻ
"നലല സുഖമായി. ചികി„യുെട വിവരെമാെJ േക.ിരിJുമേലലാ. ആ െകൗശലം
പറuുത:യാൾ േയാഗയൻതെ:, സംശയമിലല" എ:ു ക†ിAു. അേ\ാൾ ദിവാൻജി,
“അയാൾ േയാഗയൻതെ:. കാരയം പhറിAുവേലലാ. ആേലാചിJാെത അയാൾ
പറuതുേപാെല ക†ിAു െചcതു വലിയ ക‘മായിേ\ായി. ഇനി അതു പറuി.ും
വിചാരിAി.ും 7േയാജനമിലലേലലാ. തിരുേമനിJു8ായിരു: ആലസയ/ിെq
കാരണം അവിടു:് അറിuിരു:ു എ2ിൽ ഇ;െന െച‹ുകയിലലായിരു:ു.
ഇവിെട ഇYമാYം ഐശവരയം വർUിAതു തിരുേമനിയിൽ ല•ീഭഗവതിയുെട
അധിവാസമു8ായിരു:തിനാലാണ്. മഹാല•ി അവിടുെ/ വലേ/േ/ാളിൽ
നൃ/ം െചcുെകാ8ിരു:തിനാലാണ് അവിേടJു സഹിJവ‹ാെതക8ുd
േവദനയു8ായത്. ഈറൻമു8ു വലേ/ േതാളിൽ െവ•ു:തുേപാെല
ആXീകരമായി.ു മെhറാ:ുമിലല. അ;െന െചcാൽ െച‹ു: ആളുെട
േദഹ/ിൽനി:ു ല•ീഭഗവതി ഉടെന വി.ു മാറുകയും േജയ®ാഭഗവതി ആ
^ാന/ു ബാധിJുകയും െച‹ും. ഈ ത/വവും തിരുേമനിയുെട
ആലസയ/ിെq കാരണവും അറിuിരു:തിനാലാണ് ആ വിദവാൻ ഈ ഉപായം
പറuുത:ത്. ഇതു നZുെട കാലേദാഷം െകാ8ു8ായതാണ്. ഇനി പറuി.ു
കാരയമിലല. ല•ീേദവി ഇവിെട നി:ിറ;ിെയ2ിലും രാജയം വി.ുേപാകാെതയിരിJാൻ
അടിയൻ ഒരുപായം 7േയാഗിAി.ു8്. അതിനാൽ അടിയനിനി ജീവിAിരിJാൻ
നിവൃ/ിയിലല" എ:ു പറu് ദിവാൻജീ തിരുമു?ാെക നി:ു േവഗ/ിൽ
ഇറ;ിേ\ാവുകയും ഉടെന ആWഹതയെച‹ുകയും െചcു. ദിവാൻജി സതയം
െച‹ിA് അ;ാടിയിൽ നിർ/ിയ £ീ സാ•ാൽ മഹാല•ി തെ:

ആയിരു:ുെവ:ുdതു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ. ദിവാൻജി
തിരിAുവ:ുകാണാെത േപാകാൻ പാടിലലാെത തീർ:തിനാൽ ല•ീേദവി ഇ:ും
േകാഴിേJാ.;ാടിയിൽ നിൽJു:ുെ8:ാണ് വിശവാസം.
േകാഴിേJാ.;ാടിയുെട ഐശവരയം ഇ:ും നശിJാെത
വർUിAുെകാ8ിരിJു:തും സkയാസമയ/് െച:ു േനാJിയാൽ ആ
^ല/ിനു വിേശഷാൽ ഒരു Xീയു8ായിരിJു:തായി കാണെ\ടു:തും
അവിെട ല•ീഭഗവതിയുെട അധിവാസമു8ായി.ാെണ:ുd ഇതിഹാസ/ിൽ
എേaാ ചില വാRവമുെ8:ു ആർJും േതാ:ിേ\ാക/Jവ4ം ഐശവരയവും
സkയാസമയ/് ഒരു വിേശഷഭംഗിയും ആ അ;ാടിJു ഇ:ും ക8ുവരു:ു8്.
കാരയ/ിെq സൂ•^ിതി ദിവാൻജി പറuു മന€ിലാJിയേ\ാൾ
സാമൂതിരി/?ുരാൻ അതയaം വയസനിJുകയും പpാ/പിJുകയും െചcു.
"അതീതകാരയാനുശേയന കിം സയാദേശഷ വിദവŽനഗർഹിേതന." ഈ സംഗതി
നട:ി.ു വളെര താമസിയാെതതെ: സാമുതിരി\ാടുത?ുരാെq രാജല•ി
(രാജയാധിപതയം) അനയാധീനെ\.ുേപാവുകയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/കിട;ൂർ ക8േ2ാരൻ
തിരുവിതാംകൂർ സം^ാന/ുd 7സിU േ•Y;ളിൽെവA് ഒ.ും
അ7ധാനമലലാ/തായി, ഏhറുമാനൂർ താലൂJിൽ, കിട;ൂർ േദശ/് ഒരു
സു”•ണയേ•Yമു8്. ഇതു കിട;ൂർ Oാമ/ിലുൾെ\. ചില ന?ൂരിമാരുെട
ഊരാൺമേ•Yമാണ്. ഇവിെട 'ക8േ2ാരൻ' എ:ു 7സിUനായി.് ഒരു
െകാ?നാനയു8ായിരു:ു. ആകൃതിെകാ8ും 7കൃതിെകാ8ും ത/ുലയനായ
ഒരാന േവെറ ഒരു ദിJിലും ഉ8ായിരു:തായും ഉdതായും
േക.ുേകൾവിേപാലുമിലല. ഈ ആന•് വലി\വും ഭംഗിയും 7സിUനായിരു:
ൈവJ/ു തിരുനീലക¨െനJാൾ വളെര അധികമു8ായിരു:ു.
തിരുനീലക¨െനJാൾ ഇവനു െപാJവും ഉടൽനീളവും ഒരു മുഴ/ിൽ കുറയാെത
ഉ8ായിരു:ു എ:ാണ് േക.ിരിJു:ത്. തലെയടു\ും ഒ.ും കുറവലലായിരു:ു.
മുേ?ാ.ു വളuുd ആ വലിയ െകാ?ുകളുെട ഭംഗിയും തിരുനീലക¨േനJാൾ
വളെര അധികമു8ായിരു:ു. എഴു:dിAാലുd ഭംഗിയും അ;െനതെ:.
ഈ ആനയുെട ബുUിവിേശഷമാണ് ഇതിെലാെJയും വിŸയനീയമായി.ുdത്.
സാധുതവവും ശൂരതവവും ഒ:ുേപാെല ഉdതായി ഇ;െന േവെറെയാരാനെയ
കാണു:തിനു 7യാസമു8്. അവൻ മദംെപാ.ു: സമയ;ളിൽേപാലും
യാെതാരു/െരയും െകാ:ി.ില. കൂ.ാനകെള കു/ുകെയ:ുd സÆദായവും
ക8േ2ാരനു8ായിരു:ിലല. ഒ:ും അറിuുകൂടാ/ കു.ികൾേപാലും അടു/ു
െച:ാൽ യാെതാരു ഉപ›വവും അവൻ െചcിരു:ിലല. അY സാധുവാെണ2ിലും
ഏെതാരാനJാെരെqയും ആ’െയ അവൻ അനുസരിJ പതിവിലല.
ആനJാരsാെരലലാം അവെq അഭി7ായം അറിuു നട:ുെകാdണം
എ:തായിരു:ു അവെq ച.ം. സാധാരണ ആനകെളേ\ാെല ക8േ2ാരെന
തള•ുക പതിവിലല. അതിനവൻ സZതിJയുമിലല. യേഥ‘ം നടJു:തിന് അവെന
വിേ.Jുകയാണ് പതിവ്. എ:ാൽ രാYിസമയ;ളിൽ വലല എടവും േപായി കിട:ു
െകാdും. അലലാെത യാെതാരു7›വും െച‹ാറിലല. േ•Y/ിനു വടJുവശ/ുd
പുഴയിൽ ഒരു വലിയ കയമു8്. പകൽസമയം മിJവാറും ആ കയ/ിലാണ് അവെq
കിട\്. േപാ/ുകേളാടും എരുമകേളാടു ക8േ2ാരനു വളെര േrഹമായിരു:ു.
അവൻ കിടJു: കയ/ിൽ വളെര േപാ/ുകളും എരുമകളും വ:ു കൂടുക
പതിവായിരു:ു. എ:ാൽ അവ•ു തി:ാെനാ:ും കി.ാെത വിശ:ിരിJു:
സമയ;ളിൽ ക8േ2ാരൻ അവെയെയലലാം കര•ു േകhറിെJാ8ു േപാകും.

കിട;ൂർ കരി?ുകൃഷി ധാരാളമുd 7േദശമാകയാൽ, പുഴവJ/ു തെ:
കരി?ുകൃഷിെചയു: ^ലം ധാരാളമു8്. ഏെത2ിലും ഒരു േവലി കുെറ െപാളിA്,
േപാ/ുകെളയും എരുമകെളയും േവലിJക/ുകട/ി, ആ േവലിമുറിJൽ
ക8േ2ാരനും നിൽJും. എരുമകെളയും മhറും അടിAിറJാനായി വലലവനും
വ:ാൽ അവരുെട േനെര ക8േ2ാരൻ പാെu/ും എ2ിലും ആെരയും
ഉപ›വിJയിലലതാനും. ക8േ2ാരൻ പാuടുJുേ?ാേഴJും എലലാവരും
േപടിേAാടിേJാളും. േപാ/ുകളും എരുമകളും തി:ു നിറuു കഴിuാൽ
അവെയെയലലാം കൂ.ിെJാ8് ആ കയ/ിേലJുതെ: േപാരികയും െച‹ും.
എ:ാൽ ക8േ2ാരൻ ഒരു കരി?ുേപാലും തി:ുകയിലല. അവനു പതിവുd തീhറി
ആനJരsാർ ഹാജരാJി െJാടു/ുെകാdണം. ദിവസംേതാറും
േ•Y/ിൽനി:ും പതിവുd േചാറും പായസവും െകാടുേ/Jുകയും േവണം.
അലലാെത പേരാപ›വം െചc് അവെനാ:ും തി:ുക പതിവിലല.
ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ ക8േ2ാരൻ ആ കയ/ിൽ കിടJുേ?ാൾ, ഇ¢ി, മuൾ,
നാളിേകരം, അട• മുതലായ സാധന;ൾ കയhറിയ ഒരു വ¢ി കിഴJുനി:് ഒഴുJു
താ¤/ി വ:ു. അവൻ അവിെട കിടJു:തു വ¢ിJാർ അറിuിലല. വ¢ി
െകാ8ുവ:ു ക8േ2ാരെq മീെത കയhറി. അവൻ വ¢ി പിടിAവിെട മുJി,
എലലാമടിAു െപാളിAുകളuു. വ¢ിJാെരലലാം േപടിAു െവd/ിൽ ചാടി
നീaിേJറി ഓടിJളuു. അവൻ അവെര ഒ:ും െചcിലല. അ:ുമുതൽ
ക8േ2ാരനു വ¢ികെളാടും വ¢ിJാേരാടും ബUൈവരമായി/ീർ:ു. പിെ:
അവൻ കയ/ിൽ കിടJുേ?ാൾ ആ പുഴയിൽJുടി ഒരു വ¢ിയും
കട/ിവിടാെതയായി. വ¢ി ക8ാൽ അടിAുെപാളിJും. അതിനാൽ പിെ:
വ¢ിJാർ ക8േ2ാരെq കാലം കഴിയു:തുവെര അവൻ കയ/ിൽ ഇലലാ/
സമയംേനാJിയലലാെത വ¢ി കട/ിെJാ8ു േപായി.ിലല. കിഴJുനി:ു
പടിuാ.ും പടിuാറുനി:ു കിഴേJാ.ും േപാകു: വ¢ികൾ ആ കയ/ിെq
വളെര ദൂെര മുകളിലും താെഴയും വ:ടു/ു െക.ി, വ¢ിJാർ കര•ിറ;ി
വ:ുേനാJി, വിവരമറിuലലാെത കട:ുേപാവുക പതിവിലല. ക8േ2ാരെന
കയ/ിൽ കാണാെതയിരിJാനായി.ു കിട;ൂർ സു”•ണയസവാമിJു സകല
വ¢ിJാരും അ:ു വഴിപാടുകൾ െകാടുJാറു8്. അ;െനയു8ായ
മുതൽെകാ8ു കിഴേJനടയിൽ ഒരു ദീപRംഭമു8ാJീ.ുdത് ഇ:ും
നിലനിൽJു:ു8്.
േ•Y/ിൽ എഴു:dിJാറാകുേ?ാൾ ക8േ2ാരെന ആനJാരsാർ വിളിേAാ
പിടിേAാ െകാ8ുവരിക പതിവിലല. എഴു:dിJു:തിനു
പാണിെകാ.ു:തുേക.ാൽ, അവൻ സവയേമവ, കയ/ിൽനി:ു കയറി

െകാടിമര/ിെq ചുവ.ിൽ ഹാജരാകും. തലയിൽെJ.ു െക.ിJു:തിനായി
ആനJാരsാർ െച:ാൽ പിൻഭാഗ/ുകൂടി കയറിെJാdു:തിനു കാൽ
െപാJിെJാടുJും. അതിേല േകറി, തലയിൽെJ.ു െക.ിA് അതിെലതെ:
ഇറ;ിെJാdണം. അ;െനയാണ് അവെq ഏർ\ാട്. എഴു:dിJു:
ഒരാളലലാെത േവെറയാരും മുൻവശ/ുകൂടി േകറു:തിന് അവൻ സZതിJയിലല.
എഴു:dിJു:തിന് ആരും പറയാെത തെ: കാൽ മടJിെJാടുJുകയും
െച‹ും. കുടയാലവ.ം, െവൺചാമരം എ:ിതുകൾJായി േകറു:വരും
പിറകിൽJൂടി േവണം കയറുവാൻ. ശീേവലി, വിളJു മുതലായതിന് എഴു:dിAാൽ
കുറAു േവഗം നടJു:തിേനാ പതുെJ നടJു:തിേനാ ആനJാരsാർ
ഉ„ാഹിAാൽ ഒ:ും അവൻ അനുസരിJയിലല. അവെനാരു നിpയെമാെJയു8്.
അതുേപാെല ഒെJ നടJും. അവെq നിpയം ഒ.ും
തരേJടുdതലലായിരു:ുതാനും. െച8േമള/ിനും മhറും ഓേരാേരാ നിലകൾJു
ഇ:ി: സവല;ളിൽ ഇYയിY താമസിേJണെമ:വനറിയാം.
അതുേപാെലെയാെJ താമസിJും. അതുേപാെല നാഗസവര7ദ•ിണ/ിനും
അവെനാരു പതിവു8്. അ7കാരംതെ: ഉ„വ/ിെq ര8ാം ദിവസേ/Jാൾ
മൂ:ാം ദിവസം കുറAധികം താമസിJും. അതിേനJാളധികം പിേhറ ദിവസം
താമസിJും. അ;െന ഉ„വ/ിെq േകമ/ം കൂടിവരു: wമ/ിനു
തJവ4െമാെJ അവൻ നിൽJും. പdിേവ., ആറാ.് ഇ;െനയുd ദിവസ;ളിൽ
യഥാwമം െവളു\ാൻകാലമാകു:തുവെര നിൽJു:തിനു അവെനാരു
വിേരാധവുമിലല. അതിെനാ:ും ആരും പറേയ8ാ. ഒെJ അവനറിയാം. എ:ാൽ
ഒരു ദിവസം വിളേJാ ശീേവലിേയാ കുറAു േവഗം കഴിAുകളയാെമ:ു വിചാരിAാൽ,
അവൻ സZതിJയിലല. അവൻ നടJാെത എaുെച‹ും? അ7കാരംതെ: ഒരു
ദിവസം പതിവിൽ കുറAധികം വിRരിAുേവണെമ:ുെവAു പതിവിൽ അധികം
താമസിJാൻ ക8േ2ാരൻ സZതിJയിലല. പതിവുd സമയമായാൽ അവനേ;ാ.ു
നട:ുതുട;ും. പിെ: വാദയJാർ മുതലായവർ നടJുകയലലാെത എaുെച‹ും?
ഉ„വ/ിൽ ഓേരാ ദിവസെ/ വിളJിനു പതിവിൻപടിയുd െവളിെA4
അളെ:ടു/ാൽ, പതിവുേപാെലയുd തീെവ.ിയു8ായാൽ വിളJു കഴിയുേ?ാൾ
ശരിയായി.ിരിJും. െവളിെA4 പതിവിൽ കുറAധികെമടു/ാൽ വിളJു
കഴിയുേ?ാൾ അധികെമടു/ത് അധികമു8ായിരിJും. കുറെAടു/ാൽ
കുറവുdതുകൂെട എടുJാെത തികയുകയുമിലല. അY കണിശമാണ് ക8േ2ാരെq
കാരയം. ക8േ2ാരനു8ായിരു: കാല/ു വിളJു വക•ുd െവളിെA4•ു
കdJണെJഴുതാൻ േദവസവശ?ളJാർJു കഴിuി.ിലല. എെa2ിലും വയതയാസം
െചcാൽ ഉടെന െവളിെ\.ുേപാകും. ക8േ2ാരൻ േനരനീJം വരു/ുകയിെലല:ു
സർVസZതമാണ്. ക8േ2ാരെq സവഭാവഗുണ/ിനു ദൃ‘ാaമായി അേനക

സംഗതികളു8ായി.ുdതിൽ ഒ:ു പറയാം. ഒരു ദിവസം ശീേവലി കഴിuു
ക8േ2ാരൻ ഒരിടവഴിയിൽJൂടിേ\ാകുേ?ാൾ ഒരു േകാണു തിരിയു:
ദിJിൽെവA് ഒരു വേയാധികയായ അaർജനവുമായി െതാ.ുെതാ.ിലല എ:
വിധ/ിൽ അടുJു:തിനിടയായി. ആനെയ അടു/ു ക8േ\ാേഴJും ആ
വൃUയായ അaർജനം േപടിAു വിറA് അവിെട വീണു. പി:ാേല തുണയായി
വ:ിരു: അAിെ\4് േപടിAു പിേ:ാJം ഓടിേ\ായി. ആനെ•ാഴിuു
േപാകു:തിനും തിരിuു േപാകു:തിനും ആ ഇടവഴിJു വിRാരമിലലായിരു:ു.
ക8േ2ാരൻ കുറAുസമയം അവിെട നി:ു. എ:ി.ും അaർജനം എണീhറു
മാറാ—യാൽ അവൻ അവെര പതുെJ എടു/് ഒരുവശ/ുd ക‹ാലയുെട
മുകളിേലJുെവJുകയും അaർജന/ിെq കുടെയടു/േ;ാ.ുെവA് േനേര
േപാവുകയും െചcു. ആനJാരsാർ ആരും കൂെടയിലലായിരു:ു എ:ു
പറേയ8തിലലേലലാ. അ അaർജന/ിനു ലവേലശം േവദനയു8ായിലല. ഇYയും
ബുUി ഗുണം ഏതാന•ു8്? ആന കട:ുേപായി, കുറAു കഴിuേ\ാൾ
അaർജനം പതുെJ എണീhറു കുടയുെമടു/് േപാവുകയും െചcു. ഇ;െന
അവെq അ§ുതകർZ;ൾ വളെരയു8്.
ക8േ2ാരെന തടി പിടിJുവാൻ പലരും െകാ8ുേപാവുക പതിവു8്.
എYവ4വും എY നീളവും ഉ8ായാലും അവനു പിടിJാൻ വ‹ാ/ തടിയിലല.
വJ െക.ിെJാടു/ാൽ എY തടിയും അവൻ െകാ8ുേപാകും. എ:ാൽ അതും
അവെq മന€ുകൂടാെത ആരു വിചാരിAാലും പhറുകയുമിലല. ആനJാരsാർJും
േദവസവ/ിേലJും വലലതും മുറ7കാരം െകാടുJു:തു കൂടാെത,
ക8േ2ാരനുകൂടി വലലതും െകാടുJാെത അവെനെJാ8ു തടിപിടി\ിJാൻ ആരു
വിചാരിAാലും സാധിJയിലല. എ:ാൽ ആനJാരെq മന€ുകൂടാെത കഴിയുേമാ.
അതുമിലല. അ¢ാറാനJാരsാരു8ായിരു:ു എ2ിലും അവരിൽ 7ധാനമായി
ഒരു/നു8്. അവൻ കൂെടയിലാെത ക8േ2ാരൻ ആ കിട;ൂർേ•Y/ിൽ
നി:ു കാൽ നാഴിക തികAു ദൂേര േപാവുകയിലല; യാെതാരു തടിയും പിടിJയുമിലല.
അതിനാൽ േദവസവJാരുെട സZതം വാ;ിയതിനുേശഷം ആനJാരനു വലലതും
െകാടു/് അവെനയും സZതി\ിJണം. പിെ: ക8േ2ാരന് ഇ:തു
െകാടുJാെമ:് ഒരു ഉട?ടിയും പറയണം. ക8േ2ാരനുdതു തടി പിടിAു
കഴിuാൽ ഉടെന െകാടു/ിെലല2ിൽ തടി തിരിെയ പിടിAു മു?ു കിട:ിരു:
ദിJിൽ െകാ8ു െച:ിടും. അ;െനയാണ് ക8േ2ാരെq പതിവ്. പിടിJാനുd
തടിയും നീളവും വ4വും പിടിചാൽ െകാടുJു: 7തിഫലവും ആദയേമ പറയണം.
അേ\ാൾ ക8േ2ാരൻ സZതിAാലും ഇെലല2ിലും ശിരഃക?നം, ഗർജിതം
മുതലായവെകാ8് അവൻ അറിയിJും. സZതിAിെലല2ിൽ, കുറAുകൂടി വലലതും

െകാടുJാെമ:ു പറuാൽ അേ\ാൾ സZതിA് അവൻ നലലേപാെല തല കുലുJും.
ക8േ2ാരെq 7തിഫലം സാധാരണ പഴJുല, നാളിേകരം, ശർJര, പായസം
മുതലായവയാണ്. ഒരിJൽ ഒരാൾ ഒരു വലിയ തടി പിടിJു:തിനാവശയേ\.ു
െച:ു പറuു. േദവസവJാരും ആനJാരും സZതിAു. "ക8േ2ാരെനaു
െകാടുJു"െമ:ാനJരൻ േചാദിAു. "പ/ുകുല പൂവൻ പഴവും, പ/ു
നാളിേകരവും ഒരു തുലാം ശർJരയും െകാടുJാ" െമ:് ആവശയJാരൻ പറuു.
ഉടെന ആനJാരൻ പതിവു7കാരം തടി ക8േ2ാരെനെJാ8് പിടി\ിAു
െകാടു/ു. എ:ാൽ തടി പിടിAേ\ാൾ തടിയുെട ഉടമ^ൻ അതു െകാടു/ിലല.
എ:ു മാYമലല കുറAു ദിവസം കഴിuു തരാെമ:ു പറuു. ഇതു ക8േ2ാരൻ
േക.േ\ാൾ അവനു േകാപം സഹിJവഹിയാuു തടി എടു/ ^ല/ുതെ:
െകാ8ു െച:ിടുകയും െചcു. ആ സമയ/ു തടിയുെട ഉടമ^ൻ അവിെട
ഉ8ായിരു:ിലല. തടിയുെട ഉടമ^ൻ േനാJിയേ\ാൾ തടി പൂർവ^/ു തെ:
കിടJു:തു ക8ു വളെര വയസനെ\.ു. േവെറ പല ആനകെളയും അതിനായി
വിളിAു. എ:ാൽ മhറാനകൾെJാ:ിനും അതിെന എdിടേപാലും നീJാൻ
സാധിAിലല. അവസാനം വീ8ും ആ ഉടമ^ൻ െച:ു പറuേ\ാൾ േദവസവJാരും
ആനJാരും സZതിAുെവ2ിലും ക8േ2ാരെന വിളിAേ\ാൾ അവൻ െചcിലല.

ഐതിഹയമാല/കുമാരനലലൂർ ഭഗവതി
തിരുവിതാംകൂർ സം^ാന/ുd ഊരാൺമേ•Y;ളിൽ 7ഥമ ഗണനീയവും
ഏhറുമാനൂർ താലൂJിലുdതും സു7സിUവുമായ കുമാരനലലൂർ േ•Yെ/\hറി
േക.ി.ിലലാ/വർ േകരള/ിലധികമു8ായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. അവിടെ/
േദവിെയJുറിAുd,
'ശംഖു8ിട/ു വലേമെയാരു ചwമു8ു
കാലിൽ ചില?ു ചില മു/ുപടം കഴു/ിൽ
ഓടീ.ു വ:ു കുടിെകാ8 കുമാരനലലൂ ർ
കാർ/യായനീ! ശരണെമ:ിത ൈകെതാഴുേ:ൻ'

എ: സ2ീർ/നേ«ാകം അY ഭംഗിയുdതെലല2ിലും 7സിUമാകയാൽ അതും
പലരും േക.ിരിJാനിടയു8്. എ2ിലും ആ ഭഗവതി "ഓടീ.ുവ:ു കുടിെകാ8"േതതു
7കാരമാെണ:് അറിuി.ുdവർ ഇേ\ാൾ അധികമു8ായിരിJുെമ:ു
േതാ:ു:ിലല. അതിനാൽ ആ സംഗതിെയ\hറി ചുരുJ/ിൽ പറuുെകാdു:ു.
'മധുരമീനാ•ി' എ:ു േകൾവിെ\.് േദവിയുെട േ•Yം പ8്
പാ¡യരാജാJsാരുെട വകയായിരു:ു. പാ¡യരാജാJsാരുെട രാജധാനി
മധുരയിലായിരു:തിനാൽ അവർ ആ േദവിെയ അവരുെട പരേദവതായയി.ാണ്
വിചാരിJുകയും ആചരിJുകയും െചcുവ:ിരു:ത്.
ഒരിJൽ ആ േദവീവിOഹ/ിൽ ചാർ/ിയിരു:തും വളെര വിലയുdതും
ര¹ഖചിതവുമായ മൂJു/ി എ;െനേയാ േപായി. ശാaിJാരൻ നിർമാലയം
(തേലദിവസെ/ പൂവും മാലയും) വാരി പുറ/ി.തിെq കൂെടേയാ അഭിേഷകവും
മhറു കഴിA സമയം ഓർJാെത ശാaിJാരെq ൈക മു.ിെ/റിേAാ എ;െനയാണ്
അതു േപായെത: ആർJും ഒരു നിpയവുമിലലായിരു:ു. മൂJു/ി േപായി എ:ു
േക.ു പാ¡യരാജാവു പലവിധ/ിൽ അേനവഷണ;ൾ നട/ീ.ും ഒരു
തു?ുമു8ായിലല. ബിംബ/ിേsൽ ചാർ/ിയിരു: സാധനം
ശാaിJാരനറിയാെത േപാവുകയിെലല:ുതെ: ഒടുJം രാജാവു തീർAെ\ടു/ി.
Xീേകാവിലിനക/ു ശാaിJാരനലലാെത മhറാരും കയറുക പതിവിലലാ/
^ിതിJു രാജാവിെq വിചാരം അനയായമായി േ\ായി എ:ു പറയാനുമിലല.
എ2ിലും ശുUാWാവും േദവിെയJുറിAു വളെര ഭzിയുd ആളുമായിരു: ആ
പഴയ ശാaിJാരന് ഈ മൂJു/ി േപായത് ഏതു 7കാരമാെണ:ു വാRവ/ിൽ
യാെതാരറിവുമു8ായിരു:ിലല. േദവിJു പതിവായി ചാർ/ിവ: ഈ ആഭരണം

േപായതു നിമി/ം അേbഹ/ിനും അപാരമായ മനRാപ മു8ായിരു:ു. എ2ിലും
അെതാെJ ആരറിയു:ു. ഉOശാസനനായ പാ¡യരാജാവ് ശാaിJാരെന
പിടി\ിAു വരു/ി േചാദയം തുട;ി. പലവിധ/ിൽ േചാദിAി.ും മൂJു/ി
േപായേതതു 7കാരമാെണ:് അറിuുകൂെട:ുതെ: അേbഹം പറuു. ഒടുJം
രാജാവ്, നാ†തു ദിവ/ിനകം ആ മൂJു/ി ശാaിJരൻ എ2ിെനെയ;ിലും േതടി
\ിടിAു ഹാജരാJണെമ:ും അലലാ/പ•ം ശാaിJാരെq ശിര‡േദം
െച‹ിJു:താെണ:ും ക†ിAു. ഇതുേക.ു ശാaിJാരൻ ഒ:ും മറുപടി പറയാെത
വയസനേ/ാടുകൂടി രാജസ:ിUിയിൽനി:ു േപായി. ആ ”ാ•േണാ/മൻ
പലവിധ/ിൽ അേനവഷിAുേനാJീ.ു മൂJു/ി ക8ുകി.ിയിലല. അ;െന
മു\െ/ാ?തു ദിവസമായി. മു\െ/ാ?താം ദിവസം രാYിയിൽ പിേhറദിവസം
തെq തല േപാകുമേലലാ എ:ു വിചാരിAു വിഷാദിAുെകാ8് അേbഹം കിട:ു.
ക4ടA സമയം ആേരാ അേbഹ/ിെq അടുJൽ െച:്, 'അ;ിനി ഇവിെട
താമസിAാലാപ /ു8ാവും. ഇതാ കാവൽJാെരലലാം നലല ഉറJമായിരിJു:ു.
ഈ തര/ിനു പുറ/ിറ;ി ഓടിെJാdു. എ:ാൽ വലല ദിJിലും െച:ു
ര•െ\ടാം' എ:ു പറuു. ഉടെന അേbഹം ക4ുതുറ:ു േനാJിയേ\ാൾ
ആെരയും ക8ിലല. "ഇതാരാണ് ഇ;െന പറuത്? എേaാ എനിJു
മേനാരാജയംെകാ8ു െവറുെത േതാ:ിയതായിരിJും" എ:ു വിചാരിA് അേbഹം
പിെ:യും ക4ടAു. അേ\ാൾ പിെ:യും ക4ു തുറ:ു. ആേരയും ക8ിലല.
അേbഹം ക4ടAേ\ാൾ മൂ:ാമതും േമൽ7കാരം പറuു. "ഏതായാലും ഈ
ഗുണേദാഷവാJിെന നിരസി Jു:തു യുzമലല. ഇതു േദവി അരുളിെAcതുതെ:
ആയിരിJും. അതിനാൽ േവഗ/ിൽ േപാവുകതെ:" എ:ു വിചാരിAു നിpയിAി.്
അേbഹം അവിെടനിെ:ണീhറു •ണ/ിൽ പുറ/ിറ;ി ഓടി/ുട;ി. അേ\ാൾ
സർവാംഗസു˜രിയായ ഒരു ദിവയ£ീ "വളെരJാലം എെ: േസവിAു െകാ8ിരു:
അ;ു േപാവുകയാെണ2ിൽ ഞാനും േപാരികയാണ്" എ:ു പറuുെകാ8്
അേbഹ/ിെq പി:ാേല ഓടിെയ/ി. കുറAു കഴിuേ\ാൾ ആ £ീ
മുൻപിൽJട:് ഓടി/ുട;ി. അതു വലിയ കൂരിരു.ുd കാലമായിരു:ുെവ2ിലും
ആ £ീയുെട ശരീരേശാഭയും ആഭരണ;ളുെട 7കാശവും നിമി/ം ആ
”ാ•ണനു വഴിയിൽ നലലേപാെല ക4ു കാണാമായിരു:ു. അ;െന ര8ുേപരും
കൂടി നാല¢ുനാഴിക ദുരംവെര ഓടിയേ\ാൾ ആ £ീ െപെ.:ു മറuു കളuു.
അേ\ാൾ വഴിയും ദിJുെമലലാം അkകാരമയമായി. ക4ു തീെര കാണാൻ
പാടിലലെതയായതിനാൽ ”ാ•ണൻ ഓടാെന:ലല, നടJാൻേപാലും
നിവൃ/ിയിലലാെതയായി. അേ\ാൾ അേbഹ/ിനു വളെര ഭയവും
വയസനവുമു8ായി. എ2ിലും ത\ി/\ി പിെ:യും കുേറ“ നട:ുതുട;ി.
•ീണംെകാ8ു നടJാനും അേbഹ/ിനു 7യാസമായി/ീർ:ു. രാജാവിെq

ആളുകൾ പി:ാേല ഓടിെയ/ി പിടിെA2ിേലാ എ:ുd ഭയവും
അേbഹ/ിനിലലാ—യിലല. എ2ിലും •ീണം നിമി/ം വലല ദിJിലൂം
കുറAിരിJുകേയാ കിടJുകേയാ െച‹ാെത നിവൃ/ിയിെലല:് അേbഹ/ിനു
േതാ:ി. അേ\ാൾ ഇടിമി:ലിെq 7കാശംെകാ8് അേbഹം ആ വഴിJു
സമീപ/ായി ഉ8ായിരു: വഴിയ?ലം ക8ു. ത\ി/ടu് അേbഹം അവിെട
െച:ുേകറി. ര8ാംമു8ു വിരിAു കിട:ു. മന€ിൽ വളെര ഭയവും
വിചാര;ളുമു8ായിരു:ുെവ2ിലും •ീണം െകാേ8ാ എേaാ കിട:യുടെന
അേbഹം ഉറ;ിേ\ാവുകയും െചcു.
അJാല/ു േകരളരാജയം അടAുവാണിരു: േചരമാൻ െപരുമാൾ ഒരു ഭഗവതിെയ
7തി®ിJണെമ:ു വിചാരിAു ൈവJ/് ഉദയനാപുര/ും, ഒരു സു”•ണയെന
7തി®ിJണെമ:ു വിചാരിA് ഇേ\ാൾ കുമാരനലലൂെര:ു പറuുവരു:
^ല/ും ഓേരാ അ?ലം പണികഴിAു 7തിÓÔ•ു മുഹൂർ/വും നിpയിA്
അതിേലJു േവ8ു:വെയലലാം വ.ംകൂ.ിെJാ8ിരിJുകയായിരു:ു. വഴിയ?ല
/ിൽ കിട:ുറ;ിയ ”ാ•ണൻ പിേhറദിവസം കാല/ുണർ:ു ക4ുതുറ:ു
േനാJിയേ\ാൾ കുമാരസവാമിെയ (സു”•ണയെന) 7തി®ി\ിJാനായി േചരമാൻ
െപരുമാൾ പണിയിA അ?ല/ിലായിരു:ു. "െതെaാര§ുതം" എ:ു വിചാരിA്
അേbഹം ചുhറും േനാJിയേ\ാൾ അവിെട Xീേകാവിലിനക/ു പീഠ/ിേsൽ
സർവാംഗ സു˜രിയായ ഒരു ദിവയ£ീ ആ ”ാ•ണെq മുൻപിൽ കടേ:ാടിയ ആ
േദവി ഇരിJു:ത് അേbഹം ക8ു. അതു സാ•ാൽ "മധുര
മീനാ•ി"യായിരു:ുെവ:ുdത് വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ആ ”ാ•ണൻ അ?ല/ിൽനി:ു പുറ/ിറ;ി അവിെട ക8വേരാെടലലാം "ഈ
േ•Y/ിൽ മധുരമീനാ•ി കുടിെകാ8ിരിJു:ു" എ:ു പറuു. അതു
േക.വെരലലാം അ?ല/ിൽ െച:ു േനാJി. ഒ:ും ക8ിലല. "എവിെടയിരിJു:ു?"
എ:് അവർ േചാദിAു. ”ാ•ണൻ "ഇതാ ആ Xീേകാവിലിനക/്" എ:ു
ചൂ8ിJാണിAു െകാ8ു പറuു. േദവിെയ ആ ”ാ•ണനു 7തയ•മായി
കാണാമായിരു:ുെവ2ിലും മhറാർJും കാൺമാൻ പാടിലലായിരു:ു. അതിനാൽ ആ
ജന;ൾ "ഇേbഹം ഒരു °ാaനാണ്; അസംബkം പറയുകയാണ്" എ:ുംമhറും
പറuു പരിഹസിAു. ഈ വർ/മാനം കർണാകർണികയാ േചരമാൻ െപരുമാളും
േക.് അവിെടെA:ുേനാJി. ഒ:ും കാണാ—യാൽ "ഇവിെട ആെരയും
കാണു:ിലലേലലാ" എ:ു ”ാ•ണേനാടു പറuു. ”ാ•ണൻ "എ:ാൽ എെ:
െതാ.ുംെകാ8ു േനാJൂ" എ:ു പറuു. േചരമാൻ െപരുമാൾ ആ ”ാ•ണെന
െതാ.ുംെകാ8ു േനാJിയേ\ാൾ േദവി Xീേകാവിലിനക/ു
പീഠ/ിേsലിരിJു:തു 7തയ•മായിJ8ു. പിെ: െപരുമാൾ ഇ;െന

വരുവാനുd കാരണെമaാെണ:് ആ ”ാ•ണേനാടു േചാദിJുകയും ഉ8ായ
സംഗതികെളലലാം ആ ”ാ•ണൻ വിRരിAു പറu് േചരമാൻ െപരുമാെള
Oഹി\ിJുകയും െചcു. സംഗതി കെളലലാം േക.േ\ാൾ േചരമാൻെപരുമാൾJു
വിശവാസവും വിŸയവുമു8ാെയ2ിലും സവ†ം േകാപവും ഇ‡ാഭംഗവുംകൂടി
ഉ8ാകാെതയിരു:ിലല. "ഞാൻ സു”•ണയസവാമിെയ 7തി®ിJാനായി ഉ8ാJിA
^ല/് അതിനിടയാകാെതയിരിJ/Jവ4ം മുൻകൂ.ി
കട:ിരു:ുകളയാെമ:ു വിചാരിA ഈ തേqടJാര/ിJ് ഇവിെട ഞാൻ
യാെതാ:ും െകാടുJുകയിലല. അY ഊhറമുെ82ിൽ േവ8െതാെJ സവയേമവ
ഉ8ാJിെJാdെ.. ഞാൻവിചാരിA മുഹൂർ//ിൽ/െ:
സു”•ണയസവാമിെയ 7തി®ിJും. അതു േദവിെയ 7തി®ി\ിേJണെമ:ു
വിചാരിA ^ല/ായിJളയാം. ഇതാ ഞാൻഇേ\ാൾ/െ: ൈവJ/ിനു
യാYയാണ്. ഇവളിവിെട യിരിJെ." എ:ു പറuി.് അേbഹം അേ\ാൾ/െ:
അവിെടനി:് േപാവുകയും െചcു.
േചരമാൻെപരുമാൾ അവിെടനി:ു േപായി ഒരെ¢.ു നാഴിക വടJായേ\ാൾ ആ
7േദശെ/ലലാം അകŸാൽ അതികഠിനമായ മuു വ:ുനിറuു. അേbഹ/ിനും
കൂെടയു8ായിരു:വർJും ക4ു തീെര കാണാൻ പാടിലലാെതയായി. വഴി
തിരിAറിയാൻ പാടിലലാെത എലലാവരും കുഴ;ിവശായി. അേ\ാൾ
േചരമാൻെപരുമാളുെട ഒരു േസവകൻ "നമുJിേ\ാൾ ഈ ആപ/ു േനരി.ത് ആ
േദവിയുെട മായാൈവഭവം െകാ8ൂതെ:യായിരിJണം. അലലാെത ഇേ\ാൾ
ഇ;െന വരാനിടയിലല. ആ േദവിയുെട മാഹാWയം ഒ.ും ചിലലറയലല. ആ േദവിയും
”ാ•ണനും ഇവിെട വെ:/ിയ കഥെകാ8ുതെ: ഇതറിയാവു:താണ്.
അതിനാൽ നമുJ് മട;ിേ\ായി അവിേടJു േവ8െതലലാം െച‹ുകയാണ് േവ8
െത:ു േതാ:ു:ു" എ:ു പറuു. അതു േക.ു േചരമാൻെപരുമാൾ "ഇത് ആ
േദവിയുെട മായാൈവഭവംെകാ8ാെണ2ിൽ നമുJിേ\ാൾ ക4ുകാണാറാകെ..
അ;െനയാവുകയാെണ2ിൽ ഇവിെടനി:ു േനാJി യാൽ കാണാവു:
േദശെമലലാം ആ േദവിJ് െകാടുേ/Jാം. അവിെട േവ8ു:െതലലാം നട/ുകയും
െച‹ാം" എ:ു പറuു. ഉടെന മuു മാറുകയും എലലാവർJും ക4ു
കാണാറാവുകയും െചcു. ഉടെന േചരമാൻെപരുമാൾ ആ േദശെമലലാം ആ േദവിJ്
വി.ുെകാടു/ിരിJു :തായി പറയുകയും തിരിAുേപാരികയും െചcു. മuു
നിറu ആ 7േദശ/ിന് "മuൂര്" എ:ു നാമം സിUിAു. അതു wേമണ
"മാuൂര്" ആയി/ീർ:ു. മാuൂെര:ു പറയു: േദശെമലലാം ഇേ\ാഴും
കുമാരനലലുർ ഭഗവതിയുെട വകയായി.ുതെ:യാണിരിJു:ത്.
േചരമാൻെപരുമാൾ േദവീസാ:ിUയമു8ായ ഈ ^ല/ു മട;ിെയ/ി. ഇവിെട

േദവീ7തി®തെ: കഴി\ിJാെമ:ു നിpയിA് അതിനു േവ8ു:
ഒരുJ;െളാെJ െചcുെകാ8ു താമസിA് ഇവിെട 7തി®ീ\ിJുവാനായി
ഉ8ാJിവA സു”•ണയവിOഹം േചരമാൻ െപരുമാൾ ഉദയനാപുരേ/Jു
െകാടു/യ•ുകയും അതു നിpിത മുഹൂർ//ിൽ/െ: ഉദയനാപുര/ു
7തി®ി\ിJു:തിനും അവിെട 7തി®ി\ിJു:തിനായി ഉ8ാJിെവAിരിJു:
േദവീ വിOഹം ഇേ;ാ.ു െകാടു/യ•ു:തിനും 7തിപുരുഷsാെര ച.ംെക.ി
അയ•ുകയും െചcു.
ഉദയനാപുര/ു8ാJിെവAിരു: േദവീവിOഹം സമയ/ിനു
വ:ുേചരുകയിെലല:ു മുഹൂർ/ദിവസമടു/േ\ാൾ അറിവു കി.ുകയാൽ
േചരമാൻെപരുമാൾJു വളെര വയസനമായി. േവെറ ഒരു വിOഹം പണിയിJു:തിനു
മാYം ദിവസമിലല. ഈ മുഹൂർ//ിനു 7തി® കഴി\ിJാuാൽ വളെര മുതൽ
ന‘വും കുറAിലുമു8ാകുെമ:ു തെ:യലല, ഇY നലലതായ ഒരു ശുഭമുഹൂർ/ം
പിെ:യു8ാകാനും അY എളു\മലല. ആക\ാെട വിചാരിAി.ു േചരമാൻെപരുമാൾ
ഏhറവും വിഷ4നായി/ീർ:ു.
അ:ു രാYിയിൽ കിട:ുറ;ിയ സമയം േചരമാൻെപരുമാൾ, "ഒ.ും വയസനിേJ8,
ഇവിെടനി:ു ര8ു നാഴിക വടJുകിഴJായി.ുd മലയിൽ ഒരു കിണhറിൽ എെq
ഒരു ബിംബം കിടJു:ു8്. അെതടു/ുെകാ8ുവ:ു 7തി® കഴി\ിAാൽ മതി"
എ:് ആേരാ തെq അടുJൽ വ:ു പറuതായി ഒരു സവÐം ക8ു. പിേhറ ദിവസം
രാവിെല ഇതു വാRവമാേണാ എ:റിയണെമ:ു നിpയിAു േചരമാൻ െപരുമാൾ
വളെര ആളുകേളാടുകൂടി ആ മലയിേലJു േപായി. അവിടെമലലാം വലിയ
കാടായിരു:ു. ആ കാെടലലാം െവ.ിെ/ളിAു േനാJിെA:േ\ാൾ ഒരു കിണറു
ക8ു. ആ കിണhറിൽ ആെളയിറJി േനാJിയേ\ാൾ യാെതാരു േകടുമിലലാ/തും
ഏhറവും വിേശഷെ\.തും ല•ണെമാ/തുമായ ഒരു ബിംബം ക8ുകി.ുകയും
േചരമാൻെപരുമാൾ അെതടു\ിAുെകാ8ുവ:ു നിpിതമുഹൂർ//ിൽ/െ:
യഥാവിധി 7തി® കഴി\ിJുകയും കുമാര (സു”•ണയ) സവാമിെയ
7തി®ി\ിJു:തിനായി പണികഴി\ിAിരു: ആ േ•Y/ിനു
മുൻനിpയ7കാരം "കുമാരനലലൂർ" എ:ുd േപരുതെ: ^ിരെ\ടു/ു കയും
െചcു. പി:ീട് േചരമാൻെപരുമാൾ മാuൂർ േദശം വി.ുെകാടു/തിനുപുറേമ
അവിെട നിതയനിദാനം, മാസവിേശഷം, ആ.വിേശഷം മുതലായവെ•ലലാം േവ8ു:
വRുവഹകൾ െവAുെകാടുJുകയും പതിവുകൾ നിpയിJുകയും െചcതിെq
േശഷം ആ േദവസവം ആ േദശJാരായ ചില ന?ൂരിമാർJായി വി.ുെകാടുJുകയും
െചcു. അ;െന അെതാരു ഊരാൺമേ•Yമായി/ീർ:ു.
േചരമാൻെപരുമാൾ കുമാരനലലൂർ േ•Y/ിൽ തുലാമാസ/ിൽ േരാഹിണി മുതൽ

വൃpികമാസ/ിൽ േരാഹിണിവെര ഇരുപെ/.ു ദിവസെ/ ഉ„വമാണ്
നിpയിAിരു:ത്. ആ േ•Yം ഊരാൺമ Jാരുെട വകയായി/ീർ:ി.ും
വളെരJാലം അ;െനതെ: നട:ിരു:ു. പി:ീട് അത് കുറA് വൃpികമാസ/ിൽ
കാർ/ിക ഒൻപതാമു„വമാക/Jവ4ം പ/ുദിവസെ/ ഉ„വം മതിെയ:ു
നിpയിAു. ഇേ\ാഴും അ7കാരം നട:ുവരു:ു. േദവിയുെട മാഹാWയവും
ശzിയുംെകാ8ു കാലwേമണ അവിെട വRുവഹകൾ വളെര വർUിAു. ഇേ\ാഴും
ആ േദവസവ/ിൽ അഭിവൃUിയലലാെത ഒ.ും •യമു8ാകു:ിലല. £ീനായകതവം
സർവY േദാഷകരമാെണ:ാണേലലാ പറuുവരു:ത്. എ:ാൽ കുമാരനലലൂര് അത്
വളെര ഗുണ7ദമായി.ാണ് ക8ുവരു:ത്.
ആ ഭഗവതിയുെട മാഹാWയ;ൾ പറuുതുട;ിയാൽ വളെരയു8്. ഇേ\ാഴും
േദവീസാ:ിUയം അവിെട വിള;ിെJാ8ുതെ:യിരിJു:ു.
േദവിേയാടുകൂടി മധുരയിൽനി:ു േപാ: ”ാ•ണെq വംശജsാർ ഇേ\ാഴും
കുമാരനലലൂരു8്. അവരുെട ഇലലേ\ര് "മധുര" എ:ും അവിെടയുdവെര
"മധുരന?ൂരിമാർ" എ:ുമാണ് പറuുവരു:ത്.

ഐതിഹയമാല/തിരുനJര േദവനും
അവിടുെ/ കാളയും
തിരുവിതാംകൂറിൽ േകാ.യം പ.ണ/ിെq മUയഭാഗ/ുd തിരുനJര
േ•Yെ/\hറി പലരും േക.ിരിJാനിടയു8്. അവിടെ/ സവയംഭൂവായ
ശിവെനയും കാളെയയും പhറിയുd ഐതിഹയ;ൾ വായനJാർJു
രസാവഹ;ളായിരിJുെമ:ു വിശവസിJു:ു.
പെ8ാരു െതJുംകൂർ രാജാവിനു തൃ“ിവേപരൂർ വടJു:ാഥേ•Y/ിൽ
തി;ൾ ഭജനം (മാസേaാറും െതാഴുക) പതിവു8ായിരു:ു. ഒരു മാസ/ിെq
അവസാനദിവസം അവിെടെയ/ിയാൽ അ:ും പിേhറദിവസവുമായി
ര8ുമാസെ/ െതാഴുക കഴിAു േപാരാമേലലാ. അ;െനയാകുേ?ാൾ ആ8ിൽ
ആറു യാY െകാ8ു കഴിJാമേലലാെയ:ു വിചാരിA് ആ ത?ുരാൻ അ7കാരമാണ്
അതു നട/ിേ\ാ:ത്. അ;െന വളെരJാലം അേbഹം അതു മുടJം കൂടാെത
നട/ിെJാ8ിരു:ു. കാലwേമണ ആ ത?ുരാനു 7ായാധികയവും
േരാഗപീഡകളും നിമി/ം അനയേദശസ¢ാരം ദു€ാUയാമായി/ീർ:ു.
പരസഹായം കൂടാെത ഒ:ും െചയ്വാൻ ശzനലലാെതയായി.ും ഈശവരഭzനായ
അവിേടJു തൃ“ിവേപരൂർ വടJു:ാഥേ•Y/ിെല തി;ൾഭജനം
മുടJു:തിനു ൈധരയമു8ായിലല.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരിJൽ, ഒരു മാസാaയദിവസം ആ ത?ുരാൻ
പരിവാരസേമതം തൃ“ിവേപരൂെര/ി. വളെര 7യാസെ\.് ഒരുവിധം കുളികഴിA്
പരസഹായേ/ാടുകൂടി വടJു:ാഥെq നടയിൽെA:ു െതാഴുതുെകാ8്,
"അലലേയാ ഭzവ„ലനായ ഭഗവാേന! എെq ഈ നിയമം മുട;ീ.ു
ജീവിAിരിJുകെയ:ുdത് എനിJു വളെര സ2ടമാണ്. ഇവിെട വ:ു ദർശനം
കഴിAു േപാകാൻ ഞാൻ ശzനലലാെതയും തീർ:ിരിJു:ു. അതിനാൽ
കഴിയു:തും േവഗ/ിൽ എെ: അവിടുെ/ തൃ\ാദാരവി˜;ളിൽ
േചർ/ുെകാdേണ" എ:ു 7ാർ‰ിAു. അ:് അ/ാഴം കഴിu് ത?ുരാൻ
കിട:ു;ിയ സമയം ആേരാ അേbഹ/ിെq അടുJൽെA:്, "ഇനി
എെ:Jാണാനായി ഇേ;ാ.ു വ:ു ബുUിമു.ണെമ:ിലല.
ഞാൻതിരു"നJര"Jു:ിൽ വേ:Jാം. എെq പുേരാഭാഗ/ു വൃഷഭനും എെq
പpാൽഭാഗ/് ഒരുെവളു/ െച/ിയും കാണെ\ടും" എ:ു പറuതായി
േതാ:ി. ഉടെന ത?ുരാൻ ക4ു തുറ:ു േനാJി. അേ\ാൾ ആെരയും ക8ിലല.

ഇതു വടJു:ാഥൻതെ: തെ:JുറിAു 7സാദിAി.് അടുJൽവ:്
അരുളിെAcതാെണ:് അേbഹം വിശവസിAുെകാ8ു പിെ:യും കിട:ുറ;ുകയും
െചcു. പിേhറദിവസം പതിവുേപാെല േദവദർശനവും ഭ•ണവും കഴിAു ത?ുരാൻ
തൃ“ിവേപരൂർനി:ു േപാ:ു. മട;ിേ\ാരുംവഴി ത?ുരാൻ ൈവJ/ു
െപരുംതൃേJാവില\െനJൂടി െതാഴുതി.ുേപാരാെമ:ു വിചാരിA് അവിെടയിറ;ി.
െതാഴാനായി അ?ല/ിൽ െച:േ\ാൾ താടിയും തലയും വളർ/ി,
രു›ാ•മാലകളും ഭŸവും ധരിA് പരവശനായ ഒരു ”ാ•ണെന അവിെട J8ി.്
അേbഹം ആരാെണ:ും മhറും ത?ുരാൻ അവിെടയു8ായിരു:വരിൽ ചിലേരാടു
േചാദിAു. അേ\ാൾ ഒരാൾ, അേbഹം ഒരു ന?ൂരിയാെണ:ും ഇലലം
ൈവJ/ുതെ:യാെണ:ും ഇലലേ\രു "േപേര\റ?്" എ:ാെണ:ും ദാരി›ദുഃഖം
സഹിJാൻ വ‹ാെതയായി.ു ൈവJ/\െന േസവിJുകയാെണ:ും
സംവ„രഭജനം കഴിuി.ു ര8ുമൂ:ു ദിവസമാെയ:ും അേbഹ/ിനു
നിതയവൃ/ിJുതെ: യാെതാ:ുമിെലല:ു തെ:യലല, നാല¢ു െപൺകിടാ;െള
േവളികഴിAു െകാടുJാൻ ൈവകിയിരിJു:ുെ8:ും മhറുമുd വിവരം ത?ുരാെന
Oഹി\ിJുകയും െചcു. അതുേക.ു ത?ുരാൻ ആ ന?ൂരിെയ അടുJൽ വിളിA്,
"എെq കൂെട േപാരാെമ2ിൽ ഒേ:ാ രേ8ാ െപൺെകാട•ുേവ8ു: വക
ഉ8ാJി/േ:Jാം" എ:ു പറuു. അതു േക.് ഏhറവും സaു‘മാനസനായി
ഭവിA ന?ൂരി "ക†നേപാെല െച‹ാം" എ:ു പറയുകയും ത?ുരാൻ േപാ:േ\ാൾ
ഒരുമിAു േപാരികയും െചcു.
അ:ു െതJുംകൂർ രാജാJsാർJു രാജവാ¥യുd കാലമായിരു:ു. അവരുെട
രാജധാനി അ:് ഇേ\ാൾ തിരുനJരേ•YമിരിJു: ^ല/ിനു ഒരു നാഴിക
വടJുമാറി "തളിയിൽ" എ:^ല/ായിരു:ു. അതിനാൽ േപേര\റ?് ന?ൂരി
െതJുംകൂർ രാജാവിേനാടുകൂടി അവിെട വ:ു താമസിAു. അ;െന
താമസിAിരു: കാല/ു േപേര\റ?് ന?ൂരി ഒരു ദിവസം ത?ുരാെq അടുJൽ
അറിയിAുംെകാ8ു തിരുനJര സവാമിയാരുമഠ/ിേലJ് േപാ:ു.
സവാമിയാെരJ8് തെq ^ിതി അറിയിAാൽ വലലതും സഹായമു8ാെയ2ിേലാ
എ:ു വിചാരിAാണ് ന?ൂരി േപായത്. അ7കാരം അേbഹം സവാമിയാെരJ8ു
വിവരമറിയിJുകയും ചാതുർZാസയം അടു/ിരിJു:തിനാൽ ന?ൂരി അതു
കഴിuി.ു േപായാൽ മതിെയ:ും വലലതും സവ†മായിെ.2ിലും സഹായിJാെമ:ും
സവാമിയാർ അരുളിെA‹ുകയും െചcു. അതിനാൽ ന?ൂരി അവിെട താമസിAു.
ഇേ\ാൾ തിരുനJരേ•YമിരിJു: ^ലം അ:ു െവറും കാടായി.ു
കിടJുകയായിരു:ു. "നJരJു:്" എ:ാണ് ആ ^ല/ിന് അ:ു േപരു
പറuുവ:ിരു:ത്. അവിെട േദവസാ:ിUയവും േ•Yവുമു8ായതിെq

േശഷമാണ് നJര തിരുനJരയായത്. നJര തെ: "നൽJര"
േലാപിAു8ായതുമാണ്. സവാമിയാർ മഠ/ിെല ഭൃതയsാർ ആ കു:ിൻപുറ/ു േചന,
േച?് മുതലായവ കൃഷിെച‹ുക പതിവായിരു:ു. ചാതുർമാസയം കഴിയു: ദിവസം
സവാമിയാർ മഠ/ിൽ ചുരുJ/ിെലാരു സദയ പതിവുdതിനാൽ അ:ു രാവിെല ആ
വാലിയJാരിൽ ര8ുേപർ േചന പറിJാനായി ഒരു മൺെവ.ി (തൂ?) എടു/് ഒ:ു
െവ.ിയേ\ാൾ അവിെടനി:ു രz7വാഹമു8ാവുകയും അതുക8് അവർ
ഭയെ\.് ഓടിെA:ു വിവരം സവാമിയാരുെട അടുJൽ അറിയിJുകയും െചcു.
സവാമിയാർ അതു േക.് അവിെടെA:ു മ4ു മറിAുേനാJിയേ\ാൾ അവിെട ഒരു
ശിവലിംഗം മുളAിരിJു:തായി ക8ു. ഇ;െന സവയംഭൂവായി.ുd ബിംബം
ക8ാൽ ഉടെന നിേവദയം കഴി\ിJാuാൽ അതു മറuുേപാകുെമ:ുdതിനാൽ
സവാമിയാർ സവാമിയാർമഠ/ിൽനി:ു തെ: ഉണJലരി, പൂവ് മുതലായ
സാധന;ൾ വരു/ി േപേര\റ?ു ന?ൂരിെയെJാ8ു നിേവദയം െവ\ിA് ഉടെന
ഒരു പൂജ കഴി\ിAു.അതിെqേശഷം സവാമിയാർ ഈ വിവരം െതJുംകൂർ
രാജാവിെq അടുJൽ എഴുതിയയA് അറിയിJുകയും െചcു.
ഈ വർ/മാനം േക.േ\ാൾ തനിJു തൃ“ിവേപരൂരിൽ െവAു8ായ സവÐം
ശരിയായേലലാ എ:ു വിചാരിA് െതJുംകൂർ രാജാവിനു വളെര
സേaാഷമു8ാവുകയും അേbഹം ഉടെന നJരJു:ിെല/ുകയും െചcു.
ത?ുരാൻ വ:ു േനാJിയേ\ാൾ ശിവലിംഗവും അതിെq മുൻവശ/ായി ഒരു
വൃഷഭനും സവ†ം വടേJാ.ുമാറി വായുേകാണിലായി ഒരു െവളു/ െച/ിയും
മുളAിരിJു:തായി കാണുകയും ഇതു തൃ“ിവേപരൂർ വടJു:ാഥൻ
ഇളെകാ8തുതെ:യാെണ:ു തീർAെ\ടു/ുകയും െചcു. പിെ: െതJുംകൂർ
രാജാവ് അവിെട നാലു േഗാപുര;ളും മാളികയായി.ും കൂ/?ലം
മുതലായവേയാടുകൂടിയും ഒരു മഹാേ•Y/ിനു േവ8ു:
ല•ണ;െളലലാെമാ\ിA് അ?ലം പണികഴി\ിJയും നിതയനിദാനം, മാസവിേശഷം,
ആ.വിേശഷം മുതലയ വകെ•ലലാം േവ8ു: വRുവഹകൾ, േദവസവംവകയായി
തിരിAുെവJുകയും െചcു. അതിൻ7കാരം അവിെട 7തിദിനം അ¢ു പൂജ,
മൂ:ുശീേവലി, നവകം, പ¢ഗവയം മുതലായവയും ആ8ിൽ തുലാം, മീനം, മിഥുനം
ഈ മാസ;ളിലായി മൂ:ുൽസവ;ളും പതിവായി/ീർ:ു. ഒരു
മഹാേ•Y/ിൽ േവ8ു:വെയലലാം ഈ േ•Y/ിലും ആ ത?ുരാൻ
ഏർെ\ടു/ി. അ;െന തിരുനJരേ•Yം 7സിUമായി/ീരുകയും െചcു.
അവിെട േപേര\റ?ു ന?ൂരിെയ/െ: ശാaിJാരനാJി. െച;ഴേ“രി,
പു:േ“രി ഇ;െന ര8ിലല;ളിലുd മൂ/തിsാെര േദവെq
പരിചാരക7വൃ/ികൾJും സവാമിയാർമഠ/ിെല വാലിയJാരായിരു:

െനടുമ;ാടൻ, പാലേJാടൻ എ:ിവരുെട തറവാേ.Jു േ•Y/ിൽ
വിളെJടു\ും െനലലുകു/ും നട/ു:തിനുd ^ാനം െകാടു/് അവെര ആ
വക•ും നിയമിJുകയും െചcു.
ഇYെയാെJJഴിuേ\ാൾ ഈ ദിJുകാർJ് ഒരു വലിയഉപ›വം േനരി.ു.
തിരുനJര േദശ/ും അടു/ 7േദശ;ളിലും െനേലലാസസയാദികേളാ കൃഷി
െചcാൽ എലലാം രാYികാല;ളിൽ ഒരു െവdJാള വ:ു േവലി െപാളിA്
അക/ുകട:ു തി:ു നശി\ിAുതുട;ി. ഈ കാള ആരുെടയാെണ:ും എവിെട
നി:ുവരു:ുെവ:ും എേ;ാ.ു േപാകു:ുെവ:ും ആർJും നിpയമിലല! അവെന
പിടിJാൻ കി.ുകയുമിലല. നലല നിലാവുd കാല/ു ദൂെരനി:ു േനാJിയാൽ അവൻ
നി:ു തി:ു:തുകാണാം.ആളുകൾ അടു/ു െചലലുേ?ാൾ എ;െനേയാ അവൻ
ചാടിെ\ാ•ളയും. ഇ;െനയായി.ു ജന;ൾ വളെര ക ‘െ\.ു.
ഇ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ നലല നിലാവുd കാല/ു
തിരുനJെരനി:് ഏകേദശം ര8ു നാഴിക പടിuാറ് "േവളൂർ" എ: േദശ/് ഒരു
ക8/ിൽെവA് ഒരു പറയൻ ഈ കാളെയ കെലലടുെ/റിയുകയും മhറും െചcു. ആ
രാYിയിൽ/െ: ഒരു കാള തെq അടുJൽ വ:് "അ;് േദവനു േവ8ു:െതലലാം
പതിവുെവAേലലാ.എനിെJaാണ് പതിെവാ:ും െവJാuത്? ഞാൻആ േദവെq
വാഹനമാണേലലാ. ഞാൻക8വരുെട വിളവുകൾ ക.ുതി:ു കാലം
കഴിേJ8തായിവ:ുവേലലാ. അതു നിമി/ം ഞാനി:് ഒരു പറയെq
ഏറുെകാേd8തായി.ും വ:ു. ഇതു വലിയ സ2ടം തെ:" എ:ു പറuതായി
െതJുംകൂർ രാജാവിന് ഒരു സവÐമു8ായി. ഇതിെനJുറിAു ത?ുരാൻ
7 ംെവ\ിAു േനാJിയേ\ാൾ സവÐ/ിൽ കാണെ\. കാള തിരുനJരേbവെq
കാളതെ: ആെണ:ും അതിനുകൂടി പതിവായി നിേവദയ/ിൽ ഒരു വഹ
െവേ•8താെണ:ും വിധിJുകയും കാളെയ േവളൂരുെവA് ഒരു പറയൻ
കെലലടുെ/റിu വിവരം അറിയുകയും െച‹ുകയാൽ ത?ുരാൻ, േവളൂർെവAു
കാള ഏതു നില/ിൽനി:ു തി:േ\ാൾ ഏറു െകാ8ുേവാ ആ നിലം ആ വൃഷഭെq
നിേവദയംവക•ാJി േദവസവ/ിേലJു വി.ുെകാടു/ു. ആ നില/ിന് ഇേ\ാഴും
"കാളJ8ം" എ:ാണ് പറuുവരു:ത്. ഇ7കാരം െതJുംകൂർ രാജാവ്
തിരുനJരേ•Y/ിനു േവ8ു: പു ‘ികെളലലാം വരു/ുകയും അവിെട തെq
തി;ൾഭജനം നിർവി±മായി നട/ിെJാ8ു തെ:യിരിJുകയും അതിനു
മുടJം വരാെത അേbഹം ചരമഗതിെയ 7ാപിJുകയും െചcു.
തിരുനJരേbവെq ൈചതനയവും 7സിUിയും അസാമാനയമായി വർUിJുകയാൽ
അവിെട അവസാനമിലലാെത വഴിപാടുകൾ വ:ുതുട;ി. 7തിദിനം അ¢ുമാറും
ചതു“തവും എ.ും പ/ും പaിരുനാഴിയും മhറുമു8ായി/ുട;ിയതിനാൽ

ശാaിJു തെ:െJാ8ു മതിയാകാെത വരികയാൽ േപേര\റ?ു ന?ൂരി
തിരുനJെരനി:ു മൂ:ു നാഴിക കിഴJു "മാ;ാനം" എ: േദശ/ുd "മട\dി"
എ:ിലലേ\രായ ഒരു ന?ൂരിെയJൂടി കീ¤ശാaിയായിേAർ/ു. അ;െന
ര8ുേപരും കൂടി ശാaി കുറAുകാലം ശാaി നട/ിയേ\ാേഴJും
അതുെകാ8ു8ായ സ?ാദയം നിമി/ം േപേര\റ?ു ന?ൂരിയുെട ദാരി›ം
അേശഷംനീ;ുകയും അേbഹം നലല സ?:നായി/ീരുകയും െചcു. അതിനാൽ
അേbഹം ശാaി മട\dിന?ൂരിെയ/െ: ഏൽ\ിAി.ു ൈവJ/ുതെ:
^ിരതാമസമാJുകയും െചcു. എ2ിലും ആ ഇലല/ുനി:് ഒരാൾ
മാസ/ിെലാരിJൽ തിരുനJെര വ:് ഒരു ദിവസം ഒരു പaീരടി\ൂജ കഴിJുക
പതിവാണ്.[1] അതിേ\ാഴും നട/ിവരു:ു8്.
മട\dി ന?ൂരി ശാaികഴിAുെകാ8ിരു: കാല/ും മുൻ പതിവനുസരിA്
ശീേവലികൾJ് എഴു:dിJുക മൂ/തിsാരായിരു:ു. എേaാ കാരണവശാൽ
െതJുംകൂർ രാജാവിന് ഒരു മൂ/തിെqേപരിൽ വിേരാധം ജനിJുകയാൽ ആ
മൂ/തിെന െവടിെവAുെകാ:ു കളയു:തിനു രാജഭടsാർJ് ക†നെകാടു/ു.
അവർ മൂ/െത:ു വിചാരിA് മട\dി ന?ൂരിെയ െവടിെവAുെകാ:ു. അതിനാൽ
ആ ന?ൂരിയുെട അaർജനം തിരുനJര നടയിൽെവAു 7ാണതയാഗം െചcു
കളuു. അേതാടുകൂടി ആ ന?ൂരിയുെട ഇലലം അനയം നിൽJുകയും െചcു.
അ:ുമുതൽ തിരുനJെര മതിൽJക/് അaർജന;ൾ കട:ു കൂെട:ും
മൂ/തിsാർ എഴു:dിAുകൂെട:ും ഏർ\ാടു െവ•ുകയും െചcു. അതു ര8ു
കൂ.വും ഇവിെട പതിവിലല. തിരുനJരേbവെq കാള•ു ചില കാല;ളിൽ നീര് (വലിയ
കുരു) ഉ8ായിെപാ.ുെമ:ും അതു രാജയ/ു വലിയ ആപ/ു8ാകു:
കാല;ളിലാണ് പതിെവ:ുമുdതു 7സിUമാണേലലാ. മഹാരാജാJsാർ
നാടുനീ;ിയതായ 933, 973, 986, 1004, 1004, 1022, 1036, 1055 ഈ ആ8ുകളിൽ ഈ
കാള•ു നീരു8ാവുകയും െപാ.ുകയും െചcി.ുെ8:ാണ് േക.ി.ുdത്. ഇ;െന
നീരു8ാകു: കാല;ളിൽ േദാഷപരിഹാരാർഥമായി ഈ േ•Y/ിൽ
വിേശഷാൽ ചില അടിയaിര;ൾ പതിവു8്. ആ വക•് ആയിര/ിAിലവാനം പണം
വീതമാണ് സർJാരിൽനി:ു െചലവു െചcുവ:ത്. ജന;ൾJ് പരിTാരവും ആ
പതിവ് ഇേ\ാഴിലല. ഈവക സംഗതികളിൽ വിശവാസമിലലാ—യും െപാ.ുകയുെമാ:ും
പതിവിലല. ഇനിയുd കാല/് അെതാ:ുമു8ാകുെമ:ു േതാ:ു:ിലല.

കുറി\ുകൾ
1.^ ആ പതിവ് ഇേ\ാഴിലല

ഐതിഹയമാല/ഭവഭൂതി
ഉ/രരാമചരിതം, മാലതീമാധവം മുതലായ നാടക;ളുെടയും മhറും കർ/ാവും
ഒരു മഹാകവിയുമായിരു: ഭൂവഭൂതിെയJുറിAു േക.ി.ിലലാ/വരായി ഒരുവിധം
അ•ര’ാനമുdവരിലാരുമു8ായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല.അേbഹ/ിെq
സാ•ാൽ േപര് "Xീക¨ൻ" എ:ായിരു:ു. അേbഹം ഒരിJൽ
"തപസവീ കാം ഗേതാവ^ാമിതി േŸരാനനാവിവ
ഗിരിജായാ Rനൗ വൗേ˜ ഭവഭൂതിസിതാനനൗ"

എെ:ാരു േ«ാകമു8ാJി ഒരു വിദവൽസമാജ/ിൽെവAു െചാലലുകയും അതിെല
"ഭവഭൂതി" ശÂ/ിെq ചമൽJാരം നിമി/ം സaു‘ഹൃദയsാരായി/ീർ: ആ
സഭാവാസികൾ അേbഹ/ിനു "ഭവഭൂതി" എ:ുതെ: ഒരു േപരു െകാടുJുകയും
ആ േപരു 7സിUമായി/ീരുകയുമാണ് െചcത്. ഒരിJൽ Xീപാർവതി
Xീപരേമശവരേനാട്, 'കവിതവ/ിൽ കാളിദാസേനാ ഭവഭൂതിേJാ അധികം േയാഗയത?'
എ:ുേചാദിAു. അതിനു ഭഗവാൻ, "വലിയ വയതയാസെമാ:ുമിലല. ഇ:ി:7കാരേമ
വരികയുdൂ എ:ു കാളിദാസനു നലല നിpയം ഉ8്. ഭവഭൂതിJ് അYതെ: ഇലല
എ:ുd േഭദേമ ഉdൂ. അതു േവണെമ2ിൽ ഒ:ു പരീ•ിAുേനാJിയാലറിയാം"
എ:ു മറുപടി കൽ\ിJുകയും പരീ•ിJാനുd കൗശലം പറuുെകാടുJുകയും
െചcു. ഭഗവാെq ഉപേദശ7കാരം സു”•ണയസവാമി ഒരു മരിA
ശിശുവായി/ീരുകയും XീപാർVതി വിധവയും വൃUയുമായ ഒരു
”ാ•ണ£ീയുെട േവഷം ധരിA് ഈ ശിശുവിെനെയടു/ു േഭാജരാജാവിെq
േഗാപുരദവാര/ി2ൽ െകാ8ുെച:ു കിട/ിെJാ8് അവിെട നിൽJുകയും
െചcു. അേ\ാൾ അവിെട സഭപിരിu് ഓേരാ കവിേX®ൻമാർ അതിേല
വ:ുതുട;ി. അവരിൽ ഓേരാരു/േരാടും XീപാർVതി, "ഇതാ ഇേ;ാെ.ാ:ു
േനാJേണ! എെq കു.ി ഒരു ശാപ/ിൽ മരിAുേപായിരിJു:ു. 'പുേരാ നി€രേണ
രണഃ' എെ:ാരു സമസയയു8്. അതു േവ8തുേപാെല പൂരി\ിAാൽ ഈ കു.ി
ജീവിJും. അ;െനയാണ് ശാപേമാ•ം. അതിനാൽ ഇെതാ:ു േവ8തുേപാെല
പൂരി\ിJേണ" എ:ു പറuു. അതുേക.് ആ കവികെളലലാം ആ സമസയ ഓേരാ
വിധം പൂരി\ിAു. അേ\ാൾ Xീപാർവതി "എെq കു.ി ജീവിAിലലേലലാ" എ:ു പറuു.
"അെതേaാ ഞ;ൾJറിuുകൂടാ" എ:ു പറu് അവെരലലാം േപായി. ഉടെന
ഭവഭൂതി അതിേല വ:ു. അേbഹേ/ാടും േദവി േമൽപറu 7കാരം പറuു.
ഭവഭൂതി ആ സമസയെയ,

'യാമീതി 7ിയപൃ‘ായാഃ 7ിയായാഃ ക¨സzേയാഃ
അXുജീവിതേയാരാസീത് പുേരാനി€രേണ രണഃ'

എ:ു പൂരി\ിAു. അേ\ാഴും XിപാർVതി "എെq കു.ി ജീവിAിലലേലലാ" എ:ു
പറuു. "അെതേaാ, എനിJറിuുകൂടാ. ഞാൻ വിചാരിAാൽ ഈ സമസയ
ഇതിലധികം ഭംഗിയായി.ു പൂരി\ിJാൻ കഴിയുകയിലല. ഇനിെയാരാൾ വരു:ു8്.
അേbഹേ/ാടു പറuാൽ ശരിയായി പൂരി\ിJുമായിരിJും" എ:ു പറuു
ഭവഭൂതിയും േപായി. ഒടുവിൽ കാളിദാസരുെട വരവായി. അേ\ാഴും േദവി
േമൽപറu7കാരം പറയുകയും കാളിദാസരും സമസയ പൂരി\ിJുകയും െചcു.
കാളിദാസപൂരണവും ഭവഭൂതിയുെട പൂരണവും ഒരുേപാെലതെ:യായിരു:ു.
ഒര•ര/ിൽേപാലും വയതയാസമു8ായിരു:ിലല. കാളിദാസ േനാടും േദവി "എെq
കു.ി ജീവിAിലലേലലാ" എ:ു പറuു. അതു േക.ു കാളിദാസൻ "എ:ാൽ നി;ളുെട
കു.ി ജീവിJു:തലല, അെലല2ിൽ മരിAി.ിലല. മരിJാെത ജീവിJു:െത;െന? ഈ
സമസയ ഇതിലധികം ഭംഗിയായി പൂരി\ിJാൻ ആരു വിചാരിAാലും
സാധിJു:തലല" എ:ു പറuു േപാവുകയും െചcു.
ഭവഭൂതിയുെടയും കാളിദാസരുെടയും പൂരണ;ൾ ഒരുേപാെല തെ: ഇരിJുകയും
കാളിദാസൻ േമൽപറu7കാരം തീർAയായി പറയുകയും െചcതുെകാ8്
ഭഗവാൻ അരുളിെചcതു വാRവം തെ: എ:് XീപാർVതിJു േബാധയെ\ടുകയും
സു”•ണയേനാടുകൂടി ൈകലാസ/ി2ൽെA:ു േദവി ഈ ഉ8ായ വിവരെമലലാം
ഭഗവാെന Oഹി\ിJുകയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/വാÕഭടാചാരയർ
ഒരുകാല/് മുഹZദീയരുെട അwമവും 7ാബലയവും നിമി/ം
ൈവദയശാ£OP;െളലലാം അവരുെട ൈകവശ/ിലായി/ീർ:ു. ”ാ•ണരുെട
ൈകവശം OP;െളാ:ുമിലലാെതയായതിനാൽ ആ ശാ£ം അഭയസിJു:വരും
അഭയസി\ിJു:വരുമിലലാെതയായി. അ;െന കുറAു കഴിuേ\ാൾ
”ാ•ണരുെട ഇടയിൽ ൈവദയൻമാർ തെ: ഇലലാെതയായി. ആർെJ2ിലും ഒരു
ദീനമു8ായാൽ മുഹZദീയരുെട അടുJൽ െച:ു േചാദിA് അവർ പറയു:തു
െച‹ുകെയ:ുd ദിJായി/ീർ:ു. ഈ ^ിതി ”ാ•ണർJ് ആക\ാെട വലിയ
വയസനകാരണമായി/ീർ:ു. അതിനാൽ പരേദശ/് ഒരു ^ല/ു
േയാഗയsാരായ അേനകം ”ാ•ണർ േയാഗംകൂടി ഈ ക‘ത നീJാൻ എaാണു
േവ8െത:് ആേലാചിAു. "മുഹZദീയെര ജയിAു OP;ൾ ൈക•ലാJാൻ
അവരുെട 7ബലതയുെട ^ിതിJു സാധിJുകയിലല. അവരുെട അടുJൽെA:ു
പഠിJാെമ2ിൽ അവർ അവരുെട ജാതിJാെര അലലാെത ൈവദയശാ£ം
പഠി\ിJുകയിലല. അതിനാൽ ആെര2ിലും മുഹZദീയേവഷം ധരിAു നലല
ൈവദയനായ ഒരു മുഹZദീയെq അടുJൽ െച:് ഉപായ/ിൽ പഠിAുവരണം.
അലലാെത നിവൃ/ിെയാ:ുമിലല" എ:് എലലാവരുംകൂടി ആേലാചിAു തീർAയാJി.
പിെ: അതിനാരാണു േപാേക8ത് എ:ുd ആേലാചനയായി. "അതിനു നZുെട
കൂ./ിൽ വാÕഭടേനാളം ബുUിയും സാമർഥയവുമു8ായി.ു മhറാരുമിലല" എ:ും
എലലാവരും ഐകകേ¨യന അഭി7ായെ\.ു. അേ\ാൾ ആ സദ€ിൽ/െ:
ഉ8ായിരു: വാÕഭടാചാരയർ "നി;ളുെടെയാെJ അനുOഹമുെ82ിൽ
ഞാൻേപായി ഇതു സാധിAുവരാം" എ:ു സZതിAു പറuു. വാÕഭടാചാരയർJ്
അ:ു വളെര െചറു\മായിരു:ു. ഒരിരുപതു വയ€ിലധികമായിരു:ിലല. എ2ിലും
അേbഹം േവദശാ£പുരാേണതിഹാസ;ളിൽ അതിനിപുണനായി/ീർ:ിരു:ു.
അേbഹം ആ ”ാ•ണേX®ൻമാരുെട അനുOഹം വാ;ിെJാ8ു
സദ€ിൽനി:ിറ;ി. ”ാ•ണർ േയാഗം കൂടിയത് ഒരു നദീതീര/ുd
ശാലയിലായിരു:ു. ആ ^ല/ിെq മറുകരയിൽ/െ: ൈവദയശാ£/ിൽ
അതിനിപുണനും 7സിUൈവദയനും പഠി\ിJു:തിന് ഏhറവും സമർ‰നും വലിയ
ധനവാനുമായ ഒരു മുഹZദീയൻ താമസിJു:ു8ായിരു:ു. അവെq
അടുJൽതെ: െച:് പഠിJാെമ:ു വാÕഭടാചാരയർ തീർAെ\ടു/ി. പിെ:
അേbഹം മുഹZദീയേവഷ/ിനു േവ8ു: ഉടു\്, െതാ\ി മുതലായവെയലലാം
േശഖരിAുെകാ8് ഒരു ദിവസം രാവിെല കുളിയും നിതയകർമാനു®ാനാദികളും

ഭ•ണവും കഴിAു ”ാ•ണേX®ൻമാെര വീ8ും വ˜ിAി.് േവഷം മാറി
അവിെടനി:ും പുറെ\.ു. കാരയസിUിJായി ഈശവര7ാർ‰ന െചcു െകാ8് ആ
”ാ•േണാ/മൻമാർ അവിെട/െ: താമസിJുകയും െചcു.
വാÕഭടാചാരയർ മുഹZദീയേവഷം ധരിAുെകാ8് ആ മുഹZദീയൈവദയെq
അടുJൽ െച:ു വ˜ിAു. അേ\ാൾ ൈവദയൻ അേനകം ശിഷയൻമാെര
അടുJലിരു/ി ൈവദയശാ£ം പഠി\ിAു െകാ8ിരിJുകയായിരു:ു.
ഇേbഹ/ിെq േവഷം ക8ു സവജാതീയനാെണ:ു തീർAെ\ടു/ിെJാ8്
ൈവദയൻ "നീ എവിെടനി:ു വരു:ു? എaിനു വ:ു?" എ:ു േചാദിAു.
വാÕഭടൻ: ഞാൻ കുറAു വടJുനി:ാണ് വരു:ത്. അവിടുെ/ േപരു ഞ;ളുെട
ദിJിെലാെJ 7സിUമാണ്. ഇതുേപാെല ഒരു ൈവദയൻ ഭൂേലാക/ിൽ
േവെറയിെലല:ാണ് എലലാവരും പറയു:ത്. അതിനാൽ അവിടുെ/ അടുJൽ
കുറAു ൈവദയശാ£ം പഠിAാൽെകാdാെമ:ു വിചാരിAാണ് വ:ത്. അതിന്
അവിട•ു കൃപയു8ാകണം.
ൈവദയൻ: ഓ! ഇതു നമുJു വളെര സേaാഷം. നാം നിെ: ഒ:ു
പരീ•ിAുേനാJെ.. പഠിJാൻ ബുUിയുdവെന:ു ക8ാൽ നാം നിെ:
പഠി\ിJാം. ബുUിയിലലാ/ മടിയൻമാർJുേവ8ി ബുUിമു.ാൻ നമുJു മന€ിലല.
ഇവിെട പഠിJു:വർെJലലാം െചലവിനു നാം െകാടുJും. അ;െനയാണ് പതിവ്.
അതിനാൽ നീ അക/ുെച:് ഊണു കഴിAു വരണം. പിെ: േനാJാം.
വാÕഭടൻ: ഞാനിേ\ാൾ ഊണുകഴിAതാണ്. അതിനാൽ ഇനി ഇേ\ാൾ
േവണെമ:ിലല.
ൈവദയൻ: അതു നിെq ഇ‘ംേപാെല, ഞാൻപറയാനുdതു പറuു.
ഊണുേവെ82ിൽ ഇേ\ാൾതെ: പഠി\ിAുേനാJാം. നിനJു OPം
വലലതുമുേ8ാ?
വാÕഭടൻ: എെq ക‹ിെലാരു OPവുമിലല.
ഇതുേക.ു ൈവദയൻതെ: ഒരു OPെമടു/ുെകാ8ുവ:ു െകാടു/ു
പഠി\ിAുേനാJി. സവൽപം പഠി\ിAുേനാJിയേ\ാൾ ൈവദയനു വളെര
സേaാഷവും വിŸയവും േതാ:ി. ഇYയും ബുUിയും XUയും പഠിJാനുd
വാസനയുമുd ഒരാെള അയാൾ അതിനുമു?് ക8ിരു:ിലല. അതിനാൽ ൈവദയൻ
'നീ മിടുJൻതെ:. നിെ: പഠി\ിJാൻ നമുJു വളെര സേaാഷമു8്. നിനJ്
ഇവിെട/െ: താമസിJാം. െചലവിെനലലാം നാം തരും. നീ ഒരു കാശുേപാലും
െചലവു െച‹ണെമ:ിലല. ശരിയായി പഠിJുക മാYം െചcാൽ മതി' എ:ു പറuു.

വാÕഭടൻ: എനിJ് ഈ നദിയുെട അേ;Jരയിൽ ഒരു ബkുഗൃഹമു8്. അവിെട
ഒരു ചാർAയും േവ¥യുെമാെJയുdതിനാൽ ഞാനവിെട താമസിAുെകാdാം.
അവിടു:ു െചലവിെനാ:ും തരണെമ:ിലല. കൃപയു8ായി പഠി\ിJുകമാYം
െചcാൽ മതി എ:ു പറuു.
ൈവദയൻ: അതു നാം െച‹ാെമ:ു പറuുവേലലാ. പിെ:െയാെJ നിെq
ഇ‘ംേപാെല. ഞാൻപറയാനുdതു പറuു.
പകെല ആകു:തുവെര പഠിAതിെqേശഷം വാÕഭടാചാരയർ തിരിെയേ\ാ:ു.
സkയാവ˜നാദികളും അ/ാഴവും കഴിuു കിട:ുറ;ുകയും െചcു.
പിേhറദിവസം കുളിയും ജപവും ഭ•ണവും മhറും കഴിuു മുഹZദീയേവഷ/ിൽ
ൈവദയെq അടുJൽെച:ു പഠിJുകയും തിരിAുേപാരുകയും െചcു. ഇ;െന
ഏതാനും ദിവസം കഴിuേ\ാൾ ആ ഗുരുവിന് ആ ശിഷയെന പഠി\ിJാനുd
ഉ„ാഹവും സേaാഷവും സാമാനയ/ിലധികം വർUിAുവശായി. അതിനാൽ ഒരു
ദിവസം ൈവകുേ:രം വാÕഭടാചാരയർ പഠി/ം നിർ/ിേ\ാരാൻ ഭാവിA സമയം
ആ ൈവദയൻ, 'നിനJു മന€ുെ82ിൽ അ/ാഴം കഴിuു വ:ാലും പഠി\ിJാൻ
ഞാൻ ത‹ാറാണ്. നിെq ഇ‘ം േപാെലയാവാം' എ:ു പറuു. കഴിയു:തും
േവഗ/ിൽ പഠിJാനുdതു പഠിAുെകാ8ു തെq കളവു പുറ/ാകാെത
അവിെടനി:ു കടJണെമ:ായിരു:ു വാÕഭടാചാരയരുെട വിചാരവും. അതിനാൽ
ഗുരുവിെq ഈ വാJ് അേbഹ/ിന് ഏhറവും സേaാഷാവഹമായി/ീർ:ു.
"എ:ാൽ ഞാന/ാഴം കഴിuു വരാം. പഠിJാനുdതും പഠിAുെകാ8്
കഴിയു:തും േവഗ/ിൽ നാ.ിേലJു മട;ിേ\ായാൽ െകാdാെമ:്
എനിJുമു8്. വീ.ിലുdവർ എെ:Jാണാuി.ു വയസനിAിരിJുകയായിരിJും.
എെq േമാഹംെകാ8ു ഞാനിതിനായിAാടിേ\ാ:ു എേ:യുdൂ" എ:ു പറu്
അേbഹം മട;ിേ\ാരുകയും അ/ാഴം കഴിuു വീ8ും അവിെട എ/ുകയും
െചcു. അേ\ാേഴJും ൈവദയനും അ/ാഴം കഴിuു തെq ശിഷയെq വരവിെന
7തീ•ിAുെകാ8ു ത‹ാറായി ഇരിJു:ു8ായിരു:ു. രാYിയിെല പഠി/ം
ൈവദയെq ശയനഗൃഹ/ിലായിരു:ു. അെതാരു ഏഴുനിലമാളികയായിരു:ു.
രാYിയിൽ ഈ ഒരു ശിഷയെന അലലാെത മhറാെരയും ആ ഗുരു പഠി\ിAിരു:ിലല.
പഠി/ം തുട;ിയാൽ ഗുരു മതിെയ:ു പറuി.ു മതിയാJാെമ:ു വിചാരിAു
ശിഷയനും, ശിഷയനു മതിെയ:ു േതാ:ു:തുവെര പഠി\ിേAJാെമ:ു ഗുരുവും
വിചാരിAു. രാYിയിലും പകലും അവർ വളെരേനരം പഠിJുകയും പഠി\ിJുകയും
െചcുെകാ8ിരു:ു. ചില ദിവസം രാYിയിൽ പഠി/ം തുട;ിയാൽ
േകാഴികൂകു:തു േക.ാണ് പഠി/ം മതിയാJുക പതിവ്. ഉ„ാഹവും
സേaാഷവുംെകാ8് അതുവെര േനരംേപാകു:തു ര8ുേപരും അറിയാറിലല.

ഇ;െന കുറAു കാലം കഴിuേ\ാേഴJും ൈവദയശാ£;െളലലാം വാÕഭടാചാരയർ
പഠിAുതീർ/ു. എ2ിലും ഗുരുവിനു തൃÅിയായിJഴിuിലല. പിെ: ആ ഗുരു
ൈവദയസംബk;ളായ ഓേരാ 7േയാഗ;െള\hറി വാJാൽ ഉപേദശിAുതുട;ി.
വാÕഭടാചാരയർ അവയും േക.ു ധരിAുെകാ8ിരു:ു. ഗുരു രാYികാല;ളിൽ
ക.ിലിൽ കിട:ുെകാ8് ഓേരാ:ു പറയുകയും ശിഷയൻ താെഴയിരു:് എലലാം േക.ു
ധരിJയുമാണ് പതിവ്.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ ഗുരു "എെq കാലു കഴ•ു:ു.
നീയീ ക.ിലിൽJയറിയിരു:് എെq കാലു കുറAു തേലാട്" എ:ു പറuു.
വാÕഭടാചാരയർ ഒ.ും മടിJാെത അ7കാരം െചcു. രാYി
അധികമായിരു:തുെകാ8ും വാÕഭടാചാരയർ കാലു തടവു:തിെq
സുഖംെകാ8ും കുറAുകഴിuേ\ാൾ ൈവദയൻ ഉറ;ി/ുട;ി. അേ\ാൾ
വാÕഭടാചാരയരുെട മന€ിൽ ഒരു വിചാരമു8ായി. "ക‘ം! എെq വിധി
ഇ7കാരമായി/ീർ:ുവേലലാ. ഞാൻ ഒരു/മ”ാ•ണകുല/ിലാണ് ജനിAത്.
േവദശാ£പുരാേണതിഹാസ;െളലലാം OഹിAു. ഇ;െനെയാെJയായി.ും ഒരു
നീചെq കാൽ പിടിJാനാണേലലാ എനിJു സംഗതിയായത്." ഈ വക
വിചാരംെകാ8് അേbഹ/ിെq മന€ിൽ സഹിJവ‹ാെതക8ുd
വയസനമു8ായി. െപെ.:് അേbഹമറിയാെത കുെറ ക4ുനീര്
പുറെ\.ുേപാവുകയും െചcു. വാÕഭടാചാരയരുെട നാല¢ുതുdി ക4നീര് ആ
മുഹZദീയെq കാലിൻേമൽ വീണു. അയാൾ െപെ.:ു ക4തുറ:ുേനാJി.
അേ\ാൾ ശിഷയെq മുഖം അXുപൂർേണ•ണമായിരിJു:തുക8്, "ഇവൻ
നെZAതിAു. ഇവൻ നZുെട ജാതിJാരനലല. ഇവെന വി.യ•ാൻ പാടിലല. ഇവെq
കഥ ഇേ\ാൾ കഴിJണം" എ:ി;െന വിചാരിAുെകാ8് അയാൾ െപെ.െ:ണീhറ്
ഒരു വാൾ ൈക‹ിെലടു/ു. അതു ക8ു വാÕഭടാചാരയർ, "കാരയം െതhറി. ഇവൻ
ഇേ\ാെളെq കഥ കഴിJും. നീചെq െവ.ുെകാ8ു മരിJു:തു ക‘മാണ്. അതു
കൂടാെത കഴിJണം. നാലുേവദ;ളും ആറുശാ£;ളും ഈശവരൻ
എെ:ാരാളുെ8:ു പറയു:തും സതയമാെണ2ിൽ എനിJ് തരേJെടാ:ും
പhറുകയിലല" എ:ി;െന വിചാരിAുെകാ8് ആ ഏഴുനില മാളികയുെട ഒരു
കിളിവാതിലിൽകൂടി െപെ.:ു കീ¤േപാ.ു ചാടി വളെര െപാJമുd ആ മാളികയുെട
മുകളിൽ നി:ു താെഴെA:ു വീണി.ു വാÕഭടാചാരയർJു കാലിനൽപം മുടവു
(മുടa്) പhറിയതലലാെത േവെറ യാെതാരു തരേJടും പhറിയിലല. അേbഹം
അവിെടനിെ:ണീhറ് ഒരുവിധം ഓടി ശYുJളുെട ക‹ിലകെ\ടാെത പുഴ അJെര
കട:ു. ഉടെന കുളിയും കഴിAു ”ാ•ണസദ€ിെല/ി. അേ\ാൾ അേbഹ/ിെq
കാലിനു സവ†ം അസവാധീനമുdതായിJ8ി.ു ”ാ•ണർ കാരണം േചാദിAു.

അേ\ാൾ ഉ8ായ വർ/മാനെമലലാം വാÕഭടാചാരയർ വിRരിAു പറuുേകൾ\ിAു.
ഉടെന ”ാ•ണർ "എaു സ2ൽ\േ/ാടു കൂടിയാണ് മാളികയിൽനി:ു
ചാടിയത്?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി വാÕഭടാചാരയർ
"നാലുേവദ;ളും ആറു ശാ£;ളും ഈശവരൻ എെ:ാരാളുമുെ8:ു
പറയു:തും സതയമാെണ2ിൽ എനിJു തരേJെടാ:ും പhറുകയിലല എ:ു
സ2ൽ\ിAുെകാ8ാണ് ഞാൻചാടിയത്" എ:ു പറuു. അതു േക.ു ”ാ•ണർ
"എ:ാൽ അ;െന വ:ത് ഒര§ുതമലല. "സതയമാെണ2ിൽ"
എ:ായിേ\ായെതaാണ്? അേ\ാൾ അതിൽ വിശവാസമിലല, അേലല?
"നാലുേവദ;ളും ആറുശാ£;ളും ഈശവരനും ഉdതുെകാ8്"
എ:ായിരു:ുെവ2ിൽ ഈ വിധം അബUം പhറുകയിലലായിരു:ു. അ;െന
േതാ:ിയിലലേലലാ. അതിനാൽ അ;ു °‘നായിരിJു:ു. ഇനി ഞ;ളുെട
കൂ./ിലിരിJാൻ അ;ു േയാഗയനലല. പുറേ/Jു േപാകാം" എ:ു പറuു. അതു
േക.ു വാÕഭടാചാരയർ "ശരിതെ:യാണ്. ഇനി ഞാൻനി;ളുെട
കൂ./ിലിരിJു:ിലല" എ:ു പറuു സമാജശാലയിൽനി:ു പുറ/ിറ;ി. പിെ:
അേbഹം "ഇനി എaാണ് േവ8ത്? ഏതായാലും ഇനി ഈ ദിJിൽ താമസിJാൻ
സുഖമിലല. ഇേ\ാൾതെ: വലലവഴിJും െപാ•ളയാെമ:ുെവAാൽ എെq 7യ¹ം
മുഴുവനും നിÓഫലമാകും ഇനിെയാരാൾ വിചാരിAാൽ ഈ മുഹZദീയരുരുെട
അടുJൽനി:് ഈ വിദയ ത.ിെയടുJാനY എളു\മലല. അതിനാൽ എെq
7യ¹/ിെq ഫലം ഇവർJ് അനുഭവേയാഗയമാJിെJാടു/ി.ുേവണം
ഇവിെടനി:ും േപാകാൻ" എ:ി;െന വിചാരിAു നിpയിAി.് അേbഹം
കുറAുകാലം അവിെട/െ: താമസിAു. ”ാ•ണരുമായി യാെതാരുവിധ/ിലും
•ർശ/ിനിടവരാെത അേbഹം 7േതയകെമാരു ^ല/ു സവയം പാകം െചcു
ഭ•ണം കഴിAുെകാ8ാണ് താമസിAത്.
വാÕഭടൻ അ;െന താമസിAുെകാ8് ആദയംതെ: "അ‘ാംഗ സംOഹം"
എെ:ാരു ൈവദയശാ£OPെമഴുതിയു8ാJി. അത് മhറുd
ൈവദയശാ£OP;ളുെടെയലലാം സാരാംശ;െള സംOഹിAും വളെര
ചുരുJിയുമാണു8ാJിയത്. എ2ിലും അേbഹ/ി:് അതുെകാ8ു തൃÅിയായിലല.
മhറുd ൈവദയശാ£OP;െളJാെളാെJ
ചുരുJമായി.ാണതു8ാJിയെത2ിലും ചുരു;ിയതു മതിയായിെലല:ാണ്
അേbഹ/ിനു േതാ:ിയത്. എ:ു മാYമലല, അതു ഗദയവും
പദയവുംകൂടിയായതുെകാ8ു പഠിJു:വർJു ഹൃദി^മാJു:തിനു
7യാസമായിരിJുെമ:ും അേbഹ/ിനു േതാ:ി. സംOഹെ/Jാൾ
ചുരുJമായി.ും എ:ാൽ സംഗതികെളലലാം അടJിയും പദയ;ൾ മാYമായി.ും ഒരു

OPമു8ാJണെമ:് അേbഹം നിpയിAു. ആ നിpയേ/ാടുകൂടി
വാÕഭടാചാരയരു8ാJിയതാണ് അ‘ാംഗഹൃദയം. അതിെq േശഷം അേbഹം
ജേനാപകാരാർ‰ം "അമരേകാശം" എ: അഭിധാനOPവുമു8ാJി. അതു
േവെറയുd അഭിധാനOP;ളുെട സാരസംOഹവുമാണ്. ഇ;െന മൂ:ു
OP;ളു8ാJി ”ാ•ണസ:ിധിയിൽ സമർ\ിAി.ു വാÕഭടാചാരയർ
അവിെടനി:ു േപാവുകയും െചcു. പി:ീട് അേbഹെ/ ആരും ക8ി.ുdതായി
ഒരു േകൾവിയുമിലല. അതിനാൽ അതിൽ\ിെ: അേbഹം എവിെട, ഏതു ^ിതിയിൽ
താമസിAിരു:ുെവ:ും, എവിെടവA് ഏതുവിധ/ിൽ, എ:് ചരമഗതിെയ
7ാപിAുെവ:ും മhറുമുd യാെതാരു കഥയും അർJും അറിവിലല.
വാÕഭടാചാരയർ േപായതിെq േശഷം "°‘നാലു8ാJെ\. OP;ൾ
സവീകരിJാേമാ" എ:ു ”ാ•ണർJു വലിയ സംശയമായി. ഇവ
°‘നാലു8ാJെ\.വയാെണ:ുd ഓർമJായി ഏകാദശിനാൾ ഈ മൂ:ു
OP;ളും പഠിAുകൂടാെയ:ുകൂടി അവർ നിpയിAു. അതിനാൽ ഇ:ും
അ‘ാംഗസംOഹം, അ‘ാംഗഹൃദയം, അമരേകാശം ഈ മൂ:ു OP;ൾ
ഏകാദശിനാൾ പഠിJുകയും പഠി\ിJുകയും പതിവിലല.

ഐതിഹയമാല/7ഭാകരൻ
Xീകൃ¸വിലാസകാവയ/ിെq കർ/ാവായ 7ഭാകരകവിെയJുറിAു
േക.ി.ിലലാ/വർ സംxകൃതഭാഷാപരി’ാനം അ†െമ2ിലും സിUിAി.ുdവരിൽ
ആരുമു8ായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. 7ഭാകര കവിJ് "സുകുമാരൻ" എെ:ാരു
േപരുകൂടി നട\ു8്. അേbഹ/ിന് ഇ;െന ര8ു േപരുകളു8ാവാനുd
കാരണെമaാെണ:ു നിpയമിലല. ഇേbഹം ജാതിയിൽ ”ാഹ്മണനായിരു:ു
എ:ാണ് േക.ി.ുdത്.
7ഭാകരൻ അതയaം ബുUിമാനും വിദയാഭയാസ/ിൽ XUയുd
ആളുമായിരു:തിനാൽ അേbഹ/ിെq ഗുരുനാഥന് അേbഹെ/JുറിAു മന€ിൽ
സീമാതീതമായ േrഹവും വാ„ലയവും ഉ8ായിരു:ു. എ2ിലും ഗുരുനാഥൻ
സദാേനരവും 7ഭാകരെന അതികഠിനമായി അടിJുകയും ശകാരിJുകയും
െചcുെകാ8ിരു:ു. 7ഭാകരെq സഹപാഠികളായി.ു േവെറയും പല
ബാലൻമാരു8ായിരു:ു. അവർJാർJും 7ഭാകരേനാളം ബുUിയും
പഠി//ിൽ XUയുമു8ാ യിരു:ിലല. എ:ാലും അവെര ആെരയും ഗുരുനാഥൻ
ഇതുേപാെല അടിJുകയും ശകാരിJുകയും പതിവിലല. അവർെJാെJ ഗുരുനാഥൻ
ഒരു േ«ാക/ിെqേയാ ഒരു പദ/ിെqേയാ അർ‰ം നൂറു 7ാവശയം േവണെമ2ിലും
പറuുെകാടുJും. 7ഭാകരൻ പഠിJു:തിെq അർ‰െമലലാം തെ:/ാൻ
വിചാരിAു പറയണം. അഥവാ ഗുരുനാഥൻ പറuു െകാടുJുകയാെണ2ിലും ഒരു
7ാവശയമലലാെത പതിവിലല. അതികഠിന മായ ഒരു േ«ാക/ിെq ഭാവാർഥം േപാലും
ഒരു 7ാവശയം പറuു െകാടു/ാൽ 7ഭാകരൻ മന€ിലാJിെJാdും. പിെ:
അെതാരിJലും മറJുകയുമിലല. എ2ിലും 7ഭാകരൻ ശുUേമ വിഡ്ഡിയാെണ:ും
പഠി//ിൽ ജാOത വളെരJുറവാെണ:ുമലലാെത ഗുരുനാഥൻ ഒരിJലും
പറയുക പതിവിലല. സദാേനരവും േകാപഭാവമലലാെത ആ ഗുരുനാഥൻ 7ഭാകരെq
േനേര സേaാഷഭാവം ഒരിJലും 7കടി\ി Jാറിലല. ഗുരുനാഥെq ഈ
wൂരതെയJുറിA് 7ഭാകരനും വളെര മനRാപമു8ായി. എ2ിലും അെതാ:ും
പുറ/ു 7കടി\ിJാെത വിനയാദരഭzിപുര€രം പഠിAുംെകാ8ിരു:ു.
കാലwേമണ അേbഹം കാവയനാടകാല2ാര;ളിലും
േവദശാ£പുരാേണതിഹാസ;ളിലും അനിതരസാധാരണമായ പാ¡ിതയെ/
സ?ാദിAു. എ2ിലും വിദയാഭയാസം മതിയാJു:തിന് അേbഹ/ിനും
ഗുരുനാഥനും മന€ാ യിലല. അതിനാൽ അേbഹം വീ8ും ഓേരാവക ശാ£;ൾ

സXUം പഠിAുെകാ8ും ഗുരുനാഥൻ പഠി\ിAുെകാ8ുമിരു:ു. അ;െന
7ഭാകരൻ ഒരു നലല വിദവാനും യൗവനയുzനുമായി/ീർ:ു. പിെ:യും
7ഭാകരെq പഠി//ിനും ഗുരുനാഥെq ശകാര/ിനും അടിJും യാെതാരു
കുറവും വ:ിലല. 7ഭാകരെq പഠി/വും 7ായവും വർUിJുേaാറും ഗുരുനാഥെq
അടിയും ശകാരവും വർUിAുവ:ു.
ഒരു ദിവസം പഠിAുെകാ8ിരിJുേ?ാൾ 7ഭാകരൻ എേaാ ഒരു സംശയം
വരികയാൽ അെത;െനയാെണ:ു ഗുരുനാഥേനാടു േചാദിAു. ഗുരുനാഥൻ "എടാ
ഏഭയാ! ഇനിയും നിനJ് അതറിയാറായിേലല?" എ:ു േചാദിAുെകാ8ു 7ഹരിJാൻ
തുട;ി. അടിെകാ8ു തുടെപാ.ി രzം 7വഹിAുതുട;ി. പിെ:യും ഗുരുനാഥൻ
അടി മതിയാJാനുd ഭാവമിലല. ഒടുJം സഹിJവ‹ാതായേ\ാൾ 7ഭാകരൻ
ഓടിെയാളിAു. അ:ു 7ഭാകരനു സാമാനയ/ിലധികം േവദനയും
മനRാപവുെമാെJയു8ായി. അതിനാൽ ഏതുവിധവും ഗുരുനാഥെq കഥ ഇ:ു
കഴിJണം. ഇനി ഈ ദു‘ൻ ജീവിAിരു:ി.് ഇ;െന ഒരു/െന അടിJരുത് എ:ു
നിpയിAു. ഗുരുനാഥൻ സkയാവ˜ന/ിനു േപായ തര/ിനു 7ഭാകരൻ ഒരു
വലിയ കരി2ലലു വലിെAടു/ുംെകാ8് ഗുരുനാഥെq ത.ിൻപുറ/ു േകറിയിരു:ു.
ഗുരുനാഥൻ വ:ു കിട:് ഉറJമാകു: സമയം ത.ിെq പലകയിളJിമാhറി, കരി2ലല്
ഗുരുനാഥെq മാറ/ി.് െകാലലണെമ:ായിരു:ു 7ഭാകരെq വിചാരം.
ഗുരുനാഥൻ സkയാവ˜നാദിനിയമ;െളലലാം കഴിuു ഗൃഹ/ിൽ
വ:േ\ാേഴJും അ/ാഴ/ിന് കാലമായിരു:ു. എ2ിലും അേbഹം "എനിJി:ു
നലല സുഖമിലല. അതുെകാ8് അ/ാഴം േവണെമ:ു േതാ:ു:ിലല" എ:ു പറuി.ു
ശയനഗൃഹ/ിേലJു േപായി. അവിെടെA: ഉടെന ക.ിലിൽേJറി അതയaം
വിചാരമ-െന:തു േപാെല കിട\ുമായി. ഗുരുനാഥൻ
അ/ാഴമു4ാuതുെകാ8ു ഗുരുപ¹ിയും ഉ8ിലല. ഗുരു ശയനഗൃഹ/ിൽ
ഉറ;ാെത കിടJു:തു ക8ി.് പ¹ി "ഇെ:aാണ് അവിേടJ് ഒരു വലിയ
മേനാവിചാരമുdതുേപാെലയിരിJു:ത്? അ/ാഴവുമ8ിലലേലലാ. സുഖമിെലല:ു
പറuെതaാണ്?" എ:ു േചാദിAു.
ഗുരുനാഥൻ: എനിJു വിേശഷിAു സുഖേJെടാ:ുമിലല. ഞാനി:ു നZുെട
7ഭാകരെന സാമാനയ/ിലധികം അടിAു. അേ\ാൾ േദഷയം െകാ8് അടിAുേപായി.
പിെ: അതു വിചാരിAി.് എനിJു വളെര വയസനമു8ായി. ആ വയസനം ഇേ\ാഴും
എെq മന€ിൽനി:ു േപാകു:ിലല. ഞാെനY അടിAാലും അവൻ അെതലലാം
െകാ8ുംെകാ8് ഇരിJുകയാണ് പതിവ്. ഇ:് അവൻ എണീhറ് ഓടിെ\ാ•ളuു.
സഹിJവ‹ാെത േവദനയു8ായതുെകാ8ാണ് അവൻ േപായത്. എെq
wൂരതെയJുറിAു വിചാരിAി.് എെq ഹൃദയം െപാടിയു:ു. അതുെകാ8ാണ്

ഞാൻഅ/ാഴമു4ാ/ത്. ഇ:് എനിJ് മന€ിെq അസവാ^യം തീരുകയിലല.
ഗുരുപ¹ി: ഇതു വലിയ ക‘ംതെ:യാണ്. ഇതിെനJുറിA് പറയണെമ:ു
ഞാൻപലേ\ാഴും വിചാരിJാറു8്. ഞാൻപറuാൽ അവിേടJു
രസമായിെലല2ിേലാ എ:ു വിചാരിAാണ് •മിJു:ത്. 7ഭാകരെനേ\ാെല
ബുUിയും പഠി//ിൽ XUയും Oഹണശzിയും ധാരണാശzിയും
സൗശീലയാദി ഗുണ;ളുമു8ായി.് ഇവിെട പഠിJു: കു.ികളിെല:ലല
േലാക/ിൽ/െ: ആരുമുെ8:ു േതാ:ു:ിലല. എ:ാൽ ഇവിെട അവെന
അടിJയും ശകാരിJയും െച‹ു:തുേപാെല മhറാെരയുമിലലതാനും. അവെq
ശരീരം ക8ാൽ 7ഭാകരൻ എ:ും സുകുമാരൻ എ:ുമുd നാമ;ൾ
യഥാർ‰;ളാെണ:് ഏവരും സZതിJും. ഇ7കാരം ആകൃതിJും 7കൃതിJും
ഒ:ുേപാെല ഗുണം തികuിരിJു: ഒരു ബാലേനാട് ഇ7കാരം കഠിനത
7വർ/ിJാെമ:് ഇവിേടJു േതാ:ു:െതaു െകാ8ാ? കു.ികൾJു
യവൗനാരംഭമായാൽ പിെ: അവെര അടിJുകയും ശകാരിJുകയും െച‹ു:തു
യുzമലല. അനയെq കു.ിയായാൽ പിെ: പറയാനുമിലലേലലാ.
ഗുരുനാഥൻ: ഭവതി പറuെതാെJ വാRവമാണ്. എ:ാൽ എെq 7ഭാകരെന
ഒരനയബാലനായി ഞാൻവിചാരിAി.ിലല. അവന് എY 7ായമായാലും എനിJവൻ
എ:ും കു.ിതെ:. അവെq ഗുണഗണ;െളാ:ും എനിJ്
അറിuുകൂടാ—യുമിലല. എനിJ് അവെനJുറിA് േrഹവും വാ„ലയവും
ഇലലാ—യുമിലല. എനിJ് അവെനJുറിAു നZുെട സീമaപുYനിലുdധിലധികം
േrഹവും വാ„ലയ വുമു8്. എ:ാൽ അെതാ:ും ഞാൻപുറ/ു കാണിJാ/ത്
അവൻ ബുUിമാനും സമർഥനുമാെണ:ു ഞാൻവിചാരിJു:ു എ:്
അവനറിuാൽ അവൻ അഹ2ാരിയായിേ\ാവും. ത:ിമി/ം പഠി//ിൽ
ജാOത കുറuുേപായിെയ2ിേലാ എ:ു വിചാരിAുമാYമാണ് ഞാൻ അവേനാടു
േrഹഭാവം കാണിJാെത ഇരിJു:ത്. അലലാെത മെhറാ:ു െകാ8ുമലല.
ഞാൻശാസിJു:തിെq ഗുണം ഒടുJം അവനിൽ കാണാറാകും. എെq 7ഭാകരൻ
േലാൈകകവിദവാനായി/ീരുെമ:ു dതിനു സംശയമിലല. ഇ;െനെയാെJ
ആെണ2ിലും ഇ:ു ഞാൻ 7വർ/ിAതു വലിയ സാഹസമായിേ\ായിതാനും. ഇനി
ഞാൻ ഒരിJലും അവെന ഇ;െന േവദനെ\ടു/ുകയിലല. നിpയംതെ:. ക‘ം!
എെq 7ഭാകരൻ ഇ:നുഭവിA േവദനെയJുറിAു വിചാരിAി.ു എെq ഹൃദയം
െപാടിയു:ു.
ഇ7കാരം ഗുരുവും പ¹ിയും കൂടിയുd സംഭാഷണം േക.േ\ാൾ 7ഭാകരനു
ഗുരുനാഥെനJുറിAു8ായ ൈവരം മുഴുവനും േപായി എ:ു മാYമലല അതയaം
ഭzിയും ബഹുമാനവും വർUിJുകയും താൻ 7വർ/ിJാൻ വിചാരിA

കഠിന7വൃ/ിെയJുറിAു വളെര പpാ/ാപം ജനിJുകയും െചcു. "ക‘ം!
എെq േപരിൽ ഇYയും േrഹവും വാ„ലയവുമുd ഗുരുനാഥെന െകാലലണെമ:ു
ഞാൻ വിചാരിAുേപായേലലാ. ഈശവരാ! ഈ മഹാപാപം ഇനി എaു െചcാൽ തീരും"
എ:ി;െന വിചാരിAു വയസനിAു കരuും െകാ8ു 7ഭാകരൻ താെഴ
ഇറ;ിവ:ു ഗുരുനാഥെq പാദ/ി2ൽ വീണു നമxകരിAു. ഗുരുനാഥൻ "അേ‹ാ
ഇെതെq 7ഭാകരനേലല" എ:ു പറuുെകാ8ു െപെ.:ു ക.ിലിൽ നിെ:ഴുേ:hറു
7ഭാകരെq തലയിൽ െതാ.് അനുOഹിAു, പിടിെAഴുേ:ൽ\ിAു ഗാഢമായി
ആലിംഗനം െചcു. സaാപംെകാേ8ാ സേaാഷംെകാേ8ാ എേaാ ര8ുേപരും
ക4ീെരാലി\ിAുെകാ8ു നിേp‘ൻമാരായി നി:തലലാെത കുറAു േനരേ/J്
ഒര•രം േപാലും മി8ു:തിന് അവർJു ശzിയു8ായിലല. പിെ:
കുറേuാരുേനരം കഴിuതിെq േശഷം ഗുരുനാഥൻ "7ഭാകരൻ എെq അടിയുെട
ദു€ഹതവം െകാ8് ഇവിെട േകറി ഒളിAിരിJുകയായിരു:ു, അേലല? നീ
ന:ായിവരണെമ:ുd ആOഹംെകാ8ും 7ായാധികയം നിമി/ം േകാപെ/
അടJു:തിന് എനിJു ശzി മതിയാകാെത വ:തുെകാ8ും ഞാൻനിെ:
wമ/ിലധികം തലലിേ\ായതാണ്. നിനJ് എേ:ാടിതുെകാ8ു പരിഭവെമാ:ും
േതാ:രുത്. ഇനി ഞാെനാരിJലും നിെ: ഇ;െന ഉപ›വിJുകയിലല." 7ഭാകരൻ:
അവിടു:് ഇ;െന പറയുകയും ഇതിെനJുറിA് േലശംേപാലും വയസനിJുകയും
േവ8. അവിടു:് ഇനിയും എYയടിAാലും ശകാരിAാലും അെതാെJ
അനുഭവിJു:ത് എനിJ് സേaാഷമാണ്. അടി െകാ8ു േവദന സഹിJവ‹ാെത
ആയേ\ാൾ എെq മന€ിൽ കുറAു വലലാ—യു8ായി. അതിെനJുറിAുതെ:
എനിJിേ\ാൾ വളെര പpാ/ാപമു8്. എെq അറിവിലലാ…മ െകാ8ും
േവദനയുെട ദു€ഹതവംെകാ8ും ഗുരുനാഥെന െകാലലണെമ:് എെq ഹൃദയ/ിൽ
േതാ:ിേ\ായി. അതിനായി.ാണ് ഞാൻ ഇവിെടേJറി ഒളിAിരു:ത്. ഈ
ബാലചാപലയെ/ അവിടു:ു കൃപാപൂർവം •മിA് എനിJു മാ\ുതരുകയും ഈ
ദുർവിചാരം നിമി/മു8ായി.ുd മഹാപാപം തീരു:തിനു ഞാെനaു െചcാൽ
മതിയാകുെമ:് അവിടുെ:നിJു പറuുതരികയും േവണം.
ഗുരു: പpാ/ാപ/ിെനJാൾ വലിയതായ 7ായpി/ം ഒരു
പാപകർമ/ിനുമിലല. നിനJിേ\ാൾ അതിയായ
പpാ/ാപമു8ായിരിJു:തുെകാ8ു നിെq സകല പാപ;ളും
തീർ:ിരിJു:ു. ഞാൻ നിെq െതhറുകെള •മിAു മാ\ും ത:ിരിJു:ു. ഇനി
ഇതിേലJായി നീ ഒരു 7ായpി/വും െച‹ണെമ:ിലല.
7ഭാകരൻ: അതുെകാ8ു മതിയായിലല. എെq ഈ ദുർവിചാര/ിന് അതികഠിനമായ
മഹാപാപമു8്. അതു തീരണെമ2ിൽ അതിനു തJതായ എെa2ിലും

7ായpി/ം െച‹ണം. അലലാെത എെq മന€ിനു സമാധാനം വരു:തലല.
ഗുരു: എ:ാൽ നാെള ”ാഹ്മണസഭയിൽ െച:ു േചാദിAി.് ഉഭയകുല
പരിശുUൻമാരായി, േദവ’ൻമാരായി, ശാ£’ൻമാരായിരിJു: ആ
മഹാ”ാഹാമണർ വിധിJു:തുേപാെല െച‹ണം. അലലാെത എനിെJാ:ും
േതാ:ു:ിലല.
ഇ;െന പറuു വയസനിAുംെകാ8ുതെ: അവർ അ:െ/ രാYി ഒരുവിധം
കഴിAുകൂ.ി. അരുേണാദയമായേ\ാൾ 7ഭാകരൻ കുളിAു
നിതയകർമാനു®ാനാദികൾ കഴിAുെകാ8് ”ാ•ണസഭയിെല/ി വിവരെമലലാം
പറuു. ആ മഹാ”ാ•ണെരലലാം കൂടി ആേലാചിA് "ഗുരുനാഥെന െകാലലണെമ:ു
വിചാരിAവെq പാപം തീരണെമ2ിൽ അവൻ ഉമി/ീയിൽ നി:ു നീറി ദഹിAു
മരിJണം. അലലാെത തീരു:തലല" എ:ു വിധിAു. ഉടെന 7ഭാകരൻ വ:് ഒരു
^ല/ു നി:ുെകാ8് ഉമി വരു/ി തെq കഴു/ുവെര കൂ.ിA് അതിെq
നാലുഭാഗ/ും തീയുംെവ\ിAു. "ഏെത2ിലും എെq ഈ ജsം ഇ;െനയായി.
എെq േപരു ഭൂേലാക/ിൽ എ:ും നിലനിൽJു:തിനും ഭഗവൽŸൃതിേയാടുകൂടി
മരിJു:തിനുമായി.് ഇേ\ാൾ ഒരുകാവയമു8ാJണം" എ:ു നിpയിA് 7ഭാകരൻ
അവിെടനി:ുെകാ8് ഒരു കാവയമു8ാJി െചാലലി/ുട;ി. അ;െന മഹാനായ
ആ 7ഭാകരകവി ഉമി/ീയിൽ നി:ു ദഹിAുെകാ8ു8ാJിയതാണ് സാ•ാൽ
"Xീകൃ¸വിലാസം" കാവയം. 7ഭാകരെq ഈ ചരിYം ഗുരുശിഷയ ഭാവേ/ാടുകൂടി
വർ/ിJു:വരായ സകലജന;ളും സദാ ഓർ/ു
7വർ/ിJു:തായിരു:ാൽ വളെര ഗുണം സിUിJാനുെ8:ുdതു
പറേയ8തിലലേലലാ.
7ഭാകരൻ അ;െന Xീകൃ¸വിലാസമു8ാJി പ•8ാം സർഗം
മുഴുവനാJു:തിനു മുേ? അേbഹ/ിെq േദഹം മുഴുവനും
ദഹിAുേപായതിനാൽ അതു മുഴുവനാJാൻ കഴിuിലല. പ•8ാം സർഗ/ിെല
ഒരു േ«ാക/ിൽ "പശയ 7ിേയ! െകാ2ണ" ഇYയും പറuേ\ാേഴJും അ-ി
അേbഹ/ിെq െതാ8യിൽ പിടികൂടിേ\ായതിനാൽ ആ േ«ാകംതെ:
മുഴുവനാJാൻ അേbഹ/ിനു സാധിAിലല. അ;െന അതിേയാഗയനായിരു:
7ഭാകരൻ ഭŸാവേശഷനായി /ീരുകയും െചcു.
അനaരം കവികുലശിേരാമണിയായ സാ•ാൽ കാളിദാസൻ 7ഭാകരെq
Xീകൃ¸വിലാസകാവയം വായിAുേക.് അതു മുഴുവനാJണെമ:ു നിpയിAു.
"പശയ7ിേയ! െകാ2ണ" എ:ുdതിെq േശഷമായി "ഭൂമിഭാഗാൻ" എ:്
എഴുതിയേ\ാേഴJും "പ.ുനൂലിേനാടുകൂടി വാഴനാര് ഏAുെക.ാൻ പുറെ\േട8"

എെ:ാരു അശരീരിവാJു8ായി. അതിനാൽ കാളിദാസനും പിെ: അതിെq
േശഷം മുഴുവനാJാൻ XമിAി.ിലല. Xീകൃ¸വിലാസകാവയ/ിെq ഗുണം
എYമാYമുെ8:് ഇതിൽനി:് ഊഹിJാവു:താണേലലാ.
ഈ അശരീരി േക.േ\ാൾ കാളിദാസരുെട മന€ിൽ കുറA് അസൂയയും േകാപവും
വാശിയും േതാ:ി. എ:ാൽ "ഇതിേനാടുകൂടി ഞാെനാ:ും ഏAുെക.ാൻ
േപാകു:ിലല. ഇതുേപാെല ഒ:ു8ാJാേമാ എ:ു ഞാനും േനാJാം" എ:ു
പറuാണ് കാളിദാസൻ "കുമാര സംഭവം" കാവയം ഉ8ാJിയത്. "അRിXിയ€W
സുേമരു നാമാ" എ:ാണേലലാ 7ഭാകരൻ Xീകൃ¸വിലാസ/ിെq ആദയം
തുട;ിയിരിJു:ത്. അതിനു പകരമായി.ാണ് കാളിദാസൻ തെq
കുമാരസംഭവ/ിെq ആദയ/ിൽ "അRയു/രസയാം ദിശി േദവതാWാ ഹിമാലേയാ
നാമ നഗാധിരാജഃ" എ:ു തുട;ിയിരിJു:ത്. എ:ാൽ ഈ സംഗതിയിൽ ചില
പ•ാaര;ളും ഇെലല:ിലല.

ഐതിഹയമാല/പാതായിJെര ന?ൂരിമാർ
പാതായിJര എ: ഇലലം അ;ാടി\ുറം േദശ/ാണ്. ഈ ഇലല/് ഒരു കാല/്
അതിശzsാരും േജയ®ാനുജsാരുമായി ര8ു ന?ൂരിമാരുമു8ായിരു:ു.
ഇവർJു 7തിദിനം ര8ുേനരവും ഭ•ണ/ിന് ഓേരാ പaിരുനാഴി
(പ•േ8കാലിട;ഴി അരി) വീതമായിരു:ു പതിവ്. ഇവർ കൂ.ാനും േമാരും കൂ.ി
ഊണു കഴിJുക പതിവിലലായിരു:ു. അതിനു പകരം േത;ാ\ാലാണ് അവർ
കൂ.ിവ:ത്. േജയഷ്ഠനും അനുജനും പ•േ8കാൽ വീതവും േജയ®െq
അaർജന/ിനു മു:ാഴിയും ഇ;െന ഇരുപ/േ¢കാലിട;ഴി അരി ആ
അaർജനം െവAുവാർ/് അതിൽനി:ു തനിJുd മു:ാഴിയരിയുെട
േചാെറടു/ു െകാ8ു േശഷമുdത് പ\ാതി ര8ുേപർJും വിള?ിെകാടുJയും
ര8ുേപരുേടയും ഇടതുവശ/ു െപാളിJാ/ പ•8ു േത;ാവീതം
െകാ8ുെച:ു െവ•ുകയും െച‹ും. ന?ൂരിമാർ വ:ിരു:് ഇട/ു ൈകെകാ8്
ഓേരാ േത;ാ എടു/ു പിഴിuുകൂ.ി ഊണുകഴിJും. ആ
േചാറവസാനിJുേ?ാൾ നാളിേകരവും തീർ:ിരിJും. അaർജന/ിെq ഊണും
അ;െനതെ:. അവർJു േചാറു കുറവാകയാൽ പിഴിuു കൂ.ാൻ ഒരു
നാളിേകരേമ പതിവുdു. അവരും ആ ഒരു േത;ാ െപാളിJാെതതെ:
ഇട/ുൈകെകാ8ു പിഴിuു കൂ.ിയു4ുകയാണ് പതിവ്.
ഒരു ദിവസം ആ ഇലല/ു പതിവുേപാെല അരിെവ\ു കഴിuു ന?ൂരിമാർ
ഉ4ാനിരിJാൻ ഭാവിAേ\ാൾ സമീപ^നും ചാർAJാരനുമായ ഒരു ന?ൂരി
ഓടിവ:് ഈ ന?ൂരിമാേരാട് "ഇ:ു നZുെട ജsന•Yമാണ്. നി;ൾ ര8ുേപരും
ഭ•ണ/ിന് ഇലലേ/Jു വരണം. ഇ:െല തെ: ഇവിെട •ണിJണെമ:ും
മഹേനാടു പറuിരു:ു. ഇതുവെര നി;െള കാണാ—യാൽ ഇേ\ാൾ മഹാെന
വിളിAു ഞാൻേചാദിAേ\ാൾ ഇവിെട പറയാൻ അkാളിAുേപാെയ:് അയാൾ
പറuു. എ:ാൽ കാരയം െതhറിയേലലാ എ:ു വിചാരിAു ഞാൻ പരി°മിAു
വരികയായിരു:ു. ഈ സമയ/ു വലലവെരയും പറuയAാൽ നി;ൾ
അമാaിെA2ിേലാ എ:ു വിചാരിAാണ് ഞാൻതെ: ഓടിവ:ത്. അതിനാൽ
നമുJു േവഗ/ിൽ േപാകാം. അവിെട എലലാം കാലമായിരിJു:ു. ഇലവ•ാൻ ഇനി
നZൾ െചലലാ/ താമസേമ ഉdൂ" എ:ു പറuു. ചാർAJാരെq ഈ •ണം
സവീകരിJാതിരിJു:തു ലൗകിക/ിനു േപാരാ/താണേലലാ എ:ു വിചാരിAു
ന?ൂരിമാർ ര8ുേപരും അേbഹേ/ാടുകൂടി സദയ•ു േപായി. ഈ െവAു8ാJിയ

േചാറു ൈവകുേ:രേ/Jിരു:ാൽ ആറി/ണു/ു േപാകുമേലലാ എ:ു
വിചാരിAു അaർജനം ആ ര8ു പaിരുനാഴിയും തനിJു പതിവുd മു:ാഴിയും
കൂടി ഊണുകഴിJുകയും െചcു. സkയ കഴിuേ\ാൾ ന?ൂരിമാർ പതിവുേപാെല
അ/ാഴ/ിനു വ:ിരു:ു. അ/ാഴ/ിന് ആറി/ണു/
േചാറായിരിJുെമ:ാണ് അവർ കരുതിയിരു:ത്. എ:ാൽ നലല ചൂടുd േചാറാണ്
അവിെട വിള?ിയിരു:ത്. അതു ക8ി.ു മൂ€ാ?ൂരി "കാലെ/ േചാറ് എaു
െചcു" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ അaർജനം "അത് ആറി/ണു/ു
ചീ/യാകുമേലലാ എ:ു വിചാരിAു ഞാനു8ു" എ:ു പറuു. അതു െക.ു
മൂ€ാ?ൂരി "അതുേVാ? എ:ാൽ നലല ശി•യായി. ഒ.ും തരേJടിലല. നാെളമുതൽ
ഓേരാ പaിരുനാഴി കൂടി െവേAാളൂ" എ:ു പറuു. പിേhറ ദിവസം മുതൽ
ര8ുേനരവും മുZൂ:ു പaിരുനാഴി പതിവാJുകയും െചcു.
അ;െനയിരിെJ ഒരു ദിവസം ഈ ന?ൂരിമാർJ് ഒരിട/് ഒരു സദയ•ു
െചലലു:തിനു •ണം വ:ു. സദയ•ു േപാകാറായേ\ാൾ മൂ€ാ?ൂരി അവിെട
നാലുെക.ിെq നടുമുhറ/ു കിട:ിരു: ആ.ുകെലലടു/് അ2ണ/ിെq
ഉ/ര/ിൻേമൽ െവAി.ാണു േപായത്. അ:ു കറു/വാവായിരു:ു.
വാവിൻനാൾ അവിെട ആർJും അ/ാഴം പതിവിലല. എലലാവർJും ൈവകുേ:രം
പലഹാരമാണ് പതിവ്. പലഹാര/ിന് അരിയുെട കണJു പഴയതുേപാെലതെ:.
മൂ:ു േപർJും കൂടി മു\/ാേറമുJാലിട;ഴിയരി ആ അaർജനം തെ:യാണ്
ആ ആ.ുകലലിലരAു പലഹാരമു8ാJുക പതിവ്. ആ ആ.ു കലലിൽ
പ•േ8കാലിട;ഴി അരിയി.ര•ായിരു:ുെവ:ു പറuാൽ അതിെq വലി\ം
ഏകേദശം ഊഹിJാമേലലാ. ആ കെലലടു/ു/ര/ിേsൽ െവAാൽ അaർജനം
എaുെച‹ുെമ:റിയാമേലലാ എ:ു വിചാരിAു മൂ€ാ?ൂരി തെq ധർമപ¹ിയുെട
ബലം പരീ•ിJാനാണ് അ;െന െചcത്. അരി അര•ാറായേ\ാൾ അaർജനം
പതിവുേപാെല അരിയും െകാ8ു നടുമുhറ/ു െച:ു. അേ\ാൾ ആ.ുകലല്
അവിെടJാണാ—യാൽ അവർ "ഇതാരുെകാ8ുേപായി?" എ:ു വിചാരിA്
അവിെടെയാെJ േനാJി/ുട;ി. അ;െന േനാJിെA:േ\ാൾ കലല്
ഉ/ര/ിലിരിJു:തായി ക8ു. "ഇെതടു/ിവിെട െവAതാരാണ്?
മhറാരുമായിരിJിലല. അവരിൽ േജയ®േനാ അനുജേനാ ആയിരിJണം.
എaിനാണാേവാ? എaിെന2ിലുമാവെ.. അരി അര•ാതിരിJാൻ
നിവൃ/ിയിലലേലലാ" എ:ി;െന വിചാരിA് ആ അaർജനം ആ ആ.ുകെലലടു/ു
താെഴെവA് അരിയരയJുകയും യഥാപൂർവം മുകളിൽ െവ•ുകയും െചcു.
ന?ൂരിമാർ സkയാവ˜നാദികൾ കഴിuു വ:േ\ാൾ പലഹാരം
വിള?ിയിരിJു:തു ക8ു മൂ€ാ?ൂരി "ഇ:രിയരAെത;െനയാണ്?" എ:ു

േചാദിAു. അേ\ാൾ അaർജനം "ആ.ുകെലലടു/ു തെ:യാണ്. അത്
അവിെട/െ: െവAി.ു8്. എ:ാൽ േപാേര?" എ:ു േചാദിAു. ഇതു േക.ു
മൂ€ാ?ൂരി "എ:ാൽ മതി" എ:ു പറയുകയും തെq സഹധർമമിണി
തനിJനുരൂപതെ: എ:ു വിചാരിJുകയും െചcു.
ഒരിJൽ പാതായിJരയിലല/ു േകാഴിേJാ.ുകാരൻ ഒരു ന?ൂരി വ:ിരു:ു.
അേbഹം വലിയ ശzിമാനും അഭയാസിയുമായിരു:ു. അേbഹെ/േ\ാെല
ശzിയു8ായി.ു ഭൂേലാക/ിലാരുമിെലല:ായിരു:ു അേbഹ/ിെqയും ആ
നാ.ു(േകാഴിേJാ.ു)കാരുെടയും വിശവാസം. അേbഹം ദിവസം7തി ര8ുേനരവും
നാലിട;ഴിയരിയുെട േചാറുവീതമു4ുമായിരു:ു. പാതായിJര ന?ൂരിമാരുെട
^ിതി വിചാരിAാൽ ഇതില§ുതെ\ടാെനാ:ുമിെലല2ിലും ഇതു
സാധാരണമലലേലലാ. അതിനാൽ അേbഹവും ആ നാ.ുകാരും അ7കാരം
വിശവസിAിരു:ത് ഒരു െതhറായി വിചാരിJാനിലല. ഈ ന?ൂരി പാതായിJര
ന?ൂരിമാെരJുറിAു േക.ി.് അവരുെട ബലെമാ:ു പരീ•ിAറിയണെമ:ും
നിവൃ/ിയുെ82ിൽ അവെര ജയിJണെമ:ും വിചാരിAാണ് വ:ത്. അേbഹം
വ: സമയം പാതായിJര ന?ൂരിമാർ ഇലല/ു8ായിരു:ിലല. അവർ എവിെടേയാ
ഒരു സദയ•ു േപായിരിJുകയാെണ:ും ൈവകുേ:രം
മട;ിവരുെമ:ുമറിയുകയാൽ േകാഴിേJാ.ുകാരൻ ന?ൂരി, താൻ ആ
ന?ൂരിമാെരJാണാനായി.ാണ് വ:ിരിJു:െത:ും അവർ വ:ു ക8ലലാെത
േപാകു:ിെലല:ും തനിJു ഭ•ണം കഴിJണെമ:ും തനിJ് ഒരു േനരേ/Jു
നാലിട;ഴിയരിയുെട േചാറാണ് പതിെവ:ും വൃഷലി മുഖാaരം അറിയിAു. "ആെ.,
അതിനു വിേരാധമിലല. കുളി കഴിuു വരുേ?ാൾ േചാറു െകാടുJാം" എ:്
അaർജന/ിെq മറുപടി െക.ു ന?ൂരി കുളിJാൻ േപായി. അേbഹം കുളിയും
േതവാരവുെമാെJ കഴിuു വ:േ\ാൾ നാലുെക.ിൽ നാലിട;ഴിയരിയുെട
േചാറുവിള?ി, ഒരു കി8ി െവdവും ഒരു പലകയും െപാളിJാ/ നാലു
നാളിേകരവും അതിനടുJൽ െവAു വടJനിയിേലJു കട:ു. നാലുെക.ിേലJുളള
വാതിൽ ചാരിെJാ8് "ഇനികട:ിരുേ:ാളാൻ പറ" എ:ു വൃഷലിേയാെട:
ഭാവ/ിൽ പറuു. ഇതുേക.ു േകാഴിേJാ.ുകാരൻ ന?ൂരി നാലുെക.ിൽ കട:്
ഉ4ാനിരു:ു. അവിെടകൂ.ാനും േമാരുെമാ:ും കാണാ—യാൽ അേbഹം "കൂ.ാനും
േമാരുെമാ:ുമിലലായിരിJുേമാ?" എ:് ആേരാടുമലലാ/ വിധ/ിൽ േചാദിAു.
അതിനു മറുപടിയായി അaർജനം "ഇവിെട അെതാ:ും പതിവിലല. ഇവിെട
എലലാവരും േത;ാ\ാൽ കൂ.ിയാണ് ഈണു കഴിJുക പതിവ്. നാളിേകരം അവിെട
െവAി.ുെ8:് പറേuJ്" എ:ു വൃഷലിേയാടായിെ.:വിധ/ിൽ പറuു.
അതു േക.ു ന?ൂരി "നാളിേകരം പിഴിയാെത പാലുകൂ.ിയു4ു:ത്?" എ:്

ആWഗതംേപാെല പറuു. അേ\ാൾ അaർജനം വടJിനിയുെട വാതിൽ സവ†ം
തുറ:് ഒരു പാYവുെമടു/ു നാലുെക.ിേലJ് െവAി.ു േവെറ നാലു
നാളിേകരവുെമടു/ു െകാ8ുവ:ു ര8ു ക‹ിലും ഓേരാ:ു വാതിൽ\ിറകിനു
മറuുനി:ുെകാ8ു ൈകനീ.ി ര8ു 7ാവശയമായി ആ പാY/ിേലJു മാ?ഴം
പിഴിയു:തുേപാെല പിഴിuുെകാടു/ു. അതു ക8ു േകാഴിേJാ.ുകാരൻ
ന?ൂരിJു വളെര വിŸയവും ഭയവും ഉ8ായി. െപാളിJാ/ േത;ാെയടു/് ഈ
അaർജനം പിഴിuി.് അതിെq ചിര.യും ചകിരിയും പuി െപാെലയാവുകയും
പാൽ മുഴുവൻ പുറ/ുവരികയും െചcു. ഈ ^ിതിJ് ആ ന?ൂരിമാർ എYമാYം
ശzsാരായിരിJും. ഞാനവെര ജയിJാൻ ശzനലല. തീർAതെ:. •ണ/ിൽ
ഇവിെടനി:ു േപാകണം. അതാണ് നലലത് എ:ി;െന വിചാരിA് അേbഹം ഒരുവിധം
ഊണുകഴിAുെവ:ു വരു/ി, അവിെടനി:ു േപാവുകയും െചcു. പാതായിJര
ന?ൂരിമാരുെട ഇലല/ിന് സമീപം ഒരു േ•Yം ഉ8്. അവിെട ന?ൂരിമാർ എലലാ
ദിവസവും രാവിെല െച:ു െതാഴുതു േപാരുക പതിവായിരു:ു. ആ പതിവിൻ
7കാരം മൂ€ാ?ൂരി േനരെ/ കുളിAു േതവാരവും കഴിuു െതാഴാൻ േപായി.
പാതായിJരയിലല/ുനി:ിറ;ിയാൽ അ?ല/ിൽ െചലലു:തിനിട•ു കുേറയിട
ഒരിടവഴിയാണ്. ഇളയ ന?ൂരി ആ ഇടവഴിയിെല/ിയേ\ാൾ ആ വഴിയിൽJൂടി ഒരു
വലിയ ആന വരു:ു8ായിരു:ു. അ:ു േ•Y/ിൽ ഉ„വമായിരു:തിനാൽ
ശീേവലി കഴിu് അതിെന തള•ാൻ െകാ8ുേപാവുകയായിരു:ു. ആ ആനയുെട
പി:ാെലയായി.ു മൂ€ാ?ൂരിയും വരു:ു8ായിരു:ു. എ2ിലും വഴിയുെട
വിRാരJുറവും ആനയുെട േദഹപു‘ിയും നിമി/ം ന?ൂരിമാർJു പര•രം
കാണാൻ പാടിലലായിരു:ു. അതിനാൽ ആനയുെട മുൻവശ/്
അനുജെന/ീ.ുെ8:ു േജയ®നും പിൻവശ/ു േജയ®െന/ീ.ുെ8:്
അനുജനും അറിuിലല. പാതായിJര ന?ൂരിമാർ എവിെടേ\ാകുേ?ാഴും
ആരുവ:ാലും വഴിമാറിെJാടുJുക പതിവിലല. ആനെയ
തിരിAുെകാ8ുേപാകുവാൻ തJവ4ം വഴിJു വിRാരമിലല. "പിേ:ാJം
നട/ിെJാ8ുേപാ" എ:് ആനJാരേനാട് പറuു െകാ8് അനുജൻ ന?ൂരി
ആനയുെട മRക/ിൽ\ിടിAു പുറേകാ.ു തdി. അേ\ാൾ ആന പുറേകാ.ു മാറി.
അതുക8ു മൂ€ാ?ൂരി "മുേ?ാ.ു െകാ8ുേപാ" എ:ു പറuുെകാ8് ആനയുെട
പിൻവശ/ു പിടിAു മുേ?ാ.ു തdി. അനുജൻന?ൂരി മുൻവശ/ു
തdി\ിടിAിരു:തിനാൽ മൂ€ാ?ൂരി തdീ.് ആന മുേ?ാ.ു െപായിലല. അേ\ാൾ
സംശയം േതാ:ുകയാൽ മൂ€ാ?ൂരി "മുൻവശ/ാരാണ് അനുജനുേ8ാ?"
ഇളയന?ൂരി "ഉ8്" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ മൂ€ാ?ൂരി "എ:ാൽ പിടിേAാളൂ"
എ:ു പറuു ശzിേയാടുകൂടി മുേ?ാ.ു തdി\ിടിAു. അനുജൻന?ൂരി
പിറേകാ.ും തdി\ിടിAു. അേ\ാൾ ആന ആക\ാെട ഒ:ു െഞരിuു. ആ സമയം

അവർ ര8ുേപരും ഒരുേപാെല െഞJി\ിടിA് ആ ആനെയ േമേ†ാ.ു െപാJി
ഒരുവശ/ുd ക‹ാലയുെട മുകളിൽJൂടി ക‹ാല\ുറേ/Jു മറിAി.ി.ു
ര8ുേപരും അേ;ാ.ുമിേ;ാ.ും കട:ുേപാകുകയും െചcു.
ഇ;െന പാതായിJര ന?ൂരിമാരുെട അ§ുതകർZ;ൾ പറuാൽ വളെരയു8്.
ഇYയും പറuതുെകാ8ുതെ: അവരുെട ശzി എYമാYമാെണ:ുdത്
ഊഹിJാവു:താകയാൽ അധികം വിRരിJു:ിലല.

ഐതിഹയമാല/കാരാ.ുന?ൂരി
പെ8ാരിJൽ ഒരു ദിവസം രാവിെല തൃ“ൂർ ”•സവംമഠ/ിൽ േവദാUയായനം
െചcു താമസിAിരു: ഉ4ിന?ൂരിമാേരാടുകൂടി വാUയാൻന?ൂരി
വടJുംനാഥേ•Y/ിൽ െതാഴാൻ െച: സമയം നടയിൽ തൂJിയിരു: ഒരു
വലിയ മണിയിൽ ഏhറവും ഭയ2രമായ ഒരു സർ\ം ചുhറി\ിണuിരിJു:തായി
ക8ു. വാUയാൻന?ൂരി മുതലായവെരലലാം ഭയെ\.ു പിൻമാറി. അതുക8്
അ?ല/ിൽ ജപിAു െകാ8ിരു: കാരാ.ുന?ൂരി കാരണം േചാദിJുകയും
വാUയാൻന?ൂരി വിവരം അേbഹെ/ ധരി\ിJുകയും െചcു. കാരാ.ുന?ൂരി
വലിയ വിഷൈവദയനായിരു:തിനാൽ "അY ഉേdാ? അതിനു
സാമാധാനമു8ാJാം" എ:ു പറuുെകാ8് എണീhറു നടയിേലJു െച:ു.
അേbഹം ഒരു മ•ം ജപിAു സർ\െ/ ബkിAി.ു അതിെq വാലിൻേമൽ പിടിAു
വലിAു. അേ\ാൾ വാൽ വളെര നീള/ിൽ ക8ു. ന?ൂരി ആ സർ\െ/ ആ
മണിയിൻേമൽ ര8ു മൂ:ു കൂടി ചുhറി. എ:ി.ും വാലിെq നീളം കുറയാെത
കൂടിJൂടി വ:ു. ന?ൂരി സർ\/ിെq വാലിൻേമൽ പിടിAുെകാ8ു
Xീേകാവിലിനു മൂ:ു ചുhറായി 7ദ•ിണം െവAു. അേ\ാൾ സർ\ം നീ8ു
Xീേകാവിലിനു മൂ:ു ചുhറായി എ2ിലും മണിയിൻേമൽ ചുhറിയിരു: ആറു ചുhറും
വി.ിലല. ഇതിന് എY നീളമുെ8:റിയണം എ:ു നിpയിAു െകാ8ു ന?ൂരി
സർ\/ിെq വാലിൻേമൽ പിടിAുെകാ8് അ?ല/ിെq മുhറ/ിറ;ി. അേ\ാൾ
സർ\ം അYയും നീ8ു. ന?ൂരി വീ8ും അ?ല/ിനാക\ാെട മൂ:ു
വല/ുെവAു. അേ\ാൾ സർ\/ിെq േദഹം അ?ല/ിനു മൂ:ു ചുhറായി.
എ2ിലും മണിയിലു8ായിരു: ചുhറു വിടുകേയാ അതിെq നീളം
അവസാനിJുകേയാ െചcിലല. ന?ൂരിയുെട മന€ിൽ കുറAു ഭയം ജനിAു. ഈ
സർ\ം സാമാനയJാരനെലല:ും അേbഹം നിpയിAു. ഉടൻ വാലിേsൽനി:ു വി.ി.്
അേbഹം ഓടി വടേJ ചിറയിൽ െച:ുചാടി. അവിെട െവd/ിൽ കിട:ുെകാ8്
ഗരുഡെന ധയാനിA് ഒരു മ•ം ജപിAു തുട;ി. ആ സമയം വടJുംനാഥ
Xീേകാവിലിനക/ുനി:് "കാരാടിേനാടു മ„രിേJ8 വാസുകീ! ഇേ;ാ.ു
േപാരൂ, അതാണു നലലത"് എെ:ാരശരീരിവാJു േകൾJെ\.ു. ഉടെന ആ
സർ\െ/ കാണാതാവുകയും െചcു. ഈ അശരീരിവാJു ഭഗവാെq
തെ:യായിരു:ുെവ:ും ആ സർ\ം സാ•ാൽ വാസുകി
തെ:യായിരു:ുെവ:ുമുdതു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.

ന?ൂരി െവd/ിൽനി:ു െപാ;ി കര•ു കയറിയേ\ാൾ അേbഹ/ിെq
പുേരാഭാഗ/ു സാ•ാൽ ഗരുഡൻ ആവിർഭവിAു. അേ\ാേഴJും സർ\ം
അaർUാനംെചcുകളuതിനാൽ ന?ൂരി ഗരുഡെന വ˜ിAു മടJിയയ•ുകയും
െചcു.കാരാ.ുന?ൂരി കുറAുകൂടി വിഷൈവദയം പഠിJണെമ:ു നിpയിAു പല
^ല;ളിൽ സ¢രിAു. അേbഹേ/Jാൾ പഠി/മുdവരായി േകരള/ിൽ
ആെരയും ക8ുകി.ാ—യാൽ അേbഹം പരേദശJു കട:ു. ബദരയാXമ/ുെവA്
അേbഹം വിഷൈവദയ/ിൽ അതിനിപുണനായ ഒരു സനയാസിെയ ക8ു. തനിJു
വിഷൈവദയം കുറAുകൂടി പഠിAാൽ െകാdാെമ:ുd വിവരം അേbഹം ആ
സനയാസിെയ Oഹി\ിAു. "അേ;Jു വിഷൈവദയ/ിെലെaെലലാമറിയാം" എ:ു
സനയാസി േചാദിAു. "സർ\;ളുെടെയലലാം വിഷമിറJാനറിയാം" എ:ു ന?ൂരി
പറuു. "അതുേVാ?" എ:ു പറuു സനയാസി ന?ൂരിെയ കൂ.ിെJാ8് അവിെട
നി:ു പുറെ\.ു. അ¢ാറു ദിവസംെകാ8് അവർ വലിയ വന/ിെല/ി. സനയാസി
ന?ൂരിെയയും െകാ8് അവിെട ഒരു വലിയ മര/ിെq മുകളിൽ കയറി. ന?ൂരിെയ
സനയാസി ആ മരേ/ാടു കൂ.ിെവAു മുറുെJ െക.ിയതിെq േശഷം ഒരു
മരുെ:ടു/ു കിഴേJാ.ു കാണിAു. അേ\ാൾ ആ വന/ിൽ
കിഴJുഭാഗ/ു8ായിരു: മൃഗ;ളും പ•ികളുെമലലാം പടിuാ.ു പാuു
തുട;ി. കരി, കരടികൾ, കടുവാ പുലി, സിംഹം മുതലായ മൃഗ;ളുെട ഓ.ം ക8്
ന?ൂരി വളെര പരി°മിAു. അ;െന ഇരിJുേ?ാൾ ഒരു സർ\/ിെq വരവായി. ആ
സർ\ം ഒരു വലിയ കാ.ാനെയ െകാ/ിെയടു/ു ഫണം
ഉയർ/ി\ിടിAുെകാ8ാണ് വ:ത്. ആ സർ\ം ഒരു െപരു?ാ?് ഒരു
െചറുതവളെയെയ:േപാെല നിhªയാസമായി.ാണ് ആ വലിയ െകാലെകാ?െന
െകാ/ിെയടു/ിരു:ത് എ:ു പറuാൽ പിെ: ആ സർ\/ിെq വലി\വും
ഭയ2രതവവും എYമാYമു8ായിരു:ുെവ:ുdതു 7േതയകം വിവരിJ
ണെമ:ിലലേലലാ. ആ സർ\/ിെq ഫൂൽJാര/ിൽനി:ു പുറെ\ടു: വിഷജവാല
ത.ി സമീപ/ുd കാടുകളും മര;ളുെമലലാം കരിയു:ു8ായിരു:ു. ഇ;െന ആ
സർ\/ിെq വരവുക8േ\ാൾ ന?ൂരി മൂർ‡ിAു േപായി. മര/ിൻേമൽകൂ.ിെവAു
മുറുJിെക.ിയിരു:തിനാൽ താെഴ വീണിലല എേ: ഉdൂ. സനയാസി ഉടെന
മരുെ:ടു/ു പടിuാേറാ.ു കാണിAു. പടിuാ.ുേപായ പ•ിമൃഗാദികെളലലാം
തൽ•ണം കിഴേJാ.ും േപായി. ആ കൂ./ിൽ ആ സർ\വും തിരിെക മട;ി.
അേ\ാേഴJും ന?ൂരിJു േബാധം വീണു. സനയാസി "സർ\;ളുെട എലലാം
വിഷമിറJാെമ:് അ;് പറuിരു:ുവേലലാ. ഇ;െനയുd സർ\;ളുെട
വിഷമിറJാേമാ?" എ:ു േചാദിAു. "അേ‹ാ! ഇതിനു ഞാൻ ശzനലല. ഇY
ഭയ2ര;ളായ സർ\;ളുെ8:ുതെ: ഞാൻ ധരിAിരു:ിലല" എ:ു ന?ൂരി
പറuു. പിെ: ര8ുേപരും മര/ിൻേമൽ നി:് താെഴ ഇറ;ി.

ബദരയാXമ/ുതെ: വ:ുേചർ:ു. അവിെടെവA് ആ സനയാസി
വിഷൈവദയ/ിനു േവ8ു: മരു:ുകളും മ•;ളുെമലലാം ന?ൂരിJ്
ഉപേദശിAുെകാടു/ു. ന?ൂരി ആ ഉപേദശ;െളലലാം OഹിAു സനയാസിെയ
ഭzിപൂർVം വ˜ിAു യാY പറuു. തിരിെയ േപാരുകയും െചcു.
സവേദശ/ു വ:തിെq േശഷം കാരാ.ുന?ൂരി വിഷൈവദയ/ിൽ പൂർവധികം
7സിUനായി/ീർ:ു. വിഷൈവദയം സംബkിA് അേbഹം അേനകം
അ§ുതകർമ;ൾ െച‹ുകയും അേbഹ/ിെq ശിഷയതവം സ?ാദിA് അേനകം േപർ
ഈ വിഷയ/ിൽ േയാഗയsാരായി/ീരുകയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/വിÏി! കൂ½ാ¡ം
പ8് കാരാ.ു ന?ൂരിയുെട ശിഷയനായി േകാഴിേJാ.് ഏhറവും 7സിUനായ ഒരു
വിഷൈവദയനു8ായിരു:ു. അേbഹം വിഷമിറJാനായി ഒരു ^ല/ും േപാവുക
പതിവിലല. വിഷഭയമു8ാകു:വെര അേbഹ/ിെq അടുJൽ െകാ8ു വ:ു
വിഷമിറJിAു െകാ8ുേപാവുകയാണു പതിവ്. അേbഹം അതിനായി.ു യാെതാ:ും
വാ;ുകയും പതിവിലല. എ2ിലും ജന;ൾ മhറു വലല കാരണവും പറu്
അേbഹ/ിന് ധാരാളം പണം െകാടു/ുവ:ിരു:ു. അേbഹം കാലwേമണ വലിയ
ധനവാനായി/ീരുകയും െചcു. അേbഹ/ിെq അടുJൽ വിഷൈവദയം
പഠിJാനായി.ും വളെര ആളുകൾ െച:ുെകാ8ിരു:ു. െചലലു:വർെJലലാം
അേbഹം ഓേരാ ദിവയമ•;ൾ ഉപേദശിAയ•ുകയാണ് പതിവ്.
ആ വിഷൈവദയൻ താമസിAിരു: ^ല/ിെq െതേJതായി ഒരു
വീടു8ായിരു:ു. അവിെട െകാAുരാമൻ എ:ു േപരുd ബാലനു8ായിരു:ു. ആ
വീ.ുകാർ കാലേ•പ/ിനു യാെതാരു മാർഗവു മിലലാെത വളെര ക ‘െ\.ാണ്
നിതയവൃ/ി കഴിAുവ:ിരു:ത്. അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ദാരി›ദുഃഖം
സഹിJവ‹ാതായി.ു തനിJും വിഷൈവദയം പഠിJണെമ:് െകാAുരാമൻ
നിpയിAു. അവൻ അ•ര’ാനംേപാലുമിലലാ/ ഒരു വിÏിയായിരു:ു. ആ
െകാAുരാമൻ ഒരു ദിവസം ആ ൈവദയെq ശിഷയൻമാെര ക8ു വിഷൈവദയം
പഠിJു:ത് എ;െനെയലലാമാെണ:് േചാദിAു. അതിനവർ വിഷൈവദയം
പഠിJണെമ:് ആOഹമുdവർ ഗുരുവിെq അടുJൽെA:ു ത;െളJൂെട
വിഷൈവദയം പഠി\ിJണെമ:ു പറയണം. യഥാശzി വലലതുെമാരു ദ•ിണയും
െച‹ണം. എ:ാൽ അേbഹം ഒരു മ•ം ഉപേദശിAു തരും. ആ മ•ം
ഭzിേയാടുകൂടി അ•രല•ം ഉരുJഴിJണം. പിെ: ആ മ•ം െകാ8ു
െവdേമാതിെയാഴിJുകേയാ ഭŸം ജപിAിടുകേയാ എെa2ിലും െചcാൽ
വിഷമിറ;ും. അ;െനയാണ് പതിവ്, എ:ു മറുപടി പറuു. ഇതുേക.േ\ാൾ
െകാAുരാമന് വളെര സേaാഷമായി. ഇതിനു 7യാസെമാ:ുമിലലേലലാ. എ2ിലും
തൽJാലെമാരു ദ•ിണെച‹ു:തിനു ൈകവശെമാ:ുമിലലാതിരു:തിനാൽ
അവനു വളെര വിഷാദമു8ായി. അവരുെട പുര\ുറ/് ഒരു ക?ളം കയറി\ടർ:ു
കിട\ു8ായിരു:ു. അതിൻേമല¢ാറു കായുമു8ായിരു:ു. തൽJാലം ഗുരുവിന്
ഇതുെകാ8ു െച:ു െകാടുJാെമ:ു നിpയിAു. അവൻ അ:ുതെ: അെതലലാം
പറിAു െക.ിെവAു. പിേhറദിവസം ശിഷയരും മhറും വ:ു കൂടു:തിനു മു?് ഉപേദശം

വാ;ണെമ:ു നിpയിAു െകാAുരാമൻ െവളു\ാൻകാല/ു
കു?ള;ാAുമടുെമടു/ു ൈവദയെq ഗൃഹ/ിെല/ി. ൈവദയൻ ഉണർെ:ണീhറു
പുറ/ു വ:േ\ാൾ െകാAുരാമൻ കു?ള;Aുമടു ൈവദയെq മു?ിൽെവAു താണു
െതാഴുതു. "നീ എaിനാണ് വ:ത്?" എ:ു ൈവദയർ േചാദിAു. "എെ:Jൂടി
വിഷൈവദയം പഠി\ിJണെമ":ു െകാAുരാമൻ പറuു. അതുേക.ു ൈവദയൻ
"അതിന് വിÏി! കു½ാ¡ം എaിനാണ്" എ:ു േചാദിAു. വിഷൈവദയം
പഠിJാനുd ധൃതിയും പരി°മവുംെകാ8് െകാAുരാമൻ, ൈവദയൻ പറuതു
മുഴുവൻ േക.ിലല. "വിÏികൂ½ാ¡ം" എ:ു മാYേമ അവൻ േക.ുdു. അത്
മ•മാെണ:ും അതുെകാ8് ഉപേദശം കഴിuുെവ:ും തീർAെ\ടു/ി അവൻ
ഉ/രെമാ:ും മി8ാെത ൈവദയെന ഒ:ുകൂടി െതാഴുതി.് അവിെടനി:്
ഇറ;ിേ\ാവുകയും െചcു. "േനരം െവളു/േ\ാേഴ വിÏി എ:ു വിളിAതുെകാ8്
അവൻ മുഷിuുേപായതായിരിJും" എ:ാണ് ൈവദയൻ വിചാരിAത്. െകാAുരാമന്
ഒരു മുഷിAിലുമു8ായിലല എ:ു തെ:യലല, മ•ം •ണ/ില് ഉപേദശിAു
െകാടു/തിനാൽ അവനു വളെര സേaാഷമു8ാവുകയും െചcു. അവൻ ഉടെന
വീ.ിെല/ി. കുളിAുവ:് ഒരു വിളJുെകാളു/ിെവA് അതിെq മു?ിലിരു:ു മ•ം
ജപിAുതുട;ി.അ;െന അ•രല•ം (ഈ മ•ം അ¢•രമുdതാകയാൽ
അ¢ു ല•ം) ഉരുJഴിAു തീർ/ു. താൻ നലല വിഷൈവദയനായി/ീർ:ു എ:വൻ
ദൃഡമായി വിശവസിJുകയും െചcു.
സാധാരണ വിഷൈവദയൻ വിഷമിറJാനായി എ;ും േപാവുക പതിവിലലേലലാ. െച:ു
കടിJയിെലല:ും െച:ു വിഷമിറJുകയിെലല:ും സർ\;ളും വിഷൈവദയൻമാരും
തZിൽ സതയം െചcി.ുെ8:ാണേലലാ പറയു:ത്. എ:ാൽ നZുെട െകാAുരാമൻ
അതു േക.ി.ിലലായിരു:ു. എവിെടെയ2ിലും വിഷഭയമു8ാെയ:ു േക.ാൽ
അേ\ാൾ െകാAുരാമൻ അവിെടെയ/ുകയും േമൽ\റu മ•ംെകാ8ു
െവdേമാതിെയാഴുJി വിഷമിറJുകയും പതിവായി. ആദയം കുറAു ദിവസേ/J്
അവെq വിഷൈവദയ/ിൽ ആർJുമY വിശവാസമു8ായിരു:ിലല. wേമണ എലലാ
വർJും അനുഭവെ\.ു തുട;ുകയും വിശവാസം ജനിJുകയും െചcു. അ;െന
കുറAു കഴിuേ\ാൾ െകാAുരാമന് ൈവദയെന:ുd േപരു സർVY
7സിUമായി/ീർ:ു. വിഷഭയമു8ാകു: ദിJിെലലലാം അവെന ആളുകൾ വ:ു
വിളിAു െകാ8ു േപായി/ുട;ി. അവന് ആ വിഷയ/ിൽ ധാരാളം പണം
കി.ി/ുട;ുകയും െചcു. വിഷമിറJിയാൽ അതിെനാ:ും വാ;രുെത:ുd
7മാണം നZുെട െകാAുരാമൈവദയൻ അY വകെവAിരു:ിലല. ഈ വിധ/ിൽ
കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ അവെq ദാരിദŒയം തീെര തീർ:ുെവ:ലല, അവൻ
വലിയ സ?:നായി/ീരുകയും െചcു. അവൻ ഒരു വലിയ വീടു പണിയിJുകയും

വളെര നിലവും പുരയിട;ളും വീ.ിൽ േവ8ു: ഭരണി, പാY;ൾ, ആഭരണ;ൾ
മുതലായവെയലലാം സ?ാദിJുകയും െചcു.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ േകാഴിേJാ.് അ:ു നാടുവാണിരു: സാമൂതിരി\ാടു
ത?ുരാനു വിഷഭയമു8ായി. അേനകം വിഷൈവദയsാർ പഠിA പണിെയലലാം
േനാJീ.ും വിഷമിറ;ിയിലല. മൂ:ാം ദിവസം ത?ുരാെന നില/ിറJി
ശവസംxകാര/ിനു േവ8ു: വ.;ൾ കൂ.ി/ുട;ി. അേ\ാഴാണ്
അവിെടAിലർJ് െകാAുരാമൈവദയെന ഓർZവ:ത്. അയാെളകൂെട ഒ:ു
വരു/ിJണെമ:ു ചിലർ അഭി7ായെ\.ു. "ഇനി ആെരയും കാണിAി.ു
7േയാജനമിലല. ഇവിെട കഥ കഴിuു" എ:ു മhറു ചിലരും പറuു. ഏെത2ിലും
ഒടുJം അയാെളJൂെട ഒ:ു വരു/ണെമ:് തീർAെ\ടു/ി. ഒരു
േഡാലി(േമനാവു)യും െകാടു/ു. ചില ഹരിJാരsാേരാടുകൂടി ആളുകെള അയAു.
അവർ െച:ു െകാAുരാമൈവദയെനJ8ു വിവരം പറയുകയും ൈവദയൻ
•ണ/ിൽ വരികയും െചcു. ൈവദയൻ വ:ു ത?ുരാെനJ8 ഉടെന
േകാവിലക/ു മട\dിJാരനായ കു.ി\.െര വിളിAു •ണ/ിൽ കുറAു
കuിയു 8ാJാൻ പറuു. അതുേക.് അവിെടകൂടിയിരു: മhറു
വിഷൈവദയൻമാെരലലാം "അെതaിനാണ്?" എ:ു േചാദിAു. "തിരുമന€ുെകാ8്
അമൃേത/ു കഴിAി.ു ര8ുമൂ:ു ദിവസമായേലലാ വിഷമിറ;ുേ?ാൾ അവിേടJു
വളെര •ീണവും വിശ\ുമു8ായിരിJും. അേ\ാൾ അവിേടJു െകാടുJാനാണ്
കuി" എ:ു െകാAുരാമൈവദയൻ മറുപടി പറuു. അതു േക.് എലലാവരും
പു‡രസേ/ാടുകൂടി പു¢ിരിയി.ു. ത?ുരാെq കഥ കഴിuുെവ:ായിരു:ു
അവരുെട വിശവാസം അെലല2ിൽ നില/ിറJുകയിലലേലലാ. െകാAുരാമൈവദയൻ
കുറAുെവdെമടു/ു "വിÏി കൂ½ാ8sം" എ:ു നൂെhറ.ുരു ജപിAു ത?ുരാെq
മുഖ/ു തളിAു. ഉടെന ത?ുരാൻ ക4ുതുറ:ു. ൈവദയൻ പിെ:യും ഒരു 7ാവശയം
കൂടി അ7കാരം െവളളം ജപിAു തളിAു. ത?ുരാൻ ക‹ും കാലും ഇളJി/ുട;ി.
മൂ:ാമതും ൈവദയൻ െവdം തളിAു. ഉടെന ത?ുരാൻ എണീhറിരു:ു കuി
കുടിJണെമ:ു ക†ിAു. തൽ•ണം കuി െകാ8ുവരികയും ത?ുരാൻ വയറു
നിറAു കuി അമൃേത/ു കഴിJുകയും െചcു. പിെ: സവ†ം കഴിuു
•ീണെമലലാം മാറിയേ\ാൾ "വിഷമിറJിയതാരാണ്" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു.
"ഈയിരിJു: െകാAുരാമൈവദയനാണ്" എ:ു േസവകരിെലാരാൾ അറിയിAു.
ത?ുരാൻ സേaാഷിAു. െകാAുരാമൈവദയനു ര8ു ൈക•ും വീരശൃംഖലയും
പതിനായിരം പവനും പ/ു കു/ു പ.ും സZാനമായി ക†ിAുെകാടുJുകയും
ൈവദയെന പലലJിൽ കയhറിെയടു/ു വാദയേഘാഷ;േളാടുകൂടി അയാളുെട
വീ.ിൽെJാ8ുെ:ാJു:തിനു ക†ിJുകയും െചcു. ഇെതലലാം ക8ും

േക.ുെകാ8ു നി: മhറുd ൈവദയൻമാർJു8ായ ലŽയും അ§ുതവും
എYമാYമാെണ:ു പറയാൻ 7യാസം. ആ ൈവദയൻമാരുെട കൂ./ിൽ നZുെട
െകാAുരാമൈവദയരുെട ഗുരുവുമു8ായിരു:ു. പേ• അയാൾ ഇതു തെq
ഉപേദശം െകാ8ു സാധിAതാെണ:ു വിചാരിAിലല. "വിÏി!" എ:ു വിളിAതു
നിമി/ം ഇ‹ാൾ എവിെടേയാ േപായി ഈ ദിവയതവം വശമാJി വ:താെണ:ാണ്
അയാൾ വിചാരിAത്. െകാAുരാമൈവദയൻ ആൾJൂ.ം നിമി/ം തെq ഗുരുവിെന
അേ\ാൾ ക8തുമിലല. െകാAുരാമൈവദയെന ക†ന7കാരം പലലJിൽ
കയhറിൈയടു/ു പ.ാളJാർ മുതലായവരുെട അക?ടിേയാടും
വാദയേഘാഷേ/ാടുകൂടി വീ.ിേലJു പുറെ\.ു. പി:ാെല അസംഖയം ജന;ളും
േകാവിലക/ു കൂടിയിരു: വിഷൈവദയൻമാരും നട:ു. അ;െന േപാകുേ?ാൾ
ഒരിJൽ െകാAുരാമ ൈവദയൻ തിരിuുേനാJിയേ\ാൾ ആ ആൾJൂ./ിൽ
തെq ഗുരുവിെനയും ക8ു. ഉടെന പലലJ് ഇറJിെവ•ാൻ ൈവദയൻ പറയുകയും
ചുമ.ുകാർ ഇറJിെവJുകയും െചcു. ഉടെന െകാAുരാമൈവദയൻ പലലJിൽ നി:്
ഇറ;ി, തനിJു കി.ിയ സZാന;െളലലാം എടു/ു ഗുരുവിെq പാദ/ു2ൽ
െകാ8ു െച:ു െവAു നമxകരിAു. ഇതു ക8് അയാൾ അ§ുതെ\.് ഇതിെq
കാരണം േചാദിAു. അേ\ാൾ െകാAുരാമൈവദയൻ "ഇെതലലാം അവിടുെ/
ഉപേദശവും അനുOഹവും െകാ8ു കി.ിയതാണ്. ഇതിനു മു?ും എനിJു വളെര
പണവും സZാന;ളും അവിടുെ/ കാരുണയം െകാ8ു കി.ിയി.ു8്. ഇതുവെര
അവിെട ഒ:ും െകാ8ു വ:ുതരാൻ സാധിAിലല. അതിെനJുറിA്
കൃപേകടു8ാകരുത്. എെq േപരിലുd വീ¥കൾ എലലാം •മിA് ഇതിെന അവിടു:ു
സവീകരിJണം" എ:ു പറuു.
ഗുരു: ഞാൻനി;ൾJ് ഒ:ും ഉപേദശിAു ത:ി.ിലലേലലാ. മരിAവെര
ജീവി\ിJു:തായ ഈ വിദയ നി;ൾ എനിJുപേദശിAു തരണെമ:ു
ഞാൻഅേപ•ിJു:ു.
െകാAുരാമൈവദയൻ: എനിJവിടു:ുപേദശിAുത:ി.ുd മ•മലലാെത േവെറ
യാെതാരു വിദയയുമിലല. അതുെകാ8ാണ് ഞാൻ ഇെതലലാം സാധിJു:ത്.
ഗുരു: ഏതു മ•ം?
െകാAുരാമൈവദയൻ: (ഗുരുവിെq െചവിയിൽ സവകാരയമായി.്) "വിÏി കു½ാ¡ം"
എ: മ•ം തെ:.
ഇതു േക.േ\ാൾ ഗുരുവിനു വളെര അ§ുതമു8ാവുകയും ഗുരുതവവും ഭzിയും
വിശവാസവുംതെ:യാണ് 7ധാനമായി േവ8െത:ും അവയു8ായാൽ സകലതും
സിUമാകുെമ:ും േബാധം വരികയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/കു¢ൻന?യാരുെട ഉ§വം
വേ:രിേദശJാരനും േകവലം നിസവനുമായ ഒരു ന?ൂരി തെq െപൺകിടാ;െള
വിവാഹം കഴിAുെകാടുJു:തിനു നിവൃ/ിയിലലാ—യാൽ വലലവേരയും ക8ു
യാചിAു കുെറ പണം സ?ാദിJണെമ:ു നിpയിA് സവേദശ/ുനി:ു പുറെ\.ു.
അേbഹം േകാഴിേJാട്, െകാAി, അ?ഴ\ുഴ, തിരുവിതാംകൂർ മുതലായ രാജയ;ളിൽ
സ¢രിA് രാജാJsാർ, 7ഭുJsാർ മുതലായവെരJ8ു സ2ടം പറu് അവരിൽ
നി:ു കി.ിയ ഏതാനും പണവുംെകാ8് ഒരിJൽ ഒരു ദിവസം മUയാ–മായ സമയം
കിdിJുറി“ിമംഗല/ു െച:ുേചർ:ു. അേbഹം ഭ•ണം കഴിJാെത
വഴിനട:ും െവയിലുെകാ8ും വളെര •ീണിAാണ് അവിെടെയ/ിയത്.
േ•Y/ിനു പുറ/ുെച:ു നി:ുെകാ8് "ഇവിെട ഉAപൂജയും മhറും
കഴിuുേവാ" എ:് അേbഹം വിളിAു േചാദിAു. അതു േക.ു ശാaിJാരൻ ന?ൂരി
പുറ/ുവ:് "ഉAപൂജ കഴിuു എ2ിലും േവഗ/ിൽ കുളിAുവ:ാൽ ഊണു
കഴിJാം" എ:ു പറuു. ഉടെന ഈ ന?ൂരി കുളJടവിൽ െച:് അരയിൽ
െക.ിയിരു: മടി“ീലയഴിAു കടവിൽ െവAി.് ഇറ;ി •ണ/ിൽ കുളിയും
ജപവുെമലലാം കഴിAു േനാJിയ സമയം മടി“ീല ക8ിലല. ന?ൂരിJു8ായ വയസനം
എYമാYെമ:ു പറയാൻ 7യാസം. ആ പണം െകാ8ു ര8ുമൂ:ു
െപൺെകാടെയ2ിലും കഴിAുകൂ.ാെമ:ായിരു:ു അേbഹം വിചാരിAിരു:ത്.
മടി“ീല കാണാതായതിേനാടുകൂടി അേbഹ/ിെq വിശ\ും ദാഹവും മാYമലല,
പാതി 7ാണനും േപാെയ:ു തെ: പറയാം. അേbഹം ഓടി അ?ല/ിൽെA:്
അവിെടെയലലാവേരാടും വിവരം പറuു. അവരാരും കുളJടവിേലJു
െചലലുകതെ: െചcിെലല:ു പറuു. ഒടുJം അെത;െനേയാ േപായതുതെ:.
തെq വിധി ഇ;െനയാണ് എ:ു തീർAെ\ടു/ിെJാ8ു ന?ൂരി ഉ4ാൻ
െച:ിരു:ു. വയസനംെകാ8് അേദഹ/ിനു േചാറിറ;ു:ിലലായിരു:ു. എ2ിലും
വിശ\ും ദാഹവും കലശലായി.ു8ായിരു:തിനാൽ കുെറ േചാറു വാരി/ി:ു
കുെറ െവdവും കുടിA് ഒരുവിധം ഊണു കഴിെA:ു വരു/ിെയേ: പറയാനുdു.
വയസനവും •ീണവും നിമി/ം നടJാൻ ശzനലലാെത അേbഹം
അ?ല/ിൽ/െ: മു8ും വിരിAു കിട:ു. െവയിെലാ.ാറിയേ\ാൾ,
"ഞാനി;െന വയസനിA് ഇവിെടJിട:തുെകാ8് എaു 7േയാജനമാണുdത്?
"ലിഖിതമപി ലലാേട 7ാഝിതും ക€മർഥഃ" എ:ു വിചാരിA് ഒരുവിധം
സമാധാനെ\.ുെകാ8് അവിെടനിെ:ണീhറു േപാവുകയും െചcു.

പിെ:യും കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ ആ ന?ൂരി യഥാപൂർവം
േദശസ¢ാര/ിനായി ഇലല/ു നി:ു പുറെ\.ു ചില ^ല;ളിെലലലാം സ¢രിAു
wേമണ അേbഹം കിdിJുറി“ിമംഗല/ുതെ: വ:ു േചർ:ു. അത് ഒരു ദിവസം
ൈവകുേ:രമായിരു:ു. കുളികഴിu് അേbഹം അ?ല/ിൽെA:്
ശാaിJാരെനJ8് തനിJുകൂടി അ/ാഴം േവണെമ:ു പറuു. ശാaിJാരൻ
ഇേbഹെ/J8േ\ാൾ/െ: അറിയുകയും മു?ു8ായ കഥ ഓർJുകയും
െച‹ുകയാൽ, "ഓേഹാ! അ/ാഴം ഇവിെടയാവാം. എനിJും ഇവിെടതതെ:യാണ്
അ/ാഴം. ഇ:ു മടി“ീല കുളJടവിൽെവAു മറJുകേയാ മേhറാ െചcുേവാ?
എ:ാൽ േചാറധികം േവ8ി വരികയിലലേലലാ" എ:ു പറuു. അതിനു/രമായി
ന?ൂരി, "ഈ 7ാവശയം അതിെനാ:ും തരമിലല. ഞാൻഇലല/ുനി:ു പുറെ\.്
ഇYേ/ാളമാേയ ഉdു. അധികെമാ:ും സ¢രിJാനും ഒ.ും സ?ാദിJാനും
ഇടയായിലല. മടി“ീലെവAു മറJുകയും മhറും മടJ/ിലാവാെമ:ാണ്
വിചാരിJു:ത്" എ:ു പറയുകയും െചcു.
അ/ാഴം കഴിuേ\ാൾ വേ:രിJാരൻ ന?ൂരി "ഇനിെയാ:ു കിടJണമേലലാ,
അെതവിെടയാണു േവ8ത്?" എ:ു േചാദിAു. "അതിെനാെJ തരമാJാം.
നമുJിവിെട ഒരു കിട\ിെq വ.െമാെJയു8്. അേ;ാ.ു േപാകാം. അവിെട ^ലം
ധാരാളമു8്" എ:ു ശാaിJാരൻ ന?ൂരി മറുപടി പറയുകയും അവർ ര8ുേപരും
കൂടി അേ;ാ.ു േപാവുകയും െചcു.
കിdിJുറി“ിമംഗല/ു േ•Y/ിെല ശാaിJാരൻ ന?ൂരി തിരുവിതാംകൂറിൽ
ഏhറുമാനൂർ താലൂJിൽ കിട;ൂർ േദശ/ുd ആളായിരു:ു. അേbഹ/ിന്
അവിെട "കലJ/്" എ:ു 7സിUമായ ന?യാർമഠ/ിൽ സംബkമു8ായിരു:ു.
അേ;ാ.ാണ് അവർ േപായത്. അവിെടെA:േ\ാേഴJും ശാaിJാരൻ
ന?ൂരിയുെട ഭാരയ ഇവർJു ര8ുേപർJും കാൽ കഴുകു:തിനുd െവdം
െകാ8ുെച:ു െകാടുJുകയും നാലുെക.ിൽ ഒരു വിളJു െകാ8ുവ:ുെവA്, ഒരു
പുലലുപായ് വിരിAു െകാടുJുകയും മുറുJാനുd സാമാന;െളലലാം െകാ8ു വ:ു
ത‹ാറാJി െവ•ുകയും െചcു. ന?ൂരിമാർ കാൽ കഴുകിേ/ാർ/ി,
പുലലുപായയിൽ െച:ിരു:ു മുറുJി ഓേരാ െവടികൾ പറuുതുട;ി.
അെതാെJേJ.ു രസിAുെകാ8ു ശാaിJാരൻ ന?ൂരിയുെട ഭാരയയും അടുJൽ
െച:ുകൂടി. വേ:രിJാരൻ ന?ൂരി യുെട 7ധാനവിഷയം അേbഹ/ിെq
ക‘\ാടുകളും മhറുമായിരു:ു. ശാaിJാരൻ ന?ൂതിരി പറuത് ആ
ന?യാർമഠ/ിെല ^ിതിെയ\hറിയും മhറുമായിരു:ു. ആ ന?യാർമഠ/ിൽ
വളെരJാലമായി £ീകളലലാെത പുരുഷൻമാരാരുമിലലാെതയിരിJുകയായിരു:ു.
ഒരാൺകു.ിയു8ായാൽെJാdാെമ:് വിചാരിA് അവർ വളെര

സൽJർZ;െളാെJ നട/ിെയ:ും ഇേ\ാഴും ഓേരാ:ു
നട/ിെJാ8ാണിരിJു:െത:ും എ:ി.ും ഫലെമാ:ും കാണി:ിെലല:ും
മhറും ശാaിJാരൻ ന?ൂരി പറuേ\ാൾ തനിJും പുരുഷസaാനെമാ:ും
ഉ8ായി.ിെലല:ും നാല¢ുെപൺകിടാ;ളാണു8ായി.ുളളെത:ും അവെര
േവളികഴിAു െകാടുJാൻ നിവൃ/ിയിലലാuി.ാണ് താനി;െന ക‘െ\.്
അലuു നടJു:െത:ും മhറും വേ:രിJാരൻ ന?ൂരിയും പറuു. ആ
കൂ./ിൽ താൻ കുളJടവിൽ മടി“ീലെവAു മറ: കഥയുംകൂടി അേbഹം
7RാവിAു. മടി“ീലയുെട കാരയം പറuേ\ാൾ ശാaിJാരൻ ന?ൂരിയുെട ഭാരയ
അതിെന\hറി ചിലെതലലാം േചാദിJുകയും വേ:രിJാരൻ ന?ൂരി എലലാം വിRരിAു
പറuുേകൾ\ിJുകയും െചcു. ഉടെന ആ £ീ അവിെടനിെ:ണീhറുേപായി അറ
തുറ:് ഒരു മടി“ീലെയടു/ു െകാ8ുവ:്, "ഇതായിരിJുേമാ അവിടെ/
മടി“ീല?" എ:ു േചാദിAുെകാ8ു വേ:രിJാരൻ ന?ൂരിയുെട മു?ിൽ െവAു.
ന?ൂരി അെതടു/ുേനാJി. "ഇതുതെ:. ഞാൻെക.ിയ െക.് അഴിAി.ുകൂടിയിലല"
എ:ു പറuുെകാ8ു മടി“ീല അഴിAു പണം എ4ിേനാJിയേ\ാൾ
ശരിയായിരു:ു. ആ സമയം ന?ൂരിJു8ായ സേaാഷം എYമാYമാെണ:ു
പറേ8തിലലേലലാ. അേbഹം "ഇെത;െന കി.ി?" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ ആ £ീ
"മുെ?ാരിJൽ ഒരു ദിവസം ഉA•ു ഞാൻശുUംമാറിേ\ാവുകയാൽ കുളിJാനായി
കുളJടവിൽ െച:േ\ാൾ അവിെട കുെറ ചാണകം കിടJു:തു ക8ു. കുളി
കഴിuു േപാ:േ\ാൾ അതുകൂടിെകാ8ുേപാരാെമ:ു വിചാരിAു
വാരിെയടു/േ\ാൾ അതിനിടയിൽ ഈ മടി“ീല ഇരു:ിരു:ു.
ഞാനിവിെടെJാ8ുവ:ു ചാണകെമാെJ തുടAുകളuു. മടി“ീല
െപ.ിയിൽെവAു സൂ•ിAു. ആെര2ിലും ഉടമ^ൻമാരേനവഷിAു വ:ാൽ
െകാടുJണെമ:ും വിചാരിAിരു:ു. ഇതുവെര ഉടമ^െന ക8ിലല. ഇേ\ാൾ ഇത്
ഇവിടുേ/താെണ:റിയാനിടയായതു വലിയ ഭാഗയമായി. ഇത് ഉടമ^െന
ഏ†ിെകാടുJാനിടയാകാuി.ു ഞാൻ വളെര
വയസനിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു" എ:ു പറuു. ഇYയും േക.േ\ാൾ
സംഗതിെയാെJ െവളിവായി. ന?ൂരി കുളിAുജപിAു െകാ8ുനി: സമയം അവിെട
ഒരു പശു പുലലു തി:ുെകാ8ു നി:ിരു:ു. ആ പശു ഈ മടി“ീലയുെട മുകളിൽ
ചാണകമി.ു. അതു ന?ൂരി ക8ിലല. ചാണക/ിനടിയിൽ
മടി“ീലയു8ായിരിJുെമേ:ാ പശു അതിെq മീെത ചാണകമി.ിരിJുെമേ:ാ
അേbഹം വിചാരിAുമിലല. അേbഹം േനാJിയത് ചാണകം കിട:തിെq
അടുJെലാെJ യായിരു:ു. ഊണു കഴിJാനുd പരി°മംെകാ8ു മടി“ീലെവAത്
എവിെടയായിരു:ുെവ:് അേbഹ/ിന് അY നിpയമു8ായിരു:ിലല. ഈ £ീ
കുളിJാൻ െച:തും ചാണകം വാരിെJാ8ു േപാ:തും ന?ൂരി കുളികഴിu്

അ?ല/ിേലJ് േപായതിെq േശഷമായിരു:ു. ഇ;െനെയാെJയാണ് കാരയം
പhറിയെത:് അേ\ാൾ എലലാവർJും മന€ിലായി. ഉടെന ആ ന?ൂരി ആ
പണ/ിൽ പകുതി മാhറിെവAി.് "ഇെതനിJിേ\ാൾ െവറുേത
ത:തുെപാെലയാണിരിJു:ത്. അതിനാൽ എനിJു പകുതി മതി. പകുതി
നിനJുമിരിJെ." എ:് £ീേയാടു പറuു. അേ\ാൾ ആ £ീ "ഞാനിതിെലാരു
കാശുെപാലും വാ;ുകയിലല. ഞാന;െന ആOഹിAലല ഇതു
സൂ•ിAുെവAിരു:ത്. അനയെq മുതൽ വലല ^ല/ുമിരു:ു കി.ിയാൽ
അതുടമ^െന ഏ†ിJുക മരയാദJാരുെട ധർമമാണ്. അതിനു 7തിഫലം വാ;ുക
േകവലം നീചതവവുമാണ്. എനിJു േവണെമ2ിൽ പകുതിയലല, മുഴുവനും തെ:
എടുJാമായിരു:ുവേലലാ. അതു െകാ8ു ഞാനവിടുെ/ സേaാഷവും
അനുOഹവും മാYേമ ഇതിനു 7തിഫലമായി ആOഹിJു:ുdു" എ:ു പറuു.
ഇതു േക.ു സaു ‘മാനസനായ ആ ”ാ•േണാ/മൻ അവിെടനിെ:ണീhറു ര8ു
ക‹ുമുയർ/ി ആ £ീയുെട ശിര€ിൽ െവAുെകാ8് ആന˜ാXുJേളാടുകൂടി
സഗൽഗദം "അടു/യാ8ിൽ ഈ കാല/ിനു മു?ായി നിനJ് അതിേയാഗയനായ
ഒരു പുYനു8ാകെ." എ:ു പറu് അനുOഹിAു. അ7കാരം തെ: ആ £ീ
അചിേരണ ഗർഭം ധരിJുകയും അതിേകാമളാംഗനായ ഒരു പുYെന
7സവിJുകയും െചcു. ആ പുYനാണ് കലJ/ു കു¢ൻന?യാെര:ു
വിശവവിXുതനായ സരസകവികുലാOസരനായി/ീർ:െത:ുdത് ഇനി
വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.

ഐതിഹയമാല/വലിയ പരിഷ
ശ2രനാരായണAാകയാർ
മുൻെപാരു കാല/് അ?ല\ുഴ ശ2രനാരായണAാകയാർ എ:ു 7സിUനായി.്
ഒരു മഹാനു8ായിരു:ു. അ?ല\ുഴAാകയാെര വലിയ പരിഷAാകയാെര:ുകൂടി
പറയാറുdതിനാൽ ഈ മഹാെന സാധാരണയായി വലിയ പരിഷ
ശ2രനാരായണAാകയാർ എ:ാണ് എലലാവരും പറuുവ:ിരു:ത്. ആ ചാകയാർ
െകാലലം 1022-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ മഹാരാജാവ് തിരുമന€ിെലJാല/ു
തിരുവനaപുര/ു െചലലുകയും തിരുമന€ിെല േസവകൻമാരിൽ ഒരാളും ആ
തിരുേമനിയിൽനി:ു കരീ¾ൻ എ: വിേശഷേ\രു ലഭിA മഹാനുമായിരു:
കിളിമാനൂർ െചറു4ി േകായി/?ുരാൻ മുഖാaരം തിരുമന€റിയിAു മുഖം
കാണിJുകയും അവിെട തിരുവ?ാടി മ¡പ/ിൽെവAു പ•8ു ദിവസെ/
കൂ/ു നട/ു:തിനു ക†നയു8ാവുകയും െചcു. കൂ/ു 7ബkം
പറയുകയായിരു:ു. ചാകയാരുെട വാJു[1] േകൾJു:തിന് ഒരു ദിവസം
എഴു:dിയിരു:ു. പിെ: എഴു:dാെതയിരു:േ\ാൾ േകായി/?ുരാൻ,
തിരുമന€ിെല അടുJൽ "ചാകയാരുെട കൂ/് അവിെട•Y രസിAിെലല:ുേ8ാ?"
എ:ു േചാദിAു. അതിനു തിരുമന€ുെകാ8്, "എ:ിലല. ചാകയാർ േ«ാകാർ‰ം
പിഴ•ാെത വിRരിAു പറയു:ു8േലലാ. വാJിനു മാധുരയമിലലാത/ിനാൽ
േകൾJാൻ സുഖം േപാരാ എേ: ഉdൂ" എ:ു മറുപടി ക†ിJുകയും െചcു.
പ•8ു ദിവസെ/ കൂ/ു കഴിuേ\ാൾ ചാകയാർJു പതിവുd പണം
െകാടുJാൻ ക†ിAതലലാെത സZാനെമാ:ും ക†ിAു െകാടു/തുമിലല.
േകായി/?ുരാേനാടു േമൽ\റu7കാരം ക†ിAത് എ;െനേയാ ചാകയാർ
മന€ിലാJി. അതുെകാ8ും സZാനെമാ:ും ലഭിJാ—െകാ8ും ചാകയാർJു
വളെര കു¨ിതമു8ായി. എ2ിലും ചാകയാർ നിരുൽ„ാഹിയായി ഭവിJാെത ഈ
തിരുമന€ിെല തൃJ‹ിൽനി:ു സZാനം വാ;ുവാൻ സാധിJുേമാ എെ:ാ:ു
പരീ•ിAു േനാJണെമ:് നിpയിA് തിരുവനaപുര/ു നി:ു കനയാകുമാരിJു
േപായി. അവിെട ഒരു സംവൽസരഭജനം നട/ിയതിെq േശഷം വീ8ും
തിരുവനaപുര/ു വരികയും േകായി/?ുരാെന കാണുകയും
േകായി/?ുരാൻ വിവരം തിരുമന€റിയിJുകയും അേ\ാഴും പ•8ു
ദിവസെ/ കൂ/ു നട/ുവാൻ ക†നയു8ാവുകയും െചcു. കൂ/ു തുട;ി
നാല¢ു ദിവസമായി.ും വാJു േകൾJാൻ ഒരു ദിവസവും എഴു:dിയിലല.

അതിനാൽ െചറു4ിേJായി/?ുരാൻ, "എaാ ചാകയാരുെട വാJു േകൾJാൻ
ഇതുവെര എഴു:dിയിലലേലലാ. ഒരു ദിവസെമ2ിലും എഴു:dി േകൾേJ8താണ്"
എ:ു പറuു. അതുേക.ു തിരുമന€ുെകാ8് "കഴിuെകാലലം േക.താണേലലാ"
എ:ു ക†ിAു. അേ\ാൾ േകായി/?ുരാൻ "അതുെകാ8ു മതിയായിലല.
കഴിuെകാലലം ക†ിAതു ചാകയാരുെട വാJിനു മാധുരയമിലല എ:ാണേലലാ.
ഇെJാലലം അ;െനയലല. വാJിന് ഇതിലധികം മാധുരയമു8ാകാൻ
നിവൃ/ിയിലലാ/ നിലയിലായി.ു8്" എ:റിയിAു."എ:ാൽ നാെള/െ: ഒ:ു
േക.ുകളയാം" എ:ു ക†ിJുകയും െചcു.
പിേhറ ദിവസം എഴു:dി ചാകയാരുെട വാJു േക.ു വളെര സേaാഷിAു. ഉടെന
ഒ:ാം തര/ില ര8ു വീരശൃംഘല വരു/ി കൂ/ു കഴിuയുടെന ചാകയാെര
ക†ിAു വിളി\ിAു തൃൈJെകാ8ു തെ: ര8ു ക‹ിേsലിടുവിJുകയും "കൂ/ു
വളെര ന:ായി. ഇYയും മാധുരയമുd വാJു ചാകയാൻമാർ പറu് ഇതിനു മു?ു
േക.ി.ിലല. വളെര സേaാഷമായി" എ:ു ക†ിJുകയും െചcു. ആദയം
നിpയിAതുകൂടാെത ക†ന7കാരം പിെ: നാൽ\തു ദിവസെ/
കൂ/ുകൂടിയു8ായി. എലലാ ദിവസവും എഴു:dി വാJു േകൾJുകയും വളെര
സേaാഷമായി ക†ിJുകയും ഓണ\ുടവ െകാടു/യ•ുകയും െചcു.
അJാലം മുതൽ വലിയ പരിഷ ശ2രനാരാണയAാകയാർ എ:ുd 7സിUി
ഭൂേലാകെമലലാം നിറuു. "ഇ;െനെയാരു ചാകയാർ മു?ു8ായി.ുമിലല. ഇനി
ഉ8ാവുകയുമിലല" എ:ു സകല ജന;ളും ഒരു േപാെല 7ശംസിAുതുട;ുകയും
െചcു. അതു വാRവമായിരു:ു. വാJിന് മാധുരയാദി ഷൾഗുണ;ളുെട തികAിൽ
ഇതുേപാെലയു8ായി.് ഒരു ചാകയാർ അതിനുമു?ും അതിൽ
പിെ:യുമു8ായി.ിെലല:ുതെ:യാണ് േകൾവി.
ഇYയുമായേ\ാേഴJും വിദവാൻമാർJ് ഉ8ാകാ/വയും
ഉ8ാകരുതാ/വയുമായ ചില ദുർഗുണ;ൾ ആ ചാകയാർJു8ായി/ീർ:ു.
അവ മെhറാ:ുമലല. അഹംഭാവം, പരപു‡ം, ദുരാOഹം ഇതയാദികളാണ്. അതിനാൽ
സാമാനയJാരു പറuാലും വിളിAാലും അയാൾ എ;ും േപാകാെതയും കൂ/ു
കഴിJാെതയുമായി. വലിയ രാജാJൻമാേരാ 7ഭുJൻമാേരാ അലലാെത വലലവരും
വിളിAാൽ വAിട/ുെമാെJേ\ായി കൂ/ു കഴിJു:തു കുറAിലാെണ:ാണ്
അയാൾJു 7ധാനമായി.ു8ായ ഒരു വിചാരം.
ഇ;െനയിരിJുേ?ാൾ മുറജപ/ിനു േപാകാനായി വാUയാsാർ, ൈവദികsാർ,
വലിയ വലിയ ആടsയsാർ മുതലായി അസംഖയം ”ാ•ണX®sാർ ഒരു ദിവസം
അ?ല\ുഴ വ:ു േചർ:ു. ശ2രനാരായണAാകയാരുെട വാJു വളെര

േകമമാെണ:ും മhറും ഓേരാരു/ർ RുതിJു:തലലാെത ആ ചാകയാരുെട വാJ്
അവരാരും േക.ി.ു8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ അ?ല\ുഴെയ/ുേ?ാൾ അെതാ:ു
േകൾJണെമ:ു തീർAെ\ടു/ിെJാ8ാണ് അവിെട വ:ു േചർ:ത്.
േതാണിയിൽനി:് ഇറ;ിയ ഉടെന ചാകയാെരJ8ു കൂ/ിെq കാരയം ഏർ\ാടു
െചcി.ുേവണം മhറുd കാരയ;െളാെJ എ:ു നിpയിA് ഒ.ുവളെര ന?ൂരിമാർ
ചാകയാരുെട മഠ/ിെല/ി. ചാകയാർ അവെര യേഥാചിതം ആസനസൽJാരം
െചcിരു/ീ.് അവർ അവിെട െച:തിെq കാരണം േചാദിAു. ന?ൂരിമാർ അവരുെട
ആOഹെ/ ചാകയാെര അറിയിAു. അേ\ാൾ ചാകയാർ "ഇ:് എനിJു നലല
സുഖമിലലാ/ ദിവസമാണ് . നാെളേയാ മേhറാ ആവാം" എ:ു പറuു.
ന?ൂരിമാർ: ചാകയാർ ഇ;െന മടി പറയരുത്. ഞ;ളിത് ആOഹിAു തുട;ീ.ു
വളെര നാളായി. ഏെത2ിലും മുറജപ/ിന് ഇേ;ാ.ു വരണമേലലാ. അേ\ാൾ ഇതും
സാധിAുെകാdാെമ:ു ഞ;ൾ ഉറ\ായി വിശവസിAുംെകാ8ാണ് വ:ത്. അത്
ചാകയാർ സാധി\ിJണം.അെലല2ിൽ ഞ;ൾJ് വളെര വയസനവും
ഇ‡ാഭംഗവുമു8ാകും. ഞ;ൾJു ഒരു ^ല/് ഒരു േനര/ിലധികം
താമസിJാവു:തലല. ചാകയാരുെട വാJു േകൾJാനുd
ആOഹാധികയംെകാ8ാണ് അ/ാഴ/ിനുകൂടി ഇവിെട താമസിJാെമ:ു വAത്.
അ/ാഴം കഴിuാലുടെന േപാകാെതയിരിJാൻ ഞ;ൾJു നിവൃ/ിയിലല.
ചാകയാർ: ഇ:് എ;െനയായാലും സാധിJയിലല. നാെളയാെണ2ിൽ വലലതുമാവെ..
7യാസമായി.ാണിരിJു:ത്. എനിJു തീെര സുഖമിലല. ഒരു ജലേദാഷ‡ായേയാ
ഒAയടേ\ാ ഏതാെ8ാെJയു8്.
ന?ൂരിമാർ: അെതaാെJയായാലും കൂ/ി:ു േവണം. അതിനു ചാകയാരു
യാെതാരു ഒഴികഴിവും പറയരുത്. ഇവിെട വ:ി.ു ചാകയാരുെട വാJു േകൾJാെത
േപാകു:തു ഞ;ൾJു വലിയ സ2ടമാണ്. പണം എY േവണെമ2ിലും തരാൻ
ഞ;ൾ ത‹ാറാണ്.
ചാകയാർ: പണ/ിെq കാരയം വിചാരിAി.ു മhറുമലല. എനിJി:ു
നിവൃ/ിയിലലാuി.ാണ്.
ന?ൂരിമാർ: അേ‹ാ! ചാകയാര;െന പറയരുത്. ഞ;ൾ പലർകൂടി
അേപ•ിJു:താണ്. വാUയാsാരും ൈവദികsാരും േവെറ പല േയാഗയsാരും
വ:ി.ു8്. അവർെJാെJ ചാകയാരുെട വാJു േക.ാൽ െകാdാെമ:ു വളെര
േമാഹമു8്. അതിനാൽ ചാകയാർ ഞ;ളുെട അേപ•െയ ഉേപ•ിJരുത്.
ചാകയാർ: ഇെതാരു നാശമായി.ു തീർ:േലലാ. എaു പറuാലും
ഒഴിAുേപാവുകയിെലല:ുവAാെല;െനയാണ്? ഇെ:നിJു 7യാസമാെണ:ു

പറuിേലല? വലലവരും വ:ു പറuുലുടെന കൂ/ു കഴിJാൻ ഇവിെട ത‹ാറിലല.
എെq വാJു േകൾJണെമ:ുdവർ എെq സൗകരയംകൂടി േനാJണം. ഇനി
ഇJാരയെ/\hറി എേ:ാെടാ:ും പറേയ8. ഞാനതിനു ത‹ാറായിലല.
േവണെമ2ിൽ നി;ൾ മടJ/ിലിതിേല വ:ാൽ സകൗരയമുെ82ിൽ അ:ാവാം.
ചാകയാർ ഇ7കാരം തീർAയാJി പറuേ\ാൾ ശുUാWാJളായ ആ
”ാ•ണX®ർJു സഹിJവ‹ാെതക8ുd വയസനവും ഇ‡ാഭംഗവും
ഉ8ാെയ:ുdതു പറേയ8തിലലേലലാ. അവെരലലാവരും വലിയ ആഡയsാരും
ജsികളുമായിരു:ു. അവെരെa2ിലും ആേരാെട2ിലും പറuാൽ
സZതിJുകയലലാെത ആരും പതിവിലല. ഇ;െന ഒരനുഭവം അവർJ്
ഇദം7ഥമമായി.ായിരു:ു. ആേരാെട2ിലും എെa2ിലും പറയണെമ2ിൽ
ആളയAുവരു/ി\റയുകയലലാെത അവർ മെhറാരാളിരിJു:ിട/ു െച:് ഒരു
കാരയം പറയുകതെ: പതിവിലല. ചാകയാരുെട വാJു േകൾJാനുd ആOഹാധികയം
നിമി/ം അവർ സവാഭിമാനെമലലാം വി.് ആ ചാകയാരുെട ഇരി\ിട/ുെച:് വളെര
താ¤മേയാടുകൂടി പല വിധ/ിൽ അേപ•ിAി.ും അയാൾ അതിെന
ൈകെJാdാെതയിരു:തിൽ അവർJു വളെര വയസനമു8ായത് ഒര§ുതമലല.
ചാകയാരുെട ധിJാരവചനം േക.ി.് അവർJു വയസനം മാYമലല, കുേറെ“
േകാപവുമു8ായി. അവരിൽ വേയാവൃUനും തേപാവൃUനുമായ ഒരു ന?ൂരി
വയസനേ/ാടുകൂടി "ഞ;ൾ ഇേ;ാ.ു മട;ിവരുേ?ാളലലാെത തരമാവുകയിലല
അേലല? അതു തീർAതെ:യാേണാ?" എ:ു വീ8ും േചാദിAു. "തീർAതെ:" എ:ു
ചാകയാർ മറുപടി പറuു. അേ\ാൾ ആ ന?ൂരി ഞ;ൾ "തിരിെയ വരുേ?ാേഴ•ും
നിനJു പറയാൻ വ‹ാെതയായിേ\ാെയ2ിേലാ?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു/രം
പറയാനായി ചാകയാർ "എ" എെ:ാര•രം മാYം പറuു. അേ\ാേഴ•ും നാവു
തളർ:ു േപായതിനാൽ ഒ:ും പറയാൻ വ‹ാെതയായിേ\ായി. ന?ൂരിമാർ
കുളിയും ഊണും കഴിAു തിരുവനaപുരേ/Jു േപായി. ചാകയാർ ഒ:ും
സംസാരിJാൻ വ‹ാെത േകവലം മൂകെനേ\ാെല പിെ:യും വളെരJാലം
ജീവിAിരു:ു. പpാ/ാപമനുഭവിAതിെq േശഷം ചരമഗതിെയ 7ാപിJുകയും
െചcു.

കുറി\ുകൾ
1.^ 7സംഗം

ഐതിഹയമാല/നാേലJാ.ു പിdമാർ
നാേലJാ.ു കുടുംബJാർ ഒ:ാംതരം ൈശവ\ിdമാരാണ്. ഇവരുെട
പൂർവകുടുംബം പാ8ിയിൽ "നാ2ുേനരി"Jു സമീപം "വിജയനാരായണപുരം" എ:
^ല/ായിരു:ു. എ:ാലിേ\ാൾ അത് തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവലലാ•ു സമീപം
"കു.േ?രൂർ" എ: േദശ/ാണ്. ആ കുടുംബJാർ പലതുെകാ8ും
േയാഗയsാരായിരു:ു. ഇേ\ാഴും അ;െനതെ:. അവർ സതയവാsാരും പഠി\ും
കാരയേശഷിയുമുdവരും കണJുവിഷയ/ിൽ അതിസമർഥsാരുമായിരു:ു. ആ
കുടുംബം വളെര നാളായി.ു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാJsാരുെട 7േതയക
കരുണ•ു പാYീഭവിAുെകാ8ാണ് വർ/ിJു:ത്. ഇ7കാരം X®വും
7സിUവുമായ ആ കുടുംബ/ിൽ മുൻപു8ായിരു: മൂ:ു മഹാsാെര\hറിയാണ്
ഇവിെട പറയാൻ ഭാവിJു:ത്.
1. േയാഗീശവരൻ
േയാഗീശവരെq ജനനം െകാലലം 719-ആമാ8ു വിജയനാരായണപുരം എ:
^ല/ുതെ:യായിരു:ു. അേbഹം സാമാനയവിദയാഭയാസാനaരം േയാഗശാ£ം
പരീ•ിAും wേമണ ഒരു മഹാേയാഗിയായി/ീർ:ു. അതിനിട•് അേbഹം ര8ു
വിവാഹം െച‹ുകയും ചില സaാന;ളു8ാവുകയും െചcു.
ആ േയാഗി ഒരിJൽ തിരുവനaപുര/ു വരികയും മഹാരാജാവിെന മുഖം
കാണിJുകയും അവിടു:ു േയാഗിെയ യഥാേയാഗയം സൽJരിJുകയും 7േതയകം
^ലം ക†ിAു െകാടു/ു താമസി\ിJുകയും െചcു. മുഖംകാണിA സമയം
7സംഗവശാൽ "േയാഗിJു ഭ•ണെമaാണ് പതിവ്" എ:ുകൂടി ക†ിAു േചാദിAു.
"പാലും പഴവും മാYേമ പതിവുdൂ" എ:ു േയാഗി തിരുമന€റിയിJുകയും േയാഗി
താമസിJു: ^ല/് ആവശയമുd പാലും പഴവും െകാ8ുെച:ു
െകാടുJു:തിനു ക†ിAു ച.ം െക.ുകയും െചcു. ക†ന7കാരം ഒരാൾ മൂ:ിട;ഴി
പാലും മു\തു പഴവും േയാഗി താമസിAിരു: ^ല/ു െകാ8ുെച:ു
െകാടു/ു. ഒരാൾJ് ഇYയും പാലും പഴവും േവ8ിവരികയിെലല:ും എ2ിലും
ധാരാളം െകാടുJണെമ:ുമാണേലലാ ക†ന,അതുെകാ8് ഇYയും ഇരിJെ. എ:ു
വിചാരിAി.ാണ് ആ മനുഷയൻ ഇYയും പാലും പഴവും െകാ8ുെച:ത്. അതുക8്
േയാഗി "എY പാലു8്?" എ:ു േചാദിAു . അതു െകാ8ുെച: ആൾ
"മൂ:ിട;ഴിയു8്" എ:ു പറuു. അതു േക.് േയാഗി "മൂ:ിട;ഴി പാൽ എെq
ആസന/ിെലാഴിJാൻ തികയുകയിലലേലലാ" എ:ു പു‡രസേ/ാടൂകൂടി പറuു.

മേhറയാൾ അതിനു/രമായി ഒ:ും മി8ാെത േപാവുകയും െചcു.
േമ†റu 7കാരം േയാഗി പറu വിവരം എ;െനേയാ മഹാരാജാവു
ക†ിAറിuു. പിേhറദിവസവും േയാഗി െകാ.ാര/ിൽ െചലലണെമ:ു
ക†ിAിരു:തിനാൽ േയാഗി െചലലു:തിനു മു?ായി മു\തു പറ പാലും മൂവായിരം
പഴവും ക†ിAു െകാ.ാര/ിൽ വരു/ി വAു. േയാഗി െച:ു മുഖം കാണിAേ\ാൾ
"ആസന/ിൽകൂടി പാൽ കുടിJാറുേ8ാ?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. േയാഗി
അതിനു മറുപടിയായി "ആവശയെ\.ാൽ അതുമാവാം" എ:ു ക†ിJുകയും ഒരു
വലിയ വാർ\ിനക/ു മു\തു പറ പാലും അതിനടുJൽ മൂവായിരം പഴവും
അവിെട ഹാജരാJിAു െകാടുJുകയും െചcു. ഉടെന േയാഗി ആ
വാർ\ിലിറ;ിയിരു:ു ൈക നീ.ി. േയാഗിയുെട കൂെടയു8ായിരു: ശിഷയsാർ
പഴം െതാലി കളuു ക‹ിൽ െകാടു/ുെകാ8ിരു:ു. േയാഗി അതുവാ;ി
ഭ•ിAുതുട;ുകയും െചcു. കുറAുസമയം കഴിuേ\ാൾ ആ പഴം മുഴുവനും
തി:ുതീർ:ു. അേ\ാേഴJും പാലും മുഴുവൻ േയാഗിയുെട അക/ായി.
അതുക8് മഹാരാജാവ് ഏhറവും വിŸയേ/ാടുകൂടി "ഇേbഹം േകവലം ഒരു
േയാഗിയലല; ഒരു േയാഗീശവരൻ തെ:യാണ്" എ:ു ക†ിAു. അ:ുമുതൽ
അേbഹെ/ എലലാവരും േയാഗീശവരൻ എ:ു പറuു തുട;ുകയും െചcു.
േയാഗീശവരൻ തിരുവനaപുര/ു താമസിAിരു: കാല/ു 7തിദിനം രാവിെല
കരമനയാhറിൽേ\ായി കുളിJുകയും കുടൽ പുറ/ിറJി കഴുകി
ശുUീകരിJുകയും െമതിയടിയി.ുെകാ8ു െവd/ിെq മീെത നടJുകയും മhറും
െചcിരു:തായി േകൾവിയു8്. എലലാം െകാ8ും അേbഹം ദിവയനായ ഒരു
േയാഗീശവരനായിരു:ുെവ:ുdതിനു സംശയമിലല.
േയാഗീശവരൻ ശുചീ¾/ും മരുതവാൻ മലയിലുമായി വളെരJാലം താമസിAി.ു8്.
അ;െന പല ^ല;ളിൽ സ¢രിAും പലതും ക8ും േക.ും അനുഭവിAും
മന€ിനു നലല തൃÅി വരികയാൽ ഒടുJം അേbഹം േകവലം വിരzനായി/ീർ:ു.
േയാഗീശവരനായിരു: അേbഹ/ിനു േരാഗപീഡേയാ വർഷതാപാദികളിൽ
ദു€ഹതവേമാ ഉ8ായിരു:ിെലല:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ. എ2ിലും
ഭൂേലാകവാസ/ിൽ തൃÅി വരികയാൽ ഒടുJം േദഹെ/ ഉേപ•ിAുകളയാെമ:ു
നിpയിAു. ഇ7കാരമുd േയാഗീശവരsാർJു മരണം സവായ/മാണേലലാ. അവർJ്
എYകാലം േവണെമ2ിലും ജീവിAിരിJു:തിനും യാെതാരു 7യാസവുമിലല.
േകരളഭൂമി പരശുരാമനാൽ ”ാ•ണർJായിെJാ8ു ദാനം
െച‹െ\.ി.ുdതാകയാൽ അവിെടെവAുd േദഹവിേയാഗം വിഹിതമെലല:ു
നിpയിA് അേbഹം പാ8ിയിൽ "കരി2ുളം" എ: ^ലേ/J് േപായി.

അവിെടെവA് അേbഹം 936-ആമാ8ു തുലാമാസ/ിൽ 217-ആമെ/ വയ€ിൽ ഒരു
ദിവസം പതിവുേപാെല ശിവപൂജ കഴിJുകയും അതിെq അവസാന/ിൽ
സമാധിയിലിരു:ുെകാ8് ആWാവിെന പരമാWാവി2ൽ ലയി\ിJുകയും െചcു.
േയാഗീശവരൻ കരി2ുള/ു സമാധിയിലിരു: ^ല/് അേbഹ/ിെq വംശജർ
ഒര?ലം പണിയിA് അേbഹ/ിെq ഒരു വിOഹം 7തി®ിJുകയും അവിെട
വിളJുെവ\്, പൂജ മുതലായവ നട/ു:തിനു േവ8ു: ഏർ\ാടുകൾ
െച‹ുകയും െചcു. നാേലJാ.ു കുടുംബJാർ ഇേ\ാഴും ചില സമയ;ളിൽ
അവിെടേ\ാവുകയും പൂജാദികൾ നട/ി വ˜ിAുേപാരുകയും െചcുവരു:ു8്.
2. േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd
സാ•ാൽ േയാഗീശവരെq 7ഥമഭാരയയിൽ അേbഹ/ിനു8ായ 7ഥമപുYെന
"േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd" എ:ാണ് സാധാരണയായി പറuു വ:ിരു:ത്. ചിലർ
അേbഹ/ിെന "വരരാമേയാഗി" എ:ും പറuുവ:ിരു:ു. അേbഹ/ിെq
ജs^ലവും വിജയനാരായണ പുരംതെ:യായിരു:ു. അേbഹം ജനിAതു െകാലലം
900)മാ8ായിരു:ു.
േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd ഒരു തമിഴ് പ¡ിതനും തമിഴു കവിയുമായിരു:ു.
അേbഹം തമിഴിൽ അേനകം കൃതികളു8ാJീ.ു8്. അവെയലലാം എഴുതീ.ുd
താളിേയാലOP;ൾ നാേലJാ.ുഗൃഹ/ിൽ ഇേ\ാഴുമിരിJു:ു8്.
േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd അേbഹ/ിെq അ‡േനാടുകൂടി െചറു\/ിൽ/െ:
േകരള/ിൽ വ:ുേചർ:ു. ചില സർJാരുേദയാഗ^sാരുെട പരിചയവും
മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല കാരുണയവും സിUിJാനിടയായതുെകാ8്
അേbഹ/ിനു െചറു\/ിൽ/െ: സർJാർ ജീവനം ലഭിJു:തിനും
സംഗതിയായി. അേbഹ/ിനു ആദയം ലഭിAതു മാേവലിJര, തിരുവലലാ മുതലായ
^ല;ളിൽ േദവസവം കണെJഴു/ാണ്. അതിൽനി:ു കയhറം കി.ിJി.ി ഒടുJം
അേbഹ/ിനു വലിയ േമെലഴു/ുേദയാഗം ലഭിAു.
േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd വലിയ േമെലഴു/ുപിdയായിരു: കാല/ു കു.േ?രൂർ
നാേലJാ.ു നായർ അനയം നിൽJുകയും ആ നായരുെട സകലസവ/ുJളും
ഇേbഹ/ിനു ഇനാമായി ക†ിAു െകാടുJുകയും െചcു. പിെ: േയാഗീശവരൻ
രാമൻപിd ആ നായരുെട വീടിരു: ^ല/് പുതുതായി ഒരു ഭവനം
പണിയിJുകയും സവേദശമായ വിജയനാരായണപുര/ുനി:് "ഉമയാൾ പാർവതി"
എെ:ാരു സവജാതി£ീെയ വിവാഹം െചc് അവിെട െകാ8ുവരികയും െചcു.
ഇ7കാരമാണ് അവർJ് മലയാള/ിൽ ഒരു കുടുംബമു8ാവുകയും അവർ
നാേലJാ.ുപിdമാരായി/ീരുകയും െചcത്.

വിവാഹം െചcതിെq േശഷം വളെരJാലേ/Jു േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd•ു
സaാന;ളു8ാകാെതയിരു:ു. ഭാരയ•ു കൂെടJൂെട ഗർഭമു8ാവുകയും അതു
നാലുമ¢ും മാസമാകുേ?ാൾ അലസിേ\ാവുകയുമാണ് െചcിരു:ത്. അതി:ായി
ചില ചികി„കൾ െചcി.ും ഒരു ഫലവും കാണാ—യാൽ അതിെq
കാരണമറിയു:തിനായി േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd പാഴൂർ പടി\ുരയിൽ േപായി
7 ം െവ\ിAുേനാJിJുകയും ആ £ീയുെട േദഹ/ിൽ ഒരു ഗkർവൻ
ബാധിAി.ുെ8:ും ആ ഗkർവെq ഉപ›വം നിമി/മാണ്
ഗർഭമലസിേ\ാകു:െത:ും, ആ ഗkർവെന ഒഴിAാലലലാെത
സaാനമു8ാവുകയിെലല:ും 7 വിധിയു8ാവുകയും െചcു. അതിനാൽ
അേbഹം ചില മ•വാദികെള വരു/ി മ•വാദ;ൾ െച‹ിAു. ആരു വിചാരിAി.ും
ആ ഗkർവെന ഒഴിJാൻ കഴിuിലല. അJാല/ു െച;:ൂർ
"േതവലേ“രി/ാൻ" എെ:ാരു വലിയ മ•വാദിയു8ായിരു:ു. ഒടുJം
േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd ആ മ•വാദി വരു:തിനാളയAു. "ര8ുദിവസം കഴിu്
വരാ"െമ:ു േതവലേ“രി/ാൻ മറുപടി പറuയ•ുകയും െചcു.
പറuിരു: ദിവസം െവളു\ാൻകാല/ു േതവലേ“രി/ാൻ െച;:ൂരു നി:ു
പുറെ\.ു. കു.േ?രൂർ സമീപമായേ\ാൾ േനരം െവളു/ു. അ:ുരാവിെല കുളിയും
ചില ജപ;ളുെമാെJ പതിവു8ായിരു:തിനാൽ വഴിJു ക8തായ
ഒര?ലJുള/ിലിറ;ി അേbഹം കുളിJുകയും അേ\ാേഴJും കുേറെ“
ഇളെവയിലും വ:ുതുട;ുകയാൽ ര8ാംമു8ു െകൗപീനമായി ഉടു/ുെകാ8ു
െകൗപീനവും ഒ:ാം മു8ും നനAു പിഴിuു കുള\ുരയുെട മുകളിൽ വിരിAി.്
അേbഹം കുള\ുരയിലിരു:് ജപം തുട;ുകയും െചcു. ആ ^ല/് ഒരു വലിയ
കാവുംകൂ.വും അവിെട അസംഖയം കുര;sാരുമു 8ായിരു:ു. മ•വാദി
ക4ുമടAു മൂJും പിടിAു ജപിAുെകാ8ിരു: സമയം ഒരു വാനരനിറ;ി വ:്
അേbഹ/ിെq െകൗപീനെമടു/ു െകാ8ുേപായി. ജപം കഴിuു യാYയായി
േനാJിയേ\ാൾ െകൗപീനം ഇ.ിരു: ^ല/ു ക8ിലല. അെതാരു
വാനരെനടു/ുെകാ8ു ഒരു വലിയ മര/ിെq അOഭാഗ/ു െച:ിരിJു:തായി
ക8ു. "എടാ! േ›ാഹികെള, നി;െളെ:\hറിAുേവാ? എ:ാൽ ഞാൻ നി;െളയും
ഒ:ു പhറിJാെത വിടുകയിലല" എ:ു പറuി.് താൻ ഒരു മ•ം ജപിA് ആ
വാനര/ാsാെരെയലലം മന€ുെകാ8് ആകർഷിAുെകാ8് മു8ുെമടു/ു
യാYയായി. ആകർഷണശzിെകാ8ു വാനര/ാsാെരലലാം തെq പി:ാെല കൂടി.
അതിൽ ഒരു വാനര/ാെq ക‹ിൽ ആ െകൗപീനവുമു8ായിരു:ു. അ;െന
അേbഹം നാേലJാ.ിെല/ി. അേbഹെ/ ക8യുടെന േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd
ആസനസൽJാരം െചcിരു/ി കുശല7 ം െചcു. അേ\ാേഴJ്കും

വാനര/ാsാെരെJാ8ു നാേലJാ.ുമുhറം നിറuു. അതു ക8ി.് േയാഗീശവരൻ
രാമൻപിd "ഇെതെaാരു വിദയയാണ്? ഈ കുര;sാെരെയാെJകൂെടെJാ8ു
വ:ിരിJു:െതaിനാണ്?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി താൻ "ഈ
കdsാർ നZുെട െകൗപീനം േമാ‘ിAു. അതിനാൽ അവെര ഞാൻ ബkിAു
െകാ8ുേപാരികയാണു െചcത്. എെ: ബുUിമു.ിJാൻ േനാJിയതിന് അവരും
കുറAു ബുUിമു.െ." എ:ു പറuു. അേ\ാൾ വലിയ േമെലഴു/ുപിd "ഐഃ
സാധുJൾ; അവെര വി.യേAJണം" എ:ു പറuു. ഉടെന താൻ ഒരു മ•ം
ജപിAു മന€ുെകാ8് ഉAാടനം െചcി.്, "ആ െകൗപീനം അവിെട ഇ.ീ.ു േപാകുവിൻ"
എ:ു പറuു. അ7കാരം ആ കുര;sാെരലലാം േപാവുകയും െചcു.
ഇതു ക8് േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd വളെര വിŸയിJുകയും േതവലേ“രി/ാൻ
ഒ.ും ചിലലറJാരനെലല:ു തീർAെ\ടു/ുകയും െചcുെവ2ിലും ഒ:ുകൂടി
പരീ•ിJണെമ:ു നിpയിAുെകാ8്, "നി;ൾ, ഇവിെട വരു:തിനു ഞാൻ
ആവശയെ\.തിെq കാരണം മന€ിലായിJാണുമേലലാ. ഞാനേനകം
മ•വാദികെളയും ൈവദയsാെരയും ഇവിെട വരു/ുകയും അവർ പഠിAെതലലാം
7േയാഗിAുേനാJുകയും െചcു. അതുെകാ8് എനിJു ഒ.ുവളെര പണം
െചലവായതലലാെത മെhറാരു ഫലവുമു8ായിലല. ഇനി നി;െളെJാ8ുകൂടി
കഴിയു:െതാെJ െച‹ിAുേനാJുകയും അതുെകാ8ും ഫലം ഉ8ാകാ/പ•ം
ഈ Xമവും ആOഹവും േവെ8:ു വ•ുകയും െച‹ണെമ:ാണ് ഞാൻ
വിചാരിJു:ത്. എനിJ് വയ€് ഏകേദശം അറുപേതാളമായിരിJു:ു. ഇനിയും
സaതി ഉ8ാകാ/പ•ം പിെ: അതിെനJുറിA് ആOഹിJണെമ:ിലലേലലാ. ഈ
പുരാതനവംശം എെq കാല/ു നശിAു എ:ു വരാെതയിരിJാനായി ഒരു
പുYസaാനെമ2ിലുമു8ായാൽെJാdാെമേ: എനിJാOഹമുdൂ. മരിAാൽ
േശഷwിയ (ഇYയും പറuേ\ാേഴJും േയാഗീശവരൻ രാമൻപിdയുെട ക4ു
ര8ും നിറu് അXുJൾ ധാരയായി ഒഴുകി/ുട;ി. അേbഹ/ിനു വാJുകൾ
പുറെ\ടാെതയുമായി. ഗംഭീരമാനസനും ൈധരയശാലിയുമായിരു: അേbഹ/ിെq
പാരവശയം ക8് അവിെട കൂടിയിരു:വെരലലാം കരuുേപായി. മ•വാദിയുെട
ക4ിലും െവdം നിറuു. അേbഹം ഒരു വിധം മന€ിെന സമാധാനെ\ടു/ി
ഉറ\ിAുെകാ8് പിെ:യും പറuു തുട;ി) െചയ്വാൻ
ആരുമിലലാെതയിരിJു:തു ക‘മാണേലലാ. "അപുYസയ കുേതാ മുzി?"
എ:ാണേലലാ മഹദവചനം. അതിനാൽ എെq ആOഹസിUിJായി നി;ൾ
േവ8ു:തിെന മന€ിരു/ി െച‹ണം. ഈ ഗkർവൻ ഒഴിuുേപായാൽ
സaാനമു8ാകുെമ:ാണ് 7 വശാൽ ക8ിരിJു:ത്. അതിനാൽ
അതിനായി.ാണ് നി;ൾ 7ധാനമായി േനാേJ8ത്. എനിJ് എെq

അനുഭവംെകാ8് മ•വാദികെളJുറിA് ആക\ാെട വിശവാസം വളെര
കുറവായിരിJു:ു. എ:ാൽ നി;െളJുറിA് അ;െന േതാ:ു:ിലല. നി;ൾ
വിചാരിAാൽ ഈ ഗkർവെന ഒഴിAുവിടാൻ കഴിയുെമ:ുതെ:യാണ് എെq
വിശവാസം. എ2ിലും എെq മന€ിനു കുറAുകൂടി ഉറ\ുവരാനായി നി;ൾ ആദയേമ
ഒരു കാരയം െച‹ണം. എെa:ാൽ (ചൂ8ിJാണിAുെകാ8്) ഇതാ ഈ
െതാഴു/ിെq (ക:ുകാലിJൂടിെq) പുറ/ു പടർ:ു കിടJു: മ/വdി
ആകർഷിAു താെഴയിറJുകയും ഉAാടനം െചcു പൂർവ^ിതിയിലാJുകയും
െച‹ണം. പിെ: നZുെട 7കൃതകാരയ/ിനു വ.ംകൂേ.8െതെaലലാെമ:ു
പറuാൽ എലലാം ഞാൻ ത‹ാറാJിAു തരുകയും െച‹ാം" എ:ു പറuു. അതു
േക.ു േതവലേ“രി/ാൻ "ഗുരുകടാ•വും പരേദവതമാരുെട കാരുണയവും െകാ8്
ഈ ഗkർവെq ഉപ›വം ഒഴിJാെമ:ുതെ:യാണ് എെq വിശവാസം. നി;ളുെട
കുടുംബം അY സുകൃതം •യിAതെലല:ാണ് േകൾവിെകാ8് ഞാൻ
അറിuി.ുdത്. അതുെകാ8ും അവിടുെ/ ഭാഗയംെകാ8ും അവിേടJു
സaതിയു8ാകുെമ:ുതെ: ഞാൻ വിശവസിJു:ു. എെq േപരിൽ അവിേടJു
വിശവാസം ഉ8ാകു:തിനായി അവിടു:ു ആവശയെ\. 7കാരം ഇേ\ാൾ/െ:
കാണിAു േബാധയെ\ടു/ാം. പിെ: ഗkർവെന ഒഴിവാJു:തിനു വിേശഷി
െAാ:ും വ.ം കൂേ.8തായി.ിലല. അRമിA് ഏഴര നാഴിക രാYിയാകു:തുവെര
•മിJുക മാYം െചcാൽ മതി. പിെ: േവ8െതാെJ അേ\ാൾ ഞാൻപറയാം"
എ:ു പറയുകയും െതാഴു/ിെq മുകളിൽ നിറAു കായും പൂവുമായി
പടർ:ുകിട:ിരു: മ/വdിെയ ഒരു മ•ം ജപിAു മന€ുേകാ8് ആകർഷിAു
താെഴയിറJുകയും െചcു. അതുക8്, അ§ുതപരവശനായ േയാഗീശവരൻ
രാമൻപിd "ഇ7കാരം െച‹ണെമ:ു ഞാൻപറuത് അവിടുെ/ േപരിൽ
എനിJ് അവിശവാസമു8ായി.ലല. ഈ അ§ുതകർമം കാണാനുd
ആOഹംെകാ8ും ഈവക വിദയകൾ കാണിJു:തിനു ശzsാരായ മാ•ികsാർ
ഇേ\ാഴും ചുരുJമാകയാലും പറuുേപായി എേ:യുdൂ" എ:ു പറuു. താൻ
മെhറാരു മ•ം ജപിAു മന€ുെകാ8ുതെ: ഉAാടനം െചc്
പൂർവ^ിതിയിലാJുകയും െചcു. ആ മ/വdിെയലലാം തലെപാJി,
ഇഴuുകയറി, യഥാപൂർവം െതാഴു/ിെq മുകളിൽ പടർ:ുകിട\ായതു
ക8േ\ാൾ േയാഗീശവരൻ രാമൻപിdയുെട മന€ിൽ വിŸയം
ശതഗുണീഭവിAുെവ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
അ:് അRമിA് ഏഴര നാഴിക കഴിuേ\ാൾ േതവലേ“രി/ാൻ
മ•വാദമാരംഭിAു. അേbഹം ഭŸംെകാ8് ഷൾേJാണമായി ഒരു ചwം വരA്,
അതിൽ ഉമയാൾ പാർവതിയZെയ ഇരു/ി ഭŸം ജപിA് അവരുെട

േദഹ/ിലി.ുെകാ8ിരു:ു. അേ\ാൾ താൻ, "ഈ േദഹ/ിേsൽ ആരാണ്
വ:ിരിJു:ത്? എaിനായി.ാണ് ഇവിെട വ:ുകൂടിയിരിJു:ത്? കൂടാൻ
കാരണെമaാണ്? എ:ുdെതലലാം പറയണം" എ:ു പറuു. ഉടെന £ീ
ഗkർവെq നിലയിൽ താെഴ വരു: 7കാരം പറuുതുട;ി:
ഞാനാരാെണ:ുdത് 7 വശാൽ നി;ളറിuി.ു8േലലാ. ഞാനീ £ീയുെട
െസൗ˜രയം ക8ു ബാധിAി.ുdതാണ്. ഈ £ീെയ ഉപ›വിJണെമ:ുd വിചാരം
എനിJു ലവേലശംേപാലുമിലല. ഞാൻ യാെതാരുപ›വവും െച‹ു:ുമിലല. എ:ാൽ
ഈ £ീ ഭർതൃസഹവാസം െച‹ു:ത് എനിJ് ഒ.ും സേaാഷകരമെലല:ലല,
മഹാവിേരാധവുമാണ്. അതിനാൽ ഈ പുരുഷനിൽനി:ു സaാനമു8ാകു:തിനു
ഞാൻ സZതിJുകയുമിലല. േവെറ യാെതാരുപ›വവും ഞാൻെച‹ു:ിലല.
െച—യുമിലല. ഈ £ീയുെട േദഹ/ിൽനി:് ഒഴിuുേപാകു: കാരയം എനിJു
വളെര സ2ടമായി.ുdതാണ്. അതിനാൽ ആ ഒരു കാരയം മാYം എേ:ാടു
നിർബkിJരുത്"
താൻ: ഇലല, അ;െന നിർബkമിലല. ഈ േദഹ/ിനുപ›വെമാ:ു മു8ാJരുത്.
ഇവിെട സaതിയു8ാവുകയും േവണം. അYമാYേമ ആOഹമുdൂ.
£ീ: ഞാനീ േദഹ/ിലുd കാലം സaതിയു8ാവുക അസാUയംതെ:യാണ്.
താൻ: എ:ാൽ ഒഴിuുേപാവുകതെ: േവണം.
£ീ: അതു സ2ടമാണ്.
താൻ: േപാകാതിരിJു:തു ഞ;ൾJും സ2ടമാണ്.
£ീ: എaുെച‹ാം! അതു നി;ൾ അനുഭവിJുകതെ: േവണം. എaായാലും
ഞാെനാഴിuുേപാവുകയിലല.
താൻ: േപായിെലല2ിൽ ഞാൺ അയ•ും. അതുകൂടാെത
ഒഴിuുെപാെ•ാdു:താണു നലലത.്
£ീ: എെ: ഒഴിAുവിടാെമേ:ാ? അതസാUയമാണ്. അ;ുതെ:
ഒഴിuുെപാെ•ാൾകയാണ് നലലത.് എ:ാൽ ഉd മാനം കളയാെതയിരിJാം.
ഇതുവെര എെ: ഒഴിവാJാൻ വ:വെരേ\ാെലയലല അെ;െ:നിJറിയാം.
അതുെകാ8ാണ് ഞാൻ പറയു:ത്. മു?ു വ:വെരലലാം വിചാരിAി.്
എെ:െJാ8് മി8ിJാൻ േപാലും കഴിuിലല. അ;ു കുറAു പഠി/മുdയാളും
മാനയനുമാണ്. എെ: ഉപ›വിJാൻ തുട;ുകയാെണ2ിൽ ഞാനെ;
അവമാനിAയ•ും.
ഇYയും പറu് ആ £ീ അവിെടനിെ:ണീhറു. ഉടെന താൻ മുൻകൂ.ി കരുതി

അടുJൽ വAിരു: കയെറടു/ുപിടിA് ഒരു മ•ം ജപിA് ഒരു െക.ുെക.ി. ഉടെന
ആ £ീ "അേ‹ാ!" എ:ു പറuു ൈക ര8ും കൂ.ി പിടിAു െക.ിയി.വിധം
േചർ/ുവAുെകാ8് അവിെട/െ: ഇരു:ു. £ീ എണീhറതു മ•വാദിയുെട
െചകി./് അടിJാനായിരു:ു. അതു മന€ിലാJിയി.് അേbഹം മ•ം ജപിAു
ബkിAതിനാലാണ് £ീ അവിെടയിരു:ത്. ബkനം കഴിuേ\ാൾ ആ £ീ•ു
ക‹ും കാലും ഇളJാനും ഇരു: ^ല/ുനി:് മാറിയിരിJാൻേപാലും
വ‹ാതായി.്, "അ;ു സാമാനയJാരനെലല:ു ഞാൻ സZതിJു:ു. ഞാന;േയാടു
മ„രിJണെമ:ു വിചാരിJു:ിലല. എെ: ബഹുമാനപൂർവം അയ•ണെമ:ു
മാYം ഞാനേപ•ിJു:ു. അ;െന അയ•ുകയാെണ2ിൽ സസേaാഷം
െപാെ•ാdാം" എ:ു പറuു.
താൻ: എ;െന േവണെമ2ിലും അവിടുെ/ ഇ‘ംേപാെല ബഹുമാനിAയ•ാൻ
ഇവിെട ത‹ാറാണ്. അവിടുെ/ ഉപ›വിJണെമ:് ഇവിെട ആർJും വിചാരമിലല.
േപാകു:തിനു എെaലലാമാണ് േവ8ത്?
£ീ: അതു ഞാൻപറയേണാ? അേ;•റിയാമേലലാ. അധികെമാ:ും േവ8.
സാധാരണനട\ുേപാെല മതി.
താൻ: ചുരുJ/ിലായാലും ഇ:ിനി തരമിലലേലലാ. അതിനാൽ ഒരവധി നിpയിAു
പറയണം.
£ീ: േപാവുക എ:ു തീർAെ\ടു/ിയ ^ിതിJ് എനിJിനി അധികം
താമസിJാൻ പാടിലല. നാെള/െ: എെ: അയ•ണം.
താൻ: അ;െനതെ:.
£ീ: എ:ാൾ ഇേ\ാൾ മാറി നിൽJെ..
ഇYയും പറuുകഴിuേ\ാൾ ആ £ീ അവിെട/െ: കിട:ു. കുറAുസമയം
കഴിuേ\ാൾ െവdം കുടിJണെമ:ു പറയുകയും െവdം കുടിAതിെq േശഷം
അവിെടനി:് എണീhറ് േപാവുകയും െചcു. പിെ:
സുഖേJെടാ:ുമു8ായിരു:ിലല.
പിേhറ ദിവസം ൈവകുേ:രമായേ\ാേഴJും അവിെട െതേJ/ളെമലലാം അടിAു
തളിAു െമഴുകി ശുUമാJുകയും െക.ി വിതാനിA് അല2രിJുകയും ഒരു പൂജ•ു
േവ8ു:വെയലലാെമാരുJുകയും ചൂട, സാÆാണി, അ‘ഗkം, കളഭം, കRൂരി
മുതലായ സുഗkവർഗ;ളും മാലകളും പനിനീർ മുതലായവയും ത‹ാറാJി
െവ•ുകയും െചcു. ഏകേദശം ഏഴര നാഴിക രാYിയായേ\ാൾ േതവലേ“രി/ാൻ
കുളിAു ശുUമായി വ:ു. അേbഹം അവിെട പWമി.ു വിളJുവA് ഗkർവന് ഒരു

പൂജ കഴിAു. പാൽ\ായസം, അ\ം, അട, അവിൽ, മലർ, പഴം, ഇള:ീർ
മുതലായവയായിരു:ു നിേവദയസാധന;ൾ. പൂജ കഴിu ഉടെന
തേലദിവസെ/േ\ാെല ഭŸംെകാ8ു ഷൾേകാണമായി ഒരു ചwം വരA് ഉമയാൽ
പാർവതിയZെയ അതിലിരു/ി. അ:ു ഭŸം ജപിAിടുകയും മhറും െചcിലല.
േതവലേ“രി/ാൻ കുറAു ച˜നവും പൂവും ക‹ിെലടു/് ആ പൂജ കഴിA
^ല/ുനി:ു ഗkർവെന ആവാഹിA് ആ £ീയുെട ശിര€ിേലJി.ു. ഉടെന
അവർ തുdി/ുട;ി. തുdുകെയ:ാൽ ഓടുകയും ചാടുകയുെമാ:ുമലല. ആദയം
േദഹം ആക\ാെട ഒ:ു വിറ•ും. പിെ: ഒരു െ7ൗഢനായ ഒരു പുരുഷെനേ\ാെല
കാലിേsൽ കാൽേകhറിയിരു:് സംസാരിAുതുട;ും. അലലാെത വിേശഷെമാ:ും
ഇലല. തുdി/ുട;ിയ ഉടെന കളഭം, പുªമാലയ;ൾ മുതലായവെയലലാെമടു/ു
േതവലേ“രി/ാൻ ആ £ീയുെട അടുJൽ െവAു. ഉടെന ആ £ീ "എെ: ഇ:െല
െക.ിയ െക.് ഇതുവെര അഴിAിലലേലലാ. പിെ: നി;ളുെട ഈ സൽJാരെ/
ഞാെന;െന സവീകരിJും?" എ:ു േചാദിAു. അതു േക.ു താൻ "അJാരയം ഞാൻ
തീെര അkാളിAുേപായി. എെq ഈ െതhറിെന അവിടു:ു കൃപാപൂർവം
•മിJണം" എ:ു പറuി.് ഒരു മ•ം ജപിA് ആ ബkമഴിAു. ഉടെന ആ £ീ ആ
കളഭെമടു/് േദഹ/ിെലലലാം പൂശുകയും മാലകളും പൂJളുെമടു/ു ചൂടുകയും
െചcു. അേ\ാേഴJും േതവലേ“രി/ാൻ കർ\ൂരം ക/ിJുകയും അ‘ഗkം
മുതലായവ ധൂപിJുകയും െചc് ആ ^ലം സുഗkസ?ൂർണമാJി/ീർ/ു.
ഉടെന ആ £ീ പറuുതുട;ി:
വളെര സേaാഷമായി. ഞാൻഇേ\ാൾ/െ: യാYയായിരിJു:ു. ഇനി ഒരു
കാല/ും ഈ £ീെയെയ:ലല, ഈ കുടുംബ/ിലാെരയും തെ: ഞാൻ
ബാധിJു:തലല, സതയം. എ:ാൽ ഇYയും കാലം ഞാൻ ഈ £ീയുെട
േദഹെ/യും ഈ കുടുംബJാെരയും ആXയിAു താമസിAിരു: ^ിതിJ്
ഇവർെJാരു സഹായവും െച‹ാെത േപാകു:തു യുzമലലേലലാ. അതിനാൽ
സേaാഷസേമതം അനുOഹിAിരിJു:ു. അടു/ ആ8ിൽ ഈ മാസ/ിൽ ഈ
തീയതിയിൽ/െ: ഈ £ീ 7സവിA് ഒരു പുരുഷ സaാനമു8ാകും. ആ
പുരുഷൻ 7സിUനും േയാഗയനുമായി/ീരുകയും െച‹ും. എ:ു മാYമലല, ഈ
കുടുംബ/ിൽ േകവലം മൂഢsാരും അേയാഗയsാരുമായി ആരും ഒരു
കാല/ുമു8ാവിലല. ഇനിെയാരു മൂ:ു തലമുറ കഴിയു:തുവെരയുdവർJു
7േതയക േയാഗയതകളുമു8ായിരിJുകയും െച‹ും. എെq ഈ അനുOഹ/ിനു
യാെതാരു വയതയാസവും വരു:തലല. എ:ാൽ എെ: ഇ7കാരം ഇവിെടനി:്
ഇറJി വിടു:തിനാൽ എJാല/ും ഈ കുടുംബ/ിൽ പുരുഷസaാനം
കുറവായിരിJുകയും െച‹ും."

ഇ7കാരം പറu് ആ ഗkർവൻ ഒഴിuുേപാവുകയും ഉമയാൾ പാർവതിയZ
സവ^തെയ 7ാപിJുകയും െചcു. േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd വലിയ
േമെലഴു/ുപിdയേbഹ/ിനു8ായ സേaാഷവും വിŸയവും
േതവലേ“രി/ാെq േപരിലു8ായ വിശവാസ ബഹുമാന;ളും
സീമാതീത;ളായിരു:ുെവ:തു പറേയ8തിലലേലലാ. ആ മാ•ിക X®െന
അേbഹം സൽJാരവചന;ൾെകാ8ും പലവിധ സZാന;ൾെകാ8ും മhറും
സേaാഷി\ിAയAു. ഗkർവൻ പറuതുേപാെല അധികം താമസിയാെത ഉമയാൾ
പാർവതിയZ ഗർഭം ധരിJുകയും അടു/യാ8ിൽ ആ ദിവസം തെ: ആ £ീ
7സവിA് ഒരു പുരുഷ7ജ ഉ8ാവുകയും െചcു.
ഇ7കാരം േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd•് ഉമയാൾ പാർവതിയZയിലു8ായ
ഏകപുYനാണ് "ബാലരാമൻ പിd സÆതി\ിd" എ:ു 7സിUനായി/ീർ:ത്.
ബാലരാമൻപിd ജനിAത് 960-ആമാ8് കു.േ?രൂർ നാേലJാ.ു
കുടുംബ/ിൽ/െ:യാണ്. പുYനു8ായ ഉടെന േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd
തിരുമന€റിയിJു:തിനു തിരുവനaപുരേ/J് എഴുതിയയAു. അ:ു
നാടുവാണിരു:ത് 973-ആമാ8ു നാടു നീ;ിയ സാ•ാൽ രാമവർമ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8ായിരു:ുെവ:ത് പറയണെമ:ിലലേലലാ. ആ തിരുമന€ിേലJ്
ഈ വലിയ േമെലഴു/ുപിdയുെട േപരിൽ വലിയ കാരുണയവും സേaാഷവും
വിശവാസവുമു8ായിരു:ു. തിരുമന€ിേലJു രാജയഭരണവിഷയ/ിൽ
7ധാനസഹായികളായിരു:ി.ുdതു േകശവ(ദാസ്)പിd ദിവാൻജിയും ഈ വലിയ
േമെലഴു/ുപിdയുമാണ്. വലിയ േമെലഴു/ുപിd•് പുYനു8ായി എ:ു
േക.േ\ാൾ തിരുമന€ിേലJു8ായ സേaാഷം എYമാYെമ:ു പറയാൻ
7യാസം. ഈ കു.ിെയ കാണു:തിനു തിരുമന€ിേലJു വളെര
ധൃതിയായിരിJു:ുെവ:ുd വിവര/ിനു േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd•ു
തിരുവനaപുര/ുനി:് ഒരു സവകാരയJ/ു കി.ുകയാൽ അേbഹം ഭാരയയുെട
7സവര•ാദികൾ കഴിuയുടെന പുYെന ഭാരയാസേമതം വd/ിൽ കയhറി
തിരുവനaപുര/ുെകാ8ുെച: സമയം ആXിതവ„ലനും
കരുണാനിധിയുമായ ആ തിരുേമനി ആ കു.ിെയ തൃൈJയിൽ വാ;ി തിരുമടിയിൽ
െവAുെകാ8്, "നാമും നZുെട വലിയ േമെലഴു/ുപിdയും രാമനാമാJളാണേലലാ.
അ7കാരംതെ: വലിയ േമെലഴു/ുപിdയുെട പുYനു നZുെട അനaരവെq
േപരുമായിരിJെ." എ:് അരുളിെAcി.് ആ കു.ിJ് "ബാലരാമൻ" എ:ു ക†ിAു
േപരു വിളിAു. അ:് ഇളയമുറ^ാനം വഹിAിരു:ത് ബാലരാമവർമ
മഹാരാജാവായിരു:ുവേലലാ. ഈ സംഗതി വിചാരിAാൽ ആ
ബാലരാമൻപിdേയാളം ഭാഗയമു8ായി.് ആ വംശ/ിൽ

മhറാരുമു8ായി.ിെലല:ുതെ: പറയാം. കുലേശഖരെ\രുമാളുെട
തിരുമടിയിൽJയറിയിരിJു:തിനും അവിടു:ു തെ: ക†ിAു േപരു
വിളിJു:തിനും മhറാർJും സംഗതിയായി.ിലലേലലാ.
986-ആമാ8് ബാലരാമവർമ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് നാടുനീ;ിയ േശഷം
േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd 7ായാധികയം നിമി/ം തിരുവനaപുരം വി.് കു.േ?രൂർ
സവഗൃഹ/ിൽ/െ: വ:ു താമസിAു. എ2ിലും വലിയ
േമെലഴു/ുേദയാഗ/ിൽനി:് അേbഹം മാറുകേയാ അേbഹെ/ ആെര2ിലും
മാhറുകേയാ െചcിലല. ആജീവനാaം അേbഹം ആ
ഉേദയാഗ/ിൽ/െ:യാണിരു:ത്. ബാലരാമവർമ മഹാരാജാവിെq കാലാനaരം
രാജയം ഭരിAിരു: Xീല•ീമഹാരാ’ി, Xീപാർവതീമഹാരാ’ി എ:ിവർJും
േയാഗീശവരൻ രാമൻപിdയുെട േപരിൽ വളെര കരുണയു8ായിരു:ു. അതിനാൽ
ആ മഹാരാ’ിമാർ വലിയ േമെലഴു/ുപിdയുെട േജാലികെളലലാം അേbഹം തെq
7തിനിധിയായി നിയമിA "ചാ;യിൽ ശ2രനാരായണപിd" എ: ആെളെJാ8ു
േനാJിJയും ശ?ളം മുഴുവനും മുറ•ു ഇേbഹ/ിനുതെ: വീ.ിൽ
അയAുെകാടുJു :തിനു ച.ംെക.ി നട/ിJുകയുമാണ് െചcിരു:ത്.
േയാഗീശവരൻ രാമൻപിd 996-ആമാ8് ചി;മാസ/ിൽ 96-ആമെ/ വയ€ിൽ
യശ“രീരനായി ഭവിAു. അേbഹെ/ ഇേ\ാഴും ആ കുടുംബJാർ അവിെടെവA്
ആചരിAുവരു:ുമു8്.
3. ബാലരാമൻപിd
ഇേbഹം ഒരു വലിയ സംxകൃതപ¡ിതനും കവിയും േജയാ„യനും മ•വാദിയും
ൈവദയനുമായിരു:ു. ഇേbഹ/ിനു രായസം, സാÆതി മുതലായ
സർJാരുേദയാഗമു8ായിരു:ു. ഇേbഹെ/JുറിA് അറിവും ഓർമയുമുdവർ
ഇേ\ാഴും പലരുമുdതിനാൽ ഈ മഹാെന\hറി അധികം വിRരിJു:ിലല.
ബാലരാമൻപിd ചരമഗതിെയ 7ാപിAതു 90-ആമെ/ വയ€ിൽ 1050ആമാ8ിലാണ്. ഇേ\ാൾ നാേലJാ.ു കുടുംബ/ിലുd ശ2രനാരായണപിd
അവർകൾ േമ†റu മഹാെq സaാനപര?രയിലുൾെ\. ആളാെണ:ുകൂടി
പറuുെകാ8് ഈ ഉപനയാസെ/ ഇവിെട സമാപി\ിAുെകാdു:ു.

ഐതിഹയമാല/കായംകുളം െകാAു4ി
കായംകുളം െകാAു4ിെയJുറിAു േക.ി.ിലലാ/വരായി തിരുവിതാംകൂറിെല:ലല,
േകരള/ിൽ/െ: അധികംേപരു8ായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. എ:ാൽ
െകാAു4ി ഒരു വലിയ കdനും അwമിയുമാെണ:ാണ് മിJവരുെടയും േബാധം.
വാRവ/ിൽ അയാൾ ഒരു സതയവാനും മരയാദJാരനുംകൂടിയായിരു:ു. പര•ര
വിരുU;ളായ ഈ ഗുണ;ൾ എലലാം കൂടി
ഒരാളിലു8ായിരിJു:െത;െനയാെണ:ു ചിലർ വിചാരിേAJാം. അത് ഏതു
7കാരെമ:ു പി:ാെല വരു: സംഗതികൾെകാ8ു േബാധയെ\ടുെമ:ു മാYേമ
ഇേ\ാൾ പറയു:ുdൂ.
െകാAു4ി ജനിAത് 993-ആമാ8ു കർJിടമാസ/ിൽ അമാവാസിയിൽ
അർUരാYിസമയം തിരുവിതാംകൂറിൽ കാർ/ിക\dി/ാലൂJിൽേAർ:
കീരിJാ.ു 7വൃ/ിയിൽ െകാhറുകുള;ര•ു സമീപമു8ായിരു:
സവഗൃഹ/ിലാണ്. െകാAു4ിയുെട പിതാവും വലിയ അwമിയും
കdനുമായിരു:ു. അയാളുെട 7ധാന ഉപജീവനമാർഗം
േമാഷണംതെ:യായിരു:ു. അ::ു േമാ‘ിAു കി.ു:തുെകാ8് അേഹാവൃ/ി
കഴിAുവ:ുെവ:ലലെത അയാൾJു സ?ാദയെമാ:ുമു8ായിരു:ിലല. ഒരു
രാYിയിൽ ഒ:ും േമാ‘ിJാൻ തരെ\.ിെലല2ിൽ പിേhറദിവസം അയാളും
അയാളുെട കുടുംബ/ിലുdവരും പ.ിണിതെ:. അയാളുെട ^ിതി അYമാYം
േമാശമായിരു:ു. അതിനാൽ തെq പുYനായ െകാAു4ിെയ യഥാകാലം
വിദയാഭയാസം െച‹ിJു:തിനും മhറും അയാൾJു കഴിuിലല.
െകാAു4ി ഏകേദശം പ/ു വയ€ുവെര വളെര ക‘െ\.് ഒരു വിധം
സവഗൃഹ/ിൽ/െ: താമസിAു. അതിെq േശഷം അവൻ വിശ\് സഹിJാൻ
പാടിലലാെതയായി.് വീ.ിൽനി:ു പുറെ\.് അടു/ 7േദശമായ ഏവൂർ എ:
^ല/ു െച:ുേചർ:ു. അവൻ അവിെട േ•Y/ിനു സമീപ/ു8ായിരു:
ഒരു പരേദശ”ാ•ണെq മഠ/ിൽെA:് ആ ”ാ•ണെq അടുJൽ താെനാരു
മുഹZദീയ ബാലനാെണ:ും ദാരിദŒയദുഃഖം നിമി/ം ഇറ;ി\ുറെ\.താെണ:ും
മhറും പറuുേകൾ\ിJയും തനിJു വിശ\ു
ദു€ഹമായി/ീർ:ിരിJു:തിനാൽ വലലതും തരണെമ:് അേപ•ിJുകയും
െചcു. ദയാലുവായ ആ ”ാ•ണൻ െകാAു4ിയുെട ദീനവചന;െള േക.ും
പാരവശയം ക8ും മന€ലിയുകയാൽ വാർ/ കuിയിൽ കുെറ വhറും ഉ\ും ഇ.്

അവനു വയറു നിറയു:തുവെര െകാടു/ു. ആ വാർ/ കuി നZുെട
െകാAു4ിJ് അേ\ാൾ പ¢ാമൃതെ/Jാൾ മാധുരയമുdതായിേ/ാ:ിെയ:ു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.
കuികുടികഴിuതിെqേശഷം ആ ”ാ•ണൻ െകാAു4ിേയാട്,
"ആഹാര/ി:ുd വക കി.ിയാൽ നിനJ് ഇവിെടെയ;ും താമസിJാേമാ?" എ:ു
േചാദിAു. െകാAു4ി സേaാഷേ/ാടുകൂടി അ;െനയാകാെമ:ു സZതിAു.
ഉടെന ആ ”ാ•ണൻ അവിെട േ•Y/ിെq കിഴേJ നടയിൽ
'വലിയവീ.ിൽ\ീടിക' എ:ു 7സിUമായി.ു8ായിരു: പീടികയിൽ െകാ8ുെച:്'
ഇവെനാരു പാവെ\. േമ/െJാAനാണ്. ഇവന് ആഹാര/ിനു വലലതും
െകാടു/ാൽ ഇവിെട താമസിAുെകാdും' എ:ു പറu് അവെന ഏൽ\ിAു.
പീടികJാർ അ;െന സZതിA് അവെന അവിെട താമസി\ിJുകയും െചcു.
െകാAു4ിJ് ആദയം അവിെട നിpയിA േവല സമാന;െളടു/ു
െകാടുJുകയായിരു:ു. അത് അവൻ വളെര ജാOതേയാടും ശരിയായും
െച‹ുകയാൽ മുതലാളിJു വളെര സേaാഷം േതാ:ുകയും െകാAു4ിJ്
ഭ•ണം, വ£ധാരണം മുതലായവ•ു യാെതാരു ബുUിമു.ും കൂടാെത ശരിയായി
െകാടു/ു വരി ചി\ം െക.ുക മുതലായ ചില േജാലികൾകൂടി െകാAു4ിെയ
ചുമതലെ\ടു/ി. കാലwേമണ സാമാന;ൾ അള:ും തൂJിയും െകാടുJുക,
വാ;ുക മുതലായി പീടികയിലുd സകല േജാലികൾJും ചുമതലJാരൻ
െകാAു4ിയായി/ീർ:ു. െകാAു4ിJു സകല7വൃ/ികൾJും 7േതയകെമാരു
വാസനയും സവ‡തയും അതിയായ ജാOതയുമു8ായിരു:തിനാൽ മുതലാളിJ്
അവനിലുd സേaാഷവും വിശവാസവും അളവിലലാെത വർUിJുകയും െചcു.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരിJൽ മുതലാളി കAവടസാമാന;ൾ
വാ;ിെJാ8ുവരാനായി ആല\ുഴJു േപായി. െകാAു4ിെയയും
െകാ8ുേപായിരു:ു. അവിെടെA:ു സാമാന;െളലലാം വ¢ിയിലാJി ഇേ;ാ.ു
പുറെ\.ു. മേUയമാർഗം അതികലശലായി ഒരു േകാളും പിശറും തുട;ി. ഓളം വലിയ
മലേപാെല ഉയർ:് ഇളകിമറിuുതുട;ി. വ¢ിയിൽ െവdം
അടിAുേകറി/ുട;ി. വ¢ി മു;ുെമ:ു തീർAയാJി വ¢ിJാരൻ "അേ‹ാ!
ഞാൻ വിചാരിAാൽ നിവൃ/ിയിലല. കഴുേJാൽ കു/ീ.ു വ¢ി േനെര
നിൽJു:ിലല. ഇതാ ഓള\ാ/ിയിലായിരിJു:ു. ൈദവം തെ: ര•ിJെ."
എ:ും മhറും പറuു നിലവിളികൂ.ി/ുട;ി. "സാമാന;ൾ േപാകു:തുേപാകെ..
നZുെട ജീവനും േപാകുമേലലാ" എ:ു പറuു മുതലാളിയും നിലവിളിAുതുട;ി.
അേ\ാൾ െകാAു4ി "നി;ൾ വയസനിJാെതയും
കലശൽകൂ.ാെതയുമിരിJാെമ2ിൽ വ¢ി ഞാൻ കര•ടു\ിJാം. ചുZായിരിJണം,

നമുJു പടAവനു8്" എ:ു പറuു. ൈധരയസേമതം വ¢ിയുെട അമര/ു
െച:ു കഴുേJാെലടു/് ഊ:ി/ുട;ി. യാെതാരാപ/ും അപകടവും കൂടാെത
അവൻ വ¢ി കടവിലടു\ിJുകയും െചcു. െകാAു4ി ഇതിനുമു?ു കഴുേJാൽ
കു/ി പരിചയമു8ായിരു:ിലല. അവനു സകല േവലകൾJും 7കൃതയാതെ: ഒരു
വശതയു8ായിരു:ു. ഈ സംഗതി നട:തിെq േശഷം സാമാന;ൾ
െകാ8ുവരു:തിന് ആല\ുഴ•ും െകാAിJും േപാകുേ?ാൾ മുതലാളിയുെട
വ¢ിJാരനായിരു:തും െകാAു4ിതെ:യായിരു:ു. ഇ;െന കുറAു
കഴിuേ\ാൾ െകാAു4ിJു നിതയവൃ/ിJു മാYം െകാടു/ാൽ േപാെര:ു
േതാ:ുകയാൽ മുതലാളി െചലവുകഴിAു 7തിമാസം ഒരു െചറിയ സംഖയ അവനു
ശ?ളമായി.ും െകാടു/ു തുട;ി. ശ?ളം വാ;ിയാൽ അവൻ വീ.ിൽ
െകാ8ുേപായി അവെq മാതാപിതാJsാരുെട ക‹ിൽ െകാടുJുകയലലാെത
സവകാരയമായി സ?ാദിAിരു:ിലല.
ഇ;െനയിരു: കാല/് ഒരു ത;ൾ കായമകുള/ു വ:ു താമസിAു ചില
മുഹZദീയെര ആയുധാഭയാസവും കായികാഭയാസവും മhറും പരിശീലി\ിJു:തായി
െകാAു4ി േക.ു. എ:ാൽ തനിJും ചിലെതാെJ പഠിJണെമ:ു നിpയിA്
െകാAു4ി ഒരു ദിവസം ൈവകുേ:രം പീടികയിെല േജാലികെളലലാം കഴിuതിെq
േശഷം കായംകുള/ു െച:ു ത;െള ക8ു തെ:കൂടി വലലതുെമാെJ
പഠി\ിAാൽ െകാdാെമ:ു പറuു. അതു േക.ു ത;ൾ, 'നിെ: ഒ:ും
പഠി\ിJാൻ പാടിലല. ഒ:ും പഠി\ിJാuി.ുതെ: നിെq പിതാവു വലിയ
അwമിയായിരിJു:ു. കാല^ിതിെകാ8് നീ അവെനJാൾ
അwമിയായി/ീരാനാണ് എളു\ം. നിെ: അഭയാസ;ൾകൂടി ശീലി\ിAാൽ നീ
േലാകം മുടിJും. അതിനു കാരണഭൂതനാകാൻ എനിJു മന€ിലല. എെq
ശിഷയൻമാർ പേരാപ›വികളായി/ീരു:ത് എനിJും സ2ടമാണ്. അതിനായി.ലല
ഞാൻ എെq ശിഷയെര അഭയസി\ിJു:ത്. ശYുJളിൽനി:ു8ാകു:
ആപ/ുകൾ ത;ൾJു പhറാെത തടു/ുെകാdു:തിനായി.ു മാYമാണ്
പഠി\ിJു:ത്. അതിനാൽ നിെ: ഞാൻ അഭയസി\ിJുകയിലല' എ:ു പറuു.
അതു േക.് ഏhറവും കു¨ിതേ/ാടുകൂടി െകാAു4ി മട;ി വ:ു. എ2ിലും അവൻ
ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടി ആ ഉദയമം േവെ8:ുവAിലല. രാYികാല;ളിലായിരു:ു
ത;ൾ തെq ശിഷയെര അഭയസി\ിAിരു:ത്. അതു െകാAു4ിJു നലല
തരമായീർ:ു. അവൻ പീടികയിെല േജാലികെളലലാം കഴിu് അ/ാഴവും കഴിA്
പതിവായി ആരുമറിയാെത കായംകുള/ു െച:ു ത;ളുെട കളരിJു സമീപം ഒരു
^ല/ിരു:് അഭയാസ;െളലലാം ക8ു പഠിJയും േനരം െവളുJു:തിനുമു?്
പീടികയിെല/ുകയും െചcുംെകാ8ിരു:ു. അതിബുUിശാലിയായ അവൻ

അ;െന മിJ വിദയകളും ആരും പഠി\ിJാെത ക8ുതെ: വശമാJി.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം െകാAു4ി ഒളിAിരു:് അഭയാസ;ൾ ക8ു
പഠിJു:ത് ഒരാൾ കെ8/ുകയും വിവരം ഉപായ/ിൽ ത;െള ധരി\ിJുകയും
െചcു. ഉടൻ ത;ൾ ശിഷയൻമാരിൽ ചിലെര വി.ു െകാAു4ിെയ വിളി\ിAു
കളരിയിൽ വരു/ി. ത;ളുെട ശിഷയൻമാർ വ:ു വിളിAി.് ഒ.ും മടിJാെത
െകാAു4ി കളരിയിൽ െച:ു. ത;ൾ അവേനാട് 'നീ എെaലലാം പഠിAു?' എ:ു
േചാദിAു. 'ഇവിെട പഠിAെതലലാം ഞാനും പഠിAു' എ:ു െകാAു4ി മറുപടി പറuു.
അതുേക.ു ത;ൾ അവെന ഒ:ു പരീ•ിAു. അേ\ാൾ ത;ളുെട സവaം
ശിഷയെരJാൾ അഭയാസവിഷയ/ിൽ െകാAു4ി
േയാഗയനായി/ീർ:ിരിJു:തായിJ8ു. ഇതി2ൽ ത;ൾJ് അസൂയയലല,
വളെര സേaാഷമാണ് േതാ:ിയത്. ഇYയും ബുUിമാനായിരിJു: ഇവെന
ശരിയായി അഭയസി\ിJുകതെ: േവണം എ:ു നിpയിA് ത;ൾ, പതിവായി
കളരിയിൽ വ:് അഭയസിAുെകാdു:തിനു െകാAു4ിJ് അനുവാദം െകാടു/ു.
പിേhറദിവസംമുതൽ പതിവായി െകാAു4ി രാYിേതാറും കളരിയിൽ ഹാജരായി
അഭയസിAുതുട;ുകയും െചcു. അവൻ ത;ളുെട അടുJൽനി:് അJാല/ു
നട\ു8ായിരു: െവ.്, തട മുതലായ ആയുധാഭയാസ;ളും ഓ.ം, ചാ.ം, മറിAൽ,
തിരിAൽ മുതലായ കായികാഭയാസ;ളുെമലലാം ശീലമാJി. ആക\ാെട കുറAു
ദിവസെ/ അഭയാസംെകാ8ു െകാAു4ി ഒെരാ:ാaരം അഭയാസിയായി/ീർ:ു
എ:ു പറuാൽ മതിയേലലാ. െകാAു4ിയുെട അനിതരസാധാരണമായ
ബുUിസാമർഥയംെകാ8് ത;ൾJു വളെര സേaാഷം േതാ:ി. ആ ത;ൾJ് ഈ
വക അഭയാസ;ൾ മാYമലല ശീലമു8ായിരു:ത്. അയാൾ കൺെക.്, ആൾമാറാ.ം
മുതലായ ജാലവിദയകളും OഹിAി.ു8ായിരു:ു. പേ•, അെതാ:ും അധികം
7േയാഗിJുകയും ശിഷയെര പഠി\ിJുകയും പതിവിലലായിരു:ു. െകാAു4ിയുെട
േപരിൽ അതയധികമായി സേaാഷവും വാ„ലയവും േതാ:ുകയാൽ ത;ൾ ആ വക
വിദയകളും െകാAു4ിJു ഗൂഢമായി ഉപേദശിAുെകാടു/ു. ഇവെയലലാം
OഹിAതിെqേശഷം െകാAു4ി യഥാശzി ഗുരുദ•ിണയും െകാടു/ു.
പീടികയിെല കണെJഴു/ുകാരുേടയും മhറും സഹായവും സഹവാസവും
മുതലാളിയുെട ആനുകൂലയവും നിമി/ം െകാAു4ി ഒരു വിധം തമിഴും മലയാളവും
എഴുതാനും വായിJാനും ശീലമാJുകയും െചcു.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം ൈവകുേ:രം സkയ•ു മു?ായി ഏവൂർ
േ•Y/ിെല ശാaിJാരൻ മൂ:ു തുലാം ശർJര•് അതയാവശയമാകയാൽ
പണവും പാYവും െകാടു/് ഒരാെള പീടിയിൽ അയAു. പീടിയിലു8ായിരു:
ശർJര മുഴുവനും അവസാനിAിരു:ു. എ2ിലും മുതലാളിയുെട വീ.ിൽ ശർJര

ധാരാളം േശഖരിAി.ു8ായിരു:ു. വീട് പീടികയുെട സമീപ/ു തെ: ആയിരു:ു.
അതിനാൽ വീ.ിൽെA:ു കുെറ ശർJര എടു/ുെകാ8ുവരുവാനായി മുതലാളി
െകാAു4ിെയ വീ.ിേലJ് അയAു. െകാAു4ി വീ.ിൽ െച: സമയം
അവിെടയുdവെരലലാം പടി\ുര അടAു സാ•യി.ു കുളിJാൻ
േപായിരിJുകയായിരു:ു. വീ.ിനു ചുhറും വലിയ മതിൽെJ.ുമു8ായിരു:ു.
െകാAു4ി ര8ുമൂ:ു വിളിAി.ും ആരും മി8ാ—യാൽ അവൻ പാYവുംെകാ8ു
പുറകുമറിuു മതിൽെJ.ിനക/ു കടJുകയും വീ.ിെq ഇറയ/ു ചാറയിൽ
നിറAി.ിരു:തിൽനി:് ആവശയെ\. ശർJര പാY/ിലാJി
തലയിൽെവAുെകാ8ു മു?ു മറിuു മതിൽെJ.ിനു പുറ/ിറകയും പീടികയിൽ
െച:ു മൂ:ുതുലാം ശർJര തൂJിെJാടുJുകയും േശഷമു8ായിരു:തു
പീടികയിെല ചാറയിലാJി അടAു വ•ുകയും െചcു. പിേhറ ദിവസം ആേരാ പറu്
െകാAു4ി കാണിA ഈ വിദയയും അവൻ കായംകുള/ു േപായി അഭയാസ;ൾ
പഠിAുെവ:ുd വിവരവും മുതലാളി അറിuു. അതുവെര െകാAു4ി രാYി
കാല;ളിൽ കായംകുള/ുേപായി അഭയസിA സംഗതി മുതലാളി അറിuിരു:ിലല.
ഈ സംഗതികെളലലാം മന€ിലാJിയതിെqേശഷം മുതലാളി െകാAു4ിെയ
അടുJൽ വിളിAു വീ.ിൽനി:ു ശർJര എടു/ുെകാ8ു വ:ത്
ഏതു7കാരമായിരു:ു എ:ും ത;ളുെട അടുJൽ േപായി അഭയാസ;ൾ
പഠിJുകയു8ാേയാ എ:ും മhറും േചാദിAു. െകാAു4ി ഒ:ും മറAുവ•ാെത
എലലാം സതയമായി, ഉ8ായതുേപാെല സZതിAു പറuു. ഉടെന മുതലാളി, നീ
എനിJ് വളെര സഹായ;ൾ െചcി.ു8്. അെതാ:ും ഞാൻ ഒരുകാല/ും
മറJുകയിലല. നിെq േപരിൽ എനിJു വളെര സേaാഷവും വിശവാസവുമു8്.
എ2ിലും നീ ഇവിെട താമസിJണെമ:ു േതാ:ു:ിലല. ഞാൻ ഇ;െന പറയു:തു
െകാ8് നിനJു മനRാപവും എെq േപരിൽ വിേരാധവുമു8ാകരുത്. എ:ും നീ
എെq ബkുവായി/െ: ഇരിJണം. ഞാൻ ആവശയെ\ടു: സഹായ;ൾ
എ:ും എനിJു നീ െചcു തരികയും േവണം. എ:ാൽ കഴിയു: സഹായ;ൾ
ഞാൻനിനJും െചcു തരികയും േവണം. എ:ാൽ കഴിയു: സഹായ;ൾ ഞാൻ
നിനJും എ:ും െചcുതരു:താണ് എ:ു പറu് അ:ുവെര കണJു തീർ/്
അവനു െകാടു\ാനു8ായിരു: ശ?ളവും ആയിരംപണം സZാനമായി.ും
െകാടു/് അവെq വീ.ിേലJയAു. അ;െന െകാAു4ി വലിയവീ.ിൽ പീടികയിൽ
നി:ു പിരിuുേപാകയും െചcു. അ:ു െകാAു4ിJ് ഇരുപരുവയ€ു
7ായമായിരു:ു. അതിനാൽ അവൻ പീടികയിൽ േജാലിയായി താമസിAു
തുട;ിയി.് ഏകേദശം പ/ു െകാലലേ/ാളമായിരു:ുെവ:ു വിേശഷിചു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.

െകാAു4ി സവഗൃഹ/ിൽ താമസമാJിയതിെqേശഷം അധികം താമസിയാെത
കലയാണം കഴിA് ഭാരയെയ തെq വീ.ിൽ െകാ8ുവ:ു. ആയിട•ു തെ: അവെq
മാതാപിതാJൻമാർ കാലഗതിെയ 7ാപിAു േപായി. ഭാരയ•ു വളെര
െചറു\മായിരിJെകാ8ു െകാAു4ി തെq ഭാരയയുെട മാതാവിെനJൂടി
സവഗൃഹ/ിൽ െകാ8ു വ:ു പാർ\ിAു.
െകാAു4ിJു പിതൃസ?ാദയമായിേ.ാ സവaസ?ാദയമായിേ.ാ യാെതാരു
മുതലുമിലലാ/തിനാൽ പിെ:യും കാലേ•പ/ിനു വളെര െഞരുJം
തെ:യായിരു:ു. അതിനാലവൻ തെq സതീർഥയരായ ചില മുഹZദീയെരJൂെട
കൂ.ുപിടിAുെകാ8് ചില അwമ7വയ/ികൾ തുട;ി. അനയരാജയ;ളിൽ െച:ു
സഹായവിലJു വയാജചരJുകൾ വാ;ി ഇവിെട (കായംകുള/ു) െകാ8ുവ:ു
വിhറു ലാഭെമടുJുകയാണ് െകാAു4ിയുെട അwമ7വയ/ികളിൽ ആദയം
7ധാനമായി.ുdത്. പി:ീട് ചിലരുെട ഭവന;ൾ േഭദിA് അക/ുകട:ു സർവവും
െകാdയിടുക, വഴിേപാJരുെട ൈകവശമുdെതലലാം പിടിAുപറിJുക
മുതലായവയും തുട;ി. എ:ാൽ പാവെ\.വെരയും മരയാദJാെരയും
ധർZി®sാെരയും മhറും െകാAു4ി ഒരിJലും ഉപ›വിJാറിലലായിരു:ു. വലിയ
ധനവാsാരും പAെവdം േപാലും ആർJും െകാടുJാ/വരുമായ ദു‘sാരുെട
ഭവന;ളിൽ മാYേമ അവൻ കയറി െകാdയിടാറുdൂ. െകാAു4ിJ് ഒരിJൽ
എെa2ിലും െകാടു/ാൽ പിെ: അവെര അവൻ ഒരിJലും ഉപ›വിJാറിലല.
അവന് ഉപജീവന/ിനു നിവയ/ിയിലലാതാകുേ?ാൾ വലിയ
ധനവാൻമാരായി.ുdവരുെട അടുJൽ െച:ു തനിJു ഇY രൂപേവണം,
അെലല2ിൽ ഇY പറ െനലലുേവണെമ:ു പറയും. ഉടെന െകാടു/യAാൽ പിെ:
യാെതാരു ഉപ›വവുമിലല. ഒരു സമയം മടJിെJാടുJു:തിനും അവനു
വിേരാധമിലല. വാ;ിയ സംഖയയും പലിശയും കുറAുകൂെട േവണെമ2ിൽ അതും
അവൻ െകാടുേ/Jും. േചാദിAി.ു െകാടു/ിെലല2ിൽ ആ െകാടുJാ/വരുെട
സർവസവവും നാലു ദിവസ/ിനകം െകാAു4ി
െകാdയടിAുെകാ8ുേപാകുെമ:ുdതു നിpയമായിരു:ു. െകാAു4ി ഇ;െന
െകാdെചെcടുJു: മുതലുകെളലലാം അവനും കൂ.ുകാരുംകൂടി അനുഭവിJുക
മാYമലല െചcി.ുdത്. അവെq വീത/ീ:ു കി.ു:തുെകാ8് അവൻ ധാരാളമായി
ധർZവും െചcിരു:ു. െകാAു4ി ഈവക മുതലുകൾ സ?ാദിJാറിലല. അ:േ/ടം
സുഖമായി കഴിuുകൂടണെമ:ു മാYേമ അവനു വിചാമു8ായിരു:ുdൂ.
സവേദശികളായ പാവെ\.വെര അവൻ ധാരാളമായി സഹായിAുെകാ8ിരു:ു.
െകാAു4ിയുെട കൂ.ുകാെരലലാം ആദയം േകവലം നിർധനൻമാരായിരു:ു. അവെq
സഹകരണം നിമി/ം അവെരലലാം wേമണ വലിയ ധനികsാരായി/ീർ:ു.

െകാAു4ിJു മാYം അധികം സ?ാദയെമാ:ുമു8ായിരു:ിലല. അവെq
ആXിതsാരും സവേദശികളുമായിരു: അേനകം പാവെ\.വരും െകാAു4ിയുെട
സഹായം നിമി/ം സ?:sാരായിതീർ:ി.ു8്. ഇ: ജാതിJാെര അെലല2ിൽ
ഇ: മതJാെര മാYേമ സഹായിJയുdൂ എ:ുd നിർബkം
െകാAു4ിJു8ായിരു:ിലല. ”ാ•ണനായാലും ശൂ›നായാലും
സവജാതിയായാലും wRയാനിയായാലും, അവെന ആXയിAാൽ ത:ാൽ കഴിയു:
സഹായം അവൻ െചcുെകാടു/ിരു:ു. ആക\ാെട േനാJിയാൽ െകാAു4ിമൂലം
അJാല/ു സ?:sാരായിതീർ:ി.ുd ദരി›ർJും
നിർധനsാരായി/ീർ:ി.ുd ധനികർJും സംഖയയിലല.
£ീവിഷയമായി.ുd ദുർനട\ും െകാAു4ിJു സാമാനയ /ിലധികമു8ായിരു:ു.
െകാAു4ി നിമി/ം പല ജാതിയിലുd കുലടകൾJും വളെര
സ?ാദയമു8ായി.ു8്. ഒരു ശൂ›£ീെയ അവൻ ഏകേദശം ഭാരയയായിതെ:
വAിരു:ു. അത് എ;െനേയാ അവെq ഭാരയയുെട തd അറിuു വശമാവുകയും
ഭാരയേയാടു പറയുകയും വീ.ിൽ വളെര ശ¨കളും വഴJുെമാെJ
ഉ8ാJി/ിർJുകയും െചcു. എ2ിലും െകാAു4ിJ് ആ ശൂ›£ീെയ
ഉേപ•ിJു:തിനു മന€ുവ:ിലല. ഒരു ദിവസം ആ വയU (ഭാരയയുെട തd)
െകാAു4ിേയാടു േനരി.ുതെ: ആ ശൂ›£ീയുമായുd സംസർ´ം
മതിയാJണെമ:ു പറuു. അതു െകാAു4ിJ് ഒ.ും രസമായിലല. അതിെനJുറിA്
അവർ തZിൽ വളെര വാഗവാദമു8ായി. വഴJുമുറുകി വ:േ\ാൾ െകാAു4ിJു
േദഷയം വരികയും അവൻ ഒരു കുറുവടിെകാ8് വയUയുെട തല•് ഒരടി
െകാടുJുകയും വയU െപെ.:ു മറിuു വീണു മരിAു. ഈ കഥ
ആെരയുമറിയിJാെത െകാAു4ി അ:ുരാYിയിൽതെ: ആ വയUയുെട
മയതശരീരം ഒരു പായിൽ െപാതിuുെക.ി വലിയ കലലുെവAു കായ2ുളം കായലിൽ
താ¤/ിJളuു. എ2ിലും ഒ:ുര8ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ എ;െനേയാ
സംഗതി പുറെ/ാെJ കുേറേ“ സംസാരമായി. അ;െന അ;ു പറu് ഇ;ു
പറu് വർ/മാനം കാർ/ികപdി തഹസീൽദാരുെട െചവിയിലുെമ/ി. ഉടെന
തഹശീൽദാർ (അJാല/ു മജിxÖെ.:ു പറയാറിലല) െകാAു4ിെയ
പിടിേAൽ\ിJു:തിനു േപാലീസുകാർJു ഉ/രവുെകാടു/ു. എ2ിലും അവെന
പിടിJു:തിന് അYെയളു\/ിൽ ആർJും കഴിuിലല. െകാAു4ി വലിയ
അഭയാസിയായിരു:തിനാൽ ഒരു പ/ുപ•8ുേപര വിചാരിAാലും മhറും അവെന
പിടിJാൻ കഴിയുകയിലല. സദാ അവെq ക‹ിൽ കഠാരിയുെട ആകയതിയിൽ
ഒരായുധമു8ായിരിJും. അവെq കൂെട വലിയ അഭയാസികളും അwമികളുമായ പല
കൂ.ുകാരും എേ\ാഴുമു8ായിരിJും. അവെന പിടിJാൻ ആർJും

ൈധരയമു8ായിലല. ഈ സംഗതി നട:തിെq േശഷം േപാലീസുകാരുെട അേനവഷണം
തുട;ിയേ\ാൾ മുതൽ െകാAു4ി ഒളിAും വളെര കരുതേലാടുകൂടിയുമാണ്
നട:ിരു:ത്. അതിനാൽ അവെന േനെര കാണു:തിനുതെ: അY
എളു\മലലായിരു:ു. ഒരുസമയം ക8ാൽ/െ:യും 7ാണഭയം നിമി/ം അവെന
ആരും പിടിJയുമിലലേലലാ. െകാAു4ി ഒളിAുനടJുകയായിരു:ു എ2ിലും സവേദശം
വി.് എ;ും േപായിലല. കാർ/ിക\dി, കരുനാഗ\dി, മാേവലിJര ഈ മൂ:ു
താലൂJുകളിലായി.് അവൻ കഴിAുകൂ.ി. പിടിAുപറി, േമാഷണം മുതലായവ
അJാല/ും അവൻ യഥാപൂർവം നട/ിെJാ8ുതെ: ഇരു:ു.
െകാAു4ിയുെട അwമ;ൾ ദിവസം7തി വർUിJുകയും കായ2ുളം െകാAു4ി
എ:ുd 7സിUി രാജയെമാ.ുJു പരJുകയും, അേ\ാേഴJും അവെന
ഏതുവിധവും പിടിJണെമ:ുd നിTർഷ ഗവൺേമ8ി:ു കൂടി വരികയും െചcു.
ഒടുJം 1025-ആമാ8് ദിവാൻജി കാർ/ിക\dി/ഹസീൽദാരുെട േപർJു
േനരി.് ഒരു/രവയAു. അതിൽ ഒരു വാര/ിനകം െകാAു4ിെയ പിടി\ിAു ഠാണാ
വിലാJാ/പ•ം തഹശീൽദാെര ഉേദയഗ/ിൽനി:ും ^ിരമായി
മാhറു:താെ::ു തീർAയായി 7RാവിAിരു:ു. ഈ ഉ/രവു ക8േ\ാൾ
തഹശീൽദാർJ് വളെര വിചാരവും വയസനവുമു8ാJിെയ:ുdതു
പറേയ8തിലലേലലാ. ബുUിമാനായ തഹശീൽദാർ െകാAു4ിയുെട ഗൂഢസ¢ാരം
ഏെതലലാം ദിJുകളിലാെണ:ും മhറും രഹസയമായി നട/ിയ അേനവഷണ/ിൽ
അവനു േമൽ\റu ശൂ›£ീയുമായി അടു\മുെ8:ും മിJ ദിവസവും രാYി
കാല;ളിൽ അവൻ അവളുെട വീ.ിൽ വരുെമ:ും േവെറ ഒരു ശൂ›നും അവളുമായി
സംസർ´മുെ8:ും അയാൾJ് ആaര/ിൽ െകാAു4ിേയാടു രസമിെലല:ും
മന€ിലായി. തഹസീൽദാർ ആ ശൂ›ൻ മുഖാaരം ആരുമറിയാെത ആ £ീെയ
വരു/ി. അവേളാട് "നിെ: എെq ഭാരയയായി സവീകരിJണെമ:ു ഞാൻ
വിചാരിJു:ു. നീ അതു സZതിJു:പ•ം അധികം താമസിയാെത സംബkം
നട/ണെമ:ാണ് ഞാൻ വിചാരിJു:ത്. പേ• അ;െനയായാൽ
െകാAു4ിയുമായുd അടു\ം േവെ8:ു െവേJ8തായി വരും. അതും മുൻകൂ.ി
പറേuJാം" എ:ു പറuു. ഇതുേക.് ആ പുംpലി ഒരു േമ/നുമായുd
അടു\േ/Jാൾ നലലത് ഒരു തഹസീൽദാരുെട ഭാരയയായിരിJു:താണേലലാ എ:ു
വിചാരിAു. "അവിടുെ/ ഇ‘ംേപാെലെയാെJ െച‹ു:ത് എനിJു സZതമാണ്.
അതിനുേവ8ി ഞാെനെaലലാം േവണെമ2ിലും െച‹ാം" എ:ു പറuു. "എ:ാൽ
ഇ:ു രാYിയിൽ അവൻ വരുേ?ാൾ നീ ഈ മരു:ി.ു കുേറ പാൽ കാAി അവനു
െകാടുJണം" എ:ു പറuു തഹശീൽദാർ ഒരു മരു:ു അവളുെട ൈക‹ിൽ
െകാടു/ു. അടു/ ദിവസം തെ: സംബkം നട/ിJളയാെമ:ും അതിേലJു

േവ8ു:െതാെJ വ.ംകൂ.ു:തിനു തൽJാലം ഇതിരിJെ. എ:ു പറuു
തഹശീൽദാർ അ?തു രൂപയും െകാടു/ു. അവൾ അെതലലാം വാ;ി
സേaാഷേ/ാടുകൂടി വി.ിേലJു വ: വഴിതെ: ആരുമറിയാെത േപാവുകയും
െചcു.
ഏകേദശം പാതിരായായേ\ാൾ െകാAു4ി ഏകാകിയായി ആ ശു›£ീയുെട
വി.ിെല/ി. അവൻ ക‹ും േതAുകഴുകി ശയന ഗയഹ/ിൽ 7േവശിAയുടെന
അവൾ തഹശീൽദാർ പറuിരു:തു േപാെല മരു:ി.ു കാAിപാൽ െകാ8ു െച:ു
െകാടു/ു. െകാAു4ിJു മുേ?തെ: അവൾ പാൽ കാAിെകാടുJുക
പതിവു8ായിരു:തിനാൽ അവൻ യാെതാരു സംശയവും കൂടാെത പാെലടു/ു
കുടിJുകയും മാYേനരം കഴിuേ\ാൾ േബാധരഹിതനായി വിഴുകയും െചcു.
അേ\ാേഴJും തഹസീൽദാർ മുൻകൂ.ി ച.ംെക.ിയിരു:തുെപാെല ചില
സഹായികേളാടുകൂടി േപാലീസുകാർ അവിെട എ/ുകയും െകാAു4ിെയ ബkിAു
കാർ/ിക\dി ഠാണാവിേലJ് എടു/ുെകാ8ുേപാവുകയും െചcു. ആ സമയം
െകാAു4ിJു തീെര േബാധമിലലായിരു:ു. അവൻ ശവംേപാെല
കിടJുകയായിരു:ു. േപാലീസുകാർ െകാAു4ിെയ ഠാണാവിലാJി ൈക•ും
കാലിനും വില;ുെവ•ുകയും അേ\ാൾതെ: വിവരം തഹശീൽദാരുെട അടുJൽ
അറിയിJുകയും െചcു.
െകാAു4ിെയ ഭാരയയുെട തdെയ അപായെ\ടു/ിയത് 1015-ആമാ8്
ആയിരു:ു. അJാലം മുതൽ പ/ു െകാലലം അവൻ ഒളിAുനടJുകയായിരു:ു.
അതിനിട•് അവെന പിടിJു:തിന് ആരു വിചാരിAി.ും കഴിuിലല. ഒടുJം 25ആമാ8് അവെന പിടിAതു േമ†റu7കാരം ചതിAാണ്. െകാAു4ി
സവേബാധേ/ാടുകൂടിയിരിJുകയാെണ2ിൽ അ:ും അവെന ആരും
പിടിJുകയിലലായിരു:ു. കുലടകെള വിശവസിAാലു8ാകു: ഫലമി;െനയാെണ:്
എലലാരും അറിuിരിേJ8താണ്.
തഹശീൽദാർ ആ രാYിയിൽതെ: െകാAു4ിെയ പിടിAു കാർ/ിക\dി
ഠാണാവിലാJിയിരു:ു എ:ുd വിവര/ിന് അടിയaിര/ിൽ ഹജൂർJ്
എഴിതിയയAു. അവെന ഉടെന ഠാണാ\ാറാവുവഴി േവ8ു: കരുതേലാടും
ബaവേ€ാടുംകൂടി തിരുവനa പുരേ/Jയ•ാൻ അടിയaിര/ിൽ/െ:
ഉ/രവു വരികയും െചcു.
െകാAു4ിJ് അവെന പിടിAു ഠാണാവിലാJിയതിെq പിേhറ ദിവസം േനരം
െവളു/േ\ാേഴJും േബാധം വീണു. അേ\ാഴാണ് താൻ
ബkന/ിലകെ\.ിരിJുകയാെണ:് അവനറിuത്. ഇത് ആ കുലടയുെട

വിശവാസവ¢നയാൽ പhറിയതാെണ:് അവൻ അേ\ാൾ തെ:
മന€ുെകാ8ാേലാചിAു നിpയിJുകയും െചcു. അ:ു രാYിയാകു:തുവെര
അവൻ ഠാണാവിൽ/െ: കിട:ു. ഏകേദശം പ/ു നാഴിക രാYിയായേ\ാൾ
വില;ുകളും െപാ.ിAു െകാAു4ി ഠാണാവിൽ നി:ു െവളിയിൽ ചാടി
ഓടിJളuു. അവെq ൈക‹ിൽ സദാ ഉ8ായിരിJാറുd ആയുധം ആ
ശൂ›£ീയുെട വീ.ിലുെ82ിൽ എടുJാെമ:ു വിചാരിA് അവൻ േനെര
അേ;ാ.ുതെ: നട:ു. അവിെട െച:േ\ാൾ അവളും അവളുെട ഇ‘നായ
ശൂ›യുവാവും കൂടി അ/ാഴം കഴിuു. ൈസവവരസലലാപവും
െചcുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. പുരയുെട വാതിൽ ചാരിയിരുെ:2ിലും
സാ•യി.ി.ു8ായിരു:ിലല. അക/ു വിളJുമു8ായിരു:ു. െകാAു4ി ഒ.ും
സംശയിJാെത വാതിൽ തുറ:് അകേ/Jു കട:ു. ആ സമയം െകാAു4ി
അവിെടെAലലുെമ:് അവൾ േലശം േപാലും വിചാരിAിരു:ിലല. ഒരുJലും തിരിAു
വരാനിടയാകാെത അവെന തൂJിെJാലലുകേയാ നാടുകട/ുകേയാ
െച‹ുെമ:ായിരു:ു അവരുെട വിശവാസം. അ;െന ഇരിെJ െപെ.:ു
െകാAു4ിെയ ക8േ\ാൾ അവരുെട മന€ിലു8ായ വികാര;ൾ ഏെതലലാം
7കാരമായിരിJുെമ:ു വായനJാർ അവരുെട മേനാധർമംേപാെല
ഊഹിAുെകാdുകയലലാെത പറuറിയിJു: കാരയം 7യാസംതെ:.
െകാAു4ിെയ ക8 മാYയിൽ ര8ുേപരും െപെ.െ:ണീhറ് ഒരു സം°മേ/ാടും
വിറയേലാടുംകൂടി മറയുെട ഒരരികിേലJു മാറിനി:ു. െകാAു4ി മുറിJക/ു
കട:ി.് ആദയം ക8തു ക.ിലിെq താെഴ കിട:ിരു:തായ സവaം ആയുധം
െപെ.:ു ക‹ിെലടു/ു, െകാAു4ി ആയുധെമടു/് ഒ:ു വീശുകയും ആ
പുpലിയുെടയും അവളുെട ഇ‘നായ ശൂ›ൻേയയും തല താെഴ വീഴുകയും
ഒരുമിAുകഴിuു. െകാAു4ി അേ\ാൾ പുറ/ിറ;ിേ\ാവുകയും െചcു.
അവൻ േപായ വഴിJുതെ: ഒരു കുള/ിൽ ഇറ;ി കുളിയും കഴിAു
സവഗയഹ/ിെല/ി. അേ\ാൾ അവെq ഭാരയ ഭർ/ാവിെന േപാലീസുകാർ
പിടിAുെകാ8ുേപായി ഠാണാവിലാJിെയ:ു േക.ു വിഷാദിA് അ:ു ജലപാനം
േപാലും കഴിJാെത കിടJുകയായിരു:ു. െകാAു4ി പുറ/ുെച:ു വാതിലിൽ
മു.ി പതുെJ വിളിAു. വിളിAെതലലാം അവൾ േക.ു എ2ിലും അത് ഇ:ാരാെണ:ു
നിpയം വരാ—യാൽ അവൾ വാതിൽ തുറ:ിലല. പിെ: െകാAു4ി സവ†ം ഉറെJ
വിളിJുകയും "സംശയിേJ8 ഞാൻതെ:യാണ്. വാതിൽ തുറJ്" എ:ു
•‘മായി പറയുകയും െച‹ുകയാൽ അവൾJ് ആൾ ഇ:ാരാെണ:ു
മന€ിലാവുകയും വിളJുെകാളു/ിെJാ8ുവ:ു വാതിൽ തുറJുകയും െചcു.
പിെ: അവൾ േവഗം അരി െവAു. ര8ുേപരും അ/ാഴമു8ു. െകാAു4ിJു പhറിയ

അബUം അവനും ഭാരയ•ു8ായ വിഷാദവും മhറും അവളും പര•രം പറuു.
പുംpലിമാരുെട ദു‘തെയJുറിAും തെq ഭാരയയുെട മേനാ ഗുണെ/യും
േrഹേ/യും കുറിAും െകാAു4ിJ് അ:ു ക8ും േക.ും അനുഭവിAും
നലലേപാെല അറിയാനിടയായി. അ:ുമുതൽ അവൻ അനയ£ീസംസർ´െമ:ുd
ദുhªവയ/ി േവെ8:ു വ•ുകയും െചcു. പിെ: എ:ും െകാAു4ി
ഏകപ¹ീµതേ/ാടുകൂടി/െ:യാണ് ഇരു:ി.ുdത്.
െകാAു4ി തടവുചാടിേ\ായതിെq പിേhറദിവസം കാർ/ിക\dി താലൂJിൽ
മുഴുവനും അടു/ 7േദശ;ളിലും ഒരു വലിയ ഭൂക?ം തെ:യായിരു:ു. േനരം
െവളു/േ\ാൾ െകാAു4ിെയ കാണാ—യാൽ ഠാണാമുതൽേ\രും
ശിപായിമാരുെമലലാം അ8ികളu അ4ാെനേ\ാെല വിഷ4sാരായി തീർ:ു.
ഉടെന വിവരം തഹശീൽദാെര അറിയിAു. തഹശീൽദാർ േകാപംെകാ8ും
വയസനംെകാ8ും പരവശനായി/ീർ:ു. അേ\ാേഴJും കീരിJാ.് ഒരു £ീെയയും
ഒരു പുരുഷെനയും െവ.ിെJാ:ിരിJു:ു എ:ുd വർ/മാനവും തഹശീൽദാർ
േക.ു. അേbഹം ആക\ാെട പരി°മിAുവശായി. എaാണു േവ8ത്, എേ;ാ.ാണ്
േപാേക8ത് എ:ി;െനയുd വിചാരംെകാ8ു സം°ാaചി/നായ
തഹശീൽദാർ െകാAു4ിെയ അേനവഷിAു പിടിJു:തിനായി േപാലീസുകാെര
വീ8ും നിേയാഗിAു. േപാലീസുകാർ വളെര ആളുകെള സഹായ/ിനുകൂ.ിെJാ8ു
നാലുവഴിJും ഓ.വും അേനവഷണവും തുട;ി. തഹശീൽദാരും ഗുമRനും ചില
േശവുകJാരും ഒ.ുവളെര ആളുകളുമായി കീരിJാേ.Jും േപായി. ^ല/ു െച:ു
ശവ;ൾ ക8ു യാദാRുെമഴുതുകയും അവ മറവുെച‹ു:തിനുേവ8
ഏർ\ാടുകൾ െച‹ുകയും െചcു. മരിAത് െകാAു4ിെയ പിടിJാൻ
സഹായിAവരാെണ:് അറിuേ\ാൾ/െ: അവെര െകാ:തു
െകാAു4ിതെ:യാെണ:ും തഹശീൽദാർ തിർAെ\ടു/ി. ചിലരുെട അഭി7ായം
െകാAു4ിയലല ഈ കയതയം നട/ിയെത:ും അവെq
കൂ.ുകാരായിരിJണെമ:ുമായിരു:ു. അ7കാരംതെ: െകാAു4ി
തടവുചാടിയത് അവെq സാമർ‰യംെകാ8ുമാYമായിരിJയിെലല:ും അവൻ
ഠാണാJാെര സവാധീനെ\ടു/ി അവരുെട അറിേവാടുകൂടിയായിരിJണെമ:ും
ചിലർ അഭി7ായെ\.ു. ഇ;െന ഓേരാരു/ർ ഓേരാ:ു പറuുതുട;ി
എ:ലലാെത ഒ:ിനും മതിയായ ല•യെമാ:ുമിലല. സകലദിJിലും സകല
ജന;ളുെട ഇടയിലും െകാAു4ിെയ:ും തടവുചാടിെയ:ും
ഇര.െJാലപാതകെമ:ും മhറുമുd സംസാരമിലലാെത േകൾ\ാനിലല. അ;െന
ര8ുമൂ:ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ എലലാെമാ.ു ശമിAുതുട;ി. േപാലീസുകാരും
മhറും കഴിയു: അേനവഷണെമലലാം നട/ീ.ും െകാAു4ിയുെട െപാടിേപാലും

കാൺമാൻ കഴിuിലല. അതിനിട•് അവൻ നാടുവി.ു െപാ•ളuു എ:ും ഒരു
സംസാരം ചിലർ പറuുതുട;ി. പേ•, െകാAു4ിയും കൂ.ുകാരുംകൂടി ദിവസം
7തി ഓേരാ അwമ;ളും െകാdകളും വീ8ും നട/ിെJാ8ിരു: തിനാൽ
അവൻ എ;ും േപായി.ിെലല:ുതെ:യായിരു:ു മിJവരുെടയും വിശവാസം.
വാRവം അ;െനതെ:യായിരു:ു.
െകാAു4ിയുെട അwമ;ളും െകാdകളും വീ8ും നാൾJുനാൾ വർUിAു
വരികയാൽ അവെന പിടിേAൽ\ിJു:തിന് േമലാവിൽനി:് ഉ/രവുകൾ
ദിവസം7തി വ:ുെകാ8ിരു:ു. േപാലീസുകാരുെട അേനവഷണവും മുറ•ു
നട:ുെകാ8ുതെ:യിരു:ു. എെaലലാമായി.ും അവെന പിടികൂടാൻ കഴിuിലല.
അവെqയും കൂ.ുകാരുെടയും ഉപ›വ;ൾെകാ8ു യാYJാർJു കരവഴിJും
വdംവഴിJും സ¢രിJാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതയായി/ീർ:ു. െകാAു4ിയും
കൂ.ുകാരും എേ\ാൾ എവിെട ഉ8ായിരിJുെമ:് ആർJും നിpയമിലല. ചില
ദിവസ;ളിൽ ചില ഓടിവd;ളിൽ കയറി അവർ കായലിൽ
സ¢രിJുകയായിരിJും. അത് എെ:ലലാെമ:ും എേ\ാെളലലാെമ:ും ആർJും
നിpയിJാൻ പാടിലലായിരു:ു. എ:ാൽ മിJേ\ാഴും അവരുെട ഉപ›വം
രാYികാല;ളിലായിരു:ു.
െകാAു4ിJു കൂ.ുകാർ പലരുമു8ായിരു:ു. എ:ാൽ അവരിൽ 7ധാനsാർ
േകാ\ാറ\റ?ിൽ മZത്, കടുവാേAരി വാവ, േകാ.\ുറ/ു ബാ\ുകുu്,
പേJാല/ു നൂറാZത്, വലിയകുള;ര കുuുമര•ാർ, വാരയവീ.ുവടേJട/ു
െകാAുപിd എ:ിവരായിരു:ു. ഇവെരലലാം വലിയ അഭയാസികളും അwമികളും
ശzsാരുമായിരു:ു. എ:ാൽ േകാ\ാറ\റ?ിൽ മZത് സാധുJെളയും
ഉപ›വിJു:വനും എaും െച‹ാൻ മടിയിലലാ/വനുമായിരു:ു. സാധുപീഡനം
െകാAു4ിJു വലിയ വിേരാധമായിരു:ു. അതിനാൽ മZതിെന അവർ ഇടJാല/്
ഉേപ•ിAുകളuു. െകാAു4ി പലദിവസ;ളിൽ സവഗയഹ/ിൽ േപാകാറുെ8:ു
മു?് പറuി.ു8േലലാ. അതിനാൽ ആ ഒളിAു നട: കാല/ിനിടJു
മൂ:ുപുYൻമാരും ഒരു പുYിയും ജനിAു എ:ുdതും വയz മായിരിJു:ു.
ഇ;െന െകാAു4ി 1015-ആമാ8ുവെരയും അതിെq േശഷം 1033ആമാ8ുവെരയും ആെക 18 വർഷം പിടികിേ.8ും പുdിയായി ഒളിAുനട:ും
അwമ7വർ/ികൾെകാ8ുതെ: ഉപജീവനം കഴിAും കാലേ•പം െചcുവ:ു.
1033-ആമാ8ു മകരമാസ/ിൽ സർ ടി. മാധവരായരവർകൾ തിരുവിതാംകൂർ
ദിവാനായി നിയമിJെ\.ു. അേതാടുകൂടി െകാAു4ിJു Oഹ\ിഴയും ആരംഭിAു.
മാധവരായർ ദിവാൻജിയായതിെqേശഷം രാജയേ•മ/ിനായി അേനകം
പരിTാര;ൾ െച‹ണെമ:ു നിpയിA കൂ./ിൽ 7ധാനമായ ഒരു കാരയം

െകാAു4ി മുതലായവരുെട അwമവും ത:ിമി/ം ജന;ൾJുd ഉപ›വവും
നിറു/ണെമ:dതായിരു:ു. അേbഹം അതിനു േവ8ു: Xമ;ളും
ച.ംെക.ുകളും മുറ•ു തുട;ി. ച;നാ“രിയിൽേAർ: വാഴ\dിയിൽ
പാ\ാടിയിൽ കുuുപണിJർ കാർ/ിക\dിയിൽ തഹശീൽദാരായി
നിയമിJെ\ടുകയും ആ തഹശിൽദാരുെട േപർJു ദിവാൻജി െകാAു4ിെയ
പിടിAയ•ു:തിനു 7േതയകം ഉ/രവയAു ച.ംെക.ുകയും െചcു
കുuുപണിJർ തഹശീൽദാർ നലല സമർഥനും ബുUിമാനും
കാരയേശഷിയുമുdവനുമായിരു:ു. എ2ിലും അേbഹം പലവിധ Xമ;ൾ െചcി.ും
െകാAു4ിെയ പിടികി.ിയിലല. ഒടുJം അേbഹം അവെq കൂ.ുകാരിൽ ചിലെര
സവാധീനെ\ടു/ാെത ഈ കാരയം ഒരിJലും സാധിJയിെലല:ു തീർAെ\ടു/ി.
പിെ: അതിനായി ചില അേനവഷണ;ളും Xമ;ളും തുട;ി. ആ
അേനവഷണ/ിൽ േകാ\ാറ\റ?ിൽ മZത് എ:വെന െകാAു4ി
ഉേപ•ിAുകളയുകയാൽ അവന് െകാAു4ിേയാടു നലല രസമിലലാെത
ഇരിJുകയാെണ:് അറിവു കി.ി; ഉടെന മZതിന് ഒരാെള അയA് അവെന
ഉപായ/ിൽ തഹസീൽദാർ തെq അടുJൽ വരു/ുകയും അവെന
സZാനാദികൾ െകാ8ു സവാധീനെ\ടു/ുകയും അവൻ മുഖാaരം
െകാAു4ിയുെട മhറുd കൂ.ാകാെരJൂടി വശീകരിJുകയും െകാAു4ിെയ
അകെ\ടു/ാനുd കശൗല;െളലലാം പറuു നിpയിJുകയും െചcു.
ഒരു ദിവസം ൈവകുേ:രം െകാAു4ിയുെട ഇ‘നും 7ധാനകൂ.ുകാരിൽ
ഒരാളുമായ വാരയ/ു വടേJട/ു െകാAുപിd എ:യാൾ അയാളുെട
ഭാരയാഗൃഹമായ അ?ിയൽ വീ.ിൽ െകാAു4ിെയ വിളിAുെകാ8ുേപായി ചില
ലഹരിയുd പദാർ‰;ളും മhറു െകാടു/് അവെന
േബാധരഹിതനാJി/ീർ/ു. െകാAു4ി തലെപാJാൻ പാടിലലാെത മയ;ി ഒരു
ക.ിലിൽ കിട\ായി. ആ സമയം മZത്, നൂറZത്, ബാ\ുകുu്, കുuുമര•ാർ,
വാവാ, െകാAുപിd മുതലായവരും കൂടി വലിയ കയറുകളി.ു െകാAു4ിെയ
ക.ിലിേലാടുകൂടി വരിuുെക.ി. െക.ു മുറുകിതുട;ിയേ\ാൾ െകാAു4ി ക4ു
തുറ:ു േനാJുകയും, െകാAുപിdകുേu! നീയാേണാ എെ: ചതിAത്? അ\െq
മുഖ/ു ചിരവടിJു: മാതിരി നിനJുെ8:ു ഞാൻവിചാരിAിരു:ിലല. എെ:
ചതിAവർJും എെq അനുഭവം വരരുതാ/തലല. എaുെച‹ാം! എനിJു തല
െപാ;ു:ിലല. എ:ു പറയുകയും ആ കിട:കിട\ിൽ അവെq ൈക‹ിലിരു:
‘ക/ാൾ’ എ: ആയുധംെകാ8് ചിലെരെയാെJ െവ.ുകയും കു/ുകയും വലിയ
മുറിവുകേളൽപിJുകയും െചcു. അേ\ാെഴJും ൈക െപാJാൻ പാടിലലാ/വിധം
െക.ു മുറുകുകയും െകാAുപിd മുതൽേപർ ആയുധം ത.ിെയടു/ു മാhറുകയും

െചcു. പിെ: േപാലീസുകാരും അവരുെട കൂെടയു8ായിരു:വരും മhറുംകൂടി
െകാAു4ിെയ ക.ിേലാടുകൂടിെയടു/ു കാർ/ിക\dിയിൽ
ഠാണാവിൽെകാ8ുേപായി ആJി. പിേhറദിവസം രാവിെല തഹശീൽദാരേbഹം
ഠാണാവിൽ െച:ു െകാAു4ിJു വില;ു വžിJുകയും അേനകം കുaJാർ,
വാളൂരി\ിടിA േപാലീസുകാർ മുതലായി അേനക മാളുകെളJൂ.ി അവെന
ഠാണാ\ാറാവുവഴി തിരുവനaപുരേ/J് അയ•ുകയും െചcു. െകാAു4ിെയ
തിരുവനaപുര/് െകാ8ു െച:ിരിJു:തായി അറിuയുടെന ദിവാൻജി
അവെന കേAരിയിൽ വരു/ിJാണുകയും പaിരു ഠാണാ[1]വിലാJി 7േതയകം
സൂ•ിJു:തിന് ഉ/രവുെകാടുJുകയും അവെq േപരിലു8ായിരു:
േക€ുകെളലലാം മുറ•ു വിRരിAു വിധി ക†ിJു:തിനു േവ8ു:
ഏർ\ാടുകെളലലാം െച‹ുകയും െചcു.
െകാAു4ിെയ പിടിAു ബkന/ിലാJു:തിനു സഹായിJുകയും XമിJുകയും
െചcവരിൽ 7ധാനൻമാർ െകാAുപിd, െകാAുകുu്, മZത്, എ:ിവരായിരു:ു.
അവരിൽ കീരിJാ.ു 7വയ/ിയിൽ കണJു തകഴിയിൽJാരൻ
െകാAുകുuുപിdJു കൃ¸പുരം പാർവതയവും െകാAുപിd•ു പ/ിയൂർ
പാർവതയവും മZതിന് ഇടവാ മുതൽേ\രുേവലയും തഹശീൽദാരേbഹം ശുപാർശ
െചcു െകാടു\ിAു. എ2ിലും അവരും െകാAു4ിയുെട കൂ.ുകാരും അവെന
ബkിJാൻ കൂടിയവരുമായ കടുവാേAരി വാവ, േകാ.\ുറ/ു ബാ\ുകുu്,
ചേJാല/ു നൂറൂZത്, വലിയകുള;ര കുuുമരJാർ എ:ിവരും താമസിയാെത
ഓേരാ േക€ുകളിലകെ\.ു. 14 വർഷം വീതം കഠിന തടവിനു വിധിJെ\.്
പaിരുഠാണാവിൽ െകാAു4ിയുെട അടുJൽ തെ: െച:ുേചർ:ു. അവെര
ക8േ\ാൾ സേaാഷേ/ാടുകൂടി െകാAു4ി "എaാ കൂ.െര!
ഞാൻപറuതുേപാെല പhറി, ഇേലല" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ അവർെJലലാം എY
മാYം പpാ/ാപമു8ായി എ:ു പറയാൻ 7യാസം. െകാAു4ി തെq േപരിലുd
േക€ുകൾ വിRരിAുതീരു:തിനുമു?് ഠാണാവിൽ കിട:ുതെ: 1034-ആമാ8ു
ക:ിമാ/ിൽ തെq 41-ആമെ/ വയ€ിൽ ചരമഗതിെയ 7ാപിJുകയും െചcു.
െകാAു4ിെയ പിടികൂടി തിരുവനaപുരേ/JയAത് 33-ആമാ8ു
മിഥുനമാസ/ിലായിരു:ു. അവന് ആെക 91 ദിവസം മാYേമ തടവിൽ കിട:ു
ക‘െ\േട8ിവ:ുdൂ.
െകാAു4ി കാ¥യിൽ നലല സു˜രനും ആജാനുബാഹുവും െവളു/ു ചുവ:
നിറേ/ാടു കൂടിയ േകാമളനുമായിരു:ു. അവെq വിരിu െന¢ും ഒതു;ിയ
അരയും വ.മുഖവും നീ8ക4ുകളും വളuിരു8 പുരിക;ളും എ:ുേവ8,
സകല അവയവ;ളും അaയa മേനാഹര;ളായിരു:ു. അവെq സംഭാഷണം

വളെര ശാaവും മധുരവുമായിരു:ു. െകാAു4ി ആെക ര8ു £ീകെളയും ഒരു
പുരുഷെനയുമലലാെത െകാ:ി.ിലല. അവെq കൂ.ുകാരായിരു: മZതു
മുതലായവരുെട അwമ;ൾ വിചാരിAാൽ െകാAു4ി വളെര
മരയാദJാരനായിരു:ു എ:ു തെ: പറയാം.
െകാAു4ിJു മൂ:ു പുYsാരും ഒരു പുYിയുമാണു8ായിരു:െത:ു മു?ു
പറuി.ു8േലലാ. അവരിൽ 7ഥമപുYൻ ഒരു ശി•യിലകെ\.ു ജയിലിൽJിട:ു
തെ: മരിAു. ര8ാമെ/ പുYനും ഒരു ശി•യിലകെ\.ു
ജയിലിലാJെ\.ുെവ2ിലും അവൻ തടവു ചാടി െപാ•ളuു. അവനിേ\ാൾ
ഉേ8ാ ഇലലേയാ, ഉെ82ിൽ തെ: എവിെടയാന് എെ:ാ:ും രൂപമിലല. മൂ:ാമെ/
പുYൻ ഇേ\ാൾ കAവടംെചc് ഓAിറയും, പുYി എരുവയിൽ ഭർ/ൃഗൃഹ/ിലും
താമസിAുവരു:ു. ഇYയുെമാെJയാണ് കായംകുളം െകാAു4ിയുെട
ജീവിതകഥാസംേ•പം. ഇനി െകാAു4ിയുെട ഓേരാ അwമ 7വൃ/ികളും
അ§ുതകർമ;ളും പി:ാെല വിവരിJാം.
െകാAു4ി ആൾമാറാ.ം, കൺെക.് മുതലായ ജാലവിദയകളും അഭയസിAി.ുെ8:്
മു?ു പറuി.ു8േലലാ. എ:ാൽ അവൻ അവെയാ:ും സാധാരണ
ഉപേയാഗിJാറിലല. നിവൃ/ിയിലലാെതവരു: അവസര;ളിേല അവ
7േയാഗിJാവൂ എ:ാണ് അവെq ഗുരുനാഥനായ ത;ൾ അവേനാടു
പറuിരു:ത്. എ2ിലും െകാAു4ി ഒരു വിദയ ഒരിJെലാ:ു 7േയാഗിAു േനാJി.
െകാAു4ിയുെട സവേദശമായ കീരിJാ.് ഏhറവും ധനവാനായ ഒരു
നായരു8ായിരു:ു. കുടുബകാരയ;െളലലാം അേനവഷിAു നട/ിയിരു:ത് അയാൾ
തെ:യായിരു:ുെവ2ിലും അയാളുെട ^ിരതാമസം ഭാരയാഗൃഹ/ിലായിലു:ു.
അയാൾ ഭാരയ•ു പുതുതായി ഒരു വീടു പണിയിAുെകാടു/ു. അത് അകേമ നിരയും
പുറേമ ഭി/ിയുമായി വളെര ഉറേ\ാടും ബലേ/ാടുംകൂടിയാണ് പണിയിAത്. ആ
പുരപണി നട:ുെകാ8ിരു:േ\ാൾ അയാളുെട ഒരു േrഹിതൻ പുരപണി
കാണായായി.് അവിെട െച:ു. പണികെളലലാം േനാJിയി.് ആ മനുഷയൻ, പുര•ു
ഭി/ിേയാ നിരേയാ ഏെത2ിലും ഒ:ു േപാേര? ര8ുംകൂടി ഇെതaിനാണ്? എ:ു
േചാദിAു. അേ\ാൾ നായർ "പെ8ാെJ അതുമതിയായിരു:ു. ഇതു
െകാAു4ിയുെട കാലമായതുെകാ8് അതു േപാരാ. ഭി/ിേയാ നിരേയാ ഒ:ു
മാYമായിതു:ാൽ അവൻ കു/ിെ\ാളിA് അക/ു കടJും ര8ുംകൂടി െപാളിA്
അക/ുകടJാൻ അYെയളു\മലലേലലാ" എ:ു പറuു. "അതു ശരിതെ:" എ:ു
മേhറയാൾ സZതിJുകയും െചcു. ഇ;െന ഇവർ തZിൽ പറu ഈ വർ/മാനം
എ;െനേയാ െകാAു4ി അറിuു. എ2ിലും തൽJാലം അവെനാ:ിനും
േപായിലല.

പുരപണിയും വാRുബലിയും ഗയഹ7േവശവുെമലലാം കഴിuു
ഭാരയാപുYാദികേളാടുകൂടി നായർ പു/ൻപുരയിൽ താമസവുമായി. നായർ നലല
കാരയ^നും കണിശJാരനുമായിരു:ു. െപാ:ു പണയം കി.ാെത അയാൾ
ആർJും ഒരു െകാAു കാശുേപാലും കടം െകാടുJുക പതിവിലല. പലരും പണയം
െവA് അയാേളാടു പണം വാ;ാറു8ായിരു:ു. ഒരിJൽ അവിെട
അടുJൽ/െ:യുd ഒരാൾJ് ഒരായിരം രൂപ•് ഒരതയാവശയം േനരിടുകയാൽ
ഏകേദശം ര8ായിരം രൂപ വില•ുd െപാൻപ8;ൾ ഇയാളുെട അടുJൽ
പണയംെവAു രൂപ വാ;ി െകാ8ുേപായി. ആ വിവരവും എ;െനേയാ െകാAു4ി
അറിuു.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ െകാAു4ിJും െചലവിെനാ:ുമിലലാെത ഒരിJൽ വലിയ
െഞരുJമായി/ിർ:ു. ഏെത2ിലും ഈ നായരുെട അടുJൽേപായി േചാദിJാം
എ:ു വിചാരിA് അവൻ അയാളുെട അടുJൽെച:്, എനിJ് ഒരു നൂറു രൂപ•്
ഒരതയാവശയം േനരി.ിരിJു:ു. ഇവിെടയുെ82ിൽ കി.ിയാൽെJാdാം എ:ു
പറuു.
നായർ: അതയാവശയം, െചലവിെനാ:ുമിലല, അതു തെ: അേലല? ആേ., രൂപ
ഞാൻതരാം. എ:ാലതു െകാAു4ിെയ േപടിAി.ാെണ:ു വിചാരിJരുത്.
െകാAു4ിയുെട അwമെമാ:ും ഇവിെട പhറുകയിലല. അതു കരുതി/െ:യാണ്
ഞാൻപുര പണിയിAിരിJു:ത്.
െകാAു4ി: അതു ഞാൻ പുര\ണിJാല/ുതെ: അറിuു. ഭയെ\ടു/ി പണം
വാ;ുക എനിJു പതിവിലല. മരയാദJു േചാദിJും കി.ിെയ2ിൽ വാ;ും ഇെലല2ിൽ
പിെ: േവെറ വഴി േനാJും. അ;െനയാണ് പതിവ്.
നായർ: ശരിതെ:. അെതനിJറിയാം. എ2ിലും െവറുേത ഇവിെട വ:് വി×ഢി/ം
കളിേJ8 എ:ു വിചാരിAു പറuു എേ:യുdൂ.
ഇ;െന പറu് നായർ നൂറു രൂപയും എ4ിെJാടു/ു. െകാAു4ി
വാ;ിെJാ8ുേപാവുകയും െചcു. നായർ പണം െകാടു/തുെകാ8്
െകാAു4ിJു വലിയ സംശയമായി/ീർ:ു. "ഇനി ഇയാെള ഉപ›വിJു:തു ക
‘വും നZുെട പതിവിനു വിപരിതവുമാണ്. എ2ിലും ഇയാളുെട ഊhറ/ിനു
ഇ‹ാെള ഒ:ു പhറിJാെതയിരിJു:തു ശരിയലല. ആെ., തരം വരും. അേ\ാൾ
േനാJാം" എ:ി;െന വിചാരിAു െകാAു4ി ആ നായെര കളി\ിJു:തിനു
തരംേനാJിെJാ8ിരു:ു.
അ¢ാറു മാസം കഴിuേ\ാൾ ഒരു ദിവസം സkയാസമയ/് നായർ എ4േതAു
കുളിJാനായി.ു വി.ിൽനി:് ഇറ;ിേ\ായി. അയാളുെട ഭാരയ അടുJളയിേലJും

േപായി. മാY കഴിuേ\ാൾ ഭർ/ാവു മുhറ/ു വ:ു നി:ു വിളിJു:തായി ആ
£ീJു േതാ:ി. അവർ പുറേ/Jു വ:േ\ാൾ അവർJു േതാ:ിയതുേപാെല
തെ: കാണുകയും െച‹ുകയാൽ "കുളിJാൻ േപായി.് കുളിJാെത
േപാ:െതaാണ്?" എ:ു േചാദിAു. മുhറ/ുനി:യാൾ, "ഇ:ാൾ നZുെട
കയ¸പിd ചില പ8;ൾ ഇവിെട പണയംെവA് ആയിരം രൂപ
പാ;ിെJാ8ുേപായിേലല? അതു പലിശേയാടുകൂടി െകാ8ുവ:ിരിJു:ു. ആ
പണയെമടു/ുെകാടുJണം. എെq ൈക‹ൻേമെലാെJ എ4യാണെലലാ,
അതുെകാ8് താേJാെലടു/ു െപ.ിതുറ:് ആ പ8;ൾ എടു/് ഇേ;ാ.ു
തരികയും, ഈ പണം െപ.ിയിൽെവAു പൂ.ി താേJാൽ പതിവുd ^ല/ുതെ:
െവേAJുകയും േവണം" എ:ു പറu് ഒരു വലിയ ജാളിക[2] ഇറയ/ു െവAു. ആ
£ീ അയാൾ പറuതുേപാെല ഒെJ െചcു. അയാൾ പ8;ളുെമടു/ു
പുറേ/Jിറ;ിേ\ായി. £ീ വീ8ും അടുJളയിേലJും േപായി.
അതിെq േശഷം പ/ുപതിന¢ുദിവസം കഴിuേ\ാൾ പണയംെവAു
പണംവാ;ിെJാ8ുേപായ കയ¸പിd പണവും പലിശയും െകാ8ുവ:ു. ആ
ധനികനായ നായർ മുതലും പലിശയുെമലലാം കണJുപറu് എ4ിവാ;ിയതിെq
േശഷം പണയ\8;െളടു/ു െകാടുJാനായി താേJാെലടു/ു െപ.ിതുറ:ു.
അേ\ാൾ അതിൽ ഒരു വലിയ "ജാളിക" ഇരിJു:തായി ക8ു. അയാൾ വളെര
അ§ുതെ\.ു. താനറിയാെത ഈ "ജാളിക" പൂ.ിെവAിരു: െപ.ിയിൽ
വ:െത;െനെയ:ു സംശയിA് അയാൾ ഭാരയെയ വിളിAു േചാദിAു.
ഭാരയ: അേലല! അതു നി;ൾ തെ: െകാ8ുവ:ു ത:് എെ:െJാ8ു െപ.ിയിൽ
െവžിAതേലല? എaാ ഈയിെട ഇYവലിയ മറവി?
നായർ: ഞാനി;െന ഒരു ജാളിക െകാ8ുവ:ു ത:ുേവാ? അ§ുതം തെ:.
ഇെത:ായിരു:ു?
ഭാരയ: ഇേ:Jു പേ/ാ പതിനേ¢ാ ദിവസമായിരിJും. അതിലധികമായി.ിലല.
ഇ:ാെളാരുദിവസം സkയ•് എ4േതAു െകാ8ു കുളിJാൻ േപായിേലല? അ:ാണ്.
നായർ: അെ::ലല, ഒരിJലും ഇ;െന ഒരു ജാളിക ഞാൻ നിെq
ക‹ിൽെകാ8ുവ:ു തരികയു8ായിലല.
ഭാരയ: ഇ;െന പറuാൽ വിഷമമാണ്. കുളിJാനായി ഇറ;ിേ\ായി.ു മാY
കഴിuേ\ാൾ നി;ൾ തിരിെയ വ:ു മുhറ/ു നി:ുെകാ8് എെ: വിളിJുകയും
ഞാൻ പുറേ/Jു വ:േ\ാൾ കയ¸പിd പണവും പലിശയും
െകാ8ുവ:ിരിJു:ുെവ:ും നി;ളുെട ക‹ിേsെലാെJ എ4യുdതുെകാ8ു
ഞാൻ താേJാെലടു/ു െപ.ിതുറ:ു പണയ\8;െളലലാെമടു/ു തരികയും

ഈ ജാളികെയടു/ു െപ.ിയിൽ െവAുപൂ.ി താേJാൽ പതിവു^ല/ു
െവ•ുകയും െച‹ണെമ:് നി;െളേ:ാടു പറയുകയും ജാളിക ഇറയ/ു
െവAുതരികയും െചcത് ഈ ദിവസ/ിനിട•ു നി;ൾ മറ:ു േപാേയാ? എ:ാൽ
അ§ുതം തെ:.
നായർ: °ാaു പറയു: നിേ:ാട് എaു പറയു:ു? ആേ., എ:ി.ു നീയാ
പ8;െളാെJ എaു െചcു?
ഭാരയ: ഞാെനടു/ു നി;ളുെട ക‹ിൽ െകാ8ുവ:ു ത:ു.
നായർ: അേ‹ാ! ഇ;െന േഭാT് പറയരുത്. െപ4ു;ൾ ധാരാളം െപാളി
പറയു:വരാണ്. എ:ാൽ ഇ;െന ആരും പറuുേക.ി.ിലല. നീയും ഇതിനുമു?്
എേ:ാടി;െന പറuി.ിലല. ഇേ\ാൾ നിെq ബുUിJ് എേaാ സവ†ം -സവ†മലല,
വളെര- വലലാ…മ സംഭവിAി.ു8്. അതാണി;െന പറയു:ത്.
ഭാരയ: എെq ബുUിJ് ഒരു വലലാമയും വ:ി.ിലല. വാRവം പറuാൽ
പറയുേ:ാരുെട ബുUിJുതെ:യാണ് ഇേ\ാൾ ഏതാ8് വലലാ…മ
പhറിയിരിJു:ത്.
ഇ;െന ഇവർ തZിൽ ഏതാനും വാഗവാദം കഴിuതിെq േശഷം നായർ
ജാളികയഴിAു കുടuി.ു. ഹാ! ക‘ം! അതിലു8ായിരു:തു മുഴുവനും
കരി2ൽAിലലി. അേ‹ാ! എെ:ാരു നിലവിളിേയാടുകൂടി നായർ മൂർ‡ിAുനില/ു
പതിAു. നായരുെട പാരവശയം ക8ു ഭാരയയും േബാധംെക.ുവീണു. നായെര
കയ¸പിdയും ഭാരയെയ സമീപ/ു നി:ിരു: ദാസിയും താ;ി\ിടിAു
ര8ുേപരുേടയും മുഖ/ു കുേറേ“ െവdം തളിAി.ു വിശറിെയടു/ു
വിശി/ുട;ി. മാYേനരം കഴിuേ\ാൾ നായർ ക4ുതുറ:് എണീhറിരു:ു.
അയാൾ ൈധരയെ/ അവലംബിAുെകാ8് "ആെ. കയ¸പിേd! പhറിയെതാെJ പhറി.
േപായെതാെJ േപാകേ.. ഇനി നZുെട ഏർ\ാടു തീർJാെനaാണ് േവ8െത:ു
പറയൂ" എ:ു പറuു.
കൃ¸പിd: ഞാെനaു പറയു:ു? എലലാം നി;ൾതെ: നിpയിAാൽ മതി.
നായർ: നി;ളുെട പ8;ൾ ൈകേമാശം വ:ുേപായി. ഇനി നി;ൾJു പകരം
പ8;ൾ പണിയിAു തരികേയാ വില തരികേയാ െച‹ാം. അതലലാെത
നിവയ/ിയിലലേലലാ. അതിേലതാണു േവ8െത:ു പറയൂ.
കൃ¸പിd: എനിJു പ8മാെണ2ിൽ എെq പ8;ൾതെ: കി.ണം. അെലല2ിൽ
വില മതി. പകരം പണിയിAു തരണെമ:ിലല.
നായർ: ആെ. വില എaുവരും?

കൃ¸പിd: അതു നZൾ അ:ുതെ: തീർAെ\ടു/ീ.ു8േലലാ. ര8ായിരം രൂപ
വില•ുെ8:ു നി;ൾ തെ:യേലല അ:ു സZതിAു പറuത്. എനിJ് അതു
കി.ിയാൽ മതി. ഞാൻ മരയാദേJെടാ:ും പറയുകയിലല.
നായർ: ശരി. ര8ായിരം രൂപ തേ:Jാം. എ:ാൽ തൽJാലം മുഴുവനും
തരു:തിന് ഇവിെട പണം ഇലലാെതയിരിJു:ു. നി;ൾ െകാ8ുവ:ു ത:തിൽ
നി:് ആയിരം രൂപ െരാJം തേ:Jാം. ആയിരം രൂപ•ു തൽJാലം ഞാെനാരു
7മാണം എഴുതി/രാം.
കൃ¸പിd: ധാരാളം മതി. 7മാണം തെ: േവണെമ:ിലല. നി;ൾ തേ:Jാെമ:ു
വാJു പറuാലും മതി.
നായർ: അതു േപാരാ. മനുഷയാവ^•ു 7മാണമു8ായിരിേJ8ത്
അതയാവശയമാണ്. പണേമർ\ാടാെണ2ിൽ ലൗകികവും ദാ•ിണയവും ആവശയമിലല.
എ:ു പറu് നായർ ആയിരം രൂപ െറാJം എ4ിെJാടുJുകയും
ഒേരാലെയടു/ു[1] വാർ:ു മുറിAു ആയിരം രൂപ•് ഒരു
7മാണെമഴുതിെകാടുJുകയും െചcി.ു “കൃ¸പിേd! ഈ ആയിരം രൂപ മു\തു
ദിവസ/ിനകം ത:ു ഞാനീ 7മാണം മടJി വാ;ിെJാdാം. എ:ാൽ നി;ൾ
ഈ സംഗതി ആേരാടും പറuു േപാകരുത്. പണം േപാകു:തിലലലാ,
വലലവരുെമാെJ പരിഹസിJു:തു േകൾJു: കാരയമാണ് സ2ടം” എ:ു പറuു.
കൃ¸പിd: ഞാൻപറuി.് ഈ സംഗതി പുറ/ുേപാവുകയിലല. നിpയം തെ:
എ:ു പറuു കയ¸പിd പണവും 7മാണവുെമടു/് പുറ/ിറ;ിേ\ായി.
ഇYയും കഴിuേ\ാേഴJും നായരുെട ഭാരയ•ും േബാധം വീണു. അവരും എണീhറു
പൂമുഖ/ു നായരുെട അടുJൽ വ:ു. വിഷാദിAു വിചാരമ-നായി ഒ:ും
മി8ാെതയിരു:ിരു: നായെര ക8ി.ു ഭാരയ വയസനിAുെകാ8് ഓേരാ:ും
പറuുതുട;ി. ആ സമയം നZുെട െകാAു4ി അവിെടേJറിെA:് ഈ
ഭാരയാഭർ/ാJൻമാെര ക8ി.് "ഇെ:aാ ര8ുേപരും ഒരു„ാഹമിലലാെത വലിയ
വിചാര/ിൽ മുഴുകിയവെരേ\ാെലയായിരിJു:ത്" എ:ു േചാദിAു. ഉടെന ഭാരയ
അവിെടയു8ായിരു: സംഗതികെളലലാം െകാAു4ിെയ പറuു േകൾ\ിAു. അതു
നായർJ് ഒ.ും രസിAിലല. സംഗതി ആെരയും അറിയിJാെത
കഴിJണെമ:ായിരു:ുവേലലാ അയാളുെട വിചാരം. അതു ഭാരയ മരന€ിലാJിയിലല.
പറuുതുട;ിയേ\ാൾ നായർ ര8ുമൂ:ു 7ാവശയം ചില ആംഗയ;ൾെകാ8ു
വിലJി. അെതാ:ും ആ £ീ ക8ുമിലല. വർ/മാന;െളാെJ േക.ുകഴിuേ\ാൾ
െകാAു4ി നായരുെട േനെര േനാJിയി.് "അേ‹ാ ക‘ം! ഇതു വലിയ
കുറAിലായിേ\ായി. പുര എ;െന പണിയിAാലും െകാ8ുേപാകു:വൻ

െകാ8ുേപാകതെ: െച‹ുെമ:് ഇനിെയ2ിലും മന€ിലാJിയാൽ െകാdാം.
െകാAു4ിJു വലലതും േവണെമ2ിൽ പുര കു/ിെ\ാളിA് അക/ു കട:ി.ു
േവണെമ:ിലല. െകാAു4ി പുറ/ു നി:ാലും േവണെമ2ിൽ അക/ുdതു
പുറ/ു വരും. ഇതാ കയ¸പിdയുെട പ8;ൾ. എലലാം ഇേലല എ:ു
േനാJിെJാdണം. െകാ8ുെച:ു െകാടു/് ഉടെന നി;ളുെട രൂപയും
7മാണവും മടJിവാ;ിെJാ8ുേപാരണം. എനിJിതിെലാ:ും േവ8.
ഇനിെയ2ിലും നി;ൾ പറuി.ുdതു േപാെല ഊhറം പറയാതിരു:ാൽ മതി”
എ:ു പറuു പ8;െളലലാം നായരുെട മു?ിൽ വAി.ു െകാAു4ി
ഇറ;ിേ\ാവുകയും െചcു. പ8;ൾ കി.ിയതുെകാ8ു നായർJു വളെര
സേaാഷമു8ായി. എ2ിലും അയാളുെട മുഖം ആ സമയം പുളിേ“രി
കുടിAതുേപാെല ഇരു:ു എ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ. ഭാരയയുെട മന€ിൽ
അ§ുതേമാ ലŽേയാ അധികമു8ായെത:ു തീർA പറവാൻ 7യാസം. െകാAു4ി
ആൾമാറാ. വിദയയിലും അദവിതീയനായിരു:ുെവ:ുdത് ഈ കഥെകാ8ു •
‘മാകു:ു8േലലാ. ഈ സംഗതി 7സിUമായേ\ാൾ നാ.ുകാരുെടയിടയിൽ
െകാAു4ിെയJുറിAു8ായിരു: ഭയവും ബഹുമാനവും ശതഗുണീഭവിAു.
ഇനി െകാAു4ിയുെട തൽJാേലാചിത കർ/വയ’ാന/ിനു ദൃ‘ാaമായി.് ഒരു
സംഗതി പറയാം.
ഒരിJൽ െകാAു4ി െചലവിെനാ:ുമിലലാെത ബുUിമു.ുകയാൽ കായംകുള/ു
ധനവാനായ ഒരു നായരുെട അടുJൽ െച:ു നൂറു പറ െനലലുകി.ിയാൽ
െകാdാെമ:ു പറuു. നായർ 'പണം െകാ8ു വ:ി.ുേ8ാ' എ:ു േചാദിAു.
'പണം തൽJാലം ൈകവശമിലല' എ:ു െകാAു4ി മറുപടി പറuു.
നായർ: ഇവിെട െനലലുdതു വിൽJാനാണ് ഇ.ിരിJു:ത്. െവറുെത വലലവർJും
വാരിെJാടുJാനലല. പണേമാ അതിെലല2ിൽ പണയേമാ െകാ8ുവ:ാൽ
െനലലുതരാം. അലലാെത നിവയ/ിയിലല.
െകാAു4ി: തീർAതെ:േയാ?
നായർ: തീർAതെ:! യാെതാരു സംശയവുമിലല.
ഇതു േക.ു െകാAു4ി ഇറ;ിേ\ായി. നാല¢ുദിവസം കഴിuതിനുേശഷം
െകാAു4ി ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ തെq കൂ.ുകാരിൽ ചിലേരാടുകൂടി നായരുെട
വീ.ിെല/ി. നായർJു ര8ു സേഹാദരിമാരു8ായിരു:വെര ര8ുേപർ
സംബkം െചcുെകാ8ു േപായിരു:തിനാൽ അയാൾ ഭാരയെയയും
മJെളയുംകൂടി വീ.ിൽ െകാ8ുവ:ു താമസി\ിAിരിJുകയായിരു:ു. അത്
ഉ¸കാലം വളെര കലശലായി.ുd േമടമാസം കാലമായിരു:തിനാൽ

രാYികാല;ളിൽ നായരും ഭാരയയും പുറ/ു പൂമുഖ/ാണ് പതിവായി
കിട:ുവ:ിരു:ത്. െകാAു4ിJു െനലലു െകാടുJാെതയിരു:തിനാൽ അവൻ
മുഷിuാണ് േപായിരിJു:െത:ും അവൻ എെ:2ിലും െകാd•ു
വരാതിരിJയിെലല:ുമുd വിചാരം നായർJു നലലേപാെലയു8ായിരു: തിനാൽ
അ/ാഴം കഴിuാൽ ഭാരയയുെടയും കു.ികളുെടയും ആഭരണ ;െളലലാം
അഴിAുവാ;ി അറ•ക/ു െപ.ിയിൽവAു പൂ.ുകയും അ7കാരംതെ: പുരയുെട
സകല വാതിലും അടAു പൂ.ുകയും െചcി.ാണ് അയാൾ കിട:ുറ;ുക പതിവ്.
പടി\ുരAാവടിയിലും മാട/ിലും മhറുമായി അയാൾ അെ¢.ുേപെര കാവൽ
കിട/ുകയും പതിവായിരു:ു. െകാAു4ിയും കൂ.രും അവിെട െച:തായ
രാYിയിലും അയാൾ അ;െനെയലലാം െചcിരു:ു.
െകാAു4ി െകാd•ായി എവിെടെA:ാലും പുര•ക/ു കടJുക പതിവിലല.
കൂ.ുകാെര അക/ു കട/ീ.ു പുറ/ു നിൽJുകയാണ് പതിവ്. ആ
പതിവിൻ7ാകാരമാണ് ഇവിെടയും െചcത്. പുരയുെട പുറകുവശ/ുd ഭി/ി
കു/ിെ\ാളിA് കൂ.ുകാർ അക/ു കട:ു കd/ാേJാലി.് അറ തുറ:്
െപാൻപ8;ളും പവനും രൂപയും ചwവുെമലലാം എടു/ുതുട;ി. െകാAു4ി
ആയുധപാണികളായി.ു പുറ/ു നിൽJുകയും െചcു. അക/ുകട:വർ
ഓേരാ:ു ത\ിെയടു/ു നട:േ\ാൾ അടുJിവAിരു: ഓ.ുപാY;ളിൻേമൽ
അവരിെലാരാളുെട കാൽമു.ുകയാൽ എലലാംകൂടി ഉരു8ുവീണു വലിയ
ശÂമു8ായി. അതുേക.ു നായരുണർ:ു. അേ\ാേഴJും കാവർJാരുെമലലാം
അവിെട ഓടിെയ/ി. ഉടെന വിളJും ചൂ.ുകളുെമലലാം െകാളു/ി. അേ\ാൾ
െകാAു4ി സവൽപം ദൂെര മാറിനി:ു. നായർ താേJാെലടു/ു പുര തുറ:ു. പുര
തുറJു:തു േക.ു നായരുെട ഭാരയയുണർ:ു. എലലാവരുംകൂടി പുര•കേ/Jു
കട:ു. കാരയം പhറി, കൂ.ുകാെര പിടികൂടുെമ:ുതെ: െകാAു4ി തീർAെ\ടു/ി.
പുര തുറJു: ശÂം േക.് കൂ.ുകാർ പുരയുെട ഒരു മൂലയിൽ പതു;ി
െയാതു;ിയിരു:തിനാൽ നായരJും മhറും െപെ.:വെര ക8ുപിടിJാൻ
കഴിuിലല. എലലാവരും പുര•ക/ായി എ:റിuേ\ാൾ െകാAു4ി
െപെ.േ:ാടിെA:് പൂമുഖ/ു കിട:ുറ;ിയിരു: ര8ു കു.ികെളെയടു/് ആ
പുരയിടേ/ാടടു/് കിഴJുവശ/ു8ായിരു: വയലിേലെJറിuു. കു.ികൾ
അവിെടകിട:ു നിലവിളികൂ.ി. നായരും ഭാരയയും അതുേക.് 'അേ‹ാ! കുuു;ൾ'
എ:ു പറuു നിലവിളിAുെകാ8ു പാടേ/േJാടി. വിളJുമായി ഭയതയൻമാരും
പി:ാെല എ/ി. സർവസവവും േപായാലും കു.ികളുെട ജീവൻ കി.ിയാൽ
മതിെയ:ുd വിചാരേമ അവർJേ\ാഴി8ായിരു:ുdൂ. ആ തര/ിനു െകാAു4ി
കൂ.ുകാെര വിളിAുെകാ8ു പ?കട:ു. കു.ികെള എടു/ുെകാ8ുവ:ു

േനാJിയേ\ാൾ അവർJു വലിയ തരേJെടാ:ും പhറിയിരു:ിലല. പിെ:
എലലാവരും കൂടി പുര•കെമലലാം പരിേശാധന കഴിAു. കdൻമാെര അവിെടെയ;ും
ക8ിലല. മുതൽകാരയ;ൾ തി.ം വരു/ി േനാJിയേ\ാൾ പ8;ളും
പണവുമുൾെ\െട പaീരായിരം രൂപയുെട വക െകാ8ുേപായി.ുെ8:റിuു.
െകാAു4ി അേ\ാൾ ആ വിദയ 7േയാഗിAിെലല2ിൽ കൂ.ുകാെരലലാം
അകെ\.ുേപാകുമായിരു:ു െവ:ുdതു തീർAയാണേലലാ.
1027-ആമാ8ു മുറജപJാല/ു തിരുനാവായ വാUയാൻന?ൂതിരി അവർകൾJ്
അേbഹ/ിെq അ‡െq XാUമൂ.ു:തിനു സവഗൃഹ/ിൽ േപാേക8തായി
വരികയാൽ വിവരം മഹാരാജാവുതിരുമന€ിെല സ:ിധിയിൽ അറിയിAുെകാ8ു
തിരുവനaപുര/ുനി:ു പുറെ\.ു. ഒരു ദിവസം അ/ാഴം കഴിuു േബാ.ുകയറി
ജലമാർഗമായി.ാണ് അേbഹം തിരുവനaപുര/ുനി:ു പുറെ\.ത്. പിെhറദിവസം
രാവിെല വർJല എ/ി കുളിയും േതവാരവും ഊണും കഴിA് ഉടെന പുറെ\.ു.
ൈവകുേ:രം െകാലലെ//ി. െകാലല/ുനി:് അ/ാഴം കഴിuു പുറെ\ടാൻ
ഭാവിAേ\ാൾ േബാ.ുകാർ "ഇനി ഇ:ു േപാകാൻ നിവൃ/ിയിലല. കായംകുളം
കായലിൽകൂടി േവണം േപാകാൻ. അവിടം രാYി സമയം സ¢രിJാൻ
െകാdാവു: ^ലമലല. കായംകുളം െകാAു4ിയും കൂ.ുകാരും രാYികാല;ളിൽ
ആ കായലിൽ ഉ8ായിരിJു:തു പതിവാണ്. അവരുെട ക‹ിലകെ\ടു:വരുെട
7ാണനും പണവും അപഹരിJാെത അവർ വി.യ•ുക പതിവിലല. അതിനാൽ
രാവിെല പുറെ\ടുകയാണ് നലലത"് എ:ു പറuു. അതു േക.ു വാUയാൻന?ൂതിരി
"െകാAു4ിയും ഒരു മനുഷയൻതെ:യാണേലലാ. അവൻ ഉപ›വിJാെതയിരിJാൻ
എെa2ിലും നിവയ/ിയു8ാകും ഇേ\ാൾതെ: പുറെ\ടാെതയിരിJാൻ
എെa2ിലും നിവയ/ിയിലല. നാെള രാവിെല അ?ല\ുഴ എ/ണം" എ:ു പറuു.
എ:ാൽ ക†നേപാെല. തിരുമന€ിെല ജിവേനJാൾ വലിയതലല അടിയ;ളുെട
ജീവൻ. ആപ/ു വലലതുമു8ാെയ2ിൽ അടിയ;ളുെട േപരിൽ
തിരുവുdേJടു8ാകരുത് എേ: ഉdൂ. എ:ാൽ നി;െളaാ അതു മുൻകൂ.ി
പറയാ/ത്?"എ:ു ക†ിAു േചാദിJാൻ ഇടയാകരുെത:ു വിചാരിAാണ്
അടിയ;ൾ ഉd പരമാർ‰ം അറിയിAത്" എ:ു പറuു േബാ.ുകാെരലലാം
ത‹ാറായി. ഉടെന വാUയാൻ ന?ൂതിരി അവർകൾ േബാ.ിൽ കയറുകയും
േബാ.ുകാർ േബാ.ു നീJുകയും െചcു. േനരം െവളുJാൻ ഏകേദശം പ/ു നാഴിക
ഉdേ\ാൾ േബാ.ു കായംകുളംകായലിെq മധയ/ിെല/ി. അേ\ാൾ
കുറAുദൂെരനി:ു വളെര ഗരൗവേ/ാടും ഗാംഭീരയേ/ാടും. "േബാ.ുകാരാര്?
േബാ.വിെട നിലJെ." എ:് ആേരാ വിളിAു പറയു:തായി േക.ു. ഉടെന
വാUയാൻന?ൂതിരി േബാ.ു നിറു/ാൻ പറയുകയും േബാ.ുകാർ േബാ.ു

നിറു/ുകയും 'അേ‹ാ തിരുേമനി! കാരയം െതhറി. നാെമലലാമകെ\.ു' എ:ു
പറയുകയും െചcു. വാUയാൻ ന?ൂതിരി അവർകൾ ച;ലവ. (ഒരു മാതിരി വിളJ്)
എടു/ു മു?ിൽവA് (അതു െകടു/ീ.ിലലായിരു:ു) േബാ.ിെq വാതിലുകെളലലാം
തുറ:ി.് യാെതാരു കൂസലും കൂടാെത അവിെടയിരു:ു. േബാ.ുകാരും
വാUയാൻന?ൂതിരി അവർകളുെട പരിവാര;ളുെമലലാം 7ാണഭീതിേയാടുകൂടി
കിടുകിടാ വിറAുെകാ8ു ശവാസം േപാലും േനെര വിടാെത നിലയുമായി.
മാY•ിടയിൽ എ.ു ത8ുെവAതായ ഒേരാടിവdം േബാ.ിെq ഒരു വശ/ായി
വ:ടു/ു. ഉടെന വാUയാൻന?ൂതിരി. 'വ¢ിയിലാരാണ്? െകാAു4ിയേലല?
േബാ.ിേലJു കടJാം' എ:ു പറuു ഇതുേക.േ\ാൾ െകാAു4ിJ് അ†െമാരു
ശ2 ജനിAു. 'ഇY ൈധരയേ/ാടുകൂടി ഇ7കാരം പറയു: ഈ ഗംഭീരമാനസൻ
ആരായിരിJും? ആെര2ിലുമാകെ.. ഈ വാJുേക.് ഭയെ\.് ഒ:ു പരീ•ിAു
േനാJാെത പിൻമാറിേപാകു:തു ഭീരുതവവും േഭാഷതവവുമാണേലലാ' എ:ു
വിചാരിA്, 'ഞാൻെകാAു4ിതെ:, കായംകുളം െകാAു4ി' എ:ു പറuുെകാ8്
േബാ.ിേലJു കയറി. ഉടെന വാUയാൻ ന?ൂതിരി “അവിെടയിരിJാം. കായംകുളം
െകാAു4ിെയ:ു േക.ുതുട;ീ.ു വളെരJാലമായി. ഒ:ു ക8ാൽ െകാdാെമ:്
ആOഹിAു തുട;ീ.ു വളെര നാളായി. ഇേ\ാൾ മാYേമ അതു സാധിAുളളൂ. ഭാഗയം
തെ:. വളെര സേaാഷമായി. ഈ സമയ/് ഇതിേല േപായാൽ െകാAു4ിെയ
കാണാൻ തരമാകുെമ:ു േബാ.ുകാർ പറuു. അതാണ് ഈ അസമയ/ുതെ:
പുറെ\.ത് ഞാൻ തിരുനാവായ വാUയാനാണ്. മുറജപം സംബkിAു
തിരുവനaപുര/ു േപായിരു:ു. മhറ:ാൾ അ‡െq XാUമാണ്. അതിനു
വടJുd ഇലലെ//ാൻ സമയമിലലാ/തുെകാ8ു േകാ.യ/ിനു സമീപം
കുടമാളൂർ എ: േദശ/ു നമുJുd ഇലല/ു െച:ു XാUം കഴിAു േപാരാെമ:ു
വിചാരിAു പുറെ\.ിരിJുകയാണ്. XാUം കഴിuാൽ അ:ുതെ:
ഇേ;ാ.ുമു8ാകും. ല•bീപ/ിനുമു?ായി ഇനിയും തിരുവനaപുരെ//ണം.
ഉടെന മട;ിവരണമേലലാ എ:ു വിചാരിAു സാമാന;ൾ അധികെമാ:ു
െകാ8ുേപാ:ിലല. പണവും ചുരുJമാണ്. എ2ിലും കുറAു കാണും. ഉdെതാെJ
എടുJാം. ഇതാ െപ.ിയുെട താേJാൽ" എ:ു പറuു താേJാൽ
െകാAു4ിയുെട മു?ിേലJു വAു. െകാAു4ി വളെര വിനയേ/ാടുകൂടി
താണുെതാഴുതുെകാ8് "അടിയൻ ഇ7കാരമുd മഹാ”ാ•ണരുെട അടുJൽ
ഇരിJാൻ തJ േയാഗയതയുdവനലല. ഇ;െനയുdവെര ഉപ›വിJുകേയാ
അവരുെട മുതൽ അപഹരിJുകേയാ െച‹ാറുമിലല. യാെതാരു/ർJും
മന€റിuു യാെതാ:ും െകാടുJാ/ ധനവാൻമാരായ ദു‘ൻമാെര മാYെമ
അടിയൻ ഉപ›വിJാറുdൂ. ഇേ\ാൾ അടിയൻ ആളറിയാെത അടു/ു വരികയും
േബാ.ിൽJയറുകയും എഴു:d/ിനു ഇYയും താമസം വരു/ുകയും

െചcുേപായതിെനJുറിAു തിരുവുdേJടു8ാകരുെത:ും ഈ െതhറിെന
കൃപാപൂർVം •മിJണെമ:ും അേപ•ിJു:ു. ഇതിെനJുറിA് അടിയന്
അപാരമായ പpാ/ാപമു8്. എ2ിലും കഴിuകാരയെ/\hറി ഇനി അധികം
വിചാരിJുകയും പറയുകയും െചcതുെകാ8ു7േയാജനെമാ:ുമിലലേലലാ.
അതിനാൽ അടിയനു വിട െകാdാൻ ക†ിAനുവാദം തരണെമ:് അേപ•ിJു:ു.
ഈവിധം ഇവിെട െവെA2ിലും തയ\ാദം ക8ു വ˜ിJാനിടയായതു വലിയ ഭാഗയം
തെ:" എ:ു പറuു വീ8ും വ˜ിAു. അേ\ാൾ വാUയാൻന?ൂതിരി "ഒ:ും
േവണെമ:ിെലല2ിൽ േപാകാം, എ2ിലും അധികം താമസിJാൻ തരമിലല. ഇനിയും
താമസിയാെത തZിൽ കാണാൻ ഈശവരൻ സംഗതി വരു/െ.. െകാAു4ിെയ
ഞാൻഇേ\ാൾ ആദയമായി കാണുകയാണേലലാ ഉ8ായത്. അതിനാൽ ഒ:ും
തരാെതയയ•ു:തു ലൗകിക/ിനു േപാരാ/താണ്. അതുെകാ8് ഇേ\ാൾ
ഇതിരിJെ." എ:ു പറuു നാലു പാവുമുെ8ടു/ു െകാAു4ിയുെട
ക‹ിൽെകാടു/ു. െകാAു4ി സവിനയം അതു െതാഴുതു വാ;ീ.് അടിയെq
കൂ.ുകാരിൽ ചിലർ േവെറ േതാണികളിൽ കയറി ഈ കായലിൽതെ:
സ¢രിJു:ു8്. ഇവിെടനി:ും വടേJാ.ു െചലലുേ?ാൾ ഒരുസമയം അവരിൽ
വലലവരും വ:ു പിടികൂടിേയJും. അവർ അY വകതിരിവുdവരലലാ/തിനാൽ
പേ•, വലല ഉപ›വവും െചcുെവ:ുവരാം. അ;െന വരാതിരിJാനും
അടിയെനJുറിAുd ഓർമ എ:ും തിരുമന€ിലു8ായിരിJാനുമായി ഇതു
തയJ‹ിൽ കിടJെ.. ഇതു കാണിAു വിവരം പറuാൽ അടിയെq കൂ.ുകാെരലലാം
ഒരു ഉപ›വവും െച‹ാെത മട;ിെ\ാെ•ാdും എ:ു പറu് െകാAു4ി തെq
ൈകവിരലിൽ കിട:ിരു: ഒരു േമാതിരം ഊരിെയടു/ു വാUയാൻന?ൂതിരിയുെട
ക‹ിൽെകാടു/ു. ര¹ഖചിതമായ ആ േമാതിര/ിന് ആയിരംരൂപയിൽ കുറയാെത
വില കാണുെമ:ാണ് േക.ി.ുdത്.
ഇ;െന െകാAു4ിയും വാUയാൻന?ൂതിരിയും തZിൽ സ€േaാഷം
പിരിയുകയും േബാ.ു വി.ു കുറAു വടേJാ.ു െച:േ\ാൾ ര8ുമൂ:ു
^ല/ുെവAു െകാAു4ിയുെട കൂ.ുകാരായ ചില േതാണിJാർ
അടു/ുെചലലുകയും േബാ.ിൽകയറി അwമ;ൾJായി.ു ഭാവിJുകയും
െചcുെവ2ിലും വാUയാൻന?ൂതിരി െകാAു4ി െകാടു/ േമാതിരം കാണിAു
വിവരം പറയുകയാൽ യാെതാരുപ›വവും െച‹ാെത എലലാവരും
മട;ിേ\ാവുകയും വാUയാൻന?ൂതിരി ആപെ/ാ:ുകൂടാെത
കുടമാളൂെര/ുകയും െചcു ആ േമാതിരമു8ായിരു:തുെകാ8ും
വാUയാൻന?ൂതിരിJു െതJൻയാYയിൽ അതിൽപിെ: യാെതാരിJലും
െകാAു4ി മുതൽേപരിൽനി:ു യാെതാരുപ›വവും ഉ8ായി.ിെലല:ും അേbഷം

അത് ആജീവനാaം സബഹുമാനം തെq ൈകവിരലിൽ ധരിAിരു:ുെവ:ും ആ
േമാതിരം ഇേ\ാഴും വാUയാൻ മനJെല ഈടുെവ\ിലിരു\ുെ8:ുമാണ് േകൾവി.
ഈ കഥെകാ8ു െകാAു4ിയുെട സവഭാവഗുണം •‘മാകു:ു8േലലാ.
െകാAു4ിയും അവെq കൂ.ുകാരും വലിയ അഭയാസികളായിരു:ു െവ:ു മു?ു
പറuി.ു8േലലാ. അ;െനയിരു: അവെരലലാം അഭയാസികളായ ഒരു
മൂ€ാ?ൂരിേയാടു േതാhറുേപായി എ:ുd അ§ുത സംഗതിയാണ് ഇനി
7RാവിJാൻ ഭാവിJു:ത്. വാUയാൻന?ൂതിരി അവർകൾ വീ8ും
തിരുവനaപുര/് എ/ിയതിെqേശഷം ഒരു ദിവസം ന?ൂതിരിമാരുെട
സദ€ിൽെവA് "കായംകുളം െകാAു4ിെയേ\ാെല കാ¥യിലും കാരയ/ിലും
േയാഗയനായി.ുd ഒരു മുഹZദീയെന ഞാൻക8ി.ിലല. ക8ാൽ നലല സുമുഖൻ,
സംഭാഷണം അതിമധുരം, ഒെരാ:ാaരം അഭയാസി. മരയാദെകാ8ലലാെത
ബലംെകാേ8ാ അഭയാസംെകാേ8ാ അവെന ജയിJാൻ ആരു വിചാരിAാലും
സാധിJുകയിലല" എ:ും മhറും 7RാവിJയു8ായി. ഇതുേക.ു
േകാഴിേJാ.ുകാരനും ഏhറവും വേയാവയUനുമായ ഒരു ന?ൂതിരി "എ:ാൽ
െകാAു4ിെയ ഒ:ു കാണണമേലലാ. മടJം കായംകുളം വഴിJുതെ:
ആയിJളയാം" എ:ു പറയുകയും മുറജപം കഴിu് അേbഹം അ;െനതെ:
പുറെ\ടുകയും െചcു.
ഒരു ദിവസം സkയJു മു?ായി മൂസാ?ൂരി േതാണിJു കരുനാഗ\dിയിൽ
പടനായർകുള;ര എ: ^ല/ു വ:ിറ;ി. അവിെട കുളിAു
സkയാവ˜നാദികളും അ/ാഴവും കഴിA് അേ\ാൾതെ: അവിെടനി:ു
കരവഴിJ് വടേJാ.ു പുറെ\.ു. രാYി ഏകേദശം പ/ുപതിെനാ:ു
മണിയായേ\ാൾ അേbഹം പു/ൻെതരുവ് എ: ^ലെ//ി. അേ\ാൾ
ഏകാകിയായിേ\ാകു: അേbഹെ/ മേUമാർ´ം ചില കAവടJാർ ക8ു. "േഹ!
അ;് ഈ അസമയ/് എേ;ാ.ാണ് േപാകു:ത്?" എ:ു േചാദിAു. "ഞാൻകുറAു
വടേJാളം േപാവുകയാണ്" എ:ു മൂ€ാന?ൂതിരി മറുപടി പറuു.
കAവടJാർ: "അ;ു തനിA് ഈ സമയ/ു േപാകരുത്. േപായാൽ
ആപ/ു8ാകും. ഇവിെടനി:ു കുറAു വടേJാ.് െചലലുേ?ാൾ വവൗJാട് എ:
^ലമായി. രാYികാല;ളിൽ അവിെട കായംകുളം െകാAു4ി മുതലായവരുെട
സ¢ാരമു8ായിരിJു:തു സാധാരണമാണ്. അവരിലാെര2ിലും ക8ാൽ
അ;യുെട ൈകവശമുdെതലലാം പിടിAുപറിJുെമ:ു മാYമലല ഒരു സമയം
”•ഹതയാ െച‹ു:തിനും അവർ മടിJു:വരലല. അതിനാൽ ഇവിെടെയ;ാനും
താമസിAു നാെള രാവിെല േപായാൽ മതി. കായംകുളം െകാAു4ിെയJുറിA്
അ;ും േക.ിരിJുമേലലാ."

മൂ€ാ?ൂരി: "േക.ി.ു8്. എ2ിലും അവെനJുറിAു ഭയമിലല. എനിJു
പ.ികെളJുറിAു മാYേമ ഭയമുdൂ. അതിനാൽ നി;ൾ ഒരു വടി തരാെമ2ിൽ വലിയ
ഉപകാരമായിരിJും."
കAവടJാർ: "ഈ പാതിരാYിJു വടിയു8ാJാൻ ഞ;െളവിെടേ\ാകു:ു?
അെതാ:ും േവ8 ഇ:െ/ ഇവിെട താമസിAി.ു േപാവുകയാണ് നലലത.് പിെ:
മന€ുേപാെല."
മൂ€ാ?ൂരി: (ഒരു കAവടJാരെq ക‹ിൽ ഒരു െവdിേJാലിരിJു:ത് ക8ി.്)
"വടിയിെലല2ിൽ തൽJാലാവശയ/ിേലാJായി ആ െവdിേJാൽ ഇേ;ാ.ു
ത:ാലും മതി."
െവdിേJാലു െകാടുJു: കാരയ/ിൽ കAവടJാരൻ സവൽ\ം ചില
തർJ;െളലലാം പറuുെവ2ിലും ആ വയU”ാ•ണെq നിർബkം നിമി/ം
ഒടുJം അയാളതു െകാടു/ു. മൂ€ാ?ൂരി െവdിേJാലുമായി പിെ:യും േനെര
വടേJാ.ു നട:ു. ഏകേദശം ഒരു നാഴിക വടേJാ.ുനട:േ\ാൾ വവൗJാട് എ:
^ലെ//ി. ഈ ^ലം കരുനാഗ\dിJും കായംകുള/ി:ും മേUയ ഉdതും
െകാAു4ി മുതലായവരുെട സേ2തവും ഏhറവും വിജനമായി.ുdതുമാണ്.
മൂ€ാ?ൂരി അവിെട വ:േ\ാൾ നലല Yിശാലമു.ൻമാരായി.ുd നാലുേപർ ആ
വഴിയിൽ ഇരിJു:ു8ായിരു:ു. എ2ിലും അേbഹം യാെതാരു കൂസലും കൂടാെത
അവരുെട അടുJൽകൂടി കട:ു വടേJാ.ു നട:ു. അവിെട ഇരു:ിരു:ത് മZത്
മുതലായവരായിരു:ു. ഒരു കൂസലും കൂടാെത ന?ൂതിരി കട:ു േപായതുക8ി.്
മZത് "േഹ! ആ കട:ുേപായതാരാണ്? ഇവിെട വരണം േചാദിJെ." എ:ു പറuു.
മൂ€ാ?ൂരി: "അേ;ാ.ുവരാൻ എനിJു മന€ിലല. ആവശയവുമിലല. എെ:J8ി.ു
വലലതുമാവശയമുെ82ിൽ ഇേ;ാ.ു വരണം. ഞാൻ ഇവിെടയിരു:ു മുറുJാൻ
ഭാവിJുകയാണ്."
മZത്: "ഹാ! ഇയാൾ കുെറ േകമനാണേലലാ. അY ധിJാരിെയ2ിൽ ഇയാെള
വി.യ•ാൻ പാടിലല. ഈ സമയ/് ഒരു കൂസൽ കൂടാെത ഇതിേല കട:ു
െപാ•ളയാെമ:ു വിചാരിAതുതെ: ഇ‹ാളുെട അഹZെകാ8േലല? അെതാ:ു
തീർ/ുവിടണം."
മൂ€ാ?ൂരി: അതു നി;ൾ വിചാരിAാൽ സാധിJുെമ:ു േതാ:ി:ിലല. ഇതു
ധർമരാജയമാണ്. ഇവിെട അസമയം േനാJാെനാ:ുമിലല. രാYിയിലും പകലും
ഒരുേപാെല സ¢രിJാം. വഴിയിൽെവA് ആെര2ിലും വിളിAാൽ അവരുെടെയാെJ
അടുJൽ െച:ുെകാdാെമ:ു മഹാരാജാവിെq കൽപനയുമിലല. എെ: ആരും
വി.യAി.ുേവ8 എനിJുേപാകാൻ. എെ: ഇെ\ാ ആരും പിടിAുബkിAി.ും

മhറുമിലലേലലാ. എെ: അ;െനയാരും െച‹ുകയുമിലല. ഞാൻ
ഒരു/മ”ാ•ണനാണ്. മുറജപം കഴിuു ദ•ിണയും വാ;ി വരുകയാണ്. എെq
ഭാ¡/ിൽ കുറAു പണവുമു8്. ഇതു ത.ിെയടു/ുകളയാെമ:ുെ82ിൽ
വരുവിൻ."
ന?ൂതിരിയുെട ഈ ധിJാരവാJുകൾ േക.േ\ാൾ മZതിനും കൂ.ർJും വളെര
അ§ുതം േതാ:ുകയും േകാപം ദു€ഹമായി/ീരുകയും െചcു. അവർ
നാലുേപരും എണീhറ് കുറുവടി മുതലായ ആയുധ;ളുമായി മൂ€ാ?ൂരിയുെട
അടുJേലJു െച:ു. അവർ അടു/ുവരു:തുക8് മൂ€ാ?ൂരി െവdിേJാലു
ക‹ിെലടു/ുെകാ8് എണിhറുനി:ു. അവർ അടു/ു െച:േ\ാൾ മൂ€ാ?ൂരി
നലല ^ാനം േനാJി െവdിേJാൽെകാ8് നാലുേപർJും ഓേരാ
െകാ.ുെകാടു/ു. ആ െകാ.ുെകാ8 മാYയിൽ മZതും കൂ.രും നിpേ‘രായി
നില/ു പതിAു. മുറുJു കഴിuു ഭാ8വും െക.ിെയടു/ു മൂ€ാ?ൂരി
വടേJാ.ുതെ: നട:ു തുട;ി.
അ;െന കുറAു വടേJാ.ുെച:േ\ാൾ ആജാനുബാഹുവും അതിസു˜രനുമായ
ഒരാൾ വഴിയിൽ നിൽJു:തു ക8ു എ2ിലും ന?ൂരി കൂസൽ കൂടാെത ആ
മനുഷയെq അടുJൽകൂടി കട:ുേപായി. െകാAു4ിയുെട ആകൃതിെയJുറിAു
മൂ€ാ?ൂരി മുനേപതെ: േക.ിരു:തിനാൽ വഴിയിൽ നി:ിരു: ആ മനുഷയൻ
െകാAു4ിയാെണ:് അേbഹം ക8േ\ാൾതെ: മന€ിലാJി. അവൻ എaാണ്
ഭാവെമ:റിയെ. എ:ു വിചാരിAുെകാ8ാണ് അേbഹം കട:ുേപായത്.
െകാAു4ി: േഹ! എവിെടേ\ാകു:ു? അവിെട നിൽJണം.
മൂ€ാ?ൂരി: നിൽJാൻ മന€ിെലല2ിേലാ?
െകാAു4ി: എ:ാൽ പിടിAുനിർ/ും.
മൂ€ാ?ൂരി: "അതുേVാ? എ:ാൽ കാണെ." എ:ു പറu് അേbഹം നട:ു
തുട;ി. ആ വയU”ാ•ണെന ഉപ›വിJണെമേ:ാ അേbഹ/ിെq ക‹ിൽനി:ു
വലലതു അപഹരിJണെമേ:ാ വിചാരിAി.ലല െകാAു4ി അേbഹേ/ാട് നിൽJാൻ
പറuത് എ2ിലും അേbഹ/ിെq ധിJാരം ക8േ\ാൾ ഇ‹ാെള ഒരു നലലപാഠം
പഠി\ിAുതെ: വിടണം എ:വൻ നിpയിAു. െകാAു4ി പി:ാെല ഓടിെA:ു
ന?ൂതിരിയുെട ഭാ¡/ിനു കട:ുപിടിAു. ന?ൂതിരി തിരിuുനി:ു
െവdിേJാലുെകാ8് െകാAു4ിെയ ഒ:ടിAു. ആ അടി തെq േദഹ/ിൽ
െകാdാെത െകാAു4ി െവdിേJാലിെq തല•ു കട:ുപിടിAു. ന?ൂതിരി
െവdിേJാലിെq മേhറ തല•ു പിടിAുെകാ8് ആ നി: നിലയിൽ വല/ൂട് ഒ:ു
തിരിuു. അേതാടുകൂടി െവdിേJാലിൻേമൽ െകാAു4ി പിടിAവിടി വലലാെത

മുറുകുകയും, ആ പിടി അവനു വിടാൻ വ‹ാെതയായിതീരുകയും െചcു. ന?ൂരി
അെതാ:ുമറിയാ/ ഭാവ/ിൽ െവdിേJാലിെq മേhറ/ല ക•/ിൽ
െവAുെകാ8ു നട:ുതുട;ി. ചില കുരുടൻമാർ വഴികാ.ികളുെട വടിയുെട
അhറ/ുപിടിAുെകാ8ു നടJു:തുേപാെല െവdിേJാലിെq അhറ/ു
പിടിAുെകാ8് െകാAു4ിയും ന?ൂരിയുെട പി:ാെല നട:ു. അ;െന
കുറAുകഴിuേ\ാൾ െകാAു4ിയുെട ഞര?ുകെളലലാം പിടAുതുട;ി.
സkിബk;െളലലാം മുറിuു േപായതുേപാെല അവനു േതാ:ി. െകാAു4ിയുെട
സർവാംഗവും കുളിAതുേപാെല വിയർ/ു. േദഹം കിടുകിടാ വിറAുതുട;ി.
അവനു നടJാൻ വ‹ാെതയായി. വീണുേപാകുെമ:ു േതാ:ി/ിട;ി. ആക\ാെട
െകാAു4ി ഏhറവും പരവശനും വിഷ4നുമായി/ീർ:ു. അവൻ പഠിA
പണികെളലലാം േനാJീ.ും െവdിേJാലിേsൽ നി:ു പിടിവിടാൻ കഴിuിലല.
അവെq വിരലുകൾ നിവരാ/വിധം അJ‹് ആക\ാെട RംഭിAുേപായി. ഒരു
നിവയ/ിയുമിെലല:ായേ\ാൾ െകാAു4ി പാരവശയേ/ാടു കൂടി, "െപാ:ു
തിരുേമനീ! അടിയെന ര•ിJേണ! ദയയു8ായി അടിയെന വി.യ•േണ" എ:ു
പറuു.
മൂ€ാ?ൂരി: നീ ആരാണ്? എനിJു മന€ിലായിലലേലലാ നിനJു േപാകരുേതാ?
െകാAു4ി: അടിയൻ കായംകുള/ുകാരൻ ഒരു മുഹZദീയനാണ്. അടിയെq േപരു
െകാAു4ി എ:ാണ്. അടിയൻ ആളറിയാെത തിരുേമനിയുെട ഭാ¡/ിേsലും ഈ
െവdിെJാലിേsലും കട:ു പിടിAുേപായി. അടിയെq ഈ അവിേവകെ/
അവിടു:ു കയപാപൂർVം •മിA് അടിയെന വി.യ•ണം.
മൂ€ാ?ൂരി: ഓേഹാ! നീയാേണാ സാ•ാൽ കായംകുളം െകാAു4ി? നീ വലിയ
അഭയാസിയാെണ:ു െക.ി.ു8േലലാ?ഇേ\ാൾ നിെq അഭയാസെമാെJ
എവിെടേ\ായി?
െകാAു4ി: െപാ:ുതിരുേമനീ! അടിയന് േവദന സഹിJാൻ
വ‹ാെതയായിരിJു:ു. ഇനിയും അവിേടJു ദയയു8ാകാ/പ•ം അടിയെq
ജീവനിേ\ാൾ േപാകും.
മൂ€ാ?ൂരി: ആെ., ഇനി േമലാൽ മലയാള”ാ•ണെര ഉപ›വിJുകയും അവരുെട
മുതൽ അപഹരിJുകയും െച—യിെലല:ു സതയം െചcാൽ നിെ: ഇേ\ാൾ
വിേ.Jാം.
െകാAു4ി: സ/ുJളായ ”ാ•ണെര അടിയൻ ഉപ›വിJാറിലല. ഇനി ഒരിJലും
ഉപ›വിJയിലല. പടAവനാണ് സതയം.
െകാAു4ിയുെട ദീനവാJുകൾ േകൾJുകയും പാരവശയം കാണുകയും െചcു

മന€ലിയുകയാൽ മൂ€ാ?ൂരി മു?ു തിരിuതിെനതിരായി ഇട/ൂ.് ഒ:ു
തിരിuു. ഉടെന െകാAു4ി െവdിേJാലിേsെല പിടിവിടുകയും അവെq
പാരവശയെമലലാം തീർ:ു യഥാപൂർVം അവൻ സവ^നായി ഭവിJുകയും െചcു.
െകാAു4ി ജനിAതിൽ\ിെ: അവനി;െന ഒരക\ാടു പhറീ.ിലല. അവൻ വളെര
ലŽേയാടും ബഹുമാനേ/ാടും കൂടി മൂ€ാ?ൂരിെയ താണു െതാഴുതുെകാ8്
"ഇനി അടിയനു േപാകാനനുവാദമു8ാകണം" എ:ു പറuു.
മൂ€ാ?ൂരി: "നിെq കൂ.ുകാരാെണ:ു േതാ:ു:ു, നാം തZിൽ കാണു:തിനു
കുറAുമുേ? എെ: ഉപ›വിJാനായി വ:ു. അവെര ഒെJ ഓേരാ െകാ.ു െകാ.ി
ഞാൻ വഴിയിലി.ി.ു8്. േനരേ/ാടു േനരം കഴിയു:തിനുമു?ു മറുവശം െകാ.ി
അവെര എണീ\ിAു വിടാ/പ•ം പിെ: അവർ ഒരിJലും എണീJയിലല. എ:ാൽ
ഇനി അതിനായി പുറേകാ.ുേപാകു: കാരയം 7യാസവുമാണ് അതിനാൽ നീ തെ:
അവെര മറുപുറം െകാ.ി എണീ\ിAു വിടണം. ഞാൻ ഈ െവdിേJാലു പു/ൻ
െതരുവിലുd ഒരു കAവടJാരേനാടു േമടിAതാണ്. ഇതു നീ തെ: ഇതിെq
ഉടമ^നു െകാടുJുകയും േവണം" എ:ു പറuു മറുവശം െകാ.ുക എ: വിദയ
െകാAു4ിJ് ഉപേദശിAുെകാടു/് െവdിേJാലും െകാടു/് െവdിേJാലും
െകാടു/യAി.ു മൂ€ാ?ൂരി വടേJാ.ു േപാവുകയും െചcു. മൂ€ാ?ൂരിേയാടു
േതാhറുെവ2ിൽ മറുപുറം െകാ.ുക എെ:ാരു വിദയകൂടി
OഹിJാനിടയായതുെകാ8ു െകാAു4ിJ് ഈ സംഗതിയിൽ സaാപ/ിലധികം
സേaാഷമാണു8ായത്. അവൻ മട;ിേ\ായി വഴിയിൽ മൂർ‡ിAു കിട:ിരു:
മZത് മുതലായവെര മറുപുറം െകാ.ി എണീ\ിAു വിടുകയും െവdിേJാൽ
അതിെq ഉടമ^െന ഏ†ിJുകയും െചcു. അതിൽപിെ: െകാAു4ി ഒരിJലും
മലയാള”ാ•ണെര ഉപ›വിAി.ിെലല:ു മാYമലല അവെരJുറിA് അവനു വളെര
ഭzിയുമു8ായിരു:ു.
ഒരിJൽ പരേദശ/ുനി:് ഒരു ”ാ•ണൻ ഏവൂർ അേbഹ/ിെq അZാവെq
മഠ/ിൽ വരാനായി പുറെ\.ു. ഒരു ദിവസം സkയയായേ\ാൾ അേbഹം ഓAിറ
എ: ^ല/ു വ:ുേചർ:ു. അേbഹ/ിെq ൈകവശം പ/uൂറു രൂപാ
വിലJുd ചില ആഭരണ;ളും കുെറ പണവുമു8ായിരു:ു. അവ അ:ു രാYി
അേbഹ/ിെq അZാവെq മഠ/ിൽ നിpയിAിരു: ഒരു വിവാഹാടിയaിര/ിൽ
ഉപേയാഗിJാനുdവയായിരു:ു. അവ അവിെട െകാ8ുെച:ിെലല2ിൽ അ:ു
വിവാഹം നടJുകയിെലല:ുdതു തീർAയുമായിരു:ു. കായംകുളം െകാAു4ി
മുതലായവെരJുറിA് അേbഹം ധാരാളം േക.റിuി.ുമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ
രാYി സമയം പ8;ളും പണവുംെകാ8് കായംകുളം കട:് ഏവൂർJ് േപാകാൻ
അേbഹ/ിനു വളെര ഭയമു8ായിരു:ു. വഴിJു െകാAു4ിേയാ കൂ.േരാ ക8ാൽ

യാെതാ:ും െകാടു/യ•ുകയിെലല:് അേbഹ/ിനു നലല നിpയമു8ായിരു:ു.
േപാകാെതയിരിJാൻ നിവയ/ിയുമിലല. ആക\ാെട ”ാ•ണൻ കുഴ;ിവശായി.
ഏവൂരു മുതലായ ^ല;ളിൽ അേbഹ/ിനു പരിചയJാർ ധാരാളമു8ായിരു:ു.
അവരിൽ വലലവെരയും വഴിJു കെ82ിൽ ഒരുമിAു േപാകാമേലലാ. ഏെത2ിലും
േപാകുകതെ: എ:ു നിpയിA് അേbഹം പ8;െളലലാം ഭാ¡/ിൽ വAു
മുറുJിെJ.ി േതാള/ി.ുെകാ8ു േനെര വടേJാ.ു നട:ു തുട;ി. കുറAു
വടേJാ.ു െച:േ\ാൾ വഴിയിൽ ഒരാൾ നിൽJു:തു ക8ു. അേ\ാൾ േനരം
മയ;ി/ുട;ി, അYയുdൂ. വലിയ ഇരു.ായികഴിuിലല. ”ാ•ണൻ ആ
മനുഷയേനാട് ഒ:ും മി8ാെത അയാളുെട അടുJൽകൂടി കട:ുേപായി. അേbഹം
വളെര ബUെ\.് നടJുകയായിരു:ു. അേ\ാൾ ആ മനുഷയൻ, "േഹ സവാമി! അ;്
എവിെടേ\ാവുകയാണ്? അവിെട നിÀJണം. ഒരു കാരയം പറയെ." എ:ു
പറuുെകാ8് അടു/ുെച:ു.
”ാ•ണൻ: ഞാൻ ഏവൂേരാളം േപാകയാണ്. എനിJ് േപാകാൻ
ധൃതിയായിരിJു:ു. ഒരതയാവശയമായി.് േപാകുകയാണ്. സംസാരിAു നിൽJാൻ
നിവയ/ിയിലല.
മേhറയാൾ: അ;് ഇേ\ാൾ േപാകു:തു ശരിയലല. ഇ:് ഇവിെട;ാനും േകറികിട:ു
നാെള രാവിെല േപായാൽ മതി.
”ാ•ണൻ: അതിനു നിവയ/ിയിലല. എനിJ് ഇ:ുതെ: േപാേക8ിയിരിJു:ു.
അതയാവശയമാണ്.
മേhറയാൾ: കായംകുളം െകാAു4ിെയJുറിA് അ;് േക.ി.ിലലായിരിJും അേലല?
അ;യുെട ഭാ¡/ിെലaാണ്?
”ാ•ണൻ: ഭാ¡/ിൽ സാരമായിെ.ാ:ുമിലല ര8ുമൂ:ു മു8ുകൾ
മാYേമയുdൂ.
മേhറയാൾ: അതലല, ഭാ¡/ിനു കുെറ ഭാരമുdതുേപാെല േതാ:ു:ുവേലലാ.
ഏതായാലും ഈ സമയ/് അ;് തനിAു േപാകു:തു ശരിയലല.
”ാ•ണൻ: അതു ശരിതെ:. എaുെച‹ും? എനിJും ഈ വിചാരമിലലാ—യിലല.
െകാAു4ിെയJുറിA് ഞാൻ നലലേപാെല േക.ി.ു8്. എെq മന€ിൽ ഭയവും
ധാരാളമു8്. എ2ിലും േപാകാെതയിരിJാൻ നിവയ/ിയിലല.
കൂ.ുകാരാരുമിലലാuി.ാണ് ഞാൻ തനിAു േപാകു:ത്.
ആപ/ിെനാ:ുമിടയാകാെത എെ: ഏവൂർ െകാ8ു െച:ുവിടാൻ ഈ ദിJിൽ
വലലവെരയും കി.ിെയ2ിൽ അവർJ് എaുേവണെമ2ിലും െകാടുJാെമ:ു8്.

മെhറയാൾ: അേ;J് ഏവൂെരവിെടയാണ് േപാേക8ത്?
”ാ•ണൻ: േ•Y/ിെq കിഴേJനടയിെലാരു മഠ/ിൽ.
മേhറയാൾ: ആ മഠ/ിെലാരു മൂ/4ാവിയു8േലലാ. അേbഹം അ;യുെട ആരാണ്?
”ാഷമണൻ: എെq അZാവനാണ്. അേbഹെ/ നി;ൾ അറിയുേമാ?
മേhറയാൾ: അറിയും. അേbഹം ഒരു നലല മനുഷയനാണ്. എെq േപരിൽ അേbഹ/ിനു
വളെര വാ„ലയമു8്.
”ാ•ണൻ: എ:ാൽ നി;ൾJ് എെq േപരിലും വാ„ലയം േതാേ:8താണേലലാ
എനിJ് ഇവിെടെയ;ും പരിചയമിലല. നി;ൾJ് ഈ ദിJിൽ പരിചയമുെ82ിൽ
എെq കൂെട ഒരാെള ച.ംെക.ി അയAുത:ാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിJും
കൂെടേ\ാരു: ആൾJ് ഞാൻ വലലതും െകാടുJുകയും െച‹ാം.
മേhറയാൾ: എaുെകാടുJാം?
”ാ•ണൻ: നാലു ചwം െകാടുJാം.
മേhറയാൾ: നാലുചwേമാ? അതിന് ഇവിട;ളിലാരുമു8ാവുകയിലല. ഇതാ
ഇേ\ാൾതെ: നലലയിരു.ായിരിJു:ു. ഈ സമയ/് അ¢ാറു നാഴിക അ;യുെട
കൂെടേ\ാരു:യാൾJു നാലു ചwേമാ? നലലശി•യായി! സഹായ/ിനാരും
കൂടാെത അ;ു തനിAു േപായാൽ അ;യുെട ഭാ¡വും 7ാണനും േപാകും.
അതു വിചാരിJാ/െതaാണ്? അ¢ു രൂപ തരാെമ2ിൽ ഞാൻ തെ: േപാരാം.
േവെറ ആെരയും അേനവഷിേJ8.
ഇ;െന അവൻ തZിൽ പറuുെകാ8് നി:തിനിട•് േനരം സkയകഴിuു നലല
ഇരു.ുമായി. ആക\ാെട അേലാചിA് ഒടുJം മൂ:ു രൂപ െകാടുJാെമ:ു
”ാ•ണൻ പറയുകയും മേhറയാൾ അത് ഒരു വിധം സZതിJുകയും െചcു. പിെ:
ര8ുേപരും കൂടി നട:ു തുട;ി. വഴിJു ”ാ•ണൻ െകാAു4ിെയ വളെര
ശകാരിJുകയും ശപിJുകയുെമാെJ െചcു. മേhറയാൾ എലലാം മൂളിേJ.ു ശരിവAു.
അ;െന ര8ുേപരും കൂടി ഏവൂർ േ•Yി/ിെq കിഴേJനടയിൽ േമൽ\റu
”ാ•ണെq പടിJെല/ി. അേ\ാൾ ആ കൂ.ുകാരൻ, ഇനി
േപടിJാെനാ:ുമിലലേലലാ. ഇതാണേലലാ മഠം. എനിJു തരാെമ:ു പറuതു
തേ:Jണം. എനിJു േപാകാൻ ധയതിയായി’ എ:ു പറuു.
”ാഷമണൻ: അകേ/Jു വരാമേലലാ. രൂപ ഭാ¡/ിലാണ്.
ഭാ¡മഴിെAടുJണം. മഠ/ിെq ഇറയ/ു െച:ിരു:് ഭാ¡മഴിെAടു/ു
തരാം.

മേhറയാൾ: ഞാനകേ/Jു വരു:ിലല. ഇവിെട നിൽJാം അ;ു േപായി
ഭാ¡മഴിെAടു/ു െകാ8ുവ:ു ത:ാൽ മതി.
‘എ:ാല;െനയാകെ.’ എ:ു പറuു ”ാ•ണൻ അകേ/Jു േപായി.
മഠ/ിെq മുhറ/ു െച:ിരു:് അZാമെന വിളിAു. മൂ/4ാവി ഉടെന ഒരു
വിളJുംെകാ8ു വാതിൽ തുറ:ു പുറ/ു വ:ു.
മൂ/4ാവി: നിെ:Jാണാuു ഞാൻ വളെര വയസനിAിരിJുകയായിരു:ു.
േനരം സkയ കഴിയു:തുവെര േനാJിെJാ8ിരു:ു. സkയകഴിuി.ും
കാണാuേ\ാൾ െകാAു4ിയുെട ക‹ിൽ അകെ\.ുേപായി എ:ുതെ:
തീർAയാJി. ഏെത2ിലും േനരം െവളു/ി.് അേനവഷിJാെമ:ു
വിചാരിAിരിJുകയായിരു:ു. ഈശവരകാരുണയം െകാ8്
ആപെ/ാ:ുമു8ായിലലേലലാ.
”ാ•ണൻ: ഇലല, കായംകുള/ിനു സമീപ/ായേ\ാേഴJും േനരം
സkയമയ;ി/ുട;ി. പിെ: അവിെടനി:് ഒരു കൂ.ുകാരെനJൂടി
വിളിAുെകാ8ാണ് ഞാൻ േപാ:ത്. അവന് മൂ:ു രൂപ െകാടുJാെമ:ാണ്
പടuി.ുdത്. അതു െകാടുJണം. അവൻ പടിJൽ നിൽJു:ു.
മൂ/4ാവി: "അതിനായി.ു ഭാ¡മഴിJണെമ:ിലല, അവനു രൂപ ഞാൻ
െകാടു/ുെകാdാം. നീ വഴി നട:ു •ീണിAേലല വ:ിരിJു:ത്. േവഗം കുളിA്
അ/ാഴം കഴിJാൻ േനാJൂ. ഭാ¡ം അവിെടയിരിJെ. ഞാെനടു/ു
അക/ുെവAുെകാdാം."
എ:ു പറuു മൂ/4ാവി തെq ഭാഗിേനയെന കുളിJാനയ•ുകയും
ഭാ¡െമടു/് അക/ു െകാ8ുേപായി െവ•ുകയും െചcി.് മൂ:ു രൂപെയടു/്
വിളJുമായി പടിJു പുറ/ു െച:ു. അേ\ാൾ മേhറ ”ാ•ണെq കൂെട വ:യാൾ
അവിെട/െ: നിൽJു:ു8ായിരു:ു. ആ മനുഷയൻ
മൂ/4ാവിെയക8യുടെന കാൽJൽ വീണു നമxകരിAു. ഇെതെaാരു
വിദയയാെണ:റിയാെത മൂ/4ാവി ആ മനുഷയെq മുഖ/ു വിളJടു\ിAുപിടിAു
സൂ•ിAു േനാJി.
മൂ/4ാവി: ഓേഹാ! െകാAു4ിയേലല ഇത്! നീയാേണാ െകാAു സവാമിെയ ഇവിെട
െകാ8ുവ:ു വി.ത്?
െകാAു4ി: അേത.
മൂ/4ാവി: വളെര സേaാഷമായി. നീ ഈെAc ഉപകാര/ിനു മൂ:ലല. മു:ൂറു
രൂപ ത:ാലും മതിയാവുകയിലല. നീ കാണാനിടയാകാെത അവൻ ആ മZതിെq

ക‹ിേലാ മേhറാ അകെ\.ിരു:ുെവ2ിൽ അവെq കഥ
കഴിuുേപാകുമായിരു:േലലാ. അതിെനാ:ും ഇടയാകാuതു ഭാഗയംതെ:.
ഇതാ മൂ:ു രൂപ. ഇതു മതിേയാ? േപാെര2ിൽ എY േവണെമ2ിലും തരാം.
െകാAു4ി: എനിെJാ:ും േവ8, ഞാെനാ:ും േമടിJാൻ വിചാരിAിരു:ുമിലല.
അേbഹം ഇവിെട വരികയാെണ:ും സവാമിയുെട അനaരവനാെണ:ും പറuതു
വാRവം തെ:േയാ, അേbഹം ഒരാൾെJെa2ിലും െകാടുJാെമ:ുപറuാൽ
െകാടുJു:യാേളാ, ഒടുJം കാരയം കഴിയുേ?ാൾ കളി\ിJു: മനുഷയേനാ
എ:ും മhറുമറിയാനായിമാYം ഞാനിവിെട നി:താണ്. അലലാെത ഒ:ും
േവണെമ:ു വിചാരിAലല. എനിJു േവണെമ2ിൽ ആ ഭാ¡ം മുഴുവനും
േമടിJാമായിരു:േലലാ. എനിJിതിന് ഒരു ചിലലികാശുേപാലും േവ8. സവാമി
അ:ുത: ആ വാർ/കuിയുെട സവാദു ഞാനി:ും മറ:ി.ിലല. ഞാൻ ച/ാലും
അതു മറJുകയിലല. എനിJ് സവാമിയുെട അനുOഹം മാYം മതി. എ:ു പറu്
േപാവുകയും െചcു. ആ മൂ:ു രൂപയും അയാൾ േമടിAിലല. ആ മനുഷയൻ നZുെട
െകാAു4ിയായിരു:ുെവ:ു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ. െകാAു4ി ഒരു
കൃത’തയുd ആളായിരു:ുെവ:ുdതിന് ഈ കഥ ഒരു:ാaരം
ദൃ‘ാaവുമാണേലലാ.
ഇനി െകാAു4ിയുെട സതയസkത•ു ദൃ‘ാaമായി ഒരു സംഗതി പറയാം.
െകാAു4ിയുെട കാല/ു കാർ/ിക\dിെ/രുവിനു സമീപം സിറിയൻ wിRയൻ
സമൂഹ/ിലുൾെ\. ഒരു മാ\ിള താമസിAിരു:ു. അയാൾ കാലേ•പ/ിന് ഒരു
ഗതിയും ഇലലാ/വനായിരു:ു. വലലവേരാടുെമാെJ വില പി:ീടുെകാടുJാെമ:ു
പറuു നാളിേകരം വാ;ി െവ.ി െകാ7യാJി, ആല\ുെഴ െകാ8ുെച:് വിhറു
െകാടു/ു തീർ/ി.ു കി.ു: ലാഭംെകാ8ാണ് അയാൾ അേഹാവയ/ി കഴിAു
വ:ത്. അയാൾ േദഹ¡ിAു െകാടു/ി.ു കഴിേയ8വരായി അയാളുെട ഭാരയയും
നാല¢ുകു.ികളും അയാളുെട തdയുമായിരു:തിനാൽ അയാൾJു കടമായി
നാളിേകരം െകാടുJു:തിനു സമീപ^ർJു മടിയു8ായിരു:ിലല.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ അയാൾ നാല¢ുേപേരാട് ആയിരവും അuൂറും വീതം
നാളിേകരം കടമായി തൂJിെJാടു/ു പണവും വാ;ിെJാ8ു മട;ിേ\ാ:ു.
െകാ7 കയhറിെJാ8ുേപായത് തൃJു:\ുെഴനി:് ഒരാേളാട് കൂലിJു വാ;ിയ
വ¢ിയിലായിരു:ു. അതിനാൽ അയാൾ തൃJു:\ുെഴ വ:ു വ¢ി ഉടമ^െന
ഏൽ\ിAി.് അവിെട നി:ു കര•ു കാർ/ിക\dിJു പുറെ\.ു. അേ\ാൾ േനരം
ഏകേദശം ഇരു.ായിരു:ു. തയJു:\ുെഴനി:ും കാർ/ിക\dിJ് ര8ു
നാഴികയിലധികം ദൂരമിലലായിരു:തുെകാ8ും ആ ദിJിെലാെJ അയാൾJ് നലല

േപാെല പരിചയമു8ായിരു:തിനാലും െകാAു4ി മുതലായവരുെട സ¢ാരം
േദശ/ു സാധാരണമലലാെതയിരു:തിനാലും വലലതുമാപ/ു8ാേയJുെമ:ുd
വിചാരം അയാൾJ് അധികമു8ായിരു:ിലല. എ2ിലും െകാAു4ിയും കൂ.ുകാരും
ചിലേ\ാൾ അവിട;ളിലും സ¢രിJാറു8ായിരു:തുെകാ8് കുറെAാരു ഭയം
ഇലലാതിരു:ുമിലല. ഏ2ിലും ആ സാധുമനുഷയൻ െകാ7 വിhറു കി.ിയ
ഇരുനൂhറിAിലവാനം രൂപയും മടിയിൽ െവAുെകാ8് തനിAാണ് പുറെ\.െത:ു
പറuാൽ കഴിuേലലാ.
മാ\ിള ഏകേദശം പകുതി വഴിയായേ\ാൾ,െകാAു4ി വഴിയിൽ
നിൽJു:ു8ായിരു:ു. രാYിയായിരു:തിനാൽ ദൂെരവAു കാണു:തിനും
ആളറിയു:തിനും കഴിuിലല. അെലല2ിൽ ആ മാ\ിള ദൂെരെവAുതെ:
വഴിമാറിേ\ാകുമായിരു:ു. Oഹ\ിഴയുെട ശzിെകാേ8ാ എേaാ
അതിെനാ:ുമിടയായിലല. അവർ പര•രം പരിചിതsാരായിരു:തിനാലും
നിലാവിെq െവളിAം കുേറെ“ഉ8ായിരു:തു െകാ8ും അടു/ുകൂടിയേ\ാൾ
ര8ുേപരും തZിൽ/Zിലാളറിuു. അേ\ാൾ ആ മാ\ിള•ു8ായ ഭയവും
വയസനവും എYമാYെമ:ു പറയാൻ 7യാസം.
െകാAു4ി: താനിേ\ാൾ എവിെടേ\ായിവരു:ു?
മാ\ിള: ഞാൻ ആല\ുഴേയാളം േപായി പരികയാണ്.
െകാAു4ി: െകാ7 െകാടുJാനാേണാ?
മാ\ിള: അെത.
െകാAു4ി: എ:ാൽ തെq ക‹ിൽ പണം കാണുമേലല. എY രൂപയു8്? മടി“ീല
കാണെ..
ഇതുേക.് മാ\ിള ഒ:ും മി8ാെത വിഷ4നായി നി:ു.
െകാAു4ി: ഒ.ും മടിേJ8 തേ:Jു, അതാണു നലലത.് അെലല2ിൽ അറിയാമെലലാ.
െകാAു4ിയുെട സവഭാവം താൻ മന€ിലാJിയി.ുdതെലല?
മാ\ിള േവഗം മടി“ീലെയടു/ു െകാAു4ിയുെട ക‹ിൽ െകാടു/ി.്
ഇരുനൂhറിയ?തു8് എ:ു പറuു. "എYെയ2ിലുമാകെ." എ:ു പറu്
െകാAു4ി മടി“ിലയുംെകാ8് േപാവുകയും െചcു.
ക‘ം! സാധുവായ ആ മാ\ിളയുെട പി:െ/ ^ിതി എaു പറയു:ു. പണേമാ
േപായി, ഉപജീവനവും മു.ിയേലലാ. നാളിേകരം കടം വാ;ിയവർJു
െകാടുJാനുdതു െകാടുJാെതയിരു:ാൽ പിെ:യയാെള വിശവസിAു വലലവരും
വലലതും െകാടുJുേമാ? കടം കി.ാെതയായാൽ ഉപജീവന/ിനു േവെറ

മാർ´വുമിലലെലലാ. ഇെതലലാം വിചാരിAു മാ\ിള ജീവ‡വമായി.ു നട:് ഒരുവിധം
അയാളുെട വി.ിെല/ി. വിവരെമലലാം ഭാരയേയാടു പറuു. ര8ുേപരും കൂടി വളെര
േനരമിരു:ു പലതും പറuു വിഷാദിAു. ഒടുJം അയാളുെട ഭാരയ, പണം
േപായതുേപാെ., നി;ളുെട ജീവൻ േപായിലലേലലാ. അതുതെ: ഭാഗയം.
നമുെJാരുതു8ു പുരയിടമുdതു നാെള/െ: ആർെJ2ിലും പണയെമഴുതി
പണം വാ;ി കടംവാ;ിേയട/ു െകാടുJാനുdതു െകാടു/ു തീർJണം.
അെലല2ിൽ േനരിലലാ/വെന:ു േപരുകി.ുെമ:ു മാYമലല, നZുെട ഉപജീവനവും
മു.ുമേലലാ. പണയെമഴുതി വാ;ു: കടം ൈദവകൃപെകാ8് ഒരുകാല/് തീർJാൻ
സംഗതിയുെ82ിൽ തീർJാം. വലലവിധവും പലിശ െകാടു/ുെകാ8ിരു:ാൽ
േനരുേകടു കൂടാെത കഴിJാമെലലാ. ഏെത2ിലും അ/ാഴം കഴിAു നമുJു
കിടJാം. േനരം വളെരയധികമായി എ:ു പറuു. വയസനംെകാ8് മാ\ിള•്
അ/ാഴം േവണെമ:ു േതാ:ിയിലല. ഭാരയയുെട നിർബkം നിമി/ം അയാൾ
അ/ാഴം കഴിAുെവ:ു വരു/ി േപായികിടJുകയും െചcു. വിചാരം നിമി/ം
അയാൾJു േനെര ഉറJവും വ:ിലല. ഓേരാ മേനാരാജയവും വിചാരിAുതെ:
ഒരുവിധം േനരം െവളു\ിAുെവേ: പറയാനുdൂ. പിേhറദിവസംതെ: മാ\ിള തെq
പുരയിടം പണയെമഴുതി ആവശയമുd പണം വാ;ി കടെമലലാം വീ.ി. വി8ും
നാളിേകരം കടമായി/െ: വാ;ി െകാ7ാെവ.ും ആരംഭിAു.
അ;െന പ/ു പതിന¢ു ദിവസം കഴിu് ഒരു ദിവസം സkയാസമയം മാ\ിള
വീ.ിെq ഇറയ/ു ചില മേനാരാജയ;ൾ വിചാരിAുെകാ8ിരിJുേ?ാൾ ആേരാ
ഒരാൾ പടി കയറി വരു:തുക8ു. േനരം ഇരു.ി/ുട;ിയതിനാൽ അതാരാെണ:്
ആദയം അയാൾJ് മന€ിലായിലല. ആ മനുഷയൻ അടു/ു െച:േ\ാൾ
െകാAു4ിയാെണ:ു മന€ിലായി. മാ\ിള മന€റിയാെത ‘അേ‹ാ!’ എെ:ാരു
നിലവിളിേയാടുകൂടി പരി°മിAു െപെ.െ:ണീhറു.
െകാAു4ി: ‘േഹ! ഒ.ും പരി°മിേJ8. ഞാൻതെ: ഉപ›വിJാനായി.ു വ:തലല.
തേ:ാട് ഇ:ാെളാരു ദിവസം വാ;ിയ പണം തരാനായി.ാണ് ഞാൻ
വ:ിരിJു:ത്. പാവെ\.വനായ തെq പണം അപഹരിJണെമ:ു ഞാൻ
വിചാരിJു:ിലല. അെ:നിJു കുറAു പണ/ിന് ആവശയമു8ായിരു:ു. േവെറ
മാർഗെമാ:ുമു8ാകാuതിനാൽ തേ:ാട് വാ;ിെJാ8ു േപായതാണ്.
ഇ:െല എനിJു കുറAു പണം കി.ി. ഇനി തെq പണം തരാെതയിരിJു:തു
ശരിയലലേലലാ, എ:ു വിചാരിAു െകാ8ുവ:താണ്. ഇതാ തെq മടി“ീലയും
പണവും. അതിൽ സവൽപം കൂടുതലു8ായിരിJും. അതു താന:ു െചc
ഉപകാര/ിനു 7തിഫലമായിരിJെ.’ എ:ു പറuു മടി“ീല മാ\ിളയുെട
മുൻപിൽ െവAി.ു െകാAു4ി അേ\ാൾ/െ: ഇറ;ിേ\ാവുകയും െചcു. മാ\ിള

മടി“ീലെയടു/ഴിA് എ4ിേനാJിയേ\ാൾ അuൂറു രൂപയു8ായിരു:ു.
അേ\ാൾ മാ\ിള•ു8ായ സേaാഷം, െകാAു4ി പണംവാ;ിെJാ8ു
േപായേ\ാഴു8ായ സaാപ/ിലിര.ിയിലധികമായിരു:ു. പിെ: അയാൾ ആ
അuുറു രൂപ•ും കൂടി നാളിേകരം വാ;ി െകാ7 െവ.ി കAവടം െചcു. അ;െന
ഒരു െകാലലം കഴിuേ\ാൾ പുരയിട/ിൻേമൽ ^ാപിAും
അലലാെതയുമു8ായിരു: സകല കട;ളും തീർ:് ആയിര/ിAിലവാനംരൂപ
മാ\ിള•ു സവaമായി.ുതെ: ൈകവശമു8ായി. പിെ: അയാൾ അതുെകാ8ു
മുറ•ു െകാ7കAവടം െചcുെകാ8ിരു:ു. എaിനു വളെര\റയു:ു, കുറAുകാലം
െകാ8് ആ മാ\ിള കാലേ•പ/ിന് ഒ.ും െഞരുJമിലലാ/ ഒരു നിലയിലായി.
ഇതിെq കാരണഭൂതൻ സതയസkനായ െകാAു4ിയാെണ:ു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. ഇ;െന അേനകമഗതികൾ െകാAു4ിയുെട സഹായംെകാ8ു
സ?:sാരായി/ീർ:ി.ു8്. െകാAു4ി നിമി/ം ദാരിദŒയം തീർ:വരായ പല
കുടുംബJാർ കായംകുളം, കാർ/ിക\dി, കീരിJാട്, മുതുകുളം മുതലായ
^ല;ളിൽ ഇേ\ാഴും നലല ^ിതിയിൽ/െ: ഇരിJു:ുമു8്. അവർJ്
െകാAു4ിെയJുറിAുd ന˜ി, ഇ:ും അവരുെട മന€ിൽനി:ു
മാuുേപായി.ുമിലല.

കുറി\ുകൾ
1.^ െസൻÖൽ ജയിൽ
2.^ പണിസ¢ി
3.^ അ:് ഓലയിലാണ് എഴുതുക

ഐതിഹയമാല/ആഴുവാേ¢രി തÆാJളും
മംഗല/ു ശ2രനും
ആഴുവാേ¢രി തÆാJളുെട ഇലല/ിനു സമീപം മംഗല/് എെ:ാരു നായർ
ഭവനമു8ായിരു:ു. ആ വീ.ിൽ ശ2രൻ എെ:ാരു നായരു8ായിരു:ു.
അയാളുെട േജാലി ആഴുവാേ¢രിമന•െല ക:ുകാലികെള േമ•ുകയായിരു:ു. ആ
േജാലിJു ശ2രെന നിയമിA കാല/ു മന•ൽ അസംഖയം
ക:ുകാലികളുമു8ായിരു:ു. ദിവസംേതാറും രാവിെല ശ2രൻ മന•ൽെച:ു
ക:ുകാലികെള എലലാമഴിAുവി.ു െകാ8ുേപായി തീhറി േനരം ൈവകുേ?ാൾ
മന•ൽ െകാ8ുെച:ു െതാഴു/ുകളിലാJിെJ.ും. അ;െനയാണു പതിവ്.
അയാൾ ക:ുകാലികെള അഴിAുവി.ുെകാ8ുേപാകുേ?ാൾ അവ പലവഴിയായി
േപായി/ുട;ും. വിളിAാലും പറuാലുെമാ:ും അവ അനുസരിJുകയുമിലല.
ആക\ാെട നൂറുനൂhറ?െത4മു8്. അവെയ എലലാം േമ•ാൻ അയാെളാരു/ൻ
മാYേമയുdൂ. അയാൾ പറuി.ു േകൾJാെതയിരു:ാൽ ഒരു വടിെകാ8് ഒരു
പശുവിന് ഒ:ടിAു. അടി െകാ8യുടെന പശു അവിെട വീണു ച/ു. ശ2രൻ
പശുവിെന അടിെകാ8 ^ാനം േനാJി മന€ിലാJി. പിെ: പശുവായാലും
കാളയായാലും അയാൾ പറuി.ു േക.ിെലല2ിൽ അയാൾ ആ ^ാനം േനാJി ഒരടി
െകാടുJും. അടി െകാ8ാലുടെന ആ മൃഗം വീണു ചാകുകയും െച‹ും. അ;െന
പതിവായി. അ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാേഴJും ക:ുകാലികൾ മിJതും
ചെ/ാടു;ി. ശ2രനു ബുUിമു.ും വളെര കുറuു.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം തÆാJൾ തെq ക:ുകാലികെളലലാം
ന:ായിരിJു:ുേവാ എ:ു േനാJാനായിെA:ു െതാഴു/ുകളിൽ
േനാJിയേ\ാൾ അവ മിJവാറും ശൂനയ;ളായിരിJു:തായി ക8ു. ഒരു
െതാഴു/ിൽ മാYം ഒേ:ാ രേ8ാ പശുJളു8ായിരു:ു. അവയും പ.ിണി കിട:ു
•ീണിA് ഏകേദശം ചാകാറായിരു:ു. ഉടെന തÆാJൾ ശ2രെന വിളിA് "നZുെട
ക:ുകാലികെളാെJ എവിെട" എ:ു േചാദിAു.
ശ2രൻ: അത;െനയിരിJും. ആരായാെലaാ? ക:ുകാലികളായാലും വകതിരിവു
േവണം. പറuാൽ േകൾJാuാല;െനയിരിJും. അടിയേനാടു
കളിAാല;െനയാണ് ത?ുരാേന!
തÆാJൾ: നീെയaാണു പറയു:ത് ശ2രാ! എനിെJാ:ും മന€ിലാകു:ിലല.

നZുെട ക:ുകാലികെളാെJെയവിെട?
ശ2രൻ: അവെയാെJ അസ/ുJളും അധിക7സംഗികളുമായിരു:ു, ത?ുരാേന!
പറuാൽ േകൾJു:തായി അതിെലാ:ുമു8ായിരു:ിലല.
തÆാJൾ: അെതാെJയിരിJെ., അവ എവിെട?
ശ2രൻ: എലലാം ച/ു.
തÆാJൾ: അേ‹ാ! അെത;െന?
ശ2രൻ: പറuാൽ പറuതുേപാെല േക.ു നിൽJാuി.് അടിയൻ ഓേരാ വീJു
െകാടു/ു. എലലാം മറിuുവീണു ചാവുകയും െചcു. അവെയലലാം
അസ/ുJളായിരു:ു ത?ുരാേന! അ;െനയുdവ നമുJു േവ8. െതേJാ.ു
േപാകാൻ പറuാൽ വടേJാ.ു േപാകും. അ;െനയുdവ നമുെJaിനാണ്?
തÆാJൾ: അേ‹ാ! മഹാപാപീ! നീ ചതിAേലലാ. മുതൽ േപായേതാ േപായി. അതു
വലലതുമാകെ., നീ മഹാപാപെമലലാം െക.ി വAേലലാ. ഇതിെq ഒരംശം നZുെട
തറവാേ.JുമിരിJുമേലലാ. നീയിനി എYകാലം നരകമനുഭവിAാൽ ഈ പാപെമലലാം
തീരും? ഇതു വലിയ കഠിനമായിേ\ായി.
ശ2രൻ: അേ‹ാ! അടിയനെതാ:ും വിചാരിAിലല. അടിയനെതാ:ും അറിയാനും
വ‹! പാപെമ:ു പറuാെലaാണ് ത?ുരാേന! അവിടു:ു പാപെമ:ും
നരകെമ:ുെമാെJ അരുളിെA‹ു:തിെq സാരം അടിയനു മന€ിലാകു:ിലല.
ശ2രൻ േകവലം മൃഗ7ായനായിരു:ുെവ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ. അയാൾ
പാപെമ:ും പുണയെമ:ും നരകെമ:ും സവർഗെമ:ുമുdെതാ:ും േക.ി.ു തെ:
ഉ8ായിരു:ിലല. അയാൾ ഒടുവിൽ പറuതു േക.ി.ു തÆാJൾ
പാപപുണയ;െളയും നരകസവർഗ;െളയും മhറും പhറി വിRരിAു പറuു
േകൾ\ിAു. ഓേരാേരാ നരക;െളയും നരകാനുഭവ;ളുെട ക‘തകെളയും പhറി
തÆാJൾ വിവരിAു പറuുേക.േ\ാൾ ഭയവും വയസനവും സഹിJാൻ
പാടിലലാതായി.ു ശ2രൻ കരuുതുട;ി. അയാൾ േകവലം
മൂഢനായിരു:ുെവ2ിലും അയാൾJു തÆാJെളJുറിAു വളെര ഭzിയും
അവിടുെ/ വാJിൽ ദൃഢമായ വിശവാസവുമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ അയാൽ
വയസനിAു കരuു െതാഴുതുെകാ8്, "അടിയെq അറിവിലലാ—െകാ8് ഇ;െന
െചcുേപായി. ഇനി ഈ മഹാപാപം തീരാൻ വലല വഴിയുമുേ8ാ? അടിയെനaു
െചcാൽ ഈ മഹാപാപം തീരും? അതുകൂടി അവിടു:രുളിെA‹ണം."
തÆാJൾ: ഈ മഹാപാപം തീരാൻ ഗംഗാrാനമലലാെത മെhറാരു മാർഗവുമിലല.
ശ2രൻ : അതു െചcാൽ തീരുേമാ?

തÆാJൾ: അതു സംശയിJാനുേ8ാ? കാശിയിൽേ\ായി ഗംഗാrാനവും
വിശവനാഥദർശനവും കഴിAാൽ തീരാ/ പാപമിലല.
ശ2രൻ: എ:ാൽ അടിയൻ ഇേ\ാൾ/െ: യാYയാണ്. ഇനി ഈ പാപം
തീർ/ി.ലലാെത മെhറാരു കാരയമിലല.
ഇ7കാരം പറuു തÆാJെള ഭzിപൂർവം വ˜ിAുെകാ8ു ശ2രൻനായർ
കാശിJു യാYയായി.
അ;െനയിരിJു: കാല/് ഒരു ദിവസം കാശിവിശവനാഥേനാട് അവിടുെ/
വാേമാ„ംേഗ വസിJു: േദവി Xീപാർവതി "അലലേയാ ഭഗവാേന! ഗംഗാrാനം
െച‹ു:വെരലലാം പാപവിമുzരായി േമാ•െ/ 7ാപിJുെമ:ാണേലലാ
പറയു:ത്. എ:ാലസംഖയമാളുകൾ ഇവിെട വ:ു ഗംഗാrാനം കഴിAു
േപാകു:ു8്. ഇവർെJാെJ േമാ•ം ലഭിJുേമാ?
ഭഗവാൻ: ൈയഃ, ഒ:ുമിലല. ഭzിയും വിശവാസവുമാണ് 7ധാനം.
അവയുെ82ിലലലാെത േമാ•7ാÅി ഉ8ാവുകയിലല. അവയുdവർ ഇJാല/ു
ചുരുJമാണ്. അവയിലലാെത ഗംഗാrാനം െചcതു െകാ8് യാെതാരു ഫലവുമിലല.
ഇതു േവണെമ2ിൽ നാെള ഞാൻ േബാUയെ\ടു/ി/രാം.
ഈ സംഭാഷണം നട:തിെq പിേhറദിവസം രാവിെല നZുെട ശ2രൻനായർ
കാശിയിെല/ി. അേ\ാൾ അസംഖയമാളുകൾ അവിെട rാനാദികൾ
െച‹ു:ു8ായിരു:ു. ആ കൂ./ിൽ ശ2രനും rാനമാരംഭിAു. ആ സമയം
ഭഗവാൻ വിശവനാഥൻ ഒരു വൃU”ാ•ണെqയും Xീപാർവതി വൃUയായ ഒരു
”ാ•ണ£ീയുെടയും േവഷം ധരിAു ഗംഗാതീര/ി2ൽ വെ:/ി. ആ
വൃU”ാ•ണൻ വിറAുവിറAു െച:ു നദിയിേലJിറ;ാനായി ഭാവിA സമയം
കാൽ െതhറി െവd/ിൽ വീണു. അവിെടJിട:ു മു;ുകയും െപാ;ുകയും
െവdം കുടിJുകയും െചcു മരിJാൻ ഭാവിAു. അേ\ാൾ ”ാ•ണ£ീ "അേ‹ാ!
എെq ഭർ/ാവ് കുടിAു ചാവാൻ ഭാവിJുേ:! അേbഹ/ിനു നീaാനറിuു
കൂടാ. ആെര2ിലും അേbഹെ/ പിടിAു കയhറി ര•ിJേണ!" എ:ു
പറuുെകാ8ു വിളിAു നിലവിളിAു. അതു േക.ു rാനം കഴിAു െകാ8ു നി:
ജന;െളലലാം ഓടിെയ/ി. ആ കൂ./ിൽ നZുെട ശ2രനുമു8ായിരു:ു.
എലലാവരുമടു/ു െച:േ\ാൾ ”ാ•ണ£ീ "പാപം തീരാ/വരാരും എെq
ഭർ/ാവിെന െതാടരുേത, പാപമുdവർ െതാ.ാലേ\ാൾ അേbഹം മരിAുേപാകും"
എ:ു പറuു. ഇതു േക.് "പാപം തീർേ:ാ ഇലലേയാ എെ:;െന നിpയിJാം.
നാം നിമി/ം ഒരു ”ാ•ണൻ മരിAു എ:ു വരു:തു ക ‘മാണേലലാ. അതുേകാ8്
അതു േവ8ാ" എ:ു വിചാരിAു എലലാവരും പിsാറി. അേ\ാൾ നZുെട ശ2രൻ

"ഗംഗാrാനം െചcാൽ സകലപാപവും തീരുെമ:ാണേലലാ എെq ത?ുരാൻ
അരുളിെAcത്. എനിJിനി പാപെമവിെടയാണ്? എെq സകല പാപ;ളും
തീർ:ിരിJു:ു" എ:ു പറuുെകാ8് ആ ”ാ•ണെന പിടിAുകയhറി. ഭഗവാനും
ഭഗവതിയും അവിെടനി:ു േപായതിെq േശഷം "ഇ:് അവിെട rാനം
കഴിAി.ുdവരിൽ എെ:\ിടിAു കയhറിയ ആ ഒരുവനു മാYം േമാ•മു8്. അവെq
വിശവാസം ക8ിേലല?" എ:ു ഭഗവാൻ അരുളിെA‹ുകയും േദവി സZതിJുകയും
െചcു.
പൂർ4വിശവാസേ/ാടും ഭzിേയാടുംകൂടി ഗംഗാrാനം െച‹ുകയും വിശവനാഥെന
ദർശിJുകയും വിേശഷിAും േലാൈകകനാഥനായിരിJു: ഭഗവാെq
കര•ർശന/ിന് ഭാഗയം സിUിJുകയും െചc ശ2രനു േമാ•ം കി.ുേമാ
എ:ുdതു സംശയിJാനിലലേലലാ. അയാൽ കാശിയിൽവAുതെ: അചിേരണ
ഭഗവൽസായൂജയെ/ 7ാപിAു.
ശ2രൻ കാശിJു േപായതിെq േശഷം കുറAുകാലം കഴിu േ\ാൾ ആഴവാേ¢രി
മന•ൽ സaാനാൈദയശയരയ;ൾ കുറuു തുട;ുകയാൽ തÆാJൾ അതിെq
കാരണമറിയു:തിനായി പാഴൂർ പടി\ുരയിൽ ആളയAു 7 ം
െവ\ിAുേനാJിJുകയും പശുഹിംസ െചcതു ശ2രനാെണ2ിലൂം തÆാJൾകൂടി
അേനവഷിAിരു:ുെവ2ിൽ അതിനിടയാവുകയിലലായിരു:ുെവ:ും അ;െന
െച‹ാതിരു:തിനാൽ ആ മഹാപാപ/ിെq ഒരംശം തÆാJളുെട
കുടുംബെ/Jൂടി ബാധിAി.ുെ8:ും അതു നിമി/മാണ് ആ8ുേതാറും
ഏഴരമുറി പറ?ുകളിൽ നിറAു പയർ വിത\ിJുകയും അതു പൂവും കായുമാകു:
സമയം േവലിെയടു/ു ക:ുകാലികെള കയhറി തീhറുകയും െച‹ണെമ:ും
അ;െന െചcുെകാ8ാൽ േദാഷ;ൾ നീ;ി ശുഭം ഫലെമ:ു കണിയാർ
വിധിJുകയും െചcു. ആ വിധി7കാരം മൂ:ു െകാലലം െചcേ\ാേഴJും മന•ൽ
സaാനവും സ?/ും എ:ു േവ8, സകൈലശവരയ;ളും പൂർVധികം
വർUിJുകയാൽ ഈ പുണയ കർമം എ:ും നട/ണെമ:ു നിpയിAു തÆാJൾ
അതിനുേവ8ു: ഏർ\ാടുകെളാെJ െചcു. അത് അവിെട ഇേ\ാഴും
നട:ുവരു:ുെ8:ാണ് േകൾവി. എ:ു മാYമലല, പശുJെള വളർ/ു:ത്
എ;െനയായാലും ഒടുJം േദാഷകരമാേയ പരിണമിJുകയുdൂ എ:ും,
"അതിനാൽ േമലാൽ നZുെട ഇലല/"് ആ ഏർ\ാേട േവ8 എ:ും തÆാJൾ
തീർAെ\ടു/ി. അJാലംമുതൽ ആഴുവാേ¢രി മന•ൽ പശുJെള വളർ/ുക
പതിവിലല. ഇ;െന ഓേരാ കാരണ;ളാൽ പകാരാദികളായ പ/ു കൂ.ം ആ
മന•ലിലലാെതയായി/ീർ:ു. അതിെന\hറി േക.ി.ുd ഒരു േ«ാകം താെഴ
എഴുതു:ു.

"പായും, പര?ു, പശു, പാYി, പടhറിവാഴ,
പ/ായവും, പലക, ൈപതൽ, പണം തൈഥവ
പായാദി പ/ിവ പടി\ുരേയാടുകൂടി
/ÆാJൾതൻ നിലയേന നഹിെയ:ു േകൾ\ൂ."

ഐതിഹയമാല/ൈക\ുഴ രാ’ിയും
പുളിംകു:ുേദശവും
വടJുംകൂർ രാജവംശ/ിെല ഒരു ശാഖJാർ ഒരു കാല/ു ഏhറുമാനൂർ
താലൂJിൽ േചർ: ൈക\ുഴ എ: ^ല/ു താമസിAിരു:ു. അവെര
അJാല/ു സാധാരണമായി 'ൈക\ുഴ ത?ുരാJsാർ’ എ:ാണു
പറuുവ:ിരു:ത്. അവിെട നി:ു ഒരു ത?ുരാ.ിെയ
ഒര?ല\ുഴ(െച?കേ“രി)/?ുരാൻ സംബkം െചcു െകാ8ുേപായിരു:ു.
അ?ല\ുഴ ത?ുരാJsാർ ”ാ•ണരായിരു:ുവേലലാ. മലയാള ”ാ•ണരിൽ
മൂ/യാൾ മാYം സവജാതിയിൽ വിവാഹം െച‹ുകയും മhറുdവെരലലാം
”ാ•ണരിൽ താണ ജാതിJാരുെട £ീകെള സംബkം െച‹ുകയാണേലലാ പതിവ്.
ഒരു കാല/ു അ?ല\ുെഴ േജയ®ാനുജsാരായി.ു ര8ു
ത?ുരാJsാരു8ായിരു:ു. അവരിൽ ര8ാമനാണു ൈക\ുഴ രാ’ിെയ
സംബkം െചcു െകാ8ുേപായത്. എ2ിലും കുറAു കാലം കഴിuേ\ാൾ
അേbഹ/ിനു മൂ\ും രാജയാധിപതയവും വർUിAു. അJാല/ു ആ ത?ുരാൻ
സവരാജയ/ിൽ 'പുളി2ു:ു' എ: േദശം തെq 7ിയതമയായ രാ’ിJു
ഇ‘ദാനമായി െകാടു/ു. അവിെട ഒരു ഭവനമു8ാJി െകാടു/് ആ
രാ’ിേയയും സaാന;േളയും പാർ\ിAു. ആ ത?ുരാെq കാലം കഴിuി.ും ആ
ത?ുരാ.ിയും മJളും അവിെട തെ: താമസിAിരു:ു. ആ േദശെ/ നികുതി
പിരിJാനുd അധികാരം അവിേട•ു8ായിരു:തു കൂടാെത അവിടുെ/
ഭർ/ാവായിരു: ത?ുരാൻ അവിേട•ു ധാരാളം പണം െകാടുJുകയും
െചcിരു:ു. അതിനാൽ അവിെട േവ8തിെനാ:ും ഒരു ബുUിമു.ും
ഉ8ായിരു:ിലല. കു.ി\.sാർ, ഭൃതയsാർ, പരിചാരികമാർ, കാരയ^sാർ
മുതലായവരും ധാരാളമു8ായിരു:ു. ശ?ളം െകാടുJാൻ േവ8ു:
മുതലുെ8:ു ക8ാൽ േസവിJാനാളുകൾ ധാരാളമു8ാകുമേലലാ. അതിനാൽ
രാ’ി യഥാപൂർവം േവ8ു: പദവികേളാടുകൂടിയാണു അവിെട
താമ€ിAിരു:ത്.
ഇ;ിെനയിരിJു: കാല/ാണു തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജാവ് അ?ല\ുഴ
രാജാവുമായി യുUം ആരംഭിAത്. ആ യുU/ിൽ അ?ല\ുഴ രാജാവ്
പരാജിതനായി/ീരുെമ:ു ഏകേദശം തീർAയായേ\ാേഴJും, തിരുവതാംകൂർ
മഹാരാജവിെq ൈസനയം പുളി2ു:ിേലJുകൂടിJട:ു. വലല

ഉപ›വവുമു8ാJിേയJുേമാ എ:ു വിചാരിAു രാ’ി•ു പരി°മവും,
ഭയവുമു8ായി, 'ഏതായാലും ഇനി ഇവിടുെ/ താമസം അY ശുഭമായി വരുകയിലല.
കഴിയു: േവഗ/ിൽ ൈക\ുഴ•ു േപാകണം' എ:ു രാ’ി തീർAെ\ടു/ുകയും
ആ വിവരം കാരയ^sാെര ധരി\ിAു േവ8ു:െതലലാം ത‹ാറാJുവാൻ ച.ം
െക.ുകയും െചcു. അJാല/ു പുളി2ു:ിൽ വലിയ ധനവാsാരായ നായsാർ
മു:ൂറിൽ\രം വീ.ുകാരു8ായിരു:ു. ഈ നായsാരലലാെത സാമാനയം േപാെല ആ
ദിJിലാരുമു8ായിരു:ിലല:ു തെ: പറയാം. നÃാണിമാ\ിളമാർ നാേലാ
അേ¢ാ കുടുംബJാരു8ായിരു:ു െവ2ിലും അവെരലലാം അ::ു കൂലിേവല
െചcു അേഹാവൃ/ി കഴിJു: അഗതികളായിരു:ു. രാ’ിJു രാജയാധിപതയം
കൂടിയു8ായിരു:തിനാൽ അവിെടയുd സകലജന;ളും രാ’ിയുെട
ആ’യിലുൾെ\.ാണു അവിെട താമസിAിരു:ത്. രാ’ിയുെട ഭർ/ാവായ
രാജാവ് തീെ\.ുേപായതിെq േശഷവും ആ രാജപ¹ിെയJുറിAുd ഭzിയും
ബഹുമാനവും ആർJും കുറuിരു:ിലല. എ2ിലും രാ’ി യാY
നിpയിAിരിJു:ുെവ:ു േക.േ\ാൾ, അJാലംവെര അവർJു േവ8ി
7ാണതയാഗം െചയവാൻ േപാലും ത‹ാറായിരു: ആ നായsാരുെട ഭാവം മാറി.
ത;ളുെട ര•ാധികാരിണിയായിരു: രാ’ി േദശംവി.ു േപാകു:ു എ:ു
േക.ാൽ ഒ:ു െച:ു കാണണെമേ:ാ ത;ളാൽ കഴിയു: സഹായ;ൾ
െചcുെകാടുJണെമേ:ാ േതാ:ു:തു സവാഭാവികമാണേലലാ. എ:ാൽ ആ
ദിJിലുd നായsാർJു ആ വക ലൗകിക വിചാരെമാ:ുമു8ായിലല. അവിെട
കൂെട/ാമസിAിരു: ഭൃതയsാർ േപായി ര8ു വ¢ികൾ െകാ8ുവ:ു
അവിെടയു8ായിരു: ഭരണി, പാY;ൾ മുതലായ സാമാന;െളലലാം ഒരു
വ¢ിയിലാJി. ഉടെന പ8;ളും പണമായി.ു8ായിരു:െതലലാം എടു/ും
െകാ8ു തെq സaാന;േളാടു കൂടി രാ’ി മെhറ വ¢ിയിലും െച:ു കയറി.
അേ\ാേഴJും ഭൃതയsാരും എവിെടെയാ െപാ•ളuു, പരിചാരക sാർ,
കു.ി\.sാർ മുതലായവരും ഭൃതയsാർ േപായ പുറെക േപായി. കിംബഹുനാ?
രാ’ിയും അവിടുെ/ സaാന;ളും മാYം അവിെട േശഷിAു.
സഹായ/ിനുd ആളുകളും വ¢ിJാരുെമലലാം വരുെമ:ു വിചാരിAു അവർ
വളെര േനരം ആ വ¢ിയിൽ േനാJിെJാ8ിരു:ു. ആെരയും ക8ിലല. േനരം
ൈവകി/ുട;ുകയും െചcു. അേ\ാൾ രാ’ി•ു ഭയവും വയസനവും
വർUിAുതുട;ി. 'ഈശവരാ! ഇവെരലലാം കൂടി എെ: ചതിJുകയായിരിJുേമാ'?
എ:ു പറuു ആ രാ’ി കുേറേ“ കരuുതുട;ി. അZയുെട മുഖഭാവം
മാറിJ8േ\ാൾ മJെളലലാം കൂ.േ/ാെട കരuു തുട;ി. നാലു വയ€ു മുതൽ
പ/ു വയ€ുവെര 7ായമായ മൂ:ാലു കു.ികളലലാെത 7ായം തികuവരായി ആ
രാ’ിയുെട മJളിലാരുമു8ായിരു:ിലല. രാ’ി ഒരുവിധം തെq വയസനെ/

ഉdിെലാതുJുകയും കു.ികെള സമാധാനെ\ടു/ുകയും െചcി.് തെq മൂ/
പുYെന അവിെട സമീപ/ു8ായിരു: നായർഗൃഹ;ളിെലലലാം പറuയAു
അവെരെയാെJ വിളി\ിAു. അവരിൽ £ീകളാകെ. പുരുഷsാരാകെ.
യെതാരു/രും വ:ിലല. എ:ുമാYമലല,ആ രാജകുമാരൻ െച:ു വിളിAി.്
അവരാരും മി8ിയതു േപാലുമിലല. പിെ: രാ’ി ആ കുമാരെന/െ: ചില
മാ\ിളവീടുകളിൽ പറuയAു. അവിെടെയാെJ െച:ു േനാJിയി.ു ആെരയും
ക8തു േപാലുമിലല. ആ വിവരവും കുമാരൻ മട;ിവ:ു പറuു. അേ\ാൾ രാ’ി
താൻ നി€ഹായയി/ീർ:ുെവ:ു തീർAയാJി. രാവിെല ഊണുകഴിAു
വ¢ിയിൽ കയറിയ കു.ികെളലലാം വിശ\ു െകാ8ു •ീണിAു കരuു
തുട;ിയിരിJു:ു. സൂരയൻ അRമിJാറായിരിJു:ു. ‘ഇനി എെaാരു
ഗതിയാണീശവരാ!’ ആക\ാെട ആപ/ിലായേലലാ എ:ു പറuു രാ’ി വീ8ും
കരuു തുട;ി. അതു ക8േ\ാൾ കു.ികളുെട കരAിൽ ഒ:ു കൂടി വർUിAു.
ഇ;ിെന അവെരലലാവരും കൂടി കരuുെകാ8ിരു:േ\ാൾ സവ†ം ദൂെര കൂടി നാലു
മാ\ിളമാർ കട:ു േപാകു:തു ക8ി.് രാ’ി തെq പുYെനെJാ8് അവെര
വിളി\ിAു. അവർ അടു/ു വ:േ\ാൾ രാ’ിെയ കാണുകയും താണു
െതാഴുതുെകാ8് 'ഇേ\ാൾ ഇവിെടയി;െനെയഴു:dിയിരിJു:െതaാണു
എ:ു േചാദിAു. രാ’ി സംഗതികെളലലാം പറuു അവെര ധരി\ിAതിെq േശഷം
'ഏതുവിധവും നി;ൾ കഴിയു:തും േവഗ/ിൽ എെ:യും എെq കു.ികെളയും
ൈക\ുെഴ െകാ8ുെച:ാJണം. അതിനു നി;ൾJു എaു േവണെമ2ിലും
തരാം’ എ:ു പറuു. അതു േക.ു മാ\ിളമാർ ‚‘ഒ:ും ക†ിAു ത:ിെലല2ിലും
അവിേട•ു േവ8ി എaും െച‹ാൻ അടിയ;ൾ ത‹ാറാണ്. വിേശഷിAും ഈ
^ിതിയിൽ അടിയ;ളാൽ കഴിയു:തു െചcിലല2ിൽ പിെ: മനുഷയരായി
ജീവിJു:െതaിനാണ്? അവിടുെ/ േചാറാണു അടിയ;ൾ ഇതുവെര
തി:ി.ുdത്. അതു ച/ാലും മറJുകയിലല. എ:ാൽ ക†ിAു ഒരര നാഴിക ഒ:ു
•മിJണം. അടിയ;ൾ േനരം െവളു/േ\ാൾ കൂലിേവല•ു വിടെകാ8താണ് .
ഇ:ു കരിJാടി ആഹരിAി.ിലല. അതിനാൽ •ണ/ിൽ കുറAു കരിJാടിെവdം
െമാaിെകാ8ു വിടെകാdാം. ക†ിA കാരയം അടിയ;ൾ ഏhറിരിJു:ു. അതിനു
യാെതാരു വയതയാസവും വരു/ുകയിലല‛ എ:ു പറuു േപായി. ഉടെന അവർ
നാലു േപരും ആഹാരവും കഴിAു വ:ു വ¢ികളിൽ ഈര8ു േപർ കയറി. വ¢ി
നീJാറായേ\ാൾ ശുUഹൃദയയായ ആ രാ’ി വയസനാwാaയായി
കരuുെകാ8് 'എqീശവരാ! ഈ ദിJിലുd നായsാെരലലാം നശിAു േപാേണ.
മാ\ിളമാെരലലാം സകലXയ€ുകേളാടു കൂടിവർUിAു വരികയും െച‹േണ' എ:ു
പറuി.ു ആപെ/ാ:ും കൂടാെത തെq പൂർVഗൃഹ/ിൽ െചെ:/ാനായി

ഈശവരെന 7ാർഥിAു.
യാെതാരാപ/ിനും ഇടയാകാെത പിേhറദിവസം അതിരാവിെല വ¢ികൾ
ൈക\ുഴJടവിലടു/ു. രാ’ിയും മJളും കര•ിറ;ി;
രാജമ˜ിര/ിേലJുേപായി. തേലദിവസം ഭ•ണം കഴിJാെതയിരു:തിനാൽ
അവർJു വളെര •ീണമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ ഉടെന അവർ കുറAു ഭ•ണം
കഴിAു. അേ\ാേഴ•ും വ¢ിJാരായ മാ\ിളമാരും ൈക\ുഴ ഉ8ായിരു:
ഭൃതയsാരും കൂടി സാമാന;െളലലാം ചുമ:ു േകായിJലാJി. രാ’ി ആ
മാ\ിളമാർJു േകമമായി ഭ•ണം െകാടു\ിJുകയും അവർ വിചാരിAിരു:തിൽ
വളെര അധികം പണവും സZാന;ളും െകാടു/ു സേaാഷി\ിAയJുകയും
െചcു.
രാ’ി പുളി2ു:ിൽനി:ു േപായി.ു അധികം തമസിയാെത തെ: തിരുവതാംകൂർ
മഹാരാജാവ് അ?ല\ുഴ രാജയവും അെതാടു കൂടി പുളി2ു:ും പിടിAടJി
സവരാജയേ/ാടുേചർ/ു. ആ രാ’ിയുെട ശാപവും അനുOഹവും നിമി/ം
കാലwേമണ പുളി2ു:ിലു8ായിരു: നായർകുടുംബ;െളലലാം നശിJുകയും
മാ\ിളമാെരലലാം വർUിJുകയും െചcു. ഇേ\ാൾ പുളി2ുെ:: ^ല/ു നാേലാ
അേ¢ാ നായർ കുടുംബ;ൾ മാYേമയുdു. ആ കുടുംബJാെരലലാം
നിതയവൃ/ിJു േപാലും വകയിലലാെത അഗതികളുമാണ്. അവിെടയിേ\ാൾ
നÃാണി മാ\ിളമാരുെട വീടുകൾ മു:ൂറിലധികമു8്. ആ വീ.ുകാരിൽ മിJവരും
വലിയ ധനവാsാരുമാണ്. പുളി2ു:ിലുd നായsാരുെട അധഃപതന/ിനും
ആപ/ുകൾJും കാരണം ൈക\ുഴ രാ’ിയുെട ശാപമാെണ:ു അടു/
കാല/ു പാഴൂർ കണിയാരുെട 7 വിധിയു8ായി.ു8്.

ഐതിഹയമാല/ഒരaർŽന/ിെq യുzി
£ീകൾ വിേവകശൂനയകളും ദുർമാർ´ചാരിണികളും ഭർതൃശുXൂഷാവിമുഖികളും
ആയിേ\ാകു:ത് അവരുെട ഭർ/ാJsാരുെട
െകാdരുതാ—െകാ8ാെണ:ാണേലലാ മഹാsാരുെട അഭി7ായം. 'േയാഷാേദാഷം
മൃഷാ യഃ കഥയതി വിദുേഷ ഹa! തൈŸ നമേR' എെ:ാരു
മഹദവചനമു8ായി.ുdതും ഈ അഭി7ായ/ിൽ നി:ാണേലലാ. എ:ാൽ,
പുരുഷsാർ ദുർമാർ´ചാരികളായിധൂർ/ടിAു നടJു:ത് അവരുെട ഭാരയമാരായ
£ീകളുെട െകാdരുതാ— െകാ8ാെണ:ും നി€ംശയം പറയാവു:താണു.
വാRവം വിചാരിAാൽ നലല തേqടമുd ഒരു പുരുഷനു തെq ഭാരയെയ
ഭർതൃശുXൂഷാനിരതയും പാതിµതയനി®യുdവളുമായിരു:ാൽ എYേ/ാളം
കഴിയുേമാ അതിൽ പതിsട;്, ഒരു £ീ നലല ൈവദ¯യമുdവളാണ2ിൽ അവളുെട
ഭർ/ാവിെന ഏകപ¹ീµതേ/ാടുകൂടി സsാർ´/ിൽ നട/ാൻ
കഴിയുെമ:ുdതിനു സംശയമിലല. ഇനി £ീകൾ ദുർമാർ´ചാരിണികളും പുരുഷsാർ
ദുർമാർ´ചാരികളുമായി/ീരു:തിെq കാരണം വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ഇതിനു ര8ിനും ദൃ‘ാaം നZുെട നാ.ുകാരുെട ഇടയിൽ തെ:
ധാരാളമുdതുെകാ8് ഇതിനുേവേറ െതളിെവാ:ും േവണെമ:ും േതാ:ു:ിലല.
എ2ിലും ഇതിനു ദൃ‘ാaമായി േക.ി.ുd ഒൈരതിഹയം ഇവിെട പറuുെകാdു:ു.
പ8് ഇട\dിയിെല ഒരു വലിയ ത?ുരാൻ അവിടുെ/ േദശവഴികളിൽ ഒ:ായ
'കലലൂ\ാറ' എ: ദിJിൽ േപായി താമസിAിരു:ു. വിവാഹം െചcി.ു8ായിരു:ു
എ2ിലും കലലൂ\ാറ ഒരു ബാkവമു8ായിരു:തിനാൽ അവിടു:ു
ഇട\dിൽേപായി താമസിJുക പതിവിലല. വിവാഹസംബk;ളായ wിയകെളലലാം
കഴിuതിെq േശഷം അവിടു:ു അaർജനെ/െതാ.ി.ിെലല:ലല, കാണുകേപാലും
ഉ8ായി.ുേ8ാ എ:ു സംശയമാണ്.
ഇ;ിെന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ അവിടുെ/ ബാkവജന;ൾെJലലാം
വളെര വയസനമായി/ീർ:ു. 'വിവാഹം കഴിAി.ു പ/ു പ•8ു െകാലലമായി.
ഇതുവെര സaതിയു8ായി.ിലല. രാജതവം കൂടിയുd ഒരു വലിയ ”ാ•ണകുടുംബം
സaതിയിലലാെത നശിAുേപാകു:തു ക ‘മാണേലലാ. സaാനാർഥം വലല
സൽകർZ;ളും തുട;ണം അെലല2ിൽ അവിടുെ/െJാ8് ഒ:ുകൂടി വിവാഹം
കഴി\ിJണെമ:ി;െന വിചാരിAു ബkുJളായ ചില ന?ൂതിരിമാർ
കലലൂ\ാറെയ/ി വലിയത?ുരാെനJ8ു ത;ൾ െച: കാരയം അറിയിAു. ആദയം

അവിടു:ു ഇവർ പറuെതാ:ും അY ആദരിAിലല. എ2ിലും ന?ൂതിരിമാർ
വീ8ും നിർബkിJുകയാൽ ഒ:ു കൂടി േവളി കഴിJാെമ:ു അവിടു:് സZതിAു.
ആദയെ/ അaർജനം വkയയായതിനാലാണ്
സaതിയു8ാകാ/െത:ായിരു:ു ന?ൂരിമാരുെട വിചാരം. അതിനാലാണ്
അവർ ര8ാം വിവാഹ/ിനു അY നിർബkിAത്. ഒടുJം വലിയ ത?ുരാൻ
'നാമിനി ര8ാമതും വിവാഹം െച‹ണെമ2ിൽ ആദയെ/ അaർജന/ിെq
സZതംേവണമേലലാ. അെത;ിെനയാണ്? എനി•ു അവേരാട് േചാദിJാൻ
കഴിയുകയിലല എ:ു പറuു.
അേ\ാൾ ന?ൂതിരിമാർ 'അകായിെല സZതം ഞ;ൾ വാ;ിെJാdാം.
അതിെനാ:ും 7യാസമിലല.' എ:ു പറuു. ‚എ:ാൽ നZുെട കാരയ^െന കൂടി
അയ•ാം. അകായിൽ നി:ു അനുവദിJു: പ•ം ആ വിവരം കാരയ^േനാടു
പറuയAാൽ ഉടെന നാം അേ;ാ.ുവരാം‛ എ:ു വലിയത?ുരാനും പറuു.
അ;ിെന സZതിAു ന?ൂതിരിമാരും കാരയ^നും കൂടി പുറെ\.് ഇട\dിയിൽ
എ/ി. ഒരു ദാസി മുഖാaിരം വിവരം അകായിെല ധരി\ിJുകയും അനുവാദം
േചാദിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ ആ അaർജനം 'ഇവിെട സaതിയു8ാേക8തു
അതയാവശയമാണു. അതു എനിJു വളെര ആOഹമുd കാരയമാണ്. അതിനാൽ
അവിടു:ു ര8ാമതും വിവാഹം കഴിJു:തിനു എനിJു പൂർ4സZതമാണ്.
എ:ാൽ ഒരു കാരയം കൂടി എനിJു ആOഹമു8്. ഇനി േവളികഴിJുെ:2ിലും
നലലതുേപാെല ജാതകം േനാJി േവണം. ഒ:ി;െന വ:ു, ഇനി വരരുതേലലാ. എെq
ജാതകംേപാലുdവെര വിവാഹം െചcതുെകാ8ു 7േയാജനമിലല. അവിടു:്
കലലൂ\ാറ താമസിAാൽ ഇവിെട സaതിയു8ാകണം. അ;ിെനയുd
ജാതകമു82ിൽ അതു േനാJി േവണം ഇനി വിവാഹം കഴിJാൻ' എ:ു പറuു.
ഇതു േക.േ\ാഴാണു സംഗതി എലലാവർJും മന€ിലായത്. കാരയ^ൻ
ഉടെനേപായി കലലൂ\ാറയിൽ െച:ു അകായിൽ പറuതുേപാെല വലിയ
ത?ുരാെq അടുJൽ അറിയിAു. ഇതു േക.േ\ാൾ ത?ുരാെq മന€ിൽ ലŽേയാ,
അ§ുതേമാ, മനRാപേമാ എെaലലാമാണു8ായെത:ു അവിേടJു തെ:
അറിയാം. എെത2ിലും ഈ അaർജന/ിെq യുzി േക.ി.ു മാY േപാലും
താമസിയാെത വലിയത?ുരാൻ േബാ.ുകയറി ഇട\dിയിെല/ി താമസമായി. ആ
അaർജന/ിെq ബുUിഗുണവും ഭർ/ൃശുXൂഷാസാമർഥയവും മhറും െകാ8ു
മന€ുലയിAു േപാകയാൽ പിെ: ര8ാം വിവാഹ/ിെq
7സംഗംേപാലുമു8ായിലല. കലലൂ\ാറ•ു േപാകണെമ: ആOഹവും നിലAു. മുറ•ു
ഗൃഹ^ാXമം അനു®ിAുെകാ8് ഇട\dിയിൽ താമസവുമായി. അ;ിെന ഒരു
െകാലലം കഴിയു:തിനു മുൻപു അവിേട•ു ഒരു പുYസaാനം ഉ8ാവുകയും

െചcു. പിെ: അവിടു:ു അജീവനാaം ആ നിലയിൽ തെ: താമസിAിരു:ു
എ:ും ആ അaർജന/ിൽ നി:ും അേനകം സaാന;ൾ അവിേടJ് ഉ8ായി
എ:ും േക.ിരിJു:ു. ആ അaർജനെ/േ\ാെല യുzിയുzമായി സംഭാഷണം
െചcും ഭzിപൂർവം ഭർ/ൃശുXൂഷെചcും പാതിµതയനി®േയാടുകൂടിയിരു:ു
നZുെട േകരളീയ£ീകെളലലാവരും ത;ളുെട ഭർ/ാJsാെര ദുർമാർ´/ിൽ
വിടാെത ത;ളിൽ ആസzചി/sാരാJി/ീർ/് ഭർ/ൃസുഖേ/ാടും
സൽസaാനലാഭേ/ാടും കൂടി സുഖമാകുംവ4ം വസിJെ..

ഐതിഹയമാല/പാഴൂർ െപരുംതൃേJാവിൽ 1
ഒരിJൽ ഒരു ന?ൂതിരി വിവാഹം കഴിJണെമ:ു നിpയിAു ജാതകം
േനാJിJാനായി ചില £ീജാതക;ളും, തെq ജാതകവും െകാ8് പാഴൂർ
കണിയാരുെട അടുJൽ െച:ു.കണിയാർ ജാതക;െളലലാം വാ;ി ആക\ാെട
ഒ:ുേനാJീ.ു ത?ുരാനിേ\ാൾ വിവാഹ/ിനായി ഉ„ാഹിJണെമ:ിലല,
അവിേടJ് ഇേ\ാൾ വലിയ Oഹ\ിഴJാലമാണ്. ഒരു െകാലല/ിനകം അവിടു:ു
തീെ\.ുേപാകുെമ:ാണ് ജാതകം െകാ8ു കാണു:ത്. അതിനാൽ ജാതകം
േനാJണെമ2ിൽ ഒരു െകാലലം കഴിuി.ുമതി. ഈ Oഹ\ിഴ നീ;ികി.ണെമ2ിൽ
അതിനു തJവ4മുd പുണയകർZെമെa2ിലും െച‹ണം. അതY എളു\മലലേലലാ
എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ ന?ൂരിJു സാമാനയ/ിലധികം
വയസനമു8ായിെയ:ുdതു പറേയ8തിലലേലലാ. അേbഹം ഇതിനു മറുപടിയായി
ഒ:ും മി8ാെത ഇറ;ിേ\ായി. അേ\ാേഴJും േനരം സkയയായി
തുട;ിയതിനാൽ പുഴയിൽ ഇറ;ി കുളിAു ഒരു ന?ൂരി ഇലല/ു േപായി
അ/ാഴവും കഴിAു അവിെട കിട:ു. തെq മരണെ/JുറിAുd വിചാരംനിമി/ം
ന?ൂരിJു രാYിയിൽ കിട:ി.ു ഉറJം വ:ിലല. അേbഹം അവിെട കിട:ുെകാ8്
ഈ Oഹ\ിഴനീ;ാൻ എaാണു െചേ‹8െത:ു വിചാരിAു തുട;ി. അേbഹം
വിചാരിAു വിചാരിA് ഒടുJം ഒരു േ•Yം പണിയിAു ശിവ7തി® കഴി\ിA് അവിെട
നിതയനിദാനം, മാസവിേശഷം, ആ.വിേശഷം മുതലായവ•ു േവ8ു: മുതൽ
െകാടുേ/Jാെമ:ു നിpയിJുകയും അതിനുd മുതൽ തെq മന€2†്പം
െകാ8് നീJിവ•ുകയും െചcു.
പിേhറദിവസം രാവിെല അേbഹം വീ8ും കണിയാരുെട അടുJൽ െച:ു തെq
ആയു€ിെനJുറിAു ഒ:ു കൂടി ചിaിAു പറയണെമ:ു പറuു. കണിയാർ വീ8ും
േനാJിയേ\ാൾ അേbഹ/ിനു ദീർഘായുേരയാഗം കാണുകയാൽ, ത?ുരാെനേaാ
വലുതായ പുണയകർമം െചcിരിJു:തായി കാണു:ു8്, ഇനി
ഭയെ\ടാെനാ:ുമിലല. അവിേടJ് ദീർഘായുേരയാഗം സിUിAിരിJു:ു. ഇനി ഉടെന
വിവാഹം നട/ാം എ:ു പറയുകയും, ജാതകം േനാJി െകാടുJുകയും െചcു.
എ2ിലും താൻ നിpയിA പുണയകർമം സാധിAതിനു േശഷമലലാെത വിവാഹം
കഴി•ു:ിലല:ു ന?ൂരി തീർAയാJി. അJാല/ു പാഴൂർ തെ:
തAുശാ£നിപുണനും േയാഗയനുമായ ഒരു തAൻ (ആശാരി) ഉ8ായിരു:ു. ന?ൂരി
അവെq അടുJൽ െച:ു ൈവJ/ു െപരുംതൃേJാവിൽേപാെല ഒരു േ•Yം

പണി കഴി\ിേJ8ിയിരിJു:ുെവ:ും, അതിേലJു ഒരു കണJു ഉ8ാJുകയും
^ാനം നിpയിJുകയും പണി നട/ിAു തരികയും െച‹ണെമ:ു പറuു.
തAൻ അ7കാരം െച‹ാെമ:ു സZതിJുകയും,ൈവJ/ു
െപരുംതൃേJാവിൽേ•Y/ിെq ആകൃതിെയാ\ിAു കണJു8ാJുകയും,
േ•Yം പണിയു:തിനു പൂർVവാഹിനിയായ (കിഴേJാ.ു ഒഴുകു:) പാഴൂർ
പുഴയുെട വJ/ു ഒരു ^ാനം കാണുകയും, അവിെട ആ കണJ് ഒ\ിAു ഒര?ലം
പണി തീർJുകയുംെചcു. ന?ൂരി അവിെട ശിവ7തി®, കലശം, മുതലായവ
നട/ുകയും, ഒരു മഹാേ•Y/ിൽ േവ8ു: അ¢ു പൂജ, മൂ:ുശീേവലി,
നവകം, പ¢ഗവയം മുതലായവ, 7തിദിനം നട/ു:തിനും,മാസവിേശഷം,
ആ.വിേശഷം മുതലായവ•ു േവ8ു: വRുവകകൾ ആ േദവെq വക•ായി
െകാടുJുകയും െചcു. ഇ7കാരമാണ് പാഴൂർ െപരുംതൃേJാവിൽ
േ•Yമു8ായത്. ആ േ•Yം ൈവJ/ു െപരുംതൃേJാവിൽ േ•Y/ിെq
ആകൃതിയിൽ തെ:യാണ് ഇേ\ാഴും കാണെ\ടു:ത്. ഇനി ഈ േ•Yം
സംബkിAുd ചില വിേശഷ;ൾ പറയാനു8്. അവ താെഴ കുറി•ു:ു.
പാഴൂർ െപരുംതൃേJാവിൽ േ•Yം പണി നട/ിയ തA\ണിJൻ നലല
കണJനായിരു:ുെവ:ു മുൻപു പറuി.ു8േലലാ.അതിനാലവെന
േ•Y;ൾJു കണJു നിpയിJു:തിനും ^ാനം കാണു:തിനും മhറുമായി
പല ^ല;ളിൽ നി:ും ആളുകൾ െകാ8ുേപാവുക പതിവായിരു:ു. േ•Yം
പണി തുട;ിയാൽ അതു മുഴുവനായി കലശം കഴിയു:തുവെര 7ധാന തAൻ
പൂണൂൽ ധരിJണെമ:ും •ൗരം െച‹ിJാൻ പാടിെലല:ും
ഒേരർ\ാടു8േലലാ.അതിനാൽ ഈ തA\ണിJൻ എ:ും പൂണൂൽ ധരിAുെകാ8ും,
•ൗരം െച‹ിJാെതയുമാണ് ഇരു:ിരു:ത്. േ•Yം പണിJു 7ാധാനയം വഹിAു
െകാ8ിരിJാനലലാെത അവനു സമയം കി.ിയിരു:ിലല. അവെq ചുമതലയിൽ ഒരു
^ല/ു ഒര?ലം പണി തുട;ിയാൽ അതു മുഴുവൻ ആകു:തിനു മുൻപു േവെറ
നാലു ദിJിൽ തുട;ും. അതിനാലവൻ എ:ും താടിയും തലയും വളർ/ി
െകാ8ും പൂണൂൽ ധരിAു െകാ8ുമിരു:ു. അവെq േദഹം െവളു/ു ചുവ:ും
തടിAുരു8ും സവ†ം കുടവയേറാടു കൂടിയതുമായിരു:ു. കാ¥യിൽ അവൻ നലല
Xീമാനും, േതജസവിയും ആക\ാെട േയാഗയനുമായിരുനു. ഇെതലലാം െകാ8ും
ഇവെനക8ി.ു പരിചയമിലലാ/വർ ഒരാഢയൻ ന?ൂരിയാെണ:ു െതhറിUരിJുക
സാധാരണവുമായിരു:ു.
ഈ തA\ണിJെന ഒരിJൽ ഒരു അ?ല/ിനു ^ാനം േനാJി നിpയിJാനായി
കായംകുള/ു രാജാവിെq ക†ന 7കാരം ആളുകൾ വ:ു ഒരു േതാണിയിൽ കയhറി
െകാ8ുേപായി. ആ േതാണി േവ?നാ.ു കായലിലായേ\ാൾ െതJു നി:ു

വടേJാ.് ഒരുേബാ.ു വരു:തു ക8ു. ആ േബാ.ിൽ പൂരാടംപിറ: ശzനായ
െച?കേ“രി (അ?ല\ുഴ) രാജാവായിരു:ു. േബാ.ും േതാണിയും തZിൽ
ഒ.ടു/േ\ാൾ തെ: രാജാവ് തA\ണിJെന കാണൂകയും വിശി‘നായ ഒരു
”ാ•ണേX®നാണ:ു തീർAെ\ടു/ി േബാ.ിനക/ു എണീhറു നിÀJുകയും
െചcു. രാജാവിെന ക8ു തAനും േതാണീയിൽ എണീhറു നി:ു. േബാ.ും
േതാണിയുമായി നലലേപാെല അടു/േ\ാൾ രാജാവ് തAേനാട് 'ആരാണ്' എ:ു
േചാദിAു. വിJി വിJി ‘ആ ആ ആരാണ്’ എ:ാണു േചാദിAത്. തA\ണിJനും
വിJിയിരു:തിനാൽ ‘അ അ അടിയൻ ത ത ത തAനാണു’ എ:ു പറuു. ഇതു
േക.േ\ാൾ ഇവൻ തെ:Jാൾ ആഭിജാതയമുd
ആഡയsാരിലാെര2ിലുമായിരിJുെമ:ു വിചാരിAു ”ാ•ണനായ താൻ
സബഹുമാനം എണീhറു നി:ുേപായതിലുd കു¨ിതവും, തAനും വിJി വിJി
പറuതു തെ: പരിഹസിAാെണ:ു വിചാരിAു8ായ േകാപവും രാജാവിനു
സഹിJവ‹ാെതയായി. ഉടെന അേbഹെമാരു വാളുമായി ആ േതാണിയിൽ ചാടി
കയറുകയും തAെq കഴു/ു െവ.ിമുറിAു കായലിൽ ഇടുകയും െചcി.്
േപാേക8ിയിരു: ദിJിേലJു േപാവുകയും െചcു.
ആ ദിവസം പാഴൂർ െപരുംതൃേJാവിലിൽ ഉAശീേവലിെJഴു:dിA് ആദയെ/
7ദി•ിണം കിഴെJ നടയിൽ ആയേ\ാൾ ‚മതി, അകെ/ഴു:dിAു നട പൂ.െ..
എെq തAൻ മരിAിരിJു:ു; എനിJു അതുെകാ8ുd വയസനം
സഹിJവ‹ാെതയുമായിരിJു:ു‛ എെ:ാരശരീരിവാJു േകൾJെ\.ു. ഇതു
പാഴൂർ തൃേJാവിൽ ഭഗവാെq അരുള\ാടാണ:ു വിശവസിAു ഉടെന
അകെ/ഴു:dിJുകയും നട പൂ.ുകയും െചcു. ഇേ\ാഴും അവിെട ഉA
ശീേവലിJു ഒരു 7ദി•ിണേമ പതിവുdു.
പാഴൂർ െപരുംതൃേJാവിൽ േ•Y/ിൽ പതിവായി നിേവദയം വക•ും മhറുമുd
അരിയള:ു െകാടുJുക മുതലായ 7വൃ/ികൾ നട/ു:തിനു ഒരു
മൂ/തു8ായിരു:ു. അേbഹ/ിനു േ•Y/ിൽ നി:ും പല അനുഭവ;ളും
ആദായ;ളും നിpയിAി.ു8ായിരു:ു. അേbഹം വലിയ
ചതുരംഗേ\ാരുകാരനായിരു:ു. ചതുരംഗം വAു അേbഹം പലെരയും
േതാൽ\ിJുകയും ആേരാടും േതാൽJാതിരിJുകയും െചcതിനാൽ
ചതുരംഗ/ിൽ തെ: േതാൽ\ിJു:തിനു ഭൂേലാക/ി ലാരുമിെലല: ഒരഹa
അേbഹ/ിനു കലശലായിതീർ:ു.
അ;ിെനയിരിJു: കാല/് ആ േദശJാരനും ‘കുറൂർ’ എ: ഇലലേ\രുമായ ഒരു
ന?ൂരിയും ഈ മൂ/തും കൂടി ഒരു ദിവസം ചതുരംഗം വ•ുകയും, ന?ൂരി
മൂ/തിെന േതാൽ\ിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ മൂ/ത് 'ഒരു വരകൂടി

വ•ുകയാണ2ിൽ ഞാൻ അ;െയ േതാൽ\ിJും എ:ു പറuു. 'േതാൽ\ിAിലല,
മൂ/തിെന ഞാൻ േതാൽ\ിJുകയാണ് െചcെത2ിേലാ' എ:ു ന?ൂരി േചാദിAു.
'അ;ിെന വരികയാണ2ിൽ എനിJു ഈ േ•Y/ിലുd അവകാശ;ൾ
മുഴുവനായും ഞാന;•് ഒഴിuുതേ:Jാം' എ:ു മൂ/തു പറuു. അ7കാരം
മൂ/തിെനെJാ8ു സതയം െച‹ി\ിAതിെq േശഷം ന?ൂതിരി മൂ/തിേനാടുകൂടി
വീ8ും ചതുരംഗം വ•ുകയും, മൂ/തിെന േതാൽ\ിJുകയും െചcു. മൂ/തു
സതയ7കാരം േ•Y/ിെല സകല അവകാശ;ളും ന?ൂതിരിJു ഒഴിuു
െകാടു/ി.് കുടുംബസഹിതം ആ േദശ/ു നി:ും െപാ•ളuു. അതിനാൽ
ഇേ\ാഴും പാഴൂർ െപരുംതൃേJാവിൽ േ•Y/ിൽ മൂ/തിലല. മൂ/തു
നട/ിവ:ിരു: 7വൃ/ികെളലലാം ഇേ\ാൾ കുറൂരു ന?ൂതിരിയുെട
ആൾJാരായ ചിലരാണു നട/ി വരു:ത്. മൂ/തിനു8ായ അനുഭവ;െളലലാം
േദവസവ/ിൽ നി:ു കുറൂരു ന?ൂതിരിJ് െകാടു/ുവരു:ു8്.
പാഴൂർ െപരുംതൃേJാവിൽ േ•Yതിരുമുhറ/ു വളെര പഴJമുdതായ ഒരു
വരിJØാവ് ഇേ\ാഴും നിൽJു:ു8്. അതു8ായെത:ാെണ:ു
ഓർZയുdവരായി ആരും ആ ദിJിലിലല. വലിയ വേയാ വൃUsാേരാടു േചാദിAാലും
അവർJു ഓർZയുd കാലം മുതൽ അത;െന അവിെട
നിൽJു:ു8:ുപറയും. അതിെന 'കീഴ് േലാക/ു വരിJ' എ:ാണു എലലാവരും
പറuു വരു:ത്. ആ Øാവിെq ആഗമനെ/കുറിAുd ഐതിഹയം ഏhറവും
രസകരമാണ്.
ഒരിJൽ പാഴൂർ െപരുംതൃേJാവിെല കലശJുട;ൾ മുJാനായി േ•Y/ിൽ
7വർ/ിJാരിെലാരാൾ പുഴയിൽ െകാ8ുേപായി. ആ കൂ./ിൽ ഒരു
സവർ4Jുടം ഉ8ായിരു:ു. അതു േ•Y/ിൽ പതിവായി.ുd നവക/ിനു
”•Jുടമായി ഉപേയാഗിJു:തായിരു:ു. ആ കുടം മുJിയേ\ാൾ ക‹ിൽ നി:ു
െതhറി െവd/ിൽ േപാവുകയും പുഴയിൽ താണുേപാവുകയും െചcു. ഉടെന ആ
കഴകJാരൻ 'അേ‹ാ! െപാ2ുടം േപായേലലാ' എ:ു പറuു ആhറിൽ ചാടിമു;ി.
കുടം താണുേപാകു:തു അയാൾJു കാണാമായിരു:ു. എ2ിലും പിടിJാൻ
പhറിയിലല. അതിനാൽ അയാളും കുട/ിെq പി:ാെല േപായി. അ;ിെന വളെര
താെഴ െച:േ\ാൾ െവdമവസാനിJുകയും അവിടെമാരു കര7േദശമായി
കാണെ\ടുകയും െചcു. അവിെട കുെറ ആളുകൾ കൂടി ചJ\ഴം തി:ു
െകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. അവർ ഈ മനുഷയെന ക8േ\ാൾ ഒരു തു8ം
ചJ\ഴം അയാൾJു തി:ാനായി െകാടുJുകയും അതിലുd കുരുെവലലാം
തിരിെക ഏൽ\ിJണെമ:ു പറയുകയും െചcു. അയാൾ ആ ചJ\ഴം തി:ു
േനാJി. അതിെq മാധുരയം അസാധാരണമായി അയാൾJു േതാ:ി. അY

വിേശഷെ\. ചJ\ഴം അയാൾ അതിനു മുൻപ് ഒരിJലും തി:ി.ിലലായിരു:ു.
എaായാലും ഇതിെq ഒരു കുരു ത.ിെയടു/ു നZുെട ദിJിൽ െകാ8ുേപാകണം’
എ:ു അയാൾ നിpയിJയും, അവിെടയുdവരറിയാെത ഒരു കുരു മു8ിനടിയിൽ
ഒളിAുവ•ുകയും െചcു. പിെ: ആ മനുഷയൻ െപാ2ുടവുെമടു/് അവിെട
ഉ8ായിരു:വേരാട് യാYയും പറuു തിരിAു േപാരുകയും പാഴൂർ
െപരുംതൃേJാവിൽ േ•Y/ിെq കടവിൽ തെ: വ:ു കയറുകയും െചcു.
അയാൾ േമാ‘ിAു െകാ8ു േപാ: ചJJുരു കുഴിAി.ു മുള\ിAു8ാJിയ
Øാവിെനയാണു ഇേ\ാൾ 'കീേഴലാക/ു വരിJ' എ:ു പറuുേപാരു:ത്. ഇ;െന
അേനകം വിേശഷ;േളാടു കൂടിയതാണു പാഴൂർ െപരുംതൃേJാവിൽ എ:ു
പറuു െകാ8് ഈ ഉപനയാസെ/ അവസാനി\ിAുെകാdു:ു.

ഐതിഹയമാല/പാJനാരുെട ഭാരയയുെട
പാതിµതയം
വരരുചി എ:ു 7സിUനായ ”ാ•ണേX®ന് ഒരു പറയിയിൽ നി:ും പ•8ു
മJൾ ജനിAു എ:ും ആ മJൾ
'േമളേ/ാള-ിേഹാYീ രജകനുളിയനൂർ/Aനും പിെ: വേdാൻ

വായിലലാJു:ില\ൻ വടുതല മരുവും
നായർ കാര•ൽ മാതാ

െചേZ േകളു\ുകൂhറൻ െപരിയ തിരുവര2െ/ഴും പാണനാരും

േനേര നാരായണ°ാaനുമുടനകവൂർ
ചാ/നും പാJനാരും'

ആെണ:ും മhറും 7സിUമാണേലലാ. ഈ പ•8ു േപരിൽ വായിലലJു:ില\െന
ഒഴിAു പതിെനാ:ു േപരും അവരുെട അ‡െq XാUം അ-ിേഹാYികളുെട
ഇലല/ു കൂടി ഒരുമിAാണു നട/ുക പതിെവ:ുdതും 7സിUമാണ്. അ;ിെന
ഒരിJൽ എലലാവരും അവിെട കൂടി XാUം കഴിuതിെq േശഷം പതിെനാ:ു
േപരും ഒരു ^ല/ു ഭ•ണ/ിനായി.ിരു:ു. അേ\ാൾ അ-ിേഹാYികളുെട
അaർജനം ഇവർJു വിള?ിെകാടുJാൻ വരാൻ സവ†ം മടിAു. പിെ:
അ-ിേഹാYികൾ വിളിJുകയും വളെര നിർബkിJുകയും െചcേ\ാൾ
അaർജനം ഒരു കുടയുെമടു/ുെകാ8് ആ ^ലേ/•ുവ:ു. അതു ക8്
പാJനാർ 'ഇെതaിനാണ:ു' േചാദിAു. അേ\ാൾ അ-ിേഹാYികൾ 'ഇതു
പതിµതമാരുെട ധർZമാണ':ു 'പതിµത മാർJു പരപുരുഷsാെര കാÁാൻ
പാടിലല:ും മhറും പറuു. ഉടെന പാJനാർ "ഇെതാ:ും പതിµതാധർZമലല.
”ാ•ണ£ീകൾJു പതിµതാധർമം എ:ാൽ എaാണ:ുതെ: അറിuു കൂടാ.
പതിµതാധർZവും പാതിµതയവും ഇരിJു:തു കുടയിലും പുത\ിലുെമാ:ുമലല.
ഇേ\ാൾ പതിµതാധർZെ/ ശരിയായി അനു®ിJു: ഒരു £ീ എെq
െക.ിയവെളേ\ാെല േലാക/ിലിലല" എ:ു പറuു. അതു േക.് അ-ിേഹാYികൾ
"ച¡ാലികൾJു പാതിµതയേമാ പതിµതാധർമ’ാനേമാ വലലതുമുേ8ാ?
പാJനാർ പറuതു ശുU അസംബkമാണ്" എ:ു പറuു. പിെ: അവർ
ര8ുേപരും പതിµതാധർZെ/\hറി വളെര വാദ7ദിവാദ;ൾ നട/ിയതിെq
േശഷം അ-ിേഹാYികളുെട അaർജന/ിേനാ പാJനാരുെട െക.ിയവൾേJാ
പതിµതാ’ാനമുdെത:ു േബാUയെ\ടു/ിെകാടുJാെമ:ു പറuു

പാJനാർ അ-ിേഹാYികെള വിളിAുെകാ8് സവഗൃഹ/ിേലJുേപായി. അവിെട
എ/ിയ ഉടെന പാJനാർ ഭാരയെയ വിളിAു "ഇവിെട എY െനലലിരിJു:ു8്?"
എ:ു േചാദിAു. ഭാരയ‚ "അ¢ിട;ഴിയു8്" എ:ു പറuു. ഉടെന പാJനാർ
അതിൽ പകുതി െനെലലടു/് കു/ി അരിയാJി െവAുെകാ8ുവരുവാൻ പറuു.
തൽ•ണം ഭാരയ േപായി െനലലു കു/ി അരിയാJി വAു േചാറുംെകാ8ു വ:ു.
അേ\ാൾ പാJനാർ‚ "ആ േചാറു ഈ കു\യിലിേ.J്" എ:ു പറuു. അവൾ ഒ.ും
മടി•ാെത അ;ിെന തെ: െചcു. ഉടെന പാJനാർ േശഷമിരിJു: െനലലും
കു/ി അരിയാJി േചാറു വAുെകാ8ുവരുവാൻ പറuു. പാJനാർ പിെ:യും
േമൽ7കാരം ആ േചാറും കു\യിൽ ഇേ.Jാൻ പറuു. അേ\ാഴും ഒ.ും
ൈവമനസയം ഇലലാെത അവൾ ആ േചാറും കു\യിൽ ഇ.ു. പാJനാർJു വളെര
ദാരി›ം ആയിരു:ു. അയാളൂെട ഭാരയ അ:ു ഭ•ണം കഴിAിരു:ിലല. ആ
അ¢ിട;ഴി െനലലലലാെത അവിെട െനലലും അരിയും ഇരിJു:ു8ായിരു:ിലല. ആ
െനലലിൽ നി:ും കുെറ എടു/ു കuിവAു4ാെമ:ു വിചാരിAു അവൾ
അതിനായി ആരംഭിA സമയ/ാണു അ-ിേഹാYിയും പാJനാരും കൂടി അവിെട
എ/ിയത്. ഇ;െന ഒെJ ആയിരു:ി.ും പാJനാരുെട ഭാരയ തെq ഭർ/ാവ്
പറuതു േപാെല േലശം മടിJാെത െചcു.
ഇYയും കഴിuതിെq േശഷം അ-ിേഹാYിയും പാJനാരും കൂടി അവിെട
നി:ും പുറെ\.ു. തിരിെയ അ-ിേഹാYിയുെട ഇലലെ//ി. ഉടെന പാJനാർ
"ഞാൻെച‹ിAേപാെല ഇവിടുെ/ അaർജന/ിെനെJാ8ും െച‹ിJുക.
ഞാൻകാണെ." എ:ു പറuു. ഉടെന അ-ിേഹാYികൾ അaർജനെ/ വിളിAു
ര8ിട;ഴി െനെലലടു/് കു/ി അരിയാJി െവAുെകാ8ുവരുവാൻ പറuു.
അതുേക.് അaർജനം "ഇവിെട അരി ഇരിJു:ു8േലലാ, പിെ: എaിനാണ്
ഇേ\ാൾ െനലലു കു/ു:ത്?" എ:ു േചാദിAു. അ-ിേഹാYികൾ വളെര
നിർബkിAി.് അaർജനം മന€ുേകെടാടുകൂടി മുഖം വീർ\ിAു
പിറുപിറു/ുെകാ8് േപായി െനെലലടു/ുകു/ി അരിയാJി വAുെകാ8ുവ:ു.
അേ\ാൾ അ-ിേഹാYികൾ ആ േചാറു കു\യിേലJ് ഇേ.Jാൻ പറuു. അതുേക.്
അaർജനം‚ എaാ േഹ! അവിെട•ു °ാaുേ8ാ? േചാറു െവറുെത കളയു:തു
തെ: ക‘ം. വിേശഷിAും ഞാൻവളെര 7യാസെ\.് െനലലു കു/ി അരിയാJി
െവAു8ാJി െകാ8ുവ: േചാറു കു\യിൽ കളയുകേയാ? ഇതു വലിയ സ2ടം
തെ:യാണ്." എ:ും മhറും ഓെരാ തർJ;ൾ പറuുെകാ8ു നി:ു. ഒടുJം
അ-ിേഹാYികളുെട നിർബk7കാരം അaർജനം ആ േചാറു കു\യിേലJു ഇ.ു.
ഉടെന അ-ിേഹാYികൾ‚ "ഇനിയും ര8ര ഇട;ഴി െനെലലടു/ുകു/ി അരിയാJി
വAു െകാ8ു വ"’ എ:ു പിെ:യും പറuു. അേ\ാൾ അaർജനം‚ "അവിേടJു

°ാaു തെ:യാണ്. ഈ െകാ.ു: താള/ിെനാെJ തുdാൻ ഞാൻആളലലാ.
അസംബkം പറയുകെയ:ുവAാൽ അതിെനാരവസാനമിലലാെതയായാൽ
വിഷമമാണ്" എ:ുപറuു അകേ/Jുേപായി. അ-ിേഹാYികൾ
നിർബkപൂർVം വളെര വിളിAി.ും അaർജനം പുറേ/Jു വ:ിലല. അേ\ാൾ
പാJനാർ‚ "ഇതാേണാ പതിµതാധർZം? ഭർ/ാJsാർ എaു പറuാലും
സേaാഷേ/ാടുകൂടി അതു ഉടെന െച‹ു:വളാണു പതിµത. അ;ിെന
െച‹ു:താണ് പതിµതാധർZം. അതിൽ ഗുണേദാഷചിaനം െച‹ാനും, തർJം
പറയാനും ഭാരയമാർJുഅവകാശവും അധികാരവും ഇലല" എ:ു പറuു
അ-ിേഹാYികെള സZതി\ിAി.് പാJനാർ േപായി.
ഈ ഐതിഹയെ/\hറി ഇേ\ാഴുd പരിTാരികളുെടയിടയിൽ വളെര
അഭി7ായവയതയാസമു8ാേയJും. എ2ിലും ഭർ/ാJsാർ വലലതും പറuാൽ പല
ഒഴിÙകഴിവുകളും ദുRർJ;ളും പറuു അത് ഉടെന െച‹ാതിരിJു: £ീകൾ
േകരള/ിൽ ധാരാളമുെ8:ും അതു പതിµതകളായ £ീകൾJു
േചർ:തലല:ുമുdതിൽ പ•ാaര മു8ാകുെമ:ുേതാ:ു:ിലല. ഏെത2ിലും ഒരു
വിഷയ/ിൽ അതിയായ °മം െകാേ8ാ ദുർവാശിെകാേ8ാ, ദു€ഹമായ
മനഃRാപം െകാേ8ാ മേhറാ ഭർ/ാJsാർ മതിമറ:ു wമവിേരാധമായി വലലതും
7വർ/ിJാനാരംഭിJുകേയാ ആവശയെ\ടുകേയാ െച‹ു: അവസര;ളിൽ
ഗുണേദാഷ;ൾ പറuു അവരുെട മന€ിെന പിaിരിAു
യഥാ^ിതമാJു:തിനുd ചുമതല ഭാരയമാർJു8്. അ;ിെനയലലാെത
ഭർ/ാJsാർ സവബുUിേയാടുകൂടി എെa2ിലും പറuാൽ ഉടെന അതു
െച‹ാെത വ¼്തും ദുRർJം പറയു:തു ഭാരയമാർJു ഒരിJലും
യുzമായി.ുdതലല. അ;ിെനയുdവെര 'ഗൃഹിണികൾ' എ:ു പറയാനും പാടിലല.
അവെരയാണ് 'േഗഹബാധ്'കെള:ു പറേയ8ത്.
പാJനാർ തെq ഭാരയയുെട പാതിµതയനി® എYമാYമു8:ു അ-ിേഹാYികെള
ദൃ‘ാaസഹിതം അറിയിAതായി ഒൈരതിഹയംകൂടി േക.ി.ു8്. ഒരിJൽ
അ-േഹാYികൾ പാJനാരുെട മാട/ി2ൽ െച:േ\ാൾ പാJനാർ
അ-ിേഹാYികൾJു ഇരിJു:തിനു ഒരു പലകേയാ മേhറാ എടു/ു
െകാടുJു:തിനു ഭാരയെയ വിളിAു. അേ\ാൾ അവൾ കിണhറിൽ നി:ും െവdം
േകാരിേJാ8ു നിൽJുകയായിരു:ു. െവdവും പാളയും കൂടി കിണhറിെq
മUയ/ി2ലായേ\ാളാണ് പാJനാർ വിളിAത്. ഭർ/ാവ് വിളിAതു േക. ഉടെന
അവൾ കയറിേsൽ നി:ുൈകവി.ു ഓടി വ:ു. പാളയും കയറും ആ ^ിതിയിൽ
തെ: നി:തലലാെത കീ¤േപാ.ു േപായിലല. അതുക8ു അ-ിേഹാYികൾ വളെര
ആpരയെ\.ു. "പാതിµതയമു8ായാലി;ിെനയാണ്. ഭർ/ാവ് വിളിJു:തു

േക.ാൽ എaുതെ: 7വർ/ിAുെകാ8ിരിJുകയാണ2ിലും അതുേപ•ിAി.്
ഭർ/ാവിെq അടുJൽ എ/ുകെയ:ുdതു പതിµതമാരുെട ധർZമാണ്" എ:ു
പാJനാർ പറuു.
നZുെട േകരളീയ സേഹാദരിമാരും ഈ ഐതിഹയ;ളുെട സാരാംശെ/ OഹിAു
7വർ/ിJു:തായാൽ അവർJു XയxകരമായിരിJു:താണ്.

ഐതിഹയമാല/ര8ു മഹാരാജാJsാരുെട
സവഭാവവയതയാസം
തിരുവനaപുര/ു XീപWനാഭസവാമിേ•Y/ിെq പടിuാെറ നടയിൽനി:ു
മിYാന˜പുരം േ•Y/ിേലJുd വഴിയുെട ര8ു വശ;ളിലും മുൻ കാല;ളിൽ
ന?ൂതിരിമാരുെട മഠ;ൾ ഉ8ായിരു:ു. ആ മഠ;ളിൽ ഓണaുരു/്,
കുമാരനലലൂർ, കിട;ൂർ, കാടമുറി മുതലായ Oാമ;ളിൽ നി:ു തിരുവനaപുര/ു
മ¡പ/ിൽ ജപം, ഈശവരേസവ, പdിേ/വാരം മുതലായവ നട/ു:തിനായി
െച:ു താമസിJു: ന?ൂതിരിമാരാണ് പാർ/ുവ:ിരു:ത്. അവർ ര8ു
വശ/ുd മഠ;ളിൽ ഇരു:ു െവhറില മുറുJിയാൽ വഴിയിേലJാണു തു\ുക
പതിവ്. അതുെകാ8് മിYാന˜പുരം േ•Y/ിൽ ദർശന/ിനായും മhറും
േപാകു:വർJ് അതിെല ശുUമായി.് നടJാൻ 7യാസമായി/ീർ:ു. ആ
7യാസം േകാവിെലഴു:d/ു സമയ/ു മഹാരാജാJsാർJു
ഉ8ാകാെതയിരു:ിലല. എ2ിലും ന?ൂരിമാെരJുറിAുd ഭzയാദരബഹുമാന;ൾ
നിമി/ം ആരുെമാ:ും പറയാറുമിലല.
1036-ആമാ8് നാടുനീ;ിയ മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8്
ഇളംകൂറായിരിJു: കാല/ു ഒരു ദിവസം
XീപWനാഭസവാമിേ•Y/ിെലഴു:dി ദർശനം കഴിAതിെq േശഷം
മിYാന˜പുരേ/Jായി എഴു:dി. േമൽപറu വഴിയുെട സമീപ/ായേ\ാൾ
വഴിെയലലാം തു\ൽ നിറuിരു:തിനാൽ അതിെല േപാകാൻ നിവൃ/ിയിലലാെത
അവിെട എഴു:dി നി:ുെകാ8് അടിAുതളിJാെര വരു/ി ആ വഴിെയലലാം
െവടി\ാJി അടിAു തളി\ിJുകയും േമലാലിവിെട ആരും
തു\ാതിരിJു:തിനുേവ8ി ആ വഴിയുെട ഇരുപാർശവ;ളിലും തുളസി
നടുവിJുകയും തുളസിJ് ദിവസം േതാറും െവdെമാഴിAും മhറും അതിെന
ര•ിJു:തിനു 7േതയകെമാരു ശ?ളJാരെന ക†ിAു നിയമിJുകയും െചcി.്
േകാവിെലഴു:d/ു കഴിuു െകാ.ാര/ിേലJു എഴു:dുകയും െചcു.
കുറAു സമയം കഴിuേ\ാൾ അ:ു നാടുവാണിരു: (1022-ആമാ8് നാടു
നീ;ിയ) സവാതിതിരുനാൾ രാമവർZമഹാരാജാവ് തിരുമന€ിെല
േകാവിെലഴു:d/ായി. അവിടു:് പWനാഭേ•Y/ിൽ ദർശനം കഴിuു
മിYാന˜പുരം േ•Y/ിൽ ദർശന/ിനായി എഴു:dി േമൽപറu വഴിയുെട
അടുJലായേ\ാൾ അവിെട നിറAു തുളസി ന.ിരിJു:തായും അതിേsെലലലാം

തു\ിയിരിJു:തായും ക8ി.് 'ഇവിെടെയാെJ തുളസി ന.താരാണു'? എ:ു
ക†ിAു േചാദിJുകയും ഇവിെടയാരും തു\ാതിരിJാനായി.് ഇളയ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ുെകാ8് ക†ിA് നടീAതാണ് എ:ു എഴു:dേ/ാടുകൂെട
ഉ8ായിരു:വർ അറിയിJുകയും െചcു. അതു േക.ി.ു മഹാരാജാവ്
തിരുമന€ുെകാ8് അ\നു (തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബ/ിൽ 7ായം
കൂടിയവർ 7ായം കുറuവെര വാ„ലയസൂചകമായി 'അ\ൻ' എ:ാണു പറയുക
പതിവ്). ഇY ശുUഗതിയു8േലലാ. ഇJാല/ുdവേരാട് ഈ വിദയെയാ:ും
പhറുകയിലല. ഇതു കലിയുഗമാണു ഇെ\ാഴുd ”ാ•ണർJ് തുളസിയിേsൽ
തു\രുെത:ും മhറുമുd വിചാരം ചുരുJമാണ്. ഇതാ, ഇതിേsെലാെJ നിറAു
തു\ിയിരിJു:തു ക8ിേലല? ആെ. ഇതിനു ഞാൻഒരു കശൗലം 7േയാഗിAു
േനാJാം' എ:ും ക†ിAി.് ആ തുളസിെയലലാം അവിടു:് പറി\ിAു മാhറിJുകയും
ഒരു ൈകയാമം വരു/ി അവിെട ക†ിAു ^ാപി\ിJുകയും െചcു. അ:ു മുതൽ
ആെര2ിലും ഈ വഴിയിേലJ് തു\ിയാൽ അവെര പിടിAു ഈ ആമ/ിലിേ.Jണം
എ:ു ക†ിAി.് ച.ം െക.ി അവിെടെയാരു ശിപായിെയ നിയമിJുകയും െചcു.
അ:ു മുതൽ ആ വഴിയിേലJ് ആരും തു\ാെതയുമായി. േജയ®ാനുജsാരായിരു:
ആ മഹാരാജാJsാരുെട സവഭാവ വയതയാസം ഇതിൽ നി:ു OഹിJാമേലലാ.

ഐതിഹയമാല/െകാAുന?ൂരി
ഏhറുമാനൂർ താലൂJിൽ േചർ: കടു/ുരു/ി 7വൃ/ിയിൽ[1] തിരുവ?ാടി
എ:ദിJിൽ െകാAുന?ൂരി എെ:ാരു സര€ൻ ഉ8ായിരു:ു. ഇേbഹം ഒരു വലിയ
വയുŠപ:നലലായിരു:ു എ2ിലും കവിതാ വാസന സാമാനയം ഉd ആളായിരു:ു.
എ:ു മാYമലല നലല ഫലിതJാരനുമായിരു:ു. ഈ ദിJുകളിെല െല
ശാ£Jളിയിൽ വിÏി, വൃU, 7ാJൾ, ഓതിേJാൻ ന?ൂരി, മുതലായ
വിേനാദകര;ളായ േവഷ;ൾ എലലാം പരിTരിAത് ഇേbഹമാണ്. അതാതു
േവഷJാർJു േചർ:വയായ വാJുകളും പാ.ുകളും േ«ാക;ളും എലലാം നലല
ഫലിതമയ;ളായി.് ഇേbഹം ഉ8ാJീ.ു8്. ശാ£Jളിയിൽ ഇേbഹ/ിെq
7ധാന േവഷ;ൾ വിÏിയുേടയും, 7ാJളുേടയും ആയിരു:ു. ഇേbഹ/ിെq
കാല/ു ഏകേദശം ഇതുേപാെല തെ: ഫലിതJാരനായി.് മഠ/ിൽ ന?ൂരി
എെ:ാരാളും ഉ8ായിരു:ു. അേbഹ/ിെq 7ധാനേവഷ;ൾ വൃUയുേടയും
ഓതിേJാൻ ന?ൂരിയുേടയും ആയിരു:ു. ഇവർ ര8ു േപരും കൂടിയുd
സംഭാഷണ;ൾ എലലാം ഫലിതമയ;ളും ഏhറവും സരസ;ളും ആയിരു:ു.
ഇവർJു ര8ുേപർJും അനനയസാധാരണമായി.ു8ായിരു: ഒരു വിേശഷം
തൽJാേലാചിത;ളായ ഫലിത വാJുകൾ അ\ളേ\ാൾ പു/ൻ പു/നായി
േതാ:ിവരുെമ:ുdതാകു:ു. വിÏിയുെട ഞാണിേsൽ കളിയുെട
വ˜നേ«ാക;ളായി െകാAുന?ൂരി ഉ8ാJീ.ുdവയിൽ ചിലതു താെഴ
േചർJു:ു.
കേAാലം കAമു8ും കലവറമുരലും
േകാലരJാലവ.ം

പAJായാ8ിയാ.ം തൽമുടിവലിയാേനെട െകാ?ും കരി?ും

പA\.ും വയ?ും കുറുനിര ചിറകും
ക/ി േതേAാരു േവഷം

പിAsാരി7കാരം പറയുമവെര ഞാൻ
നിAലും ൈകെതാഴുേ:ൻ.

തീ8ാനാരി കറ\ു ജീരകമരം
ത8ി¢ി പൂരാടവും

െവൺെകാhറJുടയും വിയർ\ുതുണിയും
േവഴാ?േലാടാ?ലും

പ¢ാരെ\ാതിയും ചിരിA ചിരിയും
ധാനവaരം പ?രം

ഇ‰ം േപകൾ പറuുെകാ8ു വിലസും
°ാaായ തുഭയം നമഃ

അ•ീണം മദിരാശിത:ിലുളവാം
വൃ/ാaമിെ:ാെJയും

ശി••ി;രനാഴിക•റിയുമാJ?ിതപാലും ›ുതം

പ•ി7ൗഢനെത:േപാെല ഗമനം
െച‹ു: തീവ8ിയും

ര•ിAീടണമാ^േയാടു കയേറൽ
േJറിJളിJും വിധൗ

അഖിലഭുവനമു4ീ േഘാരയാം നwതു¡ീയനിലതനയനു4ീ മാലെക.ുെ:ാരു4ീ
ഹരനുെട മകനു4ീ നെലലാേരാ:ിAയു4ീയഴെകാടു നളനു4ീ പാതു മാം െകാ/ലു4ീ[2]

വൃUയുെട േകശാദിപാദാaം വർ4ിJു:വയായ പാ.ുകളിൽ ഒ:ു താെഴ
േചർJു:ു.
(ശീത2െq മ.്)
ഞാണിൽJേരറിJളിJു:േനര/ു
വീണുേപാകാതിരു:ീടാൻ ഗേണശനും
വാണിയും മൽഗുരുനാഥനും വയാസനും
പാണികൾ നീ.ിയനുOഹിAീടണം.
ച¢ലം കൂടാെത വൃUയാം നിെ:യും
െന¢കം ത:ിൽ നിന•ു:ു സaതം,
അ¢ിതമാം നിെq േകശാദിപാദവുമ¢ാെത ചിേ/ വിളേ;ണെമേ\ാഴും.
െവ¢ാമരം േപാെലയുd തവമുടിJ¢ുവിരൽ നീളമു8തിെലേ\ാഴും
പ¢ാര ക8ാലുറു?രിJുേ?ാെല
സ¢രിAീടു:ു മു.യും േപനുമായ്.
തhറുടു/ീടാൻ െഞാറിയു:തുേപാെല
യhറമിലലാതു8വയാൽ വിള;ു:
െനhറി/ട/ിെq ജാതയേമാർ/ീടിേലാ
മെhറാരു നാരിJുമീവ4മിലലേഹാ!
ക4ിണത:ുെട ജാതയ;െളാJയും
വർ4ിAു െചാലലുവാനി:ു തുട;ിയാൽ
കു¡ലിനാഥനായുേdാരനaനും
ദ¡മാണ2ിലുമൽപം പറuിടാം.
ക4?ഴ/ിെq െതാ8ുകളuി.ു
െവ4ൈനേപാല;രAി.ുരു.ീ.ു
ക4ുകൾ ര8ിലും െവെA:ു േതാ:ുമീ
ക4ു കാണൂ: ജന;ൾJേശഷവും.

ര8രേAാതന െകാdു: േതാൽJുടം
ര8ു കമ/ിയ േപാെല കവിൾ/ടം
ര8ും 7കാശി\േതാർJുകിൽ ”•ാവു
പ8ിതുേപാെല ചമAിതിെലല;ുേമ.
പാ8ു പിടിAുd ചു8ും, െപരുAാഴി
മാ8ിേപാലുേdാരു വായിെq ഭംഗിയും
മ˜ഹാസ;ളും ക8ാൽ തേല/.ി
വ:ു പിടിAേപാലാശു ഛർbിAിടും
േവനൽJു കാ•ു: െവdരിJാ•വമാനം വരു/ു:..െകാ2തൻ യുÉവും
പാതാളെമാJും വയറും നിന•ിലാ
േവതാളവും േതാhറുേപാെമ:ു നിർ4യം
േശഷമേനകമു8ി:ു വാ¤/ീടുവാൻ
േശഷിയിലലാuട;ു:ു മാേലാകേര!

ഇതു കൂടാെത ‘പാലയപാലയ വൃേU! നിെq േകാലം ഞാൻ ക8ുെതാഴുേ:ൻ’
എ:ു പലലവിയായി ഒരു േകശാദിപാദം കൂടിയു8്. വിRരഭയ/ാൽ അതിവിെട
പകർ/ു:ിലല.
െകാAുന?ൂരി വിÏി െക.ുേ?ാൾ കു¢ൻ ന?യാരുെട തുdൽ കഥകളിലുd പല
ഘ.;േളയും അനുകരിAു പല ഫലിത;ളും 7േയാഗിJാറു8് അവയിൽ ചിലതു
താെഴ േചർJു:ു. ഒരു പറയൻ തുdലിൽ ഭŸധാരണെ/JുറിAു
കു¢ൻന?യാരു പറuി.ുdതിനു പകരം,
സൂരയേദവനുദിJുേ?ാൾ
ജലം കൂ.ിUരി•ണം
േമÇടിയാനRമിJുേ?ാൾ
േമÇടി കൂടാെതയും േമÇടി.

'നാളായണീചരിതം' പറയൻ തുdലിൽ മുനിയും മുനിപ¹ിയും കൂടി ഓേരാ േവഷം
ധരിAുനട:തായി കു¢ൻന?യാർ വർ4ിAിരിJു:തിെq പകരം,
ആശാരയായ് മുനിX®ൻ
ആശാർAയായ് മുനിപ¹ി
മൂശാരയായ് മുനിേX®ൻ
മൂശാർAയായ് മുനിപ¹ി
െകാലലനായ് മുനിX®ൻ
െകാലല/യയായ് മുനിപ¹ി
ഞാനായി മുനിX®ൻ (എെq)
അZയായ് മുനിപ¹ി.

നാരദമഹർഷി Xീകൃ¸െന കാണാനായിെA: സമയം പതിനാറായിരെ/.്
ഭാരയമാരുെട ഗൃഹ/ിലും ഓേരാവിധം ഭഗവാെന ക8തായി കു¢ൻന?യാർ ഒരു

ഓ.ൻതുdലിൽ പറuിരിJു:തിനു പകരം,
ചതുരൻ കൃ¸നും ഒരു സു˜രിയും
ചതുരംഗം െവJു:തു ക8ു
വ.ൻ കൃ¸നുെമാരു സു˜രിയും
വ.2ം െവJു:തു ക8ു
േകാണൻ കൃ¸നുെമാരുസു˜രിയും
േകാണ2ം െവJു:തു ക8ു.

പിെ: ഒേരാ.ൻ തുdലിൽ കു¢ൻന?യാർ സു”•ണയെq ആറു മുഖ;ളും ഓേരാ
വിധ/ിൽ വർ4ിAിരിJു:ു.
െമAേമറും െകാAിത:ിലഴിമുഖെമാ:ു
പിAാ/ിപിടിയിേsെല വയാളീമുഖെമാ:ു
പWനാഭനാറാടു: ശംഖുമുഖെമാ:ു
ഏhറുമാനൂർ സkയേവല നലല മുഖെമാ:ു
മധുര¢ിറയിരവിയുെട മുതലമുഖെമാ:ു
ചാരവും കരിയും േതെAാെരെq മുഖെമാ:ു.

േവെറ ഒരു തുdൽകഥയിൽ Xീപരേമശവരെq ശിര€ിൽ ഗംഗാേദവിയുെട മുഖം
ക8ി.ു Xീപാർവതിയുെട േചാദയവും ഭഗവാെq സമാധാനവും മംഗളാർഥം
കു¢ൻന?യാർ വർ4ിAിരിJു:തിനു പകരം,
എ:ുെട തലയിൽ മര/േ2ാടൻ
ത:ുെട മൂJും മുuിയുമഴെകാടു
ക8ൂ കയർെ/:Zെയാരുനാൾ
കു¨ിതേമാെട േചാദയം െചcു.
മകേന! നി:ുെട തലയിൽ പല പല
വികൃതികൾ കാÁതിെതെaാരു വRു?
ഞാനുരെചേcൻ തലയിൽ 7ാJെടയാനനമായ കിരീടമിെത:്
ദു‘ാ! കപടമുര•രുെതേ:ാടു
െപാ.Jിണറിത കാണാകു:ു.
മൂ/ു നരെAാരു നിെ:ാടു കപടമേതാർ/ുരെചcിെ.െaാരു കാരയം?
െപാ.JിണറലലേZ! 7ാJെട
വ.JÁിഴിയാണറിേയണം.
േകാമളമാകിയ നിൻ തലയിൽ ര8ാമകൾ കാÁാെനaവകാശം?
ആമകളലല കവിൾ/ടമാണതു
മാമകജനനീ! േബാധിAാലും
7ാJടമുഖമതിൽ മാJാaവള ക-

േരറി വസി\തിെനaവകാശം
മാJാനലലത ു രമയമതാകും
മൂJാെണ:ു ധരിAീേടണം
ധവളിമേയാെട െതളുെതെള വിലസും
കവടികൾ കാÁാെനaവകാശം
കവടികളലലത ു 7ാJെട ദaം
കവടികൾ േപാെല വിള;ീടു:ു.
ക?ിളി ത:ുെട ചരടുകളനവധി
സം7തി കാÁാെനaവകാശം?
ക?ിളിയലലിതു 7ാJെട നെലലാരു
െച?sീശകേള:റിേയണം.
ഇ‰ം കപടഗിരം ഗിരിസുതെയാടു
സതവരേമാതും ഗിരിശ നമേR.

ഇ7കാരം െകാAു ന?ൂരിയുെട, വിÏിയുെട, േനരേ?ാJുകൾ പറuാലവസാനം
ഇലലാെത ഉ8്. വിRരഭയ/ാൽ അവെയലലാം ഇവിെട േചർJണെമ:ു
വിചാരിJു:ിലല. ഇനി അേbഹം 7ാJളുെട േവഷം െക.ുേ?ാളുd
േനരേ?ാJുകളിൽ ചിലതു പറuുെകാdു:ു.
മര/േ2ാടൻ എ:ും േഘാരൻ എ:ുംകൂെട േപരുd 7ാJൾ ഒരു മ„യAുമടും
ആയി അര;/ു വ:ാൽ മ„യ;െള വർ4ിAു െചാലലു:തിനായി അേനകം
േ«ാക;ൾ അേbഹം ഉ8ാJീ.ുdവയിൽ ചിലതു താെഴ േചർJു:ു.
അംേഭാധിJുdിൽ വാഴും ജലജപരിഷകൾെJാJയും ത?ുരാനാം

വൻപൻ കു?ളാAിമീെന\രിെചാടു വല തത:ിലുdിലാJിപിടിAു

തു?\ൂ െന‹ിൽ മൂ\ിAതുമിതുെമാരുേപാല;ു നിതയം ഭുജിAാ

െലൺപെ/4ായിര/ാ8വനിയിലതിേമാേദന ജീവിAിരിJും

മAിെ\4ൂ കുറിAിമീനതു പിടിAു\ിൽ പചിAി‡യാ

െമAം െവAു പുളിAുകAതിൽ െവളിെA4ാം തുളിAാദരാൽ

പA\ാള െപാളിAു െവAതിനകേ/hറം ഭുജിAീടുകിൽ

െകാAു8ാെമാരുമിെAാരൻപതു തടിAുൈARരം നിpയം

പരെല:ുd മ„യെ/\ുലർകാേല പിടിAുടൻ
മലരിൽേAർ/ു േസവിAാൽ പരേലാകം ഗമിAിടാം
ചാളെയ:ുd മ„യെ/ പാളJീhറിൽ െപാതിuുടൻ

േതാള/ി.;ു െകാ.ീടിൽ താളമു8ായവരും ദൃഢം

സരസകവികുലാേOസരൻ ആയിരു: െവÁണി മഹൻ ന?ൂരി\ാടും ഈ
െകാAുന?ൂരി\ാടും തZിൽ വളെര േrഹമായിരു:ു എ:ു മാYമലലാ,
െകാAുന?ൂരിയുെട കവിതാരീതി മഹൻന?ൂരി\ാ.ിേലJു വളെര
േബാധിAി.ുമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ ഒരിJൽ ന?ൂരി\ാട്
'മധുരാപുരിരാജചരിതം' എെ:ാരു പുRകം ഉ8ാJാനാരംഭിJുകയും കുെറ
ആയേ\ാൾ അേbഹ/ിനു സഹജമായി.ുd മടി നിമി/ം അതു
മുഴുവനാJാനായി െകാAുന?ൂരിയുെട േപർJു എഴുേ/ാടു കൂടി
അയAുെകാടുJുകയും െചcു, ആ എഴു/ിൽ എ.ു േ«ാക;ളു8ായിരു:ു.
എ2ിലും മുഴുവൻ േതാ:ാ/തിനാൽ േതാ:ു: ര8ു േ«ാകം താെഴ േചർJു:ു.
•ീര/ിൽ സിത േചർ/േപാെല മധുരിAീടു: പദയ;െള-

Aാരുതവേ/ാടുതിർ/ിടും കവികളിൽ
കാർേ:ാരതാകും ഭവാൻ

ഏെറ/െ: മന€ിരു/ി മുഴുവൻ
തീർേJണെമെa2ിലും

പാരിൽ/െ: കിടയായിടും കവിെയവൻ
േചർേ/ാർ/ു തീർ/ീടുവാൻ?

െകാAുന?ൂരിJായി െകാAനാം െവÁണിദവിജൻ
പിAുെകാ8ു കുറിAിേ:ൽ\ിAീടുേ:തിെനാെJയും.

ആ എഴു/ിനു മറുപടിയായി െകാAുന?ൂരി അയA േ«ാക;െളയും ഇവിെട
എഴുതു:ു.
വി7ാOസര! െവÁണിദവിജ! ഭവാെനൻ ൈകയിൽ വെ:/ുവാ-

നുൾ\ൂവിൽ ബഹുേമാദേമാെടഴുതിേയാരാ\ദയമിെ:ാെJയും

സവ†ം താമസെമ:ിേയ ഗുണനിേധ!
വെ:/ി വായിAു ഞാൻ

മു\ാരിൽ\ുരുകീർ/ി േചർ/ധിവസിAീടു: ഭാഗയാംബുേധ!

പാരാവാരമതി2ലുd തിരേപാൽ
വാരിെAാരിേuhറവും

േനരേ?ാJുകളാർ: പദയനിരെകാ8ീേരഴുേലാക/ിലും

പാരം കീർ/ി നിറAീടു: ധരണിേദവാOഗണയാ! ഭവാൻ

പാരാത;ു ചമA രാജചരിത
േ«ാക;ളും ക8ു ഞാൻ

െവേdാലത:ിൽ വിലസും തവ പദയേമാർ/ി.ുdിൽ ജനിA പരിേതാഷമേശഷമിേ\ാൾ

െപാdലലുര•ുവതിേനാർJിൽ മുരാaകെq

പdിJിടJയുെമാടുJമബUമാകും.

ഉൾദ¡ം തീർ:ുതീർJും തവ സരസകവിതവ;ൾവർ4ിAുേക.ാ-

ലുb¡:ും •ണ/ിൽ പരിഭവമകതാരി2ല;2ുരിJും.

അb¡ംേപാെലതേ: വരുമതിസരസൻ
കു¢നും വീരനാേയാ-

രb¡ിJും നിതാaം 7ിയവചനമുര•ു:തലലaേണ¾!

െചാേലലറും മധുരാപുരീശചരിതം
മലലാ •ി േക.ീടുവാ-

നുലലാേസന ചമAു നലല സരസ
േ«ാക;ളാJിÑഭവാൻ

കലയാണാലയ! ശി‘മുdതഹമി:ാഹa? തീർ/ീടുവാ-

നേലലാ പദയമയAതായതു നിനAലലൽെ\ടുേ:നഹം.

െചാേലലറിടു: തവ പദയമതിെq ശിഷടം
െചാലലു:തി:ു മടിയാെത തുടർ:ുെവ2ിൽ
വലലാെതക8ു വലയും ബഹുമിXമാകുെമലലാം ജന;ൾ പരിഹാസമതും തകർJും.
േകടhറ ത2മണിമാലകൾ തെq മേUയ
മാേടാടുെകാ8ു ചിലമാലകൾ തീർ/ു േകാർ/ാൽ
മൂഢതവെമ:ു പറയും, ഗരുഡൻ പറ:ാൽ
മാട\ിറാവുമതുേപാെല പറ:ുേപാേമാ?
കവികുലജനെമലലാം സർVദാ ൈകവണ;ും
ധവളമണിയതാകും ധാYിേദേവാ/മെq
െചവിയിലിതു ധരി\ിAിേടണം കൂ.ി വായിAിവ സകലമതിനായ് ബാലവി7ൻ കുറിേAൻ.

ഇ7കാരം െവÁണി മഹൻന?ൂരി\ാ.ിേലJയAതായി.ും മhറേനകം
സംഗതിവശാലും െകാAുന?ൂരിഅസംഖയം േ«ാക;ൾ ഉ8ാJീ.ു8്.
പലവിധ/ിലുd പാ.ുകൾ സ2ീർ/;ൾ മുതലായവയും ഉ8ാJീ.ു8്.
സമസയകൾ പൂരി\ിAി.ുdതിനു സംഖയയിലല. അേbഹം പൂര\ിAി.ുd നാലു
സമസയകെള പൂരണ;േളാടുകൂടി താെഴേചർJു:ു.
െവളു/ േചാെറ2ിലുമി ‘ഹീനൻ
വിളിAു ത:ാലതിനിലല സൗഖയം
വിളJു കാണാനൃതുവായ നാരി
കുളിAു േകാ\ി.ു വരു: േപാെല
ഹംസം വാഹനമായവെq ലിഖിതം
ക‘ം! മഹാദുഃഖദം

സംസാരാംബുധിത:ിൽ വീണു കരുണാരാേശ! വലേuനഹം

കംസൻ ത:ുെട ൈവരിയാം മധുരിേപാർ:ാമYയം സർVദാ

സംസാരി\തിെന2ിലും വഴി വഴെJേ:യ വരു/ീടണം

െചറു\കാല/ു തനൂരുഹ;ൾ
കറു/ിരു:ായതിലർUമിേ\ാൾ
െവളു/േതാർ/ാലിനി േമലിെലലലാം
െവളു/ുേപാെമ:ിഹ േതാ:ിടു:ു.
ഓണ/ിനും വിഷുവിനും തിരുവാതിര•ും
7ാണാധിനാഥെയ െവടിuു വസിJെയ:ും
വാണീവരൻ മമ ശിര€ിൽ വരAേതാർ/ാൽ
7ാണൻ തയജിJിലതു തെ: ഗുണം മഹാWൻ!

േമ†്പറu സമസയകൾ െവÁണി മഹൻ ന?ൂരി\ാ.ിേലതാെണ:ു ചിലർ
പറയു:ു8്. മൂ:ാം സമസയ ന?ൂരി\ാ.ീ:ു തെ: പൂരി\ിAി.ുdതും േക.ി.ു8്.
താരതമയവിേവചന/ിനായി ആ പൂരണവും ഇവിെട േചർJു:ു.
കുളിർ/ െചaാമര ത:കെ/bള/ിെനാJും മിഴിമാർമേണ! േകൾ
തള/ിൽ നി:ി;െനതെ: േനരം
െവളു/ുേപാെമ:ിഹ േതാ:ിടു:ു.

െകാAു ന?ൂരി ഈശവരേRാY;ളായി.ും സദാചാര;ളായി.ും അേനകം
േ«ാക;ൾ ഉ8ാJീ.ു8്. ^ലAുരുJ/ാലവയും ഇവിെട േചർJാൻ
നിവൃ/ിയിലല. പരൽേപരിൻ7കാരം അ•രനിർണയം െചcു അർ‰ം
മനസിലാേJ8തായ ഒരു േ«ാകം താെഴ േചർJു:ു.
എൺപെ/ാ:തു[3] ദൂെര വി.ു പതിേനഴൻെപാടുൈകെകാ8ുതാ-

നൻപെ/ാ:വതാരബാലകെനഴും
മു\/ിമൂെ:േ\ാഴും

സ?െ/:ു ദൃടsീകരിAെതഴുനൂhറ¢ിൽ ŸരിAീടിലി-

;ൻപെ/ാ:തു ദൂെരയാJിയറുപ/¢ിൽ സുഖിJാെമേടാ!

െവÁണി മഹൻന?ൂരി\ാടു8ാJിയ മധുരാപുരിരാജചരിതം ആരും
മുഴുവനാJീ.ിലല. ന?ൂരി\ാ.ീ:ു ഇരുപ/¢ു േ«ാകമു8ാJീ.ുdതായി
േക.ി.ു8്. െകാAു ന?ൂരിJയAതായ ഒരു പദയം െകാ8തു •‘മാകു:ു8്. ആ
േ«ാകം താെഴ എഴുതു:ു.
പ¢ാരെ\ാടിെയാടു പാരമിടയും

തവൽ പദയമിേ\ാൾ ഭവാ-

ന¢ാറലല െകാടു/യAതിരുപ
/¢ും സേഖ! സാദരം

എ¢ാര/ിഹ വ:േനരമധുനാ
വാ;ിAു വായിAു ഞാൻ

െന¢ാെകെ/ളിവായി മ˜െമഴുേനhറ¢ാറു ചാടീടിേനൻ.

േമൽ\റu സംഗതിെകാ8ു െകാAു ന?ൂരിയുെട കവിതാരീതി െവÁണി മഹൻ
ന?ൂരി\ാ.ിേലJു ഏhറവും േബാധിAതായിരു:ു:ു •‘മാകു:ു8് ഇ7കാരം
സരസകവിയായ അേbഹം െകാലലം ഒരായിര/ി അൻപതാമാ8് മീനമാസ/ിൽ
ചരമഗതിെയ 7ാപിAു.

കുറി\ുകൾ
1.^ വിേലലജ്
2.^ ഈ േ«ാകം ‘അഖിലഭുവനമു4ീ െവ4യും പാലുമു4ീ’ എ:ുd
Xീകൃ¸വ˜നയായി.ുd പഴയ സ2ീർ/നേ«ാകെ/
അനുകരിAു8ാJിയി.ുdതാകു:ു. കഥകളിയിൽ നളെq േവഷം െക.ാൻ
7സിUനായിരു: ഒരാളാണ് നളനു4ി.
3.^ എൻപെ/ാ:ു - വയാജം; പതിേനഴ് - സതയം; അ?െ/ാ:ു - കൃ¸;
മു\/ിമൂ:ു – ലീല; എഴു:ൂhറ¢ു – മന€്; അ?െ/ാ:ു - കാമം; അറുപ/¢ു
- േമാ•ം.

ഐതിഹയമാല/െച?കേ“രി രാജാവും
േമ\/ൂർ ഭ.തിരിയും
7സിUവിദവാനും മഹാകവിയുമായിരു: േമ\/ൂർ ഭ.തിരി െച?കേ“രി
രാജാവിെq ഇ‘നായി.് കുറAു കാലം അ?ല\ുെഴ താമ€ിAിരു:ു എ:ുdതു
ചരിY7സിUമാണേലലാ. അേbഹം അ?ല\ുെഴ െച:ു േചരാനും, രാജാവിെq
ഇ‘നായി/ീരാനുമു8ായ കാരണെ/യാണ് ഇവിെട ആദയമായി പറയാൻ
േപാകു:ത്.
ഒരു കാല/ു അ?ല\ുഴ നാടൂ വാണിരു: രാജാവിനു 7തിദിനം ഒരു
”ാ•ണെനെJാ8ു ഭാരതം വായി\ിAു േക.ലലാെത ഭ•ണം കഴിJുകയിെലല:ു
ഒരു നി®യു8ായിരു:ു. അതിേലJു 7േതയകെമാരു ”ാ•ണെന ശ?ളം വAു
ആJീ.ു8ായിരു:ു. ആ ”ാ•ണൻ ഒരു ദിവസെ/ വായന കഴിuു
പിേhറദിവസേ/Jു തിരിെA/ിെകാdാെമ:ു വിചാരിA് എവിടെയാ േപായി.
അേbഹം വിചാരിAേപാെല പിേhറ ദിവസെ/ വായന•ു വെ:/ു:തിനു എേaാ
കാരണവശാൽ സാധിAിലല. രാജാവ് േനരെ/ കുളിയും േതവാരവുെമലലാം കഴിuു
പതിവുേപാെല വായന േകൾJാൻ െച:ിരു:ു. വളെര േനരമായി.ും
വായനJാരൻ ”ാ•ണെന ക8ിലല ഭ•ണ/ിെq സമയം കഴിuേ\ാേഴ•ും
രാജാവിനു വിശ\ു കലശലായി. എവിെട നിെ:2ിലും ഒരു ”ാ•ണെന ഉടെന
വിളിAു െകാ8ുവരണെമ:ു പറuു ഭടsാെര ഓടിAു. അേ\ാൾ ഒരാൾ
രാജാവിെq അടുJൽ െച:ുവഴിേപാJനായ ഒരു ”ാ•ണൻ അ?ല/ിനക/ു
ജപിAുെകാ8ിരിJു:ു8:ു അറിയിAു. ഉടെന രാജാവ് ആളയAു ആ
”ാ•ണെന വരു/ി. 'േഹ അേ;J് കൂ.ി വായന ശീലമുേ8ാ' എ:ു േചാദിAു.
'കുേറെ“ പരിചയമു8്' എ:ു ”ാ•ണൻ പറയുകയും ഉടെന രാജാവ് ഭാരതം
OPം എടു/ു െകാടുJുകയും ”ാ•ണൻ വായിAു തുട;ുകയും െചcു.
കർ4പർVമാണു വായിAിരു:ത്. അതിൽ ഭീമെq കയhറെ/ വർ4ിJു:
ഘ./ിൽ
'ഭീമേസനഗദാYRാ ദുേരയാധനവരൂഥിനീ
ശിഖാ ഖാർവാടകേസയവ കർ4മൂലമുപാXിതാ'

എ:ു കൂ.ി വായിAു. ഭാരത/ിലിലലാ/തായ ഈ േ«ാകം കഷ8ി/ലയനായ
തെ: പു‡ിA് ആ ന?ൂരി തൽ•ണം ഉ8ാJിയതാണ:ു രാജാവിനു
മന€ിലാകയാൽ 'അ;ു:ാേണാ േമ\/ൂർ നാരായണഭ.തിരി?' എ:ു നി€ംശയം

േചാദിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ രാജാവിെന സേaാഷി\ിJാനായി അേbഹം,
അവയ³നRാർ•യേകതുരയൽപദം ഘടയിഷയതി
തേ/ ഭവതു ക†ാaം േദവനാരായണ7േഭാ!

ഈ േ«ാകവും തൽ•ണമു8ാJിെAാലലി. ഇേbഹം േമ\/ൂർ
ഭ.തിരിയാണ:റിuേ\ാൾ രാജാവിനു വളെര സേaാഷമു8ാവുകയും ഭ.തിരി
അ:ു ഊണു കഴിAി.ിലലായിരു:തിനാൽ അവർ ഒ\മിരു:് ഊണു കഴിJുകയും
രാജാവ് പിെ: കുറAു കാലേ/Jു ഭ.തിരിെയ അവിെട താമസി\ിJുകയും
െചcു.ഇ;െനയാണു േമ\/ൂർ ഭ.തിരി അ?ല\ുെഴരാജാവിെq ഇ‘നായി
അവിെട താമ€ിJു:തിനിടയായത്. ഇ;ിെന താമസിJു:
കാല/ു8ാJിയതാണ് '7wിയാസർവസവ'െമ: വയാകരണOPം. അJാല/ു
ഭ.തിരിേയാട് ഒരു നാടകമു8ാJണെമ:ു രാജാവും, നാടകമു8ാJി കി.ിയാൽ
ക†നയു82ിൽ അരേ;hറംകഴിAു െകാdാെമ:ു അJാല/ു
അതിസമർ‰നായി അവിെടയു8ായിരു: ചാകയാരും പറuു. എ2ിലും ഭ.തിരി‚
"ഒരു നാടകമു8ാJാൻ തJവ4മുd പാ¡ിതയവും, കവിതവവും എനിJിലല,
ചാകയാർJു പറയാെമ:ു82ിൽ ഞാൻ ചില ച?ൂ7ബk;ൾ ഉ8ാJി/രാം"
എ:ു പറuതലലാെത നാടകമു8ാJാൻ തുനിuിലല. വലിയ വിദവാനും
മഹാകവിയുമായിരു: ഭ.തിരിതെ: ഇ7കാരം പറu് ഒഴിuതു െകാ8്
അJാല/ു 'നാടകാദയം കവിതവ'െമ:ുdതലല, നാടകാaം കവിതവ'െമ:ുd
അഭി7ായം തെ:യാണു വിദവാsാരുെട ഇടയിൽ 7ബലെ\.ിരു:ത്. എ:ു
•‘മാകു:ു8േലലാ. നാടകമു8ാJുകെയ:ുdത് അശകയമാണ2ിൽ
ച?ൂ7ബk;ളു8ാJിയാലും മതിെയ:ു രാജാവ് സZതിJുകയാൽ
ഭ.തിരിസുഭ›ാഹരണം, ദൂതവാകയം, രാജസൂയം, നൃഗേമാ•ം,
നിരനുനാസികം,മ„യാവതാരം ഇതയാദികളായ പ/ു ച?ൂ7ബk;ൾ
ഉ8ാJുകയും അവെയലലാം അ?ല\ുെഴ രാജാവിെq ക†ന7കാരം ചാകയാർ
അരേ;hറം കഴിJുകയും െചcു. ഭ.തിരി 7ബk;ൾ മുഴുവൻ ഉ8ാJി
െകാടു/ി.് അവ പി:ീട് ചാകയാരു േതാ:ിA് അരേ;hറം കഴിJുകയലല െചcത്.
ഭ.തിരി ചാകയാർJു ഓേരാ ദിവസം പറയാൻ മാYം കുേറേ“
എഴുതിെകാടുJുകയും എഴുതിെകാടുJു:ത് അ::് േതാ:ിAു ചാകയാർ
അരേ;hറം കഴിJുകയുമാണു െചcിരു:ത്. ഓേരാ േ«ാക;ൾJും ഗദയ;ൾJും
ഭ.തിരി വിചാരിJു:തിലുമധികം അർ‰ം ചാകയാർ പറuിരു:തിനാൽ
സേaാഷവും, ഉ„ാഹവും വർUിJുകയാലാണ് ഭ.തിരി പ/ു
7ബk;ളു8ാJാൻ ഇടയായത്. ഒരു 7ബkമു8ാJുകെയേ: ഭ.തിരി ആദയം
വിചാരിചിരു:ുdു. ചാകയാർ പറu ഒരു വിേശഷാർഥം ഉദാഹരണ/ിനായി

താെഴ പറയു:ു.
'സുഭ›ാഹരണം' 7ബk/ിെല, അYാഗതം..... എ: േ«ാക/ിനു ചാകയാർ,
'കബരീ ഇഹ 7ശിഥിലാ, ഇഹ നUാ' (തലമുടി ഇവിെടവA് അഴിuു ഇവിെട
വAുെക.ി) എ:ു ര8ായി.നവയിAു അർ‰ം പറuു. കൂ/ു കഴിuേ\ാൾ
ഭ.തിരീ ‚ ചകയാർ ഞാൻ വിചാരിAിരു:തിൽ ഒ:ു കട/ി വAു. '7ശിഥിലാ കബരീ
ഇഹ നUാ' (അഴിuതലമുടി അവിെട വAുെക.ി) എ:ു ഒരനവയേമ ഞാൻ
വിചാരിAിരു:ുdൂ. ചാകയാർ ര8നവയമായി.ു പറuതിലാണ് അധികം
ചമൽJാരവും, അർഥപു‘ിയും ഉ8ാകു:ത്. അതിനാൽ "ചാകയാരുെട
മേനാധർZം വളെര ന:ായി" എ:ു പറയുകയും െചcു. ഇ;ിെന അേനകം
േ«ാക;ൾJു ആ ചാകയാർ ഭ.തിരി വിചാരിJു:തിലധികമർ‰ം പറയുകയും
അവെയലലാം ഭ.തിരിയും രാജാവും സZതിJുകയുംെചcു.
നാരായണഭ.തിരീ സംxകൃത ച?ൂ7ബk;ളു8ാJുകയും അവെയ
െച?കേ“രി രാജാവിെq ക†ന7കാരം അ?ല\ുഴ ചാകയാർ അരേ;hറം
കഴിJുകയും െചcതിെq േശഷം ആ 7ബk;െള/െ: േശഷമുd
ചാകയാരsാരും പാഠകJാരും ഉപേയാഗിAു തുട;ുകയും അവ•ു സർVY 7ചാരം
സിUിJുകയും െചcു, ഭ.തിരിെയ അനുകരിAു േവെറ ചില വിദവാsാരും
രംേഗാപജീവികളുെട ഉപേയാഗെ/ ഉേbശിAു ച?ൂ7ബk;ളു8ാJീ.ു8്.
എ2ിലും അവയിെലാ:ിനും ഭ.തിരിയുെട 7ബk;േളാളം 7ചാരം സിUിAിലല.
ഭ.തിരി സംxകൃതച?ൂ7ബk;ളു8ാJി അരേ;hറം കഴി\ിJു:തിനു മു?ു
ചാകയാsാർ, പാഠകJാർ മുതലായ രംേഗാപജീവികൾ ഭാഷാച?ൂ7ബk;ളാണു
ഉപേയാഗിAുവ:ിരു:ത്. അതിനാൽ ഭ.തിരിയുെട 7ബkനിർZാേണാദയമം
രംേഗാപജീവികൾJും ജന;ൾJാക\ാെടയും ഉപകാരകമായി.ു8:ു
പറേയ8ിയിരിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/വ.\റ?ിൽ വലിയZ
കാർ/ിക\dി താലൂJിൽ േചർ: കായംകുളം എ: 7േദശം തിരുവതാംകൂറിൽ
േചരു:തിനു മുൻപ് അെതാരു 7േതയക രാജയമായി ഒരു രാജാവിനാൽ
ഭരിJെ\.ിരു:ു എ:ുdതു 7സിUമാണേലലാ. അവിെട ഇേ\ാഴുd 'പുതിയട/ു'
േ•Y/ിനു സമീപം വ.\റ?ിൽ എ:ു 7സിUമായി.് ഒരു നായർ കുടുംബം
ഉ8ായിരു:ു. ഈ കുടുംബJാർJു കായംകുള/ു രാജാവിെq മ•ി^ാനവും,
ആയുധാഭയാസ വിഷയ/ിൽ ഗുരു^ാനവും ത:ിമി/ം േസനാനായകതവവും
ഉ8ായിരു:തു കൂടാെത വിവാഹബk/ാൽ ബkുതവവുമു8ായിരു:ു.
ഇ7കാരം രാജാവിെq ആXയ/ിലും, സംര•ണ/ിലുമിരു: ആ
കുടുംബ/ിലുൾെ\. ഒരു ശാഖJാർ എേaാ കാരണവശാൽ ആ രാജാവിെq
അ7ീതിJു പാYീഭവിJുകയാൽ െകാലലം 850-ആമാ8ിട•് അവിെട നി:ും
പിരിuു േപാേക8തായി വ:ു. പേ8 തെ: ശൂരsാരും ൈധരയശാലികളും
യുUവിദ¯sാരുമായിരു: അവർ അവിെട നി:ും പിരിuുേപായി. എ2ിലും
ഏതാനും ൈസനയ;െള േശഖരിAുെകാ8് കായംകുള/ിനു സമീപം തെ:
'കീരിJാട്' എ: ദിJിൽ എതാനും ^ലം സവാധീനെ\ടു/ുകയും, അവിെട
േകാ.,െകാ/ളം മുതലായവയും ആ േകാ.•ക/ു ഒരു ഭവനവും ചില
പരേദവതാലയ;ളും മുതലായവ ഉ8ാJുകയും െചcു അനനയാXയമായും
പൂർVാധികം 7ാബലയേ/ാടുകൂടിയും താമസിAു. േശഷമുd ശാഖJാർ
യഥാപൂർVം കായംകുള/ു രാജാവിെന ആXയിAുതെ: കായംകുള/ുd
ആദികുടുംബ/ിലും താമസിAു വ:ു. കീരിJാേ.J് മാറി/ാമസിAവർ
കായംകുള/ു രാജാവിെന േലശം േപാലും വക വ•ാെത
സവാതaŒയേ/ാെടയാണു താമസിAിരു:ത്. എ2ിലും അവരുെട 7ാബലയേ/യും
പരാwമേ/യും ൈസനയബലേ/യും കുറിAു വിചാരിAി.ും തെq ൈസനികsാർ
അവരുെട ശിഷയരും വളെരJാലം അവരുെട അധികാര/ിൻ കീഴിൽ
ഇരു:വരുമാകയാൽ അടു/ുകൂടി വരുേ?ാൾ മറുഭാഗ/ു േചർ:ു
കളെu2ിൽ വലിയ ആപ/ായി/ീരുമേലലാ എ:ു ശ2ിAി.ും കായംകുള/ു
രാജാവിനു അവേരാെടതിർJാൻ ൈധരയമു8ായിലല. അതിനാൽ അവർ
കാലwേമണ ഒരു നാടുവാഴിയുെട ^ിതിയിലായി/ീർ:ു.
വ.\റ?ിൽ കുടുംബ/ിൽ നി:ും പിരിuുേപായി താമസം
കീരിJാ.ാJിയതിെq േശഷംവും അവർ എഴു/ുകു/ുകളിലും മhറും ആ

പുരാതനകുടുംബേ\ർ തെ:യാണു ഉപേയാഗിAിരു:ത്. ഇേ\ാഴും അ;ിെന
തെ: നട/ി വരു:ു. എ2ിലും കീരിJാ.ിലുd ആ ഭവനം േകാ.•ക/ാകയാൽ
ആ ദിJുകാർ ആ ഭവന/ിനു 'േകാ.•ക/ു' എ:ു കൂടി േപർ പറuു
തുട;ുകയും അതു ആ ദിJുകളിൽ ഒരു വിധം നട\ായി/ീരുകയും െചcു.
ഇേ\ാഴും അവിട;ളിൽ ചിലർ അ;ിെന പറuുവരു:ുമു8്.
െകാലലം 681-ആമാ8ുമുതൽ 710-ആമാ8ുവെര രാജയം വാണിരു: വീര
ഉദയമാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവിെq കാലാനaരം 904-ആമാ8് സാ•ാൽ
മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ് രാജയഭാരം ൈകേയhറ കാലം വെര ചില
ഇട7ഭുJsാർ, മാട?ിമാർ, എ.ുവീ.ിൽപിdമാർ, മുതലായ രാജയ›ാഹികളുെട
അwമ;ളും ഉപ›വ;ളും നിമി/ം തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബ/ിെല
ആൺവഴിത?ുരാJsാരും െപൺവഴിത?ുരാJsാരും പലേ\ാഴും തല^ാനം
വി.് ഒളിേAാടിേ\ായി പല ^ല;ളിൽ െച:ു അ’ാതവാസം െചേ‹8തായി
വ:ി.ു8:ുdതു 7സിUമാണേലലാ. ആ കൂ./ിൽ ഒരു മഹാരാ’ി ശYുഭയം
നിമി/ം 7ാണര•ാർഥം കുറAുകാലം അരി\ാ.ു 'കരി\ാലിൽ' േകായിJൽ
എഴു:dി താമസിAിരു:ു. 933-ആമാ8് മുതൽ 73-ആമാ8ുവെര തിരുവതാംകൂർ
രാജയം യഥാേയാഗയം ഭരിAു വാണിരു: വിശവവിXുതനായ കാർ/ികതിരുനാൾ
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് തിരുവവതാരം െചcരുളിയത് ആ
മഹാരാ’ിയിൽ നി:ും അവിെടവAുമായിരു:ു. അ;ിെന ആ മഹാരാ’ി ആ
രാജകുമാരേനാടുകൂടി അവിെട എഴു:dി താമസിAിരു:കാല/ു കീരിJാ.ു
വ.\റ?ിൽ അ:ു മൂ\ായിരു: £ീ കൂെടJൂെട മഹാരാ’ിെയ മുഖം
കാണിJാനായി കരി\ാലിൽേകായിJൽ െപാെ•ാ8ിരു:ു. അതിനാൽ ആ
£ീയും മഹാരാ’ിയും തZിൽ പരിചയമായി എ:ു മാYമലല പര•രം മഹാരാ’ീ
തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബ/ിെല ഒരു 7ധാന അംഗമായിരു:ുെവ2ിലും
കാല^ിതിെകാ8ും േദശാaരവാസം നിമി/വും മhറും പല വിധ/ിലുd
ബുUിമു.ുകളും െഞരുJ;ളുമു8ായിരു:ു. അJാല/ു അതിെനലലാം
പരിഹാര;ളു8ാJിെകാടു/ു സഹായിAുെകാ8ിരു:തു വ.\റ?ിെല ആ
ഗുണവതിയും ബുUിശാലിനിയും ഔദാരയനിധിയുമായ £ീയായിരു:ു. അവരുെട
സഹായമിലലായിരുെ:2ിൽ മഹാരാ’ിതിരുമന€ിേലJ് അ:ു അവിെട
കഴിAുകൂ.ാൻ കഴിയുമായിരുേ:ാ എ:ുതെ: സംശയമാണ്. ആ £ീ കൂെടJൂെട
െച:ു മുഖംകാണിJുകയും അവിടുെ/ േയാഗേ•മ;െള അേനവഷിJുകയും
െചലലുേ?ാെളലലാം കുേറേ“ പണവും നിേതയാപേയാഗയ;ളായ ചില സാധന;ളും
തിരുമുൽJാ¤A വ•ുകയും പതിവായിരു:ു.
അ;ിെനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം വ.\റ?ിെല ആ മൂ/ £ീ തിരുമു?ാെക

െച:ിരു: സമയം അ:ു മൂ:ു തിരുവയ€ുമാYം 7ായമായിരു: രാജകുമാരൻ
ആ £ീെയJ8ി.ു ‚ഇതാരാണേZ‛ എ:ു കൽ\ിAു േചാദിJുകയും അതിനു
മറുപടിയായി മഹാരാ’ി (ആ £ീ•ു മഹാരാ’ിെയJാൾ
7ായJൂടുതലു8ായിരു:തിനാൽ) ഇതു നിെq വലിയZയാണു എ:ു
കൽ\ിJുകയും െചcു. അ:ു മുതൽ ആ രാജകുമാരൻ ആ £ീെയ വലിയZ എ:ു
വിളിAുവ:ു. അവിടു:ു മഹാരാജാവായതിെq േശഷവും അ;ിെന തെ: ക
കൽ\ിAു വിളിAു വ:ിരു:തിനാൽ വ.\റ?ിൽ കുടുംബ/ിൽ അ::ു
മൂ\ായിരു: £ീകൾJു വലിയZെയ:ുdതു ഒരു ^ാനേ\രായിരു:ു.
അതിനാൽ ഇേ\ാഴും അവെര എലലാവരും അ;ിെന തെ: വിളിAുവരു:ു
വ.\റ?ിൽ വലിയZ എെa2ിലും തിരുമുൽJാ¥ െവ•ാനായി മഹാരാ’ിയുെട
തിരുമു?ാെക െകാ8ുെച:ാൽ രാജകുമാരൻ ഓടിെA:ു തൃൈക‹ിൽ വാ;ി
അZയുെട അടുJൽ െകാ8ുെച:ുെകാടുJുക പതിവായിരു:ു. അതിനാൽ
അവിടു:ു തിരുമൂേ\hറതിെq േശഷവും വ.\റ?ിൽ കുടുംബ/ിെല £ീകൾ മുഖം
കാണിJാനായി െചലലു: സമയ;ളിൽ െകാ8ുെചലലു: കാ¥›വയം തൃൈക‹ിൽ
തെ: വാ;ുക പതിവായിരു:ു. എ:ു മാYമലല തെq പിൻവാ¤AJാരും
അ;ിെന െചcുെകാdണെമ:ു ഒേരർ\ാട് കൽ\ിAു നിpയിJുകയും െചcു.
ആ ഏർ\ാട് ഇേ\ാഴും അ;ിെനതെ: നട:ു വരു:ുമു8്.
രാമവർZരാജകുമാരനു അ•രാഭയാസം െച‹ിJു:തിന് ആദയം ഗുരു^ാനം
വഹിAത് മഹാരാ’ിതെ:യാണ്. പി:ീട് അതിനു േവ8ു: ഏർ\ാടുകൾ
വ.\റ?ിൽ വലിയZ െചcുെകാടുJുകയും െചcു. രാജകുമാരൻ അ:ു ഏകേദശം
അനാഥ^ിതിയിലാണ് താമ€ിAിരു:െത2ിലും വ.\റ?ിൽ വലിയZയുെട
േപരിൽ സാ•ാൽ വലിയZയുെട േപരിെല:േപാെല തെ:
േrഹബഹുമാന;ളു8ായിരു:ു. അ7കാരം തെ: രാജകുമാരെനJുറിAു
പുYനിർവിേശഷമായ േrഹവാ„ലയം ആ വലിയZ•ുമു8ായിരു:ു.
ഇ;ിെനയിരിJു: കാല/ു ഒരു ദിവസം ൈവകുേ:രം 'െപരുളാവൂർ അടിതിരി'
എ:ു 7സിUനായ ഒരു ”ാ•ണേX®ൻ അരി\ാ.ു െച:ു േചർ:ു. അ/ാഴം
കഴിJു:തിന് എവിെട േകറിയാൽ തരമാകും എ:ു അേനവഷിAേ\ാൾ കരി\ാലിൽ
േകായിJൽ െച:ാൽ അ/ാഴം കി.ുെമ:ും, അവിെട അരിെവ\ു
”ാ•ണരാണ:ും ആേരാ പറയുകയാൽ അേbഹം അവിെട െച:ുകയറി.
ഔദാരയനിധിയായിരു: രാജകുമാരൻ ആ ”ാ•േണാ/മെന ക8യുടെന
അ/ാഴ/ിനു •ണിJുകയും കുളിയും മhറും കഴിuു വരുവാൻ
കൽ\ിAയJുകയും െചcു, അടിതിരി\ാ.ീ:ു കുളിയും സkയാവ˜നാദി
നിതയകർമാനു®ാന;ളും കഴിuു െച:േ\ാേഴ•ും അ/ാഴം കാലമായിരു:ു.

അ/ാഴം കഴിuതിെq േശഷം ആ ”ാ•ണവരയൻ എവിെട നി:ാണു
വരു:െത:ും എവിെടേ\ാകാനായി.ാണ് പുറെ\.ിരിJു:െത:ും മhറും രാജാവ്
കൽ\ിAു േചാദിJുകയും, താൻ കുറAു വടJുനി:ാണു വരു:ത് എ:ും
തനിJു വിവാഹം കഴിAുെകാടുJനുd 7ായം അതിwമിAവരായി ഒൻപതു
െപൺകിടാ;ൾ ഇരിJു:ു8:ും ദാരിദŒയം നിമി/ം ഒരു കനയകെയെയ2ിലും
വിവാഹം കഴിAു െകാടു\ാൻ താൻ ശzനെലല:ും തിരുവനaപുര/ു
െച:ുമഹാരാജാവിെന മുഖം കാണിAു വിവരമറിയിAാൽ വലലതും
നിവൃ/ിയു8ാെയ2ിെല:ു വിചാരിAു താൻ തിരുവനaപുരേ/Jായി.ാണു
പുറെ\.ിരിJു:െത:ും മhറും ആ ”ാ•ണൻ പറയുകയും െചcു. അേ\ാൾ
രാജകുമാരൻ ‚ഒൻപതു െപൺകിടാ;െള െകാടുJു:തിനു എY പണം
േവ8ിവരും?‛ എ:ു കൽ\ിAു േചാദിAതിനു ന?ൂരീ ‚ഒൻപതിനായിരം
പണമു82ിൽ ഒരുവിധം കഴിAുകൂ.ാമായിരു:ു‛ എ:ു മറുപടി പറuു.
(അJാല/ു ന?ൂരിമാർJു ഒരു െപൺെകാട•് ആയിരം പണ/ിലധികം £ീധനം
െകാടുേJ8ിയിരു:ിലല.) ഉടെന രാജകുമാരൻ ‚കാല/ു തZിൽ ക8ിേ.
െപാ•ളയാവൂ‛ എ:രുളിെAcി.് ന?ൂരിെയ കിടJാൻ ക†്പിAയAു. അേ\ാൾ
തെ: രാജകുമാരൻ ഈ വിവര;െളലലാം കാണിAു ഒരു തിരുെവഴു/് വ.\റ?ിൽ
വലിയZയുെട േപർJു എഴുതി ഒരു ഭൃതയെq പJൽ കൽ\ിAയAു. വലിയZ
തിരുെവഴു/ു ക8യുടൻ ഒൻപതിനായിരം പണം ഒൻപതു കിഴിയാJിെJ.ി ആ
ഭൃതയെq ക‹ിൽ തെ: െകാടു/യAു. ഭൃതയൻ െകാ8ുവ: പണJിഴികൾ വാ;ി
െവAതിെq േശഷം രാജകുമാരൻ പdിJുറി\ിനുഎഴു:ുdുകയും െചcു.
പിെhറ ദിവസം രാജകുമാരൻ രാവിെല പdിJുറി\ുണർ:ു
പുറെ/ഴു:dിയേ\ാേഴJും അടിതിരി\ാടും അവിെടെയ/ി. ഉടെന
രാജകുമാരൻ പണJിഴി ഒൻപതും എടു/ുെകാ8ുവ:ു ആ ”ാ•ണെq ക‹ിൽ
െകാടു/ി.ു ‚ഇതാ ഇവയിൽ ഒൻപതിനായിരം പണമു8്. ഇതിനായി.് അ;് ഇനി
തിരുവനaപുരം വെര േപാകണെമ:ിലല‛ എ:ു ക†്പിAു. അേ\ാൾ ആ
”ാ•േണാ/മനു‚ ഇYമാYം ഔദാരയമുd ഈ ബാലൻ ആരാണ്?‛ എ:ു
സംശയം േതാ:ുകയും വിവരം രാജകുമാരേനാട് തെ: േചാദിJുകയും,
അവിടു:ു വRുതെയലലാം അരുളിെച‹ുകയും െചcു. സംഗതികെളലലാം
മന€ിലായേ\ാൾ അടിതിരി\ാ.ിേലJു8ായ സേaാഷവും സaാപവും,
അ§ുതവും, ബഹുമാനവും, വാ„ലയവുെമലലാം സീമാതീത;ളായിരു:ു
എ:ുdതു പറേയ8തിലലേലലാ. ഉടെന ആ ”ാ•േണാ/മൻ
പുളകാവൃതശരീരനായി ആന˜ാXു െപാഴിAുെകാ8് ര8ു ക‹ും രാജകുമാരെq
ശിര€ിൽ െവAി.് സഗൽഗദം ‚അവിേടJു ഈ ക‘\ാടുകെളലലാം തീർ:ു

വളെരJാലം നിർബാധമായി രാജേഭാഗ;ളനുഭവിAു സുഖമായി വാണരുളുവാൻ
സർേവശവരൻ സഹായിJെ. എ:നുOഹിAു. അനaരം അേbഹം
യാYയറിയിAുെകാ8് സസേaാഷം സവേദശേ/Jു തെ: മട;ിേ\ാവുകയും
െചcു. ഈ സംഗതി നട:കാല/ു നZുെട െകാAു ത?ുരാനു ക‘ിAു ഒൻപതു
തിരുവയ€ു മാYേമ 7ായമായി.ു8ായിരു:ുdു. തദനaരം കുറAു ദിവസം
കഴിuേ\ാൾ മഹാരാ’ി പുYസേമതം അരി\ാ.് എഴു:dി
താമസിJു:ുെ8: വിവരം എ.ുവീടsാർ, മാട?ിമാർ മുതലായ
രാജയ›ാഹികൾJ് അറിവു കി.ുകയാൽ ഇവെര സംഹരിJാനായി അവർ ഇേ;ാ.ു
പുറെ\.ിരിJു:ുെവ:ു ചാരsാർ മുഖാaിരം മഹാരാ’ി അറിuു. അേ\ാൾ
അവിേടJ് ഉ8ായ ഭയവും വയസനവും പരി°മവും എYമാYമായിരു:ു എ:ു
പറയാൻ 7യാസം. ഉടെന അവിടു:ു വ.\റ?ിേലJ് ആളയAു വലിയZെയ
വരു/ി, വിവരെമലലാം കൽ\ിAു. വലിയZ ഇതുേക.ി.് ‚ഇതു നിമി/ം അവിടു:ു
ഒ.ും വയസനിJുകയും പരി°മിJുകയും േവ8. ഇതിനു സമാധാനം അടിയൻ
ഉ8ാJിെകാdാം. ഏതായാലും ഇനി ഇവിെട എഴു:dി താമസിAാൽ
ആപ/ു8ാേയJും. അതിനാൽ ഉടെന എഴു:d/ിനു ത‹ാറാകണം‛ എ:ു
തിരുമന€റിയിA േശഷം അJാല/ു േദശാധിപതയവും, അഭയാസബലവും
ൈസനയബലവും, 7ാബലയവും ധാരളമു8ായിരു:
മാ?dി(വuി\ുഴ)/?ുരാെq േപർJു സകലവിവര/ിനും ഒരു
എഴുെ/ഴുതിെJാടു/ി.് ഒരു ഭൃതയെന മുൻകൂ.ി െച;:ൂർJ് ഓടിJുകയും
കരി\ാലിൽ േകായിJലു8ായിരു: പാY;ൾ മുതലായവ സമീപ/ു തെ:
വിശവാസമുd ഒരു ^ല/ാJി സൂ•ിJുകയും കീരിJാേ.J് ആെള അയAു
എതാനും ൈസനികsാേരയും, ഭൃതയsാേരയും ഒരു േമനാവും (േഡാലി)
വരു/ുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും മഹാരാ’ിയും െകാAുത?ുരാനും
അമൃേത/ും മhറും കഴിAു എഴു:d/ിനു ത‹ാറായി. ഉടെന വലിയZയും ഊണു
കഴിJുകയും ഭൃതയsാർ മുതലായവെര ഊണു കഴി\ിJുകയും െചcി.് •ണ/ിൽ
യാY പുറെ\.ു. മഹാരാ’ിയും കുമാരനും വലിയZയും േമനാവിലും,
േശഷമുdവർ കാൽനടയായി.ുമാണൂ പുറെ\.ത്. അ;ിെന െച;:ൂർJു ഒ.ു
സമീപം 'ബുധനൂർ' എ: ദിJിലുd വലിയപാട/ു എ/ിയേ\ാേഴJു പിdമാരും
മാട?ിമാരും വിവരമറിuു പി:ാെല അവിെടെയ/ി ആ േദശJാരായ ചില
ദു‘sാെരകൂടി കൂ.ുപിടിAുെകാ8് കലലും, ക.യും െകാടിയുമായി അടു/ുകൂടി.
ശYുJൾ അടു/ുവരു:ു എ:ു ക8േ\ാൾ വലിയZ മഹാരാ’ിേയയും
രാജകുമാരേനയും േമനാവിൽ നി:ു താെഴയിറJി ഒരു ദാസിയുെടയും
െചറുJെqയും നിലയിൽ േമനാവിെq പി:ാെല നട/ുകയും, വലിയZ േമനാവിൽ
തെ: വാതിലടAിരിJുകയും ഭൃതയsാേരാടും മhറും േവഗ/ിൽ നടJാൻ

ആ’ാപിJുകയും െചcു. ശYുJൾJു സംഘബലം
അധികമു8ായിരു:തിനാൽ അവേരാെടതിരിടാൻ േപാേക8:ും േമനാവിെq
ചുhറും േചർ:ു നട:ു െകാ8ാൽ മതിെയ:ും ൈസനികsാേരാടു പറuു ച.ം
െക.ി.അേ\ാേഴJും ശYുJൾ അടു/ുവ:ു ഏറു തുട;ി. മഹാരാ’ിയും
രാജകുമാരനും േമനാവിനക/ാണ് എ:ു വിചാരിA് അവർ അധികെമറിuത്
േമനാവിെq േനെരയും േമനാവു ചുമJു:വരുെട േനെരയും ൈസനികരുെട
േനെരയുമായിരു:ു. പാവെ\.വരായ ഭൃതയ£ീയും െചറുJനുമാണ:ു വിചാരിAു
മഹാരാ’ിേയയും കുമാര േനയും അവർ അധികമുപ›വിAിലല. അതു
വലിയZയുെട കശൗല/ിെq ഫലമാണ:ു പറയണെമ:ിലലേലലാ. ഭൃതയsാർJും,
ൈസനികർJും ധാരാളം ഏറുെകാ8ുെവ:ാലും അവർ ഓടിJളയാെത
ൈധരയേ/ാടു കൂടി അെതലലാം സഹിAു േമനാവിെq കൂെട/െ: നട:ു. എ2ിലും
േമനാവിെq വാതിൽ െപാളിuു ചില ഏറുകൾ വലിയZ•ും െകാdാെതയിരു:ിലല.
അതു വരുെമ:ു വലിയZ മുേ? തെ: വിചാരിAിരു:ു. തനിJു എെaലലാം
ഉപ›വ;ൾ പhറിയാലും മഹാരാ’ിേയയും, കുമാരേനയും ര•ിJണെമ:ു
മാYേമ അവർവിചാരിAിരു:ുdു.
ഇ;ിെന ഒരു വിധം െച;നൂരിെq അതിർ/ിയിെല/ിയേ\ാേഴJും വuി\ുഴ
ത?ുരാനും ൈസനയസേമതം അവിെട വ:ു േചർ:ു. ത?ുരാെനയും
ൈസനയ;േളയും ക8േ\ാേഴJും രാജയ›ാഹികളായ ദു‘sാെരലലാം
ഭയവിഹലവsാരായി ഓടി ഒളിAു. പിെ: മഹാരാ’ിേയയും രാജകുമാരേനയും കൂടി
േമനാവിൽ കയhറി എലലാവരും കൂടി വuി\ുഴ മഠ/ിൽ െച:ു േചർ:ു.
വ.\റ?ിൽ വലിയZ അവിെട മൂ:ു ദിവസം താമസിAതിെq േശഷം
മഹാരാ’ിേയയും രാജകുമാരേനയും വuി\ുഴ ത?ുരാെq അടുJൽ
7േതയകം പറേuൽ\ിAി.് യാYയുമറിയിAു പരിവാര സേമതം സവേദശേ/Jു
മട;ിേ\ാരുകയും െചcു. അതിെq േശഷം കുറെuാരു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ
അ:ു നാടുവാണിരു: വലിയരാമവർZമഹാരാജാവ് തിരുമന€ിേല•ു ശീലാ…മ
കലശലായിരിJു:തായി േകൾJുകുകയാൽ വuി\ുഴ ത?ുരാൻ
മഹാരാ’ിെയ പുYസേമതം യാെതാരാപ/ിനും ഇടയാകെത
തിരുവനaപുര/ു െകാ8ുെച:ാJുകയും പിെ: അധികം താമസിയാെത
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് നാടുനീ;ുകയും രാജേകസരിെയ:ു
7സിUനും വീരനും ശൂരനുമായിരു: സാ•ാൽ മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ്
തിരുമന€ിേലJു തിരുമൂ\ു സിUിJുകയും അവിടു:ു രാജയ›ാഹികളുെട
വംശെ/ നമാവേശഷമാJി/ീർJുകയും രാജയ/ു േ•മവും സമാധാനവും
വർUി\ിJുകയും െചcു. അതിനാൽ അa‡ി›;ളും കലഹ;ളും കലാപ;ളും

ശമിAു. മഹാരാജകുടുംബ/ിെല അംഗ;െളലലാം പി:ീടു നിർബാധമായും
നിർഭയമായും സസുഖം വസിAു.
ഇYയും പറuുെകാ8് വ.\റ?ിൽ വലിയZയുെട ബുUിസാമർഥയം, ഔദാരയം,
ധീരത, തൽJാേലാചിതകർ/വയ’ാനം, രാജഭzി മുതലായ സŠഗുണ;ൾ
എYമാYമു8ായിരു:ു എ:ു •‘മായേലലാ. ഇനി വ.\റ?ിൽ
കുടുംബെ/കുറിAു തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജാJsാർJു 7േതയകെമാരു
7തിപ/ിയും കാരുണയവും ഉ8ാകുവാനുd ചില കാരണ;ൾ കൂടി ഈ
ഉപനയാസം അവസാനി\ിJു:തിനു മുൻപായി പറേയ8ിയിരിJു:ു.
മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് കായംകുളം രാജയം
പിടിAടJണെമ:ു നിpയിAതിെq േശഷം താൻ ഇ:7കാരം െച‹ാൻ
നിpയിAിരിJു:ുെവ:ും അതിനു േവ8ു: സഹായ;ൾ െചcു തരണെമ:ു
വ.\റ?ിൽ വലിയZയുെട േപർJു സവകാരയമായി ഒരു തിരുെവഴു/യJുകയും
അ;ിെന െചcുെകാdാെമ:ു സZതിAു വലിയZ മറുപടി അയAുെകാടുJുകയും
അ7കാരംമഹാരാജാവും രാമ‹ൻ ദളവയും യുU/ിനായി ൈസനയസേമതം
കായംകുളെ//ിയ സമയം വലിയZ അവിെടയു8ായിരു:
ൈസനയ;െളെയലലാം തെq സേഹാദരീപുYേനാടുകൂടി അയAു, കഴിയു:
സഹായ;െളലലാം െചcുെകാടുJുകയും െചcു. കായംകുള/ു രാജാവ്
േതാേhറാടുകയും മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ് ജയിJുകയും അേതാടുകൂടി
യുUം അവസാനിJുകയും െചcതിെq േശഷം രാമ‹ൻദളവയും
വ.\റ?ിലു4ി/ാനും (വ.\റ?ിെല പുരുഷsാർJു 'ഉ4ി/ാൻ' എ:
^ാനേ\ര് കായംകുള/ു രാജാവ് െകാടു/താണ്) കൂടി േകാ.•ക/ു കട:്
ഓേരാ:ും ക8ും കാണിAും സ¢രിAുെകാ8ിരു: മേUയ വിജിതനായി
കായംകുള/ു രാജാവിെq ഒരു ഭടൻ ഒരു ^ല/ു ഒളിAു നി:ുെകാ8്
ഉ4ി/ാെന ല•യമാJി വിഷലിÅമായ ഒരു ശരം 7േയാഗിAു. അതു
െകാ8യുടെന ഉ4ി/ാൻ നില/ു പതിJുകയും സവൽ\േനര/ിനിടയിൽ
കാലഗതിെയ 7ാപിJുകയും െചcു. ഇതു േക.േ\ാൾ മാർ/ാ¡വർZ
മഹാരാജാവിനു8ായ വയസനം സീമാതീതമായിരു:ു. ഈ വർ/മാനം
േകൾJുേ?ാൾ ഉ4ി/ാെq അZ•ും വലിയZ•ും ഉ8ാകു: ദുഖം
എYമാYമായിരിJുെമ:ും അവെര ഏതു7കാരം സമാധാനെ\ടു/ു:ു എ:ും
വിചാരിAി.ാണ് അവിേടJു അധികം വയസനമു8ായത്. ഉ4ി/ാെq അZ•ു
യുUവിദ¯നും ധീരനും സു˜രനും യുവാവുമായിരു: ആ ഒരു പുYൻ മാYേമ
ഉ8ായിരു:ുdു. ഈ സംഗതികളാക\ാെട വിചാരിAി.് മഹാരാജാവ് അതയaം
വിഷ4നായിതീർ:ു. ഏതുവിധവും ആ മാതാവിെന സമാധാനെ\ടു/ണമേലലാ

എ:ു വിചാരിAു മഹാരാജാവും രാമ‹ൻ ദളവയും കൂടി അവിെട നി:ു പുറെ\.ു
കീരിJാ.ു വ.\റ?ിെല/ി അേ\ാേഴJും േനരം അർUരാYി
കഴിuിരു:തിനാൽ അവിെട എലലാവരും കിട:ു ഊറJമായിരു:ു. ഉ4ി/ാെq
അZ മാYം തെq പുYൻ തിരിAു വ:ിലലേലലാ എ:ുd വിചാരം നിമി/ം
ഉറ;ീ.ിലലായിരു:ു. മഹാരാജാവ് മുhറെ/ഴു:dിനി:ുെകാ8് 'അേZ! അേZ!
എ:ു വിളിAു. അതു േക.് ഉ4ി/ാെq അZ തെq പുYനാണ് വിളിJു:െത:ു
വിചാരിAു സേaാഷേ/ാടുകൂടി വാതിൽ തുറ:ു ഒരു വിളJുമായി പുറ/ു
വ:ു. അേ\ാൾ ക8തു അപരിചിതsാരായ ര8ു േപെര ആകയാൽ ആ അZ
‚എെq മകെനവിെട?‛ എ:ു േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി തിരുമന€ുെകാ8്
‚ഇ:ു മുതൽ നി;ളുെട മകൻ ഞാനാണ്. നി;ൾ 7സവിA മകെന ഇനി ജീവേനാടു
കൂടി കാÁാൻ നി;ൾJു സാധിJിലല‛ എ:ു കകൽ\ിAു. ഇതു േക.് ആ സാധവി
ഇടിെവ.ിയമരം േപാെല കുറAു േനരം നിേp‘യായി നി:ുേപായി. എ2ിലും
ബുUിശാലിനിയായ ആ വിദുഷി ഉടെന ൈധരയെ/ അവലംബിAു മന€ിെന
ഉറ\ിAുെകാ8് ‚അ;് ആരാണ്? എെq മകനു എെaാരാപ/ാണു പhറിയത്?‛
എ:ു വീ8ും േചാദിAു. ഉടെന മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് താൻ
ആരാെണ:ും ഉ4ി/ാനു 7ാണഹാനി സംഭവിJുവാനു8ായ
കാരണമി:െത:ും കൽ\ിAു േകൾ\ിJുകയും വിവരെമലലാം അറിuേ\ാൾ
വീ8ും ദുഖാർ/യായി ഭവിA ആ സാധു£ീെയ പലവിധ/ിലുd
സവാaനവാJുകൾ െകാ8് ഒരു വിധം സമാശവസി\ിJയും െചcി.ു
തിരിെAഴു:dുകയും െചcു. കാർ/ികതിരുനാൾ തിരുമന€ുെകാ8് ഒരു £ീെയ
വലിയZെയ:ു വിളിAതുെകാ8് വ.\റ?ിൽ കുടുംബ/ിൽ അ::ു
മൂ\ായിരിJു: £ീകൾെJലലാം വലിയZ എ: ^ാനം സിUിദമായതുേപാെല
മാർ/ാ¡വർമ മഹാരാജാവു തിരുമന€ു െകാ8് ആ ഒരു £ീെയ അേZ! എ:ു
ക†്പിAു വിളിAതു നിമി/ം ആ കുടുംബ/ിലുd £ീകൾെJലലാം അZെയ:ുd
^ാനം സിUിAു. ഇേ\ാഴും അവിെടയുd £ീകെളെയലലാം എലലാവരും
അ;െനതെ:യാണു പറuുവരു:ത്. മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു
നാടുനീ;തുവെര ആ £ീെയ സവമാതാവിെനെയ:േപാെല തെ: അതയaം
േrഹബഹുമാന;േളാടുകൂടി ആദരിAിരു:ു എ:ു മാYമലല, ആ കുടുംബേ/Jു
അസംഖയം വRുവകകളും പല ^ാന മാന;ളും കൽ\ിAു െകാടുJുകയും െചcു.
വ.\റ?ിൽ കുടുംബ/ിെല പുരുഷsാർJു മു?ിനാെല ഉ8ായിരു: ഉ4ി/ാൻ
എ: േപർ േഭദെ\ടു/ി 'വലിയ/ാൻ' എ: ^ാനം ക†്പിAുെകാടു/തും
മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവാണ്. മഹാരാ’ിെയ:ു വിചാരിAു വ.\റ?ിൽ
വലിയZെയ ബുധനൂർ പാട/ുവAുകെലലറിu തേbശവാസികളായ ദു‘sാെര ആ
മഹാരാജാവ് പിടിAുവരു/ി യഥാനയായം ശി•ിJുകയും, അവർJു ആ

പാട/ു8ായിരു: വRുJെളലലാം 'േ›ാഹപാ.ം' എ: ഇന/ിൽ േചർ/ു
ക8ുെക.ി സർJാരിേലJ് എടുJുകയും െചcു. വ.\റ?ിെല ഒരു വലിയ/ാൻ
(േമൽപറu വലിയZയുെട ഒരു ദൗഹിYിപുYെന:ാണു േക.ിരിJു:ത്)
ഒരിJൽ േദശസ¢ാര/ിനായി േപാവുകയും മൂകാംബി, കുടജാ›ി മുതലായ
^ല;ളിൽ ദർശനം നട/ി വടJു േകാ.യ/ു വ:ുേചരുകയും േകാ.യ/ു
രാജാവിെന ക8ു പരിചയമാവുകയും അേbഹ/ിെq അടുJൽ നി:ു ഇ¾ജാലം,
മേഹ¾ജാലം മുതലായ േമാടിവിദയകൾ അഭയസിAു അതിൽ
അദവിതീയനായി/ീരുകയും െചcതിെq േശഷം തിരുെനൽേവലി മാർ´ം
തിരുവനaപുര/ു വ:ുേചർ:ുെവ:ും അ:ു നാടുവാണിരു:
കാർ/ികതിരുനാൾ രാമവർZമഹാരാജാവ് തിരുമന€ിെല മുഖം കാണിJുകയും
മഹാരാജാവ് സസേaാഷം സൽJരിAു വലിയ/ാെന കുറAു ദിവസം
തിരുവനaപുര/ു താമസി\ിJുകയും െചcുെവ:ും അJാല/ു
േമാടിവിദയയിൽ ഏhറവും 7സിUനായി തിരുവനaപുര/ു8ായിരു:
'പീതാംബര‹ൻ' എ: പാരേദശികെന വലിയ/ാൻ േതാൽ\ിേAാടിAുെവ:ും
പWതീർ‰ മUയ/ിൽ കAവടസാമാന;ൾ നിര/ി ത;ളുെട സാമർഥയെ/
കാണിA ഊhറJാരും ഐ¾ജാലികsാരുമായ പ.ാണികെളയും ഈ വലിയ/ാൻ
െവd/ിൽ മുJി മടJിവി.ുെവ:ും വലിയ/ാെq ഈ വക 7േയാഗ;ൾ ക8ു
മഹാരാജാവ് വലെര സേaാഷിJുകയും, വിŸയിJുകയും വലിയ /ാെq ര8ു
ൈക•ും വീരXംഖലയും മhറേനകം സZാന;ളും കൽ\ിAു െകാടു/്
സേaാഷി\ിAയJുകയും െചcുെവ:ും 7സിUവിദവാനും മഹാകവിയുമായിരു:
അശവതിതിരുനാൾ ഇളയത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് കുറAുകാലം
കൃ¸പുരെ/ഴു:dി താമസിAു ഈ വലിയ/ാqടുJൽനി:ു
േമാടിവിദയകളഭയസിJയു8ായി.ുെ8:ും മhറും ചില കഥകളും േക.ി.ു8്.
വ.\റ?ിൽ കുടുംബJാരും തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബവുമായി
ഇ7കാരമുd അടു\;െളലലാമു8ാവാൻ 7ധാന കാരണഭൂത ആ
വലിയZയാണ:ുdത് •‘മാണേലലാ. ഐതിഹയ;ൾ മിJവാറും േക.ുേകൾവിെയ
അടി^ാനെ\ടു/ിയും ഓേരാരു/ർ നിർമിJു: കdJഥകെള കൂ.ിേAർ/ും
പറuും എഴുതിJൂ.ിയു8ാJു:വയാണ:ാണേലലാ സാധാരണ ജന ;ളുെട
വിശവാസം. എ:ാൽ ഈ ഉപനയാസ/ിൽ പറയെ\.ി.ുd മിJ സംഗതികളും
വ.\റ?ിൽ ഇേ\ാഴുമിരി\ുd പുരാതനേരഖാ7മാണ;െള അടി^ാനെ\ടു/ി
എഴുതിയി.ുdവയാണ:ും ഇതിേലJു േവേറയും ല•യ;ൾ കാണു:ുെ8:ും
അതിനാൽ ഈ ഐതിഹയ;െള\hറി അവിശവസിJാൻ യാെതാരു
കാരണവുമിലല:ും വായനJാെര അറിയിAുെകാdു:ു. കീരിJാ.ു വ.\റ?ിൽ
ഭവന/ിനു 'േകാ.•ക/ു' എ:ു കൂടി ഒരു േപർ ഇേ\ാഴും ആ ദിJുകാരിൽ ചിലർ

പറuു വരു:തും അവിെട േകാ., കിട;് മുതലായവയുെട ന‘ാവശി‘;ൾ
ഇേ\ാഴും കാണാവു:തും ആ ഭവന/ിൽ ഏhറവും പഴJമുd വലിയ േതാJുകൾ
വാളുകൾ, ഈ.ി, കുaം, േവൽ മുതലായ ആയുധ;ൾ ഇേ\ാഴും കാണെ\ടു:തും
ഇതിേലJു ഉ/മ ല•യ;ളാണേലലാ. തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജാJsാർJു
വ.\റ?ിൽ കുടുംബേ/ാടുd 7േതയക7തിപ/ി ഇേ\ാഴും നിലനി:ു
േപാരു:ു െ8:ുdതിനു പല ദൃ‘ാa;ളു8്. ഇവർJു ബഹുമാനസൂചകമായി
ര8ു െവdിവിലലJാെര കൽ\ിAനുവദിAി.ുdതു ഇ:ും നിറു/ൽ
െചcി.ിലലാ/തുതെ: ഒരു മുഖയല•ണമാണേലലാ. കാർ/ിക
തിരുനാൾതിരുമന€ുെകാ8ും, മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ്
തിരുമന€ുെകാ8ും വ.\റ?ിൽ വലിയZയുെട േപർJു ഓേരാ
തിരുെവഴു/ുകൾ അയAതായി മു?ു പറuി.ു8േലലാ. ആ തിരുെവഴു/ുകൾ
വ.\റ?ിെല പഴയ േരഖാ7മാണ;ളുെട േശഖര/ിൽ അവർ സബഹുമാനം
സൂ•ിAു വAിരു:ു. 1045-ആമാ8ിട•ു ദിവാനായിരു: സർ ടി. മാധരായരവർകൾ
ഒരു തിരുവതാംകൂർ ചരിYെമഴുതു:തിേലJായി വ.\റ?ിലുd പഴയ
േരഖാ7മാണ;ൾ കാണണെമ:് ആവശയെ\ടുകയും, വലിയ/ാനവർകൾ അവ
കാണിAു െകാടുJുകയും ചിലെതലലാം മാധവരായരവർകളുെട ആവശയ7കാരം
െകാടു/കൂ./ിൽ ആ തിരുെവഴു/ുകളും െകാടുJുകയും െചcു. ആ
7മാണ;െളാ:ും തിരിെയ െകാടു/ി.ിലല. എ2ിലും അവയുെട ശരി\കർ\ുകൾ
ഇേ\ാഴും വ.\റ?ിൽ കാണു:ു8്.
1085-ആമാ8് വ.\റ?ിെല അ:െ/ വലിയZ തിരുവനaപുര/ു െച:ു തെq
കുടുംബസംഗതികെള\hറി ഒരു സ2ടഹർജി വിശാഖംതിരുനാൾ തിരുമന€ിെല
സ:ിധിയിൽ സമർ\ിJുകയും തിരുമന€ുെകാ8് ആ ഹർജി
തൃൈJയിൽ/െ: കൽ\ിAു വാ;ുകയും ഉടൻ തെ: താെഴ കാണു:
അർ‰/ിൽ അറിെവഴുതി തുലയം ചാർ/ി സർവാധികാരയJാെര
ഏൽ\ിJുകയുംെചcു.
ഇതു വ.\റ?ിൽ വലിയZയുെട ഒരു ഹർജിയാണ്. ഇവർ വളെര മാനയതേയാടും
ഐശവരയേ/ാടുമിരിJു: ഒരു കുടുംബJാരാകു:ു. ഈ ഹർജി ദിവാൻജിയുെട
പൂർ4മായും ശീÛതയിലുമുd ആേലാചനJായി ഒരു സാധനേ/ാടുകൂടി
അയJണം. അZ ഇവിെട താമസിJു:ു. അവെര ആവശയ/ിലധികം
താമസി\ിJരുത്.‛ എ:ു രാമവർZ.
ഇത് മഹാരജാവ് തിരുമന€ിെല 7ീതിയും കാരുണയവും ഇവരുെട േപരിൽ
എYമാYമു8:ുdതിനു ഒരു ദൃ‘ാaമാണേലലാ. ഇനി വ.\റ?ു കുടുംബ/ിെq
താൽJാലിക^ിതികൂടി സവൽ\ം പറേയ8ിയിരിJു:ു.

കായംകുള/ു താമസിAിരു: ശാഖJാർ കായംകുളം തിരുവതാംകൂറിൽ േചർ:ി.ു
അധികം താമസിയാെത തെ: നാമാവേശഷമായിതീർ:ു. അവിെട ഇേ\ാൾ
അവരുെട ചില പരേദവതാ േ•Y;ളും മhറും അലലാെത പഴയ ഭവനം േപാലും
കാÁാനിലല. കീരിJാ.ുd ഭവന/ിൽ െകാലലം 1000-ആമാ8ായേ\ാേഴJും ഒരു
വലിയZ മാYമായി/ീർ:ു. അവർ വേയാവൃUയായി/ീരുകയും, അവർJു
സaതിയിലലാതിരിJുകയും െച‹ുകയാൽ വിവരം മഹാരാജാവി2ൽ
തിരുമന€റിയിAു അവിടുെ/ അനുവാദ7കാരം 1034-ആമാ8് പaള/ു
േതാ./ിൽ ഉ4ി/ാsാരുെട ഭവന/ിൽ നി:ു കുടുംബമടJം ദെ/ടു/്
വ.\റ?ിൽ കുടുംബ/ിൽ അവകാശെ\ടു/ി. ആ ദ/ിൽ ഉൾെ\.വരായി
ഒരZയും മൂ:ു £ീസaാന;ളും ര8ു പുരുഷസaാന;ളും ഉ8ായിരു:ു. ആ
മൂ:ു £ീകളിൽ ഒരു £ീ പaള/ും, ഒരു £ീ കീരിJാ.് വ.\റ?ിലും,
താമസിJുകയും ഒരു £ീെയ 1068-ആമാ8ു തീെ\.ുേപായ െനടുÆ/ു
േകായിJൽ വലിയ ത?ുരാൻ അവർകൾ പ.ും പരിവ.വുമി.് അവിടുെ/
7ണയിനിയാJി സവീകരിAു അവർJു േവ8ു: വRുവകകളും ഗൃഹവും
പുരയിട;ളുെമലലാം െകാടു/ു തിരുവലലായിൽ െകാ8ുവ:ു താമസി\ിJുകയും
െചcു. കീരിJാ.ു വ.പറ?ിൽ ഒടുJം േശഷിA വലിയZ 1059-ആമാ8്
കർJടകമാസം 18-ആം തീയതി ചരമഗതിെയ 7ാപിAുേപായി. ഇേ\ാൾ
പaള/ുd േതാ./ിൽ ഭവന/ിലും കീരിJ.ു വ.\റ?ിലും തിരുവലലാ
വ.\റ?ിലുമായി താമസിAു വരു: മൂ:ു ശാഖJാരും േനെര
േജയ®/ിയനുജ/ിമാരുെട സaാന;ളാെണ:ു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.

ഐതിഹയമാല/ൈവJ/ു തിരുനീലക¨ൻ
വിശവവിXുതനായിരു: ൈവJ/ു തിരുനീലക¨ൻ എ:
ഗജേX®െനJുറിAുd ഓർZ ഈ നാ.ുകാരുെട മന€ിൽനി:ു
മാuുേപായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. അവെq േയാഗയതാംശ;ൾ ക8ും േക.ും
അറിuി.ുdവർJാർJും അവെന ഒരിJലും വിŸരിJാൻ സാധിJു:തുമലല.
(ആനെയ അത് എ:ലലാെത അവൻ എ:ു പറയു:തു ശരിയെലല:ു ചിലർJു
േതാ:ിേയJാം. എ:ാൽ തിരുനീലക¨ൻ സവഭാവംെകാ8് ഒരു
മൃഗമലലാെതയിരു:തിനാൽ ഞാനി7കാരം പറയു:താെണ:ു വായനJാർ
മന€ിലാJിെJാേd8താണ്).
തിരുനീലക¨െq ജനനം എ:ായിരു:ുെവ:ു തീർAെ\ടു /ാൻ മാർഗെമാ:ും
കാണു:ിലല. എ:ാൽ ഇവെന കാ.ിൽനി:ു പിടിAു കൂ.ിലി.ു
പഴJി\ുറ/ിറJിയതിെq േശഷം ആദയമായി ഏhറുമാനൂർ േ•Y/ിൽ
എഴു:dി\ാനായി നിയമിJുകയാണ് െചcെത:ും അത് 965ആമാ8ിനിട•ായിരു:ുെവ:ും അേ\ാൾ അവന് ഏകേദശം നാല¢ുവയ€ു
7ായമായിരു:ു എ:ുമുdതിനു ചില ല•യ;ളു8്. അതിനാൽ നZുെട
കഥാനായകെq ജനനം െകാലലം 950-961 ആയിട•ായിരിJുെമ:് ഊഹിJാം.
എ:ാലിവൻ ൈവJ/ു െച:ു േചർ:ത് എ:ാെണ:ു നിpയിJു:തിനും
തJതായ ല•യെമാ:ുമിലലാെതയാണിരിJു:ത്. ൈവJ/ു സkയേവല
തുട;ിയാൽ ഉൽസവം കഴിയു:തുവെരയും ര8ു േനരവും എഴു:dി\ു
േവ8തുെകാ8ും വിേശഷിAും അ‘മിനാൾ ഉദയനാപുര/\െq
എഴു:ളള/ുകൂടി ഉdതുെകാ8ും അവിെട എ:ും ര8ു നലല ആനകൾ അവശയം
േവ8തായി.ാണിരിJു:ത്. ഒരു കാല/് അവിെട േവലായുധൻ എ:ും
വിരൂപാ•ൻ എ:ും ര8ു വലിയ ആനകളു8ായിരു:ു. അJാല/് ആ
ആനകെള െJാ8ാണ് അവിടുെ/ അടിയaിര;ൾ നിർവഹിAു വ:ിരു:ത്.
വിരൂപാ•ൻ കഴിuതിെq േശഷം േവലായുധെനെJാ8ുമാYം അവിെട
മതിയാകാെത വ:തിനാലാണ് തിരുനീലക¨െന അവിെട നിയമിAത്. ഇതുെകാ8ു
തിരുനീലക¨ൻ ൈവJ/ു െച:ു േചർ: സമയം അവെq ബാലയദശ
കഴിuിരു:ുെവ:ും ൈവJെ/ എഴു:dി\ു നിർVഹിJാൻ തJ 7ായവും
പു‘ിയും അവനു സിUിAിരു:ുെവ:ും തീർAയാJാം. േവലായുധനു
തിരുനീലക¨േനJാൾ വലി\മു8ായിരു:ു. എ2ിലും ഭംഗിയും തലെയടു\ും

തിരുനീലക¨േനാളം േവലായുധനു8ായിരു:ിലല. എഴി:dിJു: സമയ;ളിൽ
തിരുനീലക¨ൻ തല ഒ:ു കൂടി ഉയർ/ി\ിടിJുമായിരു:ു. അതിനാൽ ആ
സമയം മു?ിൽനി:ു േനാJിയാൽ േവലായുധേനJാൾ െപാJം കൂടുതൽ
തിരുനീലക¨നാെണ:ു േതാ:ും. തലെയടു\്, തലJ.ി, മRക/ിെq വിരിവ്,
േദഹ/ിെq പു‘ി, െകാ?ുകളുെടയും െചവികളുെടയും വലി\ം, ഭംഗി
ഇ;െനയുd ഓേരാ ഭാഗ;ൾ േനാJിയാലും തിരുനീലക¨െനേ\ാെലയുd
ഒരാന 'ന ഭൂേതാ ന ഭവിഷയതി' എ:ു തെ: തീർAപറയാം. എഴു:dിJു:
സമയ;ളിൽ തല ഉയർ/ി\ിടിAുെകാ8ും വാദയേഘാഷ;ളുെട താളെമാ\ിAു
െചവിയാ.ിെJാ8ുമുd അവെq ആ നിലയുെട ഭംഗി ഒ:ു േവെറ തെ:യാണ്.
എ:ാൽ വിŸയനീയവും «ാഘയവുമായിരിJു:ത് തിരുനീലക¨െq
സവഭാവഗുണവും ബുUി മാഹാWയവുമാണ്.
ആനകളുെട വർഗ/ിലും ”ാ•ണൻ, •Yിയൻ, ൈവശയൻ, ശൂ›ൻ ഇ;െന നാലു
വകയുെ8:ും അവയിൽ തിരുനീലക¨ൻ
”ാ•ണവർ´/ിൽെ\.വനാെണ:ുമാണ് ചിലരുെട അഭി7ായം. തിരുനീലക¨ൻ
മന€റിu് ആെരയും െകാ:ി.ിലല. അവൻ നിമി/ം ഒരു മഹZദീയ£ീ മാYം
മരിAി.ുെ8:ു േവണെമ2ിൽ പറയാം. ചിലേ\ാൾ എഴു:dി\ാനായി
തിരുനീലക¨െന േചർ/ല െകാ8ുേപാകാറു8ായിരു:ു. അവെന
മു./;ാടിയിൽകൂടി െകാ8ുേപാകുേ?ാൾ മിJ കAവടJാരും അവനു പഴJുല
െകാടുJുക പതിവാണ്. ഒരാ8ിൽ ഒരു മഹZദീയവയാപാരി അവനു പഴJുല
െകാടു/ിലല. ആ മഹZദീയനു പഴവും പലഹാര;ളും കAവടവുമു8ായിരു:ി.ും
പഴJുല െകാടുJാതിരു:തു നയായമായിെലല:ാണ് തിരുനീലക¨നു േതാ:ിയത്.
മhറുd കAവടJാർ വില െകാടു/ു പഴJുല വാ;ിെJാടു/ ^ിതിJ്
അേനകം പഴJുലകൾ ൈകവശം െവAുെകാ8ിരിJുകയും പഴം വിhറുതെ: വളെര
ലാഭെമടു/ു െകാ8ിരിJുകയും െചc ആ മഹZദീയൻ ഒ:ും
െകാടുJാെതയിരു:തിനാൽ നZുെട കഥാനായകനു ൈവരസയം േതാ:ിയത്
ഒരനയായമായി വിചാരിJാനുമിലലേലലാ. ഏെത2ിലും തിരുനീലക¨ൻ വഴിയിൽ
നി:ുെകാ8ു തു?ിൈJ നീ.ി മഹZദീയെq പീടികയിൽ നി:ിരു: ഒരു
പഴJുലയുെട ഒരhറ/ു പിടിAു. അേ\ാൾ കAവടം െചcുെകാ8ിരു: ഒരു
മഹZദീയ£ീ പഴJുലയുെട മേhറ/ല•ു പിടിA് അകേ/•് വലിAു.
'തിരുനീലക¨ൻ പഴJുല പിടിAു പുറേ/•ു വലിAതിേനാടുകൂടി ആ £ീ തെq
മു?ിൽ വ:ു വീണയുടെന തിരുനീലക¨ൻ അവിെടനി:ും േപായി. ആളുകൾ
വ:ു £ീെയ എടു/് അക/ു െകാ8ുേപായിJിട/ി അേ\ാേഴJും അവൾ
മരിAിരു:ു അത് അവളുെട ആധിെകാെ8:ലലാെത തിരുനീലക¨ൻ

െകാ:ിെ.:ു പറയാനിലലേലലാ.
തിരുനീലക¨ൻ ൈവJ/ു െച:കാലം മുതൽ അവസാനംവെര അവെq 7ധാന
പാ\ാൻ 'മൂലയിൽ േഗാവി˜“ാര് ' എെ:ാരു നായരായിരു:ു. അയാൾJു
തിരുനീലക¨െനJുറിAു പുYനിർവിേശഷമായ േrഹവും
വാൽസലയവുമു8ായിരു:ു. തിരുനീലക¨നു േനരേ/ എെa2ിലും ഭ•ണം
െകാടുJാെത അയാൾ ജലപാനം േപാലും കഴിJുക പതിവിലല. ൈവകുേ:രവും
അവനു വയറു നിറയ/Jവ4ം തീhറ•ു വക കരുതാെത അയാൾ
അ/ാഴമു4ാറിലല. േഗാവി˜“ാർ പതിവായി അവെന പുഴയിൽ െകാ8ുേപായി
കുളി\ിAു േ•Y/ിൽെകാ8ുെച:ു െതാഴീAു തീർ‰വും 7സാദവും
Yിമധുരവും മhറും േമടിAുെകാടുJു:തു ക8ാൽ ഇവൻ അയാളുെട മകൻ
തെ:യായിരിJുേമാ എ:ു േതാ:ിേ\ാകും. അയാൾ അവെന സാധാരണ
വിളിAുവ:തും 'മJേള!' എ:ുതെ:യാണ്. പിെ: അയാൾ തിരുനീലക¨ന് 'ശ2ു'
എ: ഓമനേ\രുകൂടി ഇ.ിരു:ു. ചില േ\ാൾ അയാൾ അതും
വിളിJാറു8ായിരു:ു. അലലാെത തിരുനീലക¨െന:ുd ശÂം അയാൾ ഒരിJലും
അവെന വിളിJാനും പറയാനും ഉപേയാഗിAിരു:ിലല. തിരുനീലക¨ൻ
േഗാവി˜“ാെര വിചാരിAിരു:തും, തെq പിതാവിെനേ\ാെലതെ:യാണ്. അയാൾ
ദൂെരനി:ുെകാ8ു മJേള, അെലല2ിൽ ശ2ൂ, എ:ു വിളിAാൽ ഏhറവും
ആദരേവാടും ഭയഭzി േrഹബഹുമാന;േളാടുംകൂടി ഉറെJ വിളിേക.ുെകാ8്
അവൻ ഓടിെചലലു:തു ക8ാൽ ഏവരും വിŸയിAുേപാകും. േഗാവി˜“ാർ
തിരുനീലക¨െന ഇ7കാരം വശംവദനാJിതീർ/ത് ചില
മ•7േയാഗ;ൾെകാ8ാെണ:ു ചിലർ വിശവസിJുകയും പറയുകയും
െചcിരു:ു. വാRവ/ിൽ അയാൾ േrഹവാൽസലയ;ളും
പരിചരണാദികളുംെകാ8ാണ് അവെന സവാധീനെ\ടു/ിയത്. അയാൾJ് അത്
അനായാേസന സാധിAത് അവെq സവഭാവഗുണംെകാ8ുമാണ്. േഗാവി˜“ാർ
ഒരിJലും തിരുനീലക¨െന അടിJയും മhറും െചcു േവദനെ\ടു/ിയി.ിലല.
സകലകാരയവും നലലവാJു പറuുതെ:യാണ് അയാൾ സാധി\ിAി.ുdത്.
അടിJു:തിനും മhറും തിരുനീലക¨ൻ ഒരിJലും കാരണമു8ാJീ.ിലല.
അതിെനാ:ും കാരണമു8ാവാനും മാർഗമിലലായിരു:ു. സാധാരണ
ആനJാരൻമാെരേപാെല േഗാവി˜“ാർ തിരുനീലക¨െനെകാ8ു കd/ടി
പിടി\ിJുകയും മhറും പതിവിലല. എഴു:dി\ുകൾJു മാYമലലാെത അയാൾ
അവെന ഉപേയാഗെ\ടു/ാറിലല. അതിേല•്, വിേശഷിAും ൈവJ/ു
േ•Y/ിൽ േവ8ിവരു: ബുUിമു.ും ക‘\ാടുെമലലാം സഹിJാൻ,
തിരുനീലക¨ൻ സദാ സ:Uനുമായിരു:ു. േഗാവി˜“ാർ പറuാൽപിെ:

പറയാനുമിലല.
സാധാരണയാനകെളേ\ാെല തിരുനീലക¨െന തള•ുക പതിവിലല. പകൽ
സമയെമലലാം അവൻ ൈവJ/ു മതിൽJക/ുതെ:യാണ് നിൽJുക പതിവ്.
രാYികാല;ളിൽ േഗാവി˜“ാരുെട ഭാരയാ വീടിനു സമീപം എവിെടെയ2ിലും
അയാൾ തീhറി ത‹ാറാJി െവAു െകാടുJു: ^ല/ു നിൽJുകയും തീhറി
തി:ു തീർ:ാൽ കിട:ുറ;ുകയും െചcുെകാdും. വളെര വാഴയും
െത;ിൻൈതയുമുd പുരയിട;ളിലായാലും തിരുനീലക¨ൻ അവയിെലാ:ും
ന‘െ\ടു/ുക പതിവിലല. ഉ„വകാല/്, വിേശഷിAും അ‘മിദിവസം, £ീകളും
പുരുഷൻമാരും കു.ികളും വയUൻമാരും മhറുമായി ൈവJ/ു മതിൽJക/ു
ജന;ൾ സദാ തി;ി വി;ി നിറuിരിJുമെലലാ. ആ കൂ./ിൽ
തിരുനീലക¨നുമു8ായിരിJും. അവെന തളAിരിJുകയിെലല:ലല, ആനJാരനും
അവിെടെയ;ുമു8ായിരിJാറിലല. എ:ാൽ അവൻ േഗാവി˜“ാർ
േശഖരിAുെകാടുJു: സാമാന;ൾ തി:ുെകാ8് ഒരരികിെല;ാനും
നിൽJുകയലലാെത യാെതാരു/െരയും യാെതാരു 7കാര/ിലും ഉപ›വിJുക
പതിവിലല. അവെq ഈ സാധുസവഭാവം ക8ി.് ചില രസികൻമാർ ഫലിതമായി
തിരുനീലക¨നാനേകസരിയാെണ2ിലും ൈവJ/ു മതിൽJക/ു െച:ാൽ
പ.ിയാകും.' എ:ു പറയാറു8്.
ൈവJ/ു േ•Y/ിൽ മിJ ദിവസവും സദയയു8ായിരിJു:ത്
സാധാരണമാണെലലാ. സദയയുd ദിവസ;ളിെലലലാം ഒരു െച?ു (മൂ:ു പറ
അരിയുെട) േചാറ് തിരുനീലക¨നും െകാടുJണെമ:് ഏർ\ാടു8ായിരു:ു. അത്
അ?ലവാസി€ദയ കഴിയുേ?ാഴാണ് പതിവ്. അ?ലവാസികൾ ഊണുകഴിu്
ഊ.ുപുരയിൽനി:് ഇറ;ി/ുട;ുേ?ാൾ ആരും പറയെതതെ: തിരുനീലക¨ൻ
അടുJളവാതിൽJൽ ഹാജരാകും. അേ\ാൾ േദഹ¡Jാർ പതിവുd േചാറും
പായസവും പാY;ളിലാJി പുറെ/ടു/ിടും. േഗാവി˜“ാർ വ:് ഉരു.ിയിരു.ി
വായിൽ വAുെകാടുJുകയും തിരുനിലകണഠൻ മുറ•ുവാ;ി ഭ•ിJുകയും
െച‹ും. ചിലേ\ാൾ േഗാവി˜“ാർ വരാെതയിരു:ാൽ േദഹ¡Jാരിൽ
7ധാനനായ "െവ2ി.െനÆാൻ" എ:യാളായിരു:ു േചാറുരു.ിെകാടുJുക പതിവ്.
ആ എÆാaിരിയും തിരുനീലക¨നും തZിലും വലിയ േrഹമായിരു:ു.
ചുരുJ/ിലുd ചില സദയകളു8ായാൽ ചിലേ\ാൾ അ?ലവാസി€ദയ
ഉ8ായിെലല:ുംവരും. എ2ിലും തിരുനീലക¨നു പതിവുdതു
െകാടുJാെതയിരിJാറിലല. അ?ലവാസി€ദയ ഇലലാ/ ദിവസ;ളിൽ
അടുJളവാതിൽJൽ ഹാജരാേക8ു: സമയം നിpയമിലലാെത തിരുനീലക¨ൻ

ചിലേ\ാൾ സവൽപം താമസിAുേപായിെയ:ുവരും. എ:ാൽ െവ2ി.െനÆാൻ
േചാെറടു/ു പുറ/ി.ുെകാ8ു ശ2ൂ! എ:് ഉറെJ വിളിJും. വിളിേക.ാലുടെന
അവനവിെട എ/ുകയും േചാറു വാ;ി ഭ•ിJുകയും െച‹ും. ഭ•ണം
കഴിuാലുടെന യഥാപൂർVം അവൻ അവെq ^ാന/ു േപായി നിൽJുകയും
െച‹ും. ആനെJാ.ിലിെq വടJുവശ/ു കിഴേJാ.ു മാറി ആ അരികിലാണ്
അവൻ പകൽസമയം നിൽJുക പതിവ്. ചില ദിവസം വലല കാരണ/ാലും അവനു
പതിവുd േചാറുമുഴുവനും കി.ാെതവ:ാൽ അടുJളവാതിൽJൽനി:് അവൻ
േപാവുകയിലല. കുറAുേനരംകൂടി അവിെട നി:ി.ും േചാറു മുഴുവനും
െകാടു/ിെലല2ിൽ തഹശീൽദാർ ഇരിJു: ^ല/ു െച:് ഉറെJ ഒ:ു
ഗർജിJും. തിരുനീലക¨ൻ ആവലാതിJു െചലലുേ?ാൾ/െ:
തഹശീൽദാരൻമാർJു കാരയം മന€ിലാകും. അേനവഷിJുേ?ാൾ േചാറു മുഴുവനും
െകാടു/ിലലായിരിJും. തഹശീൽദാരുെട മു?ിൽനി:് അവൻ േപാകണെമ2ിൽ
അവനു െകാടു\ാനുd േചാറ്, അെലല2ിൽ അതിനു ശരിയാക/Jവ4മുd പഴം,
ശർJര, നാളിേകരം മുതലായ സാമാന;ൾ ഏെത2ിലും െകാടു/ുകഴിuാൽ
വാ;ി ഭ•ിJുകയും സവ^ാന/ു േപായി നിൽJുകയും െചcുെകാdും.
ഇതിെനാ:ിനും തിരുനീലക¨ന് ആനJാരൻമാരുെട സഹായം
ആവശയമിലലായിരു:ു.
എഴു:dിJാറാകുേ?ാൾ ആനJാരൻമാരാരുമവിെടയിെലല2ിലും തിരുനീലക¨ൻ
സവയേമവ െകാടിമരAുവ.ിൽ ഹാജരാകും. തലയിൽെJ.ു െക.ിJു:തിന്
ആർെJ2ിലും പുറ/ുകയറാം. അവൻ യാെതാരുപ›വവും െച‹ുകയിലല. എ:ാൽ
മുൻവശ/ുകൂടി േകറുകയും ഇറ;ുകയും േഗാവി˜“ാരും എഴു:dിJു:
ആളും മാYേമ പാടുdൂ എ:് അവന് നിർബkമു8്. മhറാരായാലും അവൻ
പിൻകാൽ െപാJിെJാടുJും. അതിേല േകറുകയും ഇറ;ുകയും െചcു
െകാdണം എ:ാണ് അവെq ച.ം. എഴു:dി\ിന് ആനJാരിെലല2ിലും
കഴിAുകൂ.ു:തിന് ഒരു 7യാസവുമിലല. ഇ:ി: ^ല;ളിൽ നടJണം, ഇ:
^ല/ു േവഗ/ിൽ നടJണം, ഇ: ^ല/ു സാവധാന/ിൽ നടJണം,
നിൽJു:ത് ഇYേനരം േവണം, ഇYാമതിYാമതു„വ;ളിൽ ശീേവലിJും
വിളJിനും ഇYയിYേനരം താമസിJണെമ:ും മhറുമുd കാരയ;ൾ
തിരുനീലക¨നു നലല നിpയമു8ായിരു:ു. ആനJാരു8ായിരു:ാൽ അവർ
പhറുേകളി, വളെര വിRരിAുd നാഗസവര7ദ•ിണം. െച87ദ•ിണം
എ:ിവയാകു േ?ാൾ തിരുനീലക¨െq കാലുകളിൻേമൽ ചാരിയിരു:ുറ;ുക
പതിവാണ്. എ:ാൽ നിൽJു: നിലയിൽ നി:ു നട:ു തുട;ാറാകു േ?ാൾ
അവൻ പതുെJ തു?ിൈJെകാ8ും മhറും അവെര ഉണർ/ുകയലലാെത

ഉപ›വിJുക പതിവിലല. സkയേവലJാല/ും ഉ„വകാല/ും വിളJിെq
ഉരു.ുെച8 7ദ•ിണം വടെJ നടയിലാകുേ?ാൾ തിരുനീലക¨ൻ അതിഗംഭീര
ശÂേ/ാടുകൂടി ഗർŽിJുക പതിവാണ്. അേ\ാൾ വലിയ കലവറയിൽ നി:ു
മൂ:ാലു പഴJുല െകാ8ുെച:് അവന് െകാടുേ/•ണം. പിെ: എYേനരം
േവണെമ2ിലും നിൽJു:തിന് അവനു യാെതാരു വിേരാധവുമിലല. അതു
െകാടു/ിെലല2ിൽ അവൻ •ണ/ിൽ നട:ു 7ദ•ിണം തികAി.ു
െകാടിമരAുവ.ിൽ െച:ു മടJും. ഉടെന ഇറJിെയഴു:dിAുെകാdണം.
അ;െനയാണ് അവെq ഏർ\ാട്. അവെq ഹിത/ിനു വിപരീതമായി
േഗാവി˜“ാെരാ:ും പറയാറിലല. പറuാൽ േകൾJുേമാ എ:് അയാൾ
പരീ•ിAി.ിലല. േഗാവി˜“ാരു പറuാൽ തിരുനീലക¨ൻ എaും െച‹ുെമ:ാണ്
പരസZതം. ആ മാനം െപാ…േ\ാെയ2ിേലാ എ:ു വിചാരിAുകൂടിയായിരിJാം
അതു പരീ•ിAുേനാJാെതയിരു:ി.ുdത്. തിരുനീലക¨െq ഈ സവഭാവം
എലലാവർJും അറിയാവു:തുെകാ8് അവെq ഗർജനം േക.ാലുടെന
പഴJുലെകാ8ുെച:ു െകാടുJാെതയിരിJാറിലല. ചില തഹശീൽദാsാരുെട
സവഭാവവയതയാസം നിമി/ം ഒേ:ാ രേ8ാ 7ാവശയേമ തിരുനീലക¨െq ഗർജനം
േക.ി.ും പഴJുലെകാടുJാെതയിരു:ി.ുdൂ. അെ:ാെJ അവൻ േമൽ7കാരം
വിളJ് •ണ/ിൽ കഴിAുകൂ.ുകയും െചcു.
തിരുനീലക¨െq ഓർമശzിയും വിŸയിJ/Jതുതെ:യായിരു:ു. ഒരിJൽ
അവെന ഏhറുമാനൂരാറാ.ിന് എഴു:dിJാൻ െകാ8ുേപായിരു:ു. എഴു:dിAു
വടെJ നടയിലായേ\ാൾ ചുhറ?ല/ിൽനി:ും പുറേ/J് അടിയിൽകൂടിയുd
ഓകിെq മീെതയിരു: തളJലലിൻേമൽ അവൻ ചവി.ുകയും കലല് കീ¤േപാ.ു
താണുേപാകുകയും െചcു. തിരുനീലക¨ൻ അവെq സാമർ‰യംെകാ8ു കാൽ ആ
കുഴിയിലകെ\ടാെത •ണ/ിൽ അവിടം കട:ുകളuു. പിെ:യും ആ
ആ8ുേതാറും അവെന ഏhറുമാനൂരാറാ.ിെനഴു:dിJാൻ െകാ8ു
േപാകാറു8ായിരു:ു. എ:ാൽ അവൻ വടെJ നടയിൽ ആ ഓകിെq
െചാVിനാകുേ?ാൾ ആ തളJലലിൻേമൽ ചവി.ാെത കാൽ അക/ിവ•ുക
പതിവായിരു:ു. വളെരJാലം കഴിuി.ും ഒരിJലവന് അബUം പhറാൻ ഭവിA ആ
സംഗതി അവൻ മറ:ിലല.
തിരുനീലക¨നു നZുെട ഇേ\ാഴെ/ ഗംഗാധരെനയും മhറും േപാെല
കൂ.ാനെയJു/ുകെയ:ുd ദുഃസവഭാവമു8ായിരു:ിലല. എ:ു മാYമലല, അവനു
സവജാതിേrഹവും ധാരാളമു8ായിരു:ു. ചില ക.ിയാനകൾ
തി:ാെനാ:ുമിലലാെത വിശ:ു നിൽJു:തു ക8ാൽ അവൻ അവെq
തീhറമന€ാമാന;ളിൽ നി:ു കുേറെ“െയടു/് അവയുെട മു?ിേലJ്

മാhറിയി.ുെകാടുJുക പതിവാണ്. എ:ാൽ കൂ.ാനെയ കു/ു: ആനകേളാട്
അവന് വളെര വിേരാധവുമാണ്. േവലായുധൻ കഴിuതിെq േശഷം
ഒര‘മിെയഴു:d/ിനു ച;നാേ“രി ലÜീപുര/ുെകാ.ാരംവക ഒരാനെയ
ൈവJ/ു വരു/ിയിരു:ു. ആ ആനയും വളെര നലലതായിരു:ു. പേ•,
കൂ.ാനെയ കു/ുകെയ:ുd ദുഃസവഭാവംെകാ8് അവെന എഴു:d/ിനു
െകാ8ുേപാകാൻ എലലാവർJും വളെര ഭയമായിരു:ു. ൈവJ/് അെJാലലം
േവെറ നലലയാനെയ കി.ാ—െകാ8ുമാYം അവെന വരു/ിയതാണ്. അ‘മിദിവസം
ൈവJ/\െനയും ഉദയനാപുര/\െനയും എഴു:dിJു:തിന് ര8ു
നലലയാനകളിലലാെത നിവൃ/ിയിലലേലലാ. ലÜീപുര/ുെകാ.ാര/ിെല ആനെയ
വരു/ിയ കാലം അ‘മിJു െകാ.ാരം വക ആന\ുറ/് ൈവJ/\െനയും
തിരുനീലക¨െq പുറ/് ഉദയനാപുര/\െനയുമാണ് എഴു:dിAിരു:ത്.
ഉദയനാപുര/\െq എഴു:d/ു വടെJ േഗാപുര/ിനക/ു കട:ു
കിഴേJാ.ു തിരിuേ\ാൾ ൈവJ/\െന വഹിAുെകാ8് െകാ.ാരം വക ആന
കിഴെJ ആനെJാ.ിലിൽ പടിuാ.ു തിരിuു നിൽJു:ു8ായിരു:ു.
തിരുനീലക¨ൻ തലയുയർ/ി\ിടിAു െചവിയുമാ.ി മ˜ംമ˜ം ആടിJുഴu്
അ;െന വരു:തു ക8ി.ു െകാ.ാരംവക ആന•് ഒ.ും രസിAിലല. നZുെട
കഥാനായകെന േനരി.ു ക8േ\ാേഴJും മേhറയാന െചവി വ.ം പിടിJുകയും
വാലുയർ/ി\ിടിJുകയും െചcുെകാ8ു മുൻേപാ.ു നട:ുതുട;ി.
ആനJാരനമാർ േതാ.ിയി.് പിടിJുകയും കുaംെകാ8ു കു/ുകയും മhറും
െചcി.ും അവൻ നി:ിലല. ആ ആന, ആനെJാ.ിലിനു പുറ/ായേ\ാേഴJും
ൈവJ/ു മതിൽJക/ു8ായ ഭൂക?ം ഇ:7കാരെമ:ു പറയാൻ 7യാസം.
വാദയJാർ, തീെവ.ിJാർ, മുതലായവർേപാലും 7ാണഭീതിേയാടുകൂടി നാലു
പുറേ/Jും ഓടി. ഇെതാെJയായി.ും നZുെട തിരുനീലക¨നും
േഗാവി˜“ാർJും ഒരിളJവുമു8ായിലല. െകാ.ാരം വക ആന അടു/ു
തുട;ിയേ\ാൾ തിരുനീലക¨ൻ േഗാവി˜“ാരുെട ക‹ിലിരു: വളർവടി
തു?ിൈJ‹ിൽ േമടിAു പിടിAു. െകാ.ാരം വക ആന തിരുനീലക¨െന
കു/ാനായി പാuുെച: സമയം തിരുനീലക¨ൻ ^ാനം േനാJി ആ
വടിെകാ8് ഒരടി െകാടു/ു. അടി െകാ8 ഉടെന െകാ.ാരംവക ആന ഉറെJ
നിലവിളിAുെകാ8് ഓടിെA:ു ബലിJൽ\ുരയിൽJയറി േപടിAു വിറAുെകാ8ു
നി:ു. ആനJാരsാർ പഠിA വിദയകെളലലാം േനാJീ.ും ആ ആനെയ അേ\ാൾ
അവിെടനി:് ഇറJിെJാ8ു േപാകാൻ കഴിuിലല. ൈവJ/\െനയും
ഉദയനാപുര/\െനയും കൂടി ഒരുമിA് ആനെJാ.ിലിൽ എഴു:dിAുനിറു/ീ.ു
േവണമേലലാ കാണിJയിടുക മുതലായവ നട/ാൻ. അതിനാൽ
െവെറാരാനെയെJാ8ു വ:ു െകാ.ാരംവക ആനയുെട പുറ/ു നി:ു

ൈവJ/\െന ആ ആനയുെട പുറേ/Jു മാhറി എഴു:dിAു, കിഴെJ
ആനെJാ.ിലിൽ ഉദയനാപുര/\േനാടുകൂടി നിറു/ി, കാണിJയിടുക
കഴിJുകയും അവിെട നിെ:ഴു:dിAു പടിuാെറ നടയിലാവുകയും
െചcതിെqേശഷം െകാ.ാരംവക ആനെയ ബലിJൽ\ുരയിൽനി:ിറJി,
തലയിൽെJ.് അഴിെAടു/ുെകാ8ുേപായി/ളAു. അതിൽ\ിെ: െകാ.ാരംവക
ആന കൂ.ാനെയJു/ുക ഒരിJലുമു8ായി.ിലല. തിരുനീലക¨െന
തിരുവിതാംകൂറിനു പുറ/് ഒരു ^ല/ും അയ•ുക പതിവിലല.
തൃ\ൂണി/ുറയുൽസവം, തൃ“ിവേപരൂർപൂരം, ആറാ.ുപുഴപൂരം മുതലായ
അടിയaിര;ൾJ് എഴി:ളളdി\ിനായി തിരുനീലക¨െന
െകാ8ുേപാകു:തിനു പലരും വരികയും വളെര നിർബkിJുകയും കൂലി
എaുെവണെമ2ിലും െകാടുJാെമ:ു പറയുകയും മhറും പല
7ാവശയമു8ായി.ു8്. എ2ിലും അവെന എ;ും അയ•ാറിലല. തിരുനീലക¨െq
അനയാദയശ;ളായ േയാഗയതാംശ;ൾ േക.ുേക.് അവെന ഒ:ു കാണണെമ:ുd
ആOഹം െകാAി /?ുരാJൻമാർJു കലശലായി/ീരുകയാൽ നZുെട ആയിലയം
തിരുനാൾ തിരുമന€ിേലJാല/് അവിടുെ/േ\ർJ് അ:െ/ െകാAി
വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു തൃ\ൂണി/ുറ േ•Y/ിൽ ഒരു കളഭവും
വിളJും നിpയിAിരിJു:ുെവ:ും അതിെq എഴു:dി\ിന് തിരുനീലക¨െന
അയ•ു:തിന് അനുവാദമു8ായിരിJണെമ:ും േനരി.ു ഒരു
സവകാരയJ/യ•ുകയും അതിൻ7കാരം ക†ിAനു വദിAു ക†ന7കാരം
എഴുതിവരികയും െച‹ുകയാൽ ഒരിJൽ അവെന തൃ\ൂണി/ുറ
അയ•ുകയു8ായി.ു8്. ആ എഴു:dി\ുകഴിuു തിരിെയ ൈവJ/ു
െകാ8ുവ:േ\ാേഴJും തിരുനീലക¨ൻ വളെര •ീണിJുകയും പഴം
െകാടു/ാൽേപാലും തി:ാെതയും െവdം കുടിJാെതയുമാവുകയും എണീhറു
നടJാൻേപാലും ശzനലലാെത കിട\ാവുകയും അവെq േദഹ/ിെലലലാം
കഴ¢ിJുരു മുഴു\ിൽ ഒരുമാതിരി േപാളയു8ാവകയും െചcു. പിെ:
േവലൻ7വൃ/ി, വറതിരുZുക, മുതലായ മ•വാദ;ളും അേനകം ചികിൽസകളും
മhറും െചcതിെq േശഷമാണ് അവനു സുഖമായത്. ഈ ആപ/ു8ായതു
കരി24ൻമാരായ ആരുെടേയാ നാവിൻേദാഷം നിമി/മാെണ:ുളളതു
വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ. ഇതു കഴിuതിൽ\ിെ: അവെന ഈ
രാജയ/ിനു പുറ/് ഒരു ^ല/ുമയAി.ിലല.
ഒരാ8ിൽ കുംഭമാസ/ില‘മിJു കിഴേJാെ.ഴു:dിAുേപായ സമയം മേUയ
മാർഗം ഒരു ^ല/ുെവAു തലയിൽെJ.ിെല ഒരു സവർണകുമിള ചില കു/ുകൾ
വി.ുേപാവുകയാൽ തൂ;ിJിടJു: തായിJ8ു േഗാവി˜“ാർ അതു

പറിെAടുJാനായി ഭാവിAു. സർJാർവക ഉരു\ടി വെലലട/ും
െപാഴിuുേപായാൽ വഴJായി തീരുമേലലാ എ:ും അതിനിടയാകാെത അതു
പറിെAടു/ു േദവസവJാെര ഏൽപിേAJാെമ:ും മാYേമ േഗാവി˜“ാരു
വിചാരിAുdൂ. താൻ തലയിൽെJ.ിൽ െതാടുേ?ാൾ എഴുെ:JdിJെ\.ിരു:
ബിംബവും എഴു:dിAിരിJു: ആളുകളും ശുUംമാറുെമ:ുd വിചാരം
അയാൾJു8ായിലല. എ:ാൽ തിരുനീലക¨നു താൻ വഹിJു: ബിംബവും മhറും
ശുUം മാhറരുെത:ുd വിചാരം നലലേപാെലയുdതിനാൽ അവനതു സZതിAിലല.
കുമിളപറിെAടുJാനായി േഗാവി˜“ാർ ൈക െപാJിയേ\ാൾ തിരുനീലക¨ൻ
അവെq കടെJാ?ുെകാ8ു പതുെJ ഒരു ത.ുെകാടു/ു. തിരുനീലക¨െq ത.ു
വളെര പതുെJയും ദയേയാടുകൂടിയതുമായിരു:ുെവ2ിലും േഗാവി˜“ാർJ്
അതു കണJിനു പhറി. "അേ‹ാ! മJേള! ചതിേAാടാ!" എ:ുd നിലവിളിേയാടുകൂടി
അയാൾ തൽ•ണം നില/ു പതിAു. അേ\ാേഴJും തിരുനീലക¨ൻ വളെര
വലലാെതയി. അവൻ പpാ/ാപേ/ാടുകൂടി ക4ുനീെരാഴുJുകയും ചില
ദീനസവര;ൾ പുറെ\ടുവിJുകയും െചcുെകാ8് അവിെടതെ: നി:ു. അവെന
അവിെടനി:ു മാhറി കിഴേJാെ.ഴി:dിAു െകാ8ുേപാകു:തിന് മhറുd
ആനJാെരലലാം പഠിA വിദയകെളലലാെമടു/ി.ും സാധിAിലല. ര8ുമൂ:ു നാഴിക
കഴിuേ\ാൾ േഗാവി˜“ാർJു േബാധം വീഴുകയാൽ അയാൾ പതുെJ
എണീhറിരു:ു. അേ\ാൾ തെq 7ിയെ\. വളർ/ുപുYനായ ശ2ു വിഷ4നായി
നിൽJു:തു ക8് അയാൾ "ഇലല മJേള സാരമിലല; എനിെJാ:ും പhറിയിലല. എെq
മJൾ െപാേ•ാ ൈവJ/\െq എഴു:d/ിനു താമസം വരു/രുത്" എ:ു
പറuു. ഇYയും േക.തിെq േശഷം തിരുനീലക¨ൻ കിഴേJാ.ു നട:ു തുട;ി.
ക4ുനീരുെമാലി\ിAുെകാ8് അവൻ േപായ േപാJുക8ാൽ മനേ€ാടു കൂടി
േപാകു:തെലല:ും െഗാവി˜“ാെര വി.ുേപാകു:തിന് അവെനാ.ും മന€ിെലല:ും
ൈവJ/\െq അടിയaിര/ിനു വീ¥ വരരുതേലലാ എ:ുമാYം വിചാരിAു
േപാകു:താെണ:ും ആർJും മന€ിലാകുമായിരു:ു. കിഴേJാെ.ഴു:dിAു
േപായതിെqേശഷം േഗാവി˜“ാെര ചിലെരലലാംകൂടി എടു/് അയാളുെട
ഭാരയാOഹ/ിൽ െകാ8ുേപായി കിട/ി (േഗാവി˜“ാർ പതിവായി
താമസിAിരു:ത് അവിെടയാണ്). എഴു:dി\ു കഴിuു തലയിൽെJ.്
അഴിെAടു/ മാYയിൽ തിരുനീലക¨നും ആ വീടിെq മുhറെ//ി. പിെ:
േഗാവി˜“ാർJു സുഖമാകു:തുവെര അവൻ മിJസമയവും അവിെടതെ:യാണ്
താമസിAിരു:ത്. മതിൽJക/ു േപായി.് േവ8ു: കാരയ;ൾJു മാYേമ അവൻ
അവിടം വി.ുേപാകാറി8ായിരു:ുdു. േഗാവി˜“ാർJു സുഖമാകു:തിനു
ര8ുമൂ:ു മാസം േവ8ിവ:ു. അYയും കാലം തിരുനീലക¨ൻ സാമാനയം േപാെല
തീhറി തി:ുകേപാലും െചcിരു:ിലല. ഇ7കാരെമാരബUം തിരുനീലക¨നു മു?ും

അതിൽപിെ:യും പhറീ.ുമിലല.
1061-ആമാ8് കർJടകസംwാaിJു പതിവുd ശീേവലി കഴിuതിെqേശഷം
തിരുനീലക¨െന ൈവJ/ിെq െതേJJരയായ േതാ.കേ/ാളം
െകാ8ുേപാേക8തായിവ:ു. എേaാ അസകൗരയം നിമി/ം േഗാവി“ാർJു
കൂെടേ\ാകു:തിനു തരെ\.ിലല. അയാളുെട അസിxhറqായ ഒരു ശ2ു“ാരാണ്
തിരുനീലക¨െന െകാ8ുേപായത്. വലിയാന\ുഴയാhറിൽ അ:ു കഠിനമായ
ഒഴുJു8ായിരു:ു. േഗാവി˜“ാരായിരു:ുെവ2ിൽ തിരുനീലക¨െന ആ സമയം
ആhറിൽ ഇറJുകയിലലായിരു:ു. ശ2ു“ാർ അവെന ആhറിൽ നീaിA് അJര കയhറി.
അ:ുതെ: അയാൾ അവെന വടേJJര•ും നീaിAുകയhറി.
ഇേ;ാ.ായേ\ാേഴJും തിരുനീലക¨ൻ വളെര വിഷമിAു. ഒ:ുര8ു 7ാവശയം
ഒഴുകിേ\ാകാൻ തുട;ി. എ2ിലും അവൻ ഒരുവിധം കര•ുകയറിെയേ:
പറയാനുdൂ. അേ\ാേഴJും നZുെട കഥാനായകൻ വളെര അവശനായി.
തിരുനീലക¨ൻ വടേJJര കയറിയേ\ാേഴJും േഗാവി˜“ാരും അവിെടെയ/ി.
അയാെളക8േ\ാൾ തിരുനീലക¨ൻ തനിJു വളെര അവശതപhറിയിരിJു:ു
എ:ു ചില ദീനസവര;ൾെകാ8ു ഭാവേഭദം െകാ8ും േഗാവി˜“ാർ മന€ിലാJി.
കുറAു നട:േ\ാേഴJും നടJാൻ പാടിലലാെത തിരുനീലക¨ൻ നി:ു തുട;ി.
അതു ക8ു േഗാവി˜“ാർ, "എെq മJൾJു നടJാൻ വ‹ാതാേയാ? എെq
മകെനaുപിണuു?" എ:ു േചാദിAുെകാ8് കരuുതുട;ി. അതുക8ു
തിരുനീലക¨നും ക4ുനീരു െപാഴിAുതുട;ി. "നടJാൻ വെ‹2ിൽ എെq മJൾ
ഇ:ിനി നടേJ8" എ:ു പറu് േഗാവി˜“ാർ അവെന അവിെട അടു/ുd ഒരു
പുരയിട/ിേല•ു കയhറി. ആ പുരയിടം വഴിേയJാൾ സവ†മുയർ:തിനാൽ
അേ;ാ.ു കയറു:തിനുതെ: തിരുനീലക¨ൻ വളെര 7യാസെ\.ു. അവിെട
നി:ിരു: ഒരു െത;ിേsൽ\ിടിAാണ് അവൻ കയറിയത്. േഗാവി˜“ാർ അവനു
കുേറ െതേ;ാലയും ൈകതയും െകാ8ു െകാടു/ു. അവൻ ഒ:ും തി:ിലല. പിെ:
അയാൾ ഒരു കുല പഴം േമടിAു െകാടു/ു. അതും തി:ു:തിനു നZുെട
കഥാനായകൻ ശzനായിലല. ഓേരാ പഴമായി.ു വായിൽ വAുെകാടു/ി.ും
ഇറJു:തിനു വ‹ായിരു:ു. തിരുനീലക¨ൻ പഴം േപാലും
തി:ാെതയിരിJുകയും വായിൽ െവAുെകാടു/പഴെമലലാം താെഴ വീഴുകയും
െച‹ു:തുക8് േഗാവി˜“ാർ മാറ/ടിA് ഉറെJJരuു തുട;ി. അതു ക8്
തിരുനീലക¨നും ക4ുനീെരാലി\ിJുകയും ദീനസവര/ിൽ കരയുകയും
തു?ിൈJ നീ.ി േഗാവി˜“ാെര കൂെടകൂെട െതാടുകയും മണ\ിJുകയും
െചcുെകാ8ിരു:ു. രാYിയായേ\ാൾ അവൻ കിട:ു. േഗാവി˜“ാർ
ജലപാനംേപാലും കഴിJാെത രാYി മുഴുവൻ ഉറJമിളA് അവെന

െതാ.ുതേലാടിെJാ8് അടുJൽതെ:യിരു:ു. േനരം െവളു/േ\ാേഴJും
നZുെട കഥാനായകൻ കഥാവേശഷനായി/ീരുകയും െചcു.
തിരുനീലക¨െq കാലാനaരം തൽ^ാന/ു നിയമിJെ\.
മu7/ിരുനീലക¨െq ആനJാരനായി.ും കുറAുകാലം ജീവിതെ/
നയിAതിെq േശഷം േഗാവി˜“ാരും പരേലാകെ/ 7ാപിAു. ആക\ാെട
വിചാരിAാൽ ൈവJ/ു തിരുനീലക¨െനേ\ാെല ഒരാനയും മൂലയിൽ
േഗാവി˜“ാെരേ\ാെല ഒരാനJാരനും അതിനു മു?ും അതിൽ\ിെ:യും
ഉ8ായി.ുമിലല. ഇനി ഉ8ാവുകയുമിെലല:ു തീർAയായി പറയാം.

ഐതിഹയമാല/കിളിരൂർകു:ിേsൽ ഭഗവതി
തിരുവതാംകൂർ സം^ാന/് േകാ.യം താലൂJിൽ കിളിരൂർ േദശം പ8ു
െതJുംകൂർ രാജയ/ുൾെ\.തായിരു:ു. അതിനാൽ ഈ ഭഗവതി േ•Yം
കിളിരൂർ േദശJാർ െതJുംകൂർ രാജാവിെq അനുവാദേ/ാടും സഹായേ/ാടും
കൂടിയാണ് പണികഴി\ിAത്. എ:ാൽ അവരുെട വിചാരം ഇവിെട ഭഗവതിെയ
7തി®ിJണെമ:ലലായിരു:ു. ശാRാവിെന 7തി®ിJണെമ:ുവിചാരിAാണ് ആ
േദശJാർ ഈ േ•Yം പണികഴി\ിAത്. അ?ല/ിെq പണിെയലലാം കുേറ
തീർ\ിJുകയും ശാRാവിെq ഒരു വിOഹമു8ാJിJുകയും 7തി®•ായി
മുഹൂർ/ം േനാJിAു നിpയിJുകയും അടു/ുd തിരുവാർ\ു േ•Y/ിെല
ത•ിയായ മhറ\dി ന?ൂരി\ാ.ിെല അടുJൽനി:ു 7തി®Jും കലശം
മുതലായതിനും േവ8ു: ഉപകരണ;ൾJും മhറും പടി/രAാർ/ു വാ;ുകയും
സാമാന;ൾ േശഖരിAു തുട;ുകയും 7തി®ാദികൾ മുറ•ു നട/ിJു:തിനായി
കരയിൽ 7ധാനിമാരായ പdിയിൽ േമേനാൻ, െവ.ികുള;ര ക…മൾ
മുതലായവരുെട അേപ• 7കാരം െതJുംകൂർ രാജാവ് മുൻകൂ.ി ^ലെ//ി
േവ8ു: ച.ംെക.ുകെളലലാം െചcുെകാ8ു താമസം തുട;ുകയും െചcു.
ഈ സംഗതികൾ നട:ു െകാ8ിരിJു: കാല/ു കിളിരൂർ േദശ/ു 'ക4ാ.്'
എ: വീ.ിൽ 'േകാത' എ:ു േപരായ് ഒരു £ീ ഉ8ായിരു:ു. വേയാവൃUയും
ഈശവരഭzയും സŠഗുണവതിയുമായിരു: അവെര എലലാവരും േകാതയZ
എ:ാണു വിളിAിരു:ത്. അവർJ് ഏഴര നാഴികെവളു\ിനു കുളിയും ചില
ജപ;ളും മhറും പതിവു8ായിരു:ു. ഒരു േയാഗീശവരൻ അവർJു ദിവയമ•ം
ഉപേദശിAിരു:തിനാൽ ആ മ•ം ജപിചു ജപിAു അവർ ഒരു
ദിവയയായി/ീർ:ുവേY. അവർ െവളു\ാൻ കാല/ു കുളിJാൻേപാകു: സമയം
'കാർതയായനി' എ:ു േപരായി അവർJു8ായിരു: മകെളJൂെട െകാ8ുേപാവുക
പതിവായിരു:ു.
ഒരു ദിവസം െവളു\ാൻ കാല/ു കുളിJാൻേപാകാറായേ\ാൾ േകാതയZ പതിവു
േപാെല മകെള വിളിAു. 'അZ മുൻേപ െപാെ•ാdൂ, ഞാൻപി:ാെലവ:ു െകാdാം'
എ:ു പറയുകയാൽ വൃU േപായി. പുഴയിലിറ;ി കുളി ആരംഭിAു. അേ\ാൾ
മറുകരയിൽ നി:ു ആേരാ െവd/ിലിറ;ി നട:ു തെq േനേര വരു:തായി
േതാ:ുകയാൽ വൃU സവ†ം ഭയേ/ാടുകൂടി "കാർ/യായനീ" എ:ു ഉറെJ
വിളിAു. അേ\ാൾ െവd/ിൽJൂടി നട:ു വ: ആൾ ഉA/ിൽ വിളി

േക.ുെകാ8ു േകാതയZയുെട അടുJേല•് െച:ു. അതു തെq
മകളായിരിJുെമ:ു വിചാരിAി.് േകാതയZ, "നീയിേ\ാൾ അJര•ു
േപായെതaിനാണ്?" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ വ:യാൾ "അേZ ഞാൻഒരു
കാർ/യായനി തെ:യാണ് എ2ിലും നി;ളുെട മകളലല"എ:ു പറuു. അതു േക.്
വൃUസൂ•ിAു േനാJി. വൃU•് നയേന¾ിയശzി കുറuുേപായിരു:ുെവ2ിലും
അേ\ാൾ കുേറെ“ നിലാവു8ായിരു:തിനാൽ ആവ:യാൾ സർVാംഗസു˜രിയും
നവയVൗനയുzയുമായ ഒരു കനയകയാണ:ും ആ ബാലിക തലമുടി ഭംഗിയായി
ചീകിെJ.ി സുരഭിലകുസുമ;ൾ ചൂടുകയും, കാതിൽ ഓലയും കഴു/ിൽ പാല•ാ
േമാതിരവും അരയിൽ പ.ുവ£വും, ധരി•ുകയും െചcി.ു8:ും വൃU
മന€ിലാJുകയും അവർ തZിൽ സവ†ം സംഭാഷണം നടJുകയുംെചcു.
വൃU: നീ എവിെട നി:ാണ് വരു:തു? എേ;ാ.ു േപാകു:ു?
കനയക: ഞാൻ സവ†ം കിഴJുനി:ാണു വരു:തു ഇവിെട കു:ിേsൽ പു/നായി
ഒരു േ•Yം പണീകഴി\ിAി.ു8േലലാ.ഞാൻ അവിെട കയറി പാർJാനായി.ാണു
േപാകു:ത്.
വൃU: ആ അ?ലം ശാRാവിെന 7തി®ിJാനായി.ു പണിയി Aി.ുdതാണേലലാ.
കനയക: അതു ശരിതെ:. എ2ിലും ഞാൻതെ: അവിെട പാർJും. ഞ;ൾ
ഏഴുേപരാണ് കിഴJുനി:ും േപാ:ത്. േശഷെമലലാവരും ഇട•ു ഓേരാ^ല;ളിൽ
കയറി താമസമായി. എനിJു മാYം എ;ും ^ലം കി.ിയിലല. അേ\ാഴാണു
ഇ;ിെന ഒരു ^ലം ത‹ാറായി.ുെ8:് അറിuത്. ഉടെന ഇേ;ാ.ു േപാരികയും
െചcു. ശാRാവിെന 7തി®ിJാൻ േവണെമ2ിൽ േവെറ അ?ലം പണിയിAു
െകാdുവാൻ നി;ൾ നി;ളുെട സേഹാദരൻ മുഖാaിരം പdിയിൽ േമേനാൻ
മുതലായവെര അറിയിേAJണം. അവർ രാജാവിെq അടുJൽ
അറിയിAുെകാdുമേലലാ. ഇനി േമലാൽ ഈ കരയിൽ കു.ികൾJു കാർ/യായനി
എ:ു േപരിടുകയും പാല•ാേമാതിരം െക.ി•ുകയും െച‹രുെത:ും നി;ൾ
നി;ളുെട സേഹാദരൻ മുഖാaിരം ജന;െള അറിയിേAJണം. ഇെതാ:ും
പറuതായി.ും നZൾ തZിൽ ക8തായി.ും ആേരാടും നി;ൾ പറകയുമരുത്.
ഇവരുെട സംഭാഷണം േക.ുെകാ8് ആ േദശJാരനും,നലല
േജാ„യനും7 മാർ´നിപുണനും ഒരുദിവയനുമായ കണിയാംപറ?ിൽ കണിയാർ
ഒരു മര/ിനു മറuു നി:ിരു:ു. കനയകയുെട സംഭാഷണമവസാനിAേ\ാൾ
ഉടെന ആ കണീയാർ അടിയൻ "ഇെതലാം േക.ുവേലലാ" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ആ
കനയക എ:ാൽ നീയുമിെതാ:ും ആേരാടും മി8ിേ\ാകരുത്. നീ ആേരാെട2ിലും
പറuാൽ നിെq സaാന;െളലലാം എ:ും ച.നും , െപാ.നും (മുടaനും,

ബധിരനും) ആയി/ീരും" എ:ും, വൃUേയാടു "കു:ിേsൽ വ:ാൽ ഇനിയും
നി;ൾJു എെ: കാണാം" എ:ും പറuി.ു അദൃശയയായി ഭവിJുകയും െചcു.
ആ കനയകയുെട സവരൂപം കാണുകയും സംഭാഷണം േകൾJുകയും െചcി.്
ഭയവിŸയവിഹവലയായി/ീർ: േകാതയZ •ണ/ിൽ കുളി കഴിAു വീ.ിെല/ി
പതിവുd ജപവും മhറും കഴിAുകൂ.ി. അേ\ാേഴJും േകാതയZയുെട
സേഹാദരനായ െകാAയ\നും അവിെടെയ/ി. ഉടെന േകാതയZ െകാA‹\േനാട്'
"എടാ! െകാA‹\ാ! കു:ിേsൽ പണികഴി\ിAിരിJു: അ?ല/ിൽ ഒരു ഭഗവതി
ഇളെകാ8ിരിJു:ു. അതിനാൽ ഇനി ശാRാവിെന 7തി®ിJണെമ2ിൽ അ?ലം
േവെറ ഉ8ാJിJണം. അവിെട ഇളെകാ8ിരിJു:തു സാ•ാൽ
കാർ/യായനിയാണ്. അതിനാൽ ഇനി േമലാൽ ഈ കരയിൽ ആർJും
കാർ/യായനി എ:ു േപരി.ുകൂടാ. ആെരയും പാല•ാ േമാതിരം െക.ി•യുമരുത്.
നീ ഈ വിവരം കരയിൽ 7ധാനsാരായ പdിയിൽ േമേനാൻ, െവ.ിJുള;ര
ൈകമൾ മുതലായവെര ഇേ\ാൾ തെ: ധരി\ിJണം. രാജാവിെq അടുJൽ അവർ
അറിയിAുെകാdുമേലലാ" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ി.ു േകാതയZ എേaാ പിAു
പറയു:ു എ:ാണു െകാA‹\നു േതാ:ിയത്. എ2ിലും അയാൾ ഉടന ഈ വിവരം
പdിയിൽ േമേനാൻ മുതലായവെര Oഹി\ിJുകയും േമേനാൻ െതJുംകൂർ
രാജാവിെq അടുJൽ അറിയിJുകയും െചcു. േകാതയZ പറuതായതുെകാ8്
ഇതു േകവലം അബUമായിരിJുയിലല:ു വിചാരിAു രാജാവും, പdിയിൽ േമേനാൻ
മുതലായവരും കു:ിേsൽ കൂടുകയും കണീയാൻ പറ?ിൽ കണിയാെന വരു/ി
7 ം വ…\ിAു േനാJിJുകയും െചcു. ഈ പണിJൂറ തീർ/ിരിJു:
േ•Y/ിൽ േദവീസാ:ിUയം ഉ8ായി.ുെ8:ുdതു വാRവം തെ:യാണ:ും
സാ•ാൽ മഹാമായയാകു: കാർ/യായനീ േദവി േലാകര•ാർ‰ം പല
മൂർ/ികളായി\ിരിuു ഇേ\ാൾ േകരള/ിൽ സ¢രിAു ഒേരാ ^ല;ളിൽ
കയറി ഇളെകാ8ിരിJുകയാെണ:ും, അJൂ./ിൽ ഒരു മൂർ/ിയാണിവിെടയും
ഇളെകാ8ിരി Jു:െത:ും പല മൂർ/ികളായി പിരിuിരിJു:ുെവ2ിലും
എലലാം മഹാമായ ഒരാൾ തെ:യാണ:ും, ഏൈകവാഹം ജOതയY ദവിതീയാ കാ
മമാപര? എ:ാണേലലാ േദവി അരുളിെAcിരിJു:ത് എ:ും കണിയാൻ പറuു.
അേ\ാൾ എലലാവരും ഇെതലലാം വിശവസിJുകയും െചcു.
ഈ സമയം േകാതയZയും കു:ിേsൽ എ/ി. "കു:ിേsൽ വ:ാൽ ഇനിയും
നി;ൾJു എെ: കാണാം" എ:ു േദവി അരുളിെAcതിെന ഓർ/ു അവർ
അ?ല/ിൽ കയറി Xീേകാവിലിനകേ/Jു േനാJിഅേ\ാൾ അവർ അവിെട
നാെല.ു തൃൈJകളിലുജവലിJും ശൂലാദിനാനായുധഭാസമാനയായും
മൂർ/യാമേനാ’യായുമിരിJു: കാർ/യായനിെയ 7തയ•മായിJ8ി.്

വിŸയാകുലയായി/ീരുകയും ചില േRാY;ൾ െചാലലി േദവിെയ Rുതി Jുകയും
െചcു. ആ സമയം ഭzെയ െതാ.ുെകാ8് േനാJിയവെരലാം േദവിയുെട രൂപം
േമ†റu7കാരം ക8് ഏhറവും ഭയാ§ുതപരവശsാരായി തീർ:ു. കുറAു സമയം
കഴിuേ\ാൾ അവിെട ദുർനിരീ•യമായ ഒരു േതജ€് മാYം അവേശഷിJുകയും
wേമണ അദൃശയമായിതീരുകയും െചcു. അനaരം അവിെട കൂടിയിരു:
മഹാsാരുെട ആേലാചന അടു/ മുഹൂർ//ിൽ 7തി®ി\ാനായി പണിതു
വAിരിJു: ശാRാവിെq വിOഹം ഇനി എaാണ് െചേ‹8ത് എ:ായിരു:ു.
പു/നായി പണിയിAി.ുd അ?ല/ിെq അടുJൽ തെ: തŠJാലം ഒരു
Xീേകാവിൽ മാYം പണിയിAു ശാRാവിെന 7തി® നട/ിJാെമ:ു എലലാവരും
കൂടി തീരുമാനെമടു/ു. അ7കാരം അെ¢.ു ദിവസം െകാ8് ഒരു Xീേകാവിൽ
തീർ/ു കുറ തീർ\ിJുകയും െചcു. 7തി®•ുd wിയകൾ തുട;ു:തിനു
തേലദിവസം തെ: ത•ി, പരികർമികൾ മുതലായവർ ^ലെ//ി. അേ\ാൾ
അവിെട ഉ8ായ വിേശഷ;െളലലാം പdിയിൽ േമേനാൻ ത•ി ന?ൂരി\ാ.ിെല
അറിയിAു. ഉടെന ന?ൂരി\ാ.ീ:ു എ:ാൽ േദവീ7തി® കൂടി ഇേ\ാൾ തെ:
നടJുകയാണേലലാ േവ8ത്. േദവി ഇവിെട ഇള െകാ8ി.ു8:ു
നി;ൾെJലലാവർJും വിശവാസം വ:ി.ുെ82ിലും എലലാവർJും കാണ/J
വിധം ഒരു അർAനാബിംബം 7തി® കൂടി െചേയ8ത് അതയാവശയമാണ്. അ;ിെന
തീർAെ\ടു/ു:പ•ം അതിേല•ും േവ8ു: ഉപകരണ;ളും ഒരു ബിംബവും
േവണം എ:ു പറuു. അേ\ാൾ േമേനാൻ മുതലായവർ "ഉപകരണ ;െളാെJയും
ഉ8ാJാം. അതിനു 7യാസമിലല . ഈ മുഹൂർ//ിനു 7തി®ിJവ4ം
ബിംബമു8ാJിJു: കാരയം അസാUയമാണ്. അതിനാൽ േദവീ7തി® ഇനി
ആദയമു8ാകു: മുഹൂർ//ിലാകാെമ:ു െവ•ാേന നിവൃ/ിയുdു" എ:ു
പറuു. "എ:ാൽ അ;െന മതി" എ:ു ന?ൂരി\ാടും സZതിAു. അ:ു
രാYിയിൽ േകാതയZ•ു ഒരു സവÐമു8ായി. കുറAു ദിവസം മുൻപ് അവർ
ആhറുകടവിൽ വചു ക8തായ ആ കനയക അവരുെട അടുJൽ െച:ു, "നി;ൾ
പതിവായി കുളിJു: കടവിൽ നി:ു സവ†ം പടിuാ.ുമാറി ഒരു കയമു8േലലാ. ആ
കയ/ിൽ എെq ഒരു ശിലാവിOഹം കിടJു:ു8്. അെതടു\ിAു ഈ അടു/
മുഹൂർ//ിൽ തെ: എെq 7തി®യും നട/ിJണം. േതാണിയിൽ കയറി ആ
കയ/ിെq സമീപ/ു െച:ാൽ അവിെട െവd/ിനടിയിൽ നി:ു ധാരാളം
പാല•ാ െപാ;ിവരു:തു കാണാം.ആ ^ല/ു മു;ി/\ിയാൽ വിOഹം
ക8ുകി.ും" എ:ു പറuു എ:ായിരു:ു സവÐം. സവÐം ക8 ഉടെന വൃU
ഉണർ:ു ക4ു തുറ:ു േനാJീ.് അവിെടെയ;ും ആെരയും ക8ിലല. എ2ിലും
ഇതു േദവി എഴു:dി അരുളിെAcതുതെ:യാെണ:ു വിശവസിAുെകാ8്
േകാതയZ ഈ വിവരം െകാA‹\ൻ മുഖാaിരം അതിരാവിെല പdീയിൽ േമേനാൻ

മുതലായവെര അറിയിAു. േകാതയZയുെടവാJു ഒരിJലും െതhറിേ\ാകയിലല:ുd
വിശവാസെമലലാവർJുമു8ായിരു:തിനാൽ പdിയിൽ േമേനാൻ മുതലായ ചില
7ധാനsാർ െവd/ിൽ മു;ി/\ാൻ പരിചയവും സാമർ‰യവുമുd ചിലേരാടു
കൂടി ഉടെന വd/ിൽ കയറി ആ കയ/ിേല•ു േപായി. അവിെട െച:േ\ാൾ ഒരു
^ല/ു സംഖയയിലലാെത പാല•ാ െവd/ിനടിയിൽ നി:ും െപാ;ി
വരു:തായി കാണുകയും അവിെട ചിലർ മു;ി/\ിയേ\ാൾ ബിംബം
ക8ുകി.ുകയും അെതടു/് കു:ിേsൽ െകാ8ുവരികയും പിെ:
ബിംബപരിOഹം മുതലായ സകലwിയകളും െചcു നിpിത മുഹൂർ//ിൽ
തെ: േദവിയുേടയും ശാRാവിെqയും 7തി®യും കലശവും നട/ുകയും െചcു.
അേതാടുകൂടി അതിേകമമായി ഉ„വവും നട/ി.
അJാല/ു െതJുംകൂർ രാജാവും ത•ിയും പdിയിൽ േമേനാൻ മുതലായവരും
കൂടി േ•Y/ിൽ ഉ„വം മുതലായ ആ.വിേശഷ;ൾ, മാസവിേശഷ;ൾ,
നിതയനിദാനം മുതലായവ•ു പടി/രം നിpയിJുകയും അവെ•ലലാം വകവAു
ധാരാളം വRുJൾ േദവസവം േപരിൽ പതി•ുകയും െചcു. അതിനാൽ ആ ഭഗവതി
േദവസവം ഏhറവും ധനപു®ിയുdതായി തീർ:ു. അവിെട 7ാധാനയവും േദവി•്
തെ: സിUിAു. ശാRാവിന് അവിെട ഒരു ഉപേദവെq ^ാനം മാYെമ
സിUിAുdു. എ2ിലും േദവി•് ഇതുെകാെ8ാ:ും നലല തൃÅിയായിലല. പടി/രം
നിpയിA ദിവസം രാYിയിൽെതJുംകൂർ രാജാവിനുഒരു
സവÐമു8ായി.സർവാംഗസു˜രിയായ ഒരു £ീ അേbഹ/ിെq അടുJൽ െച:്,
"ഇെതാ:ുെകാ8ും എനിJു തൃÅിയായി.ിലല, എനിJു തൃÅിയാകണെമ2ിൽ എെq
േകാതയZ•ു കൂടി എെa2ിലും െകാടുJണം. േകാതയZ സേaാഷിAാൽ ഞാനും
സേaാഷിJും" എ:ു പറuതായി.ായിരു:ു സവÐം. ആ സമയ/ു തെ:
ഇ7കാരെമാരുസവÐം പdിയിൽ േമേനാനുമു8ായി. േനരം െവളു/യുടെന
പdിയിൽ േമേനാൻ രാജസ:ിധിയിെല/ി തനി•ു8ായ സവÐ/ിെq വിവരം
അറിയിAു. തനിJും ഇ7കാരെമാരു സവÐമു8ായി എ:ു രാജാവും പറuു.
ഉടെന ര8ുേപരും കൂടി ആളയAു കണിയാൻ പറ?ിൽ കണിയാെന വരു/ി 7 ം
വ…\ിAു േനാJിAു. അേ\ാൾ ഈ ഉ8ായി.ുdതു േദവിയുെട ദർശനം
തെ:യാണ:ും േകാതയZ •ു കൂടി എെa2ിലും ശരിയായി.ു െകാടു/ിലല2ിൽ
േദവിയുെട േകാപവും ത:ിമി/ം അേനകം അനർഥ;ളു8ായി/ീരുെമ:ും
കണിയാൻ വിധിAു.
അതിനാൽ േകാതയZയുെട േപരിൽ ഏതാനും പു¢നിലം ഇനാമായിപതിAു
െകാടു/തു കൂടാെത അവരുെട സേഹാദരനായ െകാA‹\െന േദവസവ/ിൽ
മാറാAaിരമായി നിയമിJുകയും െചcു. േകാതയZയുെട േപരിൽ പതിAു

െകാടു/ നില/ിനു 'േകാത േനടിയ നിലം' എ:ാണു പറuു വ:ിരു:ത്. അതു
കാലwേമണ േലാപിAു േകാതാടിനിലെമ:ായി/ീർ:ു. ആ നിലം ഏതാനും
െകാലല;ൾJു മുൻപ് (1070-ആമാ8്) വെര ക4ാ.ു വീ.ുകാരുെട
ൈകവശാനുഭ/ിൽ തെ: ഇരു:ിരു:ു. പി:ീട് അവർ എഴുതി വിhറു
കളuതിനാൽ അനയാധീനെ\.ുേപായി. എ2ിലും ആ നില/ിനു േകാതാടിനിലം
എ:ു തെ:യാണു പറuു വരു:ത്. ആ വീ.ുകാർJു േദവസവ/ിൽ 1030ആമാ8ുവെര മാറാAaിരവുമു8ായിരു:ു. പി:ീട് ചില കാരണ;ളാൽ അതും
മാറിേ\ായി. എ2ിലും ആ വീ.ുകാർJു 7തിവർഷം 72 പറ െനലലുവീതം
ഗവൺെമqിൽ നി:ു ഇനാമായി ഇേ\ാഴും െകാടു/ുവരു:ു8്.
േകാതയZ•ു ഇനാമായി നിലം പതിAു െകാടു/ കാല/ു കണിയാൻ പറ?ിൽ
കണിയാനും ചില വRുJൾ പതിAു െകാടു/ിരു:ു. വിേശഷിAു അവരുെട
തറവാ.ിേല•് െമAര് എെ:ാരു ^നേ\രുകൂടി െതJുംകൂർ രാജാവ് ക†ിചു
െകാടു/ു. വRുJെളലലാം അവർ ഓെരാ കാല/ായി എഴുതി വിhറു
കളuതിനാൽ ഇേ\ാൾ അവർJു കുടിപാർJു: പുരയിടവും െമെAര് എ:ുd
^ാനേ\രും മാYേമയുdു. എ2ിലും േദവിയുെട ശാപം അവർ ഇ:ും
അനുഭവിAുെകാ8ിരിJു:ു8്. േകാതയZയും േദവിയും തZിൽ ആhറുകടവിൽ
വAു8ായ സംഭാഷണം മറuു നി:ു േക. കണിയാൻ ആ വർ/മാനം അേ\ാൾ
തെ: സവകാരയമായി അവെq ഭാരയേയാടു പറuു. അതിനാൽ അവെq
കുടുംബ/ിലു8ാകു: പുരുഷsാർ െപാ.േനാ ച.േനാ ആയിരിJുെമ:ുd
േദവിയുെട ശാപ/ിനു ഇേ\ാഴും വയതയാസം വ:ി.ിലല.
7Rുത ഭഗവതിേ•Y/ിൽ ആദയകാലം മുതൽJു തെ: െതJുംകൂർ
രാജാവിനു നാമമാYമായി ഒരു േമലാ¤മ ^ാനം ഉ8ായിരു:ുെവ2ിലും അവിെട
സകല ൈകകാരയകർ/ൃതവവും കരJാർJു തെ:യായിരു:ു. െതJുംകൂർ രാജയം
തിരുവതാംകൂറിൽ േചർ:ി.ുംവളെരJാലേ/•ു ആ േദവസവം കരJാരുെട
ൈകവശ/ിൽ തെ: ഇരു:ിരു:ു. െകാലലം 987-ാമാ8് ഈ േദവസവം
തിരുവിതാംകൂർ സർJാരിൽ േചർJുകയും അേതാടുകൂടി കരJാരുെട
അധികാര;െളലലാംവി.ു േപാവുകയും െചcു. എ2ിലും ആ േദശJാർ ആ േദവിെയ
ഇേ\ാഴും ത;ളുെട പരേദവതയായി/െ: ആദരിJു കയും ആചരിJുകയും
െചcുവരു:ു8്. മൂVായിര\റനിലവും അസംഖയം പുരയിട;ളും തനതു േപരിൽ
തെ: ഉ8ായിരു: ഈ േദവസവം സർJാരിൽ േചർ/േ\ാൾ അ:ു ”ി.ീഷ്
റസിഡ8ും തിരുവതാംകൂർ ദിവാനുമായിരു: മൺേÖാ സായി\വർകൾ
േ•Y/ിെല അടിയaിര;ൾJ് മുൻപു നിpയിAിരു: പതിവുകെളലലാം കുറAു
കളuതിനാൽഅവിെട ഉ„വാദികൾJ് മുതൽ ഒ.ും

മതിയാകാെതയായി/ീർ:ു. ഈയിെട ഉ8ായ േദവസവം പരിÓJാരേ/ാടു കൂടി
ആ മതിയാ— പരമകാ®െയ 7ാപിJുകയും െചcു. എ2ിലും ആ േദശJാർJു
േ•Yകാരയ;ളിലുd 7തിപ/ിയും XUയും ഒ.ും കുറuു
േപായി.ിലലാ/തിനാൽ അവിെട േവ8ു: കാരയ;െളലലാം ഇേ\ാഴും
ഭംഗിയായി/െ: നട:ു േപാരു:ു8്. േ•Yകാരയ;ൾJായി േദശJാർ
ഏതാനും പണം േശഖരിAി.ുdതിനാൽ സർJാരിൽ നി:ുപതിവുdതു കഴിAു
േപാരാ/തിനു േദശJാരുെട ആ പണ/ിെq പലിശയിൽ നി:ുകൂടി െചലവു
െചcാണു അവിെട അവർ ഉ„വം മുതലായവ നട/ിേ\ാരു:ത്. കരJാർ
വിേശഷാൽ ചില തിരുവാഭരണ;ളും മhറും കൂടി ഉ8ാJിAി.ു8്. അവെയലലാം
കരJാരുെട ൈകവശം തെ:യാണു ഇേ\ാഴും ഇരിJു:ത്. ഉ„വകാല/ും മhറു
വിേശഷ;ളിലും ഉപേയാഗിJു:തിനായി അവർ അവ എടു/ു െകാടുJുകയും
അടിയaിരം കഴിuാൽ തിരിെയ വാ;ിെവAു സൂ•ിJുകയും െചcു വരു:ു.
അവെയാ:ും അവർ സർJാരിേല•ു വി.ു െകാടു/ിലല.
കിളിരൂർ കു:ിേsൽ േദവീ7തി® കഴിuി.് ആദയമായി നടന ഉൽസവം
മീനമാസ/ിൽ േരാഹിണി െകാടിേയhറും പൂരം ആറാ.ുമായി.ായിരു:ു.
അ;െനതെ: ഇേ\ാഴും നട:ുവരു:ു. മീനമാസ/ിൽ കാർ/ിക ഭഗവതിയുെട
തിരുനാെള:ു സ2†ിA് ആ ദിവസെ/യും ഒരുൽസവംേപാെലതെ:
ആേഘാഷപൂർവം െകാ8ാടിവരു:ു8്. അതും േദശJാർകൂടി പണം
െചലവുെചcാണ് നട/ിവരു:ത്. സർJാർ േ•Y/ിൽ േദശJാരുെട
സഹകരണം ഇതുേപാെല മെhറ;ുമുെ8:ു േതാ:ു:ിലല. ഈ േ•Y/ിൽ 1022ആമാ8ു മ¡പ/ിനുംെച?ിടുവിAതു Xീേകാവിലിനും 1060-ആമാ8ുേദശJാർ
തെ:യാണ്. അടു/കാല/് അ-ിബാധയാൽ ന‘െ\.ു േപായ Xീേകാവിൽ
സർJാരനുവാദ7കാരം വീ8ും പണികഴിAു െച?ിടുവിJാൻ
ഉൽസാഹിAുവരു:തും ഈ േദശJാർ തെ:. ഇെതലലാം ആ േദശJാർJു
േദവിെയJുറിAുd ഭzിെകാ8ു മാYമലല; ഭയംെകാ8ു കൂടിയാണ്. ആ
േദവിയുെട ൈചതനയവും മാഹാWയവും അY•ുമാYമു8്. അതിേലJു ചില
ദൃ‘ാa;ൾകൂടി പറയാം.
കിളിരൂർ േദശ/ിൽ ആർJും കാർ/യായനിെയ:ു േപരിടുകയും പാല•ാ
േമാതിരം െക.ിJയുമരുെത:ു േദവി മുൻേപതെ: അരുളിെAcിരു:േലലാ. ആ
ര8ു കൂ.വും ഇേ\ാഴും ആ േദശ/ു പതിവിലല. ആ േദശ/ുd പുരുഷsാർ
സംബkം െചേcാ മേhറാ കാർ/യായനി എ:ു േപരായ £ീകെള
അനയേദശ/ുനി:് അവിെട െJാ8ുവ:ു താമസി\ിAാലും സുഖമായി
അധികദിവസം താമസിJാനിടയിലല എെa2ിലും കാരണവശാൽ ആ £ീകൾ

െപെ.:് ആ ദിJു വി.ു േപാേക8തായി വരും. ഇത് ഇേ\ാഴും ക8ുവരു: ഒരു
സംഗതിയാണ്.
പെ8ാരിJൽ െച;ളം എ: േദശ/് ഒരു വീ.ിൽ £ീ
സaാനമിലലാെതയിരു:തിനാൽ "ഒരു െപൺകു.ിയു8ായാൽ ആ കു.ിെയ കിളിരൂർ
കു:ിേsൽ ഭഗവതിയുെട നടയിൽ െകാ8ുേപായി േചാറു െകാടുേ/Jാം" എ:്
ആ വീ.ുകാർ നിpയിAു. അനaരം അധികം താമസിയാെത ആ വീ.ിൽ ഒരു £ീ
ഗർഭം ധരിJുകയും യഥാകാലം ഒരു െപൺകു.ിെയ 7സവിJുകയും െചcു. ആ
വീ.ുകാർ അതയaം സേaാഷിA് ആറാം മാസ/ിൽ േചാറു െകാടുJു:തിനായി
കു.ിേയയുംെകാ8് കിളിരൂർ കു:ിേsെല/ി ചില വഴിപാടുകൾ നട/ി, േചാറു
െകാടുJു:തിനായി ആഭരണ;ളുമണിയിAു. കു.ി ക4ു തുറJുകേയാ മുല
കുടിJുകേയാ െച‹ാെത െവയില/ി. താളുേപാെല വാടി/ളർ:ു കിടJു:തു
ക8ു കു.ിയുെട മാതാപിതാJൾ മാYമലല, േദവീദർശന/ിനായി അവിെട
കൂടിയിരു: അനയജന;ൾ േപാലും അതയaം വിഷ4രായി/ീർ:ു. ഉടെന ഒരു
ൈദവ’െന വരു/ി 7 ംെവžിAുേനാJുകയും കു.ിയുെട അസവാ^യ/ിെq
കാരണം, അതിെന പാല•ാേമാതിരം െക.ിAു നടയിൽ െകാ8ു വ:താെണ:ും
ആ േമാതിരമഴിAു നട•ുെവAാൽ കു.ി•ു സുഖമാകുെമ:ും 7 Jാരൻ
വിധിJുകയും കു.ിയുെട ഉടമ^sാർ ആ േമാതിരമഴിAു നട•ുെവJുകയും ഉടെന
കു.ിJു സുഖമാകയാൽ േചാറു െകാടു/ു െകാ8ുേപാവുകയും െചcു. ആ
പാല•ാ േമാതിരം മhറുd തിരുവാഭരണ;ളുെട കൂ./ിൽ കരJാരുെട ൈകവശം
ഇേ\ാഴുമവിെട ഇരിJു:ു8്. അത് അവിെട ഉ„വകാല;ളിലും മhറും
എഴു:dി\ിന് അ2ിയിൽ ചാർ/ുകയാണ് െചcുവരു:ത്.
ൈവJ/ു േകാ.യംമുഖം സkയേവല•ു േവ8ു: അരി, കറിേJാ\ുകൾ
മുതലായ സാമാന;െളലലാം േകാ.യം പാർവതയJാരൻ േശഖരിA്, വd;ളിലാJി
ൈവJ/ു െകാ8ുേപായി സkയേവല നട/ുകയായിരു:ു മുൻകാല;ളിൽ
പതിവ്. സാമാന;െളലലാം വd ;ളിലാJി ൈവJേ/Jു പുറെ\ടു: ദിവസം
പാർവതയJാരൻ മുതലായവരുെട വകയായി കിളിരൂർ കു:ിേsൽ ഭഗവതിJ് ഒരു
ചരJിലട വഴിപാടു നട/ുകയും പതിവായിരു:ു. സർJാർവക േകാ.യം
താലൂJു വക അടിയaിര;ൾJുd സാമാന;ൾെJലലാം
കു/കേയർ\ാടായേ\ാൾ സkയേവല•ുd സാമാന;ൾ പാർവതയJാരsാർ
േശഖരിAു െകാ8ുേപാവുകെയ:ുd പതിവുനി:ുേപായി. അേതാടുകൂടി
കു:ിേsൽ ഭഗവതിJു പതിവു8ായിരു: അടവഴിപാടും നിറു/ലാJി.
അേ\ാൾ ൈവJ/ു ചില ദുർല•ണ;ൾ ക8ു തുട;ി. സkയേവല€ദയ•ുd
7ഥമനിൽ അ. വീഴുക, കാളനിൽ ഗൗളി വീഴുക മുതലായ ദുർല•ണ;ൾ

പതിവായി ക8ു തുട;ിയേ\ാൾ അതിെq കാരണമറിയു:തിനായി 7 ംെവžിAു
േനാJിAു. അേ\ാൾ ഈ അമംഗള;ൾ കാണു:തിെq കാരണം കിളിരൂർ
കു:ിേsൽ ഭഗവതിJു പതിവുd വഴിപാടു നട/ാ/തുെകാ8ു
ൈവJ/\നു8ായി.ുd വിേരാധമാെണ:ും "എെq കാർ/യായനിJു
പതിവുdതു െകാടുJാെത എനിJു പതിവുdതുഞാൻ സവീകരിJുകയില"
എ:ാണ് ൈവJ/\െq ഭാവെമ:ും 7 Jാരൻ വിധിAു.
അതിെന€ംബkിAും എഴു/ുകു/ുകൾ നട/ുകയാൽ സർJാർ വകയായി
ആ വഴിപാടു നട/ിെJാdു:തിന് ഗവൺെമhന് അനുവദിAു.
പ8െ/േ\ാെലെയാ:ുമെലല2ിലും സkയേവല വകയായി ആ വഴിപാടു
നാമമാYമായിെ.2ിലും ഇേ\ാഴും നടJു:ു8്.
ഇനി ഇവിെട േദവിJ് അടവഴിപാട് 7ധാനമായി/ീർ:തിെq കാരണം കൂടി
പറയാം. േദവിയുെട ബിംബ/ിനു 7ാണ7തി® കഴിAദിവസം
ത•ിന?ൂരി\ാ.ിേലJ് എേaാ അ/ാഴമിലലാ/ ദിവസമായിരു:ു. അതിനാൽ
പലഹാര/ിന് അരിെപാടിAു െകാ8ുെച:ു െകാടുJണെമ:് ശാaിJാരൻ
കഴകJാേരാടു പറuു. കഴകJാർ ഇരുനാഴി ഉണJലരിയാണ് െപാടിAു
െകാ8ുെച:ു െകാടു/ത്. അതിനാൽ ശാaിJാരൻ അതിനു േചരു:
ശർJരയും നാളിേകരവും േചർ/ു8ാJിയ വൽസൻ (അട) ആയിരു:ു ത•ിJു
െകാടു/ത്. അതു ക8ി.ു ത•ിന?ൂരി\ാട് "വൽസനാേണാ പലഹാരം? എ:ാൽ
അതു നിേവദിAി.ു േവണം തി:ാൻ. ബിംബ/ിനു 7ാണ7തി®
കഴിuിരിJു:തിനാൽ ഇേ\ാൾ എെa2ിലും നിേവദിJണമേലലാ. അതിന് ഇതു
തെ:ആയിJളയാം" എ:ു പറu് ആവൽസെനടു/ുെവA് അേbഹംതെ:
നിേവദയം കഴിAു. അ:ു രാYിയിൽ ന?ൂരി\ാ.ിേലJു േദവിയുെട ദർശനമു8ായി.
"വൽസൻ നിേവദയം എനിJു വളെര തൃÅികരമായിരിJു:ു. പതിവായി
അ/ാഴ\ൂജേയാടുകൂടി നിേവദിJു:തിന് ഏർ\ാടുെച‹ണം" എ:ു േദവി
അരുളിെAcതായി.ാണ് ന?ൂരി\ാ.ിേലJു ദർശനമു8ായത്. ഇ;െന
ദർശനമു8ായ വിവരം പിേhറ ദിവസം ത•ി ന?ൂരി\ാട് രാജാവിെq അടുJലും
പdിയിൽേമേനാൻ മുതലായവേരാടും പറuു. അവർ 7 ം
െവ…\ിAുേനാJിയതിൽ അതു േദവിയുെട അരുള\ാടുതെ: യാെണ:ു
7 Jാരൻ വിധിJുകയും െചcു. അതിനാൽ 7തിദിനം അ/ാഴപൂജ•്
ഇരുനാഴിയരിയുെട വൽസൻകൂടി പടി/രJണJിൽ എഴു/ിേAർ/ു. അതു
പതിവായി/ീരുകയും െചcു. അതിേ\ാഴും നട:ുവരു:ു8്. അടവഴിപാടു
േദവിJു 7ീതികരമാെണ:് അറിയുകയാൽ ഓേരാരു/ർ ഓേരാ കാരയ;ൾ
സാധിJു:തിനായി യഥാശzി മൂേ:കാലിട;ഴി അരിെകാ8ും

ആേറകാലിട;ഴി അരിെകാ8ും പ•േ8കാലിട;ഴി അരിെകാ8ും
ഇരുപ/േ¢കാലിട;ഴി അരി െകാ8ും മhറും
അടവഴിപാടു7ാർ‰ിAുതുട;ുകയും എലലാവർJും കാരയ;ൾ സാധിAു
തുട;ുകയും െചcു. അ;െന അടവഴിപാട് അവിെട നട\ാവുകയും അതിനു
7ാധാനയം സിUിJുകയും െചcു. പ•േ8കാലിട;ഴി അരിെകാ8ുdതിനു
"പaിരുനാഴിയട" എ:ാണ് പറuുവരു:ത്. അതിൽJുറuതിന്
അര\aിരുനാഴി, കാൽ\aിരു നാഴി എ:ും യഥാwമം േപർ പറയു:ു.
ഇരുപ/േ¢കാലിട;ഴി അരിെകാ8ുd അട വലിയ ചരJിൽ (വാർ\ിൽ)
അലലാെത ഉ8ാJാൻ പാടിലല. അതിനാൽ അതിനു "ചരJിലട" എ:ും േപർ
പറuുവരു:ു. ചരJിലട•ു നൂെhറാ:ു നാഴി അരി, നൂെhറാ:ു നാളിേകരം,
നൂെhറാ:ു കദളി\ഴം, മൂ:ു തുലാം ശർJര, മു:ാഴി െന‹് ഇ;െനയാണ് പതിവ്.
പaിരുനാഴിയട മുതലായവ•ും ഈ കണJനുസരിAു വീത7കാരമുd നാളിേകരം,
ശർJര മുതലായവ േചർJണം. കദളി\ഴം കി.ാെത വ:ാൽ അതിനു പകരം
േന•\ഴവും വരിJAJ\ഴവും േചർJാറു8്. അടവഴിപാടു8ായാൽ
സമീപ^sാരായ ആബാലവൃUം അേനകം ജന;ൾ ആ േ•Yസ:ിധിയിൽ
വ:ുകൂടുക പതിവാണ്. ഇYയിട;ഴി അരിെകാ8് അടയു8ായാൽ
”•സവമായും ശാaിJാരൻ, കശJാരൻ, േത;ാ\ണിJാരൻ, പdിയിൽ
േമേനാൻ, െവ.ിJുള;രJ…മൾ, പാYം േത\ുകാരൻ, ഇലയും വിറകും
െകാടുJു:യാൾ മുതലായവർJ് ഇY ഇY അടവീതം െകാടുJണെമ:ു
കണJു8്. അെതാെJ കഴിuാൽ ഉdതിെq അവ^േപാെല ഒേ:ാ രേ8ാ
അടവീതം അവിെട വ:ുകൂടു:വർെJലലാവർJും െകാടുJണെമ:ു
നിർബkമാണ്. അതുേപാെല ഒരു ഭാഗം വഴിപാടു നട/ു: ആൾJുമു8്. അതു
െകാടു/ിെലല2ിലും െവറുെത വരു:വർJു െകാടുJാെതയിരിJാൻ പാടിലല.
അവർJു െകാടുJാെതയിരു:ാൽ ആ വഴിപാടുെകാ8് യാെതാരു
ഫലവുമു8ാവുകയിെലല:ു മാYമലല, േദവിയുെട വിേരാധമു8ാവുകയും െച‹ും.
ഇതിനു ദൃ‘ാaമായി പല സംഗതികളുമു8ായി.ു8്. അവയിൽ ഒ:ു മാYം
7RാവിAുെകാdു:ു.
ഒരാ8ിൽ ൈവJ/ു സkയേവല•ു സാമാന;െളലലാം േശഖരിAു
വd/ിലാJിെJാ8ുേപായ പാർവതയJാരൻ, പതിവുd ചരJിലട കഴിAി.ു
ശാaിJാരൻ മുതലായ അനുഭവJാർJുമാYം പതിവുdതു െകാടു/തിെq
േശഷം പിെ:യു8ായിരു: അടെയലലാം വാ;ി ഭാ¡ംെക.ിെJാ8ുേപായി.
ഉടെന ൈവJ/ിനു യാYയാവുകയും െചcു. അട കി.ുെമ:ാOഹിAു
വ:വെരലലാം ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടി തിരിെകേ\ായി. ചില കു.ികൾ ഉറെJ

കരuുെകാ8ാണ് മട;ിയത്. അതു ക8ി.് ചിലർ, "ഇതു ഭഗവതി സഹിJുെമ:ു
േതാ:ു:ിലല. എെaലലാമാപ/ുകൾ വ:ുകൂടുേമാ എേaാ" എ:ു
പറuുെകാ8ാണ് മട;ിേ\ായത്. കാരയം അ;െനതെ: പhറുകയും െചcു.
പാർവതയJാരൻ മുതലായവർ േവ?നാ.ുകായലിൽ എ/ിയേ\ാേഴJും
അതികലശലായി കാhറും മഴയും തുട;ി. കായലിൽ ഓള;ൾ െപരുകി വd;ളിൽ
െവdം അടിAുകയറി. വdം മു;ുെമ: ദിJായി. പാർവതയJാരൻ
മുതലായവർJു പരി°മവും കലശലായി. 7ാണഭീതി നിമി/ം ചിലർ നിലവിളിയും
തുട;ി. അേ\ാൾ പഴമപരിചയമുdവരായി വd/ിലു8ായിരു:വരിൽ ചിലർ,
"അവിെട വ:ുകൂടിയവർJാരുJും അട െകാടുJാ/ത് ഭഗവതിെJാ.ും
രസിAിലല. േദവിയുെട വിേരാധം െകാ8ുതെ:യാണ് ഇേ\ാൾ ഈ കാhറും പിശറും
വ:ു കൂടിയത്. എെa2ിലും ഒരു 7ായ‡ി/ം െച‹ാെമ:ു നിpയിAിെലല2ിൽ
വd;ൾ മു;ുകതെ: െച‹ും" എ:ു പറuു. അതു േക.ു പാർവതയJാരൻ
"എ:ാൽ ൈവJ/ു േപായി സkയേവല കഴിuു തിരിെA/ിയാലുടെന
7ായpി/മായി ഒരു ചരJിലടകൂടി കഴിJുകയും അവിെട വരു:വർെJലലാം
ധാരാളമായി െകാടുJുകയും െചേcJാം. ഈ കാhറും പിശറും മാറെ." എ:ു
പറuു. ഉടെന കാhറും മഴയും മാറുകയാൽ കായൽ ശാaതെയ 7ാപിJുകയും
െചcു. സkയേവല കഴിuു മട;ിെയ/ിയ ഉടെന പാർവതയJാരൻ
നിpയിAതുേപാെല 7ായpി/വഴിപാടു നട/ുകയും അ:വിെട
െച:ുകൂടിയവർെJലലാം അട പതിവിലധികം െകാടുJുകയും െചcു. േദവിയുെട
മാഹാWയെ/ സംബkിA ഒ:ുര8ു സംഗതികൾകൂടി പറuി.് ഈ
േലഖനമവസാനി \ിJാെമ:ു വിചാരിJു:ു.
1078-ആമാ8ു കുംഭമാസ/ിൽകിളിരൂർേദശ/ുതെ:യുd "പു/ൻമഠ/ിൽ
ശിവ‹ൻ" എ: പരേദശ”ാ•ണനു മസൂരികാ (വസൂരി) ദീനമു8ായി. ദീനം
ഏhറവും കടു/ വകയായിരു:ു. അവിെട ദീനര••ായി.ിരു:വരും ദീനം െച:ു
ക8വരായ അനയsാരുെമലലാം ആ ”ാ•ണൻ കുളിJു: കാരയം
അസാUയമാെണ:ുതെ: തീർAെ\ടു/ി. താൻ ഇതിനാെല മരിAുേപാകുെമ:ു
േരാഗിJും േതാ:ി. അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ ഒരാൾ
അേbഹ/ിെq അടുJൽ െച:്, "കു:ിേsൽ ഭഗവതിJു പ•8ു ചരJിലട
കഴിേAJാെമ:ു നിpയിJൂ. അേ;Jു കുളിAുെതാഴാൻ സംഗതിയാകും" എ:ു
പറuതായി േതാ:ി. അേbഹം ക4ു തുറ:ു േനാJിയേ\ാൾ ആെരയും ക8ിലല.
"എേaാ െവറുെത സവÐം ക8തായിരിJും" എ:ു വിചാരിA് അേbഹം പിെ:യും
ക4ടAു കിട:ു. അേbഹം മയ;ി/ുട;ിയേ\ാൾ പിെ:യും യഥാപൂർVം ഒരാൾ
അടുJൽ െച:ു പറuതായി അേbഹ/ിനു േതാ:ി. അ;െന മൂ:ു

7ാവശയമു8ായി. മൂ:ാം 7ാവശയം അേbഹം ക4ു തുറ:ു േനാJിയേ\ാൾ
സർവാംഗസു˜രിയായ ഒരു തരുണി ആ മുറിയിൽനി:് ഇറ;ിേ\ാകു:തായി
അേbഹം കാണുകയും െചcു. അേ\ാൾ അത് േദവിയുെട
അരുള\ാടുതെ:യാെണ:് അേbഹ/ിനു േതാ:ുകയും കുളിAു െതാഴു:
ദിവസംതെ: പ•8ു ചരJിലട കഴിേAJാെമ:് അേbഹം നിpയിJുകയും
െചcു. പിേhറ ദിവസം മുതൽ ദീന/ിന് ഇറJം തുട;ി. ദീനമാരംഭിAതിെq
ഇരുപ/ിര8ാം ദിവസം അേbഹെ/ കുളി\ിAു. ഒരു െവdിയാ¥യാണ്
അേbഹെ/ കുളി\ിAത്. അടു/ ഞാറാ¥ അേbഹെ/ കു:ിേsൽ
െകാ8ുേപായി െതാഴീJുകയും അ:ുതെ: പ•8ു ചരJിലട കഴിJുകയും
െചcു.
ഈ േദശ/ുതെ: മെhറാരു മഠ/ിൽ 1085-ആമാ8് യുവാവായ ഒരു ”ാ•ണനു
വസൂരിദീനമു8ായി. ആ ദീനവും ഏhറവും കടു/ വകയായിരു:ു. അേbഹവും ഈ
ദീന/ാൽ മരിAുേപാകുെമ:് എലലാവരും തീർAെ\ടു/ി. ആ ”ാ•ണെq
ഭാരയയായ അZയാർ വയസനാwാaയായി.്, " എെq ഭർ/ാവിെന കുളി\ിAു
െതാഴീJാൻ സംഗതിയായാൽ െതാഴീJു: ദിവസം എെq കഴു/ിൽ പതിവായി
െക.ിവരു: പവൻമാല ഞാൻനട•ു െവേAJാം" എ:ു നിpയിAു. ഇതു
മhറാേരാടും പറuിലല. ”ാ•ണനു wേമണ ദീനം േഭദെ\.ുതുട;ി. പതിെന.ാം
ദിവസം അേbഹെ/ കുളി\ിAു. അേ\ാൾ അZയാർJു വിചാരമായി: "അേ‹ാ!
എെq പവൻമാല െകാടുJണമേലലാ. അതു 7യാസവുമാണ്. ഇതിൽനി:് ഒരു പവൻ
ഊരിെയടു/ു നട•ു െവേAJാം. അതു മതി" എ:് ആേലാചിAു തീർAെ\ടു/ി.
”ാ•ണെന നടയിൽെകാ8ുേപായി െതാഴീA ദിവസം അZയാരും കൂെടേ\ാ
യിരു:ു. അവർ നിpയിAതുേപാെല ഒരു പവൻ ഊരിെയടു/ു നട•ു െവAു.
ദീനമു8ായ ”ാ•ണൻ ഉടൻ വിറ•ുവാൻ തുട;ി. അതു wേമണ വർUിA്
അേbഹ/ിനു കലിെകാ8തുേപാെലയായി.ു െവളിA\ാടsാർ പറയു:തുേപാെല
"െകാ8ുവാ, പവൻമാല അഴിAുെകാ8ുവാ. അലലാെത ഞാൻസZതിJുകയിലല"
എ:ു വിളിAു പറuുതുട;ി. ഉടെന ”ാ•ണെq ഭാരയ പവൻമാല അഴിAു
”ാ•ണെq ൈകയിൽ െJാടു/ു. അേbഹം അതു നട•ു െവAി.ു പdിയിൽ
േമേനാെന വിളിA് "ഇെതടു/ുമhറുd തിരുവാഭരണ;ളുെടകൂ./ിൽ
സൂ•ിAുെകാdണം. വിേശഷദിവസ;ളിൽ അക/ു െകാടു/ു ബിംബ/ിേsൽ
ചാർ/ിJണം" എ:ു പറയുകയും കലിയട;ി ”ാ•ണൻ പൂർവ^ിതിെയ
7ാപിJുകയും െചcു. ആ പവൻമാല ഇേ\ാഴും കരJാരുെട ൈകവശംതെ:
ഇരിJു:ു. വിേശഷദിവസ ;ളിൽ േദവിയുെട ബിംബ/ിേsൽ ചാർ/ിJുകയും
െച‹ു:ു8്. ഈ പവൻമാലയിൽ ഒhറJുഴ െവAതായ പതിെന.് അര\വനും ഒരു

മുഴു\വനുമാണുdത്.
ഇ;െന പറയുകയാെണ2ിൽ കിളിരൂർ കു:ിേsൽ ഭഗവതിയുെട
അ§ുതമാഹാWയ;ൾ ഇനിയും വളെരയു8്. വിRരഭയ/ാൽ അതിനായി
തുനിയു:ിലല. ഈ േദവിയുെട 7തി®െയ\hറി ഒരു വിദവാൻ ഉ8ാJീ.ുdതായി
േക.ി.ുd േ«ാകംകൂടി താെഴ എഴുതിെJാdു:ു.
"േകാളംബാേÂ സുപൂേജയ ദിനകൃതിഝഷേഗ, കീരേദശാലേയŸിൻ
മംഗേലയ സsുഹൂർേ/ നിജജനഹിതകൃൽ ബിംബിലീേശാ മഹാWാ
യസയാം ബിംബ7തി®ാം •ിതിവിബുധവൈരഃ കാരയാമാസ ധീര
€ാ േദവീ ൈശലകനയാ കലയത കുശലം സർവദാ സർVഥാ നഃ"

ഈ േ«ാകം െകാ8് ഇവിെട േദവീ7തി® നട:തു െകാലലം
ഒരുനൂhറിപതിേനഴാമാ8ു മീനമാസ/ിലാെണ:ും അതു നട/ിAതു
തേbശവാസികളായ ജന;ളുെട ഇ‘7കാരം െതJുംകൂർ രാജാവാെണ:ും
•‘മാകു:ു8േലലാ.

ഐതിഹയമാല/പൂaാന/ു ന?ൂരി
പൂaാന/ു ന?ൂരി േവദാർഹനലലാ/ ഒരു ”ാഹമണനായിരു:ുെവ:ാണ്
േക.ിരിJു:ത്. ബാലയകാല/ു കുേറ ഏതാെ8ാെJ പഠിAിരു:ുെവ:ലലാെത
അേbഹം ഒരു വിദവാനലലായിരു:ു. അേbഹ/ിെq ഇലലം ”ി.ിഷ് ശീമയിൽ
'അ;ാടി\ുറം' എ: ദിJിലായിരു:ു. പൂaാന/ു ന?ൂരിയും േമലപ/ൂർ
നാരായണഭ.തിരിയും ജീവിAിരു:തു ഒരു കാല/ായിരു:ുെവ:ു കാണു:ു.
ഭ.തിരിയുെട നാരായണീയം ഉ8ാJിJുറതീർ:ത് അതിെല
'ആയുരാേരാഗയസൗഖയം' എ:ുd കലിസംഖയെകാ8ു െകാലവർഷം 762-ആമാ8്
വൃpികമാസം 28-ആം തീയതിയാെണ:ു നിpയിJാമേലലാ. അതിനാൽ
പൂaാന/ു ന?ൂരി ജീവിAിരു:തു െകാലലം 8 ആം ശതാÂ/ിലായിരു:ുെവ:ു
തീർAെ\ടു/ാവു:താണ്.
പൂaാന/ു ന?ൂരിJ്, വളെര ആOഹിAിരു:് സീമaപുYനായി.് ഒരൂ
ഉ4ിയു8ായി. ആ ഉ4ിയുെട അ:7ാശനമടിയaിരം 7മാണിAു സവജന;ളുെട
ഇലല;ളിെലലലാം •ണിAിരു:ു. മുഹൂർ/ം രാYിയിലായിരു:ു. •ണ7കാരം
വ:ു േചർ: അaർജന;ൾ അവരുെട വ£ഭാ¡;ൾ അവിെടെയാരു
^ല/ു ഉറJിJിട/ിയിരു: ഉ4ിയുെട മീെത അറിയാെത െകാ8ുെച:ി.ു.
േചാറൂണിനു മുഹൂർ/മടു/േ\ാൾ ഉ4ിയുെട അZ ഉ4ിെയ എടു/ു
കുളി\ിJാനായി െച:േ\ാേഴ•ും ഉ4ി ശവാസം മു.ി മരിAിരിJു:തായി ക8ു.
അേ\ാൾ അവിെട കൂടിയിരു:വർJും വിേശഷിAു ഉ4ിയുെട മാതാ
പിതാJൾJുമു8ായ വയസനം എYമാYമു8ായിരു:ുെവ:ുdതു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.
7കൃതയാതെ: ഒരു വി¸ുഭzനും സാധുവുമായിരു: പൂaാന/ു ന?ൂരി ഉ4ി
മരിAേതാടുകൂടി ഒരു വിരzനും കൂടി ആയി/ീർ:ു. അേbഹം തെq പുYൻ
മരിAതിനാലുd വയസനേ/ാടു കൂടി ഉ8ാJിയ കൃതിയാണ് 7സിUമായ
’ാന\ാന. അതയaം ദു€ഹ;ളായ വയസന;ൾ േനരിടു: കാല;ളിൽ ഈ
’ാന\ാന വായിAാൽ മന€ിനു വളെര സമാധാനമു8ാകുെമ:ുdതിനു
സംശയമിലല. ഇതു എലലാവർJും അർ‰ം മന€ിലാക/Jവ4ം വളെര ലളിതവും
സരസവുമായി.ുdതാണ്. ഉ4ി മരിAതിെq േശഷം പൂaാന/ു ന?ൂരി കുളിയും,
ജപവും, 7ദ•ിണവും, നമxJാരവുമായി മിJവാറും ഗുരുവായൂർ േ•Y/ിൽ
തെ: താമസിAു െകാ8ിരു:ു. അJാല/ാണ് ഭജന/ിനായി േമ†/ൂർ

ഭ.തിരിയും അവിെട െച:ു േചർ:ത്. നാരായണഭ.തിരി നാരായണീയം
ഉ8ാJാനായി ആരംഭിAേ\ാൾ പൂaാന/ു ന?ൂരി സaാനേഗാപാലം
സaാനകരമായി.ുdതാണേലലാ എ:ു വിചാരിAു ആ കഥ ഒരു പാന
യായി.ു8ാJുവാനും തുട;ി. അതിവിദവാനും േവദ’നുമായിരു: ഭ.തിരിJു
ഭാഷാകവിതെയJുറിAും േവദഹീനനും അവയു†:നും ആയ പൂaാന/ു
ന?ൂരിെയJുറിAും ആaര/ാൽ വളെര പു‡മു8ായിരു:ു. സാധുവായ ന?ൂരി
ആ സൂÜാവ^ അറിയാെത ഒരു ദിവസം താൻ ഉ8ാJിയ ഏതാനുമായിരു:
സaാനേഗാപാലം പാന ഭ.തിരിയുെട അടുJൽ െകാ8ുെച:ു പിഴ േനാJി
തിരു/ിെകാടുJണെമ:ു അേപ•ിAു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി "ഭാഷാകവിതയിൽ
േനാJാെനaിരിJു:ു? അതിൽ അബUമലലാെത വലലതും കാണുേമാ? വിേശഷിAും
പൂaാന/ിനു വിഭzിയുറAി.ുമിലല. അതിനാൽ അതു മുഴുവനും പിഴ തെ:
ആയിരിJും" എ:ു പറuു. പലരും േകൾേJ ഭ.തിരി ഇ;െന പറuേ\ാൾ
ന?ൂരി വയസനം സഹിJവ‹ാെത െപാ.ിJരuുേപായി. ആ സമയ/ു
Xീേകാവിലിനക/ു നി:ു "പൂaാന/ിനു ഭ.തിരിേയാളം
വിഭzിയുറAി.ിെലല2ിലും ഭ.തിരിെയJാൾ ഭzിയുറAി.ു8്" എെ:ാരു
അശരീരിവാJു8ായി. ഗുരുവയൂര\െq ഈ വാJുകൾ േക.േ\ാൾ ഭ.തിരി•ു
വളെര വയസനവും ലŽയും പpാ/ാപവും ഉ8Jിെയ:ുdതു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. ഉടെന ഭ.തിരി ന?ൂരിെയ അേനവഷിചേ\ാൾ ന?ൂരി
വയസനിചു കരuുെകാ8് അ?ല/ിെq ഒരു േകാണിൽ േപായി കിടJു:തായി
അറിuു. അവിെട െച:ു "േഹ പൂaാനം, ഞാൻപറuതുെകാ8് മുഷിu് വ:ു
കിടJുകയാേണാ? ഞാനേ\ാൾ ഒരു മേനാരാജയം വിചാരിAുെകാ8ിരു:തിനാൽ
അ;ിെന പറuുെവേ: ഉdു. പൂaാന/ിെq കവിത വളെര നലലതാെണ:ു
അേ;െട ’ാന\ാനെകാ8ുതെ: സർVസZതമായി.ുdതേലല? പിെ:
ഞാന;െന േനരേ?ാJായി.ു പറuതിനു ഇY മനRാപെ\ടാനുേ8ാ?
സaാനേഗാപാലം തീർേ:ടേ/ാളം കാണെ.. ഞാൻ േനാJി
തിരു/ി/രാമേലലാ."എ:ുപറuു ന?ൂരിെയ സമാശവസി\ിJുകയും
സaാനേഗാപാലം വാ;ി തീർേ:ടേ/ാളം ഭാഗം മുഴുവനും േനാJി
അതിെനJുറിAും വളെര «ാഘിAു പറu് ന?ൂരിെയ സേaാഷി\ിJുകയും
െചcു.
സaാനേഗാപാല/ിൽ Xീകൃ¸നും അർജുനനുംകൂടി ൈവകു¨/ിൽ െച:
ഭാഗ/് ൈവകു¨െ/ ഏതു7കാരമാണു വർ4ിേJ8ത് എ:ു
വിചാരിAുെകാ8് ന?ൂരി ഒരു ദിവസം കിട:ു ഉറ;ുേ?ാൾ ഗുരുവായൂര\ൻ
ൈവകു¨െ/ ന?ൂരിJു സവÐ/ിൽ കാണിAു െകാടു/ുെവ:ും അതിൻ

7കാരമാണ് ന?ൂരി വർ4ിAിരിJു:ത് എ:ും ഒരു േകൾവിയു8്. ഭ.തിരിയുെട
നാരായണീയം മുഴുവനും തീർ: ദിവസം തെ:യാണ് പൂaാന/ു ന?ൂരിയുെട
സaാനേഗാപാലം പാനയും കുറതീർ:െത:ാണു േകൾവി. ഭzശിേരാമണിയായ
പൂaാന/ു ന?ൂരിെയ േയാഗയനാJാൻേവ8ി ഗുരുവയൂര\ൻ പലെരയും
അബUരാJീ.ുdതായി പല കഥകളു8ു്.
ഒരു ദിവസം ന?ൂരി ഒരു േRാYം ജപിJുേ?ാൾ 'പWനാേഭാ മര7ഭുഃ' എ:ു
െചാലലി. അതു േക.് വിദവാനായ മെhറാരു ന?ൂരി, "വിÏി! മര7ഭുവലല അമര7ഭുവാണ്.
പWനാേഭാമര7ഭുഃ എ:ു സkി േചർ/ു െചാലുകതെ:" എ:ു പറuു.
അേ\ാൾ "പിെ: മര7ഭു ആരാണ്; ഞാൻ മര7ഭുവുമാണ്എെ:ാരു
അശരീരിവാJു Xീേകാവിലക/ു നി:ു േകൾJെ\.ു. അേ\ാൾ വിദവാൻ ന?ൂരി
അബUനായിതീർ:ുെവ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
പൂaാന/ു ന?ൂരിJു വയു†/ിയിലലായിരു:ുെവ2ിലും ഗുരുവായൂർ
േ•Y/ിലിരു:ു പല വിദവാsാർ ഭാഗവതം വായിAു അർ‰ം പറയു:തു
േക.ുേക.് അേbഹ/ിനു ഭാഗവതം ഏതു ഭാഗം വായിJു:തു േക.ാലും അർ‰ം
പറയാറായി/ീർ:ു എ:ു മാYമലല, ഭzനായ അേbഹം ഭzിരസേ/ാടുകൂടി
അർ‰ം പറയു:തു േകൾJാൻ എലലാവർJും വളെര കൗതുകമു8ായി/ീർ:ു.
ഒടുJം ഭാഗവതം ആരു വായിAാലും അർ‰ം പറയാൻ പൂaാന/ു ന?ൂതിരി
േവണെമ:ു ജന;ൾJു നിർബkമായി/ീർ:ു. അതുെകാ8ു
വിദവാsാരായവർJു ന?ൂരിേയാടു കുേറെ“ അസൂയയും േതാ:ി തുട;ി.
എ2ിലും ആരു വായിAാലും അർ‰ം പറയുക പൂaാന/ു ന?ൂരിതെ:െയ:ു
പതിവായി/ീർ:ു. ഗുരുവായൂർ േ•Y/ിൽ ഭാഗവതം വായന
പതിവായി.ു8േലലാ. ഒരു ദിവസം ഒരു വിദവാൻ വായിJാനും പൂaാന/ു ന?ൂരി
അർ‰ം പറയാനും തുട;ി. വായന േകൾJാൻ പ¡ിതsാരും പാമരsാരുമായി.്
അസംഖയം ജന;ളും അവിെട വ:ു കൂടി. അ:ു വായിA ഭാഗം രുÉണീസവയംവരം
കഥയായിരു:ു. വയു†/ിയിലലാതിരു:തിനാൽ ന?ൂരി അർ‰ം പറയു:തു
അേbഹ/ിെq മേനാധർZംേപാെലെയ:ലലാെത േ«ാകാർ‰ം
മന€ിലായി.ലലായിരു:ു. അതിനാൽ രുÉണി കൃ¸െq അടുJേല•് ”ാ•ണെന
പറuയJു: ദിJിൽ ന?ൂരി "രുÉണി ഇ;െന ഒെJ പറuു ”ാ•ണെq
ൈകയിെലാെരഴു/ും െകാടു/യAു" എ:ർ‰ം പറuു. എഴു/ു
െകാടു/യAു എ:ുdതു ഭാഗവത /ിൽ പറuി.ിലലാ/തായിരു:തിനാൽ
ഇതു േക.ു െകാ8ിരു: വിദവാനായ ഒരു ന?ൂരി പൂaാന/ു ന?ൂരിേയാടു
"എഴു/ു െകാടു/യAു എ:ുdത് ഏതു േ«ാക/ിലാണു പറuിരിJു:ത്?"
എ:ു േചാദിചു. അതു േക.േ\ാൾ പൂaാന/ു ന?ൂരി മറുപടി പറയാൻ

നിവൃ/ിയിലലാെത വിഷമിAു. അേ\ാൾ Xീേകാവിലിനക/ു നി:്
"എഴു/ുെകാടു/യAിലല എ:് ഏതു േശാക/ിലാണ് പറuിരിJു:ത്? ആ
”ാ•ണൻ എെq അടുJൽ വ:േ\ാൾ രുÉണിയുെട ഒെരഴു/ുകൂടി
െകാ8ുവ:ിരു:ു." എെ:ാരശരീരി വാJു േകൾJെ\.ു. ഇതു േക.േ\ാൾ
ദുശ്േചാദയം േചാദിA ന?ൂരി വളെര മUയമമാവുകയും പൂaാന/ു ന?ൂരി
സേaാഷിJുകയും േശഷമുdവർ അ§ുത െ\ടുകയും െചcു.
ഇ7കാരം കുറAു കാലം കഴിuേ\ാേഴ•ും പൂaാന/ു
ന?ൂരിെയകുറിെAലലാവർJും വളെര ബഹുമാനമു8ായി/ീർ:ു. േ•Y/ിൽ
പതിവായി നമxകാരഭ•ണ/ിനു ഇരിJുേ?ാൾ േവദ’sാരും വിദവാsാരും
ആയ ”ാ•ണർ എY ഉ8ായിരു:ാലും പൂaാന/ു ന?ൂരിെയ മാനയ^ാന/ു
ഒ:ാമനായി.് ഇരു/ുക പതിവായി. wേമണ ആരും പറuിലല2ിലും അേbഹ/ിന്
മാനയ^ാന/ിരിJാെമ:ായി/ീർ:ു. അ;ിെനയിരിJുേ?ാൾ ദൂര^നും
വിദവാനും േവദ’നുമായ ഒരു ന?ൂരി\ാട് ഗുരുവായൂർ േ•Y/ിൽ
ദർശന/ിനായി വ:ു. ന?ൂരി\ാ.ിേലJു ഊണു േ•Y/ിൽ
തെ:യായിരു:ു. അതിനാൽ േ•Yാധികാരിയായ ന?ൂരി അ:ു ഭ•ണ/ിനു
മാനയ^ാന/ു ന?ൂരി\ാടിെന ഇരു/ണെമ:ു നിpയിAു. പൂaാന/ു
ന?ൂരി ആ സംഗതി അറിയാെത പതിവുേപാെല ഊണു കാലമായേ\ാൾ
മാനയ^ാന/ു ഒ:ാമനായി േപായിരു:ു. അേ\ാൾ േ•Yാധികാരി
പൂaാന/ിേനാട് "മഹാേയാഗയനായിരിJു: ഒരു/മ”ാ•ണൻ ഇവിെട
വ:ിരിJു: ^ിതി•് ഇ:ു താനിവിെടJട:ിരിJു:തു നയായമായിലല.
അതിനാൽ േവഗെമണീhറു മാറിയിരിJൂ" എ:ു പറuു. എ2ിലും പല േയാഗയsാർ
കൂടി തനിJു സZതിAു ത:ിരിJു: മാനയ^ാനം വി.ുെകാടുJു:തിനു മന€ു
വരാ—യാൽ പൂaാന/ു ന?ൂരി എണീhറു മാറിയിലല. അതിനാൽ േ•Yാധികാരി
അേbഹ/ിെq ൈക•ു പിടിAു എണീ\ിAു. താൻ േവദാർഹനും
വിദവാനുമലലാuി.ാണെലലാ തെ: ഇ;ിെന അപമാനിA െത:ു വിചാരിAി.ു
പൂaാന/ുന?ൂരിJ് വളെര വയസനമു8ായി. അേbഹം ഉടെന കരuുെകാ8്
പുറേ/Jിറ;ി. അേ\ാഴും Xീേകാവിലിനക/ുനി:ും "പൂaാനം ഇനി
ദു‘sാരുെട അടുJൽ താമസിJുകയും ഇവിെട വരികയും േവ8. പൂaാന/ിനു
എെ: കാണണെമ2ിൽ ഞാൻപൂaാന/ിെq ഇലല/ു വ:ുെകാdാം" എെ:ാരു
അശരീരി വാJു8ായി. ന?ൂരി അതുേക.ു സേaാഷിA് അേ\ാൾതെ: തെq
ഇലേ/•ു േപാവുകയും െചcു.
ന?ൂരി ഇലല/ുെച:തിെq േശഷം ഭഗവാൻ വ:ു ക8ലലാെത ഊണു
കഴിJുകയിലല:ു നിpയിAു അവിെടയിരു:ു. അേ\ാൾ ഭzവ„ലനായ ഭഗവാൻ

Xീകൃ¸ൻ ന?ൂരിയുെട ഇലല/ു എഴു:dി. ഭzശിേരാമണിയായ ന?ൂരി
ഭzവ„ലനായ ഭഗവാെന തെq വാമഭാഗ/ു (ഇടതു) 7തയ•മായി ക8ു
ന?ൂരി ഉടെന എണീhറു ഭഗവാെന സാ‘ാഗമായി നമxകരിAു വ˜ിAു. അേ\ാൾ
ഭഗവാൻ "ഇനി പൂaാനം എെ: ഇവിെടയിരു:ു േസവിAാൽ മതി. എെq
സാ:ിUയം ഇവിെടയു8ായിരിJും" എ:ു അരുളിെAcതിെq േശഷം മറയുകയും
െചcു. ന?ൂരി ഭഗവാെന ക8തായ ആ ^ല/ു ഒര?ലം പണിയിAു
(Xീേകാവിൽ മാYം) അവിെട Xീകൃ¸െq വിOഹെ/ കുടിയിരു/ി പതിവായി
പൂജാനിേവദയാദികൾ കഴിAു േസവിAു െകാ8ിരു:ു. ആ ^ലം ന?ൂരി
ഇരു:തിെq ഇടതുവശ/ായിരു :തിനാൽ ആ അ?ല/ിനു
"ഇടതുപുറ/?ലം" എ:ു േപരിടുകയും െചcു.
ഭാഗവതവും മhറും വായിAുേക.ി.ു8ായ പദപരിചയം െകാ8ും ഭഗവNഭzി
െകാ8ും ഭഗവŠകാരുണയംെകാ8ും പൂaാന/ു ന?ൂരി കാലwേമണ
സംxകൃത/ിലും കവിതയു8ാJാൻ ശzനായി/ീർ:ു.
പൂaാന/ു ന?ൂരി ഗുരുവായൂർ േ•Yം വി.് ഇലല/് ^ിര താമസമാJിയതിെq
േശഷം ഭഗവŠകാരുണയ/ാൽ അേbഹ/ിനു ദീർഘായുേ€ാടുകൂടിയ
പുYസaാന;ൾ ധാരാളമു8ാവുകയും അേbഹം പിെ:യും വളെരJാലം
അർഥപുYമിYാദികേളാടും ഭഗവാ2ൽ നിpലതയും സുദൃഢവുമായ
ഭzിേയാടുംകൂടി സുഖമാകുംവ4ം ജീവിAിരിJുകയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/ആല/ൂർ ന?ി
ആല/ൂർ ന?ിയുെട ഇലലം ”ി.ീഷുമലബാറിൽ െപാ:ാനി/ാലൂJിൽ
തൃJ8ിയൂരംശ/ിൽ ആല/ൂർ േദശ/ാണ്. ഇതു കൂടാെത അവിേടJു െകാAി
സം^ാന/ു തല\dി/ാലൂJിൽ ചൂ8ൽ 7വൃ/ിയിൽ തായ2ാവുേദശ/ും
ഒരിലലമു8്. അതു ര8ാമതു8ായതാണ്. ആ േദശ/ു പ8ു ചൂ8ൽ മൂ€്
എെ:ാര‘ ൈവദയനു8ായിരു:ു. ആ ഇലല/് ഒരു കാല/്
പുരുഷsാരാരുമിലലാെത ഒരു വിധവയും ഒരു കനയകയും മാYമായി/ീർ:ു. ആ
കനയകേയ ആല/ൂർ ന?ിമാരിെലാരാൾ സർവസവദാനമായി വിവാഹം കഴിA്
അവിെട ദ/ു കയറി. അതിനാലാണ് അവിെടയും ഒരിലലം അവിേടJു 8ായത്.
ചൂ8ൽ മൂ€ിെq ഇലലം വകയായി.ു8ായിരു: ഏതാനും വRുവകകളും ന?ിJു
കി.ി. ഏതാനും വRുJളും ഒരു േദവസവവും അനയാധീനെ\.ുേപായി.ുമു8്.
ആല/ൂർ ന?ിയുെട ഇലല/് ഒരിJൽ പുരുഷsാരാരുമിലലാെത ഒരു കനയക
മാYമായി/ീർ:ു. അ:് ആ കനയകെയ സർവസവദാനമായി വിവാഹം കഴിA്
അവിെട ദ/ുകയറിയത് കറു/പാറ ന?ൂരിയുെട ഇലല/ുനിെ:ാരാളാണ്.
അതിനാൽ കറു/ുപാറ ന?ൂരിയും ആല/ൂർ ന?ിയും പര•രം
പുലയുdവരായി/ീർ:ു. അജാമിളേമാ•ം, Ýുവ ചരിതം മുതലായവയുെട
നിർZാതാവായ കറു/ുപാറ ദാേമാദരൻ ന?ൂരി മരിAി.് അധികം കാലമായിലലേലലാ.
ആ ദാേമാദരൻ ന?ൂരി മരിAേ\ാഴും ആല/ൂർ ന?ിമാർ പുല
ആചരിAിരു:തായി.ാണ് അറിയു:ത്. അതിനാൽ ഇേ\ാൾ ആല/ൂർ ന?ിയുെട
ഇലല/ുdവർ കറു/ു പാറ ന?ൂരിയുെട സaാനപര?രയിലുൾെ\.വരാെണന്
വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ആല/ൂർ ന?ിമാരുെട ചികി„•് അനിതരസാധാരണമായ ഒരു
വിേശഷമുെ8:ുdതു 7സിUമാണ്. അതിനുd കാരണ;െള €ംബkിAു പല
ഐതിഹയ;ളുമു8്.
ആല/ൂർ ന?ിയുെട ഇലല/ിനു സമീപം "ൈവദയൻ തൃേJാവിൽ" എ:ു
7സിUമായി.് ഒരു ശിവേ•Yമു8്. പെ8ാരു കാല/ു8ായിരു: ഒരു ന?ി
പതിവായി ര8ുേനരവും ആ ശിവേ•Y/ിൽേ\ായി ദർശനം കഴിAുവ:ിരു:ു.
ന?ി അ?ല/ിേലJു േപാകുേ?ാൾ വഴിJു8ായിരു: ഒരാലിേsലിരു:ു ര8ു
പ•ികൾ "േകാരുJ്, േകാരുJ്" എ:ു ശÂിJുകയും പതിവായിരു:ു. ഒരു ദിവസം
ന?ി ആ പ•ികൾ േമ†റu7കാരം ശÂിചേ\ാൾ തിരിuുനി:് ആ പ•ികെള

േനാJി,
"കാേല ഹിതമിതേഭാജീ കൃതചംwമണഃ wേമണ വാമശയഃ
അവിധൃതമൂYപുരീഷഃ £ീഷു യതാWാ ച േയാ നരഃ േസാരുJ്"

എ:ു പറuി.് ഇലലേ/Jു േപായി. അതിൽ\ിെ: ആ പ•ികെള കാണുകേയാ
അവയുെട ശÂം േകൾJുകേയാ ഉ8ായി.ിലല. "േകാരുJ്" എ:ുdതിന് കഃ
അരുJ്? (േരാഗമിലാ/വനാര്?)" എ:ാണേലലാ അർ‰ം. ആ േചാദയ/ിനു
ന?ിയുെട മറുപടി, േവ8ു:കാല/ു ഹിതമായും മിതമായും ഭ•ിJു:വനും,
ഊണു കഴിuാൽ കുറAു നടJുകയും ഇടതുവശം െചരിuുകിടJുകയും
െച‹ു:വനും മലമൂY;െള തടുJാെത േവ8ു: സമയ/ു
വിസർജിJു:വനും £ീകളിൽ അതയാസzിയിലലാ/ (അടJമുd)
വനുമായിരിJു:ത് ആേരാ ആ മനുഷയൻ അേരാഗിയായിരിJും എ:ാണേലലാ. ഇത്
അവർJ് സZതമായതിനാലായിരിJാം ആ പ•ികൾ പിെ: വരാuത്.
പ•ികെള കാണാതായതിെq േശഷം ര8ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ ര8ു
”ാ•ണകുമാരsാർ ന?ിയുെട അടുJൽ െച:ു ത;െളJൂെട അവിെട
താമസി\ിAു ൈവദയശാ£ം പഠി\ിJണെമ:് അേപ•ിJുകയും ന?ി
സZതിJുകയും അവർ അ:ു തെ: പഠിAുതുട;ുകയും െചcു. ആ കു.ികൾ
മഹാവികൃതികളായിരു:ു െവ2ിലും അതയaം ബുUിമാsാരുമായിരു:തിനാൽ
ന?ിJ് അവെരJുറിA് വിേരാധമലല, ഏhറവും േrഹവും വാ„ലയവുമാണു8ായത്.
അവർ എെaലലാം കുസൃതികൾ കാ.ിയാലും പറuാലും ന?ി അവെര
ശാസിJാറിലല. അതിനതിന് അവരുെട ദു€ാമർഉു015kയ;ൾ വർUിAുെകാ8ു
തെ: ഇരു:ു. പഠിJു: സമയം ന?ി പറuുെകാടുJു:െതാ:ും അവർ
േകൾJുകയും മന€ിലാJുകയും െച‹ുകയിലല. ന?ി ഒരു വിധ/ിൽ ഒരു
വാകയ/ിന് അർഉു015kം പറuുെകാടുJുേ?ാൾ അവർ അതിനു േവെറ നാലു
വിധ/ിൽ അർഉു015kം പറu് അ;െനയായാെലaാ, ഇ;െനയായാെലaാ
എ:ു േചാദയം തുട;ും. അവെയലലാം േചരു:വയും മhറാരും വിചാരിJുകയും
ധരിJുകയും െചcി.ിലലാ/വയുമായിരിJും. അതിനാൽ ആ സമയ;ളിലും
ന?ിJു സേaാഷവും അ§ുതവുമലലാെത അവേരാടു േകാപേമാ വിേരാധേമാ
ഉ8ായിലല. ഒടുJം ന?ി അവെര പഠി\ിJു:ത് അവരിൽനി:്
അേനകവിധ/ിലുd വിേശഷാർഥ;ൾ േക.ു ധരിJാനായി/ീർ:ുെവ:ു
പറuാൽ മതിയേലലാ.
ഒരു ദിവസം ന?ി ഇലല/ിലലാതിരു: സമയം ഈ ”ാ•ണ കുമാരsാർ
അവിെടയു8ായിരു: പടി\ുരമാളിക•ു തീ െവAു ചു.് അതു
ഭŸാവേശഷമാJിJളuു. ന?ി തിരിAുവ:േ\ാൾ സംഗതി മന€ിലായി.

എ2ിലും അതിെനJുറിA് അവേരാെടാ:ും േചാദിJുക േപാലും െചcിലല.
ഒരു ദിവസം ന?ിയുെട അ‡െq XാUമായിരു:ു. ബലിJു കുളിJാനായി ന?ി
േപായിരു: സമയം ചില നായാടികൾ (േവടsാർ) പടിJൽ വ:ു ഭി••ായി
വിളിAു. ഈ ”ാ•ണബാലsാർ ഈ അടുJളയിൽ കട:ു ബലിJായി
െവAുെവAിരു: കവയൻ (േചാറ്) എടു/ുെകാ8ുേപായി നായാടികൾJു
െകാടു/ു. ന?ി കുളിAുവ:േ\ാൾ ഈ വിവരമറിuു. എ2ിലും േവെറ കവയൻ
െവAു8ാJി XാUം നട/ിയതലലാെത ഇതിെനJുറിAും ആ ”ാ•ണ
ബാലsാേരാട് ഒ:ും േചാദിAിലല.
പിെ:െയാരിJൽ ന?ി ഈ ”ാ•ണകുമാരsാേരാടുകൂടി ഒരു േരാഗിെയ
കാണു:തിനായി ഒരു ^ലേ/Jുേപായി. അേ\ാൾ മേധയ മാർഗം ഒരു െചറിയ
നദിയു8ായിരു:ു. മൂ:ുേപരുംകൂടി അവിെടയു8ായിരു: പാല/ിേsൽ
െച:ു കയറി. ഏകേദശം മധയ/ി2ലായേ\ാൾ ഈ ബാലsാർ ന?ിെയ പിടിAു
പുഴയിേലJു തdിയി.ു. ന?ി നീaി അJെരെയ/ി. പിഴിuുടു/ു ത‹ാറായി.
അേ\ാേഴJും ”ാ•ണ ബാലsാരും അവിെടെയ/ി. പി:ീട് മൂ:ുേപരും
ഒരുമിAുതെ: േപായി. ഇതിെനJുറിAും ന?ി അവേരാെടാ:ും േചാദിAിലല.
ഒരു തലേവദനJാരൻ തലേവദന കലശലാകുേ?ാൾ ന?ിയുെട അടുJൽ െച:ു
പറയുകയും ന?ി വലലതും ചികി„ പറuയ•ുകയും അതുെകാ8ു കുറAു
ദിവസേ/Jു സുഖമായിരിJുകയും പിെ:യും തലേവദന വരികയും സഹിJാൻ
വ‹ാെതയാകുേ?ാൾ ന?ിയുെട അടുJൽ െച:ു പറയുകയും പതിവായിരു:ു.
ആ പതിവു േപാെല ഒരിJൽ അയാൾ െച:േ\ാൾ ന?ി അവിെട ഉ8ായിരു:ിലല.
തലേവദന ദു€ഹമായി/ീരുകയാൽ അയാൾ "അേ‹ാ! ഞാനിനി എaാണ്
േവ8ത്? ഞാൻഇവിെട കിട:ു മരിJും" എ:ു പറu് ആ മുhറ/ു കിട:ു
നിലവിളിAു. അേ\ാൾ ആ ”ാ•ണകുമാരsാർ അവിെടനി:ിറ;ി
പുരയിട/ിേലJു േപായി. ര8ു കൂ.ം പAിലകൾ പറിAുെകാ8് തിരിAുവ:്, ആ
തലേവദനJാരെന വിളിAുംെകാ8് ഒരു മുറിJകേ/J് കയറിേ\ായി. അക/ു
കട:യുടെന വാതിലടAു സാ•യി.ു. ന?ിയുെട പുYsാരായ െചറിയ ഉ4ികൾ
ഇവെരaാണ് െച‹ു:െത:ു കാണാനായി ആ മുറിയുെട നിര•ു8ായിരു:
െചറിയ ദവാര/ിൽJൂടി ഒളിuുേനാJിെJാ8ു നി:ു. അക/ു കട:
”ാ•ണകുമാരsാർ ഒരുകൂ.ം പAമരു:ു തിരുZി\ിഴിuു േരാഗിയുെട തലയിൽ
പുര.ി. ഉടെന തലയുെട െതാലി ആക\ാെട േരാമേ/ാടുകൂടി െപാ;ിവ:ു.
”ാ•ണബാലsാർ ആ െതാലിെയടു/ു മാhറിെവAി.ു തലേയാ.ിയിൽ പhറിയിരു:
ഒരുതരം െചറു7ാണികെള തൂ/ുകളയുകയും െതാലിെയടു/ു വീ8ും തലയിൽ
പതിJുകയും പിെ: ഒരു കൂ.ം മരു:ുകൂെട ഉ8ായിരു:ത് തിരുZി\ിഴിuു

നീെരടു/ു തലയിൽ പുര.ുകയും െതാലി യഥാപൂർവം ഒ.ി\ിടിJുകയും െചcു.
േരാഗിJു തലേവദന മാറി സുഖമാവുകയാൽ വാതിൽ തുര:ു
പുറേ/Jിറ;ിയയുടെന യാY പറu് അയാൾ േപായി. ”ാ•ണകുമാരsാർ
പുറ/ിറ;ിയേ\ാൾ ന?ിയുെട ഉ4ികെള ക8ി.് "ഇ;െന േനാJിയാൽ
േകാ24ു8ാകും" എ:ു പറയുകയും ഉd2‹ിൽ പhറിയിരു: മരു:്
അ2ണ/ിെq തൂണിേsൽ േതAുകളയുകയും അതിെq പിശിട് ആരും കാണാെത
അവർ എവിെടേയാ കളയുകയും െചcു.
ന?ി മട;ിെയ/ി കുളി കഴിu് അക/ു െച:ു പുYsാേരാടുകൂടി
ഉ4ാനിരു:ു. ഉ8ുെകാ8ിരിJുേ?ാൾ ആ ഉ4ികൾ തലേവദനJാരൻ വ:തു
മുതൽ ഉ8ായ സകല സംഗതികളും ന?ിേയാടു പറuു. ആ സമയം മേhറ
”ാ•ണകുമാരsാർ ന?ിയുെട അടുJൽെA:്, "ഞ;ൾJ് ഇനി ഇവിെട
താമസിJാൻ നിവൃ/ിയിലല. േപാകാനുd സമയമായിരിJു:ു. ഞ;ൾ
ഇവിെട/ാമസിAു പഠിJുകയും അേ; പലവിധ/ിൽ ഉപ›വിJുകയും െചcു.
അതിെനാെJ തJതായ 7തിഫലം തരു:തിനു ഞ;ളുെട ൈകവശെമാ:ുമിലല.
എ2ിലും ഇതിരിJെ." എ:ു പറu് ഒരു െചറിയ OPം ന?ിയുെട േനെര
നീ.ിെJാടു/ു. ന?ി ഉ8ുെകാ8ിരിJുകയായിരു:തിനാൽ ഇടതുൈക നീ.ി
അതു േമടീAു. അേ\ാൾ ”ാ•ണകുമാരsാർ "ഒരു നിവൃ/ിയുമിലലാെത മു.ു:
സമയം ഈ OPമഴിAു േനാJിയാൽ ഇതിൽ എെa2ിലും സമാധാനം കാണും. ഈ
OPം ഈ ഇലല/ുdവരലലാെത മhറാരും കാണാനിടയാകരുത്" എ:ു പറu്
യാYയായി. ന?ി വലതു ൈക മടJി\ിടിAുെകാ8് അനുയാYയായി അവരുെട
പി:ാെല െച:ു. അവർ മുhറ/ിറ;ി:തിനിട•ു ന?ിയും അവരും തZിൽ ഒരു
െചറിയ സംഭാഷണം നട:ു.
ന?ി: നി;ൾ ആരാണ്?
”ാ•ണകുമാരsാർ: അതറിuി.് എaു േവണം?
ന?ി: ഒ:ും േവ8ീ.ലല. നി;ൾ
േകവലം മനുഷയരെലല:ു േതാ:ി. അതുെകാ8് േചാദിAതാണ്.
”ാ•ണകുമാരsാർ: എ:ാൽ ഞ;ൾ പ•ികേളാ േദവsാേരാ ആെണ:ു
വിശവസിAുെകാdണം.
ന?ി: നി;ൾ ഇവിെട വ:െതaിന്?
”ാ•ണകുമാരsാർ: ആയുർേവദചികി„•ു 7സിUിയും ഫലസിUിയും
7ചാരവും വർUി\ിJാൻ.

ന?ി: നി;ൾ എെq പടി\ുര•് തീെവചേതാ?
”ാ•ണകുമാരsാർ:
ആ സമയം ഇവിെട ഇലല/ിന് അ-ിബാധയു8ാകാനുd ഒരു
േയാഗമു8ായിരു:ു. അതി;െന തീരെ. എ:ു വിചാരിAാണ്. എ2ിലും അത്
ഇനിെയാരു കാല/ു8ാകും.
ന?ി: XാU/ിനുെവA കവയൻ എടു/ു നായാടികൾJു െകാടു/െതaിനാണ്?
”ാ•ണകുമാരsാർ: അവ!ർ വാRവ/ിൽ നായാടികളലല. പിതൃJളാണ്.
XാU/ിനു സമയം അതിwൈമAതിനാൽ അവർ ഈ രൂപ/ിൽ വ:ു
വിളിAതാണ്. അേ\ാൾ അെതടു/ു െകാടു/ിെലല2ിൽ അവർ ശപിJുകയും
ഇവിെട സaതിയും സ?/ും നശിJുകയും െച‹ുമായിരു:ു. അ;െന
വരരുെത:ു വിചാരിA് അ7കാരം െചcതാണ്.
ന?ി: എെ: പുഴയിൽ ഉരു.ിയി.െതaിനാണ്?
”ാ•ണകുമാരsാർ: ആ സമയ/് ആ പുഴയിൽ ഗംഗയുെടയും യമുനയുെടയും
സരസവതിയുെടയും സാ:ിUയമു8ായിരു:ു. അേ\ാൾ അവിെട rാനം െചcാൽ
Yിേവണീസംഗമrാന/ിെq ഫലം സിUിJുമായിരു:ു. അത് അേ;J്
സിUിJാനായി.ാണ് അ;െന െചcത്.
ഇYയും പറuേ\ാേഴJും അവർ മുhറ/ിറ;ുകയും അവിെടയുd
ആൽ/റയിൽ കയറുകയും അവിെടെവA് അവർ അദൃശയരായി ഭവിJുകയും
െചcു.
”ാ•ണകുമാരsാരുെട ആ സംഭാഷണം നിമി/ം അവർ
അശവിനീേദവsാരായിരു:ുെവ:ും
അവർ തെ:യാണ് തെ: പരീ•ിJാനായി ആലിേsൽ വ:ിരു:ു "േകാരുJ്"
എ:ു േചാദിAെത:ും ന?ിJു മന€ിലായി. അശവിനീേദവsാർ അaർUാനം
െചc ആ ആൽ/റയിൽെവA് ഇേ\ാഴും ആ8ുേതാറും പWമി.് അശവിനീ
േദവsാെര പൂജിAുേപാരാറു8്. ആല/ൂർ ന?ിമാർJു ചികി„ാവിഷയ/ിൽ
അനിതരസാധാരണമായ 7ചാരവും 7സിUിയും സിUിAത് ആ ഇലല/ു
അശവിനീേദവsാരുെട സാ:ിUയമു8ായതുെകാ8ാെണ:ു ഇനി വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. അശവിനീേദവsാർ അവരുെട ക‹ിേsൽ പhറിയ മരു:ു േതA
തൂണു ചുര8ി സവ†ം െപാടിെയടു/ു െവd/ിൽ കുഴAു െനhറി•ു പുര.ിയാൽ
ഏതു തലേവദനയും തൽ•ണം മാറുമായിരു:ു. അതു പലർJും
അനുഭവെ\.ി.ുd ഒരു കാരയമാണ്. എ2ിലും അ:െ/ ആ ഇലം അ:ുതെ: ആ

േദവ ൈവദയsാർ പറuിരു:തുേപാെല ഏതാനും കാല/ിനുമു?് അ-ി
ഭഗവാന് അഹാരമായി/ീരുകയും അേതാടുകൂടി ആ തൂണു
ഭŸാവേശഷമായിേ\ാവുകയും െചcു. അശവിനീേദവsാർ െകാടു/ OPം
ഇടതുൈകെകാ8് വാ;ിയതിനാൽ ആല/ൂർ ന?ിമാർ ഇേ\ാഴും മരു:ുകേളാ
മരു:ിനു കുറിAേതാ ഇടതുൈകെകാ8് െകാടു/ാൽ അധികം ഫലം
കാണുെമ:ാണ് ജനവിശവാസം. ഇനി ആ ഇലല/ുdവർ ചികി„ാവിഷയമായി
െചcി.ുd ചില അ§ുത കർമ;െള\hറിJൂടി സവ†ം പറuുെകാdു:ു.
സർ\X®നായ സാ•ാൽ ത•കൻ ഒരിJൽ ഒരു ഉദരേരാഗം നിമി/ം
അവശനായി/ീരുകയാൽ ഒരു ”ാ•ണെq രൂപം ധരിA് അ:ു
ഗൃഹ^നായിരു: ന?ിയുെട അടുJൽ െച:ു തെq േരാഗ/ിെq
വിവരമറിയിJുകയും തെq ദീനം േഭദമാJി അയ•ണെമ:് അേപ•ിJുകയും
െചcു. ന?ി ഒരു മരു:ു ചുJുെവd/ിൽ കലJി, ആ ”ാ•ണെന അവിെട
കിട/ീ.ു വായിൽ ഒരു കുഴൽ െവAു വലതുൈകെകാ8ു പിടിAുെകാ8്
ഇടതുൈകെകാ8് മരു:് കുഴലിലൂെട ഒഴിAുെകാടു/ു. ആ മരു:ു േസവിA
•ണ/ിൽ/െ: വയhറിൽ േവദന മാറി അേbഹം പൂർ4സുഖെ/
7ാപിJുകയും അേbഹേ/ാടു ന?ി, "ഇനി േപാകാം, ഇനി ഈ ദീനം
ഒരിJലുമു8ാവുകയിലല" എ:ു പറയുകയും െചcു. അേ\ാൾ ആ ”ാ•ണൻ
"എെq േരാഗം ശമി\ിAു ക‘\ാടു നീJിയ മഹാനായ അേ; വ¢ിJു:ത്
എനിJു വിഹിതമലലേലലാ. അതിനാൽ ഞാെനെq സതയ^ിതി
അറിയിAുെകാdു:ു. വാRവ/ിൽ ഞാെനാരു മനുഷയ നലല ഞാൻത•കെന:ു
പറയെ\ടു: സർ\മാണ്. അവിടു:് എെq േരാഗം ശമി\ിAതിൽ എനിJുd
അപാരമായ സേaാഷം നിമി/ം ഇതാ ഞാൻഅനുOഹിJു:ു: ഈ ഇലല/ു
ജനിJു:വെര ആെരയും ഒരു കാല/ും സർ\;ൾ ദംശിJുകയിലല. അഥവാ
ദംശിAാലും വിഷം വയാപിJുകയിലല. ഈ ഇലല\ുരയിട/ിനക/ുെവA്
അനയsാെരയും അ7കരംതെ:. എനിJ് ഇടതുൈകെകാ8്
മരുെ:ാഴിAുത:ാണേലലാ എെq ദീനം േഭദമാJിയത്. അതിനാൽ ഈ
ഇലല/ുdവർ ഇടതുൈക െകാ8ു െകാടുJു: മരു:ിനും മhറും കൂടുതൽ
ഫലമു8ായിരിJും. എ:ും അവിെട ഒരാൾെJ2ിലും
സർ\ദൃ‘ിയു8ായിരിJുകയും െച‹ും" എ:ു പറuി.്
”ാ•ണേവഷധാരിയായ ത•കൻ അവിെട നി:് ഇറ;ിേ\ാവുകയും െചcു.
അശവിനീേദവsാരുെടയും ത•കെqയും അനുOഹം നിമി/ം ഇേ\ാഴും
േകാ2േ4ാ സർ\ദൃ ഉു0k08ിേയാ ഇലലാ/ ആരും ഉ8ാകാറിലല. ത•കെq
അനുOഹം കൂടി സിUിചേ\ാൾ ഇടതുകയിെq മാഹാWയം ഒ:ുകൂടി

വർUിJുകയും െചcു. ന?ിയുെട ഇല\ുരയിടം ഏകേദശം നാേലJേറാളം
വിRാരമുdതാണ്. അതിെq നാലു മൂല•ും ഓേരാ സർ\Jാവു8്. ആ
ഇലല/ുdവെരയും ആ പുരയിട/ിൽെവA് അനയsാെരയും ഇേ\ാഴും പാ?ു
കടിJുകേയാ കടിAാലും വിഷം വയാപിJുകേയാ െച‹ാറിലല.
ഒരിJൽ പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂതിരിമാർ ഒരാൾJു ദീനമായി.ു ചികി„•ായി
അ:ു8ായിരു: ഒരാല/ൂർ ന?ിെയ വരു/ിയിരു:ു. ഒരു ദിവസം ഉA
തിരിu സമയം േമJാ.ുന?ൂരിയും ന?ിയും കൂടി െവടി പറuുെകാ8ിരു:
സമയം അതിഭയ2രാകൃതിയായ ഒരു സർ\ം അവരുെട അടുJേലJ്
ഇഴuുെച:ു. അതു ക8് ന?ി ഭയെ\.് എണീേhറാടാൻ ഭാവിAു. അേ\ാൾ
ന?ൂരി, "ഭയെ\ടുകയും പരി°മിJുകയും ഒ:ും േവ8ാ. ഇവർ
ഉപ›വിJു:വരല" എ:ു} പറuു. എ:ി.ും ന?ിJ് ഉറ\ു വ:ിലല. സർ\ം
ഇഴuുെച:് ന?ൂരിയുെട മടിയിൽ കയറിJിട:ു. അതുക8് ന?ൂരിJ്
ഒരിളJവുമു8ായിെലല:ു പറേയ8തിലലേലലാ. അതു ക8േ\ാൾ ന?ിJ് ഒരു
സമാധാനമായതിനാൽ യഥാപൂർവം ന?ൂരിയുെട അടുJൽ/െ: െച:ിരു:ു.
അേ\ാൾ ആ സർ\ം ന?ിയുെട അടുJേലJു തല നീ.ി. അതു ക8േ\ാൾ ന?ി
വീ8ും പരി°മിA് എണീJാൻ ഭാവിAു. അേ\ാഴും ന?ൂരി, "േവ8ാ,
അവിെട/െ: ഇരിJാം. ഭയെ\േട8ാ, അത് ഉപ›വിJാനലല; അതിെq തല•്
എേaാ സുഖേJടുdതിനാൽ അതു ന?ിെയ കാണിJാനായി.ു തല നീ.ിയതാണ്"
എ:ു പറuു. ന?ി സൂ•ിAുേനാJിയേ\ാൾ ആ സർ\/ിെq തലയിൽ സവ†ം
നീര് ഉരു8ുകൂടിയിരിJു:തായിJ8ു. ന?ി ന?ൂരിയുെട വാJു വിശവസിA് ഒരു
വിധം ൈധരയെ/ അവലംബിAുെകാ8് ഒരു ക/ിെയടു/് ആ നീരു കീറുകയും
അതിനക/് ഒളിuിരു: ഇലലിമുd് എടു/ുകളയുകയും അവിെട ഒരു മരു:ു
പുര.ുകയും സർ\ം പതുെJ ഇറ;ി വ: വഴിേയ േപാവുകയും െചcു.
ഏതാനും ദിവസംെകാ8് പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിJു ദീനം മാറി സുഖമാവുകയാൽ
ന?ൂരി ന?ിJു പലവിധ സZാന;ളും മhറും െകാടു/ു യാYയാJി. ന?ി
േപാകാനായി.് ഇറ;ിയേ\ാൾ അനുയാYയായി ന?ൂരിയും പി:ാെല െച:ു. ആ
സമയം മു?ു ന?ി മുെdടു/ുകളuുവി. സർ\ം അവിെട വ:ു. ന?ി
േനാJിയേ\ാൾ നീെരലലാം േപായി, µണമുണ;ി സർ\/ിനു നലല
സുഖമായിരിJു:തായി ക8ു. ഉടെന ആ സർ\ം വായിൽനി:് ഒരു മാണികയJലല്
ന?ിയുെട മുൻപിൽ ഇ.ുെകാടു/ു. ന?ി അതു ക8് സംശയിAു നി:േ\ാൾ
ന?ൂരി "ഒ.ും സംശയിേJ8ാ, ന?ി ദീനം േഭദമാJിയതിനാൽ സേaാഷിAു
സർ\ം അതു ന?ിJു സZാനമായി ത:താണ്. എടു/ുെകാ8ു േപാകാം" എ:ു
പറuു. ന?ി ആ മാണികയJലലുെമടു/ുെകാ8ു േപാവുകയും െചcു. ആ നാഗ

മാണികയം ഇേ\ാഴും ആല/ൂർ ന?ിയുെട ഇലല/് ഇരിJു:ുെ8:ാണ് േകൾവി.
നവയൗവനയുzനും നലല സു˜രനും രസികനുമായ ഒരു ന?ൂരി
കു®േരാഗബാധിതനായി/ീരുക നിമി/ം പല ൈവദയsാെരെJാ8ു
ചികി„ി\ിAി.ും ഒരു ഫലവുമിലലാ—യാൽ ഒടുJം ആല/ൂർ ന?ിയുെട അടുJൽ
െച:ു വിവര;െളലലാം പറuു. ന?ി സവ†േനരം മന€ിരു/ി വിചാരിAതിെq
േശഷം, "ഒരു മു:ാഴി െപരു?ാ?ിൻ െന‹് േസവിJാെമ2ിൽ ഞാൻഈ ദീനം
േഭദമാJാം. അലലാെത ഞാെന:ലല, ആരു വിചാരിAാലും ഇതു േഭദെ\ടു/ാൻ
സാധിJയിലല" എ:ാണ് പറuത്. അതു േക.േ\ാൾ ന?ൂരിJ് വയസനം
സഹിJവ‹ാെതയായി. എaായാലും െപരു?ാ?ിൻ െന‹് േസവിJു: കാരയം
7യാസം തെ: എ:ു തീർAെ\ടൂ/ി. ആല/ൂർ ന?ി തെ: ഇ;െന
പറuിരിJു: ^ിതിJ് പിെ: ൈവദയsാെര ക8തുെകാ8്
7േയാജനെമാ:ുമിലലേലലാ എ:ു വിചാരിA് അേbഹം ഉടെന ചÈവ.െ//ി ഭജനം
തുട;ി.
"അരുവി ചിതറി വീഴും നലല േപരാറുതെq'
വടകെര മരുതിൻകീൾെA:ു േചർേ:ാരു ൈദവം
അമരകൾ പലവ.ം ൈകെതാഴും ചÈവ.ം
വിലസിന കുലൈദവം താ;ുേവാനാകെയെ:"

എ:ുd 7ാർഥനേയാടുകൂടി അേbഹം പ•8ു ദിവസം അവിെട
ഭജിAതിനുേശഷം ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ അേbഹം അ?ല/ിൽ കിട:്
ഉറ;ിയിരു:േ\ാൾ ആേരാ ഒരാൾ അേbഹ/ിെq അടുJൽ െച:്, "പതിവായി
രാവിെല പുഴയിൽെA:് കുളിJുേ?ാൾ സkയാവ˜നം കഴിuാലുടെന
പുഴയിൽനി:ു മൂ:ു കുട: (ര8ു ക‹ും നിറAു) െവdം എടു/ു കുടിJണം.
അ;െന നാ†തു ദിവസം െചcാൽ ദീനം േഭദമാകും" എ:ു പറuതായി
അേbഹ/ിനു േതാ:ി. ഇതു ചÈവ./ു ശാRാവ്
അരുളിെAcതുതെ:യാെണ:ു വിശവസിAു ന?ൂരി പിെ: പതിവായി അ;െന
െചcുെകാ8ു ഭജിAു. അ;െന നാ†തു ദിവസം കഴിuേ\ാേഴJും ദീനെമാെJ
േഭദമായി ന?ൂരി സവ^ശരീരനായി/ീർ:ു.
അനaരം ന?ൂരി ആല/ൂർ ന?ിയുെട അടുJൽെA:്, "െപരു?ാ?ിൻ െന‹്
േസവിJാെത തെ: എെq ദീനം േഭദമായി" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ന?ി,
"പിെ: എaു േസവിAു?" എ:ു േചാദിAേ\ാൾ ന?ൂരി "ഞാൻചÈവ./‹\െന
േസവിAു. അലലാെത ഒ:ും േസവിAിലല" എ:ു പറuു. പിെ: ന?ി ഉ8ായ
സംഗതികെളലലാം വിവരമായി പറയാൻ പറuേ\ാൾ ന?ൂരി ഭജന/ിെq
വിവരവും അതിനിട•ു തനിJു ദർശനമു8ായതും പുഴയിൽനി:ു െവdം

േകാരിJുടിAിരു:തുെമലലാം വിRരിAു പറuു. ഉടെന, ന?ി "എ;െനെയ2ിലും
ന?ൂരിJു സുഖമായേലലാ, അതു സേaാഷം തെ:. എ2ിലും എനിJ് ആ
^ലെമാ:ു കാണണം. ന?ൂരി കൂെട വരണം" എ:ു പറuു. പിെ: അവർ
ര8ുേപരുംകൂടിേ\ായി ചÈവ.െ/ അ?ലJടവിൽനി:ു പുഴവJ/ൂെട കുറAു
ദൂരം െച:േ\ാൾ അവിെട ഒരു വലിയ െപരു?ാ?ു ച/ു ചീuളിuു
കിടJുനaും മഴെവdേ/ാടുകൂടി അതിെq െന‹് പുഴയിേലJ്
ഒഴുകിേAരു:തും ക8ി.ു ന?ി ന?ൂരിേയാട്, "ഇതാ, ഇതു ക8ുേവാ? ഈ
െനേ‹ാടു കൂടിയ െവdമാണ് ന?ൂരി പതിവായി കുടിAിരു:ത്. മു:ാഴി െന‹ു
േസവിJണെമേ: ഞാൻ പറuുdൂ. ഇേ\ാൾ മൂ:ിട;ഴിയിലധികം െന‹്
ന?ൂരി േസവിAിരിJും" എ:ു പറയുകയും ശരി തെ:െയ:ു ന?ൂരി
സZതിJുകയും െചcു. ഇ: േരാഗ/ിന് ഇ:തു െച‹ാെത ആ േരാഗം
േഭദമാവുകയിെലല:ു ഇതുെകാ8ു •‘മാകു:ു8േലലാ.
പെ8ാരിJൽ ഒരാല/ൂർ ന?ി ക†ന7കാരം വളെരJാലം തിരുവനaപുര/ു
താമസിAിരു:ു. അJാല/ു കിളിമാ:ൂർ െകാ.ാര/ിൽ അ:െ/ മൂ/
േകായി/?ുരാന് ഒരു ദീനമു8ായി. ദീനം ത4ീർദാഹമായിരു:ു. അതു വർUിA്
എY െവdം കുടിAാലും മതിയാകാ/ നിലയിലായി. അ;െന കണJിലലാെത
െവdം കുടിJു:ത് ശരിയലലേലലാ എ:ു വിചാരിA് കuി മുതലായവ 7തിദിനം
നൂhറൻപത് ഇളനീരിെq െവdം കൂടി കുടിJുക എെ:ാരു പതിവുെവAു.
അതുെകാ8് മതിയായി.ലല. എ2ിലും ഒരു കണJു േവണമേലലാ എ:ു വിചാരിA്
അ;െന നിpയിAതാണ്.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ േകായി/?ുരാൻ "എെq ഈ ദാഹം ആെര2ിലും
മാhറിയാൽ മാhറു:വർJ് ഞാൻആയിരം രൂപ െകാടുേ/Jാം" എ:ു പറuു
തുട;ി. അ;െന പല ദിവസം േക.േ\ാൾ കിളിമാനൂർ െകാ.ാര/ിൽ ഒരു
ത?ുരാ.ിയുെട ഭർ/വായി താമസിJു: ആളും തിരുവനaപുര/ു വലിയ
െകാ.ാര/ിെല ഒരു പൂജJാരനും ന?ിയുെട േrഹിതനുമായ ഒരു ന?ൂരി
േകായി/?ുരാെq ഒരാെള: നിലയിൽ തിരുവനaപുര/ു െച:് ന?ിെയ
വിവരെമലലാം പറuു •ണിAു കിളിമാനൂർJു െകാ8ുേപായി. അവിെട എ/ിയ
ദിവസം തെ: ന?ി േകായി/?ുരാെന കാണുകയും ഒരു മരു:ു െകാടു/ു
േസവി\ിJുകയും െചcു. പിേhറ ദിവസമായേ\ാൾ നൂhറിനാ†തു കരികുക് (ഇളനീർ)
െകാ8ു മാതിയായി. അടു/ ദിവസമായേ\ാൾ ഇളനീർ പ/ുകൂടി കുറuു.
അ;െന ദിവസംെകാ8് ഒരു ഇളനീരായാൽ മതിെയ:ുd ^ിതിയിലായി.
അേ\ാൾ ന?ി "ഇേ\ാൾ ഇ;െനയിരിJെ.. ഇനി ഞാൻനാ.ിേലJ് ഒ:ു േപായി
വരാം. ഇലല/ു നി:ു േപായി.് വളെര നാളായി" എ:ു പറu് യാYയായി.

േകായി/?ുരാൻ ന?ിJ് നൂറു രൂപ െകാടു/ു. ന?ി ഒ:ും മി8ാെത
സേaാഷസേമതം െകാടു/തു വാ;ിെJാ8ു േപാവുകയും െചcു.
ന?ി േപായതിെq പിേhറ ദിവസം മുതൽ േകായി/?ുരാെq ദാഹം വർUിAു.
പതിന¢ു ദിവസംെകാ8് പൂർവ^ിതിയിൽ നൂhറൻപതു കരിJിെq െവdം
കുടിAാലും മതിയാവുകയിലല എ:ായി. േകായി/?ുരാൻ ന?ിെയ
വിളിAുെകാ8ുവ: ന?ൂരിെയ വിളിAു ന?ിെയ ഒരിJൽകൂടി
െകാ8ുവരണെമ:ു പറuേ\ാൾ, ന?ൂരി "അതു 7യാസമാണ്. ഒരിJൽ ഞാൻ
വിÏിയായി. ഇനി അതിനു ത‹ാറിലല. അെലല2ിൽ ഇേ\ാൾ
െകാടു/ി.ുdതുകൂടാെത മുൻപു പറuി.ുdതുേപാെല ആയിരം രൂപ തികചു
െകാടുJണം. അ;െന െച‹ാെമ:ു നിpയമുെ82ിൽ ഞാൻേപായി ന?ിെയ
െകാ8ുവരാം. ആ സംഖയ ന?ി വ:ാലുടെന െകാടുJുകയും േവണം" എ:ു
പറuു. ന?ൂരിയുെട അഭി7ായം േപാെല െച‹ാെമ:് േകായി/?ുരാൻ
സZതിJുകയും ന?ൂരി േപായി വീ8ും ന?ിെയ െകാ8ുവരികയും ഉടെന
േകായി/?ുരാൻ ആയിരം രൂപ െക.ിെJാടുJുകയും ന?ി ചികി„ിAു ദീനം
േഭദെ\ടു/ുകയും െചcു.
ആല/ൂർ ന?ിയുെട ഇല/് അÇഫsാരാണ് ൈവദയ/ിൽ അധികം വിദ¯sാരും
7സിUsാരുമായി/ീരുക പതിവ്. അ‡ൻ ന?ിമാർJു സവ†െമാരു ക?‡ായ
ഉ8ായിരിJുക പതിവാണ്. എ2ിലും ഗുരുതവ/ിനും ൈക\ുണയ/ിനും ആർJും
കുറവു8ായിരിJാറിലല. ഇJഴിu 1092-ആമാ8ു കഴിuുേപായ അÇഫൻന?ി
തെ: ഏhറവും വിദ¯നും 7സിUനുമായിരു:ുവേലലാ.
1092-ൽ കഴിuുേപായ അÇഫൻ ന?ിയുെട േജയ®നായി ഒരാൾ ഉ8ായിരു:ു.
അവിേടJു പഠി\ും 7സിUിയും വളെര കുറവായിരു:ു. സവ†മായ
ഉsാദ¢ായയുമു8ായിരു:ു. ഒരിJൽ അവിടു:് ഒhറ\ാല/ിനു സമീപം ഒരു
^ല/ുേപായി മട;ിവരുേ?ാൾ കുതിരവ./ു വലിയ നായരുെട ചില ഭൃതയsാർ
ക8ുകൂടി. വലിയനായർJ് അതി കലശലായി ഒരു വയhറിൽേവദനയായി.് ഇളയ
ന?ിെയ കൂ.ിെJാ8ു െചലലാനായി അവെര പറuയAിരിJുകയായിരു:ു. അവർ
മൂ/ ന?ിെയJ8േ\ാൾ ഇളയ ന?ിയാെണ:് െതhറിUരിAു കൂ.ിെJാ8ു
േപായി. വലിയനായർ േവദനയുെട കാഠിനയം നിമി/ം ആഹാരം കഴിJാനും
ഇരിJാനും കിടJാനും വ‹ാെതയായി.ു മുകളിൽ ഒരു കയറുെക.ി അതിേsൽ
പിടീAുെകാ8് നി:് നിലവിളിJുകയായിരു:ു. ന?ി അവിെട എ/ിയ ഉടെന
"എനിJു ദാഹം കലശലായിരിJു:ു. അതിനു വലലതും േവണം" എ:ു പറuീ.്
കുളിJാൻ േപായി. ന?ി കുളി കഴിuു വ:േ\ാൾ അ¢ാറു കരിJും പ/ു
പതിന¢ു പൂവൻ പഴവും െകാ8ുെച:ു െകാടു/ു. ന?ി അതിൽ ര8ു

കരിെJടു/ു തുളAു െവdം തലയിൽ ഒഴിAു. ഒരു കരിJിെq െവdം കുടിAു.
ര8ു പഴവും തി:ു. പിെ: േരാഗിേയാട് "കുറAു പഴം തി:ാേമാ?" എ:ു േചാദിAു.
"വ‹ാ" എ:ു വലിയ നായർ പറuേ\ാൾ ന?ി "എ2ിലും പരീ•ിAു േനാJൂ"
എ:ു പറu് ഒരു പഴെമടു/് ശകലം
മുറിAുെകാടു/ു തീhറി. അതു തി:ു കഴിuേ\ാൾ ന?ി "ഇേ\ാൾ േവദന
എ;െനയിരിJു:ു" എ:ു േചാദിAു. "കുറAു കുറവുേ8ാ എ:ു സംശയം" എ:ു
നായർ പറuു. ന?ി കുേറെ“ കുേറെ“യായി ഒരു പഴം മുഴുവനും തീhറീ.് "ഇേ\ാൾ
എ;െനയിരിJു:ു" എ:ു േചാദിAു. "വളെര േഭദമു8്" എ:ു നായർ സZതിAു.
പിെ: ന?ി അവിെടയിരു:് "ഒരു പഴവും കൂടി തി:് ഒരു കരിJിെq
െവdവുംകൂടി കുടിJൂ" എ:ു പറuു. അYയും കൂടി കഴിuേ\ാൾ
വലിയനായർ "ഇേ\ാൾ േവദന ഒ.ുമിലല. എനിJു നലല സുഖമായി" എ:ു പറuു.
ന?ി അേ\ാൾ/െ: അവിെടനി:് ഇറ;ിേ\ായി. വലിയ നായർJ് പിെ:
മരിJു:തുവെര വയhറിൽേവദന ഉ8ായിലല. േമ†റu സംഗതിയു8ായത് ഒരു
മീനമാസ/ിലാണ്. മUയാ–സമയ/ാണ് ന?ി േപായത്. കുറAുനട:േ\ാേഴJും
െവയിലിെq ചൂടുെകാ8് നടJാൻ വ‹ാെതയാവുകയാൽ ന?ി വഴിJു ക8 ഒരു
പടി\ുരയിൽ കയറിയിരു:് വിXമിAു. അതു വലിയ ധനവാനായ ഒരു നായരുെട
വീടിനുd പടി\ുരയായിരു:ു. ആ വീ.ിെല കാരണവർ ക8ാലും കാരയ/ിനും
വളെര േയാഗയനും െചറു\Jാരനുമായിരു:ു. എ2ിലും അയാൽ കുറAു നാളായി
ബധിരനായി/ീർ:ു. അതിനു ചികി„കെളാെJ െചcു േനാJീ.ും യാെതാരു
ഗുണവും കാണാ—യാൽ അയാളും വീ.ിലുd മhറാളുകളും അതയaം വയസനിAു
െകാ8ിരിJു: അവസര/ിലാണ് ന?ി അവിെട െച:ു കയറിയത്. ന?ിെയ
അറിയു:വരായി ആ വീ.ിലാരുമു8ായിരു:ിലല. അേ\ാൾ ന?ിയുമായി
പരിചയമുd ഒരാൾ ൈദവഗതയാ അവിെട വ:ുേചരുകയും ആ മനുഷയൻ ഈ
വ:ിരിJു:ത് ഇ:ാളാെണ:് ആ വീ.ുകാെര Oഹി\ിJുകയും െചcു. "അേനകം
ൈവദയsാർ പഠിA വിദയകെളലലാം 7േയാഗിAു േനാJീ.ും ഒരു ഗുണവുമു8ാകാ/ാ
^ിതിJു വിേശഷിAു ഫലെമാ:ും ഉ8ാവുകയിലലായിരിJാം, എ2ിലും ഇതുകൂടി
ഒ:ു പരീ•ിAു േനാJിJളയാം" എ:ു വിചാരിAു വീ.ുകാർ ആ പരിചിതൻ
മുഖാaിരം വിവരം ന?ിെയ അറിയിJുകയും ആ ബധിരെന െകാ8ുെച:ു
കാണിJുകയും െചcു. ന?ി ഉടെന കുറAു െകാെ.4 (വിളJിെലാഴിJു: ഒരു
മാതിരി എ4) വരു/ി േരാഗിയുെട തലയിൽ േത\ിAു െവയില/ു പിടിAു
നിറു/ി. തീേപാെലയുd െവയില/ു കുറAു േനരം നി:േ\ാേഴJും േരാഗി
വലലാെത വിഷമിAു. അയാളുെട ക‘\ാട് ക8് വീ.ിലുdെരലലാം കരAിലും
പിഴിAിലും അലയും മുറയും തുട;ി. ഒടുJം േരാഗിയുെട അZ ന?ിയുെട

അടുJൽ െച:് "എെq 7ിയെ\. ഏക പുYൻ ഇ;െന െവയില/ു നി:ു
െപാരിയു:തു ക8ു സഹിJാൻ എനിJു ശzിയിലല. ര8ു നാഴികയിലധികവും
േനരമായേലലാ അവൻ ക‘െ\ടു:ു; ഇനിെയ2ിലും കയറിേ\ാകാനനുവദിAാൽ
െകാdാം" എ:ു വയസനസേമതം കരuുെകാ8ു പറuു. ഉടെന ന?ി
േരാഗിയുെട അടുJൽ െച:ു ര8ു െചകിട/ും ഓേരാ "വീJു" െവAു െകാടു/ു.
അതു ക8് വീ.ൂകാർ പൂർVധികം ഉറെJ നിലവിളിAു. എ2ിലും
തലലുെകാ8തിേനാടുകൂടി േരാഗിJു െചവി േകൾJാറായി. ഉടെന ന?ി അവിെട
നി:ു േപാവുകയും െചcു.
ഒരിJൽ േകാ.•ൽ താമസിAിരു: ഏറാൾ\ാടു ത?ുരാൻ
•യേരാഗബാധിതനായി/ീരുകയാൽ ചികി„•ായി അനുജൻ ന?ിെയ െകാ8ു
േപായിരു:ു. ന?ി അവിെടെയ/ി ക8േ\ാൾതെ: േരാഗം അസാUയെമ:ു
തീർAെ\ടു/ി. എ2ിലും അതു പറയുകേയാ ഭാവിJുകേയാ െച‹ു:തു
ശരിയലലേലലാ എ:ു വിചാരിAു ചില ചികി„കൾ െചcുെകാ8് അവിെട താമസിAു.
േരാഗം 7തിദിനം വർUിAുെകാ8ിരു:ു. ത?ുരാനു രുചി ലവേലശമിലലാെതയായി.
ഭ•ണം കുറuതിേനാടുകൂടി •ീണവും കലശലായി. "രുചിേയാടുകൂടി ഒരുരുള
േചാറു8ി.് അേ\ാൾ തെ: മരിAാലും സ2ടമിലല. അതിനു വലലതും
നിവൃ/ിയുേ8ാ?" എ:ു ത?ുരാൻ ന?ിേയാടു േചാദിAു. "രുചിയു8ാJാം"
എ:ു ന?ി മറുപടിയും പറuു. അ;െനയലലാെത പറയരുതേലലാ എ:ു
വിചാരിAാണ് അs്പി അ;െന പറuത്. പറuു കഴിuേ\ാൾ "ഇനി എaാ
നിവൃ/ി" എ:ു വിചാരിAി.് ന?ിJു മാർഗെമാ:ും േതാ:ിയിലല. അേ\ാൾ
േജയ®ൻ അവിെട സമീപം "അചി7" എ: േദശ/ു െച:ി.ുെ8:ു േക.് ഉടെന
ആളയAു േകാ.•ൽ വരു/ി വിവരെമലലാം പറuു. േജയ®ൻ ന?ി ത?ുരാെന
െച:ു ക8് "എaു ഭ•ിJാനാണ് അവിേടJു രുചി േതാ:ു:ത്?" എ:ു
േചാദിAു. "എനിJ് ഒ:ിനും രുചി േതാ:ു:ിലല. എ:ാൽ ഒരുരുളേAാെറ2ിലും
രുചിേയാടുകൂടി ഉ8ാൽ െകാdാെമ:ു േമാഹമു8്. രുചിയിലലതാനും; പിെ:
എaാ െച—" എ:ു ത?ുരാൻ മറുപടി പറuു. ഉടെന ന?ി ഒരു വലിയ സദയ•ുd
വിഭവ;െളാെJ ഉ8ാJുവാൻ പറuു. •ണ/ിൽ എലലാം ത‹ാറായി.
ഇലെവAു ത?ുരാെന പിടിെAണീ\ിA് അവിെടയിരു/ി. േജയ®ൻ ന?ി എേaാ ഒരു
മരു:് ക‹ിലി.് തിരുZി ഒരു െചറിയ ഗുളികേപാെലയാJി ത?ുരാെq വായിൽ
ഇ.ുെകാടു/ി.് ഇറJാൻ പറuു. അത് ഇറJിയ ഉടെന െനയും പരി\ുംകൂ.ി
ഒരുരുള േചാറ് െകാടു/ു. അത് ഉ8ു കഴിuേ\ാൾ മുൻപിലെ/േ\ാെല ഒരു
7ാവശയം കൂടി മരു:ു െകാടു/ു. "ഇേ\ാൾ രുചി േതാ:ു:ുേ8ാ?" എ:ു ന?ി
േചാദിAു. "കുറചുകൂടി ഉ4ാെമ:ു േതാ:ു:ു8്" എ:ു ത?ുരാൻ പറuു.

പിെ: കാളൻ മുതലായവയും േമാരുംകൂ.ി ഏകേദശം നാഴിയരിയുെട േചാറും കുെറ
7ഥമനും കഴിAു. ത?ുരാനു വളെര സേaാഷമാവുകയും െചcു. േജയ®ൻ ന?ി
അ:വിെട/െ: താമസിAു. പിേhറ ദിവസം രാവിെല യാYയായേ\ാൾ "അനുജൻ
ഇ:ു വരു:ുേവാ?" എ:ു േചാദിAതിനു "ഞാൻനാലു ദിവസം കഴിuു വരാം"
എ:ു അനുജൻ ന?ി മറുപടി പറuേ\ാൾ േജയ®ൻ ന?ി "അതു േവ8ാ,
ഇ:ിെലല2ിൽ നാെള രാവിെല േപാരൂ" എ:ു പറuി.ു േപായി. അ:ു രാYിയിൽ
ത?ുരാൻ തീെ\ടുകയും െചcു.
ആ േജയ®ൻ ന?ിJ് പഠി\് അധികമു8ായിരു:ിെലല:ു മാYമലല, കുേറെ“
ക?‡ായയുമു8ായിരു:ു. എ2ിലും ൈക\ുണയം മhറാർJും
അYയുമു8ായിരു:ിലല. ചികി„ അേ\ാഴേ\ാൾ േതാ:ു: തുേപാെലയാണ്
െച—; ശാ£7കാരെമാ:ുമായിരിJിലല. എ2ിലും ഫലിJാെത വരാറിലല. എ4 കാAി
േതAി.് ഒെര4യും പിടിJാെതയാകുേ?ാൾ ആെര2ിലും െച:ു പറuാൽ
േജയ®ൻ ന?ി കുളിJു:തിനു മു?ാെണ2ിൽ എെa2ിലും കുെറ എ4െയടു/്
ഇടതുൈകെകാ8് അവരുെട തലയിൽ േത\ിAയ•ും. കുളി കഴിuി.ാെണ2ിൽ
എ4യവരുെട തലയിൽ ഒഴിAുെകാടുJും. പിെ: അവർJു പെA4 േതAാൽ മതി.
ഒരു ദീനവുമു8ാവിലല.
ഈ േജയ®ൻ ന?ി ഒരു കു.േ¢രി മൂ€ിെq അവതാരമാെണ:ുകൂടി ജന;ളുെട
ഇടയിൽ ഒരു വിശവാസമു8ായിരു:ു. അതിെq കാരണമായി ഒൈരതിഹയമു8്.
ആല/ൂർ ന?ിമാർ ൈവദയശാ£ം പഠിJുക കു.േ¢രി മൂ€ിെq അടുJലാണ്
പതിവ്. ആ പതിവനുസരിA് ഈ േജയ®ൻ ന?ിയുെട മു/“നും അവിെടെA:ു
പഠിAു താമസിAിരു:ു. അ:ു8ായിരു: കു.േ¢രി മൂ€് ൈവദയസംബkമായി
ഭൂേലാക/ിലുd സകലOP;ളും േനാJീ.ു8ായിരു:ുവY. അേbഹം ഒരു
ദിവസം ശിഷയനായ ന?ിേയാട്, "ഞാൻ അ‘ാംഗഹൃദയം, അ‘ാംഗസംOഹം,
ചരകം, സുXുതം മുതലായി ഭൂേലാക/ിലുd സകലൈവദയOP;ളും
േനാJീ.ു8്. ഇനി ഒരാOഹേമ ഉdൂ. ന?ിയുെട ഇലല/് അശവിനീേദവsാർ
െകാടു/ ഒരു OPമു8് എ:ു േക.ി.ു8്. അതുകൂടി ഒ:ു േനാJിയാൽ
െകാdാെമ:ാണ് ആOഹം. അതിെനaാ നിവൃ/ി?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു
മറുപടിയായി ന?ി, "അതിെനaാ 7യാസം? അവിെടെAെ:ാ:ു ജനിAാൽ
മതിയേലലാ" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ി.് മൂ€ിന് വളെര സേaാഷമാണു8ായത്.
ഉടെന മൂ€് "മറുപടി വളെര ഭംഗിയായി. ഇ;െന തെ:യാണ് പറേയ8ത്. ഇ;െന
എലലാ വിഷയ/ിലും എലാേžാഴും ഉചിതമായതു േതാ:െ." എ:ു പറu്
ന?ിയുെട ശിര€ിൽ ര8ു ക‹ും വA് അനുOഹിJുകയും െപെ.:്
അവിെടJിട:് മരിJുകയും െചcു. ആ കു.േ¢രി മൂ€് ഇവിെട വ:ു ജനിA

ആളാണ് േജയ®ൻ ന?ി എ:ാണ് ജനXുതി.
ആല/ൂർ ന?ിയുെട ഇലലത് അടു/ കാല/ു8ായിരു:വരിൽ 7സിUനും
േയാഗയനുമായിരു:ത് 92-ൽ മരിAുേപായ അ‡ൻ ന?ി തെ:യായിരു:ു.
അവിടു:ു കീർ/ിയും വി/സ?/ും ശിഷയ സ?/ും ധാരാളമായി സ?ാദിAു.
ഇേ\ാൾ ആ ഇലല/ുd മൂ:ു ന?ിമാെരയും ൈവദയശാ£ം പഠി\ിAത്
അവിടു:ുതെ:യാണ്. പേരതനായ രാമവർZ/ു ച¾േശഖരൻ പിd, ഇേ\ാൾ
തൃ“ിവേപരൂർ പ.ണ/ിൽ ഒരു ൈവദയശാല ^ാപിAു ചികി„ നട/ിവരു:
രാമൻ പിd അവർകൾ മുതലായി അേനകം ൈവദയsാർ അവിടുെ/
ശിഷയവർഗ/ിൽെ\.വരാണേലലാ.
മരിAുേപായ ന?ിയുെട അനുജനായി.ും ഒരു ന?ിയു8ായിരു:ു. അേbഹ/ിനു
7സവചികി„യിലാണ് അധികം 7സിUിയു8ായിരു:ത്. ഒരിJൽ േകാഴിേJാട്
സാമൂതിരി േകാവില ക/് ഒരു ത?ുരാ.ിJ് 7സവേവദന തുട;ീ.് അ¢ാറു
ദിവസമായി.ും 7സവിJാ—യാൽ അേനകം േഡാÞർമാെര വരു/ിJാണിAു.
എലലാവരും അസാUയെമ:ു പറu് ഒഴിuതിെq േശഷം ഈ ന?ി ചില വിദയകൾ
7േയാഗിA് തd•ും പിd•ും യാെതാരു േദാഷവും പhറാെത 7സവം
നട/ിയതിൽ സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാൻ സേaാഷിAു ന?ിJ് വീരശൃംഖല
സZാനിAയAു. ഇ;െന ആല/ൂർ ന?ിമാെര സംബkിAു
പറയുകെയ:ുെവAാൽ ഇനിയും അേനകം സംഗതികളു8്. വിRാരഭയ/ാൽ
ചുരുJു:ു.
ആല/ൂർ ന?ിമാരിൽ ചികി„ാവിഷയ/ിൽ അധികം 7സിUിയും 7ാചാരവും
സിUിJുക അÇഫsാർJാണ് പതിെവ:ു മു?ു പറuി.ു8േലലാ. ആ
പാര?രയwമമനുസരിA് ഇേ\ാൾ ആ ^ാനം വഹിAിരിJു:ത് മൂ:ാമൻ
ന?ിയാണ്. അവിേടJു ചികി„ാ വിഷയ/ിൽ സിUിAി.ുd 7സിUിയും
7ചാരവു ഒ.ും ചിലലറയലല. അവിടുെ/JുറിAു
7േതയകെമാരുപനയാസെമഴുേത8താകയാൽ
അതിനിെയാരവസര/ിലായിെJാdാെമ:ു കരുതി ഈ േലഖനം ഇYയുംെകാ8്
അവസാനി\ിAുെകാdു:ു.

ഐതിഹയമാല/വയസ്കര
ചതുർേവദിഭ.തിരിയും യ•ിയും
വയxകരയിലല/് ഒരു കാല/് പുരുഷsാരാരുമിലലാെത ഒരു കനയക
മാYമായി/ീരുകയും ആ കനയകെയ പിലാമേaാൾ മൂ€് സർവസവദാനമായി
വിവാഹം കഴിA് അവിെട ദ/ു കയറുകയും െച—യാൽ അJാലം മുതൽJാണേലലാ
അവിെടയുdവർJ് വയxകര മൂ€് എ:ുd േപരു സിUിAത്. ഇതിനു മു?ും ഈ
ഇലല/് പലേ\ാഴും പുരുഷsാരിലലാെത ഒരു കനയക മാYമായി/ീരുക
ഉ8ായി.ു8്. അേ\ാെഴലലാം ഓേരാരു/ർ ആ കനയകമാെര സർവസവദാനമായി
വിവാഹം കഴിA് അവിെട ദ/ുകയറുകയും അ7കാരം ദ/ു കയറു:വരുെട
േപരനുസരിA് അവിെട ഉ8ാകു:വർJ് വയxകര ന?ൂരി, വയxകര ഭ.തിരി,
വയxകര േപാhറി ഇ;െന പല േപരുകളും സിUിJുകയും െചcിരു:ു. ഒരിJൽ
അവിെട ഒരു ഭ.തിരി ദ/ു കയറിയതിനാൽ അJാലം മുതൽ പിെ: ഒരു
ദ/ു8ായതുവെര അവിെടയുdവെര ഭ.തിരി എ:ാണ് പറuുവ:ിരു:ത്.
ഒരു കാല/് വയxകരയിലല/് ആയുർേവദമുൾെ\െട നാലു േവദ;ളും പഠിA ഒരു
മഹാവിദവാനു8ായി/ീർ:ു. അേbഹെ/ എലലാവരും "ചതുർേവദി
ഭ.തിരി"െയ:ാണ് പറuുവ:ിരു:ത്. അേbഹം ഒരു മഹാൈവദയനും വലിയ
മ•വാദിയുമായിരു:ു. മ•വാദ/ിലുd 7സിUിെകാ8് അേbഹെ/
മ•വാദ/ിനായി പല ദിJുകളിൽനി:ും ആളുകൾ വ:ു കൂ.ിെJാ8ുേപാവുക
പതിവായിരു:ു.
അ;െനയിരു: കാല/് അ:ു നാടു വാണിരു: സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാന് ഒരു
യ•ിയുെട ഉപ›വം ഉ8ായി/ീരുകയും പല മ•വാദികൾ പഠിA വിദയകെളലലാം
7േയാഗിAുേനാJീ.ും ആ യ•ിെയ ഒഴി\ിJാൻ കഴിയാ—യാൽ ഒടുJം
സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാെq ആളുകൾ വ:ു ചതുർേവദി ഭ.തിരിെയ
േകാഴിേJാേ.Jു കൂ.ിെJാ8ുേപാവുകയും ഭ.തിരി ചില
മ•ത•7േയാഗ;ൾെകാ8് ആ യ•ിെയ സാമൂതിരി\ാട് ത?ുരാെq
േദഹ/ിൽ നി:് ഉഴിuു മാhറിJളയുകയും െചcു. യ•ി തെq േദഹ/ിൽ
നി:് വി.ുമാറിെയ:ു പൂർണേബാധം വരികയാൽ സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാൻ
പലവിധ സZാന;ൾ െകാടു/് സേaാഷി\ിA് ചതുർേവദി ഭ.തിരിെയ
സബഹുമാനം തിരിAയAു.

ഭ.തിരി േകാഴിേJാ.ുനി:ു തിരിAുേപാ:ു. േനരം ൈവകിയേ\ാൾ വഴിJ് ഒരു
ന?ൂരിയുെട ഇലല/ു കയറി കുളിയും സkയാവ˜നാദികളും അ/ാഴവും കഴിA്
അവിെട ഉപഗൃഹമായി.ുd ഒരു മാളികയിൽ കിട:ു. വഴി നട:ുd •ീണംെകാ8്
കിട: ഉടെന അേbഹം ഉറ;ി/ുട;ി. അേ\ാൾ ആേരാ അടുJൽ വ:് "േഹ!
തലയിണയുെട താെഴയിരിJു: OPം അവിെടനി:് മാhറിവ•ണം" എ:ു
പറuതായി അേbഹ/ിനു േതാ:ി. െപെ.:ുണർ:ു ക4ു തുറ:ു
േനാJിയേ\ാൾ സർവാംഗസു˜രിയായ ഒരു £ീ തെq അടുJൽ നിൽJു:തായി
അേbഹം ക8ു. വിളJു െകടു/ീ.ിലലായിരു:തിനാൽ ആ £ീെയ അേbഹ/ിനു
7തയ•മായി കാണാമായിരു:ു. ആ £ീ പിെ:യും ആ OPം മാhറിെവ•ാൻ
പറuു. ചതുർേവദി ഭ.തിരി എവിെടേ\ാകുേ?ാഴും ഒരു മ•വാദOPം െകാ8ു
േപാവുകയും രാYികാല;ളിൽ കിടJുേ?ാൾ അത് തല•ൽ െവAുെകാ8്
കിടJുകയും പതിവായിരു:ു. അേbഹം പല ^ല;ളിൽനി:ു ദു‘േദവതകെള
ഒഴിAി.ുd ആളും ഒഴിJു: ആളുമാകയാൽ ആ വകJാർJ് അേbഹേ/ാടു
വിേരാധമു8ാകു:തിനും ത:ിമി/ം അവർ അേbഹെ/ ഉപ›വിJാനും
ഇടയുdതുെകാ8ും ഈ OPം ൈകവശമുdേ\ാൾ ഒരു േദവത•ും അേbഹെ/
ബാധിJാൻ നിവൃ/ിയിലലാ/തുെകാ8ുമാണ് അേbഹം ആ OPം
െകാ8ുനടJു:തും അതു തല•ൽ െവAുെകാ8് കിടJുകയും െചcിരു:ത്.
ഭ.തിരി ആ £ീയുെട അനിതരവനിതാസാധാരണമായ രൂപലാവണയം ക8് അവൾ
േകവലം മനുഷയ£ീയെലല:ു നിpയിJുകയും അതയaം വിŸയിJുകയും
െചcുെകാ8് "നീ ആര്? ഇവിെട വ:െതaിന്? ഈ OPം മാhറിവ•ു:െതaിന്?"
എ:ു േചാദിAു. "അ;് എെ: ഉപ›വിJുകയിെലല:് സതയം െചcാൽ ഞാൻ
പരമാർഥം പറയാം" എ:് ആ £ീ പറയുകയും അവളുെട രൂപവിേശഷം ക8്
അവളിൽ ആസzമാനസനായി/ീർ: ഭ.തിരി അ7കാരം സതയം െച—യും
െചcു. ഉടെന ആ £ീ വീ8ും പറuു, "ഞാൻസാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാെന
ബാധിJുകയും അവിെട നി:് അ;ാൽ നിTാസിതയായി/ീരുകയും െചc
യ•ിയാണ്. ഭവാെq രൂപസൗ˜രയം ക8ു ഭവാനിൽ അതയaം
അനുരzയായി/ീരുകയാലാണ് ഞാൻ ഇവിെട വ:ിരിJു:ത്. അതിനാൽ അ;്
എെ: സദയം സവീകരിJണം. ആ OPം മാhറി വ•ാെത എനിJു ഭവാെന െതാടാൻ
നിവൃ/ിയിലലേലലാ." ഇതു േക.ു ഭ.തിരി, "നീ എെ: ഉപ›വിJുകയിെല:് സതയം
െചcാൽ ഞാൻ OPം മാhറിവ•ാം" എ:ു പറuു. അതു േക.ു യ•ി
സസേaാഷം സതയം െച‹ുകയും ഭ.തിരി OPെമടു/് മാhറിവ•ുകയും അവർ
സേaാഷസേമതം ഭാരയാഭർ/ാJsാരുെട നിലയിൽ ആ രാYിെയ നയിJുകയും
െചcു. െവളു\ാൻ കാലമായേ\ാൾ തെ:Jൂെട െകാ8ുേപാേകണെമ:് യ•ി
ഭ.തിരിേയാടും തേ:ാടുകൂടി േപാേരണെമ:ു ഭ.തിരി യ•ിേയാടും

അേപ•ിJുകയും അ7കാരം ര8ുേപരും സZതിJുകയും െചcു. അനaരം
ഭ.തിരിയും അനയsാർJ് അദൃശയയായി യ•ിയും അവിെടനി:് പുറെ\.് ഏതാനും
ദിവസ;ൾെകാ8് വയxകരയിലല/ു വ:ുേചരുകയും പിേ:യും അവർ
ഭാരയാഭർ/ാJsാെരേ\ാെല പര•രേrഹേ/ാടുകൂടി/െ: വർ/ിJുകയും
െചcു. ആ യ•ി വി.ുപിരിയാെത സദാ വയxകരയിലല/ുതെ:
താമസിAിരു:ുെവ2ിലും ഭ.തിരിJലലാെത മhറാർJും ആ ദിവയമൂർ/ിെയ
കാണാൻ പാടിലലായിരു:ു. അതിനാൽ ഈ കഥെയാ:ും മhറാരും അറിuിരു:ിലല.
ഇ;െന ഏതാനും കാലം കഴിuേ\ാൾ ആ യ•ി ഭ.തിരിയിൽ നി:് ഗർഭം
ധരിJുകയും അചിേരണ 7സവിA് ഒരു െപൺകു.ിയു8ാവുകയും െചcു.
അേ\ാേഴJും ഭ.തിരിJ് യൗവനം •യിJുകയാൽ അേbഹ/ിനും യ•ിJും
പര•രം വിരzി ജനിJുകയും യ•ി സവപുYിെയ, േമനക ശകുaളെയ
എ:േപാെല, അവിെട തയജിAി.ു സവ^ാനേ/Jു േപാവുകയും െചcു. ആ
യ•ിയുെട അനുOഹ/ാൽ ആ പുYിയും ദിവയയായ ഒരു യ•ിയായി െപെ.:ു
യൗവനയുzയായി/ീരുകയും അനയsാർJ് അദൃശയയായി അവിെട/െ:
താമസിJുകയും െചcു.
ചതുർേവദി ഭ.തിരി ചരമഗതിെയ 7ാപിJാറായ സമയം സവപുYിയായ യ•ിെയ
അടുJൽ വിളിAു സവകാരയമായി, "ഞാൻ ഇഹേലാകവാസം വിടാറായിരിJു:ു.
എ2ിലും നീ കുടുംബപരേദവതയായി എ:ും ഇവിെട/െ: വസിJണം. നിെ:
ഒരു പരേദവതയായി ഇവിെടയുdവർ എ:ും ആചരിAുെകാdും" എ:ു പറuി.്
അേbഹം തെq സജാതീയഭാരയയിലു8ായിരു: 7ഥമപുYെനയും അടുJൽ
വിളിAു തനിJു യ•ി ഭാരയയായി/ീർ: കഥയും പുYിയു8ായതും ആ പുYി
കുടുംബപരേദവതയായി താമസിJു: വിവരവും ആ പുYിയായ യ•ിെയ
ആചരിേJ8ു: wമവും മhറും പറയുകയും ഉടെന മരിJുകയും െചcു.
ചതുർേവദി ഭ.തിരിയുെട പുYിയായ യ•ി ഇേ\ാഴും അദൃശയയായി
വയxകരയിലല/ു താമസിAുവരു:ുെ8:ാണ് വിശവാസം. ആ യ•ിെയ
സു˜രിയായ £ീയുെട രൂപ/ിലും സവരൂപ/ിലും അ-ി േഗാളമായും മhറും
ഏതാനും കാല;ൾJു മു?ുവെര പലരും ക8ി.ുdതായി േകൾവിയു8്.
വയxകരയിലല/് ഇേ\ാഴും ആ8ിെലാരിJൽ ഒരു ദിവസം കുറു\sാെരെJാ8ു
കളെമഴു/ും പാ.ും നട/ിവരു:ു8്. ഇത് മുൻപിനാെല നട/ിവരു:താണ്.
കുറു\sാെരഴുതു: കള;(അ¢ു നിറ/ിലുd െപാടികൾെകാ8ു നില/ു
വര•ു: സവരൂപ;)ളുെട കൂ./ിൽ ചതുർേവദി ഭ.തിരിയുെടയും യ•ിയുെടയും
കള;ൾകൂടി ഇേ\ാഴും എഴുതിJാണു:ു8്. യ•ിെയJുറിAുd പാ.ിൽ

കുറു\sാർ "ചതുർേവദി ഭ.തിരിJ് തിരുമകളായിരു:Z" എ:ുകൂടി
പാടു:ുമു8്. അതിനാൽ ഈ ഐതിഹയം േകവലം അടി^ാനരഹിതമെലല:ും
ഏേതാ ഒരു കാല/് ഏതാെ8ാെJ ഉ8ായി.ുdതാെണ:ും
വിശവസിJാവു:തായി/െ: ഇരിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/രാമപുര/ു വാരയർ
രാമപുര/ു വാരയരുെട സവേദശം മീനAിൽ താലൂJിൽ േചർ: രാമപുരം
തെ:യാണ്. ഇേbഹ/ിെq ജനനം െകാലലം 9-ആം ശതാÂ/ിെq
ഒടുവിലായിരിJണം. ഇേbഹം സാമാനയം വയുŠപ/ിയും നലല കവിതാവാസനയും
ഉd ആളായിരു:ു. ഇേbഹ/ിെq 7ധാനകൃതി കുേചലവൃ/ം വ¢ി\ാ.ാണ്.
അതുകൂടാെത ചില ഒhറേ“ാക;ളും കീർ/ന;ളും മhറുമലലാെതെയാ:ും ഇേbഹം
ഉ8ാJിയി.ുdതായി കാണു:ിലല. ഇേbഹം വ¢ി\ാ.ു8ാJാനുd കാരണം
താെഴപറയു:ു.
രാമപുര/ു വാരയർ ദാരിദŒയം സഹിJവ‹ാതായി.് സവേദശം വി.ു പുറെ\.്
ൈവJ/ുെച:ു േചർ:ു. ഈ ദാരിദŒയദുഃഖം ൈവJ/\ൻതെ: തീർ/ു
തരണം എ:ു 7ാർ‰ിAുെകാ8് ഇേbഹം അവിെടെയാരു സംവ„രഭജനം
തുട;ി. "ൈവJ/് ഊ.ുപുരയിൽ സദയയുd ദിവസംമാYം ഒരു േനരം
ഊണുകഴിJാം. സദയയിെലല2ിൽ അ:ു4ുകയും േവ8" എ:ുd നിpയേ/ാടു
കൂടിയാണ് വാരയർ ഭജനം തുട;ിയത്. അേbഹം ഭജനം തുട;ിയതിൽ പിെ:
അവിെട ഒരു ദിവസവും മുട;ാെത സദയയു8ായിരു:ുെവ:ാണ് േക.ി.ുdത്.
ഭജനം കാലംകൂടു: ദിവസം മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ് ൈവJെ/ഴു:dി.
വാരയർ മഹാരാജാവിെന RുതിA് നാല¢ു േ«ാക;ളു8ാJി
എഴു:dേ/ാടുകൂെടയു8ായിരു: രാമ‹ൻ ദളവ മുഖാaരം
തൃൈJ‹ിെല/ിAു. തിരിെയ എഴു:d/ു പുറെ\.ു േബാ.ിൽ എഴു:dു:
സമയം കടവിൽ വാരയരും ഹാജരു8ായിരു:ു. വാരയരുംകൂടി േബാ.ിൽ
കയറിെJാdു:തിനു ക†ിJുകയും വാരയരുംകൂടി േകറുകയും െചcു. േബാ.ു
നീJി കുെറ േപായേ\ാൾ വാരയർ ഒരു വ¢ി\ാ.ു8ാJി\ാടു:തിന് ത?ുരാൻ
ക†ിAു. ആ കൽ\ന 7കാരമാണ് കുേചലവൃ/ം വ¢ി\ാ.ു8ാJിയത്.
വഴിെJാെJ വാരയർ പാ.ു8ാJുകയും പാടുകയും െചcുെകാ8ുേപായി.
പdിേബാ.് തിരുവനaപുര/് ക†ാലJടവിലടു/േ\ാേഴ•ും പാ.ു
മുഴുവനാJുകയും െചcു. ആ പാ.ിൽ "എ2ലുd പരമാർഥം പാ.ുെകാ8ു8ാം"
എ:ു 7േയാഗിAിരിJു:തുെകാ8് വാരയർ കുേചലെനേപാെല ദരി›നാെണ:ു
സൂചി\ിAിരിJു:ു.
തിരുവനaപുര/ു വ:ു േചർ:യുടെന വാരയർJു താമസിJു:തിന് ഒരു
^ലവും ആ¥മുറJ് എ4യും ര8ു േനരവും പJ/ു ഭ•ണവും മhറും

െകാടുJു:തിനു ക†ിAു ച.ം െക.ി. അ;െന വാരയർ കുറAു ദിവസം അവിെട
താമസിAു. ഒടുJം മുഖം കാണിA് യാYയറിയിAുേപായ സമയം വാരയർJു
യാെതാ:ും കൽ\ിAുെകാടു/ിലല. കുേചലൻ ദവാരകയിൽനിെ::േപാെല വാരയർ
വിഷാദേ/ാടുകൂടി തിരുവനaപുര/ുനി:ു മട;ിേ\ായി.
സവഗൃഹ/ി:ടുJൽ െച:േ\ാഴും വാരയർJു കുേചലനു8ായതുേപാെലയുd
പരി°മവും അkാളി/വുെമാെJയു8ായി. വാരയർ തിരുവനaപുര/ു
താമസിAിരു: കാലംെകാ8ു ക†ന7കാരം വാരയരുെട ഗൃഹം വലിയ
മാളികയായി.ു പണിയിJുകയും ഗൃഹ/ിൽ േവ8ു: സകലപാY;ളും
അവിെടയുdവർെJലലാം ആഭരണ;ളും കരെമാഴിവായി.് വളെര വRുJളും
െകാടുJുകയും കഴിuിരു:ു. അനaരം വാരയർ കുേചലെനേ\ാെല
അർ‰മിYപുYകളYാദികേളാടും മഹാരാജാവി2ലും ഈശവര2ലും വളെര
ഭzിേയാടുംകൂടി സുഖമായി പാർJുകയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/െചÆെയഴു/‡sാർ
െചÆെയഴു/‡െq ഗൃഹം ”ി.ീഷ് മലബാറിൽ വdുവനാടു താലൂJിൽ
തിരുേവഗ7 അംശ/ിൽ െചÆേദശ/ു പdി\ുറം തീവ8ിxേhറഷനിൽനി:്
ഒ:ര നാഴിക വടJാണ്. ഇവർJു സാമൂതിരി േകാവിലക/ു
െപൺവഴി/?ുരാJsാരിൽ മൂ\ായ അ?ാടി േകാവിലക/ു വലിയ
ത?ുരാ.ിയാണ് "എഴു/‡ൻ" എ:ുd ^ാനം െകാടു/ി.ുdത്. ഈ ^ാനം
തറവാ.ിേലJായി െകാടു/ി.ുdതാകയാൽ ആ കുടുംബ/ിലുdവരും
ഉ8ായിരു:വരും ഇനി ഉ8ാകു:വരും എലലാം എഴു/‡sാർ തെ:. കു.ികെള
എഴു/ിനിരു/ുകയും എഴു/ു പഠി\ിJുകയും െച‹ു:വെര െതJൻ
ദിJുകളിൽ ആശാsാെര:ാണേലലാ പറuുവരു:ത്. വടJൻ ദിJുകളിൽ
എഴു/‡sാെര:ു പറയെ\ടു:വരുെട 7ധാന െതാഴിലും കു.ികെള
എഴു/ിനിരു/ുകയും എഴു/ു പഠി\ിJുകയുമാണ്. അതിനാൽ എഴു/‡ൻ
എ:ുdത് ആശാൻ എ:ുdതിെq പരയായപദമാെണ:ും ഇെതാരു
ജാതിേ\രെലല:ും ഈ ര8ു പദ;ൾJും ഗുരു എ:ു മാYമാണ് അർ‰െമ:ും
മന€ിലാേJ8താണ്. തു¢െ/ഴു/‡ൻ ജാതിയിൽ ചJാലനായിരു:ു
എ:ാണേലലാ 7സിUി. അേbഹെ/ തു¢/ു ഗുരു എ:ും പറയാറു8േലലാ.
ആധാതാവ്, അ:ദാതാവ്, ഉപേനതാവ്, വിദയാദാതാവ്, ഭയYാതാവ് ഈ
അ¢ുേപരും പിതാJsാരാെണ:ാണേലലാ 7മാണം. അതിനാൽ എഴു/‡ൻ
എ:ുd വാJ് ഏhറവും ശരിയായി.ുdതാെണ:ു തെ: പറേയ8ിയിരിJു:ു.
െചÆെയഴു/‡sാരും അവരുെട 7ധാന െതാഴിലാJി വAിരിJു:തു
സവേദശ/ുd അ”ാ•ണബാലsാെര എഴു/ിനിരു/ുകയും എഴു/ു
പഠി\ിJുകയും തെ:യാണ്. എ2ിലും മ•വാദം നിമി/മാണ് അവർJു 7സിUി
സിUിAി.ുdത്. മ•വാദം ഈ കുടുംബJാർJ് മുൻപിനാെല ഉdതാണ്. എ2ിലും
"മാJു" എ:ു േപരായിരു: എഴു/‡െq കാലം മുതൽJാണ് ത:ിമി/മുd
ഖയാതി േലാക/ിൽ സർവY വയാപിAത്. മാJു എഴു/‡ൻ മ•വാദം പഠിAതു
കാJേ“രി ഭ.തിരിയുെട അടുJൽനി:ാണ്. െചÆെയഴു/‡sാരുെട
കുടുംബപരേദവത േവ.െ•ാരു മകനാെണ2ിലും മാJു എഴു/‡ൻ ഗണപതിെയ
േസവിAു 7തയ•െ\ടു/ുകകൂടി െചcിരു:ു. അേbഹം ഗണപതിെയ
സവഗൃഹ/ിനു സമീപം 7തി®ിA് പതിവായി പൂജയും കർJിടകമാസ/ിൽ
പ•8ു ദിവസവും മ¡ലകാലം മുഴുവനും (വൃpികം ഒ:ാം തീയതി മുതൽ

നാ†െ/ാ:ു ദിവസം) മുട;ാെത ഗണപതി േഹാമവും നട/ിയിരു:ു. ആ
ഗണപതിെയ ഇേ\ാഴും ആ ഗൃഹ/ിലുdവർ സവയേമവ പതിവായി പൂജിJു:ു8്.
മ•വാദം സംബkിAു മാJു എഴു/‡ൻ അേനകം അ§ുതകർമ;ൾ
െചcി.ു8്. അവയിൽ ചിലതു മാYം പറuുെകാdു:ു.
െപാ:ാനി/ാലൂJിലുd െചാVര/ുമന•െല ഒരaർജനം ആരുെടേയാ
ഉപേദശ7കാരം ഹനുമാെന േസവിAുതുട;ി. േസവയിൽ എേaാ െതhറു
പhറുകയാൽ അaർജന/ിനു ബുUി°മം പിടിെപ.ു. അതു wേമണ വർUിAു
മുഴു°ാaായി/ീർ:ു. അേനകം മ•വാദികെള മന•ൽ വരു/ി പല
വിധ/ിലുd മ•വാദ;ൾ െച‹ിAു. ഒ:ുെകാ8ും °ാaിനു യാെതാരു
േഭദവുമു8ായിലല. വലിയ മര/ിേsലും പുരമുകളിലും മhറും കയറി, പാദ;ൾ
എവിെടെയ2ിലുമുറ\ിAി.ു തലകീഴായി തൂ;ിJിടJുക, കിണhറിൽ ചാടുക,
മനുഷയർJാർJും ഇളJാൻേപാലും വ‹ാ/ വലിയ കലലുകൾ നിhªയാസം
എടു/ു െകാ8് നടJുക മുതലായ അ§ുതകർമ;ളും, മ•വാദ/ിനായി
െചലലു:വരുെട മുഖ/ു തു\ുക െചകി./ടിA് അവെര ഓടിJുക മുതലായ
അwമ;ളുമാണ് ആ അaർജനം °ാaുനിമി/ം െചcുെകാ8ിരു:ത്. ഒരു
നിവൃ/ിയുമിലലാെതയായി/ീരുകയാൽ ഒടുJം മാJു എഴു/‡െന മന•ൽ
വരു/ി വിവരംപറuു. എഴു/‡ൻ ഒ:ുഴിuു നീJു:തിനും ഒരു
ബലിെകാട•ും േവ8 സാമാന;ൾJു ചുരുJ/ിൽ ഒരു
ചാർെ/ഴുതിെJാടു/ു. അതു ക8ി.് മന•െല കാരയ^ൻ, "ഇതിെനJാൾ
േകമമായി.് വ.;ൾ കൂ.ി വലിയ വലിയ മ•വാദ;ൾ പലരും നട/ീ.ു മാറാ/
°ാa് ഇYയും െകാ8ാേണാ മാറു:ത്? വിേശഷം തെ:" എ:് ആരും
േകൾJാെത ഹാസയമായി പറuു. എ2ിലും ഒരുJ;ൾ ത‹ാറാJിെJാടു/ു.
േനരം ഏഴരനാഴിക ഇരു.ായതിെq േശഷം എഴു/‡ൻ നാലുെക.ിൽ ഒരു
^ല/ിരു:ു പൂജ തുട;ി. ആ സമയം കാരയ^ൻ പടി\ുര മാളികAുവ.ിൽ ഒരു
^ല/ു കിട:ുറ;ുകയായിരു:ു. അേ\ാൾ ആേരാ അയാളുെട
തല•ി.ടിJു:തായിേ/ാ:ി. അയാൾ ക4ു തുറ:ു േനാJീ.് ആെരയും
ക8ുമിലല. ഇ;െന പല7ാവശയമായേ\ാൾ കിടJാൻ നിവൃ/ിയിലലാെത
കാരയ^ൻ എണീhറ് എഴു/‡െq അടുJൽ െച:ു വിവരം പറuു. അേ\ാൾ
എഴു/‡ൻ "നി;ൾ എെq മ•വാദെ/േയാ എെ:േയാ പരിഹാസയമായി
വലലതും വിചാരിJുകേയാ പറയുകേയാ ഉ8ാേയാ?" എ:ു േചാദിJുകയും
കാരയ^ൻ പരമാർഥം സZതിAു പറയുകയും •മായാചനം െച‹ുകയും െചcു.
"ആെ., ഇനി അ;െനയുd വിÏി/ം വിചാരിJുകയും പറയുകയും െച‹രുത്.
ആ ^ല/ുനി:ു മാറി എവിെടെയ2ിലും കിട:ുെകാdൂ. ഉപ›വെമാ:ും

ഉ8ാവുകയിലല" എ:് എഴു/‡ൻ പറയുകയും കാരയ^ൻ ^ലം മാറി
കിടJുകയും െചcു. പിെ: ഉപ›വെമാ:ുമു8ായതുമിലല. എഴു/‡ൻ പിെ:യും
പൂജ മുറ•ു നട/ിെJാ8ിരു:ു.
ആ സമയം ഒരു മുറിJക/ിരു: അaർജനം െപെ.:് ചാടിെയണീhറു
നാലുെക.ിേലJു െച:ു. ഇതു തെ: തലലാനുd വരവാെണ:റിu് എഴു/‡ൻ
േവഗ/ിെലണീhറു പുറേ/Jിറ;ി. പി:ാെല അaർജനവുെമ/ി. എഴു/‡ൻ
മു?ിലും അaർജനം പിറകിലുമായി പുര•ു മൂ:ു 7ദ•ിണം ഓടി. എഴു/‡ൻ
ഗണപതിയുെട മൂലമ•ം ജപിAു ഗണപതിെയ ധയാനിAുെകാ8ാണ് ഓടിയത്. മൂ:ു
7ദ•ിണം ഓടിയതിെq േശഷം എഴു/‡ൻ തിരിuുനി:ു. അേ\ാൾ
അaർജനവും നി:ു. അaർജനം "അേ‹ാ! എെ: ഈ ഒhറെJാ?െനെJാ8ു
കു/ിJേലല; എെ: ര•ിJേണ; ഞാൻ ഈ ദിJു വി.ു െപാെ•ാdാേമ" എ:ു
നിലവിളിAു പറuുെകാ8ാണ് നി:ത്. "എ:ാൽ അകേ/Jു വരിക" എ:ു
പറu് എഴു/‡ൻ നാലുെക.ിേലJ് കട:ു. അaർജനവും പി:ാെല െച:ു.
അവിെട െവA് അaർജനെ/ ബാധിAിരു: േദവത െപാ:ുംവിളJു പിടിAു
സതയംെചc് ഒഴിuുേപായി. അേതാടുകൂടി അaർജന/ിെq °ാaും േഭദമായി.
അaർജന/ിെq ഭർ/ാവായ ന?ൂതിരി\ാട് എഴു/‡നു പലവിധ
സZാന;ളും മhറും െകാടു/ു സേaാഷി\ിAയ•ുകയും െചcു.
എഴു/‡െq േദശ/ിനു സമീപം മരുതൂരംശ/ിൽ വലിയ ധനികനായ
െചdാ\ുdി േമേനാൻ എ.ുെക.ും മാളികയുമായി.് ഒരു പുര പണിയിAു.
പുരപണിJു െക.ിയ മാലി\ുരയുെട നടു/ൂണ് നടുമുhറ/ാണ് കുഴിAി.ിരു:ത്.
പുരപണി കഴിuതിെq േശഷം മാലി\ുര െപാളിAു മാhറി. എ2ിലും നടു/ൂണ്
അവിെടനി:് എടു/ുമാhറാൻ ഒരു മാർഗവും കാണാ—യാൽ േമേനാൻ ഏhറവും
വിഷ4നായി/ീർ:ു. തൂണു വളെര വ4വും നീളവുമുd
ഒെരാhറ/ടിയായിരു:ു. േമേനാൻ പലെരയും വരു/ിJാണിAു. പുര•ു
േകടുപhറാെത നടുമുhറ/ുനി:് ഈ തൂണു മാhറു: കാരയം അസാUയം
തെ:യാെണ:് അതു വ:ു ക8വെരലലാം പറuു. േമേനാനു കു¨ിതം
ദു€ഹമായി/ീർ:ു. ഒടുJം േമേനാൻ മാJു എഴു/‡െനJ8ു വിവരം
പറuു. "പ•8ു പറ മലരും നൂെhറ.ു െകാ.േ/;യും മൂ:ു തുലാം ശർJരയും
ആയിരെ/.ു കദളി\ഴവും അവിെട േശഖരിAു വ•ണം. ആ രാYി അവിെടനി:്
എലലാവരും എവിെടെയ2ിലും മാറി/ാമസിJണം. ഇYയുെമാെJ ത‹ാറുെചcി.്
എേ:ാടു വിവരം പറയുക. വലലതും നിവൃ/ിയുേ8ാ എ:ു േനാJാം" എ:്
എഴു/‡ൻ പറയുകയാൽ േമേനാൻ അ7കാരെമലലം ത‹ാറുെചcുെകാ8് വിവരം
എഴു/‡െന അറിയിAു. അ:ു പതിെന.ു നാഴിക ഇരു.ിയേ\ാൾ അവിെടനി:ു

മൂ:ു നാഴിക ദൂെര ഭാരത\ുഴയിൽ എേaാ വീണതു േപാെല ഒരു ശÂം േക.ു. േനരം
െവളു/േ\ാൾ െചdാ\ുdി േമേനാെq നടുമുhറ/ുനി:ിരു: തൂണ് അവിെട
കാÁാൻ ഇലലായിരു:ു. അതു ഭാരത\ുഴയിൽ കിടJു:തായി കാണുകയും
െചcു. േമേനാെq പുര•ു യാെതാരു േകടും പhറാെത ആ
തൂെണടു/ുെകാ8ുേപായി ഭാരത\ുഴയിലി.ത് എഴു/‡െq
േസവാമൂർ/ിയായ ഗണപതിയാെണ:ുdത് വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
എഴു/‡െq പറ?ിൽ കറി€ാമാന;ൾ ധാരാളമായി കൃഷി െച‹ിJുക
പതിവായിരു:ു. അവിെട കdsാർ കയറി ചിലേ\ാൾ ചില സാമാന;ൾ
േമാ‘ിAുെകാ8ുേപായി/ുട;ിയതിനാൽ േവലJാർ ഒരു ദിവസം ആ വിവരം
മാJു എഴു/‡െന Oഹി\ിAു. "ആെ., അതിനു സമാധാനം ഉ8ാJിെJാdാം"
എ:് എഴു/‡ൻ മറുപടി പറയുകയും െചcു. അ:ു രാYിയിലും കdsാർ
അവിെത കയറി ചില സാമാന;ൾ േമാ‘ിAു. അവർ സാമാന;െളലലാം എഴു/‡ൻ
കിട:ിരു: ക.ിലിെq അടുJൽ െകാ8ുെച:ു വAി.് എഴു/‡െന
ക.ിേലാടുകൂടി എടു/ുെകാ8ു പുര•ു 7ദ•ിണം വAുതുട;ി. അ;െന േനരം
െവളു/ു. അേ\ാൾ എഴു/‡ൻ ഉണരുകയും കdsാർ പരമാർ‰െമലലാം
പറയുകയും എഴു/‡േനാടു മാ\ു േചാദിJുകയും ഇനി ഒരിJലും ത;ൾ
അവിെടJയറി യാെതാ:ും േമാ‘ിJയിെലല:ു സതയം െച‹ുകയും െചcു. ഉടെന
എഴു/‡ൻ "അയൽവാസികളായ നി;ൾ എെa2ിലും േവണെമ2ിൽ ഇവിെട
വ:ു േചാദിAാൽ തരു:തിനു എനിJ് യാെതാരു വിേരാധവുമിലലേലലാ. പിെ:
നി;ൾ രാYിയിൽ ഇ;െന ക‘െ\ടു:െതaിനാണ്? ആെ., ഇനി ഇ;െന
െച‹രുെതേ:യുdൂ. ഇേ\ാൾ നി;ൾ േമാ‘ിAതു നി;ൾതെ: െകാ8ു
േപായിെJാൾവിൻ" എ:ു പറu് ആ സാമാന;ൾ അവർJുതെ:
െകാടു/യAു. അതിൽ\ിെ: അവിെട കdsാരുെട ഉപ›വം ഒരിJലും
ഉ8ായി.ിലല.
പാട/വീ.ിൽ േകളുേമേനാൻ എെ:ാരു ധനികൻ മാJു എഴു/‡െq
7ാണേrഹിതനായിരു:ു. അയാൾ മിJസമയവും എഴു/‡െq
അടുJൽ/െ:യായിരിJും. രാYിയിൽ കിട\ു അയാൾJ് എഴു/‡െq
അടുJൽ/െ:യാണ് പതിവ്. അ;െനയിരു: േകളുേമേനാെന ഒടിവിദയ
7േയാഗിAു െകാലലുവാൻ അയാളുെട ചില വിേരാധികൾ ചില ഒടിയsാെര ച.ംെക.ി
ഏതാനും പണവും െകാടു/് ഏർ\ാടുെചcു.
ഒരു േകാേലാ ഈർJിലിേയാ എടു/് ഒരു മനുഷയെq േനെര കാണിA് ഒരു മ•ം
ജപിA് ഒടിAാൽ ആ മനുഷയനും ഒടിu് നില/ു വീണു മരിJും. ഇ;െന
െച‹ു:തിന് ഒടിവിദയ എ:ും ഈ വിദയ 7േയാഗിJു:വെര ഒടിയsാർ

എ:ുമാണു പറയുക പതിവ്. മുൻകാല;ളിൽ ”ി.ീഷ് മലബാറിൽ ഒടിയsാർ
ധാരാളമു8ായിരു:ു. ”ി.ീഷ് ഗവൺെമhന് ഒടിയsാെര\ിടിAു ശി•ിAു
തുട;ിയതിനാൽ ഇേ\ാൾ അവിെട ഒടിയsാർ വളെര കുറuി.ു8്. ഒടിയsാർJ്
ഒടിJുകെയ:ും മാ.ുകെയ:ും ര8ുതരം വിദയകളു8്. ഒടിവിദയെയJുറിAു മുൻപ്
പറuുവേലലാ. ഒടിയsാർ കാളയുെടയും കുതിരയുെടയും പ.ിയുെടയും മhറും രൂപം
ധരിAും കട?യായി.ും രാYി കാല;ളിൽ വഴിയിൽേ\ായി നിൽJും. വിേരാധികൾ
ആ വഴിെയ വ:ാൽ പലവിധ/ിലുd ഉപ›വ;ൾ ഏൽ\ിJും. ഇതിനാണ് മാ.ുക
എ:ു പറയു:ത്. െതJൻ ദിJുകളിൽ ഈ വിദയകൾ നട\ിലലാ/തിനാലാണ്
ഇതിെനJുറിA് ഇYയും വിവരിAത്.
തെq വിേരാധികൾ തെ: െകാലലാനായി ഒടിയsാെര ച.ം െക.ീ.ുെ8:ുd
സംഗതി േകളുേമേനാൻ എ;െനേയാ മന€ിലാJി. എ:ുമാYമലല, അയാൾ ഒരു
ദിവസം രാYിയിൽ അ/ാഴം കഴിuു കിടJാനായി.് എഴു/‡െq വീ.ിേലJു
േപായ സമയം വഴിയിൽെവA് ഒരു വലിയ കാളെയ കാണുകയും അതു തെ:
അകെ\ടു/ാനായി ഒെരാടിയൻ േവഷംമാറി നിൽJു:താെണ:ു
മന€ിലാJുകയും െചcു. അതിനാൽ അയാൾ ആ കാളയുെട അടുJൽ േപാകാെത
സഭയം വഴി മാറി ഓടി എഴു/‡െq വീ.ിേലJു േപായി. അവിെടെA:്
എഴു/‡െന ക8േ\ാൾ "നി;ൾ വലിയ മ•വാദിയും ഞാൻ നി;ളുെട
ഇ‘നുമായിരു:ി.ും രാYികാല;ളിൽ ഒടിയsാെര ഭയെ\.ു
നടേJ8തായിവ:ിരിJു:ുവേലലാ" എ:ു േമേനാനും "ഇനി അ;െന
േവ8ിവരികയിലല" എ:ു എഴു/‡നും പറuു. എഴു/‡ൻ ഉടെന എേaാ ഒരു
വിദയ 7േയാഗിAു. േകളുേമേനാെന െകാലലാൻ സ:Uനായിരു: ഒടിയsാർ
നാലുേപരും തൽ•ണം എഴു/‡െq പടിJെല/ുകയും അവർ േനരം
െവളുJു:തുവെര പര•രം അടിAുെകാ8ു നിൽJുകയും െചcു. അവരിൽ
ഒരാൾ ഒരു പാണനും േശഷം മൂ:ു േപർ അവെq കൂ.ുകാരായ പറയരുമായിരു:ു.
േനരം െവളു/േ\ാേഴJും അടിെകാ8ു നാലുേപരും ഏhറവും
അവശരായി/ീർ:ു. അേ\ാേഴJും എഴു/‡ൻ പടിJൽ െച:ു. അേ\ാഴും
അവർ പര•രം അടിAുെകാ8് നിൽJുകയായിരു:ു. എഴു/‡ൻ അവേരാട്
"എaാ ഒ.ു മതിയാേയാ?" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ ഒടിയsാർ "െപാ:ു തിരുേമനി,
ര•ിJണം. അടിയ;ൾ വലല െതhറും െചcി.ുെ82ിൽ •മിJണം" എ:ു
പറuു. ഉടെന എഴു/‡ൻ "ഇനി നി;ൾ ഈ േദശ/് ഒരിJലും ഒടിവിദയ
7േയാഗിJുകയിെലല:് സതയം െചcാൽ നി;െള വി.യ•ാം" എ:ു പറയുകയും
ആ ഒടിയsാർ അ7കാരം സതയം െച‹ുകയും എഴു/‡ൻ ഉടെന അവെര
അവിെടനി:ു പറuയ•ുകയും അേ\ാൾ അവർ അടി മതിയാJി യഥാപൂർവം

പര•രേrഹാകുലsാരായി േപാവുകയും െചcു.
മാJു എഴു/‡ൻ ഒരിJൽ മുതുതല പന?hറJള/ിൽ നായരുെട വീ.ിൽ ഒരു
മ•വാദ/ിനായി േപായേ\ാൾ രാYിസമയ/് വഴിമേധയ മു?ു ക8ി.ിലലാ/ ഒരു
കട? ക8ു. ആ ^ല/് അതിനുമു?് ഒരിJലും കട? ക8ി.ിലലാ/തിനാൽ
എഴു/‡ന് സംശയം േതാ:ി. അേbഹം അടു/ുെച:ു ക‹ിലു8ായിരു:
പി“ാ2/ിെകാ8ു കട?യുെട ഒരു പടി മുറിAു. അേ\ാൾ ആ കട? ഒരു
മനുഷയനായി/ീർ:ു. അവൻ വാRവ/ിൽ ഒടിയനായ ഒരു പറയനായിരു:ു.
അവൻ എഴു/‡െന ക8യുടെന താണുെതാഴുതു െകാ8് "ത?ുരാേന,
•മിJണം. അവിടു:് ഇതിേല എഴു:dുെമ:് അറിuിരു:ിലല.
ഇതറിuിരുെ:2ിൽ ഇ;െന െച‹ുകയിലലായിരു:ു. മെhറാരാെള
അപായെ\ടു/ാനാണ് ഈ വിദയ െചcത്. ത?ുരാനും ഈ ദിJിൽ
സ¢ാരമുdതുെകാ8് അടിയ;ൾ ഇനി ഒരിJലും ഈ 7േദശ/് ഒടിവിദയ
7േയാഗിJുകയിലല" എ:ു പറu് അ7കാരം സതയം െചc് അവിെടനി:് േപായി.
എഴു/‡െq അ?ല/ിെല ഗണപതിയുെട വിOഹം 'അൻെപാ:ു'
െകാ8ുdതാണ്. ആ ബിംബവും മhറു സാധന;ളുെമലലാം
േമാ‘ിAുെകാ8ുേപാകു:തിനായി ഒരു നവരാYികാല/ു ചില കdsാർ അവിെട
െച:ു കയറി. അവിെട ഒരു ഭൃതയൻ കാവൽ കിടJു:ു8ായിരു:ു. അവൻ
കൂർJം വലിJു:തു േക.ി.് നലല ഉറJമാെണ:് അറിuാണ് അക/ു കdsാർ
കട:ത്. അക/ു കയറിയ സമയം ആ ഭൃതയന് തെ: ആേരാ ചൂരൽ വടിെകാ8്
അടിJു:തായി േതാ:ുകയാൽ അവൻ െപെ.െ:ഴുേ:hറു. അതുക8് കdsാർ
േപടിA് ഓടിേ\ാവുകയും െചcു. അവർJ് ഒ:ും േമാ‘ിAുെകാ8ു േപാകുവാൻ
സാധിAിലല.
മാJു എഴു/‡െq േrഹിതനായ െകാAിയിൽJാരൻ എേരാമേമേനാൻ എ:ു
7സിUനായി.് ഒരു വിഷൈവദയനു8ായിരു:ു. ആ മനുഷയെq ^ിരവാസം
െചÆ•ു സമീപം ഒരു ^ല/ായിരു:ു. ഒരു ദിവസം ഉAതിരിu സമയം ഈ
വിഷൈവദയനും േവെറ ചില രസികsാരുംകൂടി എഴു/‡െq മാളികയിൽ
െവടിപറuു രസിAുെകാ8ിരു:േ\ാൾ ചില £ീകൾ അവിെട അടു/ുd
വഴിയിലൂെട േപാകു:തു ക8ു. അ:ു തൃ/ാല േ•Y/ിൽ
ഉ„വമായിരു:തിനാൽ ആ £ീകൾ കാ¥“ീേവലി കാണാൻ േപാവുകയായിരു:ു.
അവെരJ8േ\ാൾ വിഷൈവദയൻ േമേനാൻ "വിഷൈവദയsാർ മ•ശzി െകാ8ു
പാ?ുകെള വരു/ി വിഷെമടു\ിJാറു8്. അതുേപാെല എഴു/‡നു
മ•ശzിെകാ8് ആ £ീകെള എലലാം ഇവിെട വരു/ാേമാ?" എ:ു േചാദിAു.
അതിനു മറുപടിയായി എഴു/‡ൻ "എaാഭാസ/രമാണ് േമേനാൻ പറയു:ത്?

ഒരു കാരയവും കൂടാെത അനയ£ീകെള ഇേ;ാ.ു വരു/ു:ത് മരയാദയാേണാ?"
എ:ു േചാദിAു. "അവെര ഇവിെട വരു/ുകെയ:ുdത് അസാധയമാകയാലേലല ഈ
ത/വ’ാനം പറയു:ത്" എ:ു േമേനാൻ വീ8ും േചാദിAു. എഴു/‡ൻ
അവിെടയിരു:ുെകാ8് ആ £ീകളുെട േനെര ഒ:ു േനാJി. £ീകെളലലാം വഴി
െതhറി എഴു/‡െq പടിJേലJു നട:ു തുട;ി. അടു/ു വ:േ\ാൾ ആ
£ീകൾ േമേനാെq വീ.ിലുdവർ തെ:യാെണ:ു മന€ിലാവുകയും അവെര
യഥാേയാഗയം സൽJരിAയ•ു:തിന് എഴു/‡ൻ സവഗൃഹ/ിലുd £ീകെള
വിളിAു പറയുകയും വ: £ീകൾ യാYയായേ\ാൾ "േഘാഷ;ൾ ക8്
അ?ല/ിൽ അധികം താമസിJരുത്. േനരം ഇരു.ു:തിനുമു?ു വീ.ിേലJു
േപാകണം" എ:ു പറuയ•ുകയും െചcു. അവിെട കൂടിയിരു:വെരലലാം
േമേനാെന പരിഹസിJുകയാൽ േമേനാൻ ഏhറവും ഇളിഭയനായി/ീർ:ു.
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജവംശെ/ നശി\ിJു:തിനായി ഒരിJൽ ചില ശYുJൾ
ആഭിചാരJാെരെJാ8ു ചില മാരണേദവതകെള വിടുവിAു. ആ ബാധകളുെട
ഉപ›വം അവിെട ദു€ഹമായി/ീരുകയാൽ പലെരെJാ8ും പല മ•വാദ;ൾ
െച‹ിAി.് ഒരു ഫലവുമു8ായിലല. ഒടുJം ക†ന7കാരം മാJു എഴു/‡െന
തിരുവനaപുര/ു െകാ8ുേപായി. എഴു/‡ൻ ചുരുJ/ിൽ മൂ:ു ദിവസെ/
മ•വാദംെകാ8് ആ ബാധകെള ഒഴിAു. പിണിയാളിരു/ി/ുdിAു സതയം
െച‹ിAാണ് എഴു/‡ൻ ആ േദവതകെള ഒഴിAുവി.ത്. മഹാ രാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8ു വളെര സേaാഷിA് എഴു/‡െq ര8ു ൈക•ും
വീരശൃംഖലയും മhറും െകാടു/ു സബഹുമാനം പറuയAു. ഇ;െന മാJു
എഴു/‡െq അ§ുതകർZ;ൾ പറuുതുട;ിയാൽ അവസാനമിലലാെതയു8്.
മുഴുവനും പറuുതീർJു: കാരയം അസാധയമാകയാൽ
അതിനായി/ുനിയു:ിലല.
മാJു എഴു/‡െq ശിഷയനായി കുuു4ി എഴു/‡ൻ
എെ:ാരാളു8ായിരു:ു. അേbഹം വലിയ മ•വാദിയും അേനകം
അ§ുതകർമ;ൾ െചcി.ുd ആളുമായിരു:ു. അേbഹ/ിെq അ§ുതകർമ;ൾ
ക8റിuി.ുdവർ ഇേ\ാൾ പലരുമുdതിനാൽ അവെയ\hറി അധികം
വിRരിJു:ിലല. കുuു4ിെയഴു/‡ൻ ഒരിJൽ കിണറു െക.ിAേ\ാൾ അതിനു
പാലംവ•ു:തിനായി ഒരു കരി2ലല് എടു/ുെകാ8ു വരുവാൻ സവaം
ഭൃതയsാരായ ര8ുേപെരയും അെ¢.ു കൂലിJാെരയും പറuയAു. കലലു ര8ു
മൂ:ു പറ?ിട അകെലയാണ് കിട:ിരു:ത്. അതിനു വളെര നീളവും വീതിയും
കനവുമു8ായിരു:ു. അയ•െ\.വർ െച:ു പിടിAുേനാJീ.ു കെലലാ:ിളJാൻ
േപാലും സാധിAിലല. ആ വിവരം ഭൃതയsാർ എഴു/‡െq അടുJൽ െച:ു പറuു.

"എ:ാൽ ഞാൻ വരാം. നി;ൾ ര8ുേപരും മാYം എെq കൂെട വ:ാൽ മതി"
എ:ു പറu് എഴു/‡ൻ ഒരു മുളവടിയുെമടു/ുെകാ8് ആ ഭൃതയsാേരാടുകൂെട
േപായി. കലലു കിട: ^ല/ു െച:് എഴു/‡ൻ മുളവടി െകാ8ു കലലിേsെലാ:ു
െതാ.ു. "ഇനി കെലലടു/ു േനാJുവിൻ" എ:് ഭൃതയsാേരാട് പറuു. അവർ
ര8ുേപരുംകൂടി ആ കലലു നിhªയാസെമടുJുകയും എഴു/‡ൻ ആ മുളവടി
െകാ8് കലലിേsൽ െതാ.ു െകാ8ിരിJുകയും അ;െന കലല് അനായാേസന
എഴു/‡ൻ വീ.ിൽ െകാ8ുവരികയും െചcു. ഈ എഴു/‡നും
ഗണപതിെയേ€വിAു 7തയ•െ\ടു/ീ.ുd ആളായിരു:ു. (ഈ
കുuു4ിെയഴു/‡ൻ മരിAി.് ഇേ\ാൾ 19 െകാലലേമ ആയി.ുdൂ).
കുuു4ിെയഴു/‡െq മകനായി കൃ¸െനഴു/‡ൻ എെ:ാരാളു8ായിരു:ു.
അേbഹവും വലിയ മ•വാദിയായിരു:ു.
എഴു/‡െq വീ.ിനു സമീപം ഒരു മന•ൽ ഒരു കുടിവžടിയaിര/ിനു
•ണിAിരു:തിനാൽ മഴയു8ാവുകയിെലല:ു വിചാരിA് സദയ•ില വ•ു:തിന്
മുhറ/ു പaലാണി.ിരു:ത്. സദയ•ില െവ•ാറായേ\ാൾ ഇടിയും മി:ലും
മഴJാറും കലശലാവുകയും ഉടെന മഴ തുട;ു:തിനുd ല•ണ;െളലലാം ക8ു
തുട;ുകയും െചcു. അേ\ാൾ അവിെട കൂടിയിരു:വരും ഇലല/ുdവരുെമലലാം
ഏhറവും വിഷ4രായി/ീർ:ു. ഗൃഹ^ൻ ന?ൂരി എഴു/‡െq അടുJൽെA:്
"കാരയം വലിയ വിഷമ/ിലായേലലാ. ഇതിന് എഴു/‡ൻ എെa2ിലും
നിവൃ/ിയു8ാJണം" എ:ു പറuു. ഉടെന എഴു/‡ൻ സവഗൃഹ/ിൽേ\ായി
ഒരു OPെമടു/ു െകാ8ു വ:ഴിAു ര8ായി\കു/ു പaലിെq മുകളിൽവAു.
ആ ഇലല\റ?ിെq അതിരുവെര നാലു വശ;ളിലും അതികലശലായി മഴ െപcു.
അവിെട മാYം െപcിലല. എലലാവരും വളെര വിŸയിAു. ന?ൂരി എഴു/‡െന
യേഥ‘ം ഊണുകഴി\ിA് ചില സZാന;ളും െകാടു/ു സേaാഷി\ിAയAു.
വിദവാൻ മാനവിwമൻ ഏ.ൻ ത?ുരാൻ എ:ു 7സിUനായിരു: തീെ\.ുേപായ
സാമൂതിരി\ാടു തിരുമന€ിേലJു8ായിരു: കാസേരാഗം ഇേbഹമാണ്
േഭദെ\ടു/ിയത്. ഇേbഹ/ിന് ൈവദയവുമു8ായിരു:ു.
ഒരു സവജനഗൃഹ/ിൽ കലയാണ/ിനു കി8ി േപാരാെതയിരു:തിനാൽ ആ
വീ.ുകാർ അെ¢.ു കി8ിJായി കൃ¸െനഴു/‡െq അടുJൽ ആളയAു. ആ
െച: ആേളാട് എഴു/‡ൻ "കി8ി അവിെടയുdതുെകാ8ു മതിയാകും;
േപാെര2ിൽ ഞാനവിെട വരുേ?ാൾ ഉ8ാJിെJാdാം" എ:ു പറu് ആെള
മടJിയയAു. എഴു/‡ൻ കലയാണവീ.ിൽ െച:േ\ാൾ എ;െനേയാ എേaാ

അവിെട േവ8തിലധികം കി8ി കാണെ\.ു.
ഈ എഴു/‡ൻ വലിയ കാള °ാaനായിരു:ു. നലല കാള എവിെടയുെ8:ു
േക.ാലും എaു വില െകാടു/ും അേbഹം വാ;ും.
ഒരിJൽ അേbഹം വലിയ വില െകാടു/ു ര8ുകാളകെള വാ;ി. ക8/ിൽ
പൂ.ാനായി അവെയ െകാ8ുേപായി നുകം വAു െക.ിയേ\ാൾ ര8ു കാളകളും
കിട:ു. പൂ.ുകാർ പഠിA വിദയകെളാെJ 7േയാഗിAുേനാJീ.ും കാളകെള
എണീ\ിJാൻ കഴിuിലല. "ഈ ശവ;ൾJ് ഇY വളെര വില െകാടു/് ഇേbഹം
വാ;ിയേലലാ. ഇതു മഹാക‘മായിേ\ായി" എ:ു പറuു ക8ുനി:വെരലലാം
പരിഹസിAു ചിരിAു. അേ\ാൾ എഴു/‡ൻ ഒരു പുലലു പറിെAടു/ുെകാ8്
അേ;ാ.ു െച:് അതുെകാ8് ര8ു കാളകൾJും ഓേരാ അടിവAു െകാടു/ു.
കാളകൾ എണീhറു നട:ുതുട;ുകയും െചcു. അതിൽ\ിെ: ആ കാളകൾ പൂ.ാൻ
െകാ8ുെച:ു െക.ിയാൽ ഒരിJലും കിട:ിരു:ിലല.
െചÆേദശ/ുതെ:യുd ഒരു വാരയരുെട ”•ര•€ിെന ഒഴിJാൻ േവ8ു:
ഉപകരണ;ൾJ് എഴു/‡ൻ ചാർ/ു െകാടുJുകയും വാരയ/ുdവർ
സാമാന;െളലലാം േശഖരിAുവ•ുകയും െചcു. അതിെq േശഷം കൃ¸െനഴു/‡ൻ
അവിെടെA:ു ചില പൂജകളും േഹാമ;ളും മhറും ആരംഭിAു. ഒരു ചwം വരA്
അതിൽ ഒരു തൂശനിലവAി.ു ര•€ു ബാധിAി.ുd വാരയെരെJാ8ുവ:് ആ
ഇലയിലിരു/ാൻ പറuു. അവിെടയു8ായിരു:വെരലലാം ഇണ;ിയും
പിണ;ിയും പല വിധ/ിൽ പറuുേനാJിയി.ും വാരയർ ആ ഇലയിൽ
െച:ിരു:ിലല. ബലാൽ പിടിAുെകാ8ുേപാകാനായി XമിAേ\ാൾ വാരയർ
ശവംേപാെല നിേp‘നായിJിട:ുകളuു. ഒരു നിവൃ/ിയുമിെലല:ായേ\ാൾ
പൂജ കഴിAുെകാ8ിരു: എഴു/‡െq അടുJൽ െച:ു വിവരം പറuു.
എഴു/‡ൻ ഉടെന ഒരു പിടി അരിയും പൂവും വാരിെയടു/ു ജപിAു െകാടു/്
അത് ആ വാരയരുെട ശിര€ിൽ െകാ8ുെച:ിടാൻ പറuു. അരിയും പൂവും
ശിര€ിലി. •ണ/ിൽ വാരയെരണീhറ് ആ തൂശനിലയിൽ െച:ിരു:ു. എഴു/‡ൻ
ഭŸം ജപിAി.് തുdിJയും ര•€ു സതയം െചc് ഒഴിuുേപാവുകയും െചcു.
ഈ കൃ¸െനഴു/‡ൻ മരിAി.് ഇേ\ാൾ 9 െകാലലേമ ആയി.ുdൂ. ഇേbഹ/ിെq
മകനാണ് ഇേ\ാൾ ഈ തറവാ.ിൽ കാരണവരായിരിJു: കു¢ുെവഴു/‡ൻ.
അേbഹവും നലല മ•വാദിയാണ്.
െചÆെയഴു/‡sാർ മ•വാദം െച‹ണെമ2ിൽ ആദയം തെ: അവരുെട
പരേദവതകൾJ് വഴിപാടിനായി ആറണ അവിെടെJാടുJണം. ഇതു മുൻപിനാെല
ഉd പതിവാണ്. പിെ: വലതും െകാടു/ാലും ഒ:ും െകാടു/ിെലല2ിലും

യാെതാരു വിേരാധവുമിലല.
മാJുെവഴു/‡െq കാല/് അേbഹ/ിെq പടി\ുരമാളികയിൽ ദിവസം7തി
അേനകം േയാഗയsാർ വ:ുകൂടുകയും മൃദംഗംവായന, വീണവായന, പാ.്
മുതലായവയും ചതുരംഗJളി, െച\ടി വിദയ മുതലായവയും പതിവായിരു:ു. ഇതു
കൂടാെത എഴു/‡ൻ Xീകൃ¸െq ഒരു ചിYം െവA് അതിെq മു?ിലിരു:്
പതിവായി ഭാഗവതം വായിJുകയും െചcിരു:ു. ആ ചിYം ഇേ\ാഴും അവിെട
ഇരിJു:ു8്. ഭാഗവതപാരായണം ഇേ\ാഴും അവിെട പതിവായി
നട/ിവരു:ു8്. കാലwമംെകാ8് ആ ചിY/ിന്
ഭഗവൽസാ:ിUയമു8ായി/ീരുകയാൽ ആ മാളികയിൽ രാYികാല;ളിൽ ചില
ദിവയsാർ വ:ു േപാകു:ുെ8:ാണ് വിശവാസം. അതിനാൽ ആ പടി\ുര
മാളികയിൽ രാYിയിൽ മനുഷയരാരും കിടJാറിലല. അവിെട കിട:ുറ;ു:വെര
ആേരാ ഉരു.ി/ാെഴയിടുെമ:ുdത് തീർAയാണ്. രാYിയിൽ ചിലേ\ാൾ ആ
മാളികയിൽ പാ.ും വീണവായനയും മhറും േകൾJാറു8ായിരു:ുെവ:ലല,
ഇേ\ാഴും േകൾJാം. അതു ഞായർ, െചാV, െവdി ഈ ആ¥കളിലാണ്.

ഐതിഹയമാല/െകാAി ശzൻത?ുരാൻ
തിരുമന€ുെകാ8്
അമാനുഷ7ഭാവനായിരു: ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിേലJുറിA്
േക.ി.ിലലാ/വരായി േകരള/ിലാരും തെ: ഉ8ായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. ആ
തിരുേമനി 7വർ/ിAി.ുd കടുംൈകകെളJുറിA് േക.ാൽ അവിടു:് നീതിയും
മരയാദയുമിലലാ/ wൂരനും അwമിയുമായിരു:ു എ:് ഇJാല/ുd ചില
പരിTാരികൾJ് േതാ:ിേയJാം. എ:ാൽ വാRവം അ;െനയലല. അവിടു:്
രാജയ/ു നീതി നടJണെമ:ും അwമെമാ:ും ഉ8ാകരുെത:ും ജന;ൾ സദാ
സമാധാനേ/ാടുകൂടി ൈസവരമായി വസിJണെമ:ും ആർJും ഒരു വിധ/ിലും
യാെതാരു സ2ടവും േനരിടരുെത:ും വളെര നിർബkമുd ആളായിരു:ു. ആ
നിർബkെ/ പാലിJാനായി അവിടു:ു ചിലേ\ാൾ ചില കഠിന7വൃ/ികൾ
െചcി.ിെലല:ിലല. എ:ാൽ അെതലലാം ദു‘sാേരാട് മാYമാണ്. സാധുJെള
അവിടു:് ഒരു വിധ/ിലും സ2ടെ\ടു/ീ.ിലല. ദു‘sാെര ശി•ിJയും
ശി‘sാെര ര•ിJയുമാണേലലാ രാജധർZം. അതിനുേവ8ി ചില കഠിനൈJകൾ
7േയാഗിAാലും അത് ഒരിJലും അനീതിയായി വരു:തലലേലലാ. പിെ: അJാല/ു
ജന;ൾJ് ഇേ\ാഴെ/േ\ാെല വിദയാഭയാസേമാ രാജഭzിേയാ വിേവകേമാ
ഒ:ുമു8ായിരു:ിലല. േകവലം മൂഢsാരും അwമികളും
അവിേവകികളുമായവേരാടു ധർമശാ£7കാരം 7വർ/ിAുെകാ8ിരു:ാൽ
രാജയ/ു നീതിനട/ാനും സമാധാനമു8ാJാനും സാധിJയിലലേലലാ. അതിനാൽ
അവിടു:് കാലമറിu് 7വർ/ിAിരു:ു എ:ു മാYേമ വിചാരിJാനുdൂ.
ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് തിരുവവതാരം െചcരുളിയത് െകാലലം 926ആമാ8് കർJടകമാസം 10-ആം തീയതി വയാഴാ¥യും പൂയം ന•Yവും
അമാവാസി തിഥിയും കൂടിയ സമയ/ായിരു:ു. അJാല/്
െകാAിരാജകുടുംബ/ിലുdവർ താമസിAിരു:ത് െവdാര\ിdിയിലുd
േകാവിലക/ായിരു:തിനാൽ അവിെടവAായിരു:ു തിരുമന€ിെല
തിരുവവതാരം. ആ േകാവിലകം ഇേ\ാഴുമു8്.
തിരുമന€ിെല തിരുവവതാരസമയം േജയാതി“ാ£7കാരം അY
ശുഭ7ദമലലായിരു:ു. അതിനാൽ അവിെടെയലലാവർJും വിേശഷിA്
അZ/?ുരാ.ിJും വളെര മനRാപമു8ായി. അJാല/് അവിെട സമീപ/ുd
ഒരു േ•Y/ിൽ ദിവയനായ ഒരു സനയാസി താമസിAിരു:ു. അZ/?ുരാ.ി തെq

പുYനു ക‘ാരി‘തകെളലലാം നീ;ി േമലിൽ ഗുണം സിUിJു:തിേലJ്
എെa2ിലും മാർഗമു8ാJി/രണെമ:് ഒരു 7തിപുരുഷൻ മുഖാaരം ആ
സനയാസിേയാടേപ•ിAു. ആ സനയാസി കുേറ പൂെവടു/ു ജപിA് "ഈ പൂവു
െകാ8ുേപായി രാജകുമാരെന കിട/ിയിരിJു: കിടJയുെട ചുവ.ിലി.ാൽ മതി,
സകല േദാഷ;ളും നീ;ി രാജകുമാരൻ േമലിൽ െകേ2മനായി/ീരും" എ:ു
പറuു െകാടു/യ•ുകയും ആ 7തിപുരുഷൻ ആ പൂവു െകാ8ുേപായി
രാജകുമാരെq െമ/യുെട ചുവ.ിൽ ഇടുവിJുകയും െചcു.
ശzൻ തിരുമന€ിെല തിരുവവതാരം പൂയം ര8ാം കാലിൽ (അZ കാലിൽ)
ആയിരു:തുെകാേ8ാ എേaാ അവിേടJ് ഏകേദശം മൂ:ു വയ€ായേ\ാേഴJും
അZ/?ുരാ.ി തീെ\.ുേപാകയാൽ പി:ീടു തിരുേമനിെയ േവ8തുേപാെല
പരിചരിAുവളർ/ിയത് അവിടുെ/ ചിhറZ/?ുരാ.ിയായിരു:ു.
തിരുമന€ുെകാ8് ആ ചിhറZെയ ആജീവനാaം െപhറZെയേ\ാെല
വിചാരിJുകയും െചcിരു:ു.
യഥാകാലം േവ8തുേപാെല വിദയാഭയാസവും ആയുധാഭയാസവും െച‹ിJുകയാൽ,
ബുUിശാലിയായിരു: ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് െചറു\/ിൽ/െ: നലല
വിദവാനും യുUവിദ¯നുമായി/ീർ:ു. ധീരതയും ശൂരതയും അവിേടJു
7കൃതയാതെ: ഉ8ായിരിJുകയും െചcു. 930-ാമാ8ിനുേശഷം
രാജകുടുംബ/ിലുdവെരലലാം ^ിരവാസം െവdാര\ിdിയിൽനി:് മാhറി
തൃ\ൂണി/ുെറ ആJിയതിനാൽ ശzൻ തിരുമന€ിെല വിദയാഭയാസവും മhറും
തൃ\ൂണി/ുറവAു തെ:യായിരു:ു. അവിേടJു പ/ു
തിരുവയ€ായേ\ാേഴJും നാലാം കൂെറ: ^ാനം സിUിAു. അേ\ാൾ
മുതൽJുതെ: തിരുമന€ിെല ധീരതയും ശൂരതയും കുേറെ“
െവളിെ\.ുതുട;ുകയും അവിേടJു പതിനാറു തിരുവയ€ായേ\ാേഴJും
"ശzൻ" എ:ുd തിരുനാമേധയം ചില കാരണ;ളാൽ 7സിUമായി/ീരുകയും
െചcു. ഒരിJൽ ഒരു ന?ൂരി കുെറ പണവും െകാ8് തൃ\ൂണി/ുെറനി:്
എറണാകുളേ/J് പുറെ\.ു. വഴിJുെവA് ചില മാ\ിളമാർകൂടി പണം ത.ി\റിAു
െകാ8ുേപാവുകയാൽ ന?ൂരി വയസനാwാaനായി തൃ\ൂണി/ുറ•ു തെ:
മട;ുകയും വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല തിരുമു?ാെകെA:് വിവരെമലലാം
തിരുമന€റിയിJുകയും െചcു. വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു
വർ/മാനെമലലാം േക.തിെq േശഷം "സൂ•ിAു നടേJ8തായിരു:ു.
അതിനി\റuതുെകാ8ു 7േയാജനമിലലേലലാ. ആെ., ഉ4ിയുെട അടുJൽ
വിവരമറിയിJൂ. എെa2ിലും നിവൃ/ിയു8ാJും" എ:ാണ് അരുളിെAcത്.
(വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് ശzൻ തിരുേമനിെയ "ഉ4ി" എ:ാണ്

വിളിAിരു:ത്). കൽ\ന േക.് ന?ൂരി, ശzൻ തിരുമന€ിെല തിരുമുൻപാെക
വിവരമറിയിAു. അേ\ാൾ ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് കളിേJാ.യുെട (ഇേ\ാൾ
ത?ുരാJsാരുെട ഇംßീഷ് xകൂളായി ഉപേയാഗിAുവരു: െക.ിട/ിെq)
മുhറ/ു പaുകളിAുെകാ8ു നിൽJുകയായിരു:ു. ന?ൂരി
വിവരെമലലാമറിയിAുകഴിuേ\ാൾ "അZാവെq അടുJൽ
അറിയിJാമായിരു:േലലാ" എ:ു കൽ\ിAു. ഉടെന ന?ൂരി 'അവിെട അറിയിAി.്
ഇവിെട അറിയിJാനാണ് കൽ\ിAത്" എ:റിയിAു. "എ:ാൽ ന?ൂരി ഇവിെട
നിൽJൂ. ഞാൻ അZാവെq തിരുമു?ിെലാ:ു േപായിവരാം" എ:രുളിെAcി.ു
ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് അവിെട നിെ:ഴു:dി വലിയ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ിെല തിരുമു?ിെല/ി. അേ\ാൾ വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8്
"എaാ ഉ4ീ, ന?ൂരിയുെട വർ/മാനെമലലാം േക.ിേലല? വലിയ ക‘മായിേ\ായി.
ഇനി േമലാെല2ിലും വഴിJ് ഇ7കാരമുd അwമ;ളും മhറും
നടJാെതയിരിJു:തിനു േവ8ു: മാർഗമാേലാചിJണം. ഉ4ി എaാ ഒ:ും
മി8ാ/ത്?"
ശzൻ ത?ുരാൻ: അZാവെq തിരുവുdമുെ82ിൽ എെa2ിലും
നിവൃ/ിമാർഗമു8ാJാൻ XമിAുേനാJാം.
വലിയ ത?ുരാൻ: ഉ4ി െച‹ു:െതാെJ എനിJ് സZതമാണ്. എെa2ിലും
െചcുെകാdൂ. എലലാം ഞാൻ അനുവദിAിരിJു:ു. ഉ4ി കുറAു ദിവസം
എറണാകുള/ു േപായി താമസിJണം. എ:ാൽ മതിെയ:ാണ് േതാ:ു:ത്.
എaാ അതിനു വിേരാധമുേ8ാ?
ശzൻ ത?ുരാൻ: ഒരു വിേരാധവുമിലല. ക†നേപാെല െച‹ാം.
വലിയ ത?ുരാൻ: എ:ാൽ നാെള/െ: േപാകണം. അവിെട/ാമസിJു:തിനു
േവ8െതലലാം ഇേ\ാൾതെ: ച.ംെക.ിേയJാം. ന?ൂരിJു േപായ പണവും
െകാടു/യേAJാം.
ശzൻ ത?ുരാൻ: ന?ൂരിJു േപായ പണം െകാടു/യ•ാൻ ഞാൻ േപായി
വ:ി.ുമതി. അതുവെര ഇവിെട താമസിJെ..
വലിയ ത?ുരാൻ: എ:ാൽ ഇ‘ം േപാെലയാവെ..
ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല തിരുമുൻപിൽ നി:്
പിരിuതിെq േശഷം ന?ൂരി കുറAുദിവസം തൃ\ൂണി/ുെറ/െ:
താമസിJു:തിന് ച.ംെക.ീ.ു പിേhറദിവസം തെ: എറണാകുള/് എഴു:dി
താമസം തുട;ി. അതിെq പിേhറദിവസംതെ: അവിെട സമീപ/ുd
പdികളിേലെJലലാം കൽ\നയയAു. "സമീപ^sാരായ മാ\ിളമാെരലലാം അടു/

ദിവസം രാവിെല ഓേരാ വലിയ കുടവും ഒരു മാറു നീളമുd ഓേരാ കയറുംെകാ8്
എറണാകുള/ു കായൽവJ/് എ/ിെJാdണം" എ:ായിരു:ു
കൽ\നയുെട സാരം. കൽ\നേപാെല അടു/ ദിവസം രാവിെല ഏകേദശം
അuൂേറാളം മാ\ിളമാർ കുടവും കയറും െകാ8ു നിpിത^ല െ//ി. ശzൻ
ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് അവിെട എഴു:dി. "മൂ:ു നാലു ദിവസം മുൻപ് ഒരു
ന?ൂരിയുെട ഏതാനും പണം ത.ി\റിAുെകാ8ുേപായത് നി;ളിൽ ആെരലലാം
കൂടിയാണ്? സതയം പറയണം. അകൃതയം 7വർ/ിAവർ കുhറം ഏhറു പറയു:പ•ം
വലിയ ശി• കൂടാെതകഴിJാം. േശഷമുdവർJു സുഖമായി തിരിെയേ\ാവുകയും
െച‹ാം. സതയം െവളിെ\ടു/ാ/പ•ം നി;ൾ എലലാവർJും വലിയ ക‘ത
അനുഭവിേJ8ി വരും" എ:ു അരുളിെAcി.് മാ\ിളമാരിലാരും മറുപടി
പറയാ—യാൽ "ഇവെരെയലലാം ഉടെന മന•ൽ െകാ8ുേപായി ആJെ." എ:ു
ക†ിAു. ആ •ണ/ിൽ രാജഭടsാർ മാ\ിളമാെര എലലാം വലിയ വ¢ികളിൽ
കയhറിെJാ8ുേപായി കഴു/ിൽ കുട;ൾ െക.ി "കിഴവനAാ"ലിൽ താ¤/ി
(െകാചിJായലിലുd ക\ൽചാലിെന "കിഴവനAാൽ" എ:ാണ് േപരു
പറuിരു:ത്. ആ ^ല/് "കിഴവന" എ:ു േപരായി.് ഒരു ന?ൂരിയുെട
ഇലലമു8ായിരു:ു എ:ും അതിനാലാണ് ഈ േപരു8ായെത:ുമാണ് ഐതിഹയം.
ന?ൂരിയുെട ഇലലമു8ായിരു: ^ലമാകയാൽ അതിനു "മന•ൽ" എ:ും
പറയാറു8്.)
േശഷമുd മാ\ിളമാെരലലാം അതിനടു/ ദിവസം കുടവും െകാ8ു
ഹാജരാകു:തിനു വീ8ും ഒരു ക†നയയAു. തേല ദിവസം നട: സംഗതികെളലലാം
അറിuിരു:തിനാൽ വീ8ും ക†ന ക8േ\ാൾ മാ\ിളമാെരലലാം ഭയവും
വയസനവുംെകാ8് ഏhറവും പരവശരായി/ീർ:ു. എലലാ പdികളിൽനി:ും
7മാണികളായി.ുd മാ\ിളമാെരലലാം കുേറെ“ പണവുംെകാ8്
തിരുമു?ാെകെയ/ി തിരുമുൽJാ¥ വAു വ˜ിAുെകാ8്, "അടിയ;െള ക†ിAു
ര•ിJണം. അടിയ;ളിലാരും അടിയ;ളുെട അറിേവാടുകൂടിയും യാെതാരു
ദുTൃതയവും 7വർ/ിAി.ിലല. കഥയിലലാ/ വികൃതികളിലാേരാ ആണ് ഈ അകൃതയം
7വർ/ിAി.ുdത്. അവർ ഇ:ലെ/ ശി•യിലകെ\.ി.ു8ായിരിJണം. ഇനി
േമലാൽ അടിയ;ളുെട ജാതിJാരിലാരും ഇ;െനയുd ദുTൃതയ;ൾ
യാെതാ:ും െച‹ു:തലല. അഥവാ അടിയ;ളുെട ജാതിയിലുdവരിൽ
ആെര2ിലും ഇ;െന വലലതും 7വർ/ിAതായി തിരുമന€റിയു:തിനിടയായാൽ
അ:് അടിയ;െളെയലലാം കായലിൽെJ.ി/ാ¤/ു:ത് അടിയ;ൾെJലലാം
പൂർ4സZതമാണ്" എ:ു തിരുമന€റിയിAു. "ഇനിേമലാൽ നി;ളുെട
ജാതിJാരിൽ നി:ു യാെതാരു ശലയവുമു8ാകയിെലല:ു നലല നിpയമുെ82ിൽ

നി;ൾെJലലാം ഇേ\ാൾ േപാകാം. ഇനി ആളയ•ുേ?ാൾ വ:ാൽ മതി"
എ:രുളിെAcു മാ\ിളമാെര മടJിയയAി.ു ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8്
അേ\ാൾ/െ: തൃ\ൂണി/ുെറ•് എഴു:dുകയും വലിയ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ിെല തിരുമു?ിെല/ി തിരുമുൽJാ¥യായി ലഭിA പണം തിരുമു?ിൽവA്
വ˜ിAി.്, "കdsാരുെട ശലയം േമലാലു8ാകാെതയിരിJ/Jവ4ം
േവ8തുേപാെല ശ.ം െക.ീ.ു8്. ഈ പണം ചില മാ\ിളമാർ കാ¥ വAതാണ്" എ:ു
തിരുമന€റിയിAു. അതുേക.് വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8്
"സേaാഷമായി. ഈ പണം ഉ4ിതെ: എടു/ുെകാdൂ" എ:രുളിെചcു.
അേ\ാൾ ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് "എനിJാവശയമു8ാകുേ?ാൾ
ഞാൻവാ;ിAുെകാdാം. ഇേ\ാൾ ഈ പണം ഇവിെട/െ: ഇരിJെ."
എ:രുളിെAcി.് അവിെടനി:് എഴു:dി.
വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് കdsാരാൽ ആwമിJെ\. ന?ൂരിെയ
തിരുമു?ാെക വരു/ി ആ പണെമലലാം അേbഹ/ിനു െകാടു/ു. അതു കdsാർ
ത.ി\റിAുെകാ8ുേപായതിൽ വളെര അധികമു8ായിരു:തിനാൽ ന?ൂരി
ഏhറവും സേaാഷിAു യാYയറിയിAുെകാ8ു േപായി. ശzൻ തിരുമന€ിെല
കടുംൈക 7േയാഗ;ളിൽ ഇത് ഒ:ാമേ/താണ്.
951-ആമാ8ു ക:ി മാസം 9-ആം തീയതി ശzൻ തിരുമന€ിേലJു "വീരേകരള"
(മൂ:ാംകൂർ) ത?ുരാൻ എ: ^ാനം ലഭിAു. അവിേടJു മു\തു തിരുവയ€ു
തികuതിെq േശഷം 957-ആമാ8ിട•് ഒരു ൈനതയാരZെയ ഉ8ാJണെമ:ു
േതാ:ുകയും വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല അനുവാദേ/ാടുകൂടി
തൃ“ിവേപരൂരിൽനി:് ഒരു യുവതിെയ വരു/ി ൈനതയാരZയാJുകയും
ൈനതയാരZ•ു േവ8െതലലാം അേനവഷിAും ച.ം െക.ിയും െകാടുJു:തിനു
െചറുപറ?/ു കുuി.ിേമേനാൻ എ: ആെള ക†ിAു നിയമിJുകയും െചcു. ഈ
േമേനാനു െചറു\ം മുതൽ തിരുമന€ിേലJൂെട താമസിA് ഏhറവും പരിചയവും
വിശവRതയും സവാമിഭzിയും സിUിAി.ുdതിനാൽ തിരുമന€ിേലJും
ൈനതയാരZ•ും തൃÅിയാകുംവ4ം േവ8െതലലാം അേനവഷിAുെകാ8ിരിJുകയും
അധികം കാലതാമസംകൂടാെത തിരുമന€ിേലJ് ആ ൈനതയാരZയിൽ നി:് ഒരു
£ീസaാനം ജനിJുകയും െചcു.
അനaരം കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ കുuി.ിേമേനാെq നടപടികെള\hറി
തിരുമന€ിേലJു ചില സംശയ;ൾ േതാ:ി/ുട;ുകയും സൂ•ാേനവഷണ;ൾ
നട/ിയേ\ാൾ സംഗതി വാRവമാെണ:ു േബാUയെ\ടുകയും െച—യാൽ
തിരുമന€ുെകാ8് ഒരു ദിവസം കുuി.ിേമേനാെന തിരുമുൻപാെക വരു/ി
നിർ/ിെJാ8് "കുuി.ി•് ഇ‹ിെട എെ:Jാണാതിരു:ാൽ െകാdാെമ:്

േതാ:ി/ുട;ീ.ു8്, ഇേലല? എ:ാൽ എെq വിചാരം എേ\ാഴും
കുuി.ിെയJ8ുെകാ8ിരിJണെമ:ാണ്. അതിനാൽ കുuി.ിJ് എെ:
ഒരിJലും കാണാൻവ‹ാെതയും എനിJു കുuി.ിെയ എലലാേžാഴും
കാണു:തിനു വിേരാധമിലലാെതയും ഇരിJ/Jവ4മുd ഒരു കൗശലം
െച‹ു:തിന് ഞാൻനിpയിAിരിJു:ു" എ:രുളി െചcി.ു കുറAുറെJ
"ആരവിെട" എ:ു ക†ിAുേചാദിJുകയും ഉടെന ര8ു രാജഭടsാർ
തിരുമു?ിെല/ുകയും െചcു. അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് അവേരാട് "നി;ൾ
കുuി.ിയുെട ക4ു ര8ും തുരെ:ടു/് എെq മുൻപിൽ വ•ണം.
•ണ/ിലാവെ., ഒ.ും താമസിJരുത്" എ:രുളിെAcു. അതുേക.്
കുuി.ിേമേനാൻ വയസനസേമതം പലവിധ/ിൽ സ2ടമറിയിJുകയും
•മായാചനം െച—യുമു8ായി. എ2ിലും തിരുമന€ുെകാ8് അെതാ:ും
ൈകെJാdാ—യാൽ രാജഭൃതയsാർ ഉടെന ക†ന നട/ി. അതിെq േശഷം
തിരുമന€ുെകാ8് േമേനാേനാട് "കുuി.ിേയാട് എനിJ് ഒ.ും വിേരാധമിലല.
ഇനിയും സുഖമായി ഇവിെട/െ: താമസിAുെകാdൂ. േവ8െതലലാം ഞാൻ
ത:ുെകാdാം" എ:ും അരുളിെAcു.
വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് ഈ സംഗതികെളലലാമറിuു
കുuി.ിേമേനാെന തിരുമു?ാെക വരു/ി, "എaാ, കുuി.ീ, ഉ4ി സാഹസം
7വർ/ിAു, അേലല? ആെ., ഒ.ും വയസനിേJ8ാ. കുuി.ിയുെട
ആOഹെമaാെണ:ു പറuാൽ അതുേപാെല െച‹ു:തിനു ഞാൻ ച.ംെക.ാം"
എ:രുളിെAcു. ഇതിനു മറുപടിയായി.ു േമേനാൻ, "തിരുേമനികെളJാണാെത
ജീവിAിരിJു: കാരയം അടിയനു പരമ സ2ടമാണ്. അതിനാൽ അടിയെq േപരിൽ
തിരുവുdമുെ82ിൽ •ണ/ിൽ അടിയെq 7ാണെന ക†ിAു കളയിJണം.
ഇതിലധികമായി അടിയനു മെhറാരാOഹമിലല" എ:ു തിരുമന€റിയിJുകയും വലിയ
ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു േമേനാെq ആOഹംേപാെല ഉടെന അേbഹെ/
െവടിവžിAു െകാലലിJുകയും െചcു.
ചില കാരണ;ളാൽ ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിേലJു ൈനതയാരZയുെട
േപരിലും വിരസത ഭവിJുകയാൽ ക†ിAു േവെറെയാരു ^ലമു8ാJിAു
ൈനതയാരZെയ അേ;ാ.ു മാhറി /ാമസി\ിJുകയും െചcു.
965-ആമാ8ു കർJിടകമാസം 23-ആം തീയതി വലിയ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ുെകാ8ും അതിനു മുേ? തെ: ഇളയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ും
തീെ\.ു േപാവുകയാൽ ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിേലJു തിരുമൂ\ു
സിUിJുകയും അവിടു:ു തെq മാതുലsാരുെട സംxകാരാദികളും തിരുവaളി
(പി¡) അടിയaിരവും യഥാേയാഗയം ഭംഗിയായും േകമമായും നട/ുകയും

പdിദീ• ആരംഭിJുകയും െചcു.
രാജയകാരയ;ൾ സംബkിAു ചില പരിTാര;ൾ െച‹ണെമ:ുd വിചാരം ശzൻ
ത?ുരാൻ തിരുമന€ിേലJു മുേ?തെ: ഉ8ായിരു:ു. എ2ിലും തിരുമൂ\ു
സിUിJു:തുവെര അതിെനാ:ും അവിേടJിടയായിലല.
സിംഹാസനാേരാഹണാനaരം അവിടു:ു ക†ിAു ചില ഏർ\ാടുകൾ
െചcുതുട;ി. ആദയം തെ: രാജയര•ാർഥം തൃ\ൂണി/ുെറയും തൃ“ിവേപരൂരും
ഓേരാ േകാ.യും കിട;ുമു8ാJിJുകയാണ് അവിടു:് െചcത്.
തൃ“ിവേപരൂരു8ാJിA വലിയ േകാ.യുെട മധയ/ി2ലായി ഒരു േകാവിലകം
പണികഴി\ിJുകയും അതിെq ചുhറും ഒരു െചറിയ േകാ.കൂടി െക.ിJുകയും ആ
േകാ.യുെട ഉപരിഭാഗ/് ഒരു വലിയ െകാടിമരം നാ.ിAു െകാടി തൂJിJുകയും
െചcു. വലിയ േകാ.യുെട ചുhറും കാവൽ നിൽJു:തിനായി ഏതാനും
ഈഴവെരയും അവരുെട തലവനായി ഒരു ത8ാെനയും ക†ിAു നിയമിAു.
നായsാരുെട സകലഗൃഹ;ളിൽനി:ും യൗവനയുzsാരായി.ുdവരിൽ
ഓേരാരു/ർ പ.ാള/ിൽേAർ:ുെകാdണെമ:് ഒരു ക†ന
7സിUെ\ടു/ുകയും അതനുസരിA് ഏകേദശം പതിനായിരേ/ാളം നായsാർ
പ.ാള/ിൽേAരുകയും അവരുെട േമലധികാരികളായി നാലു കുമുദാaികെളയും
അവരുെട േമലാവായി പണിJരു വലിയ ക\ി/ാൻ എെ:ാരു ഉേദയാഗ^െനയും
ക†ിAു നിയമിJുകയും െചcു. ആ പണിJർ വലിയ ക\ി/ാൻ "െകാലലു:
രാജാവിനു തി:ു: മ•ി" എ:ുdതുേപാെല ശzൻ തിരുമന€ിേലJു േചർ:
ഉേദയാഗ^നായിരു:ു. ആ മനുഷയെനേ\ാെല ശൂരതയും ധീരതയും പരാwമവും
ഗാംഭീരയവും ഉdവർ അJാലെ/:ലല, ഇJാല/ും എ;ുമുെ8:ു
േതാ:ു:ിലല.
ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു ഗതാഗതെസൗകരയം, ശുചീകരണം മുതലായ
വിഷയ;ളിലും 7േതയകം XUിAിരു:ു. അവിടു:ു സവരാജയ/ിെq
നാനാഭാഗ;ളിലും സ¢ാരസൗകരയ/ിനു വിRാര/ിൽ
െവ.ുവഴികളു8ാJിJുകയും വഴികളുെട ഇരുവശ;ളിലും ഛായാവൃ•;ൾ
വAുപിടി\ിJു:തിന് ഏർ\ാടു െച‹ുകയും വഴികളുെട ഇരുവശ;ളിലുമുd
വRുJളുെട ഉടമ^ർ അവരുെട അതിർ/ി വെരയുd വഴികൾ ദിവസവും
അടിAുവാരി വൃ/ിയാJിയി.ുെകാdണെമ:ും ക†നെകാടുJുകയും
അ7കാരെമലലാം ശരിയായി നട/ിJുകയും െചcു. തൃ\ൂണി/ുെറ
േ•Y/ിെq കിഴേJ നടമുതൽ കിഴേJ േകാ.വാതിൽവെരയുd മാർഗ/ിലും
അെ¢.് അരയാൽ വൃ•;ൾ അവിടു:ു ന.ുപിടി\ിJുകയും അവയിൽനി:്
ഒരിലേപാലും യാെതാരു/രും െപാ.ിAുേപാകരുെത:ു 7േതയകം ക†ിJുകയും

െചcിരു:ു.
തിരുമന€ുെകാ8് തെq മാതുലsാരുെട പdിദീ• ഒരു സംവ„രം യഥാവിധി
ആചരിJുകയും തിരുമാസമടിയaിരം ഭംഗിയായും േകമമായും നിർVഹിJുകയും
െചcതിെq േശഷം സവകീയ7ിയപുYിയുെട താലിെക.ുകലയാണം ആേഘാഷപൂർവം
നട/ിJുകയും െചcു. ആ കലയാണം ഏകേദശം ഒരു ല•ം രൂപ ക†ിAു െചലവു
െചcു. ഏhറവും േകമമായി നട/െ\. ആ അടിയaിര/ിൽ തൃ“ിവേപരൂരുd
7ധാനെ\. സകല നായർകുടുംബാംഗ;ളും സംബkിAിരു:ു. ആ കൂ./ിൽ
"കരി?െhറ ചുZുJു.ിയZ"യും സ:ിഹിതയായിരു:ു. സൗ˜രയം, സൗശീലയം
മുതലായ സകലസNഗുണ;ളും പരിപൂർണമായി.ു8ായിരു: ആ തരുണീമണിെയ
തിരുമന€ുെകാ8് ൈനതയാരZയായി സവീകരിJുകയും െചcു.
അ:െ/ ഇളയത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല വകയായി നാല¢്
ആടുകളു8ായിരു:ു. അവ•ു തി:ാൻ െകാടുJു:തിനായി ഇളയ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ിെലJൂെട താമസിAിരു: െചറുപറ?/ു കുuികൃ¸േമേനാൻ
കിഴേJനടയിൽ ശzൻ ത?ുരാൻ തിരു മന€ിെല ക†ന7കാരം
വAുപിടി\ിAിരു: അരയാൽ വൃ•;ളിൽ നി:ു കുെറ ഇല പറിെAടു/ു. ഈ
കുuികൃ¸േമേനാൻ ഇളയത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല േസവകനും ഇ‘നും
വിശവRനും കുuി.ിേമനവെq അനaരവനുമായിരു:ു. എ2ിലും അരയാൽ
വൃ•;ളിൽനി:് ഇല പറിെAടു/ുെവ:ുd വർ/മാനം േക. •ണ/ിൽ
ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് അയാെള പിടിAുവരു/ി, കുടുമ•ു
ചുhറി\ിടിAുെകാ8് വാെളടു/് അയാളുെട കഴു/ുെവ.ാൻ ഭാവിAു. ആ സമയം
ഇളയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് അവിെട ഓടിെയ/ുകയും "എെ:െJാ:ി.ു
കുuികൃ¸െനെJാേ:ാളൂ" എ:രുളിെAcുെകാ8് ശzൻ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ിെല അര•ു െക.ി\ിടിJുകയും െചcു. ഉടെന ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8് "ഇവെq കാല/ാണ് ഈ രാജയം അനയാധീനെ\.ുേപാകു:ത്"
എ:രുളിെചc് വാൾ നില/് വലിെAറിയുകയും "േപാ, നിെ: എെq മു?ിൽ
കാണരുത്" എ:ു ക†ിAു കുuികൃ¸േമനവെന വി.യ•ുകയും ഇളയ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ുെകാ8് അയാെള കൂ.ിെJാ8് അവിെടനി:് എഴു:dുകയും െചcു.
തൃ“ിവേപരൂരുd സകല നായർ£ീകളും 7തിദിനം
വടJു:ാഥേ•Y/ിൽെA:ു ദർശനം കഴിAുേപാവുകെയ:ുdതു
പേ8Jുപേ8യുd ഒരു പതിവാണ്. വലിയ േകാ.•ു പുറ/ു താമസിAിരു: ഒരു
നായർ £ീയും ആ പതിവനുസരിA് ദിവസം 7തി വടJു:ാഥദർശനം
നട/ിേ\ാ:ിരു:ു. ക†ന7കാരം േകാ.•ു കാവലായി നിറു/െ\.ിരു:
ഈഴവരുെട തലവനായ ത8ാൻ സർVാംഗസു˜രിയും യൗവനയുzയുമായ ഈ

£ീെയ ഒരു ദിവസം കാണു:തിനിടയായി. ആ £ീര¹/ിെq
ദർശനമാYയിൽ/െ: ത8ാൻ ത8ാർശരപരവശനായി/ീരുകയും ആ
വിധ/ിൽ കുറAു ദിവസം വളെര പണിെ\.ു കഴിAുകൂ.ിയതിെq േശഷം അവൻ
തെq അഭിലാഷെ/ ആ തരുണീമണിെയ ധരി\ിJുകയും െചcു. "വാചയാവാചയ
വിചാരമാർ´വിമുേഖാ േലാേകഷു കാമീ ജനഃ" എ:ു8േലലാ.
ത8ാൻ ശzൻ വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല ഇ‘നും
7ബലനുമായിരു:തിനാൽ അവെq ഇ‘െ/ അനുസരിJാതിരു:ാൽ അവൻ
ആപ/ു വലലതുമു8ാJി/ീർെ/2ിേലാ എ:ുd ഭയവും സവകുലാചാര
വിരുUമായ അകൃതയം 7വർ/ിJു:തിലുd സ2ടവും നിമി/ം ആ അബല
അതയaം പരവശയായി/ീർ:ു. എ2ിലും ബുUിശാലിനിയായ ആ യുവതി തെq
പാരവശയം പുറ/ു കാണിJാെതയും അവെന െവറു\ിJാെതയും തŠJാലം ചില
ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറuു പിരിuു േപായി. ത8ാെq നിർബkം പിെ:യും
wേമണ വർUിAുതുട;ി. അതിനതിന് ആ മനസവിനി ഓേരാ 7തിബk;ൾ
പറuു കഴിAുകൂ.ിെJാ8ുമിരു:ു.
ഇ;െന ഏതാനും ദിവസ;ൾ കഴിuതിെq േശഷം ഒരു ദിവസം ത8ാൻ ഈ £ീ
േകാ.•കേ/Jു േപാകു: സമയമറിuു േകാ.വാതിൽJെല/ി കാ/ുനി:ു.
£ീ അടു/ു െച:േ\ാൾ ത8ാൻ, "എaാ, ഇ;െന ഓേരാ ഒഴിവുകഴിവുകൾ
പറuുതെ: കഴിAുകൂ.ാെമ:ാേണാ വിചാരിJു:ത്? ഇതു നലല
പaിയാകുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് എെq
ൈകയിലാെണ:ു നലല ഓർZ േവണം. ആളറിയാെതയാണ് കളിJു:ത്. ഇ:ു
തിരിെക വരുേ?ാൾ തീർA പറയണം. അെലല2ിൽ പിെ:യു8ാകു: ഫലം
അനുഭവംെകാ8റിയാം" എ:ു പറuു. ആ £ീ ഇതു േക.ി.് ഒ:ും ഉ/രം
പറയാെത അകേ/Jു കട:ുേപായി. "എെq വടJു:ാഥാ, ഈ
ആപ/ിൽനിെ:ാഴിയു:തിന് എെa2ിലും മാർ´മു8ാJി/രേണ! ഞാൻ
പതിവായി ഭഗവbർശനം നട/ു:തിെq ഫലം എനിJി;െനയാണേലലാ വ:ു
േചർ:ത്" എ:ി;െന ഓേരാ:ു വിചാരിJുകയും പതുെJ\തുെJ പറയുകയും
െചcുെകാ8് ആ സാധവി വയസനേ/ാടുകൂടിേ\ായി കുളിയും േദവദർശനവും
കഴിJുകയും വീ8ും വിചാരമ-യായി/ീരുകയും െചcു. "ഈശവരാ, എaാണ്
െചേ‹8ത്? േകാ.വാതിൽJൽെAലലുേ?ാൾ ആ ദു‘േനാട് എaാണ് പറേയ8ത്?
ഇനി ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറuാൽ അവൻ സZതിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. ഒരു
നിവൃ/ിയുമിലലാെതയായേലലാ. ഏെത2ിലും ഈ ധർZസ2ടം വലിയ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ിെല തിരുമു?ാെക ഒ:റിയിAു േനാJാം. ത8ാൻ അവിടുെ/
ഇ‘നായിരിJു: ^ിതിJ് ക†നയു8ാകു:ത് ഏതു 7കാരമായിരിJുേമാ,

എേaാ? എ;െനെയ2ിലുമാകെ.. "നിേവദയേത ര•യജേനന ദുഃഖം തതഃ പരRാൽ
7ഭവഃ 7മാണം" എ:ു8േലലാ. അതിനാൽ പറയാനുdതു പറേയ8ു: ^ല/ു
പറയുക. പിെ: വിധിേപാെല അനുഭവിJുക. അലലാെത നിവൃ/ിയിലലേലലാ.
ദു‘നിOഹവും ശി‘പരിപാലനവുമാണേലലാ രാജധർZം. തിരുമന€ുെകാ8്
നിതിമാനാെണ:ുdതിനു സംശയമിലല. അവിേട•ും സവരാജയ/് ഈ അനീതി
നടJു:തിനു സZതമാെണ2ിൽ ഇെതെq കർZമാെണ:ു തീർAയാJാം.
അവിടു:് ഇേ\ാൾ ഇവിെട എഴു:dി താമസിJു: ^ിതിJ്
ഇതറിയിJാെതയിരിJു:തു ശരിയലല. ഏതായാലും ഒ:റിയിAുേനാJുക തെ:"
എ:ി;െന വിചാരിAു നിpയിAി.് ആ £ീ േകാവിലക/ു മുhറ/ു െച:ു
വിഷാദേ/ാടുകൂടി അ;െന നി:ു. അകŸാൽ ആ £ീ അവിെടെA:ു
നി:തുക8ി.് "എaിനാണ് വ:ു നിൽJു:ത്" എ:ു തിരുമന€ുെകാ8് ക†ിA്
ഒരാെള അയAു േചാദി\ിJുകയും "ഒരു സ2ടം തിരുമന€റിയിJാനാണ്" എ:് ആ
£ീ മറുപടി പറuയ•ുകയും െചcു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് ആ അബലെയ
തിരുമുൻപാെക വരു/ി "സ2ടെമaാണ്?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. £ീ
സംഗതികെളലലാം വിവരമായി തിരുമന€റിയിAു.
തിരുമന€ുെകാ8്: അവന;െന ആOഹമുെ82ിൽ അതു
സാധി\ിAുെകാടുേJ8താണ്. അതിെനaാ വിേരാധം?"
£ീ: ഇ;െന ക†നയാകു:തു സ2ടമാണ്.
തിരുമന€ുെകാ8്: ഇതിൽ സ2ടെ\ടാൻ എaാണുdത്? ഒ:ുമിലല. കാരയം
ഇ:ുതെ: നടJെ.. ജനസ¢ാരം നി:ി.് അവനവിെട വ:ാൽ മതി. പ/ു
നാഴിക രാെA:തിനുേശഷം അവൻ അവിെട എ/ിെJാdു:തിനു
പറേuJണം. ആെ., െപാേ•ാ. ഇനി ഇവിെട നി:തുെകാ8്
7േയാജനെമാ:ുമിലല. നാം കാരയം തീർAെ\ടു/ിJഴിuു.
ഈ ക†ന േക.് ആ £ീ അതയaം വയസനാwാaയായി കരuുംെകാ8്
അവിെടനി:് ഇറ;ിേ\ാവുകയും സിംഹ/ിെq അടുJൽ മാൻേപട എ: േപാെല
വിറAുെകാ8് ത8ാെq അടുJൽ എ/ുകയും െചcു. അേ\ാൾ ത8ാൻ, "എaാ
നിpയിAത്? തീർA പറയണം" എ:ു പറയുകയും ആ £ീ തിരുമന€ിെല ക†ന
7കാരെമലലാം സZതിAു പറuി.് സവഗൃഹ/ിേലJു േപാവുകയും അവിെട
എ/ിയതിെq േശഷവും വയസനംനിമി/ം ജലപാനം േപാലും കഴിJാെത
ആപ:ിവാരണാർ‰ം ഭzിപൂർVം ഈശവരെന/െ: ധയാനിJുകയും
7ാർ‰ിJുകയും െചcുെകാ8ിരിJുകയും െചcു.
ആ സു˜രി സZതിAു പറuതുെകാ8് ത8ാൻ സേaാഷസാഗരവീചികളിൽ

മുഴുകി നീaി/ുടിAുെകാ8ു തെq വാസ^ലെ//ി പകലിെq ദു€ഹമായ
ൈദർഘയെ/ ശപിAുെകാ8ിരു:ു.
ശzൻത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു യഥാകാലം നിതയകർZാനു®ാനാദികെളയും
അ/ാഴമമൃേത/ും കഴിAതിെq േശഷം വലിയ ക\ി/ാെന തിരുമു?ാെക
വരു/ി, "ഇ:് ചില േനരേ?ാJുകളും ദീപJാ¥യുെമാെJ േവണെമ:ു
നിpയിAി.ു8്. അതിേലJു കുെറ എ4യും തിരിതുണിയും നാല¢ു പaവും
െകാ8് ചില പ.ാളJാേരാടുകൂടി പ/ുമണി കഴിയുേ?ാേഴJ്..... എ/ണം. ഞാൻ
ഇേ\ാൾ/െ: േപാകു:ു" എ:് അരുളിെചcു ക\ി/ാെന അയAി.ു ര8ുമൂ:ു
ഭൃതയsാേരാടുകൂടി പുറേ/J് എഴു:dി, ആ £ീയുെട വീ.ി:ടുJെല/ി ഒരു
ഗൂഢ^ല/്, ഭീമേസനൻ കീചകെq വരവിെന കാ/ു
നൃ/ാഗാര/ിെല:േപാെല, ത8ാെq ആഗമനെ/ 7തീ•ിAുെകാ8ിരു:ു.
കുറAുേനരം കഴിuേ\ാൾ ത8ാൻ അ/ർ, പുഴു, കളഭം, കRൂരി, പനിനീർ
മുതലായ സുഗkവർഗ;ളാലും സുരഭിലകുസുമ;ളാലും വിേശഷെ\.
വ£;ളാലും മhറും അലംകൃതശരീരനായി, ത:ാൽ ആOഹിJെ\. യുവതിയാലും
േചേതാവ¢കനായ പ¢ബാണനാലും അധർZി®മർZേഭദിയായ
ധർZരാജാവിനാലും നിർbി‘മായ സേ2ത^ലേ/J് ഈശവരവിധിയാൽ
നയിJെ\.ു. ത8ാൻ ആ £ീയുെട വീടിെq പടിJകേ/Jു കട:േ\ാൾ
ആസ:മരണെq പി:ാെല അaകെന:േപാെല തിരുമന€ുെകാ8ു
ഗൂഢമായി.ുകട:ു. ത8ാൻ വീ.ിനകേ/Jു കടJാനായി ഭാവിAേ\ാൾ
തിരുമന€ുെകാ8് അവെq കുടുZ•് ചുhറി\ിടിJുകയും "അേ;ാ.ലല, ഇേ;ാ.്"
എ:് അരുളിെAcുെകാ8് പി:ാJം ഒ:ു വലിJുകയും അേതാടുകൂടി ത8ാൻ
നിലംപതിJുകയും െചcു. തിരുമന€ുെകാ8് ത8ാെന അവിെടയി.്
അമർ/ി\ിടിAുെകാ8് "ആരവിെട? സാമാന;െളാെJ െകാ8ുവരെ.. പaം
െകാളു/െ.. ഇവെq േദഹം മുഴുവനും തിരി/ുണി ചുhറെ.. എ4 ഒഴിAു നന•െ..
തീ െകാളു/െ.. ഇവെq ആർ/നാദം പുറ/ുേകൾJാെതയിരിJ/Jവ4ം
േഭരി െകാ.ിàേഘാഷിJെ." എ:ി;െന അരുളിെAc •ണ/ിൽ
സകലസാധന;ളുംെകാ8് വലിയക\ി/ാൻ മുതലായവർ അവിെട എ/ുകയും
ക†നേപാെലെയലലാം നട/ുകയും ത8ാെq ശരീരം മാYേനരം െകാ8ു
ഭŸാവേശഷമായി/ീരുകയും തിരുമന€ുെകാ8് അേ\ാൾ/െ:
േകാവിലകേ/െJഴു:dുകയും ക\ി/ാൻ മുതലായവരും അവരവരുെട
വാസ^ല;ളിേലJു മട;ിേ\ാവുകയും െചcു.
ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് ഒരിJൽ എറണാകുള/്
എഴു:dി/ാമസിAിരു:േ\ാൾ അവിെടനി:ു ര8ുമൂ:ു ന?ൂരിമാർ

തൃ“ിവേപരൂർJായി പുറെ\.ു. അവർ എറണാകുള/ുനി:് വ¢ി കയറി
കരൂ\ടെ: ഇറ;ി. അവർ അവിെടെയ/ിയേ\ാൾ ഏകേദശം ര8ു നാഴിക
പകലു8ായിരു:ു. അതിനാൽ അ/ാഴ/ിനു െവdാ;ലലൂേരാ മേhറാ
വലലയിട/ുെമ/ാെമ:ു വിചാരിA് അവർ അവിെടനി:ും കാൽനടയായി
പുറെ\.ു. കുറAു നട:തിെq േശഷം അവർ മേUയമാർ´ം ഒരു ^ല/ു
മുറുJാനായി.ിരു:ു. അേ\ാേഴJും േനരം ഏകേദശം സkയയായി/ുട;ി.
അവർ െവhറില മുറുJു കഴിu് അവിെട നി:ു പുറെ\ടാൻ ഭാവിAേ\ാൾ ര8ു
േജാനകമാ\ിളമാർ അവിെടെയ/ി. അവർ ആ ന?ൂരിമാേരാട് "ന?ൂരി“sാർ
എേ;ാ.ാണ് പുറെ\.ിരിJു:ത് അസമയ/് സ¢രിJാൻ നി;ൾJ്
ഭയമിലലേയാ" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ ന?ൂരിമാർ "ഇേ\ാൾ ശzൻ
തിരുമന€ിെല കാലമേലല? ഇJാല/് ആെര ഭയെ\ടണം" ഇേ\ാൾ ആർJും
എവിെടയും ഏതുസമയ/ും നിർഭയമായി സ¢രിJാമേലലാ" എ:ു പറu്.
അതുേക.് മാ\ിളമാർ, "ശzൻ രാജാവിെq ശzി കരൂ\ട:•് വടേJാ.ു
ഫലിJയിലല. ഇവിെട ഞ;ളുെട ശzിേയ നടJുകയുdൂ. സംശയമുെ82ിൽ
കാണിAുതരാം. നി;ളുെട ക‹ിലുdെതാെJ ഇേ;ാ.ു തേ:Jുക. ത:ിെലല2ിൽ
കു/ി കമ¤/ിJളയും" എ:ു പറu് അരയിൽ തിരുകിയിരു: ഉറയിൽനി:ു
ക/ി ഊരിെയടു/ു. അതുക8് ന?ൂരിമാർ ഭയെ\.് അവരുെട
ൈകയിലു8ായിരു: േമാതിര;ളും പണമടി“ീലകളുെമലലാം മാ\ിളമാരുെട മു?ിൽ
വAുെകാടു/ു. മാ\ിളമാർ അവെയടു/ുെകാ8് അവരുെട വഴിJുേപായി.
ന?ൂരിമാർ തിരിെയ കരൂ\ടെ:െA:ു വ¢ികയറി എറണാകുളേ/Jും
പുറെ\.ു. പിെhറ ദിവസം രാവിെല ന?ൂരിമാർ എറണാകുളെ//ി, ശzൻ
തിരുമന€ിെല മു?ാെക െച:ു തേലദിവസം വഴിJുവAു8ായ സംഗതികെളലലാം
വിവരമായി അറിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് വലിയ ക\ി/ാെന
തിരുമു?ാെക വരു/ി, "ഈ ന?ൂരിമാരുെട പണവും പ8;ളും
ത.ി\റിAുെകാ8ു േപായ കdsാെര പിടിAു കളവുമുതലുകേളാടുകൂടി നാെള
രാവിെല ഇവിെട െകാ8ുവരണം. ഇേ\ാൾ/െ: കരൂ\ട:•് പുറെ\േ.ാളൂ"
എ:രുളിെAcു. ക†ന േക. മാYയിൽ/െ: വലിയ ക\ി/ാൻ അവിെട നി:ു
പുറെ\.ു. അ:ുതെ: കരൂ\ട:െയ/ി, െകൗശല/ിൽ അേനവഷിAറിu്, ആ
കdsാെര പിടികൂടി പിേhറ ദിവസം രാവിെല അവെര തിരുമു?ാെക
െകാ8ുെചലലുകയും െചcു. ഉടെന ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് ആ
ന?ൂരിമാെര തിരുമു?ാെക വരു/ി, ആ മാ\ിളമാെരയും കളവുമുതലുകളും
കാണിAി.്, "ആ മാ\ിളമാർ ഇവർ തെ:േയാ, നി;ളുെട േമാതിര;ളും
മടി“ീലകളും ഇവതെ:േയാ?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. അതുേക.് ന?ൂരിമാർ
സൂ•ിAുേനാJീ.്, "ആ മാ\ിളമാർ ഇവർ തെ:യാെണ:ാണ് േതാ:ു:ത്;

േമാതിര;ളും മടി“ീലകളും ഇവ തെ:, സംശയമിലല" എ:ു തിരുമന€റിയിAു.
തിരുമന€ുെകാ8് ആ േമാതിര;ളും പണമടി“ീലകളും ന?ൂരിമാർJ് െകാടു/്
അവെര സേaാഷി\ിJുകയും "ഇനി എേ\ാൾ േവണെമ2ിലും എവിെട
േവണെമ2ിലും സ¢രിJാം. േലശം േപാലും ഭയെ\േട8ാ" എ:് അരുളിെAc്
അയ•ുകയും ആ കdsാെര "മന•ൽ" /െ: െകാ8ുേപാകു:തിന്
വലിയക\ി/ാനു ക†ന െകാടുJുകയും െചcു. വലിയ ക\ി/ാൻ ഉടെന ആ
മാ\ിളമാെര വ¢ികളിൽJയhറിെJാ8ുേപായി ക\ൽAാലിൽ
െക.ി/ാ¤/ുകയും െചcു.
ശzൻ വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല കൂെട/ാമസിAിരു: വരിൽ അവിടുെ/
7ീതിJു 7േതയകം പാYീഭവിAിരു:ത് േകാ.\ുറ/ു കുuൻ
തിരുമുൽ\ാെട:ും മാളിയ•ൽ വലിയ യജമാനൻ എ:ും ര8ുേപരായിരു:ു.
വലിയ യജമാനന് ആഭിജാതയം സവ†ം കുറവായതിനാൽ കിരിയം, ഇലലം മുതലായ
ഉയർ:തരം നായsാർ അേbഹ/ിെq ഗൃഹ/ിൽേ\ായി ഭ•ണം കഴിJുകയും
മhറും പതിവിലലായിരു:ു. അതു നിമി/ം യജമാനനു വളെര കു¨ിതമായിരു:ു. ആ
വിവരം തിരുമന€ുെകാ8് അറിയുകയും െചcിരു:ു.
അ;െനയിരിJു: കാല/് യജമാനെq വീ.ിൽ ഒരു താലിെക.ുകലയാണമു8ായി.
ആ അടിയaിര/ിന് ആ േദശ/ുd സകല നായsാരും അവരുെട £ീകളും
യജമാനെq വീ.ിൽെA:് അടിയaിരം േവ8തുേപാെല നട/ിെJാടുJണെമ:ു
ക†നയു8ാവുകയും ക†ന7കാരം എലലാവരും േപാവുകയും െചcു.
മുഹൂർ/സമയമായേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് അവിെട എഴു:dുകയും െചcു.
താലിെക.ു കഴിuയുടെന സദയ•് ഇലവ•ാൻ ക†നയായി. ഇല വA്
സകലവിഭവ;ളും വിള?ിJഴിuേ\ാൾ £ീകളും പുരുഷsാരും എലലാവരും
ഭ•ണ/ിനിരിJാൻ ക†ിAു. എലലാവരും ഇരു:യുടെന
തിരുമന€ുെകാ8ുതെ: ര8ു മൂ:ില•് േചാറു വിള?ുകയും
േശഷമിലകളിെലലലാം യജമാനെനെJാ8ു േചാറു വിള?ിJയും െചcു. അേ\ാൾ
ഉ8ുതുട;ാെത എലലാവരും സംശയിAിരു:ു. അതുക8ി.് ശzൻ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ുെകാ8് "ഒ.ും സംശയിേJ8, എലലാവർJും ഊണു കഴിJാം;
മാളിയ•ൻ ഇ:ു മുതൽ നായരായിരിJു:ു" എ:് അരുളിെAcി.് വാളും
ഊ:ി\ിടിAുെകാ8് അവിെട/െ: എഴു:dി നി:ു. ആ ക†നേപാെലതെ:
ഇ:ും നട:ുവരു:ു. വലിയ യജമാനന് ആ യജമാന^ാനം ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8് ക†ിAുെകാടു/താെണ:ുdതു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. അതുകൂടാെത അേbഹ/ിനു െനടിയ കുട, ച;ല വ.ക
മുതലായ പദവികളും തറവാേ.Jു േമനവ^ാനവുംകൂടി ക†ിAു െകാടു/ു.

മാളിയ•ൽ വലിയ യജമാനെq വീടു തൃ\ൂണി/ുറ•ു സമീപം എരവൂർ എ:
േദശ/ാണ്. മാളിയ•ൽ വലിയ യജമാനെq േപരിൽ ശzൻ ത?ുരാൻ
മന€ിേലJു വളെര കരുണയും വാ„ലയവുമു8ായിരു:ുെവ2ിലും അവിടു:്
യജമാനന് അധീനനായിരു:ുെവ:് ആരും വിചാരിAുേപാകരുത്. തിരുമന€ിെല
ഇ‘ംേപാെലയലലാെത യജമാനെq ഇ‘ംേപാെല അവിടു:് ഒരു കാരയവും ക†ിAു
െചcിരു:ിലല.
ഒരിJൽ ധനവാനായ ഒരീഴവൻ ഒരു കുhറം (ഒരു ന?ൂരിെയ തീ8ുകേയാ മേhറാ)
െചcതിന് അവെന\ിടിAു തടവിൽ വ•ുവാൻ തിരുമന€ുെകാ8് ക†ന
െകാടു/ു. ഈഴവെന ക†ന7കാരം പിടിAു തടവിൽ വAയുടെന അവെq
ബkുJൾ െച:ു കുെറ പണവും കാ¥വAു വലിയ യജമാനെനJ8ു സ2ടം
പറയുകയും ഏതു വിധവും അവെന തടവിൽനി:ു വിടുവിAു െകാടുJണെമ:ു
7േതയകം അേപ•ിJുകയും െചcു. "ആകെ., വലലതും െകൗശലമു8ാJാേമാ
എ:ു േനാJാം" എ:ു പറuു യജമാനൻ ആ കാ¥›വയം സവീകരിAുെകാ8്
അവെര അയAു. ഈ സംഗതി തിരുമന€ുെകാ8് എ;െനേയാ ഉടൻ അറിയുകയും
വലിയ ക\ി/ാെന തിരുമുൻപാെക വരു/ി, "തടവിലാJിയിരിJു: ആ
ഈഴവെന നാെള മാളിയ•ൽ എെq അടുJൽ വരു: സമയം െവടിവAു
െകാേ:Jണം" എ:ു ക†ിJുകയും െചcു. ഇെതാ:ും അറിയാെത വലിയ
യജമാനൻ പിേhറദിവസം രാവിെല തിരുമുൻപിെല/ി, ആ ഈഴവെന തടവിൽനി:ു
വിടുവിേJ8ു: കാരയെ/\hറി തിരുമന€റിയിAുെകാ8ുനി:േ\ാൾ ഒരു
െവടിയുെട ശÂം േക.ി.ു തിരുമന€ുെകാ8് അവിെട പാറാവുനി:ിരു:
ശിപായിേയാട്, "എaാണ് ആ േക.ത്?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു.
ഉടെന ശിപായി, "ഇ:െല ക†ന7കാരം തടവിലാJിയിരു: ആ ഈഴവെന വലിയ
ക\ി/ാൻ യജമാനൻ െവടിവAു െകാ:ു. ആ െവടിയുെട ശÂമാണ്" എ:ു
തിരുമന€റിയിAു. അതുേക.ു തിരുമന€ു െകാ8് "ഓ! ശരി തെ:, അവെന ഇ:ു
രാവിെല െവടിവAു െകാലലു:തിനു നാം ഇ:െലതെ: ച.ംെക.ീ.ു8ായിരു:ു.
അവെന വി.യ•ണെമ:ു മാളിേയ•ലിനഭി7ായമു8ായിരു:ുെവ2ിൽ ഇ:െല
എേ:ാടു പറയാമായിരു:ിേലല? എ:ാൽ അ;െന െച‹ാമായിരു:ു. ഇനി അതു
പറuതുെകാ8് 7േയാജനമിലലേലലാ?" എ:രുളിെAcു. അതുേക.ു വലിയ
യജമാനൻ ഏhറവും കു¨ിതേ/ാടുകൂടി തിരുമു?ിൽനി:ു േപാവുകയും െചcു.
ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു േസവകsാരുെട ഇ‘7കാരം യാെതാ:ും
7വർ/ിAിരു:ിെലല:ുdതിേലJു ദൃ‘ാaമായി ഇ;െന പല സംഗതികൽ
പറയുവാനു8്. വിRരഭയ/ാൽ അവെയാ:ും ഇവിെട വിവരിJണെമ:ു
വിചാരിJു:ിലല.

ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിേലJ് ചിhറZയുെട പുYsാരായി.ു8ായിരു:
സേഹാദരsാർ ര8ുേപരും (ഇളയ ത?ുരാനും വീരേകരള മൂ:ാംകൂർ ത?ുരാനും)
ശാ£’sാരായിരു:ു. അവർJു േവദാa ശാ£ം കൂടി OഹിAാൽ
െകാdാെമ:് ഒരാOഹം ജനിJുകയാൽ അതു പഠി\ിJു:തിനു േവദാaികളായ
പല മലയാള”ാ•ണേരാടും ആവശയെ\.തിൽ "േവദാaം •YിയർJ്
അർഹമായി.ുdതലല" എ:ു പറuതലലാെത ആരും പഠി\ിAിലല. അതിനാൽ ആ
ത?ുരാJsാർ തൃ“ിവേപരൂർ എഴു:dി/ാമസിAുെകാ8് തുളു എÆാsാരുെട
സവാമിയാരായ ഒരു േവദാaിെയ അവിെട വരു/ി/ാമസി\ിJുകയും
അേbഹ/ിെq അടുJൽ േവദാaശാ£ം പഠിAുതുട;ുകയും അേതാടുകൂടി
വി¸ുമു› ധരിJുകയും വിOഹാരാധന മുതലായ ചില കർZ;ൾ
ആചരിAുതുട;ുകയും െചcു. എ:ു മാYമലല, ആ ത?ുരാJsാർJു wേമണ
വി¸ുമത/ിൽ 7തിപ/ി വർUിAു വരികയാൽ തുളു എÆാsാരുെട
ആചാരനടപടികെള അവർ മിJവാറും സവീകരിJയും െചcു. ഇYയുെമാെJ
ആയതിനുേശഷം ആ ത?ുരാJsാെര പഠി\ിJു:തിന് തെq
ശിഷയsാരിെലാരാെള തൃ“ിവേപരൂർ താമസി\ിAി.് ആ സവാമിയാർ സവേദശേ/Jു
േപായി.
അJാല/് ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് എഴു:dി /ാമസിAിരു:തു
തൃ\ൂണി/ുെറയായിരു:ു. ഏതാനും ദിവസ;ൾ കഴിuേ\ാൾ തെq
സേഹാദരsാർ േവദാaശാ£ം പഠിAുതുട;ുകയും വി¸ുമു› ധരിJുകയും
വിOഹാരാധന മുതലായ ചില കർZ;ൾ ആചരിAു തുട;ുകയും തുളു
എÆാsാരുെട ആചാരനടപടികെള മിJാവാറും സവീകരിJുകയും
െചcിരിJു:തായി അവിേടJ് അറിവു കി.ി. ആ സേഹാദരsാരുെട 7വൃ/ികൾ
തിരുമന€ിേലJ് ഒ.ും രസിAിലല. എ2ിലും താൻ അവർJു വിേരാധമായി വലലതും
7വർ/ിAാൽ ചിhറZ•ു മനRാപമു8ാെയ2ിേലാ എ:ു വിചാരിAു തŠJാലം
അവിടു:് ഒ:ും െചcിലല. അ;െനയിരിJു: കാല/് ഇളയ ത?ുരാനും
വീരേകരള ത?ുരാനുകൂടി ത;ൾJു െചലവിനുവAിരിJു: സംഖയ ഒ.ും
മതിയാകു:ിെലല:ും അതിനാൽ കുറAുകൂ.ിെJാടുJണെമ:ും ശzൻ
വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല അടുJേലJ് ഒരേപ• അയAു. അതിനു ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8്, "wമ7കാരമുd െചലവിന് ഇേ\ാൾ നിpയിAിരിJു:
സംഖയെകാ8ു മതിയാകും. സവകീയാചാരവിരുU;ളായ നടപടികൾJായി
കൂടുതൽ സംഖയ അനുവദിJു:തലല" എ:ു മറുപടി െകാടു/ു. ഈ മറുപടി ആ
അനുജൻ ത?ുരാJsാർJ് ഒ.ും രസിAിെലല:ു മാYമലല, അ:ുമുതൽ അവർJ്
ശzൻ തിരുമന€ിെല േപരിൽ ൈവരം വർUിAുവരുകയും െചcു. അതിനാൽ ആ

ത?ുരാJsാർ ശzൻ തിരുമന€ിെല നടപടിേദാഷ;െള സവിRരം വിവരിA്
ഒെരഴുെ/ഴുതി അJാല/് ഇംßീTാരുെട 7തിനിധിയായി (റസിഡqായി)
വ:ുതാമസിAിരു: െമJാളി€ാžിെq േപർJയAു. സാž് ആ എഴു/് ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8് കാണു:തിനായി അവിേടJയAുെകാടു/ു. ആ എഴു/ു
ക8േ\ാൾ ശzൻ തിരുമന€ിേലJു8ായ േകാപം അതിദു€ഹമായിരു:ു
എ:ുdതു പറേയ8തിലലേലലാ. എഴു/ുക8 •ണ/ിൽ തിരുമന€ുെകാ8്, ആ
എഴു/ുംെകാ8് ചിhറZ/?ുരാ.ിയുെട തിരുമു?ാെക എഴു:dി, അേ\ാൾ
ത?ുരാ.ി, "കുuി\ിd ഈ മUയാ–സമയ/് ഇY ബUെ\.ുവ:ത്
എaിനാണ്?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. (അ:ു വലിയ ത?ുരാ.ിയായിരു:
ചിhറZ/?ുരാ.ി ശzൻ തിരുേമനിെയ ഓമനേ\രായി കുuി\ിd എ:ാണു
വിളിAുവ:ിരു:ത്). ഉടെന ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8്, "വിേശഷിെAാ:ുമിലല;
ചിhറZയുെട പുYsാരുെട 7വൃ/ികെളJുറിA് സവ†ം തിരുമന€റിയിJാനു8്.
അതിനായി.ാണ് ഞാനിേ\ാൾ വ:ത്. അത് അവെരJൂടി ഇവിെട വരു/ീ.ാണ്
നലലെത:ു േതാ:ു:ു" എ:ു തിരുമന€റിയിAു. ആ ത?ുരാJsാർ അേ\ാൾ
തൃ\ൂണി/ുെറ/െ:യു8ായിരു:തിനാൽ ത?ുരാ.ി ഉടെന ആളയA് അവെര
അവിെട വരു/ി. അേ\ാൾ ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് ആ എഴു/ു വായിAു
േകൾ\ിAി.് ഇതു ചിhറZയുെട 7ിയപുYsാരായ ഇവർ െമJാളിയുെട േപർJയAി.്
ഞാൻ കാണാനായി അയാൾ എനിJയAുത:ി.ുdതാണ് എ:രുളിെAcു. അതു
േക.ി.് ത?ുരാ.ി "ഇവരുെട കാരയെമാ:ും എേ:ാടു പറേയ8ാ. കുuി\ിdയുെട
ഇ‘ം േപാെല എെa2ിലും െചേcാളൂ. എനിJു യാെതാരു വിേരാധവുമിലല"
എ:രുളിെAcു. അേ\ാൾ തിരുമന€ു െകാ8് "ഇതിെനാെJ പകരം െചയാനും
ഇവെര നലലശീലം പഠി\ിAു മരയാദ•ു നട/ാനും എനിJു വ‹ാ—യിലല. ഞാൻ
വലലതും 7വർ/ിAാൽ അതു ചിhറZ•ു വയസനകരമായി/ീരുമേലലാ എ:ു മാYം
വിചാരിAു ഞാൻ ഇതുവെര •മിAു േപാ:താണ്. ചിhറZെയ വിചാരിAു ഞാൻ ഈ
7ാവശയംകൂടി •മിJു:ു. ഇവർ ഇനിയും ഇ7കാരം വലലതും 7വർ/ിAാൽ
അതിെq ഫലം അേ\ാളറിയാം" എ:രുളിെAcി.് അവിെടനിെ:ഴു:dി. ഉടെന
അനുജൻ ത?ുരാJsാരും േപടിAുവിറAുംെകാ8് അവിെട നി:് എഴു:dി.
ഒരിJൽ ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് തൃ“ിവേപരൂെരഴു:dി
താമസിAിരു:േ\ാൾ വടJു:ാഥേ•Y/ിെq നാലുവശ/ും േതJു2ാടു
നിറuിരിJു:തായും ത:ിമി/ം അവിെടJൂടി ഗതാഗതം െച‹ു:തിന്
ജന;ൾJ് വളെര ഭയവും അസൗകരയവും ഉdതായി.ും കാണുകയാൽ ആ
കാെടലലാം െവ.ിമാhറിAു േ•Y/ിനു ചുhറും വിRാര/ിൽ 7ദ•ിണവഴി
ഉ8ാJിJണെമ:ു നിpയിAു. ഒരു ദിവസം തിരുമന€ുെകാ8ുകൂടി എഴു:dി

നി:ു കാടുെവ.ിAു തുട;ിയേ\ാൾ "പാറേമൽJാവ്" എ:ു 7സിUമായ
അവിെടയുd ഭഗവതീേ•Y/ിെല െവളിA\ാടു വാളും ചില?ും ധരിAു
തുdിെJാ8ു തിരുമു?ാെക െച:്, "ഇെതെq അ‡െq ജടയാണ്; ഇതി;െന
െവ.ിJളയാൻ പാടിലല" എ:ു േകാപഭാവേ/ാടുകൂടി പറuു. അേ\ാൾ
തിരുമന€ുെകാ8് "ഞാനിെതാെJ െവ.ിJളയിA് ഇവിടം െവടി\ും വൃ/ിയും
വരു/ി ഇടുവിJാനാണ് നിpയിAിരിJു:ത്. അനാവശയമായി ഒ:ും പറയാെത
െപാേ•ാ, അതാണ് നലലത.് ടി\ു സുൽ/ാൻ വ:് േ•Y/ിൽ കട:്
വടJു:ാഥെq ബിംബം ഇളJി\റിAു പുറ/ുകളuേ\ാൾ നീയും നിെq
അ‡നും എവിെടേ\ായിരു:ു?" എ:് അരുളിെചcു. ഇതുേക.േ\ാൾ
െവളിA\ാടിനു േകാപം കുറAുകൂടി വർUിAു. തുdൽ ഒ:ുകൂടി കടു/ു. "ആഹാ,
ഉ4ി എേ:ാടു കളിJു:ു, അേലല? അനുഭവം കാണിAുതരാം" എ:ു
പറuുെകാ8് അയാൾ തലെവ.ിെ\ാളിJാൻ തുട;ി. െവളിA\ാടിെq വാൾ
മൂർAയിലലാ/തായിരു:തുെകാ8് തല നലലേപാെല മുറിuിലല. അേ\ാൾ
തിരുമന€ുെകാ8്, "നീ വിചാരിചൽ നേZാട് എaു െചയവാൻ കഴിയും? ആ വാളിനു
മൂർAയിെലല2ിൽ മൂർAയുd വാൾ എെq ക‹ിലു8്. ഇതായിരിJും നലലത"്
എ:രുളിെAcി.ു തിരുമന€ിെല തൃൈJയിലിരു: പdിവാൾ
തിരുമന€ുെകാ8ുതെ: െവളിA\ാടിെq ശിര€ിൽവAു ചില?ുെകാ8ു
മു.ിയിറJി. ആ വാൾ നലലേപാെല മൂർAയുdതായിരു:തിനാൽ െവളിA\ാടിെq
ശരീരം •ണ/ിൽ ര8ായി പിളർ:ു നില/ു പതിAു. അതിെq േശഷം
തിരുമന€ുെകാ8് അവിെടയു8ായിരു: കാടുകെളലലാം െവ.ിJളയിAു
െവടി\ാJിAു േ•Y/ിനു ചുhറും 7ദ•ിണവഴി ഉ8ാJിAു. അതിനാൽ
അവിെട ജന;ൾJു ഗതാഗതസൗകരയവും നിർഭയതയും സിUിAു.
ചുZുJു.ിയZ ൈനതയാരZ•് അJാലംവെര അവർ 7സവിAു
സaതിയു8ാകാെതയിരു:തിനാൽ അതയaം മനRാപേ/ാടുകൂടി
"സaതയർ‰മായി വലലതും ചില സൽJർZ;ൾ െചcാൽ െകാdാമായിരു:ു"
എ:് അവർ തിരുമന€റിയിAു. അതുേക.് ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8്,
"അതിെനaാ വിേരാധം? ചുZു വിെq ഇ‘ംേപാെലെയാെJ െച‹ാമേലലാ" എ:്
അരുളിെAയുകയും അവരുെട ഇ‘7കാരം പലവിധ/ിലുd
ദാനേഹാമാദിസൽJർZ;ളും ”ാ•ണർJു പരെJ സദയയും
7തിOഹവുെമലലാം തൃ“ിവേപരൂർവAുതെ: നട/ിJുകയും െചcു.
ഇവെയലലാം നട/ിയതിെq േശഷം കുറAുദിവസം കഴിuി.ു ശzൻത?ുരാൻ
തിരുമന€ുെകാ8് തൃ\ൂണി/ുറെ•ഴു:dി. ഒരു ദിവസം അവിടു:്
ചിZു/?ുരാ.ിയുെട തിരുമു?ാെക എഴു:dിയ സമയം ത?ുരാ.ി,

"കുuി\ിd പാറേമൽJാവിെല െവളിA\ാടിെന െകാ:ു എ:ു േക.ു.
ഭഗവതിേയാട് ഇ;െന െച‹ാേമാ? ഇനി ഇതു നിമി/ം
എെaലലാമനർ‰;ളാണാേവാ ഉ8ാവു:ത്? ഈശവരsാേരാടും മhറും
കളിJു:ത് ഒ.ും നലലതലല" എ:രുളിെAcു. അതിനു മറുപടിയായി ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8്, "ഞാൻ ഭഗവതിേയാട് യാെതാ:ും െചcിലല. ഞാൻ െകാ:ത്
േകാമരെ/യാണ്. അവൻ അനാവശയമായി തുdിെJാ8ുവ:ു ചില
അസംബk;ൾ പറയുകയും ചില ധാർ‘യ;ൾ കാണിJുകയും െചcു.
അതുെകാ8ാണ് ഞാന;െന െചcത്. അതു നിമി/ം ഭഗവതിJ് എേ:ാട് ഒരു
വിേരാധവും േതാ:ുകയുമിലല. ഇവിെട ഒരനർ‰വും സംഭവിJുക യുമിലല."
ത?ുരാ.ി: ആെ., ഇനി േമലാൽ ഇ;െനയുd സാഹസെമാ:ും 7വർ/ിJരുത്.
ഇതിെqെയാെJ ഫലം എെ:2ിലും ഒരിJൽ അനുഭവിേJ8തായിവരും.
ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8്: ഈശവരവിേരാധം വര/Jവ4ം ഞാെനാരിJലും
യാെതാ:ും 7വർ/ിJുകയിലല. ഇതുവെര 7വർ/ിAി.ുമിലല. േ•Y/ിൽ
ചുhറുമു8ായിരു: കാട് കളയിAു 7ദ•ിണവഴി ഉ8ാJിAതുെകാ8്
ഈശവര7സാദമലലാെത ഈശവരവിേരാധം ഒരിJലുമു8ാകാനിടയിലലേലലാ.
ത?ുരാ.ി: ചുZൂനു സaതിയു8ാകാനായി.ു കുuി\ിd വളെര സൽJർZ;ൾ
െച‹ിAുെവ:ു േക.ുവേലലാ. ഇവിെട നമുJും സaതി ചുരുJമായി.േലല
ഇരിJു:ത്? അതിനായിെ.ാ:ും െച‹ിAിലലേലലാ. ഇതിെനാ:ും െച‹ിJാെത
മേhറതു നട/ിAതു ന:ായിലല. നZുെട കാരയം കഴിuി.േലല മെhറലലാം േവ8ത്?
ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8്: ചിhറZ ഇ;െന അനയഥാ ശ2ിJരുത്. ആ
സൽJർZ;െളലലാം ഞാൻ െച‹ിAതുകൂടിയായിരു:ു. പേ• ചുZുവിനു
സaതിയു8ാകാനായി.ാെണ:ു ചുZുവും ജന;ളും വിചാരിAിരിJാം.
അതുെകാ8ു നമുെJaാണ്? നZുെട മുതൽ െചലവു െചcു െച‹ിJു:
സൽJർZ;ളുെട ഫലം അനയsാർJ് അനുഭവിJാൻ കഴിയുേമാ? "െപാരുൾ
േപാകു:ിട/ു പുണയം" എ:േലല അഭി’വചനം? വൃ•/ിെq ചുവ.ിൽ
നനAാൽ ഫലമു8ാകു:തു മുകളിലേലല? അതുേപാെല ചുZുവിനു േവ8ി എ:ു
പറuു െച‹ിA സൽJർZ;ളുെട ഫലമു8ാകു:ത് ഇവിെടയായിരിJും.
ഇ;െന അരുളിെAcു ചിhറZ/?ുരാ.ിെയ സZതി\ിJുകയും
സേaാഷി\ിJുകയും െചcി.് അവിടു:് തിരുമു?ിൽനി:് എഴു:dുകയും
െചcു.
ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് നായാ.ിനായി ഒരിJൽ ഒരു വന/ിൽ
എഴു:dിയ സമയം ഒരു പുലി തിരുമന€ിെല േനെര ചാടിെA:ു.

തിരുമന€ുെകാ8ു തŠJാലം അ†െമാ:ു പരി°മിAു. എ2ിലും ഉടൻ ൈധരയെ/
അവലംബിJുകയും തൃൈJയിലു8ായിരു: ഇര.Jുഴൽ േതാJിൽ നി:് ഒരു
നിറ ഒഴിJുകയും ആ െവടിേയhറു പുലി തൽ•ണം നില/ു വീഴുകയും െചcു.
തിരുമന€ിെല സഹായ/ിനായി േവെറാരു െവടിJാരൻ കൂെടയു8ായിരു:ു.
പുലിെയ ക8മാYയിൽ അവെന കാണാതായി. പുലിെയ െകാ:തിെq േശഷം
തിരുമന€ുെകാ8് അവൻ എവിേടJ് േപായി ഒളിAുെവ:് അറിയാനായി.്
നാലുവശേ/Jും േനാJി. അേ\ാൾ അവൻ ഒരു മര/ിെq മുകളിൽനി:്
ഇറ;ിവരു:തുക8ു. തെq േദഹര••ായി താൻ െകാ8ുവ:വൻ അതു
േനാJാെത സവേദഹ ര•െയ മാYം കരുതി 7വർ/ിAതിനാൽ തിരുമന€ിേലJ്
അവെq േപരിൽ വളെര അ7ീതിയും േകാപവുമു8ായി. അതിനാൽ തിരുമന€ു
െകാ8് തെq േതാJിെq മേhറJുഴലിലു8ായിരു: നിറ അവെq േനെര
ഒഴിJുകയും അവനും ച/ു നില/ു വീഴുകയും ഉടെന തിരുമന€ു െകാ8്
നായാ.ു മതിയാJി േകാവിലകേ/J് എഴു:dുകയും െചcു.
973-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ തിരുവിതാംകൂർ രാമവർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് ഒരിJൽ ആലുവാ െകാ.ാര/ിൽ
എഴുെ:dി/ാമസിAിരു:േ\ാൾ ഒരു ദിവസം മUയാ–സമയ/്, ക‹ിൽ ഒരു
പീലിJുaവും ചുമലിൽ ഒരു വലിയ ഭാ¡വും വഹിJുകയും ധാരാളമായി
വളർ:ിരു: തലമുടി െക.ിവ•ുകയും െചcിരു: ഒരു മനുഷയൻ അവിെട
സമീപ/ുd ഒരു മലയിൽനി:് ഇറ;ി പുഴയിേലJ് വരുകയും െകാ.ാര/ിനു
വടJുവശ/ുd മണൽ\ുറ/്, പീലിJുaവും ഭാ¡വുംവAി.ു കുളിയും
നിതയകർZാനു®ാനാദികളും കഴിAതിെq േശഷം ആ മണൽ\ുറ/ു തെ:
ഒരടു\ുകൂ.ി, ഭാ¡/ിൽ നി:് അരിയും വിറകും പാYവുെമടു/്
സവയംപാകവും ഉ\ും മുളകും മാYം കൂ.ി ഭ•ണവും കഴിAി.ു പാYം േതA് മുJി
ഭാ¡/ിൽവAുെക.ി ആ ഭാ¡വും പീലിJുaവുെമടു/ുെകാ8് വ: വഴിെയ
തെ: േപാവുകയും െചcു. രാമവർZ മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് ഇെതലലാം
ക8ുെകാ8ാണ് െകാ.ാര /ിൽ എഴു:dിയിരു:ത്. ആ മനുഷയൻ
തിരിAുേപായിJഴിuേ\ാൾ മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് അടുJൽ
നി:ിരു: േകശവ\ിd ദിവാൻജിേയാട്, "ആ മണൽ\ുറ/് അരിവA്
ഊണുകഴിAുേപായ മനുഷയൻ ആരാെണ:് മന€ിലാേയാ?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു.
"അടിയനു മന€ിലായിലല" എ:ു ദിവാൻജി തിരുമന€റിയിAേ\ാൾ
തിരുമന€ുെകാ8്, "അതു നZുെട െപരു?ട\ിൽ മൂ\ീ:ാണ്. അവിടേ/Jു
വ‹ാ/ കാരയം ഒ:ുമിലല. ഇ;െന ഒരു േനരം കഴിAുകൂ.ാൻ എ:ാൽ സാധയമലല.
ഇനിെയാരു ദിവസം ഇേ;ാ.ും വരവു8ാേയJാം. അതിനി എ:ാണാേവാ?

എലലാവരും കരുതിയിരു:ു െകാdണം. ആളറിയാെത അബUെമാ:ും
പhറാനിടയാകരുത് എ:രുളി െAcു. പിെ: നാല¢ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ ഒരു
ദിവസം ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8്, ആലുവാെJാ.ാര/ിെലഴു:dി,
രാമ വർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല കാണുകയും കുറAുേനരം പര•രം
സംഭാഷണം െചcിരു:തിെq േശഷം തിരിേയ എഴു:dുകയും െചcു.
ഒരാ8ിൽ ഇടവ\ാതിയിലല, മിഥുന\ാതി കഴിuി.ും മഴെപ‹ാതിരു:തിനാൽ
തൃ“ിവേപരൂർ മുതലായ ^ല;ളിലുd ജന;ൾ കൂടി ശzൻ തിരുമന€ിെല
അടുJൽ സ2ടമറിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ു െകാ8് തൃ“ിവേപരൂെരഴു:dി
വാധയാൻ ന?ൂരി മുതലായ മഹാ ”ാ•ണെര തിരുമു?ാെക വരു/ി, "മഴ
െപ‹ിJാൻ വലലതും മാർഗമുേ8ാ?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. "ജലജപം
തുട;ിയാൽ പ•8ു ദിവസ/ിനകം മഴ െപ‹ും" എ:വർ തിരുമന€റിയിAു.
വരു: ”ാ•ണർെJാെJ അതിേകമമായി.ു സദയയും ദ•ിണയുമായി.ു പിേhറ
ദിവസം തെ: ജലജപം ക†ിAു തുട;ിAു. അ;െന പതിെനാ:ു ദിവസം
കഴിuി.ും മഴ െപcിലല. പ•8ാം ദിവസം ജലജപ/ിനുd സമയമായേ\ാൾ
തിരുമന€ുെകാ8് വാളുമൂരി\ിടിAു ജലജപ^ല/് എഴു:dുകയും
ന?ൂരിമാെര ക†ിAു വിളിA് "ജലജപം തുട;ീ.് ഇ:് പ•8ാം
ദിവസമായിരിJു:ു. ഇതുവെര മഴ െപcിലല. ഇ:ും മഴ െപ‹ാ/പ•ം
നി;െളയാെരയും െവറുെത വി.യ•ുകയിലല. എലലാവരും നലലേപാെല
കരുതിെJാdണം" എ:രുളി െച—യും െചcു. ക†ന േക.േ\ാേഴJും
ന?ൂരിമാർJു ഭയവും വയസനവും പരി°മവും കലശലായി. ശzൻ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ു െകാ8് േകാപം വ:ാൽ കഴു/ു െവ.ിJളയാനും മടിJു:
ആളെലല:് എലലാവർJും അറിയാമായിരു:തുെകാ8് ന?ൂരിമാെരലലാവരും
ഭzിേയാടുകൂടി ഈശവരെന ŸരിAുെകാ8് മന€ിരു/ി ജലജപം തുട;ി.
അ;െന കുറAുേനരം കഴിuേ\ാേഴJും കാർേമഘം െകാ8് ആകാശമ¡ലം
നിറയുകയും അതിേകമമായി മഴെപcു തുട;ുകയും െചcു. തിരുമന€ുെകാ8്
സേaാഷിA് അ:ു ന?ൂരിമാർെJലലാവർJും പതിവിലിര.ി ദ•ിണ കഴിA് അവെര
സേaാഷി\ിJുകയും അ:ു മുതൽ മുടJം കൂടാെത ധാരാളമായി മഴ െപcു
തുട;ുകയും െചcു.
ഒരാ./ിരുനാൾ ദിവസം ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് പതിവു സമയ/്
അമൃേത/ിന് എഴു:dാെതയിരു:തിനാൽ വലിയ (ചിhറZ) ത?ുരാ.ിയും മhറുd
ത?ുരാJsാരും കാ/ിരു:ു. അ;െന വളെര േനരം കഴിuേ\ാൾ ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8് എഴു:dുകയും അവിടു:ും മhറുd ത?ുരാJsാരും
അമൃേത/ിനിരിJുകയും െചcു. ഉടെന പതിവുേപാെല ശzൻ ത?ുരാൻ

തിരുമന€ിേലJ് വിള?ിെJാടു/ി.് വലിയ ത?ുരാ.ിയും അമൃേത/ിനിരു:ു.
പിെ: വലിയ ത?ുരാ.ി "കുuി\ിd ഇ:ിY താമസിAെതaാണ്?" എ:ു
േചാദിAു.
ശzൻ: ഇ:ു രാവിെല ഞാൻകുളിJാനായി.ു പുറെ\.േ\ാൾ ഒരു മാ\ിള ഒരു
പശുവിെന അറ/ു എ:ു േക.ു. എ:ാൽ അവെq കഥ കഴിAി.ാവാം കുളി എ:ു
വിചാരിA് ഉടെന േപായി, അേനവഷിA് അവെന പിടികൂടി െകാ:തിെq േശഷമാണ്
കുളിചത്. അതുെകാ8് സവ†ം താമസം പhറിേ\ായി.
ത?ുരാ.ി: ക‘ം! ഇ:് ആ.\ുറ:ാളായി.് ഇ;െന െചcത് ഒ.ും ന:ായിലല.
സൽJർZം െചേ‹8ു: ദിവസം ദുÓJർZം െച‹ാേമാ? നരഹതയ തെ: ക‘ം!
വിേശഷിA് ജsന•Yദിവസം അതു മഹാക‘ം തെ:.
ശzൻ: ജsന•Yദിവസം േഗാഹതയ െച‹ു:തു നലലതാേണാ? അതു
നലലതാെണ2ിൽ ഞാൻ െചcതു െതhറുതെ:.
ത?ുരാ.ി: അവൻ െചcതു ന:ായിലല. എ2ിലും അതിെq പാപം അവനേലല
അനുഭവിJു:ത്?
ശzൻ: ചിhറേZ, അതിനു കുറAു േഭദമു8്. അവൻ െചc
പാപമവനനുഭവിJുമായിരിJാം. എ2ിലും അതു േക.ി.് ഞാെനാ:ും
െച‹ാതിരു:ാൽ അതും പാപമേലല? അതു ഞാൻ അനുഭവിേJ8തായി വരുമേലലാ.
യഥാwമം ശി•ാര•കൾ െചc് ഈ രാജയ/ു നീതി നട/ാനുd ചുമതല
എനിJാണ്. അതു ഞാൻ െച‹ാതിരു:ാൽ പരേലാക/ു െചലലുേ?ാൾ
അതിെനJുറിA് എേ:ാടു േചാദിJാൻ ആളു8േലലാ. അതുെകാ8് എെq കാല/്
ഇ7കാരമുd ദുTൃതയം രാജയ/് ആരും െചയ്വാൻ ഞാൻ സZതിJിലല. ഇ;െന
അരുളിെAcുെകാ8് അമൃേത/ും കഴിA് അവിടു:് അവിെടനി:് എഴു:dി.
7സിUനായ തൃ“ിവേപരൂർ പൂരം ശzൻ ത?ുരാൻതിരുമന€ിെലJാല/്
അവിടുെ/ ക†ന7കാരം ഉ8ാJിയതാണ്. അതിനു മു?് അവിെട അ;െന
ഒരാേഘാഷമു8ായിരു:ിലല. ഒരിJൽ തിരുമന€ുെകാ8് തൃ“ിവേപരൂെരഴു:dി
താമസിAിരു:േ\ാൾ ആ േദശJാെരെയലലാം തിരുമു?ാെക വരു/ി, "ഇവിെട
ആ8ുേതാറും േമടമാസ/ിൽ പൂരം ഒരാേഘാഷദിവസമായി െകാ8ാടണം;
അതിനു നാ.ുകാർ തിരുവ?ാടി, പാറേമJാവ് ഇ;െന ര8ു ഭാഗമായി പിരിuു
ശാRാവു മുതലായ േദവsാെരയും എഴു:dിAു വടJു:ാഥേ•Y സ:ിധിയിൽ
െകാ8ുവരണം; അവയിൽ തിരുവ?ാടിയിൽനി:ും പാറേമJാവിൽനി:ുമുd
എഴു:d/ുകൾ 7ധാന;ളായിരിJണം' ഈ വക•ു േവ8ു: പണം ജന;ൾ
വീതിെAടു/ു െചലവു െച‹ണം; പിെ: േവ8ു: സഹായ;െളലലാം നാം

െചcുതരുകയും െച‹ാം" എ:രുളിെAയുകയും എഴു:d/ു സംബkിAും മhറും
േവ8ു: മുറകളും ചട;ുകളുെമലാം 7േതയകം 7േതയകം ക†ിJു കയും െചcു.
ജന;െളലലാവരും ആ ക†നെയ സZതിJുകയും ആ ആ8ിൽ/െ:
പൂരമേഹാ„വം തുട;ുകയും െചcു. തൃ“ിവേപരൂർ പൂര/ിന് ഇേ\ാഴും
തുടർ:ുവരു: ച.വ.;െളലലാം ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് അ:ു ക†ിAു
നിpയിAി.ുdവയാണ്. പൂരം തുട;ിയ കാലം മുതൽ ആജീവനാaം
അവിടു:ുകൂടി എഴു:dിയിരു:ാണ് ആ മേഹാ„വം നട/ിയിരു:ത്.
തിരുമന€ുെകാ8് പൂരം സംബkിAുd Xമ;ളും ച.ംെക.ുകളും െചcുെകാ8്
ര8ുമൂ:ു മാസേ/ാളം തൃ“ിവേപരൂർതെ: എഴു:dി/ാമസിAു
േപായതുെകാ8് അJാല/് അZ/?ുരാൻ േകാവിലകേ/Jു െചലവിനുd
പണം അയAുെകാടുJു:തിന് അവിേടJു സാധിAിലല. അതിനാൽ വലിയ
ത?ുരാ.ി തെq പുYിമാേരാട്, "കുuി\ിd നZുെട കാരയം
മറ:ുേപായിരിJുേമാ? െചലവിനുd പണം ഇതുവെര അയAുത:ിലലേലലാ. ഇനി
എവിെട നിെ:2ിലും കുറAു പണം കടം വാ;ുകതെ:; അലലാെത
നിവൃ/ിയിലലേലലാ" എ:രുളിെAcു. അേ\ാൾ െകാAുത?ുരാ.ിമാർ, "അZ•്
ഇ;െനതെ: പhറണം. അZ ഓ\െയ wമ/ിലധികം വാൽസലലിA് എടു/ു
തലയിൽ വ•ു:തിെq ഫലമാണിത്" എ:ു തിരുമന€റിയിAു. അതുേക.് വലിയ
ത?ുരാ.ി, "അതു ശരിയാണ്. ആെ., ഇനി കുuി\ിd ഇവിെട വ:ാൽ ഞാൻ
മി8ുകേപാലുമിലല, നിpയം തെ:" എ:ും അരുളിെAcു. പൂരം കഴിuതിെq
േശഷം ശzൻതിരുമന€ിേലJ് ഈ സംഗതി (പണം അയAു െകാടു/ിലല
എ:ുdത്) ഓർZവരുകയും ഉടെന തൃ\ൂണി/ുറ•് എഴു:dുകയും തൽ•ണം
വലിയ ത?ുരാ.ിയുെട തിരുമു?ാെക എ/ി, ഒരു കുട: സവർ4പുªം
(സവർ4ംെകാ8ു8ാJിയ പൂവ്) തൃ\ാദ/ി2ൽ െചാരിuു സാ‘ാംഗമായി
നമxകരിAി.്, "ചിhറേZ, എനിJു കുറെAാരു അkാളി/ം പhറിേ\ായി, അത്
അവിടു:് സദയം •മിJണം. െചലവിനുd പണം പലിശേയാടുകൂടി
െകാ8ുവ:ി.ു8്" എ:രുളിെAയുകയും പണം തിരുമു?ാെക വ•ുകയും െചcു.
അേ\ാൾ ത?ുരാ.ി, "എനിJു കുuി\ിdേയാടു യാെതാരു രസേJടുമിലല.
പണ/ിനു തൽJാലമു8ായ ബുUിമു.ുെകാ8ും എെq ശുUഗതിെകാ8ും
സവ†മായി വലലതും മന€ിൽ േതാ:ിയിരു:ുെവ2ിലും
കുuി\ിdെയJ8േ\ാൾ/െ: അെതലലാം തീർ:ുേപായി" എ:രുളിെAcു.
ശzൻത?ുരാൻ അതുേക.ു സേaാഷിJുകയും ഉടെന തിരുമു?ാെകനി:്
എഴു:dുകയും െചcു.
ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിെലJാല/് തിരുവിതാംകൂർ രാജയം വാണിരു:ത്

973-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ രാമവർZമഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ായിരു:ു
എ:ു മുൻപു പറuി.ു8േലലാ. അവിടുെ/ ദിവാനായിരു: േകശവപിd
ഒരിJൽ ആ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല അടുJൽ, "വലല 7കാരവും െകാAിരാജയം
കൂടി പിടിAടJിയാൽെJാdെമ:് അടിയന് ആOഹമു8്" എ:റിയിAു. അേ\ാൾ
മഹാരാജാവുതിരുമന€ുെകാ8്, "ഇേ\ാഴെ/ െപരു?ട\ിൽ മൂ\ിെല കാല/്
അത് അസാധയംതെ:യാണ്. സംശയമുെ82ിൽ േകശവൻ െകാAിയിേലാളം േപായി
അവിടുെ/ സവഭാവം ആക\ാെട ഒ:് അറിuുേപാരൂ" എ:രുളിെAcു.
അ:ുതെ: േകശവപിd ദിവാൻജി െകാAിയിേലJു പുറെ\.ു.
തൃ\ൂണി/ുെറെയ/ി, ശzൻതിരുമന€ിെല ഒ:ു ക8ാൽെകാdാെമ:്
അവിടുെ/ േസവകsാരിെലാരാൾ മുഖാaരം തിരുമന€റിയിJുകയും
തിരുമുൻപാെക െചലലാൻ ക†നയാവുകയും െചcു. േകശവപിd ദിവാൻജി
കാണാനായി െച: സമയം ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് തൃJ‹ിൽ
വാളുമൂരി\ിടിAു കളിേJാ.യിൽ ലാ/ിെJാ8ിരിJുകയായിരു:ു.
തിരുമന€ിെല ക8േ\ാൾ/െ: ദിവാൻജിയുെട േദഹം വിയർJുകയും
വിറAുതുട;ുകയും െചcു. അടു/ുെചലലാൻ ഭയം േതാ:ുകയാൽ അകെല നി:ു
വ˜ിAു. അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് "എaാ ദൂെര നിൽJു:ത്? അടു/ുവരൂ"
എ:് അരുളിെA‹ുകയാൽ േകശവപിd വളെര ഭയേ/ാടുകൂടി അടു/ു
െചലലുകയും തിരുമന€ുെകാ8് കുശല7 ാനaരം "േകശവെന
ക8ാൽെJാdാെമ:ു നാം വളെര നാളായി വിചാരിJു:ു. ഇേ\ാൾ കാണാൻ
സംഗതിയായതു സേaാഷമായി. േകശവെന നാം നZുെട സവaമാളായി.ാണു
വിചാരിJു:ത്" എ:രുളിെA‹ുകയും തൃൈJയിലിരു: വാളും ര8ു ൈക•ും
വീരശൃംഖലയും ഒരു കു/ു പാവുമു8ും ക†ിAു െകാടു/ു യാYയയ•ുകയും
െചcു. േകശവപിd സേaാഷേ/ാടും ഭയേ/ാടും കൂടിയാണ് സZാന;ൾ
വാ;ിെJാ8ു തിരുമുൻപിൽനി:ു േപായത്. അേbഹം തിരുവനaപുരെ//ി
മഹാരാജാവുതിരുമന€ിെല തിരുമുൻപാെക െച:േ\ാൾ, "എെaലലാമാണ്
േകശവൻ േപായി.ുd വർ/മാന;ൾ. േകശവെq ആOഹം ഫലിJുേമാ. എaു
േതാ:ു:ു?' എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. "ആ തിരുമന€ിെല കാല/് അസാUയം
തെ:യാണ്" എ:ു േകശവപിd തിരുമന€റിയിJുകയും "അതു ഞാൻ മുൻേപ
തെ: പറuിരു:ിേലല? അേbഹ/ിെq അടുJൽ േകശവെq വിദയെയാ:ും
പhറുകയിലല. അേbഹം ഒരു രാജസിംഹമാണ്" എ:് അരുളിെA‹ുകയും െചcു.
അനaരം കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ വലിയZ/?ുരാൻ തീെ\.ു. ആ വലിയ
ത?ുരാ.ി ചിhറZ ആയിരു:ുെവ2ിലും െപhറZെയേ\ാെലതെ:യാണ് ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8ു വിചാരിAുേപാ:ത്. അതിനാൽ ശവസംxകാരം മുതലായതിന്

അവിടു:ുകൂടി കൂടുകയും തിരുവaളി (പി¡ം) അടിയaിരം േകമമായി
നട/ുകയും െചcു. ഒരു െകാലലെ/ പdിദീ• ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8ും
യഥാവിധി ആചരിAു. തിരുമാസമടിയaിരം എറണാകുള/ുവAു വളെര
ഭംഗിയായും െകേ2മമായുമാണ് ക†ിAു നട/ിയത്. ഇ;െന േകമമായിെ.ാരു
തിരുമാസം ഇതുനുമു?ു8ായി.ിെലല:് അ:വിെട കൂടിയിരു: സകല ജന;ളും
സZതിAു. എ2ിലും ആ തിരുമാസ/ിനു സവ†മായി.് ഒരാേ•പം വ:ുകൂടി.
സദയവക•ു േവ8ു: പ¢സാര•് ഏ†ിAിരു:ത് െകാAിയിൽ ഒരു വലിയ
കAവടJാരനായിരു: േദവേരശJിണി എെ:ാരു െകാ;ിണിെയ ആയിരു:ു.
അയാൾ പ¢സാര യഥാകാലം എ/ിAുെകാടുJാെതയിരു:തിനാൽ സദയ•ു
പ¢സാര വിള?ാൻ സവ†ം താമസം വ:ുേപായി. വിള?ിയേ\ാൾ ധാരാളം
വിള?ിെയ2ിലും അതു േവ8ു: സമയ/ായിലല എ:ു ചില ”ാ•ണർ ആേ•പം
പറuു. ആ ആേ•പം തീർJു:തിനായി ശzൻതിരുമന€ുെകാ8ു
ന?ൂരി\ാടsാർJു നാലും ന?ൂരിമാർJു മൂ:ും, എÆാsാർ, തിരുമു†ാടsാർ
മുതലായവർJു ര8ും പരേദശ”ാ•ണർJ് ഒ:ും അ?ലവാസികൾJ് അരയും
രൂപാവീതം 7തിOഹംെകാടു/ു. 7തിOഹം പതിവിൽ കൂടുതൽ കി.ിയേ\ാൾ
എലലാവർJും വളെര സേaാഷമായി. മുേ? ആേ•പിAിരു:വർ തെ:യും പിെ:
RുതിAുതുട;ി. തൃ“ിവേപരൂർ വാധയാൻന?ൂരി, ൈവദികsാർ, 7ഭുJsാർ
മുതലായി തിരുമാസമടിയaിര/ി:ു വ:ു കൂടിയിരു: േയാഗയsാർെJലലാം
പിേhറ ദിവസം വൻമുറി സദയകഴിu തിെq േശഷം തിരുമന€ുെകാ8് യഥാwമം
സZാന;ളും ക†ിAു െകാടു/ു സേaാഷി\ിA് അവെരയും യാY അയAു. അ:്
അ/ാഴമമൃേത/ു കഴിuു പdിJുറു\ിന് എഴു:dാറായേ\ാൾ പണിJരു
വലിയക\ി/ാെന തിരുമുൻപാെക വരു/ി, "േദവേരശൻ പ¢സാര സമയ/ിന്
എ/ിAുത:ിരു:ിെലല:ുd വിവരം പണിJരും അറിuിരിJുമേലലാ. അവെq
പാർ\ു െകാAിയിൽ േകാ.•ക/ാകയാൽ നെZ കൂ.ാJീ.് എaു േവണെമ:ു
വിചാരിAായിരിJണം അവൻ അ;െന െചcത്. അതിനാൽ നാെള രാവിെല
ഞാനുണരുേ?ാൾ കണി കാൺമാൻ തJവ4ം അവെq തല എെq മുൻപിൽ
െകാ8ുവരണം. െകാAിയിൽ േകാ.വാതിൽ അട•ു:തിനു മുൻപ് അക/ു
കടJണം. അതിനാൽ ഇേ\ാൾ/െ: െപാേ•ാളൂ. ഞാൻ ഉറ;ാൻ േപാകു:ു"
എ:രുളിെAcി.ു പdിJുറി\ിെനഴു:dി.
ഇവിെട െകാAീേJാ.യുെടയും േദവേരശJിണിയുെടയും ^ിതിെയ\hറി സവ†ം
വിവരിേJ8ിയിരിJു:ു. ഇേ\ാൾ ”ി.ീഷുെകാAി എ:ു പറയെ\ടു: ^ലം
പ8ു െകാAീരാജാവിെq വകയായിരു:ു. േപാർ/ുഗീ€ുകാർ ആദയം െകാAിയിൽ
വ: സമയം അവരുെട അേപ•7കാരം ആ ^ലം രാജാവ് അവർJു

െകാടുJയും രാജാവിെq അനുമതിേയാടുകൂടി അവിെട ഒരു േകാ. െക.ിJുകയും
െചcു. േകാ.യുെട പടിuാറുവശം സമു›വും വടJുവശം അഴിയും (തുറുമുഖവും)
കിട;ുമു8ാJിJുകയും ര8ുമൂ:ു േകാ.വാതിലുകളു8ാJിAു
േകാ.വാതിൽJെലലലാം പ.ാളJാരുെട കാവേലർെ\ടു/ുകയും െചcിരു:ു.
പ/ുമണിമുതൽ നാലുമണിവെര േകാ.വാതിലുകൾ അടAിടുക
പതിവായിരു:തിനാൽ ആ സമയ/് ആർJും േകാ.•ക/ുനി:ു പുറേ/Jും
അകേ/Jും ഗതാഗത;ൾ െചയ്വാൻ നിവൃ/ിയിലലായിരു:ു. േകാ.വാതിലുകൾ
അടAിരു: സമയ;ളിൽ േകാ.•ക/ും പ.ാളJാരുെട കാവലു8ായിരു:ു.
േപാർ/ുഗീസുകാർ അവിടം വി.ുേപായതിെq േശഷം ആ ^ലം ലaJാർ
ൈകവശെ\ടു/ി. അവരും ഏകേദശം ആറു െകാലലേ/ാളം
േപാർ/ുഗീസുകാെരേ\ാെല ൈസനയസേമതം അവിെട\ാർ/ിരു:ു. ലaJാർ
അവിെടനി:ു േപായതിെq േശഷമാണ് ആ ^ലം ഇംßീഷുകാരുെട
ൈകവശമായി/ീർ:ത്. തദനaരം േകാ. നശിAു േപാവുകയും ആ ^ല/ിനു
"”ി.ീഷുെകാAി" എ:ു നാമം സിUിJുകയും െചcു. ഇ7കാരമാകു:ു
”ി.ീഷുെകാAിയുെട ചരിYം. ഇനി േദവേരശJിണിെയJുറിAു പറയാം.
േദവേരശJിണി വലിയ ധനവാനും പല ^ല;ളിൽ കAവടം നട/ി വ:ിരു:
ആളും െകാ;ിണികളുെട 7ധാനെ\. േദവ^ലമായ തിരുമലേദവസവ/ിെല
അധികാരിയുമായിരു:ു. എ:ുമാYമലല, സകല െകാ;ിണികളും അയാളുെട
വരുതിയിലുമായിരു:ു. അയാളുെട ശ?ള/ിൽ കാരയ^sാരും
കണെJഴു/ുകാരും ഗുമRsാരും േശവുകJാരും മhറുമായി അേനകം
േപരുമു8ായിരു:ു. അയാളുെട 7ധാനെ\. കAവട^ലവും ഭവനവും
െകാAിയിൽ േകാ.•ക/ായിരു:തിനാൽ അയാൾJു െകാAീരാജാവിെനേ\ാലും
ഭയവും ബഹുമാനവും ഉ8ായിരു:ിലല. അJാല/ു േകാ. ലaJാരുെട
ൈകവശമായിരു:തിനാൽ അവെരJുറിAുമാYേമ അയാൾJു സവ†ം
ബഹുമാനമു8ായിരു:ുdൂ. ഇ7കാരമായിരു:ു േദവേരശെq ^ിതി. ഇനി
7കൃത/ിൽ 7േവശിJാം.
ക†ന േക.മാYയിൽ വലിയക\ി/ാൻ തെq അരവാളും കുറAു പണവും
എടു/ുെകാ8് ഒരു വ¢ിയിൽ കയറി െകാAിയിൽ ഇറ;ുകയും േകാ.വാതിൽ
അട•ു:തിനുമു?ു േകാ.•ക/ു കടJുകയും െചcു. ക\ി/ാൻ
പാ8ികശാലയിൽ െച:േ\ാൾ േദവേരശൻ അ:െ/ പിരിവിെqയും
വരവുെചലവുകളുെടയും കണJുകൾ പരിേശാധിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു.
േദവേരശൻ ക\ി/ാെന ക8യുടെന (ഒരു കേസര ചൂ8ിJാണിAി.്) "യജമാനൻ
ഇവിെട ഇരിJാമേലലാ. എaാ ഈ രാYിയിൽ ഇേ;ാ.ു പുറെ\.ത്? വിേശഷിAു വലല

കാരയവുമുേ8ാ?" എ:ു േചാദിAു.
ക\ി/ാൻ: കുറAു പ.ിന് അതയാവശയമായി.ാണ് ഞാൻവ:ത്.
േദവേരശൻ: ഇതിനു യജമാനൻതെ: ബുUിമു.ി വരണെമ:ിലലായിരു:ു. ഒരാെള
അയAാൽ േവ8ു: സാമാന;ളുംെകാ8ു ഞാനേ;ാ.ു വരുമായിരു:േലലാ.
ക\ി/ാൻ: ഞാൻതെ: വ:ു വാ;ിെJാ8ു െചലലണെമ:ാണ് ക†ന.
വലലവെരയുമയAാൽ ശരിയാവുകയിെലല:ാണ് തിരുമന€ിെല വിചാരം. ഉടെന
േവണെമ:ും ഞാൻതെ: േവണെമ:ുമാണ് ക†ിAത്. ക†നയായതും ഇേ\ാളാണ്.
അതിനാലാണ് ബUെ\.ു ഞാൻതെ: േപാ:ത്. ആെ., പെ.ടുJൂ, േനാJെ..
േദവേരശൻ: താ¤:തരം പ.ുകൾ മാYേമ ഇവിെട ഇരിJു:ുdൂ. േമൽ/രം
പ.ുകെളലലാം മാളികയുെട മുകളിലാണിരിJു:ത്.
ക\ി/ാൻ: അധികം േവ8തു േമൽ/ര/ിലാണ്. താ¤: തര/ിലും കുറAു
േവണം.
ഉടെന േദവേരശൻ താ¤:തരം പ.് ക\ി/ാൻ പറuിടേ/ാളം
മുറിAുെകാടു/ി.ു േമ/രം പെ.ടുJു:തിനായി ക\ി/ാേനാടുകൂടി
മാളികയുെട മുകളിലെ/ നിലയിേലJു േപായി. അവിെട െച:യുടെന േദവേരശൻ
വിേശഷെ\. ചില പ.ുതര;െളടു/ു േമശ\ുറ/ു വ•ുകയും ര8ുേപരും ഓേരാ
കസാലയിലിരു:ുെകാ8ു സംഭാഷണമാരംഭിJുകയും െചcു.
േദവേരശൻ: പ¢സാരെയ/ിJാൻ സവ†ം താമസം വ:ുേപായതുെകാ8് എെq
േപരിൽ തിരുവുdേJടായിരിJും. അേലല? എെq േജാലി/ിരJുകൾെകാ8ു
ഞാനJാരയം അkാളിAുേപായി. ഓർZ വ:യുടെന െകാടു/യ•ുകയും െചcു.
ക\ി/ാൻ: തിരുവുdേJെടാ:ും സാരമിലല. നി;െളാ:ു തിരുമു?ാെക
െച:ാൽ അെതാെJ തീരും.
േദവേരശൻ: എെq താമസം ആ ത?ുരാെq രാജയ/ായിരുെ:2ിൽ എെq കഥ
ഇേ\ാൾ കഴിയുമായിരു:ു. ഈ േകാ.•ക/ായതുെകാ8് ഒ.ും ഭയം
േതാ:ു:ിലല.
ഇ;െന ഓേരാ:ു പറuുെകാ8ിരിJു:തിനിടയിൽ ക\ി/ാൻ ഉപായ/ിൽ
അരവാെളടു/് േദവേരശെq കഴു/ിന് ഒരു െവ.ു െകാടു/ു. തൽ•ണം തല
മുറിu് താെഴ വീണു. ക\ി/ാൻ ആ തല ഒരു പ.ിൽ
െപാതിെuടു/ുെകാ8ുേപായി താഴേ/Jു േപാ:ു. േദവേരശൻ താഴേ/J്
ഇറ;ിവരാതിരു:തിനാലും രാYി വളെര അധികമായിരു:തുെകാ8ും അയാൾ
മാളികയുെട മുകളിൽ കിട:ുറ;ുകയായിരിJുെമ:ു വിചാരിA് അയാളുെട

ഭൃതയsാരും മhറും താഴ/ു കിട:ുറ;ി. ക\ി/ാൻ േദവേരശെq തലയുംെകാ8്
അേ\ാൾ/െ: അവിെട നി:ിറ;ി. േകാ.വാതിലിനു സമീപം ഒരു ^ല/ു
െച:ിരു:ു. നാലുമണിJു േകാ.വാതിൽ തുറ: ഉടെന പുറ/ിറ;ി, അേ;ാ.ു
േപായ വ¢ിയിൽ/െ: കയറി ക\ി/ാൻ എറണാകുളെ//ുകയും
േകാവിലക/ു െച:േ\ാൾ തിരുമന€ു െകാ8ു
പdിJുറു\ുണർ:ി.ിലലായിരു:തിനാൽ േദവേരശെq തല പ.ിൽനിെ:ടു/ു
പdിയറവാതിൽJൽ െക.ി തൂJീ.് പdിJുറു\ുണരാനായി
കാ/ുനിൽJുകയും െചcു. കുറAു സമയം കഴിuേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8ു
പdിJുറു\ുണർ:ു പdിയറവാതിൽ തുറ:ു. ആ സമയം തിരുമന€ു െകാ8്
ആദയം േദവേരശെq തലയും ര8ാമതു വലിയ ക\ി/ാെനയുമാണ് കണി ക8ത്.
തിരുമന€ുെകാ8് ഏhറവും സേaാഷിAു ക\ി/ാേനാട്, "പണിJർ കുറAു
ബുUിമു.ിയിരിJും, എ2ിലും വിചാരിA കാരയം സാധിAുവേലലാ; വളെര
സേaാഷമായി. പണിJർ വലിയ ധീരനും നലല ശൂരനുംതെ: സംശയമിലല"
എ:രുളിെAcു.
ക\ി/ാൻ: ഇെതാ:ും അടിയെq ധീരതവവും ശൂരതവവും സാമർ‰യവും മhറും
െകാ8ു സാധിJു:തലല. തിരുമന€ിെല ക†നയുെട ശzിെകാ8ു മാYം.
ക†നയുെ82ിൽ ഇതിെലJാൾ വലിയ കാരയ;ൾ സാധിJു:തിനും ആർJും
കഴിയും.
തിരുമന€ുെകാ8്: ആെ., പണിJർ ഇ:െല ഒ.ും ഉറ;ിയിരിJയിലലേലലാ.
േപായിJിട:ു കുറAുറ;ൂ. എെq കുളിയും ഊണും കഴിയുേ?ാൾ പണിJെര
ഇവിെട കാണണം. ഇേ\ാൾ െപാേ•ാളൂ.
ക†ന േക.യുടെന ക\ി/ാൻ തിരുമു?ാെക നി:ു േപാവുകയും
തിരുമന€ുെകാ8് േദവേരശെq തല ഉടെന കായലിൽ െക.ി/ാ¤/ിAി.ു
നീരാ.ുകുളി, അമൃേത/ു മുതലായതിന് എഴു:dുകയും െചcു.
തിരുമന€ുെകാ8് അമൃേത/ു കഴിu് എഴു:dിയേ\ാേഴJും വലിയ
ക\ി/ാൻ തിരുമു?ാെക എ/ി. ക\ി/ാെനJ8യുടെന തിരുമന€ുെകാ8്
"പണിJർ കുറAുകൂടി ബുUിമുേ.8ിയിരിJു:ു. േദവേരശെq 7ാഭവവും
7താപവും നിമി/ം െകാAിയിലുd െകാ;ിണികെളലലാവരും തെ: ഏhറവും
ഗർVി®sാരായി/ീർ:ി.ു8്. അതിനാൽ െകാAിയിൽ േപായി സകല
െകാ;ിണികളുെടയും അവരുെട േദവസവ/ിെqയും സകല ജംഗമസവ/ുJളും
െകാdയി.ു കു/ിവാരി ഇവിെട െകാ8ുവരണം. ഇതിേലJ് ആവശയമുd
ൈസനയ;െളJൂെട െകാ8ുെപാേ•ാളൂ" എ:രുളിെAcു. വലിയ ക\ി/ാൻ

ഉടെന ൈസനയസേമതം െകാAിയിെല/ി െകാ;ിണികളുെട സവaവും
േദവസവംവകയുമായുd സകല സവ/ുJളും െകാdയി.ു
കു/ിവാരി/ുട;ിയേ\ാൾ െകാ;ിണികെളലലാം പരവശരായി/ീരുകയും
അവരുെട വിOഹം കൂടി ക\ി/ാൻ ഇളJിെയടു/ു െകാ8ു േപാേയJുെമ:ു
ശ2ിA് അവരിൽ ചിലർ ആ വിOഹമിളJിെയടു/ും െകാ8ു
തിരുവിതാംകൂറിെല/ി അഭയം 7ാപിJുകയും െചcു. ക\ി/ാൻ അവരുെട
ഭരണിപാY;ളും െപാൻെവdി\8;ളും പണവും ര¹വുെമലലാം െകാ8ുേപായി
തിരുമു?ാെകവAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8്, "ഇവെയലലാം നZുെട ഈടുവžിൽ
െകാ8ുേപായി സൂ•ിJെ." എ:ു ക†ിJുകയും ക\ി/ാൻ അവെയലലാം
ഈടുവžിൽ ഏ†ിJുകയും െചcു. "തിരുമല േദവസവം വക" എ:ു േപരുെവ.ീ.ുd
പാY;ളും മhറും ഇേ\ാഴും തൃ\ൂണി/ുറ ഈടു വžിൽ കാണു:ു8്.
ഒരിJൽ ശzൻത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു തിരുവനaപുരം പ.ണവും
രാമവർZമഹാരാജാവുതിരുമന€ിെലയും ഒ:ു കാണണെമ:ു നിpയിA് അെ¢.ു
ഭൃതയsാേരാടുംകൂടി അേ;ാെ.ഴുെ:dി. അവിടു:് തിരുവനaപുരെ//ിയത്
ഒരു ദിവസം െവളു\ാൻകാല/ായിരു:ു. ആദയംതെ: മഹാരാജാവിെന
ക8ുകളയാെമ:ു നിpയിAു വലിയ െകാ.ാര/ിേലെJഴു:dി. അേ\ാൾ,
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു പdിJുറു\ുണർ:ു
പുറേ/െJഴു:dിയിെലല:ും അതിന് ഏകേദശം ര8ു നാഴികകൂടി
താമസമു8ാേയJാെമ:ും തവണJാരൻ പറയുകയാൽ മഹാരാജാവു
പdിJുറു\ുണരുേ?േഴJും ചില ^ല;ൾ ക8ി.ു തിരിAുവരാെമ:ു നിpയിA്
ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് ഉടെന അവിെടനി:ു പുറെ\.ു. അവിടു:്
ഓേരാ ^ല;ൾ ക8് wേമണ കുതിരലായ/ിൽ െചെ:/ി. അേ\ാൾ
ല•ണയുz;ളായ ചില ഒ:ാം തരം കുതിരകൾ വളെര ചടAും
•ീണിAുമിരിJു:തായി ക8ു. "ലായം വിചാരി\ുകാരെനവിെട?" എ:ു ക†ിAു
േചാദിAു. ഉടെന ചില കുതിരJാർ "വിചാരി\ുകാരന;ു:് ഇതാ വരു:ു" എ:ു
ചൂ8ിJാണിAുെകാ8ു പറuു. വിചാരി\ുകാരൻ അടു/േ\ാൾ
തിരുമന€ുെകാ8് "ഈ കുതിരകൾ ഇ;െന •ീണിAിരിJു:െതaാണ്?" എ:ു
ക†ിAു േചാദിAു.
വിചാരി\ുകാരൻ: ചിലത് അ;െനയിരിJും അത് അവയുെട സവഭാവമാണ്.
ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8്: ഇതു സവാഭാവികമായി.ുd •ീണമാെണ:ു
േതാ:ു:ിലല. ശരിയായി പുലലും മുതിരയും മhറും െകാടു/ാൽ ഇവ ഇ;െന
•ീണിJു:വയലല.

വിചാരി\ുകാരൻ: എ:ാൽ അ;െനയായിെJാdെ.. അതു െകാ8ു തനിJു
ന‘െമാ:ുമിലലേലലാ.
ശzൻ: എടാ സവാമിേ›ാഹീ, എനിJു ന‘െമാ:ും ഉ8ായി.ലല. ഈ കുതിരകെള
േവ8തുേപാെല േനാJി ര•ിJു:തിനായി നിയമിJെ\.ിരിJു: നീ ആ
വക•ുd ശ?ളം വാ;ി സാ\ാടു കഴിAി.ു നിെq േജാലി നീ ശരിയായി
െച‹ാ/െതaാെണ:ാണ് േചാദിAത്?
വിചാരി\്: ഇതു േചാദിJാൻ തനിെJaധികാരമാണ്? താെനെq േമലാവാേണാ?
ശzൻ: േമലാവെലല2ിലും അനയായമായ 7വൃ/ി ക8ാൽ ആർJും േചാദിJാം.
കുതിരകളുെട തീhറി€ാമാന;ൾJു പതിവുd പണം വാ;ി അപഹരിJുകയും
ഈ മി8ാ7ാണികെള പ.ിണിയിടുകയുമേലല നീ െച‹ു:ത്? സവാമി›ാഹീ! നിേ:ാടു
േചാദിAാൽ മതിേയാ? നിെq ദുhªവൃ/ിJുd സZാനം ഇതാ പിടിേAാ.
എ:രുളിെAcി.ു വിചാരി\ുകാരെq െചകിട/ു തൃൈJ െകാ8ുതെ:
ഒരടിവAുെകാടു/ു. അടി െകാ8 •ണ/ിൽ വിചാരി\ുകാരൻ നില/ു പതിAു.
ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8ു ഭൃതയസേമതം അവിെടനി:് എഴു:dുകയും െചcു.
ഒരു നാഴിക കഴിuേ\ാൾ വിചാരി\ുകാരനു േബാധം വീണു. ഉടെന അയാൾ ഒരു
വിധ/ിൽ അവിെടനിെ:ണീhറു സ2ടമറിയിJാനായി കരuുെകാ8ു വലിയ
െകാ.ാര/ിെല/ി. അേ\ാൾ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു
പdിയറയിൽനി:ു പുറെ/ഴു:dിയതിനാൽ വിചാരി\ുകാരൻ
തിരുമു?ിൽെA:ു രാവിെല ഉ8ായ സംഗതികെളലലാം തിരുമന€റിയിAു.
വിചാരി\ുകാരൻ: ഇവിെട അടിയ;െളെയാെJ ശി•ിJാനും ര•ിJാനും
അധികാരമു8്. ക†ിA് എaുെചcാലും അെതാെJ അടിയ;ൾ സഹിJണം.
അതിനു സ2ടമിലല. വലലവരുെമാെJ ഇവിെട വ:് അടിയ;െള ഇ;െനെയാെJ
െച‹ു:തു വലിയ സ2ടമാണ്. ഇതിെനJുറിA് ക†ിAേനവഷിAു േവ8തുേപാെല
െച‹ണം.
മഹാരാജാവ്: ആ മനുഷയൻ ആരായിരിJും? അയാളുെട േവഷം
എ;െനയിരിJു:ു?
വിചാരി\ുകാരൻ: ഒരു ന?ൂരിയാെണ:ാണ് േതാ:ു:ത്. പൂണൂലു8്. തലമുടി
വളർ/ീ.ു8്. ക‹ിൽ ഒരു വാളുമു8്. അയാളുെട കൂെട ഭൃതയsാരുമു8്.
മഹാരാജാവ്: എ:ാൽ െപരു?ട\ു മൂ\ീ:ായിരിJണം. അലലാെതയാർJും
ഇവിെടവ:് ഇ;െന 7വർ/ിJാൻ ൈധരയമു8ാകുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. ആെ.,
നീ െപാേ•ാ, ഞാൻ ഇതിെനJുറിA് അേനവഷിJാം.

ഇ;െന അരുളിെAcു വിചാരി\ുകാരെന അയAു. അേ\ാേഴJും ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8് െകാ.ാര/ിെലഴു:dി. തിരുമന€ിെല ക8 •ണ/ിൽ
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് അഭയു‰ാനം െചcു തൃJ‹ും
പിടിAുെകാ8ുേപായി, ആസനസൽJാരം െചcിരു/ീ.് തിരുമന€ുെകാ8ും
ഇരു:് കുശല7 ാദികൾ െചcു. പര•രം കുറെuാ:ു ൈസവരസലലാപം
െചcതിെq േശഷം ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8്, "ഇ:ു ഞാൻ ഇവിെട ഒരു സാഹസം
7വർ/ിAു. അത് അവിെട അറിuിരിJുമേലലാ. ല•ണയുz;ളായ ആ
ഒ:ാaരം കുതിരകളുെട ക‘^ിതി ക8േ\ാൾ എനിJു കുറAു േകാപം
വ:ുേപായി. അതുെകാ8ാണ് അ;െന െചcത്.
മഹാരാജാവ്: അവിടുെ/ 7വൃ/ി വളെര ഉചിതമായി. ഇതു ഞാൻ
െചേ‹8തായിരു:ു. േജാലി/ിരJുകളും ഔദാസീനയവും നിമി/ം ഈ വക
കാരയ;ളിൽ ദൃ‘ിവ•ാൻ എനിJു സാധിJു:ിലല. അതിനാൽ ഈ
കdsാെരാെJ വലലാെത മൂ/ുേപായി. ഇവരുെട കd/ര/ിന്
ഇ;െനെയാെJ ചിലേ\ാൾ െചേ‹8താണ്. അെലല2ിൽ അതു wമ/ിലധികം
വർUിAുേപാകുമേലലാ. ആെ., അവിടു:് ഇേ;ാ.ു പുറെ\ടു: വിവരം മുൻകൂ.ി
എെ: അറിയിJാuെതaാണ്? ഇവിെട എേ\ാൾ എ/ി? വ:യുടെന
ലായ/ിേലJായിരിJുേമാ േപായത്?
ശzൻ: ഞാൻ അരുേണാദയമായേ\ാൾ ഇവിെടെയ/ി. അേ\ാൾ ഇവിെട
ഉറJമുണർ:ി.ിലലായിരു:തിനാൽ ഉണർ:ു പുറ/ു വരുേ?ാേഴJും ചില
^ല;െളാെJ േനാJിJ8ു വരാെമ:ു വിചാരിAു പുറെ\.ു. ആ വഴി
ലായ/ിലും കയറാനിടയായി. ആ കുതിരകളുെട പാരവശയം ക8ി.് എനിെJാ.ും
സഹിAിലല. അതുെകാ8ാണ് വിചാരി\ുകാരെന 7ഹരിJാനിടയായത്. ഞാൻ
ഇേ;ാ.ു പുറെ\ടണെമ:ു മുൻകൂർ വിചാരിAിരു:ിലല. ഒരു ദിവസം അ;െന
േതാ:ി. ഉടെന പുറെ\ടുകയും െചcു. അതാണ് മുൻകൂ.ി അറിയിJാതിരു:ത്.
മഹാരാജാവ്: ഇവിെട വ:ിെ.2ിലും കാണണെമ:ു േതാ:ിയേലലാ. അതും കൂടാെത
കഴിAുകളയാെമ:ു വിചാരിJാuതു തെ: ഭാഗയം. ആെ., ഇനി നമുJു കുളി
മുതലായതു കഴിJാൻ േപാകാം. േനരം അധികമായിരിJു:ു.
ഇ;െന കുറAുേനരം പര•രസംഭാഷണം കഴിuതിെq േശഷം നീരാ.ു കുളി,
അമൃേത/് മുതലായതിനായി ര8ു തിരുേമനിമാരും എഴു:dി. ശzൻ
തിരുമന€ിേലJ് എഴു:dി/ാമസിJു:തിനു 7േതയകെമാരു െകാ.ാരം
ഒഴിuുെകാടു/ിരു:ു. എ2ിലും അമൃേത/ു ര8ു തിരുേമനിമാർJും ഒരുമിAു
ഒരു ^ല/ുതെ:യായിരു:ു. രാമവർZമഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല ആതിഥയം

സവീകരിAു െകാ8ു ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് സുഖമായി നാലു ദിവസം
തിരുവനaപുര/് എഴു:dി/ാമസിAു. അതിനിട•ു ര8ു തിരുേമനിമാരും
ഒരുമിെAഴു:dി തിരുവനaപുര/ുd 7ധാന ^ല;െളലലാം സ˜ർശിAു.
ഒരു ദിവസം ഉAതിരിu സമയം ര8ു തിരുേമനികളും കൂടി കരുേവല\ുര
മാളികയുെട മുകളിൽ ഓേരാ സംഗതികെളJുറിAു
സംഭാഷണംെചcുെകാ8ിരിJു:തിനിട•് രാമവർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8്, "ഈ മാളികയുെട മുകളിൽ നി:ു താഴേ/Jു ചാടാൻ
ആെര2ിലുമു8ാകുേമാ?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു "ഓേഹാ, ഉ8ാവും" എ:ു
ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് അരുളിെചcു. അതു േക. മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് തെq അടുJൽ നി:ിരു: ഭൃതയsാേരാട് "എaാ ചാടാേമാ?"
എ:ു ക†ിA് േചാദിAു. അവർ ഓേരാരു/രും മുകളിൽനി:ു താേഴJു േനാJീ.ു
7യാസമാെണ:ുd ഭാവ/ിൽ പിsാറി നി:ു. അേ\ാൾ
ശzൻതിരുമന€ുെകാ8ു തെq ഭൃതയsാരുെട േനെര ഒ:ു ക†ിAു േനാJി.
അവെരലലാവരും ഉടെന താഴേ/Jു ചാടി. എലലാവർJും ഓേരാ തര/ിൽ
പരിJുകൾ പhറി. ചിലർ േബാധരഹിതരാവുകയും െചcു. ഉടെന രാമവർZ
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8്, "അവെര എടു/ു െകാ8ുേപായി
ചികി„ിJെ.. കഴിയു:തും േവഗ/ിൽ അവെര സുഖെ\ടു/ണം"
എ:രുളിെAcു. ക†ന േക. മാYയിൽ ചിലർ വ:് അവെര എടു/ു
െകാ8ുേപാവുകയും െചcു.
ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് നാലു ദിവസം കഴിuു തിരിെAഴു:d/ായേ\ാൾ
ആ യാY•ു േവ8ു: സകലസൗകരയ;ളും കാരയ;ളുെമലലാം
രാമവർZമഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു 7േതയകം ക†ിAു ച.ംെക.ിയതിനാൽ
വഴിJു യാെതാരു ബുUിമു.ിനുമിടയാകാെത ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് സസുഖം
തിരിെയ തൃ\ൂണി/ുെറ എഴുെ:dി. ആ എഴു:d/ുവക•ു േവ8ിവ:
െചലവു മുഴുവനും മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ാണ് െചcത്.
മാളികയുെട മുകളിൽനി:ു ചാടി പരിJുകൾ പhറി ചികി„യിൽ
തിരുവനaപുര/ു താമസിAിരു:വർ ഒരു മാസംെകാ8് സുഖേJെടലലാം മാറി
പൂർV^ിതിെയ 7ാപിAു. അനaരം മഹാരാജാവുതിരുമന€ു െകാ8് അവെര
തിരുമുൻപാെക വരു/ി, "നി;ൾ എaു വിചാരിAാണ് മാളികയുെട മുകളിൽനി:ു
ചാടിയത്?" എ:ു ക†ിA് േചാദിAു. അേ\ാൾ അവർ, "അടിയ;ൾ അേ\ാൾ
ചാടിയിെലല2ിൽ അടിയ;ളുെട കഥ അേ\ാൾ/െ: കഴിയും; ചാടിയാൽ ഒരു
സമയം ജീവിAുെവ:ും വരാമേലലാ എ:ു വിചാരിAി.ാണ് ചാടിയത്" എ:ു
തിരുമന€റിയിAു. അതു േക.ു തിരുമന€ുെകാ8് വളെര സേaാഷിJുകയും

അവരുെട സവാമിഭzിെയJുറിA് ഏhറവും 7ശംസിJുകയും അവർJു പലവിധ
സZാന;ൾ ക†ിAു െകാടു/ു സേaാഷി\ിAയ•ുകയും െചcു.
ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് തൃ\ുണി/ുെറ എഴു:dിയതിെq േശഷം അധികം
താമസിയാെത തൃ“ിവേപരൂർെJഴു:dുകയും ര8ു മാസേ/ാളം അവിെട
താമസിJു:തിനു നിpയിJുകയും െചcു. ആ കാല/് അനുജൻ
ത?ുരാJsാർ ത;ളുെട ഉപേദ‘ാവായ തുളുനാടൻസവാമിയാെര തൃ\ൂണി/ുെറ
വരു/ുകയും കുറAുദിവസം സൽJാരപൂർVം താമസി\ിAതിെq േശഷം
ഗുരുദ•ിണയും മhറും കഴിAു സേaാഷി\ിAയ•ു:തിനു നിpയിJുകയും
െചcു. ഈ സംഗതി എ;െനേയാ ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് അറിയുകയും "
ഞാൻ കൂടി തൃ\ൂണി/ുെറ വ:ു വ˜ിA് അനുOഹം വാ;ിയലലാെത സവാമിയാെര
യാYയയ•രുത്" എെ:ാരു തിരുെവഴു/് ഇളയത?ുരാെq േപർJു
തൃ\ൂണി/ുറ•ു അയ•ുകയും െചcു. തിരുെവഴു/ു ക8് ഇളയ ത?ുരാൻ
വളെര സേaാഷിJുകയും "േജ®ന് ഈ കാരയ/ിൽ തൃÅിയിെലല:ായിരു:ു ഞാൻ
വിചാരിAിരു:ത്. തിരുെവഴു/ു ക8ി.് അ;െന േതാ:ു:ിലല. അവിേടJും
സവാമിെയJുറിAു വളെര ഭzിയും ബഹുമാനവുമുെ8:ു തിരുെവഴു/ുെകാ8്
•‘മാകു:ു8്" എ:് അവിടുെ/ അനുജനായ വീരേകരളത?ുരാേനാട്
അരുളിെAയുകയും സവാമിയാെര അയ•ാെത അവിെട താമസി\ിJുകയും െചcു.
അനaരം പ/ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ ശzൻ വലിയത?ുരാൻ
തിരുമന€ുെകാ8് തൃ\ുണി/ുെറ എഴു:dുകയും ഉടെന സവാമിെയ െച:ു
കാണുകയും കാ¥കൾവAു വ˜ിAു കുശല7 ാദികൾ െചcു യാYയയ•ുകയും
െചcു. സവാമിയാെര േഡാലിയിൽ (േമനാവിൽ) Jയhറി
വാദയേഘാഷ;േളാടുകൂടിയാണ് അയAത്. േകാ.വാതിൽവെര
ശzൻതിരുമന€ുെകാ8ു അനുയാYയായി എഴു:dുകയും
അവിെടെയ/ിയേ\ാൾ സവാമിയാെര ഇറJിെയഴു:dിAു താെഴയിരു/ുകയും
"എÆാsാർJും ഭŸം കുറിയിടുക വളെര നി˜യമാണേലലാ; അതുെകാ8ു
ധാരയാവെ." എ:് അരുളിെAയുകയും ശzൻതിരുമന€ിെല ക†ന7കാരം ഒരു
വ¢ി നിറAു ചാരം െകാഴുെJ കലJി അവിെട വAിരു:തു മുഴുവനും
സവാമിയാരുെട ശിര€ിൽ അഭിേഷകം കഴിA് അവിെടനി:് അയ•ുകയും െചcു.
ഇതു ക8ി.് അനുജൻ ത?ുരാJsാർJു സഹിJാൻവ‹ാെത വയസനവും
േകാപവുമു8ായി. എ2ിലും ശzൻ തിരുമ€ിെലJുറിAുd ഭയം നിമി/ം അവർ
എലലാം സഹിAു മൗനെ/ അവലംബിAുെകാ8ു തെ: നി:ു. ആ സവാമിയാർ
അ:ു േപായി.ു പിെ: ശzൻതിരുമന€ിെല കാലം കഴിയു:തുവെര
െകാAീരാജയ/ു കട:ി.ിലല.

ഒരിJൽ ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് എറണാകുള/ുനി:ു തൃ“ിവേപരൂർJ് ഒരു
ഓടിവ¢ിയിൽJയറി എഴു:dിയേ\ാൾ ഇട•ുവAു വടJുനി:് ഒരു വ¢ി
വരു:തു ക8ു. ആ വ¢ി അടു/ു വ:േ\ാൾ അതിലിരു:ിരു: ഒരു
േസാമയാജി (േചാമാതിരി) "ഇ:ിട/് ഇ: േചാമാതിരി ഇ:ു രാവിെല
മരിAുേപായിരിJു:തിനാൽ അേbഹ/ിെq േപരിലുd പ./ാനം
എനിJാJി/രണം" എ:ു തിരുമന€റിയിAു. ഒരു േചാമാതിരി മരിAാൽ ആ
വർ/മാനം ആദയം െച:് തിരുമന€റിയിJു: ആൾJാണ് മരിA ആൾJ്
പതിവുd പണJിഴിയുെട അവകാശം. അ;െന ആദയം െച:് അറിയിJു:തിെq
േപർ "വീഴിലലം പറയുക" എ:ാണ്. േചാമാതിരി വീഴിലലം പറuയുടെന
തിരുമന€ുെകാ8്, "ആെ. അത;െന െച‹ാം. േചാമാതിരി ഈ വഴി ഇനി
തിരുവനaപുരേ/Jാെണ2ിൽ എെq ഈ ഓടിവ¢ിയിൽJയറി േപാേ•ാളൂ.
എ:ാൽ േവഗ/ിെല/ാം. ഞാൻ േചാമാതിരിയുെട വ¢ിയിലും െപാെ•ാdാം"
എ:് അരുളിെAയുകയും അ7കാരം പര•രം വ¢ി മാറുകയും െചcി.ു
വ¢ിJാേരാട്, "നാേള ഉദിJു:തിനുമുേ? നി;ൾ േചാമാതിരിെയ
കുലേശഖരെ\രുമാളുെട മു?ിെല/ിJണം" എ:ുകൂടി അരുളിെAcയ•ുകയും
തിരുമന€ുെകാ8ു േചാമാതിരിയുെട വ¢ിയിൽ/െ: എഴു:dുകയും െചcു.
അ:് അർUരാYിയായേ\ാൾ ഓടിവ¢ി 'ഇടവ' എ: ^ലെ//ി.
അവിെടനി:ു തിരുവനaപുരേ/Jു വ¢ിJു േപാകുവാൻ അJാല/ു
മാർ´മിലലാതിരു:തിനാൽ വ¢ിJാർ േചാമാതിരിെയ െക.ിെയടു/ും െകാ8്
ഓടി. ഒരു വിധ/ിൽ േനരം െവളു/േ\ാേഴJും അവർ േചാമാതിരിെയ
തിരുവനaപുര/ു വലിയ െകാ.ാര/ിെല/ിAു.
മഹാരാജാവുതിരുമന€ുെകാ8ു പdിJുറു\ുണർ:ു പുറെ/ഴു:dിയ ഉടെന
േചാമാതിരി, "ഇ:ിട/് ഇ: േചാമാതിരി ഇ:െല രാവിെല മരിAിരിJു:ു.
അതിനാൽ അേbഹ/ിെq േപരിലുd പ./ാന;ൾ എെq േപരിൽ
പതിAുതരു:തിനു കൽ\നയു8ാകണം" എ:ു തിരുമന€റിയിAു. അതു
േക.േ\ാൾ, ആറു ദിവസെ/ വഴിJ\ുറ/ു8ായ ഒരു വർ/മാനം അറുപതു
നാഴിക കഴിയു:തിനു മു?് ഒരാൾ ഇവിെട വ:ു പറയണെമ2ിൽ
ശzൻതിരുമന€ിെല സഹായം കൂടാെത സാധിJുകയിെലല:ു തിരുമന€ിൽ
േതാ:ുകയാൽ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് േചാമാതിരിേയാട്, "േപാരു:
വഴിJു െപരു?ട\ിൽമൂ\ിെല കാണുകയു8ാേയാ? എ:ു കൽ\ിAു േചാദിAു.
ഉടെന േചാമാതിരി, "ക8ു; എ:ുമാYമലല, അവിടു:് അവിടുെ/ ഓടി
വ¢ിയിൽJയhറി എെ: ഇ:് ഉദിJു:തിനു മുേ? ഇവിെടെയ/ിJണെമ:ു
വ¢ിJാേരാടു 7േതയകം ച.ംെക.ി അയ•ുകയും െചcു. അതുെകാ8ാണ് ഞാൻ
ഇY േവഗ/ിൽ ഇവിെട എ/ിയത്. എ2ിലും മൂYവിസർŽന/ിനു

കര•ിറJാെത വ¢ിJാർ എെ: വളെര ബുUിമു.ിAു" എ:റിയിAു. അേ\ാൾ
തിരുമന€ുെകാ8്, "ആെ., േചാമാതിരി ഇവിെട/ാമസിJൂ. ആ
ബുUിമു.ിനിടയാകാെത ഞാൻ അയAുെകാdാം. േചാമാതിരി േപാകുേ?ാൾ
പറേu േപാകാവൂ. ഇേ\ാൾ വ:ി.ുd വ¢ിJാർ മട;ിേ\ാെ•ാdെ." എ:ു
ക†ിJുകയാൽ ആ വ¢ിJാർ മട;ിേ\ാവുകയും േചാമാതിരി
തിരുവനaപുര/ു താമസിJുകയും െചcു. നാല¢ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ
േചാമാതിരി യാYയറിയിAു. ഉടെന മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു കൽ\ിAു
േചാമാതിരിെയ ഒരു വ¢ിയിൽJയhറി, പിേhറദിവസം അേbഹെ/
തൃ“ിവേപരുെര/ിJണെമ:ും വഴിJു കാണു: കടവുകളിെലലലാമിറJി
മൂYവിസർŽനം കഴി\ിJണെമ:ും 7േതയകം കൽ\ിചയAു. കൽ\ന7കാരം
വ¢ിJാർ േചാമാതിരിെയയും െകാ8ു പുറെ\.ു. വഴിJു കടവുക8
^ല;ളിെലലലാം അവർ േചാമതിരിെയ കര•ിറJി മൂYെമാഴി\ിAു. േചാമാതിരിJു
മൂYവിസർŽനം േവെ8:ു പറuാലും വ¢ിJാർ സZതിJുകയിലല. കൽ\ന
ലംഘിJാൻ പാടിെലല:ു പറu് അവർ േചാമാതിരിെയ\ിടിAു കര•ിറJി
മൂYെമാഴി\ിJാെത ഒരു കടവും കട:ുേപായിലല. ഒ.ും േവെ8:ു േചാമാതിരി
പറuാലും വ¢ിJാർ നിർബkിA് അേbഹെ/െJാ8് കുറെA2ിലും
മൂYെമാഴി\ിJും. അ;െന െകാ8ുേപായി അവർ അേbഹെ/ പിേhറദിവസം
തെ: തൃ“ിവേപരൂെര/ിAു. േചാമാതിരി ശzൻതിരുമന€ിെല തിരുമു?ാെക
െA:േ\ാൾ "എaാ േചാമാതിരീ, സുഖമായി േപായിേപാ:ു, ഇേലല" എ:ു കൽ\ിAു
േചാദിAു. അേ\ാൾ േചാമാതിരി, "അേ;ാ.ു േപായേ\ാൾ മൂYവിസർŽന/ിനു
കരJിറJാെതയും ഇേ;ാ.ു േപാ:േ\ാൾ എനിJു േവെ82ിലും നിർബkിAും
വ¢ിJാർ എെ: വളെര ബുUിമു.ിAു. അതലലാെത വിേശഷെമാ:ുമു8ായിലല"
എ:ു തിരുമന€റിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8്,"േചാമാതിരിJ് ഒരു 7ാവശയം
കൂടി തിരുവനaപുരേ/ാളം േപായിവരാേമാ" എ:ു കൽ\ിAു േചാദിAു. അതിനു
മറുപടിയായി േചാമാതിരി,"നി;ൾ തZിൽ മ„രിJു:തിെനാെJ ബുUിമു.ാൻ
ഞാൻേവണേമാ? അതു കൂടാെത കഴിAാൽെJാdാം" എ:ുണർ/ിAു. ഉടെന
തിരുമന€ുെകാ8്, "ബുUിമു.ാെണ:ുെ82ിൽ േവണെമ:ിലല" എ:രുളിെAcു
േചാമാതിരിെയ അയAു.
ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് അവിടുെ/ ൈനതയാരZ•് ഒരു വീടു പണിയിAു
െകാടു/ു. പുരപണി കുറ തീർ:ു പാലുകാA് അടു/േ\ാൾ ൈനതയാരZ,
"പാലുകാAടിയaിരം ഒരുവിധം േകമമായും ഭംഗിയായും നട/ിയാൽെJാdെമ:്
അടിയന് ആOഹമു8്. േദശJാെരെയലലാം •ണിA് ഒരു സദയ
നട/ിയാൽെJാdെമ:ാണ് അടിയെq ആOഹം" എ:ു തീരുമന€റിയിAു.

ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8്, "അതിെനaാ വിേരാധം? ചുZുവിെq
ഇ‘ംേപാെലയാകാമേലലാ. സദയ•് േവ8ു: വ.;ൾJു ചുZുതെ: ഒരു വേരയാല
എഴുതി/േ:Jൂ. അ7കാരെമലലാം ച.ംെക.ിേയJാം" എ:രുളിെAcു.
ൈനതയാരZ േവ8ു: സാമാന;ൾെJലലാം ഒരു വേരയാല എഴുതിെJാടുJുകയും
ആ വേരയാല7കാരെമലലാം കൽ\ിAു ച.ംെക.ി വ.ംകൂ.ിJുകയും െചcു. സദയയുെട
വ.െമാെJ വളെര േകമമായിരു:ു. അരിമാYം വേരയാലയിെലഴുതാൻ ൈനതയാരZ
മറ:ുേപായിരു:തിനാൽ അതുമാYമിലലായിരു:ു. അടിയaിരദിവസം
കറിJുെവ.ും േദഹ¡വുെമലലാം കഴിuു. സദയ•ു കൽ\ന7കാരം
േദശJാെരെയാെJ •ണിAിരു:തിനാൽ അവെരലലാവരും വ:ു. സദയ•്
ഇലവ•ുകയും എലലാവരും ഉ4ാനിരിJുകയും സകല വിഭവ;ളും വിള?ുകയും
െചcു. േചാറുമാYമിലല. അേ\ാഴാണ് േചാറു8ാJീ.ിെലല:ു ൈനതയാരZ
അറിuത്. കൽ\ന7കാരം വ.ംകൂ.ി നട/ു: അടിയaിരമാകയാൽ എലലാം
മുറJു നടJുെമ:ു വിചാരിA് ൈനതയാരZ ഇടെ•ാ:ും അേനവഷിAിരു:ിലല.
എലലാവരും ഉ4ാനിരു:ുകഴിuി.റിuാൽ പിെ: നിവൃ/ിെയാ:ുമിലലേലലാ.
എലലാവരും േചാറു കൂടാെത സദയയൂണും കഴിAുേപായി. ഇതു ൈനതയാരZ•ു വലിയ
അപമാന/ിനും കു¨ിത/ിനും കാരണമായി. ൈനതയാരZ തിരുമു?ാെകെA:്
ഇതിെനJുറിAു വളെര മനRാപേ/ാടുകൂടി സ2ടമറിയിAു. അേ\ാൾ
തിരുമന€ുെകാ8്,
"ചുZു വേരയാലയിൽ അരി എഴുതിയിരു:ിലലായിരിJും. അതാണ്
േചാറിലലാെതയിരു:ത്. അത് ഇനി പറuതുെകാ8ു 7േയാജനെമാ:ുമിലലേലലാ"
എ:രുളിെAcു.
പ8ു െകാAിരാജയ/ു പണിJർ, ക…മൾ, കർ/ാവ് ഇ;െന പല
നാടുവാഴികളുമു8ായിരി:ു. അവെരലലാവരും വലിയ ധനവാsാരും
ഗർVി®sാരുമായിരു:ു. അവരിൽ ചിലർ മാYേമ രാജേഭാഗം െകാടു/ും
രാജക†ന അനുസരിAും നട:ിരു:ുdു. മിJവരും രാജേഭാഗം െകാടുJാെതയും
രാജക†ന അനുസരിJാെതയും നടJു: മുÓJരsാരായിരു:ു. അ7കാരമുd
ധിJാരികെളെയലലാം ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് പിടിAമർ/ുകയും അവരുെട
സർVസവവും െകാdെചcു കു/ിവാരി അപഹരിJുകയും െചcു. എ:ാൽ
രാജേഭാഗം ശരിയായി െകാടുJുകയും ക†നയനുസരിAു നടJുകയും
െചcിരു:വെര തിരുമന€ുെകാ8ു േവ8തുേപാെല ര•ിJുകയും
സഹായിJുകയും െചcുെകാ8ിരു:ു.
േമൽപറu നാടുവാഴികളുെട കൂ./ിൽ "മുരിയാട/ു ന?യാർ"
എെ:ാരളു8ായിരു:ു. അയാൾ ജാതിയിൽ നായരായിരു:ു. ന?യാർ എ:ുdതു

ക†ിA് െകാടു/ ഒരു ^ാനേ\രായിരു:ു. അയാളുെട ഭവന/ിൽ
സaതിയിലലാെത ഒടുJം ഒരു വൃU മാYം േശഷിAു. അതിനാൽ ആ £ീ തെq
കുടുംബ/ിേലJു ചിലെര ദെ/ടുJണെമ:ു നിpയിJുകയും ആ വിവരം
ശzൻതിരുമന€ിെല അടുJൽ അറിയിJുകയും െചcു. ആ കുടുംബം ഏhറവും
ധനപു‘ിയുdതായിരു:തിനാൽ അവരുെട വRുവകകെളലലാം
ൈകവശെ\ടു/ണെമ:ുd ഉേbശയേ/ാടുകൂടി ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് ആ
£ീയുെട േപർJ്, "ദ/ിനു േവ8ു:െതലലാം വ.ംകൂ.ി, ദിവസവും മുഹൂർ/വും
നിpയിAു വിവരമറിയിAാൽ ദെ/ടുJാനുdവെരയും െകാ8ു ഞാനവിെട
വ:ുെകാdം. ഞാൻ െകാ8ുവരു:വെര അലലാെത േവെറ ആെരയും
ദെ/ടു/ുേപാകയുമരുത്" എെ:ാരു ക†നയയAു.
ആ £ീ അ7കാരം ദ/ിനു േവ8ു:െതലാം വ.ംകൂ.ി മുഹൂർ/വും നിpയിAു
വിവരം തിരുമന€റിയിAു. മുഹൂർ/സമയമായേ\ാൾ പുരുഷനും £ീയുമായി.ുd
ര8ു കു.ികെളയുംെകാ8് ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് ആ ^ലെ/ഴു:dി. ആ
കു.ികൾ ഒരു ത?ാെq േകാവികലേ/തായിരു:ു. കു.ികൾ ത?ാെq
ജാതിയിലുd വരാെണ:് അറിuേ\ാൾ ആ £ീJു സീമാതീതമായ
സേaാഷമു8ായി. ഉടെന ദ/ിെq wിയകളും ചട;ുകളുെമാെJ മുറ•ു
നട/ുകയും അവ കഴിuതിെq േശഷം സദയ ആരംഭിJുകയും െചcു. സദയ
അതിേകമമായി.ു8ായിരു:ു. അേ\ാൾ/െ: ദെ/ടുJെ\. കു.ികെളയും
ഭ•ണ/ിനിരു/ി. അവർJ് ആ വൃU തെ: േചാറു വിള?ിെJാടു/ു. അവർ
ഉ4ാെത വിഷാദഭാവേ/ാടുകൂടിയിരു:തു ക8ി.് വൃU തിരുമു?ാെകെA:്
"അടിയെq അവകാശികളാJി ദെ/ടുJെ\.വർ അടിയൻ വിള?ിെJാടു/
അ:ം ഭ•ിJാെതയിരിJു:െതaാണ്? ഇത് അടിയനു വളെര സ2ടകരമാണ്"
എ:ുണർ/ിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് കു.ികേളാടു, "ആെ.,
ഊണുകഴിJു:തിനു വിേരാധമിലല. പി:ീടു ഞാൻേനാJിെJാdാം" എ:്
അരുളിെA‹ുകയും കു.ികൾ മനേ€ാടുകൂടിയെലല2ിലും ഭ•ണം കഴിJുകയും
െചcു. ദ/ുസംബkിAുd സദയ മുതലായവെയലലാം കഴിuതിെq േശഷം ആ
കു.ികെള അവിെട/െ: താമസി\ിAി.ു തിരുമന€ുെകാ8ു
േകാവിലകേ/െJഴു:dി. കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ ആ £ീ മരിJുകയും
അവരുെട േശഷwിയകൾ ആ കു.ികെളെJാ8ുതെ: െച‹ിJുകയും െചcു.
അനaരം ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് ൈവദികsാർ മുതലായവെര വരു/ി,
നായരുെട അ:ം ഭ•ിA ഈ •YിയJു.ികെള ഏതു ^ിതിയിലാണ്
ഇരുേ/8െത:് ആേലാചിAു. കു.ികൾ ക†നെയ നിരസിJാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെത വരുകയാൽ മന€ുകൂടാെത ഭ•ിAതാകയാൽ അവർJു °‘ു

ക†ിJാൻ പാടിെലല:ും അവെര ഒരു 7േതയകജാതിJാരായി
ഇരുേ/8താെണ:ും അവരുെട ആചാര;െളലലാം •Yിയെരേ\ാെല
ആയിരിേJ8താെണ:ും wിയാദികൾ മ•ം കൂടാെത ”ാ•ണർ
നട/ിെJാടുേJ8താെണ:ും ഉപനയനം പൂണൂലിടാെത നട/ണെമ:ും
അവെര േദവാലയവും ”ാ•ണാലയവുമിലലാ/തായ ഒരു േദശ/് ഒരു
നദീ/ീര/ു താമസി\ിേJ8താെണ:ും മഹാ”ാ•ണർ കൂടിയാേലാചിAു
വിധിAു. അതിനാൽ തിരുമന€ുെകാ8് "മലയാhറൂർ" എ: േദശ/് അവർെJാരു
ഭവനം പണികഴി\ിAു െകാടുJുകയും അവെര അവിെട/ാമസി\ിJുകയും
അവരുെട ചിലവിനു പതിവായി സർJാരിൽനി:ു െകാടുJു:തിനു ക†ിA്
ഏർ\ാടുെച‹ുകയും െചcു. ആ ^ല/് ആ കു.ികളുെട വംശയsാർ ഇേ\ാഴും
താമസിJു:ു8്. അവരുെട െചലവിന് ഇേ\ാഴും െകാAിസർJാരിൽനി:ാണ്
െകാടു/ുവരു:ത്. അവർ ആദയം ത?ാJsാരായിരു:തിനാൽ അവെര
നായsാർ മുതലായവർ ഇേ\ാഴും വിളിAുവരു:തു ത?ാJsാെര:ു
തെ:യാണ്. എ:ാൽ ന?യാരുെട കുടുംബ/ിൽ ദ/ു േകറിയവരായതുെകാ8്
”ാ•ണരും മhറും അവെര ഇേ\ാഴും ന?യാsാെര:ാണു പറuുവരു:ത്. ആ
കുടുംബ/ിൽ ഒടുJം േശഷിAിരു: £ീ മരിAതിെq േശഷം അവരുെട
സർVസവവും െകാAിസർJാരിേലJു േചർ/ു. പാY;ളും പ8;ളുെമലലാം
വരു/ി തിരുമന€ുെകാ8് ഈടുെവžിൽ െവ…\ിAു.
ന?യാരുെട പാY;ളിേsലും മhറും േപരു െവ.ിയിരു:ത് "മുകു˜പുരം"
എ:ായിരു:ു. അ;െന േപരുെവ.ീ.ുd പ8;ളും പാY;ളും തൃ\ൂണി/ുെറ
ഈടുെവ…\ിൽ ഇേ\ാഴും കാണു:ു8്.
തിരുവനaപുരെ/ മുറജപ/ിെq വ.;ളും േകമ/;ളും മhറും ചില ന?ൂരിമാർ
പറuുേക.ി.് ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് അെതാെJ ഒ:ു േപായി ക8ും
അനുഭവിAും മന€ിലാJണെമ:ും നിpയിA് ഒരു മുറജപJാല/്
അേ;ാ.ുപുറെ\.ു. പരിവാര;െളാ:ും കൂടാെത ഏhറവും ഗൂഢമായി.ായിരു:ു
ആ എഴു:d/്. ഒരു കടയാവുഭാ¡വും ഒേരാലJുടയും ഒരു വടിയുമായി ഒരു
ന?ൂരിയുെട മ.ിലാണ് എഴു:dിയത്. മുറജപകാല/ു വഴിJ് ഓേരാ
^ല;ളിലും ന?ൂരിമാർJു ഭ•ണ/ിനു സർJാരിൽനി:ു േകമമായി
വ.ംകൂ.ിയിരിJുമേലലാ. തിരുമന€ുെകാ8് ആ ^ല;ളിെലാെJയിറ;ി
ന?ൂരിമാരുെട കൂ./ിൽ അമൃേത/ു കഴിAുെകാ8ാണ് എഴുെ:dിയത്.
എ2ിലും ഈശവരാനുകൂലയംെകാ8് വഴിJ് അറിയു:വരാരും ക8ിലല. അ;െന
wേമണ തിരുവനaപുരെ//ി. പWതീർ‰/ിൽ ഒെരാതു;ിയ ^ല/ിറ;ി,
കുടയും വടിയും ഭാ¡വും കര•ുവAി.ു നീരാ.ുകുളിയും

നിതയകർZാനു‘ാനാദികളും കഴിAു ശീേവലി\ുരയിൽെA:് അമൃേത/ും കഴിAു.
അേ\ാഴും ആരും ക8റിuിലല. അമൃേത/ു കഴിuു ൈക കഴുകാനായി
േനരെ/ നീരാ.ുകുളി കഴിA കടവിൽ/െ: െച:ിറ;ി ൈക കഴുകി. ആ സമയം
രാമവർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു കരുേവല\ുര മാളികയുെട
മുകളിലിരു:ുെകാ8ു കാണുകയും ക8യുടെന ആളറിയുകയും െചcു. എ2ിലും
അവിടു:് അേ\ാൾ അറിuതായി ഭാവിJുകയും ഒ:ും 7വർ/ിJുകയും
െചcിലല. രാYിയായേ\ാൾ പWതീർ‰Jരയിെലലലാം ക†ന7കാരം തീെവ.ി (ദീപയ
‘ി) െകാളു/ി\ിടിJുകയും തിരുമന€ുെകാ8് കരുേവല\ുരമാളികയുെട
മുകളിേലെJഴു:dി േനാJിെJാ8ിരിJുകയും െചcു. കുറAുകഴിuേ\ാൾ
ന?ൂരിമാർ അ/ാഴം കഴിuു ൈക കഴുകാനായി പWതീർ‰/ിൽ
വ:ിറ;ി/ുട;ി. ആ കൂ./ിൽ ശzൻതിരുമന€ുെകാ8ു ൈക
കഴുകാനിറ;ിയത് രാവിെല നീരാ.ുകുളി കഴിA കടവിൽ/െ:യായിരു:ു.
അേ\ാഴും അവിടുെ/ തൃJ‹ിൽ ഓലJുടയും വടിയും
കടയാവുഭാ¡വുമു8ായിരു:ു. അവിടു:ു കടവിൽ വ:ിറ;ിയ ഉടെന
രാമവർZമഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു ര8ു പ.Jാെര വിളിA്
"വടേJJരയിലുd ആ ഇടുJുകടവിലിറ;ി ൈക കഴുകു: ആ
കടയാവുഭാ¡Jാരെന വിളിA് ഇവിെട െകാ8ുവരണം. ഞാൻപറuു എ:ു
പറuാൽ അേbഹം വരും. നി;ൾ ബലം 7േയാഗിAു െകാ8ുവരണെമ:ിലല"
എ:ു ക†ിAയAു. പ.ാളJാർ ഓടിെA:് "കരുേവല\ുരമാളികയിൽ െചലലാൻ
ക†നയായിരിJു:ു" എ:ു പറuു. "അേbഹം ആളറിuുകഴിuു. ഇനി ഇവിെട
മടിJുകയും ഒളിJുകയും െച‹ു:തു യുzമലല" എ:ു വിചാരിAു ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8ു േനെര കരുേവല\ുരമാളികയിേലJുതെ: എഴു:dി.
എഴു:d/ു േകാവണിAുവ.ിലായേ\ാൾ രാമവർZ
മഹാരാജാവുതിരുമന€ുെകാ8് താെഴ എഴു:dി തൃൈJ•ു പിടിA് മുകളിേലJു
െകാ8ുേപായി. ആസനസൽJാരം െചcിതിരു/ീ.് അവിടു:ും ഒരു
കസാലയിലിരിJുകയും ഉടെന സംഭാഷണമാരംഭിJുകയും െചcു.
രാമവർZ: ഇെതെaാരു േനരംേപാJാണ്? ഈ ഗൂഢസ¢ാര/ിെq
ഉേbശയെമaാണ്?
ശzൻ: ഇ;െനയായാലലലാെത ഈ േഘാഷ;െളാെJ േവ8തുേപാെല
കാണാനും മhറും സാധിJയിലലേലലാ. ന?ൂരിമാരുെട ബഹള;ളും മhറും കാണുകയും
ആ കൂ./ിൽെA:ു സദയയു8ുേനാJുകയും മhറും െച‹ു:തിന്
ഇ;െനയായാലലലാെത സാധിJുേമാ?
രാമവർZ: അതിലല. ഞാൻ അത് ഊഹിJാതിരു:ിലല. ഞാൻ രാവിെലതെ:

അവിടുെ/J8ു. ആOഹം സാധിAുകഴിയെ. എ:ു വിചാരിAാണ് ഇതുവെര
•മിAത്. ഇെതാെJ അവിേടJലലാെത സാധിJയിലല.
ശzൻ: ഈവക കളവുകൾ ക8ുപിടിJാൻ അവിേടJും.
രാമവർZ: കൂെട േവെറ ആരു8്?
ശzൻ: ഇതാ ഈ കുടയും വടിയും ഭാ¡വും മാYം.
രാമവർZ. അതും അ§ുതം തെ:. ഭൃതയsാരാരും കൂടാെത േവ8ു:
കാരയ;െളാെJ സവയേമവ സാധിJു: അവിടുെ/, ജന;ൾ ശzെന:ു
പറയു:തു യഥാർ‰ംതെ:. ശzൻ എ:ു േപാരാ, സർVശzൻ എ:ുതെ:
പറേയ8താണ്. ആെ., ആ വടിJക/ു വാളായിരിJുമേലലാ.
ശzൻ: അത;െനതെ:. അതും ഇലലാെത തനിAു സ¢രിJു:തു ചിലേ\ാൾ
ആപൽJരമായി വേ:Jുമേലലാ.
രാമവർZ: എെ: അറിയിJാെത മട;ിേ\ാകണെമ:ായിരിJുെമാ വിചാരിAത്?
ശzൻ: സാധിAുെവ2ിൽ അ;െന േവണെമ:ുതെ:യായിരു:ു വിചാരം.
സാധിJു: കാരയം അസാധയമാെണ:ും വിചാരിJാെതയിരു:ിലല.
രാമവർZ. ആെ.. കാണാൻ സാധിAുവേലലാ; സേaാഷമായി. ഇനി മുറജപം
കഴിuി.് േപായാൽ മതി.
ശzൻ: അതിനു നിവൃ/ിയിലല. ഇ:ുതെ: തിരിെയ മട;ണെമ:ാണ്
വിചാരിAത്. അതു െതhറിയേലലാ. നാെളെയ2ിലും േപാകണം.
രാമവർZ: ആെ.,അതു നാെള നിpയിJാം. ഇേ\ാൾ നമുJു കിടJാൻ XമിJാം.
േനരം രാYി അധികമായി.
ഇ;െന സംഭാഷണം അവസാനി\ിAതിെq േശഷം ര8ു തിരുേമനികളും
പdിJുറു\ിെനഴു:dി.
കുലേശഖരെ\രുമാൾ തിരുമന€ിെല നിർബkം നിമി/ം
ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് ആ 7ാവശയവും നാലു ദിവസം തിരുവനaപുര/്
എഴു:dി/ാമസിAു. രാമവർZമഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു േവ8ു:
ഭൃതയsാെരയും മhറും ഏർെ\ടു/ിെJാടു/ു.
രാജപദവിേയാടുകൂടി/െ:യാണ് ശzൻതിരുേമനിെയ അവിെട
താമസി\ിAിരു:ത്. തിരിെAഴു:dിയ സമയം വഴിJു േവ8ു:
സൗകരയ;െളലലാം ക†ന7കാരം ച.ം െക.ിയിരു:ു എ:ുമാYമലല,
തിരുവനaപുര/ുനി:ു േബാ.ിൽJയhറിയാണ് തൃ\ൂണി/ുെറ എ/ിAത്.

ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് ആരുമറിയാെത തിരുവനaപുര/ു
വ:ുേപാകണെമ:ു വിചാരിAുവേലലാ. അതിനു പകരെമാ:ു പhറിJണെമ:്
രാമവർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു നിpയിAു. എ:ാൽ അത് ആേരാടും
ക†ിAിലലതാനും. ഒരിJൽ തിരുമന€ുെകാ8് അ‘മിദർശന/ിനായി
ൈവJെ/ഴു:dുകയും അവിെട ഏതാനും ദിവസം താമസിJുകയും െചcു.
അനaരം തിരിെയ എഴു:d/ു നിpയിA് ഒരു ദിവസം അ/ാഴമമൃേത/ു
കഴിuു േബാ.ിെലഴു:dി. േബാ.ു നീJാറായേ\ാൾ തൃ\ൂണി/ുറ•ു പിടിJെ.
എ:ും നി“ÂമായിരിJണെമ:ും േബാ.ു തൃ\ുണി/ുെറ േ•Y/ിനു
പടിuാറുവശ/ുd േതാ.ുകടവിലടുJണെമ:ും ക†ിAു. അ7കാരം േബാ.്
അവിെട അടു/ ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് ഒരു സാധാരണ മനുഷയെനേ\ാെല ഒരു
മു8ും ഒരു േതാർ/ുമു8ും മാYമുടു/ുെകാ8് കര•ിറ;ി േനെര കിഴേJാ.ു
കാൽനടയായി എഴു:dി. അ?ലJുള/ിെല/ി നീരാ.ുകുളി കഴിA്, ആ ഈറൻ
തെ: ധരിAുെകാ8് അ?ല/ിെലഴു:dി. ഒരു ശരെ\ാളിമാലയും പതJവും
നട•ുവAു സവാമിദർശനം കഴിAു പുറ/ിറ;ി. •ണ/ിൽ േബാ.ിെലഴു:dി
തിരിെയ എഴുെ:dുകയും െചcു. അേ\ാൾ അവിെട ഉ„വമായിരു:ു
എ:ുതെ:യലല, അ:ു തൃേJ. പുറ\ാടുമായിരു:ു. വിളJിെനഴു:dിAു
പടിuാേറ നടയിൽ േമളം െപാടിെപാടിAിരു: സമയ/ാണ് തിരുമന€ുെകാ8്
സവാമിദർശനം കഴിA് എഴു:dിയത്. അതിനാൽ ആരും ക8റിയു:തിനിടയായിലല.
തിരുമന€ുെകാ8് തിരിെയ എഴു:dി കുറAുകഴിuേ\ാൾ അപരിചിതനായ
ഒരാൾ അ?ല/ിൽ വ:ു വളെര വില പിടി\ുdതായ ഒരു ശരെ\ാളിമാലയും
പതJവും നട•ുവAു സവാമിദർശനം കഴിAു േപായതായി ശzൻതിരുമന€ിേലJ്
അറിവുകി.ി. മാലയും പതJവും വരു/ി പരിേശാധിAേ\ാൾ പതJ/ിെq
പുറകുവശ/് "തിരുവിതാംകൂർ രാമവർZ" എ:ു
േപരുെവ.ിയിരിJു:തായിJ8ു. ഉടെന ആളുകെള അയA് അേനവഷിAേ\ാൾ
കുറAു സമയം മുേ? പടിuാെറ േബാ.ുകടവിൽ ഒരു േബാ.് അടു/ു
കിട:ിരു:ുെവ:ും അതു വി.ുേപായി.് ഏകേദശം നാലു നാഴിക
കഴിuിരിJു:ുെവ:ും അറിവുകി.ി. ഈ വ:ുേപായത് ഇ:ാരാെണ:ും ഇതു
തെ: പhറിJുകയാണ് െചcെത:ും ശzൻതിരുമന€ുെകാ8ു
മന€ിലാJിെയ:ുdതു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലെലലാ. രാമവർZമഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് പിേhറദിവസം രാവിെല അ?ല\ുെഴ എ/ുകയും ആ വഴി
തിരുവനaപുര/ിന് എഴു:dുകയും െചcു.
രാമവർZമഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല 7േതയക 7ീതിJു പാYീഭവിAവരായി
േകശവപിd ദിവാൻജിെയ കൂടാെത, കു¢ിJു.ി, കുതിര\•ി, ൈവJം

പWനാഭപിd ഇ;െന മൂ:ുേപരുകൂടിയു8ായിരു:ു എ:ു മാYമലല,7സിU
മാ•ികനായിരു: േതവലേ“രിന?ിയുെട അടുJൽ ശിഷയെ\.് ഉപേദശം
വാ;ീ.ുd വലിയ മ•വാദികളുമായിരു:ു. അവർJു ശYുJളുെട ആയുധേമhറു
മരണം സംഭവിJാെതയിരിJു:തിനായി േതവലേ“രിന?ി അവെര ര•
ധരി\ിJുകയും െചcിരു:ു. സവർ4/കിടിൽ ര•െയഴുതി അവരുെട തുടകീറി
തുട•ക/ാണ് ന?ി ര• ^ാപിAിരു:ത്. അവരുെട അ§ുത കർZ;ളും മhറും
വിവരിJു:തിന് ഓേരാരു/െരJുറിAും 7േതയകം 7േതയകം ഓേരാ
ഉപനയാസ;ൾ േവ8ിയിരിJു:തിനാൽ അതിനായി ഇേ\ാൾ ഉദയമിJു:ിലല.
ഇവിെട 7കൃതം ശzൻത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല ചരിYമാണേലലാ. അതിനാൽ ആ
തിരുേമനിയുമായി കൂടിJാണാൻ സംഗതിയായി.ുd കു¢ിJു.ിെയJുറിAുമാYം
സവൽ\ം പറuുെകാdു:ു. കു¢ിJു.ി തിരുവനaപുര/ു വലിയ െകാ.ാരം
സർVാധികാരയJാരായിരു:തിനാൽ അേbഹെ/ എലലാവരും സാധാരണയായി
പറuുവ:ിരു:ത് "കു¢ിJു.ി സർVാധികാരയJാർ" എ:ായിരു:ു.
ഒരിJൽ െകാAിയും തിരുവിതാംകൂറും തZിൽേAർ:തായ അതിർ/ി ^ല/്
ഒരാന കുഴിയിൽ വീണു. അതറിu് ആ ആനെയ കുഴിയിൽനി:ു കയhറിെJാ8്
േപാകാനായി കു¢ിJു.ി സർVാധികാരയJാർ േപായിരു:ു. കു¢ിJു.ി
^ലെ//ിയേ\ാേഴJും െകാAീസർJാരിൽനി:ു താ\ാനകെളയും
മhറുംെകാ8് ആളുകൾവ:് ആനെയ കുഴിയിൽനി:ു കയhറി അതിർ/ി
കട/ിJഴിuിരു:ു. കു¢ിJു.ി അടു/ുെച:ു തെq മ•ശzിെകാ8്
ആനെയ പുറേകാ.ു നട/ി തിരിAു െകാ8് വ:് ആനJൂ.ിലാJിയടAു.
ഇണJവും പരിചയവും വരാ/ കാ.ാനെയ പിടിJാേനാ തടുJാേനാ അതിെq
അടുJൽെAലലാേനാ ആർJും സാധയമലലേലലാ. അതിനാൽ െകാAിയിൽനി:ു
വ:വർ ഒ:ും െച‹ാെത േനാJിെJാ8ു നി:േതയുdു.
ഈ വർ/മാനം േക.ു ശzൻതിരുമന€ുെകാ8ു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു
തിരുമ€ിെലേ\ർJ് "അവിെട സർVാധിയായിരിJു: കു¢ിJു.ിെയ ഒ:ു
ക8ാൽെJാdാെമ:ു8്. അതിനാൽ സൗകരയംേപാെല അവെന
ഇേ;ാ.യAാൽെകാdാം" എെ:ാരു തിരുെവഴുെ/ഴുതിയയAു. തിരുെവഴു/ു
ക8യുെടെന മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു സർVാധികാരയJാെര
തിരുമുൻപിൽ വരു/ി, "കു¢ിJു.ിെയ ഒ:ു കാണാനായി.ു തൃ\ൂണി/ുറ•്
അയAാൽ െകാdാെമ:ു െപരു?ട\ിൽ മൂ\ിെല എഴു/ു വ:ിരിJു:ു. എaാ,
ഒ:ു േപായിവരാൻ വേ‹" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. "കൽ\നയുെ82ിൽ
വിടെകാdാം" എ:ു സർVാധികാരയJാർ ഉണർ/ിJുകയും "ആെ., ഒ:ു േപായി
വരൂ. സൂ•ിAു േവണം. അേbഹം ഒരു ശുUാWാവാണ്. എ2ിലും മുൻേകാപം

കലശലാണ്. േദഷയം വ:ാൽ എaും 7വർ/ിJും. അ;െനയാണ് സവഭാവം.
ആളറിuു െപരുമാറിെJാ8ാൽ മതി'എ:ു കൽ\ിJുകയും െചcു.
സർVാധികാരയJാർ മഹാരാജാവു തിരുേമനിെയ വ˜ിAുെകാ8് അ:ുതെ:
പുറെ\.ു. നാലാം ദിവസം തൃ\ൂണി/ുെറെയ/ി. േസവകsാർ മുഖാaരം
അനുവാദം വാ;ിെJാ8ു തിരുമുൻപാെകെച:ു. ആ സമയം ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8് കളിമാളികയുെട വരാaയിൽ ഒരു കസാലയിൽ
എഴു:dിയിരിJുകയായിരു:ു. തൃൈJയിൽ ഒരു വാളുമു8ായിരു:ു.
സർVാധികാരയJാർ അടു/ു െച:ു വ˜ിAു. അേ\ാൾ ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8്, "കു¢ിJു.ിെയJുറിA് ധാരാളമായി േക.ി.ു8്. കാണാൻ
കഴിuി.ിലല. ഒ:ു ക8ാൽ െകാdാെമ:ു ഞാൻവിചാരിAു തുട;ീ.ു വളെര
ദിവസമായി. ഇ:ു ക8ുവേലലാ; സേaാഷമായി."'
സർVാധി: ഇവിെട വിടെകാ8ു തൃ\ാദം ക8ു വ˜ിAാൽെകാdാെമ:് അടിയനും
വിചാരിJാറു8്. അതിനുd വിധി ഇേ: അടിയനു ലഭിAുdു.
ശzൻ: (തൃJ‹ിലിരിJു: വാൾ കാണിAുെകാ8്) കു¢ിJു.ി ഇതു ക8ുേവാ?
സർVാധി: എറാൻ, െചറുതായിെ.ാ:് അടിയെq ൈകയിലുമു8്. (എ:ു പറu്
അരയിൽ ഒളിAുവAിരു: അരവാെളടു/ു കാണിAു.)
ശzൻ: കാണെ., അതിെ;ാെ.ാ:ു തരു.
സർVാധി: തൃൈJലിരിJു:തു ഇേ;ാ.ു കൽ\ിAുത:ാൽെJാdാം.
(ശzൻതിരുമന€ുെകാ8ു തൃൈJയിലിരു: വാൾ ക†ിAു െകാടുJുകയും
സർVാധികാരയJാർ താണു െതാഴുതി.ു ര8ു ൈകയും നീ.ി വാ;ുകയും
െചcതിെq േശഷം)
ശzൻ: ഇനി അതിേ;ാ.ു തരരുേതാ?
സർVാധി: നിവൃ/ിയിലല. ഇതു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8്
അടിയനു ക†ിA് ത:ി.ുdതാണ്. ഇത് അടിയെq ജീവനുdേ\ാൾ താെഴ
വ•ുകേയാ മെhറാരാളുെട ക‹ിൽ െകാടുJുകേയാ െച‹ുകയിലല.
ശzൻ: എ:ാൽ ഞാൻ ത:ത് ഇേ;ാ.ു തേ:Jു.
സർVാധി: അടിയന് ഇവിടുെ/JുറിAും ഭzി ഒ.ു കുറവിലല. അവിടു:് അടിയനു
കൽ\ിAുത:ത് അടിയൻ തിരിAുതരു:തു മരയാദയലലേലലാ. അതും അടിയൻ
അടിയെq ജീവനുdേ\ാൾ താെഴ വ•ുകേയാ മെhറാരാളുെട ൈകയിൽ
െകാടുJുകേയാ െച—യിലല. അടിയനു ക†ിAുത:തു തിരിAു വാ;ു:തു
ഇവിെടJു യുzവുമലലേലലാ.

ശzൻ: എടാ, സമർ‰ാ! നീ കു¢ിJു.ിയലല, ആനJു.ിയാണ്.
സർVാധി: ഇവിെട വിചാരിAാൽ അടിയെന ആനJു.ിയാJാനും
പൂനJു.ിയാJാനും കഴിയും.
ശzൻ: ആെ., സേaാഷമായി. കുലേശഖരെ\രുമാളുെട ആളുകെളലലാം നZുെട
സവaമാണ്. എ:് അരുളിെAയുകയും ഒരു കു/ു പാവുമു8ും ഒരു വീര
ശൃംഖലയുംകൂടി സZാനമായി കൽ\ിAുെകാടു/ു. സർVാധികാരയJാെര
അയ•ുകയും െചcു.
കുഴിയിൽ വീണ ആനെയ തിരിAുെകാ8ുേപാ:തിെനJുറിAു വലലതും
കൽ\ിAുേചാദിJുേമാ എ:ുd വിചാരം സർVാധികാരയJാരുെട മന€ിൽ
സാമാനയ/ിലധികമു8ായിരു:ു. ഈശവരകൃപെകാ8് അതിെന\hറി യാെതാ:ും
കൽ\ിAു േചാദിAിലല. തിരുമന€ിെല ആയുധേമhറു മരിJാനിടയാവുകയിെലല:ുd
ൈധരയമു8ായിരു:ുെവ2ിലും തിരുമുൻപാെകനി:ു പിരിuുേപാ:തിെq
േശഷേമ സർVാധികാരയJാരുെട മന€ിനു സമാധാനമു8ായുdു.
സർVാധികാരയJാർ തൃ\ൂണി/ുറനി:് അ:ുതെ: പുറെ\ടുകയും യഥാകാലം
തിരുവനaപുരെ//ി തൃ\ൂണി/ുെറ െച:ി.ു8ായ സംഗതികെളലലാം
വിവരമായി തിരുമന€റിയിJുകയും െചcു.
ശzൻത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു െചാVര എ: േദശ/ു പുഴവJ/ായി
ഒരു േകാവിലകം പണികഴി\ിJുകയും ആ േകാവിലക/ിെq െതJുവശം
പുഴയായിരു:തിനാൽ േശഷം മൂ:ു വശ;ളിലും കിട;ു8ാJിJുകയും
അവിെട ഒരു െകാടിമരം ^ാപിAു െകാടി തൂJിJുകയും െചcതിെq േശഷം
ഏതാനും ദിവസം അവിെട എഴു:dി/ാമസിAിരു:ു. അJാല/് ഒരു
ശിവരാYിനാൾ തിരുമന€ുെകാ8് ആ േകാവില/ിെq മുhറ/ിറ;ി
ലാ/ിെകാ8് നി:േ\ാൾ ചില ന?ൂരിമാർ ഒരു േതാണിയിൽJയറി പുഴയിൽJൂടി
േപാകു:തു ക8ി.്, "ഇവിെട ഒ:ിറ;ീ.ു േപാകണം" എ:ു വിളിAരുളിെAcു.
ഉടെന ന?ൂരിമാർ േതാണി അവിെട അടു\ിAു കര•ിറ;ി തിരുമു?ാെകെA:ു. ആ
സമയ/് ഒരു മാ\ിളയുെട മൂJു തുളAു കയറു േകാർ/ുപിടിAുെകാ8്
വാദയേഘാഷ;േളാടുകൂടി ര8ു ഭടsാർ അവെന തിരുമു?ാെക െകാ8ുെച:ു.
ഉടെന തിരുമന€ു െകാ8് എേaാ ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു വാJ് ആ ഭടsാേരാട്
അരുളിെAയുകയും അവർ ആ മാ\ിളെയയുംെകാ8ു േപാവുകയും െചcു. ഇതു
ക8േ\ാൾ ഇതിെq കാരണവും ഉേbശയവുെമാ:ും മന€ിലാകാ—യാൽ
ന?ൂരിമാർ വലലാെത പരി°മിAുവശായി. അതു ക8േ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8്,
"നി;ൾ പരി°മിJുകയും അkാളിJുകയും ഒ:ും േവ8ാ. നി;െളലലാവരുംകൂടി

എേ;ാ.ായി.ാണ് പുറെ\.ിരിJു:ത്? അതു പറയുക" എ:ു അരുളിെAcു.
അേ\ാൾ ന?ൂരിമാർ, "ഇ:ു ശിവരാYിയാണേലലാ, ഞ;ൾ ഉറJെമാഴിJാൻ
ആലുവാ മണൽ\ുറേ/Jു േപാവുകയാണ്" എ:ുണർ/ിAു. ഉടെന
തിരുമന€ുെകാ8്, "എ:ാൽ നി;ൾJ് ഇേ\ാൾ േപാകാം. നാെള രാവിെല
കുളിJാൻതJവ4ം നി;െളലലാവരും ഇവിെട വരണം" എ:് അരുളിെA‹ുകയും
"അ;െനയാവാം" എ:ു സZതിAു ന?ൂരിമാർ അേ\ാൾ/െ:
േതാണിയിൽJയറി േപാവുകയും െചcു.
പിേhറദിവസം രാവിെല തിരുമന€ിെല നീരാ.ുകുളിയും നിതയ
കർZാനു®ാനാദികളും കഴിuേ\ാേഴJും ന?ൂരിമാരും െചാVരെയ/ി,
കുളിയും മhറും കഴിAുെകാ8ു തിരുമു?ാെകെA:ു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8്
അവർJ് ഓേരാ പവൻ ദാനംെചcു. പിെ: അവരുെട ഭ•ണവും തിരുമന€ിെല
അമൃേത/ും മhറും കഴിuതിെq േശഷം ന?ൂരിമാർ വീ8ും തിരുമു?ാെക
െച:േ\ാൾ "ഇ:െല ഒരു മാ\ിളെയ\ിടിA് ഇവിെട െകാ8ുവ:തു നി;ളും
ക8ുവേലലാ. അവൻ ഇ:െല രാYി ഒരു പശുവിെന അറു/തായിേJ.ു.
ഇ;െനയുd ദുTൃതയം നZുെട രാജയ/ു നടJുകയാെണ2ിൽ ഞാൻ ശിവരാYി
µതം അനു®ിAതുെകാ8് എaു ഫലമാണുdത്? അതിനാൽ അവെന
ഇ:െല/െ: െവടിവAു െകാലലിAു. ഇ:െല ശിവരാYിയായി.് ആ ദുTൃതയം
നട:തായി േക.തിെq േദാഷം തീരാനായി.ാണ് ഞാനി:ു ദാനം െചcത്. ഇനി
ബU\ാടു വലലതുമുെ82ിൽ നി;ൾJു േപാകാം. അെതാ:ുമിെലല2ിൽ
കുറAുദിവസം ഇവിെട/ാമസിAി.ു േപായാൽ മതി. ഇ‘ംേപാെലയാവാം"
എ:രുളിെA‹ുകയും ന?ൂരിമാർ അേ\ാൾ/െ: യാYയറിയിAുെകാ8ു
േപാവുകയും െചcു.
അതിെq േശഷം നാലു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ തിരുവിതാംകൂർ രാമവർZ
മഹാരാജാവുതിരുമന€ുെകാ8ു നാടുനീ;ിയതായിേJ.്
ശzൻതിരുമന€ുെകാ8ു വളെര വയസനിJുകയും "എെq വലതുൈക േപായി"
എ:ു സഗNഗദം അരുളിെAയുകയും െചcു. രാമവർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് നാടു നീ;ിയത്, "െകാലലം െതാdായിര
/ിൽ\രെമാെരഴുപതും മൂ:ുമാം കുംഭമാേസ നേലലരാറാംദിേന േചർ:ിയലിന
ബുധവാര/ിൽ" ആെണ:ുdതു 7സിUമാണേലലാ.
തദനaരം ശzൻതിരുമന€ിെല 7ധാനXമം
ക8ുകൃഷിവRുJളു8ാJാനായി.ായിരു:ു. തിരുമന€ുെകാ8് ഓേരാ
^ല;ളിെലഴു:dി "ഇ:ിടം മുതൽ ഇ:ിടംവെര നZുെട തനതുവRുJളാണ്"
എ:രുളിെA‹ുകയും അവിടു:ുകൂടി എഴു:dിനി:ു ക:ു പൂ.ിJുകയും (ഉഴവു

നട/ിJുകയും) െചcാൽപിെ: ആ വRുJൾ ആരുെട വകയായിരു:ാലും
തിരുമന€ിെല വകയായി. അവയിൽ പിെ: ആർJും 7േവശിJാൻ പാടിലല.
ഇ;െനയാണ് ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് ക8ുകൃഷിവRുJളു8ാJിയത്. ചില
പാവെ\. വRു ഉടമ^sാർJു കുേറ“ വില ക†ിAുെകാടുJയും െചcു. ഇ;െന
തിരുമന€ുെകാ8് മു:ൂhററുപ/¢ു ക8ുകൃഷി^ല;ളും
അവിട;ളിെലാെJ ഓേരാ കുള;ളും േതാ\ുകളും ഉ8ാJിAു.
ഒരിJൽ തിരുമന€ിെല േസവകനായ ഒരാൾ തിരുമന€ിെല അടുJൽ "ഇവിെട
സർJാരിേലJു ധാരാളം മുതെലടു\ു8േലലാ. പിെ: ഈ ക8ുകൃഷികൂടി
ഉ8ാJു:െതaിനാണ്" എ:ു േചാദിAതിനു മറുപടിയായി തിരുമന€ുെകാ8്,
"നZുെട അനaരവെരാെJ േകവലം േഭാഷsാരും കാരയേശഷിയിലലാ/
വരുമാകയാൽ അവരുെട കാല/് ഈ രാജയം
അനയാധീനെ\.ുേപാേയJാെനളു\മാണ്. അ;െന വ:ാലും നZുെട
കുടുംബ/ിലുdവർ പ.ിണിയായിേ\ാകരുെത:ു വിചാരിA് ഇ;െന െചcതാണ്.
പതിവായി ഓേരാ ക8ുകൃഷി ^ല;ളിൽ നി:ും െനലലും േതാ\ുകളിൽ നി:ും
കറി€ാമാന;ളും നാളിേകരം മുതലായവയും കി.ിെJാ8ിരു:ാൽ അവർJ്
പ.ിണികൂടാെത കഴിAു കൂ.ാമേലലാ" എ:രുളിെAcു. ക8ുകൃഷിയു8ാJു:തിനു
തിരുമന€ു െകാ8ു ജsികളായ ചില ന?ൂരിമാരുെട വRുJൾകൂടി
അപഹരിAതിനാൽ അവർJു തിരുമന€ിെലേ\രിൽ വളെര അതൃപതിയു8ായി.
എ2ിലും തിരുമന€ുെകാ8് അവരുെട വിേരാധെ/ ഒ.ും വകവAിലല.
ഒരിJൽ തിരുമന€ുെകാ8് ഒരു േഡാലിയിൽJയറി തൃ“ിവേപരുരിൽനി:ു
പ.ിJാേ.Jു പുറെ\.ു. മൂർJാെട: ^ലെ//ിയേ\ാൾ ആ ദിJിൽ
താമസിAിരു: ഇരി;ാലJുടJാരായ ചില ന?ൂരിമാർ അടു/ുെച:് അസഭയം
പറuു തിരുേമനിെയ അധിേ•പിJുകയും േഡാലിയിേലJു െചളി
കു/ിെയടുെ/റിയുകയും െച‹ുകയാൽ തിരുമന€ുെകാ8് ഏhറവും
കുപിതനായി വാളുെമടു/ുെകാ8ു േഡാലിയിൽനി:ു ചാടിയിറ;ി
ന?ൂരിമാരുെട േനെര പാuുെച:ു. അതു ക8്
എഴു:dേ/ാടുകൂടിയു8ായിരു: പ.\ുറ/ു കുuൻ തിരുമുൽ\ാട്,
തിരുമന€ിെല അര•ു െക.ി\ിടിAുെകാ8്, "െപാ:ു സവാമീ, ”•ഹതയ
െച‹രുേത" എ:ു പറuു. അേ\ാേഴJും ന?ൂരിമാെരലലാം ഭയവിഹവലരായി
ഓടിെയാളിAുകഴിuു. അേ\ാൾ തിരുമന€ു െകാ8്, "ആെ.,
കുuനായിേ\ായേലലാ. അതുെകാ8ു ഞാൻ •മിJു:ു" എ:് അരുളിെAcി.ു
വീ8ും േഡാലിയിൽJയറി എഴു:dുകയും െചcു.
അതിനുേശഷം ശzൻതിരുമന€ുെകാ8ു കുറAുകാലം തൃ“ിവേപരൂർ തെ:

എഴു:dി/ാമസിAിരു:ു. ആയിട•് അനുജൻ ത?ുരാJsാർ വടJുനി:് ഒരു
േജയാൽസയൻ വാരയെര ഗൂഢമായി തൃ\ൂണി/ുെറ വരു/ി,
"ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് ഇനി എY ജീവിAിരിJുെമ:ു ഗണിAുേനാJി
സൂ•ംപറയണം" എ:രുളി െAcു. തിരുമന€ിെല ജനനസമയം മുതലായതും
പറuുെകാടു/ു.
വാരയർ ഗണിAുേനാJി തീർAെ\ടു/ി. ഇ:യാ8് ഇ:മാസം ഇYാം തീയതി,
ഇ: സമയം ചരമഗതിെയ 7ാപിJുെമ:് എഴുതിെJാടു/ു. ത?ുരാJsാർ
സേaാഷിAു വാരയർJു പല സZാന;ളും മhറും െകാടു/് അയ•ുകയും െചcു.
ഈ വർ/മാനം ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8്, ചാരർമുേഖന അറിയുകയും ആ
വാരയർ തൃ“ിവ േപരൂർകൂടി വടേJാ.ു കട:ുേപാകാനായി െച: സമയം
ഭടsാെരെJാ8് അയാെള പിടി\ിAു തിരുമു?ാെക വരു/ുകയും "നീ
തൃ\ൂണി/ുെറേ\ായി, ഞാൻമരിJു:ത് ഇ: ദിവസമാെണ:ു തീർAെ\ടു/ി
എഴുതിെJാടു/ുേവാ" എ:ു ക†ിAു േചാദിJുകയും െചcു. വാരയർ േപടിAു
വിറAുെകാ8് "ഗണിAി.ു ക87കാരം അടിയൻ കുറിAുെകാടു/ു"
എ:ുണർ/ിAു. അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് "നീ നിpയിAതു ശരിയാകുെമ:ു
േതാ:ു:ിലല. എ:ാൽ നീ ഇ:് അRമിJു:തിനുമു?ു മരിJുെമ:ു ഞാൻ
നിpയിAിരിJു:ു. അതിനു വയതയാസം വരുകയുമിലല" എ:് അരുളിെAcി.ു വലിയ
ക\ി/ാെന തിരുമു?ാെക വരു/ി വാരയെര ചൂ8ിJാണിAുെകാ8് "ഇവെq കഥ
ഇ:് അRമിJു:തിനുമു?് കഴിേAJണം. ഇവെന നാലുേപർ കൂടി പിടിAുെക.ി
അടിJെ." എ:ു ക†ിAു. ഉടെന നാലു രാജഭടsാർ വ:ു വാരയെര പിടിAുെക.ി
െകാ8ുേപായി വളെര അടിJുകയും അRമിJു:തിനുമുേ? അയാളുെട കഥ
കഴിJുകയും െചcു.
അതിെq േശഷം തിരുമന€ുെകാ8ു വടJാേ¢രിേJാവിലകെ/ഴു:dി
ഏതാനും ദിവസം അവിെട/ാമസിAു. അJാല/് ഒരു ദിവസം അവണ\റ?ു
ന?ൂരി തിരുമു?ാെകെA:് ഒരു ദിവസം തിരുമന€ിേലJ് ഒരു വിരു:മൃേത/ു
നട/ിയാൽെJാdാെമ:് ആOഹമുdതിനാൽ ഒരു ദിവസം
ഇലലേ/െJഴു:dിയാൽെJാdാെമ:് തിരുമന€റിയിAു. തിരുമന€് അത്
ക†ിAനുവദിJുകയും ദിവസം നിpയിA് പറuയ•ുകയും െചcു. ന?ൂരി േപായി
വിരു:മൃേതതി:ു േവ8ു:െതലലാം വ.ംകൂ.ി. അേbഹം വലിയ
ധനവാനായിരു:തിനാൽ വ.Jൂെ.ലലാം ഏhറവും േകമമായി.ായിരു:ു.
തിരുമന€ുെകാ8് നിpിതദിവസം പ.ാളJാർ മുതലായ പരിവാര;േളാടുകൂടി
ന?ൂരിയുെട ഇലലെ/ഴു:dി. അേ\ാൾ ന?ൂരി െവdയും കരി?ടവും വിരിAു
നിറപറയും വിളJുംവA് എലലാം ത‹ാറാJിയിരു:ു. തിരുമന€ുെകാ8്

അകെ/ഴു:dി അവിെട വിരിAു ത‹ാറാJിയിരു: ക.ിലിൽ സവ†സമയം
എഴു:dിയിരു:ു വിXമിJുകയും അവിെടയുd ന?ൂരിമാേരാടും മhറും
കുശല7 ം െച‹ുകയും െചcതിെqേശഷം നീരാ.ുകുളി, അമൃേത/ു
മുതലായവയും കഴിAു. അമൃേത/ു മുതൽ പ.ാളJാർ മുതലായവരുെട
ഭ•ണംവെരയുd സദയയുെട വ.;ളും മhറും െകേ2മമായിരു:ു.
കുതരികൾെJാെJ തി:ു:തിനു െനൽJതിരു െകാ‹ിAു വരു/ിയാണ്
െകാടു/ത്. നിറപറവAിരു:തു പറകളിൽ വീരരായൻ പണമി.ു നിറAായിരു:ു.
ഇവ ആക\ാെട ക8ി.് തിരുമന€ിേലJു ഒ.ും രസിAിലല. ഇYെയാ:ും
ആവശയമിലലായിരു:ുെവ:ും ന?ുരിയുെട ധന/ിെq തിള\ു
കുറAധികമാെണ:ും തിരുമന€ിൽ േതാ:ി. എ2ിലും അതിെനJുറിA് ഒ:ും
അരുളിെAcിലല. അ:് അവിെട എഴുെ:dി/ാമസിJുകയും അവിെട
എലലാവർJും സZാന;ൾ ക†ിAുെകാടുJുകയും െചcി.ു പിേhറ ദിവസം രാവിെല
എഴു:d/ു പുറെ\ടാനായി ഭാവിAേ\ാൾ ന?ൂരി തിരുമു?ാെക െA:്, "നാലു
ദിവസംകൂടി ഇവിെട എഴു:dി/ാമസിAാൽ െകാdാെമ:ാOഹമു8്" എ:ു
തിരുമന€റിയിJുകയും "അതിനിേ\ാൾ സൗകരയമിലല" എ:രുളിെചcി.്
അേ\ാൾ/െ: എഴു:dുകയും െചcു. അടു/ ദിവസംതെ: ന?ൂരിയുെട
മിJ വRുJളും കൽപന 7കാരം ക8ുെക.ി സർJാരിൽ േചർJുകയും
ന?ൂരിയുെട മുÓJ് അേതാടുകൂടി ശമിJുകയും െചcു.
പിെ: തിരുമന€ുെകാ8് വടJാേ¢രിയിൽനി:ു വടJൻ ദിJുകളിലുd പല
^ല;ളിൽ സ¢രിAതിെq േശഷം തൃ“ിവേപരൂർJും അവിെട നി:്
എറണാകുളേ/Jും എഴു:dി. എറണാകുള/്
എഴു:dി/ാമസിAിരു:േ\ാൾ ഒരു ദിവസം അ?ല/ിെലഴു:dിയ സമയം
താടിയും തലയും വളർ/ിയ ഒരു മൂ/തിെന അവിെടJ8ി.് "എaാ, മൂ/തിന്
അZയുെട ദീ•യാേണാ" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. അേ\ാൾ മൂ/ത്, "അതലല
ഗർഭദീ•യാണ്" എ:ു തിരുമന€റിയിAു. അതുേക.് തിരുമന€ുെകാ8്
"”ാ•ണെരേ\ാെല നി;ൾJും ഗർഭദീ• പതിവുേ8ാ" എ:ു ക†ിAു
േചാദിAതിന് മറുപടിയായി മൂ/ത്, "”ാ•ണാചാര;ളിൽ പകുതി
ഞ;ൾJുമു8്" എ:ു തിരുമന€റിയിAു. തിരുമന€ുെകാ8് േ•Y/ിൽനി:്
േകാവിലക/് എഴു:dിയ ഉടെന മൂ/തിെന പിടിAുെകാ8ുവരാൻ
ക†ിJുകയും രാജഭടsാർ േപായി മൂ/തിെന പിടിAു തിരുമു?ാെക െകാ8ു
െചലലുകയും െചcു. ക†ന7കാരം ഒരു •രൗJാരെനയും അവിെട വരു/ി.
"മൂ/തിനു ”ാ•ണാചാര;ളിൽ പകുതിയുെ8:േലല പറuത്?
അ;െനയാെണ2ിൽ താടിയും തലയും മുഴുവൻ വളർ/ീ.ാവശയമിലല അതിനാൽ

ആപാദമRകം േദഹ/ിൽ പകുതി ഭാഗം െ•ൗരം െച‹െ." എ:രുളിെA‹ുകയും
അ7കാരം െച‹ിAു മൂ/തിെന വി.യ•ുകയും െചcു.
അതിനുേശഷം തിരുമന€ുെകാ8് എറണാകുള/ും തൃ\ൂണി/ുെറയും മാറിമാറി
എഴു:dിതാമസിAിരു:ു. അJാല/ു തിരു മന€ുെകാ8് രാജയ/് അwമ;ൾ
വലലതും നടJു:ുേ8ാ എ:ും തെ:JുറിAു ജന;ൾ എaു പറയു:ു എ:ും
അറിയു:തിനായി രാYികാല;ളിൽ ഗൂഢമായി പല ^ല;ളിലും
സ¢രിAുെകാ8ിരു:ു. ചിലേ\ാൾ തിരുമന€ിെലJൂെട രേ8ാ മൂേ:ാ
ഭൃതയsാരുമു8ായിരിJും. മിJേ\ാഴും അവിടു:് ഏകാകിയായി.ുതെ:യാണ്
സ¢രിJുക പതിവ്. എ;െനയായാലും തൃൈJയിൽ ഒരു
വാളിലലാെതയിരിJാറിലല.
ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ തിരുമന€ുെകാ8് ഏകാകിയായി "എളംകുളം" എ:
^ല/ു െച:േ\ാൾ ഒരു മാ\ിള കൂെടJൂെട പി:ാJം
തിരിuുേനാJിെJാ8ു ഗൂഢമായി.ു േപാകു:തു ക8ു. 'ഇവൻ വലല ^ല/ും
കയറി േമാഷണം നട/ാേനാ മേhറാ േപാവുകയായിരിJണം. അ;െനയാെണ2ിൽ
അതു ക8ുപിടിJണം, എ:ു വിചാരിA് തിരുമന€ുെകാ8് ഗൂഢമായി/െ:
അവെq പി:ാെലകൂടി. ആ മാ\ിളെച:ുകയറിയത് ഒരു ന?ൂരിയുെട
ഇലല/ായിരു:ു. അവൻ ഇലല/ിെq മുhറ/് െച:േ\ാൾ അക/ുനി:് ഒരു
വൃഷലി ഇറ;ി അവെq അടുJൽെA:്, "എലലാം ച.ംെക.ീ.ു8്. അകേ/Jു
കടJാം' എ:ു പറu് അവെന നാലുെക.ിനകേ/Jു കൂ.ിെJാ8ുേപായി ഒരു
മുറിJക/ാJീ.്, "ആ ക.ിലിൽJയറിJിടേ:ാളൂ. കു¢ാ/െല ഇേ\ാൾ
ഇേ;ാ.യേAJാം" എ:ു പറu് പുറേ/Jു േപായി. മാ\ിള അകേ/Jു
കട:തിേനാടുകൂടി ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ും നാലുെക.ിനക/ു
കട:ു വാൾ ഊരി\ിടിAുെകാ8് ഒരു േകാണിൽ ഒളിAിരു:ു. അേ\ാൾ അവിടെ/
അaർŽനം അ/ാഴം കഴിu് ഒരു േകാൽവിളJുമായി നാലുെക.ിേലJ് വ:ു.
അേ\ാൾ വൃഷലി, "േനരം പതിവിൽ വളെരയധികമായേലലാ. ഇ:ു പdിJുറു\ിന്
ഇY അമാaെമaാണ്" എ:ു േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി അaർŽനം,
"ന?ൂരി ഇവിെടയിലലേലലാ എ:ു വിചാരിAി.ാണ്" എ:ു പറuു. ഉടെന ദാസി,
"ആെ., ഇനിെയ2ിലും േവഗമാകെ.. അടിയനു നിലംെപാ/ാൻ ൈവകി" എ:ു
പറuേ\ാൾ അaർŽനം "എനിJിനി കിടJാൻ താമസെമാ:ുമിലല" എ:ു
പറuു െകാ8് ശയനഗൃഹ/ിനകേ/Jു കടJാനായി ഭാവിAേ\ാൾ ക.ിലിൽ
മാ\ിള ഇരിJു:തുക8് ഭയെ\.്, "അേ‹ാ, ഇതാരാണ് ഈശവരാ! ശzൻ
രാജാവിെq ശzി ഈ ദിJിൽ ഫലിJയിലലായിരിJുേമാ" എ:ു പറuുെകാ8്
പി:ാJം മാറിയേ\ാൾ മാ\ിള ക.ിലിൽനിെ:ണീhറ് അaർŽനെ/Jട:ു

പിടിJാനായി അടു/ു. അവൻ അaർŽനെ/ െതാ.ു, െതാ.ിലല എ:ായേ\ാൾ
ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് മാ\ിളെയ പിടികൂടി. അവെന തിരുമന€ുെകാ8്
പിടിAുവലിAു മുhറ/ുെകാ8ുേപായി വാൾെകാ8് ചJ െകാ/ു:തുേപാെല
െകാ/ിയരിuി.ു. പിെ: ദാസിെയ വിളിA് "ന?ൂരി എവിെടയാണ്
േപായിരിJു:െത":് ക†ിAു േചാദിJുകയും "തൃ\ൂണി/ുറ •ാണ്" എ:് അവൾ
ഉണർ/ിJുകയും െചcു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8്, "നീ െചc ദുTൃതയം
വിചാരിJുേ?ാൾ നിെ:യും െകാേലല8താണ്. എ2ിലും നീെയാരു
£ീയായിേ\ായേലലാ. അതിനാൽ ഞാൻ െകാലലു:ിലല. എ2ിലും നിെ: െവറുെത
വി.യ•ു:ുമിലല" എ:ു അരുളിെAc് അവളുെട ൈകകൾ ര8ും മുറിAുകളuു.
പിെ: തിരുമന€ുെകാ8് സമീപ^sാരായ ചില നായsാെരയും അവരുെട
£ീകെളയും അവിെട വിളിAുവരു/ി, "ന?ൂരി ഇവിെട വരു:തുവെര
നി;െളലലാവരും ഇവിെട കാ/ു സൂ•ിAു നി:ുെകാdണം" എ:രുളിെചcി.്
അേ\ാൾതെ: തൃ\ൂണി/ുറ•് എഴു:dുകയും െചcു.
പിേhറ ദിവസം രാവിെല ന?ൂരിെയ തിരുമു?ാെക വരു/ി, "ഇ:െല രാYിയിൽ
ന?ൂരിയുെട ഇലല/ു ചില േനരേ?ാJുകെളാെJയു8ായി. എ2ിലും
തരേJെടാ:ും പhറിയിലല. ഏതായാലും ന?ൂരി േവഗ/ിൽ ഇലലേ/Jു
െചേലല8താവശയമാണ്" എ:രുളിെAcു. കുറAു പണവും െകാടു/ു ന?ൂരിെയ
േവഗ/ിലയAു. പിെ: കുറAു കാലം തിരുമന€ുെകാ8് തൃ\ൂണി/ുെറ/െ:
എഴു:dി/ാമസിAു.
അനaരം തിരുമന€ുെകാ8് െചാVരെ•ഴു:dി. തിരുമന€ിേലJ് നായാ.ിൽ
വളെര °മമു8ായിരു:തുെകാ8് കുറAു ദിവസം അവിെട/െ:
എഴു:dി/ാമസിAു. അ;െന താമസിAിരു: കാല/ു തിരുമന€ുെകാ8് ഒരു
ദിവസം ഒരു പീലിJുaവും ധരിAുെകാ8് നായാ.ിെനഴു:dി. ഒരു
മലയിൽെച:േ\ാൾ ഒരു പ:ിെയ കാണുകയാൽ അതിെന െകാലലു:തിനായി
തിരുമന€ുെകാ8ു കുaവുമായി പാuടു/ു. പ:ി ഭയെ\.് ഓടി/ുട;ി.
തിരുമന€ു െകാ8് അതിെന പിaുടർ:ു. അ;െന െച:േ\ാൾ ഐനിJാട്
എ:ിലലേ\രായി ഒരു ന?ൂരി ആ വഴിേയ വരു:തു ക8ി.് "ന?ൂരി, പിടിേAാളൂ,
പിടിേAാളൂ, വി.ുകളയരുത്" എ:് ഉറെJ വിളിA് അരുളിെAcു. ന?ുരി
അേbഹ/ിെq ൈകയിലു8ായിരു: കുട മലർ/ിയി.ു പ:ിെയ
െപാ/ി\ിടിJുകയും തിരുമന€ുെകാ8് ഓടിെയ/ി പ:ിെയ
കു/ിെJാലലുകയും െചcു. അതിനുേശഷം തിരുമന€ുെകാ8് ന?ൂരിേയാട്,
"ന?ൂരി എവിെടേ\ാകാനായി.ാണ് പുറെ\.ിരിJു:ത്" എ:ു ക†ിA് േചാദിAു.
ന?ൂരി: ഇലല/് വളെര ദാരിദŒയമാണ്. ഇ:െ/ ഉപജീവന/ിനു തെ: അവിെട

യാെതാ:ുമിലല. അതിനാൽ വലലവേരാടും യാചിA് കുെറ െനലലു വാ;ിെJാ8്
േപാകണെമ:ു വിചാരിAു പുറെ\.ിരിJുകയാണ്.
തിരുമന€ുെകാ8്: ആെ., ന?ൂരി ഇേ\ാൾ ഇലലേ/Jു തെ: മട;ിേ\ാേ•ാളൂ.
ഇ:െ/ െചലവിനുേവ8ു: െനലല് അവിെടെയ/ിAുെകാdാം.
ഇതുേക.് ന?ൂരി അേbഹ/ിെq ഇലലേ/Jു മട;ിേ\ായി. തിരുമന€ുെകാ8്
ഉടെന െചാVര േകാവിലക/് എഴു:dുകയും ക8ു കൃഷിവകയിൽ നി:്
നാൽപതു പറ െനലല് ഉടെന ന?ൂരിയുെട ഇലല/് എ/ിAുെകാടുJു:തിന്
ക†ിJുകയും അവിെടയു8ായിരു: ഉേദയാഗ^sാർ അ7കാരം
എ/ിAുെകാടുJുകയും െചcു. തിരുമന€ുെകാ8് പിെ:യും കുറAുകാലംകൂടി
െചാവെര/െ: എഴു:dി/ാമസിAു. അJാല/് തൃ“ിവേപരൂർ ”•സവംമഠം
അ-ിബാധയാൽ നശിAുേപായിരിJു:ുെവ:ും ത:ിമി/ം േവദാUയയനം
നട/ാൻ ^ലമിലലാെത വ:ിരിJു:ുെവ:ും വാധയാൻ ന?ൂരി ശzൻ
തിരുമന€ിെല അടുJൽ അറിയിAു. അതിനു തിരുമന€ു െകാ8്, "െചാVെരവA്
Yിസk നട/ാൻ നിpയിAിരിJു:ുെവ:ും അതിേലJ് വാധയാൻ ന?ൂരിയും
മhറുd ”ാ•േണാ/മsാെരലലാവരും ഉടെന െചാVെര െച:ു േചരണ"െമ:ുമാണ്
മറുപടി അയAത്. അ7കാരം വാധയാൻ ന?ൂരി മുതലായവെരലലാം െചാVെര െച:ു
േചരുകയും ഉടെന Yിസk തുട;ുകയും െചcു. Yിസk•ു ”ാ•ണർ
പതിവിലധികമു8ായിരു:ുെവ2ിലും ര8ുേനരവുമുd സദയയുെട േകമ/വും
പതിവിൽ വളെര അധികമായിരു:ു.
Yിസk നട:ുെകാ8ിരു: കാല/് ഒരു ദിവസം തിരുമന€ു െകാ8് വലിയ
ക\ി/ാെന തിരുമു?ാെക വരു/ി, "ഇവിെട പതിവായി േവദേഘാഷവും മhറും
നട:ുെകാ8ിരിJു: ^ിതിJു ഈ േ•Y/ിനു സമീപം ഒരു
പdിയിരിJു:തു ഭംഗിയലല. അതിനാൽ അത് ഉടെന െപാളി\ിAു പുഴയിൽ
തdിJളയണം" എ:ു ക†ിAു. ക†ന േക. •ണ/ിൽ ക\ി/ാൻ
ൈസനയസേമതം െച:ു പdിെപാളിJാനാരംഭിAു. ഉടെന പdിയുെട ഉടമ^രും
ൈക^ാനJാരും മhറുംകൂടി ഒരു െപ.ി നിറA് ഉറു\ികയുംെകാ8് തിരുമു?ാെക
െച:് െപ.ി തിരുമുൽJാ¥െവA് വ˜ിAുെകാ8് "അടിയ;െള ക†ിAു ര•ിJണം.
അടിയ;ളുെട പdി വളെര പുരാതനമായി.ുdതാണ്. അത് െപാളിAുകളയു:ത്
അടിയ;ൾJു വളെര സ2ടമായി.ുdതാണ്. അത് െപാളിAു കളയാതിരിJുവാൻ
ക†നയു8ാകണം" എ:ു തിരുമന€റിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് വലിയ
ക\ി/ാെന തിരുമു?ാെക വരു/ി,"ഇവരുെട ആ പdി വളെര
പുരാതനമായി.ുdതാെണ:ും അതു െപാളിAുകളയു:ത് അവർJു
സ2ടമാെണ:ും പറയു:ുവേലലാ. അതിനാൽ ആ പdി ഇേ\ാൾ

െപാളി\ിJണെമ:ിലല" എ:ു ക†ിJുകയും ക\ി/ാൻ ൈസനയ;േളയും മhറും
തിരിെയ വിളിAുെകാ8ുേപാവുകയും െചcു.
"Yിസk കഴിയുേ?ാേഴJും സർJാർ െചലവിേsൽ തൃ“ിവ േപരൂർ ”•സവംമഠം
പണിതീർ:ിരിJണം" എ:ു ക†ന െകാടു/ിരു:തിനാൽ അ7കാരം മഠ/ിെq
പണി തീർ/ിരു:ു. Yിസk വളെര ഭംഗിയായി.ു കഴിuുകൂടിയതിനാൽ
തിരുമന€ുെകാ8ു സേaാഷിAു വാധയാൻന?ൂരിJും മhറും യഥാേയാഗയം
സZാന;ൾ ക†ിAു െകാടു/ു സേaാഷി\ിA് അവെര എലലാവെരയും
തൃ“ിവേപരൂർJയ•ുകയും പിെ: അധികം താമസിയാെത തിരുമന€ുെകാ8്
തൃ\ൂണി/ുറെ•ഴു:dുകയും െചcു.
തിരുമന€ുെകാ8് തൃ\ൂണി/ുെറ എഴു:dി/ാമസിAിരു: ആ കാല/്
അ:ു തിരുവിതാംകൂർ നാടുവാണിരു: ബാലരാമവർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് ൈവJെ/ഴു:dിയിരിJു:തായി അവിേടJ് അറിവു കി.ി.
ബാലരാമവർZ മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് മഹാശുUനും നിർZല ഹൃദയനും
പരമാർ‰ിയും ആയിരു:തുെകാ8് അവിടുെ/ ൈവJ/ുവAു •ണിAു
തൃ\ൂണി/ുെറ െകാ8ുവ:് സൽJരിAു സേaാഷി\ിAു കര\ുറം
പaിരുകാതവും ആല;ാ.ും പറവൂരും ഉപായ/ിൽ വീെ8ടുJാെമ:ു വിചാരിA്
ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല •ണിJു:തിനായി
ഇളയാ?ുരാെനയും പാലിയ/ു വലിയAെനയും കൂടി ൈവJേ/JയAു. ഇളയ
ത?ുരാനും പാലിയ/Aനുംകൂടി ൈവJെ//ി മഹാരാജാവു
തിരുമന€ിെലJ8ു •ണിAി.് "ഇേ\ാൾ അതിനു സൗകരയമിലലാ/തിനാൽ
ഇനിെയാരവസര/ിലാവാം" എ:ു ക†ിAു മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8്
അവെര മടJിയയAു. മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല എഴു:dേ/ാടുകൂടി
േവലു/?ി ദളവയുമു8ായിരു:ു. േവലു/?ിയും പാലിയ/Aനും തZിൽ
ഏhറവും േrഹവും വിശവാസവുമു8ായിരു:ു. േവലു/?ി പാലിയ/Aേനാടു
േചാദിA് ശzൻ തിരുമന€ിെല അaർ´തം മന€ിലാJുകയും അത് മഹാരാജാവു
തിരുമന€ിെല അറിയിJുകയും തൽJാലം തൃ\ൂണി/ുറ•് എഴു:dരുെത:ു
പറuു വിേരാധിJുകയും െചcതി നാലാണ് മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8്
•ണം സവീകരിJാെതയും തൃ\ൂണി/ുറ•് എഴു:dാെതയുമിരു:ത്.
മഹാരാജാവു തിരുമന€ു െകാ8് എഴു:dാെതയിരിJയിെലല: വിശവാസേ/ാടു
കൂടി ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് വിരു:ുസൽJാര/ിനു വളെര േകമമായി വ.ം
കൂ.ുകയും ഇ:സമയം എഴുെ:d/ു തൃ\ൂണി/ുെറ എ/ുെമ:് നിpയിA
ആ സമയ/് മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല എതിേരൽJാനായി പരിവാരസേമതം
പടിuാെറ േകാ.വാതിൽJൽ കാ/ുനിൽJുകയും െചcു. ആ സമയ/് ഇളയ

ത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല േബാ.ു കടവിൽ വ:ടു/ു. േബാ.ിൽ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ിെല കാണാ—യാൽ ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് വലിയ
ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടി "എaാ, കുലേശഖരെ\രുമാൾ കബളി\ിAു, അേലല" എ:ു
ക†ിAു േചാദിAു. അേ\ാൾ ഇളയ ത?ുരാൻ "അേbഹ/ിന് ഇേ\ാൾ ഇേ;ാ.ു
വരാൻ സൗകരയമിെലല:ും ഇനിെയാരിJലാകാെമ:ുമാണ് പറuത്" എ:ു
തിരുമന€റിയിAു. ഉടെന ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് "ഇെതലലാം ആ
േവലു/?ിയുെട കൗശലമാണ്. ആെ., അവൻ േനാJിേJാേ." എ:ു
അരുളിെചcി.് തൃ\ുണി/ുറയ\െq നട•െലഴു:dി നി:ുെകാ8് "എെq
പൂർ4 Yയീശ, നാൽപതു ദിവസ/ിനകം ആ േവലു/?ി എെq കാൽJൽ വ:ു
വീഴാൻ സംഗതിയാJി/രേണ" എ:ു 7ാർ‰ിJുകയും അേ\ാൾ/െ:
കളിേJാ.യിെലെJഴു:dുകയും െചcു.
കളിേJാ.യിെലഴു:dിയിരു:ുെകാ8് പാലിയ/Aെന തിരുമു?ാെക വരു/ി
ൈവJ/ു േപായി.ു8ായ സംഗതികെള\hറി ക†ിAു േചാദിJുകയും വലിയAൻ
എലലാം വിവരമായി തിരുമന€റിയിJുകയും െചcു. തെq അaർ´തം
ഇ:താെണ:ു േവലു/?ിJു അറിവുെകാടു/ത് വലിയAനാെണ:്
തിരുമന€ിേലJ് ഊഹമു8ായിരു:തുെകാ8ു പാലിയ/Aൻ തിരുമു?ാെക
നി:ിരു:തു ൈക ഭി/ിയിേsൽ ചാരി വടേJാ.ു േനാJിയായിരു:തിനാലും
തിരുമന€ു െകാ8് ര8ർ‰മായി.്, "േമേനാൻ ഇേ\ാഴേ/ നില െതേJാ.ു
ചാരിയാെണ:ു േതാ:ു:ു" എ:രുളിെAcു. തിരുമന€ുെകാ8്
അരുളിെAcതിലുd ഗൂഢാർ‰ം മന€ിലാJിെJാ8് വലിയAൻ "നില െതേJാ.ു
ചാരിയാെണ2ിലും ദൃ‘ി വടേJാ.ു തെ:യാണ്" എ:ു മറുപടി ഉണർ/ിAു. ഈ
മറുപടി തിരുമന€ിേലJ് ഒ.ും രസിAിെലല:ു മാYമലല, തിരുമന€ിൽ േകാപാ-ിെയ
ജവലി\ിJുകയും െചcു.
അതിനാൽ തിരുമന€ുെകാ8്, "എടാ, സവാമിേ›ാഹീ! െപാേ•ാ. ഇനിേമൽ നിെ:
എെq മു?ിൽ കാണരുത്" എ:് അരുളിെA—യാൽ വലിയAൻ േപടിAുവിറA് ഉടെന
തിരുമു?ിൽനി:ു േപായി. പിെ: വലിയAെq താമസം മുdൂർJരയായിരു:ു.
ശzൻ തിരുമന€ിെല കാലം കഴിയു:തുവെര വലിയAൻ പിെ: അവിെടനി:ു
െതേJാ.് ഒരിJലും കട:ി.ിലല.
േവലു/?ി എഴു:dേ/ാടുകൂടി തിരുവനaപുരെ//ിയതിെq േശഷം
പ.ാളJാരുെട ശ?ള/ിൽ സവ†ം കുറവുെച—യും അവർJു ഉപ›വകര;ളായ
ചില നിയമ;ൾ ഏർെ\ടു/ുകയും മhറും െച‹ുകയാൽ പ.ാളJാർ ആക\ാെട
േ•ാഭിAുവശാവുകയും േവലു/?ിെയ ക8ാൽ െവടിവAു െകാലലണെമ:്
തിർAെ\ടു/ുകയും െചcു. ഈ വിവരമറിuു േവലു/?ി ഭയെ\.ു

തിരുവനaപുര/ു നി:ു ഗൂഢമായി ഒളിേAാടി തൃ\ൂണി/ുെറ എ/ുകയും
ശzൻ തിരുമന€ിെല ക8ാൽെകാdാെമ:ു അവിടുെ/ ഇ‘sാർ മുഖാaരം
തിരുമന€റിയിA് അനുവാദം വാ;ിെJാ8ു തിരുമുൻപാെക െച:് ഏതാനും
വിൽJാശു തിരുമുൽJാ¥വAു തൃ\ാദ;ളിൽ വീണു വ˜ിAി.് "അടിയൻ
എെa2ിലും അപരാധം െചcുേപായി.ുെ82ിൽ അവിടു:് അെതലലാം സദയം
•മിA് അടിയനു മാ\ു ത:് ര•ിJണം" എ:് അേപ•ിJുകയും അവിടുെ/
ശരണം 7ാപിJാനു8ായ കാരണം തിരുമന€റിയിJുകയും െചcു. ഉടെന
ശzൻതിരുമന€ു െകാ8്, "ആെ. ഒ.ും ഭയെ\േട8ാ, െകാAിയിൽേ\ായി
താമസിേAാളൂ" എ:് അരുളിെA‹ുകയും േവലു/?ിെയ െകാAിേJാവിലക/ു
പറuയAു താമസി\ിJുകയും െചcു.
താൻ പൂർ4Yയീശെq അടുJൽ 7ാർ‰ിAതുേപാെലതെ: നാൽ\തു
ദിവസ/ിനകം േവലു/?ി തെq കാൽJൽ വ:ു വീഴാൻ സംഗതിയായതിനാൽ
ശzൻതിരുമന€ുെകാ8് വളെര സേaാഷിJുകയും േവലു/?ി
തിരുമുൽJാ¥വA വിൽJാശുരുJി ഒരു തലയിൽെJ.ു പണിയിAു
പൂർ4Yയീശനു നട•ുവ•ുകയും െചcു.
ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് പിെ: കുറAു ദിവസംകൂടി തൃ\ൂണി/ുെറ
താമസിAതിെq േശഷം തൃ“ിവേപരൂർെJഴു:dി. അവിെട താമസിAിരു:
കാല/് തിരുമന€ിേലJ് ഒരു ശീലാ…മ ആരംഭിAു. അതിനു പല ചികി„കൾ
െചcുെവ2ിലും അവെയാ:ും പിടിJാെത ശീലാ…മ wേമണ വർUിAു തുട;ി. ആ
വിവരമറിu് ഇളയത?ുരാൻ അവിടുെ/ അനുജേനാടുകൂടി
തൃ“ിവേപരൂെരഴു:dി. അവർ തിരുമു?ാെക എഴു:dിJ8 സമയം ശzൻ
തിരുമന€ു െകാ8്, "എനിJ് ദീനം wേമണ വർUിAുവരുകയാണ്. •ീണവും
സാമാനയ/ിലധികമു8്. ഇനി ഇതു േഭദമായി ഞാൻ സുഖമായി.ിരിJുെമ:ു
േതാ:ു:ിലല. അതിനാൽ നി;ൾ ഇവിെടതെ: താമസിJണം, െപാ•ളയരുത്.
എെq കാലം കഴിuാൽ രാജയം മുറേപാെല ര•ിAുെകാdണം.
വടJു:ാഥേ•Y/ിൽ േയാഗിയാെര അവേരാധിJുക, ഇരി;ാലJുട
േ•Y/ിൽ തAുടക…മെള അവേരാധിJുക, പാലിയ/ു േമനവനു മ•ി^ാനം
െകാടുJുക, ഇംßീഷുകാേരാടു മ„രിAു െവടിവ•ുക ഇ;െന നാലുകൂ.ം കാരയം
ഒരിJലും െച‹രുത്. ഇവ നാലും െചcാൽ നZുെട രാജയം െപാേžാകും" എ:്
അരുളിെAയുകയും ആ അനുജൻ ത?ുരാJsാെര അവിെട/െ:
താമസി\ിJുകയും െചcു.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം രാവിെല ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8്
അമൃേത/ു കഴിAുെകാ8ിരു: സമയം ഇളയ ത?ുരാJsാർ അവിെട

എഴു:dുകയും അവർ ര8ുേപരുംകൂടി, "േജ®െq അമൃേത/ു ക8ി.്
രുചി•യം സാമാനയ/ിലധികമുെ8:ു േതാ:ു:ു8്. വലലതിനും രുചി
േതാ:ു:ുെ82ിൽ അരുളിെAcാൽ അ/ാഴമമൃേത/ിനു തJവ4ം
ത‹ാറാJാം" എ:ുണർ/ിAു. അതുേക.ി.് ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8് "ഇവർ
നZുെട കാലം കഴിuാൽപിെ: രാജയം ഭരിേJ8ു:വരാണേലലാ. അവരുെട
ക†നാശzി എYമാYമുെ8:ു ഒ:ു പരീ•ിJണം" എ:ു തിരുമന€ിൽ
വിചാരിAി.്, "എനിJ് ഒ:ിലും നലല രുചി േതാ:ു:ിലല. എ2ിലും ചJ കൂ.ാൻ
വAാൽ കുറAു കൂ.ാെമ:ു േതാ:ു:ു8്" എ:് അരുളിെAcു. ഉടെന ഇളയ
ത?ുരാJsാർ, അതു ൈവകുേ:രേ/Jു8ാJാം" എ:ുണർ/ിAി.ു
തിരുമുൻപാെക നി:് എഴു:dി. ഉടെന അവർ ര8ുേപരും "എവിെടനിെ:2ിലും
എaു വിലെകാടു/ി.ും ൈവകുേ:രേ/Jു ഒരു ചJ െകാ8ു വരണം" എ:ു
ക†ിAു പണവും െകാടു/ു പല ^ല;ളിേലJും ആളുകെള അയAു. േനരം
ൈവകിയേ\ാേഴJും ചJെയ;ും കി.ിയിെലല:ു പറu് ആ ആളുകെളലലാം മട;ി
വ:ു. ശzൻ തിരുമന€ു െകാ8്, "എaാ ചJ കി.ിയിലായിരിJും, അേലല" എ:ു
ക†ിA് േചാദിAു. ഉടെന ത?ുരാJsാർ "ക:ിമാസം കാലമാകയാൽ ചJ കി.ാൻ
വളെര 7യാസമായി.ാണിരിJു:ത്. ഞ;ൾ പണവും െകാടു/് പല ^ല;ളിൽ
ആളുകെള അയA് അേനവഷി\ിAു. എ;ും കി.ിയിലല. ഞ;ളുെട അമാaം ഒ.ുമിലല.
ഞ;ൾ കഴിയു:Y Xമ;െളലലാം െചcുേനാJി. കാരയം സാധിAിലല എേ: ഉdൂ.
എവിെട നിെ:2ിലും ഒരു ചJെയ2ിലും വരു/ാനായി.ു നാെളയും XമിAു
േനാJാം" എ:ുണർ/ിAു. അേ\ാൾ ശzൻതിരുമന€ുെകാ8്, "അേ‹ാ, ക‘ം!
വിÏികേള! ഒരു ചJ വരു/ാൻേപാലും േശഷിയിലലാ/ നി;ൾ ഇനി േമലാൽ ഒരു
രാജയം ഭരിJു:െത;െനയാണ്?" എ:രുളിെAcു.
അ/ാഴമൃേത/ു കഴിuതിെq േശഷം ശzൻതിരുമന€ു െകാ8് വലിയ
ക\ി/ാെന തിരുമു?ാെക വരു/ി, "നാെള രാവിെല ”ാ•ണർJു പരെJ ഒരു
സദയയും ചില ദാന;ളും മhറും േവണെമ:ു നിpയിAിരിJു:ു. അതിനാൽ
അതിനുേവ8ു:വെയലലാം േനരം െവളുJു:തിനു മു?്
ത‹ാറാJിെJാടുJണം. സദയ•ു 7ഥമൻ, എരിേ“രി, ഉേ\രി, േതാരൻ
മുതലായവെയലലാം ചJെകാ8ുതെ: േവണെമ:ാണ് നിpയിAിരിJു:ത്"
എ:രുളിെAcു. "ക†ന േപാെലെയലലാം ത‹ാറാJിെJാdാം" എ:ുണർ/ിAി.്
വലിയ ക\ി/ാൻ അേ\ാൾ/െ: തിരുമു?ാെകനി:ു േപായി. നിpിത
സമയ/ിനു മു?ുതെ: ക\ി/ാൻ സകല സാധന;ളും അവിെട ത‹ാറാJി
എ/ിAുെകാടു/ു. േനരം െവളുJു:തിനു മു?ു പഴു/തും പAയുമായി
അuൂറിലധികം ചJ അവിെട വ:ുേചർ:ു. സദയയുെട ആവശയം കഴിuി.ും

പിെ:യും വളെര ചJ േശഷിAു കിട:ിരു:ു. സദയ ഏhറവും
െകേ2മമായിെയ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ. ശzൻതിരുമന€ുെകാ8്
ന?ൂരിമാർJു പരെJ പല വിധ/ിലുd ദാന;ളും െചcു.
പിെ:യും ശീലാ…മ wേമണ വർUിAുെകാ8ുതെ:യിരു: തിനാൽ ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8ു പിെ:യും 7തിദിനം പലവിധ/ിലുd ദാന;ൾ
െചcുെകാ8ുതെ:യിരു:ു. കിം ബഹുനാ? 981-ആമാ8ു ക:ിമാസം 12-ആം
തീയതി ആ രാജേകസരി തൃ“ിവേപരൂർ വAുതെ: കാലധർZെ/ 7ാപിJുകയും
െചcു.
തിരുമന€ിെല പdി“വം ദഹി\ിAതു തൃ“ിവേപരൂർ േകാവിലക/ിെq
െതJുവശ/ുd േതാ\ിലാണ്. ആ ^ല/ിനുചുhറും െചറിയതായി ഒരു മതിൽ
െക.ിAി.ുdത് ഇേ\ാഴും കാൺമാനു8്. അവിെട അJാലം മുതൽ പതിവായി
വിളJുവAുവ:ിരു:ത് ഇേ\ാഴും നട:ുവരു:ു8്. ആെക\ാെട വിചാരിAാൽ
ശzൻത?ുരാൻ തിരു മന€ുെകാ8് ഒരമാനുഷ7ഭാവനായിരു:ുെവ:ു തെ:
പറേയ8ിയിരിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/അZ:ൂർ പരേമശവരAാകയാർ
േവഷ/ിെq ഭംഗിെകാ8ും അഭിനയ/ിെq തsയതവം മുതലായ ഗുണ;ൾ
െകാ8ും അZ:ൂർ പരേമശവരAാകയാേരാടു തുലയനായ ഒരു നടൻ
ഇJാല/ിെല:ലല, അJാല/ുമു8ായിരു:ിലല. അേbഹ/ിെq ^ിരവാസം
മൂഴിJുള/ുd സവഭവന/ിലായിരു:ുെവ2ിലും തിരുവിതാംകൂർ, െകാAി,
മലബാർ ഈ മൂ:ു രാജയ;ളിലുമുd രാജാJsാർ, 7ഭുJൾ, ധനവാsാർ
മുതലായവർ അേbഹ/ിെq േവഷവും ആ.വും കാണാനായി •ണിAുവരു/ി
കൂെടJൂെട കൂടിയാ.;ൾ നട/ിJാറു8ായിരു:ു.
െകാലലം 1036-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ് ഇളയ
ത?ുരാനായിരു: കാല/് തെq േസവകനും പdിയറ
വിചാരി\ുകാരനുമായിരു: ഈശവരപിdെയ ആ.മഭയസി\ിJാനായി ഈ
ചാകയാെര തിരുവനaപുര/ു വരു/ി താമസി\ിAിരു:ുെവ:ും ഈശവരപിd
വിചാരി\ുകാർJു ആ./ിൽ (കഥകളിയിൽ) അസാമാനയമായ 7സിUിയും
ൈകലാേസാUരണം, സവർ´ വർ4ന, സമു›വർ4ന മുതലായവ
അഭിനയിAാടു:തിൽ അനനയസാധാരണമായ സാമർ‰യവും ഗുണവും
തsയതവവും സിUിAതിനുd 7ധാന കാരണം ആ ചാകയാരുെട
ശി•ാസാമർ‰യമാെണ:ുdത് 7സിUമാണേലലാ.
മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് ഇളയ ത?ുരാനായിരു:
കാല/ും തിരുവനaപുര/ു പൂജ\ുരെJാ.ാര/ിൽ (അ:് അവിടു:്
അവിെടയാണ് എഴു:dി/ാമസിAിരു:ത്) എ:ും കഥകളി പതിവായിരു:ു. ഒരു
ദിവസം, കഥകളി കാണാൻ തിരുമന€ിെല അടുJൽ
പരേമശവരAാകയാരുമു8ായിരു:ു. അ:്, "കാർ/വീരയാŽുനവിജയ"മായിരു:ു
കഥ. രാവണെq ൈകലാേസാUരണം ക8ി.് തിരുമന€ുെകാ8് ചാകയാേരാട്
"എaാ ചാകയാേര, ൈകലാേസാUാരണം ന:ാേയാ" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു.
അതിനു മറുപടിയായി
ചാകയാർ, "തരേJടിലല ൈകലാസം കുറAുകൂടി വലിയതാെണ:ാണ് ധരിAിരു:ത്"
എ:റിയിAു. പിെ: അതിെനJുറിA് ഒ:ും ക†ിAിലല പിേhറദിവസം
ഉAതിരിuസമയം ചാകയാെര െകാ.ാര/ിൽ വരു/ി "ൈകലാേസാUരണം
ഒ:ാടിJ8ാൽെJാdാം" എ:ു ക†ിAു. േവഷംെക.ാെതയാടു: കാരയ/ിൽ
കുറAു മടിയു8ായിരു:ുെവ2ിലും ക†ന അനുസരിJാെതയിരിJു:തു

വിഹിതമലലേലലാ എ:ു വിചാരിA് ചാകയാർ ഉടെന ര8ാംമു8് അരയിൽ
മുറുJിെJ.ിെJാ8് ആ.ം ആരംഭിAു. താൻ തേലദിവസം പറu വാേJാർ/ു
തെ: പരീ•ിJാനായി.ാണ് ഈ ക†നെയ:ു മന€ിലായതിനാൽ ചാകയാർ
മന€ിരു/ിയാണ് ആടിയത്. തേലദിവസം ദശമുഖെq േവഷം െക.ിയാടിയ ആൾ
മുതലായി െകാ.ാരംവക കളി േയാഗ/ിലുd എലലാവരും േസവകsാരും അZAിയും
അവിെടയു8ായിരു:ു. ചാകയാരുെട ആ.ം വളെര േകമമായി എ:ുdതു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. ആ.ംക8ു തിരുമന€ുെകാ8് മുതലായി എലലാവരും വളെര
സേaാഷിJുകയും വിŸയിJുകയും െചcു. വിŸയാകുലയായ അZAി
"അ?േ?ാ! ൈകലാസപർVതം ഇY വലിയതാേണാ? ഇ:െല ആടിJ8േ\ാൾ
അത് ഏകേദശം നZുെട േവളിJു:ിേനാളമു8ായിരിJുെമേ: േതാ:ിയുdൂ"
എ:ു പറuു. തിരുമന€ുെകാ8് ഉടെന ര¹ഖചിതമായി ഒരു േമാതിരം
ചാകയാർJു ക†ിA് സZാനിJുകയും ആ./ിൽ അദവിതീയsാരാെണ:ു സവയേമവ
അഭിമാനിAിരു: െകാ.ാരംവക കഥകളിേയാഗJാെരലലാം അേ\ാൾ
'സലേŽാഹ'മാടുകയും െചcു.
പരേമശവരAാകയാർ ക†ന7കാരം തിരുവനaപുര/ു താമസിAിരു:േ\ാൾ ഒരു
ദിവസം പകെല െവയിലാറിയ സമയം കാhറുെകാdാനായി കടൽ\ുറേ/Jു
പുറെ\.ു. കടൽ\ുറെ//ിയേ\ാൾ അവിെട നാ.ുകാരായി.ും
യൂേറാപയsാരായിടും മhറും വളെരയാളുകൾ കാhറു െകാdാനായി
വ:ുകൂടിയിരു:ു. അJൂ./ിൽ റസിഡ8ു സാžും മദാZയും അവരുെട
വാ„ലയഭാജനമായ ഒരു പ.ിയുമു8ായിരു:ു. ആ പ.ി സാേžാ മദാZേയാ
പറയാെത ആെരയും കടിJാറിെലല2ിലും വലിയ സിംഹ/ാെനേ\ാെല
ഭയ2രമൂർ/ിയായ അവെനJ8ാൽ അപരിചിതsാരായ ഏവരും
ഭയെ\.ുേപാകുമായിരു:ു. കടിJാനെലല2ിലും ആ പ.ി
കാണു:വരുെടെയലലാമടുJൽ മണ/ു മണ/ു െചലലുക പതിവായിരു:ു. ആ
പതിവുേപാെല അതു ചാകയരുെട അടുJേലJും െച:ു. ചാകയാരു വലലാെത
ഭയെ\.് "പ.ി, പ.ി" എ:് ഉറെJ വിളിAു പറuു. അനുവാദം കൂടാെത അതു
കടിJയിെലല:ു നിpയമു8ായിരു:തിനാൽ പ.ിെയ തിരിAു വിളിJാെത സാžും
മദാZയും ചാകയാരുെട പരി°മം ക8ു ചിരിAുെകാ8ു നി:േത ഉdു. പിെ:
ഗതയaരെമാ:ുമിെലല:ുക8് ചാകയാർ കുനിu് അവിെട നി:് ഒരു കെലലടു/ു
പ.ിെയ ല•യമാJി ഒേരറുെകാടു/തായി ഒ:ഭിനയിAു. വാRവ/ിൽ
എറിuതായി നടിJുക മാYേമ ഉ8ായുdൂ. എ2ിലും ഏറുെകാ8തായി/െ:
േതാ:ുകയാൽ പ.ി ഉറെJ നിലവിളിAും െകാ8് അവിെടനി:് ഓടിേ\ായി. പ.ിJ്
ഏറുെകാ8ാതായി/െ: േതാ:ുകയാൽ സാžും മദാZയും അതയaം

കുപിതരായി/ീർ:ു. ഈ അwമം 7വർ/ിA ആൾ ആരാെണ:ു സാžു തെq
അടുJലു8ായിരു: ചിലേരാടു േചാദിJുകയും ആ മനുഷയൻ ക†ന7കാരം വ:ു
താമസിJു: ഒരു ചാകയാരാെണ:ു മന€ിലാJുകയും െചcു. ക†ന7കാരം വ:ു
താമസിJു: ആളാെണ2ിൽ ഈ വിവരം തിരുമന€റിയിJാെത
7തിwിയെച‹ു:തു വിഹിതമലലേലലാ എ:ു വിചാരിAു സാžും മദാZയും
െകാ.ാര/ിേലJു പുറെ\.ു. അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8്
കടൽJാhറുെകാdു:തിനായി കടൽ\ുറ/ു ബംßാവിൽ
എഴു:dീ.ുെ8:റിയുകയാൽ സാžും മദാZയും അവിെടെA:ു വിവരം
തിരുമന€റിയിAു. ഉടെന ചാകയാെര തിരുമു?ാെക വരു/ി ക†ിAു േചാദിAേ\ാൾ
ചാകയാർ ഉ8ായ വാRവെമലലാം തിരുമന€റിയിAു. എറിuിെലല:ു പറയു:തു
ശുUേമ വയാജമാെണ:ും നാടയം ക8ു ത;ളുെട പ.ി ഒരിJലും
ഭയെ\ടുകയിെലല:ും സാžും മദാZയും വാദിAു. "ഇതിെനaാണ്
സമാധാന"െമ:ു ക†ിA് േചാദിAേ\ാൾ ചാകയാർ, "വാRവം സാžിെനയും
േബാUയെ\ടു/ാേമാ എ:ു േനാJെ." എ:ു പറuു സവ†ം പിേ:ാJം മാറി
താണു നി:് അവിെട കരി2ലലുെകാ8ി.ിരു: വലിയ നടJലലു വളെര 7യാസെ\.ു
കുലുJി ഇളJിെയടു/ു സാžിെq തലയിേലJി.തായി ഒരു നാടയം കാണിAു. ആ
കലലു തെq തലയിൽ വീണു എ:ുതെ: േതാ:ിേ\ാവുകയാൽ സാž് "അേ‹ാ!"
എ:് ഉറെJ നിലവിളിAുെകാ8് ഉടെന അവിെട മറിuുവീണു. കലല് സാžിെq
തലയിൽ വീണു എ:ുതെ: േതാ:ിേ\ാവുകയാൽ മദാZയും ഏhറവും
പരവശയായി/ീർ:ു. വീണി.ു വളെര േനരം കഴിuതിെq േശഷമാണ് സാžിനു
േബാധംവീണത്. േബാധംവീണ് എണീhറിരു:ി.ും കുറAു െവdം കുടിJുകയും
തണു/െവdംെകാ8ു മുഖം കഴുകുകയും കുറAുേനരം കാേhറൽJുകയും
െചcതിെq േശഷേമ സാžിനു സംസാരിJാറായുdൂ. സാžു പിെ:യും തലയിൽ
ത\ിേനാJി, കലലു തലയിൽ വീണിെലല:ു തീർAെ\ടു/ിയേശഷം "നZുെട
പ.ിJും ഏറു െകാ8ിലലായിരിJും. ഇ7കാരം അഭിനയസാമർ‰യമുd ഒരു നടെന
ഞാൻ യൂേറാ\ുരാജയ;ളിെല;ും ക8ി.ിലല. ഇവിെട ഇ;െന ഒരു
മഹാനു8ായി/ീർ:തു േകരള/ിന് ആക\ാെട അഭിമാനകരംതെ:.
വാRവമറിയാെത ഈ മഹാെq േപരിൽ മഹാരാജാവിെq അടുJൽ പരാതി
അറിയിAതിെനJുറിAു ഞാൻ നിർവയാജം വയസനിJുകയും ചാകയാേരാടു മാ\ു
േചാദിJുകയും െചcുെകാdു:ു" എ:ു പറയുകയും ചാകയാർJു പല
സZാന;ൾ െകാടുJുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും േനരം ൈവകിയതിനാൽ
എലലാവരും പര•രം യാYപറu് അവരവരുെട വാസ^ല;ളിേലJു പുറെ\.ു.
ആ സമയം മു?് ഓടിേ\ായ പ.ിയും അവിെട വ:ുേചർ:ു. അേ\ാൾ സാžിനും
മദാZ•ും വളെര സേaാഷമായി എ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ.

പരേമശവരAാകയാരുെട വാÌാമർ‰യെ/\hറിയും പല ഐതിഹയ;ൾ േക.ി.ു8്.
അെതാെJ ഇനിെയാരവസര/ിൽ വിവരിJാെമ:ു വ•ാനലലാെത ഇേ\ാൾ
നിവൃ/ിയിലല. അതിനാൽ ഇ‹ിെട െകാAി വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല
തൃJ‹ിൽനി:ു വീരശൃംഖല ലഭിA പരേമശവരAാകയാരും ഈ പരേമശവരAാകയരുെട
കുടുംബജാതനാെണ:ു കൂടി വായനJാെര അറിയിAുെകാ8് വിരമിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/േചരാനലലൂർ കു¢ുJർ/ാവ്
േചരാനലൂർ കർ/ാവിെq ഭവനം ഇേ\ാൾ െകാAീസം^ാന/് കണയ:ൂർ
താലൂJിൽ േചരാനലലൂർ േദശ/ാണ്. ഇട\ിdി തീവ8ി xേhറഷനിൽനി:ു ര8ു
നാഴിക വടJുമാറിയാണ് ഈ ഭവനം. ഇവെര സാധാരണയായി പറuു വരു:ത്
'േചരാനലലൂർ കർ/ാവ്' എ:ാെണ2ിലും ഇവരുെട കുടുംബേ/Jുd ^ാനേ\ര്
"കു:/ു രാമJുമാരൈJZൾ" എ:ാണ്.
പ8് ഇവരുെട തറവാടു വരാ\ുഴയായിരു:ു. അവിെടയു8ായിരു: ^ാനേ\ര്
'പടിuാേറáയട/ു പടനായർ' എ:ായിരു:ുെവ:ും ഇവരുെട തറവാേ.Jു
െകാAിരാജാവിെq പടനായക^ാനമു8ായിരു:തിനാലാണ് ഈ ^ാനേ\രു
സിUിAെത:ും ഒരു േകൾവിയു8്. ഇവർJു വാരാ\ുെഴ ചില പുരയിട;ളും മhറും
അടു/ കാലംവെര ഉ8ായിരു:ു. അതിനാൽ ഈ േകൾവി േകവലം അടി^ാന
രഹിതമാെണ:ു േതാ:ു:ിലല.
എറണാകുളം ജിലല•് (െകാലലവർഷം 1100-ൽ) ഇേ\ാൾ 'അ¢ിJ…മൾ ജിലല'
എ:ാണേലലാ േപരു പറuുവരു:ത്. ആ ^ലം അ¢ു ക…മൾമാരുെട
വകയായിരു:ു. അതിനാലാണ് ആ ജിലല•് ഈ േപരു സിUിAത്. അ ക…മൾമാർ
അനയംനി:ുേപായേ\ാൾ അതിെലാരു കുടുംബം പടിuാേറáയട/ു പടനായരുെട
തറവാേ.െJാതു;ി. അതിനാൽ എറണാകുള/് ഇവരുെട ^ാനേ\രു "െചറുകാ.്
ഇരവിJ…മൾ" എ:ായി/ിർ:ു. ഈ വക സംഗതികെളലലാം െകാ8ും മു?്
ഇവരുെട ^ാനേ\രു ക…മൾ എ:ായിരു:ു എ:ും കർ/ാെവ:ുd ^ാനം
പി:ീടു8ായതാെണ:ും വിചാരിേJ8ിയിരിJു:ു. കർ/ാെവ:ും ക…മൾ
എ:ും പണിJെര:ും കുറുെ\:ും മhറുമുd ^ാന;ൾ രാജാJsാർ
ക†ിAുെകാടുJു:താണേലലാ. േചരാനലലൂർ കർ/ാവിനു പ8ു8ായിരു: ക…മൾ
എ: ^ാനം ഇടJാല/് ഏേതാ ഒരു രാജാവു േഭദെ\ടു/ി
കർ/ാെവ:ാJിയതായിരിJാം.
മുകു˜പുരം താലൂJിലുd "േകാടേ“രിJർ/ാവി"െന ചിലർ "ത?ാൻ" എ:ും
പറയാറു8്. അവിെട ഒരു കവിതJാരൻ കർ/ാവു8ായിരു:ുവേലലാ.
അേbഹെ/ 'േകാടേ“രിJുuൻ ത?ാൻ എ:ാണു സാധാരണയായി
പറuുവ:ിരു:ത്. േകാടേ“രിJർ/ാവിെq കുടുംബ/ിെല £ീകെള
"ത?ായിമാർ" എ:ാണ് പറയു:ത്. എ:ാൽ േചരാനലൂർ കർ/ാവിെq £ീകെള
പറയു:തു ‘കുuZമാർ' എ:ാണ്. ഇവരുെട ഒരു ശാഖാകുടുംബം

തിരുവിതാംകൂറിൽ മൂവാhറുപുഴ/ാലൂJിൽ "തൃJാരിയൂർ" േദശ/ുമു8്.
അവിെടയുd £ീകെളയും കുuZമാർ എ:ുതെ:യാണ് പറuുവരു:ത്.
തിരുവിതാംകൂറിൽ േവെറയുd കർ/ാJsാരുെട £ീകെളയും പറuുവരു:
കുuZമാർ എ:ുതെ:യാണ്. തിരുവിതാംകൂറിൽ ക…മൾ എ:
^ാനേ\രായിരു: ചില കുടുംബJാർ ഈയിെട കർ/ാെവ:് േപരുവA്
എഴു/ുകു/ുകൾ തുട;ിയിരിJു:തായിJാണു:ു8്. ഈ െപരുമാhറം അവർ
സവയേമവ െചcതാണ്. രാജകൽ\ന 7കാരവും മhറുമലല.
േമൽപറu7കാരം പലവിധ/ിലുd ^ാനമാന;േളാടുകൂടി േചരാനലൂർ
കു:/ുകുടുംബ/ിൽ ജനിA ആളാണ് നZുെട കഥാനായകനായ
കു¢ുJർ/ാവ്. ഇേbഹ/ിെq ജനനമരണ;ൾ ഏേതതാ8ുകളിലായിരു:ു
എ:റിയു:തിനു മാർ´െമാ:ും കാണു:ിലല. എ2ിലും അേbഹം ജീവിAിരു:ത്
ഏകേദശം ഇരുനൂറു െകാലല;ൾJു മുൻപായിരു:ു എ:ുdതിനു ചില
ല•യ;ളു8്.
കു¢ുJർ/ാവു െചറു\/ിൽതെ: സവേദശം വി.ുേപായി. ഏതാനുംകാലം
പരേദശ;ളിൽ സ¢രിJുകയും താമസിJുകയും െചcിരു:ു. ആ
ദിJുJളിൽനി:് അേbഹം മ•വാദം, ൈവദയം, പാ.്, വീണവായന, ഇ¾ജാലം
മുതലായ പല വിദയകളിൽ അനിതരസാധാരണമായ പാ¡ിതയം
സ?ാദിAുെകാ8ാണ് സവേദശ/ു തിരിെA/ിയത്. സവേദശ/ു വ:തിെq
േശഷവും അേbഹം ഉപേയാഗിAിരു: േവഷഭൂഷാദികെളലലാം
പരേദശീയംതെ:യായിരു:ു.
കു¢ുJർ/ാവിനു പല വിദയകൾ അറിയാമായിരു:ുെവ2ിലും അേbഹം
അധികമായി 7േയാഗിAിരു:ത് ഇ¾ജാലമാണ്. അതിനാൽ ആ വിഷയ/ിലാണ്
അധികം 7സിUിയു8ായത്. അേbഹം ഹനുമാെനേ€വിAു
7തയ•മാJിയിരു:തിനാൽ ഏെതാരു കാരയം സാധിJു:തിനും അേbഹ/ിനു
യാെതാരു 7യാസവുമു8ായിരു:ിലല. വിേശഷിA് അേbഹം ചില
കു.ിAാ/sാെരയും േസവിAു വശംവദsാരാJിയിരു:ു. കു¢ുJർ/ാവു
പരേദശ/ുനി:ു മട;ിവ:ു കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ തറവാ.ിൽ
മൂ\ു^ാനം ലഭിAു. എ2ിലും അേbഹം കുടുംബകാരയ;െളാ:ും
അേനവഷിAിരു:ിലല. അവെയലലാം അനaരവെരെJാ8ു നട/ിJുകയാണ്
െചcിരു:ത്. അേbഹം മിJേ\ാഴും താമസിAിരു:തു രാജസ:ിധിയിലാണ്.
ചിലേ\ാൾ മാYേമ സവഗൃഹ/ിൽ താമസിAിരു:ുdൂ.
െകാAീസം^ാന/ു വടുതല\ുഴ•ു വടJുd നികുതി മുഴുവനും പിരിAു

സർJാരിലട•ു:തിന് േചരാനലലൂർJർ/ാവിെന കൽ\ന7കാരം
അധികാരെ\ടു/ിയിരു:ു. വളെരJാലം അവർ ആ േജാലി ശരിയായി
നട/ിെJാ8ിരിJുകയും െചcു. ആ ഏർ\ാട് േഭദെ\ടു/ിയത് 1074ആമാ8ാണ്.
ഒരാ8ിൽ നികുതി അടAുതീർJാെതയിരു:തിനാൽ സർJാരിൽ നി:്
കർ/ാവിെq അടുJൽ ആെള അയAു. അേ\ാൾ കു¢ുJർ/ാവു
ഗൃഹ/ിലു8ായിരു:ു. തറവാടുകാരയ;ളേനവഷിJുകയും നികുതി പിരിAു
സർJാരിലട•ുകയും മhറും െചcിരു: അനaരവൻ അേ\ാൾ
അവിെടയു8ായിരു:ിലല. പുറ/് എവിെടേയാ േപായിരിJുകയായിരു:ു.
അതിനാൽ കു¢ുJർ/ാവ് ആ വ: ആേളാട് "അനaരവൻ ഇേ\ാൾ
ഇവിെടയിലല. അയാൾ എേaാ കാരയമായി പുറെ/വിെടേയാ േപായിരിJുകയാണ്.
എെq ൈകവശം പണെമാ:ുമിലല. അതിനാൽ നാെള വരണം. അേ\ാേഴJും
അനaരവൻ വരുമായിരിJാം. അയാൾ വ:ിെലല2ിലും നാളേ/Jു
പണമു8ാJി/രാം" എ:ു പറuു. വ:യാൾ അതു േക.ു അേ\ാൾ
മട;ിേ\ാവുകയും അടു/ ദിവസം വീ8ും വരുകയും െചcു. അ:ും
കാരയാേനവഷണJാരനായ അനaരവൻ കർ/ാവു വ:ി.ിലലായിരു:ു. എ2ിലും
താൻ പറuിരു:േപാെല െച‹ാതിരിJു:തു വിഹിതമലലേലലാ എ:ു വിചാരിA്
കു¢ുJർ/ാവ് അക/ുനി:് ഒരു െപ.ിെയടു/ുെകാ8ു വ:ു തുറ:്
സർJാരിേലJു െചലലുവാനു8ായിരു: സംഖയ മുഴുവനും അതിൽനി:്
എ4ിെJാടു/ു. അതു മുഴുവനും അJാല/ു െകാAീരാജയ/ു
നട\ു8ായിരു: ഇര.ി\ു/നായിരു:ു. മുഴുവനും എ4ിJഴിuേ\ാൾ
"പു/െനJുറിAു വലല സംശയവുമുെ82ിൽ െവ.ിമുറിേAാ ഉരുJിേയാ
േനാJിെJാdണം" എ:ു കു¢ുJർ/ാവു പറuു. വ:ിരു: ആൾ േവ8ു:
പരിേശാധനെയലലാം കഴിuതിെq േശഷം "എലലാം നലല പു/ൻതെ:യാണ്.
സംശയെമാ:ുമിലല" എ:ു പറu് പു/െനലലാം വാരിെJ.ിെJാ8ുേപായി.
അയാൾ േപായി കുറAുസമയം കഴിuേ\ാൾ അനaരവൻ കർ/ാവു വ:ു.
അേ\ാൾ അേbഹേ/ാടു നികുതിവക പണ/ിനു സർJാരിൽനി:് ആെള
അയAിരു:ുെവ:ും താൻ പണമു8ാJിെJാടു/യAു എ:ും
കു¢ുJർ/ാവു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ/െ: അനaരവൻ കർ/ാവു
വലലാെത ഭയെ\.ു. കാരണവരുെട ൈകവശം പണമു8ായിരു:ിെലല:് അനaരവന്
അറിയാമായിരു:ു. പിെ: പണമു8ാJിെJാടു/യAത്
ഇ¾ജാലംെകാ8ായിരിJണമേലലാ. അതിനാൽ അനaരവൻകർ/ാവ് "അേ‹ാ!
ഇതു േവ8ായിരു:ു. സർJാരിെന വ¢ിJു:തു വിഹിതമലലേലലാ. എ:ു മാYമലല,

സംഗതി െവളിെ\ടുേ?ാൾ നZൾ ശി• അനുഭവിേJ8തായും വേ:Jാം" എ:ു
പറയുകയും പണവുംെകാ8ു •ണ/ിൽ എറണാകുളേ/Jു േപാവുകയും
െചcു. എറണാകുളെ//ി പണം ഏhറുവാേ;8ു: ഉേദയാഗ^sാരുെട
അടുJൽെA:ു "നികുതി വക പണം ഹാജാരാJിയിരിJു:ു. ഇത് ഏhറുവാ;ി
രസീതു തരണം" എ:ു പറuേ\ാൾ ഉേദയാഗ^sാർ "നികുതിവക പണെമലലാം
ഇവിെട അടAുതീർ:ിരിJു:ു" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ കർ/ാവ്, "കാരണവർ
െകാടു/യA അ\ണം േവെറാരിനമാണ്. അതിനാൽ അതു മടJി/രുകയും
ഞാൻ െകാ8ുവ:ിരിJു: പണം ഏhറുവാ;ി 7മാണം തരുകയും
െച‹ണ"െമ:ും നിർബkിAു. അതിനാൽ ആ ഉേദയാഗ^sാർ അ;െന
സZതിAു. കാരണവർ െകാടു/യA പണം എടു/ു െകാ8ുവ:്
എ4ിേയൽ\ിJു:തിനായി അഴിAു േനാJിയേ\ാൾ അതു മുഴുവനും
ഇര.ി\ു/െq വലി\തിൽ വൃ/ാകാരമായി മുറിA ഓലJഷണ;ളായിരു:ു.
അതു ക8് എലലാവരും വിŸയിJുകയും നികുതിവക പണം ഏhറുവാ;ിെJാ8്
അതിനുd രസീതും െകാടു/യ•ുകയും െചcു. കു¢ുJർ/ാവു
പരേദശ/ിനി:ു മട;ി വ:ി.് ആദയം 7േയാഗിA വിദയ ഇതായിരു:ു. ഇതു
കഴിuേ\ാേഴJും അേbഹ/ിെq 7സിUി സർവY പര:ു.
ഒരിJൽ തൃ\ുണി/ുെറനി:ും ചില െകാAുത?ുരാJsാർ കർ/ാവിെq
ഭവന/ിൽ എഴു:dുകയും ചില വിദയകൾ ക8ാൽെJാdാെമ:ു
കു¢ുJർ/ാവിേനാട് ആവശയെ\ടുകയും െചcു. കു¢ുJർ/ാവു നാലു
േതാെJടു/ു നിറAു നാലു ഭൃതയsാെര വിളിA് ഓേരാ േതാJുവീതം അവരുെട
ക‹ിൽെകാടു/് അവിെടയുd കുള/ിെq നാലു കരയിലും നിറു/ീ.്, "ഞാൻ
ഈ കുള/ിൽ മു;ിയാൽ െപാ;ിവരു: സമയം നി;ൾ എെ: െവടിവ•ണം"
എ:ു പറuു. ഭൃതയsാർ അരയും തലയും മുറുJി െവടിവ•ാനായി
സ:UരായിJഴിuു എ:ു ക8േ\ാൾ കർ/ാവു കുള/ിലിറ;ി മധയഭാഗ/ു
െച:ു മു;ി. െകാAുത?ുരാJsാരും ഭൃതയsാരും േനാJിെJാ8ു നി:ു.
ഏകേദശം മൂേ:മുJാൽ നാഴിക കഴിuേ\ാൾ കു¢ുJർ/ാവിെq തല
െവd/ിനു മുകളിൽ ക8ു. ഉടെന ഭൃതയsാർ െവടിെവJുകയും
കു¢ുJർ/ാവിെq തല െപാ.ിAിതറുകയും കുള/ിെല െവdം
രzമയമായി/ീരുകയും കുറAുസമയം കഴിuേ\ാൾ കു¢ുJർ/ാവിെq
മൃതശരീരം െവd/ിനു മീെത െപാ;ിവരുകയും െചcു. ഇെതലലാം ക8ു
െകാAുത?ുരാJsാർ വലലാെത ഭയെ\ടുകയും "കർ/ാവ് ഇ;െന മരിAതിെq
കാരണെമaായിരിJും? കാരണെമaായാലും വലിയ ക‘മായിേ\ായി.
കർ/ാവിെq വിദയ കാണാൻ വ:ി.് നമുJു മരണം കാണാനാണേലലാ

സംഗതിയായത്. കർ/ാവു പറuി.ാെണ2ിലും ഈ ഭൃതയsാർ െവടിവAതു
നയായമായിലല. െവടിവ•ു: സമയം കർ/ാവു െവd/ിൽ മു;ിJളയും. െവടി
െകാdാനിടയാവുകയിലല എ:ാണ് വിചാരിAത്. അെലല2ിൽ െവടിെവ•ാൻ
സZതിJയിലലായിരു:ു. അഥവാ കർ/ാവിന് അബUം പhറിേ\ായതലലേയാ? െവടി
വരുേ?ാേഴJും മു;ിJളയാെമ:ായിരിJും വിദവാൻ വിചാരിAിരു:ത്.
െവടിയു8യുെട േവഗംെകാ8് അതിനിടകി.ിയിലലായിരിJും. എ;െനയായാലും
കാരയം വലിയ ക‘മായി" എ:ും മhറും അരുളിെA‹ുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും
കു¢ുJർ/ാവിെq മൃതശരീരം െവd/ിൽ/ാണു. ഉടെന അേbഹ/ിെq
മാളികയിൽ ഒരു വീണ വായന േക.ുതുട;ി. അേ\ാൾ ആ െവടിJാരായ ഭൃതയsാർ
െകാAുത?ുരാJsാരുെട അടുJൽെച:് "ഈ ക‘സംഭവം
തൃJൺപാർ/തിനാൽ തിരുമന€ിലു8ായിരു: അസവാ^യം ആ
മാളികയിെലഴു:dി വീണവായന കുറAുേക.ാൽ/ീരും" എ:റിയിAു. ഉടെന
െകാAുത?ുരാJsാർ മാളികയിെലഴു:dി. അേ\ാൾ അവിെട വീണ
വായിAുെകാ8ിരു:ത് കു¢ുJർ/ാവായിരു:ു. കർ/ാവിെനJ8േ\ാൾ ആ
ത?ുരാJsാർJു8ായ സേaാഷവും വിŸയവും എYമാYമായിരു:ു എ:ു
പറയാൻ 7യാസം. അവർ കരുതിെJാ8് വ:ിരു: സZാന;െളലലാം െകാടു/ു
കർ/ാവിെന അതയaം ബഹുമാനിAതിെq േശഷം മട;ിെയഴു:dുകയും െചcു.
ഒരു ദിവസം കു¢ുJർ/ാവും ഒരു ന?ൂരിയുംകൂടി
ചതുരംഗംവAുെകാ8ിരു:േ\ാൾ കർ/ാവിെq ചില േrഹിതsാർ
അവിെടെA:്, "ഞ;ൾ വ¢ികളിJാനായി പുറെ\.ിരിJുകയാണ്.
യജമാനൻകൂെട വരണം" എ:ു പറuു. ചതുരംഗ/ിലുd രസംെകാ8്
കർ/ാവ്, 'ഞാൻ വരു:ിലല നി;ൾ േപായി വ¢ികളിJുവിൻ; ഞ;ൾ ചതുരംഗം
കളിJാം എ:ും പറuു. അതു േക.് ആ േrഹിതsാർ സZതിJാെത വീ8ും
നിർബkിJുകയാൽ കർ/ാവ് ന?ൂരിേയാട്, "ഞാൻേപായി •ണ/ിൽ മട;ി
വേ:Jാം. അവിടു:് ഇവിെട/െ: ഇരിJണം. െപാ•ളയരുത്" എ:് പറuി.്
അവേരാടുകൂടിേ\ായി. ഉടെന എലലാവരുംകൂടിെA:ു േതാണിയിൽ കയറി
സവ†സമയം കഴിuേ\ാൾ േതാണിയുെട കളി തുട;ി. െകാ?/ിരു: കർ/ാവ്
എ;െനേയാ െതറിAു െവd/ിൽ വീഴുകയും ഉടെന താണുേപാവുകയും െചcു.
വ¢ിയിലു8ായിരു: കൂ.ുകാർJു പരി°മമായി. ചിലർ െവd/ിൽ ചാടി
മു;ി/\ിേനാJി. കർ/ാവിെq മൃതശരീരം േപാലും എ;ും ക8ിലല. പിെ:
വലJാെര വരു/ി വലവീശിAുേനാJി. എ:ി.ും ക8ിലല. കർ/ാവിെq
ശവംേപാലും ക8ുകി.ു: കാരയം അസാUയെമ:ു തീർAയാവുകയാൽ
അവെരലലാവരും ഏhറവും വിഷാദേ/ാടുകൂടി കളി മതിയാJി കര•ു കയറി. ഈ

വർ/മാനം കർ/ാവിെq ഗൃഹ/ിലറിയിJാതിരിJു:തു ശരിയലലേലലാ എ:ു
വിചാരിA് അവെരലലാവരും കൂടി അേ;ാ.ു നട:ു.
അവർ അവിെടെA:േ\ാൾ കർ/ാവും ന?ൂരിയുംകൂടി യഥാപൂർVം ചതുരംഗം
വAുെകാ8ിരിJു:തു ക8് അവർ അ§ുതെ\.ു. "യജമാനൻ ഞ;െള ഇ;െന
വയസനി\ിAതു വലിയ ക‘മായിേ\ായി" എ:് അവർ പറuേ\ാൾ "നി;ൾ
ഞ;ളുെട ചതുരംഗാേയാധനമൂർUവമാJാൻ XമിAതു ക‘മായിേ\ായി" എ:ു
കർ/ാവു പറuു.
കു¢ുJർ/ാവിെq അ§ുതകർZ;െളJുറിA് പരേദശ/ു േകൾJുകയാൽ
അവിെടനി:ു െകേ2മനായ ഒരി¾ജാലJാരൻ ഇേbഹെ/ പരീ•ിJാനായി
ഇേ;ാ.ു പുറെ\.ു. അയാൽ എറണാകുളെ//ി, അടു/ ദിവസം കായലിൽവA്
ഒരു കളി നട/ാൻ നിpയിAിരിJു:തായി ഒരു പരസയം 7സിUെ\ടു/ി.
നിpിതസമയമായേ\ാേഴJും എറണാകുള/ുd കായൽJരയിൽ
അസംഖയമാളുകൾ കൂടി. െകാAീ വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ും
പരിവാരസേമതം അവിെട എഴു:dി. അJൂ./ിൽ
കു¢ുJർ/ാവുമു8ായിരു:ു. ആ പരേദശി വ:ിരിJു:തു
കു¢ുJർ/ാവിെന പരീ•ിJാനാെണ:് ആർJും അറിയാൻ പാടിലലായിരു:ു.
അയാൾ ആ പരമാർ‰ം ആേരാടും പറuുമിലല. എ2ിലും കു¢ുJർ/ാവ് ഈ
വാRവം ഊഹിJാതിരു:ിലല. സമയമായേ\ാൾ ആ ഐ¾ജാലികൻ ചില
സാമാന;ൾ െക.ിെയടു/ുെകാ8് ഒരു െമതിയടിയിൽJയറി െവdതിെq മീെത
നട:ു കായലിേലJു േപായി. കരയിൽനി:് ഏകേദശം നൂറടി അകെലെA:്
അവിെട െവd/ിനുമീെത ഒരു കരി?ടം വിരിA് അതിൽ "േപനJ/ികൾ േപനയും
െപനിസിലും പിAാ/ി പിuാണവും ചീന/ൂശിയുമു8നൂലു ചരടും തീെ\.ി
കാൽെ\.ിയും" മhറും നിര/ിവA് "ഓടിവരുവിൻ, ഓടിവരുവിൻ, സാമാനം െമAം,
വില സഹായം ഇേ\ാൾ തീർ:ുേപാകും" എ:ും മhറും വിളിAു
പറuുെകാ8ിരു:ു. 'കു¢ുJർ/ാവിനു വായുRംഭം, ജലRംഭം മുതലായവ
അറിയാെമ2ിൽ െവd/ിെq മീെത നട:ുെചലലും. അ;െന െച:ിെലല2ിൽ
അേbഹ/ിന് ആവക വിദയകൾ അറിuു കൂെട:ു തീർAെ\ടു/ുകയും
െച‹ാമേലലാ' എ:ു വിചാരിAാണ് ആ പരേദശി ഇ;െന
വിളിAുപറuുെകാണിരു:ത്. അയാൾ സാഹ2ാരം ഇ;െന വിളിAുപറയു:തു
േക.േ\ാൾ വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു കു¢ുJർ/ാവിെന അടുJൽ
വിളിA് "എaാ, അവിെടെA:ു വലലതും വാ;ിെJാ8ുവരാൻ വേ‹" എ:ു ക†ിAു
േചാദിAു. "ക†നയുെ82ിൽ പരീ•ിAു േനാJാം" എ:ു കർ/ാവു മറുപടി
അറിയിAേ\ാൾ "ആെ., ഒ:ു പരീ•ിAു േനാJൂ" എ:ു വീ8ും ക†ിAു. ഉടെന

കു¢ുJർ/ാവ് ഒരു വലിയ െവdJുതിരയുെട പുറ/ു കയറി
െവd/ിനുമീെത ഓടിA് അേ;ാ.ു െച:ു. അേ\ാേഴJും കരി?ടവും
കAവട€ാമാന;ളും കAവടJാരനും എലലാം െവd/ിൽ താണുകഴിuു.
കായലിൽJിട:ു മു;ിയും െപാ;ിയും െവdംകുടിAു മരിJാൻ തുട;ിയ ആ
പരേദശികെന കു¢ുJർ/ാവും പിടിAുവലിAു തെq കുതിരയുെട പുറ/ു
കയhറിയിരു/ിെJാ8് കുതിരെയ തിരിെയ ഓടിAു കരെ•/ീ.് ആ പരേദശിേയാട്
"എaാ, പരീ• ഒ.ു മതിയാേയാ" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ ആ പരേദശി
െതാഴുതുെകാ8് "അബUം പിണuുേപായി. •മിJണം. എെq
7ാണര•െചcതിനായി 7േതയകം വ˜നംപറuുെകാdു:ു. ഇനി എെq
ജീവനുdേ\ാൾ ഞാൻ യജമാനെന പരീ•ിJാൻ പുറെ\ടുകയിലല" എ:ു പറuു
സതയം െചcു ലŽാവനÈമുഖനായി അവിെടനി:ു മട;ി പരേദശേ/Jുതെ:
േപായി.
ആ േവനൽJാല/ു വഴിേപാJരായും മhറുമുd അനവധിയാളുകൾ കർ/ാവിെq
മാളികയിൽ വ:ുകൂടി. അവർ െവയിലുെകാ8് പരവശsാരായി.ാണ്
അവിെടJയറിയത്. ദാഹം കലശലായി.ു8ായിരു:തിനാൽ കുടിJാൻ െവdം
േവണെമ:് അവർ കു¢ുJർ/ാവിേനാട് പറuു. "എaു െവdമാണു േവ8ത്"
എ:ു കർ/ാവു േചാദിAേ\ാൾ കരിJായാൽെകാdാം; അെലല2ിൽ ഇവിടുെ/
സൗകരയം േപാെല എaു െവdമായാലും വിേരാധമിലല" എ:വർ പറuു. അേ\ാൾ
കർ/ാവ്, "കരിJുതെ: ആവാം, ഇവിെട സൗകരയJുറെവാ:ുമിലല. പേ•
െത;ിേsൽJയറാൻ ഇേ\ാൾ ഇവിെട നZുെട ഭൃതയsാരാരുമിലല എെ:ാരു
തരേJടു മാYേമ ഉdു. വാലിയJാെര ഒെJ ഓേരാ കാരയ;ൾJായി ഓേരാ
^ല;ളിേലJു പറuയAിരിJുകയാണ്. അതുെകാ8് വിേരാധെമാ:ുമിലല.
െത;ിേsൽJയറാൻ എനിJുമറിയാം. നലല പരിചയമിലല എേ: ഉdു" എ:ു
പറu് കർ/ാവു തെ: െച:് ഒരു െത;ിേsൽനി:ു മെhറാരു െത;ി േsേലJു
ചാടി. അതിേsൽനി:ും ഒരു കരിJു പറിAി.് പിെ:ാരു െത;ിേsേലJു ചാടി.
അ;െന ഓേരാ കരിJുവീതം പറിAുെകാ8് അേbഹം ഒരു കുര;െനേ\ാെല
അവിെടയു8ായിരു: െത;ിേsെലാെJ ചാടി നട:ു. അവിെട കൂടിയിരു:വർ
ഇതു ക8് അതയaം വിŸയിAു. എ2ിലും ഒടുJം ചാ.ം പിഴAു കർ/ാവു
നില/ുവീണു. അതുക8ു പരി°മിA് അവിെടയു8ായിരു:വെരലലാം ഓടിെA:ു
േനാJിയേ\ാൾ അേbഹ/ിനു േബാധമിലലായിരു:ു. അതയaം
വിവശനായിരിJു:തു ക8് അേbഹം അേ\ാൾ/െ: മരിAുേപാകുെമ:്
എലലാവരും തീർAെ\ടു/ി. കർ/ാവിെq അവശത ക8േ\ാൾ െവdം
കുടിJണെമ:ു വിചാരിA കാരയം എലലാവരും മറ:ു. അവർ ഏhറവും

വിഷ4sാരായി/ീർ:ു. അവെരലലാവരും ഇതികർ/വയതാമൂഢsാരായി
അ;െന നി:േ\ാൾ കർ/ാവ് വായ് തുറ:് കാണിAു. അതു ക8ി.്
"അേbഹ/ിനു െവdം കുടിJണെമ:ു8ായിരിJും; അതുെകാ8ായിരിJും
വായ് െപാളിAുകാണിJു:ത്. ആെര2ിലും െച:് ഒരു കരിJു •ണ/ിൽ
െച/ിെJാ8ു വരണം" എ:് ഒരാൾ പറuു. ഉടെന ചിലർ കരിJു
െച/ിെJാ8ുവരുവാനായി ഓടിേ\ായി. അേ\ാൾ ഒരു െച/ിയ
കരിJുംെകാ8് കു¢ുJർ/ാവു അവിെട വ:ു. െത;ിൽ നി:ു വീണ്
അവശനായിJിട:ിരു: കു¢ുJർ/ാവു തൽ•ണം അദൃശയനായി/ീരുകയും
െചcു. ആ സമയം അവിെടയു8ായിരു: ജന;ൾJു8ായ വിŸയം
വാചാമേഗാചരെമ:ലലാെത മെhറാ:ും പറയാനിലല. കർ/ാവു െത;ിേsെലലലാം
ചാടി നട:തു ഹനുമാെq അനുOഹംെകാ8ും താെഴ വീണ് മരിJാൻ
തുട;ിയതായിJാണിA ഇ¾ജാലവിദയെകാ8ുമായിരു:ു എ:ുdതു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. കർ/ാവു െത;ിേsൽ ചാടിനടJു:തു ക8േ\ാൾ
ജന;ൾJു8ായ വിŸയം അവശനായിJിട:ിരു: അേbഹെ/
സവ^ശരീരനായിJ8േ\ാൾ ശതഗുണീഭവിAു. കരിJു െച/ിJുടിAു ദാഹം
തീർ/തിെq േശഷം വീ8ും എലലാവരും മാളികയിൽJൂടി. അേ\ാൾ
കു¢ുJർ/ാവ്, "െവdംകുടി കഴിuുവേലലാ, ഇനി ഒ:ു
മുറുJിയാൽെJാdാെമ:ു8ായിരിJും, ഇേലല? ആവശയമുdവർെJാെJ
മുറുJാം" എ:ു പറuു മുറുJെ\.ി തുറ:ുെവAു. അതിൽ
മുറുJാനുdെതാ:ുമു8ായിരു:ിലല. അേ\ാൾ ഒരാൾ "ഈ െപ.ിയിൽ
മുറുJാനുdെതാ:ുമിലലേലലാ" എ:ു പറuു. ഉടെന കർ/ാവ് "ഒ:ുമിെലല2ിൽ
എലലാമിേ\ാൾ വരു/ാമേലലാ" എ:ു പറuു. അതുേക.് ആ ജനJൂ./ിൽ ഒരാൾ
"ഞ;ൾJുേവ8ി അ;െന ബുUിമു.ണെമ:ിലല. ഇവിെടയിേ\ാൾ
വാലിയJാരാരും ഇലലാെതയിരിJു:തുെകാ8ു മുറുJുസാമാന;ൾ വാ;ാനും
യജമാനൻതെ: േപാകണമായിരിJുമേലലാ" എ:ു പറuു. "നി;ൾ അെതാെJ
എaിനറിയു:ു? നി;ൾ േവണെമ2ിൽ മുറുJിെJാdണം. അ\ം തി:ു:വൻ
കുഴിെയ4ു:െതaിനാണ്" എ:ു കർ/ാവു പറuേ\ാേഴJും എവിെട നിേ:ാ
എേaാ മുറുJാനുd സാധന;െളലലാം െപ.ിയിൽ നിറuുകഴിuു. ഒ:ാaരം
െവhറില അട•, പുകയില, നൂറ്, ഏല/ിരി, Oാ?ൂവ്, വാൽമുളക്, ജാതിJ,
ജാതിപYി മുതലായവെയലലാം ക8് ആ ജന;ൾ പൂർVാധികം വിŸയിJുകയും
ആവശയമുdവെരാെJ മുറുJിയതിെq േശഷം എലലാവരും കർ/ാവിെന വ˜ിAു
യാY പറuു േപാവുകയും െചcു.
വിേശഷിAു വലലവരുമുdേ\ാൾ ഒരു സാധനവും കു¢ുJർ/ാവു

വാലിയJെരയും മhറും പറuയAു വരു/ുക പതിവിലല. ആവശയമുdെതലലാം
താേന അവിെട വ:ുെകാdും. അ;െനയാണ് പതിവ്. ഈ സാമാന;െളലലാം
ആവശയംേപാെല െകാ8ുവ:ു െകാടുJു:തു കു¢ുJർ/ാവു േസവിAു
7തയ•മാJി.ുd കു.ിAാ/sാരാെണ:ുdതു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
കു¢ുJർ/ാവിെq അ§ുതകർZ;ൾ ഇ;െന ഇനിയും വളെര\റയാനു8്.
അവ മിJവാറും ൈക\ുഴ/?ാെq വിദയകെള അനുകരിJു:വയാകയാലും
േലഖനൈദർഘയെ/ ഭയെ\.ും ഇനി അധികം വിRരിJു:ിലല.
േദവാസുരയുU/ിൽ സഹായിJു:തിനു െചലലാനായി.ു •ണJ/ു
നൂലിേsൽെJ.ി ആകാശമാർ´/ി2ിൽ നി:ു േദേവ¾ൻ ൈക\ുഴ/?ാെq
േപർJയ•ാറുdതുേപാെല കു¢ുJർ/ാവിെq േപർJും അയ•ാറു8്.
ത?ാെനേ\ാെല കർ/ാവും നൂലിേsൽ പിടിAുതെ: സവർ´/ിേലJു
കയറിേ\ാവുകയും മhറും പലേ\ാഴും ഉ8ായി.ുമു8്. ത?ാൻ തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജാവിെq തിരുമു?ിൽവAാെണ:ും കർ/ാവും െകാAി വലിയ ത?ുരാെq
തിരുമു?ിൽവAാെണ:ും മാYേമ വയതയാസമുdൂ. ര8ു േപർ
കാണിAതാെണ2ിലും ഒരുേപാെലയുd ര8ു സംഗതികൾ 7േതയകം 7േതയകം
വിവരിJു:ത് അനാവശയമാണേലലാ.
കു¢ുJർ/ാവു ൈവദയം വകയായും മ•വാദം വകയായും ഇ¾ജാലം
വകയായും അ£ശാ£7േയാഗ;ൾ സംബkിAുdവയായും േസവാമാർ´;ൾ
വിവരിJു:വയായും മhറും അേനകം OP;ൾ പരേദശ/ുനി:ു
സ?ാദിAുെകാ8ുവ:ു സവഗൃഹ/ിൽ സൂ•ിAുവAിരു:ു. അേbഹം
അവിെടയിലലാെതയിരിJു: സമയ;ളിൽ അനaരവsാരിൽ ചിലർ ആ
OP;െളടു/ുേനാJി സവകാരയമായി ചില വിദയകൾ പഠിAുതുട;ി.
കുറAുകാലേ/Jു കു¢ുJർ/ാവ് അനaരവരുെട ഈ കളവ് അറിuിലല.
കുറA് കഴിuേ\ാൾ ഇതറിയു:തിനു ചില കാരണ;ളു8ായി.
േചരാനലലൂർ കർ/ാവിെq ഗൃഹമിരിJു: പുരയിട/ിെq കിഴJുവശം കു?ളം,
െവdരി, മ/ മുതലായവ കൃഷിെച‹ു:തിനു െകാdാവു: ^ലമാണ്. അവിെട
ആ8ുേതാറും പതിവായി േമൽപറu കൃഷി െച‹ാറു8ായിരു:ു.
കു¢ുJർ/ാവ് അവിെടയുdേ\ാൾ അേbഹം കാലെ/ എഴുേ:hറ്
അവിെടെA:് േനാJി കു?ളം, മ/ മുതലായവയുെട ഫലപു‘ി ക8ാന˜ിJുക
പതിവായിരു:ു. ആ പതിവനുസരിA് അേbഹം ഒരു ദിവസം കാല/ു െച:ു
േനാJിയേ\ാൾ ഒരു കു?ള;യിേsൽ രൂപാവ./ിൽ മറുപുറം തുളuതായ ഒരു
ദവാരം ക8ു. ഇെതെa:ു സംശയിAു പരിേശാധിAേ\ാൾ എലലാ/ിേsലും
അ;െന ഓേരാ ദവാരം വീതം കാണുകയാൽ അനaരവെര വിളിA് ഇതിെq

കാരണെമെa:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ ഒരനaരവൻ, "ഞാൻ
അ£ശാ£OPെമടു/ു േനാJിയേ\ാൾ ഒരു 7േയാഗം ക8ു. ആ വിദയ
ഫലിJുേമാ എ:ു പരീ•ിAു േനാJുവാനായി െത;ിെq ഈർJിൽെകാ8്
ഒര£മു8ാJി 7േയാഗിAതാണ്. ഞാൻ ഒ:ിേsൽ മാYേമ എcുേനാJിയുdൂ"
എ:ു പറuു. അതു േക.ു കു¢ുJർ/ാവ്, "ഗുരൂപേദശം കൂടാെത OP/ിൽ
കാണു:വ 7േയാഗിAുതുട;ിയാൽ അനർ‰;ളു8ാേയJും, അതിനാൽ
അ;െന െച‹രുത്' എ:ുമാYം മറുപടി പറuു.
േവെറാരനaരവൻ േസവാwമOPെമടു/ു േനാJി ചില മ•;ൾ പഠിAു
െകാ8ു ഹനുമാെന േസവ തുട;ി. ഒടുJം അയാൾJു °ാaുപിടിAു.
അതുകൂെടയായേ\ാൾ കു¢ുJർ/ാവ് "ഈ OP;ൾ ഇവിെട വAിരു:ാൽ
ഇനി ഇതിേനJാൾ വലിയ അനർ‰;ളും ഉ8ാേയJും" എ:ു വിചാരിA്
അവെയലലാെമടു/ു ചു.ുനശി\ിAുകളuു. ആ °ാaുപിടിA ആളുെട ബാധെയ
പിടിAു ചിhറൂർ േ•Y/ിെq മുൻവശ/ുd ആൽ/റ•ൽ കുടിയിരു/ുകയും
െചcു.
േചരാനലലൂർ കർ/ാവിെq വകയായി ചിhറൂർ എ: േദശ/് ഒരു േ•Yമു8്.
ഗുരുവായൂര\െന/െ:യാണ് അവിെട 7തി®ിAിരിJു:ത്. േചരാനലലൂർ
കർ/ാവിനു8ായി.ുd േXയ€ുകൾെJാെJ 7ധാന കാരണം ആ സവാമിയാണ്.
കു¢ുJർ/ാവ് ആ േ•Y/ിൽ മൂ:ു7ാവശയം അതിനി®േയാടുകൂടി
സംവ„രഭജനം നട/ീ.ു8്. മൂ:ാമെ/ സംവ„രഭജനം
കഴിuതിൽപിെ:യാണ് അേbഹ/ിെq കീർ/ി േലാക/ിൽ സർVY
വയാപിAത്. ഇനി ആ േ•Yമു8ായത് എ;െനെയ:ുകൂടി പറuി.് ഈ
ഉപനയാസം അവസാനി\ിJാെമ:ു വിചാരിJു:ു.
ഇളമുറJാരനായിരു: ഒരു േചരാനലലൂർ കർ/ാവ് ഗുരുവായൂർ െച:ു
ഭzിപൂർVം സവാമിെയ ഭജിAു താമസിAിരു:ു. അ;െന പ/ുപ•8ു െകാലലം
കഴിuേ\ാൾ കാരണവർ മരിAുേപാവുകയാൽ ഈ കർ/ാവിനു തറവാ.ിൽ
മൂ\ായി.
തറവാ.ിൽ മൂ/യാൾ നടേ/8തായ അേനകം കാരയ;ളുdതിനാൽ അേbഹം
തറവാ.ിൽ വ:ു താമസിJണെമ:ു പറu് ആളുകൾ െച:ു. അേ\ാൾ
അേbഹ/ിനു ഗുരുവായൂര\െq സ:ിധിയിൽനി:് വി.ുപിരിയു: കാരയം
ഏhറവും വയസനകരമായി/ീർ:ു. തറവാടിൽ വ:ു താമസിJാെതയിരിJാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെതയും വ:ു. അതിനാൽ അേbഹം വലലാെത വിഷ4നായി ഭവിAു.
"എെq ഗുരുവായൂര\ാ! ഞാെനaാണ് െചേ‹8ത്? അവിടു:ു തെ: ഇതിെനാരു

നിവൃ/ിയു8ാJി/രണം" എ:ു വിചാരിAുെകാ8ു രാYിയിൽ
കിട:ുറ;ിയേ\ാൾ കർ/ാവിന് ഒരു സവÐമു8ായി. "നീ ഒ.ും വയസനിേJ8;
നാെള/െ: സവഗൃഹ/ിേലJു െപാെ•ാdുക. ഞാൻ അവിെട വ:ു െകാdാം.
അവിെട ഒരു നലല ^ലം േനാJി േ•Yം പണിയിJുകയും സമൂഹൂർ//ിൽ
7തി® നട/ിJുകയും െച‹ണം. എെq സാ:ിUയം അവിെടയു8ായിരിJും.
7തി®•ു സമയമാകുേ?ാൾ അവിെട വരു: ത•ിെയെJാ8ു 7തി®
നട/ിJണം. മുൻകൂ.ി ആേരാടും പറയണെമ:ിലല" എെ:ാരാൾ അടുJൽെച:ു
പറuതായി.ാണ് കർ/ാവ് സവÐം ക8ത്. ഇതു ഗുരുവായൂര\ൻ
അരുളിെAcതുതെ:യാെണ:ു വിശവസിAു കർ/ാവു പിേhറ ദിവസംതെ:
സവേദശേ/Jു േപാ:ു.
കർ/ാവു സവഗൃഹ/ിെല/ി താമസം തുട;ീ.് അധികം താമസിയാെത തെ:
^ലം േനാJി നിpയിAു േ•Yംപണി നട/ിJുകയും 7തി®ിJാനുd
വിOഹമു8ാJിAു വ•ുകയും മുഹൂർ/ം േനാJിAു നിpയിJുകയും 7തി®•ു
േവ8ു: ഉപകരണ;െളലലാം േശഖരിJുകയും െചc്, ത•ി വരാനായി
കാ/ിരു:ു.
അJാല/ു േച:ാ€ുന?ൂരി\ാ.ിേലJും ഒരു സവÐമു8ായി. "േചരാനലലൂർ
കർ/ാവു ചിhറൂർ േദശ/് ഒരു േ•Yം പണിയിA്, 7തി®െ•ലലാം വ.ംകൂ.ി
വAുെകാ8ിരിJു:ു. മുഹൂർ/ം ഇ:േ\ാഴാണ്. അതിനു തJവ4ം
അവിെടെA:ു 7തി® നട/ണം" എ:ായിരു:ു സവÐം. അതനുസരിAു
ന?ൂരി\ാട് അവിെടെയ/ുകയും നിpിതമുഹൂർ//ിൽ/െ: 7തി®
നട/ുകയും െചcു. കർ/ാവു ത•ിJു ദ•ിണെചcത് ഒരു െപാൻകി4ം
നിറെയ വിൽJാശായിരു:ു. കി4ം നിറെയ വിൽJാശു െകാ8ു െച:ു
ത•ിയുെട മുൻപിൽ െചാരിuി.ു കി4ം തിരിെയ െകാ8ുേപാ:ു. ത•ി
കർ/ാവിേനാട് "എലലാം വളെര ഭംഗിയായി. ഈ േ•Y/ിൽ ഗുരുവായൂര\െq
സാ:ിUയം എ:ും േവ8തുേപാെല ഉ8ായിരിJും" എ:ു സേaാഷസേമതം
പറu് അനുOഹിAു. അേ\ാൾ കർ/ാവ് "ഈ േ•Yം കാലwേമണ ഗുരുവായൂർ
േ•Yെ/ അതിശയിJും, ഇേലല? എ:ു േചാദിAു? "അതിലല, അതിെലാരുപടി
താെഴയായിരിJേയ ഉdു" എ:ു ത•ി പറuേ\ാൾ, "അെതaു െകാ8ാണ്?
എ:ു കർ/ാവു േചാദിAു. അേ\ാൾ ത•ി, "ആ െപാൻകി4േ/ാടു കൂടിതെ:
ദ•ിണ െചcിരു:ുെവ2ിൽ കർ/ാവു വിചാരിAതു േപാെലതെ:
ആകാമായിരു:ു. അ;െന െചcിലലേലലാ. അതു െകാ8ാണ്" എ:ു പറuു.
കർ/ാവ് ആ െപാൻകി4ംകൂടി എടു/ു െകാ8ു െച:ു െകാടു/ു. ത•ി അതു
സവീകരിAിലല. "എനിJു മനേ€ാടുകൂടി ത:തു മതി. അതിലധികം ആവശയമിലല"

എ:ു പറuു ത•ി ന?ൂരി\ാടു േപാവുകയും െചcു. ഇ7കാരമാണ് ആ
േ•Y/ിെq ഉ§വം. ഇവിടെ/ േദവെന േചരാനലലൂർ കർ/ാJsാർ അവരുെട
കുലപരേദവതയായി ഇേ\ാഴും ആചരിAു വരു:ുമു8്.

ഐതിഹയമാല/െകാ.ാരJരേ´ാശാല
തിരുവിതാംകൂറിൽ െകാലലം ഡിവിഷനിൽേAർ: െകാ.ാരJര താലൂJിൽ
െകാ.ാരJര എ: േദശ/് ഒരു ശിവേ•Yമു8്. ഈ േ•Yം പ8ു െകാ.ാരJര
(ഇളയിട/ു സവരൂപം) രാജാവിെq വകയായിരു:ു. ആ സവരൂപ/ിെല
രാജാJsാർ ഈ ശിവെന അവരുെട പരേദവതയായി.ാണ് ആചരിJുകയും
ആദരിJുകയും െചcുവ:ിരു:ത്. െകാ.ാരJര േദശം തിരുവിതാംകൂർ സർJാർ
വകയായി/ീർ:ു. ആ േ•Y/ിെq െതJുവശ/ു മതിൽJക/ായി ഒരു
േഗാശാല ഇേ\ാഴും കാÁാനു8്. അതിെq ഉ§വെ/\hറിയാണ് ഇവിെട പറയാൻ
ഭാവിJു:ത്.
പ8ു ”ി.ിഷുമലബാർകാരനായ ഒരു ന?ൂരി അനപതയത നിമി/ം വളെര ദുഃഖിA്
അേനകം സൽJർമ;ളും ദാനധർമ;ളും േ•Y;ളിൽ വഴിപാടുകളും മhറും
നട/ിയതിെq ഫലമായി ഒരു പുYസaാനമു8ായി. അേ\ാൾ ആ
മാതാപിതാJsാർ വളെര സേaാഷിAുെവ2ിലും ആ സേaാഷം അധിക
നാളേ/Jു നീ8ുനി:ിലല. ഉ4ിയുെട ജാതകഫലം ചിaിAതിൽ അേbഹം
ഇരുപതാമെ/ വയ€ിൽ വിഷഭയമു8ായി മരിJുെമ:ു സമർ‰sാരായ
അേനകം േജയാ„യsാർ ഐകകേ¨യന അഭി7ായെ\.ു. അതിനാൽ
മാതാപിതാJsാർJു സേaാഷ/ിലധികം സaാപമു8ായി/ീർ:ു.
"ഇതിെനJാൾ നലലത് ഉ4ി ഉ8ാകാെതയിരിJുകതെ:യായിരു:ു" എ:ു
അവർJ് േതാ:ി. എ2ിലും ആ ഉ4ി wേമണ വളർ:ുവരുകയും അേbഹ/ിെq
ഉപനയനം, സമാവർ/നം മുതലായവ യഥാകാലം അ‡ൻന?ൂരി നട/ുകയും
െചcു. യഥാwമം േവദാധയയനവും വിദയാഭയാസവും െച‹ിJുകയാൽ പതിനാറു
വയ€ു കഴിuേ\ാേഴJും ആ ”ാ•ണകുമാരൻ നലല േവദ’നും
വിദവാനുമായി/ീർ:ു. ആകൃതിെകാ8ും 7കൃതിെകാ8ും മേനാഹരനായ ആ
ഉ4ിന?ൂരിയുെട 7ായെ/ അതിwമിAുd വളർAയും േദഹപു‘ിയും ക8ു
മാതാപിതാJsാർ "ഇവൻ അ†ായു€ായി.ു േപാകാൻതെ: ഉ8ായവനാണ്"
എ:ു വിചാരിAു 7തിദിനം ദുഃഖിAുെകാ8ിരു:ു. മാതാപിതാJsാർ സദാ
ദുഃഖിAു െകാ8ിരു:തിെq കാരണം ആ ഉ4ിന?ൂരി കാലwേമണ
മന€ിലാJുകയും "ഇതുെകാ8ു വിഷാദിJാെനാ:ുമിലല. പതിനാറാമെ/
വയ€ിൽ മരിJാെത മാർJേ¡യെന ര•ിA ഈശവരൻ എെ:യും ര•ിJാൻ
കഴിയും" എ:ു മന€ിൽ ദൃഢമായി നിpയിJുകയും അJാലംമുതൽ അേbഹം

വലിയ ഈശവരഭzനായി/ീരുകയും െചcു.
അനaരം ആ ഉ4ിന?ൂരി ഇലല/ുനി:ിറ;ി, േകരള/ിലുd
മഹാേ•Y;ളിെലലലാം െച:ു സവാമി ദർശനം െചcുെകാ8ു സ¢രിAു.
അ;െന wേമണ അേbഹം ആറsുെളെA:ു േചർ:ു. ആറsുളÑഭഗവാെന
ഭജിAുെകാ8് അേbഹം അവിെട ഒരു മ¡ലം (നാ†െ/ാ:ു ദിവസം) താമസിAു.
നാൽപെ/ാ:ാം ദിവസം രാYിയിൽ അേbഹം അ?ല/ിൽ കിട:് ഉറ;ിയ
സമയം ഒരാൾ അേbഹ/ിെq അടുJൽെA:് "അേ;J് ഇേ\ാൾ ഇരുപതാമെ/
വയ€ായിരിJു:ു. ഇവിെട/ാമസിAാൽ ഫലസിUി ഉ8ാവുകയിലല. ഇളയിട/ു
(െകാ.ാരJര) മഹാേദവെന ഭജിAുെകാ8് അവിെടെA:ു താമസിJുക. ആ
മഹാേദവൻ അ;യുെട ആപെ/ാഴിA് ര•ിJും" എ:ു പറuതായി
അേbഹ/ിനു േതാ:ി. അേbഹം െപെ.:ു ക4ു തുറ:ു േനാJിയേ\ാൾ
അവിെടെയ;ും ആെരയും ക8ിലല. ഇതു കരുണാനിധിയായ
തിരുവാറsുളയ\ൻതെ: അരുളിെAcതാെണ:ു വിശവസിAുെകാ8് അേbഹം
അടു/ ദിവസംതെ: അവിെടനി:ു പുറെ\.ു െകാ.ാരJരെയ/ി ഇളയിട/ു
മഹാേദവെന ഭജിAു തുട;ി.
അ;െന നാ†തു ദിവസം കഴിuതിെq േശഷം ഒരു ദിവസം ൈവകുേ:രം ആ
ന?ൂരി സkയാവ˜ന/ിനായി അ?ല/ിൽനി:ിറ;ി കുള/ിേലJു
േപായേ\ാൾ എവിെടനിേ:ാ ഒരു കൃ¸ സർ\ം ചീhറിെJാ8് അേbഹ/ിെq
പി:ാെല െച:ു. അതു ക8ു ന?ൂരി, "ഓ! നZുെട ജാതകഫലമനുഭവിJനുd
കാലമായിരിJുേമാ? ഇതിെന/ടുJാൻ മഹാേദവനു ശzിയിെലല2ിൽ
അനുഭവിJുകതെ:. സർ\ഭൂഷണനായ സർേവശവരൻ ഒരു സർ\െ//ടുJാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെത വരുകയിലല" എ:ു വിചാരിAുെകാ8് കുള/ിലിറ;ി സkയാ
വ˜നവും ജപവുെമലലാം നട/ി. സർ\ം കുളJടവിൽ കര•ു െച:ു നി:ു. ന?ൂരി
മെhറാരു വഴിെയ കര•ു കയറി, അ?ല/ിെല/ി 7ദ•ിണം വAു തുട;ി.
അേ\ാൾ സർ\ം അവിെടയുെമ/ി അേbഹെ/ പിൻതുടർ:ു. സർ\ം
ഏhറവുമടു/േ\ാൾ ന?ൂരി നടയിൽ െച:ു സാ‘ാംഗമായി നമxകരിAുെകാ8്
അവിെടJിട:ു. അേ\ാൾ ദീപാരാധന•ു നട അടAിരിJുകയായിരു:ു. സർ\ം
ന?ൂരിെയ െതാ.ു െതാ.ിലല എ: ^ിതിയിലായേ\ാൾ എവിെടനിേ:ാ ഒരു പരുaു
വ:് ആ സർ\െ/ റാ¢ി (െപെ.:ു െകാ/ിെയടു/ു) െകാ8ു േപായി.
ദീപാരാധന•ു നട തുറ:േ\ാൾ ന?ൂരി എണീhറു. അേ\ാൾ സർ\െ/
അവിെടെയ;ും ക8ിലല. സർ\െ/ പരുaു െകാ:് അ?ല/ിെq മതിൽJു
പുറ/ു പടിuാറുവശ/ായി ഒരു ^ല/ു െകാ8ുേപായി ഇ.തായി ജന;ൾ

പറu് അേbഹം േകൾJുകയും മഹാേദവെq കൃപെകാ8് തെq ആപ/് ഇ;െന
ഒഴിuു എ:ു വിശവസിJുകയും െചcു.
അടു/ ദിവസംതെ: ന?ൂരി സവേദശേ/Jു പുറെ\ടുകയും ഇലലെ//ി
വിവരം മാതാപിതാJsാെര അറിയിJുകയും അവർ അതയaം സേaാഷിJുകയും
െചcു. അനaരം ന?ുരി ഏതാനും പണവുംെകാ8ു വീ8ും െകാ.ാരJെര
എ/ുകയും രാജാവിെq അനുവാദ7കാരം കരി2ൽ\ണികേളാടുകൂടി
മഹാേദവേ•Yം ജീർേ4ാUാരണം െച‹ിJുകയും അതിെq െതJുവശ/ു
കരി2ലലുെകാ8ു തെ: പു/നായി ഒരു േഗാശാല പണിയിJുകയും െചcു. ആ
േഗാശാല തറമുതൽ മുഴുവനും, മുകളിലെ/ േമAിൽകൂടിയും, കരി2ലലു െകാ8ാണ്
പണി കഴി\ിAി.ുdത്. േഗാശാലയുെട വടJുവശെമാഴിAു മൂ:ു വശ;ളും
കരി2ലലുെകാ8ുതെ: ഭി/ി െക.ി അടവാJീ.ു8്. ഈ േഗാശാല പണിയിAത്
െകാലലം 900-ആം മാ8ിട•ാെണ:ാണ് േകൾവി. അതിന് ഇേ\ാഴും യാെതാരു േകടും
സംഭവിAി.ിലല. സർ\ം ച/ുവീണ ^ല/് ആ ന?ൂരി ഒരു നാഗ7തി®
നട/ിJുകയും അവിടം കാലwേമണ ഒരു സർ\Jാവായി/ീരുകയും െചcു. ആ
സർ\Jാവ് ഇേ\ാൾ അവിെട കാൺമാനു8്.
േമൽപറu േഗാശാല ഇേ\ാൾ വലിയ ഉപേയാഗെമാ:ുമിലലാെതയാണ്
കിടJു:ത്. എ2ിലും ഉടമ^sാർJു പിടിെകാടുJാെത രാYി കാല;ളിൽ
ക8വരുെട വിളവിൽ കയറി തി:ു നശി\ിAു നടJു: ചില ക:ുകാലികൾ
ചിലേ\ാൾ ഇേ\ാഴും അവിെടെA:ു കിടJാറു8്. അതിനാൽ ആ ശാല പണിയിA
ആളുെട ഉേbശം േകവലം നിÓഫലമായിേ\ായി എ:ു പറയാൻപാടിലല. ഇതു
പണിയിA ന?ൂരിയുെട ഇലലേ\ര് ‘പറ?ിൽ’ എ:ാെണ:ു ചിലരും ‘പറ?ൂര്’
എ:ാെണ:ു മhറു ചിലരും പറയു:ു. ഈ േഗാശാല െകാലലം 1092-ആമാ8ിട•്
പുരാതന സാധനാേനവഷിയായ മിxhറർ േഗാപീനാഥറാവു സ˜ർശിJുകയും
പഴമപരിചയമുd ചില വൃUsാേരാട് ഇതിെന\hറി േചാദിAു ചില വിവര;ൾ
അറിയുകയും െചcി.ു8്.

ഐതിഹയമാല/േതവലേ“രി ന?ി
േതവലേ“രി ന?ിയുെട ഭവനം തിരുവിതാംകൂറിൽ 7സിUെ\. െച;:ൂർ
േ•Y/ിൽനി:ു സവ†ം െതJു മാറിയായിരു:ു. ആ കുടുംബJാെര
"േതവലേ“രി/ാൻ" എ:ും പറuിരു:ു. ഇവർ അ?ലവാസി വർ´/ിലുൾെ\.
ഒരു ജാതിJാരാണ്. ഇവർJ് പാര?രയമായി.ുd കുലവിദയ മ•വാദമായിരു:ു.
ഇവരുെട കുടുംബവകയായി ആറsുള വടേJJര െനടും7യാർ എ: േദശ/്
ഏതാനും ^ാവരവRുJളും ഒരു കളരിയുമു8്. ആ കളരിയിൽ
7തി®ിJെ\.ിരിJു: മൂർ/ി ഭ›കാളിയാണ്. േതവലേ“രി ന?ിയുെട
ഗൃഹ/ിലു8ാകു: പുരുഷsാെരലലാവരും ഉപനയനവും സമാവർ/നവും
കഴിuാൽ അവിെടെA:് ഒരു സംവൽസരകാലം ഭജിAു പാർJുക മു?ിനാെല
ഉd പതിവാണ്. അJാല/ാണ് അവർ മ•വാദം പഠിJുകയും മ•ദീ•
നിർVഹിJുകയും മ•സിUി വരു/ുകയും പതിവ്. ആ കാല/് അവെര
മ•വാദOP;ൾ േനാJിJു:തി:ും പഠി\ിJു:തിനും ഉപേദശിJു:തിനും
മhറുമായി ഗൃഹ/ിൽനി:ു വേയാവൃUsാരും വിദയാവൃUsാരുമായി.ുdവരിൽ
ഒരാൾ കൂടി അവിെട െച:ു പാർJുകയും പതിവാണ്. ഇ;െന ആ
സംവ„രഭജനം കഴിuതിനു േശഷം മാYേമ അവർ മ•വാദം
െചcുതുട;ാറുdു.
േതവലേ“രി കുടുംബ/ിൽ ഒടുവിൽ അവേശഷിAിരു: ആളായ ദാേമാദരൻ
ന?ിെയJുറിAാണ് ഇവിെട വിവരിJാൻ ഭാവിJു:ത്. ഇേbഹം
പൂർVാചാര7കാരം െനടുÆയാhറുകളരിയിൽ സംവൽസരഭജനവും മ•ദീ•യും
നിർവി±ം നിർVഹിJുകയും മ•സിUി വരു/ുകയും മ•വാദം സംബkിA്
മ•സാരം, യ•സാരം, 7പ¢സാരം, 7േയാഗസാരം, ശാരദാതിലകം മുതലായ
അേനകം OP;ൾേനാJി\ഠിAു ഹൃദി^മാJുകയും പൂർVികsാേരാട്
ഉപേദശവും അനുOഹവും വാ;ുകയും െചcിരു:തു കൂടാെത
സംxകൃതഭാഷയിൽ അപാരമായ പാ¡ിതയവും സ?ാദിAിരു:ു. ഇേbഹം
മ•വാദം സംബkിA് 7വർ/ിAി.ുd കർZ;ൾJ് അവസാനമിലല.
അേbഹ/ിെq 7സിUി ഭൂേലാക/ിൽ സർവY 7സരിAിരു:ു. ര8ാം
ഭാഗ/ിൽ നാേലJാ.ുപിdമാെരJുറിAു വിവരിAി.ുd 12-ആം ഉപനയാസ/ിൽ
േയാഗീശവരൻ രാമൻപിdയുെട ഭാരയെയ ബാധിAിരു: ഗkർവെന ഒഴിAതായി
പറയെ\.ിരിJു: 'േതവലേ“രി/ാൻ' ഈ മഹാൻ തെ:യാെണ:ു വായനJാർ

മന€ിലാJിെJാേd8താണ്.
ദാേമാദരൻന?ിയുെടജനനം 930-ാമാ8ാെണ:ാണ് േക.ി.ുdത്. ഇേbഹ/ിനു
മ•വാദ/ിൽ മാYമലല, ൈവദയം, ഇ¾ജാലം മുതലായവയിലും അസാമാനയമായ
പാ¡ിതയം ഉ8ായിരു:ു. ഇേbഹം െനടും7യാhറുകളരിയിെല സംവൽസരഭജനം
നിർവഹിAതിെq േശഷം മൂ:ു സംവ„രJാലം മൗനµതമായി സവഗൃഹ/ിൽ
നിലവറയിലിരു:ു ഭഗവതിെയ േസവിAു. അJാല/് അേbഹ/ിെq കുളി
ഏഴരനാഴിക െവളുJാനുdേ\ാഴും, അRമിAു പ/ു നാഴിക രാെA:തിനു
േശഷവുമായിരു:ു പതിവ്. ഈ മൂ:് സംവ„രJാല/ിനിടJ് അേbഹം സവaം
േജയ®െനയും അZെയയുമലലാെത മhറാെരയും ദർശിJുകേപാലുമു8ായി.ിലല. ഈ
മൂ:ു സംവ„രെ/ മൗനµതാനു®ാനം കഴിuതിെqേശഷം ഇേbഹം
നാൽ\െ/ാ:ുദിവസം െച;:ൂർ േ•Y/ിൽ പടിuാെറ നടയിലും ഭജനം
നട/ി. ഇYയുെമാെJ സാധിAതിെq േശഷം പതിെന.ാമെ/ വയ€ിലാണ്
അേbഹം മ•വാദം െചcു തുട;ിയത്.
ഈ േതവലേ“രി ന?ി മ•വാദം െചcുതുട;ിയ കാല/് പരേദശ/ു നി:് ഒരു
£ീ അAൻേകാവിലിൽ വ:ു ശാRാവിെq േ•Y/ിൽ
ഭജനമിരിJു:ു8ായിരു:ു. ഒരു ബാധയുെട ഉപ›വം ഒഴിJാനായി.ാണ് അവർ
അവിെട വ:ു ഭജനം തുട;ിയത്. അവിെട ഒരു സംവ„രം ഭജിAി.ും ബാധ
ഒഴിuു േപാകാ—യാൽ ആ £ീയുെട ഉടമ^sാർ പിെ: മ•വാദികെള
അേനവഷിAു തുട;ി. അേ\ാൾ േതവലേ“രി ന?ി വലിയ മ•വാദിയാെണ:ും
അേbഹം ഏതു ബാധെയയും ഒഴി\ിJുെമ:ും മhറും ചിലർ പറuറിയുകയാൽ
അവർ ആ £ീെയയും െകാ8് െച;:ൂർJ് പുറെ\.ു. അവർ ന?ിെയJ8്
വിവരം പറuേ\ാൾ, "ആെ. പ•8ു ദിവസം െച;:ൂർ പടിuാെറ നടയിൽ
ഭജനമിരിJെ.. അതുകഴിuി.ു പിെ: എെa2ിലും േവണെമ2ിൽ െച‹ാം"
എ:ാണു അേbഹം പറuത്. അതിനാൽ ആ £ീെയ പടിuാെറ നടയിൽ
െകാ8ുേപായി ഭജനമിരു/ി. ഭജനമായി\ാർ/ പ•8ു ദിവസവും ആ £ീ സദാ
ചിരിAുെകാ8ുതെ: ഇരു:ിരു:ു. സkയാസമയ/് ന?ി പതിവായി െതാഴാൻ
െചലലുേ?ാൾ ആ £ീ അേbഹ/ിെq േനെര േനാJി ക4ുരു.ുകയും
പതിവായിരു:ു. പ•8ാം ദിവസം സkയ•് ന?ി െതാഴാൻ െച:േ\ാൾ ആ £ീ
പതിവിലധികം രൂ•തേയാടുകൂടി ന?ിയുെട േനെര തുറിAുേനാJുകയും
വിേശഷാൽ ചില േഗാ‘ികൾ കാണിJുകയും െചcു. ഉടെന ന?ി ശാaിJാരെന
വിളിA്, "ഇ:ി: മ•;ൾെകാ8് ഇYയിY ഉരുവീതം പുªാ³ലി െച‹ണം. അതു
കഴിയുേ?ാേഴJും ഞാെനാ:ു േപായി വരാം" എ:് പറuു ച.ം െക.ീ.്
അവിെടനി:ു േപായി. ന?ി സവഗൃഹ/ിൽെA:ു നിലവറയിലിറ;ി ചില മ•;ൾ

ജപിAുെകാ8് അവിെട മൂേ:മുJാൽ നാഴിക ഇരു:തിെq േശഷം താൻ
പതിവായി വAു പൂജിAിരു: ചൂരൽവടിയുെമടു/ുെകാ8് വീ8ും
അ?ല/ിെല/ി. ന?ിെയJ8േ\ാൾ ആ £ീ പിെ:യും തുറിAു േനാJുകയും
േഗാ‘ികൾകാ.ുകയും "എaാ വടി െകാ8ുവ:ിരിJു:ത്? എെ:
അടിേAാടിJാെമ:് വിചാരിAായിരിJും, അേലല? എ:ാൽ അടിെകാdു:തും
ഓടു:തുമാരാെണ:് ഒടുJം നമുJറിയാം" എ:ും മhറും പറയുകയും െചcു
തുട;ി. ന?ി അെതാ:ും ക8തായി.ും േക.തായി.ും ഭാവിJാെത
അ?ല/ിനകേ/J് െച:ു. അേ\ാേഴJും പുªാ³ലി കഴിuിരു:തിനാൽ
7സാദം (പുªാ³ലി കഴിA പൂവ്) വാ;ിെJാ8ു പുറ/ിറ;ി അ?ല/ിനു
മൂ:ു 7ദ•ിണം വAു പടിuാെറനടയിെല/ി. ആ £ീ അേ\ാഴും േഗാ‘ികൾ
കാ.ുകയും മhറും െച‹ു:ു8ായിരു:ു. ന?ി പുªാ³ലി 7സാദം ആ £ീയുെട
ശിര€ിലി.ി.ു ചൂരൽവടി അവരുെട ക‹ിൽെകാടു/്. അവൾ തുdിെJാ8് ആ
വടി വാ;ി തെ:/ാൻ അടി തുട;ി. അ;െന കുറAു കഴിuേ\ാൾ ആ £ീ,
"അേ‹ാ ഞാൻെപാെ•ാdാേമ. എെq അZ എേ:ാടി;െന െച‹ുെമ:്
ഞാൻവിചാരിAിരു:ിലല. എനിJ് നിവൃ/ിയിലലാെതയായിരിJു:ു. അതിനാൽ
ഞാൻ ഇനിെയാരിJലും ഈ േദഹെ/ ബാധിJയിെലല:ു സതയം െചcു
ഒഴിuുേപാെ—ാdാം" എ:് വിളിAുപറuു തുട;ി. ഉടെന ന?ി സതയവാചകം
പറuുെകാടുJുകയും ബാധ അ7കാരം സതയം െചcു ഒഴിuുേപാവുകയും £ീ
സവ^തെയ 7ാപിJുകയും െചcു. ആ £ീയുെട ഭർ/ാവ് അ?ല/ിൽ അേനകം
വഴിപാടുകൾ നട/ുകയും ന?ിJു പ.ുകളും മു8ുകളും പണവും മhറുമായി
അസംഖയം സZാന;ൾ െകാടുJുകയും മhറും െചcി.് £ീെയയും െകാ8്
പരിവാരസേമതം സവേദശേ/Jു മട;ിേ\ായി. ന?ി പ.ും പണവുെമലലാം
െച;:ൂർ ഭഗവതിJ് വഴിപാടായി നട•ു വAി.് മു8ുകൾമാYം
സവഗൃഹ/ിേലJു െകാ8ുേപാവുകയും െചcു. ഈ മ•വാദം കഴിuേ\ാൾ
ന?ിയുെട കീർ/ി പരേദശ;ളിലും പൂർവാധികം വയാപിAു.
മ•വാദം സംബkിAു േമാഹനം, Rംഭനം, ബkനം, മാരണം, വിേദവഷണം,
വശീകരണം, ആകർഷണം, ഉAാടനം മുതലായ 7േയാഗ;െളലലാം
ന?ിJറിയാമായിരു:ു. എ:ലല, അേദഹ/ിന് അറിuുകൂടാ/തായി ഒ:ും
തെ:യിലലായിരു:ു എ:ു തീർAയായും പറയാം. യ•ി, ഗkർവൻ മുതലായവെര
വരു/ി അേbഹം പലെരയും 7തയ•മാJി കാണിAി.ു8്. അേbഹം ഒ:ാaരം
ൈവദയനും അദവിതീയനായ വിഷൈവദയനുമായിരു:ു. സിംഹവയാÛാദികളായ
wൂരമൃഗ;െളേ\ാലും ആ’ാനുസാരികളാJു:തിനുd ശzി
അേbഹ/ിനു8ായിരു:ു. ദാേമാദരൻന?ിയുെട അ§ുത 7വർ/ന;ൾJ്

ഒരു ക‹ും കണJുമിലല. വkയകെള:ു തീർAെ\ടു/െ\.വരും
വേയാവൃUകളുമായ അേനകം £ീകൾ ന?ിയുെട ചികി„യും മ•വാദവും
െകാ8് ഗർഭം ധരിJുകയും 7സവിJുകയും െചcി.ു8്. മരിAവെര ജീവി\ിAു
കുറAു ദൂരം നട/ാനും ര8ും മൂ:ും വാJുകൾ സംസാരി\ിJാനും കൂടി
അേbഹ/ിനു കഴിയുമായിരു:ു. ആെക\ാെട വിചാരിAാൽ ന?ി
അമാനുഷ7ഭാവനായ ഒരു ദിവയനായിരു:ു എ:ു തെ: പറേയ8ിയിരിJു:ു.
അതയാവശയകാരയ;ൾJായി.ലലാെത ന?ി സവഗൃഹ/ിെല നിലവറ വി.ു
പുറ/ിറ;ാറിലല. െവdിയാ¥യും െചാVാ¥യും രാവിെല െനടും7യാhറു കളരിയിൽ
േപായി വ˜ിJുകയും 7തിദിനവും കാല/ും ൈവകുേ:രവും െച;:ൂർ
പടിuാെറ നടയിൽെച:് െതാഴുകയും അേbഹം ആജീവനാaം പതിവായി
നട/ിയിരു:ു. മ•വാദ/ിനും മhറുമായി ദൂര^ല;ളിൽ േപായാലും ഈ
പതിവ് അേbഹം മുടJാറിലല. എ.ും പ/ും ദിവസെ/ വഴിJ\ുര/ുd
^ല;ളിൽേ\ായി അേbഹം പ/ും പതിന¢ും ദിവസം വീതം ചിലേ\ാൾ
താമസിJാറു8്. അJാല;ളിലും െചാVാ¥യും െവdിയാ¥യും രാവിെല
കളരിയിലും കാല/ും ൈവകുേ:രവും െച;:ൂർ പടിuാെറ നടയിലും
അേbഹെ/ പതിവായി ക8ിരു:ു. ഇത് സാധാരണ മനുഷയർJ് സാധയമലലാ/
കാരയമാണേലലാ.
മുൻകാല;ളിൽ അട•ാ കവു(കഴു);ിേsൽ പഴു/ു നി:ാൽ സർJാരിേലJ്
പറി\ിെAടുJുകയലലാെത കു.ികൾ പറിെAടു/ുകൂടാ
എെ:ാേരർ\ാടു8ായിരു:ു. ഒരിJൽ ന?ിയുെട പുരയിട/ിൽ വളെര അട•ാ
പഴു/ുനിൽJു:തായി അറിuു പാർവതയകാർ, മു:ിലJാരൻ,
േചരുമാനJാരൻ മുതലായവർ പഴുJാ പറി\ിJു:തിനായി അവിെട െച:ു.
കവു;ിേsൽ കയറു:തിനു േവെറ ആെരയും കി.ാ—യാൽ
േചരുമാനJാരൻതെ: കയറി/ുട;ി. അേ\ാൾ ന?ി നിലവറയിൽ േതവാരം
കഴിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. അതിനാൽ ന?ിയുെട അZ
നിലവറവാതിൽJൽെA:്, 'നZുെട പഴുJാ\ാെJലലാം പറിAു
െകാ8ുേപാകുവാൻ സർJാരാളുകൾ വ:ിരിJു:ു. േചരുമാനJാരൻ
അടJാമര/ിേsൽ കയറി/ുട;ി' എ:ു പറuു. അതുേക.് ന?ി ഒരു തിരിയും
െകാളു/ിെയടു/് ഒരു കി8ി െവdവും െകാ8ു നിലവറJു പുറ/ുവ:ു.
നടുമുhറ/ിറ;ി തിരിേമേ†ാ.് എറിയുകയും െവdം നടുമുhറ/് ഒഴിJുകയും
െചcി.് അZേയാട്, 'അവർ കയറുകേയാ ഇറ;ുകേയാ എെa2ിലും െച‹െ.. അZ
സവ^മായി ഇരിJണം. നമുJുdെതാ:ും ആരും െകാ8ുേപാവുകയിലല' എ:ു
പറയുകയും പിെ:യും നിലവറയിൽ/െ: േപായി ഇരിJുകയും െചcു.

േചരുമാനJാരൻ അടJാമര/ിെq മധയ/ിലായേ\ാൾ അതിെq അOഭാഗ/ു
തീ ക/ു:തു ക8ു ഭയെ\.ു കീ¤േ\ാ.ിറ;ി/ുട;ി. അേ\ാൾ അടിയിൽ
െവdം െപാ;ിവരു:തായിJ8ു. െവd/ിലിറ;ിയാൽ നീaി
എവിെടെയ2ിലും െച:ു ര•7ാപിJാെമ:ു വിചാരിA് കീ¤േ\ാ.ുതെ:
ഇറ;ിനില/ുവ:േ\ാൾ മുകളിൽ തീയും താെഴ െവdവും കാÁാനിലലായിരു:ു.
"ഇതു ന?ിയുെട ജാലവിദയെകാ8് െവറുെത േതാ:ിയതാണ്. പഴുJാJുല
പറിJുകതെ:േവണം" എ:ു പറuു അയാൾ പിെ:യും കയറി/ുട;ി.
അേ\ാഴും യഥാപൂർവം മുകളിൽ തീ ക/ു:തും താെഴ െവdം
േപാ;ിവരു:തും െപാ;ിവരു:തും ക8് അയാൾ പിെ:യും താെഴയിറ;ി.
ഇ;െന നാല¢ു 7ാവശയം കയറുകയും ഇറ;ുകയും െചcി.് ഒടുJം, "ആശാെq
(ആ ദിJുകാർ ന?ിെയ ആശാെന:ാണ് പറuുവ:ിരു:ത്) പഴുJാ നമുJു
േവ8ാ" എ:ു പറuു അവർ മട;ിേ\ായി. അതിൽ\ിെ: പഴുJാ പറിJാൻ
അവിെട ആരും െചലലാറിലല.
പ8് റാ:ിJർ/ാവ് േദശാധിപതയമുd ഒരിട7ഭുവായിരു:ു. ആ േദശ/ു
കുഴിയിൽ വീഴു: ആനകളുെട ഉടമ^ാവകാശം കർ/ാവിനായിരു:ു.
അതിനാൽ കർ/ാവ് തെq മലകളിൽ ആനJുഴികളു8ാJിJയും ആനകെള
പിടിJുകയും പതിവായിരു:ു. ഒരാ8ിൽ കുഴിയിൽ വീേഴ8ു: കാല/്
വീഴാെതയിരു:തിനാൽ അതിെq കാരണമറിയു:തിനായി കർ/ാവ്
7 ംെവ\ിAു േനാJിAു. അേ\ാൾ അAൻേകാവിൽ ശാRാവിെq വിേരാധം
െകാ8ാണ് ആന കുഴിയിൽ വീഴാ/െത:ു 7 Jാരൻ വിധിAു. ഈ വിേരാധം
തീരു:തിനു ചില 7തിവിധികൾ നിpയിA് അയാൾ ഒരു ചാർ/ും
എഴുതിെJാടു/ു. ആ ചാർ/ിൻ7കാരമുd 7തിവിധികെളലലാം െചcി.് ആ
ആ8ിൽ ആനകെള പിടിJു: കാരയം അസാUയമായിരു:തിനാൽ കർ/ാവിനു
വളെര മനRാപമു8ായി. അ;െനയിരു: കാല/് സമീപെമാരു ^ല/്
മ•വാദ/ിനായി േതവലേ“രി ന?ി വ:ി.ുെ8:ു േക.് കർ/ാവും
അവിെടെA:് ന?ിെയJ8് വിവരെമലലാം പറuു. അേ\ാൾ ന?ി,
"ഇതിെനJുറിA് ഒ.ും കു¨ിതം േവ8ാ. കാരയം ഞാൻസാധി\ിAു ത:ുെകാdാം.
അേ;J് ഒ?തു കുഴികളേലല ഉdത്? അവയിെലലലാം ഇ:ു രാYിയിൽ/െ: ആന
വീഴും. നാെള രാവിെല െച:ു േനാJിയാൽ കാണാം" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ി.ു
കർ/ാവിനു നലല വിശവാസമായിലല. "അAൻേകാവിൽ ശാRാവിെq വിേരാധം
ന?ിയുെട ഈ വാJുെകാ8ു തീരുേമാ" എ:ു സംശയിAുെJാ8ു കർ/ാവ്
േപായി അ/ാഴം കഴിAു കിട:ുറ;ി. പിേhറദിവസം രാവിെല കർ/ാവു നലല
വിശവാസേ/ാടു കൂടിയെലല2ിലും മലയിൽെച:ു കുഴികളിൽ േനാJിയേ\ാൾ

ഒ?തു കുഴികളിലും ഓേരാ ആന വീതം വീണി.ു8ായിരു:ു. പേ•, ഒ?തും
പിടിയാനകളായിരു:ു. അതിനാൽ കർ/ാവിെq കു¨ിതം മുഴുവനും
വി.ുമാറിയിലല. ആ ആനകെള കുഴിയിൽ നി:ു കയhറി കൂടുകളിലാJി അടJാൻ
ഏർ\ാടു െചcി.് കർ/ാവ് െച:ു പിെ:യും ന?ിെയ ക8ു. "എaാ,
കുഴികളിെലാെJ ആനകൾ വീണിേലല" എ:ു ന?ി േചാദിAു. "ആനകൾ വീണു
പേ•, എലലാം പിടിയാനകളാണ്. ര8ു മൂെ:4െമ2ിലും െകാ?നായിരു:ിലലേലലാ
എ:ുd മനRാപേമയുdൂ" എ:ു കർ/ാവു പറuു. അേ\ാൾ ന?ി, "ഓ അതു
സാരമിലല. ഇ:് രാYിയിൽ വീഴു:െതലലാം െകാ?നായിരിJും; എ:ാൽ
േപാേര?അ;ു േപായി കുഴികൾJ് അhറകുhറം വലലതും വ:ി.ുെ82ിൽ തീർ/്
എലലാം ശരിയാJിയിടുവിJണം" എ:ു പറuു കർ/ാവിെന അയAു. കർ/ാവു
േപായി കുഴികെളലലാം അhറകുhറ;ൾ തീർ/ു ശരിയാJിയിടുവിJുകയും െചcു.
അ:ു രാYിയിൽ കർ/ാവു കിട:ുറ;ിയേ\ാൾ ഒരു സവÐം ക8ു.
"കുഴികളിെലലലാം ആനകൾ വീണി.ു8്. എലലാം െകാ?നാണ്. എ2ിലും അ¢ാമെ/
കുഴിയിൽവീണിരിJു: ആ ആനെയ േതവലേ“രിന?ി കൂടി വരാെത
കുഴിയിൽനി:ു കരJു കയhറരുത്. അെലല2ിൽ ആപ/ു8ാകും" എ:ായിരു:ു
സവÐ/ിെq സാരം. പിേhറദിവസം രാവിെല കർ/ാവു മലയിൽെA:ു കുഴികളിൽ
േനാJിയേ\ാൾ എലലാ കുഴികളിലും ആനകൾ വീണി.ു8ായിരു:ു. എലലാം
െകാ?നാനകളുമായിരു:ു. അേ\ാൾ കർ/ാവിനു8ായ സേaാഷം
എYമാYെമ:ു പറയാൻ7യാസം. ഉടെന താ\ാനകെളയും മhറും വരു/ി. നാല്
കുഴികളിെല ആനകെള കയhറി കൂടുകളിലാJിയടAു. അ¢ാമെ/Jുഴിയിെല
ആനെയJയhറാൻ ന?ിെയJൂടി വരു/ീ.ാവാെമ:ു വിചാരിAു കർ/ാവു ന?ി
വ:ിരു: ^ലേ/J് േപായി. അവിെട െച:േനവഷിAേ\ാൾ ന?ി ഒരു
മ•വാദ/ിനായി േപായി എ:ും അവിെട നി:ു ര8ുമൂ:ാളുകൾ വ:ു
നാല¢ുദിവസം മു?ു മുതൽJുതെ: നിർബkിAുെJാ8ു
കൂടിയി.ു8ായിരു:ുെവ:ും അറിയുകയാൽ കർ/ാവു ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടി
മട;ിേ\ാ:ു. അേbഹം അ¢ാമെ/ കുഴിയുെട സമീപ/ു െച:ു
സൂ•ിAുേനാJിയേ\ാൾ മhറുd ആനകെളാെJ േപായാലും ആ കുഴിയിൽ
വീണിരിJു: ആനെയ ഏതുവിധ/ിലും •ണ/ിൽ കുഴിയിൽനി:ു കയhറി
കൂ.ിലാJി അടJണെമ:് അേbഹ/ിനു േതാ:ി. സകല ല•ണ;ളും
പൂർണമായി/ികu ഒെരാ:ാaരം െകാ?നായിരു:ു ആ
കുഴിയിൽവീണിരു:ത്. അഴകുെകാ8ും പു‘ിെകാ8ും ല•ണ;ൾെകാ8ും
മhറും ഇYയും േയാഗയത തികu ഒരാനെയ കർ/ാവ് അതിനുമു?് ഒരിJലും
ഒരിട/ും ക8ി.ു8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ ഉടൻ ആ ആനെയ കുഴിയിൽനി:ു

കയhറാനുd Xമം തുട;ി. ആ സമയം അതിഭയ2രമൂർ/ിയായ ഒരു വലിയ
വയാÛം െപെ.:ു കാ.ിൽനി:ു ചാടിയിറ;ിവ:ു. കർ/ാവിെന
കടിെAടു/ുെകാ8് കാ.ിേലJുതെ: കയറിേ\ായി. അേ\ാൾ
അവിെടയു8ായിരു: േവലJാരും മhറും ഭയം െകാ8ും പരി°മം െകാ8ും
വയസനം െകാ8ും വിവശsാരായി/ീർ:ുെവ:ുdതു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. എലലാവരും അവിെടനി:ു നാലുവഴിJുമായി •ണ/ിൽ
ഓടിേ\ായി.
ഇനി ന?ി മ•വാദ/ിനു േപായ ^ലെ/ കഥ പറയാം. അവിെട ഒരു £ീJ് ഒരു
ഗkർവെq ഉപ›വമായിരു:ു. അേനകം മ•വാദികൾ ആ ഗkർവെന
ഒഴിവാJാനായി പഠിA വിദയകെളലലാം 7േയാഗിAുേനാJി. ഒ:ുെകാ8ും ഒരു
ഫലവുമു8ായിലല. അJാല/് "ഉശകാരാവു/ർ"' എ:ു 7സിUനായ ഒരു
മാ•ികൻ െതാടുപുെഴ ഉ8ായിരു:ു. േമൽ\റu ഗkർവബാധിതയായ
£ീയുെട വീ.ിനു സമീപം ഉശകാരാവു/രുെട ചാർAJാരനായ ഒരു മഹZദീയൻ
താമസിAിരു:ു. അവൻ മുഖാaരം രാവു/െരയും അവിെടെJാ8ു േപായി
മ•വാദം െച‹ിAു. രാവു/ർ പഠിA വിദയകെളലലാം 7േയാഗിAുേനാJീ.ും
ഗkർവെന ഒഴിJാൻകഴിuിലല. ഇനി േവെറ വലല മ•വാദികളും വ:ു ഈ
ഗkർവെന ഒഴിJുകയാെണ2ിൽ അതു തനിJു കുറAിലായി/ീരുമേലലാ എ:ു
വിചാരിA് ആരു വിചാരിAാലും ആ ഗkർവെന ഒഴിJാൻകഴിയാ/വിധ/ിൽ ചില
7േയാഗ;ൾ കൂടി െച‹ുകയും ഇനി ഈ വീ.ുകാർ വലല മ•വാദികെളയും ഇവിെട
വരു/ു:തായാൽ ഉടെന ആ വിവരം തെ: അറിയിJണെമ:ു തെq
ചാർAJാരേനാടു പറuു ച.ംെക.ുകയും െചcി.ാണ് ഒടുJം രാവു/ർ
അവിെടനി:ു മട;ിേ\ാ:ത്. രാവു/രുെട ഈ ഗൂഢ7േയാഗ;ൾ ആരും
അറിuുമിലല. ഇ;െനയിരു: സമയ/ാണ് ആ £ീയുെട ഉടമ^sാർ
േതവലേ“രി ന?ിെയ അവിെട കൂ.ിെJാ8ുേപായത്. ന?ിെയെJാ8ുവരാൻ
ആൾ േപാകു:ു എ:ു േക. •ണ/ിൽ രാവു/രുെട ചാർAJാരനായ
മഹZദീയൻ വിവരം രാവു/െര അറിയിJുകയും ന?ി അവിെട എ/ു:തിനു
മു?ുതെ: രാവു/ർ ആ ചാർAJാരെq വീ.ിെല/ി താമസം തുട;ുകയും
െചcിരു:ു. ഈ വിവരെമാ:ും അറിയാെത ന?ി അവിെടെA:ു േചർ:ു. ന?ി
സൗ˜രയവും േദഹപു‘ിയും വ£ാഭരണാദയല2ാര7ൗഢിയും െമര.ും ത.ി\ും
ജാടയുെമാ:ുമിലലാ/ ആളായിരു:തിനാൽ അേbഹെ/J8ി.് ആ
ദിJുകാർJ് അY ബഹുമാനമു8ായിലല. "ഉശകരാവു/ർ മുതലായ േയാഗയsാർ
വിചാരിAി.് ഒഴിJാൻ കഴിയാ/ ഗkർവെന ഈ േശാ2ിയാേണാ ഇനി
ഒഴിJാൻേപാകു:ത്? ഇയാെള ഇവിെട വലിAുെകാ8ു വ:തുതെ: േകവലം

അനാവശയവും വിÏി/വുമായിേ\ായി" എ:ും മhറും ചിലർ കുേറെ“ പറയുകയും
െചcു. അെതാെJ കുേറെ“ ന?ിയും േക.ു. എ2ിലും അേbഹം അെതാ:ും
േക.തായി നടിAിലല. അനയsാർ ഇ;െനെയാെJ പറയുകയും വിചാരിJുകയും
െചcുെവ2ിലും ആ £ീയുെട ഭർ/ാവ് മുതലായവർ ന?ിെയ സാദരം
സവീകരിJുകയും അേbഹ/ിനു ഭ•ണ/ിനും മhറും െവടി\ായി ഏർ\ാടു
െചcുെകാടുJുകയും ഈ ഗkർവെq ഉപ›വം നിമി/മു8ായി.ുd
ക‘ന‘;െളJുറിAും ഈ ബാധ ഒഴിJു:തിനായി ഓേരാ മ•വാദികെള
വരു/ി മ•വാദ;ൾ െച‹ിA വിവരവും വിRരിAു പറയുകയും ഏതുവിധവും ഈ
ഉപ›വം ഒഴിAുെകാടുJണെമ:് അേപ•ിJുകയും െചcു. ന?ി, "പല േയാഗയsാർ
പരീ•ിAി.ു സാധിJാ/കാരയം സാധിJാെമ:ു ഞാൻ ഉറ\ു പറയു:ിലല.
എ:ാൽ കഴിയു:തു ഞാനും െചcുേനാJാെമ:ു മാYേമ പറയാൻ
നിവൃ/ിയുdൂ. എ2ിലും ഭഗവതിയുെട കാരുണയംെകാ8ു സാധിJാെത
വരുകയിെലല:ാണ് എൻെറ വിശവാസം. ഞാൻ ഒരു മ•വാദ/ിനു െച:ി.ു
ബാധെയാഴിയാെത ഇതുവെര ഉ8ായി.ിലല. അതിനാൽ ഇതും ഒഴിയുെമ:ുതെ:
വിചാരിJാം" എ:ു പറയുകയും േവ8ു: ഉപകരണ;ൾJും മhറും ഒരു
ചാർെ/ഴുതി െകാടുJുകയും െചcു. ന?ിയുെട മ•വാദ/ിനു അധികമായി.്
ഉപകരണ;െളാ:ും പതിവിലല. ന?ി ആദയംതെ: പWമി.ു വിളJുവAു ഭഗവതിJ്
ഒരു പൂജ കഴിJും. പിെ: ഉമിAാരം െകാ8് ഒരു ചwം വരAുവA് അതിൽ
പിണിയാെള ഇരു/ും. പിണിയാളുെട അടുJൽ ഒരു ചൂരൽവടിയും ജപിAു വ•ും.
ഇYയും െചcി.് ന?ി കിട:ുറ;ും. കുറAു കഴിയുേ?ാൾ പിണിയാൾ തുdി,
ചൂരൽവടിെയടു/ു തെ:/ാൻ അടിAുതുട;ും. അ;െന കുറAുേനരം
കഴിയുേ?ാൾ തുdു:യാൾ "അേ‹ാ ഞാൻെപാെ•ാdാേമ" എ:ു വിളിAു
പറuു തുട;ും. അേ\ാൾ ന?ി എണീhറു പിണിയാെളെJാ8് െപാ:ും വിളJും
പിടി\ിAു സതയം െച‹ിJും. ബാധ ഒഴിuു േപാകുകയും െച‹ും. ഇYയുമലലാെത
ന?ിയുെട മ•വാദ/ിനു വലിയ വ.;െളാ:ും പതിവിലല. എ:ാൽ ഇവിെട
അ;െനയായാൽ േപാെര:് അേbഹം നിpയിAു. തെ: ക8ി.ുതെ: പു‡ം
േതാ:ിയിരിJു:വർJു നി€ാരമായ ചാർ/ുകൂടി ക8ാൽ
ആേ•പമധികമാകും എ:ു വിചാരിAു ന?ി െകേ2മമായി.ാണ്
ചാർെ/ഴുതിെJാടു/ത്. എ2ിലും ഉAയായേ\ാേഴJും സകലവും ആ വീ.ുകാർ
ത‹ാറാJിെJാടു/ു. മുhറ/ു കു/ിമറAു െക.ി വിതാനിA് അല2രിA
പaലിൽന?ി പ¢വർണെ\ാടികൾ െകാ8ു ഗkർവെq ഒരു കളം (രൂപം) എഴുതി.
ജീവനുെ8:ു േതാ:/Jവ4ം രസികനായ കളം ക8േ\ാൾ ന?ി
നി€ാരനെലല:ു ജന;ൾJു േതാ:ി/ുട;ി. കളം എഴുതി/ീർ:തിെq േശഷം
അേbഹം പൂജ•ുd പWമിടുകയും പിണിയാെള ഇരു/ാനുd ചwം വരJുകയും

കള/ിനടുJൽ സുരഭിലകുസുമ;ൾ െകാ8് ഒരു പൂ\ട കൂ.ുകയും െചcു.
അേ\ാേഴJും േനരം ൈവകി/ുട;ിയതിനാൽ "ഇനി േശഷെമലലാം സkയാവ˜നം
കഴിuു വ:ി.ാവാം" എ:ു പറuു ന?ി പുറേ/Jിറ;ിേ\ായി.
നാല¢ുനാഴിക കഴിuി.ും ന?ി മട;ി വരാ—യാൽ ചിലർ, "കഴിuു അയാളുെട
മ•വാദം. ഇYേയ ഉdൂ. സാധു ഇവിെട വ:േ\ാഴാണ് ഇവിെട സൂYം
െകാെ8ാ:ും കാരയം പhറുകയിെലല:ും വലിയ െകേ2മsാെരാെJ വിചാരിAി.ു
നടJാ/ കാരയമാണിെത:ും മന€ിലാJിയത്. അയാൾ ഒളിAുേപായതാണ്.
അയാൾ വരാനായി.് ഇനി കാ/ിരിJണെമ:ിലല" എ:ും മhറും പറuുതുട;ി.
ഇ;െന ഓേരാരു/ർ ഓേരാ:ു പറuുെകാ8ിരു:േ\ാൾ ന?ി വ:ുേചർ:ു.
ഉടെന അേbഹം ഭഗവതിയുെട പൂജ ആരംഭിAു. അേ\ാേഴJും ന?ിയുെട
മ•വാദം കാണാനായി അസംഖയം ആളുകൾ അവിെട വ:ുകൂടി. അJൂ./ിൽ
ഉശകാരാവു/രുമു8ായിരു:ു. പിണിയാൾ തുdാതിരിJു:തിനും
തുdിയാലും ബാധ ഒഴിയാതിരിJു:തിനുമായി ചില 7േയാഗ;ൾ രാവു/ർ
മുേ? തെ: െചcിരു:തുകൂടാെത അേ\ാഴും ചിലെതാെJJൂടി െചcി.ാണ്
അJൂ./ിൽ വ:ുകൂടിയത്. പൂജ കഴിuേ\ാൾ പിണിയാെളെJാ8ു വ:ു
ചw/ിലിരു/ി. ന?ി ഉടെന പൂജ•ു പുªാ³ലി െചcതിൽനി:ു കുെറ പൂവും
അ•തവും (െനലലുമരിയും) കൂടിെയടു/ു ജപിAു പിണിയാളുെട ശിര€ിലി.ു. ന?ി
പൂവും അ•തവും ജപിAി.ാൽ ഏതു ബാധയും ഉടെന തുdുകയാണ് പതിവ്.
എ2ിലും ഈ പിണിയാൾതുdിയിലല. അേ\ാൾ/െ: അതിെq കാരണം ഏകേദശം
ഊഹിAുെJാ8് ന?ി, "ഈ കൂ./ിൽ മ•വാദിയായി.ാെര2ിലുമുേ8ാ?" എ:ു
വിളിAു േചാദിAു. അേ\ാൾ അJൂ./ിൽനി:ും ഒരാൾ "ഇലല" എ:ു/രം
പറuു. അത് രാവു/രായിരു:ു. ആ ആൾ ഇ:ാരാെണ:ു
വയzമായി.റിuിെലല2ിലും ഈ പറu ആളാണ് തെq 7തിേയാഗി എ:് ആ
ശÂം െകാ8ു തീർAെ\ടു/ിെJാ8് ന?ി, "ഒടുJം നി;െളാരു
മ•വാദിയാെണ:ു വേ:Jാം" എ:് പറuി.് അേbഹം ഒരു കഷണം
ഓലെയടു/ു അതിൽ ഒരു മ•െമഴുതുകയും അത് ശകലം ശകലമായി കീറി
േമൽേ\ാെ.റിയുകയും െചcു. അേ\ാൾ അവിെട അടു/ുനി:ിരു:
കരി?നയുെട ചുവ.ിൽ കിട:ിരു: വdി തുdി/ുdി കരി?നയുെട അOഭാഗം
വെര കയറുകയും ഉടെന പനെപാ.ിJീറി ഇ¢നാരുേപാെലയായി
നില/ുവീഴുകയും െചcു. ആ വdി ന?ിെയ അകെ\ടു/ാനായി രാവു/ർ
എേaാ 7േയാഗെമാ\ിAു ഇ.ിരു:തായിരു:ു എ:ു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. ഇYയും കഴിuേ\ാൾ രാവു/ർ അവിെടനി:ു
െപാ—ളuു. കുറAുസമയം കഴിuേ\ാൾ ന?ിയുെട വയർ വലലാെത

വീർ/ുതുട;ി. അതു വർUിAുവർUിA് അേbഹം ഇരിJാനും ശവാേസാ‡വാസം
െച‹ാനും വ‹ാെത ഏhറവും വിവശനായി/ീർ:ു. ഉടെന ന?ി ഒരു
നാരായെമടു/ുെകാ8് പുറേ/Jിറ;ി, ആ നാരായം ജപിA് ഒരു
വാഴയിേsൽഒരു കു/ുെകാടു/ു, നാരായം െകാ8 ദവാര/ിലൂെട ഉടെന െവdം
7വഹിAുതുട;ി. അ;െന കുെറ െവdം വാഴയിൽനി:ു േപായേ\ാൾ ന?ിയുെട
വയെറാ.ുകയും അേbഹം യഥാപൂർവം സവ^ശരീരനായി/ീരുകയും െചcു.
ന?ിJ് ഈ അസവാ^യമു8ായി/ീർ:തും രാവു/രുെട ദുhªേയാഗം
െകാ8ാെണ:ുdത് •‘മാണേലലാ. ന?ിെയ അകെ\ടു/ാനും
അപമാനിAയ•ാനുമായി രാവു/ർ ഇ;െന പലതും 7േയാഗിAുേനാJി. ന?ി
ഉടനുടൻ 7തിവിധികൾ െചcുെകാ8ിരു:തിനാൽ അേbഹ/ിനു ഒ:ും
പhറിയിലല. തെq വിദയകെളാ:ും ന?ിയുെട അടുJൽ ഫലിJയിെലല:ു
തീർAയായേ\ാൾ രാവു/ർ പിെ:യും ജനJൂ./ിൽ വ:ു നി:ു. അേ\ാൾ
രാവു/െര ഒ:് പhറിJണെമ:ും ആെള അറിയിJാെത ഒളിAുവ:ു നിൽJു:
അയാെളെJാ8ുതെ: അയാളുെട േപരു വിളിAുപറയിJണെമ:ും നിpയിA്
ന?ി കുറAു ഭŸെമടു/ു ജപിA് ആൾJൂ./ിേലJ് ഊതി\റ\ിAു. ആ ഭŸം
ആരുെടെയലലാം േദഹ/ിൽ പതിAുേവാ, അവെരാെJ ഉടെന തുdി/ുട;ി. ആ
കൂ./ിൽ രാവു/രുമു8ായിരു:ു. ആ തുdലിനിട•ു ന?ി ഗkർVെq
കള/ി2ലും ഒരു പൂജ കഴിAു. രാവു/രുെട തുdൽ മുറുകിയേ\ാേഴJും
മhറുdവരുെട തുdെലലലാം ശമിAു. വലിയ തടിയനും കുടവയറനുമായിരു:
രാവു/ർ ര8ുമൂ:ു നാഴിക േനരം ചാടി/ുdിയേ\ാേഴJും വിയർെ/ാലിA്
ഏhറവും പരവശനായി/ീർ:ു. ഒരു നിവൃ/ിയുമിെലല:ായേ\ാൾ രാവു/ർ,
"അേ‹ാ, എെ: ര•ിJേണ, ഞാൻ ഉശകാരാവു/രാേണ, അ;യുെട േയാഗയത
അറിയാെതയും എെq അഹZതിയും കഥയിലലാ—യും െകാ8ും അ;യുെട
മ•വാദം ഫലിJാെതയിരിJു:തിനും പിണിയാൾ തുdാതിരിJു:തിനും
അേ;Jു ജീവഹാനി സംഭവിJു:തിനും ഞാൻ ചിലെതാെJ െചcുേപായി.
അവെയലലാം വിഫലീഭവിJുകയും െചcു. എെq െതhറുകെളലലാം •മിA്
അവിടുെ:െ: സദയം ര•ിJണം. ഇനിയും എെ: ഇ;െന
തുdിJുകയാെണ2ിൽ ഞാൻ ഇവിെട/െ: വീണു മരിAുേപാകും. ഇനി
ഞാൻഒരുകാല/ും ഒരിട/ും മ•വാദസംബkമായി യാെതാ:ും
െച‹ുകയിെലല:ു സതയം െച‹ണെമ2ിൽ അതും െച‹ാം. എ:ാലും എെ:
െകാലലാെത വി.യ•ണേമ" എ:ു വിളിAുപറuു. അതു േക.് ന?ി, "ഉശകാ
രാവു/േരാ? എ:ാൽ ഇവിെട അടു/ുവരാമേലലാ" എ:ു പറuു. ഉടെന
രാവു/രുെട തുdൽ നി:ു. അടു/ുെച:േ\ാൾ ന?ി "രാവു/ർ അവിെട
ഇരിJുക. ഉശകാ രാവു/െര:് ഞാൻേക.ിേ. ഉ8ായിരു:ുdൂ. ഇ:ു

കാണാനുd ഭാഗയവും സിUിAുവേലലാ. വളെര സേaാഷമായി. രാവു/ർ
ഇവിെടയുd ^ിതിJ് ഈ ഗkർVെന ഒഴിവാJാൻ രാവു/ർതെ: േവണം"
എ:ു വീ8ും പറuു. ഇത് േക.ി.് ഇരിJാെത വ˜ിAുെകാ8് രാവു/ർ,
"അവിടു:് ഇനിയും എെ: അപമാനിJാൻ തുട;ു:തു സ2ടമാണ്. ഞാൻ പഠിA
വിദയകെളലലാം 7േയാഗിAി.് ഒഴിയാ/ ഈ ഗkർVെന ഒഴിJാൻ ഞാൻ ശzനലല.
എ:ു മാYമലല, ഇത് ഒരിJലും ഒഴിയാെതയിരിJ/Jവ4ം ഞാൻ ചിലെതാെJ
െചcുേപായി.ുമു8്."
ന?ി:അതു സാരമിലല. അ;െനവലലതും െചcി.ുെ82ിൽ അതിനു പരിഹാരം
െചcാൽമതിയേലലാ.
രാവു/ർ: പരിഹാരമിലലാ/ 7വൃ/ികളാണ് ഞാൻെചcു േപായി.ുdത്.
ന?ി: പരിഹാരമിലലാ/ 7വൃ/ി ഒ:ുമിലല.
രാവു/ർ: അവിടു:ു വിചാരിAാൽ എലലാ/ിനും പരിഹാരമു8ാകും. എനിJ്
അവിടുെ/േ\ാെല പഠി/വും പരിചയവും പാര?രയവുമിലല. നിതയവൃ/ിJു
ഗതിയിലലാ/ ഞാൻ കാടുേകറി നട:േ\ാൾ ഒരാളിൽനി:് ഒരു OPം
കി.ാനിടയായി. അതിൽേനാJി ഞാൻ ചിലെതാെJ 7േയാഗിJുകയും
ചിലെതാെJ ഫലിJുകയും ത:ിമി/ം ൈദവഗതയാ േപര് കി.ുകയും െചcു
എ:ലലാെത എനിJു വാRവ/ിൽ വലിയ പഠിെ\ാ:ുമിലല.
ന?ി: അെതാ:ുമലല, രാവു/െരJുറിAു ഞാൻ നലലേപാെല
േക.ുമന€ിലാJിയി.ു8്. രാവു/ർ ഒരു ഒ:ാaരം മ•വാദിയാെണ:്
എനിJറിയാം. ഇതാ ഈ പൂവ് ആ പിണിയാളുെട ശിര€ിലിടുക.
എ:ു പറuു ന?ി ഗkർവനു പൂജിA പൂവു കുറെAടു/് രാവു/രുെട
ക‹ിൽെകാടു/ു. അതു വാ;ി പിണിയാളുെട ശിര€ിലി.ു. പിണിയാൾ
തുdി/ുട;ി. ന?ിയുെട ആ’7കാരം രാവു/ർ പിണിയാെളെJാ8ു
െപാ:ും വിളJും പിടി\ിAു സതയം െച‹ിAു. ഗkർVൻ ഒഴിuുേപാവുകയും
െചcു. ആ വീ.ുകാർ പണമായും പ8;ളായും ന?ിJു വളെര
സZാന;ൾെകാടു/ു. ന?ി അവെയലലാം ക‹ിൽ വാ;ീ.ു "വാRവ/ിൽ
ഒടുവിൽ ഗkർVെന ഒഴിAതു രാവു/രാകുകയാൽ ഇവെ•ാെJ അർഹൻ
രാവു/രാണ്" എ:് പറu് അവെയലലാം രാവു/ർJു െകാടു/ു. രാവു/ർ
അവ വാ;ാൻ വളെര മടിAു. ഒടുJം ന?ിയുെട നിർബkം െകാ8്
മന€ിലലാമനേ€ാെട അവെയലലാം രാവു/ർ വാ;ി. എ2ിലും എെ:2ിലും
ന?ിെയ അകെ\ടു/ണെമ:ു തെ:യായിരു:ു പിെ:യും അയാളുെട വിചാരം.

മ•വാദെമലലാം കഴിuയുടെന ന?ി സവേദശേ/J് പുറെ\.ു. ന?ി ഒരിJലും
വാലിയJാെര െകാ8ുനടJാറിലല. വാലിയJാർJു പകരം അേbഹം ചില
േസവാമൂർ/ികെളയാണ് ഉപേയാഗെ\ടു/ുക പതിവ്. ഈ യാYയും
അ;െന/െ:യായിരു:ു. രാYിയായിരു: തിനാൽ ചില മൂർ/ികൾ
വിളJുമായി മുൻേപ നട:ു. പി:ാെല ന?ിയും േപായി. ന?ി െചേ2ാ., െത2ാശി
മുതലായ കിഴJൻ ദിJുകളിേലJു േപാവുകയും മട;ിവരുകയും െച‹ു:ത്
അAൻേകാവിൽ വഴിJാണ് പതിവ്. അതിനാൽ ഈ 7ാവശയവും ആ വഴിJു
തെ:യാണ് േപായത്. രാYി ഏകേദശം ഒരുമണിയായേ\ാൾ അേbഹം
അAൻേകാവിലിനു സവ†ം കിഴJുവ:ു. ആ സമയ/ു കറു/് തടിAു കൂhറനായ
ഒരു പാ8ി\ിd കാ.ിൽനി:് ഇറ;ിവ:്, "ഈ അസമയ/് ഇതിേല
കട:ുേപാകു:താരാണ്" എ:ു േചാദിAു. ന?ി മറുപടി ഒ:ും പറuിലല.
അേ\ാൾ ആ പാ8ി\ിd, "ഓേഹാ, മന€ിലായി. അAൻേകാവിലില‹\െന ജയിAു
റാ:ിJാർ/ാവിെq കുഴികളില് ആനകെള വീഴിAുെകാടു/ ആളാണ്, അേലല?
കർ/ാവിെന അ‹\െq കാ.ുനാ•ൾ പിടിചുെകാ8ുേപായി. ഇത് അ‹\െq
കാ.ുനാ•ൾ ധാരാളമുd ദിJാണ്, സൂ•ിAു നടJണം" എ:ു വീ8ും പറuു.
അതിനും ന?ി മറുപടി യാെതാ:ും പറuിലല. എ2ിലും ന?ി അയാളുെട േനെര
തിരിuുനി:് ഒരാകർഷണവും ബkനവും ഒരുമിAു കഴിAുെകാ8ു പിെ:യും
നട:ുതുട;ി. ന?ിയുെട പി:ാെല പിdയും നട:ു. കുറAു കഴിuേ\ാൾ "േഹ,
അെ;aിനാണ് എെq കഴു/ിൽ കയറി.ുെക.ി വലിAുെകാ8ുേപാകു:ത്?
എെ: വി.യ•ണം. ഞാൻ അAൻേകാവിൽ അ?ല/ിൽ വിളJുെവ\ുകാരനാണ്.
ൈഭരവൻപിd എ:ാണ് എെq േപര്. എെ: വി.യAിെലല2ിൽ ഞാൻ േപാകും."
ന?ി: േപാകാനായി നി;ൾ പല വിദയകൾ 7േയാഗിAു േനാJിയേലലാ. എ:ി.് എaാ
േപാകാuത്? ഇനി ചിലെതാെJJൂടി വിചാരിAി.ു8േലലാ. അവ കൂടിJഴിയെ..
ഞാൻ നി;ളുെട കഴു/ിൽ കയറി.ു െക.ിവലിJു:ിലല.
ൈഭരവൻപിd: അേ;Jു െക.ിവലിJാൻ കയറും മhറും േവണെമ:ിലലേലലാ.
ഇ;െന പറuുെകാ8ു കുറAുകൂടി നട:േ\ാൾ അസംഖയം വയാÛ;ൾ
വഴിയിൽ നിര:ുനിൽJു:തായി ക8ു. ഇവേയാടു ന?ി മട;ും, അേ\ാൾ
തനിJു േപാകാൻ മാർഗമു8ാകും എ:ു ൈഭരവൻപിdയും ഇവെയJൂടി
െകാ8ുേപാകണം എ:ു ന?ിയും നിpയിAു. വയാÛ;െള ക8ി.ു ന?ിJു
സവ†ം േപാലും ഭയവും കൂസലുമു8ായിലല. അേbഹം അവയുെട അടുJൽJൂടി
കട:ുേപായി. ന?ിെയ ക8 •ണ/ിൽ ഒരു വലിയ കടുവാ കാ.ിേലJ്
ഓടിേ\ായി. േശഷിAു8ായിരു:വ ന?ിയുെട പി:ാെല നട:ുതുട;ി.
അവയുെട പി:ാെല ൈഭരവൻപിdയും നട:ു.

അടു/ ദിവസം സkയ•ു മു?ായി ന?ി വയാÛ;േളാടും ൈഭരവൻപിdേയാടും
കൂടി റാ:ിയിൽ കർ/ാവിെq ഗൃഹ/ിെല/ി. അേ\ാൾ
അവിെടയു8ായിരു:വെരലലാം കടുവാ പിടിAുെകാ8ുേപായ കാരണവരുെട പുല
ആചരിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. അവിെടയു8ായിരു: കർ/ാJsാർ
കാരണവരുെട മരണവൃ/ാaം വിവരിAു ന?ിേയാടു പറuുെകാ8ിരു:
അവസര/ിൽ മു?ു ന?ിെയ ക8 •ണ/ിൽ കാ.ിേലJു കയറിേ\ായ
കടുവായുെട കഴു/ിൽJയറി, കാരണവൻ കർ/ാവും അവിെട എ/ി. അേ\ാൾ
മുേ? അവിെട വ:ുനി:ിരു: വയാÛ;െളലലാം അവിെടനി:് ഓടിേ\ായി. അതു
ന?ി അവെയ ഉAാടനം െചcി.ാെണ:ുdത് പറയണെമ:ിലലേലലാ. ഇവെയലലാം
ക8് അവിെടയു8ായിരു:വെരലലാം ഭയാ§ുതപരവശsാരായി/ീർ:ു. ആ
സമയ/ും ൈഭരവൻപിd ന?ിേയാട് "ഇനിെയ2ിലും എെ:Jൂെട വി.യ•േണ"
എ:േപ•ിAു. അതിനു മറുപടിയായി ന?ി, "എെq മനേ€ാടുകൂടി ഇേ\ാൾ ഞാൻ
നി;െള വി.യ•ുകയിലല േപാകാെമ2ിൽ െപാെ•ാdണം""എ:ാണു പറuത്.
അേ\ാൾ കാരണവൻ കർ/ാവ് ൈഭരവൻപിdെയ ക8ി.്, "എെ: കടുവാ പിടിചു
കാ.ിൽെJാ8ുേപായി താമസിAിരു:േ\ാൾ എനിJു ഭ•ണവും മhറും ത:്
എെ: ര•ിAത് ഈ ൈഭരവൻപിd തെ:യാണേലലാ. ഇേbഹം ഈ
കടുവാJൂ./ിെq ഒരു േമലാവാണ്"എ:ു പറuു. യൂഥ/ലവനായ ആ വലിയ
കടുവാ ൈഭരവൻപിdയുെട പാദ;െള നJുകയും നമxJരിJുകയും മhറും
െചc് അേbഹെ/ അസാമാനയമായി ബഹുമാനിJു:തും അേ\ാൾ എലലാവരും
ക8ു .
അനaരം ന?ി കർ/ാവിേനാട്, "ഇനി ഈയാ8ിൽ ആനകെള പിടിJാൻ
XമിേJ8ാ, നാലാമെ/ കുഴിയിൽ വീണുകി.ിയ ആ െകാ?െന അAൻേകാവിൽ
ശാRാവിനു വഴിപാടായി അയAുെകാടുേ/Jണം. ഞാൻ ഇേ\ാൾ/െ:
േപാകു:ു" എ:ു പറuു യാYയായി. "ഇേ\ാൾ/െ: േപാകു:തു വലിയ
സ2ടമാണ്. ര8ുദിവസെമ2ിലും ഇവിെട താമസിAി.ു േപായാൽമതി" എ:ും മhറും
കർ/ാJsാർ ലൗകികം പറuു. എ2ിലും ന?ി അെതാ:ും അനുവദിAിലല.
അേbഹം ൈഭരവൻപിdെയ ആ വലിയ കടുവയുെട കഴു/ിൽJയhറി
ഇരു/ുകയും പിൻഭാഗ/ു താനും കയറിയിരിJുകയും െചcി.്,
"സkയാവ˜ന/ിനു അമാaം വരാ/വിധ/ിൽ െച;:ൂെര/ിJണം" എ:്
കടുവാേയാട് പറuു. ഉടെന കടുവായാYയാവുകയും നിpിതസമയ/ിനു
മുൻേപതെ: െച;:ൂെര/ുകയും െചcു. അനaരം ന?ി ഒരു മണിെയടു/ു
ജപിAു കടുവായുെട കഴു/ിൽ െക.ീ.് "നിനJ് ഞാൻ മണിക¨ൻ എ:ു
േപരി.ിരിJു:ു. ഇനിയും ഞാൻ വിചാരിJു: സമയം എെq അടുJൽവരണം.

ഇേ\ാൾ നിനJു േപാകാം" എ:ു കടുവാേയാട് പറയുകയും കടുവാ ന?ിെയയും
ൈഭരവൻപിdേയയും നമxJരിAി.ു േപാവുകയും െചcു. ആ സമയ/്
ൈഭരവൻപിd, ഇനിെയ2ിലും എെ: വി.യ•േണ" എ:് ന?ിേയാടേപ•ിAു.
"നി;െള അYെയളു\/ിൽ വി.യ•ുകയിലല" എ:ു ന?ി അേ\ാഴും മറുപടി
പറuു. അതിെqേശഷം ന?ി കുളിയും നിതയകർZാനു®ാനാദികളും അ/ാഴവും
കഴിJുകയും ൈഭരവൻപിdെയ ഊണു കഴി\ിJുകയും െചcി.് അവർ ര8ുേപരും
ഒരു മുറിJക/ു െച:ുകിട:ു. അേ\ാൾ, ൈഭരവൻപിd, "എെ: െവറുെത
ഇ;െന താമസി\ിJു:െതaിനാണ്? വി.യ•ു:തിന് എaാണ് വിേരാധം?"
എ:ു േചാദിAു .
ന?ി: "വിേരാധെമാ:ുമിലല. കുറAു ദിവസം ഇവിെട താമസിAി.ു വി.യേAJാം."
ൈഭരവൻപിd: ഇനിയും കുറAുദിവസംകൂടി എെ: ഇവിെട താമസി\ിJണെമ:ു
വിചാരിJു: പ•ം എനിെJാരാOഹമു8്; അതുംകൂടി സാധി\ിAുത:ാൽ
െകാdാം.
ന?ി: ആOഹെമaാണ്?
ൈഭരവൻപിd: നി;ളിൽനി:ു കുറAു മ•വാദം പഠിAാൽ െകാdാെമ:ാണ്
എെq ആOഹം.
ന?ി: നി;ൾ എെ:Jാൾ വലിയ മ•വാദിയും ശാ£’നുമാെണ:്
എനിJറിയാം. പേ•, നി;ൾJു ര8ു േദാഷ;ളു8്; അവ ര8ും ഉേപ•ിAാൽ
പിെ: നി;െളേ\ാെല േയാഗയനായ ഒരു മ•വാദി േലാക/ിൽ േവെറ
ഉ8ായിരിJയിലല.
ൈഭരവൻപിd: ആ േദാഷ;ൾ എെaലലാമാണ്?
ന?ി: ചില ബാധകൾ തുdുേ?ാൾ നി;െള ആണും െപ4ും തിരിAറിയാ/വെq
മകൻ എ:ും മhറും പറയും. അത് േകൾJുേ?ാൾ നി;ൾJു ലŽയു8ാകു:ു.
അെതാരു േദാഷമാണ്. പിെ: നി;ൾJ് ആXിതsാരിൽ അനുക?യിലല. അത്
സർV7ധാനമായ വലിയ േദാഷമാണ്.
ൈഭരവൻപിd: ആXിതsാരിൽ അനുക?യിലലാെത ഞാൻ എaാണു
7വർ/ിAി.ുdത്?
ന?ി: റാ:ിJർ/ാവു നി;ളുെട ഒരു ആXിതനേലല? അേbഹം എേaാ തരാെമ:ു
പറuിരു:ത് ആ അവധിദിവസംതെ: തരാെതയിരു:തുെകാ8േലല
അേദഹ/ിെq കുഴികളിൽ ആനകൾ വീഴാെതയാJിയത്? എ:ാൽ അേbഹം അത്
അവധിദിവസം തരാെത യിരു:െതaുെകാ8ാെണ:ും അവധി െതhറിയാലും

അേbഹം തരു: ആളാെണ:ും നി;ൾ വിചാരിJാെതയിരു:െതaാണ്? ആ
അവധി ദിവസം അേbഹ/ിനു അZ മരിA പുലയലലായിരു:ുേവാ? പിെ: എെq
മ•ശzിെകാ8് ഞാൻ കുഴിയിൽ വീഴിA െകാ?നാനകളിൽ നാെല4/ിെന
കുഴികളിൽ നി:ു കയhറിയതിെq േശഷം അ¢ാമെ/ കുഴിയിൽ നി:ു
കർ/ാവിെനെയടു\ിAുെകാ8ുേപായി വലിയ ലഹള
ഉ8ാJി/ീർ/െതaിനാണ് ?
ൈഭരവൻപിd: ആ ഒൻപതാനകളിൽ വാRവ/ിൽ നലല ല•ണ;േളാടുകൂടിയ
നാെല4േമ ഉ8ായിരു:ുdൂ. േശഷമു8ായിരു: അ¢ാനകളും ക8ാൽ നലല
ല•ണയുz;ളാെണ:ു േതാ:/Jവയായിരുെ:2ിലും വാRവ/ിൽ അവ
വില•ണ;ളായിരു:ു. ആ ആനകെള കയhറിെJാ8ു േപായിരു:ുെവ2ിൽ
കർ/ാവിെq ഐശവരയം നിേ“ഷം നശിJുകയും അേbഹ/ിന്
അേനകമനർ‰;ൾ ഉ8ായി/ീരുകയും െച‹ുമായിരു:ു. അ;െന
വരരുെത:ു വിചാരിAാണ് ഞാൻഎെq കാ.ുനായെയ അയ•ുകയും മhറും െചcത്.
ന?ി: ശരി, എ:ാൽ ഞാനിേ;ാ.ു േപാ:േ\ാൾ നി;ൾ എെq പി:ാെല
വ:െതaിനാണ്?
ൈഭരവൻപിd: എെq കാ.ുനാ•െള നി;ൾ ഉപ›വിJാതിരിJാനായി.ും
കർ/ാവിെq കാരയം പറയാനായി.ുമാണ്.
ന?ി: ശരി. നി;ളിൽനി:് അറിയാനു8ായിരു:െതലലാം ഇേ\ാൾ ഞാനറിuു
കഴിuിരിJു:ു. അതിനാൽ ഇനി നി;ൾJു േപാകാം.
ൈഭരവൻപിd: ഞാനാരാെണ:ുdതും നി;ൾ അറിuുവേലലാ.
ന?ി: ഓേഹാ. അത് ആദയം പാ8ി\ിdയുെട േവഷ/ിൽ ക8േ\ാൾ/െ:
മന€ിലാJി.
ൈഭരവൻപിd: എ:ാൽ എനിJിനി ചില സംഗതികൾ കൂടി പറയാനു8്.
മുൻകാല;ളിൽ പരേദശ;ളിലുdവർJ് വലല ബാേധാപ›വേമാ മേhറാ ഉ8ായാൽ
എെq സ:ിധിയിൽവ:് എെ: ഭജിJുകയും ശരണം 7ാപിJുകയും ഞാൻ
അവരുെട ഉപ›വ;ൾ നീJി സുഖെ\ടു/ി അയ•ുകയുമായിരു:ു പതിവ്.
നി;ൾ പരേദശ;ളിലും േപായി മ•വാദം െചcുതുട;ിയതിൽ\ിെ: എെq
അടുJൽ ആരും വരാെതയായിരിJു:ു, അതിനാൽ എനിJു
മു?ു8ായിെJാ8ിരു: ആദായം ഇേ\ാൾ നി:ുേപായിരിJു:തുെകാ8്
േമലാൽ നി;ൾ പരേദശ;ളിൽേ\ായി മ•വാദം െച—യിെലല:ു
തീർAെ\ടു/ണം. പരേദശികൾJു ബാേധാപ›വേമാ മേhറാ ഉ8ായാൽ അവർ
എെq സ:ിധിയിൽ വരണെമ:ും അതു ധനുമാസ/ിൽ എെq

ഉ„വകാല/ായിരിJണെമ:ും വയവ^െച‹ുകയും അJാല/ു നി;ളും
അവിെട ഉ8ായിരിJുകയും േവണം. അJാല/് അവർJു േവ8ു: മ•വാദം
എെq സ:ിധിയിൽവAു നി;ൾതെ: െച‹ു:തിനു വിേരാധമിലല.
പരേദശികൾJു നി;ൾ മ•വാദം െച‹ു:ത് എെqസ:ിധിയിൽവAും
ഉ„വകാല/ുമായിരിJണെമ:ു മാYേമ എനിJ് നിർബkമുdൂ.
അ;െനയായാൽ അതും ഉ„വ/ിെq ആേഘാഷ;ളിെലാ:ായി/ീരുമേലലാ.
നി;ൾ ആ8ുേതാറും ധനുമാസം ഒ:ാം തി‹തി രാവിെല അവിെടെയ/ുകയും
ഉ„വം കഴിയു:തുവെര അവിെട/ാമസിJുകയും േവണം. നി;െള അേ;ാ.്
െകാ8ുവരു: തിനു നZുെട മണിക¨െന ഞാനിവിെട അയAുെകാdാം. നി;െള
ഞാനും എെq ആശാനായി സവീകരിAിരിJു:ു. അതിനാൽ നി;ൾ അവിെട
വ:ാൽേവ8ു: ആചാേരാപചാര;െളാെJ െച‹ു:തിനു ഞാൻഏർ\ാടു
െചcുെകാdാം.
ൈഭരവൻപിd പറuെതലലാം ന?ി പൂർ4മായി സZതിJുകയും ൈഭരവൻപിd
അേ\ാൾ/െ: അവിെടനി:ു േപാവുകയും െചcു. ഈ ൈഭരവൻപിd
സാ•ാൽ അAൻേകാവിൽ ശാRാവായിരു:ു എ:ുd വാRവം ഇേ\ാൾ
വായനJാർ ഊഹിAറിuിരിJുെമ:ു വിശവസിJു:ു.
ആ ആ8ിൽ ധനുമാസം ഒ:ാം തി‹തിയുെട തേലദിവസം രാYിയിൽ
അAൻേകാവിൽ േദവസവJാർJ് ഒരു സവÐമു8ായി. "നാെള രാവിെല േതവലേ“രി
ന?ി ഇവിെട വരും. അേbഹം എെqയും ഗുരുവാണ്. അതിനാൽ നി;ൾ
അേbഹെ/ സാദരം എതിേരൽJുകയും സബഹുമാനം ആചാേരാപചാര;ൾ
െച‹ുകയും േവണം. ബലിJൽ\ുരയുെട വടേJ\ടിയിൽ െവdയും കരി?ടവും
വിരിA് അേbഹെ/ ഇരു/ണം. അവിെട ഒരു ച;ലവ.ക െകാളു/ിവ•ുകയും
േവണം. അേbഹം ഇവിെട/ാമസിJു: ദിവസ;ളിെലലലാം ത•ിയുെട
പതിവുേപാെല അരിേJാ\ുകളും പകർAയും െകാടുJണം. അേbഹ/ിെq
പരിവാര;െളയും യഥാേയാഗയം ആദരിJണം" എ:ായിരു:ു സവÐം. ധനുമാസം
ഒ:ാം തി‹തിയുെട തേലദിവസം ൈവകുേ:രം മണിക¨ൻ ന?ിയുെട അടുJൽ
എ/ുകയും ന?ി മണിക¨െq കഴു/ിൽകയറി പരിവാരസേമതം പുറെ\.ു
ധനുമാസം ഒ:ാം തി‹തി രാവിെല അAൻേകാവിലിൽ െച:ുേചരുകയും
േദവസവJാർ സവÐ7കാരെമലലാം അേbഹെ/ എതിേരhറ് സൽJരിJുകയും െചcു.
അAൻേകാവിലിൽ 7ധാനമായി.ുd നടവരവു െന‹ാണ്. അതവിെട ധാരാളമായി
വരുകയും െച‹ും. എ2ിലും വിളJിനും മhറും ഉപേയാഗിJുകയലലാെത അത് ആരും
കൂ.ി ഊണുകഴിJാറിലല. അവിെട െന‹ുകൂ.ിയൂണ് കഴിAാൽ മാY കഴിയുേ?ാൾ
പനി തുട;ുെമ:ുd കാരയം തീർAയാണ്. അതുെകാ8് അവിെട ത•ിJുേപാലും

പകർA•ു െന‹് െകാടുJാറിലല. എ2ിലും േതവലേ“രി ന?ിJു പകർA Jൂ./ിൽ
ഒരു തുടം െന‹ുകൂടി െകാടുJുകയും അേbഹം അതുകൂ.ി ഉ4ുകയും െചcു.
ന?ിJ് അതുെകാ8് പനിെയ:ലല, യാെതാരു സുഖേJടും ഉ8ായി.ിലല.
ഇതറിuേ\ാൾ ത•ിJ് അപരിമിതമായ കു¨ിതമു8ായി. െന‹ുകൂ.ിയി.്
ന?ിJ് സുഖെJെടാ:ും ഉ8ാകാെതയിരു:തു ശാRാവിെq
കരുണെകാ8ായിരിJണെമ:ും താൻ ത•ിയായിരിJു: ^ിതിJ്
തെ:JുറിAുdതിലധികം കരുണ ശാRാവിനു മെhറാരാളുെട േപരിലു8ാകു:തു
തനിJു കുറAിലാ ണേലലാ എ:ും മhറുമായിരു:ു അേbഹ/ിെq വിചാരം.
അേbഹ/ിന് െന‹ു കൂ.ി ഉ4ണെമ2ിൽ അവിെട ഒരു 7യാസവുമു8ായിരു:ിലല.
എ2ിലും പനി വെ:2ിേലാ എ:ുd ഭയം നിമി/ം അേbഹ/ിന് അതിനു
ൈധരയമു8ായിലല. ഏെത2ിലും ഇതിെനാരു തീർAയു8ായി.ലലാെത ഇനി ഊണു
കഴിJുകയിലല"എ:ു നിpയിA് അേbഹം പിേhറദിവസം ഉAതിരിയു:തുവെര
ഉ4ാെതയിരു:ു. ത•ി ഉ4ാെത താനു4ു:ത് വിഹിതമലലേലലാ എ:ു വിചാരിAു
ന?ിയും ഊണുകഴിAിലല. ഉAതിരിuേ\ാൾ Xീേകാവിലിനക/ുനി:് "ന?ിJ്
ഒരു തുടം െകാടു, താഴമ4ിന് ഒരു തുടം ചുടു" എെ:ാരശരീരി വാJു8ായി. ഇത്
ശാRാവിെq ക†നയാെണ:് അവിെടയു8ായിരു: സകലരും വിശവസിAു.
എ2ിലും ഇതിെq അർ‰െമെa:് സംശയിA് ചിലർ ന?ിേയാടു േചാദിAു.
അേ\ാൾ ന?ി, "ഇതിെq അർ‰ം എനിJ് ഒരു തുടം െന‹ു തരണെമ:ും
താഴമൺേപാhറി (ഇേbഹമാണ് ഇവിടുെ/ ത•ി) െന‹ു തുട/ിെലടു/്
ചൂടുപിടി\ിAു കൂ.ിെJാdണെമ:ുമാണ്" എ:ു പറuു. ത•ി അ7കാരം
െനയു കൂ.ിയു8ു. അേbഹ/ിനു പനി വ:ുമിലല. പിെ: അതു പതിവായി/ീർ:ു.
േതവലേ“രി ന?ി അേbഹ/ിെq ജീവാവസാനം വെര ധനുമാസം ഒ:ാം
തി‹തിേതാറും അAൻേകാവിലിൽ എ/ി ഉ„വം കഴിയു:തു വെര അവിെട
താമസിJുകയും അJാല/ു ബാേധാപ›വJാരായും മhറും അേനകം
പരേദശികൾ അവിെട വരുകയും ന?ി അവിെടവAു മ•വാദം െചc് അവരുെട
ബാധകെളയും മhറും ഒഴിAു സുഖെ\ടു/ി അയ•ുകയും െചcുെകാ8ിരു:ു.
അതിനാൽ അJാല/ു വഴിപാടുകളായും മhറും േദവസവ/ിേലJുd വരവു
വളെര വർUിAു. ന?ി വിചാരിJു: കാരയ;െളലലാം അAൻേകാവിൽ ശാRാവു
സാധി\ിAു െകാടു/ുെകാ8ുമിരു:ു.
െകാലലം 'െതാdായിര/ിൽ\രെമാെരഴുപതും മൂ:ുമാം കുംഭമാേസ' നാട് നീ;ിയ
കാർ/ികതിരുനാൾ രാമവർZമഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് ഒരിJൽ മസൂരി
ബാധിതനായി/ീർ:ു. അേ\ാൾ േതവലേ“രി ന?ി മസൂരികാേരാഗം ആകർഷിAു
മാhറുെമ:ുdതു 7സിUമായിരു:തിനാൽ കൽ\ന 7കാരം ആൾ വ:ു ന?ിെയ

തിരുവനaപുര/ു െകാ8ുേപായി. േരാഗം ഏhറവും
കടു/വകയായിരു:തിനാൽ തിരുമന€ുെകാ8് അതയaം അവശനായി
കിട\ുതെ:യായിരു:ു. ന?ി ആ േരാഗം ആകർഷിAു തെq േദഹ/ിേsലാJി.
ഉടെന തിരുമന€ിെല േദഹ/ിേsലു8ായിരു: കുരുJെളലലാം
കാണാെതയായി/ീരുകയും തിരുമന€ിേലJു വളെര സുഖം േതാ:ുകയാൽ
അവിടു:് എഴുേ:hറിരിJുകയും െചcു. എ2ിലും ന?ിയുെട േദഹ/ി െലലലാം
തൽ•ണം കുരുJൾ കാണെ\ടുകയും ന?ി ഏhറവും പരവശ നായി
അവിെട/െ: വീഴുകയും െചcു. അേ\ാൾ ന?ിയുെട ആകൃതി ക8ി.ു
തിരുമന€ിേലJു തെ: ഭയം േതാ:ി. ഉടെന "ഇത് എനിJും തനിJുമരുത്" എ:ു
കൽ\ിചു. അേ\ാൾന?ി, "പിെ: ആർJാകാെമ:ുകൂടി ക†്പിJണം"
എ:റിയിAു. തിരുമന€ുെകാ8് സവ†ം ആേലാചിAി.്, "ഇവിെടനി:് ഏകേദശം
നാൽ\തു നാഴിക ദൂരം കിഴJു വഴിയരികിലായി.് ഒരു കാവിൻകൂ.മു8്. അവിെട
ര8ു വലിയ പാലകൾ നിൽJു:ു8്. അവയിൽ അേനകം ദുർേദവതമാർ
വ:ുവാസമായി.ു8്. ആ േദവതമാരുെട ഉപ›വം നിമി/ം പകൽസമയ/്
േപാലും ആ വഴിെയ ജന;ൾJു സ¢രിJാൻ നിവൃ/ിയിലലാതായിരിJു:ു. ഈ
േരാഗം ആകർഷിA് ആ പാലകളിൽ ആJിയാൽ അവ നശിJുകയും അേ\ാൾ ആ
ദുർേbവതമാർ അവിടം വി.ുേപാവുകയും ആ വഴി ജന;ൾJു
സ¢ാരേയാഗയമായി/ീരുകയും െച‹ു:താകയാൽ അെതാരു വലിയ
ഉപകാരമായിരിJും. അതുെകാ8് അ;െന െചcാൽ െകാdാം" എ:രുളിെAcു.
അേ\ാൾ ന?ി, "എ:ാൽ എെ: ആ ^ലേ/Jു െകാ8ുേപാകു:തിനുകൂടി
ക†നയു8ാകണം. എനിJു നട:ുേപാകാൻ നിവൃ/ിയിലലാതായിരിJു:ു"
എ:റിയിAു. ഉടെന ക†ന7കാരം ഏതാനുമാളുകൾവ:ു ന?ിെയ ഒരു മ¢ലി
ലാJിെയടു/് ആ ^ല/ു െകാ8ുേപാവുകയും ന?ി ആ മസൂരി േരാഗെ/
തെq േദഹ/ിൽനി:് ആകർഷിA് ആ പാലകളിലാJുകയും ആ പാലകൾ ഏഴു
ദിവസംെകാ8് ഉണ;ിെയാടിuു നിലംപതിJു കയും ദുർേദവതമാെരലലാം
അവിടം വി.ു േപാവുകയും ആ വഴി ജന;ൾJു സ¢ാരേയാഗയമായി/ീരുകയും
ന?ി സവ^ശരീരനായി തിരിെയ തിരുവനaപുരെ//ുകയും െചcു.
അേ\ാേഴJു തിരുമന€ിേലJു •ീണവും മhറും തീർ:ു സുഖമാവുകയും
െചcിരു:ു. തിരുമന€ുെകാ8് സേaാഷിAു ന?ിJു പല സZാന;ൾ
ക†ിAുെകാടു/തു കൂടാെത കൽ\ന 7കാരം ഏതാനും വRുJൾ
കരെമാഴിവായി പതിAുെകാടുJുകയും െചcു.
ഈ ന?ി 7സിU യുUവിദ¯sാരായിരു: കു¢ിJു.ി\ിd സർവാധി
കാരയJാർ, കുതിര\•ി, ൈവJം പWനാഭപിd എ:ിവർJു ചില ഉപേദശ;ൾ

െകാടുJുകയും ശYുJളുെട ആയുധം െകാ8ു മരിJാെതയിരിJു:തിനായി
ചില മ•;ൾ ധരി\ിJുകയും െചcിരു:ു. േവലു/?ിദളവാ അവസാനകാല/ു
ര•ാമാർ´െമാ:ുമിലലാതായേ\ാൾ വിവരം ന?ിെയ Oഹി\ിJുകയും
േതവലേ“രിയിൽ െച:ാൽ ര•ിAുെകാdാെമ:ു ന?ി ത?ിെയ അറിയിJുകയും
െചcിരു:ു. ദുÓJാലശzി നിമി/ം ത?ിJ് അവിെടെA:ു േചരാൻ
സാധിJാ—യാലാണ് ഒടുJം ആWഹതയ െചേ‹8തായി വ:ത്. ഈ േതവലേ“രി
ന?ിയുെട കാല/ുതെ: 'താമരേ“രിന?ി' എ:ു 7സിUനായി.് ഒരു മ•വാദി
ആറsുെളയു8ായിരു:ു. താമരേ“രിന?ി േതവലേ“രി ന?ിയുെട
സജാതീയനായിരു:ുെവ2ിലും അേbഹ/ിനു േതവലേ“രി ന?ിെയJുറിAു
പു‡മായിരു:ു. തെ: ജയിJ/Jവ4മുd േയാഗയത
േതവലേ“രിJിെലല:ായിരു:ു താമരേ“രിയുെട വിചാരം. അ;െന അേbഹം
ചിലേ\ാൾ ചിലേരാടു 7സംഗവശാൽ കുേറെ“ പറയാറുമു8ായിരു:ു.
ഇതിെനJുറിAു േതവലേ“രി ന?ിയും അറിയാെതയിരു:ിലല. "േതവലേ“രിയുമായി
േനരി.ു കാണാനിടയാJരുത്.േനരി.ു ക8ാൽനാശമു8ാകും" എ:് ആേരാ തെq
അടുJൽ വ:ു പറuതായി താമരേ“രി ന?ി കൂെടJൂെട സവÐം
കാണാറു8ായിരു:ു. േനരി.ു ക8ാൽ നാശമു8ാകു:തു
േതവലേ“രിJാെണ:ാണ് താമരേ“രി ന?ി ഈ സവÐം െകാ8ു മന€ിലാJിയത്.
േതവലേ“രിേയJാൾ േയാഗയത തനിJുെ8:ുd വിചാരം മന€ിലിരിJുേ?ാൾ
അേbഹ/ിന് അ;െനയലലാെത േതാ:ാൻതരമിലലേലലാ.
േതവലേ“രി ന?ി അനയേദശ;ളിൽേ\ായും സവേദശ/ുവAും
മ•വാദസംബkമായി 7തിദിനെമ:േപാെല ഓേരാ അ§ുത;ൾ
7വർ/ിAുെകാ8ിരു:തിനാൽ അേbഹ/ിെq കീർ/ി വർUിAു വർUിAു
ഭൂേലാക/ിൽ സർVY വയാപിAു. അതിനാൽ മ•വാദ/ിനായി താമരേ“രി
ന?ിയുെട അടുJൽ ആരും െചലലാെതയും അേbഹെ/ ആരും എ;ും
െകാ8ുേപാകാെതയുമായി. അേ\ാൾ താമരേ“രി ന?ിJു േതവലേ“രി
ന?ിെയJുറിAുd അസൂയ സഹിJവ‹ാതായി/ീർ:ു. േതവലേ“രി ന?ി
ജീവിAിരിJു: കാല/ു തെq കീർ/ിJ് 7ചാരമു8ാകു: കാരയം
അസാUയമാെണ:് േതാ:ുകയാൽ ഏതുവിധവും േതവലേ“രി ന?ിയുെട കഥ
കഴിJണെമ:ു താമരേ“രി ന?ി തീർAെ\ടു/ി. േനരി.ു
ക8ാൽനാശമു8ാകുെമ:ു സവÐമു8ായി.ു8േലലാ. അതിനാൽേനരി.ു കാÁാൻ
മാർഗമു8ാJണെമ:ു തെ: അേbഹമുറAു. അതിെനaാണ്
വഴിെയ:ാേലാചിAേ\ാൾ േതവലേ“രി ന?ി െചാVാ¥യും െവdിയാ¥യും
െവളു\ാൻകാല/ു പതിവായി െനടും7യാhറു കളരിയിേലJു േപാകാറുെ8:ും

അത് ആhറിലൂെടയാണ് പതിെവ:ും അറിവ് കി.ി. അതിനാൽ അടു/ െവdിയാ¥
െവളു\ാൻകാല/ു ജലമാർ´മായി ഒ:ു യാY െച‹ണെമ:ു താമരേ“രി ന?ി
നിpയിAു. ഈ വിവരെമലലാം േതവലേ“രി ന?ി എ;െനേയാ മന€ിലാJുകയും
െചcു. എ2ിലും അേbഹ/ിന് അതുെകാ8ു കൂസെലാ:ുമു8ായിലല. അേbഹം
പതിവുേപാെല െവdിയാ¥ െവളു\ാൻകാല/ു െനടും7യാെhറJ് പുറെ\.ു.
േതവലേ“രി ന?ി ഒരരകലല് (അZി) എടു/ി.് അതിേsൽJയറി, അതിെq തല•ൽ
ഒരു പaവും െകാളു/ിJു/ിെJാ8ാണ് ആhറിൽJൂടി കിഴേJാ.ു പുറെ\.ത്.
ആ സമയ/ുതെ: താമരേ“രി ന?ി കിഴJുനി:ു പടിuാ.ും പുറെ\.ു.
താമരേ“രി ന?ി ഒരു തൂശനില െവd/ിലി.് അതിേsൽJയറിയാണ് പുറെ\.ത്.
താമരേ“രി ന?ി 'അ/ിമൂട്' എ: ^ല/ായേ\ാൾ പടിuാറ് അസാമാനയമായ
ഒരു േതജ€ു ക8ു. സൂ•ിAു േനാJിയേ\ാൾ േതവലേ“രി ന?ിയുെട
വരവാെണ:് അേbഹ/ിനു മന€ിലായി. ആ സമയം "ഒഴിuുേപാെ•ാdണം;
അെലല2ിൽ ആപ/ു8ാകും" എ:് ആേരാ വിളിAു പറuതായി താമരേ“രി
ന?ിJു േതാ:ി. ആ ദുർ:ിരീ•യമായ േതജ€ു കാണുകയും േമ†റu
വാJുകൾേകൾJുകയും െചcേ\ാൾതാമരേ“രി ന?ിയുെട ഹൃദയം വലലാെത
ഭയപരവശമായി/ീർ:ു. എ2ിലും അേbഹം പിെ:യും മുേ?ാ.ുതെ: േപായി.
അേ\ാേഴJും േതവലേ“രി ന?ി വ:ടു/ു കഴിuു. േതവലേ“രി ന?ിയുെട
മുഖ/് അേ\ാൾ അതിഭയ2രമായ ഒരു േതജ€ു ജവലിAുെകാ8ിരു:ു. ആ മുഖം
ക8േ\ാൾ താമരേ“രി ന?ിയുെട ഭയം ശതഗുണീഭവിAു. അേ\ാൾ േതവലേ“രി
ന?ി, "ഇത് ഒടുവിലെ/ കാ¥യാണ്" എ:ു പറയുകയും താമരേ“രി ന?ിയുെട
തൂശനിലJ് തീപിടിA് അത് ഭŸമായിേ\ാവുകയും ന?ി അവിെടയു8ായിരു: ഒരു
നീർAുഴിയിൽ അകെ\.ു താണുേപാവുകയും െചcു. േതവലേ“രി ന?ി േനെര
കിഴേJാ.ു െച:ു െനടും7യാhറു കളരിയിെല/ി. വ˜ിAി.ുതിരിെയേ\ായി
െച;:ൂർ പടിuാെറ നടയിലും ദർശനം കഴിAു സവഗൃഹ/ിേലJു േപാവുകയും
െചcു.
െവളു\ാൻകാല/ു െവd/ിൽ മു;ിേ\ായ താമരേ“രി ന?ി പിേhറ ദിവസം
ആേറഴുനാഴിക പുലർ:േ\ാേഴJും ഒരു വിധ/ിൽ ആറsുള േ•Y/ിനു
വടJുവശ/ുd കടവിെല/ി. അേ\ാൾ അേbഹ/ിനു വലിയ തരേJെടാ:ും
പhറിയിരു:ിലല. കര•ുകയറി സവ†ം നട:േ\ാേഴJും അേbഹം േബാധംെക.ു
നില/ുവീണു. അതു ക8ു ചിലർകൂടി എടു/് അേbഹെ/ അേbഹ/ിെq
ഗൃഹ/ിൽ െകാ8ുെച:ാJി. ഉടെന പണി തുട;ുകയും മൂ:ാം ദിവസം
േദഹ/ിൽ സർVY മസൂരിJുരു പുറെ\ടുകയും പ•8ാം ദിവസം അേbഹം
മരിJുകയും അേതാടുകൂടി ആ കുടുംബം അവസാനിJുകയും െചcു.

സാധാരണ മ•വാദികൾ ൈകവിഷം ശർUി\ിAും മhറുമാണേലലാ കളയുക പതിവ്.
എ:ാൽേതവലേ“രി ന?ി അ;െനെയാ:ുമലല െച‹ാറുdത്. ൈകവിഷം
ഭ•ിAി.ുdവർ അതു കളയു:തിനായി അേbഹ/ിെq അടുJൽെച:ാൽഒരു
കരിJുെച/ി തുളAു വലിയ ദവാരമു8ാJീ.് അത് ആ വിഷം ഭ•ിAി.ുd ആളുെട
വയേറാടു േചർ/ു പിടിAുെകാ8ു അേbഹം ഒരു മ•ം ജപിJും. അത് കഴിu്
കരിെJടു/ു േനാJിയാൽ ൈകവിഷം ഏതു സാധന/ിലാണ് അക/്
േചർ:ി.ുdെത:ു െവAാൽ ആ സാധനം ആ കരിJിൻെവd/ിൽ കാണും.
അേതാടുകൂടി ൈകവിഷം ഭ•ിA ആൾJു സുഖമാകുകയും െച‹ും. ഇ;െനയാണ്
ന?ിയുെട പതിവ്.
േതവലേ“രി ന?ി ഒ:ാaരം വിഷൈവദയനുമായിരു:ു. ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ
അേbഹവും ഒരു വിഷൈവദയനും കൂടി ഒരു ^ലേ/Jു േപായേ\ാൾ മേധയമാർ´ം
ഒരാൾകൂെട വ:ുകൂടി. അയാളുെട തലയിൽ ഒരു പാYവും അതിൽ കുറAു
പായസവുമു8ായിരു:ു. മൂ:ുേപരും കൂടി കുറചുദൂരം േപായേ\ാൾ ആ പായസം
തലയിൽ വAുെകാ8ുേപായ ആളുെട കാലിേsൽ ഒരു പാ?ു കടിAു. ഉടെന
അയാൾ, "അേ‹ാ, ആശാെന എെq കാലിേsൽ ഏതാ8ു കടിAുവേലാ" എ:ു
പറuു . അത് േക.ു ന?ി, "ഓ, അതു സാരമിലല. വിഷം ഇേ\ാൾ ഇറJിJളയാം"
എ:ു പറuു അവിെടയിരു:് ഒരു മ•ം ജപിAു വിഷമിറJി/ുട;ി. വിഷം
സവ†മിറ;ിെയ2ിലും വീ8ും േമൽേ\ാ.ു േകറി/ുട;ി. അേ\ാൾ വിഷബാധിതൻ,
"അേ‹ാ, ആശാേന വിഷം േമൽേ\ാ.ു േകറുകയാെണ:ാണേലലാ േതാ:ു:ത്.
ആദയം എെq പാദ/ിേsലായിരു:ു േവദന. അതിേ\ാൾ മു.ിേsലായിരിJു:ു"
എ:ു പറuു. ഇത് േക.േ\ാൾ, കൂെടയു8ായിരു: വിഷൈവദയൻ തെ:
പരീ•ിJാേനാ അപമാനിJാേനാ ആയി.് എേaാ കശൗലം
7േയാഗിJു:ുെ8:ു ന?ി തീർAയാJി. "എ:ാൽ േമേ†ാ.ുതെ: േകറെ."
എ:് അേbഹം നിpയിJുകയും െചcു. വിഷം മുറ•് േമൽേ\ാ.ു
േകറിെJാ8ിരു:ു. "ഇേ\ാൾ േവദനെയവിെടയാണ്, ഇേ\ാൾ എവിെടയാണ്"
എ:ി;െന ന?ി കൂെടJുെട േചാദിAുെകാ8ും സർ\ദ‘നായ ആൾ, "ഇേ\ാൾ
വയhറിൽ, ഇേ\ാൾ ന¢ിൽ, ഇേ\ാൾ െനhറിയിൽ" എ:ി;െന
പറuുെകാ8ുമിരു:ു. ഒടുJം ദ‘ൻ, "ഇേ\ാൾ േവദന
ഉAി(നിറുക)യിലായിരിJു:ു" എ:ു പറuേ\ാൾ ന?ി "എ:ാൽ
തലയിലിരിJു:തു ദൂെരJളേuJൂ" എ:ു പറuു. ദ‘ൻ തലയിലിരു:
പായസം ദൂെര കളയുകയും െചcു. അേ\ാൾ ന?ി, "ഇേ\ാൾ എവിെടെയ2ിലും
േവദന േതാ:ു:ുേ8ാ" എ:ു േചാദിചു. "ഇലല സുഖമായി" എ:ു ദ‘ൻ പറuു.
ഉടെന ന?ി, "എ:ാൽ േപാെ•ാdൂ. ഇനി ഭയെ\ടാെനാ:ുമിലല. വിഷമിറ;ി

േ\ായി" എ:ു പറയുകയും ദ‘ൻ അവിെടനി:ു േപാവുകയും െചcു. അേ\ാൾ ആ
വിഷൈവദയൻ ന?ിേയാട്, "തലയിലിരു:തു ദൂെരJളയാൻ പറuെതaിനാണ്"
എ:ു േചാദിAു.
ന?ി: വിഷം ശിര€ിലായി എ:റിuേ\ാൾ ഞാനത് അവിെടനി:് ആകർഷിA് ആ
പായസ/ിലാJി. പിെ: ആ പായസം ആെര2ിലും ഭ•ിAാൽ മരിAു േപാകുമേലലാ.
അതുെകാ8ാണ് അതു ദൂെരJളേuJാൻ പറuത്.
ൈവദയൻ: അതു ഞാൻ വിചാരിAിലല. വിഷം ശിര€ിൽ കയറിയാൽ പിെ: ഇറJാൻ
സാധിJയിലലേലലാ, ദ‘ൻ മരിJുകയും െച‹ും എ:ായിരു:ു എെq വിചാരം.
ന?ി: ഒ:ു വിചാരിAാൽ അവസാനംവെര വിചാരിJുകയും ഒ:ും െചcാൽ
അവസാനംവെര െച‹ുകയും െച‹ാ/വെരയാണ് ജന;ൾ മുറിൈവദയsാർ'
എ:ു പറയു:ത്.
ഇതു േക.ു വിഷൈവദയൻ ഏhറവും ലŽിJുകയും, "എലലാംെകാ8ും ആശാേനാടു
മടJംതെ:. ശിര€ിൽJയറിയ വിഷം അവിെടനി:് ആകർഷിെAടു/ുകളയുക
എെ:ാരു വിദയയുെ8:ു ഞാനിതുവെര അറിയുകയും വിചാരിJുകയും
െചcിരു:ിലല" എ:ു പറയുകയും െചcി.ു േപായി.
േതവലേ“രി ന?ിയുെട ഗൃഹ/ിനു സമീപംതെ: ഒരു േപാhറിയുെട മഠ/ിൽ ഒരു
പു/ൻ തിരുവാതിര•് (േവളി കഴിAു വAി.് ആദയെ/ ധനുമാസ/ിൽ
തിരുവാതിര•് സവജന;ളുെട മഠ;ളിൽനി:ും േദശJാരുെട വീടുകളിൽനി:ും
£ീകളാരും േപാകരുെത:ു േവെറാരു േപാhറി വിേരാധിAു. അേbഹം ഒരു
7ബലനായിരു:തിനാൽ അത് എലലാവരും സZതിJുകയും െചcു. പു/ൻ
തിരുവാതിര•് £ീകൾ ധാരാളമായി കൂടുകയും തിരുവാതിര കളിJുകയുമാണേലലാ
7ധാനമായി.ു േവ8ത്. അതിനു £ീകളാരും െചലലുകയിെലല:റിuേ\ാൾ
പു/ൻതിരുവാതിര നടേ/8ു: മഠ/ിെല േപാhറിമാർJും
അaർŽന;ൾJും വലിയ കു¨ിതമായി. ഈ വിേരാധിA േപാhറി
അടിയaിരJാരൻേപാhറിയുെട ഒരു ചാർAJാരനായിരിJു:ു. ഈ
അടിയaിരJാരൻ തിരുവാതിര ഏെതലലാം 7കാരമാണ് ആേഘാഷിേJ8െത:്
ആ ചാർAJാരനുമായി ആേലാചിJാെതയാണ് നിpയിAത്. അത് ചാർAJാരൻ
േപാhറിJു രസിAിലല. അതുെകാ8ാണ് അേbഹം എലലാവെരയും വിേരാധിAത്.
എ:ാൽ ഈ അടിയaിരJാരൻ േപാhറി െച:ു മേhറ േപാhറിേയാട് ഒ:ു പറuാൽ
എലലാവെരയും പറuയേAJാം എ:് അേbഹ/ിനു സZതമു8ായിരു:ു.
എ2ിലും അത് അടിയaിരJാരൻ േപാhറിJു സZതമായിലല. "എെaലലാം േദാഷ;ൾ
വ:ാലും അയാെള െച:് ആXയിJാൻ കഴികയിലല" എ:ായിരു:ു

അടിയaിരJാരെq വിചാരം. അതിനാൽ അേbഹം േതവലേ“രി ന?ിയുെട
അടുJൽ െച:ു വിവരെമലലാം Oഹി\ിJുകയും ഇതിേലJ് എെa2ിലും
നിവൃ/ിയു8ാJിെJാടുJെണെമ:് അേപ•ിJുകയും െചcു. അതു േക.ു
ന?ി, "ആെ. െപാെ•ാdു. കളി തുട;ാനുd സമയമാകുേ?ാൾ കളിJു
േവ8ു:വെരലലാം അവിെടയു8ായിരിJും"എ:ു പറu് അേbഹെ/
സമാധാനെ\ടു/ിയയAു. ന?ി പറuതുേപാെലതെ: കളി തുട;ാനുd
സമയമായേ\ാേഴJും ആ ദിJിലു8ായിരു: അaർജന;ളും േദശJാരുെട
വീടുകളിെല £ീജന;ളും എലലാം അവിെടെയ/ുകയും ഉടെന തിരുവാതിരകളി
തുട;ുകയും െചcു. പാ.ുേക.് അവിെട അടു/ുd ഒരു മഠ/ിെല ഒരു േപാhറി
അവിെട െച:ു േനാJിയേ\ാൾ ആ ദിJിലുd £ീജന;െളലലാം അവിെട
കളിJു:തായി ക8ു. എ:ുമാYമലല, കളിയിൽ 7ാധാനയം വഹിAിരു:ത് ആരും
േപാകരുെത:ു വിേരാധിA േപാhറിയുെട അaർŽനവുമായിരു:ു. ഇതുക8്, ആ
േപാhറി ആ വിേരാധിA േപാhറിയുെട മഠ/ിെല/ി അേbഹെ/ ക8്, "േഹ, അ;ു
നലല ചതിവാണേലലാ പhറിAത്. പു/ൻതിരുവാതിര•് ആരും േപാകരുെത:് അ;ു
പറuതനുസരിAാണേലലാ ഞ;ളുെട മഠ/ിൽനി:് അaർŽന;ളാരും
േപാകാതിരിJു:ത്. ഇവിെടനി:ു അaർŽന;െളെയാെJ പറuയ•ുകയും
െചcു. ആ മഠJാർJു ഞ;േളാടു െവറുേത വിേരാധമു8ാJി/ീർJാനേലല
അ;് ഈ വിദയ 7േയാഗിAത്? ഇെതാ.ും മരയാദയായിലല" എ:ും മhറും പറuു.
അേ\ാൾ ആ മഠ/ിെല അaർŽന;െളലലാവരും അവിെട/െ:
ഉ8ായിരു:തിനാൽ ആ േപാhറി, "താെനaാണ് അസംബkം പറയു:ത്"
ഇവിെടയുdവെരാെJ ഇവിെട/െ:യു8്. അവരാരും എ;ുംേപായി.ിലല" എ:ു
പറuു. "അസംബkമലല േഹ ഇവിടുെ/ അaർŽനം അവിെട തിരുവാതിര
കളിJു:തു സതയമായി.് എെq ക4ുെകാ8് ഞാൻക8താണ്" എ:ു മേhറ േപാhറി
പറuു. അേ\ാൾ ആ മഠ/ിെല േപാhറി താനറിയാെത അaർŽന;ൾ പു/ൻ
തിരുവാതിര ^ല/ു േപാവുകയും •ണ/ിൽ തിരിെക േപാരുകയും
െചcതായിരിJുേമാ എ:ു സംശയിA് അaർŽന;േളാടു േചാദിAി.് അവരാരും
അേ:ദിവസം മഠ/ിൽനി:ു പുറ/ിറ;ിയി.ിെലല:ു സതയം െചcു പറuു.
ആെക\ാെട േപാhറിമാർJു വലിയ സംശയമായി/ീർ:ു. "എ:ാൽ നമുJ ആ
തിരുവാതിരJളി നടJു: ^ല/ുേപായി അേനവഷിJാം" എ:ു പറuു
േപാhറിമാർ ര8ുേപരും കൂടി അേ;ാ.ുേപായി. അവിെടെA:ു േനാJിയേ\ാൾ
ര8ുേപരുെട അaർŽന;ളും അവിെട തിരുവാതിര കളിJു:ു8ായിരു:ു.
അവർ തിരിയ അവരുെട മഠ/ിൽ െച:േ\ാൾ അവരുെട അaർŽന;ൾ എ;ും
േപായിരു:ിലല. ആ ര8ു ^ല/ുമു8ായിരു:ു. ആ േപാhറിമാർ പിെ: മhറു
മഠ;ളിലും വീടുകളിലും േപായി അേനവഷിAു. ആരും എ;ും േപായിരു:ിലല.

എലലാവരും അവരവരുെട ഗൃഹ;ളിൽ/െ: ഉ8ായിരു:ു. വീ8ും
പു/ൻതിരുവാതിര ^ല/ു െച:ു േനാJിയേ\ാൾ സവേദശ/ുd സകല
^ല;ളിെല അaർŽന;ളും മhറുd £ീജന;ളും അവിെട തിരുവാതിര
കളിJു:തായി.ു ക8ു. ആെക\ാെട ആ േപാhറിമാർ
അ§ുതപരവശsാരായി/ീർ:ു. അവർ ഈ വിവരം ആ ദിJിലുd മhറു
ജന;െളയും അറിയിAു. എലലാവരും അവരവരുെട ഗൃഹ;ളിലുd £ീകൾ
അവരവരുെട ഗൃഹ;ളിലും തിരുവാതിരകളി ^ല/ും ^ിതിെച‹ു:തായി
ക8ു വിŸയിAു. ഒടുJം ഇതു േതവലേ“രിന?ി തെq ഇ¾ജാലവിദയെകാ8ു
ജന;െള °മി\ിJു:താെണ:റിu് എലലാവരും സമാധാനെ\.ു.
ഒരിJൽ വിടനും രസികനുമായ ഒരു ന?ൂരി േതവലേ“രി ന?ിേയാട്, "യ•ികളുെട
ധയാനം പലവിധ/ിൽ കാണു:ു8്. ആ ധയാന7കാരം അവെര കാണാൻ
സാധിJുേമാ? എ:ു േചാദിAു.
ന?ി: യ•ികെള കാണാൻ സാധിJും. അവരുെട സൗ˜രയം ക8ു °മിAാൽ
അപകടമായി/ീരുകയും െച‹ും.
ന?ൂരി: എനിJ് അ;െനെയാരു °മവും മhറുമു8ാകുകയിലല. സാധിJുെമ2ിൽ
ഒരു യ•ിെയ കാണിAുത:ാൽ െകാdാം.
ന?ി: ഒെ::ു െവ•8, ധാരാളം കാണിAുതരാം. ഇ:ു പ/ുനാഴിക
ഇരു.ുേ?ാൾ കാണാം, 7തീ•ിAിരു:ുെകാdുക. അപകട/ിൽ ചാടാെത
7േതയകം സൂ•ിചുെകാdണം.
ന?ൂരി അ/ാഴം കഴിuു ശയനഗൃഹ/ിെല/ി കാ/ിരു:ു. ഏകേദശം
പ/ുനാഴിക രാYിയായേ\ാൾ ചില സുരഭിലകുസുക;ളുെടയും കളഭം, കRൂരി
മുതലായവയുെടയും സരൗഭയം വരു:തായി ന?ൂരിJു േതാ:ി. ഉടെന സർവാംഗ
സു˜രിയും നവയവൗന യുzയുമായ ഒരു £ീ വാതിൽ തുറ:ു മുറിJേ/Jു
കട:ു വരു:ത് അേbഹം ക8ു. അേ\ാൾതെ: അേbഹം
കാമപരവശനായി/ീർ:ു. സവ†ം കഴിuേ\ാൾ ലാവണയസ?ൂർ4കളായ
അേനകം യുവതികൾ പി:ാെല പി:ാെലയായി അവിെട െച:ു കയറി ന?ൂരി
ഇരു:ിരു: ക.ിലിനു ചുhറും െച:ു നിൽ\ായി. അേbഹം വലലാെത കുഴ;ി.
എaാണ് െചേ‹8െത:റിയാെത വിഷമിAു. ഒടുJം അേbഹം വളെര 7യാസെ\.്,
ആദയം വ: £ീേയാട്, "ഇവെരാെJ എaിനാണ് വ:ത്? ഇY വളെര ആളുകൾ
ഇവിെട ആവശയമിലല. ഇവിെട നീ മാYം മതി. മhറവെരെയാെJ പറuയ•ുക" എ:ു
പറuു. ന?ൂരി ഇYയും പറuുകഴിuേ\ാേഴJും പി:ാെല വ: £ീകെളലലാം
അദൃശയകളായി/ീർ:ു. ആദയം വ: £ീ മാYം പിെ:യും അവിെട/െ:

നി:ുരു:ു. അേ\ാൾ ന?ൂരി, "ഈ ക.ിലിൽ ഇരിJുക" എ:ു പറu് ആ £ീെയ
പിടിAിരു/ാനായി ൈക നീ.ി. ആ സമയം ആ £ീയുെട മുഖഭാവം െപെ.:ു
മാറുകയും അവൾ അതിഭയ2രാകൃതിയായി/ീരുകയും ഉറെJ
അ.ഹസിAുെകാ8് ൈകനിവർ/ി ന?ൂരിയുെട െചകിട/് ഒരു അടിവAു
െകാടു/ി.് അവിെടനി:് ഇറ;ിേ\ാവുകയും െചcു. ന?ൂരി അടിെകാ8
•ണ/ിൽ േബാധരഹിതനായി നില/ുവീണു. േനരേ/ാടുേനരം കഴിuിേ.
അേbഹ/ിനു േബാധം വീണുdു. േബാധം വീണ് എഴുേ:hറേ\ാൾ അേbഹ/ിെq
വായിൽ പെലലാ:ുമു8ായിരു:ിലല. പെലലലലാം നില/ു കിട:ിരു:ു. എ:ാൽ
രzം ഒരു തുdിേപാലും േപായിരു:ിലല. േബാധം വീണു കുറAു കഴിuേ\ാഴാണ്
ന?ി പറuിരു:തു ന?ൂരീ ഓർ/ത്. ആ £ീകെള ക8േ\ാൾ അേbഹ/ിെq
ബുUി വലലാെത °മിAുേപായതിനാൽ ന?ി പറuി രു:തും മhറും അേbഹം
ഓർ/ിലല. "7ായ€മാപ:വിപ/ികാേല ധിേയാപി പുംസാം മലിനാ ഭവaി"
എ:ു8േലലാ.
ഒരിJൽ മ4ടിJാവിൽഭഗവതിയുെട സേ2ത/ിലുൾെ\. ഒരു ഗൃഹ/ിൽ ഒരു
£ീJു ചില ബാേധാപ›വ;ൾ ഉ8ായി/ീർ:ു. ഈ ഉപ›വ;ൾ നിമി/ം ഗർഭം
ധരിJാെതയും ഈ £ീ 7സവിAി.ലലാെത ആ ഗൃഹ/ിൽ
സaാനമു8ാകു:തിനു േവെറ മാർ´ം ഇലലാെതയും ഇരു:ു. ആ സേ2ത/ിൽ
ഉൾെ\. ^ല;ളിൽ എവിെടെയ2ിലും ആർെJ2ിലും
ബാേധാപ›വ;ളു8ായാൽ കാവിൽ െച:ു ഭഗവതിെയ ഭജിAു പാർJുകയും
കാ?ി/ാൻ തുdി ഭŸമി.ു ബാധകെള ഒഴിJുകയുമലലാെത അവിെട ആരും
മ•വാദികെളെJാ8ു ഒ:ു െച‹ിJുകയും മ•വാദികൾ അവിെട െച:്
എെa2ിലും െച‹ുകയും പതിവിലല. അതിനാൽ േമൽപറu വീ.ുകാർ ഈ £ീെയ
കീ¤മരയാദ7കാരം കാവിൽെJാ8ുെച:ു ഭജനമിരു/ി. പ•8ു ദിവസെ/
ഭജനം കഴിuേ\ാൾ കാ?ി/ാൻ തുdിഭŸമി.് ഓേരാ ബാധകെള 7േതയകം
7േതയകം സതയം െചയിA് ഒഴിAു. ഒടുJം ഒരു ബാധ മാYം േശഷിAു. അെതാരു
ഗkർVനായിരു:ു. കാ?ി/ാൻ വളെര XമിAി.ും ആ ഗkർവൻ
ഒഴിuുേപായിലല. ഒടുJം ആ £ീ തുdി, "ഞാെനാരു ഗkർVനാണ്. ഞാൻഈ
േദഹവും െകാ8ലലാെത ഒഴിuുേപാവുകയിലല. എെ: ഒഴിAുവിടാനായി ആരും
XമിേJ8ാ. േതവലേ“രി ന?ി വ:ാലും എെ: ഒഴിAുവിടാൻ സാധിJയിലല"
എ:ു പറuു. അേ\ാൾ തുdിെകാ8ു നി: കാ?ി/ാൻ, "എ:ാൽ
േതവലേ“രിയിൽ/െ: െകാ8ു േപാകണം. ന?ി ഈ ഗkർവെന ഒഴിAുവിടും"
എ:ു കൽ\ിAു. ആ £ീയുെട വീ.ുകാർ ആ വിവരം ന?ിെയ അറിയിAേ\ാൾ, " ആ
£ീെയ ഇവിെട െകാ8ുവേര8ാ. ഇവിെടവAു ഗkർവെന ഒഴിJു: കാരയം

അസാധയമാണ്, േവണെമ2ിൽ ഞാനവിെട വ:ു XമിAുേനാJാം" എ:ാണ് ന?ി
പറuത്. അേ\ാൾ ആ വീ.ുകാർJു വലിയ സംശയമായി. മ4ടികാവിൽ
ഭഗവതിയുെട സേ2ത/ിൽെവA് ആെരെJാ8ും മ•വാദം െച‹ിJാറിലലേലലാ.
ആ ^ിതിJു ന?ിെയ അവിെടെJാ8ുേപായി മ•വാദം െച‹ിJു:തു
ഭഗവതിJു ഹിതമാകുേമാ എ:ായിരു:ു അവരുെട സംശയം. ഇതിെനJുറിAു
കൽ\ന േകൾJു:തിനായി അവർ കാവിൽെച:ു മു.ുപാടിരു:ു. അേ\ാൾ
കാ?ി/ാൻ തുdി, "എെq സേ2ത/ിൽവAു േതവലേ“രി എaുെച‹ു:തും
എനിJു സZതവും സേaാഷവുമാണ്. മെhറാരു മ•വാദി ഇവിെട വ:് ഒ:ും
െച‹ാൻ പാടിെലല:ുമാYേമ എനിJു നിർബkമുdു" എ:ു ക†ിAു. ആ വീ.ുകാർ
ഈ വിവരവും ന?ിെയ അറിയിAു. അേ\ാൾ അേbഹം ഒരു
ചാർെ/ഴുതിെJാടുJുകയും ദിവസം നിpയിAു പറuയ•ുകയും െചcു.
വീ.ുകാർ ചാർ/ിൻ7കാരമുd ഉപകരണ;െളലലാം േശഖരിAുവAു. നിpിത
ദിവസം െവളു\ാൻകാല/ു ന?ി അവിെടെയ/ി. 7ായാധികയം െകാ8ു
നടJാൻ 7യാസമായിരു:തിനാൽ മണിക¨െq കഴു/ിൽ കയറിയാണ്
അേbഹം അവിെട എ/ിയത്. െച:യുടെന കുളിയും നിതയകർZാനു®ാനാദികളും
കഴിAു ന?ി കാവിെല/ി ഭഗവതിെയ േസവിAുെകാ8് അവിെടയിരു:ു. അ:ു
പകലും രാYിയും മുഴുവൻ േ•Yാപവാസമായി അവിെട/െ: ഇരു:േതയുdു.
അ:ു ജലപാനംേപാലും അേbഹം കഴിAിലല. ഭഗവതിJു വഴിപാടായി ഒരു
കൂ.ുപായസനിേവദയവും പുªാ³ലിയും നട/ിJുകയും െചcു.
പിേhറദിവസം െവളു\ാൻകാലെ/ കുളിയും നിതയകർZാദികളും കഴിAു ന?ി
മ•വാദ/ിനു നിpയിAിരു: ^ലെ//ി. ആ വീ.ുകാരുെട വക ഒരു
മഠ/ിൽവAാണ് മ•വാദം നട/ാൻ നിpയിAിരു:ത്. ന?ി അവിെട
െച:യുടെന ഒരു Yികാലപൂജ•ു പWമി.ു വിളJുവAു. പൂജ ആരംഭിJുകയും
അ‘›വയം കൂ.ി ഒരു ഗണപതിേഹാമം കഴിJുകയും െചcു. ഉച\ൂജയായേ\ാൾ ആ
£ീ തുdി, "എെ: ഒഴിAുവിടാനായി XമിJരുത്. ഞാൻഈ ശരീരേ/ാടു
കൂടിയലലാെത ഒഴിuുേപാവുകയിലല. അ;െനയലലാെത എെ: ഒഴിAാൽ
ഞാൻശപിJും" എ:ു മhറും പറuുതുട;ി. ന?ി അെതാ:ും േക.തായി
ഭാവിJേപാലും െചcിലല. ഉചപൂജയും പുªാ³ലിയും കഴിuേ\ാൾ ന?ി
വീ.ുകാേരാട്, "ൈവകുേ:രെ/ പൂജ•് നിേവദയ/ിനു മു\/ാറിട;ഴി\ാലും
മു\/ാറു പലം പ¢സാരയും കൂടി േവണം" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ വീ.ുകാർ,
"അെതാെJ ഉ8ാJം. അവിടു:് ഊണു കഴിJണം. ഇ:െല/െ:
ആഹാരെമാ:ും കഴിAി.ിലലേലലാ. ഭ•ണ/ിനു േവ8െതലാം
”ാ•ണെരെJാ8ു ത‹ാറാJിAി.ു8്. അവിടു:് ഈ വയ€ുകാല/് ഇവിെട

വ:ു പ.ിണി കിടJു:തു ഞ;ൾJു വലിയ സ2ടമാണ്" എ:ു പറuു. ന?ി
അതിന്, "ഞാൻ ഉ4ാനായി.ലലേലലാ ഇവിെട വ:ിരിJു:ത്. നി;ൾ എെ:
വരു/ുകയും ഞാനിവിെട വരുകയും െചcിരിJു:തിെq ഉേbശയം സാധിAലലാെത
ഞാൻ ഊണു കഴിJയില" എ:ാണ് മറുപടി പറuത്. അേbഹം ആഹാരെമാ:ും
കഴിJാെത തെ: ജപിAുെകാ8ിരു:ു. േനരം ൈവകിയേ\ാൾ ന?ി
േപായിJുളിAു. സkയാവ˜നാദികെളലലാം കഴിAു വ:ു. പൂജ•ു ആദയം
നിpയിAിരു: നിേവദയ;ളും മൂ\/ാറിട;ഴി പാൽകാAി പ¢സാരയി.് അതും
ത‹ാറാJിവAു. പൂജ•ു വിളJു വAിരു: മുറിയുെട വാതിൽJൽ പുറ/ായി
ഉമിAാരംെകാ8ു ഒരു ചwം വരA് അതിൽ പിണിയാെള (ബാേധാപ›വ മുd £ീെയ)
ഇരു/ീ.് അേbഹം മുറിJക/ു കയറി വാതിലടAി രു:ു പൂജ തുട;ി. ഏകേദശം
ഏഴര നാഴികയിരു.ിയേ\ാേഴJും പൂജയും പുªാ³ലിയും കഴിuു ന?ി
മുറിയുെട വാതിൽ തുറ:ു. ഉടെന അേbഹം കുെറ തീർ‰വും 7സാദവും
അ•തവുംകൂടിെയടു/ു ഭയ2രമായ ഒരു ഹു2ാരേ/ാടുകൂടി പിണിയാളുെട
മുഖെ/െJറിuു. ഉടെന പിണിയാൾ തുdി/ുട;ി. അേ\ാേഴJും
കാവിൽനി:ു കാ?ി/ാനും തുdിെJാ8് അവിെടെയ/ി. പിണിയാൾ
(ഗkർവൻ) അേ\ാൾ, "അേ‹ാ എനിJു ദാഹിJു:ു" എ:ു പറuു. ന?ി, കാAി
പ¢സാരയി.ുവAിരു: പാെലടു/ു പിണിയാളുെട അടുJൽ വAുെകാടു/ു.
പിണിയാൾ ആ മു\/ാറിട;ഴി പാൽ മുഴുവനും കുടിAുകഴിuേ\ാൾ, "ഇേ\ാൾ
ഇതുമതി, തൃÅിയായി, സേaാഷമായി. എ2ിലും ഞാൻഈ േദഹെ/ വിെ.ാഴിuു
േപാവുകയിലല. അതിനായി.ു നിർബkിJുകയുമരുത്" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ
കാ?ി/ാൻ, "എെq ന?ിെയ പരീ•ിേJ8ാ. •ണ/ിൽ ഈ േദഹ/ിൽനി:ു
ഒഴിuുേപാവുകയാണ് നലലത.് അെല2ിൽ ന?ി ഉപ›വിJും. ഒടുJം
സaാപേ/ാടും അപമാനേ/ാടും കൂടി േപാേക8തായി വരും.
ഇേ\ാളാെണ2ിൽ സേaാഷേ/ാടും ബഹുമാനേ/ാടുംകൂടി േപാകാം" എ:ു
കൽ\ിചു. ഉടെന പിണിയാൾ (ഗkർവൻ) "ന?ി അY േയാഗയേനാ?" എ:ാൽ
അെതാ:റിയണമേലലാ" എ:ു പറuി.ു മ•സാരം, യ•സാരം, 7േയാഗസാരം,
7പ¢സാരം മുതലായവയിലുd ചില ഗൂടsാർ‰;െള\hറി ന?ിേയാടു േചാദയം
തുട;ി. ഗkർവെq േചാദയ;ൾെJലലാം ന?ി ശരിയായി.ു/രം പറuു.
അേ\ാൾ ഗkർവൻ, "ഇYയും പഠി\ും മhറു േയാഗയതകളും തികu ഒരു മ•വാദി
ഒരuൂറു സംവൽസര/ിനി\ുറം ഭൂേലാക/ിലു8ായി.ിെലല:ുdതിനു
സംശയമിലല. ഇ7കാരം േയാഗയനായിരിJു: ഇേbഹവുമായി
പിണേ;8തായിവ:ിരിJ:തിൽ എനിJു വളെര മനRാപമു8്. അതിനാൽ
ഇേbഹം എെ: ഉപ›വിേAാടിJാനുദയമിJാെത മട;ിേ\ാവുകായാണു േവ8ത്.
അഥവാ എെ: ഉപ›വിJാൻതെ: ഭാവിJുകയാെണ2ിൽ ഞാൻശപിJും. ഈ

േദഹെ/വി.ു ഞാൻേപാകുകയുമിലല" എ:ു പറuതിെq േശഷം
കർ4ാന˜കരമാകും വ4ം ചില ദിവയരാഗ;ൾ ആലപിJുകയും മേനാഹര;ളായ
ചില ഗീത;ൾ പാടുകയും ഇട•ിെട പു¢ിരിയിടുകയും മhറും െചcു തുട;ി.
ന?ി: ഈവക വിദയകൾ െകാ8ു വിര8ുേപാകു:വനലല ഞാൻ. എനിJു
ശാപെ/JുറിAും മhറും േലശംേപാലും ഭയമിലല. ഈശവരവിധിേപാെലയലലാെത
ഒ:ും വരുകയിെലല:ു എനിJു നലല നിpയമു8്. എെq ശിര€ിെലഴു/ിെന
മാhറാൻ ഇനി ആരു വിചാരിAാലും സാധിJുകയിലലേലലാ. അതിനാൽ േവഗ/ിൽ ഈ
േദഹെ/ വി.ു െപാെ•ാdുകയാണു നലത്. മനേ€ാടുകൂടി േപാകാ/ പ•ം
ഞാനയ•ും.
ഗkർവൻ: അേ‹ാ ഇതു സ2ടമാണ്. ഞാൻേപാകെണെമ:ു നിർബkമാെണ2ിൽ
ഒരു മൂ:ു സംവൽസരെ/ അവധി എനിJുതരണം. മൂ:ു സംവൽസരം
കഴിuാൽ ഈ േദഹം വി.് ഞാൻ െപാെ•ാdാം; അതിനനുവദിJണം.
ന?ി: അനുവദിJയിലല; മൂ:ു സംവൽസരെമ:ലല, മൂ:ു നാഴികേപാലും ഇനി ഈ
േദഹ/ിലിരിJാൻ പാടിലല.എ:ു പറuു ന?ി ഉമിചാരംെകാ8് അവിെട ഒരു
ചwം വരചി.് ഒരു ചൂരൽ വടിെയടു/ു ജപിA് ആ ചw/ിൽ മൂ:ടി അടിAു.
അേ\ാൾ ഗkർവൻ, "അേ‹ാ ഞാൻെപാെ•ാdാേമ. അ;യുെട മ•ശzിെയ
തടുJു:തിനു സഹിJു:തിനും ഞാൻശzനലല. നിർബkപൂർVം എെ:
ഇ;െന ദ¡ി\ിAയ•ു:തുെകാ8് അേ;Jു സaതിയു8ാവാെത േപാെ.;
അ;യുെട വംശം അ;യുെട കാലാവസാനേ/ാടുകൂടി നശിAു േപാെ.; എ:ു
പറuു.
ന?ി: ഈ ശാപം ഒരനുOഹമാെണ:ാണ് ഞാൻവിചാരിJു:ത്. ഇതുവെര
ഞാൻവിവാഹം കഴിAി.ിലല. എനിJിേ\ാൾ വയ€് എഴുപ/¢ായിരിJു:ു.
ഇതുവെര നിതയ”•ചാരിയായി ജീവിA ഞാൻഇനി വിവാഹം കഴിJണെമേ:ാ
സaതിയു8ാകണെമേ:ാ വിചാരിAു എ:ു വരു:തലലേലലാ. എെq
കുടുംബ/ിൽ ഇേ\ാൾ ഞാനലലാെത ആരുമിലലതാനും. അതിനാൽ
വിചാരിAിരിJാ/ ആപെ/ാ:ും ഈ ശാപംെകാ8് എനിJു8ായി.ിലല ഇനി
സതയം െചc് ഒഴിuുേപാെ•ാdുക. േപാകു:ിെലല2ിൽ ഇനിയും ഞാൻ ചില
വിദയകൾ കൂടി 7േയാഗിJും.
ഗkർവൻ: അേ‹ാ േവ8ാ, ഞാൻെപാെ•ാdാം. ഞാൻ ഇതാ ഈ
േദഹ/ിൽനി:ു വി.ുമാറു:ു. ഇനി ഒരു കാല/ും ഞാൻ ഈ േദശെ/യും ഈ
കുടുംബെ/യും ബാധിJുകയിെലല:ു മാYമലല, ഈ േദശ/ു കടJുകേപാലും
െച—യിലല ഇതു സതയം, സതയം, സതയം.

സതയം െചcുകഴിuേതാടുകൂടി പിണിയാൾ പി:ാJം മലർ:ുവീണു. ഉടെന ആ
ഗൃഹ/ിലു8ായിരു: പടി\ുരയും പുറേ/Jു മറിuുവീണു. അതു ഗkർവൻ
േപായ േപാJിനു ത.ിയി.താെണ:ുdതു പറേയ8തിലലേലലാ. ഗkർവൻ
േപായേ\ാൾ കാ?ി/ാെq തുdലും നി:ു. ആ വീ.ുകാർ ന?ിJ് ആയിരം പണം
ദ•ിണയും മhറേനകം സZാന;ളും െകാടു/ു. ആ പണം മുഴുവനും ന?ി
മ4ടിJാവിൽ ഭഗവതിJു വഴിപാടായി കാ?ി/ാെന ഏൽ\ിAുെകാടു/ി.ു
മണിക¨െq കഴു/ിൽJയറി അേ\ാൾ/െ: സവേദശേ/Jു മട;ുകയും
െചcു. ഗkർവൻ ബാധിA £ീJു ബാധ ഒഴിuതിെq േശഷം ര8ുമു:ു
ദിവസേ/Jു വലിയ •ീണമു8ായിരു:ു. wേമണ അതു േഭദമാവുകയും ആ £ീ
ഗർഭം ധരിAു 7സവിAു കാലwേമണ ആ ഗൃഹ/ിൽ ധാരാളം
സaതികളു8ാവുകയും െചcു. ന?ിയുെട കാലം കഴിയു:തുവെര ആ വീ.ുകാർ
അേbഹെ/ ഈശവരനിർവിേശഷമായി ബഹുമാനിAുെകാ8ിരു:ു.
േതവലേ“രി ന?ുേയാടു മൽസരിAു ജയിJാനായി അേനകം മ•വാദികൾ
ഉദയമിAി.ു8്. അവെരലലാവരും േതാhറ് ഒടുJം അേbഹ/ിെq
ശിഷയsാരായി/ീരുകയാണ് െചcി.ുdത്. ആവക കഥകളും ന?ിയുെട
അ§ുതകർZ;ളും പറuവസാനി\ിJാൻ ആരാലും കഴിയു:തലല. അതിനാൽ
അതിനായി/ുനിയു:ിലല. അേbഹ/ിെq അവസാനെ/JുറിAുകൂടി പറuി.്
ഈ ഉപനയാസം സമാപിJാെമേ: വിചാരിJു:ുdൂ.
ഒരിJൽ ഒരു ന?ൂരി ഉശകാരാവു/രുെട അടുJൽെA:ു ഒരു കാരയം
സാധി\ിചുെകാടുJണെമ:് ആവശയെ\.ു. അതിേലJ് ഇ:തു 7തിഫലം
കി.ണെമ:ു രാവു/ർ പറuതിെന ന?ൂരി സZതിJുകയും െചcു. എ2ിലും
രാവു/ർ വളെര Xമെ\.ി.ും അതു സാധി\ിAുെകാടുJാൻ കഴിuിലല.
അതിനാൽ ന?ൂരി ഇ‡ാഭംഗേ/ാടു കൂടി അവിെടനി:ു പിരിയുകയും വിവരം
േതവലേ“രി ന?ിെയ അറിയിJുകയും ന?ി 7തിഫേല‡കൂടാെത കാരയം
നിhªയാസമായി ന?ൂരിJു െപെ.:ു സാധി\ിAുെകാടുJുകയും െചcു.
രാവു/ർ പൂർവൈവരം നിമി/ം ന?ിെയ അകെ\ടു/ാനായി ചില
ഗൂടs7േയാഗ;ൾ െചcുെകാ8ാണിരു:ിരു:ത്. പേ•, ന?ിയുെട
മുൻകരുതലുകൾെകാ8് അെതാ:ും ഫലിAിരു:ിലല. അ;െനയിരു:േ\ാളാണ്
ഈ സംഗതിയു8ായത്. ഇതു േക.േ\ാൾ രാവു/ർJു8ായിരു: ൈവരം
ദവിഗുണീഭവിAു. ഏതുവിധവും ന?ിെയ താമസിയാെത അപായെ\ടു/ണെമ:്
അയാൾ അേ\ാൾ തീർAെ\ടു/ുകയും അതിെനാരുപായം ക8ുപിടിJുകയും
അതു ത‹ാറാJിവ•ുകയും െചcു. അ;െനയിരിJു: കാല/ു രാവു/രും
പ8െ/ ന?ൂരിയും തZിൽ കാണു:തിനിടയായി. അേ\ാൾ 7സംഗവശാൽ

ന?ൂരി "രാവു/രു വിചാരിAി.ു സാധിJാ/ കാരയം േതവലേ“രി ന?ി എനിJു
സാധിAുത:ു" എ:ു പറuു. രാവു/ർ അതു മുേ? തെ:
അറിuിരു:ുെവ2ിലും അതു പറയാെതയും ഭാവിJാെതയും അേ\ാൾ മാYേമ
അറിuുdു എ:ുd ഭാവ/ിൽ അ§ുതവും സേaാഷവും നടിAുെകാ8്,
"അതുേVാ സേaാഷമായി, േതവലേ“രി ന?ി സാമാനയനലല. അേbഹെ/േ\ാെല
സമർ‰നായി.് ഒരു മ•വാദി ഇേ\ാൾ ഭൂേലാക/ിലിലല. അവിെടJു ആ കാരയം
സാധി\ിAുത:തിൽ എനിJുd അപാരമായ സേaാഷെ/
കാണിJു:തിനായി ഞാൻ തരു: സZാനം അവിടു:ുതെ: ന?ിJു
െകാ8ുെച:ു െകാടു/ു ഞാൻത:യAെത:ു പറയണം" എ:ു പറu്,
അയാളുെട ൈകവിരലിേsൽ കിട:ിരു: ഒരു സവർ4േമാതിരമൂരി െകാടു/ി.്,
"എെq കാരയം സാധി\ിചുത:തിൽ ഉശകാരാവു/ർJുd സേaാഷെ/
7ദർശി\ിJാനായി ഇതു രാവു/ർ ത:യAതാണ്" എ:ു പറuു. അതു
േക.േ\ാൾ/െ: ഇതു തെ: അകെ\ടു/ാനുd വിദയയാെണ:ു ന?ിJു
മന€ിലായി. അതു ക‹ിൽ വാ;ിേ\ായതിനാൽ പിെ:
പരിഹാരെമാ:ുമിലെതയിരു:തുെകാ8്, "ഇത് ഈശവരവിധി തെ:" എ:്
അേbഹം തീർAെ\ടു/ി. എ2ിലും തനിJ് അബUം പhറിേ\ായി എ:ുd വിവരം
ഭാവിJുകയും പറയുകയും െച‹ാെത അേbഹം ഒരു സേaാഷഭാവ/ിൽ
ന?ൂരിേയാട്, "രാവു/രിൽനി:് ഒരു സZാനം കി.ാനിടയായതുെകാ8് എനിJു
വളെര സേaാഷമു8്. അത് ഇവിെടJി.ിയ വിവര/ിനു ഞാെനാെരഴു/ു തരാം
അത് അ;ുതെ: െകാ8ുെച:ു രാവു/ർJുെകാടുJണം" എ:ു പറuു
ന?ി ഒേരാലJഷണെമടു/് അതിൽ, "ഇത് എെ:2ിലുമു8ാകുെമ:ു
ഞാൻവിചാരിAിരു:താണ്. ഇതുവെര കർZവും കാലവുംകൂടി ഒ/ുവ:ിലല.
ഇേ\ാൾ ര8ുെമാ/ു. ആെ., വിേരാധമിലല. എനിJ് നാൽപെ/ാ:ാെണ2ിൽ
നിനJു പ•8്" എെ:ഴുതി ന?ൂരിയുെട ക‹ിൽ െകാടു/ു. ന?ൂരി അതു
െകാ8ു െച:് രാവു/ർJും െകാടു/ു. അതിെq പ•8ാംദിവസം
രാവു/രും േമാതിരം ക‹ിൽ വാ;ിയതിെq നാൽപെ/ാ:ാംദിവസം ന?ിയും
മരിAു. അേ\ാൾ ന?ിJു 7ായം എഴുപേ/ഴു വയ€ായിരു:ു.
അേbഹേ/ാടുകൂടി/െ: അേbഹ/ിെq വംശവും തീർ:ു എ:ുdതു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.

ഐതിഹയമാല/ചില ഈശവരsാരുെട പിണJം
ടി\ുസുൽ/ാെq ആwമണകാല/ു ഗുരുവായൂര\െന അവിെട നി:്
ഇളJിെയടു/് അ?ല\ുെഴയും പി:ീട് മാേവലിJെരയും എഴു:dിAു
കുടിയിരു/ിയിരു:ു എ:ുdതു 7സിUമാണേലലാ. ഗുരുവായൂര\നും
അ?ല\ുെഴ കൃ¸സവാമിയും വാRവ/ിൽ ആൾ ഒ:ുതെ:യാെണ2ിലും അവർ
ര8ുേപരുംകൂടി അ?ല\ുെഴ താമസിAിരു: കാല/ു പല പിണJ;ളും
മൽസര;ളുമു8ായി.ുdതായി അേനകം ഐതിഹയ;ളു8്.
ഗുരുവായൂര\െq 7ീതിJായി നട/ു: നമxJാര€ദയകൾJുd കാളൻ
മുതലായ സാധന;ൾ വ•ു: ഓ.ുപാY;ളിൽ/െ: കിടJുകയലലാെത, മhറു
പാY;ളിൽ പകരുക പതിവിെലല:ും എ:ാൽ ആ സാധന;ൾJു കിളാവുചുവ
ഉ8ാകാറിെലല:ുമുdതു 7സിUമാണേലലാ. എ2ിലും ഗുരുവായൂര\ൻ
അ?ല\ുെഴ താമസിAിരു: കാല/് നമxJാര/ിനായി വAു8ാJു:
കാളനും മhറും കിളാവു ചുവെകാ8ു മനുഷയർJു ഉപേയാഗിJാൻ
നിവൃ/ിയിലലാതായി/ീർ:ു. ഇതി;െന ആJി/ീർ/തു
ഗുരുവായൂര\േനാടുd •ർU നിമി/ം അ?ല\ുെഴ കൃ¸സവാമിയാെണ:ുdതു
വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ. ഇതിനുപകരം ഗുരുവായൂര\നും ചിലതു
7വർ/ിJാതിരു:ിലല.
അ?ല\ുെഴ കൃ¸സവാമിJു 7തിദിനം മു\/ാറു പറ പാൽെകാ8ു
പ¢സാര\ായസം പതിവു8ായിരു:ു. അതിൽ ഗുരുവായൂര\ൻ അ.യും മhറും
കാണിAു നിേവദയ/ിനു െകാdാ/ വിധ/ിലാJി/ീർ/ുതുട;ി. ഇ;െന
ഇവർ തZിലുd •ർUയും മ„രവും നിമി/ം ര8ുേപർJും
പൂജാനിേവദയാദികൾ നട/ാൻ നിവൃ/ിയിലലാെത വ:തിനാൽ ഗുരുവായൂര\െന
ടി\ുസുൽ/ാെq ഉപ›വം ശമിJു:തുവെര മാേവലിJെര െകാ8ുേപായി
ഇരുേ/8തായിവ:ു. ഗുരുവായൂര\െന കുടിയിരു/ിയിരു: ^ലവും
അവിടുെ/ വകയായി ഒരു കിണറും ഇേ\ാഴും അ?ല\ുെഴ കാൺമാനു8്.
ഇ7കാരം തെ: ൈവJ/\നും ഏhറുമാനൂർ േദവനും തZിലും ചില
പിണJ;ളു8ായി.ു8്. 973-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ രാമവർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് ൈവJ/\നു വഴിപാടായി ഏഴര (ഏഴു വലിയതും ഒ:ു
െചറിയതും) െപാ:ാനകെള (Øാവുെകാ8ു പണിയിAു സവർ4/കിടുെകാ8്
െപാതിയിAു) തിരുവനaപുര/ുനി:് ൈവJേ/J് െകാടു/യAു.

കൽപന7കാരം ഹരിJാരsാർ െപാ:ാനകെള വിരു/ിJാെരെJാ8് എടു\ിAു
െകാ8് കരമാർ´മായി പുറെ\.് ഒരു ദിവസം ഏhറുമാനൂർ വ:ുേചർ:ു.
െപാ:ാനകെള േ•Y/ിെq പടിuാെറ േഗാപുര/റയിലിറJിവAു നട
കാവൽJാെര ഏൽ\ിAി.് ഹരിJാരsാരും ചുമ.ുകാരും കുളിJാനുമു4ാനു
േപായി. അവർ കുളിയും ഭ•ണവും കഴിuു വ:ു േനാJിയേ\ാൾ
െപാ:ാനകളുെട തലയിൽ ഓേരാ വലിയ സർ\;ളിരിJു:തായി ക8ു.
ആെര2ിലും അടു/ു െച:ാൽ ആ ഭയ2ര സർ\;ൾ ഫണ;ൾ
വിടർ/ിെJാ8് ചീhറി/ുട;ും. അതിനാൽ എലലാവരും ഭയെ\.ു മാറിയതലലാെത
അടു/ു െചലലു:തിന് ആർJും ൈധരയമു8ായിലല. പിെ: ഇതിെന\hറി
7 ംെവ\ിAു േനാJിയതിൽ, ഈ ആനകെള താൻ വി.യ•ുകയിെലല:ും ഇവ
തനിJു േവണെമ:ുമാണ് ഏhറുമാനൂർ േദവെq അഭി7ായെമ:ു കാണുകയും ആ
വിവരം തിരുമന€റിയിJു:തിന് എഴുതി അയ•ുകയും 7 /ിൽ
ക8തുേപാെല തെ: മഹാരാജാവു തിരുമന€ിേലJു ഒരു ദർശനമു8ാകുകയും
െചcു. അതിനാൽ ആ െപാ:ാനകെള ഏhറുമാനൂർ േദവെq ഭ¡ാര/ിൽ
എടു/ുവAുെകാdു:തിനു കൽപിAനുവദിAു. ഇേ\ാഴും ഏhറുമാനൂർ
ഭ¡ാര/ിലിരിJു:വയും ഉ„വകാല;ളിൽ എഴു:dേ/ാടുകൂടി െകാ8്
നടJു:വയുമായ െപാ:ാനകൾ അവിെട വ:ുേചർ:തി7കാരമാണ്.
ൈവJ/\നു വഴിപാടായി നിpയിA് ഉ8ാJിAയAവയായ െപാ:ാനകെള
ഏhറുമാനൂർ േദവൻ ഇട•ുവA് ത.ിെയടു/തിനാൽ വീ8ും ഏഴരെപാ:ാനകെള
ഉ8ാJിAു ൈവJേ/Jയ•ണെമ:് മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8്
കൽ\ിAു നിpയിAു. അേ\ാൾ ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ തിരുമന€ിേലJു ഒരു
ദർശനമു8ായി. അതിെq സാരം തനിJു െപാ:ാനയും മhറും േവണെമ:ിെലല:ും
അതിെq വില െചലവാJി ഒരു സഹÃകലശം നട/ിയാൽ മതിെയ:ുമായിരു:ു.
ഇതു ൈവJ/\െq കൽപനയാെണ:ു വിശവസിAു മഹാരാജാവ്
തിരുമന€ുെകാ8് അ7കാരംതെ: അതിേകമമായി ൈവJ/് ഒരു
സഹÃകലശം നട/ിJുകയും െചcു. ൈവJ/\നും ഏhറുമാനൂർ േദവനും
തZിൽ ഇേ\ാഴും പിണJമാെണ:ാണ് ജന;ളുെട വിശവാസം. അതിനാൽ
ൈവJ/് അ‘മി ദർശന/ിന് ഇേ\ാഴും ഏhറുമാനൂർ േദശJാരാരും േപാകാറിലല.
ആറsുള േദവനും ശബരിമലശാRാവും തZിലും പിണJമാെണ:ാണ് ജന;ളുെട
വിശവാസം. അതിനാൽ ആറsുളJാർ ശബരിമല•ു േപാകാറിലല. പെ8ാരിJൽ
ആറsുളJാരായ ചിലർ ശബരിമല•ുേപാകു:തിനു നിpയിA് "േനായ?ു"
തുട;ി. അേ\ാൾ അവർJു ആറsുളേദവൻ സവÐ/ിൽ 7തയ•മായി "എെq
ജന;ൾ മല ചവി.ണെമ:ിലല; സകലകാരയസിUിJും എെ: േസവിAുെകാ8ാൽ

മതി" എ:രുളിെAcു. എ2ിലും അവർ അതിെന വകവ•ാെത യഥാകാലം
ശബരിമല•ു േപായി. ശബരിമല•് േപാകു:വർ "ശരണമ‹േ\ാ" എ:ും
"അ‹\സവാമിേയ ശരണം" എ:ും മhറും വിളിAുപറuു െകാ8ാണേലലാ േപാകുക
പതിവ്. എ:ാൽ ആറsുളJാർ "ആറsുള സവാമിേയ ശരണം" എ:ു
വിളിAുെകാ8ാണ് േപായത്. അവർ അ‹\സവാമിയുെട നാ•ൾ ശബരിമല•ു
സമീപമായേ\ാൾ (കടുവാകൾ) വായും െപാളിAുെകാ8് അവരുെട േനെര
പാuുെച:ു. അതുക8് ആറsുളJാർ ഭയപരവശsാരായി പൂർവാധികമുറെJ
ആറsുളസവാമിെയ വിളിAുതുട;ി. അേ\ാൾ ആ വയാÛ;ളുെട വായിൽ അ?ുകൾ
വ:ു തറ•ുകയും അവ മട;ിേ\ാവുകയും െചcു. ആ സമയം ശബരിമല
ശാRാവിെq െവളിപാടു8ായി (െവളിA\ാടു തുdി) "ആറsുളJാർ എെq
നടയിൽ വരാൻ പാടിലല" എ:ു ക†ിJുകയും ആറsുളJാർ അവിെട ദർശനം
കഴിJാെത മട;ിേ\ാവുകയും െചcു. അJാലം മുതൽJാണ് ആറsുളJാർ
ശബരിമല•ു േപാകാെതയായത്. ആറsുള േദവൻ മഹാവി¸ുവിെq ഒരവതാരമായ
അർജുനനാെണ:ാണേലലാ സ2ൽപം. അതിനാൽ ശബരിമലയ‹\െq നാ•ളുെട
േനെര ശരമയAത് ആ േദവൻ തെ:യാെണ:ാണ് വിശവാസം.
ഇ;െന േകരള/ിൽ 7തി®ിJെ\.ി.ുd അേനകം േദവsാർ തZിൽ പല
പിണJ;ളുമു8ായി.ുdതിനും ഇേ\ാഴും പിണJമാെണ:ുdതിനും വളെര
ഐതിഹയ;ളു8്. ഇവെയലലാം മനുഷയരുെട
സ2ൽപ/ിൽനി:ു8ായി.ുdവയായിരിJാനലലാെത കാരണമിലലേലലാ.

ഐതിഹയമാല/പറേ;ാ.ു ന?ൂരി
”ി.ിഷുമലബാറിൽ 'പറേ;ാട്' എ:ിലലേ\രായി ഒരു ന?ൂരിയു8ായിരു:ു.
അേbഹം സകല േവദശാ£;ളും പുരാേണതിഹാസാദികളും OഹിAി.ുd ഒരു
വിദവാനും 7കൃതയാ വിരzനും ഈശവരഭzനുമായിരു:ു.
ഐഹികസുഖ;െളലലാമുേപ•ിA് അേbഹം കുറAുകാലം ഈശവരെന
േസവിAുെകാ8് സവഗൃഹ/ിൽ/െ: താമസിAതിെq േശഷം
അർ‰പുYമിYകളYാദികെള എലലാമുേപ•ിAു വളെരJാലം അനയേദശ;ളിൽ
സ¢രിAുെകാ8ിരു:ു. അ;െന േപായിേ\ായി ഒടുവിൽ അേbഹം ഒരു വലിയ
വനാaര/ിൽ െച:ുേചർ:ു. അേ\ാേഴJും അേbഹം
•ുൽപിപാസാദികൾെകാ8് ഏhറവും പരവശനായി/ീർ:ു. അതിനാൽ
ഭ•ണപാനീയ;ളേനവഷിAു െകാ8് അേbഹം ആ വനാaര/ിൽ ചുhറിസ¢രിAു.
അേ\ാൾ ൈദവഗതയാ ഒരു മുനിവരാXമം കെ8/ുകയും അവിെട തപ€ു
െചcുെകാ8ിരു: മഹർഷിേX®െq അടുJൽെച:ു തനിJു വിശ\ും ദാഹവും
ദു€ഹമായി/ീർ:ിരിJു:ുെവ:ും അവെയ ശമി\ിJു:തിനു വലലതും
തരണെമ:ും യാചിJുകയും െചcു. അതുേക.് ആ മഹർഷിേX®ൻ ചില
ഭ•ണസാധന;ളും മhറും െകാടു/് ആ ന?ൂരിെയ സംതൃÅനാJിയതിെq
േശഷം, "അ;് ആരാണ്? എaിനായി.ാണ് ഇവിെട വ:ത്" എ:ും മhറും േചാദിAു.
അേ\ാൾ ന?ൂരി താെനാരു ”ാ•ണനാെണ:ും മhറുമുd പരമാർ‰െമലലാം
മഹർഷിെയ Oഹി\ിAു. ഉടെന മഹർഷി, "അ;ു േവദാധയയനം െചcി.ിേലല" എ:ു
േചാദിAു. "ഉ8്" എ:ു ന?ൂരി പറuേ\ാൾ മഹർഷി. "എ:ാൽ അേ;Jു
•ുൽപിപാസാദികളുെട ബാധയു8ാകാനിടയിലലേലലാ. ആെ., േവദം മുഴുവനും
അ;ു പഠിA7കാരം ഒ:ു െചാലലിേJൾJെ." എ:ു പറuു. അതു േക.ു ന?ൂരി
േവദം മുഴുവനും താൻ പഠിAിരു:തുേപാെല െചാലലിേJൾ\ിAു. അേ\ാൾ മഹർഷി,
"ഇതുമുഴുവനും പിഴയാണ്; ഇെതലലാം മറ:ാൽ അേ;Jു
ഞാൻേവദമുപേദശിAുതരാം. ഇതു മറJു:തിനു കുറAു ദിവസം വടേJാ.ു
തിരിuിരു:് ഉരുവി.ാൽ മതി." എ:ു പറuു. അ7കാരം ന?ൂരി വടേJാ.ു
തിരിuിരു:് ഏതാനും ദിവസം േവദം ഉരുവിടുകയും അേ\ാേഴJും അേbഹം
പഠിAിരു:െതലലാം മറJുകയും െചcു. പിെ: ആ മഹർഷിേX®ൻ േവദം
ആദിമുതൽ അവസാനംവെര ന?ൂരിJ് ഉപേദശിJുകയും േവദ/ിൽ ഇ:ി:
മ•;ൾ ജപിAുെകാ8ാൽ വിശ\ും ദാഹവും ഉ8ാവുകയിെലല:ു
പറuുെകാടുJുകയും െചcു. പിെ: ന?ൂരി അ7കാരം •ുൽപിപാസാദികെള

അടJിെJാ8ും േയാഗാഭയാസം െചcുെകാ8ും ആ മഹർഷിയുെട അടുJൽ
താമസിAു.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം ര8ു ദിവയപുരുഷsാർ അവിെട വരുകയും
മഹർഷിെയJ8് എേaാ ചിലെതലലാം പറuു േപാവുകയും െചcു. അവരും
മഹർഷിയുമായി ഉ8ായ സംഭാഷണെമലലാം േക.ുെവ2ിലും അതു മനുഷയഭാഷയിൽ
അലലായിരു:തിനാൽ ന?ൂരിJ് കാരയെമാ:ും മന€ിലായിലല. അതിനാൽ അേbഹം
മഹർഷിേയാട് ആ വ: ദിവയപുരുഷsാരാരായിരു:ുെവ:ും അവർ
പറuെതaായിരു:ുെവ:ും മhറും േചാദിAു. അേ\ാൾ മഹർഷി, "ആ ദിവയsാർ
ൈകലാസവാസികളായ ര8ു ശിവഭൂത;ളാണ്. ഇ:ു XീപാർവതിJു
േസാമവാരµതമാകയാൽ കാൽകഴുകിAൂ.ിനു ഞാൻകൂടി െചലലണെമ:ു േദവി
അരുളിെAcിരിJു:ു എ:ാണ് അവർ പറuത്" എ:ു പറuു. അതു
േക.േ\ാൾ തനിJും കൂടി ൈകലാസ/ി2ൽ േപായാൽെJാdാെമ:ുd
ആOഹം കലശലായി/ീരുകയാൽ ന?ൂരി തെ:Jൂടി െകാ8ുേപാകണെമ:ു
മഹർഷിേയാടേപ•ിAു. അേ\ാൾ മഹർഷി, "അ;് അതിനിേ\ാൾ ശzനായി.ിലല.
ഇവിെട/ാമസിAാൽ കുറAുകാലം കഴിയുേ?ാൾ അ;ും അതിന്
ശzനായി/ീരുമായിരിJാം. അേ\ാൾ അതിനായി.ാOഹിAാൽ മതി" എ:ു
പറuു. അെതാ:ും സZതിJാെത ന?ൂരി പിെ:യും നിർബkിJുകയാൽ
ഒടുവിൽ മഹർഷി ന?ൂരിയുെട ഇ‘ംേപാെല െച‹ാെമ:ു സZതിJുകയും
എ:ാൽ ൈകലാസ/ിൽെA:ാൽ അ;ുമി;ുെമാെJ േനാJുകേയാ വലലതും
സംസാരിJുകേയാ െച‹രുെത:ും ഒ:ും മി8ാെത തല കു?ി.ു നില/ുതെ:
േനാJിെJാ8് ഇരു:ുെകാdണെമ:ും മഹർഷി പറയുകയും
അ7കാരമായിെJാdാെമ:ു ന?ൂരി സZതിJുകയും െചcു. േപാകാനുd
സമയമായേ\ാൾ മഹർഷി തെq ൈക•ു പിടിAുെകാ8് ക4ട•ാൻ ന?ൂരിേയാടു
പറuു. ന?ൂരി അ7കാരം െച‹ുകയും അരനിമിഷംെകാ8് ര8ുേപരും
ൈകലാസ/ി2െല/ുകയും െചcു. അേ\ാൾ കാൽ കഴുകിAൂ.ിനായി അവിെട
അസംഖയം മഹർഷിമാർ എ/ീ.ു8ായിരു:ു. അവെരെയാെJ കാൽ കഴുകിAത്
Xീപരേമശവരനായിരു:ു. ആ കൂ./ിൽ പറേ;ാ.ു ന?ൂരിെയയും ഭഗവാൻ
കാൽകഴുകിAു. ഉടെന എലലാവരും ഉ4ാനിരു:ു. അേ\ാേഴJും അവർJു കുടിJു
നീർവീ¤/ാനായി Xീപാർവതിയുെട പുറ\ാടായി. േദവിയുെട കാൽAില?ിെq
മ³ൂളനാദം േക.ുതുട;ിയേ\ാൾ/െ: ന?ൂരിയുെട മന€ിളകി/ുട;ി.
XീപാർVതി ഓേരാരു/ർJും മുറ•ു കുടിJു നീർവീ¤/ി. wേമണ ന?ൂരിയുെട
അടുJൽ വ:ുേചർ:ു. അേbഹ/ിനു കുടിJു നീർവീ¤/ിയ സമയം അേbഹം
കുനിuിരിJുകയായിരു:ു. എ2ിലും XീപാർVതിയുെട പാദ;ൾ അേbഹം

•‘മായിJ8ു. "ഈ പാദ;ൾ തെ: ഇY മേനാഹര;ളായിരിJു: ^ിതിJ്
ഈ േദവിയുെട മുഖം എYമാYം സു˜രമായിരിJും! എെaാെJയായാലും
അെതാ:ു കാണാെത കഴിയുകയിലല" എ:ു വിചാരിA് ന?ൂരി പതുെJെയാ:ു
തലയുയർ/ാൻ ഭാവിAു.
അേ\ാൾ േദവിയുെട സമീപ/ു നി:ിരു: ന˜ിേകശവരെq ഒരു ഹൂ2ാരം
േകൾJെ\ടുകയും ന?ൂരി േബാധരഹിതനായി അവിെട നി:ു
െതറിAുേപാവുകയും െചcു.
പിേhറ ദിവസം 7ഭാതമായേ\ാൾ ന?ൂരിJു േബാധം വീണു. അേbഹം ക4ുതുറ:ു
േനാJിയേ\ാൾ താൻ കിടJു:ത് ഒരു കുള/ിലാെണ:് അേbഹ/ിനു
മന€ിലായി. എ2ിലും ഈ േദശം ഏതാെണ:ും മhറും അേbഹ/ിനറിയാൻ
പാടിലലായിരു:ു. അേ\ാൾ ഒരു വൃഷലി ചില പാY;ൾ േതAു മുJു:തിനായി ആ
കുള/ിൽ വ:ു. അവേളാടു േചാദിAേ\ാൾ ആ കുളം പൂമുdിമന•െല
വകയാെണ:ും മhറും പറയുകയും ന?ൂരി അവിെട മു?ു പലേ\ാഴും
േപായിരു:തു െകാ8് അതു വാRവം തെ:യാെണ:ു മന€ിലാവുകയും െചcു.
ന?ൂരിJു സkിബk;െളലലാം തളർ:ിരു:ുെവ2ിലും അേbഹം ഒരു വിധം
അവിെട നി:് കര•ു കയറി. ആ സമയം പൂമുdി മന•ൽ അതികലശലായി ഒരു
കരAിലും പിഴിAിലും അലയും മുറയുെമലലാം േകൾJുകയാൽ അതിെq
കാരണെമെa:് അേbഹം ആ വൃഷലിേയാടു േചാദിAു. അേ\ാൾ അവൾ, "മന•െല
വലിയ തിരുമന€ിേലJു വളെര േമാഹിAിരു:ു8ായ ഏകപുYൻ ഇ:െല
രാYിയിൽ െപെ.:ു8ായ എേaാ സുഖേJടുനിമി/ം മരിAുേപായി. ആ
ത2J.േപാെലയിരു: ഓമനJു.നു മൂ:ു വയ€ുമാYേമ 7ായമായിരു:ുdു.
അതിെq ശവം ഇേ\ാൾ ദഹി\ിJാെനടു/ുെകാ8ു േപാവുകയാണ്. അതിെq
േകാലാഹലമാണ് ഈ േകൾJു:ത്" എ:ു പറuു.
ഇതു േക. മാYയിൽ ന?ൂരി മന•േലJു െച:ു. ആ സമയം വലിയ
ന?ൂരി\ാ.ീ:ു തെq ഏകപുYെq മൃതശരീരം ദഹി\ിJാനായി എടു/ു
ചിതയി2േലJു െകാ8ുേപാവുകയായിരു:ു. ന?ൂരി അടു/ുെച:്, "േഹ!
അവിടു:് ഒ.ും വയസനിേJ8ാ, ഉ4ിെയ ഞാനിേ\ാൾ ജീവി\ിAുതരാം. അതിെന
അവിെട കിട/ണം" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ി.് ന?ൂരി\ാ.ിേലJ് ഒ.ും
വിശവാസമു8ായിലല. എ2ിലും േമാഹാധികയം നിമി/ം ആ മൃതശരീരെ/
അവിെടJിട/ി. ന?ൂരി കുറAു െവdം ൈകയിെലടു/ു ക4ടAു എേaാ ഒരു
മ•ം ജപിA് ഉ4ിയുെട മുഖ/് തളിAു. ഉ4ി ഉടെന ക4ു തുറ:ു. ന?ൂരി
പിെ:യും ര8ു 7ാവശയം കൂടി െവdം ജപിAു തളിAു. അേ\ാൾ മരിAുകിട:ിരു:
ഉ4ി സവ^ശരീരനായി എണീhറ് "അ‡ാ " എ:ു വിളിAുെകാ8് ന?ൂരി\ാ.ിെല

അടുJേലJ് െച:ു. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാ.ിേലJും അവിെടJൂടിയിരു:
ജന;ൾJും മhറുമു8ായ സേaാഷവും അ§ുതവും എYമാYെമ:ു പറയാൻ
7യാസം.
പറേ;ാ.ു ന?ൂരി ന?ൂരി\ാ.ിേലJു പരിചിതനായിരു:ു. എ2ിലും അേ\ാൾ
ജടയും മുടിയുെമാെJ ധരിAും മരവുരി ഉടു/ും മhറുമിരു:തുെകാ8ും ക8ി.ും
വളെരJാലമായിരു:തിനാലും അേbഹം ഇ:ാളാെണ:ു ന?ൂരി\ാ.ിേലJു
തŠJാലം മന€ിലായിലല. പിെ: ന?ൂരി\ാ.ി:ു േചാദിJുകയാൽ ന?ൂരി തെq
ചരിY;െളലലാം ന?ൂരി\ാ.ിെല Oഹി\ിAു. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാ.ിേലJു
ന?ൂരിയുെട മുഖ‡ായ ഓർZയിൽ വരുകയും അേbഹം പറuെതലലാം ശരിെയ:ു
വിശവസിJുകയും െചcു.
പറേ;ാ.ുന?ൂരിJ് ആഭിജാതയം സവൽപം കുറവായിരു:ു. എ2ിലും
അേbഹ/ിെq േയാഗയതയും ദിവയതവവും വിചാരിAു ന?ൂരി\ാ.ീ:് അേbഹ/ിനു
തെq പുേരാഹിത^ാനം െകാടു/ു തെq കൂെട/െ: ആജീവനാaം
താമസി\ിAു.

ഐതിഹയമാല/പാJിൽ ശാRാവ്
പാJിൽ ശാRാവിെq േ•Yം തിരുവിതാംകൂറിൽ േകാ.യം താലൂJിൽ നാ.കം
പകുതിയിലാണ്. ഈ േ•Yം പ8് ഏhറവും 7സിUവും
7ാധാനയവുമുdതായിരു:ു. ഇതിനു പുരാതനതവവും ഒ.ും കുറവിലല.
Xീ പരശുരാമൻ േകരള/ിെq ര••ായി.് കിഴJു മലകളിലും പടിuാറു
സമു›തീര;ളിലുമായി പല ^ല;ളിൽ ശാRാവിെന 7തി®ിAി.ുെ8:ുdതു
7സിUമാണേലലാ. പാJിൽശാRാവും ആ കൂ./ിലുdതായി വിചാരിJാം.
എ:ാൽ സവൽപം േഭദമിെലല:ുമിലല.
ഒരിJൽ ”•ാവു തെq േഹമകു¡/ിൽനി:് ഉNഭൂതമായ ഒരു ശാRൃവിOഹം
അ-ിേദവെq കയിൽ െകാടു/്, "ഇതു പരശുരാമെq ക‹ിൽ െകാടു/്, ഇതിെന
യേഥാചിതം എവിെടെയ2ിലും ഒരു നലല ^ല/ു 7തി®ിJാൻ പറയണം" എ:ു
പറuയAു. അ-ിേദവൻ അ7കാരം െചയുകയാൽ പരശുരാമൻ ആ വിOഹവും
െകാ8് പുറെ\.് "പാJ്" എ:ു പറuുവരു: ആ ^ല/ു വ:േ\ാൾ ഈ
^ലം െകാdാെമ:ു േതാ:ുകയാൽ ആ ബിംബം അവിെട 7തി®ിAു. എ2ിലും
അത് അവിെട ഉറ•ാെത ഇളകി ഉNഗമിAുെകാ8ിരു:ു. പല 7ാവശയം
പിടിAിരു/ീ.ും ബിംബമവിെട ഇരിJാ—യാൽ പരശുരാമൻ ഏhറവും
വിഷ4നായി/ീർ:ു. ആ സമയം ൈദവഗതയാ സാ•ാൽ പാJനാരും ഭാരയയും
കൂടി അവിെട വ:ുേചർ:ു. പാJനാെര ക8േ\ാൾ പരശുരാമൻ പരമാർ‰െമലാം
പറuു. ഉടെന പാJനാർ ആ ബിംബ/ിേsൽ\ിടിA് കീ¤േ\ാ.് അമർ/ിെJാ8്
"ഇവിെട\ാർJ്" എ:ു പറuു. അേതാടുകൂടി ബിംബം അവിെട ഉറAു. പാJനാർ
"പാർJ്" എ:ു പറuതിനാൽ ആ േദശ/ിനു "പാർJ്" എ:ു തെ: േപരു
സിUിAു. അതു കാലwേമണ "പാJ്" എ:ായി/ീർ:ു. ഇ7കാരെമാെJയാണ്
പാJിൽ ശാRാവിെq ആഗമം. അതിനാൽ ഈ ശാRാവിെന 7തി®ിAതു
പരശുരാമനാെണ:ും പാJനാരാെണ:ും അ-ിേദവനാെണ:ും ഓേരാരു/ർ
ഓേരാവിധം പറയു:ു. 7തി® കഴിuു പരശുരാമൻ േപായതിെq േശഷം ശാRാവ്
ദിവയനായ പാJനാർJു 7തയ•ീഭവിJുകയും "പാJനാെര
ആ8ിെലാരിJെല2ിലും ഇവിെട ക8ാൽ െകാdാെമ:ു8്" എ:രുളിെച—യും
അ;െനയാകാെമ:ു പാJനാർ സZതിJുകയും െചcു. പാJനാർ മുറം
വിhറുെകാ8് സ¢രിAിരു: അവസര/ിലാണ് അവിെടെA:ിരു:ത്.
അതുേപാെല പാJനാർ പിെ:യും ആ8ുേതാറും കർJടക സംwാaിനാൾ

അവിെട െച:ിരു:ു. പാJനാരുെട മുറJAവടം 7സിUമാണേലലാ. പാJനാർ
പതിവായി കർJടകസംwാaിനാൾ പാJിൽെച:ിരു:തിെq Ÿാരകമായി
ഇേ\ാഴും അവിെട കർJടക സംwാaിേതാറും ജന;ൾ കൂടി ഒരു കAവടം
നട/ിവരു:ു8്. അതിനു 'സംwാaിവാണിഭം" എ:ാണ് േപരു പറuുവരു:ത്.
ആ ദിവസം അവിെട പലജാതിJാരായി അസംഖയം ആളുകൾ കൂടുകയും
കAവട/ിനായി അേനകം സാമാന;ൾ െകാ8ുവരുകയും െച‹ു:ു8്. എ:ാൽ
വരു:വരിൽ അധികം േപരും പറയറും പുലയരും സാമാന;ളിൽ അധികവും കു.,
മുറം മുതലായവയുമായിരിJും.
7തി®ാനaരം പരശുരാമൻ തേbശവാസികളായ ജന;െള അവിെട വരു/ി ഈ
ശാRാവിെന എലലാവരും േദശപരേദവതയായി ആദരിJുകയും ആചരിJുകയും
െച‹ണെമ:ു ഉപേദശിAു. അതനുസരിAു ജന;ൾ കൂടി അവിെട ഉപായ/ിൽ
ഒര?ലം പണി കഴി\ിJുകയും സമീപ^നായ അയർJാ.ു ന?ൂരിെയെJാ8്
കലശം നട/ിJുകയും െചcു. ആ േദവന് ആദയം നിേവദയം കഴിAതു നാഴിയരിവA്
അതിെq മുകളിൽ ഒരു തുടം െവ4യും വAാണ്. അതിനാൽ അ;െനയുd
നിേവദയം ആ േദവനു വളെര 7ധാനവും 7ിയതരവുമായി/ീർ:ു. അ;െന
വഴിപാടായി.് ഇേ\ാഴും പലരും അവിെട നട/ിവരു:ു8്. അതിനു നാഴിയരിയും
െവ4യും എ:ാണ് േപരു പറuുവരു:ത്.
േദശJാർJൂടി ഉപായ/ിൽ ആദയം പണികഴി\ിA ഈ േ•Y/ിനു പി:ീടു
േവ8ു: പു‘ിെയാെJ വരു/ിയതു െതJുംകൂർ രാജാവാണ്. ഒരു കാല/ു
നാടുവാണിരു: െതJുംകൂർ രാജാവ് ആ8ുേതാറും മകരസംwാaിJ് ശബരിമല
േ•Y/ിൽേ\ായി സവാമിദർശനം കഴിAുവ:ിരു:ു. ആ ത?ുരാനു 7ായാധികയം
െകാ8ുd •ീണം നിമി/ം അതു ദുÓJരമായി/ുട;ിയതിനാൽ ഒരാ8ിൽ
അവിെടെA:ിരു:േ\ാൾ നടയിൽ െതാഴുതുെകാ8ുനി:് "എെq സവാമിൻ!
ഇവിെട വ:ു ദർശനം കഴിചേപാകാൻ ഞാൻ
ശzനലലാെതയായി/ീർ:ിരിJു:ു. ഇതു മുട;ീ.ു ജീവിAിരിJുകെയ:ുdത്
എനിJു പരമസ2ടമാണ്. അതിനാൽ ഇതിന് എെa2ിലും
നിവൃ/ിയു8ാJി/രേണ" എ:ു ഭzിപൂർവം 7ാർ‰ിAു. അ:ു രാYിയിൽ
ത?ുരാൻ കിട:ുറ;ിയിരു: സമയം ഒരാൾ അടുJൽ െA:്, "ഇവിെട വ:്
എെ: ദർശിJു:തിന് നിവൃ/ിയിലലാ/വർ എെq കിഴേJ നടയിൽ വ:്
എെ:J8ാലും മതി. പാJിൽ പാർJു:തും ഞാൻതെ:യാണ്" എ:ു
പറuതായി അേbഹ/ിനുേതാ:ി. ഉണർ:് ഉടെന ക4ുതുറ:ു
േനാJിയേ\ാൾ അവിെടെയ;ും ആെരയും ക8ിലല. അതിനാൽ ഇത്
കരുണാനിധിയായ ശബരിമലശാRാവു തെq 7ാർ‰നെയ ൈകെJാ8്

അരുളിെAcതാെണ:ു തെ: ത?ുരാൻ വിശവസിAു.
ത?ുരാൻ ശബരിമലയിൽനി:് തിരിെയ രാജധാനിയിൽ എ/ിയതിെq േശഷം ഒ.ും
താമസിയാെത പാJിൽ ശാRാവിെq അ?ലം, നാല?ലം, ബലിJൽ\ുരം,
വാതിൽമാടം മുതലായവേയാടുകൂടി ഭംഗിയായി പണിയിJു:തിനു കൽപന
െകാടു/ു. ര8ുമൂ:ു മാസംെകാ8് അ?ലം പണിയും പരിവാര 7തി®യും
കലശവും നട/ിJുകയും ഉ„വം മുതലായ ആ.വിേശഷ;ൾJും
മാസവിേശഷ;ൾJും നിതയനിദാനം മുതലായതിനും പതിവുകൾ നിpയിJുകയും
അവെ•ലലാം േവ8ിടേ/ാളം വRുവകകൾ േദവസവംേപരിൽ
പതിAുെകാടുJുകയും െചcു. ആെക\ാെട പാJിൽ േ•Yം ഒരു
മഹാേ•YമാJി/ീർ/ു എ:ു പറuാൽ മതിയേലലാ. േ•Yം പണി കഴിuി.്
അ:ു കലശം നട/ിAതും അയർJാ.ു ന?ുരിെയെJാ8ുതെ:യാണ്
അതിനാൽ ആ ന?ൂരി ആ േ•Y/ിെല ത•ിയായി/ീർ:ു. ഇേ\ാഴും അവിെട
ത•ി അേbഹം തെ:. അJാലം മുതൽ െതJുംകൂർ രാജാJsാർ പാJിൽ
ശാRാവിെന അവരുെട ഒരു പരേദവതയായി ആചരിAുതുട;ുകയും െചcു. അവർ
അJാല/ു മാസ/ിെലാരിJെല2ിലും അവിെടേ\ായി സവാമിദർശനം
കഴിJാെതയിരിJാറിലല. അ:ു രാജധാനി േകാ.യ/ു തളിയിലായിരു:തിനാൽ
പാJിൽ േ•Y/ിേലJു നാല¢ു നാഴികയിലധികം ദൂരമു8ായിരു:ിലല.
അതിനാൽ അേ;ാ.ു കൂെടJൂെട േ\ാകു:തിനു സൗകരയവുമു8ായിരു:ു.
െപരുമാJsാരുെട ഭരണാനaരം േകരളരാജയം പല ഖ¡;ളായി ഭാഗിAു ചില
രാജാJsാരും ഇട7ഭുJsാരും 7േതയകം 7േതയകം ഭരിAുതുട;ിയേ\ാൾ അവർ
തZിൽ കൂെടJൂെട യുUമു8ാവുക സാധാരണമായി/ീർ:ു. അതിനാൽ
അവർെJലലാവർJും 7േതയകം 7േതയകം ൈസനയ;െള േശഖരിേJ8ത്
അതയാവശയമായും വ:ുകൂടി. െതJുംകൂർ രാജാവും ഇJൂ./ിൽ 7ാധനെ\.
ഒരിട7ഭുവായിരു:തിനാൽ അേbഹ/ിനു ഒരു ൈസനയേശഖരം േവ8ിവ:ു.
അതിനാൽ അേbഹം രാജയ/ുd ഓേരാ കരകളിലും ഓേരാരു/െര ആശാsാരായി
നിpയിJുകയും അവർെJലലാം ചില ^ാനമാന;ളും മhറും ക†ിAു
െകാടുJുകയും ആ ആശാsാർ ഓേരാ കരകളിലും കളരികൾ െക.ി നാ.ുകാരായ
പുരുഷsാെരയലലാം ആേയാധനവിദയ അഭയസി\ിJണെമ:് ഏർ\ാടു െച‹ുകയും
അ;െന അവിേടJു ധാരാളം ൈസനയ;ളു8ാ യി/ീരുകയും െചcു. എ:ു
മാYമലല, ഇ7കാരം യുUം അഭയസിJെ\ടു:വർJു ആ8ിെലാരിJൽ ഒരു
പരീ• നട/ണെമ:ും ആ പരീ• നട/ു:തു പാJിൽ ശാRാവിെq
സ:ിധിയിൽവAു േവണെമ:ും നിpയിAു.
ആ8ുേതാറും വിജയദശമിJു വിദയാംരംഭം കഴിuി.് രാജാവ് ഒരു നലല ദിവസം

നിpയിA് 7സിUെ\ടു/ും. ആ ദിവസം രാജയ/ുd സകല കരകളിൽനി:ും
ആശാsാർ അവരവരുെട ശിഷയsാേരാടുകൂടി പാJിൽ വ:ുേചരും. അേ\ാൾ
രാജാവും അവിെടെയ/ും. പിെ: േപാരാളികളായി.ുdവെര യഥാേയാഗയം
ര8ുഭാഗമായി തിരിAു നിർ/ും. അവർ െതJും വടJുമായി പിരിu്
അണിനിരJും. എലലാവരും സ:Uരായി നി:ു കഴിയുേ?ാൾ യുUം
തുട;ു:തിന് രാജാവ് ക†നെകാടുJും. ഉടെന യുUമാരംഭിJുകയും െച‹ു.
ഇ;െനെയാെJയായിരു:ു ഇതിെq പതിവ്. ഈ പരീ•ായുU/ിന് പാJിൽ
പട എ:ാണ് േപരു പറuുവ:ിരു:ത്. ഈ യുU/ിനായി പാJിൽ
േ•Y/ിനുസമീപം മതിൽJുപുറ/ായി.് ഏതാനും ^ലം ഒഴിAി.ിരു:ു. ആ
^ല/ിന് 'പടനിലം' എ:ാണ് നാമകരണം െചcിരിJു:ത്. ഈ യുU/ിൽ
ജയിJു:വർJു ൈസനയ/ിൽ ചില ^ാന;ളും ചില സZാന;ളും മhറും
രാജാവു കൽപിAു െകാടുJുകയും െചcിരു:ു. യുU/ിൽ ജയിJു:തിനു
7ധാനമായി സഹായിJു: േദവsാർ േവ.െ•ാരു മകനും
ശാRാവുമാെണ:ാണേലലാ വAിരിJു:ത്. അതിനാൽ െതJുംകൂർ രാജാവും
രാജയവാസികളും മാYമലല, മhറു ചില രാജാJsാരും േകായി/?ുരാJsാരും കൂടി
പാJിൽ ശാRാവിെന ഒരു പരേദവതയായി.ാണ് ആചരിAുവരു:ത്.
നാ.ുരാജാJsാർ തZിൽ യുUമിലലാതായേ\ാൾ മുതൽ അതിെനാെJ സവ†ം
കുറവു വ:ു തുട;ി. എ2ിലും, പdം, ല•ീപുരം, അനaപുരം, പാലിയJര, Oാമം
മുതലായ േകായി/?ുരാJsാരുെട െകാ.ാര;ളിലും മhറും
െകാAുത?ുരാJsാരുെട അ:7ാശനവും െകാAുത?ുരാ.ിമാരുെട പdിെJ.ു
കഴിuാൽ പാJിൽ െകാ8ുെച:ു ദർശനം കഴി\ിചു െകാ8ുേപാവുക
ഇേ\ാഴും പതിവു8്.
ശബരിമലശാRാവും പാJിൽ ശാRാവും ഒ:ുതെ:െയ:ാണ് ജന;ളുെട
വിശവാസം. ശബരിമല•് േപാകുവാൻ സാധിJാ/വരും മhറുമായി അേനകം
ജന;ൾ മകരസംwാaിJു പാJിൽ േപായി ദർശനം കഴിJുക ഇേ\ാഴും
പതിവാണ്.
പാJിൽ ശാRാവിനു മുൻകാല;ളിൽ ഇ7കാരെമലലാം 7സിUിയും 7ാധാനയവും
ഉ8ായിരു:ുെവ2ിലും െതJുംകൂർ രാജയം തിരുവിതാംകൂറിൽ േചർ:േതാടുകൂടു
അതിെനാെJ വളെര േഭദഗതിവ:ുേപായി. എ2ിലും േദവസാ:ിUയ/ിന്
ഇേ\ാഴും അവിെട യാെതാരു മാhറവും വ:ി.ിലല. ആ േദശJാർ ഇേ\ാഴും ആ
ശാRവിെന ത;ളുെട േദശപരേദവതയായി.ുതെ: ആചരിAുവരു:ു8്. ആ8ു
േതാറുമുd ഉ„വ/ിനു സർJാരിൽനി:ു സവ†ം െനലലും പണവും
പതിAുവAി.ുെ82ിലും േപാരാ/െതലലാം െചലവുെചc് ഉ„വം േകമമാJു:തും

അഹ€ുകൾ നട/ു:തും ഇേ\ാഴും േദശJാർ തെ:യാണ്. പാJിൽ
ശാRാവിെq മാഹാWയ;ൾ പറയുകയാെണ2ിൽ വളെരയു8്. വിRരഭയ/ാൽ
അതിനായി ഇേ\ാൾ തുനിയു:ിലല.

ഐതിഹയമാല/െകാടു;ലലൂർ വസൂരിമാല
േമെലഴുതിയിരിJു: േപർ െകാടു;ലലൂർ െവളിA\ാട് എ:ു പറuു ഭി••ു
നടJു:വർ പറെu2ിലും േക.ി.ിലലാ/വർ േകരള/ിൽ അധികമുെ8:ു
േതാ:ു:ിലല. എ:ാൽ അതാരാെണ:ും ആ മൂർ/ിയുെട ഉ§വം ഏതു
7കാരമാെണ:ും മhറും അറിuി.ുdവർ ചുരുJമാെണ:ാണ് േതാ:ു:ത്.
അതിനാൽ വസൂരീമാലയുെട ഒരു വിവരണം അനാവശയമാവുകയിെലല:ു േകവലം
വിശവസിJു:ു.
െതേലാകയക8കനായി ദാരുകൻ എെ:ാരസുരനു8ായിരു:ു എ:ും അവെന
നിOഹിJു:തിനായി Xീപരേമശവരെq മൂ:ാം തൃJ4ിൽനി:ു ഭ›കാളി
അവതരിJുകയും ആ േദവി യുU/ിൽ അവെന െകാലലുകയും െചcുെവ:ും
മുhറുമുd കഥ മാർJേ¡യപുരാണ/ിൽ അaർഭൂതമായ ഭ›ാൽ\/ി7കരണം
വായിAു മhറും എലലാവരും അറിuിരിJുമേലലാ. ആ ദാരുകാസുരെq ഭാരയ
മയാസുരെq പുYിയായ മേനാദരി എ: സു˜രിയായിരു:ു. ദാരുകൻ
ഭ›കാളിയുമായുd യുU/ിൽ മരിAുേപാകുെമ:് ഏകേദശം തീർAയായേ\ാൾ
മേനാദരി ൈകലാസസമീപ/ി2ൽ െച:ു XീപരേമശവരെനJുറിA് അതികഠിനമായ
തപ€ുതുട;ി. അവൾ വളെരJാലം തപ€ുെചcി.ും ഭഗവാൻ 7സാദിJുകേയാ
അവൾJു വലല വരവും െകാടുJുകേയാ െചcിലല. അതിനാൽ XീപാർVതി "അലലേയാ
ഭഗവാേന! 7ാണനാഥാ! ഈ £ീ ഭഗവാെനJുറിA് അവളുെട
അഭീ‘;െളെJാടു/യ•ാ/െതaാണ്?" എ:ു േചാദിAു. Xീപരേമശവരൻ: "
അലലേയാ ഭ›! 7ാണ7ിേയ! ഇവൾ ഏhറവും ദു‘യാണ്. ഇവളുെട ഭർ/ാവായ
ദാരുകാസുരനു ”•ാവു േവ8ു: വര;െളലലാം െകാടുJുക നിമി/ം അവൻ
െതേലാകയവാസികെള എYമാYം ഉപ›വിAു എ:ുdത് ഭവതിJുമറിയാമേലലാ.
ഇവളുെട ഇ‘7കാരമുd വരം ഞാൻ െകാടുJുകയാെണ2ിൽ ഇവളും
േലാേകാപ›വകാരിണിയായി/ീരും. അതിനാലാണ് ഞാൻഇവൾJു വരെമാ:ും
െകാടുJാെതയിരിJു:ത്. ദാരുകെന ഇേ\ാൾ നZുെട പുYിയായ ഭ›കാളി
നിOഹിAിരിJും.
അവെq ഉപ›വം തീർ:േ\ാേഴJും മെhറാരു ഉപ›വം ഉ8ാJിവAുഎ:ു
വരുതു:തു ക‘മാണേലലാ. Xീപാർവതി, "അെതാെJ ശരിതെ:. എ2ിലും
ആXയിJു:വെര അനുOഹിJാതിരിJു:തും ക‘മാണേലലാ. ഇവളുെട
ഭർ/ാവിെന നZുെട പുYി നിOഹിAുെവ2ിൽ ഇവളിേ\ാൾ അനാഥയായ ഒരു

വിധവയായിതീർ:ിരിJു:ു. ഇവെള അവിടു:് അനുOഹിJാ/പ•ം ഇവൾJു
ഇനി ആരാണ് ഒരു ശരണം? അതിനാൽ എെaലലാമായാലും അവിടു:ു ഇവെള
അനുOഹിAയ•ണം" എ:ു പറuു. ഇ7കാരം Xീ പാർവതിയുെട നിർബkം
നിമി/ം ഭഗവാൻ Xീപരേമശവരൻ തെq േദഹ/ിെല വിയർ\ുെവdം
വടിെAടു/ു െകാടു/ിട്, "നീ ഇതു െകാ8ുേപായി മനുഷയരുെട േദഹതിൽ
തളിJുക. നിനJു േവ8ു:െതലലാം മനുഷയർ തരും" എ:രുളിെAcു മേനാദരിെയ
അയAു.
മേനാദരി ഇ7കാരം ഭഗവാെq അനുOഹം വാ;ിെJാ8ു ൈകലാസ/ി2ിൽ
പുറെ\ടു. മേUയമാർ´ം അവൾ ഭ›കാളിെയJ8ു. ഭ›കാളി ദാരുകെന െകാ:്
അവെq ശിര€ു മുറിെAടു/് ഇടതുൈകയിൽ വഹിAു െകാ8ും േവതാളിയുെട
കഴു/ിൽ കയറി ഭൂത7തപിശാചാദികെളാടുംകുടി ജയേഭരി മുഴJിAുെകാ8ും
ആർ/ിവിളിAുെകാ8ും ൈകലാസ/ി2േലJുd വരവായിരു:ു. ഈ
േഘാഷയാY ക8ി.് മേനാദരിJ് ഒ.ു രസിAിെലല:ലല വളെര വയസനമു8ാകുകയും
െചcു. ഈ ദു‘ എെq ഭർ/ാവിെന െകാ:ുവേലലാ. അതിനാൽ ഇത് ആദയം
ഇവളിൽ/െ: 7േയാഗിJാം എ:ു വിചാരിAു മേനാദരി Xീപരേമശവരൻ
െകാടു/ വിയർ\ുെവd/ിൽ നി:് സവ†െമടു/ു ഭ›കാളിയുെട േദഹ/ിൽ
തളിAു. ഉടെന ഭഗവതിയുെട േദഹ/ിെലലലാം കുരുJൾ പുറെ\.ു. തലേവദന പനി
മുതലായ സുഖേJടുകൾ െകാ8ു േദവി ഏhറവും പരവശയായി/ീർ:ു.
അതിനാൽ ഭഗവതി ഒരുവിധം വാഹന/ിൽ നി:ിറ;ി വഴിയിൽ/െ:
കിട\ായി. ഉടെന ഭൂതഗണ;ളിൽ ചിലർ ഓടിെA:ു വിവരം Xീപരേമശവരെq
അടുJൽ ഉണർ/ിAു. അതുേക.ു ഭഗവാൻ ഏhറവും േകാപേ/ാടു
വയസനേ/ാടും കൂടി ആസന/ി2ൽ നി:് എണീhറു. അേ\ാൾ ഭഗവാെq
െചവിയിൽനി:് ഒരു ഭയ2രമൂർ/ി ഉ§വിAു. ഉടെന ഭഗവാൻ ആ തനുജെന
അടുJൽ വിളിAു. "അലലേയാ വ„ാ, ഞാൻനിനJു ഘ8ാകർ4ൻ എ:ു
േപരി.ിതിJു:ു. നീ •ണ/ിൽ േപായി നിെq സേഹാദരിയുെട അവശത തീർ/ു
വരണം. അവൾ ഏhറവും പരവശയായി വഴിയിൽ കിടJു:ു എ:രുളിെAcു.
ഉടെന ഘ8ാകർ4ൻ Xീ പരേമശവരെq പാദ;ളിൽ വീണു നമxകരിA്
അനുOഹവും വാ;ിെJാ8് പുറെ\.ു. കുെറ ദൂരം െച:േ\ാൾ പരവശയായി
വഴിയിൽ കിട:ിരു: ഭ›കാളിെയ ക8ി.് ആ ശിവപുYൻ ഭ›കാളിയുെട പാദം
മുതൽ നJി കുരുJെളലലാം തിെ:ാടുJി. ഒടുJും മുഖ/ു നJാനായി
ഭാവിAേ\ാൾ ഭ›കാളിമുഖം തിരിAുെകാ8് "നീ എെq സേഹാദരനാണേലലാ.
മുഖേ/ാടുമുഖം േചർJുക ശരിയായി.ുdതലല. അതിനാൽ മുഖ/ുd കുരുJൾ
എ:ും എനിJ് ഭൂഷണമായിരിJെ.. േശഷമു8ായിരു:െതലലാം

േപായേ\ാൾ/െ: എനിJു സുഖമായിJഴിuു." എ:രുളിെAcു. ഉടെന
ഭഗവതി ചുഴലവും േനാJിയേ\ാൾ േപടിAുവിറAു ദൂെര മാറി േനാJിെJാ8ു
നി:ിരു: മേനാദരിെയ ക8ി.് അവെള പിടിചുെകാ8ുവരു:തിനു
ഘ8ാകർ4േനാട് ക†ിAു. ഘ8ാകർ4ൻ മേനാദരിെയ പിടിAു ഭ›കാളിയുെട
അടുJൽ െകാ8ുെച:ു. േദവി തെq വാൾ െകാ8് അവളുെട ക4ും െചവിയും
കാലും േചദിAി.്, "നീ ഇനി ക8ും, േക.ും ഓടിയും െച:ു മനുഷയെര ഉപ›വിJരുത്.
നിെq മേനാദരിെയ:ുd േപരിെന മാhറി നിനJു ഞാൻ "വസൂരി" എ:ു
േപരി.ിരിJു:ു. ഇനി നീ എ:ും എെq ആ’ാകാരണിയായി പാർ/ുെകാdുക"
എ:രുളിെAയുകയും അവെളJൂടി തെq ഭൂതഗണ;ളുെട കൂ.തിൽ
ൈകലാസ/ി2േലJ് െകാ8ുേപാവുകയും െചcു.
ഇ7കാരമാണ് വസൂരിമാല എ: േദവത ഉ8ായി/ീർ:ത്. ആ േദവത
ബാധിAി.ാണ് വസൂരീ അെലല2ിൽ മസൂരി എ: വയാധിയു8ാകു:െത:ും
ഭ›കാളിJു വിേരാധമു8ാകു: കാല;ളിൽ ആ േദവി പറuയAി.ാണ് ഈ
േദവത മനുഷയെര ബാധിJു:െത:ുമാണ് ചിലരുെട വിശവാസം. വസൂരിമാല•്
ക4ും െചവിയും കാലുമിലലേലലാ. അതിനാൽ ആ േദവത മണം പിടിAും നിര;ിയും
െച:ാണ് മനുഷയെര ബാധിJു:െത:ും അതുെകാ8ാണ് അടു/ ^ല;ളിൽ
വസൂരിയുdേ\ാൾ കടുകു വറുJുകയും പ\ടം കാAുകയും മhറും െച‹രുെത:ു
പറയു:െത:ും ചിലർ പറയു:ു.
7 Jാർ പറയു:ത് വസൂരി, െചാVാസംബkമായ ഒരു േരാഗമാെണ:ും
െചാVയുെട വിേരാധംെകാ8ാണ് അതു8ാകു:െത:ുമാണേലലാ. െചാVാ എ:
Oഹെ/െJാ8ു നിർേbശിJു:തും ഭ›കാളിെയ ആണേലലാ. എ:ാൽ
ൈവദയsാർ പറയു:ത് വസൂരിയും Yിേദാഷ;ൾ േകാപിAി.ു8ാകു: മhറു
േരാഗ;െളേ\ാെല തെ: ഒ:ാെണ:ാണ്. േരാഗ;ൾ എലലാം തെ:
പകരു:താെണ:ും േനYതവOാഗ;ൾJു വിേശഷിAും പകരാനുd
ശകിയുെ8:ുമാണേലലാ ൈവദയശാ£ം േഘാഷിJു:ത്. വസൂരിയും
തവേരാഗ;ളുെട കൂ./ിലുdതാകയാൽ പകരു:തിെനളു\മുെ8േ:
അതിെനാരു വിേശഷമുdു എ:ാണ് ൈവദയsാർ പറയു:ത്. എ:ാൽ വസൂരി
ദീന/ിനു സാധാരണ ൈവദയsാർ ചികി„ിJാറിലല. വസൂരിJു ചികി„ിJു:
ൈവദയsാർ 7േതയകെമാരു കൂ.Jാരാണ്. അ‘ാംഗഹൃദയവും മhറും അവർ
പഠിJാറുമിലല. അവരുെട ശാ£വും േവെറയാണ്. "വസൂരിപടലം"'എ:ും മhറും
അവർJു 7േതയകം ചില ൈവദയശാ£OP;ളു8്. അവയിൽ പറയു:
7കാരമാണ് അവർ ചികി„ിJു:ത്. എ:ാൽ വസൂരി ഉ8ാകാെതയിരിJാനും
ഉ8ായാൽ അതിെq ശമന/ിനായിടും ഭ›കാളിെയ േസവിJുകയാണ്

േവ8െത:ു മിJവരും സZതിJു:ുമു8്. അതു യുzവും തെ:. "ആപദി കിം
കരണീയം" എ: േചാദയ/ിനു "Ÿരണീയം ചരണയുഗളമംബായാഃ" എ:ാണേലലാ
കാJേ“തി ഭ.തിരി ഉ/രം പറuിരിJു:ത്.

ഐതിഹയമാല/തൃ\ൂണി/ുറേ•Y/ിെല
ഉ„വ;ൾ
സaാനേഗാപാലമൂർ/ിയായ തൃ\ൂണി/ുറയ\െq േ•Y/ിൽ ചി;ം,
വൃpികം, കുംഭം ഈ മാസ;ളിലായി ആ8ുേതാറും മൂ:് ഉ„വ;ൾ വീതമാണ്
നട/ിവരു:ത്. ഇവയിൽ 7സിUിയും 7ാധാനയവും േകമ/വുെമലലാം
വൃpികമാസ/ിെല ഉ„വ/ിനാണ്. "തൃ\ൂണി/ുറയ\െq ഉ„വം" എ:ുd
േപരും ആ ഉ„വ/ിനു മാYേമ ഉdു. ആ ഉ„വം മു?ിനാേല ഉdതാണ്. മhറുd
ഉ„വ;ൾ ര8ും മു?ിനാേല ഉdവയലല. അവ ഇടJാല/് ചില കാരണ;ളാൽ
ഉ8ായി.ുdവയാണ്.
ചി;മാസ/ിെല ഉ„വ/ിന് "മൂശാരിയുെട ഉ„വം" എ:ാണ് േപരു പറയു:ത്.
അ ഉ„വ/ിന് അ;െന േപരുവാരാനുd കാരണം താെഴ\റയു:ു.
പെ8ാരിJൽ തൃ\ൂണി/ുറയ\െq ബിംബ/ിനു േകടു സംഭവിJുകയാൽ
ബിംബം മാറി 7തി®ിേJ8തായിവ:ു. അതിേലJ് ഒരു ബിംബം
വാർJു:തിനായി ഒരു മൂശാരിെയ ഏ†ിAു. പ¢േലാഹ;ൾ (സവർ4ം, െവdി,
െച?്, പിAള, ഇരു?്) േചർ/ാണ് ബിംബം വാർJുവാൻ ഏർ\ാട് െചcത്. മൂശാരി
േലാഹ;െളലലാം കൂ.ിയുരുJി വാർ/ി.് എലലാ േലാഹ;ളും ഒരുേപാെല
ഉരുകിേAർ:ിലല. ര8ുമൂ:ു 7ാവശയം ഉരുJി വാർ/ി.ും ശരിയാകാ—യാൽ
മൂശാരി വലലാെത വിഷ4നായി/ീർ:ു. ഒടുJം അേbഹം ഭzിപൂർVം ഭഗവാെന
ദൃടsമായി ŸരിA്, "കൂടുകൂെടെq തൃ\ൂണിതുറയ\ാ!" എ:ു പറuുെകാ8്
വാർ/േ\ാൾ എലലാം ശരിയായി കൂടിേചരുകയും ആ ബിംബ/ിൽ ആ മൂശാരിയും
കൂടിേAർ:ു േപാവുകയും െചcു. അ;െന ഭഗവ§zനായ ആ മൂശാരിJ്
സായൂജയം സിUിAതിെq Ÿാരകമായി ഒരു„വംകൂടി/ുട;ി. അതിനാൽ ആ
ഉ„വെ/ "മൂശാരിയുെട ഉ„വം" എ:് ഇേ\ാൾ പറuുേപാരു:ു.
ഇനി കുംഭമാസ/ിൽ ഉ„വുമു8ായതിെq കാരണം പറയാം.
കുംഭമാസ/ിെല ഉ„വ/ിനു "ന;(കനയ)െ\4ിെq ഉ„വം" എ:ാണ് േപരു
പറuുവരു:ത്. പെ8ാരിJൽ ഏകാദശി (ഉദയേ?രൂർ) വടേJട/ു
ന?ൂരിയുെട ഇലല/് അaർജനം 7സവിA് ഒരു െപൺകു.ിയു8ായി.
ആദയമായി.ു8ായ ആ കു.ിയിൽ അതിെq മാതാപിതാJsാർJ് അപരിമിതമായ
വാ„ലയമു8ായിരു:ു. ചില ന?ുരിമാർJ് െപൺകു.ികെളJുറിA്

വാ„ലയമു8ായിരിJാറിലല. അവെര വിവാഹം കഴിAുെകാടുJാനുd ബുUുമു.ു
വിചാരിAിേ.ാ എേaാ, "കനയാപിതൃതവം ബഹു ദുഃഖേഹതുഃ" എ:ാണ് അവർ
വിചാരിJുകയും പറയുകയും െച‹ു:ു. അതു മനുഷയതവമെലല:ാണ് ചിലരുെട
അഭി7ായം. ചിലർJ് ആൺകു.ികെളJുറിAുdതിലധികം വാ„ലയം
െപൺകു.ികെളJുറിചായി.ും കാണു:ു8്. "7ായേശാ മാനവാനാം മകളരിൽ
മുകേളറും പ•പാതാതിേരകം" എ:ു8േലലാ. വടേJട/ു ന?ൂരിയും
ഇJൂ./ിലുd ആളായിരു:ു.
ആ െപൺകു.ിJ് ജാതകവശാൽ പ•8ു വയ€ു കഴിയു:തു വെര വലിയ
Oഹ\ിഴയാെണ:ും തേbാഷപരിഹാരാർ‰ം ആ കാലം കഴിയു:തുവെര കു.ിെയ
പതിവായി തൃപൂണി/ുറ േ•Y/ിൽ െകാ8ുേപായി സവാമിദർശനം
കഴി\ിJണെമ:ുമു8ായ േജയാൽസയവിധി7കാരം ആ കു.ിെയ ആറാം മാസ/ിൽ
അതിെq അ:7ാശനം കഴിuേ\ാൾ മുതൽ പതിവായി തൃ\ുണി/ൂെറെJാ8ു
േപായി െതാഴീAിരു:ു. അ;െന ൈശശവകാലം മുതൽ ശീലിAുവ:തിനാൽ
കൗമാരJാലമായേ\ാൾ ആ കു.ിJ് തൃ\ൂണി/ുെറ സവാമിദർശന/ിനു
േപാകു: കാരയ/ിൽ വളെര സേaാഷവും XUയും
നിർബkവുമു8ായി/ീർ:ു. ഒടുJം ആ കനയക തൃ\ൂണി/ുറയ\െന
െ/ാഴാെത ജലപാനം കഴിJയിെലല:് തീർAെ\ടു/ുകയും നിർവി±ം അത്
അ;െനതെ: നട/ിെJാ8ിരിJുകയും െചcു.
അ;െന ആ കനയക•് പ•8ു വയ€ു കഴിuു. അതുവെര ആ
”ാ•ണകുമാരിJ് യാെതാരു സുഖേJടുമു8ായിരു:ിലല. ഇതിനിട•്
അ‡ൻന?ൂരിJ് ആണായി.ും െപ4ായി.ും മൂ:ുനാലു കു.ികൾ
കൂടിയു8ാവുകയും എലാം തൃ\ൂണി/ുറയ\െq കാരുണയംെകാെ8:്
വിശവസിA് ആ ”ാ•ണകുടുംബJാർ സേaാഷിAുെകാ8ിരിJുകയും െചcു.
േജയാ„യsാർ പറuിരു: കാലാവധി കഴിuുകൂടിയതിനാൽ ഇനി ഈ കനയക•്
ആപെ/ാ:ുമു8ാവുകയിെലല:് അവിെടെയലലാവരും തീർAയാJി. എ2ിലും
കനയക തെq സവാമിദർശനം പിെ:യും വി±ം കൂടാെത
നട/ിെJാ8ുതെ:യിരു:ു.
അ;െനയിരിJു: കാല/് കനയകെയ വിവാഹം കഴിAുെകാടുJണെമ:്
ആവശയെ\ടുെകാ8് ഒരു ന?ൂരി വ:ുേചർ:ു. അേbഹം സ?/ുെകാ8ും
സ˜ൗരയംെകാ8ും ആഭിജാതയംെകാ8ും എ:ു േവ8ാ, എലലാംെകാ8ും ഈ
കനയക•് അനുരൂപനായിരു:തിനാൽ അ‡ൻന?ൂരി േജയാ„യsാെര വരു/ി,
വധുവരsാരുെട ജാതക;ൾ േനാJിJുകയും ജാതകം േചരുെമ:ു േജയാ„യsാർ
സZതിJുകയും കാരയം തീർAെ\ടു/ി വിവാഹ/ിനു മുഹൂർ/ം

നിpയിJുകയും െചcു.
ഈ വർ/മാനമറിuേ\ാൾ ആ കനയക•ു8ായ വയസനം
അതിദു€ഹമായിരു:ു. േവളി കഴിJാൻ വ: ന?ൂരി ദൂര^നാകയാൽ തെq
മാതാപിതാJsാെര പിരിuുേപാകണമേലലാ എ:ു വിചാരിAലല ആ െപൺകിടാവു
ദുഃഖിAത്. അതിെനJുറിA് ആ സാധുശീല ഓർേ/ാ എ:ുതെ: സംശയമാണ്.
േവളി നിpയിAു എ:റിuേ\ാൾതെ: തെq സവാമിദർശനം മുട;ുമേലലാ
എ:ുd വിചാരമാണ് ആ െപൺകു.ിJു8ായത്. അതു നിമി/മു8ായ
ദു€ഹദുഃഖം മന€ിെലാതുJിെJാ8് ആ കനയക തെq പതിവു പിെ:യും
മു.ിJാെത നട/ിെJാ8ിരു:ു.
ആ കനയക േവളിയുെട തേല ദിവസം െതാഴാനായി നടയിൽ െച: സമയം വയസനം
സഹിJവയാെത െപാ.ിJരuുെകാ8്, "എെq തൃ\ൂണി/ുറയ\ാ, ഞാനിനി
എ:ാണ് എെq സവാമിെയJ8ു െതാഴു:ത്? നാെളJാല/് എെq േവളിയായി.
അതു കഴിuാലുടെന എെ:െJാ8ുേപാവുകയും െച‹ും. എെq െതാഴലും
മു.ും. പിെ: ഞാൻ ജീവിAിരിJു:െതaിനാണ്? എെq സവാമിദർശനം മുട;ീ.ു
ജീവിAിരിJു:തിെനJാൾ നലലതു മരിJുകതെ:യാണ്. എെq ഭഗവാേന,
ഇതിെനാരു നിവൃ/ിയു8ാJി/രേണ" എ:ി;െന മന€ിൽ വിചാരിAു
ഭzിേയാടുകൂടി െതാഴുതുംെകാ8ു നി:ു. ആ സമയം തൃ\ൂണി/ുെറയ\ൻ
ൈകനീ.ി തെ: Xീേകാവിലകേ/Jു വിളിJു:തായി ന;•ു (കനയക•ു)
േതാ:ി. ഉടെന ആ െപൺകിടാവ് അകേ/Jു കയറിെചലുകയും ആ വിOഹം
ൈകനീ.ി ആ കനയകെയ\ിടിA് തെq മാേറാടണ•ുകയും ആ സമയമു8ായ
പരമാന˜േ/ാടുകൂടി കനയക ആ ബിംബെ/ മുറുെക െക.ി\ിടിJുകയും ആ
ബിംബേ/ാടുേAർ:് അദൃശയയായി ഭവിJുകയും െചcു. േദവസായൂജയം സിUിA
ആ കനയകയുെട വളകൾ, േമാതിര;ൾ മുതലായ ആഭരണ;ൾ ബിംബ/ിെq
പീഠ/ിേsൽ കിട:ിരു:തു ശാaിJാരൻ എടു/ു േദവസവ/ിേല†ിAു. അവ
ഇേ\ാഴും അവിെട ഭ¡ാര/ിലിരിJു:ുെ8:ാണ് അറിയു:ത്.
ആ കനയകയുെട (ന;െ\4ിെq) Ÿാരകമായി നട/ിവരു: താകയാലാണ്
കുംഭമാസ/ിെല ഉ„വ/ിനു "ന;െ\4ിെq ഉ„വം" എ:ു നാമം സിUിAത്.
ഈ ഉ„വകാല ഒരു ദിവസം വടേJട/ു ന?ൂരിയുെട ഇല/ു
തൃ\ൂണി/ുറയ\െന എഴു:dിAുെകാ8് േപാവുക ഇേ\ാഴും പതിവു8്. ആ
ദിവസം ആ ഇല/ു േകമമായി സദയ നട/ുകയും ഇലല/ുdവർ
തൃ\ൂണി/ുറയ\െന േമാതിരമിടുവിJുക, തൃ\ൂണി/ുറയ\െq വകയായി ആ
ഇലല/ുdവർെJാെJ ഓണ\ുടവ െകാടുJുക മുതലായി അേനകം ചട;ുകൾ
ഈ ഉ„വം സംബkിAു ഇേ\ാഴും നട:ുവരു: ^ിതിJ് ഈ ഐതിഹയം

േകവലം അടി^ാനരഹിതമാെണ:ു വിചാരിJാൻ പാടിലലേലലാ.

ഐതിഹയമാല/ആറsുളമാഹാWയം
തിരുവിതാംകൂർ സം^ാന/ു തിരുവലലാ/ാലൂJിലുd ആറsുളേ•Yം
ഏhറവും പുരാതനവും 7സിUവുമായി.ുdതാണ്. ഇവിെട 7തി®ിJെ\.ിരിJു:
േദവൻ പാർ‰സാരഥിയായ Xീകൃ¸സവാമിയാകു:ു. സവാമിെയ ഇവിെട
7തി®ിചത് മധയമ പാ¡വനായ അർŽുനനാെണ:ാണ് േകൾവി. ഇവിെട
ഭഗവാെqൈചതനയവും മാഹWയവും അതയ§ുതമാകുംവ4ം സർവദാ
വിള;ിെJാ8ിരിJു:ു.
ബാലയ/ിൽ അ?ാടിയിൽ താമസിAിരു: കാല/ു േഗാപാലബാലsാേരാടുകൂടി
കളിAു നട:ിരു: ആളായതുെകാേ8ാ എേaാ ആറsുള ഭഗവാനു കു.ികെളയും
കു.ികളുെട കളികെളയും കുറിAു വളെര 7തിപ/ിയുdതായിJാണു:ുണ്.
ആറsുള േദവനു വഴിപാെട:ു സ2†ിAു കു.ികൾJ് േതചുകുളിJാൻ എ4യും
അവർ േതAുകുളിAുവരുേ?ാൾ ചതുർവിധ വിഭവ;േളാടുകൂടി ഭ•ണവും മു8ും
മhറും െകാടു/ാൽ േദവൻ 7സാദിJുകയും ഈ വഴിപാടു നട/ു:വർ
വിചാരിJു: കാരയം സാധി\ിAുെകാടുJുകയും െച‹ും. ഇ7കാരം കു.ികൾJു
ഭ•ണം െകാടുJു:തിന് "ആറsുളയൂ.്"'എ:ാണ് േപരു പറuുവരു:ത്. ഈ
വഴിപാടു തിരുവിതാംകൂർ സം^ാന/് സർവY നട/ി വരു:ു8്. ഇതിന് ഇY
കു.ികൾ േവണെമ:ിലല. ചിലർ പ•8ു കു.ികൾJും ചിലർ മു\/ാറു
കു.ികൾJും ധനവാsാരെണ2ിൽ നൂെhറ.ും അതിലധികവും കു.ികൾJും സദയ
നട/ു:ു8്. സaാനാർ‰മായും കു.ികൾJു8ാകു: ദീന;ൾ
േഭദമാകു:തിനും മhറുമാണ് സാധാരണയായി ആറsുളയൂ.ുനട/ു:ത്.
ആറsുളയൂ.് ഇ: ജാതിയിലുd കു.ികൾേJ ആകാവൂ എ:ിലല. ഏതു
ജാതിയിലുd കു.ികൾJും ഭ•ണം െകാടുJു:ത് ആറsുളേദവനു
7ീതികരമാണ്.
ആറsുളേദശ/ു കു.ികൾ ആ8ുേതാറും ധനുമാസം ആദയം മുതൽ അവസാനം
വെര ആ ദിJിലുളള പറ?ുകളിലും േതാ.;ളിലുംവീഴു: തണു;ു
(അട•ാമര/ിെq ഓല) കെളലലാം െപറുJിേശഖരിJുക പതിവാണ്. ആറsുള
അട•ാമരം വളെരയുd 7േദശമാകയാൽ തണു;ു ധാരാളമു8ായിരിJും.
മു\തും നാൽ\തും ബാലsാർ കൂ.ം കൂടി ഒരുവക അസഭയ\ാ.ുകൾ പാടുകയും
െതറിപറയുകയും െചcുെകാ8ാണ് തണു;ു െപറുJാൻ േപാകു:ത്. എ:ു
മാYമലല, അവർ ഓേരാ ^ല/ും െച:ാൽ പല വിധ/ിലുd ഉപ›വ;ൾ

െചയുകയും പതിവാണ്. എ:ാൽ ആരും അവെര വിേരാധിJയും ശാസിJുകയും
െച‹ാറിലല. അ;െന വലലതും ആെര2ിലും െചcാൽ അവേരാടു ൈദവേകാപവും
ത:ിമി/ം അവർJുപല വിധ/ിലുd ആപ/ുകളുമു8ാകുെമ:ുdതു
തീർAയാണ്. പെ8ാരിJൽ തണു;ു െപറുJാൻ െച: കു.ികേളാടു ചില
വീ.ുകാർ അസഭയം പറയുകയും പാടുകയും കലശൽകൂടുകയും മhറുമരുെത:ു
പറuു വിേരാധിJുകയാൽ അവർJു േദവവിേരാധമു8ാവുകയും ഒടുJമവർ
ആറsുള നടയിൽ വിളിAുെAാലലു 7ായ‡ി/ം െചേ‹8തായി വരുകയും
െചcി.ു8്. അ;െന പലർJുമു8ായതിൽ\ിെ:യാണ് തണു;ു െപറുJാൻ
െചലലു: കു.ികേളാടു ആരുെമാ:ുംപറയാെതയായത്. കു.ികൾ െപറിJിയുണJി
േശഖരിJു: തണുെ;ലലാം അവർ മകരസംwാaിയുെട തേലദിവസം നടയിൽ
െകാ8ുെച:ു ക?Jാലുകൾ നാ.ി അവയിൽവAു െക.ി തീ െകാളു/ും.
Xീേകാവിലക/ുനി:ു ഒരു തിരി െകാളു/ി വാ;ി ആർ\്,
വാ•ുരവ,വാദയേഘാഷം മുതലായ ആഡംബര;േളാടുകൂടി െകാ8ുവ:ാണ് ഈ
ക?/ിന് തീ െകാളുതു:ത്. ഇത് േദവന് ഏhറവും 7ീതികരമായി.ുdതാണ്. ഇതു
കാണു:തിന് ആ8ുേതാറും ആ ദിവസം അവിെട അസംഖയമാളുകൾ കൂടും. ഇതും
ഇേ\ാഴും പതിവായി നട:ുവരു:ു8്.
ആറsുളേ•Yം പ?ാനദിയുെട തീര/ാണേലലാ. ആ േ•YJടവിൽ അസംഖയം
മ„യ;ളു8്. അവെയ 'തിരുമJൾ' എ:ാണ് പറuുവരു:ത്. േദവെq
തിരുമJളാകയാൽ അവെയ ആരും വല വീശിയും മhറും പിടിJാറിലല. അവെയ
പിടിJുകേയാ ഉപ›വിJുകേയാ െച‹ു:വർJും േദവേകാപംനിമി/ം
പലവിധ/ിലുd അനർ‰;ളു8ാകും. ആ മ„യ;ൾJു േത;ാ ചിരവി
അരിയും കൂ.ിയിളJി ഇ.ുെകാടുJു:ത് അവിെട േദവ7ീതികരമായ ഒരു
പഴിപാടാണ്. അഭീ‘സിUിJായി പലരും ഈ വഴിപാട് ഇേ\ാഴും
നട/ിവരു:ു8്. ചില £ീകൾ 7സവിAാൽ മുലയിൽ പാൽ
ചുരുJമായിരിJുമേലലാ. അ;െന വ:ാൽ തിരുമJൾJു േമൽ\റu 7കാരം
അരി െകാടു/ാൽ മതി മുലയിൽ പാൽ ധാരാളമായി.ു8ാകും. കു.ികൾ
കുടിJു:തിന് അZമാരുെട മുലയിൽ പാലു8ാവാൻ ഇവിെട േവെറാരു
വഴിപാടുകൂടിയു8്. അതു മ¢ാടിJുരു േശഖരിAു െകാ8ുെച:ു നടയിൽ
കൂ.ുകെയ:ുdതാണ്. ഇ;െന െചcാലും തdമാരുെട മുലയിൽ ധാരാളമായി
പാലു8ാകും.
ആറsുളേ•Yം ഉ8് ഊരാളsാരുെട (ഊരാൺമJാരുെട) വകയായിരു:ു.
അJാല/ു േദവസവം വകയായി പല ^ല;ളിൽ മഠ;ളും
െന†ുരകളുമു8ായിരു:ു. േദവസവം വക െനലലലാം പിരിA് ആ െനൽപുരകളിലാണ്

ഇ.ു സൂ•ിAു വ:ിരു:ത്. ചി;മാസ/ിൽ ഓണ/ിനു മുൻപു വരു:
പൂരാട/ുനാൾ ആ െനൽപുരകളിെലലലാം അഗതികൾJു െനലലു െകാടുJുക
പതിവായിരു:ു. ആ ദിവസം െനലലു വാ;ുവാനായി അേനകമഗതികൾ
െനൽപുരകളിെലലലാെമ/ുക പതിവാണ്. ഓണ/ിന് െനലലിലലാuിട് ആ
േദശ/ാരും പ.ിണിയായിേ\ായി എ:ു വരരുെത:ാണ് േദവെq വിചാരം.
പെ8ാരിJൽ പതിവുേപാെല ഓണ/ിനു െനലലു െകാടു/യAേ\ാൾ െനലലു
വാ;ു:തിനായി "നാര;ാനം" എ: ^ല/ുd െനൽപുരയിൽെA: ഒരു
ച¡ാലിJു െനലലുളവുകാർ െനലലു െകാടു/ിലല. േശഷെമലലാവർJും
െനലലുെകാടു/ു. വേയാവൃUയും േരാഗിണിയും അഗതിയുമായിരു: ആ
ച¡ാലിെയ ദു‘sാരായ െനലലളവുകാർ ക8ി.ും ക8ിെലല:ു ഭാവിAു
െപാ•ളuു. െനലലു കി.ും കി.ുെമ:ു ഭാവിAു സkയവെര ആപാവെ\. ച¡ാലി
അവിെട കാ/ുനി:ു. സkയയായേ\ാൾ അതികലശലായ മഴ തുട;ി.
മഴJാറുെകാ8് ച¾ബിംബം മൂടിേ\ായതിനാൽ വലിയ ഇരു.ും വ:ു. ഒരു
വിധ/ിലും േപാകാൻ നിവൃ/ി യിലലാെത മഴ നനuുെകാ8് ആ പാവെ\.
വേയാവൃU അവിെട/െ: കിട:ു. അവള:ു ജലപാനം േപാലും
കഴിAി.ുമിലലായിരു:ു. വിശ\ുെകാ8ും തണു\ുെകാ8ും പരവശയായി/ീർ:
ആ ച¡ാലി പിേhറദിവസം േനരം െവളുJു:തിന് മുൻപ് അവിെടJിട:ുതെ:
മരിAു. ഇതുനിമി/ം അതികഠിനമായ േദവേകാപം സംഭവിJുകയും ഊരാള
sാർJും കാരാളsാർJുംെമലലാം പലവിധ/ിലുd
അനർ‰;ളു8ായി/ുട;ുകയും െചcു. അവർ ഇതിെq
കാരണമറിയു:തിനായി 7 ം െവ\ിAു േനാJിAതിൽ പാവെ\ട ച¡ാലിJു
െനലലു െകാടുJാെത പ.ിണിJി.ു െകാ:തിലു8ായ േദവേകാപമാണ്
അനർഥകാരണെമ:ു ക8ു. ഈ േദാഷശാaിJു ഊരാളsാരുെടയും
കാരാളsാരുെടയും ഗൃഹ/ിൽനി:് ഓേരാരു/ർ എ:ും ആ8ു േതാറും
ചി;മാസ/ിൽ തിരുേവാണദിവസം ഉപവാസമായി േ•Y/ിൽ
താമസിJുകയലലാെത േവെറ യാെതാരു 7തിവിധിയുമിെലല:ു 7 Jാരൻ
വിധിJുകയും െചcു. ഈ വിധി7കാരം ഇേ\ാഴും അവിെട നട:ുവരു:ു8്.
േ•Yം സർJാരിൽ േചർ/തിേനാടുകൂടി ഓണ/ിെq െനലലളവ് മുതലായ
പതിവുകളും േഭദെ\.ുേപാെയ2ിലും അവിെട ഊരാൺമയും
കാരാൺമയുമു8ായിരു:വരുെട ഗൃഹ;ളിൽ നി:ു ഓേരാരു/ർ
ചി;മാസ/ിൽ തിരുേവാണ/ു:ാൾ േ•Yാപവാസം െചcിെലല2ിൽ അവർJു
േദവേകാപം നിമി/ം അനർഥ;ളു8ാകുെമ:ുdതു തീർAയായി.ുdതാകയാൽ
അവർ ഇേ\ാഴും ആപതിവിെന േഭദെ\ടു/ീ.ിലല.

ചി;മാസ/ിൽ തിരുേവാണദിവസം ആറsുളേ•Y/ിൽ അതിേകമമായി സദയ
പതിവു8്. ആ ദിവസം അവിെട െചലലു:വർെJലലാം ജാതിമതേഭദം കൂടാെത
നാനാവിഭവ;േളാടുകൂടി ഭ•ണം െകാടുJുക പതിവാണ്. ഈ സദയ•ുd
സാധന;െളലാം "കാ.ൂർ" എ: ^ല/ുd േദവസവം വക മഠ/ിൽ േശഖരിAു
വ•ുകയും അവിെട നി:് അവെയലലാം വലിയ െക.ുവd (വ¢ി) ;ളിലാJി
ഉYാട/ുനാൾ രാYിയിൽ പുറെ\ടു തിരുേവാണദിവസം
അരുേണാദയമാകുേ?ാൾ ആറsുളേ•YJാവിലടുJുകയുമാണ് പതിവ്.
സദയസാമാന;ളും െകാ8ുd വരവു വളെര േകമമാണ്. സാമാനവd;ൾ
കൂടാെത അവ•് അക?ടിയായി ഏതാനും കളിവd;ളുമു8ായിരിJും. കളി
വd;ളിെലലലാം ആളുകൾ കയറി വ¢ി\ാ.ു പാടി കളിAും വാദയ േഘാഷ;േളാടും
ആർ\ുവിളി, വാ•ുരവ മുതാലയവേയാടും കൂടിയുd ആ വരവു കാണാൻ
േ•Yനടയിലും സമീപ7േദശ;ളിലും അസംഖയമാളുകൾ കൂടുക പതിവാണ്.
പെ8ാരിJൽ പതിവുേപാെല തിരുേവാണ/ിെq തേലദിവസം രാYിയിൽ
സാമാന;ൾ െക.ുവd;ളിലാJിെJാ8് ആേഘാഷസേമതം കാ.ുരു നി:ു
പുറെ\ടു. ഏതാനും വഴി വ:േ\ാൾ സാമാന വd;ൾ മേUയമാർ´ം ഒരു ^ല/്
കര•ടു/് ഉറAു. വളെര ആളുകൾ കൂടി പലവിധ/ിൽ XമിAു േനാJീ.ും ആ
വd;െള അവിെട നി:് ഇറJാൻ കഴിuിലല. ഒരു നിവൃ/ിയുമിെലല:ായേ\ാൾ
അവിെട അടു/ു8ായിരു:ു ഒരു ൈദവ’െനെJാ8്
7 ംെവ\ിAുേനാJിAു. അേ\ാൾ വd;ളടു/ിരിJു: ^ല/ിനു സമീപം
ഒരു വീ.ിലുdവർ ഗതിേകടുനിമി/ം തേലദിവസംതെ: ആഹാരെമാ:ും
കഴിJാെത "ആറsുളയ\ൻതെ: ശരണം" എ:ു പറuുെകാ8് പ.ിണി
കിടJു:ുെ8:ും അവർJ് ആഹാര/ിനു വലലതും െകാടു/ൽ
വd;ളിളകുെമ:ും 7 Jാരൻ വിധിAു. ഉടെന അരി െകാടുJാെമ:ു പറu്
ആ വീ.ുകാെര വിളിAു. അവർഅരിവാ;ു:തിനു ഒരു െകാAു മുറവുംെകാ8ു
വരുകയും ആ മുറം നിറA് അരി െകാടുJുകയും തŠ•ണം വd;ളിളകുകയാൽ
േവഗ/ിൽേ\ാ:ു േ•YJടവിലടുJുകയും െചcു. പിെ: ആ8ുേതാറും
സാമാന;ൾ വd/ിൽ കയhറിെJാ8് അവിെട വരുേ?ാൾ ആ വീ.ുകാെര
വിളിJുകയും അവെരാരു മുറവുംെകാ8ു വരുകയും െകാ8ുവരു: മുറം നിറA്
അരി െകാടുJുകയും പതിവായി. െകാ8ുെചലലു: മുറം നിറA് അരി കിടുെമ:ു
ക8േ\ാൾ അതയാOഹികളായ ആ വീ.ുകാർ മുറ/ിെq വലി\ം കൂ.ി/ുട;ി. ഈ
അരി വാ;ു:തിനായി/െ: അവർ 7േതയകം പറuു വലിയ മുറമു8ാJിA് ആ
മുറവും െകാ8് അരി വാ;ാൻ വരുക പതിവായി. അ;െന കുെറ കഴിuേ\ാൾ
അവരുെട േമൽ േദവേകാപമു8ാവുകയും അവർ wേമണ നശിA് അനയംനി:ു

േപാവുകയും െചcു. എ2ിലും ചി;മാസ/ിൽ ഉYാട/ു:ാൾ സാമനവd;ൾ
ആ ^ാന/ു വരുേ?ാൾ ഈ പൂർവവൃ/ാa/ിെq Ÿാരകമായി മൂ:ു മു‘ി
അരി വാരി അവിെടയിടുക ഇേ\ാഴും നട:ുവരു:ു8്.
ആറsുള വdം (വ¢ി) കളി 7ാധാനവും 7സിUവുമാണേലലാ. ഇതു േദവന് ഏhറവും
സേaാഷകരമായി.ുdതാണ്. അവിെട പതിവായിവdംകളി നട/ു:തു
ചി;മാസ/ിൽ തിരുേവാണം മുതൽ ഉY.ാതി വെരയാണ്. ഉY.ാതി
തിരുവാറsുളയ\െq തിരുനാളാെണ:ാണ് വAിരിJു:ത്. ആ ദിവസെ/ ആ
േദശ/ുdവർ തിരുേവാണെ/Jൾ 7ധാനമായി ആചരിJു:ു8്.
7ധാനമായി.ുd വdംകളിയും അ:ാണ്. വdംകളി നടതു: അവിെടയുd
കര(േദശ)Jാരാകു:ു. ആറsുളേദവെq സേ2ത/ിലുൾെ\.തായി അേനകം
കരകളു8്. ആ കരJാർJ് ഓേരാരു/ർJും ഈ വdംകളിയിലുd വാശിയും
മ„രവും ഒ.ും ചിലലറയലല. അവരവരുെട കളി േകമമാകണെമ:ുd വിചാരം
എലലാവർJുമു8്. ഇതിേലJ് ആ േദശJാർ ഓേരാരു/രും 7േതയകം 7േതയകം
വd;ളു8ാJിAി.ു8്. ഓേരാരു/രും മ„രിAു വd/ിനു നീളം കൂ.ിJൂ.ി
ഇേ\ാൾ അവിെട മൂ\/ിയാേറകാൽ േകാൽവെര നീളമുd വd;ൾ
ധാരാളമായിരിJു:ു. വd;ൾ ചു8ൻ, ചുരുളൻ, ഓടി, പരുaുവാലൻ ഇ;െന
പലവകയു8േലലാ. അവയിൽ ആറsുെള കളിJു:തിനായി ഉപേയാഗിJു:തു
ചു8ൻ വdമാണ്. ഇേ\ാൾ അവിെട േദശJരുെട വകയായി
നാൽപതിൽJുറയാെത കളിവd;ളു8്. അവ എലലാംകുടി േചർ:ു കളിJുക
ഉYാ.ാതിനാൾ മാYേമയുdു. തിരുേവാണം മുതൽ ദിവസംേതാറും ര8ും നാലും
വd;ൾ കൂടിJൂടി ഉY.ാതിനാൾ എലലാം വ:ുകൂടും. ആദയമായി വരു:
വd;ൾ "നാറാണ/ു മണൽ\ുറം" എ:ു പറയു: ^ല/ു
വ:ടു/ുകിടJും. എലലാ വd;ളും അവിെട വ:ുേചർ:ാൽ കളി തുട;ും.
പ/ുനാ†തു വd;ൾ ഒരുമിAുനിര:ു െകാ.ും േഘാഷവും െകാടി, കുട
മുതലായവയും പാ.ും ആർ\ുവിളിയുമായുd ആ വdംകളി നയനാന˜കരമായ
ഒരു കാ¥ തെ:യാണ്. ന…?ുകാരും അമരJാരും പാ.ുകാരും വാദയJാരും
മhറുമായി ഓേരാ വd/ിലും ഏകേദശം എഴുപ/¢ുേപേരാളം കാണും.
ചി;മാസ/ിൽ പതിവുd ഈ വdംകളി കൂടാെത ചിലരുെട േപർJു
വഴിപാടായി.ും അവിെട ചിലേ\ാൾ വdംകളി ഉ8ാകാറു8്. അതിനു രേ8ാ
നാേലാ വd;ളലലാെത ഉ8ായിരിJാറിലല. വഴിപാടു കളിയുെട െചലെവലലാം
വഴിപാടുകാരൻ തെ: വഹിJണമേലലാ. വdം കളിJാർJു െകേ2മമായി സദയ
നട/ുകയും മhറും േവ8താകയാൽ വd;ളധികമായാൽ െചലവു
ദുർവഹമായി/ീരുെമ:ു വിചാരിAു സാമാനയJാർ വd/ിെq എ4ം കൂ.ാൻ

ആOഹിJുകയിലല. രേ8ാനാേലാ വd;ൾെകാ8് കളി നട/ിJാൻതെ:
ഒരുവിധം ധനികsാർേJ സാധിJുകയുdു.
ആറsുളേദവെq വdംകളിJാർJു സദയ കഴിJു:തും സവാമിJു വഴിപാടു
തെ:. വdംകളിJാർJുd സദയ•ു "വdസദയ" എ:ാണ് േപരു പറuുവരു:ത്.
സaാനാർ‰മായും േരാഗശമന/ിനായും മhറും ഈ വഴിപാട് പലരും
നട/ു:ു8്. അനയേദശJാർ വdസദയ നട/ു:തിെq മുറ താെഴ\റയും
7കാരമാണ്. ആദയംതെ: ഏതു കരJാരുെട വdJാർJാണ് സദയ
നട/ു:െത:ും എY വd;ൾ വരു/ി സദയ നട/ണെമ:ും നിpയിJണം.
പിെ: ആ നിpയിJെ\ടു: കരയിെല 7ധാനെq േപർJു വിവര/ിന്
എഴുതിയയ•ണം. അതിൽ സദയ നട/ാൻ നിpയിAിരിJു:ത് ഇ: മാസം ഇYാം
തീയതിയാെണ:ും ഇY വdം വരണെമ:ും വിവരിAിരിJുകയും േവണം.
കരനാഥെq മറുപടി കി.ിയാൽ സദയ•ു വ.ംകൂ.ാം. നിpിതദിവസം രാവിെല
•ണിJെ\.ി.ുdിടേ/ാളം വd;ളിൽ നിറA് ആളുകൾ കയറി െകാടി, കുട, തഴ
മുതലായ ആഡംബര;േളാടും വാദയേഘാഷ;േളാടുംകൂടി പാടിJളിAു
വഴിപാടുകാരെq ഗൃഹ/ിൽ വ:ുേചരും. ആ സമയം വഴിപാടുകാരൻ അവിെട
നിറപറയും വിളJുംവAു കാ/ുനി:ു വdJാെര എതിേരhറിരു/ി, മുറുJാനും
മhറും െകാടു/ു സൽJരിJണം. അവർ മുറുJി രസിAുകുറAു േനരമിരു:ു
വിXമിAുകഴിuാൽ എലലാവർJും േതAുകുളിJൻ എ4യുമി¢യും മhറും
െകാടുJണം. അവർ േതAുകുളി കഴിuുവ:ാലുടെന സദയ•ു ഇല വ•ണം.
സദയയുെട വ.ം ഉപായ/ിെലാ:ു മായാൽേ\ാരാ. കാളൻ, ഓലൻ, എരിേ“രി
മുതലായ മലയാളJറികളും, പരി\്, പചടി, കൂ.ുകറി, സാ?ാർ മുതലായ
പരേദശJറിJളും അ\ം, വട എdു8, േബാളി മുതലായവയും പ\ടം (െചറിയതും,
വലിയതും) പഴം നുറുJ്, പ¢സാര മുതലായവയും ധാരാളമായിെ.ടു/ു
വിലJണം. നാലുകൂ.ം 7ഥമൻ, എ.ുകൂ.മുേ\രി, അYയും ഉ\ിലി.വ, ഉറൈ/ര്,
േമാര് മുതലായവയും ധാരാളമു8ായിരിJണം. ഒ:ിനും േലാപം പാടിലല. സദയ
വdJാർJു മാYം െകാടു/ാൽ േപാരാ. ഉ4ാനായി വരു:വർെJലലാവർJും
െകാടുJണം. എലലാവർJും സകലവിഭവ;ളും ധാരാളമായി.ു8ായിരിJുകയും
േവണം. അ;െനയാണ് വdസദയയുെട പതിവ്. സദയ കഴിയുേ?ാൾ എലലാവർJും
ച˜നം, പനീനീർ മുതലായവയും മുറുJാനും െകാടുJണം. വdJാർ മുറുJി
രസിAു െവടികളും പറuു സവൽപേനരം ഇരു:തിെq േശഷം വഴിപാടുകാരെq
അഭീ‘ം ആറsുളയ\ൻ സാധി\ിചുെകാടുJെ. എ:ു ആശീർവദിAി.ു
യാYയാകും. ആ സമയം അവർJു വഴിJു തി:ു:തിനു ധാരാളമായി െവhറില
പുകയിലയും അവിൽ നനAതും ചുമടു െക.ി വd/ിൽവAു െകാടുJണം.

കരJാരിൽ 7ധാനsാർJു ചില സZാന;ളും െകാടുJണം. ഇ;െന അവെര
സേaാഷി\ിAു വdJടവുവെര അനുയാYയായിെA:ു യാY പറuയJണം.
ഇ;െനെയലലാമാണ് വd സദയയുെട മുറ. ഈ വഴിപാട് ഇേ\ാഴും പലർ
നട/ു:ു8്. അവർ വിചാരിJു: കാരയം ഭഗവാൻ സാധി\ിAു
െകാടുJു:ുമു8്.
ഉY.ാതിനാൾ വd;െളലലാം നാറാണuു മണൽ\ുറ/ു െച:ു േചർ:തിെq
േശഷമാണ് കളി തുട;ു:െത:ു മു?ു പറuി.ു8േലലാ. ഒരാ8ിൽ വd;െളലലം
നാറണ/ു മണൽ\ുറ/ു െച:ു േചർ: സമയം അJാല/ു തിരുവലലാ
തഹശീൽദാരായിരു: േകശവ പിd അവർകൾ അവിെടെA:് അവിെട കൂടിയിരു:
ജന;േളാട് "ആറsുള ഭഗവാെq സേ2ത/ിലുd സകല കരകളിെല ജന;ളും
ഇവിെട കൂടീ.ു8േലാ. നി;െള എലാവേരയും കൂെടJ8് ഒരു കാരയം
അേപ•ിJു:തിനായി.ാണ് ഞാൻ വ:ിരിJു:ത്. കാരയം മെhറാ:ുമലല. നZുെട
ഭഗവാെq അ?ലം െച?ിടുവിAാൽെJാdാെമ:ു ഞാൻ വിചാരിJു:ു.
അതിേലJു നി;െളലലാവരും യഥാശzി ധനസഹായം െചയണെമ:ുdതാണ്
എെq അേപ•" എ:ു പറuു. ഇതു േക.് ജനJൂ./ിൽ നി:് ഒരാൾ
"അ;ു:ിെq ഈ ഉദയമം േകവലം അനാവശയവും ഒരു വക േഭാഷതവവുമാണ്. ഇതു
ഒരിJലും നടJു:തുമലല. സർJാർ വക േ•Yം െച?ിടുവിJു:തിനു
ജന;െള ഉപ›വിAു പണമു8ാJീ.ു േവണെമ:ുേ8ാ? സർJാരിൽപണം
ധാരാളമു8േലലാ. ഇതിേലJ് ജന;ൾ ധനസഹായം െച‹ു:ത് ആരറിയാനാണ്?
ഇത് ഉറJ/ിൽ കാൽ തിരുZു:തുേപാെലയാണേലലാ. ഇതിേലJു ആരുെമാ:ും
തരുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. ജേനാപ›വും െച—െയ:ുdത് ഒരു
സർJാരുേദയാഗ^നു േയാഗയമായി.ുdതാേണാ? അ;ു:ിതിനു പുറെ\.ത് ഒ.ും
ശരിയായിലല" എ:ു പറuു. ഇതു േക.് തഹശീൽദാർ വലലെത
വിഷ4നായി/ീർ:ു. അേ\ാേഴJും ആ മറുപടി പറuയാൾ േബാധരഹിതനായി
ഏhറവും പാരവശയേ/ാടുകൂടി െവ.ിയി. മരം േപാെല െപെ.:ു നിലംപതിAു.
എലലാവരും പരി°മിA് അടു/ുെച:് അയാെളാടു സുഖേJെടaാെണ:ു േചാദി
Aി.് അയാൾJു നാവിളJി സംസാരിJാൻ വഹിയായിരു:ു. അയാളുെടനാJ്
RംഭിAുേപായിരു:ു. അേ\ാൾ അവിെടയു8ായിരു: മhറു ജന;ൾ
താഹശീൽദാേരാട്, "ഈ ഏഭയൻ കഥയിലാ—െകാ8് ഇ;െനെയാെJ
പറuതാണ്. അതുെകാ8് അ;േ/J് ഞ;േളാടു പരിഭവം േതാ:രുത്.
സവാമികാരയ/ിനായി യഥാശzി ധനസഹായം െച‹ുവാൻ ഞ;െളലലാവരും
സ:Uരാണ് എ:ു പറയുകയും ചിലർ ഏതാനും സംഖയ അേ\ാൾതെ:
െകാടുJുകയും തഹശീൽദാർ കി.ി യതു വാ;ിെJാ8ു മട;ിേ\ാവുകയും

െചcു. ആ േബാധരഹിതനായ ആെള ചിലർ കൂടി ഒരു വd/ിലാJി അയാളുെട
വീ.ിൽ െകാ8ുെച:ാJി.
വdംകളി കഴിuതിെq േശഷം എലലാവരുംകൂടി ആ സുഖേJടുപിടിെപ. ആളുെട
വീ.ിെല/ി. അേ\ാഴും അയാൾ േബാധരഹിതനായി /െ: കിട:ിരു:ു.
ൈവദയsാർ പഠിA വിദയകെളലലാം 7േയാഗിAു േനാJിയി.ും ഒരു ഫലവുമു8ായിലല.
അതിനാൽ ഒരു 7 Jാരെന വരു/ി 7 ംെവ\ിചു േനാJിAു. അേ\ാൾ
7 Jാരൻ ഈ സുഖേJട് ആറsുളഭഗവാെq േകാപം
നിമി/മു8ായി.ുdതാെണ:ും സവാമിഭzനായ തഹശീൽbാെര
ആേ•പിAതിലാണ് സവാമിJ് അധികം വിേരാധമു8ായി.ുdെത:ും അതിനാൽ
ആ വീ.ിൽനി:ും ചിലർ െച:ു തഹശീൽദാരവർകളുെട അടുJൽ •മായാചനം
െച‹ുകയും അ?ലം െച?ിടുവിJു: വക•ു തJതായ ഒരു സംഖയ
അവിെടെകാടുJുകയും ഭഗവാെq നടയിൽ വിളിAുെചാലലി 7ായ‡ി/ം
െച‹ുകയും െചcാലലലാെത ഈ സുഖേJടു േഭദെ\ടുകയിെലല:ും വിധിAു. ഉടെന
7 വിധി7കാരെമലലാം െചcു. അേ\ാൾ സുഖേJടുകാരനു േബാധം വീണു.
എ2ിലും അയാൾJു സംസാരിJാറായിലല. അധികം താമസിയാെത അയാൾ
മരിAുേപാവുകയും െചcു. ഈ വർ/മാനം േക.ു ജന;ൾJു ഭഗവാെനJുറിAു
ഭയവും ഭzിയും പൂർVാധികം വർUിJുകയാൽ േചാദിJാെതതെ:
െച?ുേമAിൽവക •ു എലലാവരും യഥാശzി ഓേരാ സംഖയ
തഹശീൽദാരേbഹ/ിെq അടുJൽ െകാ8ുെച:ു െകാടു/ു. അേbഹം
നാല?ല/ിനു െച?ിടുവിJണെമേ: വിചാരിAിരു:ുdു. അതു കഴിuിട്
പിെ:യും പണം വളെര അധികമു8ായിരു:തിനാൽ വിളJുമാട/ിനുകൂടി
അേbഹം െച?ിടുവിAു. ഇ7കാരമാണ് ആറsുള േ•Yം െച?ിടുവിAത്. ഭഗവാെq
മാഹാWയവിേശഷം ഇനിയും ഇ;െന വളെര പറയാനു8്.
ഒരിJൽ ഒരു നായർJു നാഭിJു താെഴയായി ഒരു മുഴയു8ായി. അതു wേമണ
വളർ:ു ഒരു സ¢ിേപാെല തൂ;ി. അത് അയാൾJു ഏhറവും
ഉപ›വകരമായി/ീർ:ു. "ഈ മുഴേയാളം വലി\/ിൽ സവർ4ംെകാ8് ഒരു
കുമിളയു8ാJിA് ആറsുള ഭഗവാന് നട•ു വ•ുകയും അവിെട നാൽപെ/ാ:ു
ദിവസം ഭജിJുകയും െചcാൽ ഈ മുഴ േപാകും" എ:ു ചിലർ പറയുകയാൽ അതു
വിശവസിA് നായർ ആറsുെളെA:് ഭzിപൂർവം ഭജനം തുട;ി. അJാല/്
ആറsുള മതിൽJക/് ഒരു കല (മാൻ ) ഉ8ായിരു:ു. അത് കു.ിയായിരു:േ\ാൾ
ഒരാൾ െകാ8ുെച:് വഴിപാടായി നട•ു െക.ിയതായിരു:ു. അതു wേമണ
വളരുകയും വലിയ െകാ?ുകളും മhറും ഉ8ായി/ീരുകയും െചcിരു:ു. എ2ിലും
അത് ആെരയും ഉപ›വിJാറിലല. േദവസവ/ിൽനി:ു അതിനു തീhറJ് ചിലെതാെJ

െകാടു\ിAിരു:തുകൂടാെത അവിെട ദർശന/ിനായും ഭജന/ിനായും
മhറുംെചലലു:വരും ആ കല•ു തി:ാൻ എെa2ിലും െകാടുJുക പതിവായിരു:ു.
ഒരു ദിവസം ആ ഭജനJാരൻ നായർ ഭഗവ¹ാമ;ൾ ജപിAു െകാ8്
േ•Y7ദ•ിണം െചcുെകാ8ിരു: സമയം ആ കല അടു/ു െചലലുകയും അതു
ചാടി നായരുെട നാഭിJു താെഴയായി ഒരു കു/ുവAു െകാടുJുകയും െചcു.
കു/ുെകാ8 •ണ/ിൽ നായർ േബാധരഹിതനായി നില/ുവീണു. ഉടെന
ചിലർകൂടി അയാെള എടു/ു മതിൽJു പുറ/ുെകാ8ു േപായിJിട/ി.
അേ\ാൾ രzം ഇടമുറിയാെത 7വഹിAുതുട;ി. അവിെട ഉ8ായിരു:വർ
പരിേശാധിA േ\ാൾ മുഴ കലയുെട െകാ?ുെകാ8് െപാ.ിJീറിയിരിJു:തായി
ക8ു. ഉടെന ചിലർ ഒരു ൈവദയെന വരു/ികാണിA് "ഇനി ഇതിെനaാണ്
െചേ‹8ത്? എ:ു േചാദിAു. ൈവദയൻ മുറിവു പരിേശാധിAി.് "ഇത് ആ കല
ഭഗവാെq കൽപന7കാരം െചcതുതെ:യാണ്. ഭഗവാെq കല•ും ശ£wിയ
അറിയാെമ:ാണ് േതാ:ു:ത്. ഈ കു/ു സവ†ം മാറിയായിരു:ു
െകാ8ിരു:െത2ിൽ േരാഗിയുെട കഥ അേ\ാൾ/െ: കഴിയുമായിരു:ു.
ഭഗവാൻ െചcതിനു േശഷം െചയവാൻ ഞാൻ ശzനലല. ഇനി േവ8ു:തു
ആറsുളയ\ൻതെ: െചcുെകാdും. ഇ;െന രzം കുെറ േപായാൽ\ിെ:
മുഴകാണുകയിലല. പിെ: മുറിവുണ;ിയാൽ മതിയേലലാ. അത് ഭഗവത് കൃപെകാ8്
wേമണ ശരിയായിെJാdും" എ:ു പറuി.് ൈവദയൻേപായി. പിെ: മൂ:ു
ദിവസേ/Jു രzം ഒലിAുെകാ8ുതെ:യിരു:ു. അേ\ാേഴJും മുഴ
കാൺമാനിലലാെതയായി. ചികി„െയാ:ും കൂടാെത തെ: wേമണ മുറിവുണ;ി.
നായർ പൂർ4സുഖെ/ 7ാപിAു. അനaരം ആ നായർ
സവർ4Jുമിളയു8ാJിAു നട•ുവ•ുകയും േവെറയും ചില വഴിപാടുകൾ നട/ി
ഭജനം കാലംകൂടി മട;ിേ\ാവുകയും െചcു.
ഒരാൾ മെhറാരാൾJു െകാടുJാനു8ായിരു: മുതൽ െകാടുJാനിെലല:് ആറsുള
നടയിൽ കdസതയം െചcി.് ഉടൻ അയാളുെട നാJിറ;ിേ\ാവുകയാൽ
സംസാരിJാൻ വ‹ാെതയാവുകയും അ:ുതെ: അയാൾ മരിAുേപാവുകയും
െചcത് ഈ അടു/ കാല/ാണ്. ഇതു ക8റിuവരിൽAിലർ ഇേ\ാഴും
ജീവിAിരിJു:ു8്. ഗുരുവായുര\നും അ?ല\ുഴ കൃഷണസവാമിയും തZിലും
ൈവJ/\നും ഏhറുമാനൂർ േദവനും തZിലും മhറും പ8ു ചില പിണJവും
മ„രവുെമാെJ ഉ8ായി.ുെ8:ുdതു 7സിUമാണേലലാ. അതുേപാെല ചില
സംഗതികൾ ഇവിെടയുമു8ായി.ു8്. ആറsുളJാരൻ ഒരുനായർ കവിയൂരുd ഒരു
വീ.ിൽ ഒരു £ീ•ു സംബkം െചcിരു:ു. ആ നായർ അയാളുെട വീ.ിൽനി:് ഒരു
പൂവൻവാഴJ:ു കവിയൂർ ഭാരയഗൃഹ/ിൽ െകാ8് െച:് അവരുെട പറ?ിൽ

നലലവളJൂറുd ^ലം േനാJി കുഴിAുെവAു. പിെ:യും നലലേപാെലവളമി.ു
ശുXൂഷിAതിനാൽ വാഴ യഥാകാലം കുലAു വലിയ കുലയു8ായി. കാ•ു
മൂ\ായേ\ാൾ, "ഈ കുല െവ.ി\ഴു\ിAു െകാ8ുേപായി ആറsുളഭഗവാനു
നിേവദിJണം" എ:ു നായർ പറuു. അേ\ാൾ ഭാരയ "ആ കുല െവേ.8;
അതവിെട നി:ു പഴുJെ.. പഴു/ി.ു െവ.ി കവിയൂർേദവനു നിേവദി\ിJണം"
എ:ു പറuു. ഇ;െന അവർ ര8ുേപരും തZിൽവലിയ വാദമായി. കുല ആരും
െവ.ാെത അവിെട നി:ു പഴു/ുതുട;ി. ഒരു പടല പഴു/േ\ാൾ ഒരു ദിവസം
എവിെട നിേ:ാ ഒരു കുര;ു വ:ു പഴു/ കായ് തി:ു തുട;ി. അത് ക8് നായർ
െകാഴിയും കലലുെമടുെ/റിu് കുര;ിെന ഓടിAു. കുര;ു വാഴയിൽനി:ു
ചാടിയേ\ാൾ ചാ.ം പിഴA് ഒരു കുhറിയിേsൽ വീണു വയറു കീറിേ\ായതിനാൽ
ഉടെന മരിAു. അേ\ാൾ ഭാരയ, "ആ കുല ആറsുള•ു െകാ8ുേപാകണെമ:ു
പറuതു െകാ8് കവിയൂർ േദവൻ തെq ഹനുമാെന പറuയA് ആ കുല കടി\ിA്
അശുUെ\ടുതിയത് ക8ിേല! ഇനി ആ കുല ആറsുള•ു െകാ8ുേപാകു:ത്
എനിെJാ:ു കാണണം." അതുേക.്, "തനിJ് നിേവദിJാനായി
നിpയിJെ\.ിരു: വാഴ•ു ശുUം മാhറിയ കുര;ിെന ആറsുളയ\ൻ ഉടെന
നിOഹിAതും ക8ിെലല? ആറsുളയ\േനാടു കളിAാൽ ഇ;െനയിരിJും. ആറsുള
േദവൻ വലലാ/യാെള:ു നീയും മന€ിലാJിെJാdണം." എ:ു ഭർ/ാവും
പറuു. ആറsുളനി:ു ചിലർ പെ8ാരിJൽ ശബരിമല•ുേപായി. ശബരിമല•ു
േപാകു:വർ "സവാമിെയ ശരണമയ\ാ" എ:ു വിളിAു െകാ8ാണേലലാ േപാവുക
പതിവ്. "സവാമിെയ ശരണമാറsുളയേ\ാ"എ:ു വിളിചുെകാ8ാണ് ആറsുളJാർ
േപായത്. അഴുത എ: ^ല/ുവA് അ‹\െq െവളിച\ാടായി ഒരാൾ തുdി,
"എെq നാമം വിളിJാെത എെq മല േകറു:വെരലലാം എെq നാ•ൾJു
(വയാÛ;ൾJു) ഇരയാകും" എ:ു കൽ\ിAു. എ:ി.ും ആറsുളJാർ അവരുെട
േദവെന വിളിAുെകാ8ുതെ: േപായി. അ;െനേപായി വലിയ വന/ിലായേ\ാൾ
ഒ.ുവളെര വയാÛ;ൾ വായും െപാളിAുെകാ8് ആറsുളJരുെട േനെര
ചാടിെA:ു. അെ\ാൾ എവിെടനിേ:ാ തുരുതുെര അ?ുകൾ െച:ു
വയാÛ;ളുെട വായിലും േദഹ/ിലുെമലലാം പതിAുതുട;ി. ഉടെന
വയാÛ;െളലലാേമാടി കാടുകയറി. എ2ിലും അ:ു രാYിയിൽ ആറsുളJാർ
കിട:ുറ;ിയ സമയം "നി;ളാരും മലേകറരുത്. നാെള/െ: തിരിെയേ\ാരണം"
എ:് ഒരാൾ അവരുെടഅടുJൽെച:ു പറuതായി അവർെJലലാവർJും
സവÐമു8ായി. ഇ7കാരം സവÐം കാണിചതും ശരം 7േയാഗിA് വയാÛ;െള
ഓടിAതും തിരുവാറsുളയ\നാെണ:ു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ. സവÐം
ക8തിെq പിേhറ ദിവസംതെ: ആറsുളJാർ തിരിെയേ\ാ:ു. അJാലം മുതൽ
ആറsുളJാർ ശബരിമല•ു േപാകാെതയായി.ഇേ\ാഴും ആ േദശJാരാരും

ശബരിമല•ു േപാകാറിലല.
ആറsുള േദവെq ഭ¡ാര/ിൽ തിരുവാഭരണ;ളായി.ും പണ;ളായി.ും മhറും
വളെര മുതലുകളിരി\ുെ8:റിu് അവ ത.ിെJാ8ു േപാകാനായി
പെ8ാരിJൽ ഒ.ുവളെര തുലുJsാർ ആയുധപാണികളായി അവിെട െച:ു േകറി.
തിരുവാഭരണ;ളും മhറും െപറുJിെയടു/ു ഭാ¡ംെക.ിെJാ8് അവർ
യാYയായ സമയം സംഖയയിലലാെത ശര;ൾ വ:് അവരുെട േദഹ/ിൽ തറAു
തുട;ി. ശര;ളയ•ു:ത് ആരാെണ:് േനാJീ.് അവിെടെയ;ും ആേരയും
കാൺമാനിലലായിരു:ു. നിവൃ/ിയിലലാെതയായേ\ാൾ തുലുJ\ടകൾ അവിെട
നിെ:ടു/ മുതലുകളും അവരുെട ആയുധ;ളും അവിെടതെ: വലിെAറിuി.്
ആhറുകടവിേലJ് ഓടി. അവർ ആ കടവിനടു/ുd ഇടവഴിയിൽെA:േ\ാൾ
അവിെട ര8ു വശ/ുമു8ായിരു: പാറകൾ കൂ.ിയടു/്അവർJു മുേ?ാ.ും
പുറേകാ.ും േപാകാൻ പാടിലലാ/വിധ/ിലാJുകയും അസംഖയം തുലുJsാെര
അവിെടയി.ു െഞJിെഞരുJിെJാലലുകയും െചcു. അവരിൽ ചിലർ മാYം ച/ിലല.
എ2ിലും അവരും 'ചാകാെത ച/ു' എ:ുd വിധ/ിൽ ഏhറവും പരവശsാരായി
/ീർ:ു. അ;െന േശഷിAവർ "ഇനി ഒരു കാല/ും ഞ;ളും ഞ;ളുെട
ജാതിJാരും ആറsുളേദശ/ു കയറി േമാ‘ിJുകേയാ മhറുപ›വ;ൾ
െചയുകേയാ െച—യിലല പടചവനാണ് സതയം"'എ:് സതയം െചc് അവിെട നി:്
േപായി\ിഴചു. അതിൽ\ിെ: ഇJാലം വെര ആറsുള േദശ/ു തുലുJsാരുെട
ഉപ›വമു8ായി.ിലല. അ:വർ എറിuുകളu വാളുകെളലലാം െപറുJിെയടു/ു
േ•Yമാളികയുെട മുകളിൽ സൂ•ിAി.ു8ായിരു:ു. അവയിൽ ഏതാനുെമാെJ
തുരു?ുപിടിAു േകടുവ:ു േപാവുകയും ഒ.ുവളെരെയ4ം േലലം െചcു
വിൽJുകയും െചcുെവ2ിലും േശഷമുd വാളുകൾ ഇേ\ാഴുമവിെട
ബലിJൽ\ുരയുെട മുകളിൽ സൂ•ിAുവAി.ു8്. ഇY വളെര വാളുകൾ
ഉ8ായിരു:തുെകാ8ുതെ: അ:ു െകാd•ു വ:ിരു: തുലുJsാരുെട
സംഖയ ഒ.ും ചിലലറയലലായിരു:ു എ:ു തീർAയാJാം.
ആറsുള േ•Y/ിൽ എലലാJാല/ും ഭജനJാർ ധാരാളമു8ായിരിJും.
അവിെട ദർശന/ിനായി വരു:വെരലലാം യഥാശzി ഭജനJാർJു വലലതും
െകാടുJുക പതിവാണ്. ഭജനJാർJു വലലതും െകാടുJു:തു സവാമിJു
സേaാഷവും ഒ:ും െകാടുJാെതയിരിJു:തു വലിയ വിേരാധവുമാണ്.
ഭജനJാർJ് ഒ:ും െകാടുJാ/വർJു േദവേകാപവും ത:ിമി/ം
പലവിധ/ിലുd അനർ‰;ളുമു8ാകുെമ:ുdതു നിpയമാണ്. ചിലർ
ഭജനJാർJു ചതുർവിധ വിഭവ;േളാടു കൂടി ഭ•ണവും പണവും െകാടു/്
അവെരെJാ8ു ശയന7ദ•ിണം നട/ിJ പതിവാകു:ു. അതും അവിെട

േദവ7ീതികരമായ വഴിപാടാണ്.
ഉ„വകാല;ളിൽ ശീേവലിസമയ/ും കുട, െകാടി, തഴ മുതലായവ
എടു/ുെകാ8ുനടJു:വർJു പലഹാര;ൾ, അവിൽെ\ാതി മുതലായവ
െകാടുJു:തും അവിെട വഴിപാടുതെ:. അവിെട േ•Y/ിെq 7ധാന നടയിൽ
െവളിയിൽനി:ു മതിൽJക/ു കയറാൻ പതിെന.ു കൽപടികൾ ഉ8്. അതിനു
'പതിെന.ാംപടി' എ:ാണ് േപരു പറuുവരു:ത്. ഉ„വകാല/ു ചിലർ
േദവ7ീതി Jായി പഴJുലകൾ െകാ8ുവ:ു പതിെന.ാംപടിയുെട മുകളിൽ നി:ു
െകാ8് കുലുJും. അേ\ാൾ പഴം എടുJു:തിനായി പതിെന.ാം പടിയുെട
താഴ/ു കു.ികളായും അഗതികളായും അസംഖയം ജന;ൾ കൂടും. അ;െന
പലർJും തി:ു:തിനായി പഴJുലകൾ കുലുJു:തും അവിെട ഒരു
വഴിപാടാണ്. ഇ;െന ആറsുള േദവെq മാഹാWയ;ൾ, അവിെടയുd
വിേശഷ;ൾ മുതലായവ പറയുകയാെണ2ിൽ ഇനിയും വളെരയു8്. ഈ വക
സംഗതികൾ വിശവസിJു:വർ ഇേ\ാൾ വളെര
കുറuുേപായിരിJു:തുെകാ8ും വിശവസിJു:വർJു ആറsുള ഭഗവാെq
മാഹWയം ഒ.ും ചിലലറയെലല:ു മന€ിലാJു:തിന് ഇYയും പറuതുെകാ8ു
മതിയാകു:തിനാലും ഇനി അധികം വിRരിJു:ിലല.

ഐതിഹയമാല/േകാ:ിയിൽ െകാA‹\ൻ
േകാ:ിയിൽ െകാA‹\െന:ു 7സിUനായിരു: താ\ാനെയJുറിAു
േക.ി.ിലലാ/വരായി തിരുവിതാംകൂർ രാജയ/ും അടു/7േദശ;ളിലും
അധികമാളുകൾ ഉ8ായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. ഈ ആന ചരിuു (മരിAു)
േപായി.് ഇേ\ാൾ പതിനാലു െകാലല/ിലധികംകാലമായി.ിലലാ/തിനാൽ ഇവെന
(ഈ ആനയുെട സവഭാവം വിചാരിJുേ?ാൾ ഇതിെന എ:ലല "ഇവെന" എ:ുതെ:
പറേയ8ിയിരിJു:ു.) ക8ി.ുdവരായി.ുതെ: ഇേ\ാൾ അേനകംേപർ
ജീവിAിരിJു:ു8് എ:ുdതിനു സംശയമിലല. ഈ ആന ആദയം റാ:ിയിൽ
കർ/ാവിെq വകയായിരു:ു. 7സിU മാ•ികനായിരു: േതവലേ“രി
ദാേമാദരൻ ന?ി പറuതനുസരിA് കർ/ാവ് ഈ ആനെയ 990-ആമാ8്
അAൻേകാവിൽ ശാRാവിനു വഴിപാടായി നട•ിരു/ി. നട•ിരു/ിയ
സമയ/ാണ് ഈ ആന•ു െകാAയ\ൻ എ:ു േപരി.ത്. അ:് ഈ ആന•് ഏഴു
വയ€ു മാYേമ 7ായമു8ായിരു:ുdു. നട•ിരു/ിയേ\ാൾ ആന
േദവസവംവകയായി/ീർ:ുെവ2ിലും അവിെട നിറു/ിയിരു:ാൽ ആന•് ര•
മതിയാവുകയിെലല:ു വിചാരിAും ആ ആനെയJുറിAു8ായിരു:
വാ„ലയംെകാ8ും കർ/ാവ് ആനെയ അേ\ാൾ തെ: േദവസവJാേരാട്
ഏhറുവാ;ി റാ:ിയിൽ/െ: െകാ8ു വ:ു നിറു/ി ര•ിAു വളർ/ിവ:ു.
അJാല/ു െകാA‹\നു ച;ല ഇടുകേയാ അവെന തള•ുകേയാ െചcിരു:ിലല.
അവനു െകാടുJു:തു തി:ുെകാ8് കർ/ാവിെq വാസ^ല/ുതെ:
മുhറ/ും പറ?ിലുമായി കളിAുനട:ാണ് െകാA‹\ൻ വളർ:ത്. എ:ാലവൻ
മനുഷയെര ഉപ›വിJുകേയാ പറ?ിലുd െത;ിൻൈതവാഴ മുതലായവ
നശി\ിJുകേയാ യാെതാ:ും െചcിരു:ിലല. േകവലം
മനുഷയബാലെനേ\ാെലയാണ് െകാAയ\ൻ അവിെട താമസിAിരു:ത്.
െകാAയ\നു കർ/ാവിെq ഗൃഹ/ിലുd £ീപുരുഷsാേരാടു വളെര േrഹവും
കു.ികെളJുറിചു 7േതയകം വാ„ലയവുമു8ായിരു:ു. അവിെടയുdവർJു
െകാAയ\െനJുറിAുd േrഹവും അളവhറതായിരു:ു. ആ കുടുംബാംഗ;ളിൽ
ആെര2ിലും "െകാAയ\ാ!" എ:ു വിളിAാൽ അവൻ അേ\ാൾ അവിെടെയ/ും.
കർ/ാവിെq ഗൃഹ/ിലുd കു.ികെള കളി\ിJു:തിനു െകാAയ\നും
െകാA‹\െq അടുJൽെA:ു കളിJു:തിന് അവിടുെ/ കു.ികൾJും വളെര
സേaാഷവും ഉ„ാഹവുമു8ായിരു:ു. കു.ികെള െകാAയ\െq
അടുJലാJിയാൽ േവ8തുേപാെല സൂ•ിAുെകാdുെമ:ുd വിശവാസം

അവിെടയുd അZമാർJും മhറുമു8ായിരു:തിനാൽ അവർ
അതിനനുവദിJുകയും നടJാറായ കു.ികെളലലാം െകാAയ\െq അടുJൽ െച:ു
കളിJുകയും െചcിരു:ു.
െകാAയ\െന ഇടവും വലവും പഠി\ിA് ഇണJി, കൂ.ിൽനി:ിറJി കർ/ാവിെq
വാസ^ല/ു െകാ8ുവ: ദിവസം മുതൽ കാരണവരു കർ/ാവ് െന‹ും
പരി\ും കൂ.ിJുഴA് ഒരുരുളേAാറു െകാAയ\നു െകാടുJാെത ഊണു കഴിJാറിലല.
അതു ക8് അവിെടയുdവെരലലാവരും െകാAയ\ന് ഒരുരുളേAാറുവീതം പതിവായി
െകാടു/ുതുട;ി. എ:ാൽ കാരണവരുകർ/ാവ് ഉരുളെJാടുJു: തിനുമു?്
ആെര2ിലും ഉരുള െകാ8ുെച:ാൽ െകാAയ\ൻ വാ;ുകയിെലല:ുdതു
തീർAയാണ്. കാരണവരുകർ/ാവിെq ഉരുള വാ;ി/ി:ുകഴിuാൽ പിെ:
ആരു െകാ8ുെച:ു െകാടു/ാലും അവൻ വാ;ിെJാdും. പിെ:
നിർബkെമാ:ുമിലല.
െകാAയ\ൻ കർ/ാവിെq വാസ^ല/ു താമസിAിരു:േ\ാൾ അവന്
ആനJാരsാരു8ായിരു:ിലല. അവനു തീhറി, െതേ;ാല മുതലായവ
ആെരെJാെ82ിലും കർ/ാവു െവ.ിAുെകാടുJും. അവൻ തീhറി കഴിuാൽ
മുററേ/ാ പറ?ിേലാ എവിെടെയ2ിലും യേഥ‘ം േപായിJിട:ുെകാdും;
അ;െനയാണ് പതിവ്. അJാല/ു കർ/ാവിെq ഗൃഹ/ിൽ
ദാസയ7വൃ/ികൾJായി ചJിെയ:ും വിJിെയ:ും േപരായി.ുd ര8ു £ീകൾ
താമസിAിരു:ു. െകാA‹\െq ശുXൂഷ•ായി ആ £ീകെളയാണ് കർ/ാവു
നിയമിAിരു:ത്. അവർ പതിവായി െകാA‹\െന പുഴയിൽെJാ8ുേപായി
കുളി\ിAുെകാ8ുവരണം അതലലാെത വിേശഷിെAാ:ും ആനെയ€ംബkിA്
അവർ െചേ‹8തായി.ു8ായിരു:ിലല. അ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ
ചJിയും വിJിയും െപെ.:ു മരിAുേപായി.
അേ\ാൾ െകാAയ\നു8ായ സ2ടം എYമാYെമ:ു പറയാൻ 7യാസം. വിJിJ്
മJളും മhറുമു8ായിരു:ിലല. ചJിJ് ഒരു മകളു8ായിരു:ു. ചJി മരിAതിെq
േശഷം കർ/ാവു െകാAയ\െന കുളി\ിJു:തിനു ചJിയുെട മകെള നിയമിAു.
അ;െന കുറചു കാലംകൂടി കഴിuേ\ാൾ കാരണവരുകർ/ാവും മരിAു.
അേ\ാൾ െകാAയ\നു8ായ സ2ടം േകവലം ദു€ഹംതെ:യായിരു:ു.
കർ/ാവു മരിAി.ു മൂ:ുദിവസേ/J് െകാAയ\ൻ എെa2ിലും
തി:ുകയാകെ., െവdം കുടിJുകയാകെ., ഉറ;ുകയാകെ. െചcിലല.
അേഹാരാYം കരuു െകാ8ുതെ: അവൻ കഴിചുകൂ.ി.
കാരണവരുകർ/ാവു മരിAതു സംബkിAുd അടിയaിര;െളലലാം

കഴിuതിെq േശഷം പതിേനഴാം ദിവസം പി:െ/ കാരണവരുകർ/ാവും
തള/ിൽെA:് ഉ4ാനിരു:േ\ാൾ മുൻപതിവു വിചാരിAു െകാA‹\ൻ
തള/ിെq വാതിൽJൽ ഹാജരായി നി:ു. എ:ാൽ ആ കാരണവരുെട സവഭാവം
കഴിuുേപായ കാരണവരുെട സവഭാവംേപാെല അലലാെതയിരു:തിനാൽ അേbഹം
െകാA‹\ന് ഉരുള െകാടു/ിലല. അേ\ാൾ െകാAയ\ന് അസാമാനയമായ
കു¨ിതമു8ായി.എ2ിലും അവിെട േശഷമു8ായിരു:വെരലലാം പതിവുേപാെല
ഉരുളെകാടു/തിനാൽ െകാAയ\ൻ ഒരുവിധം സമാധാനെ\.ു. എ:ാൽ ആ
സമാധാനവും അധികദിവസേ/Jു നീ8ുനി:ിലല. അവിെട േശഷമുdവെരലലാം
ആന•് ഉരുളെകാടുJു:ുെ8:ു ര8ുമൂ:ുദിവസം കഴിuേ\ാൾ പുതിയ
കാരണവരറിയുകയും അതിെനJുറിA് അേbഹം േകാപിA് എലലാവെരയും
ശാസിJുകയും െചcു. ആന•് തി:ാൻെതേ;ാലേയാ മെhറാ അലലാെത േചാറു
െകാടുJു:ത് അനാവശയമാെണ:ായിരു:ു അേbഹ/ിെq അഭി7ായം.
എ:ുമാYമലല, ആന•ു കു.ി7ായം കഴിuിരിJു:തിനാൽ ഇനി അതിന്
ഒരാനJാരെന നിയമിJുകയും ച;ലയിടു പണിയിAു തുട;ുകയും
െച‹ണെമ:ുകൂടി അേbഹം അഭി7ായെ\.ു. ഇെതാ:ുമറിയാെത െകാAയ\ൻ
പിേhറ ദിവസം പതിവു േപാെല ഉരുള•ായി അടുJളവാതിൽJൽ ഹാജരായി.
അേ\ാൾ അവിടെ/ വലിയZ െകാAയ\േനാട്, "എെq മകേന, ഈയിെട
കാലെമാെJ മാറിേ\ായി, വലിയZ, നിനJു േചാറു തരരുെത:ാണ് ഇേ\ാഴെ/
കാരണവരുെട കൽപന. അേbഹം പറയു:തിെനഅനുസരിJാെതയിരിJാൻ
ഞ;ൾJു നിവൃ/ിയിലലേലലാ. നിനJു േചാറു തരരുെത:ു മാYമലല. ച;ലയി.ു
നിെ: ഇനി പണിJയ•ണെമ:ുകൂടി അേbഹം നിpയിAിരിJു:ു.
ഞ;ൾെJാെJ ഇതു വലിയ സ2ടമായി.ുd കാരയമാണ്. എ2ിലും എaു െച‹ാം?
എലലാം സഹിJുകയലലാെത നിവൃ/ിയിലലേലലാ" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ു
െകാA‹\ൻക4ീെരാലി\ിA് കരuുെകാ8ു സവൽപേനരം വിചാരമ-നായി
അവിെട നി:ു. ആ സമയം അവിടെ/ ഒരു െചറിയ കുuZ കുെറേചാെറടു/ു
കുഴAുരു.ി െകാAയ\നു െകാ8ുെച:ു െകാടു/ു. എ2ിലും അവൻ അതു
വാ;ിയിലല. പിെ: അവൻ എലലാവേരാടും യാY പറയു: ഭാവ/ിൽ
തു?ിൈJെകാ8ു ചില ആംഗയ;ൾ കാണിJുകയും ദീനസവര;ൾ
പുറെ\ടുവിJുകയും െചcി.ു ക4ിെരാലി\ിAു െകാ8് അവിെടനി:്
ഇറ;ിേ\ായി. െകാA‹\െq ആ യാY ക8് അവിെടയു8ായിരു: എലലാവരും
ആബാലവൃUം െപാ.ിJരuുേപായി.
െകാAയ\ൻ േനെര െച:് ആhറിലിറ;ി നാലു നാഴിക പകലാകു:തുവെര
െവd/ിൽ/െ: കിട:ു. നാലു നാഴിക പകെല ചJിയുെടമകൾ കുളിJാനായി

ആhറുകടവിൽ െച:ു. ആ സമയം െകാAയ\ൻഅവിെടനി:് എഴുേ:hറു േപായി
ആhറുവJ/ു നി:ിരു: ഒരിലലിJൂ.ംകു/ി മറിAി.ു. അേ\ാൾ അതിെq ചുവ.ിൽ
മ4ിനിടയിൽ ഇരു:ിരു: ഒരു െച\ുകുടം ഉരു8് ആhറിേലJു വീണു.
െകാAയ\ൻ ആ െച\ുകുടെമടു/ു ചJിയുെട മകൾJു െകാടുJുകയും യാY
പറയു: ഭാവ/ിൽ തു?ിൈJെകാ8ു ചില ആംഗയ;ൾ കാണിJുകയും ചില
ദീനസവര;ൾ പുറെ\ടുവിJുകയും പിെ: കർ/ാവിെq ഗൃഹ/ിേലJു േനാJി
കരയുകയും െചcി.് അവിെടനി:ു േപാവുകയും െചcു. ആ െച\ുകുടം നിറAു
രാശിയായിരു:ു. പിേhറദിവസം രാവിെല െകാAയ\ൻ അAൻേകാവിൽ
ശാRാവിെq നടയിെല/ി. ശാaിJാരൻ െകാA‹\െന ക8േ\ാൾ
അറിയുകയാൽ കുെറ േചാറുെകാ8ുെച:ു െകാടു/ു. െകാAയ\ൻ അതു
വാ;ിതി:ി.ു കാ.ിൽJയറി ക8െതാെJ പറിAു തി:ുതുട;ി.
അ:ുമുതൽെകാAയ\ൻ കാ.ിൽനി:ു തീhറി നട/ുകയും കെ8/ു:
തടാക;ളിലും മhറും ഇറ;ി െവdം കുടിJുകയും രാYിയാകുേ?ാൾ
അ?ല/ിെq തിരുമുhറ/ു െച:ു കിട:ുറ;ുകയും പതിവാJി.
അ;െന കുറAുദിവസം കഴിuേ\ാൾ േദവസവJർ െകാAയ\െന
ര•ിJു:തിന് ഒരാനJാരെന നിയമിJുകയും വിവരം േമലാവിേലJു
എഴുതിയ•ുകയും െചcു. അേ\ാൾ െകാAയ\െq കഥകെളലാം മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8ു കൽ\ിAറിയുകയും ഈ ആനെയേകാ:ിയിൽ താ\നകളുെട
കൂ./ിൽ നിറു/ി േവ8തുേപാെല ര•ിചു െകാdണെമ:ു
കൽപനയു8ാവുകയും െചcു. അJാല/് നാടുവാണിരു:ത് െകാലലം 1022ആമാ8ു നാടു നീ;ിയ രാമവർZമഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ായിരു:ു.
കൽപന7കാരം െകാAയ\ൻേകാ:ിയിെല/ി താമസമായി. കുറAുകാലം
കഴിuേ\ാൾ പ/നാ പുരം തിരുമൂലംപിd എെ:ാരു പാ8ി\ിd അവെq
ര•കനായിനിയമിJെ\.ു.
തിരുമൂലംപിdയുെട ശി•ാസാമർ‰യംെകാ8ും േകാ:ിയിലു8ായിരു: മhറു
താ\ാനകളുെട സഹവാസംെകാ8ും മhറും െകാAയ\ൻ കാലwേമണ ഒരു
താ\ാനയായി/ീർ:ു. എ:ുമാYമലല കുഴിയിൽ വീഴു: ആനകെള കര•് കയhറി
കൂ.ിലാJി അട•ു:തിനു െകാA‹\െനേപാെല ബുUിയും സാമർ‰യവുമുd ഒരു
താ\ാന തിരുവിതാംകൂറിൽ േവെറയിെലല:ുd 7സിUി അവൻ അചിേരണ
സ?ാദിJുകയും െചcു.
ഏെറ/ാമസിയാെത പWനാഭൻ എ:ു 7സിUനായ ഒരു താ\ാനകൂടി
േകാ:ിയിൽ വ:ുേചർ:ു. കുറAുദിവസെ/ സഹവാസം െകാ8ു െകാAയ\നും
പWനാഭനും പര•രം അതയaം േrഹാകുലsാരായി/ീർനു. അവർ ര8ുേപരും

കൂെട കൂടിയാൽ എY വലിയ കാ.ാനയായാലും കുഴിയിൽനി:ു കര•ു കയhറി
കൂ.ിൽെJാ8ുെച:് അട•ു:തിന് അവർJ് യാെതാരു
7യാസവുമു8ായിരു:ിലല.
അ;െനയിരിJു: കാല/ു സർJാരിൽനി:് ആനകെള കുഴിയിൽ വീഴിAു
പിടിJുകെയ:ുd ഏർ\ാടു േവെ8:ുവ•ുകയും ആനകെള പിടിJു:തിനു
േകാ:ിയിൽനി:ു പതുപ•8ുനാഴിക കിഴJു "മു8വൻപുഴി" എ: ^ല/്
ഒരു െകാ\മു8ാJുകയും െചcു. െകാ\/ിൽ കാ.ാനകൾ വ:ു കയറു:തു
കൂ.േ/ാെട ആണേലാ. കാ.ാനകൾ െകാ\/ിൽ കയറികഴിuാൽ താ\ാനകെള
അതിേലJു വിടുകയും താ\ാനകൾ കാ.ാനകെള ഓടിAു പിdെJാ\ (വലിയ
െകാ\/ിനക/ുd െചറിയ െകാ\)/ിലാJുകയും അവിെട വAു വട;ളി.ു
െക.ുകയും പിെ: താ\ാനകൾ ഇട/ുവശ/ും വല/ുവശ/ും നി:ു
വട;ളിൽ പിടിAുവലിAു കാ.ാനകെള ഓേരാേ:ാേരാ:ായി െകാ8ു േപായി
കൂ.ിലാJി അട•ുകയുമാണേലലാ പതിവ്. അ;െനയായേ\ാൾ താ\ാനകളുെട
ആവശയം അധികെ\ടുകയും െകാAയ\ൻ, പWനാഭൻ മുതലായി മു?വിെട
ഉ8ായിരു: താ\നകെളെകാ8ു മതിയാകാെത വരുകയും െച‹ുകയാൽ
'മu7/ിരുനീലക¨ൻ ' മുതലായ ചില താ\ാനകെളJുടി അവിെട വരു/ി.
മu7/ിരുനീലക¨നും ഒേരാ:ാaരം താ\ാന തെ:യായിരു:ു. എ2ിലും
െകാAയ\െq സവഭാവവും തിരുനീല ക¨െq സവഭാവവും തZിൽ വളെര
അaരമു8ായിരു:ു. െകാAയ\ൻ തെq പിടിയിലമർ/ിെJാ8ുേപായി
കൂ.ിലാJി അട•ും. തിരുനീലക¨ൻ തെq പിടിയിലമരാ/ ആനകെള ഉടെന
കു/ിെJാലലും. ഇതാണ് അവർ തZിലുd 7ധാന വയതയാസം. അ;െന മu7
/ിരുനീലക¨ൻ അേനകം നലല ആനകെള കു/ിെJാലലുകയും ത:ിമി/ം
സർJാരിേലJു വളെര ന‘ം സംഭവിJുകയും െചcി.ു8്. ഇതുനിമി/വും മhറു
ചില കാരണ;ളാലും സർJാരിൽ നി:ു െകാ\ം േവെ8:ുവ•ുകയും
പൂർവ^ിതിയിൽ ആനകെളകുഴികളിൽ വീഴിAുപിടിAാൽ മതിെയ:ു
തീർAെ\ടു/ുകയും െചcു.
അJാല/ു േനരം ൈവകുേ?ാൾ െകാAയ\െനയും പWനാഭെനയും
ച;ലെയടു/ു കാ.ിേലJു വി.യ•ുക പതിവായിരു:ു. അവർ ര8ുേപരുകൂടി
കാ.ിൽJയറി ക8െതാെJ ഒടിAും പറിAും തി:ു വയറു നിറ•ുകയും ഉറJം
വരുേ?ാൾ യേഥ‘ം എവിെടെയ2ിലും കിട:ുറ;ുകയും േനരം െവളുJുേ?ാൾ
ആനJാരുെട വാസ^ല/ു ഹാജരാവുകയും െചcിരു:ു. ഒരു ദിവസം
പതിവുേപാെല ര8ാനകളും ഒരുമിAു കാ.ിേലJു േപായി.ു
െകാAയ\ൻതി:ുതി:ു വടേJാ.ും പWനാഭൻ െതേJാ.ും േപായതിനാൽ

അവർതZിൽ പിരിയാനിടയായി. കുറAുദൂരം േപായതിെq േശഷം പWനാഭൻ
െകാAയ\ൻ വരു:ുെ8ാ എ:ു നാലുപുറേ/Jും േനാJി.
അേ\ാൾമുൻവശ/ു കുറAു ദൂെരയായി ഒരാന നിൽJു:തുക8് അതു
െകാAയ\നാെണ:ു വിചാരിAു പWനാഭൻ െച:ടു/േ\ാൾ ആ കാ.ാന
ചാടിെയാരുകു/ുെകാടു/ു. പWനാഭൻ െകാ?ുെകാ8ു ത.ിJളuതിനാൽ
കു/ു െകാ8ിലല. അേ\ാൾ കാ.ന•ു േദഷയം കലശലായി. ആ ആന പWനാഭെന
കു/ാനായി വീ8ും ചാടിെA:ു. അേ\ാൾ പWനാഭനും
േകാപാkനായി/ീരുകയാൽ ആ കു/ും െകാdാെത െകാ?ുെകാ8ു
ത.ിJളuി.ു കാ.ാനെയ കു/ാനായി പWനാഭൻ ചാടിവീണു. കാ.ാനയും
കു/ുെകാdാെത െകാ?ുെകാ8ു ത.ിJളuു. ഇ;െന ആ ര8ാനകളും
ബാലിസുOീവsാെരേ\ാെല അതിഭയ2രമായ യുUം െപാടിെപാടിAുതുട;ി. പിേhറ
ദിവസം േനരം െവളു/ി.ും ആ ആനകളുെട യുUം അവസാനിAിലല. േനരം െവളു/
േ\ാൾ െകാAയ\ൻ പതിവുേപാെല ആനJാരsാരുെട വാസ^ലെ//ി.
അേ\ാൾ പWനാഭെന അവിെട കാണാuി.ു െകാA‹\നു വലിയ വിചാരമായി.
േനരം രാYിയായി.ും പWനാഭൻ വ:ുേചർ:ിലല. ഒരുവിധ/ിൽ രാYി
കഴിAുകൂ.ീ.ു േനരം െവളു/െ\ാൾ െകാAയ\ൻപWനാഭെന അേനവഷിJാനായി
കാ.ിേലJു യാYയായി. അവെq പി:ാെല ചില താ\നകേളാടുകൂടി
തിരുമൂലംപിd മുതലായ ആനJാരും േപായി. കുെറ ദൂരം െച:േ\ാൾ ഒരു കാൽ
നാഴിക അകെലയായി ര8ാനകളുെട അമർAയും െകാ?ുകൾ കൂ.ിയിടിJു:
ശÂ;ളും േക.ുതുട;ി. അേ\ാൾ/െ: െകാA‹\നും തിരുമൂലം പിd
മുതലായവവരും സംഗതി മന€ിലാJി. ഉടെന തിരുമൂലംപിd ഒരുതാ\നയുെട
ച;ലയഴിAു െകാAയ\െq മു?ിൽ ഇ.ുെകാടു/ു.
െകാA‹\ൻ ആ ച;െല നാലായി.ു മടJിെയടു/ുെകാ8ു നട:ുതുട;ി.
പി:ാെല മhറുdവരും െച:ു. അ;െന കുറAുദൂരംകൂടിെച:േ\ാൾ പWനാഭനും
ഒരു വലിയ കാ.ാനയും തZിൽ യുUം െചcുെകാ8ു നിൽJു:ത് അവർ
•‘മായി ക8ു. കാ.ാന ചാടി പWനാഭെന കു/ുകയും പWനാഭൻ
െകാ?ുെകാ8ു ത.ുകയുംെചc സമയം െകാA‹\ൻ ഓടിെA:ു
ൈകയിലു8ായിരു: ച;ല െകാ8ു കാ.ാനയുെട ഒരു മർZ^ാന/്
ഊേJാടുകൂടി ഒരടിെകാടു/ു. അടിെകാ8 •ണ/ിൽ കാ.ാന
മരണേവദനേയാടുകൂടി മൂ:ുവ.ം ചുhറി നിലംപതിAു. അേതാടുകൂടി ആ
കാ.ാനയുെട കഥയും കഴിuു. പിെ: എലലാവരുംകൂടി കാ.ിൽനി:ു
തിരിെകേ\ാരുകയുംെചcു. അതിൽ\ിെ: െകാAയ\െനJൂടാെത പWനാഭൻ
തനിA് ഒരുകാരയ/ിനും ഒരു ^ല/ും േപാകാറിലല.

ഒരിJൽ കുഴിയിൽ വീണ ഒരു കാ.നെയ കുഴിയിൽ നി:ുകയhറാനായി വട;ളി.ു
െക.ിയേശഷം പുറകിലെ/ വടം ഒരു മര/ിേsൽ െക.ീ.ു കഴു/ിനു െക.ിയിരു:
വട;ളിൽ വലതുവശെ/ വടം െകാAയ\നും ഇട/ുവശെ/ വടം മെhറാരു
താ\ാനയും പിടിAു. പിെ: കുഴിയുെട മുകളിലി.ിരു: തടികൾ
മu7/ിരുനീലക¨െq തു?ിൈJയിേsൽ െകാdു:തിനിടയായി.
ത:ിമി/ം തിരുനീലക¨നു സവ†ം േവദനയു8ാവുകയും അവൻ
േകാപാkനായി/ീരുകയും ഊേJാടുകൂടി ചാടി പWനാഭെq പാർശവഭാഗ/് ഒരു
കു/ു െകാടുJുകയും പWനാഭൻ തŠ•ണം മറിuുവീണു ചാവുകയും െചcു.
അതു ക8േ\ാൾ െകാAയ\െq വിധം ആെക\ാെട ഒ:ു മാറി.അേ\ാൾ
തിരുമൂലംപിd "മകേന! ചതിJരുേത; വടം വി.ുകളയേലല" എ:ു െകാAയ\േനാടു
പറയുകയും "തിരുനീലക¨െന മാhറിെJാdണം" എ: ആ ആനയുെട
ആനJാരേനാട് ആംഗയംകാണിJുകയും െചcു. െകാA‹\ൻ തിരുമൂലംപിdയുെട
വാJിെന അനുസരിJാെതയിരിJാൻ നിവൃ/ിയിലലാ—െകാ8് അതയaം
േകാപേ/ാടു ദു€ഹമായ ദുഃഖേ/ാടും വടംപിടിAു െകാ8ുേപായി കാ.ാനെയ
കൂ.ിലാJി അടAതിെq േശഷം തിരുനീലക¨ൻ നി:ിരു: ^ലേ/Jു
അതിേവഗ/ിൽ ഓടിെയ/ി. അേ\ാൾ തിരുനീലക¨െനഅവിെടെയ;ും
കാണാ—യാൽ െകാ?ിെq തരി\ു തീർJാനായി അവിെട നി:ിരു:് ഒരു
േതJുമര/ിേsൽ ഊേJാടും േകാപേ/ാടുംകൂടി ഒരു കു/ു െകാടു/ു.
കു/ു െകാ8ു മരം തുളuു െകാAയ\െq െകാ?ു മറുവശ/ു െച:ു. പിെ:
െകാAയ\ൻ െകാ?് ഊരിെയടു/ുെകാ8ു തിരുമൂലംപിdയുെട
വാസ^ലേ/Jു േപായി. െകാAയ\ൻ കു/ി/ുളA േതJുമരം ഇേ\ാഴും
അവിെട നിൽJു:ു8Y. ആ സമയം തിരുനീലക¨െന ക8ിരു:ുെവ2ിൽ
െകാA‹\ൻഅവെq കഥ കഴിJുമായിരു:ു എ:ുdതിനു സംശയമിലല. ആ
സമയെ/:ലല പിെ: ഒരിJലും െകാA‹\നു മu7/ിരുനീലക¨െന
കാണു:തിന് ഇട െകാടു/ി.ിലല. തിരുനീലക¨െന ഉടെന അരി\ാ.ു േ•Y/ിൽ
എഴു:dി\ിനായി അേ;ാ.യA് അവിെട നിറു/ുകയും സാ•ാൽ ൈവJ/ു
തിരുനീലക¨ൻ കഴിuതിെq േശഷം അേ;ാ.യ•ുകയും അവനു പകരം
േകാ:ിയിേലJു താ\ാനായി വലിയ ബാലകൃ¸ൻ എ:ു 7സിUെ\. ആനെയ
നിയമിJുകയും െചcു. െകാA‹\ൻ തിരുമൂലംപിdയുെടവാസ^ല/ു െച:ി.്
ഏഴു ദിവസേ/Jു െവdം കുടിJുകേപാലും െച‹ാെത രാപകൽ ഒരുേപാെല
കരuുെകാ8് അവിെട ഒരു ^ല/ുകിട:ു. പിെ: തിരുമൂലംപിdയുെട
സാaവനവാJുകൾെകാ8് ഒരുവിധം സമാശവസിAു കുെറേ“ തീhറി തി:ുകയും
െവdം കുടിJാൻതുട;ുകയും wേമണ പൂർവ^ിതിെയ 7ാപിJുകയും െചcു.
"വലല ദുഃഖെമ:ാലും കാലം െചലലുേ?ാൾ കുറuുേപാം" എ:ു8േലലാ.

വലിയ ബാലകൃ¸ൻ എ: 7സിUെ\. താ\ന േകാ:ിയിൽവ:ു േചർ:തിെq
േശഷം കുറAു കാലേ/Jു ആനകെള കുഴിയിൽനി:ു കയhറി കൂ.ിലാJി
അട•ുകെയ:ുd കാരയം ആ ആനയും െകാA‹\നും കൂടിയാണ് നിർVഹിAു
േപാ:ു. െകാA‹\നു വലിയ ബാലകൃ¸െനJുറിA്
പWനാഭെനJുറിAു8ായിരു:ിടേ/ാളം േrഹമു8ായിരു:ിലല. എ2ിലും
വിേരാധവുമു8ായിരു:ിലല.
അ;െനയിരു:േ\ാൾ ഒരു വലിയ കാ.ാന കുഴിയിൽ വീണു. അതിെന വട;ളി.ു
െക.ി കുഴിയിൽനി:ു കയhറി കഴു/ിൽ െക.ിയിരു: വട;ളിൽ
ഇട/ുവശേ/തു െകാAയ\നും വല/ുവശേ/തു ബാലകൃ¸നും
കടിAുപിടിചുെകാ8് കൂ.ിേലJു പുറെ\.ു. അേ\ാൾആ കാ.ാന കാ.ിേലJു
പാuു തുട;ി. ഈ ര8ാനകൾ പിടിAി.ും ആ കാ.ാന നി:ിലല. കുറAു
കഴിuേ\ാൾ വലിയ കാടായി. കാ.ാനെയ തിരിAുെകാ8ുവരുവാൻ
സാധിJയിെലല:ു ക8േ\ാൾ ബാലകൃ¸ൻവടം വി.ുകളയുകയും പിൻതിരിu്
ഓടിേ\ാവുകയും െചcു. എ2ിലും െകാA‹\ൻ വി.ിലല. ആ കാ.ാന കാ.ിൽJൂടി
െകാAയ\െനയും വലിAുെകാ8ു നട:ു. കുറAു കഴിuേ\ാൾ േനരം
ൈവകി/ുട;ി. അേ\ാൾ തിരുമൂലംപിd "മകേന! േനരം ൈവകി/ുട;ി.
രാYിയിൽ നZൾ കാ.ിലകെ\ടാൽ ഈ ആനയുെട കൂ.ാനകൾ വ:ു നZുെട കഥ
കഴിJും. അതിനാൽ േനരമിരു.ു:തിനു മു?ു നമുJു തിരിAു േപാകാനുd മാർ´ം
േനാJണം" എ:ു പറuു. ഉടെന െകാAയ\ൻ തലതാ¤/ി വട/ിേsൽ
ചവി.ി\ിടിചുെകാ8് െകാ?ുെകാ8ു വട/ിേsൽ ഒരു തട െകാടു/ു. അേ\ാൾ
കാ.ാന യുെട തല െപെ.:ു താഴുകയും െകാ?ു നില/ു മു.ുകയും െചcു.
അ/ര/ിന് െകാAയ\ൻ കാ.ാനയുെട പാർശവഭാഗ/് ഊേJാടുകൂടി ഒരു
കു/ും അേതാടുകൂടി ഒരു തdും െകാടു/ു. മലേപാെലയിരു: കാ.ാന
തŠ•ണം മറിuുവീണ് ചാകുകയും െകാAയ\നും തിരുമൂലംപിdയും
അേ\ാൾ/െ: തിരിെക വാസ^ലേ/Jു േപാരുകയും െചcു. അതിൽ\ിെ:
െകാA‹\ൻ വലിയ ബാലകൃ¸േനാടുകൂടി യാെതാ:ിനും േപായിരു:ിലല.
െകാ:ിയിൽ താ\ാനകളുെട കൂ./ിൽ കലയാണി എ:ു േപരായി.് ഒരു
പിടിയാനയും ഉ8ായിരു:ു. അതിെq ആനJാരൻ േഗാവി˜പിd
എെ:ാരാളായിരു:ു. അയാൾ െകാAയ\െq ആനJാരനാകണെമ:ാOഹിA്
അതിേലJു ചില ശുപാർശകൾ െചcു െകാ8ിരു:ു. അേനകകാലെ/
ഉ„ാഹവും ശുപാർശയും െകാ8ഒടുJം അതു സാധിAു. തിരുമൂലംപിdെയ
കലയാണിയുെട ആനJാരനായും േഗാവി˜പിdെയ െകാA‹\െq
ആനJാരനായും നിയമിA് േമലാവിൽനി:് ഉ/രവു വ:ു. തിരുമൂലംപിd•ും

െകാA‹\നും ഇത് ഏhറവും സ2ടകരമായിരു:ു. എ2ിലും നിവൃ/ിയിലാ—യാൽ
അവരതു സZതിAു. െകാAയ\നു േഗാവി˜പിdേയാട് വിേരാധെമാ:ും
ഉ8ായിരു:ിലല. എ2ിലും അയാൾ പറയു:തുേപാെലെയാ:ും അവൻ
െചcിരു:ിലല. അതിനാൽ കാരയം നട\ിലലാെതയായി/ീർ:ു. അതറിuു
േമലാവിൽനി:ു ര8ാനJാെരയും യഥാപൂർVം ഒരു മാസ/ിനകം മാhറി
നിയമിJുകയും കാരയ;െളലലാം മുറ•് മു?ിലെ/േ\ാെല നട:ുതുട;ുകയും
െചcു.
പWനാഭൻ മരിAതിെqേശഷം തിരുമൂലംപിd പകലെ/ പണികഴിuു തെq
വാസ^ലേ/Jു േപാകുേ?ാൾ െകാAയ\െന കൂെട െകാ8ുേപായി തീhറ
െകാടു/് അവിെട നിറു/ുകയാണ് പതിവ്. െകാA‹\ൻ െചറു\/ിൽ
റാ:ിയിൽ കർ/ാവിെq വാസ^ല/് എ7കാരേമാ അ7കാരംതെ:യാണ്
തിരുമൂലംപിdയുെട വാസ^ല/ു താമസിAിരു:ത്. തിരുമൂലംപിdയുെട
മJളും െകാAയ\െq അടുJൽ െച:ു കളിJുകയും അവൻ അവെര
കളി\ിJുകയും െചcിരു:ു. കു.ികൾെച:ു െകാAയ\െq െചവികളിലും
തു?ിJ‹ിേsലും വാലിേsലും പിടിAു തു;ിയാലും അവൻ അവെര
ഉപ›വിJാറിലല. ചിലേ\ാൾ കു.ികളുെട ഉപ›വംെകാ8ു േവദന ഉ8ായാൽ
െകാA‹\ൻ അവരുെട െചവിJും തുട•ും തു?ിJ‹ിെqഅOംെകാ8ും പിടിAു
തിരുZും. എ:ാൽ കു.ികൾJു അതുെകാ8് വലിയ േവദന ഉ8ാകാറുമിലല.
തിരുമൂലംപിd•് ഒരിJലും െകാA‹\െന അടിേJ8ിവ:ി.ിലല. തിരുമൂലംപിd
പറയു:വ മാYമലല മന€ിൽ വിചാരിJു:വകൂടി െകാAയ\ൻ അറിuു
േവ8തുേപാെല െച‹ും. പിെ: അവെന അടിJു:െതaിനാണ്? ഇ: ^ല/ു
കുഴിയിൽ ഒരാന വീണി.ു8്; അതിെനJയhറാൻ നമുJ് അേ;ാ.ു േപാകണം
എേ:ാ, അെലല2ിൽ ഇ: ^ല/് ഉ„വമാണ്; അവിെട എഴു:dി\ിനു
േപാകണെമേ:ാ പറu് തിരുമൂലംപിd പുറ/ുയറിJിട:ുറ;ിയാൽ
െകാAയ\ൻ മു?ു േപായി.ുd ^ലമാെണ2ിൽ അവൻ അവിെട
എ/ിെJാdും.ഇട•ു വഴിJു സംശയം േതാ:ിയാൽ അവിെടനി:ു പതുെJ
തിരുമൂലംപിdെയ ഉണർ/ും. അയാൾ വഴി പറuുെകാടു/ാൽഅവൻ
പിേ:യും നട:ുതുട;ുകയും േവ8ു: ^ല/ു െച:ുേചരുകയും െച‹ും.
അ;െനയാണ് പതിവ്. ഒരു െകാലലം ആറsുളേ•Y/ിൽ ഉ„വJാല/്
എഴു:dി\ിനായി െകാA‹\െന െകാ8ുേപായിരു:ു. അവിെട എ4•ാ.ു
െകാ.ാരംവക ഒരു െകാ?നാനയും വ:ിരു:ു. ആ ആന•ു െവടിെJ.ിെനJുറിAു
വളെര ഭയമു8ായിരു:ു. െവടിയുെട ശÂം േക.ാൽ ആ ആന കൂJിവിളിAുെകാ8്
ഓടും. അ;െനയാണ് അതിെq പതിവ്. അതിനാൽ ആ ആ8ിൽ പdിേവ.നാൾ

െവടിെJ.് ഇറJിെയഴു:dിAതിെq േശഷമായിരു:ു. ഇറJിെയഴു:dിAതിെq
േശഷം െകാAയ\െന മതിൽJക/ു പടിuാെറ േഗാപുര/ിനു വടJു വശ/ും
െകാ.ാരംവക ആനെയ കിഴെJ േഗാപുര/ിനു െതJു വശ/ും െകാ8ു െച:ു
നിറു/ി. െകാA‹\നു െവടിെJ.ു േക.ാൽ ഒരിളJവുമിലല; അവൻ ജന;െള
ഉപ›വിJയുമിലല. അതിനാൽ തിരുമൂലംപിd അവെqയടുJൽ നിൽJാെത
ദൂെരമാറി െവടിെJ.ുകാണാൻ ത‹ാറായി നി:ു. െകാ.ാരം വക ആനയുെട
അടുJൽ േതാ.ി, കുaം മുതലായ ആയുധ;േളാടുകൂടി ര8ാനJാരsാർ
നി:ിരു:ു.
ആന•ു ക‹ിനു വില;ുമി.ു. ഉടെന െവടിെJ.് ആരംഭിA്. ക?േJാ.
െപാ.ി/ുട;ിയേ\ാൾ െകാ.ാരംവക ആന അതയുA/ിൽ ഒ:ുകൂകി. അേ\ാൾ
മതിൽJക/് അസംഖയം ജന;ളു8ായിരു:തിനാൽ അവിെടയു8ായിരു:
ബഹളവും േകാലാഹലവും ഇ: 7കാരമാെണ:ു പറയാൻ 7യാസംതെ:.
െകാ.ാരംവക ആനയുെട ശÂം േക.•ണ/ിൽ െകാA‹\ൻ കിഴെJ
നടയിെല/ി ആ ആനെയ പിടികൂടി അതിന് ഇളകാൻ പാടിലലാ/വിധ/ിൽ
അവിെട നിറു/ി െവടിെJ.ു കഴിuു ജന;െളലലാം പിരിuതിെq േശഷേമ
െകാA‹\ൻ പിടിAപിടി വി.ുdു.
െകാAയ\നും േചാറുവക•ു സർJാരിൽനി:് 7തിദിനം ര8ുപറ അ¢ിട;ഴി
അരി പതിവുവAി.ു8ായിരു:ു. ആ അരി തിരുമൂലംപിdെയ
ഏ†ിAുെകാടുJയാണ് പതിവ്. േകാ:ിയിൽ കാ.ുതീhറി
ധാരാളമായി.ു8ായിരു:തുെകാ8് തിരുമൂലംപിd െതേ;ാല മുതലായവ
ധാരാളമായി െകാടു/ിരു:തിനാലും െകാA‹\ൻ ഒരു പറ അരിയുെട
േചാറിലധികം തി:ാറിലല. േശഷമുd അരി തിരുമൂലംപിd എടുJുകയാണ് പതിവ്.
തിരുമൂലംപിdയുെട വീ.ിൽ ഭാരയയും മJളും മhറുമായി അേനകം
േപരു8ായിരു:ു. അയാൾJുd ശ?ളംെകാ8് എലലാവർJുംകൂടി െചലവിന്
മതിയാവുകയിലലായിരു:ു. പിെ: അയാൾ ഈ അരിെകാ8ുകൂടിയാണ് കുടുംബം
പുലർ/ിേ\ാ:ിരു:ത്. ഈ പരമാർ‰മറിuു കലയാണിയുെട ആനJാരനായ
േഗാവി˜പിd േപരും ഒ\ും കുടാെത കൺസർേവhറർ സാžിെq േപർJ് ഒരു
കdഹർജി എഴുതിയയAു. ആ ഹർജിയിൽ െകാA‹\ൻ ഒരു പറയരിയുെട
േചാറിലധികം തി:ുകയിെലല:ും േശഷമുd അരി തിരുമൂലംപിd അനയായമായി
അപഹരിJുകയാെണ:ും മhറും വിവരിAിരു:ു. ഹർജി കി.ീ.ു
മു:റിവുെകാടുJാെത ഉടെന പുറെ\.് സാž് േകാ:ിയിെല/ി. കാല/്
ആറുമണിJാണ് സാž് അവിെട എ/ിയത്. ഉടൻതിരുമൂലംപിdെയ വിളിAു
െകാA‹\നു േചാറ് തെ:Jാൺെക അരി അള:ി.ു വAുെകാടുJണെമ:ു സാž്

ച.ംെക.ി. അ7കാരം തിരുമൂലംപിളള സാžിെq മു?ിൽവAുതെ:
ഇരുപ/¢ിട;ഴി അരി അള:ി.ുവAു െകാAയ\നു േചാറു െകാടു/ു.
അതിനിട•് തിരുമൂലംപിd െകാAയ\െq െചവിയിൽ "മകേന! ചതിJരുേത; എെq
കുuുകു.ികൾJു പ.ിണിയാJേല" എ:ു സാ…\് േകൾJാെത സവകാരയമായി
പറuു. െകാAയ\ൻ അതു േക.ു കാരയം മന€ിലായി എ:ുd ഭാവ/ിൽ തല
കുലുJുകയും െചcു. െകാAയ\ൻ ആ േചാറു മുഴുവനും തി:തിെq േശഷം
വിശ\ട;ിയിലല എ:ുd ഭാവ/ിൽ സാžിെq മു?ിൽ െച:ുനി:് ഉറെJ
നിലവിളിAു. സാž് അെ¢.ു പഴJുലകൂടി വരു/ി െകാAയ\നു െകാടു/ു.
അവൻ അതുെമലലാം വാ;ി/ി:ു. എ:ി.ും നലല തൃÅിയായ ഭാവമു8ായിരു:ിലല.
പിെ: സാž് തിരുമൂലംപിdെയ വിളിAു െകാA‹\െനെJാ8ുേപായി അവനു
വയർ നിറയ/Jവ4ം െതേ;ാലേയാ മേhറാ െകാടുJാൻ ച.ംെക.ിയയAു.
അ:ുതെ: സാž് അേbഹതിനു കി.ിയ ഹർജി തിരുമൂലംപിdയുെട
വിേരാധികളാേരാ അയA കdഹർജിയാെണ:ു തീർAെ\ടു/ുകയും
െകാA‹\ന് അ¢ിട;ഴി അരി കൂ.ി 7തിദിനം മൂ:ു പറ അരിയുെട േചാറുവീതം
െകാടുJു:തിനും അതിനുd അരി യഥാപൂർVം തിരുമൂലം പിdെയ/െ:
ഏ†ിAുെകാടുJു:തിനും ഏർ\ാടുെച‹ുകയും െചcു. അതിനാൽ േഗാവി˜പിd
െചc ഉപ›വം തിരുമൂലംപിd•് ഉപകാരമായി/ീർ:ു.
അ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ ൈവJ/ു േ•Y/ിൽ എഴു:dി\ിനു
തJതായ ആനെയാ:ും ഇലലാെത വരുകയാൽെകാA‹\െന അവിെട അയAു
നിറു/ണെമ:് ഉ/രവു വരുകയും അതനുസരിA് അവെന അേ;ാ.•ുകയും
െചcു. അെJാലലംേകാ:ിയിൽ തJതായ താ\ാന ഇലലാെതയിരു:തുെകാ8്
കുഴിയിൽവീണ ആനകളിൽ മിJവയും കയറിെ\ാ•ളയുകയും പിടിAവെയ /െ:
കൂ.ിലാJിയട•ാൻ വളെര 7യാസം േനരിടുകയും െച‹ുകയാൽ ആ
വിവര;െളലലാം സാž് എഴുതി അയ•ുകയും െകാA‹\െന തിരിെയ
േകാ:ിയിൽ/െ: വരു/ി നിറു/ിെJാdു:തിന് ഉ/രവു8ാകയും െചcു.
അതനുസരിAു െകാAയ\ൻപിെ:യും േകാ:ിയിൽ/െ: വ:ു േചർ:ു.
െകാAയ\ൻ െകാ\/ിൽനി:ു പിടിചു കൂ.ിലാJി അടചി.ുd ആനകൾJു
കണJിലല. അവൻ കുഴികളിൽനി:ുതെ: എഴുനൂറിലധികം ആനെയ കയhറി
കൂ.ിലാJി അടAി.ു8്. അവൻ അധികം ആനകെള െകാ:ി.ുമിലല. െകാAയ\ൻ ഒരു
കാ.ാനെയ ച;ലെകാ8് അടിAും മെhറാ:ിെന കു/ിയും ഇ;െന ര8ാനകെള
െകാ:ി.ുdതായി മു?ു പറuി.ു8േലാ. അതു കൂടാെത അവൻ ഒരാനെയJൂടി
െകാ:ി.ു8്. ഒരിJൽ േകാ:ിയിലുd ആനJൂടുകളിൽ ^ലം മതിയാകാെത
വരുകയാൽ പ/നാപുര/ും ചില ആനJൂടുകളു8ാJി. െകാA‹\നും മെhറാരു

താ\ാനയും കൂടി ഒരു കാ.ാനെയ കുഴിയിൽനി:ു കയhറിെJാ8ുവ:്
പ/നാപുര/ുd കൂ.ിേലJ് അട•ാനായി പുറെ\.ു. ആ കാ.ാന വലിയ
പിണJJാരനായിരു:ു. അതിെനെകാ8ുേപാകാനുളള 7യാസംെകാ8ും വലല
7കാരവും കൂ.ിലാJി അടAാലും പി:ീടു നാശ;ളു8ാJി/ീർേ/Jുെമ:ു
േതാ:ിയതി നാലും പിടിവി.ാൽ തെ:തെ: അവൻ കു/ിെJാേ:Jുെമ:ുd
ഭയം നിമി/വും െകാA‹\ൻ ആ കാ.ാനെയ വഴിJു വAു
കു/ിെJാ:ുകളuു. അതു തിരുമൂലംപിdയുെട സZത7കാരമായിരു:ു.
െകാAയ\നും കൂ.ാനയും വിഷമിJു:ു എ:ു ക8േ\ാൾ "എ:ാൽ കാAിJള
മകേന!" എ:ു തിരുമൂലംപിd പറuി.ാണ് െകാAയ\ൻ കു/ിയത്.
തിരുമൂലംപുd പറയാെത െകാAയ\ൻ സവേമധയാ അ;െനെയാ:ും െച‹ാറിലല.
ഇJഴിu 1099-ാമാ8ു കർJടമാസ/ിൽ നാടുനീ;ിയ Xീമൂലം തിരുനാൾ
മഹാരാജവു തിരുമന€ുെകാ8് ഒരിJൽ െകാലല/് എഴു:dിയിരു: സമയം
െകാA‹\െന കാണു:തിനു കൽപിAാവശയെ\.7കാരം എഴുതിെAലലുകയാൽ
തിരുമൂലംപിd അവെന െകാലല/ുെകാ8ുെച:ു തിരുമു?ാെക ഹാജരാJി.
തിരുമു?ാെകെA: ഉടെന തു?ിJ‹ിൽ മടJി\ിടിAിരു: ഒരു കടലാസ്
തിരുമു?ാെക വAി.ു മു.ുകു/ി തലകുനിAു നമxകരിAു. ഉടെന എഴുേ:hറു
തിരുമു?ാെകനി:ു. തിരുമന€ുെകാ8് ആ കടലാസു തൃJ‹ിെലടു/ു
തൃJൺപാർ/ു. അത് ഒരു ഹർജിയായിരു:ു. അതിെq സാരം. "അടിയന്
ആകാമായിരു: കാലെ/ലലാം തിരുമന€ിെല ഗവർെZ8ിേലJ് ന‘ം േനരിടാ/
വിധ/ിലും ആദായമു8ാക/Jവ4വും മടിയും വയാജവും കൂടാെത യഥാശzി
അടിയൻ േവലെചcി.ു8്. ഇേ\ാൾ അടിയനു 7ായാധികയം നിമി/മുd
•ീണംെകാ8ു േവലെചയ്വാൻ നിവൃ/ിയിലലാെത ആയിരിJു:ു. അതിനാൽ
േവല വിടുർ/ി െപൻഷൻ തരു:തിനു സദയം കൽപനയു8ാകണെമ:ു
സവിനയം അേപ•ിAുെകാdു:ു." എ:ായിരു:ു. െകാAയ\ന് ഇത്
എഴുതിെJാടു/ത് ആരാെണ:ും മhറും അേനവഷിJാെത തെ:
തിരുമന€ുെകാ8് അവനു െപൻഷൻ െകാടുJാൻ സസേaാഷം
കൽ\ിAനുവദിAു. െകാA‹\െനെJാ8ു േമലാൽ യാെതാരു േവലയും
െച‹ിAുേപാകരുെത:ും അവനു പതിവുd േചാറും മhറു തീhറികളും ശരിയായി
െകാടു/ുെകാdണെമ:ും അവെന േമലാൽ ആറsുെള നിറു/ി
ര•ിAുെകാdണെമ:ും ര8ുേനരവും ആhറിൽ െകാ8ുേപായി
കുളി\ിJണെമ:ും േചാറു െകാടുJു:തിനും മhറും േനരനീJം
വരു/രുെത:ും മhറുമായിരു:ുകൽ\ന. ഇ;െന ഒരു കൽ\ന
തിരുവിതാംകൂറിൽ മെhറാരാനെയJുറിAും ഉ8ായി.ുdതായി േക.ു

േകൾവിേപാലുമിലല. ഈ കൽ\ന ഉ8ായ കാലംമുതൽ െകാAയ\െq താമസം
ആറsുളയായിരു:ു.
അവിെടവAു തെ: അവൻ വിേശഷിAു യാെതാരു കാരണവും കൂടാെത
അനായാേസന ചരമഗതിെയ 7ാപിJുകയും െചcു. അത് െകാലലം 1086-ആമാ8ു
കുംഭമാസ/ിൽ െകാAയ\െq 103-ആമെ/ വയ€ിലായിരു:ു.
െകാA‹\െനJുറിA് ഇനിയും പല കഥകൾ പറയാനു8്. പേ•, ഇJാല/ുd
ചില െചറു\JാർJ് അവെയലലാം ഒരുവക അതിശേയാzികളാെണ:ു
േതാ:ിേയJാെമ:ു വിചാരിAാണ് അധികം വിRരിJാെത ചുരുJ/ിൽ പറuു
തീർ/ത്. െകാAയ\ൻകുഴിയിൽ വീണ കാലം മുതൽ കണJാJുകയാെണ2ിൽ
അവന് അേനകം ആനJാരsാരു8ായി.ുെ8:ും പറയാം. എ2ിലും അവെq
അ?താമെ/ വയ€ുമുതൽ അവസാനകാലംവെര അവെq ര•കനായി
ഇരു:ി.ുdതു തിരുമൂലംപിdതെ:യാണ്.

ഐതിഹയമാല/ഊരക/് അZതിരുവടി
ഊരക/് അZതിരുവടിേ•Y/ിൽ പെ8ാരു കാല/ു വാഴ\ിdി
േമേനാsാരിൽ ഒരാൾJ് ആദയം നടകാവലും പി:ീടു
കണെJഴു/ുമു8ായിരു:ു. കാലwേമണ ഊരാളsാരായ ന?ൂരിമാരും
േമനവനും തZിൽ വലിയ പിണJമായി/ീർ:ു. അതിനാൽ േമേനാൻ േദവസവംവക
കണJുകളും OPവരികളും മhറും ചു.ുനശി\ിAുകളuു. ത:ിമി/ം ഇേ\ാൾ
േ•Yസംബkമായ പഴയ ചരിYമറിയു:തിനു േരഖാ7മാണെമാ:ും
ഇലലാെതയാണിരിJു:ത്. ഇതിനാൽ ഇെതഴുതു:ത് പഴമപരിചയമുd
വേയാവൃUsാരിൽനി:ു ലഭിAി.ുd േക.ു േകൾവിെയമാYം
അടി^ാനെ\ടു/ിയാണ്.
അZതിരുവടിേ•Y/ിൽ ^ാന(കാര…മ)JണJ് ഇേ\ാഴും വാഴ\ിd
േമേനാെq തറവാ.ിൽ അ::ു മൂ\ായി.ുd ആൾ ഒരു ഓലJണJുെക.്
എടു/ുെകാ8് എഴു:d/ിനു മുൻപിൽ നടJുക ഇേ\ാഴും പതിവു8്.
അതിേലJു േദവസവ/ിൽനി:ു ചില അനുഭവ;ൾ അവർJു ഇേ\ാഴും
െകാടു/ുവരു:ു8്. ആ തറവാ.ിൽ അ::ു മൂ\ായി.ുd േമനവെന
മുൻകാല;ളിൽ എലലാവരും "കാJു: േമേനാൻ" എ:ാണ് പറuുവ:ിരു:ത്.
അതു േലാപിA് "കാJര േമേനാൻ" എ:ായിരിJു:ു.
അZതിരുവടിയുെട സാ•ാൽ തിരുനാമേധയം "തിരുവലയ:ൂർ ഭഗവതി"
എ:ാണ്. 7സിUനായിരു: "മഴമംഗല/ു ന?ൂരി"യുെട ഭാഷാൈനഷധ
ച?ുവിൽ,
"അൻപെതാ:•രാളീ കലിതതനുലേത,
േവദമാകു: ശാഖി

െJാ?/ൻേപാടു പൂJും കുസുമതതിയിേല
aു: പൂേaൻകുഴേ?!

െചെ?ാൽ/ാർ ബാണഡംഭ7ശമനസുകൃേതാ
പാ/സൗഭാഗയല•ീ

സ?േ/ കു?ിടുേ:ൻ കഴലിണ വലയാ
ധീശവരീ, വിശവനാേഥ!"

എ: ആദയേ«ാകം ഈ േദവിെയJുറിAാണ്. മഴമംഗല/ു ന?ൂരിയുെട ഇലലം
ഊരക/ായിരു:ു എ:ുdതു 7സിUമാണേലലാ. ഈ ഭഗവതിJു ഈ
തിരുനാമേധയം സിUിAതിെq കാരണം താെഴ\റയു: സംഗതികൾെJാ8ു
•‘മാകു:താണ്.

േകരള/ിെല അറുപ/ിനാലു Oാമ;ളിെലാ:ായ െപരുമനം Oാമ/ിലുൾെ\.
തൃ“ിവേപരൂർനി:് ഏകേദശം ഏഴു നാഴിക െതJാണ് 7Rുത േ•Yം
^ിതിെച‹ു:ത്. Xീപരശുരാമൻ പരേദശ/ുനി:് ആദയം േകരള/ിൽ
െകാ8ുവ: ”ാ•ണർ തിരുAു െപാ•ളuതിനാൽ ര8ാമതു
െകാ8ുവ:വരും അ7കാരം േപാകാെതയിരിJു:തിനായി അവരുെട ശിഖ
പിൻഭാഗ/ുനി:ു മുൻഭാഗ//ാJുകയും ആചാര;ൾ മിJവാറും മാhറുകയും
അവർJു ന?ൂരിമാെര:ു സം’കൽ\ിAു േകരള/ിൽ
^ിരതാമസമാJിJുകയും െചcി.ു മUയേകരളമായ തൃ“ിവേപരൂർവA്
അaർUാനം െചcതിെq േശഷം ന?ൂരിമാർ എലലാവരും കൂടി േകരള/ിെq സർV
സ?NസമൃUയർ‰ം കാ¢ീപുര/ുേപായി കാമാ•ിയZെന േസവിAു
7തയ•ീകരിAു െകാ8ുവ:ു േകരള/ിൽ 7തി®ിJണെമ:ു നിpയിJുകയും
അതിനായി "തിരുവലയ:ൂർ"'ഭ.തിരിെയയും അേbഹ/ിനു സഹായ/ിനായി
"കീേഴാ.ുകര" ന?ൂരി\ാടിെനയും "േകാമര/ു" േമനവെനയും തിരെuടു/്
അയ•ുകയും െചcു. അവർ മൂ:ുേപരും കാ¢ീപുര/ു േപായി ഭzിപൂർVം
ഭജിJുകയാൽ അZൻ 7തയ•മായി "നി;ളുെട അഭീ‘െമaാണ്" എ:ു
േചാദിAേ\ാൾ "അZൻ ഞ;േളാടുകൂടി േകരള/ിേലJു േപാരണം" എ:് അവർ
സവിനയം അേപ•ിJുകയും േദവി അ7കാരം സZതിJുകയും െചcു.
അവർ മൂ:ുേപരും സസേaാഷം സവേദശ/ു മട;ിെയ/ി. സവഗൃഹ/ിൽ െച:്
അവരുെട ൈകയിലു8ായിരു: ഓലJൂട ഓേരാ ^ല/ുവAി.് േപായി കുളി
മുതലായവ കഴിAു തിരിAുവ:ു കുടെയടു/േ\ാൾ അത് എടുJാൻ
വ‹ായിരു:ു. അതിെq കാരണെമെa:ു 7 ംെവ\ിAു േനാJിയേ\ാൾ ആ
കുടകളിൽ േദവി ഇളെകാ8ിരു:തിനാലാണ് അവ ഇളകാ/െത:ു ക8ു.
അതിനാൽ ആ ^ല;ളിൽവAുതെ: േദവിെയ പൂജിAുെകാ8ിരു:ു.
അ;െന കുറAുകാലം കഴിuതിെq േശഷം ഒരു ദിവസം തിരുവലയ:ൂർ
ഭ.തിരിJ് ഒരു സവÐമു8ായി. അേbഹ/ിെq ഇലല/ിെq പടിuാhറി
XീേകാവിലാJി േ•Yം പണിയിAു േദവിെയ അവിെട കുടിയിരു/ണെമ:ും
ഇലലെ/ വക സകലസവ/ുJളും േദവിJായി െവെAാഴിയുകയും
േദവസവകാരയ;ൾ അേനവഷിJു:തിനുd അധികാരം െകാAിരാജാവിെന
ഏൽ\ിJുകയും െച‹ണെമ:ും ഇYയും െചcതിെq േശഷം ഭ.തിരി വടേJാ.ു
േപാെ•ാdണെമ:ും ഒരു ദിവസെ/ വഴി വടേJാ.ു െചലലുേ?ാൾ ഇവിെട
ഇേ\ാൾ ഉdതിലിര.ി സവ/ുJളും മhറും അവിെട കി.ുെമ:ും ഇള2ു:ിെq
വടെJ താഴവരയിൽ പാതാളാ³നംെകാ8ുd ഒരു ബിംബം കിടJു:ുെ8:ും
ആ ബിംബെമടു/ു േദവിെയ അതിേsലാവാഹിAു 7തി®

നട/ിAുെകാdണെമ:ും ആേരാ അേbഹ/ിെq അടുJൽ െച:ു
പറuതായി.ായിരു:ു സവÐം. അേbഹം ഉണർ:ു ക4ുതുറ:ു േനാJിയേ\ാൾ
അവിെടെയ;ും ആെരയും ക8ിലല. എ2ിലും ഇതു േദവിതെ:
തേ:ാടരുളിെAcതാെണ:് അേbഹം വിശവസിAു. അടു/ ദിവസം രാവിെല
പുറെ\. ഭ.തിരി ഇള2ു:ിെq താഴവരയിൽ െച:ു േനാJിയേ\ാൾ സവÐ/ിൽ
ക8തുേപാെല പാതാളാ³നം െകാ8ുd ഒരു േദവീവിOഹം കെ8/ി. അേ\ാൾ
അേbഹ/ിെq വിശവാസം കുറAുകൂടി ദൃഢീഭവിAു. ഉടെന അേbഹം ആ വിOഹം
അവിെടനിെ:ടു\ിAു െകാ8ുവ:ു ജലാധിവാസം െച‹ിJുകയും സവÐ/ിൽ
ക8തുേപാെലതെ: േ•Yം പണിയിJുകയും ഒരു സുമുഹൂർ//ിൽ
7തി®യും കലശവും നട/ിJുകയും സകല സവ/ുJളും േദവിJായി
വെAാഴിയുകയും േദവസവകാരയാേനവഷണം െകാAിരാജാവിെന ഏൽ\ിJുകയും
െചcതിെq േശഷം വടേJാ.ു േപായി. ഒരു ദിവസം ൈവകുേ:രം ഒരിലലെ//ി
കുളിയും സkയാ വ˜നവും അ/ാഴവും കഴിA് അവിെട/ാമസിAു. അJാല/്
ആ ഇലെ/ ഗൃഹ^ൻ അനപതയതെകാ8ു വിഷ4നും വാർUകയം െകാ8ു
വിവശനുമായി/ീരുകയാൽ െകാdാവു: ഒരിലല/ുനി:ു ചിലെര അവിെട
ദെ/ടു/് അവകാശെ\ടു/ണെമ:ു വിചാരിAു െകാ8ിരിJുകയായിരു:ു.
ഭ.തിരിയുമായി കുറAുേനരം സംഭാഷണം െചcുകഴിuേ\ാൾ
അേbഹെ//െ: ദെ/ടു/ാൽെJാdാെമ:ു ഗൃഹ^നു േതാ:ുകയും
ആ വിവരം ഭ.തിരിേയാടു പറയുകയും ഭ.തിരി തനിJു8ായ
സവÐെ/JുറിAുകൂടി ഓർ/ി.ു ഗൃഹ^െq അഭി7ായ7കാരം െച‹ു:തിനു
പൂർ4മായി സZതിJുകയും അചിേരണ ഭ.തിരിെയ സകുടുംബം ആ ഇലലേ/Jു
ദെ/ടുJുകയും െചcു. ആ ഇലലേ/J് ഭ.തിരിയുെട
ഇലലേ/Jു8ായിരു:തിൽ ഇര.ിയിലധികം സവ/ു8ായിരു:ു. ഈ ഇലലമാണ്
7സിUമായ സാ•ാൽ "പൂമുdിമന" എ:ുകൂടി പറuാൽ അവിെട ധനപു‘ിJ്
ഇേ\ാഴും യാെതാരു കുറവും വ:ി.ിെല:ു എലലാവർJും അറിയാമേലലാ. ഇേ\ാൾ
പൂമുdിമന•ലുdവെരലലാം തിരുവലയ:ൂർ ഭ.തിരിയുെട
സaാനപര?രയിലുൾെ\.വരാെണ:് ഇനി വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ഇേ\ാഴും അZ തിരുവടി േ•Y/ിൽ പൂമുdിന?ൂരി\ാ.ിേലJും ത•ിJും
േമൽശാaിJുമലലാെത അക/ു കട:ു പൂജ കഴിJാൻ പാടിെലല:ാണ്
വAിരിJു:ത്. േദവിെയ േസവിAുെകാ8ു വരുകയും തെq ഇലലംതെ:
േ•YമാJി 7തി® നട/ുകയും െചcത് തിരുവലയ:ൂർ ഭ.തിരി
ആയതുെകാ8ാണ് ഊരക/് അZ തിരുവടിJു "തിരുവലയ:ൂർ ഭഗവതി"
എ:ുd തിരുനാമം സിUിAെത:് ഇനി 7േതയകം പറയണെമ:ു േതാ:ു:ിലല.
േദവിJു 7തിദിനം അഭിേഷകം കഴിuാലുടെനയുd നിേവദയം ഇേ\ാഴും പൂമുdി

മന•െല വകയായി.ാണ് നട/ിേ\ാരു:ത്.
ഊരക/് അZതിരുവടിേ•Y/ിെq മതിൽJക/ു കിഴേJ
പടിuാറുവശ/ായി കരി2ൽ/റേയാടുകുടി 7ദ•ിണവഴിJു ഇേ\ാൾ ഒരു
പിലാവു നിൽJു: ^ലം പ8ു തിരുവലയ:ൂർ ഭ.തിരി യുെട ഇലല/ിെq
മുhറമായിരു:ു. ആ ^ലതായിരു:ു ഭ.തിരി കാ¢ീ പുര/ുനി:ു
മട;ിവ:േ\ാൾ ഓലJുട വAത്. ആ ^ല/ിന് ഇേ\ാൾ Xീമൂല^ാനം
എ:ാണ് േപർ പറuു വരു:ത്. Xീമൂല ^ാന/ും പതിവായി പൂജയും ജന;ൾ
വ˜ിJുകയും ഇേ\ാഴും നട:ുവരു:ു8്. അവിെട എെa2ിലും കാരണവശാൽ
അശുUി ബാധിAാൽ Xീേകാവിലിനക/ു ബിംബ/ി2ലും പുണയാഹം േവണം.
േദവി കാ¢ീപുര/ുനി:് േകരള/ിേലJ് േപാ:ത് ഓലJുടയിേsൽ
അധിവസിAുെകാ8ായിരു:തിനാൽ അZതിരുവടിJ് ഇേ\ാഴും ഓലJുട
7ധാനമാണ്. മൂ:ുേനരവും ശീേവലിJ് അവിെട ഇേ\ാഴും ഓലJൂടതെ:യാണ്
പിടിJുക പതിവ്. പൂര/ിനും മhറും പുറേ/െJഴു:dിJു: ദിവസ;ളിൽ
ആന\ുറ/ു പിടിJു:തിനുd പ.ുകുടയും അവിെട ഉ8ാJു:ത് ഉdിൽ
ഓലJുടJുടി േചർ/ാണ്.
അZതിരുവടിേ•Yം ഒരു മഹാേ•Yമായി.ാണ് ഇേ\ാഴുമിരിJു:ത്. ഇവിെട
പതിവായി അ¢ു പൂജ, മൂ:ു ശീേവലി, നവകം, പ¢ഗവയം മുതലായവെയലലാം
ഇേ\ാഴും നട:ുവരു:ു8്.
േദവി കാർ/യായനി(കനയക)യാകയാൽ ഇവിെട സുഗkമുd പുª;ൾ പൂജ•ും,
മhറും ഉപേയാഗിJാൻ പാടിെലല:ു മാYമലല, പൂരം മുതലായവ•ു െവടി, െവടിെJ.്
മുതലായ കരിമരു:ു7േയാഗ;ളും പതിവിലല.
അZതിരുവടിയുെട േ•Yസേ2ത/ിനക/ു നായsാരിൽ താ¤: ജാതിJാർ
കുടി\ാർJുകേയാ മദയം, മാംസം മുതലായവ wയവിwയ;ൾ െച‹ുകേയാ പാടിലല.
നായsാർ മുതലായ ജാതിJാർJുതെ:യും പുര•് ഓടുേമയിJാേനാ
നാലുേകാടി (മൂല)കളും േചർ/ിണJി പടി\ുര പണിയിJാേനാ
അടിയaിര;ൾJ് അ7കാരം പaൽ (െകാ.ിൽ) െക.ിJുവാേനാ അർഹതയിലല.
പുര•് ഓടിടുവിJു:തിനു കലയാണ/ിന് ആന\ുറ/ു മുലല െകാ8ുവരുവാനും
വലിയ പ\ടം, പ¢സാര മുതലായവേയാടുകൂടി സദയ കഴിJു:തിനും
േദവസവ/ിെല അനുവാദേ/ാടുകൂടി വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല തീ.ുരം
േവണം. പുര•് ഓടിടുവിJു:തിനു േദവസവ/ിെല അനുവാദം കി.ണെമ2ിൽ
േദവിയുെട നടയിൽ ഒരു നൂെhറാ:ു പണം െക.ി വ•ണം (ഒരു പണ/ിന് നാലണ
ഏഴുൈപ).

കീേഴാ.ുകര ന?ൂരി\ാടും േകാമര/ു േമനവനും െകാ8ുവ: ഭഗവതിമാെര
അവരും ഓേരാ ^ല/ു 7തി®ി\ിAു. ന?ൂരി\ാടു ഭഗവതിെയ 7തി®ി\ിA
^ല/ിനു പിഷാരിJെല:ും േമനവൻ 7തി®ി\ിA ^ല/ിന്
"പലിേ“രി"െയ:ുമാണ് േപരു പറuു വരു:ത്. മൂ:ുേപരും (ഭ.തിരിയും
ന?ൂതിരി\ാടും േമനവനും) ഒരു ഭഗവതിെയ/െ:യാണ് േസവിചുെകാ8്
വ:ത്. എ2ിലും 7തി®ാസമയെ/ ധയാനേഭദംെകാേ8ാ എേaാ, േമനവെq
ഭഗവതി ഭ›കാളിയായി/ീർ:ു. അവിെട ഇേ\ാഴും പൂജ നട/ിവരു:തു
ഭ›കാളിയ യി.ുതെ:യാണ്. ഭഗവതിെയ പുറേ/െJഴു:dിJു: സമയ;ളിൽ
ഒരു വാളുെമടു/ുെകാ8ു േകാമര/ുേമേനാൻ അക?ടി േസവിJുക ഇേ\ാഴും
പതിവു8്.
ആ8ുേതാറും തുലമാസ/ിൽ അമാവാസിദിവസം അZതിരുവടിെയ
പുറേ/െJഴു:dിJുകയും കിഴJുവശ/ുd മ?ിdിJുള/ിൽ ആറാ.ും
പതിവു8്. ആ ദിവസംമാYെമ പുറേ/Jു കിഴെJ േഗാപുര/ിൽJൂടി
എഴു:dിJാറുdു. പുറേ/െJഴു:dിJുക പതിവുd മhറു ദിവസ;ളിൽ
പടിuാെറ േഗാപുര/ിൽJൂടിയാണ് പതിവ്. ഇതിനു പറuുവരു: കാരണം
താെഴJാണു: 7കാരമാണ്.
പെ8ാരിJൽ െകാടു;ലലൂർ ഭഗവതി േലാകര•ാർ‰ം േദശ സ¢ാരം െചc
കൂ./ിൽ ഒരു ദിവസം ഇവിെട വ:ുേചരുകയും അZതിരുവടിെയJാണുകയും
ര8ു േപരും തZിൽ സഖയം സിUിJുകയും അZതിരുവടി െകാടു;ലലൂർ ഭഗവതി
തെq അടുJൽ/െ: ഇരിJണെമ:് ആവശയെ\ടുകയും കിഴെJ
േഗാപുര/ിെq മുകളിൽ ഇരു:ുെകാdു:തിന് അനുവദിJുകയും
അതനുസരിAു െകാടു;ലലൂർ ഭഗവതി അ:ുമുതൽ കിഴെJ േഗാപുര/ിെq
മുകളിൽ വാസമാവുകയും െചcു. അതിനാൽ അZതിരുവടിെയ അതിേല
എഴു:dിAാൽ െകാടു;ലലൂർ ഭഗവതിയുെട കാൽJൂ.ിൽJൂടിയാകുമേലലാ.
അതുെകാ8ാണ് അതിെല എഴു:dി\ു േവെ8:ു വAത്. തുലാമാസ/ിൽ
അമാവാസി ദിവസം സമു›rാനം െച‹ു:തിനായി െകാടു;ലലൂർ ഭഗവതി
തേലദിവസം രാYിയിൽ/െ: ഇവിെടനി:ു േപാകും. പിെ: അമാവാസിനാൾ
സമു›rാനവും മhറും കഴിേu മട;ിവരുകയുdു. െകാടു;ലലൂർ ഭഗവതി
അവിെടയിലലാ/ സമയ/് അതിെല എഴു:dിJു:തിനു വിേരാധമിലലേലലാ.
അതുെകാ8ാണ് അ:ുമാYം അതിെല എഴു:dിJാെമ:ു വAിരിJു:ത്.
ഇേ\ാഴും ഇവിെട േ•Y/ിൽ ദർശന/ിനായി വരു: ജന;ൾ െകാടു;ലലൂർ
ഭഗവതിെയ ധയാനിAു കിഴെJ േഗാപുര/ിെq മുകളിേലJും െതാഴുക പതിവു8്.
ഇനി ഭഗവതി ആറാടു:തായ മ?ിdിJുളതിെq ഉ§വെ/JുറിAുകൂടി സവൽപം

പറേയ8ിയിരിJു:ു. മ?ിdി എ:ത് ഒരു ന?ൂരിയുെട ഇലലേ\രാണ്. വലിയ
ചിറേപാെല വലി\മുdതായ ഈ കുളം ഒരു ദിവസംെകാണു കു/ിAതാെണ:ാണ്
പറയു:ത്.
പെ8ാരുകാല/ു െകാAി രാജകുടുംബ/ിൽ പുരുഷസaാനം
ചുരുJമായി/ീർ:ു. അതിനാൽ അJാല/ു ഗർഭിണിയായി/ീർ: ഒരു
ത?ുരാ.ി താൻ 7സവിAു8ാകു:ത് ഒരു പുരുഷസaാനമായിരി Jണെമ:ുd
7ാർ‰നേയാടുകൂടി ഊരക/് അZതിരുവടി േ•Y/ിൽ ഭജനമിരു:ിരു:ു.
ആ ഭജനJാല/് ഒരു ദിവസം ത?ുരാ.ി കാലും മുഖവും കഴുകു:തിനായി
േ•YJുള/ിൽ െച:ിറ;ിയ സമയം മ?ിdിയിലലെ/ ”•ചാരിയായ ഒരു4ി
ആ കുളJടവിൽ നിൽJു:ു8ായിരു:ു. കുസൃതിJാരനായ ആ ഉ4ി
ത?ുരാ.ിയുെട േമൽമു8ിേsൽ െചളിെവdം ത.ിെ/റി\ിAു. ത?ുരാ.ിJ് ആ
ഉ4ിയുെട േനെര സാമാനയ/ിലധികം േദഷയം േതാ:ിെയ2ിലും ഒ:ും മി8ാെത
കയറിേ\ാവുകയും ആ മു8ിെല െചളി കളയാെത അത് അ7കാരം തെ:
സൂ•ിAുവ•ുകയും ഭജനം കാലംകുടിയതിെq േശഷം ത?ൂരാ.ി
േകാവിലകേ/Jു തിരിെAഴു:dുകയും യഥാകാലം ഒരു പുരുഷ7ജെയ
7സവിJുകയും െചcു. ഭാഗയവാനായിരു: ആ രാജകുമാരനു പതിെന.ാമെ/
തിരുവയ€ിൽ/െ: രാജാധികാരം സിUിAു. രാജയഭാരേമhറി.് ആദയം വ:
ആ./ിരു:ാൾ ദിവസം അZത?ുരാ.ി സൂ•ിAു വAിരു: ആ െചളിപുര8
േമൽമു8് അ7കാരംതെ: ഉടു/ുെകാ8ു ത?ുരാനു േചാറു വിള?ിെJാടു/ു!
ആ മു8ു ക8ി.ു ത?ുരാൻ അത;െനയാവാനുd കാരണം കൽ\ിAു
േചാദിJുകയും ത?ുരാ.ി വിവരെമലലാം ധരി\ിJുകയും െചcു. അമൃേത/ു
കഴിuു പുറെ/ഴു:dിയ ഉടെന ത?ുരാൻ ദിവാൻജിെയ തിരുമു?ാെക
വരു/ി "നാെള രാവിെല എനിJു കുളി മ?ിdി ന?ൂരിയുെട ഇലലമിരിJു:
^ല/ാണ്. അതിനു േവ8തുേപാെല ച.ംെക.ിെJാdണം" എ:ു കൽപിAു.
കൽപന 7കാരം ദിവാൻജി അ:ുതെ: േവ8ു: ആളുകെള േശഖരിAു
ന?ൂരിയുെട ഇലലം െപാളിAു മാhറിJുകയും അതിരു: ^ല/ു വലിയ ചിറേപാെല
ഒരു കുളംകുഴു\ിAു പിേhറദിവസം േനരം െവളുJു:തിനു മു?് പുണയാഹം
കഴി\ിAു ശുUമാJിJുകയും രാവിെല ത?ുരാെനഴുെ:dി അവിെട നീരാ.ുകുളി
കഴിJുകയും െചcു. ഇ7കാരമാണ് മാ?ിdിJുള/ിെq ഉ§വം.
അZതിരുവടി േ•Y/ിൽ ആ8ുേതാറും വൃpികമാസം ഒ:ാംതീ‹തി മുതൽ
നാൽ\െ/ാ:ുദിവസെ/ വാരവും കാർ/ികനാൾ വിളJും പതിവു8്.
കാർ/ികനാളെ/ സദയയുെടയും മhറും ചിലവും െകാAി സർJാരിൽനി:ാണ്
െചcു വ:ത്.

7സിUമായ ആറാ.ുപുഴ\ൂരം മീനമാസ/ിലാണ്. അതു സംബkിAു
േരാഹിണിനാൾ ശുUികലശം മുതലായവ കഴിAു മകയിര/ു:ാൾ െകാടിേയറും.
എ.ാം ദിവസം ഉY/ു:ാളാണ് 7ധാനമായ ആറാ.്. അത് ഒേരാ ദിവസം ഓേരാ
ദിJിലാണ്. അവയിൽ മകയിരം തിരുവാതിര ഈ ദിവസ;ളിെല ആറാ.ു
മ?ിdിJുള/ിലാണ് പതിവ്.
ആറാ.ുപുഴ\ൂര/ിനു നാ†െ/ാ:ു േ•Y;ളിൽനി:് എഴു:dിAു വരും. ആ
േ•Y;ളിെലലലാം മകയിരു/ു:ാൾ െകാടിേയhറും ഉY/ു:ാൾ ആറാ.ുമാണ്
പതിവ്. പൂര/ു:ാൾ ആറാ.ുപുെഴ എഴു:dിAു വ:ാൽ ഉY/ു:ാൾ കാല/്
ആറാ.ു കഴിuി.ാണ് എലലാ േദവsാെരയും തിരിെAഴു:dിJു:ത്. എലലാ
േദവsാരുെടയും ആറാ.് ആറാ.ുപുഴ പുഴJടവിൽതെ:യാണ്. ഈ ^ല/ിന്
"ആറാ.ുപുഴ" എ:ു നാമം സിUിAതിെq കാരണം ഇതു തെ:യായിരിJണ.
ഇവിെട നാൽ\െ/ാ:ു േ•Y;ളിൽ നി:ും എഴു:dിAു വരു:ുെ82ിലും
അവയിൽ 7ാധാനയം അZതിരുവടിJുതെ:യാണ്. ഇവിെട എഴു:dിAുവരു:
സകല േദവsാർJും ഉY/ു:ാൾ കാല/ു പുഴJടവിൽ ആറാ.ു കഴിuാലുd
നിേവദയ/ിനും മhറും േവ8ു:െതലലാം അZതിരുവടി (േദവസവ/ിൽ നി:്) ആണ്
െകാടുJു:ത്. എ:ാൽ 7ഭുതവം െകാ8ു തൃ7യാhറു േദവനും (Xീരാമസവാമിയും)
മ„രം നിമി/ം േചർ\ിൽ ഭഗവതിയും മാYം അെതാ:ും സവീകരിJാറിലല.
അZതിരുവടിയും േചർ\ിൽ ഭഗവതിയും തZിലുd മ„ര/ിെq കാരണം
പി:ാെല 7RാവിJാം.
െപരുമനം Oാമ/ിലുd ന?ൂതിരിമാർ തZിൽ കിടമ„രം നിമി/ം
മുൻകാല;ളിൽ മിJേ\ാഴും കലഹിAുെകാ8ിരിJുക പതിവായിരു:ു. െപരുമനം
േ•Y/ിൽ ഉ„വമിലലാെതയായിേ\ായതു തെ: ഇവരുെട മ„രം നിമി/മാണ്.
അവിെട പ8് ഉ„വമു8ായിരു:ു. അവിെടയും മകയിരു/ു:ാൾ െകാടിേയhറും
ഉY/ു:ാൾ ആറാടുമായി.ാണ് ഉൽസവം നട:ിരു:ത്. ന?ൂതിരിമാർ തZിലുd
മ„രവും വഴJും ലഹളയും നിമി/ം അതു നി:ു േപായി. പിെ: കുറAു
കാലേ/J് അവിെട ഉ„വെമ:ലല യാെതാരാേഘാഷവുമിലലായിരു:ു.
പതിവായി.ുd പൂജ മുതലായവേപാലും ശരിയായി നടJാെതയായി/ീർ:ു.
അ;െന കഴിuതിെq േശഷം േയാഗJാരിൽ പകുതി യിലധികമാളുകൾ േയാജിA്
ഉ„വവും മhറുമിെലല2ിലും ആ8ിെലാരിJൽ ഒരാേഘാഷം നട/ണെമ:ും പൂരം
ആറാ.ുപുെഴ 7ധാനമാകയാൽ അതു പൂയ/ു:ാൾ മതിെയ:ും അതിനും
െപരുമന/\െന പുറേ/െJഴു:dിേJെ8:ും ആ ദിവസം Oാമ/ിലുd
മhറു േദവsാെരെയലലാെമഴുെ:dിA് ഇവിെട െകാ8ുവരുകയും ആ എഴു:dി\ു
കഴിവുdിടേ/ാളം േകമമാJുകയും െചcാൽ മതിെയ:ും നിpയിJുകയും

അ;െന നട\ാJുകയും െചcു. അതാണ് ഇേ\ാഴെ/ െപരുമന/ുപൂരം.
േയാഗJാരുെട മ„രം നിമി/ം െപരുമന/ുേ•Y/ിൽ 7തി ദിനമുd
ഉAപൂജയും ആ8ുേതാറുമുd കൂടിയാ.വും മhറും ചിലേ\ാൾ മു.ാനിടവരുകയാൽ
അവ മു.ാെത നട/ു:തിേലJു േയാജിA േയാഗJാർകൂടി പറവൂർ രാജാവിെന
ചുമതലെ\ടു/ുകയും ആ വക•് ഒ.ുവളെര നിലംപുരയിട;ൾ
േദവസവ/ിൽനി:് ആ രാജാവിനു വി.ുെകാടുJുകയും െചcു. പറവൂർേദശം
തിരുവിതാംകൂറി േലJ് ഒതു;ിയേ\ാൾ ആ വക വRുJളും തിരുവിതാംകൂർ
ഗവർെZ8ിെq അധീനതയിലായി. അതുെകാ8ാണ് െകാAീരാജയ/ിരിJു:
െപരുമന/ു േ•Y/ിൽ ഉA\ൂജ, കുടിയാ.ം മുതലായവ ഇേ\ാഴും
തിരുവിതാംകൂർ ഗവർെZ8ിൽ നി:് നട/ിേ\ാരു:ത്.
ഇYയുെമാെJയായി.ും േയാഗJാരുെട മ„രവും പിണJവും പൂർ4മായി.ു
ശമിAിലല. െപരുമനം Oാമ/ിൽ 7ധാനsാരും 7ബലsാരുമായ അവണാ മന•ൽ
ന?ൂരി\ാടും ചിhറൂർ മന•ൽ ന?ൂരി \ാടും തZിലാണ് ഒടുJം വലിയ
പിണJമു8ായത്. െപരുമന േ•Y/ിെല സംഗതികെളലലാം േമൽപറu 7കാരം
ഒരുവിധമവസാനി\ിA തിെq േശഷം ചിhറൂർ ന?ൂരി\ാട് അZതിരുവടിയുെട േനെര
തിരിuു. ഏതുവിധവും ആ േ•Yം നാമാവേശഷമാJണെമ:ായിരു:ു
അേbഹ/ിെq ഉേbശയം. അതിനായി അേbഹം പല വിദയകൾ 7േയാഗിAു േനാJി.
അവണാമന•ൽ ന?ൂരി\ാട് അവെയലലാം സൂ•ാവേലാകനേ/ാടുകൂടി
തടuുെകാ8ിരു:തിനാൽ അZതിരുവടി േദവസവ/ിേലJ് വലിയ
തരേJെടാ:ും പhറിയിലല. അവണാമന•ൽ ന?ൂരി \ാടിേലJ് അZ തിരുവടിയുെട
ആനുകുലയവും സŽന;ളുെട സഹായവും ധാരാളമായി.ു8ായിരു:ു. ചിhറൂർ
ന?ൂരി\ാ.ിേലJ് അവ ര8ും വളെര കുറവായിരു:ു. അതിനാലാണ്
അേbഹ/ിെq ഉേbശം ശരിയായി ഫലിJാതിരു:ത്.
അZതിരുവടിെയ െപരുമന/ു പൂര/ിന് എഴു:dിAുെകാ8ു േപാകു: സമയം
ചില അപകട;ൾ പhറിJു:തിനായി ചിhറൂർ ന?ൂരി\ാടു ഗൂഢമായി ചില
ആേലാചനകളും ച.ംെക.ുകളും െചcിരു:ു. അവണാമന ന?ൂരി\ാട് ആ വിവരം
തെq ചാരsാർ മുഖാaിരമറിu് അZതിരുവടിെയ െപരുമനേ/Jു
എഴു:dിJുേ?ാൾ സവaം ചാ/ംകുട/ു ശാRാവിെനJൂെട
എഴു:dിAുെകാ8ു േപാകു:തിനും ആ എഴു:dേ/ാടുകൂടി അേനകം
അക?ടിJാരും േപാകു:തിനും ശ.ംെക.ുകയും േ•Y7ദ•ിണ/ിനായി അZ
തിരുവടിെയ െപരുമന/ു മതിൽJകേ/J് എഴുെ:dിJുേ?ാൾ ശാRാവു
മു?ിലായിരിJണെമ:ും ഉപേദശിJുകയും െചcയAു. അതിനാൽ ചിhറൂർ
ന?ൂരി\ാ.ിെല ആ ഉേbശയവും ഫലിAിലല. ഇേ\ാൾ േദവസവം േബാർഡിൽനി:്

അക?ടിJാരിെലല2ിലും െപരുമന/ുപൂര/ിന് അZതിരുവടിെയ
എഴു:dിJുേ?ാൾ അവണാമന ന?ൂരി\ാട് ഇേ\ാഴും തെq ചാ/ംകുട/ു
ശാRാവിെനJൂടി എഴു:dിAയ•ാറു8്. മതിൽ Jകേ/െJഴു:dിJുേ?ാൾ
ശാRാവു മുൻപിലും തിരിെAഴു:dി Jുേ?ാൾ ഭഗവതി മു?ിലുമായി.ാണ്
ഇേ\ാഴും പതിവ്. അZതിരുവടിJ് അപകടെമാ:ും പhറാെതയിരിJു:തിന്
അവണാമന ന?ൂരി\ാട് സദാ േവ8ു: മുൻകരുതലുകെളലലാം െചcു
െകാ8ിരു:ുെവ2ിലും സവൽപമായ ഒരു ന‘ം പhറാെതയിരു:ിലല. ഒരു തവണ
െപരുമന/ുപൂര/ിന് െതെJ േഗാപുര/ിൽJുടി അZതിരുവടിെയ
മതിൽJകേ/െJഴു:dിAേ\ാൾ ചിലർ േഗാപുര/ിെq മുകളിലിരു:ു
േതാ.ിയി.ു കുടയുെട െപാൻമകുടം വലിെAടു/ുെകാ8് േപാ•ളuു. ഇത്
െചcത് ചിhറൂർ ന?ൂരി\ാ.ിെല ആ’ാകാരsാരായിJുമേലലാ. ഏെത2ിലും
അJാലം മുതൽ അZതിരുവടിെയ െപരുമന/ു മതിൽJകേ/Jു ആ
േഗാപുര/ിൽJൂടി എഴു:dിJാറിലല.
ഇെതാ:ുെകാ8ും ചിhറൂർ ന?ൂരി\ാ.ിേലJു തൃÅിയായിലല. ഒടുJം അേbഹം
അZതിരുവടിേ•Y/ിെല ത•ിയായിരു: പടിuാേറട/ു ഭ.തിരിെയ
സവാധീനെ\ടു/ി, േദവിെയ പൂവും നീരും കൂ.ി ആവാഹിAു ശംഖിലാJി ചിhറൂർ
മന•ൽ െകാ8ുെച:ു െകാടുJു:തിനു പറuു ച.ംെക.ി. ത•ി അ7കാരം
േദവിെയ ആവാഹിAുെകാ8് മതിൽJു പുറ/ു വടJുകിഴെJ മൂലവെര
െച:േ\ാൾ ശംഖ് അേbഹ/ിെq ൈകയിൽനി:് നില/ു വീഴുകയും
അതിൽനി:് ദുർ:ിരീ•യമായ ഒരു േതജ€് പുറെ\.് അ?ല/ിനക േ/Jു
േപാകു:തായി കാണെ\ടുകയും െചcു. അ:ുമുതൽ ദർശന/ിനായി അവിെട
വരു:വെരലലാം ശംഖ് നില/ു വീണതായ ആ ^ാന/ു മതിലിേsൽ െതാ.ു
തലയിൽ വ•ുക പതിവായി. അത് ഇേ\ാഴും നട:ുവരു:ുണ്. ചിhറൂർ
ന?ൂരി\ാ.ിെല വാJു േക.ു കപടത•ം 7േയാഗിA ത•ിെയ േയാഗJാരും മhറും
കൂടിയാേലാചിA് അ:ുതെ: മാhറുകയും ത•/ിന് അവിെട േവെറ ആെള
നിയമിJുകയും െചcു. ഇYയുമായേ\ാേഴJും ചിhറൂർ ന?ൂരി\ാ.ിേലJ് ഒ.ു
തൃÅിയാവുകയും തെq ഉേbശയം ഫലിJയിെലല:ു പൂർ4േബാധം വരുകയും
അതിനാലേbഹം സവaമായി ഒരു േ•Yം പണിയിA് അവിെട യും ഭഗവതിെയ
7തി®ി\ിJുകയും പൂരം മുതലായ ആേഘാഷ;ൾ നട/ി/ുട;ുകയും െചcു.
ഇ7കാരമു8ായതാണ് േചർ\ിൽ ഭഗവതി. ഈ ^ിതിJ് ആ ഭഗവതിJ്
അZതിരുവടിേയാട് മ„രമു8ായത് ഒര§ുതമലലേലലാ. എ:ാൽ മനുഷയർ
തZിലലലാെത േദവിമാർ തZിൽ മ„രമു8ാവനിടയിലലാ/തിനാൽ ഇതു
മനുഷയസ2ൽപം മാYമാെണ:ു വരാേന തരമുdു. ആറാ.ുപുഴ\ൂര/ിനു

േചർ\ിൽ ഭഗവതിയുെട എഴു:d/് അZതിരുവടിയുെട എഴു:d/ിേനJാൾ
േമാടിപിടി\ിAു േകമമാJണെമ:ു വിചാരിA് ഇേ\ാഴും മ„രബുUിേയാടുകൂടി
ഉ„ാഹിJു:ത് തŠപ•പാതികളായ മനുഷയരാണേലാ. ആറാ.ുപുഴ\ൂരതിനു
നാൽപെ/ാ:ു േ•Y;ളിൽനി:് എഴു:dിAുവരുെമ:ു പറuി.ു8േലലാ.
അവയിൽ തൃ7യാhറു Xീരാമ സവാമിയുെടയും ഊരക/് അZതിരുവടിയുെടയും
േചർ\ിൽ ഭഗവതിയുെടയും എഴു:d/ുകളാണ് അധികം േകമമായും
േമാടിേയാടു കൂടിയും ഇേ\ാഴും നട:ുവരു:ത്. അZതിരുവടിയുെട
എഴു:d/ിന് ഇരുപെ/ാ?ത് ആനകളാണ് പതിവ്. േചർ\ിൽ ഭഗവതിയുെട
എഴു:d /ിന് ഒരിJലും അതിൽ കുറയാറിലല. ചില െകാലല;ളിൽ
ഉ8ായിരിJാറു8്. എഴുപതിൽ\രം ഒ:ാaരം അതിലധികവും
െകാ?നാനകേളാടും മുൻവശ/ു നാലു വരിയായി അസംഖയം ദീപയ‘ി
(തീവ.ി)കേളാടുംകൂടി നടുവിൽ തൃ7യാhറുേദവനും ഇട/ുവശ/് ഊരക/്
അZതിരുവടിയും വല/ുവശ/് േചർ\ിൽഭഗവതിയുമായി
ആറാ.ുപുഴ\ാട/ുd ആ എഴു:d/ു കാ¥JാർJു േനYാ„വം
തെ:യാണ്. ആ എഴു:d/ിെq ഭംഗി മുഴുവനും
അനുഭവേഗാചരമാകണെമ2ിൽ സവൽപം ദുര/ുനി:ു േനാJണം. ആനകളുെട
ആധികയവും േമള/ിെq തകർ\ുംെകാ8ു ഗംഭീരവും െവടിെJ.ു
മുതലായവയുെട രാഹിതയം െകാ8ു 7ശാaരമണീയവുമായ ആ എഴു:d/ു
കാണു:തിനു േദവsാരും വരു:ുെ8:ുd േകൾവി േകവലം
അതിശേയാzിയെലല:് ഇതു കാണു:വർJു േതാ:ിേ\ാകുെമ:ുdതിനു
സംശയമിലല. അതിനുd മുഖയകാരണവും അZതിരുവടിയുെട മാഹാWയം
തെ:യാണ്.
പ8ു കീേഴാ.ുകരമന•െല ഒരു കനയക പതിവായി അZതിരുവടിയുെട േ•Y/ിൽ
െച:ു ദർശനംകഴിAിരു:ു. അ;െന കുറചുകാലം കഴിuേ\ാൾ കനയക•്
യൗവനാരംഭമായി. അേ\ാൾ അ‡ൻന?ൂരി\ാടു ദുര^നായ ഒരു ന?ൂരിJു
പുYിെയ േവളി കഴി\ിAുെകാടുJു:തിനു തീർAയാJി മുഹൂർ/ം
നിpയിJുകയും േവ8െതലലാം വ.ംകൂ.ുകയും േവ8ു:വെരെയാെJ
•ണിJുകയും െചcു. മുഹൂർ/ദിവസ/ിെq തേലദിവസം തെ: വരനായി
നിpയിJെ\. ന?ൂരിയും wിയാദികൾJു േവ8ു:വരും ഓതിേJാൻ
മുതലായവരും മhറും വ:ുേചർ:ു. മുഹൂർ/ം ഒരു ദിവസം രാYിയിലായിരു:ു.
അ:ുകാല/ു കനയക പതിവുേപാെല കുളിA് അZതിരുവടി േ•Y/ിെല/ി
ദർശന/ിനായി നടയിൽ െച: സമയം "എെq േദവീ, ഞാനിനി ഇവിെട വ:ു
ദർശനം കഴിJു:ത് ഏതു കാല/ായിരിJും? എനിJിനി സംഗതിവരുേമാ

എ:ുതെ: സംശയമാണ്. ഒരു ദിവസെമ2ിലും ഇവിെട വ:ു ദർശനം കഴിJാെത
ജിവിAിരിJു:തിെനJാൾ നലലതു മരിJുകതെ:യാെണ:ാണ് എനിJു
േതാ:ു:ത്. അതിനാൽ ഞാൻ ഇ:ുതെ: മരിJു:തിനു സകരുണം േദവി
എെ: അനുOഹിJണം" എ:ു 7ാർ‰ിAു കരuുെകാ8ു െതാഴുതു. അേ\ാൾ
േദവി, "ഒ.ും വയസനിേJ8. ഇേ;ാ.ു േപാരൂ" എ:ു അരുളിെചcു തൃൈJകൾ
തെq േനെര നീ.ിയതായി കനയക•് േതാ:ി. ഉടെന കനയക Xീേകാവിലകേ/J്
ഓടിെA:ു. േദവിയുെട ബിംബ/ിേsൽ മുറുെക െക.ി\ിടിJുകയും അവിെട
ഐകയം 7ാപിJുകയും െചcു. അJാലംമുതൽ കീേഴാ.ുകര മന•ൽനി:്
അaർŽന;ളും കനയകമാരും അZതിരുവടിേ•Yതിൽ വ:ു ദർശനം
കഴിJാെതയായി. അ;െന കുറAുകാലം കഴിuതിെq േശഷം
അaർŽന;ൾJു ദർശന/ിനായി അZതിരുവടിെയ ആ8ിെലാരിJൽ
മന•െലഴു:dിJണെമ:ു ന?ൂരീ\ാടു േദവസവ/ിലേപ•ിJുകയും പൂരം
സംബkിAു െകാടിേയറിയാൽ ആറാ.ിനു മുൻപായി ഒരു ദിവസം മന•േലJ്
എഴു:dിJാെമ:ു േദവസവJാർ സZതിJുകയും അ7കാരം എഴു:dിAു
തുട;ുകയും െചcു. ആ8ുേതാറും െകാടിേയറിയാൽ ആറാ.ിനു മുൻപായി ഒരു
ദിവസം അZതിരുവടിെയ കീേഴാ.ുകര മന•െലഴു:dിA് ഇറJി\ൂജയും മhറും
ഇേ\ാഴും പതിവു8്. ഇറJിെയഴു:dിAു ത•ിയുെട പൂജ കഴിuാൽ തിട?ു
കിഴJിനിയിൽ എഴുെ:dിAുവAി.ു ത•ി മാറിനിൽJും. പിെ: അവിെട
അaർŽന;ൾ വ:ു പൂജാനിേവദയാദി കളും ദർശനവും മhറും കഴിAതിെq
േശഷമാണ് തിരിെAഴു:dിJു:ത്. ത•ിയുെട പൂജാനിേവദയാദികെളJാൾ
േദവിJ് സേaാഷാവഹ;ളായി.ുdത് അaർŽന;ളുെട
നിേവദയാദികളാെണ:ാണ് അവരുെട വിശവാസം.
ശീേവലിെJഴു:dിJു:തു ശാaിJാരൻ ബലിJലലുകളിേsൽ തൂവിേJാ8ു
േപാകു:തിനു പി:ിലായി.ാണേലലാ പതിവ്. എ:ാൽ അZതിരുവടിേ•Y/ിൽ
അ/ാഴ“ീേവലിJുളള പതിവ് േദവിെയ മുൻേപ എഴു:dിJുകയും ശാaിJാരൻ
അതിെq പി:ാെല നട:ു തൂവുകയുമാണ്. ഇവിെട ഇ;െനയായത്
ഇടJാല/ാണ്. അതിന് േക.ി.ുd കാരണം താെഴേAർJു:ു:
പെ8ാരു ഗkർവൻ തിരുവ¢ിJുള/ു ദീപാരാധന•ും ഊരക/് േ•Y/ിൽ
അ/ാഴ“ീേവലിJും തൃ“ിവേപരൂർ വടJു:ാഥേ•Y/ിൽ തൃ\ുക•ും
പതിവായി ദർശനം നട/ിവ:ിരു:ു. ഒരു ദിവസം ആ ഗkർVൻ
തിരുവ¢ിJുള/ുd ദീപാരാധന•ു െതാഴുതി.് ഊരകെ//ിെയേ\ാേഴJും
അവിെട അ/ാഴ“ീേവലിJ് എഴു:dിAിരിJു:തായി ക8ു. തനിJു പതിവുd
7ദ•ിണവും നമxകാരവുെമലലാം മുഴുവാനാകു:തിനു മു?് ശീേവലി കഴിuു

നടയടAുേപാെയ2ിേലാ എ:ു വിചാരിA് ആ ഗkർVൻ എഴു:d/ിന് മുൻപു
തൂവിെJാ8ുേപായ േമ“ാaിJാരെന തടു/ുനിർ/ി ഭയെ\ടു/ി. അതിനാൽ
ആ ശാaിJാരൻ േബാധരഹിതനായി കുറAു േനരം RംഭിAുനി:ുേപായി. േദവിെയ
എഴു:dിA് അടുJൽ െകാ8ുെച:തിെq േശഷേമ അേbഹ/ിനു േബാധം
വീണുdു. േദവി അടു/ു8ായാൽ ആെരയും ഭയെ\ടു/ാൻ ഗkർVനും മhറും
വിചാരിAാൽ സാധിJയിലലേലലാ. അതിനാൽ അJാലംമുതൽ അവിെട
അ/ാഴ“ീേവലിJ് അZതിരുവടിെയ എഴു:dിAു െകാടിമര/റയുെട
വടJുവശ/ു നിർ/ിയതിനുേശഷം േമ“ാaിJാരൻ വ:ു തൂവി/ുട;ിയാൽ
മതിെയ:ു നിpയിAു. അതിനാൽ ഇേ\ാഴും അ7കാരം തെ: നട:ുവരു:ു.
ഈ ഐതിഹയംെകാ8ു േദവേയാനികൾേപാലും പതിവായി വ:് അZ തിരുവടിെയ
വ˜ിJു:ുെ8:ു •‘മാകു:ു8േലലാ. അതു നമുJിേ\ാൾ
7തയ•മായിരിJു:ുെ82ിലും ഇവിെട സaതിJായി.ും സ?/ിനായി.ും
വിദയ•ായി.ും മhറും അേനകമാളുകൾ വ:് ഇേ\ാഴും േദവിെയ ഭജിJുകയും
എലലാവർJും അഭീ‘സിUിയു8ാവുകയും െച‹ു:ുെ8:ുdത് എലലാവർJും
അനുഭവസിUമായി.ുdതാണ്.
"േസവിJു: ജനാവലിJു സതതം ഭാവി\െതലലാം െകാടു/ീ വിശവ/ിനു ക†വലലീസമയായ് ഭൂവിൽ 7സിUയാ പരം
Xീ വി;ും വലയാലയ/ിലമരും േദവിെJഴും പാദമുൾ
\ൂവിൽേAർ/ു നമിJിലാർJുമുടനി;ാവിർഭവിJും ശുഭം."

ഐതിഹയമാല/സവാതിതിരുനാൾ
മഹാരാജാവുതിരുമന€ുെകാ8്
െകാലലം 1004-ആമാ8ുമുതൽ 1022-ആമാ8ുവെര അനിതരസാധാരണമായ
സാമർ‰യേ/ാടും നീതിേയാടും കൂടി തിരുവിതാംകൂർ രാജയം യഥാേയാഗയം
ഭരിAിരു: മഹാനും സംഗീതസാഹിതയസാഗരപാരഗനും ശൂരനും ധീരനും
കുശാOബുUിയും ഗർഭXീമാനുമായിരു: സവാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ിെലJുറിAു േക.ി.ിലലാ/വർ േകരള രാജയ;ളിെല:ലല,
പരേദശ;ളിൽേ\ാലും അധികമു8ായിരിJയിലല. ഈ തിരുമന€ുെകാ8്
അവതാരം െചcരുളിയത് 988-ആമാ8ു േമടമാസ/ിലാണ്.
988-ആമാ8് ബാലരാമവർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു
നാടുനീ;ിയതിേനാടുകൂടി തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജവംശ/ിൽ
ആൺവഴി/?ുരാJൻമാരാരുമിലലാെതയായി/ീരുകയും ത:ിമി/ം അ:്
െപൺവഴി/?ുരാJൻമാരിൽ മൂ\ായിരു: ല•ി മഹാരാ’ി അJാലംമുതൽ
രാജയം ഭരിAുതുട;ുകയും ആ മഹാരാ’ി 990-ആമാ8ു
നാടുനീ;ിേ\ാവുകയാൽ അJാലംമുതൽ ത„േഹാദരിയായ
പാർVതീമഹാരാ’ി നാടുവാഴുകയും െചcി.ുdതു ചരിY7സിUമാണേലലാ.
അതിനാൽ സവാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് തിരുവവതാരം
െചcതുതെ: രാജയാധിപതിയായി.ാണ്. അതിനാലാണ് ആ തിരുേമനിെയ
എലലാവരും "ഗർഭXീമാൻ" എ:ു പറuുവ:ിരു:ത്. ഈ തിരുമന€ുെകാ8്
തിരുവവതാരം െചcതിെqേശഷം േമ†റu മഹാരാ’ികൾ രാജയം ഭരിAിരു:ത്
ഈ തിരുമന€ിെല 7ാതിനിധയേ/ാടുകൂടിയായിരു:ുെവ:ുdതു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. 1004-ആമാ8് തിരുമന€ിേലJു പതിനാറു
തിരുവയ€ാവുകയും തിരുമാട?ു കഴിയുകയും െച‹ുകയാൽ അJാലം മുതൽ
തിരുമന€ു െകാ8ു രാജയഭരണം ആരംഭിAു. പുരുഷ7ായം തികയു:തിനു
പതിെന.ു വയ€ാകണെമേ: അJാല/് നിർബkമു8ായിരു:ുdൂ. പതിനാറു
വയ€ായാൽ രാജയഭരണമാരംഭിJാെമ:ായിരു:ു ഇവിടുെ/ ച.ം. കീ¤നട\ും
അ;െനയായിരു:ു. ബാലരാമവർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് 73-ആമാ8്
രാജയഭരണമാരംഭിAേ\ാൾ അവിേടJു പതിനാറു വയ€ുമാYേമ
ആയിരു:ുdുവേലലാ. അതിനാൽ ബുUി സാമർ‰യവും തേqടവും
ഭരണശzിയുമുd ഈ തിരുമന€ുെകാ8ു പതിനാറാമെ/ തിരുവയ€ിൽ

രാജയഭരണമാരംഭിAത് അഭൂതപൂർVവും അ§ുതവുമായ ഒരു കാരയമലല. ഈ
തിരുമന€ുെകാ8ു ബുUിയും നീതിയും കാരയOഹണശzിയും താൻ
നിpയിJു: കാരയം അ7കാരം തെ: നടJണെമ:ു നിർkവുമുd
ആളാെണ:ുdതിേലJ് അവിടുെ/ ബാലയ/ിൽ/െ: അേനകം
ദൃ‘ാa;ളു8ായി.ു8്. യാഗം കഴിu് േസാമയാജി (േചാമാതിരി) ആകു:വർJ്
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബ/ിൽ തിരുബലി മുതലായ അടിയaിര;ൾJു
െകാലലംേതാറും ഓേരാ പണJിഴിവീതം െകാടുJുക പതിവു8്. ഈ ദാന/ിനു
"കർZി/ാനം" എ:ാണ് േപര് പറuു വരു:ത്. കിഴിയിൽ ഒരുനൂെhറാ:ു പണം
വീതമാണ് പതിവ്. അ;െനയുd കിഴി നാലും അ¢ും അതിലധികവും പതിവുd
േചാമാതിരിമാരും ചിലേ\ാൾ ഉ8ാേയJും. ഒരു േചാമാതിരി മരിAാൽ ആ വിവരം
മഹാരാജാവുതിരുമന€ിെല അടുJൽ ആദയം െച:റിയിJു: േചാമാതിരിJു
മരിA േചാമാതിരിJു പതിവുd കിഴികൂടി േപരിൽ\തിAു െകാടുJും. എ:ാൽ
വിവരം തിരുമന€റിയിJു:തു േചാമാതിരി തെ: േവണെമ:ു നിർബkമിലല.
േചാമാതിരിയുെട ഇലല/ുdവരിൽ ആെര2ിലുമായാൽ മതി. തിരുമു?ാെകെA:്,
"ഇ: ഇലലെ/ ഇ: േചാമാതിരി മരിAുേപായി. അേbഹ/ിെq േപരിലുd താനം
എെq ഇലലെ/ ഇ: േചാമാതിരിയുെട േപരിൽ പതിAുതരു:തിന്
ക†നയു8ാകണം" എ:ാണ് പറേയ8ത്. ഇ;െന പറയു:തിന് "വീഴിലം പറയുക"
എ:ാണ് പറuുവരു:ത്. വീഴിലലം പറയു:തിന് തിരുമന€ിെല സ:ിധിയിൽ
െചലലു:തിനു സമയം േനാേJ8ാ. ഏതു സമയ/ും െച:ു പറയാെമ:ാണ്
െവž്. പdിയറയിൽ പdിJ് കുറു\ായിJിടJു: സമയ/ു വാതിൽ
മു.ിവിളിAുണർ/ി\റയു:തിനും വിേരാധമിലല.
ഒരിJൽ ഒരു േചാമാതിരി മരിAി.ു വീഴിലലം പറയാനായി േവെറ ര8ിലല/ുd
േചാമാതിരിയുെട ഇലല;ളിൽനി:ു ര8ു ന?ൂതിരിമാർ പുറെ\.ു. ര8ുേപരും ഒേര
സമയ/ുതെ: കരൂ\ടെ: വെ:/ി. ര8ുേപരും ഉടെന ര8ു
വd;ളിലായിJയറി ഒരുമിAു പുറെ\.ു. അJാല;ളിൽ കരൂ\ട:Jടവിൽ
സദാ വdവുമായി വdJാരു8ായിരിJുക പതിവാണ്. ഈ ന?ൂതിരിമാർ
കയറിയ വd;ളിെല ഊ:ുകാർ സമർ‰sാരും പരിചയമുdവരുമായ
നായsാരായിരു:ു. ര8ു ന?ൂതിരിമാരും അവരവരുെട വdJാേരാടു മുൻകൂ.ി
തിരുവനaപുരെ//ിചാൽ പതിവുd കൂലി കൂടാെത വിേശഷാൽ ചില
സZാന;ളും മhറും െകാടുേ/Jാെമ:ു പറu് അവെര 7ാ„ാഹി\ിAു.
അതിനാൽ വളെര വാശിേയാടുകൂടി ര8ു വdJാരും ഊ:ി/ുട;ി. കടുകിട•ു
വയതയാസംകൂടാെത ര8ു വd;ളും ഒരു േപാെല നി:ു. അ;െന േപായി ര8ു
വd;ളും ഒരുമിAു തിരുവനaപുര/ു കൽ\ാലJടവിൽെA:ടു/ു. ഉടെന

ഒരു ന?ൂതിരി കര•ു ചാടി മേhറ വd/ിെq തല•ൽ പിടിA് ഒരു
തdുെകാടു/ുംവA് ഓടി. അ:ു നാടുവാണിരു:ത് ഉY.ാതി തിരുനാൾ
പാർVതീഭായി മഹാറാണി തിരുമന€ുെകാ8ായിരു:ു. ഓടിേ\ായ ന?ൂതിരി
െകാ.ാര/ിനക/ു കട:ു തിരുമു?ാെകെA:ു വിവരം തിരുമന€റിയിAി.ു
കുളിJാൻ േപായി. പിടിAു തdെ\. വd/ിലിരു:ിരു: ന?ൂതിരി വീ8ും
വdമടു\ിAു കര•ിറ;ി ഓടി െകാ.ാര/ിെല/ിയേ\ാേഴJും മുേ? ഓടിയ
ന?ൂതിരി വീഴിലലം പറയുക കഴിuു എ:റിയുകയാൽ അേbഹ/ിനു ഏhറവും
വിഷാദവും ഇ‡ാഭംഗവുമു8ായി എ:ുdതു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
അേbഹം 7ാതഃrാനവും ജപവും നമxകാരവും േതവാരവും മhറും പതിവുd ഒരു
വിശി ‘നായിരു:ു. അവെയലലാം മുടJി വളെര ക‘െ\.ു തിരുവനaപുരം വെര
െച:ി.ു കാരയം ഫലിJാെതേപായതിൽ അേbഹ/ിനു വളെര വയസനമു8ായത്
അ§ുതമലലേലലാ. തിരുവനaപുര/് എ/ിയേ\ാൾ/െ: േനരം നാല¢ുനാഴിക
പുലർ:ിരു:ു. കാരയം െതhറിേ\ായതിലു8ായതിലധികം വിഷാദം അേbഹ/ിന്
യഥാകാലം കുളിയും േതവാരവും കഴിJാൻ സാധിJാuതുെകാ8ായിരു:ു.
"വിചാരിAുവ: കാരയം പൂജയമായി, കുളി മുതലായതിനു േനരവും െതhറി.
ഇനിെയ2ിലും േവഗ/ിൽ കുളിAു നിതയകർZെമ2ിലും കഴിJാം. േതവാര/ിനും
ൈവശയ/ിനും മhറും േവ8ു: പൂവും പുലലും മhറും ഇവിെടJി.ാൻ മാർ´മിലലേലലാ.
അതുെകാ8് അെതാെJ ഊർUവം തെ: എ:ി;െന വിചാരിAു
വിഷാദിAുെകാ8് ആ ന?ൂതിരിയും കുളിJാനായി പുറെ\.ു. ആ സമയം
സമ7ായJാരായ അെ¢.ു ബാലsാേരാടുകൂടി കളിAുെകാ8് നZുെട
സവാതിതിരുനാൾ തിരുമന€ുെകാ8് െകാ.ാര/ിെq മുhറ/് എഴു:dി
നി:ിരു:ു. ഓടിയതിനാൽ •ീണിAും തളർ:ും വിയർെ/ാലിAും
വിഷാദഭാവേ/ാടുകൂടിയും േപാകു: ആ ന?ൂതിരിെയJ8ി.്
തിരുമന€ുെകാ8് ന?ൂതിരിെയ വിളിA് അടുJൽ വരു/ീ.്, "അ;് എaാണ്
ഇY •ീണിAിരിJു:ത്? മുഖം ക8ി.് എേaാ വലുതായ ഒരു വിഷാദം
മന€ിലുdതുേപാെല േതാ:ു:ുവേലലാ. അതിെq കാരണം പറയൂ. എaായാലും
സമാധാനമു8ാJാം, ഒ.ും വിഷാദിേJ8ാ" എ:ു ക†ിAു. തിരുമന€ിേലJ് അ:്
ഏകേദശം എ.ു തിരുവയ€ുമാYേമ 7ായമു8ായിരു:ുdൂ. തേ:ാട് ഇ7കാരം
സമാധാനം പറയു: ഈ ബാലൻ ആരാെണ:ു ന?ൂതിരിJു നലലേപാെല
മന€ിലായിെലല2ിലും ഏhറവും േതജസവിയും ആജാനു ബാഹുവുമായ ഈ കുമാരൻ
േകവലം നി€ാരനെലല:ും ഒരുസമയം രാജകുമാരൻ തെ: ആയിരിJാെമ:ും
അേbഹം ഊഹിJാെതയിരു:ിലല. "േകവലം നി€ാരനായ ഒരു െചറിയ
കു.ിയിൽനി:് ഇ7കാരമുd സാaവനവാJുകളു8ാവാനിടയിലലേലലാ" എ:ു
വിചാരിA് അേbഹം പരമാർ‰െമലലാം തിരുമന€റിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8്,

"ആെ., കുളിയും േതവാരവും മhറും കഴിയെ.. കാരയ/ിന് എെa2ിലും
സമാധാനമു8ാകും" എ:ു ക†ിAു ന?ൂതിരിെയ അയAു. അേbഹ/ിെq കുളി
കഴിuേ\ാേഴJും േതവാര/ിനു േവ8ു:െതലലാം ക†ന7കാരം ഒരു കു.ി\.ർ
കടവിൽ ഹാജരാJിെJാടു/ു. േതവാരം കഴിuേ\ാൾ മെhറാരു പ.ർ െച:്
"ഊണിെനലലാം കാലമായിരിJു:ു. െകാ.ാര/ിേലJു വരാം" എ:ു പറuു.
ഉടെന ന?ൂതിരി െകാ.ാര/ിൽ െചലലുകയും െവടി\ായി ഭ•ണം കഴിJുകയും
െചcു. ഇYയും കഴിuേ\ാൾ മു?ു തെ: സമാധാനെ\ടു/ി കുളിJാൻ
പറuയAത് സവാതിതിരുനാൾ മഹാരാജകുമാരൻ തെ:യാെണ:് അേbഹം
തീർAെ\ടു/ി. തിരുേമനിെയ ന?ൂതിരി മു?ു ക8ി.ിലലായിരു:ുെവ2ിലും
ധാരാളമായി േക.ി.ു8ായിരു:ു.
ന?ൂതിരിെയ കുളിJാൻ ക†ിAയA ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് "ഇ:്
ഇലലെ/േAാമാതിരി മരിAുേപാവുകയും ഇ: ഇലലെ/ ന?ൂതിരി വ:ു നേZാടു
വീഴിലലം പറയുകയും െചcിരിJെകാ8ു മരിAുേപായ േചാമാതിരിയുെട േപരിലുd
താനം വീഴിലലം പറu ന?ൂതിരിയുെട ഇലല/ുd േചാമാതിരിയുെട േപരിൽ
പതിAുെകാടു/ുെകാdണം" എ:ു ക†ിAു പകടശാലയിേലJ് എഴുതിയയ\ിAു.
അതു പകടശാലയിൽ എ/ിയേ\ാേഴJും മഹാരാ’ി തിരുമന€ിെല ക†ന
7കാരം താനം േപരുമാറി\തിJുക കഴിuിരു:ു. അതിനാൽ പകടശാലയിലുd
ഉേദയാഗ^sാർ വലലാെത കുഴ;ിവശായി. മഹാരാജാവു തിരിമന€ിെല
ക†ന7കാരം െച‹ാെത ഇരിJാേമാ? മഹാരാ’ി തിരുമന€ിെല ക†ന7കാരം
െചcതിെന േഭദെ\ടു/ാേമാ? ര8ും വ‹ാെത അവർ വിഷമിAു. ഒടുJം അവർ
ഈ വിവരം മഹാരാ’ി തിരുമന€ിെല അടുJൽ അറിയിAു. മഹാരാ’ി
തിരുമന€ുെകാ8് മഹാരാജാവു തിരുേമനിെയ വിളിചുവരു/ി, "അ\ൻ
(തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബ/ിൽ 7ായം കൂടിയവർ കുറuവെര "അ\ൻ"
എ:ു പറയു:തു സാധാരണമാണ്. ഇവിെട അ\ൻ എ:ുdതു കു.ൻ എ:ും
കുെuനും ഓമന എ:ും മhറും പറയു:തുേപാെല വാൽസലയസൂചകമായ
ഒേരാമനേ\രായി.ാണ് വAിരിJു:ത്) ഇ;െനെയാെJ/ുട;ു:െതaാണ്?
ആദയം വീഴിലലം പറu ന?ൂതിരിയുെട ഇലല/ുd േചാമാതിരിയുെട േപരിലാണ്
താനം പതിAു െകാടുJാൻ ഞാൻച.ം െക.ിയത്. അതു േഭദെ\ടു/ു:തു
നയായമലല" എ:ു ക†ിAു. അതിനു മറുപടിയായി മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8്
"ഇേ\ാൾ നാടുവാഴു:ത് അZയാകയാൽ അZയുെട ക†ന7കാരം
കാരയ;െളാെJ നടേJ8താണ്. അതിനു സംശയമിലല. എ:ാൽ
"കുലേശഖരെ\രുമാൾ" എ:ുd ^ാനം എനിJിേലല? എെq അടുJൽ വ:ു
വീഴിലലം പറu ആെള ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടി മടJിയയ•ു:ത് ഈ

^ാനേ/Jു യുzവും നയായവുമാേണാ? അ;െനയാെണ:് അZ ക†ിJു:
പ•ം എനിJു നിർബkമിലല. അZ ക†ിAു ച.ം െക.ിയതുേപാെല നടJെ.. എെq
ആ’െയ ഞാൻ പിൻവലിേAJാം. പേ• അ;െന െച‹ു:തു നയായവും ഈ
^ാനേ/Jു േയാഗയവുമാെണ:് അZ ക†ിJണം. അലലാെത ഞാൻ
സZതിJയിലല" എ:ു ക†ിAു. ഇതു േക.േ\ാൾ മഹാരാ’ി ശരിയായ മറുപടി
ഒ:ും േതാ:ാെത കുഴ;ി. ഒടുJം "ഇനി എ;െനയാണ് േവ8െത:് അ\ൻ
തെ: നിpയിJണം. അ\ൻ നിpയിJു:െതലലാം എനിJ് സZതമാണ്" എ:ു
ക†ിAു. ഉടെന മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8്, "അZ•ു സZതമാെണ2ിൽ
ഇേ\ാൾ ഇവിെട നയായവും ര8ുേപർJും മാനവുമായി.ുdതു ഞാൻ നിpയിJാം.
ഇേ\ാൾ ഒരു േചാമാതിരിയുെട േപരിലുd താനമാണ് ഒഴിuുവ:ിരിJു:ത്.
അതിനു ര8ുേപർ വ:ു വീഴിലലം പറയുകയും െചcു. നZൾ ര8ുേപരും പര•രം
അറിയാെത ര8ുേപർJും പതിAു െകാടുJാൻ ച.ംെക.ുകയും െചcു. അതിനാൽ
ഈ താനം ഒ:ു പകുതിവീതം ര8ുേചാമാതിരിമാരുെട േപരിലും തൽJാലം
പതിAുെകാടുJുകയും ഈ േചാമാതിരിമാർ ഒരാൾ മരിJുേ?ാൾ ജീവിAിരിJു:
േചാമാതിരിയുെട േപരിൽ മുഴുവനാJിെJാടുJുകയും െച‹ു:താണ്
യുzെമ:് എനിJു േതാ:ു:ു. പിെ: അZ ക†ിJു:തുേപാെല" എ:ു
ക†ിAു. അതു േക.േ\ാൾ ഇതു നലല നയായമാെണ:ു മഹാരാ’ിJും
േതാ:ുകയാൽ അ;െന ച.ം െക.ുകയും അJാരയം അ;െന
അവസാനിJുകയും െചcു.
സവാതിതിരുനാൾ തിരുമന€ിെല ബാലയകഥകൾ ഇ;െന വളെരയു8്. ഈ ഒരു
സംഗതിെകാ8ുതെ: അവിടു:ു െചറു\/ിൽ/െ: നയായ^നും നീതിമാനും
താെനാ:ു നിpയിAാൽ അത് അ7കാരം നടJണെമ:ു നിർkമുd
ആളുമായിരു:ു എ:ു •‘മാകു:ു8േലലാ. അതിനാൽ ആ ഭാഗം അധികം
വിRരിJു:ിലല.
വീഴിലലം പറയു:തിെq ച.െമാെJ ഇേ\ാൾ വളെര േഭദെ\.ി.ു8്. ഇേ\ാൾ
യേഥ‘ം ഏതു സമയ/ും തിരുമു?ാെകെA:ു വീഴിലലം പറയാനും മhറും പാടിലല.
അെതാെJ േഭദെ\ടു/ീ.ു വളെരJാലമായി. ഇേ\ാൾ വീഴിലലം പറയു:ത്
െകാ.ാര/ിൽെA:ു തവണJാരുെട അടുJൽ മതിെയ:ാണ് ച.ം. അവർ
സമയം േപാെല തിരുമന€റിയിAു െകാdും.
ഈ തിരുമന€ുെകാ8് നരസിംഹാംശസംഭൂതനാെണ:ാണ് അJാല/്
എലലാവരും പറയുകയും വിശവസിJുകയും െചcിരു:ത്. അവിടു:ു േനെര
േനാJിയാൽ ഭയെ\ടാ/വരായി അJാല/് ആരുംതെ: ഉ8ായിരു:ിലല.
തിരുമന€ുെകാ8് ആരുെടയും േനെരേനാJി സംസാരിJാറിലല.

സംഭാഷണ;െളലലാം നില/ുേനാJിെJാ8ാണ് പതിവ്.
തിരുമന€ുെകാ8ു സിംഹാസനാേരാഹണം െചcതിെq േശഷം കുറAുകാലം
കഴിuേ\ാൾ ”ി.ീഷുഗവർെമ8ിെq 7തിനിധിയും
ഈxhറിkയാക?നിJാരിൽ 7ധാനനുമായ ഒരു യൂേറാപയൻ
തിരുേമനിെയJാണു:തിനായി തിരുവനaപുര/ു വ:ിരു:ു. ”ി.ീഷു
ഗവർേZ8ും തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജാവുമായി.ുd ഉട?ടിയിൽ ചില
േഭദഗതികൾ വരു/ു:തിെനJുറിA് ആേലാചിJാനായി.ാണ് സാžു
വ:ിരു:ത്. മഹാരാജാവിനുd രാജാധികാര;ളിൽ ചിലതു കുറ•ുകയും
ക\/ിൽ സവൽ\ം കൂ.ുകയും െചയണെമ:ായിരു:ു സായി\ിെq ഉേbശയം.
മഹാരാജാവി:ു 7ായം െചറു\മാകയാൽ ആ ഉേbശയം നിhªയാസം
സാധിJാെമ:ും അയാൾ വിചാരിAിരു:ു. സാžു തിരുവനaപുര/ു െച:ി.്
അയാൾJു സുഖമായി താമസിJു:തിനു േവ8ു:െതലലാം കൽപന7കാരം
ച.ംെക.ിെJാടു/ു. എ2ിലും തZിൽJാണു:തിനു വളെര ദിവസം കഴിuിേ.
ദിവസവും സമയവും കൽപിAനുവദിAുdു. കൽപിAനുവദിA ദിവസം
നിpിതസമയ/ു സാžു കൂടികാ¥•ു നിpയിAിരു: ^ലെ//ി.
തിരുമന€ുെകാ8് അതിനു മു?ുതെ: അവിെട എഴു:dീ.ു8ായിരു:ു. സാžു
െച: ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8ു സബഹുമാനം ആസനസŠകാരം െചc്
ഇരു/ിയതിെq േശഷം അവിടു:ും ഇരു:ു കുശല7 ം െചcു. സാžു മറുപടി
പറയാനായി ഭാവിA സമയം തിരുമന€ുെകാ8ു തൃJ4ു തുറ:ു സാžിെq േനെര
ഒ:ു േനാJി. തŠ•ണം സാžു േബാധരഹിതനായി നില/ു വീണു. "ഇ‹ാെള
എടു/ു പുറ/ുെകാ8ു േപാകെ." എ:ു ക†ിചി.ു തിരുമന€ുെകാ8ു
െകാ.ാര/ിേലെJഴു:dി. ഉടെന നാലു ഭടsാർ വ:് സാžിെനെയടു/്
അയാൾJു താമസ/ിനു നിpയിAിരു: ^ലേ/Jു െകാ8ുേപായി. അവിെട
െച:ി.ും വളെരേനരം കഴിuതിെq േശഷമാണ് സാžിന് േബാധം വീണത്. "ഈ
മഹാരാജാവിെq കാല/ു താൻ വിചാരിAുവ: കാരയെമാ:ും സാധിJയിലല"
എ:ു നിpയിA് സാž് അ:ുതെ: തിരുവനaപുര/ുനി:ു മട;ിേ\ാവുകയും
െചcു.
ഒരാ8ിൽ മീനമാസ/ിൽ പWനാഭസവാമിേ•Y/ിൽ ഉ„വ/ിന് ആറാ.ു
കഴിuു കടൽJരയിൽനി:ു തിരിെയ എഴു:ളളിA സമയം അ?ാരിെക.ി
അക?ടിയാJി െകാ8ുേപായിരു: മേദാൻമ/നായ ഒരു െകാ?നാന പിണ;ി
ആൾJൂ./ിേലJ് ഓടി. വാദയJാരും അക?ടിJാരും
ദീപയ‘ി(തീെവ.ി)Jാരുംമhറും 7ാണഭീതിേയാടുകൂടി നാലുവഴിJും ഓടിേ\ായി.
പWനാഭസവാമിെയ എഴു:dിAി രു:തിെq മു?ിൽ പdിവാളും പരിചയും ധരിA്

അക?ടിയായി നി:ിരു: തിരുമന€ുെകാ8ുമാYം ഇളകാെത ആ
നിലയിൽ/െ: സൈധരയം നി:ു. ജന;െളലലാം ഒഴിേuാടിJഴിuേ\ാൾ
ആന തിരുമന€ിെല േനെര പാuടു/ു. ആനJാരൻ മുേ?തെ:
ഓടിെയാളിAിരു:തിനാൽ ആന•ു സവാതaŒയവും സിUിAിരു:ു. ആന േനെര
പാuുവരു:തു ക8ി.ും അവിേടJു യാെതാരു കൂസലുമു8ായിരു:ിലല.
തു?ിൈJെകാ8് എ/ി\ിടിJുവാൻ തJവ4ം അടു/േ\ാൾ
തിരുമന€ുെകാ8് തൃJ4ുകൾ തുറ:് ആനയുെട േനെര ഒ:ു േനാJി. ആന
ഉടെന അതയുA/ിലുd ദീനസവരേ/ാടുകൂടി തിരുമു?ിൽ െകാ?ുകു/ി.
ആനയുെട െകാ?ുകൾ മുഴുവനും നില/ു താ¤:ു. ഉടെന ആനJാരൻ
അവിെടെയ/ി, ആനെയ എഴുെ:ൽ\ിAു കൂAുവില;ി.ു െകാ8ുേപായി. ആന
േപടിAുവിറAുെകാ8ാണ് ആനJാരൻമാരുെട കൂെടേ\ായത്. പിെ: ആന
തിരുമന€ിെല ശÂം േക.ാൽേ\ാലും നടു;ുമായിരു:ു. ഇ7കാരമുd
തിരുമന€ുെകാ8് നരസിംഹാംശസംഭൂതാെണ:് ജന;ൾ വിശവസിAിരു:തിൽ
അ§ുതമിലലേലലാ.
തിരുമന€ിെല നാമം േക.ാൽ/െ: േപടിJാ/വരായി അJാല/്
ആരുമു8ായിരു:ിലല. എ:ാൽ അwമമായി അവിടു:് ആെരയും ശി•ിJുകയും
ഉപ›വിJുകയും െചcിരു:ിലല. വാRവ/ിൽ അവിടു:് ഏhറവും
ദയാലുവായിരു:ു. അവിടു:് wൂര7വൃ/ി ഒ:ുംതെ: െചcിരു:ിലല. എ:ാൽ
എY വലിയ ആളായാലും കുhറം െചcാൽ അവിടു:് മുറ•ു
ശി•ിJാെതയിരിJാറിലല. കുhറJാരുെട േപരിൽ അവിേടJ് േലശവും
ദാ•ിണയമു8ായിരു:ിലല. രാജയ/ു നീതി നടJണെമ:ും താൻ ഒ:ു
നിpയിAാൽ അത് അ7കാരംതെ: നടJണെമ:ും അവിേടJു വളെര
നിർkമു8ായിരു:ു. ഒരു ദിവസം േകാവിെലഴു:d/ു സമയ/ു
കൂെടയു8ായിരു: സർVാധികാരയJാേരാട് "നാെള ഒരു കുലവാഴAിറ\ു
നട/ണം" എ:ു കൽപിAു. കുലവാഴAിറ\ിന് ആയിര/ിൽJുറയാെത കുലവാഴ
േവ8താകയാൽ സർവാധികാരയJാരൻ "നാെള നട/ു: കാരയം അസാധയമാണ്.
നാലു ദിവസെ/ ഇട കൽപിAനുവദിJണം" എ:ു തിരുമന€റിയിAു. ഉടെന
അവിടു:് "ചിറ\ു നാെള/െ: േവണം. എലാം പഴJുല ആയിരിJുകയും േവണം"
എ:ു ക†ിAു. പിെ:യും കൽപന•ു വിേരാധമായി തിരുമന€റിയിAാൽ
ശി•യു8ാകുെമ:് അറിയാമായിരു:തുെകാ8് സർVാധികാരയJാർ
"കൽപനേപാെല നട/ിെJാdാം" എ:ു തീരുമന€റിയിAു. പിേhറ ദിവസം
ൈവകുേ:രം തിരുമന€ുെകാ8് പWനാഭസവാമി ദർശന/ിനായി മതിലക/്
എഴു:ളളിയ സമയം അവിെടെയലലാം പഴJുല വാഴെകാ8് അല2രിAിരു:ു.

ചിറ\ു േകമമായും ഭംഗിയായും നടJുകയും അവിടു:ു സേaാഷിAു
സർVാധികാരയJാർJു ചില സZാന;ൾ കൽപിAു െകാടുJുകയും െചcു.
സർVാധികാരയJാർ പല ദിJുകളിേലJ് ആളുകെള ഓടിA് അസംഖയം
പഴുJട•യും കുലA വാഴകളും വരു/ി, കായെയലലാമറു/ുകളu് അവയുെട
^ാന/ു പഴുJട• കു/ിേJാർ/ാണ് പഴJുലവാഴകളു8ാJിAത്.
അവിടെ/ അഭി7ായവും അതുതെ:യായിരു:ു. ബുUിമാനായ
സർVാധികാരയJാർ അതറിuു 7വർ/ിAതിനാലാണ് തിരുമന€ിൽ
സേaാഷമു8ാകുകയും കൽ\ിAു സZാനം െകാടുJുകയും െചcത്.
തിരുമന€ിേലJ് സേaാഷം േതാ:ിയാൽ ഉടെന എെa2ിലും കൽ\ിAു സZാനം
െകാടുJുക പതിവാണ്. ഒരിJൽ തിരുവനaപുര/ു പWനാഭസവാമി
േ•Y/ിൽ ഉ„വകാല/് ഒരു ദിവസം ശീേവലിെJഴു:dിAിരു: സമയം
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു XീപWനാഭസവാമിെയ ഉേbശിA് തെq അടുJൽ
നി:ിരു: േസവകനും വിദവാനും മഹാകവിയുമായിരു: കിളിമാനൂർ
െചറു4ിേJായി/?ുരാനവർകേളാട്:
"ശിബികായാം വിഭാേതയഷഃ
Xീമാനംബുരുേഹ•ണഃ"

എെ:ാരു േശാക/ിെq പൂർവാർUം തŠ•ണമു8ാJി കൽ\ിJുകയും ഉടെന
േകായി/?ുരാനവർകൾ ഉ/രാർUമായി,
"കനകാ›ിസമാരൂടs
ഘനകാaിം വിഡംബയൻ"

എ:ു8ാJിെAാലലുകയും ശീേവലി കഴിuു െകാ.ാര/ിെലഴു:dിയ ഉടെന
തിരുമന€ുെകാ8ു േകായി/?ുരാന് ആയിരംരൂപാ വിലയുd ൈവരJലലുകൾ
വA ഒരു േജാടി കടുJനും ഇ7കാരംതെ: ഒരാറാ.ുദിവസം പWനാഭസവാമിെയ
ശംഖുമുഖേ/J് (പടിuാെറ സമു›തീരേ/J്) എഴു:dിA സമയം
അക?ടിയായി എഴുെ:dിയിരു: തിരുമന€ുെകാ8ു വഴിയുെട ര8ു
ഭാഗ/ുമുd േമടകളിൽ സു˜രിമാരായ £ീകളുെട മുഖ;ൾ ക8ി.്
"രാകാശശാ2കലിതായതാമാലിേകവ
മു¯ാംഗനാവദനപംzിരിഹാവഭാതി"

എെ:ാരു േ«ാക/ിെq പൂർVാർUം തŠ•ണമു8ാJിJൽ\ിJുകയും
അതിെq ഉ/രാർUമായി േകാ/?ുരാനവർകൾ ഉടെന
"കിaവY പ2ജധിയാ മധുപാവലീവ
ദുരാ„മാപതതി കാമിജനാ•ിപംzിഃ"

എ:ു8ാJിെAാലലുകയും തിരുമന€ുെകാ8് സേaാഷിA് അതിേലJ്

േകായി/?ുരാനവർകൾJ് ഒര.േ/ാടൻ വീരശൃംഖലയും കൽ\ിAു സZാനിAു
എ:ുdതു 7സിUമാണേലലാ.
ഇ;െന അവിടു:് ഓേരാ സ˜ർഭ;ളിൽ ഓേരാ കാരണ;ളാൽ പലർതJും
അേനകം സZാന;ൾ കൽപിAുെകാടു/ി.ു8്. തിരുമന€ുെകാ8ു വലിയ
വിദവാനും മഹാകവിയുമായിരു:തിനാൽ സംxകൃതവിദവാൻമാരും
സംഗീതവിദവാൻമാരും മhറുമായ േയാഗയൻമാർ 7തിദിനെമ:േപാെല അവിടുെ/
മുഖം കാണിJു:തിനായി ദൂരേദശ;ളിൽനി:ു തിരുവനaപുര/ു
വ:ുെകാ8ിരു:ു. അവെരെയലലാം തിരുമന€ുെകാ8് യഥാേയാഗയം
സൽJരിJുകയും െചcിരു:ു. തിരുമന€ുെകാ8ു സംഗീത/ിലും
സാഹിതയ/ിലും ഒരുേപാെല പാ¡ിതയമുd ആളായിരു:തിനാൽ
വരു:വെരലലാം ഒരുവിധം ലŽാവനതമുഖൻമാരായി.ാണ് മട;ിേ\ാവുക പതിവ്.
താർJികൻമാരും ൈവയാകരണൻമാരും ആല2ാരികൻമാരും മhറുമായി
പരേദശ;ളിൽനി:ു വരു: വിദവാൻമാേരാടു തിരുമന€ു െകാ8് കൽ\ിAു
രേ8ാ മൂേ:ാ േചാദയ;ൾ േചാദിJുേ?ാേഴJും അവർ േതാൽJുക പതിവാണ്.
അ7കാരംതെ: സംഗീതവിദവാൻമാർ വ:ാലും അവരിൽ പാ.ുകാെരെകാ8ു
പാടിJുകയും വീണവായനJാെരെJാ8ു വീണ വായി\ിJുകയും
കൽ\ിAുേക.ി.ു സസേaാഷം അവെത വളെര ശാഘിAു ചിലെതാെJ
കൽ\ിJുകയും ഒടുJം തിരുമന€ുെകാ8ു സവൽപം പാടുകേയാ
വീണവായിJുകേയാ െച‹ുകയും പതിവാണ്. തിരുമന€ിെല പാേ.ാ
വീണവായനേയാ േകൾJു: വിദവാൻമാെരലലാം അ§ുതപരവശൻമാരും
ലŽാവിഹവലൻമാരുമായി/ീരും. ഈ ഗkർVെq മു?ിൽ വ:ു ത;ളുെട
അ†’തെയ 7കടി\ിAതു േഭാഷതവമായിെയ:ും "ഇവിെടനി:ു സZാനെമാ:ും
കി.ണെമ:ിലല, വലലവിധവും േപായി\ിഴAാൽ മതി" എ:ും അവർ വിചാരിJുകയും
െച‹ുമായിരു:ു. എ2ിലും തിരുമന€ുെകാ8് എലലാവർJും യഥാേയാഗയം
സZാന;ൾ കൽ\ിAുെകാടുJാറു8്.
തിരുമന€ിേലJ് മലയാള/ിെല:േപാെല സംxകൃതം, തമിഴ്, ഹി˜ു^ാനി,
െതലു2് മുതലായി അേനകം ഭാഷകളിൽ അപാരമായ പാ¡യതയമു8ായിരു:ു.
അവയിെലലലാം ക†ിAു പാ.ുകളും മhറുമായി കവിതകളു8ാJീ.ു8്. അവയിൽ
7ധാന;ൾ ഉ„വവർ4നം, മണി 7വാളബkവും മണി7വാളപദ;ളും,
സംxകൃത/ിൽ അജാമിേളാപാഖയാനം, കുേചേലാപാഖയാനം എ:ിവയുമാണ്.
ഇവകൂടാെത അേനകം പദ;ളും വർ4;ളും കീർ/ന;ളും മhറും
കൽ\ിAു8ാJീ.ു8്. കൽ\ിAു8ാJീ.ുd കീർ/ന;ളും പദ;ളും
വർ4;ളും മhറും േകരള/ിലും പരേദശ;ളിലുമുd സംഗീതവിദവാൻമാർ

ഇേ\ാഴും പഠിJുകയും പാടുകയും െചcുവരു:ു8്.
തിരുമന€ുെകാ8് സവായ/സിUിയായ ഒരു മഹാരാജാവു തെ:യായിരു:ു.
സകലകാരയ;ളും സവയേമവ ആേലാചിAു തീർAെച‹ു: തലലാെത
അേനയാപേദശ7കാരം അവിടു:ു യാെതാ:ും ക†ിAു െചcിരു:ിലല.
രാജയകാരയ;െളലലാം അവിടു:ുതെ:യാണ് അേനവഷിJുകയും നട/ുകയും
െചcിരു:ത്. കൽ\ന7കാരമലലാെത ഒരു കാരയവും അJാല/ു രാജയ/ു
നട:ിരു:ിലല. ദിവാൻജി മുതലായ ഉേദയാഗ^ൻമാർ തിരുമന€ിെല കൽ\ന
7കാരം കാരയ;ൾ ച.ംെക.ി നട/ുക മാYേമ അJാല/ു െചcിരു:ുdു.
അ:െ/ ദിവാൻജി ഒരിJൽ ഒരുമാസെ/ അവധി കി.ിയാൽെJാdാെമ:ു
തിരുമന€ിെല അടുJൽ അേപ•ിJുകയും അേപ•7കാരം
കൽ\ിAനുവദിJുകയും െചcു. ദിവാൻജി േജാലി വി.ു േപാകു:തിനു നിpയിA
ദിവസം തിരുമു?ാെകെA:ു മുഖം കാണിJുകയും "പകരം കൽ\ിചു
നിയമിJു:തു പഴJവും പരിചയമുdവരിൽ ആെരെയ2ിലും േവണം. അെലല2ിൽ
കാരയ;ൾJു കുഴ\ം േനരിേ.•ും" എ:ു തിരുമന€റിയിJുകയും അ7കാരം ഒരു
ഭൃതയെന വിളിA് "ഹജൂർ കേAരി അടിAുവാരി പഴകിേ/uി.ുd ഒരു ചൂെലടു/ു
ദിവാൻജി കേAരിയിൽ പതിവായി.ിരിJു: കേസരയിൽ വേAJണം. ദിവാൻജി
തിരിAുവ:ി.ലലാെത അത് അവിെട നി:് എടു/ുമാhറുകയുമരുത്" എ:ു
കൽ\ിAു. ആ ഭൃതയൻ അ7കാരം െചcു. ദിവാൻജിJു പകരം േജാലി
േനാJു:തിന് ആെരയും ക†ിAു നിയമിAുമിലല. ഒരു മാസം കഴിuു ദിവാൻജി
തിരിAുവ:ു േജാലിയിൽ 7േവശിJു:തിനായി കേAരിയിൽ െച:േ\ാൾ താൻ
പതിവായി.ിരിJു: കേസരയിൽ ഒരു ചൂലിരിJു:ത് ക8് അതവിെട െകാ8ു
െച:ു െവAതാരാെണ:ു േചാദിAു േദഷയെ\.ു. അേ\ാൾ ഒരു ശിപായി
കൽ\ന7കാരമാണ് അ;െന െചcെത:ു േബാധി\ിJുകയും ചൂല് അവിെടനി:്
എടു/ു മാhറുകയും െചcു. ദിവാൻജി ^ല/ിലലാെതയിരു: ഒരു
മാസ/ിനിട•ു രാജകാരയ;ളിൽ യാെതാരു കുഴ\വും കൂടാെത എലലാം ശരിയായി
നട:ിരു:ു എ:റിuേ\ാൾ ദിവാൻജി എെ:ാരാെള േപരിനു മാYമായി.ാണ്
കൽ\ിAു നിയമിAി.ുളളെത:ും രാജയകാരയ;െളലലാം തിരുമന€ിെല
ശzിെകാ8ാണ് നട:ുേപാകു:െത:ും തെ: അറിയിJാനായി.ാണ് ക†ിA്
ഇ7കാരം െച‹ിAെത:ു ബുUിമാനായ ദിവാൻജി മന€ിലാJുകയാൽ പിെ:
അതിെനJുറിA് ഒ:ും പറuതുമിലല.
ഈ തിരുമന€ുെകാ8ു 7ധാനമായി കൽ\ിAു െചcി.ുd സംഗതികൾ,
തിരുവനaുപുര/് ഇദം7ഥമമായി ഒരിംßീഷ് പdിJൂടവും ന•Yബംഗാവും
^ാപിJുകയും ഇേ\ാഴും "പു/ൻമാളിക" എ:ുതെ: പറuുവരു: െക.ിടം

പണിയിJുകയും രഥമു8ാJിAു രഥ/ിെലഴു:d/ു തുട;ുകയും
ഹജൂർകേAരിയും മhറും െകാലല/ുനി:ു മാhറി തിരുവനaപുര/ാJുകയും
ജന;ൾJു ദു€ഹ;ളും ദുർVഹ;ളുമായിരു: ചില നികുതികൾ നിർ/ുകയും
സർേV തുട;ിJുകയും മhറുമാണ്. ഈ തിരുമന€ുെകാ8് ധാർZികനും
ദാനശീലനും അേനകം ദാനധർZ;ൾ െചcി.ുd ആളുമായിരു:ു. അവിടു:ു
സിംഹാസനാേരാഹണം െചcതായ 1004-ആമാ8ു തെ: തുലാപുരുഷദാനവും
1009-ആമാ8ു പWഗർഭദാനവും ക†ിAു നട/ി. ഇ7കാരെമലലാം ഗുണവാനും
അമാനുഷ7ഭാവനുമായിരു: ആ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് 34-ആമെ/
തിരുവയ€ിൽ 1022-ആമാ8ു ധനുമാസ/ിൽ നിതയാന˜7ദമായ പWനാഭ
സായൂജയെ/ 7ാപിJുകയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/പിലാമേaാൾ മൂ€്
പിലമേaാൾ മൂ€ിെq ഇലലം ”ി.ീഷുമലബാറിൽ വdുവനാടു താലൂJിൽ
പിലമേaാൾ അംശ/ിൽ പിലാമേaാൾ േദശ/ാണ്. ഈ ഇലലJാർ പ8ു
സാമുരിരി\ാടു ത?ുരാെq ഇ‘sാരും 7േതയക ൈവദയsാരും ൈവദയവിഷയ/ിൽ
അതിവിദ¯sാരും സു7സിUsാരുമായിരു:ു. ആ ^ിതിJു ഇേ\ാഴും വലിയ
വയതയാസെമാ:ും വ:ി.ിലല.
പെ8ാരിJൽ (അ:ു നാടുവാണിരു:) തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ിേലJ് അതികഠിനമായ ഒരു ശീലാ…മ (വയhറിൽ േവദന) ഉ8ാവുകയും
തിരുവിതാംകൂറിലും െകാAിയിലും മhറുമുd 7സിUsാരായ സകല ൈവദയsാരും
പഠിA പണി എലലാം േനാJീ.ും അതു േഭദമാകാെതയിരിJുകയും െച‹ുകയാൽ
ഒടുJം പിലാമേaാൾ മൂ€ിെന വരു/ണെമ:ു നിpയിAു അേ;ാ.ാളയAു.
മു?ു8ായിരു: പിലമേaാൾ മൂ€sാെരJുറിAുd േകൾവി നിമി/മാണ്
അേ;ാ.ാളയAത്. എ:ാൽ അJാല/് അവിെട 7ായപൂർ/ി വ:വേരാ
ൈവദയവിദയ അഭയസിAവേരാ ആയ പുരുഷsാർ ആരുംതെ: ഉ8ായിരു:ിലല.
ഏകേദശം പതി:ാലു വയ€ുമാYം 7ായമായ ഒരു ഉ4ിമൂ€ു മാYേമ അവിെട
ഉ8ായിരു:ുdു. ഉപനയനവും സമാവർ/നവും കഴിuിരു:ുെവ2ിലും
ൈവദയവിഷയകമായി യാെതാ:ും അവിടു:ു പഠിAിരു:ിലല. മഹാരാജാവു
തിരുമന€ിെല ആളുകൾ െച:ു വിവരം പറuേ\ാൾ അവിടു:് അതയaം
വിഷ4നായി/ീർ:ു. "എെq പൂർവsാർ മഹാേയാഗയsാരും വലിയ ൈവദയsാരും
ൈവദയവിഷയമായി പല അ§ുതകർZ;ൾ െചcി.ുdവരും
7സിUsാരുമായിരു:തിനാലാണേലലാ മഹാരാജാവു ക†ിA് ഇവിെട
ആളയ•ാനിടയായത്. ക‘ം! ഈശവരാ! ഞാനി;െനയായിേ\ായേലലാ. എെq
അ‡ൻ എനിJു ബാലയമായിരു:േ\ാൾതെ: മരിAുേപായതിനാലാണേലലാ എനിJ്
ഒ:ും പഠിJാനിടയാകാuത്. തിരുവിതാംകൂറിൽ േപായി മഹാരാജാവിെq
സുഖേJടു േഭദമാJിെയ2ിൽ എനിJു വളെര Xയ€ും യശ€ും ബഹുമതിയും
ലഭിJുമായിരു:ു. ഒ:ും പഠിAി.ിലലാ/ ഞാൻ വിചാരിAാൽ അതു സാധയമലലേലലാ.
ഈശവരാ! ഇേ\ാൾ ഞാൻഇവിെട എaാണ് െചേ‹8ത്? എനിെJാ:ു
അറിuുകൂെട:ു പറuാൽ ഈ കുടുംബേ/Jുകൂടി കുറിAിലായി/ീരുമേലലാ"
എ:ി;െന വിചാരിA് അവിടു:് ഏhറവും വിഷാദേ/ാടുകൂടി അക/ു െച:ു
തെq അZെയ വിളിAു വിവരെമലലാം പറuു. അേ\ാൾ ആ അaർ́നം, "ഉ4ി ഒ.ും

വിഷാദിേJ8ാ, നZുെട പരൈദവമായ പരേമശവരെന ഭzിപൂർവം പ•8ു
ദിവസം ഭജിJുക. അേbഹം എെa2ിലും നിവൃ/ിയു8ാJി/രും. ഭജനം
കഴിuി.ു െചലലാെമ:ു പറuു മഹാരാജാവിെq ആളുകെള അയ•ുക" എ:ു
പറuു. അ7കാരംതെ: ഉ4ിമൂ€് പുറ/ുവ:ു മഹാരാജാവിെq
ആളുകേളാട്,"എനിJ് ഇേ\ാൾ അ?ല/ിൽ ഭജനമാണ്. അതിനി പ•8ു
ദിവസംകൂടിയു8്. അതു കഴിuലലാെത വരാൻ എനിJു നിവൃ/ിയിലല. നി;ൾ
േപായി ഭജനം കഴിയുേ?ാേഴJും വരുക. പിെ: നമുJ് ഒരുമിAു േപാകാം" എ:ു
പറuു. അതു േക.ു രാജപുരുഷsാർ, "പ•8ു ദിവസം കഴിuാൽ മതിയേലലാ.
അYയും ദിവസംെകാ8് േപായിവരാൻ സാധിJയിലല. സവ†ം താമസിAാലും
ഒരുമിAു െകാ8ു െചലലണെമ:ാണ് ക†ന. അതിനാൽ ഭജനം കഴിയു:തുവെര
ഞ;ൾ ഇവിെട താമസിചുെകാdാം" എ:ു പറuു. "എ:ാൽ അ;െനതെ:"
എ:ു ഉ4ിമൂ€ും സZതിJുകയും അവിടു:ു അ:ുതെ: ഭജനം
ആരംഭിJുകയും െചcു. ഭജനം അതയaം ഭzിേയാടും വലിയ
നി®േയാടുംകൂടിയായിരു:ു. ഭജനം തുട;ിയതിെq പതിെനാ:ാം ദിവസം
രാYിയിൽ ഉ4ിമൂ€് അ?ല/ിൽJിട:ുറ;ിയ സമയം ഒരു വൃU”ാ•ണൻ
തെq അടുJൽ വ:് "േഹ! അ;് ഒ.ും വയസനിേJ8ാ. അ;ു
തിരുവിതാംകൂറിൽെA:്, ഇതാ, ഈ മരു:ു മൂ:ു േനരം കാuെവd/ിൽ
കലJി മഹാരാജാവിനു െകാടുJണം. ഇതുെകാ8ു നലല സുഖമാകും. മഹാരാജാവ്
എെa2ിലും ത:ാൽ ഒ:ും വാ;രുത്. "എനിJ് ഇെതാ:ും േവ8ാ" എ:ു
പറയണം. അേ\ാൾ "പിെ: എaാണ് േവ8ത്?" എ:ു മഹാരാജവു േചാദിJും.
ഉടെന അ;് "താÈപർ4ീനദിയിൽ ധനവaരിയുെട വിOഹം കിടJു:ു8്. അത്
അവിെടനി:് എടു\ിA് എെq പരേദവതയായ ശിവെq ഇട/ുവശ/് ആ
അ?ല/ിൽ/െ: 7തി® കഴി\ിAുതരണം. ഇതാണ് എനിJ് േവ8ത്. ബിംബം
മു;ിെയടുJാനുd ആളുകൾ താÈാപർ4ീതീര/ു െചലലുേ?ാൾ, അതു
കിടJു: ^ലം കാണിAുെകാടുJു:തിനും 7തി® കഴിJു:തിനുമുd ആൾ
അവിെട വരും. ആൾ പറയു: ^ല/ുനി:ു ബിംബെമടു\ിA് ആ ആെളെJാ8ു
7തി® കഴി\ിചാൽ മതി" എ:ു പറയണം. "ഇത് എ;െന അറിuു?" എ:ു
മഹാരാജവു േചാദിAാൽ ഈ പരമാർ‰െമാ:ും പറയരുത്. "ഞാൻഇ;െന
േക.ി.ു8്" എ:ു മാYേമ പറയാവൂ. മഹാരാജാവു ബിംബം എടു\ിAു 7തി®
കഴി\ിചാൽ\ിെ: ഇേ\ാൾ ശിവെന എ:േപാെലതെ: ധനവaരിെയയും
പരേദവതയായി വിചാരിAു േസവിAു െകാdണം. പൂജാനിേവദയാദികൾ ര8ു
^ല/ും യാെതാരു വയതയാസവും കൂടാെത ഭzിപൂർVം ഒരുേപാെല
നട/ിAുെകാdണം. എ:ാൽ നി;ൾJു ഐശവരയവും ൈവദയ/ിൽ 7സിUിയും
പൂർVാധികം വർUിJും" എ:ു പറuു മൂ:ു ഗുളിക തെq ക‹ിൽ വAതായി

ഉ4ി മൂ€ിനു േതാ:ി. ഉടെന ഉണർ:ു േനാJിയേ\ാൾ അവിെടെയ;ും
ആെരയും ക8ിലല. എ2ിലും മൂ:ു ഗുളിക തെq ൈക‹ിൽ ഇരിJു:തായി ക8്
ഉ4ിമൂ€ു വളെര വിŸയിJുകയും വൃU”ാ•ണെq േവഷ/ിൽ തെq അടുJൽ
വ:് ഇ7കാരം പറയുകയും മരു:ു തരുകയും െചcത് തെq പരേദവതയായ
Xീപരേമശവരൻതെ:യാെണ:ു വിശവസിJുകയും െചcു.
പ•8ു ദിവസംകഴിuു പതിമൂ:ാം ദിവസം യഥാവിധി ഭജനം കാലംകൂടുകയും
ഇലല/ു െച:് അZെയ വിളിAു വിവരെമലലാം ധരി\ിJുകയും പാദ/ി2ൽ വീണു
നമxJരിAു യാY പറu് അനുOഹവും അനുവാദവും വാ;ിയതിെq േശഷം
ഉ4ിമൂ€ു മഹാരാജാവിെq ആളുകേളാടുകൂടി തിരുവിതാംകൂറിേലJ്
പുറെ\ടുകയും യഥാകാലം രാജധാനിയിെല/ി മഹാരാജാവിെന കാണുകയും
തെq ൈകവശമു8ായിരു: ഗുളിക മൂ:ും മൂ:ു േനരമായി മഹാരാജാവിെന
േസവി\ിJുകയും െചcു.
ആ ഗുളിക േസവിAേതാടുകൂടി തിരുമന€ിേലJു വയhറിൽ േവദന നിേ“ഷം
വി.ുമാറി. അവിടു:ു പരിപൂർ4സുഖെ/ 7ാപിAു. അതിനാൽ അവിടു:ു
സേaാഷിA് ഉ4ിമൂ€ിനു വിലപിടിA അേനകം സZാന;ൾ കൽ\ിAു െകാടു/ു.
ഉ4ിമൂ€്, "എനിJ് ഇെതാ:ും ആവശയമിലല" എ:ു പറu് ഉേപ•ിAതലലാെത
അവയിെലാ:ും സവീകരിAിലല. "പിെ: മൂ€ിന് എaാണ് േവ8െത":് കൽ\ിAു
േചാദിAേ\ാൾ ഉ4ിമൂ€ു തേ:ാട് ഉറJ/ിൽ വൃU”ാ•ണൻ
പറuതുേപാെലെയാെJ പറയുകയും അ7കാരെമലലാം െച‹ു:തിനു േവ8ു:
പണവുംെകാടു/ു തJതായ ആളുകെള കൽ\ിAയ•ുകയും െചcു.
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു കൽ\ിAയA ആളുകൾ താÈപർ4ീ
തീരെ//ി, ഏതു ഭാഗ/ാണ് മു;ി/േ\8െത:ു
സംശയിAുെകാ8ുനി:േ\ാൾ എവിെടനിേ:ാ അവിെട ഒരു സനയാസി
െച:ുേചർ:ു. അേ\ാൾ ഒരു കൃ¸\രുaു നദിയുെട േമൽഭാഗ/ു വ./ിൽ
പറ:ുെകാ8ിരിJുകയും െചcു. ആ സനയാസി രാജപുരുഷsാേരാടു "നി;ൾ
എaാണ് സംശയിAു നിൽJു:ത്? ആ പരുaു പറJു:തിെq േനെര താെഴ മു;ി
േനാJിയാൽ ബിംബം കി.ും" എ:ു പറuു. മഹാരാജാവിെq ആളുകൾ അവിെട
മു;ി/\ുകയും ധനവaരിയുെട ഒരു ശിലാവിOഹം ക8ുകി.ുകയും െചcു.
ബിംബെമടു/ു കര•ു െകാ8ുവ:േ\ാൾ ആ സനയാസി, "നി;ൾ ഈ ബിംബം
െകാ8ുേപായി 7തി®•ു േവ8െതാെJ ത‹ാറാJുവിൻ. 7തി®•ുd
മുഹൂർ/മാകുേ?ാൾ ഞാനവിെട വ:ു 7തി® നട/ിെJാdാം"എ:ു
പറuി.് അവിെടനി:ു േപാവുകയും െചcു. ആ സനയാസി എവിെടനി:ാണ്
വ:െത:ും എേ;ാ.ാണ് േപായെത:ും ആർJും നിpയമിലല.

മഹാരാജവിെq ആളുകൾ ബിംബവുംെകാ8ു പിലാമേaാൾ എ/ി, ബിംബം
അവിെട പുഴയിൽ ജലാധിവാസം െച‹ിJുകയും മൂ€ിെq പരേദവതയായ ശിവെq
അ?ല/ിൽ/െ: മു?ു8ായിരു: Xീേകാവിലിെq ഇട/ുവശ/ായി ഒരു
Xീേകാവിൽകൂടി പണിയിJുകയും 7തി®•് ഒരു ശുഭമുഹൂർ/ം
നിpയിJുകയും മുഹൂർ/ സമയമായേ\ാൾ േമൽ\റu സനയാസി അവിെട
എ/ുകയും ബിംബെമടു/ുെകാ8ുവരാൻ ആ’ാപിJുകയും െചcു. ഉടെന
ര8ു ”ാ•ണX®sാർ േപായി ബിംബെമടുJാൻ േനാJിയി.ു സാധിJാ—യാൽ
പിെ: നാല¢ുേപർകൂടി േപായി. എ:ി.ു സാധിAിലല. കിം ബഹുനാ? അസംഖയം
ബാഅണsാർകൂടി XമിAി.ും ആ ബിംബം കിട: ^ല/ുനി:്
ഇളJിെയടുJാൻേപാലും കഴിuിലല. ആരു വിചാരിAാലും ബിംബം അവിെടനി:്
ഇളJിെയടുJാൻ സാധിJയിെലല:ു തീർAയായേ\ാൾ ആ സനയാസി ഒരു
ജലപാYവുെമടു/ുെകാ8് ആ ^ലേ/Jു െചലലുകയും ഒരു ൈകെകാ8ു
നിhªയാസം ആ ബിംബം പുഴയിൽനി:് എടുJുകയും മേhറJ‹ിലു8ായിരു:
ജലപാY/ിൽ െവdം മുJിെയടുJുകയും െചcുെകാ8് അ?ല/ിെല/ി.
മുഹൂർ/സമയ/ുതെ: ബിംബം 7തി®ിJുകയും ജലപാY/ിലു8ായിരു:
െവdംെകാ8് ബിംബ/ിന് അഭിേഷകം കഴിJുകയും െചcു. അ:ുമുതൽ
പിലമേaാൾ മൂ€sാർJു ശിവനും ധനവaരിയും പരേദവതമാരായി/ീർ:ു.
അവർ ഇ:ും ആ ര8ു േദവsാെരയും ഒരുേപാെല േസവിJുകയും
ആചരിJുകയും െചcുവരു:ു. അവിെട ര8ു േദവsാർJും നിതയനിദാനം,
മാസവിേശഷം, ആ.വിേശഷം മുതലായവെയലലാം ഇ:ും ഒരുേപാെല തെ:യാണ്
നട/ിവരു:ത്. ആെര2ിലും അവിെട വഴിപാടു കഴിJുകയാെണ2ിലും ര8ു
േദവsാർJും ഒരുേപാെല േവണം. ഒരു കദളി\ഴം നിേവദിJുകയാെണ2ിൽ അതു
നടുേവ മുറിAു ര8ിട/ു ഒരുേപാെല നിേവദിJണം. ഇ;െനെയലലാം ഇേ\ാഴും
നട:ുവരു:ു.
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിെq സുഖേJടു േഭദമാJിയ ഉ4ിമൂ€്
ധനവaരിയുെട 7തി® കഴിuതിെq േശഷം ആ േദവെനയും
പൂർVപരേദവതയായ ശിവെനയും ഭzിപൂർVം വളെര േസവിJുകയും
അ®ൈവദയsാരിെലാരാളായ ആല/ൂർന?ിയുെട അടുJൽ യഥാwമം
ൈവദയശാ£ം പഠിJുകയും ൈവദയവിഷയ/ിൽ അവിടു:് അതിസമർ‰നും
വിശവവിXുതനുമായി/ീരുകയും അനaരം തെq ഗുരുനാഥെq പുYിയായ ഒരു
കനയകെയ യഥാwമം വിവാഹം കഴിJുകയും അതിൽ അവിേടJു ധാരാളം
പുYസaാന;ളു8ാവുകയും ആ സaാനപര?ര wേമണ വർUിJുകയും
അവെരലലാവരും അവരുെട പരേദവതമാെര യഥാwമം േസവിJുകയാൽ

ൈവദയവിഷയ/ിൽ പൂർവsാെര അതിശയിചു 7സിUsാരായി/ീരുകയും െചcു.
ധനവaരിെയ 7തി®ിA സനയാസി 7തി®ാനaരം എേ;ാ.ും േപായിലല.
തപ€ുെചcുെകാ8് ആ അ?ല/ിൽ/െ: വളെരJാലമിരിJുകയും ഒടുJം
അവിെടവAുതെ: സവർ´ാേരാഹണം െച‹ുകയും െചcു. സനയാസിയുെട
മൃതശരീരം ആ അ?ല/ിൽ/െ: ര8ു Xീേകാവിലുകളുെടയും മUയ/ിലായി
ഭൂമിദാനം െച‹(സംxകരിJ)െ\ടുകയും ആ ^ല/് ഒരു തറെക.ിAു തുളസി
നടുകയും െചcു. ആ തുളസി/റയും തുളസിയും ഇേ\ാഴും അവിെട
കാൺമാനു8്.
ധനവaരിയുെട 7തി®യും സനയാസിയുെട സവർ´ാേരാഹണവും മhറും കഴിuി.ു
വളെര തലമുറകൾJുേശഷം പിലാമേaാൾ മൂ€ിെq ഇലല/് ഒരു കാല/്
ഓേരാരു/രായി കാലധർZെ/ 7ാപിJുകയും ഒടുJം ഒരു കനയക മാYം
േശഷിJുകയും െചcു. അJാല/ു നാടുവാണിരു: സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാെq
പുറ/് ഏhറവും വലിയതായ ഒരു 7േമഹകുരു ഉ8ാവുകയും അതിനു
ചികി„ിJു:തിനു പിലമേaാൾ ഇലല/ു മൂ€sാരാരും ഇലലാെതയിരിJുകയും
െച—യാൽ അവിടുെ/ 7ധാന ശിഷയsാരിെലാരാളും പിലമേaാൾJു സമീപം
"കുലുJലൂർ" എ: േദശ/ുകാരനും "വടJുംകര" എ:് ഇലലേ\രുമായ ഒരു
ന?ൂതിരിെയെJാ8ു ചികി„ി\ിAു. ശ£wിയ െച‹ാെത സുഖെ\ടു/ാൻ
7യാസമാെണ:ു േതാ:ുകയാൽ ന?ൂരി കുരു കീറുകയും ചികി„ിAു ദീനം
േഭദമാJുകയും െചcു. ശ£wിയ െച‹ുകയാൽ ആ ന?ൂരിയുെട XാUാദികൾ
േശഷമുd ന?ൂതിരിമാർ നട/ിെJാടുJാതിരിJുകയും അേbഹ/ിനു സവaം
ഇലല/ുതെ: താമസിJാൻ പാടിെലല:ായി/ീരുകയും െചcു. അതിനാൽ ആ
വിവരം ന?ൂരി സാമൂതിരി\ാടുത?ുരാെq അടുJൽ അറിയിJുകയും ത?ുരാൻ
ആ ന?ൂതിരിെയെJാ8് പിലാമേaാളിലല/ു8ായിരു: കനയകെയ വിവാഹം
കഴി\ിJുകയും സർVസവദാനമായി അവിെട ദ/ു കയhറി താമസി\ിJുകയും ആ
ന?ൂതിരിJായി വളെര വRുവഹകൾ ക†ിAു െകാടുJുകയും െചcു.
പിലാമേaാൾ മൂ€ിെq ഇലലേ/J് ഇേ\ാൾ ഉd വRുJളിൽ മിJവയും
സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാൻ ഇ7കാരം ക†ിAു െകാടു/ി.ുdവയും ആ
ഇലല/ുdവർ വടJുംകര ന?ൂരിയുെട സaാനപര?രയിലുൾെ\.വരുമാണ്.
ഇേ\ാൾ ഈ ഇലല/് ഒരു മൂ€ും അവിടുെ/ അZയും അവിടു:ു വിവാഹം
കഴിAി.ുd അaർŽനവും ര8ു പുരുഷസaാന;ളും ഒരു £ീ സaാനവും
മാYേമ ഉdു. ആ പുരാതന കുടുംബം സകൈലശവരയ;േളാടുംകൂടി എെ::ും
വർUിAിരിJുവാൻ സവർേVശവരൻ കടാ•ിJുമാറാകെ..

ഐതിഹയമാല/ശാRാേ2ാ.യും
കുര;sാരും
ശാRാേ2ാ. തിരുവിതാംകൂറിൽ കു:/ുർ താലുJിലുൾെ\. ഒരു ^ലമാണ്. ഈ
^ല/ിന് "ശാRാേ2ാ." എ:ു േപരു8ായതിെq കാരണംതെ: ആദയേമ
വിവരിേJ8ിയിരിJു:ു. പaള/ു രാജാJsാർ
പാ¡യരാജവംശയsാരാെണ:ും അവരുെട കുലപരേദവത ശബരിമല
ശാRാവാെണ:ുമുdതു സു7സിUമാണേലലാ. മുൻകാല;ളിൽ പaള/ു
രാജാJsാെരലലാവരും ആ8ിെലാരിJൽ ശബരിമലയിൽേ\ായി സവാമിദർശനം
കഴിJുക പതിവു8ായിരു:ു. ഇേ\ാഴും അവരിെലാരാെള2ിലും ആ8ിെലാരിJൽ
(മകരസംwാaിJ്) ശബരിമലയിൽെA:ു ദർശനം കഴിJണെമ:് ഏർ\ാടു8്.
പെ8ാരിJൽ ഒരു പaള/ു രാജാവ് കായംകുള/ു വ:് അവിടുെ/ ഒരു
രാ’ിെയ ഭാരയയായി സവീകരിJുകയും അവിെട /െ: താമസം തുട;ുകയും
െചcു. ആ രാജാവും രാ’ിയും പര•രാനുരാഗം നിമി/ം പിരിuു
താമസിJുവാൻ അശzരായി/ീരുകയാൽ ആ രാജാവു പ•8ു െകാലലേ/Jു
പaള/ു േപാവുകേയാ ശബരിമലയിൽേ\ായി സവാമിദർശനം കഴിJുകേയാ
െച‹ാെത കായംകുള/ുതെ: താമസിAു. അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം
രാYിയിൽ പaള/ു രാജാവ് ഉറJ/ിൽ "അേ‹ാ! കടുവ വരുേ:, പുലി
വരുേ:!" എ:ു പറuുെകാ8് ഉറെJ നിലവിളിAു. അതുേക.ു രാ’ി ഉണർ:ു
േപടിAു വിറAുെകാ8് എaാെണ:ു േചാദിAേ\ാൾ രാജാവ് "ഒ:ുമിലല. ഒരു സവÐം
ക8ു. അYയുdൂ" എ:ു പറയുകയും വീ8ും ഉറ;ി/ുട;ുകയും െചcു.
അ7കാരം പിേhറ ദിവസവുമു8ായി. എ:ലല, അതു ദിവസംേതാറും
പതിവായി/ീർ:ു. ഇതു നിമി/ം േപടിAി.ു രാ’ിJു രാYിയിൽ
കിട:ുറ;ുവാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതയായി. ഈ വിവരം കായംകുള/ു
രാജാവറികയും ഇതിെq ശമന/ിനായി പല മ•വാദ;ളും ചികി„കളും
ഈശവരേസവാദികളും മhറും നട/ിJുകയും െചcു. ഇെതാ:ുെകാ8ും
പaള/ു രാജാവിെq സവÐദർശന/ിനും നിലവിളിJും യാെതാരു
േഭദവുമു8ായിലല. 7തയുത, അതു wേമണ വർUിA്, ദിവസം േതാറും അ¢ുമാറും
എ.ും പ/ും 7ാവശയം വീതമായി/ീർ:ു. അേ\ാൾ രാ’ിJു മാYമലല,
രാജമ˜ിര/ിലാർJും തെ: േപടിAി.ു രാYിയിൽ കിട:ുറ;ുവാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെതയായി. അതിനാൽ കായംകുള/് രാജാവ് ഒരു ദിവസം തെq

ആവു/നായ പaള/ു രാജാവിെന അടുJൽ വരു/ി "േഹ! അ;യുെട
കൂJുവിളിയും േകാലാഹലവും െകാ8ു ഇവിെടയാർJും രാYികാല;ളിൽ
കിട:ുറ;ാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതയായേലലാ. അവിെടJു °ാaുേ8ാ? "കടുവാ
വരു:ു; പുലി വരു:ു; കടുവാ െപhറു; പുലി െപhറു" ഇ;െന എെaലലം
അസംബk;ളാണ് അവിടു:ു പറയു:ത്. ഈ ^ിതിയിൽ ഇനി ഇവിെട
താമസിJണെമ:ിലല. പaള/ുതെ: േപായി താമസിJാണം. ഈ
ഉപ›വ;െളാെJ മാറിയി.് വ:ാൽ മതി" എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ
പaള/ു രാജാവിന് അസാമാനയമായ മനRാപമു8ായി. ഒ:ാമത്, തെq
7ാണ7ിയയായ രാ’ിെയ വി.ു പിരിuു താമസിJുക എ:ുd കാരയം
അേbഹ/ിനു പരമസ2ടമായി.ുdതായിരു:ു. പിെ: കായംകുള/ു രാജാവിെq
വാJു സവ†ം പു‡രസേ/ാടുകൂടിയും ആേ•പമായി.ും എ:ാൽ, ഒരു വിധം
ശാസനയായി.ുമായിരു:ു. എലലാംെകാ8ും പaള/ു രാജാവ് അതയaം
വിഷ4നായി/ീർ:ുെവ:ും പറuാൽ മതിയേലലാ.
അ:ു രാYിയിൽ പaള/ു രാജാവിനു പതിവുdതു കൂടാെത വിേശഷാൽ ഒരു
സവÐം കൂടിയു8ായി. അതു ഒരു പരേദശ”ാ•ണൻ അേbഹ/ിെq
അടുJൽെA:് "േഹ! അവിടു:് ഒ.ും വിഷാദിേJ8. അവിടു:് ഒരു കാരയം
െചcാൽ അവിെടJു8ായിരിJു: ഉപ›വം നീ;ി നലല സുഖമാവും. അവിടുെ/
പരൈദവമായ ശബരിമല ശാRാവിെന ദർശനം കഴിAി.് ഇേ\ാൾ പ•8ു
െകാലലാമായേലലാ. അതിനാൽ അവിെടേ\ായി ഒരു പ•8ു ദിവസം ആ സവാമിെയ
ഭജിJണം. പിെ: തി2ൾ ഭജന മുട;ാെത നട/ുകയും േവണം. എ:ാൽ മതി,
എലലാ സുഖമാകും. അ;ു സവÐ/ിൽ കാണു:ു കടുവായും പുലിയും ശബരിമല
ശാRാവിെq നാ•ളാണ്. കായംകുള/ു രാജാവ് അേ; ആേ•പിAതിെq ഫലം
അേbഹം അനുഭവിJും" എ:ു പറuു എ:ായിരു:ു. ഇത് േകവലം
സവÐമെലല:ും ശബരിമല ശാRാവുതെ: തെq അടുJൽ എഴു:dി
അരുളിെAcതാെണ:ും വിശവസിA് രാജാവ് പിേhറ ദിവസം രാവിെല രാ’ിെയ
Oഹി\ിJുകയും തനിJു േപാകു:തിന് അനുവാദം േചാദിJുകയും െചcു.
രാജാവിനു8ായി.ുd ഉപ›വം മാറിയാൽ െകാdാെമ:ു വളെര
ആOഹമു8ായിരു:ുെവ2ിലും അേbഹം പിരിuുേപാവുകെയ:ുd കാരയം
രാ’ിJ് അതയaം സaാപകരമായിരു:ു. അതിനാൽ ഭജനം കഴിuാൽ
അ:ുതെ: തെq അടുJൽ എ/ിെകാdാെമ:ു സതയം െചcി.് അേbഹം
േപായിവരു:തിന് ആ സാധവി അനുവദിJുകയും രാജാവ് അ7കാരം െചcി.്
അ:ുതെ: പaളേ/Jു േപാവുകയും െചcു. അ:ുമുതൽ കായംകുള/ു
രാജവിന് ഒരു ചി/°മ/ിെq ല•ണം ക8ുതുട;ി. അേbഹം സദാ "കടുവാ

െപhറു, പുലി െപhറു, കടുവാ െപhറു,' എ:് ഉരുവി.് തുട;ുകയും േവെറ യാെതാ:ും
സംസാരിJാെതയാവുകയും െചcു. കുളി, ഭ•ണം മുതലായതുതെ:
അനയൻമാരുെട നിർബkംെകാ8ു േവ8തായി/ീർ:ു. എ:ാൽ അെതാെJ
േപരിനു മാYം നട/ുെമ:ലലാെത സാമാനയം േപാെല ഒ:ും െച‹ാെതയായി. ചില
ദിവസ;ളിൽ ആെരലലാം നിർബkിAാലും കുളിJുകയും ഉ4ുകയും
െച‹ാെതയുമിരു:ു. രാജയകാരയ;െള\hറി അേbഹ/ിനു ചിa
േപാലുമിലലാെതയായി. അേ;ാ.് എെa2ിലും േചാദിAാലും പറuാലും
എലലാhറിനും ഉ/രം, "കടുവാ െപhറു, പുലി െപhറു" എ:ുമാYം. ഇതു നിമി/ം
രാജമ˜ിര/ിലുdവരും രാജപുരുഷൻമാരും മാYമലല, രാജയവാസികളും
ആെക\ാെട പരയാകുലൻമാരായി/ീർ:ു. അേനകം മ•വാദ;ളും ചികി„കളും
മhറും െച‹ിAു േനാJി. ഒ:ുെകാ8ും ഒരു ഫലവും ക8ിലല. അതിനാൽ പിെ:
7സിUൻമാരായ ചില 7 Jാെര വരു/ി 7 ം വ…\ിA് േനാJിയേ\ാൾ അവർ,
പaള/ു രാജാവിെന ആേ•പിAതിനാൽ ശബരിമല ശാRാവിനു8ായി.ുd
വിേരാധം നിമി/ം സംഭവിAി.ുdതാെണ:ും അതിേലJു 7ായpി/മായി
നൂെhറാ:ു രാശി ശബരിമല െകാടു/യAു നടയിലിടുവിJുകയും "കടുവാ െപhറു,
പുലി െപhറു" എ:ുd വാJുകൾ എ:ും ”ാ•ണർ സഭയിൽ
7േയാഗിJ/Jവ4ം ഏർ\ാടു െച‹ുകയും െചcാൽ ഈ സുഖേJടു മാറി
രാജാവു പൂർV^ിതിെയ 7ാപിJുെമ:ും വിധിAു. ഉടെന നൂെhറാ:ു രാശി
െകാടു/യA്, ശബരിമല ശാRവിെq നടയിലിടുവിJുകയും േമൽ\റu (കടുവാ
െപhറു, പുലി െപhറു എ:ുd)വാJുകൾ സംഘJളിJാരായ ന?ൂരിമാെര െJാ8ു
സഭയിൽ 7േയാഗി\ിAു തുട;ുകയും കായംകുള/ു രാജാവ് ഉsാദം വി.്
പൂർV^ിതിെയ 7ാപിJുകയും െചcു. സംഘJളിJാർ ഇേ\ാഴും
"കാ.ിൽJിട:െ¢െ.ലികൂടിJടലുഴുതു
കാല/ിളവി/ു വിതAേ\ാഴട• കാ…Aു
േതാ8ി\റി\ിAേ\ാഴരമുറം നിറേക മാ;ാ
േതാലു കളuേ\ാളuൂറു പറ2ിJ\ൽ
ക\ൽ വലിA;ു തലമലമുകളിൽെJ.ി
കായംകുള/േലലാ കടുവായും പുലിയും െപhറു"

എെ:ാരു പാ.ു സംഘJളിയിൽ ഉപേയാഗിAു വരു:ു8േലലാ. പaള/ു രാജാവ്
കായംകുള/ുനി:് േപായതിൽ\ിെ: അേbഹ/ിനു സവÐദർശനം മുതലായ
ഉപ›വ;െളാ:ുമു8ായിലല. അേbഹം ഏതാനും ദിവസം സവേദശ/ു
താമസിAതിെq േശഷം പരിവാരസേമതം ശബരിമലയിെല/ി നവര¹ഖചിതമായ
ഒരു െപാൻകിരീടവും വളെര വിലേയറിയ ഒരു മു/ുമാലയും നട•ു വAു
വ˜ിJുകയും ഭzിപൂർVം പ•8ു ദിവസെ/ ഭജനം നട/ുകയും െചcു.

പ•8ാം ദിവസം നാല¢ു നാഴിക പകെല രാജാവിനു വയhറിൽ ഒരു േവദന
തുട;ി. അതിനാൽ അ:ും അേbഹം അ/ാഴം േവെ8:ു തീർAയാJുകയും
യഥാകാലം സkയാവ˜നവും സവാമിദർശനവും കഴിAു േപായിJിട:ു ഉറ;ുകയും
െചcു. അേ\ാൾ ഒരു പരേദശ ”ാ•ണൻ അേbഹ/ിെq അടുJൽെച:് "േഹ
േഹ! ഉറJമാേയാ? ഇ:ു രാ’ിയുെട അടുJൽ എ/ിെJാdാെമ:് അ;്
ശപഥം െചcി.ിേലല? സതയലംഘനം വിഹിതമാേണാ? ഇതാ ഇവിെട ഒരു കുതിര
നിൽJു:ു8്. ഇതിെq പുറ/ു കയറിേ\ായാൽ •ണ/ിൽ രാ’ിയുെട
അടുJെല/ാം" എ:ു പറuതായി അേbഹ/ിനു േതാ:ി. ഉടെന എണീhറു
പുറ/ു െച:ു േനാJിയേ\ാൾ ഒരു കുതിര നിൽJു:തു കാണുകയും അേbഹം
അതിെq പുറ/ുകയറി ഓടിAുേപാവുകയും •ണേനരംെകാ8്
കായംകുളെ//ുകയും െചcു. രാജാവു തെq 7ിയതമയുെട
ശയനഗൃഹദവാര/ി2െല/ി താെഴയിറ;ുകയും ആ കുതിര അaർUാനം
െച‹ുകയും ഒരുമിAു കഴിuു. രാജാവു രാ’ിയുെട ശ‹ാഗൃഹ/ി2ിൽെA:ു
വാതിലിൽ മു.ി വിളിAു. ഉടെന രാ’ിവാതിൽ തുറ:ു. ആ സാധവി തെq
7ിയതമെq വരവിെന/െ: 7തീ•ിAുെകാ8ിരിJയായിരു:ു. രാ’ിയും
അ/ാഴമു8ി.ിലലായിരു:ു. അതിനാൽ ര8ുേപരും കൂടിേ\ായി അ/ാഴം കഴിAു
വരുകയും സുഖമായി കിട:ുറ;ുകയും െചcു.
പിേhറ ദിവസം രാവിെല കായംകുള/ു രാജാവ് തെq ആവു/നായ പaള/ു
രാജാവ് തിരിAുവ:ിരിJു:തായി അറിu് അേbഹ/ിെq അടുJൽ വ˜ിAി.്
"അലലേയാ മഹാWാേവ, ഞാൻ അ’തമൂലം പറuു േപായി.ുdെതലലാം
അവിടു:് സദയം •മിJുകയും ഇനിയും യഥാപൂർവം ^ിരതാമസം
ഇവിെട/െ: ആJുകയും െച‹ണം" എ:് അേപ•ിAു. പaള/ു രാജാവ്
അതു േക.ു സസേaാഷം "എനിJു ഭവാേനാടു യാെതാരു വിേരാധവുമിലല.
•മായാചനം െച‹/Jവ4ം ഭവാൻ യാെതാരുപരാധവും െചcി.ുdതായി
ഞാനറിയു:ുമിലല. ഇനിയും നിവൃ/ിയുdിടേ/ാളം കാലം ഇവിെട/െ:
താമസിJണെമ:ാണ് ഞാനും വിചാരിJു:ത്" എ:ു പറയുകയും
അവിെട/െ: താമസിAുതുട;ുകയും െചcു.
അ;െന താമസിAിരു: കാല/് ഒരു ദിവസം പaള/ു രാജാവും
അേbഹ/ിെq 7ണയിനിയായ രാ’ിയുംകൂടി ൈസവരസലലാപം
െചcുെകാ8ിരു:േ\ാൾ, രാജാവിനു മു?ു8ായ സവÐ ദർശനെ/പhറിയും
ശബരിമല ശാRാവിെq മാഹാWയെ/JുറിAും മhറുംകൂടി 7ാRാവിJയു8ായി.
അേ\ാൾ ശബരിമല തി2ൾഭജനം (മാസംേതാറും ദർശനം) മുട;ാെത
നട/ണെമ:ു തനിJു സവÐ/ിൽ ദർശനമു8ായി.ുd കഥ രാജാവിന് ഓർZ

വ:ു. അടു/ മാസ/ിെല:ലല, മാസംേതാറുംതെ: ഏതാനും ദിവസം തെq
7ാണ7ിയെയ പിരിuു േപാേക8തായിരിJു:ുവേലലാ എ:ു വിചാരിAു
രാജാവിനും ഈ വിവരമറിuേ\ാൾ രാ’ിJും മനRാപമു8ായി. അ:ു
രാYിയിൽ കിട:ുറ;ിയ സമയം രാജാവിെq അടുJൽ ഒരാൾ െച:്
മ˜Ÿിതേ/ാടുകൂടി "േഹ, അ;് ഒ.ും വയസനിേJ8. അ;് എെ: കാണാനായി
7ിയതമെയ വി.ു പിരിuു ശബരിമലവെര വരണെമ:ിലല. ഞാൻഇവിെട
അടുെ/ാരു ^ല/ു വ:ു ഇരുേ:Jാം" എ:ു പറuതായി അേbഹ/ിനു
േതാ:ി. ഉടെന അേbഹം ഉണർ:ു ക4ുതുറ: േനാJിയേ\ാൾ അവിെടെയ;ും
വിേശഷിAാെരയും ക8ിലല. രാ’ി നലല ഉറJമായിരു:ു. തെq അടുJൽ വ:്
ഇ7കാരം പറuതും ശബരിമല ശാRാവു തെ:യാെണ:ു രാജാവു
വിശവസിJുകയും സവാമിയുെട ഭzവാ„ലയെ/യും മാഹാWയെ/യും കുറിAു
വിചാരിAു വിŸയിA് അേbഹം മന€ുെകാ8് തെq പരേദവതെയ
നമxകരിJുകയും െചcു. പിേhറ ദിവസം രാവിെല രാജാവ് ഈ വിവരം
രാ’ിെയയും Oഹി\ിAു. അേ\ാൾ രാ’ിJും വളെര സേaാഷമായി.
കായംകുള/ു രാജാവ് ആ8ിെലാരിJൽ തെq ൈസനികsാെരെയാെJ തെq
മു?ിൽ വരു/ി ഒരായുധാഭയാസപരീ• നട/ുകയും പരീ•യിൽ
ജയിJു:വർJു യഥാേയാഗയം വRുJളും െപാ:ും പണവും പ.ും വളയും മhറും
സZാനമായി െകാടുJുകയും പതിവു8ായിരു:ു. ഈ കഥ നട: കാല/് ഈ
പരീ• േമടമാസം ഒ?താം തീ‹തി നട/ു:തിനു നിpയിAു. രാജാവു മൂ:ു
ദിവസം മു?് ഒരു വിളംബരം 7സിUെ\ടു/ി. എ.ാം തീ‹തി രാYിയിൽ പaള/ു
രാജാവിനു വീ8ും ഒരു ദർശനമു8ായി. േതജസവിയും യുവാവുമായ ഒരാൾ
അേbഹ/ിെq അടുJൽെച:് "നാെള ഇവിെട
ആയുധാഭയാസപരീ•യു8ാകുമേലലാ. അതിൽേAരാൻ ഞാനും വരും. അേ\ാൾ
ഞാെന‹ു: അ?ു വീഴു: ^ല/ു വ:ാൽ എെ:Jാണാം." എ:ു
പറuതായി രാജാവിനു േതാ:ി. അേbഹമുണർ:ു ക4ു തുറ:ു
േനാJിയേ\ാൾ ആെരയും ക8ുമിലല.
ഒ?താം തി‹തി രാവിെല പടയാളികെളലലാം കായംകുള/ു രാജാവിെq മു?ിൽ
ഹാജരായി. ആ കൂ./ിൽ അപരിചിതനായ ഒരു യുവാവും വ:ുേചർ:ു. അവെന
ക8ി.്, കായംകുള/ു രാജാവ്, " നീ ആർ" എ:ു േചാദിAു.
യുവാവ്: അടിയൻ ഒരു മലയാളിയാണ്.
രാജാവ്: നീ എവിെട\ാർJു:ു?
യുവാവ്: അടിയൻ കുറAു കിഴJ് ഒരു മലയിലാണ് പാർJു:ത്.

രാജാവ്: നിെq േപെരa്?
യുവാവ്: അയ\ൻ എ:ാണ്.
രാജാവ്: നീ ഇവിെട എaിനു വ:ു?
യുവാവ്: തിരുമന€ുെകാ8് ആയുധാഭയാസപരീ• നട/ി ജയിJു:വർJു
സZാന;ൾ ക†ിAുെകാടുJു:ുെ8:ു േക.ു. അതിൽ േചരാെമ:ു
വിചാരിAാണ് അടിയൻ വിടെകാ8ത്.
രാജാവ്: നിനJ് ഏതായുധം 7േയാഗിJാനാണ് പരിചയമുdത്?
യുവാവ്: അടിയനു എലലാം കുേറെ“ പരിചയമു8്.
രാജാവ്: എ:ാൽ േചർ:ുെകാdുക. വിേരാധമിലല.
എ:ു പറuി.ു തെq ൈസനികsാരിൽ 7ധാനsാരും നലല അഭയാസികളുമായവെര
വിളിAു ഈ യുവാവിെന പരീ•ീJു:തിന് ആ’ാപിAു. അവർ വിലലും അ?ും
7േയാഗിAും വാളും പരിചയും 7േയാഗിAും ഈ.ി, കുaം, േവൽ മുതലായ
ആയുധ;ൾ 7േയാഗിAും പല വിധ/ിൽ പരീ•ിAു. ആ പരീ•കളിെലലലാം ആ
യുവാവു ജയിJുകയും കായംകുളം ൈസനികെര േതാ†ിJുകയും െചcു.
അതുക8ു കായംകുള/് രാജാവ് ഏhറവും സേaാഷിJകയും "നിനJ്
സZാനമായ് എaാണ് േവ8ത്? എaും തരാൻ നാം തയാറാണ്" എ:ു പറയുകയും
െചcു. അതുേക.് ആ യുവാവ്,"അടിയനു അധികെമാ:ും കി.ണെമ:് ആOഹമിലല.
അടിയൻ ഇവിെടനി:് എ‹ു: ശരം െച:ുവീഴു: ^ലവും അതിെq ചുhറുമുd
^ല;ളുമുൾെ\െട മുJാതം (പ•8ു നാഴിക ദീർഘവിRാരമുd) ഭൂമി
കരെമാഴിവാJി കൽപിAു ത:ാൽ മതി" എ:റിയിAു. "അ;െനതെ:. അYയും
കരെമാഴിവായി തേ:Jാം. ശരെമടുെ/‹ുക" എ:ു രാജാവു ക†ിAു. ആ യുവാവ്
ഒരു ശരെമടു/ു ഞാണിൽെ/ാടു/ു കിഴേJാ.ു തിരിuുനി:ു വലിAുവി.ു.
ആ ശരം െച:ു വീണ ^ലം ക8ു പിടിJു:തിനായി കായംകുള/ു രാജാവ്
തെq വിശവRഭടsാരിൽ ചിലെര നിേയാഗിAയAു. അവേരാടുകൂടി ആ യുവാവും,
െവറുെത േനരേ?ാJിനായിെ.:ുd ഭാവ/ിൽ പaള/ു രാജാവും േപായി.
അവെരലലാവരുംകൂടി കായംകുള/ുംനി:ും കിഴJുെതJായി ഏകേദശം പ•8ു
നാഴിക ദൂരംവെര െച:േ\ാൾ അവിെട ഒരു െപാ—യും അതിെq തീര7േദശ/്
ഏതാനും കാളകൾ േമuുെകാ8് നിൽJു:തും ക8ു. അവയിൽ ഏhറവും
ഭയ2ര മൂർ/ിയായ ഒരു കൂhറൻ മൂJുറയി.ുെകാ8് പaള/ു രാജാവിെന
കു/നായി പാuുെച:ു. അതുക8ു രാജഭടsാർ േപടിേAാടി. അഭാസിയും
സു˜രനുമായി ആ യുവാവ് ൈധരയസേമതം തിരിuുനി:ു. കാളെയ അടിേAാടിAു

പaള/ു രാജാവിെന ര•ിAു. ഈ സംഭവം നിമി/ം ആ െപാ—•് അ:ു8ായ
"കാളകു/ിെ\ാ—" എ:ു േപരുതെ: ഇ:ും ജന;ൾ പറuുവരു:ു.
അനaരം പaള/ുരാജാവും ആ യുവാവുംകൂടി അവിെടനി:ു കുറAു കിഴേJാ.ു
േപായതിെqേശഷം ഒരു പാറ\ുറ/ുെച:ിരു:് സവൽപേനരം വിXമിAു.
അേ\ാേഴJും േനരം ൈവകിയതിനാൽ ആ രാYി അവിെട താമസിAു. ആ
യുവാവിെq കാലടികൾ അ:് അവിെട പതിuത് ഇേ\ാഴും മാuുേപാകാെത
െതളിuു കാൺമാനു8്. ആ ^ല/ിന് "തൃ\ാദം" എ:് േപരു പറuുവരു:ു.
പിേhറദിവസം (പ/ാംതീയതി) അതിരാവിെല പaള/ുരാജാവും ആ യുവാവും
കൂടി ഏകേദശം അരനാഴിക കിഴേJാ.ു െച:േ\ാൾ അവിെട ഒരു കായലും
അതിെq മധയ/ിൽ ഒരു തുരു/ും ക8ു. അേ\ാൾ ആ യുവാവ് "ആ കാണു:
തുരു/ിലാണ് അടിയെq ശരം പതിAിരിJു:ത്. അതിനാൽ
അേ;ാെ.ഴു:dണം. ഇവിെട കടവിൽ ഒരു െപാ;ുതടി കിടJു:ു8്.
അതിൽJയറിേ\ായാൽ ആ തുരു/ിലിറ;ാം" എ:ു പറuു. രാജാവ്
അ7കാരം സZതിJുകയും യുവാവിേനാടുകൂടി കടവിൽെA:ു
െപാ;ുതടിയിൽJയറുകയും െചcു. ആരും തുഴയാെതതെ: െപാ;ുതടി െച:ു
തുരു/ിലടു/ു. രാജാവു തിരിuു േനാJിയേ\ാൾ ആ യുവാവിെന
കാൺമാനിലലായിരു:ു. ആ െപാ;ുതടി അവിെട നി:ു െവd/ിൽകൂടി
നീaിേ\ാകു:തു ക8ു വിŸയേ/ാടുകൂട് രാജാവ് സൂ•ിAു േനാJിയേ\ാൾ
വാRവ/ിൽ അെതാരു െപാ;ുതടിയെലല:ും ഒരു മുതലയാെണ:ും
അേbഹ/ിനു മന€ിലാവുകയും തെq പരേദവതയുെട മാഹWയെ/JുറിA്
വിചാരിA് അതയaം അ§ുതെ\ടുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും ഒരാൾ വാളും
പരിചയുെമടു/ുെകാ8് ഏhറവും വിനയേ/ാടുകൂടി രാജാവിെq
അടുJൽെA:് "ഇതിെല എഴു:dാം" എ:റിയിAു. രാജാവ് ഉടെന കുളിയും
സkയാവ˜നവും കഴിA് ആ അക?ടിJാരേനാടുകൂടി തുരു/ിെq ഒരു ഭാവ/ു
െച:േ\ാൾ അവിെട ഒരു ശിലാവിOഹവും അതിേsൽ താൻ ശബരിമല നട•ുവA
െപാൻകിരീടവും മു/ുമാലയും ചാർ/ിയിരിJു:തായും ക8് രാജാവ്
സേaാഷാ§ുതപരവശനായി ഭzിസേമതം സാ‘ാംഗം വീണു നമxകരിAു.
അേ\ാൾ ഒരാൾ അവിെട നി:ു ശംഖു വിളിJുകയും ഒരാൾ വിOഹ/ിെq
മു?ിലിരു:ു പൂജിJുകയും അസംഖയം കുര;sാർ െതാഴുതു നമxകരിJുകയും
െച‹ു:ു8ായിരു:ു. രാജാവ് നമxകരിA് എണീhറേ\ാൾ ആ പൂജJാരൻ
തീർ‰വും 7സാദവും െകാടു/ു. ആ സമയം വൃUനായ ഒരു പരേദശ ”ാ•ണൻ
ഒരു െവളിA\ാടിെനേ\ാെല തുdിെJാ8് അവിെട വരുകയും പaള/ു
രാജാവിെq േനെര േനാJി,"എaാ, എെq ഉ4ിJു സേaാഷമായിേലല? ആOഹം

സാധിAുവേലലാ. ഞാൻപറuിരു:തുേപാെല ഇവിെട വ:ിരിJു:ു. ഇനി എെq
ഉ4ി എെq മല േകറണെമ:ിലല. ഇവിെട േവ8തുേപാെല െചcുെകാ8ാൽ മതി.
ഈ പൂജJാരൻതെ: എെq പൂജJാരനായി ഇരു:ുെകാdെ.. (രാജാവിെq
അക?ടിJാരെന ചൂ8ിJാണിAുെകാ8്) ഈ ഉ4ി/ാൻ എെq ദാസനാണ്.
ഇവൻ എെq ഉ4ിയുെട അംഗര•കനായിരിJെ. (ശംഖു വിളിA മാരാെന
ചൂ8ിJാണിAി.്) ഇവൻ എെq മാരാനും കഴകJാരനുമായിരിJെ.. ഈ
കുര;sാരും എെq ഉ4ിെയ ഇJെര കട/ിയ മുതലയും ഈ കായലിലുd
"X®കൾ" (ഏ.കൾ) എ:ു േപരായ മ„യ;ളും എെq പരിവാര;ളാണ്.
ഇവെരെയലലാം എെq ഉ4ി ര•ിAു െകാdണം. ഇവരിൽ ആെരെയ2ിലും
ആെര2ിലും ഉപ›വിAാൽ ആ ഉപ›വികെള ഞാൻ യഥാേയാഗയം ശി•ിJും. എെq
ഉ4ി ഇവിെട വ:് ആദയമായി എെ: ദർശിA ഈ ദിവസം ഈ സമയ/് (േമടമാസം
പ/ാം തീയതി രാവിെല) ഇവിെട വ:ു എെ: ഭzിപൂർVം ദർശിJു:വർJു
സകലാഭീ‘;ളും ഞാൻസാധി\ിAു െകാടുJുകയും െച‹ും" എ:ു പറയുകയും
െചcി.് അേbഹം വ:തുേപാെല തെ: ഓടിേ\ാവുകയും െചcു. ആ ”ാ•ണൻ
എവിെടനി:ു വ:ു എ:ും എേ;ാ.ാണ് േപായെത:ും ആർJും നിpയമിലല.
അേbഹെ/ അതിനുമു?ും അതിൽ പിെ:യും ആരും ക8ി.ിലല. അതു സാ•ാൽ
ശാRാവുതെ: േവഷംമാറി വ:താെണ:ാണ് വിശവാസം. േമടമാസ/ിൽ
പ/ാമുദയ/ു:ാൾ (പ/ാം തീ‹തി) രാവിെല അവിെടെA:ു ദർശനം കഴിJുക
വളെര 7ധാനമായി.ാണ് വAിരിJു:ത്. ഇതിനായി ആ8ുേതാറും
അസംഖയമാളുകൾ ഇേ\ാഴും അവിെടJൂടാറു8്.
ഈ ^ലം അJാല/ു കായംകുളേ/ാടു േചർ:തായിരു:തിനാൽ ആ
”ാ•ണൻ േപായ ഉടെന പaള/ുരാജാവ് ഉ4ി/ാെന വിളിA് "ഇവിെട
ഉ8ായിരിJു: സംഗതികെളലലാം ഉടെന കായംകൂള/ു രാജാവിെന
അറിയിJണം" എ:് ആ’ാപിJുകയും ഉ4ി/ാൻ അേ\ാൾതെ: പുറെ\.ു
കായംകുളെ//ി രാജാവ് അ:ു ൈവകുേ:രമായേ\ാേഴJും ഈ
^ലെ//ി സവാമിദർശനം കഴിJുകയും പിെ: ഏതാനും ദിവസം
അവിെട/െ: താമസിAുെകാ8് അവിെട േവ8ു: പരിTാര;െളലലാം
വരു/ുകയും െചcു. കായംകുള/ു രാജാവ് അവിെട െചc പരിTാര;ളിൽ
7ാധനെ\.വ താെഴ പറയു:വ യാണ്. ആദയംതെ: ജന;ളുെട ഗതാഗത
സൗകരയ/ിനായി ഒരു തുരു/ിൽനി:് ഒരു കൽAിറ െക.ിAു
പടിuാേറJരേയാടു സംഘടി\ിAു. പിെ: േ•Yം പണികഴി\ിJുകയും ചുhറും
മതിൽ െക.ിJുകയും േ•Y/ിൽ നിതയനിദാനം, മാസവിേശഷം, ആ.വിേശഷം
മുതലായ വക•് േവ8ു: വRുവകകൾ നിpയിJു കയും െചcു. േ•Y/ിെq

പടിuാറുവശ/ു വടേJാ.ു മാറി ഒരു െകാ.ാരം പണികഴി\ിചു. പaള/ു
രാജാവിെനയും അേbഹ/ിെq 7ിയതമയായ രാ’ിെയയും അവിെട
താമസി\ിAു. അ7കാരംതെ: പൂജ (ശാaി)Jാരൻ, കഴകJാരൻ, ഉ4ി/ാൻ
എ:ിവർJും േ•Y/ിെq സമീപം തെ: ഓേരാ ഗൃഹ;ൾ
പണിയിAുെകാടുJുകയും െചcു. അവർJു െചലവിനു േവ8ു: വRുJൾ
കരെമാഴിവായി പതിAുെകാടുJുകയും െചcു. മുേ? തെ: ഈ
^ല/ിനു8ായിരു: "േകാ." എ:ു േപരു ശാRാവിെq സാ:ിധയംനിമി/ം
അJാലം മുതൽJു "ശാRാംേകാ." എ:ായി/ീരുകയും െചcു.
ശാRാേ2ാ.യിൽ േ•Yം പണി മുതലായവ കഴിuി.ും അവിടുെ/ പൂർV
നിവാസികളായിരു: കടുവ, പുലി മുതലായ ദു‘മൃഗ;ൾ അവിെട/െ:
നിവസിAിരു:ു. അവ അവിെട പാർ/ി രു:ത് േ•Y/ിനു കുറAു കിഴJു
വടJായി കായൽവJ/ുd ഒരു വലിയ ഗുഹയിലായിരു:ു. ആ ഗുഹ ഇേ\ാഴും
അവിെട കാൺമാനു8്. ആ ഗുഹ•് "പുലിവാരം" എ:ാണ് ഇേ\ാൾ േപരു
പറuുവരു:ത്. ആ ഗുഹയുെട അaർഭാഗം ഏhറവും വിശാലവും സ¢ാര
സൗകരയമുdതുമാെണ:ു ചിലർ പറയു:ു.
ഒരിJൽ ഒരു കടുവാ അ‹\സവാമിയുെട ഭzനായ ഉ4ി/ാെq ഒരു പശുവിെന
പിടിAു െകാ:ു. അത് സവാമിJ് ഒ.ും രസിAിലല. അതിനാൽ സവാമി
വിലലുമ?ുെമടു/ുെകാ8് പുറെ\.ു. സകല ദു‘മൃഗ;െളയും അവിെടനി:്
ആ.ിേയാടിAു െകാ8ുേപായി െകാ.ാരJര•് സമീപം "േകാ./ല" എ:ു പറയു:
^ല/ിന\ുറ/ാJി. സവാമി അവിെട വിലല് ഊ:ി\ിടിAുനി:ുെകാ8് "േമലാൽ
യാെതാരു ദു‘മൃഗവും ഈ ^ല/ിന\ുറം കടJരുത്" എ:ാ’ാപിJുകയും
െചcു. അതിൽ\ിെ: േകാ./ല•ു പടിuാ.ു യാെതാരു ദു‘മൃഗവും ഇതുവെര
കട:ി.ിലല. അ:ു സവാമി വിലലൂ:ിനി: ^ല/ു തൃ\ാദ;ളും വിലലിെq അOവും
പതിuത് ഇേ\ാഴും കാൺമാനു8്.
പaള/ു രാജാവും രാ’ിയും ശാRാേ2ാ.യിൽ താമസമായതിെq േശഷം
െകാ.ാര/ിൽനി:ും പുറ/ിറ;ിയാൽ മു?ിലും പി?ിലും കുര;sാർ
അക?ടിയായി കൂടുക പതിവായി. അ7കാരംതെ: രാജാവും രാ’ിയും
കുളിJാനായി കടവിൽ െചലലുേ?ാൾ മു?ു പറuി.ുd ആ മുതലയും മ„യ;ളും
അവിെട ഹാജരാവും. ഇ;െന കുറAുദിവസം കഴിuേ\ാൾ ഇവർJു
എെa2ിലും പതിവായി െകാടുേJ8താെണ:ു രാജാവിനും രാ’ിJും
േതാ:ുകയും കുര;sാർJ് പഴം, ശർJര, േത;ാ\ൂൾ മുതലായവയും മുതല•്
േചാറും മ„യ;ൾJു അരിയും പതിവായി കുേറെ“ െകാടു/ു തുട;ുകയും
െചcു. പി:ീട് ഇനിെയാരു നിpയം െചേ‹8താെണ:ു േതാ:ുകയാൽ

7തിദിനം കുര;sാർJ് ആേറകാലിട;ഴി അരിയുെടയും മുതല•്
ഒേ:കാലിട;ഴി അരിയുെടയും േചാറും മ„യ;ൾJു മു:ാഴി അരിയും
പതിവായി േ•Y/ിൽനി:ു െകാടുJു:തിനു പaള/ു രാജാവ് ഏർ\ാടു
െചcു. രാജാവും രാ’ിയും കുളിJാൻ കടവിൽ െചലലുേ?ാൾ മ„യ;ൾJുd
അരി േദവസവം കലവറJാരൻ കടവിൽ െകാ8ു െചലലണം. ആ അരി വാരി
മ„യ;ൾJു ഇ.ുെകാടുJുക രാജാവും രാ’ിയും കൂടിയാണ് പതിവ്. ഉAപൂജ
കഴിയുേ?ാൾ കുര;sാർJുd േചാറു കിഴേJേഗാപുര/ി2ൽ
മതിൽJുെവളിയിൽ െകാ8ു െച:ു െകാടുേJ8തു ശാaിJാരനും മുതല•ുd
േചാറു കടവിൽ െകാ8ു െച:ു െകാടുേJ8തു മാരാരുമാണ്. അ;െനയാണ്
രാജാവ് വയവ^ െചcി.ുdത്. കുര;sാർ ഊണു കഴിuാൽ
െകാ.ാര/ിൽെA:ു രാജാവിെന ക8ു വ˜ിJുകയും ഒരു സേaാഷശÂം
പുറെ\ടുവിJുകയും െച‹ുക പതിവായിരു:ു.
ഇ;െനയിരു: കാല/് ഒരിJൽ കായംകുള/ു രാജാവു സവാമിദർശന/ിനും
കാരയ;െളലലാം ശരിയായി നടJു:ുെ8ാ എ:് അേനവഷിJു:തിനുമായി വീ8ും
ശാRാേ2ാ.യിൽ വ:ു. അേbഹം മ¢ലിൽ വ:ു പaള/ു രാജാവും രാ’ിയും
താമസിAിരു: െകാ.ാര/ിലാണ് ഇറ;ിയത്. പaള/ു രാജാവും രാ’ിയും
കുളിയും സാമിദർശനവും കഴിAുെകാ.ാര/ിൽ വ: സമയ/ായിരു:ു
കായംകുള/ു രാജാവിെq വരവ്. അതിനാൽ അക?ടിJാരായ കുര;sാർ
അേ\ാൾ അവിെട/െ: ഉ8ായിരു:ു. കായംകൂള/ു രാജാവു മ¢ലിൽനി:്
ഇറ;ിയ ഉടെന വാനരവീരsാർ രാജാവിെന താണു െതാഴുതി.ു ൈക െക.ി വായ്
െപാ/ി വളെര ആദരേവാടും ഭzിേയാടുകൂടി നിര:ുനി:ു. അതു ക8ി.ു
കായംകുള/ു രാജാവ് "ഇതു നലല േനരേ?ാJുത:. ഇവർ
മഹാേയാഗയsാരാെണ:ു േതാ:ു:ുവേലലാ" എ:ു പറuു ചിരിAു. അേ\ാൾ
പaള/ു രാജാവ്, "അേത, അവർ േയാഗയsാർതെ:യാണ്. അവരുെട ദിവയതവം
ഒ.ും ചിലലറയലല. അവർ സവാമിയുെട ആളുകളാണ്. അവർJു ദിവസംേതാറും
പതിവായി ആേറകാലിട;ഴി അരിയുെട േചാറു േ•Y/ിൽനി:ു
െകാടുJു:തിനു ഞാൻ ഏർ\ാടു െചcി.ു8്" എ:ു പറuു.
കായംകുള/ു രാജാവു സവ†ം വിXമിAതിെq േശഷം കുളിJാനായി കടവിേലJു
േപായി. അക?ടിയായി കുര;sാരും േപായി. രാജാവിനു
േതAുകുളിയായിരു:തിനാൽ ൈകവിരലിൽ കിട: ര¹ഖചിതമായ േമാതിരമൂരി
കടവിൽ ഒരു കലലിേsൽ വAി.് എ4 േതAു രാജഭൃതയsാർ രാജാവിെന
കുളി\ിAുെകാ8ുനി: സമയം ഒരു പരുa് ആ േമാതിര/ിൽ പതിAിരു:
ര¹/ിെq േശാഭ ക8ു വലല ഭ•ണസാധനവുമായിരിJുെമ:ു വിചാരിAിേ.ാ

എേaാ, െപെ.:ു പറ:ുവ:് ആ േമാതിരം റാ¢ിെJാ8ുേപായി. അതു ക8ു
രാജഭൃതയsാർ "അേ‹ാ! തിരുവാഴി െകാ8ുേപായേലലാ" എ:ു പറuു. ആ
േമാതിരം വളെര വില കൂടിയതായിരു:തിനാൽ അതു േപായതു െകാ8്
രാജാവിനും അതയധികമായ മനRാപമു8ായി. എ2ിലും ഗംഭീരമാനസനായ
അേbഹം അതു പുറ/ു കാണിAിലല. അേbഹം കുളിAു േ•Y/ിൽ േപായി ദർശനം
കഴിAു െകാ.ാര/ിേലJ് േപായി. ആ സമയ/ും കുര;sാരുെട
അക?ടിയു8ായിരു:ു. എ2ിലും അവരിൽ തലവനായ വലിയ കുര;ൻ അേ\ാൾ
ആ കൂ./ിലു8ാ യിരു:ിലല. രാജാവു െകാ.ാര/ിെല/ിയേ\ാേഴJും
യൂഥനാഥനായ ആ വാനരവീരൻ േമാതിരം ത.ിെകാ8ുേപായ ആ പരുaിെന
അടിAുെകാ:ു പിടിAുവലിA് അവിെട െകാ8് െചലലുകയും പരുaിെq നഖ/ിൽ
േകാർ/ിരു: േമാതിരെമടു/് രാജാവിെq മു?ിൽ വAു വ˜ിJുകയും െചcു.
അതുക8് കായംകുള/ു രാജാവ് വളെര സേaാഷിJുകയും തലവനായ ആ
വാനരവീരന് "സുOീവൻ" എെ:ാരു േപരു ക†ിചു െകാടുJുകയും െചcു. ഉടെന
കുര;sാെരലലാം രാജാവിെq വീ8ും വ˜ിAി.ു കിഴെJ നടയിേലJും
കായംകുള/ു രാജാവ് പaള/ു രാജാവിേനാട് കൂടി ഊണു കഴിJാൻ
അകേ/Jും േപായി. രാജാJsാർ ഊണു കഴിu് പുറ/ുവ:േ\ാൾ
കുര;sാെര കാണാ—യാൽ
"കുര;sാർ ഊണു കഴിuാൽ അവരുെട സേaാഷെ/ ചില ശÂ;ൾ െകാ8്
അറിയിJാനായി ഇവിെട വരാറു8ായിരു:ു. ഇ:വെര
കാണാuെതaാണേവാ? എ:് പaള/ു രാജാവ് പറuു. അേ\ാൾ
േ•Yസ:ിധിയിൽ കുര;sാരുെട കളകളശÂം ഉA/ിൽ േകൾJയാൽ
"അവിെട ഇ:് എേaാ വിേശഷമു8ായി.ുെ8:ാണ് േതാ:ു:ത്" എaാെണ:ു
േപായി േനാJെ." എ:ു പറu് പaള/ു രാജാവ് അേ;ാ.ു പുറെ\.ു.
അേbഹേ/ാടുകൂടി കായംകുള/ു രാജാവും േപായി. രാജാJsാർ അേ;ാ.ു
െച:േ\ാേഴJും സുOീവാദികൾ അവർJു െകാടു/ േചാറ് പാYേ/ാടുകൂടി
പിടിAുവലിAു െകാ8ു േ•Y/ിൽനി:ു െകാ.ാര/ിേലJുd വഴിയിേലാളം
എ/ിയിരു:ു. അവർ എaാണ് െച‹ാൻ ഭാവിJു:െത:റിയാനായി
രാജാJsാർ ആ വഴിയിൽ തെ: േനാJിെJാ8ു നി:ു. കുര;sാർ ആ പാYം
പിടിAുവലിAു കായംകുള/ു രാജാവിെq മു?ിൽെകാ8ു െച:് വAി.് സുOീവൻ
ആ പാY/ിലു8ായിരു: േചാറും ഓേരാ കുര;sാെരയും അവരുെട വയറും
െതാ.ുകാണിAുെകാ8ു ദുഃഖഭാവേ/ാടുകൂടി രാജാവിെq േനെര േനാJി.
ബുUിമാനായ കായംകുള/ു രാജാവിനു കാരയം മന€ിലായി. അേbഹം
സുOീവേനാട് "നി;ൾJു എലലാവർJും കൂടി ഈ േചാറുെകാ8ുമതിയാകു:ിലല,

അേലല? എ:ു േചാദിAു. കാരയം അതുതെ: എ:് സുOീവൻ ആംഗയം കാണിAു.
"ആെ., ഉdതുെകാ8് എലാവരുംകൂടി ഊണു കഴിAി.ു െകാ.ാര/ിൽ വരുവിൻ,
സമാധാനമു8ാJാം" എ:ു പറuി.ു കായംകുള/ു രാജാവു പaള/ു
രാജാവിേനാടുകൂടി െകാ.ാര/ിേലJു േപായി. ഊണു കഴിAുെകാ8ു
സുOീവ7ഭൃതികളും അവിെട ഹാജരായി വണJേ/ാടു കൂടി നിര:ുനി:ു.
കായംകുള/ു രാജാവു നാളിേകരം, ശർJര, പഴം മുതലായവ് വരു/ി അവർJു
ധാരാളമായി െകാടു/ി.ു 7തിദിനം അവർJു മൂ:ുപറ അരിയുെട േചാറുകൂടി
െകാടു/ുെകാdു:തിനു കൽ\ന െകാടുJുകയും അ7കാരം
ക†ിAനുവദിAിരിJു:തായി ഒരു െച?ുതകിടിൽ എഴുതിAു തുലയം ചാർ/ി
സുOീവെq ൈകയിൽ െകാടുJുകയും െചcു. കുര;sാർ ഒരു സേaാഷശÂം
പുറെ\ടുവിAി.് രാജാവിെന വീ8ും വ˜ിAുെകാ8് നാലുപുറേ/Jും
പാuുേപാവുകയും അടു/ ദിവസംമുതൽ േദവസവം പടി/ര/ിൽ േചർ/്
അവർJു മൂ:ുപറ ആേറകാലിട;ഴി അരിയുെട േചാറുവിതം
െകാടു/ുതുട;ുകയും െചcു.
ഒരിJൽ െകാ.ാരJര ഒരു നായർ കുടുംബ/ിലു8ായിരു: £ീപുരുഷsാർ
ഓേരാരു/രായി ച/ുെക.ുേപായി.് ഒടുJം ഒരു £ീമാYം േശഷിAു. ആ £ീ
നാൽപ/¢ു വയ€ുവെര 7സവിJാെതയിരു:ു. സaാനാർ‰മായി അവർ
അേനകം സŠകർZ;ൾ െചcു എ2ിലും യാെതാരു ഫലവുമു8ായിലല. അതിനാൽ
ആ £ീ േകവലം വkയയാെണ:ും അവർ 7സവിAു സaാനമു8ാവുകെയ:ുd
കാരയം അസാധയമാെണ:ും ആ കുടുംബം അനയംനി:ു േപാവുകതെ:
െച‹ുെമ:ും എലലാവരും തീർAെ\ടു/ി. അ;െനയിരു: കാല/ു
ഭി•Jാരനായി ഒരു സനയാസി ആ കുടുംബ/ിൽ െചലലുകയും ഭി• വാ;ിയ
േശഷം ആ ദിവയൻ ആ കുടുംബനായികേയാട് "അേZ, നി;ൾ ഒ.ും വയസനിേJ8.
നി;ൾ ശാRാേ2ാ.യിൽ േപായി സവാമിദർശനം കഴിAു വഴിപാടുകൾ 7ാർ‰ിAാൽ
നി;ൾJു സaതിയു8ാകും" എ:ു പറuി.ു ഇറ;ിേ\ാകുകയും െചcു. അതു
േക.ി.് ആ £ീJ് ഈ ദിവയെq വാJ് ഒരിJലും മിഥയയായിേ\ാവുകയിെലല:ു
മന€ിൽേ/ാ:ുകയും അടു/ ദിവസം തെ: അവർ അവരുെട
ഭർ/ാവിേനാടുകൂടി ശാRാേ2ാ.യിൽെA:ു കുളിAുെതാഴുതു നടയിൽനി:്,
താൻ 7സവിA് ഒരു െപൺകു.ിയു8ായാൽ സവാമിയുെട നടയിൽ വAു കു.ിJു
േചാറു െകാടുJുകയും മൂ:ുപറ അരിയുെട േചാറുെകാ8് നാനാവിഭവ;േളാടു
കൂടി കുര; sാർJു സദയ കഴിJുകയും മു:ാഴി അരി ഏ.കൾJു െകാടുJുകയും
െച‹ാെമ:ു 7ാർ‰ിJുകയും െചcുേപായി. അനaരം ഒരു മാസം
കഴിയു:തിനുമു?് എേaാ കാരണവശാൽ ആ £ീയുെട ഭർ/ാവ് അവേരാടു

മുഷിuു സംബkം മതിയാJിേ\ാവുകയും േവെറ ഒരാൾ അവർJു സംബkം
തുട;ുകയും ഉടെന ആ £ീ ഗർഭം ധരിJുകയും അവർ യഥാകാലം സസുഖം
7സവിA് ഒരു െപൺകു.ി ഉ8ാവുകയും െചcു.
ആറാം മാസ/ിൽ കു.ിJു േചാറു െകാടുJു:തിനായി ആ £ീയും അവളുെട
ഭർ/ാവുംകൂടി കു.ിെയയുംെകാ8ു ശാRാേ2ാ.യിെല/ി. േ•Y/ിൽ
േവ8ു: വഴിപാടുകൾെJലലാം ഏർ\ാടു െചcതിെq േശഷം അവർ േപായി
കുളിAുവ:ു സവാമിദർശനം കഴിAു കിഴെJ നടയിൽ ഹാജരായി. ശാaിJാരൻ
തീർ‰വും 7സാദവും േചാറും പായസവുെമലലാം അവിെടെകാ8ുെച:ു
െകാടു/് കു.ിJു േചാറു െകാടുJാനായി നടയിൽ ഇലവAു േചാറും പായസവും
വിള?ി. അേ\ാേഴJും കു.ി ആേരാ അടിAിെ.:േപാെല െഞളിuു പിരിu്
ഉറെJJരuുതുട;ി. ഒരു വിധ/ിലുംേചാറു െകാടുJാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെതയായി/ീർ:ു. എടു/ാലും പിടിAാലും കു.ി ക‹ിലിരിJാെത
കുതിAുചാടി/ുട;ി. കു.ി ക‹ിൽനി:ു താെഴേ\ാകുെമ:ായേ\ാൾ ആ £ീ ഒരു
മു8ു വിരിAു കു.ിെയ അവിെടJിട/ി. ആ സമയം വാനരകുലാധിപതിയായ
സുOീവൻ ചാടിെA:ു കു.ിെയ എടു/ും െകാേ8ാടിേ\ായി ഒരു വലിയ
വൃ•/ിെq മുകളിൽ കയരി ഇരി\ായി. സുOീവൻ എടു/േ\ാൾമുതൽ കു.ി
കരAിൽ നിർ/ി, ചിരിJുകയും ൈകയും കാലും കുടuു കളിJുകയും െചcു
തുട;ി. ഇതുേക.ു േക.് ആ ദിJിലുdവെരാെJ അവിെടJൂടി. എലലാവരും
വിŸയഭരിത രായി/ീർ:ു. കു.ിയുെട മാതാപിതാJsാർ
വയസനപരവശരുമായി/ീർ:ു. കുര;sാെരലലാം നടയിൽ കൂടി. ഏ.കെളലലാം
െവd/ിൽ നി:ു കര•ു കയറി നടയിെല/ി. ഈ അ§ുതപൂർVമായ
സംഭവ/ിന് എേaാ കാരണമുെ8:ു ജന;ൾ അഭി7ായെ\.ു. ഇ;െനയുd
സ˜ർഭ;ളിൽ വിധി ക†ിJാനുd അധികാരം ഉ4ി/ാനാണ്. അതിനാൽ
ഉ4ി/ാൻ കു.ിയുെട പിതാവിെന വിളിA് "നി;ൾ ഈ കുര;sാർJും
ഏ.കൾJും എെa2ിലും െകാടുJാെമ:ു 7ാർ‰ിAി.ുേ8ാ?" എ:ു േചാദിAു.
"എേaാ എനിJു നിpയമിലല" എ:് അയാൾ പറuു. പിെ: കു.ിയുെട
മാതാവിേനാടു േചാദിAേ\ാൾ ആ £ീ "ഈ കു.ിെയ നടയിൽ െകാ8ുവ:ു
േചാറുെകാടുJു: ദിവസം മൂ:ു പറ അരിയുെട േചാറുെകാ8ു
നാനാവിഭവ;േളാടുകൂടി കുര;sാർJു ഒരു സദയ കഴിJുകയും മു:ാഴി അരി
ഏ.കൾJു െകാടുJുകയും െച‹ാെമ:ു ഞാൻ 7ാർ‰ിAി.ു8ായിരു:ു. അതു
ഞാൻ മറ:ുേപായിരു:ു. ഇേ\ാളാണ് ഓർ/ത്" എ:ു പരuു. "എ:ാൽ
കുര;sാർJു സദയയും ഏ.കൾJും അരിയും െകാടുJൽ നാെള
നട/ിെJാdെമ:ു പറu് അതിേലJായി നൂെhറാ:ു പണം നി;ൾ ഇേ\ാൾ

നടയിൽ വ•ണം. എ:ാൽ എലലാം ശരിയാകും. നാെള വഴിപാടുകൾ നട/ീേ.
നി;ൾ േപാകാവു. പണം ഇേ\ാൾ നി;ളുെട ൈകവശമിെലല2ിൽ ഞാൻ തരാം.
താമസിയാെത എ/ിAു ത:ാൽ മതി" എ:് ഉ4ി/ാൻ പറuു. ആ £ീ
അ7കാരം സZതിAു നൂെhറാ:ുപണം ഉ4ി/ാേനാടു കടമായി വാ;ി നടയിൽ
വAു. തൽ•ണം സുOീവൻ കു.ിെയെJാ8ു വ:ു നടയിൽ കിട/ിെJാടു/ു.
ഉടെന ആ £ീ കു.ിെയ എടു/ു േചാറു െകാടു/ു. േചാറൂണു കഴിu് ഉടെന
കുര;sാർ ഓേരാ വൃ•;ളിേലJും ഏ.കൾ െവd/ിേലJും ജന;ൾ
അവരവരുെട ഗൃഹ;ളിേലJും പിരിuുേപായി. െകാ.ാരJരJാരായ ദ?തിമാർ
പിേhറ ദിവസം കുര;sാർJു േകമമായി സദയ നട/ുകയും ഏ.കൾJു അരി
െകാടുJുകയും കഴിA് സവാമിെയ െതാഴുതു കു.ിെയയും െകാ8ു
തിരിAുേപാവുകയും അടു/് ദിവസംതെ: ഉ4ി/ാെq പണം
എ/ിAുെകാടുJുകയും െചcു.
െകാലലം 721-ആമാ8ു വൃpികമാസം 5-ആം തീയതി ജയസിംഹനാ.ു
(േദശി;നാ.്=െകാലല/്) നാടുവാണിരു: ഉ4ിേകരളവർZ പ8ാര/ിൽ എ:
രാജാവു ശാRാേ2ാ.യിൽ വ:ു സവാമിദർശനം കഴിJുകയും "അറുപറ" എ:ു
േപരായ 7ധാന വഴിപാടു നട/ുകയും 7തിദിനം ഉഷഃപൂജ•് ഒേ:കാലിട;ഴി
അരി പതിവു െവJുകയും െചcതായി അവിെട ഒരു ശിലാലിഖിതം ഇേ\ാഴും
കാണു:ു8്.
െകാലലം 933-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ (തിരുവിതാംകൂർ) മാർ/ാ¡ വർZ
മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8ു രാജ›ാഹികളായ എ.ുവീ.ിൽ പിdമാെര
ഭയെ\.ു േവഷ7‡:നായി സ¢രിAിരു: കാല/് ഒരു ദിവസം
മധയാ–സമയ/് കു:/ൂർ താലൂJിൽ ക4േ2ാട് എ:ു േദശ/ു െചെ:/ി.
അവിെട വലിയ മാളികയും മhറുമുd ഒരു വീട് ക8ു കയറിെA:് "ഞാൻ
ഇ:െല/െ: ആഹാരെമാ:ു കഴിAി.ിലല. വിശ\ും ദാഹവും വളെര
കലശലായിരിJു:ു. അതിനാൽ ആഹാര/ിനു വലലതും ഏർ\ാടു െചcു തരണം"
എ:രുളിെAcു. അതുേക.് അവിെടയു8ായിരു: ഗൃഹനായകൻ തെq ഭൃതെന
വിളിA് "എടാ, അയാൾJു ഒരു ഉ\ുമാ; എടു/ുെകാടുJ്" എ:ു പറuു.
അതുേക.ു തിരുമന€ുെകാ8് അവിെട നി:ിറ;ി അതിനടു/് ഒരു
വീ.ിൽJയറിെA:ു. അവിെട പുരുഷsാരാരും ഉ8ായിരു:ിലല. ഒരു വൃUയായ £ീ
മുhറ/ു നിൽJു:ു8ായിരു:ു. തിരുമന€ുെകാ8് ആ വൃUെയ അടുJൽ
വിളിAു േമൽപറu7കാരം താൻ തേലദിവസംതേ: ആഹാരം കഴിAി.ിെലല:ും
വിശ\ും ദാഹവും സഹിJവ‹ാെതയായിരിJു:ുെവ:ും അതിനാൽ
ആഹാര/ിനു വലലതും ഏർ\ാടുെചcു െകാടുJണെമ:ും അരുളിെAcു.

അതുേക.് ആ വൃU (ഇെതാരു ന?ൂരിേയാ മേhറാ ആെണ:ു വിചാരിA്)
"ആഹാര/ിന് അടിയ;ൾ വലലതും ത:ൽ അവിേടJ് െകാdുകയിലലേലലാ.
അതിനാൽ അടു/ുd ”ാ•ണഗൃഹ/ിൽ ച.ംെക.ി/രാം. നീരാ.ുകുളി
കഴിuു െചലലുേ?ാേഴJും ആഹാര/ിനു ത‹ാറായിരിJും" എ:ു പറuു
കുളവും ”ാ•ണഗൃഹവും കാണിAു െകാടുJു:തിന് ഒരാെള കൂെടയയAു.
”ാ•ണഗൃഹ/ിൽ ഭ•ണം െകാടുJു:തിനും ച.ംെക.ി. തിരുമന€ുെകാ8ു
നീരാ.ുകുളിയും നിതയകർZാദികളും കഴിചു െച:േ\ാൾ ഊണിെനലലാം
ത‹ാറായിരു:ു. ഉടെന അമൃേത/ു കഴിA് അവിെടനി:റി;ി േമൽപറu ര8ു
വീ.ുകാരുെടയും ^ിതിെയ\hറിയും വീ.ുേപരുകളും അേനവഷിAറിuു.
തിരുമന€ു െകാ8് ആദയം െച:ുകയറിയ വീട് "ചിhറു8ിയിൽ/രകൻ" എ:
ധനവാേqതായിരു:ു. ആ വീ.ുകാർ വലിയ ധനവാsാരായിരു:ുെവ2ിലും
ആർJും പAെവdം േപാലും െകാടുJാ/ ദു‘sാരായിരു:ു. ര8ാമതു കയറിയ
വീടിെq േപരു "െനലലിമൂ.ിൽ" എ:ായിരു:ു. ആ വീ.ുകാർ
ഉപായകാലേ•പJാരായിരു:ുെവ2ിലും ദയയും മരയാദയുമുd
ധർZി®sാരായിരു:ു. ആ ര8ു വീ.ുകാരും സുറിയാനി wിRയാനികളാണ്.
തിരുമന€ുെകാ8് ആ വിവര;െളലലാം അേനവഷിAറിuി.് അവിടം വി.ു
േപാവുകയും െചcു. മാർ/ാ¡വർZമഹാരാജാവു തിരുമന€ിേലJു തിരുമൂ\ു
സിUിJുകയും അവിടു:ു രാജേ›ാഹികെളെയലലാം സംഹരിJുകയും കായംകുളം
മുതലായ രാജയ;ൾ പിടിെAടുJുകയും െചcതിെq േശഷം സാധുJളായ
െനലലിമൂ.ിൽ കുടുംബJാർJു കരെമാഴിവായി വളെര വRുJൾ ക†ിAു
പതിAുെകാടു/തു കൂടാെത "മുതലാളി" എെ:ാരു ^ാനവും ക†ിAുെകാടു/ു.
ചിhറു8ിയിൽ/രകെq ^ാവര;ളും ജംഗമ;ളുമായ സകലവRുJളും
ക8ുെക.ി ശാRാേ2ാ.േദവസവ/ിൽ േചർJുകയും െചcു. ആ വRുJളിൽ
നി:ുd ആദായംെകാ8് ശാRാേ2ാ.യിൽ ശനിയാ¥േതാറും നാ†െ/ാ:ു പറ
അരിെകാ8് ധർZകuിയും അ¢ുപറ അരി െകാ8് േ•Y/ിൽ
”ാ•മണേഭാജനവും നട/ു:തിനും േശഷമുdതു നിതയനിദാന/ിൽ
കൂ.ു:തിനുമാണ് ക†ിAു വയവ^ െചcത്. ആ തിരുമന€ിെല
കാലാനaരമു8ായ പരി•്കാര/ിൽ ഈ പതിവ് കുറA് ധർZകuിJു മൂ:ു
പറ അ¢ിട;ഴി അരിയും ”ാ•ണേഭാജനം വക•് ഒരു പറ എ.ിട;ഴി
അരിയുമാJുകയും േശഷമുdതു െകാ8് െകാലല/് ആന˜വലലീശവരം
േ•Y/ിൽ നമxകാര(”ാ•ണേഭാജന)വും ആXാമ/് ഊ.ും നട/ു:തിന്
ഏർ\ാടുെച‹ുകയും െചcു. ശാRാേ2ാ. േ•Y/ിലുd ചില ഓ.ുപാY;ളിലും
മhറു "ചിhറു8ിയിൽ/രകൻവക" എ:ു േപരു െവ.ിയിരിJു:ത് ഇേ\ാഴും
കാൺമാനു8്.

”ി.ിഷ് റസിഡ8ും തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനുമായിരു: മേâാ സാžവർകൾ
േദവസവ;ൾ പരിÓJരിചു പതിവുകേളർെ\ടു/ിയ കാല/് ശാRാേ2ാ.യിൽ
കുര;sാർJും മുതല•ും േചാറും മ„യ;ൾJു അരിയും െകാടുJു:ത്
അനാവശയമാെണ:ു പറu് ആവക െചലവുകൾ നിർ/െലഴുതിAു.
കുര;sാർJു േചാറു കി.ാതായേ\ാൾ അവർ േ•Y/ിൽJട:ു നിേവദയം
കഴിയുേ?ാൾ അനുഭവJരുെടയും വഴിപാടുകാരുെടയും മhറും േചാെറലലാം
എടു/ു തി:ുകയും ശാaിJാരെനയും േദവസവJാരെനയും അടിJുകയും
കടിJുകയും മാaുകയും കീറുകയും മhറും െചcു ഉപ›വിJുകയും െചcു തുട;ി.
അനുഭവJാർJു േചാറു കി.ാതാവുകയും േദവസവ JാർJു അവിെടെA:ു േജാലി
െചയവാൻ നിവൃ/ിയിലലാതാവുകയും െച‹ുകയാൽ അവർ എലാവരും കൂടിേ\ായി
മേâാ സാžവർകെളJ8ു വിവരം േബാധി\ിJുകയും സാžവർകൾ ഇതിെq
പരമാർ‰മ റിയു:തിനായി ശാRാേ2ാ.യിൽ വരികയും െചcു. സാžവർകൾ
വ:ു മതിൽJു െവളിയിൽ ഒരു ^ല/ു കേസരയി.് ഇരു:ു. അേ\ാൾ
കുര;sാർ എലലാം അവിെട ഹാജരായി കുനിuു സലാം െചcി.ു നിര:ുനി:ു.
അേ\ാൾ സാžവർകൾ "നി;ൾ ഈ അwമ;ൾ കാണിJു:െതaാണ്?" എ:ു
േചാദിAു. അവർ അവരുെട വയർ െതാ.ു കാണിAും മhറും വിശ\ു സഹിJാൻ
വ‹ാuി.ാെണ:ു സാžവർകെള Oഹി\ിAു. ഉടെന സാžവർകൾ "നി;ൾJ്
ഇവിെട േചാറു പതിവുവAത് ആരാണ്, എ:ാണ്, അതിേലJു വലല ല•യവുമുേ8ാ?"
എ:ു േചാദിAു. തŠ•ണം സുOീവൻ തെq വായിൽ ൈകയി.് ഒരു
െച?ുതകിെടടു/ു തുടAു ന:ാJി സാžവർകളുെട മു?ിൽവAു. അത്
കായംകുള/ു രാജാവു െകാടു/ െച?ു തകിടായിരു:ു. സാžവർകൾ
അെതടു/ു വായിAുേനാJി വളെര സേaാഷിJുകയും സZതിJുകയും
കുര;sാരുെട േചാറും മhറും യഥാപൂർVം െകാടു/ു െകാdു:തിന്
അനുവദിJുകയും െച?ു തകിട് സുOീവെq ൈകയിൽതെ: െകാടുJുകയും
െചcി.് മട;ിേ\ാവുകയും െചcു.
മുതല•ു േചാറു െകാ8ുെച:ു െകാടുJു:തിനുd ചുമതല മാരാർJാെണ:ു
മു?ു പറuി.ു8േലലാ. ഒരു ദിവസം പതിവുമാരാൻ മാരാൻ എവിെടേയാ
േപായിരു:തിനാൽ അവരുെട കുടുംബ/ിലു8ായി രു: ഒരു െചറുJനാണ്
മുതല•് േചാറു െകാ8ുെച:ു െകാടു/ത്. മുതല വ:ു േചാറു
തി:ുെകാ8ിരു: സമയം ആ െചറുJൻ ഒരു വലിയ കെലലടു/ു മുതലയുെട
തല•് ഒരിടി െകാടു/ു. ഇടിെകാ8് മുതല ഉറെJ നിലവിളിAു. ആ ശÂം േക.ു
ചിലർ കടവിൽ ഓടിെA:ു േനാJിയേ\ാൾ മുതല ച/ു െവd/ിലും
മാരാെAറുJൻ മരിAു കര•ു കിടJു:തായിJ8ു. അJാലംമുതൽ മുതല•ുd

േചാറു നിർ/ലാവുകയും െചcു.
ശാRാേ2ാ.യിൽ താമസിAിരു: പaളരാജാവിെq കാലാ നaരം അവിെട
േദവസവകാരയ;ൾ അേനവഷിAിരു:ത് ഉ4ി/ാെq കുടുംബ/ിൽ അ::ു
മൂ\ായി.ുdവരായിരു:ു. ആ കുടുംബ/ിലുdവർ അJാല/ു
സവാമിെയJുറിAു വളെര ഭയവും ഭzിയും വിശവാസവുമുdവരായിരു:ു. അവർ
രാവിെല കുളിAു സവാമിദർശനം കഴിJാെത െവdം കുടിJുകേപാലും
െച‹ാറിലലായിരു:ു. കാലwേമണ അെതാെJ കുേറേ“ േഭദെ\.ു തുട;ി.
പaള/ുരാജാവിെq കാലം കഴിuതിെqേശഷം ഏ.കൾJു അരിവാരിയി.ു
െകാടു/ിരു:ത് ഉ4ി/ാനായിരു:ു. ഒരിJൽ ഒരു4ി/ാൻ ശരീരം ശുUം
മാറിെJാ8ു െച:് ഏ.കൾJു അരി വാരിയി.ു െകാടു/ു. ഏ.കൾ ആ അരി
തി:ിലല. അ:ു മുതൽ ആ ഉ4ി/ാൻ അരി വാരിയി.ുെകാടു/ാൽ ഏ.കൾ
ഒരിJലും തി:ാെതയായി. അതിനാൽ ആവക അരിയും നിർ/െലഴുതി.
ശാRാേ2ാ.യിെല കുര;sാർ അ”ാ•ണരുെട േചാേറാ മ„യമാംസാദികേളാ
ഭ•ിJാറിലല. അതിനാലാണ് അവർJു പതിവുd േചാറ് ശാaിJാരൻ െകാ8ു
െച:ു െകാടുJണെമ:് ഏർ\ാടുവAത്.
ഒരിJൽ ഇവരിൽ ചില കുര;sാർ േ•Y/ിൽ പടിuാറു ഭാഗ/ായി
താമസിAിരു: മര•ാsാരുെട കുടികളിൽJയറി അവർ പാകംെചcുവAിരു:
മ„യവും മാംസവും േചാറും മhറുെമടു/ു ഭ•ിAു. അതു േശഷമുd
കുര;sാർJു ഒ.ും രസവും സZതവുമായിലല. പിേhറ ദിവസം പതിവുേപാെല
ഉA\ൂജ കഴിuേ\ാൾ എലലാ കുര;sാരും കിഴെJനടയിൽകൂടി. പതിവുd
േചാറു ശാaിJാരൻ പാYേ/ാടുകൂടി\ിടിAു േഗാപുര/ിനു െവളിയിൽ പതിവു
^ല/ു െകാ8ുെച:ി.ു. മുJുവരുെട േചാറും മാംസവും ഭ•ിA കുര;sാർ
െതാ. േചാറു േശഷമുd കുര;sാർ തി:ുകയിലലേലലാ. അതിനാൽ മാംസം തി:വർ
േചാറു െതാടാൻ മhറുdവർ സZതിAിലല. ത;െള കൂ.ാെത മhറവർ തനിAു
േചാെറടു/ു ഭ•ിJാൻ മാംസം തി:വരും സZതിAിലല. അതിനാൽ ആ ര8ു
കൂ.ുJാരും തZിൽ അവിെടവAു േദവാസുരയുUംേപാെല വലിയ യുUമു8ായി.
ഒടുJം ര8ുകൂ.ർJും ഊണു കഴിJാൻ സാധിAിലല. േചാറ് അവിെടJിട:ു
െവറുെത േപായി. അ;െന ര8ു കൂ.രും തZിൽ ഏകേദശം ഒരു മാസേ/ാളം
കാലം യുUമു8ായി. അYയും കാലം അവർJു8ായിരു: േചാറു െവറുെത
േപായതിനാൽ അJാലംമുതൽ ആ േചാറും നിറു/ലായിേ\ായി. എ2ിലും
കുര;sാർJു പതിവു8ായിരു: േചാറും മ„യ;ൾJു പതിവു8ായിരു:
അരിയും ആ8ിെലാരിJൽ (പ/ാമുദയദിവസം) ഇേ\ാഴും െകാടു/ുവരു:ു8്.
മhറുd ദിവസ;ളിൽ സവാമിദർശന/ിനായി അവിെട െചലലു:വർ വലലതും

െകാടുെ/2ിൽ മാYേമ കുര;sാർJും ഏ.കൾJും ഇേ\ാൾ ആഹാര/ിനു
മാർ´മുdൂ. എ2ിലും വഴിപാടുകാർ ഇേ\ാഴും അവിെട ധാരാളമായി
വ:ുെകാ8ിരിJു:തിനാൽ അവർJു ഒരു ദിവസവും ആഹാര/ിനു
മു.ുവരു:ിലല. യുU/ിൽ ഒടുJം മാസഭുJുകളായ കുര;sാർ
േതാhറുേപാവുകയാൽ അവർ അJാലം മുതൽ അവിടം വി.് ^ിരവാസം
േ•Y/ിനു പടിuാര് ഇേ\ാൾ ചaയായിരിJു: ^ലേ/ാടടു/ുd
7േദശ;ളിലാJി. അതിനാൽ വഴിപാടായി ലഭിJു: േചാറും പഴവും മhറും
മാസേഭാജികളലലാ/ വാനരsാർJു ഇേ\ാൾ നിർബാധമായി ഭ•ിJാം. ആരും
ഒ:ും െകാടുJാ/ ദിവസ;ളിൽ േ•Y/ിൽ േ•Yസംബkികളുെടയും
മhറും േചാറ് ബലാൽ ത.ിെയടു/ാണ് അവരിേ\ാൾ ഉപജീവനം കഴിAു വരു:ത്.
അവർ ആ േ•Y സ:ിധി വി.് എ;ും േപാകാറിലല. മാംസേഭാജികളായ കുര;sാർ
ഇേ\ാൾ ഉപജീവിAു വരു:തും മിJവാറും ചaെകാ8ാണ്. അവരും
കAവടJാരും തZിൽ അവിെട പലേ\ാഴും അടിയും പിടിയും
ശ¨യുമു8ാവാറു8്. വലിയ രാജാJൻമാേരാ 7ഭുJൻമാേരാ
സവാമിദർശന/ിനായി ശാRാേ2ാ.യിൽെA:ാൽ അ:ു മാംസഭുJുകളായ
കുര;ൻമാരും േ•Yസ:ിധിയിൽ വ:ുേചരും. എ2ിലും അവർ േ•Y/ിൽ
കടJാറിലല. °‘ൻമാർJു േ•Yം പാടിലലേലലാ. ഇേ\ാൾ രാജാJsാരുെടയും മhറും
വഴിപാടായി ര8ുകൂ.ം കുര;ൻമാർJും േചാേറാ പഴേമാ െകാടുJു:ുെ82ിൽ
െവേVെറ ര8ു പാY;ളിലാJി െകാടുJണം. എ:ു മാYമലല
മാംസഭുJുകളലലാ/ കുര; sാർJു ആദയം െകാടുJുകയും േവണം. അതു
മhറവർJു െകാടുJു:തിലധികമു8ായിരിJുകയും േവണം. അെലല2ിൽ
യുUമു8ാകു:കാരയം തീർAയാണ്.
ശാRാേ2ാ.യിൽ സവാമിയുെട ൈചതനയവും കുര;sാരുെട ദിവയതവവും ഇേ\ാഴും
കുറuി.ിലല. ഇJാല/ും അവിെട ദർശന/ിനായി.ും ഭജന/ിനായി.ും
7തിദിനം അസംഖയമാളുകൾ വരു:ു8്. അവിെട ഭജനമിരു:ാൽ ഒഴിയാ/
ബാധയും േഭദമാകാ/ േരാഗവും വഴിപാടു 7ാർ‰ിAാൽ സാധിJാ/
കാരയവുമിലല. മനുഷയർ നിവസിJു: ഗൃഹ;ളിലും മhറും ചിലേ\ാൾ ഉറു?ിെq
ഉപ›വം കലശലായി /ീരു:തു സാധാരണമാണേലലാ. ആ അവസര;ളിൽ നാഴി
അരിയിൽ ഒരു നാളിേകരം ചിരകിയി.ിളJി ഏ.കൾJു െകാടു/ാൽ ഉറു?ിെq
ഉപ›വം നിേ“ഷം നീ;ിേ\ാകും. ഈ സംഗതിയിൽ െകാലലം, തിരുവനaപുരം
മുതലായ ^ല;ളിൽ അനുഭവ^രായി ഇേ\ാഴും പലരുമു8്. ഉറു?ിെq
ഉപ›വം ശമിJാനായി ഇേ\ാഴും പലരും ഇ7കാരം െചcുവരു:ുമു8്. ഇവെ•ലലാം
ദൃ‘ാa;ളായി.് അേനകം ഐതിഹയ;ളു8്. കുര;sാരുെട മാഹാWയം

സംബkിAു അസംഖയം കഥകൾ ഇനിയും പറയാനു8്. വിRരഭയ/ാൽ
അവെയാ:ും ഇവിെട വിവരിJു:ിലല. അടു/ കാല/്, അതായത് ഒരു മു\തു
െകാലലം മു?ു8ായതായ ഒരു സംഗതികൂടി പറuി.് ഈ ഉപനയാസെ/
അവസാനിJാെമ:ു വിചാരിJു:ു.
െകാലലം 1065-ആമാ8ിട•് ദൂര^ലsാരായ അ¢ുേപെരാരുമിA് ശാRാേ2ാ.യിൽ
സവാമി ദർശന/ിനായി വ:ിരു:ു. അവരിൽ നാലു േപർ സവാമിJു വഴിപാടിനും
കുര;sാർJും േചാറും െകാടുJു:തിനും ഏ.കൾJ് അരി െകാടുJു:തിനും
മhറും ഉ4ി/െq പJൽ പണം െകാടുേ/ൽ\ിAു. ഒരാൾ മാYം വഴിപാടിനും
മhറും ഒ:ും െകാടു/ിലല. അതിനാൽ അയാേളാടു മhറവർ "എaാ താൻ
വഴിപാടിെനാ:ും െകാടുJു:ിേലല?' എ:ു േചാദിAു. "ഇലല. ഞാൻ കുളിAു
െതാഴണെമ:ു മാYേമ വിചാരിJു:ുdു. ഈശവരsാർJു ഞാൻ ൈകJൂലി
െകാടുJാറിലല. എ:ുതെ:യുമലല, കുര;sാർJു േചാറും മ„യ;ൾJു അരിയും
െകാടുJു:തു േകവലം മൂടsതവമാെണ:ാണ് എെq വിശവാസം" എ:ു പറuു.
"എ:ാൽ േവ8ാ. എേaാ ഇെതാരാപ/ാണ്" എ:ു മhറവരും പറuു.
അ¢ുേപരുംകൂടി കുളിJാൻ േപായി. അ¢ുേപരും മടി“ീല കടവിൽ ഒരു കലലിേsൽ
വചി.ു കുളിJാനിറ;ി. അേ\ാൾ ഒരു വാനരവീരൻ െപെ.:് ചാടിെA:്
വഴിപാടിനു െകാടുJാ/ ആ മനുഷയെq മടി“ീല മാYം എടു/ുെകാ8്
ഓടിേ\ായി ഒരു വൃ•/ിq മുകളിൽ കയറിയിരു:ു. മടി“ീല െകാ8ുേപായേ\ാൾ
അതിെq ഉടമ^നു വലിയ വയസനമായി. അയാൾ 7ാണെനJാൾ പണെ/
േrഹിJു:ു ഒരാളാണ്. അയാൾ ഒരു കെലലടു/് ആ കുര;െന എറിuു.
കുര;ൻ ആ കലലും ചാടി\ിടിA് അതുെകാ8ു തെ: ആ മനുഷയെനയുെമറിuു.
ആ ഏറുെകാ8് ആ മനുഷയെq തലെപാ.ിേAാരെയാലിAു. പിെ: ആ കുര;ൻ
മടി“ീലയഴിA് അതിലു8ായിരു: പണെമടു/് ഓേരാ:ായി കായലിേലJി.ു.
ഗതയaരമില—യാൽ പണ/ിെq ഉടമ^ൻ അതുക8ു വയസനിചു െകാ8ു നി:ു.
പണം മുഴുവനും തീർ:േ\ാൾ കുര;ൻ മടി“ീല ചുരു.ിJൂ.ി ഉടമ^െq
മുഖേ/J് ഒേരറുെകാടു/ു. അേ\ാൾ ആ മനുഷയെq കൂ.ുകാർ "എaാ
തൃÅിയായിേല? ഈശവരsാർJുൈകJൂലി െകാടുJാuി.ു പണെമാെJ ഇേ\ാൾ
ലാഭമായേലലാ. തല െപാ.ിയതുമാYം ലാഭം. എെa2ിലും ആപ/ു8ുകുെമ:ു
ഞ;ൾ മു?ുത: പറuുവേലലാ. ഇനി നടയിൽെA:ു സമRാപരാധ;ൾ
•മിJു:തിനു 7ാർ‰ിJൂ. അെലല2ിൽ തനിJ് ഇവിെട നി:ുേപായി
\ിഴ•ാെനാJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല" എ:ു പറuു. അവർ അ¢ുേപരും കുളിAു
നടയിൽെAലുകയും വഴിപാടു കഴിJാ/യാൾ ഏhറവും പpാ/ാപേ/ാടുകൂടി
േമൽ\റu7കാരം 7ാർ‰ിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ ഒരാൾ അവിെടെA:ു

സംഗതി കെളലലാം േചാദിAറിയുകയും കായലിൽേ\ായ പണെമലലാം സവാമിJു
വഴിപാടായി.ും കുര;sാർJും േചാറും ഏ.കൾJു അരിയും
െകാടുJു:തായി.ും െകാടു/യ•ാെമ:ു നിpയിJാൻ അവേരാടു
പറയുകയും പണ/ിെq ഉടമ^ൻ അ7കാരം സZതിചു പറuു സവാമിെയ
7ാർ‰ിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ കുര;ൻ കായലിൽ െA:ു മു;ി ഒരു െചര.
എടു/ുെകാ8ുവ:ു നടയിൽവAു. കായലിലി. പണം അതിലു8ായിരു:ു.
എ4ിേനാJിയേ\ാൾ അതു നൂെhറാ:ു പണമായിരു:ുെവ:് ഉടമ^ൻ പറuു.
ആ പണം മുഴുവൻ സവാമിJു വഴിപാടിനും മhറുമായി ഉടമ^ൻ േദവസവ/ിൽ
ഏ†ിAു. േദവസവJാർ അതിൽ പകുതി\ണം െകാ8ു സവാമിJു വഴിപാടുകൾ
നട/ുകയും േശഷംെകാ8ു കുര;sാർJു േചാറും ഏ.കൾJു അറിയും
െകാടി\ിJുകയും െചcു. എ2ിലും കുര;sാർ ആ േചാറും ഏ.കൾ ആ അരിയും
തി:ിലല. മന€ിലലാ/വർ നിവൃ/ിയിലലാuി.ു െകാടു/ സാധന;ൾ അവർ
സവീകരിJാറിലല.
ആ കായലിെq തീര7േദശ/ു ^ിരവാസJാരായ അേനകം മുJുവരു8്. അവർ
ആ കായലിൽനി:ു മ„യ;െള പിടിAു വിhറും തി:ും ഉപജീവിJു:വരാണ്.
എ2ിലും അവർ ഏ.കെള പിടിJുകേയാ ഏ.കൾ അവരുെട വലയിൽ
അകെ\ടുകേയാ െച‹ാറിലല. ഏ.കെള അവർ സവാമിയുെട "തിരുമJൾ" എ:ാണ്
പറയു:ത്. ഇേ\ാൾ (1925-ൽ) തിരുവനaപുര/ു വലിയെകാ.ാരം
മാേനജരായി/ാമസിJുന ശ2രൻന?ി അവർകളുെട ഉ„ാഹവും 7േവശവും
നിമി/ം ശാRാേ2ാ.•ു പൂർVാധികം െതളിAവും പരിÓJാരവും സിUിAി.ുd
വാRവംകൂടി 7RാവിAുെകാ8് ഈ ഉപനയാസെ/ സമാപി\ിAുെകാdു:ു.

ഐതിഹയമാല/മുഴമംഗല/ു ന?ൂരി
ചിലർ മഴമംഗല/ു ന?ൂരിെയ:ും മhറു ചിലർ മഹിഷമംഗല/ു ന?ൂരിെയ:ും
പറuുവരു: മുഴമംഗല/ു ന?ൂരിെയ, അേbഹ/ിന് ആഭിജാതയവും
േവദശാ£ാദികളിലുd അഭി’തയും സവൽപം കുറവായിരു:തിനാൽ, ഒരു
യാഗശാലയിൽനി:ു ബഹിÓJരിJുകയും അേbഹം അവിെടനി:ു പരേദശ/ു
േപായി XുതിŸൃതയാദികെളലലാം പഠിAു തിരിAുവ:തിെqേശഷം ഒരു
യാഗ^ല/ു േപായി യാഗശാലയുെട പുറ/ു നിൽJുകയും ആ സമയം
അക/ു വപ േഹാമിJു:തിനുd മ•ം പിഴAു െചാലലു:തായി േക.് െപെ.:ു
യാഗശാല• ക/ു കട:ു തെq ക‹ിലു8ായിരു: വീശുപാള
േഹാമകു¡/ിെq മീെത പിടിAുെകാ8് "മംഗലം യാഗശാലയിൽ കട:ാൽ
7ായ‡ി/ം മതി; വപ പിഴAാൽ 7ായpി/മിലല; യാഗം നിÓഫലമായിേ\ാകും"
എ:ു പറയുകയും പിെ: അേbഹം ആ മ•ം ശരിയായി െചാലലിെJാടു/് േഹാമം
നട/ുകയും അ:ുമുതൽ മhറുd ന?ൂരിമാർ യാഗമുd ^ല;ളിെലലലാം
അേbഹെ/Jൂടി •ണിAു യാഗശാല•ക/് ഒരു മാനയ^ല/് പലക
െകാടു/ിരു/ി/ുട;ുകയും െചcു എ:ും ഇേ\ാഴും യാഗമുd
^ല;ളിെലലലാം ഒരു മാനയ^ല/ു "മഴമംഗല/ിന്" എ:ു പറu് ഒരു പലക
വ•ുക പതിവുെ8:ും മhറുമുd കഥ 7സിUമാണേലലാ.
മഴമംഗല/ു ന?ൂരി േമൽ\റu 7കാരം സർVമാനയനായി /ീർ:തിെq േശഷം,
ചില േപാhറിമാരുെട പേരാഹിതയം വഹിAു െകാ8ു തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവലല,
െച;:ൂർ മുതലായ േദശ;ളിൽ, കുറAുകാലം താമസിAിരു:ു. അJാല/ു
െച;:ൂരു "വാഴമാേവലി" എ:ിലലേ\രായ ഒരു േപാhറിയുെട മഠ/ിൽ
നിതയXാUമു8ുെകാ8് അേbഹ/ിന് ഒരു െകാലലം താമസിേJ8തായി വ:ു.
അതിനിട•് ഒരു ദിവസം വാഴമാേവലിേ\ാhറിയുെട പുYനും 7ധാനശിഷയനുമായ
കൃ¸ൻ എ: ശൂ›യുവാവ് ഏകേദശം സkയയാകാറായ സമയം ആ മഠ/ിെq
മുhറ/ിറ;ി പടിuാ.ു േനാJി നി:ുെകാ8് അമാവാസി നാൾ
ച¾െനJ8ാലുd ഫലെമaാണ് എ:് മുഴമംഗല/ു ന?ൂരിേയാടു േചാദിAു.
അതിനു/രമായി ന?ൂരി, "എനിJ് നിpയമിലല" എ:ു പറuുെകാ8ു
ച¾െനJാണാനായി മുhറ/ിറ;ി പടിuാ.ു േനാJി. അേ\ാൾ ആ ശൂ›യുവാവ്
ൈകെകാ.ിചിരിAു അേ\ാഴാണ് ന?ൂരിJു കാരയം മന€ിലായത് XുതിŸൃതികളും
മhറും പഠിAി.ു8ായിരു:ുെവ2ിലും അേbഹ/ിനു േജയാതി“ാ£/ിെq

ഗkംേപാലുമു8ായിരു:ിലല. േപാhറി േജയാതി“ാ£/ിൽ
അതിനിപുണനായിരു:ു. അേbഹം ആ പുYെനയും ആ ശാ£ം നലലേപാെല
പഠി\ിAിരു:ു. ന?ൂരി ആ വിഷയ/ിൽ അനഭി’നായിരു:തിനാൽ
അേbഹെ/ പരിഹസിJാനായി.ാണ് ആ യുവാവ് അമാവാസിനാളെ/
ച¾ദർശന ഫലെമaാെണ:ു േചാദിAത്. അയാൾ ചിരിAു തുട;ിയേ\ാൾ മാYേമ
ന?ൂരിJ് ഈ കളവു മന€ിലായുdു. കറു/വാവുനാൾ ച¾െനJാണാനായി
േനാJിയതും വലിയ േഭാഷതവമായിേ\ായേലലാ. ആെക\ാെട ന?ൂരി ഏhറവും
വിഷ4നായി. അേ\ാൾ അേbഹ/ിന് ഒരു വാശി േതാ:ുകയും "ഇനി
േജയാതി“ാYം പഠിA് ഈ വിഷയ/ിൽ ഇവെന (േപാhറിയുെട പുYെന)
മടJിയലലാെത മെhറാരു കാരയമിലല" എ:് അേbഹം മന€ുെകാ8്
തീർAെ\ടു/ുകയും െചcു.
അടു/ ദിവസംതെ: ന?ൂരി തെ:Jൂടി േജയാതി“ാ£ം പഠി\ിJണെമ:ും
േപാhറിേയാടേപ•ിJുകയും േപാhറി അ7കാരം െച‹ാെമ:ു സZതിJുകയും ഒരു
സsൂഹൂർ///ിൽ അേbഹം ന?ൂരിെയ പഠി\ിAുതുട;ുകയും െചcു.
ന?ൂരി ഏhറവും ബുUിമാനും നലല വയുൽപ:നുമായിരു:തിനാൽ േജയാതി“ാ£ം
പഠിJു:തിന് അേbഹ/ിന് അധികം ബുUിമുേ.ാ കാലതാമസേമാ േവ8ിവ:ിലല.
കുറAു ദിവസെ/ പരിXമംെകാ8് അേbഹം ആ വിഷയ/ിൽ
അതിനിപുണനായി/ീർ:ു എ:ു മാYമലല, അേbഹ/ിനു േപാhറിെയJാൾ
യുzിയും ബുUിയുമു8ായിരു:തിനാൽ "തിരിയിൽനി:ു' െകാളു/ിയ പaം
േപാെല" അേbഹം ആ വിഷയ/ിൽ ഗുരുവിെനJാളധികം 7കാശിAു. പഴയ
സÆദായ/ിൽ വളെര wിയകൾ െചേ‹8തായ സംഗതികൾ ന?ൂരി സവയേമവ
എളു\/ിലുd ചില വഴികൾ ക8ുപിടിJുകയും അതിേലJും പുതിയതായി ചില
7മാണ;ൾ ഉ8ാJി/ുട;ുകയും െചcു. ഇYയുമായേ\ാേഴJും േപാhറിJു
ന?ൂരിെയJുറിAു വളെര ബഹുമാനം േതാ:ി/ുട;ി. േപാhറിയുെട പുYന് താൻ
ന?ൂരിെയ മു?ു പരിഹസിAതിനു പകരം അേbഹം തെ:
േജയാതി“ാ£വിഷയ/ിൽ എ;െനെയ2ിലും
അവമാനിJാെതയിരിJയിെലല:ുd വിചാരം നിമി/ം മന€ിൽ ഭയം
ജനിJുകയും ആ വിവരം അയാൾ അയാളുെട പിതാവും ഗുരുവുമായ േപാhറിെയ
Oഹി\ിJുകയും െചcു.
േപാhറിയുെട സംവൽസരദീ• കഴിuേ\ാേഴJും ന?ൂരിയുെട ഉടെന ന?ൂരി
േപാhറിJു േജയാതിശാ£പഠനവും കഴിuു. ഗുരുദ•ിണ കഴിJാനായി നിpയിA
വിവരം േപാhറിേയാടു പറuു. അേ\ാൾ േപാhറി "അ;് എനിJു ദ•ിണയായി
ഒ:ും തരണെമ:ിലല. എെq 7ിയപുYെന അ;് അവമാനിJാെതയിരിJുകമാYം

െചcാൽ മതി. അതിലധികം സേaാഷകരമായി എനിJു മെhറാ:ുമിലല" എ:ു
പറuു. ഉടെന ന?ൂരി, "എ:ാൽ ഞാൻ ഇY 7യാസെ\.് ഈ ശാ£ം
പഠിAെതaിനാണ്? എെq 7യ¹/ിെq 7ധാേനാേbശയം ഇ‹ാെള
അവമാനിJെയ:ുdതാണ്. അതിനാൽ അതിേലJ് അവിടു:ു സദയം
അനുവദിJണെമ:ു ഞാൻ അേപ•ിJു:ു" എ:ു പറuു. ഇതിനു/രമായി
േപാhറി, "അ;് ഇത് പഠിAത് ഈ ഉേbശയേ/ാടുകൂടിയായിരിJാം. എ:ാൽ ഞാൻ
പഠി\ിAത് അ;യുെട പഠി/ം ജേനാപകാരകരമായി വരണെമ:ു വിചാരിAാണ്.
അതിനാൽ അത് അ;െനയാJി/ീർJാനായി.ാണ് അ;് XമിേJ8ത്" എ:്
പറuു. അേ\ാൾ ന?ൂരി, "അത;െനയാവാം. എ:ാൽ അ;യുെട മകെq
പഠി/ം ജേനാപ›വകരമാകാെതയിരിJ/Jവിധ/ിലാJണെമ:ുകൂടി
എനിJാOഹമു8്. അതിെന2ിലും അവിടു:നുവദിJണം" എ:ു പറuു. ഇതു
േക.േ\ാൾ േപാhറി, "ഓേഹാ; അ;െന െച‹ു:തിന് എനിJ് വിേരാധമിലല"എ:ു
സZതിAു പറuു. ഉടെന ന?ൂരി,"എ:ാൽ അ;യുെട മകൻ ഗണിAു8ാJി,
എഴുതിവAിരിJു: പ¢ാംഗ/ിൽ ചില അബU;ളു8്. അവ
ജേനാപ›വകര;ളായി/ീരു:താകയാൽ ആ പ¢ാംഗം ചു.ുകളയണെമ:ാണ്
എെq ആOഹം" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ േപാhറി, "അതിലല; അവെq
പ¢ാംഗ/ിൽ അബUെമാ:ും കാണാനിടയിലല. അതു ഞാൻ കൂടി
പരിേശാധിAി.ുdതാണ്" എ:ു പറuു. ഉടെന ന?ൂരി,"ആെരലലാം
പരിേശാധിAതായാലും ആ പ¢ാംഗ/ിലബUമു8്" എ:ു പറuു.
"എaാണബUം?" എ:ു േപാhറി േചാദിAതിനു ന?ൂരി "മൂഹൂർ/;ൾJ്
ഇടിമുഴJമു8ാകും. അതു തെ:" എ:ു/രം പറuു.
പിെ: ഇടിമുഴJമു8ാവുകയിെലല:ും ഉ8ാകുെമ:ും അവർ തZിൽ വളെര
വാദിAതിെqേശഷം എ:ാൽ അെതാ:ു പരീ•ിAു േനാJണെമ:ും േപാhറിയും
അ;െനതെ: എ:ു ന?ൂരിയും പറuു സZതിAു. അ7കാരം േപാhറിയുെട
മകെq മൂഹൂർ/ചാർ/നുസരിA് ഒരു wിയ നട/ു: ഒരു ^ല/് േപാhറിയും
ന?ൂരിയും െച:ുേചർ:ു. അേ\ാൾ വർഷകാലമലലായിരു:ു.
ഇടിമുഴJമു8ാകു:തിനുd ല•ണെമാ:ും മുഹൂർ/മാകു:തുവെര
ക8ിരു:ുമിലല. എ2ിലും മുഹൂർ/സമയമായേ\ാൾ െപെ.:്
ഒരിടിമുഴJമു8ായി. അതു േക.് അ§ുതപരവശനായ വാഴമാേവലിെ\ാhറി "അ?ാ!
മുഴJ മംഗലേമ" എ:ു പറuു. ഇതു നിമി/ം ന?ൂരിJു "മുഴJമംഗലം" എ:
േപരു സിUിAു. അേbഹ/ിെq പുരാതനമായ ഇലലേ\രു "മംഗലം" കാലwേമണ
എ:ു മാYമായിരു:ു. മുഴJമംഗലെമ:ുdതു മുഴമംഗലെമ:ായി. വടJരായ
ചില ന?ൂരിമാർ "മുഴാമംഗലം" എ:ും പറയാറു8്.

ഇടിമുഴJമു8ായതിനാൽ ആ wിയ മുട;ുകയും അവിെടJൂടിയിരു:വെരലാം
കൂടി േപാhറിയുെട മകന് "അബUപ¢ാംഗJാരൻ" എ:ു േപരിടുകയും അ;െന
മുഴമംഗല/ു ന?ൂരിയുെട ആOഹം പരിപൂർ4മായി സാധിJുകയും െചcു.
അനaരം മുഴമംഗല/ു ന?ൂരിയുെട ആOഹ7കാരം വാഴമാേവലിേ\ാhറി തെq
പുYൻ ഗണിAു8ാJിവAിരു: നൂറുസംവൽസരെ/ പ¢ാംഗവും എടു/ു
ചു.ുകളയുകയും അതിനു പകരം പ¢ാംഗം ഗണിAു8ാJിെJാടുJണെമ:ും
ന?ൂരിേയാടാവശയെ\ടുകയും ന?ൂരി ഇടിമുഴJമു8ാകാ/
മൂഹൂർ/;േളാടുകൂടി ആയിരം സംവൽസരെ/ പ¢ാംഗം
ഗണിAു8ാJിെJാടുJുകയും െചcു. ആ പ¢ാംഗം ഇേ\ാഴും
വാഴമാേവലിേ\ാhറിയുെട മഠ/ിലിരിJു:ുെ8:ാണ് േകൾവി.
മുഴമംഗലെ/ ന?ൂരി ജേനാപകരാർ‰മായി കാലദീപം മുതലായ
േജയാൽസയOP;ൾ കൂടാെത ആശൗചം, 7ായ‡ി/ം മുതലായ വ•ുd അേനകം
7മാണOP;ളും ൈനഷധച?ു മുതലായ വളെര ഭാഷാOP;ളും ഭാണം,
െകാടിയവിരഹം മുതലായ പല സംxകൃതOP;ളുമു8ാJിയി.ു8്. അവയിൽ
പലതും അAടിJുകയും വളെര 7ചാരം സിUിJുകയും െചcി.ുdവയാകയാൽ
അവയുെട ഗുണപൗÓJലയെ/\hറി ഒ:ുംതെ: പറയു:ിലല.
മുഴുമംഗല/ു ന?ൂതിരി സംxകൃത/ിലും ഭാഷയിലും ഓേരാ
ആശൗചOP;ളു8ാJിയി.ു8്. ആശൗചOP;ൾ േവെറയും പല
മഹാsാരുമു8ാJീ.ുെ82ിലും അവയിെലാ:ും മുഴമംഗല/ു ന?ൂതിരിയുെട
ആശൗചOP;േളാളം സർVസZതതവവും 7ചാരവും സിUിAി.ിലല. ആെക\ാെട
േനാJിയാൽ അേbഹം ഒരു സരസകവിയും നലല വിദവാനുമായിരു:ു എ:ുതെ:
വിചാരിേJ8ിയിരിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/വയസ്Jരകുടുംബവും
അവിടുെ/ ശാRാവും
പ8് പ•8ു െകാലലം കഴിയുേ?ാൾ തിരുനാവായ മണൽ\ുറ/ു വAു ഒരു
മാമാ2ം നട/ുകയും അതിനു സകല നാ.ു രാജാJsാരും അവിെട െച:ു
കൂടുകയും െചcിരു:ു എ:ുdതു 7സിUമാണേലലാ. മാഘമാസ/ിെല
െവളു/പ•/ിൽ വരു: മകം ന•Yം സംബkിAാണ് ഈ അടിയaിരം
നട/ിവരു:ത്. അതിനാൽ ഇതിനു "മാഘമകം" എ:ു നാമം സിUിAു. അതു
േലാപിAു മഹാമകം എ:ും മാമകം എ:ും ഒടുJം മാമാ2െമ:ുമായി/ീർ:ു.
ഒരിJൽ മാമാ2/ിൽ സംബkിJാനായിേ\ായ െതJുംകൂർ വലിയ രാജാവിനു
മേUയമാർ´ം ഒരു പരു(കുരു)വിെq ഉപ›വം കലശലായി/ീർ:ു.
രാജാധാനിയിൽ നി:ു പുറെ\.േ\ാൾ തെ: അേbഹ/ിനു ഈ പരുവിെq
അസഹയത കുേറെ“ ഉ8ായിരു:ു. എ2ിലും അതു സാരമിലല എ:ും
അടിയaിര/ിനു േപാകാെതയി രിJാൻ നിവൃ/ിയിലലേലലാ എ:ു വിചാരിAാണ്
അേbഹം േപായത്. പരു എ:ു പറuാൽ അതു േകവലം നി€ാരമായ ഒരു
പരുവലലായിരു:ു. 7േമഹJുരുെവ:ും ആയിരJ4ി എ:ും മhറും പറയു:
വലിയ വക പരുവായിരു:ു. ഒ:ു ര8ു ദിവസെ/ യാY കഴിuേ\ാേഴJും പരു
മുതുക/് ഒരു ച;ഴി കമ¤/ിയിടേ/ാളം വലുതാവുകയും േവദന സഹിJാൻ
വ‹ാെതയായി/ീരുകയും െചcു. അ;െന േപായി ഒരുവിധം ആല/ൂർ
ന?ിയുെട ഇലല/ു െച:ു േചർ:ു. എ:ുമാYമലല, അ:െ/ ന?ി
സു7സിUനായ നലല ൈവദയനും ആയിരു:ു. ആഗതനായ അതിഥി െതJുംകൂർ
വലിയ രാജാവാെണ:റിuേ\ാൾ ന?ി വളെര ആദരേവാടുകൂടി അേbഹെ/
സൽJരിAിരു/ുകയും സബഹുമാനം കുശല7 ം െചയുകയും െചcതിെq
േശഷം ആഗമന7േയാജനം എെa:ു േചാദിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ രാജാവ്,
താൻ മാമാ2/ിൽ സംബkിJാനായി.ാണ് പുറെ\.െത:ും മേധയമാർഗം
പിടകവയാധി ബാധിതനായി/ീർ:ുെവ:ും േവദന ദു€ഹമായിരിJു:ുെവ:ും
അതിനാൽ ഉടെന ദീനം േഭദമാJി തിരുനാവാ•് അയ•ണെമ:ും പറuു. ന?ി
പരുവിെq ^ിതി േനാJിയതിെq േശഷം "ഇതു േഭദമായി.ു മാമാ2/ിനു
േപാവുകെയ:ുdത് അസാUയമാണ്. ഒരു മാസം ഇവിെട
താമസിJാെമ:ുെ82ിൽ ഞാൻ ദീനം േഭദമാJി അയ•ാം. അതിൽJുറu
കാലംെകാ8് എ:ാൽ അതു സാധയമല" എ:ു പറuു. ന?ിെയJാൾ

േയാഗയനായ ഒരു ൈവദയൻ ഭൂേലാക/ിലിെലല:ു അJാല/ു
7സിUമായിരു:തിനാൽ അേbഹം പറuതിെന രാജാവു സZതിAു. ന?ി
രാജാവിനു താമസിJുവാൻ തെq പ/ായ\ുരമാളിക ഒഴിuുെകാടുJുകയും
മുറ•് ചികി„ ആരംഭിJുകയും െചcു.
അ;െന ഏകേദശം ഒരു മാസം കഴിuേ\ാേഴJും പരു നലലേപാെല പഴു/ു.
പിെ:, അെതാ:ു കീറണെമ:ു ന?ി നിpയിAു. െചറു\/ിൽ ശ£wിയ•് അതി
സമർ‰നായിരു:ുെവ2ിലും 7ായാധികയംനിമി/ം ൈക•് ഒരു വിറയൽ
ബാധിAിരി:തിനാൽ അJാല/ു ന?ിJ് അത് ഏhറവും ദു€ാധയമായിരു:ു.
അേbഹ/ിെq പുYsാർ അേ\ാൾ േകവലം കു.ികളുമായിരു:ു. അതിനാൽ ന?ി
തെq കൂെട പഠിAു താമസിAിരു: 7ധാന ശിഷയനായ വരിJുമാേ“രി
ന?ൂരി\ാടിേനാട് "എaാ ന?ൂരിJ് ഈ കുരുെവാ:ു കീറുക വേ‹?' എ:ു
േചാദിAു . ന?ൂരി\ാടു ശാ£പരി’ാനംെകാ8ും ചികി„കൾ െചcുd
പരിചയംെകാ8ും പഴJംെകാ8ും ൈക\ുണയംെകാ8ും നലല ൈവദയെന:ുd
ഒരു േപരു സ?ാദിAിരുനു. എ2ിലും അേbഹം അതുവെര ശ£wിയെയാ:ും
െചcിരു:ിലല. എ:ുവരുകിലും ബുUിമാനും സമർ‰നുമായ അേbഹ/ിന് ഇത്
ദുÓJരമായിേ/ാ:ിയിലല. "ഗുരുനാഥൻ അടുJലിരു:് അനുOഹപൂർവം
പറuു ത:ാൽ ഞാനിതു െചയാം" എ:് അേbഹം മറുപടി പറയുകയും അ7കാരം
തെ: ന?ിയുെട സാ:ിധയേ/ാടുകൂടി പരു കീറുകയും ന?ി പിെ:യും
യഥാവിധി ചികി„കൾ െചയുകയും ആെക മൂ:ുമാസം െകാ8് രാജാവു
പൂർ4സുഖെ/ 7ാപിJുകയും െചcു. ഈ കാല/ിനിട•ു മാമാ2ം കഴിuു
േപാവുകയാൽ രാജാവു ന?ിJും ന?ൂരി\ാ.ിേലJും പലവിധ സZാന;ളും
മhറും െകാടു/ു സേaാഷി\ിAി.ു സവരാജയ/ിേലJു മട;ി. അ:ു െതJുംകൂർ
രാജാJsരുെട രാജധാനി ഇേ\ാൾ തിരുവിതാംകൂറിലുൾെ\.ിരിJു: "തളി" എ:
^ല/ായിരു:ു. െതJുംകൂർ രാജാവു സവേദശേ/Jു മട;ിയതിെq േശഷം
ഏതാനും ദിവസം കഴിuേ\ാൾ വാരിJുമാേ“രി ന?ൂരി\ാ.ിേലJ് അ‡െq
XാUമായി. അതു സേഹാദരsാേരാടുകൂടി േവ8താകയാൽ ന?ിേയാട്
അനുവാദം വാ;ിെJാ8് അേbഹം ഇലലേ/Jു േപായി. അേbഹം ഇലല/ു
െച:േ\ാൾ അേbഹ/ിെq േജയ®ൻ അേbഹേ/ാട് "താൻ ശ£wിയ െചcതു
െകാ8് തേ:ാടുകൂടി ഞാനും അനുജsാരും XാUമൂ.ാൻ പാടിെലല:ും
തേ:ാടുകൂടി ഞ;ൾ ബലി നട/ുകയാെണ2ിൽ XാU/ിന് ആരും
വരികയിെലല:ും നZുെട സവജന;ൾ പറuിരിJു:ു. അവർ അ7കാരം
പറuതു നയായവുമാണേലലാ. ”ാ•ണരിൽ അ‘ൈവദയsാർJലലാെത ശ£wിയ
വിധിAി.ുേ8ാ? അതിനാൽ താന;െന െചcതു െതhറുതെ:യാെണ:ാണ്

വാUയാsാർ, ൈവദികsാർ മുതലായവരുെടയും അഭി7ായം. ഞാനവേരാടു
േചാദിJുകയും െചcു. ഒരുമിAു XാUമൂ.ാെമ:ു ആരും പറuില" എ:ു
പറuു. അതുേക.ു ൈവദയൻ ന?ൂരി\ാട് "അ;െനയാണ് അവെരാെJ
പറയു:െത2ിൽ ഒരുമിAു XാUമൂ.ണെമ:ിലല. ഞാൻ ഇേ\ാൾ തെ:
ഗുരുനാഥെq ഇലലേ/Jു േപാകു:ു" എ:ു പറu് അേ\ാൾ തെ:
അവിെടനി:് ഇറ;ിേ\ാവുകയും ന?ിയുെട അടുJെല/ി വിവരെമലലാം
പറയുകയും െചcു. ഇതു േക.േ\ാൾ താൻ നിമി/ം തെq 7ിയശിഷയന് ഇ7കാരം
ഒരു സവജനശാസയ/ിന് ഇടയായേലലാ എ:ു വിചാരിAു ശിഷയവ„ലനായ ന?ിJു
വലെര കു¨ിതമു8ായി. എ2ിലും അേbഹം അതു പുറ/ു കാണിJാെത
ൈധരയസേമതം "ഇതുെകാ8ു ന?ൂരി ഒ.ും വിഷാദിേJ8: ന?ൂരി ഇവിെട
താമസിAു െകാdു. ഞാൻ പറuതു േക.തു െകാ8ു ന?ൂരിJു േമലാൽ
Xയ€ലലാെത േദാഷം വരികയിലല. ഗുരുതവമുdവർJു േദാഷം വരണെമ2ിൽ
ഈശവരൻ ഇെലല:ു വരണം. ന?ൂരിയുെട ഇലലം ഇതു തെ: എ:ു
വിചാരിAുെകാdു. ഈ കുടുംബമുd കാല/് ന?ൂരിJ് ഇവിെട യാെതാരു
സവാതക്aയhകുറവും വരികയിലല" എ:ു പറuു. "ഗുരുനാഥൻ പറuതു
േപാെലെയാെJ/െ:യാണ് എെq വിശവാസവും" എ:ു ന?ൂരി\ാടും പറuു.
അ:ുമുതൽ അേbഹം ആ ഇലെ/ ഒരാെളേ\ാെല അവിെട/െ:
^ിരതാമസമാJുകയും XാUദിവസം ന?ി ഒരു ന?ൂരിെയ വരു/ി XാUം
നട/ിAു െകാടുJുകയും െചcു.
അനaരം അധികം താമസിയാെത ന?ി ന?ൂരി\ാ.ിേലJു പhറിയ
ദുർഘടസംഗതിയും അേbഹം ന?ിയുെട ഇലല/ുതെ: താമസിAു വരു:
വിവരവും കാണിA് ഒെരഴുെ/ഴുതി ഒരു ദൂതെq പJൽ െകാടു/ു െതJുംകൂർ
വലിയ രാജാവിെq അടുJലയAു. ന?ിയുെട എഴു/ു ദൂതൻ െകാ8ു െച:ു
രാജാവിനു െകാടു/ത് ഒരു നലല അവസര/ിലായിരു:ു. അJാല/ു
വയxJരയിലല/ു പുരുഷsാരാരുമിലലാെതയായി/ീരുകയും ഒരു കനയകമാYം
േശഷിJുകയും െച—യാൽ ആ കനയകെയ സർVസവദാനമായി വിവാഹം കഴി\ിAു
ദ/ുകയhറുവാൻ ആെരയാണ് േവ8െത:ു രാജാവു േവ8/J ആളുകളുമായി
ആേലാചിAു െകാ8ിരു: സമയ/ാണ് ന?ിയുെട ഭൃതയൻ എഴു/ു െകാ8ു
െച:ു രാജാവിനു െകാടു/ത്. എഴു/ു വായിAു േക.േ\ാൾ ഇെതാരു
ശുഭല•ണമാെണ:ും ഈ ന?ൂരി \ാ.ിെലെJാ8ുതെ: ആ കനയകെയ
വിവാഹം കഴി\ിA് വയxകരയിലല/ു ദ/ുകയhറണെമ:ും രാജാവിനും
അവിെടകൂടിയിരു: ഇതര ജന;ൾJും േതാ:ുകയും ആ വിവര/ിനു രാജാവ്
ഒെരഴുെ/ഴുതി ന?ിയുെട അടുJേലJ് ആ ഭൃതയെq പJൽതെ:

െകാടു/യ•ുകയും െചcു. രാജാവിെq എഴു/ു ക8െ\ാൾ ന?ിJ്
അപരിമിതമായ സേaാഷമു8ായി എ:ുdത് വിേശഷിA് പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ന?ി ആ എഴു/ു ന?ൂരിപാ.ിേലJു കാണിJുകയും േപാകാൻ മന€ുേ8ാ
എ:ു േചാദിJുകയും െചcു. അതിനു ന?ൂരി\ാട്, "ഗുരുനാഥൻ പറuാൽ
എവിെട േപാകു:തിനും എനിJു സZതമാണ്. വിേശഷിA്, ധാരാളം വRുവകകളും
7ശRിയും ൈവദയപാര?രയമുd വയxJരയിലല/ിെq ഉടമ^നും െതJൂകൂർ
രാജാവിെq 7ിയ ൈവദയനുമായി/ീരു: കാരയ/ിൽ എനിJു വളെര
സേaാഷമു8്. എ2ിലും ചÈവ.െ/ തി2ൾഭജനം മുടJു: കാരയ/ിൽ എനിJു
വളെര മനRാപവുമു8്. അതു ഞാൻ വളെരJാലമായി നിർവി±ം
നട/ിേ\ാരു:താണേലാ" എ:ാണു മറുപടി പറuത്. "ആേലാചിA്
ഇ‘ംേപാെല െച‹ുക. എനിJു നിർബkമിലല. ന?ൂരിJു േമലാൽ
XയxകരമായിരിJു:തു രാജവിെq ഹിതാനുവർ/ിയായി േകാ.യ/ു േപായി
താമസിJു:ാതായിരിJും. അതുെകാ8ു പറuു എേ: ഉdു" എ:ു ന?ിയും
പറuു. ന?ൂരി\ാ.ിെല ഹൃദയം ആെക\ാെട അതയaം
സംശയORമായി/ീർ:ു. േപായാൽെJാdാെമ:ുd ആOഹം അതികലശലായി
വർUിAു. മാസ/ിെലാരിJൽ ചÈവ./ു േപായി ദർശനം കഴിJുകെയ:ുd
പതിവു മു.ിJുക എ:ുd കാരയം അതയaം വയസനകരമായി/ീർ:ു. ന?ിയുെട
ഇലലെ/ താമസം എ:ും സുഖമായിരിJാൻ തരമിലലേലലാ. ഗുരുനാഥെq കാലം
കഴിuാൽ\ിെ: േശഷമുdവർJു ന?ൂരി\ാ.ിെല േപരിൽ അYയും േrഹവും
വാ„ലയവുമു8ാകുേമാ? "അേ\ാൾ കടിAതുമിലല, പിടിAതുമിലല" എ:
^ിതിയിലായി/ീരും. അതിൽ േഭദം ൈദവഗതയാ ലഭിA ഭാഗയെ/
ഉേപ•ിJാെതയിരിJയാണേലലാ. ആെക\ാെട ന?ൂരി\ാ.ീ:് ഏhറവും
കുഴ;ിവശായി. ഉടെന അേbഹം ചÈവ.േ/J് േപായി. അവിെടെA:ു
കുളിAുെതാഴുത് "എലലാം േവ8തുേപാെല ആJി/രണം" എ:ു
സവാമിസ:ിധിയിൽ ഭzിപൂർVം 7ാർ‰ിAു. അ:ു ന?ൂരി\ാ.ീ:് അ/ാഴം
കഴിuു കിട:ുറ;ിയേ\ാൾ ഒരാൾ അേbഹ/ിെq അടുJൽെA:് "േഹ! അ;്
ഒ.ു വയസനിേJ8. െതേJാ.ു െപാെ•ാdൂ. അേ;J് എെ: Jാണു:തിനു
ഞാൻ അവിെട വ:ു െകാdാം" എ:ു പറuതായി അേbഹ/ിനു േതാ:ി.
ഉടെന അേbഹമുണർ:ു ക4ു തുറ:ു േനാJിയേ\ാൾ അവിെടെയ;ും
ആെരയും ക8ുമിലല. എ2ിലും ഭzവൽസലനായ ചÈവ./ു
ശാRാവുതെ:യാണ് തെq അടുJൽ വ:് ഇ7കാരം പറuെത:ു
ന?ൂരി\ാടു ദൃടsമായി വിശവസിJുകയും പിേhറ ദിവസം രാവിെല ഈ വിവരം
ന?ിേയാടു പറയുകയും െചcു. അേ\ാൾ ന?ിJും വളെര സേaാഷമായി.

അടു/ ദിവസം തെ: ന?ി ന?ൂരി\ാേടാടുകൂടി േകാ.യേ/Jു
പുറെ\ടുകയും യഥാകാലം െതJുംകൂർ രാജാവിെq അടുJെല/ി
സംഗതികെളലലാം ധരി\ിJുകയും െചcു. അനaരം അധികം താമസിയാെത ഒരു
മുഹൂർ//ിൽ വയxJരയിലലെ/ കനയകെയ ന?ൂരി\ാ.ിെലെJാ8ു േവളി
കഴി\ിA് അേbഹെ/ അവിെട ദ/ു കയhറി. രാജാവുകൂടി െച:ിരു:ാണ് ഈ
അടിയaിരം നട/ിയത്. പിെ: ആ അടിയaിരം വളെര േകമമായിരു:ു എ:ു
പറേയ8തിലലേലലാ. ഈ അടിയaിരം സംബkിA് ഏഴു ദിവസം െകേ2മമായ
സദയയും സംഘJളി മുതലായ ആേഘാഷ;ളുമു8ായിരു:ു. അYയും ദിവസം
രാജാവും അവിെട/െ: എഴു:dി/ാമസിJുകയും െചcു.
അതിനിട•് ഒരു ദിവസം സദയ•് കറിJുെവ.ു തുട;ിയേ\ാൾ േചന സവൽപം
േപാരാെത വ:ു. അ:ു വയxJരയിലല/ിനു െതJുവശ/് (ഇേ\ാൾ
അ?ലമിരിJു: ^ല/്) ഇലലെ/ വാലിയJാരാൻ ധാരാളമായി േചന കൃഷി
െചcിരു:തിനാൽ അവിെടനി:ു ര8ുമൂ:ു േചനകൂടി പറിAു െകാ8ു
വരുവാനായി ഒരു ഭൃതയൻ ഒരു തൂ?യുെമടു/ുംെകാ8് ഓടിേ\ായി. അവൻ േചന
പറിJാനായി ഒരു േചനയുെട ചുവ.ിൽ ഒ:ു െവ.ിയേ\ാൾ അവിെടനി:ു രzം
7വഹിAുതുട;ി. രz7വാഹം ക8ു ഭയെ\.് ആ ഭൃതയൻ ഓടിെA:ു വിവരം
കറിJുെവ.ുകാെര അറിയിAു. അേ\ാേഴJും ഈ വർ/മാനം
അവിെടെയാെJ\ര:ു. ഉടെന രാജാവും ആല/ൂർ ന?ി മുതലായവരും ആ
^ലെ//ി മ4ു മാhറിAു േനാJിയേ\ാൾ അവിെട ശിവലിംഗംേപാെല ഒരു
ശിലാബിംബം മുളAിരിJു:തായി ക8ു. വരിJുമാേ“രിന?ൂരി\ാ.ിേലJു ചÈവ.
/‹\െq ദർശനമു8ായി.ുd വിവരം മുൻേപതെ: എലലാവരുമറിuി
രു:തിനാൽ ഇതു ചÈവ./‹\ൻ ഇളെകാ8ിരിJു:താെണ:ു
സർVജന;ളും തീർAെ\ടു/ുകയും 7 Jാർ അ7കാരംതെ: വിധിJുകയും
െചcു. ആ വിOഹം കാണെ\.് ഉടെന ഒരു ന?ൂരിെയെJാ8ു പൂജ നട/ിAു.
അേ\ാൾ നിേവദയ/ിന് ഉപേയാഗിAത് അവിടെ/ അaർനമു8ാJിയ വൽസൻ
(അട) ആണ്. അതിനാൽ വയxJരശാRാവിനു വൽസൻവഴിപാടു
7ധാനമായി/ീർ:ു. പി:ീട് അവിെട േ•Yംപണി മുതലായവ നട/ുകയും
വയxJര ശാRാെവ:ുd 7സിUി േലാക/ിൽ പരJുകയും ആ ശാRാവു
വയxJരയിലലെ/ കുടുംബപരേദവതയായി/ീരുകയും െചcു.
േരാഗശമന/ിനായും മhറും ഇേ\ാൾ അവിെട പലരും വൽസൻവഴിപാടു
നട/ിവരു:ു8്. ഇ7കാരമാണ് വയxJരശാRാവിെq ആഗമം.
വയxJരJുടുംബJാെര മുൻJാല;ളിൽ "േപാhറി" എ:ാണ്
പറuുവ:ിരു:ത്. വരിJുമാേ“രിന?ൂരി\ാട് അവിെട ദ/ുകയറുകയും

അേbഹ/ിെq സaാനപര?രാജാതsാർ അവിെട
കുടുംബനാഥsാരായി/ീരുകയും െചcി.ും ആ േപരിനു മാhറം വ:ിലല. പി:ീടു
െകാലലം 995ം മാ8ായേ\ാേഴJും അവിെട ആ പര?രയും അവസാനിAു
യഥാപൂർവം ഒരു കനയക േശഷിAു. ആ കനയകെയ പാമേaാൾ മൂ€്
സർVസവദാനമായി വിവാഹം കഴിA് അവിെട ദ/ുകയറി. അJാലം മുതൽJാണ്
ആ കുടുംബJാർJു 'മൂ€്' എ:ുd േപരു സിUിJുകയും
7സിUമായി/ീരുകയും െചcത്. ഇേ\ാഴും വയxJരJുടുംബ/ിലുdത് ആ
Øാമേaാൾ മൂ€ിെq സaാനപര?രാ ജാതsാരാണ് അതായത്, ആ Øാമേaാൾ
മൂ€ിെq പYെq പുYsാരും തŠപുYsാരും.

ഐതിഹയമാല/കായംകുള/ു രാജാവിെq
Xീചwം
കായംകുളം രാജയം പിടിAടJണെമ:ുd ഉേbശയേ/ാടുകുടി രാമ‹ൻ ദളവ
തിരുവിതാംകൂർ (മാർ/ാ¡വർZ) മഹാരാജാവിെq ചാരതവം സവീകരിAു െകാ8്
ഒരിJൽ േവഷം മാറി കായംകുള/ു െച:ു േചർ:ു. ഗൂഢമായി അവിടുെ/
^ിതിഗതികൾ അേനവഷിAേ\ാൾ രാജയവും വംശവും നശിJ/Jവ4മുd ചില
ദുർ:ട\ുകൾ രാജാവിനുdതായി ദളവ•് അറിവു കി.ി. എ2ിലും അവിെട
ഐശവരയം ഉപരയുപരി വർUിAുെകാ8ുതെ: ഇരിJു:തായിJ8് അതിെq
കാരണെമaാെണ:് അേbഹം വി8ും അേനവഷിAു. അേ\ാൾ ആ രാജാവിെq
േതവാര\ുരയിൽ ഒരു Xീചwം ഇരിJു:ുെ8:ും അതു സർVല•ണ;ളും
ഒ/താെണ:ും അതിെq പൂജ 7തിദിനം അവിെട ശരിയായി
നട:ുവരു:ുെ8:ും അതവിെട ഇരിJു: കാല/് ആ രാജയ/ിനും
രാജവംശ/ിനും ഐശവരയാഭിവൃUിയലലാെത നാശം ഒരിJലും ഉ8ാകു:തെലല:ും
അേbഹ/ിനു മന€ിലാവുകയും ഏതു വിധവും ഈ Xീചwം ത.ിെയടു/ു
െകാ8ുേപാകണെമ:് അേbഹം തീർAയാJുകയും െചcൂ.
അനaരം ദളവ ഒരു °ാaെq േവഷം ധരിAു േതവാര\ുരയുെട അടുJൽ
െച:ുകൂടി. വലലതുെമാെJ അസംബk;ൾ പുല?ിെJാ8ിരിJുെമ:ലെത
അേbഹം അവിെട ഉപ›വെമാ:ും െചcിരു:ിലല. എ:ുമാYമലല, അതിരാവിെല
കുളിAു ഭŸJുറിയി.ു പൂJെളാരുJിെJാടുJുക, പൂജാപാY;ൾ േതAു
മുJിെJാടുJുക മുതലായ ചില ഉപകാര;ൾ െചcും േപാ:ു. ഇ;െന കുറAു
ദിവസം കഴിuെ\ാൾ "ഈ സാധുമനുഷയനു °ാaുെ82ിലും ഈയാൾ
ഉപ›വിയലല" എെ:ാരു വിശവാസം അവിെട എലലാവർJുമു8ായി/ിർ:ു.
പൂജJാർ രാവിെല കുളിAുവ:ു നിർZാലയം (തേലദിവസംപൂജിA പൂവ്) വാരി
പുറ/ി.ാലുടെന ഈ °ാaൻ അെതലലാം വാരി ഒരു വ.ിയിലാJി തലയിൽ
വAുെകാ8ു േകാ.വാതിൽJൽെA:് അവിെട കാവൽ നിൽJു: പ.ാളJേരാട്
"ഇതാ Xീചwം ഞാൻെകാ8ുേപാകു:ു; േവണെമ2ിൽ പിടിAുെകാൾവിൻ.
അെലല2ിൽ ഞാൻ െകാ8ുേപാകും" എ:ു പറയും. അ7കാരം രാജാവിരിJു:
മാളികയുെട ചുവ.ിലൂം െച:ു നി:് "ഇതാ Xീ ചwം ഞാൻ െകാ8ുേപാകു:ു;
ഇവിടുെ/ േചാറു തി:ു: പ.ാളJാർ ന˜ിയിലലാ/വരാണ്; അവേരാടു
ഞാൻവിവരം പറuി.് അവർ എെ: പിടിAിലല. അവിടു:ും

മനൗമവലംബിAുെകാ8ിരിJുകയാെണ2ിൽ Xിചwം േപാകും; ഇവിടം
നശിJുകയും െച‹ും. പിെ: വിചാരിAാൽ ഫലെമാ:ുമു8ാവുകയിലല" എ:ു
വിളിAുപറയും. ഇതുേക.ു പ.ാളJാരും രാജാവിെq ആൾJാരും ര8ു മൂ:ു
ദിവസം °ാaെq വ.ി പരിേശാധിAു. അതിൽ പൂJളലലാെത ഒ:ും ക8ിലല. പിെ:
അയാൾ വിളിAുപറuാൽ, ഓേഹാ, െകാ8ു െപാെ•ാdൂ. ഇവിെട ആർJും
Xീചwം േവ8ാ" എ:് എലലാവരും പറയുക പതിവായി. ഇ;െന ഏകേദശം ആറു
മാസേ/ാളം കാലം പതിവായി െചcതിെq േശഷം ഒരു ദിവസം േതവാര\ുരയിൽ
പൂജJാരനിലലാതിരു: തരം േനാJി രാമ‹ൻ ദളവ Xീചwെമടു/ു വ.ിയിലാJി
അതിെq മീെത പൂJളും വാരിയി.ു തലയിൽവAു പതിവുേപാെല
േകാ.വാതിൽJെല/ി പ.ാളJെര വിളിA് "ഇതാ Xീചwം ഞാൻെകാ8്
േപാകു:ു; ഇYനാളും പറuതുേപാെലയലല; ഇ:ു സതയമായി.ു Xീ ചwം എെq
വ.ിയിലു8്" എ:ു പറuു. എ2ിലും ഇ‹ാൾ പതിവുേപാെല °ാaു
പറയുകയാെണ:ു വിചാരിAു പ.ാളJാർ ചിരിAുെകാ8് "എ:ാൽ െകാ8ു
െപാെ•ാdു" എ:ു പറuതലലാെത രാമ‹െന പിടിJു:തിേനാ വ.ി
പരിേശാധിJു:തിേനാ െച:ിലല. രാമ‹ൻ പിെ: രാജാവിരിJു: മാളികയുെട
ചുവ.ിലും െച:ു നി:ു പതിവുേപാെല വിളിAു പറuു. അതുേക.ി.ു രാജാവും
ചിരിAുെകാ8ിരു:േതയുdു. ഉടെന രാമ‹ൻ േനെര െതേJാ.ു വAടിAു. കുറAു
സമയം അഴിuു പൂജJാരൻ േതവാര\ുരയിൽ െച: സമയം അവിെട Xീചwം
കാണാ—യാൽ പരി°മിAു വിവരം ഗാ.ുനി:ിരു: പാ.ാളJാെര അറിയിAു.
അേ\ാേഴJും അവിെട വലിയ ബഹളമായി. സംഗതി രാജാവുവെര
എലലാവരുമറിuു. °ാaെന അേനവഷിAു പിടിJു:തിനായി രാജഭടsാർ
നാലുദിJിേലJും ഓ.ം തുട;ി. °ാaൻ േവഷം മാറി പ? കട:ിരു:തിനാൽ
ഭടsാെരലലാം ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടി മട;ിേ\ാ:ു. °ാaെന എ;ും
കാÁാനിെലല:ു രാജസ:ിധിയിലറിയിAു. ആ Xീചwം േപായതിനാൽ രാജാവിനും
രാജയവാസികൾJും വളെര മനRാപമു8ായി. അവിെട പിെ:യും പലവിധ/ിൽ
അതിെന\hറി അേനവഷണ;ൾ നട/ി; ഒരു തു?ുമു8ായിലല.അധികം
താമസിയാെത കായംകുളം രാജയം തിരുവിതാംകൂറിൽ േചരുകയും െചcു. ആ
Xീചwം ഇേ\ാഴും തിരുവനaപുര/ു േതവാര\ുരയിൽ ഇരിJു:ുെ8:ാണു
േകൾവി.

ഐതിഹയമാല/കുള\ുറ/ു ഭീമൻ
മീനAിൽ താലൂJിൽ ക‹യൂർ േദശ/ു കുള\ുറ/് എ: നായർ ഗൃഹ/ിൽ
െകാലലവർഷം ഒൻപതാം ശതക/ിൽ ജീവിAിരു: ഒരു മനുഷയെq േപരാണ് മുകളിൽ
പറuിരിJു:ത്. ഈ മനുഷയെq സാ•ാൽ േപര് എaായിരു:ു എ:്
നിpയമിലല. അ§ുതകർZ;ൾ നിമി/ം ജന;ൾ െകാടു/ി.ുdതാണ്.
കുള\ുറ/ു ഭീമെq അ§ുതകർZ;ൾ പറയുകെയ:ുവAാൽ
അവസാനമിലലാെതയു8്. അവയിൽ ചിലതു മാYേമ ഇവിെട വിവരിJണെമ:ു
വിചാരിJു:ുdു.
ആജാനുബാഹുവും ^ൂലശരീരനും ഉ:തകായനുമായിരു: ഭീമൻ കാ¥യിൽ ഒരു
ഭീമൻ തെ:യായിരു:ുെവ2ിലും ഒ.ും വിരൂപനായിരു:ിലല
"വയൂേഢാരxേകാവൃഷxകk€ാല7ാംശുർZഹാഭുജഃ" എ:ു കാളിദാസൻ
ദിലീപരാജാവിെന വർ4ിAി.ുdതു നZുെട ഭീമനും നലലേപാെല േചരുമായിരു:ു.
എ:ാൽ നZുെട ഭീമനു െചറു\/ിൽ മതിയാക/Jവ4മുd ആഹാരം
സവഗൃഹ/ിൽ നി:ു ലഭിAിരു:ിലല. ഭീമനു ഭ•ണം സാധാരണ മനുഷയെരേ\ാെല
ആയാൽ മതിയാവുകയിെലല:് അറിuിരു:തുെകാ8് അയാൾJു പതിവായി
കാല/ു കuിJു മൂേ:കാലും അ/ാഴ/ിന് ആേറകാലും ഇട;ഴി
അരിവീതമാണ് കാരണവർ പതിവുവAിരു:ത്. അതുെകാ8് നZുെട ഭീമന് ഒ.ും
മതിയായിരു:ിലല. അതിനാൽ അയാൾ സമീപ/ുd കാടുകളിൽ കയറി ഉടു?്,
മുയൽ മുതലായവെയ പിടിAു െകാ8ുവ:ു ചു.ു തി:ു കൂടിയാണ് െചറു\/ിൽ
ജീവിAിരു:ത്. കാരണവർ മരിJുകയും തനിJു തറവാ.ിൽ കാരണവ^ാനവും
സവാതaŒയവും ലഭിJകയും െചc കാലം മുതൽ ഭീമൻ തെq ഭ•ണ/ിനുd
പതിവു േഭദെ\ടു/ി. കാല/ു കuിJ് ഇരുപ/േ¢കാലിട;ഴി അരിയും
അതിനു േചർ: പുഴുJും അ/ാഴ/ിനു മൂ:ു പറ അരിയും അതിനു േചർ: മhറു
വിഭവ;ളുമാണ് ഭീമൻ സവയേമവ നിpയിAപതിവ്. ഈ പതിവ് അയാളുെട
പതിനാറാമെ/ വയ€ിൽ നിpയിAതാണ്. അതിെന പിെ: ഒരിJലും അയാൾ
േഭദെ\ടു/ിയിരു:ുമിലല. എ:ാൽ ഇYയും െകാ8് അയാൾJു മതിയായിരു:ു
എ:് ആരും വിചാരിAുേപാകരുത് അയാൾ കാരണവരായേ\ാൾ തറവാ.ിൽ
അധികെAലവു8ാJി എ:ുd ദുേªരു തനിJു8ാകരുതേലലാ എ:ു വിചാരിAും
ഇതിലധികം െചലവുെച‹ാൻ മുതലിലലാ െതയിരു:തുെകാ8ും ഇYയും
മതിെയ:ു നിpയിAു എേ:യുdു. േപാരാ/തു യഥാപൂർVം

വനയമൃഗ;െളെJാ8ുതെ:യാണ് അയാൾ നിക/ിേ\ാ:ത്. പേ•,
7ായ/ിനും ^ിതിJും തJവ4ം അയാൾ അെതാ:ു പരിTരിAിരു:ു.
െചറു\/ിൽ ഉടു?്, മുയൽ മുതലായവെയ പിടിAു ചു.ു തി:ുകയാണേലലാ
അയാൾ െചcിരു:ത്. യൗVനമായേ\ാൾ മാൻ, പ:ി മുതലായവെയ പിടിAു
െകാ8ുവ:ു കാലുകൾ െക.ി വലിയ െച?ിേലാ വാർ\ിേലാ ഇ.് അടു\/ുവAു
െവdെമാഴിAു േവവിെAടു/ു േതാൽ െപാളിAാണ് അയാൾ തി:ിരു:ത്. അതും
ഒരു വിേശഷ രീതിയിലായിരു:ു. ഭീമനു പകൽ സമയം കിടJു:തിന് ഒരു
തൂJുവ¢ി (ഊuാൽJ.ിൽ) ഒരു മുറിJക/ു തൂJിയിരു:ു. ഇതിെq
തല•ലായി മാൻ,പ:ി മുതലായവയുെട േവവിA മാംസം െപാJംപാക/ിനു
െക.ി/ൂJും. പിെ: ഊuാൽJ.ിലിൽ മലർ:ു കിട:് ആടിെJാ8ു കടിAു
കടിAു തി:ും. ഇ;െനയാണ് പതിവ്. കuിയും േചാറും കറികളും കുടാെത ര8ു
പ:ിെയയും ഒരു മാനിെനയും അയാൾ 7തിദിനം ഇ;െന ഭ•ിAിരു:ു.
നZുെട ഭീമൻ ഗംഭീരനായിരു:ുെവ2ിലും ഒരു വിേനാദശീലനു മായിരു:ു. അയാൾ
മാനിെനയും പ:ിെയയും മhറും പിടിJാൻ കാ.ിൽ േപാകുേ?ാൾ ചില
ദിവസ;ളിൽ നാലും അ¢ും പുലിJു.ികെളയും പിടിAുെകാ8ു േപാരും അവെയ
വീ.ിൽ െകാ8ുവ:ു പൂAJു.ികെളേ\ാെല വളർ/ി, ചില കളികൾ പഠി\ിAു
സർJ€ുകാെരേ\ാെല കളി\ിJുക പതിവായിരു:ു. ഒരിJൽ ഭീമൻ കാ.ിൽ
െച:േ\ാൾ ഒരു വലിയ കടുവെയ ക8ു. അതിെനയും അയാൾ പിടിAു വീ.ിൽ
െകാ8ു വ:ു. Xീകൃ¸ൻ ഉരൽ വലിAുെകാ8ു െച: വഴിയിൽ നി:ിരു:
കകുഭ›ുമ;ൾ േപാെല ര8ു മര;ൾ അടു/ടു/ു കുള\ുറ/ു പുരയിട/ിൽ
നിൽJു:ു8ായിരു:ു. ഭീമൻ ആ കടുവാെയ ആ മര;ളുെട ഇട•ു കയhറി
ഒ:മർ/ി അവിെട നിറു/ി. കടുവാകാലുകൾ നില/ു െതാടാെതയും
വാെžാളിAും നാJുനീ.ിയും ക4ുകൾ മിഴിAും മുൻേപാ.ും പുറേകാ.ും േപാകാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെതയും അവിെട നിലായായി. അതിനാൽ ആ ദിJുകാർJു
ജീവേനാടു കൂടിയ കടുവെയ നിർഭയമായി അടു/ു കാണു:തിന് അ:ു
തരെ\.ു.
ഒരിJൽ ഭീമൻ കാ.ിൽ െച:േ\ാൾ ഒരു കാ.ുേപാ/് അയാെള െവ.ാനായി
ചാടിെA:ു. െപാ/ിെന ക8േ\ാൾ അയാൾJു സവൽപം ഭയമു8ായി എ2ിലും
അയാൾ ൈധരയസേമതം അതിെq െകാ?ുകളിൽ\ിടിAു തല കുനിAു േമാa
നില/ി.് ഉരAു തുട;ി. അ;െന കുറAു കഴിuേ\ാൾ േപാ/ിെq
മുൻവശ/ു8ായിരു: പലുകെളലാം രz7ാവാഹേ/ാടുകൂടി നില/ു വീണു.
ഭീമെന െകാലലാനായി വ: േപാ/ിെq വിചാരം അെ\ാൾ താൻ ചാകാെത വലല
7കാരവും േപായി\ിഴAാൽ മതിെയ:ായി. ആ സമയം ഭീമൻ േപാ/ിെന

പുറേകാെ.ാ:ു തdുകയും േപാ/് അവിെട മറിuു വീഴുകയും ആ തര/ിനു
ഭീമൻ ഓടി വീ.ിേലJും േപാ/് ഒരു വിധം എഴുേ:hറ് കാ.ിേലJും േപാവുകയും
െചcു.
ഭീമൻ ജീവിAിരി: കാല/് ക‹ൂർ േദശ/ും സമീപ7േദശ;ളിലും
കAവട^ല;ൾ ഉ8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ ആ േദശJാർJ് ഉ\് എ.ുപ/ു
നാഴിക കിഴJ് ഈരാhറുേപ. എ: ^ല/ു േപായി വാ;ിെJാ8്
വേര8ിയിരു:ു. കുള\ുറ/ു വി.ിേലJു ഭീമൻ തെ: േപായി അ¢ാറു പറ ഉ\്
ഒരുമിAു വാ;ിെJാ8ുേപാരുകയാണ് പതിവ്. ഭീമൻ ഉ\ുവാ;ാൻ േപാകു:
സമയം അയൽ വീ.ുകാരും അവരവർJു ആവശയമുd ഉ\ിനു േവ8ു: പണവും
പാYവും അയാെള ഏൽ\ിAയ•ുക പതിവാണ്. അJാല/് ഇേ\ാഴെ/േ\ാെല
ചാJു സുലഭമലലാതിരു:തിനാൽ ഉ\ും മhറും വാ;ിെJാ8് േപാരു:തു
െന\.ിലായിരു:ു. ഒരു െന\.ിൽ ആറു പറ ഉ\ുെകാdും. അതിനാൽ ഒരു ചുമടു\്
എ:ു പറuാൽ ആറു പറ ഉെ\:ു കണJാJാം. ഒരിJൽ ഭീമൻ േപായി
തനിJും അയൽ വി.ുകാർJും കൂടി ആറു ചുമടു\ു വാ;ിെJ.ി മീെത•ു
മീെതയായി തലയിൽJയhറിെJാ8് ഈരാhറുേപ.യിൽ നി:ു സവേദശേ/Jു
പുറെ\.ു. അ;െന ഏകേദശം നാലു നാഴിക ദൂരം േപായേ\ാൾ കുേറേ“ മഴ
ആരംഭിAു. ഉ\ു നനuാൽ ന‘െ\.ുേപാകുമേലലാ അതു നന•ാെത െകാ8ു
േപാകാൻ എaാണ് കശൗലെമ:ു വിചാരിAു േനാJിയേ\ാൾ വഴിJടു/ുതെ:
ഒരു വലിയ ആuിലി/ടി കാമരം േകhറിയറു/ി നടു െപാളിAി.ു
വAിരിJു:തായി J8ു ഭീമൻ അതിെലാരു െപാളിെ\ടി/ു ചുമടുകളുെട മീെത
വAുെകാ8് ഉ\ു നന•ാെത െകാ8ുേപായി. വീ.ിെല/ിയേ\ാേഴJും മഴ
മറിയതിനാൽ അയാൾ ആ തടിെയടു/് ഒരു മാവിേsൽ ചാരിവAി.് ചുമടുകൾ
ഒേരാ:ായി താെഴ ഇറJി വ•ുകയും അയൽJാർJു dതു െകാടുJുകയും
തനിJുdതു വീ.ുകാെര ഏൽ\ിJുകയും െചcു. പിെ: ഭീമൻ തെq പുരെപാളിചു
പണി കഴിചേ\ാൾ അ:ു മാവിേsൽ ചാരി വAിരു: തടികൂടി എടു/ുപേയാഗിAു.
ഇരുപെ/ാ?തുേകാൽ പതിനാറുകണJിൽ പണിയിA തായി\ുരയുെട പടി
(െനടിയതും കുറിയതും) നാലും ആ ഒരു െപാളി\ുെകാ8ു തീർ:ു. പടി
ഒേ:കാൽേJാൽ ചതുരമായിരു:ു. അതുെകാ8് ആ തടിയുെട വലി\ം
എYമാYമു8ായിരു:ു എ:് ഊഹിJാമേലലാ. ആ പുരയും പടിയും
ക8ി.ുdവരിൽ പലർ ഇേ\ാഴും ആ േദശ/ു ജീവിAിരിJു:ു8്.
മീനAിൽ മുതലായ ^ല;ളിൽ 7ധാനമായി െനൽ കൃഷി െച‹ു:തു
മലകളിലാണേലലാ. മലകളിൽ െനൽകൃഷി െച‹ു:തു പ/ും പ•8ും െകാലല;ൾ
കൂടുേ?ാൾ മാYേമ പതിവുdൂ. അതിനാൽ ഒരു ^ല/ു വലിയ മര;ളും

കാടുകളും നിറuിരിJും. വിത•ു: കാല/ിനു ര8ുമൂ:ു മാസം മുൻേപ
ഉടമ^sാർ ആ മര;ളും കാടുകളുെമലലാം കൂലിJാെരെJാ8ു െവ.ിAിടും.
അതിന് ഉഴവുെവ.് എ:ാണ് േപർ പറuുവരു:ത്. ആ മര;ളും കാടുകളുെമലലാം
ഉണ;ിJഴിയുേ?ാൾ ഉടമ^sാർ കൂലിJാെരയും ആനകെളയും െകാ8് ആ
^ല/ു െച:് േവലിJാവശയമുd തടികൾ പിടിAു വിത•ാനുd ^ല/ിെq
നാലരികുകളിലും െവžിJുകയും അധികമുd തടികൾ പിടി\ിAു
കൃഷി^ല/ിനു പുറ/ാJുകയും ഉണ;ിJിടJു: കാടുകളും മhറും തീയി.ു
ചുടുകയും െച‹ും. അതിന് ഉഴവു ചുടുക എ:ണ് കൃഷിJാർ പറയു:ത്. ഇYയും
കഴിuാൽ\ിെ: നിലം ഉഴുതും കിളAും കലലും ക.കളും െപറുJിമാhറിയും പുലലും
മhറും പറിAും െപറുJിയും കളuും െവടി\ാJും. അതിന് ഉഴെവാരുJുക
എ:ാണ് പറയു:ത് ഈ പണികളിൽ 7ധാനമായതും 7യാസേമറിയതും ഉഴവു
ചുടുക എ:ുdതാണ്.
എ:ാൽ അതിനു നZുെട ഭീമന് ഒരു 7യാസവുമു8ായിരു:ിലല. ഭീമൻ
ഉഴവുചുടാൻ േപാകുേ?ാൾ അയാൾJു സഹായ/ിനു കൂലിJാരും ആനകളും
ഒ:ും േവ8ാ. അയാൾ ആ േജാലി മുഴുവനും തീർ/ു തിരിെയ വീ.ിൽ
വ:ി.ിലലാെത കuിയും േചാറുെമാ:ും കഴിJാറിലല. ആ േജാലിJിടയിൽ അയാൾ
കാAിലും കിഴ;ും േചനയും മhറും ധാരാളമായി ചു.ുതി:ും. മലയിേലJു േപാകു:
സമയം തെ: ചു.ുതീhറിJുd സാമാന;ൾ കൂടി അയാൾ െകാ8ുേപാകും;
അ;െനയാണ് പതിവ്. ഭീമൻ ഉഴവു^ല/ു െച:ാലുടെന േവലിJ് ആവശയമുd
തടികൾ െപറുJിെയടു/ു നാലരികുകളിലും അടുJി വ•ും. പിെ: ഒരു തടി
കയിെലടു/് അതുെകാ8് േശഷമുd തടികൾ നാലു വശേ/Jും േതാ8ി
എറിയും ആ തടികൾ ചുhറുമുd അയൽ വRുJളിൽ െച:ുവീഴും. അതിനാൽ
ഭീമൻ ഉഴവുചുടു: ^ല/ിനു സമീപം ചുhറുമുd വRുJളിൽ ആരും കൃഷി
നട/ാറിലല. ഭീമൻ േതാ8ിെയറിയു: തടികൾ ആനകെളെJാ8ലലാെത മാhറാൻ
സാധിJുകയിലലേലലാ. അതിനുd 7യാസം െകാ8ാണ് അയൽവRുJളുെട
ഉടമ^sാർ കൃഷി േവെ8:ു വ•ു:ത്. തടികെളലലാം മാhറിJഴിuാൽ\ിെ:
ഭീമൻ ഉണ;ിJിടJു: കാടിനു തീവ•ും ആ തീയിലി.ാണ് അയാൾ കാAിൽ,
കിഴ;ു മുതലായവ ചു.ു തി:ു:ത്. ആ സമയം മുയൽ പ:ി മുതലായവെയയും
അനായാേസന ലഭിAാൽ അയാൾ ഉേപ•ിJാറിലല. അവെയയും അയാൾ ചു.ു
തി:ുക തെ: െച‹ും. ഇ7കാരെമലലാമായിരു:ു ഭീമെq ഉഴവുചുടൽ.
അടു/ുd പൂuാർ എ: ^ല/് ഒരു വീ.ുകാർ ഒരു കിണർ കുഴി\ിAു. കുഴിAു
കുഴിA് അടിയിൽ െA:േ\ാൾ അവിെട ഒരു വലിയ പാറ കാണെ\.ു. ആ പാറയുെട
അടിയിൽ ധാരാളം െവdവുമു8ായിരു:ു. എ2ിലും ആ പാറ എടു/ു മാhറാെത

െവdം േകാരിെയടുJാൻ നിവൃ/ിയിലലായിരു:ു. െവd/ിനു മീെത ആ പാറ
ഒരട\ുേപാെല യാണ് കിട:ിരു:ത്. അതിനാൽ ആ പാറ എടു/ു മhറു:തിനായി
വലിയ വട;ളും ച;ലകളുമി.ു െക.ി അേനകമാളുകൾ കൂടി പിടിJുകയും
ആനകെളെJാ8ു പിടി\ിJുകയും െചcു േനാJീ.ും ആ പാറ ഇളJാൻേപാലും
സാധിAിലല. ഒടുJം ആ വീ.ുകാർ ഈ കാരയം നZുെട ഭീമെനെJാ8്
കഴി\ിJണെമ:ു നിpയിA് ഒരു സദയ•ു വ.ം കൂ.ി. ഭീമെന •ണിAുവരു/ി
േകമമായി ഭ•ണം കഴി\ിAു ഭീമൻ ഊണും കഴിu് എഴുേ:hറേ\ാൾ ആ വീ.ുകാർ
അയാേളാടു "ൈകകഴുകുവാൻ െവdം കിണhറിലാണ് െവdം േകാരിെയടു/ു ൈക
കഴുകിെJാdണം" എ:ു പറu്, ഒരു പാളയും കയറും എടു/ുെകാടു/ു. ഭീമൻ
പാളയും കയറും ഇട/ുൈകെകാ8് എടു/ുെകാ8ുേപായി. കിണhറിൽ
േനാJിയേ\ാൾ അതിൽ ഒരു വലിയ പാറയും അതിേsൽ ചില വട;ളും
ച;ലകളുമി.ു െക.ിയിരിJു:തു ക8ു. ഉടെന അയാൾ പാളയും കയറും അവിെട
െവAി.് ഇട/ുൈകെകാ8ു തെ: വട;ളിൽ പിടിAുവലിAു നിhªയാസം പാറ
കരെ•ടു/ിടുകയും പാളയും കയറുെമടു/ു െവdംേകാരി ൈകകഴുകുകയും
െചcു. ഇതു ക8ി.് ആ വീ.ുകാർJും അനയsാർJുമു8ായ സേaാഷവും
വിŸയവും സീമാതീതമായിരു:ുെവ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
നZുെട ഭീമൻ പൂuാhറിൽ/?ുരാJsരുെട ഒരു ഇ‘നായിരു:ു. അയാൾ
ത?ുരാJsാരുെട ആവശയ7കാരം കൂെടJൂെട അവിെടേ\ാവുകയും മനുഷയർJു
ദു€ാധയ;ളായ അേനകം കാരയ;ൾ സാധിAുെകാടുJുകയും ത?ുരാJsാർ
സേaാഷിA് ഇയാൾJ് ചില സZാന;ൾ െകാടുJുകയും സാധാരണമായിരു:ു.
അ;െന ഉ8ായി.ുdവയിൽ ഒരു സംഗതി മാYം താെഴ കുറിJു:ു.
ഒരിJൽ പാ8ിJാരായ മറവരും മുഹZദീയരും കുടി പൂuാർ േദശെ/
ആwമിJുവാൻ വരു:തായിേJ.ു പൂuാhറിൽ വലിയ ത?ുരാൻ ആ വിവരം
കുള\ുറ/ു ഭീമെന അറിയിAു. ഉടെന ഭീമൻ ആളയAു തെq േrഹിതനായ
മ˜/ുപണിJെരയും കുള\ുറ/ു വരു/ി. പണിJർ കുള\ുറ/് ഭീമേനാളം
തെ: േദഹപു‘ിയും കായബലവുമുd ആളലലായിരു:ുെവ2ിലും ഒരു െചറിയ
ഭീമൻ തെ:യായിരു:ു. അയാൾJു കാലെ/ കuിJു പ•േ8കാലിട;ഴി
അരിയും അതിനു േചർ: പുഴുJുേമ പതിവു8ായിരു:ുdൂ. അവർ തZിൽ
ആേലാചിA് ഉടെന പൂuാhറിേലJ് േപാകണെമ:ു തീർAെ\ടു/ീ.ു ര8ു േപരും
കൂടി ഉ4ാനിരു:ു. ഊണ് ഏകേദശം പകുതിയായേ\ാൾ ഒരാൾ ഓടിവ:ു"മറവരും
മുഹZദീയരും വ:ടു/ിരിJു:ു. ഉടെന വരണെമ:ു ത?ുരാൻ
കൽപിചിരിJു:ു" എ:ു പറuു. അതു േക.് "എ:ാലിനി േപായിവ:ി.് ഊണു
മുഴുവനാJാം" എ:ു പറu് ര8ുേപരും എഴുേ:hറ് ൈകകഴുകി. അേ\ാൾ

തJതായ ആയുധെമാ:ും കാണാuി.ു ര8ുേപരും ഓേരാ െകാ:െ/;ു
ചുവേടാെട പറിെAടു/ു െകാ8് ഓടിേ\ായി. ഭീമനും പണിJരും
െകാ:െ/;ുമായി െചലലു:തു ക8േ\ാൾ/െ: മറവരും മുഹZദീയരും
േപടിേAാടി പ?കടെ:ാളിAു. ഊണു മുഴുവനാJണമേലലാ എ:ു വിചാരുAു
ഭീമനും പണിJരും അേ\ാൾ/െ: തിരിAു േപാരുകയും െചcു.
ഈ സംഗതി നട:ത് ഒരു െവdെ\ാJJാല/ായിരു:ു. ഇവർ അേ;ാ.ു
േപായേ\ാൾ െവdം ആറു നിറuിരു:േതയുdൂ ഇവർ ഇേ;ാ.ു വ:േ\ാേഴJ്
ആ െവdം കരകവിെuാഴുകി ഇരുകരയിലും സാധാരണമനുഷയർJു
നിലയിലലാെതയായിരു:ു. എ2ിലും ഭീമന് അരേയാളവും പണിJർJു മുലേയാളവും
മാYേമ െവdമു8ായിരു:ുdൂ. അവർ ആ െവd/ിൽJൂടിയാണ്
നട:ുേപായത്. അവർ അ;െന േപാ:േ\ാൾ ഒരു വീ.ിെq ഇറയ/് ഒരു
പ/ായമിരിJു:ത് ക8ു ആ വി.ിനക/ും െവdം കയറിയിരു:തിനാൽ
അവിെട\ാർ/ിരു:വെരലലാം 7ാണര•ാർ‰ം ഓടിേ\ായിരു:തുേകാ8് ആ
വീടു േകവലം നിർºനജമായിരു:ു; പ/ായവും ഇളകിേ\ാകാറായിരു:ു.
ആർJും ഉപേയാഗെ\ടാെത െവറുെത േപാേക8ാ എ:ു വിചാരിA് ഭീമൻ
അെതടു/ു തലയിൽവAുെകാ8ു നട:ു. സവഗൃഹ/ിെല/ി പ/ായം താെഴ
ഇറJി വAു. അതിലു8ായിരു: െനലല് വാരിയി.് അള:ുേനാJീ.ു
നൂറുപറയു8ായിരു:ു. െനലലു തിരിെയ പ/ായ/ിൽ/െ:
ആJിJഴിuേ\ാേഴJും പണിJരും അവിെടെയ/ി.
പിെ: ര8ുേപരും കൂടി പകുതിയാJി വAിരു: ഭ•ണം മുഴുവനാJുകയും
പണിJർ അേ\ാൾ/െ: യാY പറu് അയാളുെട വീ.ിേലJ് േപാകയും ഭീമൻ
അവിെട/െ: കിട:ുറ;ുകയും െചcു.
നZുെട ഭീമെq കഥകൾ ഇനിയും വളെര പറയാനു8്. എ2ിലും വിRരഭയം നിമി/ം
അതിനായി തുനിയു:ിലല. ഇYയും പറuതുെകാ8ു തെ: നZുെട
കഥാനായകൻ ഒരസാമാനയമനുഷയനായിരു:ു എ:ു •‘മാകു:ു8േലലാ. നZുെട
ഭീമന് ഈശവരഭzി, സതയം മുതലായ സൽഗുണ;ൾ ധാരാളമായി.ു8ായിരു:ു.
"”ാേ• മുഹുർ/ ഉ/ിേ®ൽസവേ^ ര•ാർ‰മായുഷഃ" എ:ുd 7മാണെ/
അയാൾ ആജീവനാaം ശരിയായി ആചരിAിരു:ു. അതിനാൽ അയാൾ നൂറു
വയ€ു തികuതിെq േശഷമാണ് ചരമഗതിെയ 7ാപിAത്. അതും അനായേസന
തെ:യായിരു:ു. നZുെട കഥാനായകനു േരാഗപീഡ നിമി/വും മhറും ഒരു
ദിവസം േപാലും കിട:ു ക‘െ\േട8തായി വ:ിലല.
ഭീമൻ മരിAതിെq േശഷം അയാളുെട 7തം (പേരതാWാവ്) ആ വീ.ുകാെരയും മhറും

അസാമാനയമായി ഉപ›വിചുെകാ8ിരു:ു. അത് അയാളുെട അപരwിയകൾ ആരും
േവ8തുേപാെല െച‹ാuി.ായിരിJാം.
"ആÂദീ•ാദിേലാേപന 7താ യാaി പിശാചതാം
സവജനാൻ ബാധമാനാേR വിചരaി മഹീതേല "

എ:ു8േലലാ ആ ഉപ›വം ഈ 7ത/ിേqതാെണ:ും മhറും അറിയാെതതെ:
വളെരJാലം കഴിuു. wേമണ ആ ഉപ›വം ദു€ഹമായി/ീരുകയാൽ ഈ
അടു/ കാല/ു 7 ംെവ\ിAു േനാJിJികയും അേ\ാൾ അത് ഈ ഭീമെq
ഉപ›വമാെണ:ും ഭീമൻ സാധാരണ മനുഷയനലലായിരു:ുെവ:ും അയാൾ
േദവാംശമായി.ുd ഒരു അവതാരപുരുഷനായിരു:ുെവ:ും അയാളുെട
വിOഹമു8ാJിAു 7തെ/ ആ വിOഹ/ിേsലാവാഹിAു 7തി®
കഴി\ിJുകയും ആ8ുേതാറും മുട;ാെത പൂജ നട/ിJുകയും െചcലലാെത
ഉപ›വം നീ;ുകയിെലല:ും കാണുകയാൽ ആ വീ.ുകാർ അ7കാരെമാെJ
െച‹ിAു പൂജ ആ8ുേതാറും ഇേ\ാഴും നട/ിവരു:ു8്. 7തി®
കുള\ുറ/ുപുരയിട/ിെq ക:ിപദ/ിൽ ›കാളിമhറ\ിdി
ന?ൂതിരി\ാ.ിേലെJാ8ാണ് നട/ിAത്. 7തി® കഴിuതിൽ\ിെ: ഭീമെq
ഉപ›വം ആ വീ.ിെല:ലല ആ േദശ/ു തെ: എ;ും ഉ8ാകാറിലല.
7തി®ിJെ\.ിരിJു: വിOഹം ക8ാൽ ഭീമേqതാെണ:ുതെ: േതാ:ും.
അതിെq ^ലയൗം അY•ു മാYമു8്. അവിെട സാ:ിUയ/ിനും ഒ.ും കുറവിലല.
ചില കാരയ;ൾ സാധിJു:തിനുേവ8ി പലരും ഭീമനു വഴിപാടുകൾ കഴിJുകയും
ചിലർJു ചിലതു സാധിJുകയും െച‹ു:ു8്. അവിെട സാധാരണ വഴിപാടു
കരിJും പഴവും നിേവദിJുകയാണ്. ചിലർ അ\ം, അട, െകാഴുJ. മുതലായവ
ഉ8ാJിAു നിേവദി\ിJുകയും െച‹ു:ു8്. അവ•് അരി ഒേ:കാലിട;ഴി
മുതൽ മു\/േറകാലിട;ഴി വെര നട\ു8്. അവിെട 7തി® ഒരു േമടമാസം
പതിനാലാം തീയതിയായിരു:തിനാൽ ആ8ുേതാറും വിേശഷദിവസമായി
ആചരിAുവരു:ത് ആ ദിവസമാണ്.

ഐതിഹയമാല/മ4ടിJാവും കാ?ി/ാനും
തിരുവിതാംകൂർ െകാലലം ഡിവിഷനിൽേAർ: കു:/ൂർ താലൂJിൽ ക4ാടി എ:
േദശ/ുd സു7സിUമായ ഭ›കാളീേ•Yെ/യാണ് "മ4ടിJാെവ":ു
പറയു:ത്. ഭ›കാളീേ•Y/ിൽ ഒരു െവളിA\ാടു8ായിരിJുക
സാധാരണമാണേലലാ. ചില ദിJുകളിൽ െവളിA\ാടിെന "േകാമര"െമ:ും
പറയു:തായി േക.ി.ു8്. എ:ാൽ ക4ടിJാവിെല െവളിA\ാടിെന
"കാ?ി/ാ”െന:ാണ് പറയുക പതിവ്. മ4ടിJാവിൽ ഭഗവതി സവയംഭൂവാണ്. ആ
േ•Yം പ8് േദശാധിപതിയായിരു: വാJുവuി\ുഴ\8ാര/ിെല
വകയായിരു:ു. അടു/ കാല/് ഒരു വിധി7കാരം അതു "മംഗല/ു പണിJർ"
എെ:ാരു നായരുെട വകയാെണ:ു തീർAെ\.ി.ു8Y.
പ8ു വാJുവuി\ുഴ\8ാര/ിൽ മ4ടിേദശ/ിെq അധിപനായിരു:
കാല/് അവിടെ/ വകയായി ഒരു െചറിയ ൈസനയേശഖരമു8ായിരു:ു. ആ
ൈസനികsാെര ആേയാധനവിദയ അഭയസി\ിJുകയും ൈസനയ/ിെq ആധിപതയം
വഹിJുകയും െചcിരു:ത് മംഗല/ു പണിJരുെട തറവാ.ിൽ അ::ു
മൂ\ായിരിJു:വരായിരു:ു. അ:ു ൈസനയ;െള അഭയസി\ിAിരു: കളരിയും
ആ കളരിയിൽ ചില പരേദവതമാരുെട വിOഹ;ളും മംഗല/ു പണിJരുെട
ഗൃഹ/ിനടു/് ഇേ\ാഴും കാൺമാനു8്. ഇ;െന
വാJുവuി\ുഴ\8ാര/ിൽ േദശാധിപതിയും മംഗല/ു പണിJർ
േസനാനായകനുമായിരു: കാല/് ഒരു ദിവസം കൃഷിയിറJു:തിനു കാടു
െവ.ിെ/ളിJാനായി ചില പുലയർ മംഗല/ു പണിJരുെട ഭവന/ിനു സമീപം
ഒരു കാ.ിൽ വ:ുേചർ:ു. അവരുെട കൂ./ിലു8ായിരു: ഒരു പുലJdി
(പുലയ£ീ) അവിെടJ8 ഒരു കലലിേsൽ അരിവാൾ േതAേ\ാൾ ആ ശിലയിൽനി:ു
രzം 7വഹിJുകയാൽ അതുക8ു പുലയർ ഭയാ§ുതപരവശsാരായി ഉറെJ
നിലവിളിAു. നിലവിളിേക.ു മംഗല/ു പണിJർ മുതലായ സമീപ^ർ ഉടെന
^ലെ//ി സംഗതി മന€ിലാJുകയും വിവരം
വാJുവuി\ുഴ\8ാര/ിെല അടുJൽ അറിയിJുകയും െചcു.
അതുേക.േ\ാൾ അ:െ/ മൂ/ പ8ാര/ിൽ "രzം ക8ുെവ2ിൽ അെതാരു
േദവബിംബമായിരിJണം. ഇ7കാരം സവയംഭൂവായ േദവബിംബം ക8ാൽ ഉടെന
അതിെനാരു നിേവദയം കഴിAിെലല2ിൽ അതു മറuു േപാകുെമ:ു േക.ി.ു8്.
അതിനാൽ പണിJർ ഈ മലരും പഴവും അവിെടെJാ8ുേപായി വ•ുകയും ആ

പുലയെര അവിെടനി:് മാhറുകയും െച‹ണം. ഞാെനാ:ു കുളിAി.ു •ണ/ിൽ
അേ;ാ.ു വേ:Jാം" എ:ു പറuു കുെറ മലരും പഴവും െകാടു/ു മംഗല/ു
പണിJെര മുൻെപ അയAി.ു പ8ാര/ിൽ കുളിJാൻേപായി. പണിJർ മലരും
പഴവും എടു/ു ബിംബ/ിെq അടുJൽ െകാ8ുെച:ുവAു. അേ\ാേഴJും
പുലയെരലലാം അവിെടനി:ു ദൂെര മാറുക കഴിuിരു:ു. ഉടെന പ8ാര/ിൽ
കുളിയും കഴിu് പരിവാരസേമതം ഒരു വിളJുമായി അവിെടെയ/ി.
േദശJാെരലലാവരും അേ\ാൾ അവിെട വ:ുകൂടി. ആ സമയം ഒരു ഊരാളി
(മ4ാെന:ും വ4ാെന:ും പരവെന:ും മhറുകൂടി േപരുd ഒരു ജാതിJാരൻ)
തുdിെJാ8് അവിെട വരുകയും "ഈ കാണെ\.ിരിJു: ബിംബം
ഭ›കാളിയുേടതാണ്. ഇവിെട നിേവദയവും പൂജയുെമാ:ും േവ8. അവിൽ, മലർ,
പഴം മുതലായ സാധന;ൾ സ:ിധിയിൽ െകാ8ുെച:ുെവ•ുകയും
കുറAുസമയം കഴിയുേ?ാൾ എടു/ുെകാ8ുേപാവുകയും െചcാൽ മതി.
അ;െന െചcാൽ നിേവദയം കഴിAാെല:േപാെല േദവിJു തൃÅിയാകും. മലരും,
പഴവും മhറും െകാ8ുെച:ുവ•ു:ത് മംഗല/ു പണിJർ തെ:േവണം.
”ാ•ണരുെട പൂജയും മhറും ഇവിെട േവ8" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ി.് ആരും
വിശവസിAിലല. ഇവനി;െന പറയു:തു പണിJരുെട േസവ•ുേവ8ിേയാ
സവകാരയമായി പണിJർ ച.ം െക.ീെ.ാ ആയിരിJുെമ:ാണ് എലലാവരും വിചാരിAത്.
അതിനാൽ ആ ഊരാളി, "എaാ ഞാൻ പറuത് നി;ൾJാർJും വിശവാസമായിലല,
അേലല? ആേ., ഞാൻ നി;െള വിശവസി\ിJാം" എ:ു പറuി.് അവിെടനി:്
ഓടിേ\ായി. ഉ„ാഹശാലികളായ ചില ജന;ളും അവെq പി:ാെല ഓടി. അവൻ
ഓടിെA:് "കുട\ാറ"യുെട മുകളിൽJയറി നി:ു. കുട\ാറ ^ിതിെച‹ു:ത്
മ4ടിയിൽനി:് ആേറഴുനാഴിക കിഴJുവടJായി പ/നാപുരം താലൂJിൽ
കലuൂര് എ: േദശ/് ഒരു മലയുെട മുകളിലാണ്. ആ പാറ കുടയുെട
ആകൃതിയിൽ േമൽഭാഗം വൃ/ാകാരമായി പര:ും അതിെq മധയ/ി2ൽ ഒരു
കാലുമായി.ാണിരിJു:ത്. അതിനാൽ അതിെq മുകളിൽ കയറുകെയ:ുdത്
മനുഷയർJ് അസാUയമാണ്. ആ ഊരാളി ഏഴു 7ാവശയം അതിെq മുകളിൽ
കയറുകയുമിറ;ുകയും െചcു. ആ പാറയുെട ചുhറും വലിയ കാടായിരു:തിനാൽ
ഊരാളിയുെട പി:ാെല ഓടിെA:വർJ് അടു/ു െചലലുവാൻ സാധിAിലല. പാറ
ഒരുയർ: ^ല/ായിരു:തിനാൽ അവൻ അതിേsൽ കയറുകയും ഇറ;ുകയും
െചcത് അവർ ദൂെര നി:ുെകാ8് കാണുക മാYെമ െചcുdൂ. പ•8ുേകാലിൽ
കുറയാെത െപാJമുd ആ പാറ ഇേ\ാഴും അവിെടJാÁാനു8്.
ആ ഊരാളി കുട\ാറയുെട മുകളിൽനി:ിറ;ി, കാ.ിൽനി:ു െവളിയിൽ വ:തു
നാല¢ു കടുവാJു.ികെളയും പിടിAുെകാ8ാണ്. അവൻ ആ

കടുവാJു.ികെളയുംെകാ8് മ4ടിയിൽ ബിംബം ക8 ^ലെ//ി. അതുക8്
എലാവരും ഭയെ\ടുകയും അവൻ പറuതും 7വർ/ിAതുെമലലാം േദവിയുെട
അധിവാസമു8ായി.ാെണ:് എലലാവരും വിശവസിJുകയും െചcു. അതിനാൽ
അവൻ കടുവാJു.ികെളെയലലാം വി.യ•ുകയും അേതാടുകൂടി അവെq കലി
അട;ുകയും െചcു. ഊരാളി പറuെതലലാം എലലാവരും വിശവസിAുെവ2ിലും
പ8ാര/ിലും മംഗല/ു പണിJരും േദശJാരുംകൂടി സർVസZതനായ ഒരു
7 JാരെനെJാ8ു പിെ: 7 ം െവ\ിAുേനാJിJുകകൂടി െചcു. ഊരാളി
പറuെതലലാം ശരിയാെണ:് 7 Jാരനും പറയുകയാൽ പ8ാര/ിെല
ആ’7കാരം അവിെട േ•Yം പണി നട/ിJുകയും നിതയനിദാനം
മുതലായവ•ു പതിവുകൾ നിpയി Jുകയും െചcു. ഇ7കാരമാണ്
മ4ടിJാവു8ായത്. അവിെട ഇേ\ാഴും അരിവAു നിേവദയവും ”ാ•ണരുെട
പൂജയും പതിവിലല. മലർ, പഴം മുതലായവ ബിംബസ:ിധിയിൽ െകാ8ുെച:ു
വ•ുകയും കുറAുസമയം കഴിയുേ?ാൾ എടു/ുെകാ8ുേപാവുകയും മാYേമ
7തിദിനം ഇേ\ാഴും െചcുവരു:ുdൂ. മലരും പഴവും മhറും െകാ8ുെച:ു
വ•ു:ത് ഇേ\ാഴും മംഗല/ു പണിJർ തെ:യാണ്. ഇനി കാ?ി/ാെനJുറിAു
കൂടി പറയാം.
മ4ടിJാവു േ•Yമു8ായതിെq േശഷം ഏതാനും െകാലല;ൾ കഴിuേ\ാൾ
വാJുവuി\8ാര/ിേലJു പുYസaാനമിലലാെതയായി/ീർ:ു. പ8ാര
/ിൽ സaാനാർ‰മായി അേനകം സŠJർZ;ൾ െചcി.ും യാെതാരു
ഫലവുമു8കാ—യാൽ ഒടുJം ഭഗവതി തെ: ഇതിെനാരു
നിവൃ/ിയു8ാJണെമ:ു 7ാർ‰ിAുെകാ8് പ8ാര/ിൽ അaർŽ
́നസേമതം മ4ടിJാവിൽ ഭജനമിരു:ു. ഭജനം ദൃഢഭzിേയാടും
പൂർ4വിശവാസേ/ാടും കഠിനനി®േയാടും കൂടിയായിരു:ു. അ;െന ഏകേദശം
അരമ¡ലം (ഇരുപ/ിെയാ:ു ദിവസം) കഴിuേ\ാൾ പ8െ/ ഊരാളി
(ബിംബം കാണെ\. സമയം തുdിെJാ8ു വ: ഊരാളി തെ:) തുdിെJാ8ു
നടയിൽ വരുകയും ക†ന േകൾJാനായി പ8ാര/ിൽ അവിെടെA:ു
നിൽJുകയും െചcു. അേ\ാൾ ഊരാളി "ഒ.ും വയസനിേJ8ാ. ഇേ:Jു മൂ:ാം
ദിവസം ഒരാൾ ഇവിെട വരും. ഭഗവതിയുെട അധിവാസമു8ായി.് അയാൾ
പറയു:തുേപാെല െചcാൽ താമസിയാെത സaതിയു8ാകും" എ:ു പറuി.്
കലിയട;ി മട;ിേ\ായി.
ഊരാളി പറuതുേപാെല മൂ:ാം ദിവസം ഒരാൾ അവിെടെA:ു. അയാൾ ഒരു
വിേദശീയനുംഭി• യാചിAുെകാ8ു നട: പാവെ\. ഒരു ശൂ›നുമായിരു:ു.
അയാൾ അവിെടെയ/ിയ ഉടെന ൈകയിലു8ായിരു: കുടയും വടിയും മാറാ\ും

ദൂെര വലിെAറിuി.ു േ•Y/ിൽ െതJുവശ/ുd ആhറിൽAാടിJുളിAു കയറി
തുdിെJാ8ു നാലു നടയിലും െച:ു നി:് അതയുA/ിൽ മൂ:ു 7ാവശയം വീതം
അ.ഹസിAു. മുൻകൂ.ി ഊരാളി പറuിരുനതിനാലും അ.ഹാസം
േകൾJുകെകാ8ും പ8ാര/ിലും മംഗല/ു പണിJരും േദശJാരുെമലലാം
•ണ/ിൽ അവിെടെയ/ി. അേ\ാൾ തുdിെJാ8ു നി: ആ മനുഷയൻ
പ8ാര/ിെല േനെര േനാJി, "ഒ.ും വയസനിേJ8ാ. എനിJ് ഒരു "ഉAബലി"
നട/ിയാൽ ഉടെന സaാനമു8ാകും" എ:ും ഉAബലി നടേ/8ു: wമ;ളും
പറuു. ഉടെന കലിയട;ുകയും െചcു. ആ മനുഷയൻ പറuെതലലാം ഭഗവതി
അരുളിെAcതായി/െ: എലലാവരും വിശവസിJുകയും പ8ാര/ിൾ ഉAബലി
എ: അടിയaിരം വഴിപാടായി നട/ുകയും താമസിയാെത അവിേടJു
പുYസaാന മു8ാവുകയും െചcു. ഉAബലി കഴിAാൽ ഉ4ിയു8ാകുെമ:ു
തുdി\റu ആ മനുഷയെന പ8ാര/ിൽ െചലവിനു േവ8െതലലാം െകാടു/്
അവിെട/െ: താമസി\ിJുകയും ആ മനുഷയൻ ഭഗവതിെയ ഭജിAുെകാ8്
സനയാസവൃ/ിേയാടുകൂടി അവിെട/െ: താമസിJുകയും െചcു.
പ8ാര/ിേലJ് ഉ4ിയു8ായേ\ാേഴJും ജന;ൾJ് ആ മനുഷയെനJുറിAുd
വിശവാസവും ഭzിയും വളെര വർUിJുകയും ക†നകൾ േകൾJാനായി
പലവിധ/ിലുd സ2ടJാർ മ4ടിJാവിൽ മു.ുപാടിരിJുകയും ആ മനുഷയൻ
പറയു:െതലലാം ശരിയായി/ീരുകയും െച‹ുകയാൽ പ8ാര/ിലും പണിJരും
േദശJാരുംകൂടി അയാെള ആ കാവിെല കാ?ി/ാനായി ^ിരെ\ടു/ുകയും
അയാൾJ് ചില ^ാനമാന;െളലലാം നിpയിJുകയും തുdുേ?ാൾ
ഉപേയാഗിJാനായി വാൾ, ശൂലം, അരമണി, ചില?് മുതലായവ െകാടുJുകയും
െചcു. മ4ടിJാവിെല ആദയെ/ കാ?ി/ാൻ അയാളാണ്. അയാളുെട
വാJുകളും 7വൃ/ികളും അ§ുതെ\ട/Jവയായിരു:ു. അയാൾ
തുdി\റuി.ുdവയിൽ ഒ:ുേപാലും ഒJാെതയിരു:ി.ിലല.
ഈ കാ?ി/ാെq കാല/ു കായംകുള/ുരാജാവിനു സaതി
യിലലാതാവുകയാൽ ക†ന േകൾJാനായി കായംകുള/ുരാജാവ്
അവിെടെAലുകയും കാ?ി/ാൻ തുdി, "എനിJു തരാെമ:ു നിpയിAി.ുdത്
നിpിതകാല/ു തരണം, വിേശഷാൽ ഒരു ഉAബലി കൂടി നട/ണം. ഉAബലി
കഴിAാൽ ഒരു വ„രം തികയു:തിനുമു?ു ഒരു സaതിയു8ാകും" എ:ു ക†ിAു.
സaതിയു8ായാൽ ആ കു.ിയുെട അ:7ാശനം കഴിuാലുടെന മ4ടിJാവിൽ
െകാ8ുെച:ു െതാഴീJയും ര¹ഖചിതമായ ഒരു െപാൻമുടി നട•ു വ•ുകയും
െച‹ാെമ:ായിരു:ു രാജാവ് നിpയിAിരു:ത്. ഈ സംഗതി മന€ിൽ
വിചാരിAതലലാെത അവിടു:് ആേരാടും പറuിരു:ിലല. ഇതു കാ?ി/ാൻ

ക†ിചുേക.േ\ാൾ കായംകുള/ു രാജാവ് ഏhറവും വിŸയിJുകയും
ക†നേപാെലെയലലാം െച‹ാെമ:ു സZതിJുകയും അധികം താമസിയാെത
ഉAബലി നട/ിJുകയും ഒരു െകാലലം കഴിയു:തിനുമു?് അവിെട
സaതിയു8ാവുകയും െചcു. ആ കു.ിയുെട അ:7ാശനം കഴിuയുടെന ആ
കു.ിെയ മ4ടിJാവിൽ െകാ8ുേപായി െതാഴീJയും അമൂലയ;ളായ അേനകം
ര¹;ൾ പതിA ഒരു െപാൻമുടി രാജാവു നട•ു വ•ുകയും െചcു. മംഗല/ു
പണിJരുെട കളരിയിൽ വAു സൂ•ിAിരു:തും ഈ അടു/ കാല/ു
തxകരsാർ ത.ിെJാ8ുേപായതുമായ െപാൻമുടി ഇതുതെ:യാണY.
കായംകുള/ു രാജാവു മന€ിൽ വിചാരിA വഴിപാടു കാ?ി/ാൻ തുdി േചാദിAു
േമടിAുെവ:ും മhറുമുd വർ/മാനം അ:ു മധുരയിൽ വാണിരു:
പാ¡യരാജാവു േക.ി.ു സവർ4/ിലും െവdിയിലുമായി ര8ുകൂ.ം വാളും
ചില?ുമു8ാJിAുവ•ുകയും ഇതറിu് കാ?ി/ാൻ തുdിJ†ിA്
ആളയ•ുകയാെണ2ിൽ െവdിെകാ8ുd വാളും ചില?ും െകാടു/യ•ുകയും
കാ?ി/ാൻ തെ: വരുകയാെണ2ിൽ സവർണം െകാ8ുd വാളും ചില?ും തെ:
െകാടു/യ•ാെമ:ു മന€ിൽ വിചാരിAു.
ഒരു ദിവസം എേaാ ചില സംഗതികൾJു ക†ന േകൾJാനായി പ8ാര/ിലും
പണിJരും േദശJാരും മ4ടിJാവിൽ കൂടുകയാൽ സkയാസമയമായേ\ാൾ
കാ?ി/ാൻ തുdുകയും തുdി നടയിൽ വ:യുടെന "എനിJ് ഒരാൾ ചില
സZാന;ൾ തരാൻ നിpയിAിരിJു:ു. ഞാൻേപായി അതുവാ;ിെJാ8ു
•ണ/ിൽ വരാം" എ:ു പറuി.് അവിെടനി:് ഓടിേ\ാവുകയും െചcു.
എേ;ാ.ാണ് േപാകു:െത:റിയാനായി ചിലർ കാ?ി/ാെq പി:ാെല ഓടി.
കുറAുദൂരം െച:േ\ാൾ കാ?ി/ാൻ അദൃശയനായി/ീരുകയാൽ പി:ാെല
ഓടിയവർ മട;ിേ\ാ:ു. രാYി മൂേ:മുJാൽ നാഴികയായേ\ാൾ കാ?ി/ാൻ
മധുരയിൽ പാ¡യരാജാവിെq അടുJെല/ി. "എനിJു തരാനായി
വAിരിJു:തു േവഗ/ിൽ തരണം. താമസിJാനിടയിലല" എ:ു പറuു.
ആയുധ;ളും േവഷവും വാJും എലലാം ക8ും േക.ും ഈ വ:ിരിJു:തു
കാ?ി/ാൻ തെ:യാെണ:് നിpയിAു പാ¡യരാജാവു െവdിെകാ8ുd
വാളും ചില?ും െകാടുJാനായി എടു/ുെകാ8ുവ:ു. അേ\ാൾ കാ?ി/ാൻ,
"ഇതലലേലലാ എനിJു തരാെമ:ു വിചാരിAിരു:ത്. ഞാൻ
ആളയ•ുകയായിരു:ുെവ2ിൽ ഇതു മതിയായിരു:ു. ഇേ\ാൾ ഞാൻ
തെ:യാണേലലാ വ:ിരിJു:ത്. അതിനാൽ ആദയം വിചാരിAതു തെ: തരണം.
അെലല2ിൽ ഒ:ും േവ8ാ. താമസിയാെത ഞാൻ ഒ:ിനു ര8ുവീതം എെq
^ല/ു വരു/ി വാ;ിെJാdാം" എ:ു പറuു. ഇതുേക.് പാ¡യരാജാവ്

ഭയാ§ുതപരവശനായി അക/ുേപായി സവർ4ം െകാ8ുd വാളും ചില?ും
തെ: എടു/ുെകാ8ുെച:ു െകാടുJു കയും താൻ 7വർ/ിJാൻ ഭാവിA
െതhറിനു •മായാചനം െച‹ുകയും െചcു. കാ?ി/ാൻ ആ വാളും ചില?ും
വാ;ിെJാ8് അേ\ാൾ /െ: തിരിെകേ\ാരുകയും ഏഴരനാഴിക
രാെA:േ\ാേഴJും മ4ടിJാവിെല/ുകയും അവിെടJൂടിയിരു:വർ
ആവശയെ\. ക†നകൾ യേഥാചിതം െകാടുJുകയും െചcു. അJാലം മുതൽ ആ
കാ?ി/ാനും പി:ീടു8ായ കാ?ി/ാsാരും തുdു: സമയ;ളിൽ
ഉപേയാഗിAിരു:തു പാ¡യരാജാവു െകാടു/ ആ വാളും ചില?ുമാണ്. ആ
ഒ:ാമെ/ കാ?ി/ാൻ മരിAതിെq േശഷം ആ വാളും ചില?ും അവിെട
േ•Y/ിെq െതJുവശ/ുd നദിയിൽ വലിയ കയമായി.ുd ഒരു ^ല/ു
െകാ8ുെച:ു നിേ•പിJുകയും അവിെട മു;ി ആ വാളും ചില?ും
എടു/ുെകാ8ുവരു: ആെളയലലാെത േമലാൽ കാ?ി/ാനായി
സവീകരിJയിെലല:ും നിpയിJു കയും െചcു. ഇ7കാരം െചcതു പ8ാര/ിലും
പണിJരും േദശJാരും കൂടിയാേലാചിAി.ാണ്. വാളും ചില?ുമി. ആ ^ല/ിെq
േപര് "പാറJടവ്" എ:ാണ് പറuുവരുനa്. അതിനിãമായ ആ ^ല/ു മു;ി
അടിയിൽെAലുക എ:ുdതു മനുഷയരാൽ സാUയമായി.ുdതലല. വർഷകാല;ളിൽ
അവിെട അതികഠിനമായ ഒഴുJു8ായിരിJും. ഒഴുJിലലാ/ സമയ;ളിൽ അവിെട
വലിയ മുതലകളു8ായിരിJുകയും പതിവാണ്. എ2ിലും ഒ:ാമെ/
കാ?ി/ാെq കാലേശഷവും പാറJടവിൽ മു;ി വാളും
ചില?ുെമടു/ുെകാ8ുവരികയും കുട\ാറയുെട മുകളിൽ കയറി നൃ/ം
െചയുകയും കലuൂർ കാ.ിൽനി:് കടുവാJു.ികെള പിടിAുെകാ8ുവരുകയും
െചcവരായ രേ8ാ മൂേ:ാ കാ?ി/ാsാർ അവിെട ഉ8ായി/ീർ:ിരു:ു.
അവരുെട ഓേരാരു/രുേടയും കാലേശഷം ആ വാളും ചില?ും ആ
കയ/ിലിടുകതെ:യാണ് െചcിരു:ത്. ഇേ\ാൾ വളെരJാലമായി അവിെട
കാ?ി/ാനു8ാകാെതയിരിJു:തുെകാ8് ആ വാളും ചില?ും ആ
കയ/ിൽ/െ: കിടJുകയാണ്.
ഒ:ാമെ/ കാ?ി/ാെq കാലേശഷമു8ായ കാ?ി/ാsാരുെട ദിവയതവം
സംബkിAും അേനകം ഐതിഹയ;ളു8്. അവയിൽ ചിലതു മാYം
താെഴ\റuുെകാdു:ു.
ഒരിJൽ ഒരു ന?ൂരി ഭേ›ാ†/ി പതിവായി വായിJണെമ:് നിpയിA്
എവിെടനിേ:ാ ഒരു OPം സ?ാദിAു. ഭ›ാ†/ി OPം എഴുതി
സ?ാദിAി.ുdവർ ചുരുJവും അAടിAി.ിലലാ/തുമാകയാൽ േദവീമാഹാWയവും
മhറുംേപാെല അതY സുലഭവുമലല. അതിനാൽ ആ ന?ൂരി ആ ഒരു OPം

സ?ാദിAതു വളെര 7യാസെ\.ാണ്. അേbഹം ആ OPം അഴിAുേനാJിയേ\ാൾ
അതിൽ ഒരു ഭാഗ/ു മൂ:•ര;ൾ െപാടിuുേപായിരിJു:തായിJ8ു. ആ
അ•ര;ൾകൂടിയിലലാെത പാരായണം ശരിയായി നട/ാൻ നിവൃ/ിയിലലേലലാ.
അതിനാൽ അേbഹം ഇതിെനJുറിA് പല വിദവാsാേരാടും േചാദിAു. അവർ
ഓേരാരു/രും ഓേരാവിധം മാറിമാറി\റuു. വിദവാsാരുെട അഭി7ായം
ഭി:ിAുവരുക യാൽ ന?ൂരി േവെറ പല OP;ളിൽ േനാJി. ഓേരാ OP/ിലും
ഈ അ•ര;ൾ മാറിമാറി/െ: ക8ു. ഒ:ിൽ ക8തുേപാെല മെhറാ:ിൽJൂെട
കാÁാൻ സാധിAിലല. ആെക\ാെട ന?ൂരി വിഷമിAു. പിെ: അേbഹം ഭ›കാളീ
േ•Y;ളിലുd െവളിA\ാടsാർJു ഭഗവതിയുെട അധിവാസമു8ാകു:
സമയം അവേരാടു േചാദിAാൽ ഇതിെq വാRവമറിയാെമ:് വിചാരിA് അതിനായി
XമിAുതുട;ി. അേbഹം ഇതിനായി മലയാള/ിലുd പല ഭ›കാളീ േ•Y;ളിൽ
േ\ായി. ഓേരാ ^ല/ും െചലലുേ?ാൾ എaിനായി.ാണ് െച:െത:് ആെര2ിലും
േചാദിAാൽ "ഒരു ക†ന േകൾJാനാണ്" എ:ു മാYമലലാെത അേbഹം വാRവം
ആേരാടും പറuിലല. കാരയെമaാെണ:് ആെര2ിലും േചാദിAാൽ "അതു
ഭഗവതിJറിയാം" എ:ു മാYമാണ് അേbഹം മറുപടി പറuത്.
ന?ൂരി ക†ന േകൾJാനായിെA: േ•Y;ളിെലലലാം െവളിA\ാടsാർ
തുdിെചലുേ?ാൾ "എaാണ് എെq ഉ4ിJു സ2ടം? എaാണറിേയ8ത്?" എ:ു
േചാദിJുകയും "എനിJ് അറിയിJാനും അറിയാനുമുd കാരയം
േഗാപയമായി.ുdതാണ്. അത് മhറാരും േകൾJാനും അറിയാനും പാടിലല" എ:ു
ന?ൂരി പറയുകയും അേ\ാൾ അടു/ുെച:ു െചവിയിൽ സവകാരയമായി
പറuുെകാdു:തിന് െവളിA\ാടനുവദിJുകയും ന?ൂരി അടു/ുെച:്
െവളിA\ാടിെq െചവിയിൽ സവകാരയമായി "ഇേ\ാൾ വര.ുവാഴ•ാ•് എaു
വിലയു8്" എ:ു േചാദിJുകയും ഇതുേക.ു ചില െവളിA\ാടsാർ ലŽിA് ഒ:ും
മി8ാെത പിsാറുകയും ചിലർ േകാപിA്, "അേഹാ! എെ: പരീ•ിJാനായി
വ:ിരിJയാണ് അേലല? ആെ. ഇതിെq ഫലം ഞാൻ കാണിAുതരാം" എ:ും മhറും
പറയുകയും െചcുെകാ8ിരു:ു. െവളിA\ാടsാരുെട േദഷയെ\ടലും മhറും ന?ൂരി
അ†ം േപാലും വകവ•ാറിലല. "വാRവമായി ഭഗവതിയുെട അധിവാസമു8ായി.ു
തുdു:തെണ2ിൽ െവളിA\ാടsാർ കാരയെമaാെണ:ു േചാദിJയിലലേലലാ;
ആരും പറയാെത തെ: ഭഗവതിJ് എലലാമറിയാമേലലാ" എ:ായിരു:ു ന?ൂരിയുെട
വിചാരം. കd/ുdലു തുdു: െവളിA\ാടsാെരJുറിAുd് പു‡ംെകാ8ാണ്
അേbഹം വര.ുവാഴ•ായുെട വില േചാദിAിരു:െത:ുdതു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ഇ;െന ആ ന?ൂതിരി ഭ›കാളീേ•Y;ളിൽ േപായി ക†ന േകൾJുകയും കാരയം

സാധിJാ—യാൽ ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടി പിരിയുകയും െചcതിെqേശഷം ഒടുവിൽ
മ4ടിJാവിൽ െച:ു േചർ:ു. അവിെട കാ?ി/ാൻ അധിവാസമു8ായി
തുdിെJാ8ിരിJു: സമയ/ാണ് ന?ൂരി െച:ു േചർ:ത്. അേbഹം അവിെട
െച:യുടെന കാ?ി/ാൻ അേbഹെ/ അടുJൽ വിളിA് "എaാ,
വര.ുവാഴ•ായുെട വിലയറിയണം, അേലല? പല ^ല;ളിൽേപായി.ും അതറിയാൻ
കഴിuിലലേലലാ. ആെ. അതു ഞാൻപറuുതരാം" എ:ു പറuി.്
ൈകയിലു8ായിരു: വാളിെq അOം േകാ8് മൂ:•ര;ൾ നില/ു
എഴുതിJാണിAു െകാടുJുകയും, "എaാ മന€ിലാേയാ? ഇേ\ാൾ ശരിയായിേലല?"
എ:ു േചാദിJുകയും െചcു. ന?ൂരി ആ അ•ര;ൾ േനാJി ധരിAതിെq േശഷം
ഭzയാദരസേമതം കാ?ി/ാെq കാÀJൽ വീണു നമxകരിJുകയും
"ഭഗവതിയുെട കൃപെകാ8് ഇേ\ാൾ എെq ആOഹം സാധിAു. ഈ ഭzനിൽ
എ:ും കരുണയു8ായിരിJണം" എ:ു പറയുകയും കുളിAു െതാഴുത്
േ•Y/ിൽ അേനകം വഴിപാടുകൾ നട/ുകയും െചcു. കാ?ി/ാൻ
എഴുതിJാണിA അ•ര;ൾ േ«ാക/ിെq വൃ//ിനും അർഥ/ിനും
േയാജിAവയാ യിരു:തിനാൽ ന?ൂരി അവകൂടി തെq OP/ിൽ
േചർെ/ഴുതിെJാ8ു സവേദശെ//ി പതിവായി ഭ›ാ†/ി പാരായണം െചcു
െകാ8ിരു:ു.
മു?ു8ായിരു: കാ?ി/ാൻ കഴിuുേപായതിെq േശഷം
കാ?ി/ാനു8ാകാെതയും ഒരു കാ?ി/നു8ായാൽെJാdാെമ:് ജന;ൾ
ആOഹിAുെകാ8ുമിരു: കാല/് ഒരിJൽ ഒരു നായർ എവിെടനിേ:ാ ഒരു ചുമട്
ഉ\ുമായി മ4ടിJാവിെq കിഴേJ നടയിൽ വ:ുേചർ:ു. അയാൾ അവിെട ഒരു
മര/ണലിൽ ചുമടിറJിവAു •ീണം തീർJാനായി ഇരു:ു. കുറAു സമയം
കഴിuേ\ാൾ അയാളുെട വിധെമാെJ മാറി. അയാൾ തുdിAാടിെയണീhറ്
അതയുA/ിൽ ഒ:.ഹസിചു. ആ അ.ഹാസം േക.് സമീപ^sാരായ
ജന;െളലലാവരും അവിെടJൂടി. അേ\ാൾ ആ മനുഷയൻ, "കാ?ി/ാനാണ്,
അടു/ െവdിയാ¥ ജന;െളലലാവരും കുട\ാറയുെട സമീപ/ു വരണം.
അേ\ാൾ എെ: അവിെടJാണാം" എ:ു പറuി.് പാറJടവിൽെA:ു ചാടി
െവd/ിൽ/ാഴുകയും െചcു.
അടു/ െവdിയാ¥ ജന;ൾ കുട\ാറയുെട സമീപ/ു െച:േ\ാൾ ആ മനുഷയൻ
കുട\ാറയുെട മുകളിൽ നിÀJു:തായി എലലാവരും ക8ു. പാ¡യരാജാവു
സവർ4ംെകാ8ു പണിയിA് ഇതിനു മു?ിലെ/ കാ?ി/ാനു െകാടു/തും ആ
കാ?ി/ാെq കാലേശഷം പാറJടവിൽ നിേ•പിAിരു:തുമായ വാളും ചില?ും
ഇളJി\ിടിAു െകാ8ാണ് ആ മനുഷയൻ അവിെട നി:ിരു:ത്.

ജന;െളJ8യുടെന അയാൽ താെഴയിറ;ി നാല¢ു കടുവാJു.ികെളയും
പിടിAുെകാ8് ജന;ളുെട അടുJെല/ി. അവിെട നി:് എലലാവരുംകൂടി
മ4ടിJാവിെല/ി. അേ\ാൾ വാJുവuി\ുഴ\8ാര/ിലും
മംഗല/ുപണിJരും േദശJാരും അവിെടJൂടുകയും ആ കാ?ി/ാെന
വിശവാസപൂർVം ബഹുമാനിAു സവീകരിJുകയും െചcു. ആ കാ?ി/ാനും
അേനകം അ§ുതകർZ;ൾ െചcി.ു8്.
ഒരിJൽ ഈ കാ?ി/ാൻ തുdി. പാറJടവിൽ െവd/ിനടിയിൽ ഒരു ഭഗവതി
ഇരിJു:ുെ8:ും അവിെട ഒരു പൂജ കഴിേJ8ിയിരിJു:ുെവ:ും പറuു.
കുെറ ഉണJലരിയും പൂവും പൂജാപാY;ളും തീയും വിറകും ച˜നവും
ഉപRരണവും മhറുെമടു/ുെകാ8് പാറJടവിൽെA:ു െവd/ിൽAാടി
മു;ുകയും നാല¢ു നാഴിക കഴിuേ\ാൾ ചൂടാറാ/ േചാറും പൂജാപാY;ളും
എടു/ുെകാ8് െവd/ിൽനി:ു കയറിവരുകയും ഇതുക8് ജന;ൾ ഏhറവും
വിŸയിJുകയും െചcു.
ഒരിJൽ തിരുവനaപുര/ു പWനാഭസവാമിേ•Y/ിൽനി:് ഏhറവും
വിലേയറിയ ചില തിരുവാഭരണ;ൾ തxകരsാർ ത.ിെJാ8ു േപാവുകയും
പലവിധ/ിൽ അേനവഷണ;ൾ നട/ീ.ും യാെതാരു തു?ുമു8ാകാെത
വരികയും െച‹ുകയാൽ അ:ു നാടു വാണിരു: മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8ു ഭഗവതിയുെട ക†ന േകൾJു:തിനായി മ4ടിJാവിേലJ്
ക†ിAാളയAു. തിരുമന€ിെല ആളുകൾ മ4ടിJാവിൽ വ: സമയം ഈ
കാ?ി/ാൻ തുdി കളവുേപായ സാധന;ൾ ഇ:ിട/് ഇ:ാരുെട അറയിൽ ഒരു
െപ.ിJക/ിരി\ുെ8:ും േമാ‘ിAത് ഇ:ാരാെണ:ും •‘മായി പറuു.
അതനുസരിA് അേനവഷണം നട/ിയേ\ാൾ സാധന;െളലലാം ക8ുകി.ുകയും
േമാ‘ാവു കുhറം സZതിJുകയും അവെന യഥാനയായം ശി•ിJുകയും െചcു. ഈ
േമാഷണം െതളിയിAുെകാടു/തിേലJ് തിരുമന€ു െകാ8് "പ.ാഴി" എ: േദശം
കരെമാഴിവായി ആ കാ?ി/ാെq േപരിൽ ക†ിAു പതി\ിAു െകാടു/ു.
അതിനാൽ അJാലം മുതൽ ആ േദശ /ുd നിലം പുരയിട;ൾെJലലാം
കാ?ി/ാൻ കുടിയാsാർJ് ആധാര;ൾ എഴുതിെJാടുJുകയും പാ.ം
പിരിJുകയും െചcു തുട;ി. അവിെടയു8ായിരു: ഭ›കാളീേ•Yം
ജീർേ4ാUാരണം െചയിA് കലശം കഴി\ിJലും കാ?ി/ാൻതെ: നട/ി.
േദവസവകാരയ;െളലലാം അേനവഷിAു നട/ിവരു:തും കാ?ി/ാൻതെ:.
കാ?ി/ാെനJുറിAു ജന;ൾJു വിശവാസവും ഭzിയും ബഹുമാനവും wേമണ
വർUിAുവരികയാൽ അവിെട കാ?ി/ാനു സാമാനയ/ിലധികം 7ാബലയവും
സിUിAു. അതിനാൽ മ4ടിJാവിൽ വഴിപാടായും നടവരവായുമു8ാകു:

മുതലുകെളലലാം കാ?ി/ാൻ തെ: എടു/ുതുട;ി. അേ\ാൾ മംഗല/ു
പണിJർJ് ആദായം കുറuുതുട;ുകയും ത:ിമി/ം പണിJരും
കാ?ി/ാനുമായി വഴJും ശ¨യും കലശലായി/ീരുകയും െചcു. അേ\ാൾ
േദശJാരും മhറും കൂടി\റu് ആ ശ¨ ശമി\ിA് അവെര രാജിെ\ടു/ുകയും
"ക‹ിൽ കി.ു:തു കാ?ി/ാനും നട•ു വരു:തു പണിJരും
എടു/ുെകാdുക" എെ:ാരു വയവ^ നിpയിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ
ആരുെമാ:ും നട•ു വ•ാെത എലലാം കാ?ി/ാെq ൈകയിൽെJാടു/ു
തുട;ി. േദവസവം സംബkിA് ഒ:ും കി.ാതായേ\ാൾ പിേ:യും പണിJർJു
കാ?ി/ാേനാട് ൈവരം വർUിAു. എ2ിലും കാ?ി/ാനു സകലജന;ളുെടയും
സഹായവും മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല കാരുണയവും
േവ8ുംവ4മു8ായിരു:തിനാൽ ജയം കി.ു: കാരയം അസാUയമാെണ:ു
വിചാരിA് പണിJർ വയവഹാര/ിനും മhറും േപായിലല. ചില
ദുർZ•വാദികെളെJാ8് പണിJർ ആഭിചാരം െച‹ിAു (വിഷം
െകാടു/ാെണ:ും ചിലർ പറയു:ു8്) കാ?ി/ാെനെJാലലിAു. അതിനാൽ
മ4ടിJാവു േദവസവം പിെ:യും യഥാപൂർVം മംഗല/ു പണിJരുെട
ൈകവശംതെ:യായി /ീർ:ു. അതിൽ\ിെ: ഇതുവെര അവിെട
കാ?ി/ാനു8ായി.ിലലാ/തിനാൽ ഇേ\ാഴും േദവസവം നിർബാധം പണിJരുെട
ൈകവശം തെ:യായിരിJു:ു.
ഒരു കാ?ി/ാൻ മരിAാൽ അയാളുെട ശവസംxകാരവും ഉദകwിയ
മുതലായവയും െചേ‹8തു പിെ:യു8ാകു: കാ?ി/ാനാണ്. 7Rുത
കാ?ി/ാെq കാലേശഷം ഇതുവെര കാ?ി/ാനു8ായി.ിലലാ/തിനാൽ ഈ
ഒടുവിൽ കഴിu കാ?ി/ാെq ശവസംxകാരവും േശഷwിയകളും ഇതുവെര
നട:ി.ിലല. അയാളുെട മൃതേദഹം ഒരു െപ.ിയിലാJി ഉ\ും കർ\ൂരവുമി.ു
^ാപിAിരിJുകയാണ്. വാളും ചില?ും പാറJടവിലും നിേ•പിAിരിJു:ു.
കാ?ി/ാൻ മരിAതിെq േശഷം പ.ാഴിേദശവും േദവസവവും തിരുവിതാംകൂർ
ഗവർേZqിൽ േചർJുകയും െചcു. എ:ാൽ ഇനിെയാരു കാ?ി/ാനു8ായാൽ
അേ\ാൾ വി.ുെകാടുJുവാൻ തJവ4മലലാെത പൂർ4മായി സർJാരിൽ
േചർ/ി.ിലല.
ഇനി ഉAബലിെയ€ംബkിചാണ് സവ†ം പറയാനുdത്. അതു താെഴ
7RാവിAുെകാdു:ു.
പ.ാഴിയിലുd ഭ›കാളീേ•Y/ിൽ പേ8തെ: ഒരു മുടി
ഇരിJു:ു8ായിരു:ു. അതു ഭ›കാളിയുെട മുടിയാെണ2ിലും അവിെട

ബിംബ/ിൽ ചാർ/ുക പതിവിലല. സവർ4മയമായ ആ മുടി
േ•Y/ിനക/ുതെ: 7േതയകെമാരു ^ല/ുവAു പതിവായി പൂജിAിരു:ു.
മുടിവAു പൂജിAിരു: ^ല/ിന് "മുടി\ുര" എ:ാണ് േപരു പറuുവരു:ത്. ആ
മുടി എ;െനേയാ മ4ടിJാവിൽെA:ുേചരുകയും മംഗല/ു പണിJർ
ൈകവശെ\ടു/ുകയും പണിJർ അയാളുെട വീ.ുമുhറ/ു തെ: ഒരു മുടി\ുര
പണിയിA് മുടി അവിെടവA് അയാൾ തെ: പൂജ തുട;ുകയും െചcു.
പണിJരും കാ?ി/ാനും രസമിലലാെതയാവുകയും മ4ടിJാവു കാ?ി/ാെq
ൈകവശ/ിലാവുകയും െചcേ\ാൾ പണിJർ അയാളുെട ഗൃഹ/ിനു സമീപം ഒരു
േ•Yം പണിയിA് അവിെട ഒരു ഭഗവതിെയ 7തി®ിJുകയും ആ ഭഗവതിJു
പണിJർതെ: പൂജ നട/ി/ുട;ുകയും െചcു. ആ േ•Y/ിനു
"പുതിയകാവ്" എ:ും "പടിuാെറ നട" എ:ും േപരു സിUിAു. പുതിയതായി
ഉ8ായതു െകാ8ും മ4ടിJാവിെq പടിuാറുവശ/ായതുെകാ8ും ഈ
േപരുകളു8ായതാണ്. പുതിയ കാവിലും മുടി\ുരയിലും നിേവദയം മലർ മാYമാണ്
പതിവ്.
ഇദം7ഥമമായി ഉAബലിയടിയaിരം നിpയിA കാല/് പണിJർ ഒരു ദാരുക(ചിലർ
ദാരികെന:ും പറയും)െq മുടികൂടി\ണിയിAു മുടി\ുരയിൽ വAു.
കുംഭമാസം ഒ:ാം തീയതി മംഗല/ു പണിJരും േദശJാരും കിഴേJനടയിൽ
കൂടിയാണ് ഉAബലിയുെട ദിവസം നിpയിAിരു:ത്. കുംഭമാസം 15-ം തീയതി
കഴിuുവരു: െവdിയാ¥േയാ െചാVാ¥േയാ േവണെമ:ലലാെത ഉAബലി ഇ:
ദിവസം േവണെമ:ിലല. ഉAബലിയുെട പ/ു ദിവസം മുേ? െകാടിേയhറും പിെ:
പ/ു ദിവസെ/ ഉ„വവുമു8്. െകാടിേയറിയാൽ പ/ു ദിവസേ/Jു
മംഗല/ു പണിJർ ശരീരശുUിേയാടുകൂടി µതമായി.ിരിJണം.
ഉAബലിനാൾ എഴരനാഴിക\കലാവു: സമയം മൂ/പണിJർ
വാദയേഘാഷ;േളാടും േദശJാരുെട അക?ടിേയാടുംകൂടി ഭ›കാളിയുെട
മുടിെയടു/് എഴു:dിAുെകാ8് വാJുവuി\ുഴമഠ/ിൽെAലലണം.
അവിെടനി:് േമൽ7കാരം ആേഘാഷ;േളാടുകൂടി/െ:
മുടിെയഴു:dിAുെകാ8് ഊരുവല/ായി (േദശ7ദ•ിണമായി) കിഴേJ നടയിൽ
വ:ു േചരണം. ഏഴര നാഴിക രാYിയാകുേ?ാൾ ഇളയ പണിJർ ദാരുകെq
മുടിയുെമടു/ുെകാ8് അവിെട എ/ണം. അവിെട വAു മൂ/പണിJരും
ഇളയപണിJരുംകൂടി ഭ›കാളിയും ദാരുകനും കൂടി പ8ു8ായ വിധം ഒരു യുUം
അഭിനയിJണം. അതു കഴിuാൽ മുടികൾ ര8ും പണിJരുെട വീ.ിേലJ്
എഴു:dിJുകയും മുടി\ുരയിൽ െകാ8ുെച:് യഥാപൂർവം വ•ുകയും

െചയണം. ഇYയുമാണ് ഉAബലിയുെട ചട;ുകൾ. ഇതിനു "മുടിെയടു\്" എ:ും
പറയാറു8്.
പെ8ാരിJൽ ഒരുAബലിJു മൂ/പണിJരും ഇളയപണിJരും കൂടി
യുUമഭിനയിA സമയം മൂ/പണിJർJു കലിെകാdുകയും യുUം അഭിനയം
വി.ു വാRവമായി/ീരുകയും ദാരുകനായ ഇളയപണിJർJു േനരി.ുനിൽJാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെതയാവുകയാൽ അയാൾ ഓടുകയും ഭ›കാളിയായ മൂ/പണിJർ
പി:ാെല എ/ുകയും ഗതയaരമിെലല:ായേ\ാൾ ഇളയ പണിJർ ഒരു കിണhറിൽ
ചാടുകയും മൂ/ പണിJർ കൂെട ചാടുകയും കുറAുകഴിuേ\ാൾ മൂ/പണിJർ
ഇളയ പണിJരുെട തലയും ദാരുകെq മുടിയുംെകാ8ു കര•ു കയറി വരികയും ആ
ഉAബലി അ;െന അവസാനിJുകയും െചcു.
ഇളയപണിJർ കഴിuി.ു പിെ: അവരുെട കുടുംബ/ിൽ പുരുഷനായി.ു
മൂ/പണിJർ മാYേമ ഉ8ായിരു:ുdൂ. അതിനാൽ പണിJരുെട തറവാ.ിൽ
7ായം തികu ര8ു പുരുഷsാരു8ാകു: കാല/് അവർ മുടിെയഴു:dിAാൽ
മതിെയ:ും അതുവെര കണിയാsാെരെJാ8് ഉAബലി നട/ിയാൽ മതിെയ:ും
തീർAെ\ടു/ി. അതിൽ\ിെ: ഇതുവെര മംഗല/ു പണിJരുെട തറവാ.ിൽ
7ായം തികu ര8ുപുരുഷsാർ ഒരു കാല/ുമു8ായി.ിലല. ഇളമുറJാരനു
പുരുഷ7ായമാകു:തിനുമു?ു മൂ/പണിJർ മരിJും. അ;െനയാണ് ഇേ\ാഴും
അവിെടJ8ുവരു:ത്.
ഇളയപണിJരുെട കാലേശഷം ഉAബലിയടിയaിരം േദശാവകാശികളായ
കണിയാsാെരെJാ8ു നട/ിAുെകാ8ിരു:ു. അ;െന കുറAുകാലം
കഴിuേ\ാൾ ഒരു ഉAബലിദിവസം കാളിയും ദാരുകനുംകൂടി
യുUമഭിനയിAുെകാ8ുനി: സമയം ആ ^ല/ു ജന;ളുെട തിJും
തിരJുംെകാ8ു കണിയാsാർJു നിÀJാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതയായി.
മറിuുവീണുകയും കാലുെമാടിയുകേയാ ഏhറവും വിലേയറിയ മുടികൾJു വലലതും
േകടുപhറുകേയാ െചcുെവ2ിേലാ എ:ു ഭയെ\.ു കണിയാsാർ മുടികൾ അടു/ു
നി:ിരു: ഈഴവരുെട ൈകയിേലJു െകാടു/ു. ഈഴവർ ആ മുടികൾ
മടJിെJാടുJാെത െകാ8ുേപാവുകയും ഒരു മുടി\ുര പണിയിA് അവിെടവA്
അവർതെ: സൂ•ിAുെകാ8ിരിJുകയും െചcു. അJാലം മുതൽ ര8ുെകാലലം
മു?് (1097-ആമാ8്) വെര ഉAബലിയടിയaിരം നട/ിവ:ത് ഈഴവരാണ്. 1097ആമാ8് ഈഴവർ അവർJുകൂടി േ•Y7േവശനമനുവദിJണെമ:്
ആവശയെ\ടുകയും മംഗല/ുപണിJരും േദശJാരും അതനുവദിJാ—യാൽ
ഈഴവർ പിണ;ി അവർJ് ഉAബലി നട/ാൻ കഴികയിെലല:ു പറu് മുടികൾ
മംഗല/ു പണിJെര ഏ†ിAു െകാടുJുകയും െചcു. അJാലംമുതൽ വീ8ും

കണിയാsാെരെJാ8് ഉAബലി നട/ിAു തുട;ി. ഇേ\ാൾ അതു നട/ു:തു
കണിയാsാർ തെ:യാണ്. മുടികൾവAു സൂ•ിJു:തു മംഗല/ു പണിJർ
തെ:.
ഉAബലി സംബkിAു യുUമഭിനയിJു: ^ല/ിനു "ഊ.ുകളം" എ:ാണ് േപർ
പറuുവരു:ത്. ദാരുകനായ ഇളയപണിJർ ചാടിയ കിണhറിെല െവdം
ഇേ\ാഴും രzവർ4മായി/െ: കിടJു:ു. അതു േ•Y/ിെq വടJു
വശ/ാണ്. ആ ^ല/ിനു "ഭഗവതിമഠം" എ:ു േപർ പറuുവരു:ു.
മ4ടിJാവിൽ ഇേ\ാൾ കാ?ി/ാനിെലല2ിലും ഭഗവതിയുെട ശzി•് അവിെട
ഇേ\ാഴും യാെതാരു കുറവും വ:ി.ിലല. പതിവായി ഉ„വവും ഉAബലിയും
നട:ുവരു:ു. കാലേഭദംെകാ8ു ജന;ൾJു ഭzി കുറuുേപാവുകയാൽ
പ8െ/േ\ാെല ആരും ഭഗവതിെയ ആദരിJുകയും ആചരിJുകയും
െച‹ു:ിെലല:ു മാYേമ അവിെടെയാരു േദാഷം വ:ി.ുdൂ.
സവയംഭൂവായ ബിംബ/ിേsൽ അരിവാൾ േതA പുലJdി രzം ക8 സമയം
മ4ുവാരി അടിAതിനാലാണ് ആ ^ല/ിനു "മ4ടി" എ:ു േപരു സിUിAെത:ു
ജന;ൾ പറയു:ു. അെത;െനയായാലും ആ ^ലം ഏhറവും മാഹാWയമുdതും
ആ ഭഗവതി അതയുOമൂർ/ിയാെണ:ുമുdതിന് സംശയമിലല.

ഐതിഹയമാല/Xീകൃ¸കർണാമൃതം
ഒരു വിലവമംഗല/ു ന?ൂരി അേbഹ/ിെq ഇലല/ുനി:ു ര8ുമൂ:ു നാഴിക
അകെലയുd ഒര?ലവാസി£ീെയ സംബkം െചcിരു:ു. അേbഹ/ിന് ആ
ഭാരയെയJുറിA് അളവhറ േ7മമു8ായിരു:തിനാൽ അേbഹം എവിെടെയലലാം
േപായാലും എെaലലാം 7തിബk;ൾ േനരി.ാലും രാYിയിൽ
ഭാരയഗൃഹ/ിൽെA:ലലാെത കിടJുകയിെലല:ു നിpയം െചcിരു:ു. ഒരു ദിവസം
ഉAയായേ\ാൾ മുതൽ അതികലശലായി.് മഴ തുട;ി. ന?ൂരി അ/ാഴം കഴിu്
മഴ മാറാനായി വളെര േനരം കാ/ിരു:ു. പ/ു നാഴിക രാെA:ി.ും മഴ മാറിയിലല.
അേ\ാൾ കറു/പ•മായിരു:തിനാൽ അതികഠിനമായ ഇരു.ുമു8ായിരു:ു.
എ2ിലും പുറെ\ടുകതെ: എ:ു നിpയിA് അേbഹം ചൂ.ും ക/ിA് ഇലല/ുനി:ു
പുറെ\.ു. കുടയു8ായിരു:ു െവ2ിലും കാhറടിെകാ8ു നനuു. അരനാഴിക
കഴിയു:തിനുമു?ു ചൂ.ുെക.ു. പിെ: കൂരിരു.ുെകാ8ു ക4ുതീെര കാണാൻ
പാടിലലായി രു:ു. എ2ിലും ത\ി/ടu് അേbഹം മുേ?ാ.ുതെ: നട:ു.
അ;െന ഒരു വിധ/ിൽ മേധയമാർ´മു8ായിരു: പുഴJടവിൽെA:ു േചർ:ു.
രാവിെല ഭാരയാഗൃഹ/ിൽനി:ു േപാ: സമയം ആ പുഴയിൽ അേbഹ/ിനു
ക‘ിAു പാദം മു;ാൻമാYേമ െവdമു8ായിരു:ുdൂ. രാYിയായേ\ാേഴJും
കിഴJൻ െവdം വ:ു പുഴ നിറuു കവിെuാഴുകി/ുട;ിയിരു:ു.
കടവിെല;ും ആളുമിലല, േതാണിയുമിലല. തു?ി ൈJവ4/ിൽ
ധാരമുറിയാെതയുd മഴയും അതികഠിനമായ കാhറുമുd സമയ/് വിളിAാലാരും
േകൾJുകയുമിലലേലലാ. എaാ നിവൃ/ി? േപാകാെതയിരിJാനും പാടിലല.
ആെക\ാെട ന?ൂരി ഏhറവും വിഷ4നായി/ീർ:ു. ആ സമയം ൈദവഗതയാ ഒരു
ഇടിമി:ലു8ായി. അേ\ാൾ ആ കടവിൽ ഒരു തടി അടു/ു കിടJു:തായി
അേbഹം ക8ു. ഉടെന ത\ി\ിടിA് ആ തടിയിേsൽJയറി ൈകെകാ8ും കാൽ
െകാ8ും തുഴu് ഒരു വിധ/ിൽ മറുകരയിലടു/ു. ആ കര•ിറ;ിയേ\ാൾ
കാലിേsൽ ഒരു കയറു തടuു. ത\ിേനാJിയേ\ാൾ അത് ആ തടി യുെട
ഒരhറ/ുെക.ിയി.ുdതാെണ:ു മന€ിലായി. അതിനാൽ ന?ൂരി ആ തടി
ഒഴുകിേ\ാകാെതയിരിJാനായി കയറിെq ഒരhറം പിടിA് ഒരു മര/ിേsൽ
െക.ിയി.ി.ാണ് േപായത്.
ഏകേദശം അർUരാYിയായേ\ാേഴJും ന?ൂരി നനെuാലിA് ഭാരയാഗൃഹ/ിൽ
െച:ുേചർ:ു. അേ\ാൾ ന?ൂരിയുെട ഭാരയ ഉറ;ീ.ിലലായിരു:ു. അവർ വിളJ/്

എേaാ ഒരു പുRകെമടു/ു വായിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. അതിനാൽ
ന?ൂരി െച:ു വിളിA ഉടെന വാതിൽ തുറ:ു. ന?ൂരി മു8ുപിഴിuു തലയും
േമലുെമലലാം േതാർ/ിയതിെq േശഷം അക/ു കട:് ഈറൻ മാറിയേ\ാേഴJും
ഭാരയ മുറുJാെനടു/ു െകാടു/ു. ന?ൂരി മുറുJിയതിെq േശഷം അ:ു
വഴിJു8ായ ക‘\ാടുകെളലലാം വിRരിAു ഭാരയെയ േകൾ\ിAു. അെതാെJ
േക.േ\ാൾ ആ പതിµതാര¹/ിനു വളെര വിഷാദമു8ായി. ആ £ീ
ഭർ/ാവിെനേ\ാെലതെ: ൈവദുഷയമുd കൂ./ിലായിരു:ു. ന?ൂരി
വർ/മാനെമലലാം പറuുകഴിuേ\ാൾ ആ £ീ ആ മുറിJക/ു ഭി/ിയിേsൽ
ആണി തറAു തൂJിയിരു: ചിYപടെ/ ചൂ8ിJാണിAുെകാ8് "അവിേടJ്
അടിെയെനJുറിAുd ഏകാOചി/തവം അേ;ാ.ായിരു:ുെവ2ിൽ ഇതിനു മു?ു
തെ: സായൂജയം ലഭിJുമായിരു:ു. ഈ ”ാ•ണജsം ഇ7കാരം തുലAു
കളയു:തു ക‘ം തെ:" എ:ു പറuു. ആ ചിYപടം Xീകൃ¸േqതായിരു:ു.
ഭാരയയുെട ഈ വചനശലയം ന?ൂരിയുെട ഹൃദയ/ിൽ നലല േപാെല െകാ8ു തറAു.
അേതാടുകൂടി അേbഹ/ിനു പരമാർ‰’ാന മു8ാവുകയും െചcു. അേbഹം
ആ ചിYപട/ിൽ/െ: സൂ•ിAു േനാJിെJാ8ു നിേp‘നായി
ഇരു:തിെqേശഷം "ശരിതെ:, നീ പറuതു പരമാർ‰മാണ്. ഇേ\ാഴാണ്
എനിJു ത/വേബാധമു8ായത്. ഇേ\ാൾ എെq മന€് നി2ൽനി:ു നിവർ/ിAു
ഭഗവാ2ൽ പതിuിരിJു:ു. എെq മന€ിെന ദുർZാർ´/ിൽനി:ു തിരിAു
സsാർ´/ി2ലാJി/ീർ/ നിെ: ഞാൻ എെq ഒരു ഗുരുെവ:ു തെ:
വിചാരിJു:ു" എ:ു പറuി.് അേbഹം വീ8ും ആ ചിYപട/ിൽ ദൃ‘ി
പതി\ിAുെകാ8് അവിെട/െ: ഇരു:ു. ആ സമയം ആ ദവിേജ¾െq
മുഖസുധാകര2ൽനി:് അനർ´ളമായി 7വഹിA പദയപര?രയാണ്
"Xീകൃ¸കർ4ാമൃത"െമ:ു പറയു:ത് (ആ പദയവൃ˜ം Xീകൃ¸െനJുറിAുdതും
േXാതാJൾJു കർ4ാമൃതമായി.ുdതുമാകയാലായിരിJാം അതിനു
Xീകൃ¸കർ4ാമൃതെമ:ു നാമം സിUിAത്. അഥവാ, അതു Xീകൃ¸നു തെ:
കർ4ാമൃതമായി/ീർ:തിനാലാണ് ഈ േപരു സിUിAെത:ും വരാം). ന?ൂരി
േ«ാക;ൾ െചാലലി/ുട;ിയേ\ാൾ അേbഹ/ിെq ഭാരയ അവ
എഴുതി/ുട;ുകയും െചcു. എ:ാൽ ന?ൂരി െചാലലിയ േ«ാക;െളലലാം ആ
വിദുഷി എഴുതിെയടു/ിലല. ന?ൂരി േ«ാകം െചാലലി /ുട;ിയേ\ാൾ ആ ചിYപടം
തലകുലുJി/ുട;ി. എ:ാൽ ചില േ«ാക;ൾ െചാലലിയേ\ാൾ തല കുലുJിയിലല.
ചിYപടം തലകുലുJി «ാഘിJാെതയിരു: േ«ാക;ൾ ആ £ീ എഴുതിയുമിലല.
േ«ാക;ളുെട രസികതവംെകാ8ു ഭഗവാൻ സേaാഷിAാണ് ചിYപടം തല
കുലുJു:െത:ും, ചില േ«ാക;ൾJു രസികതവം മതിയാവാuി.ാണ്

തലകുലുJാ/െത:ുമായിരു:ു ആ £ീയുെട വിശവാസം.
Xീകൃ¸കർ4ാമൃത/ിലുd േശാക;ൾ മുഴുവനും െചാലലിJഴിuതിെq േശഷേമ
ന?ൂരി ആ ഇരു:യിരു\ിൽനി:് എണീhറുdൂ.
ന?ൂരി പിെ: ഒ:ും മി8ാെത െവളിയിലിറ;ി നട:് ആhറുകടവിെല/ി.
തേലദിവസം താൻ െക.ിയിരു: തടി അവിെട കിട\ുേ8ാ എ:ു േനാJിയേ\ാൾ
അത് അവിെട കിടJു:തായി അേbഹം ക8ു. പേ•, അത് ഒരു മനുഷയെq
മൃതശരീരമായിരു:ു. അേ\ാഴാണ് താൻ ശവ/ിേsൽJയറിയാണ് നദീതരണം
െചcെത:ുd പരമാർ‰ം അേbഹ/ിനു മന€ിലായത്. ആ ശവ/ിെq
കഴു/ിൽ ഒരു കയറുമു8ായിരു:തിനാൽ ആ മനുഷയൻ ആ മനുഷയൻ
െക.ി/ൂ;ി മരിചതാെണ:ും ആ ശവം ആേരാ കയേറാടുകൂടി അഴിെAടു/ു
പുഴയിലിടുകയും ഒഴുJുെകാ8് ഈ കടവിൽ വ:ു േചരുകയും െചcതാെണ:ും
അേbഹം ഊഹിAു. ന?ൂരി ഉടെന ഒരു േതാണി വരു/ി അതിൽJയറി അJെര
കടJുകയും ഇലല/ു െച:തിെqേശഷം കുളിA് അ¢ുേപെരെJാ8ും പുണയാഹം
കഴി\ിJുകയും അധികദിവസം കഴിയു:തിനുമു?ു സനയസിJുകയും
കാലwേമണ അേbഹം "വിലവമംഗല/ു സവാമിയാർ" എ:ു
7സിUനായി/ീരുകയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/കടമhറ/് ക/നാർ
7സിU മാ•ികനായിരു: കടമhറ/ു ക/നാെരJുറിAു േക.ി.ിലലാ/വരായി
േകരളവാസികളിൽ അധികംേപരു8ായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല.
തിരുവിതാംകൂറിലുd കു:/ുനാടു താലൂJിൽ കടമാhറം എ: േദശ/് ഒരു
പാവെ\. കുടുംബ/ിലാണ് അേbഹം ജനിAത്. അേbഹ/ിെq േപരു 'പൗലൂസ്'
എ:ായിരു:ു. അതിനാൽ അേbഹ/ിെq െചറു\/ിൽ അേbഹെ/ എലാവരും
െകാAുപൗലൂസ് എ:ായിരു:ു വിളിAിരു:ത്. മാതാപിതാJsാർ
മരിAുേപാവുകയും സേഹാദരsാരും മhറും ഇലലാെതയിരിJുകയും െച‹ുകയാൽ
െചറു\/ിൽ/െ: അേbഹം ആ കുടുംബ/ിൽ ഏകാകിയായി/ീർ:ു.
ഏhറവും െചറുതായ ഒരു െചhറ\ൂരയിലലാണ് ആ കുടുംബJാർ താമസിAിരു:ത്.
നിതയവൃ/ിJു യാെതാരു മാർ´വുമിലലാെത ഏകാകിയായി ആ െചhറ\ുരയിൽ
താമ€ിJെയ:ുdത് െകാAുപൗലൂസിന് ഏhറവും ദുTരവും
ദു€ഹവുമായി/ീർ:ു. അതിനാലവൻ ഒരു ദിവസം ആ
വാസ^ല/ുനി:ിറ;ി. സവേദശ/ുd പdിയിൽെA:ു തെq ക‘ത•ു
എെa2ിലും നിവൃ/ിമാർ´മു8ാJി/േരണെമ:ു ഭzിപൂർVം ൈദവെ/
വിളിAു 7ാർ‰ിAു. ആ സമയം ആ പളളിയിെല 7ധാന വികാരിയായ ക/നാർ
ൈദവേ7രിതനായിേ.ാ എ:ു േതാ:ുമാറ് അവിെട വരികയും െകാAു പൗലൂസിെന
ക8ി.് 'ഏhറവും സുമുഖനും േകാമളനുമായ ഈ ബാലകൻ
ദു€ഹദുഃഖപാരവശയേ/ാടു കൂടി ഇവിെട വ:ു മു.ുകു/ി ഇ7കാരം
7ാർ‰ിJു:തിെq കാരണെമaായിരിJും'എ:ു വിചാരിA് അവെന അടുJൽ
വിളിAു വിവരെമലലാം േചാദിJുകയും െകാAു പൗലൂസ് തെq ക‘തകെളലലാം
അേbഹെ/ Oഹി\ിJുകയും െചcു. ഉടെന ആർ›മാനസനായി ഭവിA ആ
ക/നാർ,"നീ ഒ.ും വയസനിേJ8ാ. ഇവിെട വ:് എേ:ാടുകൂടി
താമസിAുെകാdുക. നിെ: ഞാെനെq പുYെനേ\ാെല വിചാരിAു യാെതാരു
ബുUിമു.ിനുമിടയാJാെത ര•ിAുെകാdാം" എ:ു പറuു കൂ.ിെJാ8ുേപായി
താമസി\ിAു. വലിയ സ?:നായ ആ ക/നാരുെട വീ.ിൽ അ:വ£ാദികൾJു
യാെതാരു ബുUിമു.ും കൂടാെത ആ ബാലൻ സുഖമായി താമസിAു.
കുറAുദിവസെ/ സഹവാസംെകാ8ു െകാAുപൗലൂസ് ഏhറവും സുശീലനും നലല
ബുUിമാനുമാെണ:ു മന€ിലാവുകയാൽ ക/നാർ അവെന ഒരു ഗുരുനാഥെq
അടുJലാJി യഥാേയാഗയം വിദയാഭയാസം െച‹ിJുകയും സുറിയാനിയും ഒരു

ക/നാരാകു:തിനു േവ8ു:വയുെമലലാം സവയേമവ പഠി\ിJുകയും െചcു.
ഇ;െന അ¢ാറു െകാലലം കഴിuേ\ാേഴJും െകാAുപൗലൂസ് മലയാളം,
സുറിയാനി എ:ീ ഭാഷകളിലും ഒരു പ.Jാരൻ OഹിAിരിേJ8ു: വിഷയ;ളിലും
അതിനിപുണനായി/ീരു:ു. അനaരം െകാAുപൗലൂസിന് െശZാശുപ.ം
െകാടു/ു. അ:ുമുതൽ ആ യുവാവിെന എലലാവരും "പൗലൂസുെശZാശൻ" എ:ു
വിളിAുതുട;ുകയും െചcു.
അJാല/് ആ ക/നാർJ് അനവധി പശുJളും അവെയ േമ•ു:തിന് ഒരു
ഭൃതയനുമു8ായിരു:ു. ആ ഭൃതയൻ രാവിെല വലലതും ആഹാരം കഴിAി.് ഉA•ു4ാൻ
െപാതിേAാറും െക.ിെയടു/ു പശുJെളെയലലാമഴിAുവി.് അടുJലുd
മലകളിൽെJാ8ുേപായി തീhറി, േനരം ൈവJുേ?ാൾ പശുJെളയും െകാ8ു
മട;ിവരിക പതിവായിരു:ു. ഒരു ദിവസം അവൻ പശുJെളെയലലാം തീhറി, േനരം
ൈവകിയേ\ാൾ എലലാhറിെനയും തിരിെയ അടിAുെകാ8ുേപാകു: സമയം
മേUയമാർ´ംനി:് ഒരു വയാÛം ചാടിവ:് ഒരു പശുവിെന അടിAുവീ¤/ുകയും
അതു ക8േശഷം പശുJൾ വിര8ു നാലുപുറേ/Jുേമാടുകയും വയാÛം അടിAു
വീ¤/ിയ പശുവിെന എടു/ുെകാ8ു കാ.ിേലJു പായുകയും െചcു. ഇെതലലാം
ക8ു ഭയപരിതാപപരവശനായി/ീർ: പശുപാലകഭൃതയൻ ഉറെJ
നിലവിളിAുെകാ8് ഓടിെA:ു വിവരം ക/നാെര ധരി\ിAു. 7ാണാധിക
േrഹേ/ാടുകൂടി ര•ിAുെകാ8ിരിJു: പശുJൾJ് ഇ7കാരം ആപ/ു
േനരി.ിരിJു:തായിേJ.ു ക/നാർ അതയaം വിഷ4നായി/ീർ:ു. ഉടെന
അേbഹം ആയുധപാണികളായ ചില അനുചരsാേരാടു പൗലൂസുെശZാശേനാടും
കൂടി പശുJെള അേനവഷിAു പുറെ\.ു. അവർ കാ.ിൽJയറിയതിെqേശഷം
ഓേരാരു/രും പല വഴികളിലായി\ിരിuാണ് അേനവഷണം നട/ിയത്. സവ†
സമയം കഴിuേ\ാേഴJും േനരമിരു.ുകയും അkകാരംെകാ8് ഒ:ും
കാൺമാൻവ‹ാെതയായി/ീരുകയും െച‹ുകയാൽ "ഇ:ിനി
അേനവഷിAതുെകാ8ു ഫലെമാ:ുമു8ാവുകയിലല" എ:ു പറuുെകാ8ു
ക/നാരും കൂ.രും മട;ിേ\ാ:ു. ക/നാരു വീ.ിെല/ിയേ\േഴJും വയÛം
പിടിA ഒരു പശുെവാഴിെക േശഷെമലലാം അവയുെട ശാലകളിൽ വെ:/ിയിരു:ു.
"ഒരു പശു േപാെയ2ിലും േശഷമുdവ ആപെ/ാ:ും കൂടാെത ഇ;ു
വെ:/ിയേലലാ" എ:ു വിചാരിAു ക/നാെരാരുവിധം സമാധാനെ\.ു.
അേ\ാഴാണ് പൗലൂസുെശZാശെq കാരയം അേbഹേമാർ/ത്. രാYി േനരം വളെര
അധികമായി.ും െശZാശൻ മട;ി വരാ—യാൽ ക/നാർ ഏhറവും
വയസനാwാaനായി/ീർ:ു. േപായത് ഒരുമിAാെണ2ിലും കാ.ിൽ െച:തിെq
േശഷം ക/നാരാകെ. േവെറ കൂെടയു8ായിരു:വരാകെ. ആരും െശZാശെന

കാണുകയു8ായിലല. സമയമതിwമിJുംേതാറും ക/നാർJു വയസനം
വർUിAുെകാ8ിരു:ു.വാRവ/ിൽ അേbഹ/ിനു െശZാശെനJുറിAു
പുYനിർVിേശഷമായ വാൽസലയമു8ായിരു:ു. ക/നാരും െശZാശനും
ഒരുമിAാണ് ഭ•ണംകഴിJുക പതിവ്. അതിനാൽ െശZാശൻ കൂടി വ:ി.്
അ/ാഴമു4ാെമ:ു വിചാരിA് ക/നാർ അർUാരാYിവെര കാ/ിരു:ു.
എ:ി.ും െശZാശൻ വ:ിലല. അതിനാൽ ക/നാർ അ/ഴമു8ു എ:ു വരു/ി,
ഉറ;നായി േപായിJിട:ു. എ2ിലും മേനാവിചാരം മൂലം അേbഹ/ിന് അ†ം
േപാലും ഉറJം വ:ിലല. അേbഹം ഇരു:ും കിട:ും ശയനമുറിയിൽ
അേ;ാ.ുമിേ;ാ.ും നട:ും ഒരുവിധ/ിൽ േനരം െവളിAമാJി. ക/നാർ
െവളു\ാൻ കാലേ/ എണീhറു ൈദവെ/ 7ാർ‰ിAുെകാ8ു പ/ുപതിന¢ു
കൂ.ുകാേരാടുകൂടി കാ.ിേലJു േപായി. അവിെട അടു/ുd കാടും മലയുെമലലാം
തിരuു പരിേശാധിAി.ും യാെതാരു ഫലവുമു8ായിലല. നാല¢ു ദിവസം
കഴിuി.ും വ:ു കാണ—യാൽ െശZാശെനയും കടുവാ പിടിAു
തി:താെണ:ുതെ: എലലാവരും തീർAെ\ടു/ി. എ2ിലും ക/നാർ അ;െന
തീർAയാJിയിലല. അതയaം സൂശീലനും ൈദവഭzനുമായ ആ മനുഷയന്
അ;െനയുd ദുർമരണ/ിന് ൈദവം ഇടവരു/ുകയിെലല:ായിരി:ു
ക/നാരുെട വിചാരം. അതിനാൽ അേbഹം െശZാശെq ര••ായി സദാ
ൈദവേ/ാടേപ•ിAുെകാ8ിരു:ു.
എലലാവരും വിചാരിAതുേപാെല െശZാശനു ജീവഹാനി സംഭവിAിലല. എ:ാൽ സവ†ം
ചില കുഴ\;ൾ പhറാെതയിരു:ുമിലല അേbഹം കാ.ിൽJയറി വളെര േനരം
പശുJെള അേനവഷിA് അലuു നട:ു. പശുJളിൽ ഒ:ിെനേ\ാലും
അവിെടെയ;ും കാണ—യാൽ ഒടുJം വലിയ മനRാപേ/ാടുകൂടി
വാസ^ലേ/Jുതെ: മട;ി. ചില ^ല;ളിൽ ചിലേ\ാൾ നട:ാൽ
പിശാചുJൾ ക4ുെക.ി വഴിയറിയാൻ വ‹ാെതയാJുെമ:ും മhറും ചിലർ
പറയു:ു8േലലാ. അ;െന വലലതും സംഭവിAിേ.ാ എേaാ കുെറ നടJുേ?ാൾ
െശZാശനു വഴി െതhറിെയ2ിലും അേbഹമതു തൽJാലമറിuിലല. വികാരിയുെട
വീ.ിേലെJ:ു വിചാരിAു െകാ8ാണ് അേbഹം നട:ത്. വളെര നട:ി.ും
വിചാരിA ^ലെ//ാ—യാൽ അേbഹ/ിനു ഭയം േതാ:ി/ുട;ി.
"ഞാൻനട:ു തുട;ീ.ു വളെര േനരമായി. ഇതുവെര വീ.ിെല/ിയിലലേലലാ.
ഇെതaാണ്? എനിJു വഴിെതhറിേ\ായിരിJുേമാ? ഞാൻനട:ു തുട;ിയ
^ല/ുനി:ു വീ.ിേലJു കൂടിയാൽ ര8ുനാഴികയാവെ.; അതിലധികം വഴിയിലല.
ഞാൻനട:ുതുട;ീ.് ഇേ\ാൾ ഏകേദശം ഒരു പ•8ു നാഴികയായിരിJണ.
ഇെതെaാര§ുതമാണ്? ഇനിെയേ;ാ.ാണ് േപാേക8ത്? ഇരു.ിെq

കാഠിനയംെകാ8് ഇേ;ാ.ുവ: വഴിതെ: കാൺമാൻ വ‹ാെതയായിരിJു:ു.
വലലവേരാടും വഴി േചാദിJാെമ:ുവAാൽ ഇവിെടെയ;ും ആെരയും
കാണു:ിെലല:ലല, മനുഷയരുെട ശÂം േകൾJുകേപാലും െച‹ു:ിലല" ഇ;െന
ഓേരാ:ു വിചാരിAുെകാ8ു സാധുശീലനായ ആ െശZാശൻ ഒരു ^ല/ുനി:ു.
അെതാരു വലിയ ഗുഹയുെട വാതിൽJലായിരു:ു.
െശZാശൻ വിചാരമ-നായി ഇ;െന നി:് സമയം അതിഭയ2രമൂർ/ിയായ
ഒരാൾ പി:ിൽJൂടിെA:് അേbഹെ/ പിടിെAടു/ുെകാ8് ആ ഗുഹയിേലJ്
ഇറ;ിേ\ായി. ആ ഗുഹാaർഭാഗം ആദയം േഘാരാkകാരമായമായും
വിജനമായി.ുമാണ് കാണെ\.ത്. ^†ം ദൂരം െച:േ\ാൾ അവിെട നിറAു
വിളJുകളും പകൽേ\ാെല െവളിAവും ക8ുതുട;ി. െശZാശെന
എടു/ിരു:യാൾ അേbഹെ/ അവിെട അതിവിശാലമായ ഒരു ^ല/ു
െകാ8ുെച:ു നിർ/ിയി.് അവിെട ആസന^നായിരു: ഗംഭീരപുരുഷെq
അടുJൽെA:ു സവിനയം എേaാ സവകാരയമായി പറuു. ആസന^നായിരു:ു
ആ ആളുെട അടുJൽ പ¢പു‡മടJി വ˜ിAുെകാ8ു ചിലർ
നിൽJു:ുമു8ായിരു:ു. അവെരലലാവരും ന-sാരും ഒരുേപാെല
ഭയ2രാകൃതികളുമായിരു:ു. എ2ിലും ഒരാളുെട ഇരി\ും മhറുdവരുെട നി†്പും
െകാ8് അവരുെട േസവയേസവകഭാവം •‘ീഭവിAിരി:ു. അവെര ആെക\ാെട
ക8േ\ാൾ, മുേ?തെ: ഒരു ഭയ2ര മൂർ/ിയാൽ ആwാaനാകയാൽ
അർUഗത7ാണനായീ/ീർ:ിരു: െശZാശെq 7ാണൻ മുഴുവനും േപായി
എ:ുതെ: പറയാം. അേbഹം ഒരു ജീവ‡വം േപാെല അവിെട നി:ുെവേ:യുdു.
അേbഹം മന€ുെകാ8ു ൈദവെ/ മുറുെക പിടിAിരു:തിനാലായിരിJാം
നില/ുവീഴാെത ഒരുവിധം നി:ത്. അേbഹം ക¨ഗത7ാണനായി അ;െന
നിൽJെവ ചില ബീഭൽസാകൃതികൾ അവിെട വ:് ആ കൂ./ിൽ തലവനായി
ഇരു:ിരു: ആേളാട്, "ഇേ\ാൾ െകാ8ുവരെ\. ഈ മനുഷയെന ഞ;ൾ മുറിAു
പ2ുവAു തി:ുെകാdെ.േയാ?" എ:ു േചാദിAു. ഇതുേക.േ\ാൾ െശZാശെq
മനഃ^ിതി ഏതു7കാരമായി/ീർ:ിരിJുെമ:ുdതു വായനJാർതെ:
ഊഹിAുെകാdൂകയലലാെത പറuറിയിJാൻ 'ഞാൻശzനലല. എ2ിലും ആ
7ധാനപുരുഷൻ മhറുdവേരാടു പറuത് "നി;ൾ സവ†ം •മിJുവിൻ. ഇവൻ ഒരു
മരയാദJാരനാെണ:ാണ് ക8ി.് േതാ:ു:ത്. ഞാൻ പരീ•ിAു േനാJെ.. ഇവൻ
നേZാടുകൂടി/ാമസിJാൻ േയാഗയനെലല:ു ക8ാൽ നി;ൾJുവി.ുതേ:Jാം.
ഇേ\ാൾ ഇവിെട നിൽേJ8ാ െപാെ•ാൾവിൻ. ഞാൻവിളിJുേ?ാൾ വ:ാൽ മതി"
എ:ാണ്. ഇതുേക.് ആ വികൃതാകൃതികൾ വിഷാദേ/ാടുകൂടി പിsാറിേ\ായി.
ഉടെന കാ.ുമു.നായ ആ 7മാണി െശZാശെന അടുJൽ വിളിA് ഏhറവും

വാൽസലയഭാവേ/ാടുകൂടി, "അലലേയാ സാധുവായ യുവാേവ, നീ ആരാണ്?
എ;െനയാണ് ഇവിെട വ:ുേചർ:ത്? എെq നിയമ;ളനുസരിA് ഇവിെട
താമസിJാൻ നിനJു സZതമുെ82ിൽ ഇവിെട സുഖമായി താമസിJാം.
ഉ4ാനും ഉറ;ാനും കുളിJാനും മhറും ഇവിെട ധാരാളം സകൗരയമു8്.
യാെതാ:ിനും ഈ ഗുഹയിൽനി:ും പുറ/ു േപാേക8ാ. ഇനി ഇവിെടനി:ു
പുറ/ുേപാകാൻ എ;െനയായാലും നിനJ് ഒരിJലും സാധിJയിലല. ഇവിെട
വ:ുേചരു:വെര വി.യ•ുക പതിവിലല. നZുെട ആ’ അനുസരിJു:വെര
ഇവിെട സുഖമായി താമസി\ിJും. അലലാ/വെര ഇവിെടയുd മനുഷയേഭാജികൾ
ഭ•ിJും. അ;െനയാണ് ഇവിടുെ/ പതിവ്" എ:ു പറuു.
ഇതുേക.് െശZാശൻ, "ഈ ദു‘െq വരുതി അനുസരിJാ/ പ•ം ഉടെന
മരിേJ8തായിവരും. ഇവെq ഇ‘മനുസരിAു താമസിAാൽ ൈദവകൃപെകാ8്
ഒരു കാല/് ഇവിെടനി:ുേപായി ര•െ\ടാൻ തരംകി.ിെയ:ും വരാമേലലാ"'എ:ു
വിചാരിA് "ഇവിടുെ/ ക†ന അനുസരിAു താമസിJു:തിന് എനിJ്
പൂർ4സZതമാണ്. എെ: ആരും ഭ•ിJാെത അവിടു:ു ര•ിJണം"എ:ു
പറuി.ു പിെ: താനാരാെണ:ും ആ ഗുഹയിൽ െച:ുേചർ:ത്
ഇ7കരമാെണ:ും മhറും വിവരിA് അവെന Oഹി\ിJുകയും െചcു. െശZാശെq
ആകൃതിയും വാJും വിനയഭാവവുെമലലാം ആ സംഘ7മാണിJു വളെര േബാധിAു.
അതിനാൽ സേaാഷസേമതം അവൻ വീ8ും പറuു:
"നിെ: ആരുമുപ›വിJാെത ഞാൻ ര•ിAുെകാdാം. നീെയാരു നലലവനാെണ:ും
നZുെട കൂെട താമസിJാൻ േയാഗയനാെണ:ും നമുJ് േബാധെ\.ിരിJു:ു.
അതിനാൽ നാം നിെ: നZുെട ശിഷയനായി സവീകരിAിരിJു:ു. നമുJു
മ•വാദവും ഇ¾ജാലം മുതലായ വിദയകളും നലലേപാെല അറിയാം. അവെയലലാം
നിെ:യും നാം പഠി\ിJാം. നാം ഒരു മലയരയനാണ്. മലയരയsാർJു
പാര?രയമായിതെ: മ•വാദമു8്. നാം അതു വിേശഷിAും കൂടുതലായി
പഠിAി.ു8്. ഇവിെടയുdവരിൽ മിJവരും എെq ജാതിJാരാണ്. നിെ:േ\ാെല
ഇവിെട വ:ുേചർ: അനയജാതിJാരും ചിലരു8്. എലലാവരും നZുെട
ഭൃതയsാർതെ:. നZുെട ^ിരവാസം ഈ ഗുഹയിൽ/െ:യാെണ2ിലും നാം
നാ.ു?ുറ;ളിൽ സ¢രിJുകയും പല ^ല;ളിൽ പല അ§ുതകർZ;ൾ
7വർ/ിJുകയും പലരിൽ നി:ുമായി പല സZാന;ളും മhറും ലഭിJുകയും
െചcി.ു8്. എ2ിലും നാമാരാെണ:ും നZുെട വാസെമവിെടയാെണ:ും മhറൂം
നാമാെരയും അറിയിAി.ിലല. അെതാ:ും ആരുമറിയരുെത:ാണ് നZുെട വിചാരം.
അതുെകാ8ാണ് ഇവിെട വരു:വെര ആെരയും വി.യ•ാ/ത്. നZുെട
ഭൃതയsാരിൽ മനുഷയേഭാജികളായി.ും ചിലരു8്. ആരും നZുെട അനുവാദം

കൂടാെത യാെതാ:ും 7വർ/ിJുകയിലല. നീ ഇവിെട നZുെട
ശിഷയനായി/ാമസിJാെമ:ു തെ: തീർAെ\ടു/ിെയ2ിൽ നിെq
വ£;െളലലാമഴിAുകളയുക. ന-sാരായി.ാലലെത ഇവിെട ആരും താമസിJാൻ
പാടിെലല:ാണ് ഏർ\ാട്.
ന-നായി/ാമസിJു: കാരയം െശZാശന് ഒ.ും സZതമലലായിരു:ു. എ2ിലും
ഗതയaരമിലലാെതയിരു:തിനാൽ ആ wൂരൻ പറuെതലലാം സZതിJുകയും
അവിെട/ാമസിA് ഇ¾ജാലം, മേഹ¾ജാലം, മ•വാദം മുതലായവ പഠിAു
തുട;ുകയും െചcു. വൃ/ിഹീനsാരും, wൂരsാരും ഭയ2രമൂർ/ികളുമായ ആ
ദു‘sാരുെട സഹവാസം സുശീലനായ െശZാശന് ഒ.ും
സേaാഷാവഹമലലായിരു:ു. എ2ിലും ഉ4ാനുമുറ;ാനും കുളിJാനും മhറും
അേbഹ/ിന് അവിെട യാെതാരു ബുUിമു.ും ഉ8ായിരു:ിലല.
ഇ;െന പേലാസ് െശZാശൻ ഒരു വയാഴവ.ം (പ•8ു സംവൽസരം) തികAും ആ
ഗുഹയിൽ താമസിAു. അYയും കാലം െകാ8് ആ മലയരയൻ പഠിAിരു: വിദയകൾ
മുഴുവനും െശZാശെന പഠി\ിJുകയും ബുUിമാനായ െശZാശൻ അവെയലലാം
അ•രം7തി ഹൃദി^മാJുകയും െചcു. ഇYയും കഴിuേ\ാേഴJും
െശZാശന് ആ ഗുരുവിെനJുറിAു വളെര ഭzിയും അളവിലലാെത ബഹുമാനവും
ഉ8ായി/ീർ:ു. അ7കാരംതെ: ആ ഗുരുവിന് ശിഷയെനJുറിA് ഏhറവും
േrഹവും പുYനിർVിേശഷമായ വാൽസലയവുമു8ായി. എ2ിലും "ഇനി
ഇവിെടനി:ു വലല7കാരവും െവളിJു ചാടണം" എ:ുd വിചാരം െശZാശനും
"ഇനിയവൻ നെZപhറിAു ചാടിേ\ാേയJാം" എ:ുd വിചാരം ആ
മലയരയനുമു8ാകാെതയിരു:ിലല. അതിനാൽ മലയരയൻ െശZാശെന സദാ
സൂ•ിAു െകാdു:തിനു കാവൽJാെര 7േതയകം ച.ംെക.ി. അവർ രാYിയും
പകലും ഒരു േപാെല ഗുഹാദവാര/ി2ൽ കാവലായി. എ:ു മാYമലല,
രാYികാല;ളിൽ അവർ ഓേരാരു/ർ മാറിമാറി ഉറJമിളAിരു:ു. കൂെടJൂെട
െശZാശെന വിളിJണെമ:ും വിളിJുേ?ാെഴലലാം െശZാശൻ മൂളണെമ:ും
ഏർ\ാടു വ•ുകയും െചcു.അതിനാൽ മേനാരാജയം സാധിJാെത െശZാശൻ
വലലാെത കുഴ;ിവശായി. എെaലലാേമർ\ാടു കളു8ായിരു:ാലും
കാവൽJാെരെയലലാം മയJി െവളിയിൽAാടു:തിനുd വിദയ
െശZാശനറിയാമായിരു:ു. എ2ിലും തെq ഗുരുനാഥെന വ¢ിJു:തിനു
അേbഹ/ിനു മന€ുവ:ിലല. അതിനാലാണ് അേbഹം കുഴ;ിയത്. ഏതു വിധവും
േപാകണെമ:ുd വിചാരം മൂ/ുവരികയും അതിനു
നിവൃ/ിയിലലാെതയായി/ീരുകയും െച‹ുകയാൽ െശZാശൻ ഏhറവും
വിഷ4നായി ഭവിAു. വിഷാദം നിമി/ം അേbഹ/ിന് ഉ4ാനുമുറ;ാനും ആ^

കുറയുകയും സദാ ഒരു മൗനം അേbഹെ/ ബാധിAുെകാ8ിരിJുകയും െചcു.
അേbഹെ/ പതിവുേപാെലയലലാെത വിഷ4നായിJാണുകയാൽ അേbഹ/ിെq
ഗുരുവായ മലയരയൻ അേbഹെ/ അടുJൽ വിളിA്, "നിനെJaാണ് ഈയിെട
വലിയ വിഷാദമുdതുേപാെല ഇരിJു:ത്? സതയം പറയണം. നിനJ് ഇവിെടനി:്
േപാകണെമ:ുേ8ാ" എ:ു സവകാരയമായി േചാദിAു.
െശZാശൻ: എനിJ;െന ആOഹമുെ82ിലും അവിടു:്
അതിനനുവദിJുകയിലലേലലാ. അവിടു:് അനുവദിJാെതയിരിJു:ിടേ/ാളം
കാലം അതു സാUയവുമലല. അവിടുെ/ വി.ുപിരിയു: കാരയ/ിലും എനിJു
വളെര സ2ടമു8്. എ2ിലും അനാഥനായ എെ: ബാലയകാലം മുതൽ ഇേ;ാ.ു
േപാരു:തു വെര വാൽസലയപൂർVം ര•ിAിരു: ദയാലുവായ വികാരിയേbഹെ/
ഒ:ു ക8ാൽെJാdാെമ:ുd ആOഹവും സാമാനയ/ിലധികം എനിJു8്. ഈ
ര8ു വിചാരവും കൂടി എെ: അതയധികം വിഷ4നാJി/ീർ/ിരിJു:ു.
ഇ;െനെയലലാമാണ് പരമാർ‰ം. ഇനി ഇവിടുെ/ ക†നേപാെല.
മലയരയൻ: നീ സതയം പറuതിെനJുറിAു നാം അതയaം സേaാഷിJു:ു.
നിെ: വി.ുപിരിയു: കാരയം നമുJൂം വളെര സ2ടമായി.ുdതാണ്. നിെ:
ദുഃഖി\ിJു: കാരയവും അ;െനതെ:. ഇവിെട വരു:വെര വി.യ•ു:തു
നZുെട പതിവിനു വിേരാധവുമാണ്. നാം മന€ാെല നിെ: വി.യAാൽ
നാെമാര^ിരചി/നാെണ:് ഇവിെടയുdവർ വിചാരിJും. അതിനാൽ നാം
അ7കാരം െച‹ുകയിലല. എ2ിലും നിെq മന€ുേപാെല െച‹ു:തിനു
നാമനുവദിAിരിJു:ു. നാെമാ:ും അറിuിെലല:ുd ഭാവ/ിലിരുേ:Jാം.
നZുെട കാവൽJാരറിയാെത േപാവാൻ നിനJു സാമർ‰യമുെ82ിൽ അ;െന
െചcുെകാdുക. നിനJു നിെq ആദയര•ിതാവിെന കാണണെമ:്
ആOഹമു8ായിരിJു: ^ിതിJ് നീ നെZയും കാലാaര/ിൽ
മറ:ുകളയുകയിെലല:ു നാം വിശവസിJു:ു.
െശZാശൻ: എെq ജീവനുd കാല/ു ഞാൻഅവിടുെ/ വിŸരിJുകേയാ
അവിടുെ/JുറിA് എനിJുd ഭzിബഹുമാനാദര;ൾJു കുറവു വരികേയാ
െച‹ു:തലല.
മലയരയൻ: എ:ാൽ നീ ഇവിെടനി:ു പുറ/ുേപായാൽ എെ:JുറിAും ഈ
^ലെ/JുറിAും ആേരാടും യാെതാ:ും പറയുകയിെലല:ു സതയം െച‹ണം.
െശZാശൻ ഇതു േക. ഉടെന സസേaാഷം സതയം െച‹ുകയും ആ ഗുരുവിെന
വ˜ിA് അനുOഹം വാ;ുകയും അ:ു രാYിയിൽതെ: ചില വിദയകൾ 7േയാഗിAു
കാവൽJാെരയും മhറും േബാധംെകടു/ിJിട/ീ.ു യേഥ‘ം ഗുഹയിൽനി:ു

പുറ/ിറ;ിേ\ാവുകയും െചcു. അേbഹം അവിെടെA: ദിവസം അഴിAു
സൂ•ിAുവAിരു: ഉടു\ുകളും െതാ\ിയുെമലലാം എടു/ുെകാ8ാണ് ഗുഹയിൽ
നി:ു പുറ/ിറ;ിയത്. അതിനാൽ പുറ/ിറ;ിയ ഉടെന അവെയലലാം ധരിAു
െശZാശെq േവഷ/ിൽതെ:യായിരു:ു അേbഹ/ിെq യാY. അ:ു
നിലാവുd കാലമായിരു:തിനാൽ കുെറ നട:േ\ാൾ ആ െപരു2ാ.ിനിടയിൽ ചില
െചറുവഴികൾ അേbഹം ക8ു. എ2ിലും അവ എേ;ാെ.ലലാമുdവയാെണ:ു
തിരിAറിയാൻ മാർ´െമാ:ുമിലലായിരു:ു. 'എവിെടെയ2ിലും െചലലെ.; മനുഷയരുd
ദിJിെല/ിയാൽ\ിെ: േചാദിAറിuു സവേദശേ/Jു േപാകാമേലലാ' എ:ു
വിചാരിA് അവയിൽ ഒരു വഴിേയ അേbഹം നട:ുതുട;ി. അേbഹം ഗുഹയിെല
കാവൽJാെരയും മhറും േബാധംെകടു/ിയിരു:തു മൂേ:മുJാൽ നാഴിക
േനെരേ/Jു മാYമായിരു:തിനാൽ അവർ േബാധം വീണു േനാJുേ?ാൾ തെ:
കാണാuി.ു പി:ാെല ഓടിെയ/ിേയJുേമാ എ:ുളള
ഭയമു8ായിരു:തിനാൽ അേbഹം വളെര േവഗ/ിലാണ് നട:ത്. അ;െന
േപായിേ\ായി േനരം െവളു/േ\ാേഴJും അേbഹം മനുഷയസ¢ാരമുd ഒരു
ദിJിെല/ി. അേ\ാൾ അേbഹ/ിെq മന€ിൽ സവ†ം സമാധാനമായി. എ2ിലും
ഭയം മുഴുവനും വി.ുമാറിയിലല. അതിനാൽ പിെ:യും േവഗ/ിൽ/െ: നട:ു.
അെ¢.ു നാഴിക പുലർ:േ\ാേഴJും അേbഹ/ിനു വിശ\ൂം ദാഹവും •ീണവും
കലശലാവുകയാൽ നടJാൻ വഹിയാെതയായി. അതിനാൽ വഴിയരികിൽ
ക8തായ ഒരു െചറിയ വീ.ിൽ കയറി. അവിെട ഒരു വൃU മാYേമ ഉ8ായിരു:ുdു.
അവേരാടു െശZാശൻ, "വലിയേZ,എനിJു വിശ\ും ദാഹവും കലശലായിരിJു:ു.
കുറAു കuി തരുേമാ?" എ:ു േചാദിAു.
വൃU: എെq മകേന, അരിയിലലാuി.് ഇ:െല/െ: ഇവിെട കuിവAിലല. പിെ:
ഞാൻ എ;െനയാണ് കuി തരു:ത്? ഇനി വലലയിട/ും േപായി അരി േമടിAു
െകാ8് വ:ി.ു േവണം കuിവ•ാൻ. അതുവെര ഇവിെട ഇരിJാെമ2ിൽ
ഉdതിൽ പ2ുതരാം.
െശZാശൻ: ഒരരിയുെട തരിെയ2ിലും ഇവിെടJാണാതിരിJുേമാ?
വൃU: ഒേ:ാ ഒരു മുറിേയാ അരി എെq വ.ി ത.ിJുടuാൽ കാണുമായിരിJും.
അതുെകാെ8aു കാണിJാനാണ്?
െശZാശൻ: ഒരരിെയ2ിലും എടു/ുെകാ8ുവരണം. നമുJതുെകാ8ു വലലതും
കൗശലമു8ാJാം.
വൃU: എെq മകേന, നിനJു പിAുേ8ാ? ആെ., ഞാൻ േനാJെ.. എ:ു പറu്
ആ വൃU െച:് അവരുെട അരിവ.ി ത.ിJുടuി.് ഒരു െപാടിയരി കി.ിയതു

െശZാശെq ക‹ിൽ െകാ8ുെച:ുെകാടു/ു. ഉടെന െശZാശൻ "ഇനി വലയZ
െവdം േകാരി അടു\/ു വAു തിള\ിJണം" എ:ു പറuു. ഇതു െവറും
ക?മാെണ:ു വൃU•ു േതാ:ി. എ2ിലും ഇയാൾ എaു െച‹ു:ു എ:ു
കാണാമേലലാ എ:ു വിചാരിAു വൃU ഒരു പാY/ിൽ െവdം േകാരി അടു\/ു
വAു തീക/ിAു െവdം തിള\ിAു. അേ\ാൾ െശZാശൻ ആ െപാടിയരിെകാ8ു
െച:ു െവd/ിലി.ു. കുറAുേനരം കഴിuേ\ാൾ പാYം നിറAു കuിയു8ായി.
അതു ക8ു വൃU വിŸയിAു. ഉടെന അവർ ഉപായ/ിെലാരു പുഴുJമു8ായി.
െശZാശനു കuി വിള?ിെJാടു/ു. ര8ുേപരും വയറു നിറAു കuി കുടിAു
കഴിuി.ും പിെ:യും പാY/ിലരയിടം കuി േശഷിAു. െശZാശൻ മലയരയെq
അടുJൽനി:ു വിദയകളഭയസിAി.് ആദയമായി 7േയാഗിA വിദയ കാവൽJാെര
േബാധംെകടു/ിയതും ര8ാമെ/ വിദയ ഇതുമായിരു:ു. കuികുടി
കഴിuതിെq േശഷം െശZാശൻ വൃUേയാട്, "ഇവിെട നി:ു കടമhറ/ു
പdിയിേലJ് എaുദൂരമു8്" എ:ു േചാദിAു. "ഒരു നാലു നാഴിക കാണും" എ:ു
വൃU പറuു. "എ:ാൽ പരി°മിJാെനാ:ുമിലല" എ:ു വിചാരിAു െശZാശൻ
അവിെട/െ: കിട:് ഒ:ുറ;ി. ഉണർെ:ണീhറ് അേbഹം പതുെJ
അവിെടനി:ു പുറെ\.ു. വഴിJു ക8വേരാെടാെJ വഴി േചാദിAുേചാദിA്
സkയ•ു മു?ായി പഴയ വാസ^ലെ//ി. ക/നാെര ക8ു വ˜ിAു.
െശZാശെന ക8ി.ു ക/നാർ ആളറിuിലല. അതിനാൽ െശZാശൻ "അ‡ൻ
എെ: അറിയിലലേയാ? ഞാൻ ഇവിടുെ/ ദാസനും ശിഷയനുമായ പൗലൂസാണ്"
എ:ു പറuു. അതു േക.ു ക/നാർ, "അേ‹ാ, എെq കുേu, നീ
മരിAുേപായിെയ:ാണേലലാ ഞാൻവിചാരിAിരു:ത്" എ:ു പറuുെകാ8്
െശZാശെന മുറുെക െക.ി\ിടിA് ആന˜ാXുെപാഴിAു. അേ\ാൾ െശZാശനും
സേaാഷ പാരവശയ/ാൽ െപാ.ിJരuുേപായി. പിെ: കുറAുേനരേ/Jു
സേaാഷാധികയ/ാൽ ര8ുേപർJും സംസാരിJാൻ ശÂം
പുറെ\ടാെതയിരു:ു. കുറAുസമയം കഴിuേ\ാൾ ക/നാർ ഒരുവിധം
മന€ിെന സമാധനെ\ടു/ിെJാ8് "നീ ഇYയും കാലം എവിെട യായിരു:ു"
എ:ു േചാദിAു.
െശZാശൻ: ഞാൻഅ:ു പശുJെള അേനവഷിAു കാ.ിൽ നട:േ\ാൾ വഴിെതhറി
നട:ു നട:ു ഒടുJം പരിചയമിലലാ/ ഒരു ^ല/ു െച:ു േചർ:ു. അവിെട
വAു ചില ദു‘sാർ എെ: പിടിAു കാരാഗൃഹ/ിലാJി. അവിെടനി:ു േപാരാൻ
ഇേ\ാൾ മാYേമ എനിJു തരംകി.ിയുdു. ഉടെന ഞാൻേപാരികയും െചcു.
ക/:ാർ: ൈദവകൃപെകാ8് ഇേ\ാെള2ിലും തിരിെയേ\ാരാൻ സാധിAുവേലലാ.
അതുതെ: ഭാഗയം. എെq ഒരു മകൻ മരിAുേപായി.ു വീ8ും

ജനിAുവ:തുേപാെലയുd സേaാഷം എനിJിേ\ാൾ േതാ:ു:ു8്.
അവർ ഇ;െന ഓേരാ:ു പറuുെകാ8ിരു:േ\ാൾ പdിയിെല ക\ിയാർ ഓടി
വിയർ/ു കിടുകിടാ വിറAുെകാ8് അവിെടെയ/ി, "അേ‹ാ, നZുെട പdിയിൽ
പിശാചുJൾ നിറuു. ഓേരാ:ിെq സവരൂപം എ;െനയിരിJു:ു!
അവെരJ8ാൽ േപടിAു ച/ുേപാകും. േനരം സkയയായേലലാ. പdിയിൽ േകറി
മണിയടിJാൻ നിവൃ/ിയിലല. അേ;ാ.ുെച:ാൽ അവർ പിടിAു ജീവേനാെട
വിഴു;ും, സംശയമിലല. ഓേരാ:ിെq െപാJം ഓേരാ െകാ:െ/േ;ാളമു8്.
പിടിAാൽ പിടിമുhറാ/ വ4ം. കരി2ലലുെകാ8ു വാർ/തുേപാെല എലലാം
കറുകെറയിരിJു:ു. ഇനി എaാ നിവൃ/ി? ഇ:ു പdിയിൽ മണിയടിയും
നമxകാരവുെമാ:ും േവ8േയാ? അത് അ‡ൻ നിpയിJണം. ഇ:വിെട
മനുഷയരായി.ുdവരാരും വരികയിലല; അതു തീർAതെ:" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ
െശZാശൻ, "ഞാനേ;ാ.ു വരാം. ക\ിയാരും വരണം. ഞാൻആ
പിശാചുJെളെയാെJ അവിെടനി:ു മാhറി/രാം" എ:ു പറuു.
ക/നാർ: അേ‹ാ, നീ േപാക8ാ.ഇനിയും വലലതും ആപ/ുപhറിേയJും.
ഞാനേ;ാ.ു െചലലാം. എനിJു വലലതും പhറിയാലും തരേJടിലല. വയ€്
എൺപെ/.ായേലലാ. ഇനി ഞാൻ ജീവിAിരു:ാൽ എY നാളിരിJും? എെq
കുuിനു െചറു\മേലല? നീ ഇനിയും വളെരJാലം ജീവിAിരിേJ8ു:
ആളാണേലലാ.
െശZാശൻ: ൈദവ/ിെq കൃപെകാ8് ആർJും ആപെ/ാ:ും സംഭവിJയിലല.
ഞാനി\ിശാചുJെള അവിെടനി:് ഓടിJാം. അ‡ൻ കൂെട വരു:ുെ82ിൽ
വരണം, നമുJു േപാകാം. അAെന അയAി.ു ഞാനിവിെട ഇരിJയിലല. തീർAതെ:.
ഇ;െന\റu് ക/നാരും െശZാശനും ക\ിയാരുംകൂടി പdിയിേലJു െച:ു.
ക\ിയാരുെട വാJു േക.േ\ാൾ/െ: പdിയിൽ വ:ിരിJു:തു തെ:
അേനവഷിAു ക8ുപിടിJാനായി ഗുഹയിൽ നി:ു പുറെ\.ിരിJു:വരായിരിJും
എ:ു െശZാശൻ ഊഹിചു. അവിെടെA:ു ക8േ\ാൾ അ;െനതെ: എ:ു
തീർAയാവുകയും െചcു. െശZാശൻ അവരുെട അടുJേലJു െചലലു:തു
ക8ുേപടിചുവിറചുെകാ8് ക/നാർ, "എെq മകേന, അടു/ു േപാകരുേത"
എ:ു പറuു. െശZാശൻ ഒരു കൂസലും കൂടാെത അടു/ുെച:് അവേരാട്
"നി;ൾ ഇവിെട എaിനു വ:ു? ഇതു േദവാലയമാണ്. നി;ൾJു കളിJാനും
പാർJാനുമുd ^ലമലല. നി;ൾJു ജീവേനാടുകൂടി
തിരിെയേ\ാകണെമ:ുെ82ിൽ •ണ/ിൽ ഇവിെട നി:റ;ി, വ:വഴിേയ
െപാെ•ാൾവിൻ. അെലല2ിൽ നി;ളുെട കഥ ഞാൻകഴിJും" എ:ു പറuു. അതു

േക.് ആ കാ.ുമു.sാർ "ഞ;ൾ നിെ:െJാ8ുേപാകാനായി.ാണ് വ:ത്.
നിെ:യുംെകാ8ലലാെത ഞ;ൾ േപാവുകയിലല" എ:ു പറuുെകാ8്
െശZാശെന പിടിJാനായി എലലാവരും അടു/ുകൂടി. െശZാശൻ ഒരു വിദയ
7േയാഗിJുകയും ആ ദു‘sാർ േബാധംെക.ു െവ.ിയി. മര;ൾേപാെല
തൽ•ണം നിലംപതിJുകയും െചcു. ഇതു ക8ു ക/നാരും ക\ിയാരും
അ§ുതപരവശരായി/ീർ:ു. ഉടെന ക\ിയാർ മണിയടിJുകയും പdിയിൽ
പതിവിലധികം ആളുകൾ വ:ുകൂടുകയും െചcു. ൈവകുേ:രം പതിവുd
കർZാനു®ാനു;െളലാം കഴിuതിെq േശഷം ജന;െളലലാവരും ആ
കാ.ാളsാരുെട ഭയ2ര ആകൃതി ക8ും െശZാശെq വിദയെയJുറിAു േക.ും
വിŸയിAു. അേ\ാൾ ക/നാർ െശZാശേനാട്, "ഇവർ മരിAുേപായിരിJുേമാ?"
എ:ു േചാദിAു.
െശZാശൻ: മരിAി.ിലല. േവണെമ2ിൽ മരി\ിJാം.
ക/നാർ: ഏതുവിധവും ഇവെര ഇവിെടനി:ു കളയണമേലലാ. ഇവർ ഇവിെട
കിട:ാലും നട:ാലും ഉപ›വം തെ:.
െശZാശൻ: ഇേ\ാൾ കളേuJാം.
അേbഹം പിെ:യും എേaാ വിദയ 7േയാഗിAു. ഉടെന ആ
ഉറJ/ിൽനിെ::േ\ാെല ഉണർേ:ണീhറു. ഭയ2രാകൃതികൾ അേ\ാൾ
െശZാശൻ, "എaാ ഇനിെ\ാെ•ാdാേമാ? േവണെമ2ിൽ കുറAുകൂടി വലലതുമാവാം"
എ:ു പറuു. അതു േക.് ആ കാ.ുമു.sാർ
"അേ‹ാ, ഇനി ഒ:ും േവ8ാ. ഞ;ൾ െപാെ•ാdാം" എ:ു പറuു െശZാശെന
വ˜ിAി.് അേ\ാൾ/െ: അവിെടനി:ു േപായി. ഇതു ക8് അവിെട
കൂടിയിരു:വെരലാം അ§ുതെ\ടുകയും െശZാശെന വളെര പുക¤/ുകയും
െചcു. അേ\ാൾ ക/നാർ െശZാശേനാട്, "എെq മകേന, നീ ഈ ദിവയശzി
എവിെടനി:ു കി.ി?" എ:ു േചാദിAു. "ഇെതാ:ും എെq ശzിയിലല എലലാം
ൈദവ/ിെq ശzിയാണ്. ൈദവം സർVശzനാണേലലാ" എ:ു െശZാശൻ
മറുപടി പറയുകയും െചcു.
അനaരം അധികം താമസിയാെത േമൽപ.Jാെരലലാവരുംകൂടി െശZാശനു
ക/നാർപ.ം െകാടു/ു. അ:ു മുതൽ അേbഹെ/ ജന;ൾ "കടമhറ/ു
ക/നാർ" എ:ും "കടമhറ/Aൻ" എ:ും അവരുെട ^ിതി അനുസരിAു
പറuുതുട;ി. അJാല/് അേbഹം സവേദശ/ു ചിലർJു8ായ
ബാേധാപ›വ;ളും ചാ/െq ഉപ›വ;ളും മhറും മാhറുകയാൽ അേbഹം വലിയ
മ•വാദിയാെണ:് ഒരു 7സിUി ഉ8ായി/ീരുകയും ത:ിമി/ം

ദൂര^ല;ളിൽനി:ുകൂടി ആളുകൾ വ:ു മ•വാദ/ിനായി അേbഹെ/
െകാ8ുേപായി/ുട;ുകയും ആ മാർ´/ിൽ അേbഹ/ിനു ധാരാളം പണം
കി.ി/ുട;ുകയും െചcു. അ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാേഴJും അേbഹം
നലല സ?:നായി/ീരുകയും അേbഹ/ിെq ര•ിതാവായിരു:
വികാരിJ/നാർ ചരമഗതിെയ 7ാപിJുകയും െച‹ുകയാൽ അേbഹം സവaമായി
ഒരു ഗൃഹം പണികഴി\ിAു താമസം അേ;ാ.ു മാhറി. അതിനാൽ അേbഹം
പാചകsാരായും പരിചാരകsാരായും മhറും നാല¢ുേപെര തേ:ാടുകൂടി
താമ€ി\ിAു തുട;ുകയും െചcു.
അേ\ാേഴJും "കടമhറ/ു ക/നാർ" എ:ുd കീർ/ി േലാക/ിൽ സർVY
വയാപിAു. കടമhറ/ു ക/നാർ വിചാരിAാൽ സാധിJാ/ കാരയം േലാക/ിൽ
യാെതാ:ുമിെലല:ുd വിശവാസം സകല ജന;ളുെടയിടയിലും ദൃഢമായി/ീർ:ു.
അതിനാൽ ഓേരാേരാ കാരയ;ൾJായി അേbഹെ/ െകാ8ു േപാകുവാൻ
ജന;ൾ സദാ വ:ുെകാ8ിരു:ു. ആരാവശയെ\.ാലും എവിെടയായാലും
അേbഹം െപാെ•ാ8ിരിJുകയും െചcു. അതിനാൽ അേbഹം സവഗൃഹ/ിൽ
താമസിAിരു: ദിവസം ചുരുJമായിരു:ു. അേbഹം ഒരു കാരയ/ിനായി േപായി.്,
അതു സാധിJാെത വരിക ഒരിJലുമു8ായിലല. ആർJായാലും ഏതു
കാരയമായാലും സാധിAുെകാടു/ാൽ ഇ:തു കി.ണെമ:ുd നിർബkവും
അേbഹ/ിനു8ായിരു:ിലല. അേbഹം വിചാരിJു:തിൽ കൂടുതലായി.ാലലാെത
അേbഹ/ിനാരും െകാടുJാറുമിലല. അതിനാലേbഹം കാലwേമണ വലിയ
കുേബരനായി/ീർ:ു. കടമhറ/ു ക/നാരുെട മ•വാദെമ:ുd 7സിUി
േലാക/ിെലലലാം നിറuു കവിയുകയാൽ അേനകം ദിJുകളിൽനി:ും പലരും
മ•വാദം പഠിJാനായി അേbഹ/ിെq അടുJൽ വ:ു േചരുകയും
എലലാവെരയും അേbഹം പഠി\ിJുകയും െചcിരു:ു. അതിനാൽ അേbഹ/ിനു
ശിഷയ സ?/ും ധാരാളമു8ായി. "കടമhറ/ു സÆദായം" എ:ുdത് ഇ:ും
7സിUമാണേലലാ. ആ സÆദായJാരായ മ•വാദികൾ ഇേ\ാഴും പല
^ല;ളിലുമു8്. ഇ7കാരെമലലാമാണ് കടമhറ/ു ക/നാരുെട ജീവിതകഥാ
സംേ•പം മരിJു:തുവെര താൻ മ•വാദം മുതലായവ പഠിAത്
ആേരാടാെണ:ും മhറുമുd വിവരം അേbഹം ആേരാടും പറuിലല. ഗുരുവിെq
അടുJൽവAു െചc സതയം അേbഹം ശരിയായി.ുതെ: നിർVഹിAു. എ2ിലും
അേbഹം സവaം ജീവചരിYം ഒരു താളിേയാലOP/ിെലഴുതി സൂ•ിAിരു:ു.
അേbഹ/ിെq കാലേശഷം ആ OPം മൂലമാണ് അേbഹ/ിെq ജീവചരിYം
7സിUമായി/ീർ:ത്.
കടമhറ/ു ക/നാരുെട കുടുംബം അേbഹേ/ാടുകൂടി/െ: അവസാനിAു.

അേbഹം താമസിAിരു: ഗൃഹംേപാലും ഇേ\ാൾ അവിെട കാൺമാനിലല. എ2ിലും
ചില മ•വാദികളും മhറും ഇേ\ാഴും ആ ^ല/ു െച:് അേbഹെ/ ധയാനിAു
വ˜ിJുകയും ചില കാരയസിUിJായി 7ാർ‰ിJുകയും ചില വഴിപാടുകൾ
കഴിJുകയും മhറും െചcുവരു:ു8്. അ§ുതകർZ;ൾ 7വർ/ിJു:
മഹാsാെരJുറിAുd ഭzി ജന;ളുെട ഹൃദയ/ിൽനി:് എളു\/ിൽ
വി.ുേപാവുകയിലല. പുളിയാ?dി ന?ൂരിJും മhറും ഇേ\ാഴും ചിലർ െവdംകൂടി
നട/ിവരു:ു8േലലാ. ഇനി ക/നാരുെട അ§ുതകർZ;ളിൽ
ചിലതുകൂടി\റയാം.
പ8ു തിരുവനaപുര/ുനി:് പWനാഭപുരേ/Jു േപാകു: വഴിJു കുെറയിട
മനുഷയവാസമിലലാെത െവറും കാടായിJിട:ിരു:ു. എ2ിലും
തിരുവനaപുര/ുനി:ു കിഴേJാ.ു േപാകാനും കിഴJുd വർJു
തിരുവനaപുര/ും മhറും വരാനും േവെറ വഴിയിലലാതിരു: തിനാൽ ജന;ൾ
അJാല/ു സാധാരണമായി സ¢രിAിരു:ത് ആ കാ.ുവഴിേയതെ:യായിരു:ു.
ആ കാ.ിൽ ഒരിJൽ ഒരു യ•ി വ:ുകൂടി. ആ യ•ി പകൽസമയ/ും
സർVാംഗസു˜രിയും യുവതിയുമായ ഒരു േവശയ£ീയുെട േവഷം ധരിA് ആ
വഴിയിൽെA:ു നിൽJും. അ വഴിേയ േപാJു:വേരാട് ആദയംതെ: "ഒരിJൽ
മുറുJാൻ ചു4ാ?ു തരാേമാ?" എ:ു സŸിതം േചാദിJും. ചു4ാ?ു െകാടു/ു
കഴിയുേ?ാൾ നർZസലലാപം തുടരും. അവളുെട വാJു േക.ാൽ
മയ;ിേ\ാകാ/വരിലലായിരു:ു. അതിനാൽ അവൾ പറuു മയJി
ഓേരാരു/െരയും കാ.ിേലJു കൂ.ിെJാ8ുേപാകും. കാ.ിൽെച:ാലുടെന
പിടിAു കടിAുകീറി േചാര കുടിJുകയും നഖവും ശിഖയുമലലാ/െതലലാം
ഭ•ിJുകയും െച‹ു. ഇതായിരു:ു അവളുെട പതിവ്. ഇ;െന അവൾ
അേനകമാളുകെള ഭ•ിAു. ഇതറിuു ജന;ൾ അതിേല നടJാതായി. അേ\ാൾ
ആ യ•ി രാYികാല;ളിൽ കുടിയിടയിൽ കട:ും മനുഷയെര പിടിAു
ഭ•ിAുതുട;ി. അതിനാൽ ജന;ൾ ഏതുവിധവും ഈ യ•ിെയ ഇവിെടനി:്
ഒഴിAുവിടണെമ:ു വിചാരിA് അേനകം മ•വാദികെള വരു/ി പല വിദയകൾ
െച‹ിAു. അെതാ:ുെകാ8ും യെതാരു ഫലവുമു8ായിലല. ഒടുJം ചിലർ
കടമhറ/ു െച:ു ക/നാെര ക8ു വിവരം പറu് അേbഹെ/
കൂ.ിെJാ8ുേപായി.
ക/നാർ ആ ^ല/ു െച:േ\ാഴും യ•ി േമൽപറu േവഷ/ിൽ
വഴിയിൽ/െ: നിൽJു:ു8ായിരു:ു. അേbഹം െച:േ\ാൾ യ•ി
പതിവുേപാെല പു¢ിരിAുെകാ8്, "ഒ:ു മുറുJാൻ ചു4ാ?ു തരാേമാ?" എ:ു
േചാദിAു. അതുേക.ു ക/നാർ സേaാഷേ/ാടുകൂടി "തരാമേലലാ" എ:ു

പറuി.ു കുറAു ചു4ാെ?ടു/് ഒരിരു?ാണിേമൽ വAു നീ.ിെJാടു/ു. അതു
േമടിJാൻ യ•ി സവ†ം മടിAു. ഏ2ിലും േമടിAു. അേതാടുകൂടി യ•ി ക/നാരുെട
ബkന/ിലകെ\ടുകയും അവൾJ് ഒ:ിനും ശzിയിലലാതായി/ീരുകയും
െചcു.
ചു4ാേ?ാടുകൂടി ആ ഇരു?ാണി ൈകയിൽ െകാടു/ു എ:ാണ് യ•ിJു
േതാ:ിയത്. എ:ാൽ ക/നാർ ഒരു മ•ം ജപിA് ആ ആണി അവളുെട ശിര€ിൽ
തറ•ുകയാണ് െചcത്. ആ വാRവവും യ•ി അറിuിലല.
ചു4ാ?് െകാടു/ി.് ഉടെന ക/നാർ നട:ുതുട;ി. ഒരു ദാസിെയേ\ാെല
യ•ിയും അേbഹ/ിെq പി:ാെല നട:ു. അ;െന നട:ും ഇട•് ചില
^ല;ളിലും താമസിAും നാല¢ു ദിവസംെകാ8് അവർ കായംകുള/ു വ:ു
േചർ:ു. അവിെട ക/നാർJു പരിചയമുd ഒരു വീടു8ായിരു:തിനാൽ
അേbഹം അവിെട കയറി. യ•ിയും കൂെട/െ: ഉ8ായിരു:ു. ആ വീട്
ക/നാരുെട മാതുലേqതായിരു:ുവY. അവിെട അJാല/ു ക/നാരുെട
മാതുലിയും വേയാവൃUയും വിധവയുമായ ഒരു £ീ മാYേമ ഉ8ായിരു:ുdൂ. ആ
വിധവ യ•ിെയ ക8ി.് "ഇവേളതാണ്" എ:ു േചാദിAു.
ക/നാർ: ഇവെള ഇേ\ാൾ ഞാെനെq ദാസിയാJിയിരിJുകയാണ്, എaാ
േചാദിAത്?
വൃU: എനിJു സഹായ/ിന് ഇവിെട ഒരു െപ4ു8ായാൽ െകാdാെമ:ു8്.
ഇവിെട ഞാൻമാYമേലലയുdൂ? അതാണ് േചാദിAത്.
ക/നാർ: ഓേഹാ, വിേരാധമിലല. േവണെമ2ിൽ ഇവെള ഇവിെട താമസി\ിേAJാം.
ഇതുേക.ു വൃU•ു വളെര സേaാഷമായി. അവർ ആ യ•ിെയ തെq
പുYിെയേ\ാെല വാൽസലയപൂർവം സവീകരിAു. ഉടെന ക/നാർ കുളിJാൻ
േപായി. യ•ിയും വൃUയും കുടി ഭ•ണ/ിെനലലാം കാലമാJി. ക/നാർ
കുളിയും ഊണും കഴിuു സവ†െമാ:ു കിട:ു. വൃUയും യ•ിയും ഊണു
കഴിu് ഓേരാ വർ/മാന;ളും പറu് അവിെട േവെറാരു മുറിയിലിരു:ു. ആ
സമയം വാൽസലയേ/ാടുകൂടി അവർ, യ•ിയുെട തലമുടി ഭംഗിയായി
െക.ിJു:തിനായി ചീർെ\ടു/ു ചീകി. അേ\ാൾ എേaാ തടuതായി
േതാ:ുകയാൽ അവർ സൂ•ിAു േനാJുകയും യ•ിയുെട തലയിൽ ഒരിരു?ാണി
തറAിരിJു:തായി കാണുകയും െചcു. ഉടെന വൃU, "അേ‹ാ മകെള, ഇതാ നിെq
തലയിൽ ഒരിരു?ാണി തറAിരിJു:ു. ഇെത;െന വ:ു? ക‘ംതെ:" എ:ു
പറu് ആ ആണി വലിAൂരി. തൽ•ണം യ•ി പൂർV^ിതിെയ 7ാപിJുകയും
അദൃശയമായി ഭവിJുകയും െചcു. വർ/മാന;ൾ പറuുെകാ8് അടുJൽ

ഇരു:ിരു:വൾ െപെ.:് അദൃശയയായി/ീർ:േ\ാൾ വൃU വലലാെത പരി°മിAു
ക/നാരുെട അടുJൽെച:ു വിവരം പറuു. തലയിൽ തറAിരു: ആണി
ഊരിJളuു എ:ു േക.േ\ാൾ, എ:ാൽ കാരയം െതhറി എ:ു പറuി.്
ക/നാരും പി:ാെല പുറെ\.ു. ചില ല•ണ;ൾെകാ8് യ•ി വടേJാ.ാണ്
േപായെത:റിuു ക/നാരും വടേJാ.ുത:നട:ു. കുറAുദൂരം െച:േ\ാൾ
യ•ി അതിേവഗ/ിൽ നട:ുേപാകു:തു ക/നാർ ക8ു. കൂെട എ/ണെമ:ു
വിചാരിAു ക/നാരും •ണ/ിൽ നട:ു. ര8ുേപരും മാ:ാറിൽ വ:ു േചർ:ു.
ക/നാർ ആhറുകടവിെല/ിയേ\ാേഴJും കട/ുകാരൻ യ•ിെയ ഒരു
േതാണിയിൽ കയhറി "പനയ:ാർകാവിൽ" JടവിലിറJിJഴിuു. ക/നാർJു
പി:ാെല എ/ു:തിനു തൽJാലമവിെട േവെറ വdമിലലായിരു:ു. വdം കി.ീ.്
അതിൽJയറി അJെരെAലുേ?ാേഴJും യ•ി അവിെടനി:ു
െപാ•ളെu2ിേലാ എ:ു വിചാരിA് ക/നാർ അവിെടനി:ുെകാ8് യ•ിJ്
അവിെടനി:ു േപാകാൻ പാടിലലാ/ വിധ/ിൽ ഒരു വിദയ 7േയാഗിAു. പിെ:
അേbഹം ഒരു വാഴയിൽനി:ുഒരു തൂശനില മുറിെAടു/ു െവd/ിലി.്
അതിൽJയറി തുഴu് അJെരയിറ;ി യ•ിയുെട അടുJൽെച:്, "നീ
എവിെടേ\ാകു:ു" നിെ: ഞാൻവി.യ•ുകയിലല. ജന;ൾJു യാെതാരു
ഉപ›വവും െച‹ാെത ഇവിെട ഇരു:ുെകാdെമ2ിൽ ഞാന;െന
അനുവദിJാം.അലലാ/പ•ം നിെ: ഞാൻഅറു/ു േഹാമിJും. ഏതാണ്
നിനJു സZതെമ:ു പറയുക" എ:ു പറuു. അതുേക.് യ•ി, " ഞാൻ
ആെരയും ഉപ›വിJാെത ഇനിെയ:ും ഇവിെട ഇരു:ുെകാdാം. എെ:
സംഹരിJരുെത:ു ഞാനേപ•ിJു:ു" എ:ു പറuു. "ഇവിെട
ഇരു:ുെകാdാെമ2ിൽ അ;െന സതയം െച‹ുക" എ:ു ക/നാർ പറയുകയും
യ•ി അ7കാരം സതയം െചയുകയും െചcു. അ:ുമുതൽ ആ യ•ി
അവിെട/െ: താമസമായി. യ•ി അദൃശയയായി.ാണ് അവിെട താമസിJു:ത്.
എ2ിലും കറു/വാവ്, െവdിയാഴച ഇ;െനയുd ദിവസ;ളിൽ അർUരാYി
സമയ/ും മhറും ചിലർ ആ യ•ിെയ സു˜രിയായ £ീയുെട രൂപ/ിലും ക/ു:
തീയായി.ും മhറും ഇേ\ാഴും ചില കാല;ളിൽ കാണാറുെ8:ാണ് േകൾവി.
അവിെടയുd ഭ›കാളീേ•Yെ/ 7ധാനമാJി\റയുേ?ാൾ ജന;ൾ ആ
യ•ിെയ "പനയ:ാർJാവിെല യ•ി"െയ:ും േദശേ\രിെന
അടി^ാനെ\ടു/ി\റയുേ?ാൾ "പരുമലയ•ി" എ:ും പറuുവരു:ു. ആ
യ•ി അവിെട വ:തിൽപിെ: ആെരയും ഒരുവിധ/ിലും ഉപ›വിAതായി
േക.ുേകൾവി േപാലുമിലല.
കടമhറ/ു ക/നാരും അJാല/ു8ായിരു: കു¢മൺമഠ/ിൽ

മൂ/േപാhറിയും തZിൽ പരിചയെമ:ലല, വലിയ േrഹമായിരു:ു. കു¢മൺ
േപാhറിമാർ പേ8തെ: വലിയ മ•വാദികളും ചാ/sാെര േസവിAു
വശംവദsാരാJീ.ുdവരുമാെണ:ു 7സിUമാണേലലാ. ക/നാരും വലിയ
മ•വാദിയായി സ¢രിJുേ?ാൾ വഴിയിൽ വAും മhറും ക/നാരും േപാhറിയും
തZിൽ കാണുകയും അേ\ാെഴലലാം േപാhറി ക/നാെര മഠ/ിേലJു െചലലാനായി
•ണിJുകയും പതിവായിരു:ു.
ഇ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ ഒരിJൽ കു¢മൺമഠ/ിെലാ:ു
േപാകണെമ:ു ക/നാർ നിpയിAു. അവർ തZിൽ വലിയ
േrഹമായിരു:ുെവ2ിലും സവൽപം ഉൾ/ിടുJമു8ായിരു:ു. താൻ
ചാ/sാെര തെq ഭൃതയsാെരേ\ാെല ആJീ.ു8േലലാ എ:ും അതു ക/നാർJു
സാധിAി.ിലലേലലാ എ:ുമായിരു:ു േപാhറിയുെട വിചാരം. ഇ¾ജാലം മേഹ¾ജാലം
മുതലായ വിദയകളിൽ േപാhറിJുതേ:ാളം ൈനപുണയമിലലേലലാ എെ:ാരു വിചാരം
ക/നാർJുമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ ക/നാർ ഒരു കൗശലം 7േയാഗിAു.
കു¢മൺേപാhറി എവിെടെയ2ിലും വd/ിേലാ േബാ.ിേലാ കയറിേ\ാകുേ?ാൾ
ഊ:ാനും ത8ുവലിJാനും മhറും അനയsാർJു അദൃശയsാരായ ചാ/ sാരാണ്
പതിവ്. അതുേപാെല തനിJും േപാകണെമ:ു നിpയിA് ക/നാർ ഒരു
വd/ിൽ കയറി ഊ:ുകാരാരുമിലലെത പുറെ\.ു കു¢മൺ േപാhറിയുെട
കടവിൽെA:ടു/ു. ആരും ഊ:ുകയും തഴയുകയും മhറും െച‹ാെത ഒരു വdം
വ:ടുJു:തു ക8ു േപാhറി കടവിേലJു െച:ു. അേ\ാൾ ക/നാർ
വd/ിൽനി:ു കര•ിറ;ി. അേ\ാൾ "േഹ, ഇെതaാണ് വdJാരാരുമിലലെത
പുറെ\.ത്?' എ:ു േചാദിAു.അതിനു/രമായി ക/നാർ,"തൽJാലം വdJാെര
അേനവഷിAി.ു കി.ിയിലല. ഇേ;ാ.ു യാY നിpയിJുകയും െചcു. അതിനാൽ
എെ: ഇവിെടെJാ8ിറJെണെമ:ു േതാണിേയാടുതെ: പറuി.ു ഞാൻ
േതാണിയിൽ കയറി. േതാണി അനയസഹായംകി.ാെത ഇവിെട വ:ടുJുകയും
െചcു" എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ േതാണി തനിെയ നട:തു ക/നാരുെട
ഇ¾ജാലവിദയെകാ8ാെണ:ും ഇതു തെ: ആേ•പിJാനായി
7േയാഗിAതാെണ:ും േപാhറിJു മന€ിലായി. എ2ിലും പിെ:െയാ:ും അേbഹം
പറuിലല.
ഉടെന േപാhറി ക/നാർJു കുളിJാനും ഉ4ാനും േവ8െതലലാം
ച.ംെക.ിെJാടു/ു. ഭ•ണാനaരം ൈസവരസലലാപം െചcുെകാ8ു
ര8ുേപരുംകൂടി േനരം നാല¢ുനാഴിക പകലാവു:തുവെര അവിെടയി രു:ു.
അതിെq േശഷം ക/നാർ, "േനരം ൈവകി/ുട;ിയേലലാ, എനിJ് ഇ:ുതെ:
േപാേക8ിയിരിJു:ു. അതിനനുവാദം തരണം" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ േപാhറി,

"ഞാൻ പല7ാവശയമേപ•ിചി.ാണ് ക/നാരിവിെട വ:ത്. ഒരു നാലു
ദിവസെമ2ിലും താമസിJാെത ഇ:ുതെ: േപാകു:തു വലിയ സ2ടമാണ്.
എനിJു ക/നാേരാടു േചാദിAു ചില സംഗതികൾ അറിയാനു8്. അതിനാൽ
നിവൃ/ിയുെ82ിൽ ര8ു ദിവസെമ2ിലും ഇവിെട താമസിAി.ു
േപായാൽെJാdാം. അതിനു സൗകരയയമിെലല2ിൽ ഞാെനാ:ും പറയു:ിലല.
ഇ‘ംേപാെല െച‹ുക. അലലാെത നിവൃ/ിയിലലേലലാ" എ:ു പറuു വളെര
നിർബkിAു. എ2ിലും "ഇ:ു േപാകാതിയിരിJാൻ നിവൃ/ിയിലല.
ച;നാേ“രിയിൽ ഒരു ^ല/് ഇ:് എ/ിെJാdെമ:ു ഞാൻ തീർAയായി
പറuി.ു8്. അേ;ാ.ാണ് ഇേ\ാൾ േപാകു:ത്. താമസിയാെത ഞാൻഇനിയും
ഇവിെട വ:ുെകാdാം" എ:ു പറu് ക/നാർ യാYയായി. കടവുവെര
അനുയാYയായി േപാhറിയും വ:ു. അേ\ാൾ ക/നാരുെട വdം അവിെട
ഇലലായിരു:ു. "ഓ, നZുെട വdമിവിെട കാണു:ിലലേലലാ" എ:ു പറuു ക/നാർ
നാലു പുറേ/Jും േമൽേ\ാ.ും േനാJി. അേ\ാൾ വdം കടവിനടു/ു
നി:ിരു: ഒരു വലിയ മാവിെq മുകളിലിരിJു:തു ക8ി.് 'ഇത് േപാhറി തെ:
അവമാനിJാനായി തെq ചാ/sാെരെJാ8ു െച‹ിA വിദയയാണ്' എ:ു
മന€ിൽ വിചാരിAു െകാ8് ക/:ാർ, "ഇതാ എെq േതാണി ഈ മാവിെq
മുകളിലിരിJു:ു. ഇവിടുെ/Jടവിലാണ് ഞാൻ േതാണിയി.ിരു:ത്. അതിനാൽ
അതു താെഴ ഇറJിAു തരാനുd ചുമതല ഇവിേടJാണ്" എ:ു േപാhറിേയാടു
പറuു.
േപാhറി: മാവിെq മുകളിലിരിJു: വdം താെഴ ഇറJിAുതരാൻ ഞാൻ
വിചാരിAാൽ സാധിJയിലല. അതു ക/നാർതെ: എ;െനെയ2ിലും
ഇറJിAുെJാ8ുെപാെ•ാdണം.
ക/നാർ: ഉപായെമാ:ും പറേയ8. സംഗതിെയാെJ എനിJറിയാം. േതാണി
താെഴ ഇറJിAു തരാ/പ•ം അaർŽന;ൾ വ£മുടുJാെത െവളിയിലിറ;ി
വ:്, മാവിേsൽJയറി, േതാണിെയടു/ു താെഴ െകാ8ുവരാനുd വിദയ ഞാൻ
7േയാഗിJും. അതു കൂടാെത കഴിJുകയേലല നലലത?്
േപാhറി: ക/നാർ വിചാരിAാൽ അതു സാധിJുേമാ?
ക/നാർ: പരീ•ിAു േനാJാം.
ക/നാരും േപാhറിയും തZിൽ ഇYയും സംഭാഷണം കഴിuേ\ാേഴJും
അവിെടയു8ായിരു: അaർŽ;ൾ വിവ£കളായി പുറേ/Jു വ:ു തുട;ി.
അതു ക8ു േപാhറി, "അേ‹ാ, എെq ക/നാെര, എെ: അവമാനിJരുേത,
ഞാനിേ\ാൾ വdമിറJിAു തരാം" എ:ു പറയുകയും ചാ/sാെരെകാ8ു

വdമിറJിA് അതു കിട:ിരു: ^ല/ാJിAു െകാടുJുകയും ഉടെന
അaർŽന; െളലലാം അകേ/Jുതെ: േപാവുകയും െചcു. അേ\ാൾ/െ:
ക/നാരും േപാhറിയും ഇനി ഒരിJലും തZിൽതZിൽ മൽസരിJിെലല:ും
േയാജിേ\ാടും േrഹേ/ാടുംകൂടിയിരു:ുെകാdാെമ:ും പര•രം ൈക പിടിAു
സതയം െചcു. ര8ുേപരും ആജീവനാaം അ;െനതെ: ഇരിJുകയും െചcു.
ഒരിJൽ െയറുശേലമിൽനിേ:ാ മേhറാ ഒരു ബാവ മലയാളരാജയം
സ˜ർശിJു:തിനായി വ:ിരു:ു. അേbഹം പല ^ല;ളിൽ സ¢രിA
കൂ./ിൽ ഒരു ദിവസം കടമhറ/ു പdിയിൽ വ:ുേചർ:ു. അേ\ാൾ ക/നാർ
ചില സാധന;ൾ കാ¥വA് ബാവാെയ വ˜ിAു. കാ¥വA സാധന;ൾ
യൂേറാ\ുരാജയ;ളിലലലാെത മലയാള/ിൽ കി.ാ/വയായിരു:ു. അതിനാൽ അവ
ക8് ബാവാ ഏhറവും സേaാഷിJുകയും വിŸയിJുകയും "ഈ കൂ./ിൽ
പAമുaിരി;Jുലകൂടി ആകാമായിരു:ു. അത് ഈ ദിJിൽ
സുലഭമായിരിJുമേലലാ" എ:ു പറയുകയും െചcു.
അേ\ാൾ ക/നാർ, "ഇവിെട സുലഭമലലാെത ഒ:ുമിലല, പAമുaിരി;ാJുല
എYേവണെമ2ിലും ഉ8ാകും. ഒരു മുaിരി;ാ\ഴം കുഴിAി.ാൽ ഒരു മാY
കഴിയു:തിനു മു?് പAമുaിരി;ാJുല പറിJാം" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ു
ബാവാ, "എ:ാൽ അെതാ:ു ക8ാൽെJാdാം" എ:ു പറയുകയും ഉടെന
ക/നാർ ഒരു മുaിരി;ാ\ഴം പdിമുhറ/ു കുഴിAിടുകയും മാY•ു മു?് അത്
മുളAു പടർ:് അസംഖയം മുaിരി;ാJുലകളു8ാവുകയും െചcു. ബാവാ അതു
ക8ു പൂർവാധികം വിŸയിA് ഒരു പA മുaിരി;ാJുല പറിെAടു/ു പരീ•ിAു
േനാJിയതിൽ കാ¥യിലും സവാദിലും യാെതാരു വയതയാസുവുമു8ായിരു:ിലല.
ബാവാ പdിയിൽനി:ു പുറ/ിറ;ിയേ\ാൾ ആേരാ ഒരാൾ, ക/നാർ വലിയ
മാ•ികനും ഇ¾ജാലJാരനുമാെണ:ും അേbഹം പAമുaിരി;ായു8ാJിയത്
ഇ¾ജാലംെകാ8ാെണ:ും ക/നാരുെട വാസ^ല/് അേനകം
മ•വാദOP;ളുെ8:ും മhറും ബാവാെയ Oഹി\ിAു. ഉടെന ബാവാ
ക/നാരുെട വാസ^ല/ു െച:് അവിെടയു8ായിരു:
OP;െളലലാെമടു\ിAു തീയിലി.ു ചുടുവിAു. അേ\ാൾ ആ OP;െളലാം
പ•ികെളേ\ാെല പറ:് ആകാശമാർ´/ി2ൽേ\ായി നി:ു. ബാവായും കൂ.രും
വളെര XമിAി.ും അതിെലാരു OPം േപാലും നശി\ിJാൻ കഴിuിലല. ഒടുJം
ബാവാ ക/നാെര അടുJൽ വിളിA്, "എെq മJെള, ഈവക വിദയകെളാ:ും
wിRയാനികൾJു േചർ:തലല. അതിനാൽ നീ ഇനി േമലാൽ മ•വാദവും മhറും
െച‹രുത്" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ക/നാർ, " ഞാൻ ൈദവെ/ മറ:ും
ജന;ൾJു ഉപ›വമായും യാെതാ:ും െച‹ാറിലല. േമലാൽ െച‹ുകയുമിലല. പഠിA

വിദയ ജേനാപകാരാർ‰മായി െച‹രുെത:ു കൽ\ിJു:തു സ2ടമാണ്.
ജന;ൾJു ഉപ›വകരമലലാ /െതലലാം െചcുെകാdു:തിനു
കൽ\ിAനുവദിJണം" എ:ാണ് മറുപടി പറuത്. വളെര വാദ7തിവാദ;ൾ
കഴിuതിെq േശഷം യേഥ‘ം എaുംെചcുെകാdു:തിന് അനുവദിAു
ക/നാെര അനുOഹിAി.് ബാവാ അവിെട നി:ു േപാവുകയും െചcു.
ഒരിJൽ ലaJാരുെട ഉപ›വം ദു€ഹമായി/ിരുകയാൽ അ:ു നാടുവാണിരു:
െകാAി/?ുരാൻ കടമhറ/ു ക/നാർJ് ആളയAു േകാവിലക/ു വരു/ി
വിവരം കൽ\ിAേ\ാൾ ക/നാർ ഒര?ു ജപിAു െകാടു/ി.് "ഈ അ?് എcു
ലaJാരുെട പാളയ/ിൽ വീഴിAാൽ ഇവിേടJുd ഉപ›വെമാഴിയും" എ:ു
പറയുകയും ത?ുരാൻ ആ അ?് ഒരു ഭടെനെJാെ8‹ിAു ലaJാരുെട
പാളയ/ിൽ വീഴിJയും അേ\ാൾമുതൽ ലa\ടയാളികൾJു
ബുUി°മമാരംഭിJുകയും അവർ പര•രം െവ.ിയും കു/ിയും എലലാവരും
മരിJുകയും അ;െന െകാAി/?ുരാനു േനരി.ിരു: ഉപ›വം ശമിJുകയും
െചcു.
ചില േ•Yസ:ിധിയിലും മhറും വഴിപാടായിേ.ാ വിേനാദ/ിനായിെ.ാ "പേടണി"
എെ:ാരു കളി ഇേ\ാഴും നട\ു8േലാ. അതിൽ സംഘ Jളിയിലും
മhറുമുdതുേപാെല പല േവഷ;ൾ െക.ിവരിക പതിവാണ്. അJൂ./ിൽ
മുൻകാല;ളിൽ ഒരു ക/നാരുെട േവഷംകൂടി പതിവു8ായിരു:ു. ഒരിJൽ
കടമhറ/ു ക/നാർ എവിെടേയാ േപായി വരു: സമയം ഒരു പേടണി
കാണു:തിനിടയായി. ഒരാൾ ഒരു ക/നാരുെടേവഷം ധരിA അര;/ു വ:ു
ചില േഗാ‘ികൾ കാണിJുകയും ചില അസഭയ;ൾ പറയുകയും മhറും
െചയു:താണ് അേbഹം ക8ത്. ഉടെന അേbഹം എേaാ ഒരു വിദയ
7േയാഗിJുകയാൽ ക/നാരുെട േവഷം ധരിAിരു:യാൾ േബാധരഹിതനായി
മു‘ി ചുരു.ി ത:/ാൻ മാറ /ടിAു തുട;ി. പേടണിJാർ വിചാരിAി.്
േഭദെ\ടു/ാൻ കഴിuിലല ക/നാരുെട േവഷം ധരിAയാൾ ത:/ാനടിAു
മരിJുെമ:ുd ദിJായി. അേ\ാൾ കടമhറ/ു ക/നാർ അവിെട അടുെ/ാരു
^ല/ു വ:ിരിJു:ുെ8:ും, അേbഹം എേaാ െചcി.ാണ് ഈ േവഷJാരൻ
ഇ7കാരം െച‹ു:െത:ും പേടണിJാർJു മന€ിലായി. അവെരലലാം കൂടി
ക/നാരുെട അടുJൽ െച:ു കാൽJൽ വീണു നമxകരിAി.ു •മായാചന
െചcു. േമലാൽ പേടണികളിൽ ക/നാരുെട േവഷം െക.ുകയിെലല:്
അവെരെJാ8് സതയം െച‹ിAി.് ക/നാർ എേaാ െചc് ആ േവഷJാരെന
സവ^നാJി/ീർ/ു. അ:ുമുതൽ പേടണിJാർ ക/നാരുെട േവഷം
ധരിJാെതയുമായി.

ഇ;െന പറuു തുട;ിയാൽ കടമhറ/ു ക/നാരുെട അ§ുതകർZ;ൾ
അസംഖയമു8്. അവെയലലാം പറuുതീർJാൻ ആരാലും സാധിJു:തലല. ഇYയും
പറuതുെകാ8ുതെ: ക/നാർ അസാമാനയനായ ഒരു മാ•ികനായിരുെ::ു
•‘മാകു:ു8േലലാ.
പുരാതനsാരായ മഹർഷിമാർ, മ•വാദം സംബkിA് മ•സാരം, യ•സാരം,
7േയാഗസാരം, 7പ¢സാരം മുതലയി അേനകം OP;ൾ ഉ8ാJീ.ു8േലലാ.
അതുേപാെല കടമhറ/ു ക/നാരും അസംഖയം മ•വാദOP;ൾ നിർZിAി.ു8്.
അവെയലലാം ഒരുമാതിരി ദുഷിA ഭാഷയിലാെണേ:യുdു.

ഐതിഹയമാല/പുരുഹരിണപുേരശമാഹാWയം
പുരുഹരിണപുര (ഏhറുമാനൂർ) മഹാേ•Yം ധനപു‘ിെകാ8ും 7സിUിെകാ8ും
തിരുവതാംകൂറിലുd മഹാേ•Y;ളിൽ ഒ.ും
അ7ധാനമലലാ//ാെണ:ുdതിനു സംശയമിലല. ഇവിെട
ഖര7കാശമഹർഷിയാൽ 7തി®ിJെ\. അേഘാര (അതയുO) മൂർ/ിയായ
ശിവെq സാ:ിധയം ആദയകാലം മുതൽJുതെ: ഉ8ായിരു:ു എ:ും, പി:ീടു
തപസവിയായ ഒരു ”ാ•ണെq ശാപം നിമി/ം ഈ ^ലം ആയിരം
സംവൽസരJാലം വലിയ വനമായി കിട:ുേപായി എ:ും തദനaരം 7സിUനായ
വിലവമംഗല/ു സവാമിയാരാണ് ഈ ^ലം ക8ുപിടിJുകയും മു\/ാറു നാഴിക
ചുhറളവുd ^ലം മുഴുവനും േദവെq സേ2തമാJി/ീർJുകയും ഈ
^ല/ുനി:ുd ആദായം െകാ8ും അയൽേദശവാസികളായും മhറുമുd
മഹാജന;ളുെട സഹായേ/ാടുകൂടിയും ഇവിെട േ•Yം പണി കഴി\ിJുകയും
7സിU ത•ിയായ താഴമൺ േപാhറിെയെJാ8് േദവനു നവീകരണേ/ാടുകൂടി
കലശം മുതലായ wിയകൾ നട/ിJുകയും പടി/രം നിpയിJുകയും മhറും
െചcെത:ുമാണ് ഐതിഹയം. അെതാെJെയ;െനയായാലും ഇവിെട
അസാമാനയമായി േദവസാ:ിധയമുെ8:ും ഇവിടെ/ േദവെq മാഹാWയം
അNഭുതകരമാെണ:ുമുdതിനു സംശയമിലല. ഏhറുമാനൂർ േദവെq 7സിUി
േകരള/ിൽ മാYമലല, പരേദശ;ളിലും ധാരാളമായി വയാപിAി.ു8്. ഈ
േദവസ:ിധിയിൽ ഭzിേയാടുകൂടി ഭജനമിരു:ാൽ ഒഴിയാ/ ബാധയും
േഭദെ\ടാ/ േരാഗവുമിെലല:ുdതു േലാക7സിUമാണ്. ആ േദവ സ:ിധിയിൽ
7ാർ‰ിAാൽ സാധിJാ/ കാരയവുമിലല. അതിനാൽ പലവിധ/ിലുd
കാരയസിUിെയ ഉേbശിAു പല ^ല;ളിൽനി:ും അേനകമാളുകൾ
7തിദിനെമ:േപാെല ഇേ\ാഴും അവിെട വരികയും ഭജിJുകയും െച‹ു:ു8്.
ര•€്, അപŸാരം എ:ീ ബാധകെള ഒഴിJു: വിഷയ/ിലാണ് ഏhറുമാനൂർ
മഹാേദവെq ശzി സവിേശഷം 7തയ•െ\.ു കാണു:ത്. ഇവ
ഇതരേദവസ:ിധിയിൽേ\ായാൽ എളു\/ിൽ ഒഴിയുകയിലലേലലാ. അതിനാൽ
ഇവിെട ഭജന/ിനായും മhറും വരു:വരിൽ അധികം േപരും ര•േ€ാ,
അപŸാരേമാ ബാധിAവരായിരിJും. േവെറ കാരയ;െള ഉേbശിAും ഇവിെട പലരും
വരു:ു8്. വിശവാസവും ഭzിയുമുdവരിലാരും ഈ േദവസ:ിധിയിൽ വ:ി.ു
കാരയം സാധിJാെത മട;ിേ\ായി.ിലല.

പെ8ാരിJൽ ഒരു െച?കേ“രി (അ?ല\ുഴ) രാജാവിനു
സഹിJവഹിയാെതയുd ഒരു വhറിൽേവദനയു8ായി. അേനകം
ൈവദയsാെരെJാ8ു ചികി„ി\ിJുകയും പല േ•Y;ളിൽ ഭജനമിരിJുകയും
െചcി.ും വയhറിൽേവദന•ു യാെതാരു കുറവുമു8ായിലല. പിെ: ഏhറുമാനൂർ
േദവസ:ിധിയിൽെA:ു ഭജിAാൽ ഈ ഉദരവയാധി ശമിJുെമ:ു കാണുകയാൽ
രാജാവ് അവിെടെA:് ഭജനം തുട;ി. നാൽപെ/ാ:ു ദിവസെ/ ഭജനം
കഴിuേ\ാൾ/െ: രാജാവിനു േവദന വളെരJുറയുകയും ഒരുവിധം
സഹിJാെമ:ുd ^ിതിയാവുകയും െചcു. പിെ:യും അേbഹം ഭzിേയാടും
വിശവാസേ/ാടും നി®േയാടുംകൂടി ഒരു സംവൽസരം ഭജിAു. വയhറിൽേവദന
നിേ“ഷം മാറി രാജാവു പൂർ4സുഖെ/ 7ാപിAു. ഭജനം ഏതാ8ു പതിെനാ:ു
മാസമായേ\ാൾ/െ: രാജാവു ഭജനം കാലംകൂടു: ദിവസം േ•Y/ിൽ ഒരു
സദയയും വിളJും കഴിJണെമ:ു നിpയിAു. അതു നിpയിA ദിവസം രാYിയിൽ
കിട:ുറ;ിയ സമയം രാജാവിന് ഒരു സവÐമു8ായി. അേbഹ/ിെq അടുJൽ
ഒരാൾ െച:്, 'എനിJ് സദയയും വിളJുെമാ:ും ആവശയമിലല; വിചാരിAി.ുd സംഖയ
പണമായിേ.ാ പ8മായിേ.ാ ത:ാൽ മതി' എ:ു പറuതായി.ാണ് സവÐം ക8ത്.
ഇത് ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവൻ തെ: അരുളിെAcതാെണ:് അേbഹ/ിനു
േതാ:ി. പിേhറദിവസം 7 ം െവžിAു േനാJീ.് അ;െനതെ: വിധിJുകയും
െചcു. അതിനാൽ രാജാവു സദയ•ും വിളJിനുമായി നിpയിAിരു:
സംഖയയിൽനി:് ഏതാനും ചിലവുെചc് ഓടുെകാ8് ഒരു വൃഷഭവിOഹം വാർ\ിA്
ഭജനം കാലംകൂടിയ ദിവസം നട•ു വ•ുകയും േശഷം പണം ഭ¡ാര/ിലിടുകയും
െചcു. ആ വൃഷഭവിOഹ/ിെq അകം െപാdയാണ്. അതിെq ഒരു വശ/് ഒരു
ദവാരവും ആ ദവാര/ിനു ശംഖു പിരിയായി.് ഒരട\ുമു8്. ആ വിOഹ/ിനക/ു
നിറA് െചെ:ലലു വി/ാJി അടAാണ് അതു നട•ുെവAത്. അതു നട•ുെവA
രാYിയിൽ രാജാവിനു വീ8ും ഒരു ദർശനമു8ായി. അേbഹം കിട:ുറ;ിയ
സമയം, മുൻപു സവÐ/ിൽJ8 ആൾ തെ: അേbഹ/ിെq അടു/ുെച:്,
'ഞാൻവളെര സേaാഷിAിരിJു:ു. ഇനി അേ;•ു വയhറിൽേവദന
ഒരിJലുമു8ാവിലല. നാെള/െ: സവേദശേ/•ു െപാെ•ാdൂ. അ;ു
നട•ുെവAിരിJു: വൃഷഭവിOഹ/ിെq അട\ുതുറ:് ഒരു െനെലലടു/ു
ഭ•ിAാൽ ആർJും ഏതു വിധ/ിലുd ഉദരവയാധിയും ശമിJും' എ:ു
പറuതായി.് അേbഹ/ിനു േതാ:ി. രാജാവ് ആ വിവരം േദവസവJാെര
അറിയിAി.ു പിേhറ ദിവസം തെ: സവേദശേ/•ു േപായി. ആ വൃഷഭവിOഹം
ഇേ\ാഴും ഏhറുമാനൂർ േ•Y/ിൽ മ¡പ/ിലിരിJു:ു8്. അതിൽ നി:ു
െനെലലടു/ു തി:ി.ു പലർJും ഉദരവയാധി േഭദമാകു:ുമു8്. ഭzിയും
വിശവാസവുമിലലാ/വർJു യാെതാരു ഫലവും കാണുകയിെലല:ു മാYേമയുdു.

പെ8ാരു കാല/് ഒരു പൂuാhറിൽ/?ുരാൻ ആളറിയാെത ഒരു
പരേദശ”ാ•ണെന െവ.ിെJാ:ു. ആ ”•ര•€് ത?ുരാെന ബാധിJുകയും
ത:ിമി/ം ത?ുരാൻ വലിയ ക‘^ിതിയിലായി/ീരുകയും െചcു. ആ
ര•€ിെന ഒഴിJാനായി.ു ത?ുരാൻ പലെരെJാ8ും മ•വാദ;ൾ
െച‹ിJുകയും അേനകം േദവാലയ;ളിൽ ഭജനമാരംഭിJുകയും െചcി.ും
യാെതാരു ഫലവുമു8ായിലല. ഒടുJം അേbഹം ഏhറുമാനൂർ േദവസ:ിധിയിെല/ി,
ഏhറവും നി®േയാടുകൂടി ഭജനം തുട;ി. നാൽപെ/ാ:ാം ദിവസം ര•€ു
തുdി സതയം െചc് ഒഴിuുേപായി. അനaരം ത?ുരാൻ 7തിദിനം മു\/ാറു
”ാ•ണർJുവീതം േ•Y/ിൽ നമxകാരം (ഭ•ണം) െകാടുJു:തിനു
േവ8ു: വRുവകകൾ േദവസവ/ിേലJു െവെAാഴിuു െകാടു/ു. ആ
മു\/ാറു നമxകാരം ഇേ\ാഴും അവിെട മുടJം കൂടാെത നട:ു വരു:ു8്.
ഒരിJൽ സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരെq ഭാഗിേനയിയും 'മാധവി' എ:ു േപരുമായ ഒരു
ത?ുരാ.ിയുെട തലയിൽ ഒരു വലിയ µണമു8ായി. അേനകം ചികി„കൾ െചcി.ും
യാെതാരു ഫലവുമു8ായിലല. ഒടുJം µണം വളെര വർUിJുകയും പുഴുJുകയും
െചcു. അേ\ാൾ ത?ുരാ.ിJു േവദനയും മനRാപവും സഹിJാൻ വ‹ാെതയായി
/ീർ:ു. ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ ത?ുരാ.ി േവദന െകാ8് ഉറJം വരാെത
വയസനിAുെകാ8് കിട:േ\ാൾ ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവെq മാഹാWയ;ൾ പലരും
പറuു േക.ി.ുdതിെനJുറിA് ഓർZ വരികയാൽ 'എെq ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവാ,
എെq ഈ വയാധി മാhറി ഒരു ദിവസെമ2ിലും സുഖമായി ജീവിAിരിJാൻ എനിJു
സംഗതിയാJി/:ാൽ അവിെട എെq േപർJ് എ:ും ഒരു പൂജ നട/ിേAJാം.
അേനകം േപരുെട േരാഗ;ളും ബാധകളും മാhറി അവിടു:ു ര•ിJു:ു8േലലാ.
എെ:JുറിAുകൂടി അവിേട•ു സവൽപം കൃപയു8ാേകണേമ' എ:ു 7ാർ‰ിAു.
സവൽപസമയം കഴിuേ\ാൾ േവദന കുറയുകയും ത?ുരാ.ി ഉറ;ി/ുട;ുകയും
െചcു. ആ സമയം വല/ുൈകയിൽ ഒരു വാളും ഇട/ു ൈകയിൽ ഒരു
ഭŸസ¢ിയും അരയിൽ ഒരു പ.ും ധരിA്, ഒരാൾ തെq അടുJൽ വരികയും
വാൾെകാ8ു തലയിെല പുഴുJെളെയലലാം വടിAു കളuു ഭŸം േതAി.് 'നീ ഒ.ും
വയസനിേJ8, നിെq സുഖേJടു നിേ“ഷം േഭദമായിരിJു:ു' എ:ു പറയുകയും
െചcു എ:ു ത?ുരാ.ി സവÐം ക8ു. േനരം െവളു/ു ത?ുരാ.ി ഉണർ:ു തലയിൽ
ത\ി േനാJിയേ\ാൾ µണം നിേശഷം ഉണ;ിയിരിJു:തായി അറിuു. േലശം
േപാലും േവദന ഉ8ായിരു:ുമിലല. ഉടെന ത?ുരാ.ി ഈ വിവരെമലലാം
സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാെq അടുJൽ അറിയിJുകയും ത?ുരാൻ അതയധികം
സേaാഷിJുകയും വിŸയിJുകയും അടു/ ദിവസം തെ:
മാധവി/?ുരാ.ിെയയും െകാ8ു പരിവാരസേമതം പുറെ\.്

ഏhറുമാനൂെര/ുകയും െചcു. ത?ുരാൻ അവിെട ഏതാനും ദിവസം താമസിAു
336 പറ നിലവും ഏഴര മുറി പുരയിടവും വാ;ി. അതിെq ആധാരവും അസംഖയം
പണവും പ.ും ര¹;ളും മാധവി /?ുരാ.ിെയെJാ8ു നട•ുെവžിAു
വ˜ി\ിJുകയും ആ വRുJളുെട ആദായെമടു/് പതിവായി േദവന് അഭിേഷകം
കഴിuാലുടെന ഒരു പൂജ നട/ു:തിന് ഏർ\ാടു െചയുകയും െചcു. ഈ പൂജ
പതിവായി നിർVി±ം നട/ിJു:തിനായി അേbഹം തെq ശ?ളJാരിൽ ചിലെര
അവിെട താമസി\ിAു. അവർJു താമസിJു :തിന് ഒരു മഠം
പണിയിAുെകാടുJുകയും െചcു. ഇYയുെമാെJ JഴിAി.ാണ് ത?ുരാൻ
മട;ിേ\ായത്. അYയും കാലം ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവെന ഭജിAുെകാ8്
മാധവി/?ുരാ.ിയും അവിെട/ാമസി Aിരു:ു. ത?ുരാ.ിയുെട വകയായി
ഏർെ\ടു/ിയ പൂജ ഇേ\ാഴും അവിെട പതിവായി നിർVി±ം നട:ുവരു:ു8്.
ആ പൂജ•് 'മാധവി\dി\ൂജ' എ:ാണ് േപരു പറuുവരു:ത്. പൂജ വക•ായി
േദവസവ/ിേലJ് ഏൽ\ിAുെകാടു/ നില/ിന് 'മാധവി\dിനില' െമ:ും
പുരയിട;ൾJ് 'മാധവി\dി\ുരയിട'െമ:ും ഇേ\ാഴും േപരു പറuുവരു:ു. ഈ
പുജ•ു നീലJരി?ിെq ആറുപലം ശർJരയും ആറു നാളിേകരവും ര8ു തുടം
െന‹ും ഇരുനാഴി അരിയുമായി.് ഒരു ഇടിAു പിഴിu പായസവും ഒരു പറ അരി
െവd നിേവദയവും വിളJു വക•് നാഴി എ4യുമാണ് പതിവ്.
െകാലലം 929-ആമാ8് വടJുംകൂർ രാജയം പിടിAടJു:തിനായി തിരുവതാംകൂർ
മഹാരാജാവിെq ൈസനയ;ൾ അവിെട 7േവശിAേ\ാൾ മാധവി\ിdനില/ിെല
വിളവും മാധവി\ിd\ുരയിട;ളിെല ഫലപു‘ിയുd വൃ•;ളും മാധവി\dി
മഠവും നശി\ിAുകളയുകയും ത:ിമി/ം മഹാരാജവിന് ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവെq
അനി‘വും പല വിധ/ിലുd അനർ‰;ളും സംഭവിJുകയാൽ
തേbാഷപരിഹാരാർ‰ം മഹാരാജാവു 7ായpി/മായി എ.ുമാhറിൽ ഏഴായിര/ി
ഒരു:ൂhറി നാൽപ/ിമൂേ: അര•ാൽ കഴ¢ു സവർ4ം െകാ8് ഏഴര
ആനകെളയും ഏഴു കഴ¢ു സവർ4ം െകാ8് േതാ.ിയും വളറും െതാ4ൂhറാറര
കഴ¢ു സവർ4ം െകാ8് ഒരു പഴുJാJുലയും നട•ു െവ•ുകയും മാണിJം
േദശ/ുൾെ\. 168 പറ നിലവും ഇരുപ/ി മൂ:ര മുറി പുരയിടവും ഒരു മഠവും
ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവനായി േദവസവ/ിേല•ു െവെAാഴിuു െകാടുJുകയും
െചcതായി ഒരു 7ായpി/Aാർ/് െകാലലം 964-ആമാ8് ഇടവമാസം പ•8ാം
തിയതി എഴുതിെവAതായി േദവസവ/ിൽ ഇേ\ാഴും കാണു:ു8്. ഈ ഏഴര
െപാ:ാനകെള 973- ആമാ8് നാടു നീ;ിയ കാർ/ിക തിരുനാൾ രാമവർZ
മഹാരാജാവു8ാJിAു ൈവJ/\നു വഴിപാടായി െകാടു/യAതാെണ:ും
ആനകെള െകാ8ുേപായവർ ഏhറുമാനൂെര/ി യേ\ാൾ ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവെq

വിേരാധം െകാ8് ആനകെള അവിെടനി:ു െകാ8ുേപാകാൻ നിവൃ/ിയിലലാെത
വരികയാൽ അവ ഏhറുമാനൂർ േദവെq വകയായി/ീർ:താെണ:ും മhറും
ഒൈരതിഹയ മു8്. േമൽപറu 7ായpി/Aാർ/ുെകാ8് ആദയം
പറuതുതെ: വാRവമാെണ:ു വിചാരിJാം. ഏതുവിധമായാലും ഈ
െപാ:ാനകൾ ഇേ\ാഴും ഏhറുമാനൂരുെ8:ുdതിൽ പ•ാaര/ിനവകാശമിലല.
മരംെകാ8ു8ാJി സവർ4/കിടുെകാ8ു െപാതിu ഏഴര (ഏഴു വലിയതും
ഒ:ു െചറിയതുമായ) െ\ാ:ാനകെള ഏhറുമാനൂർ േ•Y/ിൽ ആ8ുേതാറും
ഉ„വകാല/് ഭ¡ാര/ിൽ നിെ:ടു/് വിളJിനും മhറുമുd
എഴു:d/ുസമയ/് അക?ടിയായി െകാ8ു നടJു:ത്
പതിവായിJാണു:ു8േലലാ. ഈ െപാ:ാനകളും പഴുJാ Jുലയും കൂടാെത
ഓേരാ കാല/് ഓേരാ രാജാJsാരും 7ഭുJsാരും മhറും നട•ു വAി.ുdതായ
വലംപിരിശംഖ്, െനലലുമാണികയം മുതലായ അേനകം ദിവയവRുJളും
െപാ:ുപണവും പ8;ളുമായി അസംഖയം മുതലും ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവെq
ഭ¡ാര/ിലിരിJു:ു8്. 'െചാൽെJാdുേ:hറുമാനൂരധിപതി ഭഗവാൻ
വി/മാർജിAേനകം െവ•ു:ു' എ:ുdതു 7സിUമാണേലലാ. തിരുവതാംകൂർ
മഹാരാജാവ് അ?ല\ുഴ രാജയം പിടിAടJാനായി ൈസനയസേമതം ആwമിA
സമയം അവിെട േതവാരJാരനായിരു: കാJൂർ െചZa.മഠ/ിൽ ന?ൂരി
േതവാരവിOഹ;ളും സാളOാമ ;ൾ മുതലായവയുെമടു/ുെകാ8് ഗൂഢമായി
െപെ.:് വdം േകറിേ\ായി. ഈ വർ/മാനം ചാരമുേഖന OഹിA മഹാരാജാവും
ഒരു ഓടിവd/ിൽ കയറി പി:ാെല െച:ു. മേധയമാർഗം ന?ൂരിെയ െവ.ിെJാ:്
അേbഹ/ിെq ൈകവശമു8ായിരു: സാധന;െള ടു/ുംെകാ8്
മട;ിേ\ാ:ു. ആ ”•ഹതയാേദാഷം തീരു:തിനായി മഹാരാജാവു
കഠിനനി®േയാടുകൂടി ഏhറുമാനൂർ േദവെന നാൽപ െ/ാ:ു ദിവസം
ഭജിJുകയും മഹാേദവ7സാദ/ാൽ ആ േദാഷം തീരുകയും െചcു. മഹാരാജാവു
ഭജനം കാലം കൂടിയത് ഒരു തുലാമാസ/ിൽ തിരുേവാണദിവസമായിരു:ു.
അതിനാൽ മഹാരാജാവു താൻ െവ.ിെJാ: ന?ൂരിയുെട ഇലലJാരുൾ\െട
േവ;ാ.ുOാമ/ി ലുd 141 ഇലലJാെരയും തേലദിവസം ൈവകുേ:രം തെ:
ഏhറുമാനൂർ േ•Y/ിൽ വരു/ി, അ:ും പിേhറദിവസവുമായി മൂ:ുേനരം
ചതുർVിധ വിഭവ;േളാടുകൂടി ഭ•ണവും തിരുേവാണദിവസം 101 പണവും 12
വ£വും വീതം ദ•ിണയും (ദാനവും) അവർെJലലാവ ർJും െകാടു/്
സേaാഷി\ിA് അനുOഹം വാ;ുകയും ഇ7കാരം ആ8ുേതാറും ആ
മഹാേദവസ:ിധിയിൽ വAു നട/ു:തിനു നിpയിJുകയും െചcു.
ആ8ുേതാറും തുലാമാസ/ിൽ തിരുേവാണ ദിവസവും തേലദിവസം
ൈവകുേ:രവുമായി േവ;ാ.ുOാമJാരായ 141 ന?ൂരിമാർJു മൂ:ു േനരെ/

സദയയും 101 പണവും 12 വ£വും വീതം തിരുേവാണദിവസം ദാനവും ഏhറുമാനൂർ
മഹാേദവസ:ിധിയിൽ െവAു മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല വകയായി ഇേ\ാഴും
നട/ി വരു:ു8്. ഈ അടിയaിര/ിനു 'പ./ാനം' എ:ാണ് േപരു
പറuുവരു:ത്. ഇേ\ാൾ ഈ ദാനം മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല 7തിനിധിയായി
ഏhറുമാനൂെര/ി നട/ിവരു:ത് വuി\ുഴ/?ുരാ നാണ്. ഇതിേല•ു
ത?ുരാനു ചില അനുഭവ;ൾ കൽപിAുവAി.ുമു8്.
ഏhറുമാനൂർ േ•Y/ിെല ബലിJൽ\ുരയിൽ വലിയ ബലിJലലിെq
പടിuാറുവശ/ായി ഒരു വലിയ തൂJുവിളJു8്. അതു േമൽ/.ിേsൽ ഒരു
കുhറിയും വളയും തറA് അതിേsലാണു തൂJിയി രിJു:ത്. ആ വിളJിനു
സാധാരണയായി പറuു വരു: േപര് 'വലിയ വിളJ്' എ:ാണ്. അതു
വാടാവിളJായി എ:ും അേഹാരാYം ക/ിെJാ8ുതെ: നിൽJു:ു. ആ
വിളJു വക•ു േദവസവ/ിൽ നി:ും യാെതാരു െചലവും പതിവിലല. ആ വിളJു
വക•ായി വഴിപാടായി.ു വരു: എ4െകാ8് ആ െചലവു നടJു:ുെ8:ു
മാYമലല, ആ8ുേതാറും 100-150 േചാതന എ4വീതം മിAം വരു:ു8്. ഏhറുമാനൂർ
വലിയ വിളJു െകാളു/ിJുക 7ാധാനമായി.ുd ഒരു വഴിപാടാണ്.
ബാേധാപ›വമുdവർ അവിെട ഭജനമിരിJുകേയാ ദർശന/ിനായി നടയിൽ
െചലലുകേയാ െചcാൽ തുdി സതയംെചc് ഒഴിuു േപാകുക സാധാരണമാണ്.
അ;െന സതയം െച‹ു:െതലലാം ഈ വലിയ വിളJു പിടിAാണ്. ഈ വിളJിെq
അടി/.ിനു മുകളിലായി ഒരു മൂടിയു8്. അതിേsൽ ദീപജവാല ത.ി എലലാേžാഴും
മഷി പിടിAിരിJും. ആ മഷിെയടു/ു കെ4ഴുതിയാൽ സകലവിധ
േനYേരാഗ;ളും മhറുd വയാധികളും ശമിJുെമ:ുdതു 7സിUമാണ്.
പലവിധ/ിലുd ചികി„കൾ െചcി.ും േഭദമാകാ/ േനYേരാഗ;ൾ ഈ
മഷിെയടു/് കെ4ഴുതിയി.് പലർJും േഭദമായി.ു8്. ഇ7കാര െമലലാം
മാഹാWയമുd ഈ വിളJ് ഇവിെട വ:ുേചർ:െത;െനയാെണ:ുകൂടി
വായനJാർ അറിuിരിേJ8താകയാൽ അതു താെഴ പറuുെകാdു:ു.
ഏhറുമാനൂർ മഹാേ•Yം ജീർേ4ാUാരണാർ‰ം െകാലലം 717-ആമാ8് അനു’
വാ;ി പണി ആരംഭിJുകയും 721-ആമാ8് പണി കഴിuു ›വയകലശം മുതലായവ
നട/ുകയും െചcു. നാലാം കലശം കഴിu ദിവസം ഊരാൺമJാരും
സമുദായവും േ•Yസംബkികളും മhറും കൃതാർ‰തേയാടും
സേaാഷേ/ാടുംകൂടി പടിuാേറ േഗാപുര/ി2ൽJൂടി അ?ലം പണിയും
കലശവും നിpിതകാല/ു തെ: നിhªയാസം കഴിuുകൂടിയതിെനJുറിAും
മഹാേദവെq മാഹാWയെ/\hറിയും മhറും ഓേരാ:ു പറuുെകാ8ു നി:
സമയം ദാരിദേദയhവതയുടെ മൂർ/ിേയാ എ:ു േതാ:ുമാറ് 7ാകൃതേവഷനായ ഒരു

മൂശാരി േമൽപറu 7കാരം അടി/.ിനു മുകളിൽ ഒരു മൂടിയും തറAുതൂJാനുd
കുhറി, വളയം, തുടൽ ഇവയുdതുമായ ഒരു വലിയ തൂJുവിളJ് അവിെട
െകാ8ുവ:ു വAി.് "ഈ വിളJ് ഇവിെട എടു/ുെകാ8് എനിJു വലലതും
തരണം. ഇ:തു കി.ണെമ:ിലല; ഇ:െ/ െചലവിനുd വക കി.ിയാലും മതി. ഈ
വിളJു വളെര മാഹാWയമുdതാണ്. ഇവിെട എടുJാെതയിരിJരുത്" എ:ു
പറuു. അേ\ാൾ അവിെട കൂടിയിരു:വരിൽ ഒരാൾ, "ഈ വിളJിെq
മാഹാWയെമaാണ്? ഇതിൽ എ4 ഒഴിJാെത ക/ുേമാ?" എ:ു േചാദിAു.
അതിനു/രമായി മൂശാരി, "ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവെq മാഹാWയം െകാ8്
അ;െനയും വേ:Jാം" എ:ു പറuു. അവിെട കൂടിയിരു:വർ ഓേരാരു/രും
ആ വിളെJടു/ു മാhറിെവ•ാൻ േനാJീ.ു സാധിAിലല. അേ\ാൾ ഒരാൾ,
"ര8ുേപെരടു/ാൽ െപാ;ാ/ ഈ വിളJ് ഇവിെട എവിെടയാണ് തൂJു:ത്?
ഇെതടു/ു തൂJു:താരാണ്? ഇത് അസാUയമായ കാരയമാണ്" എ:ു പറuു.
ഈ സമയം ഊരാൺമJാരായ ന?ൂരിമാരിൽ ഒരാൾ ഉറെJ അ.ഹസിAുെകാ8ു
തുdിയുറuു െച:് ഇടതുൈകെകാ8് ആ വിളJു നിhªയാസം
എടു/ുെകാ8് ബലിJൽ\ുരയിേലJ് ഓടി േ\ായി. പി:ാെല അവിെട
കൂടിയിരു: ജന;ളും െച:ു. അവർ അവിെടെയ/ിയേ\ാൾ വലിയ
ബലിJലലിേനാടടു/് പടിuാറുഭാഗ /ായി േമൽ/.ിേsൽ കുhറിയും വളയവും
തറAു വിളJു തൂJിയിരിJു:തായും തുdിയ ന?ൂരി സവേബാധേ/ാടു കൂടി
സവ^നായി അവിെട നിൽJു:തായും ക8ു. ഉടെന ചിലർ, 'ഈ വിളJ് ഇേ\ാൾ
തെ: ക/ിJണം' എ:ു പറu് എ4യും തിരിയും െകാ8ുവ:ു. തിരി
വിളJിലി.് എ4െയാഴിJു:തിനു മു?ായി അതിഭയ2രമായ ഒരു ഇടിയും
മി:ലുമു8ായി. അേതാടുകൂടി അവിെടJൂടിയിരു:വർെJലലാം കുറAു
സമയേ/Jു ക4ു കാണാൻ വ‹ാെതയായിേ\ായി. എലലാ വർJും ക4ു
കാണാറയേ\ാൾ വിളJിൽ എ4 നിറuിരിJു:തായും വിളJു ക/ു:തായും
ക8ു. െകാ8ുെച:ുെവA എ4 മുഴുവനും അവിെട/െ:
ഇരിJു:ുമു8ായിരു:ു. ഇ7കാരമാണ് ഈ വലിയ വിളJിെq ആഗമം.
എലലാവരും വിŸയാകുലരായി കുറAുേനരം നി:തിെq േശഷം അവർJു
മൂശാരിയുെട കാരയം ഓർമവ:ു. 'അവനു വലലതും െകാടു/യ•ണം. അവെനാരു
പാവമാണ്. േനരം ൈവകി/ുട;ി. അവന് അ/ാഴ/ിന് ഇവിെടനി:ു വലലതും
കി.ി െകാ8ുെച:ി.ു േവണമായിരിJും' എ:ു പറuുെകാ8് എലലാവരും വീ8ും
േഗാപുര/ി2െല/ി. മൂശാരിെയ അവിെടJാണാuി.ു നാലു ദിJിേലJും
ആളുകെള അയA് അേനവഷി\ിAു. അവിെടെയ;ും അവെന ക8ിലല. അവൻ ഏതു
ദിJുകാരെനേ:ാ എവിെടനി:ു വ:ു എേ:ാ എേ;ാ.ു േപായി എേ:ാ

അറിയാൻ േപാലും കഴിuിലല. അതുെകാ8് അവൻ േകവലം ഒരു മൂശാരി
അലലായിരു:ു എ:ും ഒരു ദിവയനായിരു:ു എ:ും എലലാവരും തീർAെ\ടു/ി.
ര8ുേപർകൂടി\ിടിAാൽ നീJിെവ•ാൻ കഴിയാ/തായ ആ വിളJ് അവൻ തനിA്
എടു/ുെകാ8ുവ:േ\ാൾ/െ: അവൻ േകവലെമാരു മനുഷയനെലല:്
അറിേയ8തായിരു:ു. അേ\ാൾ അതിെനJുറിA് ആരും ഓർ/ിലല എേ:യുdു.
ഇ;െന ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവെq മാഹാWയ/ാൽ അവിെടയു8ായി.ുd
അ§ുത;ൾ പറuാൽ ഒരിJലും അവസാനിJുകയിലല. അതിനാൽ ഈ അടു/
കാല/ു8ായ ഒര§ുതസംഗതികൂടി പറuി.് ഈ ഉപനയാസെ/
സമാപി\ിJാെമ:ു വിചാരിJു:ു.
വേയാവൃUനായ ഒരു പരേദശ”ാ•ണൻ േചർ/െലയുd ധനവാനായ ഒരു
തിരുമുൽപാടിെq അടുJൽെച:്, "എെq ൈകവശം ആയിരം രൂപയു8്. ഇത്
എെq െചറു\ം മുതൽ ഓേരാ ^ല;ളിൽ സദയ•ു േദഹ¡ം (പാചകവൃ/ി)
കഴിAും 7തിOഹം വാ;ിയും മhറും വളെര ക‘െ\.ു സ?ാദിAതാണ്. ഇതലലാെത
എനിJു േവെറയാെതാരു സ?ാദയവുമിലല. ഇേ\ാൾ എനിJ് അധവാനിJാൻ
േശഷിയിലലാെതയായിരിJു:ു. ര8ുമൂ:ു കു.ികളുdവർJ് ഒ:ും െചയ്വാൻ
7ായമായി.ിലല. ഭാരയ•് േദഹ/ിനു നലല സുഖമിലല. ഈ പണ/ിെq
പലിശെകാ8ുേവണം നിതയവൃ/ി കഴിuുകൂടാൻ. അതിനാൽ ഈ രൂപ ഇവിടു:്
ആർെJ2ിലും െകാടു/ു പലിശ ഈടാJി/:് ഈ പാവെ\.
”ാ•ണകുടുംബെ/ ഇവിടു:ു ര•ിJണം. മhറാരുെട ൈകവശവും
െകാടുJാൻ എനിJു വിശവാസമിലല. ഇവിെട ഏർ\ാടുdവർ ധാരാളമുdതുെകാ8്
ഇവിെട•് ഇെതാരു ബുUിമു.ായി വരികയുമിലലേലലാ" എ:ു പറuു. അതുേക.ു
തിരുമുൽപാട്, "ഇതു വാ;ി ആർെJ2ിലും െകാടു/ു ശരിയായ 7മാണം
വാ;ുകയും ആ8ുേതാറും മുറ•ു പലിശ വാ;ി അേ;Jു തരികയും
അതിെനാെJ കണെJഴുതുകയും മhറും 7യാസമുd കാരയമാണ്. ചിലർJു
െകാടു/ി.ു കി.ാെത വ:ാൽ അനയായം െകാടു/് ഈടാേJ8ാതായും വരും.
അേ\ാൾ കുേറെ“ പാെ¥ലവും ബുUിമു.ും േവ8ിവേ:Jും. ചിലേ\ാൾ പണം
പലിശ•ു േപാകാെത ഇരി\ായിേ\ായാലും ഞാൻ അേ;•ു പലിശ തരണമേലലാ.
അെതനിJു ന‘കാരണമായി/ീരുമേലലാ. ഇ;െനെയാെJയാണ്
പരമാർ‰^ിതി എ2ിലും അ;് എെq അടുJൽ വ:് അേപ•ിAി.ു ഞാൻ തീെര
ഉേപ•ിJു:തു ക‘മാണേലലാ. അതിനാൽ ആയിരം രൂപ•് ആ8ിൽ അറുപതു
രൂപ പലിശയായി.ു സZതമുെ82ിൽ രൂപ തേ:Jൂ; ഞാൻ എടു/ുെകാdാം.
പണം പലിശ•ു േപാകാെത ഇവിെട ഇരു:ു േപായാലും ഈ പലിശ ഞാൻ
തേ:Jാം. ഒരു ”ാ•ണകുടുംബം ര•ിJാനായി.ു സവൽപം ന‘വും ബുUിമു.ും

വ:ാലും അെതാ:ും ഒരു വലിയ കാരയമായി ഞാൻ വിചാരിJു:ിലല. പലിശ ഞാൻ
പറuതിൽ കൂടുതൽ േവണെമ:ുെ82ിൽ പണം ഇവിെട േവ8ാ. േവെറ
ആർെJ2ിലും െകാടു/ുെകാdൂ" എ:ു പറuു. പലിശ സവൽപം കുറuാലും
മുതലിനു േദാഷം വരികയിലലേലലാ എ:ു വിചാരിAു ”ാ•ണൻ തിരുമുൽപാടു
പറuതുേപാെല തെ: പലിശ സZതിAു രൂപ െകാടു/ു. തിരുമുൽപാട് രൂപ
ആയിരവും എ4ിെയടു/ുെകാ8് അതിന് ”ാ•ണന് ഒരു 7മാണവും
എഴുതിെJാടു/ു. 7മാണം വാ;ിെJാ8ു ”ാ•ണൻ അേ\ാൾതെ:
േപാവുകയും െചcു. പിെ: ആ8ു തികuേ\ാൾ ”ാ•ണൻ തിരുമുൽപാടിെq
അടുJെല/ി. ഉടെന തിരുമുൽപാടു പലിശവക ഉറു\ിക അറുപതും
എ4ിെJാടുJുകയും ”ാ•ണൻ അതു വാ;ിെJാ8ു രശീതു െകാടുJുകയും
െചcു.
അ;െന അ¢ാറു െകാലലം കഴിuേ\ാൾ 7മാണ/ിനു കാലഹരണം
സംഭവിJാറായതിനാൽ കാലഹരണം വരു:തിെq തേലദിവസം ”ാ•ണൻ
തിരുമുൽപാടിെq അടുJൽ െച:്, "നZുെട 7മാണ/ിന് കാലഹരണേദാഷം
സംഭവിJാറായിരിJു:ു. അതിനാൽ അെതാ:ു മാറിെയഴുതി/:ാൽ
െകാdാം. എനിJ് അവിടുെ/േ\രിൽ അവിശവാസമു8ായി.ു പറയു:തലല.
7മാണ/ിനു കാലഹരണം വ:ാലും ഇവിെട േനരുേകടു പറയുകയിെലല:്
എനിJു നലല ൈധരയമു8്. എ2ിലും മനുഷയാവ^യേലല? 7മാണം
ശരിയായി/െ: ഇരിJെ. എ:ു വിചാരിAു പറയു:താണ്. ഞാൻ
അഗതിയാെണ:ും എനിJു േവെറ സ?ാദയെമാ:ും ഇെലല:ും അറിയാമേലലാ"
എ:ു പറuു. അേ\ാൾ തിരുമുൽപാട്, "7മാണ/ിനു നാെള കാലഹരണ മാകും
എ:ുd കാരയം ഞാൻ ഓർ/ുെകാ8ു തെ:യാണിരിJു:ത്. ഇനി 7മാണം
മാറിെയഴുതാനും, അേ;•ു പലിശ ത:ു െകാ8ിരി Jാനും മhറും എെ:െJാ8ു
സാധിJയിലല. ഇവിെടയുd െകാടുJ വാ;ലുകെളലലാംതെ: ഇനി
മതിയാJണെമ:ാണ് ഞാൻ വിചാരിJു :ത്. അേ;•ു തരുവാനുd
ഒരാ8െ/ പലിശയും മുതലും നാെള രാവിെല വ:ാൽ തേ:Jാം. പണം ഇവിെട
ത‹ാറു8്. ഒരു നൂേറാ നൂhറ?േതാ ഉറു\ിക മാYേമ േപാരാെതയുdു. അതു നാെള
രാവിെല ഉ8ാവും. എനിJ് ഒരാൾ ഒരuൂറുറു\ിക പലിശ തരാനു8്. അതു നാെള
കാല/് ഏഴുമണിJുമു?് ഇവിെട െകാ8ുവരാെമ:ാണ് അയാൾ
പറuിരിJു:ത്. അയാെള ഞാൻ ഇ:െല ൈവകുേ:രവും ക8ു
പറuി.ു8്"എ:ു പറuു. അതു േക.ു ”ാ•ണൻ, "മുതൽ കുറAുകാലം കൂെട
ഇവിെട/െ: നിറു/ിയാൽ െകാdാെമ:ാണ് എെq ആOഹം" എ:ു പറuു.
"ഇനി അതിെനാെJ 7യാസമാണ്. അ;ു പണം േവെറ ആർെJ2ിലും

െകാടു/ുെകാdണം. മുതലുd ആളായിരിJുകയും വRു ഈടു കാണിA്
7മാണം തരികയും െചcാൽ പിെ: േപടിJാെനaാണുdത്? പണം ത:ിെലല2ിൽ
നമുJീടാJാമേലലാ?" എ:ു തിരുമുൽപാടു പറയുകയാൽ ”ാ•ണൻ ഒടുJം
അ;െന സZതിA് അ:വിെട/ാമസിAു. പിേhറദിവസം കാല/ു മണി ഏകേദശം
എ.ായേ\ാൾ തിരുമുൽ\ാട്, "അയാൾ വ:ിലലേലലാ, ഞാെനാ:ിറ;ി അയാെള
അേനവഷിJെ.. താമസിJയിലല; •ണ/ിൽ വേ:Jാം. പണം അതു
കി.ാനിെലല2ിൽ േവെറ ഉ8ാകും. എ;െനയായാലും കാരയ/ിനു കുഴ\മിലല. ഞാൻ
മട;ി വരുേ?ാേഴ•ും അ;് കുളിA് ഊണുകഴിJണം. പണവും െകാ8ു
േപാകുേ?ാൾ കുളിJാനുമു4ാനുമായി വഴിJു വലല ^ല/ും കയറു :തു
ശരിയലല; വലലതും അനർഥമു8ായാൽ വിഷമമാണ്. കാലം കലിയുഗമേലല? ഇേ\ാൾ
ആെരയും വിശവസിJാൻ പാടിലല. പണം ആെളെJാലലിയാണ്; നലലേപാെല
സൂ•ിJണം. 'സൂ•ിAാൽ ദുഃഖിേJ8' എ:ു8േലലാ" എ:ു പറuി.്
അവിെടനി:് ഇറ;ിേ\ായി. ”ാ•ണൻ കുളിയും ഊണും കഴിAു
തിരുമുൽ\ാടിെq വരവിെന/െ: 7തീ•ിAുെകാ8ിരു:ു. േനരം
പ/ുമണിയായി. പ•8ുമണിയായി, ര8ുമണിയായി.
തിരുമുൽ\ാടിെനJാണു:ിലല. അേ\ാൾ ”ാ•ണനു കുേറെ“ ദു“2 തുട;ി.
അ:ു 7മാണം മാറിെയഴുതുകേയാ അനയായം േകാടതിയിൽ െകാടുJുകേയാ
െചcിെലല2ിൽ കാലഹരണമാവും. സംഖയ ആയിരം രൂപാ•് േമലുdതിനാൽ
അനയായം െകാടുJണെമ2ിൽ ആല\ുഴ ജിലലാേJാർ.ിൽ േവണം. ര8ുമണിJു
തെ: േപായാലും കേAരി പിരിയു:തിനുമു?് ആല\ുഴെA:് അനയായെമഴുതിAു
േകാടതിയിൽ െകാടുJു: കാരയം അസാധയമാണേലലാ. അതിനാൽ ”ാ•ണൻ
മന€ിെല വയസനവും പരി°മവും പുറ/ുകാണിJാെത ൈധരയേ/ാടുകൂടി
അവിെട/െ:യിരു:ു.
ഏകേദശം മൂ:ു മണിയായേ\ാൾ തിരുമുൽ\ാടു മട;ിെയ/ി. അേbഹം
അതുവെര കുളിJുകയും ഉ4ുകയും ഉ8ായി.ിലലായിരു:ു. അതിനാൽ
ഗൃഹ/ിെല/ിയ •ണ/ിൽ ഒ:ും മി8ാെത കുളിJാനുമു4ാനും േപായി.
കുളിയും ഊണും കഴിuേ\ാേഴ•ും േനരേമകേദശം മണി നാലരേയാളമായി.
അേ\ാൾ പുറ/ു ”ാ•ണെq അടുJൽ വ:ു. "പണ/ിനായി ഓടി
നട:തുെകാ8് കുളിJാനും ഉ4ാനും ഒ:ും ഒ/ിലല. ഇ:ു ഞാൻ ഇേ\ാഴാണ്
ഊണു കഴിചത്. ഇ;െന ഒരു ക‘\ാട് എനിJ് ഇതിനുമു?് ഒരിJലുമു8ായി.ിലല.
അതുെകാ8് തരേJെടാ:ുമിലല. ഇ:് ഏെത2ിലും േനരം ൈവകിയേലലാ. നാെള
േനരെ/ ഏർ\ാടു തീർേ/Jാം" എ:ു പറuു. തിരുമുൽ\ാട് പറuതിെന
വിശവസിA് ”ാ•ണൻ അവിെട/ാമസിAു. പിേhറദിവസം കാലേ/ തിരുമുൽ\ാട്

ഉറJമുണർ:ു പുറ/ു വ:് ”ാ•ണേനാട് "7മാണെമടുJൂ, േനാJെ." എ:ു
പറuു. ഉടെന അേbഹം 7മാണെമടു/ു െകാടു/ു. തിരുമുൽ\ാട് 7മാണം
വാ;ി േനാJീ.്, "േഹ! ഈ 7മാണ/ിനു കാലഹരണം വ:ുേപായേലലാ.
കാലഹരണം വ: 7മാണ/ിനു പണം െകാടുJുക ഇവിെട പതിവിലല. എനിJാരും
തരാറുമിലല. അതിനാൽ പണ/ിനായി ഇനി താമസിJണെമ:ിലല. അേ;Jു
േപാകാം" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ി.് തിരുമുൽ\ാടു േനരംേപാJു
പറയുകയാെണ:ു വിചാരിAു ”ാ•ണൻ "േഹ േനരംേപാJു പറയാെത പണം
ത:് എെ: അയJണം. േനരം പുലരു:ു. ഇനിയും ഇവിെട താമസിJാൻ എനിJു
നിവൃ/ിയിലല" എ:ു പറuു. "താമസിJണെമ:ിലല എ:ു ഞാൻ പറuിേലല?
ഇ;െനയുd കാരയ;ളിൽ േനരംേപാJു പറയുക എനിJു പതിവിലല ഞാൻ
കാരയമാണ് പറuത്. കാലഹരണം വ: 7മാണ7കാരമുd പണം തരാൻ ഞാൻ
ത‹ാറലല. ഇതു തീർAയാണ്" എ:ു തിരുമുൽ\ാട് െഗൗരവഭാവേ/ാടുകൂടി
വീ8ും പറuേപാൾ ”ാ•ണനു8ായ മനRാപം എYമാYെമ:ു പറയാൻ
7യാസം. അേbഹം വയസനസേമതം വീ8ും വളെരെയാെJ പറuുേനാJി.
യാെതാരു ഫലവുമു8ായിലല. തിരുമുൽ\ാടു പണം െകാടുJുകയിെലല:ു
തീർAയായേ\ാൾ ആ സാധു കരuുെകാ8് അവിെടനി:് ഇറ;ി േ\ായി. ഉടെന
ഒരു േതാണിയിൽJയറി കായലിനു കിഴേJJരയിലിറ;ി ൈവJ/ു െച:്
കുളിയും നിതയകർമാനു®ാനവും കഴിAു േ•Y/ിെല/ി ൈവJ/\െന
െതാഴുതി.ു മ¡പ/ിൽ കയറി ജപിAുെകാ8ിരു:ു. സദയ•് ഇലെവAു
തുട;ീ.ും അേbഹം അവിെട നി:് എണീhറിലല. ഊണു കഴിJാനായി പലരും െച:ു
വിളിAി.ും അേbഹം േപായിലല. ജലപാനം േപാലും കഴിJാെത അേbഹം
അവിെട/െ: ഇരു:ു. േനരം സkയയായേ\ാൾ േപായി സkയാവ˜നം കഴിAു
തിരിAുവ:ു. പിെ:യും മ¡പ/ിൽJയറി ജപിAുെകാ8ിരു:ു.
അ/ാഴ“ീേവലി കഴിu് അ?ലമട•ാറായേ\ാൾ ചിലർ െച:ു
പുറ/ിറ;ിേ\ാകണെമ:ു പറuതിനാൽ അേbഹം അവിെട നി:ിറ;ി
െകാടിമരAുവ.ിൽ െച:ിരു:ു. കുറAു കഴിuേ\ാൾ േ•Yം കാവൽJാർ െച:്
അവിെടനി:ുമിറ;ി മതിൽJു പുറ/ു േപാകണെമ:ു പറയുകയാൽ അേbഹം
േപായി കിഴേJ േഗാപുര/ിെq പുറേ//റയിൽ െച:ിരു:ു. േനരം രാYി
ഏകേദശം പ/ു മണിയായേ\ാൾ ഇരിJാൻ വ‹ാെതയായി.് അേbഹം
അവിെടJിട:ു. വയസനം െകാ8് ഉറJം വ:ിെലല2ിലും വിശ\ും •ീണവും
െകാ8് അേbഹം ക4ടA് സവൽപെമാ:ു മയ;ി. അേ\ാൾ ഒരു വൃU”ാ•ണൻ
അേbഹ/ിെq അടുJൽ െച:് "ഇവിെട പ.ിണി കിടJാൻ പാടിലല അ;്
ഏhറുമാനൂർെച:് സ2ടം പറയൂ. ഏhറുമാനൂർ േദവൻ നിവൃ/ിയു8ാJി/രും"
എ:ു പറuതായി അേbഹ/ിനു േതാ:ി. ഉടെന ക4ു തുറ:് േനാJീ.്

അവിെടെയ;ും ആെരയും ക8ിലല. ഇതു ൈവJ/\െq
അരുള\ാടുതെ:യാണ് എ:ു നിpയിA് അേbഹം അവിെടനിെ:ണീhറു പതുെJ
നട:ുതുട;ി. പിേhറദിവസം കാലെ/ ഏകേദശം എ.ുമണിയായേ\ാേഴ•ും
അേbഹം ഒരുവിധ/ിൽ ഏhറുമാനൂെര/ി. ഉടെന േപായിJുളിAു നിതയകർമാദികൾ
കഴിAുെകാ8് േ•Y/ിെല/ി. മഹാേദവെന വ˜ിAി.ു മ¡പ/ിലിരു:ു ജപം
തുട;ി. നമxകാരമൂണു കാലമായേ\ാൾ പലരും െച:ു വിളിAി.ും അേbഹം
േപാകാെത ജപിAുെകാ8ുതെ: ഇരു:ു. അേbഹം അ;െന ഇരിJെ.! ഇനി
നമുJു തിരുമുൽ\ാടിെq ^ിതി എ;െനയിരിJു:ു എ:ു േനാJാം.
”ാ•ണൻ ഏhറുമാനൂെര/ിയ ദിവസം കാല/ു പ/ുമണി യായേ\ാൾ
തിരുമുൽ\ടിനു മുളകരAു േതAതുേപാെലേയാ ഉമി/ീയി ലി.തുേപാെലേയാ
ഇ:വിധെമ:ു പറയാൻ വ‹ാ/വിധം േദഹമാസ കലം ഒരു നീhറലും പുകAിലും
തുട;ി. അതു wേമണ വർUിA് തിരുമുൽ\ാടിന് ഇരിJാനും കിടJാനും
കുളിJാനും ഉ4ാനും ഒ:ും വ‹ാ/ വിധ/ിലായി. ഉടെന ൈവദയsാരും
മ•വാദികളുെമാെJെയ/ി ചികി„കളും മ•വാദ;ളുെമാെJ/ുട;ി.
അവെരലലാവരും പഠിA വിദയകെളാെJ 7േയാഗിAി.ും അേbഹ/ിനു
സുഖേJടുകൂടിവ:തലലാെത േലശം േപാലും കുറuിലല. പിെ: 7സിUനായ
കായിJര േമനവെന വരു/ി 7 ം വžിAു േനാJിAേ\ാൾ ധനസംബkമായ ഒരു
കാരയ/ിനായി ഒരു ”ാ•ണൻ െച:് ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവെന ശരണം
7ാപിAിരിJു:തിനാൽ ആ മഹാേദവെq േകാപം നിമി/മാണ് ഈ
സുഖേJടു8ായിരിJു:െത:ും, ”ാ•ണനു െകാടുJാനുd സംഖയ
െകാടു/ു •മായാചനം െച‹ുകയും അYയും സംഖയ ഭ¡ാര/ിലി.ു
മഹാേദവെന വ˜ിJുകയും െച‹ാെത സുഖേJടു േഭദമാവുകയിെലല:ും അ;െന
െചcാൽ ഉടെന സുഖമാകുെമ:ും വിധിAു. ഉടെന തിരുമുൽ\ാട് ആയിര/ി
ഒരുനൂറു രൂപ വീതം ര8ു കിഴി െക.ിെയടു\ിചുെകാ8് ഒരു േതാണിയിൽ കയറി
പുറെ\.് ഏhറുമാനൂർJു സമീപം അതിര?ുഴെയ/ി കര•ിറ;ി നട:് ഏhറുമാനൂർ
െച:ു േചർ:ു. അേbഹം കുളിA് അ?ല/ിൽ െച:േ\ാൾ ഉ/മർ4നായ
”ാ•ണൻ മ¡പ/ിൽ ജപിAുെകാ8ിരിJു:തു ക8് ഒരു കിഴി
അേbഹ/ിെq മു?ിൽ വAു നമxകരിAു •മായാചനം െച‹ുകയും
മേhറJിഴിയിെല സംഖയ ഭ¡ാര/ിലി.് മഹാേദവെന വ˜ിJുകയും െചcു.
ഇYയും െചcുകഴിuേ\ാൾ തിരുമുൽ\ാടിനു സുഖേJെടാെJ മാറി
പൂർ4സുഖമായി. ”ാ•ണനു മനRാപം തീർ:ു സേaാഷമായി. അേbഹം
കിഴിയഴിA് എ4ിേനാJി ആയിരം രൂപെയടുJുകയും നൂറു രൂപ
ഭ¡ാര/ിലിടുകയും െചcു. പിെ: അേbഹവും തിരുമുൽ\ാടും േപായി ഊണു

കഴിA് വീ8ും നട•ൽ െച:് മഹാേദവെന വ˜ിAി.് അവരവരുെട േദശ;ളിേലJു
മട;ിേ\ായി. ആയിര/ി അറുപതു രൂപ െകാടുേJ8തു െകാടുJാെതയിരു:
തിരുമുൽ\ാടിന് ആയിര/ി ഒരുനൂhറി നാൽപതു രൂപ ന‘വും െകാടുേJ8തു
െകാടു\ിA ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവനു ആയിര/ി ഇരു:ൂറു രൂപ ലാഭവുമായി.
ഇ7കാരെമാെJയാണ് ഏhറുമാനൂർ മഹാേദവെq മാഹാWയം. ആ േദവസവം
തിരുവതാംകൂർ സർJാരിൽ േചർ/േ\ാൾ അവിടുെ/ നിതയനിദാനാദികൾJു
മു?ു8ായിരു: പതിവിൽ വളെര കുറAി.ു8്. കാലേഭദം െകാ8് അവിടുെ/
പൂജാകർമാദികൾJ് വളെര ൈവകലയവും വ:ി.ു8്. എ2ിലും േദവസാ:ിധയ/ിന്
ഇേ\ാഴും അവിെട യാെതാരു കുറവും വ:ി.ിലല.

ഐതിഹയമാല/േതാലകവി
ഇേbഹം ഒരു മലയാള ”ാ•ണകുല/ിൽ ജനിA ആളായിരു:ു എ:ലലാെത
ഇേbഹ/ിെq ഇലലം എവിെടയായിരു:ുെവ:ും സാ•ാൽ
േപെരaായിരു:ുെവ:ും ജീവിAിരു: കാലേമെത:ും മhറുമറിയു:തിനു
ശരിയായ ല•യെമാ:ും കാണു:ിലല. എ2ിലും ഇേbഹം അഭിേഷകം,
തപതീസംവരണം, സുഭ›ാധന³യം എ:ീ നാടക;ളുെടയും ആpരയമ³രി
എ: ഗദയ7ബk/ിെqയും നിർമാതാവും േകരളചwവർ/ിയുമായിരു:
'കുലേശഖരവർമാ'െവ: േചരമാൻ െപരുമാളുെടകൂെട േസവകനായി
തിരുവ¢ിJുള/ു താമസിAിരു:തായി േകൾവിയു8്. അതിനാൽ േതാലകവി
ജീവിAിരു:ത് ആ േചരമാൻ െപരുമാളുെട കാല/ായിരു:ു എ:ു വിചാരിJാം.
േതാലകവിയുെട കുടുംബവും വംശയsാരും ഇേ\ാൾ ഇെലല:ു തീർAയാണ്.
അേbഹ/ിെq ചരിYം വിചാരിAാൽ അെതാ:ുമു8ായിരിJാൻ മാർഗവുമിലല.
േതാലകവി ഉപനയനം കഴിuു ”•ചാരിയായിരു: കാല/ുതെ:
അേbഹ/ിെq അ‡ൻ മരിAു. പിെ: ആ കുടുംബ/ിൽ അേbഹവും വിധവയായ
അZയും മാYേമ ഉ8ായിരു:ുdു. േതാലകവി വിവാഹം കഴിAിരു:ിലല. പിെ: ആ
വംശം വർUിJാനിടയിലലേലലാ.
േതാലകവി െചറു\/ിൽ/െ: ബുUിയും യുzിയുമുd ആളും ഫലിതJാരനും
പരിഹാസശീലനുമായിരു:ു. ഒരു ദിവസം അേbഹം അേbഹ/ിെq ഇലല/്
ഊണുകഴിAുെകാ8ും അZ വിള?ിെJാടു/ു െകാ8ുമിരു: സമയം അവിെട
ദാസയ 7വൃ/ികൾ െചcു താമസിAിരു: 'ചJി' എ:ു േപരായ വൃഷലി ഇെതാരു
നലല അവസരമാെണ:ു കരുതി െനലലു േമാ‘ിെAടുJാനായി പ/ായ/ിൽ കയറി.
േതാലനും അZയും അടുJളയിലായിരു:തിനാൽ ആരും കാണുകയിെലല:ു
വിചാരിAാണ് അവൾ ആ തരം േനാJി പ/ായ/ിൽ കയറിയത്. എ2ിലും േതാലൻ
അതു ക8ു. ”•ചാരികൾ ഉ8ിരിJുേ?ാൾ മി8രുെത:ും അഥവാ വലലതും
സംസാരിJുകയാെണ2ിൽ അതു സംxകൃത/ിേല ആകാവൂ എ:ും മലയാള
”ാ•ണരുെട ഇടയിൽ ഒരു ച.മു8്. േതാലന്
സംxകൃതഭാഷാ’ാനമിലലായിരു:തിനാൽ ഒരു സമയം അേbഹം ക8ാലും
തŠJാലെമാ:ും മി8ുകയിെലല:ുd വിചാരവും ചJിJ് ഉ8ായിരു:ു.
എ:ാൽ േതാലൻ ഇതു ക8ി.ു മി8ാെതയിരു:ിലല. അേbഹ/ിനു
ഗീർVാണഭാഷാ’ാനമിലലായിരു:ുെവ2ിലും തൽJാലാവശയ/ിനായി അേbഹം

തെq യുzിെകാ8ും ബുUിെകാ8ും ചില വാJുകൾ സൃ‘ിAാണ് സംസാരിAത്.
അത് 'പനസി ദശായാം പാശി' എ:ായിരു:ു. പനസം എ:ു പറuാൽ ചJ
എ:ും ദശ എ:ു പറuാൽ പ/് എ:ും പാശം എ:ു പറuാൽ കയറ് എ:ും
അർ‰മുdതിനാൽ പനസി എ:ു പറuാൽ ചJി എ:ും ദശായാം എ:ു
പറuാൽ പ/ായ/ിെല:ും പാശി എ:ു പറuാൽ കയറി എ:ും അർ‰ം
സിUിJുെമ:ു യുzിെകാ8ു നിpയിAാണ് അേbഹം ഇ;െന പറuത്.
േതാലെq അZയും പുYെനേ\ാെല/െ: ബുUിയും യുzിയുമുd
കൂ./ിലായിരു:ു. അതിനാൽ ആ അaർജനം പുYൻ പറuതിെq അർ‰ം
മന€ിലാJുകയും ഉടൻ ഓടിെA:് ചJിയുെട കളവു ക8ുപിടിJുകയും െചcു
എ2ിലും 'ഇനി േമലാൽ ഇ;െന െച‹രുെത':ും പറuു ശാസിAതലലാെത ആ
അaർജനം ചിരപരിചിതയും അനനയശരണയുമായിരു: ആ വൃഷലിെയ
ഉേപ•ിAിലല. അതിനാൽ അവൾ പിെ:യും യഥാപൂർVം അവിെട/െ:
താമസിAു. എ2ിലും അJാലം മുതൽ അaർജനവും േതാലനും 7േതയകം സൂ•ിAു
തുട;ിയതുെകാ8് അവൾJ് അവിെടനി:് ഒ:ും േമാ‘ിെAടുJാൻ
തരമിലലാെതയായി/ീർ:ു. അതിനാലവൾ, '”•ചാരിെയ ഏതു വിധവും
സവാധീനെ\ടു/ണം. ഇേbഹ/ിെq സഹായം കൂടാെത ഇവിെടനി:ും
യാെതാ:ും ൈകJലാJുവാൻ സാധിJയിലല' എ:ു വിചാരിA് അേbഹെ/
വശെ\ടു/ാൻ ഉ„ാഹിAു തുട;ി. ഈ ആOഹം സാധിJു:തിനായി അവൾ
7േയാഗിA ഉപായ;ൾ ഗൂഡമായി ചില നർZാലാപ;ളും ശൃംഗാരേച‘കളും
മhറുമായിരു:ു. ആദയ കാല/് ഇവെകാ8് വിേശഷിചു ഫലെമാ:ും ഉ8ായിലല.
എ2ിലും wേമണ േതാലനു 7ായം കൂടിവരികയും അേതാടുകൂടി അേbഹ/ിനു
ചJിയുെട േച‘കളിലും നാടയ;ളിലും രഹ€ലലാപ;ളിലും ഒരു െകൗതുകം
ജനിJുകയും െചcു. പതിനാറു വയ€ാകാെത സമാവർ/നം കഴിAുകൂടാ
എ:ാണേലലാ മലയാള ”ാ•ണരുെട നിയമം. ഈ ”•ചാരി പതിനാറു
വയ€ാകു:തിനു മു?ു തെ: മsഥാwാaഹൃദയനായി/ീരുകയും ചJിയുെട
അപാംഗവലയിലകെ\ടുകയും അ;െന ”•ചരയµത/ിനു ഭംഗം വരു/ുകയും
അതു പലരും അറിയു:തിന് ഇടയാവുകയും െചcു. ഇതിനു വിധി7കാരം
7ായpി/വും മhറും െച‹ിA് അേbഹെ/ ശുUീകരിെAടുJു:തിന്
അേbഹ/ിന് അ‡നും മhറും ജീവിAിരിJു:ു8ായിരു:ിലലേലലാ. എ:ു മാYമലല,
അേbഹം തരം കി.ുേ?ാെഴലലാം എലലാവെരയും
പരിഹസിJാറുമു8ായിരു:തുെകാ8് സവജന;ൾെJാെJ അേbഹേ/ാടു
വിേരാധവുമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ എലലാവരും കൂടി അേbഹെ/
°‘നാJിJളuു. സമാവർ/ന/ിെq കാലമായി.ും ആരും അത്
നട/ാെതയിരിJുകയും നട/ുകയിെലല:ു തീർAയാവുകയും െചcേ\ാൾ

അേbഹം സവയേമവ അേbഹ/ിെq കഴു/ിൽJിട:ിരു: േതാൽ പറിAു
കളuു. അ;െനയായിരു:ു അേbഹ/ിെq സമാവർ/നം.
”ാ•ണകുമാരsാെര ഉപനയിJുേ?ാൾ പൂണൂേലാടു കൂടി േതാലും
(കൃ¸ാജിനവും) ഇടുക പതിവു8േലലാ. അതിനാൽ ”•ചാരികെള േതാലി. ഉ4ി
എ:ും ചിലർ പരിഹാസമായി.ു േതാലൻ എ:ും പറയാറു8്. ആ േതാൽ
എടു/ുകളയു:ത് സമാവർ/ന സമയ/ാണ്. ഈ ഉ4ിJു േതാൽ ഇ.തലലാെത
മുറ7കാരം എടു/ു കളയുകയു8ായിലലേലലാ. അതുെകാ8ും സവയേമവ േതാൽ
പറിAു കളuതുെകാ8ും അേbഹെ/ എല¼്ാവരും േതാലൻ എ:ു പറuു
തുട;ുകയും ആ േപരുതെ: wേമണ ^ിരെ\ടുകയും അതിനാൽ
അേbഹ/ിെq സാ•ാൽ േപർ എaായിരു:ുെവ:ു കാലാaര/ിൽ ആർJും
നിpയമിലലാെതയായി/ീരുകയും െചcു. °‘നായിേ\ായ അേbഹ/ിനു
സവജന;ളായി.ുdവരാരും െപ4ിെന െകാടുJാuി.ാണ് അേbഹം വിവാഹം
കഴിJാെതയിരിJുകയും അേbഹ/ിെq വംശം നശിAുേപാവുകയും െചcെത:ു
വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ. ആരും െപ4ിെന െകാടുJുകയിെലല:ു
തീർAയായേ\ാൾ ചJിെയ/െ: അേbഹം ഭാരയയായി സവീകരിAു.
അനaരം േതാലൻ യഥാwമം വിദയാഭയാസം െച‹ുകയും അചിേരണ വലിയ
വിദവാനും മഹാകവിയുമായി/ീരുകയും െചcു. എ2ിലും അേbഹ/ിെq
7കൃതിസിUമായുd പരിഹാസശീല/ിനും ഫലിേതാzിJും യാെതാരു േഭദവും
വ:ിലല. ചJിെയJുറിAുതെ: അേbഹം വർ4ിAു പല േ«ാക;ളു8ാJിയി.ു8്.
അവയിൽ ചിലതു താെഴ േചർJു:ു:
'അെ:ാ/ േപാJീ! കുയിെലാ/ പാ.ീ!
േതെനാ/ വാJീ! തിലപുªമൂJീ!
ദരി›യിലലെ/ യവാഗുേപാെല
നീ8ി.ിരിJും നയനദവയ/ീ!'

ഈ േ«ാകം ചJിJ് ഒ.ും സേaാഷകരമായിലല. 'എെ: േപാJീ, പാ.ീ, വാJീ, മൂJീ
എ:ും മhറും പറയരുത്' എ:വൾ പറuു. അതിനാൽ േതാലൻ നലല ഭംഗിയുd
പദ;ൾ േചർ/ു പിെ:െയാരു േ«ാകമു8ാJി. അത്:
'അർJശുTഫലേകാമളRനീ!
ശർJരാസദൃശ ചാരുഭാഷിണീ!
ത•ിണീദല സമാന േലാചേന!
സിkുേര¾രുചിരാമലദയുേത!

ഇതു ചJിJു നലലേപാെല േബാധിAു. ചJി േകവലം വിÏിയായിരു:ുെവ:ും
േ«ാക;ളുെട അർ‰ം മന€ിലാJാൻ അവൾJു ശzിയിലലായിരു:ുെവ:ും
വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ. േതാലകവി ചJിെയ വർ4ിAു8ാJിയ മെhറാരു

േ«ാകവും താെഴ േചർJു:ു:
'മുളuാസന സൃ‘ീ2ൽ
വിള;ും േചർജേലാചേന!
െപാതിെ\4Aേനാെടാ/
മാർജദവ˜ം വിരാജേത!'

ചില ആശാsാർ 'വിരി¢ഃ കമലാസനഃ' എ:ുdത് 'വിരിംചJമലാസന' എ:ു
െചാലലിെJാടു/ു കു.ികെള പഠി\ിJു:തുേക.ി.് ആ ആശാsാെര
പരിഹസിJാനും തെq യുzി കാണിJാനും കൂടിയാണ് േതാലൻ ഈ
േ«ാകമു8ാJിയത്. ചJമലാസനനൻ ചJയുെട മലം ആസനമായി.ുdവൻ.
ചJയുെട മലം മുളu്.
'വിരി¢ഃ കമലാസനഃ' എ:ുdതു ”•ാവിെq പരയായ;ളാണേലലാ. ”•ാവിെന
'ചJമലാസനൻ' എ:ു പറയാെമ2ിൽ 'മുളuാസനൻ' എ:ും പറയാെമ:ാണ്
േതാലെq യുzി. േചർ = പ2ം. േചർജം എ:ു പറuാൽ പ2ജം എ:ർ‰ം.
കാള\ുറ/ു െക.ിയിടു: ചുമടിനു െപാതിെയ:ു പറയാറു8േലലാ. അേ\ാൾ
കാള\ുറ/ിരിJു:തിനു െപാതിെയ:ു പറയാെമ:ു സിUിJു:ു. ശിവനും
കാള\ുറ/ിരിJുമേലലാ. അതിനാൽ ശിവെനയും െപാതിെയ:ു പറയാം. ആ
െപാതിയുെട െപ4് Xീപാർവതി. Xീപാർവതിയുെട അAൻ (അ‡ൻ) ഹിമവാൻ.
അേ\ാൾ 'െപാതിെ\4Aേനാെടാ/്' എ:ു പറuാൽ 'പർവത തുലയമായ'
എ:ർ‰ം. മാർജം മാറിൽ ജനിAത്. Rനം എ:ു താൽപരയം. ഉേരാജം, വേ•ാജം
ഇതയാദി എ:േപാെല.
ഈ േ«ാകവും ചJിJ് ഏhറവും സേaാഷകരമായിരു:തിനാൽ ഒരു േ«ാകം
കൂടിയു8ാJണെമ:് അവൾ പറയുകയും ഉടെന േതാലകവി താെഴJാണു:
7കാരം ഒരു േ«ാകമു8ാJിെAാലലുകയും െചcു.
'വhzാംേഭാജം തു ൈകലാസവദിദമളകാലംകൃതം, െകാ2യുÉം
വൃYാരാേതഃ കേഠാരം കുലിശമിവപരി¢ി:സാരം ഗിരീണാം.
മധയം മേ/ഭവേ/ പിടിയിലമരുെവാെ:Yയും ചിYേമാർ/ാൽ
മുേ¯, മൽ7ാണനാേഥ, വപുരുദധിരിവാഭാതി ലാവണയപൂർ4ം.'

ഇ;െന ചJിയുെട ആവശയ7കാരവും അലലാെതയും ശൃംഗാരഹാസയരസ
7ധാന;ളും ഫലിതമയ;ളുമായി.ുd അേനകം േ«ാക;ൾ േതാലകവി
ഉ8ാJീ.ു8്. എലലാ/ിെqയും രീതി ഇതു തെ:.
േതാലകവിയുെട ഭzിരസ7ധാന;ളായ േ«ാക;ൾ ഫലിതമയ;ളും
യുzിെകാ8് അർ‰ം OഹിേJ8ു:വയുമാണ്. രീതി കാണിJാനായി ഒരു
േ«ാകം താെഴ േചർJു:ു:

'പലലിേ/ാലാടയാം യസയ യസയ പ•8ര 7ിയാ േകാണേA.ാഭിധാനസയ
അർUാർUം 7ണേതാŸയഹം.'
പലലിനു സംxകൃത/ിൽ ദaെമ:ു പറയുമേലലാ. അേ\ാൾ പലലി എ:ു പറuാൽ
ദaി ആന എ:ർ‰ം. പ•8ര ആറ്. ഗംഗ എ:ു താൽപരയം. േകാണ് = മുJ്.
േച.ൻ = അ4ൻ. േകാണേച.ൻ = മുJ4ൻ. അർUാർUം = അർU/ിെq അർUം.
അർUം = പകുതി. അര എ:ു താൽപരയം. അതിെq അർUം കാൽ = പാദം
എ:ർ‰ം. ആനേ/ാൽ വ£മായും ഗംഗ ഭാരയയായും മുJ4ൻ എ:ു
േപേരാടുകൂടിയവനുമായിരിJു: അവെq പാദെ/ ഞാൻ നമxകരിJു:ു എ:്
ആക\ാെടയുd അർ‰ം.
േതാലകവി ശിവെനJുറിAുതെ: മെhറാരു വ˜നേ«ാകമു8ാJിയി.ു8്. അതും
താെഴ േചർJു:ു:
'മാരാേര, തവ ദാേസാഹം വാരി യസയ ജടാaേര
യം 7ാഹുരവയയം നിതയം ത•ിേണYം നമാമയഹം.'

േകവലം സംxകൃതഭാഷയിലുd ഈ േ«ാക/ിലും അേbഹം മാരാർ, വാരിയർ,
എÆാൻ, ത•ി എ:ിവരുെട േപരുകൾ വരു/ിയിരിJു:ു. ഇതും ഒരുവക
ഫലിതമാണേലലാ. പരപരിഹാസാർ‰മായി.ും േതാലകവി അേനകം
േ«ാക;ളു8ാJീ.ു8്. 'ഒ:ാ…േAർJയുമാം പദ;ളിടവിെ.െ;2ിലും
േചർ/ിടാം' എ:ാണേലലാ സംxകൃതനിയമം. ആ നിയമവും 7ാസം, യമകം
മുതലായ ശÂഭംഗിJും പാദപൂരണ/ിനും മhറുമായി നിരർ‰ക;ളും
അനാവശയക;ളുമായ പദ;ൾ 7േയാഗിJു:തും േതാലകവിJ് ഇ‘മലല.
അ;െന 7േയാഗിJു: വെര ആേ•പിAു േതാലകവി ഉ8ാJീ.ുd ചില
േ«ാക;ളും താെഴ േചർJു:ു:
ഥ7ഥന˜ാന˜ം
പദദവയം നാY ജനിതന˜ാന˜ം
തനയം വേ˜ വകയാ
നിരനവയം ദലിതദാനവേ˜വകയാഃ

ഈ േ«ാക/ിൽ ഥ7ഥനം, ദാന˜ം, വകയാഃ ഈ മൂ:ു പദ;ൾ നിരർ‰;ളും
യമക/ിനായി.ു മാYം േചർ/ി.ുdവയുമാണ്. േശഷമുd പദ;ൾെകാ8ു
മാYേമ കാരയമുdു. ആവശയമിലലാ/
പദ;േളാടു േചർ/ുതെ: 'പദദവയം നാY' എ:ും 'നിരനവയം'എ:ും 7േയാഗിA്
അവ അനാവശയക;ളാെണ:ു സൂചി\ിJുകയും െചcിരിJു:ു. അതും ഒരു
സാമർ‰യമാണേലലാ. ഇനി ഇതുേപാെല/െ: േവെറാരു േ«ാകം:
'ഉ/ിേ®ാ/ി® രാേജ¾

മുഖം 7•ാളയസവ ടഃ
ഏഷഖ ആഹവയേത കുJു
ച ൈവ തു ഹി ച ൈവ തു ഹി'

ഇവിെട 'കുJു' എ:ുdതിേനാടു 'ടഃ' എ:ുകൂടിേAർ/് അനവയിJണം. പദ;െള
അ;ുമി;ുമായി 7േയാഗിJാെമ2ിൽ അ•ര;െളയും അ;െന 7േയാഗിJാം
എ:ാണ് േതാലകവിയുെട അഭി7ായം. അ7കാരം തെ: 'ച, ൈവ, തു, ഹി ഇതയാദി
അനാവശയക;ളായി.ുd അവയയപദ;ൾ അ;ുമി;ുമായി ഇട•ിട•ു േചർ/ു
7േയാഗിJു:െതaിന്? എലലാംകൂടി ഒരുമിAിരിJെ.. ആവശയം േപാെല ഓേരാ
പദ;ൾ എടു/് അനവയിJാമേലലാ' എ:ു വിചാരിAാണ് േതാലകവി ആ വക
പദ;ൾ െകാ8ുതെ: നാലാം പാദം തീർ/ത്. അനാവശയ;ളും
അനർ‰;ളുമായ പദ;െള ഔചിതയം കൂടാെത 7േയാഗിJു: കവികൾJ് ഈ
ആേ•പ;ൾ മർമേഭദക;ളായിരിJുമേലലാ.
അനയരുെട കൃതികൾJു കുhറവും കുറവും പറയു:വർ ധാരാളവും നിരാേ•പമായി
കവനം നിർമിJുവാൻ കഴിയു:വർ േലാക/ിൽ ചുരുJവുമാണേലലാ. എ:ാൽ
േതാലകവി അനയsാരുെട കൃതികെള ആേ•പിJു:തിനും അനയsാർ
ആേ•പിJാ/വിധ/ിൽ കാവയ ;ൾ നിർമിJു:തിനും കഴിയു:
ആളായിരു:ു. അേbഹം അനവയ wമ/ിനു പദ;ൾ േചർ/ും അനാവശയപദ;ൾ
കൂടാെതയും കാവയം നിർമിAി.ു8്. അതിലുd േ«ാക;ളിൽ ഏhറവും
7സിUമായി.ുd ഒ:ു താെഴ േചർJു:ു.
'സവർജാലികാനിർജരനിർഝരിണയാം
തദീയസൗധാOജുഷാം വധൂനാം
ആേലാലേനY7കരം നിരീ•യ
ഝഷ°മാർജാലശതം •ിപaി.'

ഈ കാവയം കൂടി ഉ8ാJിJഴിuേ\ാേഴJും േതാലകവി
വിശവവിXുതനായി/ീർ:ു. അേbഹെ/ 'േതാലൻ' എ:ു പറuിരു:
അസൂയാലുJളായ വിേരാധികൾ േപാലും 'േതാലകവി' എ:ുതെ:
പറuുതുട;ുകയും െചcു.
ഇ;െനയിരു: കാല/ാണ് കുലേശഖരവർമാെവ:് 7സിUനായിരു: േചരമാൻ
െപരുമാൾ സംxകൃതനാടക;ൾ ചാകയാsാെര െJാ8് അരേ;hറം
കഴി\ിJുവാൻ ഉ„ാഹിAു തുട;ിയത്. അേbഹം ആദയംതെ:
ചാകയാsാെരെJാ8് അരേ;hറം കഴി\ിJാനു„ാഹിAതു ശാകുaളം
നാടകമാണ്. അരേ;hറ/ിനു സൂതെq േവഷം ധരിA ചാകയാർ 'രാജാനം
മൃഗ¢ാവേലാകയ' (മൃഗമതിെനയുമാ/ചാപനാകും ജഗദഭിവ˜യ ഭവാെനയും
വിേലാകയ) എ:ുd ഭാഗം യഥാwമം അഭിനയിAേ\ാൾ ആ ചാകയാരുെട ക4ു

െപാ.ിേ\ാവുകയാൽ അരേ;hറം നട:ിലല. പിെ: െപരുമാൾ അഭിേഷകം,
തപതീസംവരണം, സുഭ›ാധന³യം ഇ;െന മൂ:ു നാടക;ൾ സവയേമ
നിർമിJുകയും അവ ഉടെന ചാകയാsാെരെJാ8് അരേ;hറം കഴി\ിJണെമ:ു
നിpയിJുകയും െചcു. ആ മൂ:ു നാടക;ളിൽ ഒടുവിലു8ാJിയ
സുഭ›ാധന³യമാണ് െപരുമാൾJ് അധികം േബാധിAത്. അതിനാൽ അതു തെ:
ആദയം അരേ;hറം കഴി\ിJണെമ:് അേbഹം നിpയിAു. എ2ിലും അതു
വിദവാsാെര ഒ:ു േകൾ\ിAി.ു േവണം ചാകയാsാെര ഏൽപിJാെന:്
അേbഹ/ിനു േതാ:ി. 'ആപരിേതാഷാദവി ദുഷാം ന സാധു മേനയ
7േയാഗവി’ാനം' എ:ു8േലലാ. അതിനാൽ േചരമാൻ െപരുമാൾ ഒരു ദിവസം
തെq സദസയsാരും സമീപ^sാരുമായ വിദവാsാെരെയലലാം വിളിAുകൂ.ി. ആ
സദ€ിൽ േതാലകവിയും െച:ു േചർ:ിരു:ു. ആ സഭാവാസികെള േചരമാൻ
െപരുമാൾ സുഭ›ാധന³യം സവയേമവ വായിAു േകൾ\ിJാനാരംഭിAു. ഒ:ാമ2ം
കഴിuു ര8ാമ2ം വയിAുതുട;ിയേ\ാൾ തെ: േതാലകവി കുേറെ“ വിറAു
തുട;ി. ര8ാമ2ം ഏകേദശം പകുതിയായേ\ാൾ േതാലകവി അതയുA/ിൽ
അ.ഹസിAുെകാ8ും 'അേ‹ാ, എനിJു സഹിJാൻ വേ‹' എ:ു പറuുെകാ8്
ചാടിെയണീhറുനി:ു െവളിA\ാടിെന േ\ാെല തുdി/ുട;ി. സദസയെരലലാം
പരി°മിA് എണീJുകയും 'ആരാണ്? കാരയെമaാണ്?' എ:ും മhറും േചാദിJുകയും
െചcു. അേ\ാൾ േതാലകവി 'ഞാൻശാകുaളം നാടകമാണ്. എനിJുd
അർ‰കൽ\നകളും CായയുെമലലാമപഹരിA് സുഭ›ാധന³യ/ിനു
െകാടു/ിരിJു:ു. ഇെതനിJു സഹിJാവു:തലല' എ:ു പറuു. ഇതു
േക.േ\ാൾ ഇതു േതാലകവി േചരമാൻ െപരുമാെള പരിഹസിJാനായിെ.ടു/
വിദയയാെണ:ു സദസയർJു മന€ിലാവുകയും ചിലർ മന€റിയാെത
െപാ.ിAിരിAുേപാവുകയും ഏതാനും േപർ ത;ൾJു വ: ചിരി െപരുമാെള
ഭയെ\.് ഉdിൽ ഒതുJുകയും െചcു. െപരുമാൾ ഏhറവും വിഷ4നായി/ീർ:ു
എ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ. അേbഹം േശഷം വായിJാൻ ശzനാകാെത
ലŽാവനതമുഖനായി അവിെടനി:് എണീhറുേപായി. ഉടെന േതാലകവിയുെട
തുdൽ നിൽJുകയും സഭാവാസികെളലലാവരും പിരിuു േപാവുകയും െചcു.
അ:ു രാYിയിൽ കിട:ി.ു േചരമാൻ െപരുമാൾJ് ഉറJം വ:ിലല. തെq
നാടക;ൾ വിദവŽന;ൾJു രുചിJയും അവ•ു 7സിUിയും 7ചാരവും
സിUിJുകയും െച‹ു:തിന് എaാണ് േവ8െത:് അേbഹം വളെര േനരം
വിചാരിAു േനാJീ.ും ശരിയായ മാർ´െമാ:ും ക8ിലല. ഒടുJം േതാലകവിെയ
തെ: വരു/ി ആേലാചിJാെമ:ു നിpയിAു. േചരമാൻ െപരുമാൾ ആ
രാYിയിൽ/െ: ആളയAു േതാലകവിെയ ഗൂടമമായി തെq അടുJൽ വരു/ി

അേbഹ/ിെq അഭി7ായ7കാരം നാടകാഭിനയ/ിനുേവ8ു: മുറകെളലലാം
വയവ^െ\ടു/ി. വിദൂഷകനുd നാടക;ൾ അഭിനയിJു:തിന് ആദയം തെ:
വിദൂഷകേവഷധാരിയായ ഒരു നടൻ 7േവശിAു വിവാദു തീർ/ു എ:ും വിേനാദം,
വ¢നം, അശനം, രാജേസവ എ:ീ പുരുഷാർ‰;ൾ സാധിAു എ:ും
പറയണെമ:ും അവ•ും നാടക ;ളിെല വിദൂഷകെq വാകയ;ൾJു പകരമായി.ും
മണി7വാളമായും മhറു ചിലേ«ാക;ൾ കൂടി േവണെമ:ും മhറുമാണ് അവർ
വയവ^െ\ടു/ിയത്. ആ വക േ«ാക;െളലലാമു8ാJു:തിന് േചരമാൻ
െപരുമാൾ േതാലകവിെയ/െ: ഏൽപിJുകയും അേbഹം
ഉ8ാJിെJാടുJുകയും െചcു.
വിവാദുതീർJുക എ:ുെവAാൽ അനധീതമംഗലം OാമJാരും
െപരുംതൃേJാവിെല: േ•Y/ിെല ഊരാളsാരുമായ േമ•ാaല, കിഴJാaല
എ:ു ര8ുകൂ.ർ തZിലുd അധികാര/ർJം തീർJുകയാണ്. ഇതിൽ
ഊരാളsാർ, സമുദായം, ശാaിJാർ, വാരിയർ, മാരാര് മുതലായ
േ•Yാധികാരികളുെടയും േ•Yസംബkികളുെടയും ചാകയാർ, ന?യാർ
മുതലായവരുെടയും സവഭാവ;െള വർ4ിA് അനവധി േ«ാക;ൾ േതാലകവി
ഉ8ാJി. വിേനാദം എ:ത് ഈ ഊരാളsാർ മുതലായവെരലലാംകൂടി
'°മരികുലേകാലാഹല/ു4ിമ³രി' എെ:ാരു േവശയാ£ീയുെട അടുJൽെA:ു
തൃതീയപുരുഷാർ‰ം സാധിJുകയാണ്. ഇതിന് £ീകളുെട സവഭാവ;െള
വർ4ിAും വളെര േ«ാക;ൾ േതാലകവി നിർZിAു. വ¢നം എ:ത് വിേനാദം
സാധിJാൻ േപായവരിൽ ഒരാൾ ഉ4ിമ³രിയുെട െവdിJര8കം േമാ‘ിA്
ആരുമറിയാെത വായിലാJി െകാ8ുേപാ:ു എ:ുdതാണ്. അതിന് അധികം
വിRാരവും വർ4നയുെമാ:ുമിലല. പിെ: അശനം എ:ത് ¨ീം ¨ീം നാ•രുെട
പ•8ാം മാസസദയ ഇവർ േപായി ഉ8ു എ:ുdതാണ്. ഇതു വളെര േകമമാJി.
സദയയുെട ഓേരാ വിഭവ;െളയും 7േതയകം 7േതയകം വിവരിAും വർ4ിAും വളെര
േ«ാക;ൾ കവി ഉ8ാJി. ഇ;െന മൂ:ു പുരുഷാർ‰;ൾ സാധിAുകഴിuാൽ
പിെ: രാജേസവയായി. അതിന് ഈ ഊരാളsാർ മുതലായവരിൽ സമർ‰നായ
ഒരാെള തിരെuടു/് അയ•ുകയാണ്. അയാൾ, പി:ീടഭിനയിJാൻ
നിpയിAിരിJു: നാടെകേമേതാ അതിെല കഥാനായകനായ രാജാവിെന
േസവിAു താമസിAു എ:ു പറu് നാടകവുമായി സംബkം വരു/ണം.
നാടക/ിെല വിദൂഷകനായി/ീരു:തും അയാൾ തെ:യാണ്. ഈ നാലാമെ/
പുരുഷാർ‰ം പറയു:തിനും രാജാJsാരുെട സവഭാവ;െള വർ4ിA് അനവധി
േ«ാക;ൾ േതാലകവി ഉ8ാJി. വിവാദു തീർ/തായും പുർഷാർ‰;ൾ
സാധിAതായും പറയു:തിേലJായി േതാലകവി ഉ8ാJിയ േ«ാക;െളലലാം

സരസ;ളും ഫലിതഭരിത;ളുമാണ്. അവയിൽ മിJവയും മണി7വാള;ളും
ചിലതു സംxകൃത;ളുമാണ്. ഭർ/ൃഹരി മുതലായവയിൽനി:ും ചില േ«ാക;ൾ
ഈ ആവശയ/ിേലJായി അേbഹം യേഥാചിതം എടു/ു േചർ/ി.ുമു8്.
േതാലകവി ഉ8ാJീ.ുd േ«ാക;ൾ േക.ാൽ 7േതയകമറിയാം. അവയുെട
രസികതവം ഒ:ു േവെറ തെ:യാണ്.
േമൽപറu ചട;ുകേളാടും േതാലകവിയുെട സഹായേ/ാടും കൂടി േചരമാൻ
െപരുമാൾ തെq നാടക;െളലാം അരേ;hറം കഴി\ിJുകയും എലലാവരും വളെര
രസിJുകയും സേaാഷിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ മാYേമ േചരമാൻ
െപരുമാൾJു മു?ു8ായ കു¨ിതം നിേ“ഷം തീർ:ുdു. പിെ: അേbഹം
േതാലകവിJു വളെര സZാന;ളും മhറും െകാടു/ു സേaാഷി\ിA്
അേbഹ/ിെന തെq കൂെട/െ: താമസി\ിAു.
അനaരം േചരമാൻ െപരുമാൾ നാഗാന˜ം മുതലായ ചില നാടക;ൾJു കൂടി
േതാലകവിെയെJാ8ു വിദൂഷകേ«ാക;ളു8ാJിJുകയും അവയും
ആpരയചൂഡാമണി, കലയാണസഗൗkികം മുതലായി മhറു ചില നാടക;ളും കൂടി
അരേ;hറം കഴി\ിJുകയും െചcു. ചാകയാsാർ നാടക;ളിലഭിനയിJു:തിനു
േചരമാൻ െപരുമാൾ നിpയിAി.ുd േപര് 'കൂടിയാ.ം' എ:ാണ് അ;െനതെ:
ഇേ\ാഴും പറuുവരു:ു. അതിന് ആക\ാെടയുd േപര് കൂ/് എ:ുമാണ്.
രസവാസനയും നാടയസാമർ‰യവും േവഷഭംഗിയുമുd ചാകയാsാർ നായകെq
ഭാഗവും, മേനാധർZവും യുzിയും വാÉിതവവും വാq് മാധുരയവുമുd ചാകയാsാർ
വിദൂഷകെq ഭാഗവും നിർVഹിJു:തായാൽ കൂടിയാ.ം കാണാനും േകൾJാനും
വളെര നലലതാണ്. പേ• അ;െനയുd ചാകയാsാർ ഇേ\ാൾ
ചുരുJമാെണേ:യുdു. വിദൂഷകനിലലാ/ നാടക;ൾ അഭിനയിJു:തിനു
പുർഷാർ‰;ളും മhറും പറയുക പതിവിലലാ/തിനാൽ നലല ആ.Jാരായി.ുd
ചാകയsാരു8ായാലും മതി. അതിനും േയാഗയsാരായി.ുdവർ വളെര ചുരുJമാണ്.
കൂ/് േ•Y;ളിൽ മാYേമ പാടുdൂ എ:ാണ് േചരമാൻ െപരുമാൾ
നിpയിAി.ുdത്. കൂ/ിനുd വിളJിനു െവളിെA4യും േവഷം െക.ു:തിനു
െവളുേ/ടെq മാhറും മാല•ു െച/ി\ൂവും േവണെമ:ാണ് നിpയം. 'കലിയുഗം
മൂJുേ?ാൾ ഇലല/ു കൂ/ും െകാ?െ/4(പു:Jാെയ4, പൂവെ/4,
മേരാ.ിെയ4 മുതലായവ)യും മ4ാ/ി മാhറും അശകിൻ പൂവും േവണെമ:ു
ജന;ൾ പറuുതുട;ും. അേ\ാൾ നി;ളുെട അണയല;ൾ (േവഷം െക.ാനുd
േകാ\ുകൾ) തിരുവ¢ിJുള/ു േ•Y/ിൽ െകാ8ു െച:ു മ¡പ/ിൽ
െക.ി/ൂJീ.ു നി;ൾ തീർ‰ാടനം െചcുെകാdണം' എ:ു േചരമാൻ െപരുമാൾ
ചാകയാേരാടും പറuി.ുെ8:് ഒരു േകൾവിയു8്. ഇതുെകാ8ും മു?ു

വിവരിAി.ുd ചില സംഗതികൾ െകാ8ും കുലേശഖരവർZാവു താമസിAിരു:തു
തിരുവ¢ിJുള/ുതെ:യായിരു:ുെവ:ും േതാലകവിയുെട വാസ ^ലവും
അവിെട സമീപെ/വിെടേയാ ആയിരു:ുെവ:ും ഊഹിേJ8ിയിരിJു:ു.
േതാലകവി ഉ8ാJീ.ുd പുർഷാർ‰േ«ാക;ളുെടയും നാടക േ«ാക;ളുെടയും
രസികതവം വിചാരിJുേ?ാൾ അവയിൽ ചിലതുകൂടി ഇവിെട പകർ/ിയാൽ
െകാdാെമ:ു േതാ:ു:ു8്. േലഖനൈദർഘയം വിചാരിJുേ?ാൾ അതിനു മന€ു
വരു:ുമിലല. എ2ിലും ചിലതു താെഴ േചർJു:ു:
'ശാaിദവിജഃ 7കുരുേത ബഹുദീപശാaിം
തYതയവാരവനിതാമദനാ-ിശാaിം
പകവാജയപായസഗുൈളർജഠരാ-ിശാaിം
കാലwേമണ പരേമശവരശzിശാaിം.'
'കുളിAു കുhറി/ലയും കുടu;മ•കുംഭം െചാരിയു: േനരം
°മിAു േദവൻ ചുമേരാടലAു
നീേരാകിലൂെട ഗമനം കേരാതി.'

ഈ േ«ാക;ൾ വിവാദു തീർJു:തിലുdവയാണ്. ഇനി വിേനാദ/ിെല ചില
േ«ാക;ൾ താെഴ കുറിJു:ു:
'പ/ച;ു പടി\ുര•ു പുറേമ നിൽ\ാ, നകം പൂകുവാൻ
പ/ാനJളഭാ, നകെ/ാരു പദം െവžാൻ സുവർ4ാചലം
മേhറകാൽJു സുര›ുമം, പുണരുവാൻ വിശവം തേരണം നമുJി‰ം െചാൽെവാരു നാരിമാെരാടണയുേ:ാർേJഷ ബUാ³ലിഃ'

അശന/ിെല 7ധാനവും 7ഥമവുമായ േ«ാകം കൂടി അടിയിൽ േചർJു:ു:
െവ4േŸരമുഖീം വറ/ു വരളും വാർ/ാകദa‡ദാം
െചേhറാമsധുരJറിRനഭരാമäാപദം േശാദരീം
േചണാർേ:ാെരരുമ/യിർJുടിതടാം ചി;?േഴാരുദവയീ
േമനാം ഭുzിവധൂം പിരിuയി സേഖ േലാകഃ കഥം ജീവതി?'

രാജാJsാരുെട സവഭാവ;െള വർ4ിAു രാജേസവയിലും വളെര േ«ാക;ളു8്.
വിRരഭയ/ാൽ അവെയാ:ും ഇവിെട പകർ/ു:ിലല.
േകരള/ിൽ ”ാ•ണർJു ശാ£(സംഘ)Jളിയും നായsാർ മുതലായവർJ്
ഏഴാമ/ു കളിയുമുdതുേപാെല അ?ലവാസിവർ´JാർJു കൂറ\ാറകൻ
എെ:ാരു കളിയു8േല¼്ാ. അതിൽ ഉപേയാഗിJു:തിനായി.ും േതാലകവി
അേനകം േ«ാക;ളു8ാJി ആ വകJാർJു െകാടു/ു. ആ കളിയിലും അേനകം
േവഷ;ളു8്. അവർ െചാലലു: േ«ാക;ൾ കൂടി ഇവിെട ഉUരിJാം. പാYം
േത•ാൻ േപാകു: ഭാവ/ിൽ 7േവശിJു: വാരസയാെരJുറിAുd േ«ാകമാണ്

താെഴ പകർ/ു:ത്:
'െവ4ീhറുക. വലിേയാ:ു വല/ുൈകയിൽ,
മേhറതിൽ വhറുരുളി, ച.ക, െമാ.ു വേ•ാൽ
ഓമൽJഴു/ിെലാരു മbളവും ധരിAു
ൈകലാസനാരി വരവു8തു കാÁനീ ഞാൻ.'

ഒരു വൃUയും മകളും 7േവശിAി.ു വൃU മകേളാടു പറയു:തായി െചാലലു: േ«ാകം
കൂടി താെഴ േചർJു:ു:
'പ/ു പ/നെമാേ/ാണം
ശുUശൂനയം വരു/ി ഞാൻ
പ/ാെലാ:ു മുടിAീടാൻ
മുàേധ! നീ മതിയാകുേമാ?'

കൂ.\ാഠക/ിൽ ഉപേയാഗിAുവരു: േ«ാക;െളലലാം േതാലകവി
ഉ8ാJീ.ുdവയാെണ:ാണ് പറയു:ത്. എ:ാൽ അവയിൽ ചില േ«ാക;ൾ
േക.ൽ രീതിേഭദം െകാ8് അവ മhറാേരാ ഉ8ാJിയതാെണ:് േതാ:ിേ\ാകും.
അ;െനയുd ചില േ«ാക;ൾ കൂടിയാ.;ളിൽ ചാകയാsാരുപേയാഗിJു:
വിദൂഷകേ«ാക;ളിലും കാണു:ു8്. അവയുെട വയതയാസം
കവിതാമർZ’sാരായ സഹൃദയsാർ Jറിയാവു:താണ്. അെതാെJ
എ;ിനയായാലും കൂ.\ാഠകം എെ:ാ:് ഉ8ാJി/ീർ/തു
േതാലകവിതെ:യാെണ:ു വിശവസിേJ8ിയിരിJു:ു.
'േപാരു: േലാകരു പര?രയാ പറuു
േപാരു: വാJിലയഥാർ‰വിചാരമാകാ'

എ:ു8േലലാ. ഇനി നാടക;ളിൽ വിദൂഷകനു െചാലലാനായി േതാലകവി
ഉ8ാJീ.ുd ചില േ«ാക;ൾ കൂടി ഇവിെട ഉUരിJാം.
സുഭ›ാധന³യ/ിൽ സുഭ›െയJുറിAുd 'െസൗ˜രയം, സുകുമാരതാ' ഇതയാദി
േ«ാക/ിനു പകരം,
'വാനാhറം കവർനാhറമീറെപാടിയും ഭാവം െകാടുംwൂരമാം
േനാJും വാJുമിതാദിസർ´വിഭവാൻ നിേ“ഷചJീഗുണാൻ
ഇAJയാമുപയുജയ പWജനേഹാ! ശകയാണ, ചകയaരം
സൃ‘ി\ാനവ േവണെമ2ിലിഹ വെ:ലലാമിര:ീടണം.'
'നാഴിഭിരുരിഭിരുഴàഭിഃ
പാതി മണൽഭിRൈഥവ ചവലരിഭിഃ
യY മേനാരഥമുടേന
സിധയയി തൈസയ നേമാ നമpൈJയ'

തനിJു വിേവവകമിലലാെതയിരു: െചറു\കാല/ു തെ: മയJി

°‘നാJി/ീർ/ ചJിെയJുറിAു േതാലകവിJു പി:ീടു
ൈവരസയമു8ായതായി േമെലഴുതിയിരിJു: ഈ േ«ാക;ൾെകാ8ു
വിചാരിJാം. അഥവാ അേbഹ/ിനു 7കൃതയാ ഉd പരിഹാസശീലം െകാ8്
ഇ;െനയു8ാJിയതാെണ:ും വരാം. ഏതായാലും അേbഹം ചJിെയ
ഒരുകാല/ും മറ:ിരു:ിെലല:ു •‘മാകു:ു8്.
മലയാളപദ;ൾJു (നാമമായാലും wിയയായാലും) സംxകൃത 7തയയ;ൾ
േചർ/ു 7േയാഗിJുകെയ:ുd വിദയ ആദയം തുട;ിയത് േതാലകവി
തെ:യാെണ:ാണു േതാ:ു:ത്. അേbഹ/ിെq മിJ പദയ;ളിലും
അ;െനയുd 7േയാഗ;ൾ കാണാം. അ;െനയുdതും 7സിUവുമായ ഒരു
സkയാവർ4നേ«ാകം കൂടി താെഴ േചർJു:ു:
'താ¤പൂ.ിയaി തകരാഃ കറിെകാcേശഷാഃ
കാകാഃ കരuു മരേമറിയുറ;ിയaി
മ8aി പാPനിവഹാഃ പടിബkേപടയാ
മി:ാമിനു;നിവഹാpഃ മിനു;യaി.'

േതാലകവി േചരമാൻ െപരുമാളുെട േസവകനായി/ാമസിAിരു: കാല/ു8ായ
ചില േനരേ?ാJുകൾ കൂടി പറuി.് ഈ ഉപനയാസം അവസാനി\ിJാെമ:ു
വിചാരിJു:ു.
ഒരിJൽ േചരമാൻ െപരുമാൾ എ4േതA സമയം തെq ൈക വിരലിൽ കിട:ിരു:
തിരുവാഴി (േമാതിരം) ഊരി താെഴ വAി.് എ4 േതAു. കുളി കഴിuു േപാ: സമയം
ആ േമാതിരെമടുJാൻ അേbഹം മറ:ുേപായി. കൂെടയു8ായിരു:
പരിചാരകsാരും േമാതിര/ിെq കാരയം ഓർ/ിലല. േചരമാൻ െപരുമാൾ
കുളികഴിuു േപായ ഉടെന േതാലകവി കടവിൽെA:േ\ാൾ തിരുവാഴി
അവിെടയിരിJു:തു ക8ു. അേbഹം ആരും കാണാെതയും ആേരാടും
പറയാെതയും േനരേ?ാJിനായി അെതടു/ുെകാ8ു േപായി വാളിെq ഉറയിലി.്
ഒളിAുവAു. പിെ: അേbഹം ആ കടവിൽ േപാകാെത മെhറാരു ^ല/ു േപായി
കുളിAു േപാരികയും െചcു. േചരമാൻ െപരുമാൾ ഊണു കഴിuു ൈക
കഴുകിയേ\ാഴാണ് േമാതിരെ/JുറിA് ഓർ/ത്. ഉടെന ആളയAു കടവിൽ
േനാJിAു. േമാതിരം അവിെട കാണാ—യാൽ മുറ•് അേനവഷണം തുട;ി.
പലവിധ/ിൽ അേനവഷിAി.ും ഒരു തു?ുമു8ായിലല. േതാലകവി േസവകsാരിൽ
7ധാനിയായി/ീരുകെകാ8ും അേbഹം എലലാവെരയും പരിഹസിAിരു:തിനാലും
പലർJും അേbഹേ/ാടു വിേരാധവും അസൂയയുമു8ായിരു:ു. അവെരലലാവരും
കൂടി തിരുവാഴി േമാ‘ിAതു േതാലകവിയാെണ:ു െപരുമാളുെട അടുJൽ പറuു
വിശവസി\ിAു. െപരുമാൾ േചാദിAി.ും േതാലവവി കുhറം സZതിAിലല. ഒടുJം

േതാലകവി ൈക മുJണെമ:ു െപരുമാൾ വിധിAു. ൈക മുJുകെയ:ാൽ
ഇരുനാഴിയുരി െന‹് ഒരു പാY/ിെലാഴിA് അടു\/ുെവA് തിള\ിA് ചൂേടാടുകൂടി
വ;ിെവA് അതിൽ ൈക മുJുകയാണ്. ൈക െപാdിെയ2ിൽ േമാ‘ിAു എ:ും
െപാdിയിെലല2ിൽ േമാ‘ിAിെലല:ും തീർAെ\ടു/ും. ഒരിJൽ എെa2ിലും കുhറം
െചcതായി സംശയം ജനിJുകയും സംശയിJെ\ടു:യാൾ കുhറം
സZതിJാതിരിJുകയും െചcാൽ സംശയം തീർJു:തിന് അJാല/് ഇ;െന
ഒരു വിദയയാണ് െചcിരു:ത്. (മുൻകാല;ളിൽ Ÿാർ/വിചാര/ിൽ
സംശയORsാരായി/ീരു:വർ ശുചീ¾/ു നടയിൽെവA് ൈക മുJുക
പതിവായിരു:ുവേലലാ.) അ;െന െച‹ാെമ:ു േതാലകവി സZതിJുകയും െചcു.
ഉടെന ചിലർ കൂടി േചരമാൻ െപരുമാളുെട മു?ിൽ/െ: ഒരടു\ു8ാJി തീ
ക/ിAു, പാY/ിൽ െനെ‹ാഴിA്, അടു\/ു വA് തിള\ിAു. െന‹് നലലേപാെല
തിളA സമയം ഒരാൾ ൈകJല കൂ.ി\ിടിA് അതു വാ;ി/ാെഴെവAു. ഉടെന
േതാലകവി 'ഇനി ഞാൻൈക മുJണെമ:ുേ8ാ? കളവിവിെട െതളിuുവേലലാ. ഈ
െന‹ു വാ;ിെവA ആളാണ് തിരുവാഴി േമാ‘ിAത്. അെലല2ിൽ അയാൾ ൈകJല
കൂ.ി\ിടിAെതaിനാണ്? അയാൾ േമാ‘ിAിെലല2ിൽ അയാളുെട ൈക
െപാdുകയിലലേലലാ'എ:ു പറuു. ഇതിനു ശരിയായ സമാധാനം പറയാൻ ആർJും
േതാ:ിയിലല. െപരുമാളും മൗനെ//െന അവലംബിAു. അേ\ാൾ േതാലകവി
'ഇെതാെJ വി×ഢികെള\hറിJാനുd വിദയകളാണ്. ഇെതാ:ും എേ:ാടു
പhറുകയിലല. ബുUിയുdവർ ശരിയായി അേനവവഷിAിരുെ:2ിൽ തിരുവാഴി
കി.ുമായിരു:ു. ത?ുരാെq േചാറു തി:ു:വരിൽ അ;െനയുd വരാരും
ഇവിെടയിലല. എലലാവരുെടയും ഉ„ാഹെമാെJJഴിuുവേലലാ. ഇനി തിരുവാഴി
ഞാൻകെ8ടു/ുതരാം' എ:ു പറuു തിരുവാഴി വാളുറയിൽ നിെ:ടു/ു
തിരുമു?ിൽ െവAുെകാടു/ു.
ഇ7കാരം തെ: പിെ:യുെമാരിJൽ ചിലർ കൂടി േതാലകവിയുെട േമൽ ഒരു കുhറം
^ാപിAുെകാ8് തിരുമന€റിയിAു. േതാലകവി ആ കുhറം സZതിAിലല. അതിനു
േചരമാൻ െപരുമാൾ വിധിAത് േതാലകവി ഒരു കയ/ിൽ ചാടണെമ:ായിരു:ു.
മനുഷയേരാ മhറു ജീവജaുJേളാ വീണാൽ ഉടെന പിടിAുതി:ു:വയായ വലിയ
മുതലകൾ ആ കയ/ിൽ വളെരയു8ായിരു:ു. േതാലകവി അതിൽ ചാടീ.ു മുതല
പിടിAിെലല2ിൽ നിർേbാഷനാെണ:ു വിശവസിJാെമ:ായിരു:ു കൽ\ന.
േതാലകവി അതും സZതിAു. കയ/ിൽ ചാടാനുd ദിവസവും സമയവും
നിpയിAു മുൻകൂ.ി 7സിUെ\ടു/ുകയും ആ സമയ/ു െപരുമാളും അസംഖയം
ജന;ളും കയ/ിെq കരയിെല/ുകയും െചcു. ആ സമയം, ജനിAി.ു
ക4ുതുറJുകേപാലും െച‹ാ/ ര8ു പ.ിJു.ികെള േതാലകവി കയ/ിേല•്

എറിയുകയും തൽ•ണം മുതലകൾ വ:് അവെയ പിടിAുെകാ8ുേപാവുകയും
െചcു. അേ\ാൾ േതാലകവി േചരമാൻ െപരുമാളുെട അടുJൽെA:് 'ആ
പ.ിJു.ികൾ ജനിAി.് ക4ു തുറJുക േപാലും െചcി.ിലല. അവ യാെതാരപരാധവും
െചcിരിJയിലലേലലാ. അവെയയും ഈ മുതലകൾ പിടിAു. അതിനാൽ ഈ മുതലകൾ
അപരാധികെളയും നിരപരാധ sാെരയും തിരിAറിയു:വയാെണ:ു േതാ:ു:ിലല.
അവ ആെരയും പിടിAു തി:ും. ഈ ^ിതിJു ഞാൻചാടിയാൽ എെ:യും
പിടിJയിലലേയാ എ:ു ഞാൻസംശയിJു:ു' എ:ു പറuു. ഇതിനും ശരിയായ
മറുപടിെയാ:ും പറയാൻ േതാ:ാ—യാൽ േചരമാൻ െപരുമാൾ ഒ:ും മി8ാെത
തിരിെAഴു:dി. പുരുഷാര;ളും പിരിuു. േതാലകവിയും മട;ിേ\ായി.
അതിൽ\ിെ: ആരും അേbഹെ/JുറിAു െപരുമാളുെട അടുJൽ ഏഷണി
പറയുകയും െപരുമാൾ കുhറം വിധിJുകയുമു8ായിലല.
ഇ;െന േതാലകവിെയJുറിA് ഇനിയും പല കഥകൾ പറയാനു8്.
വിRരഭയ/ാൽ ഇേ\ാൾ വിരമിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/കു¢ുJു.ി\ിd
സർവാധികാരയJാർ
7സിU മാ•ികനും യുUവിദ¯നും ചാരാOസരനും ധീരനും ശൂരനും
അനനയസാധാരണമായ കായബലേ/ാടുകൂടിയ പുരുഷേകസരിയുമായിരു:
കു¢ിJു.ി\ിdയുെട ജനനം ആല;ാ.ു താലൂJിൽ േകാ.\ുറം േദശ/ു
ച•/ിൽ എ:ു 7സിUമായ നായർ ഗൃഹ/ിലായിരു:ു. ഇേbഹ/ിെq ഒരു
ശാഖാകുടുംബമായി ഈ േപേരാടു കൂടി/െ: ഒരു വീട് പറവൂർ താലൂJിൽ
പറവൂ/റ േദശ/് ഇേ\ാഴുമു8്.
കു¢ിJു.ി\ിd ബാലയ/ിൽ അJാല/ു നട\ു8ായിരു: രീതിയിൽ
വിദയാഭയാസം െചcു. മലയാളവും തമിഴും സാമാനയംേപാെല എഴുതാനും
വായിJാനും, കണJും ശീലമാJിയതിെq േശഷം ഏതാനും കാലം
കായികാഭയാസവും യുUമുറകളും പരിശീലിAു. പിെ: അേbഹം കുറAുകാലം
േദശസ¢ാരം െചcിരു:ു. അനaരം അേbഹം വീ8ും സവേദശ/ുതെ:
മട;ിെയ/ി. അJാല/ു നാടുവാഴികളായിരു: ആല;ാട്, പറവൂർ എ:ീ
രാജാJsാരുെട േസവകനായും ആ രാജാJsാരുെട േമൽേJാ…മ^ാനം
വഹിAിരു: െകാAി രാജാവിെq ആXിതനായും താമസിAിരു:ു. അJാല/ാണ്
97-ആമാ8് നാടുനീ;ിയ കാർ/ിക തിരുനാൾ രാമവർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8ു െകാAി രാജാവിെq ദാന7കാരം ആല;ാടും പറവൂരും
തിരുവിതാംകൂറിൽ േചർ/ു നാടുവാണിരു:ത്. അല;ാടും പറവൂരും
ൈകവി.ുകളuതായി അറിu ഉടെന കു¢ിJു.ി\ിd തിരുവനaപുരെ//ി
മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല മുഖം കാണിAു തെq ^ിതികെളലലാം
തിരുമന€റിയിJുകയും കൽപന7കാരം ആ തിരുമന€ിെല േസവകനായി അവിെട
താമസമുറ\ിJുകയും െചcു. ഈ വിവരമറിuു െകാAി രാജാവു ഗൂഡമായി
ആളയAു കു¢ിJു.ി\ിdെയ തെq അടുJൽ വരു/ി, 'നീ നZുെട
അധികാര/ിലിരു:ിരു: രാജയ/ു ജനിAു വളർ:വനാണേലലാ. എ:ി.് ഇേ\ാൾ
തിരുവിതാംകൂറിൽേ\ായി ആ രാജാവിെന േസവിAു താമസിJു:െതaാണ്? ഇതു
നയായവും നZുJു സZതമായി.ുdതുമലല. കു¢ിJു.ി നZുെട അടുJൽ/െ:
താമസിJണം' എ:ു കൽപിAു. ഇതിനു മറുപടിയായി കു¢ിJു.ി\ിd, 'അടിയെq
ജsഭൂമി തിരുമന€ുെകാ8ു ൈകവി.ുകളuുവേലലാ. ആ ^ലം ഇേ\ാൾ
തിരുവിതാംകൂറിലായിരിJു:തിനാലാണ് അടിയൻ അേ;ാ.ു വിടെകാ8ത്. ആ

േദശം തിരുമന€ുെകാ8ു വീെ8ടുJു: കാല/് അടിയൻ ഇവിെട വിടെകാ8ു
താമസിAുെകാdാം' എ:റിയിAി.് അേ\ാൾ/െ: മട;ിേ\ാ:ു.
കു¢ിJു.ി\ിd െകാAിയിൽ നി:ു മട;ിെയ/ി തിരുവനaപുര/ു
താമസിAിരു: കാല/് ആേയാധനവിദയ കുറAുകൂടി അഭയസിA് അതിൽ
അദവിതീയനായി/ീർ:ു. േദശസ¢ാര/ിൽ അേbഹം പലേരാടും
പരിചെ\ടുകയും പലരിൽ നി:ുമായി പല ഭാഷകളും പഠിJുകയും െചcിരു:ു.
അനaരം അേbഹം തിരുമന€ിെല അനുവാദേ/ാടുകൂടി െച;:ൂർ േതവലേ“രി
ദാേമാദരൻ ന?ിയുെട അടുJൽെA:ു താമസിAു മ•വാദം പഠിA് അതിലും
അസാമാനയമായ ൈനപുണയം സ?ാദിAു. കു¢ിJു.ി\ിdെയJുറിAു വളെര
സേaാഷം േതാ:ുകയാൽ ന?ി ഒരു സവർ4/കിടിൽ ഒരു യ•െമഴുതി
മ•സംഖയ കഴിAു കു¢ിJു.ി\ിളയുെട ഒരു തുട കീറി യ•ം ^ാപിA് ഒരു
പAമരു:ു േതA് മുറിവുണJി ശരിയാJി. 'ഈ തകിടു േദഹ/ിലിരിJു: കാല/്
കു¢ിJു.ിJു ശYുJളുെട ആയുധേമhറു മരിJാനിടവരിലല.' എ:ു പറuു
അനുOഹിAയAു. കു¢ിJു.ി\ിd തിരുവനaപുരെ//ി വിവരെമലലാം
തിരുമന€റിയിAു. തിരുമന€ിേലJു വളെര സേaാഷമാെയ:ു മാYമലല,
കു¢ിJു.ി\ിdെയ ശ?ളJൂടുതേലാടുകൂടി വലിയ െകാ.ാരം േഹåായസമായി
കൽപിAു നിയമിJുകയും െചcു.
അ;െനയിരിJു: കാല/ാൺ ടി\ു സുൽ/ാൻ തിരുവിതാംകൂറിെന
ആwമിJാൻ വരു:ു എ:ുd വിവരം തിരുമന€ിേലJ് അറിവു കി.ിയത്.
എ:ാൽ ആ ൈമസൂർ കടുവായുെട വരവ് ഏതു വഴിJാെണ:് അറിയാൻ
കഴിuിലല. അതിനാൽ തിരുമന€ുെകാ8് 'രാജാേകശവദാസൻ' എ:ു
7സിUനായിരു: േകശവപിd ദിവാൻജിയുമായി ആേലാചിA് ഈ വിവരം
ഗൂഡമായി തിരJിയറിuു വരു:തിനായി.് കു¢ിJു.ി\ിളെയ നിയമിAു.
കു¢ിJു.ി\ിd തിരുവനaപുര/ുനി:ു പുറെ\.ു മേധയമാർ´ം സനയാസിേവഷം
ധരിAുെകാ8് ൈമസൂറിെല/ി ടി\ുവിെq യാYാമാർ´വും മhറും ഉപായ/ിൽ
മന€ിലാJിെJാ8ു മട;ി തിരുവനaപുരെ//ി. ടി\ുസുൽ/ാൻ
തൃJണാമതിലകം വഴിയാണ് വരു:െത:ും അതിനാൽ വടേJ അതിർ/ിയാണ്
ഉറ\ിേJ8െത:ും തിരുമന€റിയിJുകയും ദിവാൻജിെയ Oഹി\ിJുകയും
െചcു. ഈ അറിവു കി.ുകയാൽ അ;ുമി;ുമായി താമസിAിരു:
ൈസനയ;െളെയാെJ േശഖരിAു രാജയ/ിെq വടേJ അതിർ/ിയിൽ അയAു
താമസി\ിA് ആ ഭാഗം മുൻകൂ.ി ഉറ\ിJു:തിനു േകശവപിd ദിവാൻജിJ്
സാധിAു.
ടി\ു സുൽ/ാൻ ആലുവായിെല/ി പാളയമടിAു താമസിA സമയം മലെവdം

െപാ;ി യുUേJാ\ുകളും ൈസനയ/ിൽ ഏതാനും ഭാഗവും നശിAു
േപാവുകയാൽ ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടി മട;ിേ\ായി എ:ുdതു
ചരിY7സിUമാണേലലാ. എ:ാൽ അതിനും കാരണഭൂതൻ
കു¢ിJു.ി\ിdെതെ:യായിരു:ു. െപരിയാhറിെq ഉNഭവ^ന/ിനു സമീപം
ഒരു വലിയ തടാകമു8ായിരു:ു. മലവഴി വരു: െവdം മുഴുവനും െപരിയാറുവഴി
താേഴJു വരികയാെണ2ിൽ ആലുവാ മുതലായ ^ല;ളിൽ പുഴയുെട
ഇരുകരകളിലും താമസിJു:വർJു പലവിധ/ിലുd നാശ;ൾ
സംഭവിJുമായിരു:ു. അ;െന വരാെതയിരു:ത് മലവഴി വരു: െവd/ിൽ
ഏതാനും ഭാഗം ആ തടാക/ിൽ വ:ു വീണു െക.ിനി:തുെകാ8ായിരു:ു.
തടാക/ിെq ഒരു വശം മലയും േശഷം ഭാഗ;ളിൽ വലിയ ഉരുളൻ പാറകൾ
െകാ8ുd ചിറയുമു8ായിരു:തിനാലാണ് െവdം അവിെട െക.ിനി:ിരു:ത്.
ടി\ുവിെq ൈസനയ;ൾ തിരുവിതാംകൂറിലുdതിൽ
വളെരയധികമു8ായിരു:തിനാൽ അവെന ജയിJാൻ കഴിയുേമാ എ:ു സംശയം
േതാ:ുകെകാ8് കു¢ിJു.ി\ിd ഒരു കശൗലം ആേലാചിAു നിpയിAുെകാ8്
ഒരു ഗൂടsമാർ´/ിൽJൂടി കിഴേJാ.് പുറെ\.ു. കു¢ിJു.ി\ിd മുൻപു െചc
േദശാടന/ിൽ കിഴJൻ 7േദശ;ളിെല മലകളും കാടുകളും കുഴികളും
^ിതികളുെമലലാം േനാJിJ8ു ധരിAി.ു8ായിരു:ു. അതിനാൽ ഏതു വഴിേയ
േപാകു:തിനും ഏതു ദിJിൽ സ¢രിJു:തിനും അേbഹ/ിന് ഒരു
7യാസവുമു8ായിരു:ിലല. അേbഹം കിഴേJാ.ു പുറെ\.തു രാYിയിലായിരു:ു.
കുേറ േപായതിനു േശഷം ര8ു മൂ:ു നാഴിക വിRാരം കുറu ഒരു
ഇടവഴിയിൽJൂടി/െ: േപാേക8ിയിരു:ു. ആ വഴിയുെട ര8ു വശ;ളും
വലിയ മതിൽെക.ിയതു േപാെല പാറകളായിരു:ു. വഴി ഏകേദശം
പകുതിയായേ\ാൾ മുൻവശ/ു സവൽപം ദൂെരയായി ഒരു െവളിAം ക8ു.
ഉടേനതെ: അത് അദൃശയമാകുകയും െചcു. സവൽപം കഴിuേ\ാൾ കുറചുകൂടി
അടു/ു പിെ:യും യഥാപൂർVം െവളിAം ക8ു. സൂ•ിAു േനാJിയേ\ാൾ
തനിJ് എതിരായി ഏhറവും കൂhറനായ ഒരു പ:ി വരുെ:െ8:ും അതിെq
േതhറകൾ പാറകളിൽ മു.ീ.ു പുറെ\ടു: തീയുെട െവളിAമാണ് താൻ ക8െത:ും
അേbഹ/ിനു മന€ിലായി. പുറേകാ.ു േപാവുകയാെണ2ിൽ ആ ഇടു;ിയ
വഴിയുെട ൈദർഘയം കുറെAാ:ുമലല. പ:ി അടു/ു വ:ാൽ ഉപ›വിJുെമ:ുd
കാരയം തീർA െതെ:. ഒഴിuു മാറാൻ അവിെട മാർ´വുമിലല. ആക\ാെട അേbഹം
കുഴ;ി വശായി. 'ഈശവരാ! ഇനി എaാണ് െചേ‹8ത്?' എ:ു വിചാരിA് അ;െന
നി:േ\ാൾ അേbഹ/ിന് ഒരു കശൗലം േതാ:ി. വഴിയുെട ര8ു വശ;ളിലുമുd
ര8ു പാറകളിൽ കാലുകളുറ\ിAു പ:ിJു കട:ു േപാകാവു: വിധ/ിൽ കവAു
നി:ു. പ:ികൾ േമൽേപാ.ു േനാJുക പതിവിലലേലലാ. അതിനാൽ അത് അേbഹം

അവിെട അ;െന നി:ിരു:തു കാണാെത മുേ?ാ.ു കട:ുേപായി. പ:ി
അേbഹ/ിെq കാൽJീഴിൽJൂടി കട: •ണ/ിൽ അേbഹം താെഴചാടുകയും
പ:ിയുെട പിൻകാലുകൾ ര8ും കൂ.ി\ിടിെചടു/് നില/് ഒരടിയടിJുകയും
ഒരുമിAു കഴിuു. അേതാടുകൂടി പ:ിയുെട കഥയും കഴിuു.
ഇതുെകാ8ുതെ: കു¢ിJു.ി\ിdയുെട കായബല വും കരബലവും
സാമാനയമലലായിരു:ു എ:ു തീർAയാJാമേലലാ. സൂകരവധം കഴിAതിെq േശഷം
അേbഹം പിെ:യും യാY തുടർ:ു. അ;െന േപായിേ\ായി േമൽപറu
തടാക/ിെq വJ/ിരു:തും പ/ാളുകൾ കൂടി\ിടിചാലിളകാ/തുമായ ഒരു
കല്} അേbഹം ഇളJിയുരു.ി മാhറി. അേ\ാൾ തടാക/ിെല െവdം വലിയ
അണമുറിAുവി.ാെല:വ4ം ഊേJാടുകൂടി പടിuാ.് ഒഴുകി/ുട;ി. ആ
സമയം കാലവർഷ/ിെq ആരംഭഘ.മായതിനാൽ മലെവd\ാAിൽ
തുട;ിയിരു:ു. അേതാടുകൂടി തടാക/ിെല െവdവും െച:ു
േചർ:തിനാലാണ് •ണ/ിൽ ആലുവാ\ുഴ കവിെuാഴുകു:തിനും ടി\ുവിനു
വിചാരിAിരിJാ/ ആപ/ുകളും അനർ‰;ളും സംഭവിJു:തിനും അവൻ
7ാണഭയേ/ാടുകൂടി മട;ിേയാടു:തിനും ഇടയായത്.
ടി\ു സുൽ/ാെq ഉപ›വം നിമി/ം പല േദശJാർ നാടും വീടും വി.് ഓടി
തിരുവതാംകൂറിെല/ി മഹാരാജാവിെന ശരണം 7ാപിJുകയും അവിടു:്
എലലാവെരയും അഭയം െകാടു/ു ര•ിJുകയും െചcുെവ:ുdതു
7സിUമാണേലലാ. അ;െന തിരുവനaപുര/ു വ:ു േചർ:വരുെട കൂ./ിൽ
ൈമസൂർJാരനും ടി\ുവിെq ചാരനുമായ ഒരു ദു‘നുമു8ായിരു:ു. അവൻ സദാ
മാഹാരാജാവിെന നിOഹിJാനുd മാർ´വും തരവും േനാJിെJാ8ു
തെ:യാണ് തിരുവനaപുര/ു താമസിAത്. ഇെതാ:ും മന€ിലാJു:തിന്
അവിെട ആർJും കഴിuിലല. എ2ിലും കു¢ിJു.ി\ിd ഈ വ:ിരിJു:വൻ
ആരാെണ:ും ഏതു േദശJാരനാെണ:ും അവെq ഉേbശയെമaാെണ:ും മhറും
ഉപായ/ിൽ മന€ിലാJുകയും അവെന സദാ 7േതയകം
സൂ•ിചുെകാ8ിരിJുകയും െചcു.
എ:ാൽ ഇെതാ:ും അവനറിuുമിലല. അവൻ മഹാരാജാവിെന
അകെ\ടു/ു:തിനു പല മാർ´;ൾ േനാJീ.ും ഒ:ും ശരിയായി ക8ിലല.
ഒടുJം അവൻ ഒരു കശൗലം ക8ുപിടിAു നിpയിAു. മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല
പdിയറ മാളികയുെട സമീപ/ായി ഒരു മരം നിൽJു:ു8ായിരു:ു. രാYി
സമയം ഒരു കയറും െകാ8് ആ മര/ിേsൽ കയറിയാൽ കയറിെq ഒരhറം
മര/ിെq ഒരുെകാ?ിേsലും മേhറ അhറം തെq അര•ും െക.ിമുറുJിെJാ8്
കീ¤േപാ.ു നി:ാൽ ആടിെA:ു ജനലിൽ\ിടിJാം. മഹാരാജാവ് നലല ഉറJമാകു:

സമയം ജ:ലിൽJൂടി അക/ു കട:ു മഹാരാജാവിെq കഥ കഴിJാം എ:ാണ്
അവൻ നിpയിചുറചത്. ഒരു ദിവസം പകൽ സമയം ആ ചാരൻ പdിയറയുെട
സമീപ/ു ചുhറി നടJു:തും ആ മര/ിെq ചുവ.ിൽെA:ു േമൽേപാ.ും മhറും
േനാJു:തും കു¢ിJു.ി\ിd ഒരു ^ല/് ഒളിAുനി:ു ക8ു.
അേ\ാൾ/െ: അവെq അaർ´തം മന€ിലാJുകയും െചcു.
ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ ഏകേദശം പ•8ുമണിയായ സമയം ആ ചാരൻ ഒരു വലിയ
കയറും െകാ8് ആ മര/ിൽെച:ു കയറി. ജ:ലിൽJൂടി മാളികയിേലJുതെ:
േനാJിെJാ8ിരു:ു. മാളികയിൽ വിളJു െകാളു/ിെവAിരു:തുെകാ8്
അവിടെ/ ^ിതികെളലാം അവനു •‘മായിJാണാമായിരു:ു. അവൻ
അവിെട/െ: ദൃ ‘ി ഉറ\ിAുെകാ8ിരു: സമയം കു¢ിJു.ി\ിd ഒരു കറു/
വ£വും ധരിA് ഒരായുധവുമായി മര/ിെq മേhറവശ/ുകൂടി മ˜ം മ˜ം കയറി
മുകളിെല/ി ശിഖര;ളുെട മറവിലായി ഒളിAിരു:ു. മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് പdിJുറു\ായി എ:ു േതാ:ിയേ\ാൾ ആ ചാരൻ
കയെറടു/് ഒരhറം മര/ിെq െകാ?/ും മേhറ അhറം തെq അരയിലും
െക.ിമുറുJിെJാ8് കീ¤േപാ.ു േപാ:ു. ആ സമയം കു¢ിJു.ി\ിd തെq
ൈകവശമു8ായിരു: ആയുധം െകാ8് കയറിെq മുകളിലെ/ അhറം
അറു/ുമുറിAു. ചാരൻ ചJെവ.ിയതുേപാെല 'െപാേ/ാ'െയ:ു നില/ു െച:ു
വീണു. കു¢ിJു.ി\ിdയുെട നിേയാഗ7കാരം അവിെട ഒരു ^ല/് ഒളിAിരു:
ഭടsാർ ഉടെന വ:് അവെന പിടികൂടി. അേ\ാേഴJും കു¢ിJു.ി\ിdയും
താെഴയിറ;ി അവിെടെയ/ി ആ ചാരെq അരയിൽ െക.ിയിരു:
കയറുെകാ8ുതെ: അവെq ൈകകൾ കൂ.ിെJ.ി െകാ8ുേപായി. േനരം
െവളുJു:തുവെര അവെന പാറാവിൽ വAു സൂ•ിAു. േനരം െവളു/േ\ാൾ
കു¢ിJു.ി\ിd ആ ചാരെണ തിരുമു?ാെക ഹാജരാJിെJാ8ു
സംഗതികെളലലാം തിരുമന€റിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് ആ ദു‘െന
തൂJിെJാലലു:തിനു കൽപിJുകയും കു¢ിJി.ി\ിdെയ
സർVാധികാരയJാരായി കൽപിAു നിയമിAു നീ.ു െകാടുJുകയും െചcു.
കു¢ിJു.ി\ിd സർVാധികാരയJാരായിരു: കാല/ു െകാAിയും
തിരുവിതാംകൂറും കൂടിേAർ:തായ അതിർ/ി^ല/് ഒരാന കുഴിയിൽ വീണു.
അതറിu് ആ ആനെയ കുഴിയിൽനി:ു കയhറിെJാ8ുേപാരാനായി കൽപന
7കാരം കു¢ിJു.ി\ിd പരിവാരസേമതം േപായിരു:ു. അേbഹം
^ലെ//ിയേ\ാേഴJും െകാAി സർJാരിൽനി:ു താ\ാനകെളയും മhറും
െകാ8് ആളുകൾ വ:് ആനെയ കുഴിയിൽനി:ു കയhറി അതിർ/ി
കട/ിJഴിuിരു:ു. കു¢ിJു.ി\ിd അടു/ു െച:് തെq മ•ശzിെകാ8്

ആനെയ പിറേകാ.ു നട/ി/ിരിAു െകാ8ുവ:് തിരുവിതാംകൂർ സർJാർ വക
ആനJൂ.ിലാJിയടAു. ഇണJവും പരിചയം വരാ/ കാ.ാനെയ പിടിJാേനാ
തടുJാേനാ അതിെq അടുJൽ െചലലാേനാ ആർJും സാധയമലലേലലാ. അതിനാൽ
െകാAിയിൽനി:ു വ:വർ ഒ:ും െച‹ാൻകഴിയാെത േനാJിെJാ8ു
നി:േതയുdു.
അJാല/ു െകാAിയിൽ നാടുവാണിരു:ത് അമാനുഷ7ഭാവനും
7സിUനുമായിരു: ശzൻ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ായിരു:ു. ആ
തിരുമന€ുെകാ8ു കു¢ിJു.ി\ിdയുെട ഈ ദിവയതവെ/JുറിAു േക.ി.ു
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിേലJ് 'അവിെട ഇേ\ാൾ
സർVാധിയായിരിJു: കു¢ിJു.ിെയ ഒ:ു ക8ാൽെJാdാെമ:ു8്.
അതിനാൽ സകൗരയംേപാെല അവെന ഇേ;ാെ.ാ:് അയAാൽെJാdാം'
എെ:ാരു തിരുെവഴു/് എഴിതിയയAു. തിരുെവഴു/ു ക8യുടെന മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് സർVാധികാരയJാെര തിരുമു?ിൽ വരു/ി, 'കു¢ിJു.ിെയ
ഒ:ു കാണാനായി.ു തൃ\ൂണി/ുേറ•യചാൽ െകാdാെമ:ു െപരു?ട\ിൽ
മൂ\ിെല എഴു/ു വ:ിരിJു:ു. എaാ ഒ:ു േപായിവരാൻ വേ‹?' എ:ു
കൽപിAു േചാദിAു. അതിനു/രമായി 'കൽപനയുെ82ിൽ വിടെകാdാം' എ:ു
സർVാധികാരയJാർ അറിയിJുകയും, 'ആെ. ഒ:ു േപായി വരൂ: സൂ•ിAുേവണം.
അേbഹം ഒരു ശുUാWാവാണ്. എ2ിലും മുൻേകാപം കലശലായി.ു8്. േദഷയം
വ:ാൽ എaും െചയും. അ;െനയാണ് സവഭാവം. ആളറിuു
െപരുമാറിെJാ8ാൽ മതി' എ:ു കൽപിJുകയും െചcു.
സർVാധികാരയJാർ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല വ˜ിAുെകാ8് അ:ു തെ:
പുറെ\.്, നാലാം ദിവസം തൃ\ൂണി/ുറെയ/ി. േസവകsാർ മുഖാaരം
അനുവാദം വാ;ിെJാ8ു തിരുമു?ാെകെയ/ി. ആ സമയം ശzൻ
തിരുമന€ുെകാ8് കളിമാളികയുെട വരാaയിൽ ഒരു ചാരുകസാലയിൽ
എഴു:dിയിരിJുകയായിരു:ു. തൃൈJയിൽ ഒരു വാളുമു8ായിരു:ു.
സർVാധികാരയJാർ അടു/ു െച:ു വ˜ിAു. വിനീതഭാവ/ിൽ
പ¢പു‡െമാതുJി നി:ു. അേ\ാൾശzൻ തിരുമന€ുെകാ8്
'കു¢ിJു.ിെയJുറിAു ധാരാളമായി േക.ി.ു8്. കാണാൻ കഴിuി.ിലല. ഒ:ു
ക8ാൽെJാdാെമ:ു ഞാൻ വിചാരിAുതുട;ീ.ു വളെര ദിവസമായി. ഇ:ു
ക8ുവേലലാ. സേaാഷ മായി' എ:രുളിെAcു.
സർVാധികാരയJാർ: ഇവിെട വിടെകാ8് തൃ\ാദം ക8ു വ˜ിAാൽ െകാdാെമ:്
അടിയനും വിചാരിJാറു8്. അതിനുd വിധി ഇേ: അടിയനു ലഭിAുdൂ.

ശzൻ: (തൃൈJയിലിരു: വാൾ കാണിAുെകാ8്) കു¢ിJു.ി ഇതു ക8ുേവാ?
സർVാധികാരയJാർ: ഇറാൻ. െചറുതായിെ.ാ:് അടിയെq ൈകയിലുമു8്. (എ:ു
പറu് അരയിൽ ഒളിAുെവAിരു: അരവാെളടു/ു കാണിAു.)
ശzൻ: കാണെ.. അതിേ;ാ.ു തരൂ.
സർVാധികാരയJാർ: തൃൈJയിലിരിJു:ത് ഇേ;ാ.ു കൽപിAു ത:ാൽ
െകാdാം.
(ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8ു തൃൈJയിലിരു: വാൾ കൽ\ിAു െകാടുJുകയും
സർVാധികാരയJാർ താണു െതാഴുതു ര8ു ൈക‹ും നീ.ി സാദരം വാ;ുകയും
െചcതിെq േശഷം)
ശzൻ: ഇനി അതിേ;ാ.ു തരരുേതാ?
സർVാധികാരയJാർ: നിവൃ/ിയിലല. ഇതു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് അടിയനു കൽപിAു ത:ി.ുdതാണ്. അത് അടിയൻ
ജീവനുdേ\ാൾ താെഴ െവ•ുകേയാ മെhറാരാളുെട ൈക‹ിൽെകാടുJുകേയാ
െച—യിലല.
ശzൻ: എ:ാൽ ഞാൻത:ത് ഇേ;ാ.ു തേ:Jൂ.
സർVാധികാരയJാർ: അടിയന് ഇവിടുെ/JുറിAും ഭzി ഒ.ും കുറവിലല. ഇവിടു:്
അടിയനു കൽ\ിAുത:ത് അടിയൻ തിരിAുതരു:തു മരയാദയലല. കൽ\ിAു
ത:തു തിരിAുവാ;ു:ത് ഇവിേട•ും യുzമലലേലലാ. ഇതും അടിയൻ അടിയെq
ജീവനുdേ\ാൾ താെഴ വ•ുകേയാ മെhറാരാളുെട ൈകയിൽ െകാടുJുകേയാ
െച—യിലല.
ശzൻ: എടാ! സമർ‰ാ! നീ കു¢ിJു.ിയലല. ആനJു.ിയാണ്.
സർVാധികാരയJാർ: ഇവിെട വിചാരിAാൽ അടിയെന ആനJു.ിയാJാനും
പൂനJു.ിയാJാനും കഴിയും.
ശzൻ: ആെ., സേaാഷമായി. കുലേശഖരെപരുമാളുെട ആളുകെളലലാം നZുെടയും
സവaമാണ്.
എ:് അരുളിെAയുകയും ഒരു കു/ു പാവുമു8ും ഒരു വീരശൃംഖലയും കൂടി
സZാനമായി കൽ\ിAു െകാടു/ു സർVവാധികാരയJാെര മടJിയയ•ുകയും
െചcു.
കുഴിയിൽ വീണ ആനെയ തിരിAു െകാ8ുേപാ:തിെനJുറിAു വലലതും കൽ\ിAു
േചാദിേAJുേമാ എ:ുd വിചാരം സർVാധികാരയJാരുെട മന€ിൽ

സാമാനയ/ിലധികമു8ായിരു:ു. ഈശവരകാരുണയം െകാ8് അതിെനJുറിAു
യാെതാ:ും കൽപിAു േചാദിAിലല. േതവലേ“രി ന?ി ധരി\ിA
ര•യു8ായിരു:തുെകാ8ു തിരുമന€ിെല ആയുധേമhറു
മരിJാനിടയാവുകയിെലല:ുd ൈധരയമു8ായിരു:ുെവ2ിലും
തിരുമു?ാെകനി:ു പിരിuുേപാ:തിെq േശഷേമ സർVാധി കാരയJാരുെട
മന€ിനു സമാധാനമു8ായുdു. സർVാധികാരയJാർഅ:ുതെ:
തൃ\ൂണി/ുറനി:ു പുറെ\ടുകയും യഥാകാലം തിരുവനaപുരെ//ുകയും
തൃ\ൂണി/ുെറ െച:ി.ു8ായ സകല സംഗതികളും മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല
അടുJൽ അറിയിJുകയും െചcു. ഇ;െന അേbഹ/ിെq
േയാഗയതാംശ;ൾവളെര\റയാനു8്. വിRരഭ/ാൽ ചുരുJു:ു.
കു¢ിJു.ി\ിd സർVാധികാരയJാർ ഒരു £ീെയ വിവാഹം െച‹ുകയും ആ
£ീയിൽ അേbഹ/ിനു ചില സaാന;ളു8ാവുകയും െചcു.
ആസaാനപര?രയിലുൾെ\. ഒരു വീ.ുകാർ ഇേ\ാഴും
കാർ/ിക\dി/ാലൂJിൽ ഏവൂർ േദശ/് ഉdതായി അറിയു:ു8്.
ഇ7കാരം അർ‰പുYമിYകളYാദികേളാടും ഉേദയാഗപദവിേയാടും കൂടി
മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല 7ീതിഭാജനമായി പാർ/ിരു: സർVാധികാരയJാർ
ഒരു േയാഗീശവരെq സാഹചരയം നിമി/ം ഒരു വിരzനായ സനയാസിയായി/ീർ:ു.
പിെ: മുറ•ു േയാഗശാ£മഭയസിAു വലിയ േയാഗിയായി/ീരുകയും ഒടുJം
സർVസവവുമുേപ•ിAു േദശം വി.ുേപാവുകയും െചcു. പിെ: അേbഹം
കാ.ുപഴ;ളും കാ.ുകിഴ;ുകളും ഭ•ിAുെകാ8ു വന;ളിലും മലകളിലും
സ¢രിAിരു:ു. ഒരിJൽ അേbഹം ഒരു മലയുെട അടിവാര/ു സമാധിയിൽ
ഇരു:ിരു: സമയം ഒരു ഉരുൾ (മലയുെട ജലഗർഭമായ ^ലം) െപാ.ി അതയുOമായ
ജല7വാഹമു8ാവുകയും അേbഹം അതിൽെ\.് ഒഴുകിേ\ാവുകയും ഒടുJം
അേbഹ/ിെq േദഹം സമു›/ിലും േദഹി പരമാWാവി2ലും െച:ു േചരുകയും
െചcു. കു¢ിJു.ി\ിd സർVാധികാരയJാർ ചരമഗതിെയ 7ാപിAതും െകാലലം
969-ആമാ8ാെണ:ാണ് േക.ി.ുdത്.

ഐതിഹയമാല/അ‡ൻേകാവിൽശാRാവും
പരിവാരമൂർ/ികളും
അ‡ൻേകാവിൽ േ•Yം തിരുവിതാംകൂർ സം^ാന/ു െകാലലം ഡിവിഷനിലുd
7സിU േ•Y;ളിൽ ഒ.ും അ7ധാനമലലാ/തും ഏhറവും
പുരാതനമായി.ുdതുമാണ്. നാല?ലവും ബലിJൽ\ുരയും ചുhറും മതിലും നാലു
േഗാപുര;ളും മതിൽJു പുറേമ ചുhറും േതർവീഥിയുമുd ഈ മഹാേ•Y/ിൽ
7തി®ിJെ\.ിരിJു: 7ധാന മൂർ/ി ശാRാവാകു:ു. ഈ േദശം പ8ു
ഭരിAിരു:തു പaള/ു രാജാJsാരായിരു:തിനാൽ അവർ ഈ ശാRാവിെന
ത;ളുെട കുലപരേദവതയായി.ാണ് ആചരിAു വരു:ത്. ഇേ\ാഴും അവർ
അ;െന തെ: വിചാരിAു േപാരു:ുമു8്.
അAൻേകാവിൽ ശാRാവിെq ഈ േ•Yം ^ിതിെച‹ു:തു 7സിUമായ
അAൻേകാവിൽ മലയുെട കിഴJുവടേJ േകാണിലുd താഴവരയിലാണ്. ഇവിെട
മതിൽJക/ു െതJുഭാഗ/ായി ഒരു ഭഗവതിയും േതർവീഥിJു പുറ/ു
പടിuാ.ുd നാ.ുവഴിJു െതJുവശ/ായി ആേറഴു േകാൽ െപാJ/ിലുd
ഒരZൻേകാവിലിൽ േവെറ ര8ു േദവിമാരും മതിൽJു പുറ/ു കിഴേJനടയിൽ
െതേJാ.ുമാറി ചതുർബാഹുവായ വി¸ുവിെq ഒരു െചറിയ വിOഹവും
ശാRാവിെq അ?ല/ിൽനി:് ഏകേദശം കാൽ നാഴിക ദൂെര കിഴJായി, കിഴേJ
േഗാപുര/ിൽനി:ു കിഴേJാ.ു േനാJിയാൽ കാണാവു: ഒരു ^ല/് ഒരു
േകാവിലിൽ കറു\സവാമിെയ:ും അതിെq ഇട/ുവശ/ു കറു\ായി അZ എ:ും
ര8ു മൂർ/ികൾ പടിuാ.ു ദർശനമായും കറു\സവാമി േകാവിലിനു
െതJുവശ/ു സവൽപം പടിuാ.ു മാറി വടേJാ.ു ദർശനമായി േച\ാണിമാടൻ,
കാളമാടൻ എ:ി;െന ര8ു മൂർ/ികളും ഇവ•ും പടിuാറ് ഒരാൽAുവ.ിൽ
െകാAി.ാണൻ (െകാAി.ി നാരായണൻ) എ:ു േപരായ ഒരറുകുലയും ആ ആലിെq
ചുവ.ിൽനി:ു വടേJാ.ുമാറി കറു\സവാമിേകാവിലിനു േനെര, കിഴേJാ.ു
ദർശനമായി ശി2ിലിഭൂത/ാൻ എെ:ാരു ഭൂതവും 7തി®ിJെ\.ി.ു8്.
ഇവെയലലാം ശാRാവിെq പരിവാര;ളാണ്. ഇവയിൽ 7ധാനമൂർ/ി കറു\സവാമി
തെ:. കറു\ായി അZ കറു\സവാമിയുെട ഭാരയയാണ്.
പടിuാ.ുd വഴിയുെട െതJുഭാഗ/് ഒരZൻേകാവിലും അതിൽ ര8ു
േദവിമാെര 7തി®ിAി.ുമുെ8:ു മു?ു പറuി.ു8േലലാ. അവിെട ഒരു േദവീ
വിOഹ/ിെq അടുJൽ ഒരു ശൂലം നാ.ി അതിേsൽ ഏതാനും ചില?ുകളും

മേhറതിെq അടുJൽ ഒ.ുവളെര കു\ിവളകളും ഇ.ിരിJു:തായിJാണു:ു8്.
ഇതിെq ആഗമവും സ2ൽപവും കാരണവുെമാ:ും അറിuുകൂടാ.
േച\ാണിമാടൻ, കാളമാടൻ എ:ീ മൂർ/ികളിൽ കാളമാടെq കഴു/ിനു
േമൽേ\ാ.ു കാളെയേ\ാെലയും േശഷം ഭാഗം മനുഷെനേ\ാെലയുമാണിരിJു:ത്.
ശി2ിലിഭൂത/ാെq പാദ/ി2ൽ ര8ുമൂ:ു ച;ലകൾ കിടJു:തായി
Jാണു:ു8്. ആ ഭൂത/ാൻ േപായി ആെരയും ഉപ›വിJാതിരിJാനായി
അ‹\സവാമി ആ ഭൂത/ിെq കാലിൽ ച;ലയി.ു ബkിAു നിർ/ിയിരിJു:ു
എ:ാണ് അതിെq സ2ൽപം. ആ ഭൂത/ിനു 7തിദിനമുd പൂജ നട/ു:തു
”ാ•ണരാണ്. കറു\സവാമി മുതലായി േശഷമുd പരിവാരമൂർ/ികൾെJലലാം
'താഴേ/തിൽവീ.ുകാർ' എ:ു പറയെ\ടു: ഒരു വക പാ8ി\ിdമാരാണ് ശാaി
നട/ി വരു:ത്. ഈ വീ.ുകാെര കറു\ൻ പൂശാരികൾ എ:ും പറയാറു8്. ഇനി
െകാAി.ാണെനJുറിAു സവൽപം വിവരിേJ8ിയിരിJു:ു.
പ8ു കറു\സവാമിJു മദയവും മാംസവും കൂടി നിേവദിJാറു8ായിരു:ു.
നിേവദയ/ിനുd മാംസം അ::ു െകാലലെ\.
കാ.ുമൃഗ;ളുേടതായിരിJണെമ:ു നിർബkവുമു8ായിരു:ു.
നിേവദയ/ിനുd മദയവും മാംസവും കറു\സവാമിേകാവിലിെല ആവശയ/ിനു
േവ8ു: വിറകും തീയും പതിവായി െകാ8ുെച:ു െകാടുJു:തിന് ഒരു
വീ.ുകാെര 7േതയകം ചുമതലെ\ടു/ുകയും െചcിരു:ു. ആ വീ.ിൽ ഒരു കാല/്
െകാAി.ാണൻ എെ:ാരാളു8ായിരു:ു. അയാളാണ് കറു\സവാമി േകാവിലിൽ
അJാല/ു മദയവും മാംസവും തീയും വിറകും പതിവായി േശഖരിAു
െകാടു/ിരു:ത്. ഒരു ദിവസം അതിരാവിെല െകാAി.ാണൻ മാംസം േതടി
കാ.ിൽെA:േ\ാൾ അയാെള ഒരു കടമാൻ േപാ/ു െവ.ിെJാ:ു. അ:ു
പൂജ•ുd സമയായി.ും െകാAി.ാണൻ മട;ിവരാ—യാൽ അയാളുെട
വീ.ിലു8ായിരു:വർ വയസനാകുലരായി/ീർ:ു. നിേവദയ/ിനുd സാധന;ൾ
സമയ/ിനു കി.ാ—യാൽ പൂശാരി േകാപിA് വിറAുതുട;ി. ആ സമയം അയാളിൽ
കറു\സവാമിയുെട ആേവശമു8ാകയാൽ അയൾ വിറAുവിറAു തുdി/ുട;ി.
തുdി/ുdി അയാൾ കാ.ിേലJ് ഓടിേ\ായി. കുറAു സമയം കഴിuേ\ാൾ
അയാൾ ഏhറവും വലിയതായ ഒരു കടമാൻേപാ/ിെന െകാ?ിൽ\ിടിAു വലിAിഴA്
കിഴേJ േഗാപുര/ി 2ൽ െകാ8ുവരികയും അവിെടനി:് അതയുA/ിൽ ഒ:്
അ.ഹസിJുകയും െചcു. അ.ഹാസം േക.് അവിെട അസംഖയം ജന;ൾ വ:ുകൂടി.
അേ\ാൾ കറു\സവാമി (തുdിനി: പൂശാരി) കൽപിJുകയാലാണ് െകാചി.ാണൻ
മരിചുേപായി എ:് എലാവരും അറിuത്.
കറു\സവാമി ആ കടമാൻേപാ/ിെന െകാ?ുകളിൽ\ിടിAു തലേയാള മുയർ/ി

മൂ:ു 7ാവശയം ചുhറിയി.് ഒേരറു െകാടു/ു. െകാ?ുകൾ സവാമിയുെട
ൈകകളിൽ/െ:യായിരു:ു. കടമാൻ േപാ/ിെq ഉടൽ ഒരാലിെq
ചുവ.ിൽെA:ു വീണു. ദുർമരണം നിമി/ം അറുകുലയായി /ീർ:
െകാAി.ാണെന ആ ആലിെq ചുവ.ിൽ/െ: കടമാൻ േപാ/ിെq ഉടൽ
െച:ുവീണ ^ല/ു 7തി®ിAുെകാdണെമ:ും മദയവും മാംസവും നിേവദയം
േമലാൽ േവെ8:ും കറു\സവാമി കൽ\ിJുകയാൽ െകാചി.ാണെന ആ ^ല/ു
7തി®ിJുകയും
അJാലം മുതൽJു കറു\സവാമിJു മദയവും മാംസവും നിേവദയം േവെ8:ു
െവ•ുകയും െചcു. എ2ിലും കുറAുകാലം മു?ുവെര േ•Y/ിൽ വിറകും തീയും
െകാടു/ിരു:തു െകാAി.ാണെq വീ.ുകാർ തെ:യാണ്. അവർJു
പതിവു8ായിരു: അനുഭവം േദവസവ/ിൽനി:ു െകാടു/ുവരികയും
െചcിരു:ു. പി:ീട് അവരുെട അനുഭവം നിർ/ിJളയുകയാൽ അവർ തീയും
വിറകും െകാടുJാെതയുമായി. കടമാൻേപാ/ിെq െകാ?ുകൾ കറു\സവാമി
േ•Y/ിെq അക/ു മ¡പ/ിൽ െകാ8ുെച:ിടുകയാൽ അവ
അവിെട/െ: െക.ി/ൂJിയിരു:ു. േ•Y/ിൻ അ-ിബാധ യു8ായ
കാല/് ആ െകാ?ുകളും അ-ിJിരയാവുകയാൽ ദഹിAുേപാകുകയും െചcു.
പരിവാരമൂർ/ികൾJ് 7തിദിനം നിേവദയ/ിന് ഒരിട;ഴി അരി വീതമാണു പതിവ്.
എ:ാൽ െകാAി.ാണന് ആ8ിെരാലിJൽ വീതേമ നിേവദയവും പൂജയും
പതിവുdു. കറു\സവാമിJു 'കറു\നൂ.്' എെ:ാരു വഴിപാട് ഓേരാ കാരയ;ൾ
സാധിJു:തിനും മhറുമായി പലരും നട/ാറു8്. ഈ വഴിപാട്
േ•Yസ:ിധിയിൽവേA നട/ാവൂ എ:ിലല. അവരവർ നിpയിJു:
^ല;ളിലും വAു നട/ാം. സകൗരയമുd ^ലമായിരിJണെമേ:യുdു.
ഇതിെq കർZി കറു\സവാമിയുെട പൂശാരി തെ:യാണ്. വഴിപാട് എവിെട വA്
നട/ു:തിനു നിpയിAാലും പൂശാരിെയ അറിയിAാൽ അേbഹം പരികർZികൾ
മുതലായവേരാടു കൂടി നിpിതദിവസം നിpിത^ലെ//ി അതു നട/ും.
കറു\നൂ.ിനു േവ8ു: സാമാന;ളുെട ചുരുJ/ിലുd ഒരു പടി/രം
താെഴേAർJു:ു.
ഉണJലരി നാലു പറ, നാളിേകരം നാൽ\ത്, ചാരായം നാലുപറ, േകാഴിമു.
നാൽ\ത്, അവിൽ നാലു പറ, മലർ നാലു പറ, അട നാൽ\ത്, അ\ം നാൽ\ത്, പഴം
പടല നാൽ\ത്, കരിJ് (ഇളനീർ) നൂെhറ.്, ക¢ാവ് പലം പതിെനാ:്, കറു\് കഴ¢്
പതിെനാ:്, കളഭം ഇട;ഴി പതിെനാേ:കാൽ, കർ\ൂരം പലം പതിെനാ:്, അ
‘ഗkെ\ാടി ഇട;ഴി പ•േ8കാൽ, െവhറിലെJ.ു നൂെhറ.്, പാJു നുറുJ് പറ
ര8്, ചു4ാ?ു റാ/ൽ നാല്, മuൾെ\ാടി ഇട;ഴി പതിെനാേ:കാൽ,

അരിെ\ാടി ഇട;ഴി പതിെനാേ:കാൽ, ഭŸം ഇട;ഴി മു\/ാേറ കാൽ,
നിലവിളJു വലിയതു പതിെനാ:്, ടി െചറിയതു െതാ4ൂhറിയ¢്, കു/ുവിളJു
നാല്, വിളJിന് എ4 നാലുപറ, തിര“ീല തുലാം ഒ:്, തൂശനില നൂെhറ.്, െച/ി,
തുളസി മുതലായവ ഉൾ\െട പൂവ് ഇട;ഴി മു\/ാേറകാൽ, ശർJര പലം
പതിെനാേ:കാൽ, െന‹് ഇട;ഴി കാൽ, ഇവ കൂടാെത ചില ചിലലറ സാമാന;ളും
േവണം. അവ പൂശാരി വരുേ?ാൾ പറയും. ഒ:ും േമൽ\റuതിൽ കുറയരുത്.
കൂടുതൽ എYയായാലും വിേരാധമിലല. ആഴികൂ.ു:തിനു വിറകുേവണം. ആഴി എY
വലിയതായാലും തരേJടിലല. അധികം െചറിയതായിേ\ാകരുെതേ:യുdു.
കറു\നൂ.ു കഴിJു:തു കറു\സവാമിെയ ഉേbശിAാെണ2ിലും അത്
അ‹\സവാമിJും 7സാദകരമായി.ുdതാണ്.
പaള/ുരാജാJsാർ അവർJ് േദശാധിപതയമു8ായിരു:േ\ാൾ ആ8ുേതാറും
ഉ„വകാല/് അAൻേകാവിലിൽ േപാവുക പതിവായിരു:ു. ഉ„വം കഴിuു
േപാകു: സമയം അവർ കറു\നൂ.ു കഴിചു െതാഴുതി.ാണ് േപാകുക പതിവ്. അവർ
അവിെടെA:ാൽ അ?ല/ിൽ കടJുക പതിവിലല. ശാRാവിെന െതാഴു:തു
തെ: ബലിJൽ\ുര•ു പുറ/ു െകാടിമര/ിനു മറuുനി:ാണ്. അേ;ാ.ു
കാണണം, ഇേ;ാ.ു കാണരുത് എ:ാണു സ2ൽപം. രാജാവിെന J8ാൽ
ശാRാവ് എണീJണം. അതുെകാ8ാണ് ഇേ;ാ.ു കാണാെത മറuുനി:ു
െതാഴു:ത്. ശാRാവു ഹരിഹരപുYനായി അവതരിA് അ•രവിദയയും
സകലശാ£;ളും ആേയാധനവിദയയും മhറും പഠിAതിെq േശഷം പാ¡യരാജæു
െച:ു പാ¡യരാജാവിെq ൈസനയ/ിൽ േചർ:് ഒരു ൈസനികനായി.ും
പാ¡യരാജാവിെq േസവകനായി.ും താമസിAിരു:ു എെ:ാരു കഥയു8േലലാ.
പaള/ു രാജാJsാർ പാ¡യരാജവംശജരാകയാൽ അവർJും ശാRാവിനും
തZിൽ േസവയേസവകഭാവമുെ8:ാണ് സ2ൽപം. തെq സവാമിെയ J8ാൽ
േസവകൻ എണീJണമേലലാ. ശാRാവിനും ഈശവരതവമു dതിനാൽ
എണീJാനിടയാJു:തു ക ‘മാണേലലാ എ:ു വിചാരി Aാണ്
പaള/ുരാജാJsാർ അതിനിടയാJാ/ത്. ഇവർ ശബരിമെല േ\ായാലും
ഇ;െനതെ:യാണുപതിവ്. അ‹\സവാമി ഇവെരJാണാനിട യാJാറിലല. എ2ിലും
അവരിൽ ഒരാെള2ിലും ആ8ുേതാറും മകര സംwാaിJു ശബരിമെലേ\ാവുക
പതിവാണ്.
അAൻേകാവിൽശാRാവിെqയും അവിടുെ/ പരിവാരമൂർ/ികളുെടയും
വിേശഷിA് കറു\സവാമിയുെടയും മഹതവവും മാഹാWയവും ഒ.ും
ചിലലറയെലല:ുdതിേലJ് അേനകം ദൃ ‘ാa;ൾ പറയാനു8്. അവയിൽ ചിലതു
മാYം താെഴ 7RാവിAുെകാdു:ു.

അAൻേകാവിൽ േദവസവം വകയJ് അേനകം വRുവക കളുdതു കൂടാെത
പാ8ിയിൽ ഒരു ^ല/് ഉരികുറെയ െതാdായിര\റ നിലമു8്. ഈ നിലം വലിയ
സ?:നായിരു: ഒരു പരേദശ ”ാ•ണൻ പെ8ാരിJൽ േദവസവ/ിേലJ്
െവെAാഴിuു െകാടു/താണ്. ആ ”ാ•ണന് അനപതയതാദുഃഖം
ദു€ഹമായി/ീരുകയാൽ അേbഹം ഭാരയാസേമതം അAൻേകാവിൽ േ•Y/ിൽ
െച:ു സവാമി ദർശനം കഴിAു നടയിൽനി:് 'എെq അ‹\സവാമീ, എനിെJാരു
പുYസaാനമു8ായാൽ എെq സർVസവവും ഞാൻസവാമിJായി െവെAാഴിuു
തേ:Jാം' എ:ു 7ാർ‰ിAു. അചിേരണ ആ ”ാ•ണ £ീ ഗർഭം ധരിJുകയും
യഥാകാലം ഒരു പുYെന 7സവിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ ആ
ദ?തിമാർJു8ായ സേaാഷം അപരിമിതമായിരു:ു. സേaാഷാധികയ/ാൽ
മറ:ു േപായിേ.ാ എേaാ അവർ അ‹\സവാമിJു െകാടുJാെമ:ു
പറuിരു:തുേ\ാെല സർVസവ െമ:ലല, യാെതാ:ും െകാടു/ിലല. കുറAു
ദിവസം കഴിuേ\ാൾ ”ാ•ണ£ീ രാYിയിൽ കിട:ുറ;ു: സമയം പതിവായി
ആേരാ അവരുെട അടുJൽെA:ു "പറuി.ുdതു മറJരുത്" എ:ു
പറയു:തായി േതാ:ി/ുട;ി. എ:ി.ും അവർ അ‹\സവാമിJു യാെതാ:ും
െകാടു/ിലല.അ;െന അെ¢.ു െകാലലം കഴിuു. കു.ിJ് ഉപനയന/ിനുd
കാലമായി. മുഹൂർ/ം നിpയിJുകയും അടിയaിര /ിനു െകേ2മമായി വ.ം
കൂ.ുകയും •ണിേJ8ു:വെരെയലലാം •ണിJുകയും െചcു. ചാർAJാരും
േവ¥Jാരും ബkുJളുെമലലാം അടിയaിര/ിനു തേലദിവസം തെ: വ:് ഓേരാ
Xമ;ൾ തുട;ിJഴിuു. അ:ു രാYിയിലും കു.ിയുെട മാതാവിനു
സവÐമു8ായി. അതു പതിവുേപാെല/െ: അലലായിരു:ു. "അ‹\സവാമിJു
െകാടുJാെമ:ു പറuി.ുdതു െകാടുJാെത ഉപനയന/ിനാരംഭിചാൽ
സമയമാകുേ?ാൾ കു.ിെയ െകാ8ുേപാകും" എ:ുകൂടി ആേരാപറuതായി
”ാ•ണ£ീJു േതാ:ി. എ2ിലും അവർ സവാമിെJാ:ും െകാടു/ിലല.
ഉപനയന/ിെq wിയകൾ ആരംഭിA സമയ/് ആേരാ ഒരാൾ (ഒരു
പ.ാണിയാെണ:ാണ് എലലാവർJും േതാ:ിയത്) അവിെടേJറിെA:ു കു.ിെയ
എടു/ുെകാ8് അaർUാനം െചcു. ആ ആൾ െച:തും കു.ിെയ എടു/തും
അവിെട കൂടിയിരു: എലലാവരും ക8ു. േപായത് ആരും ക8ിലല. കു.ിെയ
കാണാതായേ\ാേഴJും അവിെട എലലാവർJും വയസനവും പരി°മവും കലശലായി.
കു.ിയുെട മാതാപിതാJsാരുെട വയസനം അവർJു സaതിയു8ാ കാതിരു:
കാലേ/തിലധികമായിരു:ു. അവർ മാറ/ും തല•ുമടിAുെകാ8്
മുറവിളികൂ.ി/ുട;ി. അേ\ാൾ ചിലർ, "അ‹\സവാമിJു െകാടുJാെമ:ു
പറuതു െകാടുJാuി.ാണ് ഇ;െന വ:ത്. അചൻേകാവിൽ ശാRാവ്
ആരുെടയും കളി\ിdയെലല:് ഇനിെയ2ിലും മന€ിലാJിെJാdെ." എ:ും മhറും

പറu് അവെര ശകാരിAു തുട;ി. മhറുചിലർ സാaവനവാJുകൾെകാ8് അവെര
ആശവസി\ിJാൻ XമിAുതുട;ി. "സവാമിJു െകാടുJാെമ:ു പറuി.ുdതു
െകാടുJാuാലാപ/ു8ാകുെമ:ു ഞാൻകൂെടJൂെട പറയാറു8്. ഈ ദു‘ൻ
ധന/ിലുd അതയാർ/ി നിമി/ം അതു െകാടുJാെതയിരു:ി.ാണ് എെq
ഓമന മകൻ േപായത്" എ:ും മhറും പറu് ”ാ•ണ£ീ ”ാ•ണേനയും,
"സവാമിJ് െകാടുJാെമ:ു പറuി.ുdതു െകാടുJു:തിന് എനിJ്
പൂർ4സZതമാണ്. ഈ ദു‘ സZതിJാuി.ാണു ഞാൻെകാടുJാെതയിരു:ത്.
ഇവൾ നിമി/ം ഏക സaാനം ന‘െ\.ു" എ:ും മhറും പറu് ”ാ•ണൻ
”ാ•ണ£ീെയയും ശകാരിAു തുട;ി. ശകാരം മൂ/് മൂ/് അവർ തZിൽ വലിയ
ശ¨യായി. ആക\ാെട അവിെട വലിയ ലഹളയും ബഹളവുമായി /ീർ:ു.
"ഇെതാ:ു െകാ8ും യാെതാരു ഫലവുമിലല. കു.ിെയയും െകാ8് ആ പ.ാണി
എേ;ാ.ാണ് േപായെത:ു േവഗ/ിൽ അേനവഷിAു ക8ുപിടിJാനാണ് ഇേ\ാൾ
XമിേJ8ത്" എ:ു പറuു ബkുJൾ ചില മറവെരയും മhറും കൂ.ിെJാ8ു പല
^ല;ളിലുമേനവഷിAു. ഒരു തു?ുമു8ായിലല. കു.ിെയ തിരിAു കി.ു:കാരയം
അസാധയം തെ:െയ:് എലലാവരും തീർAെ\ടു/ുകയാൽ കു.ിയുെട പിതാവായ
”ാ•ണൻ, "ഈശവരകാരുണയം െകാ8് എനിJ് അവസാനകാല/് ഒരു
സaതിയു8ായി. ആ ഏകസaാനം ന‘െ\.ു. ഇനി ഈ വാർUകയ/ിൽ
സaാനമു8ാകുെമ:ു വിചാരിJാൻ നയായവുമിലല. എനിJിനി വRുJളും
േവ8ാ, സവ/ുJളും േവ8ാ, പണവും േവ8ാ, ഭാരയയും േവ8ാ; എ:ലല
യാെതാ:ും േവ8ാ, ഞാൻവലലവഴിJും േപാവുകയാണ്" എ:ു പറu് ഒരു
കുടയും വടിയുെമടു/ു യാYയായി. ആ സമയം അവിെടയു8ായിരു:
അനയനായ ഒരു ”ാ•ണൻ തുdിയുറuുെകാ8് "ഇനിെയ2ിലും നി;ൾ മുൻപു
പറuി.ുdതുേപാെല െച‹ാൻ ത‹ാറുെ82ിൽ കു.ി ഇേ\ാൾ ഇവിെട വരും.
ത‹ാറുെ8:ു പറuാൽ േപാരാ. ആധാരം തീർ/ു സാ•ിെവA് ഒ\ിടണം"
എ:ു പറuു. ഇതുേക.ു കു.ിയുെട അ‡നായ ”ാ•ണൻ, "കു.ി മട;ി
വരികയാെണ2ിൽ എെq സർVസവവും ഞാൻസവാമിJു െകാടുേ/Jാം.
യാെതാരു സംശയവുമിലല. ആധാരം ഇേ\ാൾ തീർേ/Jാം" എ:ു പറuു. ഉടെന
ആ ”ാ•ണൻ തനിJുd സർVസവവും അAൻേകാവിൽ ശാRാവിനു
െവെAാഴിuുെകാടു/ിരിJു:തായി ഒരാധാരം എഴുതി/ീർ/് ഒ\ു
െവ•ുകയും നാലുേപെര സാ•ിെവA് അവെരെJാ8ും ഒ\ിടുവിJുകയും െചcു.
”ാ•ണൻ ആധാര/ിൽ ഒ\ി.തും അAൻേകാവിലിൽ ഉAപൂജയുെട 7സ:പൂജ
കഴിuു നടതുറ:തും ഒേര സമയ/ായിരു:ു. നട തുറ:യുടെന
േമൽശാaിJാരൻ തുdിെJാ8് കിഴേJാ.ു പുറെ\.ു. അേbഹം കറു\സവാമി

േകാവിലിെq സമീപ/ു െച:േ\ാൾ കറു\സവാമിയുെട പൂശാരി തുdി
”ാ•ണJു.ിയുെട ൈകJുപിടിAു െകാ8് അവിെട നിൽJു:ു8ായിരു:ു.
പിെ: ര8ുേപരും കു.ിെയയും െകാ8ു പാ8ിയിൽ ആ ”ാ•ണെq
ഗൃഹ/ിെല/ുകയും െചcു. കു.ിെയ ക8േ\ാൾ അവിെടയു8ായിരു: എലലാം
സേaാഷാ§ുതപരവശsാരായി/ീർ:ു. കു.ിയുെട അ‡ൻ എഴുതി/ീർ/്
വAിരു: ആധാരെമടു/ു ഭzയാദര;േളാടു കൂടി ആന˜ാXു ഒലി\ിAുെകാ8്
േമൽശാaി ”ാ•ണെq പാദ/ി2ൽ െച:ു െവAു നമxകരിAു. അേ\ാൾ
കറു\സവാമി "ഇതുമുഴുവനും എെq സവാമിJു േവ8ാ. ഒരു
സaതിയു8ായാൽെJാdാെമ:ുd ആOഹം െകാ8ു നി;ൾ അ;െന
7ാർ‰ിAുേപാെയ2ിലും നി;െട സർVസവവും സവാമിJു സമർ\ിAാൽ
നി;ൾJു നിതയവൃ/ിJു യാെതാ:ുമിലലേലലാ. അതുെകാ8ു നി;ൾJിേ\ാൾ
യാെതാരനുഭവവുമിലലാെതയും യാെതാ:ും വിളയാെതയും ഉരികുറAു
െതാdായിര\റനിലം നി;ൾJ് ഒരു ^ല/ു8േലലാ. അതുമാYം എെq
സവാമിJു െകാടു/ാൽ മതി" എ:ു കൽ\ിചു. ഉടെന ”ാ•ണൻ
സേaാഷസേമതം ആ ഉരികുറAു െതാdായിര\റനിലം അAൻേകാവിൽ
ശാRാവിനു വെAാഴിuു െകാടു/ിരിJു:തായി േവെറാരാധാരം എഴുതി ഒ\ി.ു
സമർ\ിAു. ആ ആധാരെമടു/ുംെകാ8ു ശാaിJാരനും പൂശാരിയും
തുdിെJാ8ുതെ: മട;ിേ\ാരുകയും ആ ആധാരം അ‹\സവാമിയുെട നട•ൽ
െവAി.ു കലിയട;ുകയും െചcു. ഉച\ൂജ കഴിuു നടതുറ:ി.ു മൂേ:മുJാൽ
നാഴിക െകാ8് ഈസംഗതികെളലലാം നട:ു. കലിയട;ിയതിെq േശഷം
ഇതിെലാ:ും അവർJു ര8ുേപർJും േലശം േപാലും ഓർZയു8ായിരു:ുമിലല.
ഇ;െനയാണ് ആ നിലം അAൻേകാവിൽ േദവസവം വക•ു കി.ിയത്. പുലലുേപാലും
മുള•ാെത കിട:ിരു: ആ നിലം അ‹\സവാമിJായതിെq േശഷം ഒ:ാaരമായി
വിളuുതുട;ി. ഇേ\ാഴും ആ നിലം ആ േദശ/ുd നില;ളിൽെവAു
േമ/രമായി.ു തെ:യാണിരി Jു:ത്.
ശാaിJാരനും പൂശാരിയും ആധാരം െകാ8ുേപാ:തിെqേശഷം ”ാ•ണൻ
അടു/ു8ായിരു: മെhറാരു മുഹൂർ//ിൽ കു.ിയുെട ഉപനയനം
നട/ുകയും ഭാരയാപുYസഹിതം അAൻേകാവിലിൽ വ:ു സവാമിദർശനവും
സവാമിJ് അേനകം വഴിപാടുകളും കറു\സവാമിJ് ഊ.ും കഴിAു മട;ിേ\ാവുകയും
െചcു. ആ ”ാ•ണെq കുടുംബJാർ പാ8ിയിെലവിെടേയാ
ഇേ\ാഴുമുെ8:ാണ് േകൾവി. പ.ാണിേവഷം ധരിAു ”ാ•ണJു.ിെയ
എടു/ുെകാ8ു മറuതു കറു\സവാമിയായിരു:ു എ:ുdതു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.

പാ¡ിരാജയം (പാ8ി) ”ി.ീഷുഗവർേZ8ിെq അധീനതയിലായതിെq േശഷം
േമൽപറu നിലവും ഗവർേZ8ുവകയാJു:തിന് അ:െ/ കലÞർ സായി\ു
തീർAയാJി. ഈ വിവരമറിu പaള/ു രാജാവ് അAൻേകാവിൽ മണിJാരെന
(പാർVതയJാരെന) സായി\ിെq അടുJൽ അയA് "ഈ ഉരികുറAു
െതാdായിര\റനിലം അAൻ േകാവിൽ ശാRാവിെq വകയാണ്. അതു ഗവർേZ8ു
വകയാJരുത്" എ:ു പറയിAു. മണിJാരൻ പറuിയതിെന സായി\് പുേലലാളം
വകെവAിലല. ഇYയും നിലം അ‹\സവാമിJു ന‘െ\.ുേപാകുമേലലാ എ:ു
വിചാരിAു സവാമിഭzനായ ആ മണിJാരൻ വയസനിAുെകാ8ു മട;ിേ\ാ:ു.
േനരം ൈവകിയേ\ാൾ അയാൾ രാYി കഴിAുകൂ.ാനായി വഴിJടു/ു8ായിരു:
ഒരു ^ല/ു കയറി. അ:് അവിെടെയാരു കറു\നൂ.ു നടJു:ു8ായിരു:ു.
മണിJാരൻ അവിെടെA:േ\ാൾ കറു\സവാമിയുെട പൂശാരി കറു\സവാമിയുെട
െവളിA\ാടായി.ു തുdിെJാ8ു നിൽJു:ു8ായിരു:ു. ആ തുdൽ
ക8േ\ാൾ/െ: ഇതു സവാമിയുെട അധിവാസമു8ായി.ുdതെലല:ും
കd/ുdലാെണ:ും മണിJാരനു മന€ിലാവുകയാൽ അേbഹം ഒ:ും
മി8ാെത അവിെട നി:ു. അേ\ാൾ പൂശാരി തുdി/ുdി മണിJാരെq
അടുJൽെA:്, 'ഒ.ും വയസനിJ8ാ, ഞാൻനിവൃ/ിയു8ാJി െJാdാം' എ:ു
പറuു. മണിJാരൻ ശുUഹൃദയനും ശു¨ിJാരനുമായ ഒരു
പരേദശ”ാ•ണനായിരു:ു. അേbഹം വയസനവും േദഷയവും സഹിJാൻ
വ‹ാെതയായി.ു പൂശാരിയുെട മുഖ/ു 'ഫാ' എെ:ാരാ.ുെമാരു തു\ും
െവAുെകാടു/ു. പൂശാരി മാറിJളu തിനാൽ മണിJാരെq തു\ൽ അവിെട
ക/ിജവലിAു െകാ8ിരു: ഒരു പa/ിെsൽ വീഴുകയും അതു െതdി
(െചെ¢ലയ)െ\ാടി േപാെല ക/ിJാളുകയും െചcു. അേ\ാൾ പൂശാരിയിൽ
കറു\സവാമിയുെട ആേവശമു8ാവുകയാൽ ഭാവം മാറീ.ു വീ8ും മണിJാരേനാട്
'ഒ.ും വയസനിJ8ാ, ഞാൻനിവൃ/ിയു8ാJിെJാdാം. Oാമ/ിൽ െച:്
എവിെടെയ2ിലും താമസിAുെകാdണം. അവിെട ആൾ വരും. സംഗതി
തീർAയായി.ു മട;ിേ\ാ:ാൽ മതി' എ:ു പറuു. ഇതു കറു\സവാമിയുെട
കൽപനതെ:യാെണ:ു േതാ:ുകയാൽ മണിJാരൻ, 'കൽപന േപാെല
െചcുെകാdാം. ശുUഗതിയും മുൻേകാപവും െകാ8ു ഞാൻെചcുേപായ
അപരാധം അവിടു:ു സദയം •മിJണം' എ:ു പറuു വ˜ിAുെകാ8്
അവിടു:് ഇറ;ിേ\ായി Oാമ/ിൽെച:് ഒരു ഗൃഹ/ിൽ കയറി കിട:ു.
പa/ിൻേമൽ വീണ തു\ൽ ക/ിJാളിയേ\ാൾ മുതൽ കലÞർ സായി\ിെq
മദാZ•ു േദഹമാസകലം ഉമി/ീയിലി.ാെല:േപാെല ഒരു പുകAിൽ തുട;ി. ഉടെന
അേനകം േഡാÞർമാെര വരു/ി പല ചികി„കൾ െച‹ിAുേനാJി. ഒരു ഗുണവും

ക8ിലല. അതിനാൽ സായി\ു വലലാെത വയസനാwാaനായി/ീർ:ു. അേ\ാൾ
സായി\ിെq േസവകനും ËാർJുമായ ഒരു ഹി˜ു "ഇതിെq കാരണമറിയു:തിന്
ഒ:ു 7 ം െവ\ിAു േനാJിAാൽ െകാdാം" എ:ുപറuു. ഗൂഢമായി അ7കാരം
േനാJിJു:തിനു സായി\ു സZതിJുകയാൽ ആ ËാർJു ഗൂഢമായി ഒരു
7 Jാരെന വരു/ി ആരും അറിയാെത ഒരു ഗൂഢ^ല/ുവA് 7 ം െവ\ിAു
േനാJിAു. മദാZയുെട സുഖേJടിനു കാരണം അAൻേകാവിൽ ശാRാവിെq
േകാപമാെണ:ും മണിJാരെന വരു/ി സമാധാനം പറuാൽ മദാZ•ു
സുഖമാകുെമ:ും 7 Jാരൻ വിധിAു. ËാർJ് ഉടെന ഈ വിവരം സായി\ിെന
Oഹി\ിJുകയും സായി\ിെq ആ’7കാരം ആളയAു മണിJാരെന
വരു/ുകയും െചcു. വിവരെമാെJ\റuേ\ാൾ മണിJാരൻ അ‹\സവാമിെയ
ŸരിAുെകാ8ു സവൽ\ം ഭŸെമടു/ു ജപിAു മദാZയുെട േദഹ/ിലും
ശിര€ിലുമി.ു. ഉടെന മദാZയുെട സുഖേJെടലലാം മാറി, നലല സുഖമായി. സായി\ു
സേaാഷിAു മണിJാരനു ചില സZാന;ൾ െകാടുJുകയും നിലം ഗവർേZ8ിൽ
േചർJാൻ പാടുdതെലല:ു തീർAയാJുകയും േദവസവം േപരിൽ/െ:
പതിAുെകാടുJുകയും െചcു.
ആറsുളേ•Y/ിൽ ഇേ\ാൽ ഉdതിനു മു?ു8ായിരു: ധവജ/ിെq തടി
അAൻേകാവിൽ മലയിൽനി:ു െവ.ിയിറJി െകാ8ു വ:തായിരു:ു. ആദയം
ചിലർ േപായി തടി േനാJിJ8ു നിpയിAു േപാ:തിെq േശഷം
െവ.ിയിറJിെJാ8ുവരാനായി.ു പ/ുമു\തുേപർ േശഖരമായി.ാണ്
േപായിരു:ത്. തടിനി:ിരു:ത് ആനെയെJാ8ു പിടി\ിAിറJു:തിനു
സകൗരയമിലലാ/തായ ഒരു ^ല/ായിരു:ു. അതിനാൽ തടി പിടിAിറJി
ആhറിലാJു:തിനും മനുഷയർ തെ: േവ8ിയിരു:തുെകാ8ാണ് ഇYയധികം
ആളുകൾ േപായത്. അവർ മലയിൽെച:ു തടി െവ.ി, പിടിAിറJി അേനകദിവസം
െകാ8് ഒരു വിധ/ിൽ ആhറുകടവിൽ െകാ8ുവ:ു. അേ\ാേഴJും അ:ു േനരം
ൈവകുകയും അവെരലലാവരും ഏhറവും •ീണിJുകയും െച‹ുകയാൽ തടി പിടിAു
െവd/ിലിറJു:തു പിേhറദിവസമാകാെമ:ു നിpയിA് അവെരലലാവരും
അAൻേകാവിൽ േ•Y/ിൽ േപായി അ:് അവിെട /ാമസിAു.
പിേhറദിവസം അതിരാവിെല അവെരലലാവരും കൂടിേ\ായി തടിപിടിAു െവAിരു:
^ല/ു െച:േ\ാൾ തടി അവിെട കാൺമാനിലലായിരു:ു. അേ\ാൾ
അവർJു8ായ മനRാപം എYമാYെമ:ു പറയാൻ 7യാസം. അവർ
അവിെടെയാെJ അേനവഷിAു നട:ു െച:േ\ാൾ തടി മലയുെട മുകളിൽ അവർ
എവിെടനി:ു െകാ8ു േപാ:ുേവാ ആ ^ല/ുതെ: ഇരിJു:തുക8ു. തടി
ആരും ഇറJി െJാ8ുേപായിെലല:റിuേ\ാൾ അവർJു സവൽപം

സമാധാനമായി. പിെ:യും അവർ തടി പിടിAിറJാനുd Xമം തുട;ി.
നാല¢ുദിവസം െകാ8് അവർ പിെ:യും തടി ആhറുകടവിലാJി, അ:ു േനരം
ൈവകിേ\ായതിനാൽ രാYിയിൽ താമസിJു:തിന് അ?ല/ിേലJി േപായി.
പിേhറദിവസം കാല/ു െച:ു േനാJിയേ\ാഴും തടി ആ^ല/ു
കാൺമാനിലലായിരു:ു. എ2ിലും അധികം അേനവഷിAു നടJാെത തടി യഥാപൂർVം
മലയുെട മുകളിലിരിJു:തു ക8ു. ഇ;െന പല7ാവശയമായേ\ാൽ അവർ
ഏhറവും വിഷ4ൻമാരായി /ീർ:ു. "ഇനി ആറsുളെA:ു 7 ം െവžിAു
േനാJിA് ഇതിെq കാരണമറിയാെത െവറുെത ക‘െ\ടാൻ കഴിയില" എ:ു
നിpയിച് അവർ അവിെടനി:് ആറsുള•ു യാYയായി.
ഇവർ തടിയുംെകാ8ു മട;ിെയ/ാ—യാൽ ആറsുള കരനാഥsാർ
മുതലായവർJു വിചാരമായി. അവെരലലാവരും ഒരു ദിവസം േ•Yസ:ിധിയിൽ
കൂടി. അത് ഇവർ അAൻേകാവിലിൽ നി:് അേ;ാ.ു പുറെ\. ദിവസം
തെ:യായിരു:ു. ആ സമയം 7സിU ൈദവ’നായ മംഗല\dി മൂ/തും
േദവദർശന/ിനായി അവിെട െച:ു േചർ:ു. മൂ/തിെന ക8േ\ാൾ കരയിൽ
7മാണികളിെലാരാൾ "നZുെട കാരയം നമുJു നZുെട െകാAു മൂ/തിേനാടു
േചാദിJാം; ഇനി എaാണ് േവ8െത:് അേbഹം വിചാരിAു പറയെ." എ:ു
പറuു. അതുേക.ു മൂ/ത്, "നി;ൾJ് എaാണ് അറിേയ8ത്?" എ:ു േചാദിAു.
അതിനു/രമായി ഒരാൾ, "െകാടിമര/ടിJു േപായവരിലാരും മട;ിവ:ു
കാണാ—യാൽ ഞ;ൾJു വളെര വയസനമായിരി Jു:ു. അവർ േപായി.ിേ\ാൾ
ഒരു മാസം കഴിuു. ഒരു വർ/മാനവും അറിയു:ിലല. അവർJു വലലതും
ആപ/ുപhറിേയാ എേaാ? ചിലെര അേ;ാ.് അയAുെവ2ിേലാ എ:ും
സംശയമു8്. ഇതിെനJിറിAു മന€ിരു/ി ഒ:ു ചിaിAു േവ8തു
പറuുതരണം. ഇ;െനയുd കാരയ;ൾ ചിaിAു പറയു:തിന് അവിെട•ു
കവിടിയും മhറും ആവശയമിലലേലലാ" എ:ു പറuു. ഉടെന മൂ/ത് അക/ു േപായി
ദർശനം കഴിA് എലലാം േവ8തുേപാെല േതാ:ിJു:തിനു സവാമി സ:ിധിയിൽ
7ാർ‰ിAുെകാ8് പുറ/ു െകാടിമര^ാന/ു വ:ു നി:ുെകാ8് അവിെട
കൂടിയിരു:വേരാട് "തടിJ് േപായിരിJു:വർJു യാെതാരാപ/ും
സംഭവിAി.ിലല. തടി െകാ8ു േപാരാൻ സാധിJാ—യാലാണ് അവർJു താമസം
പhറിയത്. അവർ ഇേ;ാ.ു പുറെ\.ി.ു8്. എ2ിലും തടി െകാ8ുവരു:ിലല.
അAൻേകാവിൽ മലയിൽനി:ാണേലലാ തടി െകാ8ുവേര8ത്. ആ തടി
അAൻേകാവിൽ ശാRാവിെq വകയാണ്. അതിനാൽ, അവിെടെA:ു സവാമിെയ
വ˜ിJുകയും യഥാശzി വഴിപാടുകൾ കഴിAു 7ാർ‰ിJുകയും െച‹ാെത തടി
െകാ8ുേപാരാൻ ഒരിJലും സാധിJുകയിലല. അ‹\സവാമിയുെട

പരിവാരമൂർ/ികൾJും യഥാേയാഗയം വഴിപാടുകൾ നട/ണം. ആ മൂർ/ികളിൽ
7ാധാനയം കറു\സവാമിJാണ്. കറു\സവാമിJ് ഒരു ഊ.ു തെ: നട/ണം.
എ:ാൽ അതു തടി ഇവിെട വ:ുേചർ:തിനു േശഷം നട/ിയാൽ മതി.
ഇേ\ാൾ/െ: കറു\സവാമി േകാവിലിൽെA:ു െതാഴുതു 7ാർ‰ിAു
പൂശാരിേയാട് ചാർ/ുവാ;ിെJാ8ു േപാരണം. ഇYയും െചcാൽ പിെ:
തടിJായി.് ആരും േപാേക8ാ. തടി താേന ഇവിെട വ:ു േചരും.
അ‹\സവാമിയുെട പരിവാര;ൾ അതയുOമൂർ/ികളാണ്. തടിJു േപായവർ
പലതവണ തടി മലയിൽനി:ിറJി ആhറുകടവിൽ െകാ8ുവ:ുെവAു. എ2ിലും
പിേhറദിവസമാകുേ?ാൾ തടി മലയുെട മുകളിലായിരിJും. അതുെകാ8ാണ്
അവർJു തടി െകാ8ുേപാരാൻ സാധിJാuത്. ഇറJിെJാ8ുേപാ: തടി
വീ8ും മലയുെട മുകളിൽ െകാ8ുേപായി െവAതു സവാമിയുെട
പരിവാരമൂർ/ികളാണ്. അവർതെ: നമുJിവിെട തടി എ/ിAുതരികയും
െച‹ും. ഇവിെടനി:് അAൻേകാവിലിേലJ് നാലുേപർ കുറയാെത ഉടേന േപാകണം.
തടി െകാ8ുവരാൻ േപായവെര വഴിJുെവAു കാണാം. അവരും കൂടി അേ;ാ.ു
േപാരെ.. എലലാവരും കൂടിെA:ു സവാമിദർശനം കഴിA് വഴിപാടുകളും നട/ി
7ാർ‰ിAു േപാരിക" എ:ു പറuു. മൂ/തു പറuതുേപാെല ആറsുളനി:ു
7ധാനsാരായ നാലുേപർ അ:ു തെ: പുറെ\ടുകയും മു?് േപായിരു:വെര
വഴിJു വAു കാണുകയും എലലാവരും കൂടി അAൻേകാവിലിൽെA:ു സവാമി
ദർശനവും വഴിപാടുകളും 7ാർ‰നയും മhറും നട/ുകയും കറു\നൂ.ിനുd
ചാർ/ു വാ;ി മട;ിേ\ാരികയും െചcു.
അAൻേകാവിലിൽ േപായിരു:വെരലലാം ആറsുള മട;ിെയ/ിയദിവസം
നിpിതസമയ/് േ•YJടവിനടു/് ആhറിൽ െകേ2മമായി.ുd ഒരു
വ¢ി\ാ.ും ആളുകളുെട ആരവവും അർ\ുവിളിയും കുരവയും പാ8ിവാദയവും
നാഗസവരവുെമലലാം േകൾJെ\.ു. അതുേക.ു ജന;ൾ പരി°മിA് ഓടി
കടവിെല/ിയേ\ാൽ അവിെട െകാ.ും പാ.ും വാദയേഘാഷവും
യാെതാ:ുമിലലായിരു:ു. അവിെടെയ;ും ആെരയും കാൺമാനുമു8ായിരു:ിലല.
എ2ിലും െകാടിമര/ിനുd തടി കടവിൽ കിടJു:ു8ായിരു:ു. അതുക8്
എലലാവരും സേaാഷാ§ുതപരവശ sാരായി/ീർ:ു. അേ\ാൽ/െ: ജന;ൾ
തടിപിടിAു കയhറി മതിൽJക/ു െകാ8ുെച:ു െവAു. േനരം െവളു/േ\ാൾ
പരിേശാധിAു േനാJിയതിൽ തടി യാെതാരു േകടുമിലലാ/തും ഒ:ാം
തരവുമാെണ:ു ക8് എലലാവരും വളെര സേaാഷിAു. അെതാരു െവdിയാ¥
ദിവസമായിരു:ു. അതിനടു/ െവdിയാ¥ തെ: കറു\നൂ.ു നട/ണെമ:്
എലലാവരുംകൂടി നിpയിJുകയും അതിേലJു േവ8ു: വ.;െളാെJ

കൂ.ിെJാ8ു വിവരം പൂശാരിെയ അറിയിJുകയും പൂശാരിയും പരികർZികളും
മhറും വയാഴാ¥ തെ: ^ലെ//ുകയും ആറsുള•ടു/ അയിരൂരാhറിൽ
മണ\ുറ/ു െവAു നിpിതദിവസം തെ: ആ വഴിപാടു െകേ2മമായി
നട/ുകയും െചcു.
പൂശാരിയും പരികർZികളും വയാഴാ¥ ൈവകുേ:രം ആറsുളേ•Y/ിെല/ി
സവാമിദർശനം കഴിA് അ:വിെട താമസിJുകയും െവdിയാ¥നാൾ കാല/ു
കുളിയും ദർശനവും കഴിJുകയും െചcതിെq േശഷമാണ് അയിരൂർ
മണ\ുറേ/Jു പുറെ\.ത്. പൂശാരിJ് അ:ു പകൽ ഊണു പതിവിലലാ/തിനാൽ
ആ മനുഷയെന ഒഴിAു േശഷം എലലാവരും കൂടി ഊണുകഴിAിേ. േ•Yസ:ിധിയിൽ
നി:ു പുറെ\.ുdു. അവർ മണൽ\ുറെ//ിയേ\ാൾ അവിെട ഏhറവും
വിശാലമായ ഒരു പaലി.ു െക.ി വിതാനിAല2രിA് ഊ.ിനു േവ8ു: സകല
സാമാന;ളും ചാർ/ിൻ7കാരം േശഖരിAു െവAി.ു8ായിരു:ു.
ആറsുള േദശേ/ാ അടു/ കരകളിേലാ വAു കറു\നൂ.ു നട/ുകയാെണ2ിൽ
േ•Y/ിൽനി:് ഒരു െകാടി എഴു:dിAു െകാ8ുവ:ു െവAി.ാണ് നട/ുക
പതിവ്. ഇതിേലJ് ആറsുളേദവെq സേ2ത/ിലുൾെ\. പതിെന.ു കളരികളിെല
സകല ജന;ളും ആബാലവൃUം വ:ു കൂടിയിരു:ു. പാ8ിവാദയം, നാഗസവരം,
പ¢വാദയ;ൾ, ഉരു.ുെച8, ജന;ളുെട ആർ\ുവിളി, കുരവ മുതലായ
േഘാഷ;േളാടുകൂടി ഏhറവും േകാലാഹലസേമതമാണ് ആ എഴു:d/ു
പുറെ\.ത്. ഏകേദശം അ¢ുനാഴിക\കേല ആ എഴു:d/ു
പaലിെല/ുകയും െകാടി ഒരു 7ധാന^ല/് എഴു:dിAു വ•ുകയും െചcു.
അതിെq സമീപ/ു കറു\സവാമിയുെട പൂജ•ു േവ8െതലലാം
നിര/ിെവെAാരുJി. െകാടിെയഴു:dിAു െവAതിെq മുൻവശ/് ഏകേദശം
ര8ു ദ¡ു സമചതുര/ിലും വളെര െപാJ/ിലും ആഴിJു വിറകടുJി
സkയ•ുമു?ായിതീയി.ു. സkയയായേ\ാൾ പൂശാരി കുളിAു ഉടു/ുെക.ി വ:ു
പൂജ ആരംഭിചു. പൂജയും കർ\ൂരാരാധനയും (കർ\ൂരം ക/ിചുഴിയുകയും)
കഴിuു പൂശാരി എഴുേ:hറു പടിuാ.ു തിരിuുനി:് ആറsുളഭഗവാെന
വിചാരിA് ഒ:ു വ˜ിAതിെq േശഷം, കിഴേJാ.ു തിരിuു െതാഴുതുപിടിAു
ക4ുമടAു ധയാനേ/ാടുകൂടി നിpേ‘നായി സവൽപേനരം നി:ു. അേ\ാേഴ•ും
ആഴികൂ.ിയിരു: വിറെകലലാം എരിuട;ി നലല കനലായിJഴിuു. ആ സമയം
െകാ.ും േഘാഷവും ആർ\ും കുരവയും ശംഖുവിളിയും കതിനാെവടിയും
െവടിെJ.ും മhറും െകാ8ു േലാകമ\ാെട ഞടു;ിെJാ8ിരു:ു. അേ\ാൾ
നിpേ‘നായി നി:ിരു: പൂശാരിയുെട ശരീരം ആക\ാെട ഒ:ു വിറAു. ഉടെന
അയാൾ തുdി/ുട;ുകയും അരിവാൾ, േവൽ, ക\ര (ഭŸ\ാYം) ഇതുകൾ

ൈകയിെലടു/ുെകാ8് ആഴിJും െകാടിJും പൂജാ^ല/ിനും കൂടി മൂ:ു
7ദി•ണം െവAി.് ആഴിയിൽJയറി നിൽJുകയും െചcു. അവിെടനി:ു കുറAു
േനരം തുdിയേ\ാൾ ആഴി നിര:ു. പിെ: അവിെടനി:ിറ;ീ.ു ക\രയിൽനി:ും
സവൽ\ം ഭŸെമടു/ു െകാടിയിേsലി.ു. ഉടെന െകാടി വിറAു വിറA് സവയേമവ
തുdി/ുട;ി. പിെ: പൂശാരി തുdിെJാ8ുതെ: ക\രയിൽനി:് ഒരു പിടി
ഭŸം വാരിെയടു/് ജനJൂ./ിേല•് എറിuു. അേ\ാൾ കറു\ൻ തുdലിൽ
വിശവാസമിലലാ/വരായി അവിെട വ:ു കൂടിയിരു:വെരലലാം കൂ.േ/ാെട
തുdി/ുട;ി. അവെരലലാവരും ആഴിയിൽAാടി ചവു.ി നിര/ിയതിെq േശഷം,
"കറു\സവാമിെയ ഞ;െളലലാവരും പൂർ4മായി വിശവസിJു:ു. ഞ;ൾJു ദാഹം
കലശലായിരിJു:ു" എ:ു വിളിAു പറuുതുട;ി. പൂശാരി കരിJിൻെവdവും
ചാരായവും കൂടിെയടു/് എലലാവരുെടയും േമൽ തളിAു. ഉടെന അവരുെട ദാഹം
ശമിAു എ2ിലും തുdൽ നി:ിലല. ആ സമയം േകാഴിമു.കെളലലാം
േകാഴികളായി/ീർ:ു. പൂശാരി ആ േകാഴികെളെയലലാം െവ.ുകയും ആഴിയിൽ
നി:ു ഭŸംവാരിെയടു/ു െകാടിയിേsലും തുdിെJാ8ുനി: ജന;ളുെട
േമലും എറിയുകയും അേ\ാൾ എലലാവരുെടയും തുdൽ നിൽJുകയും െചcു.
പിെ:യും പൂശാരിയുെട തുdൽ നി:ിലല; പൂശാരി കളഭെമടു/ു തെq
േദഹ/ിെലലലാം പൂശുകയും 7സാദമായി.ു ജന;ൾെJലലാവർJും
െകാടുJുകയും െചcി.് (കറു\സവാമിയുെട നിലയിൽ) "നി;ളുെട വഴിപാടു
ഞാൻസവീകരിAിരിJു:ു. എനിJു വളെര സേaാഷമായി" എ:ു പറuു. ഉടെന
തുdലും നി:ു. തുdൽ നി:യുടെന പൂശാരി അവിെട വീണു. അേ\ാൾ െകാ.ും
േഘാഷവു െമലലാം നിറു/ി, പരികർമികളും മhറും കൂടി പൂശാരിെയ വീശിെJാ8ു
നി:ു. കുറAുേനരം കഴിuേ\ാൾ പൂശാരി സവേബാധേ/ാടുകൂടി എഴുേ:hറു
ൈകയും മുഖവും കഴുകി അ/ാഴവും കഴിA് അ:് അവിെട താമസിJുകയും
പിേhറദിവസം രാവിെല പരികർZികൾ മുതലായവേരാടു കൂടി അചൻേകാവിലിേലJു
േപാവുകയും െചcു. പൂശാരിെയയും പരികർZികെളയും യഥാേയാഗയം ദ•ിണയും
സZാന;ളും െകാടു/ു സേaാഷി\ിAാണ് പറuയAെത:ുdതു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. തടി കി.ിയതിൽ സaു‘രായ കരനാഥsാരും മhറും
കൂടിയു„ാഹിA് അധികം താമസിയാെതതെ: ഒരു സുമുഹൂർ//ിൽ ആറsുെള
േദവസ:ിധിയിൽ യഥാവിധി ധവജ7തി® നട/ുകയും െചcു.
ഒരിJൽ 'കാളിനാ•ൻ' എെ:ാരാൾ ആല\ുെഴ തടിJു/ക ഏhറിരു:ു.
കു/കJാർ തടി െവ.ിയിറJി വൃpികമാസം XXXXആം തിയതിJകം ആല\ുെഴ
കAവടം വകയിേലൽ\ിJണെമ:ായിരു:ു ഏർ\ാട്. അതിനാൽ കു/കJാർ
ചി;ം ക:ി മാസ;ളിൽ തടികൾ െവ.ിയിറJി നദീതീര;ളിൽ െകാ8ുവ:ു

േശഖരിJുകയും തുലാവർഷ/ിെq െവdെ\ാJേ/ാടുകൂടി ആhറിലിറJി
െച;ാടം െക.ി ആല\ുെഴ െകാ8ുെച:് ഏൽപിJുകയുമാണ് പതിവ്. ആ
പതിവനുസരിA് ഒരു െകാലലം കാളിനാ•ൻ തടികൾ േശഖരിAിരു:ത്
അAൻേകാവിലിൽനി:ും ര8ുമൂ:ു നാഴിക പടിuാറ് 'കലലാറ്' എ:ു േപരായ
നദിയുെട തീര7േദശ;ളിലായിരു:ു. അെJാലലം ക:ിമാസ/ിെല ഉണJ്
അതികഠിനമായിരിJുകയും വൃpികമായി.ും തുലാ വർഷം
ആരംഭിJാതിരിJുകയും െചcതുെകാ8ു കലലാhറിൽ െവdം വളെര
കുറവായിരു:ു. എ:ു മാYമലല, കലലാർ അAൻേകാവിലാhറിൽ വ:ുകൂടു:
^ല/് ആhറിൽ വില;െന മൂ:ു വലിയ പാറകളു8ായിരു:ു. ആ പാറകളുെട
മുകളിൽJൂടി തടികളിറJി െJാ8ു േപാരുവാൻ തJവ4ം െവdം െപാ;ു:
സമയ;ളിലലലാെത അതിേലകൂടി തടികൾ െകാ8ു േപാരു:തിനു യാെതാരു
നിവൃ/ിയുമിലലായിരു:ു. ഇെJാലലം ഇ;െന സംഭവിAു എ:ലലാെത ഇതു
സാധാരണമലല. ആ8ുേതാറും കാലവർഷ/ിലും തുലാവർഷ/ിലും ആ
പാറകളുെട മുകളിൽJൂടി തടികൾ കട/ിെJാ8ു േപാരുവാൻ തJവ4ം െവdം
െപാ;ുക പതിവാണ്. അതുെകാ8ാണ് നാ•ൻ അവിെട തടികൾ േശഖരിAത്.
തടികു/കJാർJു വളെര ലാഭമുd ഏർ\ാടാെണ2ിലും
അവധികഴിയു:തിനുമു?് തടികൾ ആല\ുെഴ െകാ8ുെചേ:ൽ\ിAിെലല2ിൽ
വലിയ ന‘ം േനരിടുകയും െച‹ും. അതിനാൽ കാളിനാ•ൻ ഏhറവും
വയസനാwാaനായി/ീർ:ു. അയാൾ ആേലാചിAി.് ഇതിനു യാെതാരു
നിവൃ/ിമാർ´വും കാണാ—യാൽ ഒടുJം അAൻേകാവിലിൽ െച:്
അയ\സവാമിെയയും പരിവാരമൂർ/ികെളയും വ˜ിJുകയും യഥാേയാഗയം
വഴിപാടുകൾ നട/ുകയും െചcി.് നടയിൽ െച:ുനി:്, "എെq അയ\സവാമീ,
ഇതിന് എെa2ിലും ഒരു നിവൃ/ിയു8ാJി/രേണ; ഞാൻ
ആല\ുഴJട\ുറ/ുെവച് എെq ശzിJു തJവ4ം ഒരു കറു\നൂ.ു
കഴിേAJാം" എ:ു 7ാർ‰ിAു. അ:ു രാYിയിൽ നാ•ൻ കിട:ുറ;ിയേ\ാൽ
ഒരാൾ അയാളുെട അടുJൽെA:ു "പാറകൾ മhറിയിരിJു:ു. തടികൾ
കട/ിെJാ8ുേപാകാം" എ:ു പറuതായി അയാൾJു േതാ:ി. ക4ുതുറ:ു
േനാJിയേ\ാൾ അവിെടെയ;ും ആെരയും ക8ിലല. എ2ിലും ഇതു തെ:JുറിAു
7സാദിAി.് അ‹\ സവാമിേയാ കറു\സവാമിേയാ കൽ\ിAതാെണ:് അയാൾ
വിശവസിAു. പിേhറദിവസം രാവിെല അയാൾ ആ ^ല/ു െച:ു േനാJിയേ\ാൾ
വില;/ിൽ കിട:ിരു: പാറകൾ െനടുനീള/ിലായിരിJു:തും അവയുെട
ഇടയിൽJൂടി തടികൾ കട/ിെJാ8ുേപാകുവാൻ തJ വ4ം വാലുകൾ േപാെല
ര8ു ൈകവഴികൾ െതളിuിരിJു:തായും ക8ു. അേ\ാൾ അയാളുെട മന€ിൽ
വളെര സേaാഷവും വിÜയവും ജനിAുെവ:ു മാYമലല, അ‹\സവാമിെയയും

പരിവാരമൂർ/ികെളയും കുറിAു8ായിരു: ഭzിവിശവാസ;ൾ
ശതഗുണീഭവിJുകയും െചcു. അയാൾ തടികൾ െവd/ിലിറJി െച;ാടം െക.ി
നിhªയാസം െകാ8ുേപായി അവധിJുമുൻപ് ആല\ുെഴ ഏൽപിചു. ആ 7ാവശയം
അയാൾJു പതിവിൽJൂടുതൽ ലാഭം കി.ി. അതിനാൽ പിെ:യും
അചൻേകാവിലിൽെച:് അയ\സവാമിJും പരിവാരമൂർ/ികൾJും യഥാേയാഗയം
വഴിപാടുകൾ കഴിAു വ˜ിAു. അJാല/് അAൻേകാവിൽ േ•Y/ിൽ േദവസവം
വകയായി.ു8ായിരു: പാY;െളലലാം െപാ.ിയും തുളuും േകടു
സംഭവിAവയായിരു:ു. അതിനാലയാൾ നാഴിമുതൽ നാൽ\തു നാഴി
അരിെവ•ാവു: അേനകം പാY;ൾ പു/നായി വാർ\ിAു നട•ുെവAു.
അവയിൽ ചില പാY;ൾ ഇേ\ാഴും അവിെട കാൺമാനു8്. അധികം
താമസിയാെത കാളിനാ•ൻ കറു\നൂ.ിനുd ചാർ/ു വാ;ുകയും
അതിൻ7കാരം സകലതും വ.ം കൂ.ി ആല\ുെഴ കട\ുറ/ുെവAു െകേ2മമായി
കറു\നൂ.ു നട/ുകയും െചcു.
സ¢ായം ഡി\ർ.ുമqുകാർ സർJാർ വകയായി ഒരു കറു\നൂ.് ആ8ുേതാറും
പതിവായി നട/ിവ:ിരു:ു. വർ4ീഡു സാžവർകൾ സ¢ായം ഡി\ാർ.ുമqിെq
േമലധികാരിയായി വ:േ\ാൾ അതു േവെ8:ുെവAു. അെJാലലം േകാ:ി
മുതലായ ^ല;ളിൽ കുഴികളിൽ ആന വീണിലല. അതിെq കാരണെമaാെണ:ു
േചാദിA േ\ാൾ "പതിവുd കറു\നൂ.ു നട/ാuി.ായിരിJു"െമ:ു
ഹി˜ുJളായ ജീവനJാർ പറuു. "എ:ാൽ കുഴികളിൽ ആനകൾ വീഴെ.,
കറു\നൂ.ു നട/ിേയJാം" എ:ു സാžവർകൾ സZതിചു. പിെ: മുറ•ു
കുഴികളിൽ ആനകൾ വീണുതുട;ി. എ2ിലും സാžവർകൾ കറു\നൂ.ു നട/ിയിലല.
അേ\ാൾ കുഴികളിൽനി:ും കയhറി കൂ.ിലാJിയ ആനകൾ കൂ.ിൽ കിട:ും
കുഴികളിൽ വീഴു: ആനകൾ കുഴികളിൽ/െ: കിട:ും ച/ുതുട;ി. അ;െന
അേനകം ആനകൾ ച/ുേപാവുകയാൽ സർJാരിേലJ് വളെര ന ‘ം സംഭവിAു.
അേ\ാൾ സാžവർJൾ നലല മനേ€ാടുകൂടിയെലല2ിലും കറു\നൂ.ു നട/ാെമ:ു
സZതിJുകയും പതിവിൽ കൂടുതലായി വ.;ൾ കൂ.ുകയും ദിവസം നിpയിAു
പൂശാരിെയ അറിയിJുകയും െചcു. പൂശാരിJു േകാ:ിയിലും ഒരു വീടു8്.
അതിെq േപര് "വാരയവീട്" എ:ാണ്. അവിെടയാണ് ഈ വിവരം അറിയിAത്.
കറു\നൂ.് സ¢ായം കേAരിയുെട സമീപ/ുെവAുതെ: നട/ണെമ:ായിരു:ു
സാžവർകളുെട ഉ/രവ്. അതിനാൽ അവിെടയാണ് പaലി.്
െക.ിവിതാനിAല2രിAു സാമ;െളലലാം േശഖരിAു െവAത്.
കറു\നൂ.ിനു നിpയിA ദിവസ/ിനു ര8ുമൂ:ു ദിവസം മുേ? സാžവർകൾ
പതിെനാ:് ഭരണികളിൽ ചാരയം നിറ\ിA് അടAുെക.ിAു പaലിനു സമീപം

വലിയകുഴികൾ കുഴി\ിA്, ഭരണികൾ കുഴികളിൽ െവ\ിAു മ4ി.ു മൂടിAു. ഇതു
മhറാരും അറിയാെത സാžവർകൾ തെq വിശവRsാരായ ഒ:ു ര8ു
ഭൃതയsാെരെJാ8് ഏhറവും രഹസയമായി.ാണ് െചയിAത്. പിെ: ആഴിJു പ/ു
ദ¡ുസമചതുര/ിലും ഒ:ര ദ¡ു താpയിലും ഒരു കുഴി കുഴിA്, അതിൽ വലിയ
പാ¤മര/ടികൾ ആനകെളെJാ8ു പിടിAു വരു/ി നിര/ിയി ടുവിAു തീയുമി.ു.
തടികൾJു തീ പിടിAുതുട;ിയേ\ാൾ അതിെq മീെത പ/്
ആനച;ലകളുമിടുവിച് അതിെq മീെതയും തടികൾനിര/ിA് അവ•ും തീയി.ു.
നിpിതദിവസം സkയ•ു മു?ായി പൂശാരി പരികർമികൾ മുതലായവേരാടുകൂടി
നിpിത^ലെ//ി. ഉടെന കുളിച് ഉടു/ുെക.ി ഉ/രീയം മുതലായവയും
ധരിAു പaലിൽ െച:ു. അവിെടയുd വ.;ൾ ആക\െട ക8േ\ാൾ അയാൾ
സവൽപേനരം വലാെത അkനായി നി:ു േപായി; ഇY വലിയ ആഴിയും മhറും
അയാൾ ഇതിനുമു?് മെhറ;ും ക8ി.ിലലായിരു:ു. പിെ: ൈധരയെ/
അവലംബിAു െകാ8ു സവൽപം ച˜നവും പൂവും െവdവും കൂടി ൈക‹ിെലടു/ു
കിഴേJാ.് ആരാധിAി.് ക4ുമടAു െതാഴുതുപിടിAുെകാ8ു സവൽപേനരം നി:ു.
പിെ: മുറ•ു പൂജ ആരംഭിAു. അേ\ാേഴJും ആ ദിJിലുd സകലജന;ളും
കുടുംബസഹിതം അവിെട വ:ുേചർ:ു. ആഴിയുെട വലി\വും മhറും ക8്
എലാവരും ഭയെ\ടുകയും സാžവർകൾ കറു\സവാമിെയ പരീ•ിJാൻ
ഭാവിJുകയാെണ:റിu് "അ‹\സവാമീ, കറു\സവാമീ;
അവമാന/ിനിടയാJരുേത" എ:ു മനസാ വാചാ 7ാർ‰ിJുകയും െചcു.
അേ\ാൾ സാžവർകൾ പaലിനു പുറ/് ഒരു ^ല/് ഒരു കുതിരAZ.ി
ൈക‹ിെലടു/ുെകാ8് ഒരു കസാല യിൽ വ:ിരു:ു. പൂജ കഴിuു
കർ\ൂരാരാധന ആയേ\ാേഴJും പ8ിവാദയം, നാഗസവരം, പ¢വാദയ;ൾ, െച8,
ശംഖ്, മുതലായവയുെട നാദം െകാ8ു ദിക്ൾചwവാളം മാെhറാലിെJാ8ുതുട;ി.
ജന;ൾ ആർ\ും കുരവയും ശരണംവിളിയും െപാടിെപാടിAുതുട;ി.
പൂശാരിയുെട ഭാവം അ\ാെട മാറി/ുട;ി. േദഹം വിറAുതുട;ി. ക\രയും
അരിവാളും േവലും ൈകയിെലടു/ുെകാ8് അയാൾ തുdി/ുട;ി. അയാളുെട
മുഖഭാവവും മhറും ക8ാൽ സാ•ാൽ കറു\സവാമിയാെണ:ുതെ:
േതാ:ുമായിരു:ു. അയാൾ ഭŸം വാരി ജന;ൾJു െകാടു/ി.ു സാžിെq
മു?ിൽെച:് 'എെ: പരീ•ിJുകയാണ് അേലല? ആെ.' എ:ു പറuു. സായിപ്
അതുേക.് പു‡ഭാവ/ിൽ ഒ:ു ചിരിJുകയും "മലയാളി സാധു സാധു" എ:ു
പറയുകയും െചcു. പൂശാരി പിെ: ചാരായഭരണികൾ ^ാപിAിരു:
^ല/ുെച:ുനി:ു െകാ8ു ക\രയിൽനി:ു സവൽപം ഭŸെമടു/ു
േമൽേപാെ.റിuി.് ഒ:.ഹസിAു. അേ\ാൾ ചാരായഭരണികളുെട മീെത

മൂടിയിരു: മ4ും അട\ുെമലലാം തനിെയ മാറി, ചാരായം തീെ\ാരികളായി
പൂJുhറികളിൽ നിെ::േപാെല േമൽേപാ.ു േപായി/ുട;ി.
കുറAുകഴിuേ\ാൾ പൂശാരി ഇനി ഭരണികളിൽ വലലതുമുേ8ാ എ:ു േനാJാൻ
സാžി േനാടു പറuു. സാžവർകൾ ഭരണികെളടു/ു േനാJിയേ\ാൾ അവയുെട
അക/ു ചാരായ/ിെq ഗkം േപാലുമിലലായിരു:ു. അേ\ാൾ സാžും സവൽപം
വലാെതയായി. പിെ: പൂശാരി സാžിെq കയിലിരു: ചZ.ി
ത.ി\റിെചടു/ുെകാ8് സാžിെq കുതിരയുെട അടുJെല/ി. ആ കുതിര വളെര
പിണJമുdതും അനയsാെര അടുJലടു\ിJാ/തും സാമാനയ/ിലധികം
വലിയതുമായിരു:ു. ആ കുതിര\ുറ/ു നിhªയാസം ചാടിേJറീ.് പൂശാരി
ആഴിയിേലJു കുതിരെയ നട/ി. കുതിര ആഴിയിൽ ചാടിനി:ുെകാ8ു തുdി
/ുട;ി. കുതിരയുെട തുdൽെകാ8ു കനെലലലാം ചാരമായി\റ:ു. പിെ:
പൂശാരി കുതിര\ുറ/ുനി:ിറ;ീ.ു കുതിരെയ സാžിെq അടുJേലJു വി.ു.
സാžവർകൾ പരിേശാധിAു േനാJിയേ\ാൾ കുതിര•ു യാെതാരു തരേJടും
പhറീ.ിലലയിരു:ുെവ:ലല, അതിെq ഒരു േരാമം േപാലും കരിuി.ുമിലലായിരു:ു.
അേ\ാൾ സാžവർകൾ അതയaം വിŸയാകുലനായി/ീർ:ു. പൂശാരി പിെ:യും
ആഴിയിൽ Aാടി/ുdി. അേ\ാൾ ച;ലകെളലലാം പഴു/ു തീJനൽ േപാെല
ആയിJിട:ിരു:ു. പൂശാരി ആ ച;ലകൾ വാരിെയടു/ു േദഹ/ി
െലലലാമണിuി.്, ഒരു ച;ല ൈകയിെലടു/ുംെകാ8ു സാžിെq അടുJൽ
െച:്, "ഇതു േമടിJണം" എ:ു പറuു. സാžു സവേബാധേ/ാടുകൂടിേയാ
എേaാ ഉടെന ര8ു ൈകയും നീ.ി അതു േമടിAു. തീJ. േപാെലയിരു: ആ
ആനA;ൽ അേ\ാൾ പAെവdം േപാെല തണു\ുdതും പൂേപാെല ഘനം
കുറuതുമായി.ാണ് സാžവർകൾJു േതാ:ിയത്. ഉടെന അതു താെഴ ഇടാൻ
പൂശാരി പറuു. സാžവർകൾ താെഴയി.ു. പിെ:യുെമടുJാൻ പൂശാരി പറuു.
സാžവർJൾ അെതടുJാനായി ൈകകൾ ച;ലയുെട അടുJേലJു നീ.ിയേ\ാൾ
തീJനലിെq അടുJൽ ൈക െകാ8ുെച:േപാെല ചൂടുേതാ:ുകയാൽ
എടു/ിലല. അേ\ാൾ പൂശാരി (കറു\സവാമി) "എaാ പരീ•െയാെJ കഴിuുേവാ?
ഇനിയും വലലതും ഭാവമുേ8ാ?" എ:ു േചാദിAു. ഇതിനു/രമായി.ു സാžവർകൾ,
"ഇനി പരീ• െയാ:ും േവണെമ:ു വിചാരിJു:ിലല. ഇYയും പരീ•ിAതു തെ:
അബUമായി എ:് എനിJിേ\ാൾ േതാ:ു:ു8്. എെq ഈ അപരാധം
കറു\സവാമി സദയം •മിJണം, ഇതിനു 7ായpി/മായി ആ8ുേതാറും ഒരു
കറു\നൂ.് ഗവർേZ8ുവകയായി.ുdതു കൂടാെത, തെq േപർJ് വിേശഷാൽ,
ഞാനിവിെട ഇരിJു:ടേ/ാളം കാലം, നട/ിേയJാം" എ:ു പറuു.
അതുേക.ു പൂശാരി, "അനയമത Jാരനായ നി;ൾJ് എെ:JുറിAു
വിശവാസമിലലാെതയിരു:ത് ഒരNഭുതമലല. എ:ുമാYമലല, നി;െള പ•വാതം

ബാധിJാറായിരി Jു:ു. അതുെകാ8് ഇ;െനെയാെJ െചcതാണ്. അതിനാൽ
എനിJു യാെതാരു വിേരാധവുമിലല. വളെര സേaാഷമായിരിJു:ു" എ:ു
പറuു. കലി ഉടെന അട;ുകയും െചcു.
ഇതുകഴിu് അധികം താമസിയാെത വർ4ീഡ് സാžവർകൾJു പ•വാതം
ആരംഭിAു. വാത/ിൻ ഇംഗീഷ് ചികി„
ഫലിJയിെലല:റിയാമായിരു:തുെകാ8ു സാžവർകൾ തെq ദീന/ിനു
നാ.ുചികി„കളാണ് െചcിരു:ത്. അതുെകാ8് ഏതാനും െകാലല;ൾ കൂടി
ഇവിെട/െ: കഴിAുകൂ.ി. ഒടുJം നാ.ുചികി„യും ഫലിJാെതയായതിനാൽ
അേbഹം ശീമ•ു േപാകുകയും െചcു.
വർ4ീഡ് സാžവർകൾ ഉേദയാഗമായി ഇവിെട ഇരു:ിരു: കാലെ/ലാം
ഗവർെZqുവകയായി.ുdതുകൂടാെത അേbഹ/ിെq വഴിപാടായി.ും ഒേരാ
കറു\നൂ.് ആ8ുേതാറും പതിവായി നട/ിയിരു:ു. അേbഹം േപായതിനുേശഷം
ആ ^ന/ുവ: സാžsാരും ആ പതിവു മുടJിയിലല. അവെരലലാം കറു\നൂ.ു
നട/ിയിരു:ത് അരുവാ\ാല/ു മണൽ\ുറ/ുെവAായിരു:ു.
അAൻേകാവിൽ േ•Y/ിൽ ചില കdsാർ വഴിപാടുകഴിJുകയും മhറുചില
കdsാർ അക/ുകട:ു തിരുവാഭരണം മുതലായവ േമാ ‘ിJുകയും
െച‹ാറു8ായിരു:ു.
മുൻകാല;ളിൽ തിരുവിതാംകൂറിെq അതിർ/ി^ല;ളിൽവയാജ\ുകയിലയുെട
7ചാരം ധാരാളമായി.ു8ായിരു:േലലാ. െചേ2ാ. മുതലായ ^ല;ളിലാണ് ഇത്
അസാമാനയമായി വർUിAിരു:ത്. െചേ2ാ. മുതലായ ^ല;ളിേലJു
വയാജ\ുകയില രാYികാല;ളിൽ അAൻേകാവിലിൽJൂടിയാണ്
കട/ിെJാ8ുേപാവുക പതിവ്. ആസമയം സർJാരാളുകൾ
ക8ുപിടിJാെതയും കാ.ുമൃഗ;ൾ ഉപ›വിJാെതയും ഇരിJു:തിനായി.് ഈ
കdJAവടJാർ കറു\സവാമിയുെട നടയിൽ നാലും അ¢ും എ.ും പ/ും
രൂപാവീതം കാണിJയി.ുംെവAു േപാകാറു8ായിരു:ു. അ;െന
വയാജ\ുകയിലJാർ രാYിയിലിടു:വകയായി.ുതെ: കറു\ൻ പൂശാരിJു
7തിദിനം രാവിെല അൻപതും അറുപതും എഴുപതും ചിലദിവസം നൂറും രൂപാവീതം
കി.ിെJാ8ാണിരു:ത്. ഇേ\ാൾ സർJാരാളുകളുെട സൂ•ി\ും കാവലും
മുറുകിയേതാടുകൂടി അവിെട അ;െനെയാ:ും വരാെതയും പൂശാരിJു
കി.ാെതയുമായി.
ഒരിJൽ എ.ു മറവർ കൂടി രാYിസമയം അAൻേകാവിലിൽ വ:ു
േ•Y/ിൽJയറി ചില തിരുവാഭരണ;ൾ േമാ‘ിAുെകാ8ുേപായി. അവർ

"അതിരുമല" (മലയാള/ിെqയും പാ8ിയുെടയും അതിർ/ിയി ലുd മല)യുെട
സമീപ/് ഒരു വൃ•Aുവ.ിൽ െച:േ\ാൾ തിരുവാഭരണ;െളലലാം അവിെട
െവAി.ു വൃ•/ിനു 7ദ•ിണം െവAുതുട;ി. േമാഷണം നട:തിെq മൂ:ാം
ദിവസം വിവരമറിuു േപാലീസുകാർ േ•Yസ:ിധിയിെല/ി. ആ സമയം
കറു\സവാമിയുെട അധിവാസമു8ായി.ു പൂശാരി തുdി േപാലീസുകാെര
കൂ.ിെJാ8ു േപായി ആ കdsാെര കാണിAുെകാടു/ു. അതിനാൽ ആ മറവർJു
ശി•യും േ•Y/ിേലJു തിരുവാഭരണവും കി.ി. മറവർ 7ദ•ിണം െവA
വൃ•/ിെq ചുവ.ിൽ കറു\സവാമിയുെട ഒരു 7തി® പേ8തെ: ഉ8ായിരു:ു.
അതിനാൽ കറു\സവാമിയാണ് ആ മറവെര വി.യ•ാെത മൂ:് അേഹാരാYം
അവിെട 7ദ•ിണം െവ\ിAത്.അAൻേകാവിൽ േ•Y/ിൽനി:് ആ
^ലേ/•് അ¢ാറുനാഴികയിലധികം ദൂരമിലല.
ആ മറവെര അകെ\ടു/ിയത് കറു\സവാമിയാെണ:റിuേ\ാൾ മറവർJ്
ആക\ാെട കറു\സവാമിേയാടു വളെര വിേരാധമായി. കറു\സവാമിെയ
കഴിവുdിടേ/ാളം ›ാഹിJണെമ:് അവർ തീർAയാJി. ഒരിJൽ ര8ു മറവർ
കൂടി അAൻേകാവിലിൽ വ:ു രാYിസമയം കറു\സവാമിേJാവിലിൽ കയറി.
കായംകുള/ു രാജാവ് പെ8ാരിJൽ കറു\സവാമിJു വഴിപാടായി നട•ുെവA
ഒരു െവdി 7ഭയും സവർ4ം െകാ8ുd ഒരരിവാളും ഒരു േവലും ഒരു ക\രയും
അവിെട ഇരിJു:ു8ായിരു:ു. അവ ഈ മറവർ ത.ിെJാ8ുേപായി.
േ•Y/ിൽനി:ു ചില സാമാന;ൾ കdsാർ േമാ‘ിAു െകാ8ു
േപായിരിJു:ു എ:റിuേ\ാൾ േപാലീസ് സൂ78ു മുതലായവർ
അAൻേകാവിലിെല/ി. അ:ു േപാലീസ് സൂ78ായിരു:ത് സാ•ാൽ
Yിവിwമൻ ത?ിയായിരു:ു. േപാലീസുകാർ ^ലെ//ിയ ഉടെന
േ•Yസംബkികെളയും അയൽവാസികെളയും മhറും പിടിAു മർbിJാനാരംഭിAു.
ആ സമയം കറു\സവാമിയുെട അധിവാസമു8ായി.ു പൂശാരി തുdി സൂ78ിെq
അടുJൽ െച:് "ഇവിെടയുdവെര െവറുെത പിടിAുപ›വിJു:െതaിനാണ്?
നി;ൾJു കഴിയുെമ2ിൽ നി;ൾ െത2ാശിേ•Y/ിനു സമീപം േറാഡരികിൽ
െച:ിരിJണം. അേ\ാൾ ചുവ\ു ശീല തലയിൽ െക.ിെJാ8് ആ വഴിേയ
ഒരു/ൻ വരും. അവെന പിടികൂടിയാൽ ഒ:ുപകുതി സാമാന;ൾ അവെq
പJൽനി:ു കി.ും. പിെ: അവേനാടു േചാദിAറിu് അവെq കൂടുകാരനായി
ഒരു/ൻ കൂടിയുdവെനയും പിടികൂടണം. േശഷമുd ഒ:ുപകുതി സാമാന;ൾ
അവെq പJൽ നി:ും കി.ും" എ:ു പറuു. Yിവിwമൻ ത?ി അവർകൾJു
കറു\സവാമിെയJുറിAു നലല വിശവാസമു8ായിരു:തിനാൽ അേbഹം അ:ുതെ:
ചില േപാലീസുകാേരാടുകൂടി െത2ാശിയിേല•ു പുറെ\.ു. അവിെടെയ/ി,

കറു\സവാമി കൽപിA ^ല/ു വരികയും കുറചുേനരം കാ/ിരു:േ\ാൾ ഒരു
ചുവ\ുതലയിൽെJ.ുകാരൻ അതിെല വരികയും, അവെനയും അവൻ മുഖാaിരം
അവെq കൂ.ുകാരേനയും പിടികൂടുകയും അവരിൽനി:ു ഒ:ു പകുതി വീതമായി
സാമാന;െളലലാം കി.ുകയുംെചcു. ആ വക സാമാന;ൾ ഇതുവെര േദവസവ/ിൽ
ഏൽ\ിAു െകാടു/ി.ിലല. ഇേ\ാഴും ഹജൂർ ഖജനാവിൽ സൂ•ിAിരിJുകയാണ്.
ഇനി കായംകുള/ു രാജാവ് െവdി7ഭയും മhറും കറു\സവാമിJു വഴിപാടായി
നട•ുെവAതിെq കാരണം കൂടി പറയാം. ഒരു കാല/് കായംകുളം രാജയം
ഭരിAിരു: രാജാവിനു കറു\സവാമിെയയും മhറും കുറിAു വിശവാസവും
ഭzിയുെമാ:ുമു8ായിരു:ിലല. കറു\നൂ.ു കഴിJു:തു േകവലം
അനാവശയമാെണ:ും, തുdൽ ശുUേമ കdമാെണ:ും കറു\നൂ.ു നട/ു:ത്
കഥയിലലാ/വരും പൂശാരിയുെട ജാടയിൽ
മിര8ുേപാവു:വരുമാെണ:ായിരു:ു അേbഹ/ിെq അഭി7ായം.
അഭി7ായെ/ സാധൂകരിA് ജന;െള േബാധയെ\ടു/ു:തിനും ജന;ളുെട
ഇടയിൽ കറു\സവാമിെയJുറിAും മhറുമു8ായി.ുd വിശവാസെ/
ദൂരീകരിJു:തിനുമായി ഒരു കറു\നൂ.ു നട/ിJളയാെമ:ു നിpയിA് ഒരിJൽ
രാജാവ് ചാർ/ു വരു/ുകയും വ.;െളാെJ കൂ.ുകയും െചcു. എ:ാൽ
രാജാവു സവൽപം വിേശഷ വിദയകൾ കാണിJാെതയിരു:ിലല. വിറകിനുപകരം
വാഴ\ി8ികൾ നിര/ിയടുJിയാണ് ആഴികൂ.ിയിരു:ത്. പിെ: നിേവദയ/ിനുd
മദയ/ിൽ ഉZ/ിൻകായ് ധാരാളമായി അരAു കലJിJുകയും െചcിരു:ു.
ഇവര8ുകൂ.വുമാണ് രാജാവു വിേശഷവിധിയായി െച‹ിAിരു:ത്.
നിpിതദിവസം സkയ•ുമു?ായി പൂശാരിയും പരികർZികൾ മുതലായവരും
^ലെ//ി. ഊ.ിെനലലാം വ.ം കൂ.ിയിരു:തു രാജമ˜ിര/ിെq മുhറ/ുതെ:
പaലി.ു െക.ിവിതാനിAല2രിAായിരു:ു. ആഴി കൂ.ിയിരു:ത്
അതിനടു/ുമായിരു:ു. വാഴ\ി8ി െകാ8് ആഴികൂ.ിയിരിJു:തും മhറും
ക8േ\ാൾ/െ: ഈ ഊ.ു നട/ു:തു പരീ•ാർ‰മായി.ാെണ:ു
പൂശാരിJു മന€ിലായി. എ2ിലും അയാൾ അെതാ:ും അറിuതായി ഭാവിAിലല.
അയാൾ സkയ•ു മു?ുതെ: കുളിA് ഉടു/ുെക.ിചമu് ഉ/രീയം
മുതലായവയും ധരിAു പaലിെല/ി. അേ\ാേഴJും പരികർമി പൂജെ•ലലാ
െമാരുJി, െവെAാരുJും കഴിAിരു:ു. രാജാവ് ഊ.ു നട/ു:തു കറു\സവാമിെയ
പരീ•ിJാനായി.ാകയാൽ ഇവിെട എെa2ിലും വിേശഷവിദയകൾ
ഉ8ാകാെതയിരിJിെലല:ു വിചാരിAു പുരുഷsാരും, £ീകളും, വൃUsാരും,
ബാലsാരും മhറുമായി അസംഖയം ജന;ളും സkയേയാടുകൂടി അവിെട
വ:ുേചർ:ു. ഉടെന പൂശാരി പൂജ ആരംഭിAു. െകാ.ും, േഘാഷവും ആർ\ും,

കുരവയും മhറും ഒ.ും കുറവിലലായിരു:ു. അവെയാെJ സാധാരണ പതിവുdതിൽ
വളെര കൂടുതലായിരു:ു. പൂജ ഏകേദശം പകുതിയായേ\ാേഴJും കാളമാടൻ,
േച\ാറമു8ൻ, െച\ാണി മാടൻ മുതലായ മൂർ/ികൾ ബാധിAു രാജാവിെq
പരിചാരകsാരിൽ/െ: ചിലർ തുdി/ുട;ി. കാളമാടൻ ബാധിAവർ ൈകകളും
നില/ുകു/ി കാളെയേ\ാെല നട:ുെകാ8ു മുJുറയി.ു തുട;ി. ആ മുJുറാ
ശÂം േക.് അവിെട കൂടിയിരു:വർ മാYമലല, സമീപ^ല;ളിൽ ഉ8ായിരു:വർ
കൂടി ഭയെ\.ു തുട;ി. േച\ാറമു8ൻ ആന പിടിAാലിളകാ/തും ഒരു
കിണhറിലി.ിരു:തുമായ ഒരു കരി2ൽ\ാലം ഒരു വടിേപാെല നിhªയാസം
ൈകയിെലടു/ു വീശിെJാ8ാണ് തുdിയത്. െച\ാണിമാടൻ ഒരു വലിയ വൃ•ം
ചുവേട പറിെAടു/ുെകാ8ു തുdി ഓടിനട:ു. ആക\ാെട േപടിAി.്
അവിെടെയ;ും ആർJും ഇരിJാനും നിൽJാനും വ‹ാെതയായി/ീർ:ു.
അേ\ാൾ അവിെട സമീപ/ു നി:ിരു: ഒരു െത;ിെന അOഭാഗ/് ഇടിനാദം
േപാെല ഒരു അ.ഹാസം േക.ു 'ഞാൻ െകാAി.ാണനാണ്. കറു\സവാമിJു
നിേവദയ/ിനുd മദയം െകാടുJാനുd അംഗീകാരവും അവകാശവും എനിJാണ്.
അവിെട ഇരിJു: മദയം നിേവദയ/ിനും മനുഷയർJ് ഉപേയാഗിJു:തിനും
െകാdുകയിലല. അതിൽ ഉZ/ിൻകായ അരചുകലJിയി.ു8്. ഇതാ
കdിൻകുട;ൾവരു:ു; പിടിAുെകാdണം' എ:ു പറയു:തുേക.ു. ഉടെന
േച\ാറമു8ൻ െത;ിെq ചുവ.ിെല/ി. െകാAി.ാണൻ കdിൻകുട;ൾ
െത;ിെq മുകളിൽനി:് ഇ.ു െകാടു/ു. േച\ാറമു8ൻ എലലാം പിടിAു താെഴ
നിര/ിെവAു. അ;െന െകാAി.ാണൻ നൂെhറാ:ു കുട;ളി.ു െകാടു/ു.
അവയിെലലലാം നിറAു കdുമു8ായിരു:ു. ആ െത;ു
െച/ി/ുട;ീ.ുേപാലുമു8ായിരു:ിലല. പിെ: ഇY വളെര കdും കുട;ളും
എവിെടനി:ു8ായിെയ:ു സവാമിJു മാYമറിയാം. കdിൻ കുട;െളലലാം
ഇ.ുെകാടു/തിെq േശഷം െകാAി.ാണനും താെഴയിറ;ിവ:ു. മhറുd
മൂർ/ികളുെട കൂ./ിൽ തുdിെJാ8് ഓടിനട:ു. ആ മനുഷയനും രാജാവിെq
പരിചാരകവർ´/ിലുൾെ\. ഒരാൾ തെ:യായിരു:ു.
പൂജകഴിuു കർ\ൂരാരാധനയയേ\ാൾ കറു\സവാമിയുെട അധിവാസമു8ായി.ു
പൂശാരിയും തുdി/ുട;ി. പൂശാരി കർ\ൂര/.വും െകാ8് പaലിൽനി:ു
പുറ/ിറ;ി, ആഴിJ് ഒരു 7ദ•ിണം െവAി.ു ക/ിെJാ8ിരു: ഒരു
കർ\ൂരJ.െയടു/് ആഴിയിേലJ് ഇ.ു. ഉടെന വാഴ\ി8ികൾJ് തീ പിടിAു
ക/ിJാളി ജവലിAുതുട;ി. തീെ\ാരികൾ േമൽേപാ.ുയർ:ു നാലു ദിJിേലJും
പറ:ുതുട;ി. അJാല/ു രാജാവിെq െകാ.ാരം മുതലായ െക.ിട;െളലലാം
െതേ;ാല േമuവയായിരു:ു. തീെ\ാരി പറ:ുവീണ് െക.ിട;ൾJ്

അ-ിബാധയു8ാെയ2ിേലാ എ:ു വിചാരിA് രാജാവ് െക.ിട;ൾJ് േമuിരു:
ഓലെയലലാം െപാളിAു മാhറിAു. ഉടെന അതികലശലായി.ുd മഴ തുട;ി. മഴെവdം
ആ 7േദശെ/ലലാം കു/ിെയാലിAു തുട;ി. രാജാവിെq െകാ.ാരവും
പdിയറയും ഭ¡ാരമുറിയുെമലലാം െവdം നിറuു നാലുപുറേ/Jും ഒഴുകീ.്
ആഴിJക/ും െവdം നിറuു. അേ\ാൾ തീ കുറAുകൂടി ശzിേയാടു കൂടി
ക/ി. െവdം െപരുകുേaാറും തീയുെട ശzിയും വർUിAു െകാ8ിരു:ു.
മഴെവdം ആഴിJു െനെ‹:േപാെലയാണ് ഫലിAത്. കറു\സവാമിയും
പരിവാരമൂർ/ികളും ആഴിയിൽനി:ു നൃ/ം തകർ/ു. പിെ: പൂശാരി
തുdിെJാ8ു രാജാവിെq അടുJൽെA:് "എaാ പരീ•െയാെJ
കഴിuുേവാ? ഇനിയും വലലതും ഭാവമുേ8ാ?" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ രാജാവ്
അNഭുതം െകാ8ും ഭയം െകാ8ും ഒ:ും സംസാരിJാൻ േപാലും
വ‹ാ/വിധ/ിൽ പരവശനായി/ീർ:ി രു:ു. അേbഹം ഭയം െകാ8ുd
വിറയലും ഗNഗദേ/ാടും കൂടി, "ഇലല, െപാ:ുസവാമീ, ഇനി ഒരു പരീ•യുമിലല;
ഇYയും പരീ•ിAതുതെ: വലിയ െതhറായിേ\ായി എ:ാണ് ഇേ\ാൾ
ഞാൻവിചാരിJു:ത്. എെq മൂഡതെകാ8ു ഞാൻെചcുേപായ അപരാധെ/
സവാമി യഥാപൂർVം •മിJണെമ:ു പpാ/ാപേ/ാടുകൂടി 7ാർ‰ിJു:ു.
ഈ െതhറിനു 7ായpി/മായി ഞാൻസവാമിJു െവdിെകാ8് ഒരു 7ഭയും
സവർ4ം െകാ8ുd ഒരരിവാളും ഒരു േവലും ഒരു ക\രയും നട•ുെവ•ു കയും
അ‹\സവാമിJും മhറുd പരിവാരമൂർ/ികൾJും യഥാേയാഗയം വഴിപാടുകൾ
നട/ുകയും െചേcJാം" എ:ു വളെര പണിെ\.ു പറuു. ഉടെന കറു\സവാമി
(പൂശാരി) "എ:ാൽ മതി. ഞാൻ സZതിAിരിJു:ു; എനിJു സേaാഷമായി; ഇനി
എനിJ് ഒരു വിേരാധവുമിലല" എ:ു പറയുകയും അേതാടുകൂടി തുdൽ
നിൽJുകയും െചcു. അേ\ാൾ േശഷമുdവരുെട തുdലും നി:ു. മഴയും മാറി;
എലലാവരും സേaാഷേ/ാടുകൂടി പിരിയുകയും അധികം താമസിയാെത രാജാവ്
േമൽപറu സാധന;ളു8ാJിA് അAൻേകാവിലിൽ െകാ8ു േപായി
കറു\സവാമിJു നട•ുെവJുകയും അ‹\സവാമിJും മhറുd
പരിവാരമൂർ/ികൾJും യഥാേയാഗയം വഴിപാടുകൾ നട/ുകയും
വ˜ിAുേപാരികയും െചcു. ഇ;െനയാണ് കായംകുള/ുരാജാവ് െവdി7ഭയും
മhറും കറു\സവാമിJു വഴിപാടായി നട•ുെവ•ാ നിടയായത്.
കായംകുള/ുരാജാവിെq പരീ•ണാനaരം ഏതാനും െകാലല ;ൾJുേശഷം ഒരു
മ•വാദിയും കറു\സവാമിെയ ഒ:ു പരീ•ിJാെമ:ു കരുതി. കറു\സവാമിയുെട
അധിവാസമു8ായി.ാണ് പൂശാരി തുdു:െത:ു പറയു:ത് ശുUേമ
അബUമാെണ:ായിരു:ു മ•വാദിയുെട വാദം. അത് അബUമലല,

പരമാർ‰മാെണ:് അAൻേകാവിലിെല ത•ിയായ താഴമൺേപാhറിയും വാദിAു.
അവർ തZിലുd വാദ7തിവാദ;ൾ മുറുകിയേ\ാൾ േപാhറി, "ആകെ.,
മഠ/ിൽെവAു തെ: കറു\നൂ.ു നട/ുകയും അവിെടെവAുതെ:
കറു\സവാമിയുെട തുdൽ പരമാർ‰മായി.ുdതാെണ:ു േബാധയെ\ടു/ുകയും
െച‹ാം" എ:ു പറയുകയും േവ8െതലലാം വ.ംകൂ.ിെJാ8ു പൂശാരി മുതലായ
വെര വരു/ി, മുറ•് ഒരു കറു\നൂ.ു നട/ിJുകയും െചcു. പൂജയും
കർ\ൂരാരാധനയും കഴിuു പൂശാരി തുdി ആഴിയിൽAാടി നൃ/ം
തുട;ിയേ\ാൾ േപാhറി, "എaാ സZതിAുേവാ? സാധാരണ മനുഷയർJു
തീJനലിൽ കിട:് ഇ;െന നൃ/ം െച‹ുവാൻ സാധിJുേമാ?" എ:ു
മ•വാദിേയാടു േചാദിAു. അേ\ാൾ മ•വാദി, "ഇെതാരു വലിയ കാരയമായി
ഞാൻവിചാരിJു:ിലല. കറു\സവാമിയുെട അധിവാസമു8ായി.ാണ് പൂശാരി
തുdു:െത2ിൽ അയാൾ േപായി ഒരു കടമാൻേപാ/ിെന പിടിAുെകാ8ുവരെ..
എ:ാൽ സZതിJാം" എ:ു പറuു. ഉടെന പൂശാരി അവിെടനി:ിറ;ിേ\ായി.
ഒരു നാഴിക കഴിuേ\ാൾ എവിെടനിേ:ാ ഒരു വലിയ കടമാൻ േപാ/ിെന പിടിAു
വലിAുെകാ8ു മട;ി വ:ു. അേ\ാൾ മ•വാദി "ശരിതെ:, ഞാൻ സZതിചു"
എ:ു പറuു. പൂശാരി അതിെന പുറ/ുെകാ8ുേപായിവി.യAു. പിെ: അത്
എേ;ാ.ു േപായി എ:് ആരും ക8ില. പൂശാരിപിെ:യും ആഴിയിൽAാടി നൃ/ം
െചcു. അേ\ാൾ മ•വാദി പൂശാരിയുെട കലിയട;ു:തിന് എേaാ ഒരു വിദയ
7േയാഗിAു. ആഴിയിൽനി:് ഇറ;ു:തിനുമു?് കലി അട;ിേ\ാവുകയാൽ
പൂശാരിയുെട കാൽ െപാdി. ഉടെന അയാൾ അയാളുെട വീ.ിേലJു േപായി.
അവിെട െച:ി.് അധികം താമസിയാെത മരിAുേപാവുകയും െചcു.
പൂശാരിയുെട കാൽ െപാdിയേ\ാൾ മുതൽ മ•വാദിയുെട േദഹമാസകലം
ഉമി/ീയിലി.ാെല:േപാെല ഒരു പുകAിലും നീhറലും തുട;ി. അേനക ചികി„കൾ
െചcി.ും ഒരു ഫലവുമു8ായിലല. അതിനാൽ ഇതിെq കാരണെമaാെണ:് അയാൾ
7 ം െവžിചു േനാJിAു. അAൻേകാവിൽ ശാRാവിെqയും കറു\സവാമിയുെടയും
വിേരാധം തീരാനായി.ു മ•വാദി അവിെട ചില വഴിപാടുകൾ നട/ാനായി പല
7ാവശയം XമിAുേനാJി. എലലാ 7ാവശയവും അശുUിയും
േനരി.ുെകാ8ിരു:തിനാൽ ഒരിJലും ഒ:ും സാധിAിലല. ഒടുJം അയാളുെട
േദഹം മുഴുവനും െപാdിJഴ:ു µണെ\.ു പുഴു/് വളെര ക‘തയനുഭവിAു
മൂ:ാം െകാലല/ിൽ മരിJുകയും െചcു.
അചൻേകാവിൽ ശാRാവിെq ഉA\ൂജ കഴിuാൽ ഉടെനേപായി
അZൻേകാവിലിൽ നിേവദയം കഴിJണം. അതുകഴിuു വ:ിേ. ശാRാവിെq
നടയട•ാവൂ. അ;െനയാണ് പതിവ്. ഒരിJൽ ഒരു ശാaിJാരൻ ശാRാവിെq

ഉA\ൂജ കഴിuു നടയടAി.് അZൻേകാവിലിൽ നിേവദയം കഴിJാനായി േപായി.
വളെരേനരം കഴിuി.ും അേbഹം മട;ിവരാ—യാൽ ചിലർ അZൻേകാവിലിൽ
െച:ു േനാJി. അേ\ാൾ അേbഹ/ിെq കുടുZയും നഖ;ളും പലലുകളും മാYം
അവിെട കിടJു:ു8ായിരു:ു. അലലാെതെയാ:ും ക8ിലല. ആ ”•ര•€ിെq
ഉപ›വം അവിെട ദു€ഹമായി/ീരുകയാൽ അതിെന ആവാഹിA് ഒരു
വി¸ുവിOഹ/ിേsലാJി അവിെട 7തി®ിAു. ആ വി¸ുവിOഹമാണ് അവിെട
കിഴേJ േതർവീഥിJു െതJുഭാഗ/ായി ഇേ\ാഴും കാണു:ത്.
ഇനി ഒരു െകാടിയുെട ആഗമെ/JുറിAാണ് 7ധാനമായി പറയാനുdത്. ആറsുള
േ•Y/ി2ൽ നി:് ഏകേദശം ര8ു നാഴിക െതJായി.ു 'കനകമല' എെ:ാരു
മലയും ആ മലയിൽ ഒരു േദവ7തി®യുമു8ായിരു:ു. അവിടുെ/ േദവെന
എലലാവരും 'കനകമലേദവൻ' (േതവര്) എ:ാണ് പറയു:ത്. ആറsുള
േ•Yമു8ാകു:തിനു മു?് ആ ദിJുകാർ േദശപരേദവതയായി ആചരിJുകയും
വ˜ിJുകയും െചcുവ:ിരു:ത് ആ േദവെനയാണ്. ആ േദവൻ ശിവനാണ്.
അവിടുെ/ നാഥതവം 'ഇടേ“രിമല' േദശJാർJാണ്. അവിെട ശിവരാYി വളെര
7ധാനമാണ്. ശിവരാYി നാൾ ആ മലയിൽ അസംഖയമാളുകൾ കൂടുക പതിവാണ്.
അവരിൽ അധികം േപരും കുറവർ മുതലായ ജാതിJാരാണ്. ഇവരുെട വഴിപാടായി
ശിവരാYി ദിവസം അവിെട വളെര\ണം വരും. ആ പണെമലലാം എടുJു:ത്
ഇടേ“രിമലJാരാണ്. അവിെട കരനാഥെq വകയായി ഒരു െകാ.ാരമു8്. മലയിൽ
വഴിപാടായി വരു: പണം ആ െകാ.ാര/ിൽ വിളJുെവ\ിനും മhറുമായി.ാണ്
ചിലവു െച‹ുക പതിവ്. ഇടേ“രി മലകരJാർ കനകമലേ/വരുെട വകയായി ഒരു
െകാടിയു8ാJി. ആ െകാടി കരനാഥെq െകാ.ാര/ിലാണ് െവAു സൂ•ിJു:ത്.
ആറsുള േ•Yമു8ായേ\ാൾ കനമലേ/വരുെട 7ാധാനയം കുറuുേപായി.
അതിനാൽ കനകമലേ/വെര ആവാഹിA് ആറsുളേദവെq സ:ിധിയിേലJ്
െകാ8ുേപാകു:ത് േമൽപറu െകാടിയിേsലാണ്. ആ കാലം മുതൽ ആ െകാടി
ആറsുളഭഗവാെq വകയായി. എ2ിലും ഇേ\ാഴും അതുെവചു സൂ•ിJു:ത്
പൂർവ^ല/ുതെ:യാണ്. ആറsുളേ•Y/ിൽ ഉ„വകാല/ും മhറും
േദവെന എഴു:dിJുേ?ാൾ ഈ െകാടികൂടി എഴു:dിJണം. അത്
ഇടേ“രിമലകരJാരാണ് പതിവ്. അതിനു 7തിഫലമായി അവർJ് ആറsുള
േ•Y/ിൽ നി:ു േചാറും പണവും പതിവു8്. അത് ഇേ\ാഴും നിർ/ലാJീ.ിലല.
ഊരുവല/ിനും മhറും ആറsുള േദവെന എഴി:ുdിJു:തിനു പകരം ഈ
െകാടിയാണ് എഴു:dിചുെകാ8ുേപാവുക പതിവ്. ആറsുളഭഗവാെq
സേ2ത/ിലുൾെ\. ഏതു േദശെ/2ിലും കറു\നൂ.ുെ82ിൽ ഈ െകാടി
എഴു:dിAുെകാ8ു േപാവുക പതിവാണ്. അയിരൂരിൽ മണൽ\ുറ/ു െവAു

നട/ിയ കറു\നൂ.ിന് എഴു:dിAുെകാ8ു േപായിരു: െകാടി
ഇതുതെ:യായിരു:ു.
ഇYയും പറu ^ിതിJ് അAൻേകാവിൽ േ•Y/ിെല ഉ„വ/ിെq
രീതിെയJുറിAുകൂടി സവൽപം വിവരിJു:ത് അനുചിതമായി വരികയിെലല:ു
വിശവസിJു:ു. അവിെട ആ8ുേതാറും ധനുമാസം ഒ:ാം തീയതി മുതൽ
പ/ുദിവസെ/ ഉ„വമാണ് പതിവ്. മൂ:ാം ഉ„വം മുതൽ െചറിയ േതരിെq
ആകൃതിയിൽ െക.ിയു8ാJു: ഒരു വാഹന/ിലാണ് രാYിയിലെ/
എഴു:d/്. അ‹\സവാമിയുെട ഒരു സവർ4വിOഹം ആ വാഹന/ിൽ
എഴു:dിAുെവAു േതർവീഥിയിൽ Jൂടി 7ദ•ിണമായി എടു/ുെകാ8ു
നട:ാണ് എഴു:dിJു:ത്. ആ എഴു:d/ിനു 'മണിക¨മു/‹സവാമിയുെട
എഴു:d/്' എ:ാണ് അവിട;ളിലുdവർ പറയു:ത്.
വിOഹെമഴു:dിJുേ?ാൾ മണിJാരൻ (പാർVവതയJാരൻ) ഒരു
സവർ4വാളുെമടു/് എഴു:d/ിനു മു?ിൽ നിൽJും.
വാഹന/ിെലഴു:dിAു െവAാലുടെന ഒരു ”ാ•ണൻ വ:ു സവാമിയുെട മു?ിൽ
ഒരു േത;െയറിയും. അതു കഴിuാലുടെന ചില ”ാ•ണർ വ:ു വാഹനെമടു/്
എഴു:dി\് ആരംഭിJും. എഴു:d/ിനു പാ8ിവാദയം, നാഗസവരം,
പ¢വാദയ;ൾ മുതലായവെയാെJ ഉ8ായിരിJും. എഴു:d/്
ആരംഭിJുേ?ാേഴJും കറു\സവാമിയുെട പൂശാരി ഉടു/ുെക.ി, ഉ/രീയമി.്,
തലയിൽെJ.ും െക.ി, അരിവാൾ, േവൽ, ക\ര മുതലായവ എടു/ുെകാ8്
എഴു:d/ിെq മുൻേപ നടJും. എഴു:d/ു പടിuാേറ േഗാപുര/ിനു
പടിuാറുവശ/ാകുേ?ാൾ അവിെട നിൽJും. അേ\ാൾ നാഗസവരവായന ഒ:ു
വിRരിJും. ആ സമയം കറു\സവാമി (പൂശാരി) തുdും. തുdിെJാ8ു ജന;ളുെട
ഇടയിൽ JൂടികുറAുേനരം ഓടിനട:ി.് അZെന െതാഴുതു, ഗണപതി
7തി®യുdതായ അവിെട സമീപ/ു നിൽJു: പിലാവിനു 7ദ•ിണമായി,
ത•ിയുെട അടുJൽെA:ു വീഴും. അേ\ാൾ ത•ി കുെറ ഭŸെമടു/ു
ശിര€ിലിടും. ഉടെന കലിയട;ും. പിെ: മുറ•ു 7ദ•ിണമായി എഴു:dിAു
െകാ8ുേപായി അകെ/ഴു:dിJും. എ.ാമു„വം വെര ഈ വിധ/ിലും
രാYിയിലുമാണ് എഴു:d/്. ഒൻപതാമു„വമാകുേ?ാൾ ഈ രീതിെയാെJ
മാറും. ഒൻപതാമു„വ ദിവസം പകൽ ഉA“ീേവലി കഴിuാലുടെനയാണ്
എഴു:ുd/്. അ:ു വലിAുെകാ8് നടJു: ഒരു വലിയ േതരിലാണ് മണിക¨
മു/‹സവാമിെയ എഴു:dിJു:ത്. ഈ േതര് അല2രിJു:തു കാനൽെ/;്,
കാനൽJമുകു മുതലായി കാ.ിലു8ാകു: വൃ• ;ളിൽനി:ും മhറുെമടുJു:
സാധന;ൾ െകാ8ാണ്. ആ അല2ാരം ഏhറവും മേനാഹരമായിരിJും. േതരു

വലിAുെകാ8ുേപാകു:തിനു െക.ു:തു വട/ിനു പകരം വലിയ ചൂരലണ്.
എലലാം കാ.ുസാമാനാ;ളായിരിJണെമ:ു നിർബkമു8്. ഈ വക
കാ.ുസാമാന;ൾ െകാ8ുവ:ു െകാടുJു:തു 'പളിയർ' എെ:ാരു
ജാതിJാരാണ്. ഇതിേലJ് അവർJു േദവസവ/ിൽനി:ു ചില അനുഭവ;ളുമു8്.
േതരിൽ സവാമിെയ എഴു:dിAിരു/ിയാലുടെന കറു\സവാമിയുെട പൂശാരി
ഉടു/ുെക.ിAമuു വ:ു േതർ/8ിേsൽ ഒരു േത;െയറിയണം. ഇത്
കഴിuാലുടെന ^ലം തഹശീൽദാർ മുതലായ ഉേദയാഗ^sാർ, േമൽശാaിJാർ,
സമൂഹJാർ, മണിJാരൻ മുതലായ വരും ഒേരാ േത;െയറിയണം. ഇതും
കഴിuാെലാരു കർ\ൂരാരാധനയു8്. അതുകഴിuാൽ ആദയം ചൂരലിേsൽ
കറു\സവാമി പിടിAാലുടെന തഹശീൽദാർ മുതലായ ഉേദയാഗ^sാരും
സമൂഹJാർ മുതലായി അവിെട കൂടീ.ുd ”ാ•ണരും എ:ുേവ8ാ, സകലരും
ചൂരലിേsൽ പിടിJണം. എലലാവരും കൂടി പിടിAുവലിAു േതരു പടിuാറു
പടിuാേറേ/ർവീഥിയുെട െതേJ അhറ/ു വരുേ?ാേഴJും കറു\സവാമി
തുdി/ുട;ും. േതര് അവിെട ഒരു മണിJൂേറാളം നിറു/ും. അേ\ാൾ
പാ8ിവാദയം, നാഗസവരം, പ¢വാദയ;ൾ, െച8 മുതാലയവയും ആർ\ും
കുരവയും ശരണംവിളിയുെമലലാം െപാടിെപാടിJും. ആക\ാെടയുd േകാലാഹലം
െകാ8് ആ സമയ/് ഭൂേലാകം കുലു;ു:ുേ8ാ എ:ു േതാ:ും. അേ\ാൾ
അവിെട തുdാ/വരായി.് അധികം േപെര കാണുകയിലല. അേ\ാഴെ/
േകാലാഹലം തുdാ/ വെരയും തുdിJു:താണ്. കറു\സവാമിയുെട തുdലും
അ.ഹാസവും അേ\ാൾ കലശലാകും. അേ\ാൾ േച\ാറമു8ൻ, െച\ാണിമാടൻ,
കാളമാടാൻ, അZൻേകാവിലിെല അZൻ എ:ിവരും തുdി എഴു:ുd /ിെq
സമീപ/ു വ:ുേചരും. ആ സമയ/ു െകാAി.ാണൻ തുdി
കിഴേJേഗാപുര/ി2െല/ി തുdൽ െപാടിെപാടിJും. ഈ തുdലുകളിൽ
വിശവാസമിലലാ/വരായ ചിലർ പലവിധ/ിൽ പരീ•ിAു േനാJുകയും
അവെരാെJ അേനകവിധ/ിലുd ദൃ‘ാa;ൾെകാ8് ഒടുJം
വിശവസിJുകയും െചcി.ു8്.
അAൻേകാവിൽ േ•Y/ിെല ഉ„വ/ിൽ വിേശഷാലുd 7ധാന സംഗതികൾ
ഇYമാYമാണ്. ഇനി ചിലലറ സംഗതികൾ മാYേമയുdു. അവെയ വിവരിA് ഈ
ഉപനയാസം ഇനിയും ദീർഘി\ിJണെമ:ു വിചാരിJു:ിലല.

ഐതിഹയമാല/അവണാമന•ൽ േഗാപാലൻ
െകാAി രാജയ/് തല\ിdി താലൂJിൽ േദശമംഗലം വിേലലജിൽ േദശമംഗല/ു
മനെയ:ും, തൃ“ിവേപരൂർ താലൂJിൽ ഇടJു:ിൽ വിേലലജിൽ െതJിനിേയട/ു
കിരാ;ാ.ുമെനെയ:ും ടി താലൂJിൽ /െ: കടലാേ“രി വിേലലജിൽ
അവണാമനെയ:ും പറuുവരു: ”ാ•േണാ/മകുടുംബവകയായി പ8ു
േഗാപാലൻ എ:ു 7സിUനായി.് ഒരു െകാ?നാനയു8ായിരു:ു. അേനകം
ഗുണ;ളും േയാഗയതകളുമു8ായിരു: ആ േഗാപാലേനാടു കിടയായി.് ഒരു
െകാ?നാന അJാല/ു േവെറെയ;ുമു8ായിരു:ിെലല:ു മാYമലല,
ഇJാല/ും എ;ുമുdതായി േക.ുേകൾവി േപാലുമിലല. ഈ ആന ഈ മന•ൽ
വ:ു േചർ:ത് ഏതുവിധെമ:ും മhറും താെഴ പറuുെകാdു:ു.
േമൽ\റu മന•ൽ െകാലലം 1068-ആമാ8ുവെരജീവിAിരു: നാരായണൻ
ന?ൂരി\ാട് സതയം, ദയ, ദാനം, ധർZം, നീതി, പേരാപകാരതŠപരത മുതലായ
സൽഗുണ;ളുെട വിളനിലമായിരു:തിനാൽ അേbഹെ/JുറിA് ഓർZയുdവർ
ഇേ\ാഴും പലരുമു8ായിരിJാനിടയു8്. േയാഗയനും ഭാഗയവാനുമായിരു:
അവിേട•് ഒരിJൽ സവaമായി ഒരു െകാ?നാനെയ വാ;ിയാൽ െകാdാെമ:് ഒരു
േമാഹമു8ായി/ീരുകയാൽ അതിനായി അേനവഷണം തുട;ി. അേ\ാൾ
പാ?ുംേമ•ാ.ുമന•ൽ ഒരു കു.ിെJാ?ൻ നിൽJു:ുെ8:ും അതിെന
വിൽJാൻ േപാകു:ുെവ:ും േക.ു ന?ൂരി\ാട് അേ;ാ.ു പുറെ\.ു. അJാല/്
ആനകളുെട ല•ണ;ളും ഗുണേദാഷ;ളും അറിയാവു: ആളായി.് ഊരക/ു
െതേJെവളിയ/് എ: വീ.ിൽ കൃ¸ൻനായർ എെ:ാരാളു8ായിരു:തിനാൽ
ന?ൂരി\ാട് അവിെടെA:് ആ മനുഷയെന കൂ.ിെJാ8ാണ് േപായത്. അടു/
ദിവസം തെ: അവർ പാ?ുംേമ•ാ.് എ/ുകയും ന?ൂരി\ാടു താൻ
െച:ിരിJു:തിെq ഉേbശം ആ മന•െല അ‡ൻന?ൂരിെയ ധരി\ിJുകയും
െചcു. അേ\ാൾ അ‡ൻന?ൂരി, "ഇവിെട ഒരാനJു.ിയുെ8:ും അതിെന
വിൽJണെമ:ു വിചാരിAിരിJുകയാെണ:ും േക.ത് വാRവം തെ:യാണ്.
എ:ാൽ പരമാർ‰ം പറയാെത ന?ൂരിെയ ചതിJു:ത് ക‘മാണേലലാ.
അതുെകാ8ു സതയം ഞാൻ പറയാം. ആ ആനJു.ിJ് 'കരിനാJ്' (നാവിൽ കറു/
േരഖ) ഉ8്. അതു ദുർല•ണവും േദാഷമായി.ുdതുമാണേലലാ. അതുെകാ8ാണ്
അതിെന വിhറുകളയാെമ:് ഇവിെട വിചാരിJു:ത്" എ:ു പറuു. അJാല/ു
മലയാള ”ാ•ണർ ശുUsാരും നിTള2ഹൃദയsാരും സതയസksാരും

അനയായമായും ചതിAും പര›വയം ൈകJലാJാൻ ഇ‡യിലലാ/വരുമായിരു:ു
എ:ുdതിന് ഇെതാരു ഉ/മദൃ‘ാaമാണേലലാ.
ഇതു േക.യുടെന ന?ൂരി\ാടും കൃ¸ൻനായരും കൂടി ആന നി:ിരു:
^ലേ/Jു േപായി. അവിെടെA:് ആ ആനJു.ിയുെട ഭംഗിയും മhറും
ആക\ാെട ക8േ\ാൾ, എെaലലാം േദാഷ;ളു8ായിരു:ാലും അതിെന
വാ;ണെമ:ുd °മം ന?ൂരി\ാ.ിേലJു കലശലായി. കൃ¸ൻനായർ ആക\ാെട
പരിേശാധിAു േനാJീ.്, "ഇതിനു കരിനാJുെ8:ു പറuതു വാRവം തെ:.
അതു േദാഷമായി.ുdതുമാണ്. എ2ിലും ഇതിനു മhറേനകം
ശുഭല•ണ;ളുdതുെകാ8് ഇതിെന വാ;ിയാൽ നമുJു ഗുണമലലാെത
േദാഷെമാ:ുമു8ാകയിെലല:ാണ് അടിയെq അഭി7ായം. 'ഏേകാഹി േദാേഷാ
ഗുണസ:ിപാേത നിമ́തീേ˜ാഃ കിരേണഷവിവാ2ഃ' എ:ുdതുേപാെലയാണ് ഈ
േദാഷമിരിJു:ത്" എ:ു ന?ുരി\ാ.ിെല അടുJൽ സവകാരയമായി.ു പറuു.
ഉടെന ര8ുേപരും കൂടി വീ8ും അ‡ൻ ന?ൂതിരിയുെട അടുJൽ െച:ു
വിലെയJുറിAു േചാദിAു. അേ\ാൾ അ‡ൻ ന?ൂരി, "ഈ െകാ?ൻകു.ിJു
കരിനാെJ:ുd േദാഷമിലലായിരു:ുെവ2ിൽ അ‹ായിരമുറു\ികയിൽ കുറയാെത
ആരും തരുമായിരു:ു. അ‹ായിരമലല, പതിനായിരം കി.ിയാലും
ഞാൻെകാടുJുകയുമിലലായിരു:ു. ഈ ഒരു േദാഷമുdതുെകാ8് ഇതിെന
വിലത:് ആരും വാ;ുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. ന?ൂരിJു േവണെമ2ിൽ,
ആയിരമുറു\ിക ത:ാൽ ഈ കു.ിെയ ഞാൻതേ:Jാം. നലല സZതമുെ82ിൽ
മതി താനും" എ:ു പറuു. അ‹ായിരമുറു\ികയിൽ കുറയാെത
െകാടുേJ8തായി വേ:Jുെമ:ായിരു:ു ന?ൂരി\ാടു വിചാരിAിരു:ത്.
ആയിരെമ:ു േക.േ\ാൾ അേbഹം സസേaാഷം സZതിJുകയും
"കരിനാJുെ82ിലും േമ•ാടിെന ന‘െ\ടു/ണെമ:ു ഞാൻ വിചാരിJു:ിലല"
എ:ു പറയുകയും അേ\ാൾ/െ: ഉറു\ിക വരു/ി െരാJം െകാടു/്
ആനJു.ിെയ വാ;ുകയും ഒരാനJാരെq സഹായേ/ാടുകൂടി ആ
െകാ?ൻകു.ിെയ അവിെടനി:ു െകാ8ു േപാരികയും െചcു. ഇ7കാരമാണ്
േഗാപാലൻ അവണാമന•ൽ വ:ുേചർ:ത്. അJാല/ു േഗാപാലന് ഇരുപതു
വയ€ു മാYേമ 7ായമായിരു:ുdു എ2ിലും ഉടലിെq പു‘ിയും ഉയർAയും
ക8ാൽ അതിലധികം േതാ:ുമായിരു:ു. െകാ?ുകളുെട ഭംഗി, തലJ.ി,
തലെയടു\ു മുതലായ ഗുണ;ൾ െകാ8ു േഗാപാലൻ നിRുലനായ ഒരു
െകാ?ൻകു.ി തെ:യായിരു:ു.
ആനJു.ിെയ േദശമംഗല/ു െകാ8ുെച:േ\ാൾ അ:െ/ അ‡ൻ ന?ൂരി\ാട്
അതിെq ഭംഗി ക8ും വിലയുെട ലഘുതവമറിuും വളെര സേaാഷിJുകയും,

"ഉ4ീ, െകാ?ൻകു.ി നZുെട ”•സവം വകയായിരിJെ.. ഇതിനു െകാടു/ വില
ഞാൻതേ:Jാം" എ:ു പറയുകയും ആയിരമുറു\ിക െരാJം മകനു െകാടു/്
ആ ആനJു.ിെയ മന•േലJായി.ു വാ;ുകയും െചcു.
േഗാപാലെq ബുUിഗുണം അസാധാരണമായിരു:ു. അവൻ
വളർ:ുവ:തിേനാടുകൂടി അവെq ഗുണ;ളും വർUിAു. നീർേJാളുd
സമയ/ലലാെത േഗാപാലെന തള•ുക (െക.ിയിടുക) പതിവിലല. അലലാ/
കാല;ളിൽ മന•െല പറ?ിൽ അവനു നിpയിAു െകാടു/ിരു:
^ല/ുേപായി നിൽJുകയും കിടJുകയും െചcുെകാdും.
തീhറ€ാമാന;െളലലാം േനരനീJം കൂടാെത അവിെട െകാ8ുെച:ു
െകാടുേ/Jുകയാണു പതിവ്. ആ പറ?ിൽ െത;ും വാഴയും മhറും
ധാരാളമു8ായിരു:ു. ഒരു സമയം തീhറ•ുdവ െകാ8ുെച:ുെകാടുJാൻ
സവൽപം താമസിAുേപായാലും െത;ും വാഴയും മhറും ഒടിAി.ും പറിAും അവൻ
തി:ു നശി\ിJാറിലല. മന•െല കു.ികളും മhറും േഗാപാലെq അടുJൽ െച:ു
കളിJുക സാധാരണമായിരു:ു. കു.ികൾ അവെq െകാ?ിലും വാലിലും പിടിA്
അവെന കുേറെ“ ഉപ›വിAാലും അവൻ ആെരയും ഉപ›വിJാറിലല. കു.ികൾ കളിAു
െച‹ു: ഉപ›വ;െളലലാം േഗാപാലനു സേaാഷാവഹ;ളായിരു:ു.
കഥയിലലാ/ കു.ികൾ കളിAു വലലതും െചcാലും കാരയവിവരമുd താൻ അതിനു
പകരം െച‹ു:തു ശരിയലലേലലാ എ:ായിരു:ു അവെq വിചാരം.
മന•ലുd ഒേരാരു/രും േഗാപാലനു പതിവായി ചില അവകാശ;ൾ
െകാടു/ിരു:ു. അവെയലലാം ഒരു മാYേപാലും സമയം െതhറിJാെത അവൻ
അതാതു ^ല;ളിൽ െച:ു നിpിതസമയ;ളിൽ /െ: വാ;ി
അനുഭവിAുെകാ8ിരു:ു.
മന•ൽ കാലെ/ ഗണപതിേഹാമം, േതവരം, പൂജ മുതലായതു കഴിയുേ?ാൾ
േഗാപാലൻ അടുJളയുെട വടെJ വാതിൽJെല/ുക പതിവാണ്. അേ\ാൾ
കുറAു നിേവദയേAാറും അ\ം, അട, ശർJര, കദളി\ഴം, േത;ാപൂൾ മുതലായവയും
അZാേ/ാൽ െകാടുJും. അവെയലലാം അZാേ/ാൽ
െകാAുകു.ികൾെJ:േപാെല േഗാപാലെന വായിൽ െവAുെകാടുJുകയും അവൻ
സാദരം വാ;ി ഭ•ിJുകയും ഇടെ•ാെJ അZാേ/ാൽ മകേന, മകേന എ:ു
വിളിJുകയും അതിെനാെJ േഗാപാലൻ അനുസരണേ/ാടുകൂടിയും
ന˜ിസൂചകമായും ചില ശÂ;ൾ പുറെ\ടുവിJുകയും െച‹ു:തു കാണുകയും
േകൾJുകയും െചcാൽ ഈ ജs/ിലെലല2ിലും പൂർVവജs/ിൽ ഇവർ അZയും
മകനും തെ:യായിരിJുെമ:് ആർJും േതാ:ിേ\ാകും. വാRവ/ിൽ ആ
അZാേ/ാൽJു േഗാപാലെനJുറിAു പുYനിർVിേശഷമായ വാ„ലയവും

േഗാപാലന് അZാേ/ാലിെനJുറിAു മാതൃനിർVിേശഷമായ
ഭzിേrഹാദര;ളുമു8ായിരു:ു.
േഗാപാലെq ബുUിവിേശഷ;ൾ വിRരിJുകെയ:ുെവAാൽ
അവസാനമിലലാെതയു8്. അവയിൽ ചിലതുമാYം താെഴ 7RാവിAു െകാdു:ു:
ഒരു ദിവസം കാല/ു േഗാപാലൻ പതിവുേപാെല അടുJള വാതിൽJൽ െച:ു
വായും െപാളിAു നി:േ\ാൾ അZാേ/ാൽ നിേവദയേAാറു െകാ8ുവ:് അവെq
വായിൽ വAുെകാടു/ി.് ശർJര, േത;ാ\ൂൾ മുതലായവ
എടു/ുെകാ8ുവരാനായി.ു േപായി. ആ സമയം മന•െല ഒരു ഉ4ി ഓടിെA:ു
േഗാപാലെq െകാ?ുകളിൽ ചാടി\ിടിAു ഞാ:ു. താൻ വായ് കൂ.ിയാൽ ഉ4ി
വീെണ2ിേലാ എ:ു വിചാരിAു േഗാപാലൻ വായ് കൂ.ാെതയും അന;ാെതയും ആ
നിലയിൽ/െ: നി:ു. അതിനാൽ വായിൽെJാടു/ േചാറു മുഴുവനും താെഴ
വീണുേപായി. അേ\ാേഴ•ും അZാേ/ാൽ വീ8ും അവിെട വരികയും
ഉ4ിെയ\ിടിAിറJി വിടുകയും േഗാപാലെq ബുUിഗുണെ/ JുറിAു
വിŸയിJുകയും െചcു.
ഒരിJൽ മന•െല െതJുവശ/ു8ായിരു: ഒരു െപാ.Jിണറിെq വJ/്
അറുപ/ിനാലു വ4മുdതായ ഒരു പിലാവു നിൽJു:ു8ായിരു:ു. അതു
മറിuുവീണാൽ അേനകവിധ/ിലുd നാശ;ൾ
സംഭവിJാനിടയു8ായിരു:തിനാൽ അതു മുറിAുമാhറണ െമ:ു തീർAെ\ടു/ി.
കിണhറിലും മhറും വീഴാെതയിരിJാനായി അേനകമാളുകൾ കൂടി വലിയ വട;ളി.ു
പിടിAുെകാ8ാണ് പിലാവു െവ.ിയത്. എ2ിലും കടയhറേ\ാൾ അതു വീണതു
കിണhറിലാണ്. സാമാനയ/ിലധികം വലി\മുdതായ ആ തടി കിണhറിൽനി:ു
പിടിAുകയhറുക എ:തു സുകരമായി.ുതലലേലലാ. ഒ:ാംതരം ഒരു തടി െവറുേത
കളയാൻ ആർെJ2ിലും മന€ുവരുേമാ? ഏതുവിധെമ2ിലും ആ തടി പിടിAു
കയhറിJെണെമ:് അ‡ൻ ന?ൂരി\ാടു പറയുകയാൽ ആനJാർ േഗാപാലെനയും
െകാ8ുേപായി പല7ാവശയം പഠിA വിദയകെളലലാം 7േയാഗിAു േനാJീ.ും ഒരു
ഫലവുമു8ായിലല. പിെ: ഒരു ദിവസം അ‡ൻ ന?ൂരി\ാട് അവിെട സവaം
േ•Y/ിൽ വഴിപാടു കഴി\ിA് ഒരു നാലിട;ഴിയുരുളി നിറA് അ\വും നാല¢ു
കുല പഴവും, അ?തു െകാ.േ/;യും അര/ുലാം ശർJരയും വരു/ി അ‡ൻ
ന?ൂരി\ാടിരിJു: പൂമുഖ/ിെq മുൻവശ/ു നിര/ിെവ\ിAു. േഗാപാലെന
പകൽ നാലുമണിJു കുളി\ിA് അ‡ൻ ന?ൂരി\ാ.ിെല അടുJൽ െകാ8ുെചലലുക
പതിവാണ്. ആ പതിവനുസരിA് അവെന അ:ും െകാ8ുെച:ു. അേ\ാൾ
േമൽപറu സാധന;െളാെJ അവിെടയിരിJു:ത് അവൻ ക8ു. എ2ിലും
അെതാ:ും ക8തായി അവൻ ഭാവിAു േപാലുമിലല. േഗാപാലൻ

അടു/ുെച:യുടെന അ‡ൻ ന?ൂരി\ാട്, 'േഗാപാലാ, ആ തടി ആ കിണhറിൽ
കിട:ാൽ മതിേയാ? നീ ഇവിെടയുd ^ിതിJ് അത് അവിെടJിട:ു െവറുെത
േപാകു:തു ക‘മാണ്. നിവൃ/ിയുെ82ിൽ അതു പിടിെAടു/ു കര•ി.ാൽ
െകാdാം' എ:ു പറuു. അതു േക. •ണ/ിൽ േഗാപാലൻ ആ തടി കിട:ിരു:
^ലേ/•ു നട:ു. അവിെടെA:യുടെന കിണറിെq വJ്
ഇടിuുേപാേയJുേമാ എ:ുd സംശയം തീർJു:തിനായി ചുhറും നട:ു
ചവി.ിേനാJി; ഇടിയുകയിെലല:ു നിpയം വരു/ിയ തിെq േശഷം മു.ുകു/ി
കിട:ുെകാ8ു കിണhറിൽ കിട: തടി തു?ിൈJ െകാ8ു പിടിAുവലിAു
കരയJു കയhറി അല•യഭാവ/ിൽ ഒേരറുെകാടു/ി.ു വീ8ും
അ‡ൻന?ൂതിരി\ാ.ിെല മു?ിൽ എ/ി. ഉടെന ന?ൂരി\ാട് അവിെട ഒരുJി
െവAിരു: സാധന;െളലലാം േഗാപാലനു െകാടുJുകയും അവൻ അവെയലലാം
വാ;ി തി:ുകയും െചcു. കിട;ൂർ ക8േ2ാരൻ എെa2ിലും ൈകJൂലി
െകാടുJാെമ:് ഉട?ടിെച‹ാെത ഒ:ും െച‹ാറിലലേലലാ. േഗാപാലന് അ;െന
യുd നിർബkെമാ:ുമിലല. പറയാനുdവർ പറuാൽ അവൻ എaും െച‹ും.
പിെ: സേaാഷിA് എെa2ിലും െകാടു/ാൽ അതു വാ;ുക യും െച‹ും.
അ;െനയാണ് േഗാപാലെq സവഭാവം.
അവണാമന•ൽ ന?ൂരി\ാട് ഊരക/് അZതിരുവടിെയJുറിAു വളെര
ഭzിയുdയാളും അവിേട•ുേവ8ി എaും െച‹ാൻ സദാസ:Uനുമായിരു:ു.
ആറാ.ുപുെഴ പൂര/ിന് അZതിരുവടിെയ എഴു:dിJാൻ ആ8ുേതാറും
േഗാപാലെന അയAുെകാടുJുക പതിവായിരു:ു. ആ എഴു:ുd/ിന്
ഇരുപെ/ാൻപത് ആനകളാണേലലാ പതിവ്. അതിനാൽ േഗാപാലെനJൂടാെത
ഇരുപെ/.ാനകൾ കൂടി അവിെട ആവശയമാണ്. ഒരു െകാലലം ആനകൾ
തികയാെതവ:തിനാൽ അവണാമന•ൽ ന?ൂരി\ാട് േകാവിലകം വക
മൂ:ാനകെളJൂടി വരു/ിെJാടു/ു. പൂരം കഴിuതിെq േശഷം
േഗാപാലെനയും മേhറ മൂ:ാനകെളയും അടുJലടുJൽ െക.ി
തീhറിയി.ുെകാടു/ു. തെq അടുJെല;ാനും മhറാനകെള െക.ു:ുെ82ിൽ
തെq ദൃ‘ിയിൽെ\ട/Jവ4ം േവണെമ:ു േഗാപാലനു
നിർബkമു8ായിരു:തിനാലാണ് അ;െന െചcത്. േകാ.•ൽ നി:ു
വരു/ിയിരു: ആനകളുെട കൂ./ിൽ ഒരു കു.ിെJാ?നു8ായിരു:ു. അവെq
മു?ിലി.ിരു: തീhറ തീർ:ുേപായതിനാൽ അവൻ േഗാപാലെq മു?ിൽ
കിട:ിരു: തീhറയിൽനി:് ഒരു െത;ിൻപ. (െതേ;ാലമടൽ) വലിെAടു/ു.
ഉടെന േഗാപാലൻ തെq മു?ിൽനി:ു മൂ:ുനാലു പ. ആ കു.ിെJാ?െq
അടുJേലJു മാhറിയി.ുെകാടു/ു. അതുെകാ8ും തൃÅിെ\ടാെത ആ കു.ിയാന

കയറി േഗാപാലെന കു/ി. േഗാപാലൻ കു/ുെകാdാെത ഒഴിuുമാറീ.ു
തു?ിൈJ ചുരു.ി ആ ആന•ി.് ഒരു ത.ുെകാടു/ു. ത.ുെകാ8ു കു.ിയാന
നാലുകാലും മലAു 'െപാേ/ാ' എ:ു വീണു. അേ\ാേഴ•ും ആനJാർ െച:ു
ച;ല അഴിAതുെകാ8് അതു ച/ിലല. ആനJാർ ഉടെന അടുെ//ി ച;ല
അഴിAിലലായിരുെ:2ിൽ ആ കു.ിയാനയുെട കഥ അേ\ാൾ/െ:
കഴിയുമായിരു:ു. അതുെകാ8ു േഗാപാലനു േവ8തുേപാെല ഔദാരയവും,
ദു€ാമർ‰യം കാ.ു:വെര ഉടനുടൻ ശി•ിJണെമ:ുd
വിചാരവുമു8ായിരു:ു എ:ു •‘മാണേലലാ.
ആറാ.ുപുെഴ പൂരം കഴിu് ആറാ.ിനു കടവിേലെJഴു:dിAാൽ േഗാപാലെന
കുളി\ിA് അവനു തീhറ•ു പതിവുd അ?തു െത;ിൻ പ.യുെമടു\ിA്
അവിെടനി:് ര8ുനാഴിക വടJ് അവണാമന•െല വക പിടിJ\റ?് എ: ദിJിൽ
ഒരു ^ല/ു െകാ8ുേപായി െക.ുകയാണ് പതിവ്. അേ;ാ.ു േപാകുേ?ാൾ
കുറAിട ര8ുവശവും േവലിയായി.ുd ഒരിടവഴിയു8്. ഒരിJൽ ആ
ഇടവഴിയിലായേ\ാൾ നാ•ൻജാതിയിലുd കുരുടനായ ഒരു/ൻ ത\ി/\ി
അതിെല വരു:ു8ായിരു:ു. ആന\ുറ/് ഉറJംതൂ;ിെJാ8ിരു:തിനാൽ
ആനJാരനും ര8ുവശ/ുമുd േവലിJു േകടുവരാെതയിരിJു:തിനായി
െപാJി\ിടിAിരു: െത;ിൻപ.യുെട മറവുെകാ8് ആനയും ആ കുരുടൻ
വരു:തു ക8ിലല. അടു/ുവ:േ\ാൾ ച;ല കിലു;ു:തു േകേ.ാ എേaാ
ഒരാന വരു:ുെ8:ു േതാ:ുകയാൽ ആ കുരുടൻ ഭയെ\.്, 'അേയാ!' എ:്
ഉറെJ നിലവിളിAു. അതു േക.േ\ാൾ ആേരാ ഒരാൾ തെq
മുൻവശെ//ിയി.ുെ8:് േഗാപാലനും മന€ിലായി. ഉടെന അവൻ സവൽപം
പിേ?ാ.ു മാറി െത;ിൻപ. താെഴ െവAി.ു തു?ിൈJ െകാ8ു കുരുടെന
പതുെJെയടു/ു േവലിJുമീെത പറ?ിേല•ു െവAതിെq േശഷം പ.യുെമടു/ു
േനെര േപാവുകയും െചcു. ഇതുെകാ8ു േഗാപാലനു ഭൂതദയയും മന€ലിവും
എYമാYമു8ായിരു:ു എ:് ഊഹിJാമേലലാ. ഇ;െന േവെറയും പല
സംഗതികളും ഉ8ായി.ു8്.
ഒരിJൽ േഗാപാലൻ േദശമംഗല/ുവA്, ഏhറവും കു8ായി.ുd
ഒരിടവഴിയിൽJൂടി പുഴയിേലJു േപായ സമയം, ഗർഭിണിയായ ഒരീഴവ£ീ എതിെര
വ:ു. ഏhറവും അടു/ായതിൽ\ിെ:യാണ് അവൾ ആനെയ ക8ത്.
വഴിമാറിേ\ാകു:തിന് അവിെട യാെതാരു സകൗരയവുമിലലാെതയിരു:തിനാൽ
അവൾ ഭയപരവശയായി അവിെട നി:ു വലലാെത പരു;ി. അേ\ാൾ േഗാപാലൻ
ഇെതാരു ഉപ›വമായി/ീർ:േലലാ എ:ുd ഭാവേ/ാടുകൂടി ഒരു പറ?ിേലJു
കയറി ഒഴിuുേപായി. ഇ;െന ഇനിയും പലതും പറവാനുെ82ിലും മിJവയും

ഒരുേപാെലതെ:യുdവയാകയാൽ ഈ ഭാഗം ഇനി വിRരിJു:ിലല.
സാധാരണമായി വലിയ ആനകെളലലാം തെ: എഴു:dി\ിേനാ
തടിപിടി\ിJു:തിേനാ ഏതിെന2ിലും ഒ:ിനു െകാdാവു:വയായിരിJും.
ര8ിനും െകാdാവു: ആനകൾ ചുരുJമാണ്. എ:ാൽ േഗാപാലൻ ഈ ര8ു
കാരയ;ൾJും അദവിതീയൻ തെ:യായിരു:ു. േഗാപാലൻ വളർ:്
ഒെരാ/യാനയായതിൽ\ിെ: ആജീവനാaം െകാAീരാജയെ/ 7ധാനെ\.
എഴു:d/ുകെളലലാം നിർVഹിAി.ുdത് അവൻ തെ:യാണ്. േഗാപാലൻ
7കൃതയാതെ: തലെയടു\ുd ഒരാനയായിരു:ു. അവെq തലയിൽ ച.ം (േകാലം)
െവA് എഴു:dിAു കഴിയുേ?ാൾ അവൻ തല ഒ:ുകൂടി െപാJി\ിടിJുക
പതിവായിരു:ു. ഒ:ിലധികം േദവsാെര എഴു:dിAിരിJുേ?ാൾ അവെനJാൾ
വലിയതായ മെhറാരാനയുെട പുറ/ു മെhറാരു േദവെന എഴു:dിA് അടു\ിAു
നിർ/ിയാൽ അധികം െപാ;ിJാണു:തു േഗാപാലെq തലയായിരിJും.
എ:ാൽ ആവശയം േപാെല തലതാ¤/ിയും േദഹം ചുരുJിയും െചറുതാവാനും
േഗാപാലനു കഴിയുമായിരു:ു. േഗാപാലനു8ായിരു: കാലെ/ലലാം
തൃ“ിവേപരൂർ പൂര/ിൽ പാറേമJാവിെല എഴു:d/ിന് അവൻ
തെ:യായിരു:ു പതിവ്. പാറേമJാവിൽനി:് എഴു:dിAുവ:ു
വടJു:ാഥേ•Y/ിെല കിഴേJേഗാപുര/ിൽ Jൂടി അകേ/Jു
കടJുേ?ാഴും െതേJ േഗാപുര/ിൽJൂടി പുറേ/Jിറ;ുേ?ാഴും
േഗാപാലെനJ8ാൽ തലെയടു\ിലലാ/ ഒരു കു.ിയാനയാെണ:ു
േതാ:ുമായിരു:ു. അവിടം കട:ാൽ\ിെ: അവെq തലേയJൾ െപാaി
മെhറാരാനയുെട തലയും ക8ിരു:ുമിലല. പ¢ാരി, പാ8ി എ:ീ േമള;ൾ െകാ.ു:
സമയം േഗാപാലൻ െചവിയാ.ു:തുക8ാൽ അവനു േമള/ിൽ ’ാനവും
താള^ിതിയും നലലേപാെലയുെ8:ു മന€ിലാJാമായിരു:ു.
ഗംഗാധരെനേ\ാെല കൂ.ാനകെള കു/ുക മുതലായ ഉപ›വ;െളാ:ും
േഗാപാലൻ െചcിരു:ിലല. എ:ാൽ അവെന ഉപ›വിJാൻ െചലലു: ആനകെള
അവൻ നലല പാഠം പഠി\ിJുകയും െച‹ുമായിരു:ു.
ഒരു െകാലം തൃ\ൂണി/ുറ ഉ„വ/ിൽ േഗാപാലെq പുറ/ു
തൃ\ൂണി/ുറയ\െന വിളJിെനഴു:dിAിരു: സമയം കൂ.ാനകളുെട കൂ./ിൽ
പാഴൂർ പടുേതാൾവക ആനയുമു8ായിരു:ു. ആ ആനെയയാണ് േഗാപാലെq
അടുJൽ നിർ/ിയിരു:ത്. ആ ആന•ു നീരുവ:ു
െപാ.ിെയാലിJു:ു8ായിരു:ു. മദജല/ിെq ഗkം േഗാപാലന് അY
ഇ‘മലലാ/തിനാൽ അവൻ ഒ:ു ചുളിu് ഇടതു വശേ/J് ഒതു;ി നി:ു.
അതു ക8േ\ാൾ പാഴൂരാന•ു േഗാപാലൻ തെ: കു/ാൻ ഭാവിJുകയാെണ:ു

േതാ:ുകയാൽ ആ ആന കയറി േഗാപാലനി.് ഒരു കു/ു െകാടു/ു. േഗാപാലൻ
അതു െകാdാെത തടു/ി.് പാഴൂരാനെയ കു/ാനായി തിരിuു. അതുക8ു
പാഴൂരാന േപടിേAാടി മതിൽJക/ു െതJുകിഴേJ മൂലെ•/ി.
പി:ാെലെA:ു പാഴൂരാനയുെട അേ\ാേഴ•ും േഗാപാലൻ പിൻഭാഗ/് ഒരു
കു/ു െകാടു/ു. േഗാപാലൻ വലിയ ഊേJാടു കൂടിയലല കു/ിയത്. അതിനാൽ
അവെq െകാ?് ഒരു ചാൺ മാYേമ മേhറ ആനയുെട േദഹ/ിൽ കയറിയുdു.
എ2ിലും മേhറ ആനയുെട െകാ?ുകൾ പകുതിയിലധികം ഭാഗം മതിലിേമൽ
കയറുകയും ആ ആന ഉറെJ നിലവിളിAുെകാ8് മലമൂYവിസർ́നം െച‹ുകയും
െചcു. ഇYയും കഴിuതിെq േശഷം േഗാപാലൻ എഴു:dിAു നിർ/ി യിരു:
^ല/ു വ:ു യഥാപൂർVം അന;ാെത നിൽJുകയും െചcു. അവെq
അേ\ാഴെ/ ഭാവം ക8ാൽ ഇെതാ:ും അവനറിu േതയിെലല:ും
േതാ:ുമായിരു:ു.
എഴു:dിAിരിJു: സമയ;ളിൽ എെaലലാം ബഹള;ളും
ലഹളകളുമു8ായാലും േഗാപാലൻ അന;ാറിലല. ഒരിJൽ െപരുമന/ു പൂര/ിന്
ഒരു വലിയ ബഹളമു8ായി. േശഷമു8ായിരു: ആറാനകളും ഓടിെയ2ിലും
േഗാപാലൻ നി: നിലയിൽനി:ിളകിയിലല. ക?േJാ.കൾ െപാ.ി/ുട;ുേ?ാൾ
ചില ആനകൾ ക?ം പിടിA് ഓടി/ുട;ുമേലലാ. എ:ാൽ േഗാപാലനു കരിമരു:ു
7േയാഗ;ൾ കാണുകയും അവയുെട ശÂം േകൾJുകയും െച‹ു:തു
ബഹുരസമായിരു:ു. നീർേJാളിെq ആരംഭകാല/ുമാYേമ അവന് ഈവക
സംഗതികളിൽ ൈവരസയമു8ാ യിരു:ുdു. േദഹസുഖമിലലാ/തിനാൽ
മനുഷയർJും വിേനാദ;ളിൽ രസമു8ായിരിJുകയിലലേലലാ.
തൃ“ിവേപരൂർ\ൂര/ിനു പാറേമJാവിെല എഴു:d/ിനു െകാ8ു േപായാൽ
തലയിൽെJ.ു െക.ിAു കഴിuാൽ പിെ: ഇറJി െയഴു:dിAു
കഴിയു:തുവെര േഗാപാലെq കാരയ/ിൽ ആനJാരെനെJാ8്
ആവശയെമാ:ുമു8ായിരു:ിലല. എഴു:dിJാറാകുേ?ാൾ മടJു:തിനും
എഴു:dിAിരിJുേ?ാൾ നടേJ8ു: ദിJിൽ നടJു:തിനും
നിൽേJ8ു:ിട/ു നിൽJു:തിനും മhറും അവേനാടാരും പറേയ8ിയിരു:ിലല.
എലലാമവനറിയാമായിരു:ു.
േഗാപാലൻ എഴു:dി\ിെന: േപാെല/െ: തടിപിടിJു:തിനും
സമർ‰നായിരു:ുെവ:ു മുൻപു പറuി.ു8േലലാ. ഇരുപതു ക8ിവെരയുd
തടിപിടിJു:തിന് അവനു യാെതാരു കൂസലുമു8ായിരു:ിലല. െകാAിരാജയ/ു
മൂ:ു മലകളിൽ തടികൾ കുhറJാണം തീർ/ു വാ;ി കAവടം നട/ിയിരു:

െവdാ•ൽ ശ2ു4ി േമനവനാണ്, അേbഹ/ിെq ജീവാവസാനം വെര,
േഗാപാലെന പാ./ി േനhറിരു:ത്. പൂര/ിനു പാറേമJാവിെല എഴു:d/ിനു
േഗാപാലൻ അJാല/ു പതിവുകാരനായി/ീർ:തും േദവസവം സമുദായവും
പൂരXമJാരിൽ 7മാണിയുമായ ഈ േമനവൻ മുഖാaരമാണ്.
േഗാപാലന് തടിപിടിJു: കാരയ/ിൽ ഒ.ും മടിയു8ായിരു:ിെലല2ിലും
വJെക.ിെJാടുJു:വേരാട് അവനു വലിയ വിേരാധമായി രു:ു. 'ഇവർ
നിമി/മാണ് ഞാനിതു പിടിേJ8തായിവ:ത്' എ:ായിരു:ിരിJാമവെq
വിചാരം. അതിനാൽ വJെക.ിJഴിuിേ. േഗാപാലെന തടിയുെട അടുJേലJു
െകാ8ുെചലലാറുdു. േഗാപാലൻ െചലലുേ?ാൾ വJെക.ു:വർ ഒളിAുമാറിJളയും.
അ;െനയാണ് പതിവ്. േനെര ക8ാൽ ഉപ›വിേAJുെമ:ുd ഭയം അവർJും
വളെര യു8ായിരു:ു. എ:ാൽ േഗാപാലൻ േകവലം നിർbയനലലായിരു:ു.
എ2ിലും വJെക.ു:വർ വളെര ഭയേ/ാടുകൂടിയാണ് െപരുമാറിയി രു:ത്.
ഒരിJൽ കണJൻ (എെ:ാരു ജാതിJാരൻ) ശ2രൻ എെ:ാരുവൻ പറവ.ാനി
മലയിൽ 'എര\ൻപാറ' എ: ^ല/ു തടിJൾJു വJ െക.ിെJാ8ു നി:ു.
േഗാപാലൻ അടു/ു െച:േ\ാൾ ശ2രൻ ഒളിAുമാറിനി:ു. േഗാപാലൻ െച:ു
മുറ•ു തടി പിടിAുതുട;ി. ആ സമയം േഗാപാലൻ കേ8Jുെമ:ു ഭയെ\.ു
സവൽപം കൂടി മാറിയതിനാൽ ശ2രൻ െപ.:ു പുഴയിേലJു വീണു. അവിടം
അതയഗാധമായ ഒരു ^ലമായിരു:ു. അതിനാൽ അവൻ പുഴയിൽനി:ു
കയറുവാൻ കഴിയാെത •ീണിAുതുട;ി. േഗാപാലൻ അതുക8ു െപ.:ു വJ
താെഴ െവAി.് ഓടിെA:ു തു?ിൈJെകാ8ു ശ2രെന പതുെJ പിടിെAടു/ു
കര•ു െവAു. അതിനാൽ ശ2രൻ മരിAിലല. വJ െക.ിയത് ഈ ശ2രനാെണ:ു
േഗാപലനു നലലേപാെല അറിയാമായിരുനു. എ2ിലും ആ വിേരാധം അവനേ\ാൾ
കാണിAിലല. േഗാപാലൻ ര•ിAിെലല2ിൽ ശ2രെq കഥ അ:ു കഴിയുമായിരു:ു.
അവണാമന•േലJു 'കു.ികൃ¸ൻ' എെ:ാരാനകൂടിയു8ായിരു:ു. അവനും
തടിപിടിJു:തിന് അതിസമർ‰നായിരു:ു. േഗാപാലൻ പിടിJു: തടികെളലലാം
കു.ികൃ¸നും പിടിJുമായിരു:ു. എ2ിലും അവൻ ഒരു കുസൃതിJാരനായിരു:ു.
േദഷയം വ:ാൽ കു.ികൃ¸ൻ കിട;ൂർ ക8േ2ാരെനേ\ാെല
മുൻേപാ.ുെകാ8ുേപായ തടി പിേ:ാJം െകാ8ുവ:ു വലല അപകട^ല/ും
ത.ിയിടും. അതിനാൽ േഗാപാലേനാടുകൂടിയലലാെത അവെന പാ./ിനു
െകാടുJാറിലലായിരു:ു. േഗാപാലൻ കൂെടയുെ82ിൽ കു.ികൃ¸ൻ ഏhറവും
മരയാദJാരനായിരിJും. േഗാപാലെന അവനു വളെര ഭയവും
ബഹുമാനവുമായിരു:ു. കു.ികൃ¸ൻ നീർേJാൾ െകാ8ു °ാaുപിടിAു
നിൽJു: സമയ/ായാലും േഗാപാലൻ െച:ാൽ പ.ിെയേ\ാെല പി:ാെല

േപാകുമായിരു:ു. ദു€ാമർ‰യം കാ.ിയാൽ േഗാപാലൻ മുറ•ു ശി•ിJുെമ:ു
കു.ികൃ¸നു നലലേപാെല അറിയാമായിരു:ു.
തീhറ€ാമാന;ൾ എaുതെ: ക8ാലും അവ എടു/ു െകാdു:തിന് അവയുെട
ഉടമ^േനാ ആനJാരേനാ പറയാെത േഗാപാലൻ െതാടുകേപാലും െച‹ാറിലല.
ഒരിJൽ േഗാപാലെന േദശമംഗല/് ഒരു പറ?ിലൂെട െകാ8ുേപായേ\ാൾ അവിെട
ഒരു പിലാവിേsൽ ധാരാളം ചJ കിടJു:തുക8ി.് ആനJാരൻ, 'ഒരു ചJ ഈ
ആന•ു െകാടുJാേമാ' എ:ു േചാദിAു. 'ആന•ു ചJ െകാടുJണെമ2ിൽ
വിലെകാടു/ു വാ;ിെJാടുJണം' എ:ു പറ?ിെq ഉടമ^ൻ പറuേ\ാൾ
ആനJാരൻ, 'ഈ ആന മന•െല വകയാണ്. പറ?ും മന•െല വക തെ:യാണേലലാ'
എ:ു വീ8ും പറuു. അതിനു മറുപടിയായി പറ?ിെq ഉടമ^ൻ പറuത്,
'പറ?് മന•െല വകയാെണ2ിൽ ഞാൻപാ.ം ശരിയായി.് അവിെട െകാടുJു:ു8്.
ആന•ു ചJ െകാടുJണെമ:് ആധാര/ിൽ പറuി.ിലല' എ:ാണ്. പിെ:
ആനJാരൻ അയാേളാെടാ:ും പറuിലല. പറ?ിെq ഉടമ^ൻ േകൾJാെത
ത:/ാൻ 'നാെള േനരം െവളുJുേ?ാൾ ഈ പിലാവിേsൽ ഒരു ചJയും
കാണുകയിലല' എ:ു പതുെJ പറuുെകാ8ു േപായി. ഇതു
േഗാപാലേനാടായി.ുമലലായിരു:ു. എ2ിലും േഗാപാലൻ അതു
േകൾJാെതയിരു:ിലല.
അ:ു ൈവകുേ:രവും ആനJാരൻ േഗാപാലെന പതിവു^ല /ു
െകാ8ുേപായി നിർ/ി. ഏകേദശം അർUരാYിയായേ\ാൾ േഗാപാലൻ പതുെJ
അവിെടനി:ു പുറെ\.ു. പകൽ ക8 പിലാവിെq ചുവ.ിൽെA:്
അതിേsലു8ായിരു: ചJ മുഴുവനും പറിAു താെഴയി.് അവനു േവ8തു
തി:ുകയും അധികമു8ായിരു:തു മന•െല മhറാനകൾJു െകാ8ുെച:ു
െകാടുJുകയും െചcതിെq േശഷം സവ^ാന/ു െച:ു യഥാപൂർVം
നിൽJുകയും െചcു. അതിൽ \ിെ: േഗാപാലനുേവ8ി എaു േചാദിAാലും ആ
ദിJുകാരിലാരും െകാടുJാെതയിരു:ി.ിലല.
ഇYയുെമലലാം ബുUിയും സാമർ‰യവും സതയവും കൃതയ നി®യും മhറേനകം
ഗുണ;ളുമു8ായിരു:ി.ും േഗാപാലൻ ഒരു കടുംൈക െചcി.ു8്. അത്, അവെq
ആനJാരനായിരു: അചയുത േമനവെന പുഴയിൽ മുJിെJാ:ു എ:ുdതാണ്.
പേ•, അവൻ അതു മന€റിയാെത െചcുേപായതാണ്. സവേബാധേ/ാടുകൂടി
ഇ7കാര മുd ദുTൃതയം അവൻ ഒരിJലും െചcി.ിലല നീർേJാളുെകാ8്
°ാaുപിടിAിരു: സമയം പുഴയിൽ നന•ാൻ െകാ8ുേപായതിനാലാണ് അവൻ
ഇ7കാരം െചcുേപായത്. നീരു േഭദമായേ\ാൾ അചയുതേമനവെനJാണാuി.ു
േഗാപാലൻ വളെര വയസനിJുകയും താൻ െചc wൂര7വർ/ിെയJുറിA്

അനയsാർ പറuറിuേ\ാൾ ഏhറവും പpാ/പിJുകയും െചcു.
േഗാപാലൻ േദശമംഗല/ു താമസിAിരു: കാലെ/ലലാം അവെന ഭാരത\ുഴയുെട
ഒരു ഭാഗമായ േദശമംഗല/ു പുഴയിലാണ് െകാ8ു േപായി കുളി\ിJുക പതിവ്.
ഒരു ഭാഗം േതAു വൃ/ിയാJിJഴിuാൽ മേhറഭാഗം അവൻ ആരും പറയാെത
സവയേമ കാണിAുെകാടുJും. പേ• േതA ഭാഗം വൃ/ിയായിെയ:ു ആനJാരും
മhറും പറuാൽ േപാരാ; അവനുതെ: േതാ:ണം. അവെq കുളി കഴിuാൽ
ആനJാരുെട കുളികൂടി കഴിയു:തുവെര അവനവിെട കാ/ു നിൽJാറിലല. കുളി
കഴിuു കര•ു കയറിയാലുടെന അവൻ േനെര മന•േലJു നടJും അേ\ാൾ
അവിെട േഗാപാലനു പതിവുd േചാറും െന‹ും കൂ.ിJുഴAു െവAിരിJും. അവൻ
അതു വാ;ി തി:ി.് അവനു കിട\ിനു നിpയിAി.ു ^ല/ു േപായി നിൽJും.
അേ\ാേഴJും ആനJാർ കുളിയും മhറും കഴിuു വരും. പിെ: അവർ േഗാപാലനു
രാYിയിൽ തി:ാനുd സാധന;െളലലാം അവിെട േശഖരിAുെകാടു/ി.ു േപാകും.
ഇ;െനെയലലാമായിരു:ു േഗാപാലെq പതിവുകൾ.
ഒരുദിവസം േഗാപാലൻ പകേല നാലുമണിJു കുളികഴിuു മന•ൽ വ:ു
പതിവുd േചാറുേമടിAു തി:തിെq േശഷം അവിേട മുhറ/ു കിട:ിരു: ചാരം
തു?ിൈJെകാ8ു വാരി േമെലലലാമി.ി.ു െതേJാ.ു തലെവA് അവിെട
കിടJുകയും ഉടെന അaയശവാസം വിടുകയും െചcു. ഇത് 1079 ചി;/ിൽ
ചി/ിരനാളിലാണ്.
വിചാരിAിരിJാെത െപ.:ു8ായ ഈ ക‘സംഭവം നിമി/ം അേ\ാൾ അവിെട
ദുഃഖസൂചക;ളായി.ു8ായ േകാലാഹല;ളും ബഹള;ളുെമലലാം
അപരിമിത;ളും അവർ4നീയ;ളുമായിരു:ു. അേ\ാൾ അവിെട അലയും
മുറയും കരAിലും പിഴിAിലുമലലാെത േകൾ\ാനിലലായിരു:ു. േഗാപാലൻ കഴിuു
എ:ു േക.േ\ാൾ കരയാ/വരായി ആ േദശ/ാരുമു8ായിരു:ിലല. മന•െല കഥ
പറയാനുമിലലേലലാ. 'വലയ ദുഃഖെമ:ാലും കാലം െചലലുേ?ാൾ കുറuുേപാം'
എ:ു8േലലാ. േഗാപാലൻ മരിAതു സംബkിAുd അടിയaിര/ിനു മു:ൂറു
പറയരി െവAു േകമായി സദയ നട/ിAു. തടിപിടിA വകയിലും
എഴു:dി\ുവകയിലുമായി േഗാപാലെq സവa സ?ാദയം,
അവെന€ംബkിAു8ായി.ുd സകല െചലവുകളും കഴിA്, ഒരു ല•ം
ഉറു\ികേയാളമു8ായിരു:ുെവ:ാണ് േകൾവി.

ഐതിഹയമാല/പdി\ുറ/ുകാവ്
ഈ ഭഗവതീേ•Yം തിരുവിതാംകൂർ സം^ാന/ു േകാ.യം താലൂJിൽ
േകാടിമതേദശ/ും ഇവിെട 7തി®ിJെ\.ിരിJു: മൂർ/ി സാ•ാൽ
ഭ›കാളിയുമാണ്.
ഭവന/ിൽനി:് ഒരാൾ െകാലലവർഷം നാലാം ശതക/ിൽ XീേപാർJലിയിൽ
േപായി ഭzിപൂർVം ഭഗവതിെയേ€വിAു. അ;െന ര8ുമൂ:ു െകാലലം
കഴിuതിെq േശഷം ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ അേbഹം ക4ടAു േദവിെയ
ധയാനിAുെകാ8ിരു: സമയം ആേരാ അടുJൽെA:്, 'നിെq
ഭzിവിശവാസാദികൾ െകാ8ും േസവ െകാ8ും ഞാൻ ഏhറവും
സaു‘യായി/ീർ:ിരിJു:ു. നീയിനി ഇവിെട താമസിJണെമ:ിലല. നിെq
മു?ിലിരിJു: നാ˜കം വാൾ എടു/ു െകാ8ുെപാെ•ാൾക. ഈ വാൾ െവA്
എെ: ധയാനിAു പതിവായി പൂജിAുെകാ8ാൽ നിെq സകലാഭീ‘;ളും
സിUിJും' എ:ു പറuതായി അേbഹ/ിനു േതാ:ി. ഉടെന ക4ു തുറ:ു
േനാJീ.് അവിെടെയ;ും ആെരയും ക8ിലല. എ2ിലും ഒരു നാ˜കം വാൾ തെq
മു?ിൽ ഇരിJു:തായി അേbഹം ക8ു. അതിനാൽ താൻ േക.തു ഭഗവതിയുെട
കൽപനയാെണ:ും ഈ വാൾ തെq മു?ിൽ െകാ8ു വ:ുെവAത് ഭഗവതി
തെ:യാെണ:ും വിശവസിA് അേbഹം ആ വാളുെമടു/ുെകാ8് അവിെടനി:ു
മട;ി സവേദശേ/•ു പുറെ\.ു.
ആ േദവീഭzൻ ഏതാനും ദിവസ;ൾെകാ8് സവേദശ/ിനു സമീപം കുമരനലലൂർ
േ•Yസ:ിധിയിെല/ുകയും തനിJു XീേപാർJലിയിൽനി:ു കി.ിയ വാൾ
െവAു പൂജിJു:തിനു സകൗരയമുdതായ ഒരു ^ലം ത:ാൽ െകാdാെമ:്
അവിെട േദവസവാധികാരികളും ഊരൺമേയാഗJാരുമായ മഹാ”ാ•ണേരാട്
അേപ•ിJുകയും െചcു.
അJാല/ു കുമാരനലലൂർ കാർ/യായനീേ•Y/ിൽ െകാലലം േതാറും
ഇരുപെ/.ു ദിവസെ/ ഉ„വമു8ായിരു:ു. തുലാമാസ/ിൽ േരാഹിണിനാൾ
െകാടിേയhറും വൃpികമാസ/ിൽ േരാഹിണിനാൾ ആറാ.ുമായിരു:ു പതിവ്.
െകാടിേയറിയാൽ ഉ„വാവസാനം വെര എലലാ ദിവസവും കാല/ുകാല/്
ആറാ.ും പതിവു8ായിരു:ു. ആ ആറാ.് ഓേരാ ദിവസം ഓേരാ േദശ/ായിരു:ു
പതിവ്. ആ കൂ./ിൽ ഒരു ദിവസെ/ ആറാ.ു േകാടിമതയാണ് നട/ിയിരു:ത്.
ആ േദശ/ു കുമാരനലലൂർ േദവസവം വകയായി ഒരു െചറിയ

െകാ.ാരവുമു8ായിരു:ു. ഭഗവതിെയ ആറാ.ിനായി േകാടിമെത എഴു:dിAാൽ
'േകാടൂരാർ' എ:ു പറuുവരു: നദിയിൽ ആറാ.ുകഴിAു തിരിെAഴു:dിJു:
സമയം േമൽപറu െകാ.ാര/ിൽ ഇറJിെയഴു:dിA് ഒരു പൂജ
നട/ാറുെ8:ലലാെത ആ െകാ.ാരം െകാ8ു േദവസവ/ിേല•് വലിയ
ഉപേയാഗെമാ:ും ഉ8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ നാ˜കം വാൾ ആ െകാ.ാര/ിൽ
െകാ8ുെച:ുെവAു പൂജിAു െകാdു:തിന് ഊരാÁ േയാഗJാർ
അനുവദിJുകയും ആ ഭzൻ അ7കാരം െചcുതുട;ുകയും െചcു. അേ\ാൽ
അേbഹ/ിെq താമസവും ആ െകാ.ാര/ിൽ /െ: ആയിെയ:ുdതു
വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
േദവീഭzനായ അേbഹം വലിയ മാ•ികനായിരു:ു. അതിനാൽ അേbഹം
േകാടിമതെJാ.ാര/ിൽ താമസമായതിെq േശഷം ചില ബാേധാപ›വJാരും മhറും
അേbഹ/ിെq അടുJൽ െചലലുകയും അേbഹം ഭŸം ജപിചുെകാടു/്
ഉപ›വ;െളലലാം മാhറുകയും െചcുതുട;ി. ഉsാദം, അപŸാരം മുതലായവ
േപാലും മാhറു:തിന് അേbഹ/ിന് ഒരു 7യാസവുമു8ായിരു:ിലല. അേbഹം ഭŸം
ജപിAിടുകേയാ അേbഹം ജപിAു െകാടുJു: ഭŸം െതാടുകേയാ െചcാൽ സകല
ദു‘ബാധകളും തൽ•ണം ഒഴിയുമായിരു:ു. അതിനാൽ ബാേധാപ›വJാരും
°ാasാരും മhറുമായ അസംഖയമാളുകൾ ദിവസം േതാറും അേbഹ/ിെq അടുJൽ
വ:ുെകാ8ിരു:ു. അ;െന വരു:വെരലലാം യഥാശzി പണവും മhറും
അേbഹ/ിെq മു?ിൽ െവAു വ˜ിJുകയും പതിവായിരു:ു. എ:ാൽ അേbഹം
അെതാ:ും എടുJാറിലല. ഭzിെകാ8ു വിരzനായി/ീർ:ിരു: അേbഹ/ിനു
പണം എaിനാണ്? അേbഹ/ിനു ഭ•ണം തെ: ഒരു േനരേമ ഉ8ായിരു:ുdു.
കാലെ/ കുളിയും നിതയകർZാനു®ാന;ളും കഴിuാൽ നാഴിയരി െവAു
ഭഗവതീപൂജ•ു നിേവദയം കഴിJും. പൂജ കഴിuാൽ ആ നാഴിയരിയുെട േചാറു
ഭ•ിJും. പിെ: ജലപാനം േപാലും കഴിJുകയുമിലല. അ;െനയാണ് അേbഹം
ദിവസവൃ/ി കഴിAിരു:ത്. അേbഹ/ിനു പൂജ•ാവശയമുd നാഴിയരിയും കുെറ
പൂവും െകാ8ുെച:ു െകാടുJു:വർJ് അേbഹ/ിെq മുൻപിൽ കാ¥യായും
ദ•ിണയായും വരു: പണെമലലാം എടു/ുെകാ8ു േപാകാം. അതിനാൽ ദിവസം
7തി അേbഹ/ിനു േവ8ു: അരിയും പൂവും െകാ8ുെച:ു െകാടുJു:തിനു
പലരും സ:Uരായിരു:ു. നാഴിയരിയും കുെറ പൂവും െകാ8ുെച:ു
െകാടു/ാൽ പ/ും നൂറും ചിലദിവസ;ളിൽ ആയിരവും പണം വീതം കി.ുെമ:ു
വ:ാൽ അതിേല•് ആളുകൾ സ:Uരാകു:ത് ഒര§ുതമലലേലലാ.
ഇ;െന ഏതാനും ദിവസ;ൾ കഴിuേ\ാൾ ഈ വർ/മാനം അേbഹ/ിെq
കുടുംബJാർ അറിയുകയും അവിെടനി:് (അമയ:ൂരു8ായിരു:

ഗൃഹ/ിൽനി:്) ചില പുരുഷsാർ േകാ.യെ//ി അേbഹേ/ാടുകൂടി
താമസിJുകയും അേbഹ/ിനു പൂജ•ു േവ8ു: അരിയും പൂവും േശഖരിAു
െകാടുJുകയും അേbഹ/ിെq മു?ിൽ ദിവസം 7തി വ:ുെകാ8ിരു:
പണെമടു/് കുടുംബ/ിേല•് അയAു െകാടുJുകയും െചcു തുട;ി. ആ
കുടുംബJാർJ് അ:ു നിതയവൃ/ിJു വളെര െഞരുJമായിരു:ു.
സവകുലവിദയയായിരു: 'തീയാ.്' (ഭ›കാളീ7സാദ/ിനായി നട/ു: ഒരു
വഴിപാട്) എ: അടിയaിരം വലലവരും ആവശയെ\.ാൽ േപായിJഴിA്
അതിനുകി.ു: ആദായം െകാ8ാണ് ആ കുടുംബJാർ ഉപജീവനം
കഴിAുേപാ:ിരു:ത്. അവർJ് ഈ ആദായം കൂടി ഉ8ായേ\ാൾ ദിവസവൃ/ിJ്
ഒ.ും െഞരുJമിലലാെതയായി/ീർ:ു.
ഇ;െന ഏതാനും െകാലല;ൾ കഴിuേ\ാൾ ആ ഭഗവതീഭzൻ 7ായാധികയം
നിമി/ം ഏhറവും പരവശനായി/ീരുകയാൽ തെq േജയ®°ാതൃപുYsാരിൽ
മൂ/യാെള അടുJൽ വിളിAിരു/ി ചില മ•;ളും ഭഗവതിെയ േസവിJാനുd
മുറകളും പൂജാwമ;ളും ഉപേദശിJുകയും തെq ൈകവശമു8ായിരു:
മ•വാദOP;ൾ ൈക‹ിൽ െകാടുJുകയും െചതി.്, 'മ•വാദികൾ പഠിAും
അറിuും ഇരിേJ8െതലലാം ഈ OP;ളിലു8്. ഭഗവതിെയ ഭzിപൂർVം
േസവിAുെകാ8ിരു:ാൽ ഈ OP;ളിൽ പറuി.ുവെയലലാം െചcാൽ
ശരിയായി ഫലിJും. േദവിെയJുറിAുd ഭzിയം േസവയും കുറuാൽ ഫലവും
അതിനനുസരണമായിരിJും. അതിനാൽ ഭഗവതിെയ ഞാനിേ\ാൾ േസവിAു
വരു:തു േപാെല നീയും േസവിAുെകാ8ിരിJുകയും അവസാന കാല/ു നീയും
ഞാനിേ\ാൾ െചcതുേപാെല അ:ു കുടുംബ/ിൽ മൂ/യാൾJു േവ8െതലലാം
ഉപേദശിAുെകാടുJുകയും െച‹ണം. അ;െന പാര?രയമുറ•് എലലാവരും
െചcുെകാdെ.. OP;ളിൽ ചില കഠിന7വർ/ികൾ െച‹ു:തിനും
പറuി.ു8്. അവെയാ:ും െച‹ാെതയിരിJുകയാണ് നലലത.് െപെ.:്
ഫലസിUിയും ധനല•ിയുമു8ാകു:തിന് ദുTർZ;ളാണ് അധികം
ഉപേയാഗെ\ടു:െത:് ഒരു പ•മു8്. എ2ിലും അതു നലലതലല. േദവിെയ
േവ8തുേപാെല േസവിAുെകാ8ാൽ ഏതു കർZ/ിനും ഫലസിUിയും
ധനലാഭവുമു8ാകും. എ2ിലും ധനമധികം സ?ാദിJു:തും നലലതലല. ധനം
wമ/ിലധികം വർUിAാൽ േദവിെയJുറിAുd ഭzിയും േദവിയി2ലുd
7തിപ/ിയും കുറuു േപാകും. അതിനാൽ ധനകാം• കൂടാെത ഭഗവതിെയ
ഭzിപൂർVം േസവിAു െകാ8ിരു:ാൽ മതി. എ:ാൽ േവ8െതലലാം
ഭzവ„ലയായ േദവി ഉ8ാJി/രും. തെq ഭzsാർ ക‘െ\ടരുെത:ുd
വിചാരം കരുണാനിധിയായ േദവിJ് ഉ8ാകാെതയിരിJിലല. എെq അവസാന കാലം

അടു/ിരിJു:ു. അതുെകാ8ാണ് ഞാൻപറയാനുdെതലലാം
പറuുതീർJു:ത്. നിനJു േദവീ7സാദം മൂലം സർVവിധമംഗള;ളും ഭവിJെ.'
എ:ു പറu് അേbഹം തെq ൈകകൾ ആ സേഹാദരപുYെq ശിര€ിൽെവA്
അനിOഹിJുകയും അനaരം അധികനാൾ കഴിയു:തിനുമു?ു തെ:
അനായാേസന ചരമഗതിെയ 7ാപിJുകയും െചcു. ആ േദവീഭzൻ ഒരു
വിരzനും നിതയ ”•ചാരിയുമായിരു:ുെവ:ും അേbഹം മരിAേ\ാൾ 7ായം
നൂേhറഴു വയ€ായിരു:ുെവ:ുമാണ് േക.ി.ുdത്.
XീേപാർJലിയിൽേ\ായി ഭഗവതിെയേ€വിAു െകാ8ുവ: ആേളാളം തെ:
ഭzിയും വിശവാസവും േദവീേസവയിലുd 7തിപ/ിയും ആ ^ന/ു പിെ:
വ:യാൾJ് ഉ8ായിരു:ിലല. എ:ു മാYമലല, അേbഹം മുൻപിരു: ആെളേ\ാെല
”•ചാരിയുമലലായിരു:ു. അേbഹം വിവാഹം കഴിAു ഭാരയാപുYാദികേളാടുകൂടി
താമസിAിരു: ആളായിരു:ു. അേbഹം േദവിെയ പൂജിJുകയും േസവിJുകയും
െചcു െകാ8ു േകാ.യ/ുതെ: ^ിരതാമസമാJിയേ\ാൾ അേbഹ/ിെq
ഭാരയാപുYാദികളും അവിെട വ:ു േചർ:ു. പിെ: അവെരലലാവരും ആ
െകാ.ാര/ിൽ/െ: താമസമായി. അത് ഭഗവതിJ് ഒ.ും ഹിതമായിലല. അതിനാൽ
ആ കുടുംബJാർJ് ചില ഉപ›വ;ൾ േനരി.ു തുട;ി. എ:ു മാYമലല, േദവിയുെട
േസവകനായിരു: ഗൃഹനായകൻ രാYി കാല;ളിൽ കിട:ുറ;ു: സമയം,
ആേരാ ഒരാൾ അേbഹ/ിെq അടുJൽ െച:്, 'ഞാനിരിJു: ^ല/ു
കുടുംബസഹിതം താമസിAുകൂടാ. അതിനാൽ നിെq ഭാരയേയയും മhറും
ഇവിെടനി:ു മാhറി/ാമസി\ിJണം. അെലല2ിൽ എെ: ഇവിെടനി:ു മാhറി
കുടിയിരു/ണം' എ:ു പറയുകയും ഭയെ\ടു/ുകയും പതിവായി/ീർ:ു.
ഇ;െന തെq അടുJൽ വ:ു പതിവായി\റയു:തു ഭഗവതി തെ:യാെണ:ും
കുടുംബ/ിൽ ഉപ›വ;ളു8ാവു:തു ഭഗവതിയുെട വിേരാധം
െകാ8ാെണ:ും അേbഹ/ിനു േതാ:ി. എ2ിലും തീർAെ\ടു/ാനായി
അേbഹം ഒരു നലല 7 JാരെനെJാ8ു 7 ം െവžിAു േനാJിJുകകൂടി െചcു.
അേ\ാൾ അേbഹം വിചാരിAതു േപാെല/െ: 7 Jാരനും വിധിAു. അതിനാൽ
ഒരു േ•Yം പണിയിA് ഭഗവതിെയ മാhറി കുടിയിരു/ണെമ:് അേbഹം
തീർAെ\ടു /ുകയും അതിനായി XമിAുതുട;ുകയും െചcു.
ഇേ\ാൾ പdി\ുറ/ുകാവുേ•YമിരിJു: ^ലവും അ:ു കുമാരനലലൂർ
േദവസവം വകയായിരു:ു. ആ ^ലം അേbഹം േ•Yം പണിയിJു:തിനായി
ഊരാൺമേയാഗJാേരാട് എഴുതിവാ;ി. പിെ: അേbഹം തെq ആOഹവും
ആവശയവും വയxJര േപാhറിയുെട അടുJൽ അറിയിAു. ഇേ\ാൾ വയxJര മൂ€്
എ:ു പറuുവരു: വരുെട ഇലല/ുdവെര അJാല/് വയxJര േപാhറി

എ:ാണ് പറuുവ:ിരു:ത്. വയxJര േപാhറി അ:ു നാടുവാ¥യു8ായിരു:
െതJുംകൂർ രാജാവിെq ൈവദയനായിരു:ു. േകാടിമത, തിരുനJര എ:ീ
േദശ;ളിേsലുd ആധിപതയവും െതJുംകൂർ രാജാവ് വയxJര േപാhറിJു
വി.ുെകാടു/ിരു:ു. േമൽപറu േദശ;ളിെല ജന;െള രാജാവു വയxJര
േപാhറിJു മരു:ുകൾ പറിAുെകാ8ുെച:ു െകാടുJു:തിനും മhറുമായി
ആ’ാകാരsാരാJി നിയമിJുകയും െചcിരു:ു. ഈ േദശ;ളിേsൽ അ:ു
സർJാരിേലJു സിവിൽ wിമിനൽ അധികാര;ൾ മാYേമയു8ായിരു:ുdു.
നികുതി പിരിെAടുJു:തിനും മhറുമുd അധികാര;െളലലാം വയxJര
േപാhറിJായിരു:ു. അതിനാൽ ഈ േദശ/് ഏതു കാരയം നട/ു:തിനും
വയxJര േപാhറിJ് യാെതാരു 7യാസവുമു8ായിരു:ിലല. 7തയുത,
അേbഹ/ിെq അനുവാദവും സZതവും കൂടാെത ഈ േദശ/് യാെതാരു
കാരയവും നടJുകയുമിലലായിരു:ു. ഇെതലലാം െകാ8ുമാണ് േദവീേസവകനായ ആ
ഉ4ി തെq ആOഹം വയxJര േപാhറിയുെട അടുJൽ അറിയിAത്. അേbഹം
വയxJര േപാhറിയുെട അനുവാദവും ആനുകൂലയവും സകലവിധ സഹായ;ളും
േദശJാരുെട സഹകരണവും നിമി/ം നിhªയാസം അചിേരണ േ•Yം
പണികഴി\ിJുകയും 7സിU ത•ിയായ ഭ›കാളിമhറ\dി ന?ൂരി\ാടിെന
വരു/ി അേbഹ /ിെനെJാ8് ഒരു സുമുഹൂർ//ിൽ ഭഗവതിെയ അവിെട
കുടിയിരു/ിAു കലശം മുതലായവ നട/ിJുകയും വയxJര േപാhറി
മുതലായവരുെട സZത7കാരം ഭ›കാളിമhറ\dി ന?ൂരി\ാട് ആ േ•Y/ിന്
'പdി\ുറ/ുകാവ്' എ:ു േപരിടുകയും െചcു. ഇ7കാരമാണ്
പdി\ുറ/ുകാവിെq ഉ§വം.
േ•Yം പണിയിAു ഭഗവതിെയ അവിെട കുടിയിരു/ി Jഴിuേ\ാൾ അJാലം
വെര േദവിെയ പൂജിAുെകാ8ിരു:യാൾJു േമലാൽ ഈ േദവിെയ
പൂജിJു:തിനു താനായാൽ മതിയാവുകയിെലല:ു േതാ:ുകയാൽ അ:ുമുതൽ
േ•Y/ിൽ ശാaിJു ”ാ•ണെര നിയമിAു നട/ി/ുട;ുകയും അേbഹം
ഭzിപൂർVം ഭഗവതിെയ േസവിAുെകാ8ു കുടുംബസഹിതം
െകാ.ാര/ിൽ/െ: ^ിരതാമസമാJുകയും അമയ:ൂരു8ായിരു:
പൂർVഗൃഹം ഉേപ•ിJുകയും െച‹ുകയാൽ അേbഹ/ിനും അേbഹ/ിെq
വംശയsാർJും 'െകാ.ാര/ിലു4ി' എ:ുd േപരുതെ: ^ിരെ\.ു. (ഇYയും
പറuതുെകാ8ും എെq േപരു െകാ8ും ഇെതഴുതു: ഞാനും അേbഹ/ിെq
വംശപര?രയിലുൾെ\. ആളാെണ:ുd പരമാർ‰ം വായനJാർ
ഊഹിAുെകാdുെമ:ു വിശവസിJു:ു. പേ• ഞാനിതു പറuാൽ, 'െതേJ
സമു›/ിൽ േസതു ബkിAതു നZുെട XീരാമനZാവനാണ്' എെ:ാരു

•Yിയരാജാവും 'ഏഴു സമു›;ളും കുടിAുവhറിAതു നZുെട
അഗRയമു/‡നാണ് എെ:ാരു ന?ൂരിയും പറuതുേപാെല വായനJാർJും
േതാ:ുമായിരിJാം. അതിനാൽ അതിെനJുറിA് ഞാെനാ:ും പറയു:ിലല.)
കുമാരനലലൂർ േ•Y/ിെല ഉ„വം കാലwേമണ വൃpികമാസ/ിൽ േരാഹിണി
ആറാ.ാകുവാൻ തJവ4ം പ/ുദിവസം മാYമായി/ീരുകയും േകാടിമത•ുd
എഴു:dി\ും െകാ.ാര/ിലുd ഇറJി\ൂജയും േവെ8:ു വ•ുകയും
െച‹ുകയാൽ െകാ.ാര/ിെല ഇവരുെട താമസം േ•Yകാരയ/ിനു
7തിബkമായി തീർ:ുമിലല. ഇനി പdി\ുറ/ുകാവിൽ ഭഗവതിയുെട
മാഹാWയെ/JുറിAുകൂടി സവൽപം പറയാം.
ഒരിJൽ െച;:ൂർJാരൻ ഒരു കരി2ൽ\ണിJാരനു °ാaു തുട;ി. അതിനു
പലെരെJാ8ും പല മ•വാദ;ളും ചികി„കളും െച‹ിAി.ും പല േ•Y;ളിൽ
െകാ8ുേപായി ഭജനമിരു/ീ.ും യാെതാരു േഭദവുമു8ായിലല. ഒടുJം അവെന
അവെq സേഹാദരsാർ ഏhറുമാനൂർ േ•Yസ:ിധിയിൽ െകാ8ുേപായി
ഭജനമിരു/ി. അവിെട നാൽപെ/ാ:ു ദിവസം ഭജനമിരു:േ\ാേഴ•ും
േ•Y/ിെq മതിൽJക/ുകട:ാൽ °ാaിലല; മതിൽJു പുറ/ിറ;ിയാൽ
°ാaു തുട;ും എ:ുd ^ിതിയായി. അതിനാൽ വീ8ും അവിെട ഒരു െകാലലം
കൂടി അവെന ഭജനമിരു/ി. അതുെകാ8ും വിേശഷെമാ:ുമു 8ായിലല.
അതിനാൽ അവെq സേഹാദരsാർ ൈനരാശയേ/ാടുകൂടി അവെന
സവേദശേ/Jുതെ: െകാ8ുേപാകാനായി പുറെ\.ു. ഏhറുമാനൂർ മതിൽJു
പുറ/ിറ;ിയേ\ാൾ ആ °ാaൻ ഉടു/ിരു: മു8ഴിAു തലയിൽെJ.ിെJാ8ു
ചാടുകയും തുdുകയും മhറും തുട;ി. ആരുപറuാലും അവൻ ഒ:ും
അനുസരിJുകയിലല. െതേJാ.ു നടJാൻ പറuാലവൻ വടേJാ.ു നടJും.
ആെര2ിലും േദഷയെ\.ു പറuാൽ അവെര അവനടിJും. അതുെകാ8് അവെന
അവെq സേഹാദരsാരും മhറും കൂടി പിടിAുെക.ി വടിയും തടിയുമായി
അടു/ുകൂടി ഉaിയും തdിയുമാണ് െതേJാ.ു െകാ8ു പുറെ\.ത്. അ;െന
അവർ ഒരുവിധം േകാ.യെ//ി. അJാല/ും േകാ.യ/ു നി:ു െതേJാ.ുd
നാ.ുവഴി പdി\ുറ/ുകാവിെq കിഴെJ നടയിൽJൂടിയായിരു:ു. അവർ നട•ു
േനെരയായേ\ാൾ ആ °ാaൻ അടുJലിരിJാനാണ് നിpയിAിരിJു:ത്.
ഇവിെടയിരു:ാൽ എെq അZ എെ: സുഖെ\ടു/ിവിടും. ഞാനിവിെട
ഇരു:ുെകാdാം. എെq കൂെട നി;ളാരും േവണെമ:ിലല. നി;െളെ: തലലിയാലും
െകാ:ാലും എെq സുഖേJടു മാറിയലലാെത ഞാൻഇവിെടനി:ു വരികയിലല' എ:ു
പറu് നട•ുേനെര ഇരി\ായി. അേ\ാൾ അവിെട േദശJാരും
വഴിയാYJാരുമായി അേനകം ജന;ളും വ:ുകൂടി. അവരിൽ ചിലർ 'എ:ാൽ

ഇവൻ ഇവിെട കുറAുദിവസം താമസിJെ.. ഭഗവതിയുെട കൃപ െകാ8് ഇവെq
സുഖേJടു േഭദമായി എ:ും വരാമേലലാ' എ:ും, മhറുചിലർ 'ഏhറുമാനൂർ
ഭജനമിരു:ി.ും മാറാ/ °ാaാേണാ ഇവിെടയിരു:ാൽ മാറു:ത്? ഇനിെയ;ും
ഇവെന താമസി\ിേJ8. കഴിയു:തും േവഗ/ിൽ ഇവെന സവേദശേ/•ു
െകാ8ുേപാവുകയാണ് േവ8ത്' എ:ും, അേ\ാൾ േവെറ ചിലർ 'അ;െന
തീർAയാJ8. ഭഗവതിയുെട മാഹാWയം അചിaയമാണ്. അതിനാൽ കുറAു ദിവസം
ഇവനിവിെട താമസിJെ.. ഇവെq ഹിതവുമ;െനയാണേലലാ' എ:ും പറu്
അവർ തZിൽ വാദമായി. ആ സമയം കാവിൽ െവളിA\ാടുതുdി 'അവെന
െക.ഴിAുവിടണം. അവൻ എ;ും െപാ•ളയുകയും ആെരയും ഉപ›വിJുകയും
െച‹ുകയിലല. അവെന ഞാൻസൂ•ിJുകയും സുഖെ\ടു/ി അയ•ുകയും െചcു
െകാdാം. അവൻ എെq അടുJൽ നാൽപെ/ാ:ു ദിവസമിരിJെ.' എ:ു
കൽപിചു. അതുേക.് അവെq സേഹാദരsാർ അവെന അഴിAുവി.ു. ഉടെന ആ
°ാaൻ, 'ഞാെനാ:ു കുളിAുവരെ.' എ:ു പറuു െതേJാ.ു നട:ു തുട;ി.
െവളിA\ാടിെq കൽ\നയിൽ എലലാവർJും വിശവാസമു8ായിരുെ:2ിലും
°aെq കാരയ/ിൽ ആർJും വിശവാസമിലലായിരു:തിനാൽ ചിലർ അവെq
പി:ാെല േപായി. അവൻ േനെര െകാടൂരാhറിൽെA:ു കുളിAു തിരിെയ
കാവിെല/ി നട•ു േനേര നി:ു ഭഗവതിെയ െതാഴുതി.ു േ•Y/ിനു
7ദ•ിണം െവAുതുട;ി. അേ\ാഴും തുdിെJാ8ുതെ: നി:ിരു:
െവളിA\ാട് അവിെട കൂടിയിരു: ജന;േളാടായി 'ഇവൻ കരി2ൽ\ണി യിൽ
അതിവിദ¯നും ബിംബ7മാണം മുതലായവ അറിയാവു:വനുമാണ്. ഇവൻ
സുഖമായി ജീവിAിരു:ാൽ ഇവെq കൂ.ുപണിJാർJു യശ€ും ധനലാഭവും
കുറuുേപാകുെമ:ു വിചാരിA് അസൂയാലുJളായ കൂ.ുകാർ ഇവനു ൈകവിഷം
െകാടു/ു °ാaുപിടി\ിAതാണ്. െനയ\/ിലാണ് ഇവനു ൈകവിഷം
െകാടു/ി.ുdത്. അത് എെq േലാകർJ് ഇേ\ാൾ ഞാൻേബാUയം വരു/ി/രാം.
ബിംബ/ിനഭികം കഴിA തീർ‰/ിൽ മu7സാദം കലJി ഇവനു െകാടുJെ.'
എ:ു കൽ\ിചു. ഉടെന ചിലർ ഒരു പാY/ിൽ ശാaിJാരേനാടു തീർ‰വും
7സാദവും േമടിAു കലJി °ാaനു െകാടുJുകയും അവൻ അെതടു/് ഒ.ും
മടിJാെത സേaാഷേ/ാടുകൂടി േസവിJുകയും െചcു. പിെ: ഏകേദശം ഒരു
നാഴിക കഴിuേ\ാൾ അവൻ 'മനം മറിയു:ു' എ:ും പറu് മതിൽJു
പുറേ/•ു േപാവുകയും ഉടെന ഒ:ു ശർbിAതിൽ െന‹\/ിെq കഷണ;ൾ
ക8് എലലാവരും ഏhറവും വിŸയിJുകയും ആ കലലൻ 'ആവൂ! ഇേ\ാൾ എെq
തല•ു െവളിവു വീണു' എ:ു പറയുകയും െചcു. ഭഗവതിയുെട നടയിൽ
വ:േ\ാൾ /െ: അവെq °ാaു മിJവാറും മാറി. ൈകവിഷം ശർbിAുേപാവുക
കൂടി െചcേ\ാൾ അവനു പൂർ4സുഖം സിUിAു. എ2ിലും അവൻ നാൽപെ/ാ:ു

ദിവസം തികAും ഭzിപൂർVം ഭജിJുകയും ഭജനം കാലം കൂടിയതിെq േശഷം
സവ^ചി/നായി സസേaാഷം സവേദശ േ/•ു മട;ിേ\ാവുകയും െചcു.
അവൻ സവേദശെ//ിയതിെq േശഷം മു\/ിയാേറകാലംഗുലം നീള/ിലും
അതിനു േചർ: വീതിയിലും ഘന/ിലും ഒരു വിOഹം പണിയാൻ
മതിയാക/Jവ4ം ഒരു കൃ¸ശില കീറിെയടു/ു വ¢ിയിൽ കയhറിെJാ8ു
വീ8ും േകാ.യെ//ി. ആ ശിലെയടു\ിAു പdി\ുറ/ുകാവു നടയിൽ
െകാ8ുേപായി ഇടുവിAി.് അതുെകാ8ു ഭ›കാളിയുെട ഒരു ബിംബം പണിതു
കുറതീർ/ു. ആ ബിംബം അവൻ വഴിപാടായി നട•ുെവAു േദവിെയ വ˜ിAി.ു
വീ8ും സവേദശേ/•ു േപാവുകയും െചcു. ആ വിOഹം കാ¥യിൽ ഏhറവും
ഭയ2രവും അതിെq പണികെളലലാം അതയaം മേനാഹര;ളും
വിചിYതര;ളുമാണ്. ആ കലൻ ഒരു െകാലലം െകാ8ാണ് അതു പണി തീർ/ത്.
അത് അവെq വഴിപാടായി.ായിരു:തിനാൽ അതിേലJ് യാെതാരു 7തിഫലവും
അവൻ ആOഹിJുകയും അവന് ആരും യാെതാ:ും െകാടുJുകയുമു8ായി.ിലല.
ഈ ബിംബം ക8ി.ുdവെരലലാം ഭ›കാളിയുെട ഇ7കാരമുd ഒരു ശിലാവിOഹം
മെhറാരു ^ല/ുമിെലല:ാണ് പറuി.ുdത്.
'ശൂലാOേ7ാതൈദതയ7വരപരിലസ
Aാരുേദാർb¡യുÉാം

ഖÍഗം, േഖടം, കപാലം, ഗുണസൃണിഭുജഗാൻ
േദാർഭിരൈന്യ bധാനാം

ഭzാഭീ‘7ദാYീം ഖലജനഭയദാം
േഘാരദം¿ാം YിേണYാം

േവതാളീക¨സം^ാം പുരമൗെനസുതാം
ഭാവേയ ഭ›കാളീം'

എ:ുd ധയാനേശാക7കാരം എ.ു തൃൈJകേളാടുകൂടിയും അവയിൽ ര8ു
തൃൈJകൾെകാ8് ദാരുകാസുരെന ശൂല/ിേsൽ കു/ിേJാർ/്
ഉയർ/ി\ിടിAുെകാ8ും േവതാള/ിെq കഴു/ിൽ ഇരിJു:തായി.ുമാണ് ആ
േദവീവിOഹം അവൻ പണിതീർ/ത്. ആ കലലൻ ഈ ബിംബമു8ാJി
നട•ുെവAകാല/് അവിെട യു8ായിരു:ത് ഓടുെകാ8ുവാർ/ ഒരു
ക4ാടിബിംബമായിരു:ു. XീേപാർJലിയിൽനി:ു െകാ8ുവ:ുെവAു
പൂജിAിരു: നാ˜കം വാൾ കാല\ഴJം െകാ8് തുരു?ുപിടിAു മിJവാറും ›വിAു
േപായിരു:തിനാൽ ഭ›കാളിമhറ\dി ന?ൂരി\ാടു ഭഗവതിെയ ആ വാളിേsൽ
നി:് ആവാഹിA് ഈ ക4ാടിബിംബ/ി2ലാJിയാണ് കുടിയിരു/ിയിരു:ത്.
ആ കലലൻ ബിംബം പണിJുറതീർ/ു നട•ുെവAി.ു േപായ തിെq േശഷം അ:ു
കുടുംബ/ിൽ മൂ\ായിരു: െകാ.ാര/ിലു4ി ഈ വിവരം വയxJര
േപാhറിയുെട അടുJൽ അറിയിJുകയും േപാhറി േദശJാെരJൂടി

വരു/ിയാേലാചിAു, നവീകരണwിയകേളാടുകൂടി ബിംബ7തി®യും
അ‘ബkേ/ാടുകൂടി ›വയകലശവും േ•Y മരയാദ7കാരം പരിവാര7തി®കളും
നട/ണെമ:ു നിpയിJുകയും അവെ•ലലാം േവ8ു: പണം േദശJാരിൽ
നി:ും മhറുമായി പിരിAു േശഖരിJുകയും 7തി®•ു നലലതായ ഒരു മുഹൂർ/ം
നിpയി Jുകയും െചcു. ത•ിയായ ഭ›കാളിമhറ\dി ന?ൂതിരി\ാടു
മുതലായവെരയും ബിംബം പണിത കലലേനയും എഴു/ുകേളാടുകൂടി ആളുകെള
അയAു മുൻകൂ.ി വരു/ി, ബിംബപരിOഹം, ജലാധിവാസം മുതലായവേയാടുകൂടി
wിയകളും ആരംഭിAു. നിpിതമുഹൂർ//ിൽ /െ: ബിംബ7തി®യും മhറു
wിയകളുെമലലാം യഥാവിധി നിർVി±ം നട:ു. െതJുംകൂർ രാജാവിെq
ആനുകൂലയവും വയxJര േപാhറിയുെട സഹായവും േദശJാരുെട സഹകരണവും
േവ8തുേപാെല ഉ8ായിരു:തിനാൽ ആ wിയകൾ നട/ിJു:തിനു
െകാ.ാര/ിലു4ിJു വലിയ 7യാസെമാ:ുമു8ായിലല. ഈ 7തി®യും കലശവും
നട:ത് േമടമാസം പ/ാം തീയതിയായിരു:ു. അതിനാൽ ആ ദിവസെ/
ആ8ുേതാറും ആ േ•Y/ിൽ ഒരു വിേശഷദിവസമായി െകാ8ാടണെമ:്
അ:ുതെ: എലലാവരും കൂടി നിpയിJുകയും െചcു. അതിനാൽ അ7കാരം
ഇേ\ാഴും ആചരിAുവരു:ു8്. അ:ു 7തി®ിA ബിംബം തെ:യാണ് ഇേ\ാഴും
അവിെടയുdത്.
ഏhറുമാനൂർ േദവെq സ:ിധിയിൽ ഭജനമിരു:ി.ു േപാലും േഭദമാകാ/ °ാaു
നിhªയാസം േഭദെ\ടു/ിയ പdി\ുറ/ു കാവിൽ ഭഗവതിയുെട ശzിയും
മാഹാWയവും ഒ.ും ചിലലറയെലല:ുdതു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ. അവിെട
ബിംബ7തി® കഴിയു:തിനു മു?് േകാടിമതJാരുെട േദശപരേദവത ഒരു
ശാRാവായിരു:ു. ആ ശാRാവിെന േകാടിമത“ാRാെവ:ാണു
പറuുവ:ിരു:ത്. ഈ ഭഗവതിയുെട ൈചതനയം വർUിAതിേനാടുകൂടി ആ
ശാRാവിെq കാരയം എലാവരുെടയും മന€ിൽ വിŸൃത7ായമായി/ീർ:ു.
ഇേ\ാൾ ആ ശാRാവിെന ആരും ആദരിJുകയും ആചരിJുകയും െച‹ു:ിലല.
പdി\ുറ/ുകാവിൽ ഭഗവതിയുെട മാഹാWയെ/JുറിA് ഇനിയും
വളെര\റയാനു8്. അവെയലലാം ഈ േലഖനം െകാ8ു പറuുതീർJു: കാരയം
അസാUയമാണ്. അതിനാൽ സവൽപം ചിലതു കൂടി\റuി.് ഈ ഉപനയാസം
സമാപി\ിJാെമ:ു വിചാരിJു:ു.
മുൻകാല;ളിൽ േകാടിമതേയാടു േചർ: അടു/ 7േദശമായ തിരുനJെര
േകരളപുര/ു ”•സവം മഠ/ിൽ തിരുനാവായ വാUയാൻ ന?ൂരിമാർ വ:ു
താമസിA് ഓണaുരു/്, കുമാരനലലൂർ, കിട;ൂർ, കാടമുറി മുതലായ Oാമ;ളിെല
”ാ•ണകുമാരsാെര േവദാUയയനം െച‹ിAിരു:ു. അ;െന ഒരിJൽ വ:്

താമസിAിരു: േജയ®ാനുജsാരായിരു: വാUയാൻ ന?ൂതിരിമാരിൽ അനുജനു
വസൂരിദീനമു8ായി. ദീനമി:താെണ:ു തീർAയായേ\ാൾതെ: ദീനJാരെന
ര•ിJു:തിനു ര8ു പ.sാെര ”•സവം മഠ/ിലാJീ.് േജയ®നായ വാUയാൻ
ന?ൂരിയും ശിഷയരായ ”ാ•ണകുമാരsാരും അടു/ുd Xീകൃ¸
സവാമിേ•Y/ിേലJു മാറി/ാമസിAു. ദീനJാരെന ര•ിJു:തിനു
നിയമിJെ\.ിരു: പ.sാർ ദീനവർ/മാനം ദിവസം േതാറും കാല/ും
ൈവകുേ:രവും അ?ല/ിൽെA:ു പറയണെമ:ു വലിയ വാUയാൻ ന?ൂരി
7േതയകം ച.ം െക.ിയിരു:തിനാൽ ആ പ.sാർ അ7കാരം തെ: പതിവായി
െചcുെകാ8ിരു:ു. ദീനം ഏhറവും കടു/ വകയായിരു:തിനാൽ കുളി\ിJു:
കാരയം അസാUയെമ:ായിരു:ു പ.sാരുെട അഭി7ായം. അവർ അതു
•‘മായി.െലല2ിലും ചില വാJുകൾെകാ8ും ഭാവം െകാ8ും മhറും വലിയ
വാUയാൻ ന?ൂരിയുെട അടുJൽ സൂചി\ിJുകയും െചcിരു:ു. േമൽ ക8തിെq
എ.ാം ദിവസം അ¢ുനാഴിക\കെല അനുജൻ വാUയാൻ ന?ൂരി മരിAു. ഉടെന
പ.sാർ പുറ/ിറ;ി ദീനJാരൻ കിട:ിരു: മുറിയുെട (അക/ിെq) വാതിൽ
അടAുെക.ീ.് അ?ല/ിെq മതിൽJു െവളിയിൽ െച:ുനി:ു െകാ8ു വലിയ
വാUയാൻ ന?ൂരിെയ വിളിAു മതിൽJു പുറ/ുവരു/ി വിവരം പറuു. അേbഹം
അതുേക.ി.് ഒ:ും മി8ാെത േനെര െതേJാ.ു നട:ു പdി\ുറ/ു കാവിെല/ി.
അേbഹം മതിൽJകേ/Jു കടJാൻ ഭാവിAേ\ാൾ അവിെട നി:ിരു:വരിൽ
ചിലർ 'അവിേട•് അനുജൻ മരിA അശുUിയേലല? മതിൽJക/ു കടJാേമാ?' എ:ു
േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി അേbഹം 'ഭഗവതിയുെട സാ:ിUയം
ഇവിെടയുെ82ിൽ എെq അനുജൻ വസൂരിദീനമായി.് മരിJയിലല.
അതിവിെടയിെലല2ിൽ അശുUിയിൽ ഇവിെട കയറിയാെലാ:ുമിലല' എ:ു പറuി.ു
കുള/ിലിറ;ി കാലും മുഖവും കഴുകിെJാ8് അ?ല/ിൽ കട:ു മ¡പ/ിൽ
കയറി ജപിAുെകാ8ിരു:ു.
പdി\ുറ/ുകാവിൽ ഭഗവതിയുെട സേ2ത/ിനക/് എവിെടെയ2ിലും
വസൂരിദീനമു8ായി മരിAാൽ ശവമടJുക രാYിയിലലലാെത പാടിലല. അതിനു
വിളJ്, പaം മുതലായവയുെട െവളിAം ഉപേയാഗിJാനും പാടിലല.
െതേ;ാലAൂ.ിെq െവളിAം മാYേമ ഉപേയാഗിJാൻ പാടുdൂ. േദഹ/ു കുരു
വ:തിെq മരിJു: സമയം വിളJിരിJു:ു8ായാൽ/െ:യും മരിAയുടെന
അതു െകടു/ിെJാdണം. ചൂ.ുെക.ി പdി\ുറ/ു കാവിൽ നടയിൽ
െകാ8ുെച:ു Xീേകാവിലിനക/ുനി:് ഒരു തിരി െകാളു/ിവാ;ി,
ചൂ.ുക/ിAുെകാ8ുേപായി അതിെq െവളിAം െകാ8ുേവണം ശവമടJാൻ. ചൂ.്
എYേവണെമ2ിലും മാറിമാറി െകാളു/ു:തിനു വിേരാധമിലല.

ഇ7കാരെമാെJയാണ് േദവിയുെട കൽ\ന. അതിനാൽ വാUയാൻ ന?ൂരിയുെട
ശവമടJു:തിനു ചൂ.ുെകാളു/ി െകാ8ുേപാകു:തിനായി പ.sാർ വലിയ
ചൂ.ുകളുമായി സkയ•ു മു?് നടയിെല/ി. അതിനു മു?ുതെ: ശാaിJാരൻ
കുളിAുവ:ു നടതുറ:ു വിളJുെവAിരു:ു. എ2ിലും അ/ാഴ\ൂജ കഴിയാെത
ചൂ.ുെകാളു/ു:തിനു തിരിെകാളു/ിെJാടുJാറിലലാ/തിനാൽ പ.sാർ
അവിെട/െ: നി:ിരു:ു. ആ സമയം െവളിA\ാട് തുdി അ?ല/ിനക/ു
െച:ു പ.ും ചില?ും അരമണിയും എടു/ു ധരിA് വാളും ശൂലവും
ൈകയിെലടു/ുെകാ8ു പുറേ/•ു േപാ:ു. അേ\ാഴും വലിയ വാUയാൻ ന?ൂരി
ജപിAുെകാ8ു മ¡പ/ിൽ/െ: ഇരിJു:ു8ായിരു:ു. െവളിA\ാട്
അേbഹ/ിെq േനേര േനാJുകേയാ മി8ുകേയാ യാെതാ:ും െചcിലല.
പുറ/ുവ:് ഒരു പിടി ഭŸം വാരിെയടു/് അവിെട നി:ിരു: പ.sാരിൽ
ഒരാളുെട ൈകയിൽെJാടു/ി.് 'ഇതു െകാ8ുേപായി േരാഗിയുെട േദഹ/ിലി.്
വിവരം ഉടെന വ:ു പറയണം' എ:ു കൽപിചു. പ.ർ ഭŸം വാ;ിെJാ8് ഓടി
”•സവം മഠ/ിെല/ി ഭŸം േരാഗിയുെട േദഹ/ിലി.ു. മരിAുകിട:ിരു:യാൾ
അേ\ാൾ ക4ുതുറ:ു. പ.ർ •ണ/ിൽ തിരിെയ നടയിെല/ി ആ വിവരം
പറuു. െവളിA\ാടു പിെ:യും ഭŸം െകാടു/ി.് 'ഇതും െകാ8ുേപായി ഇടുക'
എ:ു കൽപിചു. പ.ർ പിെ:യും ഭŸം െകാ8ുെച:ി.േ\ാൾ േരാഗി ൈകയും
കാലുെമാെJ കുേറെ“ ഇളJി/ുട;ി. പ.ർ െപെ.:് ആ വിവരവും
നടയിെല/ി\റuു. െവളിA\ാടു മൂ:ാമതും ഭŸം െകാടു/ി.് 'ഇതും
െകാ8ുേപായി േരാഗിയുെട േമലാസകലമിടുക. ഒരാൾ കൂെടേ\ാകണം. കuി
േവണെമ:ു പറuാൽ െകാടുJണം. വിവരം ഉടെന ഇവിെട വ:ു പറയുകയും
േവണം' എ:ു കൽപിAു. ആ 7ാവശയം ഭŸം െകാ8ുേപായ പ.രുെട കൂെട
േവെറാരു പ.രും േപായി. ആ 7ാവശയം ഭŸമി.േ\ാൾ ദീനJാരൻ
എണീhറിരിJുകയും കuി േവണെമ:ു പറയുകയും െചcു. കാല/ു വA കuി
അടു\/ുതെ: കിട\ു8ായിരു:തിനാൽ ഒരു പ.ർ •ണ/ിൽ കuി
െകാ8ുെച:ു െകാടു/ു. ര8ുമൂ:ു ദിവസമായി.ു െവdം കുടിJുകേപാലും
െച‹ാെത കിട:ിരു: വാUയാൻ ന?ൂരി അേ\ാൾ ഇരുനാഴിയരിയുെട കuി
കുടിAു. ആ വിവരം ഒരു പ.ർ ഓടിെA:ു െവളിA\ാടിെq അടുJൽ അറിയിAു.
അതുേക.ു മ¡പ/ിൽ ജപിAുെകാ8ിരു: വലിയ വാUയാൻ ന?ൂരിയും
കിഴേJനടയിൽെA:ു. അേbഹവും അവിെട കൂടിയിരു: സകല ജന;ളും ഈ
വർ/മാനം േക.് ഏhറവും സേaാഷിJുകയും വിŸയിJുകയും െചcു. ഉടെന
െവളിA\ാട് വലിയ വാUയാൻ ന?ൂരിയുെട േനെര തിരിuുനി:ി.്, 'എെ:
പരീ•ിJു:ുേവാ? ഇതു വലിയ സാഹസ മായിേ\ായി. എ2ിലും ഇതു
ഞാൻ•മിAിരിJു:ു. ഇനി േമലാൽ എെq നടയിൽ ആരും ഇ7കാരം 7വർ/ിചു

േപാകരുത്' എ:ു കൽപിAു. അേ\ാൾ വാUയാൻ ന?ൂരി 'എെq സ2ടം െകാ8്,
ഇ;െന െചcതാണ്. അവിടു:് എെq സാഹസെ/ •മിAു ര•ിJണം' എ:ു
പറuു. ഉടെന െവളിA\ാട്, 'ആെ., ഞാൻ•മിAിരിJു:ു. േരാഗിെയ അടു/
െവdിയാ¥ കുളി\ിAു ഞായറാ¥ എെq നടയിൽ െകാ8ുവരാം' എ:ു
കൽ\ിJുകയും അേ\ാൾ തെ: കലിയട;ുകയും കൽപനേക.ു സേaാഷിA്
എലാവരും േദവിെയ വ˜ിചുെകാ8് പിരിuുേപാവുകയും െചcു.
പിേhറദിവസമായേ\ാേഴ•ും െചറിയ വാUയാൻ ന?ൂരിയുെട േദഹ/ിെല;ും
കുരുJെള:ലല, കുരുJൾ വ: പാടുേപാലും കാൺമാനു8ായിരു:ിലല. അേbഹം
കuിയും േചാറും ധാരാളമായി കഴിAുതുട;ുകയും wേമണ അേbഹ/ിെq
•ീണം മാറി/ുട;ുകയും െചcു. െവളിA\ാടു കൽപിചതുേപാെല അേbഹെ/
െവdിയാ¥ കുളി\ിA് ഞായറാ¥ കാവിൽ െകാ8ുേപായി െതാഴീAു. വലിയ
വാUയാൻ ന?ൂരി അ:ു പdി\ുറ/ുകാവിൽ ഭഗവതിJു ചതു“തം മുതലായി
അേനകം വഴിപാടുകൾ കഴിJുകയും പ.്, പണം, താലി മുതലായവ
അനുജെനെJാ8ു നട•ു െവ\ിJുകയും െചcു. ഉടെന െവളിA\ാട് തുdി
വലിയ വാUയാൻ ന?ൂരിേയാട്, 'എaാ സേaാഷമായിേലല? ഇYയുെമാെJയലലാെത
ഞാൻ വിചാരിAാൽ സാധിJുകയിലല. ഇനി എെq അടുJൽ സ2ടെമാ:ും
പറേയ8. പറuാലും ഫലെമാ:ും ഉ8ാവുകയുമിലല' എ:ു കൽ\ിJുകയും
െപെ.:് കലിയട;ുകയും െചcു. ഈ കൽപന േക.േ\ാൾ 'ഇെതaാണ് ഇ;െന
കൽപിAത്?' എെ:ാരു സംശയം എലലാവർJു മു8ായി. എ:ു മാYവുമലല,
ആെര2ിലും കുളിAു െതാഴാൻ വരു: സമയം െവളിA\ാടു തുdിയാൽ െതാഴാൻ
വരു:വർJു ഭŸം െകാടുJുക പതിവു8്, ആ പതിവു േപാെല വാUയാൻ
ന?ൂരിJു െകാടു/ുമിലല. ആക\ാെട നലല ശുഭമെലല:്
അവിെടJൂടിയിരു:വർെJലലാവർJും േതാ:ി. എ2ിലും ആരും ആേരാടും ഒ:ും
പറuിലല.
െചറിയ വാUയാൻ ന?ൂരിJു വലിയ •ീണമിലലായിരു:തിനാൽ െതാഴാൻ വ:തു
നട:ാണ്. തിരിെയേ\ായതും അ;െനതെ:യായി രു:ു. അേbഹം ”•സവം
മഠ/ിൽ െച:ു കയറിയ ഉടേന 'എനിJ് എേaാ വലലാെത ഒരു •ീണം വരു:ു'
എ:ു പറu് െപെ.:് അവിെടJിട:ു. ഉടെന മരിJുകയും െചcു.
പdി\ുറ/ുകാവിൽ താലെ\ാലിയും തീയാ.ും എ: വഴിപാടു വളെര
7ധാനമാണ്. ഓേരാ കാരയ;ൾ സാധിJു:തിനായി ആ വഴിപാട് പലരും
7ാർ‰ിJുകയും നട/ുകയും െച‹ാറു8്. അത് അവരവരുെട ശzിJു
തJവ4ം ചിലർ വളെര േകമമായും മhറു ചിലർ ചുരുJമായും നട/ും.
ചുരുJമായി.ുdതിനു താലെ\ാലിJു പdി\ുറ/ുകാവിൽനിെ:ഴു:dിAാൽ

അവിെട/െ: മതിൽJു പുറ/ു താലം നിര/ി അവിെട നി:ു
മതിൽJകെ/ഴു:dിAു മൂ:ു 7ദ•ിണം കഴിu് അകെ/ഴു:dിJും.
േകമമായി.ുdതിനു പdി\ുറ/ുകാവിൽനി:് എഴു:dിA് തിരുനJര
േ•Y/ിൽ െകാ8ു േപായി അവിെട ആനെJാ.ിലിൽ താലം നിര/ി െകാളു/ി
എടു/് അവിടെ/ അ/ാഴ“ീേവലിേയാടുകൂടി മൂ:ു 7ദ•ിണം കഴിuു
തിരിേയ എഴു:dിAു പdി\ുറ/ു കാവിൽ വ:ി.് അവിെടയും മൂ:ു 7ദ•ിണം
കഴിuി.ാണ് അകെ/ഴു:dിJു:ത്. തിരുനJര•് എഴു:dിAു േപാകു:
സമയ;ളിൽ െവളിA\ാട് തുdി എഴു:d/ിേനാടുകൂടി േപാവുക പതിവാണ്.
െവളിA\ാട് തുdിേ\ാകുേ?ാൾ അരമണിയും ചില?ും വാളും ശൂലവും
ധരിAിരിJും. ഒരിJൽ ഒരു താലെ\ാലിJു തിരുനJര•് എഴു:dിAു
േപായേ\ാൾ പതിവുേപാെല തുdിെJാ8് െവളിA\ാടും േപായിരു:ു. ആ സമയം
വഴിയിൽ നി:ിരു: ഒരു മുഹZദീയൻ െവളിA\ാടിെq ൈകയിൽ വളu
(നാ˜കം) വാൾ ഇരിJു:തുക8ി.് പരിഹാസമായി "ഈ അരിവാളുെകാ8്
എവിെടേ\ാകു:ു? െകായാൻ േപാകുകയാേണാ?" എ:ു േചാദിAു. അതുേക.്
െവളിA\ാട് തിരിuുനി:്, "ഇേ\ാൾ െകാ‹ാനലല. എ2ിലും എെq വി/ു
ഞാൻനാെള വിതAു തുട;ും. wേമണ െകാ‹ുകയും െച‹ും. ഞാൻെകാcാൽ
കുhറി േപാലും കാണുകയിലല" എ:ു പറuി.ു േപായി. അ:ു രാYിയിൽ തെ: ആ
മുഹZദീയനു പനി തുട;ി. പിേhറ ദിവസമായേ\ാേഴJും അവെq േദഹമാസകലം
വസൂരിJുരു പുറെ\.ു. എ.ാം ദിവസം അവൻ മരിAു. അേ\ാേഴJും അവെq
ഭാരയ•ും അവർJു8ായിരു: അ¢ു മJൾJും ദീനം തുട;ി. േമൽJ8തിെq
എ.ാം ദിവസം അവെരലലാ വരും മരിAു. അ;െന ആ കുടുംബം മുഴുവനും നശിAു.
അJാലംമുതൽ പdി\ുറ/ുകാവിൽ ഭഗവതിെയJുറിAു
ഹി˜ുJളലലാ/വർJും ഭയവും ഭzിയും വിശവാസവുമു8ായി/ുട;ി. അതിന്
ഇJാല/ും കുറവു വ:ി.ിലല. ഇവിെട മുഹZദീയരും wിRയാനികളും ഓേരാ
കാരയ;ൾ സാധിJു:തിനായി ഇേ\ാഴും പല വഴിപാടുകൾ 7ാർ‰ിJുകയും
കഴിJുകയും െച‹ു:ു8്. അവർ േനരി.െലലേ: ഉdു. അനയsാരുെട പJൽ
ഗൂഢമമായി പണംെകാടു/ു ച.ംെക.ിയാണ് അവർ വഴിപാടുകൾ നട/ു:ത്.
പdി\ുറ/ു കാവിൽ മുൻകാല;ളിൽ മുZൂ:ു െകാലലം കൂടുേ?ാൾ േദശകുരുതി
എെ:ാരടിയaിരം നട/ുക പതിവായിരു:ു. േദശകുരുതി എ:ാൽ േദശ/ിെq
വടേJ നാലതിർ/ിയിലും നട/ു: കുരുതിയാണ്. എ:ാൽ ഇതിനു
േ•Y/ിെq വടേJ നടയിലും കുരുതിേവണം. അവിെടയും അതിർ/ി
^ല;ളിലും കുരുതിJ് ഒ.ുവളെര ആടുകെളയും േകാഴികെളയും െവ.ുകയും
പതിവു8്. അവെയലലാം െവ.ു:ത് െവളിA\ാടാണ് പതിവ്. ഈ അടിയaിരം

മുട;ാെത നട/ിയിെലല2ിൽ േദശ/ു വസൂരി, വിഷൂചിക മുതലായ സാംwമിക
േരാഗ;ളു8ാകുെമ:ാണു വിശവാസം.
ഒരിJൽ നാല¢ുെകാലലJാലം പdി\ുറ/ുകാവിൽ െവളിA\ാടിലലാെതയിരു:ു.
ആടും േകാഴിയും െവ.ു:തിന് െവളിA\ാടിലലാെതെയ;െനയാണ് േദശകുരുതി
നട/ു:ത്? അതിനാൽ കുറAുകാലേ/Jു േദശകുരുതി ഉ8ായിലല.
"േദശകുരുതി നട/ണെമ2ിൽ െവളിA\ാടു8ാകണം. ഭഗവതിയുെട
തിരുവുdമു8ായാൽ െവളിA\ാടു8ാകുമേലലാ?" എ:ായിരു:ു
േദശJാരുെടയും മhറും അഭി7ായം.അ;െനയിരു:േ\ാൾ ഈ േദശ/്
അ;ുമി;ുമായി കുേറേ“ വസൂരിയുെട ആരംഭം ക8ുതുട;ി. അേ\ാൾ
ജന;ൾJു ആക\ാെട ഭീതി മുഴു/ു. എലലാവരും പdി\ുറ/ുകാവിൽ
മു.ുപാടായി കൂടി. ര8ുമൂ:ു ദിവസം മു.ുപാടിരു:ി.ും െവളിA\ാടു8ായിലല.
പിെ: ജന;ൾ ഒരു 7 Jാരെന വരു/ി നടയിൽെവAു 7 ം െവ\ിAു
േനാJിAു. അേ\ാൾ 7 Jാരൻ േദശകുരുതി കഴിJാuി.ു ഭഗവതി േകാപിAാണ്
ഇരിJു:െത:ും എ2ിലും ഉടെന െവളിA\ാടു8ാകുെമ:ും വിധിAു. ഇത് ഒരു
ദിവസം ഉAതിരിu സമയ/ായിരു:ു. പകേല ഏകേദശം അ¢ുമണിയായേ\ാൾ
ഒരു നായർ കുളിAു നടയിൽ വ:ു തുdി/ുട;ി. അേ\ാൾ അവിെട
വയxകരേ\ാhറി, െകാ.ാര/ിലു4ി, മുതലായവരും, േദശJാരുെമാെJ
കൂടിയിരു:ു. തുdിയ നായരും േദശJാരിെലാരാൾ തെ:യായിരു:ു. എ2ിലും
അയാളുെട ^ിരതാമസം മിJവാറും െകാടു;ലലൂരായിരു:ു. ഇയാൾ െകാ.യ/്
ഇലലവും െകാടു;ലലൂർ ശാaിയുമായിരു:ു െപരി;ര ന?ൂരിയുെട ഒരു
ഭൃതനായിരു:തിനാലാണ് െകാടു;ലലൂർ േപായി താമസിAിരു:ത്. അയാൾ
ന?ൂരിയുെട ആ’ാകാരനായി.ാണ് െകാടു;ലലൂർ താമസിAിരു:െത2ിലും
ഭzിപൂർVം അവിെട ഭഗവതിെയ ഭജിJുകയും െചcിരു:ു. അയാൾ അതിനടു/
കാലെ/;ും േകാ.യ/ു വരാറിലലായിരു:തുെകാ8് അയാൾJു േകാ.യെ/,
വിേശഷിA് ഈ േദശെ/, വർ/മാനെമാ:ും അറിuുകൂടായിരു:ു. അയാൾ
െകാടു;ലലൂർനി:ു വ: വഴിതെ:യാണ് കുളിAു കാവിൽ വ:ു
തുdി/ുട;ിയത്. ഉടെന െവളിA\ാടു8ാകുെമ:ു 7 Jാരൻ പറയുകയും
െചcിരു:ുവേലലാ. വയxകരേ\ാhറി അയാൾJു ആയുധം (വാളും ചില?ും മhറും)
െകാടു/ിലല. െവളിA\ാടിനുd ആയുധ;ളും മhറും െവAുസൂ•ിJു:തു
െകാ.ാര/ിൽ ഉ4ിയും പുതിയ െവളിA\ാടു8ാകു: കാല;ളിൽ ആദയമായി
ആയുധം െകാടുേJ8തു വയxകര േപാhറിയുമാണ്. ഇയാൾ തുdു:തു
ഭഗവതിയുെട അധിവാസമു8ായി.ാെണ2ിൽ അതിന് എെa2ിലും ഒരു ദൃ‘ാaം
കാണിJണെമ:ായിരു:ു അവരുെട ര8ുേപരുെടയും നിർബkം.

തുdിെJാ8ുനി: ആൾJു അതു മന€ിലാവുകയാൽ അയാൾ അ?ല/ിൽ
കിട:ിരു: ഒരു പെ.ടു/ു പുതAു െകാ8ു കിഴേJ നടയിൽെA:ു
ജന;േളാടായി.് "എaാണ് എെq േലാകർ വ:ിരിJു:ത്. എaാണു സ2ടം"
എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ കരJാരനായി.ുd കുhറിJാ.ു കുറു\്
"സ2ടെമaാെണ:ു കൽപിAു േചാദിJാെനാ:ുമിലലേലലാ. എലലാം
േദവിJറിയാമേലലാ?" എ:ു മറുപടി പറuു. അേ\ാൾ തുdിെJാ8ു നി:യാൾ
"എനിJറിയാം ഇവിെട പതിവുd അടിയaിരം മു.ിAതിനാലാ ഈ
അനർ‰മു8ായിരിJു:ത്. എലലാം ഞാൻ•മിJും. എെq പരിവാര;ൾ
അ;െന •മിJുകയിലല. അവർJു പതിവുdതു െകാടുJാെതയിരു:ാൽ അവർ
ഉപ›വിJും. ഞാൻവിലJീ.ാണ് ഇതുവെര അവർ അട;ി\ാർ/ത്.
ഇനിെയ2ിലും പതിവുdതു െകാടുJാെതയിരു:ാൽ അവർ ഇതിലധികം
അനർ‰മു8ാJി/ീർJും. പിെ: ഞാൻ പിടിAാൽ നിൽJാെതയും വേ:Jും.
ഇേ\ാൾ എനിJും നലല സുഖമിലലാെതയാണിരിJു:ത്. ഇതാ േനാJുവിൻ" എ:ു
പറu്, അയാൾ പുതAിരു: പെ.ടു/ു മാhറി. അേ\ാൾ അയാളുെട
േദഹ/ിലാസകലം മ¢ാടിJുരുവിെq മുഴു\ിലുd വസൂരിJുരു
മുളAിരിJു:തായി ക8ു. അതുക8് എലലാവരും ഭയെ\.് "അേ‹ാ! േദവീ!
ഇെതാ:ും അടിയ;ൾJു കാണണെമ:ിലല. അടിയ;ൾJു ഭയമാകു:ു" എ:ു
പറuു. അേ\ാൾ തുdിെJാ8ു നി:യാൾ, "എെq േലാകർ ഒ.ും ഭയെ\േട8.
എെq ഉടയതിനും (െവളിA\ാടു തുdുേ?ാൾ വയxJരേ\ാhറിെയ ഉടയത്
എ:ാണ് പറയുക പതിവ്) ഉ4ിJും വിശവാസം വാരാനായി.ു മാYം ഞാനിതു
കാണിAതാണ്" എ:ു പറuു. അതു േക.് വ…xJരേ\ാhറി, "ഞ;ൾJു ഒ.ും
വിശവാസമിലലാ—യിലല. ജനസZത/ിനുേവ8ി വലലതും ദൃ‘ാaം ക8ാൽ
െകാdാെമ:ു വിചാരിAുെവേ:യുdു. അതിന് ഇY കഠിനമായിെ.ാ:ും
േവണെമ:ു8ായിരു:ിലല" എ:ു പറuു. ഉടെന ആ തുdിേJാ8ു നി:യാൾ
വീ8ും പെ.ടു/് പുതAുെകാ8് േസാപാന/ി2ൽെA:ു സവൽപം േനരം നി:ി.്
പ.ുമാhറിെJാ8് പിെ:യും കിഴേJ നടയിൽ ഇറ;ിെA:ു. അേ\ാൾ അയാളുെട
േദഹെ/;ും ഒരു കുരുേപാലും കാൺമാനു8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ എലലാവരും
വിŸയിJുകയും അയാളുെട തുdലിെന പൂർ4മായി വിശവസിJുകയും
വയxJരേ\ാhറി ആയുധ;െളടു/് അയാളുെട ൈകയിൽ െകാടുJുകയും
അ;െന അയാൾ പdി\ുറ/ു കാവിെല െവളിA\ാടായി/ീരുകയും െചcു.
അ¢ുമണിJു പdി\ുറ/ു കാവിെല/ി തുdി/ുട;ിയ അയാെള അ:ു
നാലു മണിവെര െകാടു;ലലൂർ ക8ിരു:ുെവ:ും പലരും വിേശഷിചു െപരി;ര
ന?ൂരിയും പറuു പി:ീട് അറിയാനിടയായേ\ാൾ ജന;ളുെട വിശവാസവും
വിŸയവും ശതഗുണീഭവിAു. ആ െവളിച\ാടിെq കൽപന 7കാരം ജന;ൾ പണം

വീതിെചടു/് ഉടെന േദശകുരുതി നട/ുകയും ആരംഭിAിരു: വസൂരിദീനം
കലശലാകാെത wേമണ ശമിA് എലലാവർJും സുഖമാവുകയും െചcു. ആ
െവളിA\ാടിെq കൽപനെയ േദവിയുെട കൽപനയായി.ുതെ: എലലാവരും
വിശവസിJുകയും ആദരിJുകയും െചcിരു:ു. അതിെന
വകവ•ാതിരു:ി.ുdവർJു ഉടനുടൻ ഫലം സിUിJുകയും െചcി.ു8്.
ഒരിJൽ ഒരു േകാർ.ു വിധി7കാരം സതയം െച‹ു:തിനായി ഒരിടിയൻ
(കടിതൻകുടുZിJാരൻ) പdി\ുറ/ുകാവിെq നടയിൽ ഹാജരായി. സതയം
േകൾJാനുd എതിർ ക•ിയും േകാടതിയിെല ഉേദയാഗ^നും മhറേനകം
ജന;ളും വ:ുകൂടി. പൂജകഴിu് സതയം െച‹ാനുd സമയമായേ\ാൾ
െവളിA\ാടുതുdി ഇടിയെq േനെര േനാJി, "നീെയെq നടയിൽ കdസതയം െചയ്
വാൻ വ:ിരിJു:ുേവാ? സതയം െച‹രുത്. കdസതയം െചcാൽ നിനJ് അതിെq
ഫലം ഉടെന ഉ8ാകും" എ:ു കൽപിചു. ആ ഇടിയൻ അതു വക െവ•ാെത സതയം
െചcു. ഇെതാരു മീനമാസ/ിലായിരു:ു. അJാല/് ഈ ദിJിൽ മഴ
െപ‹ാറിെലല:ലല, മഴയുെട ല•ണം േപാലുമു8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ അടു/
ദിവസം ആ ഇടിയെq ഭാരയ പുഴു;ിയ െനലല ഉണ;ാനായി അവരുെട മുhറ/് ഒരു
പായിൽ ചിJിയിരു:ു. ഉAയായേ\ാൾ െപെ.:് ഒരു മഴJാറു8ാവുകയും ഉടെന
മഴ ചാറി/ുട;ുകയും െചcു. െനലലു നനuുേപാകുമേലലാ എ:ു വിചാരിA്
ഇടിയെq ഭാരയ െനലലു വാരാനായി ഒരു വ.ിയുെമടു/ുെകാ8് മുhറേ/Jിറ;ി.
ആ £ീJ് അേ\ാൾ ഗർഭം പൂർണമായിരു:തിനാൽ െപെ.:് ഒ:ും െചയവാൻ
േശഷിയിലലായിരു:ു. അതിനാൽ ഭാരയെയ സഹായിJാനായി ഭർ/ാവും പി:ാെല
െച:ു. ആ സമയം െപെ.:് ഒരിടിെവ.ുകയും അേതhറു ര8ുേപരും തൽ•ണം
മരിJുകയും െചcു. ഇതു കഴിuതിൽ\ിെ: വളെരJാലേ/J്
പരമാർ‰മായി.ുd സംഗതിJുേപാലും പdി\ുറ/ുകാവിൽ സതയം െച‹ാെമ:്
ആരും സZതിAിരു:ിലല. ഇ‹ിെട സതയം െച‹ാനായി കുേറെ“ ആളുകൾ ഈ
നടയിൽ വ:ു തുട;ീ.ു8്. എ2ിലും സതയം െച‹ാെത േപാകു:വരാണ്
അധികവും. കdസതയം െചയു:വർJു അതിെq ഫലം ഇേ\ാഴും െപെ.:ു
കാണു:ുമു8്.
പdിപുറ/ു കാവിൽ ഭജനമിരു:ാൽ ഒഴിയാ/ ബാധയിെലല:ാണു ജന;ളുെട
വിശവാസം. അതിനാൽ ഇേ\ാഴും അേനകം ബാേധാപ›വJാർ ഇവിെട ഭജനമിരു:ു
ബാധ തുdി സതയംെചc് ഒഴിuു സുഖെ\.് േപാകു:ു8്.
േകാ.യ/ു സി.എം.എ€്. ൈഹxJുളും േകാേളജും മhറുമു8ാകു:തിനു മുൻപ്
സുറിയാനി െസമിനാരിയിൽ (പഴയ െസമിനാരിയിൽ) ഒരു പാഠശാല ^ാപിAു
വിദയാഭയാസം നട/ിവ:ിരു:ു. അവിെട കിdിJുറി“ിമംഗല/ുകാരൻ ഒരു

ന?യാർ കുറAുകാലം മലയാളമുൻഷിയായിരു:ു.
അേbഹം ഒരിJൽ പdിJൂടമടAിരു:േ\ാൾ സവേദശ/ുേപായി.് മട;ിവരും വഴി
ഒരു ^ല/ു നലല മര/ണലും ചതുരാകാരമായി.ുd ഒരു കരി2ലലും ക8് ആ
കലലിേsൽ കയറിയിരു:് ഒ:ു മുറുJി. വഴിനട:ുd •ീണം െകാ8് കുറചുേനരം
അവിെട ഇരു:ു. അേ\ാൾ അേbഹ/ിനു മൂYെമാഴിJണെമ:ു േതാ:ുകയാൽ
ആ കലലിേsൽതെ: തിരിuിരു:ു മൂYെമാഴിAു. അേ\ാൾ ആ വഴിെയ വ: ഒരു
വഴിേ\ാJൻ ഇതു ക8ി.് "ഓ! ആ കലലിേsലിരു:ു മൂYെമാഴിAുേവാ? ഇത്
ഇAJെന തൂJിെJാ: ^ലമാണ്. അതിെq ഓർZ•ായി.ാണ് ഈ കലല് ഇവിെട
ഇ.ിരിJു:ത്" എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ ന?യാരു വലലാെതെയാ:ു േപടിAു.
മലബാറിൽ 'ഇAJൻ' എ:ു 7സിUനും വലിയ അwമിയുമായി.ു ഒരു
ഈഴവനു8ായിരു:ുെവ:ും അവൻ അേനകം കവർചകളും െകാലപാതക;ളും
െചcി.ുdവനായിരു:ുെവ:ും ഒടുJം ഒരു െകാലപാതകJൂhറ/ിന് അവെന
”ി.ീഷ് ഗവർേമ8ിെq വിധി7കാരം തൂJിെJാലലുകയാണ് െചcെത:ും മhറുമുd
കഥകെളലലാം ന?യാർ മുൻേപതെ: േക.ി.ു8ായിരു:ു. അതുെകാ8ാണ് ഇAJൻ
എ:ു േക.േ\ാൾ ന?യാർ വലലാെത േപടിചത്. എ:ാൽ അവെന തൂJിെJാ:
^ലം ഇതാെണ:ു ന?യാർ അറിuിരു:ിലല. അതറിuിരു:ുെവ2ിൽ അേbഹം
ആ കലലിേsൽ ഇരിJുകെയ:ലല, ആ വഴിേയ നടJുകേപാലും െച‹ുമായിരു:ിലല.
ആ ന?യാർJു ഇAJെനJുറിA് അYമാYം ഭയമു8ായിരു:ു. ഏെത2ിലും
േപടിAതിേനാടുകൂടി ഇAJൻ ന?യാെര ബാധിAു കഴിuു. അതിനാൽ അേbഹം
അവിെടനി:് നലല തേqടമിലലാ/ വിധ/ിലാണ് േകാ.യേ/Jു േപാ:ത്.
എ2ിലും അേbഹം േകാ.യ/ു വെ:/ി.
േകാ.യ/് ആ ന?യാർ താമസിAിരു:ത് പdി\ുറ/ു കാവിനടു /ുd
വിലവ./ു ന?യാരുെട ഭവന/ിലായിരു:ു. അവിെടെAെ:/ിയേ\ാൾ മുതൽ
ന?യാർ തുdാനും ചാടാനും തുട;ി. ന?യാരുെട തുdൽ ഏhറവും
ഭയ2രമായിരു:ു. അേbഹം തുdി/ുട;ിയാൽ ആ ദിJിെല;ും മനുഷയരാരും
നിൽJുകയിലല. ര8ുേപരു പിടിAാൽ ഇളകാ/ വലിയ കരി2ലലും മhറും നിhªയാസം
ഒhറJ‹ിെലടു/ു തല•ുമുകളിൽ െപാJി\ിടിAുെകാ8ാണ് അേbഹം തുdുക
പതിവ്. ന?യാർJു തുdൽ വരു:ത് ഇ: സമയ/ാെണ:് ഒരു നിpയവുമിലല.
ചില ദിവസ;ളിൽ പdിJൂട/ിൽെA:ു പഠി\ിAുെകാ8ിരിJു:
സമയ/ിലായിരിJും തുdൽ വരു:ത്. എ2ിലും തുdൽ വരു:തിനു സവൽപം
മുൻകൂ.ി അതു വരാറായിരിJു:ുെവ: ന?യാർJു അറിയാമായിരു:ു.
അതിനാൽ അേbഹം എവിെടയിരിJുേ?ാളായാലും തുdൽ വരാറായിെയ:ു
േതാ:ിയാൽ ഉടെന എണീhറ് വാസ^ല േ/Jു േപാവുക പതിവായിരു:ു. ഇതു

നിമി/ം അേbഹ/ിനു പdിJൂട/ിെല േജാലി ശരിയായി നട/ാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെതയും wേമണ അേbഹ/ിനു വളെര •ീണമായും തീർ:ു.
ഇ;െന കുറAു ദിവസംകഴിuതിെq േശഷം അേbഹം പdി\ുറ/ുകാവിൽ
ഭജനം തുട;ി. ഭജനം പ•8ു ദിവസമായേ\ാൾ െവളിA\ാടു തുdി. ഉടെന
ന?യാരും തുdി. അേ\ാൾ െവളിA\ാട് ഒരുപിടി ഭŸം വാരി ന?യാരുെട
േദഹ/ിേsലി.്, "നീയീ േദഹവും േദശവും വി.്
എവിെടെയ2ിലും െപാെ•ാdണം. േപായിെലല2ിൽ നി:് ഞാനിവിെടനി:്
അയ•ും. സവയേമവ െപാെ•ാdുകയാണ് നലലത"് എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ന?യാർ
(ഇAJൻ), "ഞാനീ േദഹ/ുനി:ും മാറിെJാdാം. എ2ിലും ഈ േദശംവി.്
േപാകു: കാരയം സ2ടമാണ്. ഞാൻആേരയും ഉപ›വിJാെത ഇവിെട എെq
അZയുെട അടുJൽ ഇരു:ുെകാdാം. അ;െന അനുവദിJണെമ:ു
ഞാൻഅേപ•ി Jു:ു" എ:ു പറuു. െവളിA\ാട് അതു സZതിJുകയും
കാവിെq കിഴേJ നടയിൽ മതിൽJുപുറ/ായി ഒരു തറയും ചിYകൂടവും
പണിയിA് ഇAJെന കുടിയിരു/ിJണെമ:ും അതിനുേവ8ിവരു: െചലവു
ന?യാർതെ: വഹിJണെമ:ും കൽപിJുകയും െചcി.് കലിയട;ി. ഉടെന
ന?യാരുെട തുdലും മാറി. പിെ: ന?യാർ തെ: േവ8ു: പണം െചലവുെചc്
െവളിA\ാട് നിpയിAു കൽപിAിരു: ^ല/് ചിYകൂടം പണിയിA് ഇAJെന
കുടിയിരു/ിJുകയും ന?യാർJു8ായിരു: ഉപ›വം മാറി അേbഹം
സവ^തെയ 7ാപിJുകയും െചcു.
അ;െന ഏതാനും ദിവസ;ൾ കഴിuതിെq േശഷം ഒരു ദിവസം അ?ല/ിെq
തിരുമുhറം അടിAുവാരിയ £ീ ക4ിെq കാ¥Jുറവു നിമി/ം ആ ച\ും
ചവറുെമലലാം വാരി ഇAJെന കുടിയിരു/ിയിരു: ചിYകൂട/ിെq മുകളിൽ
െകാ8ുെച:ി.ു. കുറAു സമയം കഴിuേ\ാൾ ന?യാർ തുdി കാവിൽെA:ു
നട•ുേനെര നി:ുെകാ8് ഭഗവതിെയ ശകാരിAുതുട;ി "എെq തലയിൽ
അടിAുവാരി െകാ8ുവ:ി.ിെലല? മുൻെപാരിJലും എെ: ഇ;െന ആരും
അപമാനിAി.ിലല. ഇനി ഞാനിവിെട ഇരിJുകയിലല. ഞാൻ കുടിയിരിJു: മനുഷയെq
േദഹവും ഞാൻെകാ8ുേപാകും" എ:ും മhറും പറuുെകാ8ാണ് ഭഗവതിെയ
ശകാരിAത്. ശകാരവാJുകെളലലാം േകവലം അസഭയ;ളായിരു:തിനാൽ അവ
ഇവിെട പറയു:ിലല. അ;െന കുറAുേനരം കഴിuേ\ാൾ െവളിA\ാടും തുdി.
പിെ: അവർ ര8ുേപരും കൂടി കുറAുേനരം വാദ7തിവാദ;ളു8ായി. ഒടുJം
ഒരു കുരുതി െകാടു/ു ബഹുമാനിAു പറuയ•െമ2ിൽ ന?യാരുെട
േദഹ/ുനി:ും ഈ േദശ/ിൽനി:ും മാറിെ\ാെ•ാdാെമ:് ഇAJനും
അ;െന െച‹ാെമ:് െവളിA\ാടു സZതിJുകയും അ;െന ര8ുേപരുെടയും

അ:െ/ തുdലവസാനിJുകയും െചcു.
പിെ: കുരുതിJുd ദിവസവും ^ലവും നിpയിA് അതിന് േവ8ു:
ഉപകരണ;െളലലാം േശഖരിAു. അതിനും േവ8ു: െചലെവലലാം ന?യാർതെ:
െചcു. കുരുതിJു നിpയിA ദിവസം ഒരു െവdിയാ¥യും ^ലം കാവിെq വടെJ
നടയിൽ മതിൽJക/ുd കുരുതിJള/ിനു േനെര വടJ് വിലവ./ു ന?യാരുെട
വക പുരയിടവുമായിരു:ു. പdി\ുറ/ു കാവിൽ ഭഗവതിയുെട അധീനത യിലുd
കുരുതികെളലലാം പൂജിJുകയും തർ\ിJുകയും െചയവാനുd അധികാരം
െകാ.ാര/ിലു4ിJുdതാകയാൽ ഈ കുരുതിയും കഴിAത് അ:് െകാ.ാര/ിൽ
കുടുംബ/ിൽ മൂ\ായിരു: ആളായിരു:ു. കുരുതി പൂജ കഴിuു
തർ\ിJാറായേ\ാേഴJും ന?യാരും െവളിA\ാടും തുdി. കുരുതി പ•8ു
പാYമായിരു:ു. അതിൽ പതിെനാ:ു പാYം തർ\ിA് ഒരു പാYം
തർ\ിJാെതെവചിരു:ു. പൂജ കഴിuേ\ാൾ തുdിെJാ8ു നി:ിരു: ന?യാർ
തർ\ിJാെത െവAിരു: ആ ഒരു പാYം കുരുതി മുഴുവനും പാYേ/ാെട
എടു/ു കുടിAു. അത് ഏകേദശം പതിന¢് ഇട;ഴിേയാളം ഉ8ായിരു:ു. അതു
മുഴുവനും കുടിAു കഴിuേ\ാൾ ന?യാർ (ഇAJൻ) "സേaാഷമായി. ഇനി ഞാൻ
േപാകു:ു"എ:ു പറuു. ഉടെന െവളിച\ാടിെq കൽപന7കാരം െപാ:ും
വിളJും പിടിA് സതയംെചc് ഇചJൻ ഒഴിuുേപാകുകയും ന?യാർ നി: നിലയിൽ
അവിെട വീഴുകയും ഒരു നാഴിക കഴിuേ\ാൾ േബാധം വീഴുകയാൽ ന?യാർ
എണീhറു കുരുതി ദ•ിണ കഴിJുകയും അേ\ാേഴJും െവളിA\ാട് കാവിൽെA:ു
കലിയട;ുകയും അവിെട കൂടിയിരു:വെരലലാം പിരിuുേപാവുകയും െചcു.
അേ\ാൾ േനരം രാYി പ•8ു മണി കഴിuിരിJു:ു. ആ സമയം കുരുതി കഴിA
^ല/ിെq േമൽഭാഗ/ുനി:് േനെര വടേJാ.് വാണം
െകാളു/ിവി.ാെല:േപാെല വലിയ ഇരേ\ാടുകൂടി ഒരു െവളിചം
ആകാശമാർേഗണ േപാകു:ത് പലരും കാണുകയും ക8വെരലലാം അത് ഇAJെq
േപാJാെണ:ു പറയുകയും െചcുവY. ഇതു കൂടാെത ഇAJെq േപാJിൽ ഒരു
വിേശഷത കൂടിയു8ായി. ഇAJെന ന?യാരുെട േദഹ/ുനി:ു മാhറി ഒഴിAുവി.
അ:ു രാYിയിൽ ഏകേദശം പ•8ുമണി കഴിu സമയം േകാ.യ/ുനി:ു
ര8ുനാഴിക വടJ് 'െനാ.ാേ“രി' േദശ/ുകാരനായ ഒരുണയാതിരി എവിെടേയാ
േപായി ശരീരശുUം മാറിെJാ8് സവഗൃഹ/ിേലJ് മട;ുകയായിരു:ു. അേ\ാൾ
നാ.ുവഴിയിൽJൂടി വലിയ കരി?നയുെട വലി\/ിൽ ഒരു സവരൂപം െതJുനി:ു
വടേJാ.ു വരു:തായി ക8ു. അതുക8് അയാൾ ഭയെ\.് നാ.ുവഴി വി.്
ഓടി/ുട;ി. അേ\ാൾ അയാൾ ക8തായ സവരൂപം അതിേവഗ/ിൽ അയാളുെട
പി:ാെല അടു/ു െച:ു പുറ/് ഒ:ടിAതായി അയാൾJു േതാ:ി. ഉടെന

േബാധംെക.് അയാൾ അവിെട/െ: വീണു. േനരം െവളു/േ\ാൾ അയാൾ
േബാധരഹിതനായി വഴിയിൽ കിടJു:ുെവ:ു േക.് അയാളുെട
േശഷJാരിൽAിലർ വ:് അയാെള ഒരു ക.ിലിലാJിെയടു/ു സവഗൃഹ/ിൽ
െകാ8ുേപായി. ഉടെന അയാൾ മരിJുകയും െചcു. അയാെള ഇAJൻ
അടിAുെകാ:താെണ:ു ജന;ൾ തീർAെ\ടു/ുകയും വിശവസിJുകയും
െചcു. ഇAJെന സംബkിAുd ഈ കഥ േകാ.യ/ും അടു/
7േദശ;ളിലുമുd ജന;ൾ 7സംഗവശാൽ ഇേ\ാഴും ചിലേ\ാൾ
പറuുേകൾJു:ു8്. ഇത് വളെരJാലം മു?ു8ായ സംഗതിയാെണ2ിലും
ഇAJെനJുറിAുd ഭയം ഈ ദിJുകാരുെട മന€ിൽ നി:ും ഇേ\ാഴും നിേ“ഷം
വി.ുേപായി.ിലല. എ:ു മാYമലല, ചില മു.ാളsാെരJുറിAു പറയുേ?ാൾ "അവൻ
വലിയ ഇചJനാണ്" എ:് ജന;ൾ ഇേ\ാഴും പറuുേപാരു:ുമു8്. എ2ിലും
ഇAJെന ഇവിെടനി:ും ഒഴിAുവി.തിൽ\ിെ: അവെq ഉപ›വം ഈ േദശ/ും
അടു/ 7േദശ;ളിലും ഉ8ായി.ിലല.
ഇ;െന അറുെകാല, അപŸാരം മുതലായ വലിയ ബാധകൾ ഇവിെട ഭജനമിരു:ി.ു
തുdി സതയംെചc് ഒഴിuുേപായി.ു8്. ഇേ\ാഴും േപാകു:ുമു8്. പെ8ാരിJൽ
വയxJരേ\ാhറിയുെട കുടുംബെ/ നശി\ിJാനായി ശYുJളുെട
അേപ•7കാരം കടമhറ/ു ക/നാർ ഏഴു കാരണമൂർ/ികെള അയAിരു:ു.
വയxJരയിലല/് ആ മൂർ/ികളുെട ഉപ›വ;ൾ ദു€ഹ;ളായി/ീരുകയാൽ
ആ ബാധകെള ഒഴിAു കുടുംബര• െച‹ണെമ:ു േപാhറി പdി\ുര/ു കാവിൽ
ഭഗവതിയുെട അടുJൽ 7ാർ‰ിAു. അതിനാൽ െവളിA\ാടു തുdി കൽ\ിAതനു
സരിA് െകാ.ാര/ിലു4ി ഏഴു മൂർ/ികൾJും ഓേരാ പാYം കരുതി െകാടു/്
ഒഴിAുവി.ു. അേ\ാൾ ഇലല/ു8ായിരു: ഉപ›വ;ൾ നീ;ി അവിെട
സുഖമാവുകയും ഇതിേലJു വയxJരേ\ാhറി ഒരു പുരയിടം ഭഗവതിസവ/ിേലJ്
െവെAാഴിuു െകാടുJുകയും െചcു. ഇതിെന സംബkിA് ഇവിെട
(െകാ.ാര/ിൽ)ഒരു OPവരി കാണു:ു8്. അതു താെഴ\കർ/ു:ു.
"വയxകരേ\ാhറിയുെട ഇലലെ/ സംഹരി\ാനായിെJാ8ു േപാhറിയുെട
ശYുJളുെട ആവശയ7കാരം കടമhറ/ു ക/നാർ ഏഴു കാ\ിരികെള
അയAിരു:ു. ആ കാ\ിരികെള ഭഗവതിയുെട െവളിA\ാടു തുdി നി:ുെകാ8ു
പുതുJുള/ിെq വടേJJരയിൽെവAു െകാ.ാര/ിലു4ിെയെJാ8്
ഏഴുപാYം കുരുതി െകാടു\ിA് ഒഴിAുവി.ു. ഇതിേലJു േമ\ടി േപാhറി ഭഗവതിJു
െവെAാഴിuാെക പാറJുള/ിൽപുരയിടം മുറി ഒ:്".
ഇതു മhറേനകം സംഗതികൾ പറയു: OPവരിയിൽ ഇടെ•ാരു ഭാഗ/ു
കാണു:താണ്. പdി\ുറ/ു കാവു േദവസവംവക വRു Jളിൽ മിJവയും

ഇ;െന ഓേരാ കാരണവശാൽ ഓേരാരു/ർ ഓേരാ കാല;ളിൽ െവെAാഴിuു
െകാടു/ി.ുdവായാെണ:ാണ് കാണു:ത്.
ഇ7കാരം ശzിയും ൈചതനയവും മാഹWയവുമുd ഭഗവതിയുെട ബിംബ/ിേsൽ
ചാർ/ിയിരു: തിരുവാഭരണ;ൾ ഒരിJൽ ഒരു തxകരൻ ത.ിെJാ8ു
േപാവുകയു8ായിെയ:ു പറuാൽ ആരും വിശവസിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല.
എ2ിലും സംഗതി വാRവ/ിൽ ഉ8ായതു തെ:യാണ്. ഒരിJൽ (ഏകേദശം ഒരു
നൂറുെകാലലം മു?്) ഒരു ദിവസം അ/ാഴ\ുജ കഴിuു Xീേകാവിലും അ?ലവും
പൂ.ിയിരു:ി.ും പിേhറദിവസം േനരം െവളു/േ\ാൾ എലലാം തുറ:ു
കിടJു:തായി കാണെ\.ു. ശാaിJാരൻ കുളിAുവ:ു Xീേകാവില ക/ു
കട:ു േനാJിയേ\ാൾ ബിംബ/ിേsൽ തേലദിവസം ചാർ/ി യിരു:
തിരുവാഭരണ;ളിൽ ഒ:ുേപാലും കാൺമാനിലലായിരു:ു. ഉടെന പശുbാനവും
പുണയാഹവും കഴിAു പൂജ നട/ുകയും വിവരം വയxJെരയും ^ലം തഹശീൽ
മജിxÖ.ിെനയും അറിയിJുകയും െചcു. സർJാരാളുകളും േ•Yാധികാരികളും
പലവിധ/ിലുd അേനവഷണ;ൾ നട/ീ.ും ഒരു തു?ുമു8ായിലല. പിെ:
ഇതിെന JുറിAു കൽപന േകൾJെണെമ:ു നിpയിAു വയxJര മൂ€്,
െകാ.ാര/ിലു4ി, കരJാരു മുതലായവെരലലം നടയിൽ കൂടി. കുറAു സമയം
കഴിuേ\ാൾ െവളിA\ാടു തുdി. എ2ിലും െവളിA\ാടിനു തുdു: സമയം
പതിവായി കാണാറുd ഉേsഷവും ശzിയും അ:ു8ായിരു:ിലല. എ:ുമാYമലല,
അയാൾJു ഒ:ും സംസാരിJാനും വ‹ായിരു:ു. ഊമsാെരേ\ാെല വലലാ/ ഒരു
മാതിരി ശÂം പുറെ\ടുവിJുക മാYം െചcു. എേaാ ഏതാെ8ാെJ ൈകെകാ8്
ആംഗയം കാണിAി.് ഉടെന കലിയട;ുകയും െചcു.
ഒ:ുര8ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ േദവിയുെട ബിംബം സദാ വിയർെ/ാലിAു
തുട;ി. പിെ: ഒരു 7 Jാരെന വരു/ി നടയിൽെവAു 7 ംെവ\ിAു േനാJി.
അേ\ാൾ 7 Jാരൻ, "േമാഷണം നട/ിയ ആൾ ഒരു വലിയ ആഭിചാരJാരനാണ്.
അയാൾ ആദയംതെ: ബിംബം ശുUം മാhറുകയും ആഭിചാരവൃ/ികൾ െകാ8ു
േദവിയുെട ശzിയും ൈചതനയവും കുറ•ുകയും െചcി.ാണ് േമാഷണം
നട/ിയത്. േദവിയുെട നാവ് അയാൾ ബkിAിരിJു:ു. അതുെകാ8ാണ്
െവളിA\ാടു തുdീ.ു സംസാരിJൻ വ‹ാെതയിരു:ത്. ബിംബം വിയർJു:ത്
ആഭിചാരശzിെകാ8ാണ്. ഇതിേലJ് ശുUികലശവും പdിേ\ർ\ു പdി\ാന
മുതലായ 7തിവിധികളും െചcാൽ േദാഷ;െളാെJ നീ;ി ഭഗവതിയുെട ശzി
പൂർV^ി തിയിലാവും. പിെ: േമാഷണം േദവിതെ: െതളിയിAുതരും" എ:ു
വിധിAു. അധികം താമസിയാെതതെ: 7 വിധി7കാരം േവ8െതലലാം
നട/ുകയും അവെയലലാം കഴിuേ\ാൾ െവളിA\ാടു തുdുകയും െചcു.

അ:െ/ തുdൽ അതിഭയ2രമായിരു:ു. േദവിJു ശzിയും ഊർജസവലതയും
പ8േ/തിലധികം വർUിAി.ുെ8:് ആ തുdൽ ക8ാൽ/െ:
അറിയാമായിരു:ു. െവളിA\ാടു തുdീ.് കൽ\ിAത് "എെq ഉടയതും ഉ4ിയും
േലാകരും ഒ.ും വയസനിേJ8. എെq മാലിനയെമലലാം തീർ:ിരിJു:ു. എെq മുതൽ
െകാ8ുേപായവെന ഞാെനെq നടയിൽ വരു/ി/:ുെകാdാം.
ഏഴുദിവസ/ിനകം അവൻ ഇവിെട വരും. അവെq ഇടതുൈക•് ആറുവിരലും
മാറ/് മറുവുമു8ായിരിJും. അതു സൂ•ിAുേനാJിെകാ8്
അവെന\ിടികൂടിയാൽ േപായെതലലാം കി.ും" എ:ായിരു:ു. അ:ുമുതൽ
അ7കാരമുd ആൾ വരു:ുേ8ാ എ:ു സൂ•ിAുേനാJിെJാ8് അ¢ുമാറും
ആളുകൾവിതാം സദാ നടയിൽ കാ/ുനി:ു. കൽപനയു8ായതിെq
അ¢ാംദിവസം കാല/് ഏഴുമണി സമയ/ു േമൽ\റu ല•ണ;േളാടുകൂടി
ഒരാൾ നാ.ുവഴിയിൽJൂടി വടJുനി:ു െതേJാ.ുേപാകു:തിനായി കിഴേJ
നടയിെല/ി. അെ¢.ാളുകൾ അവെന\ിടിAു നലലേപാെല മർbിAേ\ാൾ
സംഗതികെളലലാം അവൻ ഏhറു പറuു. തിരുവാഭരണ;ൾ എടു/ുെകാ8്
അ?ല/ിൽനി:ു പുറ/ിറ;ിയേ\ാൾ അവിെടെയാെJ ആേരാ ചിലർ
നിൽJു:തായി േതാ:ുകയാൽ അവെയലലാം ഒരു പ.ിൽെ\ാതിu് കിഴേJ
നടയിലുd കുള/ിലി.ി.ാണു താൻ േപായെത:ുകൂടി അവൻ പറയുകയാൽ
അവെനെJാ8ുതെ: അതും എടു\ിAുെകാ8്, അവെന ഉടെന മജിxÖ.ു
കേAരിയിൽ ഹാജരാJിെJാ8ു ഹർജി െകാടു/ു. മജിxÖ.് അവന്
ആറുമാസെ/ കഠിനതടവു ശി• വിധിAു തിരുവനaപുരേ/Jു ഠാണ\ാറാവു
വഴി അയAു. എ2ിലും ഭഗവതിയുെട കൃപെകാ8് അവന് അധികം ദിവസം ശി•
അനുഭവിേJ8തായി വ:ിലല. അവൻ തിരുവനaപുര/് െച:ി.് ഒരുമാസം
തികയു:തിനു മു?ുതെ: വസുരിദീനം പിടിെപ.ു ജയിലിൽJിട:ു മരിAു.
ഭഗവതിയുെട തിരുവാഭരണ;ൾ കdനു ശി•വിധിA ദിവസം തെ:
മടJിJി.ുകയും െചcു.
പdു\ുറ/ുകാവിൽ ഭഗവതിെയJുറിA് ഇനിയും ഇ;െന പല സംഗതികൾ
പറയാനു8്. എ2ിലും േലഖനൈദർഘയം അതിwമിAു േപാകുെമ:ു വിചാരിA്
ഇേ\ാൾ വിരമിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/എേളട/ു ൈതJാ.ു
മൂ€sാർ
അ‘ൈവദയsാരിൽ ഒ.ും അ7ധാനരലലാ/ എേളട/ു ൈതJാ.ു മൂ€sാരുെട
ഇലലം െകാAി സം^ാന/ു തൃ“ിവേപരൂർ താലൂJിൽ ഒലലൂർ തീവ8ി
xേhറഷനിൽനി:് ഒരു നാഴിക െതJ് "ൈതJാ.ുേ“രി" എ: േദശ/ാണ്. ഈ
ഇലലJാർ മലയാള”ാ•ണെരെ:ാരു വകJാരു8ായ കാല/ുതെ: െപരുമനം
Oാമ/ിെല ൈവദയsാരായി Xീ പരശുരാമനാൽ നിയമിJെ\.ി.ുdവരാെണ:ുd
േക.ു േകൾവിയലലാെത ഇവരുെട പൂർVചരിYമറിയു:തിനു ശരിയായ
ല•യെമാ:ും ഇേ\ാൾ കാണു:ിലല. അതിനാൽ ഇേ\ാൾ ആ ഇലല/ുd വലിയ
മൂ€sാരുെട 7പിതാമഹൻ മുതൽJു8ായിരു: ചില മഹാsാെരJുറിAുമാYം
പറയാേന ഇേ\ാൾ നിവൃ/ിയുdു.
ഇേ\ാഴുd വലിയ മൂ€sാരുെട 7പിതാമഹനും അേbഹ/ിെq അനുജനുമായി
ര8ു മൂ€sാരു8ായിരു:ു. അവർ ര8ുേപരും ഒരുേപാെല വിദവാsാരും
ൈവദയശാ£നിപുണരുമായിരു:ു. എ2ിലും അവരിൽ േജയ®നായ
പരേമശവരൻമൂ€ിനു ചില സമയ;ളിൽ സവൽപെമാരു ഉsാദ/ിെq ഛായ
ഉ8ാകാറു8ായിരു:തിനാൽ അേbഹ/ിെq അടുJൽ േരാഗികൾ െചലലുകേയാ
േരാഗികെള കാണിJാനായി അേbഹെ/ ആെര2ിലും െകാ8ുേപാവുകേയാ
െച‹ാറിലല. അെതലലാം അനുജൻമൂ€ിെനെJാ8ാണ് എലലാവരും
നിർVഹിAിരു:ത്.
ഇേ\ാൾ ”ി.ീഷ് മലബാറിലിരിJു: പൂമുdിമന േമൽപറu
മൂ€sാരുെടകാല/് ഊരക/് േ•Y/ിനു സമീപെ/ാരു ^ല/ായിരു:ു.
അവിെട ഒരു ന?ൂരി\ാ.ിേലJ് എേaാ സുഖേJടാവുകയാൽ അനുജൻമൂ€ിെന
കൂ.ിെJാ8ുെചലലാനായി എേളട/ു ൈതJാേ.J് ആെള അയAിരു:ു. ആ ആൾ
അവിെട െച:േ\ാൾ അനുജൻമൂ€് അവിെടയു8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ ആ
െച:യാേളാട് േജയ®ൻ മൂ€് "അനുജൻ ഇേ\ാൾ ഇവിെടയിലല. വരുേ?ാൾ വിവരം
പറയാം. ഇേ\ാൾതെ: വരണെമ2ിൽ ഞാൻവരാം" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ
െച:യാൾ. "അതുേവ8. അനുജൻമൂ€ിെന െകാ8ുെചലലണെമ:ാണ്
പറuിരിJു:ത്. അതിനാൽ അേbഹം വരുേ?ാൾ വിവരം പറuാൽ മതി" എ:ു
പറയുകയും ഉടെന അയാൾ േപാവുകയും െചcു.

ഇതുേക.േ\ാൾ പരേമശവരൻ മൂ€ിനു ദു€ഹമായ മനRാപമു8ായി. "ക‘ം,
ഈശവരാ! എെq ^ിതി ഇ;െനയായിേ\ായേലലാ. ശാ£;ൾ അനുജൻ
പഠിAി.ുdതിൽ ഒ.ും കുറയാെത ഞാനും പഠിAി.ു8്. എ2ിലും എെq അടുJൽ
ദീനJാരാരും വരു:ിലല. എെ: ആരും എ;ും െകാ8ുേപാകു:ുമിലല. ഇേ\ാൾ
വ:യാൾതെ: ഞാൻ െചേലലെ8:ും അനുജൻ െച:ാൽമതിെയ:ുമാണേലലാ
പറuത്. ഈ കുടുംബ/ിൽ ജനിA് ഞാൻ ഈ ^ിതിയിൽ എaിനാണ്
ജീവിAിരിJു:ത്? ഇ;െന വ:ത് ഈശവാരാനുകൂലയം
ഇലലാuി.ുതെ:യായിരിJണമേലലാ. അതിനാൽ യഥാശzി ഈശവരെന
േസവിJാം" എ:ി;െന വിചാരിA് തീർAയാJുകയും അടു/ദിവസംതെ:
അേbഹം െപരുമന/ു േ•Y/ിൽ ഭജനം തുട;ുകയും െചcു. ആ ഭജനം വലിയ
നി®േയാടുകൂടിയായിരു:ു എ:ുമാYമലല അതേbഹം ഒരു വയാഴവ.ം (പ•8ു
സംവൽസരം) മുഴുവനും നിർവി±മായി നിർവഹിJുകയും െചcു. പ•8ാമെ/
െകാലല/ിൽ ശാലയ:ഭ•ണം കൂടാെതതെ:യായിരി:ു ഭജനം.
ഭജനം കഴിuേ\ാേഴJും അേbഹ/ിനു8ായിരു: ചി/°മം നിേ“ഷം
േഭദെ\ടുകയും ബുUി ചാണയിൽ േതAുമിനുJിയ ര¹ം േപാെല പൂർVാധികം
െതളിയുകയും അേbഹ/ിെq അടുJൽ 7തിദിനം േരാഗികൾ സംഖയയിലലാെത
വ:ു തുട;ുകയും അേbഹ/ിെq ചികി„കൾ ഒ:ും െതhറാെത എലലാം
ശരിയായി ഫലിAു തുട;ുകയും ത:ിമി/ം അേbഹ/ിെq ഖയാതി േലാക/ിൽ
വയാപിJുകയും െചcു.
അJാല/് എേളട/ു ൈതJാ.ിലല/ിനു സമീപംതെ:യുd ആലJാ.ു െചVര
മന•െല ഒരു ന?ൂരിJു തുടയിൽ ഒരുവക െചാറി തുട;ി. ന?ൂരി അതു
പരേമശവരൻമൂ€ിെന കാണിAി.്, മൂ€് "ഇതു േകവലം നി€ാരമായ െചാറിയലല.
wേമണ ഇതു േദഹം മുഴുവനും വയാപിJും. ഒടുJം അപായകരമായി/ീരുകയും
െച‹ും." എ:ുമാYം പറuു. ചികി„ ഒ:ും പറuുമിലല. അതിനാൽ ന?ൂരിJു
ദു€ഹമായ മനRാപമു8ായി. ന?ൂരി ഏhറവും സു˜രനും
യൗവനയുzനുമായിരു:ു. അേbഹം വയസനം സഹിJവ‹ാെതയായി.്, മൂ€്
ഇ7കാരം പറuുെവ:ും ചികി„െയാ:ും പറuിെലല:ുമുd വിവരം
പലേരാടും പറuു. അതുേക.വെരലലാം പറuത്, "എ:ാലിനി
അതിെനJുറിെAാ:ും വിചാരിJാനിലല. പരേമശവരൻമൂ€ു പറuാൽ
അെതാരിJലും െതhറുകയിലല." എ:ായിരു:ു. എ2ിലും ആ ന?ൂരിയുെട
േrഹിതനായ മെhറാരു ന?ൂരി, "അ;െന തീർAയാേJ8. ഈശവരൻ വിചാരിAാൽ
അസാധയമായി.് േലാക/ിൽ യാെതാ:ുമിലല. അ;് ആദിതയനമxകാരം
തുട;ണം; സുഖം കി.ും" എ:ു പറuു. ആ േrഹിതൻ പറuതിെന ന?ൂരി

പൂർ4മായി വിശവസിJുകയും അടു/ ദിവസംതെ: ആദിതയനമxകാരം
തുട;ുകയും െചcു. കഠിനനി®േയാടുകൂടിയാണ് ന?ൂരി ആദിതയനമxകാരം
നട/ിയത്. ഉദയം മുതൽ കിഴേJാ.് ആയിരെ/.ും ഉAതിരിuാൽ പടിuാ.്
ആയിരെ/.ും ഇ;െന 7തിദിനം ര8ായിര/ി\തിനാറ് നമxകാരം
വീതമായിരു:ു പതിവ്. ഉAയാകുേ?ാൾ മൂഴJരി വA് ആദിതയനു നിേവദിAി.് ആ
േചാറ് ഉ\ുകൂടാെത ഭ•ിJും. പിെ: െവdം കുടിJുകേപാലും െച—യുമിലല.
അ;െനയായിരു:ു അേbഹ/ിെq പതിവ്. ഇ;െന നാൽപെ/ാ:ു ദിവസം
കഴിuേ\ാേഴJും ന?ൂരിയുെട േദഹം കരിJ.േപാെല കറുJുകയും
കറു/തായ ആ ഒരടുJുെതാലി േദഹ/ിൽനി:ു െപാളിuുേപാവുകയും
അേതാടുകൂടി അേbഹ/ിെq െചാറി നിേ“ഷം േപാവുകയും അേ\ാൾ
േദഹ/ിെq നിറം സവർ4സദൃശമായി/ീരുകയും അേbഹം പൂർവാധികം
സു˜രനായി ഭവിJുകയും െചcു. ന?ൂരി സവ^ശരീരനായി/ീർ:തിെq േശഷം
അേbഹം ആ വിവരം മൂ€ിേനാട് പറuു. അേ\ാൾ മൂ€് " ഞാൻ ഈശവരനലല.
മരു:ുേസവിAാൽ സാധയ;ളായി.ുd േരാഗ;ൾ മാYേമ േഭദെ\ടുകയുdൂ.
ഈശവരെന േസവിAാൽ അസാധയേരാഗ;ളും േഭദെ\ടും. ഈശവരൻ
സർVശzനാണ്. അവിേടJ് അസാധയമായി.ുdത് ഒ:ുമിലല. ഇെതാെJ
വിചാരിAാണ് ഞാന:് ചികി„ വലലതും പറuിരു:ുെവ2ിൽ അ;് അതു
െച‹ുകയലലാെത ആദിതയനമxകാരം തുട;ുകയിലലായിരു:ു എ:ുdതു
തീർAയാണേലലാ. ചികി„ വലലതും െചcിരു:ുെവ2ിൽ ദീനം േഭദമാകാെത അ;്
ഇതിനുമു?് മരിJുമായിരു:ു. അതിനിടയാകാെത ഇേ\ാൾ സുഖമായേലലാ.
സേaാഷമായി" എ:ാണ് മറുപടി പറuത്. ആ ന?ൂരി പിെ:യും വളെരJാലം
സസുഖം ജീവിAിരു:ു.
പരേമശവരൻമൂ€ു െപരുമന/ു േ•Y/ിെല ഭജനം കാലംകൂടിയ കാല/ുതെ:
ഗുരുവായൂർേ•Y/ിൽ തി;ൾഭജനം തുട;ി. ഒരിJൽ അേbഹം
ഗുരുവായൂർJ് േപായേ\ാൾ മേധയമാർഗം മൂ:ാളുകെള മാലകളണിയിAു
വാദയേഘാഷേ/ാടുകൂടി െകാ8ുേപാകു:തു ക8ു. അവരിൽ ഒരുവൻ
ഈഴവനും ര8ുേപർ മുഹZദീയരു മായിരു:ു. അവെര പുന/ൂർരാജവിെq
വിധി7കാരം തൂJിെJാലലാൻ െകാ8ുേപാവുകയാെണ:് അവരുെട
കൂെടയു8ായിരു: ചില ഉേദയാഗ^sാർ പറuറിയുകയാൽ മൂ€്, "ഈ
ഈഴവെന െകാ8ുേപാകണെമ:ിലല"എ:ു പറuു. രാജകൽപന
നട/ാെതയിരിJാൻ നിവൃ/ിയിലലാ—യാൽ ആ ഉേദയാഗ^sാർ മൂ€ിെq
വാJിെന വകവ•ാെത അവെര മൂ:ുേപെരയും െകാല ^ലേ/Jുതെ:
െകാ8ുേപായി. കഴുമര;ൾ നാ.ിയിരു:ത് ഒരു പുഴയുെട വJ/ായിരു:ു.

കഴുേവhറാനുd കുhറJാെര കഴുവിലിടു:തിന് മുൻപായി അവർെJെa2ിലും
ആOഹമുേ8ാ എ:ു േചാദിJുകയും നിവൃ/ിയുdെതലലാം സാധി\ിJുകയും
പതിവായിരു:തിനാൽ അ7കാരം ആ ഉേദയാഗ^sാർ ഈ കുhറJാേരാടും
േചാദിAു. അവരിൽ ര8ുേപർ ആOഹെമാ:ുമിെലല:ു പറuു. ആ ഈഴവൻ, "ഈ
പുഴവJ/ുനിൽJു: െത;ിേsൽJയറി ഒരു കരിJ് പറിA്
അവിെടയിരു:ുതെ: അതു കുടിAാൽ െകാdാെമ:ു മാYം ഒരാOഹമു8്"
എ:ു പറയുകയും ഉേദയാഗ^sാർ അത് സZതിJുകയും െചcു. അവൻ
െത;ിേsൽ കയറിയാൽ താെഴയിറ;ാെത ഓടിJളയാനും മhറും
സാധിJുകയിലലേലലാ എ:ു വിചാരിAാണ് ആ ഉേദയാഗ^sാർ അനുവദിAത്.
അനുവാദം കി.ിയ •ണ/ിൽ ഈഴവൻ ഒരായുധവും െകാ8് െത;ിേsൽ കയറി
ഒരു കരിJ് പറിെAടു/് അവിെട ഇരു:ുെകാ8ുതെ: അത് െച/ി/ുളAു
കുടിAു. പിെ: മ˜ംമ˜ം കീ¤േപാ.് ഇറ;ി/ുട;ി. െത;ിെq
മUയ/ി2ലായേ\ാൾ അവൻ പുഴയിേലJ് ചാടുകയും നീaി മറുകരയിൽ കയറി
ര•7ാപിJുകയും െചcു. ഉേദയാഗ^sാർ േശഷമു8ായിരു: ര8ുേപെരയും
തൂJിെJാ: വിവരം രാജാവിെq അടുJൽ അറിയിA കൂ./ിൽ ഈഴവൻ
ഓടിേ\ാ•ളuുെവ:ും അവെന െകാ8ുേപാകണെമ:ിെലല:ു
വഴിJുവAുതെ: പരേമശവരൻ മൂ€് പറuുെവ:ുംകൂടി അറിയിAു. ഉടെന
കൽപന7കാരം അേനവഷണം നട/ുകയും മൂ€ു ഗുരുവായൂരുെ8:്
അറിയുകയും അേbഹെ/ വിളിAുെകാ8ുവ:ു രാജസ:ിധിയിൽ
ഹാജരാJുകയും െചcു. അേ\ാൾ രാജാവ്, " ആ ഈഴവെന െകാലലാൻ
െകാ8ുേപായേ\ാൾ 'െകാ8ുേപാകണെമ:ിലല' എ:ു പറuെതaുെകാ8ാണ്?"
മൂ€്: അവെന മരണല•ണം ബാധിAിരു:ിലല. അതിനാൽ െകാ8ുേപായാലും
െകാലലാൻ സാധിJയിലലേലലാ എ:ു വിചാരിAാണ്.
രാജാവ്: ആെ., എ:ാൽ ഞാെന:ു മരിJുെമ:ു പറയാേമാ?
മൂ€്: പറയാം. എ2ിലും അതറിയു:െതaിനാണ്?
രാജാവ്: വിേശഷിAു കാരയെമാ:ുമു8ായി.ലല. മുൻകൂ.ി അറിuിരു:ാൽ
യഥാവസരം വലല സൽJർZ;ളും െച‹ാമേലലാ എ:ുമാYം വിചാരിAാണ്.
മൂ€്: മരണം എെ:2ിലും ഉ8ാകുെമ:ു തീർAയാണേലലാ. അതുെകാ8്
സൽJർZ;ൾ എേ\ാഴും െച‹ാം. അതു മരണദിവസമറിuിേ. ആകാവൂ
എ:ിലലേലലാ. അവിടു:ു മരിJു:തിെq തേലദിവസം ഞാനിവിെട വരും. ഞാൻ
വ:ാൽ പിേhറദിവസം അവിടു:ു മരിJുകയും െച‹ും.
ഇYയും പറuി.് ഉടെനതെ: മൂ€ു േപായി. പിെ: അെ¢.ു െകാലലം

കഴിuതിെq േശഷം ഒരു ദിവസം ൈവകുേ:രം മൂ€് പു:/ൂർ േകാ.യിെല/ി.
പിേhറദിവസം രാജാവിെq തിരുനാളായിരു:ു. അതിെq ബഹളംെകാ8ും മhറും
മൂ€് അ:ു രാജാവിെന ക8ിലല. അ/ാഴം കഴിA് മൂ€് അവിെട ഒരു ^ല/്
കിട:ുറ;ി. പിേhറദിവസം രാവിെല കുളിയും നിതയകർZാനു®ാനാദികളും കഴിA്
ന?ൂരിമാരുെട കൂ./ിൽ േപായിരു:് ഊണുകഴിAു. മൂ€് എലലാവെരയുംകാൾ
മുൻപ് ഊണുകഴിAു •ണ/ിൽ ൈകകഴുകി രാജസ:ിധിയിേലJു േപായി.
അവിെടെA:േ\ാൾ രാജാവ് ഉ4ാനിരിJുകയായിരു:ു. രാജാവിനു ഉറൈ/രു
വിള?ിയ സമയ/ാണ് മൂ€് അവിെടെയ/ിയത്. ഉറൈ/രുകൂ.ി ഒരുരുള
ഉ8േ\ാൾ രാജാവ്, "എേaാ, തല തിരിയു:ുെവ:ു േതാ:ു:ുവേലലാ" എ:ു
പറയുകയും ര8ു കവിൾ ഛർbിJുയും െചcു. ഉടെന മൂ€് അടുJലു8ായിരു:
ഇളയരാജാJ sാേരാടു "•ണ/ിൽ പിടിെAടു/ു മാhറിJിട/ണം. പുലലും
മണലും വിരിA നില/ുകിട/ിയാൽ മതി" എ:ു പറuു. അവർ അ7കാരം
െച‹ുകയും അേ\ാേഴJും മൂ€് പുറ/ിറ;ിേ\ാകുകയും ഉടെന രാജാവു
മരിJുകയും െചcു.
മുൻകാല;ളിൽ െപരുമന/ടു/ുd പനണയ/ു േ•Y/ിൽ ആ8ുേതാറും
ഓ/ൂ.ു (മുറജപംേപാെല ഒരടിയaരം) പതിവു8ായിരു:ു. അത് ഓേരാ
ദിവസവും ഓേരാരു/രുെട വകയായി.ു നട/ുകയാണ് പതിവ്.
ഓേരാരു/രും"എെq േപർJുdത് അധികം േകമമാJണം, എെq േപർJുdത്
അധികം േകമമാJണം" എ:ുd വിചാരേ/ാടുകൂടി മ„രിAാണ് അതു
നട/ിയിരു:ത്. ഓ/ൂ.ിനു പകൽ നലല ഭംഗിയായി.ുd ഒരു ഊണിെq വ.ം
മാYേമ പതിവുdു. സദയയുെട േകമ/െമലലാം രാYിയിലാണ്. പ¢സാര\ായസം
എടു/ു വിലJിയാൽ *േ\ാരാ ര8ും മൂ:ും വാർ\ു നിറAു േശഷിAുകിടJണം
എ:ാണ് ഓേരാരു/രുെടയും വിചാരം. പ¢സാര\ായസം ആർJും
േവ8ാെതയായി.് അധികം കിടJു:തിെq കണJു േനാJിയി.ാണ് ആരുെട
േപർJുd ഓ/ൂ.ാണ് അധികം േകമമായെത:ു തീർAയാJുക. ഇ7കാരമുd
ഓ/ൂ.് ഒരു െകാലലം നട:ുെകാ8ിരി:േ\ാൾ ഒരു ദിവസം ഉA•് ഊണുകഴിu്
'പേഴടം' എ:് ഇലലേ\രായ ഒരു ന?ൂരി കുള\ുരയിൽേപായി കിട:് ഉറ;ി. ആ
സമയ/് പരേമശവരൻ മൂ€ും അവിെട അകŸാൽ െച:ുേചർ:ു. മൂ€ും കാലും
മുഖവും കഴുകു:തിേനാ മേhറാ ആയി.ു കുള/ിൽ െച:ിറ;ി േനാJിയേ\ാൾ
ഒരു കൂർJംവലിേക.് "ആ കൂർJം വലിJു:താരാണ്?" എ:ു കര•ു നി:ിരു:
ചില ന?ൂരിമാേരാടു േചാദിAു. അേ\ാൾ അവർ "പേഴടമാണ്" എ:ു മറുപടി
പറuു. ഉടെന മൂ€് "അേbഹെ/ •ണ/ിൽ വിളിAുണർ/ി അേbഹ/ിെq
ഇലലേ/Jു പറuയ•ണം" എ:ു പറയുകയും ആ ന?ൂരിമാർ അ7കാരം

െച‹ുകയും അേbഹം ഇലലെ//ീ.ു ര8ു നാഴിക കഴിയു:തിനു മു?ു
മരിJുകയും െചcു. പനണയ/ു േ•Y/ിൽനി:ു പേഴട/ിലലേ/J് ഏകേദശം
നാലു നാഴികേയ ദൂരമുdു.
ഇ;െന പരേമശവരൻമൂ€ിെq ദിവയതവ;ൾ ഇനിയും വളെര പറയാനു8്. ഇYയും
പറuതുെകാ8ുതെ: അേbഹം ഒരസാമാനയനായിരു:ുെവ:ു
•‘മാകു:ു8േലലാ. അതിനാൽ ഇനി അധികം വിRരിJണെമ:ു
വിചാരിJു:ിലല.
ഈ പരേമശവരമൂ€ിനു നാരായണൻ എ:ു േപരായി ഒരു പുYൻ മാYേമ
ഉ8ായിരു:ുdു. ആ നാരയാണൻമൂ€ും ഒരു നലല ൈവദയനായിരു:ു. എ2ിലും
അേbഹെ/JുറിA് അധികെമാ:ും േക.ി.ിലല. േക.ി.ുd ഒ:ുര8ു സംഗതികൾ
മാYം താെഴ\റuുെകാdു:ു.
െകാAി ദിവാനായിരു: ശ2രവാരയരുെട പുYനും 7സിUനുമായിരു: േതാ.•ാ.ു
ശ2ു4ിേമനവനു ബാലയ/ിൽ സഹിJവ‹ാ/ വിധ/ിൽ വയhറിൽ ഒരു
േവദനയു8ായി. അേനകം ൈവദയsാർ പഠിA വിദയകെളലലാം 7േയാഗിAു േനാJീ.ും
ആ േവദന േഭദമാJാൻ കഴിuിലല. ഒടുJം ശ2രവാരയർ ദിവാൻജി ആളയAു
നാരായണൻ മൂ€ിെന വരു/ി വിവരെമലലാം പറuു. ഉടെന മൂ€് ഒരു െപാടിJു
കുറിAുെകാടു/ു. ആ െപാടിയു8ാJി മൂ:ുേനരം േസവിAേ\ാൾ കു.ിJു നലല
സുഖമായി. വയhറിൽ ആ േവദന ശ2ു4ിേമനവനു പിെ: ഒരിJലുമു8ായി.ിലല. ഈ
ചികി„ കഴിuതിേനാടുകൂടി ദിവാൻജിJു നാരായണൻമൂ€ിെനJുറിAു വളെര
ബഹുമാനവും േrഹവുമു8ായി/ീർ:ു.
ഇ;െനയിരു: കാല/് 1022-ആമാ8് നാടുനീ;ിയ തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജാവ് തിരുമന€ിേലJ് ഒരു ശീലാ…മ (അസുഖം) ഉ8ാവുകയും ചില
ൈവദയsാർ ചികി„ിAി.് അതു േഭദമാകാെതയിരിJുകയും െചc വിവരമറിuു
ശ2രവാരയർ ദിവാൻജി എഴുതിയയA് അനുവാദം വരു/ി നാരായണൻമൂ€ിെന
തിരുവനaപുരേ/JയAു. ൈവദയsാർ െച:ാൽ േരാഗവിവരം േചാദിJുകേയാ
െതാ.ുേനാJി അറിയുകേയാ െചcുകൂടാെയ:ും േനാJിJ8് േരാഗമറിuു
ചികി„ിJണെമ:ുമായിരു:ു തിരുമന€ുെകാ8് നിpയിAിരു:ത്. ആ വിവരം
ശ2രവാരയർ ദിവാൻജി പറuിരു:തുെകാ8് മൂ€് തിരുമുൻപിൽ െച:ി.്
ഏകേദശം ഒരുമണിJൂർ േനരം ഒ:ും സംസാരിJാെത േനാJിെJാ8ുനി:ു.
അനaരം ചികി„ നിpയിJുകയും െചcു. ആ ചികി„െകാ8ു ശീലാ…മ
മിJവാറും േഭദമാവുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും മൂ€ിെq സീമaപുYനു
വിവാഹം നിpയിAിരിJു:തായി ഇലല/ുനി:് എഴു/് െചലലുകയാൽ

അേbഹ/ിന് ഉടെന മട;ിേ\ാേക8തായി വ:ു. ആ വിവരം
തിരുമന€റിയിAേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് മൂ€ിന് അേനകം സZാന;ൾ ക†ിAു
െകാടു/ു സേaാഷി\ിAയAു. ഗംഭീരാശയനായിരു: ആ തിരുമന€ിെല
തൃൈJയിൽനി:ു സZാന;ൾ ലഭിJുകെയ:ുdതു സാമാനയJാർJ്
സാUയമലലായിരു:ു.
ഈ നാരായണൻമൂ€ിനു നാലു പുYsാരു8ായിരു:ു. അവരിൽ ഒ:ാമനും
ര8ാമനും വിവാഹം കഴിAി.ു സaതി ഉ8ാകു:തിനു മുൻപുതെ: മരിAുേപായി.
പിെ: മൂ:ാമനായ നീലക¨ൻമൂ€ു േവളികഴിAതിലു8ായ സaാന;ളാണ്
ഇേ\ാൾ 7സിUsാരായിരിJു: നാരായണൻമൂ€ും ദിവാകരൻമൂ€ും.
നീലക¨ൻമൂ€ും ൈവദയ ശാ£ം േവ8തുേപാെല പഠിAിരു:ു. എ2ിലും
അേbഹ/ിെq പരിXമം മുഴുവനും കുടുംബകാരയ;ൾ സംബkിAായിരു:ു.
േരാഗികൾ വ:ാൽ ചികി„ നിpയിAു പറu•ുകയും ആെര2ിലും
ആവശയെ\.ാൽ േരാഗികെള െച:ു കാണുകയും മhറും െചcിരു:ത്
അേbഹ/ിെq അനുജനായ ഇ.ീരിമൂസായിരു:ു.
ഇ.ീരിമൂ€ു കു.േ¢രി അ\ൻ (വാസുേദവൻ) മൂ€ിെq അടുJലാണ് ൈവദയശാ£ം
അഭയസിAത്. ശാ£ാഭയാസാനaരം അേbഹം കുറAുകാലം സവഗൃഹ/ിൽതെ:
താമസിAു ചികി„കൾ നട/ിെJാ8ിരു:ു. അതിനിട•് അേbഹം
മൂകാംബികാേ•Y/ിൽേ\ായി പ•8ു ദിവസെ/ ഭജനം
അതിനി®േയാടുകൂടി നിർവി±ം നിർവഹിAുവരികയും അJാലം മുതൽJ്
ഇ.ീരിമൂ€ിെq ചികി„•് ഫലസിUിയും 7ചാരവും പൂർവാധികം വർUിJുകയും
െചcു.
അ;െനയിരു: കാല/ു കുറുവ.വണാമന•ൽ മകൻര8ാമൻ
ന?ൂരി\ാ.ിേലJു വാതസംബkമായ ഒരു ദീനമാരംഭിAു. പല ൈവദയsാർ പഠിA
പണിെയലലാം 7േയാഗിAു േനാJീ.ും ആ ദീനം േഭദമാJാൻ കഴിuിലല. ഒടുJം
ഇ.ീരിമൂ€ിെന െകാ8ുേപായി േരാഗിെയ കാണിJുകയും,അേbഹം ഏതാനും
ദിവസെ/ ചികി„െകാ8് ആ ദീനം നിhªയാസം േഭദെ\ടു/ുകയും െചcു.
വാതസംബk;ളായ േരാഗ;ൾ സാധാരണ ൈവദയsാർ േഭദെ\ടു/ു:തു
ൈതല7േയാഗ;ൾ െകാ8ാണേലലാ. എ:ാൽ ഇ.ീരിമൂ€് ഈ ദീനം
േഭദെ\ടു/ിയതു യാെതാരു വിധ/ിലും എ4 ഉപേയാഗിJാെതയാണ്.
ഇെതാര§ുതമാണേലലാ.
ഒരിJൽ ഇ.ീരിമൂ€് കരുവ:ൂർ േറാഡിൽJൂടി േപായേ\ാൾ നാസാർശ€ു(മൂJിൽ
ദശ വ:ു പുറേ/Jു തdീ.ു)d ഒരു േരാഗിെയ യാദൃpികമായി കാണാനിടയായി.

ആരും ആവശയെ\ടാെതതെ: മൂ€് സവയേമവ അവെന വിളിAു
േരാഗ^ിതിെയലലാം േചാദിJുകയും അവെq വാJിൽനി:് ഒരഗതിയാെണ:ും
പല ൈവദയsാർ ചികി„ിAി.ും ആ േരാഗം േഭദമാJാൻ കഴിuിെലല:ും
മന€ിലാJുകയും െചcു. ഉടെന മൂ€് അവെന വിളിA് അവിെടയുd പാല/ിെq
ചുവ.ിൽ െകാ8ുേപായി അവെq നാസാർശ€ു പറിAുകളu്, പുഴയിൽ
കുളി\ിAു സുഖെ\ടു/ി\റuയAു.
ഇതിൽനി:ു മൂ€ിനു8ായിരു: ദീനദായാലുതവം, പേരാപകാരതൽപരത,
7തിഫേല‡യിലലാ—, ചികി„ാ ൈനപുണയം മുതലായ ഗുണ;ൾ •‘മാണേലലാ.
ഈ അ§ുതകർZേ/ാടു കൂടി ഇ.ീരിമൂ€ിെq 7സിUി ശതഗുണീഭവിAു.
അJാല/ു െകാലലം 1063-ൽ തീെ\. െകാAി വലിയ ത?ൂരാൻ തിരുമന€ിെല
ഭാഗിേനയിയായ ഒരു െകാAുത?ുരാ.ിJ് ഒരു ശീലാ…മ തുട;ുകയും പല
ൈവദയsാർ ചികി„ിAി.ും േഭദമാകാതിരിJുകയും െച‹ുകയാൽ തിരുമന€ിെല
േസവകനും ഇ.ീരിമൂ€ിെq േrഹിതനുമായിരു: െചറുവ/ൂരുന?ൂരി
"ഇ.ീരിമൂ€ിെന വരു/ി ചികി„ി\ിAാൽ ഈ ദീനം േഭദമാകും" എ:ു
തിരുമന€റിയിAു. തിരുമന€ു െകാ8് അതു പൂർ4മായി വിശവസിAു. ഉടെന
ആളയAു മൂ€ിെന വരു/ി േരാഗിണിെയ കാണിJുകയും അേbഹം ചികി„ിAു
െകാAു ത?ുരാ.ിയുെട ശീലാ…മ അചിേരണ േഭദെ\ടു/ുകയും െചcു.
തിരുമന€ുെകാ8് സേaാഷിA് മൂ€ിന് 7തിമാസം പ/ു രൂപ ശ?ളം
പതിAുെകാടു/ു. എ:ു മാYമലല മൂ€് തൃ\ൂണി/ുെറ/െ: ^ിരമായി
താമസിJണെമ:ു ക†ിJുകയും അതിേലJു േകാ.•ക/ു തെ: 7േതയകെമാരു
മഠം പണിയിAുെകാടുJുകയും മൂ€ിനു ശ?ള/ിനു പുറേമ ഭ•ണാദികളായ
സകല െചലവുകളും േകാവിലകം വകയിൽനി:ു നട/ിെJാ8ിരിJുകയും
െചcു. അJാലം മുതൽ ഇ.ിരിമൂ€ു േകാവിലകം ൈവദയനായി വളെരJാലം
തൃ\ൂണി/ുെറ/െ: താമസിAു.
ഒരു ദിവസം േകാവിലക/ു മുhറമടിAുവാരിെJാ8ുനി: ഒരു £ീെയ ക8ി.് മൂ€്
അവെര വിളിA്, അവർ •ണ/ിൽ അവരുെട വീ.ിേലJു േപാകണെമ:ു പറuു.
ആ £ീ അതനുസരിJാ—യാൽ മൂ€് വിവരം ഉടെന തിരുമന€റിയിJുകയും
കൽപന7കാരം ചില േശവുകJാർ െച:് അവെര അവരുെട വീ.ിേലJു
പറuയ•ുകയും വീ.ിെല/ീ.ു ര8ു നാഴിക കഴിയു:തിനു മുൻപ് ആ £ീ
മരിJുകയും െചcു.
ഒരിJൽ പാലിയ/് ഒരZ•് ഒരു ദീനമു8ായി. ആദയം െതാ8യിൽ സവൽപമായ ഒരു
േവദനയു8ാവുകയാണ് െചcത്. അതു wേമണ വർUിAു െവdംേപാലുമിറJാൻ
പാടിലലാ/ വിധ/ിൽ ദു€ഹമായി/ീർ:ു. ഭ•ണമിലലാെതയായേ\ാൾ ആ അZ

ഏhറവും •ീണിJുകയും പ.ിണി കിട:ുതെ: മരിJുെമ:ുd
^ിതിയിലാവുകയും െചcു. പല നാ.ുൈവദയsാരും ചില ഇംßീഷു ൈവദയsാരും
പലതും െചcുേനാJീ.ും യാെതാരു ഫലവുമു8ായിലല. ഇംßീഷു ൈവദയsാർ
പീAാ2ുഴൽവAു മലദവാര/ിൽJൂടി പാൽ അക/ു കട/ി ഏകേദശം ഒരു
മാസംവെര 7ാണര• െചcുെകാ8ിരു:ു. ഒടുJം അതും അസാUയെമ:ു
േതാ:ുകയാൽ അവരും ഉേപ•ിAു പിsാറി. ഇYയുമായതിെq േശഷം
പാലിയ/Aൻ ഇ.ീരിമൂ€ിെന െകാ8ുവരാനായി തൃ\ൂണി/ുറ•് ആളയAു.
അAെq ആൾ െചലലുകയാൽ മൂ€് വിവരം തിരുമന€റിയിA് അനുവാദം
വാ;ിെJാ8് േപായി പാലിയെ//ി. ഉടെന അ‡ൻ േരാഗിണിെയ കാണിAു
വിവരെമലലാം പറuു. മൂ€് ര8ു ദിവസെ/ ചികി„െകാ8് ആ ദീനം
േഭദമാJുകയും ആ അZ യഥാപൂർVം ഭ•ണം കഴിAു തുട;ുകയും െചcു. ആ
ദീനം ആ അZ•ു പിെ: ഒരിJലും ഉ8ായി.ുമിലല.
ഒരിJൽ ഒരു തലേവദനJാരൻ മൂ€ിെq അടുJൽ െച:ു തനിJു
സഹിJവ‹ാെതയുd ഒരു തലേവദന തുട;ീ.ു വളെരJാലമാെയ:ും പല
ൈവദയsാർ ചികി„ിAി.ും ഒരു േഭദവുമു8ായി.ിെലല:ും എ4 കാAിേ/Aി.്
ഒെര4യും പിടിJു:ിെലല:ും പറuു. മൂ€് അ†ം ആേലാചിAി.് ആ¥ മുറ•്
പതിവായി ആവണെJ4 േതAുകുളിJാൻ പറയുകയും അ;െന െചcി.് ആ
മനുഷയെq തലേവദന മാറിേ\ാവുകയും െചcു.
ഇ;െന ഇ.ീരിമൂ€ിെq ചികി„ാസാമർ‰യെ/യും അ§ുതകർZ;െളയും പhറി
പറയുകയാെണ2ിൽ ഇനിയും വളെരയു8്. വിRരഭയ/ാൽ
അതിനായി/ുനിയു:ിലല. മൂ€ിെq ചികി„ാൈനപുണയെ/JുറിAു
സേaാഷിAു വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ു െകാ8് അേbഹ/ിെq ശ?ളം ര8ു
7ാവശയം അ¢ുവീതംകൂ.ി ഇരുപതു രൂപയാJി.
ആ വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് 1063-ആമാ8് തീെ\.ു േപാെയ2ിലും
പി:ീടു നാടുവാണിരു: (1071-ൽ തീെ\.) വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു
മൂ€ിെന വി.യ•ാെത യഥാപൂർവം തൃ\ൂണി/ുെറ/െ: താമസി\ിAിരു:ു.
അ;െന ഇ.ീരിമൂ€് ഏകേദശം മു\/ിര8് െകാലലേ/ാളം അവിെട
താമസിAു.അേ\ാേഴJും നീലക¨ൻമൂ€ു കാലധർZെ/ 7ാപിJുകയും
ഇ.ീരിമൂ€ിനു തറവാ.ിൽ മൂ\ു സിUിJുകയും വലിയ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ുെകാ8് തീെ\.ു േപാവുകയും െച‹ുകയാൽ അേbഹം അവിെട അധിക
കാലം താമസിAിലല.
അേbഹം വളെരJാലമായി ആOഹിAിരു: േസതുrാനം ഉടെന നട/ണെമ:ു

നിpയിA് 1073-ആമാ8് ധനുമാസമാദയം സവേദശ/ുനി:ു പുറെ\.ു. അേbഹം
സവശിഷയനായ ഒരു ന?ൂരിേയയും ര8ു പരേദശ”ാ•ണേരയും
കൂെടെJാ8ുേപായിരു:ു. അനയേദശ;ളിെല ഭ•ണം പിടിJാ—യാേലാ എേaാ
തൃ“ിനാ\dിയിെല/ിയ േ\േഴJും മൂ€ിനു സവ†മായി ഒരതിസാരം
ആരംഭിJുകയും മധുരയിെല/ിയേ\ാേഴJും അതു വർUിA് യാYതുടരാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെതയായി/ീരുകയും െചcു. പിെ: കുറAുദിവസം അവിെട
താമസിAു. ൈകവശമു8ായിരു: ചില ഗുളികകളും മhറും േസവിAുെവ2ിലും
wേമണ ദീനം വർUിJുകയാണ് െചcത്. "ജീവനാശമടുെ/ാരു േരാഗിJു
ദിവയെമ:ാലുമൗഷധം പhറുേമാ?" ആ ധനുമാസം 13-ആം തീ‹തി കാല/്
ഒ?തുമണിJ് ആ മഹാൈവദയൻ പരേലാകെ/ 7ാപിAു. മരിJു:തിനു സവ†ം
മുൻപ് മൂ€് അടുJൽ ശുXൂഷിAുെകാ8ിരു: സവശിഷയനായ ന?ൂരിേയാട്,
"പുണയാഹ/ിന് ഈ ദിJിൽ ന?ൂരിമാെര കി.ു: കാരയം അസാUയമാണ്.
അതിനാൽ ശവ“ുUമാകാെതയിരിJാൻ കരുതിെJാdണം"എ:ു പറയുകയും
മരിJാറായേ\ാൾ സവയേമവ െമ/യിൽനി:് മാറി െതേJാ.ു തലയായി.ു
നില/ു കിടJുകയും െചcുവേY.
എേളട/ു ൈതJാ.ിലല/് ഇേ\ാൾ ഉd മൂ€sാരും നലല ൈവദയsാരാെണ:ുd
േപരു സ?ാദിAി.ുdവരാണ്. ആ കുടുംബJാരുെട 7സിUി േമലും
വർUിAുെകാ8ിരിJുവാൻ സർേVശവരൻ സദയം സഹായിJെ..

ഐതിഹയമാല/ൈക\ുഴ/?ാൻ
ൈവദയം, മ•വാദം, േജയാതിഷം, ഇ¾ജാലം മുതലായ വിദയകളിൽ
അദവിതീയനായിരു: ൈക\ുഴ/?ാെനJുറിAു േക.ി.ിലലാ/വർ ആയി
മലയാള/ിൽ അധികം േപരു8ായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. എ2ിലും നZുെട
മലയാളരാജയ/് മു?ു8ായിരു: അേനകം മഹാsാരുെട കഥകൾ ഇേ\ാൾ
വിŸൃതിപഥ/ിലകെ\.ു േപായിരിJു:േപാെല ഈ മഹാെq ചരിYവും
കാലാaര/ിൽ േപാേžാേയJാവു:തുെകാ8് അ;െന വരാതിരിJാനായി
അേbഹെ/JുറിA് േക.ി.ുd ചില സംഗതികൾ ചുവെട 7RാവിAുെകാdു:ു.
ൈക\ുഴ/?ാെq ഓമനേ\രു 'കു¢ു' എ:ായിരു:തിനാൽ അേbഹെ/ ചിലർ
'കു¢ു/?ാെന':ും പറuിരു:ു. അേbഹ/ിനു അേനകം വിദയകളിൽ
ൈവദ¯യമു8ായിരു:ു എ:് മുൻപ് പറuി.ു8േലലാ. അവയിൽ ഇേbഹം
ഇ¾ജാലം, മേഹ¾ജാലം മുതലായവ OഹിAത് വലിയ ഐ¾ജാലികെന:ു
സു7സിUനായിരു: വ.\റ?ിൽ വലിയ/ാെq അടുJൽനി:ാണ്. േകാ.യ/്
രാജാവിെq ശിഷയനും തിരുവതാംകൂർ അശവതിതിരുനാൾ തിരുമന€ിെല ഗുരുവും
വലിയ ഐ¾ജാലികനും ആയിരു: 'പീതാംബര‹ൻ' എ:
പാരേദശിക”ാ•ണെനയും പWതീർ‰/ിൽ െവd/ിനു മീെത
കAവട€ാമാന;ൾ നിര/ി കAവടം നട/ിയ മേഹ¾ജാലJാരായ
പ.ാണികെളയും െവd/ിൽ മുJിയും മhറും േതാ†ിAു
തിരുവനaപുര/ുനിേ:ാടിA മഹാനായിരു: വലിയ/ാെq
ശിഷയനായിരു:ുെവ2ിലും ത?ാൻ തിരിയിൽനി:ും െകാളു/ിയ പaം േപാെല
േമാടിവിദയയിൽ ഗുരുവിേനJാളധികം േശാഭിAിരു:ു. എ2ിലും വലിയ/ാെq
കാലം കഴിuതിെq േശഷേമ ത?ാൻ തെq വിദയകൾ അധികം 7കടി\ിAു
തുട;ിയുdൂ. വലിയ/ാൻ െകാലലം 973-ാമാ8് നാട് നീ;ിയ കാർ/ികതിരുനാൾ
മഹാരാജാവ് തിരുമാന€ിെലJാല/ും, ത?ാൻ 1022-ആമാ8് നാടുനീ;ിയ
സവാതിതിരുനാൾ തിരുമന€ിെലJാല/ുമാണ് ജീവിAിരു:ത്. ത?ാെq
അ§ുതകർZ;ളിൽ ചിലതു മാYേമ ഇവിെട പറയു:ുdൂ.
1022-ആമാ8് നാട് നീ;ിയ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെലJാല/് ഒരിJൽ
ത?ാൻ തിരുവനaപുര/ു െച:ിരു:ു. ത?ാൻ മുഖം കാണിJാനായി
െച:േ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8ു കരുേവല\ുര മാളികയിലാണ്
എഴു:dിയിരു:ത്. ത?ാൻ തിരുമു?ാെക െച:ത് വലിയ േവനൽJാല/്

ഒരുദിവസം ഉAതിരിu സമയ/ായിരു:ു. ത?ാെന ക8േ\ാൾ
കുശല7 ാനaരം "ത?ാെന ക8ി.് വളെര നാളായി. ത?ാൻ കഴിu 7ാവശയം
ഇവിെട വ:ി.് വിദയെയാ:ും കാണിJാെതയാണേലലാ േപായത്. ഈ 7ാവശയം
അ;െനയായാൽ േപാരാ. ഇ:ുതെ: എെa2ിലും ഒ:് കാണിJണം" എ:്
ക†ിAു.
ത?ാൻ: തിരുമു?ാെക കാണിJാൻ തJവിദയെയാ:ും അടിയൻ OഹിAി.ിലല.
പഠിAി.ുdെതലലാം പലേ\ാഴായി ഇവിെട കാണിJുകയും ക†ിAു
തൃJൺപാർJുകയും െചcി.ു8്. ഇനി കാണിJാെനാ:ുമിലല.
തിരുമന€ുെകാ8്: ഉപായെമാ:ും പറേയ8ാ. പുതിയതായി.് എെa2ിലും ഒരു
വിദയ ഇ:് കാണിJണം.
ത?ാൻ: നിർബkമാെണ2ിൽ കൂടാെത കഴിയുകയിലലേലലാ. വലലതും േനാJാം.
െവയിലിെq ചൂട†ം കുറയെ.. ഉ¸ം കലശലായിരിJു:ു.
തിരുമന€ുെകാ8്: ഉ¸ /ിെq കാരയം ഒ:ും പറയാനിലല. ഏതാനും ദിവസമായി.്
ഞാൻ വളെര •ീണിJു:ു8്. ഇ‹ിെടെയ ;ാനും മഴ•് േയാഗമുേ8ാ? ത?ാൻ
േജയാ„യൻ ആയതുെകാ8് അതും അറിയാമേലലാ. ബുധശുwsാരിേ\ാൾ എവിെട
ആണ്?
ത?ാൻ: ബുധശുwsാർ എവിെടെയ2ിലും ആകെ.. ഇെ:ാരു മഴ•് േയാഗമു8്.
തിരുമന€ുെകാ8്: ഇേ:ാ? അതബUം തെ:. ഇ:് മഴയു8ാവാനുd ല•ണം
ഒ:ും കാണു:ിലലേലലാ.
ത?ാൻ: മഴ•് ല•ണം ഒ:ും േവണെമ:ിലല. അതിനു വരാൻ േതാ:ിയാൽ
ഇേ;ാ.് വേ:•ും. അY ഉdൂ. "അവർഷണം ചാപയതിവർഷണ¢ േദേവാ ന
ജാനാതി കുേതാ മനുഷയഃ" എ:ു8േലലാ.
തിരുമന€ുെകാ8്: എ:ാൽ ത?ാൻ എ;െന തീർAയാJി? ത?ാൻ
േദവsാെരJാൾ ദിവയ’ാനം ഉd ആളാേണാ?
ത?ാൻ: തിരുമന€ിെല അടുJൽ തർJിJാൻ അടിയൻ ശzനലല. ഇ:്
മഴയു8ാകുെമ:ുd കാരയം തീർAയാണ്.
തിരുമന€ുെകാ8്: ഇ:് മഴയു8ാകു:പ•ം ത?ാന് തJതായ ഒരു സZാനം
തരാൻ ഞാൻ നിpയിAിരിJു:ു.
ഇYയും സംഭാഷണം കഴിuേ\ാേഴ•ും അതികലശലായി മഴJാറ് ക8ു തുട;ി.
ഇടിയും മി:ലും അതിെന തുടർ:് ഉടെന "ത?ാൻ പറuത് േപാെല മഴ

ഉ8ാേയJുെമ:ു തെ:യാണ് േതാ:ു:ത്. നലല തണു/ കാhറ്
വ:ുതുട;ിയതുെകാ8് ഇേ\ാൾ/െ: ഉ¸ /ിന് വളെര കുറവു8്.
വരാaയിൽ ഇരു:ാൽ നലലേപാെല കാhറ് െകാdാമേലലാ" എ:ു ക†ിAുെകാ8്
വടേJ വരാaയിെലഴു:dിയിരു:ു. അേ\ാേഴ•ു അതിഭയ2രമായ ഇടിയും
മഴയും തുട;ി കഴിuു. ഒരുമാY കഴിuേ\ാേഴ•ും െവdം െപാ;ി/ുട;ി.
പWതീർ‰ം നിറuുകവിuു െവdം നാല് പുറേ/•ും ഒഴുകി തുട;ുകയും
പWനാഭസവാമിേ•Y/ിെq മതിൽJകവും അടു/ുd ഗൃഹ;ളും
കരുേവല\ുരമാളികയുെട താെഴയുെമലലാം െവdം െകാ8് നിറയുകയും െചcു.
ഗംഭീരാശയനായ തിരുമന€ുെകാ8ു ആക\ാെട പരി°മിAു വശായി. അടുJൽ
നി:ിരു: ത?ാേനാട് "ഇനി എaാ നിവൃ/ി? െവdം ഈ മാളികവെര െപാ;ുക
ആെണ2ിൽ പിെ: എaാ െച—?" എ:് ക†ിAു േചാദിAു. "എേaാ ഒ:ും അറിuു
കൂടാ. എലലാം പWനാഭനു തെ: അറിയാം" എ:ായിരു:ു ത?ാെq മറുപടി.
ഇYയും പറuു തീർ:േ\ാെഴ•ും െവdം െപാ;ിെ\ാ;ി കരുേവല\ുരയുെട
വരാaയിേലJ് കയറി/ുട;ി. മാYJുമുൻേപ അവിെട െവdം മുേ.ാളം ആയി.
തിരുമന€ുെകാ8ു പരി°മം കലശലായി. ഉടെന കഥ കഴിയുെമ:ു ക†ിAു
തീർAയാJി. ഭzിപൂർVം പWനാഭെന ŸരിAുെകാ8് അവിടു:് എണീhറുനി:ു.
അേ\ാൾ പതിെന.ു ത8ുവA ഒരു േബാ.് വടJുനി:ു അതിേവഗ/ിൽ
വരു:തായി ക†ിAു ക8ു. ആ േബാ.് േനെര വ:ു കരുേവലപുര മാളികയുെട
വരാaേയാട് േചർ:ടുJുകയും േബാ.ിലു8ായിരു:വർ "േവഗ/ിൽ
േബാ.ിേലJ് എഴു:dണം. താമസിAാൽ ആപ/ു8ാകും" എ:്
വിളിAറിയിJുകയും െചcു. ഉടെന "എ:ാൽ വരൂ ത?ാെന! നമുJ്
എവിെടെയ2ിലും േപായി ജീവെന ര•ിJാം" എ:് ക†ിAുെകാ8് വരാaയിൽ
നി:ും േബാ.ിേലJ് തൃJാെലടു/ു വ•ാൻ ഭാവിAേ\ാൾ ത?ാൻ തൃൈJ
പിടിAു പുറേകാ.ു വലിAു െകാ8്, "എaാണ് ക†ിAു െച‹ാൻ ഭാവിJു:ത്?"
എ:ു േചാദിAു. "േബാ.ിൽ കയറാuാേലാ?" എ:ു തിരുമന€ുെകാ8ും
"േബാെ.വിെട" എ:ു ത?ാനും പര•രം േചാദയമായി. ഉടെന
ക†ിAുേനാJിയേ\ാൾ അവിെട േബാ.ും െവdവും മഴയും മഴJാറും ഇടിയും
മി:ലും ഒ:ും ഉ8ായിരു:ിലല. യഥാപൂർVം നലല െവയിൽ മാYമു8ായിരു:ു.
അേ\ാഴാണ് ഇെതലലാം ത?ാെq ഇ¾ജാലവിദയയായിരു:ു എ:് തിരുമന€ിേലJു
േബാധയമായത്. ഉടെന ഒ:ാംതര/ിൽ ര8ു വീരശൃംഖല വരു/ി ത?ാെq ര8ു
ൈകJും ക†ിAിടുവിAു "ത?ാെq വിദയ കുറAധികമായിേ\ായി. ഇYയും
േവ8ായിരു:ു. ഞാൻ വലലാെത പരി°മിAുേപായി. എ2ിലും സേaാഷമായി.
എ:ാൽ ഇതുെകാ8് മതിയായിലല. ഇത് ഞാൻ മാYമേലല ക8ുdൂ? നാെള ഉA•്
എലലാവർJും കാണാൻ സൗകരയമുd ^ല/ുവA് പരസയമായി.ുകൂടി ചില

വിദയകൾ കാണിJണം" എ:് ക†ിJുകയും ത?ാൻ അ;െനയാവാെമ:ു
സZതിJുകയും െചcു.
പിേhറദിവസം ത?ാെq ജാലവിദയാ 7ദർശനം ഉെ8:ു േക.് അവിെട അസംഖയം
ആളുകൾ കൂടി. മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8ു കരുേവല\ുര മാളികയിൽ
എഴു:dിയിരിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ ത?ാൻ എലലാവരും കാൺെക
െമതിയടിയിൽ കയറി െവd/ിെq മീെത നട:ു പWതീർ‰Jുള/ിെq
മധയഭാഗ/് െച:് അവിെട ഒരു കരി?ടം വിരിAു അതിൽ അേനകം
കAവട€ാമാന;ൾ നിര/ി വAു െകാ8ിരു:ു. അവിെടയിരു:ുെകാ8് ത?ാൻ
പല വിദയകൾ കാണിAു. അവെയലലാം ക8ു തിരുമന€ുെകാ8ും കാ¥Jാരായ
ഇതരജന;ളും ഏhറവും വിŸയിAു. ത?ാൻ കുറAു ദിവസം തിരുവനaപുര/ു
താമസിAി.് മട;ിേ\ാവുകയും െചcു. ത?ാൻ യാY അറിയിAേ\ാൾ പതിവുd
സZാനവും യാYെചലവുവക•് ആയിരം പണവും ക†്പിAു െകാടു/് "ത?ാൻ
താമസിയാെത ഇനിയും വരണം" എ:് ക†ിJുകയും െചcു.
ത?ാൻ പിെ:െയാരിJൽ തിരുവനaപുര/ു െച:േ\ാഴും വിദയ വലലതും
കാണിJണെമ:് തിരുമന€ുെകാ8ു നിർബkപൂർVം കൽ\ിJയാൽ
അ;െനയാകാെമ:ു സZതിA്, വലിയെകാ.ാര/ിെq മുhറ/് ഒരു വലിയ
കരി?ടം വിരിAു അവിെടയിരു:ുെകാ8് ചില വിദയകൾ കാണിJാനായി ഭാവിAു.
അേ\ാൾ േമൽÑഭാഗ/ുനി:് ഒരു നൂലിറ;ി വ:ു. അതിെq അhറ/്
ഒെരഴു/ും ഉ8ായിരു:ു. അത് വ:ു ത?ാെq തല•ു മീെത ആയേ\ാൾ അവിെട
നി:ു. ഉടെന ത?ാൻ ആ എഴുെ/ടു/ു വായിAു േനാJീ.് അടുJൽ/െ:
എഴു:dിയിരിJു: തിരുമന€ിെല അടുJൽ "എനിJ് ഇനിയിേ\ാൾ ഇവിെട
താമസിJാൻ നിവൃ/ിയിലല. േദേവ¾െq ഒെരഴു/് വ:ിരിJു:ു. അതിനാൽ
േദവേലാക/് േപായി തിരിAു വ:ി.് വലലതും വിദയ കാണിJാം" എ:റിയിJുകയും
ആ എഴു/് തൃൈJയിൽ െകാടുJുകയും െചcു. ആ എഴു/്
േദവനാഗരാ•ര/ിൽ ഗീർVാണഭാഷയിൽ എഴുതെ\.തായിരു:ു. അതിെല
സംഗതിയുെട ചുരുJം, േദവേലാക/് അതിഭയ2രമായ േദവാസുരയുUം
ആരംഭിAിരിJു:ു എ:ും അതിനാൽ േദേവ¾െന സഹായിJുവാനായി ത?ാൻ
•ണ/ിൽ െചലലണെമ:ുമായിരു:ു. അതിൽ ത?ാെq േപർJുd
േമൽവിലാസവും േദേവ¾െq േപരും ഒ\ും മു›യുമു8ായിരു:ു.
തിരുമന€ുെകാ8ു ആ എഴു/് തൃJൺപാർ/ുെകാ8ിരു:േ\ാൾ ത?ാൻ ആ
നൂലിേsൽ പിടിAു െകാ8് േമേലാ.ു െപാ;ിേ\ാവുകയും •ണേനരം െകാ8്
അേbഹം അദൃശയനായി/ീരുകയും െചcു. അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8ും അവിെട
കൂടിയിരു:വരുെമലലാം അ§ുതപരവശsാരായി/ീർ:ു. ഏകേദശം ഒരു നാഴിക

കഴിuേ\ാൾ ആ ^ല/് മഴെപ‹ു:ത് േപാെല േമൽഭാഗ/ുനി:ും രzം
വീണുതുട;ി. കുറAുകൂടി കഴിuേ\ാൾ േദഹ/ിൽ നി:ു മുറിuു േവർെപ.
ചില ശിര€ുകളും ൈകകളും കാലുകളും തലയിലലാ/ ചില മൃതശരീര;ളും മീേതJ്
മീെത വ:ു വീണു അവിടം നിറuു. ആ കൂ./ിൽ അേനകം ആനകളുെടയും
കുതിരകളുെടയും ശവ;ളും ഉ8ായിരു:ു. ഇ;െന ചിലെതാെJ കൂടി
ക8ുതുട;ിയേ\ാൾ എലലാവർJും ആpരയേ/ാടു കൂടി വലലാെത ഒരു ഭയം കൂടി
ഉ8ായി/ീർ:ു. ഒടുJം രz7വാഹേ/ാടു കൂടി ത?ാെq തലയും അവിെട
വ:ു വീണു. അത് ക8േ\ാൾ ഇെതലലാം ത?ാെq വിദയയാെണ:് നലല
നിpയമു8ായിരു: തിരുമന€ിെല തിരുവുd/ിലും സവ†െമാരു വികാരേഭദം
ഉ8ായിേ\ായി. ഇെതലലാം ക8ുെകാ8ു ഒരു മറയുെട ഉdിൽ നി:ിരു: അZAി
ത?ാെq തലകൂടി ക8േ\ാൾ മൂർ‡ിAു വീണുേപായി. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8ു
അതറിuു എണീhറ് അേ;ാ.് എഴു:dാൻ ആയി തിരിuേ\ാൾ ത?ാൻ
തിരുമന€ിെല പുറകിൽ നി:ുെകാ8് "ഇനി പരി°മിJാനും
േപടിJാനുെമാ:ുമിലല. ഇ:െ/ കളി കഴിuു" എ:് പറuു.
തിരുമന€ുെകാ8ു തിരിuുേനാJിയേ\ാൾ ആ മുhറ/് ത?ാെനയലലാെത
മെhറാ:ും കാÁാനു8ായിരു:ിലല. ആ 7ാവശയവും തിരുമന€ുെകാ8ു
സേaാഷിAു ത?ാന് അേനകം സZാന;ൾ ക†ിAു െകാടുJുകയു8ായി. ഈ
വിദയ ത?ാെനാരിJൽ തെq അZെയ കാണിJാനായി സവഗൃഹ/ിൽ വAും
കാണിAി.ു8്.
ൈക\ുഴ/?ാൻ ഒരിJൽ പaള/് െച:ിരു:ു. ത?ാെന ക8േ\ാൾ
അവിടെ/ വലിയത?ുരാൻ "ത?ാെനയും ത?ാെq വിദയകളും ക8ി.്
വളെരJാലമായി. ഇ:് േനരം ൈവകിയേലലാ. അതു െകാ8് നാെള മതി.
എെa2ിലും ഒരു വിദയ കാണിJണം" എ:് ക†ിAു. "7ായാധികയംെകാ8്
വിദയകെളാെJ ഇ‹ിെട നിറു/ിവAിരിJുകയാണ്. ഇനി അതിെനാെJ
പുറെ\.ാൽ ഒ:ും ശരിയാവുകയിലല" എ:് ത?ാൻ മറുപടി പറuേ\ാൾ
"ഉപായെമാ:ും പറേയ8ാ. ഏെത2ിലും ഒ:് കാണിJാെത ത?ാെന ഞാനിവിെട
നി:ും വി.യJുകയിലല" എ:് വലിയത?ുരാൻ വീ8ും ക†ിAു. അതിനു േശഷമായി
ത?ാൻ ഒ:ും പറuിലല. ത?ാൻ അ:് അവിെട താമസിAു. പിേhറ ദിവസം രാവിെല
വലിയത?ുരാനും ത?ാനും കൂടി കുളിJാനായി പുഴJടവിേലJ് േപായി. കടവിൽ
െച:് ര8ുേപരും പലല് േതAുെകാ8ിരു:േ\ാൾ ത?ാൻ "ഈ ആhറിൽ
മുതലയുേ8ാ?" എ:് േചാദിAു. "െവdം െപാ;ിJിടJുേ?ാൾ ചില കാലം മുതല
വരാറു8്. കുളിJാൻ േപാലും െവdം ക‘ിയായിരിJു: ഈ േവനൽJാല/്
ഇവിെടെയ;ാനും മുതല വരികയിലല. ആhറിൽ പല^ല;ളിൽ

ഇടമുറിuി.ുdതിനാൽ ഇേ\ാൾ മുതല•് കയറിവരാൻ നിവൃ/ിയുമിലല" എ:്
വലിയത?ുരാൻ ക†ിAു. അേ\ാേഴ•ും ഒരു വലിയ മുതല അവരുെട മുൻപിലായി
വ:ു െപാ;ി. അേ\ാൾ ത?ാൻ, "ഇവിെട മുതലയിെലല:ു ക†ിAി.ു ഇതാ മുതല
വ:േലലാ" എ:് പറuു. മുതല േനെര ഇവരുെട അടുJേലJു തെ: വ:ു.
മുതലെയJ8് േപടിAു വലിയത?ുരാൻ എണീhറു. ത?ാൻ അവിെട/െ:
ഇരു:ു. മുതല ത?ാെന ത.ി െവd/ിലി.ു കടിെAടു/ും െകാ8ുേപായി.
അേ\ാൾ ത?ാൻ വലിയത?ുരാെq േനെര േനാJി െകാ8് "മുതലയുേ8ാ എ:ു
േചാദിAി.് ഇെലല:േലല അവിടു:് പറuത്? ഇ;െന േഭാT് പറuു എെ:
മുതല•് ഇരയാJി/ീർ/ത് ക‘മായിേ\ായി. ഇത് അവിേടJ് േചർ:
7വൃ/ിയലല" എ:ു പറuു. അേ\ാേഴJും മുതല ത?ാെനയും െകാ8് കുെറ
അകെല േപായി താണു. വലിയ ത?ുരാൻ ആക\ാെട ഏhറവും വിഷ4ൻ
ആയി/ീർ:ു. ഉടെന കര•ു കയറി നി:ുെകാ8് ഭൃതയsാെരയും മhറും വിളിAു
വരു/ി വിവരം ക†ിAു. അേ\ാേഴJും കർ4ാകർ4ികയാ ഈ വർ/മാനം
അറിuു വലJാരും മhറുമായി അവിെട അസംഖയം ആളുകൾ കൂടിJഴിuു. വല
വീശിയും ആളുകൾ ഇറ;ി/\ിയും മhറും ആhറിൽ എലലാം പല വിധ/ിൽ
പരിേശാധനകൾ നട/ി. ഒരു ഫലവും ഉ8ായിലല. ത?ാെന എ:ലല, മുതലെയ
േപാലും അവിെടെയ;ും ക8ിലല. േനരമുAയായേ\ാൾ ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടി
എലലാവരും പിരിuു. വലിയ വിഷാദേ/ാടുകൂടി വലിയ ത?ുരാൻ നീരാ.ുകുളി
കഴിAു അ?ല/ിേലJ് എഴു:dി. വലിയ ത?ുരാൻ എഴു:dി ദർശനം
കഴിJാെത നടയടAു േപാകു:ത് ശരിയലലേലലാ എ:് വിചാരിAു ശാaിJാരൻ
അവിെട കാ/ിരിJു:ു8ായിരു:ു. അേ\ാൾ വലിയ?ല/ിൽ
ജപിAുെകാ8ിരു: ൈക\ുഴ/?ാൻ, "ഇ:് നീരാ.ു കുളിJ് ഇY അമാaം
പhറിയെതaാണ്?" എ:ു േചാദിAു. ത?ാെന ക8േ\ാൾ അ§ുതപരവശൻ
ആയി/ീർ: വലിയത?ുരാൻ "ത?ാനിവിെട എ/ിയിരിJു:ുേവാ? ഇത്
അറിെu2ിൽ കുളിJാൻ ഞാനിYയും അമാaിJുകയിലലായിരു:ു.
ത?ാെനെ: ചതിJുകയാണേലലാ െചcത്" എ:ു ക†ിAു. "വിദയ വലതും
കാണിJണെമ:് അവിടു:് നിർബkിAി.േലല ഇYയും കാണിAത്? ഇത്
ശരിയാേണാ" എ:ു ത?ാനും േചാദിAു.
അനaരം ര8ുേപരും സവാമിദർശനം കഴിAു േകായിJേലJ് േപായി ഊണും
കഴിAു. അേ\ാൾ തെ: ത?ാൻ യാYയാവുകയാൽ അവിെട നി:ും ത?ാന്
അേനക സZാന;ൾ െകാടു/യAു. ഇYയും പറuത് െകാ8് തെ:
ൈക\ുഴ/?ാന് ഇ¾ജാലവിദയയിൽ അനിതരസാധാരണമായ
ൈനപുണയമു8ായിരു:ുെവ:ു •‘മായി.ു8േലലാ. അതിനാൽ ഇനി ഈ ഭാഗം

അധികം വിRരിJു:ിലല. ത?ാൻ േജയാതിഷ/ിലും അതി സമർ‰നായിരു:ു
എ:ുdതിേലJ് ദൃ‘ാaമായി ഒരു സംഗതി കൂടി പറuി.് ഈ ഉപനയാസം
അവസാനി\ിJാെമ:് വിചാരിJു:ു.
ഒരിJൽ ത?ാൻ തിരുവനaപുര/് െച:് മുഖം കാണിA സമയം "ത?ാൻ വലിയ
േജയാ„യൻ ആെണ:ാണേലലാ ജന;ൾ പറയു:ത് അതിനാൽ ഞാൻ എ:് ഏതു
സമയ/് മരിJുെമ:് ഒെ:ഴുതി തരണം" എ:് ക†ിAു. "ഇതനാവശയമാണ്. മരണ
ദിവസം മുൻകൂ.ി അറിuാൽ ആർJും വയസനവും പരി°മവും ഉ8ാകും.
അതിനാൽ അതറിയാതിരിJുകയാണ് നലലത"് എ:് ത?ാൻ തിരുമന€റിയിAു.
"അെതാ:ും സാരമിലല. ഇെതാ:ു നിpയമായി.ു എഴുതി/രണം" എ:ു വീ8ും
നിർബkപൂർവം ക†ിJുകയാൽ ഇ:യാ8്, ഇ: മാസം, ഇYാം തീയതി, ഇ:
സമയ/് നാട് നീ;ും എ:് ത?ാൻ എഴുതിെJാടു/ു. ഉടെന "ത?ാെന:ാണ്
മരിJു:െത:ു" ക†ിAു േചാദിAു. "അത് ഇതിനു ര8ു െകാലലം മുൻപാണ്"
എ:റിയിAേ\ാൾ "എ:ാൽ അതുകൂടി വിവരമായി ഒെ:ഴുതി/രണം" എ:ു
ക†ിJുകയും ത?ാൻ എഴുതിെJാടുJുകയും െചcു. ഇതു കഴിuി.് ഏതാനും
െകാലല;ൾJു േശഷമായിരു:ു ത?ാെq മരണം.
ത?ാൻ മരിJു: ദിവസമടു/േ\ാൾ സംxകാര/ിന് േവ8ു: ച˜നമു.ി, പ.ു
മുതലായവയും പി¡മടിയaര/ിനു േവ8ു : പണവും െകാടു/ു ക†ിA്
ആളുകെള അയAു. ഇവെയലലാം െകാ8് ത?ാെq േകാവിലക/ിന് സമീപം
എവിെടെയ2ിലും േപായി ഗൂഢമായി താമസിJുകയും ആ സമയ/് ത?ാൻ
മരിAുെവ2ിൽ ഇെതലലാം ത?ാെq അനaരവെന ഏ†ിAു തിരിെയ വ:ു വിവരം
അറിയിJുകയും, ത?ാൻ മരിAിലല എ2ിൽ എലലാം തിരിെക െകാ8ുേപാരികയും
െച‹ണെമ:ു ക†ിJുകയും െചcിരു:ു. ക†ിAതുേപാെല ആ ആളുകൾ േപായി
ത?ാെq േകാവിലക/ിന് സമീപെമാരു ^ല/് താമസിAു. മരിJാനുd
സമയമായേ\ാൾ ത?ാൻ മു8ും മhറും മാhറിയുടു/് കാലും മുഖവും കഴുകി ഭŸം,
ച˜നം, േഗാപി മുതലായവ ധരിAു. സുഗkപുª;ൾ ചൂടി ത‹ാറായതിെq േശഷം
അനaരവെന വിളിAു പുലലും മണലും വിരിJാൻ പറuു വിരി\ിAു അതിേsൽ
കിട:ു. നാരായണനാമം ജപിAുെകാ8ുമരിAു. അതുവെര ത?ാന് യാെതാരു
സുഖേJടും ഉ8ായിരു:ിലല. ത?ാൻ മരിAേ\ാേഴJും ക†ിAയA ആളുകൾ
അവിെടെയ/ി. ക†ിAു െകാടു/യAിരു:ത് എലലാം ത?ാെq അനaരവെന
ഏ†ിAി.് തിരിAു വ:ു വിവരം തിരുമന€് അറിയിAു. നിpിത സമയ/ുതെ:
ത?ാൻ മരിAു എ:റിuേ\ാൾ തിരുമന€ിേലJു വലലാെത ഒരാധി ഉ8ായി.
പിെ: നാട് നീ;ു:ത് വെര അവിെട•ു ബുUിJു നലല
തേqടമിലലായിരു:ുെവ:ാണ് േകൾവി. ത?ാൻ കുറിAുെകാടു/ിരു: സമയ/്

തെ: നാടു നീ;ുകയും െചcു.
ഈ ഒരു സംഗതി െകാ8് തെ: ത?ാൻ വലിയ േജയാ„യനായിരു:ുെവ:ും
•‘മാകു:ു8േലലാ. ഇ;െന അേbഹ/ിെq ൈവദയം, മ•വാദം
മുതലായവെയJുറിAും അേനകം കഥകൾ പറയാനു8്. അെതലലാം ഇനി േവെറാരു
അവസര/ിലാവാെമ:ു വിചാരിAു ഇേ\ാൾ വിരമിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/െകാലലം വിഷാരിJാവ്
ഈ ഭ›കാളിേ•Yം ഇേ\ാൾ ^ിതിെച‹ു:ത് ”ി.ീഷു മലബാറിൽ കുറുÆനാടു
താലൂJിൽ േചർ: വി‹യൂരംശം മ4മംഗലം േദശ/ു പaലായിനി തീവ8ി
xേhറഷന് ഒ:രനാഴിക വടJുപടിuാറാണ്. ഇതു പ8ു തിരുവിതാംകൂറിൽ
െകാലല/ായിരു:ു. അവിെടയിരു: ഈ േ•Yം
ഇവിെടയായി/ീർ:െത;െനെയ:ും മhറും താെഴ പറയു:ു.
പ8ു ൈവശയജാതിJാരായ ഏതാനും കുടുംബJാർ പരേദശ/ുനി:ു
െകാലല/ുവ:ു താമസിAിരു:ു. അവരുെട 7ധാന െതാഴിലുകൾ പ.ുെനæും
സവർ4വയാപാരവുമായിരു:ു. അതുെകാ8് അവർ കാലwേമണ
ധനവാsാരായി/ീർ:ു.
അ;െനയിരു: കാല/് അവരിൽ ഒരാൾ XീേപാർJലിയിൽേ\ായി
ഭഗവതിെയേ€വിAു താമസിAു. അതിനി®േയാടുകൂടിയുd േസവെകാ8ു ഭഗവതി
അയാെളJുറിA് ഏhറവും സaു‘യായി ഭവിJുകയാൽ ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ
അയാൾ ഉറ;ിJിട:ിരു: സമയം ആേരാ അയാളുെട അടുJൽ െച:ു. "നിെq
ഭzിവിശവാസാദികൾെകാ8ു ഞാേനhറവും 7സാദിAിരിJു:ു. ഇനി ഇ7കാരം
കഠിനമായ തപ€ുെചcു നീ ക‘െ\ടണെമ:ിലല. നിെq തല•ലിരിJു: നാ˜കം
വാെളടു/ു നിനJു സവേദശേ/Jു േപാകാം. എെq ആയുധംെവAു പതിവായി
എെ: പൂജിAുെകാ8ിരു:ാൽ നീ വിചാരിJു: കാരയ;െളലലാം ഞാൻ
സാധി\ിAുത:ുെകാdാം. നീ വിചാരിJു: ^ല/ു ഞാനുെ8:ു ദൃഢമായി
വിശവസിAുെകാdുക" എ:ു പറuതായി അയാൾJു േതാ:ി. അയാൾ െപെ.:ു
ക4ു തുറ:ുേനാJിയസമയം ദുർ:ിരീ•യമായ ഒരു േതജ€ുമാYം കാണുകയും
ഉടെനതെ: അതു മറuുേപാവുകയും െചcു. അതു േദവി തെq അടുJൽ
എഴു:dി അരുളിെAcതുതെ:യാെണ:് അയാൾ ദൃഢമായി വിശവസിJുകയും
തല•ൽ േനാJിയേ\ാൾ ഒരു നാ˜കം വാൾ അവിെട ഇരിJു:തായി കാണുകയും
െചcു.
അയാൾ െകാലല/ു മട;ിെയ/ിയതിെq േശഷം അവിെട ഒരു േ•Yം പണിയിAു
ഭഗവതിെയ 7തി®ിJുകയും പീഠ/ിേsൽ നാ˜കം വാൾകൂടി െവAു പതിവായി
പൂജിAു ഭഗവതിെയ ഭzിപൂർVം േസവിAുെകാ8ിരിJുകയും െചcു. ആ ൈവശയൻ
ഒരു വിഷഹാരിയുമായിരു:ു. അതിനാൽ അയാളു8ാJിയ േ•Y/ിനും
"വിഷഹാരിJാവ്" എ:ു നാമം സിUിAു. അതു േലാപിAു കാലwേമണ

"വിഷാരിJാവ്" എ:ായി/ീർ:ു. മുൻേപതെ: വലിയ ധനവാsാരായിരു:
ൈവശയsാർJു ഭഗവതിയുെട സാ:ിUയംകൂടിയു8ായേ\ാൾ ധനം
സംഖയയിലലാെത വർUിAു. അവർ ക\ലുകളും പേ/മാരികളും പണിയിA് അവരുെട
കAവടം യൂേറാ\ുരാജയ;ൾ വെര 7ചരി\ിAുതുട;ി. അേ\ാേഴJും
വിഷഹാരിയും േദവിെയേ€വിAുെകാ8ുവ: ആളുമായ ൈവശയനും
ധനെമ:േപാെലതെ: അഹ2ാരവും സീമാതീതമായി വർUിAു. അതിനാലർ
wേമണ രാജാവിെനേ\ാലും കൂ.ാJാെതയും രാജാവിനു wമ7കാരം
െകാടുേJ8ു: നികുതിയും മhറും െകാടുJാെതയുമായി. മുTsാരായ
ൈവശയsാരുെട ധിJാരം wേമണ രാജാവിനു ദു€ഹമായി/ീർ:ു. അതിനാൽ
െകാലല/ു താമസിJു: സകല ൈവശയsാരും മൂ:ുദിവസ/ിനകം
നാടുവി.ുെപാെ•ാdണം" എെ:ാരു രാജക†ന പുറെ\.ു. അേ\ാൾ
ൈവശയsാരാക\ാെട പരി°ാaഹൃദയരും വിഹവലരുമായി/ീർ:ു. ഭഗവതിെയ
7തി®ിAുേസവിAുെകാ8ിരു:വരുൾെ\െട എ.ു കുടുംബJാർ ക†ന േക.
•ണ/ിൽ അവരുെട സകല ^ാവരജംഗമസവ/ുJളും
പേ/മാരികളിലാJിെJാ8ു സമു›മാർേ´ണ വടേJാ.ു പുറെ\.ു. ഭഗവതിെയ
േ€വിAുെകാ8ിരു: ൈവശയൻ യാYയായ സമയം ആ ഭഗവതിെയ നാ˜കം
വാളിേsൽ ആവാഹിെAടു/ുെകാ8ാണ് േപായത്. േശഷമു8ായിരു:
കുടുംബJാർ അവരുെട പൂർV^ലമായ പാ¡യരാജയേ/Jും േപായി.
വടേJാ.ു േപായവർ കരേയാടു േചർ:ു പേ/മാരി ഓടിAുേപായ സമയം ഒരു
^ല/ു പശുJളും പുലികളും ജാതിൈവരം കൂടാെത ഒ:ിAു
േമuുെകാ8ുനിൽJു:തായിJ8ു. ഈ ^ലം
സമാധാനേ/ാടുകൂടി/ാമസിJാൻ െകാdാവു:താെണ:ു നിpയിA് അവർ
പേ/മാരികൾ അവിെട അടു\ിAു കര•ിറ;ി. കടേലാടടു/ുd ആ ^ലം
അJാല/ു വലിയ വന7േദശമായിരു:ു.
അവർ കര•ിറ;ിയതിെqേശഷം അവിെടെയലലാം ചുhറിനട:ു ഭഗവതിJു
േ•Yവും അവർJു ഗൃഹ;ളും പണിയിJു:തിനു േയാഗയ;ളായ ^ല;ൾ
േനാJിJ8ു നിpയിJുകയും ആ ^ല;ൾ കുറുÆനാ.ു രാജാവിെq
വകയായിരു:തിനാൽ രാജാവിനു പിടി\തു വില െകാടു/് അവ വാ;ുകയും
േ•Yവും ഗൃഹ;ളും പണിയിJുകയും െചcു. അ?ലം, Xീേകാവിൽ, നാല?ലം,
തിട\dി മുതലായവേയാടുകൂടിയാണ് പണി കഴി\ിAത്. അവിെട െകാടു;ലൂർ,
തിരുമാkാംകു:ു മുതലായ ^ല;ളിെലേ\ാെല കിഴേJാ.ു ദർശനമായി
ശിവെനയും വടേJാ.ു ദർശനമായി ഭഗവതിെയയും മതിൽJക/് ഉപേദവനായ
ശാRാവിെനയും 7തി®ിAു. 7തി® നട/ിയതു 7സിU മാ•ികനും

ത•ിയുമായ കാ.ുമാട€ു ന?ൂരിയാണ്. എ2ിലും പിെ:യും ശാaി
നിട/ിയിരു:തു ഭഗവതിെയ േസവിAുെകാ8ിരു: ആ ൈവശയനും
അേbഹ/ിെq കാലേശഷം തദുപേദശ7കാരം അേbഹ/ിെq
കുടുംബJാരുമായിരു:ു. ൈവശയsാർ എ.ു കുടുംബJാരും േ•Y/ിനു സമീപം
തെ: എ.ു ഗൃഹ;ളിലായി താമസമുറ\ിAു. ഈ േ•Y/ിൽ അവർ
ഊരാളsാരായി/ീരുകയും െചcു.
ഈ ൈവശയsാർ അവിെട വ:ത് ആ േദശ/ിനും മംഗലമായി പരിണമിAു.
അതിനാൽ ആ േദശ/ിനു "വ:മംഗലം" എ:ു നാമം സിUിAു. wേമണ
"മ4മംഗലം" എ:ായി/ീർ:ു. േ•Y/ിനു പൂർVŸരണ വിടാെത അവർ
"െകാലലം വിഷാരിJാവ്" എ:ുതെ: േപരി.ു. അതിന് ഇേ\ാഴും േഭദഗതി
വ:ി.ുമിലല. ഈ േ•Y/ിെq കാരണഭൂതനായ ൈവശയനു
XീേപാർJലിയിൽനി:ു കി.ിയതും െകാലല/ുനി:ു ഭഗവതിെയ ആവാഹിAു
െകാ8ുേപാ:തുമായ നാ˜കം വാൾ ഇവിെട ഭഗവതിെയ 7തി®ിAേ\ാൾതെ:
ആ Xീേകാവിലക/ു െവAു. അത് ഇേ\ാഴും അവിെട/െ: ഇരിJു:ു8്.
അതിന് ഇതുവെര യാെതാരു േകടും സംഭവിAി.ിലല. ഊരാളsാരായ എ.ു
കുടുംബJാരുെട േ•Y/ിൽ വീ.ുേപരുകൾ താെഴ\റയു:ു. 1. കീേഴൽ വീട് 2.
പാേഴൽ 3. എേളട/് 4. ഈAരാ.ിൽ 5. െപാന/ിൽ 6. നാേണാ/് 7. എേരാ/് 8.
ഉZAിവീട്. േ•Y/ിൽ ൈകകാരയകർ/ൃതവം ഒ:ു മുതൽ നാലു വീ.ുകാർJാണ്.
അവർJു കാരണവ^ാനവുമു8്. േശഷമുd നാലു വീ.ുകാരും ഇവരുെട
അനaരവരുെട നിലയിലാണ് വർ/ിAുേപാരു:ത്.
ഈ ൈവശയsാർ പേ/മാരികളിൽനി:ു കര•ിറ;ിയതിെq േശഷം േ•Y/ിനും
വീടുകൾJും േയാഗയമായ ^ലം േനാJി നിpയിJാൻ േപായവർ െവയില/ു
•ീണിAേ\ാൾ ഒരു അയിനിമര/ിെq ചുവ.ിൽ െച:ിരു:ു. ആ വൃ•ം
ശാേഖാപശാഖകൾെകാ8ു പaൽേപാെല പര:തായിരു:തിനാൽ അവർ അതിന്
പaലായിനിഎ:ു േപരി.ു. അതിനാൽ ആ േദശ/ിനും ആ േപരു സിUിAു.
ഈ ൈവശയsാർ എ.ു കുടുംബJാർ മാYമായിരു:തിനാൽ അവർJു യഥാപൂർVം
െപൺകിടാ;െള വിവാഹം കഴിAുെകാടുJു:തിനും മJ/ായം
ആചരിJു:തിനും നിവൃ/ിയിലലാെതയായി/ീർ:ു. അതിനാൽ അവർ ചില
നായർവീ.ുകാെര എണ;ാJിേAർJുകയും മJ/ായമുേപ•ിAു
മരുമJ/ായം സവീകരിJുകയും െചcു.
ൈവശയsാർ നായsാരായി/ീർ:േ\ാൾ േ•Y/ിൽ ശാaിJ്
അവരായാൽേ\ാെര:ു അവർJുതെ: േതാ:ുകയാൽ ശാaിJ് അവർ ചാേലാറ

എ:് ഇലലേ\രായ ഒരു ന?ൂരിെയ നിയമിAു. ന?ൂരി ശാaിയായേ\ാൾ അവിെട
സവ†ം ചില േഭദഗതികൾ വരുേ/8ിവ:ു. േ•Y/ിൽ ഉഷപ ഉൾെ\െട അ¢ു
പൂജ പതിവുdതിൽ ഭഗവതിJു മാYം ഉA\ൂജ•ുd നിേവദയം മദയവും
മാംസവുമായിരു:ു പതിവ്. ന?ൂരി ശാaിയായേ\ാൾ അതു േവെ8:ു െവAു.
മദയമാംസ;ൾ നിേവദയമലലാതാവുകയും പൂജ ന?ൂരിയാവുകയും െചcേ\ാൾ
ഭഗവതിയുെട ൈചതനയവും വർUിAു. മുൻേപതെ: ഉOമൂർ/ിയായ ഭഗവതി
ന?ൂരി യുെട പൂജ നിമി/ം അതയുOയായി/ീർ:ു. േദവിJു "ഭയ2രി" എ:ുd
നാമം അേ\ാഴാണു യഥാർ‰മായി/ീർ:ത്. ദർശന/ിനായിെAലലു:വർJു
പകൽസമയ/ുേപാലും േദവിയുെട നടയിൽേ\ാകാെന:ലല, േ•Y/ിനക/ു
കടJാൻതേ:യും എേaാ വലലാ/ ഒരു ഭയം ഉ8ായി/ീർ:ു. അേ\ാൾ ഈ
ഉOത സവ†ം കുറ•ണെമ:ു നിpയിAു ഊരാളsാർ ന?ൂരിയുെട ശാaി
േവെ8:ുെവ•ുകയും ശാേzയsാരായ "വേ.ാളി" മൂ€തിsാെരെJാ8ു ശാaി
തുട;ിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ േദവിയുെട ഉOത•ു സവ†ം ശമനം
സംഭവിJുകയും െചcു. ഇേ\ാഴും ഈ േ•Y/ിൽ ശാaി നട/ിവരു:തു
വേ.ാളി മൂ€തിsാർ തെ:യാണ്. എ2ിലും ആ8ുേതാറും മീന/ിൽ ത•ിെയ
അവിെട വരു/ി, ഒരു ശുUികലശവും ”ാ•ണെരെJാ8ു മൂ:ുദിവസെ/
പൂജയും ഇേ\ാഴും നട/ിവരു:ു8്.
ഈ േ•Y/ിൽ ആ8ുേതാറും മീനമാസ/ിൽ എ.ഹ€ായി.് ഒരു„വം
നട:ുവരു:ു8്. അതിനു "കളിയാ.ം" എ:ാണു േപരുപറuുവരു:ത്. ഈ
ഉ„വം മhറു േ•Y;ളിെലേ\ാെലെയാ:ുമലല. ഇവിെട ധവജമായി
ഉപേയാഗിJു:തു നാ†/¢ുേകാൽ നീളമുd ഒരു മുളയാണ്. മുള നാ.ി
അതിേsലാണ് െകാടിേയhറു കഴിJു:ത്. െകാടിേയറിയാൽ എഴു:dിJു:ത്
ആറു ദിവസം േലാഹനിർZിതമായ ശീേവലി/ിട?ും എഴാം ദിവസവും എ.ാം
ദിവസവും നാ˜കം വാളുമാണ്. നാ˜കം വാെളഴു:dിJു:തിനുd ആന പിടി
തെ:യായിരിJണെമ:ു നിർബkമു8്. ഉ„വകാല/ു 7തിദിനം മൂ:ു
ശീേവലിയും േ•Y/ിെq ഊ.ുപുരയിൽെവAു ”ാ•ണർJും സാധുJൾJും
സദയയും പതിവു8്. ഏഴാം ദിവസം വലിയവിളJിനും എ.ാംദിവസം
കാളിയാ./ിനും മാYേമ നാ˜കംവാൾ ആന\ുറ/് എഴു:dിJാറുdൂ.
നാ˜കം വാെളടു/് എഴു:dിJു: ആളിൽ ഭഗവതിയുെട
ആവാസമു8ാകുെമ:ാണ് വിശവാസം. ആ ആൾ വാൾ പിടിAുെകാ8്
ആന\ുറ/ിരു:ു കലശലായി വിറ•ുകയും എഴു:dിAുകഴിuു താെഴയിറ;ി
വാൾ Xീേകാവിലക/ു െകാ8ുെച:ു െവAാലുടെന േബാധംെക.ു വീഴുകയും
െച‹ാറു8്. പിെ: വളെരേനരം കഴിേu ആ ആൾJു േബാധം വീഴുകയുdൂ.

ഇവിെട ഉ„വം മീനമാസ/ിലായിരിJണെമ:ലലാെത െകാടിേയhറ് ഇ:നാൾ,
അെലല2ിൽ ഇ: തീയതി േവണെമ:ു നിർബkമിലല. അത് ആ8ുേതാറും
നിpയിAു നട/ുകയാണു പതിവ്. അതു നിpയിJാനുd അവകാശവും
അധികാരവും "െപാhറമൻ ന?ീശൻ" എ: ആൾJാണ്. അവരുെട കുടുംബ/ിൽ
അതാതുകാല/ു മൂ\ായി.ുd ആളാണ് അതു നിpയിJു:ത്. എ:ാൽ അതു
നാ˜കം വാൾ കറകൂ.ുവാനുd മുഹൂർ/മനുസരിചായിരിJണം. വാൾ കറകൂ.ു
വാനുd മുഹൂർ/ം േജയാ„യെന വരു/ി േനാJിAാണ് നിpയിJു:ത്. ഞായർ,
െചാV, െവdി ഈ ആ¥കളിൽ ഏെത2ിലും ഒരു ദിവസേമ വാൾ കറകൂ.ുവാൻ
പാടുdൂ. വാൾ കറകൂ.ുക എ:ുപറuാൽ േതAുമിനുJി തുരു?ു കളu് എ4
പുര.ിെവ•ുക എ:ാണർ‰ം.
കാളിയാ./ിെq 7ധാന wിയ നാ˜കം വാൾ ആന\ുറ/് എഴു:dിJുകയാണ്.
ആ എഴു:d/ു പകൽ ഏകേദശം നാലുമണിJ് ആരംഭിJും. അതിനു കുട,
ആലവ.ം, െവൺചാമരം, തലയിൽെJ.ു മുതലായ അല2ാര;േളാടുകൂടിയ
പതിന¢ാനകളും പലവിധ വാദയേമള;േളാടുകൂടിയ താളേമള;ളുമു8ായിരിJും.
ആ എഴു:d/ു നടയിൽ സവ†മകെലയായി നിൽJു: പാലയുെട
ചുവ.ിെല/ുേ?ാൾ േമളം കലാശിJും. പിെ: അവിെട കുറു\ിെq നൃ/മു8്.
അതു കഴിuാൽ അവിെടനി:് ഊരുചുhറലായി എഴു:dിAുേപാകും.
ഊരുചുhറൽ കഴിuു മട;ിെയ/ിയാൽ േ•Y/ിെq പടിuാേറ നട•ലും
െത‹?ാടിJുറു\ിെq നൃ/മു8്. ഭഗവതി ഊരുചുhറാൻ എഴു:dു: സമയം
േ•Y/ിെq െതJുഭാഗ/ു മു:ൂhറൻ (മു:ൂറsാർ) എ: ജാതിJാരും
കിഴJുഭാഗ/ു വ(മ)4ാsാരും അണിനിര:ു കാവൽ നിൽJുക പതിവാണ്.
നാ˜കം വാൾ ഇറJിെയഴു:dിJു:തുവെര അവർ കാവൽ നിൽJും.
ഇറJിെയഴു:dിJു: സമയ/ു െവളിA\ാടു തുdും. അതും കഴിuാൽ
അരിയും പയറും മാംസവുംകൂടി പാകംെചcു. െകാ8ുേപായി വടJുവശ/ുd
േകാ.യിൽെവAു ഭൂത;ൾJു ബലിെകാടുJും. ഇതിന് "അരി;ാ.്" എ:ാണ് േപരു
പറuുവരു:ത്. അത് അനയsാർJു കാണാൻ പാടിലല. േകാ.െയ:ു
പറയെ\ടു:ത് ഏതാനും ഉ:തവൃ•;ൾ നിൽJു: ഒരു പറ?ാണ്.
വിഷാരിJാവിൽ ഭഗവതിയുെട അ§ുതമാഹാWയ;െളലലാം
പറuവസാനി\ിJു: കാരയം അസാUയമാണ്. അതിനാൽ അവയിൽ
ചിലതുമാYം താെഴ പറuുെകാdു:ു.
പ8ു "ൈമസൂർ കടുവ" എ:ു 7സിUനായിരു: ടി\ു സുൽ/ാൻ മലബാറിെന
ആwമിA കാല/് അേനകം ഹി˜ുേ•Y;ൾ അ-ിJിരയാJി
നശി\ിAുെവ2ിലും വിഷാരിJാവിൽ ഭഗവതിെയJുറിA് അയാൾJ് അവളെര

ഭzിയും വിശവാസവുമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ അയാൾ ചില കാല;ളിൽ
ദർശനാർ‰ം അവിെട െചലലുകയും െചcിരു:ു. ഒരിJൽ സുൽ/ാൻ
ദർശന/ിനായിെA:സമയം ശാaിJാരൻ 7സാദം െകാടുJാനായി െകാ8ു
െചലലുകയും അേ\ാൾ സുൽ/ാൻ "എനിJു ശാaിJാരെq 7സാദം േവ8;
േദവിതെ: എനിJു 7സാദം തരണം" എ:ു പറuു ശാaിJാരേനാടു 7സാദം
വാ;ാെത തർJിAു നിൽJുകയും െചcു. ആ സമയംഭഗവതിതെ:
7സാദെമടു/ുെകാ8ു 7തയ•മായി അവിെട എഴു:dി. 7സാദം
സുൽ/ാെq ൈകയിലി.ുെകാടു/ു. 7സാദം വാ;ിയേതാടുകൂടി സുൽ/ാൻ
േബാധം െക.ു വീഴുകയും േദവി അaർUാനം െച‹ുകയും െചcു. പിെ:
മൂേ:മുJാൽ നാഴികകഴിuേ\ാൾ സുൽ/ാനു േബാധം വീണു. അേ\ാൾ
അയാൾJു താൻ വിചാരിJുകയും പറയുകയും െചcത് അവിേവകമായിേ\ായി
എ:ു േതാ:ുകയും േദവിെയJുറിAുd ഭzിവിശവാസ;ൾ പൂർVാധികം
വർUിJുകയും െചcു. അതിനാൽ സുൽ/ാൻ 7തിവ„രം 342 രൂപവീതം
സർVമാനയമായി േദവസവ/ിേലJു െകാടു/ുവ:ിരു:ു. പി:ീടു ടി\ുവിെq
രാജയം ”ി.ീഷു ഗവൺെമqിെq അധീനതയിലായേ\ാൾ ആ സംഖയ ആ ഗവൺെമqു
സർVമാനയമായി ഭൂനികുതിവകയിൽ വി.ുെകാടു/ു. ആ ^ിതിയിൽ ഇ:ും
നട:ു വരു:ു.
ഒരിJൽ ചില േ•Yകാരയ;ൾ െപെ.:ു നടേ/8തായും തൽJാലം
േദവസവ/ിൽ പണം ചുരുJമായും വരികയാൽ ഊരാളsാർ ചി;പുര/ു
കൃ¸പ.ർ എെ:ാരാേളാട് ഏതാനും രൂപ കടംവാ;ി. ആ സംഖയ അവധിJു
െകാടു/ുതീർJാ/തിനാൽ പ.ർ അനയായം െകാടു/് ഊരാളsാരുെട േമലും
േദവസവംവക സവ/ുJളിേsലും ^ാപിAു വിധി സ?ാദിAു. ഊരാളsാെര
വാറ8ിൽ പിടിJാൻ പല7ാവശയം XമിAി.ും സാധിAിലല. ഒടുJം പ.ർ കാളിയാ.
ദിവസം നാ˜കം വാെളഴു:dിJു: ആന•ു െക.ിJു:തും േദവസവംവകയുമായ
സവർ4/ലയിൽെJ.ു ജÅി െച‹ിJാെമ:ു നിpയിA് ആമയേനാടുകൂടി
എ.ാമു„വദിവസം േ•Yസ:ിധിയിെല/ി. എഴു:dി\ു
പുറ/ുവ:േ\ാേഴJും പ.ർJ് അവിെട നിൽJാൻ വ‹ാെതയായി. അേbഹം ഒരു
°ാaെനേ\ാെല അവിെടനി:് ഓടി. അേ\ാൾ ആേരാ പി:ാെല ഓടിെA:്
ഊേJാടുകൂടി പുറ/് ഒ:ടിAതായി അേbഹ/ിനു േതാ:ി. അേbഹം പിെ:യും
ഓടുകയും പടിuാേറവശ/ുd ചിറയുെട വJ/ു െച:േ\ാൾ േബാധംെക.്
അവിെട വീഴുകയും ഉടെന േചാര ശർbിAു തുട;ുകയും മാY•ിടയിൽ
പരേലാക7ാÅനാവുകയും െചcു.
വിഷാരിJാവു േ•Y/ിൽ ര8ുതവണ കdsാർ കയറുകയു8ായി. ഒരിJലും

അവർെJാ:ും െകാ8ുേപാകുവാൻ സാധിAിലല. ഒരിJൽ കdsാർ
അ?ല/ിനക/ു കട:േ\ാൾ അവിെട അക/ുംപുറ/ും വലിയ
പുഴയിെല:േപാെല െവdം െപരുകിയിരിJു:തായി അവർJു േതാ:ി.
അതിനാൽ േനരം െവളുJു:തുവെര അവിെടJിട:ു ക‘െ\.ു. േനരം െവളു/ു
നട തുറ:േ\ാൾ അവിെടെയ;ും െവdം കയറിയി.ിെലല:ുd വാRവം അവർJു
മന€ിലാവുകയും അവരിറ;ിേ\ാവുകയും െചcു.
പിെ:െയാരിJൽ കdsാര?ല/ിൽJയറി ചില ഓ.ുപാY;ളും മhറും
എടു/ുെകാ8ു പുറ/ിറ;ി. സാമാന;െളലലാം തലയിേലhറിെJാ8ു
യാYയായേ\ാൾ അവർJ് ഏതിേലയാണ് േപാേക8െത:ു നിpയമിലലാെതയായി.
അവർ ആ പാY;ളും തലയിൽ െവAുെകാ8ു േനരം െവളുJു:തുവെര
േ•Y/ിനു 7ദ•ിണം െവAു. േനരം െവളു/േ\ാൾ ഊരാളsാരിൽ ചിലർ
അവിെട എ/ി കdsാെര പിടികൂടുകയും േപാലീസിൽ ഏ†ിJാനായി
പുറെ\ടുകയും ആ സമയം െവളിA\ാടു തുdിവരികയും "നZുെട മുതല!
േമാ‘ിAുെകാ8ുേപായാൽ അതുെകാ8ു8ാവു: ന‘ം നമുJാണ്. അതിനാൽ
അതിേനJുറിAു നാംതെ: േചാദിAുെകാdാം. അതിനു കു?uിെയ (ക?നിെയ
അJാല/ു ഇaയ ഭരിAിരു:ത് ഈxhറിaയാJ?നിJാരായിരു:ു)
ഏ†ിJണെമ:ിലല" എ:ു പറയുകയും കdsാെരെJാ8ു േമാ‘ിA മുതെലലലാം
അവിെട െവ…\ിJുകയും 7ായpി/വും േമലാൽ അവിെടJയറി
േമാ‘ിJുകയിെലല:ു സതയവും െച‹ിA് അവെര വി.യ•ുകയും െചcു.
അതിൽ\ിെ: ഒരിJലും ആ േ•Y/ിൽ കdsാർ കയറിയി.ിലല.
മുെ?ാരുകാല/ു േദവസവം വകയായി ഇവിെട ഒരു പിടിയാനയു8ായിരു:ു. ആ
ആനെയ ഏറനാടു താലൂJിൽ മ?ാ.ു േദശJാരനായ ഒരു മഹZദീയനു
പാ./ിനു െകാടു/ിരു:ു. ഉ„വ/ിെനഴു:dിJാൻ ആനെയ മുൻകൂ.ി
മടJിയയAുെകാdാെമ:ുd കരാേറാടുകൂടിയാണ് മുഹZദീയൻ ആനെയ
െകാ8ുേപായത്. എ2ിലും ഉ„വമടു/േ\ാൾ ഊരാളsാർ മുഹZദീയെq േപർJ്
ഒെരഴു/ുെകാടു/് ആെള അയAു. ആ എഴു/ിനു മുഹZദീയെq മറുപടി,
"ഇേ\ാൾ പണി/ിരJു വളെര അധികമാകയാൽ ഉ„വ/ിനു തJ വ4ം
ആനെയ മടJിയ•ാൻ നിവൃ/ിയിലല" എ:ായിരു:ു. േവെറ ആനെയ
അേനവഷിAി.ു കി.ിയുമിലല. ഊരാളsാർ ആക\ാെട വിഷ4രായി/ീർ:ു. എ2ിലും
ഉ„വാരംഭദിവസം രാYിയിൽ എഴു:dിJാനുd സമയമായേ\ാൾ
പടിuാേറAിറയിൽ ഒരാനയുെട ശÂം േക.് ഊരാളsാരും മhറും ഓടിെA:ു
േനാJിയേ\ാൾ അതു േദവസവം വക പിടിയാന തെ:യായിരു:ു. അ:ു പകൽ
മുഴുവനും ആ ആന മുഹZദീയെq പണി^ല/ു8ായിരു:ു. മ?ാ.ുനി:് ഈ

േ•Y/ിേലJ് എൺപതു നാഴിക ദൂരമു8്. ഇYയും ദൂരം പ/ുനാഴിക െകാ8്
ഈ ആന എ/ിയെത;െനെയ:ു ഭഗവതിJു മാYമറിയാം. ആനയുെടേമൽ
ച;ലയും ഒരുമിA് ആനJാരനുമു8ായിരു:ിലല. ആന ആരുംപറയാെത സവയേമവ
ചിറയിലിറ;ിJുളിAു േ•YനടയിൽെA:ുനി:ു. തലയിൽെJ.്
എടു/ുെകാ8ു െച:േ\ാഴും ആരും പറയാെത തെ: ആന മടJി. ഒരാൾ
തലയിൽെJ.ു െക.ിAു. ശാaിJാരൻ പതിവുേപാെല എഴു:dിJുകയും െചcു.
അ;െന ര8ുദിവസം കഴിuേ\ാേഴJും ആനെയ അേനവഷിAു മുഹZദീയനും
ആനJാരനും ഇവിെട വ:ുേചർ:ു. ഉ„വ/ിെനഴു:dിJാൻ ആനെയ
അയ•ാെതയിരു:തിനു മുഹZദീയൻ 7ായ‡ി/ം െച‹ുകയും േദവിയുെട
േകാപം ഉ8ാകാെതയിരിേJ8തിേലJായി അേനകം വഴിപാടുകൾ നട/ുകയും
െചcു.
ഈ േ•Y/ിെല േകാമരം (െവളിA\ാട്) പ.ുമു8•ൽ െത‹?ാടിJുറു\ിെq
കുടുംബ/ിൽ അ::ു മൂ/ ആളായിരിJുകയാണ് പതിവ്. ഒരു കാല/് അവിെട
7ായം തികu പുരുഷsാരാരും ഇലലാെതയായി/ീരുകയാൽ
കേരാറ\ണിJsാരുെട കുടുംബ/ിൽനി:് ഒരാെള േകാമരമാJിെയടുJു:തിന്
ഊരാളsാരും മhറും കൂടി/ീർAയാJി.
ആ സമയം െത‹?ാടിJുറു\ിെq ഗൃഹ/ിൽനി:ു പതിെനാ:ു വയ€ുമാYം
7ായമുd ഒരാൺകു.ി െവളിAെ\.ുെകാ8ു േ•Y/ിെല/ി. കുറു\ിെq
ഗൃഹ/ിൽനി:ു േ•Y/ിേലJു നൂhറി\തിന¢ു നാഴിക ദൂരമു8്.
െചറു7ായJാരനായ ഈ ബാലൻ ഇYയും ദൂരം പരസഹായം കൂടാെത
വഴിയറിu് ഇവിെട വെ:/ിയതിെനJുറിAുതെ: എലലാവരും അ§ുതെ\.ു.
പി:ീടു8ായ അേനവഷണ/ിൽ അയാൾ ഗൃഹ/ിൽനി:് ഏകേദശം പതിന¢ു
നാഴികെകാ8ാണ് ഇവിെട വെ:/ിയെത:് അറിയുകയും െചcു. അയാളുെട
7വൃ/ികളും വാJുകളും അ§ുതെ\ടുവാൻ തJവയായിരു:തിനാൽ
വിശവാസപൂർVം അയാെള/െ: അവിെട േകാമരമായി സവീകരിAു. ഏകേദശം
എഴുപ/¢ു വയേ€ാളം 7ായമായ ആ മനുഷയൻ ഇേ\ാഴും ജീവിAിരിJു:ു8്.
ഏകേദശം പ•8ു െകാലം മു?് ഊരാളsാരുെട ബkുവർ´/ിൽെ\. ഒരാൾ
ഈ ഭഗവതിയുെട നടയിൽനി:ു കdസതയം െചcു. അയാൾ േ•Y/ിൽ നി:ു
പുറ/ിറ;ിയ •ണ/ിൽ േബാധംെക.ുമറിuുവീണു മരിAു. അതിൽ\ിെ:
സതയം െച‹ാനായി അവിെടയാരും െചലലാറിലല.
െകാലലം 1098-ൽ കട/നാ.ു െതJിJ4?/ു ന?യാരുെട ഗൃഹ/ിൽ ഒരു വലിയ
കവർAയു8ായി. പല ജാതിJാരായ ഇരുപെ/ാ:ു മഹതxകരsാർ കൂടിയാണ്

കളവു നട/ിയത്. പ8മായി.ും പണമായി.ും അേനകായിരം രൂപയുെട വക അവർ
ത.ിെJാ8ുേപായി. േപാലീസുകാർ പഠിA വിദയകെളലാം 7േയാഗിA് അേനവഷണം
നട/ീ.ും യാെതാരു തു?ുമു8ായിലല. അതിനാൽ ന?യാർ ഈ ഭഗവതിJു ചില
വഴിപാടുകൾ േനർ:ു. അതിെq േശഷം അധികം താമസിയാെതതെ: ആ കdsാർ
േമാ‘ിെAടു/ മുതലുകെളലലാം തലയിൽെവAു തുdിെJാ8ു ഭഗവതിയുെട
നട•ൽ െകാ8ുെച:ു െവAു •മായാചനം െചcു മട;ിേ\ായി. ഊരാളsാർ
ന?യാെര വരു/ി ആ മുതലുകെളലലാം ഏ†ിAുെകാടു/ു. ന?യാർ
മുൻപുനിpയിAതിലധികം വഴിപാടുകെളലലാം കഴിAു ഭഗവതിെയ വ˜ിAുെകാ8്
േപാവുകയും െചcു.
പെ8ാരിJൽ ഗർഭിണിയായ ഒരു £ീ ഉA\ൂജ സമയ/ുേ•Y/ിൽ െച:ു
ദർശനം കഴിAുേപായി. അ:് അRമിJു:തിനു മുൻപ് ആ £ീ മരിAു. ഇതിെq
കാരണെമെa:റിയു:തിനായി ആ £ീയുെട വീ.ുകാർ ഒരു
7 JാരെനെJാ8ു 7 ംെവ\ിAു േനാJി. £ീയുെട മരണ/ിനുd കാരണം
ഭഗവതിയുെട േകാപമാെണ:ു 7 Jാരൻ വിധിAു. ഭഗവതിJ് ഉച\ൂജ•ു
നിേവദയം മദയവും മാംസവുമാണേലലാ പതിവ്. മദയം േസവിA് മദിAിരിJു: സമയ/്
ആരായാലും അനയsാർ െച:ു കാണു:തു സേaാഷാവഹമായിരിJുകയിലലേലലാ.
വിേശഷിA് ഒരു £ീയായ ഭഗവതി മദയപാനം െചc് അçാദിAിരിJു: സമയ/്
മെhറാരു £ീ െച:ു ക8ാൽ േകാപമു8ാകാെതയിരിJുേമാ? ഇതാണ്
7 Jാരെq യുzി. അെതാെJ എ;െനയായാലും അJാലംമുതൽ ഈ
േ•Y/ിൽ ഉച\ൂജ•ുേശഷം £ീകൾ അക/ുകട:ു ദർശനം
കഴിJാെതയായി. അത് ഇേ\ാഴും അ;െനതെ:യിരിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/വയസ്Jര ആരയൻ
നാരായണൻമൂ€് അവർകളുെട
ചികി„ാൈനപുണയം
ആരയൻ നാരായണമൂ€് ഏകേദശം പതിനാറു വയ€ായേ\ാേഴJും ഉപനയനം,
സമാവർ/നം, ൈവദയശാ£ാഭയസനം, മുതലായവെയലലാം കഴിuു ചികി„
ആരംഭിAു. അJാലം മുതൽ വസ•രയിലല/ു വരു: േരാഗികെള േനാJി
ചികി„കൾ നിpയിAു പറuും കുറിAുെകാടു/ും അയ•ുകയും
അതയാവശയെ\.ാൽ ചില ^ല;ളിൽ േപായി േരാഗികെള ക8ു ചികി„കൾ
നിpയിJുകയുെമലലാം സവപിതാവിെq ആ’7കാരം ആരയൻ നാരായണമൂ€്
അവർകൾ തെ:യാണു െചcിരു:ത്. അ;െന ഒ:ുര8ു െകാലലം
കഴിuേ\ാേഴJും,
മേ˜ാൽക¨ഃ കൃതാേRന ഗുണാധികതയാ ഗുര
ഫേലന സഹകാരസയ പുേªാൽഗമ ഇവ 7ജാഃ

എ:ു പറuതുേപാെല േരാഗികൾJ് അ‡ൻമൂ€് അവർകെളJാണു:തിനുd
ആOഹവും ആവശയവും കുറ•ുകയും ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€വർകെള ക8ാൽ
മതിെയ:ു േതാ:ി/ുട;ുകയും െചcു. എ2ിലും ൈവദയവിഷയമായി
സവപുYെന താൻ Oഹി\ിAെതലലാം Oഹി\ിAുകഴിuു എ:ുd വിചാരം ആ
അ‡നും താൻ OഹിേJ8െതലലാം OഹിAുകഴിuു എ:ുd വിചാരം ആ
പുYനുമു8ായിലല. അതിനാൽ അ‡ൻ മൂ€വർകൾ പിെ:യും സൗകരയമുd
സമയ;ളിെലലലാം പുYെന അടുJൽ വിളിAിരു/ി ചികി„കൾ സംബkിAുd
ഓേരാ കാരയ;െളJുറിAും ഓേരാ ഔÓധ;ളുെട ഗുണ;െള\hറിയും മhറും
പലതും ഉപേദശിAുെകാ8ിരു:ു. ഇ7കാരമുd അഭിമുേഖാപേദശം ആ
വൃUൈവദയൻ തനിJു തീെര വ‹ാെതയാകു:തുവെരതെ: െചcിരു:ു. ആരയൻ
നാരായണൻമൂ€വർകൾJു ചികി„ാവിഷയ/ിൾ അനനയസാധാരണമായ ഒരു
വിേശഷവും മാഹാWയവുമു8ായി/ീർ:തിനുd 7ധാന കാരണ;ളിൽ ഒ:ു
വളെരJാലം അനുസയൂതമായി ഉ8ായ ഈ ഉപേദശം കൂടിയാണ്.ആരയൻ
നാരായണൻ മൂ€വർകൾ ചികി„ാസംബkമായി െചcി.ുd ചില വിേശഷാൽ
സംഗതികൾ താെഴ പറuുെകാdു:ു.
1. ഒരിJൽ ആല\ുഴ കAവടം വക സൂ78ായിരു: േകാലഫ് സായിപവർകൾJ്

സഹിJവ‹ാെതക8ുd ഒരു തലേവദനയു8ാവുകയും അേനകം
ൈവദയൻമാെരെJാ8ു ചികി„കൾ െച‹ിAു േനാJീ.ും ഒരു ഗുണവും
കാണാ—യാൽ വയxJര അറിയിJു:തിനായി സാžവർകൾ േകാ.യ/ു വ:ു
േചരുകയും െചcു.േകാലഫ് സാžവർകളുെട സേഹാദരി േകാ.യ/ു
താമസിAിരു:ു. സാžവർകൾ ആ (വലയ) മദാZയുെട ബംßാവിൽ
താമസിAുെകാ8ു വയxJെര ആളയAു ദീനവിവരെമലലാം അറിയിJുകയും
മൂ€വർകൾ അേ;ാ.ു െച:ാൽെJാdാെമ:് അേപ•ിJുകയും മ¢ൽ
അയAുെകാടുJുകയും െചcു. ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€വർകൾ അ‡ൻ
മൂ€വർകളുെട ആ’7കാരം ഉടെന യാYയായി. അവിടു:് ഒരു െപ.ി തുറ:് ഒരു
ഗുളികെയടു/ു ഒരു പിലാവിലയിൽെ\ാതിuു ൈകയിൽ െവAുെകാ8ാണ്
മ¢ലിൽJയറിേ\ായത്. സാžിെനJ8തിെq േശഷം ഒരുതുടം മുല\ാൽ
േവണെമ:ു പറuു. ഉടെന ഭൃതയൻമാേരാടി േ\ാടി മുല\ാൽ െകാ8ുവ:ു.
മൂ€തു തെq ൈകയിലു8ായിരു: ഗുളിക ആ ഭൃതയൻമാെരെJാ8ു മുല\ാലിൽ
അരAു കലJിAു. ആ സമയം സായി\് തലേവദനയുെട കാഠിനയംെകാ8ു ക4ു
തുറJാനും മി8ാനും വ‹ാെത ക.ിലിൽJിടJുകയായിരു:ു. മൂ€വർകൾ
സാžവർകളുെട തല േനെര െവ…\ിAി.ു മുല\ാെലടു/ു നസയം െചcു. അേ\ാൾ
േവദന പൂർവാധികം കലശലാവുകയാൽ സാžവർകൾ െപെ.:ു
പിടെAണീhറിരിJുകയും ഒ:ു തുZുകയും അേതാടുകൂടി ര8ു നാസാദവാര;ളിൽ
നി:ും ഓേരാ പുഴുJൾ താെഴ വീഴുകയും െചcു. ആ പുഴുJൾ ഒ:ര
അംഗുലംവീതം നീളമുdവയും തല കറു/വയയുമായിരു:ു. പുഴുJൾ
േപായതിേനാടുകൂടി സാžിെq തലേവദന മാറി നലല സുഖമായി. അേbഹം
മട;ിവ:് വിവരെമലലാം അ‡ൻമൂ€് അവർകളുെട അടുJൽ പറuേ\ാൾ "ഇതു
സവൽപം സാഹസമായിേ\ായി. OP/ിൽJാണു:വെയലലാം െച‹രുത്.
അ;െന െചcാൽ ചിലേ\ാൾ ചിലത് അബUമായി.ും തീർേ:•ാം.
ഇ;െനയുdെതാെJ വളെര ആേലാചിAും േവെറ നിവൃ/ിയിലലാെത വരു:
സമയ/ും മാYേമ െച‹ാവൂ. ഈശവരകാരുണയംെകാ8് ഇേ\ാൾ
േവ8തുേപാെലയായേലലാ" എ:് അവിടു:് പറuു. സാžവർകൾ സേaാഷിA്
ആയിരം രൂപയും ഒരു െകാ?നാനേയയും സംഭാവനയായി എഴുേ/ാടുകൂടി
വയxJെര അയAുെകാടു/ു. ആ സംഭാവന എേaാ, അവിെട സവീകരിAിലല
അ‡ൻമൂ€് "ഞ;ൾ െചയു:ത് ധർZചികി„യാണ്. അതിനു 7തിഫലം വാ;ുക
പതിവിലല. സാ…\ിെq ഔദാരയ/ിനായി ന˜ി പറuുെകാdു:ു" എ:ു മറുപടി
അയAുെകാടുJുകയും െചcു. േകാലഫ് സായപവർകളുെട തലേവദന േഭദമാJിയ
കാല/് ആരയൻ നാരായണൻമൂ€് അവർകൾJു പതിെന.ു വയേ€
7ായമായിരു:ുdു.

2. 7സിU ൈവദയനും ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€് അവർകളുെട പിതൃവയപുYനും
േജ®°ാതാവുമായിരു: പിലാമേaാൾ ശ2ു4ി മൂ€ിനു കഴു/ിെq പിൻഭാഗ/ു
ഒരിJൽ ഒരരിമുറിേപാെല ഏhറവും െചറുതായ ഒരു കുരു ഉ8ാവുകവും •ൗരം
െച‹ിAേ\ാൾ അതു മുറിuുേപാവുകയും െചcു. വലിയ േവദനയും
മhറുമു8ായിെലല2ിലും അ:ു ൈവകുേ:രമായേ\ാേഴ•ും ആ കുരു വീർ/്
ചു8;ാേയാളമാവുകയും േവദന കലശലായി/ീരുകയും െചcു. ര8ുമൂ:ു
ദിവസംെകാ8് ആ കുരു വീർ/ുവീർ/ു ഒരു േത;ാേയാളമായി. അതിെq നീരു
കഴു/ിനു ചുhറും മാYമലല, കുേറെ“ മുഖേ/•ുംകൂടി വയാപിAുതുട;ി.
േവദനയുെട കാഠിനയംെകാ8ു ശ2ു4ിമൂ€വർകൾ കുളിJാനും ഉ4ാനും
ഉറ;ാനുെമാ:ും വ‹ാെത ഏhറവും അവശതേയാടുകൂടി കിട\ിലായി.
ഇYയുമായതിെq േശഷമാണ് ഈ വിവര/ിനു വയxJര•് എഴുതിയയAത്.
പിലാമേaാളിലലെ/ വർ/മാന;ൾ വയxJര•് എഴുതിയയ•ു:തു
ശ2ു4ിസൂ€് അവർകൾ തെ:യലലാെത അനയsാെരെJാ8്
എഴുതിയയ\ിJാറിലല. ഈ എഴു/് പിലാമേaാളിലല/് അJാല/ു
കാരയ^നായിരു: പിഷാരടിയാണ് എഴുതിയയAത്. ആ എഴു/ു
ക8േ\ാൾ/െ: ദീനം സാമാനയ/ിലധികം കലശലായി.ുെ8:് അേbഹം
മന€ിലാJിJഴിuു. എഴു/ുക8ി.ു ഒരുമണിJൂർ കഴിയു:തിനുമു?്
അേbഹം പിലാമേaാൾJ് യാYയായി. അJാല/് ഇേ\ാഴെ/േ\ാെല
വാഹനസകൗരയ;ൾ ഒ:ും ഉ8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ അേbഹം േകാ.യ/ു
നി:ും ചാവJാടുവെര േതാണിJും. അവിെടനി:ു കൂലിJു കുതിരവ8ി പിടിAും
മhറുമാണ് യാYെചcത്. എ2ിലും അേbഹം േകാ.യ/ുനി:ു പുറെ\.ി.ു
മൂ:ാംദിവസം പിലാമേaാളിലലെ//ി. അേ\ാേഴ•ും അവിെട കു.േ¢രി മൂ€്,
ആല/ൂർ ന?ി മുതലായ ൈവദയേX®ൻമാെരലലാവരുെമ/ുകയും മുറ•ു
ചികി„കളാരംഭിJുകയും െചcിരു:ു. ആരയൻ നാരായണൻമാ€് അവർകൾ
അവിെടെയ/ി, •ണ/ിൽ കുളികഴിA് അക/ു െച:േ\ാൾ ശ2ു4ി
െതറു/ുെവA ഒരു െമ/യിേsൽAാരി കമി¤:ുകിടJുകയായിരു:ു.
ആരയൻനാരായണൻ മൂ€വർകെളJ8ി.ു േരാഗി ആളറിuു എ2ിലും ഒ:ും
സംസാരിJാൻ ശzനലലാ/വ4ം അവശനായിേ\ായിരു:തിനാൽ
മുഖ/ുേനാJി ക4ീെരാലി\ിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ ആരയൻ നാരായണൻ
മൂ€വർകൾ "•ീണം ഇYമാYം വർUി\ിAുവേലലാ?"എ:ു പറuു. അതുേക.്
അവിെടയു8ായിരു: ൈവദയേX®ൻമാർ "•ീണം
വർUിJാതിരിJു:െത;െന? ആറു ദിവസമായി.ു യാെതാരാഹാരവും
കഴിJു:ിലല. യാെതാ:ിനും രുചിയിെലല:ാണു പറയു:ത്. പാലാെണ2ിൽ കുറAു
കുടിJാെമ:ു േതാ:ു:ുെ8:ു പറയു:ു.അതു െകാടുJാനും പാടിലലേലലാ.

പാൽ ഈ േരാഗ/ിനു വിേരാധമാെണ:േലല പറuിരിJു:ത്?" എ:ാണ്
സമാധാനം പറuത്. അേ\ാൾ ആരയൻ നാരായണൻമൂ€് അവർകൾ "പാൽ
െകാടുJു:തിനു വിേരാധമിലല. എവിെട നിെ:2ിലും •ണ/ിൽ കുറAു പാൽ
വരു/ണം" എ:ു പിഷാരടിേയാടു പറuു.
ഉടെന പിഷാരടി "കുറAു പാൽ ഇവിെട/െ: കാണും. േപാരാ/ത് ഇേ\ാൾ
ആളയചുവരു/ുകയും െചയാം" എ:ു പറയുകയും അേ\ാൾ/െ:
ആളയ•ുകയും െചcു.
ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€് അവർകൾ ഇലല/് ഇരു:ിരു: പാൽ •ണ/ിൽ
കാAിAു സവൽ\ം പ¢സാരയും േചർ/ു പിലാവിലെകാ8ു േകാരി േരാഗിJ്
കുേറെ“ കുേറെ“ െകാടു/ു. െതാ8 ഉണ;ിേ\ായതുെകാ8് ഒരു തുടം പാൽ
കുടിJു:തിന് ഏകേദശം ഒരു നാഴിക േവ8ിവ:ു. പിെ: വലിയ 7യാസം
കൂടാെത ഒരു തുടം പാൽകൂെട കുടിAു. ഉടെന ര8ു തുടം പാൽകൂടി
കഴിJു:തി:ു 7യാസമു8ായിരു:ിലല. അ;െന നാഴി\ാൽ
കുടിAുകഴിuേ\ാൾ േരാഗി "ആവൂ എനിJിേ\ാൾ •ീണ/ിനു കുറAു
കുറവു8്. കുേറെ“ സംസാരിJാെമ:ു േതാ:ു:ു8്. നാവും െതാ8യും ഉട;ി
വര8ു േപായതുെകാ8് ഇതുവെര മി8ാൻ വ‹ായിരു:ു. ഇനി േവ8െതാെJ
പിെ: നിpയിJാം. അനുജൻ ഉ8ിലലേലലാ. േപായി ഊണുകഴിചു വരൂ" എ:ു
പറuു. അതുേക.് അേbഹം ഒരുവിധം സമാധാനേ/ാെട ഉ4ാൻ േപായി.
േകാ.യ/ുനി:ു പുറെ\.ി.ു വഴിJ് ഒരു േനരം മാYേമ ഉ8ിരു:ുളളു. എ2ിലും
തെq േജയ®െq അവശത ക8േ\ാൾ വിശ\ും ദാഹവും •ീണവുെമലലാം
അവിടു:് വിŸരിAുേപായി. ഇവർ ര8ുേപരും
ഭിേ:ാദരസേഹാദരsാരായിരു:ുെവ2ിലും അവരുെട പര•രേrഹം
എേകാദരസേഹാദരനിർവിേശഷമായിരു:ു.
ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€് അവർകൾ ഊണുകഴിAു വ:തിെq േശഷം
ചികി„കെളലലാം ആേലാചിAു നിpയിAു. അവയിൽ 7ധാനമായി നിpയിAത് ഒരു
പാൽകഷായവും ഒരു പാൽകuിയുമായിരു:ു. ര8ിനും മരു:ുകൾ ര8ുമൂ:ു
കൂ.ം വീതേമ ഉ8ായിരു:ുdു. ആ മരു:ുകൾ ചതAു കിഴി െക.ിയി.ു
പാൽJuിയും പാൽJഷായവുമു8ാJി 7തിദിനം രേ8ാ മൂേ:ാ 7ാവശയം
വീതം ദഹന/ിനു തJവ4വും ആവശയം േപാെലയും െകാടുJാനാണു
നിpയിAത്. അ;െന നാല¢ു ദിവസം കഴിuാേഴ•ും ശ2ു4ിJ് •ീണം
മിJവാറും മാറി. പിെ: കുരുവിെq േവദന മാYേമ ഉ8ായിരു:ുളളു. അതിനു
പിെ: ഒരു മരു:ു8ാJിയി.ു, ആ മരു:ു ര8ു നാലു ദിവസമി.േ\ാൾ കുരു
പഴു/ുെപാ.ി. അേ\ാൾ േവദനയുംമാറി. wേമണ നീരും േപായി. പിെ:

µണമുണ;ാനുd മരു:ും ഉ8ാJിയിടുകയും wേമണ µണമുണ;ുകയും
ശ2ു4ി മൂ€് അവർകൾ സവ^ശരീരനായി പൂർവ^ിതിെയ 7ാപിJുകയും െചcു.
ഇതിെനലലാ/ിനുംകൂടി ഏകേദശം മൂ:ുമാസം േവ8ിവ:ു. അYയും കാലം
ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€് അവർകളുെട ^ിരവാസം പിലാമേaാളിലല/ു
തെ:യായിരു:ു.
ശ2ു4ിമൂ€് അവർകൾ സവ^തെയ 7ാപിചതിെq േശഷം ഒരു ദിവസം ആരയൻ
നാരായണൻമൂ€് അവർകേളാട് അവിടുെ/ മാതുലനും മഹാൈവദയനും വലിയ
വിദവാനുമായിരു: കു.േ¢രി അÇഫൻമൂ€് അവർകൾ, "ഈ ദീനം വ:ാലും
േഭദമാകും ഇേലല കുuാ?" എ:ു േചാദിAു. (കു.േ¢രി അÇഫൻമൂ€് അവർകൾ
തെq ഭാഗിേനയനായ ആരയൻ നാരായണൻമൂ€് അവർകെള കുuാ എ:ാണു
വിളിAിരു:ത്). അതിനു/രമായി ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€് അവർകൾ
"ബുUിയുംയുzിയും ശാ£’ാനവും ഗുരുതവവും ൈക\ുണയവുമുd ൈവദയൻ
ചികി„ിJുകയും േരാഗിJ് ആയുർബലവും
ഈശവരസഹായവുമു8ായിരിJുകയും െചcാൽ േഭദമായിെയ:ും വരാം എ:്
അ‡ൻപറuി.ു8്" എ:ു പറuു. അÇഫൻമൂ€് വീ8ും "ആെ. കുuാ! ഈ
ദീന/ിനു പാൽ െകാടുJാെമ:ു പറuി.ുdത് എവിെടയാണ്?
ഞാൻേനാJീ.ുd OPിെല;ും ഇ;െന ക8ി.ിലല. കുuൻ വലല OP/ിലും
ക8ി.ുേ8ാ?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€്
അവർകൾ പറuത്, "അതയാവശയെ\.ാൽ പാലും െകാടുJാം. സർV7ധാനമായി
േനാേJ8ത് 7ാണെന ര•ിJാനാണ്. മരിAവർJു ചികി„യിലലേലാ എ:് അ‡ൻ
പറuി.ു8്. അതുെകാ8് പാൽ െകാടു/ു എേ: ഉdൂ" എ:ാണ്. ഇതു
േക.േ\ാൾ അവിെടകൂടിയിരു: ൈവദയൻമാെരലലാവരും "ഇ;െന ഒര‡നും മകനും
നZുെട കൂ./ിൽ േവെറെയ;ും ഇതുവെര ഉ8ായി.ിലല. ഇനി ഉ8ാകു: കാരയം
എേaാ, ഈശവരനറിയാം" എ:ും മhറും പറu്, വയxകര അ‡ൻ മൂ€്
അവർകെളയും അവിടുെ/ പുYനായ ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€് അവർകെളയും
വളെര 7ശംസിAു.
3. ശ2ു4ിമൂ€് അവർകെള ചികി„ിJു:തിനായി ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€്
അവർകൾ ഏകേദശം മൂ:ു മാസേ/ാളം പിലാമേaാളിലല/ു താമസിAിരു:ു
എ:ു മുൻപു പറuി.ു8േലലാ. അJാല/ിനിട•് സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാൻ
തിരുമന€ിേലJും പുറ/് ഒരു വലിയ കുരുവു8ായി. അതു •ണ/ിൽ വളർ:ു
നാല¢ു ദിവസംെകാ8് ഒരു െപാതിയാേ/;ാേയാളമായി. േവദനമൂലം
തിരുമന€ുെകാ8് rാനാശനനി›ാദികെളാ:ുമിലലാെത ഏhറവും
പാരവശയേ/ാടുകൂടി കിട\ിലായി/ീർ:ു. അതിനാൽ ശ2ു4ിമൂ€് അവർകെള

െകാ8ുേപാകാനായി േകാഴിേJാ.ുനി:ു പിലാേaാളിലല/ു ആളുകൾ വ:ു.
ശ2ു4ിമൂ€ിനു ദീനമാെണ:ുd വർ/മാനം േകാഴിേJാ.് അറിuിരു:ിലല.
ശ2ു4ിമൂ€് അവർകൾ േകാഴിേJാടുമുതലായ 7േദശ;ളിലും 7സിUനും
സർVസZതനുമായിരു:ു എ:ു മാYമലല, അJാല/ു
സാമൂതിരിേJാവിലക/ും മhറും ശ2ു4ിമൂ€വർകെളെJാ8ലലാെത
ചികി„ി\ിJാറുമിലലായിരു:ു.
ശ2ു4ി മൂ€് അവർകൾ ആരയൻ നാരായണൻമൂ€് അവർകേളാട്, "സാമൂതിരിJ്
സുഖേJടായി.് ആളയ•ുകയും അനുജൻ ഇവിെട ഉ8ായിരിJുകയും
െചcിരിJു: ^ിതിJ് ഒ:ു േപാകാതിരിJു:തു ഭംഗിയലല. എെ: അവിെട ഒരു
േrഹിതെq നിലയിലാണു െവAിരിJു:ത്. അതുെകാ8് അനുജൻ േപായിേനാJി
േവ8ു: ചികി„കൾ നിpയിA് എഴുതിെJാടുJുകയും എെq ദീന^ിതി
അവിെട അറിയിJുകയും െചcി.് ഉടെനതെ: മട;ിേ\ാരണം. താമസിJരുത്.
എനിJിേ\ാൾ കുറA് ആശവാസമു8േലലാ. അനുജൻ മട;ി വരു:തുവെര ഇേ\ാൾ
െചcു വരു:തുേപാെലെയാെJ െചcുെകാ8ിരിJാം" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ
ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€് അവർകൾ, "ഞാനറിയു:വരായി.ും അവിെട
ആരുമുെ8:ു േതാ:ു:ിലല എ2ിലും േജയ®ന് അ;െന താ†രയമുെ82ിൽ ഞാൻ
േപാവുകയും അവിെടെA:ു ക8ി.ു യുzംേപാെല എെa2ിലും െച‹ുകേയാ
നിpയിA് എഴുതിെJാടുJുകേയാ െചcി.ു േപാരികയും െച‹ാം" എ:ു പറuി.്
ആ വ:ിരു: ആളുകേളാടുകൂടി/െ: േപായി. പിേhറ ദിവസം രാവിെല മൂ€്
അവർകൾ സാമൂതിരി േകാവിലകെ//ുകയും ഉടെന കുളിJാൻ േപാവുകയും
െചcു. ആ സമയം അേbഹെ/J8ി.് സാമൂതിരി\ാ.ിെല േസവകനും
േകാവിലക/ു താമസJാരനുമായ ഒരു ന?ൂതിരി "അലലാ! ഈ വിദവാനാേണാ
ചാടിവ:ിരിJു:ത്? ഇ‹ാൾJു വലലതുമറിയാേമാ ആേവാ?" എ:ു മെhറാരു
ന?ൂതിരിേയാടു പറuു. സവകാരയമായി.ാണ് ഇ;െന പറuത്.
എ2ിലും പു‡രസേ/ാടുകൂടിയ ആ വാJു കുേറെ“ മൂ€് അവർകളുംേക.ു.
എ:ാൽ അവിടു:് അതു േക.തായി ഭാവിJേപാലും െചcിലല. ആരയൻ നാരായണൻ
മൂ€് അവർകളുെട േയാഗയതെയJുറിA് ആ ന?ൂരിെJ:ലല, ആ ദിJുകാർJും
തെ: അJാല/ു േലശംേപാലും അറിവിലലായിരു:ു. സവ†െമ2ിലും
അറിuിരു:ുെവ2ിൽ ആ ന?ൂരി ഇ;െന പറയുമായിരു:ിലല.
മൂ€് കുളിയും നിതയകർZാനു®ാനാദികളും കഴിAു േകാവിലക/ു െച:ു
സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാെന ക8ു. അേ\ാൾ ത?ുരാൻ കുരുവിെq
േവദനെകാ8ും •ീണംെകാ8ും അവശനായി ഒരു ചാവ.യിൻേമൽ ചാരി കമി¤:ു
കിടJുകയായിരു:ു. അേbഹെ/J8േ\ാൾ ത?ുരാൻ "എെq മൂേ€! എനിJു

േവദന സഹിJവയാെതയായിരിJു:ു. ഈ േവദന കുറയു:തിനു എെa2ിലും
•ണ/ിൽ െച‹േണ" എ:ു പറuു. ആ സമയം മു?ു പു‡ിAു പറu ആ
ന?ൂരി അവിെടെA:് അേbഹേ/ാട് "ഊണു കാലമായി. ഇേ;ാ.ു വരാം" എ:ു
പറuു. അതിനു മറുപടിയായി മൂ€് പറuു " ഞാൻ ഉ4ാനായി.ലല,
സാമൂതിരി\ാ.ിേലJു സുഖേJടാകയാൽ ഇവിെട വ:ു േനാJി ഇതിനു വലലതും
െച‹ണെമ:ു േജയ®ൻ പറuയAി.ാണ് ഇവിെട വ:ിരിJു:ത്. അതിനാൽ
ഇതിനു തൽJാലം േവ8തു െചcു കഴിuി.ു പിെ: ഊണിെq കാരയം
ആേലാചിJാം""എ:ു പറuി.് അവിെട നി:ു ഇറ;ിേ\ായി. അേbഹ/ിെq
മറുപടി േക.േ\ാൾ ന?ൂരി സാമാനയ/ിലധികം ഇളിഭയനായി. താൻ മുൻപു
പറuതു മൂ€ു േക.ിരിJുേമാ? േക.ുെവ2ിൽ കാരയം ചീ/യായി. വഷള/ം
പറയ8ായിരു:ു എ:ും മhറും വിചാരിAുെകാ8് അേbഹം അവിെട/െ:
നി:ും. അേbഹം േകാവിലകേ/ാടടു/ുd വള\ിൽ (പറ?ിൽ) െച:ു ചുhറി
നട:ുേനാJി എേaാ ഒരു പAില പറിAു ൈകയിലി.ു കശJിെJാ8ു മട;ിവ:്
അവിെട നി:ിരു: കു.ി\.രുെട ൈകയിൽ െകാടു/ു അതു പAെവd/ിലരAു
കുഴ?ു േപാെലയാJിെJാ8ുവരുവാൻ പറuു. കു.ി\.ര് ഉടെന അതു
കുഴ?ുേപാെലയാJിെJാ8ുവ:ു. മൂ€വർകൾ കുരുവിെq ഒരു ^ാനം
പറuുെകാടു/് ആ മരു:് അവിെട ഇടുവിAു. ഒരു നാഴികകഴിuേ\ാൾ കുരു
െപാ.ി േചാരയും ചലവുമായി ഒരു ര8ുമൂ:ിട;ഴിJു മാYം ഒഴിuുേപായി.
ത?ുരാൻ എണീhറിരു:് "ഇേ\ാൾ േവദന ഒ.ുമിലല. ഇനി •ീണം മാYമാണു
ദു€ഹമായി.ുdത്"" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ മൂ€വർകൾ "കുറചു കuി
കുടിAാൽ •ീണവും കുറയും" എ:ു പറuു. ഉടെന ത?ുരാൻ, "എ:ാൽ കuി
െകാ8ു വരെ." എ:ു പറയുകയും കു.ി\.ർ കuിെകാ8ുെച:ു
െകാടുJുകയും െചcു. അേ\ാൾതെ: ത?ുരാൻ ഒരു നാഴിയരിയുെട
കuികുടിചു. കuി കുടിചു ൈകകഴുകിJഴിuേ\ാൾ മൂ€വർകൾ
"ഇനിക.ിലിൽ കുറAുേനരം ഇട/ുവശം െചരിuു കിടJുക" എ:ു പറuു.
ഉടെന ത?ുരാൻ അ;െന കിടJുകയും ഒരു മാYേനരം കഴിuേ\ാൾ
ഉറ;ി/ുട;ുകയും െചcു. പിെ: മൂ€വർകൾ, "ഉറJ/ിനു വി±ം
വര/Jവ4ം ഇവിെട ആരും ശÂെമാ:ും ഉ8ാJരുെത:ു" പറuി.്
ഊണുകഴിJാൻ േപായി. ഊണു കഴിuു മൂ€വർകൾ േകാവിലക/ുതെ:
മെhറാരു ^ല/ു േപായിരു:ു വിXമിAു.
ത?ുരാൻ ഉറ;ി/ുട;ീ.് ഏകേദശം നാലു മണിJൂറുകഴിuേ\ാൾ ഉണർ:ു.
പിെ:യും കുറAു കuി കുടിAു. ത?ുതാെq കuികുടി കഴിuേ\ാേഴ•ും
മൂ€വർകൾ വീ8ും അവിെടെയ/ി. അേ\ാൾ ത?ുരാൻ "മൂ€ിെq ചികി„

എനിJു നലലേപാെല ഫലിAു. ഞാൻഅ¢ാറു ദിവസം കൂടീ.ാണ് ഇ:ു കുറAു
കuി കുടിJുകയും ഉറ;ുകയും െചcത്. എനിJിേ\ാൾ വളെര സുഖം
േതാ:ു:ു8്. േവദന ഒ.ുമിലല. ഇനി കുരുവിെq µണമുട;ുകയും േദഹ/ിെq
•ീണം മാറുകയും മാYംമതി. എനിJു നലല സുഖമായിേ. മൂ€് ഇവിെടനി:ു
േപാകാവൂ. അതുവെര ഇവിെട/ാമസിJണം" എ:ു പറuു. അതിനു
മറുപടിയായി മൂ€വർകൾ, "ഇനിയും ഇവിെട/ാമസിJാൻ നിവൃ/ിയിലല. എനിJ്
ഇേ\ാൾ/െ: മട;ിേ\ാേക8ിയിരിJു:ു. േജയ®നിേ\ാൾ സുഖേJടായി.ു
കിട\ാണ്. േജയ®െന ചികി„ിJാനായി.ാണ് ഞാൻ പിലാമേaാളിലല/ു
വ:ിരിJു:ത്. ഇവിെട ശീലാ…മയാെണ:റിയുകയും ആളയ•ുകയും േജയ®ൻ
നിർബkപൂർവം പറയുകയും െചcതുെകാ8ാണ് ഞാൻ ഇേ;ാ.ു േപാ:ത്. ഇനി
ഇവിെട ഭയെ\ടാെനാ:ുമിലല. ഏതാനും ദിവസംെകാ8ു ദീന;െളലലാം മാറി
സുഖമാവും. ഇനി േചേ‹8ു: ചികി„കൾെJാെJ ഇവിെട
എഴുതിെJാടുേ/Jാം. അതുേപാെലെയാെJ െചcാൽ മതി" എ:റിയിAു.
അതു ത?ുരാൻ അനുവദിJുകയും ചികി„•ു േവ8െതലലാെമഴുതിെJാടു/ി.ു
മൂ€വർകൾ അേ\ാൾ/െ: യാYയാവുകയും െചcു. ആ സമയം ത?ുരാൻ
തിരുമന€ുെകാ8് മൂ€വർകൾJു ചില സZാന;ൾ കൽപിAു െകാടുJാൻ
ഭാവിAു. മൂ€വർകൾ അെതാ:ും സവീകരിAിലല. "അെതാെJ േജയ®ൻ വരുേ?ാൾ
മതി. ഞാൻേജയ®െq 7തിപുരുഷൻ മാYമായി.ാണ് ഇവിെട വ:ിരിJു:ത്.
േജയ®ൻ പറuയAി.ുdതുേപാെല വലലതും െച‹ാനലലാെത ഇവിെടനി:്
എെa2ിലും വാ;ാൻ എനിJർഹതയിലല" എ:ു പറuു മട;ിേ\ാ:ു. ആരയൻ
നാരായണൻ മൂ€് അവർകൾ നിpയിA് എഴുതി െJാടു/
ചികി„കൾെകാ8ുതെ: സാമൂതിരി\ാടു തിരുമന€ിേലJ് അചിേരണ
പൂർ4സുഖം സിUിAു. അതിനാൽ ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€് അവർകളുെട
കീർ/ി മലബാറിലും സർവY വയാപിAു.
ശ2ു4ിമൂ€് അവർകളുെട ദീനം േഭദമായി അവിേടJു പൂർ4സുഖം സിUിAതിെq
േശഷം "ഇനി പാൽJuി മതിയാJി യഥാപൂർVം ഭ•ണം കഴിAു തുട;ാം.
എ:ാൽ പാൽകഷായം ഒരിJലും േവെ8:ു െവേ•8. അ/ാഴം കഴിu് അതു
പതിവായി േസവിേAJണം. ഈ ദീനം ഇനിയും വരാതിരിJണമേലലാ" എ:ു
പറuി.ാണ് ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€് അവർകൾ േകാ.യേ/Jു മട;ിേ\ായത്.
ശ2ു4ിമൂ€വർകൾ ആ പാൽകഷായം ആജീവനാaം േസവിAുെകാ8ിരിJുകയും
െചcു.
4. ഒരിJൽ െച;:ൂർJാരൻ ഒരു മാ\ിള ദീനമായി.ു വയxJെര വ:ിരു:ു. ആ
സമയം ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€്അവർകൾ ഇലല/ിെq െതJുവശെ/

വരാaയിൽ/െ: ഉ8ായിരു:ു. മാ\ിള മൂ€വർകെളJ8ു െതാഴുതുെകാ8ു
"െപാ:ുതിരുേമനി! അടിയനു നിൽJാൻ വ‹ാ" എ:ു പറuു ആ മുhറ/ുതെ:
ഇരു:ു. ഉടെന മൂ€വർകൾ "സുഖേJടുകൾ എെaലലാമാണ്?" എ:ു േചാദിAു.
അതിനു മറുപടിയായി മാ\ിള "അടിയനു നടJുേ?ാൾ െന¢ിടി\ും ശവാസംമു.ലും
തലതിരിAലും മനംമറിAിലും ക4ിരു.ിJലും കാലുകൾ മുറിuുേപാകാൻ
േപാണതുേപാെല േതാ:ുകയും േദഹ/ിനു വിളർA യും വയhറിൽ ഒെരരിAലും
മhറുമു8്. ചിലേ\ാൾ മuെവdം ശർUിJും. തീെര നടJാൻ വ‹. ഇവിെട
വിടെകാ8ിരിJു: മhറു ചിലരുെട വd/ിൽJൂടിയാണ് അടിയൻ വിടെകാ8ത്.
അടിയെനാരു പാവെ\.വനാണ്. അടിയന് ഒരു െപൺപിdയും ര8ുമൂ:ു െചറിയ
കു.ികളുമലലാെത േവെറ ആരുമിലല. അടിയൻ അ::ു കൂലിേവല െചcാണ് ആ
കുടുംബം പുലർ/ിേ\ാരു:ത്. അടിയനു േവലെയാ:ും െച‹ാൻ
വ‹ാെതയായതിൽ\ിെ: അടിയ;ൾ ഒരുവിധം െത8ി/ി:ുതെ:യാണ്
ദിവസവൃ/ി കഴിAുേപാരു:ത്. മരു:ുവലലതുമു8ാJി േസവിJണെമ:ു
കൽപിAാൽ അടിയനു യാെതാരു നിവൃ/ിയുമിലല. തിരുമന€ുെകാ8ു
കൃപയു8ായി.് ൈദവെ/ ഓർ/ു വലലതും മരു:ു ക†ിAു ത:് അടിയെന
ര•ിJണം" എ:ും മhറും ഏhറവും സ2ടേ/ാടുകൂടി പറuു. മാ\ിളയുെട
ദീനവചന;െളലലാം േക.തിെq േശഷം മൂ€ത് തെq ഒരു ഭൃതയെന വിളിA് "ആ
െകാ:മര/ിൻേമൽ പടർ:ുകിടJു: ഇ/ിJ4ി (ഇ/ിൾ) കുേറ ഒടിെAടു/ു
െക.ി ആ െച;:ൂർJാരൻ മാ\ിളമാരുെട േതാണിയിൽ െകാ8ുെച:്
ഇ.ുെകാടുJണം" എ:ു പറuു (അ:ു വയxJര ഇലല/ിെq െതJുപുറ/ു
മുhറ/ു ഒരു െകാ:മരവും അതിൻേമൽ നിറA് ഇ/ിJ4ിയുമു8ായിരു:ു).
അതുേക.ു ഭൃതയൻ ഉടെന അ7കാരം െചcു. പിെ: മൂ€് ആ മാ\ിളേയാട് "ആ
മരു:് ഉണJിെ\ാടിAു ദിവസംേതാറും കാല/ുകാല/് ഒ:രJഴ¢ു െപാടി
കാu െവd/ിൽ േസവിJണം. ഒരു മു\തുദിവസ/ിൽJുറയാെത
േസവിAാൽ നലല സുഖമാകും" എ:ു പറuു. അതുേക.ു മാ\ിള "കൽപനേപാെല
െച‹ാം. തിരുേമനിെയ ൈദവം അനുOഹിJെ." എ:ു പറuു വീ8ും
െതാഴുതുെകാ8ുേപായി.
ഇതിനുേശഷം ഏകേദശം ഒെ:ാ:ര മാസം കഴിuേ\ാൾ കറു/ു തടിAു
കൂhറനായ ഒരു മാ\ിള ഒരു ദിവസം വയxJെര വ:് ഒരു പുകയിലയും നാല¢ു
െവhറിലയും ര8ുമൂ:ു പഴുJട•യും കൂടി മൂ€വർകളുെട മു?ിൽ വAു വ˜ിAു.
അേ\ാൾ മൂ€് അവർകൾ ആ മാ\ിളേയാട് "എaാ വ:ത്" എ:ു േചാദിചു.
തൃ\ാദം ക8ു വ˜ിJാനായി.ാണ്"
മൂ€വർകൾ: ദീനവർ/മാനം വലലതും പറയാനാേണാ?"

മാ\ിള: ഇേ\ാൾ അടിയനു വിേശഷിAു പടുകാലെമാ:ുമിലല. അടിയൻ
ഒെ:ാ:രമാസം മു?് ഇവിെട വിടെകാ8ിരു:ു. അ:് അടിയെq േദഹം വിളറി
പAJൂ?ാളേപാെലയാണിരു:ിരു:ത്. അതു െകാ8് ആളറിuിലലായിരിJും.
അ:് അടിയനു ര8ു ചുവടുതികAു നടJാൻ വ‹ായിരു:ു. ഇേ\ാൾ അെതാെJ
തിരുമന€ിെല കൃപെകാ8ു േദഭമായി. അടിയനിേ\ാൾ െച;:ൂരുനി:ു കര•ു
നട:ാണു വിടെകാ8ത്. അടിയനു േസവിJാൻ ചു8ിJാണിAു െകാ8്) ഈ
െകാ:മര/ിൻേമേല ഇ/ിJ4ിയാണേലാ കൽപിചു ത:യAത്.
കൽപിAതുേപാെല ആ മരു:് ഉണJിെ\ാടിA് ഒരു മാസം കാuെവd/ിൽ
േസവിAേ\ാൾ അടിയെq പടുകാലെമാെJ മാറി സുഖമായി. എ2ിലും അടിയൻ
അതു പ/ു ദിവസംകൂടി, നാൽപതു ദിവസം തികAു േസവിAു. ആ മരു:ു
കുറAുകൂടി ഇരിJു:ു8്. ഇനിയും േവണെമ2ിൽ േസവിJാം. ഇേ\ാൾ അടിയനു
പടുകാലെമാ:ുമിലല. പ8െ/േ\ാെല േവലകെളടുJുകയും നടJുകയുെമാെJ
െച‹ാറായി. ഈ വർ/മാനം ഇവിെട വിടെകാ8് അറിയിJാെതയിരിJു:തു
ന˜ിേകടാണേലലാ എ:ു വിചാരിAു മാYമാണ് അടിയനിേ\ാൾ വിടെകാ8ത്."
മൂ€വർകൾ: "ദീനം േഭദമായാൽ ആ വിവരം പിെ:യിവിെട അറിയിJു:വർ
ചുരുJമാണ്. നിനJ് ഇ;െന േവണെമ:ു േതാ:ിയേലലാ. സേaാഷമായി.
ഇേ\ാൾ ദീനെമാ:ുമിലലാ/^ിതിJ് ആ മരു:ിനി േസവിJണെമ:ിലല" എ:ു
പറuു.
മാ\ിള: എ:ാൽ അടിയൻ വിടെകാdെ.!
മൂ€ത്: (ഒരു രൂപെയടു/് അവിെട െവAി.്) "വഴിെAലവിന് ഇതു കൂടിയിരിJെ."
എ:ു പറuു.
മാ\ിള: അേ‹ാ! അടിയന് ഇെതാ:ും േവ8ാ. തിരുമന€ിെല കൃപ െകാ8്
അടിയനിേ\ാൾ േവലെയടുJാറായേലലാ.
മൂ€വർകൾ: "ആെ., െകാ8ുെപാേ•ാ, സംശയിേJ8. നീെയാരു പാവമേലല?"
എ:ും മhറും പറuു വീ8ും നിർബkിJയാൽ മാ\ിള രൂപെയടു/ു വീ8ും
െതാഴുതു യാYപറuുേപായി.
5.കാടമുറി Oാമ/ിലുൾെ\. നാരായണമംഗല/ിലല/ു കഴിuുേപായ അ‡ൻ
ന?ൂരി അവർകൾ ഒരു വിധം 7സിUിേയാടും 7താപേ/ാടും കൂടിയിരു:
കാല/് ഒരു ദിവസം അേbഹ/ിെq മJളിൽ ഒരു4ിേയാടും ഒരു
െപൺകിടാവിേനാടുംകൂടി വയxJര വ:ിരു:ു. ന?ൂരിെയJ8േ\ാൾ
മൂ€വർകൾ, "എaാ, നാറാണമംഗലം വിേശഷിA്?" എ:ു േചാദിAു.

അ‡ൻ ന?ൂരി: വലിയ വിേശഷെമാ:ുമിലല. ഈ ഉ4ിJ് ഒരു ചുമ തുട;ീ.്
ഏകേദശം ഒരു മാസമായി. െപാെ•ാdും, െപാെ•ാdും എ:ു വിചാരിAിരു:ി.്
അതു േപാകു:ിലല. അതിെനaാണിനി െചേ‹8ത്?
മൂ€വർകൾ: േഹ! ഉ4ിJാേണാ സുഖേJട്? െപ4ിനായിരിJുെമ:ു
ഞാൻവിചാരിAു.
അ‡ൻ ന?ൂരി: െപ4ിനിേ\ാൾ സുഖേJെടാ:ുമിലല ഞാൻ േതാണിJാണു
േപാ:ത്, േതാണിയിൽേJറാനുd ഉ„ാഹംെകാ8് അവളും േപാ:ു എേ: ഉdൂ.
മൂ€വർകൾ: ഉ4ിയുെട സുഖേJടു സാരമുdതലല. അതിനു കടുJയും
ജീരകവുംകൂടി െപാടിAു പ¢സാര േചർ/ു കൂെടJൂെട കുേറെ“ െകാടു/ാൽ
മതി. നാല¢ുദിവസം കഴിയുേ?ാേഴJും േഭദമാകും. െപ4ിെനaാ
െചേ‹8െത:ു ഞാൻസംശയിAു.
അ‡ൻ ന?ൂരി: അവൾJിേ\ാൾ ഒ:ും െച‹ണെമ:ു േതാ:ു:ിലല.
മൂ€വർകൾ: േവ8, വലലതും െച‹ണെമ:് എനിJും അഭി7ായമിലല. അ;െന
സംശയിAു എ:ു പറuു എേ: ഉdൂ.
അ‡ൻന?ൂരി: ഞാൻഇേ\ാൾ/െ: േപാകു:ു. സkയ•ു മു?്
അേ;ാെ./ണം.
മൂ€വർകൾ: ഇേ\ാൾ/െ: േപാകു:ുെവ2ിൽ ഒ.ും താമസിേJ8. രാYിയിൽ
ഉപ›വമാണ്.
അ‡ൻ ന?ൂരി: അെതയെത, രാYിയിൽ വലിയ ഉപ›വമാണ് എ:ു പറuു.
അേbഹം അേ\ാൾ/െ: േതാണിേകറിേ\ാവുകയും സkയ•ുമു?ായി
ഇെലലെ//ുകയും അനയsാർJ് അറിയാവു: വിധ/ിൽ യാെതാരു
സുഖേJടുമിലലാെതയിരു: ആ െപൺകിടാവ് അ:ു രാYിയിൽ/െ:
മരിJുകയും െചcു. ആ െപാടിയു8ാJി നാല¢ുദിവസം െകാടു/േ\ാൾ
ഉ4ിയുെട ചുമ മാറി സുഖമാവുകയും െചcു.
6. കായംകുള/ിനു സമീപം "എരുവ" എ: ^ല/് ഒരു £ീ (ആെള •‘മായി
പറuാൽ അവർJതു രസിJാെതവെ:2ിേലാ എ:ു വിചാരിA് അ;െന
െച‹ാ/താണ്) 7സവിAേതാടുകൂടി െപാ.ിJീറി ര8ു ദവാര;ൾ ഒ:ായി/ീർ:്
മലവും മൂYവും ഒരു മാർ´മായി/െ: പുറേ/Jു േപായി/ുട;ി. ആ £ീയുെട
ഭർ/ാവും മhറും പല നാ.ുൈവദയsാേരാടും പറuി.ും ഇതിേലJ് ഒരു
സമാധാനവുമു8ായിലല. "ആ•Yിയിൽ െകാ8ുേപായി തു:ിെJ.ാെത ഇതു
ശരിയാകു: കാരയം അസാUയമാണ്" എ:ാണ് എലലാവരും പറuത്. അതിന് ആ

£ീJും £ീയുെട ഭർ/ാവു മുതലായവർJും നലല സZതമിലലായിരു:ു.
"വയxJര/ിരുമന€ിെല അടുJൽകൂടി അറിയിAി.് അവിടു:ും ഇ;െനതെ:
അഭി7ായെ\ടുകയാെണ2ിൽ പിെ: എaുേവണം എ:ാേലാചിJാം" എ:ു
പറuു നിpയിA് ആ £ീയുെട ഭർ/ാവും മhറും കൂടി വയxJെര വ:ു. ഇത്
ഒരു ദിവസം കാല/ായിരു:ു. ആ സമയം ആരയൻ നാരായണൻമൂ€് അവർകൾ
കുള\ുരയുെട മുhറ/ാണ് ഇരു:ിരു:ത്. കുളിJാൻ െച:േ\ാൾ കടവിൽ
അവിടുെ/ അZ കുളിJു:ു8ായിരു:തിനാലാണ് അവിെട ഇരു:ത്. ആ
മുhറ/ു കുേറെ“ മു/;ാംപുലലു നിൽJു:ു8ായിരു:ു. ആ പുലലു
പറിAുെകാ8ാണ് അവിടു:് അവിെട ഇരു:ിരു:ത്. അേ\ാൾ ഇവർ
അടു/ുെച:ു വ˜ിAു. £ീയുെട സുഖേJടിെq വിവരെമലലാമറിയിAു.
അെതലലാംേക.ുകഴിuേ\ാൾ മൂ€വർകൾ നാല¢ുകൂ.ം മരു:ുകളുെട േപരു
പറuി.്, "ഇവെയലാം കൂടിയി. കഷായംെവചു പ¢സാര േമെ?ാടിയായി.്
െകാടുJുക. കഷായെമാരു മു\തുദിവസം െകാടുേ/Jണം" എ:ു പറuു.
അേ\ാേഴJും കടെവാഴിയുകയാൽ അവിടു:ു കുളിJാൻ േപാവുകയും െചcു.
മരു:ുകൾ േക.ു ധരിJാൻ മാYേമ ഉ8ായിരു:ുdൂ. അതുെകാ8്
കുറിAുെകാടു/ിലല. അവിടു:ു പറu മരു:ുകളുെട കൂ./ിൽ
മു/;ാJിഴ;ുമു8ായിരു:ു. അവിടു:് അവിെത പറിAുകൂ.ിയ
മു/;ാ\ുലലു കിഴേ;ാടുകൂടിയതുമായിരു:ു. അതിനാലവർ "നമുJു
മു/;ാJിഴ;ും േവണമേലലാ. അതുതിരുമന€ിെല തൃൈJെകാ8ു പറിAതും
ഈ മുhറ/ു മുളAതുമാകയാൽ ഇതിന് 7േതയകമാെയാരു
മാഹാWയമു8ായിരിJും" എ:ു പറu് അെതലലാം വാരിെയടു/ു
െപാതിuുെക.ിെJാ8ുേപായി.
ആ കഷായം പ/ുപതിന¢ുദിവസം േസവിAേ\ാേഴJും £ീJു
െപാ.ിJീറിയിരു: ^ലം കൂ.ി\ിടിA് ഉണ;ി/ുട;ുകയും മലമൂY;ൾ
യഥാകാലം ര8ുവഴിയായി/െ: േവ8േപാെല േപായി/ുട;ുകയും െചcു.
ഒരു മാസം കഷായം േസവിAേ\ാേഴJും എലലാം യഥാപൂർVം ശരിയായി £ീ
പൂർ4സുഖെ/ 7ാപിAു. ആ £ീ പിെ:യും നാല¢ു 7സവിAു.
യാെതാരപകടവുമു8ായിലല. അവർ ഇേ\ാഴും സുഖമായി ജീവിAിരിJു:ു8്.
ആ•Yിയിൽ െകാ8ുേപായി തു:ിെJ.ാെത ഇതു ശരിയാവുകയിലല എ:ു
പറu ചില ൈവദയsാേരാട് ഈ £ീയുെട ഭർ/ാവ് ഈ വിവരം പറuേ\ാൾ
അവർ പറuത്, "ആ•Yിയിൽ െകാ8ുേപായി തു:ിെJ.ാെത മനുഷയർ
വിചാരിAാൽ ഇതു ശരിയാJാൻ സാധിJയിലല എ:േലല പറuത്?
വയxJര/ിരുേമനി േകവലം മനുഷയനലല. സാ•ാൽ ധനവaരിയുെട

ഒരവതാരമാണ്. അവിടു:ു വിചാരിAാൽ അസാUയമായിെ.ാ:ുമിലല" എ:ാണ്.
7. കാർ/ിക\dി/ാലൂJിൽ പdി\ാ.ുേദശ/ു േകായിJേല/ായ
ഈരിJൽവീ.ിൽ േകശവ\ിd എ:ു 7സിUനായ ഒരു മഹാനു8ായിരു:ു.
അേbഹ/ിന് ഒരിJൽ ഒരു സുഖേJടു8ായി. അതു
മൂYെമാഴിവായിരു:ുെവ2ിലും സാധാരണമ.ിലലലായിരു:ു. േനരം െവളുJുേ?ാൾ
അടിവയhറിൽനി:് ഒെരരിAിൽ േമൽേപാ.ു കയറിവരും. അതു
െതാ8വെരയാകുേ?ാൾ െതാ8യും നാവും ഉണ;ി വര8ു ദാഹം തുട;ും.
െവdം കുടിAു തുട;ിയാൽ മൂYം േപായി/ുട;ും. പകൽ പല 7ാവശയമായി.്
മൂ:ു നാലു പറേയാളം െവdം കുടിJും. പല തവണയായി.് അYയും തെ: മൂYം
േപാവുകയും െച‹ും. രാYിയാകുേ?ാൾ ദാഹവും െവdംകുടിയും മൂYംേപാJും
കുറuു സാമാനയംേപാെലയാകും. ഇ;െനയായിരു:ു ദീന/ിെq സവഭാവം.
ഇതിനു േകശവപിdയവർകൾ അേനകം ൈവദയsാെര വരു/ുകയും അവരുെട
വിധി7കാരം പല പല ചികി„കൾ െചcുേനാJുകയും െചcു. നാ.ുൈവദയsാരും
ഇംßീഷുൈവദയsാരും മാറി മാറി പഠിA വിദയകെളാെJ 7േയാഗിAു േനാJീ.ും
ദീന/ിനു യാെതാരു കുറവുമു8ായിലല. ഇ;െന അ¢ാറുമാസം
കഴിuേ\ാേഴJും പരസഹായം കൂടാെത എണീJാൻേപാലും
വയാ/വിധ/ിൽ േകശവപിd അവർകൾ ഏhറവും പരവശനായി/ീർ:ു.
ഇYയുമായതിെq േശഷം അേbഹം വdംവഴി ഒരു വിധ/ിൽ വയJെര വെ:/ി,
ദീന/ിെq സവഭാവവും അതുവെര െചc ചികി„കളുെട വിവരവുെമലലാം ആരയൻ
നാരായണൻമൂ€വർകളുെട അടുJൽ അറിയിAു. അവിടു:് അെതലലാം േക.ു
കഴിuതിെq േശഷം ഒരു െന•ു ചാർ/ിെJാടുJുകയും ആ െന‹ു കാAി
പതിവായി കാല/ുകാലാ/് അര•ാൽ/ുടംവീതം ചൂടുd കuിയിെലാഴിAു
കുടിJാൻ പറയുകയും െചcു. േകശവപിd അവർകൾ ചാർ/ുവാ;ി
ഒരാെളെJാ8ു വായി\ിAു േക.തിെq േശഷം "ഈ െന‹ു മു:ാഴി വീതം
മൂ:ു7ാവശയം കാAിേ€വിAി.് ഒരു ഗുണവുമു8ായിലല" എ:റിയിAു.
മൂ€വർകൾ: ആെ., ഒരു മു:ാഴികൂടി കാചുക; ഗുണമു8ാകും.
േകശവപിd: ഇ‹ിെട കാAിയ ഒരു മു:ാഴി െന‹് ഇരിJു:ു8്.
അതുപേയാഗിAാൽ മതിയാകുേമാ?
മൂ€വർകൾ: അതുേവ8. ഈ കുറി\നുസരിAു േവെറതെ: മു:ാഴി
കാAുകയാണു നലലത.്
േകശവപിd: ക†നേപാെല െച‹ാം എ:ു പറuു
വീ8ും വ˜ിAുെകാ8് േതാണിേകറി അേ\ാൾ/െ: േപാവുകയും െചcു.

വയxJരനി:ു െകാടു/ ചാർ/നുസരിAു േകശവപിd അവർകൾ പിേ:യും
മു:ാഴി െന‹് യഥാwമം കാAിയരി\ിJുകയും അതു കാAിയരിAതിെq
പിേhറദിവസം രാവിെല കuി െവ…\ിA് അര•ാൽ/ുടം െന‹ുെമാഴിAു
െചറുചൂേടാടുകൂടി കuി കുടിJുകയും െചcു. അടിവയhറിൽനി:ുd എരിAിൽ
േമേ†ാ.് േകറിവ:ു തുട;ിയേ\ാഴാണ് കuി കുടിAത്. ആദയം കുടിA ആ ഒരു
പിലാവിലJuി കീ¤േപാ.ു ഇറ;ിയേതാടുകൂടി ആ എരിAിലും കീ¤േപാ.ിറ;ി.
പിെ: ആ എരിAിൽ ഒരിJലും േമേ†ാ.ു കയറിവ:ിലല. അതിനാൽ
wമ/ിലധികമു8ായിരു: ദാഹവും െവdം കുടിയും മൂYംേപാJുെമലലാം
അേതാടുകൂടി നി:ു. പിെ: അെതാ:ും അേbഹ/ിന് ഒരിJലുമു8ായി.ിലല.
വാRവം വിചാരിAാൽ ആ ഒരു പിലാവിലJuി കുടിAേതാടുകൂടി/െ:
േകശവപിd അവർകളുെട സുഖേJടുകെളലലാം േഭദമായിെയ:ു
പറേയ8ിയിരിJു:ു. എ2ിലും അേbഹം ആ മു:ാഴി െന‹് തീരു:തുവെര
അര•ാൽ/ുടംവീതം പതിവായി കuിയിെലാഴിAു കുടിAുെകാ8ിരു:ു.
അേ\ാേഴJും അേbഹ/ിെq •ീണെമലലാം മാറി യഥാപൂർVം
ബലവ/രമായി/ീരുകയും പിെ:യും അേbഹം ഏതാനും െകാലലം സുഖമായി
ജീവിAിരിJുകയും െചcു. അേbഹം അജീവനാaം ഈ സംഗതിെയJുറിA്
കൃത’താപൂർVം പലേരാടും പറയറു8ായിരു:ു. "ജന;ളുെട
ആേരാഗയര••ുേവ8ി നZുെട ഗവർെZhന് 7തിവ„രം വളെര പണം വയയം
െച‹ു:ു8േലലാ. എ:ാൽ ഏറിെയാരു ജന;ളുെട ജീവൻ
ര•ിAുെകാ8ിരിJു: വയxJര/ിരുേമനിJു ഗവർെZqിൽ നി:ു
പറയ/Jവ4മുd ധനസഹായെമാ:ും െച‹ാ/തു ക®ം തെ:. ഡർബാർ
ഫിസിഷയനു ഗവർെZqു 7തിമാസം ആയിരംരൂപ വീതമാണ് െകാടുJു:െത2ിൽ
വയxJര/ിരുേമനിJു പതിനായിരം വീതം െകാടുJണം. അY•ുമാYം ര•
അവിടു:ു ജന;ൾJു െച‹ു:ു8്" എ:ും മhറുമായിരു:ു േകശവപിd
അവർകൾ പറuിരു:ത്.
8. കുമാരനലലൂർ Oാമവാസിയും കുമാരനലലൂർ അ?ല\ുഴ മുതലായ
മഹാേ•Y;ളിെല ത•ിയും 7സിU കർZിയുമായ "കുടിയേJാൽ" അ‡ൻ
തു\ൻ ന?ൂരി അവർകൾ ഒരിJൽ അേരാചകേരാഗബാധിതനായി/ീർ:ു.
കuി, േചാറ്, കാ\ി, ചായ, പലഹാര;ൾ, പഴ;ൾ മുതലായി യാെതാ:ിനും
രുചിയിലലാെത വരികയാൽ ഭ•ണെമാ:ും കഴിJാെതയാവുകയും ത:ിമി/ം
•ീണം വർUിJുകയും അ‡ൻ ന?ൂരി അവർകൾJു പരസഹായം കൂടാെത
എണീhറിരിJാൻേപാലും വ‹ാതായി/ീരുകയും െചcു. അേനകം ൈവദയsാർ മാറി
മാറി പല ചികി„കൾ െചcുേനാJീ.ും ഒരു ഫലവും കാണാ—യാൽ ഒടുJം

അÇഫൻ ന?ൂരിയവർകൾ വയxJരവാന് ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€വർകെള
െകാ8ുേപായി. മൂ€വർകൾ കുടിയേJാലിലലെ//ി അ‡ൻ ന?ൂരി അവർകെള
ക8േ\ാൾ "കുടിയേJാലിനു യാെതാ:ിനും രുചിയിേലല? എെa2ിലും
ഭ•ിJാെമേ:ാ കുടിJാെമേ:ാ േതാ::ുേ8ാ?" എ:ു േചാദിAു.
അ‡ൻ ന?ൂരി അവർകൾ: എനിJ് അ;െനെയാ:ും േതാ:ു:ിലല.
മൂ€വർകൾ: കുമാരെനലലൂര?ല/ിെല ഇടിAുപിഴിu പായസമായാേലാ?
അ‡ൻ ന?ൂരി അവർകൾ: എേaാ പരീ•ിAുേനാJണം.
മൂ€വർകൾ: (അÇഫൻ ന?ൂരി അവർകേളാട്) അതിനു രുചിയിലലാെത വരികയിലല.
അവിെട ഇടിAുപിഴിu പായസം പതിവായി.ു8ായിരിJുമേലലാ. കുടിയേJാൽ
അവിെട ത•ിയായതുെകാ8് അതു കി.ാനും 7യാസമു8ാവിലല. അതു വരു/ി
ദിവസം േതാറും ര8ു 7ാവശയം വീതം കുേറെ“ െകാടുJണം. അ;െന ര8ുമൂ:ു
ദിവസം കഴിയുേ?ാൾ കuിയും േചാറുെമാെJ കഴിAു തുട;ും. ഭ•ണം
കഴിAുതുട;ിയാൽ wേമണ •ീണം മാറും. അYയും മതിയേലലാ.
അÇഫൻ ന?ൂരി അവർകൾ: ദീനവും •ീണവും മാറിയാൽ മതി. പായസം ഇ:ു
മുതൽJുതെ: വരു/ിെJാടുJാം. േവെറ മരു:ു േവെ8േ:ാ?
മൂ€വർകൾ: മരുേ:ാ? ഇതുതെ: ഒരു മരു:ാണ്. പിെ: (അേ\ാൾ അവിെട
മുhറ/ു നിൽJു: മാവിെq ചുവ.ിൽ തളിരു ധാരാളം
വീണുകിടJു:ു8ായിരു:ു. അതു ചൂ8ിJാണിAുെകാ8്) ഈ മാaളിര്, ഇ¢ി,
കൂവള/ിൻ േവര് െതാലി കളu്, മലര്, ഇവയി.ു കഷായംെവA് അരJഷായം
വീതം ര8ുേനരവും പ¢സാര േമൻെപാടി േചർ/ു െകാടുJുകകൂടി
െചേcJണം. അതു മതി എ:ു പറuു മൂ€വർകൾ അേ\ാൾ/െ:
മട;ിേ\ാരികയും െചcു. അ:ുതെ: കുമാരെനലലൂർനി:് ഇടിAുപിഴിu
പായസം വരു/ിെJാടു/ു. അ‡ൻന?ൂരിയവർകൾ അേ\ാഴും ൈവകുേ:രവും
കുേറെ“ ഉ8ു. അ:ുതെ: കഷായവുമു8ാJിെJാടു/ുതുട;ി. അ;െന
ര8ുമൂ:ു ദിവസം ര8ുേനരവും കഷായം േസവിJുകയും പായസമു4ുകയും
െചcേ\ാൾ അ‡ൻ ന?ൂരിയവർകൾJു രുചിയു8ായി/ുട;ുകയും െചcു.
അ¢ാറു ദിവസം കഴിuേ\ാേഴJും അേbഹം സാമാനയംേപാെല ഊണു
കഴിAുതുട;ി. കിം ബഹുനാ? പ/ുപതിന¢ു ദിവസം െകാ8്
അ‡ൻന?ൂരിയവർകൾ ദീനം മാറി സവ^ശരീരനായി/ീർ:ു. ഈ സംഗതി
അേbഹവും അÇഫൻന?ൂരിയവർകൾ മുതലായവർ ഇേ\ാഴും ചിലേ\ാൾ
7സംഗവശാൽ കൃത’താപൂർവം പറയാറു8്.
9. ഒരു കഥകളിേയാഗ/ിെല 7ധാനനും 7സിUനും നലല േവഷJാരനും

ആ.Jാരനുമായിരു: തകഴിയിൽ േവലു\ിd ഒരിJൽ വയxJരയില/ു
വ:േ\ാൾ ആരയൻ നാരായണൻമൂ€് അവർകൾ "േവലു\ിd തനിേAാ?
േയാഗേ/ാടുകൂടിേയാ?" എ:ു േചാദിAു.
േവലു\ിd: േയാഗേ/ാടുകൂടി/െ:യാണ്.
മൂ€വർകൾ: ഇ:ു കളി എവിെടയാണ്?
േവലു\ിd: കാരാ\ുെഴ അ?ലJടവില?ല/ിൽ.
മൂ€വർകൾ: നാെളേയാ?
േവലു\ിd: നാെള ഇവിെട തിരുമു?ിെല:ാണ് അടിയൻ വിചാരിAിരിJു:ത്.
മൂ€വർകൾ: ഓേഹാ, വിേരാധമിലല. േനരെ/ െപ.ിയും േകാ\ും
ഇേ;ാെ.ടു\ിേAാളൂ.
ഇതുേക.ു േവലു\ിd സേaാഷേ/ാടുകൂടി വീ8ും വ˜ിAു െകാ8ുേപായി.
േവലു\ിd പറuതുേപാെല അ:് കാരാ\ുഴ കളിയു8ായിരു:ു. കഥ നളചരിതം
ര8ാം ദിവസേ/തായിരു:ു. േവലു\ിd നളെq േവഷംെക.ി ആടിെJാ8ുനി:
സമയം ഒരു െചവി\ൂവു താെഴ വീണു. അതു േകാൽ േമേ†ാ.ായി.ു കമ¤:ാണ്
വീണത്. അതറിയാെത േവലു\ിd അതിെq മീെത ചവി.ി. ചവി.ു നലല ഊേJാടു
കൂടിയായിരു:ു. െചവി\ൂവിെq േകാൽ േവലു\ിdയുെട ഉd2ാലിൽ
കു/ിേJറി. അതിെq അOം മറുവശ/ുവ:ു. അേതാടുകൂടി േവലു\ിd
േബാധംെക.ു പുറേകാ.ു മലർ:ു. ഉടൻ പാ.ുകാരും േമളJാരും കൂടി
താ;ി\ിടിAതുെകാ8് നില/ു വീണിലല. അവർ േവലു\ിdെയ താ;ിെയടു/്
അണിയറയിൽ െകാ8ുെച:ു കിട/ി. േകാ\ുകെളലലാെമാരുവിധ/ിൽ
അഴിെAടുJുകയും ഉd2ാലിൽ തറAിരു: െചവി\ൂവൂരിെയടുJുകയും െചcു.
േവലു\ിdയുെട മുറിവുപhറിയ ആ കാലിലിരു: ^ലെമലലാം രzമയമായി.
ഉടു/ുെക.ു മുതലായവയും മിJവാറും രzംെകാ8ു നനuു. േവലു\ിd•്
ഈ ആപ/ുപhറിയേതാടുകൂടി അ:െ/ കളി അവസാനിJുകയും
കാ¥Jാെരലലാം പിരിയുകയും െചcു. ^ലെ/ ചില 7ധാനsാരും
േവലു\ിdയുെട ശിഷയsാരും മhറും മാYേമ പിെ:യവിെടയു8ായിരു:ുdൂ.
അവർ ചില ശുXൂഷകൾ െചcുെകാ8് േവലു\ിdയുെട ചുhറും കൂടി. അവർ
േവലു\ിd•ു ജലധാരേയാ ഏതാെ8ാെJ െചcതിനാൽ കുറAുകഴിuേ\ാൾ
േബാധം വീണു. അേ\ാൾ േവദനയുെട കാഠിനയംെകാ8് േവലു\ിd
നിലവിളിAുതുട;ി. അ;െന "അവിദിതഗതയാമാരാYിേരവം വയരംസീൽ"
എ:ുdതുേപാെലതെ: േനരം െവളു/ു.അേ\ാേഴJും േവലു\ിdയുെട ആ ഒരു

കാലിേsൽ മുഴുവനും നീരുവ:ു വീർ/ിരു:ു. മു.ിനു താെഴ വലിയ
മaുേപാെലയലല, അതിലധികം നീരു8ായിരു:ു. േവദനെകാ8് കാലു
മാhറിെവ•ാെന:ലല, കാലിേsൽ െതാടാൻേപാലും വ‹ായിരു:ു. പിെ: എലലാവരും
കൂടിഎaാ േവ8െത:് ആേലാചനയായി. േവലു\ിd ഈ
^ിതിയിലായിേ\ായതുെകാ8് അ:ു വയxJെര
കളിയു8ാവുകയിെലല:ുതെ: തീർAെ\ടു/ി. എ2ിലും ഈ വിവരം അവിെട
അറിയിJുകയും ഇതിെനaാണു െചേ‹8െത:ു േചാദിJുകയും െചേ‹8ത്
അതയാവശയമാണേലലാ എ:ു വിചാരിA് േവലു\ിdയുെട ശിഷയsാരിൽ ചിലർ ഓടി
വയxJെരെയ/ി വിവരെമലലാമറിയിAു. അേ\ാൾ മൂ€വർകൾ, "േവലു\ിd•ു
േവഷം െക.ാൻ വെ‹2ിലും കളി േവെ8:ു വിചാരിJു:ിലല. അതു േവണെമ:ു
നിpയിAതേലല? േവഷം േക.ാവു:വർ െക.ിയാൽ മതി. െപ.ിയും േകാ\ും
ഇേ;ാ.ുെകാ8ുേപാരെ.. േവലു\ിdേയയും ഇേ;ാ.ു െകാ8ുവരിക. എaാ
െചേ‹8െത:ു ക8ി.ു നിpയിJാം" എ:ാണു പറuത്. അതു േക.ു
േവലു\ിdയുെട ശിഷയsാർ ഓടിേ\ായി േവലു\ിdെയ ഒരു മ¢ലിലാJിെയടു/്
വയxJെര െകാ8ുവ:ു. െപ.ിയും േകാ\ുമായി േശഷമു8ായിരു:വരും
പി:ാെല അവിെട വ:ുേചർ:ു.
അ:ു വയxJരയിലല/ിെq െതJുവശ/ു പടിuാറുമാറി (ഇേ\ാഴെ/
പു/ൻമാളികയുെട ^ാന/ുതെ:) ര8ുമൂ:ുമുറികളും ഒരു പൂമുഖവും
പടിuാ.് ഒരു മുഖ\ും മhറുമായ് ഒരു െക.ിടമു8ായിരു:ു.
പകൽസമയ;ളിൽ മൂ€വർകൾ ആ പൂമുഖ/ാണ് സാധാരണയായ് ഇരിJുക
പതിവ്. േവലു\ിdെയ െകാ8ുവ: സമയ/ും മൂ€വർകൾ
അവിെടയു8ായിരു:ു. േവലു\ിdയുെട കാലിേsലു8ായിരു: നീരും
മുറിവുെമലലാം േനാJിJ8തിെq േശഷം അവിടു:് അക/ുേപായി എേaാ ഒരു
ൈതലം ഏകേദശം ഒരു തുടേ/ാളം ഒരു ഇരു?ുകര8ിയിെലടു/ു െകാ8ുവ:ു
െകാടു/ി.് "േവലു\ിdെയ ആ മുഖ\ിൽെJാ8ു േപായിJിട/ി, നീരും
മുറിവുമുd ^ലെ/ാെJ ൈതലം പുര.ുക. ഒരു നാഴിക കഴിയുേ?ാൾ പിെ:യും
പുര.ണം. അ;െന മൂ:ു 7ാവശയം പുര.ിയാൽ െകാdാം. അതിനിട•് േവലു\ിd
ഉറ;ിെയ2ിൽ പിെ: പുര.ണെമ:ിലല. ഉണരുേ?ാൾ കuി െകാടുJണം. ഉറJം
മതയായി.് ഉണരുകയലാെത ഇട•് ഉണർ/രുത്" എ:് േവലു\ിdയുെട
ശിഷയsാേരാടു പറയുകയും ആ.JാർJ് അരിയും േകാ\ുകളും െകാടുJു:തിന്
കാരയ^െന വിളിAു ച.ംെക.ുകയും െചcി.ു കുളിJാൻ േപായി.
ആ ൈതലം ര8ു7ാവശയം പുര.ിയേ\ാേഴJും േവലു\ിdഉറ;ി/ുട;ി. ആ
ഉറJം ഏകേദശം മൂ:ുമൂ:രമണിJൂർേനരമു8ായി. േവലു\ിd

ഉണർ:േ\ാേഴJും കാലിേsലു8ായിരു: നീരും േവദനയുെമലലാം േപായിരു:ു.
മുറിവിെq പാടുേപാലും കാÁാനു8ായിരു:ിലല. നില/ു ചവി.ിയാലും നട:ാലും
എ:ലല, വിരൽെകാ8ു കു/ിയാൽേ\ാലും ആ മുറിu ^ല/ുേപാലും
േവദനയിലലായിരു:ു. പിെ: േവലു\ിd•ു സവ†ം •ീണം മാYേമ
ഉ8ായിരു:ുdൂ. കuികുടി കഴിuേ\ാൾ അതും മാറി.
േവലു\ിd പകെല േപായി കുളിJുകയും പതിവുേപാെല ഊണുകഴിJുകയും
രാYിയിൽ േവഷം െക.ി െവടി\ായി.ാടുകയും െചcു. അ:ും കഥ നളചരിതം
ര8ാംദിവസേ/തും നളെq േവഷം െക.ിയത് േവലു\ിdയുമായിരു:ു. കളി
കഴിuേ\ാൾ േനരം െവളു/ു. േവലു\ിd േവഷമഴിAു മുഖവും തുടAു മു8ും
മാറിയുടു/് മൂ€് അവർകളുെട മു?ിൽെA:ു നി:ു. അേ\ാൾ മൂ€് അവർകൾ,
"േവലു\ിdയുെട ആ.ം ഇ:െല പതിവിലധികം ന:ായി. കുറAധികം
മന€ിരു/ിയിരിJും" എ:ു പറuു. പതിവുd പണവും വിേശഷാൽ
സZാനമായി ര8ു മു8ും െകാടു/ു. േവലു\ിd അതു െതാഴുതു വാ;ീ.്,
"അടിയന് ഇ:െല േവഷം െക.ു:തിനും തൃൈJയിൽനി:് ഇ:ിതു
വാ;ു:തിനും സംഗതിയാകുെമ:് അടിയൻ ഒ.ുംതെ: വിചാരിAിരു:ിലല.
അടിയനു8ായ ആ ആപ/് ഇY •ണ/ിൽ േഭദെ\.ു സുഖമായത്
തിരുമന€ിെല കൃപെകാ8ുതെ:യാണ്" എ:ുപറuു.
മൂ€വർകൾ: േവലു\ിdയുെട സുഖേJെടാെJ േഭദമായിെയ:ാേണാ
വിചാരിJു:ത്? അതു േഭദമായി.ിലല. ആ മുറിവു പhറിയത് ഒരു വലലാ/
^ല/ാണ്. അതു േഭദമാകു:തിന് ഒരു മൂ:ു മാസ/ിൽJുറയാെത
േവ8ിവരും. കഷായം വലലതും േസവിJുകയും േവണം. ഇേ\ാഴെ/ ഈ േഭദം
വകെവേ•8. ഇേ:ാ നാെളേയാ ആ മുറിവു കാണാറാവുകയും
പഴു/ുതുട;ുകയും െച‹ും.
േവലു\ിd: (ഇതു േക.ു വയസനേ/ാടുകൂടി) എ:ാലടിയൻ ഇവിെടെയ;ാനും
താമസിAു വലലതും െചc് ഇതു നലലേപാെല േഭദമാJീേ. വിടെകാdു:ുdൂ. ഇനി
എaാണ് െചേ‹8െത:ു ക†ിJണം.
അതുേക.ു മൂ€വർകൾ ഒരു കഷായ/ിനു കുറിAുെകാടു/ു. േവലു\ിd
അതുവാ;ി വ˜ിAുെകാ8് അവിെട:ു പിരിയുകയും കഥകളിേയാഗJാെര
സ¢ാര/ിനായി.് അവിെടനി:് പറuയAി.് ഒരു ശിഷയേനാടുകൂടി േകാ.യ/ു
താമസം തുട;ുകയും െചcു. അ:ുതെ: ൈവകുേ:രം േവലു\ിd
കുളിJാനായി െച:ു െവd/ിലിറ;ിയ സമയം ഉd2ാലിെല മുറിവു െപാ.ി
േവദന തുട;ുകയും െച‹ുകയാൽ അടു/ദിവസംതെ: കഷായം േസവിAു

തുട;ി. ഒരു ശിഷയൻ കൂെട/ാമസിAിരു:തുെകാ8് മരു:ുകൾ േശഖരിJുകയും
കഷായവും കuിയും േചാറുെമാെJ പാക/ിനു8ാJിെJാടുJു കയും മhറും
അയാൾ െചcുെകാ8ിരു:ു. ഏകേദശം മൂ:ു മാസം കഷായം േസവിAേ\ാേഴJും
നടJാറാവുകയും ആ മനുഷയൻ വീ8ും വയxJെരെA:ു മൂ€വർകെളJ8ു
വ˜ിAു യാYപറuുെകാ8് സവേദശേ/Jു േപാവുകയും െചcു.
ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€വർകൾ ഒരു വിഷയ/ിലും °മമുd ആളലലായിരു:ു.
ഗംഭീരാശയനായിരു: ആ മഹാെന °മി\ിJു:തിന് ആർJും ഒ:ുെകാ8ും
സാUയവുമലലായിരു:ു. എ:ാൽ അവിടു:ു േകവലം വിരzനായിരു:ുമിലല. "ന
പീഡേയദി¾ിയാണി ന ൈചതാനയതിലാളേയൽ" എ:ുd
7മാണമനുസരിAായിരു:ു അവിടുെ/ മന^ിതി. എ2ിലും ഒരു കാല/്
അവിേടJു കഥകളിയിൽ ഒരു വിധം°മമു8ായിരു:ു എ:ാണ് ചിലരുെട
അഭി7ായം. അവിടു:ു ൈവശാഖമാഹാWയം, ദുേരയാധനവധം എ:ീ
ര8ാ.Jഥകളു8ാJി അരേ;hറം കഴി\ിJുകയും ഏതു കഥകളിേയാഗJാർ
വ:ാലും ഒരു ദിവസെമ2ിലും നിpയമായി കളി\ിAുെകാ8ിരിJുകയും
െചcി.ുdതു കൂടാെതേമ†റu7കാരം അ:ു േവലു\ിdെയെJാ8ു
േവഷംെക.ിA് ആടിJുകയും െചcതു വിചാരിJുേ?ാൾ ആ അഭി7ായം ഏകേദശം
ശരിയാെണ:ു തെ: വിചാരിേJ8ിയിരിJു:ു.
10. ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€വർകൾ ഒരു െകാലം ക:ിമാസ/ിൽ
Xീമൂലംതിരുനാൾ സംബkിAു മുഖം കാണിJു:തിനായി തിരുവനaപുര/ു
േപായി താമസിAിരു: സമയം തിരുവനaപുര/ു ^ിരതാമസJാരനും
"തിരുവലലാ േവലു\ിd" എ:ു 7സിUനുമായ ഒരു wിമിനൽ വJീൽ മൂ€വർകെള
കാണാൻ വ:ിരു:ു. വJീലിെന ക8േ\ാൾ മൂ€വർകൾ "േവലു\ിdയുെട
േദഹമിY •ീണിAിരിJു:െതaാണ്? സുഖേJടു വലലതുമുേ8ാ?" എ:ു
േചാദിAു. വJീൽ: അടിയനു ര8ുമൂ:ു മാസമായി.ു നലല സുഖമിലലാെത
യിരിJുകയാണ്. സദാ ഒരു ദാഹം. െവdം എY കുടിAാലും മതിയാവുകയിലല. മൂYം
വളെരയധികം േപാകു:ുമു8്. ഇYയുെമാെJ യാണു 7ധാനമായി.ുdത്.
•ീണം സാമാനയ/ിലധികമു8്. ഈ ദിJിലുd നാ.ുൈവദയsാരും ഇംßീഷ്
ൈവദയsാരുെമലാം കഴിയു:െതാെJ െചcുേനാJി. ഒരു ഫലവുമു8ായിലല.
ഇേ\ാൾ എലലാവരും ഒരു വിധം ഒഴിuുമാറിയിരിJുകയാണ്. അതു ന:ായി എ:്
അടിയനും നിpയിAു. പ/ുപ•8ുദിവസമായിെ.ാ:ും െച‹ു:ിലല. ഒരു
ഫലവുമിെലല:ു ക8ാൽ\ിെ: െവറുെത ബുUിമു.ുകയും പണം െചലവാ
Jുകയും െച‹ു:െതaിനാെണ:ാണ് അടിയെq വിചാരം. തിരുനാളിനു
തJവ4ം ഇവിെട എഴു:dാതിരിJുകയിെലല:് അടിയനറിയാം. അതുെകാ8ു

തിരുമന€റിയിAു ക†ിJു:േപാെലയലലാെത ഇനി യാെതാ:ും െച—യിെലല:ുd
നിpയേ/ാടുകൂടിയാണ് അടിയൻ ചികി„കെളാെJ നിർ/ിവAത്. അടിയെq
ആയു€ു മുഴുവനും തീർ:ുേപായി.ിെലല2ിൽ അടിയെq സുഖേJടു േഭദമാJാൻ
ഇവിെട വിചാരിAാൽ കഴിയുെമ:ാണ് അടിയെq വിശവാസം. അഥവാ ഇതു
േഭദമാകാ/താെണ:ാണ് ഇവിെടയും അഭി7ായെമ2ിൽ അതും ക†ിJണം.
അ;െനയെലല2ിൽ ഇനിെയaാണു െചേ‹8െത:ു ക†ിJണം.
മൂ€വർകൾ: ചില വലിയ ആളുകൾJു വരു: ദീനം വ:ാൽെJാdാെമ:ു
േവലു\ിd•് ആOഹമുെ8:ു േതാ:ു:ു.െവറുെത ഒ:ും ധയാനിAു8ാേJ8.
ഇെതാ:ുമലല. ഇതു േദഹം വലലാെത കാuി.ു വ:ി.ുdതാണ്. ഇതിെനJുറിA്
പരി°മിJാെനാ:ുമിലല. ഒരു പ•8ു ദിവസം പതിവായി രാവിെല
േതAുകുളിJുകയും െന‹ുകൂ.ി യേഥ‘ം ഊണു കഴിJുകയും അ/ാഴം കഴിuു
കുേറെ“ പാൽകുടിJുകയും മന€ിരു/ി േക€ുകളും മhറും േനാJാെതയും
കേAരിJുേപാകാെതയും സവ^മായി.ിരിJുകയും െചcാൽ ഇതുേഭദമാകും.
ഇYയുെമാെJയലലാെത വിേശഷിAു ചികി„െയാ:ും ആവശയമിലല.
േവലു\ിd•ിേ\ാൾ ദീനെമാ:ുമിലലേലലാ. "എ:ാൽ ക†ിചതുേപാെല െച‹ാം"
എ:ു പറuു വ˜ിAുെകാ8് വJീൽ മട;ിേ\ായി. മൂ€വർകൾ
പറuതുേപാെല പ•8ുദിവസം െചcേ\ാൾ അേbഹ/ിെq ദാഹവും
െവdംകുടിയും മൂYം േപാJുെമലലാം മാറി സുഖമായി. wേമണ •ീണവും മാറി
അേbഹം സവ^ശരീരനായി/ീർ:ു. പിെ: േവലു\ിd അവർകൾ 7സംഗവശാൽ
പലേരാടും ഈ സംഗതി പറu് മൂ€വർകെള വളെര 7ശംസിJാറു8്.
"വയxJര/ിരുേമനി േകവലം മനുഷയനലല. അവിടു:ു ധനവaരിയുെട
ഒരവതാരമൂർ/ിയാണ്. ദീന;ൾ േഭദമാJാൻ അവിേടJു ചികി„യും മhറും
േവ8ാ. അവിടു:ു ദീനമുെ8:ു ക†ിAാലു8്, ഇെലല:ു ക†ിAാലിലല. അYേയ
ഉdൂ. ദീന;ൾെJാെJ അവിടുെ/JുറിA് ഭയമു8്" എ:ും മhറുമാണ് ആ
മനുഷയൻ പറയുക പതിവ്.
11. േമ†റu സംഗതികൾ ഞാൻക8ും േക.ും അറിuി.ുdവയാണ്. ഇനി ഞാൻ
അനുഭവിAറിuി.ുd ഒരു സംഗതികൂടി പറയാം. എനിJ് ഒരിJൽ ഒരു പനിയും
അേതാടൂകൂടി െന¢ിനക/് ഒരു േവദനയും ശവാസംമു.ലുമു8ായി. ഈ
ദീനവിവരം വയxJര ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€് അവർകളുെട അടുJൽ
അറിയിJുകയും അവിടു:് ഒരു കഷായ/ിനു പറയുകയും ആ കഷായം
പതി:ാലു ദിവസം േസവിAേ\ാൾ എെq സുഖേJടുകെളലലാം േഭദമാവുകയും
െചcു. എ2ിലും അവിടുെ/ ആ’7കാരം പിേ:യും പതി:ാലു ദിവസംകൂടി
കഷായം േസവിAു. അതിനുേശഷം ന:ാലു ദിവസം കൂടുേ?ാൾ െവdം

െവaുകര•ുെവAു േതAുകുളിJു:തിന് അവിടു:നുവദിAു. അ¢ാറു
േതAുകുളി കഴിuതിെq േശഷം ഒ:രാടൻ േതAുകുളിയും ഒ:രാടൻ
െവറുംകുളിയുമായി.ു കുെറ ദിവസം കഴിuു. പിെ: മു;ിJുളിയും തുട;ി. ഈ
കുളിെയാെJJഴിuി.ും വിേശഷെമാ:ുമു8ായിലല. അതുെകാ8ും
•ൗരംെച‹ിJാൻ വളെര ൈവകിയിരു:തുെകാ8ും അവിടുെ/ അടുJൽ
അറിയിA് അനുവാദം വാ;ാെത ഞാൻ •ൗരം െച‹ിJുകയും ഉടേന െച:ു
മു;ിJുളിJുകയും െചcു. മു;ിJയറിയേ\ാേഴJും പനിയും േവദനയും
ശവാസംമു.ലുെമലലാം പൂർVാധികം ശzിേയാടുകൂടി വ:ുേചർ:ു. കിടുകിടു/ി.്
എനിJ് നി:ുെകാ8് തുവർ/ാൻതെ: 7യാസമായിരു:ു. ഒരു വിധ/ിൽ
തുവർ/ിെJാ8ു ഗൃഹ/ിെല/ി പുതAുമൂടിJിട:ു. ഉടെന ഒരാൾ
വയxJെരെA:ു മൂ€വർകെളJ8് ഈ വിവരമറിയിAു. അവിടു:് അ†േനരം
ചിaാORെന:േപാെല ഇരു:തിെq േശഷം "കുളിAേ\ാഴാണേലലാ പനിയും മhറും
വ:ത്. അവ കുളിെകാ8ുതെ: േപാകണം. െവdം െവaു കര•ുെവAു പതിവായി
പ•8ുദിവസം േതAുകുളിJെ.. േനരേ/ കുെറ കuി കുടിAി.് ഉAയാകുേ?ാൾ
കുളിAാൽ മത്. കുളി കഴിuാൽ ഇ‘ംേപാെല എെa2ിലും കൂ.ാനും േമാരുംകൂ.ി
ഊണു കഴിJെ.. പഥയെമാ:ും ആചരിJണെമ:ിലല" എ:ു പറuയAു. ഞാൻ
അ7കാരംതെ: പിേhറദിവസം മുതൽ േതAുകുളി തുട;ി. അ¢ാറുദിവസം
േതAുകുളിAേ\ാേഴJും എെq സുഖേJടുകെളലലാം േഭദമായി. എ2ിലും
ഞാൻപ•8ുദിവസംതെ: മുട;ാെത േതAുകുളിAു. അേ\ാേഴJും എനിJു
മു?ു8ായിരു: •ീണവുംകൂടി മാറി. അടു/ ദിവസം ഞാൻ നിhªയാസം നട:ു
വയxJരെA:ു മൂ€വർകെള J8ു. അേ\ാൾ അവിടു:്, "എaാ
സുഖേJെടാെJ േഭദമാേയാ?"എ:ു േചാദിAു.
ഞാൻ: ഒെJ േഭദമായിെയ:ാണു േതാ:ു:ത്. ഇേ\ാൾ പനിയും
ശവാസംമു.ലുമിലല. െന¢ിലു8ായിരു: േവദനയും മാറി. ഇ:െലവെര
േതAുകുളിAു. മു;ിJുളി തുട;ിയിലല.
മൂ€വർകൾ: ഇനി പതിവായി മു;ിJുളിJാം. എ2ിലും െന¢ിനകെ/ ആ േവദന
നിേ“ഷം വി.ുമാറിയതായി വിചാരിേJ8. ഉറJമിള•ുക, ഉറെJ സംസാരിJുക,
അധികമായി വഴിനടJുക, മുതലായ സകല 7വൃ/ികൾ െച‹ുേ?ാഴും ഇ;െന
ഒരു ദീനം തനിJുെ8:ുd ഓർZയു8ായിരിJണം. ഒരു െന‹ുകാAി പതിവായി
കൂ.ിയു4ുകയും അ/ാഴം കഴിuു പതിവായി ഒരു പാൽകഷായം
േസവിJുകയും െചcാൽ വലിയ ഉപ›വം കൂടാെതയിരിJും" എ:ു പറu് െന‹ും
പാൽJഷായ/ിനുമുd മരു:ുകളും പറuുതരികയും െചcു. ആ െന‹ും
പാൽJഷായവും ഞാനിേ\ാഴും പതിവായി ശീലിAുെകാ8ാണിരിJു:ത്.

അനയദിJുകളിൽേ\ായി/ാമസിേJ8ു:തായിവരുേ?ാൾ മാYേമ അവ
മുടJാറുdൂ. അെ¢.ു ദിവസമടു\ിAു െന‹ിലലാെതയിരു:ാൽ കുേറെ“ േവദന
ആരംഭിJും. പിെ: നാല¢ു ദിവസം െന‹ു കൂ.ിയു4ുേ?ാൾ ആ േവദന
േപാവുകയും െച‹ും. അ;െന ഇേ\ാഴും ക8ുവരു:ു8്.
12. ആരയൻ നാരായണൻ മു€വർകൾ േതചുകുളിെകാ8് എെq പനി മാYമലല
േഭദമാJീ.ുdത്. േകാ.യ/ുനി:് നാലു നാഴികവടJുപടിuാറ് "ഒളശ" എ:
^ല/് ഒരിJൽ ഒരു നായർJ് ഒരു പനിയു8ായി. അതു
തുdൽ\നിയായിരു:ു. അതിന് അേനകം ൈവദയsാർ മാറിമാറി
ആറുമാസേ/ാളം കാലം ചികി„ിAി.ും പനി മാറിയിലല. അ;െനയിരു:േ\ാൾ
ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€വർകൾ ഒരടിയaിര/ിനായി ഒളശയിൽ
ചിര.മ4മൂ€ിെq ഇലല/ു േപായിരു:ു. മൂ€ിെq ഇലലേ/Jു േപാകാനുd വഴി
ഈ നായരുെട വീ.ിെq പടിJൽകൂടിയാണ്. ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€വർകൾ
അതിേല വരുെമ :റിu് നായർ പരസഹായേ/ാടുകൂടി ഒരുവിധ/ിൽ
പടിJെല/ി മുൻകൂ.ി കാ/ിരു:ു. മൂ€വർകൾ പടിJെല/ിയേ\ാൾ നായർ
െതാഴുതുെകാ8് "െപാ:ുതിരുേമനീ! അടിയെന ര•ിJേണ" എ:ു പറuു.
അതുേക.ു മൂ€വർകൾ അവിെട നിÀJുകയും നായർ ദീന/ിെq സവഭാവവും
അതുവെര െചc ചികി„കളുെട വിവരവുെമലലാം പറuുേകൾ\ിJുകയും െചcു.
നായർ പറuെതലലാം േക.തിെq േശഷം മൂ€വർകൾ "പനി തുട;ീ.് ആറു
മാസമാെയ2ിൽ ഇനി കുളിJണം. െവdം െവaു കര•ുെവAു േതAുകുളിJുക.
ഒരു പതി:ാലു ദിവസം കുളിJുേ?ാൾ പനി മാറും. പിെ: മു;ിJുളിയും െവറും
കുളിയും തുട;ാം. കുളിAാൽ തല ര8ുമൂ:ു 7ാവശയം നലലേപാെല തുവർ/ീ.ു
രാrാദിെപാടി തിരുZണം. അലലാെതെയാ:ും ഇനി െച‹ണെമ:ിലല" എ:ു
പറuി.ു മൂ€ിെq ഇലലേ/Jു േപായി. ആ നായർ മൂ€വർകൾ പറuതുേപാെല
പതി:ാലുദിവസം േതAുകുളിAേ\ാേഴJും പനിമാറി. പിെ: അയാൾ
മു;ിJുളിയും െവറുംകുളിയും തുട;ി. wേമണ അയാളുെട •ീണവും മാറി
അയാൾ പൂർവസഥിതിെയ 7ാപിJുകയും െചcു.
13. ഒളശയിൽ/െ: മെhറാരു വീ.ിൽ ഒരിJൽ ഒരു വിേശഷമു8ായി. ഒരു ദിവസം
അവിെടെയലലാവരും അ/ാഴം കഴിu് അവരവരുെട പതിവു^ല;ളിൽ േപായി
കിട:ുറ;ി. ഒരു £ീയും അവരുെട ര8ുമൂ:ു കു.ികളുംകൂടി ഒരു മAി.
മുറിJക/ു വാതിലുകെളലലാമടAു തഴുത് (സാ•) ഇ.ി.ാണ് കിട:ുറ;ിയത്. ഒരു
െനരിേ\ാടിൽ ഉമിയും തീയുമി.് ആ മുറിJക/് െവAി.ുമു8ായിരു:ു. േനരം
െവളു/േ\ാൾ േശഷെമലലാവരുമുണർെ:ണീhറി.ും ആ £ീയും കു.ികളും
ഉണരുകയും മുറിയുെട വാതിൽ തുറJുയും െചcിലല. അതിനാൽ ചിലർ െച:ു

വാതിലിൽ മു.ി വിളിAു. എ:ി.ും ആരും മി8ിയിലല. അേ\ാൾ എലലാവർJും
പരി°മമായി. ഒടുJം വാതിൽ െവ.ിെ\ാളിA് അക/ു കട:ു േനാJിയേ\ാൾ ആ
£ീയും കു.ികളും േബാധരഹിതരായി കിടJു:തുക8ു. ശവാസം
നി:ി.ിലലായിരു:ു. അതിനാൽ മരിAി.ിെലല:ു തീർAെ\ടു/ി. എ2ിലും ഇ;െന
വരാനുd കാരണെമaാെണ:റിയാെത ആദയം എലലാവരും ചിaാപരവശരായി.
അേ\ാൾ മുറിJക/ു െനരിേ\ാടും തീയുമിരിJു:തു ക8ു. ഉമി/ീയുെട പുക
മൂJിലും മhറുംകൂടി ശിര€ിൽ കയറിയതിനാലാണ് അ;െന വ:െത:ു
തീർAയാJി. ഉടെന ചിലേരാടി വയxJെരെയ/ി. ആരയൻ നാരായണൻ
മൂ€വർകെളJ8ു വിവരമറിയിAു. അേ\ാൾ മൂ€വർകൾ "മുhറ/ു നലലേപാെല
െവയിൽ വരു: ^ല/ു വലലതും വിരിA് ആ £ീേയയും കു.ികേളയുെമടു/ു
കിട/ണം; കുേറJഴിയുേ?ാൾ അവെരണീhറ് െപാെ•ാdും" എ:ു പറuു.
വയxJെര വ:ിരു:വർ മട;ിെA:് അ7കാരം െചcു. െവയിൽ
മൂ/ുതുട;ിയേ\ാൾ £ീയും കു.ികളും പിടAു തുട;ി. ഏകേദശം
മUയാ–മായേ\ാൾ അവർ ഓേരാരു/രായി എണീhറുതുട;ി. പിെ: അവർJു
കുേറെ“ •ീണമു8ായിരു:ു. കുളിയും കuികുടിയും കഴിuേ\ാൾ അതും
മാറി അവർJു സുഖമാവുകയും െചcു.
14. മുൻസി\ു േകാടതി വJീലായി വളെരJാലം േകാ.യ/ുതാമസിAിരു:
കഴിuുേപായ കുമാരേമേനാൻ (ഇേ\ാൾ മധുരയിൽ 7ാÕhറീസുെച‹ു:
ബാരിxhറർ േഗാപാലേമേനാൻ* അവർകളുെട അ‡ൻ)അവർകൾJ് ഒരിJൽ
െപാJിളിൽ ഒരു നീരു8ായി. അ:ു വയxJെര മൂ€വർകളും
കുമാരേമേനാനവർകളും തZിൽ ചില കാരണവശാൽ നലല
രസമിലലാെതയിരിJുകയായിരു:തിനാൽ േമേനാനവർകൾ മhറുചില
ൈവദയsാെരെJാ8ാണ് ചികി„ി\ിAത്. ആ നീരു െപാ.ിയാൽ
അപകടമാെണ:ും െപാ.ിJാെത കഴിJാെമ:ുമായിരു:ു ആ ൈവദയsാരുെട
അഭി7ായം. അതിനാലവർ നീരു െപാ.ിJാെത വhറിേ\ാകു: തിനുd
ചികി„കളാണ് െചcത്. എ2ിലും wേമണ അതു പഴു/്
ഉരു8ുകൂടിെപാ.ുെമ:ുd ^ിതിയിലായി. അേ\ാേഴJും േവദന
കലശലാവുകയാൽ േമേനാൻ ഊണും ഉറJവുമിലലാെത ഏhറവും
പരവശനായി/ീർ:ു. ഈ ^ിതി ആക\ാെട ക8േ\ാൾ വ:തുേപാെല/െ:
ൈവദയsാെരലലാം ഓേരാരു/രായി പിsാറി/ുട;ുകയും വിളിAാലും
വരാതാവുകയും െചcു. ആ കൂ./ിൽ ഒടുJം ചികി„ മതിയാJിേ\ായ ൈവദയൻ
ഒരു ദിവസം ആ േരാഗിയുെട േrഹിതsാേരാട്, "ഇനി ആർJും ആളയ•ണെമ:ിലല.
േരാഗ^ിതി ക8റിuവരും ഒരു വിധം വിവരമുdവരുമായ ൈവദയsാരും ഇനി

ഈ േരാഗ/ിനു ചികി„ിJാനായി വരികയിലല. ഞാനും ഇതാ
യാYയായിJഴിuു. നീരു ര8ു ദിവസ/ിനകം െപാ.ും; അേതാടുകൂടി കാരയവും
കഴിയും. മിxhറർ േമേനാൻ സമർ‰നും നലലയാളുമായിരു:ു. എaുെച‹ാം?
ഈശവരവിധിെയ/ടുJാൻ ൈവദയsാെര:ലല, ആരു വിചാരിAാലും
സാധിJയിലലേലലാ. നാം തZിലുd േrഹംെകാ8് ഞാൻ പരമാർ‰ം പറuു
എേ:യുdൂ. സംഗതി പരസയമാJണെമ:ിലല" എ:ു പറuി.് ഉടെന
ഇറ;ിേ\ായി. ൈവദയsാെരലാം ഉേപ•ിAുേപായതിനുേശഷം മിxhറർ േമേനാെq
േrഹിതsാരിൽ ചിലർ വയxJെര വ:ു വിവരെമലലാം ആരയൻ നാരായണൻ
മൂ€വർകളുെട അടുJൽ അറിയിJുകയും അവിടു:ു െച:ു േരാഗിെയ ക8ു
േവ8ു: ചികി„കൾ നിpയിJണെമ:് അേപ•ിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ
മൂ€വർകൾ, "ഞാെനാരു ശYുവാെണ:േലല കുമാരേമേനാൻ വിചാരിJുകയും
പലേരാടും പറയുകയും െചcി.ുdത്? ആ ^ിതിJ് ഞാൻവ:ു ക8ു വലലതും
െചcാൽ അയാൾ ഒരു സമയം മരിAുേപാവുകയാെണ2ിൽ ഞാൻ െകാ:ു എ:ു
ജന;ൾ പറയുമേലലാ. ആ അപവാദം വരു/ിവ•ാതിരിJുകയേലല നലലത?് " എ:ു
േചാദിAു.
വ:വർ: മിxhറർ േമേനാൻ മരിAുേപാവുകയാെണ2ിൽ ഇവിേടJ്
അപവാദെമാ:ും ഉ8ാകാൻ മാർ´മിലല. ഈ ദീനം േഭദമായി അേbഹം
ജീവിAിരിJുകയിെലല:് ഇതുവെര ചികി„ിA ൈവദയsാെരലലാവരും
അഭി7ായെ\.ുകഴിuിരിJു:ു. ര8ുമൂ:ു ദിവസ/ിനകം ആ നീരു
െപാ.ുെമ:ും അേതാടുകൂടി മിxhറർ േമേനാെq കഥ കഴിയുെമ:ുമാണ് അവരുെട
എലലാവരുേടയും അഭി7ായം. പിെ: ഇവിേടJ് അപവാദ/ിനു വഴിയിലലേലലാ.
ഇവിടുേ/Jൂടി ഒ:ു കാണിJാെതയിരു:ാൽ അത് അടിയ;ൾJ്
ഒരപവാദ/ിനു കാരണമാകുമേലലാ എ:ു വിചാരിAു മാYമാണ് അടിയ;ൾ
വിടെകാ8ിരിJു:ത്. അതിനാൽ സദയം എഴു:dണം. വ8ി െകാ8ു
വിടെകാ8ി.ു8്.
മൂ€വർകൾ: നീരു െപാ.ിയാൽ േമേനാൻ മരിJും എ:ാണേലലാ അവരുെടെയാെJ
അഭി7ായം?
വ:വർ: ഇറാൻ, അ;െനയാണ്.
മൂ€വർകൾ: എ:ാൽ എെq അഭി7ായമ;െനയലല ആ നീരു പുറേ/Jു
െപാ.ുകയാെണ2ിൽ ൈവഷമയമിലല. പുറേ/Jു െപാ.ാെത അകേ/Jു
െപാ.ുകയാെണ2ിൽ ദുർഘടമാകും എ:ാണ് എനിJു േതാ:ു:ത്. ഏെത2ിലും
നി;ൾെJാെJ നിർബkമാെണ2ിൽ ഞാൻ വരാം. എനിJു കുമാരേമേനാേനാടു

വിേരാധെമാ:ുമിലല.
എ:ു പറu് മൂ€വർകൾ അേ\ാൾ/െ: വ8ിയിൽJയറി
അവേരാടുകൂടിേ\ായി. േരാഗിയുെട അടുJെല/ി നീരു ക8യുടെന മൂ€വർകൾ
ഒരു പAമരു:ു പAെവd/ിലരAു നീരിനിടാൻ പറuു. ആ മരു:ി.് ഒരു നാഴിക
കഴിuേ\ാൾ നീരു െപാ.ുകയും േചാരയും ചലവും കൂടി ഏകേദശം
ഒരിട;ഴിേയാളം ഒലിAുേപാവുകയും െചcു. അേ\ാൾ/െ: േവദന മാറുകയാൽ
മിxhറർ േമേനാൻ കുേറെ“ കuി കുടിAുതുട;ി. പിെ: മൂ€വർകൾ മട;ി
ഇലല/ു വ:തിെqേശഷം ഒരു കഷായ/ിനു കുറിAുെകാടു/ു. ആ കഷായം
മൂ:ു മാസം േസവിAേ\ാൾ മിxhറർ േമേനാെq ദീനവും •ീണവുെമലലാം മാറി
യഥാപൂർവം അേbഹം േകാടതിയിൽ േപായി/ുട;ുകയും പിെ: വളെരJാലം
സസുഖം ജീവിAിരിJുകയും െചcു. ഇതു േകാ.യ/ും അടു/
7േദശ;ളിലുമുd ജന;ൾJും േമേനാെq ബkുമിYാദികളായ
ദൂര^sാർJും ഏhറവും അ§ുതകരവും സേaാഷ7ദവുമായ ഒരു
കാരയമായിരു:ു.
15. പd/ുകാരൻ മിxhറർ പി. എം. ചാേJാ ബി.എ. േകാ.യ/ു സി.എം.എസ്.
േകാേളജിൽ െഹÍമാxhററായിരു: കാല/് അേbഹ/ിെq ഒരു കാലിെq
െപരുവിരലിൽ െചറുതായി.് ഒരു കുരുവു8ായി. അതിെq േവദന
കലശലായി/ീരുകയാൽ മി. ചാേJാ ഒരിßീഷു ൈവദയെനെJാ8് ആ കുരു
കീറിAു. *അ\ാ/ിJിരി കീറി മരു:ുെവAു െക.ിJഴിuേ\ാൾ േവദന
പൂർVാധികം കലശലായി. നീരും വ:ുതുട;ി. കുരു വീ8ും കു/ിമൂടി
വീർ/ുതുട;ുകയും െചcു. മി. ചാേJാ•് ഇരിJാനും കിടJാനും
ഉ4ാനുമുറ;ാനുെമാ:ും വ‹ാെതയായി.ര8ുമൂ:ു ദിവസം കഴിuേ\ാേഴJും
കാലി േsൽ വലിയ മaുേപാെല നീരുവ:ുവീർ/ു. അ\ാ/ിJിരി പഠിA
വിദയകെളലലാം 7േയാഗിAി.ും േവദനയും നീരും കുറuിലല. ഒടുJം ഇത്
അസാUയെമ:ു തീർAയാJി പിsാറി. അതിെq േശഷം ചിലർ കൂടി മി.ചാേJാെയ
ഒരു മ¢ലിലാJി എടു\ിAു വയxJെര െകാ8ുവ:ു വിവര;െളലലാം ആരയൻ
നാരായണൻ മൂ€വർകളുെട അടുJലറിയിAു. മൂ€വർകൾ വിവരെമലലാം
േകൾJുകയും നീരും മhറും േനാJിJാണുകയും െചcതിെq േശഷം "ഒരു
േകാഴിമു.യും ഒരു പാY/ിൽ കുറAു പചെവdവും െകാ8ുവരണം" എ:ു
പറuി.് െതെJ പറ?ിേലJുേപായി. മി. ചാേJാ, "െപാ:ുതിരുേമനീ! അടിയെന
ര•ിJേണ! അെലല2ിൽ അടിയെq 7ാണനിേ\ാൾ േപാകുേമ" എ:ു പറuു
കരuുെകാ8ു മ¢ലിൽ കിട:ു. മൂ€വർകൾ പറuതു േക. •ണ/ിന് ഒരാൾ
ഓടിേ\ായി ഒരു േകാഴിമു.യും ഒരു പാY/ിൽ െവdവും െകാ8ുവ:ു.

അേ\ാേഴJും ഒരു പAമരു:ു പറിAു ൈകJക/ുെവAു തിരുZിെJാ8്
മൂ€വർകളും മട;ിവ:ു.
അവിടു:് ആ േകാഴിമു. െപാ.ിA് ൈകയിലു8ായിരു: പAമരു:ു
കശJി\ിഴിu് ര8ുതുdി നീരും ആ െവd/ിെലാഴിAി.് ആ
െവdെമടു/ുെവAു കാലിെq െപരുവിരലിേsൽ പിലാവിലെകാ8ു
ധാരേകാരുവാൻ പറuു. ഉടെന ഒരാൾ ഒരു പിലാവില കു/ിെയടു/ു
ധാരേകാരി/ുട;ി. ഒരു കാൽ നാഴികേനരം ധാരേകാരിയേ\ാേഴJും മി. ചാേJാ
ഉറJമായി. അേ\ാൾ മൂ€വർകൾ "ഇനി മ¢ലിന് ഇളJം ത.ാെത എടു/ു വീ.ിൽ
െകാ8ുേപായി, ഉറJ/ിനു വി±ം വരാെത മ¢ൽ ഒരു ^ല/ു വ•ണം.
ഉണരുേ?ാൾ കuി െകാടുJണം. അേ\ാഴെ/ ^ിതി അറിuുെകാ8ു ഒരാൾ
ഇേ;ാ.ു വ:ാൽ പിെ: േവ8തു പറuയ•ാം" എ:ു പറuു. മി. ചാേJാെയ
െകാ8ുവ:ിരു:വർ അ7കാരം തെ: െചcു. അ¢ാറു മണിJൂർ കഴിuേ\ാൾ
അവർ വീ8ും വയxJെര വ:് മി. ചാേJാ ഏകേദശം പ/ു നാഴിക േനരം
ഉറ;ിെയ:ും ഉണർ:േ\ാേഴJും േവദന നിേ“ഷം മാറിയിരു:തിനാൽ കuി
ധാരാളം കുടിAുെവ:ും അറിയിAു. ഉടെന മൂ€വർകൾ ഒരു മരു:ു കാലിേsൽ
അരAിടു:തിനും ഒരു കഷായ/ിനും കുറിAുെകാടു/ു. ആ മരു:ു മൂ:ു
ദിവസം അരAി.േ\ാൾ കാലിേsലു8ായിരു: നീർ അേശഷം േപായി. പതിനാലു
ദിവസം കഷായം േസവിAേ\ാൾ µണമുണ;ി. മിxhറർ ചാേJാ സവ^തെയ
7ാപിJുകയും െചcു.
16. േകാ.യം ഡിവിഷൻ അസിxhറqും ഒ:ാംËാ€ു മജിxÖhറുമായിരു: മിxhറർ
കുuുകൃ¸\ണിJർ ബി.എ.ബി.എൽ. ഒരു വായുേ•ാഭJാരനായിരു:ു.
അേbഹം ഉേദയാഗമായി ആല\ുഴ മുതലായ ^ല;ളിൽ താമസിAിരു: കാല/്
ഓേരാ ൈവദയsാരുെട വിധി7കാരമുd ചികി„കൾകായി 7തിവ„രം മു:ൂറ്,
നാ:ൂറ് രൂപാവീതം െചലവു െചcുെകാ8ിരു:ു. എ2ിലും ആ8ിൽ ആറുമാസം
വീതെമ2ിലും സുഖമായിരിJു:തിനും കേAരിയിൽ േപായി േജാലി
േനാJു:തിനും അേbഹ/ിനു സാധിAിരു:ിലല. േകാ.യ/ു ^ലം
മാറിവ:യുടെന അേbഹം വയxJെര വ:് ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€വർകെള
ക8ു ദീന^ിതിെയലലാമറിയിAു. ഉടെന മൂ€വർകൾ ഒരുെപാടിJു
കുറിAുെകാടു/ു. ആ െപാടിയു8ാJി പതിവായി േസവിJു:തിനു മി.
പണിJർJു 7തിമാസം ര8ണ മാYേമ െചലവായിരു:ുdൂ. ഒരു ദിവസം േപാലും
സുഖേJടായി.ു കേAരിJു േപാകുവാൻ നിവൃ/ിയിലലാെത വ:ിരു:ുമിലല. മി.
പണിJർ നലല ഊർŽസവലതേയാടും ഔർŽിതയേ/ാടുംകൂടി
അേരാഗദൃഢഗാYെന:േപാെല തെ:യാണ് േകാ.യ/ു താമസിAിരു:ത്.

17. ക4േaാ./ു (െക.പി.) ശ2രേമേനാൻ ബി.എ.ബി.എൽ. അവർകൾ
ൈഹേJാടതി വJീലായി മ›ാസിൽ താമസിAിരു: കാല/് അേbഹ/ിന് ഒരു
ശാസംമു.ലു8ായി. ശവാസംമു.െല:ു വAാൽ അതു സാധാരണമായി.ുd
വിധ/ിെലാ:ുമലലായിരു:ു. സംസാരിAുെകാ8ിരിJു:തിനിട•ു ശവാസം
നി:ുേപാവുകയും സംസാരിJാൻ വ‹ാെതയാവുകയുമായിരു:ു അേbഹ/ിെq
ദീനം. ഇതു നിമി/ം വJീൽപണി ഉേപ•ിA് േകാ.യ/ുവ:് ആരയൻ
നാരായണൻ മൂ€വർകെള ക8ു ദീന^ിതിെയലലാമറിയിJുകയും മൂ€വർകളുെട
ചികി„യിൽ ഏതാനും മാസം േകാ.യ/ു താമസിJുകയും െചcു. ആ ചികി„
നിമി/ം സവ^ശരീരനായി/ീർ:തുെകാ8ാണ് ശ2രേമേനാനവർകൾJു
നാഗരുേകാവിലിലും െകാലല/ും ഡിxÖിÞ് ജÍജിയായും േകാ.യ/ു ദിവാൻ
േപTാരായും ഒടുJം ൈഹേJാർ.ു ജÍജിയായുമിരിJു:തിനു സാധിAത്.
ഇ;െന ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€വർകളുെട ചികി„ാൈനപുണയെ/യും
ൈക\ുണയെ/യും മhറും കുറിA് ഇനിയും വളെര\റയുവാനു8്. അവ
ഇനിെയാരവസര/ിലായിെJാdാെമ:ു വിചാരിA് ഇേ\ാൾ ചുരുJു:ു.
ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€വർകൾ ആസ:മരണsാരായ േരാഗികെള കാണാൻ
േപാവുക പതിവിലല. േപാകാെതയിരിJാൻ നിവൃ/ിയിലലാെത വ:ാൽ േപായിJ8ു
തൽJാലം വലലതുെമാ:ു െച‹ുകേയാ പറയുകേയാ െചcി.് ഉടെന മട;ിേ\ാരും.
അ;െനയാണു പതിവ്.
1. െകാലലം മു\/ാറാമാ8ു നാടുനീ;ിയ മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ിേലJു ശീലാ…മയായേ\ാൾ അ‡ൻ മൂ€വർകെള
െകാ8ുേപാകു:തിനായി ക†ന7കാരം തിരുവനaപുര/ുനി:ു ചില
ഹരിJാരsാരും മhറും വയxJെര വ:ിരു:ു. ശീലാ…മയുെട വിവര;ൾ
േക.േ\ാൾ/െ: സുഖമാകു: കാരയം അസാUയമാെണ:് അ‡ൻ മൂ€വർകളും
മകൻ (ആരയൻ നാരായണൻ) മൂ€വർകളും നിpയിചു. എ2ിലും ക†ന7കാരം
ആളുകൾ വ:ിരിJു: ^ിതിJ് ആരും േപാകാെതയിരിJു:തു ശരിയെലല:ു
വിചാരിA് അ‡ൻ മൂ€വർകൾ ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€വർകെള പറuയAു.
മൂ€വർകൾ തിരുവനaപുരെ//ി തിരുമന€ിെലJ8യുടെന ഒരു ഗുളിക
െകാടു/് അതു ജീരകെവd/ിൽJലJിAു തിരുമന€ിേലJു െകാടു\ിAു. ആ
ഗുളിക േസവിAു കുറAു സമയം കഴിuേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8്
എണീhറിരിJുകയും കുറAു കuി അമൃേത/ു കഴിJുകയും െചcി.്
മൂ€വർകേളാട്, "എനിJിേ\ാൾ വളെര സുഖംേതാ:ു:ു8്. എെq സുഖേJടു
നലലേപാെല േഭദമാJീേ. മൂ€ു േപാകാവൂ" എ:ു ക†ിചു. അേ\ാൾ മൂ€വർകൾ,
"ഒരു XാUമൂ.ാനു8്. അതു ഞാനും അZയുംകൂടി ഊേ.8താണ്. ഇ:ുതെ:

േപാെയ2ിേല അതിനവിെട എ/ാൻ സാധിJൂ. XാUം കഴിuാല:ുതെ:
പുറെ\.ു വ:ുെകാdാം. പിെ: ശീലാ…മ േഭദമാകു:തുവെര ഇവിെട
താമസിJുകയും െച‹ാം. അതിനാൽ ഒ:ുേപായിവരു:തിനു ക†നയു8ാവണം"
എ:റിയിAു. തിരുമന€ിേലJ് ഇതY സZതമായിലല. എ2ിലും XാUം മു.ിJാൻ
പാടിലലേലലാ എ:ു വിചാരിA് അ;െന ക†ിAനുവദിAു. പിെ: മൂ€വർകൾ അടു/
രാജയാവകാശിയായിരു: ആയിലയം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല മുഖം
കാണിAു യാYയറിയിA സമയം "അZാമെq ശീലാ…മ എ;െനയിരിJു:ു?" എ:ു
ക†ിAു േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി.് മൂ€വർകൾ, "ശീലാ…മ ഒരു വിധം
നലലേപാെലയു8്. ക†ിചു എേ\ാഴും അവിടുെ/ അടുJൽ/െ:
ഉ8ായിരു:ാൽെJാdാം" എ:റിയിAി.് അ:ുതെ: മട;ിേ\ാ:ു.
മൂ€വർകൾ േകാ.യെ//ു:തിനുമു?ുതെ: മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് നാടുനീ;ിയിരിJു:ു എ:ുd അടിയaിരം (ഉ/രവ്)
അ¢ൽമാർ´ം േകാ.യെ//ി.
2. മൂ€വർകൾ 1076-ആമാ8ു ക:ിമാസ/ിൽ Xീമൂലം തിരുനാൾ സംബkിAു
തിരുവനaപുര/ു േപായിരു:േ\ാൾ തിരുനാൾ ദിവസം അശവതിതിരുനാൾ
ബി.എ. തിരുമന€ിെല മുഖം കാണിJാൻ േപായിരു:ു. മൂ€വർകെള ക8േ\ാൾ
തിരുമന€ുെകാ8്, "എനിJു നാല¢ു ദിവസമായി.ു നലല
സുഖമിലലാെതയിരിJുകയാണ്. എ:് അZയുെട XാUവും ഇ:െല
ഒരിJലൂണുമായിരു:തിനാൽ ര8ു ദിവസവും മു;ിJുളിAു.
അതുെകാ8ായിരിJാം ഇ:ു തലേവദനയു8്. സംസാരിJാൻ 7യാസം.
ഞാൻകുറAു കിടJെ." എ:ു ക†ിAു. "തലേവദനയുെ82ിൽ
സംസാരിJാെതയിരിJുകയാണ് േവ8ത്" എ:റിയിAി.ു മൂ€വർകൾ
അേ\ാൾ/െ: മട;ിേ\ാ:ു.
തിരുനാളിനു േപായാൽ തിരുനാൾ കഴിuി.് നാല¢ുദിവസംകൂടി താമസിAിേ.
മൂ€വർകൾ മട;ിേ\ാരുക പതിവുdൂ. ആ 7ാവശയം തിരുനാൾ കഴിuി.ു
പിേhറദിവസം രാവിെല മൂ€വർകൾ "നമുJ് ഇ:ുതെ: േപാകണം" എ:ു
കൂെടയു8ായിരു:വരിൽ ചിലേരാട് പറയുകയും അ:ുA•ു വലിയ
െകാ.ാര/ിൽേ\ായി യാYയറിയിJുകയും അ/ാഴം കഴിuു
വdംകയറിേ\ാരികയും െചcു. പതിവിനു വിേരാധമായി ഇY ബUെ\.ു
േപാ:തിെq കാരണെമെa:ു കൂെടയു8ായിരു:വർJാർJും തൽJാലം
മന€ിലായിലല. തിരുവനaപുര/ുനി:ും വdം നീ;ി ഒ:ുര8ു നാഴിക
േപാ:േ\ാൾ മൂ€വർകൾ, "ഏെത2ിലും േപാ:ുവേലലാ. അശവതിതിരുനാൾ
തിരുമന€ിേലJു നലല സുഖമിലലാെതയാണിരിJു:ത്. ഈ അവസര/ിൽ

അവിെട/ാമസിJാെത കഴിJണെമ:ു വിചാരിAാണ് ഇ:ുതെ: േപാ:ത്"
എ:ു പറuു. അേ\ാൾ കൂെടയു8ായിരു: ഒരു ന?ൂരി "ശീലാ…മ
കലശലാേണാ" എ:ു േചാദിAു. അതിനു/രമായി മൂ€വർകൾ "അെതാ:ുമലല.
സാരമിെലല:ാണ് അവിടു:ു ക†ിAത്. എ2ിലും പaിയിെലല:ാണ് എനിJു
േതാ:ിയത്" എ:ു പറuു. സംഗതി അ;െന തെ: സംഭവിJുകയും െചcു.
മൂ€വർകളുെട വdം േകാ.യെ//ിയതിെq തേലദിവസംതെ:
തിരുമന€ുെകാ8് നാടുനീ;ിയിരിJു:ു എ:ുd അടിയaിരJ?ി
േകാ.യെ//ി.
3. ഒരിJൽ മാേവലിJരെJാ.ാര/ിൽ ഒരു ത?ുരാ.ിJു ശീലാ…മയായി.് ആരയൻ
നാരായണൻ മൂ€വർകെള െകാ8ുേപാകാനായി എഴു/ും വdവും െകാ8്
ആളുകൾ വ:ിരു:ു. എഴു/് അനaപുര/ു െകാ.ാര/ിൽ
മൂ/േകായി/?ുരാനവർകളുെട (േകരളവർZ വലിയ േകായി/?ുരാൻ
സി.എസ്. ഐ. തിരുമന€ിെല േജയ®െq)യായിരു:ു. അതിൽ പറuിരു:ത്
"ഇവിെട ഒരു ത?ുരാ.ിJു നലല സുഖമിലലാെതയിരിJു:ു. ഞാൻ ഇേ\ാൾ ഇവിെട
യു8്. എ2ിലും ചികി„െയാ:ും നിpയിAി.ിലല. മൂ€ുകൂടി വ:ി.് ആേലാചിAു
നിpയിJാെമ:ു വിചാരിJു:ു. അതിനാൽ ഇവിെട നി:യ•ു: ഈ
വd/ിൽ/െ: മൂ€് ഉടെന പുറെ\.ു വ:ുേചേര8ിയിരിJു:ു. ഒ.ും
അമാaിJയിലലേലലാ" എ:ായിരു:ു. മൂ/ േകായി/?ുരാനവർകൾ ഒരു
ൈവദയനും വിദവാനും മാനയനുമായിരു:ുെവ:ു മാYമലല, മൂ€വർകളുെട
ഒരാÅമിYവുമായിരു:ു. സുഖേJടു മാേവലിJരെJാ.ാര/ിെല
ത?ുരാ.ിJുമായിരു:ുവേലലാ. ഇ;െന പല കാരണ;ൾെകാ8ും മൂ€വർകൾ ആ
എഴു/ിൻ7കാരം ഉടെന േപാേക8തായിരു:ു എ2ിലും എേaാ അവിടു:ു
േപായിലല. "രാമെനാ:ു േപായി േനാJിവരൂ. േവണെമ2ിൽ ഞാൻപിെ:േ\ാകാം"
എ:ു പറu് അവിടുെ/Jൂെട/ാമസിAിരു: രാമവാരയരവർകെള
പറuയ•ുകയാണ് െചcത്. രാമവാരയരവർകൾ മാേവലിJര നി:് അയAിരു:
വd/ിൽ/െ: കയറിേ\ാവുകയും പിേhറദിവസംതെ: മട;ിവരുകയും െചcു.
രാമവാരയരവർകെള ക8യുടെന മൂ€വർകൾ, "രാമൻ അവിെട
എ/ിയതിൽ\ിെ:േയാ, അതിനുമു?ുതെ: കഴിuുേവാ?" എ:ു േചാദിAു.
അതിനു രാമവാരയരവർകളുെട മറുപടി, "അടിയൻ അവിെടെയ/ി ഒരു നാഴിക
കഴിuേ\ാൾ നില/ിറJി" എ:ായിരു:ു. ഇ;െന മൂ€വർകളുെട
ദിവയതവ;ളും പറuാലവസാനിJാ/വ4മു8്. േരാഗിെയJാണാേതയും
ദീന^ിതി ആരും പറയാേതയും മരണം നിpയിJുവാൻ മhറാർJും കഴിയുെമ:ു
േതാ:ു:ിലല.

4. തിരുവിതാംകൂർ ഇളയത?ുരാനായിരു: ചതയം തിരുനാൾ തിരുമന€ിേലJു
ശീലാ…മയായേ\ാൾ ആരയൻ നാരായണൻമൂ€വർകെള െകാ8ുെചലലു:തിനു
അ:ു േകാ.യ/ു ഡിവിഷൻ അസിxhറqും ഒ:ാം Ëാ€ു മജിxÖhറുമായിരു:
കുuുകൃ¸\ണിJരവർകളുെട േപർJു വടെJെJാ.ാരം (ഇളയ ത?ുരാെq
െകാ.ാരം) കാരയJാർ എഴുതിയയ•ുകയാൽ മിxhറർ പണിJർ വയxJെര വ:ു
വിവരമറിയിAു. അേ\ാൾ മൂ€വർകൾ "ഇ:ു വലിയ മഴയായിരിJു:ുവേലലാ.
നാെളേയാ മേhറാ ആവെ." എ:ു പറuു. പിേhറദിവസേ/Jു പണിJരവർകൾ
ഒരു േബാ.ു വയxJരJടവിൽ ഹാജരാJി. മിxhറർ പണിJർ നിർബkപൂർവം
അേപ•ിചുെകാ8ും മൂ€വർകൾ "നാെളയാവെ.", "മhറ:ാളാവെ." എ:ി;െന
അവധി പറuുെകാ8ുമിരു:ു. അ;െന നാലു ദിവസം കഴിuേ\ാേഴJും
മിxhറർ പണിJർJു സാമാനയ/ിലധികം മുഷിuു. പരിഭവേ/ാടുകൂടി
മൂ€വർകളുെട അടുJൽ ചിലെതാെJ\റuി.് വയxJെരനി:്
ഇറ;ിേ\ാവുകയും േബാ.് അതിെq ഉടമ^െന തിരിെയ ഏ†ിJുകയും െചcു.
അ¢ാം ദിവസം ഉAതിരിuേ\ാൾ ഇളയത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു നാടു
നീ;ിയിരിJു:ു എ:ുd ക?ി മിxhറർ പണിJർJു കി.ി. ആ
ക?ിവർ/മാനെമഴുതിയിരു: കടലാ€ും െകാ8് പണിJരവർകൾ ഉടെന
വയxJെരെയ/ി നാടുനീ;ിയ വർ/മാനമറിയിA േശഷം "എഴു:d/ു
പുറെ\ടാതിരു:തു വളെര ന:ായി. ഇ;െന വരുെമ:റിuിരു:ുെവ2ിൽ
അടിയൻ തിരുമന€ിെല അടുJൽ അY നിർബkിJയിലലായിരു:ു. ഇവിടുെ/
അമാaം ക8ി.് അടിയനു വലലാ/ സ2ടേമാ കുറAു േദഷയേമാ ഏതാെ8ാെJ
ഉ8ായി. അടിയെq സ2ടം സഹിJവ‹ാെതയായി.് ഏതാെ8ാെJ അwമമായി
അറിയിJുകയും െചcുേപായി. അെതാെJ ഇവിെട •മിJണം. അടിയെq
കഥയിലലാ…മെകാ8ു വ:ുേപായ െതhറിന് അടിയൻ മാ\ുേചാദിAുെകാdു:ു.
ഇ;െന സംഭവിJുെമ:ു വിചാരിAി.ായിരിJുമേലലാ അടിയൻ നിർബkിAി.ും
തിരുമന€ുെകാ8് യാY പുറെ\ടാെതയിരു:ത്. ഇവിെട ഇെതാെJ മുൻകൂ.ി
നിpയിJു:െത;െനയാണാേവാ" എ:ു പറuു. മൂ€വർകൾ, "നാല¢ു
ദിവസമായി.ു സദാ മഴതെ:യായിരു:ുവേലലാ. ഇ;െന ഇടവിടാെത ക8ുd മഴ
ക8ാൽ എേ;ാ.ും യാY പുറെ\ടരുെത:് അ‡ൻ പറuി.ു8്.
അതുെകാ8ാണ് ഞാൻ പുറെ\ടാെതയിരു:ത്. അലാെത
യാെതാ:ുംെകാ8ുമലല" എ:ു മറുപടിയും പറuു.
പര•രം •ർUയുdവരായ മhറുd അ‘ൈവദയsാർJും ആരയൻ നാരായണൻ
മൂ€വർകെളJുറിAു വളെര ബഹുമാനമു8ായിരു:ു. ഇതിേലJു താെഴ\റയു:
സംഗതി ഒരു ദൃ‘ാaമാണ്.

ഒരിJൽ ഒരZ/?ുരാൻ തിരുമന€ിേലJു ശീലാ…മയാവുകയാൽ ചികി„•ായി
അ:െ/ വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് അ‘ൈവദയsാരിൽ മിJവെരയും
തൃ\ൂണി/ുെറ വരു/ിയിരു:ു. അവെരലലാവരുംകൂടിയാേലാചിചാണ് ചികി„
നട/ിയിരു:ത്. അ;െന അവരവിെട താമസിAിരു:േ\ാൾ ഒരു ദിവസം വലിയ
ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് അവേരാെടലാവേരാടുംകൂടി "അ‘ൈവദയsാരിൽ
ചികി„ാവിഷയ/ിൽ അധികം േയാഗയതയുdതാർJാണ്?" എ:ു ക†ിAു
േചാദിAു. കുറAുേനരേ/J് ഇതിന് ആരും മറുപടിെയാ:ും പറuിലല പിെ:
തൃ“ിവേപരൂർ ൈതJാ.് അ‡ൻ മൂ€വർകൾ (ഇേ\ാഴെ/ മൂ€വർകളുെട അ‡ൻ)
"ഇത് ഏhറവും അപകടമായി.ുdഒരു േചാദയമാണ്. ഇതിന് ഇതിലാരും ഉ/രം
പറയുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. എലലാവേരയുംകാൾ സമർ‰ൻ താനാെണ:ുd
വിചാരം എലലാവർJുമു8ായിരിJും. എ:ാൽ അതു •‘മായി\റയാൻ ആർJും
ൈധരയമു8ായിരിJുകയുമിലല. പിെ:െയ;െനയാണ് ഇതിനു/രം പറയു:ത്?
ക†ിAു േചാദിAതിന് ആരും ഉ/രം പറയാെതയിരിJു:ത് നയായവുമലല.
അതിനാൽ എെq അഭി7ായം ഞാനിവിെട ഉണർ/ിJാം. എലലാവർJും
എലലാവിഷയ;ളിലും ഒരുേപാെല േയാഗയതയു8ായിരിJുകയിലല. ഓേരാരു/ർJ്
ഓേരാ വിഷയ/ിലായിരിJും േയാഗയത. അ‘ാംഗഹൃദയ/ിെq അർ‰ം
പറയു:തിനു സമർ‰ൻ കു.േ¢രി അÇഫൻതെ:യാണ്. ആ വിഷയ/ിൽ
അേbഹേ/ാളം േയാഗയതയുdവർ ഞ;ളുെട കൂ./ിൽ േവെറ ആരുമിലല. േരാഗം
നിpയിJു:തിന് ആല/ൂർ ന?ിേയാളം േയാഗയത മhറാർJും ഇലല. ചികി„
െച‹ു:തിന് അധികം േയാഗയൻ പിലാമേaാൾ മൂ€ാണ്. അേbഹം ചികി„ിAാൽ
േഭദമാകു: േരാഗ;െളലലാം േഭദമാകും. ഇനി എെq േയാഗയതകൂടി പറേuJാം.
മരണല•ണം ക8ു നിpയിJു:തിന് എേ:ാളം സാമർ‰യം
മhറാർJുെമെലല:ാണ് എെq അഭിമാനം. ഒരാറു മാസ/ിനകം മരിJു:
ഒരാെളJ8ാൽ അയാൾ ഇ: ദിവസം മരിJുെമ:ു ഞാൻ തീർAയായി\റയാം.
അതു െതhറുകയുമിലല. എ:ാൽ ഈ വക േയാഗയതകെളലലാം
പൂർ4മായി/ികuി.ുd ഒരാൾ ഞ;ളുെട കൂ./ിലു8്. അേbഹം ഇേ\ാൾ
ഇവിെട വ:ി.ിലല. ആ മഹാൻ വയxJര ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€ാണ്. അേbഹം
വിചാരിAാൽ േഭദമാകാ/ േരാഗവും േഭദമാJാൻ കഴിയും. അ;െന െയാരാൾ
ഞ;ളുെട കൂ./ിൽ അേbഹമലലാെത േവെറ ആരുമിലല" എ:ു പറയുകയും അതു
ശരിയാെണ:് അവിെടയു8ായിരു:വെരലലാം സZതിJുകയും െചcു.
ആരയൻ നാരായണൻ മൂ€വർകൾJു ചികി„ാവിഷയ/ിലും മhറുമു8ായിരു:
േയാഗയതകൾ എെ:Jാളധികം ക8ും േക.ും അനുഭവിAുമറിuി.ുdവരിൽ
പലരും ഇേ\ാഴും ജീവിAിരി\ുdതിനാൽ ഞാനീ പറuി.ുdതിൽ അ†ം േപാലും

അതിശേയാzിയിെലല:ും മൂ€വർകൾ എെq ഗുരുനാഥനായിരു:തുെകാ8്
ഞാൻ െവറുെത 7ശംസിJുകയെലല:ുമുd വാRവം അവർJറിയാവു:താണ്.
മൂ€വർകെള സംബkിAു ഞാൻ പറuി.ുdവ കൂടാെത േവെറയും പല
സംഗതികളറിയാവു:വർ ഇേ\ാഴും പലരുമു8ായിരിJാനിടയുdതുെകാ8്
അവർJറിയാവു:വെയലലാം എഴുതി 7സിUെ\ടു/ിയാൽ െകാdാെമ:ുd
അേപ•േയാടുകൂടി ഞാൻ ഇേ\ാൾ വിരമിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/ചംേwാ/Z
മധയതിരുവിതാംകൂറിൽ ഇേ\ാൾ Xീവലലഭ (തിരുവലലാ) Oാമെമ:ുd
സു7സിUനാമേ/ാടുകൂടി 7േശാഭിJു: 7േദശ/ിനു പുരാതനകാല/ു
പറuുവ:ിരു: നാമേധയം "മലലികാവന"െമ:ായിരു:ു. അJാല/് അവിെട
ജനപു‘ിയും ധനപു‘ിയും ഇേ\ാഴേ/തിൽ വളെര അധികമു8ായിരു:ു.
അ:വിെട ”ാ•ണാലയ;ൾതെ: മൂവായിര/ിലധികമു8ായിരു:ു.
അവയിൽ ഒരു ”ാ•ണഗൃഹ/ിെq േപര് "ശ2രമംഗല/്" എ:ായിരു:ു. അതു
േലാപിA് കാലwേമണ "ചംേwാ/്" എ:ായി/ീർ:ു. അവിെടയും ധനപു‘ി
ധാരാളമായി.ു8ായിരു:ു. എ2ിലും ജനപു‘ിയും വളെര കുറവായിരു:ു. അവിെട
"നാരായണഭ.തിരി" എെ:ാരു ”ാ•ണനും അേbഹ/ിെq സഹധർZ
ചാരിണിയായ "Xീേദവി" എ: അaർജനവും മാYമായി/ീർ:ു. ആ
അaർജന/ിനു തുണയായി "Xീേദവി" എ:ുതെ: േപരായ ഒരു ദാസിയും
അവരുെട മകനായ "മുകു˜ൻ" എെ:ാരു ബാലനും ആ ഗൃഹ/ിൽതെ:
താമസിAിരു:ു. പുരാതന കാല/ു മലയാള ”ാ•ണർ ദാസീദാസsാരുെട
േപരുകൾ ശരിയായി പറയുക പതിവിലലായിരു:ുവേലലാ. അതിനാൽ ദാസിയായ
Xീേദവിെയ "ചിരുേതAി" എ:ും അവരുെട പുYനായ മുകു˜െന "കു:ൻ"
എ:ുമാണ് ആ ”ാ•ണമിഥുനവും അതുേക.് േശഷമുdവരും വിളിAുവ:ിരു:ത്.
നാരായണഭ.തിരി ഒരു വി¸ുഭzനും സുശീലനും ധാർZികനും
സദ്വൃ/ാനുമായിരു:ു. Xീേദവി അaർജനം അേbഹ/ിന്
അനുരൂപയായിരു:ു. ആ ദ?തിമാർJ് അനപതയത എെ:ാ:ുമാYമലലാെത
മെhറാരു ദുഃഖകാരണവുമു8ായിരു:ിലല. അവർ ര8ുേപരും ഭഗവൽ ഭzിേയാടും
ഏhറവും നി®േയാടുകൂടി യഥാവിധി പതിവായി ഏകാദശി µതം അനു®ിJുകയും
ചിരുേതAിേയയും കു:േനയും െകാ8് അനു®ി\ിJുകയും െചcിരു:ു.
അവരുെട µതനി® ഒ.ും ചിലലറയലലായിരു:ു. ദശമിനാൾ ഒരു േനരം മാYം ഭ•ണം
കഴിJുകയും ഏകാദശിനാൾ ഊണും ഉറJവുമുേപ•ിAു
ഭഗവൽധയാനേ/ാടുകൂടി/െ: ഇരിJുകയും ദവാദശിനാൾ കി.ു:ിടേ/ാളം
”•ചാരി കളായി.ുd ”ാ•ണ കുമാരsാെര കാൽ കഴികിA് ഊ.ിയതിെq േശഷം
പാരണ കഴിJുകയുമായിരു:ു അവരുെട പതിവ്. ദവാദശിനാളും അവർ ഒരുേനരം
മാYേമ ഭ•ണം കഴിAിരു:ുdൂ. ഇ7കാരെമലലാമിരു:ി.ും ആ ”ാ•േണാ/മൻ
അനപതയതാദുഃഖേ/ാടുകൂടി/െ: കാലധർZെ/ 7ാപിAു. അതിനുേശഷവും

ആ അaർŽനവും ചിരുേതAിയും അവരുെട മകനും യഥാപൂർVം ഏകാദശിµതം
അനു®ിAുെകാ8ുതെ:യിരു:ു.
ആ അaർŽന/ിന് എഴു/റിuുകൂടായിരു:ു. അതിനാൽ ഏകാദശി µതം
എ:ാെണ:ു മhറു വലലവേരാടും േചാദിAറിേയ8ിയിരു:ു. അതിനുd
7യാസംെകാ8് ആ സാധവി ഒരു കശൗലം െചcു. ഒരു പാY/ിൽ ഒേരകാദശി നാൾ
മുതൽ ഓേരാ കലലു െപറുJിയി.ുതുട;ി. ദിവസം േതാറും ആ കലല് എ4ി േനാJും.
പതിന¢ു കലലു തികയു: ദിവസം ഏകാദശി µതമനു®ിJും. അ;െന
പതിവാJി. ചിലേ\ാൾ ഈ കണJു െതhറി µതമനു®ിേJ8തു തേലദിവസേമാ
പിേhറദിവസേമാ ആയിേ\ായി എ:ു വരും. എ:ാലും ആെരലലാം പറuാലും
അaർŽനം ഈ പതിവു മാhറാറിലല. അതുെകാ8് ചിലർ ചില മർJടമു‘ിJാരുെട
ദു“ാഠയ/ിന് ഉദാഹരണമായും മhറും "ചംേwാ/Z"യുെട (ആ േദശJാരും മhറും
ആ അaർŽനെ/ അ;െനയാണ് പറuിരു:ത്) ഏകാദശി േപാെല എ:ും
മhറും പറuു പരിഹസിAുെകാ8ിരു:ു. അതും ആ അaർŽനം വകെവAിലല.
അ;െനയിരു: കാല/ു വഴിേപാJരായ ര8ു ”ാ•ണർ ചംേwാ/് മഠ/ിൽ
െച:ു േചർ:ു. അവർ ര8ുേപരും വലിയ േജയാ„യsാരായിരു:ു.
ചംേwാ/ുമഠ/ിൽ ആരു െച:ാലും ഭ•ണം െകാടുJുെമ:ും ചംേwാ/Z
അതിഥിസൽJാര/ിൽ ബUXUയാെണ:ും ചിലർ പറuറിയുകയാൽ ഊണു
കഴിAു േപാകണെമ:ു വിചാരിAാണ് ആ ”ാ•ണർ അവിെടെA:ത്. അവർ
അവിെടെA:യുടെന ത;ൾ വഴിേ\ാJരായ ര8ു ”ാ•ണരാെണ:ും ഭ•ണം
കഴിAുേപായാൽെJാdാെമ:ും വിചാരിAാണ് അവിെട െച:ിരിJു:െത:ു
ചിരുേതAിമുഖാaരം അക/റിയിAു. അേ\ാൾ അaർŽനം വാതിൽ\ുറകിൽ
വ:ുനി:ുെകാ8് "ഇവിെട അതിഥികൾJു ഭ•ണം െകാടുJു:തിന് ഒ.ും
മടിയിെലല:ു മാYമലല, വളെര സേaാഷമു8ുതാനും. ഇവിെട ഉ4ാനായി.ു
വ:ാൽ േചാറു െകാടുJാെത ആെരയും പറuയ•ാറിലല. എ2ിലും ഇ:്
ഏകാദശിയാകെകാ8ു നി;െള കഴി\ിAയ•ാൻ നിവൃ/ിയിലല. ഇ:് ഇവിെട
ഞ;ൾെJലലാവർJും ശുേUാപവാസമാണ്. ഏകാദശിനാൾ അതിഥികൾJു
ശാലയ:ം െകാടുJുക ഇവിെട പതിവില" എ:ു പറuു. ഉടെന ആ ”ാ•ണർ
"ഏകാദശി ഇ:ലല; നാെളയാണ്. ഞ;ൾ ഗണിAു േനാJീ.ു8്. ഞ;ൾ കുറAു
േജയാതി“ാ£ം പഠിAി.ുdവരാണ്. ഞ;ളുെട ൈകയിൽ പ¢ാംഗവുമു8്" എ:ു
പറuു.
അaർŽനം: എ:ാൽ നി;ളുെട ഗണിതം െതhറിേ\ായി. ഏകാദശി ഇ:ു
തെ:യാണ്. സംശയമിലല.

ഇതുേക.ു ”ാ•ണർ ഉടെന കവിടി€¢ിയഴിAു പരൽ നിര/ി´ണിAു േനാJി.
അേ\ാൾ ഏകാദശി അ:ുതെ:യാെണ:ു ക8ു. ഉടെന അവർ അവിെടനി:്
ഇറ;ിേ\ായി മെhറാരു ”ാ•ണഗൃഹ/ിൽJയറി അവിെടെA:ു േചാദിAേ\ാൾ
ഏകാദശി പിേhറദിവസമാെണ:ും കുളിAു വ:ാൽ ഊണു കഴിJാെമ:ും
അവിെടയു8ായിരു:വർ പറuു. ആ ”ാ•ണർJ് പിെ:യും സംശയമു8ായി.
അവരും ഏകാദശിµതം പതിവുdവരായിരു:തിനാൽ അവിെടയിരു:ു വീ8ും
ഗണിAുേനാJി. അേ\ാൾ ഏകാദശി പിേhറ ദിവസമാെണ:ു ക8് അവർ വീ8ും
ചംേwാ/് മഠ/ിൽ േപായി അവിെടയിരു:ു ഗണിAുേനാJി. അേ\ാൾ ഏകാദശി
അ:ുതെ:യാെണ:ു ക8ു. ഇ;െന പല 7ാവശയം പരീ•ിAു േനാJി.
അേ\ാെഴലലാം യഥാപൂർവം കാണുകയാൽ ആ ”ാ•ണർ അതയaം വിŸയിAു. ഈ
വിവരമറിu് ആ Oാമ/ിലുdവെരലലാം ചംേwാ/Z•് ഏകാദശിയായി.ുd
ദിവസം തെ: അനു®ിAുതുട;ി.
ഇ;െനയിരു: കാല/് ഒരു ദിJിൽ ഏകചwOാമ/ിൽ ബകെന: േപാെല
"െതാകലൻ" എെ:ാരു ദു‘ൻ ചില അനുചരsാേരാടുകൂടി വ:ുേചർ:ു. അവൻ
രാYികാല;ളിൽ ആ ദിJിലുd ധനവാsാരായ വി7sാരുെടയും മhറും
ഗൃഹ;ളിൽ കയറി െകാdയടിJുകയും ൈകയിൽ കി.ു:വെരെയാെJ
7ഹരിJുകയും െകാലലുകയും മhറും െചcുതുട;ി. അതിനാൽ ആ Oാമ/ിൽ
സkയയായാൽ പിെ: ആർJും മന€ുറ\ിAു കിട:ുറ;ാനും ഗൃഹ/ിൽനി:ു
പുറ/ിറ;ി സ¢രിJാനും നിവൃ/ിയിലലാെതയായി/ീർ:ു. £ീകെളയും
കു.ികെളയും പകലായാലും െവളിയിൽJ8ാൽ ആ ദു‘ൻ തലലിെJാലലും.
അതിനാൽ അJാല/് ആ Oാമ/ിലു8ായിരു: അേനകം ഭൂമിേദവsാർ ആ
ദിJുവി.ു കുടുംബസഹിതം വർJല•ടു/ുd അയിരൂർ, വാമനപുരം, പdി\ുറം,
െനടുമ;ാട്, െന‹ാhറിൻകര, മലയിൻകീഴ്, ഒhറേ“ഖരമംഗലം മുതലായ േദശ;ളിൽ
േപായി താമസമുറ\ിAു. ചിലർ "േസാപ›വാപി സുഖദാ ഖലു ജsഭൂമിഃ" എ:ു
വിചാരിAു സകല വിേധാപ›വ;ളും സഹിA് അവിെട/െ: താമസിAു.
ചംേwാ/Z ൈധരയസേമതം അവിെട/െ: താമസിAതലലാെത എ;ും േപായിലല.
എ2ിലും ദവാദശിനാൾ ”•ചാരികെള കാൽകഴുകിAൂ.ാൻ ആ അaർ ജന/ിനു
വളെര 7യാസമായി/ീർ:ു. അJാല/ു െതാകലെന േപടിAു പാPsാർ
േപാലും ആ ദിJിൽJൂടി സ¢രിJാെതയായിേ\ായി. പിെ: വഴിേപാJരായ
”•ചാരികെള കി.ുകയിലലേലലാ. അവിെട ”ാ•ണഗൃഹ;ൾ തെ: വളെര
ചുരുJമായി. ഉdവർ ത;ളുെട ഉ4ികെള അയ•ാെതയും ഭീരുJളായ
”•ചാരികൾ അവരുെട േഗഹം വി.ുെവളിയിൽ ഇറ;ാെതയുമായി/ീർ:ു.
അതിനാൽ ഒരു ദവാദശിനാൾ ചംേwാ/Z•ു കാൽകഴുകിAൂ.ാൻ ഒരു

”•ചാരിേയയും കി.ിയിലല. ”•ചാരിെയ കാൽകഴുകിAൂ.ാെത പാരണ കഴിJാൻ
നിവൃ/ിയിലല. പാരണ കഴിJാെത µത/ിനു പൂർ4ത സിUിJുകയിലല.
അതിനാൽ ചംേwാ/Z ഏhറവും വിഷ4യായി/ീർ:ു. ചിരുേതAിയും കു:നും
ആ Oാമ/ിൽ ”•ചാരികളുd ”ാ•ണഗൃഹ;ളിെലലലാം േപാവുകയും
വഴിയിൽ കാ/ുനിൽJുകയും െചcി.ും ഒരു ”•ചാരിെയേ\ാലും
വിളിAുെകാ8ുവരാൻ സാധിAിലല. ഒടുJം ആ അaർŽനം വയസനം
സഹിJവ‹ാെതയായി.ു തെq േതവാര\ുരയിലു8ായിരു: വി¸ുവിOഹ/ിെq
മു?ിൽെച:് "ഭഗവാേന! എനിJു µതഭംഗം വരാെതയിരിJു:തിന് എെa2ിലും
മാർ´മു8ാJി/രേണ" എ:ു ഭzിേയാടും വയസനേ/ാടുംകൂടി
7ാർ‰ിAുെകാ8ും ക4ടAുകരuുെകാ8ും െതാഴുതുെകാ8ും നി:ു.
അ;െന കുറAു േനരം കഴിuേ\ാൾ ആേരാ തെq പി:ിൽ വ:ുനി:്, "അേZ!
ഇവിെട ഊണു കാലമായിേലല? എനിJു വിശ\ു കലശലായിരിJു:ു" എ:ു
പറuതായി േതാ:ുകയാൽ അaർŽനം ക4ു തുറ:ു തിരിuുേനാJി.
അേ\ാൾ ആ ഭz ക8ത് ദ¡ും കൃ¸ാജിനവും ധരിA ഒരു
”•ചാരിെയയായിരു:ു. ആ സമയം ആ അaർŽനVിനു8ായ സേaാഷം
എYമാYമാെണ:ു പറയാൻ 7യാസം തെ:. "ഊണിെനാെJJാലമായി.ു8്.
•ണ/ിൽ കുളിAു വരൂ. കുളം ഇവിെട/െ:യു8്" എ:് അaർŽനം
പറuേ\ാൾ ”•ചാരി, "ഞാൻ നദീജല/ിലലലാെത കൂപേതായ/ിൽ
കുളിJാറിലല" എ:ു പറuു. ഉടെന അaർŽനം നദിയിേലJു േപായാൽ
ആപ/ു8ാകുെമ:ും െതാകലെq കഥയുെമലലാം പറuുേകൾ\ിAു.
"അെതാ:ും സാരമിലല" എ:ു പറu് ”•ചാരി പുറ/ിറ;ി േനെര
പുഴJടവിേലJു നട:ു. മേUയ മാർ´ം െതാകലൻ ”•ചാരിെയ കെ8/ി
പിടികൂടുകയും അവർ തZിൽ അതിേഘാരമായി ഒരു ദവ˜വയുUം നടJുകയും ആ
സമയം ”•ചാരിയുെട ൈകയിലിരു: ദ¡് സുദർശനചwമായി/ീരുകയും
അതുെകാ8് െതാകലെq ക¨ം മുറിA് അവെന നിOഹിJുകയും െചcു. ചwം
െകാ8് കഴു/റു/ സമയം ഉറെJ നിലവിളിAുെകാ8ാണ് െതാകലൻ
നിലംപതിAത്. ആ നിലവിളി േക.ു െതാകലെq കൂ.ുകാർ അവിെട ഓടിെയ/ി.
”•ചാരിെയ പിടികൂടി. ”•ചാരി അവെരയും •ണ/ിൽ നിOഹിAി.ു
പുഴJടവിൽ െച:ു രzം പുര8ിരുന ചwം േതAുകഴുകി വൃ/ിയാJിയതിെq
േശഷം കുളിയും കഴിAു ചംേwാ/ുമഠ/ിേലJു േപായി. െതാകലൻ വ:ു
താമസിJുകയും മരിJുകയും െചc ^ല/ിനു "തുകലേ“രി" എ:ും ”•ചാരി
ചwം •ാളനംെചc കടവിന് "ചw•ാളനJടവ്" എ:ും നാമം സിUിAു.
ചw•ാളനJടവ് േലാപിAു േലാപിAു "ചwശാലJടവ്" എ:ായി/ീരുകയും

െചcു.
”•ചാരി കുളിJാൻ േപായി.് വരാൻ താമസിAേ\ാൾ അaർŽന/ിനു വീ8ും
വിഷാദം സഹിJവ‹ാെതയായി/ീർ:ു. "ആ ഉ4ി കുളിJാൻ േപായി.് ഇY
വളെര താമസിJു:െതaാണാേവാ? ആ സാധുവിെന െതാകലൻ പിടിAു
െകാ:ായിരിJുേമാ? എ:ാൽ എനിJി:ു പാരണ കഴിJാൻ സാധിJയിലല. എെq
ഭഗവാേന! അ;െനെയാ:ും വരു/രുേത" എ:ും മhറും വിചാരിA് അaർŽനം
വയസനിAുെകാ8ിരു:േ\ാൾ കുളിJാൻ േപായിരു: ഉ4ിയും േവെറ അ¢ു
”•ചാരികളും കുളി കഴിuു വരു:തായി ക8ു. ഉടെന അaർŽനം
സേaാഷിA് അവെര ആറുേപെരയും കാൽകഴുകിചൂ.ുകയും പാരണ കഴിJുകയും
െചcു. അേ\ാേഴJും ഒരു ”•ചരി െതാകലെനയും അവെq അനുചരsാെരയും
നിOഹിAുെവ:ും ആ ഉ4ി മഠ/ിേലJു േപായിരിJു:ുെവ:ുമുd വർ/മാനം
ആ ദിJിൽ സർVY വയാപിJുകയും ശYുഭയം തീർ:തിനാൽ സകലജന;ളും
സaു‘മാനസsാരായി/ീരുകയും ഏhറവും പരാwമശാലിയായിരു: െതാകലെന
നിOഹിA് ആ ഉ4ി േകവലം മനുഷയനായിരിJുകയിെലല:ും അേbഹെ/യും
അേbഹം ദു‘നിOഹ/ിനായി ഉപേയാഗിA ചwായുധെ/യും
ക8ുവ˜ിJണെമ:ും വിചാരിAു അസംഖയം ജന;ൾ ആ മഠ/ിൽ
െച:ുേചരുകയും ”•ചാരിെയ ക8ു വ˜ിAതിെq േശഷം Xീചwം കൂടി
വ˜ിAാൽെJാdാെമ:ു ത;ൾJ് അതിയായ ആOഹമുെ8:ുd വിവരം
അേbഹെ/ Oഹി\ിJുകയും െചcു. ഉടെന ആ ”•ചാരി തെq ആയുധെ/
മഠ/ിെq മുhറ/ു സകല ജന;ൾJും ക8ു വ˜ിJുവാൻ സകൗരയമുd
ഒരുയർ: ^ല/ു പടിuാ.ു ദർശനമായി 7തി®ിAു. അേ\ാൾ സൂരയേകാടി
7കാശേ/ാടുകൂടി 7ജവലിAുെകാ8ിരു: ആ സുദർശനം ക8് എലലാവരും
വ˜ിAു. ഉടെന അaർŽനം ആ സുദർശനചw/ിെq പൂജാ നിേവദയാദികളും
തൃ\ടിദാനമായി സമർ\ിAിരിJു:ു എെ:ാരാധാരം എഴുതിAു സുദർശന/ിെq
തിരുമുൻപിൽ െവ•ുകയും അവിടുെ/ കാരയാേനവഷണ;ൾJായി തെq
ദായാദsാരായ മൂ:ിലലJാെരയും കണെJഴു/ിനായി കു:െനയും
നിയമിJുകയും െചcു. അനaരം ”•ചാരി അവിെട കൂടിയിരു: ജന;േളാട്,
"ഈ സുദർശനെ/ ഭzിപൂർVം വ˜ിAു 7ാർ‰ിAാൽ സകലജന;ൾJും
സകലാഭീ‘;ളും സാധിJും" എ:ു പറuു. ഉടെന എലലാവരും അവരവരുെട
ആOഹസിUിJായി സുദർശനചwെ/ ഭzിപൂർവം വ˜ിAു ക4ടAു
7ാർ‰ിAുെകാ8ുനി:ു. അവർ ക4ു തുറ:ുേനാJിയേ\ാൾ
”•ചാരികേളയും ചംേwാ/Zേയയും ചിരുേതAിേയയും അവിെട
കാൺമാനിലലായിരു:ു. െതാകെലെനെJാ: ”•ചാരി മഹാവി¸ുവിെq

അ¢ാമെ/ അവതാരമായ സാ•ാൽ വാമനമൂർ/ിയും മേhറ
”•ചാരികളിെലാരാൾ ശിവാംശസംഭൂതനായ ദുർVാസ€ുമഹർഷിയും േശഷം
നാലു േപരും അേbഹ/ിെq ശിഷയsാരും ആയിരു:ുെവ:ും അaർŽന/ിനും
ചിരുേതAിJും ഭഗവൽസായൂജയം സിUിAതിനാലാണ് അവർ
അ7തയ•രായെത:ുമാണ് ജനവിശവാസം. ചw7തി®നിമി/ം ആ േദശ/ിനു
"മലലികവന"െമ:ായിരു: പുരാതന നാമേധയം േപായി
"ചwപുര"െമ:ായി/ീർ:ു. പിെ:യവിെട Xീവലലഭെq (മഹാ വി¸ുവിെq)
7തി®യു8ായിരു:തിനാലാണ് ആ േദശ/ിന് "Xീവലലഭപുരം" (തിരുവലലാ Oാമം)
എ:ു നാമം സിUിAത്.

ഐതിഹയമാല/അവണ;ാ.് പണിJരും
ചാ/sാരും
അവണ;ാ.ു പണിJരുെട ഭവനം െകാAിരാജയ/് തൃ“ിവേപരൂർ താലൂJിൽ
കിഴJുംമുറി വിേലലജിൽ െപരിേ;ാ.ുകര േദശ/ാണ്. ആ ഗൃഹ/ിൽ ഒരു കാല/്
ഒരു പുരുഷനലലാെത മhറാരുമിലലാതായി/ീരുകയാൽ ഒടുവിൽ േശഷിA ആ പണിJർ
ഗുരുവായൂർ സമീപം ക4¢ിറ എ: ദിJിൽനി:് ഒരു £ീെയ വിവാഹം െചcു
സവഗൃഹ/ിൽ െകാ8ുവ:ു താമസി\ിAു. ഇേ\ാൾ ആ ഗൃഹ/ിലുdവെരലലാം
ആ ദ?തിമാരുെട സaാനപര?രയിലുൾെ\.വരാണ്. ആ ദ?തിമാർJ്
"ഉ4ി/ാമൻ" എ:ും "േകളു4ി" എ:ും ര8ു പുYsാരും നാല¢ു
£ീസaാന;ളുമു8ായി. ആ ഗൃഹ/ിൽ ഒടുവിൽ ഏകാകിയായി/ീർ:ിരു:
ആ പണിJർ തെq സർവസവവും തെq ഭാരയ•ും മJൾJുമായി െകാടുJുകയും
അവെര തെq കുടുംബാവകാശികളാJി/ീർJുകയും െചcതിെq േശഷമാണു
ചരമഗതിെയ 7ാപിAത്. അതിനാൽ അേbഹ/ിെq സaാന;ൾJും
"അവണ;ാ.ു പണിJർ" എ:ുd േപരു തെ: സിUിAു.
സവപിതാവു കാലധർZെ/ 7ാപിAതിെq േശഷം ഉ4ി/ാമ\ണിJരും
േകളു4ി\ണിJരും കുറAുകാലം വിദയാഭയാസാർ‰ം മാതുലഗൃഹ/ിൽ േപായി
താമസിAിരു:ു. ആ ഗൃഹJാർ പുരാതനകാലം മുതൽJുതെ: വലിയ വിദവsാരും
മാ•ികനമാരുമായിരു:ു. അതിനാൽ അവരുെട സഹവാസവും അഭയാസവും
നിമി/ം ഇരുവരും വലിയ വിദവാsാരും മ•വാദികളുമായി/ീർ:ു. വിദയഭയാസം
കഴിuതിെq േശഷം അവർ മട;ിവ:് പിതൃദ/മായ സവഗൃഹ/ിൽതെ:
താമസമുറ\ിAു. മ•വാദികൾJ് അവരുെട കർZ;ൾ ശരിയായി ഫലിJു:തിന്
ഏെത2ിലും ഒരു മൂർ/ിെയ േസവിAു 7തയ•മാJി േവേJ8ത് അതയാവശയമാണ്.
അതിനാൽ ഉ4ി/ാമ\ണിJരും േകളു4ി\ണിJരും ഗണപതിെയ േസവിAു
7തയ•മാJി. അവർ അവർJു ര8ുേപർJും ഇരിJുവാൻ മതിയാക/J
വിRാരേ/ാടുകൂടി ഒരു കിണർ കുഴി\ിA് അതിൽ ഇറ;ിയിരു:ു
തപ€ുെചcാണ് ഗണപതിെയ 7തയ•മാJിയത്. ആ കിണറിനു വളെര
താ¥യു8ായിരുെ:2ിലും അതിൽ െവdമു8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ അതിെq
അടിയിലും മുകളിലും കലലു പാകി തളം െചcിരു:ു. അതിേലJ് ഇറ;ുവാൻ ഒരു
വശ/ുകൂടിയാണ് വഴി െവAിരു:ത്.
അവർ ഗണപതിെയ േസവിAു 7തയ•മാJിയതിെq േശഷം കാലടി

ഭ.തിരിമാെരേ\ാെല ആ േദവൻമുഖാaരം ആWാർ‰മായും പരാർ‰മായും പല
കാരയ;ൾ സാധിJുകയും സാധി\ിJുകയും െചcുെകാ8ിരു:ു. എ2ിലും
അവർJ് അെതാ:ുെകാ8ും തൃÅിയായിലല.
അJാല/് "പ¢നലൂർ ഭ.തിരി" എ:ു 7സിUനായി.് ഒരു
മാ•ികനു8ായിരു:ു. അേbഹം ചാ/sാെര േസവിAു 7തയ•െ\ടു/ി, തെq
വശംവദsാരാJി/ീർ/ിരു:ു. ആദയം അേbഹ/ിെq അധീനതയിൽ നാനൂറു
ചാ/sാരു8ായിരു:ു. അവരിൽ പ/ു മൂർ/ികെള 7സിU മാ•ികനായ
കാ.ുമാട€ു ന?ൂതിരിJു വി.ു െകാടു/തുേപാെക മു:ൂhറിെ/ാ4ൂറു
ചാ/sാരാണ് ഭ.തിരിJു8ായിരു:ത്. ആ ചാ/sാർ മുഖാaരം ഭ.തിരിയും
അേനക കാരയ;ൾ സാധിJുകയും അനയsാർJു സാധി\ിAുെകാടുJുകയും
െചcു െകാ8ിരു:ു. ഗണപതി മുഖാaരം പണിJർ സാധിAിരു:തിലധികം
കാരയ;ൾ ഭ.തിരി ചാ/sാർമൂലം സാധിAിരു:ു. ഗണപതിെയെJാ8ു
ദാസയ7വൃ/ിെയാ:ും െച‹ിJാൻ പാടിലലാ/തിനാലും ചാ/sാെരെJാ8ു
സകല7വൃ/ികളും െച‹ിJാമായിരു:തു െകാ8ും ഓേരാ കാരയ;ൾ
സാധിJു:തിനായി പണിJരുെട അടുJൽ െചലലു:തിലധികം ആളുകൾ
ഭ.തിരിJാണ് അധികമു8ായിെJാ8ിരു:ത്. ഈ വർ/മാനമറിuതിനാൽ
ഏതുവിധവും ചാ/sാെര സവാധീനെ\ടു/ണെമ: ഒരാOഹം പണിJർJു
കലശലായി.ു8ായി. അതിനാൽ ആ സേഹാദരsാർ ര8ുേപരും പ¢നലലൂർ
ഭ.തിരിയുെട അടുJൽെA:് അേbഹ/ിെq ചാ/sാരിൽ ചിലെര ത;ൾJു
വി.ുതേരണെമ:് അേപ•ിAു. അേ\ാൾ താെനാരു ”ാ•ണനായിരിJു:
^ിതിJു നീചമൂർ/ികളായ ചാ/sാെര േസവിAുെകാ8ിരിJു:ത് അY
ഉ/മമെലല:ും തനിJ് ഈശവരsാരായി.ുd മൂർ/ികളിൽ ആെരെയ2ിലും
സവാധീനെ\ടു/ണെമ:ും അതിന് അവണ;ാ.ു പണിJരുെട
ഗണപതിെയ/െ: ആയാൽെJാdാെമ:ും
വിചാരിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. ചാ/sാെര യഥാwമം
േസവിAുെകാ8ിരിJു:വരായ ആെരെയ2ിലും ഏ†ിJാെത െവറുെത വി.യAാൽ
അവർ ഉപ›വിെA2ിേലാ എ:ുd ഭയവും ഭ.തിരിJു
സാമാനയ/ിലധികമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ ഉ4ി/ാമ\ണിJരും
സേഹാദരനും കൂടി െച:് അേപ•ിA ഉടെന ഭ.തിരി, "എെq ചാ/sാരിൽ ചില
മൂർ/ികെളമാYമാേJ8, ഇവിെട എനിJ് അധീനsാരായി.ു പ/ു കുറAു
മു:ൂhറിെ/ാ4ൂറു ചാ/sാരാണുdത്. അവെരെയാെJ പണിJർJു
വി.ുതേ:Jാം. എ:ാൽ പണിJരുെട ഗണപതിെയ എനിJു വി.ു തരണം.
ചാ/sാെരെJാ8ു 8ാകു:ിടേ/ാളം ഉപകാരവും ആദായവും

ഗണപതിെയെJാ8ു8ാവുകയിലല. എ2ിലും ആ ന ഞാൻസഹിAുെകാdാം"
എ:ു പറuു. ഭ.തിരിയുെട ഈ അഭി7ായെ/ ഉ4ി/ാമ\ണിJരും
സേഹാദരനും സസേaാഷം പൂർ4മായി സZതിJുകയും ര8ു കൂ.Jാരും
അവരുെട േസവാമൂർ/ികെള പര•രം വി.ുെകാടുJുകയും ഗണപതിെയ
േസവിAുെകാ8ിരിJു:തിനുd മുറകെള പണിJർ ഭ.തിരിJും, ചാ/sാെര
േസവിJുവാനുd wമ;ൾ ഭ.തിരി പണിJർJും ഉപേദശിJുകയും അ;െന
അവണ;ാ.ു ഗണപതി പ¢നലലൂർ ഗണപതിയും പ¢നലലൂർ ചാ/sാർ
അവണ;ാ.ു ചാ/sാരുമായി/ീരുകയും െചcു.
ഉ4ി/ാമ\ണിJരും േകളു4ി\ണിJരും സമാധിയിലായിരു: കിണറിെq
േമൽഭാഗം കലു പാകി അടചിരു:ു എ:ു മുൻപ് പറuി.ു8േലലാ. അത് അവർ ഒരു
മുലല/റയാJുകയും ആ മുലല/റയിൽ ചാ/sാെര എലലാം കുടിയിരു/ുകയും
െചcു.
ഈ ചാ/sാെരലലാം Xീ പരേമശവരനു വി¸ുമായയിൽ നി:ു ജനിA
പുYsാരാെണ:ും മായ•് അധീനsാരായി.ാണ് അവർ വർ/ിJു:െത:ുമാണ്
വിശവസിAുേപാരു:ത്. അവണ;ാ.ു Xീേകാവിൽ പണിയിA് അതിനുdിൽ
വി¸ുമായേയയും 7തി®ിAി.ു8്. മായയുെട രൂപം അര മുതൽ കീ¤േപാ.ു £ീയും
േമേ†ാ.ു പുരുഷനുമായി.ാണിരിJു:ത്. ഇവിെട ര8ു േനരവും പൂജയു8്.
കാല/് നിേവദയം, മലർ, പഴം, ശർJര, ഇളനീർ മുതലായവയാണ്. ൈവകുേ:രം
അ/ാഴ\ൂജ•്കു നിേവദയ/ിനു നാഴിയരി പതിവു8്. അത് തൃ“ിവേപരൂർ
അ‹േaാൾ പടിuാhറിട/ു ന?ൂരി\ാ.ിെല വക വഴിപാടാണ്. ഈ ന?ൂരി\ാട്
ഇവിെട ഇ;െന ഒരു വഴിപാട് വകെവAു െകാടു/ു പതിവായി
നട/ി/ുട;ിയതിെq കാരണം താെഴ പറയു:ു.
പടിuാhറിടെ/ ദായാദsാരായി കിഴJിനിയിടം എെ:ാരു ഇലലJാരും കൂടി
അവിെട/െ: ഉ8ായിരു:ു. ആ ഇലല/ു പുരുഷsാെരലലാം മരിAു ചില
അaർŽന;ൾ മാYമായി/ീർ:കാല/് പടിuാhറിട/് ന?ൂരി\ാട് ആ
അaർŽന;െളെയലലാം ആജീവനാaം േവ8തുേപാെല ര•ിAുെകാdാെമ:ു
പറu് അവരുെട വRുവകകെളലാം അവേരാട് എഴുതിവാ;ി ൈകവശെ\ടു/ി.
കിഴJിനിടം വഴിയായി വളെര സവ/ുJളു8ായിരു:ു. എ2ിലും പടിuാhറിട/ു
ന?ൂരി\ാട് ആ അaർŽന;െള േവ8േപാെല ര•ിAിലല. െചലവിനുേപാലും
യഥാകാലം േവ8തുേപാെല െകാടുJാ—യാൽ ആ അaർŽന;ൾ
മുഴു\.ിണികിട:ു വിഷമിAു. അതിനാൽ അവർ "ഞ;ൾJു ബുUിമു.ിനു
ഇടയാകാെത േവ8െതലലാം തരുവിAാൽ ഞ;ൾ അവണ;ാ.ു ചാ/sാർJു
വഴിപാടായി നൂറു പണം െകാടുേ/•ാം" എ:ു നിpയിAുെകാ8ു ചാ/sാെര

മന€ുെകാ8ു വ˜ിAു 7ാർ‰ിAു. ഉടെന പടിuാhറിട/ു ചാ/െq
ഉപ›വ;ൾ തുട;ി. ഭ•ണസാധന;ളിൽ തലമുടി, കരിJ., അേമധയം
മുതലായവ െകാ8ുെച:് ഇടുക, േതവാര\ുരയിലുd വിOഹ;ളും സാളOാമം,
ശിവലിംഗം മുതലായവയും എടു/ു തു\ൽJുഴിയിലും എAിൽJുഴിയിലും
കJൂസിലും മhറും െകാ8ുെച:് ഇടുക, പുര•ക/ു കിട:ുറ;ു:
െകാAുെപൺകു.ികെള എടു/ു നാലുെക.ിെq മുകളിലുd ഉ/ര/ിേsലും
കിണhറിെq വJ/ും മhറും െകാ8ു െച:ു കിട/ുക, അaർŽന;ളും മhറും
ഉടു/ിരിJു: വ£;ൾJ് ആകŸാൽ തീപിടിJുക മുതലായ ഉപ›വ;ൾ
അവിെട ദു€ഹമായി/ീർ:ു. എ:ാൽ ചാ/sാെര 7തയ•മായി
അവിെടെയ;ും ആരും കാണുകയുമിലല. ഉപ›വ;ൾ സഹിJവ‹ാെതയായേ\ാൾ
ന?ൂരി\ാട് ഒരു ൈദവ’െന വരു/ി 7 ം െവžിAു േനാJിJുകയും ഈ
ഉപ›വ;െളലലാം കിഴJിനിടെ/ അaർŽന;ളുെട 7ാർ‰ന നിമി/ം
അവണ;ാ.ു ചാ/sാർ െച‹ു:താെണ:ും അaർŽന;ൾ വഴിപാടായി
നിpയിAി.ുd നൂറു പണം അവണ;ാ.ു െകാ8ുെച:ു െകാടുJുകയും
അaർŽന;ൾJ് ബുUിമു.ിന് ഇടയാകാെത േവ8െതലലാം ധാരാളമായി
െകാടു/ുതുട;ുകയും െചcാൽ\ിെ: ഉപ›വെമാ:ും ഉ8ാവുകയിെലല:ു
7 Jാരൻ വിധിJുകയും ന?ൂരി\ാട് അ7കാരെമലലാം െച‹ുകയും ഉപ›വം
മാറുകയും െചcു. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാ.ിേലJു ചാ/sാെരJുറിA് ഏhറവും
ഭzിയും വിശവാസവും ജനിAു. ആ മൂ/ ന?ൂരി\ാ.ിേലJ് അൻപ/¢ും
അേbഹ/ിെq അനുജന് അൻപതും വയ€ു വീതം 7ായമായിരു:ു. അവർ
ര8ുേപരും േവളികഴിAിരു:ു. എ2ിലും അവർJു െപൺകിടാ;ളലലാെത
പുYസaാനമു8ായി.ിലലായിരു:ു. അതിനാൽ അതിേലJു ചാ/sരുെട
ക†നെയാ:ു േക.ാൽ െകാdാെമ:് അവർ വിചാരിJുകയും പര•രം പറയുകയും
െചcു. അടു/ദിവസം ചാ/sാരുെട െവളിA\ാടു തുdി പടിuാhറിട/ു
െചലുകയും "മൂ€ാ?ൂരി\ാട് ഒ:ുകൂടി േവളികഴിJണം. അത് ഏhറവും ദാരി›മുd
ഒരു ഇലല/ു നി:ായിരിJണം. £ീധനമായി യാെതാ:ും വാ;രുത്. എ:ാൽ
ഉ4ിയു8ാകും" എ:ു ക†ിAി.് െവളിA\ാട് അേ\ാൾ/െ: മട;ിേ\ാവുകയും
വലിയ ന?ൂരി\ാട് ആ ക†ന7കാരം വീ8ും വിവാഹം കഴിJുകയും അതിൽനി:്
അചിേരണ ഉ4ിയു8ാവുകയും െചcു. അതിനാൽ സേaാഷിAാണ് ന?ൂരി\ാട്
അവണ;ാ.് അ/ാഴ\ൂജ•ു നാഴിയരിവീതം നിേവദയ/ിനു
വകെവAുെകാടു/ത്. ഇതു കൂടാെത ആ ഇലല/ുനി:് ആ8ിൽേJാളായി
(ആ8ുേതാറുമുd വഴിപാടായി) ഒരു സംഖയ ഇേ\ാഴും െകാടു/ുവരു:ുമു8്.
അവണ;ാ.ു പണിJരുെട കുടുംബ/ിൽ മു?ു പറu മൂ:ുേപർ

(ഉ4ി/ാമ\ണിJരും, േകളു4ി\ണിJരും, കു¢ു4ി\ണിJരും) അലലാെത
േവെറ ആരും ചാ/sാെര േസവിAു 7തയ•െ\ടു/ീ.ിലല. എ2ിലും അവരുെട
അനaവരും ചാ/sാെര ത;ളുെട പരൈദവ;െള:ു വിചാരിAു
യഉു015kാശzി ഭzിപൂർവം േസവിAു െകാ8ാണിരിJു:ത്. അതിന് ഇേ\ാഴും
വലിയ േഭദഗതി വ:ി.ിലല. അവിെട പതിവുd കർZാദികെളലലാം ഒരുവിധം ശരിയായി
ഇേ\ാഴും നട/ിേ\ാരു:ു8്.
ചാ/sാെര ഉേbശിA് ഇവിെട 7ധാനമായി െച‹ു:ത് "െവdാ.ു കർZം"
എെ:ാ:ാണ്. ഇതു പണിJരുെട വകയായി.ും അനയsാരുെട വഴിപാടായി.ും
നട/ാറു8്. ഈ കർZം എഴു ദിവസംെകാ8ാണു കഴിuുകൂടു:ത്. ഇതിന്
എഴുദിവസേ/Jുംകൂടി ആയിര/uൂറു രൂപയിൽ കുറയാെത െചലവു വരും.
ഈ കർZ/ിെq ചട;ുകൾ ആക\ാെട േനാJിയാൽ ഇത് ഒരുവക ഉ„വം
തെ:യാെണ:ു പറയാം. ഇതിേലJുd െചലവു കാ¥Jാരായും മhറും വരു:
ജന;ൾ കാണിJയായി.ും വഴിപാടായി.ും ആ8ിൽേJാളായും മhറും
െകാടു/ും വരു: മുതൽെകാ8് ഏകേദശം എലലാം നടJാറു8്. സവ†ം വലലതും
േപാരാെത വ:ാൽ അതു പണിJർ ക‹ിനാൽ െചലവുെച‹ുകയുമാണ് പതിവ്.
െവdാ.ുകർZം തുട;ു:തിന് തേലദിവസംതെ: മായയുെട േ•Yവും
ചുhറുമുd ^ല;ളും കുലവാഴകൾ, മാലകൾ, േതാരണ;ൾ മുതലായവ െകാ8്
അല2രിAു േമാടിപിടി\ിJും. ചാ/sാെര കുടിയിരു/ിയിരിJു: മുലല/റയുെട
കിഴJുവശ/് ഒരു പaൽ ഇ.് അവിേടയും െക.ി വിതാനിA് അല2രിJും.
പിേhറദിവസം രാYിയിൽ അ/ാഴ\ൂജ കഴിuാലുടെന മായയുെടയും
ഉ4ി/ാമ\ണിJർ മുതലായ മൂ:ുപാസകsാരുെടയും തിട?ുകൾ എഴു:dിAു
വാദയ േഘാഷ;േളാടുകൂടി േ•Y7ദ•ിണം നട/ും. അതു കഴിuാൽ നാലു
തിട?ും ചാ/sാെര കുടിയിരു/ിയിരിJു: മുലല/റയുെട മുൻവശ/ു
െക.ിയല2രിAി.ുd പaലിൽ എഴു:dിAു വ•ും. അേ\ാേഴJും േനരം ഏകേദശം
പ•8ുമണിയാകും. പിെ: കർZം തുട;ുകയായി. അതു കഴിuാൽ\ിെ:
"മുടിയാ.ം" എെ:ാരു wിയയു8്. അത് ഏതാനും £ീകൾ തലമുടി അഴിAി.്
അേ;ാ.ും ഇേ;ാ.ും ആടുകയാണ്. അതിനുേശഷം "തിരു\ുറ\ാട്"
എെ:ാ:ു8്. അതു പുരുഷsാർ പാർവതീപരേമശവരsാർ, ”•രാ•സsാർ,
വി¸ുമായ, കാളിവാക എ:ിവരുെട േവഷം െക.ി ആടുകയാണ്. എലലാ ദിവസവും
ആദയം കർZം െച‹ു:തു േകളു4ി\ണിJെര ഉേbശിAാണ്. അതിനുേശഷമാണ്
മhറുdവർJായി.ുd കർZം െച‹ു:ത്. ഈ കർZ;ളുെട അവസാന/ി2ൽ
എലലാ ദിവസവും െവളിA\ാടു തുdി ചിലെതാെJ ക†ിJും. അേതാടുകൂടി കർZം
അവസാനിJുകയും െച‹ും. ഇ;െന ഏഴു ദിവസം കഴിuാൽ എ.ാം ദിവസം

"െകാലയനാ.ം" എെ:ാരു wിയകൂടി പതിവു8്. അത് ഒരാൾ ഒരു മലനായാടിയുെട
(മലേവടെq) േവഷം ധരിAു നൃ/ം െച‹ുകയാണ്. അതുകൂടി കഴിuാൽ
െവdാ.ുകർZം സംബkിAു പിെ:െയാ:ുമിലല.
അവണ;ാ.ു പണിJരുെട ഗൃഹ/ിൽനി:് ഏകേദശം ഒരു നാഴിക അകെലയായി
ഏhറവും ധനവാനായ ഒരീഴവൻ താമസിAിരു:ു. അവനു ചാ/sാെരJുറിAു നലല
വിശവാസമിലലായിരു:ു. എ:ാൽ ആ മൂർ/ികൾJ് എേaാ ഒരു ശzിയിലലേയാ
എെ:ാരു ശ2യു8ായിരു:ു. ഒരു തവണ െവdാ.ുകർZം കാണു:തിന് ഈ
ഈഴവനും േപായിരു:ു. എലലാവരും കാണിJയിടുേ?ാൾ താനും വലലതും
െച‹ാെതയിരു:ാൽ അത് അലൗകികമായി/ീരുമേലലാ എ:ു വിചാരിA് അവൻ
ഒരണ മാYം െകാ8ുേപായിരു:ു. കർZാവസാന/ി2ൽ െവളിA\ാടു തുdി ചില
7ാർ‰നJാേരാടും മhറും ഓേരാ:ു ക†ിAു നട: കൂ./ിൽ ഈ ഈഴവെq
അടുJൽെച:് "ഇ:് െകാ8ുവ:ിരിJു: ഒരണ ഇവിെട െകാടുേ/Jുക.
ബാJി ഇ:സംഖയ (നൂറു രൂപേയാ മേhറാ) നാെള െകാ8ുവ:ു െകാടുേ/Jണം.
െകാടു/ിെലല2ിൽ ഉപ›വ;ളു8ാകും" എ:ു ക†ിAു. അവൻ ഒരണ മാYമാണു
െകാ8ുെച:ിരിJു:െത:് മhറാരും അറിuിരു:ിലല. അതിനാൽ
െവളിച\ാടിെq ക†ന േക.േ\ാൾ അവൻ അ§ുതെ\ടുകയും ചാ/sാെരJുറിA്
അവെq മന€ിൽ വിശവാസം ജനിJുകയും െചcു. െവളിച\ാടു ക†ിA സംഖയ
അവൻ പിേhറ ദിവസം തെ: െകാ8ു െച:ു െകാടു/ു. എ:ു മാYമലല, ആ സംഖയ
ആ8ുേതാറും അവെq കുടുംബ/ിൽനി:് ഇേ\ാഴും െകാടു/ുവരു:ുമു8്.
'ഒരു തവണ െവdാ.ുകർZം നട:ുെകാ8ിരിJുേ?ാൾ പിേhറ ദിവസെ/
െചലവിനു വകെയാ:ും കാണാ—യാൽ പണിJർ ഏhറവും വിഷ4നായി/ീർ:ു.
ആ സമയം െവളിA\ാടു തുdി പണിJെര വിളിA്, "ഒ.ും വയസനിേJ8. ഒരു നലല
സംഖയ ഇേ\ാൾ ഇവിെട വരും" എ:ു ക†ിAു. ഒരു നാഴിക കഴിuേ\ാൾ ഒരാൾ ഒരു
വലിയ സംഖയ പണിJരുെട അടുJൽ െകാ8ുെച:ു െകാടു/ി.് "ഇത് ഒരു
കാരയസിUിJായി 7ാർ‰ിAിരു: പണമാണ്. ഈ സംഖയ ഞാൻ ത‹ാറാJിവAി.്
വളെര ദിവസമായി. േജാലി/ിരJുകൾെകാ8ു സമയം കി.ാuി.ാണ് ഇതുവെര
ഇത് ഇവിെട െകാ8ുവ:ു തരാെതയിരു:ത്. ഇ:ു ഞാൻഅ/ാഴം കഴിuു
കിട:ുറ;ിയ സമയം ആേരാ എെq അടുJൽ വ:്, "ആ സംഖയ ഇേ\ാൾ/െ:
പണിJരുെട അടുJൽ െകാ8ുെച:ു െകാടുJണം" എ:ു പല തവണ
പറuതായി േതാ:ി. ക4ു തുറ:ു േനാJീ.് ആെരയും ക8ുമിലല. എ2ിലും ഇത്
ഇനിയും വAുെകാ8ിരിJു:ിലല എ:ു നിpയിAാണ് ഞാൻഈ രാYിയിൽ തെ:
ഇതുംെകാ8് പുറെ\.ത്" എ:ു പറയുകയും ആ മനുഷയൻ അേ\ാൾ/െ:
മട;ിേ\ാവുകയും െചcു.

ഇ;െന അവണ;ാ.ു ചാ/sാരുെട ദിവയതവ;ളും അ§ുതകർZ;ളും ഇനിയും
വളെര പറയാനു8്. അവെയലലാം പറuു തീർJാൻ ആരാലും
സാUയമലലാ/തിനാൽ ചില സംഗതികൾ കൂടി പറuി.് ഈ ഉപനയാസം
അവസാനി\ിJാെമ:ു വിചാരിJു:ു.
െകാAിരാജയ/് ഒരു ഇളയത് േപÓJാരായിരു:ു. ഇത് അY പഴയകാല/ലല.
അേbഹ/ിെq പരിചയJാരിൽ ചിലർ ഇേ\ാഴും ജീവിAിരിJു:ു8്.
അേbഹ/ിെq ഇലലം തൃ“ിവേപരൂർ സമീപമാണ്. അേbഹം ഉേദയാഗം ഭരിAുെകാ8്
എറണാകുള/ു താമസിAിരു:േ\ാൾ ഇലല/ു ചാ/sാരുെട ഉപ›വം തുട;ി.
ഉടെന ഇതറിu് അേbഹം ഇലല/ു െച:ു. അേ\ാൾ അവിെട പലവിധ/ിലുd
ഉപ›വ;ൾ സംഭവിAുെകാ8ിരു:ു. േപÓJാർ ഇലല/ിെq േകാലായിൽ
(ഇറയ/) ഒരു കേസരയിൽ ഇരു:ുെകാ8്, "ഇെതലലാം ചാ/sാർ
െച‹ു:താെണ:ു എനിJു േതാ:ു:ിലല. ചാ/sാെര:് ഒരു വകJാരുെ8:ു
തെ: ഞാൻവിശവസിJു:ിലല. അ;െന ചില മൂർ/ികളുെ82ിൽ ഉെ8:്
എനിJു േബാUയെ\ടുവാൻ തJവിധ/ിൽ എെa2ിലും ദൃ‘ാaം
കാണിAുതരെ." എ:ു പറuു. ഉടെന ആ ഇലല/ിനു േമuിരു: ഓട്
ഓേരാ:ാേരാ:ായി താെഴ വീണു തുട;ി. ചിലതു േപÓJാരുെട അടുJലും
െച:ുവീണു. േപÓJാർ ആ ഓടുകൾ എടു/ുേനാJിയേ\ാൾ അതിെലലാം
"ചാ/ൻ, ചാ/ൻ" എെ:ഴുതിയിരിJു:തായി കാണുകയും െചcു. അേ\ാൾ
േപÓJാർJു ചാ/sാെരJുറിAു വളെര ഭയവും വിശവാസവും േതാ:ി/ുട;ി.
ഉടെന ഒരു 7 Jാരെന വരു/ി 7 ം െവžിAുേനാJിJുകയും "ഇെതലലാം ഒരു
വിേരാധിയുെട 7ാർ‰ന നിമി/ം അവണ;ാ.ു ചാ/sാർ െചയു:താണ്.
ഇതിന് അവിെട െച:ു ക†ന േക.ു ക†ന7കാരമുd 7തിവിധികൾ െചcാൽ
ശമനമു8ാകും" എ:ു 7 Jാരൻ വിധിJുകയും െചcു. അതിനാൽ േപÓJാർ
അവണ;ാ.ു േപായി ക†ന േകൾJണെമ:് ആവശയെ\.ു. കുറAു സമയം
കഴിuേ\ാൾ െവളിA\ാടു തുdിവരികയും 7 Jാരൻ പറuതുേപാെല
ക†ിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ േപÓJാർ "ഈ 7ാർ‰നJാരൻ
ആരാെണ:ുകൂടി അറിuാൽെJാdാെമ:ു8്" എ:ു പറuു. അതിനു
മറുപടിയായി െവളിച\ാട് "അതറിuി.ു നി;ൾJു കാരയെമാ:ുമിലലേലലാ.
അതിനാൽ അതു പറയാൻ പാടിലല. നി;ൾJ് ഉപ›വ;ൾ നീ;ിയാൽ മതിയേലലാ,
അതിന് ആ ശYു നിpയിAിരിJു: സംഖയ ഇവിെട െകാടു/ാൽ മതി" എ:ു
ക†ിAു. േപÓJാർ പിെ: തർJെമാ:ും പറuിലല. െവളിA\ാടു
മട;ിേ\ാരികയും ഇലല/് ഉപ›വ;െളലലാം ശമിJുകയും െചcു. ഇനി ഈ
അടു/ കാല/ു8ായ മെhറാരു സംഗതി പറയാം.

തൃ“ിവേപരൂർനി:് ആറു നാഴിക വടJ് "മുളകു:/ുകാവ്" എ: ^ല/ു
താമസJാരനും ഒരു വാUയാരുമായ ഒരു പരേദശ”ാ•ണൻ തെq മകെള
പാലJാ.ുകാരനായ ഒരു ”ാ•ണനു േവളികഴിAു െകാടു/ു. വലിയ
ധനവാനായിരു: പാലJാ.ുകാരൻ ”ാ•ണൻ വിവാഹം കഴിAി.് അധികം
താമസിയാെത ചരമഗതിെയ 7ാപിAു. അതിനാൽ മുളകു:/ുകാവുകാരൻ
പുYിയുെട അടുJൽ െച:് ആ വിധവെയ േവ8തുേപാെല
ര•ിAുെകാdാെമ:ു പറuു വിശവസി\ിA് അവൾJു8ായിരു: സർVസവവും
എഴുതി വാ;ി ൈകവശെ\ടു/ി. കുറAു കഴിuേ\ാൾ വാUയാർ വിധവെ•ാ:ും
െകാടുJാെതയായതിനാൽ അവർJ് ഉ4ാനും ഉടുJാനും എ:ുേവ8
സകലതിനും വലിയ ബുUിമു.ായി/ീർ:ു. അവർJു പണവും േശഷിയും
സഹായിJാനാളുമിലലാതിരു:തിനാൽ വയവഹാര/ിനു േപാകാനും
നിവൃ/ിയിലലായിരു:ു. ഇ;െനയുd ഘ.;ളിൽ അവണ;ാ.ു ചാ/sാെര
7ാർ‰ിAാൽ നിവൃ/ിമാർ´മു8ാJിെJാടുJുെമ:് അവർ
െചറു\/ിൽ/െ: േക.ു ധരിAിരു:തിനാൽ ഒടുJം അ;െന െചcു. തെq
ക‘\ാടിനു പരിഹാരമു8ാJിെJാടു/ാൽ ഒരു സംഖയ (ആയിരം രൂപേയാ മേhറാ)
അവണ;ാ.ു െകാടുേ/Jാെമ:ായിരു:ു വിധവയുെട 7ാർ‰ന. 7ാർ‰ിA
ദിവസംതെ: വാUയാരുെട മഠ/ിൽ ഉപ›വ;ൾ തുട;ി. wേമണ ഉപ›വ;ൾ
ദു€ഹ;ളായി/ീരുകയാൽ വാUയാർ ഏhറവും കുഴ;ിവശായി. േവലിയുെട
പAയായുd പ/ലിനും മhറും തീപിടിAു ക/ു:തുക8് അേbഹം ഏhറവും
വിŸയിJുകയും ഭയെ\ടുകയും െചcു. ഉപ›വ;ൾ സഹിJവ‹ാെതയായേ\ാൾ
അേbഹം ഒരാെളെJാ8ു 7 ം െവžിAുേനാJി. ഒരു വിധവയുെട 7ാർ‰ന
നിമി/ം അവണ;ാെ. ചാ/sാരാണ് ഈ ഉപ›വ;ൾ െച‹ു:െത:ു
വിധിJുകയാൽ വാUയാർ അവണ;ാ.ു െച:ു മു.ുപാടിരു:ു. അേ\ാൾ
െവളിA\ാടു തുdി വ:ു വിധവ നിpയിAി.ുd സംഖയ അവിെട െകാടുJുകയും
വിേശഷിA് ഒരു െവdാ.ു കർZം കൂടി നട/ുകയും വിധവെയ േവ8തുേപാെല
സംര•ിAുെകാ8ിരിJുകയും െചcാൽ ഉപ›വ;െളലലാം നീ;ിേ\ാകുെമ:ു
ക†ിJുകയും വാUയാർ അ7കാരെമലാം െചയുകയും ഉപ›വ;ൾ ശമിJുകയും
െചcു.
പിെ: മെhറാരാൾJു ചില ആഭരണ;ൾ എ;െനേയാ കാണാതായി. ആ പ8;ൾ
ക8ുകി.ിയാൽ ഇ: സംഖയ അവണ;ാ.ു ചാ/sാർJു െകാടുേ/Jാെമ:്
അയാൾ 7ാർ‰ിAു. അചിേരണ ആഭരണ;െളലലാം ക8ുകി.ി. എ2ിലും അയാൾ
7ാർ‰ന 7കാരം െചcിലല. കുറAു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ അയാളുെട ഗൃഹ/ിൽ
ചാ/sാരുെട ഉപ›വം കുേറെ“ തുട;ി. അത് അയാൾ അY വകെവAിലല. wേമണ

ഉപ›വ;ൾ കലശലായി. പാർJു: പുര•ും ഉടു/ിരിJു: വ£;ൾJും
തീപിടിJുക, ഭ•ണസാധന;ളിലും മhറും അ., ഗൗളി, പുഴു മുതലായവ
ച/ുകിടJു:തായി.ും കിണhറിൽ ഉമി കലJിയിരിJു:തായി.ും കാണുക
മുതലായ ഉപ›വ;ൾെകാ8് ഉ4ാനും ഉറ;ാനും െവdം കുടിJാൻേപാലും
നിവൃ/ിയിലലാെതയായി/ീർ:തിനാൽ അയാൾ ആദയം നിpയിA
സംഖയയുംെകാ8് അവണ;ാ.ു െച:ു. അേ\ാൾ െവളിA\ാടു തുdി
"ആദയമായിരു:ുെവ2ിൽ ഈ സംഖയ മതിയാകുമായിരു:ു. ഇനി ഇതുെകാ8ു
മതിയാവുകയിലല. ഉപ›വ;ൾ ശമിJണെമ2ിൽ ആദയം നിpയിA സംഖയ ഇവിെട
െകാടുJുകയും 7ായpി/മായി ഒരു െവdാ.ുകർZം കൂടി നട/ുകയും േവണം"
എ:ു ക†ിAു. െവdാ.ുകർZം നട/ു: കാരയം 7യാസമാെണ:ു പറu്
അയാൾ മട;ിേ\ാ:ു. ഉപ›വ;ൾ വീ8ും വർUിAു. പതിവായി ഗൃഹ/ിൽ
ഉപേയാഗിAുെകാ8ിരു: പാY;ളും മhറും കാണാതായി/ുട;ി. അയാളുെട
താേJാലുകൾ കൂ.േ/ാെട കാണാതായി. അേ\ാൾ ആഹാരസാധന;ൾ
െവAു8ാJാനും അറയും െപ.ികളും മhറും തുറJാനും
നിവൃ/ിയിലലാെതയായി/ീർ:ു. അയാൾ താേJാലുകൾ േവെറ ഉ8ാJിAു.
അവയും കാണാതായി. ഇ;െന വിഷമിJുകയാൽ അയാൾ പിെ:യും
അവണ;ാ.ു െച:് ആദയം നിpയിA സംഖയ െകാടുJുകയും െവdാ.ുകർZം
നട/ുകയും െച‹ാെമ:ു സZതിAു പറuു. അേ\ാൾ െവളിA\ാടു തുdി,
"കഴിu 7ാവശയം വ:േ\ാളായിരു:ു െവ2ിൽ ഇYയും മതിയായിരു:ു. ഇനി
ഇതുെകാ8് മതിയാവുകയിലല. ഉപ›വം മാറണെമ2ിൽ ആദയം നിpയിA
സംഖയയിലിര.ി ഇവിെട െകാടുJുകയും ര8ു െവdാ.ുകർZം നട/ുകയും
േവണം" എ:ു ക†ിAു. അേ\ാൾ ഈ െച:യാൾ "സംഖയ ഇര.ി ഇവിെട
െകാടുJുകയും ര8ു െവdാ.ുകർZം നട/ുകയും െചcാൽ ഉപ›വ;ൾ
മാറുെമ:ുdതിനു ല•യെമaാണ്? ഇതു ഞാൻവിശവസിJണെമ2ിൽ എെa2ിലും
ദൃ‘ാaം കാണിAുതരണം" എ:ു പറuു. ഉടെന െവളിA\ാട്, "ആെ. അതിനു
വിേരാധമിലല. നി;ൾ ഇേ\ാൾ െപാെ•ാdണം. ഇ:ു മുതൽ പ/ുദിവസേ/Jു
നി;ളുെട ഗൃഹ/ിൽ വലിയ ഉപ›വെമാ:ും ഉ8ാവുകയിലല. അതയാവശയെ\ടു:
സാധനം മാYം കാണുകയും െച‹ും" എ:ു ക†ിAു. ഈ ക†ന േക. ഉടെന അയാൾ
മട;ി സവഗൃഹ/ിെല/ി. അ:ുമുതൽ അവിെട ദു€ഹമായ വലിയ
ഉപ›വെമാ:ും ഉ8ായിലല. ഒരു െപ.ി തുറേJ8തായി വ:ാൽ അേ\ാൾ അതിെq
താേJാൽ മാYം കാണും. േവെറ താേJാലിന് ആവശയെ\.ാൽ അേ\ാൾ
അതുകാണും, മുൻേപ ക8തേ\ാൾ കാണാെതയാകും. ഇ;െന പ/ു ദിവസം
കഴിuേ\ാൾ ഈ ചാ/sാർ സാമാനയJാരെലല:ും, അവെര ജയിJു: കാരയം
അസാUയമാെണ:ും, ആ മനുഷയനു നലലേപാെല േബാUയമായി. ഒടുJം അയാൾ

ഇര.ി സംഖയ അവിെട െകാ8ുെച:ു െകാടുJുകയും ര8ു െവdാ.ുകർZം
നട/ുകയും അേതാടുകൂടി ഉപ›വ;െളലലാം നീ;ുകയും െചcു. ഒരു വീ.ിൽ
ഒരാൾ ചാ/ൻ ബാധിJുകയാൽ മരിAു. ആ 7ത/ിെq ഉപ›വം ആ വീ.ിൽ
കലശലായി/ീർ:ു. 7 ം െവžിAുേനാJിയേ\ാൾ അവണ;ാ.ു െച:ു
7തെ/ വി.ുതരു:തിനു ചാ/േനാട് അേപ•ിAാൽ വി.ുതരുെമ:ും 7തെ/
അവിെടനി:് ഏhറുവാ;ിെJാ8ുവ:ു തിലേഹാമാദിസൽJർZ;ൾ െകാ8ു
ഗതി വരു/ിയാൽ ഉപ›വം ശമിJുെമ:ും 7 Jാരൻ വിധിAു. അതിനാൽ ആ
വീ.ിെല അേ\ാഴെ/ കാരണവരും ബാധേയhറു മരിA മനുഷയെq അനaരവനുമായ
ആൾ അവണ;ാ.ു െച:ു 7തെ/ വി.ുെകാടുJണെമ:് അേപ•ിJുകയും
അതിേലJ് ഒരു സംഖയ താമസിയാെത അവിെട െകാടു/ുെകാdാെമ:ു
സZതിJുകയും െചcു. ആ സമയം െവളിA\ാടു തുdി, "7തെ/
വി.ുതരു:തിനു വിേരാധമിലല. എ:ാൽ അധികം താമസിJാൻ പാടിലല.
ഏഴുദിവസ/ിനകം സംഖയ ഇവിെട െകാ8ുവ:ു െകാടു/ു 7തെ/
ഏhറുവാ;ിെJാ8ുെപാെ•ാdണം" എ:ു ക†ിAു. അ;െന
െചcുെകാdാെമ:ു സZതിA് ആ െച:യാൾ മട;ിേ\ാകുകയും െചcു. എ2ിലും
അവധികഴിuി.ും അയാൾ അ7കാരം െചcിലല. പിെ:യും ഏതാനും
ദിവസ;ൾകൂടി കഴിuതിെqേശഷം അയാൾ കിട:ുറ;ിയിരു: ^ല/്
ആേരാ െച:്, "7തെ/ ഏhറുവാ;ിെJാ8ു െപാെ•ാdണം" എ:ു പറയു:ത്
േക.് അയാൾ ഉണർ:ു ക4ു തുറ:ുേനാJിയേ\ാൾ അവിെടെയ;ും ആെരയും
ക8ിലല. ഇ;െന മൂ:ു ദിവസമായി. എ:ി.ും അയാൾ േപായി പറuിരു: സംഖയ
െകാടുJുകേയാ 7തെ/ ഏhറുവാ;ിെJാ8ുേപാരികേയാ െചcിലല. നാലാം
ദിവസം രാYിയിൽ അയാൾ കിട:ുറ;ിയേ\ാൾ ആേരാ ഒരാൾ അവിെട െച:്
അയാളുെട കാലിേsൽ പിടിAു വലിA് മുhറ/ി.ു. അേ\ാൾ അയാൾ
ഉണർ:ുെവ2ിലും അയാൾJു മി8ാൻ വ‹ായിരു:ു. പിെ:യും അയാളുെട
കാലിേsൽ പിടിA് വലിA് ഇഴA് ഒരു േവലിയുെട പ/ലുകൾJിടയിൽJൂടി
പുറ/ുെകാ8ുേപായി.ു കിഴേJാ.ു േനാJാൻ പറuു. അേ\ാൾ അവിെട
ഏhറവും വലിയ ഒര-ിജവാല കാണുകയും അയാൾ േബാധരഹിതനായി/ീരുകയും
െചcു. അേ\ാൾ അയാെള പിടിAു വലിAുെകാ8ുേപായ ആൾ അവിെട നി:ു
െപാ•ളuു. ഉടെന മേhറയാൾJു േബാധം വീണു. േനരം െവളു/േ\ാൾ അയാൾ
സZതിAിരു: സംഖയയുെകാ8് അവണ;ാെ./ുകയും സംഖയ അവിെട
െകാടുJുകയും 7തെ/ ചാ/sാരുെട അടുJൽനി:് ഏhറുവാ;ുകയും
തേലദിവസം രാYിയിലു8ായ സംഗതികൾ അവിെട പരസയമായി 7RാവിJുകയും
െചcു. നില/ി.ു വലിAതിനാൽ അയാളുെട േദഹ/ിൽ വളെരയധികം പരിJുകൾ
പhറിയിരു:ു. അവ അവിെട കൂടിയിരു:വെരലലാം ക8ു വിŸയിJുകയും 7തെ/

ഏhറുവാ;ിയ ആൾ അേ\ാൾ/െ: അവിെടനി:ു മട;ിേ\ാവുകയും െചcു.
പിെ:െയാരിJൽ ഗുരുവായൂരിൽ ഒരു വീ.ിൽ ഒരു £ീ•് ഉsാദവും അേതാടുകൂടി
ഒരു ഗുഹയേരാഗവും പിടിെപ.ു. അേനകം ൈവദയsാെര വരു/ി ചില ചികി„കൾ
െചcി.ും യാെതാരു േഭദവും കാണാ—യാൽ പല 7 Jാെര വരു/ി 7 ം
െവžിചു േനാJിAു. അേ\ാളവർ, "ഇതു േകവലം േരാഗമലല, ബാേധാപ›വം
കൂടിയു8്. ബാധകെള ഒഴിJുകയാണു േവ8ത്. പിെ: ചികി„യും െച‹ണം"
എ:ു വിധിAു. അതിനാൽ ചില മ•വാദികെള വരു/ി പലതും െച‹ിAു.
അതുെകാ8ും ഒരു ഫലവും ഉ8ായിലല. പിെ: അതി7സിUനായ ഒരു വലിയ
മാ•ികെന വരു/ി ചിലെതാെJJൂടി െച‹ിAു. അയാൾ പുര•ക/ു പൂജ
കഴിAുെകാ8ിരിJുേ?ാൾ വീ.ിെq വടJു ഭാഗ/ു മൂ:ാലാളുകൾ കൂടിനി:ു
ചിരിJു:തു േക.ു. അതാരാെണ:റിയുവാനായി ഉടെന ചിലർ ഓടിെA:ു
േനാJീ.് അവിെടെയ;ും ആെരയും ക8ിലല പിെ: മാ•ികൻ പൂജെയലാം
കഴിuു ബലിയുഴിയു:തിനായി അതിനു േവ8െതലലാെമടു/ും െകാ8ു
പുറേ/Jിറ;ിയേ\ാൾ വീടിെq കിഴJുഭാഗ/ു പ/ു പ•8ു േപർ
കൂടിനി:ു ൈകെകാ.ിAിരിJു:തു േക.ു. അേ\ാഴും െച:ു േനാJീ.് ആെരയും
ക8ിലല. ബലിയുഴിAിൽ കഴിu് എലലാവരും അക/് െച:േ\ാൾ അവിെട
വിളJുകൾ എലാം െക.് അkകാരം നിറuിരു:ു. വീ8ും വിളJുകൾ
ക/ിJാൻ േനാJിയേ\ാൾ വിളെJാ:ും അവിെട കാൺമാനിലലായിരു:ു.
അേ\ാൾ വീ.ിെq െതJുവശ/് ഒരു ശÂം േകൾJുകയാൽ അവിെടെA:ു
േനാJി. അേ\ാൾ വിളJുകെളലലാം അവിെടJിടJു:ു8ായിരു:ു.
ഇYയുമായേ\ാേഴJും മ•വാദിയും ഭയവിഹവലനായി/ീർ:ു. അയാൾ ആ
രാYി ഒരു വിധ/ിൽ അവിെട കഴിAുകൂ.ി. േനരം 7ഭാതമായേ\ാൾ അയാൾ
ദ•ിണ വാ;ാെതയും യാY പറയാെതയും 7ാണഭീതിേയാടുകൂടി അവിെടനി:ു
േപായി. അയാളുെട മ•വാദം െകാ8് േരാഗിണിJ് ഒരു േഭദവുമു8ായിലല.
പിെ: ആ േദശ/ുd പല േയാഗയsാർ ആ വീ.ിൽ കൂടി, "ഇനി നമുJ്
ഇ;െനെയാ:ുമായാൽ േപാരാ. ഇേ\ാൾ പലെരെJാ8ും മ•വാദ;ളും
ചികി„കളും െച‹ിAു; ഒ.ുവളെര പണവും െചലവായി. ഒരു ഫലവുമു8ായതുമിലല.
ഇനി നമുJ് ഒരു നലല 7 JാരെനെJാ8ു രാശി െവžിAു േനാJിAി.ുേവണം
എെa2ിലും െച‹ാൻ. നമുJു 7സിUsാരായി നാല¢ു 7 Jാരുെട േപെരഴുതി
നറുJിെ.ടുJാം. അതിൽ ആരുെട േപരു വരു:ുേവാ ആ ആെളെJാ8ു 7 ം
െവžിJണം." ആേലാചിAു നിpയിAു നറുJി.ുേനാJി. അേ\ാൾ പാഴൂർ
കണിയാരുെട േപരാണുവ:ത്. അതിനാൽ ആ വീ.ിലുd ചില പുരുഷsാർ പാഴൂർ
പടി\ുരയിൽ െച:ു രാശി വžിAു േനാJി. അേ\ാഴാണു സംഗതി െവളിെ\.ത്.

സമീപ^നായ ഒരു പുരുഷൻ രഹസയകാരണ;ളാൽ ആ £ീേയാടു മുഷിu്
അവെര ഉപ›വിJാനായി അവണ;ാ.ു ചാ/sാർJ് ഒരു സംഖയ വഴിപാടു
നിpയിAു 7ാർ‰ിJുകയാൽ ആ ചാ/sാരുെട വിേരാധം നിമി/മാണ് ഈ
േരാഗ;ളു8ായിരിJു:െത:ും, ഇതിന് അവണ;ാ.ു െച:ു ക†ന േക.ു
ക†ന7കാരം െചcാൽ േരാഗ;ൾ ശമിJുെമ:ും കണിയാർ വിധിAു. പിെ: ആ
വീ.ുകാർ അവണ;ാ.ു േപായി ക†ന േകൾJാനായി കാ/ുനി:ു. അേ\ാൾ
െവളിA\ാടു തുdി, "നി;ളുെട ശYു നിpയിAിരു: സംഖയ ഇ:താണ്.
അതിവിെട െകാടു/ാൽ £ീ•ു േരാഗ;െളലലാം മാറി സുഖമാകും" എ:ു ക†ിAു.
അവർ ക†ന7കാരമുd സംഖയ അവിെട െകാടുJുകയും £ീ അചിേരണ
സവ^യായി/ീരുകയും െചcു.
ഇ;െന അവണ;ാ.ു ചാ/sാെരJുറിA് ഇനിയും പല സംഗതികൾ പറയാനു8്.
ഇYയും പറuതുെകാ8ുതെ: ആ ചാ/sാർ ഒ.ും നി€ാരsാരെലല:ും വലിയ
വിഷമJാരാെണ:ും •‘മാകു:ു8േലലാ. അതിനാൽ ഇനി അധികം
വിRരിJണെമ:ു വിചാരിJു:ിലല.

ഐതിഹയമാല/കു.േ¢രി മൂ€്
അ‘ൈവദയsാരുെട ഇലല;ൾ ഇേ\ാൾ എ.ു മാYേമ ഉdുെവ2ിലും അവ ഒരു
കാല/ു ശാേഖാപശാഖകളായി വർUിAു പതിെന.ായി/ീർ:ു. അJാല/ു
കു.േ¢രി മൂ€ിനുതെ: മൂ:ിലല;ളു8ായിരു:ുെവ:ും ആ മൂ:ു^ല;ളിലും
7േതയകം 7േതയകം ഓേരാ ശാഖJാർ താമസിAിരു:ുെവ:ും േക.ി.ു8്. അവയിൽ
ഒരിലലം െകാAി“ീമയിൽ തല\ിdി/ാലൂJിൽ ക8ാണേ“രി വിേലലജിൽ വടുതല
േദശ/ായിരു:ു. അതു വളെരJാലം മുൻപുതെ: നാമാവേശഷമായിേ\ായി.
പിെ:െയാ:ു തല\ിdി/ാലൂJിൽ/െ: കുമരനലലൂർ (വടJാേ¢രി)
േദശ/ാണ്. ആ ഇലലവും മൂ€ിെq സവaമായി ഒരു േ•Yവും ഏതാനും വRുJളും
അവിെട ഇേ\ാഴുമു8്. എ2ിലും ആ ഇലല/ും കുറAു കാലമായി.് ആരും െച:്
^ിരമായി താമസിJാറിലല. ഇേ\ാൾ ഈ ഇലലJാരുെട ^ിരവാസം
”ി.ീഷുമലബാറിൽ െപാ:ാനി താലൂJിൽ ചാഴിയാ.ിരി അംശ/ിൽ അകലാണം
(അകലമ4്) േദശ/ാണ്. ഏതു േദശ/ായാലും ഇലലേ\രു 'കു.േ¢രി' എ:ു
തെ:യാണു പറയുക പതിവ്. എ2ിലും ഈ ഇലല/ിന് ആ േദശ/ുdവരിൽ ചിലർ
'അകലമ4ുമന' എ:ും പറയാറു8്.
മുൻകാല;ളിൽ േകരളീയ രാജാJsാർ ഓേരാരു/രും അ‘ൈവദയsാരിൽ
ആെരെയ2ിലും ഒരാെള സവaം ൈവദയനാJി െവAു ചില അനുഭവ;ൾ പതിവായി
െകാടു/ുവ:ിരു:ു. അJൂ./ിൽ െകാAിരാജാവ് തെq
7ധാനൈവദയനാJിെവAത് കു.¢രി മൂ€ിെന ആണ്. അതിനാൽ, പ8െ/ ആ
പതിവനുസരിAു െകാAിരാജകുടുംബ/ിൽ നി:ു കു.¢രി മൂ€ിനു
െകാലലംേതാറും വർഷാശനമായി അuൂറും 'താനം' വകയായി നൂെhറാ:ും 'കലം'
വകയായി അൻപെ/ാ:ും പു/ൻവീതം ഇേ\ാഴും െകാടു/ുവരു:ു8്.
(പു/ൻ എ:ത് ഏതാനും െകാലല;ൾJു മുൻപുവെര
െകാAിരാജയ/ുനട\ു8ായിരു:തും പ/ു ൈപ വിലയുdതുമായ ഒരു
െവdിനാണയമാണ്). ഈ സംഖയകെളലലാം അതാതു കാല/ു നാടുവാഴു:
വലിയത?ുരാെq തിരുനാൾ ദിവസമാണ് െകാടുJുക പതിവ്.
ചിലർJു പു/രിേAാറു8ാൽ വയhറിൽ സുഖേJടു8ാകാറു8േലലാ.
ഇരി;ാലJുട കുടൽമാണികയേദവനും അ;െനയുd ഒരാളാണേY. അവിേടJും
പു/രിനിേവദയം കഴിuാൽ സുഖേJടു8ാകുെമ:ാണ് െവAിരിJു:ത്.
കൂടൽമാണികയേദവന് ആ8ുേതാറും പു/രിനിേവദയം തുലാമാസ/ിൽ

തിരുേവാണദിവസം മകരം രാശി സമയ/ാണ് പതിവ്. അതു കഴിuാൽ പിേhറ
ദിവസം ഒരു മുJുടിനിേവദയവും പതിവു8്.മുJുടി വയhറിൽ സുഖേJടിനു
വിധിAി.ുdതാണേലലാ. കൂടൽമാണികയേദവനു മുJുടിJുd മരു:ുകൾ
അവിെടെJാ8ുെച:് ”ാ•ണെരെJാ8് അര\ിAു പാകെ\ടു/ിAു
െകാടുJു:തിനുd ചുമതല കു.¢രി മൂ€ിനാണ്. മൂ€്
മരു:ുകളുംെകാ8്പു/രിയുെട തേലദിവസം ഇരി;ാലJുെട എ/ണം.
മരു:ുകൾ ഇലല/ുനി:ു തെ:െകാ8ുേപാവുകയാണ് പതിവ്.അവ
എെaലലാമാെണ:് കു.¢രി മൂ€sാർJലലാെത മhറാർJും അറിuുകൂടാ. അവർ
ആ േയാഗം അനയsാർJു പറuുെകാടുJാറിലല. ഈ മരു:ുകൾ െകാ8ുെച:ു
െകാടുJു: വക•ു മൂ€ിനു േദവസവ/ിൽ നി:ു െകാലല/ിൽ നൂറു പറ െനലലും
കർZികളുെട സഭവക സവ/ിൽ നി:് ഒരു രൂപയും വീതം അനുഭവം
െകാടു/ുവരു:ു8്. ഈ മുJുടി േസവിAാൽ സകലേരാഗ;ളും, വിേശഷിA്
എലലാ ഉദരേരാഗ;ളും ശമിJുെമ:ാണ് വിശവാസം. അതിനാൽ മുJുടി
നിേവദയദിവസം കൂടൽമാണികയേ•Y/ിൽ ദർശന/ിനായി അസംഖയമാളുകൾ
െചലലുകയും െചലലു:വർെJാെJ മുJുടി െകാടുJുകയും െച‹ു:ു8്. എ:ു
മാYമലല, ഈ ദിവയൗഷധം േദവസവ/ിൽ നി:് െകാAിരാജകുടുംബ/ിേലJും
എ/ിAുെകാടുJുക പതിവാണ്.
ഈ മുJുടി മരു:ുകൾ െകാടുJാനുd അവകാശം കു.േ¢രി മൂ€ിനു
സിUിAതിെനJുറിAു േക.ി.ുd ഒൈരതിഹയം താെഴേAർJു:ു.
പെ8ാരിJൽ ഒരു കു.േ¢രി മൂ€് െതJ് എവിെടേയാ േപാകു:തിനായി
തൃ“ിവേപരൂർ വഴി പുറെ\.് ഒരു ദിവസം ഏകേദശം പ/ുനാഴിക രാെA: സമയം
ഇരി;ാലJുെട വടJുവശ/ുd പാടെ//ി. അേ\ാൾ
ശരŠJാലമായിരു:തിനാൽ ച¾ിക നലലേപാെല 7കാശിAിരു:തുെകാ8്
അവിെട ഒരാൾ ഇരിJു:തായിJ8ു. മൂ€ു കട:ുേപായേ\ാൾ അവിെട
ഇരു:ിരു:യാൾ അേbഹെ/ അടുJൽ വിളിA് അേbഹം ആരാെണ:ും
എവിെടേ\ാവുകയാെണ:ും മhറും േചാദിAറിuതിെqേശഷം, "ഇ:ു
പു/രിേAാറു8തുെകാ8് എനിJു വയhറിൽ നലല സുഖമിലല. കൂെടJൂെട
വയറിളകിേ\ാകു:ു. ഇതാ ഇേ\ാൾ/െ: മലവിസർജന/ിനായി.ാണ് ഞാൻ
ഇവിെട വ:ത്. അതിനാൽ മൂ€് ഒരു മുJുടിJു േവ8ു: മരു:ുകൾ നാെള
രാവിെല ”ാ•ണെരെJാ8് അര\ിAു കൂടൽമാണികയസവാമിയുെട നടയിൽ
െവžിAു െകാടുJണം. േശഷം േവ8ു:െതലലാം അവിെടയുdവർ െചcുെകാdും.
എെ: അവിെടJ8ിെലല2ിലും ഞാനവിെട ഉെ8:ുതെ: വിശവസിAുെകാdണം"
എ:ു പറയുകയും ഉടെന അദൃശയനായി ഭവിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ മൂ€്

ഭയവിŸയപരവശനായി.്, "ഈ ആൾ േകവലം മനുഷയനലല.
മനുഷയാകൃതിൈകെJാ8ിരിJു: ഒരു േദവേനാ മേhറാ ആയിരിJണം. ഒരു സമയം
കൂടൽമാണികയസവാമിതെ:യാെണ:ും വരാം. ഏതായാലും ഈ ദിവയൻ
പറuതുേപാെല െച‹ാെത േപാകു:തു ശരിയലല" എ:ു വിചാരിA് ഉടെന
കൂടൽമാണികയേ•Yസ:ിധിയിെല/ി, അ:് അവിെട/ാമസിAു. ആ
രാYിയിൽതെ: കൂടൽമാണികയേ•Y/ിെല ഉേദയാഗ^sാർJും േമൽശാaി
മുതലായവർJും ഒരു സവÐമു8ായി. അവർ ഉറ;ിJിട:ിരു:േ\ാൾ ആേരാ
ഒരാൾ അടുJൽെA:്, "നാെള രാവിെല കു.േ¢രി മൂ€് ഇവിെട വ:് ഒരു
മുJുടിJുd മരു:കൾ അര\ിAു നടയിൽ െവ•ും. അെതടു/ു
കലJി/ിള\ിAു മുJുടിയാJി നിേവദിJുകയും മരു:ുകൾ
െകാ8ുവരു:തിെq 7തിഫലമായി മൂ€ിനു േദവസവ/ിൽ നി:ു നൂെhറാ:ു പറ
െനലലു െകാ8ുJുകയും ഇതും പതിവുകണJിൽ േചർ/ു െകാലലംേതാറും
പു/രിയുെട പിേhറദിവസം മുJുടി നിേവദയം പതിവായി നട/ുകയും െച‹ണം"
എ:ു പറuതായി േതാ:ി. അവർെJലലാവർJും ഈ സവÐമു8ായത് ഒേര
സമയ/ും ഒേര വിധ/ിലുമായിരു:ു. പിേhറദിവസം രാവിെല അവെരലലാവരും ഈ
സംഗതി പര•രം പറയുകയും േദവസവJാർ ഒരു 7 Jാരെന വരു/ി
കൂടൽമാണികയ സവാമിയുെട നടയിൽ വAു 7 ം െവžിA് േനാJിJുകയും
അവരുെട അടുJൽെA:ു േമൽ\പറu7കാരം പറuതു കൂടൽമാണികയസവാമി
തെ:യാെണ:ു 7 Jാരൻ വിധിJുകയും അേ\ാേഴ•ും കു.േ¢രി മൂ€്
മരു:ുകൾ അര\ിAു നടയിൽ െകാ8ുവ:ു െവ•ുകയും തേലദിവസം രാYിയിൽ
ഒരാൾ പാട/ുെവAു തേ:ാടു പറuവിവരം േദവസവJാേരയും മhറും
Oഹി\ിJുകയും ശാaിJാർ ആ മരുെ:ടു/ു മുJുടിയാJി േദവനു
നിേവദിJുകയും േദവസവJാർ മൂ€ിന് നൂെhറാ:ു പറ െനലലു െകാടുJുകയും
അതു പതിവായി/ീരുകയും െചcു. ഇ7കാരം ആ മുJുടിനിേവദയം ഇേ\ാഴും
അവിെട നട:ു വരു:ു8്.
കു.േ¢രി മൂ€sാർ ൈവദയശാ£ം അഭയസിAുകഴിuാൽ 'െനലലുവായി'
േ•Y/ിൽെA:് ഒരു സംവ„രം ഭജിAതിനുേശഷേമ ചികി„കൾ െചcു
തുട;ാറുdൂ. ഇതിെനJുറിAു േക.ി.ുd കാരണവും താെഴ േചർJു:ു.
ഒരു കാല/് കു.േ¢രി മൂ€ിെq ഇലല/ു േജയ®ാനുജsാരായി ര8ു
േപരു8ായിരു:ു. ബുUിയും ശാ£’ാനവും ആ ര8ുേപർJും ഒരുേപാെല
തെ:യായിരു:ു. എ2ിലും േജയ®ൻ മൂ€ിനു ഭാഗയവും ൈകപുണയവും വളെര
കുറവായിരി:ു. അതിനാൽ ചികി„ാവിഷയ/ിൽ അേbഹ/ിനും 7സിUിയും
7ചാരവും അനുജൻ മൂ€ിെനേപാെല ഉ8ായിരു:ിലല. േരാഗവിവര;ൾ

അറിയിJു:തിനായും േരാഗികെള കാണിJു:തിന് മൂ€ിെന
കൂ.ിെJാ8ുേ\ാകു:തിനായും ഇലല/ു വരു:വരാരും േജയ®ൻ മൂ€ിെന
അേനവഷിJുകയും കാണുകയും െചcിരു:ിലല. എലലാവരും അനുജൻ
മൂ€ിെനതെ:യാണ് കാണുകയും കൂ.ിെJാ8ുേപാവുകയും െചcിരു:ത്.
അ;െനയിരു: കാല/് അJാലെ/ സാമൂതിരി\ാ.ിേലJ് എേaാേരാഗം
ബാധിJുകയാ,അനുജൻ മൂ€ിെന കൂ.ിെJാ8ുെചലലനായി ആെള അയAു.
അയ•െ\.യാൾ മൂ€ിെq ഇലല/ു െച:േ\ാൾ അനുജൻ മൂ€്
അവിെടയിലലായിരു:ു. അതിനാൽ ആ ആൾ േജയ®ൻ മൂ€ിെനJ8ു വിവരം
പറuു. അേ\ാൾ േജയ®ൻ മൂ€്, "അനുജൻ ഇേ\ാൾ ഇവിെടയിലല. ദൂെര ഒരു
^ല/ുേപായിരിJുകയാണ്. മട;ി വരു:തിന് ഏതാനും ദിവസെ/
താമസമു8ാേയJും. അതിനാൽ ഞാൻ നി;േളാടുകൂടി വേ:Jാം." എ:ു
പറuു. ഉടെന ആ വ:യാൾ "അതു േവണെമ:ിലല. അനുജൻ മൂ€ിെന െകാ8ു
െചലലണെമ:ാണ് കൽ\ന." എ:ു പറu് മട;ിേ\ായി. േജയ®ൻ മൂ€ിന്
അപാരമായ മനRാപമു8ായി. "ക‘ം! ഈശവരാ! എെq ^ിതി ഇ;െനയായേലലാ.
ഞാനും അനുജനും പഠിAി.ുdത് ഒരുേപാെലയാണ്. എ2ിലും എെ: ആർJും
ആവശയമിലല. എലലാവർJും അനുജൻ മതി. ഈ ^ിതിയിൽ ഞാൻ
ജീവിAിരിJു:െതaിനാണ്? ഞാനി;െനയായിേ\ായത് എനിJ്
അനുജനുdതുേപാെല ഈശവരസഹായമിലലാuി.ായിരിJും. അതിനാൽ ഇവിെട
ഈശവരെന േസവിJുക തെ:യാണ് േവ8ത്" എ:് ആേലാചിAുെകാ8് അേbഹം
ഇലല/ിനു സമീപമുd െനലലുവായിൽ േ•Y/ിൽ െച:ു വലിയ നി®േയാടുകൂടി
ഭജനം തുട;ി. തല\ിdി/ാലൂJിൽ വടJാേ¢രിയിലുd ഇലല/ുനി:്
ഏകേദശം ആറു നാഴിക പടിuാറാണ് െനലലുവായിൽ േ•Yം ^ിതിെച‹ു:ത്.
അതിനാൽ വിചാരിA ദിവസംതെ: അേbഹ/ിനു ഭജനം തുട;ാൻ സാധിAു. ഒരു
സംവ„രം ഭzിപൂർVം ധനവaരിെയേ€വിAതിെqേശഷം േജയ®ൻ മൂ€് മട;ി
ഇലലെ//ി. അJാലം മുതൽ അേbഹെ/ കാണാൻ േരാഗികൾ ധാരാളമായി
വ:ുതുട;ുകയും അേbഹം െചc ചികി„കെളലലാം ശരിയായി
ഫലിAുതുട;ുകയും െചcു. wേമണ അേbഹ/ിെq കീർ/ി േലാക/ിെq
സർVYവയാപിAു. േജ®ൻമൂ€് ചികി„ിAാൽ അസാUയേരാഗ;ളും
േഭദമാകുെമെ:ാരുവിശവാസം ജ;ൾJ് പരെJ ഉ8ായി/ീരുകയും െചcു. ഒരു
െകാലല/ിനുമു?് സാമൂതിരി\.ിേലJ് ആരംഭിAിരു: ദീനം അനുജൻ മൂ€ിെq
ചികി„െകാ8ു സവൽപം ശമിAുെവ:ലലാെത അേ\ാഴും നലലേപാെല
േഭദമായിരു:ിലല. അതിനാൽ സാമൂതിരി\ാ.ീ:് ആളയAു േജയ®ൻ മൂ€ിെന
െകാ8ുേപായി. േജയ®ൻ മൂ€ിെq ചികി„െകാ8് സാമൂതിരി\ാട് അചിേരണ

പൂർണ സുഖെ/ 7ാപിJുകയും അവിെടനി:ു മൂ€ിനു വിലപിടിA പല
സZാന;ൾ ലഭിJുകയും െചcു. അJാലം മുതൽJാണ് കു.േ¢രി മൂ€sാർ
ൈവദയശാ£ം അഭയസിAു കഴിuാൽ െനലലുവായിൽ േ•Y/ിൽ സംവ„ര
ഭജനം കൂടി കഴിuിേ. ചികി„ിAു തുട;ാവൂ എ:ുd ഏർ\ാടു െവAത്.
കു.േ¢രി മൂ€sാർ അവരുെട പൂർVsാരുെട അടുJലലലാെത അനയsാരുെട
അടുJൽ ൈവദയശാ£ം പഠിJുക പതിവിലല. േനെര മറിA് അവിെടെA:ു പലരും
പഠിJാറുമു8്. അ‘ൈവദയsാരിൽ തെ: 7സിUsാരായിരു: എേളട/ു
ൈതJാ.ു മൂ€്, തൃ“ിവേപരൂർ മൂസിെq ശിഷയsാരായിരു:ുവേലലാ.
കഴിuുേപായ കു.േ¢രി വാസുേദവൻ(അÇഫൻ) മൂ€വർകൾ ൈവദയശാ£ം
പഠി\ിJു:തിന് ഏhറവും സമർ‰നായിരു:ു. അ‘ാംഗഹൃദയ/ിെq അർ‰ം
പറയു:തിന് അവിടുെ/േ\ാെല ആരുമിലലായിരു:ുെവ:ുdതു
7സിUമാണേലലാ. പ8് അ‘ൈവsാരിലാരും അ‘ാഗഹൃദയ/ിെq സൂY^ാനം
നായsാർ മുതലായവെര പഠി\ിJാറിലലായിരു:ു. ആ ^ാനം നായsാർ
മുതലായവെര പഠി\ിAു തുട;ിയത് അÇഫൻ മൂ€വർകളാണ്. ആ ^ാനം
പഠിJു:വർ അതു പഠിAു കഴിയു:തുവെര അവിടുെ/ േ•Y/ിൽ
ഭജിJണെമ:ുകൂടി അവിേടJ് നിർèkമു8ായിരു:ു.
ഈ അÇഫൻ മൂ€വർകളുെട േജ®െq പുYനായ ഇേ\ാഴെ/ അ‡ൻ മൂ€വർകൾ
ചികി„ാവിഷയ/ിൽ സവൽപം ഔദാസീനയമുd ആളാെണ2ിലും ശാ£ം
നലലേപാെല പഠിAി.ുd ഒരു നലല ൈവദയനാണ്. ഈ മൂ€വർകെളേ\ാെല
ജാമാതൃഭാഗയം ഇതിനു മു?് ആ ഇലല/ു മhറാർJുമു8ായി.ുെ8:ു
േതാ:ു:ിലല. അ‘ൈവദയsാരുെട മിJ കുടുംബ;ളിേലJും സവപുYിമാെര
വിവാഹം കഴിAു െകാടു/് അവരുെടെയലലാം ബkുതവം സ?ാദിJൻ
സംഗതിയായത് ഒരു വലിയ ഭാഗയമാണേലലാ.

ഐതിഹയമാല/പdിവാണെ\രുമാളും
കിളിരൂർ േദശവും
പ8ു േകരളചwവർ/ികളായി വാണിരു: െപരുമാJsാരിൽ ഒരാെള
'പdിവാണെ\രുമാൾ' എ:ാണു പറuുവ:ിരു:ത്. ഇേbഹം ജsനാ ഒരു
ഹി˜ുവായിരു:ുെവ2ിലും മനൈ^രയം കുറu ആളായിരു:തിനാൽ ചിലരുെട
ഉപേദശം നിമി/ം പി:ീട് ബുUമതJാരനായി/ീർ:ു. ഈ െപരുമാൾ
േകരള/ിൽ പല ^ല;ളിൽ സ¢രിJുകയും താമസിJുകയും െചcിരു:ു.
അJൂ./ിൽ തിരുവിതാംകൂറിലും അേbഹം ചില ^ല;ളിൽ
നിവസിAിരു:തായി ഐതിഹയമു8്. എ:ു മാYമലല, അതിേലJു ചില ല•യ;ൾ
ഇ:ും കാൺമാനുമു8്. ഇേbഹം തിരുവിതാംകൂറിൽ താമസിAിരു: ^ല;ളിൽ
7ധാനമായി.ുdത് േകാ.യം താലൂJിൽ േചർ: 'കിളിരൂർ' എ: േദശമാണ്.
അവിെട അേbഹം വിഹാരാകൃതിയിൽ ഒരു േദവാലയം പണികഴി\ിJുകയും അതിൽ
ബുUേദവെന 7തി®ി\ിJുകയും െചcതു. ആ േദവീവിOഹം ബുUമുനി
”•ധയാനം െചcുെകാ8ു േയാഗമു›േയാടുകൂടി അശവ‰മൂലക/ി2ൽ ^ിതി
െച‹ു: വിധ/ിലുdതാണ്. മടിവെര നീ8 താടിമീശേയാടുകൂടിയ ആ ബിംബം
ക8ാൽ അത് ഒരു മുനിയുേടതാെണ:് ആർJും മന€ിലാകും. Yിപുരsാെര
പാഷ¡sാരാJി/ീർJാനായി.് ബുUമുനിയായി/ീർ:ത് സാ•ാൽ
മഹാവി¸ു തെ:യാണേലലാ. അതു വിചാരിAി.െലല2ിലും അേbഹം ആ േദവെന
ഭzിപൂർVം േസവിJുകയും ബുUമത7ചാര/ിനായി വളെര പരിXമിJുകയും
െചcുെകാ8ാണ് അവിെട താമസിAിരു:ത്. അതിനാൽ മലയാള ”ാ•ണർJ്
അേbഹേ/ാട് ഒ.ും രസമിലലായിരു:ു. മലയാള”ാ•ണരിൽ ചിലെരെയ2ിലും
കിളിരൂർ േദശ/ു ^ിരതാമസJാരാJണെമ:ു വിചാരിA് ആ െപരുമാൾ വളെര
XമിAു. അവർJ് താമസിJു:തിനു ഗൃഹ;ളും നിതയവൃ/ിJ് േവ8ു:
വRുവകകളും ദാനമായി െകാടുJാെമ:ുകൂടി പറuു േനാJി. എ2ിലും
”ാ•ണരാരും അതിനു വഴിെ\.ിലല. ബുUേദവാലയ/ിെല ശാaി തെ: വളെര
നിർബkിAി.ാണ് മലയാള ”ാ•ണർ നട/ിയിരു:ത്. ശാaി കഴിuാൽ അവർ
േപായി കുളിAിേ. ഭ•ണം കഴിAിരു:ുdു. കിളിരൂർ േദശത/ുവA് െവdം
കുടിJുകേപാലും െച‹ുകയിെലല:ായിരു:ു മലയാള”ാഹമണരുെട നിpയം.
എ2ിലും ആ െപരുമാൾ ചതുരുപായ;ളും 7േയാഗിA് ആ േദശവാസികളായ
നായsാരിലും മhറൂം പലേരയും ബുUമതാവലംബികളാJി/ീർ/ീർ/ു.

നാടുവാഴിയായിരു: െപരുമാൾJ് ശി•ാര•കൾJുd
അധികാരമു8ായിരു:ുവേലലാ. അതിനാൽ അേbഹെ/ ഭയെ\.ുകൂടിയായിരൂ:ു
ജന;ൾ അേbഹ/ിെq മത/ിൽ േചർ:ത്.
ഇ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ മJ/ുനി:് ചില മുഹZദീയർ
കAവട/ിനും മhറൂമായി േകരള/ിൽ വ:ു േചർ:ു. അJൂ./ിൽ അവരുെട ചില
കുലാചാരയsാരും(ത;ൾ മുതലായവരും) മhറും കൂെട ഉ8ായിരു:ു. അവരിൽ
ചിലർ കിളിരൂർ െച:ു ചില കാ¥കളും മhറൂം െവAു െപരുമാെള കാണുകയും ആ
േദശ/ുതെ: താമസമുറ\ിAുെകാ8ു െപരുമാളുെട അനുവാദ7കാരം
അവിെടെയാരു പdി പണിയിJുകയും െചcു. പിെ: ആ മുഹZദീയാചാരയsാർ
ദിവസംേതാറും പതിവായി െച:ു െപരുമാെളJാണുകയും അവരുെട മത/ിനുd
മാഹാWയെ/JുറിA് 7സംഗിJുകയും െചcുെകാ8ിരു:ു. അ;െന കുറAു
ദിവസ;ൾ കഴിuേ\ാൾ ആ െപരുമാൾJ് ബുUമതെ/Jാൾ നലലതു
മുഹZദുമതമാെണ:് േതാ:ു/ുട;ി. കിം ബഹുനാ? പിെ: അധികം
താമസിയാെതതെ: അേbഹം ബുUമതമുേപ•ിA് മുഹZദുമത/ിൽ േചർ:ു.
എ:ു മാYമലല, അേbഹം ആ മത/ിലുd OP;െളലലാം പഠിA് കാലwേമണ
അവരുെട കൂ./ിൽഒരു 7മാണിയും ആചാരയനും ഉപേദ®ാവുമായി/ീരുകയും
െചcു. തദനaരം അേbഹ/ിെq ^ിരതാമസം കുറAു കാലേ/J് പdിയിൽ
തെ:യായിരു:ു. ത:ിമി/ം അേbഹെ/ ജന;ൾ 'പdിയിൽ വാണ െപരുമാൾ'
എ:ും 'പdിബാണ െപരുമാൾ' എ:ും പറuുതുട;ി. അതു േലാപിA് ചിലർ
'വാണെ\രുമാൾ' എ:ും 'ബാണെ\രുമാൾ' എ:ും പറuു തുട;ി. അേbഹം
മുഹZദീയനായി/ീർ:തിെq േശഷം ഒരിJൽ മJ/ുേപായിരു:ു. അതിനാൽ
അേbഹെ/ ചിലർ 'മJ/ുേപായ െപരുമാൾ' എ:ും പറയാറു8ായിരു:ു.
ഈ െപരുമാൾ ബുUമതJാരനായിരു: കാല/ു തെ: കിളിരൂർ േദശJാരായ
ര8ു നായsാർ അേbഹ/ിെq േസവകsാരായി/ീർ:ു. അവർJു െപരുമാൾ
അേനകംവRുJൾ േപരിൽ പതിAുെകാടു/തുകൂടാെത ഒരാൾJു 'ക…മൾ'
എ:ും മേhറയാൾJ് 'േമേനാൻ' എ:ും ^ാനേ\രുകളും കൽ\ിAുെകാടു/ു.
െപരുമാൾ പdിയിൽ താമസമായതിെq േശഷം േമനവനു പdിയിെല
കണെJഴു/ുേദയാഗവും െകാടു/ു. അതിനാൽ ആ മനുഷയെന എലലാവരും
'പdിയിൽ േമേനാൻ' എ:ുപറuു തുട;ുകയും ആ േപരു കാലwേമണ
^ിരെ\ടുകയും െചcു. െപരുമാളുെട േസവകsാരായിരു: നായsാരുെട
വംശപര?രയിലുൾെ\. ര8ു വീ.ുകാർ കിളിരൂർ േദശ/ു8്. അവെര ഇേ\ാൾ
'െവ.ിJുള;ര ൈകയ്മൾ' എ:ും 'പdിയിൽ േമേനാൻ' എ:ുംപറuുവരു:ു.
അവരുെട വRുJൾ കാലwേമണ അനയാധീനെ\.ുേപാെയ2ിലും അവർJ്

ഇേ\ാഴും നിതയവൃ/ിJു വലിയ ക‘\ാെടാ:ുമിലല. ആ േദശേ/J് ഇേ\ാഴും
7ധാനsാരായിരിJു:തും അവർതെ:യാണ്.
മുഹZദീയമതം സവീകരിAുെവ2ിലും െപരുമാൾJ് താൻ വളെരJാലം
േസവിAുെകാ8ിരു: ബുUേദവെനJുറിAുd ഭzി മന€ിൽനി:ും നിേ“ഷം
വി.ുേപായിലല. അതിനാൽ അേbഹം പdിയിൽ താമസിAിരു: കാല/ും മിJ
ദിവസ;ളിലും ത:ാൽ ^ാപിതമായ ബുUേദവാലയ/ിെA:ു
വ˜ിJാറു8ായിരു:ു. അതു മുഹZദീയർJ് സZതമാകു:ിെലല:റിയുകയാൽ
അേbഹം അവിെട 7തി®ിAിരു:ത് മുഹZNനബിയുെട വിOഹമാെണ:ു പറu്
അവെര വിശവസി\ിAു. അതിനാൽ ആ േദശ/ു താമസിAിരു: മുഹZദീയരും
അവിെടെA:ു മു.ുകു/ി നമxകരിJുകയും 7ാർ‰ിJുകയും മhറും
െചcുതുട;ി. ആ െപരുമാളുെട കാലം കഴിuി.ും ആ േദശJാരായ മുഹZദീയർ
അ7കാരം െചcുെകാ8ിരു:ു. അവർ അവിെടെA:ു മു.ുകു/ുകയും
നമxകരിJുകയും െച‹ാെതയായി.് ഇേ\ാൾ ഒരിരുപ/¢ുെകാലല/ിലധികം
കാലമായി.ിലല.
ഈ പdിയിൽ വാണ െപരുമാളുെട അവസാനം ഏതു7കാരമായിരു:ുെവ:്
ഇേ\ാഴും തീർAെ\ടാെതയാണിരിJു:ത്. എലലാവരും മുഹZദീയമത/ിൽ
േചരണെമ:ുd അേbഹ/ിെq നിർബkം ദു€ഹമായി/ീരുകയാൽ ഇതര
മതJാരായ ചിലർ കൂടി അേbഹെ/ തലലിെJാ:ു കുഴിAുമൂടുകേയാ െവd/ിൽ
െക.ി/ാ¤/ുകേയാ െചcതതാെണ:് ചിലർ പറയു:ു. മhറൂ ചിലരുെട
അഭി7ായം ഹി˜ുJളുെട ഉപ›വം കലശലായിതീരുകയാൽ േകരളവാസം
അവമാനകരെമ:് േതാ:ി അേbഹം ചില മുഹZദീയരുെട സഹായേ/ാടുകൂടി
മJേ/J് െപാ•ളuതാെണ:്. അേbഹം ഉടേലാെട സവർ´ാേരാഹണം
െചcതാെണ:് േവെറ ചിലർ പറയു:ു. ഈഓ അഭി7ായ;ളിൽ
വാRവമായി.ുdത് ഏെത:് തീർAെ\ടു/ാൻ മാർ´െമാ:ും കാണു:ിലല.
തേലദിവസം േനരം െവളു/േ\ാേഴJും എ;െനേയാ
അദൃശയനായി/ീരുകയായിരു:ു എ:ുd സംഗതി എലലാവരും
സZതിJു:താണ്.
ഈ െപരുമാൾ അദൃശയനായി/ീർ:തിെq േശഷവും കിളിരൂർ േദശJാർ അവരുെട
േദശപരേദവതയായി ആചരിJുകയും ആദരിJുകയും െച‹ു:ത്
ബുUേദവെന/െ:യാണ്. അവർ അ;െന െചcുെകാ8ിരു:ത് ആ േദശ/്
േവെറ േ•Yെമാ:ും ഇലലായിരു:തുെകാ8ും ഒരു സമയം െപരുമാൾ
മട;ിവെ:നിേലാ എ:ുd വിചാരം നിമി/വുമായിരിJാം.

ഈ െപരുമാൾ ബുUമതം സവീകരിAതിെq േശഷം കുറAുകാലം ച;നാേ“രി
താലൂJിൽ 'നീലേ?രൂർ' എ: േദശ/ുംേപായി താമസിJുകയും അവിെടയും ഒരു
ബുUമതേദവാലയം ^ാപിJുകയും െചcു. അ:് അേbഹേ/ാടുകൂടി പdിയിൽ
േമനവsാരിെലാരാളും(േസവകനായിരു: ആൾ തെ:) അവിെട േപായി
താമസിAിരു:ു. അതിനാൽ േമനവന് ആ േദശ/ും പല പുരയിട;ളും ഏതാനും
പു¢നിലവും സ?ാദിJാൻ സാധിAു. ആ വക വRുJൾ അേbഹ/ിെq
അനaരജാതsാർ പലേ\ാഴായി കുേറെ“Jുേറേ“ വിhറൂ വില വാ;ി. മുഴുവനും
വിhറു തീർ:ി.ു പ/ു െകാലല/ിലധികം കാലമായി.ിലല.
െപരുമാJsാരുെട കാലേശഷം േകരളെ/ പല ഭാഗ;ളായി വിഭജിAു
രാജാJsാരാണേലലാ ഭരിAിരു:ത്. അേ\ാൾ കിളിരൂർ േദശം െതJുംകൂർ
രാജയ/ുൾെ\.തായിരു:ു. ഇലലിJൽ െകാടുമുടിJു പടിuാറും കുമരകം
കായലിനു കിഴJും ൈക\.ൂരിനു വടJും കാണJാലിJു െതJുമുd
7േദശ;െളലലാം െതJുംകൂറിലുൾെ\.വയായിരു:േലലാ.
െതJുംകൂർ രാജാവ് തെq രാജയ/ുd ഓേരാ േദശ;ളിലും ഓേരാരു/െര
ആശാsാരായി നിpയിJുകയും അവർJ് കുറുെ\:ും പണിJെര:ും മhറൂം ചില
^ാന;ൾ കൽ\ിAുെകാടുJുകയും െച‹ു:താെണ:ും അവർ ഓേരാ
കളരിയു8ാJി പുരുഷsാെരെയലലാം ആേയാധനവിദയ
അഭയസി\ിAുെകാdണെമ:ു ച.ം െക.ുകയും െചcിരു:ു. അ;െന
യുUമഭയ€ി\ിJു:വെര ആ8ുേതാറും പൂജെയടു\ിനുd വിദയാരംഭം കഴിuി.ു
രാജാവ് നിpയിAു 7സിUെ\ടു/ു:തായ ഒരു ദിവസം പരീ•ിAുേനാJുകയും
പരീ•യിൽ ജയിJു:വർJ് യഥാേയാഗയം സZാന;ളൂം പ.ാള/ിൽ
ഉേദയാഗ;ളും കൽ\ിAുെകാടുJുകയും െച‹ു:താെണ:ും രാജാവ്
നിpയിJുകയും അ;െന നട/ിെJാ8ിരിJുകയും െചcിരു:ു. പാJിൽ
ശാRാവിെq േ•YമതിൽJു കിഴJുവശ/ായി.് ഇതിേലJ് 7േതയകം ത‹ാർ
െച‹ിAിരു: ^ല/ുവAായിരു:ു ആ8ു േതാറും യുUപരീ•
നട/ിയിരു:ത്. ആ ^ല/ിനു 'പടനിലം' എ:ു േപരും കൽ\ിAിരു:ു. ഇേ\ാൾ
അവിെട യുUപരീ•യും മhറുമിെലല2ിലും ആ ^ല/ിന് ഇ;െന തെ:യാണ്
ഇേ\ാഴും ജന;ൾ േപരു പറuുവരു:ത്. പരീ•ാദിവസം രാവിെല
ആശാsാെരലലാം ശിഷയsാേരാടുകൂടി പാJിെല/ി കുളികഴിAു ശാRാവിെന
വ˜ിJുകയും ഭ•ണം കഴിJുകയും െചcി.ു പടനില/ു
െച:ുേചർ:ുെകാdണെമ:ാണ് കൽപന. അഭയRവിദയsാരായ
ഓേരാേദശJാെരയും െതJും വടJുമായി 7േതയകം 7േതയകം
തിരിAുനിർ/ിയാണ് പരീ• നട/ു:ത്. ആ സമയം രാജാവും അവിെട

എഴു:dിയിരിJും. പരീ•െയ:ാൽ ഓേരാ േദശJാരും എതിരാളികളായി
നിൽJു: മേhറാേരാ േദശJാേരാടും േനരി.ു യുUം െച‹ുകയാണ്. ഈ
യുU/ിന് അJാല/് 'പാJിൽ\ട' എ:ാണു േപരു പറuു വ:ിരു:ത്.
ഇ;െന നട/ിയ പരീ•യിൽ ഒരു െകാലലം കിളിരൂർ േദശJാർ ജയിAു. ഉടെന
രാജാവ് വിജയികളായവർJു ചില സZാന;ൾകൽ\ിAുെകാടുJുകയുംഅവെര
പ.ാള/ിൽ ചില ഉയർ: ഉേദയാഗ;ൾ കൽ\ിAു നിയമിJുകയും െചcു. ഉടെന
േതാhറ േദശJാർ മാറിനി:ുെകാ8്, "കിളിരൂർJാർ ജയിJുകയും അവർJ്
സZാന;ളും ഉേദയാഗ;ളും കി.ുകയും െചcുെവ2ിലും അവർ
ബൗUsാരാണേലലാ" എ:ു പറuു. അവർ ഇതു പറuത് രാജാവ് േകൾJാെത
പതുെJയായിരു:ു എ2ിലും കിളിരൂർJാരിൽ ചിലർ ഇതുേക.് ത;ൾ
ബുUേദവെന വ˜ിJു:തുെകാ8ാണേലലാ ഇവർ ത;െള നി˜ിAത് എ:ു
വിചാരിAു കിളിരൂർ േദശJാർJു സഹിJവ‹ാ/ ലŽയും വയസനവുമു8ായി.
അവർ സവേദശ/ു മട;ിെയ/ിയതിെq േശഷം എലലാവരും കൂടിയാേലാചിA്
അവമാനപരിഹാരാർ‰ം സവേദശ/ു േവെറ ഒരു േ•Yം പണിയിAു ശാRാവിെന
7തി®ിJണെമ4ു നിpയിAു. എ2ിലും അതിനായി പണിയിA് വലിയ
േ•Y/ിൽ ഭഗവതിെയ(കാർ/യായനിെയ)യും ഒരു Xീേകാവിൽ മാYം പണിയിA്
ശാRാവിെനയും 7തി®ിJുകയാണ് ഉ8ായത്. (ഈ േ•Y;ളുെട പണിെയയും
7തി®കെളയും സംബkിA് ഐതിഹയമാലയുെട മൂ:ാംഭാഗ/ിൽ സവിRരം
7RാവിAി.ുdതിനാൽ ഇവിെട അധികം വിവരിJു:ിലല.)
ആ േദശJാർ ആ ഭഗവതിേയയും ശാRാവിെനയും വ˜ിJുകയും േസവിJുകയും
െചcുതുട;ിയേ\ാൾ അവർJു മുൻപു8ായിരു: ആേ•പം
ജന;ളുെടയിടയിൽ വിŸൃതാഭി7ായമായി/ീർ:ു. അJാലം മുതൽ
ഭഗവതിേ•Y/ിെല ശാaിJാരൻ തെ:യാണ് ശാRാവിെqയും
ബുUേദവെqയും പൂജ നട/ിേ\ാരു:ത്. ഇേ\ാൾ ആ ഭഗവതിേ•Y/ിൽ
മലയാള”ാ•ണർ സാധാരണമായി ഭ•ണം കഴിJാറു8്. ബൂUേദവനു പൂജ
കഴിAാൽ കുളിAിേ. ഊണു കഴിJാവൂ എ:ുd നിർèkവും ഇേ\ാൾ ഏകേദശം
അR7ായമായിരിJു:ു. പരിTാരം വർUിAുെകാ8ാണേലലാ ഇരിJു:ത്.
അതിനാൽ ആ േദശ/ു ഗൃഹമു8ാJി കുടുംബസേമതം താമസിJു:തിനും
കാലwേമണ മലയാള”ാ•ണർJു മന€ു വേ:Jാം. ഇേ\ാൾ അതിന്
അവരിലാർJും സZതിമിലലാെതയാണിരിJു:ത്. സവാമിയാർ ഇേ\ാഴും ആ
േദശ/ു കയറുകേപാളും െച‹ാറിലല. നീലേ?രുർ േദശ/ിെq ^ിതി ഇേ\ാഴും
ഇ7കാരം തെ:യാണിരിJു:ത്.

ഐതിഹയമാല/കടാേ2ാ.ു മാJംഭഗവതി
മാJം ഭഗവതിയുെട ചരിYം ഉ/രേകരള/ിൽ സു7സിUവും
സർVവിദിതവുമാെണ2ിലും ദ•ിണേകരള/ിൽ ഇതു േക.ി.ുേപാലുമിലലാ/വർ
പലരുമുെ8:ാണു് അറിയു:ത്. അതിനാൽ അ;െനയുdവരുെട
അറിവിേല•ായി ആ കഥ ചുരുJ/ിൽ 7RാവിAുെകാdു:ു.
ഉ/രേകരള/ിൽ സു7സിUമായ 'കട/നാ.്' എ: േദശ/് 'കടാേ2ാട്' എ:ു
7സിUമായ ഒരു നായർഗൃഹം പ8ു8ായിയിരു:ു. ആ ഗൃഹJാർ
ധനപു‘ിെകാ8ും ആഭിജാതയം െകാ8ും ^ാനമാനാദികൾ െകാ8ും
സർVമാനയsാരായിരു:ു. ആ തറവാ.ിൽ ഒരു കാല/് ഒരു £ീ മാYമായി/ീർ:ു
ആ ഗുണവതിJ് ഈശവര7സാദ/ാൽ പ•8ു പുYsാരും ഒരു
പുYിയുമു8ായി. ആ പുYിയുെട നാമേധയം 'മാJം' എ:ായിരു:ു.
മാJ/ിനു ഏകേദശം മൂ:ു വയ€ു 7ായമായേ\ാേഴJും അവളുെട
മാതാപിതാJsാർ കാലേദാഷ/ാൽ കാലധർZെ/ 7ാപിAു. എ2ിലും അവളുെട
സേഹാദരsാർJു പ•8ു േപർJും അവെളJുറിAു വളെര േrഹവും
വാ„ലയവുമു8ായിരു:തിനാൽ അവെള അവർ യഥാേയാഗയം
വളർ/ിെJാ8ുവ:ു. അവെള യഥാകാലം വിദയാഭയാസം െച‹ിJുകയാൽ അവൾ
വളെര വിദുഷിയും സൽഗുണസ?:യുമായി/ീർ:ു. മാJ/ിെq താലിെക.ു
കലയാണം സേഹാദരsാർ വളെര േകമമായി ആേഘാഷപൂർVം നട/ിAു.
മാJം കാലwേമണ കൗമാരകാലെ/ വി.ു നവയൗവനദശെയ 7ാപിAു.
സർVാംഗസു˜രിയായിരു: അവൾJു യൗവനം കൂടി വ:േ\ാേഴJും ആകൃതി
െകാ8ും 7കൃതിെകാ8ും മാJ/ിനു തുലയമായി.് ഒരു കനയക
ൈYേലാകയ/ിെല;ും തെ: ഇെലല:് സർVജന;ളും ഒരുേപാെല
പറuുതുട;ി. മാJ/ിെq സൗ˜രയം, സൗശീലയം, ൈവദുഷയം, ൈവദ¯യം,
ഈശവരഭzി, നിTാപടയം മുതലായ സർഗുണ;െളJുറിA് പുക¤/ാ/വരായി
േലാക/ിൽ ആരും തെ: ഇെലല:ായി/ീർ:ു.
ഇതിനിട•് മാJ/ിെq സേഹാദരsാർ പ•8ുേപരും സു˜രിമാരായ ഓേരാ
£ീകെള ഭാരയമാരായി സവീകരിJുകയും തറവാ.ിൽ തെ: െകാ8ുവ:ു
താമസി\ിAു തുട;ുകയും മാJ/ിനു സർV7കാേരണയും അനുരൂപനായ ഒരു
ഭർ/ാവ് ഉ8ായി/ീരുകയും െചcു. ആ മനുഷയൻ 'ഇളം കൂhറിൽ/റവാ.ിൽ

ന?ർ ന?യാർ' എ:ു 7സിUനായ പുരുഷേX®നായിരു:ു. ഇേbഹെ/േ\ാെല
സകല േയാഗയതകളും തികu ഒരു പുരുഷൻ അJാല/് വടേJ
മലയാള/ിലു8ായിരു:ിലല. ഈ പുരുഷര¹ം അവളിൽ വ:ുേചർ:ത് അവളുെട
ഭാഗയം െകാ8ും അവൾ ബാലയം മുതൽ ഭzിപൂർVം േസവിA്െകാ8ിരു:
'േലാകമലയാർ കാവിൽ' ഭഗവതിയുെട കാരുണയംെകാ8ുമായിരു:ു. ആ കാവു
കട/നാ.് രാജസവരൂപം വകയാെണ2ിലും മാJം ആ ഭഗവതിെയ േസവിAു
വശംവദയാJി/ീർ/ിരു:ു. േദവി ഭzവ„ലയും ഭzാഭി‘7ദയുമാണേലലാ.
മാJം നലല പിടി\ും പഠി\ും േശഷിയും േശമുഷിയും കാരയവിവരവുമുd
കൂ./ിലായിരു:തിനാൽ അവളുെട സേഹാദരsാർ തറവാ.ിെല സകല വരവു
െചലവുകളുെടയും കണJുകൾ അവെളയും േബാധയെ\ടു/ി വ:ിരു:ു. എ:ു
മാYമലല മാJ/ിെq സZതംകൂടാെത അവർ ഒരുകാശു േപാലും െചലവു
െച‹ാറുമിലലായിരു:ു. അതിനാൽ ആ പുരുഷsാരുെട ഭാരയമാർJ് മാJേ/ാടു
വളെര അസൂയയും ൈവരവുമു8ായി/ീർ:ു. കടാേ2ാ.ുതറവാട് വളെര
മുതലുdതായിരു:തിനാൽ അവിെട നി:ു wമ/ിലധികമായ
സ?ാദയമു8ാJാെമ:ായിരു:ു ആ £ീകളുെhറ വിചാരം. മാJം നിമി/ം
അവരുെട ആ അതയാOഹം പൂർ4മായി സാധിAിരു:ിലല. എ:ാൽ അവർJു
യാെതാരു ബുUിമു.ും ഉ8ാകാെതയിരിJ/വ4ം േവ8െതാെJ ധാരാളമായി
െകാടുJു:തിനു മാJം അനുവദിJുകയും അവരുെട ഭർ/ാJsാർ അവർJു
െകാടുJുകയും െചcിരു:ു. അതിനാൽ ഭർ/ാJsാരുെട കാലം കഴിuാലും
അവർJും അവരുെട സaാന;ൾJും ഒ.ും ബുUിമു.ുകൂടാെത
നിതയവൃ/ികഴിAുകൂ.ുവാൻ തJവ4മുd മുതൽ അവർ സ?ാദിJുകയും
െചcിരു:ു. എ2ിലും ആ £ീകൾJ് അെതാ:ുെകാ8ും തൃÅിയായിലല.
“തനിJ്താൻ േപാ: മഹ/ുJൾJും ധന/ിലുdാOഹമൽ\മലല"
എ:ു8േലലാ. എ:ാൽ ത;ൾJ് ആOഹ/ിനു തJവ4മുd
സ?ാദയമു8ാകാuി.ലല, അളവിലലാെതയുd ധന/ിേsൽ മാJ/ിനു
അവകാശവും അധികാരവും സിUിAതുെകാ8ാണ് ആ £ീകൾJു
സ2ടമു8ായത്. അതിനാൽ അവർ ത;ളുെട ഭർ/ാJsാർJു മാJേ/ാട്
ഏതുവിധവും വിേരാധമു8ാJി/ീർJണെമ:ു നിpയിAുെകാ8് ആ
പുരുഷsാരുെട അടുJൽ അടു/ുകൂടി സദാ 'തേലണമ•ം'
ഉരുJഴിAുെകാ8ിരു:ു. മരുമJ/ായ കുടുംബ;ളിെല 'നാ/ൂൻേപാരും
നാ/ൂsാരുെട തേലണമ•വും 'അZായി\¢ത•ം' േപാെല തെ:
7സിU;ളാണെലലാ. എ:ാൽ മാJ/ിെq പ•8ാമെ/ സേഹാദരനായ
രാമൻന?യാരുെട ഭാരയയായ 'പുരാണി' എ: £ീ സുശീലയും, മhറവെരേ\ാെല

അതയാOഹവും ദു‘തയും അസൂയയുമിലലാെത മാJെ/JുറിA് േrഹവും
വാ„ലയവുമുdവളുമായിരു:തിനാൽ അവൾ തേലണമ•ം ജപിJാനും മhറും
കൂടിയിലല. ഒരു സമയം അവൾ മ•ം ജപിJാനും മ•ം 7േയാഗിJാനും മhറും
തുനിuിരു:ുെവ2ിലും അെതാ:ും രാമൻ ന?യാരുെട അടുJൽ
ഫലിJുകയുമിലലായിരു:ു. എaുെകാെ8:ാൽ രാമൻ ന?യാർJ്
മാJെ/JുറിA് മൂ/ സേഹാദരsാർ പതിെനാ:് േപെരJാളധികം േrഹവും
വാ„ലയവും വിശവാസവുമു8ായിരു:ു. മാJെ/JുറിA് ആെരലലാം എെaലലാം
ഏഷണി പറuാലും ആ മനുഷയൻ ഒരിJലും വിശവസിJുകയിലലായിരു:ു. എ:ാൽ
പുരാണി ഏഷണി പറയാനും മhറും േപാകാ/ത് അതുെകാെ8ാ:ുമലലായിരു:ു.
ആ £ീ•് മാJെ/JുറിA് സീമാതീതമായ
േrഹമു8ായിരു:തുെകാ8ുതെ:യാണു്. പിെ: അവൾ
7കൃതയാസുശീലയുമായിരു:േലലാ. േജയ®/ിമാർ പതിെനാ:ുേപരും സദാ
മാJെ/ ദുഷിJുകയും പരിഹസിJുകയും െചcുെകാ8ാണിരു:ത്. എ:ാൽ
പുരാണി അതു േകൾJുേ?ാെഴാെJ േജയ®/ിമാേരാട് എതിർ/ു
പറuുെകാ8ുമിരു:ു. അതിനാൽ അവർJു പതിെനാ:ുേപർJും wേമണ
പുരാണിെയJുറിAും ഒ.ും രസമിലലാെതയായി/ീർ:ു. ഇെതലലാം
അറിuുെകാ8ിരു:ി.ും മാJം ആ നാ/ൂsാർJു വിേരാധമായി.ു യാെതാ:ും
പറയുകയും 7വർ/ിJുകയും െചcിരു:ിലല.
“ഉപകാര7ധാന€യാദപകാരപേരപയരൗ" എ:ാണേലലാ 7മാണം.
സൽഗുണവതിയായ മാJ/ിനു ഭർ/ാവു8ായി.് അധികം താമസിയാെതതെ:
അവൾ ഗർഭം ധരിJുകയും യഥാകാലം 7സവിA് ഒരു ആൺകു.ിയു8ാവുകയും
െചcു. അേ\ാൾ നാ/ൂsാർJ് പതിെനാ:ുേപർJും അവേളാടുd അസൂയയും
ൈവരവും പൂർVാധികം വർUിAു. എ2ിലും സേഹാദരsാർJും ഭർ/ാവി:ും
പുരാണിJും മാJെ/JുറിAുd േrഹവും സേaാഷവുമാണു് അേ\ാൾ
വർUിAത്. അതിനാൽ നാ/ൂsാർ അവരുെട തേലണമ•ം അ•രല•ം വീതം
ജപിAി.ും യാെതാരു ഫലസിUിയുമു8ായിലല. 7കൃതയാ നിർേbാഷവാsാരായ ആ
പുരുഷsാർ ത;ളുെട ഭാഗിേനയനു യഥാകാലം 'ചാ/ു' എ:ു േപരിടുകയും
അ:7ാശനമടിയaിരം സാേഘാഷം െകേ2മമായി നട/ുകയും ആ കു.ിെയ
യഥാേയാഗയം വളർ/ിേ\ാരികയും െചcു.
അനaരം മാJം 7സവിA് ഒരു െപൺകു.ി കൂടിയു8ായാൽ െകാdാെമ:ുd
ആOഹം wമ/ിലധികം വർUിJുകയാൽ അവളുെട സേഹാദരsാർ അതിനായി
സംഖയയിലലാെത ധനവയയം െചc് അനവധി സൽJർZ;ൾ നട/ി.
അെതാെJെJാ8ു നാ/ൂsാർJ് അസൂയ 7തിദിനം വർUിAുെകാ8ിരു:ു.

എ2ിലും അവർJ് ഒ:ും െച‹ാനും െച‹ിJാനും സാധിJാ—യാൽ എലലാം
സഹിJുക തെ: െചcു.
ആെരലലാം എെaലലാം വിചാരിAാലും എYമാYം അസൂയെ\.ാലും "സുലഭമേഹാ!
ഗുണികൾJു വാ¢ിതാർ‰ം" എ:ുdതിനു വയതയാസം വരു:തലലേലലാ. മാJം
ര8ാമതും ഗർഭം ധരിJുകയും യഥാകാലം ഒരു െപൺകു.ിെയ 7സവിJുകയും
െചcു. അേ\ാൾ നാ/ൂsാരുെട അസൂയ പരമകാ®െയ 7ാപിAു. മാJ/ിെq
സേഹാദരsാരുെട സേaാഷവും അ;െനതെ:. അവർ ത;ളുെട ഭാഗിേനയിJു
യഥാകാലം 'ചീരു' എ:ു േപരിടുകയും േചാറൂണിനു െകേ2മമായി വ.ം കൂ.ുകയും
െചcു. അവർ ഭാഗിേനയെq േചാറൂണടിയaിര/ിേനJാൾ ഇതു
േകമമാJണെമ:ു വിചാരിA് അതിനു തJവ4മാണു ഇതിനു വ.ം കൂ.ിയത്.
അവർ ഉ8ാJിA സവർ4ാഭരണ;ളും ആൺകു.ിJു8ാJിAതിൽ വളെര
അധികമായിരു:ു.
േചാറൂണടിയaിര/ിനു •ണിJെ\.വരായി.ും അ;െനയലലാെതയും
അസംഖയമാളുകൾ ആ വീ.ിൽ വ:ു കൂടുകയും മുഹൂർ/സമയ/ു േചാറു
െകാടുJുകെയ:ുd wിയ യഥാേയാഗയം നട/ുകയും െചcു. പിെ: സദയ•്
ഇലവ•ാനുd ആരംഭമായി.
ഇതിനിട•് നാ/ൂsാർ പതിെനാ:ുേപരും അസൂയ സഹിJവ‹ാെതയായി.് ഒരു
വിജന^ല/് കൂടിയിരു:് ഒരാേലാചന നട/ി.
ഒ:ാമ/വൾ: ഇെതലലാം ക8ും േക.ും അറിuും വയസനിAുെകാ8്
ഇവിടിയിരിJു:തിേനJാൾ നലലത് നമുJ് വലല ^ല/ും േപായി മരിJുക
തെ:യാണ്.
ര8ാമ/വൾ: നZെളaിനാണു മരിJു:ത്? നമുJ് ഈ സ2ടെമാെJ
ഉ8ാJി/ീർJു:ത് മാJെമാരു/ിയാണ്. അതിനാൽ ഏതുവിധവും അവെള
െകാലലാൻ േനാJുകയാണ് േവ8ത്. അവളുെട കഥ കഴിuാൽ\ിെ: സകല
കാരയ;ളും നZൾ വിചാരിJു:തുേപാെല ഇവിെട നടJും. പിെ: നമുJ്
ഒരിJലും ഒ:ുെകാ8ും വയസനിേJ8തായി വരികയിലല.
മൂ:ാമ/വൾ: അെതാെJ ശരിതെ:. പേ• അവെളെJാലലാൻ
കൗശലെമാ:ുമിലലേലലാ.
നാലാമ/വൾ: കൗശലമിലലാ—െയാ:ുമിലല. എനിെJാരു നലല കൗശലം
േതാ:ു:ു8്. അതു െചcാൽ മതി.
അ¢ാമ/വൾ: എ:ാൽ അെതaാെണ:ു കൂടി പറയൂ. േകൾJെ..

നാലാമ/വൾ: അതു പറയാം. നZുെട അടുJളJാരൻ ചാ\െന വിളിAു
മാJ/ിനു േചാറു വിള?ിെJാടുJുേ?ാൾ അതിൽ വിഷം േചർ/ു
െകാടുJണെമ:ു സവകാരയമായി പറuു ച.ംെക.ണം. എെa2ിലും വിഷ›വയം
അവെq ക‹ിൽ െകാടുേ/Jുകയും േവണം. എ:ാൽ കാരയം പhറും.
ആറാമ/വൾ: ഇതു കാരയം െകാdാം. നലല കൗശലമാണ്. പേ• അവനു വലലതും
െകാടുJാെത അവന;െന െച‹ുെമ:ു േതാ:ു:ിലല.
എ.ാമ/വൾ: അതു ശരിയാണ്. അവനു വലലതും െകാടുJണം.
ഒൻപതാമ/വൾ: െകാടുJണം. െകാടു/ാെലaാണ്? നമുJ് ഉപ›വം തീരുമേലലാ.
പ/ാമ/വൾ: എെq വീത/ിനു നൂറുറു\ിക െകാടുJാൻ ഞാൻ ത‹ാറാണ്.
അ;െന നZെളലലാവരും െകാടുJണം. അേ\ാൾ ആയിര/ി ഒരുനൂറ്
ഉറു\ികയാകും. അYയും െകാടു/ാൽ അവൻ നിpയമായി.ും അ;െന െച‹ും.
ഇനി വിഷം േവണമേലലാ, അതിെനaാ കൗശലം?
പതിെനാ:ാമ/വൾ: അതിെനJുറിAു നി;ളാരും വിചാരെ\േട8. എെq
ൈകവശം ഒരു ›ാവകമിരിJു:ു:ു8്. ആയിരം േപെരെJാലലാൻ അതിൽ ഒരു
തുdി തെ: തികAുേവ8.
“എ:ാൽ അ;െനതെ:" എ:ു അവെരലലാവരുംകൂടി പറuുറAു. പിെ: അവർ
ചാ\െന വിളിA് സവകാരയമായി.് ഇതു പറuു. അതുേക.ു ചാ\ൻ
െചവിെപാ/ിെJാ8് "അേ‹ാ! ശിവശിവ! മഹാപാപം. ഇതു ഞാൻ ഒരിJലും
െച‹ുകയിലല. ആയിരെ/ാരുനൂറലല, പതിനായിരമായാലും ഈ കാരയം എ:ാൽ
സാUയമലല" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ആ £ീകൾ "എ:ാൽ അതുേവ8. ഈ
വിഷ›വയം േചർ/ു ഞ;ൾJ് േചാറുവിള?ി/:ാലും മതി. അതിനു നിനെJaാ
വിഷമം? ഇതു ഞ;ൾ തെ: പറuി.ാണേലലാ. എ:ാൽ അതിെനJുറിA്
േചാദയമു8ാകുേ?ാൾ വിഷം മാJം ത:ു ഞ;ൾJു തരുവിAതാെണ:ു
പറേuJണം. നീ അതുമാYം െചcാൽ മതി. നിനJു തരാെമ:ു പറuി.ുd
സംഖയ ഞ;ൾ തരികയും െച‹ാം" എ:ു പറuു. അതിനും ചാ\നു നലല
സZതമിലലായിരു:ു. എ2ിലും ആ £ീകളുെട നിർèkം നിമി/ം ഒടുJം
അ;െന െച‹ാെമ:ു സZതിA് അവൻ േപായി.
അേ\ാേഴ•ും അവിെട സദയയുെട തിടുJമായിJഴിuു. ഈ പതിെനാ:ു £ീകൾ
7േതയകെമാരു ^ല/ാണ് ഉ4ാനിരു:ത്. വിള?ുകാർ ഓേരാ പദാർ‰;ൾ
മുറ•ു വിള?ിവ: കൂ./ിൽ ഇവർJും വിള?ി. ഉടെന ചാ\ൻ ഇവർJു േചാറും
െകാ8ുവ:ു വിള?ി. അേ\ാൾ അവരിൽ ഒരു £ീ (ഒ:ും അറിuി.ിലലാ/

ഭാവ/ിൽ) േചാറു െതാ.ുേനാJീ.് "അേ‹ാ ഈ േചാെറaാണ്
ഇ;െനയിരിJു:ത്? ഇതിൽ വിഷം േചർ:ി.ുെ8:ു േതാ:ു:ുവേലലാ" എ:ു
പറuു. അേ\ാൾ േശഷമുdവരും േചാറു െതാ.ുേനാJീ.് "ശരിയാണ് ഈ േചാറു
വിഷം േചർ:തുതെ:, സേ˜ഹമിലല" എ:ു പറuു. പിെ: അവർ "ചാ\നിതാ
ആെളെJാലലാൻ േചാറ് വിഷം േചർ/ു വിള?ിയിരിJു:ു" എ:ു പറuു ബഹളം
കൂ.ി. അതുേക.് അവരുെട ഭർ/ാJsാർ അവിെടെയ/ി ചില പരിേശാധനകൾ
കഴിAേ\ാൾ ആ േചാറു വിഷം േചർ:തുതെ:െയ:ു േബാധെ\ടുകയാൽ അവർ
ചാ\െന വിളിAു േചാദയം തുട;ി. ചാ\ൻ ഒ:ും മി8ാെത നില്Jുകയാൽ അവർ
അവെന\ിടിAു 7ഹരിAുതുട;ി. തലലുെകാ8ു േവദന
സഹിJവ‹ാെതയായേ\ാൾ ചാ\ൻ, "ഈ വിഷം േജയ®/ിയZമാർJു േചാhറിൽ
േചർ/ു െകാടുJണെമ:ു പറuു െചറിയZ (വടേJ മലയാള/ിലുd
മാനയകുടുംബ;ളിെല £ീകെള ഭൃതയsാർ 'െചറിയZ' എേ:ാ 'കുuിയZ' എേ:ാ
ആണ് പറയുക പതിവ്) ത:താണ്. അതുെകാ8ു ഞാൻ ഇ;െന െകാടു/താണ്"
എ:് ഉA/ിൽ നിലവിളിAുെകാ8ു വിളിAുപറuു. ജന;ൾ ഇതുേക.്
അ§ുതെ\ടുകയും വയസനിJുകയും െചcു. "മാJം ഇ;െന െച‹ുേമാ?" എ:ു
ചിലരും "ഓേഹാ അവൾ ഇതും ഇതില\ുറവും െച‹ും" എ:് മhറു ചിലരും
"അംഗനാജനേ/ാളം ദുർബുUി മhറാർJുdൂ" എ:ു േവെറ ചിലരും ഓേരാരു/ർ
ഓേരാവിധം പറuുതുട;ി. ഇെതാെJ േക.േ\ാൾ മാJ/ിനു വയസനം
ദു€ഹമായി/ീർ:ു. "സതയസവരൂപനായ ഈശവരനു പരമാർ‰മറിയാമേലലാ.
സർVസാ•ിയായ സകേലശവരൻ തെ: ഇതിനു സമാധാനമു8ാJിെJാdും"
എ:് അവൾ ആദയം വിചാരിAു. പിെ: "ഇവിെട ഞാെനാ:ും മി8ാെതയിരു:ാൽ
ജന;ൾJ് െതhറിUാരണയു8ാകും. അതുെകാ8് എെq പരമാർ‰ം ഞാൻ
തെ: പറയുകയാണ് ഇവിെട േവ8ത്" എ:ു ര8ാമതു തീർAെ\ടു/ിെJാ8ു
മാJം തെq ര8ു കു.ികേളാടുകൂടി ഇറ;ിെA:് ആ ജനJൂ./ിൽ
നി:ുെകാ8് "ഈ സംഗതിയിൽ ഞാൻ യാെതാ:ും അറിuി.ിെലല:ുd
പരമാർ‰ം സതയസവരൂപിണിയായ േലാÕമലയാർകാവിലZ•റിയാം. ഇതിൽ
സവൽപെമ2ിലും വലലതും ഞാനറിuി.ുെ82ിൽ ഇേ\ാൾ എെqയും ഈ
ഓമനJു.ികളുെടയും തല െപാ.ിെ/റിJെ.. അെലല2ിൽ ഇതു െചcവർJ്
അതിെq ഫലം ആ സർേVശവരി കാണിA് െകാടുJെ." എ:് ഉA/ിൽ വിളിAു
പറuു. ഈ സമയം ചാ\ൻ ഒരു °ാaെനേ\ാെല തുdിAാടി ആ ^ല/ു െച:്
"ഇതു സതയം, ഇതു സതയം, ഞാൻ കdം െചcു. ഞാൻ കdം െചcു. ഞാൻ വയാജം
പറuു. ഞാൻ വയാജം പറuു. അേ‹ാ! എനിJു േപടിയാവുേ:. ഇതാ,
ദം¿;ളും കടിAു ക4ുകളുമുരു.ി ഒരു ഭയ2രസവരൂപം എെq േനെര വരു:ു.
ഞാനിേ\ാൾ ചാവും, ഇേ\ാൾ ചാവും" എ:് ഉA/ിൽ വിളിAു പറuുെകാ8്

അവിെട വീണു. ഉടെന അവൻ രzം വമിAു മരിJുകയും െചcു. ഇെതലലാം ക8ും
േക.ും ഭയാ§ുതപാരവശയേ/ാടുകൂടി ജന;െളലലാവരും പിരിuുേപായി.
അേ\ാൾ ആ േച.കളായ േച./ിയZമാർ ഏhറവും ഭയവിഹവലകളായി/ീർ:ു.
എ2ിലും ചാ\ൻ ത;ൾ െചcെതാ:ും വിളിAു പറuിലലേലലാ. അതു ഭാഗയം എ:ു
വിചാരിA് അവർ സമാധാനെ\.ു. പിെ:യും വിഷ4യായി/െ: ഇരു:
മാJെ/ രാമൻന?യാരും പുരാണിയും കൂടി സാaവേനാzികൾെകാ8ു
സമാധാനെ\ടു/ുകയും െചcു.
അനaരം ഏതാനും ദിവസ;ൾ കഴിuതിെqേശഷം, ഒരു ദിവസം, മു?് ആ.ാൻ
െകാടു/ിരു: എdാ.ിയ എ4യും െകാ8് ഒരു വാണിയൻ കടാേ2ാ.ു
െച:ിരു:ു. ആ സമയം ആ തറവാ.ിെല പുരുഷsാർ പ•8ു േപരും നായാ.ിനും
അവരുെട ഭാരയമാരിൽ പുരാണി എേqാ ഗൃഹേജാലിJും, േശഷം പതിെനാ:ു
േപരും കുളിJാനും മാJ/ിെq ഭർ/ാവു കൃഷി^ലേ/•ും
േപായിരിJുകയായിരു:ു. മാJം ഋതുവായിരിJുകയുമായിരു:ു. അതിനാൽ
മാJം വാണിയേനാട് "എ4 അളെ:ടുJു:തിനും നിനJ് ആ.ുകൂലി ത:തിനും
ഇേ\ാൾ സൗകരയമിലല. ഞാൻ തീ8ാരിയായിരിJുകയാണ്. അതുെകാ8ു നാെള
വ:ാൽ എ4 അളെ:ടുJുകയും നിനJു കൂലിതരികയും െച‹ാം. എ4 ആ
പാY/ിൽ/െ: ഇവിെടയിരിJെ.. നീ പുറ/് ആ വരാaയിൽ നി:ുെകാ8്
എ4\ാYം അകേ/J് െവAി.് ഇേ\ാൾ േപാവുക" എ:ു പറuു. അവൻ
അ7കാരം വരാaയിൽ നി:ുെകാ8് എ4\ാYം അകേ/JുെവAി.്
മുhറേ/Jിറ;ി. കുളിJാൻ േപായിരു: നാ/ൂsാർ കുളികഴിu് മട;ിവ:്
വരാaയിേലJു കയറുകയും വാണിയൻ മുhറേ/•ിറ;ുകയും െചcത് ഒേര
സമയ/ായിരു:ു.വാണിയൻ ഇറ;ിേ\ാകു:തു ക8ി.് ആ £ീകൾ മാJെ/
വളെര ശകാരിAു: “എടീ കുലേട! നിെq കd/രെമാെJ ഞ;ളറിuു. നിനJു
ഒരു ഭർ/ാവു8േലലാ. പിെ: ഈ വാണിയനും കൂടി േവണേമാ? തീ8ലും
തീ8ാരിയും വർŽിJാ/ നിനJ് രാവും പകലും ഒ:ു േപാെലയായത്
അ§ുതമലല. നീ ഈ മാനയതറവാേ.Jും കള2മു8ാJാനായി ജനിAവളാണ്. നിെq
സേഹാദരsാർ വരെ.. നിെq ഈ ദുTൃതയ;െള നിർ/ാൻ അവർ വിചാരിAാൽ
കഴിയുേമാ എ:ു ഞ;ൾJറിയണം. തറവാടുകളിലുd £ീകൾ ഇ;െന
തുട;ിയാൽ കുടുംബം മുടിuുേപാകുമേലലാ. ഈ പുംpലി സേഹാദരsാർJും
നലല വരുമാനമാണു8ാJിെവ•ു:ത്, ഇവൾ ഇ;െന തുട;ിയാൽ അവർ
പുറ/ിറ;ി നടJു:െത;െനയാണ്? അവർJ് അനയsാരുെട മുഖ/ു
േനാJാൻ നാണമാകുമേലലാ?” എ:ും മhറും പറuാണ് അവർ
മാJെ/“കാരിAത്. ഇതുേക.് പുരാണി അവിെടെയ/ി െചവികൾ

െപാ/ിെJാ8്, "അേ‹ാ, ശിവശിവ! ഇതു മഹാ പാപമാണ് നിÓJള2യായ ഈ
പതിµതാര¹െ/JുറിA് ഇ;െന പറuാൽ നി;ളുെട നാവു പുഴുJും.
സർVസാ•ിയായി.് ഒരീശവരനുെ8:ു നി;ൾ വിചാരിJാ/തു ക‘മാണ്"
എ:ു പറuു. അതുേക.് ആ േച./ിയZമാർ പുരാണിേയയും ഒ.ു വളെര
ശകാരിAു. അേ\ാൾ മാJം പുരാണിേയാടായി.ു പറuു: “േജയ®/ിയZ
മി8ാെതയിരിJണം. അവർ എെa2ിലും പറuുെകാdെ.. എനിJ്
അതുെകാ8് ഒരു േദാഷവുമു8ാവുകയിലല. േലാകമലയാർ കാവിൽ ഭഗവതി തെ:
ഇതിെനാെJ ഉ/രം പറuുെകാdും.” ഇതുേക.് പുരാണി അടുJളയിേലJും
മhറവർ അവരുെട ഇരി\ിട;ളിേലJും േപായി.
പിെ: ഏതാനും ദിവസ;ൾ കഴിuേ\ാൾ മാJ/ിെq സേഹാദരsാർ
നായാ.ുകഴിu് മട;ിവ:ു. അ:ു രാYിയിൽ/െ: അവരിൽ
പതിെനാ:ുേപെരയും അവരുെട ഭാരയമാർ തലയിണമ•ം ജപിAു മയJി. മാJം
പുംpലിയും ദുTൃതയം െച‹ു:വളുമാെണ:ു ദൃഢമായി വിശവസി\ിAു. മാJം
സദവൃ/യും പതിµതയുമാെണ:ുd വിശവാസവും അവെളJുറിA് വളെര
വാ„ലയവും േrഹവുമു8ായിരു: ആ സേഹാദരsാരുെട മന€ു മയ;ി.
ഇ7കാരമുd െതhറിUാരണയു8ാകണെമ2ിൽ ആ നാ/ൂsാരുെട
തലയിണമ•/ിെq ശzി എYമാYമു8ായിരിJണം? ഭാരയമാരുെട മ•ജപം
കഴിuേ\ാേഴJും ആ പുരുഷsാർ പതിെനാ:ുേപരും ത;ളുെട സേഹാദരി
േകവലം കുലടയും ദുർവൃ/യുമാെണ:ു വിശവസിJുകയും ഇവൾ
ജീവിAിരിJു:തു ത;ൾJും ത;ളുെട തറവാേ.Jും ദുTീർ/ികരമാെണ:ും
ഏതുവിധവും അവളുെട കഥ കഴിJണെമ:ും തീർAയാJുകയും അതിെനാരു
കൗശലം അവർ പതിെനാ:ു േപരും കൂടി ആേലാചിAു നിpയിJുകയും െചcു.
പിേhറദിവസം കാലേ/ ആ പതിെനാ:ു സേഹാദരsാരും കൂടി മാJെ/ വിളിA്,
“ഇ:ു േലാകമലയാർകാവിൽ 'നിറമാല' എ: ആേഘാഷമു8േലലാ. അതു ത?ുരാൻ
നട/ു:താകെകാ8ു വളെര േകമമായിരിJും. നിനJ് അതുകാണാൻ
േപാേക8േയാ? വീ.ിൽ നി:ു പുറ/ിറ;ാെത ഇവിെട/െ:യിരു:ി.ാണ് നിെq
മന€ിന് ഉേsഷവും േദഹ/ിനു സുഖവുമിലലാെതയിരിJു:ത്. അതിനാൽ നീ
കുേറെ“ പുറ/ിറ;ി സ¢രിJുകയും േവണം. ഈ കു.ികേളയും െകാ8ു
കാവിൽേ\ായി േദവിെയ വ˜ിJു:തു നമുJും നZുെട സaാന;ൾJും
തറവാേ.Jും േXയxകരമായി.ുdതാണേലലാ. േദവിെയ വ˜ിJു:തിനു ഇYയും
മുഖയമായി.ു േവെറ ഒരു ദിവസമിലല. ഈ ആേഘാഷം കാണാൻ
േപായാൽെJാdാെമ:ു നീ പലേ\ാഴും പറuി.ുdതുമാണേലലാ. ഈ
ആേഘാഷം െകാലലേaാറുമുdതാെണ2ിലും ഇെJാലലം പതിവിൽ കൂടുതലായി ചില

വിേശഷ;ൾ കൂടിയുെ8:ു േക.ു. ആെ., േവഗം ത‹ാറാവുക, ഒ.ും
താമസിേJ8. വഴി നാല¢ു നാഴികയു8േലലാ. ഈ കു.ികേളയും െകാ8ു
നടെ:/ണമെലലാ. െതാഴാനായി.് േപാകുേ?ാൾ വാഹന;ളുപേയാഗിJു:തു
യുzമലല. ഞ;ളും നട:ാണ് േപാകു:ത്. എലലാവർJും ഒരുമിAു തെ:
േപാകണം. നിെq ഭർ/ാവ് കൂെടയിലലാ/ ^ിതിJു ഞ;ൾ കൂെടയിലലാെത നീ
തനിAു േപാവുകയിലലേലലാ. അ;െന േപാകു:തു ശരിയുമലലേലലാ" എ:ു പറuു.
ഇതു േക.ി.് മാJം, 'ഇതിനുമു?ു പലേ\ാഴും നിറമാലാേഘാഷം കാണാൻ
േപാകാനായി.ു ഞാൻ ആവശയെ\.ി.ു8്. അെ:ാരിJലും അനുവദിJാ/ ഇവർ
ഇേ\ാൾ ഇതിനു നിർബkിJുകയും േrഹഭാവ/ിൽ ഉപേദശിJുകയും
െച‹ു:തുവിചാരിAാൽ/െ: ഇതിെലേaാ ചതിയുെ8:ു തീർAയാJാം.
ഇതിൽ സംശയിJാെനാ:ുമിലല. ഇവർ എെ: െകാലലാനായി.ുതെ:യാണ് െകാ8ു
േപാകാനു„ാഹിJു:ത്. അ;െനയാവെ.. ഈ ദു‘ജന;ളുെട കൂ./ിൽ
ജീവിAിരിJു:തിേനJാൾ നലലതു മരിJുകതെ:യാണ്. ഈ അവസാനകാല/്
എെq 7ാണനാഥെന ഒ:ു ക8ി.് േപാകാൻ നിവൃ/ിയിലലാെത വ:തും
ഭാഗയേദാഷം തെ:. ഞാൻ േപായതായി.ു േകൾJുേ?ാൾ അേbഹം എെ:
അനുഗമിJുെമ:ുdതു തീർAയാണ്. അേbഹെ/ അേ\ാൾ ക8ുെകാdാം.
ഇേ\ാൾ അതിനായി.് താമസിJു:ിലല. ഈ ദു‘sാരുെട ആOഹം േവഗ/ിൽ
സാധിJെ.' എ:ു വിചാരിAിAുറAി.് •ണ/ിൽേ\ായി കുളിAുവ:ു
പതിവുേപാെല ഭഗവതിെയ ധയാനിAു മന€ുെകാ8ു പൂജിAു RുതിAി.ു
ധവളഭŸവും നിർZലവ£വും ധരിAു. പിെ: മാJം അവിെട തെq
വകയായി.ു8ായിരു: െപാ:ും പണവും െപ.ികളും 7മാണ;ളും പ8;ളും
വ£;ളുെമലലാം തീയിലി.ു ചു.ു ഭŸമാJി. ഒരു വ£വും ഒരു മുലJAയും അവൾ
ധരിAിരു:ു. അവ ര8ുമലലാെത േവെറ യാെതാ:ും അവൾ എടു/ിലല. മാJം
തെq കു.ികേളാടുകൂടി പുറെ\.േ\ാൾ നാ/ൂsാർ പ•8ുേപരും ഒരുേപാെല
അXുJൾ െപാഴിAു. പുരാണി സaാപം െകാ8ും മhറവർ സേaാഷം
െകാ8ുമായിരു:ു എ:ുമാYേമ േഭദമു8ായിരു:ുdു. മാJം തിരിu് േനാJി.
ആ നാ/ൂsാരുെട ഭാവ\കർA ക8ു െനടുവീർ\ി.ുെകാ8ു തെq
കു.ികേളാടുകൂടി നട:ു. പതിെനാ:ു സേഹാദരsാരും അവേളാടുകൂടി/െ:
േപായി.
അ;െന ര8ുമൂ:ു നാഴിക ദൂരം േപായേ\ാൾ മാJം വലലാെത •ീണിAു.
അവൾJ് കു.ികെളയും െകാ8ു സേഹാദരsാേരാെടാ\ം നടെ:/ുവാൻ
വ‹ാെതയായി. അേ\ാൾ സേഹാദരsാർ മാJേ/ാട് േrഹഭാവേ/ാടുകൂടി "നീ
വലലാെത •ീണിAുെവ:ു േതാ:ു:ുവേലലാ. ഇനി ഇവിെടയിരു:ു സവൽപം

വിXമിAി.ു േപായാൽ മതി" എ:ു പറuു. അവിടം മനുഷയവാസമിലലാ/ ഒരു
വന7േദശമായിരു:ു. ആ ഭയ2രവനം ക8േ\ാൾ മാJം "ഇവിെട
െവAായിരിJുേമാ ഇവർ എെq കഥ കഴിJാൻ നിpയിAിരിJു:ത്?”
എ:ാല;െനയാവെ." എ:ു വിചാരിAു ഭzിപൂർVം ഭഗവതിെയ
ധയാനിAുെകാ8ു ൈധരയസേമതം ഒരു മര/ണലിൽെA:ു തെq കു.ികെള
അടുJലിരു/ിെJാ8് അവിെടയിരു:ു. അവളുെട സേഹാദരsാർ
അവിെടെയാെJ ചുhറിനട:ു ^ലപരിേശാധനെചcേ\ാൾ സമീപ/ുതെ:
ഏhറവും കു8ുdതായി.് ഒരു കിണർ കെ8/ി. അേ\ാൾ അവരിെലാരാൾ ആ
കിണhറിൽ േനാJീ.് "അേഹാ! ഇത് അതയ§ുതം തെ:. ഈ കിണhറിലിതാ
ന•Y;ൾ കാണു:ു" എ:ു പറuു. പിെ: മെhറാരാൾ േനാJീ.് "ശരി തെ:
ഈ പകൽസമയ/ു ന•Yം ഇവിെടയലലാെത ഭൂതല/ിൽ മെhറ;ും
കാണുെമ:ു േതാ:ു:ിൽല" എ:ു പറuു. ഇ;െന അവർ പതിെനാ:ുേപരും
ആ കിണhറിൽ ന•Y;ളുdതായി പറയുകയും അതു െച:ു കാണാനായി
മാJേ/ാട് നിർèkിJുകയും െചcു. മാJ/ിനു ഇതു കാണാനാOഹമിെലല:ു
പറuി.് അവർ വീ8ും നിർèkിAു. ഒടുJം ആ സാധവി "വരു:െതാെJ വരെ."
എ:ു ൈധരയസേമതം നിpയിAി.ു ഭഗവതിെയ മന€ിൽ സുദൃഢം
ധയാനിAുെകാ8ു മ˜ം മ˜ം െച:ു കിണhറിൽ കുനിuുേനാJി. ആ സമയം ആ
പതിെനാ:ു ദു‘sാരിൽ ഒരാൾ മുേ? തെ: അരയിൽ
ഒളിAുകരുതിസൂ•ിAുെവAിരു: ആയുധെമടു/ു. ശിവ ശിവ! േശഷം ചിaയം. ആ
കു.ികളുെട കഥയും അ;െന തെ:.......
ത;ളുെട സേഹാദരിയും അവളുെട കു.ികളും നിമി/ം േമലാൽ ത;ൾJും
ത;ളുെട തറവാേ.Jും യാെതാരു കുറAിലുമു8ാവുകയിെലല:
കൃതാർ‰തേയാടുകൂടി ആ മനുഷയാധമsാർ അവരുെട ഗൃഹ/ിേലJു
മട;ിേ\ാ:ു. അവർ ഗൃഹ/ിെല/ിയേ\ാൾ അവിെടJ8 കാ¥ അ§ുതകരവും
ഭയ2രവുമായിരു:ു. മാJം അവിെട "നാെല.ു തൃൈJകളിലുŽവലിJും
ശൂലാദിനാനായുധഭാസമാന" യായി തീJ.േപാെല ജവലിJു: ക4ുകളും
ച¾േലഖകൾ േപാെല വളu ദം¿കളുംെകാ8ു ഭയ2രമായ മുഖേ/ാടുകൂടി
രzാംബരവും മു¡മാലകളുമണിuു നൃ/ം െച‹ു:തായി.ും അവളുെട ര8്
കു.ികളും കളിAുെകാ8ും പുരാണി ഭർ/ൃസേമതയായി വ˜ിAുെകാ8് സമീപ/്
നിൽJു:തായി.ും ആ പുരുഷsാരുെട ഭാരയമാർ പതിെനാ:ുേപരും രzം
ഛർbിAു മരിAു കിടJു:തുമായി.ാണ് അവർ ക8ത്. അേ\ാൾ അവർJ്
ത;ളാൽ വധിJെ\. മാJം േദവീസാരൂപയെ/യും േദവീസാമീപയെ/യും
7ാപിJുകയാണു െചcെത:ും അവർ മരിAു എ:ു ത;ൾJു േതാ:ിയതു

േദവിയുെട മായ െകാ8ു മാYമാെണ:ും മന€ിലായി. അവർ മാJ/ിെq
പാദ/ി2ൽ വീണു •മായാചനം െച‹ാെമ:ു വിചാരിAുേവാ എേaാ?
ഏെത2ിലും അതിെനാ:ിനും ഇടയാകാെത ആ പതിെനാ:ു പുരുഷsാരും രzം
വമിAുെകാ8ു െപെ.:് അവിെട വീണു മരിAു. മാJ/ിെq ഭർ/ാവ് ഈ
വർ/മാനം േക. •ണ/ിൽ ആWഹതയ െചcു തെq ഭാരയെയ അനുഗമിAു.
പിെ: അവിെട രാമൻ ന?യാരും പുരാണിയും മാYം േശഷിAു. അവർ ഭഗവതിെയ
ഭzിപൂർVം േസവിAുെകാ8ും സaാനസ?ൽസമൃUിേയാടുകൂടിയും സസുഖം
വളെരJാലം ജീവിAിരു:ു. ആ ദ?തിമാരുെട സaാനപര?രയിലുൾെ\. ചില
വീ.ുകാർ ഇേ\ാഴും കട/നാ.ു8േY.
അെത;െനയുമാവെ.. 'കടാേ2ാ.ു മാJം' േമൽപറu7കാരം 'മാJം
ഭഗവതി'യായി/ീർ:ു എ:ുd സംഗതി ആ ദിJുകാർ ഇേ\ാഴും പൂർ4മായി
വിശവസിJുകയും ആ േദവിെയ ഭzിപൂർVം േസവിJുകയും െചcുേപാരു:ു8്.
മാJം ഭഗവതിയുെട കഥ പ8ാേരാ ഒരുമാതിരി പാ.ായി.ു8ാJിയത് ആ
ദിJുകളിൽ ഇേ\ാഴും നട\ു8്. ഇതിനു 'മാJം േതാhറം' എ:ാണു േപരു
പറuുവരു:ത്. ഈ പാ.ിനു കവിതാഗുണേമാ ശÂഭംഗിേയാ വൃ/നിയമേമാ
ഒ:ുമിെലല2ിലും ആ േദവിJ് ഇത് സേaാഷകരമാണ്. േദവീ7സാദ/ിനായി.ും
സaതയർ‰മായി.ും ഇത് ആ ദിJുകാർ ചില ജാതിJാെരെJാ8് ഇേ\ാഴും
പാടിJാറു8്. ഇതു കൂടാെത 'മാJം തിറ' എെ:ാരു കളിയും ആ ദിJിൽ നട\ു8്.
അതും സaതയർ‰മായി.ും േദവീ7സാദ/ിനായി.ും പലരും കളി\ിJു:ു8്.
ഇതും മാJം ഭഗവതിJ് വളെര സേaാഷകരമായി.ുdതാണ്.
സaതിയിലലാെതയിരു:ി.് 'മാJം തിറ' കളി\ിJുകയും 'മാJം േതാhറം' പാടിJയും
െചcി.് സaതിയു8ായ തറവാടുകൾ കട/നാ.ു വളെരയു8്. ഇേ\ാഴും പലരും
അഭീ‘സിUിJായി ഈ വഴിപാടുകൾ നട/ിJു:ു8്.
മാJ/ിെq തലെവ.ിയി.തായി പറuിരിJു: കിണർ ഇേ\ാഴുമവിെട
കാൺമാനു8്. ആ കിണറിന് ഇേ\ാഴും 'മാJം കിണർ' എ:ാണു േപരു
പറuുവരു:ത്. ഒരീഴവൻ ആ കിണhറിൽ േനാJീ.ു ചാമു¡ി അവെq നാവു
പിടിAു വലിAറു/ു േചാര കുടിAതായി ഒൈരതിഹയമു8്. അതിനാൽ േപടിAി.്
ഇേ\ാഴും ആരും ആ കിണhറിൽ േനാJാറിലല. മാJം ഭഗവതിയുെട കഥ
വാRവ/ിലു8ായതാെണ:തിേല•് ഇതിലധികം ല•യ;ൾ േവണെമ:ിലലേലലാ.

ഐതിഹയമാല/ഒരു യൂേറാപയെq സവാമിഭzി
െകാലലം 986–ആമാ8് ബാലരാമവർZ മഹാരാജാവ് നാടുനീ;ിയേ\ാൾ
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജവംശ/ിൽ
ആൺവഴി/?ുരാJsാരാരുമിലലാെതയിരു:തിനാൽ ”ി.ീഷു ഗവർേZ8ിെq
അനുവാദ7കാരം അ:ു െപൺവഴി/?ുരാJsാരിൽ മൂ\ായിരു:
ല•ീമഹാരാ’ിയായിരു:ുവേലലാ അJാലം മുതൽ രാജയഭരണം െചcിരു:ത്.
അ;െനയിരു: കാല/ു ”ി.ീഷു ഗവർേZ8് ഒരു നിpയം െചcു.
രാജകുടുംബ;ളിൽ പുരുഷസaാനമിലലാ/ ഏതേbശയരാജയ;ളിെലലലാം ”ി.ീഷ്
ഗവർേZ8ിെq ഓേരാ 7തിനിധികെള നിയമിAു രാജയഭരണം നട/ിJുകയും
പുരുഷsാരു8ായി 7ായപൂർ/ിയാകുേ?ാൾ ഭരണാധികാരം അവർJു
വി.ുെകാടുJുകയും െച‹ണെമ:ായിരു:ു ആ നിpയം. ഈ വിവരം ”ി.ീഷു
ഗവർേZ8് ഏതേbശയരാജയ;ളിെലലലാം ദിവാൻജിമാരുെട േപർJ് എഴുതിയയA്
അറിയിJുകയും രാജകുടുംബ/ിൽ പുരുഷസaാനമുേ8ാ ഇലലേയാ എ:ുd
വിവരം അറിയിJണെമ:് ആവശയെ\ടുകയും െചcു. അJാല/ു
തിരുവിതാംകൂറിൽ ദിവാൻജിയായിരു:ത് ”ി.ീഷ് റസിഡ8ും കൂടിയായിരു:
മിxhറർ മൺേറാസാž് ആയിരു:ു. അേbഹം ”ി.ിÓഗവൺേZ8്
എഴുതിേAാദിAതിന് തൽJാലം മറുപടിെയാ:ുമയAിലല. അ:ു ല•ീമഹാരാ’ി
തിരുവയർ വാണിരിJുക (ഗർഭം ധരിAിരിJുക) യായിരു:ു. തിരുവയെറാഴിu്
(7സവിA്) ഉ8ാകു:തു പുരുഷസaാനേമാ £ീസaാനേമാ എ:റിuി.ു
മറുപടി അയ•ാെമ:ു വിചാരിAാണ് അേbഹം സവൽപെമാ:മാaിAത്. ആ
അമാaം ”ി.ിഷ് ഗവർേZ8ിന് ഒ.ും രസിAിലല. അതിനാൽ ആ ഗവർേZqിൽ നി:ു
തിരുവിതാംകൂർ ദിവാെq േപർJു വീ8ും എഴുതിയയAു. ആ എഴു/ിൽ ഏhറവും
ഊർŽിതേ/ാടും കണിശമായും എഴു/ു കി.ു: ദിവസം തെ: മറുപടി
അയ•ണെമ:ും പറuിരു:ു. ആ എഴു/ു കി.ിയേ\ാൾ സാžിനു പരി°മമായി.
അേbഹം ഒരു ”ി.ിഷ് 7ജയും ”ി.ിഷ് ഗവർെZ8ിെq
ശ?ളJാരനുമായിരു:ുവേലലാ. മഹാരാ’ിJ് അേ\ാൾ ഗർഭം
പ/ുമാസമായിരു:ു. രേ8ാ നാേലാ ദിവസം കൂടി താമസിAാൽ അവതരിJു:
7ജ പുരുഷേനാ £ീേയാ എ:റിuി.ു മറുപടി അയ•ാമായിരു:ു എ:ു
സാžിനു േതാ:ി. എ2ിലും അതിനു നിവൃ/ിയിലലാെത വരികയാൽ അേbഹം
XീപWനാഭസവാമി േ•Y/ിെq കിഴേJ േഗാപുര/ിനു പുറ/ു െച:ു

പടിuാ.ു തിരിuു നി:ു െതാഴുതുെകാ8്, “അലലേയാ പWനാഭാ! നീയിവിെട
കിടJു:ുെ8:ാണേലലാ എലലാവരും പറയു:ത്. മഹാരാജവംശെ/
ര•ിJാനുd ചുമതല നിനJാണേലലാ. ഈ രാജയം നിെq വകയുമാണേലലാ.
ഇതിെq ഭരണം അനയsാരുെട ൈകവശമായാൽ പിെ:യതു വീെ8ടുJാൻ
അYെയളു\ം സാധിJിലല. അതിനാൽ ഇതാ ഞാൻ ഈ മഹാരാജവംശ/ിൽ
പുരുഷസaാനമുെ8:ു തെ: മറുപടി അയ•ാൻ േപാകു:ു. എെq മറുപടി
വയാജമാെണ:ു വ:ാൽ ”ി.ിഷ് ഗവർെZ8് എെ: െവറുെത വിേ.Jുകയിലല.
അവർ എെ: കഠിനമായി ശി•ിJും. ആ അപമാനം സഹിAുെകാ8ു പിെ:
ജീവിAിരിJണെമ:ു ഞാൻ വിചാരിJു:ിലല. അതിനാൽ ഞാെനഴുതിയയ•ു:തു
െതhറിേ\ാകു: പ•ം നിെq ബിംബവും േ•Yവും എലലാം നശി\ിAു നീ
കിടJു: ^ല/് ഒരു കുളം കു/ി കുളിAി.ലലാെത ഞാനിവിെട നി:ു
േപാവുകയിലല. അതുെകാ8് അ;െനെയാ:ും വരാെതയിരിJാൻ തJവ4ം
കരുതിെJാdണം. പWനാഭാ! മൺേറാ ഒ:ു പറuാൽ അത് അ7കാരം തെ:
െച‹ുെമ:് നലലേപാെല അറിയാമേലലാ” എ:ു പറuി.് അവിെട നി:ു
േപാവുകയും തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശ/ിൽ പുരുഷസaാനമുെ8:ുതെ:
ഉടെന എഴുതിയയ•ുകയും െചcു.
പിേhറദിവസം മഹാരാ’ിയിൽ നി:് ഒരു രാജകുമാരൻ തിരുവവതാരം െചcരുളി.
ആ രാജകുമാരനാണ് ഗർഭXീമാെന:ും സംഗീതസാഹിതയസാഗര
പാരംഗതെന:ും പരാwമനിധിെയ:ും രാജയത•കുശലെന:ും
ധീേരാദാ/െന:ും മhറും വിശവവിXുതനായി/ീർ: സാ•ാൽ സവാതിതിരുനാൾ
രാമവർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാെ8:ുdതു 7േതയകം
പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ഈ സംഗതി കഴിuേ\ാൾ “XീപWനാഭസവാമിെയJുറിAുd വിശവാസവും
ഭzിയും മൺേറാ സാžവർകൾJുdതുേപാെല മുൻപു8ായിരു:
ഹി˜ുദിവാൻജിമാർJു േപാലുമു8ായിരു:ിെലല”:ു ജന;ൾ പരെJ പറuു
തുട;ുകയും അതു മഹാരാ’ി വിശവസിJുകയും െചcു. അതിനാലാണ്
േദവസവ;ളിെലലലാം പതിവു കണJുകളു8ാJു:തിനു മൺേറാസാžവർകെള
7േതയകം കൽപിAു ചുമതലെ\ടു/ിയത്. അെ¢.ുെകാലലം മു?ു േദവസവം
പതിവുകൾ പരിTരിAതുവെര തിരുവിതാംകൂറിെല സർJാർ േദവസവ;ളിെലലലാം
സകല കാരയ;ളും മൺേറാസാžവർകൾ നിpയിA പതിവനുസരിAാണ്
നട:ുവ:ിരു:ത്. പരിTരിJെ\ടാ/ ചില േദവസവ;ളിൽ ഇേ\ാഴും അ;െന
തെ: നട:ു വരു:ു8്.

ഐതിഹയമാല/സംഘJളി
ശാ£Jളിെയ:ും യാYJളിെയ:ു പറuുവരു: സംഘJളി അ:7ാശനം,
ഉപനയനം, സമാവർ/നം, വിവാഹം, പ•8ാംമാസം മുതലായ അടിയaിര;ൾ
സംബkിAും മhറും േകരള/ിൽ സർVY നിവൃ/ിയുd ഹി˜ുJെളലലാം
കളി\ിAുവരു:ു8്. രാജമ˜ിര;ളിലും 7ഭുഗൃഹ;ളിലും േമൽപറu
അടിയaിര;ൾെJലലാം സംഘJളി ഉ8ായിരിJു:ത് നിpയമാണ്. ഇതു മhറുd
കളികൾ േപാെല വിേനാദ/ിനായി.ു കളി\ിJു:തലല. ഇത്
ഈശവര7സാദകെമേ:ാ ഒരു പുണയകർZെമേ:ാ മേhറാ കൂടി വിചാരിAാണ്
ജന;ൾ കളി\ിAുവരു:ത്. അതിനു ‘സവRി7ാർ‰ിJുക’ എ:ാണ് പറuു
വരു:ത്. ഇതു മhറുd വഴിപാടുകൾ േപാെല അവനവൻതെ: 7ാർ‰ിJുകയലല.
സവRി7ാർ‰ിJു:തിനു സംഘJാരിൽ വാUയാവൃ/ിെയ:ും പരിഷെയ:ും
പറയെ\ടു:വരുൾെ\െട 7ധാനsാരായ അ¢ാറുേപെരെയ2ിലും വരു/ി,
സംഘJളിയുെട 7ധാനാംഗമായ ‘നാലുപാദം’ എ: wിയ നട/ിJുകയും
അവർJു യഥാേയാഗയം ഭ•ണവും ദ•ിണയും െകാടുJുകയും അവർ
പറuുതരു: വാചകം പറuു 7ാർ‰ിJുകയുമാണ് െചേ‹8ത്. അവർ
പറuുതരു: വാചക/ിെq അർ‰ം, “വിചാരിJു: കാരയം സാധിAാൽ
േകമമായ സംഘJളി നട/ുകയും സംഘJാെര േവ8ുേവാളം മധുരJറി
കുടി\ിJുകയും െചേcJാം” എ:ാണ്. ഇ;െന സവRി7ാർ‰ിJുകയും കാരയം
സാധിJുകയും പി:ീട് േകമമായി കളിനട/ുകയും െച‹ു:ത് ഒ.ും
അസാധാരണമായി.ുdതലല. സവRി7ാർ‰ിAാൽ അഭീ‘സിUിയു8ാകുെമ:ു
സവാനുഭവം ക8റിuി.ുdവർ പലരുമു8്. എ:ാൽ ഇ7കാരം
വിശി‘മായിരിJു: ഈ കളിയുെട ഉ§വെ/JുറിA് അറിuി.ിലലാ/വരും
േകരള/ിൽ പലരുമുെ8:ാണ് േതാ:ു:ത്. അ;ിെനയുdവരുെട അറിവിനായി
അതിെനJുറിAു ചുരുJ/ിൽ താെഴ പറuുെകാdു:ു.
പ8ു പരേദശ/ുനി:ു ചില െപരുമാJsാർ വ:ു പ•8ുെകാലലം വീതം
േകരളചwവർ/ികളായി വാണിരു:ുവേലലാ. അവരിൽ ഒരു െപരുമാൾ മുഹZദീയ
മതം സവീകരിJുകയും മJ/ുേപാവുകയും െചcുെവ:ുdതു 7സിUവുമാണ്.
ആ െപരുമാൾ ചില മുഹZദീയ 7ധാനsാരുെട േ7രണയാൽ അറുപ/ിനാലു
Oാമ;ളിൽ നി:ും മലയാള”ാ•ണ 7ധാനsാെര തെq മുൻപാെക വരു/ി
ഹി˜ുമതം ഏhറവും നികൃ‘മായി.ുdതാെണ:ും ഉ/മമായി.ുdത് മുഹZദീയ

മതമാെണ:ും അതിനാൽ മലയാള”ാ•ണെരലലാവരും ഹി˜ുമതമുേപ•ിAു
മുഹZദു മതം സവീകരിJണെമ:ും നിർബkപൂർVം പറuു. ഉ/മമായി.ുdതു
മുഹZദു മതമെലല:ും ഹി˜ുമതമാെണ:ും ”ാ•ണർ വാദിAു. ആ സദ€ിൽ
മതാUയ•sാരായ ചില മുഹZദീയരും െച:ുകൂടി. ഒടുJം വാദം മുഹZദീയരും
”ാ•ണരും തZിലായി. “ഈശവരക†ിതവും സതയവുമായി.ുd മതവും േവദവും
ഞ;ളുെടതാെണ:ു മുഹZദീയരും “അതലല, ഞ;ളുെടയാെണ”:ു ”ാ•ണരും
തZിൽ വളെരേനരം വാദിAു. ഒടുJം െപരുമാൾ “നി;ൾ തZിൽ ഇ;െന
വാദിAുെകാ8ിരു:ാൽ ഇതിെനാരവസാനവും തീർAയുമു8ാവുകയിലല.
ഞാെനാരു പരീ• നിpയിJാം. ആ പരീ•യിൽ ”ാ•ണർ
ജയിJുകയാെണ2ിൽ ”ാ•ണരുെട മതവും േവദവുംതെ:
സതയമായി.ുdെത:ു തീർAയാJാം. അഥവാ േതാൽJുകയാെണ2ിൽ ”ാ•ണർ
മുഹZദുമതം സവീകരിJുകയും േവണം. അ;െന സZതമാേണാ?” എ:ു
”ാ•ണേരാടു േചാദിAു. ഉടെന ”ാ•ണർ, “ഇതു ഞ;ൾJു സZതം
തെ:യാണ്. പെ• പരീ• ഒെ:ാ:രമാസം കഴിuിേ. നട/ാവൂ” എ:ു
പറuു. അതു െപരുമാളും സZതിJുകയാൽ ഒ:രമാസം കഴിയുേ?ാൾ വ:ു
െകാdാെമ:ു പറuു ”ാ•ണർ അവിെട നി:ു പിരിuു േപാവുകയും െചcു.
ആ ”ാ•ണർ ഗതയaരമിലലാ—െകാ8ു െപരുമാളുെട അടുJൽ അേ\ാൾ
അ7കാരം സZതിAു എേ:യുdു. പി:ീട് അവŒJ് അതിെനJുറിAു വലിയ
വിചാരവും വിഷാദവുമു8ായി. “െപരുമാളുെട പരീ• എaായിരിJുേമാ? അതിൽ
േതാൽവി പhറിേയJുേമാ?” എ:ുd വിചാരംെകാ8് അവർ ഏhറവും
വിഷ4രായി/ീർ:ു. എ2ിലും സതയസവരൂപനും സർVസാ•ിയുമായിരിJു:
സകേലശവരൻ ത;െള ഉേപ•ിJുകയിെലല:ുd ൈധരയവും
അവർJു8ാകാെതയിരു:ിലല.
ഇ;െന ആ സാധു”ാ•ണർ ഇതികർ/വയതാമൂഢsാരും വിചാരമ-sാരും
വിഷാദവിഹവലsാരുമായിേ\ായ സമയം മേUയമാർ´ം ഒരു േയാഗീശവരെന
ൈദവഗതയാ കെ8/ുവാൻ സംഗതിയായി. ആ േയാഗീശവരൻ അവേരാട്, “നി;ൾ
ഒ.ും വിഷാദിേJ8, ഞാൻ ഒരു ദിവയമ•ം ഉപേദശിAുതരാം. നി;ൾ തൃJാരിയൂർ
െച:് അ?ല/ിൽ ഒരു വിളJുെകാളു/ിെവA്, അതിനു 7ദ•ിണം
െവAുെകാ8്, ഈ മ•ം ജപിAു തൃJാരിയൂർ േദവെന നാ†െ/ാ:ു ദിവസം
േസവിJണം. നി;ൾ ഇ7കരം ദീപ7ദ•ിണവും ഈശവരേസവയും ഒരു മ¡ലം
മുഴുവനും മുട;ാെത െചcി.ു െപരുമാളുെട അടുJൽെA:ാൽ നി;ൾJു ജയം
തെ: കി.ും. െപരുമാളുെട പരീ•െയJുറിAും നി;ൾ ഒ.ും ഭയെ\േട8. നി;ൾ
െചലലു:സമയം മുഹZദീയരും, അവിെടെയ/ും. അേ\ാൾ െപരുമാളുെട മു?ിൽ

ഒരു കൂടം അടAുവAിരിJും. െപരുമാൾ നി;േളാടു ര8ുകൂ.Jാേരാടും
കുട/ിനക/് എaാെണ:ു പറയണെമ:ും ശരിയായി\റയു:വർ
ജയിAതായും െതhറായി\റയു:വർ േതാhറതായും തീർAെ\ടു/ു:താെണ:ും
പറയും. അേ\ാൾ മുഹZദീയർ കുട/ിനക/ു കൃ¸സർ\മാെണ:ു പറയും.
നി;ൾ എടു/ു കാണിJണം. അേ\ാൾ മുഹZദീയർ മട;ുകയും നി;െള
െപരുമാൾ ബഹുമാനിA് പറuയ•ുകയും െച‹ും. നി;ൾJ് മുഹZദീയമതം
സവീകരിേJ8തായി വരികയുമിലല. എ:ാൽ വാRവ/ിൽ കൂട/ിനക/ു
കൃ¸സർ\ംതെ:യായിരിJും. അതു നി;ൾJു േതാൽവിയും
ആപ/ുമു8ാJാനായി െപരുമാളും മുഹZദീയരുംകൂെട സവകാരയമായി
ആേലാചിA് ത‹ാറാJി െവ•ു:തായിരിJും. എ2ിലും ഈശവരകാരുണയംെകാ8്
ആ കൃ¸സർ\ം താമര\ൂവായി/ീർ:ുെകാdും” എ:ു പറu് ഒരു ദിവയമ•ം
ഉപേദശിAുെകാടുJുകയും െപെ.:് ആ േയാഗീശവരൻ അദൃശയനായി/ീരുകയും
െചcു. അേ\ാൾ ആ ”ാ•ണർJു ത;ൾJു േവ8തു പറuുതരികയും
മ•മുപേദശിJുകയും െചcതു േകവലം മനുഷയനെലല:ും ആേരാ ഒരു
ദിവയനാെണ:ും േതാ:ുകയാൽ അവർ ആ േയാഗീശവരെq വാJിെന വിശവസിA്
അേbഹം പറuുെകാടു/തുേപാെലെയലലാം െച‹ുകയും സംഗതിെയലലാം
ശരിയാവുകയും െചcു. അവർ ആ മ•ം ജപിAുെകാ8ു നാൽപതു ദിവസം
ദീപ7ദ•ിണവും ഈശവരേസവയും നട/ിയതിെq േശഷം െപരുമാളുെട
അടുJൽെA:േ\ാൾ അവിെട ഒരു കുടം അടAുെക.ിെവAിരു:ു. ”ാ•ണർ
അവിെട എ/ിയേ\ാേഴJും മുഹZദീയരും െച:ുേചർ:ു. േയാഗീശവരൻ
പറuിരു:തുേപാെല തെ: കൂട/ിനകെ/aാെണ:ു േചാദിJുകയും
കൃ¸സർ\മാെണ:ു മുഹZദീയരും താമര\ൂവാെണ:ു ”ാ•ണരും പറയുകയും
െപരുമാൾ ആവശയെ\.തനുസരിAു ”ാ•ണർ താമര\ൂെവടു/ു കാണിJുകയും
െചcു. കൂട/ിൽ ൈകയിടു: ”ാ•ണൻ സർ\ദ‘നായി മറിuു വീണു
മരിJു:തു കാണാൻ സേaാഷേ/ാടുകൂടി കാ/ിരു: െപരുമാളും
മുഹZദീയരും താമര\ൂ ക8േ\ാൾ അതയaം വിŸയിJുകയും മുഹZദീയർ
ലŽാവനതമുഖsാരായി ഒ:ും പറയാെത ഉടൻതെ: അവിെട നി:ു േപാവുകയും
െപരുമാൾ ”ാ•ണെര ബഹുമാനിAു പറuയ•ുകയും െചcു.
ജയം സിUിA ”ാ•ണർ സേaാഷേ/ാടുകൂടി അവിെടനി:ു
മട;ിേ\ാ:േ\ാൾ വഴിയിൽെവAു മുൻപവർJു മേ•ാപേദശം െചc്
േയാഗീശവരെന ക8ു. ഉടെന ”ാ•ണർ ഭzയാദര;േളാടുകൂടി േയാഗീശവരെq
പാദ/ി2ൽ വീണു നമxJരിAു. അേ\ാൾ േയാഗീശവരൻ അവേരാടു “ഞാൻ
നി;ൾJ് ഉപേദശിAുത:ി.ുd മ•ം സർVാഭീ‘സിUി7ദമായി.ുdതാണ്. ആ

മ•ംെകാ8ാണേലലാ നി;ൾ ഈശവര7സാദം സ?ാദിJുകയും ജയം േനടുകയും
െചcത്. ഈ മ•െ/ നി;ൾ േമലാൽ ജേനാപകാരാർ‰മായി.ുകൂടി
ഉപേയാഗിJണം ജന;ൾ സaതയർ‰മായും മhറും നി;േളാടാവശയെ\.ാൽ
അവരുെട അഭീ‘സിUിJായി നി;ൾ വിളJുെവA് ഈ മ•ം െചാലലി
ദീപ7ദ•ിണം െചc് ഈശവരെന 7ാർ‰ിAാൽ ജന;ളുെട ആOഹം
സർേVശവരൻ സാധി\ിAു െകാടുJും. േകരള/ിൽ എ:ും ഇ;െന
നടേJ8തിേലJായി നി;ൾ ഈ മ•ം പാര?രയമുറ•ു നി;ളുെട
സaതികൾJും ഉപേദശിAുെകാടുJണം” എ:ു പറuി.ു േയാഗീശവരൻ
മറയുകയും െചcു. േമൽപറu സംഗതികെളലലാം അചിേരണ േലാക/ിൽ സർVY
7സിUമായി/ീരുകയാൽ ജന;ൾ സaയതയർ‰മായും മhറും ദീപ7ദ•ിണവും
ഈശവര7ാർ‰നയും നട/ു:തിന് ഈ ”ാ•ണേരാട് അേപ•ിJുകയും ഇവർ
നട/ിെJാടുJുകയും അതുെകാ8് ജന;ൾJ് അഭീ‘സിUിയു8ാകുകയും
െചcുതുട;ി. ഇതാണു സംഘJളിയുെട ആഗമം.
സംഘJളിJ് ആദയമായി നട/ു:തും 7ധാനമായി.ുdതും
ദീപ7ദ•ിണമാണേലലാ. അത് അതയുA/ിൽ വളെര അകെലയകെലയായി ഓേരാ
അ•രം വീതം ഒരു 7േതയക സവര/ിൽ െചാലലിെJാ8ാണേലലാ െച‹ു:ത്. ആ
െചാലലു:തു പ8ു േയാഗീസവരൻ ഉപേദശിAു െകാടു/ േവദമ•മാെണ:ും ആ
േയാഗീശവരൻ സാ•ാൽ നാരദമഹർഷിയായിരു:ുെവ:ും ഈ മ•ം നാലു
പാദ;ളുdതായതിനാലാണ് ഈ ദീപ7ദ•ിണ/ിനു ‘നാലുപാദ’ െമ:ു നാമം
സിUിAെത:ുമാണ് പറuുവരു:ത്.
ഈ wിയ നട/ു:തിനു േകരള/ിെല നാനാഭാഗ;ളിലായി താമസിJു:
ജന;െളലലാവരും ആവശയെ\.ുതുട;ിയേ\ാൾ ഇതു നട/ു:വരായ
”ാ•ണർJ് എലലാ ^ല;ളിലും െചെ:/ു: കാരയം
ദുTJരമായി/ീരുകയാൽ അവർ ഇ:ി: േദശ;ളിൽ ഇ:യി: ഇലലJാർകൂടി
ഈ wിയ നടേ/8താെണ:ു വയവ^ െച‹ുകയും അ;െന അവർ പതിെന.ു
സംഘ;ളായി പിരിയുകയും ആ ഓേരാ സംഘ/ിനും ഭാ.ം, െവൺമണി, പുതുവാ
ഇതയാദികളായ ഓേരാ േപരുകൾ നിpയിJുകയും െചcു. അതിനാലിേ\ാൾ
ഇ:യി: കുടുംബJാർJ് ഇ:യി: സംഘJാെര:് ഒരു വയവ^ വരികയും
സംഘം മാറു:തു േദാഷമാെണ:ു ജന;ളുെടയിടയിൽ ഒരു വിശവാസം
ജനിJുകയും െചcി.ു8്. എ:ാൽ ചില കുടുംബ;ളിൽ ര8ും മൂ:ും നാലും
അതിലധികവും സംഘ;ൾ കൂടിേയ കളി നട/ാൻ പാടുdു എ:ു മുൻേപതെ:
നിpയം െചcി.ു8്. രാജമ˜ിര;ളിൽ കളിJാൻ പതിെന.ു സംഘ;ളും
കൂടണെമ:ാണ് നിpയം.

െപരുമാJsാരുെട വാ¥•ു മുൻപു േകരള”ാ•ണരിൽ ചിലർ രാജയര•ാർ‰ം
ആേയാധനവിദയ അഭയസിJുകയും ആയുധം ധരിJുകയും അവർJു
േവദാർഹതയിെലല:ു േശഷമുd ”ാഹമണർ വിധിJുകയും െചcിരു:ുവേലലാ.
ഈശവരേസവ•ായി തൃJാരിയൂർ േപായിരു: സമയം മുഹZദീയർ ഉപ›വിJാൻ
െച:ാൽ തടുJു:തിനായി ഈ അഭയാസികളും ആയുധപാണികളുമായ
”ാ•ണെരJൂെടെJാ8ുേപായിരു:ു. അവർ അവിെട/ാമസിAിരു:കാല/്
േനരേ?ാJിനായി ചില പാ.ുകൾ നിർZിAു പാടുകയും െകാ.ുകയും ചില
േവഷ;ൾ ധരിAും അലലാെതയും ചില േഗാ‘ികൾ കാ.ുകയും മhറും െചcിരു:ു.
േകരള/ിൽ നാലുപാദം നട\ായതിേനാടുകൂടി ആ ”ാ•ണർ ആവക
വിേനാദ;ൾകൂടി കാണിAുതുട;ുകയും അതു ജന;ൾJു രസിJുകയും
െച—യാൽ അതും നട\ായി. നാലുപാദവും ആ വിേനാദ;ളും കൂടിയുd
കളിJാണ് ഇേ\ാൾ സംഘJളിെയ:ു പറuുവരു:ത്. എ:ാൽ ആ
വിേനാദ;ൾ ആദയംതെ: ഇേ\ാൾ ക8ുവരു: ^ിതിയിലലലായിരു:ു. അത്
ഓേരാ കാല/് ഓേരാരു/ർ പരിÓJരിAു wേമണ ഈ
^ിതിയിലായി/ീർ:താണ്. ഈ വിേനാദ;ളിൽ ചിലതിനു ചില
അടി^ാന;ളു8്.
”ാ•ണർ ഈശവരേസവെചcു തൃJാരിയൂർ താമസിAിരു:േ\ാൾ അവിെട
േദശാധിപതി (കരനാഥൻ) ആയി ഒരു ക…മളു8ായിരു:ു. ”ാഹമണർ െകാ.ും
പാ.ും വിേനാദ;ളും മhറും തുട;ിയേ\ാൾ ആ ക…മകൾെച:് അെതാെJ
വിേരാധിAു. “ഇത് നZുെട േദശമാണ്. നZുെട അനുവാദം കൂടാെത ഈ േദശ/ു
െക.ാനും പാടാനുെമാ:ും പാടിലല” എ:ു പറuു കലശൽകൂ.ി. അതിെന
അടി^ാനെ\ടു/ിയാണ് സംഘJളിയിൽ ഇേ\ാൾ ഒരു ക8\െq
പുറ\ാടുകൂടി േവണെമ:ുെവAിരിJു:ത്.
സംഘJളിJു ‘പാന’ എെ:ാരുരംഗംകൂടി അവശയകർ/വയമായി.ുdതാണ്.
അതിനാൽ ഇതിെന ‘പാനയും കളിയും’ എ:ും പറയാറു8്.സംഘJളിയിൽ
7ധാനsാർ േമൽപറu ആയുധധാരികളായ ”ാ•ണരാണ്. ഇവർ ഉപനയനം
കഴിuാൽ േവദം ഒരുമുറ ഒരു 7ാവശയം െചാലലി/ീർJാറുെ82ിലും മുറ•ു
േവദാധയാനം െച‹ാറിലല. ഇവെര സാധാരണയായി പറuുവരു:ത്
യാYന?ൂരിമാെര:ാണ്. യാYന?ൂരിമാരിൽ/െ: അര;ും
അടുJളയുമുdവരും അര;ുമാYമുdവരും ഇ;െന ര8ു തരJാരു8്.
ഇവരിൽ ശ്ളാഘയതയും ആഭിജാതയവും കൂടുതലുdത്
അര;ുമടുJളയുമുdവർJാണ്. സംഘJളിJ് ഈ ര8ുതരJാരും
കൂടുെമ2ിലും േവദാർഹsാരായ മലയാള”ാ•ണരുെട ഇലല;ളിൽ സദയ•ുd

േദഹ¡/ിന് അര;ുമാYമായി.ുdവെര േചർJാറിലല. ആഢയsാരുെട
ഇലല;ളിലും സംഘJളിയുെട അടിയaിര;ളിൽ സദയയുെട േദഹ¡ം കഴിAാൽ
ആ േചാറും മhറും ആഢയsാരുെട അaർŽന;ളും ഭ•ിJാറു8്. സംഘം
തികയണെമ2ിൽ അവരുെടകൂെട േവദാർഹsാരായ ര8ു ന?ൂരിമാർകൂടി
ഉ8ായിരിJണം. അവരുെട ^ാന;ൾJാണ് വാUയാവൃ/ിെയ:ും
പരീ•െയ:ും പറയു:ത്.
സംഘJളി നട/ു:ത് ആയുധെമടു/വരായ ”ാ•ണരാെണ:ുdതിെq
ഓർZ•ായിേ.ാ എേaാ സംഘJളിയിൽ ‘ആയുധെമടുJുക’ (വാളും
പരിചയുെമടു/ു ചില അഭയാസ;ൾ കാണിJുക) എെ:ാരു wിയകൂടി പതിവു8്.
അതു നലലേപാെല അഭയസിAു പഠിAി.ുdവർJലലാെത കാണിJാൻ സാധിJുകയിലല.
നലല അഭയാസികൾ കാണിAാൽ അതും കാ¥JാർJും രസാവഹമായിരിJും.
ഈവക കാരയ;ളിൽ ജന;ൾJിേ\ാൾ വിശവാസവും ഭzിയും
വളെരJുറവാകയാൽ സംഘJളിയും ഇേ\ാൾ വളെര കുറuി.ു8്.
കാല^ിതിെകാ8് ഈ വകെയലലാം ഇനി wേമണ കുറuുവരാനലലാെത
തരമിലലേലലാ.

ഐതിഹയമാല/െകാ.ാരJരA¾േശഖരൻ
'ധർZരാജാവ്' എ:ുd 7സിUിേയാടുകൂടി െകാലലം 933-ആം ആ8ുമുതൽ 973-ആം
ആ8ുവെര തിരുവിതാംകൂർ രാജയം വാണിരു: കാർ/ികതിരുനാൾ
രാമവർZമഹാരാജാവ് തിരുമന€ിെല കാല/ു തിരുവിതാംകൂർ, െകാAി എ:ീ
രാജയ;ൾ കൂടിേAരു: അതിർ/ി^ല/ുd ഒരു മലയിൽ െകാAി
സർJാരിൽനി:് ഒരിJൽ തീർ\ിA (കുഴ\ിA) ഒരാനJുഴി തിരുവിതാംകൂറിേലJു
സവൽപം കട/ിയിരു:ു. ഈ വിവരം മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് ഉടെന
അറിuുെവ2ിലും കൽപിA് ഒ:ും െചcിലല. അJാല/് അതിർ/ി തിരിA്
എലുകJലലുകളിടുകയും മhറും െചcിരു:ിലല. ആദായ;െളടുJു:ത്
അേ\ാഴെ//രംേപാെലയും അവരവരുെട സാമർ‰യംേപാെലയുമായിരു:ു
അJാല/ു നട:ിരു:ത്. അതിനാൽ കുഴിയിൽ ആന വീഴുേ?ാൾ
അതിേനJുറിA് ആേലാചിAാൽ മതിയേലലാ എ:ായിരു:ു തിരുമന€ിെല വിചാരം.
എ:ു മാYമലല, അ:ു െകാAി രാജയം വാണിരു:ത് 7സിUനായ ശzൻ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ുെകാ8ുമായിരു:ു. ആ തിരുമന€ുെകാ8ും മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8ും പര•രം ഏhറവും േrഹമായി.ാണ് ഇരു:ിരു:ത്. അതിനാൽ
തൽJാലം വഴJു8ാJി ശzൻതിരുേമനിെയ മുഷി\ിേJ8 എ:ുd
വിചാരവും മഹാരാജാവു തിരുമന€ിേലJു8ായിരു:ു. അതുെകാ8ുംകൂടിയാണ്
ഈ കുഴിെയടു\ിAതിെനJുറിAു മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് ഒ:ും
മി8ാെത മൗനെ/ അവലംബിAത്.
അെതാെJ എ;െനയായാലും ആ കുഴി തീർ/തു നലല ^ല/ും നലല
സമയ/ുമായിരു:ു എ:ുdതിനു സംശയമിലല. അതു തീർ:ി.് അധികം
താമസിയാെതതെ: അതിൽ ഒരു കൂ.ിെJാ?ൻ വീണു. ആ ആനJു.ി
സർVശുഭല•ണ;ളും തികuതായിരു:ു. ഉടലിെq പു‘ിയും ഭംഗിയും
ഇYയുമുd ഒരാനJു.ിെയ അതിനുമു?് ആരും ക8ി.ിലലായിരു:ു. ഈ
വർ/മാനം േക.് ആ കു.ിെJാ?െന കുഴിയിൽനി:ു കയhറിJു:തിനു
ശzൻത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ും കുഴി^ലെ/ഴു:dി.
െകാAിരാജയ/ുd താ\ാനകെളെJാ8് ഈ കു.ിെJാ?െന കുഴിയിൽനി:ു
കയhറുവാൻ മതിയാവുകയിെലല:ു തിരുമന€ിൽ േതാ:ുകയാൽ തിരുവിതാംകൂർ
സർJാർ വകയായി അതിർ/ി^ല/ു നി:ിരു: ഒരു താ\ാനെയJൂെട
അവിെട വരു/ി. യാെതാരു തരേJടും കൂടാെത ആ ആനJു.ിെയ കര•ു കയhറി.

ആ ആനJു.ിെയ കുഴിയിൽ നി:ു കയhറിJ8സമയം
ശzൻതിരുമന€ിേലJു8ായ സേaാഷവും വിŸയവും സീമാതീത;ളായിരു:ു.
അതിർ/ി^ല/ു െകാAി സർJാർ വകയായി.ു8ായിരു: ആനJൂ.ിൽ ഈ
ആനെയ ആJിJുകയും ആ കു.ിെJാ?െന ഇടംവലം മുതലായവ പഠി\ിAു
പഴJുകയും 7േതയകം സൂ•ിJുകയും െച‹ു:തിനു േവ8െതലലാം കൽപിAു
ച.ംെക.ുകയും െചcതിെq േശഷേമ തിരുമന€ു െകാ8് അവിെട നി:ു
തൃ\ൂണി/ുറ•ു തിരിെയ എഴു:dിയുdൂ. ഈ ആനJു.ിെയ
കൂ.ിലാJിയതിെqേശഷം ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8ു താരിവിതാംകൂറിൽനി:ു
വരു/ിയ താ\ാനയുെട ആനJാരേനാട് "എെaടാ കു.ിയാന േകമനേലല" എ:ു
കൽ\ിAു േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി ആനJാരൻ "റാൻ, അടിയെq ആന,
തിരുമന€ിെല ആന, ഒ:ാaരമാന, െപാ:ുത?ുരാെq ആന" എ:ു
തിരുമന€റിയിAു. അേ\ാൾ ശzൻ തിരുമന€ുെകാ8്, "േപാ മടയാ! നിെq
ആനേയയുംെകാ8ു െപാേ•ാ" എ:ു കൽപിJുകയും ആ ആനJാരനു ര8ു
മു8ു കൽപിAു െകാടുJകയും െചcു. ആനJാരൻ മു8ു വാ;ി െതാഴുതി.്
അേ\ാൾ/െ: ആ താ\ാനേയയുംെകാ8് മട;ിേ\ാരികയും െചcു.
ഈ താ\ാന െകാAിരാജയ/ുd ഒരാനJുഴിയിൽ വീണതും തിരുവിതാംകൂർ
സർJാരുേദയാഗ^sാർ ഉപായ/ിൽ അവിെടനി:ു കയhറിെJാ8ുവ:ു പഴJി
തിരുവിതാംകൂർ സർJാർവക ആJീ/ീർ/തുമായിരു:ു. ആനJാരൻ
ശzൻതിരുമന€ിെല അടുJൽ "അടിയെq ആന, തിരുമന€ിെല ആന"
എ:റിയAതിെq അർ‰ം ഇതായിരു:ു. പിെ: "ഒ:ാaരമാന, െപാ:ു
ത?ുരാെq ആന" എ:റിയAതിെq അർ‰ം ഇേ\ാൾ കുഴിയിൽവീണുകി.ിയ ആന
ഒ:ാംതരമാെണ:ും അതിെന ഏതുവിധവും െപാ:ുത?ുരാൻ (തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജാവു) ൈകവശെ\ടു/ുെമ:ുമായിരു:ു.
ഈ സംഗതികെളലലാം ര8ുദിവസം കഴിuേ\ാൾ മഹാരാജാവു തിരുമന€ു
െകാ8ു തെq ചാരsാർ മുഖാaരമറിയുകയും ശzൻ തിരുമന€ിെല അടുJൽ
ഉചിതമായ മറുപടി അറിയിA ആനJാരനു 7തിമാസം പതിന¢ുപണംകൂടി ശ?ളം
കൂ.ിെJാടുJു:തിനു കൽപിAു ച.ംെക.ുകയും ചില സZാന;ൾ കൽപിA്
അയAുെകാടുJുകയും െചcു.
ആനJു.ിയുെട േയാഗയതകെളJുറിAു േക.േ\ാൾ അതിെന ഏതുവിധവും
ൈകവശെ\ടു/ണെമ:ു മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു കൽപിAു
നിpയിAു. അതിനുd കൗശലം ആേലാചിAു നിpയിJു:തിനായി ദിവാൻജിെയ
തിരുമു?ാെക വരു/ി, "നZുെട രാജയ/ിെq അതിർ/ിJക/ു കട:ു
െകാAിJാർ ഒരാനJുഴി തീർJുകയും അതിൽ ഒരു െകാ?ൻകു. വീഴുകയും

അതിെന അവർ കയhറിെJാ8ുേപായി െകാAി സർJാർ വക ആനJൂ.ിലാJി
അട•ുകയും െചc കഥ േകശവൻ അറിuുേവാ?" എ:ു കൽപിAു േചാദിAു.
ദിവാൻ: റാൻ, അടിയൻ അറിuു. ഇ:െല െകാ.ാരJെര െവAാണ്, അടിയൻ ഈ
സംഗതി അറിuത്.
മഹാരാജാവ്: ആ കു.ിെJാ?ൻ സകല ശുഭല•ണ;ളും തികu ഒെരാ:ാaരം
ആനയാെണ:ാണു േക.ത്. അതിെന അവർ ൈകവശെ\ടു/ിയതിെനJുറിAു
നമുJു സാമാനയ/ിലധികം കു¨ിതമു8്. അതിെന ഏതു വിധവും നമുJു
ൈകവശെ\ടു/ണം. അതിെനaാ കൗശലം?
ദിവാൻ: അതിെനJുറിAു തിരുമന€ിൽ ഒ.ും കു¨ിതംേവ8. ആ ആന
താമസിയാെത ഇവിെട വ:ുേചരും.
മഹാ: അെത;െന?
ദിവാൻ: അടിയൻ ഈ വർ/മാനമിu •ണ/ിൽ ആനെയ ൈകവശെ\ടു/ി
െകാ8ുവരു:തിനായി കു¢ിJു.ിെയ അേ;ാ.യAി.ു8്. സഹായ/ിനായി
ൈവJം പWനാഭപിdെയയും കുതിര\•ിെയയുംകൂടി പി:ാെല
വിടെകാ8യAി.ാണ് അടിയൻ ഇേ;ാ.ു വിടെകാ8ു േപാ:ത്.
മഹാ: കു¢ിJു.ിJ് ഇേ\ാഴെ/ െപരു?ട/ിൽ മൂ\ിേലാJുറിA് അറിയാേമാ
എേaാ? അേbഹ/ിെq 'ശzൻ' എ:ുd േപരു യഥാർ‰മായി.ുdതാണ്.
അേbഹം നരസിംഹ/ിെq അവതാരമാെണ:ാണു ജന;ൾ പറയു:ത്.
ദിവാൻ: അെതാെJ ശരിതെ: എ2ിലും കു¢ിJു.ി ഒരു കാരയ/ിനായിേ\ായാൽ
അതു സാധിJാെത മട;ിേ\ാരു: ആളെലല:ാണ് അടിയെq വിശവാസം.
കു¢ിJു.ി േതവലേ“രി ന?ിയുെട ശിഷയനായതുെകാ8്, ആനെയ അലല,
സിംഹെ//െ:യും സവാധീനെ\ടു/ിെJാ8ുേപാരു:തിന് അയാൾJ് ഒരു
7യാസവുമിലല. എ:ു മാYമലല, അയാൾ െച;:ൂർ െച:ു ന?ിെയJ8ി.ലലാെത
െകാAിയിേലJു വിടെകാdുകയിലല. പിെ: സഹായ/ിനു വിട െകാ8ി.ുdവരും
സാമാനയJാരലലേലലാ.
മഹാ: അെതാെJ ശരിയാണ്. കു¢ിJു.ി േപായാൽ കാരയം
സാധിJാെതയിരിJുകയിെലല:ുതെ:യാണു നമുJും േതാ:ു:ത്.
ഈ സംഭാഷണം കഴിuതിെq േശഷം ദിവാൻജി തിരുമു?ിൽനി:ു മട;ിേ\ായി,
അ:െ/ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻജി േകശവപിd (േകശവദാസ്) ആയിരു:ു
എ:ുdതു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ദിവാൻജിയുെട ഉ/രവു കി.ിയ ഉടെന പുറെ\.ു കു¢ിJു.ി\ിd

സർVാധികാരയJാർ െച;:ൂെര/ി േതവലേ“രി ന?ിെയJ8ു വ˜ിA്
അേbഹ/ിെq അനുOഹവും വാ;ിെJാ8് അ:ുതെ: അവിെടനി:ു
മട;ിേ\ാരികയും അടു/ദിവസം ൈവകുേ:രമായേ\ാേഴ•ും ആലേ;ാ.ുd
സവഗൃഹ/ിെല/ുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും ൈവJം പWനാഭപിdയും
കുതിര\•ിയും അവിെട െച:ുേചർ:ു. പിെ: അവർ മൂ:ുേപരുംകൂടി പി:ീടു
േവ8ു: കാരയ;െളJുറിA് ആേലാചിA് നിpയിJുകയും കു¢ിJു.ി\ിd
പി:ാെല എ/ിെJാdാെമ:ു പറuു മhറവെര ര8ുേപെരയും ഊണു കഴി\ിA്
അേ\ാൾ/െ: അവിെടനി:ു പറuയ•ുകയും െചcു.
പWനാഭപിdയും കുതിര\•ിയും ര8ു വഴിേപാJരുെട േവഷ/ിലാണു
പുറെ\.ത്. അവർ ആല;ാ.ുനി:ു പിറെ\.തിെq പിേhറദിവസംതെ: െകാAി
സർJാർവക ആനJൂടിെq സമീപെ//ി. ആനJൂടിെq തണല/ിരു:് ഒ:ു
മുറുJിയതിെq േശഷം കൂ.ിൽ നി:ിരു: ആനകെള േനാJി പWനാഭപിd
ആനകളുെട ല•ണ;െളJുറിAു ചില േ«ാക;ൾ െചാലലുകയും അവയുെട
അർ‰ം കുതിര\•ിെയ പറuുേകൾ\ിJുകയും െചcുതുട;ി. പWനാഭപിd
ആനകളുെട ല•ണ;ളും മhറും പറയു: 'മാതംഗലീല' മുതലായ അേനകം
ശാ£OP;ൾ പഠിAി.ു8ായിരു:തിനാൽ ആ വക OP;ളിലുd ചില
േ«ാക;ൾ െചാലലിയാണ് കുതിര\•ിേയാട് അർ‰ം പറuത്. ഇതു േക.േ\ാൾ
അവിെടയു8യിരു: ആനJാെരലലാം ഇവരുെട അടുJൽ െച:ുകൂടി.
ആനകളുെട ല•ണ;ളും മhറും പറയു:തു േകൾJാൻ ആനJാർJ്
അഭിരുചിയു8ാകു:തു സവാഭാവികമാണേലലാ. ആ ആനJാരിൽ ചിലർ
മാതംഗലീലയും മhറും കുേറെ“ പഠിAി.ുdവരുമായിരു:ു. അവരിൽ ചിലർ
പWനാഭപിdേയാടു ചില സംശയ;ൾ േചാദിJുകയും അവെ•ലലാം പWനാഭപിd
ശരിയായ സമാധാന;ൾ പറu് അവെര സZതി\ിJുകയും െചcു.
അേ\ാേഴJും ആ ആനJാർJു പWനാഭപിdെയJുറിAു വളെര
ബഹുമാനമു8ായി/ീർ:ു. ഉടെന ആ ആനJാർ വഴിേപാJേരാട്, "നി;ൾ
എവിട/ുകാരാണ്? എവിെടേ\ായി വരു:ു?" എ:ും മhറും േചാദിAു: അതിനു
മറുപടിയായി വഴിേപാJർ, "ഞ;ളുെട ദിJു കുറAു െതJാണ്. ഞ;ളുെട
ദിJിലുd ഒരു വലിയ 7ഭുവിന് ഒരു ആനെയ വാ;ിയാൽ െകാdാെമ:ു8്.
അതിനായി.ു ഞ;ൾ അേനവഷിAു പുറെ\.ിരിJുകയാണ്" എ:ു പറuു.
ഇവർ ഇ;െന സംസാരിAുെകാ8ിരു: സമയം ഏhറവും 7ാകൃതേവഷJാരനായ
ഒരു പ.ണി അവിെടെA:് "യശമാനsാേര, ഒ:ു തി:ാൻ െപാഹല തരാേമാ?" എ:ു
േചാദിAു. അതുേക.ു വഴിേപാJരിൽ ഒരാൾ (പWനാഭപിd) "ഇതു
പുകയിലJAവട^ലമലല; ഇത് ആനJൂടാണ്. ഇവിെട പുകയിലയിലല. ഒരാനെയ

േവണെമ2ിൽ/രാം" എ:ു േനരേ?ാJുരീതിയിൽ പറuു. ഉടെന പ.ാണി,
"എ:ാൽ ആനയായാലുംമതി" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ വഴിേപാJൻ
ആനJാരsാേരാട്, "നമുJ് ഇ‹ാെള ഒരാന\ുറെ/ാ:ു േകhറണം" എ:ു
പറuു. "അ;െന തെ:" എ:് ആനJാർ സZതിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ
മേhറ വഴിേപാJൻ (കുതിര\•ി) "ഞ;ൾ ഇവിെട അടുെ/ാരു ^ല/ു േപായി
•ണ/ിൽ മട;ിവരാം. എ:ി.ാവാം. ആന\ുറ/ു േകhറുകയും മhറും. േനരം
അRമിJാറായി" എ:ു പറuി.് ആനJാെരെയലലാം വിളിAുെകാ8ു േപായി.
അടു/ു8ായിരു: ഒരു മദയശാലിയിൽJയറി മദയം വാ;ിെJാടു/്
ആനJാെരെയലലാം മൂേJാളം കുടി\ിAു. ആ വഴിേപാJൻ കുടിAുമിലല. ഉടെന
അവർ മട;ി ആനJൂ.ിൽവ:ു. ഉടെന ആനJാർ, "ഏതാനയുെട പുറ/ാണ്
േകേറ8ത്?" എ:ു പ.ാണിേയാടു േചാദിAു. പ.ാണി, "ഇതിെq പുറ/്"
എ:ുപറu് ആ പുതിയ കു.ിെJാ?െന െതാ.ുകാണിAു. പ.ാണി െതാ.യുടെന
ആ ആനJു.ി പ.ാണിെയJു/ാനായി/ിരിuുനി:ു. അേ\ാൾ ആനJാർ
"എേടാ മാറി നിൽJൂ! ഇത് ഉ\ാ\നും മhറുമലല, ആനJു.ിയാണ്. അവെന
കുഴിയിൽനി:ു േകhറി കൂ.ിലാJീ.ു നാല¢ുദിവസേമ ആയുdു. ഒ.ും പഴകീ.ുമിലല.
അവൻ മഹാവിഷമJാരനാണ്. മിനിuാ:് ഒരാനJാരേqയും ഇ:െല ഈ
കൂ.ിൽ കിട:ിരു: ഒരാനുയുെടയും കഥ ഇവൻ കഴിAു" എ:ു പറuു. അതുേക.്
ഒരു വഴിേപാJൻ, "എ2ിലും അയാൾJ് അതിെq പുറ/ു കയറാനാണ്
ആOഹെമ2ിൽ നമുJതു സാധി\ിJണമേലലാ. ചാകാെതയിരിJാൻ
സൂ•ിേJ8ത് അയാളുെട ചുമതലയാണ്" എ:ു പറuു. ഉടെന ആനJാർ,
"എ:ാല;െനയാവാം" എ:ു പറu് ആ കു.ിയാനെയ ര8ു വട;ളി.ു െക.ി,
ര8ു താ\ാനകെള ര8ുവശ/ും നിറു/ി പിടിAു കൂ.ിനു െവളിയിലിറJി. ഉടെന
ഒരു വഴിേപാJൻ (പWനാഭപിd) അടു/ുെച:് ആ കു.ിെJാ?െന ഒ:ു
തടവുകയും പുറ/ു കയറിെJാdു:തിനു പ.ാണിേയാടു പറയുകയും െചcു.
"മരിJാൻ മന€ും ൈധരയവുമുെ82ിൽ േകറിെJാdൂ" എ:് ആനJാരും
സZതിAു. ഇതു േക. •ണ/ിൽ പ.ാണി ഒരു ചാ./ിന് ആന\ുറ/ു
കയറിJഴിuു. ഇതു ക8േ\ാൾ ആനJാർ, "ഇെതെaാര§ുതമാണ്? ആന
മടJാെത ഒരു ചാ./ിന് ആന\ുറ/ു കയറിയ ഇവനാരാണ്? ആരായാലും
സാമാനയJാരനലല, നിpയും തെ:" എ:ും മhറും വിചാരിA് അkാളിAു
നി:ുേപായി. പ.ാണി തെq അരവാളൂരി ആനനയുെട ര8ുവശ;ളിലു8ായിരു:
വട;ൾ െവ.ിമുറിAു കളuു. ആ സമയം പാPേവഷധാരിയായിരു:
പWനാഭപിd വടം പിടിAിരു: താ\ാനകൾJ് ഓേരാ അടിെവAുെകാടു/ു.
അടിെകാ8 മാYയിൽ ആ ആനകൾ ഉറെJ നിലവിളിAുെകാ8് ഓടി കാടുേകറി.
വട;ൾ െവ.ിമുറിAു കഴിuേ\ാൾ ആ കു.ിെJാ?ൻ നട:ുതുട;ി. പി:ാെല

വലലവരും വെ:2ിൽ കാണണെമ:ും വിചാരിAു പ.ാണി ആനെയ തിരിAു പിേ?ാ.ു
നട/ിയാണ് െകാ8ുേപായത്. അ;െന അതിർ/ികട:് ഏകേദശം ഒ:രനാഴിക
ദൂര/ായിതിെq േശഷം പ.ാണി ആനെയ മുേ?ാ.ുതെ: നട/ിെJാ8ുേപായി.
പ.ാണിേവഷം ധരിAു വ: ഈ മനുഷയൻ കു¢ിJു.ി\ിd
സർVാധികാരയJാരാെണ:ു പറയാെത തെ: വായനJാർ
ഊഹിAറിuിരിJുമേലലാ.
ഏകേദശം പ/ുനാഴിക ഇരു.ിയേ\ാേഴJും കു¢ിJു.ി\ിd ആനേയയുംെകാ8്
ആല;ാ.ു സവഗൃഹ/ിെല/ി. അേ\ാേഴJും പWനാഭപിdയും കുതിര\•ിയും
അവിെട വ:ുേചർ:ു. ഉടെന അവർ അ/ാഴം കഴിJുകയും ആന•ു തീhറയും
െവdവും െകാടുJുകുയം െചcതിെq േശഷം മൂ:ു േപരുംകൂടി ആനെയയും
െകാ8് അേ\ാൾതെ: പുറെ\.ു. ഈ ആനJു.ിെയ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല
തിരുമു?ാെക െകാ8ുെച:ു കാണിJാനുd ധൃതിയും അതയു„ാഹവും
നിമി/ം അവർ ആല;ാ.ുനി:ു പുറെ\.ി.് ര8ു ദിവസംെകാ8്
െകാ.ാരJരെയ/ി. അനaരം ആ മഹാsാർ മൂ:ുേപരും പഠിA വിദയകെളലലാം
7േയാഗിAു േനാJീ.ും ആനെയ അവിെടനി:് ഒരടിേപാലും നട/ാൻ സാധിAിലല.
ആനെയ തിരുവനaപുര/ു തിരുമു?ാെക െകാ8ുെച:ു കാണിെA2ിലലലാെത
ത;ളുെട 7യ¹ം സഫലമാവുകയിലലേലലാ എ:ു വിചാരിAാണ് അവർ XമിAത്.
എെaാെJ െചcി.ും ആനെയ അവിെടനി:ു െകാ8ുേപാകുവാൻ അവർJു
സാധിAിലല. ആന ഒ:ുര8ു ദിസവസം രാ\കൽ ഒരുേപാെല അധികദൂരം
നട:തുെകാ8ുd •ീണം നിമി/മായിരിJും നടJാ/െത:ു വിചാരിAു
ധാരാളമായി തീhറയും മhറും െകാടു/് ഒ:ുര8ു ദിവസം ആനെയ അവിെട
നിറു/ി വിXമി\ിAി.ു പിെ:യും െകാ8ുേപാകാനായി XമിAുേനാJി. എ:ി.ും
ഫലെമാ:ുമു8ായിലല. ആന അവിെട/െ: നി:േതയുdൂ. അേ\ാൾ ആ
ദിJുകാരായ ചില വേയാവൃUsാർ കു¢ിJു.ി\ിdേയാട് "ഈ ആനെയ ഇവിെട
െകാ8ുവ:ി.ു മഹാേദവനു നട•ിരു/ാെത െകാ8ുെപാ•ളയാെമ:ു നി;ൾ
വിചാരിAത് വലിയ സാഹസമായിേ\ായി. ഈ ആനെയ ഇവിെട നട•ിരു/ാെത
െകാ8ുേപാകാൻ ആരു വിചരിAാലും ഒരിJലും സാധിJയിലല. മഹാേദവൻ
ആനെയ വി.യ•ാെത എ;െന െകാ8ുേപാകും? മഹാേദവനു െകാടു/തായി
സ2ൽ\ിAു നട•ിരു/ിയാൽ പിെ: എവിെട േവണെമ2ിലും െകാ8ുേപാകാം"
എ:ു പറയുകയും അതു വാRവമായിരിJുെമ:ു കു¢ിJു.ി\ിd•ു
േതാ:ുകയും െച‹ുകയാൽ അേbഹം ഈ സംഗതികെളലലാം
തിരുമന€റിയിJു:തിനു േകശവപിdദിവാൻജിയുെട േപർJു വിവര/ിന്
ഒെരഴു/ഴുതിെJാടു/ു പWനാഭപിdെയ തിരുവനaപുര/ിനയ•ുകയും

ആനെയ സൂ•ിJുകയും പഴJുകയും െചcുെകാ8ു കു¢ിJു.ി\ിd
െകാ.ാരJെര/െ: താമസിJുകയും െചcു.
സർVാധികാരയJാരുെട എഴു/ു ക8യുടെന ദിവാൻജി തിരുമു?ാെക െച:ു
സകലവിവര;ളും തിരുമന€റിയിAു. അേ\ാൾ മഹാരാജാവു തിരുമന€ു െകാ8്
"കു¢ിJു.ി ആനെയ െകാ8ുേപാകു:തുവെരയുd സംഗതികെളലലാം ചാരsാർ
മുഖാaരം നാം മുേ? തെ: അറിuിരിJു:ു. അതിൽ പി:ീടുd വിവര;ൾ
ഇേ\ാൾ മന€ിലായേലലാ. സേaാഷമായി. വിചാരിA കാരയം സാധിAത്
ഈശവരാനുകൂലയംെകാ8ാണേലലാ. അതിനാൽ ആ ആനെയ ഈശവരനു
സമർ\ിJു:തും നമുJ് സേaാഷകരംതെ:. താമസിയാെത നാം
െകാ.ാരJെരെA:് ആ ആനJു.ിെയ നട•ിരു/ിേയJാം. അതിനു
േവ8ു:െതലലാം ഉടെന ച.ംെക.ിെJാdണം" എ:ും െകാ.ാരJര•്
എഴു:d/ു പുറെ\ടു:ത് ഇ: ദിവസമാെണ:ും കൽ\ിAു.
ക†ന7കാരം ദിവാൻജി എഴു:d/ിനും ആനെയ നട•ിരു/ു:തിനും
േവ8ു:െതലലാം ച.ംെക.ുകയും നിpിതദിവസം തെ: തിരുമന€ു െകാ8്
െകാ.ാരJെര എഴു:dുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും കു¢ിJു.ി\ിd
ആന\ാവുപരിചയമുd 'രാമ“ാെര':ു 7സിUനായ ഒരാനJാരെq
സഹായേ/ാടുകൂടി ആ കു.ിെJാ?െന ഇടവും വലവും മhറും പഠി\ിAു നലലതു
േപാെല പഴJിയിരു:ു. സർVല•ണ;ളും തികu ആ ആനJു.ിെയ
ക8േ\ാൾ തിരുമന€ിേലJു8ായ സേaാഷം അപരിമിതമായിരു:ു. ആക\ാെട
ക8േ\ാൾ/െ: അവൻ മഹാശൂരനും ധീരനുമാെണ:ു തിരുമന€ുെകാ8ു
നിpയിAു. അJാല/് ആ ആന•് ഏകേദശം ഇരുപതു വയ€ു
7ായമായി.ു8ായിരു:ു. ഒരു മുഴ/ിൽ കുറയാെത െകാ?ുകൾ പുറേ/Jു
കാൺമാനു8ായിരു:ു. േദഹ/ിെq പു‘ിയും ഉയരവും തലJ.ിയും
മRക/ിെq വിരിവും െകാ?ിെq ഭംഗിയും മhറും ഇYേ/ാളമുd ഒരാന
അJാല/ു േവെറ ഇലലായിരു:ുെവ:ു മാYമലല, അതിനു മു?് ഉ8ായിരു:ുമിലല.
ആ കു.ിയാനയുെട പുറ/് ആറുേപർJ് ധാരാളമായി.ിരിJാമായിരു:ു.
നെ.ലലിെq ര8ുവശ/ും ഓേരാരു/ർJു നീ8ു നിവർ:ു കിടJുകയും
െച‹ാമായിരു:ു. നെ.ലലു േലശംേപാലും എഴു:ിരു:ിലല. അതിനാൽ ആ
ആനയുെട പുറ/ിരു:ാൽ െമ/\ുറ/ിരു:ാെല:തുേപാലുd സുഖം
േതാ:ുമായിരു:ു. അവെq മുഖ/ു സദാ 7കാശിAിരു:ത് വീരരസമായിരു:ു.
ആ െകാ?െq െനhറിയിൽ ച¾Jലേപാെല ഒരു േരഖ േശാഭിAു
കാൺമാനു8ായിരു:ു. അതുെകാ8ും െകാ.ാരJരേദവൻ ച¾േശഖരൻ (ശിവൻ)
ആയിരു:തിനാലും ആ ആനJു.ിJു മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു

ച¾േശഖരൻ എ:ുതെ: േപരി.് അവിെട നട•ിരു/ി. പി:ീട്
'െകാ.ാരJരA¾േശഖരൻ' എ:ു 7സിUനായി/ീർ: ഗജX®ൻ ഈ
കു.ിെJാ?നാെണ:ു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലെലലാ. ആനെയ
നട•ിരു/ിയതു സംബkിAു തിരുമന€ിെല വകയായി അ:് അവിെട
േ•Y/ിൽ േകമമായി.ു കളഭവും വിളJും സദയയും മhറുമു8ായിരു:ു.
അെതലലാം കഴിuി.ു നാലുദിവസംകൂടി അവിെട എഴു:dി/ാമസിJുകയും
കു¢ിJു.ി\ിd•ു േവ8ു: സഹായ;ൾ െചcുെകാ8ിരു:ു
രാമ“ാെര/െ: ച¾േശഖരെq ആനJാരനായി കൽപിAു നിയമിJുകയും
"ച¾േശഖരനു തീhറയും മhറും േവ8തുേപാെല െകാടു/് അവെന ശരിയായി
ര•ിAു െകാdണം" എ:ു 7േതയകം കൽ\ിJുകയും െചcി.ാണ്
തിരുമന€ുെകാ8ു തിരുവനaപുരേ/Jു തിരിെAഴു:dിയത്. ച¾േശഖരെന
െകാ.ാരJര നട•ിരു/ിയത് െകാലലം 948-ആം ആ8ാണ്. അതിനുേശഷം അവെന
സംബkിAു8ായി.ുd ചില വിേശഷസംഗതികൾ താെഴ\റയു:ു.
കാലwേമണ ച¾േശഖരെനJുറിAുd സേaാഷം തിരുമന€ിേലJും
ജന;ൾJും സീമാതീതമായി വർUിAു. അവനു തീhറ െകാടുJു:തിനും അവെന
കുളി\ിJു:തിനും മhറും ഒ.ും അമാaം വ:ുേപാകരുെത:ു കരുതി
രാമാ“ാരുെട അസിxhറqായി 'െകാAുകുu്' എെ:ാരാെളJൂടി ആനJാരനായി
നിയമിAു. െകാ.ാരJര േദശ/ുd ജന;ൾ ച¾േശഖരെനJുറിAുd
സേaാഷംെകാ8് ആനെയ ൈവകുേ:രം െക.ു:ത് ഓേരാ ദിവസം
ഓേരാരു/രുെട പുരയിട;ളിൽ േവണെമ:ും തീhറി അവർ േശഖരിAു െകാടു/ു
െകാdാെമ:ും രാമ“ാേരാടു പറയുകയും രാമ“ാർ അ;െന സZതിJുകയും
അ7കാരം നട/ിവരികയും െചcു. ആനെയ എവിെടെJ.ിയാലും പിേhറദിവസം
രാവിെല െകാAുകുu് ആ ^ല/ുെച:് ആനെയ െപാടിത.ിJളയുകയും
െവdം െകാടുJുകയും െകാ8ുേപായി കുളി\ിJുകയും െച‹ണെമ:ാണു
രാമ“ാര് ഏർ\ാട് െചcിരു:ത്. അ;െന പതിവായി നട:ുവരികയും െചcു.
ച¾േശഖരെq ശുXൂഷകെളലലാം െചcിരു:ത് െകാAുകുuായിരു:ുെവ2ിലും
അവനു േrഹവും ബഹുമാനവും രാമ“ാെരJുറിAുdതു േപാെല
മhറാെരJുറിAുമു8ായിരു:ിലല. െകാAുകുuിെന ച¾േശഖരൻ
കൂലിJാരനായി.ു മാYേമ വിചാരിAിരു:ുdു. രാമ“ാർJു ച¾േശഖരെനJുറിAു
പുYനിർVിേശഷമായ േrഹവും വാ„തയവുമു8ായിരു:ു. അയാൾ
ച¾േശഖരെന സാധാരണയായി വിളിAു വ:ിരു:തും 'മകേന!' എ:ായിരു:ു.
ച¾േശഖരൻ അതിെന സZതിAും രാമ“ാെര തെq പിതാവിെനേ\ാെല
വിചാരിAുമാണ് വർ/ിAിരു:ത്.

ഇ7കാരെമലലാമിരു:േ\ാൾ ഒരു ദിവസം കാല/് ആനെയ അഴിJു:തിനും മhറും
പതിവുേപാെല െകാAുകുuു വ:ിലല. അയാൾ കdുകുടിA് േബാധംെക.്
എവിെടേയാ കിട:ുേപായി. െകാAുകുu് പതിവുേപാെല വരുമേലലാ എ:ു
വിചാരിAു രാമ“ാരും രാവിെല വ:ിലല. അയാൾ ഏകേദശം
പ/ുമണിയായേ\ാഴാണ് ആനയുെട അടുJൽ വ:ത്. അേ\ാൾ ആനെയ
അതുവെര അഴിJുകയും െപാടിയടിJുകയും െവdം െകാടുJുകയും
െചcി.ിെലല:റിuു രാമ“ാർ വളെര വയസനിAു. ച¾േശഖരനും സവൽപം സ2ടം
7ദർശി\ിAു. ഉടെന രാമ“ാർ, "മകേന ആ കുരു/ംെക.വൻ പതിവുേപാെല
വരുെമ:ു വിചാരിAാണ് ഞാൻ വരാൻ താമസിAത്. ഇനി ഇ;െന ഒരിJലും
വരാെത ഞാൻ കരുതിെJാdാം" എ:ു പറu് ആനെയ അഴിAു
െപാടിയടിAുെകാ8ിരു: സമയം െകാAുകുuും അവിെടെA:ുേചർ:ു.
െകാAുകുuിെനJ8ി.് േദഷയം കലശലായി.ു വരികയാൽ രാമ“ാർ അയാെള
സവൽപം ശാസിJുകയും ശകാരിJുകയും െചcു. അതു െകാAുകുuിന് ഒ.ും
രസിAിലല. െകാAുകുuിനു കdിെq ലഹരി നലലേപാെല
േപായി.ിലലായിരു:തുെകാ8ും ശകാരം േക.േ\ാൾ േദഷയം വ:തു െകാ8ും
അയാൾ രാമ“ാെര/ലലാനായി ൈകേയാ;ിെJാ8ു പാuുെച:ു. അതു
ച¾േശഖരന് ഒ.ും രസിAിലല. അവൻ െകാAുകുuിെq കാലിേsൽ പിടികൂടി.
അതുക8ു രാമ“ാർ, "അേ‹ാ മകേന! ചതിJരുേത" എ:ു പറuതും
ച¾േശഖരൻ െകാAുകുuിെന പിടിA് ഒരു മര/ിേsൽ അടിAതും
െകാAുകുuിെq തല െപാ.ിെ/റിAതും ച¾േശഖരൻ െകാലവിളി
വിളിAതുെമലലാെമാരുമിAു കഴിuു. െകാAുകുuിെന
മര/ിേsലടിJാതിരിJു:തിനു തട€ം പിടിJാനായി അടു/ുെച:
രാമ“ാരുെട േമൽ തു?ിൈJ സവൽപം ഏശുകയാൽ അയാൾ േബാധംെക.ു ര8്
ദ¡് അകെലേ\ായി വീണു. ആ സമയം അവിെട/ാമസിAിരു:
വീ.ുകാർJു8ായ ഭയവും പരി°മവും അവർ4നീയമായിരു:ു. ച¾േശഖരെq
െകാലവിളിേക.് അസംഖയമാളുകൾ അവിെട വ:ുകൂടുകയും െചcു.
രാമ“ാർ വീണുകിടJു:തു ക8ു ച¾േശഖരൻ വളെര വയസനിAു. ശവാസം േനെര
േപാകാെതയും േബാധംെക.ും കുളിAതുേപാെല വിയർ/ുമാണ് രാമ“ാർ
കിട:ിരു:ത്. ച¾േശഖരൻ ഓടിെA:് അയാെള തു?ിൈJയിൽ
േകാരിെയടു/ുംെകാ8് അവിെടനി:ു േപായി. ഏകേദശം അരനാഴിക
ദൂെരെA:േ\ാൾ അവിെട ഒരു ൈമതാനവും ൈമതാന/ിെq മUയ/ി2ൽ ഒരു
Øാവും നലല തണലുമു8ായിരു:ു. ച¾േശഖരൻ രാമ“ാെര ആ തണല/ു
കിട/ിയി.് Øാവിെq തൂ\് (ഇലേയാടുകൂടിയ െചറിയ െകാ?ുകൾ) ഒടിെAടു/ു

വീശി/ുട;ി. കുറAുകഴിuേ\ാൾ രാമ“ാർ ക4ുതുറ:ു. അേ\ാൾ ഒരു
മുഹZദീയ £ീ ഒരു കുടവുംെകാ8് അവിെട അടു/ു8ായിരു: കിണhറിൻകെര
വ:ു െവdം േകാരി കുട/ിെലാഴിAു നിറAു. അതുക8ു ച¾േശഖരൻ അേ;ാ.ു
െച:ു. ച¾േശഖരൻ െചലലു:തുക8് ആ £ീ കുടെമടുJാെത ഓടി മാറി.
ച¾േശഖരൻ പതുെJ ആ കുടവും െവdവുെമടു/ുെകാ8ുവ:ു രാമ“ാരുെട
അടുJൽ െവAി.ു തു?ിൈJെകാ8ു കുറAു െവdെമടു/് രാമ“ാരുെട
േദഹ/ിൽ തളിAു. പിെ:യും കുറAുകൂടി വീശി. അേ\ാൾ രാമ“ാര്
എഴുേ:hറിരു:ു. അതു ക8േ\ാൾ ച¾േശഖരനു സവൽപം മന€മാധാനമു8ായി.
അവൻ കുടം യഥാപൂർVം കിണhറിൻകെര െകാ8ുെവAി.ു മട;ിവ:ു. പിെ:യും
തൂെ\ടു/് രാമ“ാെര വീശിെJാ8ുനി:ു. അേ\ാൾ രാമ“ാര് "മകേന!
ച¾േശഖരാ! നീെയെ: ഇ;െന െച‹ുെമ:് ഞാൻ വിചാരിAിരു:ിലല" എ:ു
പറuു. അതുേക.ു ച¾േശഖരൻ "അറിയാെത വ:ുേപായ അബUമാെണ:ു"
ഭാവംെകാ8ു രാമ“ാെര മന€ിലാJുകയും ക4ീെരാലി\ിAുെകാ8ു വളെര
കരയുകയും െചcു.
കാല/് അഴിA് െപാടിത.ിയാലുടെന ച¾േശഖരനു കുടിJാൻ െവdം െകാടുJുക
പതിവായിരു:ു. അ:് അതിനിടയായിലലേലലാ. അതിനാൽ അവനു കലശലായി.ു
ദാഹമു8ായിരു:ു. രാമ“ാർJു കുറAു സുഖമുെ8:ു ക8േ\ാേഴJും
ച¾േശഖരനു െവdം കുടിJാൻ ധൃതിയായി. അവൻ കിണhറിൻകെരെA:ു
കുട/ിൽ േനാJി. അതിൽ െവdമു8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ മട;ിേ\ാ:ു.
കുറAുകഴിuേ\ാൾ പിെ:യും േപായി േനാJി. അേ\ാഴും കുട/ിൽ
െവdമു8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ ആ 7ാവശയവും ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടി
മട;ിേ\ാ:ു. അ;െന മൂ:ുനാലു 7ാവശയമായേ\ാൾ രാമ“ാര്, "മകേന! എനിJ്
എണീJാറായാൽ ഞാൻ െവdം േകാരി/രാം" എ:ു പറuു. ആ മുഹZദീയ£ീ
ഇെതലലാം കാണുകയും േകൾJുകയും െചcുെകാ8് അവിെട ഒരു ^ല/് ഒളിAു
നിൽJു:ു8ായിരു:ു. െവdം കുടിJാൻ ൈവകീ.് ച¾േശഖരനു8ായ
പാരവശയം ക8ി.് ആ £ീ 'എെa2ിലും വരു:തു വരെ.' എ:ു നിpയിA്
കിണhറിൻകെരെA:ു കുടം നിറAു െവdം േകാരിെയാഴിAി.ു മാറിനി:ു.
ച¾േശഖരെന േനാJി "െവdം കുട/ിൽ നിറAി.ു8്. േവണെമ2ിൽ എടു/ു
കുടിJാം. എെq കുടം െപാ.ിേAJരുത്" എ:ു പറuു. അതു േക.ു ച¾േശഖരൻ
െച:ു െവdെമടു/ു കുടിAി.ു മതിയായിെലല:ുd ഭാവേ/ാടുകൂടി മാറിനി:ു.
മുഹZദീയ£ീ പിേ:യും െച:ു െവdം േകാരിെയാഴിAു കുടം നിറAി.ു മാറിനി:ു.
ച¾േശഖരൻ ആ െവdവുെമടു/ു കുടിAു. ഇ;െന ര8ുമൂ:ു
7ാവശയമായേ\ാൾ ച¾േശഖരനു െവdം മതിയാവുകയാൽ അവൻ കുടം പതുെJ

അവിെട െവAി.ു രാമ“ാരുെട അടുJേലJു േപാ:ു. അേ\ാൾ ആ മുഹZദീയ £ീ
വീ8ും െച:ു െവdംേകാരി കുടം നിറA് എടു/ുെകാ8് അവരുെട
വാസ^ലേ/Jും േപായി. അേ\ാേഴJും രാമ“ാർJ് •ീണം ഒരുവിധം
മാറിയതിനാൽ അയാൾ ച¾േശഖരേനാടുകൂടി അയാളുെട വീ.ിേലJും േപായി.
െകാAുകുuിെനെJാ:തിെqേശഷം ച¾േശഖരെന കുടിപാർ\ുd
പുരയിട;ളിൽ െക.ാൻ ആരും സZതിJാെതയായി. അതിനാൽ േനരം
ൈവകുേ?ാൾ രാമ“ാർ അവെനെJാ8ുേപായി ആൾ\ാർ\ിലലാ/
പറ?ുകളിലാണു പി:ീടു െക.യിരു:ത്. എ2ിലും ജന;ൾ കൂെടJൂെട
ച¾േശഖരനു പഴJുല, കരി?്, ശർJര, നാളിേകരം മുതലായവ െകാ8ുെച:ു
െകാടു/ിരു:ു. അ;െന ആെര2ിലും എെa2ിലും െകാ8ുെച:ു
െകാടു/ാൽ അതിൽനി:് ഒരു ഭാഗെമടു/ു മാhറിെവAി.ു േശഷേമ അവൻ
തി:ാറുdൂ. സവേദശ/ുെവAാെണ2ിൽ മാhറി െവ•ു: ഭാഗം അവൻതെ:
എടു/ുെകാ8ുേപായി, അവനു െവdം േകാരിെJാടു/ മുഹZദീയ£ീയുെട
കുടിലിെq വാതിൽJൽ െവA് എടു/ുെകാdുവാൻ ആംഗയം കാണിAി.ു
മട;ിേ\ാരും. ഇതിനു രാമ“ാർ കൂെടെAലലുകയും മhറും േവ8. ഉ„വ;ളിൽ
എഴു:dി\ിനും മhറുമായി ദൂര^ല;ളിൽെAലലുേ?ാൾ പഴJുല മുതലായവ
ആെര2ിലും െകാടു/ാൽ ച¾േശഖരൻ മുഹZദീയ£ീ•ുd ഭാഗെമടു/്
രാമ“ാെര ഏൽ\ിJും. രാമ“ാർ അതു വിhറുകി.ു: പണം സവേദശ/ു
െചലലുേ?ാൾ മുഹZദീയ£ീJു െകാടുJണം എ:ാണു ച¾േശഖരൻ
നിpയിAിരു:ത്. രാമ“ാർ അ;െന തെ: െചcിരു:ു.
ഒരിJൽ സവേദശ/ു (െകാ.ാരJര) െവAുതെ: ഒരാൾ ച¾േശഖരനു നാല¢ു
പഴJുല െകാ8ുെച:ു െകാടു/ു അതിൽനി:് ഒ:ാംതരം ഒരു കുലെയടു/ു
മാhറിെവ•ുകയും േശഷമു8ായിരു:തു തി:ുകയും െചcതിെqേശഷം മാhറിെവA
കുലയുെമടു/ുെകാ8ു ച¾േശഖരൻ മുഹZദീയ £ീയുെട കുടിലി2േലJു
േപായി. അവിെടെA:േ\ാൾ ആ £ീയും അവരുെട ഭർ/ാവും
അവിെടയു8ായിരു:ിലല. മുഹZദീയൻ എവിെടേയാ കൂലിേവല•ും £ീ െവdം
േകാരിെJാ8ു വരാനും േപായിരിJുകയായിരു:ു. അവരുെട ര8ു കു.ികൾ
മാYേമ അവിെടയു8ായിരു:ുdു. അ¢ും മൂ:ും വീതം മാYം വയ€ു
7ായമായിരു: ആ കു.ികൾ കുടിലിനക/ു കളിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു.
ആ സമയം കുടിലിെq േമൽJൂടിനു തീ പിടിAു ക/ിെJാ8ിരു:ു. ഈ കു.ികൾ
അതിറിuിലല. അഥവാ അവരറിuാലും വിേശഷെമാ:ുമിലലേലലാ. കുടിലിനു തീ
പിടിAിരിJു:തു ക8് ച¾േശഖരൻ •ണ/ിൽ അടു/ുെച:ു പഴJുല
അവിെടെവAി.് തു?ിൈJെകാ8ു കുടിലിെq േമൽJൂടിന് ഒരു ത.ുെകാടു/ു.

േമൽJൂടു െതറിAു ദൂെരേ\ായി വീണു. അത് അവിെടJിട:് അേശഷം
ദഹിAുേപായി. കാ.ുക?ുകൾെകാ8ു െക.ിയു8ാJി ഓലേമuതും
തീ\ുകെകാ8ും മhറും ഉണ;ിയിരു:തുമായ ആ േമൽ\ുര•ു തീ\ിടിAാൽ\ിെ:
ദഹിJാൻ താമസിJുേമാ? അതു മുഴുവനും ദഹിAുേപാെയ2ിലും ച¾േശഖരനതു
ത.ിJളuതുെകാ8് ആ കു.ികൾJും കുടിലിനക/ു8ായിരു:
സാധന;ൾJും തരേJെടാ:ും പhറിയിലല. മുഹZദീയ£ീ എേaാ
വറJു:തിനായി ഒരു പാY/ിൽ െവളിെA4 അടു\/ു െവAി.് അതു
ചൂടുപിടിJുേ?ാേഴJു മട;ിവരാെമ:ു വിചാരിAാണ് േപായത്. വഴിJ്
ആരാേ8J8േ\ാൾ ഇതു മറ:് അവരുമായി സംസാരിAുെകാ8ു സവൽപമധികം
സമയം താമസിAുേപായതിനാൽ െവളിെA4•ു തീ പിടിA് അതു പാളിJ/ി
േമൽ\ൂര•ു തീപിടിAു. ആ സമയ/ാണ് ച¾േശഖരൻ അവിെടെയ/ിയത്.
ച¾േശഖരൻ േമൽ\ൂര ത.ിJളuതിെq േശഷം ആ ര8ുകു.ികേളയും
താ;ിെയടു/് ഒരു മര/ണലിൽെJാ8ുെച:ിരു/ി, പഴJുലെയടു/്
അവരുെട മു?ിൽ െവAുെകാടു/ി.ു ദൂെര മാറിനി:ു. പാർ\ിടം
േപായതുെകാ8ുd വിഷമത എYമാYമുെ8:് അറിയാറായി.ിലലാെതയിരു:
കു.ികൾ പഴെമടു/ു തി:ു സേaാഷിAു കളിAുെകാ8് ആ തണല/ിരു:ു.
മഹZദീയ £ീ െവdം േകാരിെJാ8ു പകുതി വഴി വ:േ\ാൾ അതികശലായി.ുd
തീജവാലയും പുകയും ക8്, "അേ‹ാ, എെq കു.ികളുെട കഥ കഴിuു" എ:ു
പറuു െവdവും കുടവും ദൂെരെയറിuി.് തലലിയലAു നിലവിളിAുെകാ8്
ഓടിെയ/ി. കുടിലിെq സമീപ/ായേ\ാൾ കു.ികൾ പഴംതി:ു
കളിAുെകാ8ിരിJു:തും ച¾േശഖരൻ അവെര കാ/ുെകാ8ു ദൂെര മാറി
നിൽJു:തും ആ £ീ ക8ു. അേ\ാൾ അവരുെട മന€ിനു വളെര സമാധാനമായി.
കു.ികൾ കുടിലിൽJിട:ു െവaുെപായിെയ:ുതെ:യായിരു:ു ആ £ീയുെട
വിചാരം. ച¾േശഖരൻ പഴJുലയും മhറുംെകാ8ു കൂെടJൂെട െചലലുക
പതിവായിരു:തിനാൽ പഴJുല അവിെടയിരിJു:തും ച¾േശഖരൻ കാ/ു
നിÀJു:തും ക8ി.ു തെq കു.ികെള ര•ിAതു ച¾േശഖരൻ തെ:െയ:ു
നിpയിAുെകാ8് ആ £ീ, "എെq ച¾േശഖരാ, എെq ഓമനJു.ികെള ര•ിAതു
നീയാണേലലാ! നിെ: പടAവൻ ര•ിJെ." എ:ു പറuു. ഉടെന ച¾േശഖരൻ
അവിെടനി:ു േപായി. മുഹZദീയ£ീ തെqകു.ികേളയുംെകാ8ു
അ-ി¯ശി‘മായ കുടിലിൽെA:ു േനാJിയേ\ാൾ അതിലു8ായിരു:
സാധന;െളാ:ും ന‘െ\.ുേപായി.ിെലല:റിu് അൽപംകൂടി സേaാഷിAു.
എ2ിലും േനരം ൈവകുേ?ാൾ കിടJാെനാരു പുരയിലലേലലാ എ:ു വിചാരിAു
വിഷാദവും അവർJു8ാകാെതയിരു:ിലല.

കൂലിേവല•ു േപായിരു: മുഹZദീയൻ േനരം ൈവകിയേ\ാൾ മട;ിെയ/ി.
അേ\ാൾ തെq പാർ\ിടം െവaുേപാെയ:റിuു ദുഃഖിJുകയും തെq മJൾJു
തരേJെടാ:ും പhറിയിെലല:റിu് ഏhറവും സേaാഷിJുകയും െചcു. പിെ:
ആ മുഹZദീയനും ഭാരയയുംകൂടി ത;ളുെട കുടിൽ യഥാപൂർVം
െക.ിയു8ാJു:തിന് എaാ കൗശലെമ:ുd ആേലാചനയായി.
സാരമിലലാ/താെണ2ിലും കുെറ കാലും േകാലും മുളയും വാരിയുെമാെJയിലലാെത
അതു സാധിJുകയിലലേലലാ. അഗതികളായ അവർJ് അതY •ി7സാUയമായ
കാരയമലലായിരു:ു.
അവർ അ;െന ആേലാചിAുെകാ8ിരു:േ\ാൾ ച¾േശഖരൻ കുെറ
കാ.ുക?ുകളും അെ¢.ു മുളയും വരിuുെക.ാനാവശയമുd ചൂരലും
വിലെAടു/ു െകാ8് അവിെടെയ/ി. ആ സാമാന;െളലലാം ആ മുഹZദീയെq
മു?ിലി.ു െകാടു/ി.ു രാമ“ാരുെട അടുJേലJു േപായി. സാമാന;െളാെJ
കി.ിയേ\ാൾ മുഹZദീയനു വളെര സമാധാനമായി. അയാൾ നലല
േവലJാരനായിരു:തുെകാ8് ആ സാമാന;െളലലാെമടു/ുപേയാഗിAു
പിെhറദിവസം േനരം െവളുJു:തിനു മു?് കുടിൽ െക.ിയു8ാJി. േനരം
െവളുJു:തിനു മു?് കുടിൽ െക.ിയു8ാJി. േനരം െവളു/ിെq േശഷം ചില
മാനയsാരുെട അടുJൽ െച:ു േചാദിAി.ു കി.ിയ ഓലെകാ8് ഉടെന േമAിലും
കഴിAു. അെ¢.ു നാഴിക പുലർ:േ\ാൾ ച¾േശഖരൻ അവിെട െച:ു േനാJി.
അേ\ാൾ യഥാപൂർVം കുടിലു8ാJി ആ മുഹZദീയകുടുംബJാരവിെട പാർ\ു
തുട;ിയിരിJു:തായിJ8ു സേaാഷിAു മട;ിേ\ായി.
ആ മുഹZീയ£ീJു വിറകിനാവശയമുd ഉണ;ിയ തടികൾ യഥാകാലം
ച¾േശഖരൻ മലകളിൽനി:ു േശഖരിAുെകാ8ുെച:ു െകാടു/ിരു:ു. ഇെതലലാം
അവന് ഒരു ദിവസം ദാഹിAേ\ാൾ ആ £ീ കുറAു െവdം േകാരിെJാടു/തിെq
ന˜ിയാെണ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ. ച¾േശഖരെനേ\ാെല
കൃത’തയു8ായി.ു േവെറ ഒരാന അJാലെ/:ലല, അതിനു മുൻപും
ഉ8ായിരു:ിലല. അതിൽ\ിെ: ഉ8ായി.ുമിലല. എ:ാൽ അവെന ആെര2ിലും
ഉപ›വിAാൽ എെa2ിലും അവനതിനു പകരം െച‹ാെതയുമിരിJയിലല.
ഒരിJൽ െകാ.ാരJര താലൂJിൽ/െ: കൽപിടേദശ/ുd
ചിhറുമലേ•Y/ിൽ ഒെരഴു:dി\ു കഴിuതിെqേശഷം രാമ“ാർ ച¾േശഖെര
േ•Yസമീപ/ുതെ: ഒരു മര/ിേsൽ തളAു തീhറ•ു േവ8ു: െത;ിൻ പ.
മുതലായവ ഇ.ുെകാടു/ി.ു കുളിJാനുമു4ാനും േപായി. ആ സമയം ചില
കു.ികൾ ച¾േശഖരെq ചുhറും െച:ുകൂടി. ഏhറവും ദുർബുUിയായ ഒരു ബാലൻ
ഒരു കെലലടു/് ഒെ:റിuു. അേ;ാ.ുെമറിയു:തിനായി ച¾േശഖരൻ ആ കലലു

ത\ിെയടു/ു. അേ\ാേഴJും ആ ബാലൻ ഓടിJളuു. എ2ിലും ച¾േശഖരൻ
ആ കു.ിെയ േനാJി മന€ിലാJിെവAു. കലലു കാലിനടിയിലാJി സൂ•ിAുെകാ8ു
ച¾േശഖരൻ തീhറതി:ുകയും തി:ുകഴിu ഉടെന കെലലടു/ു വായിലാJി
സൂ•ിJുകയും െചcു. പിെ: പതിവായി ച¾േശഖരൻ വലലതും തി:ുകയും
െവdം കുടിJുകയും െച‹ു: സമയ;ളിൽ വായിൽനി:ു കെലലടു/ു
താെഴവ•ുകയും അതു കഴിuാൽ പിെ:യും കെലലടു/ു വായിലാJുകയും
െചcുെകാ8ിരു:ു. ഇ;െന പതിവായി ക8ിരു:െവ2ിലും ഇതിെq കാരണവും
ഉേbശവുെമaാെണ:് രാമ“ാർJും അറിuുകൂടായിരു:ു. ആ ബാലൻ
ച¾േശഖരെന എറിuേ\ാൾ രാമ“ാരടുJലു8ായിരു:ിലലേലലാ.
ച¾േശഖരെന ആ8ുേതാറും ഉ„വ;ൾJും മുറജപമുd കാല;ളിൽ
െനടു?ുരകളുെട തൂണുകൾ നിവർ/ു നാ.ു:തിനും ല•ദീപദിവസം ആ
തൂണുകെളലലാെമടു/ു മാhറു:തിനും തിരുവനaപുര/് െകാ8ുേപാവുക
പതിവായിരു:ു. അവിെട െകാ8ുെച:ാലുടെന തിരുമു?ിൽ
െകാ8ുെചലലണെമ:ും 7േതയകം ക†നയു8ായിരു:ു. ആ പതിവനുസരിA്
രാമ“ാർ ച¾േശഖരെന അെJാലലവും ഉ„വ/ിനു തിരുവaപുര/ിനു
െകാ8ുേപാവുകയും അവിെട എ/ിയ ദിവസം തെ: അവെന തിരുമു?ിൽ
െകാ8ുെചലലുകയും െചcു. രാമവർZ മഹാരാജാവ് തിരുമന€ിേലJു
ച¾േശഖരെനJുറിA് 7േതയക വാ„ലയവും അതിനു
കാരണവുമു8ായിരു:ുവേലലാ. തിരുമു?ിൽ െച:യുടെന ച¾േശഖരൻ നടനാലും
മടJി നമxകരിAു. ച¾േശഖരൻ തിരുമു?ിൽ െചലലുേ?ാെളലലാം അ;ിെന
െച‹ുക പതിവാണ്. അത് രാമ“ാർ പറuി.ും മhറുമലല, അവൻ സവേമധയാ
െച‹ു:താണ്. ച¾േശഖരൻ നമxകരിെAണിhറേ\ാേഴJും ക†ന7കാരം
പതിവുd, പഴJുലകൾ, നാളിേകരം, ശർJര മുതലായവെയലലാം അവിെട
െകാ8ുെച:ു കഴിuു. അവെയലലെമടു/ു രാമ“ാർ ച¾േശഖരെq
മു?ിൽവAുെകാടു/ു. ച¾േശഖരൻ പതിവുേപാെല അതിൽ നി:് നലലതായി.ു
ഒരു പഴJുലയും ഏതാനും നാളിേകരവും ശർJരയും എടു/ു മാhറിവAു. അത്
ക8ി.്, അതിെq കാരണം എെa:് ക†ിAു േചാദിJുകയും രാമ“ാർ
മുഹZദീയ£ീയുെട കാരയവും മാhറിവA സാമാന;ൾ വിhറുകി.ു: പണം താൻ ആ
£ീJു െകാ8ുെച:ു െകാടുJണെമ:ുd വിവരവും തിരുമന€റിയിJുകയും
െചcു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8ു "ച¾േശഖരാ! അത് വേAJണെമ:ിലല. അതിെq
വില ഇവിെട നി:് െകാടുേ/Jാം" എ:ു ക†ിJുകയും അേ\ാൾതെ: ആ
വക•ു നാലുറു\ിക ക†ിA് രാമ“ാെര ഏ†ിJുകയും െചcു. ഉടെന ച¾േശഖരൻ
വായിൽനി:് കെലലടു/് താെഴ വAി.് ആ പഴJുലയും മhറും മുഴുവനും

തി:ുകയും കെലലടു/് പിെ:യും വായിലാJുകയും െചcു. അത് ക8ി.് അതിെq
കാരണവും ഉേbശവുെമെa:ും ക†ിAു േചാദിAു. അേ\ാൾരാമ“ാർ "എേaാ
അടിയനു അറിuുകൂട. കുറAു നാളായി.് ഇ;ിെന കാണു:ു8്" എ:ു
തിരുമന€റിയിAു. പതിവുേപാെല ഉ„വം കഴിയു:തുവെര ച¾േശഖരേനയും
െകാ8ു രാമ“ാർ തിരുവനaപുര/ു താമസിJുകയും അനaരം യാYയറിയിAു
പതിവുd സZാനവും വാ;ിെJാ8ു ച¾േശഖരസേമതം െകാ.രJര•ുതെ:
മട;ിേ\ാകുകയും െചcു.
പിെ: കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ (973-ആമാ8് കുംഭമാസ/ിൽ) രാമവർZ
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു നാടുനീ;ിേ\ായി എ:ുd വർ/മാനം േക.ി.്
ച¾േശഖരനു8ായ സ2ടം ഒ.ും ചിലലറയലലായിരു:ു. അത് േക.േ\ാൾ മുതൽ
അവൻ ഉറെJ നിലവിളി തുട;ി. മൂ:േഹാരാYം മുഴുവൻ കിടJുകയും
ഉറ;ുകയും െവdം കുടിJുകയും െച‹ാെത ച¾േശഖരൻ
നിലവിളിAുെകാ8ുതെ: നി:ു. അവെq നിലവിളി േക.ു ദിഗവാസികെളലലാം വളെര
പരിXമിAു. പിെ: കാരണമറിuതിെq േശഷേമ അവർെJാെJ
സമാധാനമായുdൂ. ഏകേദശം ഇ;ിെനയുd ഒരു ദുഃഖം ച¾േശഖരനു
കു¢ികു.ിപിd സർവാധികാരയJാർ മരിAു േപായി എ:ു േക.േ\ാൾ മാYേമ
ഉ8ായിരു:ുdു. മു:ു ദിവസം കഴിuതിനുേശഷം രാമ“ാരുെട നിർബkം
െകാ8ു ച¾േ“ഖരൻ കുേറെ“ െവdം കുടിJുകയും തീhറതി:ുകയും െചcു
തുട;ി. സാമാനയം േപാെല െവdം കുടിJുകയും തീhറ തി:ുകയും െചcു
തുട;ിയത് ഒരു െകാലലം കഴിuതിെq േശഷമാണ്. ആ ഒരു െകാലലം മുഴുവനും
ച¾േശഖരൻ ദിവസംേതാറും പതിവായി കാല/ും ൈവകുേ:രവും െതേJാ.ു
േനാJിനി:ു മൂ:ു 7ാവശയം വീതം ഉറെJ നിലവിളിAിരു:ു. ച¾േശഖരെന
ആ8ുേതാറും ഹരി\ാട്, അ?ല\ുഴ, ആറsുള, ൈവJം മുതലായ
മഹാേ•Y;ളിൽ ഉ„വകാല/് എഴു:dി\ിനു െകാ8ുേപാവുക
പതിവായിരു:ു. എ2ിലും ഈ ഒരു െകാലലം അവെന എ;ും െകാ8ുേപാകാൻ
സാധിAിലല.
അനaരം വളെരJാലം കഴിuു സവാതിതിരുനാൾരാമവർമ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ിെq കാല/ു പതിവുേപാെല ച¾േശഖരെന തിരുവനaപുര/് ഒരു
ഉ„വ/ിനു െകാ8ുേപായിരു:േ\ാൾ അവിെടെവAു ഒരു വിേശഷമു8ായി.
ആറാ.ുകഴിuു ശംഖുമുഖ(സമു›)തീര/ുനി:ു തിരിെAഴു:dിAു. കുറAു
കിഴേJാ.ു വ:േ\ാൾ തെ: പ8ു കലലുെകാെ8റിuയാൾ എഴു:dി\ു
ക8ുെകാ8് ആൾJൂ./ിൽ നിൽJു:ത് ച¾േശഖരൻക8ു. ഉടെന അവൻ
വായിൽ സൂ•ിAിരു: കലല് തു?ിൈക‹ിെലടു/് അയാൾJി.് ഒേരറു െകാടു/ു.

ആ ഏറുെകാ8് കാലിെq മുെ.ാടിu് ആ മനുഷയൻ അവിെട വീണു. ഉടെന
ച¾േശഖരൻ ആ ^ലേ/J് പാuുെച:ു, അേ\ാൾ അവിെട ഉ8ായ ബഹളം
േകവലം അവർ4നീയമായിരു:ു. േമളJാരും തീെവ.ിJാരും പ.ാളJാരും,
അക?ടിJാരും കാ¥Jാരുെമലലാം 7ാണഭീതിേയാടുകൂടി നാലു പുറേ/Jും ഓടി.
മഹാരാജാവു തിരുമന€ിേലJു മാYം ഒരിളJവുമു8യിലല. അവിട:ു എഴു:dി
നി:ിട/ു തെ: നി:ു. ച¾േശഖരൻ ആൾJൂ./ിേലJു പാuുെച:ത് ആ
കെലലടു/ു വായിലാJാനായി.ു മാYമായിരു:ു. അലലാെത ആെരയും
ഉപ›വിJണെമ:ു അവനു8ായിരു:ിലല. ആെരയും അവൻ ഉപ›വിAുമിലല.
എ2ിലും അവെq അaർ´തം ജന;ൾ എ;ിെന അറിയു:ു? "ഒരാ8ിൽ
തിരുവaപുര/് ആറാ.ുനാൾ ഒരു വലിയ െകാ?നാന പിണ;ി സവാതിതിരുനാൾ
തിരുമന€ിെq േനെര പാuുെച:ു. അവിട:ു നരസിംഹ/ിെq
അവതാരമായിരു:തിനാൽ അവിേടJ് ഒരു കൂസലുമു8ായിലല. ആന
അടു/ുെച:േ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8ു തൃJ4ു തുറ:് ആനയുെട േനെര
ഒ:ുേനാJി. അേ\ാൾ ആന തിരുമു?ിൽ െച:ു െകാ?ുകു/ി" എ:ും മhറും
ഇേ\ാഴും ജന;ൾ പറuുവരു:ു8േലലാ. ആ പറAിലിെq അടി^ാനം ഈ
സംഭവം മാYമാണ്. ഈ ബഹളം താൻ മന\ൂർവം ഉ8ാJിയെതെലല:ും ജന;ൾ
െവറുെത ഉ8ാJി/ീർ/താെണ:ും ഇതുനിമി/ം തെq േപരിൽ
തിരുവുdേJടു8ാകരുെത:ുമുd ഭാവേ/ാടുകൂടി ച¾േശഖരൻ
നമxകരിJുക മാYേമ ഉ8ായുdു. െകാ?ുകു/ുകയും മhറുമു8ായിലല
ച¾േശഖരൻ യഥാ^ാനം െച:ു നി:ുകഴിuേ\ാൾ േമളJാരും തീെവ.ിJാരും
അക?ടിJാരും മhറും വ:ു കൂടുകയും ആറാ.ിെq എഴു:dി\ു ഭംഗിയായി
കഴിuുകൂടുകയും െചcു. ആറാ.് കഴിuതിെq പിേhറ ദിവസം ച¾േശഖരേനയും
അവെq ഏറുെകാ8് കാെലാടിu മനുഷയെനയും തിരുമുൻപാെക
െകാ8ുെചലലുവാൻ ക†നയു8ാവുകയാൽ രാമ“ാർ ച¾േശഖരെനയും,
രാജഭാടsാർ ഓടിനട:ു അേനവഷിAു ക8ുപിടിAു േക.ിെയടു/ു കാെലാടിu
ആ മനുഷയെനയും തിരുമു?ാെക െകാ8ുെച:ു. അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8ു
ആ മനുഷയേനാട്, "ച¾േശഖരൻ നിെ: എറിയാെനaാണ് കാരണം? ഒരു കാരണവും
കൂടാെത ച¾േശഖരൻ അ;ിെന െച‹ുകയില" എ:് ക†ിചു. അേ\ാൾ ആ
മനുഷയൻ "അടിയൻ അടിയെq െചറു\/ിൽ ഒരു കെലലടു/് ച¾േശഖരെന
ഒെ:റിuു. അത് അവെq കാലിേsൽ െകാ8ു. അതിനു പകരമാണ് അവൻ
അടിയെq കാെലാടിAത്. ആ കലലുെകാ8 അവൻ അ:് തെ: എറിയാൻ ഭാവിAു.
അടിയൻ ഓടിJളuതുെകാ8് അേ\ാൾ അതു സാധിAിലല. അ:് മുതൽJു
തെ: അവൻ ആ കലല് അവെq വായിലാJി സു•ിAു തുട;ി. എെ:2ിലുമവൻ
7തിwിയ െച‹ുെമ:ുd വിചാരം അടിയെq പഴമന€ിലു8ായിരു:തിനാൽ

അടിയൻ ഒളിAുമാറിേയ വിടെകാ8ു നിÀJാറുdൂ. ഏകേദശം നാ†തു െകാലം
മു?ാണ് അടിയൻ ച¾േശഖരെന എറിuത്. അടിയന് അ:് പേ/ാ പ•േ8ാ
വയ€് മാYേമ ഉ8ായിരു:ുdൂ. ഇേ\ാൾ അടിയെന ക8ാൽ
അറിയുകയിലലായിരിJും എ:ു വിചാരിAും എഴു:dി\് കാണാനുd േമാഹം
െകാ8ുമാണ് അടിയൻ ഇ:െല അവിെട വിടെകാ8ുനി:ിരു:ത് ച¾േശഖരൻ
ഒരിJൽ ക8ി.ുdവെര പിെ: എY െകാലലം കഴിuി.് ക8ാലും അറിയുെമ:ും
അവെന ഉപ›വിAാൽ എെ:2ിലും അവനതിനു പകരം െച‹ാതിരിJിെലല:ും
ഇ:െല ഏറുെകാ8ാേ\ാൾ അടിയനു മന€ിലായി".
തിരുമന€ുെകാ8്: നീ ഏതു ദിJുകാരൻ?
കാേലാടിuവൻ: അടിയെq കു\മാടം കലടയാണ്. അടിയൻ ഒരഗതിയാണ്.
കൂലിേവല െചcാണ് അടിയൻകാലം കഴിAിരു:ത്. ഇനി അതിനും നിവൃ/ിയിലല.
ഇത് േക.ു തിരുമന€ുെകാ8് അവെq ചികി„J് േവ8ിവരു: പണവും പി:ിട്
അവെq ജിവാവസാനം വെര 7തിമാസം ഇരുപ/¢ു പണം വീതം
സർJാരിൽനി:് െകാടു/ു െകാdുവാൻ ക†ിAു ച.ംെക.ീ.ു അവെന
അവിെടനി:ു എടു/ു െകാ8് െപാെ•ാdുവാൻ ക†ിAു. അവെന
െകാ8ുേപാ•ഴിuയുടെന ച¾േശഖരൻ തെq വായിൽ സൂ•ിAിരു:
കെലലടു/് തിരുമു?ിൽെവAി.് കാൽമടJി നമxകരിചു. തിരുമന€ുെകാ8് ആ
കലല് െവd/ിൽ കഴുകിAു വൃ/ിയാJിAു വരു/ിയതിെq േശഷം
തൃൈJ‹ിെലടു/ു േനാJി. ആ കലലിനു wമ/ിലധികം
ഭാരമു8ായിരു:തിനാൽ അതിനക/് എേaാ സാധാനമുെ8:ും ആ കലല്
െപാ.ിAു േനാJിയാൽെകാdമ:ും തിരുമന€ിൽേതാ:ി.ു, "ച¾േശഖരാ! ഈ
കെലലാ:ു െപാ.ിAു േനാJു:തിനു സZതമുേ8ാ?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു.
സZതം തെ: എ:ു ച¾േശഖരൻ തലകുലുJി. ഉടെന തിരുമന€ു െകാ8് ഒരു
കൂടം വരു/ി തിരുമു?ാെക െവA് തെ: അടിAുട\ിAു. അേ\ാൾ അതിനക/്
ഏhറവും 7കാശേ/ാടുകൂടിയ ഒരു ദിവയര¹ം കാണെ\.ു. അേ\ാൾ
തിരുമന€ുെകാ8ും അവിെടയു8ായിരു: മhറാളുകളും അതയaം വിŸയിAു.
തീJ.േപാെല 7കാശമുd ആ ര¹ം സേaാഷസേമതം തൃൈJ‹ിെലടു/്
േനാJീ.ു "ച¾േശഖരാ! ഈ ര¹ം നാം എടു/ുെകാdു:തിനു നിനJു
സZതമുേ8ാ?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. ച¾േശഖരൻ സേaാഷേ/ാടുകൂടി
സZതിAു തലകുലുJി. പിെ: ച¾േശഖരനു പതിവുd പഴJുല മുതലായവയും
മുഹZദീയ£ീJുd പണവും രാമ“ാർJു പതിവുd സZാനവും ക†ിAു
െകാടു/ു അവെര അയAു.

കലലിനക/ു നി:് കി.ിയ ദിവയര¹ം തിരുമന€ുെകാ8് ത2ം െകാ8് െക.ിAു
അവിടു:ു വിേശഷദിവസ;ളിൽ ചാർ/ാനുd ര¹മാലയുെട നടുനായകമാJി
േകാർ/ുവAു. ആ മാല സവാതിതിരുനാൾ തിരുമന€ുെകാ8ു
വിേശഷദിവസ;ളിെലലലാം പതിവായി എടു/ു ചാർ/ാറു8ായിരു:ു. ആ മാല
ഇേ\ാഴും വലിയ െകാ.ാരംവക ഭാ¡ാര/ിലിരിJു:ുെ8:ാണ് േകൾവി.
ച¾േശഖരൻ ഒരു ദിവസം കാല/ു പുഴയിൽേ\ായി കുളിAു രാമ“ാരുെട
വാസ^ലേ/Jു മട;ിേപായത് ഒരു വലിയ ചൂ8\നയുെട
ചുവ.ിൽകുടിയായിരു:ു. ആ പനയിൽനി:ും പതിവായി മൂ:ു പറ കdുവീതം
കി.ുമായിരു:ു. അതിനാൽ അത് െച/ു: ഈഴവൻ ഒരു പാYം പനയുെട
ചുവ.ിൽെകാ8് വA് ഒരു 7ാവശയം പനയുെട മുകളിൽ കയറി പകുതി കdു
പാളയിലാJിെJാ8ു താെഴയിറ;ി അത് പാY/ിെലാഴിAി.ു േശഷം
കൂടിെയടുJു:തിനു മുകളിൽ കയറിയ സമയ/ാണ് ച¾േശഖരൻ പനയുെട
ചുവ.ിെല/ിയത്. ച¾േശഖരെന താെഴ ക8ി.് ഈഴവൻ മുകളിലിരു:ുെകാ8്,
"ച¾േശഖരാ! നിനJ് കdുേവണെമ2ിൽ ആ പാY/ിൽ ഇരിJു:ത് എടു/ു
കുടിJു:തിനു വിേരാധമിലല. കുറAുകുടി േവണെമ2ിൽ ഞാനിറ;ി വ:ാൽ
തരികയും െച‹ാം. എെq പാYം െപാ.ിേAJരുത്" എ:ു പറuു. അത് േക.ു
ച¾േശഖരൻ ആ പാY/ിലു8ായിരു: കെdടു/് കുടിAി.ു പാY/ിനു
േകെടാ:ും വരു/ാെത താെഴ വAി.് രാമ“ാരുെട അടുJേലJു േപായി.
ച¾േശഖരൻ കdു കുടിAത് അ:് ഇദം7ഥമമായി.ായിരു:ു. അതിനുമു?്
ഒരിJലും അവൻ അതിെq സവാദു േനാJുകേപാലും െചcിരു:ിലല. അ:്
കുടിAേ\ാൾ ഇത് നലലതാെണ:ു േതാ:ുകയാൽ അവൻ പിെ:യും ചിലേ\ാൾ
കുളികഴിuു േപാകുേ?ാൾ അതിെല െചലലുകയും െചലലുേ?ാെളാെJ ആ ഈഴവൻ
ച¾േശഖരനു കുേറെ“ കdു െകാടുJുകയും െചcിരു:ു. മെhറാരാളുെട മുതൽ
വിലെകാടുJാെത വാ;ിയനുഭവിJു:ത് നയായമാെലല:ുd
വിചാരമു8ായിരു:തിനാൽ ച¾േശഖരൻ എലലാ ദിവസവും അതിെല
േപാകുകയുംകdുവാ;ിJുടിJുകയും െചcിരു:ിലല. ചില ദിവസ;ളിൽ
വാ;ിJുടിJു:തിനു 7തിഫലമായി ച¾േശഖരൻ ആ ഈഴവന് കdു കുറുJി
പാനിയാJു:തിനും മhറും ആവശയമുd വിറകു മലമുകളിൽനി:ു േശഖരിAു
െകാ8ുെച:ു െകാടുJുകയും െചcിരു:ു.
അ;ിെനയിരു:േ\ാൾ െകാ.രJരതെ: ഒരു നായർഭവന/ിൽ ഒരു
സദയയു8ായി. ആ േദശ/് എവിെടെയ2ിലും സദയയു8ായാൽ രാമ“ാെര
•ണിJുകയും അയാൾ േപാകുേ?ാൾ ച¾േശഖരെന കൂെട െകാ8ുേപാകുകയും
പതിവായിരു:ു. ആ പതിവുേപാെല ഇവിെടയും •ണിJുകയും

ച¾േശഖരേനാടുകൂടി േപാകുകയും െചcിരു:ു. അ;ിെന െച:ാൽ
രാമ“ാരു4ാനിരിJുേ?ാൾ സദയയുെട ഉടമ^ൻ ച¾േശഖരനും േചാറും
പായ€വും പഴJുലയും മhറും െകാടുJുക പതിവാണ്. എ:ാൽ ഇവിെട അ;ിെന
ഉ8ായിലല.
7ധാനsാരുെട സദയെയാെJJഴിuു അവെരലലാവരും പിരിuുേപാവുകയും
സർVാണിസദയ ആരംഭിJുകയും െചcി.ും ച¾േശഖരന് ആരും ഒ:ും െകാടു/ിലല.
െകാടുJാനുd ഭാവം േപാലും അവിെട ക8ുമിലല. അതിനാൽ രാമ“ാർ
ച¾േശഖരെന നിറു/ിയിരു: ^ല/ു െച:് "ഇനി നമുJ് േപാകാം മകേന"
എ:ു പറuു യാYയായി. പി:ാെല ച¾േശഖരനും െച:ു. പറ?ിൽനി:ിറ;ി
പടിJൽ െച:േ\ാൾ അവിെട ഏhറവും വലിയതായ ഒരാuി(അയനി)/ടി
കിടJു:ത് ക8ു. അത് ആ വീ.ുടമ^ൻ പുരയുെട ജീർേണാUാരണം വക•ായി
വരു/ിയി.തായിരു:ു. നാലു വലിയ ആനകൾ കൂടിപിടി\ിAായിരു:ു ആ തടി
െകാ8ുവ:ി.ത്. ച¾േശഖരൻ വJ\ഴുതിൽ തു?ിൈJ ചുhറി\ിടിAു ആ തടി
വലിAുെകാ8ുേപായി. സർVാണി സദയയിൽ ഉ„ാഹിAു െകാ8ുനി:
വീ.ുടമ^ൻ തടി ച¾േശഖരൻ െകാ8ുേപായത് അേ\ാൾ അറിuിലല.
സദയ^ല/ുനി:ു രാമ“ാരുെട വീ.ിേലJു മൂ:ു നാഴിക ദുരമു8ായിരു:ു. ഈ
തടി വലിAുെകാ8് ഒ:ുര8ു നാഴിക േപായേ\ാേഴJും ച¾േശഖരൻ വലലാെത
•ീണിAു. സദയ^ല/ു േചാറും പായ€വും മhറും കി.ുമേലലാ എ:ു വിചാരിAു
ച¾േശഖരൻ അ:് കാല/ു കുറAു െവdം കുടിAതലലാെത തീhറ ഒ:ും
തി:ിരു:ിലല. തടി സാമാനയ/ിലധികം വലുതുമായിരു:ുമേലലാ. അെതലലാം
െകാ8ുമാണ് ച¾േശഖരൻ wമ/ിലധികം •ീണിAത്. അ;ിെന 7യാസെ\.്
കുറചുകൂടി േപായേ\ാൾ അവിെട വഴിയരികിൽ/െ: ഒരു
മദയശാലയു8ായിരു:ു. അത് ച¾േശഖരനു കdു െകാടുJു:
ഈഴവെqതായിരു:ു. അതിനാൽ ച¾േശഖരൻ തടി വഴിയിലി.ി.ു മദയശാലയുെട
അടുJേലJു െച:ു. അേ\ാൾ ആ ഈഴവൻ ച¾േശഖരൻ വലലാെത
•ീണിAിരിJു:തായി ക8ി.് നലല കdു ധാരാളമായി െകാടു/ു. കdുകുടി
കഴിuേ\ാൾച¾േശഖരനു ഉ„ാഹമായി.പിെ: തടി വലിAു െകാ8്
•ണ/ിൽനട:ു രാമ“ാരുെട വാസ^ലെ//ി തടി അവിെട പടിJലി.ി.ു
ച¾േശഖരൻ അവെq പതിവു ^ല/ു െച:ു നി:ു. ഉടെന രാമ“ാർ അവെq
പതിവുd തീhറ സാമാന;െലലലാം െകാ8ു െച:ു െകാടുJുകയും െചcു.
സദയയുെട തിടുJവും േകാലാഹലവുെമലലാം കഴിuേ\ാളാണ് തറവാ.ിൽ
കാരണവർ തടി ച¾േശഖരൻ െകാ8ുേപായി എ:റിuത്. അേ\ാൾ ആ മനുഷയന്
തടി േപായതിെന കുറിAുd മനRാപവും ച¾േശഖരന് ഒ:ും

െകാടുJനിടയാകാ/തിെനJുറിAുളള പpാ/ാപവും
സാമാനയ/ിലധികമു8ായി. അേ\ാേഴJും േനരം ൈവകിേ\ായതു െകാ8് പിെ:
ഒ:ും െച‹ാൻ തരമിലലായിരു:ു.. അതിനാൽ ആ മനുഷയൻ
വിഷമിAുെകാ8ുതെ: അ:െ/ രാYി ഒരുവിധം കഴിAുകൂ.ി. പിേhറ ദിവസം
കാലെ/ അ¢ു പറ െനലലള:ു ഒരു പാY/ിലാJിെJ.ി ഒരു ഭൃതയെന ഏ†ിAി.്,
"നീയിതു െകാ8ുെച:ു ച¾േശഖരെq മു?ിൽെവAി.്, ഇ:െല ഇവിെട സദയXമം
മുതലായ കാരയാaരവയOത നിമി/ം ച¾േശഖരെന േവ8തുേപാെല
സÀJരിAയJാൻ സാധിJാ/തിൽ വളെര മനRാപമു8്. ആ െതhറിെq
7ായpി/മായി അ¢ു പറ െനലല് െകാടു/യJു:ു. ഇത് സദയം
സവീകരിJുകയും എെq െതhറിെന •മിJുകയും എെq തടി ഇ:ുതെ: ഇവിെട
എ/ിAു തരികയും െച‹ണെമ:ു അേപ•ിJു:ു. തടിയും െകാ8് ഇവിെട
വരുേ?ാൾ േവ8തുേപാെല എലലാം െചcുെകാdാം എ:ു നടുവിെല വീ.ിെല
മാധവൻപിd പറuയAിരിJു:ു എ:ു പറയണം" എ:ു പറuു. ആ ഭൃതയൻ
അ7കാരം െചcു.
ഉടെന ച¾േശഖരൻ ആ െനൽAുമെടടു/് െകാ8ുേപായി അവനു കdു
െകാടുJാറുd ഈഴവന് െകാടു/ി.ു തടിയും െകാ8് യാYയായി. പി:ാെല
രാമ“ാരും േപായി. ച¾േശഖരൻ തടി നടുവിെല വീ.ിെല പടിJൽ മു?് കിട:ിരു:
^ല/ു െകാ8ുെച:ി.ു. അേ\ാേഴJും ആ വീ.ിെല കാരണവർ (മാധവൻപിd)
പടിJൽെച:ു അകേ/J് വിളിJുകയാൽ രാമ“ാർ ച¾േശഖരെനയും െകാ8്
പടിJക/് മുhറ/ു െച:ു. ഉടെന മാധവൻപിd ച¾േശഖരനു പഴJുല,
പായസം, നാളിേകരം, കരി?് മുതലായവയും രാമ“ാർJ് യഥാേയാഗയം ഭ•ണവും
മു8ും േനരയതും െകാടുJുകയും മുഹZദീയ£ീJ് െകാടുJു:തിനു പ/ു
പണം രാമ“ാെര തെ: ഏ†ിJുകയും െചcു സേaാഷി\ിAു പറuയAു.
രാമ“ാർ ച¾േശഖരെന തീhറിJു മിJ ദിവസവും കാ.ിേലJ് പറuയJുകയും
അവൻ േപായി തി:ു വയർനിറAു േനരം ൈവകുേ?ാൾ മട;ി രാമ“ാരുെട
വീ.ിെല/ി അവെq ^ാന/ു െച:ു കിടJുകയും പതിവായിരു:ു. ആ
പതിവിൻ7കാരം ഒരു ദിവസം കാ.ിേലJ് പറuയA ച¾േശഖരൻഅ:്
രാYിയായി.ും തിരിAു വരാ—യാൽ അയാൾ ഏhറവും വിഷ4നായി/ിർ:ു.
വിഷാദം െകാ8് അയാൾ അ:് അ/ാഴമു8ിെലല:ലല, രാYിയിൽ കിട:ി.്
ഉറJവും വ:ിലല. പിേhറ ദിവസം അതിരാവിെല രാമ“ാർ കാ.ിൽെച:ു
ച¾േശഖരൻ സ¢രിJാറുd ^ല;ളിെലലലാം േനാJി. എ;ും ച¾േശഖരെന
ക8ിലല. അേ\ാൾ രാമ“ാർ വിഷാദവിഹവലൻ മാYമലല, ഭയപരവശനുമായി/ീർ:ു.
രാമ“ാർ ച¾േശഖരെന സവaെമ:േപാെലയാണ് ര•ിAു നട:ിരു:െത2ിലും ആ

ആന സർJാർവകയായിരു:േലലാ. ആ ആനെയ കാÁാനിെലല:റിuാൽ
ഗവെÁhന് െവറുെത വിടുേമാ? ആക\ാെട രാമ“ാർ വലിയ
പരു;ലിലായി/ീർ:ു. അയാൾ ഊണും ഉറJവും ഇലലാെത പല ^ല;ളിൽ
അേനവഷിAു നട:ു. ഒരു ഫലവുമു8ായിലല, അ;െന പ/ു പതിന¢ു ദിവസം
കഴിuേ\ാൾ ച¾േശഖരെന കാണാനിെലല:ുd വിവരം ഗവെÁqിന് അറിവു
കി.ി. ഉടെന രാമ“ാെര പിടിAു േചാദയം െച‹ു:തിന് ഉ/രവ് വരികയാൽ
സർJാരാളുകൾ രാമ“ാെര അേനവഷിAു തുട;ി. ആ വിവരമറിuു രാമ“ാർ
എവിെടേയാ േപായി ഒളിAു. സർJാരാളുകൾ പല വിധ/ിൽ അേനവഷണം
നട/ിയി.ും ച¾േശഖരെനയും രാമ“ാെരയും ക8ു കി.ിയിലല. ച¾േശഖരനും
രാമ“ാരും നാടുവി.ുേപായതാെണ:ു ഒടുJം എലലാവരും തീർAെ\ടു/ി.
സർJാരിെq അേനവഷണവും ഒരുവിധം ശമിAു. അ;ിെന ര8് മൂ:ു മാസം
കഴിuേ\ാൾ ഒരു ദിവസം ച¾േശഖരൻ ഒരു വലിയ പിടിയാനേയാടുകൂടി
െകാ.ാരJര വ:ു േചർ:ു. ആ പിടിയാന ഒരു കാ.ാനയായിരു:ു.
മനുഷയെരJ8േ\ാൾ അത് വിര8് ഓടാൻ ഭാവിAു. എ2ിലും ച¾േശഖരൻ
അതിെന വി.യAിലല. ച¾േശഖരൻ ഒരു കാ.ാനെയ പിടിAുെകാ8ു വ:ിരിJു:ു
എ:ു േക.ുേക.് അസംഖയമാളുകൾ അവിെടJൂടി. ആ കൂ./ിൽ രാമ“ാരും
അവിെട വ:ുേചർ:ു. ച¾േശഖരെq സഹായേ/ാടുകൂടി രാമ“ാർ
പ/ുപതിന¢ു ദിവസംെകാ8് ആ പിടിയാനെയ\ഴJി സവാധീനെ\ടു/ി.
െകാAുകുuു മരിAതിെqേശഷം അയാൾJു പകരം രാമ“ാരുെട
സഹായ/ിനായി േകശവൻ എ: ഒരാെളയാണ് നിയമിAിരു:ത്. ഈ പിടിയാനെയ
പഴJി സവാധീനിAതിെq േശഷം രാമ“ാരുെട ശുപാർശ7കാരം ആ പിടിയാനയുെട
ആനJാരനായി േകശവെന നിയമിAു. ആ പിടിയാന•ു ക†ന7കാരം "ഭവാനി"
എ:ു േപരി.ു. ച¾േശഖരനും ഭവാനിയും കാലwേമണ പര•രം വലിയ
േrഹമായി/ീർ:ു. ഭവാനിെയJാണാെത ച¾േശഖരനും
ച¾േശഖരെനJാണാെത ഭവാനിയും മാYേനരം േപാലും നിൽJാെതയായി.
ര8ാനകളും നിൽപും കിട\ും തീhറയും കുളിയുെമലലാം ഒരുമിAുതെ:.
എഴു:dി\ിനും മhറും ആ ര8ാനകെളയും ഒരുമിAലലാെത എ;ും
െകാ8ുേപായിരു:ിലല. െകാ8ുേപാവാൻ സാധിJുകയുമിലലായിരു:ു. ആ
ആനകൾ ഭാരയഭർ/ാJsാരുെട നിലയിലാണ് വർ/ിAിരു:ത്.
ഇ;ിെനയിരു: കാല/ു ഒരാ8ിൽ അരി\ാ.ു„വ/ിൽ എഴു:dി\ിനു
ച¾േശഖരേനയും ഭവാനിേയയും െകാ8ുേപായിരു:ു. ഈ ആനകെള
ഏഴാമു„വദിവസം കാലെ/ െകാ8ുെചലലണെമ:ാണ് ആവശയെ\.ിരു:ത്.
എ2ിലും ചില അസകൗരയ;ൾ നിമി/ം ഒ?താമു„വദിവസം രാYി ഏകേദശം

പ/ുമണിയായേ\ാഴാണ് ആനകെളയും െകാ8് രാമ“ാരും േകശവനും അവിെട
എ/ിയത്. അേ\ാേഴJും അവിെട എഴു:d/് ആരംഭിAിരു:ു. അJാല/്
അരി\ാ.ു േദവസവ/ിൽ/െ: വലിയ േവലായുധൻ എ:ു േപരായി.ു ഒരു നലല
െകാ?നാനയു8ായിരു:ു. അതിനാൽ ആ ആനയുെട പുറ/ായിരു:ു
അരി\ാ.ു േദവെന എഴു:dിAിരു:ത്. ഉപേദവsാെരെയാെJ മhറാനകളുെട
പുറ/ും എഴു:dിAിരു:ു. അരി\ാ.ു േദവെന എഴു:dിAു കിഴെJ
ആനെJാ.ിലിൽ നിറു/ി കഴിയുേ?ാൾ കിഴJുനി:ു ഒരു ഭഗവതിെയ
എഴു:dിAു െകാ8് ഒരു പുറ\ാടു പതിവു8്. ആ പുറ\ാടും വളെര േകമവും
7ധാനവുമായി.ുdതുമാണ്. ആ എഴു:d/് ആരംഭിAു കുറAു സമയം
കഴിuേ\ാളാണ് ച¾േശഖരനും ഭവാനിയും അവിെട എ/ിയത്. ഉടെന
കാരയJാർ (അJാല/് തഹശീൽദാെര കാരയJാർ എ:ാണു പറuിരു:ത്) ഈ
ആനകൾ െച:ിരിJു: വിവരം അറിuു അവിെട െച:ു ആ ആനകൾJും
തലയിൽെJ.ു െക.ിJുകയും ഭഗവതിയുെട എഴു:d/ു ച¾േശഖരെq
പുറേ/J് മാhറിJുകയും ഭവാനിെയ അക?ടിയാJുകയും െചcു. അ;ിെന
ഭഗവതിയുെട എഴു:d/ു കുറAുകൂടി പടിuാ.ു െച:േ\ാൾ ച¾േശഖരനും
വലിയ േവലായുധനും പര•രം കാണാറായി. ഉടെന ച¾േശഖരൻ ഒരു വലിയ ശÂം
പുറെ\ടുവിAു. അതുേക.ു വലിയ േവലായുധനും അതുേപാെല തെ: ഒരു ശÂം
പുറെ\ടുവിAു. പിെ: വലിയ േവലായുധൻ കിഴേJാ.ും ച¾േശഖരൻ പടിuാ.ും
അതിേവഗ/ിൽ നട:ു തുട;ി. അേ\ാൾ ആനകൾ ര8ും പിണ;ിെയ:ും ഇവർ
തZിൽ വലിയ യുUമു8ാകുെമ:ും അഥവാ ആനകൾ ര8ും
ഓടി/ുട;ിേയJുെമ:ും മhറും വിചാരിAു മരണഭയേ/ാടുകുടി വാദയJാരും
തീെവ.ിJാരും കാ¥Jാരുെമലലാം നാലുപുറേ/Jും ഓടി. ആ സമയം
അവിെടയു8ായ ലഹളയും ബഹളവും ഒ.ും ചിലലറയലലായിരു:ു. ആ വലിയ
ആനകൾ ര8ും പിണ;ി ആൾJൂ./ിൽ ഓ.ം തുട;ിയാൽ എെaലലാം
അനർഥ;ളാണ് വ:ുകൂടിേയJവു:തു? പലർJും അംഗഭംഗ;ളും ചിലർJ്
മരണം തെ:യും വേ:Jാമേലലാ. അതിനാൽ ജന;ൾ ഭയെ\േ.ാടിയതും
ബഹളമു8ാJിയതും ഒ.ും അ§ുതമലല. പേ• ഇവിെട ആനകൾ പിണ;ുകയും
ഓടുകയും യുUം െച‹ുകയുെമാ:ും ഉ8ായിലല. ആ ആനകൾ ര8ും അടു/്
കൂടിയേ\ാൾ വലിയ േrഹേ/ാടുകൂടി തു?ിൈJകൾനീ.ി പര•രം പിടിAു
സേaാഷസൂചകമായി ചില ശÂ;ൾ പുറെ\ടുവിAതിെq േശഷം തിരിAുേപായി.
പൂർV^ിതിയിൽ അവരവരുെട ^ാന/് െച:ു നിൽJുക മാYേമ ഉ8ായുdൂ.
ആനകൾ പിണ;ുകയെലല:റിuേ\ാൾ വാദയJാരും തീെവ.ിJാരും മhറും
തിരിAുവരികയും എഴു:dി\് ഭംഗിയായി കഴിuുകൂടുകയും െചcു.

എഴു:dി\് കഴിuു ച¾േശഖരേനയും ഭവാനിേയയും വലിയ േവലായുധേനയും
െകാ8ുേപായി തളAു തീhറ െകാടു/ത് ഒരു^ല/് തെ:യായിരു:ു. എ2ിലും
ച¾േശഖരേനയും ഭവാനിേയയും ഒരു മര/ിേsലും വലിയ േവലായുധെന മെhറാരു
മര/ിേsലും ആണ് തളAത്. പിേhറ ദിവസം കാല/് ആ മൂ:ു ആനകെളയും
ഒരുമിAു കുളി\ിAു കിഴേJ നടയിൽെകാ8ുവ:ു. ഉടെന ച¾േശഖരൻ കിഴേJാ.ു
നട:ു തുട;ി. ച¾േശഖരെq പി:ാെല ഭവാനിയും അവളുെട പി:ാെല വലിയ
േവലായുധാനും നട:ു. ച¾േശഖരെq പുറ/് രാമ“ാരും ഭവാനിയുെട പുറ/്
േകശവനും വലിയ േവലായുധെq പുറ/് ആ ആനയുെട
ആനJാരനുമു8ായിരു:ു. അരി\ാ.് 'ആനേ\രി' വീ.ുകാർ ആന\ാവിൽ
7സിUരും വിദ¯sാരും പാര?രയJരുമായിരു:ു. ആ വീ.ിെല
ഒരാൾതെ:യായിരു:ു വലിയ േവലായുധെq പുറ/ിരു:ിരു:ത്. ച¾േശഖരൻ
എെa2ിലും ഉേbശേ/ാടുകൂടിയലലെത ഇ;ിെന േപാവുകയിെലല:ും അവൻ ഒരു
^ലേ/J് േപാകാനായി നിpയിചു പുറെ\.ാൽ പിെ: തടു/ാൽ
നിൽJുകയിെലല:ും കാരണം കൂടാെത ആെരയും ഉപ›വിJുകയിെലല:ും നലല
നിpയമു8ായിരു:തിനാൽ രാമ“ാർച¾േശഖരെന നിേരാധിAിലല. ച¾േശഖരൻ
േപായാൽ പിെ: ഭവാനി നിൽJുകയിെലല:ുd കാരയം തീർAയാണേലലാ. വലിയ
േവലായുധെq സവഭാവവും ഏകേദശം ച¾േശഖരെq സവഭാവം േപാെല
തെ:യായിരു:തിനാൽ അവെq നിയaാവ് അവെനയും തടു/ിലല. അതിനാൽ
ച¾േശഖരൻ മു?ിലും ഭവാനിയും വലിയ േവലായുധനും പി:ാെലയുമായി നട:ു
ര8ുര8ര നാഴിക കിഴJു െതJു പdി\ാട് എ: േദശ/ുd 'നാടാല•ൽ'
(നാടകശാല•ൽ) എ: വീ.ിൽ എ/ി. അത് കു¢ുകു.ിപിd
സർവാധികാരയJാരുെട ഭാരയാOഹമായിരു:ു. സർവാധികാരയJാരേbഹം വളെര
മുേ? മരിAുേപായിരു:ു എ2ിലും അേbഹ/ിെq ഭാരയയും മു:ു പുYsാരും
അേ\ാഴും ആ ഗൃഹ/ിലു8ായിരു:ു. പുYsാരിൽ മൂ/യാളുെട േപർ രാമൻ
എ:ായിരു:ു. ആ മനുഷയനു ൈവദയവിഷയ/ിൽ നലലേപാെല ൈനപുണയവും
ൈക\ുണയവുമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ അേbഹെ/ എലാവരും
'െകാചുരാമൻൈവദയൻ' എ:ാണ് പറuിരു:ത്. ആ ഗൃഹ/ിെq
സമീപ/ുതെ: സർവാധികാരയJാരേbഹ/ിെq ഒരു 7തിമ
7തി®ിAി.ു8ായിരു:ു. ആനകൾ അവിെട െച:യുടെന ച¾േശഖരൻ ആ
7തിമയുെട മു?ിൽ െച:ു മു.ുകു/ി നമxകരിAു. അതുക8് ഭവാനിയും വലിയ
േവലായുധനും അ7കാരം െചcു. അതുകഴിuി.് മു:ാനകളും ഗൃഹ/ിെq
കിഴJുവശ/ു മുhറ/ു നിര:ു നി:ു.
തേല ദിവസം രാYിയിൽ ആ ഗൃഹ/ിൽ സവ†െമാരു വിേശഷമു8ായി. അതുകൂടി

ഇവിെട വയzമാേJ8ിയിരിJു:ു. അെതെa:ാൽ സർവാധികാരയJാരുെട
ഭാരയ ഒരു സവÐം ക8ു എ:ുdതാണ്. സർവാധികാരയJാരേbഹം ആ £ീയുെട
അടുJൽെA:് "എെ: വ˜ിJു:തി:ായി നാെള കാല/ു മു:ാനകൾ ഇവിെട
വരും. ഒ:് നZുെട ച¾േശഖരൻ തെ:. പിെ: ഒ:് പിടിയും. മെhറാ:്
അരി\ാ.ുപതിവായി.ുd എഴു:d/ി:ു നിർ/ിയിരിJു: വലിയ
േവലായുധനുമായിരിJും. ഒരു പാY/ിൽ മു\/ാേറകാലിട;ഴിയും േവെറ
ര8ുപാY;ളിൽ ഇരുപ/ിനാേലകാലിട;ഴി വീതവും അരിയി.്
അതിനുേവ8ു: ശർJരയും നാളിേകരവും െന‹ും േചർ/് പായസം വA് അതും
മൂ:ു പാY;ളിൽ 7േതയകം 7േതയകം പാനകം (ശർJര)കലJി അതും
ആനകൾJു െകാടുJണം. മു\/ാേറകാലിട;ഴി അരിെകാ8ുd പായസം
ച¾േശഖരനുdതാെണെന:റിയാമേലലാ. ഈ ആനകെള കാണാനും മhറുമായി
വിേശഷാൽ വ:ുകൂടു:വർJ് ചതുർവിഭവ;േളാടുകൂടി ഭ•ണം
െകാടുJുകയും േവണം" എ:ു പറuു എ:ായിരു:ു സവÐം. െവറുെത ഇ;ിെന
ഒരു സവÐം കാണുകയിെലല:ും ഇതു സർവാധികാരയJാരേbഹം പറuത്
തെ:യാെണ:ും വിശവസിA് ആ വീ.ുകാർ ഇ7കാരം എലലാം ത‹ാറാJി വAു.
സർവാധികാരയJാരേbഹ/ിെq മൂ:ാമെ/ പുYൻ ചിലേ\ാൾ അ‡െq
അധിവാസമു8ായി തുdുകയും ആവശയമുd കാരയ;ൾ പറയുകയും
െച‹ാറു8ായിരു:ു. അ:് അവിെട ആനകൾJുd പായസവും വിേശഷാൽ
വരു:വർJുd സദയയുെട വിഭവ;ളുെമലലാം കാലമായിJഴിuേ\ാൾ ആ
മനുഷയനു കലിെകാ8ുേപായി കുളിAു വ:ു. അേ\ാേഴJും അവിെട
പതിവുേപാെല ഭŸം, ച˜നം, ക.ിമു8്, കവണിമു8് മുതലായവെയലലാം
ത‹ാറാJിെവAിരു:ു. കുളിAു തുdിെJാ8ു വ: മനുഷയൻ ഭŸവും ച˜നവും
ധരിAു ക.ിയും കവണിയുമുടു/് ഒരു കേസരയിൽ കാലിേsൽJാൽ കയhറി
മുറ•ിരു:ു. അേ\ാൾ ഒരാൾ വിശറിെയടു/് പുറകിൽനി:ു വീശി/ുട;ി. ഉടെന
ഒരാൾ െവhറില നൂറുേതAു െകാടു/ുതുട;ി. മെhറാരാൾ അട• നുറുJി
െകാടു/ുതുട;ി. േവെറ ഒരാൾ പുകയില മുറിAു െകാടു/ു. തുdിെJാ8ിരു:
മനുഷയൻ അെതാെJ വാ;ി മുറ•് മുറുJുതുട;ി. അേ\ാേഴJും അവിെട ഒരു
വലിയ േകാളാ?ി ഒരാൾ െകാ8ുെച:ു വAു. അധിവാസം െകാ8ിരു:യാൾ
കൂെടJൂെട തു\ുകയും പിെ:യും മുറുJുകയും മുറ•് െചcുെകാ8ിരു:ു.
അേ\ാൾ ആ മനുഷയെന ക8ാൽ സാ•ാൽ കു¢ിJു.ി\ിd സർവാധികാരയJാർ
തെ:യാെണ:ു േതാ:ുമായിരു:ു. അേ\ാേഴJും ^ലം കാരയJാർ
(കാർ/ിക\dി തഹസീദാർ) മുതലായി അേനകമാളുകൾ അവിെട െച:ുകൂടി.
ആക\ാെട ഇെതലാം ക8ു ച¾േശഖരൻ ക4ീെരാലി\ിചു െകാ8്

ഉറെJJരuു തുട;ി. അതു ക8ു ഭവാനിയും വലിയ േവലായുധനും കരuു
തുട;ി. അേ\ാൾ ആ തുdിെJാ8ിരു: മനുഷയൻ "എെq കു.ികൾ ഒ.ും
വയസനിേJ8ാ, നി;െള കാണാനാണേലാ ഞാൻവ:ിരിJു:ത് എെq കു.ികൾ
അടു/് വരുവിൻ" എ:് പറuു. ഉടെന ച¾േശഖരൻ വിനയേ/ാടുകൂടി
അടു/ുെച:് ആ മനുഷയെq മു?ിൽ മു.ുകു/ി നമxകരിAു. പി:ാെല
ഭവാനിയും വലിയ േവലായുധനും െച:ു അ7കാരം െചcു. ആ മനുഷയൻ
വാ„ലയപൂർVം മു:ാനകളുെടയും തു?ിൈJയിൽെതാ.ു തേലാടീ.ു
ച¾േശഖരേനാട്, "ച¾േശഖരാ! നീയിവിെട വ:^ിതിJ് എെa2ിലും ഇവിെട
െകാടുJാെത േപാകു:ത് ശരിയലല. അതിനാൽ "ഇതാ ഇവിെട" എ:ു പറuു ഒരു
^ലം ചു8ിJാണിAു െകാടു/ു. ച¾േശഖരൻ ആ ^ല/ു െച:ു കുനിuു
െകാ?ുെകാ8് കു/ി മ4ിളJി മറിAു. അേ\ാൾ മേ4ാടുകൂടി ഒരു പിAളെചലലം
ഇളകിവ:ു. ച¾േശഖരൻ ആ െചലലെമടു/് തുdിെJാ8ിരു: മനുഷയെq
ൈക‹ിൽ െകാടു/ു. ആ മനുഷയൻ ആ െചലലം തുറ:ു അതിലു8ായിരു: െചറിയ
താളിേയാലOPെമടു/ു െകാAുരാമൻൈവദയെq ൈക‹ിൽ െകാടു/ി.്,
"നിനJു പുരുഷ7ായമാകു:തിനു മു?് ഞാൻ ഭൂേലാകവാസം െവടിuു
േപായതിനാൽ ഇതു നിെq ൈക‹ിൽ തരു:തിനു എനിJു തരമായിലല. ഞാൻ
നിെq അZയുെട ൈക‹ിൽ നിനJു തരാനായി ഏൽ\ിAിരു: OP;െളലലാം
നിനJു കി.ീ.ു8േലലാ. അവ നിമി/മാണേലലാ നീയീ ^ിതിയിലായതും
കാലേ•പം െചcു േപാരു:തും. അവെകാ8് േപാരാ/െതലലാം ഇതിലു8്.
ഇതിൽ പറയെ\.ിരിJു:െതലലാം കഠിനwിയകളാണ്. അവയിെലാ:ും
സാധാരണയായി െചcുേപാകരുത്. േവെറ നിവൃ/ിയിലലാെതയും അതയാവശയമായും
വ:ാൽ നലലേപാെല ആേലാചിAു മാYേമ ഇതിലുdേതാേരാ:ും െച‹ാവൂ. ഈ
OPം എനിJ് എെq ഗുരുനാഥനായ േതവലേ“രി ന?ിയേbഹം ത:താണ്. ഇത്
ൈകേമാശം വരാെത നലലേപാെല സു•ിചു െകാdണം" എ:ു പറuി.് ആനകെള
മുറ•് നിറു/ുവാൻ ആ’ാപിAു. ച¾േശഖരെന നടുJും ഭവാനിെയ അവെq
ഇട/ുവശ/ും വലിയേവലായുധെന വല/ുവശ/ും നിർ/ി യഥാwമം
അവ•ുd പായസവും ധാരാളമായി പാനകവും െകാടു\ിJുകയും
വ:ിരിJു:വർെJാെJ യഥാേയാഗയം ഭംഗിയായി ഭ•ണം
െകാടുJു:തിനുച.ം െക.ുകയും െചcതിെq േശഷം ആ മനുഷയൻ
െകാAുരാമൻൈവദയേനാടു വീ8ും "ഈ ച¾േശഖരനും വലിയേവലായുധാനും ഒരു
മലയിൽ/െ: ജനിAു ഒരുമിAു കളിAു നട:ു വളർ:വരാണ്. വലിയ
േവലായുധൻ കുഴിയിൽ വീണു പതിന¢ു ദിവസം കഴിuേ\ാളാണ് ച¾േശഖരൻ
കുഴിയിൽവീണത്. വലിയ േവലായുധൻ വീണ കുഴി തിരുവിതാംകുറിൽ
തെ:യായിരു:ു. ച¾േശഖരൻ വീണ കുഴി മുJാൽഭാഗം തിരുവിതാംകൂറിലും

കാൽഭാഗം െകാAിരാജയ/ുമായിരു:ു. അതിനാൽ ഇവെന െകാAീ സർJാർ
ആളുകൾ കുഴിയിൽനി:ും കയhറിെJാ8ുേപായി ൈകവശെ\ടു/ി. പിെ:
മഹാരാജാവുതിരുമാന€ിെല ക†ന7കാരം ഇവെന അവിെട നി:ു
ഉപായ/ിൽെകാ8ു േപാ:തു ഞാനാണ്. ഇവരുെട ബാലയകഥകൾ ഒ:ും
ഇേ\ാഴും ഇവൻ മറ:ി.ിലല. അതിനാലാണ് അവർ ക8േ\ാൾ പര•രം അറിuതും
ഇേ\ാഴും േrഹിതരായി വർ/ിJു:തും. എനിJും ച¾േശഖരനും തZിലുd
ബkം നീയും അറിuിരിെJ8ാതാകയാൽ ഞാനിYയും പറuതാണ്. ഇനി
ഞാൻ േപാകെ." എ:ു പറuി.് പൂമുഖ/ു േപായിJിട:ു. ആ മനുഷയനു
േബാധം വീണത് പിെ: മൂേ:മുJാൽനാഴിക കഴിuി.ാണ്. അേ\ാേഴJും
അവിെട കൂടിയിരു:വെരലലാം പിരിയുകയും ആനJാർ ആനകെളയും െകാ8്
േപാവുകയും െചcിരു:ു.
അ:് അരി\ാ.ു േ•Y/ിൽ ഉ„വ/ിെq ആറാ.യിരു:േലലാ. അ:െ/
എഴു:dി\ു തേല ദിവസേ/Jാൾ ഭംഗിയായിരു:ു. ച¾േശഖരെq പുറ/്
അരി\ാ.ു േദവെന എഴു:dിAു നടുവിലും ഭവാനിയുെട പുറ/് ഭഗവതിെയ
എഴു:dിAു ഇടതുവശ/ും വലിയേവലായുധെq പുറ/് ഒരുപേദവെന
എഴു:dിAു വലതുവശ/ും നിർ/ിയായിരു:ു അ:െ/ എഴു:dി\്.
ഭവാനിJും വലിയേവലായുധനും െപാJം ഒേര േപാെലയായിരു:ു ച¾േശഖരനു
ഈ ര8ാനകേളJാൾ ഒരു മുഴം െപാJം അധികവുമായിരു:ു.
അ;ിെനയായാലാണേലലാ എഴു:dി\ിെq ഭംഗിJു തികAിൽവരു:ത്.എ:ാൽ
അ:ും ഒരു നയൂനതയു8ായിരു:ു. അത് ച¾േശഖരെന െക.ിA തലയിൽെJ.ിനു
വലി\ം േപാരായിരു:ു എ:ുdതാണ്. വലിയേവലായുധൻ
അJാല/ു8ായിരു: ആനകെളJാെലലലാം വലുതായിരു:ു. അ;ിെനയിരു:
ആ ആന•് െക.ിയാൽ ക4ുമൂടിേ\ാകുെമ:ുdതിനാൽ െക.ി•ാെത െവറുെത
െവAിരു:തായിരു:ു അരി\ാെ. വലിയ സവർ4തലയിൽെJ.്. ആ
തലയിൽെJ.ായിരു:ു ച¾േശഖരെന അണിയിAിരു:ത്. എ:ി.ും ച¾േശഖരനു
പാകമാകു:തി:ു എ.ംഗുലം വീതിയും പ/ിനാറംഗുലം നീളവും കൂടി
േവ8ിയിരു:ു. എ:ാൽ ഈ നയൂനത അരി\ാ.ു മാYമു8ായി എ:ലല;
അ?ല\ുഴ, ആറsുള, ൈവJം മുതലായ മഹാേ•Y;ളിെല വലിയ
തലയിൽെJ.ുകളായാലും ച¾േശഖരനു െക.ിAാൽ ഇ;െനതെ:യാണ്
ഇരിJാറുdത്.
അരി\ാ.് ഉ„വം കഴിuതിെq േശഷം അരി\ാ.ുനി:ു ര8ുമൂ:ു നാഴിക
െതJു "മുതുകുളം' എ: േദശ/് താമസിAിരു: 'മൂല•ൽപിd' എെ:ാരാൾ
െച:ു ച¾േശഖരെന ഒ:് സൽJരിJു:തിനായി അയാളുെട വീ.ിൽ

െകാ8ുെച:ാൽെJാdാെമ:ു രാമ“ാേരാടു പറuു. അതനുസരിA് രാമ“ാരും
േകശവനും ച¾േശഖരേനയും ഭവാനിേയയും െകാ8് അവിെടേ\ായിരു:ു.
വിരു:ുസൽJാരം ബഹുേകമമായിരു:ു. ച¾േശഖരനും ഭവാനിJും തീhറJ്
െത;ിൻപ.കൂടാെത പഴJുല, നാളിേകരം, പായസം മുതലായവയും ധാരാളമായി
െകാടു/ു. രാമ“ാരുെടയും േകശവെqയും ഊണിെq വ.വും േകമമായിരു:ു.
മൂല•ൽ പിd ച¾േശഖരെന •ണിAു ഇ7കാരം സÀJരിAതിനു
കാരണമു8ായിരു:ു. മൂല•ൽ പിd കു¢ിJു.ി\ിd
സർവാധികാരയJാരേbഹ/ിെq ഒരാÅമിYമായിരു:ു. ച¾േശഖരൻ
സർവാധികാരയJാരേbഹ/ിെq വാ„ലയഭാജനവുമായിരു:േലലാ. എ:ു മാYമലല,
സർവാധികാരയJാരേbഹം ഒടുJം ദിJുവി.ുേപായേ\ാൾ മൂല•ൽപിdയുെട
വീ.ിൽകയറി അേbഹ/ിെq ൈക‹ിലു8ായിരു: സവർ4\ിടിവാളും മhറും
പിdെയ ഏ†ിAു െകാടുJുകയും "ഞാൻതിരിAു വ:ുെവ2ിൽ ഇവെയലലാം
തിരിെയ/രണം വ:ിെലല2ിൽ നി;ൾJ് എടുJാം." എ:ു പറയുകയും
െചcി.ാണ് േപായത്. സർവാധികാരയJാരേbഹം തിരിAുവരാ— െകാ8് ആ
സാധന;െളലലാം ആ പിd•ു കി.ി. ആ സവർ4\ിടിവാൾ മൂല•ൽ പിdയുെട
വീ.ിൽ ഇേ\ാഴും ഇരിJു:ു8്. അ:് ആ പിd ആ സവർ4\ിടിവാെളടു/ു
ച¾േശഖരെന കാണിJുകയും അവൻ ഏhറവും ദുഖേ/ാടുകൂടി മു.ുകു/ി
നമxകരിJുകയും െചcു. മൂ:ു ദിവസം സുഖമായി.ു അവിെട താമസിAതിെq
േശഷം നാലാം ദിവസം ച¾േശഖരൻ അവിെട നി:ു യാYയായി. അേ\ാഴും പിd
ച¾േശഖരനും ഭവാനിJും പഴJുല മുതലായവ െകാടുJുകയും രാമ“ാർJും
േകശവനും മു8ും േനരയതും സZാനിJുകയും മുഹZദീയ£ീJ്
െകാടുJു:തിനു മൂ:ര രൂപ രാമ“ാെര ഏ†ിJുകയും െചcു സേaാഷി\ിAയAു.
മൂലJൽ പിdയുെട വീ.ിൽനി:ു േപായവഴിJു പിെ:യും ച¾േശഖരൻ
നാടാല•ൽ കയറി. ഭവാനിയും ആനJാരsാരും കൂെട പറയണെമ:ിലലേലലാ.
െകാAുരാമൈവദയർ ഉ8ായിരു:ുെവ:ുdത് അേ\ാഴും ച¾േശഖരനും
ഭവാനിJും പഴJുല മുതലായവയും ആനJാർJ് ഭ•ണവും സZാന;ളും
വഴിെAലവിനുേവ8 പണവും മുഹZദീയ£ീയുെട കാരയം രാമ“ാർ
പറuറിയുകയാൽ അവൾJു െകാടുJു:തിനു 7േതയകം അ¢ു രൂപയും
െകാടു/ു. ച¾േശഖരൻ അേ\ാഴും സർവാധികാരയJാരേbഹ/ിെq 7തിമ•്
മൂ:ു 7ദി•ണം വചു മു.ുകു/ി നമxകരിചി.് അേ\ാൾതെ: പുറെ\ടുകയും
നാലു ദിവസം െകാ8് ഭവാനി, രാമ“ാർ, േകശവൻ എ:ിവേരാടുകൂടി സസുഖം
െകാ.ാരJെര െച:ുേചരുകയും െചcു.
ച¾േശഖരൻ ര8ുമൂ:ു മാസേ/J് സവ^ാനം വി.് എവിെടേയാ േപായിരു:ു

എ:ും പിെ: ഒരു പിടിയാനെയ (ഭവാനി)യും െകാ8് മട;ി വ:ു എ:ും തിരിെക
വ:ു എ:ും മു?് പറuി.ു8േലലാ. എ:ാൽ ച¾േശഖരൻ േപായിരു:ത് ഈ
പിടിയാനെയ െകാ8ുവരാനായി.ലലായിരു:ു. അവൻ േപായതിെq കാരണം
േവെറയായിരു:ു. അേതാടുകൂടി ഇതും സാധിAുെവെ:യുdൂ. ച¾േശഖരൻ
സം^ാനം വി.ുേപായതിെq വാRവകാരണം താെഴ പറuുെകാdു:ു.
മുൻകാല;ളിൽ െകാ.ാരJാെര നി:ും െചേ2ാ.•ു േപാകു:തിനു പ/നാപുരം,
ആരയ2ാവ് മുതലായ ^ല;ളിൽകൂടി ഒരു മൂ:ടി\ാത
മാYെമയു8ായിരു:ുdു. അതുതെ: കാ.ാന, കടുവാ, കരടി മുതലായ
ദു‘മൃഗ;ൾ നിറu വനാaര;ളിൽ കൂടിയായിരു:ു. പ/നാപുര/ുനി:ു
പുറെ\.ാൽ മനുഷയർJ് അഭയ^ാനമായി.ു പതിനാലു നാഴിക കിഴJു
'കഴുതയുരു.ി' എ: ^ല/ുd ഒരൂ.ുപുര മാYേമ മുൻപു8ായിരു:ുdൂ.
മുൻകാല;ളിൽ െചേ2ാ.•ു േപാകു:വർ പ/നാപുര/ുനി:് പുറെ\.ാൽ
കഴുതയുരു.ിയിൽെA:് ഊണു കഴിA് ഉടെന പുറെ\.ു ൈവകുേ:രം
ആരയ2ാവിൽ എ/ി താമസിJുകയും പിേhറദിവസം അവിെടനി:ു േപായി
െചേ2ാ.യിെല/ുകയുമായിരു:ു പതിവ്. വഴിയുെട ഭയ2രതവം നിമി/ം പ/ും
പതിന¢ും േപെരാരുമിAലാെത അJാല/് അതിെല േപാകാറിലല.
എ:ാൽ/െ:യും 7ാണഭീതിേയാടു കൂടിയാണ് മനുഷയർ അതിെല േപാകു:ത്.
ഒരു കാല/് ആരയ2ാവിനും കഴുതയുരു.ിJും മേUയയുd െകാടു2ാ.ിൽ
െകാലെകാ?നും ഒhറയാനും (കൂ.ുവി.ു ഒhറ•് നടJു:വനും) ആയ ഒരു വലിയ
കാ.ാന വ:ുേചർ:ു. ആ ആന അതിെല േപാകു: വഴിേപാJെര പലവിധ/ിൽ
ഉപ›വിJുകയും കു/ിെJാലലുകയും െചcുെകാ8ിരു:ു. ഒരിJൽ ഏതാനും
പരേദശ”ാ•ണർ െകാ.ാരJര വരാനായി െചേ2ാ.യിൽനി:ു പുറെ\.ു.
ആരയ2ാവ് കഴിuു സവ†ം പടിuാേറാ.ു വ:േ\ാൾ േമ†റu െകാ?ൻ കാടും
പടലുമാക\ാെട തകർ/ുെകാ8ു പാuുവരു:തുക8്, അവർ
7ാണഭീതിേയാടുകൂടി ഓടി/ുട;ി. അവരുെട പി:ാെല ആനയുെമ/ി.
ആയുർèലംെകാ8ും ഇശവരകാരുണയ/ാലും ആ ”ാ•ണർ ആ െകാലെകാ?െq
ൈകയിൽെ\ടാെത ഓടിേയാടി ഒരുവിധ/ിൽ കഴുതയുരു.ിയിലുd ഊ.ുപുരയിൽ
െചെ:/ി. അതിൽ\ിെ:യാണ് അവുെട ശവാസം വീണത്. ആ ഊ.ുപുരയിൽ
കയറിയാൽ\ിെ: േപടിJാെനാ:ുമിലല. ദു‘മൃഗ;െള ഭയെ\.ു ഊ.ുപുരയുെട
ചുhറും വലിയ കിട;ും ആ കിട;ിെq അകവശ/് തടികൾെകാ8് ഏhറവും
ബലെ/ാടുകൂടിയ അഴിയുമു8ായിരു:ു. മനുഷയർJ് കിട;ുകട:ു
ഊ.ുപുരയിൽ െചലലു:തിനു ഒരു തടി\ാലവും ഇ.ി.ു8ായിരു:ു. ആ ഒhറ/ടി
പാല/ിൽേsൽJൂടി മനുഷയർJലലാെത മൃഗ;ൾJ് കട:ുെചലലാൻ

നിവൃ/ിയുമിലലായിരു:ു. ഒരിJൽ ഒരു കരടി ആ ഊ.ുപുരയിൽനി:ു ഒരു
”ാ•ണെന പിടിAുെകാ8ുേപായി. അതിൽ\ിെ:യാണ് അവിെട കിട;ും
അഴിയുമു8ാJിയത്.
”ാ•ണർ ഊ.ുപുരയിെല/ിയേ\ാേഴJും കാ.ാന കിട;ിെq മറുകരയിൽ
എ/ിJഴിuു. ആന േകാപാkനായി പാലം വലിAുകളuി.ു അവിെട
നി:ുെകാ8് ര8ു മൂ:ു 7ാവശയം വലിയ ശÂം പുറെ\ടുവിAു. കിട;ിന\ുറം
കടJാൻ ആ െകാ?നാന വളെര XമിAുേനാJി. എ2ിലും സാധിAിലല. ഒടുJം ആ
െകാലെകാ?ൻ ഇ‡ാഭംഗേ/ാെട മട;ിേ\ായി. എ2ിലും ആ ”ാ•ണർJും
ഊ.ുപുരയിലു8ായിരു: മhറു വഴിേപാJാർJും അവിെട ^ിരതാമസJാരായ
ഭരി\ുകാർ മുതലായവർJും ഭയം നിമി/ം അ:് രാYിയിൽ ഉറJം േനെര വ:ിലല.
എലലാവരും അ/ാഴം കഴിA് വാതിലുമടAു കിട:ു. പിേhറദിവസം േനരം
െവളു/ി.ും ആ ”ാ•ണർJ് അവിെട നി:ുേപാകുവാൻ ൈധരയമു8ായിലല.
അവർ അ:് ഉA•് ഊണു കഴിuിേ. അവിെട നി:ും േപായുdൂ.
അ:ു ൈവകുേ:രമായേ\ാേഴJും ആ ”ാ•ണർ െകാ.ാരJരെയ/ി. ഉടെന
കുളിAു അവർ ഗണപതിയുെട നടയിൽെA:ു നി:് "അലലേയാ ഭഗവാെന!
വിേ±ശവരാ! ഒരു െകാ?നാനായുെട ഉപ›വം നിമി/ം മനുഷയർJ് ഇവിെട നി:്
കിഴേJാ.ുേപാകു:തിനും കിഴJുdവർJ് ഇേ;ാ.് വരു:തിനും
നിവൃ/ിയിലലാതായിരിJു:ു. ഇതിനു ഭഗവാൻ തെ: ഒരു
നിവൃ/ിയു8ാJി/രണം. ഇവിെട വിചാരിAാൽ ഇതിനു യാെതാരു
7യാസവുമിലല. ച¾േശഖരെന ഇവിെട നി:് അയAാൽമതി. അവൻ െച:് ആ
െകാലെJാ?െq കഥകഴിAുവരും. അതിനാൽ അതിേലJു കൃപയു8ാകണം"
എ:ു സ2ടേ/ാടുകൂടി മന€ിരു/ി ഭzിപൂർVം 7ാർ‰ിAു. അതിനാൽ ആ
ഗണപതി ഭഗവാൻ േതാ:ിAി.ു ആ കാ.ാനെയ െകാലലാനായി.ാണ് ച¾േശഖരൻ
േപായിരു:ത്. അ:് അതിനായി കാ.ിൽ/ാമസിAിരു:േ\ാൾ ആ
പിടിയാനയുമായി പരിചയെ\ടുകയും പര•രം േrഹിJുകയും െച‹ുകയാൽ
ച¾േശഖരൻ ആ 7ണയിനിെയJൂെട െകാ8ുേപാ:ു എേ:യുdൂ.
ച¾േശഖരൻ കാ.ാനെയ െകാലലാനായി േപായി.് കഴുതയുരു.ിയിൽനി:് സവ†ം
കിഴേJാ.ു െച:ു. വഴിയിൽനി:ുെകാ8് അതയുA/ിൽ ഒ:ു കൂകി അതുേക.ു
ആ കാ.ാനയും കൂകി. ച¾േശഖരൻ പിെ:യും കൂകി. അേ\ാഴും കാ.ാന ഏhറു
കൂകി. ച¾േശഖരൻ മൂ:ാമതു കൂകിയേ\ാേഴJും കാ.ാന
അടുെ//ിJഴിuിരു:ു. ഉടെന അവർ തZിൽ യുUവുമാരംഭിAു. വഴിയിൽ
നി:ുെകാ8് അവർ തZിലു8ായ ആ യുUം ഏhറവും ഭയ2രമായിരു:ു.
കിഴJുനി:ും പടിuാറുനി:ും കിഴേJാ.ു േപാകു:തിനായി ര8ുഭാഗ/ും

വ:ുകൂടിയ ഏറിേയാരു ജന;ൾ ദൂെര മാറിനി:ുെകാ8ും വലിയ മര;ളിലും
മhറും കയറിയിരു:ുെകാ8ും ആ യുUം ക8ു ഭയെ\ടുകയും അ§ുതെ\ടുകയും
െചcു. ആ യുUകാല/ു േപടിAി.് ആരും ആ വഴിെയ കിഴേJാ.ും പടിuാ.ും
േപാവുകയു8ായിലല. ആ ആനകൾ തZിൽ െകാ?ുകൾ കൂ.ിയിടിA അടികളുെട
ശÂം വളെരദൂെര േകൾJാമായിരു:ു. അ;െന ഏതാനും ദിവസ;ൾ
കഴിuേ\ാേഴJും ആ കാ.ാന പിൻതിരിuു കാ.ിേലJ് ഓടി. പി:ാെല
ച¾േശഖരനും ഓടി. പി:െ/Jഥെയാ:ും ആർJും അറിയാൻപാടിലലായിരു:ു.
അനaരം അെ¢.ുദിവസം കഴിuേ\ാൾ ഒരു ദിവസം ച¾േശഖരൻ
കഴുതയുരു.ിയിലുd ഊ.ുപുരയുെട സമീപ/ു കിട;ിെq മറുകയിൽ വ:ുനി:്
ഉറെJ ഒരു ശÂം പുറെ\ടുവിAു. അതു േക.ു ഭയെ\.ു ഭരി\ുകാരൻ മുതലായവർ
മു?ു ”ാ•ണെര ഓടിAു െകാ8ുവ: കാ.ാനയായിരിJുെമ:ു വിചാരിAു
കിട;ിെq ഇJെര നി:ുെകാ8ു േനാJി. അേ\ാൾ ഇതു കാ.ാനയെലല:ും
ച¾േശഖരനാെണ:ും അവർJു മന€ിലായി. ച¾േശഖരെനJ8്
അവർെJാെJ നലല പരിചയമു8ായിരു:ു. ച¾േശഖരെന രാമ“ാർ പലേ\ാഴും
െകാ8ുെചലലുകയും ആ സമയ;ളിെലലലാം ച¾േശഖരന് ഊ.ുപുരയിൽ നി:ു
േചാറും മhറും െകാടുJുകയും െചcിരു:ു. അേതാർ/ാണ് അവൻ അവിെട െച:ു
വിളിAത്. കാ.ാനയുമായുd യുUം തുട;ിയതിൽ\ിെ: അവൻ ആഹാരെമാ:ും
കഴിAിരു:ിലല. അതിനാലിേ\ാൾ ച¾േശഖരനു വിശ\ും ദാഹവും
കലശലായി.ു8ായിരു:ു. അവൻ വളെര •ീണിJുകയും െചcിരു:ു.
ച¾േശഖരെq പാരവശയം ക8ി.് ഭരി\ുകാരൻ "ച¾േശഖരാ! നീ കുറചു ദൂെര
മാറിനി:ാൽ നിനJു െവdവും േചാറും തരാം" എ:ു വിളിAുപറuു. അതുേക.ു
ച¾േശഖരൻ മാറിനി:ു. ഭരി\ുകാരെq ഭൃതയsാർ ച¾േശഖരനു
മതിയാക/Jവ4ം േചാറും െവdവും പാല/ിേsൽJൂടി കിട;ിെq
മറുകരയിൽ െകാ8ുെച:ു െകാടു/ു. ച¾േശഖരൻ േചാറും തി:ു െവdവും
കുടിAു വയർ നിറAുെകാ8ാണു പിടിയാനേയാടുകൂടി െകാ.ാരJെര
െച:ുേചർ:ത്. പിെ: ആ കാ.ാനെയ ആ ദിJിെല;ും കാണാെതയായതിനാൽ
വഴിേപാJർ യഥാപൂർVം ആ വഴിെയ സ¢രിAുതുട;ുകയും െചcു. ച¾േശഖരൻ
പിടിയാനേയാടുകൂടി െകാ.ാരJെരെയ/ി ഏതാനും ദിവസം കഴിuേ\ാേഴJും
വഴിJാെര ഉപ›വിചുെകാ8ിരു: കാ.ാനെയ ച¾േശഖരൻ കു/ിെJാ:ു
ജേനാപ›വം തീർ/ിരിJു:ു എ:ുd വർ/മാനം സർVY 7സിUമായി.
അനaരം അ¢ാറു മാസം കഴിuേ\ാൾ ആരയ2ാവിനും കഴുതയുരു.ിJും
മേധയയുd െകാടു2ാ.ിൽ ഒരു വലിയ ആനയുെട അ^ികൂടവും െകാ?ും
കിടJു:തായി പ/നാപുരം തഹശീൽദാർJ് അറിവുകി.ി. ഈവർ/മാനം

അറിuേ\ാൾ ഈ അ^ികൂടവും െകാ?ുകളും ച¾േശഖരൻ കു/ിെJാ:
കാ.ാനയുേടതാെണ:ു തഹശീൽദാർ തീർAെ\ടു/ി. ഈ െകാ?ുകെളടു/ു
സർJാരിേല†ിേJ8ത് അതയാവശയമാകയാൽ അവ കിടJു: ^ല/ു
േപാകണെമ:ും അേbഹം നിpയിAു. എ:ാൽ അവ കിടJു:ത്
എവിെടയാെണ:റിയാെത േപായാെല;െനയാെണ:ുd സംശയവും
ദു‘മൃഗ;ൾ നിറu കാ.ിൽ സ¢രിJാനുd ഭയവും അേbഹ/ിെq മന€ിൽ
ഉ8ാകാെതയിരു:ിലല. ഇതിെനJുറിAു വളെര േനരം ആേലാചിAതിെq േശഷം
ച¾േശഖരെന വരു/ി അവേനാടുകൂടി െപാ•ളയാെമ:് ഒടുJം അേbഹം
തീർAെ\ടു/ി. "ച¾േശഖരൻ കൂെടയു8ായിരു:ാൽ പിെ: ദു‘മൃഗ;െള
ഭയെ\ടാനിലല. കാ.ാനെയ െകാ:ി. ^ലം അവൻ കാണിAു തരികയും െച‹ും"
എ:ായിരു:ു തഹശീൽദാരുെട വിശവാസം. അതിനാലേbഹം രാമ“ാർ
ച¾േശഖരേനാടുകൂടി പ/നാപുര/ു െചലലു:തിന് എഴുതിയയAു ച.ംെക.ി.
അതനുസരിAു രാമ“ാർ ച¾േശഖരെനയും െകാ8് ഒരു ദിവസം േനരം
െവളു/േ\ാൾ തഹശീൽദാർ താമസിJു: വീ.ിെq പടിJെല/ി.
ഭവാനിേയാടുകൂടി േകശവനും ഒരുമിAുതെ:യു8ായിരു:ു. തഹശീൽദാരേbഹം
കാല/്, ഉണർെ:ണീhറു പുറ/ു വ:േ\ാൾ ആദയം ക8തു ച¾േശഖരെനയാണ്.
"ഇ:ു കാ¥ ക8തു ച¾േശഖരെനയാണേലലാ. ഇെതാരു സുദിനം തെ:, ഇനി
കാരയെമലലാം സഫലമാകും" എ:ു മന€ിൽ വിചാരിAുെകാ8് അേbഹം
ച¾േശഖരനും ഭവാനിJും ഉടെന േവ8തുേപാെല തീhറെകാടുJു:തിനു
ച.ംെക.ീ.ു ദിനകൃതയ;ൾJായി േപായി. അേbഹം കുളിയും മhറും കഴിuു
വ:േ\ാേഴJും കuി കാലമായിരു:ു. (അJാല/ു കാലേ/ കuിയാണ്.
കാ\ിയും മhറും പതിവിലലായിരു:ു). ഉടെന തഹശീൽദാരേbഹം കuി
കുടിJുകയും രാമ“ാർJും േകശവനും കuി െകാടു\ിJുകയും െചcു.
അേ\ാേഴJും ച¾േശഖരനും ഭവാനിയും തീhറ തി:ുകഴിuിരു:ു. ഉടെന
തഹസീൽദാരേbഹം ച¾േശഖരെq അടുJൽെA:്, ച¾േശഖരാ! നീയാ
കാ.ാനെയ കു/ിെJാ:ി.ത് എവിെടയാെണ:ു കാണിAുതരണം.
അതിനായി.ാണ് നിെ: ഞാനിവിെട വരു/ിയിരിJു:ത്" എ:ു പറuു. അതു
േക.ു ച¾േശഖരൻ സZതിAതായി തലകുലുJുകയും ഒരു ശÂം
പുറെ\ടുവിJുകയും െചcു. ഉടെന തഹശീൽദാർ യാYെ•ാരു;ി\ുറെ\.ു.
അേ\ാൾ ച¾േശഖരൻ അേbഹ/ിെq മു?ിൽ െച:ു നട നാലും മടJിയിരു:ു.
ച¾േശഖരൻ മടJിയാലും മടJിയ മുൻകാലിേsലും പിെ:െയാരു കയhറു
േകാവണി\ടിയിേsലും കൂടി ചവി.ിെയ2ിേല അവെq കഴു/ിൽJയറാൻ
സാധിJയുdൂ. അവെq തലയുെട ഉയർA അY•ുമാYമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ
ഒരു കയhറുേകാണി അവെq കചJയറിേsൽ െക.ി സദാ തൂJിയി.ിരിJും.

തഹശീൽദാരേbഹം പതിവുേപാെല കാലിേsലും കയhറുേകാവണിേമലും ചവി.ി
ച¾േശഖരെq കഴു/ിൽ കയറിയിരു:ു. ഉടെന ച¾േശഖരൻ കിഴേJാ.ു
നട:ുതുട;ി. ഭവാനിയുെട പുറ/ുകയറി രാമ“ാരും േകശവനും പി:ാെലയും
േപായി. അവർ ഏകേദശം പതിെനാ:ു മണിയായേ\ാേഴJും
കഴുതയുരു.ിയിെല/ി. വിചാരിAിരിJാ/ സമയ/ു തഹശീൽദാർ
െച:ുേചർ:തുെകാ8ു കാരയെമെa:റിയാെത ഭരി\ുകാരനും മhറും ആദയം
സവ†െമാ:ു അkാളിAു. പിെ: കാരയം മന€ിലാവുകയാൽ അവർJു
സമാധാനമായി, ഉടെന അവർ ഊണു കാലമാJി. തഹശീൽദാരും രാമ“ാരും
േകശവനും ഊണു കഴിAു. െത;ിൻപ., േചാറ്, പഴJുല മുതലായവ ച¾േശഖരനും
ഭവാനിJും ധാരാളമായി െകാടുJയും െചcു. ഉടെന അവർ അവിെട നി:ു
യഥാപൂർVം യാYയായി. പി:െ/ യാY വലിയെകാടു2ാ.ിൽJൂടിയായിരു:ു.
"ഏെത2ിലും വരു:െതാെJ വരെ." എ:ു വിചാരിAു തഹശീൽദാരും
ആനJാരും ൈധരയസേമതം ആനകളുെട പുറ/ുതെ:യിരു:ു. എ:ാൽ
തഹശീൽദാരുെടയും മhറും േമൽ വdികളുെട അOം േപാലും മു.ാെത സൂ•ിAാണ്
ച¾േശഖരനും ഭവാനിയും അവെരെJാ8ുേപായത്. അ;െന േപായി "ഒhറJലല"്
എ:ു പറയു: ^ല/ുനി:് ഏകേദശം ആറുനാഴിക കിഴJുവടJായി.് ഒരു
^ല/ുെച:േ\ാൾ ച¾േശഖരൻ അവിെടനി:ു. അേ\ാൾ അവിെട
മലയിൽനിെ:ാഴുകു: ഒരു േതാ.ിൽ (അരുവിയിൽ) ഒരാനയുെട അ^ികൂടവും
െകാ?ുകളും കിടJു:തു തഹശീൽദാരും മhറും ക8ു. ച¾േശഖരൻ ആ
െകാ?ുകൾ ഇളJിെയടു/്, ഒ:് ഭവാനിയുെട ൈകയിൽ െകാടു/ു. ഒ:്
അവൻതെ: വഹിJുകയും െചcുെകാ8് അവിെടനി:് തിരിെയ യാYയായി. ആ
െകാ?ുകളുെട വലി\ം അസാമാനയമായിരു:തിനാൽ അവ ക8ു തഹശീൽദാരും
മhറും വളെര അ§ുതെ\.ു. ആ െകാ?ുകൾJ് വലിയ െകാലയാനകളുെട
െകാ?ുകളിൽ ഇര.ി വലി\മു8ായിരു:ു.
അവർ ഏകേദശം മൂ:ുമണിയായേ\ാേഴJും തിരിെയ കഴുതയുരു.ിയിെല/ി.
ആനJാരും അവിെടയിരു:ു കുറAുേനരം വിXമിAു. ച¾േശഖരനും ഭവാനിയും
കുേറെ“ െവdം കുടിJുകയും െചcു. ആ ആനെJാ?ുകൾ ക8േ\ാൾ
ഭരി\ുകാരൻ മുതലായവർJ് അവിെട മുൻപു ചിലേ\ാൾ വരാറുd വലിയ
കാ.ാനെയJുറിA് ഓർZ വരികയാൽ ആ ആനെയ സംബkിAുd കഥകെളലലാം
അവർ പറuു തഹശീൽദാെര േകൾ\ിAു. അേ\ാൾ/െ: തഹശീൽദാർ
ച¾േശഖരെq കഴു/ിലും രാമ“ാരും േകശവനും ഭവാനിയുെട പുറ/ും കയറി
അവിെട നി:ും രാYി പുറെ\.് ഏഴുമണിയായേ\ാേഴJും പ/നാപുര/ു
തഹശീൽദാരുെട വീ.ിെല/ി. അേ\ാേഴJും തഹശീൽദാർJും ആനJാർJും

അ/ാഴ/ിനും ആനകൾJു തീhറ•ും േവ8െതലലാം ത‹ാറായിരു:ു.
ച¾േശഖരനും ഭവാനിയും ആ ആനെJാ?ുകൾ തഹശീൽദാരുെട വീ.ിെq
വരാaയിൽ െകാ8ുെച:ുെവAി.് മുhറ/ു നി:ു. തഹശീൽദാർ
അ/ാഴ/ിനിരു: ഉടെന ആനJാർJും േചാറുെകാടുJാൻ പറuു.
അരിെവžുകാരൻ അവെര അ/ാഴ/ിനു വിളിചേ\ാൾ, "ഞ;ൾ ഈ
ആനകെളെJാ8ുേപായി തളAു തീhറ െകാടു/ി.ുവരാം" എ:ു പറuു. ഉടെന
അയാൾ െച:ു ച¾േശഖരെന വിളിAി.് അവൻ േപായിലല. ഈ ആനെJാ?ുകളുെട
അടുJൽനി:ു േപാകുവാൻ സZതമിലലാuി.ാണ് ച¾േശഖരൻ െചലലാ/െത:ു
രാമ“ാർJു മന€ിലായി. അതിനാൽ അയാളും േകശവനും കൂടിേ\ായി
തീhറ•ുdതു വലിAു മുhറ/ുെകാ8ുവ:് ഇ.ുെകാടു/ി.് അവരും
അ/ാഴ/ിനു േപായി. എലലാവരും അ/ാഴം കഴിAി.ു വ:േ\ാൾ ആനകൾ ര8ും
തീhറ തി:ുെകാ8ു മുhറ/ുതെ: നിൽJു:ു8ായിരു:ു. അേ\ാൾ
തഹശീൽദാർ "ഈ ആനകെള തളേ•8ാേയാ" എ:ു രാമ“ാേരാടു േചാദിAു.
അതിനു മറുപടിയായി.ു രാമ“ാർ "ഒ:ും േവ8. അവർ അവിെട നിൽJുകേയാ
കിടJുകേയാ എെa2ിലും െചcുെകാdും. ഉപ›വെമാ:ും െച—യിലല" എ:ു
പറuു. "എ:ാലവിെട നിÀJെ." എ:ു പറuു തഹശീൽദാർ കിടJാൻ േപായി.
തഹശീൽദാർ പുര•ക/ും ആനJാർ വരാaയിലും കിട:ുറ;ി. ആനകൾ ര8ും
തീhറ തി:ു കഴിuി.ു മുhറ/ും കിട:ു. ആനെJാ?ുകൾ വരാaയിൽ/െ:
ഇരു:തിനാൽ ച¾േശഖരൻ ഉറ;ിയിലല. ച¾േശഖരൻ ഉറ;ാ/തിനാൽ
ഭവാനിJും ഉറJം വ:ിലല. എ2ിലും തഹശീൽദാരും ആനJാരും കിട:യുടെന
ഉറ;ി. അവർ പകൽ വളെര േനരം ആന\ുറ/ിരു:ു
ബുUിമു.ിയവരായിരു:ുവേലലാ. േനരം െവളു/േ\ാൾ രാമ“ാരും േകശവനും
ഉണർെ:ണീhറു യാY•ു ത‹ാറായി. അേ\ാേഴJും തഹശീൽദാരേbഹം
ഉണർെ:ണീhറു പുറ/ു വ:ു. ച¾േശഖരനും ഭവാനിയും മുhറ/ുതെ:
നിൽJു:ു8ായിരു:ു. രാമ“ാർ തഹശീൽദാരേbഹെ/ വ˜ിAി.്
ച¾േശഖരേനാട്, "മകേന, ച¾േശഖരാ! ഇനി നമുJു െകാ.ാരJര•ു േപാകാം"
എ:ു പറuു. ച¾േശഖരൻ അതുേക.ി.് േക.തായി ഭാവിJേപാലും െചcിലല.
അതിനാൽ അേ\ാൾ േപാകാൻ ച¾േശഖരനു സZതമിെലല:ു രാമ“ാർJു
മന€ിലായി. സZതമു8ായിരു:ുെവ2ിൽ അവൻ തലകുലുJുകയും
സZതിAതായി ഒരു ശÂം പുറെ\ടുവിJുകയും െച‹ുമായിരു:ു. അ;െനയാണ്
പതിവ്. ച¾േശഖരെq ഹിതം േപാെലയലലാെത രാമ“ാർ ഒ:ും 7വർ/ിJാറിലല.
അതിനാൽ അയാൾ വീ8ും, "എ:ാലിനി എേ\ാൾ േപാകാം?" എ:ു േചാദിAു.
അേ\ാൾ തഹശീൽദാരേbഹം, "ഈ െകാ?ുകൾ തിരുവനaപുര/ു
െകാ8ുേപായി തിരുമു?ാെക കാ¥െവAതിെq േശഷം, അേലല, ച¾േശഖരാ?" എ:ു

േചാദിAു. അേ\ാൾ ച¾േശഖരൻ, സZതിAതായി തലകുലുJുകയും ഒരു ശÂം
പുറെ\ടുവിJുകയും െചcു. പിെ: ഒ.ും അമാaിJാെത തഹശീൽദാരും
ആനJാരും കുളിയും ഊണും കഴിJുകയും ച¾േശഖരെനയും ഭവാനിേയയും
കുളി\ിAു വയർ നിറയ/Jവ4ം തീhറെകാടുJുകയും െചcി.്
അവെരലലാവരുംകൂടി തിരുവനaപുരേ/Jു യാYയായി. അേ\ാഴും
തഹശീൽദാർ ച¾േശഖരെq കഴു/ിലും ആനJാർ ഭവാനിയുെട പുറ/ും
കയറിയും ആനെJാ?ുകളിൽ ഒ:ു ച¾േശഖരനും ഒ:ു ഭവാനിയും
എടു/ുെകാ8ുേപായിരു:ു.
പ/നാപുര/ുനി:ു പുറെ\.തിെq മൂ:ാംദിവസം അവർ
തിരുവനaപുരെ//ി. തഹശീൽദാർ ഒരു േസവകൻ മുഖാaരം തിരുമന€റിയിA്
അനുവാദം വാ;ിെJാ8് ആനJാേരാടും െകാ?ുകളുെമടു/ിരു:
ആനകേളാടും കൂടി തിരുമു?ാെകെA:ു മുഖം കാണിAു. ആനകൾ െകാ?ുകൾ
തിരുമു?ിൽ െവAു കാൽമടJി നമxകരിചു. തഹശീൽദാർ ആ
ആനെകാ?ുകെള€ംബkിA് ഉ8ായ സംഗതികെളലലാം വിവരമായി
തിരുമന€റിയിAു. സംഗതികെളലലാം േക.ും ആനെJാ?ുകളുെട വലി\ം ക8ും
തിരുമന€ുെകാ8് വളെര സേaാഷിJുകയും അ§ുതെ\ടുകയും
തഹശീൽദാർJും ആനJാർJും യഥാേയാഗയം സZാന;ൾ
ക†ിAുെകാടുJുകയും െചcതിെq േശഷം ക†ിAു പഴJുലകൾ വരു/ി
തിരുമു?ിൽ െവAുതെ: ര8ാനകൾJും 7േതയകം 7േതയകം ധാരാളമായി
െകാടു\ിAു. ച¾േശഖരൻ അവനു െകാടു/തിൽനി:് ഒരു പഴJുലെയടു/ു
മാhറിെവAി.ു േശഷം തി:ു. അതു ക8ി.ു തിരുമന€ുെകാ8്, "ആ ഒരു പഴJുല
മാhറി െവAെതaാണ്?" എ:ു ക†ിAു േചാദിAു. അേ\ാൾ രാമ“ാർ ച¾േശഖരനു
ഇ‘മായി.ുd മുഹZദീയ£ീയുെട കഥയും ഈ പഴJുല വിhറുകി.ു: പണം
അയാൾ ആ £ീJു െകാ8ുെച:ു െകാടുJാനായി.ാണ് അതു മാhറിെവAെത:ും
ഇതു പതിവാെണ:ും മhറുമുd വിവരവും തിരുമന€റിയിAു. ഇെതാ:ും ആ
തിരുമന€ുെകാ8് അറിuിരു:ിലല. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8്, "ച¾േശഖരാ,
അതു െവേAJണെമ:ിലല. ആ £ീJു െകാടുJുവാനുd പണം
ഇവിെട/േ:Jാം" എ:ു ക†ിJുകയും അതിേലJു ഉടെന മൂ:രരൂപ
രാമ“ാരുെട പJൽ ക†ിAു െകാടുJുകയും െചcു. തിരുമന€ുെകാ8്
ആനJാർJു വഴിെAലവിനും ആനകൾJു തീhറിവക•ും േവ8ു: പണം
ക†ിAുെകാടു/് അവെര യാYയാJുകയും തഹശീൽദാെര ശ?ളJൂടുതലുd
മുളകുമടി“ീലകാരയJാരുേദയാഗ/ിനു ക†ിAു നിയമിJുകയും െചcു.
രാമ“ാരും േകശവനും ച¾േശഖരേനയും ഭവാനിേയയും െകാ8് അ:ുതെ:

തിരുവനaപുര/ുനി:ു േപാരുകയും മൂ:ാംദിവസം െകാ.ാരJരെയ/ുകയും
െചcു. അവർ പിെ:യും യഥാപൂർVം സുഖമായി/െ: വളെരJാലം
ജീവിAിരു:ു. അതിനിട•് ച¾േശഖരനു ഭവാനിയിൽ ഒരു പുYൻ ജനിAു. അതു
െകാലലം 994-ആമാ8ു കുംഭമാസം 23-ആം തീയതി െവdിയാ¥യും മകയിരം
ന•Yവും പൂർVപ•/ിൽ നവമിയും കൂടിയ ശുഭസമയമായിരു:ു.
ആ കു.ിയാനയു8ായി.് ഒരു െകാലലം കഴിuേ\ാൾ (995-ൽ) അനായാേസന
രാമ“ാർ ചരമഗതിെയ 7ാപിAു. അേ\ാൾ ച¾േശഖരനു8ായ ദുഃഖം അപരിമിതം
തെ:യായിരു:ു. രാമ“ാർ കഴിuതിെq േശഷം ര8ുമൂ:ുേപർ ച¾േശഖരെq
ആനJാരായി/ീർ:ു. അവരാരും രാമ“ാെരേ\ാെല ച¾േശഖരെq
ഹിതാനുവർ/ികളായിരു:ിലല. അതിനാൽ അവെരെയലലാം ച¾േശഖരൻ
ഓേരാരിJലായിെJാ:ു. ഒടുJം രാമ“ാരുെട മകൻ കൃ¸ൻ ച¾േശഖരെq
ആനJാരനായി/ീർ:ു. അവൻ രാമ“ാെരേ\ാെലതെ: േrഹപൂർVം
ച¾േശഖരെq ഹിതെ/ അനുവർ/ിAിരു:ു. രാമ“ാേരാടു8ായിരു:തു
േപാെലയുd േrഹം കൃ¸േനാടും ച¾േശഖരനു8ായിരു:ു. അതിനാൽ
ച¾േശഖരെq ജീവാവസാനംവെര ആ കൃ¸ൻ തെ: ആനJാരനായിരു:ു.
െകാലലം 1022-ആമാ8ു സവാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമന€ു െകാ8ു
നാടുനീ;ിെയ:ു േക.േ\ാഴും ച¾േശഖരൻ വളെര ദുഃഖിAു. ആ ദുഃഖവും അവൻ
ഒരു െകാലലം മുഴുവൻ ആചരിAിരു:ു. ഇ7കാരെമലലാം ഗുണവും
േയാഗയതയുമു8ായിരു: ച¾േശഖരൻ െകാലലം 1027-ആമാ8ു കാലധർZെ/
7ാപിJുകയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/പനയ:ാർ കാവ്
േകരള/ിലുd ഭ›കാളീേ•Y;ളിൽെവAു 7ാഥമയവും 7ാധാനയവും
തിരുമാkാംകു:ുകാവ്, െകാടു;ലലൂർJാവ്, പനയ:ാർ കാവ്
എ:ിവ•ാെണ:ുdതു 7സിUമാണേലലാ. ഈ േ•Y;ൾ ആകൃതിയിലും മhറും
ഏകേദശം തുലയ;ളായി.ാണു കാണെ\ടു:ത്. എ:ാൽ ഇവയിൽ 7ാധാനയം
തിരുമാkാംകു:ിനാെണ:ു ”ി.ീഷു മലബാറിലുdവരും അതലല,
കുരുംബJാവിനാെണ:ു െകാAിJാരും അതുമലല, പനയ:ാർ കാവിനാെണ:ു
തിരുവിതാംകൂറിലുdവരും വിചാരിJുകയും പറയുകയും െചcുേപാരു:ു8്. ഇതു
സവേദശാഭി മാനം െകാെ8:ലലാെത മെhറാ:ും വിചാരിJാനുെ8:ു
േതാ:ു:ിലല. പനയ:ാർകാവു ^ിതിെച‹ു:ത് തിരുവിതാംകൂർ സം^ാന/ു
തിരുവലലാ/ാലൂJിൽ പരുമലേദശ/ാണ്.
ഇവിെട കട7േദശ/ു"XയിJൂർ" (ചിറവായിൽ) എെ:ാരു േകാവിലക
(രാജമ˜ിര)മു8്. അവിേടJു പ8ു േദശാധിപതയവും നാടുവാ¥യുമു8ായിരു:ു.
ആ േകായിJെലത?ുരാൻ പ8് പരേദശ/ു പനയ:ൂർ (പനയൂർ)Jാവിൽേ\ായി
ഭഗവതിെയ േസവിAു 7തയ•മാJി, തേ:ാടുകൂടി തെq േദശ/ു വ:ു തെq
കുടുംബപരേദവതയായിJുടിയിരിJണെമ:് അേപ•ിJുകയും അതിനു
മറുപടിയായി ഭഗവതി, "നി;ൾ മുേ? െപാെ•ാdണം. ഞാൻഎെq അ‡െq
അടുJൽ വ:ുെകാdാം. ഞാൻ അവിെട വരു: സമയം എെa2ിലും അടയാളം
കാണും. അേ\ാൾ എെ: അവിെട യഥാവിധി കുടിയിരു/ിെJാdണം"
എ:രുളിെA‹ുകയും െചcു.
കട7േദശ/ു േമ†റu ചിറവായിൽേJാവിലകമിരിJു: ^ല/ിെq
കിഴJുവശം നദിയാണ്. ആ നദിയുെട കിഴേJJരയിൽ നാലുവശവും ഒരു
തുരു/ും അതിെq പടിuാേറ അhറ/ു നദീതീര/ു തെ: പpിമാഭിമുഖമായി
പരശുരാമനാൽ 7തി®ിJെ\. ശിവെq ഒരു േ•Yവുമു8്. ഭ›കാളിയുെട
പിതൃ^ാനം വഹിJു:ത് ശിവനാകയാൽ േദവി അരുളിെAcതിെq സാരം താൻ
ഈ േ•Yസ:ിധിയിൽ വ:ുെകാdാെമ:ാെണ:ു മന€ിലാJിെJാ8ു
ത?ുരാൻ തിരിAു േപാരികയും ശിവെq േ•Y/ിൽ ചുhറ?ല/ിനക/ുതെ:
േദവിെയ 7തി®ിJു:തിനു േവ8ു: ^ല;െളാെJ ഉ8ാJിAുെകാ8ു
കാ/ിരിJുകയും െചcു.
അ;െനയിരു:േ\ാൾ ഒരു െവdിയാ¥നാൾ അർUരാYിസമയ/ു കിഴJുനി:്

ഏhറവും വലിയതായ ഒര-ിേഗാളം ആകാശമാർേ´ണ പടിuാ.ു േമ†റu
ശിവേ•Y/ിെq അടുJൽ നി:ിരു: ഒരു കരി?നയുെട അOഭാഗംവെര
വരു:തും അവിെട അത് സവ†േനരം ജവലിAുെകാ8ിരിJു:തും പലരും ക8ു.
അതു ഭഗവതിയുെട വരവാെണ:ു വിശവസിAു ത?ുരാൻ അടു/ ഒരു ദിവസം
ശുഭമുഹൂർ//ിൽ ഭഗവതിെയ സപരിവാരം 7തി®ി\ിAു. ഭഗവതിെയ ആ
േ•Y/ിൽ ഒരു ^ല/ു മാYമലല 7തി®ിAത്. പടിuാ.ു ദർശനമായി അവിെട
പരശുരാമൻ ഒരു ശിവലിംഗം 7തി®ിAി.ുെ8:ു മു?ു പറuി.ു8േലലാ. ആ
ശിവെq Xീേകാവിലിനു െതJുവശ/ു തിട\dി ^ാന/്
മാതൃശാലേയാടുേചർ/ുതെ: കിഴേJാ.് ദർശനമായി.ാണ് േദവിെയ ആദയം
7തി®ിAത്. ആ 7തി® ഭഗവതി ദാരുകവേധാദയുzയായി ഏhറവും
േകാപേ/ാടുകൂടി യുUഭൂമിയിൽ നി:ിരു: ആ
ധയാനേ/ാടുകൂടിയായിരു:തിനാൽ േദവി അവിെട
അതയുOമൂർ/ിയായി/ീർ:ു. പിെ: ഭഗവതിയുെട 7തി® വടേJാ.്
ദർശനമായി ഒ:ു കൂടി നട/ിAു. അതു ദാരുകവധാനaരം േദവി
രzാഭിഷിzശരീരയായി, േകാപേവപിതഗാYിയായി യുUഭൂമിയിൽ നി:ിരു: ആ
ധയാനേ/ാടുകൂടിയായിരു:ു. അതിനാൽ അവിെടയും േദവി ഏhറവും
ഭയ2രിയായി/െ:യാണ് പരിണമിAത്. ഈ 7തി® 7തി®ാമാതൃJളുെട
കൂ./ിൽ വീരഭ›ൻ, ഗണപതി എ:ീ മൂർ/ികേളാടുകൂടിയാണ്. ഈ
ബിംബ/ി2ലാണ് ഭഗവതിJു ചാaാ.ം മുതലായവ നട/ു:ത്.
ഇYയും പറuതുെകാ8് ഈ േ•Y/ിെq ഏകേദശമായ ഒരു സവരൂപ’ാനം
വായനJാർJു സിUിJുെമ:ു വിശവസിJു:ു. തിരുമാkാംകു:ിേലാ
െകാടു;ലലൂർ കാവിേലാ േപായി.ുdവർJ് ആ ര8ു ^ല;ളിെല േ•Yവും ഈ
േ•Yവും തZിലുd 7ധാന വയതയാസം ആ ര8ു ^ല/ും ശിവെq 7തി®
കിഴേJാ.ു ദർശനമായി.ും ഇവിെട പടിuാ.ു ദർശനമായി.ുമാെണ:ുdതു
മാYമാെണ:ു ഊഹിJാവു:താണ്. ഇവിെട ശിവെq Xീേകാവിലിനു േനെര
പടിuാറുവശ/് ഒരു ബലിJൽ\ുരയുdതു കൂടാെത ഭഗവതിയുെട
നട•ുേനെര വടJുവശ/ും ഒരു ബലിJൽ\ുരയു8്. വടJുവശ/ു കൂടി
ബലിJൽ\ുര ഇവിെട വിേശഷിAുdതാണ്.
വിധി7കാരം 7തി® നട/ുകയും wമ7കാരം പതിവായി പൂജാദികൾ
നട/ി/ുട;ുകയും െച‹ുകയാൽ ഇവിെട ഭഗവതിയുെട സാ:ിUയവും
ശzിയും wമ/ിലധികം വർUിJുകയാൽ പകൽ സമയ/ുേപാലും
കാവിൽേ\ാകുവാൻ ജന;ൾ ഒ:ു നടു;ാ/ വരായി
ഭൂേലാക/ിെല;ുമിെലല:ായി/ീർ:ു. അവിടുെ/ ^ിതി വിചാരിAാൽ

ഇെതാര§ുതമലലതാനും. െവdിയാ¥, െചാVാ¥ മുതലായ ദിവസ;ളിൽ
അർUരാYി സമയ/ും മhറും അവിെട ചില ഭയ2രശÂ;ളും മhറും േകൾJുക
കാലwേമണ സാധാരണമായി/ീർ:ു. ദാരുകനുമായി.ു8ായ യുUസമയ/ു
േദവി യുUഭൂമിയി2ൽ േശാഭിAതിെന മാർJേ¡യ മഹർഷി വർ4ിAിരിJു:ത്:
"േവതാളീമുഖക˜രാദവിഗളിൈതരുA¡ഹൂഹൂരൈവർ
ഭൂതേ7തപിശാചികാകിലുകിലാരാൈവർZഹാൈഭരൈവഃ
േകാദേ¡ാŠകടശി³ിനീഝണഝണ7ധവാനേകാലാഹൈലർ
േഭരീദു˜ുഭിൈതp സkുതജഗAwം ബഭ ചൗ¡ികാ"

എ:ാണേലലാ. ഈ ^ിതിയിലാണ് േദവി അവിെട വിളയാടി/ുട;ിയത്. പിെ:
മനുഷയർ ഭയെ\ടാെതയിരിJു:െത;െനയാണ്? പനയ:ാർ കാവിെല ^ിതി
ഇ7കാരെമലലാമായി/ീർ:േ\ാേഴJും ൈദവഗതയാ അവിെട ഒരു
െവളിA\ാടുമു8ായി/ീർ:ു. അതു ജന;ൾJ് ഏhറവും
ആശവാസകാരണമായി/െ: ഭവിAു. െവളിA\ാടു8ായതായി അറിu് ജന;ൾ
സ2ടമറിയിJു:തിനും ക†ന േകൾJു:തിനുമായി നടയിൽ കൂടി
മു.ുപാടിരു:ു. ഈ ജന;ളുെട കൂ./ിൽ അേOസരനായിരു:ത്
ചിറവായിൽേകാവിലക/ു ത?ുരാനായിരു:ുെവ:ുdതു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. ജന;ൾ സവ†േനരം മു.ുപാടിരു:േ\ാൾ െവളിA\ാടു തുdി
വ:ു. ഉടെന ത?ുരാൻ, "ഈ േദശ/ുd ജന;െള ര•ിJാനായി.ാണ് േദവിെയ
േസവിAു സേaാഷി\ിA് ഇവിെടെJാ8ുവ:ു മുറ•ു 7തി® മുതലായവ
നട/ിAു പൂജിAു േസവിAുെകാ8ിരിJു:ത്. എ:ാലിേ\ാൾ ഈ ദിJിലുd
ജന;ൾJു േപടിAി.ു പുറ/ിറ;ി €¢രിJാെന:ലല, രാYികാല;ളിൽ
അവരവരുെട ഗൃഹ;ളിൽ കിട:ുറ;ാൻേപാലും
നിവൃ/ിയിലലാെതയായിരിJു:ു. ഇതിേലJ് എെa2ിലും
സമാധാനമു8ാJി/:് ഈ ജന;െള ര•ിJണെമ:് വിനയപൂർVം
അേപ•ിAുെകാdു:ു" എ:റിയിAു. അതിനു മറുപടിയായി െവളിA\ാട്
(ഭഗവതിയുെട നിലയിൽ) "ഇവിെട നട/ിA 7തി®, കലശം മുതലായവെകാ8ും
പതിവായി നട/ിവരു: പൂജകൾെകാ8ും ഞാൻ അതയaം
സaു‘യായിരിJു:ു. ഞാനിവിെട ജന;െള ഉപ›വിJുകേയാ
ഭയെ\ടു/ുകേയാ െച‹ു:ിലല. ഒരിJലും അ;െനെയാ:ും െച‹ുകയുമിലല.
എ:ാൽ ഞാൻഇേ;ാ.ു േപാ:േ\ാൾ എെq പരിവാര;ളും ഇേ;ാ.ു േപാ:ു.
അവരിവിെട വ:ി.് ഇതുവെര അവർJു യാെതാ:ും ആരും െകാടു/ിലല.

അതിനാലവർ ഷുൽപിപാസാദികൾെകാ8് ഏhറവും പരവശരായിരിJു:ു.
വിശ\ും ദാഹവും സഹിJവ‹ാെതയായി.് അവർ കിട:ു നിലവിളിJു:
ശÂമാണ് ഇവിെട ജന;ൾJ് ഭീതികരമായിരിJു:ത്. അവർ മനുഷയെര
ഭയെ\ടു/ുകയലലാെത മhറുവിധ/ിൽ ഉപ›വിJാെത ഇതുവെര
അട;ി\ാർ/ി.ുdത് ഞാൻപിടിAുനിർ/ീ.ാണ്. ഇനി അവർ ഞാൻ തടു/ാലും
നിÀJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. അവർ വിശ\ും ദാഹവും തീർJു:തിനായി
ഇവിെടനി:് ഇറ;ിേ\ായാൽ പിെ: ഈ ദിJിെല;ും ഒരു/േരയും
െവേAJുകയിലല. അതിനാൽ അവെര തൃÅിെ\ടു/ാനായി എെa2ിലും ഉടെന
െചcുെകാdണം. ഇനിയും അതിനു താമസിJു:പ•ം പിെ: എേ:ാടു സ2ടം
പറuാലും യാെതാരു ഫലവുമു8ാകു:തലല" എ:ു ക†ിAു. അേ\ാൾ
ത?ുരാനും ജന;ളും പരിവാര;െള തൃÅിെ\ടു/ാനായി ഇവിെട എaാണ്
െചേയ8െത:ുകൂടി ക†ിJണം എ:് അേപ•ിAു. അതിനു മറുപടിയായി
െവളിA\ാടു ക†ിAത്, "ഇവിെട ആന, ആട്, േകാഴി മുതലായവെയ െവ.ി
നാ†െ/ാ:ു ദിവസം കുരുതി നട/ണം. ഒടുവിൽ പ•8ു ദിവസം നരബലികൂടി
േവണം. നരബലിJു കനയകമാരായിരിJു: £ീകെളയാണ് െവേ.8ത്. ഇ;െന
ആ8ുേതാറും നാ†െ/ാ:ു ദിവസം െചcുെകാ8ിരു:ാൽ എെq
പരിവാര;ളായ ഭൂത7തപിശാചാദികെളലാം തൃÅിെ\.ുെകാdും. പിെ: അവർ
ആെരയും ഭയെ\ടു/ുകയും ഉപ›വിJയും ഒ:ും െച‹ുകയിലല" എ:ാണ്.
അ;ിെന ത?ുരാനും ജന;ളും സZതിJുകയും അധികം താമസിയാെത
േമൽപറu 7കാരം നാ†െ/ാ:ു ദിവസെ/ കുരുതി നട/ുകയും അ;െന
ആ8ു േതാറും നട/ിെJാ8ിരിJുകയും െചcു. അതിനാൽ മു?ുേക.ിരു:
ഭയ2രശÂ;ൾ േകൾJാെതയാവുകയും ജന;ളുെട ഭയം ഒരുവിധം
ശമിJുകയും െചcു. അJാലം മുതൽ ബാേധാപ›വമുdവരും േരാഗ
ബാധിതsാരും സaാനാർ‰ികളും മhറുമായ ജന;ൾ പനയ:ാർ കാവിൽെA:ു
ഭജിJുകയും വഴിപാടുകൾ കഴിJുകയും സകലാഭീ‘;ളും സാധിJുകയും
െചcുതുട;ി. പനയ:ാർകാവിൽെA:ു ഭജിAാൽ സകലകാരയ;ളും
സാധിJുെമ:ു ഒരു വിശവാസം ജന;ളുെട ഇടയിൽ ഉ8ായി/ീരുകയും അത്
േലാക7സിUമായി/ീരുകയും െചcു.
ഇ;െനയിരു: കാല/് ഒരിJൽ ഒരു വലിയ െകാ?നാന അ?ല\ുെഴ
Xീകൃ¸സവാമിയുെട േ•Y/ിെq മതിൽJക/ു െവചു ചരിuു (മരിAു).
ആനകൾ ചരിuാൽ ചരിയു: ^ല/ു തെ: കുഴിAുമൂടുകയലലാെത അതിെന
മെhറാരു ^ല/ുെകാ8ുേപായി മറവുെച‹ുക പതിവിലലേലലാ. ആനകളുെട
മൃതശരീരം െവ.ിമുറിAു ഖ¡;ളാJാെത ഒ:ായി മെhറാരു ^ലേ/Jു

െകാ8ുേപാകുവാൻ സാധിJുകയുമിലല. എ:ാൽ െച?കേ“രി രാജാവിന് ആനെയ
േ•Y/ിെq മതിൽJക/ുതെ: മറവുെച‹ു:തിനും അതിെന അവിെട ഇ.ു
െവ.ി മുറിJു:തിനും സZതമിലലായിരു:ു. അതിനാൽ ആനയുെട മൃതശരീരം
അവിെടനി:ു മാhറു:തിന് എaാണ് േവ8െത:് അവിെട ആേലാചനയായി.
അേ\ാൾ ഒരാൾ "പനയ:ാർ കാവിൽെA:ു മു.ു പാടിരു:ാൽ െവളിA\ാടു
തുdുകയും ഇതിേലെJെa2ിലും നിവൃ/ി മാർ´ം ഉ8ാJി/രികയും െച‹ും"
എ: രാജസ:ിധിയിൽ അറിയിAു. ഉടേന രാജാവിെq ആളുകൾ ക†ന7കാരം
പനയ:ാർകാവിൽെA:ു മു.ുപാടിരിJുകയും െവളിA\ാടു തുdിവ:േ\ാൾ
സ2ടമറിയിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ െവളിA\ാട്, "ജന;ൾ എെ:
പരീ•ിAുതുട;ിയിരിJു:ു. ആെ., ഇതും എനിJു സേaാഷം തെ:. എ:ാൽ
േപാകാം" എ:ു ക†ിJുകയും അ?ല\ുെഴ നി:് വ:ിരു:വേരാെടാരുമിA് ആ
^ല/ുെച:് ആനെയ വിളിA് എണീ\ിA് നട/ി
വാടേ/ാ.ിന\ുറ/ാJുകയും െചcു. േദവസേ2ത^ല/ിെq
അതിർ/ിയായ വാടേ/ാടു കട:ുകഴിuേ\ാൾ ആന അവിെട വീഴുകയും
െചcു. െവളിA\ാടിെq ഈ അ§ുത7വൃ/ിക8ു രാജാവും ജന;ളും
വിŸയപരവശsാരായി/ീരുകയും പനയ:ാർ കാവിൽ ഭഗവതിെയJുറിA്
അവർJ് അളവിലലാെത ഭzിയും വിശവാസവുമു8ായി/ീരുകയും െചcു.
അതിനാൽ െച?കേ“രി രാജാവു പനയ:ാർ കാവു േദവസവം വക•ു
മു:ൂhറിയറുപ/ിയ¢ു പറ പു¢നിലം കര െമാഴിവായി പതിAുെകാടുJുകയും
സവർ4രചിത;ളും, ര¹ഖചിത;ളുമായ അേനകം തിരുവാഭരണ;ൾ
നട•ുെവ•ു കയും െചcു. ആ തിരുവാഭരണ;െളലലാം "െച?കേ“രി വക" എ:ു
േപരു െവ.ിയി.ുdത് ഇ:ും കാÁാനു8്. പു¢J8ം ഇ:ു േദവസവം വക
ൈകവശാനുഭവ/ിൽ/െ:യിരിJു:ു8്.
അ?ല\ുഴ നാടു പിടിAടJി തിരുവിതാംകൂറിേനാടു േചർ/തിെq േശഷം
െച?കേ“രിവക എ:ു േപരു െവ.ിയ ചില തിരുവാഭരണ;ൾ
പനയ:ാർകാവിലുെ8:ു മന€ിലാവുകയാൽ രാമ‹ൻ ദളവ അവകൂടി
ൈകവശെ\ടു/ി തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിെq ഭ¡ാര/ിലാJണെമ:ു
വിചാരിA് അതിേലJ് ചില Xമ;ൾ െചcു തുട;ി. ആ Xമം
തുട;ിയേ\ാൾ/െ: രാമ‹നു പനിയാരംഭിJുകയും അത് അതികഠിനമായ
വസൂരിദീനമായി\രിണമിJുകയും െചcു. ദീനമുd ദിJുകളിൽ സ¢രിJുകേയാ
ദീനJാെര കാണുകേയാ യാെതാ:ും െച‹ാെത തനിJ് ഈ ദീനം വരാൻ
കാരണെമെa:് രാമ‹ൻ 7 ം െവ\ിAുേനാJിയേ\ാൾ പനയ:ാർകാവിൽ
ഭഗവതിയുെട മുതെലേaാ അപഹരിJണെമ:് വിചാരിJുകയാൽ ഭഗവതിJ്

വിേരാധം ഉ8ായിരിJു:ുെവ:ും അതിനാലാണ് ഈ
േരാഗമു8ായിരിJു:െത:ും 7 Jാരൻ വിധിAു. അതിനാൽ രാമ‹ൻ ദളവ
തെq െതhറിന് ചില 7ായpി/;ൾ മന€ുെകാ8് നിpയിAി.് പനയ:ാർ
കാവിേലJു ചില ആളുകെള അയAു. രാമ‹െq ആളുകൾ െച:േപ•ിJുകയാൽ
പനയ:ാർകാവിെല െവളിA\ാടു തുdി മാേവലിJര രാമ‹ൻ കിട:ിരു:
^ല/ുെച:് അേbഹ/ിെq േദഹ/ിൽ ഭŸമി.ു. രാമ‹െq േദഹ/ിൽ
ആപാദചൂഡം ഒരുേപാെല പുറെ\.ിരു: കുരുJൾ തൽ•ണം
മാuുേപാവുകയും ര8ുമൂ:ു ദിവസം െകാ8് അേbഹ/ിനു പൂർ4സുഖം
സിUിJുകയും അേbഹം കുളിAു പനയ:ാർകാവിൽെA:ു െതാഴുത് താൻ
നിpയിAിരു: 7ായpി/വും വഴിപാടുകളുെമലലാം നട/ുകയും െചcു.
മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് ഈ വിവരമറിu്
പനയ:ാർകാവു േദവസവ/ിേലJു നിലവും പുരയിടവും ഏതാനും ^ലവും
(ഇേ\ാഴെ/ അളവു7കാരം ആേറJർ) കരെമാഴിവായി പതിAുെകാടുJു:തിന്
ക†ിAു ച.ംെക.ുകയും െചcു. ഇതിേലJ് എഴുതിയ നീ.ു തുലയം ചാർ/ിയത്
െകാലലം 926-ആമാ8ു മീനമാസം 11-ആം തീയതി ആെണ:ു കാണു:ു.
തദനaരം പാർVതീമഹാരാ’ി നാടുവാണിരു:േ\ാൾ ദിവാനായിരു: മൺേÖാ
സാžവർകൾ പനയ:ാർകാവിെല തിരുവാഭരണ;െളലലാെമാ:ു കാണണെമ:ു
നിpയിAു. അത് അനാവശയമാെണ:ും അതിനുേപായാൽ
ആപ/ു8ാേയJാെമ:ും മhറും ചിലർ പറuി.ും സZതിJാെത സാžവർകൾ
സർJീ.ായി മാേവലിJെര െച:ിരു:േ\ാൾതിരുവാഭരണ;െളലലാം അവിെട
െകാ8ുെചലലു:തിന് പനയ:ാർകാവിെല േദവസവകാരയാേനവഷണJാരുെട േപർJ്
എഴുതിയയAു. ദിവാെq ഉ/രവിെന വകെവ•ാെതയിരിJു:തു യുzമലലേലലാ
എ:ു വിചാരിAു േദവസവJാർ തിരുവാഭരണ;െളലലാം െപ.ികളിലാJി
എടു\ിAുെകാ8് മാേവലിJെര സാžവർകൾ താമസിJു: ^ല/ു െച:ു.
ഉടെന സാžവർകൾ െപ.ികെളാെJ തുറJാൻ ആ’ാപിAു. ഒരു െപ.ി
തുറJുകയും സാžവർകൾ അതിനകേ/Jു േനാJുകയും അേbഹം
േബാധംെക.ു നില/ുവീഴുകയും ഒരുമിAുകഴിuു. പിെ: മൂേ:മുJാൽ നാഴിക
കഴിuതിനുേശഷമാണ് സാžവർകൾJ് േബാധം വീണത്. േബാധ•യം നീ;ി
എണീhറയുടെന സാžവർകൾ താൻ െചc െതhറിന് 7ായpി/മായി ആയിരം പണം
െകാടു/ി.് െപ.ികെളലാം പൂ.ി ഉടെന മടJിെJാ8ുെപാെ•ാdു:തിന്
അനുവദിJുകയും േദവസവJാർ ഉടെന അ7കാരം െചയുകയും െചcു. ഒരാ8ിൽ
പതിവുേപാെല കാളിയൂ.ു (കുരുതി) നട/ി നാ†െ/ാ:ാം ദിവസം നരബലിJായി
െകാ8ുെച:ിരു: കനയകെയ െവ.ാനായി ആയുധെമടു/് ഓ;ിയ സമയം

അവൾ സേaാഷഭാവേ/ാടുകൂടി ചിരിAു. ഉടെന െവളിA\ാടു തുdിവ:്
"അവെള െകാലല8; അവൾ എെq പരിചാരികയായി പാർ/ുെകാdെ.. അവളിൽ
നി:ു8ാകു: സaാനപര?രകളും എെq പരിചാരകവൃ/ിയിൽ/െ:
ജീവിAുെകാdെ.. ഇനി ഇവിെട ആൾെവ.ിJുരുതി ഒരിJലും േവ8. എെq കിഴേJ
നട ഉടെന അടAുെകാdണം. ആൾെവ.ിJുരുതി അവസാനി\ിAതിെq
അടയാളമായി അട•ു: ആ വാതിലിനി തുറJണെമ2ിൽ ആനെവ.ിJുരുതി
കഴിJണം. അലലാെത ആ നട തുറ:ാൽ അതയാപ/ു8ാകും" എ:ു ക†ിചു.
അ:ടA ആ കിഴേJ നട ഇേ\ാഴും അടAുതെ: കിടJു:ു. നരബലിJായി
െകാ8ു വരികയും േദവിയുെട ക†ന7കാരം വി.യ•ുകയും െചc
കനയകയിൽനി:ു8ായി വർUിA കുടുംബJാർ ആദയം േദവിയുെട
പരിചാരകsാരായിരു:ുെവ2ിലും ഇേ\ാൾ അവർ േദവസവ/ിെq
ഉടമ^sാരായിരു: ÃായിJൂർ (ചിറവായിJൽ) േകാവിലക/ുകാരും അവരുെട
ശാഖാകുടുംബ;ളിലുdവരും കൂടി േദവസവ/ിെല സകല അധികാര;ളും ആ
കുടുംബJാർJ് ഒഴിuുെകാടു/തിനാലാണ് അവർJവിെട സർVസവാതaŒയം
സിUിAത്. ഈ കുടുംബJാർ േമ†റu േകാവിലക;ളിലുdവർJു
േദശാധിപതയവും നാടുവാ¥യുമു8ായിരു: കാല/് അവരുെട
േസനാനായകsാരായിരു:തിനാൽ അവരുെട ഉപജീവന/ിനായി.ാണ് േദവസവം
അവർJ് വി.ുെകാടു/െത:ാണ് പറയു:ത്, അനയാധീനെ\ടു/െ\. ^ല/ു
ത;ൾ 7േവശിJു:തു യുzമെലലേ:ാ കുറAിലാെണേ:ാ മേhറാ വിചാരിAിേ.ാ
എേaാ, ഇേ\ാൾ േമ†റu േകാവിലക;ളിലുdവർ ആ േ•Y/ിെq
ബലിവ./ിനക/ു കടJാറിലല. ഇേ\ാൾ േദവസവം കാരയ;ൾ
സർVസവാതaŒയേ/ാടുകൂടി അേനവഷിAുവരു: കുടുംബJാെര "ആദി“sാർ"
എ:ാണ് പറuുവരു:ത്. ഇത് "ആൾെവ.ിേശഷിചവർ" എ:ുdതിെq
േലാപമാെണ:ും അവർ പറയു:ു8്. മhറു ചിലരുെട അഭി7ായം "ആേദശയsാർ"
എ:ുdതു േലാപിA് ആദി“sാരായി/ീർെ::ാണ്. ഈ ര8ാമെ/
അഭി7ായമാണ് കുറAുകൂടി യുzിയുzമായിരിJു:െത:ു േതാ:ു:ു.
ഇവിെട സാ•ാൽ ”ാ•ണർ പൂജാദികൾ നട/ിയാൽ ഭഗവതിയുെട ൈചതനയം
വർUിJുകയും അത് ജന;ൾJ് ഉപ›വകരമായി/ീരുകയും െചേcJുെമ:ു
വിചാരിA് ശാaിJു നിയമിAിരിJു:ത് വാസി®”ാ•ണർ (അടികൾ) എെ:ാരു
ജാതിJാെരയാണ്. െകാടു;ലൂരും അടികളുെട പൂജേയാ പുªാ³ലിേയാ
ഏതാെ8ാെJ പതിവു8േലലാ.
ഇവിെട അടികളുെട പൂജ കൂടാെത പതിവായി ആദി“sാരുെട പൂജയുമു8്. പേ•
അത് േ•Y/ിനു പുറ/് പdിയറ എ: ^ല/ു െവAു ശാേzയരീതിയിൽ

മദയനിേവദയേ/ാടുകൂടിയുമാണ് നട/ിവരു:ത്.
ഇവിെട ആൾെവ.ിJുരുതി േവെ8:ുെവAുെവ2ിലും േകാഴിെവ.ിJുരുതി
ഇേ\ാഴും 1 പതിവായി നട:ുവരു:ു8്. അതു നട/ു:തും ആദി“sാർ
ത:യാണ്. ഈ കുടുംബJാർ വലിയ മ•വാദികളാണ്. ഇവർ മ•വാദം
സംബkിAു പല അ§ുതകർZ;ൾ 7വർ/ിAി.ുdതായി േകൾവിയു8്.
വിRരഭയ/ാൽ അവയിെലാ:ും ഇവിെട വിവരിJു:ിലല. കാവിെല
െവളിA\ാടായിരിJു:തും ഇവരുെട കുടുംബ/ിൽ അ::ു
മൂ\ായിരിJു:വരാണY.
ഭഗവതിയുെട ശzി വർUിJാെതയിരിJാൻ ഇവിെട പല ഏർ\ാടുകളും
െചcി.ുെ82ിലും അതു ദിവസം7തി വർUിAുവരു:തലലാെത ഒ.ും കുറയു:ിലല.
േകരള/ിെല 64 Oാമ;ളിൽ 63-ആമേ/തായ "ഇളിഭയം" Oാമം പനയ:ാർJാവു
േ•Y/ിൽനി:് ഏകേദശം ഒരു ഫർേലാ;ു േനെര വടJാണ്. ഭഗവതിയുെട
വടേJാ.ുd 7തി®യുെട േനെര ആയതുെകാ8് ആ Oാമം wേമണ •യിA്
ഇേ\ാൾ "Oാേമാ ന‘ഃ" എ:ുതെ:യായിരിJു:ു. അവിെടയുdവർ
യഥർ‰/ിൽ "ഇളിഭയ"sാരുമായി.ു8്. പ8് ധനപു‘ിെകാ8ും
ജനപു‘ിെകാ8ും 7ബലെ\.ിരു: ആ Oാമം ഇ;െനയായി/ീർ:ത്
േദവിയുെട ദൃ‘ിപാതംെകാ8ാെണ:ാണ് ജന;ളുെട വിശവാസം. കാവിെq
കിഴേJ നടയും ഇ;െനതെ: ആയി/ീർ:ിരിJുകയാണ്. അവിെട ഇേ\ാൾ അര
ഫർേലാ;ു വീതിയിൽ ഏകേദശം ര8ുമൂ:ു നാഴിക ദൂരംവെര കിഴേJാ.്
ആൾ\ാർ\ും കൃഷിയും യാെതാ:ുമിലലാെത െവറും തരിശായി.ാണ് കിടJു:ത്.
േദവിയുെട ദൃ‘ിJ്, േനെര പാർ/ാലും കൃഷി െചcാലും ഒ:ും
ഗുണമാവുകയിെലല:ും എലലാം േദാഷമായിേ. പരിണമിJയുdൂ എ:ുമാണ്
ജന;ളുെട വിശവാസം.
ബാേധാപ›വ;ൾ നീ;ു:തിനായി.ും േരാഗ;ൾ ശമിJു:തിനായി.ും
സaാനാർ‰മായി.ും മhറും ഇേ\ാഴും പനയ:ാർJാവിൽെA:് അേനകമാളുകൾ
ഭജിJുകയും അഭീ‘ം സാധിJുകയും െചcു േപാരു:ു8്. ഭജനJാരും
വഴിപാടുകാരും ആരുമിലലാെത അവിെട ഒരു ദിവസംേപാലും
ഇേ\ാഴുമു8ായിരിJു:ിലല. ആക\ാെട വിചാരിAാൽ പനയ:ാർ കാവിൽ
ഭഗവതിയുെട മാഹാWയം അചിaനീയവും വാചാമേഗാചരവുമാെണ:ുതെ:
പറേയ8ിയിരിJു:ു.
പനിമതിയണിയും XീപാർVതീശെq െനhറി
JനൽമിഴിയിലുദിേAാരീശവരീ! വിശവനാേഥ!
അനിശവുമയീ!യുÜൽതൃ\ദം കൂ\ുെമ:ിൽ-

Jനിയുക പനയ:ാർJാെവഴും േദവി! മാേയ!

ഐതിഹയമാല/കØി;ാ.ു ന?ൂരിയും
േദശമംഗല/ു വാരയരും
കØി;ാ.ു ന?ൂരിയുെട ഇലലം െകാAീരാജയ/ു തല\ിdി/ാലൂJിൽ
െചറുതുരു/ി തീവ8ിxേhറഷനു സമീപ/ാണ്. പെ8ാരിJൽ ആ ഇലലെ/
ഒരaർŽനം ഗർഭിണിയായിരു: കാല/് 7സിUനായ "കരി\ാലസവാമിയാർ"
അവിെടയുd േ•Y;ളിൽ ഏതാനും ദിവസം എഴു:dി/ാമസിAിരു:ു. ആ
വിവരമറിu് ഈ അaർŽന/ിെq ഭർ/ാവായ ന?ൂരി അ?ല/ിൽെA:ു
സവാമിയാെരJ8ു ഗർഭിണിയായിരിJു: തെq അaർŽന/ിനു
സൽസaാനല•ിJായി.ു നാ†തു ദിവസം പതിവായി കുേറെ“ െവ4 ജപിAു
െകാടു/ാൽെJാdാെമ:ു അേപ•ിJുകയും അടു/ ദിവസം
മുതൽJുതെ: തുട;ിയാൽെJാdാെമ:് അഭയർ‰ിJുകയും അ7കാരം
െച‹ാെമ:ു സവാമിയാർ സZതിJുകയും അടു/ദിവസം മുതൽJുതെ:
െവ4ജപിAു െകാടു/ു തുട;ുകയും െചcു. അJാല/് ആ േ•Y/ിൽ
കഴകം "മണിJുhറിൽ" വാരയേ/Jായിരു:ു. അ:് ആ വാരയെ/ ഒരു വാരസയാരും
ഗർഭം ധരിAിരു:ു. കØി;ാ.ിലലെ/ അaർŽനം സവാമിയാെരെJാ8ു െവ4
ജപി\ിAു േസവിJു:ുെ8:റിuേ\ാൾ തനിJും അ;െന
െചcാൽെJാdാെമെ:ാരു േമാഹം വാരസയാർJു8ാവുകയും അവർ അവരുെട
ഭർ/ാവും േ•Y/ിൽ ശാaിJാരനുമായ ന?ൂരി മുഖാaരം ആ വിവരം
സവാമിയാെര ധരി\ിJുകയും സവാമിയാർ സZതിA് അവർJും പതിവായി െവ4
ജപിAു െകാടു/ു തുട;ുകയും െചcു.
സവാമിയാർ െവ4 7േതയകം 7േതയകം ജപിചു ര8ു െപാതിയായി െക.ി, "ഇത്
അaർŽന/ിന്", "ഇത് വാരസയാർJ്" എ:ു പറuു ശാaിJാരെന
ഏ†ിJുകയും ശാaിJാരൻ ര8ു െപാതി കളുെമടു/ു സൂ•ിAുെവA്,
അaർŽനവും വാരസയാരും േ•Y/ിൽ െതാഴാൻ െചലലുേ?ാൾ ഓേരാ െപാതി
വീതം െകാടുJുകയുമാണ് പതിവ്. സവാമിയാർ െവ4 7േതയകം 7േതയകം
ജപിJു:തുെകാ8് അaർŽന/ിനുdതിൽ വലല
വിേശഷവുമു8ായിരിJുെമ:ും ആ വിേശഷം തെq ഭാരയ•ു സിUിJണെമ:ും
കരുതി ശാaിJാരൻ അaർŽന/ിനുd െപാതി വാരസയാർJും
വാരസയാർJുd െപാതി അaർŽന/ിനുമാണ് െകാടു/ുവ:ത്.
ഇ;െന അaർŽനവും വാരസയാരും െവ4 േസവിJുകയും യഥാകാലം

ര8ുേപരും 7സവിJുകയും െചcു. ര8ുേപർJു8ായതും
പുരുഷ7ജകളായിരു:ു. എ:ാൽ ആ ശിശുJൾJു മാതാ പിതാJളുെട
ആനുരൂപയം ഒ.ും തെ: ഉ8ായിരു:ിലല. കØി;ാ.ു ന?ൂരി നലല സു˜രനും
അaർŽനം ഏhറവും രൂപവതിയുമായിരു:ു. അവർJു8ായ പുYൻ അYതെ:
േതജസവിയായിരു:ിലല. േനെരമറിAു ശാaിJാരൻ ന?ൂരി ഒരു വിരൂപനും
അേbഹ/ിെq ഭാരയയായ വാരസയാർ ഒരുവിധം വിരൂപിണിയുമായിരു:ു. എ2ിലും
അവർJു8ായ പുYൻ ഏhറവും േതജസവിയുമായിരു:ു. ആ കു.ികൾ
വളർ:ുവ:േ\ാൾ അവരുെട സവഭാവവും 7വൃ/ികളുെമലലാം ഇ7കാരംതെ:
േഭദെ\.ിരു:ു. ആരും പറയുകയും നിർബkിJുകയും െച‹ാെതതെ:
വാരയരുകു.ി ഏഴര നാഴിക െവളു\ാനുdേ\ാൾ ഉണർെ:ഴുേ:hറൂ േദഹശുUി
വരു/ി ഭŸJുറിയി.് ഈശവരേRാY;ളും നാമ സ2ീർ/ന;ളും ജപിJുകയും
േനരം െവളുJുേ?ാൾ കുളിA് അ?ല/ിൽേ\ായി േദവദർശനം കഴിJുകയും
മhറും െചcു വ:ിരു:ു. േനെര മറിA് ”ാ•ണകുമാരൻ ആെരലലാം വിളിAാലും
നിർബkിAാലും അ¢ു നാഴിക പുലർ:ലലാെത ഉണർെ:ണിJുകേപാലും
െചcിരു:ിലല. കാലെ/ കുളിA് അ?ല/ിൽേ\ായി െതാഴണെമ:ും സkയ•ു
കാലും മുഖവും കഴുകി ഭŸJുറിയി.് നാമം ജപിJണെമ:ും പറuു
മാതാപിതാJsാർ വളെര നിർബkിAിരു:ു. എ2ിലും ആ ”•ണകുമാരൻ
അ;െനെയാ:ും െചcിരു:ിലല. ഈ കുമാരsാർ ഇ7കാരം
ഭി:ബുUികളായി/ീർ:തു കരി\ാലസവാമിയാരുെട
മ•ശzിെകാ8ാെണ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ. വാരയരുകു.ിJ് ശുUവും
വൃ/ിയും ശുചിതയവുെമലലാം നലലേപാെലയു8ായിരു:ു. ”ാ•ണകുമാരന്
അവെയലലാം വളെര കുറവുമായിരു:ു. യഥാകാലം ആ ”ാ•ണകുമാരെq
ഉപനയനം, സമാവർ/നം മുതലായവെയലലം അേbഹ/ിെq അ‡ൻ നട/ി.
എ2ിലും ആ ”•ണകുമാരൻ കാലെ/ കുളിJുകേയാ നിതയകർZാദികൾ
യഥാകാലം േവ8തുേപാെല നട/ുകേയാ െചcിരു:ിലല.
ഈ ര8ു കുമാരsാേരയും യഥാകാലം വിദയാഭയാസ/ിന് ഒരു ഗുരുവിെq
അടുJൽ/െ:യാJി. കുശാOബുUിയായിരു: വാരയർ •ണകാലംെകാ8്
കാവയനാടകാല2ാരാദികളിൽ അസാമാനയമായ ൈനപുണയം സ?ാദിAു. ആ
ഗുരുനാഥനും തർJം, വയാകരണം മുതലായവ പഠി\ിJാൻ തJവ4മുd
ശാ£വയുൽപ/ിയിലലായിരു:തിനാൽ ഇYയും കഴിuതിെq േശഷം വാരയർ
വിദയാഭാസം മതിയാJി. ”•ണകുമാരനും നലല ബുUിമാനായിരു:ു. എ2ിലും
അേbഹ/ിെq വാസന ഈ വിഷയ/ിലലലായിരു:തിനാൽ അേbഹ/ിനു
സംxകൃതഭാഷയിൽ വാരയേരാളം തെ: വയുൽപ/ി സ?ാദിJാൻ കഴിuിലല

അേbഹ/ിെq വാസന െകാ.്, പാ.്, മര\ണി മുതലായവയിലായിരു:ു.
വാരയരുെട ബുUി സാമർ‰യേ/യും േലാകവയുൽപ/ിയിലുd ദൃഢതേയയും
കുറിA് േക.റിu് അJാല/് േദശമംഗല/ു മന•ൽ മൂ\നായിരു: അ‡ൻ
ന?ൂരി\ാട് വാരയെര മന•േലJു •ണിAു അവിെടയു8ായിരു:
”ാ•ണകുമാരsാെര വിദയാഭയാസം െച‹ിJു:തിനു നിയമിAു. വാരയർJു
വയാകരണ വയുൽപ/ിയിലലായിരു:തിനാൽ കാവയനാടകാല2ാര;ൾ
പഠി\ിJ:തിനുമാYമാണ് നിയമിAത്. വയാകരണം പഠി\ിJു:തിനു
വയാകരണവയുൽപ:sാരായ ചില ന?ൂരിമാെരയും അവിെട നിയമിAിരു:ു. അവർ
ചില െചറിയ ന?ൂരി\ാടsാെര വയാകരണം പഠി\ിJു:തു േക.ു ധരിAു വാരയരും
അചിേരണ ഒരു ൈവയാകരണനായി/ീർ:ു. പേ• അത് അവിെടയു8ായിരുന
വിദവാsാരാരും മന€ിലാJിയിലല. കു.ികെള കാവയം മുതലായവ പഠി\ിAു
െകാ8ിരിJു:തിനിട•ു വയാകരണം േക.ുധരിAു മന€ിലുറ\ിJുെമ:ു
വിചാരി\ാൻ നയായമിലലേലലാ. താൻ വയാകരണം േക.ു മന€ിലാJി എ:് അവിെട
ആരും ധരിAി.ിലലാ/തിനാൽ അതു അവിെടയു8ായിരു: ൈവയാകരണsാെര
ഒ:ു മന€ിലാJണെമ:ു നിpയിAു വാരയർ അതിനു തരംേനാJിെJാ8ിരു:ു.
അ;െനയിരു:േ\ാൾ ഒരു ദിവസം ഉA•് വാരയർJു ഉ4ാൻ േചാറു
വിള?ിയേ\ാൾ അതിൽ ഒരു കറു/വhറു ക8ി.് വാരയർ അെതടു/ു മാhറിെവAു.
അതു ക8ി.് ൈവയാകരണനായ ഒരു ന?ൂരി "എaാ അത്" എ:ു േചാദിAു.
അതിനു/രമായി വാരയർ "കറു/രി ശ\്" എ:ു പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ
ബുUിമാനായ ആ ന?ൂരി വാരയർ വയാകരണെമലലാം
മന€ിലാJിയിരിJു:ുെവ:ും "കർ/രിശ\്"' എ:ുd വയാകരണസൂYെ/
ഇവിെടയും അർ‰ം േയാജിJ/Jവ4ം സവ†ം േഭദെ\ടു/ി ഉAരിAു െവേ:
ഉdൂ എ:ും തീർAെ\ടു/ിയി.് അേbഹം അർ‰ദവയേ/ാടു കൂടി ഫലിതമായി
"അെതാരു സൂYമേലല പറuത്?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു വാരയരുെട മറുപടി
"സൂYമറിയാവു:വർJു അ;േനയും വിചാരിJാം" എ:ായിരു:ു. ഈ
സംഭാഷണം നിമി/ം വാരയരും ഒരു ൈവയാകരണനായി/ീർ:ിരിJു:ുെവ:്
അവിെടയു8ായിരു:വെരലലാം മന€ിലാJുകയും അതു
7സിUമായി/ീരുകയും െചcു.
അനaരം േദശമംഗല/ു ന?ൂരി\ാട് വാരയർJു അവിെടെയാരു ഭവനം
പണിയിAുെകാടുJുകയും വാരയരുെട കുടുംബസഹിതമുd ^ിരവാസം
അവിെടയാJുകയും െചcു. ഇേ\ാഴും ഏhറവും 7സിUിേയാടുകൂടി 7േശാഭിJു:
േദശമംഗല/ുവാരയം ഉ8ായി/ീർ:ത് ഇ7കാരമാണ്. ഇYയുമായേ\ാേഴ•ും
േദശമംഗല/ു വാരയെര:ുd 7സിUി സർVY പര:ു. അതിനാൽ അ:െ/

സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാൻ വാരയെര േകാഴിേJാേ.Jു •ണിJുകയും അവിെട
േകാവിലക/ു െകാAുത?ുരാJsാെര വിദയാഭയാസം െച‹ിJു:തിന്
നിയമിJുകയം അധികം താമസിയാെത െനടുവിരി\ു സവരൂപ/ിെല ഗുരു^ാനം
ആ വാരയരുെട തറവാേ.Jു ക†ിAുെകാടുJുകയും െചcു. ഇേ\ാഴും ആ ^ാനം
േദശമംഗല/ു വാരയേ/Jു തെ:യാണിരിJു:ത്. 7സിUനായ ആ വാരയരുെട
കാലം മുതൽ അവരുെട കുടുംബ/ിൽ േയാഗയsാരും വിദവാsാരും
7സിUsാരുമായി.ുdവരലലാെത ഉ8ായി.ിലല. ഇേ\ാഴും ആ കുടുംബ/ിൽ
സംxകൃതം, ഇംßീഷ് മുതലായ ഭാഷകളിലും രസത•ം മുതലായ ശാ£;ളിലും
അതിനിപുണsാരും വലിയ വലിയ ഗവർെZqുേദയാഗ;ൾ വഹിJു: വരുമായി
പലരുമു8്.
േദശമംഗല/ുവാരയർ രാജഗുരുവായി/ീർ:േ\ാേഴJും അേbഹ/ിെq
സതീർ‰യനായ കØി;ാ.ുന?ൂരി െച8െകാ.്, പാ.് മുതലായ വിഷയ;ളിൽ
അതിനിപുണനും 7സിUനുമായി/ീർ:ു. അേbഹ/ിന് അസാമാനയമായ °മം
കഥകളിയിലായിരു:ു. െകാ.ാരJര/?ുരാൻ മുതലായ ചില മഹാsാർ ചില
ആ.Jഥകളു8ാJുകയും കഥകളി നട\ാJുകയും െചcുെവ2ിലും അതു േകവലം
അപരിTൃതരീതിയിലായിരു:ു. ആദയകാല/ു േവഷ;ൾ തെ: എലലാം ഒരു
േപാെലയായിരു:ു. ഒരു േവഷ/ിനും മുഖെ/ാ:ും േതAിരു:ിലല. അJാല/്
ഒേരാകഥാപY;ൾJും ആടാനുd പദ;െളലലാം (നാടക;ളിെല േ«ാക;ളും
വാകയ;ളും െചാലലു:തുേപാെല) അവരവർ തെ:യാണ് പാടിയിരു:ത്.
കØി;ാ.ു ന?ൂരി അെതലലാം േഭദെ\ടു/ി. പാ.ിനു േവെറ ആളുകൾതെ:
േവണെമ:ു നിpയിAു. േവഷ;ൾJു പA, ക/ി, കരി,െവd/ാടി, ചുവ:
താടി, മിനുJ് (”ാ•ണൻ, മഹർഷി മുതലായവ) ഇ;െന ഇേ\ാൾ ക8ുവരു:
വിധ/ിലുd വയതയാസ;ളും കൽപിAു. ആ./ിെq സÆദായവും ആക\ാെട
മാhറി ഇേ\ാൾ ക8ുവരു: വിധ/ിലുd ചവി.ും ചാ.വും കലാശ;ളുെമലലാ
േമർെ\ടു/ി. കിം ബഹുനാ, കഥകളിയുെട രീതി ആക\ാെട പരിÓJരിA് ഇേ\ാൾ
കാണു: രീതിയിലാJി/ീർ/ു. ഇതു നട\ാ േക8തിേലJായി അേbഹം ഈ
രീതി ചിലെര അഭയസി\ിA് ഒരു കഥകളിേയാഗംകൂ.ി അേbഹംതെ: കുറAുകാലം
െകാ8ുനട:ിരു:ു. േവഷ;ൾJു േവ8ു: കിരീടം മുതലായ
മരേJാ\ുകെളലലാം പണിതു8ാJിയതും അവ•ു ചിലലും ചകലാസും പതിAു
തകിടി.ു ന:ാJിയതുെമലലാം അേbഹം തെ:യായിരു:ു. കഥകളിേയാഗ/ിൽ
േമള/ിനും പാ.ിനും േയാഗയsാരായ ആളുകെള നിയമിAി.ു8ായിരു:ുെവ2ിലും
പാ.ിെq 7ധാന ഭാഗം അേbഹം തെ:യാണ് നിർVഹിAിരു:ത്.
അ;െനെയലലാuാൽ കളിJാർJും കളി\ിJു:വർJും മാYമലല,

അേbഹ/ിനും തെ:യും തൃÅിയാവുകയിലലായിരു:ു. െചാലലിയാടിJു:തിനു
കØി;ാ.ുന?ൂരിJു8ായിരു: സാമർ‰യം അനനയസാധാരണം
തെ:യായിരു:ു.
കØി;ാ.ുന?ൂരി കഥകളിയുെട രീതി ആക\ാെട പരിÓJരിAു െവ:ും അേbഹം
തെ: ഒരു കഥകളിേയാഗം ഏർെ\ടു/ി െകാ8ു
നട:ുതുട;ിയിരിJു:ുെവ:ും അേbഹ/ിെq പാ.് ഏhറവും
മേനാഹരമാെണ:ും മhറും പലരും പറuറിയുകയാൽ പൂമുdിമന•ൽ
അ‡ൻന?ൂരി\ാട് ആ പരിÓJരിA രീതിയിലുd കഥകളി കാണുകയും
കØി;ാ.ുന?ൂരിയുെട പാ.ു േകൾJുകയും െച‹ണെമ:ു നിpയിA് കഥകളിJു
ദിവസം തീർAെ\ടു/ിെJാ8ു തേല ദിവസംതെ: ഒരു കാരയ^ൻ മുഖാaരം
വിവരം കØി;ാ.ു ന?ൂരിെയ അറിയിAു. അ:ും അടുJൽ ഒരു ^ല/ു
കളിയു8ായിരു:ു. അവിെടെA:ാണു കാരയ^ൻ വിവരം ന?ൂരിേയാടു
പറuത്. അടു/ ദിവസം രാവിെല േയാഗേ/ാടുകൂടി എ/ിെJാdാെമ:ു
ന?ൂരി മറുപടി പറuയ•ുകയും െചcു. അ:ു കളിJുെകാ.ിയേ\ാൾ െച8
െപാ.ിേ\ാവുകയാൽ തൽJാലം അവിെട അടുJലു8ായിരു:ു ഒരു മാരാരുെട
ഗൃഹ/ിൽനി:ു ഒരു െച8 വരു/ി കളി ഒരു വിധം കഴിAുകൂ.ി. പിേhറ ദിവസം
കാല/ു കØി;ാ.ുന?ൂരി "നി;ൾ ഇേ\ാൾതെ: െപാെ•ാൾവിൻ.
െച8വ.മു8ാJിെJാ8ു ഞാൻപകേല അവിെട എ/ിെJാdാം" എ:ു
പറuു. കഥകളി േയാഗJാെര പൂമുdി മന•േലJയ•ുകയും അ7കാരം ന?ൂരി
െച.വ.വുംെകാ8ു പകേല അവിെടെയ/ുകയും െചcു.
അവിെടെയ/ിയ ഉടെന അേbഹം െച8വ.ം െച8Jാരെന ഏൽ\ിAു
•ണ/ിൽ അതു േകാർ/ു ശരിയാJാൻ പറuി.ു കുളിJാനായി പുറെ\.ു.
അേ\ാേഴJും േനരം ൈവകിയിരു:തിനാൽ കുളിJാനും
സkയാവ˜ന/ിനുമായി അ‡ൻന?ൂരി\ാടു പുറ/ുവ:ു. അേ\ാൾ അ‡ൻ
ന?ൂരി\ാടു കØി;ാ.ു ന?ൂരിെയ ക8ി.്, "േഹ! കØി;ാടു വ:ുേവാ?
സേaാഷമാ‹ി നമുJു കുളിJാൻ േപാകാം" എ:ു പറuു ര8ുേപരും കൂടി
കുളിJാൻേപായി. കുളി കഴിuു കØി;ാ.ു ന?ൂരി സkയാവ˜ന/ിനായി
കിഴേJാ.ു തിരിuുനി:ു െവdം േകാരി\ിടിAു. അത് ക8ി.് അ‡ൻന?ൂരി\ാട്
"കØി;ാട് അതലല പടിuാറ്. അതു കിഴJാണ്. തിരിuുനി:് അർഘയം
െകാടുJു" എ:ു പറuു.
കØി;ാ.ി ന?ൂരി: ഇതു പടിuാറാെണ:ു ഞാൻവിചാരിAിലല.
കിഴJാെണ:ുതെ:യാണ് എെq വിചാരം. കാലേ/തു കഴിuി.ു േവണമേലലാ
ൈവകുേ:ര/ത്, എ:ു വിചാരിAാണ്. അ‡ൻന?ൂതിരി\ാട്: അേ\ാൾ ഇ:ു

േനര/ു സkയവ˜നമു8ായിെലലേ:ാ?
കØി;ാട്: ഉ8ായിലല ചില ബU\ാടുകൾെകാ8് ഇ:് ഇതുവെര കുളിJാനും
സkയാവ˜നം കഴിJാനും ഉ4ാനും ഒ:ും തരമായിലല.
അ‡ൻ: ക‘ം! സkയാവ˜ന/ിനു േനരംനീJം വരു/ു:തു ക‘മേലല?
കØി;ാട്: അേത. നിവൃ/ിയിലലാെത വ:ാൽ എaുെച‹ും? ഇ:െ/ കഥ തെ:
ഞാൻപറയാം. കളിേയാഗം വകയായി ഒരു െച8യുdതിെq ഇടaലവ.ം
ഇ:െല/െ: െപാ.ിെ\ാളിuു. ഇ:് ഇവിെടെയ/ി കളി നട/ിെJാdെമ:ു
ഇ:െല/െ: സZതിAു പറuയ•ുകയും െചcി.ു8േലലാ. െച8യിലലാെത കളി
നടJുേമാ? െച8വ.വുംെകാ8ു ഞാൻപകേല ഇവിെട എ/ിെJാdാെമ:്
പറuാണ് േയാഗJാെര രാവിെല ഇേ;ാ.യAത്. േയാഗJാെര ഇേ;ാ.ു
പറuയAതിെqേശഷം െച8വ.മു8ാJാനുd Xമമായി. അവിെടനി:ു
നാലുനാഴിക ദൂെര ഒരു പറയൻ താമസിJു:ു8്. അവെq ൈകവശം
എലലാ…േ\ാഴും തുകലു8ായിരിJുക പതിവാണ്. അവെq അടുJൽ െച:് ഒരു
തുകൽ വില•ു വാ;െമ:ു വിചാരിA് അേ;ാ.ുേപായി. അവിെട െച:േ\ാൾ
അവെന അവിെട ക8ിെലല:ു മാYമലല, അവെq മാട/ിൽ
ആരുമു8ായിരു:ുമിലല. പിെ: മാട/ിനക/ു കട:ു അവിെടെയാെJ േനാJി.
അവിെടെയ;ും ഒരു തുകലും ക8ിലല. "കാരയം വളെര ദുർഘടമായേലലാ! ഇനി എaാ
നിവൃ/ി! എ:ു വിചാരിAു ഞാൻഏhറവും വിഷാദേ/ാടുകൂടി അവിെട നി:ു
മട;ി വഴിയിൽ വ:േ\ാൾ അവിെട ഒരു പശു നിൽJു:തു ക8ു. അതു
7ായാധികയം നിമി/ം വളെര •ീണിAതും 7സവം മാറിയതുമായിരു:ു.
ഉപേയാഗമിലലാെതയായതുെകാ8് അതിെq ഉടമ^ൻ ഉേപ•ിAതായിരിJുെമ:ു
വിചാരിAു ഞാൻആ പശുവിെന പിടിAുെക.ി അതിെq തുകൽ ഉരിെAടു/ു.
അ‡ൻ: (െചവിെപാ/ിെJാ8്)മതി! മതി! എെq കØി;ാട് എനിJ് ഇനി ഒ:ും
േകൾJ8. േഗാഹതയ. ശിവ! ശിവ!
കØി;ാട്: മുഴുവനും േകൾJാെത ഒരു കാരയം മന€ിലാവുകയിലലേലലാ. പിെ: ആ
തുകൽ കുhറിJി.് ഉണJി േചറി ന:ാJി ഒരു െച8വ.ം മാടിയു8ാJി.
അേ\ാേഴJും േനരം ൈവകി/ുട;ി. ഉടെന ഇേ;ാ.ു േപാരികയും െചcു. ഈ
േജാലി െകാ8ാണ് ഇ:ു കുളിJാനും നിതയകർZം കഴിJാനും ഉ4ാനും ഒ:ും
തരമാകാuത്. കുളിയും നിതയകർZാനു®ാനവും കഴിuതിെq േശഷം
കØി;ാ.ു ന?ൂരി അ‡ൻ ന?ൂരി\ാടിേനാട് "േനരനീJം വ:ാലും
ഞാൻേതവാരെമാ:ും മുടJാറിലല. എനിJു സാളOാമപൂജ പതിവു8്. അതിന് ഒരു
വിളJും കുറAു ച˜നവും പൂവും മhറും േവണം" എ:ു പറuു. ഉടെന അ‡ൻ

ന?ൂരി\ാട് ഒരു ന?ൂരിെയ വിളിA് ഒരു "സാളOാമവും പൂജ•ു േവ8ു:
സാധന;ളും െകാ8ുവ:ു െകാടുJാൻ" പറuു. അേ\ാൾ കØി;ാ.ുന?ൂരി
"സാളOാമം േവ8ാ. അത് എെq ൈകവശമു8്"എ:ു പറuു. അതു േക.് അ‡ൻ
ന?ൂരി\ാട്, "സാളOാമം എവിെട െവAിരിJു:ു?" എ:ു േചാദിAു.
അതിനു/രമായി കØി;ാ.ിന?ൂരി "സാളOാമം മുഴവേനാെട െകാ8ു
നടJു:തു ബുUിമു.ാെണ:ു വിചാരിAു അതുടAു െചറുതാJി
േമാതിര/ിേsൽ െവAുെക.ി ൈകവിരേsലി.ുെകാ8ാണ് ഞാൻ നടJു:ത്"
എ:ു പറuു. അതു േക.േ\ാൾ അ‡ൻ ന?ൂരി\ാട്, "സാളOാമം ഉട•ുകേയാ?
ശിവ! ശിവ! അതും മഹാ ക‘ം" എ:ു പറu് അകേ/Jു േപായി.
കØി;ാ.ുന?ൂരി സാളOാമപൂജയും അ/ാഴവും കഴിA് അണിയറയിൽെച:ു
കളിേയാഗJാേരാട് "വിളJുെവAാൽ കളി മുറ•ു നട/ിെJാdണം. ഇ:െല
രാYി ഞാെനാ.ും ഉറ;ിയി.ിലല. അതിനാൽ ഞാെനാ:ു കിടJാൻ േപാവുകയാണ്.
എെ: ഉറJ/ിൽ വിളിA് ആരും ഉപ›വിJരുത്. ഉറJം മതിയാകുേ?ാൾ
ഞാനുണർ:് എണീhറു വ:ുെകാdാം" എ:ു പറuി.് അേbഹം ഒരു മുറിJക/ു
കട:ു വാതിൽ ചാരിയി.ു കിട:ുറ;ി/ുട;ി. കളി തുട;ി കുറAുേനരം
കഴിuി.ും പാടാൻ കØി;ാ.ു ന?ൂരിെയ കാണാuി.് അ‡ൻ ന?ൂരി\ാട്
അെതaാെണ:േനവഷിAു. അേ\ാൾ ചിലർ അേbഹം കിട:ുറ;ുകയാെണ:ു
പറയുകാൽ അ‡ൻ ന?ൂരി\ാട് കളിേയാഗ/ിലുdവരിൽ ചിലെര വിളിAു
കØി;ാ.ു ന?ൂരിെയ വിളിJാൻ പറuു.
അേ\ാൾ അവർ, "വിളിJരുെത:ാണ് ക†ിAിരിJു:ത്" എ:റിയിAു. ഉടെന
അ‡ൻ ന?ൂരി\ാട്, "കØി;ാടിെന വിളിJാൻ നി;ൾെJാെJ ഭയമാെണ2ിൽ
ഞാൻതെ: വിളിJാം" എ:ു പറuു ന?ൂരി കിട:ിരു: മുറിയുെട
വാതിൽJൽ െച:ു വാതിൽ തdി/ുറ:ു. അേ\ാൾ ദുർ:ിരീ•യമായ ഒരു
േതജ€ാണ് അവിെട കാണെ\.ത്. േദഹം RംഭിJുകയും ക4ു
മuളിJുകയുംെച‹ുകയാൽ ഇളകാൻേപാലും ശzനലലാെത അ‡ൻ
ന?ൂരി\ാടു നി:നിലയിൽ കുറAുേനരം അവിെട നി:ു. അേ\ാൾ അേbഹ/ിെq
ക4ു കാണാറായി. ആ സമയം കØി;ാ.ു ന?ൂരിെയ അേbഹം ക8ത്
ചതുർബാഹുവായ മഹാവി¸ുവിെq രൂപ/ിലാണ്. ഉടെന അ‡ൻ ന?ൂരി\ാടു
ഭയാ§ുത ഭzി വിഹവലനായി സാ‘ാംഗം വീണു നമxകരിAി.് ഒ:ും മി8ാെത
യഥാ പൂർVം വാതിൽ ചാരിെJാ8ു മട;ിേ\ാ:ു. താൻ ക8
അ§ുതെ/JുറിA് അ‡ൻ ന?ൂരി\ാട് അ:് ആേരാടും ഒ:ും പറuിലല
കഥകളി ഏകേദശം പകുതിയായേ\ാേഴJും കØി;ാ.ു ന?ൂരി ഉണർെ:ണിhറ്
അര;െ//ി പാടി/ുട;ി. അ:് അേbഹ/ിെq പാ.് പതിവിലധികം

ന:ായതിനാൽ എലലാവരും വളെര സേaാഷിAു. അ‡ൻ ന?ൂരി\ാ.ിെലJു8ായ
സേaാഷം സീമാതീതമായിരു:ു.
കഥകളി കഴിuു േവഷJാെരലലാവരും േവഷെമാെJയഴിAു മുഖേ/തു
തുടAുവ:േ\ാേഴJും അ‡ൻ ന?ൂരി\ാടും കുളിയും നിതയകർZാനു‘ാനവും
കഴിuുവ:ു. 7ധാനേവഷJാർ മുതൽ െപ.ിJാർ വെര എലലാവർJും
യഥാേയാഗയം സZാന;ളും പതിവുd പണവും െകാടു/തിെq േശഷം അ‡ൻ
ന?ൂരി\ാട് കØി;ാ.ു ന?ൂരിെയ അടുJൽ വിളിA്, "കØി;ാ.ിെq
പാ.ിെനJുറിA് പലരും 7ശംസിAുേകൾJാറു8്. പാ.് േകൾJാൻ എനിJ് ഇ:െല
മാYേമ സംഗതിയായുdൂ. പാ.ു വളെര േകമം തെ:. ഇYയും ന:ായി.ുd
കഥകളി\ാ.ു ഞാൻഇതിനുമു?ു േക.ി.ിലല. വളെര സേaാഷമായി. കØി;ാടു
സkയാവ˜ന/ിനു േനരനീJം വരു/ു:തിെനJുറിAും മhറും ഇ:െല
ഞാൻഏതാെ8ാെJ പറuുേപായി. അ;യുെട േയാഗയതയറിയാെത
അ;െനെയാെJ ഞാൻപറuതാണ്. അതു െകാ8ു മുഷിAിൽ േതാ:രുത്.
കØി;ാടിെq േയാഗയത വിചാരിAാൽ ഇ;െനെയാ:ുമലല ബഹുമാനിേJ8ത്.
എ2ിലും ഒരു കഥകളിയുടമ^െq നിലയിലാണേലലാ ഇേ\ാൾ വ:ിരിJു:ത്.
അതുെകാ8് ഇേ\ാൾ ഇതിരിJെ." എ:് പറu് ഒരു കു/ു പാവുമു8ു
സZാനിAു സേaാഷി\ിAയAു.
കഥകളിേയാഗJാർ അവിെടനി:ു േപായതിെq േശഷം അ‡ൻ ന?ൂരി\ാട്
അവിെടയു8ായിരു: ചില ന?ൂരിമാേരാട് താൻ തേലദിവസം ക8
അ§ുതെ/JുറിAു പറuു. കØി;ാ.ു ന?ൂരി ബുUിമാനും
സമർ‰നുമാെണ2ിലും ”•േതജ€ും ”ാ•ണവൃ/ിയുമിലലാ/യാളാെണ:ു
പറuു പു‡ിAുെകാ8ിരു: ന?ൂരിമാരും മhറും അJാലം മുതൽ
അേbഹെ/J8ാൽ സബഹുമാനം വ˜ിAു തുട;ി.
കØി;ാ.ു ന?ൂരി േവഷം പരിÓJരിA് ഇ:ി:വർJു പA, ഇ:ി:വർJു
ക/ിെയ:ും മhറും നിpയിAേ\ാൾ വിദയുŽിഹവനും ഒരു
രാ•സരാജാവായതുെകാ8് ക/ി എ:ാണു നിpയിAിരു:ത്. ഒരു ^ല/്
ഒരു കഥകളിJു വിദയുŽിഹവെq േവഷം െക.ു:യാൾ ക/ിJു േതAു ചു.ിJു
കിട:ു. ചു.ി തീർ:േ\ാൾ ആ േവഷJാരൻ നലല ഉറJമായിരു:ു. അയാെള
ചു.ിJാരൻ വിളിAുണർ/ി. േവഷJാരൻ ഉറJി\ിAേയാടുകൂടി എണീhറിരു:്
ഓർZകൂടാെത ൈകെകാ8ു മുഖ/ു േതAിരു:തും ചു.ിയുെമലലാം തൂ/ു
വലലാെതയാJി /ീർ/ു. വീ8ും ക/ി േതAു ചു.ികു/ി േവഷം തീർJാൻ
സമയമിലലാതിരു:തുെകാ8് കØി;ാ.ു ന?ൂരി "ഇനി ആ േവഷം അ;െന മതി"
എ:ു പറuു ക4ിൽJ8െതലലാം അയാളുെട തലയിലും േദഹ/ിലുെമലലാം

െവAു െക.ി േവഷം തീർ/് അയാെള അര;േ/Jു തdിയയAു. അ:ുമുതൽ
വിദയുŽിഹവെq േവഷം ഇേ\ാൾ ക8ു വരു: വിധ/ിൽ വികൃതമായി.ുതെ:
നട\ായി.
കØി;ാ.ു ന?ൂരി കഥകളി പരിÓJരിAതിെq േശഷം േവെറ ര8ു ന?ൂരിമാരും
അൽപാ†ം േഭദഗതികേളാടുകൂടി കഥകളി പരിÓJരിAു. അതിനാൽ കഥകളിJു
കØി;ാ.ൻ, കലടിേJാടൻ, െവ./ുനാടൻ ഇ;െന മൂ:ു രീതി
നട\ായി/ീർ:ു. ഇവയിൽ െവ./ുനാടൻ രീതിJ് അധികം 7ചാരം സിUിAിലല.
അത് ഇേ\ാഴും വിരള7ചാരമായി/െ: ഇരിJുേ:യുdു. കØി;ാടൻ, കലലടി
േJാടൻ എ:ീ ര8ു രീതികൾJു ആദയം തെ: ധാരാളം 7ചാരം സിUിAു. അവ
ഇേ\ാഴും 7ചുര7ചാരേ/ാടുകൂടി തെ:യാണിരിJു:ത്. ഈ മൂ:ു രീതികളും
തZിൽ ആ./ിനും ചാ./ിനും ചവി.ുകൾJും കലാശ;ൾJുമലലാെത
േവഷ;ൾJു വലിയ വയതയാസെമാ:ുമിലല. തിരുവിതാംകൂർ, െകാAി എ:ീ
രാജയ;ൾ ഇേ\ാഴും കØി;ാടൻ രീതിതെ:യാണ് അധികം 7ചാര/ിൽ
ഇരിJു:ത്. കലലടിേJാടൻ രീതിJ് അധികം 7ചാരം ”ി.ീഷു മലബാറിലാണ്.
നZുെട കഥാനായകനായ കØി;ാ.ു ന?ൂരിയുെട കാലാനaരവും ആ
ഇലല/ു8ായവെരലലാം ബുUിമാsാരും സമർ‰രുമായിരു:ുെവ:ും ഇേ\ാഴും
അവിെട അ;െനതെ:യാണ് ഇരിJു:െത:ുമാണ് പലതും പറuു
േക.ി.ുdത്.

ഐതിഹയമാല/ഉYം തിരുനാൾ
തിരുമന€ുെകാ8ും കഥകളിേയാഗവും
ഗംഭീരാശയനും സംഗീതസാഹിതയകുശലെന:ലല, സകലകലാവലലഭനുമായിരു:
സവാതിതിരുനാൾ രാമവർZമഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല കനി®°ാതാവായ ഉYം
തിരുനാൾ മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് തിരുവവതാരം
െചcരുളിയത് െകാലലം 990-ആമാ8ു ചി;മാസ/ിലായിരു:ു. ഈ
തിരുമന€ുെകാ8് അവിടുെ/ േജയ®°ാതാവിെനേ\ാെലതെ: ഗാംഭീരയവും പല
ഭാഷകളിൽ പാ¡ിതയവും സംഗീതസാഹിതയ;ളിൽ അനനയസാധാരണമായ
ൈനപുണയവും സ?ാദിAിരു:ിെലല2ിലും മലയാളം, സംxകൃതം, ഇംßീഷ് എ:ീ
ഭാഷ കളിൽ സാമാനയ’ാനവും ഒരുവിധം കവിതാവാസനയും
അവിേടJു8ായിരു:ു. അവിേടJു സംxകൃതഭാഷാ’ാനവും ഒരു വിധം
കവിതാവാസനയുമു8ായിരു:ു എ:ുdത് അവിടു:് ക†ിAു8ാJിയ
"സിംഹധവജചരിതം" ആ.Jഥെകാ8ുതെ: •‘മാകു:ു8്.
സവാതിതിരുനാൾ രാമവർZമഹാരാജാവു തിരുമന€ിേലJ് െകാലലം 1004-ആമാ8ു
തിരുമൂ\ു സിUിAതിേനാടുകൂടി മാർ/ാ¡വർZ മഹാ രാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് ഇളംകൂർ^ാനെ/ 7ാപിAു. അJാലം മുതൽ അവിടു:ു
പൂജ\ുര െകാ.ാര/ിലാണ് എഴു:dി/ാമസിAിരു:ത്.
മാർ/¡വർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിേലJു കഥകളിയിൽ അസാമാനയമായ
°മവും നലല ’ാനവുമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ തിരു മന€ുെകാ8ു
േയാഗയsാരായ ചില ആ.Jാെര തിരുവനaപുര/ു വരു/ി/ാമസി\ിAും
അവെരെJാ8ു മhറു ചില കു.ികെളJൂടി കഥകളിJു കAെക.ിA് അഭയസി\ിAു
േചർ/ും സവaമാെയാരു കഥകളി േയാഗമു8ാJി. അതിന് അ:ു പറuിരു:
േപര് പൂജ\ുര െകാ.ാരം വക കഥകളിേയാഗെമ:ായിരു:ു. കഥകളിയുെട രീതിയും
സÆദായവും കØി;ാടൻ, കലടിേJാടൻ, െവ./ുനാടൻ ഇ;െന
മൂ:ുവിധമാണേലലാ. അവയിൽ ഓേരാ:ിനുമുd 7ാധാനയവും വിേശഷവും ഓേരാ
വിഷയ/ിലാണ്. ഒ:ിനു കാൽ7േയാഗ/ിലും മെhറാ:ിനു െമ‹ിലും ക‹ിലും
പിെ:െയാ:ിനു മുഖ/ു രസം വരു/ി തsയതവസഹിതം നടിJു:തിലുമാണ്
വിേശഷതയുdത്. തിരുമന€ുെകാ8് ആ വിേശഷ ഗുണ;െളലലാെമടു/ു
േചർ/ാണ് സവaം കഥകളിേയാഗJാെര അഭയസി\ിAു ശീലി\ിAത്. അതിനാൽ ആ
കഥകളിേയാഗ/ിെq രീതി 7േതയകെമാ:ായിരു:ു. അത് ഏതു േദശJാർJും

രുചിJു:തുമായിരു:ു.
സവാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് െകാലലം 1022-ആമാ8ു
നാടുനീ;ിയതിെq േശഷം മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിേലJു
തിരുമൂ\ു സിUിJുകയും അJാലം മുതൽ അവിടു:ു േകാ.•ക/ു വലിയ
െകാ.ാര/ിൽ/െ: എഴു:dി/ാമസിAുതുട;ുകയും െചcു. തിരുമൂ\ു
സിUിAതിേനാടുകൂടി തിരുമന€ിേലJു രാജയഭരണം സംബkിA് അേനകം
േജാലികൾകൂടി വ:ുകൂടിെയ2ിലും കഥകളിയിൽ അവിേടJു8ായിരു:
7തിപ/ി പിെ:യും കുറuിലല. അേ\ാഴും അവിടു:ു കഥകളിേയാഗ/ിൽ
ആവശയംേപാെല ആളുകെള േചർJുകയും അഭയസി\ിJുകയും കളി മുറ•ു
നട/ുകയും െചcുെകാ8ിരു:ു. തിരുമന€ിേലJു തിരുമൂ\ു സിUിJുകയും
എഴു:dി/ാമസം വലിയ െകാ.ാര/ിലാവുകയും െചcേതാടുകൂടി
കഥകളിേയാഗ/ിെq േപര് "വലിയെകാ.ാരം വക കഥകളിേയാഗം" എ:ായി.
അJാല/ു വലിയ െകാ.ാര/ിൽ കഥകളിയിലലാ/ ദിവസം വളെര
ചുരുJമായിരു:ു. എ:ാലതു മhറുd ^ല;െളെലേ\ാെല േനരം
െവളുJു:തുവെര പതിവിലല. രാYി എ.ുമണിJു കളി ആരംഭിJുകയും
പ•8ുമണിJ് അവസാനി\ിJുകയും െച‹ും. അ;െനയായിരു:ു അവിടെ/
പതിവ്.
കഥകളിേയാഗ/ിൽ ആളുകെള േചർJു:തിനും പുതിയതായി േചർJു:വെര
അഭയസി\ിJു:തിനും പു/ൻപു/നായി ആ.Jഥകൾ നിർZിJു:തിനു
കവികെള േ7ാ„ാഹി\ിJു:തിനും കഥകൾ േശഖരിAു കഥകളിേയാഗ/ിെല
പാ.ുകാെര ഏ†ിAു േതാ:ി\ിJു:തിനും അേ;യhറം കഴി\ിJു:തിനും
കഥകളി േയാഗJാർJ് ആവശയമുdെതലലാം ച.ംെക.ിെJാടുJു:തിനും മhറും
ക†ിAു ചുമതലെ\ടു/ിയിരു:ത് വിളായിേJാ.ു ന?ൂരിെയ ആയിരു:ു. ആ
ന?ൂരിയുെട ഇലലം േകാ.യ/ിനു സമീപം കുടമാളൂർ േദശ/ായിരു:ുെവ2ിലും
അേbഹം കഥകളിയിൽ നലല ’ാനമുd ആളും സംഗീത’നുമായിരു:തിനാൽ
തിരുമന€ിെല 7ീതിJു 7േതയകം 7ാYീഭവിJുകയാൽ അേbഹ/ിെq
^ിരതാമസം മിJവാറും തിരുവനaപുര/ുതെ: ആയി/ീർ:ിരു:ു.
അേbഹ/ിന് അവിെട താമസിJു:തിന് Xീകേ¨ശവര/ു േ•Y/ിനു സമീപം
ക†ിA് ഒരു മഠം പണിയിAു െകാടുJുകയും െചcിരു:ു.
കഥകളിേയാഗ/ിൽേAരാൻ മന€ും സZതവുമുd കു.ികെള അേനവഷിAു പിടിA്
ന?ൂരി തിരുമു?ാെക െകാ8ുെച:ാലുടെന അവെര മുഖ/ു േത\ിAു
ചു.ുകു/ിAു തൃJൺപാർ/ി.ു മുഖXീയും േവഷ/ിനു ഭംഗിയുമുdവെര
േയാഗ/ിൽ േചർ/ു കAെക.ിA് അഭയസി\ിJു:തിനും അവ (മുഖXീയും

േവഷഭംഗിയും) ഇലലാ/വെര സവ†ം വലലതും െകാടു/ു മടJിയയ•ാനും ക†ന
െകാടുJും. അ;െനയായിരു:ു പതിവ്. ഇ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ
െകാ.ാരംവക കഥകളിേയാഗ/ിെല 7ധാനേവഷJാർ ഈശവരപിd, പു/ൻ
െകാAുകൃ¸പിd, പഴയ െകാAുകൃ¸പിd, പഴവ;ാടി നാണു പിd, നളനു4ി,
കി.ു\ണിJർ മുതലായവരായി/ീർ:ു. ഇവരിൽAിലർ െചറു\/ിൽ/െ:
െകാ.ാരംവക കഥകളിേയാഗ/ിൽ േചർ:് അഭയസിAി.ുdവരും ഏതാനുംേപർ
ഒരുവിധം 7സിUsാരായതിെq േശഷം ഈ േയാഗ/ിൽ വ:ു
േചർ:വരുമായിരു:ു. ഈ േയാഗ/ിെല േവഷJാെരലലാവരും എലലാ േവഷ;ളും
െക.ിയാടാവു:വരായിരു:ു. എ2ിലും ചിലരുെട േവഷ;ൾJ് ചില 7േതയക
ഗുണ;ളു8ായിരു:ു. ഇതിെനJുറിA് ക†ിAു8ാJിയ ഒരു േ«ാകം േക.ി.ു8്.
അതിെq പൂർVാർUം താെഴേAർJു:ു.
"െകാA‹\നു ക/ിയും കരിയുമാം പA•ിടിേA:നും
െമA/ിൽ€രസം പതിu പദമ;ാടീടുവാനു4ിയും"

ഇവിെട "ഉ4ി" എ:ു പറuിരിJു:തു നളനു4ിെയ ഉേbശിAാണ്.
നളനു4ിയുെട സാ•ാൽ േപരു േവെറ എേaാ ആയിരു:ു. അേbഹ/ിെq
നളേവഷ/ിന് അനനയസാധാരണമായ തsയതവവും ഗുണവുമു8ായിരു:തിനാൽ
അേbഹ/ിന് "നളനു4ി" എ: േപരു ക†ിAു െകാടു/താണ്.
െകാA‹\\ണിJരുെട ക/ിയും കരിയും വളെര 7സിU;ളായിരു:ു.
അേbഹ/ിെq ക/ിയാണ് അധികം നലലെത:ും അതലല, കരിയാണ് അധികം
നലലെത:ും അJാല/ു ജന;ളുെടയിടയിൽ വലിയ വാദം നട:ിരു:ു.
െകാA‹\\ണിJരുെട അലർA തെ: വളെര േകമമായിരു:ു. അതുേപാെല
അലറു: േവഷJാർ അJാല/ു േവെറയിലലായിരു:ുെവ:ലല, അതിനു
മുൻപാരുമു8ായിരു:ുമിലല, പിെ:യാരുമു8ായി.ുമിലല. െകാA‹\\ണിJർ
ഒരിJൽ തിരുമന€റിയിA് അനുവാദം വാ;ിെJാ8ു ഗംഗാrാന/ിനു
േപായിരു:ു. rാനം കഴിuു മട;ിവ:് തിരുവനaപുരെ//ിയത് ഒരു
ദിവസം സkയ കഴിuേ\ാളായിരു:ു. അേbഹം അവിെടെയ/ിയ ഉടെന
അണിയറയിൽെA:ു. അ:ു കാർ/യവീരയവിജയമായിരു:ു കഥനിpയിAിരു:ത്.
രാവണെq േവഷ/ിന് ആരാണ് േവ8െത:് ആർJും
സംശയമിലലാതിരു:തിനാൽ മുഖ/ു േത•ാൻ ഭാവിAയാൾ പണിJെരJ8
•ണ/ിൽ വിളJ/ുനിെ:ണീhറ് അേbഹെ/ വ˜ിAി.് മാറിനി:ു. ഉടെന
പണിJർ, "േവ8, േവ8, മാേറ8, താൻതെ: േത•ൂ. നിpയിAതുേപാെലതെ:
നടJെ.. ഇ:േ/Jു ഇതിനു തെ:യേലല ക†ിAു നിpയിAിരിJു:ത്?" എ:ു
പറuു. അേ\ാൾ മേhറയാൾ "എനിJു തÀJാലേ/Jു മാYമുd

ക†നയാണേലലാ. താ2ൾJു മുേ? തെ:യുd ക†നയേലല? പതിവുശാaിJാരൻ
വ:ാൽ മു.ുശാaിJാരനു മാറിെJാടുJാൻ 7േതയകമനുവാദം േവ8േലലാ. എ:ു
മാYമലല, പതിവു ശാaിJാരൻ ഹാജരുdേ\ാൾ മു.ുശാaിJാരൻ
പൂജകഴിAാലതു േദവനു സേaാഷകരമാകുെമ:ും േതാ:ു:ിലല. അതുെകാ8ു
ഞാനിതാ ഒഴിuിരിJു:ു" എ:ു പറu് അയാൾ അണിയറയിൽനി:്
ഇറ;ിേ\ായി. ഉടെന െകാA‹\\ണിJർ മുഖ/ുേതAു ചു.ിJു കിടJുകയും
•ണ/ിൽ േവഷം തീർ/് അര;െ//ുകയും രാവണെq 7േവശന/ിനുd
"ഇ‰ം കൃതവാ നേര¾ം" ഇതയാദി േ«ാകം െചാലലി/ീർ/േ\ാൾ പതിവുേപാെല
അലറുകയും െചcു. പണിJർ മട;ിവ: വിവരം
തിരുമന€ുെകാ8റിuിരു:ിലല. അതിനാൽ അലർA േക.േ\ാൾ അടുJൽ
നി:ിരു: വിളായിേJാ.ു ന?ൂരിേയാട് "േഹ! െകാA‹\ൻ വ:ുവേലാ? ഈ
അലർA അവേqതു തെ:യാണ്. സംശയമിലല. ഇ;െന അലറു: ഒരാ.Jാരൻ
ഇേ\ാൾ േവെറയുെ8:ു േതാ:ു:ിലല! േ«ാകം െചാലലിയവസാനി\ിJു: ആ
ഉAസവര/ിൽ/െ:യാണ് അവൻ അലറുക പതിവ്. അതു മhറാരായാലും ഇYയും
ശരിയാവുകയിലല. ശൃംഗാരപദം കഴിuാലുടെന തുബുരുനാരദsാർ
വരു:തിനുമുേ? േവഷേ/ാടുകൂടി/െ: അവൻ നZുെട അടുJൽ വരാൻ
ച.ംെക.ണം" എ:ു ക†ിAു. ഇ;െന ആ േയാഗ/ിലു8ായിരു: ഓേരാ
േവഷJാെരJുറിAും പല കഥകൾ േക.ി.ു8്. േലഖനൈദർഘയഭയ/ാൽ
അവെയാ:ും ഇവിെട വിRരിJു:ിലല.
കഥകളിേയാഗ/ിലു8ായിരു: എലലാവെരയും കുറിAു തിരുമന€ിേലJു വളെര
വാ„ലയവും കരുണയുമു8ായിരു:ു. വിേശഷിA് അവരിൽ പു/ൻ
െകാAുകൃ¸പിd, പഴയ െകാAുകൃ¸പിd, പഴവ;ാടി നാണുപിd, ഈശവരപിd
ഇവർ തിരുമന€ിെല േസവകsാരുമായിരു:ു. അവരിൽ 7ധാനൻ
ഈശവരപിdയുമായിരു:ു. തിരുമന€ിേലJു വാRവ/ിൽ മhറു
േസവകsാെരJുറിAു8ായിരു:തിൽ വളെരയധികം കൃപയും വാ„ലയവും
ഈശവരപിdെയJുറിAു8ായിരു:ു. അതിെq കാരണ;ൾ അേbഹ/ിെq
വിനയാദി സŠഗുണ;ളും ആ./ിനും േവഷ/ിനുമു8ായിരു: ഭംഗിയും
അനനയശരണതവവുമായിരു:ു. ഈ കാരണ;ളാൽ തിരുമന€ുെകാ8്
അേbഹെ/ പdിയറ വിചാരി\ുകാരായി നിയമിJുകകൂടി െചcു. അJാലം
മുതൽ അേbഹ/ിെq േപര് "ഈശവരപിd വിചാരി\ുകാെര":്
7സിUമായി/ീർ:ു.
ഈശവരപിd വിചാരി\ുകാർJു തിരുമന€ിെല കരുണയലലാെത മെhറാരു
ശരണവുമു8ായിരു:ിലല. അേbഹ/ിെq വീട് വിളവംേകാടു താലൂJിെലവിെടേയാ

ആയിരു:ുവY. ആ വീ.ിൽ അേbഹവും അേbഹ/ിെq അZയുമലലാെത േവെറ
ആരുമു8ായിരു:ിലല. അവർJു ദാരിദŒയം സാമാനയ/ിലധികമു8ായിരു:ു.
അേbഹ/ിെq അZ•് അവിെടെയാരു ധനവാെq വീ.ിൽ അടിAുതളിയായിരു:ു
െതാഴിൽ. അതിനു കി.ു: ശ?ളംെകാ8് അZ•ും മകനുംകൂടി നിതയവൃ/ിJു
മതിയാവുകയിലലായിരു:ു. താൻനിമി/ം അZയുംകൂടി മുറി\.ിണി
കിടJാനിടയാേകെ8:ു വിചാരിA് ഈശവരപിd സവേദശം വി.ുേപായി. അ;െന
പല ^ല;ളിൽ സ¢രിA് ഒടുJം തിരുവനaപുര/ു െച:ുേചർ:ു. അ:്
അേbഹ/ിന് പ•8ുവയ€ുമാYേമ 7ായമായിരു:ുdൂ. അേbഹം അവിെട
യഥാശzി കൂലിേവലകൾ െചcു നിതയവൃ/ി കഴിAുെകാ8് അ;െന താമസിAു.
അ:് അേbഹെ/ എലലാവരും ഈAരൻ എ:ാണു വിളിAിരു:ത്.
അ;െന താമസിAിരു: കാല/് ഒരു ദിവസം ൈദവഗതയാ വിളായിേJാ.ു ന?ൂരി
ഈ ബാലെന കാണു:തിനിടയായി. ആ െകാAെq മുഖXീ ക8േ\ാൾ "ഇവെന
കഥകളിJ് അഭയസി\ിAാൽ ഇവെനാരു നലല േവഷJാരനായി/ീരും" എ:ു
േതാ:ുകയാൽ ന?ൂരി അവെന അടുJൽ വിളിA് അവെq ^ിതികെളലലാം
േചാദിAറിuതിെq േശഷം അവെന വിളിAുെകാ8ുേപായി മുഖ/ു പAമനേയാല
േത\ിAു ചു.ി കു/ിAു തിരുമുൻപാെക െകാ8ുെച:ു. അവെq മുഖXീയും
േവഷഭംഗിയും ക8ു തിരുമന€ുെകാ8ു വളെര സേaാഷിJുകയും അവെന
േയാഗ/ിൽ േചർ/ു കAെക.ിA് അഭയസി\ിAുെകാdു:തിനു
ക†ിAനുവദിJുകയും െചcു. അ¢ാറുമാസം കഴിuേ\ാൾ
ഈAരെq അരേ;hറം കഴി\ിAു കു.ി/രം േവഷ;ൾ െക.ിAുതുട;ി.
അJാല/ുതെ: ഈAരെq രസവാസനയും ആ./ിെq തsയതവവും ഭംഗിയും
േവഷ/ിെq മേനാഹരതവവും ക8ു ജന;ൾ ഈAരെന 7ശംസിAുതുട;ുകയും
തിരുമന€ുെകാ8ു വളെര സേaാഷിJുകയും െചcു. അ:ുതെ: ഈAരനു
ഉ4ാനുമുടുJാനും േതAുകുളിJാനും മhറും െകാടു/ുവ:ിരു:തുകൂടാെത
7തിമാസം മൂ:ുരൂപാ ശ?ളം െകാടു/ുെകാdു:തിനും ക†ിAനുവദിAു.
തിരുമന€ിേലJ് ഈAരെq േപരിലുd കാരുണയവും വാ„ലയവും wേമണ
വർUിAു സീമാതീത;ളായി/ീരുകയാൽ അവെq ആ./ിന്
അനനയസാധാരണമായ ഗുണ പൗÓJലയമു8ാJി/ീർJണെമ:് നിpയിA്
അJാല/ു8ായിരു: നടവരയsാരിൽ 7സിUനും 7ഥമഗണനീയനുമായിരു:
അZ:ൂർ പരേമശവരAാകയാെര ക†ിAു തിരുവനaപുര/ു വരു/ി/ാമസി\ിAു.
അേbഹെ/െJാ8ുംകൂടി കുറAുകാലം ഈAരെന ആ.ം അഭയസി\ിAു.
അതുെകാ8് വളെര ഗുണം സിUിJുകയും െചcു. ഈശവരപിdയുെട ആ./ിന്
അനനയസാധാരണമായ ഒരു വിേശഷമുെ8:ുd സർV സZതിയും 7സിUിയും

സിUിJു:തിനുd 7ധാനകാരണം ഇതു തെ:യാണ്. ഈശവരപിdയുെട
ൈകലാേസാUാരണം, സവർ´വർ4ന, വനവർ4ന, സമു›വർ4ന മുതലായ
ആ.;ൾJ് അനനയസാധാരണമായ ഒരു വിേശഷമുെ8:് എലലാവരും
സZതിJുകയും അതു 7സിUമായി/ീരുകയും െചcിരു:ുവേലലാ.
ഇYയുമായതിെq േശഷം അേbഹെ/ തിരുമന€ുെകാ8ലലാെത പിെ:യാരും
ഈAരൻ എ:ു വിളിAിരു:ിലല. എലലാവരും അേbഹെ/ ഈശവരപിd എ:ും
പി:ീട് ഈശവരപിd വിചാരി\ുകാെര:ുമാണ് പറuിരു:ത്. ഇതിനിട•്
ഈശവരപിd അ•രാഭയാസം െചc് ഒരുവിധം േലാകവയു†/ിയും സ?ാദിAു.
തിരുമന€ുെകാ8ു wേമണ ഈശവരപിdയുെട കുടുംബ^ിതികെളലലാം
മന€ിലാJുകയും േകാ.•ക/ുതെ: ഒരു പുരയിടം ഒഴി\ിെAടു/് അതിൽ ഒരു
പുരയും പണികഴി\ിA് അേbഹ/ിനു ക†ിAുെകാടുJുകയും െചcു. അനaരം
ഈശവരപിd ക†ന7കാരം തെq മാതാവിെനയും തിരുവനaപുര/ു വരു/ി ആ
^ല/ു താമസി\ിAു. അവർJു നിതയവൃ/ിJുേവ8െതലലാം
ക†ിAുെകാടു/ിരു:ു. കുറചുകാലം കഴിuേ\ാൾ ആ അZ കാലധർZെ/
7ാപിJുകയാൽ ഈശവരപിd ഏകാകിയായി/ീർ:ു. അേ\ാൾ ഈശവരപിd ഒരു
കുടുംബJാെര ക†ന7കാരം തെq അനaിരവരാJി ദെ/ടു/ു. ഇേ\ാൾ
തിരുവനaപുര/ു േകാ.• ക/ുd "പു:•ൽ" കുടുംബJാർ
ഈശവരപിdയുെട ആ ദ/വകാശികളുെട സaാനപര?രയിലുൾെ\.വരാണ്.
അവർ താമസിJു: ഗൃഹം മു?് ഈശവരപിd താമസിAിരു:തുമാണ്.
ഈശവരപിd•ു 7തിമാസം ശ?ളമായി ആദയം മൂ:ും, പിെ: ഏഴും ഒടുവിൽ
പതി:ാലും രൂപാവീതം മാYേമ ക†ിAുെകാടു/ിരു:ുdൂ. എ2ിലും
ആവശയംേപാെല ധാരാളം പണം ക†ിചു െകാടു/ിരു:തുകൂടാെത ഒ.ുവളെര
വRുJൾ പതിAുെകാടുJുകയും െചcിരു:ു.
ഈശവരപിd ഒരു £ീെയ സംബkം െചcു ഭാരയയാJിയിരു:ു. അവർJും
ക†ന7കാരം േകാ.•ക/ുതെ: ഒരു പുരയിടം വാ;ി അതിൽ ഒ:ാaര/ിൽ
ഒരു പുരയും പണിയിAു െകാടു/ിരു:തുകൂടാെത അവരുെട േപരിൽ ധാരാളം
വRുJൾ പതിAുെകാടുJുകയും െചcിരു:ു. ആ £ീയിൽ ഈശവരപിd•്
ആണായും െപ4ായും ചില സaാന;ളു8ാവുകയും െചcു. ഈശവരപിd തെq
ഒരു മകെന കAെക.ിA് കഥകളി അഭയസി\ിAു.
അേbഹവും ഒരു നലല ആ.Jാരൻ തെ:യായി/ീർ:ു. ആ മനുഷയെq േപരു
േവലായുധൻ എ:ായിരു:ു. അേbഹെ/ തിരുമന€ുെകാ8ും ഈശവരപിdയും
െകാAുേവലു എ:ും മhറുdവർ െകാAുേവലു\ിdെയ:ുമാണ്

പറuുവ:ിരു:ത്. ഒടുJം കZ.ംസൂ78ായിരു: അേbഹം
പരേലാക7ാÅനായി.് ഇേ\ാൾ പ/ു പതിന¢ു െകാലല/ിലധികം
കാലമായി.ുെ8:ു േതാ:ു:ിലല.
വിചാരി\ുകാരേbഹ/ിന് ഗൗരിJു.ി എ:ു േപരായി.് ഒരു പുYിയു8ായിരു:ു.
ആ £ീ അസാമാനയരൂപലാവണയവും ൈവദുഷയവുമുd കൂ./ിലായിരു:ു.
ഈശവരപിdയേbഹം ആ പുYിJ് തിരുമന€ിെല ക†ന7കാരം പഴവ;ാടി
നാണുപിdെയെJാ8ു സംബkം െച‹ി\ിAു. ആ പുരുഷെന ആ വിദുഷിJ്
ഒ.ുംതെ: േബാധിAിലല.
"യസയ ഷ®ി ചതുർ‰ീ ച വിഹായ ച വിഹസയ ച
അഹം കഥം ദവിതീയാ സാbവിതീയാ സയാമഹം കഥം"

എ:് മേനാരമ/?ുരാ.ി പറuതുേപാലായിരു:ു ആ വിദുഷിയുെട വിചാരം. ആ
£ീ നാണുപിdയുെട സംബkം േവെ8:ു െവžിJണെമ:് നിർബkപൂർവം
പലേരാടും പറu് ഈശവരപിdയുെട അടുJൽ പറയിAു. ഈശവരപിd
ഇJാരയ/ിൽ വലലാെത വിഷമിAു. തെq വാ„ലയഭാജനമായ 7ിയപുYി
മന€ിണ;ാ/ ഭർ/ാേവാടുകൂടി കാലയാപനം െചcുെകാdണെമ:ു
നിർബkിJു:തു ക‘മാണേലാ. ക†ന7കാരം െചയിA സംബkം േവെ8:ു
െവAാൽ തിരുമന€ിേലJു രസമാകുേമാ? "ആെ. എെa2ിലും
സമാധാനമു8ാJാ" െമ:ു മന€ിൽ കരുതിെJാ8് അേbഹം പുYിയുെട സ2ടം
തേ:ാടു വ:ു പറuവേരാട്, "ഇതിെനെa2ിലും കൗശലമു8ാJാം.
കുറAുദിവസം കൂടി •മിJെ." എ:ു മറുപടി പറuു. അ;െനയിരി:േ\ാൾ ഒരു
ദിവസം െകാ.ാര/ിൽ കളിJ് ദ•യാഗം കഥ ക†ിAു നിpയിAു. അ:് ദ•ൻ
ഈശവരപിdയും ശിവൻ നാണുപിdയുമായിരു:ു. ഈശവരപിd, "അറിയാെത മമ
പുYിെയ നൽകിയതനുചിതമായിതേഹാ! പരിപാവകവുമഭിമാനവും
ലൗകികപദവിയുമിലലാ/ ഭർഗെq ശീലെ/ അറിയാെത മമ പുYിെയ
നൽകിയതനുചിതമായിതേഹാ!" എ:ുd പദം തsയതവേ/ാടുകൂടി
ഭംഗിയായി.ാടി. ആ.െമലലാം തിരുമന€ിെല േനെര ആയിരു:ു. തിരുമന€ിേലJ്
ഈ ആ./ിെq ആaരാർ‰ം മന€ിലാവുകയും പിേhറ ദിവസംതെ:
നാണുപിdെയ തിരുമു?ിൽ വരു/ി, "ഇനി സംബkമുറ•ു ഗൗരിJു.ിയുെട
വീ.ിൽ േപാേക8" എ:ു ക†ിJുകയും െചcു. അJാരയം ഈശവരപിd വാJാൽ
തിരുമന€റിയിJാെത ആ.ംെകാ8ു സാധിAു.
െകാ.ാര/ിൽ കഥകളിയുെട ദിവസ;ളിൽ കഥ ഇ:െത:ും ഇ:ി:വർJ്
ഇ:ി: േവഷ;െള:ും ക†ിAു നിpയിA് അ7കാരം ഒരു പ.ിക ത‹ാറാJി
പകേല െകാ.ാര/ിൽനി:ു കഥകളി േയാഗ/ിേലJു ക†ിAയAുെകാടുJുകയും

അതു7കാരം എലലാവരും േവഷംെക.ി കളി നട/ുകയുമായിരു:ു പതിവ്.
കഥേയതായാലും 7ധാനമായ ആദയാവസാനേവഷം ഈശവരപിd•ായിരിJും.
ഈശവര പിd•് അതിനു തJ േയാഗയത ഉ8ായിരു:ി.ായിരു:ു അ;െന ക†ിAു
നിpയിAിരു:ത്. എ2ിലും അതു നിമി/ം മhറുd വലിയ േവഷJാർെJലലാം
വളെര കു¨ിതവും ഈശവരപിdെയJുറിA് അസൂയയുമു8ായി/ീർ:ു. ഇതു
തിരുമന€ിേലJും മന€ിലായി. ഇതിെനാരു സമാധാനമു8ാJണെമ:ു ക†ിAു
നിpയിA് ഒരു ദിവസം കളിJ് കഥ രാവേണാ§വെമ:ും വിദയുŽിഹവെq േവഷം
ഈശവരപിdെ•:ും ക†ിAു നിpയിAു പ.ിക ത‹ാറാJിയയAു. ഇതു ക8േ\ാൾ
•ർUാലുJളായിരു:വർെJലലാം വളെര സേaാഷ മു8ായി. "എലലാ ദിവസവും
ആദയാവസാനേവഷം അയാൾJുതെ: ക†ിAു നിpയിJു:തുെകാ8്
അയാൾJ് അഹംഭാവം കലശലായി.ു8്. അതു കുറയണെമ2ിൽ ചിലേ\ാൾ
ഇ;െനയും േവണം" എ:ും മhറും സവകാരയമായി\റu് അവെരലലാം രസിAു.
എ:ാൽ ഈശവരപിd•് ഇതു ക8ി.് ഒ.ും കു¨ിതമു8ായിലല ക†ിAാൽ ഏതു
േവഷം െക.ാനും അേbഹം സ:Uനായിരു:ു. പിെ: കു¨ിതം
േതാ:ാെനാ:ുമിലലേലലാ.
ഈ കഥയിൽ വിദയുŽിഹവൻ വരു:ത് ശൂർ\ണഖെയ വിവാഹം
കഴിJാനായി.ാണേലലാ. അതിനുd എഴു/ു വായിAു രസിAുെകാ8് കുറAു
ദൂര/ുനി:ാണേലലാ വിദയുŽിഹവൻ അര;േ/Jു വരിക പതിവ്. അ:ു
വിദയുŽിഹവെq വരവു കിഴേJേJാ.വാതിൽJൽ നി:ായിരു:ു.
വിദയുŽിഹവെq വരവായേ\ാേഴJും അവിെട പ.ാളJാർ, ബാqുവാദയJാർ,
നാഗസവരJാർ, പaJുഴകൾ, തീെവ.ികൾ മുതലായവ നിരJുകയും കുടAwം,
കുഴി\ൂവ്, വാണം, കതിനാെവടി മുതലായവ തുട;ുകയും െചcു.
രാ•സചwവർ/ിയായ രാവണെq സേഹാദരിയുെട വിവാഹ/ിനുd
മാ\ിള\ുറ\ാടിന് ആഡംബര;ൾ എYയായാലും അത് അധികവും
അസംബkവുമായിേ\ായി എ:ു വരികയിലലേലലാ. വിചാരിAിരിJാെതയുd
േഘാഷ;ൾ േകാ.വാതിൽJൽ േക.ുതുട;ിയേ\ാേഴJും
അര;/ു8ായിരു: കാ¥Jാെരലലാ െമണീhറ് അേ;ാേ.ാടി. ആ സമയ/്
അര;/ു രാവണെq "തരുണാരുണസാരസനയേന! തരുണീജനമകുടമേണ!
േകൾ" ഇതയാദി പാടി\ദം ആരംഭിAിരിJുകയായിരു:ു. രാവണെq േവഷം
ധരിAിരു:ത് തിരുമന€ിെല േസവകsാരിൾ/െ: ഒരാളായിരു:ു. അയാൾ ഒരു
നലല ആ.Jാരനുമായിരു:ു. എ2ിലും അയാളുെട ആ.ം കാണാൻ മേ¡ാദരിയും
േമളJാരും പാ.ുകാരും മാYേമ അവിെടയു8ായിരു:ുdൂ. അതിനാൽ രാവണെq
േവഷംെക.ിയ ആൾ സാമാനയ/ിലധികം ഇളിഭയനായി എ:ുdതു

പറയണെമ:ിലലേലലാ. അ:ു മുതൽ ആ.Jാെരലലാം ഈശവരപിdേയാടുd
അസൂയയും മ„രവും േവെ8:ു െവAു.
അJാല/് അ?ല\ുഴ നാരായണ\ണിJെര:ു 7സിUനായി.്
ഒരാ.Jാരനു8ായിരു:ു. അയാൾJ് എലലാ േവഷ;ളും
െക.ാമായിരു:ുെവ2ിലും ”ാ•ണൻ, മഹർഷി മുതലായ
മിനുJുേവഷ;ളായിരു:ു അധികം നലലത.് അയാളും ഒരിട•്
തിരുവനaപുര/ുവ:് െകാ.ാരംവക കളിേയാഗ/ിൽേAർ:ിരു:ു.
ഈശവരപിd•ും എലലാ േവഷ;ളും െക.ാെമ:ും എലലാം ഒ:ാaരമാെണ:ും
7സിUമായിരു:ുവേലലാ. എ2ിലും മിനുJു േവഷ;ൾ പണിJരുേടതുതെ:യാണ്
അധികം നലലെത:് ചിലർJ് അഭി7ായമു8ായിരു:ു. എ:ുമാYമലല,
മിനുJുേവഷ;ൾJു തെ:Jഴിuലലാെത േലാക/ിലാരുമിെലലെ:ാരു വിചാരം
പണിJർJു8ായിരു:ു. അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു ദിവസം കളിJ് കഥ
സaാനേഗാപാലെമ:ും അർŽുനൻ ഈശവരപിdെയ:ും ”ാ•ണൻ
നാരായണ\ണിJെര:ും ക†ിAു നിpയിAു. അ:ു ”ാ•ണൻ, "മൂടsാ!
അതി7ൗഢsമാം നി:ുെട പാടവം കുY ഗതം" എ:ുd പദം
ആടിJഴിuതിെqേശഷം ഇളകിയാ./ിൽ, അലലേയാ അർŽുനാ! നിെq
അഹംഭാവം ഒ.ും ചിലലറയലല. നിെq അഹZതി െകാ8ാണ് നീ ചിലേ\ാൾ ഇ;െന
ഇളിഭയനായി/ീരു:ത്" എ:ുകൂടി ആടി. ഇതിനു മറുപടിയായി അർ Žുനൻ
(ഈശവരപിd) ഒ:ും ആടിയുമിലല. "നിശമയ ഭൂേദവഗിരം സപാ¡വRമു/രം
കി¢േനാzവാനസൗ" എ:ാണേലലാ േ«ാക/ിൽ പറuിരിJു:ത്.
അതുെകാ8് അർŽുനൻ വലലതും മറുപടി പറuാൽ അത്
അസംബkമായി/ീരുകയും െച‹ുമേലലാ. എ:ാൽ ഈശവരപിd ഇതിെq പകരം
വീ.ാെതയിരു:ിലല. ഒടുJം, "നമേR ഭൂസുരമേല!" ഇതയാദി പദ/ിൽ "അOജനിതു
ര8ാമൻ" എ:ു തുട;ി "ഭാഗയവാരിേധ! തവ പുYsാർ പ/ിെനയും
വയOതതീർ:ു പരിOഹിAാലും ത:ിടുേ:ൻ" എ:ുവെര ആടി. ”ാ•ണെq
പുYsാെരലലാം െകാടു/ുകഴിuതിെqേശഷം അലലേയാ ശുUാWാവായ
”ാ•ണാ! ഞാൻെവറുെത ആW7ശംസ െച‹ു: വനെലല:ും ഞാൻവിചാരിAാൽ
ഇതിെനJാൾ വലിയ കാരയ;ൾ സാധിJാനും കഴിയുെമ:ും ഇനിെയ2ിലും
മന€ിലാJിെJാdുക. എ:ാൽ ഇെതാ:ും എെq ൈവഭവം െകാ8െലല:ും
എലലാം ഈ സവാമിയുെട (ഇവിെട ൈകെകാ8ു കൃ¸െനയും ക4ുെകാ8ു
മഹാരാജാവിെനയും കാണിAുെകാ8ു ആടിയത്) കൃപെകാ8ാെണ:ു കൂടി
മന€ിലാJണം. ഇേbഹം േസവിJു:വർJ് ക†വൃ•മായി.ുd ആളാണ്. ഈ
സവാമിയിൽ അേ;J് ഭzിയിലലാuി.ാണ് ഇ;െനയുd

ആപ/ുJെളാെJയു8ാകു:ത്. ഇനിെയ2ിലും ഈ സവാമിയിൽ
ഭzിേയാടുകൂടിയിരു:ുെകാdുക എ:ുകൂടി ആടി അവസാനി\ിAു. ഈ ആ.ം
ക8ു കാ¥Jാെരലലാം ഏhറവും സേaാഷിJുകയും "ഓേഹാ! ധാരാളം മതി,
പണിJർ െകാടു/ത് ഇര.ി പലിശേയാടുകൂടി മടJിെJാടു/ുവേലലാ" എ:ു
പതുെJ\റuു മ˜മായി ചിരിAു. തിരുമന€ിെല തിരുമുഖ/ും സവ†മായ ഒരു
മ˜ഹാസം കാണെ\.ു. തിരുമന€ുെകാ8് അര;/്
എഴു:dിയിരിJു:ിലലായിരു:ുെവ2ിൽ ഈശവരപിdയുെട ഈ ആ.ം
ക8േ\ാൾ ജന;ൾ ൈകെകാ.ി ആർ/ുവിളിJുമായിരു:ു.
അെതാ:ുമു8ായിെലല2ിലും പണിJർ സാമാനയ/ിലധികം ഇളിഭയനായി.
അതിൽ\ിെ: ഒരിJലും നാരായണ\ണിJർ ഈശവര\ിdേയാടു
െകാ?ുെവ•ാൻ േപായിരു:ിലല. ഇ;െന ആ കഥകളിേയാഗ/ിലുൾെ\.
7ധാനേവഷJാേരയും വിേശഷിA് ഈശവരപിdവിചാരി\ുകാരേbഹ/ിെനയും
കുറിA് ഇനിയും പല സംഗതികൾ പറയാനു8്. എ2ിലും ഇേ\ാൾ
അതിനായി/ുനിയു:ിലല.
ഈ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല കഥകളി°മം നിമി/ം നZുെട മലയാള
ഭാഷാേയാഷ•് അേനകം കൃതിതലലജസ?ാദയ;ളു8ായി.ുെ8:ുdത് ഒരിJലും
വിŸരിJാവു:തലല. തിരുമന€ിെല ക†ന7കാരവും 7ീതിJായി.ും പലരും
അJാല/ു പല നാടയ7ബk;ൾ (ആ.Jഥകൾ) ഉ8ാJി/ീർ/ു. അത്
അവയിെല ചില േ«ാക;ൾ െകാ8ുതെ: •‘മാകു:ു8്.
"XീരാമവർZകുലേശഖരേസാദരസയ
മാർ/ാ¡വർZയുവഭൂമിപേതർ:ിേദശാൽ
േകനാപി തൽപദജുഷാ കില ദ•യാഗനാടയ7ബkമുദിതം സുധിയഃ പുനaു"

(ഇരയിZൻ ത?ി)
നൃേപ¾കുലേശഖര•ിതിപേസാദരേസയാŽവല
7ശാaഗുണശാലിേനാ യുവമഹീപേതരാ’യാ
കൃതാം കിമപി േകനചി/വഭിനേയാചിതാമുർVശീ
സവയംവരകഥാം ബുധാഃ XവണേഗാചരീകുർVതാം"

(ഹരി\ാ.ു െകാAുപിdവാരയർ)
ഇ;െന േവെറ ചില കഥകളിലും കാണു:ു8്. ഈ തിരു മന€ിെല ക†ന7കാരം
േകാ.•ക/ുതെ: ഒരAുകൂടം ^ാപിJുകയും അവിെട ഈശവരപിd
വിചാരി\ുകാരേbഹം അൻപ/ിനാല് ആ.Jഥകൾ േചർ/് ഒരു പുRകം
അചടി\ിAു 7സിUെ\ടു/ുകയും െചcു.

മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു െകാലലം 1036-ആമാ8ു
നാടുനീ;ിയതിെqേശഷം നാടു വാണിരു:ത് ആയിലയം തിരുനാൾ രാമവർZ
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ായിരു:േലലാ. അവിേടJു കഥകളിയിലും മhറും
അY °മമിലലാതിരു:തിനാൽ കഥകളിേയാഗം പിരിAുവി.ു. എ2ിലും ആ
േയാഗ/ിെല േവഷJാർJും മhറും നാടുനീ;ിേ\ായ തിരുമന€ുെകാ8ു
ക†ിAുെകാടു/ിരു: ശ?ളം ഈ തിരുമന€ുെകാ8ും ആജീവനാaം
അവർെJലലാവർJും െകാടു/ിരു:ു.
മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു നാടുനീ;ിയതിെq േശഷം
ഈശവരപിd വിചാരി\ുകാരേbഹം മാട/ാനിJു¢ു പിd മുതലായ ചില
മഹാsാരുെട കഥകളിേയാഗ/ിൽേAർ:ു നട:ിരു:ു. തിരുമന€ുെകാ8ു
നാടുനീ;ിേ\ായി.ും ഈശവരപിdയേbഹ/ിന് മാനയത•് ഒരു കുറവും
വ:ിരു:ിലല. െചലലു: ^ല;ളിെലലലാം അേbഹെ/ യഥാപൂർVം എലലാവരും
മാനിAിരു:ു.
ഈശവരപിdവിചാരി\ുകാരേbഹം ഏതു േയാഗ/ിൽേAർ:ു േവഷംെക.ിയാലും
അനയരുെട േകാ\ുകൾ ഉപേയാഗിAിരു:ിലല. അേbഹ/ിനു 7േതയക കിരീടവും
െമേ•ാ\ുകളുെമലലാം ക†ിAു8ാJിAു െകാടു/ിരു:ു. അേbഹം ആജീവനാaം
ആ േകാ\ുകൾ തെ:യാണ് ഉപേയാഗിAിരു:ത്. എവിെടേ\ാകുേ?ാഴും അേbഹം
ആ േകാ\ുകൾ കൂടി െകാ8ുേപാവുക പതിവായിരു:ു. വിചാരി\ുകാരേbഹം
കുമാരനലലൂർ കാർ/ിക•ും ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിJും ൈവJ/‘മിJും
അവിെടെയലലാം െച:ു ദർശനം കഴിJുക പതിവായിരു:ു. അേbഹം ആ
^ല;ളിൽ െചലലുേ?ാൾ അവിെടെയലലാം ഏെത2ിലും കഥകളിേയാഗവും
എ/ീ.ു8ാവും. ആ േയാഗ/ിൽേAർ:് അവിെടെയലലാം ഓേരാ േവഷം
െക.ുകയും പതിവായിരു:ു. എ2ിലും അേbഹ/ിന് എലലാ ^ല;ളിലും
ഓേരാരു/ർ െകാടു/ി.് അൻപതും അറുപതും ചിലേ\ാൾ അതിലധികവും
മു8ുവീതം കി.ാറു8്. വിചാരി\ുകാരേbഹ/ിനു െകാ.ാരംവക
കഥകളിേയാഗ/ിൽ േAരു:തിനും മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല 7ീതി
സ?ാദിJു:തിനും കാരണഭൂതൻ വിളായിേJാ.ു ന?ൂരിയായിരു:ുവേലലാ. ആ
ന?ൂരി കഴിuുേപായി.ും വിചാരി\ുകാരേbഹം ആ Ÿരണ വി.ുകളuിലല. ആ
ഇലലJാെരJുറിA് അേbഹ/ിന് ആജീവനാaം വളെര േrഹവും
ഭzിയുമു8ായിരു:ു. കുമാരനലലൂർ കാർ/ിക കഴിuാൽ വിചാരി\ു കാരേbഹം
ഏെത2ിലും കഥകളിേയാഗJാെര കൂ.ിെJാ8ു വിളായിേJാ.ിലല/ു െച:്
അവിെട ഒരര;ു കളിJുകയും അേbഹം ഒരു േവഷം െക.ുകയും പതിവായിരു:ു.
കളിേയാഗം ഏതായാലും വിചാരി\ു കാരേbഹം കൂെടയുെ82ിൽ ആ ഇലലJാർ

ഒരര;ു കളി\ിJുകയും െചcിരു:ു. എ:ാൽ അവിെട േവഷംെക.ു:തിന്
വിചാരി\ുകാരേbഹം 7തിഫലെമാ:ും വാ;ാറിലല. എ2ിലും ആ ഇലലJാർ
അേbഹ/ിനു നാലു മു8ുെകാടുJുക പതിവായിരു:ു. അവിെടയുd
അaർŽന;ൾJും കിടാ;ൾJും മhറും വിചാരി\ുകാരേbഹം അേ;ാ.ും
ഓണ\ുടവ െകാടുJാറു8ായിരു:ു. "നഹി കൃതമുപകാരം സാധേവാ വിŸരaി"
എ:ു8േലലാ.
വിചാരി\ുകാരേbഹ/ിനു മhറുd ആ.Jാെരേ\ാെല പകലുറJം
പതിവിലലായിരു:ു. കഥകളിയുd ദിവസ;ളിൽ േവഷമഴിAു മുഖേ/തു തുടAു
കഴിuാലുടെന അേbഹം േപായി മു;ിJുളിJും. കുളി കഴിuു വരുേ?ാേഴJും
ഭൃതയsാർ ഒരു േകാസടി വിരിAു ത‹ാറാJിയിരിJും. അേbഹം വ:് ഈറൻ
വിഴു/ുകഴിuാലുടെന നനAു കുളിA് ആ ഈറൻേതാർ/ുമു8ുകൂടി
േകാസടിയുെട മീെത വിരിAു കിടJുകയും ഉടെന ഉറ;ി/ുട;ുകയും െച‹ും.
ആ ഉറJം ഒരു നാല¢ുനാഴികയിലധികം േനരമു8ായിരിJയിലല. പിെ:
പകലുറ;ാറുമിലല. "അസാWയജാഗരാUം 7ാത€ുപയാദഭുzവാൻ" എ:ുd
7മാണമനുസരിAാണ് അേbഹം 7വർ/ിAിരു:ത്. ആജീവനാaം അതിെന
േഭദെ\ടു/ിയിരു:ുമിലല.

ഐതിഹയമാല/വിജയാ›ി മാഹാWയം
"വിജയാ›ി" െയ:ും അതിെq പരിഭാഷയായി "െവ:ിമല"[1] എ:ും പറuുവരു:
പുണയപർവതം ^ിതി െചയു:ത് തിരുവിതാംകൂർ സം^ാന/്
ച;നാേ“രി/ാലൂJിലുൾെ\. പുതു\dി\കുതിയിലാണ്. േകാ.യം
പ.ണ/ിൽനി:് ഈ ^ലേ/J് ഏകേദശം ഏഴു നാഴിക മാYേമ ദൂരമുdു. ഈ
പുണയ^ലേ/യും ഇവിെടയുd "ഇരവിപുരം" എ: േ•Yെ/യും കുറിAു
േക.ി.ിലലാ/വരായി േകരള/ിൽ അധികംേപരു8ായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല.
എ2ിലും ഈ ^ല/ിെq മാഹാWയേ/യും ഈ േ•Y/ിെq ആഗമേ/യും
പhറി അറിuി.ുdവർ ചുരുJമാകയാൽ അ;െനയുd ജന;ളുെട
അറിവിേലJായി എെq അറിവിൽെ\.ിടേ/ാളം സംഗതികൾ ചുരുJ/ിൽ താെഴ
കുറിJു:ു.
പ8് പരേദശ;ളിൽനി:ു ചില െപരുമാJsാർ വ:ു പ•8ുെകാലലംവീതം
േകരളരാജയെ/ ഭരിAിരു:ുെവ:ുdതു ചരിY7സിUമാണേലലാ. അ;െന വ:ു
േകരളചwവർ/ികളായി വാണിരു: െപരുമാJsാരിൽ ഒടുവിൽ വ:യാളും
7ജാവ„ലനും ഭരണനിപുണനും വലിയ വിദവാനും മഹാകവിയും വി¸ുഭzനും
തെq കാലാവധി (പ•8ു െകാലലം) കഴിuി.ും, ജന;ളുെട അേപ•7കാരം
മു\/ാറു സംവ„രം േകരളം ഭരിAുെകാ8ു െകാടു;ലലൂർ
തിരുവ¢ിJുളെ/: ^ല/ു താമസിAിരു: മഹാനും
"കുലേശഖരവർZാ"െവ:ു 7സിUനുമായിരു: േചരമാൻ െപരുമാൾ ഒരിJൽ
തിരുവ¢ിJുള/ുനി:ു ജലമാർ´മായി െതJൻ ദിJുകളിേലJു പുറെ\.ു.
േകാ.യ/ിനു പടിuാറുവശം േവ?നാ.ുകായലിൽ എ/ിയേ\ാൾ
കിഴJുഭാഗ/ായി ഒരു ^ല/് ആകാശ/ിൽ ന•Yസവരൂപികളായ
സÅർഷികൾ നൃ/ംെചcു െകാ8് 7ദ•ിണം വ•ു:തായിJ8് അവിെട
ഭൂഭാഗ/് എെa2ിലും ഒരു വിേശഷമു8ായിരിJണെമ:ു വിചാരിA് വ¢ി
െകാടുരാറുവഴി േനെര കിഴേJാ.ു വ•ാൻ കൽപിJുകയും വ¢ിJാർ അ7കാരം
െച‹ുകയും െചcു.
അ;െന ഏതാനും നാഴിക കിഴേJാ.ു െച:േ\ാൾ വ¢ി പുതു\dിേദശ/ു
പാലൂർ\ണിJർ എ:ു 7സിUനായിരു: നായരുെട കടവിൽ െച:ടു/ു.
അവിെട െകാടുരാര് അവസാനിJുകയും അവിെടനി:ു കിഴേJാ.്
കര7േദശമാകയാൽ വ¢ിയിൽേ\ാകുവാൻ നിവൃ/ിയിലലാെത വരികയും

െചcതുെകാ8് േചരമാൻ െപരുമാളും അനുചരsാരും അവിെട കര•ിറ;ി. ആ
വിവരമറിuു പാലൂർ മൂ/പണിJർ വീ.ിൽനി:് ഇറ;ിെA:ു െപരുമാെളJ8ു
വ˜ിA് അവിെട എഴു:dിയതിെq ഉേbശയെമaാെണ:ു േചാദിJുകയും
െപരുമാൾ താൻ ന•Y;ൾ 7ദ•ിണം െവ•ു:തായിJ8് ആ ^ല/്
എെa2ിലും വിേശഷമു8ായിരിJുെമ:ു വിചാരിA് അവിെടേ\ായി
േനാJാനായി.ു വ:ിരിJയാെണ:ുd പരമാർ‰ം പണിJെര Oഹി\ിJുകയും
െചcു. അേ\ാൾ വിദയാവൃUനും വേയാവൃUനുമായിരു: ആ പണിJർ െപരുമാെള
വീ8ും വ˜ിAുെകാ8ു താെഴ വരു: 7കാരം പറuു:
"അലലേയാ എെq ത?ുരാേന! ഇവിെടനി:ു ര8ുമൂ:ു നാഴിക കിഴJ് ഒരു
പുണയ^ലമു8്. അെതാരു മലയാണ് അതിനു സംxകൃത പ¡ിതsാർ
"വിജയാ›ി" എ:ും സാധാരണ ജന;ൾ "െവ:ിമല" എ:ും േപർ പറuു വരു:ു.
ആ മലയിൽ പ8് "കപിലൻ" മുതലായി അേനകം മഹർഷിേX®sാർ തപ€ു
െചcുപാർ/ിരു:ു. ആ മലയുെട ഉപരിഭാഗ/ായി മഹാവി¸ുവിെq ഒരു
ബിംബവുമു8ായിരു:ു. ആ ബിംബം അവിെട ആരും 7തി®ിAതലലായിരു:ു,
സവയംഭൂവായിരു:ു. ആ ബിംബ/ി2ൽ േദവsാരും ഋഷീബശവരsാരുമലലാെത
മhറാരും പൂജയും മhറും െചcിരു:ിലല. ആ വി¸ുഭഗവാെന േസവിAു െകാ8ാണ്
കപിലാദികൾ അവിെട/ാമസിAിരു:ത്.
"അവിെട ആ താപസsാർ അവിെട/ാമസിAിരു: കാല/് എവിെടനിേ:ാ
ഏതാനും രാ•സsാർ അവിെടെA:ുേചരുകയും ഈ മഹർഷിമാെര
പലവിധ/ിൽ ഉപ›വിAുതുട;ുകയും െചcു. ദു‘sാരായ രാ•സsാരുെട
ഉപ›വം ദു€ഹമായി/ീരുകയാൽ ആ താപസX®sാർ ആ പുണയ^ലം വി.ു
7ാണഭീതിേയാടുകൂടി കിഴേJാേ.ാടി ശബരയാXമ/ി2ൽ െചെ:/ി. അേ\ാൾ
ദശരഥപുYനായ സാ•ാൽ Xീരാമച¾ൻ അവിെടെയ/ി ശബരിJ് േമാ•ം
െകാടു/ി.ു തെq സേഹാദരനായ ല•ണേനാടുകൂടി
പ?ാതീര/ി2െല/ി/ാമസിJു:തായിേJ.് ഈ മഹർഷിേX®sാർ
അവിെടെA:ു Xീരാമെന ശരണം 7ാപിAു ത;ളുെട സ2ടമറിയിAു. അJാല/ു
സീതാവിരഹദുഃഖാwാaനായിരു:ുെവ2ിലും കരുണാനിധിയും
ആXിതവ„ലനുമായ Xീരാമച¾ൻ മഹർഷിമാരുെട സ2ടം േക. •ണ/ിൽ
അവരുെട സ2ടം തീർ/ു െകാടുJു:തിനു ല•ണെന നിേയാഗിAു. ഉടെന
ല•ണൻ വിലലുമ?ും ധരിA് തെq േജയ®െq ആ’ാപുªെ/
ശിരസാവഹിAുെകാ8് മഹർഷിമാേരാടു കൂടിേ\ായി െചറുഞാെണാലിയി.ുെകാ8്
ആ മലയിൽെച:ുകയറി. ല•ണെq െചറുഞാെണാലി േക.•ണ/ിൽ
കാലേചാദിതsാരായ ആ രാ•സsാർ ആയുധ;ൾ ധരിAുെകാ8ു ല•ണേനാടു

േനരി.ു. •ണേനരംെകാ8് ല•ണൻ ആ രാ•സsാെരെയലാം നിOഹിAു
മഹർഷിമാരുെട സ2ടം തീർ/ി.ു പൂർVസ:ിധിയിേലJുതെ: തിരിAു
േപാവുകയും െചcു. ല•ണനു വിജയം സിUിA ^ലമായതിനാലാണ് ആ മല•ു
"വിജയാ›ി" എ:ു നാമം സിUിAത്. അതിെq പരിഭാഷയായി.ാണ് ജന;ൾ
"െവ:ിമല" എ:ു പറയു:ത്. "െവ:ി" എ: വാJിനു ജയം എ:ും
അർ‰മു8ായിരിJാം. "ജയേഭരി" എ: സംxകൃതവാJിെq പരിഭാഷയായി.ു
മലയാള/ിൽ "െവ:ി\റ" എ:ു പറയാറു8്.
"ആ മലയിൽ പ8ു തപ€ുെചcുെകാ8ു താമസിAിരു: മഹർഷിേX®sാെരലലാം
ഇേ\ാഴും അവിെട/െ: ഉെ8:ാണു ജന;ൾ പറയുകയും വിശവസിJുകയും
െചcുേപാരു:ത്. എ:ാലിേ\ാൾ കലിയുഗമായതുെകാ8് അവെര മനുഷയർJു
7തയ•മായി കാൺമാൻ കഴിയു:ിലല. എ:ുമാYമലല, മഹർഷിമാരിേ\ാൾ
താമസിJു:ത് അവിെടയുd വലിയ ഗുഹകളിലാണ്. ഇേ\ാഴും അവരുെട
മന€ിൽ രാ•സഭയവും ജേനാപ›വുമു8ാകരുെത:ുd വിചാരമുdതിനാൽ
അവർ ഗുഹകളുെട 7േവശനദവാര;ൾ ആരും
ക8ുപിടിJാെതയിരിJ/Jവ4ം ആ‡ാദിAുെകാ8ാണ് താമസിJു:ത്.
എ:ാലവർ പ8ു പർ4ശാലകൾ െക.ി അവിെട/ാമസിAിരു: ^ല;ൾ
ക8ുപിടിJു:തിനു ചില ല•യ;ൾ ഇേ\ാഴും അവിെട കാൺമാനു8്. ആ
മലയിൽ ഏഴു വലിയ സര€ുകളും എഴുപ/ിര8് അൽപസര€ുകളുമു8്.
ജന;ൾ വലിയ സര€ുകെള "ചിറ"കെള:ും അൽപസര€ുകെള
"ഓലി"കെള:ുമാണ് പറuുവരു:ത്. അവെയലാം പുണയതീർ‰;ളാണ്.
അവയിൽ േവനെല:ും വർഷെമ:ുമുd വയതയാസം കൂടാെത സദാ
xഫടികസദൃശമായ നിർZലജലം പരിപൂർ4മായിരിJു:ു. മലയിൽനി:ു തീർ‰ം
ഒലിAു വ: സദാ ആ സര€ുകെള നിറAു െകാ8ാണിരിJു:ത്. അതിനാൽ
ഒരിJലുമവയിൽ ജലം കുറuു േപാകു:ിലല എ:ാൽ ഒരു കാല/ും കര കവിu്
ഒഴുകു:ുമിലല അവിെടെA:ുക8ാൽ അവ ദിവയ;ളായി.ുd
പുണയസര€ുകളാെണ:് ആരും സZതിJും. ആ പുണയ തീർ‰;ളിൽ
rാനതർ\ണ;ളും പിതൃwിയകളും െചcാൽ േമാ•വും പിതൃ7ീതിയും
സിUിJുെമ:ാണ് ജന;ളുെട വിശവാസം.
"വിജയാചലതീർേ‰ഷു rാതവാ ഭzയാ പിതൃwിയാം
കേരാതി മേനേജാ യRു ഗയാXാUഫലം ലേഭൽ"

എ:ു ^ലപുരാണ/ിൽ\റuി.ുമു8്. അതിനാൽ അർേUാദയം, മേഹാദയം,
അമാവാസി മുതലായ പുണയദിവസ;ളിൽ അവിെട rാനതർ\ണാദികൾJായി
അസംഖയം ജന;ൾ പല ^ല;ളിൽ നി:ുമായി ഇേ\ാഴും അവിെട വരു:ു8്.

പുണയദിവസ;ളിൽ േദവsാരും അവിെട വരു:ുെ8:ാണ് ജനXുതി. ഈ
മലയുെട അaർഭാഗ/ും തീർ‰;ളുെ8:ും അവിെടയുയിരിJു:
താപസേX®sാർ പുണയദിന;ളിൽ അവയിൽ rാനനതർ\ണാദികൾ
െച‹ു:ുെ8:ുമുd കാരയം തീർAയാണ്. എെa:ാൽ, പുണയദിന;ളിൽ
മലയിൽനി:് ഒലിAുവരു: തീർ‰േ/ാടുകൂടി ദർഭ\ുലലും പൂJളും അ•തവും
മhറും ഇേ\ാഴും പതിവായിJ8ുവരു:ു8്. ഇവ ആ മഹർഷിമാരുെട
തർ\ണ/ിെq വകയായിരിJണമേലലാ.
"എ:ാൽ ആ മലയുെട മുകളിൽ പ8ു8ായിരു: വി¸ുവിOഹം ഇേ\ാൾ അവിെട
7തയ•മായി കാൺമാനിലല. അതു മ4ിനടിയിൽ മറuുേപായിരിJു:ു. എ2ിലും
ആ ബിംബമു8ായിരു: ^ലം ക8ുപിടിJാൻ മാർ´മു8്. ആ മലയിൽ
ഇേ\ാഴും ചില േവടsാർ കുടുംബസഹിതം താമസിJു:ു8്. അവരിൽ 7ാധനെq
േപർ "ഇരവി" എ:ാണ്. അവൻ ഒരു ദിവസം പാരെകാ8് കാ.ുകിഴ;ുകൾ
മാaി\റിAേ\ാൾ ഒരു ^ല/ുനി:ു രz7വാഹമു8ായി. അവൻ അതു ക8ു
േപടിJുകയും അവനു േമാഹാലസയമു8ാവുകയും െചcു. പിെ: മൂേ:മുJാൽ
നാഴിക കഴിuതിെq േശഷമാണ് അവന് േബാധം വീണത്. അവെq പാര ആ
വി¸ുബിംബ/ിൽ െകാ8തിനാലാണ് രz7വാഹമു8ായത്. ആ ഇരവിേയാടു
പറuാൽ അവൻ ^ലം കാണിAുതരും. അവെq കൂ.ുകാേരാ മേhറാ ഇനിയും ആ
^ല/ു മാaുകേയാ കുഴിJുകേയാ െച‹ാനിടയാകാെത സൂ•ിAുെകാ8്
അവൻ ആ ^ല/ിനു സമീപിAുതെ:യാണ് കുടിെക.ി താമസിAു വരു:ത്".
േചരമാൻ െപരുമാൾ: എനിJ് ആ ^ലംതെ:യാണ് കാേണ8ത്. താെഴയിരിJു:
വി¸ുവിOഹെ/ ഉേbശിAു സÅർഷികൾ ആ ^ല/ിെq
ഉപരിഭാഗ/ുതെ:യായിരിJണം 7ദ•ിണം വ•ു:തായി ഞാൻക8ത്.
അതുെകാ8് നമുJ് അേ;ാ.ു േപാകാം. പണിJരും ഒരുമിAു തെ: വരണം.
പണിJർ: എഴു:dേ/ാടുകൂടി വരു:തിന് അടിയനു വിേരാധെമാ:ുമിലല;
സേaാഷമാണ്. പേ• എഴു:dു: കാരയമാണ് വലിയ വിഷമമായി.ിരിJു:ത്.
ഒരൂടുവഴി മാYേമ ഉdു. അതുതെ: വലിയ കാ.ിൽJൂടിയാണ്. വാഹന;ളിൽ
േപാകാനും നിവൃ/ിയിലല. കാൽനടയായി/െ: േപാേക8ിയിരിJു:ു.
അമാവാസി ദിവസ;ളിലും മhറും അടിയ;ൾ േപാകു:തുതെ: വളെര
7യാസെ\.ാണ്. പിെ: തിരുേമനി എഴു:dു:െത;െനയാെണ:ാണ്
അടിയൻ വിചാരിJു:ത്.
െപരുമാൾ: അതിെനJുറിAു വിചാരിേJ8. ഞാൻ നട:ു െകാdാം. എനിJ്
ഇെതാ:ും 7യാസമായി േതാ:ു:ിലല.

"എ:ാൽ ക†നേപാെല" എ:ു പറuു പണിJർ മാർ´ദർശിയായി.ു മുൻേപയും
െപരുമാളും സഹചരsാരും പി:ാെലയുമായി.് അവിെടനി:് പുറെ\.ു.
ഇവർ മലയിേലJു പുറെ\.തു മരംേകാAു: മuുd മകരമാസ/ിെലാരു
ദിവസം െവളു\ാൻകാല/ായിരു:ു. അേ\ാൾ മuിെq തണു\ു
സാമാനയ/ിലധികമു8ായിരു:തിനാൽ േചരമാൻ െപരുമാൾ പാലൂർ
പണിJേരാട്, "ഇവിെട/െ: മuിെq ൈശതയം ദു€ഹമായിരിJു:ു. മലയിൽ
െചലലുേ?ാൾ ഇത് ഇതിലധികമായിരിJുമേലലാ" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ പണിJർ,
"മലകളിൽ മu് മhറുd ^ല;ളിലുdതിൽ അധികമായിരിJു:തു
സാധാരണമാണ്. എ:ൽ ഈ മലയില;െനയലല. ഇവിെട മuും തണു\ും
േലശംേപാലുമിലല. അടിയൻ അറിയിAതു പരമാർ‰മാെണ:് അവിെടെAലലുേ?ാൾ
തിരുമന€ിേലJു േബാUയെ\ടും. അവിെട മര;ളുെട ഇലകളിൽേപാലും
മuുെവdം കാണുകയിലല. പ8് ഇവിെടയും മu് മhറുd മലകളിെലേ\ാെല
ഉ8ായിരു:ുെവ:ും മഹർഷിമാരുെട അേപ•7കാരം രാ•സനിOഹ/ിനായി
വ:ിരു: ല•ണസവാമിJു മuിെq ൈശതയം ദു€ഹമായി/ീരുകയാൽ കപില
മഹർഷി "ഈ മലയിൽ മuിലലാെതയായിേ\ാകേ." എ:ു ശപിJുകയാലാണ്
ഇവിെട മuിലലാെതയായിേ\ാെയെത:ുമാണ് ഐതിഹയം. അെത;െനയായാലും
ഇവിെട മuിെലല:ുd കാരയം വാRവം തെ:" എ:ു പറuു.
ഇ;െന ഓേരാ:ു പറuുെകാ8് നട:് അവർ വിജയാ›ിയുെട
ഉപരിഭാഗെ//ി. ആ കാ.ുവഴിയിൽJൂടി കാൽനടയായി കയhറം കയറി മലയുെട
മുകളിെല/ു:തിനു േചരമാൻ െപരുമാൾJു സഹചരsാേരാളംതെ: 7യാസവും
•ീണവുമു8ായിലല. അേbഹ/ിെq േദഹം അ;െനയുdതായിരു:ുവേലലാ.
"ഔ:തയം േചർ: മൂJും പൃഥുഗളവുമുയർ:ുെdാരംഗ;ൾത:ിൽ
േAർ:ീടും െപാsണികർ4ിക വിലസിടുമാJർ4പാശ;ൾ ര8ും
ന:ായ് മുേ.ാളവും തൂ;ിയ കരയുഗവും നലല െപാൻവർ4വും പൂ8നയുനായാമേമവ:ുടലതു ജനത•ുd ദുഃഖ;ൾ തീർJും"

എ:ാണേലലാ 'സുഭ›ാധന³യം' നാടക/ിൽ അേbഹ/ിെq ആകാരെ/
വർ4ിചിരിJു:ത്.
അവർ മലയുെട ഉപരിഭാഗെ//ിയതിെq േശഷം പാലൂർ \ണിJർ ഇരവിെയ
വിളിA് അവൻ കാ.ുകിഴ;ു മാaിയ സമയം രz7വാഹമു8ായ ^ലം
കാണിAുെകാടുJുവാൻ പറയുകയും അവൻ കാണിAുെകാടുJുകയും െചcു.
േചരമാൻ െപരുമാൾ ആ ^ല/ിനു മൂ:ു 7ദ•ിണം െവAു നമxകരിAതിെq
േശഷം ഇരവിെയ വിളിA് "ഈ ^ല/ിനു "േകാ." എ:ു േപരി.ിരിJു:ു.
അതിനാൽ േമലിൽ ഈ ^ല/ിനു "െവ:ിമലേJാ." എ:ു

നാമമായിരിJു:താണ്. പ8ു സവയംഭൂവായ ബിംബമു8ായിരു: ^ല/് ഒരു
േ•Yം പണിയിAു േദവ7തി® നട/ിJണെമ:ു നാം വിചാരിJു:ു.
അതിനാൽ നീയും നിെq ജാതിJാരായ േവടsാരിൽ ആരുംതെ: േമലാൽ ഈ
മലയുെട ഉപരിഭാഗ/ു താമസിJരുത്. എ:ാൽ വളെരJാലമായി ഇവിെട
താമസിAുവരു: നി;ൾ ഇവിടംവി.ു േപാകണെമ:ു നാം ആ’ാപിJു:ിലല. ഈ
മലയുെട നാലു വശ;ളിലും അടിവാര;ളിൽ കുടിൽ െക.ി ഈ േകാ.•ു കാവലായി
നി;ൾ താമസിAുെകാdണം. നി;ളിലാരും ഈ േകാ.യിലുd പ•ിമൃഗാദികെള
ഹിംസിJുകേയാ കാടുകളും മര;ളും െവ.ിയഴിJുകേയാ െചcുേപാകരുെത:ു
മാYമലല, അനയsാർ വ:് അ7കാരെമാ:ും െച‹ാെത നി;ൾ സൂ•ിJുകയും
േവണം. ഇതിേലJ് എെa2ിലും െചറുതായ ഒരു 7തിഫലം നാം നി;ൾJു
തരികയും െച‹ാം. ഈ ^ലം പ8് മഹർഷിമാരുെട തേപാവനമായിരു:ുവേലലാ.
ആ ^ിതിയിൽതെ: ഇവിടം, േമലാൽ ഇവിെട 7തി®ിJെ\ടു: േദവെq
സേ2തമായിരിJണെമ:ാണ് നാം ആOഹിJു:ത്" എ:് പറuു. ഇതു െക.്
ഇരവി താണുെതാഴുതുെകാ8്, "െപാ:ുത?ുരാേന! അടിയ;ൾ ക†ന•ു
വിേരാധമായി യാെതാ:ും 7വർ/ിJു:വരലല. ക†നേപാെലെയലലാം ഇവിടുെ/
അടിമകളായി അടിയ;ൾ േകാ.യുെട നാലുവശ/ും അടിവാര;ളിൽ മാട;ൾ
െക.ി\ാർ/ു െകാdാം. ഈ മല തേപാവനമായിരു:തുെകാ8് ഇവിെട
ദു‘മൃഗ;െളാ:ുംതെ: ഇലല. ഇവിെട മൃഗ;െള:ു പറയാൻ മര¢ാടികൾ
മാYേമയുdു. അവർ Xീരാമഭzsാരാെണ:ുd വിശവാസം നിമി/ം അവെര
ആരും ഹിംസിJാറുമിലല. പിെ:, ഇവിെടയുd കാടും മര;ളും ആരും െവ.ി
നശി\ിJാെത അടിയ;ൾ 7േതയകം സൂ•ിAുെകാdുകയും െച‹ാം"
എ:ുണർ/ിAു.
ഇYയും കഴിuേ\ാേഴJും ജന;ൾ േക.ുേകൾ\ിAു േചരമാൻ െപരുമാൾ
എഴു:dിയിരിJു: വിവരമറിയുകയും അരിയും കറിേJാ\ുകളും മhറും േശഖരിA്
ആ മലയുെട മുകളിൽ എ/ിJുകയും സമീപ^sാരും
"മലേമൽJാവുസമൂഹ"/ിലുൾെ\.വരുമായ േചാഴിയ\.sാെര വരു/ി
ചതുർVിധവിഭവ;േളാടുകൂടി അമൃേത/ിെനലലാം ത‹ാറാJിJുകയും െചcു.
േകരളചwവർ/ിയായിരു: മഹാരാജാെവഴു:dിയിരിJു:തായി അറിuാൽ
അമൃേത/ും മhറും ത‹ാറാJു:തിന് എലലാവരും സ:UരായിരിJുമേലലാ.
ഭ•ണ/ിന് േവ8ു:െതലലാം ത‹ാറായി എ:റിuു േചരമാൻ െപരുമാൾ
മുതലായവർ ഓേരാ ചിറകളിൽേ\ായി rാനം മുതലായവ കഴിAുവ:ു 7േതയകം
7േതയകം മാറിയിരു:് യഥാwമം ഊണുകഴിAു. ആ വനേഭാജനം
അവർെJലലാവർJൂം ഏhറവും സേaാഷ7ദവും സുഖവുമായി എ:് അവരിൽ

നി:ുതെ: അനയsാർJും അറിയാനിടയാവുകയും െചcു.
പിെ: ജന;ൾJൂടി േചരമാൻ െപരുമാളുെട തŠകാലതാമസ/ിനായി ആ
മലയുെട പടിuാെറAരുവിൽ ഒരു പുര അ:ു ൈവകുേ:രേ/Jുതെ:
െക.ിയു8ാJി. അേ\ാൾ മുതൽ അേbഹ/ിെq താമസം അവിെടയാJി. അവിെട
േവ8ു: സകലസാധന;ളും മുറ•് ഇട7ഭുJsാരും നാടുവാഴികളും മhറും
േശഖരിAു െകാടു/ുെകാ8ിരു:ു. പാചകവൃ/ി മലേമൽJാവു
സമൂഹJാർതെ: നട/ി. ഭൃതയsാരും മhറും െപരുമാളുെടJൂെട/െ:
ധാരാളമു8ായിരു:ു. പിെ: പാലൂർ\ണിJർ മുതലായി മൂ:ുേപർ വിേശഷാൽ
െച:ുകൂടുകയും െചcു. േചരമാൻ െപരുമാൾ ഇ;െന
അവിെട/ാമസിAുെകാ8ു മുറ•ു േ•Yം പണി നട/ിAു. അ?ലം ഒ.ും
േമാശമലലായിരു:ു. നാല?ലം, ബലിJൽ\ുര, വാതിൽമാടം
മുതലായവേയാടുകൂടി/െ:യാണ് പണിയിAത്. പpിമാഭിമുഖമായ ആ
േ•Y/ിെq വടെJ വഴിയ?ലം കൂ/?ലമായി.ും ഉപേയാഗിJുവാൻ
തJവ4ം അതിൽ അര;ും അണിയറയുംകൂടി ഉ8ാJിAു. Xീേകാവിൽ, മ¡പം,
തിട\dി, മുളയറ മുതലായവെയലലം പണിJുറ തിർ:േ\ാേഴJും
കൃ¸ശിലെകാ8ു ചതുർèാഹുവായി.ുd ഒരു വി¸ുവിOഹമു8ാJിAു
േജയാ„യsാെര വരു/ി ആേലാചിAു 7തി®•ു മുഹൂർ/ം നിpയിJുകയും
മൂഹുർ/Aാർ/് എഴുതിAു വാ;ുകയും 7സിUത•ിയായ താഴമൺ
േപാhറിയുെട അടുJൽ ആളയAു വിവരം Oഹി\ിJുകയും 7തി®, കലശം,
ഉ„വും മുതലായവ•് അേbഹ/ിെq ചാർ/ു വരു/ുകയും സകല
സാധന;ളും േശഖരിJുകയും െചcു. 7തി®•ുd wിയകൾ തുട;ു:തിനു
ര8ു ദിവസം മുേ?തെ: ത•ിേയയും ശാaി, പരികർZം, കഴകം, വാദയേഘാഷം
മുതലായവ•ു േവ8ു: ”ാ•ണെരയും വാരിയsാെരയും മാരാsാെരയും മhറും
^ല/ു വരു/ി താമസി\ിJുകയും െചcു.
ഇ;െന േവ8ു: സാധന;െളലലാം ത‹ാറാJിെവJുകയും വേര8ു:വെരലലാം
വ:ുേചരുകയും െചcതിെqേശഷം wിയകളാരംഭിJു:തിെq തേലദിവസം സkയ
കഴിuേ\ാൾ ഒരാൾ അവിെടെA:ു േചർ:ു. ജടയും താടിയും വളർ/ിയും
േദഹെമലലാം ഭŸംപൂശിയും കഴു/ിൽ രു›ാ•മാലകളuും
മരവുരിയുടു/ുമിരു: ആ ആെളJ8ാൽതെ: ഒരു സനയാസിേയാ താപസേനാ
മേhറാ ആെണ:ു േതാ:ുമായിരു:ു. അേbഹം അവിെടെA:് എെaാെJേയാ
സംസാരിAു. അെതലലാം ഗീർVാണഭാഷയിലായിരു:തിനാൽ അവിെട
നി:ിരു:വർJു കാരയെമാ:ും മന€ിലായിലല. ഈ വിവരമറിuു േചരമാൻ
െപരുമാൾതെ: അവിെടെA:ു. ആ താപസെന ക8േ\ാൾ/െ: അേbഹം ഒരു

ദിവയനാെണ:ു േതാ:ുകയാൽ േചരമാൻ െപരുമാൾ അേbഹ/ിെq പാദ/ി2ിൽ
വീണുനമxകരിAു. േചരമാൻ െപരുമാളും ഗീർVാണഭാഷാഭി’നായിരു:തിനാൽ
അവർ തZിൽ സംഭാഷണമാരംഭിAു. അതിെq പരിഭാഷ താേഴേAർJു:ു:
താപസൻ: ഇവിെട 7തി®ി\ിJാനായി ഒരു ബിംബമു8ാJിAു െവAി.ു8േലലാ.
അതു േകടുdതാകയാൽ 7തി®ി\ിJരുത്. അതു 7തി®ി\ിAാൽ രാജാവിനു
ഗുണ/ിനു പകരം േദാഷമാണു8ാകു:ത്.
െപരുമാൾ: ആ ബിംബ/ിനു യാെതാരു േകടും ഞ;ളാരും ക8ിലല. പിെ:
അവിടു:് ഇ;െന പറയു:െതaാണാേവാ?
താപസൻ: ആ ബിംബം എെ: ഒ:ു കാണിAുത:ാൽ േകെടവിെടയാെണ:ു
ഞാൻകാണിAുതരാം.
ഇതു േക.ു േചരമാൻെപരുമാൾ താപസെന വിളിAുെകാ8ുേപായി ബിംബം
കാണിAുെകാടു/ു. ഉടെന താപസൻ അേbഹ/ിെq ൈകയിലിരു:
ഇരു?ുവടിെകാ8് ആ ബിംബ/ിെq ഉദരമUയ/ി2ൽ ഒരു കു/ു െകാടു/ു.
അേ\ാൾ ആ ഭാഗം െപാ.ി/ുറJുകയും അവിെട നി:ു കൃമികേളാടുകൂടിയ
െവdെമാലിJുകയും ഒരു െചറിയ തവള പുറേ/Jു ചാടുകയും െചcു. ഇതു ക8്
എലലാവരും അ§ുതപരവശsാരായി/ീർ:ു. േചരമാൻ െപരുമാൾJ്
അ§ുതെ/Jാളധികം വയസനമാണു8ായത്. വ.ം കൂേ.8െതലലാം
കൂ.ിJഴിuു. വേര8ു:വെരലലാം വ:ു േചരുകയും െചcു. ഒേ:ാ രേ8ാ
ദിവസം െകാ8് ഒരു വി¸ുവിOഹമു8ാJിA് നിpിതമുഹൂർ//ിൽ/െ:
7തി® നട/ിJാൻ സാധിJയിലലേലലാ. അതു വിചാരിAി.ു െപരുമാൾJു8ായ
ഇ‡ാഭംഗവും വയസനവും സീമാതീതമായിരു:ു. അേbഹം ആ താപസെq
പാദ/ി2ൽ വീ8ും വീണു നമxകരിAി.്,"അലലേയാ സവാമിൻ! േകടുdതായ ഈ
ബിംബം 7തി®ി\ിJാനിടയാകാ/തിെനJുറിA് അപാരമായ സേaാഷമു8്.
എ2ിലും നിpിതമുഹൂർ//ിൽ 7തി® നട/ിJാൻ സാധിJയിലലേലലാ എ:ു
വിചാരിA് ഞ;ൾJു അളവhറ വയസനവുമു8്. ഇനി ഒേ:ാ രേ8ാ ദിവസംെകാ8്
ഒരു വിOഹമു8ാJിAു 7തി® നട/ിJാൻ സാധിJയിലലേലലാ" എ:ു പറuു.
താപസൻ: അലലേയാ രാജാേവ! അ;് ഇതിെനJുറിA് ഒ.ും വയസനിേJ8ാ.
ഇതിേലJ് ഒരു നിവൃ/ിമാർ´ം ഞാൻപറuുതരാം. ഈ മലയുെട
കിഴേJെAരിവിലുd ഒരു ചിറയിൽ മഹാവി¸ുകലാ സംഭൂതനായ
ല•ണസവാമിയുെട ഒരു വിOഹം കിടJു:ു8്. അതു ”ാ•ണെരെJാ8ു
മു;ിെയടു\ിAു െകാ8ുവ:ു നിpിതമുഹൂർ//ിൽ/െ: 7തി®
നട/ിAുെകാdുക. അവിെട ചിറകളും ഓലികളും പലതുെ82ിലും ബിംബം

കിടJു: ചിറ•് ഒരടയാളം കൂടി പറയാം. ബിംബെമടുJാനായി െചലലു: സമയം
ഒരു ചിറയിൽ ഒരു താമര\ൂവ് വികസിA് നിൽJു:തായിJാണും. ആ ^ല/ു
മു;ി/\ിയാൽ ബിംബം ക8ുകി.ും. ആ ബിംബ/ിന് ഇനി ജലാധിവാസം
മുതലായ wിയകെളാ:ും ആവശയമിലല. എടു/ുെകാ8ുവ:് യഥാവിധി
7തി®യും കലശം മുതലായവയും നട/ിയാൽ മതി.
ഇYയും പറuുകഴിuതിെq േശഷം ആ താപസൻ അവിെടJൂടിനി:ിരു:
ജന;ളുെട ഇടയിേലJു മാറിമറuു. പിെ: അേbഹെ/ അവിെടെയ;ും ആരും
ക8ിലല. ആ താപസൻ സാ•ാൽ കപിലമഹർഷിതെ:യാെണ:ാണ്
പി:ീെടലലാവരും തീർAെ\ടു/ിയത്. ആരായാലും ഒരു ദിവയനായിരു:ു
എ:ുdതിനു സംശയമിലല.
ആ താപസൻ പിരിuുേപായേ\ാേഴJും രാYി വളെരയധികമായിരു:തുെകാ8ു
മലയുെട കിഴJുഭാഗം വലിയ കാടായിരു:തിനാലും ബിംബം മു;ിെയടുJാനും
മhറും അ:് ആരും േപായിലല. പിേhറ ദിവസം രാവിെല േചരമാൻ െപരുമാൾ
പാലൂർ\ണിJർ മുതലായ ചില നായsാെര നാല¢ു ”ാ•ണേരാടുകൂടി
കിഴേJേJാ.യിേലJയAു. അവർ കാടും മുdുെമാ:ും വകെവ•ാെത
കിഴേJേJാ.യിൽ വളെര േനരം ചുhറിനട:ുേനാJീ.ും താമര\ൂവുd ചിറക8ിലല.
അേ\ാൾ ഒരു കൃ¸\രുa് ആകാശമാർ´/ി2ൽ ഒരു ^ല/ു 7ദ•ിണമായി
പറ:ുെകാ8ിരിJു:തു ക8ി.് അതിെq അേധാഭാഗ/ായിരിJണം ബിംബം
കിടJു:െത:് അവർെJാരു ഭൂേതാദയമു8ായി. ഉടെന അവർ ആ പരുaു
പറ:ുെകാ8ിരു: ^ല/ിനു താെഴെA:ു. അേ\ാൾ അവിെട ഒരു ചിറയും
അതിെq മUയഭാഗ/ു വികസിAുനിൽJു: ഒരു െചaാമര\ൂവും ക8ു. ഉടെന
ര8ുമൂ:ു ”ാ•ണർ ചിറയിൽ ഇറ;ി മു;ാനായി അടു/ുെച:ു. ആ സമയം
ചിറയുെട കിഴJുഭാഗ/ുd െകാടുകാ.ിൽനി:് അതിഭയ2രമായ ഒര.ഹാസവും
"ചിറയിൽ ആരും ഇറ;ിJൂടാ" എ:് ആേരാ വിളിAു പറയു:തായും േക.ു. ഇതു
േക.േ\ാൾ പാലൂർ\ണിJർ മുതലായവെരലലാവരും ഏhറവും
ഭയവിഹവലsാരായി/ീർ:ു. പിെ: ആ ചിറയിലിറ;ാൻ ആ
കൂ./ിലു8ായിരു:ു ”ാ•ണർJാർJും ൈധരയമു8ായിലല. അതിനാൽ
പാലൂർ\ണിJർ ഉടെന ഓടിെA:് ഈ സംഗതികെളലലാം േചരമാൻ െപരുമാളുെട
അടുJൽ അറിയിAു. ഇതു േക.േ\ാൾ െപരുമാളും ഏhറവും വിഷ4നായി/ീർ:ു.
ബിംബം െകാ8ുവരാെതയിരു:ാൽ നിpിതമുഹൂർ//ിൽ 7തി®
നട/ുവാൻ സാധിJയിലലേലലാ. അതിനാൽ ഏതു 7കാരെമ2ിലും ആ
”ാ•ണെരെJാ8ുതെ: ബിംബെമടു\ിAു െകാ8ുവരണെമ:് നിpയിA്
അേbഹവും ചിറയുെട സമീപെ//ി. അേ\ാൾ തേലദിവസം അേbഹ/ിെq

അടുJൽ െച:ിരു: താപസനും അവിെടെA:ു േചർ:ു. താപസെന
ക8യുടെന െപരുമാൾ അേbഹ/ിെq പാദ/ി2ൽ വീണു നമxകരിAി.ു
ബിംബെമടുJു:തിൽ േനരി.ിരിJു: 7തിബkെ/JുറിAറിയിAു. ഉടെന
താപസൻ, "അലലേയാ രാജാേവ! ഒരു സംഗതി ഇ:െല\റയാൻ ഞാൻമറ:ുേപായി.
അതുംകൂടി ഇേ\ാൾ പറേuJാം. ഈ ബിംബം പ8ു ചില മഹർഷിമാർ
ഇവിെടെവAു പൂജിAിരു:താണ്. അവർ ഇവിെടനി:് അaർUാനം െചc
സമയ/ാണ് ഈ ബിംബം ഈ സര€ിൽ നിേ•പിAത്. ആ മഹർഷിമാർ
ല•ണസവാമിേയാടുകൂടി ഒരു ഭഗവതിേയയും െവAു പൂജിAിരു:ു. ആ
ഭഗവതിയുെട അ.ഹാസവും കൽപനയുമാണ് മുെ? ഇവിെട േകൾJെ\.ത്. ആ
േദവി മഹർഷിമാരുെട അേപ•7കാരം ഈ ബിംബം സൂ•ിAുെകാ8് ഈ
സേരാവര തീരവന;ളിൽ സ¢രിJു:ു8്. ഈ ബിംബ/ിെq സമീപ/ുനി:്
ഈ േദവി വി.ുമാറുകയിലല. ഈ േദവിെയ കൂടാെത ഈ ബിംബം െകാ8ുേപാകാൻ
സാധിJയുമിലല. അതിനാൽ ത•ിെയ ഇവിെട വരു/ി, ഈ േദവിേയയും
ഇവിെടനി:് ആവാഹി\ിA് െകാ8ു േപാകണം. ഈ ചിറയുെട കിഴJുഭാഗ/ു
സവ†ം െതേJാ.ുമാറി േവെറ ഒരു െചറിയ ചിറയു8്. ആ ചിറയിൽ ഒരു
ക4ാടിബിംബം കിടJു:ു8്. ആദയംതെ: ആ ക4ാടിബിംബെമടു\ിA് േദവിെയ
ആ ക4ാടിബിംബ/ിേsലാവാഹി\ിJണം. പിെ: ബിംബം
മു;ിെയടുJു:തിനു ഒരു വിേരാധവും കാണുകയിലല. ര8ു ബിംബ;ളും ഒരുമിAു
െകാ8ുേപാകണം. ല•ണസവാമിെയ 7തി®ിJു: മൂഹൂർ//ിൽ/െ:
േദവിെയ കിഴേJAുhറ?ല/ിൽ െതJുഭാഗ/ായി കുടിയിരു/ുകയും േവണം.
മുഹൂർ/ം െതhറാെതയിരിJു:തിന് ഞാെനാരു അടയാളംകൂടി പറയാം.
മുഹൂർ/സമയമാകുേ?ാൾ ഒരു കൃഷണ\രുa് ചുhറി\റ:് Xീേകാവിലിെq
RൂപാO/ിൽ വ:ിരിJും. ഉടെന 7തി® നട/ിെJാdണം". ഇ;െന പറuി.്
ആ താപസൻ കാ.ിൽJയറി മറuുേപാവുകയും െചcു.
അനaരം േചരമാൻെപരുമാൾ ആദയംതെ: ക4ാടിബിംബം എടു\ിJുകയും
ത•ിെയ വരു/ി ഭഗവതിെയ അതിേsൽ ആവാഹി\ിJുകയും ഉടെന തെ: മേhറ
ബിംബവും എടു\ിJുകയും ര8ു ബിംബ;ളും ”ാ•ണെരെJാെ8ടു\ിAു
േ•Yസ:ിധിയിൽ െകാ8ുവരികയും െചcു. അേ\ാേഴJും അവിെട
7തി®•ുേവ8ു: ആളുകളും ഉപകരണ;ളുെമലലാം ത‹ാറായിരു:തിനാൽ
ഉടെനതെ: wിയകളാരാംഭിAു. മലേമൽJാവിൽ സമൂഹെമ:ുകൂടിേ\രുd
േചാഴിയസമൂഹ/ിെല കിഴിJാരനായ പരേദശ”•ണെന സമുദായമായി നിയമിA്
േചരമാൻ െപരുമാൾ അേbഹെ/െJാ8് ത•ിJു കൂറയും പവിYവും
െകാടു\ിAാണ് wിയകൾ തുട;ിയത്. 7തി®•് നിpയിAിരു:

ദിവസമായേ\ാേഴJു അതിനു മുൻപു േവ8ു: സകല wിയകളും നട/ി
മുഹൂർ/ം വരാനായി എലലാവരും കാ/ുെകാ8ിരു:ു. മുഹൂർ/ം നിpയിA
േജയാ„യൻ മുൻകൂ.ി അവിെടെയ/ുകയും മുഹൂർ/സമയം െതhറാെത
പറuുെകാടുJു:തിനായി കൂെടJൂെട അടിയള:ുേനാJിെJാ8ിരിJുകയും
െചcു. മുഹൂർ/സമയം ഏകേദശം അടു/േ\ാേഴJും ഒരു കൃ¸\രുa് വ:ു
Xീേകാവിലിെq ഉപരിഭാഗ/ു ചുhറു\റ:ുെകാ8ിരു:ു. അ;െനയിരു:േ\ാൾ
േജയാ„യൻ അടിയള:ുേനാJീ.്, "ഓേഹാ! മുഹൂർ/മായിരിJു:ു. ഇനി 7തി®
നട/ണം. ഇനിയും താമസിAാൽ മുഹൂർ/ം കഴിuുേപാകും" എ:ു പറuു.
അേ\ാൾ േചരമാൻ െപരുമാൾ "ആ പരുaു RൂപാO/ിൽ വ:ിരിJുെമ:ും ആ
സമയ/് 7തി® നട/ിെJാdണെമ:ുമാണേലലാ ആ താപസൻ
പറuിരിJു:ത്" എ:ു പറuു. "താപസൻ പറuത് േനാJിയിരു:ാൽ
മുഹൂർ/ം കഴിuുേപാകും" എ:ു േജയാ„യനും "താപസsാരുെട വാJും മhറും
ഇJാല/് ഏകേദശെമാെJ ഒJുെമ:ലലാെത നലല ശരിയായിരിJു: കാരയം
സംശയമാണ്. കൃ¸\രുa് ഉപരിഭാഗ/ു വ:ുവേലലാ. അതു െകാ8് ഇനി 7തി®
നട/ുകയാണ് േവ8ത്" എ:ു മhറു പലരും പറയുകയാൽ "എ:ാൽ
എലലാവരുെടയും ഇ‘ംേപാെലയാവെ." എ:ു േചരമാൻ െപരുമാൾ സZതിJുകയും
ഉടെന ത•ി 7തി® നട/ുകയും െചcു. കിഴേJAുhറ?ല/ിൽ മുളയറയിൽ ആ
രാശിJു തെ: ഭഗവതിെയ കുടിയിരു/ുകയും കഴിAു. ഇതു ര8ും
കഴിuേ\ാൾ കൃ¸\രുa് മ˜ം മ˜ം പറ:ു RൂപാO/ിൽ വ:ിരു:ു. അേ\ാൾ
േചരമാൻ െപരുമാൾJു മhറും വളെര കു¨ിതമു8ായി. മുഹൂർ/മാകു:തിന്
മുൻപാണ് 7തി® നട/ിയെത:് എലലാവർJും േതാ:ി. "ഏെത2ിലും കാരയം
കഴിuുേപായ ^ിതിJ് പിെ: വളെര വിചാരിJുകയും വിഷാദിJുകയും
െചcതുെകാ8് 7േയാജനെമാ:ുമിലലേലലാ" എ:ു വിചാരിA് േയാഗയsാെരലലാവരും
കൂടിയാേലാചിA് ഇതിേലJു തൽJാലം ചില 7ായpി/;ൾ െചcി.ു മുറ•്
കലശം മുതലായവായും നട/ി. നാലാം കലശം കഴിu ദിവസം ത•ിയും
േചരമാൻ െപരുമാളും മഴവേ¢രി\ണിJർ മുതലായവരും മhറും കൂടി േ•Y/ിൽ
േമലാൽ നടേJ8ു: പതിവുകെളലലാം നിpയിAു. 7തിദിനം അ¢ു പൂജയും
മൂ:ു ശീേവലിയും ആ8ുേതാറും മകരമാസ/ിൽ േരാഹിണിനാൾ െകാടിേയhറും
കുംഭമാസ/ിൽ േരാഹിണിനാൾ ആറാ.ുമായി.് ഇരുപെ/.ു ദിവസെ/
ഉ„വവും േവണെമ:ും മhറുമാണ് നിpയിAത്. ഈ േചരമാൻെപരുമാൾ
ചാകയാർകൂ/ിൽ വളെര 7തിപ/ിയുd ആളായിരു:തിനാൽ േ•Y/ിൽ
എ:ും ചാകയാർകൂ/ു േവണെമ:ും കൂ/ു വലല കാരണവശാലും ഒരു
ദിവസെമ2ിലും മുട;ി േ\ായാൽ ചാകയാർ അതിനു 7ായpി/മായി ഒരു
കൂടിയാ.ം നട/ണെമ:ും ഇതിനുപുറേമ ആ8ിെലാരിJൽ ഒരംഗുലീയാ2ം

കൂ/ുകൂടി നട/ണെമ:ും അത് ആ8ുേതാറും ഉ„വ/ിനു
മു?ായിരിJണെമ:ും ഇതു കൂടാെത ആ8ുേതാറും ഉ„വകാല/ു
മുളയറബ്ഭഗവതിയുെട 7ീതിJായീ മൂ:ു ദിവസം (കുംഭമാസ/ിൽ േരവതി,
അശവതി, ഭരണി) തീയാ.ുകൂടി േവണെമ:ും നിpയിAു. ഇവെയലലാം എ:ും
ശരിയായി നട/ു:തിനു േവ8ു: വRുJൾ േദവസവം േപരിൽ പതിAു
െകാടുJുകയും േ•Y/ിൽ കഴക/ിനും, പൂജെകാ.്, പാ.് മുതലായവ•ും
വാരിയsാെരയും മാരsാേരയും അടു/ ^ല;ളിൽനി:ു വരു/ി അവർJു
ഇവിെട താമസിJു:തിന് ഗൃഹ;ൾ പണിയിAുെകാടു/ു േകാ.•ക/ു തെ:
^ിരതാമസമാJുകയുംെചcു. മഴവേ¢രി\ണിJർ, േചരി\ണിJർ,
പുലല?ിലായിJ…മൾ എ:ീ നായsാർJും േകാ.•ക/ുതെ:
ഗൃഹ;ളു8ാJിAുെകാടു/് അവരുെടയും കുടുംബസഹിതമുd ^ിരവാസം
അവിെട/െ:യാJിയിരു:ുവേലലാ. എ2ിലും േകാ.•ക/ുd ഗൃഹ;ളിൽെവA്
ആരും മരിJാനും 7സവിJാനും പാടിെലല:ുകൂടി നിpയിJുകയും ആ വക•ായി
േകാ.•ു പുറ/ും േമൽപറuവർെJലലാം ഓേരാ ഭവന;ൾ
ഉ8ാJിAുെകാടുJുകയും െചcു. േ•Y/ിൽ കൂ/ു പതിവായി
നട/ു:തിനു െപാതിയിൽ ചാകയാെര കുടുംബസഹിതം ഇവിെട വരു/ി,
െവ:ിമല േ•Y/ിൽ നി:് ഏകേദശം നാലു നാഴിക പടിuാറ് "ഉ?ുകാട്" എ:
േദശ/ു ഭവനമു8ാJിAു െകാടു/് അവിെട/ാമസി\ിAു. കൂ/ു നട/ു:
വക•് അനുേഭാഗമായി ആ ഉ?ുകാട് എ: േദശവും മhറേനകം വRുJളും
അവർJു പതിAുെകാടുJുകയും െചcു. അതിനുമു?് ഈ ചാകയാർ
താമസിAിരു:ത് ആല;ാട് താലൂJിൽ "െപാതി" എ:ു േദശ/ായിരു:ു.
അതിനാലാണ് ഇവർJു െപാതിയിൽ ചാകയാെര:ുd നാമം സിUിAത്. അവർ ആ
േദശം വി.് ഇവിെടേ\ാ:ി.ും ആ പൂർവനാമെ/ ഉേപ•ിAിലല. എ2ിലും ഇേ\ാൾ
ഇവെര "ഉ?ുകാ.ുചാകയാർ" എ:ും ചിലർ പറയാറു8്.
േ•Y/ിൽ ഓേരാ 7വൃ/ികൾ നട/ു:വർJും േചരമാൻ െപരുമാൾ
യഥാേയാഗയം ഓേരാെരാ അനുഭവ;ൾ കൽപിAുെകാടു/ കൂ./ിൽ തീയാ.ു
നട/ു:തിേലJ് ആ തീയാ.ു4ിയുെട കുടുംബ/ിേലJും ഒൻപതു പറ
പു¢നിലം അനുേഭാഗമായി പതിAുെകാടു/ു. അത് ഇെതഴുതു: എെq
കുടുംബ/ിേലJാെണ:ുകൂടി ഇവിെട കൃത’താപൂർവം പറuുെകാdു:ു.
ഉ„വം, കലശം മുതലായവ•് ത•ിJു കൂറപവിYം െകാടുJു:തിന്
അധികാരമുd ഒരു ”ാ•ണൻ ഉ8ായിരിേJ8ത് അതയാവശയമാകയാൽ േചരമാൻ
െപരുമാൾ േ•Y/ിെല സമുദായ^ാനം േമൽ\ാഴൂർ ന?ൂരി\ാ.ിേലJു
െകാടുJുകയും കൂറപവിYം െകാടുJുക എ: കൃതയം അേbഹം നട/ു:തിന്

ഏർ\ാടു െചയുകയും െചcു.
ഇYയുെമാെJ െചcി.ും ആ േ•Y/ിൽ ശാaിJു േചരമാൻ െപരുമാൾ
ആെരയും ^ിരെ\ടു/ിയിലല. അതിന് അേ\ാളേ\ാൾ രേ8ാ മൂേ:ാ
െകാലലേ/Jു മാYമായി.് ആളുകെള നിയമിAാൽ മതിെയ:ാണ് അേbഹം
നിpയിAത്.
േ•Yകാരയ;െളാെJ നിpയിJുകയും അവ•ു േവ8ു: വRുJൾ
പതിAുെകാടുJുകയും െചcതിെq േശഷം കുറAു കാലം കൂടി േചരമാൻ െപരുമാൾ
അവിെട/ാമസിAിരു:ു. പിെ: അേbഹം േകരളരാജയം തെq ബkുJൾJും
േrഹിതsാർJും ആXിതsാർJും മhറുമായി വിഭജിAുെകാടു/ു
പരേദശേ/Jു യാYയായ കാല/ു െവ:ിമലേ•Yം സംബkിAുd സകല
കാരയ;ളും തെ:േ\ാെല സമുദായവുമായി േയാജിAു നട/ിെJാdു:തിനു
പറu് െതJുംകൂർ രാജാവിെന ഏൽപിAി.ാണ് േപായത്. അതിനാൽ േചരമാൻ
െപരുമാൾ േകരളം വി.ുേപായതിെq േശഷം അവിെട േ•Yകാരയ;െളലലാം
അേനവഷിAുനട/ുകയും നട/ിJുകയും െചcിരു:ത് െതJുംകൂർ
രാജാവായിരു:ു. എ2ിലും ഈ ^ലം ക8ു പിടിJുകയും
ഇ7കാരെമലലാമാJി/ീർJുകയും െചc െപരുമാളിെനJുറിAുd Ÿരണ
ജന;ളുെട മന€ിൽനി:ു വി.ുേപാകാെതയിരിJാനായി.് സംഭാഷണ;ളിലും
എഴു/ുകു/ുകളിലും േദവെq നാമം ഉപേയാഗിJു:തു "െപരുമാൾ" എ:ുd
ശÂംകൂടി േചർ/ുേവണെമ:ു തീർAെ\ടു/ുകയും അതു നട\ാവുകയും
െചcു. ഇേ\ാഴും ആ േദവെന ജന;ൾ സാധാരണമായി\റയു:ത്
"െവ:ിമലെ\രുമാൾ" എ:ാണ്.
െവ:ിമല േദവസവകാരയ;ൾ ഭരിJു:തിനുd അധികാരം െതJുംകൂറിൽ
അ::ു മൂ\ായി.ുd രാജാവിനും സമുദായ^ാനം േമൽ\ാഴൂർ മന•ൽ
അ::ു മൂ\ായി.ുd ന?ൂരി\ാ.ിേലJുമായിരു:ു. േദവസവകാരയ;െളലലാം
രാജാവും സമുദായവും കൂടിേAർ:ും േയാജിAും നട/ിെJാdണെമ:ാണേലലാ
േചരമാൻെപരുമാളുെട കൽ\ന. അതിനാൽ െതJൂകൂർ വലിയ രാജാവും
സമുദായവും മിJ സമയ/ും േ•Yസ:ിധിയിൽതെ: താമസിേJ8ിയിരു:ു.
വിേശഷിAും കൂറപവിYം െകാടുJു:തിനും െകാടിേയhറിനും മhറും
േചാദയാനുവാദം അതയാവശയമായിരു:തിനാൽ ഉ„വമടു/ാൽ\ിെ: ആറാ.ു
കഴിയു:തുവെര അവർJു ര8ുേപർJും േ•Yസ:ിധി വി.ുേപാകാൻ ഒരു
നിവൃ/ിയുമിലലായിരു:ു. അതിനും പുറേമ ഉ„വ/ിൽ ആറാ.ിെq തേല ദിവസം
േദവെന പdിേവ.െ•ഴു:dിAു െകാ8ുേപാകുേ?ാൾ എഴു:d/ിനു മു?ിൽ
വിലലുമ?ും ധരിAുെകാ8് നടJുകയും പdിേവ.•ുd ^ല/ു െച:ാൽ

േദവെq 7തിപുരുഷനായി ആദയം കാണു: മൃഗെ/ ല•യമാJി ശരം
7േയാഗിJുകയും െച‹ു:തിനു രാജാവുതെ: േവണെമ:ായിരു:ു
നിpയിAിരു:ത്. ഇവ മു?ു നട/ിയിരു:തു േചരമാൻെപരുമാൾ
തെ:യായിരു:ു. അതിനാൽ അേbഹ/ിെq 7തിനിധിയായ െതJൂംകൂർ
രാജാവും അ7കാരെമലലാം നട/ിേ\ാ:ിരു:ു. അ;െനയിരു: കാല/ു
െതJുംകൂറിൽ മൂ\് "മണിക¨ൻ" എ:ു 7സിUനായ രാജാവായി/ീർ:ു.
അേbഹവും െവ:ിമലെ\രുമാളുെട േ•Yകാരയ;െളലാം തെq പൂർവsാർ
നട/ിേ\ാ:ിരു:തുേപാെലതെ: നട/ിെJാ8ിരു:ു.
െവ:ിമലെ\രുമാെള പdിേവ.•ു എഴു:dിAുെകാ8ുേപാകു:ത്
േ•Y/ിൽനി:് ഏകേദശം അ¢ുനാഴിക െതJു പടിuാറു "നാലു:ാJൽ"
എ: ^ല/ായിരു:ു പതിവ്. മുൻകാല;ളിൽ അവിടം ഒരു
വന7േദശമായിരു:തിനാൽ അവിെടെA:ാൽ എെa2ിലും
കാ.ുമൃഗെ/Jാണുക സാധരണമായിരു:ു. മണിക¨രാജാവിെq കാല/്
ഒരാ8ിൽ പdിേവ.െ•ഴു:dിA് അവിെടെA:േ\ാൾ ആദയം ക8ത് ഒരു
പശുവിെനയായിരു:ു. േഗാഹതയ മഹാപാപമാെണ2ിലും ആദയം കാണു: മൃഗെ/
ല•യമാJി ശരം 7േയാഗിAു െകാdണെമ:ാണേലലാ നിpയം െചcിരിJു:ത്.
അത് േദവകാരയമാകയാൽ അതിെന േദദെ\ടു/ിയൽ േദവേകാപമു8ാെയ2ിേലാ
എ:ു ഭയെ\.് രാജാവ് ആ പശുവിെന ല•യമാJി/െ: ശരം 7േയാഗിAു.
ശരേമhറ പശു മരണേവദനേയാടുകൂടി നിലവിളിAുെകാ8് കുറAുദൂരം വടേJാ.്
ഓടി.് അവിെട ഒരു ^ല/ു വീണു ൈകയും കാലുമടിAു മരിAു. രാജാവിന് ഇതു
നിമി/ം ദു€ഹമായ ദുഃഖവും പpാ/പവുമു8ായി. അതിനാലേbഹം ഉ„വം
കഴിuതിെq പിേhറ ദിവസംതെ: ഉഭയകുലപരിശുUsാരും
രാഗേദവഷദിരഹിതsാരും േവദശാ£നിപുണsാരുമായ അേനകം മഹാ”ാ•ണെര
വരു/ി േയാഗം കൂ.ി താൻ െചcേപായി മഹാപാപ/ിനു 7തിവിധി എaാണു
െചേ‹8ത് എ:ു േചാദിAു. ആ മഹാ”ാ•ണർ എലലാവരുംകൂടി ആേലാചിAി.്,
"മരിA പശുവിെq ശരീരം ഒരു വൃ•ശാഖാO/ിൽെJ.ി/ൂJണം. അതിെq
േനെര താെഴയായി.ു രാജാവിരിJണം. ആ പശുവിെq ശരീരം മുഴുവനും ›വിAു
മുറിuുമുറിuു രാജാവിെq തലയിൽ വീഴണം. അതു മുഴുവനും
കഴിuാൽപിെ: ആ പശു വീണു മരിA ^ല/് ഒരു േ•Yം പണിയിAു
വി¸ു7തി® കഴി\ിJണം. അവിെട പൂജാദികളും മhറും എ:ും ശരിയായി
നടJ/Jവ4ം േവ8ു: വRുവകകൾ ആ േദവസവ/ിേലJു
പതിAുെകാടു/ി.് േപായി ഗംഗാrാനവും േസതു rാനവും നട/ണം. ഇYയും
െചcാൽ ഈ മഹാപാപം തീരും എ:ു വിധിAു. മണിക¨രാജാവ്

”ാ•ണവിധി7കാരം േ•Yം പണിയും 7തി®യും കഴി\ിAതിെq േശഷം ഈ
വി¸ുേ•Yം തെq ഒരു ŸാരകമായിരിJണെമ:ു നിpയിA് അതിനു
"മണിക¨പുരം" എ:ു േപരി.ു. ആ േ•Y/ിന് ഇേ\ാഴും പറuുവരു: േപർ
അതു തെ:യാണ്.
അനaരം മണിക¨രാജാവ് തീർ‰rാന/ിനായി യാYയായ സമയം തെq
ഗുരുനാഥനായ ചിYകൂട/ിൽ\ിഷാരടിയുെട അടുJൽെA:്
"ഞാൻഗംഗാrാന/ിനായി േപാകു:ു. ഗംഗാrാനവും േസതുrാനാവും
കഴിuാൽ ആയുേ“ഷെ/ നയിJണെമ:ലലാെത ഇേ;ാ.ു മട;ിവരണെമ:ു
ഞാൻവിചാരിJു:ിലല. െവ:ിമലേ•Y/ിേsലുd അധികാരം േമലാൽ നZുെട
കുടുംബ/ിേലJു ആവശയമിെലല:ാണ് ഞാൻവിചാരിJു:ത്. അതിനാൽ ആ
േ•Y/ിേsൽ എനിJും എെq കുടുംബേ/Jുമുd സകലാധികാര;ളും
അവകാശ;ളും കർ/വയ;ളുെമലലാം എെq ഗുരുനാഥനായ അവിേടJു ഞാൻ
പൂർ4സZതേ/ാടുകൂടി ഒഴിuുത:ിരിJു:ു. േദവസവകാരയ;െളലാം എെq
പൂർവsാരും ഞാനും നട/ിവ:ിരു:തുേപാെല അവിടു:ും അവിടുെ/
അനaരവരും സമുദായവും കൂടിേAർ:ു നട/ിെJാdുെമ:ു
ഞാൻപൂർ4മായി വിശവസിJു:ു. അവിേടJു േദവസവ/ിലുd ^ാന/ിെq
േപർ "േകായിZ" എ:ായിരിJെ.. ഈ ^ാനം അവിടുെ/ കുടുംബ/ിൽ
അ::ു മൂ\ായി.ുdവർJായിരിJു:താണ്" എ:ു പറu് വ˜ിA്
ഗുരുനാഥെq അനുOഹവും വാ;ിെJാ8് അേbഹം ഉടൻതെ: േപാവുകയും
െചcു.
മണിക¨രാജാവ് ഏതാനും ദിവസെ/ വഴി വടേJാ.ു േപായതിെqേശഷം ഒരു
ദിവസം രാYിയിൽ അേbഹം ഒരു സY/ിെല/ിJിട:ു. ആ സമയം
വഴിേ\ാJരായ ചില ”ാ•ണരും അവിെട വ:ു കൂടി. അവർ തZിലുd
സംഭാഷണ/ിൽ ഒരു ”ാ•ണൻ േശഷമു8ായിരു:വേരാട് "െതJുംകൂറിൽ
മൂ\ായിരു: മണിക¨രാജാവ് ഒരു േഗാഹതയ െചcുേപാകയാൽ
തേbാഷപരിഹാരാർ‰ം മഹാ”ാ•ണവിധി7കാരം ഒരു േ•Yം പണിയിAു. വി¸ു
7തി®യും കഴി\ിAി.് അേbഹം തീർ‰rാന/ിനായി.ു േപായി. േ•Yം വളെര
രസികനായി. പേ• അവിെടെAലലു:വർJു കുളിJണെമ2ിൽ േവെറ വലലിട/ും
േപാകണം. രാജാവ് അവിെട ഇYയുെമാെJ െചc ^ിതിJു ഒരു ജലാശയം കൂടി
ഉ8ാJിേJ8തായിരു:ു. അതു െച‹ാ/തു വലിയ േമാശമായിേ\ായി. ഒരു
േ•Yമു8ായാൽ അതിനടു/് ഒരു കുളവുമു8ായിരിേJ8തതയാവശയമാണ്.
കുളമു8ായാൽ ”ാ•ണർ കുളിAു സkയവ˜നം കഴികുകയും പശുJളിറ;ി
െവdം കുടിJുകയും െച‹ുമേലലാ. അതും പാപശാaിJു

െകാdാവു:തായിരു:ു. അJാരയം പറയാൻ ആ മഹാ”ാ•ണർJും െച‹ാൻ
രാജാവിനും േതാ:ാuത് എaാണാേവാ?" എ:ു പറuു. ”ാ•ണർ ഇ;െന
പറuത് രാജാവവിെടJിടJു:ുെ8:് അറിuുെകാ8ലലായിരു:ു. എ2ിലും
രാജാവ് അെതലലാം േകൾJുകയും ഉടെന എണീhറ് െതേJാ.് നട:ു തുട;ുകയും
െചcു. ഏതാനും ദിവസ;ൾെകാ8് അേbഹം വീ8ും മണിക¨പുര/ു
േ•Yസ:ിധിയിെല/ി. അവിെട വടെJ നടയിൽ വലുതായി.് ഒരു ചിറ
കുഴി\ിAു. മനുഷയർJു കുളിJാനും ക:ുകാലികൾJു െവdം കുടിJാനും
സകൗരയെ\ട/J വിധ/ിൽ പണിJൂറ തീർ\ിAി.് പിെ:യും അേbഹം
വടേJാ.ുതെ: േപായി. അേbഹ/ിെq പി:െ/Jഥെയാ:ും ആർJും
അറിയാൻ കഴിuി.ിലല. മണിക¨രാജാവ് േ•Yം പണിയിAു 7തി® കഴി\ിAതും
മhറും െകാലലം 350-ആമാ8ിട•ാെണ:ുdതിനു ചില ല•യ;ൾ കാണു:ു8്.
ചിYകൂട/ിൽ\ിഷാരടിJു െവ:ിമലേ•Y/ിെല േകായിZ^ാനം
കി.ിയതിെq േശഷം അേbഹം േ•Yസമീപ/ുതെ: ഒരു ഭവനം പണികഴി\ിAു
^ിരവാസം അവിെടയാJി. അതിനുമു?് അവർ താമസിAിരു:തു
മൂവാhറുപുഴ/ാലൂJിെലാരു ^ല/ായിരു:ു. ഇവരുെട ശാഖാകുടുംബ;ൾ
കിട;ൂർ മുതലായ പല ^ല;ളിൽ ഇേ\ാഴുമു8്.
െതJുംകൂർരാജാവ് േദവസവാധികാരം ഒഴിuുേപായതിെqേശഷം േമൽ\ാഴൂർ
ന?ൂരി\ാടും തനിJു പകരം ഓേരാ ന?ൂരിമാെര ഓേരാ കാലാവധിെവAു
സമുദായമായി നിയമിAു കാരയ;ൾ നട/ിAുതുട;ി. അ;െനയലലാെത
താൻതെ: േപായി കാരയ;ൾ നട/ാെതയായി. െതJൂകൂർ രാജാവും
തിരുവിതാംകൂറിേലJ് ഒതുJിയ കാലം മുതൽ ചിYകൂട/ിൽ\ിഷാരടിയുെട
കുടുംബ/ിൽ അ::ു മൂ\ായി.ുd വെര മഹാരാജാവുതിരുമന€ിെല
കൽ\ന7കാരം േകായിZയായി നിയമിJുകയും ആ േകായിZയും േമൽ\ാഴൂർ
ന?ൂരി\ാടു നിയമിJു: സമുദായവും കൂടി േദവസവകാരയ;ൾ അേനവഷിAു
നട/ുകയും െചcുതുട;ി. ഇേ\ാഴും അ;െനതെ: നട:ുവരു:ു.
െവ:ിമലേ•Y/ിൽ കൂ/് വളെര 7ധാനമായ ഒരു കാരയമായി.ാണ് േചരമാൻ
െപരുമാൾ നിpയിAിരു:ത്. അേbഹം േകരളരാജയം
വി.ുേപായിതിേനാടുകൂടി/െ: അJാരയം വളെര േമാശമായി. 7തിദിനം
കൂ/ുേവണെമ:ുd ഏർ\ാട് അേbഹം േപായതിേനാടുകൂടി/െ: അRമിAു.
പിെ: ആ8ിെലാരിJൾ ഒരംഗുലീയാ2ം കൂ/ും ഉ„വ/ിൽ ഇരുപെ/.ു
ദിവസെ/ കൂ/ുംമാYം നട/ിയിരു:ു. അതും ചിലേ\ാൾ ചില കാരണ;ളാൽ
മുട;ുകയും അതിനു 7ായpി/മായി ഓേരാ കൂടിയാ.ം നട/ുകയും
െചcിരു:ു. അ;െന പ/ു പതിന¢ു കൂടിയാ.ംവെര നട/ിയിരു:ത്

ഇെതഴുതു: എനിJുതെ: ഓർZയുെ8:ലല, പലതും ഞാൻക8ി.ുമു8്.
കൂടിയാ.ം എ:ാൽ സാധാരണ കൂടിയാ.;ൾJുdതുേപാെല പുരുഷാർ‰;ൾ
പറയുകയും നിർVഹണമാടുകയും മhറും അവിെട\തിവിലല. ഒരു ദിവസം െകാ8ു
കഴിയ/Jവ4ം ഏെത2ിലും ഒരു നാടക/ിെല ഒര2/ിെq ഒരംശം
അഭിനയിJമാYേമ അവിെട പതിവുdു. ആpരയചൂഡാമണി, തപതീസംവരണം
മുതലാവ ചില നാടക;ളിെല ദുതഘേടാൽകചാ2ം, ശൂർ\ണഖാ2ം, ബാലിവധം
മുതലായ ചില ഭാഗ;ളാണ് അവിെട അഭിനയിAുക8ി.ുdത്. ഇതിെലാെJ ഒേ:ാ
രേ8ാ േവഷ/ിലധികം ഉ8ായിരിJാറിലല. അവിെട അഭിനയിJു:
ശൂർപണാഖാ2/ിൽ ശൂർ\ണഖയുെടയും Xീരാമെqയും േവഷംമാYേമ
പതിവുdു. ല•ണെq േവഷം പതിവിലല. അ;യായതിെനJുറിAു േക.ി.ുd
ഐതിഹയം താെഴ േചർJു:ു.
പെ8ാരിJൽ ശൂർ\ണഖാ2ം അഭിനയിAേ\ാൾ ശൂർ\ണഖ സീതയുെട േനെര
പാuടുJു:തു ക8് Xീരാമൻ ല•ണെന വിളിAു. അേ\ാൾ
Xീേകാവിലിനക/ുനി:് "ഇതാ ഞാൻവരു:ു" എ:ു വിളിAുപറuതായി
േകൾJെ\.ു. അേ\ാേഴJും ല•ണെq േവഷം ധരിAിരു: ആൾ െപെ.:്
അര;/ു 7േവശിJുകയും ശൂർ\ണഖയുെട കർ4നാസികാ‡േദനം െച—യും
െചcു. അതു െകാ8് Xീേകാവിലിനക/ുനി:് ആരും പുറേ/Jു വ:ിലല.
എ2ിലും പിെ:യും Xീേകാവിലനക/ുനി:് "ഇനി േമലാൽ ഇവിെട എെq േവഷം
ആരും ധരിJരുത്" എ:ുംകൂടി വിളിAുപറuതായി േകൾJെ\.ു. പിേhറദിവസം
കാല/് ശാaിJാരൻ കുളിAു വ:ു നട തുറ:് അക/ു െച:േ\ാൾ
ബിംബ/ിെq ഒരു കാൽ മുേ?ാ.ുെവAിരിJു:തായിJ8ു. അത് ഇേ\ാഴും
അ;െനതെ:യാണിരിJു:ത്. ഇ7കാരെമലലാമു8ായ കാലംമുതൽJാണ്
അവിെട ല•ണെq േവഷം േവെ8:ു െവAത്. അവിെട 7തി®ിAിരിJു:ത്
സാ•ാൽ ല•ണസവാമിെയയാണേലലാ.
േമൽപറu അ§ുതസംഭവ;ൾJുേശഷം അവിെട ശൂർ\ണഖാ2ം
അഭിനയിAേ\ാൾ ശൂർ\ണഖയുെട കർ4നാസികാ‡േദ/ിനു ല•ണൻ
7േവശിേJ8ു: ഘ.മായേ\ാൾ ശൂർ\ണഖാേവഷധാരി യായ ചാകയാർ
നടയിൽെച:ുനി:ു സവയേമവ മൂJും മുലയുെമാെJ േ‡ദിAു നിണവുമണിu്
അവിെടനി:ു തലലിയലAു നിലവിളിAുെകാ8ി അര;േ/Jു വരികയായിരു:ു
പതിവ്. സവാമിതെ: കർ4നാസികാ ‡േദനം െചcുവി.ു എ:ാണ് സ2†ം.
ഇ7കാരെമലലാം മാഹWയേമറിയതായ ആ ^ല/ിെq ഇേ\ാഴേ/ ^ിതി
വിചാരിAാൽ മഹാക‘െമ:ലലാെത മെhറാ:ും പറയാൻ കാണു:ിലല.
േദവസവാധികാരികളുെട അ’തയും അൈനക മതയവും തേaാ:ി/വുംെകാ8്

ആ േദവസവമിേ\ാൾ ഏകേദശം ശൂനയ7ായമായിരിJു:ു എ:ുതെ:
പറേയ8ിയിരിJു:ു. േദവെq സേ2ത^ലവും ഋഷയാ Xമതുലയവുമായിരു:
േകാ. ആരും െവ.ിയഴിJരുെത:ായിരു:ുവേലലാ പൂർVനിpയം. ആ ^ലം
മിJവാറും േദവസവJാർ അനയsാർJു കാണ\ാ.മായി എഴുതിെJാടുJയാൽ ആ
^ല/ു കൂടിയാsാർ െത;്, പിലാവു മുതലായ വൃ•;ൾ െവAുപിടി\ിA്
ആദായെമടു/ുതുട;ിയിരിJു:ു. േവെറയും അേനകം വRുJൾ
അനയാധീനെ\ടു/ിJളuു. ആക\ാെട േദവസവ/ിേലJുd ആദായമിേ\ാൾ
മു?ു8ായിരു:തിൽ വളെരJുറuു േപായി.ു8്. എ2ിലുമിവിെട പൂജയും മhറും
മു.ിയതായി ഇതുവെര േക.ുതുട;ീ.ിലല. നാമമാYമായിെ.2ിലും ആ8ു േതാറും
ഉ„വവും കഴിuുകൂടു:ു8്. ഉ„വകാല/ു പതിവുdവയിൽ തീയാ.ു മാYേമ
ഇേ\ാളവിെട ശരിയായി നടJു:ുdു. കൂ/് അവിെടയിേ\ാൾ ആക\ാെടയുd
കൂ/ുതെ:. ചാകയാരുെട ഒരു കൂ/ും അവിെട ഒരു ദിവസം േപാലുമിലലാതായി.്
ഇേ\ാൾ ഏകേദശം പaീരാ8ു കഴിuിരിJു:ു.
െതJൂകൂർ രാജാവ് േഗാഹതയ െചcതിൽ\ിെ: പdിേവ.•ു ദൂര^ലേ/Jു
എഴു:dിAുേപാകാറിലല. അJാലം മുതൽ േ•Y/ിൽനി:് എഴു:dിചു സവ†ം
പടിuാ.ുേപായി.് അവിെട പdിേവ. ബലിതൂവുകയും അ?ിടുകയും െചcാൽ
മതിെയ:ു തീർAെ\ടു/ി അതിെനാരു ^ലവും നിpയിAു. ഇേ\ാഴും ആ
^ലം വെര എഴു:dിAുേപായി അവിെട ബലി തൂവുകയാണ് പതിവ്. ഇവിെട
പdിേവ.ബലി ത•ി തൂവിJഴിuാൽ മഴവേ¢രി മൂ/പണിJരും തhറുടു/്
ഉ/രീയവുമി.ുവ:് ൈകവ.കയും പൂ\ാലികയുെമടു/ു തൂവണം എെ:ാരു ച.ം
േചരമാൻ െപരുമാൾ നിpയിAി.ുdതാണ്. അതും ഇേ\ാഴും നട:ുവരു:ു8്. ഈ
ബലി തൂവാനുd മ•ം പണിJർJു ത•ിയാണ് ഉപേദശിAു െകാടുേJ8ത്.
അതു മൂ/ പണിJാെരയലലാെത മhറാെരയും Oഹി\ിJാറിലല; ത•ിയലലാെത
മhറാരും ഉപേദശിJാറുമിലല. ഒരു മൂ/ പണിJർ കഴിuാർ പി:െ/
മൂ/പണിJർJ് ഉപേദശിAുെകാടുJും. അ;െനയാണ് ഇേ\ാഴും
നട:ുവരു:ത്.
ഇതു കൂടാെത േ•Y/ിൽ വിേശഷവിധിയായി ഒരു പതിവുകൂടിയു8്. േചരമാൻ
െപരുമാൾ െവ:ിമെല/ാമസിAിരു: കാല/് േദവെന ശീേവലിJും മhറും
പുറെ/ഴു:dിJു: സമയ;ളിൽ എഴു:d/ിെq പി:ാെല അേbഹവുംകൂടി
നടJാറു8ായിരു:ു. അേ\ാൾ മഴവേ¢രി\ണിJർ മുതലായ മൂ:ു വീ.ിൽ
നായsാരുെട കുടുംബ;ളിേല ഓേരാ £ീകൾ ഓേരാ
കു/ുവിളJുെമടു/ുെകാ8ു െപരുമാളുെട മു?ിലും നടJാരു8ായിരു:ു.
േചരമാൻ െപരുമാൾ ഇവിടം വി.ുംേപായി.ും ആ £ീകൾ േദവെന

എഴു:dിJു:തിെq പി:ാെല കു/ുവിളെJടു/ുെകാ8് നടJുകെയ:ുd
പതിവു േവെ8:ു െവAിലല. േദവെq പി:ിൽ
േചരമാൻെപരുമാളിേ\ാഴുമുെ8:ാണ് സ2ൽപം.
ഈ േദവസവം നാമവേശഷമായിേ\ാകാെത യഥാപൂർVം പു‘ിെ\ടു/ു:തിനു
േകായിZയും സമുദായവും ^ാനികളായ നായsാരും േയാജിA് ഐകമതയേ/ാടും
ഈശവരവിചാരേ/ാടും നലല മനേ€ാടും കൂടി മനഃപൂർവം XമിAാൽ കാലwേമണ
അതു സാധിJാവു:താണ്. െവ:ിമലെ\രുമാൾതെ: അവർJതിനു നലല
മന€ു8ാJിെJാടുJെ..

കുറി\ുകൾ
1.^ െവ:ിമല ഇേ\ാൾ േകാ.യം താലൂJിലാണ്

ഐതിഹയമാല/നടുവിേല\ാ.് ഭ.തിരി
വികടതവംെകാ8ു വിശവവിXൂതനും അപകടതവംെകാ8് അദവിതീയനുമായിരു:
നടുവിേല\ാ.ു ഭ.തിരിയുെട ഇലലം ”ി.ീഷുമലബാറിലുൾെ\.
െപാ:ാനി/ാലൂJിൽ വേ:രി എ: േദശ/ാെണ:ാണ് േക.ി.ുdത്. ഇേbഹം
െചറു\/ിൽ േവദാധയായനം െചcു താമസിAിരു:ത് തൃ“ിവേപരൂർ ”•സവം
മഠ/ിലായിരു:ു. അതിനുേശഷവും പല കാരണവശാൽ ഇേbഹം
”•സവംമഠ/ിൽ വ:ു പലേ\ാഴും താമസിJാറു8ായിരു:ു. അതുകൂടാെത
െകാAി രാജയ/ുതെ: തല\ിdി/ാലൂJിൽ വടJാേ¢രിJു സവൽപം
പടിuാറുd ചിhറ8 േദവസവ/ിെല ഊരാളൻമാരിെലാരാെള: നിലയിൽ
പലതവണയായി അവിെടയും വളെരJാലം താമസിAിരു:ുവY.ഇേbഹ/ിെq
വികടതവ;ൾ വിവരിJുകയാെണ2ിൽ വളെരയു8്. പെ• അവയിൽ അധികവും
അസഭയ;ളാകയാൽ അവെയ ഉേപ•ിA് ഒരുവിധം സഭയ;ളായി.ുdവ മാYം
താെഴ\റuു െകാdു:ു.
നZുെട കഥാനായകെq അ‡നും നലല വികടൻതെ:യായിരു:ു. ആ
പാര?രയ7കാരമാണ് ഇേbഹം ഇ;െനയായി/ീർ:ത്. ഇേbഹ/ിനു
െചറു\/ിൽതെ: അ‡െq അനുOഹവും കി.ീ.ു8ായിരു:ു. 7Rുതഭ.തിരി
ഉപനയനം കഴിuു ”•ചാരിയായിരു: കാല/ു ചാർAയുd ഒരിലല/് എേaാ
േകമമായി.് ഒരടിയaിരമു8ായി. അേ;ാ.ു േപാകാനായി ഇവർ അ‡നും
മകനുംകൂടി യാYയായേ\ാൾ അേ;ാ.ു േപാകാനായി.ുതെ: േവെറയും ചില
ന?ൂരിമാർ അവിെട െച:ുകൂടി. പിെ: എലാവരുംകൂടിേ\ായി. ഒ:ുര8ു നാഴിക
ദൂരം െച:േ\ാൾ വഴിJ് ഒരു പുഴയു8ായിരു:ു. േവനൽJാലമായിരു:തിനാൽ
പുഴയിൽ െവdമധികമു8ായിരു:ിലല. ഇറ;ിJടJാമായിരു:ു. എ2ിലും നടുJു
െചലലുേ?ാൾ നനേA•ുേമാ എ:ു ചിലർJു സംശയം. അതുെകാ8് ആരും
െവd/ിലിറ;ാെത എലലാവരും സംശയിAു കര•ു നി:ു. അേ\ാൾ നZുെട
കഥാനായകൻ "നി;ൾെJലലാവർJും സംശയമാെണ2ിൽ ആദയം ഞാനിറ;ി
േനാJാം. അേ\ാൾ സംശയം തീരുമേലലാ?" എ:ു പറuു അേbഹം
െവd/ിലിറ;ി നട:ുതുട;ി. കുറAു നട:തിെq േശഷം wേമണ താണു
നടുJു െച:േ\ാൾ അവിെട ഇരു:ു. അേ\ാൾ െവdം അേbഹ/ിെq
കഴുേ/ാളമായി. പിെ: കുറAിട നിര;ി നിര;ിേ\ായി. അേ\ാെളാെJ കര•ു
നി:ിരു:വർJ് അേbഹം നട:ുേപാകു:ു എ:ു തെ:യാണു േതാ:ിയത്.
അ;െന േതാ:/Jവിധ/ിലായിരു:ു അേbഹ/ിെq േപാJ്. പിെ: wേമണ
െപാ;ിെ\ാ;ിെയണീhറു നട:് അJെരെA:ു കയറി. അേ\ാൾ "ഈ ഉ4ിJു

കഴുേ/ാളം െവdമുd ^ിതിJു നമുJു നന•ുെമ:ുd കാരയം തീർAതെ:"
എ:ു പറuു ന?ൂരിമാെരലലാവരും ഉടു/ിരു: മു8ഴിAു തലയിൽ
െക.ിെJാ8ു പുഴയിലിറ;ി നട:ുതുട;ി. അJെരെA:ു കയറു:തുവെര
അവർJാർJും ഒരിട/ും മുേ.ാളം തെ: െവdമു8ായിരു:ിലല. അേ\ാളാണ്
ഈ ”•ചാരി സൂYം കാണിAു ത;െള വിÏികളാJുകയാണു െചcെത:ു
ന?ൂരി മാർJ് മന€ിലായത്. മുേ.ാളംതെ: െവdമിലലാതിരു: പുഴയിൽ
പകൽസമയ/് ഒ.ു വളെരേ\ർ ഉടു/തും പറിAു തലയിൽെJ.ിെJാ8ു
നടJു:തു ക8ി.ു ര8ു കരയിലും നി:ിരു: ആളുകൾ ൈകെകാ.ിAിരിAു.
ന?ൂരിമാർ സാമാനയ/ിലധികം മധയമമായിെയ:ുdതു പറേയ8തിലലേലലാ.
അJെരെA:ു കയറിയേ\ാൾ ന?ൂരിമാർ "ഉ4ി ഞ;െളെയലലാവെരയും
മധയമമാJിയേലലാ. െചറു\/ിേലതെ: അപകടമാണേലല പഠിJു:ത്? തരേJടില"
എ:ു പറuു. അേ\ാൾ അ‡ൻ ഭ.തിരി "ആവൂ! മന€ിനു സമാധാനവും
സേaാഷവുമായി. എെq കാലം കഴിuാൽ പിെ: ഈ പാര?രയം
പുലർ/ിെJാ8ുേപാകു:തിന് ആരുമിലലാെതവേ:Jുേമാ എ:ുd വിചാരം
എനിJു വളെരയു8ായിരു:ു. ഇേ\ാൾ അതു തീർ:ു. എെq ഉ4ി ന:ായ്
വരെ.!" എ:ും "അവനി;െനതെ: ഓേരാ:ു േതാ:െ.!" എ:ും പറuു.
അJാലം മുതൽJാണു നZുെട കഥാനായകൻ 7സിUനായി/ീർ:ത്. പിെ:
അധികം താമസിയാെത അ‡ൻ ഭ.തിരി മരിAു. അ‡െq ദീ•യും സമാവർ/നവും
കഴിuയുടെന കഥാനായകൻ േവദാധയയന/ിനായി തൃ“ിവേപരൂർ
”•സവംമഠ/ിൽ െച:ുേചർ:ു. പിെ: അേbഹം അവിെടവAു കാണിAി.ുd
കു8ാമ8ികൾJും കുസൃതികൾJും അവസാനമിലല.
ഭ.തിരി െച:ുേചർ: െകാലലം അ•യതൃതീയദിവസം ”•സവം മഠ/ിൽ
േകമമായി.് ഒരു സദയയു8ായിരു:ു. േമടമാസം കാലമായിരു:തിനാൽ സദയ•്
മാ?ഴ\ുളിേ“രിയും മാ?ഴവും ധാരാളമു8ായി.ു8ായിരു:ു. മാ?ഴമുd
കാല/് േമാരു കൂ.ിയാൽ മാ?ഴംകൂെട പിഴിuുകൂ.ുക എലലാവർJുംതെ:
7ാേയണ രസമായി.ുdതാണേലലാ. വിേശഷിAും ന?ൂരിമാർJ് അതു
ബഹുരസമായി.ുdതാണ്. മാ?ഴം ധാരാളമായി.ുെ82ിൽ നൂറും നൂhറ?തും
മാ?ഴം വീതം പിഴിuു കൂ.ുക ന?ൂരിമാരുെടയിടയിൽ സാധാരണമാണ്. അ:ു
സദയ•് മാ?ഴം ധാരാളമായി.ു8ായിരു:ുെവ:ുമാYമലല, ന?ൂരിമാരും പതിവിൽ
വളെരയധികം വ:ുകൂടീ.ു8ായിരു:ു. എലലാവരും മാ?ഴം ധാരാളമായി
പിഴിuുകൂ.ി. ഊണ് ഏകേദശം കഴിയാറായേ\ാൾ ഭ.തിരി ഒരു മാ?ഴം പിഴിu്
അതിെq അ8ി െതറി\ിAു(െതhറിAു). ആ അ8ി ചാടിAാടി ആ പaിയിലിരു:
പ/ുപതിന¢ു ന?ൂരിമാരുെട ഇല അശുUെ\ടു/ി. ഉടെന അവെരാെJ ൈക

കുടu് എണീhറു. ഭ.തിരി അവിെടയിരു:ു കരuുതുട;ി. അേ\ാൾ ചില
ന?ൂരിമാർ "നടുവിേല\ാട് ഒ.ും വിഷാദിേJ8. ഞ;ൾJാർJും ഇതുെകാ8്
ഒരു പരിഭവവുമിലല. ഇ;െനെയാെJ അബUം എലലാവർJും വരു:താണ്.
നടുവിേല\ാടിനു െചറു\മേലല? േമലാൽ ഇ;െന വരാെതയിരിJാൻ സൂ•ിJണം"
എ:ു പറuു. അതുേക.ി.ു ഭ.തിരി "ഇനി ഇ;െന വരാതിരിJാൻ
ഞാൻകഴിയു:തും കരുതിെJാdാം. പെ• ഞാൻ വിഷാദിJു:തിെq കാരണം
നി;ൾ വിചാരിJു:തലല. എെq അ‡ൻ ഇ;െന അ8ി െതറി\ിAാൽ ആ അ8ി
ആ പaിയിലുd ഇലകളിെലാെJAാടീ.ു മറുപaിയിലും െച:് ഏതാനുമിലകൾ
ശുUം മാhറുമായിരു:ു എ:ാണ് േക.ി.ുdത്. ഞാൻ അ8ി െതറി\ിAി.് ഈ
പaിയിൽ/െ: മുഴുവനുെമ/ിJാൻ കഴിuിലലേലലാ. അതു വിചാരിAാണു
ഞാൻ വിഷാദിJു:ത്. എ2ിലും നി;ൾ പറuതുേപാെല േമലാൽ
ഇ;െനയായിേ\ാകാതിരിJാൻ ഞാൻ നലലേപാെല സൂ•ിAു െകാdാം" എ:ാണ്
പറuത്. ഇതു േക.േ\ാൾ ന?ൂരിമാരിൽ ചിലർJു േദവഷയവും ചിലർJു ചിരിയും
വ:ു. എലലാവരും "അ?ടാ!വീരാ!" എ:ു മാYം പറuി.ു ൈക കഴുകാൻ േപായി.
ഒരിJൽ ഭ.തിരി തൃ“ിവേപരൂർ പടിuാേറ 7ദ•ിണവഴിയിൽ നി:ിരു:േ\ാൾ
ഒരു പ.രുെട ശവം ചിലർകൂടി െക.ിെയടു/ു ½ശാന^ലേ/•ു
െകാ8ുേപാകു:തു ക8ി.ു ഭ.തിരി "ഈ പ.ർJു ദീനെമaായിരു:ു?" എ:ു
േചാദിAു. അേ\ാൾ കൂ./ിലു8ായിരു:തിെലാരാൾ "ദീനം
വിേശഷിെAാ:ുമു8ായിരു:ിലല. വിഷംതീ8ി മരിAതാണ്" എ:ു പറuു. ഉടെന
ഭ.തിരി "എ:ാൽ എനിJുകൂടി ഒ:ു േനാJണം. മരിAുേപായിെയ:ുd
കാരയംതെ: എനിJY വിശവാസമായി.ിലല. ശവം അവിെട താെഴ െവ•ാൻ പറയുക"
എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ഒരാൾ "വാസുന?യാർ,
മാളിേയJൽJർ/ാവ്,കാJരന?ൂരി മുതലായ േയാഗയൻമാെരാെJ പഠിA
വിദയകെളലലാം പരീ•ിAു േനാJീ.ും ഫലമു8ായിലല. മരിAുേപായി എ:്
അവെരലലാവരും തീർAെ\ടു/ുകയും െചcു. ഇനി ഇേbഹെമaിനാണ്
േനാJു:ത്? ഒ:ും േവ8. നടJുവിൻ" എ:ു പറuു. ഉടെന മെhറാരാൾ
"അ;െന തീർAെ\ടുേ/8. അവെരാെJ േനാJീ.ു ഫലമു8ായിെലല:ുെവA്
ഇേbഹം േനാJീ.് ഫലമു8ാകരുെത:ിലലേലലാ. ഉ8ായിെലല2ിൽ േവ8.
അതുെകാ8ു നമുJു ന‘െമാ:ും വരാനിലലേലലാ. ഒരു സമയം ഇേbഹ/ിെq
7േയാഗം ഫലിAുെവ2ിൽ വലിയ കാരയമായേലലാ. ഇെലല2ിൽ\ിെ: നമുJു
െകാ8ുേപായി ദഹി\ിJാം" എ:ു പറuു. ഏെത2ിലും ശവം
താെഴയിറJിെവAു. ഉടെന ഭ.തിരി അടു/ുെച:ു കുനിuു െചവിയിൽ
"െപരുമന/ ?ല/ിൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിെq

തിരുനാൾസംബkിAുd അ?ലംകുലുJി വാരം നാെളയാണ്. ഇെJാലലം
വിേശഷാൽ ഓേരാ ഉറു\ിക 7തിOഹവുമു8്" എ:ു മൂ:ു 7ാവശയം പറuു.
ശവ/ിനു ഒരിളJവുമു8ായിലല. ഉടെന ഭ.തിരി "ഇനി െകാ8ുേപായി ദഹി\ിJാം.
മരിAുേപായതുതെ:. തീർAയായി. പ.രുെട ഒരു തലെ•2ിലും സവൽ\ം
ജീവനുെ82ിൽ സദയയും 7തിOഹവുമുെ8:ു േക.ാൽ തല െപാJാതിരിJയിലല.
നി;ൾ ഇനി ഒരു കാരയംകൂടി െച‹ണം.വിഷമിറJാൻ XമിAവരുെട േപരു പറയു:
കൂ./ിൽ നടുവിേല\ാ.് ഭ.തിരിയും േനാJി എ:ുകൂടി പറേu•ണം.
അYതെ:" എ:ു പറuു. ശവം െകാ8ുവ:വർ അതു ദഹി\ിJാൻ
െകാ8ുേപാവുകയും െചcു.
വാധയാൻന?ൂരിJു തൃ“ിവേപരൂർ ഒരിട/് ഉപായ/ിൽ ഒരു കിട\ിെq
വ.മു8ായിരു:ു. അേbഹം േവളികഴിAിരു: ആളായിരു:തിനാൽ ഇത് ഏhറവും
േഗാപയമായി.ായിരു:ു. േവളി കഴിAി.ുdവർ േവെറ ഒരു കിട\ിെq വ.ം
കൂടിയു8ാJു:ത് ഏhറവും നിഷിUമായി.ാണ് അJാല/് എലലാവരും
വിചാരിAിരു:ത്. അതിനാൽ ഇത് ആരും അറിയരുെത:ും
അറിuി.ിെലല:ുമായിരു:ു വാധയാൻന?ൂരിയുെട വിചാരം. എ2ിലും ഇത്
എലലാവരും അറിuി.ുമു8ായിരു:ു. ഇത് ഇലല/റിuാൽ അaർŽനം
മനRാപെ\ടുകയും ശ¨കൂടുകയും െചെc2ിേലാ എ:ുd വിചാരം
അേbഹ/ിനു8ായിരു:ു.അതിനാൽ പതിവായി കിട\ു
”•സവംമഠ/ിൽ/െ:യാെണ:ാണ് അേbഹം എലലാവേരാടും പറuിരു:ത്.
അ/ാഴം കഴിuാൽ അേbഹം ”•സവംമഠ/ിൽ കിടJാറുമു8ായിരു:ു.
പേ• അവിെട എലലാവരും ഉറJമാകുേ?ാൾ അേbഹം പതുെJെയണീhറു
പുറ/ിറ;ിേ\ാകുെമേ: ഉdൂ. ആരും കാണാെതയിരിJാനായി ഇരു./ാണ്
വാധയാൻ ന?ൂരിയുെട എഴു:d/് പതിവ്.
വാധയാൻന?ൂരി പുറ/ിറ;ിേ\ായാലുടെന ഭ.തിരിയും േപാകും.ഭ.തിരിയുെട
കിട\് ഇ: ^ലെ/:ു നിpയമിലല. തരമുdിടെ/േ: അേbഹം
നിpയിAിരു:ുdു. അതിനാൽ ഓേരാ ദിവസം ഓേരാ ^ല/ു
മാറിമാറിയതായിരിJും അേbഹ/ിെq കിട\്. എവിെടയായി രു:ാലും
വാധയാൻന?ൂരി തിരിAുവരു:തിനുമു?ു ഭ.തിരി ”•സവം മഠ/ിെല/ും.
അ;െനയാണു പതിവ്. എ:ാൽ ചില ദിവസ;ളിൽ മുൻേപ മഠ/ിെല/ു:തു
വാധയാൻന?ൂരിയായിരിJും. അ;െനയുd ദിവസ;ളിൽ വാധയാൻന?ൂരി
ഭ.തിരിെയ േദഷയെ\ടുകയും ശകാരിJുകയും മhറും െച‹ുകയും പതിവായിരു:ു.
അതുകൂടാെതയിരിJു:തിനു ഭ.തിരി ഒരു കൗശലം ക8ുപിടിAു.
കിടെ\വിെടയായിരു:ാലും െവളു\ാൻകാലേ/ േപായി കുളിAു വടJു:ാഥെന

ദർശനം കഴിJുക എെ:ാരു പതിവുെവAു. മഠ/ിൽ െചലലാൻ സവൽപം താമസിAു
േപായാലും "എവിെടേ\ായിരു:ു?" എ:ു വാധയാൻന?ൂരി േചാദിAാൽ
'കുളിAുെതാഴാൻ േപായിരു:ു' എ:ു പറയാമേലലാ. ഇതായിരു:ു ഭ.തിരി
ക8ുപിടിA കൗശലം!
അJാല/ു ജന;ൾJു ഈശവരഭzി ഇJാല/ുdതിൽ
വളെരയധികമു8ായിരു:ു. അJാല/ു തൃ“ിവേപരൂരു8ായിരു: £ീകളിലും
െവളു\ാൻകാലേ/ േപായി ചിറയിൽെA:ു കുളിAു വടJു:ാഥദർശനം
കഴിJാ/വർ അധികമു8ായിരു:ിലല. ഭ.തിരിJും ഇെതാരു വലിയ
ഭാഗയമായി.ാണ് േതാ:ിയിരു:ത്. കാലേ/ കുളിA് അ?ല/ിെല/ി,
മ¡പ/ിൽ കയറി ജപിAുെകാ8ിരു:തിനാൽ െതാഴാനായി നടയിൽ ഇരി\ും
ജപവുെമാെJ ക8ാൽ അേbഹം ഇഹേലാക/ിൽ നടJു: കാരയ;െളാ:ും
കാണുകയും േകൾJുകയും അറിയുകയും െച‹ു:ിെലല:ും അേbഹ/ിെq മന€ു
സാ•ാൽ പരമാWാവി2ൽ ലയിAിരിJുകയാെണ:ും േതാ:ുമായിരു:ു.
എ:ാൽ അേbഹ/ിെq ക4ും െചവിയും മന€ുെമലലാം നടയിൽ െതാഴാൻ
െചലലു:വരിൽ/െ:യായിരു:ു. അതിനാൽ ഒരു £ീ തനിAു പതിവായി
വടJു:ാഥെq നടയിൽ െച:ു െതാഴുതു വളെര പതുെJ
7ാർ‰ിAിരു:തുകൂടി എaാെണ:ു അേbഹം മന€ിലാJി. ആ £ീ പതിവായി
7ാർ‰ിAിരു:ത് "എെq വടJു:ാഥ! എനിJ് ഉടേലാടുകൂടി സവർ´/ിൽ
േപാകാൻ സംഗതിയാJി/രേണ" എ:ായിരു:ു. ഒരു ദിവസം ആ £ീ െതാഴാൻ
വരു: സമയ/് ആരും കാണാെത Xീേകാവിലിനക/ു കട:ു ബിംബ/ിെq
പുറകിൽെച:് ഒളിAിരു:ു. £ീ വ:ു പതിവുേപാെല െതാഴുതു 7ാർ‰ിAേ\ാൾ
ഭ.തിരി ശÂം മാhറി "അ;െനതെ:. അടു/ കറു/വാവു:ാൾ അർUരാYി
സമയ/ു Xീമൂല^ാന/ുd ആൽ/റയിൽ വ:ാൽ മതി. അവിെട വിമാനം
വരും" എ:ു പറuു. £ീ അതുേക.ു "ഇതു വടJു:ാഥൻ തെ:JുറിAു
7സാദിA് അരുളിെAcതാണ്" എ:ു വിശവസിAു സേaാഷസേമതം വീ8ും
വ˜ിAുെകാ8് വീ.ിേല•ു മട;ിേ\ായി. £ീ േപായയുടെന ഭ.തിരി പുറ/ിറ;ി
”•സവംമഠ/ിേല•ും േപായി.
തനിJു8ാകാൻ േപാകു: അഭയുദയെ/JുറിAു £ീയും താൻ
നിpയിAിരിJു: വിദയെയJുറിAു ഭ.തിരിയും ആേരാടും പറuിലല. ര8ുേപരും
കറു/വാവു വരാനായി കാ/ിരു:ു. വാവു:ാൾ രാYിയിൽ ”•സവംമഠ/ിൽ
എലലാവരും ഏകേദശമുറJമായേ\ാൾ ഭ.തിരി അവിെട നി:ിറ;ി, ഒരു
^ല/ുനി:് ഒരു െതാ.ിൽ ൈകവശെ\ടു/ി, ഭംഗിയായി അല2രിA് അതും ഒരു
ക\ിയും കയറുെമടു/ുെകാ8് Xീമൂല^ാന/ു െച:് ആലിൻേമൽ

കയറിയിരു:ുെകാ8് ക\ിയും കയറുമി.ു െതാ.ിൽ േമൽേപാ.ു വലിചുകയhറാനും
കീ¤േപാ.് ഇറJാനും സൗകരയെ\ടു/ി ആലിെq ഒരു െകാ?/ു
െക.ിതൂJിയുറ\ിAു. പറuിരു: സമയ/ുതെ: £ീ അവിെട െച:ുേചർ:ു.
ഉടെന ഭ.തിരി കയറയAു െതാ.ിൽ മ˜ം മ˜ം ഇറJിെJാടു/ു.
ഇരു.ായിരു:ുെവ2ിലും ന•Y7കാശംെകാ8ു £ീ അതു ക8ു വിമാനംതെ:
എ:ു തീർAെ\ടു/ി. അതിൽ കയറാനായി ഭാവിAേ\ാൾ ഭ.തിരി വലലാ/ ഒരു
ശÂ/ിൽ "വ£െമലലാം അഴിAു താെഴയി.ി.ു േവണം കയറാൻ" എ:ു പറuു. £ീ
അ7കാരം െചcു. £ീ െതാ.ിലിൽ കയറി ഇരു:ുകഴിuേ\ാൾ ഭ.തിരി കയറു
പിടിAു സാവധാന/ിൽ േമൽേപാ.ു വലിAു. £ീJു കീ¤േപാ.ു ചാടാനും
േമൽേപാ.ു കയറാനും ആലിെq െകാ?/ു പിടിJാനും ഒ.ും വ‹ാ/
^ിതിയിലായേ\ാൾ കയറ് ആലിെq െകാ?/ു െക.ിയുറ\ിAു. പിെ: ഭ.തിരി
"ഇനി അവിെടയിരു:ു സുഖിJാം. ഇതുതെ: സവർ´ം" എ:ു പറuി.്
ഇറ;ിേ\ായി.
േനരം െവളു/േ\ാൾ സവാമിദർശന/ിനായി.ു വ:വരും മhറുമായി
Xീമൂല^ാന/ു അസംഖയമാളുകൾ കൂടി. എലലാവരും േമൽേപാ.ു േനാJി.
"ഇെതaാര§ുതം" എ:ു പറuുെകാ8ു െകാ.ുകയും ചിരിJുകയും
ആർ/ുവിളിJുകയും മhറും െചcു കലശൽകൂ.ി. അേ\ാൾ ആ £ീJു8ായ
ലŽയും വയസനവും എYമാYെമ:ു പറയുവാൻ 7യാസം. കുറAു കഴിuേ\ാൾ
£ീയുെട വീ.ുകാർ ഇതറിuു ആളുകെള അയAു £ീെയ താെഴയിറJി വ£ം
ധരി\ിAു കൂ.ിെJാ8ുേപായി. അേതാടുകൂടി ആ £ീ ഉടേലാടുകൂടി സവർ´/ിൽ
േപാകണെമ:ുd ആOഹവും 7ാർ‰നയും േവെ8:ുെവAു എ:ുമാYമലല
ലŽ െകാ8ു അധികം പുറ/ിറ;ി സ¢രിJാെതയുമായി.
ഭ.തിരി ആ £ീെയ സവർ´/ിലാJാൻ േപായ സമയ/ു വാധയാൻന?ൂരി
അേbഹെ/ അേനവഷിJുകയും കാണാuി.ു വളെര േദഷയെ\ടുകയും െചcു.
രാYി ഏകേദശം ഒരു മണി കഴിuേ\ാേഴJും ഭ.തിരി മഠ/ിെല/ി. അേ\ാഴും
വാധയാൻ ന?ൂരി ഉണർ:ു കിടJുകയായിരു:ു. അതിനാൽ ഭ.തിരി
െച:തറിuു ഉടെന വിളിAു വീ8ും വളെര േദഷയെ\.ി.് "നടുവിേല\ാട് ഇനി
പതിവായി ഞാൻകിടJു: ക.ിലിെq ചുവ.ിൽതെ: കിടJണം മാറിJിട:ി.ാണ്
ഞാനറിയാെത ഇറ;ിേ\ാകാനിടയാകു:ത്. കുളിJാനും െതാഴാനുെമാ:ും
െവളു\ാൻകാല/ു േപാകണെമ:ിലല. അെതാെJ േനരം െവളു/ി.ു മതി.
െവളു\ാൻകാല/ു കിടJു: ^ല/ുതെ: ഇരു:ു വലല സ2ീർ/ന;േളാ
മേhറാ െചാലലിയാൽ മതി" എ:ു പറuു. ഭ.തിരി "ഈ പതിവു വലിയ ഉപ›വമാണ്.
ഇെതാ:ു േഭദെ\ടു/ണം. ആെ., തരമു8ാJാം" എ:ു മന€ുെകാ8്

ആേലാചിAു തീർAയാJി തരംേനാJിെJാ8ിരു:ു. ആയിട•് വാധയാൻ
ന?ൂരിയും അ/ാഴം കഴിuാൽ ”•സവംമഠ/ിൽതെ: കിടJുകയലലാെത
പുറേ/•ിറ;ാറിലലായിരു:ു. അതിനാൽ ഭ.തിരിJു തരെമാ:ും കി.ിയിലല.
അ;െന പ/ുപതിന¢ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ
മഠ/ിൽ എലലാവരും ഉറJമായ സമയം വാധയാൻന?ൂരി "നടുവിേല\ാട്
ഉറJമാേയാ?" എ:ു േചാദിAു. ഭ.തിരി അേ\ാൾ ഉറJമായി.ിലലായിരു:ു. എ2ിലും
മി8ാെത ഉറ;ിയതുേപാെല കിട:ു. എലലാവരും ഉറJമായി എ:ു തീർAെ\ടു/ി
വാധയാൻന?ൂരി പതുെJെയണീhറു വാതിൽ തുറ:ു, പുറ/ിറ;ി
വാതിൽചാരിെJാ8് അവിെട നി:ു യാYയായി. വാധയാൻ ന?ൂരി േപായി
സവൽപം കഴിuേ\ാൾ ഭ.തിരിയും പി:ാെല േപായി. വാധയാൻന?ൂരി േപാകു:ത്
ഇ: ^ലേ/•ാെണ:ു നിpയമു8ായിരു:തിനാൽ ഭ.തിരി
ഒെരളു\വഴിയിൽകൂടിേ\ായി വാധയാൻന?ൂരിെയ/ു:തിനു മുൻേപ
അവിെടെയ/ി ഒരു ^ല/് ഒളിAിരു:ു. അേ\ാൾ
കറു/പ•മായിരു:തിനാൽ ആരും കാണുകയിെലല:ുd
നിpയമു8ായിരു:ു. വാധയാൻ ന?ൂരി അവിെടെയ/ി വാതിലിനു മു.ിയേ\ാൾ
അേbഹ/ിെq ഭാരയ വാതിൽ തുറ:ു. അക/ു കട:യുടെന കാൽ
േതAുകഴുകാനും മhറുമായി ഓവറയിേല•ു േപായി. െവdം അവിെട
ഉ8ായിരു:തുെകാ8ു തികuിെലല2ിേലാ എ:ു വിചാരിAു ഒരു തമല
െവdെമടു/ുെകാ8ു പി:ാെല ഭാരയയും േപായി. വാതിൽ അടAിലല.
തുറ:ുതെ: കിട:ിരു:ു. അതിനാൽ ആ തര/ിനു ഭ.തിരി അക/ു കട:ു
ക.ിൽAുവ.ിൽ െച:ു കിട:ു. അവിെട പിെ:യും വിളJു
െകാളു/ുകയു8ായിലല. അതിനാൽ അേbഹെ/ കാണാനിടയായുമിലല.
െവളു\ാൻകാലമായേ\ാൾ ഭ.തിരി എണീhറിരു:ു "തു?ിJ‹ിലമർ:
െപാൻകലശവും മhറുd ൈകപ/ിലും" ഇതയാദി സ2ീർ/നം െചാലലി/ുട;ി.
അ:് ഉറ;ാൻ താമസിAതുെകാ8് ആ സ2ീർ/നം േക.ാണ് വാധയാൻന?ൂരി
ഉണർ:ത്. ഉടെന അേbഹം േദഷയേ/ാടും ലŽേയാടും കൂടി "ആരാണത്,
ക.ിൽAുവ.ിൽ സ2ീർ/നം തുട;ിയിരിJു:ത്?" എ:ു േചാദിAു.
ഭ.തിരി: ഞാൻതെ:
വാധയാൻ: ആര് നടുവിേല\ാേടാ?
ഭ.തിരി: അെത.
വാധയാൻ: എേ:! അപകടം. താെനaിനാണ് ഇവിെട വ:ത്?
ഭ.തിരി: ഞാൻവാധയാൻ കിടJു: ക.ിലിെq ചുവ.ിൽ/െ: കിടJണെമ:ും

െവളു\ാൻകാല/ു സ2ീർ/നം െചാലലണെമ:ുമേലല പറuിരു:ത്?
ഗുരുനാഥൻ പറയു:തുേപാെല െച‹ാതിരിJു:ത് ഗുരുതവ/ിനു
േപാരാ—യാണേലലാ എ:ു വിചാരിAു ഞാനിവിെട വ:ു കിട:ു. െവളു\ാൻ
കാലമായതുെകാ8ു സ2ീർ/നം െചാലലി/ുട;ിയതാണ്.
വാധയാൻ: െവളു\ാൻകാലമാേയാ?
ഭ.തിരി: ഉV്
ഇതു േക.േ\ാൾ വാധയാൻന?ൂരിJു പരി°മമായി. "എ:ാൽ േവഗം േപാകാം"
എ:ു പറuു ര8ുേപരുംകൂടി അവിെട നി:ുേപായി. വഴിJുെവAു
വാധയാൻന?ൂരി ഭ.തിരിേയാട് "േമലാൽ നടുവിേല\ാടിെq ഇ‘ംേപാെല
എവിെടെയ2ിലും കിടJുകേയാ േപാവുകേയാ ഒെJ െചേcാളു. എെ:
ഇ;െനെയാെJ ഉപ›വിJാതിരു:ാൽ മാYം മതി. നടുവിേല\ാടിനു ഞാൻ
സവാതaŒയം ത:ിരിJു:ു" എ:ു പറuു. "എനിJ് സവാതaŒയം േവണെമ:ും
മhറുമിലല എലലാം വാധയാെq ഇ‘ംേപാെല മതി" എ:ു ഭ.തിരിയും പറuു.
ഏെത2ിലും അ:ു മുതൽ ഭ.തിരി സവത•നായി/ീർ:ു. എവിെടJിട:ാലും
എവിെടേ\ായാലും എaായാലും ഒരു േചാദയവുമിലലാെതയുമായി. അതിനാൽ
ഭ.തിരി പിെ: േവദാധയയനം മതിയാJി കുറAുകാലം േദശസ¢ാരം െചcിരു:ു.
ഒരിJൽ ഭ.തിരി േകാഴിേJാെ./ി താമസിAിരു: കാല/ു "േകാ\ാ.ാ.ി" എ:ു
7സിUയായിരു: £ീ എ;െനേയാ അബU/ിൽ കിണhറിൽ
വീണുേപാകു:തിനിടയായി. േകാ\ാ.ാ.ിJ് ഇരുപേ/ഴു ഭർ/ാJൻമാരും
പിെ: ഒ.ുവളെര ഇ‘ൻമാരും അസംഖയം േസവൻമാരും അനവധി
േവ¥Jാരുമു8ായിരു:ു. ആ.ി കിണhറിൽAാടിെയ:ു േക. •ണ/ിൽ
അവെരലലാവരും അവിെട ഓടിെയ/ി. െച:വെരലലാം ആ.ിെയ പിടിAു കയhറാനായി
കിണhറിേല•ു ചാടി. അ;െന ആളുകെളെJാ8ു കിണറു നിറuു. ആ സമയ/ു
നടുവിേല\ാടു ഭ.തിരിയും അവിെടെയ/ി. അേ\ാൾ ആളുകെളെJാ8ു കിണറു
നിറuിരിJു:തായി ക8് അേbഹം അവിെടനി:ു േപായി അതിനടു/ വീ.ിെല
കിണhറിൽെA:ു ചാടി. േകാ\ാ.ാ.ിെയ എലലാവരുംകൂടി കര•ു
കയhറിJഴിuേ\ാൾ അടു/ വീ.ിൽ ഒരു നിലവിളി േകൾJുകയാൽ അതിെq
കാരണമറിയു:തിനായി എലലാവരും അേ;ാേ.ാടി. അവിെടയും കിണhറിൽ
തെ:യായിരു:ു നിലവിളി. െച:ു േനാJിയേ\ാൾ കിണhറിൽ നടുവിേല\ാടു
ഭ.തിരിയായിരു:ു. എലലാവരുംകൂടി അേbഹെ/യും കര•ു കയhറിയി.്
"അവിെടെ•aാണി;െന അബUം പhറിയത്?" എ:ു േചാദിAേ\ാൾ ഭ.തിരി
"എനിJ് അബUെമാ:ും പhറിയിലല. ഞാൻ േകാ\ാെ. കിണhറിൽെA:ു

േനാJിയേ\ാൾ അവിെട ^ലെമാ.ുമു8ായിരു:ിലല. െകാ\ാ.ാ.ിയുെട േസവ
നമുJു8ായാൽ െകാdാമേലലാ എ:ു വിചാരിAു ഞാൻ പിെ: ഇവിെട വ:് ഈ
കിണhറിൽ ചാടി അേYയുdൂ" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ കാരയെമാ:ുമിലലാെത
േസവ•ുേവ8ി മാYം കിണhറിൽ ചാടിയ വെരലലാം സാമാനയ/ിലധികം
മധയമമായിെയ:ുdതു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ഇ;െന ഓേരാ മ:/;ൾ കാണിAുെകാ8ു േകാഴിേJാ.ു കുറAു ദിവസം
താമസിAതിനുേശഷം ഭ.തിരിയുെട യാY േനെര തിരുവനaപുരേ/•ായിരു:ു.
തിരുവനaപുര/ു െച:ു മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല മുഖം കാണിAതിെq
േശഷം ഏതാനും ദിവസം അവിെട/ാമസിAു. അതിനിട•് ഭ.തിരി അേനകം
മ:/;ൾ കാണിJുകയും പറയുകയുമു8ായി. അ‡ൻ അനുOഹിAി.ുdതിെq
ഫലേമാ എേaാ ഭ.തിരിയുെട ഫലിത7േയാഗ;ളും വാJുകളുെമലലാം
തിരുമന€ിേല•ു വളെര രസിJുകയാണു െചcത്. കുറAു ദിവസംെകാ8ു ഭ.തിരി
അവിെട ഒരുവിധം േസവൻമാരുെട കൂ./ിലായി/ീർ:ു. സമയം േചാദിJാെത
തിരുമു?ിൽ െചലലാം, െവടിപറയാം, ചിരിJാം ഇതിെനാ:ും വിേരാധമിലലാെതയായി.
അവിെടയുd േസവൻമാരും ഉേദയാഗ^ൻമാരും മhറുെമാെJ ഭ.തിരിJു
പരിചിതൻമാരായി/ീരുകയും െചcു.
ഇYയുെമാെJ ആയതിെq േശഷം ഒരു ദിവസം ഭ.തിരി പWതീർ‰/ിെq
െതേJJെര നി:ിരു:േ\ാൾ സർVാധികാരയJാർ അതിെലകൂടി കട:ു വലിയ
െകാ.ാര/ിേലJു േപായി. അേbഹം െപാ:ാരuാണവും അരനിറAു
െപാേ:ല€ും ധരിAു േനരയമു8ു മുടു/് മാർ/ാ¡വർZയിെല
പ\ു/?ിയുെട േവഷ/ിലായിരു:ു േപായത്. അതു ക8ി.ു ഭ.തിരി
പ¢പു‡െമാതുJി വാെപാ/ി ഓ‡ാനിAുെകാ8ു പി:ാെല െച:ു. അേ\ാൾ
സർVാധികാരയJാർ തിരിuുേനാJീ.ു ഗൗരവേ/ാടുകൂടി "എaാ?" എ:ു
േചാദിAു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി ആരും േകൾJാ/വിധ/ിൽ പതുെJ "ആസനം
കടിJാേമാ?" എ:ു േചാദിAു. അതു േക.ു സർVാധികാരയJാർ േദഷയെ\.ു മുഖം
വീർ\ിAുെകാ8് ഒ:ും മി8ാെത •ണ/ിൽ േപായി.
തിരുമു?ാെകെA:യുടെന വളെര സ2ടേ/ാടുകൂടി "ഒരു വടJൻപേ.രി കുറAു
ദിവസമായി ഇവിെട താമസിJു:ു8േലലാ. അേbഹ/ിെq ശകാരംെകാ8്
അടിയന് ഇവിെട കഴിAുകൂ.ാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതയായി. അേbഹ/ിന് ഇ:േത
പറയാവൂ എ:ിലല. ശുUേമ അസഭയം തെ:യാണ് പറയു:ത്. അടിയൻ ഇേ\ാൾ
ഇേ;ാ.ു വിടെകാ8േ\ാൾ/െ: അേbഹം ഒരു ചീ/വാJു പറയുകയു8ായി.
ഇെതാെJ തിരുമന€റിയിJാവു:തലലാ/തുെകാ8് അറിയിJു:ിലല. ഇവിെട
അേbഹെ/ േവ8തിലധികം കൽപിAു ബഹുമാനിJു:ു8്. അതുെകാ8ാണ്

അേbഹ/ിന് ആെരയും ഭയവും ബഹുമാനവും ഇലലാെതയാവുകയും
അധിക7സംഗം വർUിJുകയും െച‹ു:ത്" എ:ും മhറും തിരുമന€റിയിAു.
ഉടെന കൽ\ിAു ഒരു ഹരിJാരെന അയAു വിളി\ിAു ഭ.തിരിെയ തിരുമു?ാെക
വരു/ി. "ഭ.തിരി സർVാധികാരയJാെര ശകാരിAു എ:ും മhറും പറയു:ുവേലലാ
എaാ അത്?" എ:ു ക†്പിAു േചാദിAു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി "ഞാൻ ശകാരിJുകയും
മhറുമു8ായിലല. അ;െന അറിയിAുെവ2ിൽ അതു േഭാÓJാണ്. ഉ8ായ സംഗതി
ഞാനിവിെട അറിയിJാം. സർVാധികാരയJാർ ഈ േനരയമു8ുമുടു/ു ഇേ;ാ.ു
േപാ:േ\ാൾ ഈ െപാേ:ല€ും െപാ:രuാണവും െവളു/ു ചുമ:്
ഉരു8ുതടിA ഈ ആസനവും ഒെJ\ാെട ക8േ\ാൾ ഈ ആസനെമാ:ു
കടിAാൽ െകാdാെമ:് എനിെJാരു േമാഹം േതാ:ി. അേbഹ/ിെq
അനുവാദവും സZതവും കൂടാെത പിടിAു കടിJു:തു നയായമലലേലലാ എ:ു
വിചാരിAു ഞാൻ'ആസനം കടിJാേമാ' എ:ു േചാദിAു. അതിന് ഇYമാYം
േദഷയെ\ടാനും സ2ടെ\ടാനും തിരുമന€റിയിJാനും മhറുമുd കാരയെമാ:ുമിലല.
മന€ുെ82ിൽ സZതിJണം ഇെലല2ിൽ മന€ിെലല:ു പറേu•ണം. അലലാെത
വലലതുമുേ8ാ" എ:ു തിരുമന€റിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8്
"ഇതിെനJുറിAാേലാചിAു േവ8തുേപാെല െചcുെകാdാം. ഇേ\ാൾ നി;ൾJു
േപാകാം" എ:ു ക†്പിAു ര8ുേപെരയും അയAു.
സർVാധികാരയJാരൻ േനരയമു8ുമുടു/ു തിരുമു?ിൽ െചലലു:തു
തിരുമന€ിേല•ും ഒ.ും രസമിലലായിരു:ു. അതിെനJുറിA് ഒ:ും
കൽപിJാറിലലായിരു:ു എേ: ഉdൂ. അ;െനയിരു:േ\ാൾ ഭ.തിരി ഈ
വഴJു8ാJി/ീർ/തു തിരുമന€ിേല•ു വളെര സേaാഷമായി. അതിനാൽ,
"േമൽമു8ുകൂടാെത ഒhറമു8ുമാYം ഉടു/ു േമലാൽ ആരും
തിരുമു?ിൽെA:ുകൂടാ" എ:ു അ:ുതെ: കൽപന 7സിUെ\ടു/ി. ഇതു
ഭ.തിരിJും മhറും പലർJും വളെര സേaാഷകരമായിെയ2ിലും
സർVാധികാരയJാർJു ഒ.ും രസമായിലല. എ2ിലും കൽ\ന
അനുസരിJാെതയിരിJാൻ നിവൃ/ിയിലലാ/തിനാൽ അടു/ ദിവസം മുതൽ
സർVാധികാരയJാരും േമൽമു8ുപേയാഗിAുതുട;ി. ആ കൽ\ന പി:ീടാരും
േഭദെ\ടു/ിയിലല അത് അ;െനതെ: ^ിരെ\.ു. ഇേ\ാഴും അ;െനതെ:
നട:ുവരു:ുമു8േലലാ.
ആ സംഗതി ഇ;െന അവസാനിAുെവ2ിലും സർVാധികാരയJാർJു
ഭ.തിരിേയാടുd വിേരാധം തീർ:ിലല. പെ• അതു ഫലി\ിJാൻ
മാർ´െമാ:ുമിലലാെതയിരു:തുെകാ8് അേbഹമതു മന€ിൽെവAുെകാ8ിരു:ു.
അതു ഭ.തിരി മന€ിലാJി എ2ിലും കൂ.ാJിയിലല. ഭ.തിരി ആെരയും കൂ.ാJു:

ആളലലേലലാ. തരം കി.ിയാൽ ഇനിയും സർVാധികാരയJാെര മധയമമാJണെമ:ു
ഭ.തിരിയും നിpയിAു.
ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ ഭ.തിരി ഒരു േറാഡരികിൽ മലവിസർŽനം
െചcുെകാ8ിരി: സമയം സർVാധികാരയJാർ ഗൂഢമായി ഒരു ^ല/ു
േപാകു:തിനായി ആ േറാഡിൽJൂടിെച:ു.അേbഹ/ിെq കൂെട
ആരുമു8ായിരു:ിലല. അടു/ുെച:േ\ാൾ േറാഡരികിൽ ഒരാൾ
ഇരിJു:തായിേ/ാ:ീ.് അേbഹം "ആരത്" എ:ു േചാദിAു. ഉടെന ഭ.തിരി
"ആളറിuിെ.aുേവണം" എ:് അേ;ാ.ും േചാദിAു. ഇരു.ുെകാ8ു കാണാൻ
വ‹ായിരു:ുെവ2ിലും ഒAേക.ു പര•രം അറിuു. അതിനാൽ
സർവാധികാരയJാർ "മതി മതി, മന€ിലായി" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ഭ.തിരി
"മതിെയ2ിൽ ഇനി 7യാസെ\ടണെമ:ിലല. അധികമുdത് അവിെട കിടേ:ാെ..
പ.ി തി:ു െകാdും" എ:ു പറuി.് എണീhറുേപായി. "ഈ മ:േനാട് ഇനിയും
സംസാരിAാൽ വലലവരും േകേ.•ും അതു കുറAിലാണ്" എ:ു വിചാരിAു
സർVാധികാരയJാരും േപായി. എ2ിലും അേbഹം സാമാനയ/ിലധികം
മധയമമായിെയ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ഈ വിേരാധെമലലാം മന€ിൽെവAുെകാ8ു സർVാധികാരയJാർ പിേhറദിവസം ഒരു
കാരയം െചcു. തിരുവനaപുര/ു ന?ൂരിമാർ എYേപരു െച:ാലും
അവെരെയാെJ മ¡പ/ിൽ ജപ/ിനു ചാർ/ുകയും ജപJാർJു 7തിദിനം
ഒരു പണം വീതം ദ•ിണ െകാടുJുകയും പതിവാണ്. അതനുസരിAു ഭ.തിരിയും
തിരുവനaപുര/ു െച: ദിവസംതെ: ജപം ചാർ/ിAി.ു8ായിരു:ു. ആ പണം
ഭ.തിരിJു പൂജയമാJണെമ:ു നിpയിAു സർVാധികാരയJാർ ജപം ചാർ/ു:
പിdെയ വരു/ി ഭ.തിരിയുെട േപരു കു/ിJളയാൻ ച.ംെക.ുകയും പിd
കു/ിJളയുകയും െചcു. ഭ.തിരി അതറിuി.ു പിെ: മൂ:ുദിവസം
െകാ.ാര/ിൽ േപായിലല. നാലാം ദിവസം തിരുമു?ാെകെA:േ\ാൾ "എaാ
ഭ.തിരി ഇ‹ിെട ഇേ;ാ.് കാണാതിരു:ത്?" എ:ു കൽ\ിAു േചാദിAു.
ഭ.തിരി: മൂ:ു ദിവസേ/•് ഒരശുUിയു8ായിരു:ു.
മഹാരാജാവ്: ആരാണ് മരിAത്?
ഭ.തിരി: സാരമിലല, എെq േപരാണ്
മഹാരാജാവ്: േപേരാ? േപരു മരിJുേമാ? അസംബkം പറയു:െതaാണ്?
ഭ.തിരി: അസംബkമലല, വാRവമാണ്. സർVാധികാരയJാർ എെq േപരു കു/ി.
അേbഹം വലയ താ\ാനയാെണ:ാണ് എലലാവരും പറയു:ത്. അേbഹം
കു/ിയാൽ മരിJാെതയിരിJുേമാ?

ഇതു േക.േ\ാൾ തിരുമന€ിേല•ു കാരയം മന€ിലായി. ഉടെന ഭ.തിരിയുെട േപരു
വീ8ും ചാർ/ു:തിനും േപരു കു/ിയ ദിവസ;ളിെല ദ•ിണകൂടി
െകാടുJു:തിനും കൽപിAു ച.ം െക.ി. അതിലും സർVാധികാരയJാർ
മധയമമാവുകതെ: െചcു. അ;െന കുറAു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8ു കൽ\ിAു അZAിJു പു/നായി\ണിയിAു െകാടു/
അZവീ.ിെq വാRുബലിയും പാലുകാAുമായി. പുണയാഹവും പാലുകാAും
അവിെടവAു േകമമായി.ു ഒരു ”ാ•ണ€ദയയും കഴിA് ഗൃഹ7േവശം
നട/ുകെയ:ാണു തീർചെ\ടു/ിയത്. ജപ/ിനായും
പdിേ/വാര/ിനായും മhറും തിരുവനaപുര/ു താമസിAിരു:
ന?ൂരിമാെരയും സദയ•ു •ണിAു. അേ\ാൾ ന?ൂരിമാർJു വലിയ
സംശയമായി/ീർ:ു. "പു/നായി\ണിയിAതാെണ2ിലും അZവീെട:ു
സ2ൽപിAിരിJു: ^ല/ു േപായി ഊണു കഴിJാേമാ?" എ:ായിരു:ു
അവരുെട സംശയം. േപാകാെതയിരു:ാൽ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിേല•ു
തിരുവുdേJടു8ാേയ•ുേമാ എ:ുd ശ2യും അവർJു8ാകാെതയിരു:ിലല.
ആക\ാെട ന?ൂരിമാർ വലിയ പരു;ലിലായി/ീർ:ു. ഒടുJം അവെരലലാവരുകൂടി
നടുവിേല\ാടിേനാടുകൂടി ആേലാചിAി.് തീർAയാJാം എ:ു നിpയിAു.
അവെരലലാം ഒരു ^ല/ു കൂടിയിരു:ുെകാ8ു ഭ.തിരിെയ വരു/ി ഈ
വRുതകെളലലാം പറuു. ഭ.തിരി മന€ുെകാ8ു സവൽപമാേലാചിAി.്, "ഇതിനു
ഞാൻ വലലതും സമാധാനമു8ാJാം. നZുെട അവ^•ു കുറവു വരികയുമിലല.
തിരുവുdേJടു8ാവുകയുമിലല. എ:ാൽേ\ാേര? പേ• ഒരു കാരയം േവണം.
തൽJാലം നി;ളിലാെര2ിലും രേ8ാ മൂേ:ാ ഉറു\ിക ഇേ;ാ.ു തരണം.
ഇ:ുതെ: ൈവകുേ:രം അതു മടJി/രികയും െച‹ാം. സദയ
നാെളയാണേലലാ.അതുെകാ8് ഇനിയും ഒ.ും താമസിJാൻ പാടിലല" എ:ു പറuു.
അതുേക.ു സേaാഷിA് ഉടെന ഒരു ന?ൂരി മൂ:ു രൂപാ െകാടു/ു. ഭ.തിരി അതു
ചാലJടയിൽ െകാ8ു െച:ു െകാടു/ു ഒരു േകാളാ?ി േമടിAു. അേ\ാൾ/െ:
കAവടJാേരാട് "ഇത് എനിJലല മെhറാരാൾJുേവ8യാണ്. ഇതുെകാ8ുെച:്
അയാെളJാണിAി.് േകാളാ?ിയുെട ഭാഷയും വിലയും അയാൾJു
സZതമാെയ2ിൽ േകാളാ?ിെയടുJും. അയാൾ സZതിAിെലല2ിൽ ഞാൻ
േകാളാ?ി തിരിെയ െകാ8ുവരും. അേ\ാൾ പണം മടJി/രണം" എ:ു ഭ.തിരി
പറയുകയും അ;െന െച‹ാെമ:ു കAവടJാരൻ സZതിJുകയും െചcി.ാണ്
േകാളാ?ി വാ;ിയത്.
ഭ.തിരി േകാളാ?ി ഒരു മു8ിൽ െപാതിuു ക•/ിൽ െവAു െകാ8് ഉടെന
തിരുമു?ാെകെA:ു. അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് "ക•/ിെലaാണ്?""എ:ു

കൽ\ിചു േചാദിAു.
ഭ.തിരി: ഇത് ഇവിെട അറിയിJാൻ തJവ4മുdെതാ:ുമലല. ര8ുമൂ:ു
ദിവസ/ിനകം വടേJാ.ു േപായാൽ െകാdാെമ:ു8്. അേ\ാൾ
െകാ8ുേപാകാനായി.് ഇേ\ാൾ ചാലJടയിൽ നി:ു വാ;ിയതാണ്.
മഹാരാജാവ്: അതുെകാ8് നമുJു കാണാൻ പാടിെലല:ുേ8ാ?
ഭ.തിരി: എ:െ:ാ:ുമിലല. ഒരു നി€ാര സാധനമാണ് എേ: ഉdൂ.
മഹാരാജാവ്: ആെ., എ2ിലും കാണെ.; എടുJൂ
ഭ.തിരി പിെ:യും വളെര മടി ഭാവിAു. ഒടുJം തിരുമന€ിെല നിർബkംെകാ8ു
േകാളാ?ി മു8ിനക/ുനിെ:ടു/ു താെഴെവAു.
മഹാരാജാവ്: േഹ! േകാളാ?ിേയാ! നലല ശി•യായി. നാം തെ: ഒ:ു മുറുJി
ആദയം ഇതിൽ/ു\ാം.
ഭ.തിരി: അ;െനയാവാം. പേ• അത് ഇ:ു പാടിലല. ഒരു വഴിപാട് നിpയിAി.ു8്.
അതു കഴിuിേ. ഇതിൽ/ു\ാവൂ എ:ാണു െവAിരിJു:ത്.
മഹാരാജാവ്: എaു വഴിപാടാണ്?
ഭ.തിരി: ആദയം ഇതിൽ പാൽ\ായസം െവAു പWനാഭസവാമിJു നിേവദിJുക.
പിെ:/ു\ി/ുട;ുക എ:ാണു നിpയിരിJു:ത്.
മഹാരാജാവ്: (തിരുമന€ിൽ സവൽപെമാ:ാേലാചിAി.്) മന€ിലായി, െപാേ•ാളൂ.
ഇതു േക.ു ഭ.തിരി ഇറ;ിേ\ായി, േകാളാ?ി ചാലJടയിൽ െകാ8ു െച:ു
െകാടു/ു രൂപാ വാ;ി, അതു െകാടു/ ന?ൂരിJു മടJിെJാടു/ു. ഭ.തിരി
േപായയുടെന തിരുമന€ുെകാ8് അZവീ.ിേലJു ക†ിAാളയAു ”ാ•ണസദയ
അZവീ.ിൽെവAു േവെ8:ും അ?ല;ളിൽ എവിെടെയ2ിലും െവAു
നട/ിെകാdാെമ:ും ച.ംെക.ി. അZവീ.ിൽ ആദയം ”ാ•ണ€ദയ നട/ുകയും
പി:ീട് അZAി പാർJുകയും െച‹ു:തു േകാളാ?ിയിൽ നിേവദയംെവA് ആദയം
േദവനു നിേവദിJുകയും പി:ീട് തു\ുകയും െച‹ു:തുേപാെലയാെണ:ാണ്
ഭ.തിരിയുെട വാJിെq സാരെമ:ു തിരുമന€ിേല•് അതു േക.േ\ാൾ/െ:
മന€ിലായി എ:ു പി:ീടു8ായ ച.ംെക.ുെകാ8ു •‘മാകു:ു8േലലാ.
ഭ.തിരി ഒരിJൽ ഒരു വഴിയാYയിൽ ഒരു ദിവസം േനരം ൈവകിയേ\ാൾ അ/ാഴം
കഴിAുേപാകണെമ:ു വിചാരിA് ഒര?ല /ി2ൽ െച:ുേചർ:ു. േനരം
സkയയാകാറായി.ും അവിെട ശാaിJാരൻ വ:ു നട തുറJുകേയാ വിളJു
െവ•ുകേയാ െചcിരു:ിലല. നട തുറ:ു െതാഴുതി.ു േപായാൽ െകാdാെമ:ു

വിചാരിA് അവിെട ഒരാൾ കാ/ുനിൽJു:ു8ായിരു:ു. അയാളലലാെത
അവിെടെയ;ും േവെറ ആരുമു8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ ഭ.തിരി ആ
മനുഷയേനാടുതെ: ആ േ•Yം ആരുെട വകയാെണ:ും അവിടുെ/
പതിവുകെള;െനെയാെJയാെണ:ും മhറും േചാദിAു. അേ\ാൾ ആ മനുഷയൻ
"അ?ലം ഇവിെട അടുJൽതതെ:യുd ഒരു മന•െല വകയാണ്. ഇവിെട
കാല/ു രേ8കാലും ൈവകുേ:രം ഒേ:കാലും ഇട;ഴി അരിവീതമാണ്
പൂജാനിേവദയ/ിനു വകെവAിരിJു:ത്. അതുകൂടാെത കാല/ും
ൈവകുേ:രവും ഈര8ു നമxJാര/ിനും വകെവAി.ു8്. നമxJാരം
വഴിേപാJരായി വരു: ”ാ•ണർJു െകാടുJണെമ:ാണ് െവAിരിJു:ത്. ഈ
വകെ•ലലാമുd െനലലു മന•ൽനി:ു കഴകJാരൻ വാരിയെര
ഏൽ\ിAുെകാടുJും. വാരിയർ പതിവായി കണJു7കാരമുd അരി
െകാടു/ുെകാdണെമ:ാണ് ഏർ\ാട്. എ:ാൽ ഇവിെട ”ാ•ണർJു
നമxJാരം (ഭ•ണം) െകാടുJുകയാകെ. കണJു7കാരമുd അരി മുഴുവനും
െവA് േദവനു നിേവദിJുകയാകെ. ഒരിJലും പതിവിലല. നമxJാര/ിനുd അരി
മുഴുവനും ശാaിJാരൻ അേbഹ/ിെq മഠ/ിൽെJാ8ുേപായിെവA് ഊണു
കഴിJും. നിേവദയ/ിനു ര8ു േനരവും ഒഴJരിയിലധികം വാരിയർ െകാടുJാറിലല.
െനലലു മുഴുവനും പുഴു;ിയുണJിJു/ിെവAു വാരയ/ുdവരൂണുകഴിJും.
ഒഴJരിയിൽ കൂടുതലി.ു നിേവദയം െവ•ണെമ2ിൽ വഴിപാടുകാരാെര2ിലും
െകാ8ുവരണം. ഇ;െനെയാെJയാണ് ഇവിടുെ/ പതിവ്. സkയ കഴിയാെത
ഇവിെട ഒരു ദിവസവും നടതുറ:ു വിളJുെവ•ാറിലല. 7തിദിനം
മൂ:ാഴിെയ4വീതം ഇവിെട വിളJുവക•ു മന•ൽനി:ു െകാടുJു:ു8്. അതു
മുഴുവനും ശാaിJാരനും കഴകJാരനുംകൂടി പ2ുെവA് എടുJുകയാണ് പതിവ്.
ഇവിെട വിളJിനു വഴിപാടുകാർ െകാ8ുവരു: എ4 തെ: മുഴവൻ േവ8ാ.
ര8ുേനരവും മി:ാമിനു;ിെq പൃ‘ം േപാെല ഓേരാ തിരി െകാളു/ിെവAാൽ
മതിയേലലാ. മന•േലJ് ഇതുേപാെല നാൽപതു േ•Y;ളു8്. എലലാ
^ല;ളിലും ദിവസംേതാറും െച:ു കാരയ;ളേനവഷിJുക 7യാസമാവുകയാൽ
ഇവിടുെ/ കാരയ;ൾെJലലാം ശാaിJാരെനയും കഴകJാരെനയും
ചുമതലെ\ടു/ിയിരിJുകയാണ്. മന•ൽനി:് ഒ:ും അേനവഷിJാറിലല. എലലാം
ശരിയായി നടJു:ുെ8:ാണ് അവിടുെ/ വിശവാസം. അതുെകാ8ാണ്
ഇവരുെട അഴിമതിയും അwമവും ഇYേ/ാളം വർUിAത്. ചിലേ\ാൾ മന•ൽ
നി:ു വലിയ തിരുേമനി ഇവിെട എഴു:dുകയും ഇവരുെട ചില കളവുകൾ
ക8ുപിടിJുകയും കഴകJാരെന പിടിAു 7ഹരിJുകയും
ശാaിJാരെനÆാaിരിJു ര8ും നാലും പണവും മhറും 7ായpി/ം
നിpയിJുകയും െച‹ാറു8്. എ2ിലും ഇവിെട ഇവരുെട അwമ;ൾJ് ഇതുവെര

യാെതാരു കുറവും വ:ി.ിലല"" എ:ു പറuു. ഭ.തിരി ഇെതലലാം േക.ുധരിAതിെq
േശഷം "ആെ., എ2ിലും കുളി കഴിJാമേലലാ" എ:ു പറu്
അ?ലJുള/ിൽ/െ:യിറ;ി കുളികഴിA് അ?ല/ിൽെA:ു മു8ുകൾ
ര8ും ഉണ;ാനി.ി.ു കൗപീനമാYധാരിയായി അവിെടയിരു:ു. അേ\ാേഴ•ും ഒരു
െചറിയ പാY/ിൽ ഒഴJരിയും ഒരു തീെJാdിയുെമടു/ുെകാ8ു
കഴകJാരനുമവിെടെയ/ി. ഉടെന ഭ.തിരി "വാരിയേര! നമുJ് അ/ാഴം കഴിAു
േപായാൽെJാdാെമ:ു8് അതിവിെട തരമാകുേമാ?" എ:ു േചാദിAു.
അതിനു/രമായി വാരിയർ "എേaാ എനിJറിuുകൂടാ. ശാaിJാരേനാടു
േചാദിJണം" എ:ു പറuു.
ഭ.തിരി: അ;െന പറuാൽേ\ാരാ. നമുJിവിെടAില വഴിപാടുകളും
നടേ/8ിയിരിJു:ു. അതിെനാെJ വാരിയരുെട സഹായമാണ് നമുJു
7ധാനമായി േവ8ത്.
വാരിയർ: റാൻ, വഴിപാട് എെaാെJയാണാേവാ
ഭ.തിരി: വിളJ്, മാല, പ¢സാര\ായസനിേവദയം, പിെ: ഒരു രേ8കാലിട;ഴി
െവdനിേവദയം ഇെതാെJ േവണം. വയാഴാ¥േതാറും ഇവെയാെJ ഒരു
വി¸ുേ•Y/ിൽ നട/ാറു8്. ഒരു ”ാ•ണെന കാൽകഴുകിA്
ഊ.ുകയുംേവണം. അതിനു ശാaിJാരനായാലും മതി. സാമാനയംേപാെല ഒരു
ഭ•ണ/ിെq വ.െമാെJ േവണം. അെതാ.ും േമാശമാകരുത്. നZുെട ക‹ിൽ
പണമു8് അെതY േവണെമ2ിലും െചലവുെച‹ാൻ ത‹ാറാണ്. എ2ിലും
വാരിയരുെട സഹായംകൂടാെത ഒ:ും നടJുകയിലലേലലാ.
വാരിയർ: പണമുെ82ിൽ ഒെJ നടJും. അടിയൻ എലലാം ശരിയാJാം.
ഭ.തിരി: എ:ാൽ മതി. ഒടുJം വാരിയർ പറയു: സംഖയ േബാധയെ\ടു/ാം.
വാരിയർ : എ:ാൽ േവ8െതലലാം ഇേ\ാൾെകാ8ു വിടെകാdാം.
എ:ു പറuു വാരിയർ ഓടിേ\ായി. േപാകു: വഴിJു ശാaിJാരെനJ8്
"ഇ:ു വിേശഷാൽAില വഴിപാടുകളു8്. •ണ/ിൽJുളിA് അ?ല/ിേല•്
െചലലണം" എ:ു കൂടി പറuി.ാണ് വാരിയർ േപായത്. വാരിയരുെട വാJു േക.ു
തനിJും വലലതുമാദായമു8ാകുെമ:ു വിചാരിAു ശാaിJാരനും •ണ/ിൽ
"കുളിA് കുhറി/ലയും കുടu്" അ?ല/ിെല/ി. തെq പതിവും
ആവശയ;ളുെമലലാം ഭ.തിരി ശാaിJാരേനാടു പറuു. അതു േക.ു
ശാaിJാരനും സേaാഷിA് ഓടിേ\ായി അേbഹ/ിെq മഠ/ിൽനി:് അരിയും
കറിേJാ\ുകളും പാലും മhറും െകാ8ുവ:് എലലാം ത‹ാറാJി/ുട;ി. കുറAു

കഴിuേ\ാൾ സകല സാധന;ളും െകാ8ു വാരിയരും അ?ല/ിെല/ി.
അേ\ാേഴ•ും ശാaിJാരൻ നിേവദയ;ൾ അടു\/ാJുകയും കറിJു
നുറുJുകയും കഴിAിരു:ു. അതു ക8ി.് എÆാൻ തെ: ന‘െ\ടു/ാൻ
ഭാവിJുകയാണേലലാ എ:ു വിചാരിAു വാരിയർJും വാരിയർ സാമാന;െളലലാം
െകാ8ുവ:ിരിJു:തു തെ: ന‘െ\ടു/ാനാണേലലാ എ:ു വിചാരിAു
എÆാനും േദഷയം കലശലായി. വാരിയർ എÆാേനാട് "സാമാന;െളലലാം വ.ം
കൂ.ിെJാ8ുവരണെമ:് ആവശയJാരൻ എേ:ാടാണ് ആദയം പറuത്.
അതുെകാ8് ഞാൻെകാ8ുവ:ിരുJു: സാമാന;ൾതെ: എടു/ു
ഉപേയാഗിJണം. അേ;െട സാമാനെമാ:ും ഇവിെട ഉപേയാഗിJാൻ പാടിലല"
എ:ു പറuു. അതുേക.് എÆാൻ "വാരിയരുെട സാമാന;െളാ:ും
ഇവിെടെJാdുകയിലല. പാൽ െവdം േചർ/താണ്. അരി െവളു/ി.ിലല" എ:ും
മhറും പറuുതുട;ി. അ?ല/ിൽ ജപിAു െകാ8ിരു: ഭ.തിരി ഇവരുെട
വഴJുേക.ി.്, "നി;ൾ തZിൽ ശ¨ കൂേട8. ര8ുേപരുെട സാമാന;ളും
ഉപേയാഗെ\ടു/ിെJാdണം. അതുെകാ8ു േദാഷെമാ:ും വരാനിലലേലലാ.
നി;ൾJു ര8ുേപർJും പണം കി.ണെമ:േലല ഉdു? അതു േബാധയെ\ടു/ാൻ
ഞാനു8േലലാ. വഴJും ശ¨യും കൂടാെത കാരയം നടJെ." എ:ു പറuു. അതു
േക.ു ര8ുേപരും സമാധാനെ\ടുകയും െചcു.
എÆാaിരി െവെ\ലലാം കഴിAു പൂജ•ു േപായി. 7സ: പൂജ•് നടയടAേ\ാൾ
ഭ.തിരി തിട\dിയിെല/ി ഒരിലെയടു/ു െവAു താേന വിള?ി ഊണു തുട;ി.
എÆാaിരി "അലലാ! ഇ;െനയാേണാ കാൽകഴുകിAൂ.ു:ത്?" എ:ു േചാദിAു.
അതിനു മറുപടിയായി ഭ.തിരി "കാൽകഴുകിAൂ.ുക എ:ു പറuാൽ തെq മുതൽ
െചലവുെചc് ഒരു ”ാ•ണനു ഭ•ണം െകാടുJുക എേ: അർ‰മുdു. െപാരുൾ
േപാകു:ിട/ാണേലലാ പുണയം. എÆാെq ഊണു കഴിയുേ?ാൾ
കാൽകഴുകിAൂ.ിയതിെq ഫലം എനിJു കി.ും. എÆാനും ഒരിയിലെയടു/ുെവAു
വിള?ിയുേ8ാളൂ" എ:ു പറuു. ഉടെന എÆാaിരിയും ഉ4ാനിരു:ു. പിെ:
ഭ.തിരി എÆാaിരിയുെട ൈക\ുണയെ/ വർ4ിAുതുട;ി.
"േഹ! എÆാൻ േദഹ¡െമാെJ വളെര ന:ായി. ഈ അ?ലJിണhറിെല െവdം
വളെര മാഹാWയമുdതുതെ:. എ:ും േകാരി േദവെq തലയിെലാഴിJു:തേലല?
അ;െനയലലാെതയിരിJുേമാ? അേതാടുകൂടി എÆാെq ൈക\ുണയവുംകൂടി
േചർ:േ\ാൾ മുഴുവനായി. പ¢സാര\ായസ/ിെന:ലല, സകലവിഭവ;ൾJും
ഈ െവd/ിെq സവാദാണു മു?ി.ുനിൽJു:ത്. കുേറെ“ അമൃതിെq
സവാദുമു8്. അതു എÆാെq ൈക\ുണയംെകാ8ു വ:തായിരിJും" എ:ും
മhറുമായിരു:ു ഭ.തിരി പറuത്. ഈ ശകാരെമലലാം Rുതിയാെണ:ാണ്

എÆാaിരി മന€ിലാJിയത്. അതിനാൽ ഇതിനു മറുപടിയായി എÆാaിരി
പറuത് "ഇെതാ:ും നZുെട സാമർ‰യംെകാ8ലല. എലലാം ഭഗവാെq
കൃപെകാ8ാണ്" എ:ായിരു:ു.
ഭ.തിരിയും എÆാaിരിയും ഊണു കഴിuു ൈക കഴുകി ബലിJൽ\ുരയിൽ
േപായിരു:ു പണ/ിെq കണJു പറuു തുട;ി. വാരിയർ
തിട\dിയിൽJയറി ഉ4ാനുമിരു:ു. എÆാaിരി പറu കണെJാ:ും ഭ.തിരി
സZതിAിലല. ഒടുJം ഭ.തിരി "ഇവിെട ര8ു േനരവും ഈര8ുേപർJു
നമxJാര/ിനു വകെവAി.ു8േലലാ. അെതലലാം താൻ േമാ‘ിെAടുJുകേലല
പതിവ്? ഇ:് ഒരു േനരം ഞാനു8തിനു തനിJു പണം തരണേമാ? ഞാെനാരു
കാശും തരാൻ ഭാവമിലല. താെനaു െച‹ും?" എ:ു േചാദിAു. അതു േക.്
എÆാaിരി േകാപിAു വിറAു ഭ.തിരിെയ തലലാനായി ൈകേയാ;ിെJാ8്
അടു/ു െച:ു. ഉടെന ഭ.തിരി എണീhറു എÆാaിരിയുെട ൈകJ് ഒരു ത.ും
െചകി./് ഒരടിയും െവAുെകാടുJുകയും "അേ‹ാ!" എ:് ഉറെJ ഒ:ു
നിലവിളിJുകയും ഒരുമിAുകഴിuു. അടിെകാ8 •ണ/ിൽ എÆാaിരി
േബാധം െക.ു നില/ു വീണു. നിലവിളി േക.ു വാരിയർ പരി°മിAു എAിൽൈJ
മടJി\ിടിAുെകാ8ു ബലിJൽ\ുരയിേല•് ഓടിെA:ു. "ഇവിെട എaാണ് ഒരു
നിലവിളി േക.ത്? ആരാണു നിലവിളിAത്?" എ:ു വാരിയർ േചാദിAു. അേ\ാൾ
ഭ.തിരി കരuുംെകാ8് "ഈ എÆാൻ ഞാൻ പണം െകാടു/ത് േപാെര:ും
പറu് എെ:/ലലി. ഞാനാണു നിലവിളിAത്. ഇതിെനലലാം സാ•ി വാരിയരാണ്.
ഈ ഉ8ായ സംഗതികെളലലാം േ•Y/ിെq ഉടമ^േനാട് ഇേ\ാൾ/െ:
പറയണം. സാ•ി പറയാൻ വാരിയരും എെq കൂെട വരണം. ഊണു കഴിAുവരൂ.
വാരിയരുെട പണം ഞാൻ ഒ.ും കുറ•ുകയിലല എെ:/ലലിയതുെകാ8് എÆാന്
ഇനി ഞാൻ ഒരു കാശുേപാലും െകാടുJയിലല. എÆാനു െകാടുJാനുdതുകൂടി
വാരയർJു തേ:•ാം" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ു സേaാഷിAു വാരിയർ ഊണു
മുഴുവനാJാനായി.് തിട\dിയിേലJു േപായി. •ണ/ിൽ ഊണു കഴിAു
ൈകയും കഴുകി വാരിയർ വീ8ും ബലിJൽ\ുരയിെല/ി. എÆാaിരി അേ\ാഴും
പൂർV^ിതിയിൽ േബാധരഹിതനായി അവിെട/െ: കിട:ിരു:ു. ഭ.തിരിെയ
അവിെടെയ;ും ക8ുമിലല. അേbഹം വാരിയർ വരു:തിനു മുേ?
പ?കട:ിരിJു:ു.
പിെ:െയാരിJൽ ഭ.തിരി ഒരു വഴിയാYയിൽ ഒരു ദിവസം മധയാ–സമയ/്
ഊണുകഴിAു േപാകണെമ:ുd ഉേbശേ/ാടുകൂടി /െ: ഒരിലല/ു
കയറിെA:ു. അേ\ാൾ അവിെട പുരയുെട വാതിലുകെളാെJ അടAിരു:തിനാൽ
മുhറ/ു നി:ുെകാ8ു ര8ുമൂ:ു ചുമAു. എ:ി.ും ആെരയും പുറേ/•ു

കാണാെതയിരു:തിനാൽ ഇറയ/ു കയറിയിരു:ുെകാ8് "േഹ േഹ! ഇവിെട
ആരുമിലലേയാ? ഈ വാതിെലാ:ു തുറJണം" എ:് ഉറെJ വിളിAു പറuു.
അ;െന നാല¢ു 7ാവശയം പറuേ\ാൾ ഗൃഹ^ൻ ന?ൂരി വ:ു വാതിൽ
തുറ:ു ദുർമുഖം കാണിAുെകാ8ു പുറേ/•ു വ:് ഉAസവര/ിൽ
"ആരാണിവിെടJയറിവ:ു കലശൽകൂ.ു:ത്? പടിJു പുറ/ു േപാകണം" എ:ു
പറuു. അതു േക.ി.ും ഭ.തിരി "അേ‹ാ! അ;െന പറയരുേത.
ഞാൻവഴിേപാJനായ ഒരു ”ാ•ണനാണ്. വഴി നട:ും െവയിലു െകാ8ും ഞാൻ
ഏhറവും അവശനായിരിJു:ു. വിശ\ും ദാഹവും സഹിJവ‹ാെതയായി.ാണ്
ഇവിെടJയറി വ:ത്. എനിJിേ\ാൾ കുറAു കuിേയാ േചാേറാ വലലതും ത:ാൽ
അെതാരു വലിയ സുകൃതമായിരിJും. ഒ:ും കഴിJാെത ഇനി ഇവിെടനി:്
ഒരടിേപാലും നടJാൻ ഞാൻശzനലല" എ: ഏhറവും താണ സവര/ിൽ\റuു.
ഇതുേക.ി.ും ഗൃഹനാഥെq മന€ിന് ഒരലിവുമു8ായിലല. അേbഹം വീ8ും
ഉA/ിൽ/െ: "േപാകാനേലല പറuത്. നടJാൻ വെ‹2ിൽ പടിJു പുറ/ു
േപായിJിടേ:ാളൂ. ഇവിെട ഇരിJാൻ പാടിലല. വരു:വർെJാെJ കuിേയാ
േചാേറാ െകാടുJാൻ ഇവിെട വഴിയൂ.ും മhറുമിലല. ആരും കാണമി.ി.ുമിലല. ഇ;െന
ത.ി\ും പറu് ഉ4ാനായി.ു കയറിവരു:വർെJാെJ േചാറു െകാടു/ി.ുd
പുണയം ഇവിെട ആവശയമിലല" എ:ു പറuു. ഉടെന ഭ.തിരി "എ:ാൽ െവറുേത
േവ8. ഞാൻ പണം തരാം. ഏതുവിധ/ിലായാലും സവൽപം വലലതും കഴിJാെത
േപാകാൻ നിവൃ/ിയിലല. ഞാൻ സാമാനയ/ിലധികം വലuു. അതുെകാ8്
പറയു:താണ്. കൃപയു8ാകണം" എ:് പിെ:യും പറuു. അതു േക.ി.ും
ഗൃഹ^െq മന€ിനു ഒരിളJവുമു8ായിലല. "എേടാ തെq ജാടെയാ:ും
ഇവിെട\hറുകയിെലല:് ആദയേമ ഞാൻ പറuിേലല? അേ;ാ.ു പറയു:െതാ:ും
മന€ിലാJാ/െതaാണ്? തെq മർJടമു‘ിയുംെകാ8ു താനിറ;ിേ\ാവൂ.
ഇവിെട പhറുകയിലല. പണ/ിനു േചാറുെകാടുJാൻ ഇതു േഹാ.ലും മhറുമലല.പടിJു
പുറ/ിറ;ിേ\ാവാനേലല പറuത്? ഇനിയും േപാകാ/പ•ം ഞാൻ തീJനൽ
േകാരിെJാ8ുവ:ു തെq തലയിലിടും. അതിനിടയാJാെത താനിറ;ിേ\ാവൂ"
എ:ാണു ഗൃഹ^ൻ പറuത്. ഇYയും േക.ി.ും ഭ.തിരി ഒഴിAുേപായിലല. അേbഹം
പിെ:യും താണു െതാഴുതുെകാ8് "അേയാ മൂ€്, ഇതു കഠിനമാണ്. ഇ;െന
പറയരുത്. ഒരു നിവൃ/ിയുമിലലാെതയായി.ു ഞാൻ പറയു:താണ്. ഒരു
പിടിേAാെറ2ിലും തരു:തിനു ദയവു8ാകണം. അതിെനാ:ിനും മന€ിെലല2ിൽ
കുറAു പAെവdം ത:ാലും മതി. ഒ:ും കഴിJാെത എനിJ് എണീJാൻേപാലും
വ‹. ഞാൻവലലാെത •ീണിAുേപായി" എ:ു പറuു. ഇതിനു മറുപടിയായി
ഗൃഹ^ൻ പറuത് "തനിJു െവdം േകാരിെJാ8ു വ:ു തരാൻ തെq
ശ?ളJാരാരും ഇവിെടയിലല. െവളളം കുടിJണെമ2ിൽ പുഴയിൽെA:ു

േകാരിJുടിJൂ. ഇവിെട അെതാ:ും സാUയമലല. താനിവിെട നി:് ഇറ;ിേ\ാവൂ.
ഇനിയും താനിറ;ിേ\ാവാ/പ•ം ഇവിെട\ാർJു: വൃഷലിെ\4ിെന
ഞാനിേ;ാ.ുവിളിJും. അവൾ മുhറമടിJു: ആയുധവും െകാ8ിേ;ാ.ു വ:ാൽ
തെ: ഇവിെടനിേ:ാടിJും. അതിനിടയാJാെത ഇറ;ിേ\ാവുകയാണു നലലത"്
എ:ാണ്. ഇYയും േക.േ\ാൾ ഭ.തിരി "ഇവിെട മരയാദെകാ8ു കാരയെമാ:ും
പhറുകയിലല ഏെത2ിലും ഒരു െപാടിൈJകൂടി 7േയാഗിAു േനാJാം"
എ:ുവിചാരിAു. േകാപഭാവേ/ാടുകൂടി എണീhറു ര8ാംമു8് അരയിൽ
മുറുJിെJ.ി ക4ും ചുവ/ി വിറAുെകാ8ു ഗൃഹ^േനാടു "എേടാ! താൻ
മഹാദു‘ൻതെ:. തെ:മാYം വിചാരിAാൽ േപാരേലലാ, ഇവിെട ഒരaർŽനവും
ര8ുമൂ:ു കിടാ;ളുമു8േലലാ. പുരാതനമായ ഒരു ”ാ•ണഗൃഹവുമാണേലലാ
എ:ു വിചാരിAു ഞാനിതുവെര •മിAു. ഞാെനാരു കടുംൈക 7േയാഗിAാൽ
അതു 7തിവിധി ഇലലാ/തായിരിJും. നാല¢ു ദിവസം മുൻപ് ഇതുേപാെല
ഞാെനാരിലല/ു േപായിരു:ു. അവിടുെ/ ഗൃഹ^നും തെ:േ\ാെല ഒരു
ദു‘നായിരു:ു. അവിെടയും ഞാൻ ആദയം വളെര •മിAു. ഒടുJം
അതുെകാെ8ാ:ും പhറുകയിെലല:ു േതാ:ുകയാൽ ഞാെനാരു കടുംെക അവിെട
7േയാഗിAു. അതുതെ: ഇവിെടയും 7േയാഗിJാനാണു ഞാൻ ഭാവിJു:ത്.
അതു സZതമാേണാ എ:് അക/ു െച:് അaർŽനഇേ/ാടുകൂടി േചാദിJൂ.
പിെ: പpാ/പിAാൽ ഫലെമാ:ുമു8ാവുകയിലല. അതും ഞാനാദയേമ
പറേu•ാം" എ:ു പറuു. ഇവരുെട സംവാദ;െളലലാം േക.ുെകാ8് അക/ു
നി:ിരു: അaർŽനം ഭ.തിരിയുെട അേ\ാഴെ/ ഭാവം കാണുകയും ഒടുJം
പറu വാJു േകൾJുകയും െചcു വലലാെത ഭയെ\.ു ന?ൂരിെയ അകേ/Jു
വിളിAു. "ഇ‹ാൾ സാമാനയJാരനെലല:ാണു േതാ:ു:ത്.
എെaലലാമനർ‰;ളാണാേവാ ഉ8ാJി/ീർJു:ത്? ര8ുമൂ:ു
കിടാ;ളുdവർെJ2ിലും ആപെ/ാ:ും വരാെത സൂ•ിJണമേലലാ.
അതുെകാ8് •ണ/ിൽെA:് അേbഹെ/ സമാധാനെ\ടു/ി ഭ•ണം
െകാടു/ു സേaാഷി\ിAയ•ണം. അെലല2ിൽ വലിയ ആപ/ു വലലതും വ:ു
കൂടുെമ:ാണു േതാ:ു:ത്" എ:ു പറuു. ഭ.തിരിയും ഗൃഹ^ൻ ന?ൂരിയും
തZിൽ അതയുA/ിലു8ായ സംവാദം േക.് അതിെq കാരണമറിയു:തിനായി
അയൽവാസികളായ ഒ.ുവളെര ജന;ളും അവിെട വ:ുകൂടിയിരു:ു.
അവരുെമലലാവരും അaർŽനം പറuതു േപാെല തെ: പറuു. അെതലലാംകൂടി
േകൾJുകയും േകാപിAു സംഹാരരു›െനേ\ാെലയുd ഭ.തിരിയുെട നില
കാണുകയും െചcേ\ാൾ ഗൃഹ^ൻന?ൂരിയും ഭയവിഹവലനായി/ീർ:ു. ഉടെന
അേbഹം ഭ.തിരിയുെട അടുJൽെA:ു പാദ;ളിൽ വീണു നമxകരിAി.്
"അലലേയാ ”•േണാ/മ! •മിJേണ, •മിJേണ. അ;യുെട

മാഹാWയമറിയാെത ഞാൻ പറuുേപായെതലലാം സദയം •മിJേണ. േകാപെ/
അടJിയാലും. ആപെ/ാ:ുമു8ാJി/ീർJാെത എെ:യും ഈ
കുടുംബെ/യും അവിടു:ു ര•ിJണം. •ണ/ിൽ കുളിAുവരിക. ഇവിെട
ഊണിെനലലാം കാലമായിരിJു:ു. കുളിAുവരാ/ താമസേമ ഉdൂ. അേ;•ു
കുടിJുനീർവീ¤/ീ.ു േവണം എനിJും ഉ4ാൻ" എ:ു പറuു. അതു േക.ു
ഭ.തിരി തെq കൗശലം ഫലിAുവേലലാ എ:ു വിചാരിAു ഉdുെകാ8് ചിരിA്
"ഇേ\ാെള2ിലും നലല ബുUിയു8ായേലലാ. ഭാഗയംതെ:. ഇവിെട മേhറതിെq
കാലമായിെലല:ാണ് േതാ:ു:ത്. ഇനി എനിJു േകാപവും
േദഷയവുെമാ:ുമിലല.അെതാെJ/ീർ:ിരിJു:ു. ഞാൻ •ണ/ിൽ
കുളിAുവേ:•ാം. എെq ഒരു കുളിയും േതവാരവുെമാെJ രാവിെല
കഴിuിരിJു:ു. വഴി ശുUമായതുെകാ8ു ഒ:ു കുളിJണെമേ: ഉdൂ.
ര8ാംകുളിJു താമസ/ിനു വകയിലലേലലാ. ഇേ\ാൾ വേ:•ാം" എ:ു പറuു
േപായി •ണ/ിൽ കുളി കഴിAുവ:ു. ഭ.തിരി കുളിAുവ:േ\ാേഴ•ും ഇലയും
പലകയും െവA് എലലാം ത‹ാറാJിയിരിJു:ു. ഗൃഹ^ൻതെ: സാദരം
വിള?ിെJാടു/ു. ഭ.തിരി സുഖമായി ഊണു കഴിJുകയും െചcു. ഊണു
കഴിuു ൈക കഴുകിJഴിuയുടെന ഭ.തിരിെയ ഗൃഹ^ൻന?ൂരി
പുറaള/ിൽ െകാ8ുേപായി ഒരു പായയും തലയിണയും മുറുJാനുd
സാധന;ളും െകാ8ുെച:ു െകാടുJുകയും "ഇനി ഇവിെട ഇരിJുകേയാ
കിടJുകേയാ മുറുJുകേയാ ഒെJയാവാം. ഞാനുംേപായി ഊണു കഴിAുവരാം"
എ:ു പറയുകയും െചcി.് ഉ4ാൻ േപായി.
ഗൃഹ^ൻ ന?ൂരി ഊണുകഴിAു ഭ.തിരിയുെട അടുJെല/ിയേ\ാേഴ•ും
അവിെട ദിവയനായി.് ഒരാൾ വ:ിരിJു:ു എ:ു േക.ു േവെറയും പലർ വ:ുകൂടി.
അേ\ാൾ ഗൃഹ^ൻന?ൂരി ഭ.തിരിേയാട് "ഇേ\ാൾ ഒെJ സാമാധാനമായേലലാ
ഇനി വർ/മാനെമാെJ പറയുക. ഇലലം എവിെടയാണ്? ഇലലേ\െരaാണ്? നാല¢ു
ദിവസം മു?് ഒരിലല/ു ഒരു കടുംൈക 7േയാഗിAതായി\റuുവേലലാ
അെതaാണ്? ഇെതാെJ അറിuാൽ െകാdാെമ:ു8്" എ:ു പറuു. ഉടെന
ഭ.തിരി "എെq ഇലലം കുറAു െതJാണ്. ഇലലേ\രു 'നടുവിേല\ാ.്' എ:ാണ്
സാധാരണയായി പറuുവരു:ത്. ഞാൻ7േയാഗിA കടുംൈകയിെനJുറിAു
േചാദിേJ8. അതു േകൾJാെതയിരിJുകയാണു നലലത.് േക.ാൽ നി;െളലലാവരും
മൂJ/ു ൈകവിരൽ െവAുേപാകും. അതുെകാ8് അതു പറയാൻ
നിർബkിJരുത്" എ:ു പറuു. അതു േക.് എലലാവരും "അവിടു:് അ;െന
പറയു:ത് സ2ടമാണ്. അതു േക.ാൽെJാdാെമ:് ഞ;ൾെJാെJ വളെര
ആOഹമു8്. അതു െകാ8് അതു നിpയമായി\റയണെമ:ു ഞ;െളലലാവരും

നിർബkപൂർവം അേപ•ിAുെകാdു:ു" എ:ു പറuു. ഉടെന ഭ.തിരി "അY
നിർബkമാെണ2ിൽ\റയാം. േകേ.ാളൂ. ഞാൻആ ഇലല/ു െച:ി.് ആദയം
ഇവിെട\റuതുേപാെലെയാെJ വളെര\റuുേനാJി. ഒടുJം അവിെട
പAെവളളംേപാലും കി.ുകയിെലല:ു തീർAയായേ\ാൾ ഞാെനെq ര8ാംമു8ും
കുടയുെമടു/ു പടിJലിറ;ി എെq വഴിJ;ു േപായി. അതാണു ഒടുJം
7േയാഗിA കടുംൈക. അതു തെ:യാണ് ഞാനിവിെടയും 7േയാഗിJാൻ
ഭാവിAത്. അലലാെത ഞാെനaു െച‹ും? ഞാനും നി;െളേ\ാെല ഒരു
മനുഷയനാണേലലാ" എ:ു പറuു ഇതു േക.ു ന?ൂരിെയ േനാJി എലലാവരും
ചിരിAു. തനിJു പhറിയ വിÏി/ം വിചാരിAു ഗൃഹ^ൻ ന?ൂരി
സാമാനയ/ിലധികം ഇളിഭയനായി. ഭ.തിരി അവിെട നി:ിറ;ിേ\ാവുകയും െചcു.

ഐതിഹയമാല/ആറsുള േദവനും മ;ാ.ു
ഭ.തിരിയും
ഇേ\ാൾ കുമാരനലലൂർ OാമJാരനായിരിJു: മ;ാ.ുഭ.തിരിയുെട ഇലലം പ8്
െച;:ൂർ/ാലൂJിലുൾെ\. "കാ.ൂർ" േദശ/ായിരു:ു. അJാല/് ആ
ഇലലJാർ ധനപു‘ിെകാ8ും ദാനധർZാദി െകാ8ും ഈശവരഭzിെകാ8ും
7ബലsാരും 7സിUsാരുമായിരു:ു. ആ ഇലല/ു തിരുേവാണംേതാറും
മഹാവി¸ുവിെന പൂജിAു നിവൃ/ിയുdിടേ/ാളം ”•ചാരികളായി.ുd
”ാ•ണബാലsാെര കാൽ കഴുകിചൂ.ുക പതിവായിരു:ു. അ;െനയിരു:േ\ാൾ
ഒരു ചി;മാസ/ിൽ തിരുേവാണ/ിനു കാൽ കഴുകിAൂ.ാൻ ”•ചാരികെള
ആെരയും കി.ിയിലല. അവിെട അടുJെലാെJ ”ാ•ണഗൃഹ;ൾ
ധാരാളമു8ായിരു:തിനാൽ തിരുേവാണംേതാറും ഉ4ാൻ പ/ും പ•8ും
ചിലേ\ാൾ അതിലധികവും ”•ചാരികൾ ഇവിെട വരിക പതിവായിരു:ു.
”•ചാരികൾ പതിവായി വരാറുd സമയം കഴിuി.ും ആെരയും കാണാuി.ു
ഗൃഹ^നായ മൂ/ ഭ.തിരി ഏhറവും വിഷ4നായി/ീർ:ു. ഉടെന അേbഹം
അടുJലുd ഇലല;ളിെലലലാം െച:േനവഷിAി.ും ഒരു ”•ചാരിെയേപാലും
കി.ിയിലല. എലലാവരും ദൂര^ല;ളിേലJു െപാ…േ\ായിരു:ു. തിരുേവാണമൂ.ു
മു.ുെമ:ുതെ: ഏകേദശം തീർAയാJിയതിനാൽ ഭ.തിരിJു മനRാപം
ദു€ഹമായി/ീർ:ു. വി¸ുഭzശിേരാമണിയും ശുUമാനസനും അതയaം
കൃതയനി®യുd ആളുമായ മൂ/ ഭ.തിരി ദുഃഖം സഹിJവ‹ാെതയായി
മഹാവി¸ുവിെന/െ: മന€ിൽ ŸരിAുെകാ8് ഇലല/ിെq പുറaി4യിൽ
കമ¤:ടിAുകിട:ു കരuുതുട;ി.
അ;െന കുറAു സമയം കഴിuേ\ാൾ മുhറ/ു നി:ുെകാ8് ഒരാൾ "ഞാെനാരു
വഴിേ\ാJനാണ്. ഇ:് ഊണു കഴിAി.ിലല. കുളിAു വ:ാൽ ഇവിെട ഊണു കഴിAു
േപാകുവാൻ തരമാകുേമാ?" എ:ു േചാദിJു:തു േക.ു ഭ.തിരി തലെപാJി
േനാJിയേ\ാൾ ക8ത്, ഒരു ”•ചാരിെയ/െ:യായിരു:ു. ഉടെന ഭ.തിരി
സീമാതീതമായ സേaാഷേ/ാടുകൂടി എണീhറ് "േഹ! വളെര വളെര സേaാഷമായി.
ഇവിെടയി:ു തിരുേവാണ/ിനു കാൽ കഴുകിAൂ.ാൻ ഒരു ”•ചാരിെയ
കി.ാuി.ു ഞാൻവിഷാദിAു കിടJുകയായിരു:ു. ഉ4ിെയ ഇേ\ാൾ ഇവിേടJു
പറuയAതു സാ•ാൽ മഹാവി¸ുതെ:യാണ്. അഥവാ മഹാവി¸ു
ഭഗവാൻതെ: എെq സ2ടമറിuു സദയം ഉ4ിയുെട േവഷം ധരിA് ഇവിെട

വ:ിരിJുകയലലേയാ എ:ുകൂടി ഞാൻ സംശയിJു:ു. ഏെത2ിലും ഇെതാരു
മഹാഭാഗയമായി. ഇവിെട ഊണിെനലലാം കാലമായി.ു8്. ഉ4ി കുളിAുവരാ/
താമസേമ ഉdു. എ:ാൽ െവറും കുളിയായാൽേ\ാരാ; േതAുകുളിJണം;
അ;െനയാണ് ഇവിെട പതിവ്" എ:ു പറu് എ4, ഇ¢ി മുതലായവെയലാം
•ണ/ിൽ എടു/ുെകാ8ുെച:ു െകാടു/ു. ”•ചാരി സസേaാഷം
അവെയലലാം വാ;ിെJാ8ു പുഴJടവിൽേ\ായി •ണ/ിൽ േതAുകുളി കഴിAു
വരികയും ഭ.തിരി ആ ഉ4ിെയ മുറ•് കാലു കഴുകിA് ഊ.ുകയും പതിവിലിര.ി ര8ു
പണം ദ•ിണെച‹ുകയും െചcു. ഊണിെq വ.ം വളെര േകമമായിരു:ു. എലലാ
തിരുേവാണ/ിനും അവിെട ഊണു ചതുർVിധ വിഭവ;േളാടുകൂടിയാണ് പതിവ്.
അ:ു വിേശഷിA് ചി;മാസ/ിൽ തിരുേവാണമായിരു:തിനാൽ ഭ•ണ/ിെq
വ.ം െകേ2മമാJിയിരു:ു.
ഊണു കഴിuേ\ാൾ ”•ചാരി "േഹ മൂ€് ഭ•ണം വളെരേJമവും സുഖവുമായി.
ഞാൻഭംഗി പറയുകയാെണ:ു വിചാരിJരുത്. വാRവമാണു ഞാൻപറയു:ത്.
ഇYെയാ:ും ഞാൻവിചാരിAിരു:ിലല. എ:ാൽ ഊണു സുഖമായത് വിഭവ;ളുെട
ധാരാളിതവവും പാചകഗുണവും െകാ8ു മാYമലല, നി;ളുെട മേനാഗുണംെകാ8ു
കൂടിയാണ്. െവളു/ േചാറും കറു/മുഖവുമായിരു:ാൽ ഊണു
സുഖവുമാവുകയിലല. വലിയ വ.െമാ:ുമിെലല2ിലും ഉdതു മനേ€ാടും
സേaാഷേ/ാടുകൂടി െകാടു/ാൽ ഉ4ു:വർJു തൃÅിയാകും. ഇ7കാരം
തിരുേവാണമൂ.ിെJാ8ിരിJു: നി;ളുെട കുടുംബ/ിൽ ഒരു കാല/ും
സaതിയിലലാെത വരികയിലല. എ:ാൽ ഇനി പിെ:Jാണാം. എനിJു പല
ബU\ാടുകളുdതുെകാ8് താമസിJാൻ നിവൃ/ിയിലല" എ:ു പറuു
യാYയായേ\ാൾ മൂ/ ഭ.തിരി "വർ/മാനെമാ:ും പറuിലലേലലാ. ഉ4ി
എവിെടയുd ഏതിലലേ/താെണ:ു തെ: എനിJു മന€ിലായിലല.
നിവൃ/ിയുെ82ിൽ എലലാ തിരുേവാണ/ിനും ഇവിെട വ:ാൽ െകാdാം" എ:ു
പറuു. അതു േക.ു ”•ചാരി "വർ/മാനെമാെJ താമസിയാെത അറിയിAു
െകാdാം. ഇേ\ാൾ എനിJു താമസിJാൻ നിവൃ/ിയിലല. എലലാ
തിരുേവാണ/ിനും ഇവിെട വരു: കാരയം അസാധയമാണ്. എ2ിലും
ചി;മാസ/ിൽ തിരുേവാണ/ിന് ഇനി ആ8ുേതാറും ഭ.തിരിയുെട അ:ം
തെ: ഭ•ിJണെമ:ാണ് എെq ആOഹം. എ:ാൽ പിെ:Jാണം" എ:ു
പറuു പുഴJടവിൽെA:ു തടിJAവടJാർ പുഴയിൽ കൂടി
െകാ8ുെപാെ•ാ8ിരു: ഒരു തടിA;ാട/ിൽ കയറി അവിെടനി:ു േപായി.
അടു/ െകാലലം ചി;മാസ/ിൽ തിരുേവാണ/ിന് ഏതാനും ദിവസ;ൾJും
മു?് ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ മ;ാ.ൂ മൂ/ ഭ.തിരി കിട:ുറ;ിയേ\ാൾ ഒരു സവÐം

ക8ു. മുൻെകാലലം ചി;മാസ/ിൽ തിരുേവാണദിവസം ഇലല/ു വ:്
ഊണുകഴിAുേപായ ”•ചാരി തെq അടുJൽ വ:് "അടു/ ചി;മാസ/ിൽ
തിരുേവാണ/ിന് ഉ4ാൻ ഇലല/ു വരാൻ എനിJു നിവൃ/ിയിലല. അതിനാൽ ഇ:്
എനിJ് ഭ•ണ/ിനു േവ8ു:െതലലാം ഞാനിരിJു: ^ല/ു െകാ8ു
വരണം. ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻഭ.തിരിയുെട അ:മലലാെത ഭ•ിJുകയിെലല:ു
പറuി.ു8േലലാ. ഞാനിേ\ാൾ താമസിJു:ത് ആറsുള േ•Y/ിലാണ്.
അതിനാൽ ആ േ•Y/ിൽ ഒരു ദിവസെ/ പൂജ മുതലായവ•ു േവ8ു: സകല
സാധന;ളും ഭ.തിരി അവിെട െകാ8ുവ:ു സകലകാരയ;ളും വീ¥ കൂടാെത
നട/ിെJാdണം" എ:ു പറuു എ:ായിരു:ു സവÐം. ഉടെന ഭ.തിരി ഉണർ:ു
ക4ു തുറ:ുേനാJിയേ\ാൾ അവിെടെയ;ും ആെരയും ക8ിലല.
അടു/ ദിവസംതെ: ഭ.തിരി അതിസമർ‰നായ ഒരു 7 Jാരെന വരു/ി
7 ംെവ…\ിചുേനാJിയേ\ാൾ കഴിu െകാലലം ചി;മാസ/ിൽ
തിരുേവാണദിവസം ”•ചാരിയുെട േവഷ/ിൽ ഇലല/് വ:ു ഊണൂ കഴിചു
േപായതും സവÐ/ിൽ കാണെ\.തും ആറsുളേദവൻതെ:യാെണ:ും ഭഗവാൻ
അരുളിെAc7കാരെമലലാം െചcിെലല2ിൽ േദവെq േകാപവും െചcാൽ
േമൽJുേമൽ േXയ€ുമു8ാകുെമ:ും 7 Jാരൻ വിധിAു. അതിനാൽ ഭ.തിരി
ഭഗവാനരുളി െചc7കാരം നട/ു:തിനു േവ8െതലലാെമാരുJി/ുട;ി.
ഇ7കാരമുd കാരയ;ൾ നട/ു:തിനു മ;ാ.ു ഭ.തിരിJു യാെതാരു
7യാസവുമു8ായിരു:ിലല. െച;:ൂർ താലൂJിലുൾെ\. കാ.ൂർ, അയിരൂർ എ:ി
ര8ു േദശ;ളിലുd ^ാവരവRുJെളലലാം അJാല/ു ഭ.തിരിയുെട വകയും
ജന;െളലലാം ഭ.തിരിയുെട െകാഴുവ(കുടിയാsാ)രുമായിരു:ു. ആ ര8ു
കരകളിലും ഭ.തിരിJു െനൽ\ുരകളും മഠ;ളുമു8ായിരു:ു. ചി;മാസ/ിൽ
ഉYാട/ു:ാൾ ഭ.തിരി കാ.ൂർ മഠ/ിൽെA:ിരിJുകയും കുടിയാsാെരലലാവരും
ഓണJാ¥യായി േന•Jുല, േചന, മ/; മുതലായ സാധന;ൾ അവിെട
െJാ8ുെച:ു െകാടുJുകയും കുടിയാsാർJു ഓണെAലവു വക•ുd െനലല്
ഭ.തിരി െനൽ\ുരയിൽനി:ു യഥാേയാഗയം െകാടു\ിJുകയും പതിവായിരു:ു.
ആറsുളേദവനു ചി;മാസ/ിൽ തിരുേവാണ/ു:ാൾ നിേവദയ/ിന്
അ?ുതുപറ അരിയാണ് പതിവ്. ആ ദിവസം ഉ4ാനായി േ•Y സ:ിധിയിൽ
െചലലു:വർെJലലാം ഭ•ണം െകാടുJണെമ:ാണ് ച.ം. അതിനു
നിേവദയേAാറുതെ:യാണ് പതിവ്. സാമാനയംേപാെല ഒരു ഊണിെq
വ.;ളുമു8ായിരിJണം. ഈ വക•് േവ8ു:വെയലലാം ഭ.തിരി കുടിയാsാർ
മുഖാaരം ഉYാട/ു:ാൾ ഉA•് മു?ായി കാ.ൂർ മഠ/ിൽ വരു/ി േശഖരിAു.
ഓണJാ¥ വക സാമാന;ൾ ധാരാളമായി വ:ി.ു8ായിരു:തിനാൽ

കറിേJാ\ുകെളാ:ും േവെറ അേനവഷിേJ8തായി.ു8ായിരു:ിലല.
ഉYാട/ു:ാൾ രാYിയിൽ േ•Y/ിെല ഊരാളsാർ മുതലായവർJും ഒരു
സവÐമു8ായി. അത്, "നാെള േ•Y/ിൽ പൂജ മുതലായവ•ു േവ8ു:െതലലാം
മ;ാ.ു ഭ.തിരി ഇവിെടെJാ8ുവ:ു സകല കാരയ;ളും അേbഹം
നട/ിെJാdും നാെള േ•Yകാരയ;െളലലാം അേbഹ/ിെq ആ’7കാരം
നട/ിെകാdണം" എ:ായിരു:ു.
ഉYാട/ു:ാൾ അ/ാഴം കഴിuു മ;ാ.ു ഭ.തിരി നിേവദയ/ിനുd അ?തുപറ
ഉണJലരിയും കറിേJാ\ുകളും വിറകു മുതലായ വയുെമലലം
വd;ളിലാJിെകാ8ും ഭ.തിരിയും ഭൃതയsാരുെമലലാം വd;ളിൽJയറി,
വ¢ി\ാ.ും ആർ\ുവിളിയും വാദയേഘാഷ;ളും െപാടിെപാടിAുെകാ8ും
കാ.ൂർമഠJടവിൽനി:ു പുറെ\.്, െവളു\ാൻ കാല/് ഏഴര നാഴിക
െവളു\ാനുdേ\ാൾ ആറsുള അ?ലJടവിെല/ുകയും ഉടെന ഭൃതയsാർ
മുതലായവർ കുളിAു സാമാന;െളലലാെമടു/് അ?ല/ിേലJു
െകാ8ുേപാകുകയും ഭ.തിരി കുളിA് തhറുടു/് അ?ല/ിെല/ുകയും െചcു.
പിെ: േ•Y/ിൽ പdിയുണർ/ുക മുതലായ സകല കാരയ;ളും ഭ.തിരിയുെട
അനുവാദ 7കാരം നട/െ\.ു. അ:് അ/ാഴ“ീേവലി വെരയുd സകല
കാരയ;ളും മുറ•് നട/ിയതിെq േശഷം ഭ.തിരി സപരിവാരം കാ.ൂേര•ു
മട;ിേ\ാരികയും ഇ7കാരം അേbഹം ആ8ുേതാറും ശരിയായി
നട/ിെJാ8ിരിJുകയും അതവിെട ഒരു പതിവായി/ീരുകയും ഭ.തിരിJു
േXയ€ു wേമണ വർUിAുെകാ8ിരിJുകയും െചcു.
അJാല/് കാ.ൂർ, അയിരൂർ മുതലായ 7േദശ;ളിൽ മ;ാ.ു ഭ.തിരിയുെട
സവജന;ളായ ന?ൂരിമാരുെട ഇലല;ൾ ധാരാളമു8ായിരു:ു. ആ ഇലലJാരുെട
മന€് ഒ.ും നലലതലലായിരു:ു. ഭ.തിരിJു ഐശവരയവും യശ€ും 7തിദിനം വർUിAു
െകാ8ിരിJു:ത് ക8ി.് അവർJു സഹിJവ‹െതയുd അസൂയയു8ായി.
അതിനാലവർ നിവൃ/ിയുdിടേ/ാളം ഓേരാ വിധ/ിൽ ഭ.തിരിെയ ഉപ›വിAു
തുട;ി. അതു ഭzവ„ലനായ ആറsുളയ\ന് ഒ.ും രസിAിലല. അതിനാൽ
ഭഗവാെq േകാപം ആ ഇലലJാരുെട േമൽ കലശലായി.ു8ായി. അതുനിമി/ം ആ
ഇലലJാർ wേമണ നശിAു നശിA് ഒടുJം നാമാവേശഷsാരായി/ീർ:ു. അതും
ഒരു വിധ/ിൽ ഭ.തിരിJു ഉപ›വമായി.ാണ് തീർ:ത്. XാUാദികൾJും മhറും
സമീപ/ു സവജന;ളിലലാെതയിരു:ാൽ ജാതിമരയാദ7കാരം കഴിuുകൂടാൻ
വളെര 7യാസമായി/ീരുമേലലാ.
ദൂര^ല;ളിൽനി:് ആളുകെള വരു/ി XാUാദികളും മhറും നട/ു:തിനുd

ബുUിമു.ും െചലവും wമ/ിലധികം വർUിJുകയും ചിലേ\ാൾ ചില
അടിയaിര;ൾ മു.ുകയും െചcുതുട;ിയേ\ാൾ ഭ.തിരിJു വളെര
മനRാപമു8ായി. ഭ.തിരിയും അേbഹ/ിെq ഇലല/ുdവെരലലാവരും ആറsുള
േദവെന ത;ളുെട കുടുംബപരേദവതയായി വിചാരിJുകയും ആചരിJുകയും
െചcുെകാ8ാണിരു:ത്. ആ ഇലല/ുdവർ കൂെടJൂെട ആറsുളേപായി
സവാമിദർശനം നട/ുകയും വഴിപാടുകൾ കഴിJുകയും െചcിരു:ു. ഈ േദശം
വി.ു സവജന;ളുd ദൂര^ല;ളിൽെ\ായി താമസിAാൽ\ിെ:
അതിെനാ:ി:ും അY എളു\മിലലേലലാ എ:ു വിചാരിAും അവർJു വളെര
മനRാപമു8ായി.
അ;െനയിരിJു: കാല/് അ:െ/ മൂ/ ഭ.തിരിJു ഒരു സവÐമു8ായി.
അേbഹ/ിെq അടുJൽെA:് ഒരാൾ "സവജന;ളിലലാ/ ഈ ദിJിൽ താമസിA്
അ;ു ക‘െ\ടണെമ:ിലല. എെ:JുറിAു വിചാരിAും അ;ു വിഷാദിേJ8ാ.
എെq സേഹാദരിയായ കാർ/യായനി അധിവസിJു: ^ലമായ കുമരനലലൂർ
േപായി അ;ു കുടുംബസഹിതം താമസിAുെകാdണം. അവിെട സവജന;ൾ
ധാരാളമു8േലലാ. കുടുംബസഹിതം അ;ു താമസിJു: ^ല/് എെ:
കുടിയിരു/ി ഭzിപൂർവം പൂജിചുെകാ8ാൽ എെq സാ:ിUയം അവിെട
ഉ8ായിരിJും. ഇവിെട വരു:തിനുപകരം എെ: അവിെട േസവിJുകയും
വ˜ിJുകയും െചcാൽ മതി. അതുെകാ8് ഞാൻ 7സാദിJുകയും
സകലാഭീ‘;ളും സാധി\ിJുകയും െചcു െകാdാം. എ:ാൽ ചി;മാസ/ിൽ
തിരുേവാണ/ിന് എെq അടുJൽ വ:് ഇേ\ാൾ നട/ിേ\ാരു:തു
േപാെലെയലലാം എ:ും നട/ണം. അതു േവെ8:ുെവ•ാൻ പാടിലല. അതിന് ഈ
ഇലല/ു നി:് ഒരാൾ വ:ാൽ മതിയേലലാ" എ:ു പറuു എ:ായിരു:ു സവÐം. ആ
മൂ/ ഭ.തിരിയും ക4ു തുറ:ു േനാJിയേ\ാൾ അവിെടെയ;ും ആെരയും
ക8ിലല. അതിനാലേbഹം അടു/ ദിവസംതെ: ഒരു 7 Jാരെന വരു/ി 7 ം
െവ…\ിAു േനാJുകയും സവÐം കാണിAത് ആറsുളയ\ൻതെ:യാെണ:ു
7 Jാരൻ വിധിJുകയും െചcു.
അനaരം മ;ാ.ു ഭ.തിരി കുമാരനലലൂർേദശ/ു വ:് തനിJ് ഇലലം പണിയിA്
പാർJു:തിന് ഒരു പുരയിടം വാ;ി ൈകവശെ\ടു/ിയതിെq േശഷം വീ8ും
കാ.ൂേരJു േപായി. അവിെടെA:് അേbഹ/ിന് കാ.ൂർ, അയിരൂർ എ:ീ
േദശ;ളിലു8ായിരു: സകല ^ാവരവRുJളും ആറsുള േദവസവ/ിേലJ്
എഴുതിെJാടുJുകയും ഈ വRുJളിൽനി:ുd ആദായംെകാ8് താൻ
ചി;മാസ/ിൽ തിരുേവാണദിവസം േ•Y/ിൽ നട/ിവരു:
അടിയaിര;ളും േദവസവJാർ വ.ംകൂ.ി നട/ിെJാdണെമ:ും താൻ

ഉYാട/ു:ാൾ കാ.ൂർ മഠ/ിെല/ുെമ:ും അേ\േഴJും പതിവു േപാെല
സകലസാധന;ളും അവിെട േശഖരിAിരിJണെമ:ും അടിയaിരം കഴിAു
ബാJിവരു: പണം കണJുതീർ/ു തനിJു തരണെമ:ും പറuു ച.ംെക.ീ.്
ഇലലം െപാളി\ിAു വd;ളിലാJി െകാ8് അേbഹം കുടുംബസഹിതം
കുമാരനലലൂർJു േപാ:ു.
കുമാരനലലൂെര/ി അേbഹം സവജന;ളിെലാരാളുെട ഇലല/ു കുടുംബസഹിതം
താമസിAുെകാ8ു താൻ വാ;ിയിരു: പുരയിട/ിൽ ഇലലം പണി കഴി\ിA്
പുണയാഹം, പാലുകാAു മുതലായവ നട/ി സുമുഹൂർ//ിൽ കുടുംബസഹിതം
അവിെട /ാമസവും തുട;ി. െച;:ൂർ താലൂJിൽേAർ: കാ.ൂർ േദശ/ു
താമസിAിരു: മ;ാ.ു ഭ.തിരി കുടുംബസഹിതം കുമാരനലലൂർേദശ/ു വ:ു
താമസമായത് ഇ;െനയാണ്.
മ;ാ.ു ഭ.തിരി കുമാരനലലൂർേദശ/ു വ:ു താമസമായതിെq േശഷം,
പാർ‰സാരഥിയായ ആറsുളേദവെq ഒരു വിOഹമു8ാJിA് യഥാവിധി ഇലല/ു
കുടിയിരു/ി ഭzിപൂർVം പൂജിA് േസവിAു തുട;ി. അ;െന ഇേ\ാഴും
െചcുവരു:ുമു8്. ആറsുളേbവെq സാ:ിUയം േവ8തുേപാെല ഇവിെട
ഉ8ായി.ുെ8:തിേലJ് അേനകം ദൃ‘ാa;ൾ ക8ി.ുെ8:ലല, ഇേ\ാഴും
ക8ുെകാ8ുമാണിരിJു:ത്. ചിലർ ചില കാരയ;ൾJായി ആറsുളേbവനു
പaിരുനാഴി, ചതു“തം മുതലായ ചില വഴിപാടുകൾ 7ാർ‰ിAി.് അവിെടെA:ു
നട/ാൻ 7യാസമായി/ീരുകയാൽ അവ മ;ാ.ുഭ.തിരിയുെട ഇലല/ുെവAു
നട/ാറു8്. എ:ാൽ പി:ീടു 7 ം െവžിAു േനാJിയാൽ ഇതുെകാ8്
ആറsുളേbവനു തൃÅിയായി എ:ലലാെത ഒരിJലും കാണാറിലല.
ഊരാളsാരുെട വകയായിരു: ആറsുളേ•Yം, തിരുവിതാംകൂർ സർJാർ
വകയായതിെq േശഷവും അവിെട മ;ാ.ുഭ.തിരിയുെട പതിവുകൾെJാ:ി:ും
യാെതാരു േഭദഗതിയും വ:ി.ിലല. ഇേ\ാഴും അവെയലലാം ശരിയായി/െ: നട:ു
േപാരു:ു8്. ഇേ\ാഴും ഭ.തിരി ചി;മാസ/ിലുYാട/ു:ാൾ കാ.ൂർ
മഠ/ിെല/ുേ?ാേഴJും ആറsുള•ു െകാ8ുേപാകാനുd ഉണJലരി മുതലായ
സകല സാധന;ളും േദവസവJാർ അവിെട േശഖരിAുെവAിരിJും.
കുടിയsാെരലലാവരും ഭ.തിരിJു ഓണJാ¥ െകാ8ുവ:ു െകാടുJുകയും
െച‹ും. ഓണJാ¥യായി വരു: േന•Jുല മുതലായ സാധന;ളിൽ മൂ:ിൽ
ര8ു ഭാഗം ആറsുള•ു െകാ8ുേപാവുകയും ഒരു ഭാഗം ഭ.തിരി
ഇലലേ/Jുെകാ8ു േപാരികയുമാണ് പതിവ്.
കാ.ൂർ മഠ/ിൽനി:് അ/ാഴം കഴിu് പൂജ മുതലായവ•ുd സാധന;ളും

വd/ിലാJിെകാ8ു ഭ.തിരിയും േദവസവJാർ മുതലായവരും
വd;ളിൽJയറി വാദയേഘാഷ;ൾ, വ¢ി\ാ.ുകൾ
മുതലായവേയാടുകൂടിേ\ാവുകയും െവളു\ാൻ കാല/്
ആറsുളേ•YJടവിെല/ുകയും ഉടെന ഭ.തിരി കുളിAു തhറുടു/ു േ•Y/ി
െല/ുകയും ഭ.തിരിയുെട അനുവാദേ/ാടുകൂടി േ•Yകാരയ;െളലലാം
നട/ുകയും മhറും ഇേ\ാഴും യഥാപൂർVം നട:ുവരു:ു8്. ഭ.തിരി
േദവസവ/ിേലJു െകാടു/ി.ുd വRുJളിെല ആദായ/ിൽ െചലവു കഴിAു
ബാJി വരു: പണം കണJുതീർ/ു േദവസവJാർ ഭ.തിരിJു
െകാടു/ുവ:ിരു:തുേപാെല ഇേ\ാഴും െകാടുJു:8്. എ:ാൽ ആ വക
പണം അവർ െകാ8ുേപാകാറിലല േദവെq ഭ¡ാര/ിലി.ു െതാഴുതു
േപാരികയാണ് പതിവ്. അ;െന തെ: ഇേ\ാഴും െചcുേപാരു:ു.
മ;ാ.ു ഭ.തിരിയുെട ഇലല/ുdവർJ് ചി;മാസ/ിൽ തിരുേവാണ/ിന്
ആറsുള•ു േപാകാൻ നിവൃ/ിയിലലാ/ വിധ/ിൽ എെa2ിലും 7തിബkം
ഒരിJെല2ിലും േനരി.ി.ുdതായ േക.ുേകൾവിേപാലുമിലല. ആ ഇലല/ുdവരിൽ
ആർെJ2ിലും 7സവേമാ മരണേമാ ആസ:മായിരു:ാൽ ആറsുള•ു
േപാകാനുd ദിവസമാകുേ?ാേഴJും അശുUി കഴിയാൻതJവ4ം
7സവിJുകേയാ മരിJുകേയാ െച‹ും. അെലല2ിൽ േപാകാനുd ആൾ േപായി
വ:തിനു േശഷം 7സവിJുകേയാ മരിJുകേയാ െച‹ാറുdു.
ഇ;െനെയാെJയാണ് ഇേ\ാഴും ക8ുവരു:ത്. ആ ഇലല/ു ബാലമരണേമാ
കു.ികൾJു പ•ിബാധ മുതലായ സുഖേJടുകേളാ ഒരിJലും ഉ8ാകാറിലല.
അവിെട ഇേ\ാഴും ഐശവരയം വർUിAുെകാ8ു തെ:യാണിരിJു:ത്.
ഭഗവൽകൃപെകാ8ു േമലാലും അ;െന തെ:യിരിJെ..

ഐതിഹയമാല/മുേ8?ിdി കൃ¸മാരാർ
മുേ8?ിdി മാരാരുെട ഗൃഹം െകാAിരാജയ/ു തൃ\ൂണി/ുെറയാണ്. എ:ു
മാYമലല, തൃ\ൂണി/ുറ േ•Y/ിൽ പതിവായി.ുd െകാ.്, പാ.് മുതലായ
അടിയaിര;ൾ നട/ാനുd ^ാനവും ആ കുടുംബേ/Jായിരു:ു.
ഇJാല/ു കുലവിദയയായ െച8െകാ.ും മhറും അഭയസിJു:തും േ•Y7വൃ/ി
നട/ു:തും മാYമലല, മാരാsാെര:ു പറയു:തു തെ: വലിയ
കുറAിലാെണ:ുd വിചാരം അവരിൽ പലർJുമു8ായി.ു8്. അതിനാലവർ
ജാതിേ\രുമാhറി നായർ, പിd, പണിJർ ഇതയാദി നാമ;ൾ സവീകരിAു
തുട;ിയിരിJു:ു. െകാAിരാജയ/ുd ഈ ജാതിJാർ ആധാര;ളിലും മhറും
എഴുതു:ത് മാരാർ എ:ുതെ:യാെണ2ിലും അവേരാടാെര2ിലും
ജാതിെയaാെണ:ു േചാദിAാൽ "അ?ലവാസി" എ:ാണ് അവർ മറുപടി
പറയു:ത്. എ2ിലും അ?ല/ിെല 7വൃ/ികൾ നട/ാൻ അവരുെട ദുരഭിമാനം
അവെര അനുവദിJു:ുമിലല. അ?ല/ിെല വാസെമ:ലല, അ?ല/ിൽ
േപാകു:തുതെ: അപമാനകരമാെണ:ു വിചാരിJു:വർ അ?ല
വാസികളാവു:െത;െനയാണാേവാ? കുലവിദയയായ െച8െകാ.്, പാണിെകാ.്
മുതലായവ അഭയസിAി.ുdവർJു ആഭിജാതയം കുറയും എ:ുd നാടയവും ഇവരിൽ
പലർJും ക8ുവരു:ു8്. ജാതിെ/ാഴിൽ അഭയസിJാെതയും പാര?രയമുറ•്
നട/ിവ:ിരു: േ•Y7വൃ/ികൾ നട/ാെതയുമിരിJുക നിമി/ം
പതിവായി കി.ിവ:ിരു: േചാറു കി.ാെതയും േ•Yദർശന/ിനുേപാലും
സംഗതിയാകാെതയും ക‘െ\.് അലuു നടJു:വർ ഇവരുെട കൂ./ിലിേ\ാൾ
ധാരാളമായിരിJു:ു.
എ:ാൽ കൃ¸മാരാർ ഇJൂ./ിലുd ഒരാളലലായിരു:ു. കുലവിദയ
അഭയസിJുകയും അതു സാമാനയംേപാെല 7വർ/ിJാറാവുകയും
7വർ/ിJുകയും െച‹ു:തു കുറAിലെലല:ും 7തയുത അതു
മാനയതയാെണ:ുമായിരു:ു അേbഹ/ിെq അഭി7ായം. അതിനാൽ കൃ¸മാരാർ
അ•രാഭയാസേ/ാടുകൂടി/െ: കുലവിദയയും അഭയസിAു തുട;ുകയും
സാമാനയംേപാെല എഴുതാനും വായിJാനും പഠിAു കഴിuേ\ാേഴJും െച8,
തിമില, മbളം എട• മുതലായവ െകാ.ാനും േസാപാന/ി2ൽ സാധാരണമായി
പാടാറുd കീർ/ന;ൾ, അ‘പദി മുതലായവ പാടാനും ശീലമാJി. കൃ¸മാരാർ
െച8 െകാ.് മുതലായവ അഭയസിAത് അേbഹ/ിെq മാതുലsാരുെട

അടുJൽ/െ: ആയിരു:ു. അവരും മാരാsാർJു േവ8ു: െതാഴിലുകെളലലാം
പഠിAിരു:വരും 7വർ/ിJു:വരുമായിരു:ു. കുലവിദയ 7വർ/ിJു:ത്
അപമാനകരമാെണ:ുd വിചാരവും അതിെനJുറിAു നി˜യും
അവർJുമു8ായിരു:ിലല. അവെര ജാതിേ\രു േചർ/ു വിളിJു:തിൽ
സേaാഷമലലാെത വിേരാധവും അവർ ഭാവിAിരു:ിലല.
കൃ¸മാരാർ െകാ.്, പാ.് മുതലായവ പഠിJുകയും അവെയലലാം സാമാനയം േപാെല
7േയാഗിJാറാവുകയും െചcതിെq േശഷം എവിെടെയ2ിലും െച:ു
സവവിദയകൾJു സവൽപം കൂടി ൈനപുണയം സ?ാദിJണെമ:ു നിpയിA് സവേദശം
വി.ുേപായി. അ;െന ഒ:ു ര8ു ദിവസെ/ വഴി വടേJാ.ു െച:േ\ാൾ
വഴിJുെവAു ചില മലയാളികെള കാണുകയും അവർ മൂകാംബിയിൽ ഭജന/ിനു
േപാകു: വരാെണ:ും പറയുകയും െച‹ുകയാൽ അവേരാടുകൂടി കൃ¸മാരാരും
മൂകാംബിയിെല/ി ഭജനം തുട;ി.
മൂകാംബിയിൽ ചില വിേശഷ;ളു8്. അവിെട അ/ാഴ\ൂജ കഴിuു നടയട•ു:
സമയം Yിമധുരനിേവദയ/ിനു േവ8ു: േതനും കദളി\ഴവും പ¢സാരയും കൂടി
ഒരു പാY/ിലാJി ബിംബ/ിെq മുൻപിൽ െവAി.ു േവണം നടയട•ാൻ. അതു
േദവിJു നിേവദിJു:ത് േദവsാരാണ്. േദവsാർ രാYികാല;ളിൽ പതിവായി
അവിെട വരികയും ഈ Yിമധുരം നിേവദിAു േദവിെയ വ˜ിAു േപാവുകയും
െച‹ു:ു8്. അതിനാൽ മിJ ദിവസ;ളിലും ക†വൃ• സുമ;ൾ ബിംബ/ി2ൽ
കാണും. അെതാ:ും ശാaിJാർ ആെരയും കാണിJുകയും ആേരാടും
പറയുകയും െച‹ാറിലല. "അക/ു ക8തു പുറ/ു പറയുകയിലല" എ:ു സതയം
െച‹ിAി.ാണ് അവിെട ശാaിJാെര അവേരാധിJു:ത്. ഏഴര നാഴിക
െവളു\ാനുdേ\ാൾ ശാaിJാർ കുളിAുെച:ു നടതുറ:ു നിർZാലയം
(തേലദിവസെ/ പൂവും മാലയും) വാ;ി അതും േദവsാർ നിേവദിJു:
Yിമധുരവും െകാ8ുേപായി ഒരു കിണhറിലിടുകയാണ് പതിവ്. ആ Yിമധുരം
ആർJും െകാടുJാറിലല. ആ Yിമധുരം േസവിAാൽ മലയാളികൾ ഏhറവും
ബുUിമാsാരും വലിയ വിദവാsാരുമായി/ീരും. പരേദശികൾ േസവിAാൽ ഒരു
വിേശഷവുമു8ാവുകയിലല.
കൃ¸മാരാർ ഭജനം തുട;ി ര8ുമൂ:ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ ഈ
വിേശഷ;െളലലാം ആേരാ പറuറിയുകയാൽ ഏതു വിധവും ആ Yിമധുരം
സവൽപെമ2ിലും േസവിJണെമ:് തീർAെ\ടു/ി. പേ• അതY
•ി7സാUയമായ കാരയമലലായിരു:ു. ശാaിJാർ മന€റിu് അതാർJും
െകാടുJുകയിലല. Yിമധുരം െകാ8ുെച:ിടു: കിണhറിന് അട\ൂം പൂ.ും അവിെട
കാവൽJാരുമു8്. ശാaിJാർ Yിമധുരം െകാ8ുെചലലു: സമയം കാവൽJാർ

പൂ.ു തുറ:് അട\ു മാhറുകയും ശാaിJാർ Yിമധുരം കിണhറിലി.ു േപാവുകയും
ഉടെന കാവൽJാർ കിണറടAു പൂ.ുകയുമാണ് പതിവ്. ഈ ^ിതിയിൽ മാരാരുെട
ആOഹം സാധിJു:െത;െനയാണ്? എ2ിലും 7കൃതയാതെ: അപകടനും
വwബുUിയുമായിരു: ആ മനുഷയൻ ഈ വിവര;െളാെJ അറിuി.ു
നിരു„ാഹനായിലല. പതിവായി ശാaിJാരൻ കുളിAുവ:ു നട തുറJുേ?ാേഴJും
കൃ¸മാരാരും കുളിAു നിർമാലയം െതാഴാനായി അ?ല/ിെല/ും. അത് ഏഴര
നാഴിക െവളു\ിനായിരിJുമേലലാ. ആ സമയ/ു ശാaിJാർJു കിണhറിൻ
കരയിേലJു െവളിAം കാണിAുെകാടുJാൻ േ•Y/ിെല നടകാവൽJാരനും
കുളിA് അവിെട എ/ിയിരിJണെമ:ാണ് ച.ം. എ:ാൽ ചില ദിവസം അയാൾ
വരാൻ സവൽപം താമസിAു േപാകും. അ;െന വരു: ദിവസ;ളിൽ വിളJു
കാണിAു െകാടുJാൻ ശാaിJാരൻ കൃ¸മാരാേരാടു പറയുകയും ആ മനുഷയൻ
സസേaാഷം വിളJു കാണിAുെകാടുJുകയും െചcു തുട;ി. അ;െന
ര8ുമൂ:ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ കുശാOബുUിയായ മാരാർ ഒരു കൗശലം
ക8ുപിടിAു. െവളു\ാൻകാല/ു കിട:ുറ;ാെത ശാaിJാർ
Yിമധുരവുംെകാ8ു െചലലു:തുവെര കാ/ു നിൽJു: കാരയം വലിയ
ബുUിമു.ായി.ുdതാകയാൽ കിണറു കാവൽJാർ ഒരുറJം കഴിuുണരുേ?ാൾ
പ•8ു മണിേJാ, ഒരു മണിേJാ, ര8ു മണിേJാ എേ\ാെഴ2ിലും കിണhറിെq
പൂ.ു തുറ:ിേ.Jും. പിെ:യത് പൂ.ു:ത്, അവർ ര8ാമത് ഉണരുേ?ാളാണ്. അതു
ചിലേ\ാൾ േനരം െവളു/ി.ായിെയ:ും വരും. ഇത് ഏhറവും രഹസയമായി.ുd
ഒേരർ\ാടാണ്. ഈ പതിവ് ശാaിJാർJും കാവൽJാർJുമലലാെത മhറാർJും
അറിuുകൂടായിരു:ു. എ2ിലും ര8ുമൂ:ു ദിവസെ/ സഹകരണംെകാ8്
സൂ•Oാഹിയായ മാരാർ അതു മന€ിലാJി. അതിനാൽ ആ മനുഷയൻ പിെ:
തJം േനാJി/ുട;ി. ഒരു ദിവസം െവളു\ാൻകാല/ു കുളിയും നിർZാലയം
െതാഴുകയും കഴിu്, Yിമധുരമിടു: കിണhറിൻകെര െച:് ഇരു./് മാറി
ഒളിAിരു:ു. ആ സമയം ശാaിJാർ പതിവുേപാെല Yിമധുരവും പൂവും മാലയും
എലലാം കൂെട കിണhറിലി.ി.് േപായതു കാണുകയും കാവൽJാർ നലല ഉറJമാെണ:്
അറിയുകയും െച‹ുകയാൽ മാരാർ െപ.:ു െച:ു കിണhറിലിറ;ി ത\ി
േനാJിയേ\ാൾ െവd/ിൽ െപാ;ിJിട:ിരു: മാലയിേsൽ പhറിയിരു: ഒരു
കദളി\ഴJഷണം ൈകയിൽ കി.ിയതു വായിലാJി ഇറJിെകാ8് ഉടെന കയറി
അ?ല/ിേലJു േപായി. ആ കദളി\ഴJഷണ/ിേsൽ കുേറ“ േതനും
പ¢സാരയും പുര8ി.ു8ായിരു:തുെകാ8് മാരാർ Yിമധുരം േസവിAു
എ:ുതെ: പറയാം. പേ• ഇ;െന കdJശൗലം 7േയാഗിAു Yിമധുരം
േസവിAൽ ഉ8ാകു: വിദവതവേ/ാടുകൂടി സവൽപെമാരപകട/വും സംഭവിJും.
ൈവJ/ു മു.€ുന?ൂരിJു പhറിയ അബUവും അതാണേലലാ. എ2ിലും ആ

Yിമധുര/ിെq മാഹWയം ഒ.ും ഇലലാെത േപാവുകയിലല. കൃ¸മാരാർ െച8െകാ.്,
മbളംെകാ.്, തിമിലെകാ.്, എട•െകാ.്, മൃദംഗവായന, നാഗസവരവായന,
വീണവായന, ഫിഡിൽവായന, പാ.് മുതലായവയിൽ അദവിതീയനും
അതി7സിUനുമായി/ീർ:ത് ആ Yിമധുര/ിെq
മാഹാWയംെകാ8ുതെ:യാണ്. ഗുരു മുേഖനയുd അഭയാസം മാരാർJു
ബാലയ/ിലു8ായി.ുdതുകൂടാെത അധികെമാ:ുമു8ായി.ിലല. േദവി 7സാദവും
വാസനാബലവും തെ:യായിരു:ു ആ മഹാനു 7ധാനമായി.ു8ായിരി:ത്.
ഇ7കാരം വിശവവിXുതനായി/ീർ: കൃ¸മാരാർJു ശിഷയസ?/ു വളെര
ചുരുJമായിരു:ു. ഗുരുJsാർ പറuുെകാടു/ി.ു പഠിJു:വർJു മാYേമ
ശിഷയsാർJു പറuുെകാടു/ു പഠി\ിJാൻ കഴിയുകയുdു. കൃ¸മാരാരുെട
7േയാഗ;െളലലാം അേ\ാളേ\ാൾ പു/ൻപു/നായി േ/ാ:ു:
മേനാധർZ7കാരമുdവയായിരു:ു. ഒരിJൽ 7േയാഗിJു:തുേപാെല
പിെ:െയാരിJൽJൂടി 7േയാഗിJു: കാരയം ആ മനുഷയനു സാധയമലലായിരു:ു.
അ;െനയുd ഒരാൾJു ശിഷയsാരു8ാകു:െത;െനയാണ്?
മൂകാംബിയിെല ഭജനം കഴിuതിെqേശഷം കൃ¸മാരാർ കുറAു കാലം
പരേദശ;ളിൽ സ¢രിAിരു:ു. അJാല/ു വലിയ സംഗീത വിദവാsാരായ
പലരുെട പാ.ും നാഗസവരവായനയും േകൾJാനിടയായതു െകാ8് മാരാർJു ആ
വിഷയ/ിലു8ായിരു: പാ¡ിതയ/ിനു പൂർ4ത സിUിAു. അതുകൂടാെത
അേbഹം ആ ദിJുകളിൽനി:ു പലേരാടുമായി െച\ടിവിദയ, ആൾമാറാ.ം
(അനയാനുകരണം) മുതലായവയിലും ൈനപുണയം സ?ാദിAു.
കൃ¸മാരാർ സവേദശ/ു മട;ിെയ/ിയതു േമൽമീശയും പിൻകുടുമയും ധരിAു
േസാമനുമുടു/ു േകവലം പാ8ിJാരെq േവഷ/ിലായിരു:ു. സവേദശെ//ി
കുലവിദയകൾ 7േയാഗിAു തുട;ിയേ\ാൾ നാ.ുകാർJു
മാരാെരJുറിAു8ായിരു: ബഹുമാനം ശതഗുണീഭവിAു. കൃ¸മാരാരുെട െകാേ.ാ
പാേ.ാ ഉെ8:ു േക.ാൽ ജന;ൾ ഊണും ഉറJവുമുേപ•ിAു
െച:ുകൂടി/ുട;ി.
െച8 െകാ.ു:തിനു കൃ¸മാരാർJു തുലയനായി.് ഒരാൾ അJാല/്
ഒരിട/ുമു8ായിരു:ിെലല:ലല, അതിനു മുൻപും പിെ:യും ഉ8ായി.ുമിലല. ഇനി
ഉ8ാകു: കാരയം അസാധയവുമാണ്. കൃ¸മാരാരുെട േമളംപhറു മുതലായ
െച87േയാഗ;ൾ എലലാംതെ: അനയാദൃശ;ളായിരു:ു. വിേശഷിAും തായ?ക
അതയ§ുതകരവുമായിരു:ു. ആ വിദവാൻ തായ?ക•ു െകാ.ു:ത് അനയsാർ
െകാ.ു: എ4;െളാ:ുമെലല:ു മാYമലല, ഒരിJൽ െകാ.ു:

എ4;െളാ:ുമായിരിJയിലല പിെ:െയാരിJൽ െകാ.ു:ത്. അേbഹ/ിെq
7േയാഗ;െളാെJ അേ\ാളേ\ാൾ പു/ൻപു/നായി േതാ:ു: മേനാധർZ
7കാരമാെണ:ു മുൻപു പറuി.ു8േലലാ. ചിലേ\ാൾ അേbഹ/ിെq അടുJൽ
െച:് "ഇ:െല തായ?ക•് െകാ.ിയ എ4;ൾ േക.ി.ു മതിയായിലല. ഇ:ുകൂടി
അവതെ: െകാ.ിേJ.ാൽ െകാdാെമ:ു8്" എ:ു പറuി.് "എെq കു.ികെള!
അതുമാYം എേ:ാടു പറയരുത്. അത് എ:ാൽ സാUയമലല. ഇെതാ:ും
ഞാൻഅഭയസിAു പഠിAി.ുdവയലല ഇ:െല െകാ.ിയവ എെaലലാമായിരു:ു എ:ും
ഇ:ിനി െകാ.ു:ത് എെaലലാമായിരിJുെമ:ും എനിJു നിpയമിലല" എ:ു
പറuതായി േക.ി.ു8്.
കൃ¸മാരാർ പരേദശ/ിനി:ു തിരിAുവ:് സവേദശ/ു താമസിAിരു: കാല/്
”ി.ീഷു മലബാറിൽ െചർ\ുളേ“രി േദശ/ു െച8 െകാ.ിനു 7സിUരായ ചില
പുതുവാളsാരു8ായിരു:ു. അവെരJുറിAു പലരും പുക¤/ു:തു േക.ി.്
തൃ“ിവേപരു8ായിരു: ചില േമള7ിയsാർ ഒരു െകാലലം പൂര/ിന് അവെര
വരു/ി െകാ.ിAു. അ:ു കൃ¸മാരാരും അവിെടെയ/ിയിരു:ു.
പുതുവാളsാരുെട െകാ.ിെനJുറിA് കൃ¸മാരരുെട അഭി7ായമറിയു:തിനായി
ചിലർ േചാദിAി.് "െച8യിേsൽ '"പുേതാം"'"പുേതാം" എ:് ഒA
േകൾ\ിJാനവർJറിയാം. അതുെകാ8െലല അവെര "പുതു"വാൾ "പുതു"വാൾ
എെ:ലലാ വരും പറയു:തു?" എ:ായിരു:ു അേbഹ/ിെq മറുപടി.
കൃ¸മാരാർJ് സZതsാരായ െകാ.ുകാരും പാ.ുകാരും അJാല/്
എ;ുമു8ായിരു:ിലല. ആ െകാ.ുകാരായ െപാതുവാളsാരിൽ കൃ¸ൻ എ:ു
േപരായി.് ഒരാൾ ഉ8ായിരു:ു. അവരിൽ 7ധാനൻ ആ കൃ¸\ുതുവാളായിരു:ു.
ആ മനുഷയെനJുറിAുd അഭി7ായം 7േതയകം േചാദിAേ\ാൾ കൃ¸മാരാർ പറu
മറുപടി:
"മാരഃ കൃ¸ഃ പുതുഃ കൃ¸ഃ േകാ േഭദഃ പുതുമാരാേയാഃ
ഇ8ി8ികാേല സÆാേÅ മാേരാ മാരഃ പുതുഃ പുതുഃ"

എ:ായിരു:ു. ഇതിൽ സവൽപം ആW7ശംസകൂടി xഫുരിJു:ുെ82ിലും
കൃ¸മാരാർ ഒരു രസികനും സരസനും ഫലിതJാരനുമായിരു:ുെവ:ും
•‘മാണേലലാ. സംഗീതവിഷയ/ിൽ അതി7സിUനായിരു: മഹാൈവ/ി
ഭാഗവതർ ഒരിJൽ തൃ“ിവേപരൂർ െച:ിരു:േ\ാൾ ആ ദിJിലു8ായിരു: ചില
സംഗീതരസികsാരു„ാഹിA് ഒരു പാ.ുകേAരി നട/ുകയു8ായി. അ:വിെട
േകൾവിJാരുെട കൂ./ിൽ കൃ¸മാരാരുമു8ായിരു:ു. ഭാഗവതർJു അധികം
ൈനപുണയമു8ായിരു:ത് രാഗവിRാര/ിലായിരു:ു. താള/ിനു സവൽപം
വലിവു8ായിരു:തിനാൽ പലലവി പാടിയത് കൃ¸മാരാർJ് അY രസിAിലല.

പാ.ുകേAരി പിരിuതിെq േശഷം ഭാഗവതരുെട പാ.ിെനJുറിA് ചിലർ
കൃ¸മാരാേരാട് അഭി7ായം േചാദിAേ\ാൾ "ഭാഗവതരുെട േപർ യഥാർ‰മാണ്.
അേbഹം മഹാ ൈപ/ിതെ:" എ:ാണു മറുപടി പറuത്. ഇതുെകാ8്
കൃ¸മാരർJു സകലവിദവാsാെരJുറിAും പു‡മായിരു:ു എ:് ആരും
െതhറിUരിJരുത്. അേbഹ/ിനു േതാ:ു:തു മറAുെവ•ാെത േനെര തുറ:ു
പറയും എേ: ഉdു.
പാ.ിനു രാഘവഭാഗവതരും വീണവായന•് കലയാണകൃ¸ ഭാഗവതരും
കഴിuലലാെത ആരുമിെലല:ായിരു:ു കൃ¸മാരാരുെട അഭി7ായം. അവെര
ര8ുേപെരയും കുറിAു മാരാർJു8ായിരു: ബഹുമാനം സീമാതീതമായിരു:ു.
അ7കാരംതെ: കലയാണകൃ¸ ഭാഗവതർJു കൃ¸മാരാെരJുറിAും വളെര
ബഹുമാനമു8ായിരു:ു. "കൃ¸മാരാർ െച8െകാ.ുകയലല, വായിJുകയാണ്
െച‹ു:ത്" എ:ാണ് കലയാണകൃ¸ഭാഗവതർ പറയാറുdത്.
കൃ¸മാരാർJു െകാ.്, പാ.് മുതലായവയിൽ മാYമലല അഭി’തയു8ായിരു:ത്.
മാതംഗലീല, വസൂരിചികി„, തAുശാ£ം, ത• സമുAയം മുതലായവയിലും നലല
പരി’ാനമു8ായിരു:ു. മദമിളകി\ാuു നടJു: വലിയ
െകാലെകാ?ൻമാെരേ\ാലും യാെതാരു േദേഹാപ›വവും ഏൽപിJാെത പിടിAു
ബkിJാൻ കൃ¸മാരാർJു യാെതാരു 7യാസവുമു8ായിരു:ിലല. തൃ\ൂണി/ുറ
േ•Y/ിൽ ഉ„വകാല/് ആന\ിണJമു8ാവുക സാധാരണമാണ്. എ:ാൽ
കൃ¸മാരാരവിെടയു8ായിരു: കാല;ളിെല;ും അതുെകാ8് ആർJും
യാെതാരുപ›വവും ഉ8ാകാറിലല. ആന പിണ;ാൻ ഭാവിJു:ുെവ:റിuാൽ
ഏതാനയായാലും ഉടെന കൃ¸മാരാർ െച:ു പിടിAു ബkിJും. പിെ:
ഉപ›വ;ളു8ാവാൻ സംഗതിയാവുകയിലലേലലാ. ഇത് എവിെടയായാലും പതിവാണ്.
കാശിയിൽെവA് കഴിuുേപായ പാലിയ/ു വലിയAനും കൃ¸മാരാരും തZിൽ
വലിയ േrഹമായിരു:ു. അതിനാൽ കൃ¸മാരാർ ചിലേ\ാൾ േച:മംഗല/ു
െച:ു താമസിJാറു8ായിരു:ു. ഒരിJൽ കൃ¸മാരാർ അ;െന അവിെടെA:ു
താമസിAിരു:േ\ാൾ പാലിയം വക "കു.ി" എ:ു േപരായിരു: െകാ?നാന
മദ°ാaിളകി ആനJാരെന കു/ിെJാ:തിെq േശഷം അവിെടെയലലാം ഓടി
നട:ു പലവിധ/ിലുd ഉപ›വ;ൾ െചcുതുട;ി. ആ ആന
മഹാവികൃതിയായിരു:ുെവ2ിലും ക8ാൽ നലല ഭംഗിയും
േദഹപു‘ിയുമുdതായിരു:തിനാൽ വലിയAന് അവെനJുറിA് വളെര
വാ„ലയമു8ായിരു:ു. ആ ആനെയ േദേഹാപ›വേമൽപിJു: കാരയം വലിയAന്
വലിയ സ2ടവുമായിരു:ു. ആന ഓടിനട:ു കലശൽ കൂ.ി/ുട;ിയേ\ാേഴJും
അവിെടെയലലാവരും അലയും മുറയും തുട;ുകയും േപടിAു പലരും പുര•ക/ു

കയറി വാതിലടAിരി\ാവുകയും െചcു. അേ\ാൾ വലിയAൻ കൃ¸മാരാേരാട് "ഈ
ആനെയ ഒ:ു പിടിAുെക.ാൻ വലല വിദയയുമുേ8ാ? ഉെ82ിൽ അ;െന െചcാൽ
െകാdാം. അവെന േവദനെ\ടു/ാെത സാധിJണം" എ:ു പറuു. ഉടെന
മാരാർ "ഞാെനാ:ു പരീ•ിAു േനാJെ."എ:ു പറuി.് ഒരു െചറിയ
േകാെലടു/് അതുെകാ8് ആനയുെട േനെര ചില ആംഗയ;ൾ കാണിAു. ആന
തൽ•ണം മാരാരുെട മുൻപിൽ െച:ു െകാ?ുകു/ി. മാരാർ ഉടെന ആനെയ
പിടിAു ബkിJുകയും െചcു.
കൃ¸മാരാർ 7കൃതയാ ദീനദയാലുവും ഉദാരശീലനുമായിരു:ു. അേbഹ/ിനു
വസൂരീ ദീനമു8ായി.ിെലല2ിലും അഗതികളായി.ുdവർ ആ ദീനം പിടിെപ.ു
ര•കരിലലാെത ക‘െ\ടു:തായി അറിuാൽ അേbഹം െച:് അവെര
േവ8തുേപാെല ശുXൂഷിAു ര•ിJുക പതിവായിരു:ു. അതിേലJ് അേbഹം
യാെതാരു 7തിഫലവും ആOഹിJുകയിെലല:ു മാYമലല, േവ8ിവ:ാൽ
സാധുJൾJു േവ8ി യഥാശzി വലലതും െചലവുെച‹ാനും അേbഹം
സ:Uനായിരു:ു. മാരാരുെട വസൂരിചികി„•് ഒരു
വിേശഷവിദയകൂടിയു8ായിരു:ു. സാധാരണ വസൂരിചികി„കsാർ അപഥയെമ:ു
വിചാരിAുവരു:വ െചcാണ് മാരാർ ദീനJാെര ര•ിJുക പതിവ്.
അതിെനJുറിAു പലരും അ§ുതെ\ടാറു8്.
മാനയsാെര മാനിJു:തിന് കൃ¸മാരാർJു ഒ.ും മടിയു8ായിരു:ിലല. എ2ിലും
ആൾേഭദം വിചാരിJാെത എലലാവേരാടും ഒരു േപാെല സംസാരിJുകയും
7വർ/ിJുകയും െച‹ു: സവഭാവം അേbഹ/ിനു ധാരാളമു8ായിരു:ു.
ചിലേ\ാൾ അേbഹ/ിെq വാJുകളും 7വൃ/ികളും േകൾJുകയും കാണുകയും
െചcാൽ അേbഹം ഒ:ാaരം മു.ാളാനാെണ:ും ചിലേ\ാൾ വലിയ വിനയ
ശാലിയാെണ:ും േതാ:ുമായിരു:ു. ആക\ാെട വിചാരിAാൽ വലിയ ഒരപരി‡േദയ
സവഭാവനായിരു:ുെവ:ുതെ: പറേയ8ിയിരിJു:ു.
മാരാർ പരേദശ/ിനി:ു തിരിAുവ: കാല/് അ:െ/ െകാAി വലിയ
ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് മാരാെര തിരുമു?ാെക വരു/ി, "കൃ¸െq ഈ
േവഷം മാhറണം. പിൻകുടുമയും േമൽമീശയും മലയാളികൾJു േചർ:തലല. ഈ
േവഷ/ിൽ േ•Y7വൃ/ികൾ നട/ു:തു തെ: ശരിയലല" എ:ു കൽപിAു.
ഇതിനു മറുപടിയായി കൃ¸മാരാർ അറിയിAത്, "കൽപന അനുസരിേJ8ത്
അടിയെq കൃതയമാണ്.
ആXിതsാരുെട അഭീ‘ം അനുവദിAുെകാടുJുകെയ:ുdത് ഇവിടുെ/
ധർZവുമാണ്. അതിനാൽ ഇJാരയം രാജിയായി.ു തീർ/ാൽ െകാdാെമ:ാണ്

അടിയെq അേപ•. പിൻകുടുമ മാhറണെമ:ുd കൽപന സാദരം അടിയൻ
സZതിAിരിJു:ു. ഉടെന അതു കളuു മുൻകുടുമ െവAുെകാdാം. േമൽമീശ
ശൂരതവമുd പുരുഷsാർJു അവശയം േവ8താകയാൽ അത് ഇരു:ുെകാdെ.
എ:ു കൽപിAനുവദിJുകയും േവണം. ഇതാണ് രാജിയുെട സവഭാവം"
എ:ായിരു:ു. മാരാേരാടു നിർബkിAാൽ ഫലിJുകയിെലല:ു തിരുമന€ിേലJു
നലല നിpയമു8ായിരു:തിനാൽ ഒടുJം "എ:ാൽ കൃ¸െq
ഹിതംേപാെലയാവെ." എ:ു കൽപിAു. കൃ¸മാരാർ അ:ുതെ: പിൻകുടുമ മാhറി
മുൻകുടുമയാJുകയും െചcു.കൃ¸മാരാരുെട വീടു പഴJംെകാ8ു വളെര
ജീർ4െ\.ിരു: തിനാൽ ആ വിവരം ഒരിJൽ െകാAി വലിയ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ിെല അടുJൽ അറിയിJുകയാൽ പുരപണിJായി ര8ായിരം രൂപാ
കൽപിAു െകാടു/ു. അതുെകാ8ു േപായി കൃ¸മാരാർ പറ?ിനു മതിൽ
െക.ിAുതുട;ി. തിരുമന€ുെകാ8് ആ വിവരമറിu് അതിെനJുറിAു കൽപിAു
േചാദിAേ\ാൾ "പറ?ിനക/ാണേലലാ പുര. പറ?ിനു ര•യിലലാuാൽ പുര•ുറ\ു
മതിയാവുകയിലലേലലാ എ:ു വിചാരിAാണ്" എ:ു തിരുമന€റിയിAു.
കൽപിAുെകാടു/ പണം തീർ:േ\ാൾ മതിൽെക.ും മതിയാJി. ഒടുJം മതിൽ
മുഴുവനുമായിലല. പുര പണിയിAുമിലല. അJാരയം അ;െന തീർ:ു. െകാAിയിെല,
മിഥുനമാസ/ിൽ തീെ\. വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ു െകാ8ു കൃഷണമാരാരും
സമ7ായJാരായിരു:ു. കൃ¸ മാരാരുെട െകാ.്, പാ.് മുതലായവയുെട
ഗുണമറിu് രസിJു:തിനും േയാഗയതാനുരൂപം ബഹുമാനിJു:തിനും
േവ8ു: ’ാനം ആ തിരുമന€ിേലJു ധാരാളമായി.ു8ായിരു:ു. എ2ിലും
അവിടുെ/ േസവsാർ മാരാരുെട േയാഗയത•ു തJവ4മുd സംഭാവനകൾ
കൽപിAുെച‹ാൻ ഇടയാJാെതയിരിJുകയും തരംേപാെല ചില ഏ¸ികൾ
7േയാഗിAു കൂെടJുെട മാരാരുെട േപരിൽ തിരുവുdേJടു8ാJി/ീർJുകയും
െചcിരു:ു. േസവsാർJു മാരാേരാടു വിേരാധ/ിനു കാരണം അവെര മാരാർ
wമ/ിലധികം ബഹുമാനിJാെതയിരു:താണ്. മാരാർ ത?ുരാെനയലലാെത
േസവsാെര അY വകെവ•ാറിലല. േദവെനയലലാെത ബലിJലലുകെളJൂടി വ˜ിJാൻ
കഴികയിലല എ:ായിരു:ു മാരാരുെട അഭി7ായം. ഏഷവണിമൂലമു8ാകു:
കൽപനേയയും മാരാരY വകെവ•ാറിലല. അ;െന വലല കൽപനയുമു8ായാൽ
ഉടെന എെa2ിലും അപകടം കാണിJുകേയാ പറയുകേയാ ആണ് മാരാരുെട
പതിവ്.
ഒരിJൽ തൃ\ൂണി/ുറേ•Y/ിൽ ഉ„വകാല/് കൃ¸മാരാർ േ•Y/ിൽ
മതിൽJക/ു കടJരുെതെ:ാരു കൽപനയു8ായി. ഇതു േസവകsാരുെട ഏ¸ി
നിമി/മു8ായതാെണ:ു അറിയാമായിരു:തുെകാ8് മാരാർ മbള\hറിെq

സമയ/് ഒരു മbളെമടു/ുെകാ8് മതിലിേsൽ കയറിനി:് െകാ.ിതുട;ി. അതു
ക8് കാരണെമa:് ചിലർ േചാദിAേ\ാൾ "ഞാൻമതിൽJക/ു കടJരുെത:ു
കൽപനയു8ായി.ു8്. കൽപന അനുസരിJാെതയിരിJാൻ നിവൃ/ിയിലലേലലാ.
എ:ാൽ എെq േ•Y7വൃ/ി കൽ\ിAു വിേരാധിAി.ുമിലല. അതു െകാ8് എെq
െതാഴിൽ നട/ാെതയിരിJാനും എനിJു നിവൃ/ിയിലല. അതുെകാ8് ഇവിെട
നി:ു െകാ.ു:താണ്" എ:ായിരിരു:ു മറുപടി പറuത്. ഈ
വർ/മാന;െളലലാം അേ\ാൾതെ: േസവsാർ മുഖാaരം തിരുമന€ിേലJറിവു
കി.ുകയാൽ കൽപിA് ഒരാെള അയAു വിളി\ിA് മാരാെര തിരുമു?ാെക വരൂ/ീ.്,
"ഇനി കൃ¸െന നZുെട രാജയ/് കാണരുത്" എ:ു ക†ിAു. ഇതിനു മറുപടിയായി
മാരാർ തിരുമന€റിയിAത് "റാൻ, ഒരു വിരൽ നീള/ിൽ ഒരു മുറി/ിരികൂടി തരാൻ
കൽപനയു8ാകണം" എ:ായിരു:ു. മാരാരുെട വാJിെq സാരം െകാAിരാജയം
ഒരു മുറി/ിരിെകാ8് മറുരാജയെ//ാവു: വിധ/ിൽ ഏhറവും
െചറിയതാെണ:ും ഭൂമി വിപുലമായതുെകാ8് എവിെടെയ2ിലും േപായി
കാലേ•പം െചcുെകാdെമ:ുമാണേലലാ. രാജഭzനായിരു: കൃ¸മാരാർ
ഇ7കാരം തിരുമന€റിയAത് ത?ുരാെനJുറിAുd ൈവരസയംെകാേ8ാ
ധിJാരംെകാേ8ാ അലലായിരു:ു. േസവകsാെരJുറിAുd പു‡ം െകാ8് അവെര
മUയമമാJാനായി.ു മാYമായിരു:ു.
തിരുമന€ിേലJു തിരുവുdേJടു8ായാൽ അതു മാhറു:തിനു മാരാർJു ഒരു
നലല കൗശലമു8ായിരു:ു. അJാല/ു േകാവിലക/ു കഥകളിയിലലാ/ ദിവസം
ചുരുJമായിരു:ു. എ:ാൽ കഥകളിJു െകാ.ാൻ കൃ¸മാരാർ അധികം
േപാകാറിലല. കളി തൃJൺപാർJു:തിന് തിരുമന€ുെകാ8് േതാടയം, പുറ\ാട്,
മ³ുതര മുതലായവെയാെJJഴിu് കഥ തുട;ിയതിെq േശഷേമ പുറ/്
എഴു:dിയിരിJാറുdു. മാരാേരാടു തിരുവുdേJടു8ായിരിJു: കാല;ളിൽ
മാരാർ മ³ുതരയാകുേ?ാൾ അര;െ//ി െച8െയടു/ു േതാള/ി.ു
െകാ.ി/ുട;ും. ഉടെന പുറെ/ഴു:dും. കൃ¸മാരാരുെട ഇടംൈക
െച8\ുറ/ു വീണാലുd ശÂം തിരുമന€ിേലJു 7േതയകമറിയാമായിരു:ു.
തിരുമന€ുെകാ8് എഴു:dിയിരു:ാൽ കളി കഴിയു:തുവെര മാരാർ
െകാ.ുകയും മാരാർ െകാ.ാനു8ായാൽ തിരുമന€ുെകാ8് കളി കഴിയു:തുവെര
എഴു:dിയിരു:് തൃJൺപാർJുകയും പതിവാണ്. ഒടുJം എെa2ിലും ഒരു
സZാനം മാരാർJു കൽപിAുെകാടുJകയും അേതാടുകൂടി തിരുവുdേJടു
തീരുകയും െച‹ും. ഇതാണു മാരാരുെട കൗശലം. ഇതിൽ േസവകsാരുെട
സൂYെമാ:ും പhറാറുമിലല.
ഒരിJൽ തൃ\ൂണി/ുറ േ•Y/ിൽ കൃ¸മാരാർ ഉച\ൂജ•ു െകാ.ുകയും

പാടുകയും െചcുെകാ8ിരു:ു. പതിവിൽ ഇര.ി സമയമായി.ും ത•ി
നടതുറJാ—യാൽ മാരാർ ഇട• അവിെട/ൂJീ.ു വീ.ിേലJു േപായി. അ:്
ഉAതിരിuേ\ാൾ ത•ി െച:ു വിവരം തിരുമന€റിയിAു. ഉടെന മാരാെര
തിരുമു?ാെക വരു/ി, "പൂജ കഴിuു നട തുറJു:തിനു മു?ു െകാ.ു നിറു/ി
െപാ•ളuെതaാെണ":് കൽ\ിAു േചാദിAു. അതിനു മാരാരുെട മറുപടി,
"7സ:പൂജ•് ഇY സമയം േവണെമ:് അടിയനു നിpയമു8്. അത് അടിയൻ
7മാണസഹിതം ഇവിെട േബാധയെ\ടു/ാം. ആവശയ മുdതിൽ ഇര.ി സമയം
അടിയൻ െകാ.ുകയും പാടുകയും െചcു. പിെ:യും നട തുറJാെതയിരു:ത്
അടിയെq കുhറമലല" എ:ായിരു:ു. മാരാരറിയിAതു വാRവമാെണ:ു
തിരുമന€ിേലJു േതാ:ി. എ2ിലും ത•ിയുെട പരാതി അവിെട വകെവAിെലല:ു
വരു/ു:തു ശരിയിലലേലലാ എ:ു വിചാരിA് "ഇ;െന സമാധാനം പറuാലും
മhറും േപാരാ; ഇ:േ/േതെത2ിലും കഴിuുവേലലാ. ഇനി അതിെനJുറിെAാ:ും
പറയു:ിലല. േമലാൽ ഇ;െന വരരുത്. ത•ി അക/ു കയറി വാതിലടAാൽ
തുറJു:തുവെര െകാ.ിെJാdണം" എ:ു കൽപിAു. "റാൻ, േമലാല;െന
െചcുെകാdാം" എ:റിയിAി.് മാരാർ േപായി.
ത•ിJു ഉA•ു ഊണു കഴിuാൽ ഉടെന കിട:് ഒരു ര8ു നാഴിക േനരെമ2ിലും
ഉറ;ാuാൽ വലിയ സുഖേJടാണ്. അേbഹം ആ പകലുറJം ഒരു
നിതയകർZംേപാെല പതിവായി നട/ിയിരു:ു. അതിനു വി±മു8ാJു:തു
അേbഹ/ിനു പരമസ2ടമായിരു:ു. മാരാെരJുറിAു പരാതി
തിരുമന€റിയിAതിെq പിേhറ ദിവസം ഉച•് ത•ി ഊണു കഴിuു പുര•ക/ു
കയറി വാതിലടAു കിട:ു നലല ഉറJമായേ\ാൾ കൃ¸മാരാർ ഒരു െച8യും െകാ8്
അവിെടെയ/ി പുറ/ുനി:ു േകമമായി.ു െകാ.ിതുട;ി. െകാ.ു േക.ു ത•ി
ഉണർ:ു ശു¨ികടിAുെകാെ8ണീhറു വാതിൽ തുറ:ു. ഉടെന മാരാർ െകാ.ും
നിർ/ി. ത•ി േദഷയെ\.് പലുകടിചുെകാ8് "എaാ കൃ¸ാ! ഇ;െന
ഉപ›വിJു:ത്?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു മാരാരുെട മറുപടി, "വലിയത?ുരാൻ
തിരുമന€ിെല കൽപന അവിടു:ും േക.ിേലല? ത•ി അക/ു കയറി വാതിലടAാൽ
തുറJു:തുവെര െകാ.ണം എ:േലല കൽപിAത്? കൽപന 7കാരം
െചയാതിരിJാൻ എനിJു നിവൃ/ിയുേ8ാ?" എ:ായിരു:ു. ഉAസമയ/്
അകാരണമായിേJ. െകാ.ിെq കാരണമറിയു:തിനായി അവിെട
വ:ുകൂടിയിരു:വെരലലാം മാരാരുെട ഈ മറുപടി േക.ു െപാ.ിAിരിAു. ത•ി
ഏhറവും ഇളിഭയനായി/ീരുകയും െചcു. പിെ: ഒരിJലും ത•ി പൂജയടAാൽ
തുറJു:തിനു wമ/ിലധികം താമസി\ിAു മാരാെര ബുUിമു.ിAിരു:ിലല.
കൃ¸മാരാർ പരേദശ;ളിൽ സ¢രിAിരു:േ\ാൾ െച\ടിവിദയയും ആൾമാറാ.വും

പഠിAതായി മു?ു പറuി.ു8േലലാ. ആ ര8ു വിദയകളും മാരാർ തൃ\ൂണി/ുെറ
ഉ„വകാല/് കാണിJാറു8ായിരു:ു. തൃ\ൂണി/ുറ േ•Y/ിൽ
ആ8ുേതാറും പതിവുd മൂ:ു„വ;ളിൽ 7ാധാനയം
വൃpികമാസ/ിേലതിനാണ്. വൃpികമാസ/ിൽ േചാതി െകാടിേയhറും
തിരുേവാണം ആറാ.ുമാണ് പതിവ്. അതിൽ നാലാമു„വം തൃേJ. അവിെട വളെര
7ധാനമാണ്. അ:് അവിെട േദവദർശനം വളെര 7ധാനമാകയാൽ മhറുd
ദിവസ;ളിേലJാൾ വളെരയധികം ആൾJൂ.മു8ാകും. അ:െ/
എഴു:dി\ിനു 'തൃേJ.\ുറ\ാട്' എ:ാണ് പറuുവരു:ത്. വലിയ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ുെകാ8് എഴു:d/ു തൃJൺപാർJു:തിന്
എഴു:dിയിരിJു:തു പടിuാെറ/.ിേsൽ (മതിൽമാളികയിൽ) ആണ് പതിവ്.
എഴു:dി\ു തിരുമന€ിെല തിരുമു?ിലാകു: സമയ/ാണ് മാരാsാർ േമളം
െപാടിെപാടിJു:ത്. അതിനു പറuുവരു: േപരുതെ: "തിരുമു?ിൽ േമളം"
എ:ാണ്. ഒരു െകാലലം നാലാമു„വദിവസം വിളJിെq തിരുമു?ിൽ േമളസമയ/്
ഒരു കുറു2ുഴൽJാരൻ അവിെടെയ/ി കുഴലൂതി/ുട;ി. ഈ കുഴൽJാരൻ
അവിെടെയലലാവർJും അപരിചി തനും ആദയംതെ: െച:ു ചാർ/ിJാെത
നാലാമു„വദിവസം രാYിയിൽ െച:ു േചർ:ായാളുമായതിനാൽ
അവിെടയു8ായിരു: മhറു കുഴൽJാർ ഈ പുതിയ മനുഷയനു മാനയ^ാനം
െകാടു/ിലല. അതിനാൽ ആ മനുഷയൻ സവൽപം പിേ:ാJം മാറിനി:ാണ്
ഊതിയത്. ആ കുഴലൂ/ിെq രസികതവം തിരുമന€ിേലJു സർേVാപരി കർ4ാന˜
കരവും മന€മാകർഷകവുമായി/ീരുകയാൽ ആ കുഴൽJാരെനJുറിA്
അേ\ാൾതെ: കൽപിAേനവഷിJുകയും വിളJിെനഴു:dിAതിേq േശഷം
വ:ുേചർ: ഒരു പുതിയ ആളാെണ:ു മന€ിലാJുകയും െചcു. തിരുമു?ിൽ
േമളം കലാശിAയുടെന ഒരാെള അയA് ആ കുഴൽJാരെന തിരുമു?ാെക വരു/ി,
"കുഴൽ ഇേ: ചാർ/ിയുdു, അേലല? എ:ു കൽ\ിAു േചാദിAു.
കുഴൽJാരൻ: റാൻ.
ത?ുരാൻ: ആദയംതെ: വരാuെതaാണ്?
കുഴൽJാരൻ: കുഴൽJാരുെട കൂ./ിൽ കാണാറിലലേലലാ.
കുഴൽJാരൻ: ഇ:െലവെര െച8െകാ.ുകയായിരു:ു.
ത?ുരാൻ: സവേദശം എവിെടയാണ്?
കുഴൽJാരൻ: ഇവിെടയടു/ുതെ:യാണ്.
ത?ുരാൻ: 'േപെരaാണ്?

കുഴൽJാരൻ: മുേ8?ിdി കൃ¸ൻ.
ത?ുരാൻ:"േഹ നZുെട കൃ¸േനാ? അ§ുതം തെ:! ക8ി.് നാം
അേശഷമറിuിലല. കൃ¸ൻ ഇ;െന ചില വിദയകൾ പഠിAി.ുെ8:ു നാം ധരിAി.ു8്.
അനുഭവെ\.തി:ാണ്. സേaാഷമായി" എ:ു കൽപിJുകയും ചില സZാന;ൾ
കൽപിAുെകാടുJുകയും െചcു. ഇ;െന കൃ¸മാരാർ േവഷമാhറവും േമാടി
(െച\ടി) വിദയകളും കാണിAു തിരുമന€ിെല തൃൈJയിൽനി:ു കൂെടJൂെട
സZാന;ൾ വാ;ിയിരു:ു. വിRരഭയ/ാൽ അവെയാ:ും വിവരിJു:ിലല.
കൃ¸മാരാർ കൂെടJൂെട േദശസ¢ാരം െച‹ുകയും െചലലു: ദിJുകളിെലലലാം
പണി ധാരാളമായി കി.ുകയും െചcിരു:ു. എ:ാൽ വലലതും സവൽപം
സ?ാദിJണെമ:ുd വിചാരം ആ മനുഷയനു േലശംേപാലുമു8ായിരു:ിലല.
കി.ു:െതലലാം െചലവുതെ:. ഒരിJലും ൈകവശം പണമു8ായിരിJാറിലല.
ഒരിJൽ മാരാർ േദശസ¢ാര/ിനു പുറെ\.േ\ാൾ ഉടു/ിരു:തുൾെ\െട ര8ു
മു8ലലാെത പണമായി.് ൈകവശം അധികെമാ:ു മു8ായിരു:ിലല. ഒരു
ഭൃതയെനJൂെട െകാ8ുേപായി.ുമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ
േകായ?/ൂെര/ിെയേ\ാേഴJും ൈകവശമു8ായിരു: പണം മുഴുവനും
തീർ:ു. അ:് അവിെട ഒരു ”ാ•ണഗൃഹ/ിൽ െകേ2മമായി.ുd ഒരു
വിവാഹമടിയaിരമായിരു:ു. മാരാരും ഭൃതയനും കൂടി അവിെടെച:ു കയറി.
അേ\ാൾ അവിെട മഹാേയാഗയsാരായ ഭാഗവതർമാരും മൃദംഗJാരും
കൂടിയിരു:ുd ഒരു പാ.ുകേAരിയായിരു:ു. കൃ¸മാരാർ ഒരു മൃദംഗJാരെq
അടുJൽെച:ുകൂടി കുറAു കഴിuേ\ാൾ മാരാർ ആ മൃദംഗJാരേനാട്,
"•ീണമാെയ2ിൽ ഇനി കുറAുേനരം ഞാനാവാം" എ:ു പറuു. മൃദംഗവായന•ു
തേ:ാളം േയാഗയതയു8ായി.ു േലാക/ിലാരുമിെലല:ായിരു:ു ആ
മൃദംഗJാരെq വിചാരം. അതിനാൽ മാരാർ പറuത് അയാൾJു രസിAിലല.
"ഇയാൾ ഒരു വിÏയാനാണ്. അെലല2ിൽ എേ:ാടി;െന പറയുേമാ? ഇ‹ാളുെട
വിÏി/െമാ:ു പുറ/ാJണം. ഇ‹ാൾ മൃദംഗം വായിAു തുട;ുേ?ാൾ ഇ‹ാെള
ജന;ൾ ഇവിെട നി:ു ആ.ിേയാടിJും. അേ\ാൾ ഇ‹ാളുെട ഗർVു ശമിJും"
എെ:ാെJ വിചാരിA് ആ മൃദംഗJാരൻ "എ:ാലാെ." എ:ു പറuു മൃദംഗം
മാhറി െവAു െകാടു/ു. മാരാർ ഉടെന വായനയും തുട;ി. മാരാരുെട
മൃദംഗ7േയാഗം സവൽപം േക.േ\ാേഴJും അവിെടയു8ായിരു:വെരലലാം
ആന˜ാ§ുതപരവശsാരായി/ീർ:ു. ഇYയും സരസവും
സുഖവഴിയിലുdതുമായ മൃദംഗവായന അതിനുമു?് അവരാരും േക.ിരു:ിലല.
ഉടെന 7ധാനsാർ െച:ു മാരാെര കളഭം പൂശിചു െവhറിലപാJു െകാടു/ു
മാനയ^ാന/ു മാhറിയിരു/ി. പാ.ുകേAരി കഴിuയുടെന മാരാെരയും

ഭൃതയേനയും ചതുർVിധ വിഭവ;േളാടുകൂടി ഊണു കഴി\ിJുകയും
വിവാഹ/ിെq ചട;ുകൾ നാലു ദിവസേ/Jു8ായിരു:തിനാൽ നാലു
ദിവസം താമസിJു:തിനു മാരാെര •ണിJുകയും െചcു. മാരാർ സുഖമായി.ു
നാലു ദിവസം അവിെട താമസിAു. ഒടുJം മാരാർJും വളെര സZാന;ളും
ഭാഗവതsാേരാെടാ\ം പണവും െകാടു/ാണ് അവർ അവിെട നി:‹Aത്.
മാരാർ പിെ:യും പല ^ല;ളിൽ സ¢രിJുകയും ഒ.ു വളെര സZാന;ളും
പണവും കി.ുകയും െചcു. എ2ിലും തിരിAു സവേദശ/ു വ:േ\ാൾ േപായ സമയം
െകാ8ുേപായ ര8ു മു8ും ആ ഭൃതയനുമലലാെത യാെതാ:ുമു8ായിരു:ിലല.
മാരാർJു £ീവിഷയ/ിൽ wമ/ിലധികം °മമു8ായിരു:ുെവ:ും
കി.ു:െതലലാം െചലവുെചcിരു:ത് ആ വിഷയ/ിലായിരു:ുെവ:ുമാണ്
േകൾവി. ഇതലലാെത േവെറ ഒരു ദുർ:ട\ും മാരാർJു8ായിരു:തായി ആരും
പറuു േക.ി.ിലല.
േയാഗയsാരായി.ുdവെര മധയമമാJു:ത് ഒരു േയാഗയതയാെണ:ുd വിചാരം
മാരാർJു ധാരാളമായി.ു8ായിരു:ു. േയാഗയsാരായി.ുd പലെര
മധയമമാJു:തിനു മാരാർ XമിJുകയും പലേ\ാഴും അതു സാധിJുകയും
എ:ാൽ ചിലേ\ാൾ സാധിJാെത േപാവുകയും െചcി.ു8്.
ശ2ര\ണിJർ എ:ു 7സിUനായി.് ഒരു കുറു2ുഴൽJാരനു8ായിരു:ു.
അയാേളാട് കൃ¸മാരാർJു സാമാനയ/ിലധികം •ർUയും അയാെള ഒ:്
അബUമാJിയാൽ െകാdാെമ:ു വളെര േമാഹവുമു8ായിരു:ു. അതിനു തരം
േനാJിെകാ8ിരു:േ\ാൾ ഒരിJൽ തൃ\ൂണി/ുറ േ•Y/ിൽ സkയ േവല•്
അവർ ര8ുേപരും കൂടി കൂടാനിടയായി. മാരാർ െച8യും പണിJർ
കുറു2ുഴലുമായിരു:ു എടു/ിരു:ത്. ഇടJലാശ;ളിൽെവAു പണിJെര താളം
പിഴ\ിJാനായി.ു മാരാർ വളെര XമിAുേനാJി. പണിJർJു താള/ിനു നലല
നിpയവും ഉറ\ുമു8ായിരു:തിനാൽ മാരാരുെട വിദയെയാ:ും ഫലിAിലല.
അയാെള താളംെതhറിJാൻ സാധിJയിെലല:ു തീർAയായേ\ാൾ മാരാർ "ഈ
െച8 അേ;ാ.ു തരാം, കുഴൽ ഇേ;ാ.ു തരിക, എ:ി.് നമുെJാ:ു േനാJാം"
എ:ു പറuു. അേ\ാൾ പണിJർ, "അതു ഞാൻഅഭയസിAി.ിലല. ഇതു
ഞാൻഅഭയസിAി.ു8്. ഇതിൽ എെ: െതhറിJാെമ2ിൽ താൻ േയാഗയെന:ു
ഞാൻസZതിJാം. പഠിAി.ിലലാ/തു 7േയാഗിJണെമ:ു പറയു:തു
േയാഗയതയലല" എ:ു പറuു. അതിനാൽ മാരാർ ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടി
പിരിേയ8തായി വ:ു. മാരാർJു ഇ;െന ഒരു േതാൽവിയലലാെത േവെറ ഒ:ും
ഒരിJലും ഉ8ായി.ിലല.

കൃ¸മാരാർ പല േദശ;ളിലും സ¢രിJാറു8ായിരു:ുെവ2ിലും
തിരുവനaപുര/ു േപാകാറിലലായിരു:ു. തിരുവനaപുരം മുതലായ ^ല;ളിൽ
ഉ„വ;ൾJും മhറും സർV7ധാനമായി.ുdത് പാ8ിവാദയവും നാഗസവരവുമാണ്.
െകാ?്, കുഴൽ മുതലായവേയാടു കൂടിയുd െച8േമളവും തായ?കയും മhറും ആ
ദിJുകളിൽ അY 7ധാന;ളലല. അതിനാൽ െച8 മുതലായ വാദയ;ളിൽ
7തിപ/ിയും അവയിലുd 7േയാഗചാതുരയമറിയു:തിനുd ശzിയും െതJൻ
ദിJുലുdവർJു ഇെലല:ായിരു:ു മാരാരുെട ധാരണ. അതുെകാ8ായിരു:ു ആ
മനുഷയൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ സ¢രിJാെതയിരു:ത്.
െകാലലം 1036-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8ു കഥകളിയിൽ വളെര 7തിപ/ിയുd ആളായിരു:ുവേലലാ.
അJാല/ു െകാ.ാര/ിൽ കഥകളിയിലലാ/ ദിവസം വളെര ചുരുJമായിരു:ു.
"കഥകളിJു െച8 െകാ.ു:തിനു മുേ8?ിdി കൃ¸നു ശരിയായി.ു
േലാക/ിലാരുമിലല" എ:ും മhറും ചില ന?ൂരിമാർ തിരുമന€റിയിJുകയാൽ
കൽപന7കാരം എഴുതി അയA് ഒരിJൽ കൃ¸മാരാെര തിരുവനaപുരു/ു
വരു/ിയിരു:ു. കൃ¸മാരാർ തിരുവനaപുരെ//ിയ ദിവസംതെ: മുഖം
കാണിJുകയും കൽപന7കാരം കഥകളിJു െച8െകാ.ുകയും െചcു.
മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല േസവsാരിലും കഥകളിേയാഗ/ിലും 7ധാനൻ
ഈശവരപിd വിചാരി\ുകാരേbഹമായിരു:ുവേലലാ. അതിനാൽ
അേbഹെ//െ: ഒ:ബUമാJണെമ:ു മാരാർ നിpയിAു. എ:ാൽ
മാരാർJു ഇ;െനെയാരപകടസവഭാവവും കരുതലുമുെ8:ുdതു
വിചാരി\ുകാരേbഹം അറിuിരു:ിലല. അതുെകാ8ും മാരാർ
കരുതിJൂ.ിെJാ8് അപകടമായി.ു െകാ.ിയതിനാലും വിചാരി\ുകാരേbഹ/ിെq
ഒെരടു/ുകലാശം അവതാള/ിലായിേ\ായി. കഥകളി തൃJൺപാർ/ുെകാ8്
തിരുമന€ുെകാ8ു എഴു:dിയിരിJു:ു8ായിരു:ു. മാരാർ മനഃപൂർVമായി
വിചാരി\ുകാരേbഹെ/ അബU/ിലാJുകയാണു െചcെത:് തിരുമന€ിേലJ്
അേ\ാൾതെ: മന€ിലായി. എ2ിലും അേ\ാൾ അതിെനJുറിെAാ:ും
കൽപിAിലല. ഒരിJൽ അബUം പhറിയതിനാൽ പിെ: വിചാരി\ുകാരേbഹം നലല
േപാെല കരുതിയതുെകാ8ും, "ഒ:ു പhറിയേലലാ, അതു മതി" എ:ു വിചാരിAു
മാരാർ പിെ: അപകടമായി.ു െകാ.ാെതയിരു:തിനാലും
വിചാരി\ുകാരേbഹ/ിന് ആ ഒരു 7ാവശയമലലാെത പിെ: അബUെമാ:ും
പhറിയിലല. പിെ: മാരാർ അപകടെമാ:ും കൂടാെത െകാ8ു പിടിAുെകാ.ുകയും
െചcു. വിചാരി\ുJാരേbഹെ/ അവതാള/ിലാJിയതു െകാ8്
തിരുമന€ിേലJ് ആദയം സവൽപം തിരുവുd േJടു8ാെയ2ിലും പിെ: മാരാരുെട

െകാ.ു േക.് അവിടു:ു വളെര സേaാഷിJയും െചcു.
പിേhറ ദിവസം ഉAതിരിu സമയം മാരാർ തിരുമു?ാെക െച:ു. അേ\ാൾ
വിചാരി\ുകാരേbഹവും അവിെടയു8ായിരു:ു. മാരാെര ക8യുടെന
തിരുമന€ുെകാ8് "ഇ:െല കൃ¸ൻ ഈചരെq ഒരു കലാശം പിഴ\ിAു, ഇേലല?"
എ:ു കൽപിചു േചാദിചു. അതിനു മറുപടിയായി മാരാർ തിരുമന€ിറിയിAത്
"ഗുരുJsാരുെട അടുJൽ അഭയസിAു പഠി\ിAുdവർJും മെhറാരാൾ
പിഴ\ിAാലും ഒ:ും പിഴ•ുകയിലല" എ:ായിരു:ു. അതു തിരുമന€ിേലJു നലല
രസ മായിലല. എ2ിലും തിരുവുdേJടായി.ു ഒ:ും ക†ിAിലല. "ആെ., കൃ¸ൻ കുറAു
ദിവസംകൂടി ഇവിെട താമ€ിAിേ. േപാ•ളയാവൂ, കൃ¸െq െകാ.ു േക.ി.ു
മതിയായിലല" എ:ാണ് അവിടു:് കൽപിചത്.
കൽപന7കാരം മാരാർ ഏതാനും ദിവസം തിരുവനaപുര/ു താമസിJുകയും
പതിവായി കഥകളിJു വിചാരി\ുകാരേbഹം മുതലായ 7ധാനേവഷJാരുെട
ആ./ിനു െകാ.ുകയും െചcിരു:ു. ഒടുJം മാരാർ യാYയറിയിA സമയം ഒരു
വീരശൃംഖലെയടു/ു തൃൈJയിൽ പിടിAുെകാ8് ൈക നീ.ാൻ കൽപിAേ\ാൾ
മാരാർ ഇട/ുൈക നീ.ി. ഉടെന വല/ുൈക നീ.ാൻ കൽപിചു. അേ\ാൾ മാരാർ,
"അത് അടിയെq ത?ുരാൻ വലലതും കൽപിAുതരുേ?ാഴേ/JിരിJെ."
എ:റിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് ഒരു വീരശൃംഖലകൂടി തൃൈക യിെലടു/ു.
അേ\ാൾ മാരാർ ര8ുൈകയും നീ.ിെJാടു/ു. തിരുമന€ുെകാ8് മാരാരുെട
ര8ു ൈക•ും വീരശൃംഖല ഇടുവിAു െകാടുJുകയും മാരാർJു വഴിെAലവിനായി
നിതയെAലവുവകയിൽനി:ു നൂറു രൂപാ കൽപിAു െകാടു\ിAു
സേaാഷി\ിAയ•ുകയും െചcു.
പിെ: കൃ¸മാരാർ 1055-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ ആയിലയം തിരുനാൾ
തിരുമന€ിെലJാല/ും 60-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ വിശാഖം തിരുനാൾ
തിരുമന€ിെലJാല/ും തിരുവനaപുര/ു േപാവുകയും മാരാരുെട െകാ.്, പാ.്
മുതലായവ േക.ു സേaാഷിA് ആ ര8ു മഹാരാജാJsാരും മാരാർJു പല
സZാന;ൾ കൽപിAു െകാടുJുകയുമു8ായി. കൃ¸മാരാർJു സാമൂതിരി\ാടു
ത?ുരാJsാരും വീരശൃംഖല മുതലായ സZാന;ൾ
കൽപിAുെകാടുJുകയു8ായി.ു8്. ഇ;െന മൂ:ു സം^ാന/ു നി:ും
രാജസംഭാവനകൾ ലഭിAി.ുd മാരാsാർ േവെറ ഉ8ായിരു:തായി േക.ി.ിലല.
ഇേ\ാൾ ഇെലല:ുd കാരയം തീർAയും ഇനി ഉ8ാകു: കാരയം സംശയവുമാണ്.

ഐതിഹയമാല/മ4ാറ“ാല മാഹാWയം
േകരളഭൂമിയുെട ഉ§വവും അതിെന സംബkിAുd ചരിYവും ഏതു വിധെമ2ിലും
ആയിരു:ുെകാdെ.. അതിെനJുറിAു ചിaിJുകേയാ തീർAെ\ടു/ുകേയാ
െച‹ണെമ:് ഇവിെട വിചാരിJു:ിലല. േമൽ\റuിരിJു: േ•Yെ/
സംബkിAു പഴമ പരിചയമുd വേയാവൃUsാരിൽനി:ു േക.ി.ുd ഐതിഹയ;ൾ
മാYം ചുരുJ/ിൽ വിവരിJണെമേ: ഇേ\ാൾ ഉേbശിJു:ുdു.
Xീപരശുരാമൻ പരേദശ;ളിൽനി:ു ”ാ•ണെര െകാ8ുവ:ു േകരള/ിൽ
താമസി\ിA കാല/് ഇവിെട സർവY സർ\;ളുെട ഉപ›വമു8ായിരു:ു
എ:ുമാYമലല, ഓരിലലാ/ നലല െവdം േകരളഭൂമിയിൽ ഒരിട/ും
കി.ുകയുമിലലായിരു:ു. അതിനാൽ ഇവിെട താമസിJു: കാരയം 7യാസമാെണ:ു
േതാ:ുകയാൽ ”ാ•ണെരലലാവരും വ: വഴിേയ പരേദശ;ളിേല•ുതെ:
മട;ിേ\ായി. അേ\ാൾ പരശുരാമൻ ഏhറവും വിഷ4നായി/ീർ:ു. പിെ:
അേbഹം ൈകലാസ/ിൽെA:ു സർV’നും സർ\ഭൂഷണനും തെq
ഗുരുനാഥനുമായ Xീപരേമശവരെന ക8ു വിവരമറിയിAേ\ാൾ ശിഷയവ„ലനായ
ഭഗവാൻ Xീപരേമശവരൻ "സർ\രാജാവായ വാസുകിെയ േസവിAു 7സാദി\ിAാൽ
ഇതിെനാെJ സമാധാനമു8ാJി/രും" എ:രുളിെAcു. അതുേക.ു പരശുരാമൻ
വീ8ും േകരള/ിൽ വ:ു വാസുകിെയJുറിA് തപ€ുെചcുെകാ8ിരു:ു.
പരശുരാമെq തപ€് അതികഠിനമായിരു:തിനാൽ വാസുകി അചിേരണ
സaു‘നായി/ീരുകയും 7തയ•മായി പരശുരാമെq അടുJൽെച:്, "അലലേയാ
മഹാWൻ! ഭവാെq അതിേഘാരമായ ഈ തപ€ുെകാ8് ഞാൻ അതയaം
പരിതു‘നായിരിJു:ു. അവിടുെ/ അഭീ‘െമaാെണ:ു പറuാൽ അ7കാരം
െചയവാൻ ഞാൻ സ:UനായിരിJു:ു" എ:ു പറuു. വാസുകിയുെട ഈ
വാJുേക.ു പരശുരാമൻ, "അലേയാ സർ\കുലാധിപേത! ഈ േകരളഭൂമിയിൽ
ഭവാെq വംശsാരും പരിജന;ളും മhറുമായ സർ\;ളുെട സാർVYികമായ
സ¢ാരംെകാ8ും ഇവിെടയുd െവdെമലലാം
ലവണരസപൂർ4മായിരിJു:തിനാലും ഈ 7േദശ/ു മനുഷയർJു
നിവസിJുവാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതയിരിJു:ു. അതിനാൽ ഈ ര8ു
സംഗതികൾJും പരിഹാരമു8ാJി ഭവാൻ ഈ ഭൂഭാഗം
മനുഷയവാസേയാഗയമാJി/രണെമ:ാണ് എെq അേപ•" എ:ു പറuു.
വാസുകി: ഭവാെq ഇ‘ം േപാെല, ഈ േകരളഭൂമിയിലുd െവd/ിൽ

കലർ:ിരിJു: ലവണരസെമലലാം ഞാൻആകർഷിAു സമു›/ിലും
അേതാടുേചർ:ുd ജലാശയ;ളിലുമാJാം. സർ\;ൾ മിJവയും ഭവാൻ
തപ€ുെചcു െകാ8ിരു: ഈ വന7േദശ/ു വ:ു മനുേഷയാപ›വം െച‹ാെത
താമസിAുെകാdു:തിനും അനയY താമസിJു:തായാലും ഭൂദവാര;ളിൽ
ഇരു:ു െകാdു:തിനും ച.ം െക.ാം. എ:ാൽ േകരളവാസികൾ അവരുെട
വാസഗൃഹ;ളുെട സമീപ/് ഓേരാ കാവിൻകൂ.;ളു8ാJി, അതാതു
^ല;ളിലുd സർ\;െള ആ കാവുകളിൽ കുടിയിരു/ുകയും ത;ളുെട
കുലൈദവ;െള:ു വിചാരിA് അവെര ആദരിJുകയും ആചരിJുകയും
പൂജിJുകയും െചcുെകാ8ിരിJു:തിനു േകരള/ിൽ താമസിJു:
മനുഷയേരാടു ഭവാനും ആ’ാപിJണം. അവെര ആദരിJുകയും ആചരിJുകയും
പൂജിJുകയും െച‹ാതിരിJുകേയാ ഏെത2ിലും വിധ/ിൽ ഉപ›വിJുകേയാ
െചcാൽ അവർ ഉപ›വിJുെമ:ും സർ\;ൾ സേaാഷിAാൽ
സർൈVശവരയ;ളും ഉ8ാJിെJാടുJു:തിനും േകാപിAാൽ സകലവിധ/ിലുd
അനർ‰;ളും ആപ/ുകളും ഉ8ാJി/ീർJു:തിനും ശzിയുd
വകJാരാെണ:ും ഭവാൻ മനുഷയെര Oഹി\ിJയും േവണം. ഇ7കാരെമലലാം
െചcാൽ ഈ ഭൂഭാഗം മനുഷയവാസേയാഗയമായി/ീരും.
ഇ7കാരം വാസുകി പറuതിെന േക.് അ7കാരെമലലാം െചcുെകാdാെമ:ു
പരശുരാമൻ സZതിAു. ഇ;െന അവർ തZിൽ പറuു സZതിAതിെq േശഷം
പരശുരാമൻ പിെ:യും പരേദശ;ളിൽ േപായി ”ാ•ണെരയും മhറും കൂ.ിെകാ8ു
േകരള/ിൽ വ:ു. അേ\ാേഴJും ഇവിെട െവd/ിനു8ായിരു: ലവണരസം
മാറി സാർVY ശുUജലം കാണെ\.ു. സർ\;ൾ മിJവയും പരശുരാമൻ
തപ€ുെചcിരു: വന/ിൽെA:ു താമസമായി. േശഷമു8ായിരു:വ
വിേലശയ;ളായും (വില;ളിൽ െപാ/ുകളിൽ കിടJു:വ) തീർ:ിരു:ു.
അതിനാൽ പരേദശ;ളിൽനി:ു വ:വരാരും മട;ിേ\ാകാെത
േകരള/ിൽ/െ: ഗൃഹ;ളു8ാJി താമസ മുറ\ിAു. പരശുരാമെq
ആ’7കാരം എലലാവരും ഒ:ും ര8ും അതിലധികവും കാവുകളു8ാJി
അവിെടെയലലാം സർ\;െള കുടിയിരു/ി (നാഗ7തിമകൾ 7തി®ിA്) പൂജയും
മhറും നട/ി/ുട;ുകയും െചcു. അനaരം പരശുരാമൻ താൻ
തപ€ുെചcുെകാ8ിരു: ^ല/ുെച:് അവിെട നാഗരാജാവിെന
(വാസുകിെയ)യും നാഗയ•ിെയയും 7തി®ിJുകയും പരിവാര;ളായ മhറേനകം
സർ\;െള കുടിയിരു/ുകയും െചcു. ആ സർ\;ൾ വസിJു: ഏതാനും
^ലം (ഇേ\ാഴെ/ അളവു7കാരം 14 ഏJർ) സർ\JാവാJി നിpയിA്
അതിരി.ു തിരിJുകയും, േശഷം ^ല/ു കാടു െവ.ിെ/ളിA് ഗൃഹ;ളു8ാJി

ജന;ൾ നിവസിAുെകാdാനനുവദിJുകയും െചcു. ഈ സർ\;ൾJു
പതിവായി പൂജ നട/ു:തിനും ഈ കാവ് ആരും െവ.ിയഴിJാെത
സൂ•ിJു:തിനും മhറുമായി കാവിെq അതിരിനക/ുതെ: ഒരു ഗൃഹം
പണിയിAു ഒരു ”ാ•ണകുടുംബJാെര അവിെട താമസി\ിAു. ഈ
കാവുസംബkിAുd സർVാധികാര;ളും അവകാശ;ളും ഈ
കുടുംബJാർJായി െകാടുJുകയും െചcു. അവർ അJാലം മുതൽ സർ\;െള
ത;ളുെട പരേദവതമാരാJി െവAു പൂജിJുകയും േസവിJുകയും െചcുതുട;ി.
അതിന് ഇേ\ാഴും യാെതാരു േഭദഗതിയും അവർ വരു/ീ.ിലല. ആ ഇലലJാെരയാണ്
ഇേ\ാൾ "മ4ാർശാല ന?യാതിരിമാർ" എ:ു പറuുവരു:ത്.
േമൽപറu7കാരം േകരള/ിൽ സർ\;ൾ നിമി/മു8ായിരു: ഉപ›വ;ൾ
തീർJുകയും ജന;ൾJു സുഖമായി താമസിJു:തിനു േവ8ു: സകല
സകൗരയ;ളും ഉ8ാJിെJാടുJുകയും െചcതിെq േശഷം പരശുരാമൻ
തപ€ിനായി േപായി. അനaരം അേനകകാല;ൾ കഴിuതിെq േശഷം
യുഗാaര/ിലു8ായ ചില സംഗതികളാണ് ഇനിയിവിെട പറയാൻ ഭാവിJു:ത്.
ഇേ\ാൾ അ?\ുഴ/ാലൂJിലുൽെ\.ിരിJു: മിJ ഭാഗവും പ8ു വലിയ
വനമായിരു:ു. ആ വനെ/യാണ് "ഖാ¡വ" വനെമ:ുപറuിരു:ത്.
ഖാ¡വവനം മധയമപാ¡വനായ അർŽുനൻ ചു.ു ദഹി\ിAതിനാൽ ആ
7േദശ/ിനു "ചു.നാട്" എ:ു േപരു8ായി. അതു കാലwേമണ "കു.നാട്"
എ:ായി/ീർ:ു. ഖാ¡വവന/ിനു പിടിA തീയ് അവിെടനി:ു കിഴേJാ.്
പടർ:ുപിടിAു പരശുരാമൻ 7തി®ിA സർ\;ളുെട വാസ^ലമായ
കാവുവെരെയ/ി. ആ കാവിെq ര••ായി അവിെട പരശുരാമൻ ^ാപിA
ഇലല/ു8ായിരു: അZമാർ അതു ക8ു കാവിന് അ-ി
ബാധയു8ാകാെതയിരിJാൻ അടുJലുd കുള/ിൽനി:ു െവdം
േകാരിെയാഴിAുെകാ8ിരു:ു. അതിനാൽ ആ കാവു നശിJാനിടയായിലല. എ2ിലും
അ-ിജവാല ത.ി മ4ിനു ചൂടുപിടിJുകയും ചൂടു ദു€ഹ മായി/ീരുകയാൽ
സർ\;ൾ വളെര ക‘െ\ടുകയും െചcു. അ-ി ശമിAി.ും മ4ിെq
ചൂടാറു:തുവെര അZമാർ െവdം േകാരിെയാഴിAുെകാ8ിരു:ു. മ4ിെq
ചൂടാറിയേ\ാൾ "ഇേ\ാൾ മ4ാറി. അതിനാൽ ഈ ^ല/ിെq നാമം േമലാൽ
'മ4ാറിശാല' എ:ായിരിJെ." എ:് ആേരാ വിളിAു പറuത് എലലാവരും േക.ു.
അതു പറuത് ആരാെണ:് ആർJും അറിuുകുടായിരു:ു. എ2ിലും ഇത്
സാ•ാൽ വാസുകിയുെട അരുള\ാടാെണ:ാണ് എലലാവരുംകൂടി
തീർAയാJിയത്. അതിനാൽ അJാലം മുതൽ ആ ^ലെ/ എലലാവരും
'മ4ാറിശാല' എ:ുതെ: പറuുവ:ിരു:ു; കാലwേമണ അതു "മ4ാർശാല"

എ:ായി/ീർ:ു. ഈ ^ലം തിരുവിതാംകൂർ സം^ാന/ു
കാർ/ിക\dി/ാലൂJിൽ അരി\ാ.ു സു”•ണയേ•Y/ിൽനി:ു സവ†ം
പടിuാറു മാറിയാണ്.
ഖാ¡വദാഹാനaരം ഒരു കാല/ു മ4ാർശാലയിലല/ു സഭർ/ൃകയായ
ഒരZ•ു പുരുഷസaാനമു8ാകാെതയിരു:തിനാൽ ഒരു
പുYനു8ാകണെമ:ുd ആOഹേ/ാടുകൂടി കുടുംബപരേദവതകളായ
സർ\;െള ഭzിപൂർVം ഭജിAുെകാ8ിരു:ു. അ;െന കുറAു കാലം
കഴിuേ\ാൾ ആ അZ ഗർഭം ധരിJുകയും യഥാകാലം ര8് ആൺകു.ികെള
ഒരുമിAു 7സവിJുകയും െചcു. പേ•, അതിൽ ഒ:ു മാYെമ
മനുഷയJു.ിയായിരു:ുdൂ. ആ സർ\ശിശു മാY•ിടയിൽ വളർ:ു സംസാരിAു
തുട;ി. അത് അതിെq മാതാവിേനാട് താെഴJാണു:7കാരം പറuു: "അലലേയാ
മാതാേവ! സർ\;ൾെJലലാം ഈ കുടുംബJാേരാട് ആക\ാെട വളെര
സേaാഷവും േrഹവും വാൽസലയവുമു8്. എ:ാൽ ഇവിെടയുd
£ീജന;േളാടാണു സർ\;ൾJു അധികം സേaാഷം. ഇവിെടയുd
സർ\;െളെയലലാം അ-ിബാധയിൽനി:ു ര•ിAത് ഈ കുടുംബ/ിലുd
£ീകളാണേലലാ. 7ാണര• െചcവേരാടു8ാകു: കൃത’തയും സേaാഷവും
എYമാYമായിരിJുെമ:ുdതു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ. അതിനാൽ
ഇവിെട സർ\;ളുെട പൂജയും മhറും അZമാരിൽ അ::ു മൂ/യാൾ നട/ണം.
അ;െനയാകു:താണ് സർ\;ൾJും അധികം സേaാഷകരമായിരിJു:ത്.
എ:ാൽ മൂ\ു സിUിചു പൂജ നട/ാൻ അർഹകളായി/ീരു: അZമാർ
സഭർ/ൃകകളായിരു:ാലും അവർ മൂ\ുസിUിJു: ദിവസം മുതൽ
”•ചരയµതേ/ാടുകൂടി ഇരിJുകയും േവണം. സർ\;ളുെട പൂജയും മhറും
ഇേ\ാൾ നട/ിവരു: രീതിJു സവൽപം ചില േഭദഗതികൾ വരു/ാനു8്.
അവെയലലാം എെq അZ•് ഞാൻഉപേദശിAുതരാം. ഇവിെടയുd അZമാരിൽ
ഇേ\ാൾ മൂ\് എെq അZ•ാണേലാ. അZ•ു 7സവചിzി„കെളലലാം കഴികയും
ശരീരം ശുUമാവുകയും െചcാൽ പിെ: അZതെ: സർ\;ളുെട പൂജയും മhറും
നട/ി/ുട;ണം. അZ•ു പൂജയും മhറു നട/ാൻ വ‹ാെതയാകു: കാല/്
അടു/ മൂ\ു^ാനം അർJാെണ:ു െവAാൽ അവർJു ഞാൻ അZ•ു
ഉപേദശിAു തരു:െതലലാം അZ ഉപേദശിAുെകാടുJണം. അ;െന തലമുറേതാറും
െചcുെകാ8ിരിJണം. ഈ കുടുംബ/ിൽ ജനിA ഞാൻ ഈ ^ലം വി.ു കാവിലും
മhറും േപായിരിJുകയിലല. ഈ കുടുംബ/ിെq ര••ായി ഞാൻ ഇവിെട/െ:
ഇരിJും. എെ: ആരും ഉപ›വിJരുത്. ഞാൻഇരിJു: ^ല/് ആരും
കയറിവരികയുമരുത്" എ:് പറu്, ആ സർ\ബാലൻ പൂജാwമ;ളും

മ•;ളുെമലലാം തെq അZ•് ഉപേദശിAുെകാടു/ി.് ഇലല/ിെq നിലവറയിൽ
കയറി ഇരി\ായി.
ആ സർ\ബാലെq ഉപേദശ7കാരമുd മ•ത•;േളാടുJൂടി അJാലം മുതൽ
അവിെട അ::ു മൂ\ായി.ുd അZമാർ സർ\;ളുെട പൂജാദികെളലലാം
നട/ുകയും അവർ ”•ചരയµതേ/ാടുകൂടി ഇരിJുകയും െചcുതുട;ി.
അതിന് ഇേ\ാഴും അവിെട യാെതാരു വയതയാസവും വരു/ീ.ിലല.
സർ\ബാലൻ കയറിയിരു: നിലവറ•ക/് അതിൽപിെ: മനുഷയരാരും
കട:ി.ിലല. നിലവറയുെട വാതിൽ അതയാവശയെ\. ചില
പൂജാകർZാദികൾJാലലാെത തുറJാറിലല. എലലാ…േ\ാഴും അടAിേ.Jുക യാണ്
പതിവ്. ഇേ\ാൾ വാതിൽ തുറ:ു േനാJിയാൽ അവിെട പുhറുകളലലാെത മെhറാ:ും
കാൺമാനിലല. ഇലല/ിനു പഴJംെകാ8ു േകടുകൾ സംഭവിJു: കാല;ളിൽ
ജീർേ4ാUാരണം െച‹ിJാറുെ8 2ിലും നിലവറ ഇളJാറിലല. അടു/
കാല/ുതെ: ഇലലം പുതുJി\ണിയിJുകയും അവിെട ചില
പരിÓJാര;െളലലാം വരു/ുകയും െചcു. എ2ിലും നിലവറ പൂർV^ിതിയിൽ
െവAുെകാ8ാണ് അവ െയലലാം നട/ിയത്.
സർ\ശിശുവിേനാടുകൂടി ജനിA ബാലൻ പുരുഷ7ായമായതിെq േശഷം
നാഗരാജാവിനും നാഗയ•ിJും മhറും 7േതയകം അ?ല;ൾ പണിയിAു കലശം
മുതലായവ നട/ിAു. ആ അ?ല/ിനാണു "മ4ാർ“ാലേ•Y"െമ:ു
പറuുവരു:ത്. ആ അ?ലവും ചില കാല;ളിൽ ജീർേ4ാUാരണം െച‹ിJുക
ഉ8ായി.ു8്. എ2ിലും ബിംബ;ൾ ഇളJി 7തി®ിJുക ഒരിJലും
ഉ8ായി.ിെലല:ാണ് േക.ി.ുdത്. അതു വാRവമാെണ:ു അവ ക8ാൽ
േതാ:ുകയും െച‹ും. എെa:ാൽ 7ധാന ബിംബ;ളുെട പീഠ;ൾ
ബിംബ;ൾJു േചർ:വയായി.ലല അവിെട കാണു:ത്. ബിംബ;ൾ
എേ\ാെഴ2ിലും ഇളJി 7തി®ിAിരു:ുെവ2ിൽ ആ പീഠ;ൾ
മാറാെതയിരിJാനിടയിലലേലലാ.
മ4ാർ“ാലയിലല/ുനി:ു പെ8ാരിJൽ ഒരു കനയകെയ കായംകുള/ു/ിനു
സമീപം െവ.ിേJാ.ു േദശ/ുd േമ\dി ന?യാതിരിയുെട ഇലലേ/Jു വിവാഹം
കഴിAുെകാടു/ു. അതിനു മ4ാർ“ാലയിലല/ുനി:ു £ീധനമായി െകാടു/ത്
ഒരു സർ\െ/യായിരു:ു. സർ\െ/ ഒരു ഓലJുടയുെട മുള2ാലിനക/ു
കയhറിയാണY െകാടു/ത്. വധുവിനായി െകാടു/തിെന വരൻ
സേaാഷസേമതം സവീകരിAു െകാ8ുേപായി. േമ\dിയിലല/ു െച:േ\ാൾ ആ
സർ\ം അവിടുെ/ നിലവറയിൽ കയറിയിരി\ായി. എ:ു മാYമലല, ആ ^ല/ും

മ4ാർ“ാലയിെലേ\ാെല കാവും കുളവുെമലലാം ഉ8ാJി സർ\7തി®കൾ
നട/ണെമ:ു നിർബkപൂർവം ആ സർ\ം ആവശയെ\ടുകയും െചcു.
അതിനാൽ ആ ഇലലJാർ അ7കാരെമലലാം െചcു. അതിനാൽ േമ\dി
മ4ാർ“ാലയുെട ഒരു 7തിബിംബം േപാെലയായി/ീർ:ു. നൂറും പാലും
െകാടുJുക, സർ\ബലി, സർ\\ാ.് മുതലായവ നട/ുക എ:ിവെയാ:ും
ഇേ\ാൾ ഒരു ^ല/് (മ4ാർ“ാലയിേലാ, േമ\dിയിേലാ) മാYമായി നട/ാൻ
പാടിലല. േമൽ\റuവയിെലെa2ിലും ഒരു ^ല/ു നട/ുകയാെണ2ിൽ മേhറ
^ല/ും നട/ണം. അത് ഒരു ദിവസംതെ:യായിരിJുകയും േവണം. ഒരു
^ല/ുമാYമായി വിേശഷിെAെa2ിലും നട/ിയാൽ സർ\േകാപവും
ത:ിമി/ം വലിയ അനർ‰;ളുമു8ാവുക പതിവാണ്. അതിനാൽ ഇേ\ാൾ
സർ\;െള ഉേbശിAു വിേശഷാൽ എെa2ിലും നട/ു:ുെ82ിൽ ര8ിലലJാരും
കൂടിയാേലാചിAു ദിവസം നിpയിA് ര8ു ^ല/ും ഒേര ദിവസം തെ:
നട/ുകയാണ് പതിവ്.
ഇനി മ4ാർ“ാലയിെല ചില മാഹാWയവിേശഷ;ൾകൂടി പറuി.് ഈ ഉപനയാസം
അവസാനി\ിJാെമ:ു വിചാരിJു:ു.
സർ\;ൾJു നൂറും പാലും െകാടുJു:തിനു പാY;ളിൽ നൂറും പാലും
(അരിെ\ാടിയും മuൾെ\ാടിയും കൂടി പാലിൽ) കലJിെവAു പൂജിAി.ു
തർ\ിJുകയും തർ\ിAു കഴിuാൽ പാY;ൾ കമ¤/ുകയുമാണേലലാ പതിവ്.
എ:ാൽ മ4ാർ“ാലയിെല നിലവറയിലുd സർ\;ൾJും നൂറും പാലും
െകാടുJുേ?ാൾ തർ\ിJുകയും പാY;ൾ കമ¤/ുകയും പതിവിലല പൂജ
കഴിuാൽ വാതിലടAി.് എലലാവരും േപാരും. പിേhറദിവസം വാതിൽ തുറ:ു
േനാJുേ?ാൾ പാY;ളിൽ യാെതാ:ും കാണുകയിലല. ഇത് ഇേ\ാഴും
ക8ുവരു: ഒര§ുതമാണ്. ആ നിലവറയിൽ ആദയം ഒരു സർ\ം മാYേമ
കയറിയിരു:ുdുെവ2ിലും അവിെടയിേ\ാൾ അസംഖയം പുhറുകൾ കാണു:തു
െകാ8് അവിെട േവെറയും ചില സർ\;ൾ പി:ീടു വ:ുേചരുകയും അവ•ു
wേമണ സaതികൾ വർUിJുകയും െചcി.ുെ8:ു വിചാരിേJ8ിയിരിJു:ു.
മ4ാർ“ാലയിലല/ുdവെര സർ\;ൾ കാരണം കുടാെത ദംശിJാറിലല. അഥവാ
ദംശിAാലും അവരിൽ വിഷം വയാപിJുകേയാ അതിന് എെa2ിലും 7തിവിധി
െച‹ുകേയാ പതിവിലല. ചില കാരണ;ളാൽ അവിെടയുdവെര ചിലേ\ാൾ
സർ\;ൾ ദംശിJുകയു8ായി.ു8്. ഒരിJൽ ഒരു സർ\ം കാവിലുd കാ.ിൽ
സ¢രിAേ\ാൾ ഒരു ൈവ‹2ത മര/ിേsൽ െച:ുകയറി. അേ\ാൾ ഒരു മുd്
അതിെq വയhറ/ു കു/ിJയറുകയാൽ അതിന് അവിെടനി:ു േപാകാെന:ലല,
ഇളകാൻേപാലും വ‹ാതായി. ആ വിധ/ിൽ ആ സർ\ം അവിെട എY ദിവസം

കിട:ുെവ:ു നിpയമിലല. ഒരു ദിവസം ആ ഇലല/ുd ഒരാൾ സർ\ം ഇ7കാരം
അകെ\.ു കിടJു:തു ക8ി.് ഒരു വിധ/ിൽ ആ മര/ിേsൽ കയറിെA:ു
മുdിൽ നി:ു സർ\െ/ വലിെAടു/ു. അേ\ാൾ സർ\/ിനു
േവദനയു8ായിേ.ാ എെaാ ഏെത2ിലും അതു ന?യാതിരിെയ ഒ:ു കടിAി.ു
താെഴ ചാടി ഓടിേ\ായി. ന?യാതിരിയും താെഴയിറ;ി ഇലലേ/Jു േപായി.
സർ\ദർശനംെകാ8് അേbഹ/ിനു യാെതാരു സുഖേJടുമു8ായിലല. ഇ;െന
ഓേരാ കാരണവശാൽ ആ ഇലല/ുdവെര പലേ\ാഴും സർ\ം ദംശിAി.ു8്.
അടു/കാല/ു തെ: ചില കാരണവശാൽ ആ ഇലല/ുd ചിലർJു
സർ\ദംശനമു8ായി. അതുെകാ8് അവിെടയാർJും ഇതുവെര യാെതാരു
സുഖേJടുമു8ായി.ിലല.
മ4ാർ“ാലയിലല/ു പാY;ളും മhറും മhറുd ^ല;ളിെലേ\ാെല ശരിയായി
സൂ•ിJാറിലല. ഓ.ുപാY;ളും െച?ുപാY;ളും മhറും രാYിയിലും മുhറ/ു
പറ?ിലുെമാെJ കിടJാറു8്. എ:ാൽ അവിെടനി:് ആരും ഒ:ും
എടു/ുെകാ8ുേപാകാറിലല. േമാ‘ാJൾJ് ആ ഇലല/ു കയറാൻതെ: ഭയമാണ്.
ആെര2ിലും എെa2ിലും േമാ‘ിെAടു/ാൽ അേ\ാൾ അവിെട സർ\;െള/ും.
ആ ഇലലെ/ കാവൽJാർ സർ\;ളാെണ:് എലലാവർJുമറിയാം.
അതുെകാ8ാണ് അവിെടനി:് ആരുെമാ:ും േമാ‘ിJാ/ത്.
മ4ാർ“ാലയിലല/ു കറിേJാ\ുകെളാ:ും വില•ു േമടിJാറിലല. ചJ, മാ;,
െവdരിJ, വഴുതന;, മ/;, കു?ള;, വാഴJുലകൾ മുതലായവെയലലാം
അവിെട വഴിപാടായി ധാരാളം വ:ുേചരും. അവ ഇലലെ/ ആവശയ;ൾJു
മതിയായി.ു വളെരയധികമു8ായിരിJും. എ:ാൽ അവ അവിെട ആരുെമടു/്
സൂ•ിJുകയും അനയsാർ േമാ‘ിAു െകാ8ുേപാവുകയും െച‹ാറിലല.
ഇ;െനയുd സാധന;ൾ വഴിപാടുകാർ െകാ8ുവ: നടയിൽ െവAാൽ
നിേവദയം കഴിAി.് ഇലലേ/Jാവശയമുdവെയടു/ുെകാ8ുേപാകും.
േശഷമുdവെയലലാം അവിെട കിടJും അ;െനയാണ് പതിവ്.
ഒരിJൽ അവിെട വഴിപാടു വ: ഒരു മ/; ഒരാൾ േമാ‘ിAു െകാ8ു േപായി.
അയാളുെട വീ.ിൽ െകാ8ുെച: അതു മുറിAേ\ാൾ അതിൽനി:് ഒരു സർ\ം
പുറേ/Jു ചാടി. അതു ക8ു വീ.ിലു8ായിരു:വെരലലാം േപടിAു
നാലുപുറേ/Jുേമാടി. േമാ‘ിAയാൾ ദൂെര മാറി നി:ു െതാഴുതുെകാ8്, "എെq
സർ\/ാേന! എനിJ് ഇ;െന ഒരു േഭാഷതവം 7വർ/ിJുവാൻ േതാ:ുകയും
ഞാനി;െന 7വർ/ിAു േപാവുകയും െചcു. ഈ െതhറിന് അവിടു:് സദയം
•മിA് എേ:യും എെq കുടുംബ/ിലുdവേരയും ര•ിJണം. ഞാൻ ഈ
മ/;യും ഇെതടു/തിനു 7ായpി/മായി പ/ു ചwവുംകൂടി ഇേ\ാൾതെ:

നടയിൽ െകാ8ുെച:ു െവേAJാം" എ:ു പറuു. ഉടെന ആ സർ\ം
അaർUാനം െചcു. അത് എേ;ാ.ാണു േപായെത:് ആരും ക8ിലല. േമാ‘ാവ്
ഉടെന തെ: ആ മ/;യും പ/ു ചwവുംകൂടി നടയിൽെകാ8ുെച:ു െവAു
െതാഴുതു േപാ:ു. ഇ;െന അവിെട അേനകം അ§ുത;ളു8ായി.ു8്.
ഇ7കാരമുd ^ല/് ആരും കയറി ഒ:ും േമാ‘ിJാ/ത് ഒര§ുതമലലേലലാ.
ഈ അടു/ കാല/് ര8ുമൂ:ു െകാലലം മു?് പaള/ുകാരായ ഒരു നായർ
കുടുംബJാർ മ4ാർ“ാലേ•Y/ിൽ ഭജന/ിനായി വ:ിരു:ു. അവർ അവിെട
വ:ി.ു സവയം പാകെചc് ഊണു കഴിAാണ് താമസിAിരു:ത്. അരിയും
കറിേJാ\ുകളും മhറും അവർ െകാ8ുവ:ിരു:ു. ര8ു േനരവും െവ•ാനുd
അരി അളെ:ടുJാൻ ഒരു ച;ഴി (അളവുപാYം) ഇലല/ുനി:ു േമടിAാണ് അവർ
ഉപേയാഗിAിരു:ത്. അവർ ഭജനം കഴിuു മട;ിേ\ായ സമയം ച;ഴി തിരിെയ
ഇലല/ു െകാടുേ/ൽ\ിJാൻ മറ:ുേപാവുകയാൽ െചലവു കഴിAു
ബാJിയു8ായിരു: അരിേയാടുകൂടി ചാJിനക/ു കിട:ിരു: ച;ഴിയും
അവർ െകാ8ുേപായി. വീ.ിെല/ി അവർ അരിAാJഴിAേ\ാൾ അതിനക/്
ച;ഴിയും ച;ഴിJക/് ഒരു സർ\വുമിരിJു:തു ക8ു. അേ\ാൾ ആ
വീ.ുകാർJു8ായ ഭയം സീമാതീതമായിരു:ു. ഉടെന ആ വീ.ുകാർ സർ\െ/
െതാഴുതുെകാ8് "ഈ ച;ഴി ഞ;ൾ ഓർZേJടുെകാ8ു െകാ8ുേപാ:താണ്.
ഇതിെനJുറിA് േകാപിJരുത്, ച;ഴി ഇേ\ാൾതെ: െകാടു/യA്
ഇലലെ//ിJാം. ഈ അkാളി//ിനു 7ായpി/മായി നൂെhറാ:ു ചwം
നട•ു വ•ുകയും െച‹ാം"എ:ു പറuു. ഉടെന സർ\ം ച;ഴിയിൽ നി:ിറ;ി
മുhറംവെര േപാJു:ത് എലലാവരും ക8ു. പിെ: അത് എേ;ാ.ാണ് േപായെത:്
ആരും ക8ിലല. വീ.ുകാർ ച;ഴി െകാടു/യA് ഇലലെ//ിJുകയും നട•ു
നൂെhറാ:ു ചwം െവ•ുകയും െചcു.
മ4ാർ“ാലേ•Y/ിൽ വഴിപാടായി ചJ, മാ; മുതലായ സാധന;ളും ധാരാളം
വരുെമ:ു മു?ു പറuി.ു8േലലാ. അതും ചില 7ാർ‰നകൾമൂലം വരു:താണ്.
ഒരിJൽ അ?ല\ുഴ•ു സമീപം തകഴി എ: േദശ/് ഒരു വീ.ിൽ ഒരു
പിലാവു8ായി വളർ:ു കാ•ാനുd 7ായമായി.ും കാ•ാെത നി:ിരു:ു. അത്
ക8ി.് ഒരയൽJാരൻ ആ വീ.ിെല കാരണവേരാട് "ഈ പിലാവിേsൽ
ആദയമു8ാകു: ചJ മ4ാർ“ാലയിേലJു െകാടു/യ•ാെമ:ു 7ാർ‰ിAാൽ
ഈ പിലാവു കാ•ും" എ:ു പറയുകയും ആ കാരണവർ അ7കാരം
7ാർ‰ിJുകയും െചcു. ഇ;െന പറയുകയും 7ാർ‰ിJുകയും െചcത്
ഇടവമാസ/ിലായിരു:ു. ചി;മാസ/ിൽ ആ അയൽJാരൻ ആ കാരണവേരാട്
"നി;ളുെട പിലാവിൽ ചJയു8ാേയാ? എ:ു േചാദിAു. അതിനു/രമായി.് ആ

കാരണവർ "ഇതുവെര ഒ:ും ഉ8ായിJ8ിലല. ഇനി ഞാൻമ4ാർ“ാലയിേല•ു
െകാടുJു:ത് ഇര.AJയാണ്" എ:ു പറuു. ചJയു8ാവു:തു
സാധാരണയായി മuുകാല/ാെണ:ും വർഷകാല/ു ചുരുJമാെണ:ും
ഓർJാെതയാണ് ആ കാരണവർ ഇ7കാരം പറuെത:ുdതു തീർAയാണേലലാ.
എ2ിലും വൃpികമാസമായേ\ാൾ ആ പിലാവിേsൽ നിറAു ചJയു8ായി.
അെതലലാം ഇര.AJതെ:യായിരിJുകയും െചcു. അതു ക8േ\ാൾ ജന;ൾ
"ഇതു മ4ാർ“ാലയിെല നാഗരാജാവിെq വിദയ തെ:യാണ്. ഈശവരsാെര ആരും
പരീ•ിJുകയും പരിഹസിJുകയും െച‹രുത്. ഇര.AJയാണ്
െകാടുJു:െത:ു പറuേ\ാ! ഉ8ായെതലലം ഇര.ുAJതെ:. ഈ ചJ
മുഴുവനും മ4ാർ“ാലയിൽ/െ: െകാ8ുേപായിേJാടുJണം. ഇര.ചJ•ു
മhറാർJും അവകാശമിലല" എ:ും മhറും പറuു തുട;ി. ചJയുെട ഉടമ^നും
അതു ശരിയാെണ:ു േതാ:ുകയാൽ അെJാലലമു8ായ ചJ മുഴുവനും പറിAു
വd;ളിലാJി മ4ാർ“ാലയിൽ െകാ8ുേപായി നട•ു െവA് െതാഴുതുേപാ:ു.
പി:െ/െJാലലം മുതൽ ആ പിലാവിേsൽ ഇര.യും മhറുമലലാെത സാമാനയം
േപാെലയുd ചJ ധാരാളമായി.ു8ായി/ുട;ി. ആ വീ.ുകാർ ആ പിലാവിേsൽ
ആദയമു8ാകു: ചJ ആ8ുേതാറും മ4ാർ“ാലയിൽ െകാ8ുേപായി
െകാടു/ുതുട;ുകയും െചcു. അ;െന ഇേ\ാഴും നട:ുവരു:ു. ഇ;െന
ഓേരാ കാരണവശാലാണ് അവിെട ജന;ൾ കറിേJാ\ുകൾ െകാ8ുെച:ു
െകാടുJു:ത്.
സaാനാർ‰മായും േരാഗശമന/ിനായും ബാേധാപ›വ;ൾ നീ;ാനായും മhറും
മ4ാർശാലയിൽ പ/ും പതിന¢ും അതിലധികവും ഭജനJാർ
എ:ുമു8ായിരിJും. അവിെട ഭജനJാരും വഴിപാടുകാരുമിലലാെത ഒരു ദിവസം
േപാലും ഉ8ായിരിJു:ിലല. ഭജിJു:വർJാർJും ഫലസിUി
ഉ8ാകാെതയുമിരിJു:ിലല. നാൽ\തും നാൽ\/¢ും വയ€ുവെര
7സവിJാെതയിരു:ി.ു മ4ാർ“ാലയിൽ ഭജിJുകയും വഴിപാടുകൾ
കഴിJുകയും െചcതിെq േശഷം ഗർഭം ധരിAു 7സവിAി.ുd £ീകൾ ഇെ\ാഴും
ധാരാളമു8്. ബാേധാപ›വ;ളുd £ീകളും മhറും അവിെട പ•േ8ാ നാൽപേതാ
ദിവസം ഭജനമിരിJുേ?ാൾ തുdി സതയം െചcു ബാധകെളലലാം ഒഴിuുേപാവുക
സാധാരണമാണ്. അ7കാരംതെ: അവിെട ഭജിAി.ു േരാഗ;ൾ ശമിAി.ുd
ജന;ളും വളെരയു8്. മ4ാർ“ാലയിൽ ഭജിAാൽ ഏതു തവJുേരാഗവും
ശമിJുെമ:ുdതു 7സിUവും ഇേ\ാഴും ക8ുവരു:തുമാണ്. ഈ
അടു/കാല/ുതെ: അതികഠിനമായ കു®േരാഗം ബാധിA പലർ
മ4ാർ“ാലയിൽ െച:ു ഭജിAു േരാഗം നിേ“ഷം മാറി പൂർ4സുഖെ/

7ാപിAുേപായി.ു8്. എaിനു വളെര പറയു:ു.? ഭzിേയാടും വിശവാസേ/ാടും
കൂടി മ4ാർ“ാലയിൽ ഭജിAാൽ സകലാഭീ‘സിUിയുമു8ാകുെമ:ുdതു
തീർAയാണ്. അതിനാൽ ഈ ^ല/ു ഹി˜ുJൾ മാYമലല, ഇതരമതJാരും
ധാരാളമായി വരികയും വഴിപാടുകൾ നട/ുകയും െചcു വരു:ു8്.
മ4ാർ“ാലയിൽ ആ.വിേശഷ (ആ8ുവിേശഷ) മായി പേ8 തെ:
നിpയിAി.ുdതു ക:ിമാസ/ിൽ ആയിലയമാണ്. ആയിലയം സർ\;ളുെട
നാളാണേലലാ. അ:് അവിെട വിേശഷാൽ ചില പൂജകളും എഴു:dി\ും സദയയും
മhറും പതിവു8്. ആ ദിവസം ദർശന/ിനായും എഴു:dി\ും മhറും
കാണു:തിനായും കAവട/ിനായും മhറും അസംഖയമാളുകൾ കൂടുക പതിവാണ്.
973-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ കാർ/ികതിരുനാൾ രാമവർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് െചറു\/ിൽ ഏതാനും കാലം കാർ/ിക\dിെJാ.ാര/ിൽ
എഴു:dി താമസിAിരു:ുവേലലാ. അJാല/് ആ തിരുമന€ുെകാ8്
ആ8ുേതാറും ക:ിമാസ/ിലായിലയ/ിനു മ4ാർ“ാലയിെലഴു:dി ദർശനം
നട/ുക പതിവായിരു:ു. അ;െനയിരു:േ\ാൾ ഒരാ8ിൽ ക:ിമാസ/ിൽ
എേaാ ഒരു അതയാവശയകാരയ/ിനായി നാഗരുേകാവിലിേലJു
എഴുേ:d8തായി വ:ു. ആയിലയമാകുേ?ാേഴJും തിരിെAഴു:dാെമ:ു
വിചാരിAാണ് എഴു:dിയത്. എ2ിലും കാരയാaരഗൗരവം നിമി/ം അതു
സാധിAിലല. ആയിലയം കഴിuതിെq േശഷമാണ് കാർ/ിക\dിയിൽ
തിരിെAഴു:dിയത്. ആയിലയ/ിനു മ4ാർ“ാലയിൽ എഴു:dിദർശനം
കഴിJാൻ സാധിJാuതു നിമി/ം തിരുമന€ിൽ അസാമാനയ കു¨ിതമു8ായി.
അതിനാൽ ഒരു ദിവസം കൽപിA് ഒരാളയAു ന?യാതിരിെയ തിരുമു?ിൽ വരു/ി
"ഈ ക:ിമാസ/ിൽ ആയിലയ/ിനു നമുJ് അവിെട വ:ു ദർശനം നട/ാൻ
സാധിAിലല. അടു/ (തുലാമാസ/ിൽ) ആയിലയ/ി:ു വ:ു ദർശനം
നട/ണെമ:ാണ് വിചാരിJു:ത്. അ:ു ക:ിമാസ/ിൽ ആയിലയ/ിനു
പതിവുd വിേശഷ;െളലലാം അവിെട ഉ8ായിരിJണം. അതിേലJു വിേശഷാൽ
േവ8ിവരു: െചലവിനു കണJയAാൽ പണമവിെടനി:ു തേ:Jാം" എ:ു
കൽപിചു. ന?യാതിരി കൽപനേപാെല നട/ി െകാdാെമ:ു സZതിJുകയും
അ7കാരം നട/ുകയും തിരുമന€ുെകാ8ു എഴു:dി എലലാം തൃJൺപാർ/ു
സേaാഷിJുകയും ന?യാതിരിയുെട കണJിൻ 7കാരമുd പണം
ക†്പിAയ•ുകയും െചcു. അടു/െകാലലവും ക:ിമാസ/ിെലേ\ാെലതെ:
തുലമാസ/ിെല ആയിലയവും ആേഘാഷിJണെമ:ും കൽ\ിJുകയും ന?യാതിരി
അ7കാരം നട/ുകയും കണJനുസരിAുd പണം കൽ\ിAു െകാടുJുകയും

െചcു. അ;െന ഏതാനും െകാലലം നടJുകയും കാലwേമണ അതു
പതിവായി/ീരുകയും െചcു. ഇേ\ാഴും അവിെട ക:ി, തുലാം ര8ു മാസ;ളിെല
ആയിലയവും േഘാഷിAു വരു:ു8്. എ:ാൽ ഇേ\ാൾ ക:ിമാസ/ിെല
ആയിലയേ/Jാൾ േകമമാകു:ത് തുലാമാസ/ിെല ആയിലയമാണ്. കാ¥Jാരും
കAവടJാരും മhറും അധികം വ:ുകൂടു:തും
നടവരവധികമു8ാകു:തുമ:ാണ്. അതു മഹാഭാഗയനിധിയായിരു:
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് കൽപിAു നിpയിAതായതു െകാ8ായിരിJാം.
ഇനി ഇ‹ിെടയു8ായ ചില വിേശഷ;ൾകൂടി പറയാം. ഇെതഴുതു: ഞാൻ
ഇJഴിu വൃpികമാസ/ിൽ ഒരു ദിവസം േകാ.യ/ുd മാനയനായ ഒരു
wിRയാനിയുെട വീ.ിൽ ഒരു കാരയവശാൽ േപായിരു:ു. അേ\ാൾ ആ മനുഷയൻ
എേ:ാട്, "സാേറ ഇവിെട ഒര§ുതമു8ായിരിJു:ു. "മ4ാർ“ാല മാഹWയം" എ:
തലെJേ.ാടുകൂടി സാർ എഴുതിയതും, 'ഭാഷാേപാഷിണി' മാസികയിൽ േചർ/ു
7സിUെ\ടു/ിയിരു:തുമായ േലഖനം വായിAേ\ാൾ ഇതാ ഈ മുhറ/ു
നിൽJു: പിലാവിേsൽ ചJയു8ായാൽ ആദയമു8ാകു: ചJ
മ4ാർ“ാലയിേലJു െകാടു/യേA•ാെമ:ു ഞാൻ മന€ിൽ വിചാരിAു. ഇതാ
ഇേ\ാൾ ഇതിേsൽ നാലു ചJ ഉ8ായിരു:ു. ഈ പിലാവു കാ•ാനുd കാലം
കഴിuി.ു വളെരJാലമായി എ:് ഇതു ക8ാൽ/െ: അറിയാമേലലാ.
ഇതിേനJാൾ 7ായം കുറu പിലാവുകൾ ഇവിെട േവെറ അ¢ാറു8്. അവ
കാ…ചുതുട;ീ.് എ.ും പ/ും െകാലലം വീതമായിരിJു:ു. ഈ പിലാവിേsൽ
ഇതിനു മു?് ഒരു ചJേപാലും ഒരിJലുമു8ായി.ിലല. ഇ;െന ഞാെനാരു വഴിപാടു
നിpയിAു എ:ും, മ4ാർ“ാലയിേലJു ചJ െകാടു/യAു എ:ും, ഞ;ളുെട
കൂ.ുകാരറിuാൽ എെ: പരിഹസിJും. ഇ;െന ഉ8ായിരിJു: ^ിതിJ്
ചJ െകാടു/യ•ാെതയിരിJു:ത് ശരിയുമലല. അതുെകാ8് എaുേവ8ു എ:ു
സംശയിJു:ു" എ:ു പറയുകയും, ആദയമായി ഉ8ായ ചJ എെ:
കാണിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ ഞാൻ, "ഈ ചJ•ു നാലുേപർ ക8ു
നിpയിJു: വിലയും, വിവര/ിന് ഒെരഴു/ുംകൂടി ഗൂഢമായി ഒരാളുെട പJൽ
െകാടു/ു മ4ാർ“ാല ന?യാതിരിയുെട അടുJൽ എ/ിAുെകാടു/ാൽ മതി.
അവിെട wിRയാനികളും മുഹZദീയരും മhറും ഇ;െന രഹസയമായി ഇേ\ാഴും
വഴിപാടുകൾ െകാടു/യ•ാറു8്" എ:ു മറുപടിയും പറuു.
ഇതു കൂടാെത ഇ‹ിെടതെ: ഒരു സംഗതികൂടിയു8ായി. എെa:ാൽ, േദവസവം
കZീഷണറാ\ീസിൽ ഒരു ഉേദയാഗമായി തിരുവനaപുര/ു താമസിJു: എം.എ.
ബിരുദം ലഭിAി.ുd ഒരു മഹാനും, "ഭാഷാേപാഷിണി" മാസികയിൽേAർ/ിരു:
േമൽ\റu േലഖനം വായിJുകയും, ഒരു കാരയം സാധിJു:തിനായി

മ4ാർ“ാലയിേല•് ഒരു വഴിപാടു നിpയിJുകയും, കാരയം ഉടൻ സാധിJുകയും,
പണം അയAുെകാടു/ു വഴിപാടു നട/ിJുകയുമു8ായി. വഴിപാടു
നട/ു:തിനുd പണം അയAുെകാടുJു:തിന് ന?യാതിരിയുെട േമൽവിലാസം
അറിയിAു െകാടുJണെമ:് ആ ഉേദയാഗ^ൻ ആവശയെ\ടുകയാൽ
അതറിയിAുെകാടു/തും ഇെതഴുതു:യാൾ തെ:യാണ്.

ഐതിഹയമാല/ഒരു സവാമിയാരുെട ശാപം
തിരുവിതാംകൂറിലുd ഭഗവതിേ•Y/ിൽ 7ഥമഗണനീയമായിരിJു:
കുമാരനലലൂർ കാർ/യായനീേ•Yം കുമാരെന (സു”•ണയസവാമിെയ)
7തി®ിJണെമ:ു വിചാരിA് ഒരു േചരമാൻെപരുമാളാണ് ഇദം7ഥമായി
പണിയിAെത:ും കുമാരെന 7തി®ി\ിJാനായി പണിയിAത് െകാ8ാണ് ആ
േ•Y/ിനു "കുമാരനലൂർ" എ:ു നാമം സിUിAെത:ും മhറുമുd ഐതിഹയ;ൾ
7സിU;ളാണേലലാ. ആ േ•Yം പണികഴി\ിA േചരമാൻെപരുമാൾJു
മൃഗയാവിേനാദ/ിൽ വളെര °മമു8ായിരു:ു. അതിനാലേbഹം കുമാരനലലൂർ
േദശ/ു താമസിAിരു: കാല/് ഒരു ദിവസം െതdകം കു:ിൻപുറ/ു
നായാ.ിനായിേപായി. ഏhറുമാനൂർJും കുമാരനലലൂർJും മേUയയുd "െതdകം"
അJാല/ു വലിയ വന7േദശമായിരു:ു. ആ വന/ിൽ അ:് പുലി, കടുവ, പ:ി,
മുതലായി ചില കാ.ുമൃഗ;ൾ ഉ8ായിരു:തിനാലാണ് േചരമാൻെപരുമാൾ േവ.•്
അേ;ാ.ുേപായത്. അവിെട െച:ു േചരമാൻെപരുമാൾ അനുചരsാെരെJാ8ു
കാടിളJുകയും േപടിAു പായു: ദു‘മൃഗ;െള ലാJാJി െവടിെവAു
തുട;ുകയും െചcു.
െപരുമാളുെട അനുചരsാർ കാടിളJു: േകാലാഹലവും െവടികളുെട
ശÂവുംേക.ു സമീപ7േദശ/് ഒരിട/ു േമuുെകാ8ു നി:ിരു: ഒരു പശു
വിര8ു കാ.ിേലJു പാuുകയറി. മൃഗേയാൽസാഹം െകാ8് മതിമറ:ു
നി:ിരു: െപരുമാൾ ഓടു: പശുവിെന കാ.ുമൃഗമാെണ:ു െതhറിUരിAു
െവടിെവ•ുകയും െവടിേയhറു പശു മരണ േവദനേയാടുകൂടി കരuുെകാ8ു
കുറചുദൂരംകൂെട ഓടിയതിെq േശഷം നില/ു വീണു കാലും ൈകയുമടിAു
•ണ/ിൽ ചാകുകയും െചcു. പശുവിെq ശÂം േക.ി.ു സംശയം േതാ:ുകയാൽ
പി:ാെല െച:ു േനാJിയേ\ാൾ തെq െവടിേയhറു ച/തു പശുവാെണ:റിu്
േചരമാൻെപരുമാൾ വളെര വയസനിAു. ഉടെന അേbഹം നായാ.ു മതിയാJി
കുമാരനലലൂർJുതെ: മട;ിേ\ാകുകയും െചcു.
അനaരം േചരമാൻെപരുമാൾ ഉഭയകുലപരിശുUsാരും രാഗേദവഷാദിരഹിരsാരും
േവദശാ£ാദിനിപുണsാരുമായ അേനകം മഹാ”ാ•ണെര കുമാരനലലൂർ
േ•Yസ:ിധിയിൽ വരു/ി ഒരു സഭ കൂ.ിെJാ8് തനിJ് പhറിയ അബUെ/
പpാ/ാപപൂർവം ആ ”•സദ€ിൽ അറിയിJുകയും തേbാഷപരിഹാരാർ‰ം
എെa2ിലും 7തിവിധി കൽപിJണെമ:് അേപ•ിJുകയും െചcു. ആ

മഹാ”ാ•ണെരലലാവരും കൂടിയാേലാചിA് ആ പശു കിട:ു മരിA ^ല/ു ഒരു
േ•Yം പണിയിAു വി¸ു7തി® നട/ിJുകയും ആ േ•Y/ിൽ നിതയനിദാനം,
മാസവിേശഷം, ഉൽസവം, ആ.വിേശഷം മുതലായവക•ു േവ8ു:ിടേ/ാളം
വRുവകകൾ പതിAു െകാടു/ി.് ആ േദവസവം സകല വRുJേളാടു കൂടി
മഹാ”ാ•ണർJു ദാനംെച‹ുകയും യഥാവിധി ഗംഗാrാനവും േസതുrാനവും
നട/ുകയും െചcാൽ ഈ േഗാഹതയ േദാഷം തീരുെമ:ും വിധിAു. െപരുമാൾ
അതനുസരിAു േ•Yം പണിയും വി¸ു7തി®യും നട/ിJുകയും
േദവസവ/ിേലJു നിതയനിദാനാദികൾJു േവ8ു: വRുJൾ
പതിAുെകാടുJുകയും െചcതിെq േശഷം അവെയലലാംകൂടി ദാനം െചയവാനായി
XമിAതിൽ ഓണaുരു/്, കുമാരനലലൂർ, കിട;ൂർ, കാടമുറി എ:ീ OാമJാരാരും
ആ ദാനം വാ;ുവാൻ വഴിെ\.ിലല. പിെ: െപരുമാൾ മീനAിൽ/ാലൂJിൽ
പുലിയ:ൂർ എ: േദശ/ും േകാ.യം താലൂJിൽ പാറ?ുഴ േദശ/ുമായി
താമസിAിരു: നാൽപ/ിര8ിലലJാർJയി ആ േദവസവം
സർVവRുJാേളാടുകൂടി ദാനം െചcി.് തീർ‰rാന/ിനായി േപായി. ഈ ദാനം
വാ;ിയവർ േമൽ\റu നാലു Oാമ;ളിലുമുൾെ\.വരലലായിരി:ുെവ2ിലും
അവർ നാൽപ/ിര8ിലലJാരും പര•രം ഇണ;രും േവദാർഹsാരുമായിരു:ു.
അവരിൽ 7ാധാനയം െചZു8, പിAകേ“രി എ:ീ ര8ിലലJാർJായിരു:ു.
അതിനാൽ അവർJു േചരമാൻെപരുമാൾ "പണിJർ" എ: ^ാനംകൂടി
കൽപിAുെകാടു/ി.ാണ് തീർ‰ാടന/ിനു േപായത്. ത:ിമി/ം അJാലം
മുതൽ അവെര എലലാവരും െചZു8\ണിJെര:ും പിചകേ“രി\ണിJെര:ും
പറuു തുട;ുകയും െതdകം േദവസവം ലഭിAതിേനാടുകൂടി ആ
നാൽപ/ിര8ിലലJാരും ആ േദവസവ/ിെല ഊരാളsാരായി/ീരുകയാൽ
അവരിൽ ചിലർ അവരുെട ഇലല;ൾ െതdകം േദശേ/Jു മാhറി ^ാപിJുകയും
^ിരവാസം അവിെടയാJുകയും െചcു. പേ8തെ: ഡംഭും അഹ2ാരവും
ധാരാളമായി.ു8ായിരു:ു. അവർJു ഊരാൺമ ^ാനംകൂടി കി.ിയേ\ാേഴJും
അവരുെട ഗർVം ശതഗുണീഭവിAു. കുമാരനലലൂർ േദവസവം ഊരാൺമേയാഗJാരും
ത;ളും തുലയsാരാെണ:ു അവർ ഭാവിJുകയും പരസയമായി പറയുകയും
െചcിരു:ു. എ:ാൽ അവര;െന ഭാവിJുകയും പറയുകയും മാYമലല, േദവസവം
കാരയ;െളലലാം വളെര ഭംഗിയായി നട/ിെകാ8ിരിJുകയും െചcിരു:ു.
ഇനി ഇവിെട മെhറാരു േ•Y/ിെq ഉ§വെ/JുറിAുകൂടി സവൽപം
പറേയ8ിയിരിJു:ു. ഒരിJൽ ഒരു വിലവമംഗല/ു സവാമിയാർ (വിലവമംഗല/ു
സവാമിയാsാർ പല കാല;ളിലായി പലരു8ായിരു:ു വY) വടJുനി:ു
െതേJാ.ു ജലമാർ´മായി െപാെ•ാ8ിരു:േ\ാൾ േവ?നാ.ു കായലിൾ

കഴുേJാൽ കു/ിയ ഒരു ^ല/ു രzം െപാ;ിവരു:തായി ക8ു.
േതാണിJാരൻ ആ വിവരം സവാമിയാെര Oഹി\ിAു. ഉടെന സവാമിയാർ "അവിെട
എെa2ിലും വിേശഷം കാണും, േതാണി അവിെട നിർ/ുക" എ:ു പറuു
േതാണി നിർ/ിJുകയും െവd/ിൽ ചാടി മു;ി ത\ിേനാJുകയും െചcു.
അേ\ാൾ സവാമിയാരുെട ൈകയിൽ ഒരു കൃ¸വിOഹം കി.ി. സവാമിയാർ
അതുെകാ8ു പിെ:യും േതാണിയിൽ കയറി കുറAുകൂടി െതേJാ.ു േപായി.
അേ\ാൾ സവാമിയാർJു മൂYവിസർജനം െച‹ണെമ:ു േതാ:ുകയാൽ േതാണി
കര•ടു\ിJുവാൻ കൽപിAു. േതാണിJാരൻ അതനുസരിA് േതാണി കിഴേJ
കര•ടു\ിAു. ഉടെന സവാമിയാർ Xീകൃ¸വിOഹവും ക‹ിെലടു/ുെകാ8്
കര•ിറ;ി. ബിംബം ക‹ിൽെവAുെകാ8ു മൂYവിസർജനം െച‹ു:തും,
േദവവിOഹം െവറും നില/ുെവ•ു:തും യുzമലല. അതിനാൽ എaാണ്
േവ8െത:ു വിചാരിAു സവാമിയാർ കരെ•ലലാം േനാJിയേ\ാൾ
േതാണിJടവിൽനി:ു സവൽ\ം അകല/് ഒരു വാർ\് ഇരിJു:തായിJ8്
അതിെq അടുJൽ െച:് ബിംബം ആ വാർ\ിനക/ു െവAി.ു മൂYവിസർജനവും
ശചൗവും മhറും കഴിAു വീ8ും ബിംബെമടുJാനായി െച:ു േനാJിയേ\ാൾ
വാർ\ിനും ബിംബ/ിനും േകടുവരു/ാെത ഇളJിെയടുJുവാൻ
നിവൃ/ിയിലലാ/ വിധ/ിൽ ബിംബം വാർ\ിനക/ു വിളJി\ിടി\ിAതുേപാെല
കൂ.ിേAർ/ിരിJു:തായി കാണുകയാൽ സവാമിയാർJു വലിയ വിചാരമായി.
യാെതാരു േകടുമിലലാ/തും ല•ണെമാ/തും ഒരു സുമൂഹൂർ//ിൽ ഒരു
ഉ/മ^ല/ു 7തി®ിJാൻ േയാഗയവുമായ ബിംബ/ിനു േകടുവരു/ു:തു
ക‘വും അനയെq വാർ\ു തലലിെ\ാ.ിJു:ത് അനയായവുമാകയാൽ ഇവിെട
എaാണ് െചേ‹8െത:ു വിചാരിAു സവാമിയാർ ഇതി കർ/വയതാമൂടsനായി
അ;െന നി: സമയം ഒരു മനുഷയൻ അവിെട െച:ു സവാമിയാെര ക8ു
വ˜ിAതിെqേശഷം സവാമിയാർ വിഷ4നായി അവിെട നിൽJു:തിെq
കാരണെമെa:ു േചാദിJുകയും സവാമിയാർ വിവരെമലലാം ആ മനുഷയെന
Oഹി\ിJുകയും െചcു. ഉടെന ആ മനുഷയൻ "തിരുമന€ു െകാ8് ഇതിെനJുറിA്
ഒ.ും വിചാരെ\േട8. ഈ വാർ\ും ഇതിരിJു: ^ലവും അടിയെq വകയാണ്.
ഇവിടുെ/ ഇÓ.ംേപാെല എaു െച‹ു:തിനും അടിയനു വിേരാധമിലല. ഇനി
എaാണ് ഇവിെട െചേ‹8െത:് ആേലാചിAു തീർAെ\ടു/ാം. വാർ\ും
ബിംബവും ഇേ\ാൾ ഇവിെട/െ: ഇരിJെ.. അടിയൻ ഇവിെട കാവലിന്
ആളുകെളയാJി സൂ•ിAുെകാdാം. തിരുമന€ുെകാ8് തൽJാലം ഇവിെട
അടു/ുd സവാമിയാർ മഠ/ിെലഴു:dി താമസിJുകയും ഇവിെടയുd
സവാമിയാsാേരാടുകൂടി ഇതിെനJുറിA് ആേലാചിJുകയും െചcാൽ
െകാdാെമ:ാണ് അടിയനു േതാ:ു:ത്. ഇവിെടയുd സവാമിയാർമഠം

തൃ“ിവേപരൂർമഠ/ിെല കീഴൂടായി.ുdതാണ്" എ:ു പറuു. അതുേക.്
സവാമിയാർ"ബിംബം ഇവിെട െവേAJു:ത് യുzെമ:ു േതാ:ു:ിലല. ഇവിെട
അടു/ുതെ: ഒരു സവാമിയാർ മഠമുd ^ിതിJു ബിംബം തൽJാലം
വാർേ\ാടുകൂടി പിടിA് അവിെട െകാ8ുേപായി സൂ•ിAു െവ•ുകയും പി:ീടു
േവ8ത് ഇവിെടയുd സവാമിയാsാേരാടുകൂടി ആേലാചിAു തീർAയാJുകയും
െചcാൽ െകാdാെമ:ാണ് എെq ആOഹം. പേ• ഈ വാർ\ു പിടിെAടു/ു
െകാ8ുേപാകാൻ ”ാ•ണർതെ: േവണം. ബിംബ/ിനു തൽJാലം ഒരു
പുണയാഹം കഴിA് ഇ:ുതെ: പൂജ തുട;ിയാൽ െകാdാെമ:ു8്. ഈ വാർ\്
പിടിെAടു/ു െകാ8ുേപാകുവാൻ നാലാളിൽ കുറuാൽ മതിയാവുെമ:ു
േതാ:ു:ിലല. അYയും മലയാള”ാ•ണെര ഈ ദിJിൽ കി.ുേമാ, എേaാ?
ഒ:േനവഷിAാൽ െകാdാം" എ:രുളിെAcു. ഉടെന വാർ\ിെq ഉടമ^നായ
മനുഷയൻ, "മലയാള”ാ•ണർ നാേലാ എേ.ാ േവണെമ2ിലും സവാമിയാർ
മഠ/ിലു8ായിരിJും. അടിയൻതെ: േപായി വിളിAുെകാ8ുവരാം" എ:ു
പറu് അവിെട നി:ു േപായി.
ആ മനുഷയൻ േപായതിെqേശഷം സവാമിയാർ "ഔദാരയനിധിയായ ഈ മനുഷയൻ
ആരാണ്? ഇയാളുെട ^ിതി ഏതു 7കാരമാണ്?" എ:ു ചിലേരാടു േചാദിAു.
അേ\ാൾ അവിെട നി:ിരു:വർ, "ഈ മനുഷയൻ ഈ േദശ/ുd 7ധാനsാരായ
നായsാരിൽ ഒരാളാണ്. ഇവർ ^ാന മാന;ളും മhറുമുd പുരാതന
തറവാ.ുകാരും വലിയ ധനവാsാരും േയാഗയsാരുമാണ്. കു:2രി എ:ാണ്
വീ.ുേപർ കു:2രി േമേനാൻമാെര:ാണ് ഇവെര സാധാരണയായി
പറuുവരു:ത്. ഈ 7േദശ/ുd മിJ നിലം പുരയിട;ളും അവരുെട
വകയാണ്. അവർ എെa2ിലും പറuാൽ സZതിJാ/വരായി ഈ
േദശ/ാരുമിലല." എ:ും മhറും സവാമിയാെര Oഹി\ിAു. അേ\ാേഴJും കു:2രി
േമേനാൻ വാർ\ു െക.ിെയടുJാനുd ത8ും കയറുെമടി\ിAു നാലു
ന?ൂരിമാെരയുംെകാ8് അവിെട എ/ിJഴിuു. ആ നാലു ന?ൂരിമാരിൽ ഒരാൾ
പിAകേ“രി\ണിJരായിരു:ു. അേbഹം തേലദിവസംതെ: ൈദവഗതയാ
സവാമിയാർ മഠ/ിൽ വ:ുേചർ:ിരു:ു. അേbഹം നലല േദഹബലമുd
ആളായിരു:ു. വാർ\ിെq മുകളിൽ െതJുവടJായി ത8ുെവAു െക.ി. മൂ:ു
ന?ൂരിമാർകൂടി ത8ിെq വടേJ/ലയും െതേJ/ല പിAകേ“രി\ണിJർ
തനിAും പിടിെAടു/ു. അേ\ാൾ പണിJർ തനിAു പിടിAതുെകാ8ു സവാമിയാർ
െതേJ/ല പണിJർJു െതേJ/ല\ണിJർ എ:ുകൂടി ഒരു േപർ ഇരിJെ.
എ:് അരുളിെAcു. അ;െന അ:ുമുതൽ അേbഹ/ിന് െതേJ/ല\ണിJർ
എ:ുകൂടി ഒരു നാമം സിUിAു. എ2ിലും അധികം 7സിUി

പിAകേ“രി\ണിJെര:ുd പഴയ േപരിനു തെ:യാണ്.
വാർേ\ാടുകൂടി ബിംബം സവാമിയാർ മഠ/ിൽ െകാ8ുെച:തിെq േശഷം
അ¢ുേപർകൂടി പുണയാഹം കഴിA് അ:ുമുതൽ തെ: ബിംബ/ി2ൽ പൂജ
തുട;ി. ഉടെന സവാമിയാർ ഈ വിവര;െളലലാം അ:ു നാടുവാണിരു:
െതJുംകൂർ രാജാവിെq േപർJു എഴുതിയയ•ുകയും അടു/ ദിവസംതെ:
രാജാവു പരിവാരസേമതം അവിെട എ/ുകയും െപെ.:ു അ?ലംപണിയും
7തി®യും കലശവും നട/ിJുകയും െചcു. സവാമിയാർ േനാJിയേ\ാൾ
വാർ\ിരിJു:തായി ആദയം ക8 ^ല/ുതെ:യാണ് അ?ലം പണിയിAത്. ആ
പുരയിടം കു:2രിേമേനാെq വകയായിരു:ു. അ?ലം പണിയിJു:തിനായി
അേbഹം ആ ^ലം വില വാ;ാെത സസേaാഷം വി.ുെകാടു/ു.
Xീകൃ¸സവാമിെയ അവിെട 7തി®ിAത് ആ വാർേ\ാടുകൂടി/െ:യാണ്.
അതിനാൽ േ•Y/ിനു തിരുവാർ\് എ:ു നാമം സിUിAു. പി:ീട് ആ
േദശ/ിനും ആ േപരുതെ:യായി/ീർ:ു. ബിംബം 7തി®ിJാൻ
വാർേ\ാടുകൂടി എടു/ുെകാ8ു േപായേ\ാഴും െതേJ/ല പിടിAത്
െതേJ/ല\ണിJർ തെ:യാണ്. 7തി® നട/ിയതു വാRവ/ിൽ
വിലവമംഗല/ു സവാമിയാരായിരു:ുെവ2ിലും ത•ിയുെട ^ാനം വഹിAത്
ഭ›കാളിമhറ\dി ന?ൂരി\ടായിരു:ു.
7തി®യും കലശവും കഴിuു നാലാം കലശദിവസം ത•ിയും െതJുംJൂർ
രാജാവും വിലവമംഗല/ു സവാമിയാരും തിരുവാർ\ിൽ സവാമിയാരും കു:2രി
േമേനാനുംകൂടി േമലാൽ നടേJ8ു: േ•Yകാരയ;െളലലാം നിpയിAു."ഇെതാരു
അടിയaിരേ•YമായിരിJണം. ഉഷഃരപൂജ പതിവായി ഏഴര നാഴിക െവളു\ിനു
കഴിയണം. പaീരടിപൂജ, ഉA\ൂജ മുതലായതിനും േനരനീJം വരു/ാൻ പാടിലല.
എ:ു മാYമലല, Oഹണസമയ/ുതെ: ഒരു പൂജ വിേശഷാൽ നട/ണം. അതിന്
Oഹണപൂജ എ:ു നാമമായിരിJണം. േ•Yകാരയ;ൾ നട/ാനുd 7ധാന
ചുമതല എ:ും കു:2രി േമേനാെq വീ.ിൽ അ::ു മൂ/യാൾ നട/ണം. ആ
ഉേദയാഗ^െq േപർ വലിയ േമേനാൻ എ:ായിരിJണം.എ:ും താമര\ൂെകാ8ു
േദവനു പുªാ³ലി േവണം. േ•Y/ിൽപൂജാകാരയ;ൾJു േനരനീJം
വരാതിരിJു:തിന് അ::ു സവാമിയാർമഠ/ിലു8ായിരിJു: സവാമിയാsാരും
7േതയകം മന€ുെവ•ണം. േ•Y/ിേലJ് െന‹്, ശർJര, അരി, താമര\ൂവ്
മുതലായി എെa2ിലും ആവശയെ\.ാൽ സവാമിയാർമഠ/ിൽ നി:ു െകാടുJണം.
േ•Y/ിൽ ഒരു ദിവസെ/ പൂജാദികൾJു േവ8ു: സകല സാധന;ളും സദാ
മഠ/ിൽ ത‹ാറാJിവAിരിJണം. പൂജാദികൾJു േവ8ു: സാധന;ൾ
വീ¥കൂടാെത വലിയ േമേനാെq ആ’7കാരം േശഖരിAു െകാടുJു:തിന്

െതേJ/ല (െതJുംതല എ:ും ചിലർ പറയാറു8്) പണിJെര ചaിരJാരനായി
നിയമിJണം. ഇവിെട ആ8ുേതാറും േമട€ംwാaിJു െകാടിേയറി
പ/ുദിവസെ/ ഉ„വം േവണം. ഉ„വകാല/ു േദവെന
എഴുെ:dിJു:തിെq മു:ിൽ െതേJ/ല\ണിJർകളഭം പൂശി, ക.ിയും
കവണിയുമുടു/്, ഒരു വടിയും പിടിA് അക?ടി േസവിJണം. ഈ േദശ/ുd
നായsാരുെട െപൺകു.ികളുെട താലിെക.ുകലയാണ/ിനു മു?ായി വരു:
ഉ„വകാല/് എഴു:d/ിെq മു?ിൽ അവെരെJാ8ു വിളെവടു\ിJണം.
ഉ„വം െകാടിേയറു:തിനു മു?ായി ഈ േദശ/ുd പുരകെളലലാം െക.ി േമAിൽ
കഴി\ിJണം. െകാടിേയhറുനാൾ ഒരാനെയ മതിÀJകേ/J് ഓടിAുകയhറണം"
എ:ും മhറുമാണ് അവർനിpയിAത്. ഈ വകെ•ലലാം േവ8ു: വRുJൾ
െതJുംകൂർരാജാവു േദവസവ/ിേലJു പതിAുെകാടു/ു. ഇ;െന അവിെട
േവ8ു:െതലലാം ഏർ\ാടു െചcതിെq േശഷം വിലവമംഗല/ു സവാമിയാർ
അവിടംവി.് േപാവുകയും െചcു. അ:ു നിpയിA ച.7കാരമാണ് ഇേ\ാഴും
തിരുവാർ\ിൽ േ•Yകാരയ;ൾ നട/ിയും നട:ും േപാരു:െത:ാണു
െവAിരിJു:ത്. കാലേഭദം െകാ8ു സവ†ം ചില േഭദഗതികൾ വ:ി.ിെലല:ുമിലല.
ഇ;െന ഏതാനും കാലം കഴിuേ\ാൾ െതേJ/ല\ണിJർJു
തിരുവാർ\ിൽനി:് ഒരു സവാമിയാെര •ണിAു തനിJു കൂടി ഊരാÁയുd
െതdകം േ•Y/ിൽ െകാ8ുേപായി ഒരു ഭി•യമൃേത/ു നട/ണെമ:് ഒരു
േമാഹം േതാ:ുകയും ആ വിവരം ഒരു ദിവസം സവാമിയാരുെട അടുJൽ
അറിയിJുകയും െചcു. പണിJർ േ•Y/ിെല ഒരു േജാലിJാരനും
സവാമിയാരുെട ഇ‘നുമായിരു:തിനാൽ സവാമിയാർ അത് സസേaാഷം സZതിAു.
പിെ: പണിJർ അതിെനാരു ദിവസം നിpയിJുകയും േവ8െതലലാം വ.ം
കൂ.ുകയും െചcി.ു വിവരം സവാമിയാെര അറിയിJുകയും നിpിതദിവസം രാവിെല
സവാമിയാർ െതdകം േ•Yസ:ിധിയിൽ എ/ുകയും െചcു. മാധയ˜ിനം കഴിAു
സവാമിയാർ െച:േ\ാേഴJും ഭി••്(ഭ•ണ/ിന്) എലലാം കാലമായിരു:ു.
െവ•ാനും വിള?ാനും 7ധാനമായി പിAകേ“രി\ണിJർ തെ:യായിരു:ു.
അേbഹെ/ സഹായിJാൻ െചZു8\ണിJരുമു8ായിരു:ു. േശഷം
നാ†തിലലJാർJും ഈ സവാമിെയJുറിAു വളെര പു‡മായിരു:തിനാൽ
അവരാരും യാെതാ:ും ഉ„ാഹിJാനായി േപായിലല. എ:ുമാYമലല,
അവർസവാമിയാെര കുേറെ“ പരിഹസിJുകയും െചcു. അതു
പരസയമായി.ലലായിരു:ുെവ2ിലും സവാമിയാരറിയാെതയിരു:ിലല. എ2ിലും
പിAകേ“രി\ണിJരാണേലലാ തെ: •ണിAെത:ു വിചാരിA് സവാമിയാർ ഭി••ു
െച:ിരു:ു. പിAകേ“രി\ണിJർ മുറ•് ഓേരാ:ു വിള?ിെJാടു/ു തുട;ി.

ഭി••ുd വിഭവ;ളിൽ 7ധാനമായി.ു8ായിരു:ത് െവളിaാൾ(മടa/ാൾ)
െകാ8ുd എരിേ“രിയായിരു:ു. െതdകം േദശ/ു െവളിേ¢?ു
ധാരാളമായി.ു8ായിരു:തിനാൽ അതിെq താൾ െകാ8ുd എരിേ“രി
ധാരാളമായി.ു8ാJിയിരു:ു. ഈ താൾ െകാ8ുd കറി സവാമിയാർJ് ഒ.ും
ഇ‘മലലായിരു:ു. എ:ു മാYമലല, ഈ താൾെകാ8ു പുളികൂ.ാെത എa്
കറിയു8ാJിയാലും െചാറിയുകയും െച‹ും. സവാമിയാർJു
ഭി••ു(ഭ•ണ/ിന്) എെaാരു പദാർ‰ം െകാ8ുെച:ു വിള?ിയാലും
േവെ8:ും മതിെയ:ും പറയരുെത:ും വിള?ു:വയിൽ യാെതാ:ും
േശഷിAുവ•രുെത:ുമാണ് 7മാണം. അതിനാൽ ഈ താെളരിേ“രി വിള?ാൻ
െകാ8ുെച:ി.ു സവാമിയാർ ഒ:ും മി8ിയിലല. ആ ഉപ›വം ആദയേമ തീരെ. എ:്
വിചാരിAു സവാമിയാർ ആ എരിേ“രി മുഴുവനും •ണ/ിൽ ഭ•ിAു തീർ/ു.
അതുക8ി.ു സവാമിയാർJ് താെളരിേ“രി ഏhറവും ഇ‘മാെണ:ു നിpയിAു
പണിJർ പിെ:യും വിള?ി. സവാമിയാർ അതും ഒരുവിധ/ിൽ തി:ു തീർ/ു.
ഇ;െന പിെ:യും പിെ:യും വിള?ി വിള?ി അവിെടയു8ാJിയിരു: എരിേ“രി
മുഴുവനും പണിJർ സവാമിയാെര കുടി\ിAു. അേ\ാേഴJും സവമിയാർJു8ായ
ബുUിമു.് എYമാYെമ:ു പറവാൻ 7യാസം. ഭി• കഴിuു ൈകകഴുകി
കുലുJുഴിuി.ും സവാമിയാർJ് വായിെല െചാറിAിൽ മാറിയിലല. ആക\ാെട
സവാമിയാർ സാമാനയ/ിലധികം വിഷമിAു.
ഭി•യമൃേത/ു കഴിuതിെqാേശഷം ദ•ിണയായി. സവാമിയാർJു ദ•ിണ•ു
വ£വും യഥാശzി പണവും ചുJും കടുJയും കൂടി അവരുെട മു?ിൽെവAു
നമxJരിJുകയാണു പതിവ്. വ£വും പണവും മhറും കാ¥െവ•ു:തു ഭി•
നട/ിയ ആൾമാYേമ പതിവുdുെവ2ിലും നമxJരിJാൻ ആ ^ല/ുd
”ാ•ണെരലലാം െചലലുകയാണ് പതിവ്. ഇവിെട നമxJരിJു:തിന്
പിAകേ“രി\ണിJരും െചZു8\ണിJരും മാYേമ ഉ8ായിരു:ുdൂ. അതിനാൽ
ദ•ിണ കഴിuേ\ാൾ സവാമിയാർ അനുOഹിJു:തിനു പകരം ശപിJുകയാണ്
െചcത്. തെ: മടa/ാൾ തീhറി വിഷമി\ിA പിAകേ“രി\ണിJർJും അതിനു
സഹായിA െചZു8\ണിJർJും ”ാ•ണയമിലലാതായിേ\ാകെ. എ:ും െതdകം
േദശ/ു മടaേച?ു കിളുർJാെതയായിേ\ാകെ. എ:ും ധിJാരികളായ മേhറ
നാ†തിലലJാരും കാലwേമണ •യിAു നാമാവേശഷsാരായിേ\ാകെ.
എ:ുമായിരു:ു സവാമിയാരുെട ശാപം. ഈ ശാപം ശരിയായി ഫലിAു.
സവാമിയാരുെട ശാപം നിമി/ം മhറുd ”ാ•ണർ കൂ./ിൽJൂടാെത
യാവുകനിമി/ം പിAകേ“രി\ണിJരും െചZു8\ണിJരും കുടുംബസഹിതം
ഒരുവക അ?ലവാസികെളേ\ാെല അaരാളജാതിJാരായി/ീർ:ു. െതdകം

േദശ/് ഇ:ും മടaേച?് കിളുർJു:ിലല. ധിJാരികളായ നാ†തിലലJാരും
കാലwേമണ നശിAു നാമാവേശഷsാരായി/ീരുകയും െചcു. അെ¢.ു െകാലലം
മു?ു െചZു8\ണിJരുെട കുടുംബം അനയംനി:ു.
സവാമിയാർശപിAയുടെന പിAകേ“രി\ണിJർ
ശാപേമാ•/ിനേപ•ിJുകയാൽ സവാമിയാർ "ആെ., പണിJരുെട കടവിൽ
ആhറിൽ ഓരു വരു: കാല/ു നി;ളുെട ശാപം തീർ:ു നി;ൾJു
”ാ•ണയമു8ാകും" എ:രുളിെചcു. പിചകേ“രി\ണിJരുെട ഇലം േകാ.യം
താലൂJിൽ വിജയപുരം പകുതിയിൽ പാറ?ുഴേദശ/ു കൗണാെറ:ുകൂടി േപരുd
മീനAിലാhറിെq വJ/ാണ്. അവിെട ഇതുവെര ഓരു വ:ു തുട;ിയി.ിലല. 5
പിAകേ“രി\ണിJരുെട കുടുംബ/ിൽ ഇേ\ാൾ േകശവൻ എ:ു േപരായി.് ഒരു
പുരുഷൻ മാYേമയുdൂ. അയാൾJ് ഇേ\ാൾ 7ായം എൺപെ/ാ:ു
വയ€ായി.ു8്. അതിനാൽ അവരുെട കടവിൽ ഓരു വരു:തിനു മു?് ആ
കുടുംബവും അനയം നി:ുേപാകുെമ:ുdതിനു സംശയമിലല. 1947-ൽ ഓരു വ:ു.
പണിJർ”ാ•ണനും ആയി. െതdകം േദവസവ/ിെല ഊരാളsാർ മിJവരും
അനയംനി:തിെqേശഷം േശഷമു8ായിരു:വർ ആ േദവസവം കുമാരനലലൂർ
േദവസവ/ിേലJു വി.ുെകാടു/ു. കുമാരനലലൂർേദവസവJാർ അത് ആ
േ•Y/ിെല ഒരു േജാലിJാരനായ വ.\dി മൂ/തിന് െകാടു/ു. ഇേ\ാൾ ആ
വി¸ുേ•Yം വ.\dി മൂ/തിെq വകയായി.ാണിരിJു:ത്.

ഐതിഹയമാല/പുലലേ2ാ.് ന?ൂരി
പ8് ”ി.ീഷ് മലബാറിൽ തളി\റ?ിനു സമീപം (എ:ാണ് േക.ി.ുdത്)
പുലലേ2ാെ.:ു 7സിUമായി.് ഒരിലലമു8ായിരു:ു. ആ ഇലല/് ഒരുകാല/് ഒരു
ന?ൂരിയും അേbഹ/ിെq ധർZപ¹ിയും മാYമായി/ീർ:ു. ന?ൂരിJു
ഷ‘ിപൂർ/ിയായി.ും പുരുഷസaാനമു8ാകാെതയിരു:തിനാൽ അേbഹം
സaാനാർ‰കമായി േസതു rാനം, ഗംഗാrാനം മുതലായി അേനകം
സŠകർZ;ൾ നട/ി. അവയുെടെയലലാം ഫലമായി.ു ന?ൂരിയുെട
അറുപ/¢ാമെ/ വയ€ിൽ അaർജനം ഗർഭം ധരിAു. അേ\ാൾ ആ
ദ?തിമാർJു8ായ സേaാഷം സീമാതീതമായിരു:ു എ:ുdതു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.
പിെ: ന?ൂരി, അaർജനം 7സവിAു8ാകു:ത് ഉŠകൃ‘ പുരുഷസaാനം
തെ:യായിരിJു:തിന് െവ4 മുതലായവ സവയേമവ സs•;ൾജപിAും
അേനകംേപെരെJാ8ു ജപി\ിAും െകാടു/ു െകാ8ിരിJുകയും അaർജനം
യഥാകാലം 7സവിAു പുരുഷ7ജ തെ: ജനിJുകയും െചcു. ന?ൂരി അ:ും
അേനകം ദാനധർZാദികൾ െച‹ുകയും കുളിAുവ:ു പുYെqക ജാതകർZം
നട/ുകയും െചcു.
പിെ: ന?ൂരി പുYെq !നാമകരണം, അ:7ാശനം,ചവുളം, ഉപനയനം,
സമാവർ/നം എ:ീ wിയകൾ യഥാകാലം േവ8േപാെല നട/ുകയും
അതിനിട•ു വിദയാഭയാസ/ിനും േവദാUയായ/ിനും േവ8ു: ഏർ\ാടുകൾ
െചcുെകാടുJുകയും െചcു. എ:ാൽ മകൻന?ൂരിയുെട മന€് അ‡ൻന?ൂരി
വിചാരിA വഴിെJ;ുമലല േപായത്. അേbഹ/ിന് ഏകേദശം
പുരുഷ7ായമായേ\ാൾ മുതൽ ചില കൂ.ുകാേരാടുകൂടി ചീ.്, േചJു, പാശി മുതലായ
കളികൾ തുട;ി. കളികളിൽ മകൻന?ൂരിJു മിJേ\ാഴും േതാൽവി തെ:യാണ്
ഉ8ായിെJാ8ിരു:ത്. എ2ിലും അവയിലുd °മം അേbഹ/ിനു 7തിദിനം
വർUിAുെകാ8ുതെ:യിരു:ു. അതിനാൽ ഒ.ുവളെര കടം വ:ു കൂടി. കടം
െകാടു/വർ പണ/ിനായി ഇലല/ു െച:ു മു.ിJൂടി. പുY വാ„ലയ/ിെq
ആധികയം െകാ8് അ‡ൻന?ൂരി വിേരാധെമാ:ും പറയാെത മകെq കടെമലലാം
തീർ/ു. പിെ:യും മകൻന?ൂരിJ് കളിയിലുd °മം നിലAിലല. അേbഹം പണം
കടം വാ;ി കളി മുറ•ു നട/ിെJാ8ിരു:ു. കടംെകാടുJു:വർ വ:ു മകെന
െഞരുJി/ുട;ുേ?ാൾ അ‡ൻന?ൂരി പണം െകാടു/ു കടം

വീ.ിെJാ8ുമിരു:ു.
അ;െന കുറAുകാലം കഴിuതിെqേശഷം ഒരുദിവസം അ‡ൻ ന?ൂരി മകെന
അടുJൽ വിളിA്, "ഉ4ീ, നിെq നടപടി ഒ.ും ന:ായിരിJു:ിലല. നിേ:ാടഹിതം
പറയാെത കഴിAുകൂ.ണെമ:ു വിചാരിAു ഞാനിതുവെര •മിAു. ഇേ\ാൾ
നിവൃ/ിയിലലാതായി.ാണ് പറയു:ത്. ഇേ\ാൾ നീ ഇഹേലാക/ിലും
പരേലാക/ിലും യാെതാരു ഗുണ/ിനും വകയിലലാ/ കളികൾJായി അസംഖയം
പണം നശി\ിAു. ഇ;െനയായാൽ ഇതിെq അവസാനെമവിെടയാണ്? ഞാനിതു
നിനJു േവ8ി\റയു:താണ്. എെq കാരയെ/JുറിA് ഇനി അധികെമാ:ും
വിചാരിJാനിലല. എനിJു വയ€ിേ\ാൾ എൺപ/¢ു കഴിuിരിJു:ു. ഇനി
ജീവിAിരു:ാൽ എYനാളിരിJും? നിനJു െചറു\മാണേലലാ. കുടുംബഹാനി
സംഭവിJാെതയിരിJാനായിെ.2ിലും നിനJിനിെയാ:ു േവളി കഴിJാതിരിJാൻ
നിവൃ/ിയിലല. ഈശവര കാരുണയ/ാൽ അതിൽ ചില സaാന;ളും
ഉ8ാകുെമ:ുതെ: വിചാരിJാം. അേ\ാൾ അവെരെയാെJ സംര•ിJാനുd
ചുമതല നിനJായി/ീരും. കുടുംബ/ിലുd സവെ/ലലാം ഇ7കാരം നീ
നശി\ിAാൽ അJാല/ു നീ ക‘െ\ടുമേലലാ എ:ു വിചാരിAാണ്
ഞാൻപറയു:ത്. എെq ഓമനJു.ൻ ഇനിെയ2ിലും ഈ നാശകരമായ
കളിയിൽേചർ:ു കുടുംബസവ/ു നശി\ിJാെതയിരു:ാൽെJാdാെമ:്
എനിJു വളെര ആOഹമു8്" എ:ു പറuു. അതിനു/രമായി മകൻന?ൂരി
"അ‡ൻ ഇതിെനJുറിA് ഇനി വിചാരിAു വയസനിJാനും പറയാനും ഞാൻ
ഇടയJിലല . വ:െതാെJ വ:ു. ഇനി ഞാൻ നിമി/ം ഈ കുടുംബേ/J്
കാൽകാശിനുേപാലും കടം വരികയിലല , നിpയം തെ:" എ:ു പറuി.് അവിെട
നി:് ഇറ;ിേ\ായി. മകെq മറുപടി േക.് അ‡ൻന?ൂരി വളെര സേaാഷിJുകയും
"എെq ഉ4ി ന:ായി വരെ." എ:ു മന€ുെകാ8് അനുOഹിJുകയും െചcു.
അ‡ൻന?ൂരിയുെട സേaാഷം അധികം നീ8ുനി:ിലല. ന?ൂരി ഇലല/ുനി:്
ഇറ;ിേ\ായി.ു പിെ: മട;ിവ:ിലല. അേ\ാൾ അ‡ൻന?ൂരിJു ദു€ഹമായ
ദുഖമു8ായി/ീർ:ു. ഒരു ദിവസം കഴിuു, ഒരാ¥വ.ം കഴിuു, ഒരു മാസം
കഴിuു; എ:ി.ും മകൻ ന?ൂരി തിരിAുവ:ിലല. അേ\ാൾ അ‡ൻന?ൂരിJു
സർVസവവും നശിAാലും േവ8ിലല, തെq മകെന ഒ:ു ക8ാൽമതി എ:ു
േതാ:ി/ുട;ി. ഒടുJം വയസനം ദു€ഹമായി/ീരുകയാൽ അ‡ൻന?ൂരി
കുടയും വടിയുെമടു/ുെകാ8് മകെന അേനവഷിAു പുറെ\.ു. അ‡ൻ ന?ൂരിJു
7ായാധികയം നിമി/മുd •ീണം െകാ8ു നടJാൻ വളെര
7യാസമു8ായിരു:ു. എ2ിലും പുYവാ„ലയ/ിെq ശzി െകാ8്
അേbഹ/ിന് ഒരു ദിJിൽ അട;ി\ാർJാൻ ൈധരയമു8ായിലല. അതിനാലേbഹം

മകെന അേനവഷിAു പലേദശ;ളിലും അലuുനട:ു.
മകൻന?ൂരി ഇലല/ുനി:് ഇറ;ീ.ു േനെര െതേJാ.ാണ് നട:ത്. ഏതാനും
ദിവസംെകാ8് അേbഹം തിരുവനaപുര/ു െച:ു േചർ:ു. തിരുവനaപുരം
േവദേമാ ശാ£േമാ സംഗീതേമാ സാഹിതയേമാ ചൂതുകളിേയാ മദയപാനേമാ
േമാഷണേമാ എa് േവണെമ2ിലും പഠിJാനും പഠി\ിJാനും ശീലിJാനും
7വർ/ിJാനും സൗകരയമുd ഒരു ^ലമാണേലലാ. മലയാള”ാ•ണർJ് ഇYയും
സുഖ7ദമായ മെhറാരു ^ലം േകരള/ിലുേ8ാ എ:ുതെ: സംശയമാണ്.
മ¡പ/ിൽ ജപംചാർ/ിAാൽ അതിനു 7തിദിനം ഒരു പണംവീതം ദ•ിണ
നിpയമാJിJി.ും. പിെ: ഭാഗയമുെ82ിൽ ഇട•ു തിരുേവാണം, തിരുനാൾ,
ദവാദശി, അമാവാസി മുതലായ വിേശഷദിവസ;ളിൽ വലല േഗാമൂലയേമാ
പ/ുമuൂറും ആയിരവും അതിലധികവും പണമുd വലിയ ദാന;േളാ
കി.ിേയJാം. അ:് നാടുനീ;ിയ സവാതിതിരുനാൾ രാമവർZ
ഇരുപ/ിര8ാമാ8ു മഹാരാജാവുതിരുമന€ിെല കാലമായിരു:തിനാൽ വലിയ
െകാ.ാര/ിൽ വലിയ വലിയ ദാന;ൾ കൂെടJൂെട ഉ8ാകുമായിരു:ു. ര8ു
േനരവും അOശാലയിൽ ഭ•ണവും കി.ുമേലലാ. ഇെതലലാം വിചാരിAായിരിJണം
പുലലേ2ാ.ു മകൻന?ൂരി തിരുവനaപുര/ു െച:ു േചർ:ത്.
അേbഹം തിരുവനaപുര/ു െച:ി.ും അേbഹ/ിെq പതിവിനു യാെതാരു
വയതയാസവും വരു/ിയിലല. ചീ.ുകളിേയാ പാശി കളിേയാ എെa2ിലും ഒരു കളി
പതിവായി നട/ിെJാ8ിരു:ു. ചിലേ\ാൾ ൈകവശം പണമിലാെതയും കടം
കി.ാെതയും വ:ി.് അേbഹം വളെര വിഷമിJാറു8ായിരു:ു. അേbഹെമാരു
സരസനും സുമുഖനും സമർ‰നുമായിരു:തിനാൽ സാമാനയJാെരാെJ
അേbഹം േചാദിAാൽ കടം െകാടുJുമായിരു:ു. അേbഹ/ിെq ൈകവശം പണം
വരു: സമയം െച:ു മു.ിJൂടിയാൽ െകാടുJാനുdതു കുേറെ“ അേbഹം
െകാടുJാറുമു8്. പെ• അേbഹ/ിെq ൈകവശം പണമു8ായിരിJു: സമയം
വളെര ചുരുJമായിരിJും.
പുലലേ2ാ.ു മകൻന?ൂരി തിരുവനaപുര/ു െച:് ഏതാനും ദിവസം
കഴിuേ\ാേഴJും അവിെടയുd പുªാ³ലി സവാമിയാരുെട വലിയ
േസവകനായി/ീർ:ു. അേ\ാൾ മിJ ദിവസവും ഊണു സവാമിയാർമഠ/ിൽ
തെ:യായി. മകൻന?ൂരി പിെ: അധികം അOശാലയിൽ േപാകാറിലല.
മകൻന?ൂരിയുെട താമസം മിJവാറും സവാമിയാരു മഠ/ിലാെയ2ിലും അേbഹം
പതിവുd കളി േവെ8:ുെവAിലല. അതു മുട;ാെത
നട/ിെJാ8ുതെ:യിരു:ു. അ;െനയിരു:േ\ാൾ സവാമിയാരുെട

െപ.ിയിലിരു: കുെറ പണം കാണാെതയായി. അത് ഈ മകൻ ന?ൂരി
എടു/ുെകാ8ുേപായി പാശികളിAു കളuതാെണ:ു സവാമിയാരും
മഠ/ിലു8ായിരു: മെhറലലാവരും ഊഹിJെതയിരു:ിലല. എ2ിലും
7തയ•മായിJാണാെത ഒരു ”ാ•ണൻ ഒരു കളവു െചcുെവ:ു പറയു:തു
യുzമലലേലലാ എ:ു വിചാരിA് അതിെനJുറിA് ആരുെമാ:ും പറuുമിലല.
സവാമിയാർമഠ/ിലുdവർ ഇതിെനJുറിെAാ:ും പറuിെലല2ിലും ഈ സംഗതി
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8റിയുകയും ഈ ന?ൂരി േമലാൽസവാമിയാരു
മഠ/ിൽകയറു:തിനനുവദിJാെതയിരിJു:തിനും അേbഹ/ിന്
അOശാലയിൽ േചാറ് െകാടുJാെതയിരിJു:തിനും ക†ിAു ച.ംെക.ി.
അതുനിമി/ം ന?ൂരിJു തിരുവനaപുര/ു താമസിAാൽ ഭ•ണം കി.ാൻ
മാർ´മിലലാെതയായി/ീർ:ു. അതിനാലേbഹം പിെ: അവിെട താമസിJാെത
ശുചീ¾േ/Jു േപായി. അവിെട ന?ൂരിJു നലല തരം കി.ി. അേbഹം അവിെട
എ/ിയേ\ാൾ അവിെട കീ¤ശാaിJ് ഒരാൾ േപാരാെതയായിരിJു:ു. അതിനാൽ
കീ¤ശാaിJാരനായി താമസിJാേമാ എ:് അേbഹേ/ാട് േചാദിJുകയും
അേbഹം സZതിJുകയും അേbഹെ/ അവിെട ഒരു കീ¤ശാaിJാരനായി
നിയമിJുകയും െചcു. അതിനാലേbഹ/ിനവിെട ശാaിJാരുെട കൂ./ിൽ
സുഖമായി ഭ•ണം കഴിJു:തിനും കുേറെ“ പണം കി.ു:തിനും തരമായി.
എ:ു മാYമലല , അJാല/് അവിെടയു8ായിരു: ശാaിJാർ മിJവാറും
ചീ.ുകളിJാരായിരു:തിനാൽ അതിനും അേbഹ/ിനവിെട ഒ.ും
ബുUിമു.ു8ായിലല. േ•Y/ിെല േജാലി കഴിuാൽ പിെ: മിJ സമയ/ും കളി
തെ:യായിരു:ു. കളിJാൻ കൂ.ുകാർ ശാaിJാരും കളി^ലം ശാaിJാരുെട
മഠവുമായിരു:തിനാൽ വളെര സൗകരയമു8ായി. കളിJാെരയും
കളി^ലവുമേനവഷിAു ദൂെരെയ;ും േപാേക8േലലാ.
ഇ;െനയിരു: കാല/് ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ േ•Y/ിെല േജാലികളും
അ/ാഴവും കഴിuു കളിJാെരലലാവരും ശാaിJാരുെട മഠ/ിൽകൂടി മുറ•ു
ചീ.ുകളി തുട;ി. കുറAു കഴിuേ\ാൾ അതികഠിനമായ കാhറും മഴയുമാരംഭിAു.
കാhറിെq ശzിെകാ8് വിളJു െക.ുേപാകുെമ:ു േതാ:ുകയാൽ വാതിലടAു
മുറിJക/ിരു:ാണ് കളിAത്. അJാല/ു നിലവിളJ്, മാട?ിവിളJ്
മുതലായവയലലാെത ചിZിനിയുd വിളJുകളധികമു8ായിരു:ിലലേലലാ.
പുലലേ2ാ.ു മകൻന?ൂരിJ് െവhറിലമുറുJു കലശലായി.ു8ായിരു:തിനാൽ
അേbഹം മുറുJിെJാ8ാണ് കളിAിരു:ത്. കുറAു കഴിuേ\ാൾ അേbഹ/ിനു
തു\ാൻ ൈവകി. വാതിൽ തുറ:ാൽ വിളJ് േക.ുേപാെയ2ിേലാ എ:ു വിചാരിA്
അേbഹം വളെരേനരം തു\ാെത കഴിAുകൂ.ി. അ;െന കുെറ കഴിuേ\ാൾ

തു\ൽ വാ•ക/ു നിറയുകയാൽ തു\ാെതയിരിJാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതയായി.
അേ\ാേഴJും കാhറും മഴയും സവ†ം ശമിJുകയും െചcു. ഉടെന ന?ൂരി െപെ.:്
വാതിൽ തുറ:് അക/ുനി:ുെകാ8് മുhറേ/J് നീ.ിെയാരു തു\ു
െവAുെകാടു/ു. അതു കഴിuേ\ാൾ ആ മുhറ/ുനി:് "ആരാണത് ? ഉ4ിയേലല?"
എെ:ാരു േചാദയം േക.ു. മുhറ/ു വലിയ ഇരു.ായിരു:തിനാൽ ഒ:ും
കാണാൻവ‹ായിരു:ു. എ2ിലും ശÂം േക.േ\ാൾ സംശയം േതാ:ുകയാൽ
മകൻന?ൂരി െപെ.:ു വിളെJടു/ു െകാ8ുെച:ു േനാJിയേ\ാൾ അേbഹം
സംശയിAതുേപാെലതെ: മുhറ/ു നി:ിരു:ത് അ‡ൻന?ൂരി തെ:യായിരു:ു.
മകെq തു\ലിൽ അ‡െq േദഹം മുഴുവനും മുഴുകിയിരു:ു.
അ‡ൻന?ൂരി മകെന അേനവഷിചു പല ^ല;ളിൽ സ¢രിA് ഒടുവിൽ ഈ ദിJിൽ
വ:ുേചർ:േ\ാൾ ഈ മഠ/ിൽ കാണുെമ:് ആേരാ പറuറിയുകയാൽ
ഇേ;ാ.ു പുറെ\.ു. അേ\ാൾ കാhറും മഴയും ഇരു.ും വരികയാൽ നനെuാലിAും
കിടുകിടാ വിറAും ത\ി/ടuും ഒരുവിധ/ിൽ ആ മുhറ/ു വ:ുേചർ:
സമയ/ായിരു:ു മകൻ നീ.ി\ിടിAു തു\ിയത്. തു\ൽ വാ•ക/ു
നിറAു8ായിരു:തിനാൽ അ‡ൻന?ൂരിയുെട േദഹം മുഴുവനും തു\ലിൽ
കുളിAതുേപാെല ആയി/ീർ:ു. അതു ക8് മകൻ സാമാനയ/ിലധികം
വിഷ4നായി/ീർ:ു. അേbഹം •ണ/ിൽേ\ായി െവdം േകാരിെJാ8ുവ:്
അ‡െന കുളി\ിAു തുവർ/ിA് ഈറൻമാhറിAതിെq േശഷം "എെq
സമRാപരാധ;ളും അ‡ൻസദയം •മിA് എെ: അനുOഹിJണം" എ:ു
സഗNഗദം പറu് പാദ/ിൽവീണു നമxJരിAു. വേയാ വൃUനായ അ‡ൻന?ൂരി
കരuുെകാ8് മകെന പിടിെAഴുെ:†ിAു മാറിലണAു ഗാഢാേ“ഷം െചcി.്,
"എെq ഉ4ി എaു െചcാലും എെq േപാേ:ാമനJു.േനാട് എനിJ് ഒരിJലും
വിേരാധം േതാ:ുകയിലല. എെq ത2Jു.ന് ഇനിെയ2ിലും ഈശവരൻ നലലതു
േതാ:ിJെ." എ:ു പറuു തലയിൽ െതാ.നുOഹിAു.
വാർUകയംെകാ8ും വഴിനട\ുെകാ8ും വളെര •ീണിAിരു: അ‡ൻന?ൂരിJു
മകൻന?ൂരി ശയേനാപകരണ;ൾെകാടു/ു േവഗ/ിൽ കിട/ുകയും
അ‡ൻന?ൂരി കിട:ി.ു •ണ/ിൽ ഉറ;ി/ുട;ുകയും െചcു. പിെ:
മകൻന?ൂരി യും േപായി കിട:ു. എ2ിലും അേbഹ/ിനു
മേനാവിചാര;ൾെകാ8് ഉറJം വ:ിലല. അ‡ൻ അേനകം സŠകർZ;ൾ
െചcതിെq ഫലമായി.ാണ് താനു8ായെത:ും അ‡നു തെ:JുറിA് അളവhറ
വാ„ലയമുെ8:ും അേbഹ/ിനറിയാമായിരു:ു. നടJാൻ
വ‹ാെതയായിരിJു: ഈ വാർUകയകാല/ു തെ: അേനവഷിA് അേനക
ദിവസെ/ വഴി നട:ു വ: അ‡െq േrഹാധികയെ/JുറിAും അേbഹം

വിചാരിAു. ഇ7കാരം ശുUാWാവായിരിJു: അ‡െq മുഖ/ു
മന\ൂർVമായി.െലല2ിലും തു\ാനിടയായതിെനJുറിAുd വിഷാദവും
അേbഹ/ിനു സാമാനയമായി.ു8ായി. ഉ/മ ”ാ•ണകുല/ിൽ ജനിA താൻ
”ാ•ണവൃ/ിെയ വി.് േകവലം നീചെനേ\ാെല ചൂതുകളിയിൽ °മിAു
നട:ുേപായതിെനJുറിAുd പpാ/ാപവും അേbഹ/ിനു സാമാനയ
/ിലധികമു8ായി. ഇവെയലലാം െകാ8ുമാണ് അേbഹ/ിന് ഉറJം വരാuത്.
കഴിuുേപായ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിÓഫലമായിേ\ായതിനാൽ
ആയുേ“ഷെ/ ഈസവരേസവെകാ8ുതെ: നയിJണെമ:് അേbഹം
തീർAയാJുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും േനരം ഏഴര നാഴിക െവളു\ായതിനാൽ
അേbഹെമണീhറു കുളിJാൻേപായി. കുളിയും നിതയകർZാനുÓ.നവും കഴിA്
അേbഹം േ•Y/ിൽേ\ായി ദിവയമ•;ൾജപിA് ഈശവരെന
േസവിAുെകാ8ിരു:ു. േനരം െവളു/തിെq േശഷം അ‡ൻന?ൂരിയും കുളിA്
നിതയകർZാദികൾ കഴിചു േ•Y/ിൽ െച:േ\ാൾ മകൻ ഈശവരെന
േസവിAുെകാ8ിരിJു:ത് ക8ു വളെര സേaാഷിAു.
േ•Y/ിൽ ഉAപൂജ കഴിAതിെq േശഷം ശാaിJാരുെട കൂ./ിൽ അ‡നും
മഹനും ഊണു കഴിചു. പിെ: അ‡ൻന?ൂരി മകെന വിളിA് "ഉ4ീ! നമുJിനി
വടേJാ.ു േപാവുകയേലല? നിെq അZ നിെ:Jാണാuി.ു വളെര
വയസനിJു:ു8്" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ മകൻ , "ഞാനിവിെട ഇ:ു മുതൽ ഒരു
സംവ„രഭജനം നട/ണെമ:ു നിpയിAിരിJുകയാണ്. അതു കഴിയാെത
ഇേ;ാ.ും േപാകാൻ നിവൃ/ിയിലല" എ:ു പറuു.
അ‡ൻന?ൂരി: ഈശവരെന േസവിJു:തു നലലതുതെ:. നിെq അZയുെട കഥ
വിചാരിAി.ാണ് ഞാൻപറuത്. നീ ഇ;െന തീർAെ\ടു/ിയിരിJുകയാെണ2ിൽ
ഒരു െകാലലം ഞാനുമിവിെട താമസിJാം. നമുെJാരുമിAുതെ: േവണം വടേJാ.ു
േപാകാൻ.
മകൻന?ൂരി: അ‡ൻ ഇJാരയ/ിൽ നിർബkം പിടിJരുത്. എെq നിpയെ/
േഭദെ\ടു/ാൻനിവൃ/ിയിലല. ഒരു െകാലലം മുഴുവനും അ‡നിവിെട താമസിA്
ബുUിമു.ു:തിെനaാണ്? അ‡െനയും കാണാെതയിരു:ാൽ അZ•ു
വയസനമാധികമാവുമേലലാ. അതിേനJാൾ നലലത,് അ‡ൻ െച:്
എെ:J8ുെവ:ും സംവ„രഭജനം കഴിuാലേ;ാ.ു െചലലുെമ:ും മhറും
പറu് അZെയ സമാധാനെ\ടു/ുകയലേയാ? അ‡ൻ ഉടെന വടേJാ.ു
േപാവുകയാണ് നലലത.് ഇനിയും ഞാൻ യഥാപൂർVം നീചവൃ/ി
ൈകെJാേ8Jുെമ:് അ‡ൻസംശയിേJ8. എെq മന€് ഈശവരേസവയി2ൽ

ഉറAുേപായി. അത് ഒരിJലും ഇളകു:തലല.
ഇ;െനെയാെJ\റuു സZതി\ിA് അ‡െന ഇലലേ/J് മടJി അയAി.ു
മകൻന?ൂരി ഭഗവാെന േസവിAുെകാ8് ശുചീ¾/ുതെ: താമസിAു. ഒരുേനരം
മാYം ഉ8ുെകാ8ാണ് അേbഹം ഭജനമാരംഭിAത്. ആറു മാസം കഴിuേ\ാൾ
അതും േവെ8:ുെവAു. നാഴി പാലും രേ8ാ മൂേ:ാ പഴവും മാYം ഒരുേനരം
കഴിAുെകാ8ാണ് പിെ: ഭജിAത്.
ഇ;െന ശുചീ¾/് ഒരു സംവ„രെ/ ഭജനം നിർVഹിAതിെq േശഷം
മകൻന?ൂരി തിരുവനaപുരേ/J് േപായി. അവിെടെA:ു പWനാഭസവാമി
േ•Y/ിൽ ഭജനം തുട;ി. അതു മൗനµതേ/ാടുകൂടിയായിരു:ു. അ:ും
ഭ•ണം 7തിദിനം മUയാ–മാകുേ?ാൾ മാധയ˜ിനകർZം കഴിAതിെq േശഷം നാഴി
പാലും രേ8ാ മൂേ:ാ കദളി\ഴവും മാYമായിരു:ു. അത് തെ: വലലവരും
െകാ8ു െച:ു െകാടു/ാൽ കഴിJുെമ:ലലാെത േവണെമ:ു
നിർബkമിലലായിരു:ു.
സവാമിയാരുെട െപ.ിയിലിരു: പണം ത.ിെയടു/ു െകാ8ു േപായി പാശി കളിAു
കളuു എ:ു േക.േ\ാൾ െപെ.:ു8ായ േകാപം നിമി/ം ആ ന?ൂതിരിJ്
അOശാലയിൽ േചാറ് െകാടുJരുെത:ു ക†ിAു ച.ം െക.ിെയ2ിലും പി:ീട്
തിരുമന€ിേലJ് അതിെനJുറിA് പpാതാപമു8ായി. ഒരു ”ാ•ണകുല/ിൽ
ജനിAയാൾ എ;െനയിരു:ാലും അേbഹ/ിനു േചാറ് െകാടുJരു െത:ു താൻ
വിേരാധിAത് വലിയ സാഹസവും ക‘വുമായിേ\ായി എ:ാണ് പി:ീട്
തിരുമന€ിൽേതാ:ിയത്. അേbഹെ/ വരു/ി മനRാപം തീർ/ു
സേaാഷി\ിJണെമ:ും തിരുമന€ിൽവിചാരിAു. കാരയാaര;ൾെകാ8് അത്
സാധിAിെലല:ു മാYേമ ഉdൂ. അ;െന ഇരു:േ\ാഴാണ് ആ ന?ൂതിരി
സനയാസവൃ/ി സവീകരിAുെJാ8് തിരുവനaപുര/ുവ:ു
പWനാഭസവാമിേ•Y/ിൽ ഭജനം തുട;ിയിരിJു:ു എ:ു തിരുമന€ിേലJ്
അറിവുകി.ിയത്.
അടു/ദിവസം െകാവിെലഴു:ുd/ു സമയ/് അേbഹം ഒhറJലലുമ¡പ/ിൽ
ക4ുമടAിരു:ു ജപിJു:ത് ക†ിAു കാണുകയും െചcു. താപസേവഷെ/
ധരിAും ”•േതജ€ിൽ മുഴുകിയുമിരു: അേbഹെ/J8ി.ു തിരുമന€ിേലJ്
അസാമാനയമായ ഭzിയും ബഹുമാനവും േതാ:ി. തിരുമന€ുെകാ8് അേbഹെ/
സൂ•ിAു േനാJിെJാ8് കുറAു േനരം അവിെട എഴു:dി നി:ു. അതിനിട•ു
ന?ൂതിരി ക4ുതുറJുകയും തിരുേമനിെയ കാണുകയും സവ†മായി മ˜Ÿിതം
െചാരിയുകയും െചcു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് മ˜ഹാസേ/ാടുകൂടി

"അവിേടJു വലലതും ആവശയമുെ82ിൽ പറയണം. എ:ാൽ കഴിയു:െതാെJ
െചയവാൻ ഞാൻസ:Uനാണ്" എ:ു ക†ിചു. അേ\ാൾ ന?ൂതിരി, "എനിJ്
ആവശയമായി.ുdത് ഈശവരെന കാണുകയാണ്. േവെറ യാെതാ:ും
എനിJാവശയമിലല" എ:ു നിലെ/ഴുതിJാണിAു. അതു ക8ി.് തിരുമന€ുെകാ8്
"അതിനു ഞാെനാ:ും െചേ‹8തായി.ിലലേലലാ" എ:ു ക†ിAി.ു
െകാ.ാര/ിേലെ•ഴു:dി. ന?ൂരിJു പതിവായി നാഴി പാലും മൂ:ു കദളി\ഴവും
മാYേമ ആഹാരമുdൂ എ:റിയുകയാൽ പതിവായി മUയാ–മാകുേ?ാൾ അYയും
പാലും പഴവും ഒhറJലലുമ¡പ/ിൽ െകാ8ുെച:ു െവAുെകാടുJു:തിന്
ക†ിAു ച.ംെക.ുകയും ഒരു ”ാ•ണൻ പതിവായി അതു െകാ8ുെച:ു
െകാടുJുകയും ന?ൂരി അെതടു/ു കഴിJുകയും െചcു െകാ8ിരു:ു. ന?ൂരി
ഇ7കാരം പWനാഭസവാമിെയേ€വിAുെകാ8ിരു: കാല/് േ•Y/ിൽ
സവാമിദർശന/ിനായി െചലലു:വർ യഥാശzി ഒ:ും ര8ും നാലും
അതിലധികവും പണം വീതം ന?ൂരിയുെട മു?ിലുംെവAു വ˜ിAിരു:ു. ന?ൂരി ആ
പണെമലലാെമടു/ു േശഖരിAു െവAു സവാമിയാർ പതിവായി പWനാഭസവാമിJു
പുªാ³ലി കഴിJാനായി േ•Y/ിൽെAലുേ?ാൾ അെതടു/ുെകാ8ു
െപാെ•ാdുവാൻ ൈകെകാ8ു ആംഗയം കാണിJുകയും സവാമിയാർ
എടു/ുെകാ8ുേപാകുകയും പതിവായി. അ;െന സവാമിയാർJു മു?ു
കാണാെതേപായ സംഖയ കഴിuു പ/ിര.ി അധികമായി.ും ന?ൂരി ആ പതിവിെന
േഭദെ\ടു/ിയിലല. ന?ൂരിJു പതിവായി വളെര പണം കി.ുകയും കി.ു:െതലലാം
സവാമിയാർJു െകാടുJുകയും െചcു െകാ8ിരു:ു. അ;െന ഒരു സംവ„രം
കഴിuേ\ാൾ ന?ൂരി ഭജനവും മൗനµതവും മതിയാJീ.ു
സവാമിയാരുമഠ/ിൽെA:ു സവാമിയാെരJ8ു നമxJരിAി.് സനയാസം
െകാടുJണെമ:േപ•ിAു. അേ\ാൾ സവാമിയാർ "അേ;Jു സനയാസം തരുവാൻ
തJവ4 േയാഗയത എനിJിലല. തപ“zിെകാ8ും ഈശവരഭzി െകാ8ും അ;്
എെ: അതിശയിAിരിJു:ു. അതിനാൽ ഇJാരയം എെ:Jാൾ േയാഗയതയുd
വരുെട അടുJൽ അേപ•ിേJ8താണ്" എ:ു പറuു. ഉടെന ന?ൂരി
"അവിടു:് ഇ;െന അരുളിെAയു:ത് സ2ടമാണ്. അവിടുേ/ ഞാൻ എെq
XീഗുരുJളായി മന€ുെകാ8ു സവീകരിAു കഴിuിരിJു:ു. ഇനി
ഞാൻഇJാരയ/ിനായി മെhറാരാളുെട അടുJൽ അേപ•ിJണെമ:ു
വിചാരിJു:ിലല" എ:ു പറuു നിർബkപൂർVം മു.ിJൂടുകയാൽ ഒടുJം
സവാമിയാർ സZതിAു ന?ൂരിJു യഥാവിധി സനയാസം െകാടു/ു. അേ\ാൾ മുതൽ
അേbഹ/ിനു "പുലലേ2ാ.ു മകൻന?ൂരി " എ:ു8ായിരു: േപരു േപായി
"പുലലേ2ാ.ു സവാമിയാർ" എ:ു നാമം സിUിAു.

അനaരം പുലലേ2ാ.ു സവാമിയാർ തെq XീഗുരുJളായി പുªാ³ലി സവാമിയാെര
വ˜ിA് അനുവാദം വാ;ിെJാ8ു അവിെട നി:ു േപായി. പൂർVാXമമായ
പുലലേ2ാ.ിലലെ//ി മാതാപിതാJsാെര ക8ു താൻ സനയസിAിരിJു:ുെവ:ും
ഗംഗാrാന/ിനു േപാവുകയാെണ:ുമുd വിവരം അറിയിAു. അേ\ാൾ അ‡ൻ
ന?ൂരി "ഇനി ഞ;ളിവിെട താമസിJു:െതaിനാണ്? കുടുംബം
നാമാവേശഷമാകുക എ:ുdത് ഇേ\ാൾ/െ: കഴിuിരിJു:ു. ഞ;ൾ
ഇവിെടJിട:ു മരിAാൽ േശഷwിയ െചയവാനും ആരുമിലലേലലാ. അതിനാൽ ഞ;ളും
ഗംഗാrാന/ിനു തെ: േപാരികയാണ്" എ:ു പറയുകയും സവാമിയാർ അതു
പൂർ4മായി സZതിJുകയും െചcു.
അവർ മൂ:ുേപരും കൂടി സവേദശ/ുനി:ു പുറെ\.ു യഥാwമം കാശിയിെല/ി.
മുറ•ു ഗംഗാrാനവും വിശവനാഥദർശനവും നട/ിെJാ8ു സസുഖം അവിെട
താമസിAു. അ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ അ‡ൻ ന?ൂരിയും തദനaരം
അേbഹ/ിെq ധർZപ¹ിയും കാലധർZെ/ 7ാപിJുകയും അവരുെട
മൃതശരീരം സവാമിയാർ ചില ”ാ•ണെരെJാെ8ടു\ിAു ഗംഗയിലിടുവിJുകയും
െചcു. പിെ: യഥാകാലം സവാമിയാരും സവർ´ാേരാഹണം െചcു. പുലലേ2ാ.് അ‡ൻ
ന?ൂരി തെq സഹധർZചാരിണി ഗർഭം ധരിAിരു: കാല/ു െവ4 മുതലായവ
ജപിAും പലെരെJാ8ു ജപി\ിAും െകാടു/തുെകാ8ാണേലലാ ഒടുJം
അേbഹ/ിെq പുYൻ സദവൃ/നും സനയാസിയുമായി/ീർ:ത്. അതിനാൽ
ദിവയമ•;ളുെട ശzി എേ\ാെഴ2ിലും ഫലിJുെമ:ുതെ: വിശവസിJാം.

ഐതിഹയമാല/പനAിJാ.ു സരസവതി
പനAിJാെട:ു പറയെ\ടു:ത് ഉ/രതിരുവിതാംകൂറിൽ േകാ.യം താലൂJിൽ
േചർ:തും കാടമുറി Oാമ/ിലുൾെ\.തുമായ ഒരു 7േദശമാണ്. അവിെടയുd
കിഴു\ുറ/ു ന?ൂരിയുെട ഇലല/ു പെ8ാരു കാല/് (െകാലലവർഷം ആറാം
ശതാÂ/ിെല:ാണ് േകൾവി) ഒരു ന?ൂരിയും അേbഹ/ിെq ധർZപ¹ിയും
മാYമായി/ീർ:ു. ന?ൂരിJ് ഷ‘ിപൂർ/ി കഴിuി.ും
പുരുഷസaാനമു8ായിലല. അതിനാൽ ന?ൂരി “അപുYേസയാ കുേതാ മുzിഃ’
എ:ു വിചാരിAു വിഷാദിAു ഗംഗാrാന/ിനായി\ുറെ\.ു. അ;െന േപായ
വഴിJ് അേbഹം മൂകാംബിയിൽ െച:ുേചരുകയും അവിെട ഏതാനും ദിവസം
ഭഗവതിെയ ഭജിAി.ു േപാകാെമ:ു നിpയിAു ഭജനമാരംഭിJുകയും െചcു.
ന?ൂരി ദൃഢഭzിേയാടുകൂടി ഒരു സംവ„രം ഭജിAു. അതിനിട•് ഒരുദിവസം
രാYിയിൽ അേbഹം കിട:് ഉറ;ിയിരു:േ\ാൾ സർVാംഗസു˜രിയായ ഒരു £ീ
അേbഹ/ിെq അടുJൽെA:് “അ;് ഇനി ഗംഗാrാനം െചcാലും, അേ;J്
ഈ ജs/ിൽ സaതികളു8ാവുക അസാUയമാണ്. അതിനാൽ അതിനായി
ക‘െ\ടണെമ:ിലല. നാെള/െ: സവേദശേ/Jു മട;ിെ\ാെ•ാdൂ.
അ;യുെട ഇലല/ിനടു/ുd കരുനാ.ിലല/് ഇേ\ാൾ ഒരaർŽന/ിനു
ഗർഭമു8ായി.ു8്. അവിെടെA:് ആ ഇലലെ/ ഗൃഹ^േനാട് അേbഹ/ിെq
അaർŽനം 7സവിAു ര8ു4ികളു8ാകുെമ:ും അതിെലാരു4ിെയ അേ;Jു
തരണെമ:ും പറയുക. അേbഹം സZതിAു സസേaാഷം ഒരു4ിെയ അേ;Jു
തരും. ആ ഉ4ിെയ മുലകുടി മാറിയാലുടെന വാ;ി അ;യുെട
ഔരസപുYെനേ\ാെല വളർ/ുകയും െചൗളം, ഉപനയനം മുതലായവ യഥാകാലം
നട/ുകയും ആ പുYെനെJാ8് കാലമാകുേ?ാൾ വിവാഹം െച‹ിJുകയും
േവണം. അേbഹ/ിനു പ/ു പുYsാരു8ാകും. പിെ: എ:ും അ;യുെട
ഇലല/ു പുരുഷsാർ പ/ുേപരിൽ കുറയാെത ഉ8ായിരിJും. അ;് ഒ.ും
സംശയിേJ8. സകല കാരയ;ളും സാധി\ിAു തരു:തിനായി ഞാനും
അ;യുെട കൂെടേ\ാരാം”എ:ു പറuതായി േതാ:ി. ഉടെന അേbഹമുണർ:ു
ക4ു തുറ:ുേനാJീ.് അവിെടെയ;ും ആെരയും ക8ിലല. എ2ിലും ഇതു
മൂകാംബികാേദവിയുെട അരുള\ാടാെണ:ു വിശവസിA് ന?ൂരി പിേhറ ദിവസം
തെ: രാവിെല കുളിA് േദവിെയ വ˜ിAി.് ഊണും കഴിA് മട;ിേ\ാ:ു.
അേbഹം സവേദശെ//ിയ •ണ/ിൽ/െ: കരുനാ.ിലല/ു െച:്

അവിടെ/ ഗൃഹ^ൻ ന?ൂരിെയJ8് അേbഹ/ിെq അaർŽന/ിനു
ഗർഭമുെ8:ും ആ അaർŽനം ഇര. 7സവിAു ര8ു4ികളു8ാകുെമ:ും
അതിെലാരു4ിെയ തനിJു തരണെമ:ും പറuു. അവിെട അേ\ാൾ
അaർŽന/ിനു ഗർഭമുേ8ാ ഇലലേയാ എ:ു സംശയിAിരിJുകയായിരു:ു.
കിഴു\ുറ/ു ന?ൂരിയുെട വാJു േക.േ\ാൾ കരുനാ.ു ന?ൂരി ഏhറവും
സേaാഷിJുകയും ര8ു4ികൾ ഒരുമിAു8ാകു:പ•ം ഒരു4ിെയ
െകാടുേ/Jാെമ:ു സZതിJുകയും െചcു.
അനaരം കിഴു\ുറ/ു ന?ൂരി കുളിAു േ•Y/ിൽ െച:ു സവാമിദർശനം
കഴിAി.് ഇലലേ/Jു േപാകാെമ:ു വിചാരിAു കുളിJാൻ േപായി. അവിെട ആ
േദശ/ുd ചില ന?ൂരിമാരുെട വകയായി പേ8 തെ:യുd വി¸ുേ•Y/ിെq
െതJുവശ/ു സവ†ം കിഴേJാ.ുമാറിയുd കുള/ിലാണ് കിഴു\ുറ/ു ന?ൂരി
കുളിJാൻ േപായത്. ന?ൂരി തെq ക‹ിലു8ായിരു: ഓലJുട കുള/ിെq
പടിuാേറ കരയിൽ െവAി.് കുള/ിലിറ;ി കുളിAു. കുളി കഴിu് വ:് അേbഹം
കുടെയടുJുവാൻ േനാJിയേ\ാൾ കുട നില/ുനി:് ഇളകാ/വിധ/ിൽ
അവിെട ഉറAുേപായിരു:ു. “ഇെതെaാര§ുതം!“ എ:ു വിചാരിA് അേbഹം
ഇതികർ/വയതാമൂഢനായി അ;െന അവിെട നി: സമയം എവിെട നിേ:ാ ഒരു
ദിവയപുരുഷൻ അവിെട െച:് അേbഹേ/ാട് “മൂകാംബികാേദവി അ;യുെട
കൂെടേ\ാ:് ഈ കുടയിൽ ഇളെകാ8ിരിJുകയാണ്. േദവിെയ ഈ കുടയിൽ നി:്
ആവാഹിA് ഒരു വിOഹ/ിേsലാJി കുടിയിരു/ിയാലലലാെത കുട ഇവിെടനി:്
ഇളകിേ\ാകയിലല. ഈ കുള/ിെq പടിuാറുഭാഗ/ുd മലയുെട മുകളിൽ സവ†ം
െതJുമാറി കാ.ിനക/് ഒരു ശിലാവിOഹം കിടJു:ു8്.
അെതടു/ുെകാ8ുവ:് േദവിെയ അതിേsലാവാഹിAു കുടിയിരു/ിയാൽ മതി.
എ:ാൽ ആ വിOഹം പ8് ഈ വന/ിൽ തപ€ുെചcു താമസിAിരു: ചില
ദിവയsാർ െവAു പൂജിAിരു:താകയാൽ ആ ബിംബ/ി2ൽ പൂജ കഴിJുവാൻ
തJവ4ം തപ“zിയുdവർ ഇേ\ാൾ ഭൂേലാക/ിലുെ8:ു േതാ:ു:ിലല.
അതിനാൽ ആ ബിംബ/ിേsൽ േദവിെയ ആവാഹിA് ഇവിെട കിഴേJാ.്
ദർശനമായി കുടിയിരു/ുക മാYം െചcാൽ മതി. പതിവായി പൂജിJു:തിന് ആ
ബിംബ/ിെq േനേര പടിuാ.ു ദർശനമായി ഒരു അർAനാബിംബംകൂടി
^ാപിAുെകാdണം. പൂജാനിേവദയാദികെളലലാം ആ അർAനാബിംബ/ി2ൽ
മാYം മതി. മേhറ ബിംബ/ി2ൽ വ˜ിJുകയും െചcാൽ മതി. ഇ;െനെയാെJ
െചcാൽ േദവി 7സാദിJും. എ:ാൽ കാ.ിൽ കിടJു: ആ ബിംബം
എടു/ുെകാ8ുേപാരു:തിനു സവ†െമാരു 7തിബkമു8്. അതും പറേuJാം.
ആ ബിംബ/ിനു കാവലായി അവിെട ഒരു യ•ിയുെട വാസമു8്. ആ യ•ിെയ

സേaാഷി\ിAു സZതി\ിJാെത ബിംബെമടു/ുെകാ8ുേപാ:ാൽ ആ യ•ി
എെa2ിലും ആപ/ു8ാJി/ീർJും. എ:ാൽ ആ യ•ിെയ 7സാദി\ിJാൻ
വലിയ 7യാസെമാ:ുമിലല. കുറAു തരി\ണ(വറെപാടി)വും ശർJരയും ഒരു
കരിJും കൂടി െകാ8ുേപായി ഒരു നിേവദയം കഴിAാൽ മതി. പിെ:
യാെതാരുപ›വുമു8ാവുകയുമിലല” എ:ു പറuി.് ആ ദിവയൻ അേ\ാൾ/െ:
മറയുകയും െചcു.
പിെ: കിഴു\ുറ/ു ന?ൂരി ആ ദിവയൻ പറuതുേപാെലെയലലാം െച‹ുകയും
അവിെട സരസവതീേദവിയുെട സാ:ിUയവും ൈചതനയവും േവ8തുേപാെല
ഉ8ായി/ീരുകയും അേ\ാൾ ന?ൂരിയുെട ഓലJുട െവA ^ല/ുനി:്
എടുJാറാവുകയും െചcു. ഇ7കാരമാണ് പനAിJാ.ു സരസവതിയുെട ആഗമം.
അവിെട േദവിെയ ആവാഹിA് ആദയം കുടിയിരു/ിയ ബിംബ/ിനു മാYേമ
സവരൂപം കാണു:ുdൂ. അർAനാബിംബമായി ^ാപിAിരു:ത് ൈമൽകുhറി
(നാഴികJലല)് േപാെലയുd ഒരു ശില മാYമാണ്. ഈ ബിംബ;ൾ ^ാപിAിരിJു:
^ല/ു ചുhറും മതിലുെ8:ലലാെത േമൽ\ുരയും മhറുമിലല. ആ ^ല/ിെq
നാലുപുറവും ഉയർ: ^ല;ളാകയാൽ അവിെട െച:ു േനാJിയാൽ
സരസവതീേദവിയിരിJു:ത് ഒരു കുള/ിലാെണ:ു േതാ:ും. െതJും
പടിuാറുമുd മലകളിൽനി:ു സദാ െവdം ഊറിെJാ8ിരിJു:തിനാൽ
േദവിെയ കുടിയിരു/ിയിരിJു: ^ല/ു െവdമിലലാ/ കാലം ചുരുJമാണ്.
ബിംബ/ിെq പീഠ/ിേsൽനി:ു മുളA കാടും വdികളും പടർ:ുപിടിAു വ:ി.ു
മിJേ\ാഴും ബിംബം •‘മായിJാണാൻ വ‹ാെതയുമിരിJും.
അവിെടെA:ുേനാJിയാൽ ആക\ാെട അവിടം ഒരു പുണയ^ലമാെണ:്
ആർJും േതാ:ുകയും േകവലം നാRികsാർJു േപാലും ഈശവരഭzി മന€ിൽ
അ2ുരിJുകയും െച‹ുെമ:ുdത് നിpയമാണ്.
അവിെട േദവിJു രാവിെല അഭിേഷകം കഴിuാലുടേനയുd നിേവദയം
Yിമധുരമാണ് പതിവ്. ആ വക•ും പതിവായി മു:ാഴി അരി പൂജാനിേവദയം വക•ും
ആദയം തെ: കിഴു\ുറ/ു ന?ൂരി വകെവAി.ു8്. ആ വക•ായി നിpയിAി.ുd
വRുവിൽനി:ുd ആദായംെകാ8് അത് ഇേ\ാഴും പതിവായി നട:ുവരു:ു8്.
ഇതുകൂടാെത പതിവായി എ:ും Yിമധുരനിേവദയം നട/ു:തിന്
അേനകമാളുകൾ േദവസവ/ിൽ ഏൽ\ിAി.ുd മുതലിെq പലിശ െകാ8ും
അേനകം Yിമധുരനിേവദയം അവിെട പതിവായി നട:ുവരു:ു8്. ഇവിെട ദവാദശി
േതാറും ഒരു പaിരുനാഴി (പ•േ8 കാലിട;ഴി) അരി െവAു േദവിJു നിേവദയം
കഴിA് അതിനു േവ8ു: വിഭവ;േളാടുകൂടി വിള?ിെJാടു/ു
”ാ•ണേഭാജനം നട/ുക പതിവാണ്. ഇ7കാരം തെ: നവരാYികാല/ു

7തിദിനം ഇരുപ/േ¢കാലിട;ഴി അരിവീതം െവAു േദവിJു നിേവദിAു
”ാ•ണർ മുതലായ ഭജനJാർJു വിള?ിെJാടു/് ഊ.ുകയും പതിവാണ്. ഈ
ര8് ഊ.ുകളും േകാ.യം താലൂJിൽേAർ: ചാ:ാനിJാ.ു േദശ/ുd ‘േകള\’
വീ.ുകാരുെട വകയായി.ാണ് നട:ുവരു:ത്. ഇതുകൾJു േവ8ു: മുതൽ ആ
വീ.ുകാർ വRുJളിേsൽ ^ാപിAു േദവസവ/ിേലൽ\ിAിരിJുകയാണ്. ഇ;െന
അേനകം േപർ േദവസവ/ിൽ മുതേലൽ\ിAു പലയടിയaിര;ൾ ഇവിെട പതിവായി
നട/ിേ\ാരു:ു8്.
973-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ കാർ/ികതിരുനാൾ കാർ/ികതിരുനാൾ
രാമവർZമഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് ഈ ^ല/ിെqയും േദവിയുെടയും
മാഹാWയെ/JുറിAു േക.റിയുകയാൽ ഒരിJലവിെട എഴു:dുകയു8ായി.
ദർശന/ിനായി നടയിൽ എഴു:dിയ സമയം സരസവതീേദവിJ് അ¢ിഴയിലുd
ഒരു ശരെ\ാളിമാലയും വി¸ുവിനു സവർ4ം െക.ിയ ഒരു പവിഴമാലയും ക†ിAു
നട•ൽ െവ•ുകയും സരസവതിJ് 7തിദിനം ആറിട;ഴി പാൽെകാ8്
പ¢സാര\ായസം െവAു നിേവദിAു ”ാ•ണർJു വിള?ിയൂ.ു:തിനും
വി¸ുവിനു 7തിദിനം ഇരുനാഴിയരിെകാ8ു കൂ.ുപായസവും
ഇരുനാഴിയരിെകാ8ു െവdനിേവദയവും െവAുനിേവദിJു:തിനും കൂ.ുപായസം
”ാ•ണർJു വിള?ിയൂ.ു:തിനും െവdനിേവദയേAാറു ”ാ•ണരു4ു:
ഇലെയടു/ു തളിJു: കഴകJാർJു െകാടുJു:തിനും കൽ\ിA് ഏർ\ാട്
െചcു. കൽ\ിAു നിpയിA ഈ പതിവുകൾ േദവസവJാർ േകാ.യം
താലൂJിൽനി:ും പണം െക.ി വാ;ി ഇേ\ാഴും നട/ിവരു:ുെ8:ുമാYമലല,
അ:ു ക†ിAു നട•ുെവA മാലകൾ ഇേ\ാഴുമവിെട കാണു:ുമു8്.
കിഴു\ുറ/ു ന?ൂരിേയാടു മൂകാംബികാേദവി അരുളിെAcതുേപാെല
കരുനാ.ിലലെ/ അaർŽനം ഇര. 7സവിAു ര8ു4ികളു8ാവുകയും ആ
ഉ4ികളുെട അ‡നായ ന?ൂരി മു?ു സZതിAിരു:തുേപാെല ഒരു4ിെയ
കിഴു\ുറ/ു ന?ൂരിJു െകാടുJുകയും കിഴു\ുറ/ു ന?ൂരി ആ ഉ4ിെയ
ഉപനയനം, സമാവർ/നം മുതലായവ കഴിAു തെq പുYനാJി
വളർ/ിെJാ8ുവരികയും യഥാകാലം അേbഹെ/െJാ8ു വിവാഹം
കഴി\ിJുകയും അതിൽ അേbഹ/ിനു മുറ•ു പ/ു പുYsാരു8ാവുകയും
െചcു. അJാലം മുതൽ കിഴു\ുറ/ിലല/ു പ/ുേപരിൽ കുറയാെത
പുരുഷsാരു8ായിരിJുക പതിവാണ്. ഇേ\ാൾ ആ ഇലല/ു കു.ികളുൾെ\െട
പതിനാലു പുരുഷsാരുെ8:ാണറിയു:ത്. ആ ഇലലJാരിേ\ാഴും േദവിെയ
ഭzിേയാടുകൂടി േസവിAു േപാരു:തുെകാ8് അവിെട ഇനിയും
പുരുഷസaാന;ൾ വർUിAുവരാനലലാെത കുറuുേപാകാൻ കാരണം

കാണു:ിലല.
പനAിJാ.ു സരസവതീേദവിെയ ഭzിപൂർVം ഭജിJു:വർJു സകലാഭീ‘;ളും
സിUിJുെമ:ുdതു തീർAയാണ്. അതിനാലിവിെട നവരാYിJാല/ും മhറും
ഭജന/ിനായി 7തിവ„രം അസംഖയമാളുകൾ വരു:ു8്. അവിെട എaു
ഭജിAാലും ഫലം സിUിJുെമ:ുdതിനു സംശയമിലല. എ2ിലും
നവരാYിയുൾെ\െട പ•8ു ദിവസം വീതം മൂ:ുെകാലലം അടു\ിAു മുട;ാെത
ഭജിJുകയാണ് വിേശഷം. അ;െന മൂ:ുെകാലലം പ•8ു ദിവസം വീതം
മുട;ാെത ഭജിJാൻ സാധിJു:വർJു സകലാഭീ‘;ളും
സിUിJുെമ:ുdതിനു യാെതാരു സംശയവുമിലല. പേ• അതു സാധിJു:തു
മിJവാറും അസാധയമാണ്. അവിെട ഭജിJു:വരിൽ നൂhറിന്
അ¢ുവീതമാളുകൾJുേപാലും വിചാരിJു:ിടേ/ാളം ദിവസം ഭജനം
നിർവി±മായി നട/ാൻ സാധിJാറിലല. പ•8ു ദിവസെമ:ു വിചാരിAു ഭജനം
തുട;ിയാൽ അേ¢ാ ആേറാ ദിവസം കഴിയുേ?ാൾ മുട;ും. അ;െനയാണു
7ാേയണ പതിവ്. പുരുഷ7ായമായവരാണു ഭജിJു:െത2ിൽ രാYിയിൽ
കിട:ുറ;ുേ?ാൾ സവÐം ക8ു ശരീരം ശുUം മാറും. കു.ികളാെണ2ിൽ പനിേയാ
മേhറാ ബാധിA് കുളിJാൻ വ‹ാെതയാകും. ഇ;െനെയാെJയാണ് ക8ുവരു:ത്.
സവÐം കാണിA് ശരീരം ശുUം മാhറു:ത് അവിെടയുd യ•ിയാണ്. അവിെട
അടു/ുd മലയിൽ ഒരു യ•ിയുെട വാസമുെ8:് മു?ു പറuി.ു8േലലാ.
േദവിയുെട വിOഹം കാ/ുെകാ8് മലയിൽ വസിAിരു: ആ യ•ി
സർVാംഗസു˜രിയായ ഒരു £ീയുെട േവഷമായി വ:ാണു ഭജന/ിനു
വി±മു8ാJി/ീർJു:ത്. അതിനാൽ അവിെട ഭജന/ിനായി െചലലു:വർ
ആദയം തെ: ആ യ•ിJ് ഒരു വറനിേവദയം കഴി\ിAി.ാണ് ഭജനം തുട;ുക പതിവ്.
എ:ാലും മന€ിനു നലല ൈധരയവും േദവിെയJുറിAു നലലേപാെല
ഭയഭzിവിശവാസവുമുdവർJു മാYേമ അവിെട ഭജനം നിർവി±മായി നട/ാൻ
സാധിJയുdൂ. അ;െന സാധിAി.ുd ചില ഭzsാർ സംഗീത/ിലും
സാഹിതയ/ിലും അതിവിദ¯sാരും 7സിUsാരുമായി/ീരുകയും മhറു ചില
ഉbി‘കാരയ;ൾ സാധിJുകയും െചcി.ു8്. ഇേ\ാഴും ചിലർ ആ േദവിെയ
ഭzിവിശവാസ;േളാടുകൂടി ഭജിA് അഭീ‘;ൾ ലഭിAുേപാരു:ുമു8്. അതിനാൽ
േദവിയുെട ൈചതനയവും സാ:ിUയവും ഇേ\ാഴും അവിെട ഒ.ും
കുറuി.ിെലല:ുതെ: വിശവസിJാം.
ഇ˜ുകാaാനേന! േദവി! തി˜ുകാരണയവാസിനി!
എ:ുെമൻ നാവിൽ വ:േZ! നി:ു നർ/നമാടുക!

ഐതിഹയമാല/െവdാടു ന?ൂരി
ഇേ\ാൾ പുലാമേaാൾ മൂ€്, കു.േ¢രി മൂ€്, ആല/ൂർ ന?ി, പഴെനലലി\ുറ/ു
(തൃ“ിവേപരൂർ) ൈത•ാ.ു മൂ€്, എേളട/ു ൈത•ാ.ു മൂ€്, െവെdാടുന?ൂരി,
ചീര.മൺ മൂ€്, വയxJര മൂ€് ഇ;െന എ.ിലലJാർ മാYമാണ് അ‘ൈവദയsാർ.
ഒരു കാല/് ശാേഖാപശാഖകളായി വർUിA് അവർ
പതിെന.ിലല;ളായി/ീർ:ിരു:ു. അJാല/ു െവേdാടു ന?ൂരിയും
ര8ിലല;ളായി.ാണ് താമസിAിരു:ത്. അവയിൽ ഒ:് െകാAിസം^ാന/ു
ചാലJുടിയിലും മെhറാ:് എള2ു:\ുഴ എ: േദശ/ുമായിരു:ു. ചാലJുടിയിൽ
താമസിAിരു:വെര "ഉഭയൂർ മൂ€്" എ:ും എള2ു:\ുെഴ താമസിAിരു:വെര
"അടിയാJൽ മൂ€്" എ:ുമാണ് പറuുവ:ിരു:ത്.
ആ ര8ിലലJാരും െകാലലം െതാdായിരാമാ8ിട•് എേaാ ചില കാരണ;ളാൽ ആ
^ല;ൾ വി.ു തിരുവിതാംകൂറിൽ വ:ു ൈവJ/ും േചർ/ല/ാലൂJിൽ
"മരുേ/ാർവ.ം" എ: േദശ/ും താമസമുറ\ിAു. അേ\ാൾ ആ ര8ിലലJാരും
അവരുെട ഇലലേ\രും േപരും മാhറി െവെdാടു ന?ൂരി എ:ാJി. അതിേ\ാൾ
അ;െനതെ: ഇരിJു:ു.
ൈവJ/് െപരും തൃേJാവിൽേ•Y/ിൽ ഉ„വ/ിന് പതിമൂ:ഹ€ും
വൃpികമാസ/ിൽ കറു/ അ‘മിയുെട പിേhറ ദിവസം ആറാ.ാകുവാൻ തJവ4ം
െകാടിേയറുകയുമാണേലലാ പതിവ്. ഒരു െകാലലം വൃpികമാസ/ിൽ ഉ„വ/ിെq
ആറാ.ു:ാൾ ഒരു വൃU”ാ•ണൻ ൈവJ/ു താമസിAിരു: െവേdാടു
ന?ൂരിയുെട അടുJൽെA:് "ഇവിെട േ•Y/ിൽ ഉ„വസദയ പ/ുപ•8ു
ദിവസം പതിവായി.് ഉ4ുകെകാ8് എനിJു കടവയhറിൽ നലല
സുഖമിലലാെതയിരിJു:ു; അതിെനaാണ് െചേ‹8ത്?" എ:ു േചാദിAു. അതു
േക.ി.് ന?ൂരി "അതു സാരമിലല; ഞാെനാരു മുJുടിയു8ാJി/രാം. അതു
േസവിAാൽ സുഖമാവും" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ആ വൃU”ാ•ണൻ "എ:ാൽ
മുJുടിയു8ാJി/രണെമ:ിലല; മുJുടിJുd മരു:ുകൾ അരAുരു.ി
െപരുംതൃേJാവിൽ Xീേകാവിലിെq പടിയിേsൽ െവAുെകാടു/ാൽ മതി.
ശാaിJാെരടു/ു മുJുടിയു8ാJി എനിJു ത:ുെകാdും. ശാaിJാെരാെJ
എനിJു പരിചയമുdവരാണ്; അവേരാടു ഞാൻപറuുെകാdാം. എെq
^ിരതാമസം ഇേ\ാൾ അ?ല/ിൽ/െ:യാണ്" എ:ു പറuു. ഉടെന ന?ൂരി
"എ:ാൽ അ;െനയാവെ.; നാെള കാലെ/ ഞാൻ അരAുരു.ി െകാ8ുേപായി

Xീേകാവിലിെq പടിയിേsൽ െവേAJാം" എ:ു പറuു. ഉടെന ആ
വൃU”ാ•ണൻ അവിെടനി:ു മറയുകയും െചcു. അേ\ാൾ െവെdാടു ന?ൂരി
"ഇതു േകവലം ”ാ•ണനാെണ:ു േതാ:ു:ിലല. ആെര2ിലുമാകെ.,
പറuതുേപാെല െചേcJാം" എ:ു മന€ിൽ വിചാരിAു. എ2ിലും
അതിെനJുറിA് ആേരാടും ഒ:ും പറuിലല.
അ:ു രാYി വടJുംകൂർ രാജാവിനും േ•Y/ിെല ത•ിJും ഊരാളsാർJും
ശാaിJാർJും ഒരു സവÐമു8ായി. ഒരു ദിവയൻ അടുJൽ വ:്, "നാെളJാല/ു
െവെdാടു ന?ൂരി ചില മരു:ുകൾ അരAുരു.ി Xീേകാവിലിെq പടിയിേsൽ
െകാ8ുവ:ു വ•ും. അെതടു/ു കലJി മുJുടിയാJി േദവനു നിേവദിJണം"
എ:ു പറuു എ:ായിരി:ു സവÐം. അതു രാജാവു മുതൽ േ•Yസംബkികൾ
വെര എലലാവർJും ഒേര വിധ/ിൽ/െ:യായിരു:ു. േനരം െവളു/േ\ാൾ
എലലാവരും ഈ സവÐവർ/മാനം രാജ സ:ിധിയിൽ അറിയിAു. ഇവർ
അറിയിAതുേപാെല രാജാവും സവÐം ക8ിരു:തിനാൽ രാജാവ് ഒരു 7 Jാരെന
വരു/ി 7 ം െവ\ിAു േനാJിയേ\ാൾ ഇതു െപരുംതൃേJാവില\െq
ക†നയാെണ:ും അതിനാൽ മുJുടിയു8ാJി നിേവദിേJ8ത്
അതയാവശയമാെണ:ും അ;െന െചcിെലല2ിൽ േദവേകാപമു8ാകുെമ:ും
7 കാരൻ വിധിAു. അേ\ാേഴJും െവെdാടു ന?ൂരി മരു:ുകളരAുരു.ി
Xീേകാവിലിെq പടിയിേsൽ െകാ8ുെവ:ു െവ•ുകയും ശാaിJാരൻ
അെതടു/് മുJുടിയു8ാJി പaീരടി\ൂജ•ു േദവനു നിേവദിJുകയും െചcു.
ഇത് ആറാ.ിെq പിേhറദിവസമായിരു:ു. അ:ു രാYിയിലും വടJുംകൂർ രാജാവു
മുതലായവർJും െവെdാടു ന?ൂരിJും ആ8ുേതാറും ഇ7കാരം ആറാ.ിെq
പിേhറദിവസം െചcുെകാdണെമ:ു സവÐമു8ായി. ഇതു െപരുംതൃേJാവില\െq
ക†നയാെണ:ു 7 Jാരൻ വിധിJുകയാൽ അതിെന എലലാവരും
വിശവസിJുകയും അ;െന നട/ു:തിനു തീർAെ\ടു/ുകയും േദവസവം വക
പതിവുകണJിൽ ഇതുകൂടി േചർJുകയും മരു:ുകൾ അരAുരു.ി Xീേകാവിലിെq
പടിയിേsൽ െകാ8ുെച:ു െവ•ു:തിനു 7തിഫലമായി െവെdാടു ന?ൂരിJു
േദവസവ/ിൽനി:ു ചില അനുഭവ;ൾ ആ8ുേതാറും െകാടുJണെമ:ു
നിpയിAതു കൂടാെത ഏതാനും ഭൂസവ/ുJൾ അേbഹ/ിെq തറവാേ.Jു
കരെമാഴിവായി പതിAു െകാടുJുകയും അ;െന ആ8ുേതാറും ആറാ.ിെq
പിേhറദിവസം ൈവJ/\ന് ഒരു മുJുടി നിേവദയം പതിവായി/ീരുകയും െചcു.
ഈ മുJുടിനിേവദയം അവിെട ഇേ\ാഴും ആറാ.ിെq പിേhറ ദിവസം പതിവായി
നട:ുവരു:ു8്.
ൈവJ/ു8ായിരു: െവdാടിലല/ു കാലwേമണ ആളുകൾ കുറuു കുറu്

ഒടുJം അവിെട വിധവയായ ഒരaർŽനം മാYം േശഷിAു. അതിനാൽ ആ
അaർŽനവും മരുേ/ാർവ./ുd ഇലലേ/Jു േപായി അവിെട താമസമാJി.
ഒരു കാല/ു ജനബാഹുലയം നിമി/ം ര8ായി/ീർ: ആ ഇലലം ജനAുരുJം
നിമി/ം ഇ;െന പിെ:യും യഥാപൂർVം ഒ:ായി/ീർ:ു.
ൈവJ/ു8ായിരു: ഇലല/് ആരും ഇലലാെതയായതിെq േശഷം
മരുേ/ാർവ./ുd െവdാടിലലെ/ ആളുകൾ ൈവJ/ു െപരുംതൃേJാവിൽ
േ•Y/ിൽ മുJുടിJുd മരു:ുകൾ അരAുരു.ി യഥാകാലം പതിവായി
Xീേകാവിൽ\ടിയിേsൽ െകാ8ുെച:ു െവ•ുകയും േദവസവ/ിൽ നി:ു
പതിവുd അനുഭവം വാ;ുകയും െചcുതുട;ി. ഇേ\ാഴും അ;െനതെ:
നട:ുവരു:ു. എ:ാൽ ആ ഇലലേ/Jു കരെമാഴിവായി പതിAുെകാടു/ിരു:
വRുJെളലലാം ഓേരാ കാല/് ഓേരാ വിധ/ിൽ അനയാധീനെ\.ുേപാകുകയാൽ
ഇേ\ാൾ അവയിെലാ:ും ആ കുടുംബJാർJു ൈകവശവും അനുഭവമിലല.
േദവസവ/ിൽനി:ു െകാടു/ുവ:ിരു: അനുഭവ;ളും േദവസവം
പരിÓJാരേ/ാടുകൂടി വളെര കുറuുേപായി. ഇേ\ാൾ ഈ വക•ു െവെdാടു
ന?ൂരിJു േദവസവ/ിൽനി:ു െകാലലംേതാറും കി.ു: അനുഭവം നാലു പണം
മാYമാണ്. െവെdാടു ന?ൂരിJു കുടുംബപരേദവതകളായി അേനകം
മൂർ/ികളു8്. അവയിൽ ഇേ\ാൾ 7ാധാനയം ധനവaരിJാണ്. അവിെട
പരേദവതകളായി.ുd മhറുമൂർ/ികെളെയലലാം ഇലല/ുd േതവാര;ളുെട
കൂ./ിൽ/െ:യാണ് കുടിയിരു/ിയിരിJു:ത്. എ:ാൽ ധനവaരിJു മാYം
7േതയകം േ•Yം പണിയിAു മുറ7wാരം ബിംബ 7തി® നട/ീ.ു8്.
അതിനു8ായ കാരണം താെഴ പറuു െകാdു:ു.
പെ8ാരിJൽ േചർ/ല/ാലൂJിൽ വയലാർേദശ/ുd പുതിയJൽ (പുതിയ
അറ•ൽ) േകാവിലകെ/ ഒരു ത?ാനു വയhറിൽ അതികലശലായി.ുd ഒരു േവദന
തുട;ി. അതു നിമി/ം യാെതാ:ും ഭ•ിJാൻ പാടിലലാെത അേbഹം ഏhറവും
വിവശനായി/ീർ:ു. ആ േരാഗ/ിെq ശമന/ിനായി അേbഹം അേനകം
ചികി„കൾ െചcുേനാJി. ഒ:ുംെകാ8ും ഒരു ഫലവുമു8ായിലല. ഒടുJം ത?ാൻ
ൈവJ/ു െപരുംതൃേJാവില\െന/െ: ശരണം 7ാപിA് അവിെട
സംവ„രഭജനം തുട;ി. ഏhറവും നി®േയാടുകൂടിയായിരു:ു ഭജനം.
േ•Y/ിൽ സദയയുd ദിവസ;ളിൽ സദയ. അെലല2ിൽ അ?ല/ിെല
നിേവദയേAാറ്, ഏതായാലും ഒരു േനരേമ അേbഹം ഭ•ണം കഴിAിരു:ുdു.
അേതതായാലും അേbഹ/ിനു വയhറിൽ േവദനയു8ാJാറുമിലലായിരു:ു.
അ;െന ഒരു സംവ„രം െപരും തൃേJാവില\െന േസവിAുെകാ8് അേbഹം
അവിെട താമസിAു. അതിനിട•് ഒരു ദിവസംേപാലും അേbഹ/ിനു വയhറിൽ

േവദനയു8ായുമിലല. ഭജനം കാലംകൂടു:തിെq തേലദിവസം ത?ാൻ രാYിയിൽ
അ?ല/ിൽ കിട:് ഉറ;ിയിരു: സമയം ആേരാ അേbഹ/ിെq അടുJൽെA:്
"നിെq വയറുേവദന േഭദമായി.ിലല. ഇവിെട താമസിJുേ?ാൾ േവദന
വരികയിലലായിരിJാം. ഇവിെടനി:ു േപായാൽ ഇനിയും അതു വരും. ആ േവദന
നിേ“ഷം വി.ുമാറണെമ2ിൽ നീെയാരു കാരയം െച‹ണം. എെa:ാൽ, േചർ/െല
െതJുംമുറിയിൽ "േകളൻകുളം" എ:ു േപരായി.് ഒരു വലിയ കുളമു8േലലാ.
നീേപായി ആ കുള/ിലറ;ി മു;ി/\ണം. അേ\ാൾ മൂ:ു ശിലാവിOഹ;ൾ
നിനJുകി.ും. അവയിൽ ആദയം കി.ു:ത് അവിെട/െ: ഇേ.•ണം അതുെവAു
പൂജിJാൻ ശzരായി.ു ഭൂേലാക/ിലാരുമിലല. ര8ാമതു കി.ു:തു
ധനവaരിയുെട വിOഹമയിരിJും. അെതടു/ു നീെയാരു ”ാ•ണനു ദാനം
െച‹ണം. മൂ:ാമതു കി.ു:ത് ഒരു വി¸ുവിOഹമായിരിJും. അെതടു/ു നീ
തെ: ഒരു േ•Yം പണിയിAു 7തി® കഴി\ിJണം. ഇYയും െചcാൽ നിെq
േരാഗം നിേ“ഷം വി.ുമാറി നിനJു പൂർ4സുഖം സിUിJും ഇ;െന െചcിെലല2ിൽ
നിെq ദീനം ആജീവനാaം േഭദമാവുകയിലല" എ:ു പറuതായി അേbഹ/ിനു
േതാ:ി. ഉടെന ഉണർ:് അേbഹം ക4ുതുറ:ു േനാJീ.് അവിെടെയ;ും
ആെരയും ക8ുമിലല. തെq അടുJൽ വ:് ഇ;െനെയാെJ പറuത്
ആരായിരിJും? ആെര2ിലുമാകെ.. ഒരു സമയം െവറും േപJിനാവാെണ:ും
വരാെമലലാം എ:ു വിചാരിA് ത?ാൻ പിെ:യും കിട:ുറ;ി.
പിേhറ ദിവസം ഭജനം കാലംകൂടി ത?ാൻ േകാവിലക/ു മട;ിെയ/ി. ഉടെന
വയhറിൽ േവദനയുമാരംഭിAു. അതു പൂർവധികം കലശലായി.ായിരു:ു. അതിനാൽ
ത?ാൻ അടു/ ദിവസംതെ: േപായി േകളൻകുള/ിലിറ;ി മു;ി/\ി. ആദയം
കി.ിയ വിOഹം അവിെട/െ: ഇ.ി.് പിെ:യും മു;ി/\ി േനാJുകയും ഒരു
വിOഹം കി.ുകയും െചcു. അതു ധനവaരിയുെട വിOഹം തെ:യായിരു:ു. ആ
വിOഹവും എടു/ുെകാ8് ത?ാൻ കര•് കയറി. കുറAുദൂരം െച:േ\ാൾ
വഴിയിൽെവAു െവേdാടു ന?ൂരിെയ കാണുകയും വിOഹം അേbഹ/ിനു ദാനം
െച‹ുകയും െചcു. ത?ാൻ പിെ:യും വ:ു കുള/ിലിറ;ി മു;ി/\ിയേ\ാൾ
ഒരു വി¸ുവിOഹം കി.ി. അതു െകാ8ുേപായി അേbഹം സവേദശ/ുതെ: ഒരു
േ•Yം പണിയിAു മുറ7കാരം 7തി® കഴി\ിJുകയും ആ േ•Y/ിനു
"േകരളാദിതയ (ആദിA) പുരം" എ:ു േപരിടുകയും െചcു. ആ േ•Yം
കാലാaര/ിൽ തിരുവിതാംകൂർ സർJാർ വകയായി/ീർ:ു. ഇേ\ാഴും
അ;െനതെ:യിരിJു:ു.
ത?ാൻ െവെdാടു ന?ൂരിJ് െകാടു/ വിOഹം അേbഹം
ഇലല/ുെകാ8ുേപായി തെq േതവാര;ളുെട കൂ./ിൽെവചു പൂജിAു

െകാ8ിരു:ു. അ;െനയിരു: കാല/ു മലബാറിൽ ടി\ുസുൽ/ാെq
ആwമണമു8ാവുകയാൽ അ;ാടി\ുറ/ു താമസിAുെകാ8ിരു: ചീര.മൺ
മൂ€് അവിെടനി:ു കുടുംബസഹിതം േപാ:ു. തിരുവിതാം കൂറിെല/ി
മഹാരാജവിെq സഹായേ/ാടുകൂടി മരേ/ാർവ./ു തെq സവജനമായ
െവെdാടു ന?ൂരിയുെട ഇലല/ിനു സമീപം തെ: ഒരിലലം പണിയിAു
താമസമുറ\ിAു.
അനaരം ഒരു ദിവസം ചീര.മൺമൂ€് െവെdാടു ന?ൂരിയുെട ഇലല/ു െച:
സമയം ധനവaരിയുെട ആ വിOഹം അവിെട േതവാര;ളുെട
കൂ./ിലിരിJു:തുക8ി.്, "ഈ വിOഹ/ിെq േX®ത വിചാരിAാൽ ഇത്
ഇ;െന െവേAേJ8തലല. ഇതിനു 7േതയകം അ?ലം പണിയിAു 7തി®
നട/ിJുവാൻ തJ േയാഗയതയു8്" എ:ു പറuു. അതു േക.ി.ു ന?ൂരി
"കാരയമിതു വാRവമാണ്; പെ• ഞാൻവിചാരിAാൽ ഇെതാ:ും
സാധിJയിെലലേ:യുdു. എനിJ് അതിനു തJവ4ം ധനപു®ിയിലലേലലാ" എ:ു
പറuു. അേ\ാൾ മൂ€്, "എ:ാൽ അ;് ഒ:ും നട/ിJണെമ:ിലല അ;•്
സZതമുെ82ിൽ േ•Y\ണിയും 7തി®യും കലശവുെമലലാം ഞാൻ
നട/ിAുെകാdാം" എ:ു പറuു. അതിെന ന?ൂരി സZതിJുകയും
േ•Y\ണി മുതലായവെയലലാം മൂ€ു നട/ിJുകയും െചcു. േ•Y/ിൽ
നിതയനിദാനം, മാസവിേശഷം, ആ.വിേശഷം മുതലായ വ•ു േവ8ു:മുതലും
മൂ€ുതെ: വകെവAുെകാടു/ു. ന?ൂരി ഒരു കാശുേപാലും െചലവുെചcിലല.
എ2ിലും ബിംബം ന?ൂരിയുെട വകയായിരു:തിനാൽ േ•Yാധികാരം
ര8ുേപർJും ഒരുേപാെലയായിരിJണെമ:് അവർ ഒടുJം നിpയിAു.
അതിനാൽ േ•Y/ിൽ പതിവായി.ു കാല/ു മലരുനിേവദയം കഴിuാൽ ആ
മലരും മhറും ഒ:രാടം ദിവസം മാറി മാറി ഓേരാ ഇലലേ/Jും െകാ8ു െപാെ•ാൾക
എ:ും അവർ തീർAെ\ടു/ി. മലരുനിേവദയ/ിനു 7തിദിനം മു:ാഴി മലരും
മൂ:ു കദളി\ഴവും മൂ:ു പലം ശർJരയുമാണ് പതിവുെവAിരു:ത്. ഇത്
ഇലല;ളിൽ െകാ8ുേപായാൽ കു.ികൾJു െകാടുJുകയാണ് പതിവ്.
അതു രാവിെല കി.ു:തു കു.ികൾJു വലിയ കാരയവും ഏhറവും
സേaാഷ7ദവുമായിരു:ു. എ:ാൽ ഇത് ത;ൾJു ഒ:രാടം ദിവസേമ കി.ാൻ
നയായമുdൂ എ:ും അ;െനയാണ് വയവ^െചcിരിJു:ത് എ:ും മhറും
കു.ികൾJു അറിuുകൂടേലലാ. അതിനാൽ ര8ിലലെ/ കു.ികളും കാല/ു
കാല/ു മലരും പഴവും േവണെമ:ു പറuു സിUാaംപിടിAു കരയുക
പതിവായിരു:ു.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ കു.ികളുെട അല.ും നിർബkവും കരAിലും നിമി/ം ഒരു

ദിവസം മലരും മhറും വാ;ിെJാ8ു േപായ ഇലലJാർതെ: പിേhറദിവസവും
വാ;ിെJാ8ുേപായി. അത് അ:് മുറ 7കാരം മലരും മhറും കിേ.8വരായ
ഇലലJാർJു ഒ.ും രസിAിലല. അതിനാൽ അവർ മലരും മhറും അടു\ിA്
വാ;ിെJാ8ുേപായവർJു േമലാൽ ഒരിJലും അവ െകാടുJുകയിെലല:ു
തീർAെ\ടു/ി. അതിനാൽ ആ ര8ിലലJാരം തZിൽ ഈ നി€ാരസംഗതിJായി
പിടിയും വലിയും അടിയും ഇടിയും െവ.ും കു/ുെമാെJയു8ാJി. ഒടുJം
പര•രം ബUവിേരാധികളായി/ീർ:ു. െവെdാടു ന?ൂരിയുെട വിേരാധം
നിമി/ം മരുേ/ാർവ./ു താമസിJുവാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതയാകയാൽ
ചീര.മൺ മൂ€ു വിവരെമലലാം മഹാരാജാവിെq അടുJൽ അറിയിAു. അതിനാൽ
മൂ€ിെq ഇ‘7കാരം ക†ിAു േകാ.യ/ുനി:് നാലുനാഴിക പടിuാറ് 'ഒള“'
എ:ു േദശ/ു മൂ€ിന് ഇലലം പണിയിAുെകാടു/ു കുടുംബസഹിതം അേ;ാ.ു
മാhറി/ാമസി\ിAു. െകാലലം 925-ആമാ8ു മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് മുറജപം തുട;ിയേ\ാൾ/െ: ചീര.മൺ മൂ€ിനു
തിരുവനa പുര/ു ചില ^ാനമാന;ൾ ക†ിAു െകാടു/ിരു:ുവേലലാ.
അJാലം മുതൽJുതെ: ചീര.മൺ മൂ€ിെനJുറിAു മഹാരാജാJsാർJു
7േതയകെമാരു കാരുണയം ഉ8ായിരു:ു. അതുെകാ8ാണ് മൂ€ിെq ഇ‘7കാരം
ഒള“യിൽ ഇലലം കൽപിAു പണിയിAു െകാടുJുകയും മhറും െചcത്.
ചീര.മൺമൂ€് മരുേ/ാർവ.െ/ താമസം മതിയാJി അവിെട നി:ു
കുടുംബസഹിതം േപാെയ2ിലും െവെdാടുന?ൂരിJും പിെ:യും ൈസവരമായിലല.
െവെdാടുന?ൂരി സകലാധികാരവുെമാഴിuു ധനവaരിയുെട േ•Yം വി.ു
െകാടുJുകേയാ അെലല2ിൽ േ•Yംപണി മുതലായവ•് ചിലവായി.ുd പണം
െകാടുJുകേയാ െച‹ണെമ:ു മൂ€ു വാദിAു. താൻ തെq പരേദവതയായി
ആചരിAും േസവിAും വരു: ധനവaരിയുെട േ•Yം വി.ുെകാടുJു:തിനു
മന€ും പണം െകാടുJു:തിനു നിവൃ/ിയുമിലലാ—യാൽ െവെdാടു ന?ൂരി
മൂ€ിെq കണJിൻ7കാരമുd പണ/ിനു തെq ഭൂസവ/ുJളിേലതാനും മൂ€ിനു
എഴുതിെJാടു/ു. ആ വക വRുJൾ ഇേ\ാഴും ചീര.മൺ മൂ€ിെq
ൈകവശാനുഭവ/ിൽതെ: ഇരിJു:ു.
ആദയകാല/ു പര•രം േrഹേ/ാടും വിശവാസേ/ാടു കൂടിയിരു: ആ ഇലലJാർ
തZിൽ ഇടJാല/ു പിണ;ാനിടയാെയ2ിലും ഇേ\ാൾ അവർ വളെര
േവ¥േയാടും ചാർAേയാടും ഐകയമതയേ/ാടും കൂടിയാണിരിJു:ത്.
െവെdാടുന?ൂരിമാർ പ8ു ചികി„ാവിഷയ/ിൽ ഏhറവും 7സിUsാരും
സമർ‰sാരുമായിരു:ു. അവർ െചcി.ുd അ§ുത കർZ;െളലലാം വിവരിJു:
കാരയം അസാധയമാകയാൽ ചിലതുമാYം താെഴ പറuുെകാdു:ു.

ഒരിJൽ െവെdാടിലല/് ആല/ൂർ ന?ിയുെട ഭാഗിേനയനായി.് ഒരു
ന?ൂരിയു8ായിരു:ു. അേbഹം ശാ£’ാനംെകാ8ും ബുUി െകാ8ും
യുzിെകാ8ും ൈക\ുണയംെകാ8ും ൈനപുണയംെകാ8ും മhറും
െചറു\/ിൽ/െ: വിശവവിXുതനായി/ീർ:ു. ഒരിJൽ അേbഹം എaിേനാ
ന?ിയുെട ഇലല/ു േപായിരു:ു. അേ\ാൾ അേbഹ/ിെq മാതുലsാരായ
ന?ിമാരാരും അവിെടയു8ായിരു:ിലല. ചില േരാഗികെള കാണിJാനായി ആളുകൾ
വ:് എലലാവേരയും ഓേരാ ദൂര ^ല;ളിൽ െകാ8ുേപായിരിJയായിരു:ു.
അJാല/് ഈ ന?ൂരിയുെട മാതുലപ¹ിയായ ഒരaർŽനം അവിെട
കു®േരാഗബാധിതയായി വളെര ക‘^ിതിയിൽ കിടJു:ു8ായിരു:ു. ഈ
ന?ൂരി െച:് ആ അaർŽനെ/ ക8 സമയം അaർŽനം "എെq ഉ4ീ! ഞാനീ
^ിതിയിലായി/ീർ:ു. പാപശzിെകാ8ായിരിJും. നിെq അZാവsാെരലലാം
അേനകചികി„കൾ െചcുേനാJീ.ും ഒരു ഫലവുമു8ായിലല. ചികി„കൾ
െച‹ുേ?ാൾ േരാഗ;ൾ വർUിJുകയാണ് െച‹ു:ത്. അതിനാൽ
അവെരലലാവരും ഉേപ•ിAു. ഇനി ഇ;െന കിട:ു ക‘െ\ടാെത േവഗ/ിൽ
മരിAാൽ െകാdാെമ:ു മാYേമ എനിJാOഹമുdൂ. അZാവsാെരലലാവരും
ചികി„ിAി.ു േഭദമാകാ/ ഈ ദീനം ഉ4ി ചികി„ിAാലും
േഭദമാവുകയിലലായിരിJുമേലലാ" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ന?ൂരി, "അ;െന
തീർAയാേJ8ാ. ഈ ദീനം ഞാൻചികി„ിAി.ു േഭദമാകണെമ:ു ഈശവരൻ
നിpയിAിJു: െത2ിൽ േഭദമാകാെത കഴികയിലേലാ" എ:ു പറuു. ഉടെന
അaർŽനം "എ:ാൽ എെq ഉ4ീ! നീ വലലതും െചcു േനാJണം. എെq ഈ ദീനം
േഭദമാവുകയാെണ2ിൽ അതു നിനJു േXയ€ിനും യശ€ിനും
കാരണമായി/ീരും. വലിയ പുണയവുമായിരിJും" എ:ു പറuു. അതുേക.േ\ാൾ
ന?ൂരി "അZായി േതAുകുളിJാറുേ8ാ?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി
അaർŽനം "ശിവ! ശിവ! േതAുകുളിേയാ? എനിJു കുളി തെ: ഇലലാതായി.ു
വളെര നാളായി. േമെല;ും െതാലിയിലല. സർVY µണമാണ്. എനിJ് എണീJാനും
വ‹. പിെ: േതAുകുളിJു:െത;െനയാണ്?" എ:ു പറuു. ഉടെന ന?ൂരി
"അZായിെയ ഇ:ു ഞാെനാ:ു േതAുകുളി\ിJാം. േതAു കുളിAാൽ/െ: ഈ
ദീനം േദദമാകും" എ:ു പറu് അവിെടനി:് ഇറ;ിേ\ായി എേaാ ചില
കാ.ുെചടികളുെട ഇലകൾ കുെറ പറിAുെകാ8ുവ:് ഇടിAു പിഴിu് നീെരടു/്
അതിൽ എ4യും െന‹ും ആവണെJ4യും േചർ/് ഒരു കുഴ?ു കാAിയരിAു
െവAു. പിെ: ന?ൂരി ഒരു വലിയ െച?ു പിടിെAടു/ടു\/ു െവA് അതിൽ
നിറAു െവdെമാഴിAു തിള\ിJു:തിന് അവിെട േശഷമു8ായിരു:
അaർŽന;േളാടു പറuു. അവർ അ7കാരം െചcു. അതിനിട•ു ന?ൂരി
പിെ:യും ഇറ;ിേ\ായി ചില ഇലകൾ പറിAു െകാ8ു വ:് ചതA് ആ

െവd/ിലുമി.ു. െവdം നലലേപാെല തിളAേ\ാൾ ന?ൂരി െപെ.:ു െച:ു
േരാഗിണിയായ അaർŽനെ/ എടു/ു െകാ8ുെച: ആ തിളAുകിട:ിരു:
െവd/ിലി.ു. ഇതു ക8ു േശഷമുd അaർŽന;ളും മhറും "അേ‹ാ!
അെത•ാരwമമാണ്" എ:ു പറu് ഉറെJ നിലവിളിAു. ന?ൂരി അെതാ:ും
വകെവAിലല. സവ†ം സമയം കഴിuേ\ാൾ അേbഹം െവd/ിൽ കിട:
അaർŽനെ/ വലിെAടു/ു നില/ി.ു. അേ\ാൾ ആ അaർŽന/ിനു
േബാധമു8ായിരു:ിലല. അവർ മരിAുേപായി എ:ു നിpയിAു മhറുd
അaർŽന;ളും മhറും പൂർVാധികം ദുഃഖിAുകരuു. ഏകേദശം മൂേ:മുJാൽ
നാഴിക കഴിuേ\ാൾ േരാഗിണിയായ അaർŽന/ിനു േബാധം വീഴുകയും
അവർ എണീhറിരിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ അവിെട എലലാവർJും സമാധാനവും
സേaാഷവുമായി. ഉടെന ന?ുരി താൻ മുേ? കാAിെവA കുഴെ?ടു/ു
െകാടു/ി.്, ഈ അaർŽന/ിെq തലയിൽ എ4യും േമെലാെJ ഈ കുഴ?ും
േത\ിA്, െച?ിൽ കിടJു: െവdെമടു/് ചൂടു പാകമാJി കുളി\ിJാൻ അവിെട
േവെറ ഉ8ായിരു: അaർŽന;േളാടു പറയുകയും അവർ കുളി\ിJുകയും
െചcു. േതAുകുളി കഴിuേ\ാേഴJുണ് അaർŽന/ിെq
േദഹ/ിലു8ായിരു: µണ;െളാ:ും കാണാനിലലാെതയായി. അaർŽനം
എണീhറു നട:ു തുട;ുകയും െചcു. ആ കുഴ?ു േത\ിA് അaർŽനെ/ മൂ:ു
ദിവസം കുളി\ിAു. അേ\ാേഴJും അവർ പൂർ4സുഖെ/ 7ാപിAു.
അവെരJ8ാൽ അവർJു ഇ;െനെയാരു ദീനമു8ായിരു:ു എ:ു
േതാ:ുകേപാലുമിലലാെതയായി. നാലാം ദിവസം ന?ൂരി സവേദശേ/•ു
മട;ിേ\ാരികയും െചcു.
അനaരം ര8ുമൂ:ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ ന?ിമാെരലലാവരും അവരുെട ഇലല/ു
മട;ിെയ/ി. അേ\ാൾ മു?ു േരാഗബാധിതയായി എണീJാൻ വ‹ാെത
കിട:ിരു: അaർŽനം സവ^ശരീരയായി എണീhറു നടJു:തു ക8ി.് ആ
അaർŽന/ിെq ഭർ/ാവായ ന?ി അതയാpരയേ/ാടുകുടി "നZുെട
െവെdാടിെല ഉ4ി ഇവിെട വ:ിരു:ുേവാ?" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ
െവെdാടിെല ഉ4ിന?ൂരി അവിെട െച:ിരു:തും അേbഹം െചcതുെമലലാം
വിRരിAു പറuുേകൾ\ിAു. അെതാെJ േക.േ\ാൾ ന?ി "അവനാലാെത ഈ
വകെയാെJ െച‹ാൻ നിpയവും ൈധരയവുമു8ാകയിലല. അവെq ഗുരുതവവും
ൈക\ുണയവും ഭാഗയവും ഒെJ ഒ:ു േവെറ തെ:യാണ്. ഈശവരൻ അവൻ
ദീർഘായു€ുകൂടി െകാടുJെ." എ:ു പറuു.
ഒരിJൽ ഒരു വാണിയൻ (എdും മhറും ആ.ു: ജാതിJാരൻ) ഒരു
കാളേയയുംെകാ8് െവെdാടിലല/ു െച:ു. അേ\ാൾ അവിെട ഉ8ായിരു:

അ‡ൻ ന?ൂരിയുെട അടുJൽ "ഈ കാള•ു ചാണകം േപാകാെതയായി.ു നാലു
ദിവസമായി. അതുെകാ8ു കാള പുലലും െവdവുെമാ:ും കഴിJു:ിലല. വയർ
സാമാനയ/ിലധികം വീർ/ി.ുെ8:ുdതു തിരുേമനിJു കാണാവു:താകയാൽ
അടിയൻ അറിയിJണെമ:ിലലേലലാ. അടിയൻ എdും േത;യും മhറൂം ആ.ു:തിനു
ചJിൻകണയിൽ െക.ി അടിJു:ത് ഈ കാളെയയാണ്. ഈ കാള ച/ുേപായാൽ
അടിയെq ഉപജീവനം മു.ും. മെhറാരു കാളെയ വാ;ാൻ പാവെ\. അടിയ;ൾJു
അY എളു\മലല. അതിനാൽ തിരുമന€ുെകാ8് ദയ ഉ8ായി.് ഈ കാളെയ
ര•ിJണം" എ:ു വളെര സ2ടേ/ാടുകൂടി പറuു. അ‡ൻ ന?ൂരി
സവൽപേനരം മന€ുെകാ8ാേലാചിAി.് "ഒരു മുഴം നീളവും െപരുവിരലിെq
വ4വുമുd ഒരു മുരിJിൻ വടി െകാ8ുവരിക" എ:ു വാണിയേനാടു പറuു.
വാണിയൻ കാളെയ അവിെട െക.ീ.് ഓടിേ\ായി മുരിJിൻവടി െകാ8ുവ:ു.
അ‡ൻന?ൂരി അെതടു/് അതിെq ഒരhറ/ു ൈക െകാ8് പിടിJാൻതJവ4ം
മുdു ചീകിJളuു പിടിAുെകാ8് കാളെയ കിട/ി, കാലു നാലും െക.ി, മുറുെക
പിടിAുെകാdുവാൻ വാണിയേനാടു പറuു. അവൻ അ7കാരം െചcേ\ാൾ
അ‡ൻ ന?ൂരി അടു/ുെച:ു മുരുJിൻവടി കാളയുെട മലദവാര/ിൽJൂടി
അകേ/Jു കട/ി ര8ുമൂ:ു തിരിAി.ു വലിെAടു/ു. അേ\ാൾ ഒരു മുരുJിൻ
വടിേയാടുകൂടി ഒരു വലിയ പഴaുണിയും അതിെq പി:ാെല ഒ.ുവളെര ചാണകവും
പുറേ/Jു േപാ:ു. അേ\ാൾ അ‡ൻ ന?ൂരി വാണിയേനാട് "ഇതു നീ എ4
മുJി\ിഴിയു: തുണിയേലല? ഇതു തി:ി.ാണ് കാള•ു ചാണകം േപാകാെതയത്,
ഇനി ഇ;െന വരാെത സൂ•ിAുെകാdണം എ:ു പറuു. കാളയുെട മലദവാരം
മുdുെകാ8ു മുറിuിരു:തിന് ഒരു മരു:ും പുര.ി അയAു. കാള•ു
സുഖമാവുകയും െചcു.
ഒരിJൽ േചർ/ല/ാലൂJിൽതെ: ൈതJാ.ു േദശ/ു ൈതJാ.ു
ന?ൂരിയുെട ഇലല/് ഒരു അaർŽന/ിെq മൂJിൽ ഒരു ദശയു8ായി. അതു
ശവാസം പുറേ/•ു േപാകുേ?ാൾ ഒരംഗുലം നീള/ിൽ
പുറേ/Jിറ;ിേ\ാവുകയും ശവാസം േമൽേ\ാ.ു വലിയുേ?ാൾ മൂJിനകേ/Jു
കയറിേ\ാവുകയും െച‹ുമായിരു:ു. അതിന് ആരാേ8െകാെ8ാെJ പല
ചികി„കൾ െച‹ിAി.ും േഭദമാകാ—യാൽ ഒടുJം ൈതJാ.ുന?ൂരി
െവെdാടുന?ൂരിയുെട അടുJൽെA:ു വിവരം പറuു. അേ\ാൾ െവെdാടു
ന?ൂരി, "ആെ., ഞാൻ നാെള അവിെട വ:ു േനാJീ.് എെa2ിലും ചികി„
നിpയിJാം. ഞാനവിെട വരുേ?ാേഴJും കാൽ/ുലാം ഭാരമുd ഒരു ഇ‹J.ി
ഇരു?ുെകാ8ു ഒരു കുഴയുമു8ാJിAു ത‹ാറാJിെവAിരിJണം. േശഷെമാെJ
ഞാൻവരുേ?ാൾ പറuുെകാdാം"എ:ു പറuു ൈതJാ.ു ന?ൂരിെയ അയAു.

പിേhറ ദിവസം െവെdാടു ന?ൂരി ൈതJാ.ിലല/ു െച:േ\ാേഴJും തേലദിവസം
പറuിരു:തുേപാെല ഇരു?ുകുഴേയാടുകൂടിയ ഒരു ഇ‹J.ി അവിെട ത‹ാറാJി
െവAിരു:ു. െവെdാടു ന?ൂരി ഒരു നൂൽAരടുകൂടി െകാ8ുേപായിരുനു. ആ
ചരടിെq ഒരhറം ഇ‹J.ിയുെട കുഴയിലി.ു െക.ിമുറിJീ.ു മേhറ അhറ/് ഒരു
കുടുJുമി.ു ൈതJാ.ു ന?ൂരിെയ ഏ†ിAുെകാടു/ി.്, "അaർŽനെ/ വിളിAു
അടുJലിരു/ീ.് ദശ പുറേ/Jു വരുേ?ാൾ ചരടിെq അhറ/ുd കുടുJ് ആ
ദശയിേsലി.ു മുറുJണം. പിെ: അaർŽനേ/ാടു പതുെJ എണീhറു കുനിuു
സവ†ം നടJാൻ പറയണം" എ:ു പറuു. ൈതJാ.ുന?ൂരി അ7കാരെമലാം
െചcു. അaർŽനം എണീhറു നട:േ\ാൾ ഇ‹J.ിയുെട ഭാരം െകാ8് ദശ
േവേരാടുകൂടി പറിuു താെഴ വീണു. പിെ: െവെdാടു ന?ൂരി
അaർŽന/ിെq തലയിൽ േതJു:തിന് ഒെര4•ു കുറിAുെകാടുJുകയും
"ഈ മരു:ു8ാJി പുര.ിയാൽ മൂJിനകെ/ µണം ഉണ;ുകയും എ4
കാAിേ/Aാൽ ഇനിയും മൂJിൽ ദശ വരാെത ഇരിJുകയും തലേവദന
ഉ8ാകാെതയിരിJുകയും െച‹ും" എ:ു പറയുകയും െചcി.ു മട;ിേ\ായി. ആ
മരു:ും എ4യും െകാ8് അaർŽന/ിനു സുഖമാവുകയും െചcു.
ഒരിJൽ ”ി.ീഷ് മലബാറിെല ഒരു വലിയ ജsിയും 7സിUനുമായ കുതിരവ./ു
മൂ\ിൽനായർJു ഒരു സുഖേJടു8ായി. മലെമാഴിയാ—യായിരു:ു സുഖേJട്.
അതിനു പല ൈവദയsാർ പഠിA വിദയകെളാെJ 7േയാഗിAുേനാJി.ും ഒരു
ഫലവുമു8ായിലല. മലേശാധനയിലലാതായേ\ാൾ ഭ•ണവുമിലലാെതയായി.
അേ\ാൾ •ീണം കലശലായി. ആക\ാെട മൂ\ിൽനായർ ഏhറവും
അവശനായി/ീർ:ു. അതിനാൽ മൂ\ിൽനായർ ഉടെന െവെdാടുന?ൂരിെയ
അേ;ാ.ു പറuയ•ണെമ:ു പാലിയ/ു വലിയAെq േപർJ് എഴു/യAു.
അ:െ/ മൂ\ിൽ നായരും വലിയAനും തZിൽ അതയaം േrഹമായിരു:ു.
എഴു/ു കി.ിയ•ണ/ിൽ വലിയAൻ വിവരം െവെdാടു ന?ൂരിെയ
Oഹി\ിJുകയും സഹായ/ിനു േവ8ു: ആളുകെളയും മhറും കൂ.ി
മലബാറിേല•ു പറuയ•ുകയും െചcു.
ന?ൂരി കുതിരവ.െ//ിയേ\ാൾ മൂ\ിൽനായർ ഏhറവും •ീണിA് എണീJാൻ
വ‹ാെത കിട\ിലായിരു:ു. തൽJാലം ന?ൂരി ചുരുJ/ിൽ ഒരു കുഴ?ിനു
കുറിAുെകാടു/ി.് ആ കുഴ?ു •ണ/ിൽ കാAിയരിAു െവ•ുകയും
മൂ\ിൽനായർJു കുളിJു:തിനു കാuെവdവും ഭ•ണ/ിനു
േവ8ു:വെയലലാം ത‹ാറാJുകയും െചcുെകാdു:തിനു ച.ംെക.ി. പിെ:
ന?ൂരി കുളിJാൻ േപായി. അേbഹം കുളിയും ഭ•ണവുെമലലാം
കഴിuുവ:േ\ാേഴJും ച.ംെക.ിയിരു:വെയലലാം ത‹ാറായിരു:ു.

െവെdാടുന?ൂരിയുെട 7േയാഗെമaാെണ:് അറിയു:തിനായി അേ\ാൾ
അവിെട ൈവദയsാരായി.ും മൂ\ിൽനായരുെട േrഹിതsാരായി.ും
ബkുJളായി.ും ആXിതsാരായി.ു അസംഖയമാളുകൾ വ:ുകൂടുകയും
െചcിരു:ു.
ന?ൂരി മൂ\ിൽനായരുെട അടുJൽ െച:ിരു:ുെകാ8് അവിെടയു8ായിരു:
ഭൃതയsാരിൽ ബലവാsാരായ നാലുേപെര വിളിAു കാAി െവAിരു: കുഴ?ു
നായരുെട കഴു/ിനു താെഴെയലലാം ധാരാളമായി േതAി.് നായെര താ;ി\ിടിA് ആ
പൂമഖ/ു െതേJാ.ും വടേJാ.ും നട/ാൻ പറuു. അ;െന അവർ
അ¢ാറു7ാവശയം നട/ിയേ\ാേഴJും നായർJു വയറിളകി പൂമുഖമാക\ാെട,
അേമധയ മയമായി. പിെ: ന?ൂരി നായെര െകാ8ുേപായി കാu െവdെമാഴിAു
കുളി\ിAി.ു ഭ•ണം കഴി\ാൻ പറuയAു. ഭൃതയsാർ നായെര െകാ8ുേപായി
കുളിയുമൂണും കഴി\ിAുെകാ8ു ക.ിലിൽ െകാ8ു െച:ു കിട/ി. വളെര ദിവസം
കൂടീ.ു മലം ധാരാളം ഒഴിuു േപാവുകയും കാu െവd/ിൽ കുളിJുകയും
േവ8തുേപാെല ഊണു കഴിJുകയും െചcതുെകാ8് നായർ കിട: ഉടെന ഉറ;ി
/ുട;ി. ആ സമയ/ു െവെdാടു ന?ൂരി മൂ\ിൽനായരുെട കാരയ^േനാട്,
"ഇനിയിേ\ാൾ നായർJു സുഖേJെടാ:ുമിലല. •ീണം മാറണെമേ: ഉdൂ. അതു
ഭ•ണം ശരിയാകുേ?ാൾ wേമണ മാറി െJാdും. ഇ:ു കാAിയ കുഴ?ുതെ:
കാAിെവAിരു:ു പതിവായി േതAുകുളി\ിAുെകാ8ിരു:ാൽ േവ8തുേപാെല
മലേശാധനയു8ാകും. അേ\ാൾ മുറ•ു ഭ•ണം കഴിJാറുമാകും" എ:ു പറuി.്
ആേരാടും യാY പറയാെത മട;ിേ\ാ:ു.
ന?ൂരി പറuതുേപാെലതെ: പ/ുപതിന¢ു ദിവസംെകാ8ു മൂ\ിൽ
നായർJു •ീണം മാറി നലല സുഖമായി. പിെ: നായർ തെq കൃത’തെയ
7കടി\ിJാനായി ന?ൂരിയുെട അടുJൽ വ:ു ക8് സേaാഷസേമതം അേനകം
സZാന;ൾ െകാടു/ു വ˜നം പറuു മട;ിേ\ായി.
പ8ു8ായിരു: െവdാടു ന?ൂരിമാർ ചികി„ സംബkമായി ഇ;െന അേനകം
അ§ുതകർZ;ൾ െചcി.ു8്. അവെയലലാം പറuുതീർJു: കാരയം
അസാധയമാകയാൽ അതിനായി തുനിയു:ിലല. ഇYയും പറuതുെകാ8ു തെ:
ആ ഇലല/ു പ8ു8ായിരു:വർ അമാനുഷയ7ഭാവsാരായിരു:ുെവ:ു
•‘മാകു:ു8േലലാ.
െവെdാടിലല/ു പെ8ാരിJൽ ശാേzയനായി.ും ഒരാളു8ായിരു:ുവY.
അേbഹവും പുളിയാ?ിdി ന?ൂരി മുതലായവെരേ\ാെല അമാവാസിനാൾ ച¾െന
ഉദി\ിJുക, മദയം കളിയട•യാJി കാണിJുക മുതലായി അേനകം

അ§ുതകർZ;ൾ െചcി.ുെ8:ാണ് േകൾവി. അ‘ൈവദയsാരിെലാരാളും
”ാ•ണനുമായിരു: അേbഹ/ിനു ശzിപൂജയും മhറും
അതയാവശയമായി.ുdവയലലായിരു:തിനാലും അേbഹ/ിെq അ§ുതകർZ;ൾ
ചികി„ാസംബkമായി.ുdവയലലായിരു:തുെകാ8ും അവെയാ:ും ഇവിെട
വിRരിJു:ിലല. അതിനാൽ 7സിUെ\. ആ ഇലല/ു പ8െ/േ\ാെല ഇനിയും
ജേനാപകാരാർ‰ം നലല ൈവദയsാരു8ായി/ീരു:തിനു സർേVശവരൻ സദയം
കടാ•ിJുമാറാകേ. എ:ു 7ാർ‰ിAുെകാ8ു വിരമിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/ആറsുള വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
മുെ?ാരു കാല/് ആറൻമുളേദവസവംവകയായി വലിയ ബാലകൃ¸ൻ എ:ു
7സിUനായി.് ഒരാനയു8ായിരു:ു. കാ¥യിലും കാരയ/ിലും ഇYയും
േയാഗയതയുd ഒരാന അJാല/ു േവെറ ഉ8ായിരു:ിെലല:ലല, അതിനു മു?ും
അതിൽപിെ:യും ഉ8ായി.ുമിലല. ആ ആനെയ ആറൻമുള€മൂഹJാർ അവിെട
േദവനു നട•ിരു/ിയതായിരു:ു. സമൂഹJാർ ആ ആനെയ
നടJിരു/ാനു8ായ കാരണം താെഴ\റയു:ു.
973-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ കാർ/ിതിരുനാൾ രാമവർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8ു തിരുമൂേ\hറതിെqേശഷം 937-ആമാ8് ആദയമായി നട/ിയ
മുറജപ/ിനു കൂടിയിരു: ന?ൂരിമാരുെട കൂ./ിൽ 7േതയകം സവാദറിuു
ഭ•ിJു: ആളായി.് ഒരു വടJൻ ന?ൂരിയു8ായിരു:ു. അേbഹം വലിയ
ഭ•ണ7ിയനുമായിരു:ു. ഊണു കഴിAുെകാ8ിരിJുേ?ാൾ അേbഹം ഓേരാ
ദിJിെല വിേശഷ;െളJുറിAു പറയുകയും േസവൻമാർ മുഖാaരം മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് അതു അറിയുകയും ആ സാധന;ൾ തിരുമന€ുെകാ8ു
തിരുവനaപുര/ു വരു/ി മുറജപസദയ•ു വിള?ിJുകയും െചcിരു:ു എ:ും
ആ കൂ./ിൽ ഈ ന?ൂരി ഒരു ദിവസം "പാ8?റ?/ു േകാടൻ ഭരണിയിെല
ഉ\ുമാ;"െയJുറിA് 7RാവിJുകയും അതു തിരുമന€ുെകാ8ു
തിരുവനaപുര/ു വരു/ി സദയ•ു വിള?ിJുകയും െചcു എ:ും മhറുമുd
ഐതിഹയ;ൾ 7സിU;ളാണേലലാ. അ;െന ആ ന?ൂരി ഒരു ദിവസം ഓേരാ:ു
പറuകൂ./ിൽ "ആറൻമുളേ•Y/ിെല ഉ„വസദയയുെട എരിേ“രി േപാെല
നലലതായി.ുളള എരിേ“രി മെhറ;ുമിലല" എ:ു 7RാവിAു.
മഹാരാജാവുതിരുമന€ുെകാ8് അതു അറിയുകയും ആറൻമുള€മൂഹ Jാെര
വരു/ു:തിനു കൽപിAു ച.ംെക.ുകയും െചcു.
ആറൻമുളേ•Yം ഊരാളൻമാരുെട വകയായിരു: കാല/ു തെ: അയിരൂര്,
െചറുേകാൽ, മാലJര, േകായി\ുറം ഈ നാലു കരയിലുമുd ജന;ൾJുകൂടി
േ•Y/ിൽ ചില അധികാര;ളും അവകാശ;ളും മhറുമു8ായിരു:ു. ഈ നാലു
കരകളിലുംകൂടി ര8ായിരuൂറു വീ.ുകാരു8ായിരു:ുെവ:ാണു േകൾവി. ആ
നാലു കരയിെലയും നാഥതവം അയിരൂർ േതാ.ാവdിൽ കുറു\ിനായിരു:ു.
കുറു\ിന് ആ കരകളിെല ഗുരു^ാനമു8ായിരു:തിനാൽ ആ കുടുംബJാെര
േതാ.ാവdിലാശാൻ എ:ും പറuിരു:ു. കുറു\ിന് ഇ;െന കരനാഥതവവും

ഗുരു^ാനവുമു8ായിരു:തിനാൽ ആറൻമുള േദശ/ും േ•Y/ിലും സകല
കാരയ;ളും കുറു\ിെq വരുതി7കാരമാണു നട:ിരു:ത്. േ•Yം സർJാരിൽ
േചർ/തിെqേശഷവും കുറചുകാലേ/•ുകൂടി കുറു\ിെq അധികാരം അവിെട
ഒരുവിധം നിലനി:ിരു:ു. അതിനാൽ സമൂഹJാെര തിരുവനaപുര/ു
മുറജപ€ദയ•് എരിേ“രി െവ•ാൻ അയചുെകാടുJണെമ:ു കൽപന7കാരം
എഴുതിയയAതു േതാ.ാവdിൽ കുറു\ിെq േപർJായിരു:ു. എഴു/ുകി.ിയ
ഉടെന കുറു\ു സമൂഹJാെരJ8ു വിവരം പറuു. അേ\ാളവർ, "ഇതു വലിയ
സ2ടമായി.ുd കാരയമാണ്. ഞ;ളിവിെട ഉ„വ€ദയയുെട േദഹ¡വും മhറും
കഴിAുകൂ.ു:ുെ82ിലും ദൂര^ല;ളിൽേ\ായി വലിയ അടിയaിര;ൾJു
േദഹ¡ം നട/ി ഞ;ൾJു വലിയ പരിചയമിലല. മുറജപം ഏhറവും വലിയതായ
അടിയaിരമാണ്. അവിെടേ\ായാൽ ഞ;ൾ ഇേ\ാഴുd മാനവും കളu്
അപമാനേ/ാടുകൂടി മട;ിേ\ാേര8തായി വരും. അതിനാൽ ഇJാരയ/ിൽ
ഞ;േളാടു നിർബkിJരുത്" എ:ു പറuു. ഉടെന കുറു\് "ഇത്
ഇ;െനെയാെJ പറu് ഒഴിയാവു: കാരയമലല. കൽപനയാണ്. നി;ൾ
േപാവുകതെ: േവണം. നി;െളലലാവരും കുളിAു േ•Y/ിൽെA:ു
സവാമിദർശനം കഴിAു യഥാശzി എെa2ിലും ഒരു വഴിപാടു 7ാർ‰ിAി.ു
േപാകുവിൻ. നി;ൾJ് അപമാന/ിനു സവാമി ഇടയാJുകയിലല.
ബഹുമാനേ/ാടുകൂടി/െ: തിരിAുേപാരാൻ നി;ൾJു തിരുവാറൻമുളയ\ൻ
സംഗതിയാJും" എ:ു നിർബkപൂർVം പറയുകയാൽ അവെരലലാവരും േപായി
കുളിAു േ•Y/ിൽെA:ു ഭഗവാെന വ˜ിAു ഒരു വഴിപാടും നിpയിAി.ു
തിരുവനaപുരേ/J് േപായി.
സമൂഹJാർ തിരുവനaപുരെ//ി എരിേ“രിെവAു സദയ•ു വിള?ി. വടJൻ
ന?ൂരി ആ എരിേ“രി കൂ.ിയേ\ാൾ "േഹ ആറൻമുളെയരിേ“രിയും ഇവിെട
വ:ുവേലലാ. ഈ മഹാരാജാവു വിചാരിAാൽ സാധിJാ/തായിെ.ാ:ുമുെ8:ു
േതാ:ു:ിലല. ഒരു സമയം േദവേലാക/ുനി:് അമൃതു ഇവിെട വരു/ണെമ:ു
വിചാരിAാലും സാധിേA•ുെമ:ാണ് േതാ:ു:ത്" എ:ു പറuു. അതും
തിരുമന€ുെകാ8് ഉടെന അറിuു. പിെ: മുറജപം കഴിയു:തുവെര
എരിേ“രിെവž് ആറൻമുളസമൂഹJാർതെ:യാണ് നട/ിയത്.
മുറജപം കഴിuതിെqേശഷം സമൂഹJാെര തിരുമു?ാെക വരു/ി സസേaാഷം
ചിലെതാെJ ക†ിJുകയും അവർെJലാവർJും യഥാേയാഗയം സZാന;ൾ
കൽപിAു െകാടുJുകയും അവർJു പതിവിലിര.ി േദഹ¡\ണം
െകാടുJു:തിനു കൽപിAു ച.ം െക.ുകയും െചcു. അേ\ാൾ സമൂഹJാർ,
"ഇേ\ാൾ കൽപിചുത: സZാന;ൾെകാ8ുതെ: ഞ;ൾJു ധാരാളം

തൃÅിയായിരിJു:ു. ഇനി േദഹ¡\ണവും മhറും െവണെമ:ിലല. എ:ാൽ
ഞ;ൾJ് ഒരു കാരയം തിരുമന€റിയിJാനു8്. ഞ;ൾ ഇേ;ാ.ു േപാ:സമയം
ആറൻമുളേദവെന വ˜ിA് ഇവിെടനി:് അപമാന/ിടയാകാെത
തിരിAുേപാകുവാൻ സംഗതിയായാൽ അവിെട െചലലുേ?ാൾ ഒരാനെയ
നട•ിരു/ിേയ•ാം എ:ു 7ാർ‰ിAി.ാണ് േപാ:ത്. ഇവിെട വ:ി.ു ഞ;ൾJു
ബഹുമാന/ിനാണേലലാ ഇടയായത്. അതിനാൽ ഞ;ൾJു
തിരുവാറൻമുളയ\െq നട•ിരു/ു:തിനായി ഒരാനെയ/രു:തിനു
കൽ\നയു8ാകണം" എ:റിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8ു ലായംകാരയJാെര
തിരുമു?ാെക വരു/ി, "ഈ സമൂഹJാെരെJാ8ുേപായി ലായം കാണിA്
അവിെടയുdതിൽ ഇവർ ആവശയെ\ടു: ഒരാനെയ ഇവർJു െകാടുJണം" എ:ു
കൽപിAു. കാരയJാർ സമൂഹJാേരാടുകൂടി ലായ/ിെല/ിയസമയം
സമൂഹJാരിൽ ഒരാൾ തുdി "എനിJ് ഇതുമതി ഇതുതെ:േവണം" എ:് ഒരാനെയ
െതാ.ുകാണിAുെകാ8ു പറuു. ഇതു തിരുവാറൻമുളേദവെq കൽപനയാെണ:ു
വിശവസിAു സമൂഹJാെരലലാവരും ആ ആനെയ/െ: കി.ിയാൽ മതിെയ:ു
സZതിAു പറuു. ആ ആന വലലാെത •ീണിA് എണീhറു നടJാൻേപാലും
ശzിയിലലാെതയായിേ\ായിരു:തിനാൽ അതു താമസിയാെത
ചരിuു(മരിAു)േപാകുെമ:ു കാരയJാരും മhറും
തീർAെ\ടു/ിയിരിJുകയായിരു:ു. ആ ആനെയ കി.ിയാൽ മതിെയ:ു
സZതിAതിനാൽ ഈ സമൂഹJാർ േകവലം വിÏികൾ തെ:യാെണ:ു
ലായ/ിലു8ായിരു:വരലലാം തീർAെ\ടു/ി. എ2ിലും അവരാരും ഒ:ും
പറuിലല. കാരയJാരും സമൂഹJാരുംകൂടി വീ8ും തിരുമു?ാെകെAലുകയും
സമൂഹJാർ ആനെയ െകാ8ുേപാകു:തി:് ആറൻമുളെA:ി.്
ആളയAുെകാdാെമ:ു യാYയുമുറ\ിAുെകാ8് അേ\ാൾ/െ: അവിെടനി:ു
േപാവുകയും െചcു. സമൂഹJാർ േപായതിെqേശഷം കാരയJാരും ആ ആനയുെട
^ിതി തിരുമന€റിയിAി.ു തിരുമു?ിൽനി:ും േപായി.
സമൂഹJാർ യഥാകാലം ആറൻമുള എ/ുകയും സകല വിവര;ളും
േതാ.ാവdിൽകുറു\ിെന Oഹി\ിJുകയും െചcു. കൽപിAു ത: ആനെയ
െകാ8ുേപാരു:തിനു വലലവേരയും പറuയAാൽേ\ാെര:ും താൻതെ:
േപായി െകാ8ുവരാെമ:ും കുറു\ു സZതിAു. അJാല/ു ആറൻമുള
കJുഴിവീ.ുകാർ ആന\ഴJിൽ ഏhറവും സമർ‰ൻമാരും
7സിUൻമാരുമായിരു:തിനാൽ ആ വീ.ിൽനി:ും നാരായണൻനായെര:ും
രാമൻനായെര:ും 7സിUൻമാരായിരു: ര8ു േപേരയും അയിരൂർ മുതലായ
നാലുകരകളിൽ നി:ും േയാഗയൻമാരായ ഓേരാരു/േരയും കൂ.ിെJാ8ുേപായി

കുറു\ു നിpയിAിരു: ആനെയJ8ു. കുറു\ിനും ആനെയ വളെര േബാധിAു.
ആ ആന•ു തലJ.ിയും െകാ?ുകളുെട വലി\വും ഭംഗിയും ഉടലിെq നീളവും
മhറും അസാമാനയമായി.ു8ായിരു:ു. േദഹം വളെര •ീണിAിരു:ു എ:ു മാYേമ
ഒരു േദാഷമു8ായിരു:ുdു.
ആനെയ ക8തിെqേശഷം കുറു\ു വലിയെകാ.ാര/ിൽെA:ു മുഖം കാണിAു.
അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8്, "നാം സമൂഹJാർJു െകാടു/ ആനെയ
െകാ8ുേപാകാനായി.ു വ:ിരിJുകയാണ് അേലല? കുറു\് ആ ആനെയ
ക8ുേവാ?" എ:ു കൽപിചു േചാദിചു. ഉടെന കുറു\് "റാൻ. അടിയൻ ക8ു"
എ:റിയിചു.
തിരുമന€ുെകാ8്: ആ ആന വളെര •ീണിAിരിJു:തായിേJ.ു. ആറൻമുള
േദവനു നട•ിരു/ാനായി നാം െകാടുJു: ആന ന:ായിരിJണമേലലാ.
അതിനാൽ ഇവിെട ലായ/ിലുdതിൽ േവെറ ഏതാനെയ േവണെമ2ിലും
െകാ8ുേപാകു:തിനു വിേരാധമിലല.
കുറു\്: ആനകളുെട ഗുണേദാഷ;േളയും ല•ണ;േളയും വിവരിJു:തായി
'മാതംഗലീല' എെ:ാരു ശാxwOPമുdതു തൃJൺപാർ/ി.ു8ായിരിJുമേലലാ.
ആ ശാ£7കാരം േനാJു:തായാൽ ഇതുേപാെല സകല ശുഭല•ണ;ളും
തികuതായ ഒരാന ഈ ലായ/ിെല:ലല, എ;ുംതെ: േവെറ കാണുെമ:ും
േതാ:ു:ിലല. അതിനാൽ ആറൻമുള നട•ിരു/ാൻ ഈ ആനതെ: മതിെയ:ാണ്
അടിയനു പഴമന€ിൽ േതാ:ു:ത്. ഈ ആന ഇ;െന •ീണിAു േപായതു
േവ8തുേപാെല ര•ിJാuി.ാണ്. ആറൻമുളെകാ8ുേപായി േവ8തുേപാെല
ര•ിJുകയും പതിവായി ആ പ?ാനദിയിൽ നന•ുകയും െചcാൽ ആനയുെട
•ീണം കുറAുദിവസംെകാ8ു തിർ:ുേപാകും.
കുറു\ു ഇ;െന തിരുമന€റിയിAതിെqേശഷം മാതംഗലീലയിെല നാല¢ു
േ«ാക;ളും െചാലലിേJൾ\ിAു.
തിരുമന€ുെകാ8്: എ:ാൽ കുറു\ിെq അഭി7ായംേപാെല ആ ആനെയ/െ:
െകാ8ുെപാെ•ാdൂ. നാം മാതംഗലീല എെ:ാരു ശാ£മുെ8:ു
േക.ി.ുdതലലാെത ക8ി.ിലല. കുറു\ിെq ൈക‹ിൽ ആ OPമുെ82ിൽ ഒരു 7തി
പകർ/ിെയഴുതിA് ഇവിെട അയAു ത:ാൽെകാdാം.
കുറു\്: റാൻ. താമസിയാെത ഒരു 7തി ഇവിെട എ/ിAു െകാdാം.
അനaരം തിരുമന€ുെകാ8് കുറു\ിനു യഥാേയാഗയം ചില സZാന;ൾ കൽ\ിAു
െകാടുJുകയും കുറു\ു യാYയറിയിAുെകാ8് അ:ുതെ: ആനെയയുംെകാ8ു
തിരുവനaപുര/ുനി:ു േപാരികയും െചcു.

കുറു\് ആനെയയുംെകാ8് ആറൻമുള എ/ിയതിെq പിെhറ ദിവസംതെ:
സമൂഹJാെരെJാ8് ആനെയ നട•ിരു/ിJുകയും നടയിൽെവAുതെ:
ആന•ു 'വലിയബാലകൃ¸ൻ' എ:ു േപരിടുവിJുകയും ഇതു സംബkിAു കളഭം,
വിളJ്, സദയ മുതലായവ െകേ2മമായി നട/ിJുകയും െചcതിെq േശഷം
അധികം താമസിയാെത മാതംഗലീലയുെട ഒരു പകർെ\ഴുതിAു െകാ.ാര/ിേല•്
അയ•ുകയും െചcു.
അJാല/ു അവിെട േദവസവം വകയായി ബാലകൃ¸ൻ എ:ും കു.ികൃ¸ൻ എ:ും
ര8ാനകൾ മുേ?തെ: ഉ8ായിരു:ു. ബാലകൃ¸ൻ, കരJാരും േതാ.ാവdിൽ
കുറു\ുംകൂടി വില•ുവാ;ി നട•ിരു/ിയതായിരു:ു. റാ:ിJർ/ാJൻമാർJ്
ആറൻമുള േ•Y/ിനക/ു കയറിെ/ാഴണെമ2ിൽ ഒരാനെയ
നട•ിരു/ണെമെ:ാേരർ\ാടു8ായിരു:ു. ആ ഏർ\ാട് 7കാരം ഒരു കർ/ാവ്
അ?ല/ിനക/ു കയറിെ/ാഴുത വക•ു നട•ിരു/ിയതായിരു:ു
കു.ികൃ¸ൻ. സമൂഹJാർ നട•ിരു/ിയ ആന മേhറ ര8ാനകേളJാളും
വലിയതായിരു:തിനാലാണ് ആ ആന•് വലിയ ബാലകൃ¸ൻ എ:ു േപരി.ത്.
വലിയ ബാലകൃ¸െq 7ധാന പാ\ാൻ (ആനJാരൻ) കJുഴി
നാരായണൻനായർതെ:യായിരു:ു. അയാൾ ആ ആനെയ തെq
7ാണെനJാളധികം േrഹിAു േവ8തുേപാെല ര•ിAിരു:തിനാൽ ര8ു മൂ:ു
മാസംെകാ8തെ: വലിയ ബാലകൃ¸െq •ീണം മുഴുവനും മാറിെയ:ലല, തടിAു
െകാഴു/് ആ ആനെയ മു?ു ക8ി.ുdവർ ക8ാലറിയാ/ വിധ/ിലായി.
വലിയ ബാലകൃ¸െq •ീണെമാെJ മാറി അവെq ഉടലിന് അസാമാനയമായ
പു‘ിയും ബലവും സിUിAിരിJു:തായി മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു
കൽ\ിAറിയിJുകയും അവെന ഒ:ു ക8ാൽ െകാdാെമ:ു തിരുമന€ിൽ
േതാ:ുകയും നിമി/ം ആനെയ തിരുവനaപുര/ു െകാ8ുെചലലു:തിനു
കൽപന7കാരം എഴുതിവരികയാൽ കുറു\ും നാരായണൻനായരുംകൂടി ആനെയ
തിരുവനa പുര/ു െകാ8ുേപായി തിരുമു?ാെക ഹാജരാJി.
തിരുമന€ുെകാ8് ആ ആനെയJ8ി.് സമൂഹJാർJു െകാടു/ ആന
ഇതുതെ:യാേണാ എ:് ആദയം സവൽപം സംശയിAു. പിെ: അവെq തലJ.ിയും
െകാ?ിെq ഭംഗിയും മhറുംെകാ8് ആ ആനതെ:െയ:ു തീർAെ\ടു/ിയി.്
"വലിയ ബാലകൃ¸ാ!' നിെ: ഈ ^ിതിയിൽJാണാൻ സംഗതി വരുെമ:ു നാം
വിചാരിAിരു:ിലല. ഇേ\ാൾ സേaാഷമായി" എ:ു കൽപിചു. അതുേക.ു വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ മുൻനട മടJി തു?ിൈJ െപാJി വ˜ിAി.ു സേaാഷസൂചകമായ
ഒരു ശÂം പുറെ\ടുവിAു. ഉടെന കൽപിAു പഴJുലകളും ശർJരയും
നാളിേകരവും വരു/ി വലിയ ബാലകൃ¸നു ധാരാളമായി െകാടു\ിJുകയും

കുറു\ിനും നാരായണൻനായർJും യഥാേയാഗയം സZാന;ൾ കൽപിചു
െകാടുJുകയും "വലിയ ബാലകൃ¸െന ഒരിJലും ഒരുവിധ/ിലും
േവദനെ\ടു/രുത്" എ:ു നാരായണൻനായേരാടു 7േതയകം കൽപിJുകയും
െചcു. തിരുമന€ുെകാ8് ഒരിJൽ മൂ:് ആനA;ലകൾ കൽപിAു
വരു/ിയിരു:ു, അവയിൽ ഓേരാ:ു െകാ.ാരJരA¾േശഖരെന:ും തിരുവ.ാറ്
ആദിേകശവെന:ും േകൾവിെ\. ര8ാനകൾJും
കൽപിAുെകാടു/തിെqേശഷം ഒരു ച;ലയു8ായിരു:തിനാൽ ആ ച;ല
കൽപന7കാരം അവെട സൂ•ിAുെവAിരു:ു. വലിയ ബാലകൃ¸െനJ8േ\ാൾ
ആ ച;ല അവനു േചരുെമ:ും അവൻ ധരിAിരു: ച;ല അവനു
തീെരേ\ാെര:ും തിരുമന€ിൽ േതാ:ുകയാൽ അവിെട സൂ•ിAിരു: ച;ല
കൽപിെAടു\ിAുവരു/ി വലിയ ബാലകൃ¸െന ധരി\ിAു. ആ ച;ല
ധരിAുകഴിuേ\ാൾ വലിയ ബാലകൃ¸െq തല പൂർVാധികമുയരുകയും അവെq
േയാഗയത•ു പൂർ4ത സിUിJുകയും െചcു. കുറു\ും നാരായണൻനായരും
അ:ു തെ:യാYയറിയിAുെകാ8് വലിയ ബാലകൃ¸െനയും െകാ8ുേപാ:ു.
നാലാം ദിവസം ആറൻമുള വ:ുേചർ:ു.
ആറൻമുള േ•YJടവിൽനി:് ഏകേദശം കാൽനാഴിക കിഴJ് ആhറിെq
വടേJJരയിൽ 'നിേ•പമാലി' എ:ു േപരായി.് ഒരു ^ലം ഇേ\ാഴുമു8േലലാ.
ആറൻമുളേദവെq നിേ•പ;െളലലാം ആ ^ല/ാണ് ഇരിJു:െത:ും
അതുെകാ8ാണ് ആ ^ല/ിന് ആ േപരു സിUിAെത:ുമാണ് ഐതിഹയം.
അെത;െനയുമിരിJെ.. പ8ു നദി ആ ^ല/ുനി:ു കുറAുകൂടി വടേJാ.ു
കട:ു കിട:ിരു:ു. അേ\ാൾ നിേ•പമാലി ഒരു തുരു/ുേപാെല പുഴയുെട
മധയഭാഗ/ായിരു:ു. ആ തുര/ിെq സമീപ/ു െചറുതായി ഒരു
കയമു8ായിരു:ു. േവനൽJാല;ളിൽ മിJ സമയ/ും വലിയ ബാലകൃ¸െq
കിട\് ആ കയ/ിലായിരു:ു. ശീേവലിJു പാണിെകാ.ു:തു േക.ാലുടെന വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ കയ/ിൽനി:ു കര•ുകയറി മതിൽJകെ//ും. അേ\ാൾ
കJുഴി നാരായണൻനായർ അവിെടയു8ായിരിJും. അയാൾ കയറി
തലയിൽെJ.ു െക.ിJും. േദവെന ക8ാലുടെന വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
െകാടിമര/ിെq വടJുവശ/ു െച:ു മടJും. ശീേവലി കഴിuാൽ
ഇറJിെയഴു:dിJു:തിനു െകാടിമര/ിെq െതJുവശ/ു െച:ു മടJും.
ഇെതാ:ും ആരും പറuി.ു േവ8ാ. എലലാം വലിയ ബാലകൃ¸നറിയാമായിരു:ു.
എഴു:dിJു: കാരയ/ിൽ ആനJാരൻ െചേ‹8തായി.ു തലയിൽെJ.ു
െക.ിJുകയും പിെ: അതഴിAുെകാടുJുകയും മാYേമ ഉ8ായിരു:ുdു. േശഷം
കാരയ;െളലലാം വലിയബാലകൃ¸ന് അറിയാമായിരു:ു.

വലിയ ബാലകൃ¸ൻ ആെരയും ഉപ›വിJാറിലല. അവെq വലി\വും ഭംഗിയും
സവഭാവഗുണവും നിമി/ം എലലാവർJും അവെനJുറിAു വളെര സേaാഷവും
ബഹുമാനവുമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ അJാല/ു ആറൻമുളേ•Y/ിൽ
സവാമിദർശന/ിനായിെAലു:വെരലലാം വലിയ ബാലകൃ¸നു പഴJുലകൾ,
ശർJര, നാളിേകരം മുതലായവ െകാ8ുെച:ു െകാടുJുക പതിവായിരു:ു.
എ:ാലി;െന കി.ു:വെയലലാം വലിയ ബാലകൃ¸ൻ തി:ാറിലല. കി.ു:തിെq
കൂടുതൽകുറവനുസരിA് അവൻ കുേറെ“ ബാലകൃ¸നും കു.ികൃ¸നും കൂടി
െകാടുJാറു8്. മൂ:ാനകൾJും മതിയായാൽ പിെ: േശഷി\ു വരു:വ
േ•Y/ില ദർശന/ിനായി വരു:വർJും വലിയ ബാലകൃ¸ൻ െകാടുJുക
പതിവായിരു:ു. വലിയ ബാലകൃ¸െq മു?ിൽ നി:ു പഴേമാ നാളിേകരേമാ
എെa2ിലും മനുഷയരാെര2ിലും സവയേമവ എടു/ു തി:ു:തിനും അവനു
വിേരാധമിലലായിരു:ു. പേ• േപടിAി.ു സാമാനയJാരാരും അവെq
അടുJൽെA:് ഒ:ും എടുJാറിലല. വലിയ ബാലകൃ¸െq മു?ിൽ പഴJുലയും
മhറും കിടJു: സമയം ആെര2ിലും െച:ു ദൂേര മാറിനി:ുെകാ8ു "വലിയ
ബാലകൃ¸ാ! എനിJു വിശJു:ു, വലലതും ത:ാൽെകാdാം" എ:ു പറuാൽ
അവൻ പഴJുലയും മhറുെമടു/ു മാhറിയി.ുെകാടുJും. എ:ാൽ
െകാടുJു:െതലലാം അവിെടയിരു:ുതെ: തി:ണം. ആരായാലും യാെതാ:ും
അവിെടനി:ു െകാ8ുേപാകുവാൻ അവൻ സZതിJയിലല.
മനുഷയർJു അവർ െകാടുJാെതതെ: എെa2ിലും അവെq മു?ിൽനി:്
എടു/ു തി:ു:തിനു വിേരാധമിലലായിരുെ::ു പറuുവേലലാ. എ:ാൽ
ആനകൾJ് അവൻ െകാടു/ാലലലാെത അവെq മു?ിൽനി:ു യാെതാ:ും
എടുJാൻ പാടിെലല:ായിരു:ു വലിയ ബാലകൃ¸െq നിpയം. ഒരിJൽ 'വർJല
ജനാർbനൻ' എ:ു 7സിUനായിരു: ആനെയ ആറൻമുളയു„വ/ിനു
െകാ8ുവ:ിരു:ു. വലിയ ബാലകൃ¸െq മു?ിൽ ധാരാളം പഴJുല കിടJു:തു
ക8ി.് ആ ആന ഒരു പഴJുല കടെ:ടു/ു. ഉടെന വലിയ ബാലകൃ¸ൻ തിരിuു
നി:ുെകാ8ു പുറംകാൽെകാ8ു ജനാർbനാന•് ഒരു െതാഴിെകാടു/ു.
െതാഴിെകാ8ു ജനാർbനൻ ഉറെJ നിലവിളിAുെകാ8ു മതിൽJു െവളിയിലിറ;ി
ഓടീ.ു വർJലെA:ിേ. നി:ുdൂ. പിെ: വലിയ ബാലകൃ¸െq കാലം കഴിuി.ും
ആ ജനാർbനനാനെയ ഒരിJലും ആറൻമുള െകാ8ുേപാകുവാൻ സാധിAിലല. വലിയ
ബാലകൃ¸െq െതാഴിെയJുറിAുd ഭയം ജനാർbനനാനയുെട മന€ിൽ
ആജീവനാaം മാറാെത കിട:ിരു:ു.
വലിയ ബാലകൃ¸െനJുറിAുd സേaഷവും ബഹുമാനവും നിമി/ം ജന;ൾ
അവെq 7ിയെ\. പാ\ാനായ നാരായണൻനായർJു ചിലേ\ാൾ സZാനമായി

മു8ും പണവും മhറും െകാടുJാറു8ായിരു:ു. എ:ാൽ ബാലകൃ¸െq
പാ\ാനായ െച;:ൂർJാരനയ\ൻപിd•് അ;െന ആരുെമാ:ും
െകാടു/ിരു:ിലല. അതിനാൽ അ‹\ൻ പിd•് നരായണൻനായെരJുറിAു
സഹിJവ‹ാെതക8ുd അസൂയയു8ായി/ീർ:ു. എ:ുമാYമലല, എെa2ിലും
ചില കാരണ;ളു8ാJി നരായണൻനായെര മാhറിAു തനിJു വലിയ
ബാലകൃ¸െq പാ\ാനായി/ീരണെമ:ുd േമാഹം അതികഠിനമായി അയാളുെട
മന€ിൽ അ2ുരിJുകയും അതിനായി അയാൾ ചില കശൗല;ൾ
7േയാഗിAുതുട;ുകയും െചcു.
അ‹\ൻ\ിd ഒരു ദിവസം wമ/ിലധികം മദയം േസവിAു മേദാൻമ/നായി ഒരു
കരി?ിൻ േവലിJക/ു കട:ു നാല¢ു കരി?് ഒടിെAടു/ു. ആ വിവരം
കരി?ിെq ഉടമ^നറിേuാടിെA:് അയാെള\ിടിA് ധാരാളം 7ഹരിAു.
ആറൻമുള കരി?ുകൃഷി ധാരാളമായി.ുd 7േദശമായതുെകാ8് കരി?ിെq
ഉടമ^രിലാേരാടും േചാദിAാലും നാേലാ അേ¢ാ കരി?ു േവണെമ2ിൽ െവറുേത
െകാടുJുമായിരു:ു. എ2ിലും അ‹\ൻ\ിd•ു തലലുെകാdുവാനുd
കാലമടു/ിരു:തുെകാേ8ാ എേaാ അയാൾJ് അ;െനയലല േതാ:ിയത്.
അ‹\ൻ\ിളള അയാെള തലലിയതിെq പക വീ.ാെതയായരു:ിലല. അ:ു
രാYിയിൽതെ: അയാൾ ബാലകൃ¸െനയുംെകാ8് ആhറിലിറ;ിേ\ായി. അയാെള
തലലിയ ആളുെട കരി?ിൻേവലിJക/ു കട:് അവിെടയു8ായിരു: കരിെ?ലലാം
ബാലകൃ¸െനെJാ8ു ചവി.ിAും പറി\ിAും ഒടി\ിAും നശി\ിAതിെqേശഷം
ബാലകൃ¸െന അവിെടനി:ു നാല¢ു നാഴിക ദൂെര ഒരു ^ല/ു െകാ8ുേപായി
തളAു. പിേhറ ദിവസം കാല/ു കരി?ിെq ഉടമ^ൻ േവലിJക/ു െച:ു കരി?ു
നശി\ിAിരിJു:തു ക8ു വളെര വയസനിAു. ആ സമയം അ‹\ൻ\ിdയുെട
ഇ‘ൻമാരായ ചിലർ അയ\ൻപിdയുെട ഉപേദശ7കാരം ആ ^ല/ുെച:ു
കരി?ിെq ഉടമ^േനാട് "ഇ:െല രാYിയിൽ നാരായണൻനായർ വലിയ
ബാലകൃ¸െq പുറ/ു കയറി ആhറിൽJൂടി ഇേ;ാ.് േപാരു:തു ക8ു. ഈ
നാശം െച‹ാനാണു േപാ:െത:ു അേ\ാൾ ഞ;ൾJു മന€ിലായിലല. ആനയുെട
കാൽചുവടു ക8് ആളറിയാെതയിരിJാനാണ് അയാള ആനെയ
ആhറിലിറJിെJാ8ു േപാ:ത്. ഏെത2ിലും ഇതു വലിയ അwമമായിേ\ായി. ആ
›ാഹി നാരായണൻനായർ തെ:യാണ് ഈ അwമം 7വർ/ിAത്. അലലാെത
ആരുമലല" എ:ും മhറും പറu് കരി?ിെq ഉടമ^െന വിശവസി\ിAു.
കരി?ിെq ഉടമ^നും ചില കൂലിേവലJാരുംകൂടി അവിെട ആന
ചവി.ിെയാടിAി.ിരു: കരിെ?ലലാം വാരികൂ.ിെയടു/ുെകാ8് അ:് ഉAശീേവലി
കഴിu സമയം മതിൽJക/ുെച:ു കരി?ുെക.ുകെളലലാം വലിയ ബാലകൃ¸െq

മു?ിലി.് "തി:് തി:് നിനJും നിെq പാ\ാനും തൃÅിയാകെ.. ഇെതാ:ുെകാ8ും
ഞാൻനശിAുേപാവുകയും മhറുമിലല. ഈ ›ാഹം െചcവർതെ: നശിJും.
തിരുവാറൻമുളയ\െq കൃപയുെ82ിൽ ഞാേനതുവിധവും കഴിuുകൂടും"
എ:ുംമhറും പറu് അയാൾ വലിയ ബാലകൃ¸േനയും നാരായണൻനായെരയും
വളെര ശകാരിJുകയും ശപി•ുകയും െചcി.ു നട•ുേനെര നി:ുെകാ8് "എെq
തിരുവാറൻമുളയ\! എെ: ›ാഹിചവർJ് അതിെq കൂലി െകാടുJേണ" എ:ു
7ാർ‰ിAി.് മട;ിേ\ായി. ഈ ശകാരവും മhറും േക.േ\ാൾ വലിയ ബാലകൃ¸നു
വളെര മനRാപമു8ായി. എ:ാൽ നാരായണൻനായർJ് ഒരു കൂസലുമു8ായിലല.
ഇJാരയ/ിൽ താൻ അപരാധിയെലല:ുd വിശവാസം അയാൾJു8ായിരു:ു.
എ:ുമാYമലല, അ:ു െതാ.ാവdിൽ മൂ/കുറു\ിെq
ജsന•Yമായിരു:തിനാൽ കാല/ുണർെ:ണീhറാലുടെന വലിയ
ബാലകൃ¸െന കണികാണു:തിനായി ആ ആനെയ തേലദിവസംതെ: കുറു\ിെq
ആവശയ7കാരം േതാ.ാവdിെല മുhറ/ാണ് തളAിരു:ത്. നാരായണൻനായർ
കിട:ിരു:തും അവിെട/െ:യായിരു:ു. തേലദിവസംതെ: സkയമുതൽ
പിേhറദിവസം േനരം െവളുJു:തുവെര വലിയ ബാലകൃ¸നും
നാരായണൻനായരും അവിെടനി:് എ;ും േപായി.ിെലല:ുളിനു കുറു\ുതെ:
സാ•ിയായിരു:ു. പിെ: േപടിJാെനാ:ുമിെലല:ുd ൈധരയമായിരു:ു
നാരായണൻനായർJു8ായിരു:ത്. കുറു\ിെq ജൻമന•Yദിവസം
അേbഹ/ിെq കരJാർെJലാം സദയയും േദവസവം വക മൂ:ാനകൾJും േചാറും
പായസവും മhറും െകാടുJുകയും പതിവായിരു:ു. ഉA“ീേവലി കഴിuു
നാരായണൻ നായർ മുതലായവർ യാYയായ സമയ/ാണ് കരി?ിെq ഉടമ^ൻ
അവിെട െചലലുകയും മhറുമു8ായത്. അയാൾ േപായയുടെന നാരായണൻ നായരും
മhറും ആനകെളയും െകാ8ുയാYയായി. അേ\ാൾ വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
അവിെടJിട:ിരു: കരി?ുെക.ുകെളലലാംകൂടി താ;ിെയടു/ുെകാ8ു
േ•Y/ിനു 7ദ•ിണമായി വ:ു നട•ുേനെര നി:ു സ2ടേ/ാടുകൂടി ഉറെJ
മൂ:ു7ാവശയം നിലവിളിAി.ു നട:ു തുട;ി. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ നട:ാൽ
പി:ാെല നടJുക ബാലകൃ¸നാണ് പതിവ്. എ2ിലും സമയമായേ\ാൾ
ബാലകൃ¸നും അ‹\ൻപിdയും അവിെട ഉ8ായിരു:ിലല. അതിനാൽ വലിയ
ബാലകൃ¸െq പി:ാെല േപായത് കു.ികൃ¸നായിരു:ു. അവർ കുറു\ിെq
പടിJെല/ിയയുടെന വലിയ ബാലകൃ¸ൻ ഉറെJ നിലവിളിAു. ആ സമയം
അവിെട കുറു\ും മhറു ചില മാനയൻമാരുംകൂടി പിറ:ാൾസദയ ഊണുകഴിuു
മുറുJി െവടിയും പറu് ഇരിJു കയായിരു:ു. വലിയ ബാലകൃ¸െq നിലവിളി
േക.േ\ാൾ/െ: കുറു\് "ഓ ഇ:് വലിയ ബാലകൃ¸ന് എേaാ സ2ടം
േനരി.ി.ു8്" എ:ു പറെuണീhറു േവഗ/ിൽ പടിJേല•ു േപായി. പി:ാെല

അവിെടയു8ായിരു: മാനയൻമാരുെമ/ി. കുറു\ിെനJ8യുടെന വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ കരി?ുെക.ുകൾ കുറു\ിെq മു?ിലി.ി.ു മുൻനട മടJി നമxJരിAു.
ഉടെന കുറു\് ഇതിെq കാരണെമെa:ു േചാദിJുകയും നാരായണൻനായർ
ഉ8ായ സംഗതികെളലലാം വിശദമായി പറuു േകൾ\ിJുകയും െചcു. ഉടെന
കുറു\് "ആെ. ഇതിെനJുറിAേനവഷിചു േവ8തുേപാെലെയാെJെചയാം" എ:ു
പറuി.് "ആനകെള െകാ8ുേപായി േചാറും മhറും െകാടുJൂ" എ:ു നാരായണൻ
നായേരാടു പറuു. േചാറു െകാടുJാനായി നാരായണൻനായർ വിളിAി.ു വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ േപായിലല. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ േപാകാെത കു.ികൃ¸ൻ
േപാവുകയിെലല:ുdതു തീർAയാണേലലാ. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ േപാകാതിരു:തു
േക.ി.് കുറു\് "എaാ! കാരയം തീർAയാJിയതിനു േശഷേമ ഭ•ണം കഴിJയുdൂ
എ:ാേണാ വലിയ ബാലകൃ¸ൻ തീർAയാJിയിരിJു:ത്?" എ:ു േചാദിAു.
വലിയ ബാലകൃ¸ൻ അേത എ: ഭാവ/ിൽ തല കുലുJുകയും തെq
പുറ/ുകയറു:തിനു തു?ിൈJെകാ8ു കുറു\ിെq േനെര ആംഗയം കാണിAി.ു
നട നാലും മടJി ഇരു:ുെകാടുJുകയും കുറു\ു വലിയ ബാലകൃ¸െq പുറ/ു
കയറുകയും വലിയ ബാലകൃ¸ൻ കുറു\ി േനയുംെകാ8ു നട:ുതുട;ുകയും
െചcു. ഉടെന അവിെടയു8ാ യിരു: നാലു മാനയൻമാരും
നാരായണൻനായരുംകൂടി കു.ികൃ¸െq പുറ/ു കയറി പി:ാെല എ/ി. മുേ?
വലിയ ബാലകൃ¸നും പി:ാെല കു.ികൃ¸നുമായിേ\ായി കരി?ുകൃഷി
നശി\ിAിരു: േവലിJകെ//ി. ഉടെന വലിയ ബാലകൃ¸ൻ കുറു\ിെന
താെഴയിറJീ.ു അവിെട ബാലകൃ¸െq കാൽAുവടു പതിuു കിട:ിരു:തു
തു?ിൈJെകാ8ു െതാ.ും ആ കാൽAുവ.ിൽ തെq കാലുകൾ െവAു കുറു\ിെന
കാണിAു. അവിെട പതിuുകിട:ിരു: കാൽ\ാടുകൾJ് വലിയ ബാലകൃ¸െq
കാൽAുവടുകളുെട മുJാൽ ഭാഗം വലി\േമ ഉ8ായരു:ുdു. കരി?ു കൃഷി
നശി\ിAതു വലിയ ബാലകൃ¸നെലല:ും അത് അയ\ൻപിd ബാലകൃ¸െനെകാ8ു
െച‹ിAതാെണ:ും കുറു\ിനു മുേ?തെ: അറിയാമായിരു:ു.
കാൽAുവടുകളുെട വയതയാസംെകാ8് അതു കുറു\ിനു നലലേപാെല ഉറ\ാവുകയും
െചcു. ഉടെന കുറു\ു വലിയ ബാലകൃ¸േനാട് "ഇതിെനJുറുA് വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
ഒ.ും വയസനിേJ8ാ. വാRവെമലലാം എനിJു മന€ിലായി. ഈ അwമം
7വർ/ിAവെര ഞാൻമുറ•ു ശി•ിAുെകാdാം" എ:ു പറuി.്
ബാലകൃ¸േനാടുകൂടി അ‹\ൻപിdെയ വിളിAുെകാ8വരു:തിനു അേ\ാൾ
/െ: നാലുേപെര പറuയ•ുകയും വലിയ ബാലകൃ¸ൻ മുതലായവേരാടുകൂടി
മട;ിേ\ാരുകയും െചcു. അവർ േതാ.ാവdിയിെല/ിയ ഉടെന വലിയ
ബാലകൃ¸നും കു.ികൃ¸നും േചാറും പായസവും പഴJുലകളും
ധാരാളമായിെJാടുJുകയും നാരായണൻനായരും കു.ികൃ¸െq ആനJാരനും

ഊണുകഴിJുകയും െചcു.
അ‹\ൻപിdെയ അേനവഷിAുേപായവർ െച;:ൂർ അയ\ൻ\ിdയുെട
വാസ^ലമായ െകാേ2ാ/ുവീ.ിൽെA:് അയാെളക8് "ഇ:് അയ\ൻപിd
ബാലകൃ¸േനയുംെകാ8ു കുറു\േbഹ/ിെq പിറ:ാൾസദയ•് െചലലാuതു
മറ:ുേപായി.ായിരിJുമേലലാ. ഉടെന െചലലണെമ:ു കുറു\േbഹം
പറuയAിരിJു:ു" എ:ു പറuു. അതു േക.് അയ\ൻപിd
"മറ:ുേപായി.ുതെ:യാണ്. ഇേ\ാൾ/െ: േപകാം" എ:ു പറu്
ബാലകൃ¸േനാടുകൂടി യാYയായി. പി:ാെല കുറു\ിെq ആളുകളും േപായി. അവർ
േപായതു തേലദിവസം അ‹\ൻ\ിd കരി?ുകൃഷി നശി\ിA ^ല/ിെq
സമീപ/ുകൂടിയായരു:ു. ആ ^ല/് െച:േ\ാൾ അയ\ൻപിd "അേയാ! ഈ
›ാഹം െചcതാരായിരിJും. വലിയ ക‘മായിേ\ായി ഇത് ആ നാരായണൻേA.ൻ
വലിയ ബാലകൃ¸െനെJാ8ു െച‹ിAതായിരിJണം. അലലാെതയാരും ഇ;െന
െച‹ുെമ:ു േതാ:ു:ിലല" എ:ു പറuു. മുേ?തെ: േകാപരസം
തുളു?ിെJാ8ിരു: ബാലകൃ¸െq മുഖ/് ഇതുേക.േ\ാൾ ആ രസം
ദവിഗുണീഭവിAു എ:ു മാYമലല, േകാപേ/ാടുകൂടി അവൻ അതയുA/ിൽ ഒ:ു
ഗർŽിJുകയും െചcു. ഭ•ണം കഴിuു കുറു\ിെq വീ.ുമുhറ/് നി:ിരു:
വലിയ ബാലകൃ¸ൻ ബാലകൃ¸െq ഗർ ഉു0k01നം േക. •ണ/ിൽ
അവിെടനി:ു ഓടി. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ അടു/ുെച:േ\ാൾ ക8തു
ബാലകൃ¸ൻ അയ\ൻപിdയുെട കാലിൻേമൽ പിടിAു തൂJിെയടു/ു
േമൽേ\ാെ.റിuി.് അയാൾ െകാ?ിൻേമൽ വ:ു വീഴ/Jവ4ം
െകാ?ുകളുയർ/ി\ിടിAുെകാ8ു നിൽJു:താണ്. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
െപെ.:ടു/ു െച:ു ബാലകൃ¸െന തളളിനീJീ.് അ‹\ൻപിdെയ
തു?ിൈJെകാ8് താ;ി\ിടിAു നില/ുനിറു/ി. അതുെകാ8് അ‹\ൻപിd
മരിJാനിടയായിലല. അwമം 7വർ/ിJുകേയാ 7വർ/ി\ിJുകേയാ
െച‹ു:വെര ഉടെന െകാലലണം എ:ായിരു:ു ബാലകൃ¸െq അഭി7ായം.
എaായാലും ആെരയും െകാലലരുെത:ായിരു:ു. വലിയ ബാലകൃ¸െq പ•ം.
ഉA•ു മതിൽJക/ുെവAു ബാലകൃ¸െq മുഖഭാവം ക8ി.ുതെ: അവൻ
അ:ുതെ: അ‹\ൻപിdയുെട കഥ കഴിJുെമ:ു വലിയ ബാലകൃ¸നു
േതാ:ിയിരു:ു. അതുെകാ8ാണ് ബാലകൃ¸െq ഗർŽനം േക. •ണ/ിൽ
അവൻ അവിെട ഓടിെയ/ിയത്. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ അവിെടെയ/ാൻ
താമസിAുേപായിരു:ുെവ2ിൽ അ‹\ൻ\ിdയുെട കഥ അേ\ാൾതെ:
തീരുമായിരു:ു എ:ുdതു തീർAയാണേലലാ.അ‹\ൻപിdെയ
ര•ിAതിെqേശഷം വലിയ ബാലകൃ¸നും നാരായണൻനായരും വീ8ും

കുറു\ിെq വീ.ിെല/ി. പി:ാെല ബാലകൃ¸േനാടുകൂടി/െ: അ‹\ൻ\ിdയും
അവിെടെA:ുേചർ:ു. ബാലകൃ¸നു േചാറും പായസവും പഴJുലയും
െകാടുJുകയും അ‹\ൻപിdെയ വിളിAു കരി?ുകൃഷി നശി\ിAതാരാെണ:ു
േചാദിAു. കുറു\ിേനാടു വയാജം പറയാൻ ൈധരയമു8ാകാ—െകാേ8ാ വയാജം
പറuാൽ ഫലിJയിെലല:ു േതാ:ിയതുെകാേ8ാ എേaാ അതു താൻതെ:
ബാലകൃ¸െനെJാ8ു െച‹ിAതാെണ:് അ‹\ൻപിd ഏhറുപറuു. അ;െന
അwമം 7വർ/ിAതിെq കാരണെമെa:ു കുറു\ു വീ8ും േചാദിAേ\ാൾ ആ
കരി?ുകൃഷിJാരൻ തെ: തലലിയതിനാലാെണ:ും അയാൾ പറuു. കുറു\്
പിെ: "എ:ാലതു നാരായണൻനായർ വലിയ ബാലകൃ¸െനെJാ8ു
െച‹ിAെത:് ആJി/ീർJാൻ XമിAെതaിനാെണ":ു േചാദിAേ\ാൾ അ‹\ൻ
പിd "വ¢ി/റ േകാശിമാ\ിള•് ഒരു വലിയ തടി ഞാനും ഈ നാരായണൻ
േച.നുംകൂടി വളെര ദൂര/ുനി:ു വലിയ ബാലകൃ¸െനെJാ8ു പിടി\ിAു
െകാ8ു െച:ു െകാടു/ു. എനിJും നാരായണൻ േച.നും പ/ു പണം വീതം
തരാെമ:ും വലിയ ബാലകൃ¸ന് പ/ു തുലാം ശർJരയും പ/ു പഴJുലയും
െകാടുJാെമ:ു സZതിAിരു: ശർJരയുെടയും പഴJുലയുെടയും വിലയും
ഞ;ൾJു തരാെമ:ു പറuിരു: പണവുംകൂടി ഒരില•ക/ു െപാതിuു
നാരായണൻ േച.െq ൈകയിൽ െകാടുJുകയും എനിJുd പണവും
അതിലുെ8:ു േകാശിമാ\ിള എേ:ാടു പറയുകയും െചcു. എ:ി.് ഈ
നാരായണൻേച.ൻ വലിയ ബാലകൃ¸ന് ഒരു പഴJുല വാ;ിെJാടുJുകേയാ
എനിJ് ഒരു കാെശ2ിലും തരികേയാ െച‹ാെത ആ പണം മുഴുവനുമെ;ടു/ു.
ഞാൻ പലതവണ േചാദിAി.ും എനിെJാ:ും ത:ിലല. എ:ാൽ ഇ‹ാെളയും ഒ:ു
പhറിJണെമ:ു വിചാരിAു ഞാനി;െന െചcതാണ്" എ:ു പറuു. വ¢ി/റ
േകാശിമാ\ിള എലലാവെരയും വ¢ിJു: ആളായിരു:തിനാൽ അയാൾ
ഇവെരയും ചതിAു എ:ു നിpയിA് അയാളുെട േപരു േക.േ\ാൾ
അവിെടകൂടിയിരു:വെരലലാം ചിരിAു. ഉടെന കുറു\് "അയ\ൻപിളള പറuെതലലാം
പരമാർ‰മേലല?" എ:ു നാരായണൻനായേരാടു േചാദിAു. അതിനു
നാരായണൻനായർ പറu മറുപടി " ഞാൻ പണമപഹരിAു എ:ു പറuതുമാYം
സതയമലല. േശഷെമലലാം ശരിയാണ്. േകാശിമാ\ിള പണെമാ:ും ത:ിലല"
എ:ായിരു:ു. അേ\ാൾ കുറു\് "േകാശിമാ\ിള ത: ഇലെ\ാതിJക/്
എaായിരു:ു?" എ:ു േചാദിAു. "െപാതിJക/് വ./ിൽ മുറിA ഏതാനും
ഓലJഷണ;ൾ മാYമായിരു:ു. പണമായി.് ഒരു കാശുമു8ായിരു:ിലല.
േകാശിമാ\ിള െപാതി ത:േ\ാൾ ഞാനതു േമടിAു മടിയിൽ െവAതലലാെത
അഴിAുേനാJിയിലല. അ‹\ൻപിd പണം േചാദിAേ\ാളാണു ഞാൻ െപാതി അഴിAു
േനാJിയത്. അേ\ാളതിൽ ഓലJഷണ;ൾ മാYേമ ഉ8ായിരു:ുdു. ഈ പhറിയ

വിÏി/ം അനയൻമാെര അറിയിJു:തു കുറAിലാെണ:ു വിചാരിAു ഞാനിതു
ആേരാടും പറuിലല. അയ\ൻപിd എേ:ാടു കൂെടJൂെട പണം േചാദിJാറു8്.
അേ\ാെളാെJ "േകാശിമാ\ിള പണെമാ:ും ത:ിലല. അയാൾ ത:ാൽ ഞാൻ
തരാം" എ:ു ഞാൻമറുപടി പറയുകയും പതിവാണ്. പേ• ഞാൻപറയു:തു
ശുUേമ വയാജമാെണ:ാണ് അ‹\ൻപിdയുെട വിചാരം. അതിനു ഞാെനaു
െച‹ു:ു. ഞാൻ പറയു:തു സതയമാെണ:ു അയാളുെട മന€ിൽ േതാ:ിJാൻ
ഞാൻ വിചാരിAാൽ സാധയമലല, ഒരിJൽ ഈ അ‹\ൻ\ിd wമ/ിലധികം
മദയപാനം െചcു െകാ8് പണ/ിന് എേ:ാട് മുറുകിJൂടി. അേ\ാഴും ഞാൻ
പതിവുേപാെല "േകാശിമാ\ിള ത:ാൽ തരാം. അലലാെത നിവൃ/ിയിലല" എ:ു
പറuു. ഉടെന ഇയാൾ "എ:ാൽ നിെq കണJ് ഇേ\ാൾ/െ: തീർേ/•ാം"
എ:ു പറuു വലിയ ഒരു പി“ാ2/ിയുംെകാ8ു എെq േനെര പാuുവ:ു.
അതു ക8ു വലിയ ബാലകൃ¸ൻ അേ\ാളവിെടയിലലായിരു:ുെവ2ിൽ ഇ‹ാൾ
എെq കഥ അ:ുതെ: കഴിJുമായിരു:ു" എ:ു നാരായണൻനായർ പറuു.
ഉടെന കുറു\് "അെതാെJ വലലതുമാവെ.. നാരായണൻനായേരാടുd
വിേരാധംെകാ8് അയ\ൻപിd ഒരനയെq കരി?ുകൃഷി നശി\ിചത്
അwമമായിേ\ായി അതിന് എെa2ിലും ശി• നിpയിJാതിരിJാൻ
നിവൃ/ിയിലല. സതയം പറuതുെകാ8് വലിയ ശി•െയാ:ും നിpയിJു:ിലല.
ഇവിെട തിരുവാറൻമുളയ\െനേ€വിAുെകാ8് അേനകം േപർ പാർJു:ു8േലലാ.
അവരിൽ ദൂര^ൻമാരും അഗതികളുമായ പ•8ു ഭജനJാർJു ചതുർVിധ
വിഭവ;േളാടുകൂടി അ‹\ൻപിd നാളെ/െ: ഭ•ണം െകാടുJണം.
ഇYമാYേമ ഞാനിേ\ാൾ ശി• നിpയിJു:ുdു. ഭജനJാർJു ഭ•ണം
െകാടുJു:തു ഭഗവവാനു സേaാഷകരമായി.ുd ഒരു വഴിപാടുമാണേലലാ.
ഇതിനു സZതമിലലാ/പ•ം അ‹\ൻപിdേയാട് ഇേ\ാൾ/െ: യാY
പറuിരിJു:ു. ബാലകൃ¸െq ആനJാരനായി ഇവിെട േവെറ ഒരാെള നിയമിAു
െകാdാം" എ:ു പററuു. കുറു\ിെq ഈ വിധി അവിെട കൂടിയിരു:വെരലലാം
ശരിെവAു. "എaാ ഇതുേപാെര?" എ:ു കുറു\ു വലിയ ബാലകൃ¸േനാടു
േചാദിJുകയും മതിെയ:ു സZതിAു വലിയ ബാലകൃ¸ൻ തലകുലുJുകയും
െചcു. അയ\ൻപിdയും കുറു\ിെq ഈ വിധിെയ വിസZതിAിലല. വിധി7കാരം
അയാൾ അടു/ ദിവസംതെ: പ•8ു ഭജനJാർJു ഭ•ണം െകാടു/ു. ആ
സംഗതി അ;െന അവസാനിJുകയും െചcു.
ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ വലിയ ബാലകൃ¸െന ആറൻമുള േ•Y/ിെq കിഴേJ
നടയിൽ െതJുഭാഗ/ുd ഒരു പുരയിട/ിൽ തളAിരു:ു. പിേhറ ദിവസം േനരം
െവളു/ു പതിവു സമയമായി.ും ആനJാരൻ വ:ു വലിയ ബാലകൃ¸െന അഴിAു

നന•ാൻ(കുളി\ിJാൻ) െകാ8ുേപായിലല. നാരായണൻനായർ കാലേ/
എവിെടേയാ േപായിരു:ു. അതുെകാ8ാണ് വരാൻ താമസിAത്. വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ നാരായണൻനായെര കാണാെത അവിെട അ;െന നി:ിരു:േ\ാൾ
അടു/ുതെ: ഒരു െത;ിെq ഒേരാലമടൽ (പ.) കിടJു:തു ക8് അതു
പിടിAുവലിെAടു/ു. ആ പുരയിട/ിെq ഉടമ^നായ മൂ/തു ക8ി.് ഒരു
കെലലടു/ു ആനെയ ഒെ:റിuു. ആ ഏറു വലിയ ബാലകൃ¸െq കാലിൻേമൽ
െകാdുകയും അവനു സാമാനയ/ിലധികം േവദനയു8ാവുകയും െചcു.
അതിനാൽ അവൻ ഉറെJ ഒ:ു നിലവിളിAു. അതു േക.് ആ ദിJിലുdവെരലലാം
അവിെട വ:ുകൂടി. അേ\ാേഴ•ും നാരായണൻനായരും പരി°മിA് അവിെട
ഓടിെയ/ി. ആന നിലവിളിAതിെq കാരണം ചിലർ പറuറിuതിെqേശഷം
നാരായണൻനായർ അടു/ുെച:് ആനെയ അഴിAു. വലിയ ബാലകൃ¸െq
അേ\ാഴെ/ മുഖഭാവം ക8ി.ു നാരായണൻനായർJും ഭയം േതാ:ാതിരു:ിലല.
എ2ിലും അയാൾ എെa2ിലുമാകെ. എ:ു വിചാരിAു "മകേന! വലിയ ബാലകൃ¸ാ!
നീ എെ: ഒ:ും െച‹രുേത" എ:ു പറuുെകാ8ാണ് െച:ഴിAത്. ആന
അയാെള ഒ:ും െചcുമിലല. അഴിA ഉടെന വലിയ ബാലകൃ¸ൻ അവെന എറിu
കലലും തു?ിൈJ‹ിെലടു/ുെകാ8ു കിഴേJ നടയിൽ െച:ി.ു േനെര
കിഴേJാ.ു നട:ുതുട;ി. വലിയ ബാലകൃ¸ന് എെa2ിലും സ2ടം േനരി.ാൽ
േതാ.ാവdിയിൽ വലിയ കുറു\ിെq അടുJൽെA:ു അറിയിJുകയാണ് പതിവ്.
അതിനാൽ അവെq ഈ േപാJും കുറു\ിെq അടുJേലJാെണ:ു
തീർAയാJിെJാ8ു നാരായണൻനായരും പി:ാെല േപായി. വലിയ ബാലകൃ¸നു
കുറു\ിെന കാണു:തിനു അേbഹ/ിെq വീ.ീേലാളം േപാേക8ിവ:ിലല.
പകുതിവഴി െച:േ\ാൾ കുറു\് നാല¢ു അനുചരൻമാേരാടുകൂടി ഇേ;ാ.ു
വരു:ു8ായിരു:ു. വലിയ ബാലകൃ¸െq നിലവിളി േക.് അതിെq
കാരണമറിയാനായി.ുതെ:യായിരു:ു കുറു\് പുറെ\.ിരു:ത്. വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ അതിേവഗ/ിലാണു െച:ിരു:ത്. കുറു\ിെന ക8േ\ാൾ അവൻ
കുറAുകൂടി േവഗ/ിൽ നട:ു. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ പാuു െചലലു:തുക8ു
കുറു\ിെq കൂെടയു8ായിരു:വർ േപടിAു പല വഴിയായി ഓടി മാറി. കുറു\ിന്
ഒരിളJവുമു8ായിരു:ിലല. അേbഹം വഴിയിൽ/െ: നി:ു. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
കുറു\ിെq മു?ിൽെA:ു മുൻനട മടJി നമxJരിJുകയും
തു?ിൈJയിലിരു: കലലും ഏറുെകാ8 ^ലവും കുറു\ിെന കാണിJുകയും ഒരു
ദീനസവരം പുറെ\ടുവിJുകയും െചcു. ഇതിെq കാരണെമെa:ു കുറു\ു
േചാദിJുകയാൽ ഉ8ായ സംഗതികെളലലാം നാരായണൻനായർ
പറuുേകൾ\ിAു. കുറു\് ചില സാaവനവാJുകൾെകാ8ു വലിയ ബാലകൃ¸െന
ഒരുവിധം സമാധാനെ\ടു/ി. പിെ: എലലാവരുംകൂടി അ?ല/ിേല•ു േപായി.

അേ\ാേഴ•ും േനരേ/•ുd ശീേവലിൈJഴുെ:dിJാൻ
സമയമായിരു:തിനാൽ വലിയ ബാലകൃ¸ൻ പുഴയിൽേ\ായി മു;ിJുളിAു
മതിൽJകെ//ുകയും പതിവു േപാെല ശീേവലി നട/ുകയും െചcു.
കുറു\ു മൂ/തിെq ഇലല/ുെച:ു മൂ/തിെനJ8ു "വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
ഓലമടൽ ഒടിAതി:ു അ;് അവെന കെലലടുെ/റിuത് ഒ.ും മരയാദയായിലല.
വലിയ ബാലകൃ¸ൻ ആറൻമുളേദവെq സവaമാണ്. അ;ു പതിവായി തി:ു:
േചാറും ആ ഭഗവാെq വകയാണ്. അേതാർJാെത ഇ;െന െചcത് േകവലം
നി˜യായിേ\ായി. ഇനി അ;് അവെq പുറ/ുകയറു:തു വളെര
സൂ•ിAുേവണം" എ:ു പറuു. അതിനു മറുപടിയായി മൂ/തു പറuത് "ആെ.
എെq കാരയം ഞാൻ േനാJിെJാdാം. എനിJാരും ഗുണേദാഷ;ൾ
പറuുതരണെമ:ിലല" എ:ാണ് അതു േക.ി.ു കുറു\ിെനാ.ും രസിചിലല. കുറു\ു
പിെ: ഒ:ും മി8ാെത അവിെടനി:ിറ;ി മതിൽJകെ//ി. അേ\ാൾ വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ കിഴേJ നടയിൽ/െ: നിൽJു:ു8ായിരു:ു. കുറു\് അവെq
അടുJൽെചച:ു, "വലിയ ബാലകൃ¸ാ! ആ മൂ/തു വലിയ അധിക7സംഗിയും
ധിJാരിയുമാണ്. ഞാൻ പറuി.് അയാൾ െതhറു സZതിJു:ിലല. അതുെകാ8ു
അയാൾ നിേ:ാടു െചcതിനു പകരം നീ തെ: െചcുെകാdണം. േപാരാ/തു
ആറൻമുളേദവനും അയാൾJു െകാടു/ുെകാdും" എ:ു പറuു. വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ അതു േക.ു സZതഭാവേ/ാടുകൂടി തല കുലുJി.
േമൽ\റu സംഗതിയു8ായതു ഒരു ധനുമാസ/ിലായിരു:ു. മകരമാസ/ിൽ
േ•Y/ിൽ ഉ„വമായി. ഏഴാമു„വദിവസം കാല/ു
ശീേവലിെയഴു:dിJാൻ വലിയ ബാലകൃ¸െന എറിu മൂ/തുതെ:യാണു
പുറെ\.ത്. എഴു:d/ിെq കു/ുവിളJു ക8 •ണ/ിൽ വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ പതിവുേപാെല െകാടിമര/ിെq വടJുവശ/ു െച:ു മടJി.
മൂ/ത് എഴു:dിAുെകാ8ുവ: ച.ം(േകാലം) മെhറാരു മൂ/തിെq ൈകയിൽ
െകാടു/ി.് ആന\ുറ/ു കയറു:തിനായി ആനയുെട െചവിJുപിടിAുെകാ8ു
മടJിയിരു: വലേ/Jാലിൻേമൽ കയറി. ഉടെന വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
എഴുേ:hറുനി:് ഒ:ു കുടuു. അേതാടുകൂടി മൂ/തു െതറിAു
ബലിJൽ\ുര•ക/ു െച:ു വീഴുകയും ബലിJൽ\ുരയുെട
കരി2ൽ\ടിയിൻേമൽ മു.ി മൂ/തിെq ഒരു കാെലടിയുകയും ഉടെന
അയാെളെJ.ിെയടു/ു അയാളുെട ഇലല/ിേല•ു െകാ8ുേപാകുകയും െചcു.
വലിയ ബാലകൃ¸ൻ പിെ: അവിെടനി:ു പതുെJ കിഴേJാ.ു നട:ു മതിൽJു
പുറ/ിറ;ി വടേJാ.ു െച:ു പുഴയിലിറ;ി മു;ിJളിAു. അവൻ പിെ:
അവിെടനി:ു കയറി സമൂഹമഠ/ിെq മുhറ/ുെച:ു നലലേപാെല െവയിലുd ഒരു

^ല/ു നി:ു. വലിയ ബാലകൃ¸െq തലയിൽെJ.് അഴിAിരു:ിലല.
അേതാർJാെതയായിരിJാം അവൻ െവയില/ു െച:ു നി:ത്.
ആറൻമുളേ•Y/ിെല ഉ„വ/ിൽ േകമ/വും 7ാധാനയവും ഏഴാമു„വം
മുതൽ ആറാ.ുവെരയുd നാലു ദിവസ;ൾJാണ്, അതിനാൽ
ഏഴാമു„വ/ിെq ശീേവലിJു വലിയ ബാലകൃ¸െq പുറ/ുതെ:
എഴു:dിAാൽെJാdാെമ:ു വിചാരിAു േതാ.ാവdിൽ കുറു\ും
ആറൻമുളെJാ.ാര/ിെല വലിയ ത?ുരാനും സൂഹ/ിെല കിഴിJാരനും മhറും
വലിയ ബാലകൃ¸െq അടുJൽെച:ു മതിൽJകേ/•് െചലലു:തിനു
വളെരെയാെJ പറuുേനാJി. അെതാ:ും വലിയ ബാലകൃ¸ൻ വകെവAിലല.
േതാ.ാവdിൽകുറു\ിെq വാJിെന വലിയ ബാലകൃ¸ൻ അെ:ാരു ദിവസം
മാYേമ അനുസരിJാതിരു:ുdൂ. വലിയ ബാലകൃ¸െq സZതം കൂടാെത അവെന
എ;ും െകാ8ുേപാകുവാൻ ആരു വിചാരിAാലും സാധിJയിലലേലല. അതിനാൽ
അ:ു ശീേവലിJു ബാലകൃ¸െq പുറ/ാണ് എഴു:dിചത്.
ശീേവലി ഏകേദശം പകുതിയായേ\ാൾ വലിയ ബാലകൃ¸ൻ നി:ിരു:
^ല/ുനി:ു പതുെJയിറ;ി മതിൽJകേ/•ു െച:ു. അേ\ാൾ
അവിെടയു8ായ തിJും തിരJും പരി°മവും ബഹളവും േകാലാഹലവുെമലലാം
അപരിമിത;ളും അവർ4നീയ;ളായിരു:ു. "ബാലകൃ¸െq
പുറെ/ഴു:dിAതു വലിയ ബാലകൃ¸ന് ഒ.ും രസിAിരിJയിലല. വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ കട:ു ബാലകൃ¸െന ഇേ\ാൾ കു/ും. അതിനാണ് അവൻ ഇേ\ാൾ
ഇേ;ാ.ുവ:ത്. ബാലകൃ¸െന കു/ിയാൽ അവൻ ഒഴിAുേപാകുേമാ? ഈ വലിയ
ആനകൾ ര8ുംകൂടി േനരി.ാൽ ഈ മതിൽJക/ു8ാകു: ബഹളം
ചിലലറയായിരിJുേമാ? ഇവിെട
എെaലലാമാപ/ുമനർPവുെമാെJയു8ാകുെമ:ു തിരുവാറൻ
മുളയ\നുമാYമറിയാം. ഈശവേരാ ര•തു" എ:ും മhറുമായിരു:ു ജന;ളുെട
വിചാരവും സംസാരവും. ജന;ൾ അ7കാരെമലലാം വിചാരിJുകയും പറയുകയും
െചcത് അ§ുതമലലതാനും. അ:് ഏഴാംമു„വമായിരു:തിനാൽ ബാലൻമാരും
വൃUൻമാരും £ീകളും പുരുഷൻമാരും ദീനJാരും ഭജനJാരും മhറുമായി മ4ു
നുdിയി.ാൽ താെഴ വീഴാ/വ4ം ജന;ളവിെട കൂടിയിരു:ു. അവിെടെവA് ഈ
ര8ു വലിയ െകാ?നാനകൾ തZിൽ\ിണ;ിയാൽ അേനകവിധ/ിലുd
അപകട;െളാെJ വരാമേലലാ. ജന;ളി7കാരെമാെJ വിചാരിJുകയും
പറയുകയും െചcുെവ2ിലും വലിയ ബാലകൃ¸ന് ഒരു
ദുർവിചാരവുമു8ായിരു:ിലല. അവൻ സാവധാന/ിൽ മതിൽJക/ു കട:ു
െതേJാ.ു മാറി െതേJ മതിലിേനാടു േചർ:് ആർJുമുപ›വമു8ാകാ/

വിധ/ിൽ വടേJാ.ു േനാJിെJാ8ു െവയില/ു തെ: നി:ു. എ:ി.ും
ജന;ളുെട മന€ിെല ദു“2 വി.ുമാറിയിലല. "എഴു:d/ു
െതJുവശ/ാകുേ?ാൾ ബാലകൃ¸െന കു/ാൻ തരംേനാJിെJാ8ാണു
വലിയ ബാലകൃ¸ൻ വടേJാ.ു തിരിuുനിൽJു:ത്" എ:ായിരു:ു ജന;ളുെട
പി:െ/“2.
ഈശവരകൃപെകാ8ും വലിയ ബാലകൃ¸െq ബുUിഗുണം െകാ8ും
യാെതാരപകടവും ബഹളവും കൂടാെത ശീേവലി ഭംഗിയായി.ു തെ: കഴിuുകൂടി.
അേ\ാേള•ും തലയിൽെJ.ു നലലേപാെല ഉണ;ുകയും െചcിരു:തിനാൽ വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ പതുെJ െകാടിമര/ിെq െതJുവശ/ു െച:ു മടJി. ഉടെന
നാരാണയൻനായർ കയറി തലയിൽെJ.ഴിAു താെഴ െകാടു/ു. അയാൾ
താെഴയിറ;ിേ:ാേഴ•ും ഓേരാരു/ർ വലിയ ബാലകൃ¸നു പഴJുലകൾ
െകാ8ുെച:ു െകാടു/ുതുട;ി. •ണേനരംെകാ8ുെq മു?ിൽ പലരുമായി
അസഖയം പഴJുലകൾ െകാ8ുെച:ുകൂ.ി. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
അതിെലാ:ുേപാലും എടു/ു തി:ിലല. എലലാം ബാലകൃ¸നും കു.ികൃ¸നുമായി
വീതിAു െകാടു/ി.ു വലിയ ബാലകൃ¸ൻ പതുെJ മിൽെJ നുറ/ിറ;ി
സമൂഹ/ിൻമഠ/ിെq മുhറ/ു െച:ു പഴയ ^ാന/ുതെ: നി:ു.
അവെനെJാ8ു വലലതും ആഹാരം കഴി\ിJു:തിനു പലരും XമിAുേനാJി.
ഒ:ും ഫലിAിലല. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ അ:ു യാെതാ:ും തി:ിെലല:ലല, െവളളം
കുടിJുകേപാലും െചcിലല. അതിെq വാRവകാരണം ആർJുമറിuുകൂടാ.
മൂ/തിേനാടു താൻ െചc 7തികാരം കുറAധികമായിേ\ായി എ:ു പി:ീടു
േതാ:ുകയാലു8ായ പpാ/ാപം െകാ8ാണ് വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
ആഹാരെമാ:ും കഴിJാ/െത:ായിരു:ു കുറു\ു മുതലായ ചില
7ധാനൻമാരുെട ഊഹം.
പിേhറ ദിവസം രാവിെല വലിയ ബാലകൃ¸ൻ ആhറിലിറ;ി കുളിAു
മതിൽJകെ//ി. അേ\ാൾ കുറു\ുതെ: ആദയം ഒരു പഴJുല െകാ8ുെച:ു
െകാടു/ു. അത് അവൻ േമടിAു തി:ു. അതു ക8േ\ാൾ േവെറയും ചിലർ
പഴJുലകൾ െകാ8ുെച:ു െകാടു/ുതുട;ി. മാYേനരംെകാ8ു വലിയ
ബാലകൃ¸െq മു?ിൽ അസംഖയം പഴJുലകൾ പലരായി.ു െകാ8ുെച:ു കൂ.ി.
താൻ തി:ു കഴിuി.് അധികമു8ായിരു:ത് അവൻ ബാലകൃ¸നും കു.ികൃ¸നും
വീതിAുെകാടു/ു. ആ ആനകൾJും മതിയായി.ു പിെ:യും പഴJുലകൾ വളെര
അധികമു8ായിരു:ു. അെതാെJ ആെര2ിലുെമടു/ു തി:ുെകാdു:തിനു
വലിയ ബാലകൃ¸ൻ ആംഗയം കാണിJുകയാൽ നാരായണൻനായർ
വിളിAുപറuതു േക.ു പലരും െചെ:ടു/ു തി:ു.

വലിയ ബാലകൃ¸ൻ ചിലേ\ാൾ മദ?ാടു8ാകാറു8ായിരു:ു. എ2ിലും അവൻ
ആെരയും ഒരു വിധ/ിലും ഉപ›വിAിരു:ിലല. അവൻ ഒരwമം
7വർ/ിAിരു:തായി\റയാൻ ഒരു സംഗതി മാYേമയുdു. ഒരിJൽ
ആറൻമുളേ•Y/ിൽനി:് ആറാ.ിന് എഴു:dിAു േപായേ\ാൾ
മാരാമ4ുപdിയിലു8ായിരു: വലിയ മണി എേaാ കാരണവശാൽ
അടിAുെകാ8ിരു:ു. അതു േക.ു കരയിൽ 7ധാനൻമാരായ ചില നായൻമാർ "ഇതു
ഏhറവും ദു€ഹമായിരിJു:ു" എ:ു പറuു. വലിയ ബാലകൃ¸നും
അെതാരുപ›വമായി/െ: േതാ:ിയിരിJാം. ഏെത2ിലും ആറാ.ു കഴിu്
ഇറJിെയഴു:ളളിAയുടെന വലിയ ബാലകൃ¸ൻ േപായി യാെതാരു േകടും
വരു/ാെത ആ മണി പറിെAടു/ു ആറൻമുളേ•Y/ിെq നടയിൽ െകാ8ു
വ:ു െവAു. കരJാരുമായി.ു8ായിരു: ഐകമതയംെകാേ8ാ എേaാ
ഏെത2ിലും പdിJാർ അതിെനJുറിA് യാെതാരു വഴJുമു8ാJിയിലല. ആ മണി
ഇേ\ാഴും ആറൻമുള കിഴേJ േഗാപുര/ിെq പടിuാ.ുd മുഖ\ിൽ
െതJുവശ/ായി തൂJീ.ു8്.
വലിയ ബാലകൃ¸ൻ മണി പറിAുെകാ8ുേപാ:തിെനJുറിAു പdിJാർ േനരി.ു
വഴJിനു പുറെ\.ിെലല2ിലും അവരിൽAിലർ വലിയ ബാലകൃ¸െന
അപായെ\ടു/ു:തിനു ഗൂഢമായി ഒരു വിദയ 7േയാഗിAു. അടു/ െകാലലം
ആറാ.ടു/േ\ാൾ ചിലർ െച:ു 7സിU മാ•ികനായിരു: താമരേ“രി
ന?ിെയJ8ു പറu് അേbഹെ/െJാ8് ആറാ.ിന് എഴു:dിചുേപാകു:
വഴിയിൽ ഒരു കൂടപYം ^ാപിAു. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ അതു മറികട:ുേപായാൽ
ഉടെന അവിെട വീണു മരിJ/Jവ4മായിരു:ു ആ ആഭിചാര7േയാഗം.
പതിവുേപാെല ആറാ.ിെനഴു:ളളിAി.ു കൂടപYം ^ാപിAിരു: ^ല/ിനു
സമീപെ//ിയേ\ാൾ, ആറൻമുള േദവൻ േതാ:ിAിേ.ാ എേaാ വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ മുേ?ാ.ു നടJാെത പിaിരിuുനി:ു. വലിയ ബാലകൃ¸െq
സZതം കൂടാെത അവെന നട/ിെJാ8ു േപാകുവാൻ സാധിJയിലലേലലാ.
എെa2ിലും തJതായ കാരണം കൂടാെത അവന;െന പിൻമാറാനുമിടയിലല.
ആക\ാെട േദവസവം കാരയ^ൻമാരും കരJാരും കാ¥Jാരുെമലലാം വലിയ
പരു;ലിലായി/ീർ:ു. ആ സമയ/് അവിെട അടുJൽതെ:യു8ായുd
ഭഗവതി േ•Y/ിെല െവളിA\ാടു തുdി ആ ^ല/ുെച:ു ശൂലംെകാ8ു
കു/ി കൂടപYെമടു/ു അതു ചു.ുകളയു:തിനു േതാ.ാവdിൽJുറു\ിെന
ഏൽ\ിAതിെq േശഷം വലിയ ബാലകൃ¸െന പിടിAു മുേ:ാ.ു നട/ിവി.ു. പിെ:
വലിയ ബാലകൃ¸ൻ മടി•ാെത നടJുകയും ആറാ.ു പതിവുേപാെല ഭംഗിയായി
കഴിuുകൂടുകയും െചcു.

ആറൻമുളയു„വം മകരമാസ/ിലാണേലലാ. വലിയ ബാലകൃ¸െന
അകെ\ടു/ാൻ ആഭിചാരം െചc താമരേ“രി ന?ി ആ ആ8ിൽ/െ:
ഇടവമാസ/ിൽ വസൂരിദിനം പിടിെപ.ു മരിJുകയും അേതാടുകൂടി
അേbഹ/ിെq കുടുംബം അനയം നിൽJുകയും െചcു.
ബലിJൽ\ുരയിൽനി:ു െക.ിെയടു/ുെകാ8ുേപായ മൂ/തിനു ചില
ചികി„കൾ െചcേ\ാൾ േദഹ/ിനു8ായിരു: അസവാ^യം മിJവാറും
േഭദമായി. എ2ിലും ഒടിuുേപായ കാൽ േനെരയായിലല. അതിനാൽ അയാൾJ്
ആജീവനാaം പിെ: ഒരാനയുെട പുറ/ു കയറാൻ സാധിAി.ിലല.
ഒരിJൽ ആറൻമുളേ•Y/ിെq ചില അhറകുhറ\ണികൾJ് ഏതാനും തടികൾ
മുറി\ിAുെകാ8ുവരു:തിനായി േദവസവം വക കാരയ^ൻമാരിെലാരാൾ നാല¢ു
കൂലിേവലJാേരാടുകൂടി സമീപ/ുd 'നാര;ാനം' എ: ^ല/ു േപായിരു:ു.
ആ വന/ിൽ അJാല/് എവിെടനിേ:ാ ഒരു വലിയ വയാÛം വ:ുേചർ:ിരു:ു.
ആ കടുവാ കാരയ^െനയും ചില കൂലിJാെരയും പിടിAു തി:ു.
ബാJിയു8ായിരു: ര8ു േവലJാർ അവിെടനി:ു മരണഭീതിേയാടുകൂടി ഓടി
ഒരുവിധ/ിൽ ആറൻമുള മട;ിെയ/ി. അേ\ാൾ േ•Yംപണിെയ
സംബkിAുതെ: ചില കാരയ;ൾ ആേലാചിAു നിpയിJാനായി
േതാ.ാവdിJുറു\ും കരയിൽ 7ധാനൻമാരായ മhറു ചിലരും േ•Yസ:ിധിയിൽ
കൂടിയിരു:ു. മട;ിവ: കൂലിേവലJാർ ആ ^ല/ു െച:ു വന/ിൽ
േപായി.ു8ായ അതയാപ/ുകെളലലാം പറuു േകൾ\ിAു. "തടി
െവ.ിെJാ8ുവേര8ത് അതയാവശയമാണ്. ഈ ^ിതിJ് കൂലിേവലJാരും മhറും
േപടിചി.് ആ വന/ിേല•് േപാവുകയുമിലല. ഇനി എaാണു നിവൃ/ി?"
എ:ായിരു:ു കുറു\ു മുതലായവരുെട പി:െ/ ആേലാചന. ഈ
വർ/മാന;െളലലാം േക.ുെകാ8ു വലിയ ബാലകൃ¸നും അവിെട
നിൽJു:ു8ായിരു:ു. എലലാം േക.ു കഴിuേ\ാൾ വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
നാരായണൻനായരുെട േനെര തു?ിൈJെകാ8ു എേaാ ആംഗയം കാണിAി.ു
കിഴേJാ.ു നട:ു തുട;ി. പി:ാെല നാരായണൻനായരും േപായി. •ണ/ിൽ
നാര;ാനം വന/ിെല/ി. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ ആ കാട് ആക\ാെട ഒ:ിളJി.
ഉടെന കടുവാ വലിയ ബാലകൃ¸െq േനെര ചാടിെA:ു. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
കടുവായുെട കാലും വാലും കൂ.ി\ിടിെAടു/ു ഒരു പാറ\ുറ/ു ഒരടി െകാടു/ു.
അേതാടുകൂടി കടുവായുെട കഥ കഴിuു വലിയ ബാലകൃ¸ൻ കടുവാെയ
െകാ?ിൻേമൽ കു/ിേJാർെ/ടു/ു നാരായണൻനായെരയും പുറ/ു
കയhറിെJാ8ു േനെര പടിuാ.ു നട:ു കുറു\ു മുതലായവരിരു:
^ലെ//ി കടുവാെയ താെഴയി.ു. അവിെട കൂടിയിരു:വെരലലാം ആ

കടുവാെയJ8ു അ§ുതെ\.ു. അYയും വലിയ കടുവാെയ അവരാരും മു?ു
ക8ി.ിലലായിരു:ു. ഇ;െന കടുവാെയJുറിAു8ായ ഭയം തീർ:തിനാൽ പിെ:
മുറ•ു േദവസവം കാരയ^ൻമാരും കൂലിേവലJാരുംകൂടി േപായി നാര;ാനം
മലയിലും മhറു മലയിലുംനി:് അ?ലംപണിJ് ആവശയമായിരു: തടി മുഴുവനും
മുറിെAടു/ു. ആ തടികെളലലാം പിടിA് ആhറിലിറJുകയും
അ?ലJടവിൽെJാ8ുവ:ാൽ പിടിAു കര•ുകയhറുകയും െചcതു േദവസവം
വക ആനകൾ മൂ:ുംകൂടി/െ:യായിരു:ു. ആ മലയുെട െചരിവിൻ മുകളിൽ
വലിയ ബാലകൃ¸നും താെഴ ബാലകൃ¸നും നി:ുെകാ8് ഒരു വലിയ തടി
പിടിAിറJിയേ\ാൾ പിടു/ം ശരിയാകാuിേ.ാ എേaാ ബാലകൃ¸െq
പുറ/ിരു:ു െകാ8് അയ\ൻ\ിd ബാലകൃ¸െന ഒ:ടിAു. അടിെകാ8
•ണ/ിൽ ബാലകൃ¸ൻ തടി വി.ി.ു തല ഒ:ു കുടയുകയും മുേ?ാെ.ാ:ു
തിരിയുകയും െചcു. അേതാടുകൂടി അ‹\ൻപിd താെഴ ബാലകൃ¸െq മു?ിൽ
വീണു. ഉടൻ ബാലകൃ¸ൻ അയാെള തൂJിെയടു/ു േമൽേ\ാെ.റിuി.ു
െകാ?ുയർ/ി\ിടിAുെകാ8ു നി:ു. അ‹\ൻപിd വ:ു ബാലകൃ¸െq
െകാ?ിൻേമൽ വീണു. പിെ:യും അയാെള ബാലകൃ¸ൻ നില/ി.ു ര8ുമൂ:ുകൂടി
കു/ി കഥ കഴിAി.ു വലിെAടു/ു ആhറിേലെJറിuു. വലിയ ബാലകൃ¸ന്
ആെരയും െകാലലു:തു ഇ‘മലലായിരു:ു. നിവൃ/ിയു8ായിരുെ:2ിൽ
അ‹\ൻപിdെയ െകാലലാൻ അവൻ സZതിJിലലായിരു:ു. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
തടിയിൽനി:ു പിടി വി.ി.് അ‹\ൻപിdെയ ര•ിJാൻ വ:ാൽ ആ വലിയ തടി
ഉരു8ുവ:ു അ‹\ൻപിdയും ബാലകൃ¸നും കു.ികൃ¸നും മhറേനകം
േവലJാരും മരിJുമായിരു:ു. അതിൽേഭദം ഒരാൾ മാYം മരിJു:താണേലലാ
എ:ു വിചാരിAാണ് വലിയ ബാലകൃ¸ൻ അയ\ൻപിdെയ ര•ിJാൻ
േപാകാuത്. ഇതു മുെ?ാരിJലു8ായ സംഗതിെകാ8റിയാവു:തുമാണേലലാ.
അയ\ൻപിd കഴിuതിെq േശഷം അയാൾJു പകരം നിയമിAത് അയാളുെട
അനുജനായ പWനാഭപിdെയ ആയിരു:ു. പWനാഭപിdJു ബാലകൃ¸ൻ തെq
േജയ®െന െകാ:വനാണേലലാ എ:ു വിചാരിAു അവേനാടു സാമാനയ/ിലധികം
വിേരാധമു8ായിരു:ു. അതിനാലയാൾ അധികം താമസിയാെതതെ: വിഷം
െകാടുേ/ാ എേaാ ബാലകൃ¸െന െകാലലുകയും വയhറിലു8ായ ഒരു
േവദനനിമി/ം മരിAതാെണ:ു പറuു പരസയെ\ടു/ുകയും െചcു.
അനaരം അധികം താമസിയാെത 7ായാധികയം നിമി/ം നാരായണൻനായർ
മരിAു. അയാൾJു പകരം നിയമിAതു ബാലകൃ¸െനെJാ: ›ാഹിയായ
പWനാഭപിdെയയാണ്. പWനാഭപിdെയ സഹായിJു:തിനു
നാരായണൻനായരുെട അനaരവനായ െകാAു കൃ¸െനയും നിയമിചു. തെq

കൂ.ുകാരനായിരു: ബാലകൃ¸നും പാ\ാനായിരു: നാരായണൻനായരും
െപാേžായതിനാൽ വലിയ ബാല കൃ¸നു8ായ ദുഃഖം അപരിമിതമായിരു:ു.
അതിനു െകാAുകൃ¸ൻ കൂെടയു8േലലാ എെ:ാരു സമാധാനം മാYേമ വലിയ
ബാലകൃ¸നു8ായിരു:ുdു. വലിയ ബാലകൃ¸നു
നാരായണൻനായെരJുറിAു8ായിരു:തുേപാെലയുd േrഹം
െകാAുകൃ¸േനJുറിAും വലിയ ബാലകൃ¸െനJുറിAു
നാരായണൻനായർJു8ായിരു:തുേപാെലയുd േrഹം
െകാചുകൃ¸നുമു8ായിരു:ു. ദുഃഖ;ൾ വരുേ:രെമാെJയും കൂ.േ/ാെട
എ:തുേപാെല നാരായണൻനായർ കഴിuി.് അധികം താമസിയാെത
േതാ.ാവdിൽ മൂ/കുറു\ും മരിAു. അതു നിമി/മു8ായ ദുഃഖവും
വലിയബാലകൃ¸നു േകവലം ദു€ഹംതെ:യായിരു:ു. തെq സകല
സ2ട;ളുെടയും പരിഹാരകർ/ാവായിരു: കുറു\ു കഴിuതിെq േശഷം
വലിയ ബാലകൃ¸ൻ സaാപസaÅഹൃദയനായി/െ:യാണ് ഓേരാ
ദിവസ;െളയും നയിAുെകാ8ിരു:ത്.
ഒരിJൽ "െചറിയനാട്" എ: േദശ/ുd മൂ/തിെq ഇലലംപണി വക•് ഒരു വലിയ
തടി ഒരു ^ാന/ുനി:ു പിടിAു പണി^ല/ു െകാ8ു െച:ു
െകാടുJു:തിനു വലിയ ബാലകൃ¸െന െകാ8ു േപായിരു:ു. തടി
പണി^ല/ാJിെJാടു/തിെqേശഷം മൂ/തു പWനാഭപിd•ു പ/ു
പണവും ഒരു കൂ.ം മു8ും േനരയതും െകാടു/ു. കൂെടെA:് ഒരുേപാെല
അUവാനിA െകാAു കൃ¸നു യാെതാ:ും െകാടു/ുമിലല. മൂ/തിെq
ഇലല/ുനി:ു പുറ/ിറ;ിയേ\ാൾ െകാചുകൃ¸ൻ മനRാപേ/ാടുകൂടി "വലിയ
ബാലകൃ¸െനയും െകാ8് എവിെടേ\ായാലും എെ: ഇ;െന ആരും പൂജയമാJി
വിടാറിലല. ഞാനും കൂ.ുകാരേനാെടാ\ം അUവാനിAവനാെണ:ുd പരമാർ‰ം ആ
മൂ/തറിuിലലേലലാ. േവ8ാ ഈശവരനറിയുമേലലാ, അതു മതി" എ:ു പറuു.
അതുേക.ു വലിയ ബാലകൃ¸ൻ േപായി തടി പിടിAു മു?ു കിട:ിരു: ^ല/ു
െകാ8ു െച:ി.ു. അ;െന െച‹ാതിരിJാൻ പWനാഭപിd വലിയ
ബാലകൃ¸ൻേനാടു വളെര പറuുേനാJി. എ2ിലും അവൻ അതു ഒ.ും
വകെവAിലല. അതിനാൽ വലിയ ബാലകൃ¸െനJുറിA് പWനാഭപിdയുെട മന€ിൽ
ൈവരം അ2ുരിJുകയും അേ\ാൾ/െ: കഴിuുെവ2ിലും േതാ.ാവdിെല
അ:െ/ മൂ/കുറു\് മു?ിലെ/ മൂ/കുറു\ിെനേ\ാെല ശാaനെലല:ും
അതയുOമൂർ/ിയും കഠിനഹൃദയനും കുhറJാെര കഠിനമായി ശി•ിJു:
നിർbാ•ിണയനുമാെണ:ു നലല േപാെല അറിയാമായിരു:തുെകാ8ു
പWനാഭപിd വലിയബാല കൃ¸െq േനെര ഉടെന കടുംൈക ഒ:ും 7വർ/ിAിലല.

ആറൻമുള•ു സമീപംതെ: ആhറിൽ അതയഗാധമായ ഒരു ^ലമു8്. ആ
^ല/ിനു "കžുഴJയം" എ:ാണു േപരു പറuു വരു:ത്. ആ
കയ/ിനടു/ുd മലയിൽJിട:ിരു: ര8ു തടികൾ പിടിAു കയ/ിനു
സമീപമാJിെJാടുJണെമ:് ഒരാൾ ആവശയെ\ടുകയാൽ പWനാഭപിd വലിയ
ബാലകൃ¸െനയും െകാ8ുേപായി രു:ു. ആ മലയുെട മുകളിൽനി:ു തടി
താെഴയിറJി കയ/ിെq സമീപ/ാJു: കാരയം ഏhറവും കൃ‡Ãാധയമായിരു:ു.
എ2ിലും വലിയ ബാലകൃ¸ൻ ഒരു തടിപിടിAു കയ/ിൽ നിpിത^ല/ാJി.
ര8ാമെ/ തടിപിടിAിറJിയേ\ാൾ പWനാഭപിd ആനയുെട ച;ലയും
തടിയുംകൂടി ബkിAു. ച;ലയുെട ഒരhറം തടിയുെട വJെ/
തുളയിൽേJാർ/ാണ് ബkിAത്. ഇെതാരപകടമാെണ:ു വലിയ ബാലകൃ¸ന്
അേ\ാൾ/െ: േതാ:ാെതയിരു:ിലല. എ2ിലും കൃതയം
നിർVഹിJാെതയിരിJാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതയിരു:തിനാൽ അവൻ ഒരു
വിധ/ിൽ തടിപിടിAുെകാ8ുേപായി. കയ/ിനു സമീപം െച:േ\ാൾ
പWനാഭപിd ^ാനംേനാJി ഒരടി െവAുെകാടു/ു. അJാലംവെര
ഒരിJൽേപാലും അടിെകാ8ി.ിലലാ/ വലിയ ബാലകൃ¸ന് അത് അതയaം
ദു€ഹമായിരു:ു. അടിയുെട േവദന സഹിJവ‹ാuി.് വലിയ ബാലകൃ¸ൻ
തടിേയാടുകൂടി കയ/ിേല•് ചാടി. തടി ച;ലേയാടുകൂടി ബkിAിരു:തിനാൽ
അതു േവർെപടു/ാനും തടിയും െകാ8ു കയ/ിൽനി:ു കര•് കയറാനും
നിവൃ/ിയിലലാuതിനാൽ വലിയ ബാലകൃ¸ൻ കയ/ിലകെ\.ു. ഉടലിനു
സാമാനയ/ിലധികം െപാJമു8ായിരു: വലിയ ബാല കൃ¸ൻ കയ/ിലകെ\.ി.്
അവെq തു?ിൈJയിെq അOംമാYേമ െവd/ിനു മുകളിൽ
കാൺമാനു8ായിരു:ുdു. അതുതെ: അവൻ ശവാസംമു.ാതിരിJാനായി.്
ഉയർ/ി\ിടിAതിനാലാണ്.
വലിയ ബാലകൃ¸െq ഈ ക‘^ിതി ക8ുെകാ8ു പWനാഭപിd കര•്
നി:ിരു:ു. ആ സമയം എവിെടനിേ:ാ ഒരു കാ.ുേപാ/് അവിെട ചാടിെച:ു
പWനാഭപിdെയ െവ.ി നാല¢ാJി ഖ¡ിAു കയ/ിേല•് ത.ിയി.ി.ു വ:
വഴിേയ േപായി. വലിയ ബാലകൃ¸െന െകാ:ി.ു തനിJു
സുഖമായിരിJാെമ:ായിരു:ു വേലലാ പWനാഭപിdയുെട വിചാരം. അനയൻമാെര
േദവഷിAി.ു ത;ൾJു സുഖമു8ാJാെമ:ു വിചാരിJു:വർെJാെJ
ഒടുJമു8ാകു: ഫലം ഇ;െന‹ിരിJുെമ:് ഏവരുേമാർേJ8താണ്.
അ:ുA•് േതാ.ാവdിൽ മൂ/ കുറു\് ഉ8ുെകാ8ിരു:േ\ാൾ േചാhറിൽ തലമുടി
ക8ു. അതിനാൽ പിെ:യു4ാെത അേbഹെമണീhറു ൈക കഴുകാനായി
പുറേ/•ിറ;ിയേ\ാൾ കാൽ വാതിൽ പടിയിൻേമൽ മു.ി െപരുവിരൽ മുറിuു.

അേbഹം ദുർനിമി/;ളുെട കാരണെമaായിരിJുെമ:ു
വിചാരിAുെകാ8ിരു:േ\ാൾ േ•Y/ിൽ നി:് ഒരാൾ അവിെട െച:്
ഉച\ൂജയുെട 7സ:പൂജ കഴിuു നട തുറ:േ\ാൾ Xീേകാവിലകെ/
വിളJുകൾ മിJവയും െക.ിരു:ുെവ:ും ഉA“ീേവലിയുെട പാണിJു
െകാളു/ിെവA വിളJും മൂ:ു 7ാവശയം െകടുകയു8ായിെയ:ും
ശീേവലിെJഴു:dിA മനുഷയെq തല ക.ളJാലിൻേമൽ മു.ി മുറിuുെവ:ും
വലിയ ബാലകൃ¸ൻ വരാ—യാൽ കു.ികൃ¸െq പുറ/ാണ്
ഉA“ീേവലിെJഴു:ളളിAെത:ും പറuു. ഇെതലലാം േകൾJുകയും
തനിJു8ായ അനുഭവം വിചാരിJുകയും െചcി.ു കുറു\ു "എലലാംെകാ8ും
നമുJ് എേaാ ഒരാപ/് അടു/ിരിJു:ു എ:ു തെ:
വിചാരിേJ8ിയിരിJു:ു. അെതaാെണ:ു
തിരുവാറൻമുളേbവനുതെ:യറിയാം. ഈശവേരാ ര•തു" എ:ു പറuു
കഴിuേ\ാേഴ•ും ഒരാൾ വയസനാwാaനായി ക4ീെരാലി\ിAുെകാ8ു
കുറു\ിെq അടുJെല/ി. പWനാഭപിd തലലി വലിയ ബാലകൃ¸െന
ൈക\ുഴJയ/ിൽAാടിAുെവ:ും അവെq ച;ലയും ഒരു വലിയ തടിയുംകൂടി
കൂ.ിബkിAി.ുdതുെകാ8ു കര•ു കയറാൻ നിവൃ/ിയിലലാെത അവൻ
കയ/ിൽതെ: കിടJു:ു എ:ും പWനാഭപിdെയ ഒരു കാ.ുേപാ/ു വ:ു
െവ.ിനുറുJി കയ/ിേല•് തdിെയ:ും മhറും പറuുേകൾ\ിAു. ഈ
വർ/മാനം േക.ു വയസനാwാaനായ കുറു\ു പരി°മിA് അേ;ാേ.ാടി. കുറു\ു
കയ/ിെq സമീപെമ/ിയേ\ാൾ അവിെട £ീകളും പുരുഷൻമാരുമായി
ആബാലവൃUം അസംഖയം ജന;ൾ ര8ു കരയിലും തി;ിJൂടിയിരു:ു. ആ
ജനJൂ./ിൽ ക4ീർ െപാഴിJാെത ഒരു കു.ിേപാലുമു8ായിരു:ിലല.
െകാAുകൃ¸ൻ ഒരിട/ു കിട:ു മാറ/ടിAു കരയു:ു. കു.ികൃ¸ൻ കയ/ിേല•ു
േനാJിെJാ8ുനി:് ഉറെJ നിലവിളിJു:ു. ആക\ാെട അേ\ാളവിെട ഒരു
ഭൂക?ംതെ:യായിരു:ു. ആ സമയ/ും വലിയ ബാലകൃ¸െq തു?ിൈJയിെq
അhറം െവd/ിനു മീെത കാൺമാനു8ായിരു:ു. അതിനാൽ അവെന കര•ു
കയhറാനായി പലരും പല വിദയകൾ 7േയാഗിAുേനാJി. ഒരു ഫലവുമു8ായിലല.
േനരം സkയയാകു:തു വെര XമിAി.ും ഒരു ഫലവുമു8ാകാuതിനാൽ
പിെ:െയലലാവരും ക4ീെരാലി\ിചുെകാ8ു പിരിuുേപായി. അ:് ആ േദശ/്
ഒരാൾ േപാലും അ/ാഴമു4ുകെയ:ലല, െവdം കുടിJുകേപാലുമു8ായിലല.
ഗംഭീരാശയനായിരു: േതാ.ാവdിൽ കുറു\് ഒരു വിധ/ിൽ വീ.ിൽെAെ:/ി
െവറും നില/ു കിട:ി.് എണീhറതു മൂ:ു ദിവസം കഴിuതിെq േശഷമാണ്.
അേ\ാേഴ•ും വലിയ ബാലകൃ¸െq കഥ കഴിയുകയും െചcിരു:ു.
പWനാഭപിdയുെട ദുTൃതയം നിമി/മാണേലലാ താൻ മരിJു:െത:ുd വിചാരം

ബാലകൃ¸ന് ഉ8ായിരു:ിരിJാം. എ2ിലും കാ.ുേപാ/ു െവ.ി അയാെളയും ആ
കയ/ിൽ/െ: ഇ.തിനാൽ അവസാനകാല/ു അയാളുെട
േചാരയിൽJുളിAി.ു മരിJാൻ ഇടയായേലലാ എ:ുd സമാധാനവും അവെq
മന€ിൽ േതാ:ിയിരിJാം.
കു.ികൃ¸നും ചിലേ\ാൾ മദ?ാടു8ാവുകയും നീരുവ:ു െപാ.ുകയും °ാaിളകി
ഓടി നടJുകയും െച‹ാറു8ായിരു:ു. എ:ാൽ അവനും ആെരയും
ഉപ›വിJയിലല. അവെനാരു കളി°ാaനായിരു:ു. ആെര2ിലും വിളിAു "കു.ികൃ¸ാ!
നിെq °ാെaാ:ു കാണെ." എ:ു പറuു ശർJരേയാ പഴേമാ വലലതും
െകാടു/ാൽ അവൻ °ാaിളകിയതുേപാെല ഓടിനട:ു കാണിJുമായിരു:ു.
ബാലകൃ¸നും വലിയ ബാലകൃ¸നും കഴിuേ\ാൾ അവെq ഉ„ാഹവും
സേaാഷവും കളിയുെമലലാം നശിAു. പിെ: അവൻ േകവലം നിരു„ാഹനായി.ാണ്
ജീവിതെ/ നയിAിരു:ത്. അ;െന അ¢ാറു െകാലലം കഴിuേ\ാൾ
കു.ിJൃ¸നും കഥാവേശഷനായി/ീർ:ു.

ഐതിഹയമാല/െച;:ൂർ ഭഗവതി
െച;:ൂർ മഹാേ•Y/ിെല 7ധാന മൂർ/ികൾ പാർVതീ പരേമശവരsാരാണ്.
എ:ാൽആ േദവിയുെട േപരിനു മാYേമ 7സിUിയുdൂ. േദവീസാ:ിUയം
കൂടിയുd ^ല;ളിെലലലാം ഇ;ിെനയിരിJു:തു സാധാരണമാണ്.
തിരുമാkാംകു:്, െകാടു;ലലൂർ, പനയ:ാർJാവ് ഈ േ•Y;ളിൽ
7ധാനമായി 7തി®ിJെ\.ിരിJു:തു ശിവനാണേലലാ. എ2ിലും ആ
^ല;ളിെലലലാം ഭഗവതികൾJാണു 7സിUി. അതുേപാെലതെ: െച;:ൂരും
ഭഗവതിെയ കുറിAലലാെത ശിവെനJുറിAു ആരുെമാ:ുംപറuു േകൾJു:ിലല. ആ
േദവിയുെട 7സിUിയും മാഹാWയവും ഒ.ും ചിലലറയലലതാനും. അവെയJുറിAു
പി:ാെല 7Rാവി•ാം. ഈ േദവീ േദവsാർ ഇവിെട ആവിർഭവിAതിെq കാരണം
തെ: ആദയെമ പറuു െകാdു:ു.
പ8ു പാർVതീസവയംവര/ിനായി.ു Xീ പരേമശവരനും തbർശാനാർഥം ”•ാവും,
വി¸ുവും, ഇ¾ാദിേദവsാരും, സിUsാർ, സാUയsാർ, കി:രsാർ, കി?ുരുഷsാർ,
യ•sാർ, ഗkർവsാർ മുതലായ േദവേയാനികളും, അéര€ുകളും സകല
മഹർഷികളും മhറും ഹിമവൽ പാർശവ/ി2ൽ െച:ു േചർ:േ\ാൾ അവരുെട ഭാരം
െകാ8ു ഭൂേഗാളം വടേJാ.ു മറിേuJുേമാ എ:ു സംശയിAു ”•ാദികളായ
Yിമൂർ/ികൾ അതയaം തപ“zിയുd മഹാനായ അഗRയമഹർഷിെയ വിളിAു
െതJു പ?ാനദിയുെട െതെJJരയിലുd േശാണാ›ിയിൽെA:ു, ഈ സവയംവരം
കഴിuു ഹിമവൽ പാർശവ/ി2ൽനി:ു എലലാവരും പിരിuുേപാകു:തുവെര
ഇരിJാൻ നിേയാഗിAു. അതുേക.ു അഗRയമഹർഷി "േശാണാ›ിയിൽ െച:ു
ഇരിJു:തിനു വിേരാധമിലല. എ2ിലും േദവിയുെട സവയംവരമേഹാ„വം
കാണാെത േപാകു: കാരയ/ിൽ അപാരമായ മനRാപമു8് എ:ു പറuു.
അേ\ാൾ ”•ാവ് അതിെനJുറിAു മനRാപം േവ8, ഇവിെടയു8ാകു:
േഘാഷ;െളലലാം അവിെട കാണിAു തരാം" എ:ു പറuു. ഉടെന മഹർഷി
എ:ാൽ മതി എ:ു സZതിAു അവിെടനി:ു േപായി േശാണാ›ിയിെല/ി
തേപാനി®േയാടുകൂടിതെ: അവിെടയിരു:ു. സവയംവരാനaരം Xീപരേമശവരനും,
XീപാർVതിയും, ”•ാവും, വി¸ുവും, ഇ¾ാദിേദവsാരും മhറും േശാണാ›ിയിൽ
അഗRയമഹർഷിയുെട അടുJൽ സാേഘാഷം െച:ുേചർ:ു. അേ\ാൾ
Xീപാർവതി തൃ\ൂ/് (ഋതു) ആയി. പിെ: ഋതുശാaിJലയാണം അവിെട െവAു
െകേ2മമായിനട/ി. അതിെq േഘാഷ;െളലലാം ക8േ\ാൾ അഗRയമഹർഷിJു

സവയംവേരാ„വം കാണാuി.ു8ായ മനRാപം തീർ:ു. അനaരം ”•ാദികൾ
അവിെട നി:ു പിരിuു േപാവുകയും െചcു. അവിടം അ:ു വലിയ
വന7േദശമായിരു:ു. പിെ:യും വളെരJാലം അ;ിെന തെ: കിട:ിരു:ു.
അനaരം Xീപരശുരാമൻ പരേദശ;ളിൽ നി:ു ”ാ•ണേരയും മhറും
േകരള/ിൽ െകാ8ുവ:തിെq േശഷം അവരിൽ ചിലർ ഈ ^ലം െവ.ി െതളിAു
ജനവാസേയാഗയമാJിതീർ/ു. പിെ: േകരള രാജയെ/ വടJു മു\/ിര8്,
െതJു മു\/ിര8് ഇ;െന അറുപ/ി നാലു Oാമ;ളാJി വിഭജിAേ\ാൾ ഈ
^ലവും ഒരു Oാമവും മലയാള”ാ•ണസേ2തവും, അuി\ുഴത?ുരാൻ ഈ
േദശ/ിെq അധിപനുമായി/ീർ:ു. "േശാണാ›ി" എ:ുd ഗീർVാണപദം
മലയാള/ിലായേ\ാൾ "െച2ു:ു" എ:ായി. അതു ഒരു ഊരു (Oാമം)
കൂടിയായേ\ാൾ െച2ുനൂെര:ായി. അതു കാലwേമണ െച;നൂരായി പരിണമിAു.
ഇേ\ാൾ െച;:ൂർ േ•YമിരിJു: ^ലം വuി\ുഴ ത?ുരാെq
അധീനതയിലുൾെ\.തായിരു:തിനാൽ അവിടു:ു ആ ^ലം "നയനാരുപിd"
എെ:ാരാൾJു പാ./ിനു െകാടു/ിരു:ു. ആ നയനാരുപിdയുെട
കൂലിേവലJാര/ിയായ ഒരു കുറ/ി ഒരു ദിവസം അവളുെട അരിവാൾമൂർA
കൂ.ാനായി അവിെട ക8 ഒരു കലലിേsൽ ഇ.ു േതAു. അേ\ാൾ ആ കലലിൽ നി:ും
രzം 7വഹിAു തുട;ി. അവൾ അതു ക8ു േപടിAു പരി°മിAു ഓടിെA:് ഈ
വിവരം നായനാരുപിdേയാടു പറuു. നയനാരുപിd അതു വuിപുഴ
ത?ുരാെq അടുJലറിയിAു. ത?ുരാൻ ഉടെന തെq സവജന;ളായ
”ാ•ണേX®sാേരാടുകൂടി ആ ^ലെ//ി. അേ\ാേഴ•ും
പൗര7ധാനsാരായ പല േയാഗയsാരും അവിെട വ:ു കൂടി. ത?ുരാെq കൂെട
െച: ”ാ•ണരിൽ ഒരാൾ അവിടുെ/ സവജനവും 7സിU ത•ിയുമായിരു:
താഴമൺ േപാhറിയായിരു:ു. അേbഹം മ•ത•;ളി െല:േപാെല
സകലശാ£;ളിലും അതി നിപുണനായ ഒരു ദിവയനു മായിരു:ു. അേbഹം ആ
ശിലയും രz7വാഹവും ക8ി.ു സവ†േനരം ധയാനനി®നായി ഇരു:തിനു േശഷം
"ഇതു േകവലം കാ.ുശിലയെലല:് ഈ രz7വാഹം െകാ8ു തെ:
•‘മാകു:ു8േലലാ. ഇതു സവയം ഭൂവായ ശിവലിംഗമാണ്. ഇ;ിെന കാണെ\ടു:
ഈശവരബിംബ/ി2ൽ ഉടെന ഒരു നിേവദയെമ2ിലും കഴിJാuാൽ െപ.:ു
അ7തയ•മായിേ\ാെയ:ും വരാം. ഈ രz7വാഹം നിÀJു:തിനു തൽJാലം
മു\/ിയാറു പറ െന‹ു ഈ ബിംബ/ിനു ആേട8ിയിരിJു:ു. സമ•ം
ഘൃതധാര െച‹ാെത ഈ രzÃാവം നിÀJുകയിലല"എ:ു പറuു. ഉടെന
വuി\ുഴത?ുരാൻ നിേവദയ/ിനു േവ8ു: സാധന;ളും ആടു:തിനു
മു\/ിയാറുപറ െന‹ും അവിെട വരു/ിെJാടു/ു. താഴമൺേപാhറി

അവെയടു/ു നിേവദയവും െന‹ാ.വും നട/ുകയും ഉടെന രzÃാവം
നില•ുകയും െചcു.
അനaരം വuിപുഴത?ുരാൻ താഴമൺേപാhറി മുതലായവർ േയാഗം കൂടി അവിെട
േ•Yം പണിയിJു:തിനുd ആേലാചന തുട;ി. അേ\ാൾ താഴമൺ േപാhറി
"ഇവിെട ശിവൻ മാYമലല ഇളെകാ8ിരിJു:ത്, Xീ പാർVതിയുെട
സാ:ിUയവുമു8്. അതിനാൽ േ•Yം പണിയുേ?ാൾ ശിവെq
Xീേകാവിേലാടുകൂടി േദവിയുെട വിOഹം 7തി®ിJു:തിനും ഒരു
ഗർഭഗൃഹമു8ായിരിJണം" എ:ു പറuു.
ഇ;െന േയാഗJാർ ഓേരാ:ു പറയുകയും ആേലാചിJുകയും
െചcുെകാ8ിരു: അവസര/ിൽ സാ•ാൽ ഉളിയ:ൂർ െപരുaAൻ ൈദവഗതയാ
അവിെട വ:ുേചർ:ു. െപരുaAെന ക8േ\ാൾ
അവിെടയു8ായിരു:വെരലലാവരും "അേയ! മൃഗയമാണാ ലതാ പാദേയാഃ 7ാതാ
(േതടിയ വdി കാലിൽ ചുhറി) എ:ു വിചാരിAു ഏhറവും സേaാഷേ/ാടു കൂടി
അേbഹെ/ സാദരം സŠകരിAു ഇരു/ി, അവിെടയു8ായ സംഗതികളും
ത;ളുെട ആേലാചനയും അേbഹെ/ Oഹി\ിJുകയും അ?ലം പണിയു:തിനു
ഒരു കണJു ചാർ/ിെJാടുJണെമ:് അേപ•ിJുകയും െചcു. െപരുaAൻ
ര8ുമൂ:ു ദിവസം അവിെട താമസിA് അ?ലം, കൂ/?ലം, േഗാപുര;ൾ
മുതലായവയുെട കണJുകൾ ചാർ/ിെJാടുJുകയും "താമസിയാെത ഇനിയും
വ:ുെകാdാം" എ:ു പറuി.ു അവിെട നി:ു േപാവുകയും െചcു.
അനaരം ഏതാനും മാസ;ൾJു േശഷം െപരുaAൻ പിെ:യും അവിെട
െച:ിരു:ു. അേ\ാേഴ•ും അ?ലം പണി മിJവാറും തീർ:ിരു:ു. ശിവെq
Xീേകാവിൽ കിഴേJാ.ു ദർശനമായി തുരവായി.ും പാർVതിയുെട Xീേകാവിൽ
തുരവിനു പുറ/ു പടിuാ.ു ദർശനവുമായി.ായിരു:ു പണിതിരു:ത്.
െപരുaAൻ നിpയിAിരു:തും അ;ിെന തെ:യായിരു:ു. ചുhറ?ലം, തിട\dി
മുതലായവയും പണി തീർ/ിരു:ു. എ:ാൽ കൂ/?ല/ിെq പണി
ആരംഭിJുകേപാലും െചcിരു:ിലല. അതിെq കണJു സാധാരണ രീതിയിലലല
െപരുaAൻ കണJു െകാടു/ിരു:ത്. കൂ/?ലം കുJുടാ¡ാകൃതിയിൽ
പണിതീർJ/Jവ4മായിരു:ു കണJു8ാJിെJാടു/ിരു:ത്. അ;െന
പണിതീർJു:തിന് ആ ദിJിലും അടു/ 7േദശ;ളിലുമു8ായിരു:
ആശാരിമാർ വിചാരിAി.ു സാധിAിലല. അതിനാൽ െപരുaAൻ ഏതാനും മാസ;ൾ
അവിെട താമസിAു സവയേമവ പണിതും പറuുെകാടു/ു മhറുd
ആശാരിമാെരെJാ8ു പണിയിAും കൂ/?ലം തീർ/ു.

അ?ലം പണിെയലലാം കുറ തീർ:േ\ാൾ വuി\ുഴത?ുരാൻ മുതലായവർ
Xീപാർവതിയുെട ഒരു ശിലാവിOഹം െപരുaAൻ തെ:
ഉ8ാJിെJാടുJണെമ:് ആവശയെ\.ു. ഉടെന െപരുaAൻ മതിൽJകെ/ലലാം
ചുhറി നട:ു, ആ ^ലം ആക\ാെട പരിേശാധിAതിെq േശഷം മതിൽJക/ു
വായു േകാണിൽ ഒരു ^ലം െതാ.ു കാണിAി.് അവിെട െവ.ി കുഴിAു
മ4ുമാhറിJുവാൻപറuു. ത?ുരാെq ക†ന7കാരം അ;െന െചcേ\ാൾ
മ4ീനടിയിൽ നി:ും േദവിയുെട ഒരു ശിലാവിOഹം യാെതാരു േകടുംകൂടാെത
ക8ുകി.ി. െപരുaAൻ ആ വിOഹെമടു/് അവിെട െകാടു/ി.ു പിെ:യും
അവിെടനി:ു േപായി.
അടു/ു8ായിരു: ശുഭമുഹൂർ//ിൽ േദവീ7തി®യും േദവനും േദവി•ും
യഥാവിധി കലശം ഉ„വം മുതലായവയും നട/ുകയും നിതയദാനം, മാസവിേശഷം,
ആ.വിേശഷം മുതലായവ നിpയിAു അവെ•ലലാം പതിവുകേളർെ\ടു/ുകയും
െചcു. ആ8ുേതാറും ധനുമാസ/ിൽ െകാടി കയറി ഇരുപെ/.ു ദിവസെ/
ഉ„വം േവണെമ:ാണ് നിpയിAത്. അ;െന ഇെ\ാഴും നട:ു വരു:ു8്. ആ
മുറ•ു സാധാരണ ആറാ.ു മകരമാസ/ിൽ തിരുവാതിര നാളാകും. എ:ാൽ ചില
െകാലലം ധനുമാസ/ിൽ ര8ു തിരുവാതിര വ:ാൽ ആദയെ/ തിരുവാതിര
െകാടിേയhറും ര8ാമെ/ തിരുവാതിര ആറാ.ുമായിരിJും.
േദവിെയJുറിAു ജന;ൾJു ഭzിയും വിശവാസവും വർUിJു:തിന് ഒരു
കാരണവും കൂടി ഉ8ായി/ീർ:ു. ഒരു ദിവസം ശാaിJാരൻ കുളിAു െച:ു
േദവിയുെട നടതുറ:ു നിർZാലയം വാ;ിയ േ\ാൾ ഉടയാടയിൽ രജ€ു
കാണുകയാൽ സംശയിAു നിർZാലയ േ/ാടു(പൂവ്, മാല മുതലായവേയാടു)കൂെട
ഉടയാട പതിവുേപാെല പുറ/ിടുകയും സംശിയിJെ\. സംഗതി സവകാരയമായി
കഴകJാരൻ വാരയേരാടു പറയുകയും െചcു. വാരിയർ ആ സംഗതി േദവസവJാെര
അറിയിJുകയും അവരുെട നിേയാഗ7കാരം ആ ഉടയാട െപാതിuു െക.ി
വuി\ുഴ മഠ/ിൽ െകാ8ുേപായി അക/ു െകാടു\ിAു വലിയത?ുരാ.ിെയ
കാണിJുകയും വലിയ ത?ുരാ.ി േനാJി പരിേശാധിAു േദവി ഋതുവായതു
തെ:യാണ:ു തീർAെ\ടു/ുകയും എ2ിലും താഴമൺ മഠ/ിൽ െകാ8ു
േപായി അവിടുെ/ വലിയ അaർŽനെ/Jൂെട കാണിേAJണം എ:ു ക†ിAു
ഉടയാട മടJിെJാടുJുകയും െചcു. വാരിയർ ഉടയാട താഴമൺ മഠ/ിലും
െകാ8ുേപായി ദാസികൾ മുഖാaിരം അക/ു െകാടു/ു കാണിAു. അവിടുെ/
വലിയ അaർŽനവും േനാJി വലിയ ത?ുരാ.ി ക†ിAതു േപാെല തെ:
തീർAെ\ടു/ി പറuു. ഇ;െന സംഗതി തീർAയായ തിെq േശഷം ത•ിയായ
താഴമൺ േപാhറി അ?ല/ിൽ െച:ു പടിuാെറ ചുhറ?ല/ിെq വടെJ

മൂലയിൽ (വായു േകാണിൽ) ഉd ഒരു മുറി േദവസവJാർ മുഖാaിരം െക.ി
വിതാനിAു അല2രി\ിAു േദവിെയ Xീ േകാവിലനക/ു നി:ു എഴു:dിAു ആ
മുറിയിലിരു/ി ഉടെന XീേകാവിലടAുപൂ.ുകയും െചcു. പിെ: മൂ:ു
ദിവസേ/•ു േദവി•ു പൂജ, ദീപാരാധന മുതലായവെയലലാം േദവിെയ
എഴു:ുdിAിരു/ിയ ^ല/ു വAു തെ: നട/ി. രാYിയിൽ േദവി•ു
തുണയായി മൂ:ു ദിവസം പടിuാെറ ചുhറ?ല/ിൽ കിടJു:തിനു നാലു
നായർ £ീകെള ഏർെ\ടു/ുകയും െചcു. ഇ;െന മൂ:ു ദിവസം കഴിuതിെq
േശഷം നാലാം ദിവസം രാവിെല േദവിെയ തൃ\ൂ/ാറാ.ിനായി(ഋതുrാനതിനായി.്)
പിടിയാന\ുറ/ു കയhറി പ?ാനദിയുെട ൈകവഴിയായ മിY\ുഴJടവ്' എ:
^ലേ/•ു വാദയേഘാഷ;േളാടുകൂടി എഴു:dിAു െകാ8ുേപായി.
അaർŽന;ളുെട ഋതുrാനം േപാെല മ4ാ/ി മാhറു മുതലായ ഉപകരണ;
േളാടും പരിചയെ\. £ീകളുെട സാഹചരയേ/ാടും കൂടി ആറാടിAു. ത•ി,
പരികർZികൾ മുതലായവർ െച:ു സാധാരണമായി ആറാ.ുകൾJുd
ചട;ുകേളാടു കൂടി പുണയാഹം, പൂജ മുതലായവയും കഴിAു േദവിെയ
പിടിയാന\ുറ/ുതെ: വാദയേഘാഷ;േളാടുകൂടി തിരിെക എഴു:dിAു
മതിൽJകെ//ിയേ\ാൾ പതിവുd എതിരു/ (കാലെ/യുd) ശീേവലി•്
േദവെനയും എഴു:dിAു. പിെ: ര8ു എഴു:d/ുകളും കൂടി മൂ:ു
7ദി•ണം കഴിuു േദവെന േദവെq Xീേകാവിലിേല•ും േദവിെയ േദവിയുെട
Xീേകാവിലിേല•ും എഴു:dിAു. അ;ിെന ആ അടിയaിരം അവസാനിAു.
അടു/മാസ/ിലും േദവി ഋതുവായി. അേ\ാഴും ശാaിJാരൻ
മുsാസ/ിേലതുേപാെല ഉടയാട നിർZാലയേ/ാെടെയടു/ു പുറ/ിടു കയും
സംഗതി വാരിയേരാടു സവകാരയമായി പറയുകയും െചcു. വാരിയർ ഉടയാട
വuി\ുഴമഠ/ിെല വലിയ ത?ുരാ.ിേയയും താഴമൺ മഠ/ിെല അaർ
́ന/ിെനയും കാണിAു സംഗതി തീർAെ\ടു/ു കയും വിവരം േദവസവJാെര
അറിയിJുകയും ത•ി മുതലായവർ കൂടി തൃ\ൂ/ാറാ.ുവെരയുd സകല
കാരയ;ളും യഥാപൂർവം ഭംഗിയായി നട/ുകയും െചcു. അനaരം
വuി\ുഴ/?ുരാൻ മുതലായവർ േയാഗം കൂടി േദവി പിെ:യും മാസം േതാറും
ഋതുവാകുെമ:ു തെ: തീർAെ\ടു/ി. അതു സംബkിAു േവ8ു:
െചലവിേല•ായി മുതൽ വകെവAു േദവസവം വക പതിവു കണJിൽ
േചർെ/ഴുതിJുകയും േദവിയുെട പരിചയെ\.വരായി ചില വീ.ുകാെര
നിpയിJുകയും അവർJും ചില അനുഭവ;ൾ നിpയിJുകയും െചcു. ആ
അടിയaിരം പിെ: മുറ•ു നട:ു െകാ8ിരു:ു.
അ;ിെനയിരു: കാല/ു െപരുaAൻ പിെ:യുെമാരുദിവസം െച;:ൂർ

െച:ിരു:ു. അേ\ാൾ പ¢േലാഹ;ൾ േചർ/ു ഒരു േദവീ വിOഹം
വാർ/ു8ാJി െകാ8ാണ് അേbഹം െച:ത്. ആ ബിംബം ത•ിയായ താ¤മൺ
േപാhറിെയ ഏ†ിAു െകാടു/ി.് "ഇനിയും ഏതാനും ശതാÂ;ൾ കഴിയുേ?ാൾ ഈ
അ?ല/ിനു അ-ിബാധയു8ാകും. അേ\ാൾ അ?ലേ/ാടുകൂടി ഇേ\ാഴെ/
േദവീ വിOഹവും ന‘െ\.ു േപാകും. പി:ീടു അ?ലം പണി കഴിuു
7തി®ിJുേ?ാൾ ഈ വിOഹം ഉപേയാഗിJണം. അJാലം വെര ഈ വിOഹം
വടJു വശേ/ാടുകൂടി ഒഴുകു: നദിയുെട കരേയാടു േചർ:ു കാണു:
പാറയുെട സമീപ/ുd കയ/ിലിേ.Jണം. അJാല/ു8ായിരി:വർJു
ഇെതാ:ുമറിuു കൂടായിരിJുമേലലാ. അതിനാൽ അവരുെട അറിവിനായി ഈ
വിവര;െളലലാം ഒരു OP/ിെലഴുതി സൂ•ിAു വ•ുകയും േവണം" എ:ു
പറuി.ു െപരുaAൻ േപാവുകയും ആ താഴമൺ േപാhറി അ7കാരെമലലാം
െച‹ുകയും െചcു.
അനaരം ഏതാനും ശതാÂ;ൾ കഴിuേ\ാൾ െപരുaAൻ പറuതുേപാെല
അ?ല/ിനു അ-ിബാധയു8ായി. അേ\ാൾ ബിംബഹാനി വരരുെത:ു കരുതി
ജന;ൾ കൂടി ആദയം ശിവെq Xീേകാവിലിനക/ു െചളി േകാരിെകാ8ുവ:ി.ു
നിറAു. പിെ: േദവിയുെട Xീേകാവിലിനക/ു കൂെട അ7കാരം െച‹ു:തിനു
െച:േ\ാേഴ•ും തീജവാലെകാ8് ആർJും അേ;ാ.് അടുJാൻ
വ‹ാെതയായിേ\ായതിനാൽ അ?ലം െവaു െവ4ീറായതിേനാടു കൂടിേദവിയുെട
വിOഹം െപാ.ി/കർ:ുേപായി. അ-ിബാധയിൽെ\.് അ?ലവും, കൂ/?ലവും
േഗാപുര;ളുെമലലാം നിേ“ഷം അ-ിJിര യായിതീർ:ു.
പിെ: വuി\ുഴത?ുരാൻ മുതലായേയാഗJാരും മhറും കൂടിയാേലാചിAു
അധികം താമസിയാെത അ?ലവും മhറും യഥാപൂർVം പു/നായി പണികഴി\ിചു.
കൂ/?ലം പണിയു:തിനു അറിയാവു: ആശാരിമാരിലലാെതയിരു:തിനാൽ
അതുമാYം പണിയിAിലല. കുJുടാ¡ാകൃതിയിലുd അതിെq തറ ഇെ\ാഴും
അവിെട കാÁാനു8്. അ?ലം പണികഴിuതിെq േശഷം േദവീ വിOഹം
ഉ8ാJാനുd ആേലാചനയായി ല•ണ\ിഴ കൂടാെത ശാ£7കാരം ബിംബം
പണിയാൻ പഠി\ും പരിചയവുമുd ശി†ാചാരി എവിെടയു8:ു
അേനവഷിAുെകാ8ിരിJു: കാല/ു അ:ു താഴമൺ മഠ/ിൽമൂ\ായിരു:
നീലക¨ൻ േപാhറി ഒരു ദിവസം അ/ാഴം കഴിuു കിട:ുറ;ിയേ\ാൾ
അേbഹ/ിനു ഒരു സവÐമു8ായി. അേbഹ/ിെq അടുJൽ ആേരാ െച:ു
"OPം േനാJണം എ:ു പറuതായി.ായിരു:ു സവÐം. ഉടെന അേbഹം
ഉണർ:ു േനാJീ.് അവിെട ആെരയും ക8ിലല. "എേaാ സാരമിലല" എ:ു വിചാരിAു
അേbഹം പിെ:യും ക4ടAുറ;ിയേ\ാൾ വീ8ും േമൽ7കാരം സവÐമു8ായി.

അ;ിെന അ:ു മുതൽ നാല¢ു ദിവസം അടു\ിAു രാYി േതാറും നാലുമ¢ും
7ാവശയം സവÐം ക8ു. അതിെq സാരെമaാണ:ു മന€ിലായിലല2ിലും "OPം
േനാJണം" എ:ു പറuതായി.ാണേലലാ സവÐമു8ായത്. ഏെത2ിലും
OP;ളഴിAു പരിെശാധിJുക തെ: എ:ു വിചാരിAു അേbഹം അടു/ ദിവസം
OPെ\.ിതുറ:ു ഓേരാ OP;ളഴിAു പരിേശാധിAു തുട;ി. അേ\ാൽ ഒരു
OP/ിൽ "െപരുaAൻ ഒരിJൽ ഇവിെട വ:ിരു:ു അേbഹം ഇനി ഏതാനും
ശതÂ;ൾ കഴിയുേ?ാൾ ഇവിെട അ?ല/ിനു അ-ിബാധ ഉ8ാവുകയും
അ?ലേ/ാടു കൂടി േദവീവിOഹവും ന‘െ\.ു േപാവുകയും െച‹ും. അേ\ാൾ ആ
വിOഹ/ിനു പകരം ഈ വിOഹം 7തി®ിAു െകാdണം എ:ു പറuു
പ¢േലാഹ നിർമിതമായ ഒരു േദവീവിOഹം ത:ി.ാണു േപായത്. ആ വിOഹം
ഇവിെട വടJു വശ/ുd പുഴവJ/ു കാണു: പാറയുെട സമീപ മുd
കയ/ിൽ നിേ•പിAി.ു8്. ആവശയെ\ടുേ?ാൾ എടു/ു െകാdണം" എ:ു
ഏഴുതിയിരിJു:തായി ക8ു. ആ വിവരം നീലക¨ൻേപാhറി വuി\ുഴ
ത?ുരാൻ മുതലായവെര അറിയിAു. ഉടെന ത?ുരാൻ അേനകമാളുകെള അയAു
കയ/ിൽ മു;ിത\ി േനാJിAു. ഒരു ഫലവുമു8ായിലല.
അ;ിെനയിരിെJ കരുനാഗ\dിJാരായ ചില മര•ാsാർ വ¢ികളിൽ കയറി വല
വീശി മ„യം പിടിചു നട: കൂ./ിൽ േമ†റu കയ/ിനു സമീപം
വ¢ികളടു\ിAു കര•ിറ;ി കയ/ിൽ കുളിAു. അേ\ാൾ അതിൽ ഒരു/ന്
കയ/ിന് എYമാYം ആഴമു8:ു േനാJണെമ:ു േതാ:ി. അവൻ ആ
കയ/ിൽ മു;ി അടിയിൽ െA:േ\ാൾ ഘനമുd എേaാ ഒരു വRു അവെq
കാലിൽ തടuു. അവൻ അെതടു/ു കര•ു െകാ8ുവ:ു. അതു ഒരു
േദവീവിOഹം തെ:യായിരു:ു. ഉടെന ഈ വിവരം വuിപുഴത?ുരാൻ
മുതലായവരറിuു. ചിലെര\റuയAു ആ മര•ാsാെരെകാ8ു തെ: ആ
വിOഹെമടു\ിAു പടിuാെറ േഗാപുര/ി2ൽ വരു/ി. അേ\ാൾ ആ മര•ാsാർ
വിശ\ുെകാ8് ഏhറവും വലuിരു:ു. എ2ിലും അ:ു ശിവരാYി
ആയിരു:തിനാൽ അവർJു കരി•്, പഴം മുതലായവ ധാരാളമായി െകാടു/ു
സേaാഷി\ിAു അവെര പറuയAു.
പിെ: നവീകരണwിയാദികേളാടുകൂടി ശുഭമുഹൂർ//ി2ൽ േദവിയുെട
ബിംബ7തി®യും, കലശവും, ഉ„വവും മhറും യഥാവിധി നട/ുകയും
േ•Yകാര;െളലലാം യഥാപൂർVം മുറ•ു നട:ു തുട;ുകയും െചcു. എ2ിലും
ആ നവീന7തി® കഴിuതിൽ\ിെ: അവിെട േദവിയുെട ൈചതനയം േലശം
േപാലും ഇലലാതായിതീർ:ു. അവിെട ഭജന/ിനായും ദർശന/ിനായും ആരും
വരാെതയും വഴിപാടുകെളാ:ും ഇലലാെതയുമായി. ഇ;ിെനെയാെJ

ആയിതീർ:തു 7തി® മുതലായവ നട/ിയ ത•ിJു തപശzിയും,
മനഃശുUിയും മ•ത•ാദികളിൽ പാ¡ിതയവും പരിചയവുമിലലാuി.ാെണ:ു
പറuു ജന;ൾ അേbഹെ/ പരിഹസി\ാനും തുട;ി. wേമണ നീലക¨ൻ
േപാhറി•ു പരപരിഹാസവും ത:ിമി/മുd മനRാപവും അതിനാലേbഹം
ഭzിപൂർVം േദവിെയ ദു€ഹമായി/ീർ:ു. ഭജിJുകയും ചില ദിവയമ•;ൾ
െകാ8് പതിവായി പുªാ’ലികളും ചില ദിവയ മ•;ൾ ജപിAു നിേവദയ;ളിൽ
ഉപRരിJുകയും മhറും െചcു തുട;ി. അ;ിെന ര8ു മൂ:ു മാസം
കഴിuേ\ാെഴ•ും അവിെട േദവിയുെട സാ:ിUയവും
ൈചതനയവുമു8ായി/ുട;ിയതായി ജന;ൾJു േതാ:ി/ുട;ി.
അേ\ാേഴ•ും അവിെട ഭജന/ിനായും ദർശന/ിനായും ജന;ൾ കുേറെ“ വ:ു
തുട;ി. വഴിപാടുകളു8ായി/ുട;ി. േദവി ചിലേ\ാൾ ഋതുവായി/ുട;ുകയും
െചcു.
ഇ;ിെന നീലക¨ൻേപാhറിയുെട അതിനി®േയാടു കൂടിയ ഭജനം ഒരു
സംവ„രമായേ\ാേഴ•ും അവിെട േദവിയുെട ൈചതനയം പ8േ/തിൽ
പതിsട;ു വർUിAു. പിെ: അതു അവിെട ഒരിJലും കുറuി.ിലല. ഇേ\ാഴും
അതവിെട 7തിദിനെമ:േപാെല വർUിAു െകാ8ു തെ:യിരിJു:ു. പ/ു
പതിന¢ു ഭജനJാെര2ിലും ഒരിJലും ഇലലാെത വരാറിലല, ചിലേ\ാൾ നൂറും
നൂhറ?തും േപരു8ായിെയ:ു വരും. 7തിദിനം ദർശന/ിനായി
അസംഖയമാളുകൾ വരു:ു8്. കണJിലലാ/ വഴിപാടികളുമു8ാകു:ു8്. ആ
േദവി സകല ജന;ൾJും സകലാഭീ‘;ളും സാധി\ിAു െകാടുJു:ുമു8്.
അവിെട െച:ു ക8ാൽ േദവിെയകുറിAുd ഭzിയും വിശവാസവും
പുരുഷsാേരJാളധികം £ീകൾJാെണ:ു േതാ:ും. േദവി ഋതുവായിരിJു:
കാല;ളിൽ അവിെട െച:ു ദർശനം കഴിJു:തു സaതിJും സ?/ിനും
സഭൗാഗയ/ിനും െനടുമാംഗലയ/ിനും വളെര നലലതാെണ:ുd 7സിUി നിമി/ം
അJാല;ളിൽ അവിെട ദർശന/ിനായി വരു: £ീകൾJു കണJിലല.
അ7കാരം തെ: തൃ\ൂ/ാറാ.ു സംബkിAുd എഴു:d/ിെq മുൻപിൽ
താലെ\ാലി എടുJു:തിനും അസംഖയം ആളുകൾ അവിെട വ:ു കൂടു:ു8്.
േദവിയുെട തൃ\ൂ/ാറാ.് സംബkിAുd എഴു:d/ു കാണു:തിനു
േദവsാേരാടുകൂടി േദവ£ീകളും ആകാശ/ി2ൽ വ:ു നിൽJുെമ:ാണേലലാ
7സിUി.
േദവിെയJുറിAുd 7സിUി േലാക/ിൽ സർVY വയാപിJുകയും ത;ൾ
എടു/ു െകാടു/ വിOഹമാണു അവിെട 7തിഷഠിJെ\.െത:ു അറിയുകയും
െചcേ\ാൾ കരുനാഗ\dിJാരായ മര•ാsാർJും ഭഗവതിെയJുറിAു

wമ/ിലധികമായ ഭzിയും 7തിപ/ിയുമു8ായി/ീരുകയും അവർ ശിവരാYി
േതാറും േദവിെയ വ˜ിJു:തിനായി െച;നൂർ പടിuാെറ നട—ൽ േപായി
തുട;ുകയും, അവരവിെട െച:ാൽ േദവസവJാർ അവർJ് കരിJും, പഴവും
െകാടു/ു തുട;ുകയും െചcു. കാലwേമണ അെതാരു പതിവായി/ീർ:ു. ആ
മര•ാsാരുെട വംശJാർ ഇേ\ാഴും ശിവരാYി േതാറുമവിെട വരികയും
േദവസവ/ിൽ നി:ുഅവർJു കരിJും പഴവും െകാടുJുകയും െചcു വരു:ു8്.
സവയംവരാനaരം പാർവതീ പരേമശവരsാരും ”•ാദി േദവsാരും മhറും കൂടി
േശാണാ›ിയിൽ െച:ുെവ:ും അേ\ാൾ േദവി ഋതുവായിെയ:ും അവിെട വAു
ഋതുശാaി കലയാണം നട/ിെയ:ും മുൻപു പറuി.ു8്. അ:ു ആ ഋതുശാaി
സംബkിAു േഹാമം കഴിA ^ലം കാലwേമണ ഒരു തടാകമായി/ീർ:ു. ആ
തടാകമാണു െച;:ൂർ വടെJJുളമായി\രിണമിAത്. ആ കുള/ിനു ഇേ\ാഴും
പറuു വരു: േപരു ശzികു¡തീർ‰ം എ:ാണ്. ആ കുളം
സവ‡മാJു:തിനായി അടു/കാല/ു െവdം േതകി വhറിAു േചെറടു/ു
മാhറിയേ\ാൾ അടി•ു മUയഭാഗ/ായി ഒരു േഹാമകു¡ം കാണുകയു8ായി.
ഇ;െന േമ†റu സംഗതികളുെട യാഥാർ‰യെ/ െതളിയിJു: അേനകം
ദൃ‘ാa;ൾ ഉ8ായി.ു8്. ഇേ\ാഴും ഉ8ായിെJാ8ുമിരിJു:ു8്.
അവെയലലാം യഥാwമം വിവരിJു:തായാൽ േലഖനം സാമാനയ/ിലധികം
ദീർഘിAു േപാകും. ഇേ\ാൾതെ: േലഖന/ിെq ൈദർഘയം
വിചാരിAതിലധികമായിരിJു:ു. അതിനാലിനി ചുരുJ/ിൽ ചില
സംഗതികൾമാYേമ വിവരിJാൻ വിചാരിJു:ുdു.
പറവൂർവെരയുd വടJൻ 7േദശ;ളും അവയിലുd അേനകം േ•Y;ളും
തിരുവതാംകൂറിൽ േചർ/തിെq േശഷം േദവസവ;ളിെല പതിവു കണJുകൾ
പരിTരിAു മാറിെയഴുതി ശരിെ\ടു/ിയതു ”ി.ിഷ് റസിഡ8ും തിരുവതാംകൂർ
ദിവാനുമായിരു: മൺÖാ സാžായിരു:േലലാ. െച;:ൂർ േദവസവംവക
പതിവുകണJു പരിTരിചേ\ാൾ േദവി ഋതുവായാൽ തൃ\ൂ/ാറ.ുവെരയുd
െചലവുകളുെട പതിവ് അേbഹം തdിJളuു. േദവി ഋതുവാകുെമ:ുdതിൽ
അേbഹ/ിനു േലശവും വിശവാസമു8ായിലല. അതു ചില ജന;ൾ െവറുെത
പറuു8ാJിയതാണ:ായിരു:ു അേbഹ/ിെq വിചാരം. എ2ിലും ആ പതിവു
കണJു െവ.ിJുറAേ\ാൾ സാžിെq ഭാരയയായ മദാZ•ു രzÃാവമാരംഭിAു.
അതിനു പല ചികി„കൾ െചcി.ും യാെതാരു ഫലവുമു8ായിലല. അതിനാൽ
സാžിെq ഇ‘നും കണെJഴു/ുകാരനുമായിരു: ഒരു നായർ സാžിെq
അറിവും സZതവും കൂടാെത ഒരു നലല 7 Jാരെനെകാ8ു മദാZയുെട
േരാഗ/ിനു കാരണെമaാണ:ും അതിെq 7തിവിധി എaാണ:ും 7 ം വžിചു

േനാJി. അേ\ാൾ 7 Jാരൻ േരാഗകാരണം െച;:ൂർ ഭഗവതിയുെട
വിേരാധമാണ:ും അവിടുെ/ പതിവു കണJു പൂർV^ിതിയിൽ ആJിയാൽ
േരാഗം േഭദമാകുെമ:ും വിധിAു. സാžിെq ഇ‘നായ നായർ, ആ സംഗതി
ഗൂടsമായി സാžിെന Oഹി\ിചു. ഇതു േക.ി.് സാž് "എ:ാൽ മദാZയുെട
സുഖേJട് ഉടെന േഭദമാകെ.. ആ േദവസവ/ിെല പതിവു കണJു
പൂർവ^ിതിയിൽ ആJിേയJാം. എ:ു മാYമലല ആ8ു േതാറും േദവി ആദയം
ഋതുവാകുേ?ാളതു സംബkിAുd െചലവുകൾ പലിശെകാ8ു കഴിയാൻ
തJവ4മുd സംഖയ ഞാൻഎെq ൈകയിൽ നി:ു ആ േദവസവ/ിൽ
ഏ†ിJുകയും െചേcJാം എ:ു പറയുകയും ഉടെന ഒരു സംഖയ എടു/ു 7േതയകം
െക.ിവ•ുകയും െചcു. അനaരം നാല¢ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ മദാZയുെട
ദീനം നിേ“ഷം േഭദമായി. അവർ പൂർവ^ിതിെയ 7ാപിചു. അേ\ാൾ സാž്
"െച;:ൂർ ഭഗവതിയുെട മാഹാWയം അ§ുതാവഹം തെ:" എ:ു പറയുകയും
ഉടെന െച;നൂർ െച:ു േദവസവ/ിെല പതിവു കണJു പൂർV^ിതി
യിലാJുകയും താൻ നിpയിAു െക.ിവA സംഖയ േദവസവ/ിേല†ിJുകയും െചcു.
െകാലലം 1055-ആമാ8ു നാടു നീ;ിയ ആയിലയം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ്
തിരുമന€ിേലJാല/ു സൂരയനാരായണ‹ൻ എ:ു േപരായ ഒരു
പരേദശ”ാ•ണൻ സവ†ശ?ളമായ ഒരു സർJാരുേദയാഗേ/ാടുകൂടി
തിരുവനaപുര/ു താമസിAിരു:ു. അേbഹ/ിെq േപരിൽ തിരുമന€ിേല•്
എേaാ തിരുവുdേJട്(വിേരാധം) ഉ8ായി/ീരുകയാൽ അേbഹെ/\ിടിAു
േതാവാളേകാ. (തിരുവതാംകൂറിെq അതിർ/ി) കട/ിവിടാൻ
ക†്നയു8ാവുകയും അ7കാരം െച‹ുകയും െചcു. അേbഹം ആരുമറിയാെത
ഉപായ/ിൽ മട;ി വ:ു തിരുവലലായിെല/ി 'വിദവാൻ ഭ.തിരി' എ:ു
7സിUനായിരു: കുഴിJാ.് അ‡ൻ ഭ.തിരിയുെട അടുJൽ നി:ു ചില
ദിവയമ•ാപേദശ;ളും വാ;ിെകാ8ു െച;നൂർ െച:ു േദവീസ:ിധിയിൽ
ഭജനം തുട;ുകയും ഒരു പുªാ’ലി തുട;ിJുകയും െചcു.
പുªാ’ലിJുd മ•ം ആ ”ാ•ണൻ േസാപന/ി2ൽ നി:ു
െചാലലിെJാടുJുകയും ശാaിJാരൻ അതുേക.ു െചാലലി പുªാ’ലി
െച‹ുകയുമായിരു:ു. അ;ിെന നാ†െ/ാ:ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ
മഹാരാജാവിെq തിരുമന€ിൽ സൂരയനാരായണെന വരു/ി
ഉേദയാഗംെകാടുJണെമ:ു േതാ:ി/ുട;ി. ഉടെന അേbഹെ/ എവിെട
നിെ:2ിലും അേനവഷിAു ക8ുപിടിAു െകാ8ു വരണെമ:ു ക†്നയാവുകയും,
ക†ന7കാരം പല ^ല;ളിലുെമഴുതിയയAും ആളുകെള അയAും മുറ•ു
അേനവഷണം തുട;ുകയും െചcു. ഭജനം െതാ4ൂറു ദിവസമായേ\ാെഴ•ും ചിലർ

െച;:ൂർ എ/ി അേbഹെ/ ക8ു പിടിJുകയും ഉടെന തിരുവaപുര/ു
െകാ8ുേപായി ഹാജരാJുകയും ഉടെന ക†ന7കാരം അേbഹെ/
കാർ/ിക\dി താലൂJിൽ തഹശീൽ മജി£.ായി നിയമിJുകയും െചcു. പിെ:
അേbഹം പല താലൂJുകളിൽ തഹശീൽ മജി£.ായും ഒടുJം കെ8ഴു/ു
േപÓJാരായും വളെരJാലം ഇരു:തിെq േശഷമാണ് മരിAത്. മരിJു:തുവെര
അേbഹ/ിനു ഉേദയാഗമു8ായിരു:ു. അേbഹം ഉേദയാഗ/ിലിരു: കാല/ും
ആ8ു േതാറും മൂ:ു 7ാവശയ/ിൽ കുറയാെത െച;:ൂർ െച:ു ദർശനം
കഴിJുകയും പുªാ’ലി നട/ിJുകയുംെചcിരു:ു. അേbഹം ചിലേ\ാൾ
നൂറും ഇരുനൂറും പറ പൂ െകാ8ു പുªാ’ലി കഴി\ിAിരു:ു. ആ
സൂരയനാരായണ‹െq ഭജനകാലം മുതൽJാണു െച;നൂർ ഭഗവതി•ു
പുªാ’ലി ഒരു 7േതയക വഴിപാടായി /ീർ:ത്. ഇേ\ാൾ ജന;ൾ ഓേരാ
കാരയ;ൾ സാധിJു:തിനായി അവിെട യഥാശzി ര8ണ മുതൽ ര8ായിരം
പണം വെര െചലവു െചcു പുªാ’ലി നട/ിJു:ു8്. അവിെട ഇേ\ാൾ ഒരു
ദിവസം പ/ുപ•8് േപരുെട േപർെJ2ിലും
പുªാ’ലിയു8ാകാെതയിരിJാറിലല. ചിലേ\ാൾ നൂറും നൂhറ?തും
അതിലധികവുംേപരുെട േപർJും ഉ8ാകാറു8്.
എം.സി നാരായണപിd എെ:ാരാൾ െച;:ൂർ തഹശീൽദാരായിരു: കാല/ു
അെJാലലെ/ ഉ„വം പതിവിലധികം േകമമാJണെമ:ു വിചാരിAു അതിനു
തJവ4ം േവ8ു: ഏർ\ടുകെളലലാം െചcു ഉ„വം െകേ2മമായി
നട/ി/ുട;ി. 26-ാമു„വമായേ\ാൾ േദവി ഋതുവായിരിJു:ു എ:ുd
അടയാളം ഉടയാടയിൽ കാണുകയും ആ വിവരം വാരിയർ േദവസവJാെര
അറിയിJുകയും െചcു. േദവി ഋതുവായാൽ പിെ: അവിെട ആേഘാഷ;െളാ:ും
പതിവിലലാ/തിനാൽ ഇതറിuേ\ാൾ തഹശീൽദാർJു വളെര കു¨ിതമു8ായി.
അേbഹം വാരിയെര വിളിAു േദഷയെ\ടുകയും ശകാരിJുകയും ഒ:ുമിലലാെതയാJി
തീർJു:തിനു സവകാരയമായി ത•ിെയ ച.ം െക.ുകയും െചcു. വാരിയർ ഉടയാട
താഴമൺ മഠ/ിൽ െകാ8ു െച:േ\ാൾ അക/ു കാണിJാെത ത•ി വാ;ി
േനാJി ഒ:ുമിലല എ:ു പറuു മടJിെJാടു/യAു. േദവി ഋതുവായാൽ
പതിവുdതു േപാെലെയാ:ും െച‹ാെത ഉ„വം തഹശീൽദാർ
വിചാരിAതുേപാെല േകമമായി നട/ി. എ2ിലും ഉ„വം മുഴുവനാകു:തിനു
മുൻപു തെ: ത•ിയുെട അaർŽന/ിനും തഹശീൽദാരുെട ഭാരയ•ും
രzÃാവം ആരംഭിAു. ഉ„വം കഴിuേ\ാേഴ•ും അതു ര8ു േപർJും
കലശലായി. പിെ: 7 വിധി7കാരം ത•ിയും തഹശീൽദാരും േദവിയുെട
നടയിൽ 7ായ‡ി/ം െച‹ുകയും പുªാ’ലി മുതലായി അേനകം വഴിപാടുകളും

േദവി ഋതുവായേ\ാൾ െചേ‹8െതാ:ും െച‹െതയിരു:തിനു ചില
7തിവിധികളും നട/ുകയും െചcേ\ാൾ ര8ു േപർJും സുഖമാവുകയും െചcു.
കുംഭേകാണ/ുകാരനും വലിയ ധനവാനുമായ ഒരു രായരുെട ഭാരയ•ു ഒരിJൽ
ഒരു ബാേധാപ›വമു8ായി. ആ േദവതാേഗാ®ി ക8ാൽ വലിയ മുഴു°ാaാണ:ു
തെ: േതാ:ുമായിരു:ു. അതിനു പല വിധ/ിലുd ചികി„കളും
മ•വാദ;ളുെമാെJ െചcി.ും യാെതാരു േഭദവും ക8ിലല. അേ\ാൾ
േസതുrാനം െച‹ിAാൽ ഇതു േഭദമാകുെമ:് ആേരാ പറയുകയാൽ രായർ
ഭാരയേയയും െകാ8് രാേമശവരേ/Jു പുറെ\.ു. മധുരയിൽ വAു
യ’േവദശാ£ികൾ എെ:ാരു വിദവാെന കാണുകയും അേbഹം ഇതിന്
േസതുrാനമലല േവ8ത്, െച;:ൂർ ഭഗവതിയുെട സ:ിധിയിൽ ഒരു മ¡ലം
ഭജിJുകയും പുªാ’ലി െച‹ുകയുമാണു യുzമായി.ുdത്. അതു ര8ും
െചcാൽ ഈ ഉപ›വം മാറും പിെ: േവണെമ2ിൽ േസതുrാനവും കഴി•ാം" എ:ു
പറയുകയാൽ രായർ ഭാരയേയാടുകൂടി െച;:ൂർ എ/ി ഭജനവും
പുªാ’ലിയും തുട;ിAു. നാ†താംദിവസം ആ രായർ£ീയിലാേവശിAിരു:
ബാധ തുdി അവർ അണിuിരു: അമൂലയ;ളായ ആഭരണെമലലാം അഴിAു
േദവിയുെട നടയിൽ വAി.് സതയം െചcു ബാധ ഒഴിuുേപായി. രായർ സേaാഷിAു
പിെ:യും പല വഴിപാടുകളും കഴി•ുകയും വിലേയറിയാരു പ.ും ഏതാനും
പണവും കൂടി ഭഗവതിയുെട നടയിൽ െവAു വ˜ിJുകയും െചcി.് അടു/ ദിവസം
തെ: ഭാരയേയാടുകൂടി മട;ിേ\ായി. ഇതു ഏകേദശം പതിെനാ:ു െകാലലം
മുൻപു8ായ സംഗതിയാണ്.
ഇ;ിെന അവിെട ഭജനമിരു:ി.് അടു/ കാല/ു തെ: അേനകം േപരുെട
ബാധകൾ സതയം െചcു ഒഴിuുേപായി.ു8്. അവെയലലാം 7േതയകം
വിവരിJുവാൻ ഇേ\ാൾ നിവൃ/ിയിലല. ആ പടിuാെറ നടയിെല സതയ/ിെq
സവഭാവം കൂടി ചുരുJ/ിൽ പറuി.് ഈ ഉപനയാസം അവസാനി\ിJണെമെ:
വിചാരിJു:ുdൂ.
േകാർ.ു വിധി7കാരവും മhറും സതയം െച‹ു:തിനായി അവിെട െച:ാൽ
പടിuേറ േഗാപുര/ിെq അക/ുവശ/ു വലതുഭാഗ/ുd ക.ിളJാലിേലാട്
ഒ.ടു/് തറ•് അ†ം താഴ/ുമായി.ുd ദവാര/ിൽ ൈകവിരലി.ുെകാ8്
േഗാപുര\ടിയിേsൽ നി:ു െകാ8ാണു സതയം െചയുക പതിവ്.
കdസതയമാണ2ിൽ ദവാര/ിലിടു: ൈകവിരലിേsൽ ഒരു സർ\ം ദംശിJുകയും
സതയം െച‹ു: ആൾ േഗാപുര/ിനു പുറേ/•ു മലർ:ു വീഴുകയും മരി•ുകയും
ഉടെന കഴിയും. ഈ ഏർ\ാടിെq ഭയ2രതവം നിമി/ം വളെരJാലമായി.് ഇവിെട
സതയം െച‹ാൻ ആരും സ:Uരാകാറിലല. െച;:ൂർ പടിuാെറ നടയിെല സതയം

എ:ു േകൾJു:തു തെ: ജന;ൾJു ഭയമാണ്. പിെ: അതിനു ആെര2ിലും
പുറെ\ടുേമാ? ഇ;െന ഈ േദവിയുെട മാഹാWയെ/JുറിAു ഇനിയും വളെര
പറയാനു8്. എ2ിലും ഇേ\ാൾ ഇ;െന നിറു/ു:ു.

ഐതിഹയമാല/ഇടിെവ.ിJാ.ു ന?ൂരി
െകാലലവർഷം പ/ാം ശതക/ിൽ ജീവിAിരു: മഹാകവികളുെട കൂ./ിൽ
'ഇടെവ.ിJാ.്' എ:ിലലേ\രായി.് ഒരു ന?ൂരിയു8ായിരു:ു. ഇേbഹ/ിെq
കവിതകളുെട രസികതവം വിചാരിAാൽ അJാല/ു8ായിരു: കവികളിൽ
7ഥമഗണനീയൻ ഇേbഹം തെ:യായിരു:ു എ:ു േതാ:ിേ\ാകും.
ഇേbഹ/ിെq 7ധാനകൃതികളിൽ 7സിU;ളായി.ുdവ ദ•യാഗം,
രുÉിണീസവയംവരം എ:ീ ച?ു7ബk;ളും ചില ആ. കഥകളുമാണ്. ആ ച?ു
7ബk;ൾ പേ.രി 7ബk;ളിൽ ഒ.ും താെഴയലലാ:ാണ് സഹൃദയsാരുെട
അഭി7ായം. ഈ ന?ൂരിയുെട ഒhറ േ“ാക;ൾJുd രസികതവം വിചാരിAാൽ
അവയും സർV«ാഖയയ;ൾ തെ:യാണ്.
973-ആമാ8് നാടു നീ;ിയകാർ/ികതിരുനാൾ രാമവർZമഹാരാജാവ്
തിരുമന€ുെകാ8് കൽ\ിAു നട/ിയ ഒരു മുറജപJാല/ു ഇടെവ.ിJാ.ു
ന?ൂരിയും തിരുവനaപുര/ു െച:ു േചർ:ിരു:ു. അേbഹം മുഖംകാണിA
സമയം തിരുമന€ിേല•ു ര8ുേ«ാക;ൾ എഴുതിെJാടുJുകയു8ായി. അവ
താെഴ േചർJു:ു.
"േകാപി XീപWനാഭ7ചുരതരകൃപാ
സാരപീയൂഷേസക-

xഫീതേ7ാ/ുംഗവിദയാവിടപതതിലസ
:ീതിസാര7വാളഃ

ധേനയാ ധർZ7സൂന7ഭവനവയശ€രൗഭാകൃ‘േലാേകാ

ഭാതീ േXയഃഫലൈഘർദവിജകുലശരണം
രാമരാജാമര›ുഃ

കംസീകൃതയ ദിവം ഭുവം തുലിതവാനാധായ േവധാRേയാ

രി¾ം തവാ¢ പരി•ിതും ഗരിമണിെദയൗRാണവദൂർUവം ഗതാ

േദവാനéരസ€ുര›ുമഗണാൻ
നി•ിപയ തYാനതാ

വദയ •ാതലേതാ ബാഹൂൻ സുകൃതിേനാ
പയൂ:ീയ വിനയസയതി."

സാരം:
1. Xീ പWനാഭെq അതയധികമായ കൃപാസാരമാകു:ന•ുകയാൽ വർUിAു
വളർ:ുയർ:ിരിJു: അമൃതുെകാ8ു വിദയകളാകു: ശിഖരJൂ.;ളിൽ
പരിേശാഭിJു: നീതിസാര;ളാകു: തളിരുകേളാടുകൂടിയതും ഭാഗയമുdതും

ധർZ;ളാകു: പുª;ളിൽ നി:ു പുറെ\ടു: പുതിയ കീർ/ിയാകു:
സരൗഭയ/ാൽ അകർഷിJെ\ടു: ജന;േളാടു കൂടിയതും Xയ€ുകളാകു:
ഫലഗണ;ൾ േഹതുവായി.ു ദവിജകുല;ൾJു ”ാഹമണർJു (പ•ികൾ
എ:ും)ശരണമായിരിJു:തുമായ ഒരു രാമരാജകൽപവൃ•ം േശാഭിJു:ു.
2. അലലേയാ മഹാരാജാേവ! ”•ാവു േദേവ¾െqയും ഭവാെqയും കനം തൂJി
അറിയൂ:തിനായി സവർ´െ/യും ഭൂമിേയയും തുലാസിെq ര8ു ത.ുകളാJി
കൽപിAി.് സവർ´മാകു: ത.ിൽ േദേവ¾െനയും ഭൂമിയാകു: ത.ിൽ ഭവാെനയും
െവAു. അേ\ാൾ േദേവ¾െq കനJുറവു െകാ8് സവർ´മാകു: ത.് വളെര
മുകളിലും ഭവാെq കനJൂടുതൽ െകാ8് ഭൂമിയാകു: ത.്
വളെര/ാെഴയുമായിതീർ:ു. അതിനാൽ പിെ: സവർ´മാകു: ത.ിൽ
േദവsാേരയും േദവ£ീകെളയും കൽപകവൃ•;ളും കൂടി െവAു. പിെ:യും ആ
ത.ു താണു വരുകയാൽ ഇേ\ാഴും ഭൂമിയിൽ നി:ു അേനകം അേനകം
സുകൃതികെള േമേ†ാ.ുയർ/ി ആ ത.ിൽ കയhറിവAുെകാ8ിരിJു:ു.
ഈ േ«ാക;ൾ ക8ു മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് അതയaം സേaാഷിAു.
ന?ൂരിയുെട ര8് ൈക•ും വീരശൃംഖല കൽ\ിചുെകാടു/ു.
ആ മുറജപJാല/ുതെ: ധനുമാസ/ിൽ ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ ശീേവലി
സമയ/ു തിരുമന€ുെകാ8് മതിൽJക/് എഴു:dിയത് ഒരു സാലവ
പുതAുംെകാ8ായിരു:ു. തിരുമന€ിേലJു അJാല/ു വാർUകയം
ബാധിJുകെകാ8ും മuിെq തണു\് അതികഠിനവുമായിരിJുകെകാ8ുമാണ്
അവിടു:;ിെന െചcത്. പWനാഭസവാമിെയ എഴു:dിAതിെq പി:ാെലയാണ്
തിരുമന€ുെകാ8് എഴു:dിയിരു:ത്. തിരുമന€ിെല പി:ാെല ചില
േസവകsാരും അേനകം ന?ൂരിമാരുമു8ായിരു:ു. അേ\ാൾ
ഇടിെവ.ിJാ.ുന?ൂരി അേbഹ/ിെq കൂെടയു8ായിരു: ന?ൂരിമാേരാട്
"ഞാനിേ\ാൾ േവണെമ2ിൽ മഹാരാജാവ് പുതAിരിJു: ആ സാലവ
േമടിAുെകാ8ുവരാം" എ:ു പറuു. അതു േക.ു േശഷമു8ായിരു: ന?ൂരിമാർ
"അതു േകവലം അസാധയമാണ്" എ:ു പറuു. "ആെ., പരീ•ിAു േനാJെ. എ:ു

പറu് ഇടെവ.ിJാ.് ന?ൂരി ന?ൂരിമാരുെട കൂ./ിൽനി:ു പിരിuുേപായി
തിരുമന€ിെല അടുJെല/ിയേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് ന?ൂരിേയാട് "എaാ?"
എ:ു കൽ\ിAു േചാദിAു. ഉടെന ന?ൂരിശീതാർ/ാ ഇവ സ2ുചaി ദിവസാ,
നഹയംബരം ശർVരീ

ശീÛം മു¢തി, േസാപി ഹa! ഹുതഭുേJാണം ഗേതാ ഭാxകരഃ

തവ¢ാനംഗകൃശാനുതÅഹൃദേയ
മു¯ാംഗനാനാം ഗേതാ

രാജൻ! കിം കരവാമ േകവലമമീ
ശീതാഭിഭൂതാ വയം?

എെ:ാരു േ«ാകം െചാലലി.
സാരം:
തണു\ുെകാ8 പരവശ;ളായിേ.ാ എ:ു േതാ:ുമാറു ദിവസ;ൾ (പകലുകൾ)
ചുരു;ു:ു. രാYി അംബരെ/-ആകാശെ/ (വ£െ/ എ:ും) േവഗ/ിൽ
ഉേപ•ിJു:ിലല. സൂരയൻ അ-ി േകാണ/ിെല/ിയിരിJു:ു. അലലേയാ രാജാേവ!
അ;ു കാമാ-ി െകാ8ു ചൂടുപിടിAിരിJു: സു˜രിമാരുെട ഹൃദയെ/യും
ഗമിAിരിJു:ു. തണു\ുെകാ8് പരവശsാരായിരിJു: ഞ;െളaാണു
െചേ‹8ത്?
തുലാമാസം മുതൽ േമടമാസം വെര പകൽ കുറuും രാYി
കൂടുതലുമായിരിJുമേലലാ. പകൽ ചുരു;ു:തും രാYി അംബരെ/ േവഗ/ിൽ
ഉേപ•ി•ാ/തും തണു\ിെq ദു€ഹതവം െകാ8ാേണാ എ:ു കവി
ഉൽേ7•ിJു:ു. അ7കാരം തെ: ദ•ിണായന/ിൽ സൂരയൻ െതേJാ.ു
മാറു:തു സാധാരണമാണ2ിലും അ-ിേകാണിേലJു േപാകു:തു തണു\ു
െകാ8ാേണാ എ:ും ഉൽേ7•ിJു:ു. തണു\ുകാല/ു ചിലർ തീയിെq
അടുJേല•ു േപാകുമേലലാ. സു˜രിമാരുെട ഹൃദയം കാമാ-ിതÅമായിരിJുേ?ാൾ
അതിനക/ിരിJു: രാജാവിനു ശീതബാധയു8ാവുകയിലല. മഹാരാജാവിെന
ക8ി.ു സു˜രിമാരായിരിJു: £ീകൾ കാമപരവശകളായിരിJു:ു എ:ു
താൽപരയം. ഇതുെകാ8ു മഹാരാജാവ് തിരുമന€ിെല സൗ˜രയെ/
സൂചി\ിAിരിJു:ു. ഇ7കാരമിരിJു: ഇJാല/ു തണു\ിെന തടുJു:തിനു
ഈയുdവർJ് (എനിJു)ഒരു നിവൃ/ിയിലല:ു ഭാവം.
ഈ േ«ാകം േക. •ണ/ിൽ തിരുമന€ുെകാ8ു പുതAിരു: സാലവെയടു/ു
ന?ൂരിJു ക†്പിAു െകാടു/ു.
േമെലഴുതിയിരിJു: േ«ാക;ൾെകാ8ുതെ: ഈ ന?ൂരി ഒരു രസികനും
മഹാകവിയുമായിരു:ു എ:ു •‘മാകുമേലലാ.
അ:ു തിരുവനaപുര/ു8ായിരു: സകല സഹൃദയsാരും ഈ മൂ:ു
േ«ാക;ളും വളെര ന:ായി എ:ു സശിരJ?ം സZതിAു. എ:ാൽ ര8ാമെ/
േ«ാകമാണു അധികം ന:ാെയെത:ുd പ•Jാരും പലരുമു8ായിരു:ു.
അJാല/ു ടി\ുസുൽ/ാെq ഉപ›വം െകാ8േനകം ”ാ•ണർ
തിരുവനaപുര/ു െച:ു മഹാരാജാവിെന ശരണം 7ാപിAിരു:തുെകാ8്
ഒ:ാം േ«ാക/ിെല "ദവിജകുലശരണം" എ:ുd 7േയാഗെ/യും എലലാവരും

വളെര «ാഘിAു. ന?ൂരിയുെട േയാഗയത•ു തJവ4ം സംഭാവനകൾ െചcും
തിരുമന€ിെല വിദവതവം, ഔദാരയം, ദയാലുതവം മുതലായ ഗുണ;െളകുറിAും
എലലാവരും പുക¤/ി. േമൽപറu7കാരം മഹാരാജാവ് തിരുമന€ിെല
സംഭാവനകൾJു പാYീഭവിA മഹാകവിയായിരു:ു ആ ന?ൂരിയുെട ഇലലം
തിരുവതാംകൂറിൽ കു:/ുനാട് താലൂJിൽ േചർ: പാേ2ാ.ുേദശ/ാെണ:ും
ആ ഇലലം ഇേ\ാഴുമു8:ുമറിയു:ത് ഈ നാ.ുകാർJു സേaാഷാവഹവും
അഭിമാനകരവുമായിരിJുമേലലാ.

ഐതിഹയമാല/പ‹:ൂർ Oാമം
Xീ പരശുരാമൻ പരേദശ;ളിൽ നി:ു ”ാ•ണർ മുതലായി പലജാതിJാെര
േകരള/ിൽ െകാ8ുവ:ു പി2ുടുZമാhറി മു2ുടുZയാJുക, മJ/ായം മാhറി
മരുമJ/ായമാJുക മുതലായി േവഷ/ിലും ആചാര;ളിലും അേനകം മാhറ;ൾ
വരു/ുകയും േകരളരാജയെ/ െതJു മു\/ിര8ും, വടJു മു\/ിര8ും
ഇ;െന അറുപ/ിനാലു Oാമ;ളാJി വിഭജിAു അവിട;ളിൽ
താമസി\ിJുകയും െചcു എ:ു േകരേളാŠപ/ി മുതലായ പുRക;ൾ
പറയു:ു8േലലാ. േകരേളാŠപ/ി മുതലായ പുRക;ൾ വിശവാസേയാഗയ;ൾ
അെലല:ുd അഭി7ായJാരും ചിലരു8:ുdതു ഇവിെട ഓർJാതിരിJു:ിലല,
എ:ാൽ ആ സംഗതിെയകുറിAു ഒരു വാദം നട/ി തീർAയു8ാJണെമ:ുd
ഉേbശേ/ാടുകൂടിയലല ഈ േലഖനം എഴുതു:ത്. പ‹:ൂർ Oാമെ/കുറിAു
ക8ും േക.ുമറിuി.ുdവെയ അടി^ാനെ\ടു/ിചിലതു പറയണെമ:ു മാYേമ
ഇവിെട ഉേbശിJു:ുdു. അതിനാൽ ഇതരവാദ;െള ഉേപ•ിAു 7കൃത/ിൽ
7േവശിAുെകാdു:ു.
േമൽപറu7കാരം പരശുരാമൻ പരേദശ;ളിൽ നി:ും െകാ8ുവ:വരിൽ
”ാ•ണെര ഒഴിAു േശഷമുd സകല ജാതിJാരും മരുമJ/ായം
ആചരിAുെകാdണെമ:ു ആ’ാപിAേ\ാൾ ഉ/രേകരള/ിൽ പ‹:ൂർ
Oാമ/ിൽ ആJിയിരു: ശു›ർ മുതലായവർ തർJം പറuു. ”ാ•ണർ
മരുമJ/ായം ആചരിJാ/പ•ം ത;ളും അതാചരിJു:തലല:ും ത;ൾ
മരുമJാ/ായമാചരിJണെമ2ിൽ ”ാ•ണരും അതാചരിJണെമ:ായിരു:ു
അവരുെട വാദം. അതിനാൽ പരശുരാമൻ ആ Oാമ/ിലുd ”ാ•ണരും
മരുമJ/ായമാചരിJണെമ:ും അവരുെട ആചാരെ/ മാതൃകയാJി
േകരള/ിലുd ശൂ›ർ മുതലായവരുംനട:ു െകാdണെമ:ും കൽ\ിAു. ആ
Oാമ/ിലുd ”ാ•ണരുെട കനയകമാെര അനയOാമ/ിലുd ”ാ•ണെരെകാ8്
വിവാഹം െച‹ിAു അതാതിലല;ളിൽ തെ: താമസി\ിAു െകാdണെമ:ും
വിവാഹം കഴിJു: ”ാ•ണരും (പdിെക.ു കഴിJു:
േകായിത?ുരാJsാെരേ\ാെല) അവിെടതെ: താമ€ിAുെകാdണെമ:ും
കുടിവž് എെ:ാരു ഏർ\ാട് േവ8:ും ആ Oാമ/ിലുdവർ സജാതീയവിവാഹം
കഴിJരുെത:ും ഇതരജാതി £ീകെള സംബkം െചcു
ഭാരയമാരാJിെകാdണെമ:ുമാണു പരശുരാമെq ക†്പന. ആ ”ാ•ണെര

എലലാവരും അZാവsാർ എ:ു വിളിAു െകാdണെമ:ും പരശുരാമൻ കൽ\ിAു.
അതു കാലwേമണ േലാപിAു 'അZുവൻ' മാെര:ായിതീർ:ു. Oാമ/ിലുd
”ാ•ണർ ഇേ\ാഴും മരുമJ/ായം തെ:യാണു ആചരിAു വരു:ത്. അവെര
എലലാവരും പറuു വരു:ത് അZുവsാെര:ുമാണ്.
പ‹:ൂർ Oാമ/ിൽ പ8ു അേനകം ”ാ•ണഗൃഹ;ളു8ായിരു:ു.
കാലwേമണ അവ •യിAു ഇേ\ാൾ അവിെട അേ¢ാ ആേറാ ഇലല;േള
ഉdു:ാണു അറിയു:തു. ഈ •യ/ിെq കാരണം അവർ പരശുരാമെq
കൽപന•ു വിേരാധമായി ”ാ•ണകനയകമാെര വിവാഹം കഴിAു തുട;ിയതാണ്
എ:ു ചിലർ പറയു:ു. ഈ OാമJാെര ഒഴിAുമhറുd സകല മലയാള ”ാ•ണരും
മJ/ായJാരായിരിJു:തുെകാ8് ഇവർJു അ;ിെനയായാൽെകാdാെമ:ു
ഇടJാല/ു ഒരാOഹമു8ായി. എ:ാൽ മhറുd മലയാള”ാ•ണർ
ആഭിജാതയ/ിരJു നിമി/ം ഇവർJു കനയകമാെര െകാടുJുകേയാ ഇവരുമായി
കൂടിJഴിയുകേയാ പതിവിലലാ/തിനാൽ ആ ആOഹം എളു\/ിലും
എലലാവർJും സാധിAിലല. £ീധനം െകാടുJുവാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതയിരു: ചില
ന?ൂരിമാർ ഇവർJു കനയകമാെര വിവാഹം കഴിAു െകാടുJാെമ:ു
സZതിJുകയാൽ ഇവരിൽ ചിലർ വിവാഹം കഴിAു.
പ‹:ൂർ OാമJാർ വലിയ ധനവാsാർ ആയിരു: തിനാൽ അവർJു £ീധനം
കി.ണെമ:ു നിർബkമിലലായിരു:ു. കനയകമാെര കി.ിയാൽ മതിെയ:ു മാYേമ
ഉ8ായിരു:ുdു. എ:ു മാYമലല, കനയകമാെര കി.ിയാൽ അേ;ാ.ു പണം
െകാടുJുവാനും അവർJു സZതമായിരു:ു. അതിനാൽ നാലായിരവും
അ‹ായിരവും രൂപ വീതം െകാടു/ാണ് ഓെരാരു/ർ വിവാഹം കഴിAത്. അ;െന
വിവാഹം കഴിA ഇലലJാരാണു ഒടുJം മJളൂം മരുമJളും ഇലലാെത
നാമാവേശഷsാരായി/ീർ:ത്.
ഇേ\ാൾ പയ:ൂർ Oാമ/ിൽ ജനപു‘ിെകാ8ും ധനപു‘ിെകാ8ും
7സിUsാരായിരിJു:തു താഴJാ.ിലലJാരാണ്. "താഴJാ.Zുവൻ" എ:ു
േക.ി.ിലലാ/വർ േകരള/ിൽ അധികം ഉ8ായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. ആ
ഇലല/ിേ\ാൾ ധാരാളം ആളുകളും കണJിലലാ/ ധനവുമു8്. അവിെട െച:ു
വിവാഹം കഴിJു:വെര പിെ: അവരുെട ഇലല/ു ഒ:ിനും കൂ.ുക
പതിവിലലാ/തിനാൽ ആ ന?ൂരിമാരുെട ^ിരവാസം അവിെട/െ:യാണ്. ആ
ഇലലJാർ ഇേ\ാഴും 7ാേയണ മരുമJ/ായം തെ:യാണു ആചരിAു
േപാരു:െത2ിലും അവർJാർJും താഴJാെ.േ\ാെല ജനപു‘ിയും
ധനപു‘ിയും 7സിUിയും 7ാബലയവുമിലല. താഴJാ.ിലലേ/•് കുരുമുളക്
ഒരിന/ിൽതെ: െകാലല/ിൽ ഒരു ല•/ിൽപരം രൂപ മുതെലടു\ു8്. മhറുd

ഇന;ളിൽ എലലാം കൂടി പ/ു ല•/ിൽ ഒ.ും കുറവിലല. കുറെA2ിലും
കൂടുതലു82ിേലയുdൂ.
Xീ വീരമാർ/ാ¡വർZചരിതം കഥകളി(ആ.Jഥ)യിൽ ഈ Oാമെ/JുറിAു
7കൃതാന7കൃതമായി സവൽ\ം പറuി.ു8്. ആ ഭാഗം താെഴ േചർJു:ു.
േ«ാകം
"ചാേല തY പുലിJുറിചയഭിധമാം
േകാ.•കം ത?ിമാർ
താേലാലിAഴക\നാം മുതലിയാർ
പുJാവസിJുംവിധ
പാലാഴി7ിയന˜നീപതിഹിതൻ
Xീ വീരമാർ/ാ¡ഭു
പാലൻ പാെലാലിയും ഗിൈരവമരുളി
െAcീടിനാൻ മ•ിണ"

പദം
മ•ിവര! രാമ‹! മതിമൻ നാരായണ‹!
മ•ിതം ശൃണുതം േമ മ•നിപുണsാേര!
പരശൂരനായിടും പരശുരാമശാസനാൽ
പരേദശാചാരമലല പരമി:ീേJരള/ിൽ
വിരേവാേടാതിനാൽ വി7വയതിരിzsാരായുേdാർ
സരസം ഭാഗിേനയാനaരwമം രചിJു:ു.
പ‹:ൂർ ^ിതിയാലുദാഹരണിയാം
രാമ‹സാേമാzിയാൽ
പെ‹:ൂർ^ിതി, േകരള/ിെല,യറി
uലലാം മുസലയOിമൻ
ക‹ർJാദിമനായ ത?ിെയയധി
േ•പിചുടൻ കൂ\ി തൻ
ക‹ർJാതിമഹെ€ഴു: നൃപെന
J8ാശു െകാ8ാടിനാൻ.

ഇ;െന പ‹:ൂർ Oാമ/ിെq ^ിതിെയJുറിAു േവെറയും ചില പുRക;ളിൽ
പറuു കാണു:ു8്. വിRരഭയ/ാൽ അവെയാ:ും ഇവിെട ഉUരിAു
കാണിJണെമ:ു വിചാരിJു:ിലല.

ഐതിഹയമാല/ഒള“യിൽ േവ.െJാരുമകൻ
കാവ്
പെ8ാരു കാല/ു പാ¡യരാജകുടുംബJാർ ര8ായി\ിരിu് ഒരു കൂ.Jാർ
വdിയൂരും മhറവർ മധുരയിലും താമസിAിരു:ു എ:ുdതു
ചരിY7സിUമാണേലലാ. വdിയൂർ തല^ാനമായി.ുd ഭാഗ/ിനു
ദ•ിണപാ¡യെമ:ും മധുര തല^ാനമായി.ുd ഭാഗ/ിനു
ഉ/രപാ¡യെമ:ുമാണ് പറuു വരു:ത്.
ദ•ിണപാ¡യം ഭരിAിരു: രാജാവു വാണിജയവിഷയ/ിൽ വളെര
7തിപ/ിയുd ആളായിരു:ു. അതിനാലേbഹം കരമാർ´മായും ജലമാർ´മായും
സവേദശ/ു കAവടം വർUി\ിJു:തിനായി പലേദശ;ളിൽനി:ും അേനകം
വണിഗവരsാെര കുടുംബസഹിതം സവരാജയ/ു വരു/ി/ാമസി\ിAിരു:ു.
അവരിൽ ഒരു വണിJ് സŠഗുണനിധിയും വലിയ ഈശവരഭzനുമായിരു:ു.
അയാൾ 7ധാനമായി േസവിAിരു:ത് േവ.െ•ാരുമകെനയായിരു:ു. ആ
െച.ിയാരുെട ഭzിവിശവാസാദികൾ െകാ8ു േവ.െ•ാരുമകൻ 7സാദിA് അയാൾ
വിചാരിJു: കാരയ ;െളലലാം സാധി\ിAുെകാടു/ിരു:ു. ആ െച.ിയാരുെട
7ിയപ¹ിയും ഈശവരഭzി ധാരാളമായി.ുd കൂ./ിലായിരു:ു എ:ു മാYമലല,
അവർ നലല വിദുഷിയും സർVാംഗസു˜രിയും പതിµതാശിേരാര¹വുമാ യിരു:ു.
ഈ സർVാംഗസു˜രിെയJുറിAു പലരും പറuു േക.ുേക.ു രാജാവ് അവളിൽ
അതയaം ആസzചി/െന:ലല, കാമകി2രനായി/െ: തീർ:ു. "XാYവൃ/യാ
ഹി ഗൂടsം വിശതി യുവസുേചേതാ വ¢കഃ പ¢ാബാണഃ" എ:ു8േലലാ.
ഒരു ദിവസം കാല/ു രാജാവ് ഉണർെ:ണീhറു തെq മാളികയിലിരു:േ\ാൾ ആ
വണിഗവര£ീ
മuേ/hറു കുളിAു മ³ുളമതാ
മീറൻ ധരിേAാമന

Jുuികൾ കാണുമാെറാരു നന
\ൂേ¢ല േചർ/;െന

ര³ിJും സഖിമാെരാെടാ/ു തരസാ

അടു/ുd രാജമാർ´/ിൽJൂടിേ\ാകു:തു ക8ു. മുേ?തെ: രാജാവിെq
മന€ിൽ ക/ിജവലിAുെകാ8ിരു: കാമാ-ി ആ
േലാൈകകസു˜രിെയJ8േ\ാൾ ശതഗുണീഭവിAു. അ:ുതെ: രാജാവ് ഒരു
ദൂതെന ഗൂടsമായി അയA് അവെള തെq മാളികയിൽ വരു/ി തനിJുd

ആOഹം അവെള Oഹി\ിAു. രാജാവു തെ: വിളി\ിAതു തനിJു ചാരിYഭംഗം
വരു/ാനായി.ാെണ:ു ആ സാധവി അേ\ാളാണറിuത്. ആ പതിµത
രാജാവിെq ദുർേമാഹ/ിനു വഴിെ\.ിലല. അവൾ
"വാചയാവാചയവിചാരമാർ´വിമുേഖാ േലാേകഷു കാമീ ജനഃ" എ:ു മന€ിൽ
വിചാരിAുെകാ8് "ഉ/രാസവയംവര"/ിെല ൈസരêിയുെട "സാദരം നീ
െചാെ:ാരു െമാഴിയിതു സാധുവലല കുമേത" ഇതയാദി പദമാണ് അേbഹ/ിെq
മു?ിൽ െചാലലിയാടിയത്. അതു േക.ു രാജാവ് "നീ ഞാൻപറuതു സZതിAു
7വർ/ിJു: പ•ം നിനJും നിെq ഭർ/ാവിനും േവ8ു: ^ാനമാന;ളും
പദവികളും വRുവകകളും ത:് ഏhറവും ഉയർ: നിലയിൽ നി;െള ഇവിെട
സുഖമായി/ാമസി\ിJും. അലലാ/പ•ം കാരാഗൃഹ/ിലാJി
കഴിവുdിടേ/ാളം ക‘െ\ടു/ുകയും െച‹ും. നലലേപാെല ആേലാചിAു മറുപടി
പറയുക" എ:ു വീ8ും പറuു. അതു േക.ു ൈധരയസേമതം ആ യുവതി
"അവിടു:് ഈ രാജയെ/ രാജാവും അടിയ;ൾ ഇവിടുെ/
അടിമകളുമായിരിJു: ^ിതിJ് അവിേടJ് എaും െച‹ാമേലലാ.
രാജാധികാരെ/ തടുJു:തിന് അടിയ;ൾJ് ശzിയിലല. അതിനാൽ
ഇതിെനJുറിAു േവ8തുേപാെല ആേലാചിAു നാെള/െ: മറുപടി ഇവിെട
അറിയിAുെകാdാം" എ:ു പറu് ആ സാധവി തൽJാലം ആ ധർZസ2ട/ിൽ
നി:് ഒഴിuുേപായി.
ആ ഗുണവതി ഉടെന സവഗൃഹ/ിെല/ി വർ/മാന;െളലലാം തെq ഭർ/ാവിെന
Oഹി\ിAു. "ഇനി ഈ രാജയ/ു താമസിAാൽ ആപ/ുകളും അപമാനവും
സിUിJും. അതിനാൽ ഇ:ുതെ: ഇവിടം വി.ുേപാകണം" എ:ു നിpയിAു
പണമായി.ും പ8;ളായി.ുമു8ായിരു: ൈകമുതലുകെളലലാം ഉടെന
െപറുJിെയടു/ു ഭാ¡ം െക.ി/‹ാറാJിെവ•ുകയും അ:ു
രാYിയിൽ/െ: എലലാെമടു/ുെകാ8ു ഭാരയേയാടുകൂടി ആ വണിഗവരൻ
സപരിവാരം അവിെടനി:് ഒളിേAാടി തുറമുഖെ//ി ക\ൽകയറിേ\ാവുകയും
െചcു.
ഏതാനും ദിവസ;ൾെകാ8് അവർ െകാAിയിെല/ി കര•ിറ;ി. പിെ: അവർ
കൂലിJ് ഒരു വ¢ി പിടിA് അതിൽ കയറി െതേJാ.ു പുറെ\.ു. േവ?നാ.ു
കായലിെല/ിയേ\ാൾ അതിഭയ2രമായ കാറും കറു\ും കാhറും മഴയും വ:ുകൂടി.
കായലിൽ ഓളം സമു›/ിൽ തിരമാലകെള:േപാെല ഇളകിമറിuുതുട;ി. വ¢ി
മു;ുെമ:ുതെ: തീർAയായി. വ¢ിയിലു8ായിരു: വണിJ്കു (െച.ി)
മുതലായവർ മാYമലല, വ¢ിJാർതെ:യും മരണഭയേ/ാടുകൂടി ഉറെJ
നിലവിളിAു തുട;ി. ആ സമയ/് എവിെടനിേ:ാ ഒരാൾ കറു/ വ£ം

ഉടു/ുെകാ8ും ൈകയിൽ വാളും പരിചയും വിലലുമ?ും െചാ.യും മhറും
ധരിAുെകാ8ും െവd/ിൽJൂടി നീaിവ:ു വ¢ിയുെട അമര/ു കയറി
പ2ായെമടു/ുെകാ8ു "നി;ളാരും വയസനിJുകയും പരി°മിJുകയും േവ8.
ആപെ/ാ:ും കൂടാെത ഞാൻ വ¢ി കര•ടു\ിJാം. എലലാവരും വ¢ിയിൽ
അട;ിയിരിJുവിൻ" എ:ു പറuി.് അമരം പിടിAുതുട;ി. ആ സമയ/ു
െച?നും കറു?നുമായി ര8ു മുതലകൾ വ¢ിേയാടു േചർ:ു ര8ുവശ/ുമായി
വ:ു െപാ;ി. അതുെകാ8് ഓളം വ¢ിയിേsൽ വ:ടിJാെതയും വ¢ി
ഇളകാെതയുമായി. അേ\ാൾ വ¢ിയിലു8ായിരു:വർJു വ¢ി മു;ുെമ:ുd
ഭയം േപായി. എ2ിലും മുതലകൾ പിടിAു തിെ:2ിേലാ എ:ുd ഭയം
മു?ു8ായിരു: ഭയ/ിലധികമായി. അതറിuി.ു പുതിയ അമരJാരൻ
"നി;ളാരും ഭയെ\േട8, ഇവർ നZുെട അക?ടിJാരാണ്. നി;െള
ഉപ›വിJയിലല" എ:ു പറuു. അതുെകാ8ു വ¢ിയിലു8ായിരു:വർJു സവ†ം
സമാധാനമു8ായി.
വ¢ി അതിേവഗ/ിൽ േപായി. െകാAിയിൽനി:ു പുറെ\.തിെq പിേhറ
7ഭാതസമയ/് ഇേ\ാൾ ഒള“യിൽ േവ.െ•ാരുമകൻകാവിരിJു:
^ലേ/ാടടു/ുd കടവിലടു/ു. ഉടെന പുതിയ അമരJാരനും െച.ിയാർ
മുതലായവരും കര•ിറ;ി. ഉടെന െച.ിയാർ വ¢ി Jാരുെട കൂലിെകാടു/്
അവെര പറuയAു. അേ\ാേഴJും മുതലകൾ െവd/ിൽ മു;ിമറuു.
ആ ^ലം അ:ു െതJുംകൂർ രാജയ/് ഉൾെ\.തായിരു:ു. എ:ു മാYമലല,
െതJുംകൂർ രാജകുടുംബ/ിെല ഒരു ശാഖJാർ അ:വിെട
താമസിJു:ുമു8ായിരു:ു. അവർ അവിെട (ഇേ\ാൾ
േവ.െ•ാരുമകൻകാവിരിJു: ^ല/്) ഒരു കൃ¸സവാമി7തി®
നട/ിJു:തിനായി ഒര?ലം പണിയിAു കുറ തീർ/ിരു:ു.
വ¢ിയിൽെA:ിറ;ിയവർ ആ പുതിയ േ•Y/ിെq സമീപ/ു െച:േ\ാൾ
അമരJാരനായി െച:ുകൂടിയിരു: ആ പുതിയ ആൾ െച.ിയാേരാട്,
"ഞാനാരാെണ:ു നീ അറിuിലലേലലാ. നീ വളെര Jാലമായി ഭzിപൂർVം
േസവിAുവരു: ആ േവ.െ•ാരുമകനാണു ഞാൻ. ഞാനിതാ ഇവിെട ഇരിJാനാണ്
ഭാവിJു:ത്. ഇനിയും നീയും നിെq വംശJാരും എെ: പരേദവതയായി
വിചാരിAു േസവിAു െകാ8ിരു:ാൽ നി;ളുെട സകലാഭീ‘;ളും ഞാൻ
സാധി\ിAുത:ു െകാdാം" എ:രുളിെAcിട് ആ സവാമി അവിെട ആ
Xീേകാവിലിനക/ു കയറി കുടി (ഇള) െകാ8ു.
ഈ വർ/മാനമറിuു െതJുംകൂർ രാജാവു െച.ിയാെര തെq അടുJൽ
വരു/ിേAാദിJുകയും അയാൾ വിവരെമലലാം രാജാവിെന Oഹി\ിJുകയും

െചcു. "എ:ാൽ ആ സവാമിെയ എനിെJാ:ു കാണണം" എ:ു പറuു രാജാവു
െച:ു െച.ിയാരുെട ൈകJു പിടിAുെകാ8ു േനാJിയേ\ാൾ സവാമിെയ
Xീേകാവിലിനക/ു 7തയ•മായിJ8ു. പിെ: രാജാവവിെട ബിംബ7തി®യും
കലശവും മhറും മുറ•ു നട/ിJുകയും പതിവായി പൂജ നട/ു:തിനു േവ8ു:
ഏർ\ാടുകെളലലാം െച‹ുകയും െചcു.
അനaരം രാജാവു താനാദയം നിpയിA Xീകൃ¸സവാമി 7തി® ഉടെന
നട/ിJണെമ:ു നിpയിAു അതിേലJു േവെറ ഒരു Xീേകാവിൽ
പണികഴി\ിJുകയും 7തി® നട/ിJുകയും െചcു. അതു േവ.െ•ാരുമകെq
നടJു േനെര/െ:യാണ്. അത് സവാമിJ് ഒ.ും രസിAിലല. അതിനാൽ
Xീകൃ¸സവാമിെയ 7തി®ിA സമയ/ു േവ.െ•ാരുമകെq Xീേകാവിലിൽനി:്
"എെq േനെര വ:ിരു:യാൾ എ:ും എെq ഉ‡ി‘ം ഭ•ിJണം" എെ:ാരു
അശരീരിവാJു േകൾJെ\.ു. അതു േവ.െ•ാരുമകൻ അരുളിെAcതാെണ:ു
വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ. ഇ:ും എെa2ിലും ഒരു സാധനം
േവ.െ•ാരുമകനു നിേവദിJാെത Xീകൃ¸സവാമിJു നിേവദിJുവാൻ അവിെട
സാധിJു:ിലല. ഒരു പായസനിേവദയമഓ മേhറാ ആദയേമ പകുതിെയടു/ു
േവ.െ•ാരുമകനു നിേവദിAി.ു േശഷമലലാെത Xീകൃ¸സവാമിJു നിേവദിJുവാൻ
െകാ8ുേപായാൽ ആ നിേവദയം ശുUം മാറീേ.ാ എ;െനെയ2ിലും കൃ¸സവാമിJു
നിേവദിJുവാൻ സാധിJുകയിലല. ഇത് ഇേ\ാഴും ക8ുവരു: ഒരു പതിവാണ്.
േവ.െ•ാരുമകനു ചുരുJ/ിൽ 7ധാനമായി.ുd വഴിപാടു വറനിേവദയമാണ്.
ഉരിേയാ നാഴിേയാ അരിയുെട വറെ\ാടിയും ഒരു കരിJും (ഇള:ീരും) കൂടി അവിെട
നിേവദി\ിAാൽ വലിയ വലിയ കാരയ;ളും ആ സവാമി സാധി\ിJു:ു8്. ചില
ദിവസ;ളിൽ അവിെട നൂറും നൂhറ?തും വീതം വറനിേവദയം ഉ8ാകാറു8്.
പാ¡യരാജാവിെനേ\ടിAു വdിയൂർനി:ുേപാ: െച.ിയാരും ഭാരയയും ഒള“യിൽ
വ:ുേചർ:തിെqേശഷം െതJുംകൂർ രാജാവിെq സഹായേ/ാടുകൂടി
ഒള“േയാടടു/ "ത.ു2ൽ" എ: േദശ/് ഒരു ഗൃഹമു8ാJി അവിെട
താമസമുറ\ിAു. അധികം താമസിയാെത അവരുെട ജാതിJാരായ മhറു ചില
കുടുംബJാരും അവിെട വ:ുേചരുകയും ഗൃഹ;ളു8ാJി അവിെട/െ:
^ിരതാമസമാJു കയും െചcു.
അേ\ാേഴJും ഈ വർ/മാനം തെq ചാരsാർ മുഖാaരം പാ¡യരാജാവറിuു.
താനാOഹിA £ീയും അവളുെട ഭർ/ാവും െതJുംകൂർ രാജയ/് ഒള“•ുസമീപം
ത.ു2െല: േദശ/ു താമസിJു:ുെ8:ും അവെര െതJുംകൂർ രാജാവാണ്
അഭയം െകാടു/് അവിെട പാർ\ിAിരിJു:െത:ുമറിuേ\ാൾ െതJുംകൂർ

ജയിAിേ.ാ െച.ിയാെര നിOഹിAിേ.ാ ഏതുവിധെമ2ിലും താനാOഹിA £ീെയ
െകാ8ുേപാരണെമ:ു നിpയിAു. പാ¡യരാജാവ് ടി\ുസുൽ/ാെq
അധികാര/ിലുൾെ\.ിരു: ഏതാനും മുഹZദീയൈസനയ;െള
സവാധീനെ\ടു/ി തെq അഭിലാഷം അറിയിA് ഒള“യിേലJു പറuയAു. അവർ
ഒള“യിെല/ി ചില ലഹളകളും െകാdകളും മhറും തുട;ിയേ\ാേഴJും ആ
േദശനിവാസികളായ ജന;ളാക\ാെട ഭയവിഹവലരായി നാടും വീടുംവി.് ഓ.ം
തുട;ി. രാജാവും ഇതികർ/വയതാ മൂടsനായി/ീർ:ു. അേbഹ/ിന് ഈ
തുലുJ\ടെയ ജയിJുവാൻ തJവ4മുd ൈസനയബലമു8ായിരു:ിലല.
അതിനാൽ അേbഹം േവ.െ•ാരുമകൻകാവിൽ െച:ു നടയിൽ വീണു നമxകരിA്,
"സവാമിൻ! ഭഗവാേന! അവിടു:ുതെ: എെ:യും എെq ജന;െളയും
ര•ിJേണ. എനിJു േവെറ ഒരവലംബവുമിലല" എ:ു പറuു കരuു. അേ\ാൾ
ആേരാ "േഹ രാജാേവ! ഭവാൻ എഴുേ:hറു സവഗൃഹ/ിൽ േപായി സവ^നായി
ഇരു:ുെകാdുക. ശYുJെള ജയിAു ഭവാെന ഞാൻ ര•ിAുെകാdാം" എ:ു
പറuതായിേ/ാ:ി. അേbഹം തലെപാJി േനാJിയേ\ാൾ അവിെടെയ;ും
ആെരയും ക8ിലല. എ2ിലു ഇതു ഭഗവാൻ േവ.െ•ാരുമകൻ അരുളിെAcതാെണ:ു
വിശവസിA് അേbഹം സവഗൃഹ/ിേലJു േപായി.
ഉടെന േവ.െ•ാരുമകൻ സവാമി കറു\ുകAയുമുടു/് അരയും തലയും മുറുJി
പടA.യും വിലലുമ?ും ധരിAു ശYുJളുെട അടുJേലJു പുറെ\.ു. അേ\ാൾ
വഴിJടുJലുd ഒരു വീ.ിെല ഒരു £ീ സവാമിെയJ8ി.് "ഈ പടയാളി
ഏതുദിJുകാരനാണാേവാ? ഇയാൾ വിലലുമ?ും ധരിAു യുU/ിനു
േപാവുകയായിരിJും. ഇയാൾ വിചാരിAാൽ ആ തുലുJ\ടെയ ജയിJാൻ
കഴിയുേമാ? അയാൾ ചാകാൻ േപാവുകയായിരിJും" എ:ും മhറും
പരിഹാസമായി\റuു. സവാമി അതു േക.ു തിരിuുനി:് ആ £ീയുെട വീടിെന
ല•യമാJി ഒരു ശരം 7േയാഗിAു. പുരയുെട വാതിലുകെളലലാം െപെ.:ടuു.
അവ തുറJാൻ ആ £ീെയ:ലല, അയൽJാെരലലാം വിചാരിAി.ും സാധിAിലല.
ആശാരി, െകാലലൻ മുതലായവർ പഠിA പണി പതിെന.ും 7േയാഗിAുേനാJീ.ും
ഫലെമാ:ുമു8ായിലല. പിെ:Aില വൃUsാരുെട ഉപേദശ7കാരം
േവ.െ•ാരുമകൻകാവിൽ ഒരു വിളിAുെചാലലി 7ായpി/വും ചില വഴിപാടുകളും
കഴിJാെമ:ു നിpയിAു തൽJാലം അവ•ു േവ8ു: മുതൽ ആ £ീെയെJാ8്
ഉഴിuു െക.ിെവ\ിAു. ഉടെന വാതിലുകെളലലാം ആരുെമാ:ും െച‹ാെത
സവയേമവ തുറ:ു. വഴിപാടുകളും 7ായpി/വും ആ £ീ പിേhറ ദിവസംതെ:
നട/ുകയും െചcു.

േവ.െ•ാരുമകൻ തുലുJ\ടേയാടു യുUംെചcു ശര7േയാഗംെകാ8് അവെര
പലേരയും നിOഹിAു. അവരുെട ആയുധ 7േയാഗെമാ:ും സവാമിയിൽ ഫലിAിലല.
അതിനാൽ ഹതേശഷsാരായ മുഹZദീയർ "ഇവെനാരു വലിയ സാ/ാൻ തെ:.
ഇവെന ജയിJാൻ നമുJു ശzിേപാരാ" എ:ു പറuു മട;ിേ\ായി.
െതJുംകൂർ രാജാവും ജന;ളും യഥാപൂർVം സവ^രായി താമസിJുകയും
െചcു.
പാ¡യരാജയ/ുനി:ു വ:് െച.ിയാരും ഭാരയയും ആജീവനാaം
േവ.െ•ാരുമകെന ഭzിപൂർVം േസവിAുെകാ8ുതെ: ഇരു:ിരു:ു. അവരുെട
സകലാഭീ‘;ളും സവാമി സാധി\ിAുെകാടുJുകയും െചcിരു:ു. ആ
െച.ിയാരുെട വംശരും സവജാതീയരുമായ ചില കുടുംബJാർ ഇേ\ാഴും ത.ു2ൽ
എ: ^ല/ു താമസിAുവരു:ു8്. അവർJും ആ േവ.െ•ാരുമകെനJുറിAു
അനനയസാധാരണമായ ഭzിവിശവാസ;ൾ ഇേ\ാഴുമുെ8:ാണ് അറിയു:ത്.
ഒള“യിൽ കുടിെകാ8ിരു: േവ.െ•ാരുമകെq അ§ുത കർZ;ളും
മാഹാWയ;ളും ഇനിയും വളെര\റയാനു8്. എ2ിലും ഒ:ുര8ു
സംഗതികൾകൂടി\റuി.് ഈ ഉപനയാസം അവസാനി\ിJാെമ:ു വിചാരിJു:ു.
േവ.െ•ാരുമകൻകാവിൽ മിJേ\ാഴും ഒരു െവളിA\ാടു8ായിരിJാറു8്. അവിെട
െവളിA\ാടു തുdിയാൽ അടു/ുd "െചറുവdി Jാവ്" എ:
ഭഗവതിേ•Y/ിൽെAലലുകയും െവളിA\ാട് "എനിJു ദാഹിJു:ു" എ:ു
പറയുകയും അവിെടയുd േദവസവJാർ ഒരു പാY /ിൽ കുറAു പാനകം (ശർJര
കലJിയ െവdം) ഉ8ാJിെJാടുJുകയും പതിവായിരു:ു. ഒരു െതJുംകൂർ
രാജാവിനു െവളിA\ാടsാരുെട തുdലിലും മhറും േലശവും
വിശവാസമു8ായിരു:ിലല. അേbഹം ഈ െവളിA\ാടിെന ഒ:ു ഇളിഭയനാJണെമ:ു
നിpയിAു. ഒരിJൽ േവ.െ•ാരുമകൻകാവിൽ െവളിA\ാടു
തുdി/ുട;ിയേ\ാൾ രാജാവു െചറുവdിJാവിെല/ി. അവിെട ഒരു
നാലുകാതൻ ചരJു (നാലു കാതുd വലിയ വാർ\്) വരു/ി അതിൽ നിറAു
പാനകം കലJി വžിAു. െവളിA\ാടു തുdി െചറുവdിJാവിൽ െചലലുകയും
പതിവുേപാെല "എനിJു ദാഹിJു:ു" എ:ു പറയുകയും െചcു. അേ\ാൾ
രാജാവു വാർ\ിലിരു: പാനകം ചൂ8ിJാണിAുെകാ8് "ഇതാ ഇരിJു:ു;
ധാരാളം കുടിAു ദാഹം തീർJാം" എ:ു പറuു. െവളിA\ാട് ആ പാനകം
മുഴുവൻ കുടിAതിെqേശഷം ആ വാർെ\ടു/ു തലയിൽ െവAുെകാ8ു
േവ.െ•ാരുമകൻകാവിേലJും േപായി.
അവിെടെA:ു വാർ\ു താെഴ വAി.് ഉടെന കലിയട;ുകയും െചcു. ആ വാർ\ു

നാലുേപരു പിടിAാൽ മാhറിെവ•ാൻ കഴിയാ/വ4ം കനമുdതായിരു:ു. അതിൽ
കലJിെവAിരു: പാനകം മു\/ാറു പറയിൽJുറയാെതയു8ായിരു:ു.
െവളിA\ാടു അതു മുഴുവനും ഒ:ായിJുടിJുകയും ആ വാർ\ു തനിAു
തലയിൽJയhറിെJാ8ു േപാവുകയും െചcതു ക8േ\ാൾ രാജാവു വലലാെത
ഭയെ\ടുകയും അ§ുതെ\ടുകയും തെq അവിശവാസെ/JുറിAു
പpാ/പിJുകയും അടു/ ദിവസം തെ: രാജാവു േവ.െ•ാരുമകൻകാവിൽ
േപായി സവാമിദർശനവും 7ായpി/വും അേനകം വഴിപാടുകളും നട/ുകയും
െചcു. െവളിA\ാടു െകാ8ുേപായി േവ.െ•ാരുമകൻകാവിൽെവA വാർ\്
അവിെടനി:് എടു\ിAുെകാ8ുേപാകുവാൻ രാജാവിനു ൈധരയമു8ായിലല. അത്
അവിെടനി:ു െകാ8ുേപായാൽ എെa2ിലും ആപ/ു8ാേയJുെമ:ായിരു:ു
രാജാവിെq ഭയം. അതിനാൽ അതു വളെരJാലം അവിെട/െ: ഇരു:ിരു:ു.
െതJുംകൂർ രാജയവും അേതാടുകൂടി േവ.െ•ാരുമകൻകാവും
തിരുവിതാംകൂറിൽേAർ:ി.ും വളെരJാലം കഴിuതിെqേശഷം െകാലലം
1000മാ8ിട•് ആ വാർ\ുടA് ആ േദവസവ/ിേലJു തെ: അേനകം
ഉരുളികളായി.ും മhറും വാർ\ിAു.
ഒള“യിലുd ഒരു നായർ കുടുംബ/ിൽ ഒരിJൽ £ീസaാനം ചുരുJമായി
വരികയാൽ അവിെടയു8ായിരു: ഒരു £ീ തനിJ് ഒരു െപൺകു.ിയു8ായാൽ
മൂലനാലാമിട^ാനമായ "മണർകാ.ു"െകാ8ു േപായി േ•Yനടയിൽ െവAു
േചാറുെകാടുJാെമ:ു 7ാർ‰ിAു. അനaരം അധികം താമസിയാെത ആ £ീ
ഗർഭം ധരിJുകയും യഥാകാലം 7സവിA് ഒരു £ീ സaാനമു8ാവുകയും െചcു.
കു.ി•ു േചാറു െകാടുJാനുd കാലമായേ\ാൾ ആ £ീ മണർകാ.ു േപായി
7ാർ‰ന നിർVി±മായി നിർVഹിAുവരു:തിനായി.ു അേ;ാ.ു േപാകു:തിനു
മു?ായി േവ.െ•ാരുമകൻകാവിൽ ഒരു വറനിേവദയം കഴി\ിേAJാെമ:ു
നിpയിAു. എ:ാലത് അ;െന കഴി\ിJാൻ അവർJു സാധിAിലല. ഒരു ദിവസം
ൈവകുേ:രമായേ\ാൾ ആ £ീയുെട ഭർ/ാവ് അവേരാട് കു.ിJു
േചാറുെകാടുJാനുd മുഹൂർ/ം നാെള കാല/ാണ്. ഇ:് അ/ാഴം കഴിuു
നമുJു പുറെ\ടണം. എ:ാേല നാെളJാല/ു മണർകാെ./ി കു.ിJു േചാറു
െകാടുJാൻ സാധിJയുdൂ" എ:ു പറuുേക.് ആ £ീ "കു.ിJു േചാറു
െകാടു\ാൻ ഇവിെടനി:ു േപാകു:തിനുമു?ു േവ.െ•ാരു മകൻകാവിൽ ഒരു
നിേവദയം കഴി\ിേAJാെമ:ു ഞാൻ നിpയിAി.ു8ായിരു:ു. ഇ:ിനി അതു
സാധിJയിലലേലലാ" എ:ു പറuു. അത് ആ £ീയുെട ഭർ/ാവും സേഹാദരനും
മhറും ഒരു കാരയമായി ഗണിAിലല. "അ;െന വലലതും നിpയിAി.ുെ82ിൽ
അെതാെJ മട;ിവ:ി.ു നട/ാം. ഇേ\ാൾ അതിെനാ:ും സമയമിലല" എ:ു

പറu് എലലാവരും അ/ാഴം കഴിAു േചാറൂണിനു പുറെ\.ു. പകുതിവഴി
െച:േ\ാൾ േതാണിയുറAു. പുഴയിൽ െവdമേശഷം
വhറിേ\ായിരിJു:തായിJ8ു. എ:ുമാYമലല, േതാണിJാരനും
േശഷമു8ായിരു:വരും വഴി നലല നിpയമുdവരായിരു:ി.ും ആർJും വഴി
അറിuുകൂടാെതയുമായി. ആക\ാെട എലലാവരും കുഴ;ിവശായി. അേ\ാൾ
കു.ിയുെട മാതാവായ ആ £ീ "ഇത് ആ േവ.െ•ാരുമകൻ സവാമിയുെട
മായാ7േയാഗമാണ്. അലലാെത മെhറാ:ുമലല. ഈ പുഴയിൽ ഇJാല/് ഇ;െന
െവdം വhറി ഞാെനാരിJലും ക8ി.ിലല. ആ വറനിേവദയം കഴി\ിJാെത
േപാ:തിെq ഫലമാണിത്" എ:ു പറuു. ഉടെന അവരുെട ഭർ/ാവ്
"അ;െനയാെണ2ിൽ േചാറൂണു കഴിA് ഒള“യിൽ മട;ിെയ/ിയാലുടെന
നൂെhറാ:ു വറനിേവദയം കഴി\ിേAJാം. ഇതാ അതിനുd പണം; പുഴയിൽ ധാരാളം
െവdം വരെ." എ:ു പറuു നൂെhറാ:ു വറ നിേവദയ/ിനു േവ8ു:
പണെമടു/ു ഭാരയയുെട മു?ിൽെവAു. സവ†സമയം കഴിuേ\ാൾ േതാണി
ഇളകിയതായി അവർJു േതാ:ി. േനാJിയേ\ാൾ േതാണി ഇളകിയതായും
പുഴയിൽ ധാരാളം െവdം വ:ിരിJു:തായും അവർ ക8ു. എലലാവർJും വഴി
അറിയാറുമായി. "സവാമിയുെട മാഹാWയം അചിaനീയം തെ:" എ:ു പറu്
അവെരലലാവരും േതാണിയിലിരു:ുെകാ8ുതെ: സവാമിെയ വ˜ിAുെകാ8്
അവിെടനി:ു േപാവുകയും ജലമാർ´മായും കരമാർ´മായും യഥാകാലം
മണർകാെ./ി േചാറൂണു നട/ുകയും മട;ി ഒള“യിെല/ിയ ദിവസംതെ:
േവ.െ•ാരുമകൻസവാമിJു നൂെhറാ:ു വറനിേവദയം കഴി\ിJുകയും െചcു.
ഇ;െന ആ സവാമിയുെട മാഹാWയെ/ JുറിA് ഇനിയും വളെര
പറയാനുെ82ിലും ഇേ\ാൾ ഇ;െന നിൽJെ..
േവ.െ•ാരുമകൻകാവ് എ:ുdത് ജന;ൾ പറuു പറuു േലാപിAു
കാലwേമണ "േവ.Jേരൻകാവ്" എ:ായി. കുറAുകാലം കൂടി കഴിuേ\ാൾ
"കരുവൻകാവ്" എ:ായി. ഇേ\ാൾ ജന;ൾ സാധാരണയായി പറuുവരു:ത്
"കരുവൻകാവ്" എ:ുതെ:യാണ്.
െതJുംകൂർ രാജാJsാർ പെ8ാരുകാല/് ഒള“യിൽ താമസിAിരു:ു
എ:ുdതിനു ല•യമായി അവിെട ഇേ\ാൾ കാണു:ത് "എട\റ?്"
"എട/ിൽ\റ?്" എ:ു േപരായി.ുd ചില പറ?ുകൾ മാYമാണ്. ആ പറ?ുകൾ
രാജമ˜ിര;ൾ ഇരു:ിരു:താെണ:ാണ് പറയു:ത്. െതJുംകൂർ
രാജാJsാരുെട വാസ^ല/ിന് ഇേ\ാഴും "എടം" എ:ാണേലലാ
പറuുവരു:ത്.
േവ.െ•ാരുമകൻകാവിൽ ആ8ുേതാറുമുd ഉ„വ/ിെല പdിേവ. ദിവസമായ

മീനമാസ/ിൽ\ൂര/ിൻനാൾ കുറു\sാർ കളം (രൂപം) എഴുതു:ത് ഒരു
വ¢ിയിൽ ചില െച.ികളിരിJു:തായി.ും സവാമി അമരം പിടിJു:തായി.ും
വ¢ിയുെട ര8ു വശ/ും ഓേരാ േചർ:ുനിൽJു:തായി.ുമാണ്.
പൂർVചരിY/ിെq മുതലകൾ Ÿാരകമായി ഇേ\ാഴും നട/ിവരു: ഈ
കളെമഴു/് ഈ ഐതിഹയെ/ വിശവസിJു:തിനു തJതായ
ല•യമാകു:ു8േലലാ.

ഐതിഹയമാല/ശബരിമല“ാRാവും
പaള/ു രാജാവും
പെ8ാരു കാല/ു പാ¡യരാജകുടുംബJാർ ര8ായി\ിരിu് ഒരു കൂ.Jാർ
വdിയൂരും മhറവർ മധുരയിലും താമസിAിരു:ു. മധുരയിൽ താമസിAിരു:
ശാഖയിെല വലിയ രാജാവ് ഒരു ദിവസം നായാ.ിനായി വന7േദശ/ു െച:േ\ാൾ
അവിെടെയാരു യുവാവു േവ.യാടി വിേനാദിAു നടJു:തായി ക8ു. വിലലുമ?ും
ധരിAു നട:ിരു: ആ യുവാവ് കാ¥യിൽ അതിമേനാഹരനും ശര7േയാഗ/ിൽ
അതയaം സമർ‰നുമായിരു:ു. ആയുധ;ൾ 7േയാഗിAു ദു‘മൃഗ;െള
നിOഹിJു:തിന് അേbഹ/ിനു8ായ പാടവം ക8ു
വിŸയവിഹവലനായി/ീർ: രാജാവ് ആ യുവാവിെന അടുJൽ വിളിA് േദശം,
നാമം മുതലായവെയലലാം േചാദിAു. അതിനു/രമായി ആ യുവാവ്, "എനിJ്
7േതയകമായി ഒരു േദശവുമിലല േലാകെമലാം എെq േദശം തെ:. എെq േപരു
സാധാരണയായി ജന;ൾ പറuുവരു:ത് "അയ\ൻ" എ:ാണ്. എെq അ‡ൻ
ഒരു മലയാളിയാണ്. അതുെകാ8് ഞാനും ഒരു മലയാളിതെ:. എനിJു
സാമാനയംേപാെല മാതാപിതാJsാർ ഇെലല:ുതെ: പറയാം. സാ•ാൽ മഹാമായ
അZയും േലാൈകകനാഥനായിരിJു: ഈശവരൻ അ‡നും എ:ു വിചാരിAു
ഞാനി;െന നടJു:ു എ:ു മാYേമയുdൂ. ഇYയുെമാെJയലലാെത
ഇതിലധികമായി എെ:JുറിെAാ:ും അറിയിJാനിലല" എ:ു പറuു. ഇതു േക.്
രാജാവ്, "ഇവൻ നാടും വീടും ഇലലാ/ ഒരഗതിയാെണ2ിലും ആയുധാഭയാസ/ിൽ
അതിസമർ‰നാണ്. അതുെകാ8് ഇവെന കൂെട െകാ8ുേപായി നZുെട
ൈസനയ/ിൽ േചർJണം" എ:ു വിചാരിAു െകാ8്, "എ:ാൽ നിനJ് എെq
കൂെട വ:ു നZുെട അടുJൽ താമസിJാേമാ?" എ:ു േചാദിAു. "ഓേഹാ,
യാെതാരു വിേരാധവുമിലല" എ:ു യുവാവു സZതിAു പറയുകയാൽ രാജാവ് ആ
യുവാവിെന കൂെടെJാ8ുേപായി തെq ൈസനികനാJി/ാമസി\ിAു.
അJാല/ു ശYുJളുെട ആകമണവും യുUവും സകലരാജയ;ളിലും കൂെടJൂെട
ഉ8ായിെJാ8ിരിJുക സാധാരണമായിരു:തിനാൽ ആ ഉപ›വം
പാ¡യരാജാവും അനുഭവിAുെകാ8ുതെ:യാണിരു:ത്. അ;െന
യുUമു8ാകു: കാല;ളിൽ െച:ു േനരി.ു യുUം െചcു ശYുJെള
ജയിAുവരു:തിന് ഈ പുതിയ ൈസനികന് ഒരു 7യാസവുമു8ായിരു:ിലല.
അേbഹെ/ സഹായിJാൻ മhറാരും കൂെട െചലലണെമ:ുതെ: ഉ8ായിരു:ിലല.

ശYുJൾJു ൈസനയബലവും പരാwമവും എYമാYമു8ായിരു:ാലും ഈ
അ‹\ൻ തനിAുേപായി യുUംെചcു ജയിAുവരിക പതിവായി. അതിനാൽ
പാ¡യരാജാവു സേaാഷിA് അ‹\െന തെq േസനാനായകനാJി. അ‹\ൻ
പാ¡യ രാജയ/ു ^ിരതാമസമായേ\ാൾ അേbഹെ/ ഭയെ\.ു ശYുJൾ ആ
രാജയെ/ ആwമിJാെതയായി. അതിനാൽ പാ¡യരാജാവിെq മന€ിൽ
സവാ^യവും അ‹\െനJുറിAുd സേaാഷബഹുമാന;ളും സീമാതീതമായി
വർUിAു എ:ു മാYമലല, രാജാവിനു പഴയ ൈസനികsാേരാടും മhറുമു8ായിരു:
സേaാഷാദര;ൾ വളെര കുറയുകയും െചcു. അതിനാൽ അവിെടയു8ായിരു:
പഴയ ൈസനികsാർJ് അയ\െനJുറിA് സാമാനയ/ിലധികം അസൂയ
ഉ8ായി/ീർ:ു. ഏതുവിധവും ഈ അ‹\െന തുല•ണെമ:് അവെരലാവരും
കൂടി ആേലാചിAു നിpയിAു. പിെ: അതിെനaാണ് േവ8െത:്
അവെരലലാവരുംകൂടി ആേലാചിJുകയും ഒരു കശൗലം ക8ുപിടിJുകയും െചcു.
അനaരം അവെരലലാവരുംകൂടി ഗൂടsമായി െച:ു രാജാവിെq ഭാരയെയ ചില
തിരുമുൽJാ¥കൾ െവAു സ2ടമറിയിAു. "അലലേയാ െപാ:ുത?ുരാ.ീ! ഇവിെട
വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല അടുJൽ േസവകനായി ഒരു മലയാളി
വ:ുേചർ:തിൽ\ിെ: തിരുമന€ിേലJ് അടിയ;െളJുറിAു8ായിരു:
വാ„ലയവും കരുണയും നിേ“ഷം നശിAിരിJു:ു. അടിയ;െള ഒരു കാരയ/ിനും
ഇേ\ാൾ ക†ിAു വിളിJാറിെലല:ലല, അടിയ;ൾ തിരുമു?ിൽ െചലലു:തുതെ:
അവിേടJിേ\ാൾ രസമലലാെതയാണു തീർ:ിരിJു:ത്. ഈ ^ിതിയിൽ
ഇവിെട/ാമസിJു: കാരയം അടിയ;ൾJു വലിയ സ2ടമാണ്. ഈ പുതിയ
മലയാളിയുെട ഏഷലണി നിമി/മാണ് തിരുമന€ിേലJ് അടിയ;ളിൽ
കൃപയിലലാെതയായത്. ഇതിേലJ് അവിടു:് എെa2ിലും ഒരു സമാധാനമു8ാJി
അടിയ;െള ര•ിJണം. ഗുണവതിയും കരുണാനിധിയുമായിരു:
ഇവിടു:ലലാെത അടിയ;ൾJു മെhറാരു ശരണവുമിലല. ഇവിടു:ും അടിയ;െള
ഉേപ•ിJുകയാെണ2ിൽ അടിയ;ൾ ഈ നാടുവി.ു േപാകണെമ:ാണ്
വിചാരിJു:ത്."
ഇ7കാരം ൈസനികർ മുതലായവരുെട സ2ടം േക.് ആർ›മാനസയായി/ീർ:
രാ’ി "നി;ൾJുേവ8ി എaും െച‹ാൻ ഞാൻ സ:Uയാണ്. ഞാെനaാണ്
െചേ‹8െത:ു നി;ൾതെ: ആേലാചിAു പറuാൽ ഞാനതു െച‹ാം. ആ
മലയാളിെയJുറിAു തിരുമന€ിേലJു സാമാനയ/ിലധികം േrഹവും
ബഹുമാനവുമുെ8:ു എനിJുമറിയാം. അവെന ഇവിെടനി:ു വി.യ•ണെമേ:ാ
അവൻ പറയു:തുേപാെലെയാ:ും െച‹രുെതേ:ാ പറuാൽ തിരുമന€ിേലJു
സZതമാവുകയിെലല:ലല, പറയു:വേനാടു വിേരാധമു8ാേയJാനുമിടയു8്.

അവിടുെ/ അടുJൽ അറിയിJാൻ നിവൃ/ിയിലല. നി;ൾതെ: ആേലാചിA് ഒരു
കശൗലം നിpയിJണം" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ആ ൈസനികർ "ഇവിടു:ു
തിരുവയhറിൽ ഒരു േവദനയാെണ:ു കˉിAുെകാ8് ആലസയം നടിAു കിട:ു
നിലവിളിJണം. ൈവദയsാർ വ:ു ചികി„കൾ െച‹ുേaാറും
അധികമധികമാെണ:ു ക†ിAുെകാ8ിരിJണം. ഇYയും െചcാൽ മതി.
േശഷെമാെJ അടിയ;ൾ ശരിയാJിെJാdാം" എ:റിയിJുകയും, അ;െന
െച‹ാെമ:ു സZതിAു രാ’ി േരാഗം നടിAു കിട:ു നിലവിളിJുകയും െചcു.
ഉടെന രാജാവു രാ’ിJു സുഖേJടാെണ:റിuു ൈവദയsാെര വരു/ി മുറ•ു
ചികി„കൾ െച‹ിAുതുട;ി. ചികി„കൾ െച‹ുേaാറും േരാഗം
വർUിAുവരു:തലലാെത േലശംേപാലും ശമനം കാണാ—യാൽ രാജാവ് ഏhറവും
വിഷ4നായി/ീർ:ു. അേ\ാൾ പഴയ ൈസനികsാർ ഒരു ദു ‘െന ൈവദയേവഷം
ധരി\ിAു ൈകJൂലിയും െകാടു/ു േവ8െതലലാമുപേദശിAു
രാജസ:ിധിയിേലJയAു. ആ കdൈവദയൻ രാജാവിെq മു?ിൽ െച:ു
െതാഴുതുെകാ8്, "അലലേയാ തിരുേമനീ! ത?ുരാ.ിയുെട ശീലാ…മ അടിയൻ
േഭദമാJാം. ഇതുവെര ൈവദയേവഷം ചമu് ഇവിെട വ:വെരാെJ ശുUേമ
കdsാരാണ്. അവർ ൈവദയശാ£ം ക8ി.ുേപാലുമിലല. േരാഗമറിയാെതയാണ്
അവെരാെJ ചികി„ിAത്. ത?ുരാ.ിെയ ബാധിAിരിJു:ത് ഒരു വലലാ/ കടു/
വയാധിയാണ്. അതിെq കാഠിനയം അറിയാവു:വർJു മാYേമ അറിuുകൂടൂ.
ശരിയായ ചികി„ െചcു േവഗ/ിൽ േഭദമാJെത േരാഗം ഈ വിധ/ിൽ ഒരു
പ/ുദിവസംകൂടി െവAുെകാ8ിരിJുകയാെണ2ിൽ പിെ: ത?ുരാ.ിയുെട കഥ
ഈശവരനു മാYമറിയാെമ:ലലാെത അടിയെനാ:ും അറിയിJു:ിലല. ഈ
േരാഗ/ിനു വിധിAി.ുd മരു:് ഒ:ുമാYേമയുdൂ. അതു പുലി\ാലാണ്. ഒരു
മു:ാഴി പുലി\ാൽ കി.ിയാൽ മൂേ:മുJാൽ നഴികെകാ8് ഈ േരാഗം
േഭദമാJാെമ:ുdതിനു യാെതാരു സംശയവുമിലല. അതിലലാെത ഇതു
േഭദെ\ടു/ാൻ ആരാലും സാധയവുമലല" എ:റിയിAു. ഇതുേക.േ\ാൾ രാജാവിനു
വലിയ വിചാരമായി. പിെ: രാജാവു ൈവദയേനാടു "െപാറുJാ/ ദീന/ിനു
കി.ാ/ മരു:് എ:ുd പഴെ¢ാലല് ഇേ\ാൾ ശരിയായി. െപhറുകിടJു:
പുലിെയ\ിടിAു പാൽ കറെ:ടു/ു െകാ8ുവരുവാൻ മനുഷയൻ വിചാരിAാൽ
സാധിJയിലലേലലാ" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ൈവദയൻ, "ഇവിെട തിരുേമനിയുെട
േസവകനും േസനാനായകനുമായി/ാമസിJു: മലയാളിെയ ക†ിAയAാൽ ഇതു
സാധിJും" എ:റിയിAു. ഉടെന രാജാവ് അ‹\െന വരു/ി വിവരം പറuു.
"പരീ•ിAു േനാJാം" എ:ു പറuി.് അ‹\ൻ അേ\ാൾ/െ: േപായി.
"അയ\െന ഇ;െന പറuയചാൽ അവൻ െകാടു2ാ.ിൽെച:് ഈhറ\ുലിെയ

കട:ുപിടിJും. പുലി കടിA് അവെq കഥയും കഴിJും. അ;െന അവൻ
നിമി/മുd ഉപ›വം തീരും" എ:ു വിചാരിAാണു പഴയ ൈസനികsാർ
കdൈവദയെന അയA് ഇ;െന പറയിചത്. പേ• അതു ഫലിAിലല.
അയ\ൻ കാ.ിൽെച:് ഒ.ുവളെര പുലികെളയും പുലിJു.ി കെളയും
തടു/ടിചുെകാ8് ഒരു വയാÛ/ിെq പുറ/ുകയറി രാജധാനിയിേലJു വ:ു.
അേ\ാൾ അവിെടയു8ായിരു: തിടുJ;ളും േകാലാഹല;ളുെമലലാം
അവർ4നീയ;ൾ തെ:യായിരു:ു. പുലികെള ക8ു േപടിAു നാ.ുകാരും
രാജധാനിയിലു8ായിരു: ൈസനികsാർ മുതലായവരുെമലലാം ഓടിെയാളിAു.
പുലികളുെട ശÂം േക.േ\ാൾ/െ: വയറുേവദന േഭദമായി രാ’ി എണീhറു
നട:ുതുട;ി. രാജാവ് ഏhറവും ഭയാwാaനായി/ീർ:ു. അ‹\ൻ ഒരു
അമാനുഷ7ഭാവനാെണ:ുd വിചാരം അേbഹ/ിനു മുേ?തെ: ഉ8ായിരു:ു.
പുലികെളെJാ8ുവരികയുംകൂടി െചcേ\ാൾ ഇേbഹം ഒരു മനുഷയ നെലല:ുതെ:
തീർAെ\ടു/ി. രാജാവു െച:് അ‹\െq പാദ/ി2ൽ വീണു സാ‘ാംഗം
നമxJരിAി.്, "അലലേയാ സവാമിൻ! അവിടു:് ആരാെണ:ുd വാRവം
അറിയാ—െകാ8ു ഞാൻഅവിടുെ/ ഇവിെട േവ8തുേപാെല ആദരിJുകയും
ആചരിJുകയും െചcിരു:ിലല. അവിടുെ/ ഒരു േസവകെq നിലയിൽ മാYമാണു
ഞാൻ ഇതുവെര വിചാരിAുേപാ:ത്. എെq ഈ അപരാധെ/ അവിടു:ു
ദയാപൂർവം •മിA് എെ: അനുOഹിJണം. ഈ പുലികെള ക8ി.്
ഇവിെടയുdവെരലലാം ഏhറവും ഭയപരവശരായി/ീർ:ിരിJു:ു. അതിനാൽ
ഇവെയെയലലാം കാ.ിേലJുതെ: അവിടു:ു സദയം വി.യ•ണം. അവിടു:്
ആരാെണ:ു സൂ•മായി ഞാനിേ\ാഴും അറിയു:ിലല. അതിനാൽ അത് അവിടു:ു
സദയം • ‘മായി അരുളിെA‹ണെമ:ും ഞാൻ സാദരം അേപ•ിAുെകാdു:ു"
എ:റിയിAു. അതിനു മറുപടിയായി അ‹\ൻ, "അലലേയാ രാജാേവ! ഭവാൻ എെ:
ഇവിെട ഒ.ും അനാദരിAിരു:ിെലല:ലല, സാദരം ബഹുമാനിAുതെ:യാണ്
ഇരു:ി.ുdത്. അതിനാൽ ഭവാെനJുറിA് ഞാൻഅതയaം സaു‘നായിരിJു:ു.
ഇവിെടയുd ൈസനികsാർJ് എെq േപരിൽ ഏhറവും അസൂയയു8ായി.ു8്.
അത് അവരുെട അ’തെകാെ8:ലലാെത മെhറാ:ും ഞാൻ വിചാരിJു:ിലല.
എെq പരമാർ‰െമലലാം മുേ?തെ: ഞാൻ ഭവാേനാടു പറuി.ു8്. അതിൽ
കൂടുതലായി ഇനിെയാ:ും പറuറിയിേJ8തായി.ിലല. േപാരാ/െതലലാം
കാലwേമണ ഭവാനറിയാറാകും. എെ:JുറിA് ഇവിെടയുd ൈസനികsാർJും
മhറും രസമിലലാെത ഇരിJു:തുെകാ8ു ഞാനിനി ഇവിെട/ാമസിJണെമ:ു
വിചാരിJു:ിലല. ഞാൻ ഇേ\ാൾ/െ: മലയാളരാജയേ/Jു േപാകു:ു. എെq
നാ•െള (പുലികെള ഉേbശിA്) ഞാൻെകാ8ു െപാെ•ാdാം. ഭവാനും ഈ

ദിJിലുd വാസം സുഖകരമയിരിJിലല. അതിനാൽ മലയാള/ിേലJു
േപാരികയാണു നലലത.് അവിെട വരുേ?ാൾ എെq ^ിരവാസം എവിെടയാെണ:ു
ഞാനറിയിJാം. ആ ^ല/ുവ:ാൽ എെ:Jാണാം" എ:ു പറuു. ഇYയും
പറuു കഴിuയുടെന അ‹\ൻ പുലികേളാടുകൂടി അaർUാനവും െചcു.
അയ\ൻ പിരിuുേപായതുെകാ8് പാ¡യരാജാവിന് അപാരമായ
മനRാപമു8ായി എ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ. അേbഹം അ‹\ൻ മറu
ദിJുേനാJി വീ8ും നമxJരിAി.ു സവമ˜ിര/ിേലJു മട;ിേ\ായി. പിെ:
രാജാവു അ‹\െനJുറിAുതെ: ഓേരാ:ു ചിaിAുെകാ8ിരു:ു. ഈ ദിവയൻ
താനാരാെണ:ു വയzമായി\റuിെലല2ിലും േകവലം മനുഷയനെലല:ുd കാരയം
തീർAതെ:. ഇേ\ാഴും അേbഹമാരാെണ:ു • ‘മായി\റയണെമ:ു
ഞാനാവശയെ\.ി.ും പറuിലല. "എെq പരമാർ‰െമലലാം മുേ?തെ: ഞാൻ
പറuി.ു8്" എ:ാണേലാ അേbഹം പറuത്? അേbഹം മുേ? എaാണ്
പറuത്? എനിJു 7േതയകമായി ഒരു നാടും വീടും ഇലല. േലാകെമലലാം എെq
നാടുതെ:. സാ•ാൽ മഹാമായ അZയും േലാൈകകനാഥനായിരിJു:
ഈശവരൻ അ‡നും എ:ു വിചാരിAു നടJു:ു" എ:ാണേലലാ അേbഹം മുേ?
പറuി.ുdത്. േപർ അ‹\നാെണ:ും പറu്. ശരിതെ:. ഇYയും
പറuതുെകാ8് ജനിA പുYനായ അേbഹം Xീപരേമശവരനു വി¸ുമായയിൽ
ശാRാവാെണ:ു •‘മാകു:ു8്. ശാRാവിെന അ‹\െന:ും പറയാറു8േലലാ.
ഈശവരsാർJു 7േതയക വിടും നാടുമിലലേലലാ. സർVവയാപികളായിരിJു:
ഈശവരsാർJു േലാകെമലലാം അവരുെട നാടുതെ:. ഇെതലലാം ആ സവാമി
അരുളിെAc വാJുകളിൽനി:് ഊഹിJാവു:താണ്. പെ• എെq
അ’തെകാ8് അെതാ:ും ഊഹിAറിയാൻ അേ\ാൾ എനിJു കഴിuിലല. അതു
വലിയ ക‘മായിേ\ായി. ഏതായാലും ഇനി ഈ ദിJിെല/ാമസം
ശുഭമായിരിJയിലല. സവാമി അരുളിെAcതും അ;െനയാണേലലാ. അ‹\ൻ ഇവിെട
നി:ു േപായി എ:റിuാൽ ശYുJളുെട ഉപ›വം ഉ8ാേയJാം.
എലലാംെകാ8ും താമസിയാെത ഇവിടംവി.ു മലയാള/ിേലJു
േപാകു:തുതെ:യാണ് നലലത"് . ഇ;െനെയലലാം ചിaിAുറAു രാജാവു പിെ:
അധികം താമസിയാെത അവിെടനി:ു കുടുംബസഹിതം േകരള/ിേലJു
പുറെ\.ു.
^ാവരവRുJെളലലാം പാ./ിലാJി പലർJും പതിAു െകാടുJുകയും പണവും
പ8;ളും ഭരണിപാY;ളും മhറും െക.ിെയടു\ിJുകയും െചcുെകാ8ാണ്
രാജാവു മലയാള/ിേലJു േപാ:ത്. അേbഹം പല േദശ;ൾ കട:് ഒടുവിൽ
"പaളം" എ: േദശ/ുവ:ുേചർ:ു. ആ 7േദശം അJാല/ു

"ൈക\ുഴ/?ാൻ" എ: 7സിUനായിരു: ഒരിട7ഭുവിെq
ൈകവശ/ിലായിരു:ു. അവിെട ഏതാനും ^ലം ആ ത?ാേനാടു വില•ുവാ;ി
ഒരു േകായിJൽ (േകാവിലകം) പണിയിAു രാജാവു കുടുംബസഹിതം അവിെട
താമസമുറ\ിAു.
പaളം എ:റിയെ\ടു: 7േദശം പ•8ു കരകൾ കൂടിയതാണ്. അവയിൽ ഒരു
കരയുെട േപരാണ് "ൈക\ുഴ". ത?ാെq േകാവിലകം ആ കരയിലായിരു:ു.
അതുെകാ8ാണ് അവർJു ൈക\ുഴ/?ാെന:ു നാമം സിUിAത്. അ7കാരം
തെ: പാ¡യരാജാവു വ:ു പaള/ു താമസമായ കാലം മുതൽ ആ
കുടുംബJാരുെട േപരു പaള/ു രാജാെവ:ുമായി/ീർ:ു. ഇ¾ജാലം,
മേഹ¾ജാലം മുതലായ േമാടി വിദയകൾ െകാ8ു 7സിUനായിരു:
ൈക\ുഴ/?ാെനJുറിAു േക.ി.ിലലാ/വർ േകരള/ിൽ
അധികമു8ായിരിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. ആ ത?ാെq കുടുംബം കാലwേമണ
അനയം നി:ുേപാവുകയാൽ പaള/ു ത?ുരാെq േകായിJൽ അേ;ാ.ു
മാhറി^ാപിAു. ഇേ\ാൾ ആ േകായിJലിരിJു:തു ൈക\ുഴJരയിലാണ്.
നിർZലജല7വാഹേ/ാടുകൂടിയ നദിയുെട തീര/ുd ആ ^ലം ഏhറവും
സുഖ7ദമായി.ുdതാകയാലാëേകായിJൽ അേ;ാ.ു മാhറി ^ാപിAത്.
ഇനി നZുെട അ‹\സവാമി പാ¡യരാജയ/ുനി:ു പുറെ\.ി.് എേ;ാ.ാണു
േപായെത:ു േനാJാം. സവാമി പാ¡യരാജാവിേനാടു പറuതുേപാെല
മലയാള/ിേലJു തെ:യാണു േപാ:ത്. സവാമി മലയാള/ിെq കിഴെJ
അതിർ/ിയിെല/ിയേ\ാൾ അവിെട സാ•ാൽ പരശുരാമമഹർഷിെയ
കെ8/ി. അേ\ാൾ പരശുരാമൻ അ‹\േനാട്, “അലലേയാ ഹരിഹരപുYനായ
സവാമിൻ! ഞാൻ ഈ േകരള/ിെq ര••ായി കിഴെJ അതിർ/ിയായ മലകളിലും,
പടിuാെറ അതിർ/ിയായ കടൽ/ീര;ളിലും സവാമിയുെട ഏതാനും
വിOഹ;ൾ 7തി®ിAു കഴിuിരിJു:ു. ഇനി സവാമിെയ കെ8/ിയതായ ഈ
പുണയ^ല/ും ഞാൻ സവാമിയുെട ഒരു ദിവയ വിOഹം 7തി®ിJാൻ
വിചാരിJുകയാണ്. ഈ ^ല;ളിെലലലാം സവാമിയുെട സാ:ിUയം സദാ
ഉ8ായിരിJണം. ഈ പുണയ^ല/ാണു പ8ു മതംഗമഹർഷി മുതലായ
തേപാധനsാർ ആXമം ^ാപിAു തപ€ു െചcുെകാ8ിരു:ത്. ആ
തേപാധനsാരുെട പാദശുXൂഷ നിമി/ം വലിയ തപസവിനിയായി/ീർ: ശബരി
ദശരഥപുYനായ Xീരാമച¾െq ദർശനമാY/ാൽ മുzയായി/ീർ:തും ഈ
^ല/ു െവAാണ്. ഇ7കാരെമലലാമിരിJു: ഈ പുണയ^ല/ു സവാമിയുെട
സാ:ിധയം വിേശഷിAുമു8ായിരിJണം. ഈ േകരള/ിെq 7ധാന ര•കനായി
ഞാൻ സവാമിെയ/െ:യാണ് കരുതു:ത്” എ:റിയിJുകയും, സവാമി അതിെന

സZതിJുകയും ഉടെന പരശുരാമൻ അ‹\സവാമിെയ അവിെട 7തി®ിJുകയും
ശബരി താമസിAു തപ€ു െച‹ുകയും േമാ•െ/ 7ാപിJുകയും െചcതായ ആ
പർVത/ിനു ‘ശബരിഗിരി’ (ശബരിമല) എ:ു നാമം കൽ\ിJുകയും െചcു.
പാ¡യരാജാവു മലയാളരാജയ/ു വ:ു പaളരാജാവായി താമസം
തുട;ിയതിെq േശഷം കുെറ ദിവസ;ൾ കഴിuേ\ാൾ ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ
അേbഹം കിട:ുറ;ിയിരു: സമയം ഒരു സവÐം കാണുകയു8ായി. മു?ു
േസനാനായകനായി തെq അടുJൽ താമസിAിരു: അ‹\ൻ അടുJൽ വ:ു
“ഞാനിേ\ാൾ ശബരിമലയിലാണ് താമസിJു:ത്. അവിെട വ:ാൽ എെ:
കാണാം” എ:ു പറuതായി.ാണ് സവÐമു8ായത്. ഉടെന രാജാവുണർ:ു ക4ു
തുറ:ു േനാJീ.് അവിെടെയ;ും ആെരയും ക8ിലല. എ2ിലും രാജാവ് ഇതു
സാ•ാൽ ഹരിഹരപുYനായിരിJു: ധർZശാRാവു തെ: തെq അടുJൽ
വ:് അരുളിെAcതാെണ:ു വിശവസിJുകയും, അടു/ ദിവസം തെ:
പരിവാര;േളാടുകൂടി ശബരിമലയിേലJു പുറെ\ടുകയും െചcു.
അവിെടെയ/ി കാടുകൾ െവ.ിെ/ളിAു േനാJി െച:േ\ാൾ പരശുരാമനാൽ
7തി®ിJെ\.ിരു: വിOഹം കെ8/ി. എ2ിലും രാജാവിനു നലല തൃÅിയായിലല.
“ഇവിെട വ:ാൽ കാണാെമ:ാണേലലാ സവാമി അരുളിെAcി.ുdത്. ഇവിെട വ:ി.ു
സവാമിെയ ക8ിലലേലലാ” എ:ായിരു:ു രാജാവിെq വിചാരം. ആ സമയ/്,
“ഇേ\ാൾ എെq വിOഹം ക8ാൽ മതി. അവിെട എെq സാ:ിധയം
േവ8തുേപാെലയു8്. ആ ബിംബ/ിൽ പൂജിAു േസവിAാൽ സർVാഭീ‘;ളും
സാധിJും” എ:് ആേരാ എവിെട നിേ:ാ വിളിAു പറയു:തായി േക.ു. അതും
സവാമി അരുളിെAcതു തെ: എ:ു വിശവസിAു രാജാവ് അവിെട/െ:
താമസിAുെകാ8ു േവ8ു: ആളുകെളയും സാധന;ളുെമലലാം അവിെട വരു/ി
മുറ•് അ?ലം പണിയും 7സിU ത•ിയായ താഴമൺ േപാhറിെയെJാ8ു
കലശവും നട/ി േ•Y/ിൽ പി:ീടു നടേJ8ു: കാരയ;ൾJു പതിവുകളും
നിpയിAു. ദു‘മൃഗ;ൾ നിറu ആ വന7േദശ/് എ:ും മനുഷയർ താമസിAു
പൂജയും മhറും നട/ുക എ:ുdത് അJാല/് അസാധയമായിരു:തിനാൽ മാസം
േതാറും അ¢ു ദിവസം മാYം പൂജ നട/ിയാൽ മതിെയ:ും, മകരസംwാaി,
ആ.വിേശഷം (ആ8ിെലാരിJലുd വിേശഷ ദിവസം) ആയിരിJണെമ:ും, അ:ു
മുതൽ അ¢ു ദിവസം ഒരുൽസവം േപാെല േദവെന എഴു:dിJുകയും മhറും
േവണെമ:ും മകരമാസം അ¢ാം തി‹തി ആ8ു േതാറും ഒരു കളഭവും, ഏഴാം
തി‹തി ഒരു കുരുതിയും നട/ണെമ:ും മhറുമാണ് നിpയിAത്. അ7കാരെമലലാം
ഇേ\ാഴും നട:ു വരു:ുമു8്. എ:ാലിേ\ാൾ മകരം മുതൽ ഒ:ിടയി.് ആറു
മാസ;ളിൽ ആദയവും കുംഭം മുതൽ ഒ:ിടയി.് ആറു മാസ;ളിൽ ഒടുവിലും അ¢ു

ദിവസം വീതമാണ് അവിെട പൂജ നട/ി വരു:ത്. അ;െനയായാൽ ആ8ിൽ
ആറു തവണ വീതം ഇവിെടേ\ായാൽ മതിയേലലാ. പൂജ നട/ാൻ േപാകു:തു
ശാaിJാരൻ, കഴകJാരൻ, മാരാsാർ, മhറു പരിചാരകsാർ മുതലായവെരലലാവരും
കൂടി നിേവദയ/ിനും, ശാaിJാരൻ മുതലായവർJു ഭ•ണ/ിനും മhറും
േവ8ു: അരി, േകാ\ുകൾ മുതലായ സകല സാധന;ളും
െക.ിെയടു/ുെകാ8ും “സവാമിേയ! ശരണമ‹േ\ാ!” എ:് ഉറെJ
വിളിAുെകാ8ുമാണ്. ഇ;െന േപാകു:വർ മേUയമാർ´ം കാ.ാന, കരടി, കടുവാ,
പുലി, െച:ായ മുതലായ ദു‘മൃഗ;െള ധാരാളമായി കാണുക സാധാരണമാണ്.
എ:ാലിവയിെലാ:ും ഇവെര ഉപ›വിJാറിലല. ഇവരുെട (സവാമിേയ ശരണമ‹\ാ
എ:ുd) ശരണം വിളി േകൾJുേ?ാൾ സകലമൃഗ;ളും ദൂെര മാറിെJാdും.
അ;െന ഇേ\ാഴും ക8ുവരു:ു. മകരസംwമ ദിവസം സവാമിദർശന/ിനായി
ഇേ\ാഴും ആ8ുേതാറും അസംഖയം ആളുകൾ ശബരിമല•ു േപാകാറു8േലലാ.
അവരും ചിലേ\ാൾ വഴിJു കാ.ാനകേളയും മhറും കാണാറുെ8:ും, ശരണം
വിളിJുേ?ാൾ അവെയലലാേമാടിേ\ാവുക പതിവാെണ:ും മhറും പറuു
േകൾJു:ു8്.
അ‹\സവാമിയുെട വാസം ശബരിമലയിലുറ\ിJുകയും, അവിെട അ?ലം പണി,
കലശം മുതലായവ നട/ുകയും െചcതിെq േശഷം പaള/ു രാജാവ് ആ
സവാമിെയ തെq കുടുംബപരേദവതയായി/െ: വിചാരിA് ആദരിAുതുട;ി.
അേ\ാൾ അേbഹ/ിനു ദിവസം േതാറും സവാമിദർശനം കഴിAാൽെJാdാെമ:ു
േതാ:ുകയും, അതു ശബരിമലയിൽെA:ു സാധിJു: കാരയം
അസാധയമായിരിJുകയും െചcതുെകാ8ു പaള/ുതെ: േകായിJലിനു
സമീപം ഒരു േ•Yം പണിയിA് അവിെടയും വിധി7കാരം ശാRാവിെന
7തി®ി\ിAു. അതിനാൽ അവിെടയുd രാജാJsാർJു മാYമലല രാ’ികൾJും
ആബാലവൃUം എലലാവർJും 7തിദിനം ശാRാവിെന ദർശനം കഴിJു:തിനും
സൗകരയം സിUിAു.
പാ¡യരാജകുടുംബ/ിെല ഒരു ശാഖJാർ വdിയൂർ എ: േദശ/ു
താമസമാJിയതായി മു?ു പറuി.ു8േലലാ. ആ ശാഖJാരും കാലാaര/ിൽ ആ
േദശം വി.ു മലയാള/ിേലJു തെ: േപാ:ു. അവർ അJാല/ു െതJുംകൂർ
രാജയ/് ഉൾെ\.ിരു:തും ഇേ\ാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ മീനAിൽ താലൂJിൽ
േചർ:ിരിJു:തുമായ പൂuാർ എ: േദശ/ു വ:ു േചരുകയും ആ േദശം
െതJുംകൂർ രാജാവിേനാടു വാ;ി േകായിJലുമു8ാJി അവിെട
താമസമുറ\ിJുകയും െചcു. ആ ^ല/ിനു കിഴJുd മലയിൽ നി:ു പുറെ\.്
ഒരു നദി മുേ? തെ: പടിuാ.ു 7വഹിJു:ു8ായിരു:ു. അതു കൂടാെത ആ

മലയുെട മെhറാരു ഭാഗ/ു നി:ു േവെറ ഒരു നദി കൂടി ഇടJാല/ു പുറെ\.ു
പടിuാ.ു 7വഹിAു തുട;ി. ആ നദിെയ എലലാവരും ‘പു/നാറ്’ എ:ു പറuു
തുട;ി. അതു കാലwേമണ ‘പൂuാറ്’ എ:ായി/ീർ:ു. ആ നദിയുെട
തീര/ുd േദശ/ിനും ആ േപരു തെ: സിUിAു. ആ േപരിെന സംxകൃതഭാഷ
പ¡ിതsാർ സംxകൃതീകരിAു ‘പുണയാപഗ’ എ:ാJി/ീർ/ി.ുമു8്.
പൂuാhറിൽ രാജാ(ത?ുരാ)JsാർJും 7ധാന പരേദവത ശാRാവു തെ:യാണ്.
അതിനാൽ അവിെടയും േകായിJലിനടു/് ഒരു േ•Yം പണിയിAു ശാRാവിെന
7തി®ിAി.ു8്. അവിെടയും ഇേ\ാൾ േ•Yമരയാദ 7കാരം ദിവസം േതാറും പൂജ
മുതലായവയും, ആ8ു േതാറും ഉൽസവം മുതലായ അടിയaിര;ളും
നട/ിവരു:ു8്.
െതJുംകൂർ, വടJുംകൂർ, െച?കേ“രി, കായംകുളം മുതലായ രാജയ;ൾ
പിടിAടJിയതിെq േശഷം പaളം കൂടി തെq രാജയേ/ാടു
േചർ/ാൽെJാdാെമ:ു േതാ:ുകയാൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ്
അതിനായി XമിAു തുട;ുകയും, വലിയ യുUവും മhറും കൂടാെത അതു
സാധിJുകയും െചcു. ഒരുട?ടി 7കാരമാണ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു
പaളം േദശം ൈകവശെ\ടു/ിയത്. പaലം േദശം പaള/ു രാജാവിൽ നി:ു
ൈകവശെ\ടു/ിയ കാല/ു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ്
എഴുതിെJാടു/ി.ുd ഉട?ടിയുെട സാരം, പaള/ു രാജാവിെq
കുടുംബ/ിൽ െചലവിന് ആവശയമുd െനലലും പണവും ആ8ു േതാറും
അടു/ൂൺ (െപൻഷൻ) ആയിെJാടു/് ആ കുടുംബെ/ ബുUിമു.ിJാെത
എ:ും ര•ിAുെകാdാെമ:ാണ്. ആ രാജകുടുംബ/ിലിേ\ാൾ ആളുകൾ
പ8േ/തിൽ വളെരയധികം വർUിAി.ുdതുെകാ8ൂം അടു/ൂണിെq സംഖയ
അതിനുതJവ4ം കൂ.ിെJാടുJാ/തിനാലും ആ മാനയകുടുംബJാരിേ\ാൾ
നിതയവൃ/ിJു വളെര ബുUിമു.ു:ുെ8:ാണ് േകൾJു:ത്.
പaളം േദശം തിരുവിതാംകൂറിൽ േചർ/ി.ും ശബരിമല േദവസവം ആ സർJാരിൽ
േചർ/ി.ിലലായിരു:ു. അവിെട നടവരവായി.ും മhറുമുd ആദായം കാലwേമണ
വളെര വർUിJുകയാൽ ആ േദവസവവും പി:ീടു തിരുവിതാംകൂർ
സർJാരിൽേAർ/ു. അതിനാൽ ആ േ•Y/ിെq ഉടമ^നായ പaള/ു
രാജാവിന് അവിെടനി:് ഇേ\ാൾ ഒരു കാശു േപാലും കി.ാൻ
മാർ´മിലലാെതയാണിരിJു:ത്. എ2ിലും അ‹\സവാമിയുെട ചില
തിരുവാഭരണ;ളും മhറും ഇേ\ാഴും െവAു സൂ•ിJു:തു പaള/ു രാജാവു
തെ:യാണ്. അവെ•ലലാം തിരുവിതാംകൂർ സർJാരിൽ കണJുമു8്. ആ വക
തിരുവാഭരണ;ളും മhറും എടു\ിAു െകാ8ു പaള/ു രാജാവ് ഇേ\ാഴും

ആ8ുേതാറും മകരസംwാaിJു ശബരിമല എ/ുക പതിവാണ്. അവിെട മകരം
ഏഴാം തീയതി വെര പതിവുd അടിയaിര;െളലലാം കഴിയു:തു വെര രാജാവ്
അവിെട/െ: താമസിJുകയും പിെ: തിരുവാഭരണ;ൾ മുതലായവ
എടു\ിAുെകാ8ു തിരിെയേ\ാരികയുമാണ് പതിവ്. തിരുവാഭരണ;ളും മhറും
െകാ8ു േപാകുേ?ാഴും തിരിെയെJാ8ു േപാരുേ?ാഴും അക?ടിയായി
േപാലീസുകാർ മുതലായ സർJാരുേദയാഗ^sാരും മhറുമു8ായിരിJും. ആ യാY
വാദയേഘാഷ;േളാടും മhറും കൂടി വളെര േകമമായി.ാണ് ഇേ\ാഴും നട:ു
വരു:ത്. ആ േപാJുവരവു വക•ുd െചലവുകെളലലാം സർJാരിൽ നി:ു െചcു
വരു:ു8്. പaള/ു ത?ുരാൻ ശബരിമലയിൽ താമസിJു: ദിവസ;ളിൽ
ബഹുമാനസൂചകമായി അരി, േകാ\ു മുതലായവ സർJാരിൽ നി:ു
െകാടുJുകയും പതിവാണ്.
പaള/ു രാജാവ് ആ8ു േതാറും മകരസംwാaിJു ശബരിമലയിൽ േപാവുകയും
ആേറഴു ദിവസം അവിെട/ാമസിJുകയും പതിവാെണ2ിലും നട•ു േനെര െച:ു
സവാമിെയ വ˜ിJുക പതിവിലല. അതിനു ര8ു കാരണ;ൾ പറuു വരു:ു8്.
അ‹\സവാമി രാജാവിെq േസനാനായകനായി/ാമസിAിരു: ആളാണേലലാ.
അതിനാൽ രാജാവു േനെര െചലലുേ?ാൾ സവാമി എണീhറ് ആചാരം െച‹ണം.
അതിനിടയാJു:തു ശരിയലലേലലാ എ:ു വിചാരിAാണു രാജാവു േനെര
േപാകാ/ത് എെ:ാരു പ•ം. അതലല, ശബരിമല“ാRാവിെന 7തി®ിAതു
പരശുരാമനും, പaള/ു രാജാവു •Yിയനുമാണേലലാ. അതു െകാ8ു
പരശുരാമേനാടുd പൂർVൈവരയം നിമി/മാണ് രാജാവു നട•ു േനെര
േപാകാ/ത് എ:ാണു ര8ാം പ•ം. കാരണെമaായിരു:ാലും രാജാവ് അവിെട
നട•ു േനെര െച:ു സവാമിെയ വ˜ിJാറിെലല:ുdതു വാRവം തെ:.
ശബരിമലയിൽ 7ധാന േദവൻ ശാRാവു തെ:െയ2ിലും അവിെട േവെറ ചില
മൂർ/ികെളയും കുടിയിരു/ിയി.ു8്. അവയിൽ 7ധാനം ഭ›കാളിയാണ്.
ഭ›കാളിെയ കുടിയിരു/ിയിരിJു:തു ര8ു നിലയിലായി.ുd ഒരു െചറിയ
മാളികയുെട മുകളിലെ/ നിലയിലാണ്. അതിനാൽ ആ ഭഗവതിെയ
സാധാരണയായി പറuു വരു:ത് ‘മാളിക\ുറ/Z’ എ:ാണ്. ഇതു കൂടാെത
അവിെട ‘വാവരു’സവാമിെയ:ും കടു/ സവാമിെയ:ും ര8ു മൂർ/ികൾ കൂടി
ഉ8്. വാവരുസവാമി ജാതിയിൽ മുഹZദീയനും കടു/സവാമി ശൗ8ിക
(ഈഴവ)നുമായിരു:ു. അവർ ര8ു േപരും അ‹\സവാമിയുെട
ആ’ാകാരsാരായിരു:ുവേY. അവർ ചരമഗതിെയ 7ാപിAി.ും അ‹\സവാമിെയ
വി.ുേപാകാൻ മന€ിലലാെത സവാമിയുെട സ:ിധിയിൽ തെ:
നി:ിരു:തിനാലാണ് അവേരയും അവിെട കുടിയിരു/ിയത്. ഈ മൂ:്

ഉOമൂർ/ികേളയും ഉേbശിAാണ് മകരം ഏഴാം തീയതി അവിെട പതിവായി ഒരു
കുരുതി കഴിAു വരു:ത്.
അ‹\സവാമിയുെട മാഹാWയം പറയുക എ:ു െവAാൽ അവസാനം ഇലലാെതയു8്.
അവിടുെ/ അ§ുത;ൾ മിJവയും 7സിU;ളാകയാലും േലഖനം
wമ/ിലധികം ദീർഘിAു േപാകുെമ:ുdതുെകാ8ും അവെയാ:ും ഇവിെട
വിവരിJു:ിലല. മു?് പറuി.ുd സംഗതികൾ െകാ8ു സവാമിയുെട സാ:ിധയം
ശബരിമലയിൽ സാമാനയ/ിലധികമായി.ുെ8:് ഊഹിJാവു:തുമാണേലലാ.
പaള/ു രാജാവു പാ¡യരാജയ/ുനി:ു േപാരു: സമയം ^ാവര
വRുJെളലലാം ഓേരാരു/ർJു പാ./ിനായി പതിAുെകാടു/ി.ാണ്
േപാ:െത:ു മുൻപു പറuി.ു8േലലാ. രാജാവു േപാ:തിനുേശഷം
കുറAുകാലേ/J് കാരയ^sാെര പാ8ിയിലയAു പാ.ം പിരി\ിJുകയും ചില
കുടിയാsാർ പാ.ം പaള/ു െകാ8ു വ:ു െകാടുJുകയും െചcിരു:ു.
കാലാaര/ിൽ അതു ര8ുമിലലാെതയായി. ഇേ\ാൾ പaള/ു രാജാJsാർJു
ത;ൾJു പാ¡യരാജയ/ു ചില ^ാവരവRുJളു8ായിരു:ു എ:ുd
േക.ുേകൾവിയലലാെത ആ വRുJെളവിെടയാെണ:ും എY ഉെ8:ും,
കുടിയാsാരാെരലലാമാെണ:ും മhറുമുd യാെതാരു നിpയവുമിലല. അ7കാരം
തെ: ആ കുടിയാsാർJു ത;ളുെട ജsിെയJുറിA് േക.ുേകൾവിയലലാെത
അവെരവിെടയാെണ:ു േപാലും നിpയമിലലാതായി.ു8്. വRുJൾ
ൈകമാറിൈJമാറി ഇേ\ാഴെ/ അനുഭവJാർ പ8െ/ കുടിയാsാരുെട
വംശയsാരലലാെതയുമായിേ\ായി.ു8ായിരിJാം. എ2ിലും ആ
വRുJളനുഭവിJു:വരിൽ ചിലർJു ചില േദാഷ;ൾ കാണുകയാൽ അവർ 7 ം
െവAു േനാJിJുകയും, ജsിയായ ത?ുരാനു പാ.ം
െകാടുJാ/തുെകാ8ാെണ:ു 7 Jാർ വിധിJുകയും െച‹ുകയാൽ
ഇേ\ാഴും ചിലർ പാ8ിയിൽ നി:ു പaള/ു വ:ു പണവും ചില പ8;ളും മhറു
കാ¥െവAു ത?ുരാെന ക8ു വ˜ിJുകയും, അ‹\സവാമിJു വഴിപാടുകൾ
കഴിJുകയും െച‹ു:ു8്. കാല\ഴJം െകാ8് വRുJെളയും പാ.െ/യും
സംബkിAു യാെതാരു 7മാണവും ത?ുരാെqയും കുടിയാെqയും
ൈകവശ/ിലിലലാെതയായിേ\ായിരിJു:തിനാൽ ആ വRുJളിൽ നി:ു
ശരിയായ ആദായം ഇനി ത?ുരാനു കി.ാൻ എളു\മിലലാെതയാണിരിJു:ത്.
ഇേ\ാൾ ചില സമയം, ചിലർ വലലതും കുേറേ“ ത?ുരാനു െകാ8ു െച:ു
െകാടുJ:ത് അ‹\സവാമിയുെട കൃപ െകാ8ു മാYമാണ്. ആ സവാമി
രാജകുടുംബെ/ സകല േXയ€ുകളുമു8ാ യി കാ/ിടാേനാർ/ിടെ..
മുJ4ൻ േമാദപൂർVം മുരമഥനമഹാ-

മായതൻ കായമാരാൽ

തൃJൺപാർ/ാuണuുൽJടമദനരസം
മൂ/ുകൂ/ാടിയേ\ാൾ

ചിെJ:ു8ായ േദവൻ ഹരിഹരതനയൻ
ചിsയൻ നZേള മാ-

െലാെJ/ീർ/ുൾJുരു:ിൽJനിെവാടു സതതം
കാ/ിടാേനാർ/ിടെ..

ഐതിഹയമാല/ൈവ•െ/\ാ.ുകൾ
ൈവ•/ു വടേJനടയിൽ\ാെ.:ും െതേJനടയിൽ\ാെ.:ുമുd
അടിയaിര;ൾ 7സിU;ളാണേലലാ. ഇവയിൽ െതേJനടയിൽ\ാ.ു8ായി.ു
വളെരJാലമായതിനാൽ അതിെനJുറിAു േക.ുേകൾവിയലലാെത അതു
ക8ി.ുdവർ ഇേ\ാൾ ആരും ഉെ8:ുേതാ:ു:ിലല. വടെJനടയിൽ\ാ.ു
പ/ുപ•8ു െകാലലംമു?ും ഉ8ായതായി ഓർJു:ു8്. അതിനാൽ അതു
പലരും ക8ി.ു8ായിരിJാം. എ2ിലും ഈ പാ.ുകൾ എ:ുതുട;ിെയ:ും
തുട;ാനുd കാരണെമെa:ും അറിയാവു:വർ വളെര
ചുരുJമായി.ാണിരിJു:ത്. അതിനാൽ ഇവെയJുറിAു േക.ി.ുd സംഗതികൾ
ജന;ളുെട അറിവിനായി താെഴ\റuു െകാdു:ു. പ8ു വടJുംകൂർ
രാജാവിനു രാജവാ¥ ഉ8ായിരു: കാല/് ഒരിJൽ ൈവ•ംേദശ/ു വസൂരി
എ: സാംwമികേരാഗം ബാധിAു കലശൽകൂ.ി. അതുതുട;ി
ര8ുമൂ:ുമാസമായി.ും wേമണ വർUിAുെകാ8ിരു:തലലാെത ശമിJാനുd
ല•ണെമാ:ും ക8ുതുട;ിയിലല. അJാല/ിനിട•് ഈ േരാഗം നിമി/ം
അവിെട അേനകമാളുകൾ മരിJുകയും െചcു. ഇ;െനയായാൽ wേമണ
ജന;െളലലാം നശിAുേപാകുമേലലാ എ:ുd വിചാരവും ഭയവും ജന;ളുേടയും
രാജാവിേqയും മന€ിലു2രിAു. രാജാവ് ഒരു 7 Jാരെന വരു/ി ഈ
േരാഗബാധ•ു കാരണെമaാെണ:ും ഇതിെq ശമന/ിന് എaാണ്
െചേ‹8െത:ും 7 ംവ…\ിAുേനാJിAു. അേ\ാൾ വസൂരി മുതലായ
േരാഗ;ളു8ാകു:തു കുജെq വിേരാധംെകാ8ാെണ:ും കുജെq േദവത
ഭ›കാളിയാെണ:ും "േദവതാകൃതവിേരാധശാaേയ േദവതാനമനേമവ യുജയേത"
എ:ുdതുെകാ8് ഈ േരാഗബാധാശമ/ിനു ഭ›കാളിെയ
േസവിJുകതെ:യാണു േവ8െത:ും േകരള/ിലുd ഭ›കാളി േ•Y;ളിൽ
7ാധാനയം െകാടു;ലലൂർJാെണ:ും അതിനാൽ അവിെടെA:ു ഭജിA്
അവിെടനി:ു8ാകു: ക†നേപാെല െചcാൽ ഈ ആപെ/ാഴിയുെമ:ു
വിധിAു. അതിനാൽ രാജാവ് അടു/ദിവസംതെ: പുറെ\.ു െകാടു;ലലൂെര/ി,
തെq േദശ/ിനു ബാധിAിരിJു: ആപെ/ാഴിAുതരണെമ:ും
7ാർ‰ിAുെകാ8് ഭഗവതിെയ ഭജിAു തുട;ി. ആ ഭജനം ഒരു മ¡ലം
(നാ†െ/ാ:ുദിവസം) ആയേ\ാൾ രാജാവു രാYിയിൽ കിട:ുറ;ിയിരു:
സമയം അേbഹ/ിെനാരു ദർശനം ഉ8ായി. അേbഹ/ിെq തല•ൽ ഒരു £ീ
െച:ുനി:ുെകാ8് "എെ: ഉേbശിAു ൈവ•/ുമതിൽJക/ു വടേJനടയിൽ

െവA് പ•8ു ദിവസം കളെമഴു/ും പാ.ും, പാ.ുകാലംകൂടു:ദിവസം ഒരു
കുരുതിയും നട/ിയാൽ തൽJാലം ഉ8ായിരിJു: ആപെ/ാഴിയുെമ:ും
ഇ;െന പ•8ുെകാലലംകൂടുേ?ാൾ പതിവായി നട/ിെJാ8ാൽ േമലാലും ഈ
വിധമുd ആപ/ു8ാവുകയിെലല:ും പാ.ുനടേ/8ത്
ഇ:ി:7കാരംേവണെമ:ും തല•ൽ ഇരിJു: ഈ വാൾകൂടി െകാ8ുേപായി
ഇെതാരു പീഠ/ിേsൽെവA് എെ:€2†ിAു പൂജിAി.ുേവണം
പാ.ുനട/ാ"െന:ും പറuതായി.ാണ് ദർശനം ഉ8ായത്. രാജാവുടെന
ഉണർ:ു ക4ുതുറ:ു േനാJിയേ\ാൾ അവിെടെയ;ും ആേരയും ക8ിലല.
എ2ിലും തല•ൽ ഒരു വാളിരിJു:ു8ായിരു:ു. അതിനാൽ ഭഗവതി തെ:യാണ്
തവെqയടുJൽവ:് പാ.ുനട/ണെമ:ും മhറും അരുളിെAcെത:് അേbഹം
പൂർ4മായും വിശവസിAു.
പിേhറദിവസം കാല/ു രാജാവു കുളിAു േ•Yസ:ിധിയിൽ െച:േ\ാൾ
െവളിA\ാടു തുdി രാജാവിേനാട്, "ഇ:െല അടുJൽ വ:ിരു:തു ഞാൻ
തെ:യാണ്; ഒ.ും സംശയിേJ8. ഞാൻ പറuതുേപാെലെയാെJ െചcാൽ
ആപ/ും അനർ‰വുെമലലാം നീ;ി സുഖമു8ാകും" എ:ു ക†ിJുകയും ഭŸം
െകാടുJുകയും െചcു. രാജാവു ഭzിവിശവാസ;േളാടുകൂടി ആ 7സാദം
വാ;ിെകാ8് അക/ുെച:് ശിവെനയും േദവിമാെരയും വ˜നിJുകയും ചില
വഴിപാടുകൾ നട/ുകയും െചcി.ു വാളുെകാ8ുമട;ി ൈവ•െ//ുകയും
േദവി ക†ിAിരു:തുേപാെല സാേഘാഷം പാ.ു നട/ുകയും പാ.ു
കാലംകൂടിയേ\ാേഴJും വസൂരി ബാധ ആ േദശ/ുനി:് ഒഴിuുേപാകുകയും
െചcു. അ:ു വടJുംകൂർ രാജാവിന് േദവി െകാടു/ വാൾ ഇേ\ാഴും ൈവ•/ു
േ•Y/ിെല ഭ¡ാര/ിലിരിJു:ു8്. പാ.ു8ാകു: കാല;ളിൽ
വാദയേഘാഷ;േളാടുകൂടി ആ വാൾ എഴു:dിAുവA് പൂജിAി.ാണ് പാ.ുനട/ുക
പതിവ്. വടJുപുറ/ു പാ.് പ•8ുദിവസം നട/ു:തും നടേ/8തും വലിയ
ഉ„വംേപാെലതെ:യാണ്. എലലാദിവസവും െകേ2മമായ എഴു:d/ും
െവടിെJ.ും മhറും പതിവു8്. ഓേരാദിവസവും ഓേരാ േദശJാരുെട
േപർJാകയാൽ അവരുെട മ„രംെകാ8് എലലാദിവസവും േകമമാകുകയാണ്
പതിവ്. ഇതിനും ഒരു െകാടിേയhറു പതിവു8്. അതിനു കരJാർകൂടി ഒരു വലിയ
അട•ാമരം മുറിെAടു/ുെകാ8ുവ:ു മതിൽJക/ു നാ.ി അതിേsെലാരു
െകാടിJൂറ െക.ി/ൂJുകുയാണ് പതിവ്. ഈ െകാടിേയhറ/ിെq ത•ിയും
പരികർZികളുെമാെJ കരJാർതെ:. ധവജ7തി®കഴിJു:തുതെ:
അവരാണേലലാ.
മതിൽJക/ു വടേJനടയിൽ വലിയ െനടു?ുരെക.ി കു/ിമറAു

െക.ിവിതാനിA് അല2രിA് അതിൽവAാണ് കളെമഴു/ും പാ.ും നട/ു:ത്.
മുൻകാല;ളിൽ അറുപ/ിനാല് ൈകയായി.ായിരു:ു കളെമഴുതിയിരു:െത:ു
േകൾവിയു8്. അതു ക8ി.ുdവർ ഇേ\ാൾ ഉെ8:ു േതാ:ു:ിലല. അടു/ു
കഴിuകാല;ളിൽ മു\/ിര8് ൈകയായിേ. കളെമഴുതാറുdു. കള/ിെq
ൈകെയYയായിരു:ാലും ഈ അടിയaിരം നട/ിയാൽ പിെ: പ•8ു
െകാലലേ/J് ൈവ•ം േദശ/ു വസൂരി, വിഷൂചിക മുതലായ സാംwമികേരാഗ;ൾ
ഇJാല/ുമു8ാകാറിലല. പ•8ു െകാലലം കഴിuി.ും ഇതു
നടJാെതയിരു:ാൽ പകരു: വയാധി എെa2ിലും ആ ദിJിൽ
ഉ8ായി/ീരുെമ:ുdതും തീർAതെ:യാണ്. ഈ കളെമഴു/ും പാ.ും
നട/ാനുd അവകാശം (കർZി^ാനം) ൈവ•/ു പുതുേ“രി കുറു\ിനാണ്. ആ
തറ വാ.ിേലJ് ഈ ^ാനം െകാടു/ി.ുdത് വടJുംകൂർ രാജാവാണെY.
ഇനി െതJുപുറ/ു പാ.ിെനJുറിAുകൂടി സവൽപം പറയാം.
ൈവ•/ുെപരുംതൃേJാവിൽേ•Yം ഊരാൺമJാരായ ചില ന?ൂരിമാരുെട
വകയായിരു:ു. വടJുംകൂർ രാജാവിനു രാജാധിപതയമു8ായിരു:തുെകാ8ു
േ•Yകാരയ;ളിലും ചില അധികാര;ൾ നട/ിയിരു:ു. അതിൽ
ഊരാൺമJാരും രാജാവും തZിൽ ചില അഭി7ായവയതയാസ;ളും
സവരേAർAയിലലാ—യും ഉ8ായി/ീർ:ു. അേ\ാൾ ഊരാൺമJാരും ര8ായി
ഭി:ിA് ഒരു ഭാഗJാർ രാജാവിേനാടു േചർ:ും മേhറ ഭാഗJാർ തനിAും നിലയായി.
അJാലെ/ ആ ര8ുഭാഗJാരും തZിൽ കൂെടJൂെട വലിയ വഴJുകളും
തർJ;ളും ശ¨കളും ത:ിമി/ം അേനകം നാശ;ളുമു8ായിെJാ8ിരു:ു.
ഇേ\ാൾ വൃpികമാസ/ിലും കുംഭമാസ/ിലും അ‘മിനാൾ ഉദയനാപുര/\െന
എഴു:dിAു െപരുംതൃേJാവിലിേലJു െകാ8ുവരാറു8േലലാ. അതുേപാെല
മുൻകാല;ളിൽ ഉദയനാപുരെ/ ഉ„കാല;ളിൽ ൈവJ/\െന എഴു:dിA്
അേ;ാ.ും െകാ8ുേപായിരു:ു. ഒരു െകാലലം ൈവJ/\െന
ഉദയനാപുരേ/J് എഴു:dിJാൻ ഭാവിAേ\ാൾ ഊരാൺമJാരിൽ ചിലർ
എഴു:dിJരുെത:ു പറuു വിേരാധിAു. അതു വകവ•ാെത മറുഭാഗJാർ
എഴു:dി\ിAു. എഴു:d/ു വടേJേഗാപുര/ിനു പുറ/ായേ\ാൾ
വിേരാധിA ഭാഗJാർ െച:് എഴു:dിAിരു: ആനയുെട തു?ിൈJ
െവ.ിമുറിAി.ു. ആന 7ാണേവദനേയാടുകൂടി ഓടി/ുട;ി.
ആന\ുറ/ിരു:വെരലലാം താെഴവീണു. അേ\ാേഴJും ര8ുഭാഗJാരും തZിൽ
അടിയും പിടിയും െവ.ും കു/ും തുട;ി. വലിയ ലഹളയായി. അതിനാൽ
ൈവJ/\െq എഴു:d/ു8ായിലല. അ;െനയത് അJാലംമുതൽJു
നിർ/ലാവുകയും െചcു.

ആ ലഹളയിൽ േതാhറ ഭാഗJാർ വിേരാധികൾ നശിJു:തിനായി
െകാടു;ലലൂർെA:ു ഭഗവതിെയേ€വിAു. ശYുJൾ നശിJു:തിനു
വടേJനടയിൽെവAു നട/ു:തുേപാെല െതേJനടയിൽെവAു പാ.ു
നട/ിയാൽ മതിെയ:് അവിെട നി:ു ഭഗവതിയുെട കൽപന കി.ി. അതിനാൽ
ഭഗവതിെയ േസവിAിരു:വർ മട;ി. ൈവJ/ുവ:ു െതേJനടയിൽെവAു
പാ.ുനട/ി. അതിെq െനടുംപുര പനAിൽ ഭഗവതിയുെട നട•ു േനെര
തെ:യായിരു:ു. പാ.ിെq ചട;ുകെളലലാം വടേJനടയിേലേ\ാെല തെ:.
െതേJനടയിൽ പാ.ു തുട;ീ.ും ഭി:ിA ഭാഗJാർ തZിൽ കൂെടJൂെട
ലഹളയു8ാവുകയും ലഹളയിൽ േതാൽJു:വർ മറുഭാഗJാർ
നശിJു:തിനായി െതേJനടയിൽ പാ.ുനട/ുകയും ഏതാനുംകാലമു8ായി.
അേ\ാേഴJും വടJുംകൂർ രാജയം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു പിടിAടJുകയും
അേതാടുകൂടി െപരുംതൃേJാവിൽ േ•Yവും തിരുവിതാംകൂർ
സർJാർവകയായി/ീരുകയും ആ േദവസവ/ിൽ ഊരാൺമJാരായ
ന?ൂരിമാരുെടയും വടJുംകൂർ രാജാവിെqയും അധികാരം നാമാവേശഷമായി
ഭവിJുകയും െചcു. പിെ: അവർJു പര•രം ൈവര/ിനു
കാരണമിലലാെതയായിവരികയാൽ എലലാവർJും ശYുJളിലലാെതയായി.
കാരണമിലലാെത കാരയമു8ാവുകയിലലേലലാ. അവരുെട ശYുതവ/ിനും വഴJിനും
ലഹള•ുെമാെJ 7ധാനകാരണമായിരു:ത് േദവസവാധികാരമായിരു:ുവേലലാ.
അത് അവർJാർJുമിലലാെതയായേ\ാൾ പെ8ാരു £ീ "കഴു/ിെല മി:ുംേപായി,
മന€ിനു സൗഖയവും ആയി" എ:ു പറuതുേപാെല എലലാവർJും സുഖമായി.
അേ\ാൾ െതJുപുറ/ു പാ.ുമിലലാെതയായി.

ഐതിഹയമാല/െപരു?ിലാവിൽ
േകളുേമേനാൻ
െപരു?ിലാവിൽ എ: വീട് ”ി.ീഷു മലബാറിൽ െപാ:ാനി/ാലൂJിൽേAർ:
പdിJര അംശ/ിൽ വടJുംമുറി േദശ/്, േലാക7സിUമായ മൂേJാല ഭഗവതി
േ•Y/ിൽ നി:് ഏകേദശം കാൽ നാഴിക വടJു പടിuാറാണ് ഇേ\ാൾ ^ിതി
െച‹ു:ത്.ഈ ഗൃഹം െപാ:ാനിയിൽ തൃJാവിൽ േ•Y/ിനു
സമീപമായിരു:ു.അവിെടനി:് ഇത് ഇവിെടയാJിയത് നZുെട കഥാ നായകെq
മാതാമഹനായിരു: അAാഴിയ/ു േകാaിേമേനാൻ എ: മഹാനാണ്. ഈ
തറവാ.ുകാർ മു?ിനാെല നട/ി വരു: ദാനധർZ;ൾJും
ഈശവരേസവാദികൾJും ഇേ\ാഴും യാെതാരു േലാപവും
വരു/ീ.ിലലാ/തിനാലും അവരുെട േപരിൽ മൂേJാല ഭഗവതിയുെട കാരുണയം
ധാരാളമായി.ുdതുെകാ8ും അവിെട ഇJാല/ും സaതിയും സ?/ും
സുഖവും കീർ/ിയും വർUിAുെകാ8ു തെ:യിരിJു:ു.
നZുെട കഥാ നായകനായ േകളുേമേനാൻ ജനിAതു 991-ആ
മാ8ായിരു:ു.അേbഹ/ിന് ഒരു േജയ® സേഹാദരനും നാലു
സേഹാദരിമാരുമു8ായിരു:ു.അവെരെയലലാം യഥാകാലം കാരണവsാർ
വിദയാഭയാസ/ിനു നിയമിJുകയും അവെരലലാം അJാലെ/ രീതിയനുസരിAു
പഠിA് എഴുതാനും വായിJാനും ശീലമാJുകയും െചcു. കുശാOബുUിയായിരു:
േകളുേമേനാന് എഴു/ും വായനയും ശീലമാJാൻ അധികദിവസെ/ പരിXമം
േവ8ിവ:ിലല. അേbഹ/ിനു ബുUിJു േചർ:തായ ഉ„ാഹ
ശീലവുമു8ായിരു:ു. എ2ിലും അേbഹം കാരണവsാരുേടയും മhറും ശാസനയിൽ
അമർ:ു നിൽJാ/ ഒരു സവത• ബുUിയായിരു:ു. സവഗൃഹ/ിൽ
താമസിAാൽ കാരണവsാരുെട ആ’ അനുസരിJാെത യേഥ‘ം നടJാൻ
സാധിJുകയിലലേലലാ. അതുെകാ8് അേbഹം പതിനാറാമെ/ വയ€ിൽ സവaം
നാടും വീടും വി.ുേപായി.
ഏതാനും ദിവസം ചില ^ല;ളിൽ അലuു നട:തിെq േശഷം േകളു േമേനാൻ
എടJുളം എ: ദിJിൽ െച:ു േചർ:ു.അവിെട വA് ഒരു മാനയ നായർ
കുടുംബ/ിെല കാരണവർ ൈദവഗതയാ ഇേbഹെ/ സബഹുമാനം വിളിAു
സവഗൃഹ/ിൽ െകാ8ുേപായി യഥാേയാഗയം സൽJരിAു താമസി\ിAു. ആ
കാരണവർ ഈ കു.ിJു യാെതാരു ബുUിമു.ിനും ഇടയാJാെത

പുYനിർവിേശഷമായ വാ„ലയേ/ാടു കൂടിയാണ് അവിെട താമസി\ിAത്.
അതിനാൽ അവിെട താമസിJു:തിന് അേbഹ/ിന് ഒ.ും ൈവരസയം െതാ:ിയിലല.
അവിെട അടു/ുതെ: ച;?dിJുരുJൾ എ:ു 7സിUനായ ഒരു
മുഹZദീയാഭയാസി ഒരു കളരിെക.ി ഏതാനും കു.ികെളേAർ/ു കായികാഭയാസം
പരിശീലി\ിAിരു:ു.അതറിuു േകളുേമേനാൻ ഒരു ദിവസം അവിെടെA:്
അവിടുെ/ അഭയാസമുറകെളലലാം കാണുകയും ആ കളരിയിൽേAർ:ു
പഠിAാൽെJാdാെമ:് അേbഹ/ിനും ആOഹം ജനിJുകയും ആ വിവരം
അേbഹം താമസിAിരു: വീ.ിെല കാരണവെര Oഹി\ിJുകയും അേbഹവും
അവിെടേAർ:ു പഠിAുതുട;ുകയും െചcു.സമർ‰നായ ഈ കു.ിെയ വീ.ിൽ
കാണാെതയായേ\ാൾ അവിെടെയലലാവർJും വലിയ പരി°മവും
സ2ടവുമു8ായി.അവർ നാലു വഴിJും ആളുകെള അയAു നട/ിയ
അേനവഷണംമൂലം കു.ി ഇ: ദിJിൽ,ഇ: ^ിതിയിൽ താമസിJു:ു
എ:റിയുകയാൽ അവിെടെയലലാവർJും സമാധാനവും സേaാഷവുമായി.
“എ:ാൽ പഠിJെ.” എ:ു പറu് കു.ിJ് താമസിJാനും പഠിJാനും േവ8ു:
സഹായ;ൾ െചcുെകാടു/തലലാെത കാരണവsാർ ഇേbഹെ/ തിരിAു
െകാ8ുേപാരാൻ ഉ„ാഹിAിലല.കു.ിയുെട ബുUിഗുണവും സാമർ‰യവും ക8ി.്
പഠി\ിJു:തിന് കുരുJൾJും കുരുJൾJ് അനനയസാധാരണമായ ശി•ാ
സാമർ‰യമുെ8:റികയാൽ പഠിJു:തിന് കു.ിJും അസാമാനയമായ
ഉ„ാഹവുമു8ായി/ീരുകയാൽ േകളുേമേനാെq ഈ കായികാഭയാസം
പ•8ുെകാലലം മുടJം കൂടാെത നട:ു. അേ\ാെഴJും അേbഹം ഒെരാ:ാaരം
അഭയാസിയായി/ീരുകയും െചcു.അനaരം േകളുേമേനാൻ കുരുJേളാടും താൻ
താമസിAിരു: വീ.ിെല കാരണവർ മുതലായവേരാടും യാY പറuുെകാ8ു
സവaം വീ.ിേലJു മട;ിെA:ു. ഇേbഹെ/ വളെരJാലംകൂടിJ8തുെകാ8്
അവിെടെയലലാവർJും വളെര സേaാഷമു8ായി.തെq അനaരവെന
വിദയാഭയാസം െച‹ിA കുരുJെള വരു/ി യഥാേയാഗയം ഗുരുദ•ിണ
െച‹ിJണെമ:ു നിpയിAു കാരണവർ അടു/ ദിവസം തെ:
•ണJേ/ാടുകൂടി ഒരു ഭൃതയെന കുരുJളുെട അടുJേലJയJുകയും ഇ:
ദിവസം വ:ുെകാdാെമ:ു സZതിA് ഗുരുJളുെട മറുപടി ലഭിJുകയും
െചcു.അതിനാൽ കാരണവർ ഗുരുദ•ിണ•ു േവ8െതലലാം ഉടെന വ.ം
കൂ.ി.കുരുJൾ ഗുരുJളാെണ:ു മാYമലല മുഹZദീയരുെട മതാUയ•നായ ഒരു
ത;ളും കൂടിയായിരു:തിനാൽ സŠകാരെമാ.ും േമാശമായിേ\ാകരുെത:ു
വിചാരിAു കാരണവർ വളെര േകമമായി തെ:യാണ് വ.ം കൂ.ിയത്.
കുരുJൾ വരാെമ:ു സZതിAിരു: ആ ദിവസം അേbഹം വരുേ?ാേഴJും

മൂേJാല േ•Y/ിൽ െച:ു േദവീദർശനവും കഴിAുവരാെമ:ു നിpയിAു
േകളുേമേനാൻ അതിരാവിെല എഴുേ:hറു വീ.ിൽ നി:് ഇറ;ിേ\ായി.അേbഹം
വരു:തിനു മു?ു കുരുJൾ െപരു?ിലാവിെല/ി. കാരണവർ അവിെട/െ:
ഉ8ായിരു:ു.അേbഹം കുരുJെള യഥാേയാഗയം സൽJരിAിരു/ി കുശല7 ം
െചcു.കാരണവരുെട വർ/മാനം െകാ8ു േകളുേമേനാൻ
തൽJാലമവിെടയിെലല:ും പുറ/ുേപായിരിJയാെണ:ും ഉടെന
മട;ിവരുെമ:ും അറിയുകയാൽ കുരുJൾ പടി\ുര അട\ിAു
സാ•യിടുവിAു.മുhറ/് ഒരു വാഴ കുഴിAു െവ\ിJുകയും െചcു. േകളുേമേനാൻ
കുളിയും േദവീദർശനവും കഴിAു മട;ി വ:േ\ാൾ പടി\ുര അടAു
സാ•യി.ിരിJു:തായി ക8ു. പകൽ സമയ/ു പതിവിലലാ/ വിധം പടി\ുര
അടAി.ിരിJു:തു ക8േ\ാൾ തെ: അേbഹം അതിെq കാരണം ഏകേദശം
ഊഹിAറിuുെകാ8ു സവ†ം പിേ:ാ.ു നട:ു പടി\ുരയുെട മുകളിലൂെട പുറകു
മറിuു മുhറ/ു െച:് അവിെട ൈസവരസലലാപം െചcുെകാ8ിരിJു:
ഗുരുവിെനയും കാരണവേരയും വ˜ിAു. അതു ക8ു സേaാഷിAു കുരുJൾ
ശിഷയേനാട് “ആ മുhറ/ു നിൽJു: വാഴ െവ.ിJളയൂ” എ:ു പറuു. അതു
േക.ു േകളുേമേനാൻ തെq കയിലിരു: വാൾ െകാ8് ഏhറവും ബലം പിടിA് ഒരു
െവ.ുെകാടു/ു.െവ.ുെകാ8ു വാഴയും അതിനക/് ആരുമറിയാെത കുരുJൾ
െചലു/ിയിരു: ഇരു?് ക?ിയും മുറിuതു കൂടാെത അതിനടു/ുതെ:
കിട:ിരു: കരി2ൽെ/ാ.ി തകർ:ു േപാവുകയും െചcു. അതു ക8ു കുരുJൾ
“ഇYയധികം ബലം 7േയാഗിAെതaിനാണ്?” എ:ു േചാദിAു.അതിനു/രമായി
േകളുേമേനാൻ, “വാഴ•ക/് ഇരു?ുക?ിെയ:ലല,
െച?ുക?ിയായിരിJുെമ:ാണ് വിചാരിAത്” എ:ു പറuു.അതുേക.് കുരുJൾ
“എേ\ാഴും എലലാJാല;ളിലും ഇ;െനതെ: കരുതിെJാdണം”
എ:ുപേദശിAു.ഇെതലലാം ക8ും േക.ും കാരണവർ ഏhറവും സേaാഷിJുകയും
ഗുരുJൾJു യഥാേയാഗയം ഭ•ണവും ദ•ിണയും െകാടു\ിAു സബഹുമാനം
അേbഹെ/ പറuയJുകയും െചcു.
അനaരം േകളുേമേനാൻ ഒരു വിേലലജുേമനവൻ എ: ഉേദയാഗം സവീകരിAുെകാ8്
^ിരവാസം സവേദശ/ു തെ:യാJി.അേ\ാേഴJും അേbഹ/ിനു
െചറു\/ിലു8ായിരു: ദുസവഭാവ;െളലലാം മാറി അേbഹം നലല
മരയാദJാരനായി/ീർ:ു. എ2ിലും ആWാഭിമാനം വി.് ആെരയും ആദരിJുകയും
ബഹുമാനിJുകയും െചcിരു:ിലല.അേbഹ/ിന് ആഡംഭര °മം േലശം
േപാലുമു8ായിരു:ിലല.അേbഹം വീ.ിലിരിJുേ?ാെള:ലല,പുറ/ിറ;ി
നടJുേ?ാഴും സാധാരണമനുഷയെരേ\ാെലയലലാെത വലിയ േവഷം െക.ി

നടJാറിലല.സാധു ജന;െളെയലലാമേbഹം നിവൃ/ിയുdിടേ/ാളം
സഹായിAിരു:ു. എ:ാൽ തേ:ാട് എതിർJു:വെര അേbഹം നലല പാഠം
പഠി\ിJാെത വിടാറുമിലല.
ഒരു ദിവസം േകളുേമേനാൻ ഒരതയാവശയകാരയ/ിനായി ഒരു ^ലേ/Jു
പാട/ിറ;ി വര?/ൂെട േപായേ\ാൾ അേbഹ/ിെq േനേര ഒരു മുഹZദീയൻ
വ:ു. േമനവനു േവഷാഡംഭരെമാ:ുമു8ായിരു:ിലല. 7Rുത മുഹZദീയൻ
ഇടു/ുെക.ിAമu് അഴകിയ രാവണെq േവഷ/ിലാണ് പുറെ\.ിരു:ത്.അവൻ
വലിയ ധനവാനും അaസുകാരനുമായിരു:ു.തെq േനർJു വരു:വെരലലാം
തനിJു വഴിെയാഴിuു തരണെമ:ും താൻ മെhറാരാൾJു വഴിെയാഴിuു
െകാടുJു:തു തനിJു വലിയ കുറAിലാെണ:ുമായിരു:ു അവെq വിചാരം.
അതിനാലവൻ ഒ.ും കൂസൽകൂടാെത േമനവെq േനേര തെ: വ:ു. മുഹZദീയൻ
വ:ടു/ു െതാ.ു െതാ.ിലല എ: ^ിതിയായേ\ാൾ േമേനാൻ തെq ഒരു
ൈകവിരൽ െകാ8് അവെq േദഹ/ിൽ എവിെടേയാ ഒ:ു െതാ.ു.തŠ•ണം ആ
മുഹZദീയ 7ഭു െവ.ിയി. മരം േപാെല പാടേ/Jു മറിuു െചളിയിൽ ആറാടി
‘േചർ/ലJാര‘നായി.് അവിെട കിട\ായി.ഉടേന േമേനാൻ അേbഹ/ിെq
കാരയ/ിനു േപാവുകയും െചcു.മുഹZദീയൻ അവിെട നി:് എഴുേനൽJാനായി
വളെര XമിAുേനാJി.ഒരു ഫലവുമു8ായിലല.അേ\ാൾ ആ വഴിേയ വ: ചിലർ
അവെനJ8ി.ു “മുതലാളിെയaാണ് ഈ െചളിയിലി;െന കിടJു:ത്?” എ:ു
േചാദിAു.അതിനു/രമായി.ു മുഹZദീയൻ “ഇേ\ാൾ ഇതിേല േപായ ആ മനുഷയൻ
എെ: അകെ\ടു/ിയതാണ്.എനിJ് എഴുേനൽJാൻ വ‹ാ”എ:ു പറuു.
അേ\ാൾ ആ വഴിേപാJർ “എ:ാൽ പhറി.ഇനി അേbഹം തെ: വെ:2ിേല
എഴുേനൽJാൻ സാധിJൂ.ആ േപായയാൾ ആെര:ു മുതലാളിJു
മനസിലായിലലായിരിJും.അേbഹം സാ•ാൽ െപരു?ിലാവിൽ േകളുേമേനാൻ എ:
മഹാനാണ്.ആൾ ഒ.ും ചിലലറJാരനലല” എ:ു പറu് അവർ േപായി.അധികം
താമസിയാെത േമേനാൻ ആ വഴിേയ തെ: തിരിAുവ:ു.അേbഹെ/ ക8േ\ാൾ
മാ\ിള െചളിയിൽ തെ: കിട:ു െകാ8് “ െപാെ:ജമാനേന, ആളറിയാെത
വ:ുേപായ െതhറു സദയം •മിAു ര•ിJേണ” എ:ു പറuു.ഉടേന േമേനാൻ
അടു/ുെച:് അവെq ശരീര/ിൽ എവിെടേയാ ഒ:് െതാ.ു.മാ\ിള തŠ•ണം
എഴുേനhറ് േമേനാെന വ˜ിAു.േമേനാൻ “േമലാൽ എലലാവേരാടും ആെള അറിuു
െപരുമാറിെJാdണം “ എ:ു പറuി.് അവിെട നി:ു േപായി. േമേനാൻ
െതാ.േ\ാൾ/െ: സവ^ശരീരനായി/ീർ:തിനാൽ മുഹZദീയനും
നിhªയാസം നട:് അവെq വഴിJുേപായി.
സാധുജന സംര•ണാർ‰ം േകളുേമേനാൻ ഒ:ു ര8ുതവണ കൂ.ുകാേരാെടാ\ം

കൂടി ചില ധനവാsാരുെട വീടുകളിൽ കവർA•ു േപാവുകയു8ായി. കു:ംകുള/്
ഒരു കൃRയാനിയുെട വീ.ിൽ കവർA നട/ിയേ\ാൾ എലലാവരും
പുറ/ിറ;ു:തിനു മുൻപ് അവിെട ആളുകൾ വ:ുകൂടി.അേ\ാൾ ഓേരാരു/ർ
ഓേരാേരാ വഴിേയ പുറ/ുചാടി.േകളുേമേനാൻ നടുമുhറ/്
അകെ\.ു.പുറ/ുകടJാൻ വഴിെയാ:ും കാണാ—യാൽ അേbഹം പുരയുെട
മുകളിലൂെട പുറകുമറിuു പുറ/ുവ:ു.പിെ: എലലാവരും കൂടി അവിെട
നിേ:ാടി ആർ/ാhറു പdിയിെല/ി.അവിെടവA് ആളുകെളെയലലാം തി.െ\ടു/ി
േനാJിയേ\ാൾ ഒരാൾ കുറവു8ായിരു:ു.അതു േകളുേമേനാെq ഒരു
ശിഷയനുമായിരു:ു.അതിനാലേbഹം കവർA നട: ^ലേ/Jു പിേ:യും
േപായി.അവിെട നി:് ആളുകെളലലാം ഒഴിuുേപാകു:തുവെര ഒരു ^ല/്
ഒളിAിരു:ു.അവിെടനി:് എലലാവരും ഒഴിuുേപായി വീ.ിലാരുമിെലല:ായേ\ാൾ
േകളുേമേനാൻ അവിെടെA:ു പുരയുെട മുകളിലൂെട പുറകുമറിuു നടുമുhറ/ു
െച:േ\ാൾ തെq ശിഷയെന അവിെട ഒരു കൽ/ൂണിേsൽ
ബkിAി.ിരിJു:തായി ക8ു.അയാെള ബkനമുzനാJു:തിനായി
േകളുേമേനാൻ അടു/േ\ാൾ അവിെട ഒളിAിരു: ഒരാൾ െപെ.:് ചാടിെA:ു
േമേനാെന പിടികൂടി. ഉടെന േമേനാൻ തെq അരവാെളടു/് ആ മനുഷയെq
ക¨നാളെ/ ല•യമാJി ഒരു െവ.ുെകാടു/ു. ആ െവ.ുെകാ8ു
7തിേയാഗിയുെട തല താെഴവീണതു കൂടാെത ആ കരി2ൽ തൂണിനും സവ†ം
േകടുപhറി.ഉടെന േകളുേമേനാൻ ശിഷയെന ബkനമുzനാJി തെq ചുമലിൽ
കയhറിെJാ8് യഥാപൂർവം പുരയുെട മുകളിലൂെട പുറകുമറിuു പുറ/ു കട:ു
കൂ./ിെല/ി.അ;െന എലലാവരും ര•7ാപിAു.േകളുേമേനാെq െവ.ുെകാ8
പാട് ഇേ\ാഴും ആ തൂണിേsൽ കാണാനു8േY.
േകളുേമേനാെq കാരണവരായിരു: േകാaിേമേനാെന എേaാ കുhറസംഗതിJു
പിടിAു ഹാജരാJു:തിനു താസിൽദാർ ഒരിJൽ വാറ8ു െകാടു/ിരു:ു.
േകളുേമേനാെനJുറിAുd ഭയം നിമി/ം അവിെടെA:ു േകാaിേമേനാെന
പിടിJാൻ ആർJും ൈധരയമു8ായിലല.അ;െനയിരു:േ\ാൾ െപാ:ാനിയിൽ ഒരു
പുതിയ താസിൽദാർ വ:ു േചർ:ു.അേbഹം അതിശൂരനായ ഒരു പ.രായിരു:ു.
േകാaിേമേനാെന പിടിAു ഹാജരാJു:തിനു േശവുകJാരാരും
ശzരെലല:റിയുകയാൽ താൻ തെ: െച:ു പിടിAുകളയാെമ:് നിpയിA് ഒരു
ദിവസം താസിൽദാർ മ¢ലിൽ കയറി െപരു?ിലാവിേലJു പുറെ\.ു.പടിJൽ
െച:േ\ാൾ േകളുേമേനാൻ കുളിJാൻ േപായിരിJുകയാെണ:ും കാരണവർ
മാളികയിലുെ8:ുമറിuു താസിൽദാർ മാളികയിൽ െച:ു േകറി
േകാaിേമേനാെന പിടികൂടി.ഉടെന ഈ സംഗതി ഒരു ഭൃതയൻ മുഖാaിരം

അറിയുകയാൽ കുളിJാനിറ;ിയ േകളുേമേനാൻ ആ വിധ/ിൽ തെ: വീ.ിേലJു
െച:ു.അേbഹ/ിെq വരവുക8ു േപടിAു താസിൽദാർ താഴ/ിറ;ി
7ാണഭീതിേയാടുകൂടി ഓടിേ\ായി.അതിൽപിെ: േകാaിേമേനാെന\ിടിJാൻ
അവിെട ആരും േപാവുകയു8ായിലല. േകളുേമേനാൻ 7കൃതയ ഒരു
മുൻേകാപിയായിരു:ു.അേbഹെ/ ആെര2ിലും ശാസിJുകേയാ
ശകാരിJുകേയാ െചcാൽ അേbഹ/ിനു െപെ.:ു േദഷയം വരും.ഉടൻ അേbഹം
7തിwിയ നട/ുകയും െച‹ും.അതു െച‹ാെതയിരു:ാൽ അേbഹ/ിെq
േകാപം ഒരിJലും ശമിJയിലല.
താസിൽദാർ ഓടിേ\ായതിെq േശഷം േകളുേമേനാൻ കുളികഴിA് ഉ4ാനായി.ു
െച:ിരു:ു. ഉടെന അേbഹ/ിെq അZ േചാറു വിള?ിെJാടു/തിെq േശഷം
“കു.ാ നീെയaാണ് ഇ;െന വികൃതി/ര;ൾ കാ.ു:ത്? എലലാവേരയും
ഒ:ുേപാെല വിചാരിAൽ മതിേയാ? സർJാരുേദയാഗ^േരയും മhറും
അപമാനിJു:തു മരയാദയാേണാ?” എ:ും മhറും കുറAു ശാസിìകു
സംസാരിAു.അതുേക.േ\ാൾ േകളുേമേനാെq മനസിൽ വലലാെത േകാപം ജനിAു.
ഉടെന ഉ4ാെത എഴുേനhറു ൈക കഴുകി. അZേയാട് ഒ:ും പറയാനും
7വർ/ി\ാനും നിവൃ/ിയിലലാ/തുെകാ8് അേbഹം തെq
അരവാെളടു/ുെകാ8ു മുhറ/ിറ;ി.അവിെട അതി കൂhറനായ ഒരു മാവു
നിൽJു:ു8ായിരു:ു. േകാപശമന/ിനായി അരവാൾ െകാ8് ആ മാവിേsൽ
ഒരു െവ.ുെകാടു/ി.് അവിെടനി:് ഇറ;ിേ\ായി.പിെ: അേbഹം ര8ുമൂ:ു
ദിവസേ/Jു വീ.ിൽ െച:ിലല. ര8ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ മാവിെq ഇലെയലലാം
വാടിെJാഴിuു തുട;ി.അതു ക8് പുരയുെട മുകളിേലJ് മാവു വീേണJുേമാ
എ:ു ഭയെ\.് അZ കരയാനും തുട;ി. നാലം ദിവസം മകൻ അZയുെട
അടുJെല/ി, ആപെ/ാ:ുമു8ാവുകയിെലല:് പറuു
സമാധാനെ\ടു/ി.പിെ: േകളുേമേനാൻ മുhറ/ിറ;ി ഒരു ൈകവിരൽ െകാ8്
ആ മാവിേsൽ ഒരു കു/ുെകാടു/ു. വ.ം മുറിuു നി:ിരു: ആ മാവു
കുേ/hറു മറുവശേ/Jു മറിuു വീണു.മാവിെq വീ¥നിമി/ം പുരെ•:ലല
യാെതാ:ിനും യാെതാരു േദാഷവും സംഭവിAിലല. അതിനാൽ അZ•ും മhറും വളെര
സേaാഷമായി.
ഒരു ദിവസം േകളുേമേനാൻ അ/ാഴം കഴിAു വീ.ിൽ നി:ു ഭാരയാഗൃഹ/ിേലJ്
േപാകുവാൻ രാതി വളെര അധികമായതിെq േശഷേമ സാധിAുdൂ. അേbഹം കുറAു
ദൂരം േപായേ\ാൾ അേbഹ/ിെq േനേരJ് ആേരാ എറിയു: കലലുകൾ
വരു:തായി ക8ുതുട;ി. അേbഹം ആ കലലുകൾ പിടിെAടു/് ആ
ഏറുതുട;ു: ^ലേ/Jും തെ: എറിuുെകാ8് അേ;ാ.ു െച:ു.അവിെട

ഒരു ^ല/് ഏതാനും കവർAJാർ കൂടിയിരു:ു.അവർ അ:ു േമാ‘ിA
മുതലുകൾ ഭാഗിJുകയായിരു:ു.അേ;ാ.ാരും അടു/ു
െചലലാെതയിരിJാനായി.് ഒരാൾ കണ(കവണ)യിൽ കലലുവAു നാലുപുറേ/Jും
എറിuുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. േകളുേമേനാൻ ആ ഏറു
വകവ•ാെതയാണേലലാ അേ;ാ.ു െച:ത്.അേbഹെ/ ക8േ\ാൾ
തxകരsാെരലലാം എഴുേനhറ് ആചാേരാപചാര;ൾ െചc് ഒരു െപാ:ിൻ െവdരിJ
കാ¥െവAു വ˜ിAുെകാ8ു “യജമാനൻ സദയം ഞ;െള ര•ിJണം”
എ:േപ•ിAു.അതിനു മറുപടിയായി േകളുേമേനാൻ “ഓേഹാ! ഞാെനാ:ും
ഉപ›വിJു:ിലല. േമലാൽ സൂ•ിAുെകാdണം അെലല2ിൽ അകെ\.ുേപായി
എ:ും വേ:Jും” എ:ു പറuി.് ആ െവdരിJയുെമടു/ുെകാ8ു
ഭാരയാഗൃഹ/ിേലJു േപായി. അേbഹം ആ െപാ:ിൻ െവdരിJ
അവിെടെJാ8ുെച:ു തെq മകൾJു കളിJാനായി െകാടു/ു. അ:ു
ബാലയമായിരു: ആ മകൾ ഇേ\ാഴും ജീവിAിരിJു:ു8്.
േകളുേമേനാെq േദശ/ു കൂനിയായി ഒരു £ീയു8ായിരു:ു.ആ £ീയുെട
കൂനിJൂനിയുd നട\ുക8ി.ു ദയ േതാ:ുകയാൽ േകളുേമേനാൻ ഒരു ദിവസം ആ
£ീെയ\ിടിAു പാദ;ളിൽ ചവു.ി\ിടിAുെകാ8് തല•ുപിടിAു നിവർ/ീ.ു
പുറേകാെ.ാ:ു െഞളിAു. അേതാടുകൂടി അവരുെട കൂനു നിവർ:ു സാമാനയം
േപാെലയായി.പിെ: ആ £ീ ആജീവനാaം സാധാരണ £ീെയേ\ാെല
നട:ിരു:ു.
അJാല;ളിൽ േദശാധിപതയവും മhറുമുd 7ഭുJsാരും ധനവാsാരായ വലിയ
തറവാ.ുകാരും മhറും ആയുധാഭയാസ/ിൽ അതിവിദ¯sാെര:ു
7സിUsാരായവെര •ണിAു വരു/ി അവരുെട ആയുധവിദയയിൽ മ„ര പരീ•
നട/ി ജയിJു:വർJു സZാന;ൾ െകാടുJുക
സാധാരണമായിരു:ു.എ:ാലതു കലയാണം മുതലായ അടിയaിര;ളിൽ െവAാണ്
അധികം പതിവ്.7Rുത കാല/ു വടJുZുറി േദശ/ു’വടJ/്’എ:ു
സു7സിUമായ വീ.ിൽ ഒരു താലിെക.ു കലയാണമു8ായി.അത്
ആേഘാഷ;േളാടുകൂടി വളെര േകമമായി.ാണ്
നട/ിയത്.അJാല/ു8ായിരു: ആയുധാഭയാസികളിൽ 7സിUsാരും
7ധാനsാരുമായിരു:ത് ദ•ിണേകരള/ിൽ എടJുളം േദശJാരനായ
ച;?ിdി കുരുJളും ഉ/രേകരള/ിൽ കട/നാ.ുകാരനായ ഒരു
കുറു\ുമായിരു:ു.അവർ ര8ുേപരും 7േതയകം കളരി ^ാപിAു കു.ികെള
ആയുധവിദയ അഭയസി\ിAിരു:തിനാൽ ര8ുേപർJും ശിഷയsാരും
ധാരാളമു8ായിരു:ു.ആ ര8് അഭയാസി7ധാനsാെരയും വടJ/ു വീ.ിൽ

കലയാണ/ിനു •ണിAിരു:ു. ആ ^ല/ുെവA് അവരുെട ഒരഭയാസപരീ•
നട/ി ജയിJു:വർJു നലല സZാന;ൾ െകാടു/യ•ണെമ:ു േദശJാരിൽ
ചില മഹാsാർ തീർAെ\ടു/ുകയും െചcിരു:ു.കലയാണദിവസമായേ\ാേഴJും
ശിഷയsാേരാടുകൂടി കുറു\ും കുരുJളും ^ലെ//ി. അടിയaിര/ിൽ
സംബkിJു:തിനും മ„രപരീ• മുതലായവ കാണു:തിനും മhറുമായി
അസംഖയം ജന;ളും അവിെട വ:ുകൂടി. കുരുJൾJു 7ായാധികയം നിമി/ം
കായബലം കുറuുേപായിരു:തിനാൽ മ„രപരീ•യിൽ േചർ:ു ജയം
േനടിെJാdാെമ:ുd ൈധരയം ഒ.ുംതെ: ഉ8ായിരു:ിലല. എ2ിലും തെq
7ധാന ശിഷയനായ േകളുേമേനാൻ ഈ േദശJാരനായിരു:തുെകാ8് അേbഹം
ഇവിെട ഉ8ായിരിJുെമ:ും അേbഹം മൂലം ജയം േനടിെJാdാെമ:ും
വിചാരിAാണ് അേbഹം വ:ുേചർ:ത്. േനേരമറിAു കുറു\ു നലല
െയൗവനയുzനും കുരുJളുമായി സാമാനയ/ിലധികം കിടമ„രമുd
ആളുമായിരു:തിനാൽ കുരുJെളേ/ാൽപിAു ജയം
േനടിെJാdാെമ:ായിരു:ു അേbഹ/ിെq കരുതൽ. െതേJ മലയാള/ുകാരും
വടേJ മലയാള/ുകാരും തZിൽ കിടമ„രം പേ8തെ: ഉdതാണ്.
കുരുJൾ ^ലെ//ി േകളുേമേനാെന അേനവഷിAേ\ാൾ അേbഹം എേaാ
കാരയ/ിനായി െകാAി രാജയ/് ഒരു ^ല/ു േപായിരിJുകയാെണ:ും മട;ി
വരു:ത് ഏതാനും ദിവസെ/ താമസമു8ാകുെമ:ും അറിയുകയാൽ അേbഹം
േകവലം നിരു„ാഹവാനായി/ീർ:ു.ആ േദശ/ു8ായിരു: 7ധാനsാെരലലാം
കുരുJളുെട കൂ.ുകാരായിരു:തിനാൽ അവർ മ„ര\രീ• നാലാം
കലയാണദിവസം മതിെയ:ു തീർAെ\ടു/ി. അ:േ/Jു േകളുേമേനാൻ
വ:ുേചരുമായിരിJുെമ:ു വിചാരിAാണ് അവര;െന നിpയിAത്.പേ•
അെതാ:ും കട/നാ.ുകാർ OഹിAിലല.പിെ: കുരുJൾ “ഞാൻ പരീ•യിൽ
േചരണെമ2ിൽ എനിJു േബാധിA വാൾ കി.ണം” എ:ു മുൻകൂ.ി പറuു. അതും
ഒരു െകൗശലം തെ:യായിരു:ു.അതിെq ഉേbശെമaാെണ:ും സാധാരണ
ജന;ൾJു OഹിJാൻ കഴിuിലല.
7ധാന മ„രപരീ• കലയാണ/ിെq നാലാം ദിവസെമ:ു
തീർAെ\ടു/ിയതിനാൽ അതിനു മു?ു മൂ:ു ദിവസ;ളിലും ര8ു
ഗുരുനാഥsാരുെടയും ശിഷയsാർ തZിൽ മുAാൻ, പaീരാൻ,ഒhറേJാൽ മുതലായ
ചില പയhറുകളും ചില അല2ാരൈJകളും കാണിJുക മാYേമ ഉ8ായുdു.
നാലാം ദിവസമായേ\ാൾ 7ധാനsാരായ കുറു\ും കുരുJളും തZിൽ/െ:
േനരിേട8തായി വ:ു. കുരുJൾ അദയം തെ: ഒരിരു?ുവടി കാണിAുെകാ8്
അതു െവ.ിമുറിJുവാൻ ആവശയെ\.ു.കുറു\് അ†ം 7യാസേ/ാടുകൂടിെയ2ിലും

അത് ഒരു െവ.ിനു തെ: മുറിAി.ു ജയം േനടി. പിെ: അവർ ര8ുേപരും തZിൽ
വിേനാദരീതിയിൽ ചില അടവുകൾ െപാരുതിെJാ8ിരു:ു. കുരുJൾ കുറു\ിെq
7േയാഗ;െള തടു/ുെകാ8ു നി:തലലാെത കുറു\ിനു േനേര ഒ:ും
7േയാഗിAിലല.എ2ിലും സവ†ം കഴിuേ\ാൾ കുരുJൾ വലലാെത
•ീണിAു.അേbഹം വാർUകയം നിമി/ം കായബലം മിJവാറും •യിA
ആളായിരു:ുവേലലാ.
കുരുJൾ വലലാെത •ീണിAിരിJു:ു എ:റിuി.് അേbഹ/ിെq
പാർശവവർ/ികളായ ചില 7ധാനsാർ “7ധാന മ„ര\രീ• രാYിയിൽ
നട/ാെമ:ാണ് തീർAയാJിയിരിJു:ത്.അതിനാൽ വിേനാദ;ളും
അഭയാസ;ളുെമാെJ ഇേ\ാൾ മതിയാJാം.ഇനി ര8ുേപരും
രാYിയാകുേ?ാേഴJും ത‹ാറായിെJാ8ാൽ മതി” എ:ു പറuു.ഉടെന
അഭയാസവിേനാദ;െളലലാം നിർ/ുകയും െചcു.
രാYിയായേ\ാേഴJും കാ¥Jാരും മധയ^sാരായ 7മാണികളും
അഭയാസ/ലവsാരും അവരുെട ശിഷയsാരും മhറും അ/ാഴം കഴിAുെകാ8്
സഭയിൽ ഹാജരായി. രാYിയിേലJു നിpയിAിരു: പരീ• വളെര
7യാസമുdതായിരു:ു.ഒരു തൂJുവിളJു നിറA് എ4യും തിരിയുമി.ു
ഭ›ദീപമാJിെJാളു/ി ഒരു ^ല/ു തൂJുക.അതിെq ചുവ.ിൽ ആ വിളJിെq
ത.ു ശരിയായി കടJുവാൻ മാYം വൃ/മുd ഒരിട;ഴി(ച;ഴി)െവ•ുക.
വിളJിെq ച;ല ഒരു വാൾെകാ8് ഒരു െവ.ിനു മുറിJണം.വിളJിെല ഒരു
തിരിെയ2ിലും െകടുകേയാ ഒരു തുdിെയ2ിലും താെഴേ\ാവുകേയാ
െചcുകുടാ.ഇ;െനയായിരു:ു നിpയം െചcിരു:ത്. എലലാവരും
സഭയിെല/ിയേ\ാേഴJും ഈ പറu 7കാരെമലലാം ത‹ാറാJിയിരു:ു. ഈ
പരീ•യിൽ ജയം േനടുക എ:ുd കാരയം തെ:െJാ8് സാധയമെലല:ുമുd
േബാധം കുരുJൾJു നലലേപാെലയു8ായിരു:ു. പിെ: ഒരു കdെJൗശലം
7േയാഗിAു ജയിJാൻ േനാJാെമ:ു മാYം വിചാരിAാണ് അേbഹം സഭയിേലJു
േപായത്. ആ സമയ/ും േകളുേമേനാൻ വ:ി.ിെലല:റിയുകയാൽ മന€ു
ച¢ലെ\.ുെകാ8ു തെ: ഇരു:ു. കാല/ു തെ: പറuിരു: 7കാരം
വാളിെq കുhറം പറെuാഴിയാേമാ എ:ു േനാJിയതിൽ അതിനും
നിവൃ/ിയിലലായിരു:ു. പല ^ല;ളിൽ നി:ുമായി ഒ:ാം തര/ിലുd നൂറു
വാളുകൾ വരു/ി സഭയിൽ വAിരു:ു. പകൽ തെ: കുരുJൾ പറuതുേപാെല
ഇരു?ുവടി െവ.ിമുറിJുകെയ:ുd കൃതയം കുറു\ു നിർവഹിAിരു:തിനാൽ
പി:െ/ ഊഴം കുരുJളുേടതായിരു:ു. ഇ;െന പലതുെകാ8ും കുരുJൾJ്
ഒഴിuുമാറാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതയായി. അതിനാലേbഹം സഭയിൽെA:് ഒരു

വാെളടു/ു മൂർA േനാJിയതിെq േശഷം ഊേJാടുകൂടി ഒ:ിളJി. ആ വാൾ
ര8ുകഷണമായി മുറിuു താെഴ വീണു.കുരുJൾ േവെറാരു വാെളടു/്
ഒ:ുലAേ\ാൾ അതു വളuുേപായി.ഇ;െന കുരുJൾ എ.ുപ/ു വാെളടു/്
ഇളJിേനാJി. അവെ•ാെJ ഓേരാ േകടുകൾ സംഭവിJുകയാൽ അവെയലലാം
താെഴയി.ു. ഇതുക8ു സാധാരണsാരായ കാ¥Jാർ കുരുJൾ വിളJുെവ.ാ/ത്
വാളിെq കുhറം െകാ8ാെണ:ും കുരുJൾJു വ‹ാuി.െലല:ും തീർAയാJി.
സവ†െമ2ിലും ആയുധാഭയാസം ശീലിAി.ുdവർെJാെJ ഇ;െന വാളുകൾ
േകടുകൾ വരു/ുകെയ:ുd വിദയ ഒരു 7യാസവുമിലലാ/തായിരു:തിനാൽ
അഭയാസികളായി.ുdവെരലലാം ഇതു കുരുJളുെട കdെJൗശലമാെണ:ു
മനസിലാJുകയും െചcു.അതിനാൽ കുറു\ു മുേ:ാ.ു െച:്, “ഈ
വാളുകെളാെJ േകടുവരു/ിJളuതുെകാ8് അെതാരു
ജയമാവുകയിലല.വിളJുെവ.ുക എ: കൃതയം നിർവഹിJുവാൻ വടJുനി:ു
വ:ി.ുd ആൺകു.ികളിൽ ആെര2ിലും വിചാരിAാൽ കഴിയും. പിെ:
കുരുJെളaിനാണ് ഇ;െന വിഷമിJു:ത്?” എ:ത് എലലാവരും േകൾെJ
പറuു. ഇതു േക.േ\ാൾ കുരുJൾJ് എYമാYം കു¨ിതമു8ായിെയ:ും
പറയണെമ:ിലലേലലാ. ആ സമയ/് ആ സദ€് ആക\ാെട നി“Âമായി/ീർ:ു.
ആ സമയ/ു കുരുJളുെട പി:ിൽ നി:ുെകാ8് ഒരു യുവാവ് കുറു\ിേനാട്
“അത് ഇതിന് ഈ ദിJിൽ ആൺകു.ികളാരുമിെലല:ു തീർAയായതിനു േശഷം
മതിയേലലാ” എ:ു പറuു. ആ ശÂം േക.ു കുരുJൾ തിരിuു േനാJി.”േഹ
േകളുേവാ? ഇനി ഇതു നീ െചcാൽ മതി. ഞാൻ േവണെമ:ിലല” എ:ു പറuു വാൾ
േകളുേമേനാെq ക‹ിൽെJാടു/ു.(േകളുേമേനാൻ കുരുJളുെട
അടുJൽെA:ുേചർ: കാലം മുതൽ അേbഹെ/ കുരുJൾ േപരുമാYേമ
വിളിJാറുdൂ. േകളുേമേനാനു സേaാഷവും അതായിരു:ു.) േകളുേമേനാൻ
ഗുരുവിെന വ˜ിAു വാൾ ക‹ിൽ വാ;ി വിളJിെq അടുJൽ െച:് ഒരു െവ.ിനു
ച;ല മുറിAു. വിളJിെq ത.ു താെഴ െവAിരു: ഇട;ഴിJക/ു ശരിയായി
െച:ിരു:ു.വിളJിെല ഒരു തിരിെയ2ിലും െകടുകേയാ ഒരു തുdി എ4െയ2ിലും
താെഴേ\ാവുകേയാ െചcിലല. േകളുേമേനാെq ഈ അ§ുത7വൃ/ി ക8ു
സഭാവാസികെളലലാം സേaാഷാധികയ/ാൽ ൈകെകാ.ി ആർ/ുവിളിAു.
കുരുJൾ ആന˜ാXു െപാഴിAുെകാ8ു തെq 7ിയ ശിഷയെന മാേറാടണAു
ഗാഢാേ«ഷം െചcുെകാ8് “നിെq കീർ/ി ആച¾ാർJം േലാക/ിൽ
വിള;ുമാറാകെ.” എ:നുOഹിAു. കട/നാ.ുകാരൻ കുറു\ു കുരുJേളാട്
അേ\ാൾ അ;െന പറuുെവ2ിലും ഈ കാരയം അസാധയെമ:ുതെ:യായിരു:ു
അേbഹ/ിേqയും വിചാരം. ഇതു സാധിAതിനാൽ കട/നാ.ുകാർJും

േകളുേമേനാെനJുറിAു8ായ ബഹുമാനം സീമാതീതം തെ:യായിരു:ു.
േകളുേമേനാന് അവിെടെവA് അമൂലയ;ളായ അേനകം സZാന;ൾ കി.ി. അേbഹം
അവെയലലാം വാ;ി കുരുJളുെട പാദ/ി2ൽ െവAു വ˜ിAു. അ;െന നZുെട
കഥാനായകൻ അവിെടെവAും ഗുരുതവവും ജയവും ഒരുമിAു േനടി.
ഇ7കാരെമലലാം വിശവവിXുതനായി/ീർ: ആ മഹാൻ െകാലലാം 1027-ആമാ8ു
കുംഭമാസം 12-ആം തീയതി മു\/ാറാമെ/ വയ€ിൽ
യേശാമാYശരീരനായി/ീരുകയും െചcു.
അേbഹ/ിെq േപരുെകാ/ിയതും െവdിെക.ിയതുമായ ഒരു പി“ാ2/ിയും
എഴു/ാണി(നാരായം)യും ചില വാളുകളും ഇേ\ാഴും െപരു?ുലാവിൽ/റവാ.ിൽ
കാണു:ു8്.

ഐതിഹയമാല/െച?കേ“രിരാജാവും
രാ’ിയും
ഒടുവിൽ െച?കേ“രി (അ?ല\ുഴ) രാജയം ഭരിAിരു: രാജാവ് ഒരു മുൻേകാപിയും
ശുUാWാവുമായിരു:ു. അേbഹ/ിെq കാല/ാണ് അ?ലു\ുഴനാട്
മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ് പിടിAടJി തിരുവിതാംകൂറിേനാട് േചർ/ത്.
ഒരിJൽ മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ് അ?ല\ുഴരാജാവിെq േപർJ് ഒരു
തിരുെവഴു/യAു. അതിെq ചുരുJം "എനിJ് അ?ല\ുഴനാ.ിെല മ4ിെq
ഗുണം അറിേയ8ിയിരിJു:ു. അതിന് എേ\ാളാണ് ഞാനേ;ാ.് വേര8ത്?"
എ:ായിരു:ു. രാജാവ് ആ തിരുെവഴു/ു തെq മ•ിയായ മാ/ൂർ\ണിJരുെട
പJൽ െകാടു/ി.് അതിനു സമുചിതമായ ഒരു മറുപടി അയേAJാൻ പറuു.
പണിJർ അതിന് അയA മറുപടി, "ഒരു കു.യും രൂപയും െകാടു/് ഒരാെള
ഇേ;ാ.യAാൽ കുറAു മ4് അേ;ാ.ു െകാടു/യ•ാം. അതിനായി ഇേ;ാ.ു
വരണെമ:ിലല" എ:ായിരു:ു. മഹാരാജാവിെq തിരുെവഴു/ിെq സാരം
അ?ല\ുഴ രാജയം തനിJു വി.ുതരണെമ:ും
അെത:ാെണ:റിയിJണെമ:ുമായിരു:ു. അതു മന€ിലാJിയാണ്
മാ/ൂർ\ണിJർ മറുപടി അയAത്.
പണിJരുെട മറുപടിയുെട സാരം രാജയം വി.ുതരാൻ ത‹ാറിെലല:ും അതിനായി.്
ഇേ;ാ.ു േപാേര8 എ:ുമായിരു:ു. അതു മഹാരാജാവിനും മന€ിലായി. ഈ
മറുപടി ക8േ\ാൾ മഹാരാജാവ് "എടാ േകമാ, നിനJ് ഇYമാYം ബുUിയും
ശൗരയവും ൈധരയവുമുേ8ാ? നീ സമർ‰ൻതെ:" എ:ും, ഈ മനുഷയെന ഒ:ു
കാണണെമ:ും തിരുമന€ിൽ വിചാരിAി.്: "നZുെട േപർJു മറുപടി അയA
സമർ‰നും നി;ളുെട മ•ിയുമായ മാ/ൂർ\ണിJെര നമുെJാ:ും
ക8ാൽെJാdാെമ:ു8്. അതിനാൽ ആ മനുഷയെന ഇേ;ാെ.ാ:ു
പറuയ•ണം" എെ:ാരു തിരുെവഴു/ു വീ8ും െച?കേ“രിരാജാവിെq
േപർJു കൽപിAയAു. ആ തിരുെവഴു/ു െച?കേ“രിരാജാവ് മാ/ൂർ\ണിJെര
കാണിJുകയും "പണിJരുെട മറുപടി ക8ി.ു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിനു
സാമാനയ/ിലധികം േകാപമു8ായി.ുെ8:ാണു േതാ:ു:ത്. പണിJരവിെട
െച:ാൽ മട;ിേ\ാരാൻ സാധിJുെമ:ു േതാ:ു:ിലല. പണിJെര അേbഹം
അകെ\ടു/ും. അതിനാൽ േപാകാെതയിരിJുകയാണ് നലലത"് എ:ു പറയുകയും
െചcു. അതു േക.ി.ു പണിJർ "വിടെകാdാെതയിരിJു:ത് പുരുഷധർZമലല;

ഭീരുതവല•ണമാണ്, അതുെകാ8് വിടെകാdണെമ:ാണ് അടിയെq അഭി7ായം"
എ:റിയിAു. "എ:ാൽ പണിJരുെട ഇ‘ംേപാെലയാവെ." എ:ു
സZതിJുകയാൽ പണിJർ അ:ുതെ: യാYയായി. മാ/ൂർ\ണിJർ
തിരുവനaപുരെ//ിയ ദിവസംതെ: മുഖം കാണിAു. മഹാരാജാവ് താൻ
വിചാരിAിരിJു: കാരയം സാധിJു:തിനു മാ/ൂർ\ണിJെര ധവംസിJുകയലല,
പാ.ിൽ\ിടിJുകയാണു േവ8െത:ു വിചാരിAിേ.ാ എേaാ, പണിJെര ക8ി.ു
സേaാഷഭാവ/ിൽ ചിലെതാെJ കൽപിJുകയും ഒടുJം പണിJർJു ര8ു
ൈകJും വീരശൃംഖല കൽപിAുെകാടു/യ•ുകയുമാണു െചcത്.
പണിJർ വരുകയിെലല:ു വിചാരിAുെകാ8ിരു: അ?ല\ുഴJാർJ് അേbഹം
മഹാരാജവി2ൽനി:ു സZാനവും ലഭിAു തിരിAുവ:ിരിJു:തായി േക.േ\ാൾ
വളെര സേaാഷവും അ§ുതവും േതാ:ി. എ2ിലും പണിJരുെട ശYുJളും
രാജേസവകsാരുമായിരു: ചിലർ മാ/ൂർ\ണിJർ അ?ല\ുഴ രാജയം
മാർ/ാ¡വർZമഹാരാജാവിന് ഉപായ/ിൽ
ൈകവശെ\ടു/ിെJാടുJാെമ:ു സZതിAാണ് സZാനവും വാ;ി
വ:ിരിJു:െത:ു െച?കേ“രിരാജാവിെq അടുJൽ പറuുപിടി\ിAു.
രാജാവ് അതുേക.ു വിശവിസിAു െപെ.:ു8ായ േകാപേ/ാടുകൂടി പണിJെര
പിടിAു ബkിAു സമു›/ിൽ താ¤/ിെJാലലു:തിനു കൽപിJുകയും
രാജഭടsാർ അ7കാരം െച‹ുകയും െചcു.
സമർ‰നും സവാമിഭzനും സവരാജയേrഹിയും നിÓJള2നുമായ ആ
മ•ിസ/മെന യാെതാരു കാരണവും കൂടാെത നിÓJരുണം വധി\ിA ആ
രാജാവു േകവലം അവിേവകിയായിരു:ു എ:ുdതിനു േവെറ ല•യെമാ:ും
േവണെമ:ിലലേലലാ.
ന?ൂരിമാരായിരു: െച?കേ“രിരാജാJsാരുെട അaർŽന;ൾJ്
അ?ല\ുെഴ/ാമസിJു:തിനു സൗകരയമിലലാതിരു:തിനാൽ അവർ
കുടമാളൂെര: േദശ/ുd സവaം മഠ/ിലാണ് താമസിAിരു:ത്. അതിനാൽ
ചിലേ\ാൾ രാജാJsാരും അവിെട വ:ു താമസിAിരു:ു. ആ പതിവുേപാെല
അവിേവകിയായ ആ രാജാവ് ഒരിJൽ കുടമാളൂർ വ:ു താമസിAിരു:േ\ാൾ ആ
േദശ/ുd ഒരു നായരുെട പശു ഒരു മാ\ിളയുെട േവലിJക/ു കയറി വിളവു
നശി\ിAേ\ാൾ മാ\ിള ഒരു കെലലടു/് ഒേരറു െകാടു/ു. ഏറുെകാ8
•ണ/ിൽ പശു നില/ു വീണു ച/തുേപാെല കിട:ു.നായേരാടിെA:ു തെq
പശുവിെന ഒരു മാ\ിള കലലുെകാെ8റിuു െകാ:ു എ:ു രാജാവിേനാട് പറuു.
രാജാവ് അതുേക.് ആ മാ\ിളെയ പിടിAു കഴുവിലി.ു തൂJിെJാലലാൻ കൽപിAു.
ഉടേന രാജഭടsാര7കാരം െചcു. രാജാവിെq േകാപം നായരുെട േനെരയായി.

"വയാജം പറuു െവറുെത മാ\ിളെയ െകാലലിA നായരുെട കുടുംബം
നശിAുേപാകെ." എ:് അേbഹം ശപിAു. അത് ഉടെന അെലല2ിലും കാലാaര/ിൽ
ഫലിAു. അവിേവകിെയ2ിലും അേbഹം ശുUാWാവും ”ാ•േണാ/മനും
ആയിരു:ുവേലലാ.
െച?കേ“രി രാജകുടുംബ/ിൽ പ8ു8ായിരു: ഒരു ത?ുരാ.ി വലിയ
മനസവിനിയും തപസവിനിയുമായിരു:ു. തപ“zി നിമി/ം ഈശവരsാർ തെ:യും
ആ ത?ുരാ.ിയുെട ഹിതെ/ അനുവർ/ിAിരു:ു.
കുടമാളൂരുd െച?കേ“രിമഠ/ിെq സമീപ/ു പടിuാറുകാവ് എ:ു
േപേരാടുകൂടിയ ഒരു ഭഗവതീേ•Yമു8്. ആ േ•Y/ിൽ
7തി®ിJെ\.ിരിJു:ത് അതയുOമൂർ/ിയായ ഭ›കാളിയാണ്. ആ േദവിെയ
അവിെട ആദയം 7തി®ിAിരു:ത് വടേJാ.ു ദർശനമായി.ായിരു:ു. അതിനാൽ
അവിെട 7തിദിനം അേനകമുപ›വ;ൾ ഉ8ായിെJാ8ിരു:ു.
കൗണാർ എ:ുകൂടി േപരുd മീനAിലാറിെq ഒരു ൈകവഴി കുടമാളൂർ
ഒഴുകു:ു8േലലാ. ആ നദിയുെട ൈതJുകരയിലാണു േമൽ\റu
േ•YമിരിJു:ത്. അതിനാൽ വടേJാ.ു ദർശനമായിരു: ഭഗവതിയുെട
ദൃ‘ിപാതം നിമി/ം രാYികാല;ളിൽ ആ നദിയിൽJൂടി െകാ8ുേപാകു:
േതാണികൾ മു;ിേ\ാവുക, േതാണികളിൽ േപാകു:വർ വലലാെത ഭയെ\ടുക
മുതലായ ഉപ›വ;ളാണ് അJാല/് ഉ8ായിെJാ8ിരു:ത്. അതിനാൽ
രാYികാല;ളിൽ ആ വഴിJു ജനസ¢ാരം നിേ“ഷം നി:ുേപായി.
തപസവിനിയായിരു: രാ’ി ഈ വിവരമറിu് ഈ ജേനാപ›വം നിറു/ണെമ:ു
നിpയിA് ഒരു ദിവസം കുളിAു പടിuാhറുകാവിൽ െച:ു േദവിെയ വ˜ിA്
"അലലേയാ േദവീ! അവിടുെ/ ദൃ‘ിപാതം നിമി/ം രാYികാല;ളിൽ
വടJുവശ/ുd നദിയിൽJൂടി ജന;ൾJു സ¢രിJാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെതയായിരിJു:ു. ഇത് ഏhറവും സ2ടകരമായ ഒരു കാരയമാണ്.
അതിനാൽ അവിടു:ു സദയം കിഴേJാ.ു തിരിuിരിJുമാറാകണം എ:ു
7ാർ‰ിAു.
വടേJാ.ു ദർശനമായി 7തി®ിJെ\.ിരു: േദവീവിOഹ/ിെq ദർശനം
പിേhറദിവസം േനരം െവളു/േ\ാൾ കിഴേJാ.ായിരിJു:തായി കാണെ\.ു.
അ:ുമുതൽ ആhറിൽJൂടി േപാകു:വർJു യാെതാരു ഉപ›വവും ഭയവുമിലലാെത
ആയി/ീരുകയും അലിേലയുd ജനസ¢ാരം യഥാപൂർVം രാYിയിലും പകലും
ധാരാളമാവുകയും െചcു. അവിെട േദവിയുെട ദർശനം ഇേ\ാഴും
കിഴേJാ.ായി.ാണിരിJു:ത്.

െച?കേ“രിമഠ/ിെല വക േഗാശാല (പശുെ/ാഴു/്) മഠ/ിെq
പടിuാറഉവശ/് സവൽ\ം വടേJാ.ുമാറിയായിരു:ു. തപസവിനിയായ രാ’ി
ദിവസംേതാറും െവളു\ാൻകാല/് ആ േഗാശാലയിൽ െച:ു പശുJെള
കണികാണുക പതിവായിരു:ു. ആ സമയം രാ’ി തെq കുലൈദവമായ
അ?ല\ുഴ Xീകൃ¸സവാമിെയ ഭzിപൂർVം ŸരിAുെകാ8ും ആ
ഭഗവാെനJുറിAുd
"നരകൈവരിയാമരവി˜ാ•െq
െചറിയനാളെ/Jളികളും
തിരുെമ…േശാഭയുംകരുതിJൂ\ുേ:ൻ
അടു/ു വാ കൃ¸! കണികാൺമാൻ
കണികാണുേ:രം കമലേനYെq
നിറേമറും മu/ുകിൽ ചാർ/ി
കനകകി;ിണി വള ൈകേമാതിരം
അണിuു കാേണണം ഭഗവാേന!"

ഇതയാദി സ2ീർ/നം െചാലലിെJാ8ുമാണ് േപാവുക പതിവ്. അ;ിെന രാ’ി
ഒരു ദിവസം െവളു\ാൻകാല/ു േഗാശാലയിൽ െച:േ\ാൾ സ2ീർ/ന/ിൽ
വിവരിAി.ുdതുേപാലുയുd രൂപ/ിൽ Xീകൃ¸സവാമി അവിെട ഓടിനട:ു
കളിJു:തായി ക8ു. ഉടെന രാ’ി ഭഗവാെq പാദ;ളിൽ സാ‘ാംഗം
നമxJാരം െചcു. രാ’ി എഴുേ:hറു ക4ുതുറ:ു േനാJിയേ\ാൾ ഭഗവാെന
അവിെടെയ;ും ക8തുമിലല. അതിനാൽ രാ’ി താൻ ഭഗവാെന 7തയ•മായി
ക8തായ ^ല/് ഒരു േ•Yം പണികഴി\ിA് അവിെട Xീകൃ¸സവാമിയുെട ഒരു
വിOഹം യഥാവിധി 7തി®ി\ിAു. പിെ: പതിവായി ആ േ•Y/ിൽ െച:ു
ദർശനം നട/ിെJാ8ിരിJുകയും െചcു.
ഇേ\ാൾ കുടമാളൂർ െച?കേ“രിമഠ/ിെq സമീപ/ു കാണു: Xീകൃ¸പുരം
എ: േ•Y/ിെq ഉ§വം ഇ;െനയാണ്. ഈ രാ’ിയുെട ദിവയതവേ/യും
കുടമാളൂർേദശേ/യും കുറിA് ഇ;െന ഇനിയും പല ഐതിഹയ;ളു8്. അവയിൽ
ചിലതു യഥാവസരം പി:ാെല വിവരിJാം.

ഐതിഹയമാല/വിലവമംഗല/ു സവാമിയാർ 2
വിലവമംഗല/ുന?ൂരി സ:യസിAു സവാമിയാരായതിെq കാരണവും അേbഹം
േചർ/ല കാർ/യായനിേയയും തിരുവാർ\ിൽ Xീകൃ¸സവാമിേയയും മhറും
7തി®ിAതും, ഏhറുമാനൂർ േ•Yം പുനരുUാരണം െചc് നവീകരിAതും
തൃ“ിവേപരൂർ വടJു:ാഥേ•Y/ിലും, ൈവ•/ു െപരുംതൃേJാവിൽ
േ•Y/ിലും, അ?ല\ുഴ Xീകൃ¸സവാമിേ•Y/ിലും ദർശന/ിനായി
െച:േ\ാഴു8ായ അ§ുത;ളും മhറും ഐതിഹയമാലയുെട പൂർVഭാഗ;ളിലായി
7RാവിAി.ുdതിനാൽ അെതാ:ും ഇവിെട ആവർ/ിJു:ിലല. ആ സവാമിയാർ
നിമി/ം തിരുവനaപുര/ു XീപWനാഭസവാമിേ•Yമു8ായതിെനJുറിAു
മാYമാണ് ഇവിെട 7RാവിJാൻ ഭാവിJു:ത്.
Xീകൃ¸സവാമി, സവാമിയാർJു 7തയ•ീഭവിAതിെq േശഷം അേbഹ/ിെq
േതവാര(വി¸ുപൂജ)സമയ/ു പതിവായി അടുJൽ െച:ിരു:ു. എ:ാലതു
ലീലാേലാലനായ ഒരു ബാലെq ഭാവ/ിലും ധാരാളം െതാaരവുകൾ കാണിJു:
ഒരു കുസൃതിJാരെq നിലയിലുമായിരു:ു പതിവ്. ആ സമയ;ളിൽ സവാമിയാർ
ഭഗവാെന ഉ4ി എ:ാണ് പറuിരു:ത്. സവാമിയാർ പൂജ കഴിAുെകാ8ിരിJു:
സമയ;ളിൽ ഭഗവാൻ ബാലാകാരനായി അടുJൽ െച:ാൽ സവാമിയാരുെട
പുറ/് ഉരു8ുകയറുക, പൂജ•ുd പൂJളും മhറും വാരിJളയുക,
പൂജാപാY;ളിൽ മൂYവിസർŽനം െച‹ുക മുതലായ ഉപ›വ;ളാണ് െച‹ുക
പതിവ്. ഭzവ„ലനായ ഭഗവാനു ഭzsാരുെട അടുJൽ ഇ:7കാരേമ
െപരുമാറാവൂ എ:ിലലേലലാ. എ:ാൽ ഭഗവാൻ സവാമിയാരുെട അടുJൽ
ഇ7കാരെമലലാം 7വർ/ിAതു സവാമിയാരുെട സഹനശzിയും ഭzിദാർഢയവും
എYമാYമുെ8:ു പരീ•ിJാൻകൂടി ആയിരിJണം.
ഒരു ദിവസം ഭഗവാെq ഉപ›വം ഏhറവും ദു€ഹമായി/ീരുകയാൽ സവാമിയാർ,
“ഉ4ീ! ഉപ›വിJാെത ഇരിJൂ” എ:ു പറuു പുറംൈകെകാ8ു തdി മാhറി.
അതു സവാമിJ് ഒ.ും രസിAിലല. പുറം ൈകെകാ8ു തdി മാhറു:തു നിഷിUവും
നികൃ‘വുമാണേലലാ. അതിനാൽ സവാമി േകാപഭാവേ/ാടുകൂെട “ഇനിെയ:്
കാണണെമ2ിൽ അനaൻകാ.ിൽ വരണം” എ:ു പറuി.് അവിെടനി:ു മറuു.
ഭഗവാൻ അaർUാനം െചcുകഴിuേ\ാൾ സവാമിയാർ ഏhറവും
വിഷ4നായി/ീർ:ു. പിെ: അേbഹം അനaൻകാടേനവ•ിAു പുറെ\.ു.
അതയaം വിഷാദേ/ാടുകൂടി അേbഹം പല ^ല;ളിൽ അേനവഷിA് അലuു

നടJുകയും പലേരാടും േചാദിJുകയും െചcി.ും ഒ:ും അറിയാൻ കഴിuിലല.
ഒടുJം വഴിനട:ും െവയിൽെകാ8ും •ീണിAു തളർ:് ഒരു ^ല/ു െച:ു
താൻ െചcുേപായ അwമ7വൃ/ിെയJുറിAു വിചാരിAു പpാ/പിAുെകാ8്
ഒരു മര/ണലിലിരു:ു. ആ സമയം ആ ^ല/ിനു സമീപം ഒരു പറയെq
കുടിലിൽ പറയനും അവെq ഭാരയയും തZിൽ ഒരു ശ¨ നട:ിരു:ു. അതിനിട•ു
പറയൻ േദഷയെ\.ു തെq ഭാരയേയാട് “ഇനിയും നീ എേ:ാടു വഴJിനു
വരികയാെണ2ിൽ നിെ: ഞാൻ തലലിെJാ:് അനaൻകാ.ിേലJു വലിെAറിയും”
എ:ു പറuു. അതുേക.ു സവാമിയാർ ആ പറയെq അടുJൽ െച:ു ചില
സാaവനവാJുകൾ െകാ8് അവെന സമാധാനിെ\ടു/ിയി.് അനaൻകാട്
എവിെടയാെണ:് അവേനാടു േചാദിJുകയും അവൻ അതു
കാണിAുെകാടുJുകയും െചcു.
ആ കാടു കലലും മുdും മര;ളും നിറu് ഏhറവും ദുഷ്7ാപയവും ദു€¢ാരവും
ആയിരു:ു എ2ിലും സവാമിയാർ ഭഗവാെന കാണാനുd അതയാOഹം നിമി/ം ആ
ദുർഘടെമാ:ും േലശംേപാലും വകവ•ാെത ആ വന/ിൽ 7േവശിAു ഭഗവാെന
േനാJി നട:ുതുട;ി. അ;െന കുറAുദൂരം െച:േ\ാൾ ഭഗവാെന ക8ു. പേ•
അതു യഥാപൂർVം ഉ4ിJൃ¸നായി.ലലായിരു:ു. ഒരു ഇരി\മര/ിെq ചുവ.ിലും,
കാല്Jലും തല•ലുമിരിJു: ഭൂല•ീമാേരാടുകൂെട അനaേsൽ
കിടJു:തായി.ുമാണ് ഭഗവാെന അേ\ാൾ സവാമിയാർ ക8ത്. ഉടെന സവാമിയാർ
ഭzിപാരവശയേ/ാടു കൂെട ഭഗവാെന സാ‘ാംഗമായി വീണു നമxJരിAു.
സവാമിയാെര ക8ു സaു‘നായ ഭഗവാൻ സവാമിയാേരാടു സŸിതം “ഞാൻ
ഭ•ണം കഴിAി.ു വളെര ദിവസമായി. എനിJിേ\ാൾ വിശ\ു കലശലായിരിJു:ു.
ഉടെന എനിെJെa2ിലും തി:ാൻ തരണം” എ:രുളിെAcു. ഭഗവാനു ഭ•ി\ാൻ
െകാടുJു:തിനു മhറു മാർ´െമാ:ും കാണാ—യാൽ സവാമിയാർ ആ
കാ.ിലു8ായിരു: ഒരു മാവിൽനി:ു വീണുകിട:ിരു: ക4ിമാ; കുെറ
െപറുJിെയടു/് ഒരു കലലിേsൽ െവAു ചതA് അവിെട/െ: കിട:ിരു: ഒരു
ചിര.യിലാJിെJാടു/ു. ഭഗവാൻ അതു വാ;ി ഭ•ിJുകയും “മതി, എെq
വിശ\ു നിേ“ഷം മാറുകയും എനിJു നലല തൃÅിയാവുകയും െചcിരിJു:ു” എ:്
അരുളിെA‹ുകയും െചcു.
അനaരം സവാമിയാർ അനaശായിയായ ഭഗവാൻ XീപWനാഭൻ അനaൻ
കാ.ിൽെവAു തനിJു 7തയ•ീഭവിAിരിJു:ു എ:ുd വിവരം തിരുവിതാംകൂറ്
മഹാരാജാവിെന Oഹി\ിAു. അJാല/ു തിരുവിതാംകൂറിെq തല^ാനം
പWനാഭപുരമായിരു:തിനാൽ മഹാരാജാവ് കുടുംബസേമതം എഴു:dി
താമസിAിരു:ത് പWനാഭപുരം െകാ.ാര/ിലായിരു:ു.

സവാമിയാർJു8ായ ദിവയദർശനെ/JുറിA് അറിuി.ു മഹാരാജാവ്
പWനാഭപുര/ും അതിനടു/ 7േദശ;ളിലും താമസJാരും ,
ജനപു‘ിെകാ8ും ധനപു‘ിെകാ8ും 7ബലsാരുമായിരു: എ.ു മഠ;ളിെല
േപാhറിമാേരാടുകൂെട അനaൻകാ.ിെല/ി ആ ^ലം സ˜ർശിAു.
പWനാഭസവാമിെയ സവാമിയാർJു 7തയ•മായി കാണാമായിരു:ുെവ2ിലും
മഹാരാജാവ് മുതലായവർJാർJും കാണാമായിരു:ിലല. എ2ിലും വിലവമംഗല/ു
സവാമിയാരുെട ദിവയതവെ/JുറിAു മഹാരാജാവ് മുതലായവർെJലലാേപർJും
നലലേപാെല അറിയാമായിരു:തുെകാ8് അേbഹം പറuതിെന വിശവസിAു.
മഹാരാജാവ് അനaൻകാ.ിെലയും അടു/ 7േദശ;ളിേലയും കാടുകളും
മര;ളുെമലലാം െവ.ിമാhറിAു. സവാമിയാർ ഭഗവാെന ക8തായ ആ ^ല/് ഒരു
േ•Yം പണിയു:തിന് ക†ിAു ച.ംെക.ുകയും േമൽപറu എ.ു മഠJാരായ
േപാhറിമാരു„ാഹിAു സകലവും മഹാരാജാവുതിരുമന€ിെല ഹിതം േപാെല
നട/ുകയും െചcു.
േ•Yം പണി കഴിuതിെq േശഷം മഹാരാജാവ് ആ േ•Y/ിൽ േമ†റu
േപാhറിമാരുെട സഹായസഹകരണ;േളാടുകൂടി/െ: ഒരു ശുഭമുഹൂർ//ിൽ
യഥാവിധി പWനാഭസവാമിെയ 7തി®ി\ിJുകയും െചcു. 7തി®ിJെ\.
XീപWനാഭവിOഹം സവാമിയാർ ക8വിധം അനaശായിയായി.ുdതാണ്. അത്
ഇേ\ാഴും അ;െനതെ:യാണിരിJു:ത്.
േ•Yം പണിയും 7തി®യും കഴിuി.ും സവാമിയാെര അവിെടനി:ു
വി.യ•ു:തിന് മഹാരാജാവിനും പWനാഭസവാമിയുെട സ:ിധിയിൽ നി:ു
വി.ുപിരിയു:തിനു സവാമിയാർJും സZതമിലലാെതയിരു:തിനാൽ
േ•Yേ/ാടടു/ുതെ: സവ†ം പടിuാറുമാറി മഹാരാജാവു ക†ിA് ഒരു
സവാമിയാർമഠം പണിയിAുെകാടുJുകയും സവാമിയാർ തെq ^ിരവാസം
അവിെടയാJുകയും െചcു. അനaരം മഹാരാജാവ് സവാമിയാŒJു നിതയവൃ/ി
സുഖമായിJഴിuുകൂട/Jവ4ം ചില അനുഭവ;ൾ പതിAുെകാടുJുകയും
പരിചരണ/ിനു േവ8ു: ഭൃതയsാർ, കു.ി\.ർ മുതലായവെര ക†ിAു
നിയമിAുെകാടുJുകയും െചcു. സവാമിയാർ അനയsാരാരും ആവശയെ\ടാെത
സവമന€ാെലതെ: പതിവായി േ•Y/ിൽ േപായി പWനാഭസവാമിെയ
ഭzിപൂർVം േസവിJുകയും പുªാ³ലി കഴിJുകയും െചcിരു:ു. അ;െന
കുറAു കഴിuേ\ാൾ മഹാരാജാവ് പWനാഭസവാമിJു സവാമിയാരുെട പുªാ³ലി
മുടJം കൂടാെത എ:ും േവണെമ:ു ക†ിAു നിpയിJുകയും ആ വക•ു
സവാമിയാർJു വിേശഷാൽ ചില പതിവുകൾകൂടി ക†ിA് ഏർെ\ടു/ുകയും െചcു.
പWനാഭസവാമിJു സവാമിയാരുെട പുªാ³ലി മുട;ാെത

എ:ുമു8ായിരിJണെമ:് മഹാരാജാവു ക†ിAു നിpയിAിരിJു: ^ിതിJ്
വലല കാരണവശാലും തനിJു വ‹ാെത വ:ാലും പുªാ³ലി മുട;രുെത:ു
കരുതി വിലവ മംഗല/ു സവാമിയാർ േയാഗയനായ ഒരു ന?ൂരിJുകൂടി സ:യാസം
െകാടു/ു തെq ശി•യനാJി. അതയാവശയമായാൽ ആ ശിഷയനായ സവാമിയാരും
േ•Y/ിൽ കട:ു പുªാ³ലി കഴിAുെകാdു:തിനു മഹാരാജാവ്
ക†ിAനുവദിJുകയും ആ സവാമിയാർJും ചില പതിവുകൾ ക†ിA്
ഏർെ\ടു/ുകയും പുªാ³ലി കഴിJു: സവാമിയാരുെട േപര്, േമലാൽ
പുªാ³ലി സവാമിയാർ എ:ായിരിJണെമ:ു ക†ിAു നിpയിJുകയും െചcു.
ആ സവാമിയാരുെട ശിഷയപര?രയിലുൾെ\. ഏെത2ിലും ഒരു സവാമിയാർ
പWനാഭസവാമിJു പുªാ³ലി കഴിJണെമ:ുd ഏർ\ാട് ഇേ\ാഴും േവെ8:ു
െവAി.ിലല. പWനാഭസവാമിJ് ഇേ\ാഴും ഒരു സവാമിയാർ പതിവായി പുªാ³ലി
നട/ിവരു:ു8്. അേbഹെ/ എലലാവരും പുªാ³ലി സവാമിയാർ എ:ു
തെ:യാണ് പറuുവരു:ത്. പുªാ³ലി സവാമിയാർJു ക†ിAു നിpയിAി.ുd
അനുഭവ;െളലലാം ഇേ\ാഴും െകാടു/ുേപാരു:ുമു8്. ഇYയും പറuുെകാ8്
ഇേ\ാൾ തിരുവനaപുരം പ.ണമായി 7േശാഭിJു: ^ലം പ8ു വലിയ
വന7േദശമായിരു:ു എ:ും ആ വന/ിെq േപർ അaൻകാട് എ:ായിരു:ു
എ:ും തിരുവനaപുര/ു പWനാഭസവാമി േ•Yമു8ാകു:തിനു കാരണം
വിലവമംഗല/ു സവാമിയാരായിരു:ു എ:ും •‘മാകു:ു8േലലാ.

ഐതിഹയമാല/പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരി
--Tomchirayil (സംവാദം) 11:05, 21 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

പാ?ുേമJാ.ു ന?ൂരിയുെട ഇലലം െകാAി രാജയ/ു മുകു˜പുരം താലൂJിൽ
ഇരി;ാലJുട തീവ8ി xേhറഷനിൽ നി:് ഏകേദശം എ.ു നാഴിക കിഴJുെതJു
മാളേറാഡിനു പടിuാറു വശ/ാണ്. അവിെട പ8ു8ായിരു:വർ വലിയ
ഈശവരഭzsാരും മ•ത•നിപുണരുമായിരു:ു. എ2ിലും ദു€ഹമായ
ദാരിദŒയദുഃഖംെകാ8് അവർ വളെര ക‘െ\.ാണു നിതയവൃ/ി കഴിAിരു:ത്.
അ;െനയിരു: കാല/് ആ ഇലലെ/ ഗൃഹ^നായ ന?ൂരി ചരിY7സിUമായ
തിരുവ¢ിJുള/ു േ•Y/ിൽ െച:ു തെq ദാരിദŒയദുഃഖ/ിനു
ശമനമു8ാJി/രണെമ:ുd 7ാർ‰നേയാടുകൂടി ഭzിപൂർVം േദവെന
ഭജിAുതുട;ി.
ഭജനം ഏകേദശം പ•8ുെകാലലം തികയാറായേ\ാൾ ഒരു ദിവസം േ•Y/ിൽ
അ/ാഴപൂജയും മhറൂം കഴിu് എലലാവരുംേപായതിെq േശഷം ന?ൂരി കുറAു
െവdം മുJിെയടുJു:തിന് ഒരു ജലപാYവും െകാ8ു േ•Y/ിെq
മതിൽJക/ുd തീർ‰Jുള/ിൽ െച:േ\ാൾ അവിെട കടവിൽ േതജസവിയായ
ഒരാൾ നിൽJു:തു ക8ി.് "ആരാണത്" എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ ആ പുരുഷൻ
"ആളറിuു േമJാടിെനaു േവണം? െവdം േവണെമ2ിൽ മുJിെയടു/ുെകാ8്
െപാെ•ാdൂ" എ:ു പറuു. വാJുെകാ8ും േതേജാമയമായ രൂപം െകാ8ും ആ
ആൾ േകവലം മനുഷയനലല എ:ും ഒരു ദിവയനാെണ:ും േതാ:ുകയാൽ ന?ൂരി
ഉടെന ഒ:ും പറയാെത വിചാരമ-നായി അവിെട നി:ു. അേ\ാൾ ആ
ദിവയപുരുഷെq ൈകയിൽ തീJ.േപാെല തിള;ു:തായ എേaാ ഒരു
സാധനമിരിJു:ത് ക8ി.ു ന?ൂരി "ആ ൈകയിലിരിJു:ത് എaാണ്?" എ:ു
േചാദിAു, അതിനും ശരിയായ ഉ/രം പറയാെത ആ ദിവയൻ "േമJാടു മാണികയJലലു
ക8ി.ുേ8ാ?" എ:ു േചാദിAു. ന?ൂരി "ക8ി.ിലല" എ:ു പറuേ\ാൾ ദിവയൻ
"കാണാനാOഹമുേ8ാ?" എ:ു വീ8ും േചാദിAു, ന?ൂരി "ക8ാൽ
െകാdാെമ:ു8്" എ:ു പറuു ൈകനീ.ി. അേ\ാൾ ആ ദിവയൻ "ഇത് അേ;ാ.ു
ത:ാൽ മടJി/രാെമ:ു നിpയമുേ8ാ" എ:ു േചാദിAു. "നിpയമു8്" എ:്
ന?ൂരി പറuേ\ാൾ ആ ദിവയൻ ര¹ം ന?ൂരിയുെട ൈകയിേലJ് ഇ.ുെകാടു/ു.
മു?ു ക8ി.ിലാ/ ആ ദിവയര¹ം ക8േ\ാൾ ന?ൂരിJു വളെര കൗതുകം
േതാ:ി. ആ ന?ൂരി അJാലെ/ െകാടു;ലലൂർ വലിയ ത?ുരാെq

ഒരി‘നാകയാൽ ഈ ദിവയര¹ം ത?ുരാെനJൂടി ഒ:ു കാണിJണെമ:ു
േതാ:ുകയാൽ ന?ൂരി ആ ദിവയേനാട് "എനിJ് ഈ ര¹ം ഒരാെളJൂടി കാണിAാൽ
െകാdാെമ:ു8്. അതിനാൽ ഇെതാ:ു െകാ8ുേപായിെJാ8ുവരു:തിന്
അനുവാദം തരണം" എ:ു പറuു. ഉടെന തെ: ആ ദിവയൻ "േവഗ/ിൽ
മടJിെJാ8ുവരാെമ2ിൽ െകാ8ുെപാെ•ാdൂ. എനിJ് ഇനി ഇവിെട
അധികംതാമസിJു:തിന് നിവൃ/ിയിലല" എ:ു പറuു. "•ണ/ിൽ
വേ:Jാ"െമ:ും പറuു ന?ൂരി ആ ര¹ം െകാ8ുേപായി ത?ുരാെന കാണിAു.
ത?ുരാന് ആ ദിവയര¹ം ക8ി.ു മടJിെJാടുJാൻ ഒ.ും മന€ിലലായിരു:ു.
"ഇതിനു വില എaുേവണെമ2ിലും െകാടുേ/Jാ. ഇതു നമുJു േവണം" എ:ു
ത?ുരാൻ പറuു. അതു ന?ൂരി സZതിAിലല. "ഇതു മടJി െകാടുJാuാൽ
എനിJു സതയഭംഗം സംഭവിJും; അതു സ2ടമാണ്" എ:ു ന?ൂരി
നിർബkപൂർVം പറയുകയാൽ ത?ുരാനതു മടJി െകാടു/ു. ന?ൂരി
അതുെകാ8ുേപായി ആ ദിവയനു െകാടു/ു, ര¹ം ൈകയിൽ വാ;ിയ
•ണ/ിൽ ആ ദിവയൻ അദൃശയനായി ഭവിAു. ആ ര¹/ിെq േശാഭെകാ8്
അതുവെര പകൽേപാെല 7കാശിAിരു: ആ ^ലം അേ\ാൾ
അkകാരപൂർ4മായി/ീർ:ു, ന?ൂരി വലലാെത അkനും ഭീതനുമായി
ഭവിJുകയും െചcു. ര8ുമൂ:ു നാഴിക കഴിuേ\ാൾ ന?ൂരിJു കുേറെ“
ക4ുകാണാറായി. പിെ: അേbഹം തീർ‰/ിലിറ;ി െവdം മുJിെയടു/ു
െകാ8ുേപായി.
അ:ു രാYിയിൽ കിട:ി.ു ന?ൂരിJു ഉറJം വ:ിലല. ക‘ം! ആ ദിവയൻ
ആരാെണ:ുd പരമാർ‰മറിയാൻ കഴിuിലലേലലാ. നിർബkിAു
േചാദിAിരു:ുെവ2ിൽ അേbഹം പരമാർ‰ം പറയുമായിരു:ു. ആ ദിവയര¹ം
വിശവാസപൂർVം എെq ക‹ിൽ ത:യA ആ ദിവയൻ നിർബkിAാൽ
താനാരാെന:ുd പരമാർ‰ം പറയാതിരിJുേമാ? ഒരിJലുമിലല. അ;െന
െച‹ാെതയിരു:തുെകാ8ു വലിയ വിÏി/മായിേ\ായി. ഇനി അതിെനJുറിAു
വിചാരിJുകയും വിഷാദിJുകയും െചcാൽ ഫലെമാ:ുമിലലേലലാ.
"അതീതകാരയാനുശേയന കിം സയാൽ" എ:ും മhറൂം വിചാരിAുെകാ8് അേbഹം
അ;െന കിട:ു.
അ;െന കുറAുേനരം കഴിuേ\ാൾ അേbഹം ഉറ;ി. എ2ിലും അധികം
താമസിയാെത ഉണരുകയും െചcു. അേ\ാൾ നിലാവിെq െവളിAം കുേറെ“
ഉ8ായിരു:തിനാൽ ന?ൂരിJു 7ഭാതമായിെയ:ു േതാ:ി. അേbഹം ആ
ഭജനJാല/ു ഏഴരനാഴിക െവളു\ാനുdേ\ാഴാണ് പതിവായി കുളിAിരു:ത്.
ആ സമയം കഴിuുേപായി എ:ു േതാ:ുകയാൽ അേbഹം പരി°മിAു

കുളിJാനായി തീർ‰Jുള/ിെല/ി. അേ\ാഴും അവിെട ഒരാൾ
നിൽJു:ു8ായിരു:ു. ന?ൂരി യഥാപൂർVം "ആരാണത്?" എ:ു േചാദിAു.
അേ\ാൾ ആ ആൾ "ഇതാരാെണ:ും മhറൂം അറിuിെ.aുേവണം? േമJാടിനു
കുളിJാൻ േനരമായി.ിലല. േപായിJിട:ുറ;ൂ; അഹ€ു പകർ:ി.ു േവേ8
കുളിJാൻ?" എ:ു േചാദിAു. ആ ശÂം േക.ും ശരീരേതജ€ു ക8ും ഇതു താൻ
മുേ? ക8 ദിവയൻ തെ:യാെണ:ു മന€ിലാവുകയാൽ ന?ൂരി അടു/ുെച:ു
പാദ/ിെ2ൽ വീണു വ˜ിAുെകാ8ു "Xീപരേമശവരനാണ്, അവിടു:്
ആരാെണ:ുd പരമാർ‰ം എേ:ായു പറയണം" എ:േപ•ിAു. അേ\ാൾ
പരമാർ‰ം പറയാെതയിരിJാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതൈവകയാൽ അേbഹം താൻ
സാ•ാൽ വാസുകിയാെണ:ു പറuു. ഉടെന ന?ൂരി "എ:ാൽ അവിടുെ/
സാ•ാൽ സവരൂപം എനിJു കാണിAുതരണ"െമ:ു വീ8ും അേപ•ിAു.
അേ\ാൾ വാസുകി "അതുേവ8; അതു ക8ാൽ അ;ു ഭയെ\ടും" എ:ു
പറuി.ു സZതിJാെത വീ8ും നിബkിJുകയാൽ വാസുകി തെq േദഹം
ചുരുJി Xീപരേമശവരെq ൈകവിരലിേsൽ കിടJു: േമാതിരേ/ാളമാJി
കാണിAുെകാടു/ു. എ:ി.ും ന?ൂരി ഭയെ\.ു മൂർ‡ിAു നില/ുവീണു. പിെ:
മൂേ:മുJാൽ നാഴിക കഴിuേ\ാൾ ന?ൂരിJു േബാധം വ:ു, അേ\ാൾ
വാസുകി, "എaാണു വരം േവ8ത്?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി.ു
ന?ൂരി "അവിടെ/ സാ:ിUയം സദാ എെq ഇലല/ു8ായിരിJനം. എെq
ദാരിദŒയദുഃഖം തീർ/ുതരികയും േവണം. ഇYയുമലലാെത എനിJു വിേശഷിെAാരു
അേപ•യുമിലല" എ:ു പറuു. അതു േക.ു വാസുകി, "ആെ. അ;െന െച‹ാം;
േമJാടിെq ഭജനം പ•8ു െകാലലം തികയു:തിന് ഇനി മൂ:ു ദിവസം മതിയേലലാ.
അതു കഴിuി.ു ഇലലേ/Jു െപാെ•ാdൂ. അേ\ാേഴJും ഭഗവാെq അനുവാദം
വാ;ിെJാ8് ഞാനും അവിെട വരികയും േമJാടിെq അഭീ‘ം സാധി\ിJുകയും
െച‹ാം. ഇനി കുളിJാനമാaിേJ8, സമയമായിരിJു:ു" എ:ു പറu്
ന?ൂരിെയ കുളിJാനയ•ുകയും ഉടെന അaർUാനം െച‹ുകയും െചcു.
ന?ൂരി ഭജനം കഴിu് ഇലലെ//ി തെq ഓലJുട കിഴJിനിയിൽ െവAി.ു
േപായി കുളിയും നിതയകർZാനു®ാനാദികളും മhറൂം കഴിAുവ:ു കുട
മാhറിവ•ാനായി എടു/േ\ാൾ അതിേsെലാരു പാ?ിെനJ8ു ഭയെ\.ു. ഉടെന
ആ പാ?ു താെഴയിറ;ി, യഥാപൂർVം ദിവയപുരുഷെq രൂപം ധരിAുെകാ8ു
ന?ൂരിേയാട്, "േമJാട് ഭയെ\േട8, ഞാൻ വാസുകി തെ:യാണ്. അ;യുെട
സതയസkതയും ഭzിയും നിമി/ം ഭഗവാൻ Xീപരേമശവരൻ അ;െയJുറിA്
ഏhറവും 7സാദിAിരിJു:ു. ഭവാെq അഭീ‘ം സാധി\ിAുതരു:തിനായി സവാമി
അരുളിെAcി.ുതെ:യാണ് ഇേ\ാൾ ഞാൻ ഇവിെട വ:ിരിJു:ത്. നZൾ ആദയം

ക8 ദിവസം ഞാൻ കാണിAുത: മാണികയJലല് ഇതാ. ഇത് ഇനി ഇവിെട/െ:
ഇരിJെ.. ഇതു സൂ•ിAുെവAുെകാdണം. ഇതിരിJു:ിട/് ഒരിJലും
ദാരിദŒയദുഃഖം ബാധിJയിലല." എ:ു പറu് ആ ദിവയര¹ം െകാടു/ി.ു വാസുകി
പിെ:യും പറuു, "ഇനി ഇവിെട ഒരു നാഗയ•ിയും വ:ുേചരും. അേ\ാഴും
േമJാട് ഭയെ\േട8."
ഇYയും പറuേ\ാേഴJും ആ ഇലലെ/ മൂ/ അaർŽനം അവിെട വ:ു
േചർ:ു. ആ സാUവി ഒരു സവജനഗൃഹ/ിൽ ഒരു സദയ•ു േപായിരിJുകയായിരു:ു.
ആ അaർŽനം വ:് അവരുെട മറJുട(മനJുട) ഇറയ/ു വAി.ു അകേ/Jു
കയറി. അേ\ാൾ ആ കുടയിൽ നി:് ഒരു പാ?ു താെഴയിറ;ി ഇഴuു
കിഴJിനിയിെല/ി. ഉടെന ആ പാ?ും സർവാംഗസു˜രിയായ ഒരു ദിവയ£ീയുെട
രൂപം ധരിAു വാസുകിയുെട അടുJൽ നി:ു. വാസുകി പിെ:യും പറuു
തുട;ി: "ഞ;ളുെട ര8ുേപരുെടയും 7തിമകളു8ാJിA് ഈ കിഴJിനിയിൽ
7തി®ിA് കുടുംബപരേദവതകളായി വിചാരിA് എ:ും പതിവായി പൂജിAു
വ˜ിAുെകാdണം. അ;െന െചcുെകാ8ാൽ ഇവിെട േXയ€ുകൾJ് ഒരിJലും
കുറവു വരികയിലല. പാ?ുകൾ മുറ•് ഇനിയും ഇവിെട വ:ു േചരും. അവെയലലാം
യേഥ‘ം ഇവിെട എവിെടെയ2ിലും താമസിAുെകാdും. ഒ:ിേനയും 7േതയകിA്
7തി®ിJണെമ:ിലല. ഈ ഇലലവും ഇലല\റ?ും സർ\;ളുെട സേ2തമാJി
സ2ൽ\ിAുെകാ8ിരു:ാൽ മതി. ഇവിെട മലമൂYവിസർŽന;ൾJും തു\ാനും
എAിൽൈJ കഴുകാനും മhറും 7േതയകം ഓേരാ ^ല;ളു8ാJിെJാdണം.
അതാതു കാരയ;ൾ അതാതു ^ല;ളിലലലാെത മുhറ/ും പറ?ിലും
തു\ുകേപാലും െച‹രുത്. ഇവിെട അടുJളയിലുd അടു\ുകളിലലലാെത
പുറെ/;ും തീ ക/ിJരുത്. മുhറ/ും പറ?ിലുെമ;ും െവ.ുകയും
കിള•ുകയും കുഴിJുകയും െച‹രുത്. അടു/ുd പറ?ിൽ
ഒരുപഭവനംകൂടിയു8ാJണം. വിേശഷിAു8ാകു: അടിയaരാദികെളലലാം
അവിെടെവAു നട/ിെJാdണം. േപറും തീ8ാരിയും ഈ ഇലല/ു നട/ാൻ
പാടിലല. അവ•ുd കാലെമടുJുേ?ാൾ അaർŽന;ൾ ആ ഉപഭവന/ിേലJു
മാറി/ാമസിAുെകാdണം. ഈ ഇലല/ിനക/ും പുറ/ും മുhറ/ും പറ?ിലും
മhറൂം പാ?ുകെള ചിലേ\ാൾ കേ8Jും. എ:ാൽആരും ഭയെ\േട8. ഈ
ഇലല/ുdവെര പാ?ുകൾ, അവെയ ചവി.ുകേയാ മേhറാ െച‹ാെത കടിJുകയിലല.
അ;െന കടിAാലും ഈ ഇലല/ുdവെര വിഷം ബാധിJുകയിലല. േനെരമറിA് ആ
വിഷം ആ പാ?ുകെള/െ: ബാധിJും. അ;െന വ:ാൽ ആ പാ?ുകെള വിഷം
ഇറJി വിേ.Jണം. അ;െന െചcിെലല2ിൽ ആ പാ?ുകൾ മരിAുേപാേയJും.
അനയsാെര പാ?ുകൾ ദംശിAാൽ ഈ ഇലല/ുdവർ വിഷമിറJരുത്. എ:ാൽ

സർ\േകാപം നിമി/ം ജന;ൾJു8ാകു: േരാഗൾJും മhറൂം 7തിവിധി
െച‹ു:തിന് വിേരാധമിലല. ഞ;െള 7തി®ിJു: ഈ കിഴJിനിയിൽ ര8ു
വിളJുകൾ െകടാെത എേ\ാഴും ക/ിെJാ8ിരിJണം. ഈ
വിളJുകളിേsൽ\ിടിAു8ാകു: മഷിയും ആ വിളJുകളിെല എ4യും
സർ\േകാപം നിമി/മു8ാകു: തവേOാഗ;ൾJും മhറും
സിUൗഷധ;ളായിരിJു:താണ്. ഞാനീ\റuി.ുdവെയലലാം ഈ
ഇലല/ുdവരും ഇനി ഉ8ാകു:വരും അറിuിരിേJ8വയാകയാൽ തലമുറ
േതാറും എലലാവരും അവരവരുെട സaതികൾJ് ഉപേദശിAുെകാdണം." ഇ;െന
േവ8െതലലാം പറuതിെq േശഷം "ഇനി ആവശയെ\ടുേ?ാൾ കാണാം" എ:ുകൂടി
പറuി.ു വാസുകിയും നാഗയ•ിയും മറuു.
ആ ന?ൂരി വാസുകി പറuതുേപാെല കിഴിJിനിയിൽ വാസുകിേയയും
നാഗയ•ിേയയും 7തി®ിJുകയും മhറും െചcു. അJാലംമുതൽJ് ആ
ഇലലJാർJു 'േമJാ.ുന?ൂരി' എ:ായിരു: േപര് 'പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരി'
എ:ായി/ീരുകയും അതു 7സിUെ\ടുകയും ^ിരെ\ടുകയും െചcു. അവിെട
ഇേ\ാഴും വാസുകി പറuി.ുdതുേപാെലെയലലാം ആചരിAവരു:ുെ8:ാണ്
േകൾവി. ആ ഇലല/ു വാസുകിയുെട സാ:ിUയം സിUിA കാലം മുതൽ
ദാരിദŒയമു8ായി.ിലല. സ?/ു wേമണ വർUിAുതുട;ുകയും െചcു. ഇേ\ാഴും
അവിെട സ?/ു വർUിAുെകാ8ുതെ:യാണിരിJു:ത്. അവിെട ഇേ\ാൾ
ഭജന/ിനായി.ും സർ\േകാപം നിമി/മു8ാകു: േദാഷ;ൾJു 7തിവിധികൾ
െച‹ിJു:തിനായി.ും 7തിദിനെമ:േപാെല അസംഖയമാളുകൾ വരികയും
ഓേരാ:ു െച‹ിJുകയും അവെ•ലലാം ദ•ിണയായും മhറും വളെര\ണം
െകാടുJുകയും െച‹ു:ു8്. അവിെട ഇേ\ാൾ ആ ഇലലെ/ വകയായി.ുതെ:
ആ8ുേതാറും വൃpികമാസം ഒ:ാംതീയതി മുതൽ നാൽപെ/ാ:ു ദിവസം
സർ\ബലി നട/ിേ\ാരു:തു കൂടാെത ഓേരാരു/രുെട വഴിപാടായി.ും മിJ
ദിവസ;ളിലും അവിെട സർ\ബലി നട/െ\ടു:ു8്.
േമJാ.ിലല/ു കിഴJിനിയിൽ വാസുകിേയയും നാഗയ•ിേയയും 7തി®ിAതിെq
േശഷം കുറAുകാലം കഴിuേ\ാേഴJും പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിെയJുറിAുd
േകൾവി ഭൂേലാക/ിൽ സർVY പര:ു. സർ\േകാപം നിമി/മു8ാകു:
തവഗ്േദാഷാദിേരാഗ;ൾJും മhറും ആ ഇലല/ുdവർ എെa2ിലും െചcാൽ
േഭദെ\ടുെമ:ുd ഒരു വിശവാസം ജന;ളുെടയിടയിൽ ദൃഢീഭവിJുകയും െചcു.
അJാല/ു8ായിരു: ഒരു പാ¡യരാജാവിന് കു®/ിെq ഛായയിൽ ഒരു
മാതിരി തവേOാഗം ബാധിAി.ു പല ചികി„കളും മhറും െചcി.ും േഭദമായിലല.
അ;െനയിരു: കാല/ു പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിെയJുറിAു പാ¡യരാജാവിന്

അറിവുകി.ുകയാൽ അേbഹം ആളയA് അ:ു ഗൃഹ^നായിരു: ന?ൂരിെയ
പാ8ിയിൽ െകാ8ുേപാവുകയും ന?ൂരിയുെട ചികി„െകാ8ു രാജാവ്
•ണ/ിൽ പൂർ4സുഖെ/ 7ാപിJുകയും െചcു. രാജാവ് ന?ൂരിJ് ഒ.ുവളെര
പണവും സZാന;ളും െകാടു/ാണു മടJിയയAെത:ുdതു വിേശഷിAു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ന?ൂരി പരിവാരസേമതം പാ¡യരാജയ/ുനി:ു പുറെ\.ു
ദ•ിണതിരുവിതാംകൂറിൽ ഇേ\ാൾ ഒരു 7ധാന പ.ണമായി 7േശാഭിJു:
'നാഗരുേകാവിൽ' എ: ^ല/ു വ:േ\ാൾ വഴിJടു/ുd വനാaര/ിൽ
ഒരാർ/നാദം േക.ു ദയാലുവുമായ ആ ന?ൂരി സപരിവാരം ആ കാ.ിേലJു
െച:ു. അേ\ാൾ അവിെട ഒരു £ീ ഇരു:ു കരയു:ു8ായിരു:ു. അവളുെട
ദുഃഖകാരണം േചാദിAേ\ാൾ "താെനാരു ച¡ാലിയാെണ:ും ഈ ^ല/ു
വ:ു പുലലറു/ു െകാ8ുേപായി വലലവർJും െകാടു/ു കി.ു:തു വാ;ിയാണ്
താൻ നിതയവൃ/ി കഴിAുവരു:െത:ും ആ പതിവുേപാെല അ:ും വ:ു
പുലലറു/േ\ാൾ തെq അരിവാൾ ഒരു ശിലാവിOഹ/ിേsൽ െകാ8ു സവൽപം
മുറിയുകയാൽ അതിൽ നി:ു രz7വാഹമു8ായിരിJു:ുെവ:ും അതു ക8ു
േപടിAാണു താൻ കരയു:െത":ും പറuു. ആ ശാഡവല7േദശ/് പുലല് മുേ.ാളം
വളർ:ുനിൽJു:ു8ായിരു:ു. ന?ൂരി തെq ഭൃതയsാെരെJാ8ു പുലലു
മാhറിAുെച:ു േനാJിയേ\ാൾ ആ വിOഹം പ¢ശിര€ായ ഒരു
സർ\/ിേqതായിരു:ു. അതിെq ഒരു തല സവൽപം മുറിu് അേ\ാഴും രzം
7വഹിJു:ു8ായിരു:ു. ന?ൂരി തെq മ•ശzിെകാ8ു രz7വാഹം
നിർ/ുകയും സാaവനവാJുകൾെകാ8ു ച¡ാലിെയ സമാശവസി\ിAു
പറuയ•ുകയും െചcതിെq േശഷം സമീപ^sാരായ ചിലെര ഈ വിവരം
Oഹി\ിJുകയും അവർ മുഖാaിരം തൽJാലാവശയ/ിനു േവ8ു:
ഉപകരണ;ൾ വരു/ി ആ നാഗ7തിമ•് അ¢ുേപർകൂടി പുണയാഹം കഴിJുകയും
പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിതെ: ഒരു പൂജ കഴിJുകയും െചcു.
പിെ: ന?ൂരി അJാല/് ആ േദശ/ു8ായിരു: 7ധാനsാെരെയാെJJ8്
ഈ നാഗ7തിമ കാണെ\.ിരിJു: വിവരം അറിയിJുകയും ഈ നാഗ7തിമ
ഇവിെട 7തി®ിAത് ഏhറവും തപ“zിയുd ഒരു ദിവയനായിരിJണെമ:ും
7തി®ിA ആ മഹാെq തപ“zിെകാ8ാണ് ഈ വിO/ിെq ൈചതനയം
ഇതുവെര വി.ുേപാകാ/െത:ും ൈചതനയമിലലാതിരു:ുെവ2ിൽ
രz7വാഹമു8ാവുകയിലലായിരു:ുവേലലാ എ:ും ഈ വിOഹെ/ യഥാേയാഗയം
പൂജിAു വ˜ിAുെകാ8ിരു:ാൽ നാഗരാജാവ് സേaാഷിJുകയും ത:ിമി/ം ഈ
േദശJാർJു േXയ€ു വർUിJുകയും െച‹ുെമ:ും മhറു പറയുകയും ജന;ൾ

അെതലലാം വിശവാസപൂർVം സZതിJുകയും െചcു.
അനaരം ന?ൂരി ആ േദശJാരുെട സഹായസഹകരണ;േളാടുകൂടി ആ
^ലെ/ കാടും പുലലുെമലലാം െവ.ിJളയിA് അവിടം
ജനസ¢ാരേയാഗയമാJി/ീർJുകയും ആ നാഗ7തിമ•ു മuും മഴയും
െവയിലുേമൽJാെതയിരിJ/Jവ4ം അവിെട ഒരു േമൽ\ുര െക.ിJുകയും
െചcു. ഇവെ•ലലാം േവ8ിവ: പണം െചലവുെചcതു പാ?ുേZJാ.ു
ന?ൂരിതെ:യാണ്. ജന;ൾ വാJുെകാ8ും േദഹംെകാ8ുമലലാെത
ധനംെകാ8ു സഹായിJണെമ:് അേbഹം ആവശയെ\.ിലല. ന?ൂരിയുെട
ൈകവശം പാ¡യരാജാവ് െകാടു/തായി.ുതെ: പണം ധാരാളമു8ായിരു:ു.
നാഗർJു (നാഗരാജാവിനു) കുടിലുേപാെല ഓലേമAിലായിെ.2ിലും ഒരു േകാവിൽ
(അ?ലം) അവിെടയു8ായേ\ാൾ അതിെന എലലാവരും 'നാഗരുേകാവിൽ' എ:ു
പറuുതുട;ി. കാലwേമണ ആ േദശ/ിെqയും േപർ
അതുതെ:യായി/ീർ:ു. ആ േകാവിൽ പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിതെ: പതിവായി
പൂജ നട/ി/ുട;ുകയാൽ അവിെട നാഗരാജാവിെq സാ:ിUയവും
ൈചതനയവും സീമാതീതമായി വർUിAു. അേ\ാൾ ആ േദശJാെരലലാം
നാഗരാജാവിെന ത;ളുെട േദശപരേദവതയായി വിചാരിJുകയും
ആചരിJുകയും വ˜ിJുകയും വഴിപാടുകൾ കഴിJുകയും മhറും തുട;ി.
അതിനാൽ ആ നാഗരുേകാവിലിെനJുറിAുd 7സിUി േലാക/ിൽ സർVY
പര:ു. അേ\ാൾ അവിെട അനയേദശJാരായ ജന;ളും ഭജന/ിനായും
ദർശന/ിനായും മhറും കണJിലലാെത വ:ു തുട;ി. വഴിപാടുകളും
സീമാതീതമായി വർUിAു. എ:ി.ും കഴിAുകൂ.ാൻ വളെര 7യാസമായി/ീർ:ു.
പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരി പൂജ കഴിJുകയലലാെത മെhറാ:ും െച‹ുകയിലലേലലാ.
വഴിപാടുകളും മhറും വർUിAതിേനാടുകൂടി പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിJും
ശാaിJാർJും സ?ാദയവും വർUിAു.
പ¢ശിര€ായി.ുd ആ നാഗ7തിമ 7തി®ിAിരിJു:ത് അ¢ടി സമചതുരവും
നിലനിര\ിൽനി:ു സവൽപം താ¥യുമുd ഒരു ^ല/ാണ്. അവിെട മ4ിനു
ധാരാളമായി ഈർ\ം കാണു:ു8്. ഇതിേനാടടു/ുd ^ല;ളിൽ
ഇതിേനJാൾ കുഴിAാലും േലശംേപാലും ജലമയം കാണു:ിലല. ഈ
7തിമയിരിJു: ^ലെ/ മ4ു രzവർ4മായി.ാണ് ഇരിJു:ത്. അതു
നാഗരാജാവിെq ഒരു ശിര€ിനു മുറിവുപhറി രzം വീണതിനാൽ
അ;െനയായതാെണ:ാണ് പറയു:ത്. അവിെട ദർശന/ിനായി
െചലലു:വർJു 7സാദമായി െകാടുJു:ത് ഈ മ4ാണ്. അതിനാൽ ദിവസം7തി
മ4് ആ ^ല/ുനിെ:ടുJു:ു8്. ഈ മ4ു സകലവിധ തവേOാഗ;ൾJും ഒരു

സിUൗഷധമാെണ:ാണു ജനവിശവാസം. ഇJാല/ും ആ 7സാദം േതAി.ു പല
തവേOാഗികൾJും സുഖം സിUിJു:ുമു8്. അതിനാൽ ദൂര^ല;ളിൽനി:ും
7തിദിനം അേനകമാളുകൾ വ:് ഈ 7സാദം വാ;ി െകാ8ുേപാകു:ുമു8്.
ഇെതാ:ുെകാ8ും ആ ^ല/ിനു േലശംേപാലും താ¥ വരു:ിലല. അവിെടനി:്
എടുJുേ:ടേ/ാളം മ4് അടു/ ദിവസേ/J് അവിെട ഉ8ായിെJാdും.
ഇെതാര§ുതമാണേലലാ.
പിെ: ഇവിെട ഒരു െചടിയു8്. ആ ജാതി െചടി ഭൂേലാക/ിൽ മെhറാ;ുമിലല.
ഇതിെq േപർ ആർJും അറിuുകൂടാ. ഇത് അേനകം േപർ വ:ു കാണു:ു8്.
ഇ7കാരെമലലാം മാഹാWയേ/ാടുകൂടിയിരിJു: നാഗരാജൻ ഒരു
കുടിൽേപാെലയുd ഓല\ുരയിൽ ഒരു കുഴിയിലിരിJു:തു ഭംഗിയിെലല:ും ഒരു
നലല അ?ലം പണിയിA് ഈ വിOഹെമടു/ു മാhറി 7തി®ിJണെമ:ും
േതാ:ുകയാൽ പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരി അവിെട ഒ:ാaര/ിൽ ഒര?ലം
പണിയിJുകയും ബിംബം മാhറി 7തി®ിJു:തിന് േവ8െതലലാം വ.ംകൂ.ുകയും
മുഹൂർ/ം നിpയിJുകയും െചcു. മൂഹൂർ/ദിവസ/ിെq തേലദിവസം
രാYിയിൽ നാഗരാജാവ് ന?ൂരിയുെട അടുJൽ െച:് "എെ: മാhറി
7തി®ിJരുത്, എനിJ് ഇവിെട/െ:യിരു:ാൽ മതി" എ:ു പറuതായി
അേbഹ/ിന് ഒരു സവÐമു8ായി. അതിനാൽ അേbഹം ആ മാhറി7തി® േവെ8:ു
വ•ുകയും പു/നായി പണിയിA അ?ല/ിൽ ഒരു വി¸ുവിOഹവും
ശിവലിംഗവും 7തി®ിJുകയും െചcു. നാഗരാജാവ് ഇേ\ാഴും പൂർV^ിതിയിൽ
ആ ^ല/ുതെ: ഇരിJു:ു.
ആ ന?ൂരി അവിെട നിതയനിദാനം, മാസവിേശഷം, ആ. (ആ8ു) വിേശഷം
മുതലായവെ•ലലാം േവ8ു: വRുവകകൾ േശഖരിJുകയും ആ8ുേതാറും
മീനമാസ/ിലായിലയം മുതൽ പ/ു ദിവസെ/ ഉൽസവം പതിവാJുകയും െചcു.
അേbഹ/ിനു 7ായാധികയം നിമി/ം അവിെട/ാമസിJാനും പതിവായി
പൂജനട/ാനും 7യാസമായേ\ാൾ ഇലലേ/Jു േപായി. പിെ: അേbഹ/ിെq
പുYsാരും പൗYsാരും ചിലേ\ാൾ നാഗരുേകാവിൽ േപായി/ാമസിJുകയും
േ•Yകാരയ;ളേനവഷിJുകയും െചcിരു:ു. അേ\ാൾ പൂജ•ും മhറും േവെറ
അളുകെള നിയമിAു. wേമണ ആ ഇലല/ുdവർ ആ8ിെലാരിJൽ മീനമാസ/ിൽ
ഉൽസവ/ിനുമാYം അവിെടേ\ാവുകയും ഉൽസവ/ിെq wിയകൾ
നട/ുകയും േശഷം കാരയ;െളലലാം അനയsാെരെJാ8ു നട/ിJുകയുമായി.
അ;െന കുറAു കാലം കഴിuേ\ാൾ ആ േദവസവം തിരുവിതാംകൂർ സർJാരിൽ
േചർ/ു. അേ\ാൾ അവിെട പാ?ുേZJാ.ിലലേ/Jു ത•ം മാYമായി/ീർ:ു.
അതിനു സർJാരിൽനി:ും അവർJു ചില അനുഭവ;ളും നിpയിAു.

അതിെനാ:ിനും ഇേ\ാഴും േഭദം വ:ി.ിലല. നാഗരുേകാവിൽ ഉൽസവ/ിനു ത•ം
നട/ാൻ പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിതെ: േവണെമ:ും
ആൾേ\രായാൽേ\ാെര:ുമാണ് െവAിരിJു:ത്. അവിെട ഉൽസവ/ിന് ആ
ഇലല/ു നി:ുതെ: ആെര2ിലും േപാവുകയും ത•ം നട/ുകയും അതിനു
നിpയി.ി.ുd അനുഭവം വാ;ുകയും ഇേ\ാഴും നട:ുവരു:ു8്. േവെറ
അധികാരെമാ:ും ഇേ\ാൾ ആ ഇലലJാർJ് അവിെടയിലല.
പാ?ുേZJാ.ിലല/് ഒരു കാല/് പൂർVാചാര;ളിലും പൂർVsാരുെട
ഉപേദശ;ളിലും 7തിപ/ിയും വിശവാസവും കുറവായി.് ഒരു ന?ൂരി
ഉ8ായി/ീർ:ു. അേbഹ/ിനു കുലപരേദവതകളായ നാഗ/ാsാരിൽ ഭzിയും
കുറവായിരു:ു. അതിനാൽ ഒരടിയaിരം ഇലല/ുെവAുതെ: നട/ണെമ:ു
നിpയിAു. െനടു?ുര•ു തൂണിടാൻ കുഴികൾ കുഴിAേ\ാൾ/െ:
മ4ിനടിയിലിരു:ിരു: ചില പാ?ിൻമു.കൾ െപാ.ുകയും ചില സർ\;ൾJു
ജീവഹാനി സംഭവിJുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും പാ?ുകൾ കൂ.േ/ാെട
ഇളകി\ുറെ\.ു. ഇലല/ിനക/ും പുറ/ും മുhറ/ും പറ?ിലും സർVY
പാ?ുകൾ നിറuു. അടുJളയിലും അടു\ുകളിലുെമലലാം പാ?ുകൾ
നിറയുകയാൽ അവിെട അരിെവ•ാനും ഉ4ാനുെമാ:ും നിവൃ/ിയിലലാെതയായി.
അവിെട പുരകൾ െക.ാനും മhറും കൂലിേവലJാർ മുതലായവർ േപടിAി.ു
പടിJക/ു കടJാെതയുമായി. അേ\ാൾ ന?ൂരി വലല7െത
വിഷ4നായി/ീർ:ു. പിെ: ആ ന?ൂരി െചcതും െച‹ിAതുമായ ആ
അwമ7വൃ/ികൾെJലലാം 7 വിധി7കാരം 7തിവിധികളും 7ായpി/;ളും
െചcതിൽപിെ:യാണ് പാ?ുകെളാതു;ി പൂർV^ിതിയിലാവുകയും ഇലല/ു
യഥാപൂർVം പാർJാറാവുകയും െചcത്. പിെ: അടിയaിരം പതിവുേപാെല
ഉപഭവന^ല/ുെവAു നട/ി. അതിൽ\ിെ: അവിെടയാരും മുൻപതിവിനു
വിേരാധമായി ഒ:ും െച‹ാറിലല. അ;െന 7വർ/ിA ആ ന?ൂരി ആധിയും
വയാധിയും പിടിെപ.് അചിേരണ കാലധർZെ/ 7ാപിJുകയും െചcു.
േകരള/ിൽ സർ\ബലി നട/ുക, സർ\Jാവു മാhറുക മുതലായവ െചയ്വാനുd
അധികാരം പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിJു മാYേമയുdു എ:ാണ് െവAിരിJു:ത്.
അതിനാൽ ആ8ുേതാറും ആ ഇലല/ുdവർ െചേലല8ു: ^ല;ൾ വളെരയു8്.
അവിെടെയാെJ െച:ുേചരാൻ അവെരെJാ8ു സാധിJാ—യാൽ അവർ
അവരുെട ആൾേ\രായി മhറു ന?ൂരിമാെര അയAും പല ^ല;ളിലും
ആവശയ;ൾ നട/ിJു:ു8്.
പാ?ുകൾ പാ?ുേZJാ.ിലലെ/ പരേദവതമാരും കാവൽJാരുമായി.ാണ് അവിെട
വർ/ിJു:ത്. അവർ ആ ഇലലേ/Jു ധാരാളമായി ധനം

വരു/ിെJാടുJു:ു8്. അവിെടനി:് ഒരു പുലലുേപാലും അനയsാർ
െകാ8ുേപാകാെത അവർ കാ/ു സൂ•ിJു:ുമു8്.
ഒരിJൽ 'േചക4ൻ' എ:ു 7സിUനായ തxJര/ലവനും കൂ.ുകാരും കൂടി പല
^ല;ളിൽJയറി െകാdെചc് ഒ.ുവളെര പണവും പ8;ളും
െക.ിെയടു/ുെകാ8ു േപാകുംവഴി പാ?ുേZJാ.ിലല/ും കയറി. അവിെട
പണമായി.ും പ8;ളായി.ുമു8ായിരു:െതലലാം ൈകJലാJിെJാ8ു
പുറ/ുവ:ു േനാJിയേ\ാൾ, അകേ/Jു കട:േ\ാൾ പുറ/ുെവA
ചുമടുകളിേsെലലലാം ഓേരാ നാഗവീരsാർ
തലെപാJി\ിടിAുെകാ8ിരിJു:തായി ക8ു. ആ ചുമടുകെളലലാമുേപ•ിA് ആ
ഇലല/ുനിെ:ടു/തും െകാ8ു െപാ•ളയാെമ:ു വിചാരിA് അവർ േപാകാനായി
ഭാവിAേ\ാൾ പ.ാളJാെരേ\ാെല ഒ.ുവളെര പാ?ുകൾ മു?ിൽ വ:്
അണിനിര:ു. തിരിuുേനാJിയേ\ാൾ പി:ിലും അതുേപാെലതെ: സർ\;ൾ
നിര:ിരിJു:തു ക8ു. തxകരsാെരലലാം മുേ?ാ.ും പുറേകാ.ും േപാകാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെത അവിെട അകെ\.ു. െവളു\ാൻകാലമായേ\ാൾ ഗൃഹ^ൻ
ന?ൂരി കുളിJാൻ േപാകാനായി.് ഒരു വിളJുെമടു/ുെകാ8ു പുറ/ു വ:ു.
അേ\ാൾ മുhറ/ു ചിലർ നിൽJു:തു ക8് 'ആരാണത്?' എ:ു േചാദിAുെകാ8്
അടു/ു െച:ു. ഉടെന ആ തxJരsാർ ന?ൂരിയുെട കാൽJൽ വീണു വ˜ിAി.ു
പരമാർ‰െമാെJ പറയുകയും അവിെടനി:ു സദയം വി.യ•ണെമ:്
അേപ•ിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ ന?ൂരി 'നി;ൾ െകാ8ു വ:തും
ഇവിെടനിെ:ടു/തുെമലലാം അവിെട െവAി.ു െപാെ•ാൾവിൻ. നി;െള ആരും
ഉപ›വിJുകയിലല' എ:ു പറuു. അ7കാരം അവർ ഒ:ുെമടുJാെത യാYയായി.
അേ\ാൾ അവിെടെയ;ും ഒരു പാ?ിെനയും ക8ിലല. അവർ േപായി േനരം
െവളുJു:തിനുമു?് അവരവരുെട ദിJിെല/ി. ഇ;െന ഇവിെട അേനകം
സംഗതികളു8ായി.ു8്.
ഇനി ഈ അടു/ കാല/ു8ായവയും സവയം ക8ു േബാധിAി.ുdവയുമായ ചില
സംഗതികൾകൂടി പറയാം.
ഏതാനും െകാലല;ൾJുമു?് ഒരു മീനമാസ/ിൽ ഒരു പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരി
നാഗരുേകാവിലിേലJുd യാYയിൽ അ?ല\ുെഴ വ:ിരു:ു. അ:് അവിെട
ഉ„വവുമായിരു:ു. ന?ൂരി രാYിയിൽ എേaാ ആവശയ/ിനായി
മതിൽJക/ുനി:ു കുള\രുയിൽJൂടി കിഴേJ നടയിലുd കുള/ിേലJ്
ഇറ;ിേ\ായേ\ാൾ ഒരു പാ?ിെന കാണാെത ഒ:ു ചവി.ി. ഉടെന ആ സർ\വീരൻ
ആളറിയാെത ന?ൂരിയുെട കാലിേsൽ ഒരു കടിയും െകാടു/ു. അേ\ാൾ ന?ൂരി,
"ഓ! ഒരു വിദവാൻ നെZ പിടികൂടിയേലലാ. സാധു ആളറിയാെതയാണ്. ഇനി അയാളുെട

വിഷമിറJി വിടണമേലലാ. അലലാuാൽ സാധു മരിAുേപാേയJും. താസിൽദാെര
ഇേ;ാ.ു വിളിJണം" എ:ു പറuു. ഉടെന ഒരാൾ െച:ു "പാ?ുേZJാ.ു
ന?ൂരി അേനവഷിJു:ു" എ:ു താസിൽദാേരാടു പറuു.
ഉ„വകാലമായിരു:തിനാൽ അേbഹം മതിൽJക/ുതെ:യു8ായിരു:ു.
അതിനാലേbഹം ഉടെന ന?ൂരിയുെട അടുJെല/ി. ന?ൂരി അവിെടയു8ായ
സംഗതി അേbഹെ/ Oഹി\ിJുകയും ഒരിട;ഴി പാലും ര8ു കരിJും (ഇളനീരും)
മൂ:ുരുളിയും േവണെമ:് ആവശയെ\ടുകയും താസിൽദാരേbഹം ഇവെയലലാം
•ണ/ിൽ വരു/ിെJാടുJുകയും െചcു. ന?ൂരിെയ കടിA പാ?് അേ\ാഴും
ആ കുളJടവിൽതെ: കിടJു:ു8ായിരു:ു. ന?ൂരി അതിെന ക8ി.ു "വിഷം
വലലാെത ബാധിAതിനാൽ സാധുവിനു നടJാൻ വ‹ാെതയായിേ\ായി"
എ:ുപറuുെകാ8് ആ ഉരുളികൾ മൂ:ും മലർ/ിെവA് ഒ:ിൽ പാലും
മെhറാ:ിൽ ശുUജലവുമാJിെവAി.് ഒരു മ•ം ജപിAുെകാ8് ആ പാ?ിേനാട് "ഈ
പാലിനക/് ഇറ;ിJിടJ്" എ:ു പറuു. ഉടെന ആ പാ?ു പതുെJ തല
െപാJിയിഴu് ആ പാലിനക/ിറ;ിJിട:ു. ഒരു മാYേനരം കഴിuേ\ാൾ ആ
പാലു കരി കലJിയതുേപാെല കറു/ു. അേ\ാൾ ന?ൂരി "ഇനി ആ ഇളനീർ
െവd/ിലിറ;ിJിടJ്"എ:ു പറuു. ഉടെന പാ?് അ;െന െചcു. ആ
ഇളനീർെവdവും വലലാെത കറു/ുവശായി. അേ\ാൾ ന?ൂരി "ഇേ\ാൾ
വിഷെമലലാം േപായിരിJു:ു. ഇനി ആ ശുUജല/ിലിറ;ി കുളിAി.്
എേ;ാെ.2ിലും ഇ‘ംേപാെല േപാകാം" എ:ു പറuു. ഉടെന പാ?ു
ശുUജല/ിലിറ;ിJുളിJുകയും െചcി.് ആ കടവിേനാടടു/ു െതJു
വശ/ായി നിൽJു: ആലിേsേലJു കയറിേ\ായി. ന?ൂരി പാ?ു കടിA
^ല/ു പുറെ\.ിരു: േചാര കുള/ിലിറ;ി കഴുകിJളuി.്
അ?ല/ിേലJും േപായി. അേbഹെ/ വിഷം ബാധിAിലല.
എ:ാൽ പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിമാെരലലാവരും േമൽപറuതുേപാെല
പാ?ുകൾJു വിഷമിറJുകയും മhറും െചcിരു:ിലല. "ഏകേയാനി7സൂതാനാം
േതഷാം ഗkം പൃഥക് പൃഥക്" എ:ുdതുേപാെലയാണ് അവരുെട സവഭാവം.
ഒരിJൽ ൈവJ/ു േ•Y/ിെq മതിൽJക/ുെവA് ഒരു പാ?ുേZJാ.ു
ന?ൂരിെയ ഒരു സർ\ം ദംശിJുകയു8ായി. ആ ന?ൂരി ആ പാ?ിെq
വിഷമിറJാനും മhറും XമിAിലല. അേbഹം കുള/ിലിറ;ി കാലിേsലു8ായിരു:
േചാര േതAുകഴുകിJളuി.ു മുറ•ു േപായി സദയയു8ു. അേbഹെ/ വിഷം
ബാധിAിലല. പാ?ു വളെര 7യാസെ\.ു മതിൽJു പുറേ/ാളം േപായി
അവിെടJിട:ു ച/ു.
പിെ: ഒരു പാ?ുേZJാ.ുന?ൂരി ഒരിJൽ അടൂര് ഒരിലല/് ഒരു

േവളിയടിയaിര/ിനു േപായിരു:ു. അടിയaിര/ിെq തേലദിവസം അ/ാഴം
കഴിuേ\ാൾ കിടJു:തിന് ആ ഇലല/് സൗകരയമിലലാെതയിരു:തിനാൽ ചില
കൂ.ുകാേരാടുകൂടി ന?ൂരി മെhറാരു ^ലേ/Jു േപായി. മേധയമാർ´ം ഒരു പാ?ു
ന?ൂരിെയ കടിAു. കൂെടയുdവർ ഭയെ\െ.2ിേലാ എ:ു വിചാരിAു ന?ൂരി
അേ\ാൾ ഒ:ും പറuിലല. കൂ.ുകാെരലലാം ഇട•ുെവA് ഓേരാ വഴിJു
പിരിuുേപായതിെq േശഷം അേbഹം നിpിത^ലെ//ി വിവരം പറയുകയും
െവdം വാ;ി കാലിേsലു8ായിരു: േചാര കഴുകിJളuി.് അക/ു
കയറിJിട:ു സുഖമായി.ുറ;ുകയും െചcു. അേbഹെ/യും വിഷം ബാധിAിലല.
പാ?ിെq കാരയം അേbഹം അേനവഷിAുമിലല.
േകാ.യ/ു വയxJെര കഴിuുേപായ അ‡ൻമൂ€് അവർകളുെട കാല/്
അ:െ/ പാ?ുേZJാ.് അ‡ൻ ന?ൂരി ഒരു വഴിയാYയിൽ വയxJരയിലല/ു
വ:ിരു:ു. കുളിയും േതവാരവും ഊണും മhറും കഴിuു ൈസവരസലലാപം
െചcുെകാ8ിരു:തിനിട•ു മൂ€വർകൾ ന?ൂരിേയാട് "ഇവിെട ഈ
െതേJJുള/ിെq കിഴേJJരയിൽ ഒരു സർ\മിരിJു:ു8്. അതിെq
അടുJൽ ചില മര;ളു8്. ആ മര;ളുെട ഇലകളും മhറും വീണു
േവനൽJാല;ളിൽ കുള/ിെല െവdം ചീ/യാകു:ു. സർ\/ിെq അടുJൽ
നിൽJു:വയായതുെകാ8് ആ മര;ൾ െവ.ിJളയാേമാ എ:ു സംശയവുമു8്.
േമJാട് ആ സർ\െ/ അവിെടനി:് ഒ:ു മാhറിയിരു/ാെമ2ിൽ ആ
മര;െളാെJ െവ.ിJളയിJാമായിരു:ു. എaാ അ;െന െച‹ാൻ വേ‹?" എ:ു
േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി.് അ‡ൻ ന?ൂരി "ഓേഹാ, സർ\െ/ ഞാൻ
മാhറിയിരു/ാം. അതു ഞാൻ െചേ‹8താണേലലാ. എ:ാൽ മൂ€ും
െചേ‹8തായി.് ഒരു കാരയമു8്. അെതെa:ാൽ സർ\െ/ മാhറിയിരു/ു:
^ലേ/J് ഈ കുളവും മാhറണം. അതു ഞാൻ വിചാരിAാൽ കഴിയു:തലല.
അതിനാൽ അതു മൂ€ു േവണം" എ:ു പറuു. അേ\ാൾ മൂ€വർകൾ "കുളം
മാhറുക അസാധയമാണേലലാ" എ:ു പറuു. ഉടെന ന?ൂരി "എ:ാൽ മേhറതും
അ;െനതെ:. ഈ സർ\ം ആ കുള/ിെq കര•ലലാെത ഇരിJയിലല. പിെ:,
നെZേ\ാെലതെ: സർ\;േളയും വിചാരിJണം. നZൾ
^ിരമായി/ാമസിJു: ^ല/ുനി:ു മാറി/ാമസിJണെമ:് ആെര2ിലും
നിർബkിAാൽ അതു നമുJു സZതവും സേaാഷകരവുമാകുേമാ? അതു േപാെല
വിചാരിJൂ" എ:ു പറuു. അതുേക.ു മൂ€വർകൾ "എ:ാൽ േവ8" എ:ു
പറuു. അത് അേ\ാൾ അ;െന അവസാനിAു.
അനaരം ര8ുമൂ:ു െകാലലം കഴിuേ\ാൾ ഒരു നായരുെട വക സർ\Jാവു
മാhറു:തിനായി പാ?ുേZJാ.ു മഹൻന?ൂരി േകാ.യ/ു വ:ിരു:ു.

അേbഹ/ിനും ഊണു വയxJെരയായിരു:ു. ഊണു കഴിu് ഓേരാ
വർ/മാന;ൾ പറuുെകാ8ിരു:േ\ാൾ അ‡ൻ മൂ€വർകൾ വയxJെര
കുള/ിൻ കരയിലിരിJു: സർ\െ/ മാhറിയിരു/ു: കാരയം മഹൻ
ന?ൂരിേയാടും പറuു. മഹൻന?ൂരി അതിനു യാെതാരു വിേരാധവും പറuിലല.
"സൗകരയമുെ82ിൽ അതു നാെള/െ: നട/ിJളയാം" എ:ായിരു:ു
മഹൻന?ൂരിയുെട മറുപടി. അേ\ാൾ അ‡ൻമൂ€വർകൾ "നാെള നട/ാൻ തരമിലല.
േമJാട് ഇനി ഈ ദിJിെല;ാനും വരുേ?ാൾ മതി" എ:ു പറuു. അ‡ൻ
ന?ൂരിയുെട അഭി7ായമറിuേ\ാൾ/െ: അ‡ൻമൂ€വർകൾ സർ\െ/
മാhറിയിരു/ു: കാരയം േവെ8:ു തീർAെ\ടു/ിJഴിuിരു:ു. പിെ: അ‡ൻ
ന?ൂരിയുെട അഭി7ായം തെ:യാേണാ മഹൻന?ൂരിJുെമ:റിയാനായി.ു
മാYമായിരു:ു അേbഹേ/ാടും ഇതു പറuത്. വയxJര
കുള/ിൻകരയിലിരിJു: സർ\ം ഇേ\ാഴും അവിെട/െ: ഇരിJു:ു.
പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിമാരുെട സവഭാവം മാറു:ുെ82ിലും സർ\;ളുെട
സവഭാവ/ി:ും മാഹാWയ/ി:ും ഇതുവെര ഒരു മാhറവും വ:ി.ിലല. അടു/
കാല/ുതെ: ഒരു മാ\ിള (wിRയനി) പാ?ുേZJാ.ിലലെ/ പറ?ിൽനി:് ഒരു
നാളിേകരേമാ മേhറാ േമാ‘ിെAടു/ുെകാ8ു പുറ/ിറ;ി. ഉടെന പാ?ു െച:ു
മാ\ിളെയ തടു/ു. മാ\ിള പാ?ിെന തലലിെJാ:ു. ഉടെന മാ\ിള•ു ക4ു
കാണാൻ വ‹ാെതയായി. പിെ: അയാൾ അയാളുെട വീ.ിേലJു േപായതുതെ:
പരാXയേ/ാടുകൂടിയാണ്. പല ചികി„കളും മhറും െചcി.ും മാ\ിള•ു ക4ു
കാണാറായിലല. ഒടുJം ഒരു 7 Jാരെq വിധി7കാരം സവർ4ംെകാ8് ഒരു
നാഗ7തിമയു8ാJിAു പാ?ുേZJാ.ിലല/ു െകാ8ു െച:ു െകാടു/ു
7ായpി/ം െചcു. അേ\ാൾ മാ\ിള•ു ക4ു കാണാറായി.
ഒരിJൽ നാഗരുേകാവിലിൽ ഉ„വ/ിനു ത•ം നട/ാൻ േപായിരു:ത് ഒരു
മഹൻ ന?ൂരിയായിരു:ു. അേbഹ/ിനു കാല/ു പ/ുമണിJുമു?് ഊണു
കഴിJണം. അ;െനയാണു പതിവ്. അതിനാലേbഹം ആ ഉ„വകാല/ു ത•ി
നട/ാനുdവെയലലാം പ/ുമണിJുമു?ും ഊണ് പ/ുമണിJും കഴിAിരു:ു.
അതു നാ.ുകാർJ് അY സZതമായിലല. ഉA•ുമു?് ഉA\ൂജ കഴിJു:തു
ശരിയെലല:ായിരു:ു ജന;ളുെട അഭി7ായം. ആ വിവരം ചിലർ ന?ൂരിെയ
Oഹി\ിJുകയും െചcു. അെതാ:ും അേbഹം വകെവAിലല. അേbഹം
അേbഹ/ിെq പതിവുേപാെല പിേhറദിവസവും പ/ുമണിJുമു?് ഉA\ൂജ കഴിAു.
അ:ു േ•Y/ിെല XീകാരയJാരൻ പ.ർ ത•ിന?ൂരിെയ wമ/ിലധികം
ശാസിJുകയും ശകാരിJുകയും െചcു. അതു േക.േ\ാൾ ന?ൂരിJു
സാമാനയ/ിലധികം മനRാപമു8ായി. ഉടെന അേbഹം അവിെടയുd സവaം

മഠ/ിേലJ് േപായി ഊണു കഴിJാെത അവിെട കിട:ു. സവൽപേനരം
കഴിuേ\ാൾ XീകാരയJാരെq ഗൃഹ/ിൽ സർVY പാ?ുകൾ െച:ു നിറuു.
പ.രുെട ഭാരയയും കു.ികളും മhറും േപടിAു പുറ/ിറ;ിേയാടി അ?ല/ിൽ െച:ു
XീകാരയJാേരാട് ഈ വിവരം പറuു. അതു േക.വരിൽ ചിലൽ "ഇതിെq കാരണം
ത•ിന?ൂരിെയ ശകാരിAതു തെ:യാണ്. •മ/ിൽ അേbഹ/ിെq അടുJൽ
െച:ു •മായാചനം െച‹ണം. അലലാെത ഇതിനു 7തിവിധിെയാ:ും ഉെ8:ു
േതാ:ു:ിലല." എ:ു പറuു. അതുേക.ു XീകാരയJാർ ഇരു:ൂhറ?തുരൂപയും
നാല¢ുെക.ു െവhറിലയും പ/?തു പാJും എടു/ുെകാ8് ന?ൂരിയുെട
അടുJൽ െച:് രൂപയും െവhറിലയും പാJും അേbഹ/ിെq പാദ/ി2ൽെവAു
നമxJരിAി.്, "എെq അവിേവകംെകാ8ു ഞാൻ പറuെതലലാം അവിടു:ു
സമയം •മിA് എേ:യും എെq കുടുംബെ/യും ര•ിJണം. ഞ;ൾJു
ഗൃഹ/ിൽ കയറി/ാമസിJാൻ നിവൃ/ിയിലലാെതയായിരിJു:ു" എ:ു
പറuു. അതു േക.ു ശുUാWാവായ ന?ൂരി ആർ›മാനസനായി ഭവിAി.്
"XീകാരയJാരൻ ശകാരിAേ\ാൾ എനിJു സവൽപം മനRാപമു8ായി.
അതുെകാ8് അവിെട വലലവരും വ:ിരിJാം. എേ:ാടും എെq
ഇലല/ുdവേരാടും ആെര2ിലും എെa2ിലും wമവിേരാധമായി പറയുകേയാ
7വർ/ിJുകേയാ െചcാൽ പകരം േചാദിJുക ഞ;ളുെട പരേദവതകളാണ്.
ഇേ\ാൾ എെq മനRാപം തീർ:ു. ഇനി അവെര അവിെട കാണുകയിലല; െപാേ•ാളൂ"
എ:ു പറuു XീകാരയJാെര അയAതിെqേശഷം ന?ൂരി ഊണുകഴിAു.
XീകാരയJാർ ഭാരയേയാടും കു.ികേളാടും കൂടി ഗൃഹ/ിൽെA:ു േനാJിയേ\ാൾ
അവിെടെയ;ും ഒരു പാ?ിേനയും ക8ിലല. അവർ യഥാപൂർVം അവിെട
കയറി/ാമസിJുകയും െചcു.
ഇ7കാരംതെ: കാർ/ിക\dി/ാലൂJിൽ ഒരു ^ല/് ഒരു സംഗതിയു8ായി.
ആ താലൂJിൽ ഏവൂർ േദശ/ു പനേവലിൽ ഉ4ിയുെട ഭവന\ുരയിട/ിൽ
െതJുപടിuാെറേJാണിൽ ഒരു സർ\Jാവു8്. അേതാടു േചർ:ു കാടു
വളർ:് ഒരു കാല/് ആ പറ?ിെq െതJും പടിuാറും ഭാഗ;ൾ മുഴുവനും
കാടായി/ീർ:ു. സർ\Jാേവാടു േചർ:ു കിടJു:തുെകാ8് ആ
കാടുെവ.ിAുകളവാൻ അവിെടയുdവർJ് ൈധരയമു8ായിലല. ആ 7േദശ;ളിൽ
പറ?ുകളിൽ 7ധാനമായി െച‹ു:തു െത;ുകൃഷിയാണ്. െത;ിൽനി:ു നലല
ആദായമു8ാവുകയും െച‹ും. എ2ിലും അവിെട ഈ കാടുനിമി/ം
െത;ുെവ•ാൻ നിവൃ/ിയിലലായിരു:ു.
അ;െനയിരു: കാല/് അവിെട അടുJൽ ഒരു തിരുവലലാേദശി എÆാaിരിയുെട
മഠ/ിൽ സർ\േകാപശാaിJായി.ു സർ\ബലി മുതലായ wിയകൾ നട/ുവാൻ

ഒരു പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരി വ:ിരു:ു. അേ\ാൾ േമൽ\റu
പനേവലി/റവാ.ിെല അ:െ/ കാരണവരും വേയാവൃUനുമായ ഉ4ി െച:ു
ന?ൂരിെയJ8ു തെq പറ?ിെല കാടിെq കാരയം പറയുകയും അതു
കളയു:തിനു നിവൃ/ിയു8ാJിെJാടുJണെമ:് അേപ•ിJുകയും അ;െന
െച‹ാെമ:ു ന?ൂരി സZതിJുകയും െചcു. എ:ാൽ അത് എേ\ാളാെണ:ും
അതിന് എെaലലാമാണ് േവ8െത:ും ഉ4ി േചാദിAതിന് മറുപടിയായി ന?ൂരി
"അതിന് അധികെമാ:ും േവ8തായി.ിലല. ഒരു പൂജ•ു േവ8െതലലാം േവണം.
നിേവദയം പാൽ\ായസമായാൽ െകാdാം. നൂറും പാലും േവണം. തhറുടുJാൻ ഒരു
വ£വും േവണം. അലലാെതെയാ:ും േവ8തായി.ിലല. നാെള ഉAതിരിരിuുതെ:
അതു നട/ിേയJാം" എ:ു പറuു.
അ7കാരെമലാം വ.ംകൂ.ിെJാ8് ഉ4ി പിേhറദിവസം ഉAതിരിuേ\ാൾ
എÆാaിരിയുെട മഠ/ിൽെA:ു. അേ\ാൾ പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരി ഊണു കഴിAു
കിടാ:ുറ;ുകയായിരു:ു. കുറചുേനരം കഴിuേ\ാൾ ഉണർെ:ഴുേ:hറു.
പിെ: ഒ:ു മുറുJിയതിെq േശഷം പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരി പരികർZJാരനായ
ന?ൂരിെയയും വിളിAുെകാ8് ഉ4ിേയാടുകൂടി/െ: േപായി. ഉ4ിയുെട
ഗൃഹ/ിെല/ിയതിെq േശഷവും പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരി മുറുJിെJാ8്
അവിെടയിരു:ു. പരികർZിയായ ന?ൂരി നിേവദയം െവ•ുകയും പൂജ•ു
േവ8െതലലാെമാരുJുകയും മhറും െചcുകഴിu േ\ാൾ പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരി
കുളJടവിേലJു േപായി. വ£െമടു/ു തhറുടു/ു കാൽ കഴുകി ആചമിAു
കൗപീനം നനAു പിഴിuുെകാ8ു സർ\Jാവി2െല/ി. കൗപീനം
ഉണ;ാനായി.ു സർ\Jാവിെq മുകളിൽ/െ: ഇ.ി.ു സർ\െ/
7തി®ിAിരിJു:തിെq മു?ിലിരു:ു. പൂജയും നൂറും പാലും െകാടുJുകയും
മhറും •ണ/ിൽ കഴിAു. പിെ: അവിെട തറവാ.ിൽ മൂ\ായിരിJു: വൃUനായ
ഉ4ിെയ വിളിAു "ഈ നാഗ7തിമ 7തി®ിAിരിJു: ^ല/ു പ•8ടി
സമചതുര/ിലുdെതാഴിAു േശഷമുd കാെടലലാം െവ.ിAു കളയു:തിനു
വിേരാധമിലല" എ:ു പറയുകയും പ•8ി സമചതുരം ^ല/ിനു പുറ/ായി
നാലു വശ/ും നി:ിരു: ഓേരാ കാ.ുെചടി ന?ൂരിതെ: െവ.ിമുറിJുകയും
െചcു.
പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരി െച:് ആ കാെടാെJ െവ.ിAുകളയു:കാരയം
േവ8തുേപാെല ആJിെJാടു/ാൽ ഒരു പതി:ാലു രൂപയിൽ കുറായാെത
ദ•ിണ െച‹ണെമ:ായിരു:ു ആ വൃUനു4ി ആദയം വിചാരിAത്. ന?ൂരി
ഊണുകഴിAു കിട:ുറ;ുകയും മുറുJുകയും െചcി.ു കുളിJാെത പൂജയും മhറും
കഴിAത് ആ മൂ\ിേലJ് ഒ.ും സZതമായിലല. എ2ിലും വൃUൻ

അതിെനJുറിെAാ:ും പറuിലല. എ:ാൽ ദ•ിണ പാ?ുേZJാ.ുന?ൂരിJു
പതിനാറു പണവും പരികർZിJു നാലു പണവും മാYേമ െചcുdു. അവർ അതു
വാ;ിെJാ8് േപാവുകയും െചcു.
േനരം ഏകേദശം സkയയായേ\ാൾ സർ\Jാവിൽനി:ു സംഖയയിലലാെത പല
തര/ിലുd സർ\;ളിറ;ി\ുറെ\.് ഉ4ിയുേട ഗൃഹ/ിനക/ും പുറ/ും
െച:ു നിറuു. അവിെടയു8ായിരു:വെരലലാം േപടിAു പുറ/ിറ;ി. അവിെട
വിളJു െകാളു/ു:തിനും അ/ാഴം െവ•ു:തിനും മhറും
നിവൃ/ിയിലലാെതയായി. അേ\ാൾ വൃUനു4ി വയസനwാaനും
ഭയപരവശനുമായി/ീർ:ു. ഉടെന ഓടി എÆാaിരിയുെട മഠ/ിെല/ി.
അേ\ാൾ പാ?ുേZJാ.ുന?ൂരി സkയാവ˜നം കഴിAു
ജപിAുെകാ8ിരിJുകയായിരു:ു. അതിനാൽ ഉ4ി വിവരെമലലാം പരികർZിയായ
ന?ൂരിേയാടു പറuു. അേ\ാൾ ന?ൂരി ഉ4ിേയാട് "പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിമാർ
ഒരു ^ല/ു െച:ു സർ\/ിന് ഒരു പൂജമാYം കഴിAാലും പതിനാറു പണം
മാYമയി.് ആരും ദ•ിണ െച‹ാറിലല. നി;ൾ അ;െന െചcത് സവ†ം
േപാരാെതയായിേ\ായി. അതുേകാ8് അേbഹ/ിനു തൃÅിേകെടാ:ുമിലല.
പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിമാർ പണ/ിന് ആേരാടും കണJും വഴJും പറായാറിലല.
കുറAു െകാടു/ാലും അധികം െകാടു/ാലും അവർJു സേaാഷം തെ:.
പേ•, േവ8തുേപാെല െചcിെലല2ിൽ അവരുെട പരേദവതമാർJു
തൃÅിയാവുകയിലല. അതുെകാ8ായിരിJും അവർ ഇളകി\ുറെ\.ത്" എ:ു
പറuു. അതുേക.ു വൃUനു4ി ഓടിേ\ായി അ?ത് രൂപയും ര8ുമൂ:ു െക.ു
െവhറിലയും പ/ുപ•8് പാJും എടു/ുെകാ8ുവ:ു. വീ8ും
അÆാaിരിയുെട മഠ/ിെല/ി. അേ\ാേഴJും പാ?ുേZJാ.ു ന?ൂരിയുെട ജപം
കഴിuിരു:ു. ഉ4ി ആ രൂപയും െവhറിലയും പാJും ന?ൂരിയുേട പാദ/ി2ൽ
െകാ8ുെച:ു െവAു നമxകരിAി.് "െപാ:ുതിരുേമനി! ര•ിJണം.
അവിെടെയലലാം പാ?ുകൾ നിറuിരികു:ു. ഇതുവെര അവിെട
വിളJുെകാളു/ുകേപാലും ഉ8ായി.ിലല" എ:ു കരuുെകാ8ു പറuു.
അതുേക.ു പാ?ുേZJാ.ുന?ൂരി "ആ പറ?ിെലലലാം യേഥ‘ം
സ¢രിAിരു:വെരലലാവരുംകൂടി ആ നാലു േകാൽ സമചതുര/ിലുd ^ല/്
ഒതു;ി താമസിJാനാണേലലാ ഏർ\ാടു െചcിരിJു:ത്. അതിനാൽ ഒരു
ൈസവരസ¢ാരം കഴിuി.് ആ ^ല/ു േപായി താമസിAുെകാdാെമ:ു
വിചാരിAു അവർ ഇറ;ി\ുറെ\.തായിരിJാം. അതുസാരമിലല, ഉ4ി െപാേ•ാളു.
ഇനി അവർJു നിpയിAിരിJു: ^ല/ിനു പുറ/് അവെര ആെരയും
കാണുകയിലല' എ:ു പറuു. അതുേക.ു വൃUനും ശുUാWാവുമായ ആ ഉ4ി

സേaാഷിAു മട;ി സവഗൃഹ/ിെലതി. അേ\ാൾ അവിെടെയ;ും ഒരുപാ?ും
ഉ8ായിരു:ിലല. എ:ു മാYമലല, അതിൽപിെ: അവിെടെയ;ും ഒരു പാ?ിെനയും
കാണാറുമിലല.
ഇേ\ാൾ പ•8ടി സമചതുര/ിലുd ഒരുെചറിയ സർ\Jാവു മാYേമ
അവിെടയുdു. േശഷമു8ായിരു: കാെടലലാം െവ.ിJളu് അവിെടെയലലാം
െത;ു െവ•ുകയും നാല¢ു െകാലലം കഴിuേ\ാൾ അനുഭവെമടു/ു
തുട;ുകയും െചcു. അതിന് ഇേ\ാഴും വയതയാസെമാ:ും വ:ി.ിലല.
ഇ;െന പാ?ുേZJാ.് ന?ൂരിെയയും അവരുെട പരേദവതകളായ
സർ\;െളയും കുറിAു ഇനിയും പല സംഗതികൾ പറയാനു8്. അവെയലലാംകൂടി
ഈ ഉപനയാസം െകാ8ു പറാuു തീർJു: കാരയം അസാUയമാകയാൽ ഇേ\ാൾ
വിരമിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/കാളിദാസൻ
കാളിദാസ മഹാകവിെയJുറിA് അേbഹ/ിെq കാലേ/ാ അതിനടു/
കാലേ/ാ ജീവിAിരു:വരിൽ ആരുംതെ: ഒ:ും എഴുതിയി.ിലലാ/തുെകാ8്
അേbഹ/ിെq കാലേ/യും മാതാപിതാJsാേരയും വിദയാഭയാസേ/യും
ഗുരുഭൂതsാേരയും കുറിA് അറിയു:തിന് ഇേ\ാൾ ശരിയായ ഒരു മാർ´വുമിലല.
ജീവിതകഥെയJുറിAറിയു:തിനു തെ:യും ചില ഐതിഹയ;ളലലാെത േവെറ
ഒരാധാരവുമിലലാെതയാണിരിJു:ത്. ഐതിഹയ;ളിൽ തെ: ചിലത് അസാരം
പര•രവിരുU;ളായുമിരിJു:ു. അേbഹ/ിെq ജീവചരിY/ിൽ അേനകം
പ•ാaര;ളും കാണു:ു8്.
"ധനവaരി•പണകാമരസിംഹശ2ു
േവതാളഭ.ഘടകർ\രകാളിദാസഃ
ഖയാേതാ വരാഹമിഹിേരാ നൃപേത€ഭായാം
ര¹ാനി ൈവ വരരുചിർ:വവിwമസയ"

ഈ 7സിUേ«ാകംെകാ8ു കാളിദാസനും വിwമാദിതയരാജാവിെq
സഭയിെലഉ8ായിരു: ഒ?തു കവിര¹;ളിൽ ഒരാളായിരു:ു എ:ു
വിചാരിേJ8ിയിരിJു:ു. കാളിദാസൻ േഭാജരാജാവിെq
സദ€ിലു8ായിരു:തായി േഭാജചരിY/ിലും കാണു:ു8്. ഇതു ര8ും
ശരിെയ:ു ^ാപിJു:തിനും സാ•ാൽ വിwമാദിതയരാജാവിെq വംശsാർJും
ആ സം’ പറയാറുെ8:ും േഭാജരാജാവും വിwമാദിതയെq ഒരു
വംശജനായിരു:ു എ:ും വിചാരിJുകയലലാെത േവെറ മാർ´ം കാണു:ിലല. ഒരു
േഭാജചരിYപുRക/ിെq പീഠികയിൽ "വിwമാർJനൃപേതരനaരം
േഭാജഭൂപാേലാ ധാരാനഗരീം രാജധാനീം വിധായ മാളവരാജയമപാലയൻ" എ:ു
കാണു:ുമു8്. അതുെകാ8് അത;െനയിരിJെ.. ഇനി കാളിദാസകവിയുെട
ആദയകാലെ/JുറിAുd ഐതിഹയ/ിേലJ് 7േവശിJാം.
കാളിദാസൻ ജsനാ ഒരു ”ാമണൻതെ:യായിരു:ു. അേbഹം ബാലയം
മുതൽJുതെ: യഥാwമം വിദയാഭയാസം െച‹ുകയും യവൗനാരംഭമായേ\ാേഴJും
വലിയ വിദവാനായി/ീരുകയും െചcു. അേbഹം ബാലയ/ിൽ/െ: വലിയ
ശിവഭzനായി/ീർ:ു. ശിവദർശനം കഴിJാെത ഭ•ണം കഴിJുകയിെലല: ഒരു
നി®യും അേbഹ/ിനു8ായിരു:ു.
ഒരു ദിവസം കാളിദാസൻ േദവദർശന/ിനായി ഒരു ശിവേ•Y/ിൽ െച:േ\ാൽ

അവിെട ദിവയനായ ഒരു േയാഗീശവരൻ ഇരിJു:ു8ായിരു:ു. അേbഹ/ിെq
സംഭാഷണ/ിൽ ഏേaാ അപശÂമുെ8:ു േതാ:ുകയാൽ കാളിദാസൻ ആ
േയാഗിെയ പരിഹസിAു. അതിനാൽ ആ ദിവയൻ േകാപിAു, "നീ പഠിAെതലലാം മറ:ു
മൂഢനും മ˜ബുUിയുമായി /ീരെ." എ:ു ശപിAു. ആ ശാപവചനം േക.ു
കാളിദാസൻ ഏhറവും വിഷ4നായി/ീരുകയും ആ േയാഗീശവരെq പാദ/ി2ൽ
വീണു നമxകരിAു •മായാചനം െച‹ുകയും െചcു. ഉടെന ആർ›മാനസനായി
ഭവിA ആ ദിവയൻ "ഒരു കാല/ു നിനJു ഭ›കാളീ7സാദം സിUിJു:തിന്
സംഗതിയാകും. അേ\ാൾ നിെq ബുUിമാ˜യം നീ;ി പൂർVാധികം ബുUിമാനും
വിദവാനുമായി/ീരും" എ:ു പറu് അനുOഹിAു. എ2ിലും അJാലം മുതൽ
കാളിദാസൻ േകവലം മൂഢനും മ˜ബുUിയുമായി/ീരുകയും
സവകുലാചാര;െളലലാം വി.ു ഒരു കൂ.ം അജപാലsാരുെട കൂ./ിൽ കൂടി നട:ു
തുട;ുകയും െചcു.
അJാല/് അവിെട ഒരു 7ഭുവിെq പുYിയും സർVാംഗസു˜രിയും വലിയ
വിദുഷിയുമായ ഒരു കനയകയു8ായിരു:ു. അവളുെട േയാഗയതകൾ േക.് അേനകം
േയാഗയsർ അവെള വിവാഹം െചയവാനായിെച:ു. എ:ാൽ ആ കനയക
ശ£വാദ/ിൽ തെ: ജയിJു:വെന മാYേമ താൻ ഭർ/ാവായി
വരിJുകയുdൂ എ:ു നിpയം െചcിരു:തിനാൽ
വിവാഹ/ിനായിെA:വെരെയലലാം അവൾ വാദ/ിൽ േതാ†്പിAയAു. അവെള
ജയിJാൻ കഴിയാ—യാൽ ഏhറവും ഇ‡ാഭംഗേ/ാടൂJൂടിയാണ് എലലാവരും
മട;ിേ\ായത്. അതിനാൽ പിെ: ആരും വരാെതയായി. കനയക•ു യൗVനദശ
അതിwമിAു തുട;ിയേ\ാൾ അവളുെട അ‡ൻ "ഇനി ശാ£വാദവും മhറും േവ8.
േയാഗയനായ ഒരാെള •ണിAുവരു/ി കനയകെയ വിവാഹം െചcുെകാടുJണം"
എ:ു നിpയിAു ഏഴു/ും െകാടു/് ഓേരാരു/രുെട അടുJൽ തെq
ഭൃതയsാെര അയAു. ആരും വ:ിലല. ഒടുJം 7ഭു ആെരെയ2ിലും
വിളിAുെകാ8ുവ:ു കനയകയുെട വിവാഹം ഉടെന നട/ിJണെമ:ു
നിർèkിAു തുട;ിയതിനാൽ ഭൃതയsാർJു വലിയ ബുUിമു.ായി/ീർ:ു.
"േയാഗയsാരും വിദവാsാരുമായ അേനകമാളുകൾ വ:ി.് അവെരെയാെJ
മടJിയയA ഈ കനയകെയ ഒെരാ:ാaരം മൂഢെനെJാ8് തെ: വിവാഹം
െച‹ിJണം" എ:് ആ ഭൃതയsാെരലാവരുംകൂടി ആേലാചിA് നിpയിAു. പിെ:
അവർ ഒരു മൂഢെനJി.ാനായി.് അേനവഷിAു പുറെ\.ു. അ;െന െച:േ\ാൾ
കാ¥യിൽ നലല സു˜രനായ ഒരാൾ ഒരു വൃ•ശാഖയിേsൽJയറിയിരു:ുെകാ8്
അയാൾ ഇരിJു: ശാഖ യുെട കട തെ: മുറിJാൻ
െവ.ി/ുട;ിയിരിJു:തായിJ8് അവർ ഈ മനുഷയൻ മൂഢൻ തെ:െയ:ു

തീർAെ\ടു/ി അയാെള കുളി\ിAു നലല വ£;ളും മhറും ധരി\ിAു
7ഭുഗൃഹ/ിേലJു െകാ8ുേപായി. ആ മനുഷയൻ നZുെട കഥാനായകൻ
തെ:യായിരു:ു. ആടുകൾJു തി:ാൻ െകാടുJാനായി.ായിരു:ു അയൾ
വൃ•ശാഖ മുറിJാൻ XമിAത്.
ആ മനുഷയേനയും െകാ8ു ഭൃതയsാർ 7ഭുഗൃഹ/ിൽ െച:ു േചർ:ു. അവിെട
വിവാഹമ¡പ/ിലിരു: അേനകം ചിY;ളുെട കൂ./ിൽ രാവണെq ചിYപടം
ക8ി.ു കാളിദാസൻ "അംഭംഭടാ രാഭണാ" എ:ു പറuു. അതുേക. കനയക "ഈ
മനുഷയൻ അ•ര’ാനമിലലാ/ മൂഢനാെണ:ു േതാ:ു:ുവേലലാ" എ:ു
പറuേ\ാൾ ആ ഭൃതയsാരിൽ വിദവാനായ ഒരാൾ,
"കുംഭകർേ4 ഭകാേരാRി ഭകാേരാRി വിഭീഷേണ
രാ•സാനാം കുലXേ®ാ രാഭേണാ ൈനവ രാവണഃ"

എെ:ാരു േശാകം െകാ8ു കാളിദാസൻ പറuതിെന സാധൂകരിAു. അതിൽ
കനയക േതാhറു. ഉടെന വിവാഹവും നട/ി. വധൂവരsാർ
അ/ാഴം കഴിAു ശയനഗൃഹെ/ 7ാപിAതിെq േശഷം കാളിദാസെq ഓേരാ
േച‘ിത;ൾ െകാ8് അേbഹം േകവലം മൂഢൻ തെ: എ:ു തീർAെ\ടു/ി, "ഈ
പുരുഷേനാടുകൂടി ജീവിJു: കാരയം 7യാസം തെ:" എ:ു നിpയിAു കനയക
അേbഹെ/ നിരാകരിJുകയും ബഹിTരിJുകയും െചcു. കാളിദാസന് അേ\ാൾ
ബുUിJ് മാ˜യം സംഭവിAിരു:ുെവ2ിലും 7ഭുകനയകയുെട ഈ ധിJാരം
അേbഹ/ിന് ഒ.ുംതെ: സഹയമായിലല. അേbഹം അേ\ാൾതെ:
അവിെടനി:ിറ;ി വനാaര/ിലു8ായിരു: ഭ›കാളീേ•Y/ിേലJു േപായി.
രാYികാല;ളിൽ മനുഷയരാെര2ിലും അവിെട െച:ാൽ േദവിയുേട ഭൂതഗണ;ൾ
പിടിAു ചീaി േചാരകുടിAു െകാലലുകേയാ േദവി 7സാദിA് അനുOഹിJുകേയാ
ര8ിെലാ:ു സംഭവിJണെമ:ുd കാരയം തീർAയായിരു:ു. എെa2ിലും
വരെ.െയ:ു തീർAെ\ടു/ിെJാ8ാണ് കാളിദാസൻ അേ;ാ.ു േപായത്.
അേbഹം അവിെടെA:േ\ാൾ േദവി പുറ/ിറ;ി എവിെടേയാ
േപായിരിJുകയായിരു:ു. േ•Yം തുറ:ു കിട:ിരു:ു. കാളിദാസൻ അക/ു
കട:ു വാതിലടAു സാ•യി.ുെകാ8് അവിെടയിരു:ു. കുറAു സമയം
കഴിuേ\ാൾ േദവി മട;ി വ:ു. അേ\ാൾ േ•Yം അടAു
സാ•യി.ിരിJു:തായിJ8ി.ു േദവി "അക/ാര്?" എ:ു േചാദിAു.അേ\ാൾ
കാളിദാസൻ വാതിൽ തുറJാെത ൈധരയസേമതം "പുറ/ാര്?" എ:ു േചാദിAു.
മനുഷയസ¢ാരം തുട;ു:തിനുമു?് അക/ു കടേJ8ത്
അതയാവശയമായിരു:തിനാൽ േദവി ബUെ\.് "പുറ/് കാളി" എ:ു പറuു.
അേ\ാൾ കാളിദാസൻ "എ:ാൽ അക/ു ദാസൻ" എ:ു പറuു. അതു േക.ു

േദവി 7സാദിAു. "കാളിദാസ! നിനെJaു േവണം? വാതിൽ തുറJുക" എ:ു
വീ8ും പറuു. അതുേക.് കാളിദാസൻ "എനിJു വിദയയാണൂ േവ8ത്. അതു
ത:ലലാെത ഞാൻവാതിൽ തുറJുകയിലല" എ:ു പറാuു. ഉടെന േദവി "എ:ാൽ
നിെq നാവു ഈ വാതിലിെq ഇടയിൽ കൂടി പുറേ/Jു കാ.ുക" എ:ു
പറയുകയും കാളിദാസൻ നാവു പുറേ/J് കാ.ിെJാടുJുകയും േദവി ഉടെന
തെq ശുലാOംെകാ8് ആ നാവിൽ വിദയാ7ദമായ ചിaാമണിമ•ം എഴുതുകയും
തŠ•ണം കാളിദാസെq ബുUി കാർേമഘം നീ;ി ച¾ികെയ:േപാെല മാലിനയം
നീ;ിെ/ളിയുകയും അേbഹം വലിയ വിദവാനും മഹാകവിയുമായി/ീരുകയും
െചcു. ഉടെന കാളിദാസൻ വാതിൽതുറ:ു േദവിയുെട മു?ിൽെA:ു. അേ\ാൾ
െപെ.:ു8ാJിയ ഏതാനും േRാYപദയ;ൾ െചാലലി േദവിയുെട പാദ/ി2ൽ
വീണു നമxകരിAു. ഉടെന േദവി േ•Y/ിനക/ു കട:ു യഥാപൂർVം
ഇളെകാ8ു. കാളിദാസൻ േദവിെയ വീ8ും വ˜ിAു പുറേ/Jും േപായി. േദവി
7സാദിAു "കാളിദാസാ!" എ:ു വിളിAേ\ാഴാണ് അേbഹ/ിന് ആ നാമേധയം
സിUിAത്. അതിനുമു?് അേbഹ/ിെq േപരു േവെറ എേaാ ആയിരു:ു.
േനരം െവളു/േ\ാൾ കാളിദാസമഹാകവി ആ 7ഭുപുYിയുെട അടുJൽ/െന
െച:ുേചർ:ു. അേ\ാൽ അേbഹ/ിെq സംഭാഷണം േക.് ആ വിദുഷി "അRി,
ക¢ിദവാഗവിലാസഃ" എ:് അതയ§ുതേ/ാടു കൂടി\റuു. മുേ?തെ: ഏhറവും
സു˜രനയിരു: അേbഹം ഒരു വിദവാനും കവിയുമായി/ീർ:ിരിJു:ു എ:ുകൂടി
അറിuേ\ാൾ ആ £ീ അേbഹ/ിൽ ഏhറവും ആസzചി/യായി/ീർ:ു.
എ2ിലും തെ: ധിJരിAു ബഹിTരിAവെള താൻ ഭാരയയാJി സവീകരിJു:തു
വിഹിതമെലല:ു േതാ:ുകയാൽ കാളിദാസൻ അവിേട നി:ു െപാ•ളuു.
എ:ാൽ ആ £ീര¹െ/ അേbഹം ബഹുമാനിJാെതയിരു:ിലല. അേbഹം
ര8ാമത് െച:േ\ാൾ ആ വിദുഷി ആദയം പറu വാകയ/ിെല മൂ:ു പദ;ളും
എടു/് ആദയം േചർ/് അേbഹം മൂ:ു കാവയ;ളു8ാJി. അവ,
"അRയു/രസയാം ദിശി, േദവതാWാ" എ:ു തുട;ിയിരിJു: "കുമാരസംഭവ"വും,
"കpിൽ കാaാ വിരഹഗുരുണാ" എ:ു തുട;ിയിരിJു: "േമഘസേ˜ശ"വും,
"വാഗർ‰ാവിവ സംപൃzൗ" എ:ു തുട;ിയിരിJു: "രഘുവംശ"വുമാെണ:ു
വിേശഷിA് പറയണെമ:ിലലേലലാ. ഈ കാവയYയം കാളിദാസരു8ാJിയത് ആ
വിദുഷിയുെട Ÿാരകമായി.ാെണ:ാണു വിദവŽന;ൾ പറയു:ത്.
അനaരം കാളിദാസകവിX®ൻ "വികേമാർവശീയം", "മാളവികാ-ിമിYം",
"ശാകുaളം" ഇ;െന മൂ:ു നാടക;ളു8ാJി. ഈ കാവയYയവും നാടകYയവും
െകാ8് അേbഹം വിശവവിXുതനായി/ീർ:ു. ഈ കാവയYയ/ിൽ
േമഘസേ˜ശവും നാടകYയ/ിൽ മാളവികാ-ിമിYവും ക†ിതകഥകളും

േശഷമുdവ പുരാണകഥകളുമാണേലലാ. എ:ാൽ, കാളിദാസൻ എെa2ിലും
പറuാൽ അതു സതയമായി\രിണമിJുെമ:് അേbഹ/ിന്
ഒരനുOഹമു8ായിരു:ു. അതിനാൽ അേbഹം ക†ിതകഥ പറuാലും
വാRവമായി/ീരുെമ:ുdതിനു ദൃ‘ാaമായി ഒൈരതിഹയമുdതു
താെഴ\റയു:ു.
േമഘസേ˜ശം ക†ിതകഥയാെണ:ു മു?ു പറuി.ു8േലലാ. ഒരു യ•ൻ
ൈവXവണെq ശാപം നിമി/ം ഒരു വർഷം ഭാരയെയ വി.ുപിരിuു വിരഹദുഃഖം
അനുഭവിAുെകാ8് താമസിേJ8തായി വ:ുെവ:ും അJാല/ു തെq
വർ/മാനമറിയിJു:തിനായി ഭാരയയുെട അടുJേലJു ഒരു
േമഘെ/\റuയAുെവ:ുമാണേലലാ അതിെല കഥയുെട ചുരുJം. കാളിദാസൻ,
ഈ കാവയമു8ാJിJഴിuേ\ാൾ ഒരു യ•ൻ അേbഹ/ിെq അടുJൽെA:ു
"ഈ കാവയ/ിൽ പറയു: സംഗതികെളലലാം പരമാർ‰മായി.് ഉ8ായതു
തെ:യാണ്. ഈ സംഗതികെളലലാം അവിടു:് എ;െനയറിuു? ആ യ•ൻ
ഞാൻ തെ:യാണ്" എ:ു പറuു. ഇതാണു ആ ഐതിഹയ/ിെq ചുരുJം.
കാളിദാസമഹകവി േമൽ\റu കാവയYയവും നാടകYയവും കൂടാെത
"Ÿൃതിച¾ിക", "േജാതിർവിദാഭരണം", "നേളാദയം" മുതലായ പല OP;ൾ
ചമAി.ുdതായി ചില പുRക;ളിൽJാണു:ു8്. എ:ാൽ, അതു സഹൃദയsാർ
പരെJ സZതിJു:ിലല. േമ†റu കാവയYയവും നാടകYയവും
കാളിദാസകൃതികളാെണ:ുdതു പ•ാaരം കൂടാെത ഏവരും
സZതിJു:തുെകാ8് അതു മാYേമ നി“ംശയമായി വിശവസിJാൻ
തരംകാണു:ുdൂ. കാളിദാസെനJുറിAു ഇനി 7ധാനമായി പറയാനുdത്
അേbഹം േഭാജരാജസദ€ിൽ െച:ു േചർ:തിെq േശഷമുd സംഗതികളാണ്.
അവെയJുറിAും സഹൃദയsാരുെടയിടയിൽ ചില പ•ാaര;ളും സശയ;ളും
ഇലലാ—യിലല. എ2ിലും േഭാജചരിYം എ: OPെ/ അടി^ാനെ\ടു/ി ചില
സംഗതികൾ താെഴ\റuുെകാdു:ു.
േഭാജരാജാവ് വിദവാsാെരയും കവികെളയും യഥാേയാഗയം ബഹുമാനിJുകയും
സംഭാവനാദികൾ െകാ8ു സേaാഷി\ിJുകയും െച‹ു:
ഉദാരശീലനാെണ:ുd 7സിUി േലാക/ിൽ സർVY വയാപിAതിനാൽ
വിദവാsാെര:ും കവികെള:ും മhറും പറu് അസംഖയമാളുകൾ 7തിദിനം
അേbഹ/ിെq അടുJൽ വ:ുതുട;ി. അവരിൽ ചിലർ ഒരു േയാഗയതയുമിലലാ/
മൂഢsാരുമായിരികും അ;െനയുdവരുെട ഉപ›വം കുറ•ു:തിനായി
േഭാജരാജാവ് "സായണൻ" എ:ും "മായണൻ" എ:ും േപരായ ര8ു വിദവാsാെര
ദവാരപാലകsാരായി നിയമിAു. അവർ സദാ േഗാപുരദവാര/ിൽ നിൽJണെമ:ും

രാജാവിെനJാണാനായി.് ആെര2ിലും വ:ാൽ ചില േചാദയ;ൾ േചാദിAു
പരീ•ിAു േയാഗയsാരാെണ:ു േതാ:ു:വെര മാYേമ രാജസ:ിധിയിേലJു
കട/ി വിടാവൂ എ:ും ച.ംെക.ുകയും െചcു.
ഈ ഏർ\ാടിനു േശഷമാണ് കാളിദാസകവി േഭാജരാജാവിെq േയാഗയതകെളJുറിA്
േക.് അവിെടെA:ുേചർ:ത്. അേbഹം േഗാപുര ദവാര/ി2ൽ െച:ു
ദവാരപാലകsാരായ സായണമായണsാേരാട് തനിJ് രാജാവിെനJാണണെമ:്
ആവശയെ\.ു. ഉടെന സായണമായണsാർ കാളിദാസേനാട് "സൃ‘ി^ിതി
സംഹാരകർ/ാJsാരായിരിJു: ”•ാവി¸ുമേഹശവരsാരിൽ വി¸ുവിെനയും
ശിവെനയും എലലാവരും പൂജിJു:ു. സൃ‘ികർ/ാവായ ”•ാവിെന
ഭൂേലാക/ിൽ ആരും പൂജിJാ/െതaാണ്?" എ:ു േചാദിAു.
അതിനു/രമായി.് കാളി ദാസൻ:
"അജാഗള^Rനമു¿ക¨ം
നാസാaേര േലാമ തഥാ¡യുÉം
വൃഥാ സൃജൻ സായണമായെണൗ ച
പൂജാം ന േലേഭ ഭൂവി പWജsാ"

(െപ4ാടിെq കഴു/ിെല മുലയും ഒ.ക/ിെq കഴു/ും മൂJിനക/ു േരാമവും
അ¡യുÉവും അ7കാരംതെ: െവറുെത സായണമായണsാെരയും
സൃ‘ിAതുെകാ8ാണ് ഭൂമിയിൽ ”•ാവിെന ആരും പൂജിJാെത ആയത്)
എെ:ാരു േ«ാകം െചാലലി. അതുേക.് അവർ ലŽാവനതമുഖsരായി മാറിനി:ു. ആ
തര/ിന് കാളിദാസൻ അക/ു കട:ു രാജസദ€ിേലJു േപായി. അേbഹം
െച:േപാൾ രാജാവു സഭാ മ¡പ/ിൽനി:ു മെhറാരു മാളികയിേലJു
േപായിരിJുകയായിരു:ു. സഭയിൽെA:ിരു: കവികളിൽ ശ2രകവി
അെ:ാരാൾJുമാYം പ•8ുല•വും േശഷെമലലാവർJും ഒരു ല•വും വീതം
നാണയം സZാനം െകാടു/ി.ാണ് രാജാവു േപായത്. രാജാവ് അ;െന െചcത്
നയായമായിെലല:ും ശ2രകവിJു ത;േളJാൾ കൂടുതലായി എaു
േയാഗയതയാണുdെത:ും മhറും പറuു േശഷമു8ായിരു: കവികൾ ലഹള
കൂ.ിെJാ8ിരു:േ\ാഴാണ് കാളിദാസൻ സഭാ^ല/ു െച:ു േചർ:ത്.
കാളിദാസൻ കവികളുെട വഴJുേക.ി.് "രാജാവിെq അഭി7ായ
െമaാെണ:റിയാെത നി;ൾ ലഹളയു8ാJു:തു ശാരിയലല. ശ2രൻ
രു›നാണേലലാ. ഏകാദശരു›sാർJ് ഒരു ല•ം വീതം കണJാJിയൽ പിെ:
ശ2രകവിJു നി;േളാെടാ\ം ഒരു ല•മേലലയുdൂ. ഇതായി രിJും രാജാവിെq
അഭി7ായം" എ:ു പറuു. കാളിദാസെq യുzി േക.് എലലാവരും സേaാഷിAു.
അേ\ാൾ രാജാവു താെഴയിറ;ിവ:് കാളിദാസെന പിടിAു ഗാഢാേ«ഷം െചcി.ു
ൈക•ു പിടിAു മാളികയിേലJ് െകാ8ുേപായി. ആസനസൽJാരംെചcിരു/ി

കുശല 7 ം െചcു. കാളിദാസൻ സേaാഷിAു രാജാവിെന RുതിAു;
"മഹാരാജ! Xീമൻ! ജഗതി യശസാ േത ധവളിേത
പയഃപാരാവാരം പരമപുരുേഷായം മൃഗയേത
കപർbീ ൈകലാസം കുലിശഭൃതെഭമൗം കരിവരം
കലാനാഥം രാഹുഃ കമലഭവേനാ ഹംസമധുനാ"

(അലലേയാ Xീമാനായ മഹാരാജാേവ! ഭവാെq യശ€ിനാൽ ജഗ/്
ധവളീകൃതമായിരിJുനതിനാൽ ഇേ\ാൾ മഹാവി¸ു പാൽJടലും ശിവൻ
ൈകലാസപർVതവും േദേവ¾ൻ ഐരാവതവും രാഹു ച¾നും ”•ാവു തെq
വാഹനവുമായ അരയ:വും ഏെത:ു തിരിAറിയാൻ വ‹ാെത അേനവഷിA്
നടJു:ു) എെ:ാരു േ«ാകം െചാലലി. അതു േക.േ\ാൾ കിഴേJാ.ു തിരിuിരു:
രാജാവ് എഴുേ:hറ് െതേJാ.് തിരിuിരു:ു. ഉടെന കാളിദാസൻ,
"നിര•ീേര ഗൃഹീതവാ നിഖിലഖഗതതീരയാതി നാളീകജsാ

തwം ധൃതവാ തു സർVാനടതി ജലനിധിംpwപാണിർZുകു˜ഃ

സർVാനു/ുംഗൈശലാൻ ദഹതി പശുപതിഃ
ഫാലേനYണ പശയൻ

വയാÅാ തവൽകീർ/ികാaാ Yിജഗതി നൃപേത!
േഭാജരാജ! •ിതീ¾!"

(അലലേയാ ഭൂമീ¾നായിരിJു: േഭാജരാജാേവ! ഭവാെq കീർ/ി കാaാ
െതേലാകയെ/ വയാപിAിരിJു:തിനാൽ ”•ാവു െവdവും പാലും
കൂ.ിേAർെ/ടു/ുെകാ8ു സകല പ•ിഗണ;ളുെടയും അടുJൽ േപാകു:ു.
മഹാവി¸ു േമാെരടു/ുെകാ8ും സകല സമു›;െളയും 7ാപിJു:ു. ശിവൻ
വലിയ പർVത;െളെയലലാം െനhറിJ4ുെകാ8ു ദഹി\ികു:ു) എ:ു ര8ാമതും
ഒരു േ«ാകം െചാലലി. (െവdവും പാലും കൂ.ിേAർ/ുെകാടു/ാൽ അതിൽ നി:ു
പാൽമാYം കുടിJാനുd ദിവയശzി ഹംസ/ിനു8േലലാ. അ7കാരം തെ:
േമാെരാഴിAാൽ പാൽ ൈതരാകുമേലലാ. ൈകലാസപർVതം െവdിയാകയാൽ
അ-ിജവാല ത.ിയാൽ അത് ഉരുകുമേലലാ. അതിനാൽ അ7കാരെമലലാം പരീ•ിA്
ഹംസം, പാൽJടൽ, ൈകലാസപർVതം ഇവെയ ക8ുപിടിJാെമ:ു വിചാരിAു
”•ാദികൾ േമൽ\റu 7കാരം െച‹ു:ു എ:ു സാരം) ഇതു േക.േ\ാൾ
രാജാവു പടിuാ.് തിരിuിരു:ു. ഉടെന കാളിദാസൻ.
"വിദവ›ാജശിഖാമേണ! തുലയിതും
ധാതാ തവദീയം യശഃ

ൈകലാസ¢ നിരീ•യ തY ലഘുതാം
നി•ിÅവാൻ പൂർ/േയ

ഉ•ാണം തദുപരയുമാസഹചരം
തsുർU്നി ഗംഗാജലം

തസയാO ഫണിപുംഗവം തദുപരി

xഫാരം സുധാദീധിതിം"

(അലലേയാ വിദവാനായ രാജേശഖരാ! ”•ാവു ഭവാെq കീർ/ിെയ
തൂJിേനാJാനായി.് ഇടെവ•ുവാൻ ൈകലാസെ/ േനാJിയേ\ാൾ അതിനു
കനം േപാെര:ു കാണുകയാൽ കനം ശരിയാJാനായി.് അതിെq മുകളിൽ ഒരു
കാളേയയും അതിെq മുകളിൽ XീപാർVതിേയാടുകൂടിയ ശിവേനയും ആ ശിവെq
ശിര€ിൽ ഗംഗാജലേ/യും അതിെq േമൽ സർ\രാജാവിെനയും അതിനുമുകളിൽ
ച¾േനയും െവAു) എ:ു മൂ:ാമതും ഒരു േ«ാകം െചാലലി. അതു േക.േ\ാൾ
രാജാവു വടേJാ.് തിരിuിരു:ു. കാളിദാസൻ പിെ:യും
"സവർ´ാൽ േഗാപാല! കുY µജസി? സുരമുേന!
ഭൂതേല കാമേധേനാ

വ„സയാേനതുകാമRൃണചയമധുനാ
മു¯ദു¯ം ന തസയാഃ?

Xുതവാ Xീേഭാജരാജ7ചുരവിതരണം
µീഡശുTRനീ സാ

വയർേ‰ാ ഹി സയാൽ 7യാസRദപി തദരിഭിpർVിതം സർVമുർVയാം"

(എേടാ േഗാപാലാ! താൻ സവർ´/ിൽനി:് എവിെടേ\ാകു:ു? അലലേയാ
േദവമുേന! കാമേധനുവിെq കിടാവിനു പുലലു െകാ8ുവരുവാനായി.ു ഞാനിേ\ാൾ
ഭൂമിയിേലJു േപാവുകയാണ്. ആ പശുവിനു നലല പാലിലലേയാ? Xീമാനായ
േഭാജരാജാവിെq അതയധികമായ ദാനെ/JുറിAു േക.ു ലŽിAി.് ആ പശുവിെq
അകിടു വhറിേ\ായി. എ:ാൽ, നിെq ഈ Xമം നിÓഫലം തെ:യാകും.
ഭൂമിയിലു8ായിരു: പുെലലലാം േഭാജരാജാവിെq ശാYുകൾ തി:ു
തീർ/ിരിJു:ു). ഇ;െന നാലമത് ഒരു േ«ാകംകൂടിെAാലലി. ഉടെന
രാജാെവഴുേ:hറ് അവിേടനി:ു േപാകാൻ ഭാവിAു. അേ\ാൾ കാളിദാസൻ
രാജാവിെq ൈക•ു പിടിA് അവിെടയിരു/ീ.്, "അലലേയാ അെതയദൗാരയനിധിയായ
മഹാരാജാേവ, ഭവാെq വിചാരം എനിJു മന€ിലായി. ഇെതാരു സാഹസമാണ്. ഈ
നാലു േ«ാക;ൾJായി.ു രാജയ/ിെq നാലു ഭാഗ;ളും എനിJു
ത:ിരിJു:തായി സ2ൽ\ിAുെകാ8ാണേലലാ ഭവാൻ എഴുേ:hറു േപാകാൻ
ഭാവിAത്. രാജയം രാജാവിന് ഇരിേJ8താണ്. അതിനാൽ ഈ രാജയം
അവിേട•ുതെ: ഇതാ ഞാൻ തിരിAു ത:ിരിJു:ു. അവിടു:് അവിെട
ഇരു:ാലും" എ:ു പറuു.
പിെ: അവർ ര8ുേപരുംകൂടി ൈസവരയസലാപം െചcുെകാ8ു
കുറAുേനരമിരു:േ\ാേഴJും േനരം സkയയായി. അേ\ാൾ രാജാവ് "സുകേവ! ഈ
സkയെയ വർ4ിAാലും " എ:ു പറuു. ഉടെന കാളിദാസൻ,
"വയസനിന ഇവ വിദയാ •ീയേത പ2ജXീ
ഗുണിന ഇവ വിേദേശ ൈദനയമായാaി ഭൃംഗാഃ

കുനൃപതിരിവ േലാകം പീഡയതയkകാേരാ
ധനമിവ കൃപണസയ വയർ‰താേമതി ച•ുഃ"

(താമര\ൂവിെq േശാഭ വയസനാwാaെq വിദയ എ:േപാെല •യിJു:ു.
ഗുണികൾ വിേദശെ/:േപാെല വ8ുകൾ ദീനതെയ 7ാപിJു:ു. ദു‘നായ
രജാെവ:േപാെല അkകാരം േലാകെ/ ദുഃഖി\ിJു:ു. ക4ു ലുÎെq
ധനെമ:േപാെല നിÓഫലമായി/ീരു:ു) എെ:ാരു േ«ാകം െചാലലി. രാജവു
സേaാഷിA് അതിനു കാളിദാസന് 7തയ•രല•ം ധനം (അവിെട നട\ായിരു:
നാണയം) െകാടു/ു. കാളിദാസൻ സേaാഷിA് വീ8ും.
"സുകേവ“Âെസഭൗാഗയം സŠകവിർേവ/ി നാപരഃ
വkയാ നഹി വിജാനാതി പരാം െദഹൗൃദസ?ദം"

(സŠകവിയുെട വാJുകളുെട ഭംഗി സŠകവിയലലാെത അനയൻ അറിയു:ിലല.
ഗർഭസ?/ിെനJുറിAു വkയ (മAി) അറിയു:ിലലേലലാ) ഇ;െന രാജാവിെന
RുതിAു. പിെ: wേമേണ േഭാജരാജാവും കാളിദാസനും തZിൽ സേaാഷം
വർUിAു 7ാണേrഹിതsാരായി/ീർ:ു.
വി.് േപായത് േചർJാനു8്

അനaരം എലാവരും കൂടി ആേലാചിA് ഒരു െകശൗലം െചcു. രാജാവിെq
താംബൂലവാഹിനി മുറുJാനു8ാJിെJാടുJു:വളായ തരംഗവതി എ:
ദാസിJു ചില സZാന;ളും മhറും െകാടു/് അവെള സവാധീനെ\ടു/ീ.്,
"അലലേയാ സുഭേഗ! ഈ കാളിദാസൻ നിമി/ം ഞ;ളുെട േയാഗയതകൾ ഇവിെട
7കാശിJാെതയായിരിJു:ു. അതിനാൽ രജാവു കാളിദാസെന ഈ
ദിJിൽനി:ു പറuയJുവാൻ തJവിധ/ിൽ നീെയെa2ിലും ഒരു
െകശൗലമു8ാJണം" എ:ു പറയുകയും അവൽ അതു സZതിJുകയും െചcു.
അതിനുേശഷം ഏതാനും ദിവസ;ൾ കഴിuേ\ാൾ ഒരു ദിവസം രാജാവ്
അ/ാഴം കഴിuു തനിAു കിട:ിരു: സമയ/് ആ ദാസി അേbഹ/ിെq
അടുJൽെA:് മുറുJാനു8ാJിെJാടു/ി.ു കാൽ തേലാടിെJാ8ിരു:ു.
അ;െനയിരു:േ\ാൾ അവൾ നി› ബാധിAതായി നടിAു അവിെട/െ: കിട:ു.
കുറAു കഴിuേ\ാൾ ഉറJ/ിൽ പറയു: വിധ/ിൽ "സഖീ കനകമാലിനീ! ആ
കാളിദാസൻ മഹാദുർബുUിതെ:യാണ്. അയാൾ ദാസീേവഷം ധരിA്
അaഃപുര/ിൽ കട:ു രാജാവിെq പ¹ിയായ ലീലാേദവിേയാടുകൂടി രമിJു:ു.
ഇതു ക‘മേലല?" എ:ു പറuു. രാജാവ് ഇതു േക.് എഴുേ:hറു ദാസിേയാട്. "എടീ
തരംഗവതീ! നീ ഉറ;ിJിടാJു:ുേവാ അേതാ ഉണർ:ു കിടJു:ുേവാ?" എ:ു
േചാദിAു. അവൾ ഒ:ും മി8ാെത ഉറJം നടിAു തെ: കിട:ു. അേ\ാൾ രാജാവ്,
"ഇത് ഇവളുെട മന€ിലിരു:ത് ഉറJ/ിൽ\റuതാണ്. സംഗതി വാRവം

തെ:യായിരിJണം. £ീല?ടനായ കാളിദാസെq ^ിതിJ് ഇ;െന
വരാവു:താണ്. പിെ: ലീലാേദവി ഇ;ിെന െച‹ുേമാ? എ:ാെണ2ിൽ
"£ീണാം ച ചി/ം പുരുഷസയ ഭാഗയം
േദേവാ ന ജാനാതി കുേതാ മനുഷയഃ"

എ:ു8േലലാ. എലലാംെകാ8ും ഇതു വിശവസിJാെതയിരിJാൻ തരമിലല എ:ു
വിചാരിA് അ;െന ഉറAു.
പിേhറ ദിവസം കാളിദാസൻ രാജസ:ിധിയിൽ െച:േ\ാൾ രാജാവ്, "അലലേയാ
കേവ! പലതുെകാ8ും നി;ൾ ഈ േദശ/ു താമസിJാൻ േയാഗയനെലല:ു നമുJു
േതാ:ിയിരിJു:ു. അതിനാൽ •ണ/ിൽ ഈ േദശം വി.ു െപാെ•ാdണം.
കാരണെമാ:ും നാം വിRരിJു:ിലല. അതു േചാദിJാൻ നി;ൾJ്
അവകാശവുമിലല" എ:ു പറuു. ഉടെന കാളിദാസൻ അവിെടനി:് ഇറ;ിേ\ായി
േവശയാഗൃഹ/ിൽെA:് ആ £ീേയാട്, "അലലേയാ 7ിയതേമ! ഞാൻ ഈ േദശ/ു
താമസിJരുെത:ു രാജവു കൽ\ിAിരിJു:ു. അതിനാൽ ഞാനിതാ േപാകു:ു"
എ:ു പറuു. അേ\ാൾ േവശയ, "അലേയാ 7ിയതമ! നമുJു നിതയവൃ/ിJു
രാജാവു വലലതും ത:ി.ു േവണെമ:ിലല. നമുJു േവ8െതലലാം ഇവിെടയു8്.
അതിനൽ ഭവാൻ ആരുമറിയാെത ഗൂഢമായി സസുഖം ഇവിെട/െ:
താമസിAുെകാdണം. ഭവാെന ഞാൻ ര•ിAുെകാdാം" എ:ു പറuു.
കാളിദാസൻ അതു േക.ു ഗൂഢമായി അവിെട/െ: താമസമുറ\ിAു.
കാളിദാസൻ പിരിuുേപായതിെqേശഷം രാജാവ് തെq 7ാണേrഹിതനായിരു:
ആ മഹാകവിെയ പറuയേ•8തായി വ:തിേനയും തെq 7ാണ7ിയയായ
ലീലാേദവിയുെട ദുേp‘ിതെ/യും കുറിAു വിചാരിAു ഏhറവും
ഖി:നായി/ീർ:ു. അേbഹം കുളിJാെതയും ഉ4ാെതയും ആേരാടുെമാ:ും
മി8ാെതയുമിരി\ായി. രാജാവിെq ആ ഇരി\ു ക8ി.് ലീലാേദവി
വിഷാദേ/ാടുകൂടി അടു/ു െച:ു, "അലലേയാ 7ാണനാഥ! സർV’നായ
ഭവാൻ ഈ അവ^ാaരെ/ 7ാപിJു:തിനു8ായ കാരണെമa്? ഇതിെq
വാRവ കാരണം അനനയശരണയായ എേ:ാടു പറയണം. ഭവാെന ഈ ^ിതിയിൽ
ക8ുെകാ8് •ണേനരം േപാലും ജീവിJാൻ ഞാൻ ശzയലല. ഭവാൻ പരമാർ‰ം
പറയാെതയിരു:ൽ ഇേ\ാൾ/െ: ഏതു വിധവും ഞാൻ7ാണതയാഗം െച‹ും.
ഭവാൻ എെq 7ാണനാഥനാെണ2ിൽ എെq 7ാണെന ര•ിJണം" എ:ു
പറuുെകാ8ു കാ†ിടിAു കരuു.
ലീലാേദവിയുെട പാരവശയം ക8് ആർ›മാനസനായി ഭവിJുകയാൽ രാജാവ് ദാസി
ഉറJ/ിൽ\റuതും താൻ കാളിദാസെന\റuയതും മhറും വിവരിAു പറuു.
അെതാെJ േക.േ\ാൾ ലീലാേദവി "ഇYയും കാലം പരിചയിAി.ും അവിേടJ് എെq

സതയ^ിതി അറിയാൻ വ‹ാെതേപായതു ക‘ം തെ:. ആെ., ആദയം എെq
പരമാർ‰തെയ/െ: ഞാൻ േബാധയെ\ടു/ാം. മhറുd സംഗതികെളJുറിAു
പിെ:\റയാം" എ:ു പറuു വിറകുതടികൾ വരു/ി കൂ.ിA് അതിനു
തീെകാളു/ി ക/ിJാളി ജവലിAു തുട;ിയേ\ാൾ േപായി കുളിAുവ:്
ആദിതയേദവെന േനാJിെ/ാഴുതുെകാ8് "അലലേയാ േലാകസാ•ിയായ
ഭഗവാേന! ഞാൻഎെq ഭർ/ാവായ ഈ രാജാവിെനയലലാെത മെhറാരു പുരുഷെന
സവേÐപി ŸരിJുകേപാലും െചcി.ുെ82ിൽ എെq േദഹം ഈ അ-ിയിൽ െവaു
െവ4ീറാകെ.. അെല2ിൽ എെq ചാരിYശുUിെയ 7തയ•െ\ടു/ുക" എ:ു
പറuി.് അ-ിയിേലJു ചാടി. ലീലാേദവി ഒരു േരാമം േപാലും കരിയാെത
അ-ിശുUയയി അവിെടനി:ിറ;ി അaഃപുര/ിേലJു േപായി. അതു ക8ു
രാജവു വിŸയം െകാ8ും പpാ/ാപം െകാ8ും വിഹവലമനസനായി.ു
ലŽാവനതമുഖനായി േദവിയുെട അടുJൽെA:് "7ാണ7ിേയ! എെq
സമRാപരാധ;ളും േദവി •മിJണം. ഞാനിതാ •മായാചനം
െചcുെകാdു:ു" എ:ു പറuു. അതു ക8് ലീലാേദവി "അലലേയാ 7ാണനാഥാ!
അവിേടJ് ഈ ദു“2യു8ായതിൽ 7ധാന കാരണം എെ:JുറിAുd
േrഹ/ിെq ആധികയം തെ:യാെണ:് എനിJറിയാം. അതിനാൽ
ഇതിെനJുറിA് ഇYെയാ:ും പറയണെമ:ിലല. എ:ാൽ അവിടു:്
7ാണാധികേrഹേ/ാടും ബഹുമാനേ/ാടുംകൂടി പൂജിAിരു:
കവികുലശിേരാമണിയായ കാളിദാസെന ഇവിെടനി:ു നിTരുണം നിTാസനം
െചcതു വലിയ ക‘മായിേ\ായി. ഇെതലലാം ഉ8ാJി/ീർ/ത് ഇവിെട
സഭയിലുd േശഷം കവികളാണ്. കാളിദാസൻ ഇവിെടയുdേ\ാൾ അവരുെട
േയാഗയത ഇവിെട 7കാശിJുകയിലല. ഖേദയാതനനുdേ\ാൾ ഖേദയാത;ൾ
7േദയാതിJുകയിലലേലലാ. അതിനാൽ അേbഹെ/ ഇവിെട നി:് ഓടിJാനായി
അവർ ആ ദു‘ദാസിJു ചില സZാന;ളും മhറും െകാടു/ു വശീകരിAതിനാൽ
അവൾ ഉറJം നടിAു കിട:ുെകാ8് അ;െന പറuതാെണ:ുdതിനു
സംശയമിലല. സർV’നായ അവിടു:് ഈ പരമാർ‰ം അറിയാ/ത് അ§ുതം
തെ:" എ:ു പറuു. ഉടെന രാജാവ്, "7ിേയ! ഇെതലലാം സതയം തെ: എ:ു
ഞാൻ സZതിJു:ു. ഞാൻഅധികം താമസിJാെത ഈ ദു‘കവികെളെയലലാം
ഇവിെടനി:ു ഓടിJുകയും കാളിദാസമഹാകവിെയ യഥാപൂർVം ഇവിെട വരു/ി
സൽJരിAു താമസി\ിJുകയും െച‹ാം" എ:ു പറuു.
അനaരം ഏതാനും ദിവസ;ൾJുേശഷം രാജാവ് ഒരു സമസയ ഉ8ാJിെJാ8്
ഒരു ദിവസം സഭാമ¡പ/ിൽ െച:ു. അേ\ാൾ കാളിദാസെനാഴിAുd സകല
കവികളും അവിെടെA:ുകൂടി. ഉടെന രാജാവ് താനു8ാJിയ സമസയ

െചാലലിേJൾ\ിAി.് എലലാവേരാടുംകൂടി "ഈ സമസയ േവ8തുേപാെല നി;ൾ
പൂരി\ിJണം. അതു നി;ളാൽ സാധയമെലല2ിൽ നി;െളലലാവരും ഈ േദശം വി.ു
േപാെ•ാdണം. ഈ ദിJിൽ ആെരയും ക8ുകൂടാ" ഏ:ു പറuു. അതു
7ാകൃത/ിലുd േ«ാകാർUസമസയയായിരു:ു. അതു േക.േ\ാൾ/െ:
പൂരി\ിJു: കാരയം അസാUയെമ:് അവർെJാെJേ/ാ:ി. എ2ിലും ഇതു
പൂരി\ിJു:തിന് എ.ു ദിവസെ/ അവധി കി.ണെമ:് അവർ അേപ•ിJുകയും
രാജാവ് അതു സZതിJുകയും െചcു.
എ.ാം ദിവസം രാYിയായി.ും ആ കവികൾJ് ആ സമസയ പുരി\ിJാൻ കഴിuിലല.
രാYിയിൽ അവെരലാവരുംകൂടി, "നമുJ് ഇേ\ാൾതെ: ഈ േദശം വി.ു േപാകാം.
െവളു/ാൽ രാജഭടsാർ നെZ\ിടിAു നാടുകട/ും. അതിനുമു?ു
േപാവുകയാണേലലാ നലലത.് നലല നിലാവു8്" എ:ു പറuു നിpയിAു അവർ
അവരുെട സാമാന;െളലലാം െക.ിെയടു/ുെകാ8ുേപായി.
അവർ േപായത് കാളിദാസെq 7ിയതമയായ വിലാസവതി എ: േവശയയുെട
wീേഡാദയാന/ിനടു/ുd വഴിയിൽJൂടിയായിരു:ു. ആ സമയ/്
കാളിദാസനും വിലാസവതിയും ഉദയാന/ിലു8ായിരു:ു. ഈ കവികളുെട പര•ര
സംഭാഷണസംഗതി ഒരുവിധം മന€ിലാJീ.ു േവശയേയാട്, "7ിേയ! ഈ േപാകു:ത്
േഭാജസദ€ിെല കവികളാണ്. ഇവരും എെ:േ\ാെല രാജവു പറuയAു
േപാവുകയാണ്. ഇവർ എെ: േ›ാഹിAവരാെണ2ിലും ഇവെര ര•ിJണം.
"ഉപകാര7ധാനഃ സയാദപകാരപേരപയെരൗ "എ:ു8േലലാ. നമുJു ഗൃഹ/ിേലJു
േപാകാം. എനിJു േവഷെമാ:ു മാറണം" എ:ു പറu് അവർ ഗൃഹ/ിേലJ്
േപായി. കാളിദാസൻ ഉടെന ഒരു ചാരെq േവഷം ധരിAുെകാ8ു •ണ/ിൽ
മെhറാരു വഴിേയ കുറAു ദൂരം േപായി.ു മെhറാരു ^ല/ുനി:ു വരു: ഭാവ/ിൽ
ആ കവികളുെട േനെര വ:ു. അടു/് എ/ിയേ\ാൾ കാളിദാസൻ (ചാരഭാഷയിൽ)
"മഹാ”ാ•ണർJു നമxകാരം" എ:ു പറuി.് "ഭവാsാർ എവിേട നി:ു
വരു:ു? എവിെട േപാകു:ു? എ:ു േചാദിAു. കവികൾ പരമാർ‰െമലലാം
പറuതിെq േശഷം "ഭവാൻ എവിെടനി:ു വരു:ു? എവിെടേ\ാകു:ു?" എ:്
അേ;ാ.ും േചാദിAു. അതിനു/രമായി.് ചാരൻ "ഞാൻകാശീേദശവാസിയാണ്.
ധനാOഹം നിമി/ം േഭാജരാജാവിെന കാണാൻ േപാവുകയാണ്.
രാജാവു8ാJിെയ:ു പറu ആ സമസയ േക.ാൽെJാdാെമ:ു8്" എ:ു
പറuു. കവികൾ സമസയ െചാലലിേJൾ\ിA •ണ/ിൽ ചാരൻ "ഇതിെq പൂരണം
ഇ;െനയായിരിേJ8താണ്" എ:ു പറuി.് ആ അർUേ«ാക/ിെq
ഉ/രാർUം 7ാകൃത/ിൽ/െ: െചാലലി\ൂരി\ിAു. കവികൾ അതു േക.ു
സZതിJുകയും സേaാഷിJുകയും വിŸയിJുകയും െചcു. ഉടെന ചാരൻ

വ˜നം പറu് അവിെടനി:ു േപായി.
ചാരൻ െപാ•ഴിuേ\ാൾ കവികൾ "ഇനി നമുJ് ഈ േദശം വി.ു േപാകണെമ:ിലല.
കാലേ/തെ: രാജസ:ിധിയിെല/ി സമസയാപുരണം േകൾ\ിJണം. ഈ ചാരൻ
അവിെടെയ/ു:തിനുമു?ു നമുെJ/ണം. നമുJിേ\ാൾ നZുെട
വാസ^ല;ളിേലJു തെ: േപാകാം" എ:ു പറu് അവർ മട;ിേ\ായി
അവരുെട വാസ^ല;ളിെല/ി കിട:ുറ;ി.
7ഭാതസമയ/ുതെ: അവെരലലാവരും എഴുേ:hറു രാജസ:ിധിയിേലJു
പുറെ\.ു. ബാണകവി മു?ിൽJട:ു രാജസ:ിധിയിെല/ി സമസയാപൂരണം
െചാലലിേJൾ\ിചു. പൂരണം േക.േ\ാൾതെ: അത് കാളിദാസൻ
"ഉ8ാJിയതാെണ:ു രാജാവിനു മന€ിലായി. എ2ിലും അെതാ:ും ഭാവിJാെത
സേaാഷഭാവേ/ാടുകൂടി ബാണകവിJു പതിന¢് ല•ം സവർ4നാണയം
െകാടു/ു. അേ\ാേഴJും േശഷം കവികളും അവിെട വ:ുകൂടി. രാജാവ്
െകാടു/തു വാ;ിെJാ8് ബാണകവി സേaാഷസേമതം േശഷമുd
കവികേളാടുകൂടി േപായി. ബാണകവിെയ ഒഴിAുdവർ ഉടെന മട;ിവരുെമ:ും
അേ\ാൾ സതയം െവളിെ\ടുെമ:ും വിചാരിAുെകാ8് രാജാവ്
സഭാമ¡പ/ിൽ/െ: ഇരു:ു.
അ7കാരം തെ: കുറAു കഴിuേ\ാൾ േശഷം കവികെളലലാവരും
രാജസ:ിധിയിെല/ി, "അലലേയാ മഹാരാജാേവ! ഇവിെടനി:് െകാടു/
ദാന/ിനു ഞ;െളലലാവരും ഒരുേപാെല അവകാശികളാണ്. ബാണകവി ആ ധനം
വിഭജിAു ഞ;ൾJുകൂടി തരുെമ:ാണ് ഞ;ൾ വിചാരിAത്. എ:ാൽ അേbഹം
ഞ;ൾെJാ:ും ത:ിലല. സമസയ പൂരി\ിAത് ഞ;ളാരുമലല. ഞ;ളാൽ അത്
അസാUയ വുമാവുകയാൽ ഞ;െളലലാവരുംകൂടി ഈ േദശം വി.ു േപായേ\ാൾ
കാളിദാസെq 7ിയതമയായ േവശയയുെട wീേഡാദയാന/ിെq സമീപ/ുകൂടിയുd
വഴിയിൽ െവA് കാശിേദശവാസിയായ ഒരു ചാരെന ക8ു. ആ ചാരനാണു സമസയ
പൂരി\ിAു ത:ത്. അതിനു കി.ിയ സZാനം ബാണകവി തനിെAടു/തു
നയായമായിലലേലലാ. അതിനാൽ ബാണകവിെയ ഇവിെട വരു/ി ഞ;ളുെട വീതം
തരുവിJണം" എ:ു പറuു. ഉടാെന രാജാവ് "ബാണകവി െകാ8ുേപായത്
േപാകെ.. നി;ൾ സതയം പറuേലലാ. അതിനാൽ നി;ൾJു ധനം ഞാൻ േവെറ
തരാം" എ:ു പറu് അവർJു ല•ം വീതം െകാടു/ു സേaാഷി\ിAയAു.
പിെ: രാജാവ്, "കാളിദാസൻ ഈ േദശം വി.ു േപായി.ിലല. അേbഹം
േവശയാഗൃഹ/ിൽ/െ:യു8്. എെ: ഭെ\.ു ചാരേവഷം ധരിAു
സ¢രിJുകയാണ്. ആ േവശയാഗൃഹ/ിൽെA:ാൽ അേbഹെ/ ക8ുപിടിJാം"

എ:ു വിചാരിAു നിpയിAി.് പ.ാളJാെര അയA് ആദയംതെ: േവശയാഗൃഹെ/
േരാധി\ിAു. അനaരം രാജാവ് പൗര7ധാനsാർ, അമാതയsാർ
മുതലായവേരാടുകൂടി േവശയാഗൃഹ/ിെല/ി കാളിദാസെന ക8ു. അേ\ാൾ
കാളിദാസൻ രാജാവ് തെ: കഠിനമായി ശി•ിJുെമ:ു വിചാരിAു
വിഹവലനായി/ീർ:ു. രാജാവ് അXുJൾ െപാഴിAുെകാ8് കാളിദാസെന\ിടിAു
ഗാഢാേ«ഷം െചcി.് "സേഖ! ഭവാെനെq അവിേവകെ/ •മിA് എേ:ാടു
കൂടിേ\ാ:് യഥാപുർVം താമസിJണെമ:ു ഞാൻഅേപ•ിJു:ു" എ:ു
പറuു. അതുേക.േ\ാൾ കാളിദാസെq വിഹവലത തീർ:ു. പിെ: രാജാവ്
കാളിദാസെന ഒരു കുതിര\ുറ/ുകയhറി വാദയേഘാഷ;േളാടുകൂടി എതിേരhറു
രാജമ˜ിര/ിൽ െകാ8ുേപാവുകയും യഥാപൂർVം േrഹേ/ാടും
ബഹുമാനേ/ാടും കൂടി താമസി\ിJുകയും െചcു. ഇ;െന േഭാജരാജാവു ചില
ദു“2കൾ നിമി/ം കാളിദാസെന ബഹിTരിJുകയും വീ8ും സമീപ/് വരു/ി
താമസി\ിJുകയും െച‹ുക സാധാരണമായിരു:ു.
ഒരിJൽ േഭാജരാജാവ് ഒരു ചിYകാരെന വരു/ി അേbഹ/ിെq 7ിയതമയായ
ലീലാേദവിയുെട ഒരു ചിYപടെമഴുതിAു. ചിYം എഴുതി/ീർ:േ\ാൾ തൂലികയുെട
അhറ/ുനി:് അ†ം മഷി അബU/ിൽ ആ ചിYപട/ിെq ഊരുമൂല/ിൽ
വീണു. ചിYകാരൻ അതു തുടAു കളയാനായി ഭാവിAേ\ാൾ അതു ക8ുെകാ8ു
നി: കാളിദാസൻ, "അതു കളയണെമ:ിലല. േദവിJ് ആ ^ല/് ഒരു മറുകു
വാRവ/ിലുdതാണ്" എ:ു പറuു. അതിനാൽ ചിYകാരൻ അതു കളuിലല.
രാജാവു ചിYപടം ക8േ\ാൾ "ചിYം വളെര ന:ായി; എ2ിലും തുട•് ആ മഷി
വീണതു വൃ/ിേകടായി" എ:ു പറuു. ഉടെന ചിYകാരൻ "േദവിയുെട തുടയിൽ
ആ ^ാന/് ഒരു മറുകു8േലലാ, അതുെകാ8ാണ് അത് കളയാ/ത്" എ:ു
പറuു. അേ\ാൾ രാജാവ്, "ഞാൻതെ: ക8ി.ിലലാ/തും
സാധാരണജന;ൾJു കാÁാൻ സാധിJാ/തുമായ ആ മറുകിെനJുറിAു
നി;ൾ അറിuെത;ിെനയാണ്? നി;ൾJു ദിവയദൃ‘ിയുേ8ാ?" എ:ു
േചാദിAു. അതിനു/രമായി.് ചിYകാരൻ, "എനിJു ദിവയദൃ‘ിയും മhറുമിലല. ആ
മറുകു ഞാൻ ക8ി.ുമിലല. േദവിയുെട തുടയിൽ ആ ^ാന/് ഒരു മറുകുെ8:്
കാളിദാസകവി പറuതാണ്". എ:ു പറuു. രാജാവു പിെ: അതിെനJുറിA്
ഒ:ും പറuിലല. ചിYകാരനു സZാന;ളും മhറും െകാടു/യAതിെq േശഷം
അേbഹം, "ഇത് ദാസി വയാജനി›യിൽ\റuതു േപാെലയും മhറുമലല. ഇതിലധികം
സൂ•മായ െതളിവ് ഇനി എaാണു േവ8ത്? ഈ ›ാഹി ഒരു ”ാ•ണനാണേലലാ.
അതിനാലിവെന നിOഹിJു:ത് ക‘മാണ്. ഏതായാലും ഇനി മാYേനരം േപാലും
ഈ ദു‘െന നZുെട േദശ/ു താമസി\ിJാൻ പാടിലല. അതു നിpയം തെ:"

എ:ു വിചാരിAു രാജഭടsാെര അയA് കാളിദാസെന\ിടിA് അേ\ാൾ തെ:
നാടുകട/ിവി.ു.
അനaരം ഏതാനും ദിവസ;ൾ കഴിuതിെq േശഷം േഭാജ രാജാവിെq
സീമaപുYൻ പരിവാര;േളാടുകൂടി നായാ.ിനു േപായി. ഓേരാ മൃഗ;ളൂെട
പി:ാെല പാuുേപായിേ\ായി ഒടുവിൽ രാജ കുമാരൻ തനിA് ഒരു
െകാടു2ാ.ിലകെ\.ു. േനരവും സkയയായി. അേ\ാൾ ഏhറവും
ഭയ2രമൂർ/ിയായ ഒരു വയാÛം രാജകുമാരെq േനെര പാuു െച:ു. കുമാരൻ
വയാÛെ/ ക8ു ഭയെ\.് ഒരു മര/ിേsൽ കയറി. വയാÛം മര/ിെq ചുവ.ിലും
െച:ിരി\ായി.
രാജകുമാരൻ ആ മര/ിെq മുകളിൽ െച:േ\ാൾ അവിെട ഒരു കരടി
ഇരിJു:ു8ായിരു:ു. കുശല7 ാനaരം അവർ തZിൽ കുറAുേനരം
സംഭാഷണം െചcുകഴിuേ\ാേഴJും അവർ പര•രം
വിശവRമിY;ളായി/ീർ:ു. അ;െന കുറAുേനരം കഴിuേ\ാൾ രാജകുമാരൻ
നി›ാബാധിതനായി ഉറJംതൂ;ി/ുട;ി. അതു ക8് കരടി "അലേയാ കുമാര!
ഉറJം വരുെ:2ിൽ എെq മടിയിൽ തലെവAുകിട:് ഉറ;ിെJാdൂ.
ഞാൻസൂ•ിAുെകാdാം." എ:ു പറuു. അതുേക.് രാജകുമാരൻ അ;െന
കിട:ുറ;ി. കുമാരൻ നലല ഉറJമായേ\ാൾ വയാÛം കരടിേയാട്, "ആ കുമാരെന
താഴേ/Jു തdിയിേ.Jൂ; ഞാൻതി:് എെq വിശ\ു തീർJെ.. നിനJ്
അേbഹെ/െJാ8് എaു കാരയമാണുdത്? ഞാൻപറuതുേപാെല
െചcിെലല2ിൽ എെ:2ിലും നീ താെഴയിറ;ുേ?ാൾ നിെq കഥ ഞാൻകഴിJും"
എ:ു പറuു. അതു േക.ു കരടി, "എെ: െകാ:ാലും വിശവാസപാതകം
ഞാൻെചയുകയിലല. " എ:ു മറുപടി പറuു. കുറAുേനരം കഴിuേ\ാൾ
രാജകുമാരൻ ഉറJം കഴിuുണർ:ു. പിെ: അേbഹം കരടിേയാട്, "അലലേയാ
േrഹിത! ഇനി എെq മടിയിൽ തലെവAു കിട:് നിനJും കുറAുറ;ാം.
ഞാൻസൂ•ിAു െകാdാം എനു പറuു. അതു സZതിAു കരടിയും അ7കാരം
കിട:ു. എ:ാൽ രാജകുമാരൻ ഒരു സമയം തെ: ചതിേAJുെമ:ുd
സംശയമു8ായിരു:തുെകാ8് കരടി ഉറ;ിയിലല. എ2ിലും കുറAുകഴിuേ\ാൾ
കരടി ഉറ;ിയിരിJുെമ:ു വിചാരിAു വയാÛം രാജകുമാരേനാട്, "അലലേയാ
രാജകുമാര! അവിേടJ് ഈ കരടിെയെJാ8് യാെതാരുപേയാഗവുമിലലേലലാ.
അവെന താഴേ/Jു ത.ിയിേ.Aാൽ ഞാനവെന/ി:് എെq •ു/ു
ശമി\ിAുെകാdാമായിരു:ു. പിെ: ഞാൻഭവാെന ഉപ›വിJുകയുമിലല. ഭവാനു
നിർഭയം താെഴയിറ;ിേ\ാകാം" എ:ു പറuു. ഇതു േക.് രാജകുമാരൻ "ഇതു
െകാdാം നലല െകശൗലമാണ്" എ:ു വിചാരിAു കരടിയുേട കഴു/ിൽ\ിടിAു

താഴേ/Jു ഒരു തdു െകാടു/ു. കരടി കരുതേലാടുകൂടിയായിരു:ുവേലലാ
കിട:ിരു:ത്. അതിനാൽ താഴ/ു വീണിലല മര/ിെq ഒരു െകാ?ിേsൽ പിടിA്
എഴുേ:hറിരു:ുെകാ8് " എടാ! മിYേദവഷി! ഞാൻനിെ: സൂ•ിAു ര•ിAതിെq
7തിഫലം ഇതാേണാ? ഇതിെq ഫലം നീയും അനുഭവിJണം" എ:ു പറuി.്
കരടി രാജകുമാരെq നാJുപിടിA് അതിേsൽ "സ,േസ,മി,ര" എ:ു
നാല•രെമഴുതി. അേ\ാേഴJും േനരം െവളു/ു. ഉടെന വയാÛം അവിെടനി:ു
േപായി. കരടിയും താെഴAാടിയിറ;ിേ\ായി. അേ\ാേഴJും രാജകുമാരെq
കൂ.ുകാർ അേbഹെ/ അേനവഷിAു മരAുവ.ിെല/ി. കുമാരൻ മര/ിെq
മുകളിലിരിJു:തു ക8ി.് "ഇെതaാ മര/ിേsെലഴു:dിയിരിJു:ത്?"
എ:വർ േചാദിAതിനു രാജകുമാരെq ഉ/രം "സേസമിര" എ:ായിരു:ു.
പിെ:യും അവർ േചാദിAതിെനലലാം രാജകുമാരെq ഉ/രം ഇതുതെ:യായി.
ഇതിെq കാരണവും അർ‰വുമറിയാെത അവർ വലലാെത അksാരായി/ീർ:ു.
അവർ പിെ: ഒരുവിധ/ിൽ രാജകുമാരെന താെഴയിറJി രാജസ:ിധിയിൽ
െകാ8ുേപായി. രാജാവു പുYെനJ8േ\ാൾ നായാ.ിനു േപായി.ു8ായ
വർ/മാന;െലലലാം േചാദിAു. എലലാ /ിനും കുമാരെq ഉ/രം "സേസമിര"
എ:ുതെ:യായിരു:ു. ആെര2ിലും എെa2ിലും േചാദിJുകേയാ പറയുകേയാ
െചcാൽ ഇ;െന മാYം മറുപടി പറuുെകാ8ിരി\ായി. അതിനാൽ രാജാവിനും
രാ’ിJും അമാതയsാർ മുതലായവർJും മാYമലല രാജയവാസികൾJ് ആക\ാെട
ദു€ഹമായ ദുഃഖം ഉ8ായി/ീർ:ു.
പിെ: രാജാവ് അേനക മാ•ികsാെരയും ൈവദയsാെരയും വരു/ി കുമാരെന
പൂർV^ിതിയിലാJു:തിനായി പലവിധ/ിലുd മ•വാദ;ളും ചികി„കളും
െച‹ിAു. ഒ:ിനും ഒരു ഫലവുമു8ായിലല.
അ;െനയിരു:േ\ാൾ ജന;ൾJു8ാകു: സകലവിധ പീഢകളും നിhªയാസം
•ണ/ിൽ േഭദെ\ടു/ിെJാ8് ഒരു േയാഗിനി പ.ണ/ിൽ സ¢രിJു:തായി
ചിലർ പറuുേകൾJുകയാൽ രാജാവ് ആളയA് ആ േയാഗിനിെയ വരു/ി
കുമാരെq ^ിതി പറuു മന€ിലാJി. ഉടെന േയാഗിനി കുമാരെന സഭയിൽ
െകാ8ു വ:ു. അവിെട രാജാവും അമാതയsാരും െപരൗsാരും മhറും കൂടിയിരു:ു.
അവിേടവAു േയാഗിനി കുമാരെq മുഖ/് േനാJിെJാ8്,
"സൽഭാവ7തിപ:ാനാം
വ¢േന കാ വിചാരണാ?
അ2മാരുഹയ സുÅം തം
ഹaു കിം നാമ െപൗരുഷം?"

എെ:ാരു േശാകം െചാലലി. അേ\ാൾ രാജകുമാരൻ "േസമിര" എ:ു പറuുതുട;ി.

േയാഗിനി പിെ:
"േസതും ദൃ‘വാ സമു›സയ
ഗംഗാസാഗരസംഗമം
”•തയാദിപാപ±ം
മിY›ാഹീ ന മുചയേത"

എ:് ഒരു േശാകം കൂടി െചാലലി. അേ\ാൾ കുമാരൻ "മിര" എ:ു പറuുതുട;ി.
ഉടെന േയാഗിനി
"മിY›ാഹി ഗുരു›ാഹി യp വിശവാസപാതകീ
YയേR നരകം യാaി യാവA¾ദിവാകെര"

എ:് ഒരു േശാകം കൂടിെചാലലി. അേ\ാൾ കുമാരൻ "ര" എ:ുമാYം പറuുതുട;ി.
േയാഗിനി പിെ:യും,
"രാജംRവ കുമാരസയ യദി കലയാണമി‡സി
”•േണേഭയാ ധനം ദദയാഃ വർ4ാനാം ”ാ•േണാ ഗുരുഃ"

എ:് ഒരു േശാകം കൂടിെചാലലി. രാജകുമാരൻ ഉടാെന എഴുേ:hറ് ആ സഭയിൽ
നി:ുെകാ8് കാ.ിൽെവAു8ായ സകല സംഗതികളും വിRരിAു പറuു.
ഇെതലലാം േക.ു സഭാവാസികൾ ഏhറവും വിŸയിJുകയും സേaാഷിJുകയും
േയാഗിനിെയ RുതിJുകയും െചcു. ഉടെന രാജാവ് േയാഗിനിേയാട്, "ആ
െകാടുംകാ.ിൽെവAു രാYിയിലു8ായ ഈ സംഗതികെളലലാം ഭവതി എ;െന
അറിuു?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു/രമായി.ു േയാഗിനി,
"ദിവയ’ാനമുdവർJു േലാകകാരയ;െളലലാമറിയാം. അതു ക8ി.ും േക.ി.ും
േവണെമ:ിലല. േഭാജരാജാവിെq ഭാരയയുെട തുടയിൽ ഒരു മറുകുെ8:ു
കാളിദാസനറിuത് അതു ക8ി.െലല:ുdതു നിpയമാണേലലാ. അതു േപാെല
ഇതും എ:ു വിചാരിAാൽ മതി" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ു രാജാവും
സഭാവാസികളും വിŸയവിഹവലരും വിചാരമ-രുമായി ഒ:ും മി8ാെത സവ†േനരം
നി:ുേപായി.
പിെ: രാജാവ് "ക‘ം! േദാഷരഹിതനും ദിവയ’ാനിയും കവികുലശിേരാമണിയും
സരസവതീേദവിയുെട ഒരവതാരപുരുഷനുമായ കാളിദാസെന യാെതാരു കാരണവും
കൂടാെത ഞാൻനിTാസനം െചcുവേലലാ. ഉടാെന അേbഹെ/ വരു/ി
യഥാപൂർVം ഇവിെട/ാമസി\ിJണം. അേbഹമിേ\ാൾ എവിെടയുെ8:് ഈ
േയാഗിനിേയാടുതെ: േചാദിAാലറിയാമായിരിJാം" എ:ു വിചാരിA് േയാഗിനിെയ
േനാJിയി.് അവിെടെയ;ും ക8ിലല. ഉടെന ആളുകെള അയA് അേനവഷി\ിAി.ും
ആ ദിവയെയ ആ േദശെ/;ും ക8ുകി.ിയിലല.
പിെ: രാജാവു സവ†ം ആേലാചിAതിെq േശഷം "°‘സയ കനയാഗതിഃ" എെ:ാരു

സമസയയു8ാJി അതും "ഈ സമസയ േവ8തുേപാെല പൂരി\ിJു: ആൾJു
ഞാെന:ും അടിമയായി ഇരു:ുെകാdാം" എ:ും എഴുതി േപരുെവAു
7സിUെ\ടു/ി. ഈ സമസയ േവ8തുേപാെല പൂരി\ിJാൻ കാളിദാസൻ
വിചാരിചലലാെത സാധിJുകയിെലല:ും ഇതിെq പൂരണം വ:ാൽ അേbഹെ/
ക8ുപിടിAുെകാdാെമ:ും വിചാരിAാണ് രജാവ് ഇ7കാരം െചcെത:ു
വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
അനaരം നാല¢ു ദിവസം കഴിuതിെqേശഷം ഒരു ദിവസം രാജാവ് ഒരു
കുതിരവ8ിയിൽ കയറി ഒരു െതരുവിൽJൂടി സവാരി േപായേ\ാൾ മാംസം
വിൽJു: ഒരു പീടികയുെട വാതിൽJൽ ഒരു സനയാസി മാംസം വാ;ിെJാ8ു
നിൽJു:തായിJ8ു. ഉടെന രാജാവ് വ8ിനിറു/ി താെഴയിറാ;ി. പിെ:
രാജാവും സനയാസിയും തZിൽ താെഴ കുറിJു: 7കാരം ഒരു സംഭാഷണം നട:ു.
രാജാ: ഭിേ•ാ! മാംസനിേഷവണം കിമുചിതം?
സനയാസി: കിം േതന മദയം വിനാ?
രാജാ: മദയ¢ാപി തവ 7ിയം?
സനയാസി: 7ിയമേഹാ; വാരാംഗനാഭി€മം
രാജാ: വാര£ീരതേയ കുതRവ ധനം?
സനയാസി: ദയൂേതന െചേരയണ വാ
രാജാ: െചരയൗbയൂതപരിXേമാRി ഭവതഃ?
സനയാസി: °‘സയ കാനയാ ഗതിഃ
ഇതു േക.യുടെന രാജാവ് ഈ സനയാസി സാ•ാൽ കാളിദാസൻ തെ:യാെണ:ു
തീർAെ\ടു/ി അേbഹ/ിെq പാദ/ി2ൽ വീണു നമxകരിAി.് "അലലേയാ
മഹാകേവ! ഭവാെq മാഹാWയമറിയാെത ഞാൻ െചcുേപായ സമRാപരാധവും
ഭവാൻ സദയം •മിJണം. ഇതാ ഇേ\ാൾ ഞാൻഭവാെq അടിമയായിരിJു:ു.
ഇനി ഞാെനaാണ് േവ8െത:് അ’ാപിചാലും" എ:ു പറuു. ഉടാെന
കാളിദാസൻ സനയാസിേവഷെ/ മാhറി സവaേവഷം ധരിAുെകാ8്, "അലലേയാ
മഹാരാജാേവ! ഇേ\ാൾ അവിടു:് എെq നിർേbാഷതെയJുറിA്
അറിuുെവ2ിൽ േമലാൽ ആ വിശവാസേ/ാടുകൂടിയിരിJുക മാYം െചcാൽ
മതി. അലലാെതെയാ:ും േവണെമ:ിലല. എെq നിരപരാധതെയ
െവളിെ\ടു/ാനായി ഇെതലലാം െചcത് ഭzവ„ലയായ ഭ›കാളിയാണ്.
വയാÛേവഷം ധരിAു കുമാരെന ഭയെ\ടു/ി മര/ിേsൽ കയhറിയതും ആ
ഭുവേനശവരിയുെട ര8ു ഭൂത;ളാണ്. േയാഗിനിയുെട േവഷം ധരിAു വ:ിരു:ത്

ആ േദവിതെ:യായിരു:ു. ഇേ\ാെഴ2ിലും അവിടു:് എെq
പരമാർ‰മറിuുെവ2ിൽ ഞാൻ കൃതാർ‰നായി. അവിടു:ു
അടിമയായിരിJണെമ:ിലല. പൂർV^ിതിയിൽ രാജാവായി/െ: ഇരു:ാൽ മതി"
എ:ു പറuു. ഉടെന രാജാവ് സബഹുമാനം കാളിദാസെനയും
വ8ിയിൽJയhറിെJാ8ു േപായി പൂർV^ിതിയിൽ താമസി\ിAു. കാളിദാസൻ
രാജസ:ിധിയിൽ താമസിAിരു: കാല/ും ചിലേ\ാൾ രാYികാല;ളിൽ േവഷം
മാറി െതരുവുകളിലും മhറും സ¢രിAു ഗൂഢവർ/മാന;ളറിuു രാജാവിെന
Oഹി\ിJുക പതിവായിരു:ു. ഒരു ദിവസം െവളു\ാൻ കാല/് രാജാവിനു
എവിെടേയാ േപാേക8ിയിരു:ു. പലലJിലലാണ് യാY നിpയിAത്. അേ\ാൾ പലലJു
ചുമJു:തിന് ആളുകൾ മതിയാകാ/തിനാൽ രാജഭടsാർ, േവഷം മാറി
വഴിയിൽJൂടി വ: കാളിദാസെനJൂടി ആളറിയാെത പിടിAു പലലJു
ചുമ\ിAുെകാ8ുേപായി. കാളിദാസനു പലലJും മhറും ചുമ:ു
പരിചയമിലലാതിരു:തിനാൽ കുറAു നട:േ\ാേഴJും വലലാെത വിഷമിAു തുട;ി.
അേ\ാൾ ദയാലുവായ േഭാജരാജാവ് "അയമാേ˜ാളികാദ¡Rവ ബാധതി വാ ന
വാ?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു/രമായി.് കാളിദാസൻ
"നായമാേ˜ാളികാദ¡Rവ ബാധതി ബാധേത" (ഈ ആേ˜ാളികാദ¡ം
പലJുത8് അലല, ഭവാെq ബാധതി എ:ുd അബU7േയാഗം എെ:
ബാധിJു:ു) എ:ു പറuു. അത് രാജാവിെq മന€ിൽ ഒരു ശരം േപാെല
െകാdുകയും ഇതു പറuത് കാളിദാസനാെണ:ു മന€ിലാവുകയും െചcു.
ഉടെന രാജാവ് പലലJവിെട വžിAു കാളിദാസെനയും പലലJിൽ കയhറി േവെറ
ആളുകെളെJാ8ുപലലെJടു\ിAു െകാ8ു േപായി.
ഇ;െന കാളിദാസെനJുറിAു ഇനിയും വളെര\റയാനു8്. വിRരഭയ/ാൽ ഇനി
അധികം പറയു:ിലല. ഒരു സംഗതികൂടി പറuി.് ഇത് അവസാനി\ിേAJാം.
ഒരിJൽ േഭാജരാജാവ് കാളിദാസേനാട് "േഹ സുകുേവ! നZുെട
ചരമേ«ാകമു8ാJിയാലും" എ:ു പറuു. കാളിദസൻ അതു േക.ു
േകാപേ/ാടും താപേ/ാടും കൂടി വിലാസവതി എ: േവശയേയയും കൂ.ിെJാ8്
ആ േദശം വി.ു •ണ/ിൽ "ഏകശില" എ: നഗര/ിേലJ് േപായി.
കാളിദാസവിേയാഗ/ാൽ രാജാവു ഏhറവും േശാകാകുലനായി ഒരു േയാഗിയുെട
േവഷം ധരിAുെകാ8് അേbഹെ/ അേനവഷിAു പുറെ\.ു. രാജാവ്
പല^ല;ളിൽ സ¢രിചു wേമണ ഏകശിലാനഗര/ിൽ െച:ു േചർ:ു.
കാളിദാസൻ ആ േയാഗിെയJ8ി.ു ബഹുമാനപൂർVം "അലലേയാ േയാഗീശവര!
ഭവാെq വാസം എവിെടയാണ്" എ:ു േചാദിAു. ഉടെന േയാഗി "എെq ^ിരവാസം
ധാരാനഗര/ിലാണ്" എ:ു പറuു. അതു േക.ു കാളിദാസൻ "അവിെട േഭാജ

രാജാവിനു സുഖം തെ:േയാ?" എ:ു വീ8ും േചാദിAു. അതിനു/രമായി.് േയാഗി
"എaാ പറേയ8െത:് എനിJറിuുകൂടാ" എ:ു പറuു. അതു േക.്
കാളിദാസൻ "അവിെട വിേശഷം വലലതുമുെ82ിൽ എേ:ാടു പറയണം" എ:ു
പറuു. അേ\ാൾ േയാഗി "എ:ാൽ പറയാം. േഭാജരാജാവു സവർ´ാേരാഹണം
െചcു" എ:ു പറuു. ഇതു േക.ാ •ണ/ിൽ കാളിദാസൻ നില/ു വീണു
വിലപിAു തുട;ി. "അലലേയാ മഹാരാജാേവ! ഭവാൻ എെ: ഉേപ•ിചു
െപാ•ളuുവേലലാ. ഭവാേനാടുകൂടാെത •ണേനരം േപാലും ഭൂമിയിലിരിJുവാൻ
ഞാൻ ശzനലല. ഞാനുമിേ\ാൾ ഭവാെന അനുഗമിJും" ഇ;െന വളെരേനരം
7ലപിAതിെq േശഷം,
"അദയ ധാരാ നിരാധാരാ നിരാലംബാ സരസവതീ
പ¡ിതാ ഖ¡ിതാ€ർേV േഭാജരാേജ ദിവംഗേത"

എ:ു ചരമേ«ാകം െചാലലി. ആ •ണ/ിൽ േയാഗി മൂർ‡ിAു നില/ു വീണു.
അ7കാരം വീണുകിടJു: േയാഗിെയ സൂ•ിAു േനാJി കാളിദാസൻ അെതാരു
േയാഗിയെലല:ും േഭാജരാജാവാെണ:ും തീർAെ\ടു/ിയതിെq േശഷം "ഹാ!
ഹാ! മഹാരാജാേവ! ഭവാൻ എെ: വ¢ിAുവേലലാ" എ:ു പറuി.് ആ ചരമേ«ാകം
–
"അദയ ധാരാ സദാധാരാ സദാലംബാ സരസവതീ
പ¡ിതാ മ¡ിതാ€ർേV േഭാജരാേജ ഭുവംഗേത"

എ:ു േഭദെ\ടു/ിെAാലലി. ഉടെന േഭാജരാജാെവഴുേ:hറ് കാളി ദാസെന
ആലിംഗനം െചcു. പിെ: അവർ ര8ുേപരും സസേaാഷം ധാരാനഗരെ/
7ാപിA് യഥാപൂർVം സുഖമാകുംവ4ം വസിAു.

ഐതിഹയമാല/പaളം നീലക¨ൻ
െകാലലവർഷം ആയിര/ിനാൽപതാമാ8ിട•് ഒരു കൂ.ം അറബിJAവടJാർ
നാലാനകെളയുംെകാ8് മധയതിരുവിതാംകൂറിൽ പaളം എ:ു 7സിUമായ
േദശ/ുd മഹാേദവേ•Y/ിൽ വ:ു േചർ:ു. അേ\ാൾ േനരം
സായാ–മായിരു:തിനാൽ അ:െ/ ദിവസം അവിെട /െ:
കഴിAുകൂ.ണെമ:് നിpയിA് അവർ അവിെടയു8ായിരു: ചില
േ•Yാധികാരികളുെട അനുവാദേ/ാടുകൂടി ആനകെള കിഴേJനടയിൽ/െന
ഓേരാ മര/ിേsൽ െക.ിനിർ/ിയി.ു സവയം പാകം െചcു ഭ•ണം കഴിA്
അവിെട/െ: താമസിAു.
ഇവർ െകാ8ുവ:ിരു: ആനകളിൽ രെ84ം ഒരുവിധം മുതിർ:വയും േശഷം
രെ84ം േകവലം കു.ികളുമായിരു:ു. അവർ വഴിJു യാY െചcിരു:ത്
ഓേരാരു/ർ ആ മുതിർ: ആനകളുെട പുറ/ു കയറിയിരു:ാണ്. അവർ
ആന\ുറ/് ഇരിJു:തുതെ: സാധാരണവിധ/ിലലല, ആനയുെട പിൻഭാഗ/്
തിരിuാണ്. ആനകെള കാൽ കാണിAു െകാ8ുനടാJാൻ അവർJും, കാൽ
കാണിAാൽ ആനകൾJും അറിuുകൂടായിർ:ു. ആ ആനകൾ ഇടവും വലവും
തെ: തിരിuവയലലായിരു:ു. ആ അറബികൾ ആനകെള െകാ8ു നടJു:തു
നZുെട ഈ ദിJിൽ ക:ുകാലികെള േമ•ു:വർ കാളകെളയും മhറും
െകാ8ുനടJു:തുേപാെല കഴു/ിൽ കയറി.ുെക.ി ആ കയറിെq അhറ/ു
പിടിAുെകാ8ാണ്. കയറിെq അhറ/ുപിടിAുെകാ8് ഒരാൾ മുേ? നട:ാൽ ആ
ആനകൾ പി:ാെല െചലലും. കറു/ു തടിA ദീർഘകായsാരും സിൽJുകു\ായവും
ടർJിെ/ാ\ിയും ധരിAിരു:വരുമായ ആ കൂhറsാരുെട ആ’െയ ആ ആനകൾ
ഒരിJലും ലംഘിAിരു:ിലല.
ഈ അറബികൾ പaള/ു വ:ുേചർ:ത് ഒരു ധനുമാസ/ിലായിരു:ു.
അ:വിെട മഹാേദവേ•Y/ിൽ ഉ„വമായിരു:തിനാൽ പ•8ു കരകളിലുd
7ധാനsാരും അവിെട കൂടിയിരു:ു. അJാലം ഉ„വ/ിെനഴു:dിJുവാൻ
ആനെയ കൂലിJു കി.ുവാൻ വളെര 7യാസം േനരി.തിനാൽ േമലാൽ അ;െന
വരാെതയിരിJുവാൻ ഒരാനെയ വില•ു വാ;ണെമ:ു കരJാെരലലാവരുംകൂടി
ആേലാചിAു.
നിpയിA ദിവസമാണ് ഈ അറബികൾ ആനകെളയും െകാ8് അവിെട
വ:ുേചർ:ത്. പണ/ിെq ചുരുJം െകാ8് തŠJാലം വലിയ ആനെയ

വാ;ാൻ ആ കരJാർJു നിവൃ/ിയിലലായിരു:ു. അതിനാൽ ആ
കൂ./ിലു8ായിരു:തിൽ െചറിയതും ഏhറവും െമലിuതും പാദേരാഗം
ബാധിAിരു:തും എ:ാൽ ചില ശുഭല•ണ;ളു8ായിരു:തുമായ
കു.ിയാനേയയാണ് കരJാർ അറബികേളാടാവശയെ\.ത്. എ2ിലും വില
േചരാ—യാൽ അവർ അതിെനെJാടു/ിലല.
പിേhറ ദിവസം രാവിെല അറബികൾ ആനകെളയുംെകാ8് െതേJാ.ു യാYയായി.
കരJാർ ആവശയെ\. കു.ിയാന അവിെടനി:ു പുറെ\.േ\ാൾ/െ: ഏhറവും
•ീണഭാവേ/ാടുകൂടി വളെര 7യാസെ\.ാണു നട:ുേപായത്. ഏകേദശം ഒരു
നാഴിക ദൂരം േപായേ\ാൾ ആനJു.ി ഒ.ും നടാJാെത വഴിയിൽ/െ: നി†ായി.
ഗജനിയമനപടുമതികളായ ആ അറബിവീരsാർ പഠിA വിദയകൾ പതിെന.ും
7േയാഗിAി.ും ആ ആനJു.ിെയ അവിേടനി:് ഒരടിേപാലും മുേ:ാ.് നട/ാൻ
സാധിAിലല. ഒടുJമവർ കി.ു: വില വാ;ിെJാ8് ആനെയ കരJാർJുതെ:
െകാടുJാെമ:ു തീർAെ\ടു/ി. അവിെടനി:ും പൂർV^ലേ/Jുതെ:
മട;ി. അേ\ാൾ ആ ആനJു.ി നിhªയാസം നട:ു േ•Yസ:ിധിയിൽ െച:ു
നി:ു. വിവരമറിuേ\ാൾ കരJാർ ആദയം പറu വിലയിൽ സവ†ം കൂടി
കുറAാണ് പിെ:\റuത്.
അറബികൾ അതും സZതിAു. കു.ിയാനെയെJാടു/് കി.ിയതു വാ;ിെJാ8ു
േശഷമു8ായിരു: ആനകെളയും െകാ8് അവിെടനി:ുേപായി.
ഇടവും വലവും തിരിയാ/ ആ കു.ിയാനയുെട േനതൃതവം വഹിJുവാൻ ഉടെന
ആരുമു8ാകാ—യാൽ ^ാനമാന;ൾെകാ8ും കുടുംബമാഹാWയ/ാലും മhറും
സർVമാനയനായിരു: േതാ./ിൽ ഉ4ി/ാൻതെ: തൽJാലം ആ ^ാനം
കേ‹hറു. ഗജശി•ാനിപുണനായിരു: അേbഹം ഉടെന ആ ആനJു.ിെയ
െകാ8ുേപായി കുളി\ിAു നടയിൽ െകാ8ുവ:ു െതാഴീA് േ•Y/ിൽ
നി:ുതിർ‰വും 7സാദവും വാ;ി െതാടുവിA് കരJാരുെട സാ:ിUയേ/ാടും
സZതേ/ാടുംകൂടി നട•ിരു/ുകയും ആ മഹാേദവെq തിരുനാമേധയമായ
"നീലക¨ൻ" എ: േപരുതെ: ആ ആനJു.ിJു വിളിJുകയും െചcു.
ഭംഗിയുdതും െചറിയതുമായ ഒരു ച;ലയും വാ;ി അണിയിAു. ഈ
കു.ിയാനയാണു പി:ീടു പaളം നീലക¨ൻ എ:ു 7സിUനായി/ീർ:ത്. ആ
മഹാേദവെq സ:ിധിയിൽ െച:ുേചർ:േ\ാൾ/െ: നീലക¨നു ശുwദശ
ആരംഭിAു. നട•ിരു/ു കഴിuി.് ഉടെനതെ: ഉ4ി/ാൻ േ•Y/ിൽ നി:ു
േദവനു നിേവദിA Yിമധുരവും പായസവും േമടിAു നീലക¨നു െകാടു/ു.
അ:ുമുതൽ നീലക¨െq ഭ•ണസാധന;ൾ േ•Y/ിെല ഉണJേAാറും
പായസവും പഴJുലകളും തെ:യായിരു:ു. കരJാർ ഓേരാരു/രും

നീലക¨െന സവaെമ:ുതെ: വിചാരിA് അവനു പഴവും ശർJരയും
നാളിേകരവും മhറും യഥാശzി െകാ8ുെച:ു െകാടു/ിരു:ു. ഈ വക
സാധന;ളും അ?ല/ിെല േചാറും പായസവും അJാല;ളിൽ നീലക¨ൻ
തി:ു േശഷിJുകയലലാെത ഒരു ദിവസവും അവനു മതിയകാെത വ:ിരു:ിലല.
നീലക¨നു െവയിലും മഴയും ഏൽJാെതയിരിJു:തിനായി.ു േ•Yസമീപ/ു
തെ: െനൽ\ുരേയാടു േചർ/് ഒരു കൂടു പണിയിA് അവെq വാസം അതിലാJി.
നീലക¨െന അതിൽ നിറു/ി ഉ4ി/ാൻ ഇടവും വലവും മhറും പഠി\ിAു
െമരുJവും പരിചയവും വരു/ി കാലും ഭാഷയും ശീലി\ിAു നലല
നാ.ാനയാJി/ീർ:ു. അതിനിട•് േതാ:ലൂർ കിളർേ:ട/ു മാധവ“ാരും
അയാളുെട അനുജൻ േഗാവി˜“ാരും നീലക¨െq പാ\ാsാർ (ആനJാരsാർ)
ആയി വ:ു േചർ:ു.
മാധവ“ാർ വ:ുേചർ:േ\ാൾ മുതൽ നീലക¨സവാമിയുെട എഴു:d/ും
േദവസവംവക പണികളുെമലലാം നീലക¨ൻ തെ: നിർVഹിAുതുട;ി. ആ
ആനയുെട േദഹപു‘ിയും തലJ.ിയും ഉടൽനീളവും ബലവും ക8ാലുd ഭംഗിയും
േയാഗയതയും 7ായ/ിനടു/തലലായിരു:ു. അവന് ഏകേദശം
പ•8ുവയ€ായേ\ാൾ/െ: അവെനJ8ാൽ ഒരിതുപതു
വയ€ായിരിJുെമ:ു ആർJും േതാ:ുമായിരു:ു. അവെq േയാഗയത ക8ി.ു
ജന;ൾ പരെJ "ക‘ം! ഇവെനാരു േമാഴയായിേ\ായേലലാ. ഇവനു ര8ു
െകാ?ുകൾകൂടിയു8ായിരു:ുെവ2ിൽ ഇവെനJ8ാൽ ഭംഗിയും േയാഗയതയും
ഇതിലധികം േതാ:ുമായിരു:ു" എ:ു പറuു തുട;ി. അതിനാൽ കരJാർ
െവdിെJാ8ു ര8ു െകാ?ുകളു8ാJിAു നീലക¨നു െവAിണJി. അവയുെട
നിറം മhറുd ആനകളുെട െകാ?ുകളുേടതുേപാെല അലലാതിരു:തിനാൽ അത്
നീലക¨നു ഒ.ും േബാധിAിലല. അതിനാലവൻ അവ കു/ിെയാടിAുകളuു. പിെ:
കരJാർ പാലമരംെകാ8ു ര8ു െകാ?ു8ാJീA് ഒരുവക ചായം േതA്
ആനെJാ?ിെq തുലയ നിറമാJി നീലക¨െq േതhറേയാടു േചർ/ിണJിെവAു.
അത് നീലക¨ന് വളെര േബാധിAു. ആ െകാ?ുകൾ അവൻ വളെര സൂ•ിA്
ആജീവനാaം െകാ8ുനടJുകയും െചcു. ആ െകാ?ുകൾ ക8ാൽ അവ
സാ•ാൽ െകാ?ുകെള:ലലാെത ഉ8ാJിെവAവയാെണ:് ആർJും
േതാ:ുമായിരു:ിലല. നീലക¨െനJ8ു നലല പരിചയമു8ായിരു:വർ തെ:യും
അവനു െകാ?ുവAതിനുേശഷം അവെനJ8ി.് അറിയാെത "ഈ െകാ?നാന
ഏതാണ്?" എ:ു േചാദിJുകയു8ായി.ു8്.
മാധവ“ാർ നീലക¨െന സവaം പുYെനേ\ാെല േrഹിAിരു:ു. അവെന അയാൾ
വിളിAിരുനതുതെ: "മകേന!" എ:ായിരു:ു. മാധവ“ാർ എെa2ിലും

ഭ•ിJുെ:2ിൽ അതിെലാരു ഭാഗം നീലക¨നും െകാടുJുക പതിവായിരു:ു.
മദയമായാലും അ;െനതെ:. ഒരു േകാ\ കേdാ ചാരായേമാ മാധവ“ാർ കുടിAാൽ
അYയും നീലക¨നും െകാടുJുമായിരു:ു. മാധവ“ാർ കുടിJു:ിടേ/ാളം
കുടിAാൽ അതുെകാ8് നീലക¨നു ഉേsഷവും ഉ„ാഹവും സവ†ം
വർUിJുെമ:തലലാെത േലശവും തേqടJുറവു വരാറിലല. മാധവ“ാർ അധികം
കുടിAാൽ ചിലേ\ാൾ തല െപാJാൻ വ‹ാെത കിടJു: ^ല/ുതെ:
കിട:ുേപാകുമായിരു:ു. അ;െന വ:ാൽ അയാൾJു േബാധം വീഴു:തുവെര
നീലക¨ൻ അയാളുെട അടുJൽ കാ/ുനിൽJുകേയാ അയാെള
തു?ിൈJെകാ8ു പതുെJ താ;ിെയടു/് അയാളുെട വാസ^ലേ/J്
െകാ8ുെച:് കിട/ുകേയാ െച‹ുക പതിവായിരു:ു. നീലക¨ൻ മാധവ“ാെര
തെq പിതാവിെനേ\ാെല വിചാരിJുകയും േrഹിJുകയും ബഹുമാനിJുകയും
െചcിരു:ു. അവനു മനുഷയെര അതിശയി\ിJു: വിേശഷബുUിയും
സവഭാവഗുണവുമു8ായിരു:ു. ഈ പരമാര‰െമലലാം മാധവ“ാർ
കുറAുദിവസെ/ പരിചയം െകാ8ു മന€ിലാJിയതിനാൽ അയാളവെന
അടിJുകേയാ ശകാരിJുകേയാ അവനു മന€ിലലാ/തും 7യാസവുമായ
പണിെച‹ിJുകേയാ പതിവിലല. നലല ആദായമു8ാകു:തും അതയാവശയവുമായ
പണി വലലതും െച‹ിേJ8തായി വ:ാൽ, കdും ചാരായവും പഴJുകലയും മhറും
േമടിAുെകാടു/ും നലല വാJുകൾ പറuും സേaാഷി\ിAാണ് മാധവ“ാർ
നീലക¨െനെJാ8ു െച‹ിJുക പതിവ്. അ;െനയലലാെത അടിAും ഇടിAും
അയാൾ അവെനെJാ8് ഒ:ും െച‹ിJാറിലല. "എെq മകേന, നീയതു െച‹ണം"
എ:് മാധവ“ാർ പറuാൽ സവ†ം 7യാസമായി.ുdതായാലും നീലക¨ൻ
െച‹ാതിരിJാറുമിലല. എ:ാൽ, േഗാവി˜“ാരും നീലക¨നും തZിലുd ^ിതി
ഇ;െനെയാ:ുമലലായിരു:ു. േഗാവി˜“ാർJു നീലക¨െനJുറിAു േലശം
േപാലും േrഹമു8ായിരു:ിലല. അവന് അയാെളJുറിAും അ;െനതെ:.
നീലക¨െന അടിAും ഇടിAും േദേഹാപ›വേമ†ിAും കഠിന;ളായ കd\ണികൾ
െച‹ിA് േഗാവി˜“ാർ മാധവ“ാരറിയാെത ധാരാളം പണം സ?ാദിAിരു:ു. തരം
വരുേ?ാൾ ഇതിെqെയാെJ പകരം തീർJണെമ:് നീലക¨നും മൻ€ിൽ
കരുതിയിരു:ു.
മാധവ“ാരും േഗാവി˜“ാരും വ:ുേചർ:ി.ും ഉ4ി/ാൻ നീലക¨െq
അടുJൽനി:ു നിേ“ഷം വി.ുമാറിയിലല. അതു അേbഹം ആദായെ/ ആOഹിAും
മhറുമലലായിരു:ു. ആനJാർ നീലക¨െന ഉപ›വിJാെതയിരിJു:തിനും അവർ
അവെന േവ8തുേപാെല ര•ിJു:തിനുമായി.ായിരു:ു. ഉ4ി/ാെq
സാ:ിധയമിലലാെതയിരുെ:2ിൽ നീലക¨െനെJാ8ു കുറചുകൂടി കd\ണികൾ

െചയിചുതെq ആദായം വർUി\ിJാമായിരു:ുെവ:ും അതിനാൽ വലലവിധവും
അേbഹ/ിെq കഥ കഴിJണെമ:ുd വിചാരം േഗാവി˜“ാർJ്
ഇലലാെതയിരു:ുമിലല.
ഇ;െനയിരിേJ ഒരു ദിവസം േഗാവി˜“ാർ നീലക¨െന േ•Y/ിനു സമീപം
വടJുവശ/ുd ആhറിൽെJാ8ുേപായി േതAുരAു കുളി\ിAു 7സിUമായി.ുd
വയറി\ുഴJയ/ിനടു/ുd മണൽ/ി.യിേലJ് മാhറി. അേ\ാൾ ഉ4ി/ാനും
അവിെട ഉ8ായിരു:ു. ഉ4ി/ാനടുJലുdേ\ാൾ േഗാവി˜“ാർ തെ:
ഉപ›വിJയിെലല:ുd വിശവാസം െകാേ8ാ എേaാ, അേ\ാൾ േഗാവി˜“ാർ
എേaാ പറuി.് നീലക¨ൻ അതനുസരിAു 7വർ/ിAിലല. അതിനാൽ
േഗാവി˜“ാർ േദഷയെ\.ു ൈകയിലു8ായിരു: വടിെകാ8ു നീലക¨െന
ഒ:ടിAു. അതു െകാ8േ\ാൾ നീലക¨നും സാമാനയ/ിലധിക േവദനയും
േദഷയവുമു8ായി. അവൻ തു?ിെJ നിവർ/ി ഊേJാടുകൂടി േഗാവി˜“ാർJി.്
ഒരു ത.ു െകാടു/ു. േഗാവി˜“ാർ െപെ.:ു മാറിJളuതിനാൽ ത.ുെകാ8തു
ഉ4ി/ാനാണ്. അതുെകാ8് ഉ4ി/ാനു നലലേപാെല ഉൾേJടു പhറുകയും
അേbഹം നില/ു വീഴുകയും അവിേടനിെ:ഴുേ:hറു
മരണേവദനേയാെടകയ/ിൽ ചാടി നീaി െതേJJരയിൽ േകറി ഓടി ഒരു വിധം
വീ.ിൽ െച:ു ക.ിലിൽ കയറി കിടJുകയും െചcു. ഉ4ി/ാൻ വീണതു ക8ു
േപടിA് േഗാവി˜“ാരും മറുവഴിേയ ഓടി അയാളുെട വാസ^ലെ//ി.
നീലക¨ന്, താൻ മനഃപൂർവമായി.െലല2ിലും, ഉ4ി/ാെന േ›ാഹിAുേപായേലലാ
എ:ു വിചാരിAു വളെര പpാ/ാപമു8ായി. അതു േഗാവി˜“ാർ
നിമി/മാണേലലാ എ:ു വിചാരിA് അയാെളJുറിAു മുേ? തെ: ഉ8ായിരു:
ൈവരം ശതഗുണീഭവിJുകയും െചcു. അതിനാലവൻ °ാaുപിടിAതുേപാെല
അ;ുമി;ും ഓടിനട:ു. പിെ: ഈ വിവരമറിuു മാധവ“ാർ െച:ു ചില
വാJുകൾ പറu് നീലക¨െന ഒരുവിധം സമാധാനെ\ടു/ി
പിടിAുെകാ8ുവ:ു ബkിAു. അJാലം മുതൽ നീലക¨െന തളAിരു:തു നലല
ഉറ\ുd വലിയ ച;ലയി.ായിരു:ു. ഉ4ി/ാെq അസവാ^യ/ിനു പല
ചികി„കളും മhറും െച‹ുകയു8ായി. ഒ:ും ഫലിAിലല. തേ.hറതിെq ഏഴാം ദിവസം
അേbഹം പരേലാകെ/ 7ാപിAു.
"ജീവനാശമടുെ/ാരു േരാഗിJു ദിവയെമ:ാലുമൗഷധം പhറുേമാ?"
ഉ4ി/ാൻ മരിAതു േഗാവി˜“ാരുെട ചില ആഭിചാര7വൃ/ികൾ
െകാ8ാെണ:ും ഉ4ി/ാൻ മരിJു:തിനായി.് അയാൾ കുരുതിപുഴു;ുകയും
മhറുമു8ായിെയ:ും േഗാവി˜“ാർ ആഭിചാരംെചcു °ാaുപിടി\ിAാണു
നീലക¨െനെJാ8് ഉ4ി/ാെന ത.ി വീഴിAെത:ും ഇതിനായി.് േഗാവി˜“ാർ

നീലക¨െq തലയിൽെവA് ഒരു കുരുതികഴിJുകയും േകാഴിെയ അറുJുകയും
മhറുമു8ാെയ:ും മhറും അJാല/ു പലരും പറയുകയു8ായി. എ:ാൽ, മhറു
ചിലർ, ഉ4ി/ാനു നീലക¨െq ത.് അബU/ിൽ പhറാനിടയായതാെണ:ും
അേbഹം മരിAത് ആയു€വസാനിAുേപായതു െകാ8ാെണ:ും പറയാതിരു:ിലല.
ഏ2ിലും ഉ4ി/ാൻ മരിAു എ:ു േക.േ\ാൾ നീലക¨നു ദു€ഹമായ
ദുഃഖമു8ായിെയ:ുdതിനു സംശയമിലല. ആ ദുഃഖവർ/മാനം േക.ി.ു നീലക¨ൻ
െവdം കുടിJുകേപാലും െച‹ാെത മൂ:ു ദിവസം കരuുെകാ8ുതെ: നി:ു.
താൻ പaള/ു വ:തിെq േശഷം തെ: ഇടവും വലവും മhറും പഠി\ിJുകയും
ശരിയായി ഭ•ണംെകാടു/ും കുളി\ിAും ര•ിJുകയും െചcത് ആ
ഉ4ി/ാനാെണ:ുd വിചാരവും ന˜ിയും കൂറും അവെq മന€ിൽ നലലേപാെല
ഉ8ായിരു:ു. അവെq സ2ടേ/ാടുകൂടിയുd ആ നിലക8േ\ാൾ അവൻ
ഉ4ി/ാെന ത.ിയി.തു മനഃപൂർVമായി.െലല:് എലലാവർJും സZതമായി.
മാധവ“ാരുേട സവാaന;ൾെകാ8ും മhറും wേമണ നീലക¨ൻ പൂർവ^ിതിെയ
7ാപിചു. "വലല ദുഃഖവും കാലം െചലലുേ?ാൾ കുറuുേപാം" എ:ു8േലലാ.
ഉ4ി/ാൻ കഴിuതിെq േശഷം മാധവ“ാർ നീലക¨െq 7ധാനപാ\ാനും
േഗാവി˜“ാർ അയാളുെട സഹായിയുമായി/ീർ:ു. അേ\ാൽ േഗാവി˜“ാർJു
സേaാഷം വർUിAു. ഉ4ി/ാെq സാ:ിUയമിലലാ/തുെകാ8് ഇനി തനിJ്
ഇ‘ം േപാെല നീലക¨െനെJാ8് എaു പണിയും െച‹ിAു സ?ാദയം
ധാരാളമു8ാJാെമ:ാ യിരു:ു അയാളുെട വിചാരം. ഇ7കാരം തെ:
ഉ4ി/െq സാ:ിUയമിലലാെതയായതുെകാ8് ഈ േ›ാഹി തെ: പൂർVാധികം
ഉപ›വിJുെമ:ും അതിനാൽ കഴിയു:േവഗ/ിൽ ഇവെq കഥ കഴിJണെമ:ും
നീലക¨നും മന€ിൽ ഉറAു.
അJാല/് ഒരാൾ െച:ു േഗാവി˜“ാേരാട് ആhറിൽ കിടJു: ഒരു പൂവ/ടി
നീലക¨െനെJാ8ു പിടി\ിചു തെq വാസ^ല/് ആJിെJാടു/ാൽ
ശരിയായ 7തിഫലം െകാടുJാെമ:ു പറയുകയും േഗാവി˜“ാർ അതു സZതിA്
അAാരം വാ;ുകയും െചcു. വിവരം മാധവ“ാെര അറിയിJാെത േഗാവി˜“ാർ
തടി പിടി\ിJു:തിനു നീലക¨േനയുംെകാ8ു തടി കിട:ിരു: ^ലെ//ി.
തടി സാമാനയ/ിലധികം വലിയതായിരു:ു. അതു ക8േ\ാൾ/െ: നീലക¨നു
േദഷയം വ:ുതുട;ി. എ2ിലും തലലു േപടിAു അവനതു പിടിAു െവd/ിൽനി:ു
മണൽ\ുറ/ു കയhറി വലിAുെകാ8ുേപായി കുറAു ദൂരം േപായേപാൾ തടി
മണലിൽ പുതuുതുട;ി. അേ\ാൾ വലിAുെകാ8ു േപാകുവാൻ
7യാസമായി/ീരുകയാൽ നീലക¨ൻ വJ വി.ു മാറി നി:ു. ഉടെന േഗാവി˜“ാർ
കഴു/ിലിരു:ുെകാ8ു മർZം േനാJി ഒരടിെകാടു/ു. തŠ•ണം നീലക¨ൻ

തല ഉയർ/ി\ിടിAുെകാ8് ഒ:ു കുടuു. െപ.ാ:ു േഗാവി˜“ാർ നില/ു
മലർ:ുവീണു. ഇതുതെ: തരെമ:ു നിpയിAു നീലക¨ൻ കാൽ െപാJി
േഗാവി˜“ാരുെട മാറ/് ഒരു ചവി.ു െകാടു/ു. അതുെകാ8് േഗാവി˜“ാരുെട
മാറെ/ അ^ികൾ മുഴുവൻ തകരുകയും അേതാടുകൂടി അയാൾ പരേലാകെ/
7ാപിJുകയും െചcു. നീലക¨ൻ ഉടെന െകാലവിളിയും വിളിAു
°ാaുപിടിAതുേപാെല പടിuാേറാ.് പാേuാടി/ുട;ി. നീലക¨െq
െകാലവിളി േക.ും വരവുക8ും ആ ദിഗവാസികെളലലാം ഭവിഹവലരായി കഥയറിയാെത
ഓേരാ അഭയ^ാന;ളിേലJ് ഓടി/ുട;ി. അേ\ാേഴJും നീലക¨ൻ
േഗാവി˜“ാെരെJാ:ു എ:ുd വർ/മാനം ആ ദിJിെലലലാം പര:ു. അേ\ാൾ
മാധവ“ാരും വിവരമറിuു ദുഃഖാwാaനായി ആ ^ല/് ഓടിെയ/ി.
അയാൾJ് അനുജൻ മരിAതുെകാ8ുd വയസനേ/Jാൾ അധികം നീലക¨ൻ
പിെ:യും വലലവെരയും ഉപ›വിേAJുേമാ എ:ുd വിചാരമാണു8ായത്.
അതിനാൽ ഉടെന നീലക¨െq അടുJേലJു യാYയായി. അതു ക8് അയാളുെട
അZയും ഭാരയയും േദശJാരുെമലലാം "അേ‹ാ! ഇേ\ാൽ അവെq അടുJേലJു
േപാകരുേത; അവെq േകാപം ശമിAി.ിലല. ഇേ\ാൾ അടു/ു െച:ാൽ ആപ/ു
8ാകും" എ:ു മhറും പറu് അയാെള നിർബkപൂർVം വിലJി. മാധവ“ാർ
അെതാ:ും േലശവും വകെവ•ാെത നീലക¨െq അടുJൽ െച:ു െചവിJു
പിടിAു. നീലക¨ൻ ഏhറവും വണJഭാവേ/ാടുകൂടീ അവിെട നി:ു. മാധവ“ാർ
അവെq മRക/ിൽ തേലാടിെJാ8്"എെq മകേന! നീ ഇ;െന െചcേലാ. അവൻ
നിെ: ഉപ›വിAി.ായിരിJാം. എ2ിലും ഇതു വലിയ സാഹസമായിേ\ായി. ഇYയും
േവ8ായിരു:ു; ആെ., കാരയം കഴിuേലലാ. ഇനി ഇതിെനJുറിAു
പറuതുെകാ8ും വയസനിAതുെകാ8ും 7േയാജനെമാ:ുമിലല. ഇനിെയ2ിലും നീ
ഇ;െനയുd കടുംൈക 7േയാഗിJാെതയിരു:ാൽ മതി" എ:് പറuു. ഇതു
േക.േ\ാൾ നീലക¨നും സവൽ\ം പpാ/ാപമു8ായി. ഉടെന മാധവ“ാർ
നീലക¨െന വിളിAുെകാ8ുമുേ? നടJുകയും നീലക¨ൻ ന˜ിയുd
നാെയേ\ാെല അയാളുെട പി:ാെല െചലലുകയും അയാൽ അവെന
പതിവു^ലേ/J് െകാ8ുെച:ു തളJുകയും െചcു. അവർ തZിലുd
േrഹവിശവാസഭാവ;ൾ ക8് എലലാവരും ഏhറവും വിŸയിAു. എ2ിലും അJാലം
മുതൽ മദയാനെയ:ും െകാലയാനെയ:ുമുd േപരുകൾJുകൂടി നീലക¨ൻ
പാYീഭവിAു.
മാധവ“ാെരJുറിA് നീലക¨നു അപാരമായ േrഹമു8ായിരു:ു എ:ുdത്
ഓേരാ 7വൃ/ികൾെകാ8് അവൻ പലേ\ാഴും •‘ീകരിJറു8്. മാധവ“ാർ
നീലക¨െന പകൽ സമയ;ളിൽ സാധാരണയായി തള•ാറിലല. അയാൾ

െകാ8ുേപായി അവെന അയാളുെട വീ.ുമുhറ/് നിർ/ിേയJുകയാണു പതിവ്.
അവനു െകാടുJു: തീhറി തി:ുെകാ8് അവൻ അവിെട നി:ുെകാdും. £ീകളും
കു.ികളും മhറും അവെq അടുJൽകൂടി കട:ുേപായാലും അവൻ
യാെതാരുപ›വവും െച‹ാറിലല. അവിെട പറ?ിൽ െത;ിൻൈതയും വാഴയും മhറും
ധാരാളമു8ായിരു:ു. അെതാ:ും അവൻ നശി\ിJാറുമിലല. ആ വീ.ുകാർJ്
അവനാൽ കഴിയു: സഹായം അവൻ െചcുെകാടുJാറുമു8ായിരു:ു.
ഒരു ദിവസം നീലക¨ൻ മുhറ/ു നി:ിരു:േ\ാൾ മാധവ“ാരും ഭാരയയും തZിൽ
ഒരു െചറിയ ശ¨യു8ായി. അ:വിെട അരിെവ•ാൻ വിറകിലലായിരു:ു. "വിറകു
തീർ:ുേപായി; അതിനു വലലതും മാർ´ം േനാJണം" എ:ു ഭാരയ ര8ുമൂ:ു
ദിവസമായി.ു പറയാറു8ായിരുനു. അതു േക.ി.് മാധവ“ാർ ഒ:ും െചcിലല.
അതായിരു:ു ശ¨•ു കാരണം. അതു സംബkിAു ഭരയയും ഭർ/ാവും തZിൽ
ഏതാെ8ാെJ കശപിശ പറuു. അതു േക.ു നീലക¨ൻ
അവിെടനി:ിറ;ിേ\ായി ആhറിൽ ഒഴുJ/ു വ:ു കിട:ിരു: ഒരു വലിയ
വിറകുതടി പിടിെAടു/ു വലിAുെകാ8ുവ:ു മുhറ/് ഇ.ുെകാടു/ു.
അതുനലലതുേപാെല ഉണ;ിയതും അേ\ാൾ/െ: ഉപേയാഗിJുവാൻ
െകാdാവു:തുമായിരു:ു. അതിനാൽ മാധവ“ാർ അതു കുറAു
കീറിെJാടുJുകയും ഭാരയ എടു/ുെകാ8ുേപായി ക/ിJുകയും അ;െന ആ
ശ¨ അവസാനിJുകയും െചcു. നീലക¨ൻ ആ തടി പിടിAുെകാ8ുവ:ു
െകാടു/ത് ആരും പറuി.ലലായിരു:ു. ഇ;െന നീലക¨ൻ പലതും െചcിരു:ു.
ഒരിJൽ േകാ:ിയിൽനി:ു കിഴJു കേലലലിേ/ാ./ിനു സമീപം ഒരു വലിയ
േതJുതടി ആhറുമണലിൽ പുതuു കിട:ിരു:ു. ആ തടി അവിെടനി:ു
ഇളJിെയടു\ിJു:തിനു േതാ.Jാരൻസാž് ആനJാേരാടുകൂടി
നാല¢ാനകെളയും െകാ8ുേപായിരു:ു. ആ ആന Jാർ ആ
ആനകെളെJാെ8ലലാം പിടി\ിAു വളെര Xമം െചcി.ും ആ തടി കിട:
കിട\ിൽനി:് ഒ:ിളJാൻേപാലും സാധിAിലല. ആനJാരും ആനകളും •ീണിAു
മാറിനി:ു. ആ സമയം മാധവ“ാർ നീലക¨േനാടുകൂടി യദൃ‡യാ അതിേല
വരാനിടയായി. മാധവ“ാർ അവിെട ഉ8ായെതലലാം അറിuി.ു "വിലെകാടു/ു
വാ;ിയ ഒരാനയും ആനെയ േrഹിJു: ഒരാനJാരനും, േവലയറിu് കൂലി
െകാടുJു: ഒരു മുതലാളിയും ഉ8ായിരു:ുെവ2ിൽ ഇതിനിY 7യാസം
വരികയിലലായിരു:ു" എ:ു ഹാസയഭാവ/ിൽ പറuു. അതു േക.ു സാž്
മാധവ“ാെര വിളിA് "എaു കി.ിയാൽ ഈ തടി പിടി\ിAു നിpിത^ല/ാJാം?"
എ:ു േചാദിAു. മാധവ“ാർ "മു\/¢് രൂപാ കി.ണം" എ:ു പറuു. സാž്
സസേaാഷം അതു സZതിചു. ഉടെന മാധവ“ാർ "മകേന, അപമാനം വരു/രുേത"

എ:ു െചവിയിൽ സവകാരയമായി പറuി.ു നീലക¨െനയും െകാ8ുേപായി തടി
കാണിAുെകാടുJുകയും വJെക.ിെJാടുJുകയും െചcു. നീലക¨ൻ
തടിപിടിAിളJി വലിAുെകാ8ുേപായി സാž് പറu ^ല/ാJി. സാž് വളെര
സേaാഷിAു മാധവ“ാർJ് മു\/¢ു രൂപയും ഒരു കൂ.ം മു8ും േനരിയതും
െകാടു/തു കൂടാെത അ¢ു രൂപ•് ശർJര, പഴം, നാളീേകരം മുതലായവ വരു/ി
നീലക¨നും െകാടു/ു. പിെ: സാž് ഈ ആന ആരുെട വകയാെണ:ും ഇതിെന
വില•് െകാടുJാേമാ എ:ും മhറും മാധവ“ാേരാടു േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി
മാധവ“ാർJ് ആന പaളം പ•8ു കരകളിലുd
എലലാവർJുംകൂടിയുdതാെണ:ും എലലാവരും സZതിJാെത ഈ ആനെയ
വിൽJാൻ സാധിJുകയിെലല:ും എലലാവരും ഒരുേപാെല സZതിJു: കാരയ
അസാUയമാെണ:ും അഥവാ േശഷെമലലാവരും സZതിAാലും ല•ം രൂപ
കി.ിയാലും താൻ സZതിJുകയിെലല:ും താനും കരJാരിെലാരുവാനാെണ:ും
പറuു സാžിന് ഒരു സലാം െകാടു/ി.് നീലക¨േനാടുകൂടി അവിെടനി:ു
േപായി.
നീലക¨നു ചിലേ\ാൾ മദമിളകാറു8്. അJാല;ളിലവൻ °ാaുപിടിAതുേപാെല
ആ 7േദശ;ളിെലലലാം ഓടിനടJുക പതിവാണ്. നീലക¨നു
െചറു\/ിലു8ായിരു: പാദേരാഗം പaള/ു വ:ുകുറAു ദിവസം
കഴിuേ\ാൾ ചികി„െയാ:ും െച‹ാെതതെ: േഭദമായി. അതിനാലവന്
എവിെടയും ഓടിനടJു:തിന് ഒരു 7യാസവുമു8ായിരു:ിലല. എ2ിലും അവൻ
അവെന ഉപ›വിJാ/വർJു യാെതാരുപ›വവും െച‹ാറിലല. അവെന
ഉപ›വിJു:വെര അവനും ഉപ›വിJാെതയിരിJാറുമിലല. അതുെകാ8ു
മാധവ“ാെര ഒഴിAു േശഷമു8ായിരു: ആനJാർെJലലാം നീലക¨െനJുറിAു
വളെര ഭയമു8ായിരു:ു.
നീലക¨ന് എറിയാൻ ഒരു 7േതയക വാസനയും സാമർ‰യവുമു8ായിരു:ു. അവൻ
എറിuി.ു ലാJു െതhറുക ഒരിJലുമു8ായി.ിലല. അവൻ °ാaിളകി ഓടി
നടJുേ?ാൾ പലരും കലലും െകാഴിയുമായി അവെq പി:ാെല എ/ുകയും
അവെന എറിയുകയും െചcിരു:ു. അവെന എറിuാൽ ആ എറിu (കേലലാ
െകാഴിേയാഎaായാലും) സാധനംെകാ8ുതെ: അവൻ അറിu് ആ
എറിuവരുെട കാെലാടിJുകേയാ, തലെപാളിJുകേയാ, ക4ു െപാ.ിJുകേയാ
െച‹ുക പതിവായിരു:ു. ഉടെന തരമിെലല2ിൽ പിെ: എെ:2ിലുമവെര
കാണുേ?ാൾ അവൻ അതു പhറിJുെമ:ുdതു തീർAയായിരു:ു. അതിനാൽ
അ;െന കുെറ കഴിuേ\ാൾ അവെന ആരും എറിയാെത യായി. അ;െന ആ
ഉപ›വം അവൻതെ: നിർ/ലാJി. അേ;ാ.ു െകാടു/ാൽ ഇേ;ാ.ു

കി.ുെമ:ു നിpയം വ:ാൽ പിെ: ആരും അതിനു തുനിയുകയിലലേലലാ.
നീലക¨ൻ അവെന ഉപ›വിJാ/വെര ഉപ›വിJയിെലല:ു മു?ു
പറuി.ു8േലലാ. അതിനു ദൃ‘ാaമായി ഉ8ായി.ുd ചില സംഗതികൾ താെഴ
പറയു:ു.
ഒരിJൽ േചരിJൽ എ: ^ല/ുെവAു °ാaിളകി നീലക¨ൻ
ഓടിനട:ിരു:േ\ാൾ ഒരു മാവിെq ചുവ.ിൽ ഏതാനും പുലയ(െചറുമ)Jു.ികൾ
മാ?ഴം െപറുJിെJാ8ു നി:ിരു:ു. നീലക¨െq വരവുക8ും ജന;ളുെട
കൂJിവിളി േക.ു േപടിAും പരി°മിAും ആ കു.ികൾ നാലു പുറേ/Jും ഓടിേ\ായി.
ഒരു കു.ി ഭയാധികയ/ാൽ ഓടാൻ വയാെതയായി േബാധംെക.് അവിെട/െ:
വീണുേപായി. നീലക¨ൻ അടു/ുെച:് ആ കു.ിെയ തു?ിൈJെകാ8ു
പതുെJ താ;ിെയടു/ു അടു/ുതെ: ക8തായ
പുലയമാട/ിൽെJാ8ുെച:് കിട/ീട് ഓടിേ\ായി. അതിനടു/ുതെ:
കൂലിേവല െചcുെകാ8ുനി:ിരു: പുലയൻ (കു.ിയുെട പിതാവ്) ഇതു ക8്
നീലക¨ൻ കു.ിയുേട കഥകഴിAു എ:ു വിചാരിA് വയസനിA് ഓടിവ:ു േനാJിയ
േ\ാൾ കു.ിJ് ഒരു തരേJടും പhറിയിരു:ിെലല:ലല, കു.ി ൈകയിൽ
മുറുJി\ിടിAിരു: മാ?ഴം േപാവുകേപാലും െചcിരു:ിലല. ആന േപായേ\ാൾ
കു.ിയുെട ഭയവും േപായി. അവൻ എഴുേ:hറ് യഥാപൂർVം ഓടിനട:ുതുട;ി.
ഇ7കാരംതെ: "പൂഴിJാട്" എ: ^ല/ുെവA് നീലക¨ൻ °ാaിളകി
ഓടിനട:ിരു:േ\ാൾ ക‹ാല ഇടിA് ഒരു പറ?ിൽ െച:ുകയറി.
അവിെടയു8ായിരു: ഒരു െചറിയ വീ.ിൽ പാവെ\. ഒരു £ീയും ഒ:ര
വയ€ുമാYം 7ായമായ പുYിയുംകൂടി താമസിAി രു:ു. ആ £ീ
മരAീനി(ക\)Jിഴ;ു വാ.ാനായി െതാലി കളu് ഒരു മുറം നിറെയ നുറുJി ഒരു
പാY/ിലി.ു മുhറ/ുതെ: അടു\/ുെവAി.ു െവdം
േകാരിെJാ8ുവരുവാനായി കുടവുെമടു/് അടു/ വീ.ിേലJു േപായിരു:
അവസര/ിലാണു നീലക¨ൻ അവിെട െA:ത്. നീലക¨ൻ മുhറ/ായേ\ാൾ
ഒ:ും അറിuുകൂടാ/ ആ െപൺകു.ി "ഉZാZ" എ:ു പറuുംെകാ8്
നീലക¨െq തു?ിൈJയിേsൽ െച:ു െക.ി\ിടിAു. നീലക¨ൻ പതുെJ
പിടു/ം വിടുവിA് കു.ിെയ എടു/് ഇറയ/ു െവAി.് അവിടു:ു േപായി.
അേ\ാൾ/െ: മെhറാരു പറ?ിെq ക‹ാല ഇടിA് അവിെടJയറി.
അവിെടയു8ായിരു: വീ.ുടമ^ൻ അേപാൾ ഉA•ുd ഊണും കഴിuു
കിട:ുറ;ുകയായിരു:ു. നീലക¨ൻ കയറിെAലലു:തു ക8ി.ു ഗൃഹനായിക
െച:ു ഭർ/ാവിേനാട് "ഇതാ നീലക¨ൻ വരു:ു" എ:ു പറuു. തെq
നീലക¨ൻ എ: പുYൻ ഉA•ു ഊണു കഴിJാനായി പdിJൂട/ിൽ നി:ു

വരു:തു ക8ി.ായിരിJും ഭാരയ അ7കാരം പറuെത:ു വിചാരിAു ഗൃഹനാഥൻ
അവിെട/െ: കിട:ുെകാ8് "അവനു േവഗം േചാറു െകാടു/യ•ൂ. അവൻ
േനരം െതhറാെത പdിJൂട/ിൽ േപാകെ." എ:ു പറuു. അതു േക.ു ഭാരയ,
"ഞാൻനZുെട നീലക¨െq കാരയമലല പറuത്. ഇതാ കരJാരുെട നീലക¨ൻ
േകറിവരു:ു. അതാണ് ഞാൻ പറuത്" എ:ു വീ8ും പറuു. ഉടെന ഭർ/ാവു
െപെ.െ:ഴുേ:hറു മുhറ/ു ചാടിയിറ;ി േനാJിയേ\ാൾ നീലക¨ൻ പറ?ിെq
വായുേകാണിൽJൂടി കയറിവരു:തു ക8ു. അവെq കാലിൽ ഏകേദശം മു\തടി
നീളമുd ഒരു വലിയ ച;ല ബkിAിരു:ു. അതു വലിAും െകാ8ായിരു:ു അവൻ
സ¢രിAിരു:ത്. ആ പറ?ിൽ നിറAു ന.ിരു: േചന മുളA് ഏകേദശം ഒരടി
െപാJ/ിൽ വളർ:ിരു:ു. നീലക¨ൻ ച;ലയി.ു വലിAു േചനെയാെJ
നശി\ിJുകേലലാ എ:ു വിചാരിAു വീ.ുടമ^ൻ "എെq നീലക¨ാ! നീെയെq േചന
കളയരുേത" എ:ു വിളിAു പറuു. നീലക¨ൻ അതുേക.ു സവ†ം ചിaാമ-നായി
നി:തിെq േശഷം ച;ല തു?ിൈJെകാ8ു മടJിെയടു/ു പിടിAുെകാ8ു
പതുെJ നട:് കയറിവ: വഴിേയതെ: ഇറ;ി ഓടിേ\ായി. ഒരു േചന•ു േപാലും
േകടുപhറിയിലല. നീലക¨ൻ ഇ7കാരം െചcത് അവനു 7കൃതയാ ഉ8ായിരു:
പര›ാഹൈവമുഖയം െകാ8ുമാYമലലായിരു:ു. അവൻ പaള/ു വ:ി.്
ഉ4ി/ാൻ െകാ8ുേപായി കുളി\ിAു സവാമിദർശനം കഴി\ിA് ഉടെന അവനു
ശാർJരയും പഴവും നിേവദി\ിA് ആദയേമ െകാ8ുെച:ു െകാടു/ത് ഈ
വീ.ുടമ^നായിരു:ു. അയാെള കാണുകയും അയാളുെട ശÂം േകൾJുകയും
െചcേ\ാൾ ആ പൂർവŸരണ ഉ8ായതുെകാ8ുകൂടിയാണ് അവന;ിെന െചcത്.
നീലക¨ന് എYമാYം കൃത’തയു8ായിരുെ::് ഇതുെകാ8ുതെ:
ഊഹിJാമേലലാ.
നീലക¨നു °ാaിളകിയാൽ ഓടിനടJുക അധികവും ചില
ഇടവഴികളിൽJൂടിയാണ് പതിവ്. ഒരിJൽ അവൻ °ാaിളകി ഒരിടവഴിയിJൂടി
ഓടിേ\ായേ\ാൾ ഒരീഴവൻ അവെq കയാല\ുറ/ു നി:ുെകാ8് ഒരു വലിയ
കെലലടു/ു നീലക¨െq തല•് ഒേരറുെകാടു/ി.് മറുവശ/ുകൂടി ക‹ാല ചാടി
ഓടിേ\ായി. നീലക¨ൻ തെ: എറിu കെലലടു/ുെകാ8ു ക‹ാലയിടിAു
പറ?ിൽ കയറി വീ.ിേലJുെച:ു. അേ\ാൾ അവിേട വൃUയായ ഒരീഴവ/ി മാYേമ
ഉ8ായിരു:ുdൂ. ആ വൃU നീലക¨െനJ8ു േപടിA് "പaള/ു മഹാേദവനാണ്
എെ: ഉപ›വിJരുത്. നിെ: എറിuവനതാ ക‹ാലചാടി കിഴേJാേ.ാടി. അവൻ
ഇവിെട ഇലല" എ:ു പറuു. അതുേക.ു നീലക¨ൻ ആ ഈഴവൻ േപായവഴിേയ
കലുംെകാ8് ഓടിേ\ായി. കുറAു ദൂരം െച:േ\ാൾ ഈഴവെനJ8ു നീലക¨ൻ
ൈകയിലിരു: കലലുെകാ8് ഈഴവെq തലെയ ല•യമാJി ഒേരറു െകാടു/ു.

ഈഴവൻ ഏറു െകാ8ു തല െപാ.ി നില/ു വീണു. ഉടെന നീലക¨ൻ
അവിെടനി:് ഓടിേ\ാവുകയും െചcു. ഈഴവനു തല•ു പhറിയ മുറിവുണ;ി
കുേറെ“ എഴുേ:hറു നടJു:തിനു ആറു മാസം േവ8ിവ:ു. പിെ:യും അവന്
ആജീവനാaം സദാ അതികഠിനമായ തലേവദനയു8ായിരു:ു.
പaള/ു മഹാേദവരുേദവസവം വക ഉരി കുറെയ ആയിരപറ\ു¢നില/ിൽ െനലലു
വിളuു െകാ‹ാറാകുേ?ാഴും "കട•ാ.ുമ4്" എ: ^ല/ു കരി?ു
വിളയുേ?ാഴുമാണ് നീലക¨നു വലിയ °ാaിളകു:ത്. നീലക¨ൻ ര8ു
^ല;ളിലും െച:ു െനലലും കരി?ും ധാരാളമായി/ി:ുക പതിവായിരു:ു. ആ
വRുJൾ വളെര കുറu പാ./ിനാണു െകാടു/ിരു:ത്. നീലക¨ൻ കുെറ
െനലലും കരി?ും തി:ാലും പാ.JാർJു ലാഭം കുറAു കുറയുെമ:ലലാെത
ൈകന‘െമാ:ും വരാറിലല.
നീലക¨ൻ വളർ:് ഒെരാ/യാനയായതിൽ\ിെ: തിരുവിതാംകൂറിലുd മിJ
മഹാേദവേ•Y;ളിലും ഉ„വകാല;ളിെല എഴു:dി\ിെq 7ധാന ചുമതല
അവൻതെ:യാണ് വഹിAിരു:ത്. ഉടൽനീളവും േദഹപു ‘ിയും തലെയടു\ും
മRകവിRാരവും ക8ാലുd ഭംഗിയും മhറും അവെനേ\ാെല അJാല/ു
മെhറാരാന•ു8ായിരു:ിലല. എഴു:dിAിരിJുേ?ാൾ േമള/ിനും
താള/ിനുെമാ\ിAലലാെത അവൻ െചവി വീശാറിലല. അ7കാരംതെ:
നിൽേJ8ിട/ു നിൽJാനും നടേJ8ിട/ു നടാJാനും ആരും പറയാെത
തെ: അവനറിയാമായിരു:ു. ആക\ാെട എഴു:d/ു വഹിJാൻ
നീലക¨നു8ായിരു: വാസന ഒ:ു േവെറതെ:യായിരു:ു.
നീലക¨ന് അസാധരണമായ േദഹബലമു8ായിരു:തിനാൽ വലിയ വലിയ
െകാലെകാ?sാർJും അവെനJുറിAു വലിയ ഭയമു8ായിരു:ു. ആറsുള വലിയ
ബാലകൃ¸ൻ എ:ു 7സിUനായിരു: െകാലെകാ?ൻ തെ:യും നീലക¨െന
ക8ാൽ ഒഴിuുമാറിേ\ാകു:തലലാെത അടു/ു െചലലാറിലല. പaള/ുനി:ും
സവൽപം പടിuാറ് "മുടീർേJാണം" എെ:ാരു േ•Yവും ആ േ•Y/ിനു
സമീപം ഒരു വലിയ കാuിരമരവും ഉ8്. നീലക¨നു വലിയ °ാaിളJമു8ാകു:
കാല;ളിൽ അവെന മാധവ“ാർ പിടിAുെകാ8ുേപായി ആ
കാuിരമര/ിേsലാണ് ബkിAിരു:ത്. അJാല;ളിൽ അവനു കുടിJാൻ
െവdെമാഴിAുെകാടുJു:തിന് ഒരു വലിയ കൽെ/ാ.ി യുമു8ായിരു:ു.
ഒരിJൽ നീലക¨നു വലിയ °ാaിളJമു8ായേ\ാൾ മാധവ“ാർ പതിവുേപാെല
അവെന പിടിA് ആ കാuിരമര/ിേsൽ തള•ുകയും അവനു െവdവും മhറും
െകാടുJു:തിനു േശഷമു8ായിരു: ആനJാെര ഏൽ\ിJുകയും െചcി.്
അയാൾ വീ.ിേലJുേപായി. മദമിളകു: കാല;ളിൽ നീലക¨െന അഴിJുകയും

കുളി\ിJു കയും പതിവിലലാതിരു:തിനാൽ പിെ: ര8ുമൂ:ു ദിവസേ/Jു
മാധവ“ാർ വ:ിലല. അതിനിട•ു നീലക¨ൻ ആ വലിയ കരി2ൽെ/ാ.ി
പതുെJപതുെJ പിടിA് വലിA് അവെq കാൽAുവ.ിലാJി. അേ\ാൾ അവനു
െവdെമാഴിAുെകാടുJാൻ നിവൃ/ിയിലലാെത ആനJാർ കുഴ;ി. ആ
അവസര/ിൽ വലിയ ബാലകൃ¸െന അതിേല െകാ8ുവരു വാനിടയായി. അേ\ാൾ
നീലക¨െq പാ\ാsാർ വലിയ ബാലകൃ¸െq പാ\sാേരാട്, വലിയ
ബാലകൃ¸െനെJാ8് പിടി\ിA് ഈ കൽെ/ാ.ി സവ†ം
മാhറിയിടുവിAുെകാടുJു:തിന് ആവശയെ\ടുകയും അവരതു സZതിJുകയും
െചcു. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ വ:ു കൽെ/ാ.ിJു പിടിJു:തിനായി കുനിu
സമയം നീലക¨ൻ വലിയ ബാലകൃ¸െq കഴു/ിൽ തു?ിJ‹ി.ു ചുhറി ഒരു
പിടു/ം പിടിAു. ആ പിടു/ം വിടുവിJു:തിനു വലിയ ബാലകൃ¸ൻ വളെര
XമിAു േനാJിയി.ും സാധിAിലല. അതിനാൽ വലിയ ബാലകൃ¸നു ആ
നിലയിൽ/െ: ഏകേദശം ഒരു നാഴികേനരം നിൽേJ8തായി വ:ു.
അേ\ാേഴJും ഈ വിവരമറിuു മാധവ“ാരവിെടെയ/ി നീലക¨േനാട് "എെq
മകേന! നീ ഇ;െനെയാെJ/ുട;ിയാൽ വലിയ വിഷമമാണ്. ഇ;െനയായാൽ
നിനJു െവdം കുടിJാൻ േപാലും ഒJാെത വേ:Jും വലിയ ബാലകൃ¸െന
വി.യ•ൂ" എ:ു പറuു. ഉടെന നീലക¨ൻ പിടു/ംവി.ി.ു വലിയ ബാലകൃ¸െന
പിടിAു ഒരു തdുെകാടു/ു. വലിയ ബാലകൃ¸ൻ നാലുകാലും മലAു വീണു. പിെ:
അവിെടനി:് എഴുേ:hറ് ഒരുവിധ/ിൽ നട:ു േപായി. ഈ സംഗതി
ഉ8ായതിൽ\ിെ:യാണ് വലിയ ബാലകൃ¸നു നീലക¨െനJുറിAു
ഭയമു8ായി/ീർ:ത്.
അ;െന ഏതാനും വർഷ;ൾ കഴിuേ\ാൾ മാധവ“ാർ മസൂരി ബാധിAു
കാലധർZെ/ 7ാപിAു. അത് അയാൾ 7ായാധികയ/ാൽ ഏhറവും
അവശനായതിെq േശഷമായിരു:ു. എ2ിലും അയാളുെട വിേയാഗം നീലക¨നു
ദു€ഹദുഃഖം തെ:യായിരു:ു. മാധവ“ാർ മരിAു എ:ു േക.ി.് നീലക¨ൻ
ഏഴുദിവസം മുഴുവനും ഒ:ും തി:ാ െതയും െവdം കുടിJാെതയും ആെരയും
അടുJലടു\ിJാെതയും നി: നിലയിൽ/െ: നി:ു. അവെq അടുJൽ
െചലലാൻ ആനJാരിലാർJും ൈധരയമു8ായിരു:ിലല. ഏഴു ദിവസം കഴിuതിെq
േശഷം മൂuിേല/ു െകാAുരാമ“ാർ എെ:ാരാൾ സൈധരയം െച:ു നീലക¨െന
അഴിAു. ഉടെന അവൻ നടമടJി അയാെള xകk/ിൽ കയhറി. അയാൾ അവെന
െകാ8ുേപായി കുളി\ിAു െവdം കുടി\ിAു േ•Yസ:ിധിയിൽ െകാ8ുവ:ു
പതിവുd േചാറും പായസവും വാ;ിെJാടു/് യഥാ^ാനം െകാ8ുേപായി
തള•ുകയും െത;ിൻപ. മുതലായ തീhറസാധന;ൾ ധാരാളമായി െകാടുJുകയും

െചcു. ഈ െകാAുരാമ“ാർ ഒരാനJാരേനാ ആനേകറി ശീലിAി.ുd ആേളാ
അലലായിരു:ു. അയാൾ െചറു\ം മുതൽJുതെ: നീലക¨െന വളെര
േrഹിJുകയും അവനു ശർJര പഴം മുതലായവ മിJ ദിവസ;ളിലും
െകാടുJുകയും െചcിരു: ഒരു പരിചയJാരൻ മാYമായിരു:ു.
പി:ീട് നീലക¨െq പരിപാലക^ാന/ു വ:ു േചർ:ത് "ക:ാം േമാടി"
എെ:ാരാളായിരു:ു. അയാൾ േലശം േപാലും 7ാണിേrഹമിലലാ/ ഒരു
ദു‘നായിരു:ു. ആ ദു‘ൻ നീലക¨െq സവഭാവമറിയാെത അവെന
wമ/ിലധികം േദേഹാപ›വേമൽ\ിAു കd/ടികൾ പിടി\ിA് പണം
സ?ാദിJാൻ തുട;ി. അതിനാൽ നീലക¨ൻ അയെള അധികകാലം െവAു
വാഴിJാെത ഉടൻതെ: കാലാലയേ/Jു പറuയAു. ആ ദു‘നിOഹാനaരം
െകാAുകു.ികൾ േപാളും നീലക¨െq അടുJൽെA:് "ക:ാേZാടിെയെJാ:
ഭാവെമാ:ു കാണെ." എ:ു പറuു ശാർJരേയാ പഴേമാ വലലതും െകാടു/ാൽ
അവനതു വാ;ി/ി:ു ക:ാേZാടിെയ തdിയി.തും ഒരു കാലിേsൽ
ചവി.ിെJാ8ു മേhറJാൽ പിടിAു വലിAു ചീaിയതും േമൽേ\ാ.് എറിuതും
കീ¤േ\ാ.ു വ:േ\ാൾ വീ8ും തു?ിൈJെകാ8ു ത.ി ദൂെരയി.തും ആ
ശരീരാർUം െച:ു വീണ ^ല/ു െച:ു േനാJിയതും മhറും ഒെരാ:aരം
നടെനേ\ാെല അഭിനയിAു കാണിJുക പതിവായിരു:ു.
ക:ാേZാടിയുേട കാലാനaരം നീലക¨െq ര•ക^ാനം വഹിAിരു:ത്
േതാനലലൂർ ആയി/ിരിJൽ നാരായണ“ാർ എെ:ാരാളായിരു:ു. അയാളും
ക:ാേZാടിയുേട കൂ.ുകാരനായിരു:തിനാൽ ഗതാനുഗതികനയാേയന
കാലതാമസെമ:ിേയ കാലധർZെ/ 7ാപിAു.
തദനaരം നീലക¨െq ര•കsാരായി നിയമിJെ\.ാതു േകാ:ിJാരായ ര8ു
നായsാരായിരു:ും അവരുെട കഥ വാവിലും ചതുർbശി എ:ു പറuത്
േപാെലയായിരു:ു. ഇവരുേട പൂർVഗാമികൾ നീലക¨െന നിർbയം
േദേഹാപ›വ;േളൽ\ിJുകയും wമ/ിലധികം പണികൾ െച‹ിJുകയും
െച‹ുമായിരു:ു എേ:യുdു. ഇവർ അവ കൂടാെത നീലക¨നു സാമാനയംേപാെല
തീhറി െകാടുJാെത മിJവാറും നിരാഹാരµതം അനു®ി\ിJുകയുംകൂടി
െചcിരു:ു. അ;െന ഏതാനും ദിവസ;ൾ കഴിuേ\ാൾ ആന വലലാെത
•ീണിJുകയും ഈ ആനJാരുെട കഠിന7വൃ/ികെളലലാം കരJാരറിയുകയും
െചcു. അതിനാൽ കരJാർ അവെര മാhറി നീലക¨െq പരിപാലകനായി
കുറ/ിയാ.ുകാരൻ പ\ു എെ:ാരാെള നിയമിAു അേ\ാൾ നീലക¨നു ശുwദശ
ആരംഭിAു. കരJാർ നീലക¨െന ഓേരാ ദിവസവും ഓേരാ വീടുകൾവീതം
െകാ8ുേപായി ധാരാളമായി തീhറയും െവdവും െകാടു/ു ര•ിAു. മുറ•ു ചില

ചികി„കളും നട/ി. അേ\ാൾ നീലക¨ൻ പൂർVാധികം നലല ^ിതിയിലുമായി.
അ;െന ഏതാനും ദിവസ;ൾ കഴിuേ\ാൾ നീർേJാളു8ായി മദമിളകി
നീലക¨ൻ ഓടി നട:ുതുട;ി. അേ\ാൾ അവെന പിടിAുബkിJു:തിനു
നിവൃ/ിയിലലാെതയാവുകയാൽ അവൻ °ാaിളകുേ?ാൾ ഓടിനടJുക പതിവുd
ഇടവഴികളിൽ ആനJാർ മ/ു (കൂർ/ മുനകൾ േമൽേ\ാ.ു നിൽJു:
ഇരു?ാണികൾ തറA പലകകൾ) െവAു. ഈശവരകാരുണയം െകാ8് ആ
ഗൂടs7േയാഗം നീലക¨ന് അേ\ാൾ ഫലിAിലല. ഒരാണിയുേട മുന സവൽ\ം മാYേമ
അവെq പാദ/ിൽ തറAുdു. അതവൻ വലിAൂരിJളuി.് ഓടിേ\ാവുകയും
െചcു. എ2ിലും അതിൽ\ിെ: അവൻ °ാaിളകിയാലും ഇടവഴികളിൽJൂടി
ഓടാറിലലായിരു:ു.
കുറ/ിയാ.ുകാരൻ പ\ുവിെq കാലേശഷം നീലക¨െq പാ\ാനായി
നിയമിJെ\.ത് അരി\ാ.ുകാരൻ കുമാരപിd എെ:ാരാളായിരു:ു. അയാളും
7ധാനമായി സവീകരിAിരു: 7മാണം "മർbനം ഗുണവർUനം" എ:ുdതു
തെ:യായിരു:ു. േവ8തു േവ8തുേപാെല െച‹ു:തിന് നീലക¨ന്
ആരുേടയും ഉപ›വവും ഉപേദശവും േവ8ായിരു:ു. മരയാദേയാടുകൂടി
പറയുകയും 7വർ/ിJുകയും െചcാൽ എaു െച‹ു:തിനും അവൻ
മടിAിരു:ിലല. പിണ;ിയാലും അ;െനതെ:. ഈ പരമാർ‰ം അറിയാെതയാണ്
അവെന ആനJാർ ഉപ›വിAിരു:ത്.
പaള/ു േ•Y/ിെq കിഴJുവശ/ും വടJുവശാ/ും ഏhറവും േചർ:ാണ്
7സിUെ\. അAൻേകാവിലാറു 7വഹിJു:ത്. എ:ുമാYമലല, േ•Yം
ആhറിേലJു സവൽ\ം തdിയുമാണ് നിൽJു:ത്. അതുെകാ8ു േ•Y/ിനു
7ദ•ിണം െവ•ുേ?ാൾ വടJുവശ/ും കിഴJുവശ/ുംകൂടി
കട:ുേപാകു:തു വളെര 7യാസെ\.ാണ്. 7ദ•ിണവഴി നാലു വശ;ളിലും ഒരു
േപാെല ഇലലാ/തുെകാേ8ാ എേaാ ആ േ•Y/ിന് പaള/ു മുJാൽ വ.ം
എ:ുകൂടി ഒരു േപരു പറuുവരു:ു8്. ഇവിെട േദവെന ആന\ുറ/ു
എഴു:dി Jുേ?ാൾ പടിuാറുവശ/ുd ആനെJാ.ിലിെq വടാJുവശ/ു
വായുേകാണുവെരെA:ി.് ആന മടJി േദവെന അവിേട ഇറJുകയും അവിെട
നി:ു ശാaിJാർ എടു/് അ-ിേകാണുവെര എഴു:dിAു െകാ8ു െചലലുകയും
അവിെടനി:ു വീ8ും ആന\ുറ/് എഴു:dിAു വായുേകാണുവെര െചലലുകയും
അവിേടനി:ു പിെ:യും േമൽ7കാരം തിക•ുകയുമാണ് പതിവ്. ഇ;െന
എഴു:dിJുേ?ാൾ പതിവു^ല;ളിൽ െച:ു നട മടJി േദവെന
xകk/ിൽ വഹിJു:തിനും താെഴയിറJു:തിനും നീലക¨ന് ആനJാരുെട

ഉപേദശവും ആ’യും ആവശയമായിരു:ിലല.
േ•Y/ിെല ഉ„വകാല;ളിൽ പaള/ുd പ•8ുകരകളിെലയും മിJ
ഗൃഹ;ളിലും പറെ•ഴു:dിJുക പതിവു8്. പറെ•ഴു:dിAാൽ ആദയം
െചേലല8ത് ഇ: ഗൃഹ/ിെല:ും പിെ: ര8ാമതുമുതൽ അവസാനംവെര
െചേലല8ു: ^ല;ളിെല മുറയും പേ8തെ: നിpയിAി.ു8്. ആ
നിpയമനുസരിA് േദവസവ/ിൽ കണJുമു8്. ആ മുറ െതhറിAാൽ കരJാർ
വലിയ വഴJു8ാJും. എ:ാൽ കരJാർJും േദവസവJാർJും
ഓർZേJടുവ:ാലും നീലക¨ന് അതു വരാറിലല. അതുെകാ8് നീലക¨നു
7ായപൂർ/ിയും പരിചയവും സിUിAതിൽ\ിെ: അതു സംബkിAുd വഴJ്
അവിെട ഉ8ാകാറിലല. എഴു:dിAാൽ അവൻ മുറ•് ഒേരാ ^ല/ും െച:ാൽ
പറ െവ•ുകയും എടുJുകയും െച‹ു:തുവെര അവൻ അവിേടനിൽJും.
അെതലലാം കഴിuാൽ അവൻ അവിെടനി:ു േപായി മുറ7കാരം
പിെ:െAേലല8ു: ^ലെ//ും. ഇതിെനാ:ിനും നീലക¨ന് ആരുെടയും
ഉപേദശം ആവശയമായിരു:ിലല. ചില വീ.ുകാർ നീലക¨നു ശർJര, പഴം മുതലായവ
െകാടുJാറു8ായിരു:ു. പറെയടു/ു കഴിuാലും അവകൂെട കി.ാെത ആ
^ല;ളീൽ നി:് അവൻ േപാകാറിലല അെതാ:ും െകാടുJാറിലലാ/
^ല;ളിൽ അതിനായി അവൻ താമസിJാറുമിലല.
ഈ കൃതയ;െളലലാം നീലക¨ൻ പaള/ു വ:് ഒരുവിധം പരിചയമായ കാലം
മുതൽJുതെ: നട/ിേ\ാ:താണ്. എ2ിലും അരി\ാ.ുകാരൻ കുമാരപിdയുെട
ഭാവവും പറAിലും അയാൾ വ:തിൽ\ിെ: അയാൾ പഠി\ിAും ശീലി\ിAുമാണ്
നീലക¨െന ഈ ^ിതിയിലാJിയെത:ായിർ:ു. അയാൾ ആW7ശംസയിൽ
അദവിതീയൻതെ:യായിരു:ു. അയാൾ നരസിംഹമൂർ/ിെയേ€വിAു
7തയ•മാJീ.ുെ8:ും മാതംഗലീല കേ?ാടു ക?് കാണാ\ാഠമാJീ.ുെ8:ും
മhറും പലേരാടും പറയുക പതിവായിരു:ു.
ആക\ാെട േനാJിയാൽ നീലക¨ൻ സകല േയാഗയതകളും തികu ഒരു
ഗജേX®ൻ തെ:യായിരു:ു. ഇYയും തടിേJാളുd ഒരാന അJാല/ു േവെറ
ഉ8ായിരു:ിലല. മന€ു െതളിuാൽ നീലക¨ന് ഏതു തടിയും
പിടിJാമായിരു:ു. എ2ിലും അവെന എ;ും കൂലി\ണിJയ•രുെത:ായിരു:ു
കരJാരുെട നിpയം. എ:ാൽ അതയാവശയെ\.ാൽ ചിലേ\ാൾ കുേറേ“
അയ•ാറുമു8ായിരു:ു. നീലക¨െന കൂലി\ണിJയAി.ു8ായ ആദായം
െകാ8ു കരJാർ േ•Y/ിെq ജീർേ4ാUാരണം നട/ുകയും ഒരു
കു.ിെJാ?െന വാ;ുകയും െചcു. 'െകാA‹\ൻ' എ:ു േപരായ ആ
െകാ?ൻകു.ിെയ നീലക¨ൻ സവaം പുYെനേ\ാെല േrഹിAിരു:ു.

െകാAയ\നു വയറു നിറയാൻ തJവ4ം തീhറി െകാടുJാെത നീലക¨ൻ
യാെതാ:ും തി:ാറിലല. െകാA‹\നു െകാടുJാെത ആെര2ിലും ശർJരേയാ
പഴേമാ വലലതും നീലക¨നു െകാ8ുെച:ു െകാടു/ാൽ അവൻ വാ;ാറിലല.
അഥവാ വാ;ിയാൽ പകുതിയിലധികം അവൻ െകാA‹\നു െകാടുJുക
പതിവായിരു:ു.
ഇ;െന നീലക¨െq ലാളനസുഖം അധികം അനുഭവിJാൻ െകാA‹\നു
ദുർVിധി അനുവാദം െകാടു/ിലല. െകാA‹\ൻ പaള/ു വ:ി.ു അധികകാലം
കഴിയു:തുനു മു?ുതെ: കാലധർZെ/ 7ാപിAു. അവൻ മരിAത്
അബU/ിൽ എേaാ വിഷജaുവിെന തീhറിസാധന/ിെqകൂെട
തി:ുേപായതുെകാ8ാെണ:ാണ് പറയു:ത്. െകാA‹\ൻ മരിAി.ു
നീലക¨നു8ായ ദുഃഖം ഉ4ി/ാനും മാധവ“ാരും മരിAേ\ാളു8ായിരു:തിൽ
വളെര അധികമായിരു:ു. എ2ിലും ആ ദുഃഖം അവനു വളെരJാലം
അനുഭവിേJ8ി വ:ിലല.
ഏകേദശം ഇരുപ/¢ുെകാലലം മു?് (1080-ആം ആ8ിട•്) ഒരിJൽ നീലക¨െന
നടുJാ.ിനു സമീപം െപരിയാർ േതാ./ിൽ പണിJു െകാ8ുേപായിരു:ു.
അJാല/് അവിെടെവAാണ് നZുെട കഥാനായകൻ കഥാവേശഷനായി/ീർ:ത്.
നീലക¨നു നിരയാണം സംഭവിAതു േതാ./ിൽJയറി എേaാ ശലയം െച‹ുകയാൽ
േതാ.Jാരൻ സാžു െവടിെവAി.ാെണ:ും, കുമാരപിd മർZ^ല/്
അടിAി.ാെണ:ും മhറും അJാല/ു പലരും പലവിധ/ിൽ പറuിരു:ു.
ഇ;െനെയലലാം സംഭവിJാവു:താണ്. കുമാരപിd മദയപsാരിൽ അOഗണയനും
അസഭയം പറയു:തിലും 7വർ/ിJു:തിലും അദവിതീയനുമായിരു:ു.
നീലക¨െന അകാരണമായും അയാൾ ഉപ›വിJാറുെ8:ുdതിനു പല
ദൃ‘ാa;ളുമു8്.
ഒരിJൽ 'േതാ8ക8ം' എ: ^ല/് ഒരു പാലമിടു:തിനു സാമാനയ/ിലധികം
വലുതായ ഒരു കാuിര/ടി കുമാരപിd നീലക¨െനെJാ8ു പിടി\ിAു
െകാ8ുേപായി. ഒ:ുര8ു നാഴിക ദൂരം െച:േ\ാൾ കുമാര\ിd അകാരണമായി
നീലക¨െന ഒ:ടിAു. ഉടെന നീലക¨െq ഭാവം മാറി വJവി.് എതിർJാനുd
ഭാവമായി. അതു ക8ു കുമാരപിd േപടിേAാടി\?കട:ു. ഉടെന നീലക¨ൻ തടി
പിറേകാ.ു പിടിAു മു?ു കിട:ിരു: ^ല/ുനി:ു കുറAുകൂെട ദൂെരെJാ8ു
െച:ു െവAി.് അവിെടനി:ു േപായി. ഇ;െന പല സംഗതികളുമു8ായി.ു8്.
നീലക¨ൻ കുറAുകാലം കൂടി ജീവിAിരുെ:2ിൽ കുമാരപിdയുെട കഥയും അവൻ
കഴിJുമായിരു:ു. കുമാരപിdയുെട ആയുർബലവും നീലക¨െq
ആയുഃ•യവുംെകാ8് അതിനിടയായിെലലേ:യുdു.

നീലക¨െനJുറിAു പറuി.ുdവയിൽ ചിലതു േകവലം
അതിശേയാzിയാെണ:ു ചിലർJു േതാ:ിേയJാം. എ2ിലും അവെനJ8ി.ും
അറിuി.ുമുdവരിൽ പലരും ഇേ\ാഴും ജീവിAിര\ുdതുെകാ8് അവർ അ;െന
വിചാരിJയിെലല:ുdതു തീർAതെ:. നീലക¨ൻ ക:ാംേമാടിയുെട വധം
അഭിനയിJു:തും മhറും ക8ി.ുdവർ ഇേ\ാഴും പലരുമു8്. ഇ7കാരം അേനകം
േയാഗയതകളു8ായിരു: ആ മ/മാതംഗവരയൻ അ?തു വയ€ുേപാലും
തികയു:തിനു മു?ുതെ: കാലധർZെ/ 7ാപിAതു വലിയ ക‘വും
ന‘വുമായിേ\ാെയ:ുdതിനു സംശയമിലല.

ഐതിഹയമാല/ചിhറൂർകാവിൽ ഭഗവതി
ചിhറൂർകാവ്, െകാAി രാജയ/ിെq കിഴേJ അhറ/ുdതും ”ി.ീഷുരാജയ/ാൽ
ചുhറെ\.തുമായ ചിhറൂർ താലൂJിൽ േചർ: ചിhറൂർ േദശ/ു തെ:യാണ്. അവിെട
7തിæിJെ\.ിരിJു: ഭ›കാളിെയയാണ് 'ചിhറൂർJാവിൽ ഭഗവതി' എ:ു പറuു
വരു:ത്. ആ േദശJാർ ആ േദവിെയ ത;ളുെട പരേദവതയായി.ു തെ:യാണ്
ആദരിJുകയും ആചരിJുകയും െചcു േപരു:െത:ും അവർ പേ8 തേ:
ഭ›കാളിെയJുറിAു വളെര ഭzിയും വിശവാസവുമുdവരായിരു:ുെവ:ുമുdതു
7സിUമാണ്. ഭഗവതി ആ േദശJാെരJുറിAു വളെര കൃപേയാടും
വാ„ലയേ/ാടുംകൂടി വർ/ിAുേപാരു:ുമു8്.
പെ8ാരിJൽ െകാ;ുരാജയാധിപനായ രാജാവ് ചിhറൂർ േദശം പിടിAടJാനായി
ൈസനയസേമതം ആ േദശ/ു വ:ു േചർ:ു. ചിhറൂർ േദശJാരും
യുUവിദ¯sാരായിരു:തിനാൽ ര8ു കൂ.രും തZിൽ േനരി.് അതി ഭയ2രമായ
യുUമു8ായി. സവ†സമയം കഴിuേ\ാൾ ചിhറൂർJാർ ഏhറവും
പരവശsാരായി/ീരുകയും െകാ;\ടെയ ജയിJു: കാരയം ത;ളാൽ
സാUയമെലല:് അവർJു േതാ:ുകയും െചcു. അേ\ാൾ അവെരലലാവരും
േ•Yസ:ിധിയിൽ െച:ു ത;ളുെട പരേദവതയായ ഭഗവതിെയ ഭzി പൂർVം
വ˜ിAുെകാ8്,
"ഭൂവിൽ\ുകഴും ചിhറൂർ
Jാവിൽ വിള;ും കൃതാaരിപുപുYി!
ഈവിധമാെയാരു മJെള
യാവിർേZാദം തുണ• മാതാേവ!"
"ഞ;െള െവൽവാൻ വെ:ാരു
െകാ;\ടേയ വധിAു േവഗ/ിൽ
മ;െലാഴിJുക മാേയ!
മംഗളമൂർേ/! നേമാ നമRുഭയം"

എ:ു 7ാർ‰ിAു. അതു േക.് ആർ/Yാണപരായണയും ഭzവൽസലയും
േലാകമാതാവുമായ ഭഗവതി ഉടൻ 7തയ•മായി േപാർJള/ിെല/ി തെq
നാ˜കംവാൾെകാ8ു െകാ;\ടകെള െവ.ി വധിAു തുട;ി. •ണേനരംെകാ8ു
െകാ;\ട മിJവാറും നശിAു. ഏതാനും ൈസനികsാർ 7ാണഭീതിേയാടുകൂടി
ഓടി സവേദശേ/Jു മട;ിേ\ാവുകയും െചcു. അേ\ാൾ െകാ;ു രാജാവ്
േദവിേയാടു േനരി.ു യുUം തുട;ി. ആ യുUം ഏhറവും ഭയ2രം തെ:യായിരു:ു.

െകാ;ുരാജാവ് അaകെനേ\ാെല ഒരു േപാ/ിെq പുറ/ു കയറിയായിരു:ു
യുU/ിനു വ:ിരു:ത്. േദവി തെq വാൾെകാ8് ആ േപാ/ിെq തല െവ.ി
താെഴയിടുകയും െകാ;ുരാജാവിെq കഴു/ു മുറിAു തല ദാരുകെq
ശിര€ിെനേ\ാെല തൃൈJയിെലടുJുകയും െചcു. അ;െന ആ യുUം
അവസാനിAതിെq േശഷം േദവി ഒരു ശിലാതല/ിൽ െച:ിരു:ു വിXമിAു.
അേ\ാൾ േദശJാെരലലാവരും അവിെട എ/ി ഭഗവതിെയJ8ു വ˜ിAു RുതിAു.
അവരേ\ാൾ ഭഗവതിെയ ക8ത് എ.ു തൃൈJകേളാടും ആ തൃൈJകളിൽ
വരദാഭയമു›കളും നാ˜കം വാൾ, ശൂലം, ഗദ, ശംഖം, വ.ക, െകാ;ു രാജാവിെq
ശിര€് എ:ിവ ധരിAു െകാ8ും കാലിേsൽ കാൽ കയhറിെവA്
ഇരിJു:തുമായി.ായിരു:ു.
ഭഗവതി അ;െന അവിെട ഇരു:േ\ാൾ അതിേല കട:ുേപായ ചില ചJിലിയsാർ
അവരുെട ൈകവശമു8ായിരു: മദയവും മാംസവും തിരുമുൽJാ¥യായി
േദവിയുെട തൃ\ാദസ:ിധിയിൽ െവAു വ˜ിAു. േദവി അവെയ സസേaാഷം
സവീകരിJുകയും ആ മദയം സവ†ം േസവിJുകയും മാംസം കുറെAടു/ു
ഭ•ിJുകയും െചcി.ു േശഷം ഉ8ായിരു:ത് അവിെട കൂടിയിരു: ജന;ൾJു
െകാടുJുകയും ജന;ൾ അവ വാ;ി േദവിയുെട 7സാദെമ:ുd
സ2ൽ\േ/ാടു കൂടി ആസവദിJുകയും െചcു.
അേ\ാേഴJും േദവി അവിെട നി:് അaർUാനം െചcുകളക യാൽ ആ
ദിവയസവരൂപം അവർJാർJും പിെ: കാÁാൻ കഴിuിലല. അതിനാൽ പിെ:
ആേദശJാരായ എലലാവരും കൂടി "േദവിയുെട ഈ ദിവയസവരൂപം എ:ു ക8ു
വ˜ിJാനായി ഇേ\ാൾ നZൾ ക8തു േപാെലതെ: ഒരു വിOഹമു8ാJിA്
ഇവിെട 7തി®ിJണം" എ:ു നിpയിA് അ7കാരെമാരു വിOഹം
മ4ുെകാ8ു8ാJിAു ചൂളയിൽ െവAു ത‹ാറാJി. ആ സമയ/് ഒരു േയാഗിനി
അവിെട വ:ു േചരു കയും ആ ബിംബെമടു/ുെകാ8ു േപായി
നിpിതത^ല/ു 7തി®ിJുകയും െചcി.് ഉടൻതെ: അദൃശയയായി
ഭവിJുകയും െചcു. ആ േയാഗിനി ആരാെണ:ും എവിെട നി:ാണ് വ:െത:ും
എേ;ാ.ാണ് േപായെത:ും ആർJും നിpയമിലല. 7തി®ിAത് പൂർV
േ•Y/ിെq കിഴJുവശ/ു സവൽപം െതേJാ.ുമാറിയാെണ:് ഇേ\ാഴും
എലലാവർJും ക8റിയാവു:തുമാണ്. ഈ 7തി® നട:ത് െകാലലവർഷം 71
കുംഭമാസം ³6-ാം തിയതിയായിരു:ു എ:ാണ് പറuുവരു:ത്.
ബിംബ7തി® കഴിuാലുടെന ഒരു നിേവദയം കഴിേJ8ത് അതയാവശയമാണേലലാ.
അതിെനaാണ് േവ8െത:് അവിെടJൂടിയവെരലലാവരുംകൂടി ആേലാചിAു.
അേ\ാൾ അവരിൽ േദവീഭzശിേരാ മണിയും ’ാനിയുമായിരു: ഒരു നായർ

"ചJിലിയZാർ െകാടു/ മദയവും മാംസവും േദവി സസേaാഷം സവീകരിAുവേലലാ.
അതിനാൽ ഇേ\ാഴും അവതെ: മതി" എ:ു വിധിJുകയും അത് എലലാവരും
സZതിJുകയും െചcു. ഉടെന അ7കാരം വിധിA ആ നായർ തെ: േപായി കുറAു
മദയവും മാംസവും െകാ8ുവ:ു േദവിJു നിേവദിAു. നിേവദയം കഴിuതിെq
േശഷം നിേവദിJെ\. ആ സാധന;ൾ അവിെടJൂടിയിരു:വർെJലലാം കുേറെ“
െകാടുJുകയും എലലാരും േദവീ7സാദെമ:ുd സ2†േ/ാടുകൂടി അവ വാ;ി
േസവിJുകയും ഭ•ിJുകയും െചcു. പിെ: അതവിെട പതിവായി/ീർ:ു.
ഇേ\ാഴും അവിെട മദയവും മാംസവും തെ:യാണ് പതിവ്. നിേവദിJു:ത്
നായsാരുമാണ്. എ:ാലവിെട ചില വിഡേശഷദിവസ;ളിലലലാെത ദിവസംേതാറും
പൂജ പതിവിലല. എ2ിലും അവിെട ര8ു േനരവും വിളJുെവ•ുക പതിവു8്.
അലലാെതെയാ:ുമിലല.
എ:ാൽ ആദയമു8ായതായ മൂലേ•Y/ിൽ അ;െനെയാ:ുമലല. അവിെട
പതിവായി ര8ു േനരവും പൂജയുമു8്. അതു നട/ു:തു ”ാ•ണരാണ്.
അവിെട നായsാർ പൂജിJുകയും മദയവും മാംസവും നിേവദിJുകയും പതിവിലല.
അവിടെ/ ച.വ.;െളലലാം സാധാരണ േ•Y;ളിെലേ\ാെലതെ:യാണ്.
മദയമാംസാദികെളാ:ും ആ േ•Y/ിെq അടുJെല;ും െകാ8ുെചലലാൻ തെ:
പാടിലല. െകാ8ു െച:ാൽ േ•YമശുUമാകുെമ:ും പിെ: അവിെട ശുUികലശം
മുതലായവെയാെJ നട/ണെമ:ുമാണ് െവAിരിJു:ത്. അവിെട ഭഗവതിയുെട
ൈചതനയം സാമനയതിലതികം ക8ു വരു:ു8്. അവിെട ഭജനമിരു:് ആ േദവിെയ
േസവിAാൽ േഭദമാകാ/ േരാഗവും ഒഴിയാ/ ബാധയും സാധിJാ/ കാരയവും
ഒ:ും തെ:യിെലല:് തീർAയായും പറയാം. ആ േദവി സ:ിധിയിൽ ഭജനമിരു:ി.്
അപŸാരം, ഉsാദം, മുതലായവ േഭദമായി സവ^തെയ 7പിAവരായി ഇേ\ാഴും
പലരുമു8്. ഈ അടു/ കാല/ുതെ: സaതയർ‰മായി അവിെട ഭജനമിരു:ി.്
സൽസaാന;െള ലഭിAവരുെട സംഖയ ഒ.ും ചിലലറയലല.
ആ േദശJാർJു പ8ു8യിരു:തുേപാെല പര•രം േrഹവും വിശവാസവും
ഐകമതയവും ഇെ\ാളിെലല:് അവരിൽ/െ: ചിലർ പറu് ഇ‹ിെട
േക.ുതുട;ീ.ു8്. എ2ിലും ആ േദവിേ•Y/ിൽ പൂർവികsാർ
നട/ിേ\ാ:ിരു: അടിയaര;െളലലാം ആധുനികsാരും നട/ിേ\ാരു:ു8്.
അവിെട ആ8ുേതാറും പതിവായി േദശJാർ നട/ിേ\ാരു: അടിയaര;ളിൽ
7ധാന;ൾ മ¡ലവിളJും െകാ;\ടയുമാണ്. മ¡ലവിളJ് എ:് പറuാൽ
വൃpികമാസം ഒ:ാം തീയതി മുതൽ നാ†െ/ാ:ു ദിവസം േ•Y/ിൽ നിറ
മാലയും വിളJും നട/ുകയാണ്. അത് വളെര േകമമയി.ുd
ഒരടിയaരമാെണ:തിന് സംശയമിലല. അതിനു പ8ാര വിലെJ:ാണ് േപര്

പറu േപാരു:ത്. ഭzിരസ7ധാനമായ ഈ അടിയaര/ിന്
ഭാരവാഹികളലലാ/വരും േദവിദർശന/ിനായി അവിെട വ:ു കൂടാറു8്.
െകാ;\ട എ: ആേഘാഷം പ8് െകാ;ുരാജാവ് ചിhറൂർ േദശം പിടിAടJാനായി
ൈസനയസേമദം അവിെട വരികയും ചിhറൂർ ഭഗവതി അവെര സംഹതരാJുകയും
െചcതിെq Ÿാരകമായി ആ8ുേതാറും നട/ിവരു:തും വളെര
േകമമായി.ുdതാണ്. അതിൽ പലവിധ/ിലുd േവഷ;ളുെട പുറ\ാടും
മhറുമുdതിനാൽ അതു സകല രസസ?ൂർ4മായ ഒരാേഘാഷമാെണ:ുതെ:
പറയാം. അതിെq ഓേരാ ചട;ുകൾ കുംഭമാസ/ിൽ ശിവരാYിJുമു?്
തുട;ിയാൽ മീനമാസ/ിലാണ് അവസനികു:ത്. അവെയലലാം
അറിയാനOഹിJു:വർ അവിെട െച:് ക8ുതെ: മന€ിലാJുകയലലാെത
എഴുതി അറിയിJു: കാരയം അസാധയമാകയാൽ അതിനായി ഉദയമിJു:ിലല.
ചിhറൂർ ഭഗവതി ആർ/Yാണപരായണയും ആXിതവ„ലയുമാെണ:ുdതു
െകാ;\ടെയ സംഹരിAതുെകാ8ുതെ: •‘മാകു:ു8േലലാ.
അതുകൂടാെതയും അതിേലJ് അേനകം ദൃ‘ാa;ളവിെടയു8ായി.ു8്.
അവെയലലാം വിവരിJു: കാരയം ദുTരമാകയാൽ ചിലതു മാYം ചുരുJ/ിൽ
പറuുെകാdു:ു.
ചിhറൂരുനി:് ഏകേദശം നാലു നാഴിക അകെല ”ി.ീഷ് മലബാറിൽ െപരുെവ?്
എെ:ാരു േദശമു8േലലാ. അവിെട ഉ8ായിരു: ഒരു നായർJ് ചിhറൂര് ഒരു വീ.ിൽ
സംബkമു8ായിരു:ു. സംബkം െച‹െ\. £ീയുെട വീ.ിൽ ധാരാളം
സ?/ു8ായിരു:ു. എ:ു മാYമലല, ആ £ീെയ ആ വീ.ിലുdവർ വളെര
വാ„ലയേ/ാടുകൂടിയാണ് വളർ/ിയിരു:ത്. അതിനാൽ ആ £ീയുെട
മാതാപിതാJsാരും മാതുലsാരും അമൂലയ;ളായ അേനകം
ആഭരണ;ളു8ാJിAുെകാടു/ിരു:ു. ആ £ീ മിJ സമയ/ും അവെയലലാം
അണിuു െകാ8് തെ:യാണ് നടJുക പതിവ്. ആ £ീJ് ചിhറൂർകാവിൽ
ഭഗവതിെയ കുറിA് അളവhറ ഭzിയും വിശവസവുമു8ായിരു:തിനാൽ ര8ു
േനരവും കാവിൽേ\ായി േദവിെയ വ˜ിJുക പതിവായിരു:ു. കാവിൽ േപാകു:
സമയ;ളിൽ ആ £ീ തെq ആഭരണ;െളലലാെമടു/ു അണിയാതിരിJാറിലല.
സംബkJാരനായ ആ നായർ ഒരതയാOഹിയും ദു ‘നുമായിരു:തിനാൽ ഈ
ആഭരണ;െളലലാം പതിവയിJ8ാേ\ാൾ ഇവെയലലാം ത.ിെJാ8ു േപാകണെമ:്
േതാ:ി/ുട;ി. അതിനാൽ അയാൾ അതിനുd ഒരു കdെകശൗലം ആേലാചിAു
നിpയിAുെകാ8് ഒരു ദിവസം ഭാരയേയാട് സവകാരയമായി.് "നിെ: ഒ:് കാണാൻ
ൈവകിയിരിJു:തിനാൽ അേ;ാ.് െകാ8ു െചലലണെമ:് എെq അZ എേ:ാട്
പറuു തുട;ീ.് വളെര ദിവസമായി. അതിനാൽ നമുJ് അേ;ാേ.ാ:ു

േപാകണം. അവിെട മൂ:ു ദിവസം താമസിAി.ു നാലാം ദിവസം നമുJ്
മട;ിേ\ാരാം. അതിെനaാ വിേരാധമുേ8ാ?" എ:് േചാദിAു. അതിനു/രമായി.്
ഭാരയ "ഒരു വിേരാധവുമിലല. അ‡നുമZയും മhറും സZതിAാൽ നമുJ് നാെള/െ:
േപാകാം. എ:ാൽ മൂ:ു ദിവസം അവിെട താമസിJാൻ നിവൃ/ിയിലല. എനിJ്
പതിവായി കാവിൽ െതാഴാൻ േപാകണമേലലാ. ഒരു ദിവസെ/ െതാഴുക കഴിuി.്
നമുJ് അേ;ാ.് േപാകാം. പിേhറദിവസം േതാഴാനിേ;ാെ./ണം. േദവീദർശനം
മു.ിJു: കാരയം സ2ടമാണ്" എ:് പറuു. അത് േക.േ\ാൾ നായർJ്
സേaാഷമായി. അയാൾ ആ £ീയുെട മാതാപിതാJsാേരാടും മhറും വിവരം
പറu് അവെരെയലലാം സZതി\ിJുകയും പിേhറ ദിവസം തെ: £ീ
കാവിൽേ\ായി കുളിAുെതാഴുതു വ:യുടെന ഭർ/ാവും ഭാരയയും ഊണ് കഴിAു
വീ.ിൽനി:ു പുറെ\ടുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും ആ £ീ അവരുെട
ആഭരണ;െളടു/ണിuിരു:ു എ:ുdതു വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ആ നായരും ഭാരയയുംകൂടി കുറAുദൂരം േപായേ\ാൾ വഴിJടു/ു തെ: ആ
നായരുെട ഒരു േrഹിതെq വീടു8ായിരു:തിനാൽ അവർ അവിെടJയറി. ആ
വീ.ുകാർ ഈ ദ?തിമാെര അവിെട സാദരം •ണിAിരു/ി കുശല7 ാനaരം
െവടികൾ പറuുതുട;ി. പിെ: അവെര ഒരു ലഘുഭ•ണം കഴി\ിJുകയും
െചcു. അേ\ാേഴJും േനരം സkയേയാടടു/തിനാൽ ആ ഭാരയാഭർ/ാJsാർ
ആ വീ.ു കാേരാടു യാYയും പറu് അവിെട നി:ും ഇറ;ി നട:ു. കുറAുദൂരം
െച:േ\ാൾ അവിെട ചിhറൂർ പുഴയായി. ചിhറൂർ പുഴയിൽ അJാല/്
പാലമു8യിരു:ിലല. കഴിu രാYിയിൽ കലശലായി.ു മഴയു8ായതിനാൽ
പുഴയിൽ െവdം സവ†ം െപരുകിയിരു:ു. അതിനാൽ നായർ ഭാരയേയാട്, "പുഴയിൽ
െവdം കുറAധികമാെണ:ാണ് േതാ:ു:ത്. അതിനാൽ ഇറ;ിJടJാേമാ എ:്
ഞാേനാ:ിറ;ി േനാJെ.. ഞാൻ മട;ിവ:ി.ു പിെ: നമുെJാരുമിAു േപാകാം.
േനരം ഇരു.ി തുട;ിയിരിJു:ു. നീ തനിA് ഇവിെട നിൽJുേ?ാൾ വലലവനും വ:്
ഈ ആഭരണ;ൾ അഴിAുെകാ8് േപാെയ2ിൽ നീെയaു െച‹ും? അതു െകാ8്
അവെയാെJ അഴിAു ഇേ;ാ.് തേ:Jൂ. പുഴ കട:ി.ു െക.ിയാൽമതി" എ:്
പറu്. ശുUഹൃദയയായ ആ £ീ അത് േക.ു സതയെമ:ു വിചാരിA്
ആഭരണ;െളലലമഴിA് വിശവാസപൂർവം ഭർ/ാവിെq ക‹ിൽ െകാടു/ു. ദു‘നും
വ¢കനുമായ ആ നായർ അവെയലലാം വാ;ി ഒരു മു8ിൽെപാതിuു
ക•/ിൽ െവAുെകാ8ു പുഴയിറ;ി മറുകരയിേലJ് േപായി. ആ £ീ അവിെട
വളെര േനരം നി:ി.ും നായർ മട;ി വ:ിലല. േനരേമകേദശം പാതിരേവാടടു/ു.
േഘാരാkകാരം െകാ8് ദിെJാെJ മറuു. ഒ:ും കാÁാൻ വ‹ാെതയായി,
അതികഠിനമായ മഴയും തുട;ി. അേ\ാൾ ആ അZയുെട മനഃ^ിതി

ഏതു7കാരമായിരു:ു എ:ു പറuറിയിJു: കാരയം അസാUയം തെ:.
ഭീതിെകാ8ും വയസനം െകാ8ും ആ പതിµത ഏhറവും പരവശയായിതീർ:ു എ:ു
തെ: പറയാം. നി€ഹായയും ദു€ഹ ദു:ഖമ-യുമായിതീർ: ആ സാധവി ഉടെന
തെq പരേദവതയായ ഭഗവതിെയ ഭzിപാരവശയ;േളാടുകൂടി വിളിAുകരuു
7ാർ‰ിAുതുട;ി. "അേ‹ാ! അെZ! നി€ഹായയി/ീർ:ിരിJു: ഈ
അഗതിെയ ര•ിJേണ. അZയലലാെത അടിയന് േവെറ ഒരു ശരണവുമിേലല, എെq
ചിhറൂർകാവിലേZ! ര•ിJേണ, ര•ിJേണ" എ:ും മhറുമായിരു:ു ആ
അബലയുെട വിളിയും 7ാർ‰നയും. അ;െന ആ £ീ കുറAുേനരം േദവിെയ
വിളിAു 7ാർ‰ിAേ\ാൾ ഒരു £ീ വിളJും െകാ8് അവിെടെയ/ി. ആ £ീേയാട്
"ഇനി എaിന് ഇവിെട നിൽJു:ു? നമുJു വീ.ിേല•ു േപാകാം. േനരം
പാതിരാവായിരിJു:ു. അയാൾ ഈ ഇരു.ിലകെ\.ു വഴിെതhറി എവിെടേയാ
േപായി. േനരേ/ അ;ു വരും" എ:ു പറuു. ആ £ീ തെq െപhറZയാെണ:ു
േതാ:ുകയാൽ മേhറ £ീ സേaാഷിA് അവരുെട കൂെടേ\ായി. ര8ുേപരും തZിൽ
ഓേരാ വർ/മാന;ളും പറuുെകാ8് നട:ു വീ.ിെല/ി വിളിAു വാതിൽ
തുറ\ിAേ\ാൾ ആ £ീയുെട സാ•ാൽ െപhറZ അവിെട/െ: ഉ8ായിരു:ു.
പുഴJടവിൽ നി:് ആ £ീെയ വീ.ിൽെJാ8ു െച:ാJിയ അZ അവരുെട
ൈകയിലു8ായിരു: വിളേJാടുകൂടി അേ\ാേഴ•ും അദൃശയയായി/ീരുകയും
െചcു. പിെ: വീ.ിലു8ായിരു: സാ•ാൽ അZ മകേളാട് അവർ
ഭർ/ാവിേനാടുകൂടിേ\ായി.ു പിെ:യു8ായ കഥകെളാെJ േചാദിJുകയും
മകൾ എലലാം വിRരിAു പറu് അZെയ േകൾ\ിJുകയും െചcു.
വർ/മാന;െളലലാം േക.േ\ാൾ ആ അZ•് ആഭരണ;െളലലാം
േപായതുെകാ8ുd സaാപേ/Jാളധികം മകൾ ആപെ/ാ:ും കൂടാെത
മട;ി വ:ു േചർ:തുെകാ8ുd സേaാഷമാണു8ായത്.
പിേhറദിവസം േനരം െവളു/േ\ാൾ ആ നായർ ഒരു °ാaെന േ\ാെല ഓടിവ:് ആ
ആഭരണെ\ാതി ആ വീ.ിലി.ി.് ഒ:ും മി8ാെത വ:തുേപാെല ഇറ;ിഓടിേ\ായി.
പിെ: അയാെളJാണാനും അയാെളJുറിA് എെa2ിലും േകൾJാനും ആർJും
സാധിAി.ിലല. േനരം കുറAു പുലർ:േ\ാേഴ•ും ഈ വർ/മാന;െളലലാം കർ4ാ
കർ4ികയാ ആ േദശ/് എലലാവരുമറിuു. ഉടെന എലലാവരും േ•Yസ:ിധിയിൽ
കൂടി. അേ\ാേഴ•ും െവളിA\ാടും അവിെട എ/ുകയും ഉടെന
െവളിപാടു8ാവുകയും ജന;േളാട് "നി;ളാരും ഒ.ും സംശയിേJ8, എെ:
ഭzിപൂർവം േസവിAുെകാ8ിരിJു: എെq മകൾ എെ: വിളിAു കരuേ\ാൾ
പുഴJടവിൽ െച:് അവെള വിളിAുെകാ8ുേപായി അവളുെട വീ.ിലാJിയതു
ഞാനാണ്. ആ വ¢കെനെJാ8് ആ ആഭരണ;െളലലാം മടJിെJാടു\ിAതും

ഞാൻ തെ:. ആ ദു‘െq കഥ ഞാൻകഴിചിരിJു:ു. അവെq ശവം േപാലും
ആർJും കാÁാൻ കഴിയില""എ:ു ക†ിJുകയും െചcു. ചിhറൂർ Jാവിൽ
ഭഗവതിയുെട ഭzവാ„ലയം സീമാതീതമാെണ:ുdതിന് ഇതും ഒരു
ഉ/മദൃ‘ാaമാണേലലാ.
െവളിA\ാടിെq കലിയട;ിയതിനു േശഷം നാ.ുകാരിൽ 7ധാനsാെരലലാവരും
കൂടി നടയിൽ വAു "െപരുെവ?ുേദശJാരായ നായsാെരെJാ8്
േമലാെലാരിJലും ചിhറൂർ േദശ/ു സംബkം െച‹ിJാൻ പാടിലല" എ:ു നിpയം
െചcു. ആ നിpയെ/ ഇേ\ാഴും ആ നാ.ുകാർ േഭദെ\ടു/ിയി.ിലല.
ചിhറൂർ ഭഗവതിയുെട ഭzവാ„ലയം അപരിമിതമാെണ:ു ജന;ൾJു േബാധം
വര/Jവ4ം അവിെട നട/ിയി.ുd മെhറാരു സംഗതികൂടി ചുരുJ/ിൽ താെഴ
പറuുെകാdു:ു.
ചിhറൂരുd ഒരു നായർ ഗൃഹ/ിെല "കു\ാ8ി" എ:ു േപരായ ഒരു കു.ി ഒരു െകാലലം
മ¡ലവിളJു കാണാനായി ഒരു ദിവസം ചില കൂ.ുകാേരാടുകൂടി അ?ല/ിേല•ു
േപായി. കുറAുേനരം വിളJുക8ു നി:േ\ാൾ ഉറJം കലശലായി.ു വരികയാൽ
ആ കു.ി വടേJ നടയിൽ ഒരു ^ല/ു െച:ു കിട:ു സുഖമായി.ുറ;ി. വിളJു
കഴിuി.ും കു\ാ8ി ഉണർ:ിലല. വിളJു കഴിuേ\ാൾ ആളുകെളാെJ
പിരിuുേപായി. കു\ാ8ിയുെട കൂ.ുകാരും കു.ിെയ വിളിJാേനാർ/ിലല.
കു\ാ8ി ഉണർ:ു േനാJിയേ\ാൾ അവിെടെയ;ും ആരുമിലലായിരു:ു. ആ
7േദശെമലലാം അkകാരപൂർ4മായിരു:ു. അതിനാൽ കു\ാ8ി ഏhറവും
ഭയവിഹവലതേയാെട "അേZ , അേZ!" എ:ുറെJ വിളിAുെകാ8് കരuു തുട;ി.
വീ.ിൽ കിട:ുറ;ിയാലും ഉണരുേ?ാൾ അടുJലാെരയും ക8ിെലല2ിൽ അZെയ
വിളിAുകരയുക പതിവായിരു:ു. അതുേപാെല ഇവിെടയും െചcു എേ:യുdൂ.
എ2ിലും കു.ിയുെട അZ•ു ഭഗവതിെയJുറിA അളവhറ ഭzിയും
വിശവാ!സവുമു8ായിരു:തിനാൽ ആ കു.ിയുെട സ2ടം ഭഗവതി•് ഏhറവും
ദു€ഹമായി തീർ:ു. കു\ാ8ി േമൽ7കാരം അZെയ വിളിAു കരu •ണ/ിൽ
ഒരു £ീ വിളെJടു/ുെകാ8് അടുJൽ െച:് "നീെയaിനു കരയു:ു? നമുJ്
വീ.ിേല•് േപാകാം" എ:ു പറu് െച: ആ £ീ സവaം അZയാെണ:്
േതാ:ുകയാൽ ആ കു.ി സസേaാഷം അവരുെട കൂെട േപായി. വഴിയിൽെവAു
കു.ി "അേZ എനിJു കലശലായി വിശJു:ു" എ:ു പറuതിന് മറുപടിയായി.്
ആ £ീ "വീ.ിൽ െച:ാൽ അതിനു വലലതും സമാധാനമു8ാJാം" എ:ു പറuു.
അ;െന ഓേരാ:ു പറuുെകാ8് അവർ നട:ു. വിളJു കഴിu് കു\ാ8ി
മട;ിെയ/ാനുd േനരമായി.ും കു\ാ8ിെയ കാണാ—യാൽ
വീ.ിലു8ായിരു:വർJ് പരി°മമായി. അതിനാൽ അവിെട നി:ു ചിലർ െവളിAം

െകാ8ു കു\ാ8ിെയ അേനവഷിAു പുറെ\.ു. അവർ കുറAു ദൂരം െച:േ\ാൾ ഒരു
£ീ െവളിAം കാണിAു കു\ാ8ിെയയും െകാ8ു വരു:ത് ദൂെര വAു തെ:
ക8ു. അവർ അടു/ു െച:േ\ാൾ ആ £ീ െവളിAേ/ാടുകൂടി
അദൃശയയായി/ീർ:ു. കു\ാ8ി മാYം വഴിയിൽ നിൽJു:ു8ായിരു:ു.
അതിനാലവർ കു.ിെയയും െകാ8ു വീ.ിെല/ി. അേ\ാൾ കു\ാ8ിയുെട
സാ•ാലZ വീ.ിലു8ായിരു:ു. ആ അZ കു.ിേയാട് "നീ ആരുെട കൂെടയാണ്
വ:ത്?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു കു.ിയുെട മറുപടി, "അZയേലല വിളJും െകാ8ു
വ:് എെ:െJാ8ു േപാ:ത്? പിെ: ഇ;െന േചാദിJു:െതaാണ്? വഴിയിൽ
വA് എനിJു വിശJു:ു എ:ു പറuേ\ാൾ അതിനു വീ.ിൽെA:ാൽ
സമാധാനമു8ാJാം എ:് അZ പറuിേലല? ഇേ\ാൾ
സമാധാനമു8ാJാ/െതaാണ്?" എ:ായിരു:ു. ഈ മറുപടി േക.േ\ാൾ
അവിെട എലലാവരും വിŸയിJുകയും എലലാം ചിhറൂർJാവിലZയുെട മായാവിലാസം
തെ:െയ:ു തീർAെ\ടു/ുകയും ആ േദവിെയ ഭzിപൂർവം മന€ുെകാ8്
നമxകരിJുകയും െചcു. പിെ: അവിെടയിരി\ു8ായിരു: പഴേമാ പലഹാരേമാ
ഏതാെ8ാെJ െകാടു/് കു\ാ8ിെയ സമാധാനെ\ടു/ിയതിെq േശഷം
എലലാവരും കിട:ുറ;ി.
ഇനി ഇ7കാരമെലല2ിലും മെhറാരു 7കാരം ചിhറൂർകാവിൽ ഭഗവതിയുെട
ഭzവാ„ലയ/ിനു ദൃ ‘ാaമായി അവിെടയു8ായ മെhറാരു സംഗതി പറയാം.
ചിhറൂർ തെ:യുd വീ.ിൽ 'കു\ു അZ' എെ:ാരു £ീയു8ായിരു:ു. ആ £ീ നലല
പതിµതയും സദവൃ/യും ഭഗവതിെയJുറിA് അളവhറ ഭzിയും വിശവാസവുമുd
കൂ./ിലുമായിരു:ു. അവർJ് േദശ/ുകാരൻ തെ:യായ ഒരു
നാരായണേമേനാൻ സംബkം െചc് ഭർ/ാവായി തീർ:ു. അയാൾ 7കൃതയാ ഒരു
വിടനായിരു:ു. അതിനാലയാൾ ആ േദശ/ു തെ:യുd മെhറാരു £ീയിൽ
അനുരzനായി തീരുകയും ആ £ീ•ും സംബkം െചയവാൻ ഉ„ാഹിA
തുട;ുകയും െചcു. ആ ഉ„ാഹം മുറുJമായേ\ാൽ ആ £ീ അയാേളാട്
'നി;ൾJിേ\ാൾ ഒരു ഭാരയയു8േലലാ, ഇനി ഒരു സംബkം കൂടി െച‹ു:ത്
നയായമലല. എനിJ് സപøിയായിരിJാൻ മന€ുമിലല. എ:ു മാYമലല, ആ
സംബkമുdേ\ാൾ നി;ൾ ഈ പടിJക/് കടJാൻ തെ: പാടിലല.' എ:ു
പറuു. അേ\ാൾ ആ േമേനാൻ 'എ:ാലീ€ംബkം ഇേ\ാൾ തെ:
മതിയാJിേയJാം' എ:ു പറuു പിരിuു. അ:ു രാYി ഏകേദശം
പ/ുമണിയായേ\ാൾ കു\ുവZയുെട വീ.ിെല/ി. ആ സാധവി ശുUേമ
കുലടയാെണ:് തനിJ് അറിവുകി.ിയിരിJു:ു എ:ും അതിനാൽ താൻ
സംബkം മതിയാJിയിരിJു:ു എ:ും മhറും പറuി.് അവിെട നി:്

ഇറ;ിേ\ായി. ഇെതാെJ േകൾJുകയും ഭർ/ാവ് കലഹിA് ഇറ;ിേ\ാവുകയും
െചcേ\ാൾ കു\ുവZ•ു ദു€ഹമായ ദുഃഖമു8ായി എ:ുdത്
പറയണെമ:ിലലേലലാ. അവർ ക4ീെരാലി\ിA് കരuുെകാ8് ' എെq
ചിhറൂർJാവിലേZ! ഈ അപവാദം പരസയെ\ടു/ാനിടയാകാെത എെ:യും എെq
ഭർ/ാവിെനയും ര•ിJേണ' എ:ു 7ാർ‰ിAു. േമേനാൻ ആ വീ.ിൽ നി:ിറ;ി
കുേറ ദൂരം േപായേ\ാൾ ചില ഭയ2രമൂർ/ികൾ അയാെള/ടു/ു ഭയെ\ടു/ി
തിരിെയ ഓടിAു ഭാരയാഗൃഹ/ിൽ െകാ8ു െച:ാJി. അയാൾ അവിെട െച:്
ആേരാടും മി8ാെത അക/ു കയറിJിട:ു.
പിേhറദിവസം കാല/ു കു\ുഅZ പതിവുേപാെല കുളിAു െതാഴാനായി.ു
കാവിെല/ി. പി:ാെല നാരായണേമേനാനും അവിെട െച:ു േചർ:ു. അേ\ാൾ
െവളിA\ാട് അവിെട വരികയും ഉടെന െവളിപാടു8ാവുകയും െചcു. െവളിA\ാട്
േമനവേനാട് 'എെq ഭzയും സദവൃ/യുമായിരിJു: മകെളJുറിA് ഇ:െല
അപവാദ;ൾ പറuു രാYിയിൽ അവിെട നി:ിറ;ിേപായി.ു മട;ി അേ;ാ.ു
തെ: െച:െതaാണ്? വഴിയിൽ വAു തടു/തും മടJി അയAതും എെq
പരിവാര;ളാണ്. ഇനിെയാരിJൽ ഇ;െന പറയുകേയാ 7വർ/ിJുകേയാ
െചcാലവർ എെq മകെന ചീaി േചാര കുടിJും. ഓർZ ഉ8ായിരിJെ.' എ:ു
കൽ\ിAു. അതുേക.ു േമേനാൻ ഏhറവും ഭയേ/ാടും ഭzിേയാടും കൂടി,
'െപാ:േZ! സമRാപരാധ;ളും െപാറു/ു ര•ിJണം. ഇനി ഒരിJലും അ;െന
പറയുകയും 7വർ/ിJുകയും െച—യിലല. ' എ:ുണർ/ി. ഉടെന െവളിA\ാട്
“നലല നിpയമുെ82ിൽ എെq ആയുധം െതാ.് അ;െന സതയം െച‹ുക” എ:ു
കൽ\ിAി.് നാ˜കം വാൾ നീ.ി കാണിAു. ഉടെന പdിവാൾ െതാ.ുംെകാ8് “ഞൻ
ഇ:െല പറയുകയും 7വർ/ിJുകയും െചcതുേപാെല ഇനി െച—യിലല.” എ:ു
സതയം െചcു. ഉടെന െവളിA\ാടിെq കലി അട;ുകയും എലലാവരും പിരിuു
േപാവുകയും െചcു. കു\ുവZ•് അേ\ാളു8ായ സേaാഷവും േമേനാനു8ായ
ലŽയും എYമാYമായിരുെ::് പറയുവാൻ 7യാസം. േമേനാൻ പിെ: വിടതവം
വി.ു കു\ുവZയുെട സംബkം മുറ•ു നട/ിെJാ8ിരു:ു.
പ8ു ചിhറൂരു8ായിരു: പരേദശ”ാ•ണർJ് (പ.sാർJ്) ആ കാവിെല
ഭഗവതിെയJുറിA് ഭzിയു8ായിരു:ിലല. എ:ു മാYമലല കുെറെ“
പു‡മു8ായിരിJുകയും െചcു. അവിെടയുd ഈ േ•Y/ിെല ഭഗവതിJു
മദയവും മാംസവും നിേവദിJുകയും നായsാർ പൂജ കഴിJുകയും
െച‹ു:തുെകാ8ായിരു:ു അവർJ് പു‡ം. അവിെടയുd ലേ2ശവരം Oാമ/ിെല
ശിവെന മാYേമ അവർ വ˜ിAിരു:ുdൂ. ആ ശിവേ•Y/ിൽ േവ8ു:
കാരയ;െളലലാം അവർ കൂടി XമിAു നട/ിയിരു:ു എ:ലല, ഇേ\ാഴും

നട/ു:ുമു8്. ആ ശിവേ•Y/ിൽ ആ8ുേതാറും ധനുമാസ/ിൽ
തിരുവാതിരനാൾ പതിവുd രേഥാ„വ/ിൽ ഊരുവല/ിനു രഥം
വലിAുെകാ8ു േപാവുകതെ: ഈ ”ാ•ണsാരാണ് പതിവ്.
ഒരാ8ിൽ ഊരുവല/ിനു രഥം വലിAുെകാ8് ഭഗവതിേ•Y/ിെq വടേJ
നടയിെല/ിയേ\ാൾ അവിെട േറാഡിൽ നി:ിരു: േദവീഭzsാരായ ചില
നായsാേരാട് ഒരു പ.ർ ' നി;ളുെട കdുകുടിJു: തd•് ശzിയുെ82ിൽ ഈ
രഥം ഇവിെട നി:ിളകാെത ഇവിെട നിർ/െ.' എ:ു പറuു. ഉടെന േതരവിെട
നി:ു. അവിെട നി:ും രഥം ഇളJിെJാ8ു േപാകു:തിന് ആ
േദശ/ു8ായിരു: ”ാ•ണെരലലാവരും കൂടി ഉaിയും തdിയും പിടിAും
വലിAും വളെര XമിAു േനാJി. എ2ിലും രഥം അവിെട നി:് കടുകിട മാറിയിലല.
പിെ: അവർ ആനകെള െകാ8ു വ:് തdിAു േനാJി. നാല¢ു വലിയ ആനകൾ
മRകം െവAു തdിയി.ും മRകം െപാ.ി േചാരെയാലിAു തുട;ിയതലലാെത േതരു
േലശം േപാലും ഇളകിയിലല. എ:ു മാYമലല േദവിെയ നി˜ിAു പറu ആ പ.ർJും
അേ\ാേഴ•ും ശവാസം മു.ി വയർ വീർ/ു തുട;ി. അേbഹ/ിനു അവിെട
നിÀJാൻ വ‹ാെതയായി.് അേbഹം മഠ/ിേലJു േപായി. അേ\ാേഴJും
സുഖേJടുകൾ കുറAുകൂടി കലശലായി. മലവും മൂYവും േപാകാെതയും
വീർ\ുമു.ിയും വയർ വീർ/ും കുളിAേപാെല േദഹം വിയർ/ും പ.ർ ഏhറവും
പരവശനായി നില/ു കിട:് ഉരു8ുതുട;ി. െച:ു ക8വർെJാെJ അേbഹം
അേ\ാൾ മരിJുെമ:ു േതാ:ി. അേ\ാൽ ചിലർ "ഇതു ഭഗവതിെയ നി˜ിAു
പറuതിെq ഫലമാണ്. അവിെട/െ: െച:േപ•ിAാലലലാെത ഇനിനു
സമാധാനമു8ാവുകയിലല" എ:ു പറuു. ഉടെന ആ പ.രുെട ബkുJളായ ചിലർ
കാവിേലJ് ഓടിേ\ായി. അവർ നടയിൽെA:് അേപ•ിAു. ഉടെന െവളിA\ാട്
അവിെട വരികയും െവളിപാടു8ാവുകയും െചcു. അേ\ാൾ
അവിെടെA:ിരു:വർ "െപാ:ുത?ുരാ.ീ! സർVാപരാധ;ളും െപാറു/ു
ര•ിJണം. അയാൾ അറിവിലലാ—െകാ8് അ;െനെയാെJ പറuതാണ്"
എ:ുണർ/ിAു. അേ\ാൾ, "എെ: നി˜ിAതു െകാ8് എനിെJാ:ുമിലല. ആ
വാJുകൾ എെq ഭzsാരായ മJൾJു വലിയ സ2ടമു8ാJി. അതാണ് എനിJ്
ദു€ഹദുഃഖകാരണമായി/ീർ:ത്. രഥം പിടിAു നിർ/ിയിരിJു:ത് എെq
പരിവാര;ളാണ്. അവർJ് എെ: നി˜ിA ആ ആളുെട പുYെന െവ.ി
ബലിെകാടു/ലലാെത രഥം ഇളകുകയും ഈ ആളുകളുെട സുഖേJടു മാറുകയുമിലല.
അ;െന െചcിെലല2ിൽ ആ ആളുകളുെട കഥ ഇ:ു കഴിയും" എ:ാണ്
ക†നയു8ായത്. ഈ ക†ന േക.േ\ാൾ ആ ബkുജന;ൾJ് അളവhറ
സ2ടമു8ായി. ആ ”ാ•ണനു പുരുഷസaാനമായി.് ഈ ഒരു കു.ി മാYേമ

ഉ8ായിരു:ുdു. ആ കു.ിയുെട കഥ കഴിJുക എ:ുd കാരയം അവ!J് എ;െന
സഹയമായി/ീരും? എ2ിലും പിെ: അവർJ്! ഒ:ു േതാ:ി.
അെത;െനെയ:ാൽ "ക†ന േപാെല െച‹ാെതയിരു:ാൽ ഒരു സമയം
അ‡േqയും മകേqയും കഥ കഴിuുേപായി എ:ു വേ:Jാം. മകൻ േപായാലും
അ‡ൻ ജീവിAിരു:ാൽ ഭഗവതിയുെട കൃപെകാ8് അേbഹ/ിനു പിെ:യും
പുYsാരു8ാകാം. "ഇ;െന അവർ ആേലാചിAു നിpയിAു മഠ/ിൽെA:് ആ
സുഖേJടായിJിട:ിരു: ”ാ•ണേനാടും ഈ സംഗതികെളലലാം പറuു. അവർ
പറuെതലലാം അേbഹവും സZതിAു. അേ\ാേഴJും അേbഹ/ിനു കുറAു
സുഖമായി. പിെ: അവെരലലാവരുംകൂടി കു.ിെയയുംെകാ8ു േ•Y/ിെല/ി.
അേ\ാഴും െവളിA\ാടിെq കലി അട;ിയി.ിലലായിരു:ു. െവളിA\ാട്
ഇവെരJ8േ\ാൾ "എaാ ഞാൻപറuതുേപാെല െചയവാൻ സZതമാേണാ?"
എ:ു േചാദിAു. അേ\ാൾ സുഖേJടായിരു: ആ ”ാ•ണൻ "പൂർ4സZതമാണ്,
ക†നേപാെല െച‹ാം, കു.ിെയ ഇതാ െകാ8ു വ:ി.ു8്" എ:റിയിAു. അതുേക.്
െവളിA\ാട് ഒ:ു ചിരിAി.് "മതി, ഇYയും മതി. ഇനി നരബലി േവ8. അതു
ഞാൻസവീകരിAിരിJു:ു. ഈ നരബലിJു പകരം ഒരു മൃഗബലി മതി. ഒരാടിെന
െകാ8ുവ:് ആ ^ല/ുെവAു െവ.ി എെq പരിവാര;ൾJു ബലി
െകാടു/ാൽ രഥമിളകി മുറ•ു െപാെ•ാdും. എ:ാൽ ആ8ുേതാറും രഥമിവിെട
വരുേ?ാൾ അ7കാരം െചcുെകാdണം. അ;െന െച‹ാതിരു:ാൽ ഇ7കാരം
ദുർഘടമായി/ീരും" എ:ു ക†ിAു. ഉടെന ആ ”ാമണൻ േപായി
ഒരാടിെനെJാ8ുവ:ു േദവിയുെട പരിവാരമൂർ/ികൾെJ:ു സ2†ിA് ആ
^ല/ുെവAു െവ.ിAു. തൽ•ണം രഥമിളകിേ\ാവുകയും ആ പ.ർJു
സുഖമാവുകയും െചcു. ആ േദശ/ു താമസJാരായിരു: പരേദശ”ാ•ണർJ്
ആ ഭഗവതിെയJുറിAു8ായിരു: പു‡െമലലാം അRമിAു. അവർ വലിയ
േദവീഭzsാരായി/ീരുകയും െചcു. ഇേ\ാഴും ആ8ുേതാറും രേതാ„വ/ിൽ
രഥം വടേJ നടയിൽ വരുേ?ാൾ അവിെടെവA് ഒരാടിെന െവ.ുക പതിവാണ്.
ഭzിഹീനsാരും ദു‘sാരുമായ ആളുകെള നലലപാഠം പഠി\ിAു ഭzsാരും ശി
‘sാരുമാJി/ീർJു:തിനു ചിhറൂർകാവിൽ ഭഗവതിJുd ൈവഭവം അപരിമിതം
തെ:യാണ്. ചിhറൂർലാവിൽ ആ8ുേതാറും െകാ;\ട എെ:ാരാേഘാഷം
നട/ുക പതിവാെണ:ു മു?ു പറuി.ു8േലലാ. അതു നട/ു:തിനു
േദശJാെരലലാവരുംകൂടി നാലുവീ.ിൽ േമേനാsാെരയാണ്
ചുമതലെ\ടു/ിയിരിJു:ത്. അവർ അതിേലJു േവ8ു: പണം
േദശJാരിൽനി:ു പിരിെAടു/ാണ് അതു നട/ുക പതിവ്. പണം െകാടുJാൻ
നിവൃ/ിയിലലാ/വർ അവിെട ആവശയമുd ഊഴിയേവല എെa2ിലും െചcാലും

മതിെയ:ും െവAി.ു8്. ഊഴിയേവല െച‹ാെതയും പണം
െകാടുJാെതയുമിരിJു:വരുെട വീടുകളിൽ നി:് അവർ െകാടുേJ8ു:
പണേ/ാളം വിലവരു: എെa2ിലും സാധന;ൾ
എടു/ുെകാ8ുേപാരു:തിനും ആ േമേനാsാെര
േദശJാരധികാരെ\ടു/ീ.ു8്.
ഇ;െനയിരിെJ ഒരാ8ിൽ ചില വീ.ുകാർ ഊഴിയേവലകൾJു െചലലുകയും പണം
െകാടുJുകയും െചcിലല. അതിനാൽ നാലുവീ.ിൽ േമേനാsാർ ആ വീടുകളിൽ
െച:ു ചില സാധന;ൾ എടു/ുെകാ8ു േപാ:ു. ആ വീ.ുകാർ ഈ
േമേനാsാരുെട േപരിൽ ഭവനേഭദന/ിനും കേ‹hറ/ിനുമായി
മജിxÖ.ുേകാർ.ിൽ അനയായം െകാടു/ു. േക€ു വിചാരണദിവസം കാല/ു
കാവിൽ െവളിA\ാടു െചലലുകയും െവളിപാടു8ാവുകയും െചcു. ഉടെന
മജിxÖ.ിെന വിളി\ിAു െകാ8ുവരാൻ ക†ിAു. അതുേക.് ഒരാൾ ഓടിെA:് വിവരം
മജിxേട.ിെന Oഹി\ിAു അതുേക.് മജിxÖ.് "എനിJ് അവിെട വ:ി.ു
കാരയെമാ:ിമിലല, എനിJു േജാലി കേAരിയിലാണ്" എ:ു പറuയAു. പിെ:യും
ക†ിAാെള അയAു. അേ\ാേഴJും മജിxÖ.് കേAരിJു േപാകാനായി വ8ിയിൽ
കയറി യാYയായിരിJഴിuു. മജിxÖ.ിെq വ8ി എകേദശം
േ•YനടJലായേ\ാളാണ് മൂ:ാമെ/ ആൾ െച:ു പറuത്. ഉടെന മജിxÖ.്
േകാപേ/ാടുകൂടി "ഇെതാരു നാശമായി/ീർ:േലലാ" എ:ു പറuു
വ8ിയിൽനി:ിറ;ി െവളിA\ാടിെq അടുJൽ െച:് "എaാണ് എെ:
വിളി\ിAത്? എെ:െJാ8് ഇവിെട എaാ കാരയം?" എ:ു േചാദിAു. ഉടെന
െവളിA\ാട് "എെq മJളുെട േപരിൽ ഉടയതിെq അടുJൽ (െവളിപാടു8ായാൽ
േദശJാെരമJെള:ും ഉേദയാഗ^sാെര ഉടയെത:ുമാണ് അവിെട പറയുക) ഒരു
പരാതി വ:ി.ു8േലലാ; ആ കാരയം ഞാനിവിെട തീർAയാJിെJാdാം. ഉടയത്
അതിെനാ:ും െച‹ണെമ:ിലല" എ:ു ക†ിAു. അേ\ാൾ മജിxÖ.്, "ഇ;െനയുd
കാരയ;ൾ തീർAയാJാൻ ഇവിെട അധികാരമുെ8:ു ഞാനറിuി.ിലല. അ;െന
വലല തീ.ൂ!രേമാ ഉ/രേവാ ഉെ82ിൽ അതു കാണിJണം. അെലല2ിൽ നയായം
േപാെല ഞാൻ തീർAയാJും" എ:ു പറuി.ു വ8ിയിൽJയറിേ\ായി.
കുറAുദൂരം േപായേ\ാൾ വ8ിയുെട അAുത8് ഒടിയുകയും മജിxÖ.് താെഴ
വീഴുകയും െചcു. മജിxÖ.ിനു വലിയ േകെടാ:ും പhറിയിലല. കാലിനു സവ†ം പരുJ്
പhറിേ\ായേതയുdൂ. വ8ിJു േകടും കാലിനു പരുJും പhറിയേ\ാേഴJും
മജിxÖ.ിനു േകാപം കലശലായി. "നാലുവീ.ിൽ േമേനാsാെര ഇതിനാെല നലല പാഠം
പഠി\ിേAJാം" എ:ു തീർAെ\ടു/ിെJാ8് ഒരുവിധം നട:ു കേAരിയിെല/ി.
അേ\ാേഴJും അേbഹ/ിെq വീ.ിൽനി:് ഒരാൾ ഓടി കേAരിയിെല/ി വീ.ിൽ

എലലാവർJും വിഷൂചിക തുട;ിയിരിJു:ുെവ:ും •ണ/ിൽ വീ.ിേല•ു
െചലലണെമ:ും Oഹി\ിAു. ഉടെന മജിxÖ.് കേAരിയിൽ നി:ിറ;ി
പതുെJ\തുെJ നട:ു വീ.ിെല/ി. അേ\ാളവിെട അേbഹ/ിെq ഭാരയയും
മJളും ഭാരയയുെട അZയും ഭൃതയsാരുെമലലാം അതിസാരവും Cർbിയും
ഉരു8ുേകhറവും കലശലായി.് ഉറെJ നിലവിളിAുെകാ8ു കിട:ുരുള:തായി.ാണ്
അേbഹം ക8ത്. ഈ കാ¥ ക8േ\ാൾ/െ: മജിxÖ.ിെq േകാപെമാെJേ\ായി
താപം മന€ിൽ നിറuു. എ:ു മാYമലല, അേbഹ/ിനു വയറടAു വീർJുകയും
കുേറെ“ ഓJാനം വ:ുതുട;ുകയും െചcു. അേ\ാൾ അേbഹ/ിെq ഒരു
േrഹിതൻ "ഇത് ആക\ാെട ക8ി.് ചിhറൂർ കാവിൽ ഭഗവതിയുെട
മായാ7േയാഗമാെണ:ാണ് േതാ:ു:ത് അതിനാൽ േദവിെയ/െ: ശരണം
7ാപിJണം. നമുJു കാവിേലJു േപാകാം. ഞാൻകൂെട വരാം" എ:ു പറuു.
മജിxÖ.് അതു സZതിJുകയും അവർ ര8ുേപരുംകൂടി കാവിേലJു േപാകുകയും
െചcു. അവരവിെട െച:േ\ാഴും െവളിA\ാടു തുdിെJാ8ുതെ: അവിെട
നിൽJു:ു8ായിരു:ു. െവളിA\ാടു മജിxÖ.ിെന ക8േ\ാൾ "ഉടയതിന് ഇവിെട
വ:ി.ു കാരയെമാ:ുമിെലല:േലല കാല/ു പറuത്? ഇേ\ാൾ കാരയമു8ാേയാ?"
എ:ു േചാദിAു. ഉടെന മജിxÖ.് "െപാ:ുത?ുരാ.ീ! േലാകമാതാേവ!
സമRാപരാധ;ളും െപാറു/ു ര•ിJേണ; ഇവിടു:ലലാെത ഇ‹ുdവർJു
േവെറ ഒരു ശരണവുമിലല" എ:ു പറuുെകാ8് അവിെട വീണു നമxJരിAു.
അേ\ാൾ െവളിA\ാട് ഒരു പിടി ഭŸം വാരി മജിxÖ.ിെq തലയിലി.ി.് "ആെ., ഈ
7ാവശയം ഞാൻ•മിAിരിJു:ു. ഇനി ഇ;െന വരരുത്, െപാെ•ാdു. ഇനി ഒ.ും
ഭയെ\ടുകയും സംശയിJുകയും േവ8. എലലാവർJും ഇേ\ാൾ സുഖമാകും"
എ:ു ക†ിJുകയും വീ.ിൽ കിടJു:വരുേടയും തലയിലിടാനായി ഒരു പിടി ഭŸം
അേ;ാ.ു െകാടു/യ•ുകയും െചcു. െവളിA\ാടു ഭŸമി.േ\ാൾ/െ:
മജിÃ.ിനു സുഖമായി. െകാടു/യA ഭŸംെകാ8ു തലയിലി.േ\ാൾ വീ.ിൽ
കിട:ിരു:വർJും സുഖമായി. മജിxÖ.ും വീ.ിൽ കിട:ിരു: വരുെമലലാം
പിേhറദിവസം കുളിAു കാവിൽെA:ു െതാഴുതു പല വഴിപാടുകളും കഴിAു. അ:ു
മജിxÖ.് നട•ുെവA സവർ4മാല ഇേ\ാഴും അവിെട കാÁാനു8്. ആ മജിxÖ.ിനു
പിെ: ആജീവനാaം ആ ഭഗവതിെയJുറിA് അളവhറ ഭzിയും
വിശവാസവുമു8ായിരു:ു. ചിhറൂർകാവിൽ ഭഗവതിയുെട 7തിæ ര8ു
^ല/ുെ8:ും അവയിൽ ഒരു ^ല/ു ശാaി (പൂജ) നട/ു:തു
”ാ•ണsാരാെണ:ും അവിെട എലലാ ദിവസ;ളിലും പൂജ പതിവുെ8:ും മേhറ
^ല/ു െചാV, െവdി ഈ ആ¥കളിൽ മാYേമ പൂജയുdൂ എ:ും അതു
നട/ു:തു നായsാർ (കുള;ര വീ.ുകാർ) ആെണ:ും മു?ു പറuി.ു8േലലാ.

ഒരു കാല/് ആ താലൂJിൽ താസിൽദാരും മജിxÖ.ുമായിരു: ഉേദയാഗ^ൻ ഒരു
ഞായറാ¥ദിവസം േ•Y/ിൽ െതാഴാനായിെA:േ\ാൾ അവിെട ഒരു
Xീേകാവിൽ തുറJാെതയും വിളJു െവ•ാെതയും കിടJു:തുക8ി.് അതിെq
കാരണവും അവിടുെ/ പതിവുെമലലാം ചിലേരാടു േചാദിAറിയുകയും "ഇവിെട
നായരുെട ശാaി മാhറുകയും മംഗലാപുര/ുനി:് എÆാsാെര വരു/ി
ശാaിJാJുകയും പൂജ ദിവസംേതാറും തെ: ആJുകയും െചേ‹8താണ്"
എ:ു മന€ിൽ വിചാരിJുകയും െചcുെകാ8ു മട;ിേ\ായി.
അടു/ െചാVാ¥ദിവസം െവളിA\ാടു േ•Y/ിൽെAലലുകയും ഉടെന
െവളിപാടു8ാവുകയും െചcു. അേ\ാൾ താസീൽദാരും അവിെടെയ/ി
വിനയാദരഭാവേ/ാടുകൂടി ഒതു;ിനി:ു. അതുക8ു െവളിA\ാട്
താസിൽദാരുെട അടുJൽെA:് "ഉടയതിനു ഞാേനാ നാ.ുകാേരാ േവ8ത്?"
എ:ു േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി.ു താസീൽദാർ "ര8ും േവണം" എ:ു
പറuു. അേ\ാൾ െവളിA\ാട് "എ:ാൽ ഇേ\ാഴെ/ ^ിതിയിൽ/െ:
ഇരു:ാൽ മതി. പരേദശികെളെJാ8് ദിവസം േതാറും പൂജ നട/ിAാൽ
ഞാനിവിെട ഇലലാെതയാകും" എ:ു ക†ിAു. അതു േക.േ\ാൾ താസിൽദാർ
താനാേരാടും പറയാെത മന€ിൽ വിചാരിJുകമാYം െചc് കാരയം േദവി
അറിuുവേലലാ എ:ു വിചാരിAു വിŸയിJുകയും അേbഹ/ിനു
ഭഗവതിെയJുറിAു മു?ു8ായിരു: ഭzിയും വിശവാസവും ദവിഗുണീ
ഭവിJുകയും െചcു. ഭഗവതിയുെട ഹിത/ിനു വിേരാധമായി താൻ
വിചാരിAുേപായേലലാ എ:ു വിചാരിA് അേbഹം അതിനു 7ായpി/മായി അവിെട
ചില വഴിപാടുകൾ നട/ുകയും െചcി.ാണ് മട;ിേ\ായത്.
െകാലലം 1068-69 ആയിട•് ചിhറൂർേദശ/് നട\ുദീനം (വിഷൂചിക) കുേറേ“
ആരംഭിAു. ആദയം അതിെന ആരും അY വകെവAിലല. wേമണ അതു ജന;ളുെട
േമൽ പടർ:ുപിടിAു. ദിവസംേതാറും മരണം വർUിAുതുട;ി. അേ\ാൾ ജന;ൾ
കൂ.ംകൂടി േ•YനടയിൽെA:് "െപാ:േZ! ത?ുരാ.ീ! സ2ടം തീർ/ു
ര•ിJേണ" എ:ു 7ാർ‰ിAു. ഉടെന െവളിA\ാടു തുdി േദശ/ിെq
നാലതിർ/ികളിലും െച:് അരി വാരിെയറിuു. അ:ുമുതൽ ആ
സാംwമികേരാഗം ശമിAുതുട;ി. അതിൽ\ിെ: അJാല/് ആ േരാഗംെകാ8്
ആ േദശ/് ആരും മരിAി.ിലല.
ചിhറൂരിനു സമീപം ”ി.ീഷ് മലബാറിൽ ഒരു 7േദശ/് "ക8/ാർ" (ക8/ു
രാമൻനായർ) എ:ു 7സിUനായി.് ഒരു ദുർZ•വാദിയു8ായിരു:ു. അയാൾ
മരിAതിെq േശഷം അയാളുെട പേരതാWാവ് ആ േദശെ/യലല ആ വീ.ുകാെരയും
ഉപ›വിAുതുട;ി.

"ആÂദീ•ാദിേലാേപന 7താ യാaി പിശാചതാം
സവജനാൻ ബാധമാനാേR വിചരaി മഹീതേല"

എ:ു8േലലാ. അതിനാൽ ആ വീ.ുകാർ ഒരു 7തിമയു8ാJിAു ക8/ാെര ആ
7തിമയിേsലാവാഹിAു കുടിയിരു/ി പൂജിAുെകാ8ിരു:ു. അേ\ാൾ അയാളുെട
ഉപ›വം ഒരുവിധം ശമിAു. എ2ിലും ജന;ൾ തZിൽ പിണ;ിയാൽ ഒരു കൂ.Jാർ
എതിരാളികെള ഉപ›വിJാൻ ക8/ാെര ധയാനിAു 7ാർ‰ിAാൽ അയാൾ െച:്
ആ വിേരാധികെള ഉപ›വിJുക പതിവായിരു:ു. അ;െന ആെര2ിലും
7ാർ‰ിAാൽ ക8/ാർ ചിhറൂരും െച:ു ജന;െള ഉപ›വിAിരു:ു. അ;െന
ഒരിJൽ ചിhറൂർ േദശJാരനായ ഒരാെള ക8/ാരു ബാധിA്
ഉപ›വിAുതുട;ിയേ\ാൾ ആ ഉപ›വ/ി:ു വിഷയീഭവിA മനുഷയെന അയാളുെട
ഉടമ^sാർ പിടിAു േ•Y/ിൽ െകാ8ുേപാവുകയും ഈ ഉപ›വം
മാhറിെJാടുJണെമ:ു ഭഗവതിയുെട സ:ിധിയിൽ 7ാർ‰ിJുകയും െചcു.
ഉടെന െവളിA\ാടു തുdി "ഇനിെയാരിJലും ചിhറൂർ േദശ/ു കടJുകയിലല" എ:ു
ക8/ാെരെJാ8ു സതയം െച‹ിAു വി.യAു. അതിൽ\ിെ: ക8/ാരുെട
ഉപ›വം ആ േദശ/ു8ായി.ിലല. ഇ;െന ചിhറൂർകാവിൽ െച:ി.് അേനകം
ബാധകൾ ഒഴിuുേപായി.ു8്.
ഒരിJൽ പാ8ിയിൽനി:് ഒരു പ.ർ കുടുംബസഹിതം െകാടു;ലലൂർ വ:ു
താമസിAിരു:ു. അേbഹ/ിന് ഒരു ബാേധാപ›വമു8ായി. ഒരു പിശാചാണ്
അേbഹെ/ ബാധിAത്. ആ പിശാചിെq ആേവശമു8ാകു: സമയ;ളിൽ
അേbഹം തുdുകയും ചാടുകയും െചcിരു:ിലല. എവിെടെയ2ിലും ഒരു
^ല/ുെച:് ഒ:ും മി8ാെതയിരിJും. അേ\ാൾ അേbഹേ/ാട് ആെര2ിലും
എെa2ിലും േചാദിAാൽ മറുപടി ഒ:ും പറയുകയിലല. ചില ദിവസ;ളിൽ ആ
പിശാചിെq ആേവശം നിമി/ം അേbഹം കുളിJാെതയും ഉ4ാെതയും
ഉറ;ാെതയുമിരിJാറു8ായിരു:ു. ഈ ബാേധാപ›വെമാഴിJു:തിനായി
അേbഹ/ിെq ബkുJൾ പല മ•വാദികെള വരു/ി അേനകവിധം
മ•വാദ;ൾ െച‹ിJുകയും ഇേbഹെ/ െകാ8ുേപായി പല േ•Y;ളിൽ
ഭജി\ിJുകയും മhറും െചcു. ഒ:ുെകാ8ും ഒരു ഫലവുമു8ായിലല. അേ\ാൾ
"ഇേbഹെ/ ചിhറൂർകാവിൽ െകാ8ുേപായി ഭജനമിരു/ിയാൽ ഈ ബാധ
നിpയമായി.ും ഒഴിuുേപാകും" എ:ു ചിലർ പറയുകയാൽ ബkുJളായവർ
അേbഹെ/ ചിhറൂർകാവിൽ േകാ8ുേപായി ഭജി\ിAു. അേ\ാഴും ആ പിശാചിെq
ആേവശം ഉ8ാJിെJാ8ുതെ:യിരു:ു. അതു8ാകു: സമയ;ളിൽ അേbഹം
അവിെട െകാടിമര/ിെq സമീപ/ു െച:ു കിടJും. അേ\ാൾ
ആെരലലാെമെaലലാം േചാദിAാലും അേbഹം ഒ:ും മി8ുകയിലല.

അ;െന ഏകേദശം മൂ:ുമാസം കഴിuി.ും ഭജന/ിെq ഫലെമാ:ും
കാണാ—യാൽ അേbഹ/ിെq കൂെടെA:ിരു: ബkുJൾ ഒരു ദിവസം
െവളിA\ാടു തുdിയേ\ാൾ അവിെടെA:ു സ2ടം പറuു. അേ\ാൾ
െവളിA\ാടു െകാടിമര/ിെq ചുവ.ിൽ കിട:ിരു: ആ ”ാ•ണെന തെq
അടുJേലJു വിളിAു. അേbഹം െച:ിലല. ഉടെന െവളിA\ാട് അേbഹ/ിെq
അടുJൽ െച:് "നീയാരാണ്? ഒഴിuുെപാെ•ാdാേമാ?" എ:ും മhറും േചാദിAു.
അതിനുമേbഹം മറുപടിെയാ:ും പറuിലല. അേ\ാൾ െവളിA\ാടു തെq
ക‹ിലിരു: ആയുധം (നാ˜കം വാൾ) െകാ8ു തെq തല െവ.ിെ\ാളിAു കുറAു
രzവും മാംസവും വടിെAടു/് ആ പ.രുെട മുഖേ/J് ഒേരറു വAുെകാടു/ു.
അേ\ാൾ പ.ർ "അേ‹ാ! േവ8. ഞാെനാരു പിശാചാണ്. ഇതാ
ഞാൻഒഴിuുേപാകു:ു" എ:ു പറയുകയും ഉടെന പ.ർ സവ^തെയ
7ാപിJുകയും െചcു. എ2ിലും അേbഹ/ിെq കൂെടെA:ിരു: ബkുJൾJ്
ഇതുെകാ8ു നലല തൃÅിയും വിശവാസവും വ:ിലല. "ഈ പിശാചു സതയം െചcിലലേലലാ.
അതുെകാ8് അത് ഒഴിuുേപായിരിJയിലല" എ:ായിരു:ു അവരുെട വിചാരം.
അതിനാലവർ അേbഹെ/ െകാ8ുേപാകാെത പിേ:യും അവിെട/െ:
താമസി\ിAു. അതുേവ8ായിരു:ു എ:ായിരു:ു അനയsാരായ ചിലരുെട
വിചാരം. എ2ിലും അധികം താമസിയാെത ആ ബkുJളുെട വിചാരംതെ:യാണ്
തെ:യാണ് ശരിയായിരു:െത:് എലലാവർJും േബാധയമായി. അടു/
െവdിയാ¥ ആ പിശാചു പിേ:യും ആ പ.െര ബാധിAു. അേ\ാൾ അേbഹം
യഥാപൂർVം െമനൗിയായി െകാടിമര/ിൻ ചുവ.ിൽ െച:ു കിട:ു. ഉടെന
െവളിA\ാടു തുdി അവിെടെA:ു മു?ു െചcതുേപാെല തല െവ.ിെ\ാളിAു
രzവും മാംസവും വടിെAടു/ു പ.രുെട മുഖേ/Jു വലിെAറിuു. അേ\ാൾ
പ.ർ "േവ8, ഞാൻഒഴിuുെപാെ•ാdാ"െമ:ു വീ8ും പറuു. ഉടെന
െവളിA\ാട് ഇനി ഒരിJലും ഈ േദഹെ/ ബാധിJയിെലല:ു സതയം െച‹ിA് ആ
പിശാചിെന ഒഴിAുവി.ു. പ.ർ നലല സവ^നായി േദവിJ് അേനകം വഴിപാടുകൾ
കഴിAു വ˜ിAി.ു ബkുJേളാടുകൂടി സവഗൃഹ/ിേലJു മട;ിേ\ാവുകയും
െചcു.
കരുണാനിധിയും ആർ›മാനസയുമായ ചിhറൂർകാവിൽ ഭഗവതി
തേ:ാെടതിർJു: ഭzിഹീനsാെര നലലേപാെല മർbിAു
ഭzsാരാJി/ീർJുകയലലാെത നിOഹിJാറിെലല:ുd വRുത േമൽ\റu
സംഗതികൾെകാ8ു • ‘മാകു:ു8െലലാ. എ:ാൽ ആ േദവി തെ: ഭzsാെര
സ2ടെ\ടു/ു:വെര നിOഹിJുക തെ: െച‹ും. അതിനു ദൃ‘ാaമായി ചില
സംഗതികൾ താെഴ പറuുെകാdു:ു.

ചിhറൂർകാവിൽ െവളിA\ാടാവാനുd അവകാശം അവിെടയുd ര8ു വീ.ുകാർJു
മാYേമ െകാടു/ിരു:ുdു. അതിൽ ഒ:് വരവൂർ വീ.ിേലJും പിെ: ഒ:് ഒരു
തരകെq വീ.ിേലJുമായിരു:ു.
ഒരുകാല/ു ചാമു/രകൻ എെ:ാരാൾ അവിെട െവളിA\ാടായി/ീർ:ു.
അയാൾJ് പണ/ിലുd ആOഹം wമ/ിലധികമായിരു:തിനാൽ ചിലേ\ാൾ
കളവായി.ും തുdാറു8ായിരു:ു. അത് ആ േദശെ/
7ധാനsാരിെലാരാളായിരു: അ?ാ.ു രാമAേമേനാൻ എ: ആൾJ് ഒ.ും
രസിAിരു:ിലല. രാമAേമേനാൻ ഭഗവതിെയJുറിAു വളെര ഭzിയും വിശവാസവും
ഉd ആളായിരു:ു. ഈ ചാമു/രകൻ ഇ;െന കd/ുdൽ
തുdിെJാ8ിരു:ാൽ ജന;ൾJു ഭഗവതിെയJുറിAുd ഭzിയും വിശവാസവും
കുറuുേപാവുകയും അേ\ാൾ േ•Y കാരയ;െളാ:ും േനെര
നടJാതാവുകയും െച‹ുമേലലാ എ:ായിരു:ു രാമAേമേനാെq വിചാരം. അത്
അേbഹ/ിനു വലിയ സ2ടവുമായിരു:ു.
ഒരു ദിവസം െവളിA\ാടു തുdിയേ\ാൽ ജന;ളുെട കൂ./ിൽ രാമAേമേനാെന
കാണാuി.ു െവളിA\ാട് "ഇ:് എെq മJളുെട കൂ./ിൽ ഒരാെള
കാണു:ിലലേലലാ. ഒരാൾ െച:ു •ണ/ിൽ വിളിAുെകാ8ുവരെ." എ:ു ക†ിAു.
ഉടെന ഒരാൾ ഓടിേ\ായി രാമA േമനവെനJ8ു ക†നയറിയിAു. അേ\ാൾ
രാമAേമേനാൻ, "എനിJിേ\ാൾ വരാൻ മന€ിലല. ചാമു വിളിJു:ിട/ു
വരാനുdവൻ ഞാനലല" എ:ു പറuയAു. അത് ആ ആൾ െച:റിയിAു. "എെq
മകൻ ഇേ;ാ.ു വരാൻ മന€ിെലല2ിൽ ഞാനേ;ാ.ു െചലലാം" എ:ു ക†ിAി.്
അേ;ാ.ു പുറെ\.ു. അേ\ാൾ രാമAേമേനാൻ ഇേ;ാ.ും പുറെ\.ിരു:ു.
മേUയമാർ´ം ര8ുേപരും തZിൽ ക8ു. അേ\ാൾ െവളിA\ാട് "എെq മകനു
ഞാൻവിളിJു:ിട/ു വരാൻ മന€ിലല, അേലല?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു
മറുപടിയായി.ു രാമAേമേനാൻ "േദവി വിളിAാൽ എവിെടയായാലും എേ\ാളായാലും
വരാൻ ത‹ാറാണ്. ചാമു വിളിJു:ിട/ു വരാൻ മന€ിലല എേ: പറuുdു.
അയാൾ ചിലേ\ാൾ കളവായി.ും തുdു:തുെകാ8ു ജന;ൾJു
േദവിെയJുറിAുd ഭzിയും വിശവാസവും കുറuുതുട;ീ.ു8്. േദവി
ഇെതാ:ും അറിuി.ിലലാ/ വിധ/ിലായിരിJു:ു. ഇ;െനയായാൽ ഇവിെട
കാരയെമാ:ും നടJാെതയാവും. അതു വലിയ സ2ടമാണ്" എ:റിയിAു. അേ\ാൾ
െവളിA\ാട് "ഞാെനലലാമറിuുെകാ8ുതെ:യാണിരിJു:ത്. എെq മJൾ ഒ.ും
സ2ടെ\േട8. ഈ സ2ടം ഞാനുടെന തീർ/ുെകാdാം" എ:ു ക†ിJുകയും
പിെ: എലലാവരുംകൂടി േ•Y/ിേലJു േപാവുകയും െചcു. അവിെട എ/ിയ
•ണ/ിൽ െവളിA\ാടിെq കലിയട;ി. ചാമു/രകൻ അവിെട/െ: വീണു.

പിെ: ആളുകൾ കൂടി എടു/ാണ് അയാെള വീ.ിേലJു െകാ8ുേപായത്.
വീ.ിെല/ിയേ\ാേഴJും അയാൾJു പനി തുട;ിയി.ു8ായിരു:ു. മൂ:ാം
ദിവസമായേ\ാേഴJും അയാളുെട േദഹ/ിെലലലാം വസൂരിJുരുJൾ നിറuു.
ഏഴാം ദിവസം അയാൾ മരിJുകയും െചcു.
ഒരു െവളിA\ാടു കഴിuാൽ പിെ: ആദയം തുdി േ•Y/ിൽെA:്
അ.ഹസിJു: ആെളയാണ് അവിെട പിെ: വിളിA\ാടായി നിയമിJുക പതിവ്.
ചാമു/രകൻ കഴിuതിെq േശഷം ആദയം തുdിേ•Y/ിൽെA:്
അ.ഹസിAത് വരവൂെര ശാമുേമേനാനായിരു:ു. അതിനാൽ ആ ആെള/െ:
പി:െ/ െവളിA\ാടായി അവിെട നിയമിAു. ആ ശാമുേമേനാൻ
കവിതിലകനായിരു: കഴിuു േപായ ശാമുേമേനാെq ഒരു മാതുലനായിരു:ു. ആ
മനുഷയൻ കളവായി.ു തുdാറിലലായിരു:ുെവ2ിലും ഒരു നലലവനലലായിരു:ു.
ഏഷശണി7േയാഗ;ൾ െകാ8ും മhറും േദശ/ുd ജന;െള ഭി:ി\ിAു
വഴJു8ാJുകയായിരു:ു അയാളുെട 7ധാന െതാഴിൽ.
ആ േദശ/ുdവെരലലാം ആയുധവിദയ അഭയസിJുക Xീക¨/ു പണിJരുെട
കളരിയിലായിരു:ു പേ8 തെ: പതിവ്. ഈ ശാമുേമേനാൻ ജന;െള\റuു
പിണJി അഭയാസ/ിന് അവിെട ആരും േപാകാെതയാJി. Xീക¨/്
അJാല/ു8ായിരു: മൂ/ പണിJർ ഒരു ശുUാWാവും ഭഗവതിെയJുറിA്
അളവhറ ഭzിയുd ആളുമായിരു:ു. അഭയാസ/ിന് അവിെട ആരും
െചലലാെതയായതുെകാ8് മൂ/പണിJർJു വളെര സ2ടമു8ായി.
അ;െനയിരു:േ\ാൾ ആ ശാമുേമേനാൻ ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ ഒരു
ദു‘െനെJാ8ു Xീക¨/ു പണിJരുെട പുര•ു തീ െവ…\ിJുകയും െചcു.
പുര•ു തീ പിടി\ിAു ക/ു:തു ക8ി.ു മൂ/പണിJർ അതു െകടു/ാൻ
XമിJാത ൈധരയസേമതം അതു േനാJിെJാ8് "എെq ഭഗവതീ! ഈ ക/ു:ത്
എെq ഗൃഹമലല. േദവിയുെട േ•Yമാണ്. അവിടു:ുതെ: ഇതിനു
സമാധാനമു8ാJണം" എ:ു പറuു. ആ സമയം ശാമുേമേനാൻ ഒരു വീടിെq
മാളികയിലിരിJുകയായിരു:ു. അയാൾ അവിെട നി:് ഇറ;ിയ\ാൾ
േകാവണിയിൽ നി:ു കാൽ െതhറി താെഴ വീണു തല െപാ.ി മരിAു. അേ\ാഴും
Xീക¨െ/ പുര മുഴുവനും ക/ികഴിuി.ിലലായിരു:ു. ആ പുര േപായി.്
ഭഗവതിയുെട കൃപ െകാ8ു •ണ/ിൽ Xീക¨/ു പൂർVാധികം ഭംഗിയായി.ു
പുരപണി നട:ു.
ശാമുേമേനാൻ കഴിuി.ു പിെ: കാവിൽ െവളിA\ാടായി തീർ:ത് ഒരു
ചാമു/രകനായിരു:ു. അയാൾ കളവായി.് ഒ:ും തുdാറിലലായിരു:ു.
അയാൾJു ഭഗവതിെയJുറിAു വളെര ഭzിയും ഭയവും

വിശവാസവുമു8ായിരു:ു. അയാൾJു 7ായാധികയം നിമി/ം തുdാെന:ലല,
എഴുേ:hറു നടJാൻകൂടി വ‹ാെത കിട\ിലായേ\ാൾ വരവുരു വീ.ിെല ഒരാൾJു
ദിവസം 7തി കുറAുേനരേ/J് ഒരു വിറയൽ തുട;ി. അതു wേമണ വർUിA്
ഒടുJം അ‹ാൾ തുdി േ•Y/ിൽെA:് അ.ഹസിAു. അJാല/് ചിhറുർ
േദശJാർ പിണ;ി ര8ു ക•ികളായി പിരിuിരിJുകയായിരു:ു. അതിൽ ഒരു
ക•ികാർ വരവൂർJാരുെട ഭാഗ/ും മhറവർ തരകെq ഭാഗ/ുമായിരു:ു.
തരകെq ഭാഗ/ായി വരു:വർJു വരവൂരുേമേനാൻ െവളിA\ാടാകു:തിൽ
സZതമലലായിരു:ു. അതിനാലവർ വാർUകയ/ാൽ കിട\ായിരു: തരകെq
മകനായ കൃ¸/രകെന പറuിളJി/ുdിAു. അയാളും േ•Y/ിെച:്
അ.ഹസിAു. അത് മേhറJ•ിJാർെJ:ലല, അയാളുെട അ‡നുതെ:യും
സZതമലലായിരു:ു. ആ വൃUൻ മകെന വിളിAു േദവിയുെട അനുOഹമിലലാെത
ഇ;െന തുdു:തു േദാഷമാെണ:ു മhറും വളെരയഥികം പറuു േനാJി.
അെതാ:ും കൃ¸/രകനു സZതമായിലല. ഒരു ദിവസം ഇതിെനJുറിAു
വയസനിAുെകാ8് ആ വUൻ രാYിയിൽ കിട:ുറ;ിയ\ാൾ ഭഗവതി അയാളുെട
അടുJൽെA:് "എെq മകൻ ഇതിെനJുറിA് ഒ.ും വയസനി േJ8. ഒരു െകാലലം
കഴിയു:തിനുമു?് ഞാനിതിനു നിവൃ/ിയു8ാJിെJാdാം. ഇ;െനയുd
മJൾ ഉ8ായിരിJു:തിേനJാൾ നലലത് ഇലലാെതയിരിJു:താണേലലാ" എ:ു
ക†ിAതായി അയാൾJു േതാ:ി. അയാളുണർ:ു ക4ുതുറ:ു േനാJിയേ\ാൾ
ഒരു േതജ€ു മാYം അ‹ാളുെട അടുJൽ നി:ു മറയു:തായി അയാൾ
കാണുകയും െചcു. ഈ സംഗതി പിേhറദിവസം കാല/് പലേരാടും, വിേശഷിAു
തെq മകേനാടും, പറയുകയു8ായി. കിം ബഹുനാ? ഈ സംഗതിയു8ായി.് ഒരു
െകാലലം തികയു: ദിവസം കൃ¸/രകൻ ഒരു കിണhറിൽ വീണു മരിAു.
അതിൽ\ിെ: ഇതുവെര ചിhറുർകാവിൽ െവളിA\ാടു8ായി.ിലല.
ഇനി ഒരു സംഗതികൂടി പറuി.് ഈ ഉപനയാസം അവസാനി\ിJാെമ:ു
വിചാരിJു:ു. ചിhറുർ േദശ/ു ചിhറട/് 'അAുതാന˜േയാഗി' എെ:ാരു ദിവയനും
അേbഹ/ിെq ശിഷയനായി.ു 'െതേJOാമം ശ2രനാരായണശാ£ികൾ' എെ:ാരു
പ¡ിതനുമു8ായിരു:ു. ശാ£ികൾ തെq ഗുരുവായ ആ േയാഗിയുെട
ഉപേദശ7കാരം അമാവാസി േതാറും പതിവായി ശzിപൂജ കഴിAിരു:ു. പൂജയുd
ദിവസം ശാ£ികൾ സkയയാകുേ?ാൾ കുളി കഴിuു പുര•ക/് കയറി
വാതിലടAാൽ പൂജ കഴിuലലാെത വാതിൽ തുറJാറിലല. പൂജ കഴിയുേ?ാൾ
േനരേമകേദശം പാതിരാവായികിJും. അ;െനയാണ് പതിവ്.
ഒരാ8ിൽ കുംഭമാസ/ിൽ അമാവാസിനാൾ ശാ£ികൾ
പൂജകഴിAുെകാ8ിരു:േ\ാൾ അേbഹ/ിെq ഭാരയയായിരു: അZയാർ എേaാ

ആവശയ/ിനായി മുhറേ/Jിറ;ി. അേ\ാൾ രാYി ഏകേദശം പ/ു
നാഴികയായിരു:ു. വിളJും മhറും കൂടാെത ഇരു./ാണ് അമയാർ
അേ;ാ.ിറ;ിയത്. അേ\ാൾ ആേരാ അവിെട വ:് അമയാരുെട
കഴു/ിലു8ായിരു: ആഭരണ;െളലലാം അറുെ/ടു/ുെകാ8് ഓടിJളuു.
അമയാർ ഉറെJ നിലവിളിAു. അതുേക.് അയൽപJ/ു8ായിരു:വെരലലാം
പരി°മിA് അവിെട ഓടിെയ/ി. വിവരമറിuേ\ാൾ അവരാൽ കഴിയു:
അേനവഷണ;െളലലാം െചcു േനാJി. എ2ിലും കdെന ക8ുപിടിJാൻ
കഴിuിലല. പൂജ കഴിuേ\ാൾ വാതിൽ തുറ:് ശാ£ികളും പുറ/ു വ:ു. ഈ
സംഗതി അേbഹവും അറിuു. അേbഹമാേരാടുെമാ:ും മി8ാെത അവിെട
നി:ിറ;ിനട:ു. അേbഹ/ിെq പി:ാെല ചില അയൽപJJാരും െച:ു.
അവർ േനെര അചയുതാന˜േയാഗിയുെട അടുJെല/ി. േയാഗി മുേ?തെ: ഈ
സംഗതി ദിവയദൃ ‘ി െകാ8് ക8റിuിരിരു:തിനാൽ ശാ£ികേളാട് "ശാ£ികെള!
സംഗതി ഞാൻഅറിuിരിJു:ു. •ണ/ിൽ കാവിൽ െച:ു േദവിയുെട
സ:ിധിയിൽ സ2ടമറിയിJൂ. നിവൃ/ിമാർഗം ഭഗവതി ഉ8ാJി/രും" എ:്
പറuു. ഉടെന ശാ£ികൾ കാവിെല/ി ഭഗവതിെയ RുതിAു. ശാ£ികൾ ഒരു
›ുതകവിയുമായിരു:തിനാൽ Rുതി പദയമായി.ായിരു:ു. അെ¢.ു പദയം
െചാലലിJഴിuേ\ാേഴJും Xിേകാവിലിൽനി:് ഒരു േതജ€് പുറേ/Jുവ:ു
േനെര െതെJാ.ുേപായി. അതിെq പി:ാെല ശാ£ികളും കൂ.രും നട:ു. േതജ€്
േമൽഭാഗ/ുകൂടിയും ശാ£ികളും കൂ.രും നില/ുകൂടിനട:ുമാണ് േപായത്.
േതജ€് അവിെടയുd പുഴ•Jെര പ.ാേ¢രി നായരുെട വീ.ിനു സമീപമുd
കിണhറിനു ഒരു 7ദ•ിണം െവAി.് േമൽ ഭാഗ/ു നി:ു. ശാ£ികൾ വീ.ിെq
പടിJൽെച:ു വിളിAു പടിവാതിൽ തുറ\ിA് ആ വീ.ിെല മൂ/ നായേരാട്
സംഗതികെളലലാം പറuു. ആ നായർ ശാ£ികളുെട ശിഷയനുമായിരു:ു. മൂ/
നായർ ചില സാമാന;ൾ അ:് പകൽ തെq ഭൃതയെq കയിൽ െകാടു/്
ശാ£ികളുെട മഠ/ിേലJ് അയAിരു:ു. അവൻ മട;ിവ:ത് രാYി
പ/ുപ•8ുനാഴിക കഴിuതിെq േശഷമായിരു:ു. അതുെകാ8് മൂ/നായർ
കdൻ തെq ഭൃതയൻ തെ:െയ:ു ഏകേദശം തീർAെ\ടു/ിെJാ8് ആ ഭൃതയെന
വിളിAുവരു/ി േചാദയം തുട;ി. അേ\ാൾ േമൽ ഭാഗ/ു നി:ിരു: ആ േതജ€്
ആ ഭൃതയെq തലJുമീെത വ:ു ഒരു 7ദ•ിണം െവAി.് മറuുേപായി. അേ\ാൾ
സംഗതി ശാ£ികൾJും മൂ/ നായർJും കുറAുകൂടി നിpയമായി. ഉടെന മൂ/
നായർ ആ ഭൃതയെന മhറുd ചില ഭൃതയsാെരെJാ8് പിടി\ിA് ഒരു മര/ിേsൽ
േചർ/് െക.ിAി.് മൂ/നായർ തെ: ര8ുമൂ:ു വീJ് െവAുെകാടു/ു. അേ\ാൾ
ആ അടിJെ\. കdൻ പരമാർ‰െമലലാം ഉ8ായതുേപാെല പറയുകയും േതജ€്
7ദ•ിണം െവA ആ കിണhറിലിറ;ി ഒരു െപാതിെJെ.ടു/് െകാ8ുവ:ു

ശാ£ികൾJ് െകാടുJുകയും െചcു. ശാ£ികൾ ആ െപാതി
അഴിAുേനാJിയേ\ാൾ അമയാരുെട ആഭരണ;െളലലാം അതിലു8ായിരു:ു.
ശാ£ികൾ സേaാഷിAു ര8ുക‹ും ഉയർ/ി മൂ/നായെര അനുOഹിAി.്
ആഭരണ;ളും െകാ8് മഠ/ിേലJ് േപായി. ആ െപാതി കിണ.ിലി.ിരു:ത് ആ
കdൻ തെ:യായിരു:ു എ:ുdത് പറയണെമ:ിലലേലലാ. ശാ£ികൾ
ആഭരണ;െളലലം മഠ/ിൽ െകാ8് െച:ു അമയാരുെട ക‹ിൽ െകാടുJുകയും
ഉ8ായ സംഗതികെളലലാം പറuു േകൾപിJുകയും െചcു . അേ\ാൾ
അമയാർJു8ായ സേaാഷം എYമാYെമ:ു പറയാൻ 7യാസം. പിേhറ ദിവസം
കാലേ/ ശാ£ികളും അമയാരും കുളിAു കാവിൽേ\ായി ഭഗവതിെയ വ˜ിA് ചില
വഴിപാടുകളും കഴിAു മട;ിവ:ു യഥാപൂർVം സുഖമായി താമസിAു.
ഇ;െന ചിhറൂർകാവിൽ ഭഗവതിയുെട മാഹാWയ;ളും അ§ുത 7വൃ/ികളും
ഇനിയും വളെര പറയാനു8്. എ2ിലും വിRരഭയ/ാൽ ഇേ\ാൾ വിരമിJു:ു.
ചിhറൂർ കാവിൽഭഗവതി! െചhറു കഥിേAൻ, തവദീയമാഹാWയം
െതhറുകളുdതേശഷം! മhറും കൃപയാ െപാറു/ു കാJുക മാം

ഐതിഹയമാല/കലലൂർ ന?ൂരി\ാടsാർ
Xീപരശുരാമൻ േകരള/ിെq ര••ായി അ‘ൈവദയsാെര നിയമിAതുേപാെല
ആറ് മാ•ിക കുടുംബJാേരയും നിയമിAു. അവരിൽ മൂ:് കുടുംബJാർ
സs•വാദികളും േശഷം കുടുംബJാർ
ദുർമ•വാദികളുമായിരു:ു.സs•വാദികളിൽ ഒരു കുടുംബJാരനാണ് കലലൂർ
ന?ൂരി\ാടsാർ. അവർദുർZ•വാദ;ൾ ഒരിJലും െച‹ുകയിലല.
കലലൂർ ന?ൂരി\ാടsാരുെട ഇലലം ആദയം ”ി.ീഷ് മലബാറിൽ
േകാ.•ൽസമീപ/ായിരു:ു. കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ എേaാ
കാരണവശാൽസാമൂതിരി\ാ.ിേലJ് ഇവേരാട് നലല രസമിലലാെതയായി/ീർ:ു.
അതിനാലവർ അവിെടനി:് േപാ:് വdുവനാട് താലൂJിൽ പ.ാ?ി തീവ8ി
xേhറഷനിൽ നി:്മൂ:് നാഴിക കിഴJ് പdി\ുറമംശം േദശ/് െച;ണം കു:/്
ഭഗവതീേ•Y/ിന് സമീപം ഭാരത\ുഴയുെട വടJായി ഒരു ^ല/്
താമസമാJി. എ2ിലും അവിേടയും അവരുെട വാസം ^ിരമായിലല. ഒരു ദിJിൽ
താമസമാJിയിരു: മുഹZദീയരുെട ഉപ›വം ന?ൂരി\ാടsാർJ്
ദു€ഹമായിരു:ു. എ:ുമാYമലല, ന?ൂരി\ാടsാർ അവിെട
താമസമാJിയതിെqേശഷം സാമൂതിരി\ാടിെല വിേരാധം പൂർVാധികം
വർUിJുകയും െചcു. അതിíസവൽ\മായ ഒരു കാരണവുമു8ായി/ീർ:ു.
െകാAി രാജസവരൂപം വകയായെവളിയേ2ാട് അംശ/ിൽ ‘െപരു?ട\്’എെ:ാരു
േ•Yവും ഏതാനും വRുവകകളുംഉ8്. െകാAി രാജാJsാർJ് തിരുമൂ\്
കി.ിയാൽ അവിെടെA:്‘അരിയി.ുവാ¤A’ എെ:ാരു wിയ നട/ുക പതിവാണ്.
അതിനുേവ8ു: സകലസാധന;ളും േശഖരിAുെകാടു/ിരു:ത് അJാല/്
െകാAി രാജാJsാരുെടഇ‘നായിരു: ഒരു കലലൂർ ന?ൂരീ\ാടായിരു:ു.
അതുെകാ8ും കൂടിയായിരു:ുസാമൂതിരി\ാ.ിേലJ് ന?ൂരി\ാടsാേരാട്
വിേരാധം വർUിAത്. ഇ;െനഎലലാം െകാ8ും െച;ണംകു:െ/ താമസം
ന?ൂരി\ാടsാർJ് ഏhറവും ദുÓJരമായി/ീർ:ു. അതിനാൽ െകാAീരാജാവ്
അവെര കുടുംബസഹിതം തൃ\ൂണി/ുറ•് െകാ8ുേപായി. അJാല/്
‘മണിയ?ിdിമന’എ:് 7സിUമായിരു: ”ാ•ണഗൃഹം അനയം
നി:ുേപാവുകയാൽ ആ ഇലലവും ഇല¼്ം വകയായസകല വRുവകകളും
സർJാരിൽ േചർ/ിരിJുകയായിരു:ു. അതിനാൽ
െകാAീരാജാÙന?ൂരി\ാടsാെര സകുടുംബം ആ ഇലല/്

കയhറി/ാമസി\ിJുകയും ഇലലം വകസകല വRുവകകളും ന?ൂരി\ാ.ിേലJ്
ദാനമായിെJാടുJുകയും െചcു.
അനaരം ഏതാനും െകാലല;ൾ കഴിuതിെq േശഷം അവർ അവിെടനി:ും
കുടുംബസേമതം േപായി തൃ“ിവേപരൂർ താലൂJിൽ അവിണിേ“രി വിേലലജിൽ ഒലലൂർ
തീവ8ി xേhറഷനിൽ നി:് ഏകേദശം അരനാഴിക പടിuാറ് ^ിരവാസമാJി.
ഇത് െകാലലം 1030-)മാ8ാെണ:ാണ് േകൾവി. ഇേ\ാഴും അവരുെട ^ിരവാസം
അവിെട/െ:യാണ്. എ2ിലും െച;ണംകു:/ും തൃ\ൂണി/ുറയിലുമുd
ഇലല;ളും വRുJളുെമലലാം ഇേ\ാഴും അവരുെട ൈകവശാനുഭവാ/ിൽ
തെ:യാണ് ഇരിJു:ത്. എ:ുമാYമലല, കാരയ;ളേനവഷിJു:തിനും മhറുമായി
ചിലേ\ാൾ അവർ ആ ര8ു ^ല/ും േപായി താമസിJാറുമു8്. കലലൂർ
ന?ൂരി\ാടsാർ െച;ണംകു:/ു ഭഗവതിെയ ത;ളുെട
കുടുംബപരേദവതയായി.ാണ് വിചാരിJുകയും ആചരിJുകയും
െചcുേപാരു:ത്. അതിനാൽ അവിെട ഭജന/ിനായി.ും അവർ ചിലേ\ാൾ
അവിെടെA:് താമസിJാറു8്.
കലലൂർ ന?ൂരി\ാടsാർ േവദേവഡാംഗികളിലും മ•വാദ/ിലും പേ8
തെ:അതിനിപുണsാരായിരു:ു. അവരിൽ ചിലർ നലല കവികളുമായിരു:ു.
എ:ാൽ അവർJ്അധികം 7സിUി മ•വാദ/ിലാണ്. അവർ തൃ\ൂണി/ുെറ
നി:് അവിണിേ“രിJ്മാറി/ാമസിJാനിടയായതുതെ: അവരുെട
മ•വാദ/ിെq ശzിനിമി/മാെണ:ാണ് ഐതിഹയം. അത് എ;െനെയ:്
ചുരുJ/ിൽ താെഴപറuുെകാdു:ു.
അവിണിേ“രി എ: േദശ/് ‘കിഴെJJാളിJാട്’ എ:് 7സിUമായി.്
ഒരുമനയു8ായിരു:ു. അനവധി സവ/ുJളു8ായിരു: ആ ”ാ•ണഗൃഹ/ിൽ
ഒരു കാല/് പുരുഷsാരാരുമിലലാെതയായി. ഒടുJം നാല് അaർŽന;ൾ
മാYംേശഷിAു. അവരിൽ മൂ:് അaർŽന;ൾ മരിAേ\ാഴും േശഷwിയകൾ
െചcത് അവിെട അടു/ുതെ:യുd മൂJ:ൂരിലലെ/ ഒരു ന?ൂരിയായിരു:ു.
കാളിJാ.ുമന•െല ന?ൂരി\ാടsാർ അേനകം മൂർ/ികെള േസവിAു
7സാദി\ിJുകയും ത;ളുെട പരെദവതകളാJിെവAു പതിവായി പൂജിJുകയും
െചcിരു:വരായിരു:ു.അaർŽന;ളുെട േശഷwിയകൾ കഴിAു
േശഷJാരനായിെA:ുേചർ: ന?ൂരി
അവിെടകുടുംബപരേദവതകളായി/ീർ:ിരു: മൂർ/ികെള േവ8തുേപാെല
പൂജിJുകയും േസവിJുകയും െച‹ാതിരു:തിനാൽ അേbഹ/ിനു
°ാaുപിടിAു.എ:ുമാYമലല, °ാaുപിടിA് ഓടിനട: അേbഹം കുറAുകാലം
കഴിuേ\ാൾരzം ഛർbിAു മരിJുകയും െചcു. പിെ:യും അവിെട

7തിദിനെമ:േപാെല ഓേരാ ഭയ2രസംഭവ;ൾ നട:ുെകാ8ിരു:ു. അതിനാൽ
ജന;ൾ ഭയം നിമി/ം ആ മന•ൽ കയറാെതയായിെയ:ലല, ആ മനയുെട
അടുJൽകൂടി വഴിനടJുക േപാലും െച‹ാെതയായി.അേ\ാൾ
ഏകാകിനിയായിരു: ആ അaർŽന/ിന് അവിെട കഴിAുകൂ.ു:തിനു വളെര
7യാസമായി/ീർ:ു. അതിനാൽ ആ സാധവി തൃ\ൂണി/ുെറെA:ു
വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല സ:ിധിയിൽ ഈ സ2ട;െളലലാമറിയിAു. ഉടെന
വലിയത?ുരാൻതിരുമന€ുെകാ8് കലലൂർ ന?ൂരി\ാടിെന തിരുമു?ാെക
വരു/ി“കാളികാ.ിലല/ു െച:് അവിെട ഉ8ായിെJാ8ിരിJു:
ഉപ›വ;െളലലാം ഒഴിAുെകാടുJണ”െമ:് കൽ\ിAു. ന?ൂരി\ാട് ആ
ഇലല/ുെച:് സംഗതികെളലലാം സൂ•മായി അേനവഷിAറിയുകയും
കാളികാ.ുന?ൂരിമാരുെട പരേദവതകളായിരു: മൂർ/ികൾെJലലാം യഥാവിധി
പൂജകളും മhറും നട/ി അവെര സേaാഷി\ിJുകയും അേ\ാൾ അവിെട
ഉ8ായിെJാ8ിരു: ഉപ›വ;െളലലാം നീ;ുകയും അതറിu് അവിെട
ദാസയ7വൃ/ിJും മhറും േവ8ു:വെരലലാംെച:ുതുട;ുകയും അേ\ാൾ
ഏകാകിനിയായിരു: ആ അaർŽന/ിെq ദുഃഖവും ഭയവുെമലലാെമാഴിu്
അവർJ് സുഖമാവുകയും െചcു. എ2ിലും ആ മൂർ/ികെളെയലലാം യഥാവിധി
പൂജിAും േസവിAും സേaാഷി\ിAുെകാ8ിരിJു:തിന് മതിയായവർ
മhറാരുമിലലാതിരു:തിനാൽ വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല ക†ന7കാരം
ന?ൂരി\ാട് പിെ:യും ആ ഇലല/ുതെ: താമസിAു.
അനaരം കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ അവിെട ഏകയായി േശഷിAിരു: ആ
അaർŽനവും കാലധർZെ/ 7ാപിJുകയും അവരുെട അപരwിയകളും
ന?ൂരി\ാടുതെ:നട/ുകയും ആ സംഗതി വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല
അടുJൽ അറിയിJുകയും അ\േ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് ന?ൂരി\ാടിേനാട്
“ഇനി നി;െളലലാവരുംഇവിെടനി:് (തൃ\ൂണി/ുെറനി:്) മാറി കുടുംബസഹിതം
ആ കാളികാ.ിലല/ുെച:് താമസിAുെകാdണം. അനയം നി:തായ ആ ഇലലവും ആ
ഇലലംവകയായി.ുd സകല വRുവകകളും നി;ൾJായി ത:ിരിJു:ു” എ:്
കൽ\ിJുകയും അ7കാരം തി.ൂരം അയAുെകാhറുJുകയും അJാലം മുതൽ
കലലൂർന?ൂരി\ാടsാരുെട ^ിരവാസം അവിെടയാകുകയും െചcു. ഇ7കാരമാണ്
കലലൂർ ന?ൂരി\ാടsാരുെട ^ിരവാസം തൃ\ൂണി/ുറനി:് മാറി
അവിണിേ“രിയിലായത്. ന?ൂരി\ാടsാർ അവിെട ^ിരവാസമായ കാലം മുതൽ
ആ മനയുെട േപര് ‘കലലൂർമന’െയ:ായി. എ2ിലും അവിെട
സമൂപ^sാരായവെരലലാം ഇേ\ാഴും കാളികാ.ുമനെയ:ാണ് പറuുവരു:ത്.
കലലൂർ ന?ൂരി\ാടsാർ വലിയ മ•വാദികളായി/ീർ:തിനു പല കാരണ;ൾ

ജന;ൾ പറuുവരു:ു8്. അവയിൽ ചിലത് താെഴ\റuുെകാdു:ു:
കലലൂർന?ൂരി\ാടsാർ സകുടുംബം െച;ണംകു:/് പാർ/ിരു: കാല/്
അവിെടനി:് ഒരു ന?ൂരി\ാട് തൃ“ിവേപരൂർേA:് വടJു:ാഥേ•Y/ിൽ
ഭജനം തുട;ി. ഭജനം വളെര നി®േയാടുകൂടിയാണ് നട/ിയിരു:ത്.
ര8ുേനരവും നട തുറJുേ?ാേഴJ് കുളികഴിA് േ•Y/ിെല/ും. പിെ:
നടയട•ു:തു വെര ജപിAുെകാ8ും ഈശവരധയാനം െചcുെകാ8ും
മ¡പ/ിൽ/െ: ഇരിJും. അ;െനയായിരു:ു പതിവ്. ഇട•്
സkയാവ˜ന/ിന് സമയമാകുേ?ാൾ അതിനു മാYേമ അവിെടനി:്
എഴുേ:hറുേപാവുകയുdു അതു കഴിuാൽ പിെ:യും അവിെട/െ:
വ:ിരിJും. ഉA•് ഒരു േനരംമാYം സവൽ\ം ഭ•ണം കഴിJും. പിെ:
ജലപാനേ?ാലും പതിവിലലായിരു:ു.
അ;െന ഏതാനും െകാലല;ൾ കഴിuതിെq േശഷം ഒരു ദിവസം ൈവകുേ:രം
ന?ൂരി\ാട് ഈശവരധയാനേ/ാടുകൂടിയിരു:േ\ാൾ േ•Y/ിൽ
അ/ാഴപൂജയും തൃ\ുകയും മhറും കഴിuു. അേbഹം അെതാ:ും അറിയിലല.
അേbഹം ധയാന/ിൽനി:ുണർ:് ക4ുതുറ:് േനാJിയേ\ാൾ േ•Y/ിൽ
ശാaിJാർ മുതലായവരാരുമിലലായിരു:ു. നട അടAിരിJു:തായും ക8ു. ‘ഇനി
എaാണ് േവ8ത്’ എ:് വിചാരിAുെകാ8് അേbഹം അവിെടയിരു:േ\ാൾ
എവിെടനിേ:ാ ഒരു OPം അേbഹ/ിെq മുൻപിൽ വ:ുവീണു.
അെതടു/ുെവAുംെകാ8് അേbഹം പിെ:യും വിചാരമ-നായി
അവിെട/െ:യിരു:ു. അ;െന കുറAുേനരം കഴിuേ\ാേഴJും കുളിJാൻ
േപാകാനുd േനരമായതിനാൽ അേbഹം കുളിJാൻ േപായി. ശാaിJാർ
കുളിAുവ:് നട തുറ:േ\ാേഴJും ന?ൂരി\ാടും കുളിയും മhറും കഴിAു
പതിവുേപാെല മ¡പ/ിെല/ി. അേbഹം പിെ:യും നി®േയാടുകൂടി
ഭജിAുെകാ8് യഥാപൂർVം അവിെട/െ: താമസിAു.
അനaരം ഏതാനും െകാലല;ൾകൂടി കഴിuതിെqേശഷം ഒരു ദിവസം
പാർVതീപരേമശവരsാർ ന?ൂരി\ാ.ിെല മു?ിൽ 7തയ•ീഭവിJുകയും ഭഗവാൻ
അേbഹേ/ാട് “ഇനി ഭജനം മതിയാJി ഇലലേ/J് േപാകാം. ഇവിെട കി.ീ.ുd
OPം ഞാൻ ഇ.ുത:താണ്. അതു േനാJി അതിൽ\റൺജിരിJു:തുേപാെല
െചcുെകാ8ാൽ സർVവും സഫലമാകും. ആ OP/ിെq അവസാനഭാഗ/്
പറuി.ുd വിധി7കാരം ഭഗവതിേ€വ കഴിAുെകാ8ാൽ സകലകാരയ;ളും
സാധിJും. സാധാരണമായി.ുd ഭഗവതിേ€വേയJാൾ കുറAുകൂടി വിRരിAാണ്
OP/ിൽ പറuിരിJു:ത്. അതിനാൽ ഈ വിധി7കാരം കഴിJു:
ഭഗവതിേ€വയുെട േപര് ‘വലിയ ഭഗവതിേ€വ’ എ:ാJിെJാdണം. ഞാൻ ഈ

പറuി.ുdെതാ:ിനും യാെതാരു വയതയാസവും വരു:തലല. ഞ;ൾ ര8ുേപരും
േവ8തുേപാെല 7സാദിAിരിJു:ു” എ:രുളിെചcി.് ഭഗവാൻ േദവിേയാടുകൂടി
അേ\ാൾ/െ: അaർUാനം െച‹ുകയും െചcു. ഉടെന ന?ൂരി\ാട് പാർVതീ
പരേമശവരsാർ മറu ആ ദിJു േനാJി സാ‘ാംഗം വീണു നമxJരിAു.
അേbഹ/ിന് അേ\ാഴു8ായ സേaാഷാ§ുതപാരവശയം എYമാYെമ:ും
ഏതു7കാരെമ:ും പറവാൻ 7യാസം. ന?ൂരി\ാട് ആ രാYി അവിെടJഴിAു
കൂ.ിയതിെqേശഷം പിേhറദിവസം കാലെ/ കുളിയും സkയാവ˜നാദികളും കഴിA്
അവിെട ‘Xീമൂല^ാനം’ മുതൽ േവ8ു: ^ല;ളിെലലലാം വ˜നവും ദർശവും
കഴിAി.ു മന•േലJ് േപായി. കലലൂർന?ൂരി\ാടsാർ വലിയ
മ•വാദികളായി/ീർ:ത് Xീപരേമശവരേqയും XീപാർVതിയുേടയും
7സാദംെകാ8ും ഭഗവാെq ഉപേദശ7കാരമുd വലിയ ഭഗവതിേ€വെകാ8ും
ഭഗവാൻ 7സാദിAുെകാടു/ OPംമൂലവുമാണ്. േവെറയും ചില
കാരണ;ളിെലല:ിലല. അവയും യഥാവസരം പി:ാെല 7RാവിJാൻ േനാJാം.
ഏെത2ിലും 7Rുത ന?ൂരി\ാട് ഒേരർ\ാട് നിpയിAു. അെത;െനെയ:ാൽ
കലലൂർമന•ലു8ാകു: പുരുഷsാെരെയലലാവരും സമാവർ/നം കഴിuാലുടെന
വടJു:ാഥേ•Y/ിൽ ഒരു സംവ„രഭജനം നട/ണെമ:ും അത്
കഴിuി.ിലലാെത മ•വാദം െചcുതുട;രുെത:ുമാണ്. ആ ഏർ\ാട് ഇേ\ാഴും
അവിെട ശരിയായി നട:ുേപാകു:ു8്. ഈ ഏർ\ാട് നിpയിJുകയും
വടJു:ാഥേ•Y/ിൽ ഭജിAു പാർVതീപരേമശവരsാെര 7തയ•ീകരിJുകയും
െചc ആ ന?ൂരി\ാ.ിെല േപര് ‘കുമാരസവാമി’ എ:ായിരു:െY.
ഈ കുമാരസവാമി ന?ൂരി\ാട് വടJു:ാഥേ•Y/ിെല സംവ„രഭജനം
കഴിuു മന•ൽ മട;ിെയ/ീ.് ഏതാനും ദിവസ;ൾ കഴിuതിെqേശഷം
കാശി, രാേമശവരം മുതലായ പുണയ^ല;ളിൽേ\ായി ഗംഗാrാനം, േസതുrാനം
മുതലായവയുംകൂടി നിർVഹിAു. അേbഹം രാേമശവര/ുനി:് മട;ിവരും വഴി
തിരുവനaപുരെ//ി മഹാരാജസ:ിധിയിൽെA:ു മുഖം കാണിJുകയും
െചcു. അ:് തിരുവിതാംകൂർ രാജയം ഭരിAിരു:ത് െകാലലം 973-)മാണ്
കുംഭമാസ/ിൽ നാടുനീ;ിയ കാർ/ികതിരുനാൾ രാമവർZ മഹാരാജാവ്
തിരുമന€ുെകാ8ായിരു:ു. തിരുമന€ുെകാ8് ഈ ന?ൂരി\ാടിെനJുറിA്
മുേ?തെ: േക.റിuിരു:തിനാൽ അേbഹെ/ അവിെട യഥാേയാഗയം
സവീകരിJുകയും സൽJരിJുകയും െചcു.
അJാല/് അവിെട ജന;ൾJ് അതിദു€ഹമായ ഒരുപ›വം േനരി.ിരു:ു. 933ആമാ8് നാടുനീ;ിയ മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ് രാജേ›ാഹികളായിരു:
എ.ുവീ.ിൽ പിdമാെരെയലലാം പിടി\ിAു പടിuാെറ കടൽ\ുറ/് െകാ8ുേപായി

കഴു/ുെവ.ി കടലിേലJ് തdുകയും അവരുെട £ീകെളയലലാം പിടിA്
സമു›തീരവാസികളായ മുJുവർJ് െകാടുJുകയും െചcാണേലലാ അവരുെട
വംശം നശി\ിAത്. ആ പിdമാരുെട പേരതാsാJളും അവർ േസവിAിരു:
ഉOമൂർ/ികളുമാണ് അ:് ജന;െള ഉപ›വിAുെകാ8ിരു:ത്. ആ പിdമാരുെട
േശഷwിയകൾ െചയ്വാനാരുമു8ായിരു:ിലലേലലാ.
“ആÂദീ•ാദിേലാേപന
േ7താ യാaി പിശാചതാം
സവജനാൽ ബാധമാനേR
വിചരaി മഹീതേല”

എ:ാണേലലാ 7മാണം. ആ മൂർ/ികളുെട ഉപ›വം ജന;ൾJ് മിJ
ദിവസ;ളിലും ഉ8ായിരു:ു. വിേശഷിA് െചാVാ¤Aയും െവdിയാ¤Aയും
രാYിയിൽ മUയയാമ/ി2ലായിരു:ു അതികലശലായിരു:ത്. ആ
പിശാചുJളുെടയും മൂർ/ികളുെടയും സ¢ാരം കടൽ\ുറം മുതൽ
പടിuാേറേJാ.വാതിൽ വെരയായിരു:ു. പWനാഭസവാമിെയJുറിAുd
ഭയംെകാേ8ാ എേaാ അവർ േകാ.•ക/് കടJാറിലല. പ/് നാഴിക
രാYിയാകുേ?ാൾ അവെരലലാവരും കൂടി കൂ.ംകൂടി കടൽ\ുറ/ുനി:് കിഴേJാ.്
പുറെ\ടും. പിെ: പ/ു നാഴിക െവളു\ാനുdേ\ാൾ വെര ആ 7േദശെ/ാെJ
അവരുെട സ¢ാരമാണ്. അതിനിട•് മനുഷയരായി.ുdവെര ആെരെയ2ിലും
ക8ാൽ അവർ കഥകഴിJും. അതിനാൽ അJാല/് ആരും പുറ/ിറ;ി
സ¢രിJാറിലല. എ:ുമാYമലല, അJാല/് ആ 7േദശെ/;ും ആരും
പാർ/ിരു:ുമിലല. ഈ മൂർ/ികൾ ഉറെJ അലറുകയും അ.ഹസിJുകയും
െചcുെകാ8ാണ് സ¢രിAിരു:ത്. അതിനാൽ ആ 7േദശെ/;ും ആർJും
േപടിAി.ു പുര•ക/ുേപാലും കിട:ുറ;ാൻ നിവൃ/ിയിലലായിരു:ു. ഈ
ഉപ›വെമാഴിJു:തിന് മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് അേനകം മ•വാദികെള
വരു/ി പലതും െച‹ിAുേനാJി. ഒ:ുെകാ8ും ഒരു ഫലവുമു8ായിലല.
അ;െനയിരു:േ\ാളാണ് കുമാരസവാമിന?ൂരി\ാട് അവിെട െച:ുേചർ:ത്.
ന?ൂരി\ാട് മുഖം കാണിAേ\ാൾ/െ: തിരുമന€ുെകാ8് ഈ സംഗതികെളലലാം
അേbഹേ/ാട് കൽ\ിJുകയും ഏതുവിധവും ഈ ഉപ›വം
മാhറിെJാടുJണെമ:് ആവശയെ\ടുകയും െചcു. സംഗതികെളലലാം
േക.ുമന€ിലാJിയതിെq േശഷം ന?ൂരി\ാട് “ആെ., ഞാെനാരു
എഴുെ/ഴുതിെJാടു/ാൽ അതുംെകാ8ുേപായി േകാ.വാതിൽJൽ
അക/ുനിൽJുകയും ആ മൂർ/ികൾ പുറ/ുവരുേ?ാൾ അത് അവരുെട
അടുJേലJ് എറിuുെകാടുJുകയും െചയ്വാൻ ൈധരയമുdവർ ഇവിെട
ആെര2ിലുമുേ8ാ ?” എ:് േചാദിAു. അതിന് മറുപടിയായി

“അതിനാെര2ിലുമു8ാകും” എ:് കൽ\ിAു. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാട് “എ:ാൽ
അത് ഇ:ുതെ: േവണം. ഇ:് െവdിയാ¤Aയാണേലലാ, ഞാൻ േപായി കുളിയും
സkയാവ˜നാദികളും അ/ാഴവും കഴിAുവരാം” എ:് പറയുകയും അതിെന
സZതിA് തിരുമന€ുെകാ8് ഒരാെളJൂ.ി ന?ൂരി\ാടിെന അയ•ുകയും െചcു.
ന?ൂരി\ാ.ിേലJ് േകമമായി.് അ/ാഴ/ിനും മhറും കൽ\ിAു ച.ംെക.ിയിരു:ു
എ:ുdത് 7േതയകം പറയണെമ:ിലലേലലാ. എ.് നാഴിക രാYിയായേ\ാേഴJും
ന?ൂരി\ാട് കുളിയും അ/ാഴവും മhറും കഴിA് തിരുമു?ാെക എ/ി.
അേ\ാേഴJും തിരുമന€ിെല അ/ാഴമമൃേത/ും കഴിuിരു:ു. അേ\ാൾ
ന?ൂരി\ാട് “ഒേരാലയും എഴു/ാണിയും (നാരായവും) േവണം” എ:്
പറയുകയാൽ കൽപന7കാരം ഒരാൾ അവ അവിെടെJാ8ുെച:് െകാടു/ു.
ന?ൂരി\ാട് ആ ഓലെയടു/് വാർ:ു മുറിA് അതിൽ എേaാ എഴുതി
മടJിെJ.ിെവAു. അേ\ാേഴJും ഒരു പ.ാള“ിപായി അവിെട എ/ുകയാൽ
തിരുമന€ുെകാ8് “ഇതാ, ഈ ആളാണ് എഴു/് െകാ8ുേപാകു:ത്” എ:്
കൽ\ിJുകയും ന?ൂരി\ാട് ആ എഴു/് ആ ശിപായിയുെട ൈക‹ിൽ െകാടു/ി.്
“ഇത് പടിuാെറ േകാ.വാതിൽJൽ െകാ8ുെച:് ആ ദു‘മൂർ/ികൾ അവിെട
വരുേ?ാൾ അക/ു നി:ുെകാ8് പുറേ/J് എറിuുെകാടുJണം. അേ\ാൾ
അവർ എaു െച‹ു:ു എ:റിu് ആ വിവരം ഇവിെട വ:് പറയുകയും േവണം.”
എ:ു പറയുകയും െചcു. ഉടെന ആ ശിപായി ആ എഴു/ും െകാ8് ഒരു
കുതിര\ുറ/ുകയറി ഓടിAു പടിuാെറ േകാ.വാതിൽJെല/ി. അേ\ാേഴJും
ആ ദു‘മൂർ/ികളുെട അലർA േക.ുതുട;ി. കുറAു സമയം കഴിuേ\ാേഴJും
അവെരലലാവരും േകാ.വാതിൽJെല/ി. അേ\ാൾ ആ ശിപായി ൈധരയസേമതം
േകാ.•ക/് നി:ുെകാ8് ന?ൂരി\ാ.ിെല എഴു/് അവരുെട അടുJേലJ്
വലിെAറിuു. ആ എഴു/് അവരുെട അടുJൽ എ/ിയ •ണ/ിൽ ആ
മൂർ/ികെളലലാം ആർ/നാദം പുറെ\ടുവിAുെകാ8് േപായിരു: ശിപായി
മട;ിവ:് ആ വിവരെമലലാം തിരുമന€ിെല സ:ിധിയിൽ അറിയിAു. അേ\ാൾ
ന?ൂരി\ാട് “ആ ഉപ›വം അ;െനെയാഴിuു. ഇനി ആ ദു‘ മൂർ/ികളുെട
ഉപ›വം ഒരിJലും ഉ8ാവുകയിലല” എ:ു പറuു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8്
”ഞാനും അ;െനതെ: വിശവസിJു:ു” എ:് കൽ\ിJുകയും ന?ൂരി\ാടിെന
കിടJാൻ കൽ\ിAയ•ുകയും തിരുമന€ുെകാ8് പdിയറയിേലJ്
എഴു:dുകയും െചcു.
പിേhറദിവസം ന?ൂരി\ാട് തിരുമു?ാെകെA:് യാYയറിയിAേ\ാൾ
തിരുമന€ുെകാ8് അേbഹ/ിന് വീരശൃംഖല മുതലായ അേനകം സZാന;ളും
യാYെAലവുവക•് ആയിരം പണവും കൽ\ിAുെകാടു/ു. ന?ൂരി\ാട്

അവെയലലാം വാ;ിെJാ8് അ:ുതെ: സസേaാഷം സവേദശേ/•്
േപാവുകയും െചcു. ന?ൂരി\ാ.ിെല എഴു/് ക8് േപടിേAാടിേ\ായ
ദുർZൂർ/ികളുെട ഉപ›വം അതിൽപിെ: ആ േദശെ/;ും
ഒരിJലുമു8ായി.ിലല. ഈ കുമാരസവാമിന?ൂരി\ാ.ിെല ര8ാമെ/ പൗYൻ
ഉ8ായേ\ാൾ/െ: അേbഹ/ിന് ആയു€് കുറവാെണ:് ചിലർ പറയുകയാൽ
കുമാരസവാമിന?ൂരി\ാട് 7സിU േജയാ„യനായിരു: കാരJാ.്
ഈശവരവാരിയെരെJാ8് ആ ഉ4ിന?ൂരി\ാ.ിെല ജാതകെമഴുതിAു.
ഈശവരവാരിയർ പറയു:തും എഴുതിെJാടുJു:തുെമാ:ും
െതhറുകിെലല:ായിരു:ു ജന;ളുെട വിശവാസം. അത് വാRവമായിരു:ു.
ഈശവരവാരിയർ േജയാതി“ാ£;െളലലാം പഠിAുകഴിuതിെq േശഷം മുJാൽ
വയാഴവ.Jാലം (ഒൻപത് െകാലലം) കാരJാ.് സുബ•ണയസവാമിെയ നി®േയാടുകൂടി
ഭജിA് 7സാദി\ിA മഹാനാണ്. പിെ: അേbഹം പറuാൽ
ശരിയാകാെതയിരിJുേമാ ? അേbഹം ജാതക/ിൽ എഴുതിെJാടു/ത് ആ
ഉ4ിന?ൂരി\ാട് ഇതുപത് വയ€് തികയു:തിനുമുൻപ് വസൂരിദീന/ാൽ മരിJും
എ:ായിരു:ു. എ:ുമാYമലല, മരിJു: ആ8ും മാസവും തീയതിയും നാഴികയും
വിനാഴികയും എഴുതിെJാടു/ു. അത് ക8േ\ാൾ കുമാരസവാമി ന?ൂരി\ാട്
മുതലായവർJ് വളെര സ2ടമു8ായി എ:ുdത് പറയണെമ:ിലലേലലാ. എനിലും ആ
മന•ലുdവർ ഈ വർ/മാനം പരസയമാJിയിലല.
ആ ഉ4ിന?ൂരി\ാട് മുറ•് വളർ:ുവരികയും യഥാകാലം അേbഹ/ിെq
സമാവർ/നം വെരയുd wിയകെളാെJ കഴിയുകയും െചcു. അനaരമേbഹം
പിതാമഹെq നിpയ7കാരം തൃ“ിവേപരൂെര/ി വടJു:ാഥേ•Y/ിെല
സംവ„രഭജനവും നിർVഹിAുെകാ8ു മന•ൽ മട;ിെയ/ി. അേ\ാളേbഹം
അേbഹ/ിെq ജാതകം ഈശവരവാരിയർ ഇ:ി: 7കാരമാണ്
എഴുതിെJാhറു/ിരിJു:െത:ുd വിവരം എ;െനേയാ അറിയുകയും
“വസൂരിബാധെയ/ടുJു:തിനുd ശzി ഭഗവതിJുdതുേപാെല
മhറാർJുമിലലേലലാ” എ:് വിചാരിA് അടു/ ദിവസംതെ: െച;ണംകു:/്
ഭഗവതിേ•Y/ിെല/ി ഭജനം തുട;ുകയും െചcു. ആ ഭജനവും കഠിന
നി®േയാടുകൂടു/െ:യായിരു:ു. കാല/് ശാaിJാരൻ വ:് നട
തുറJുേ?ാേഴJും ഉ4ിന?ൂരി\ാട് കുളിയും സkയാവ˜നവും കഴിA്
അ?ല/ിെല/ും. പിെ: ഉAപൂജ കഴിu് നടയട•ു:തുവെര ജപവും
നമxJാരവും മhറുമായി.് അവിെട/ാമസിJും. ഉA\ൂജ കഴിu് നടയടAാൽ
ഇലലേ/J് മട;ും. അവിെടെA:ാൽ ഇലല/് േതവാര\ുരയിൽ
കുടിയിരു/ിയിരിJു: െച;ണംകു:/് ഭഗവതിJ് ഒരു പൂജ കഴിJും. അതിന്

നിേവദയ/ിന് നാഴിയരിയാണ് പതിവുെവAിരിJു:ത്. പൂജ കഴിuാൽ ആ
േചാറുമാYം ഉ\് കൂടാെത അേbഹം ഊണ് കഴിJും. അ;െന ഒരു േനരം മാYേമ
അേbഹം ഊണ് കഴിAിരു:ുdൂ. ൈവകുേ:രം നട തുറJുേ?ാേഴJും അേbഹം
േ•Y/ിെല/ും. പിെ: അ/ാഴ\ൂജ കഴിu് നട അട•ു:തുവെര അേbഹം
േദവിെയ ഭജിAുെകാ8് അവിെടയിരിJും. ഇ;െനെയാെJയായിരു:ു
അേbഹ/ിെq ഭജനം.
ഇ;െന ഏതാനും െകാലല;ൾ കഴിuേ\ാൾ ഈശവരവാരിയർ
എഴുതിെJാടു/ിരു: ജാതക7കാരം ആ ഉ4ിന?ൂരി\ാ.ിെല ചരമഗതിJ്
ദിവസമായി. അ:് ൈവകുേ:രം അേbഹം ഭാരത\ുഴയിൽെA:് കുളിAൂ/ു
ജപിAു െകാ8ിരു: സമയം ആ പുഴവJ/ു നി:ിരു: ര8രയാലുകളിൽ
ഒ:ിൽനി:് എേaാ ഒരു മൂർ/ി ഏhറവും ഊേJാടുകൂടി പുഴയിേലJ് ചാടി.
അതിെq പതനശzി നിമി/ം ന?ൂരി\ാ.ിെല േമെലാെJ െവdം െതറിAു.
എ2ിലും അെതാ:ും വകെവJാെത അ?ല/ിേലJ് പുറെ\.ു. മേhറ ആലിെq
ചുവ.ിെല/ിയേ\ാൾ സർVാംഗസു˜രിയായ ഒരു £ീ അവിെട നി:ിരു:ു. ആ
£ീെയJുറിAും ഒ:ും വിചാരിJാെത അേbഹം പിെ:യും നട:ു തുട;ി.
അേ\ാേഴJും അേbഹ/ിെq തല•് വലലാ/ ഒരു ഘനവും മുഖ/ും
േമലുെമാെJ ഒരു വലിAിലും േദഹ/ിന് ആക\ാെട ഒരു •ീണവും വ:ു
ബാധിAു. േ•Y/ിേലാളം നടJു: കാരയം 7യാസെമ:് േതാ:ുകയാൽ
അേbഹം മന•േലJ് തെ: േപായി. അവിെടെA:് ഒരു ക4ാടിെയടു/്
േനാJിയേ\ാൾ മുഖ/ും േമലുെമാെJ വസൂരിJുരുJൾ
പുറെ\.ുതുട;ിയിരിJു:തായി ക8ു. ഉടെന അേbഹം അZെയ വിളിA് “അേZ!
ഈAരൻ എഴുതി/:ത് ശരിയായി. എെq േമെലാെJ വസൂരിJുരുJൾ
പുറെ\.ുതുട;ിയിരിJു:ു. നി;ളാരും വയസനിJരുത്. ഈശവരവിധി
നീJാനാർJും കഴിയു:തലലേലലാ” എ:് പറuി.് േതവാര\ുറയിൽJട:്
അവിെടJുടിയിരു/ിയിരു: െച;ണംകു:/് ഭഗവതിയുെട വിOഹെമടു/്
കിഴJിനിയിൽ െകാ8ുെച:് െവAുെകാ8് “ ഇതുവെര ഭഗവതിെയേ€വിAതിെq
ഫലമിതാണേലലാ “ എ:് പറയുകയും ആ വിOഹം വല/ുകാൽെകാ8് ത.ി
നടുമുhറേ/J് ഇടുകയും െചcതിെqേശഷം ശയന^ല/ു കട:് വാതിലടA്
സാ•യിടുകയും അവിെടെയാരു പായെയടു/ി.് അതിൽJിടJുകയും െചcു.
അനaരമേbഹം ഈശവരവാരിയർJ് േജയാതി“ാY/ിലുd പാ¡ിതയേ/യും
ഭഗവതിയുെട കൃപയിലലാ…മേയയും കുറിA് വിചാരിAുെകാ8് അ;െന
കിട:േ\ാൾ സവൽ\െമാ:് മയ;ി. അേ\ാൾ സർVാംഗസു˜രിയായ ഒരു £ീ
അേbഹ/ിെq അടുJൽെA:് നി:ുെകാ8് “േഹ! എaാ എെq േപരിലും

മുഷിAിലാേയാ ? ആ ആലിേsൽനി:് പുഴയിേലJ് ചാടിയത്
വസൂരിമാലയായിരു:ു. ആ െവdം െതറിAതുെകാ8ാണ് ഇതു8ായത്.
ഭയെ\ടരുെത:് വിചാരിAാണേലലാ ഞാൻ മേhറ ആൽ/റ•ൽ വ:് നി:ിരു:ത്.
അതുെകാ8ും ഫലമു8ായിലല. ആെ., എ2ിലും ഭയെ\േട8. ഇതിേനJാൾ
കഠിനമായി വ:ാലും ഞാൻ മാhറുമേലലാ” എ:് പറയുകയും, തെq വ£ാ¢ലം
െകാ8് മുടിമുതൽ അടിേയാളം ഒ:ുഴിയുകയും െചcു. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാ.ിെല
സുഖേJടുകെളലലാം മാറി അേbഹം സവ^നായി/ീർ:ു. അേbഹ/ിെq
േമലു8ായിരു: കുരുJെളലലാം മാuുേപാവുകയും െചcു. ആ £ീ ”എെ:
രzമണിu് കാണാനായി.ാേണാ എെq ൈകെ‹ാടിAത്? ” എ:് വീ8ും
േചാദിAു. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാട് ക4ുതുറ:് േനാJുകയും ആ £ീയുെട വലതു
ൈക\ടം (ൈകയിെq പ/ി) െപാ.ി േചാരെയാലിJു:തായിJാണുകയും െചcു.
അേ\ാൾ ഈ £ീ സാ•ാൽ ഭഗവതിതെ:യാെണ:് മന€ിലാവുകയാൽ
അേbഹെമഴുേ:hറ് േദവിയുെട പാദ/ി2ൽ വീണ് സാ‘ാംഗമായി
നമxJരിAുെകാ8് “ സർVാപരാധ;ളും •മിേJണ”െമ:േപ•ിAു. ഉടെന
േദവി അേbഹെ/ അനുOഹിJുകയും “എലലാം ഞാൻ •മിAിരിJു:ു. എ2ിലും
വല/ുകാൽെകാ8് എെ: െതാഴിAതിെq ഫലം നി;ളുെട കുടുംബ/ിൽ
ര8ാമsാരായി ജനിJു:വെരലലാവരും അനുഭവിJും” എ:രുളിെAcി.്
മറയുകയും െചcു.
ഉ4ിന?ൂരി\ാട് ശയനഗൃഹ/ിൽJട:് വാതിലടA് സാ•യി.ു കഴിuേ\ാൾ
മുതൽ അേbഹ/ിെq അZ "വസൂരിയാെണ2ിലും എനിJ് എെq
ഉ4ിെയJ8ുെകാ8ിരിJണം" എ:ു പറuുെകാ8ു കരuു തുട;ി.
അേ\ാൾ ചിലർ "വസൂരിദീനJാെര േപരു പറuു വിളിJുകയും അവർ
കിടJു:ിട/ു െച:ു വാതിലുനു മു.ുകയും െച‹ു:ത് വിഹിതമലല" എ:ു
പറuു. അതു േക.ി.് ആ അaർŽനം "എ:ാൽ വാതിൽ െവ.ിെ\ാളിJണം.
എനിJ് എ;െനെയ2ിലും എെq ഉ4ിെയ കാണണം" എ:ു പറuു. അതു േക.ു
ചിലർ വാതിൽ െവ.ിെ\ാളിJാനായി ചില ആയുധ;ളൂംെകാ8ു
വാതിൽJെല/ി. അേ\ാൾ ഉ4ിന?ൂരി\ാടു വാതിൽ തുറ:ു പുറ/ുവരികയും
"അേZ! നZുെട ഭഗവതിയുെട കൃപെകാ8് എെq സൂേJെടലലാം േഭദമായി.
എനിJിേ\ാൾ ഒരു സുഖേJടുമിലല" എ:ു പറuുെകാ8് അZയുെട
അടുJൽെAലലുകയും അേ\ാൾ അേbഹെ/ സവ^ശരീരനായിJ8്
അേbഹ/ിെq അZയുംമെhറലലാµും വളെര അ§ുതെ\ടുകയും
സേaാഷിJുകയും െചcു. ഉടെന ആ ഉ4ിന?ൂരി\ാട് നടുമുhറ/ിറ;ി അേbഹം
അവിെട ത.ിയിരു: േദവീവിOഹെമടു/് മടിയിൽ െവAുെകാ8്

പpാ/ാപേ/ാടുകൂടി ബാªാകുലാ•നായി വളെര േനരം കരuു. പിെ: ആ
വിOഹം മു?ിലിരു: ^ല/ുതെ: െകാ8ുെച:ു െവ•ുകയും െചcു,
അതുെകാ8ും മതിയായിെലല:ു േതാ:ുകയാലേbഹം പുതിയതായി ഒരു
േദവീവിOഹം വാർ\ിAു അതും േതവാര\ുരയിൽ/െ: 7തി®ിAു.
െച;നംകു:െ/ ഭജനം കാലം കൂടിയതിെqേശഷം ന?ൂരി\ാട്
തിരുമാkാ2ു:്, XീേപാർJലീ മുതലായ ^ല;ളിലുംെച:ു സംവ„ര ഭജനം
കഴിAു േദവിെയ 7സാദി\ിAുെകാ8് മന•ൽ മട;ിെയ/ി. പിെ:യുമേbഹം
േദവീേദവsാെര ഭzിപൂർVം ഭജിAുതെ:യാണ് ദിന;െള നയിAിരു:ത്. ആ
മന•െല േതവാര\ുരയിൽ/െ: വടJു:ാഥൻ മുതലായ േദവsാെരയും
െച;ണംകു:്, തിരുമാkാ2ു:് മുതലായ ^ല;ളിെല േദവീമാെരയും
കുടിയിരുതീ.ു8്. അവയും കൂടാെത കാളികാടുമനJാരുെട വക
േസവാമൂർ/ികളും അവിെട/െ:യാണേലലാ. ഈ ന?ൂരി\ാട്
േദവീേദവsാെരെയലലാം യഥാwമം പൂജിJുകയും േസവിJുകയും െചcുെകാqാണ്
അവിെട/ാമസിAിരു:ത്. ഇതിനിട•് അേbഹം മ•സാരം, യ•സാരം,
7േയാഗസാരം, 7പ¢സാരം മുതലായവെയലലാം OഹിAും പിതാമഹനു
വടJു:ാഥൻ െകാടു/ OPം േനാJിയും മhറൂം മ•വാദ/ിൽ
അതിസമർഥനായി/ീരുകയും െചcു. എ2ിലും വലല േദവേതാപ›വംെകാേ8ാ
മേhറാ മ•വാദ/ിനാവശയെ\.് ആെര2ിലും അേbഹ/ിെq അടുJൽെA:്
പറuാൽ "ഭാരത\ുഴയിൽJുളിAു ഭഗവതിെയേ€വിAാൽ മതി, സുഖമാകും."
എ:ു പറയുക മാYേമ അേbഹം െചcിരു:ുdൂ. അേbഹം പറuി.് അ;െന
െചcാൽ എലലാവർJും സുഖമാകാറു8്. വടJു:ാഥൻ 7സാദിAു OPം
െകാടു/തി\ിെ: മ•വാദികളലലാ/വരും െക;ണംകു:/ു ഭഗവതി
അനുOഹിAതിൽ\ിെ: വല/ു കാലിനു സവൽപെമ2ിലും അസവാ^യമിലലാ/
ര8ാമsാരും ആ കുടുംബ/ിലു8ാകാറിലല. അതിന് ഇേ\ാഴും വയതയാസം
വ:ി.ുമിലല.
ഇനി ആ മന•െല ചില ന?ൂരി\ാടsാർ െചcി.ുd മhറൂ ചില
അ§ുതകർZ;െളJുറിAുകൂടി ചുരുJ/ിൽ താെഴ പറuുെകാdു:ു.
ടി\ുസുൽ/ാൻ മലബാറിൽആwമണം നട/ിയ കാല/് െകാAി രാജാവിെന
സവാധീനിA് ഒരുട?ടിെയഴുതിAു വാ;ിെJാ8് തിരുവിതാംകൂറിെന
കീഴടJണെമ:ു കരുതി െകാAിരാജാവിെq േപർJ് ഒരു ക/യAു. ആ ക/ിൽ
ഒരു കൂടിJാ¥•ു െചലലണെമ:ു മാYേമ പറuിരു:ുdൂ. എ2ിലുംആ ക/ു
ക8േ\ാൾ "ഇനി എെaലലാമാപ/ുകളൂം അനർ‰;ളും വ:ുകൂടുേമാ എേaാ?"
എ:ു വിചാരിAു െകാAിരാജാവിനു വളെര പരി°മമു8ായി. രാജാവ് ആ വിവരം

അവിെടJൂെടയു8ായിരു: കലലൂർന?ൂരി\ാടിേനാട് പറuു. അതു േക.ി.്
ന?ൂരി\ാട് "ഇതിെനJുറിA് പരി°മിJുകയും ഭയ\്െപടുകയും ഒ:ും േവ8"
എ:ു പറയുകയും ഒരു വലിയ ഭഗവതിേ€വ കഴിA് അതിെq പW/ിൽനി:്
സവൽപം ചുവ: െപാടിെയടു/ു കുഴAു രാജാവിെന ഒരു തിലകം ധരി\ിAി.്
"അവിെടെA:ാൽമൂേ:മുJാൽനാഴികയിലധികം താമസിJരുത്" എ:ു പറu്
അയ•ുകയും െചcു. ടി\ു, രാജാവിെന ക8േ\ാൾ സാദരം ആസനസൽJാരം
െചcിരു/ി കുശല7 ം െചcു. പിെ: അവർ ര8ുേപരുംകൂടി
േ•മാവർ/്നാദികൾ പറuു കുറAു േനരമിരു:ു. അേ\ാേഴJും
സമയമടുJാറായതിനാൽ രാജാവ് യാY പറuുെകാ8് അവിെടനി:ും
പിരിuുേപായി. രാജാവ് യാYപറuേ\ാൾ ടി\ു അേനകം സZാന;ൾ
െകാടു/ാണു പറuയAത്. എ2ിലും വിചാരിAിരു: കാരയം പറയുകയും ഉട?ടി
എഴുതിAു വാ;ുകയും െചcിലലേലലാ എ:ു സുൽ/ാേനാർ/ത്. ഇതു
ന?ൂരി\ാട് കഴിA വലിയ ഭഗവതിേ€വയുെട മാഹാWയംെകാ8ും
അേbഹംധരി\ിA തിലക/ിെq ശzിെകാ8ുമാെണ:ുdതു
പറയണെമ:ിലലേലലാ.
െകാലലം 1036-ആമാ8ു നാടുനീ;ിയ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല
അZAിJ് ഒരിJൽ സുഖേJടു8ായി. അതിന് ഒരുsാദ‡ായയുമു8ായിരു:ു.
എ2ിലും അതിരു േദവേതാപ›വമായിരു:ു. ആെര2ിലും അടുJൽ െച:ാൽ
അവെര പിടിA് അടിJുകയും ഇടിJുകയും കടിJുകയും െചc് ഉപ›വിJുകയും
വ£മുടുJാെത സദാ ന-യായി നിൽJുകയുമായിരു:ു സുഖേJടിെq
സവഭാവം. അതിനു പല ൈവദയsാെരെJാ8ും മ•വാദികെളെJാ8ും പലതും
െച‹ിAു േനാJി. ഒ:ുെകാ8ും ഒരു ഫലവുമു8ായിലല. അേ\ാൾ ചില േസവsാർ,
കലലൂർ ന?ൂരി\ാടsാരിലാെരെയ2ിലും വരു/ി വലലതും െച‹ിAാൽ ഈ
സുഖേJട് േഭദമാകുെമ:ും അ;െന ധാരാളം ക8ി.ുെ8:ും ആ
ന?ൂരി\ാടsാർ െകാAി രാജാവിെq ഇ‘sാരാെണ:ും അവിെട അറിയിAു. ഉടെന
മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് െകാAിയിേലJ് ഒരു തിരുെവഴു/യ•ുകയും
െകാAിരാജാവ് ഒരു ന?ൂരി\ാടിെന തിരുവനaപുരേ/J് അയ•ുകയും െചcു.
ന?ൂരി\ാട് ഒരു ദിവസം ൈവകുേ:രമാണ് തിരുവനaപുരെ//ിയത്.
അതിനാൽ കുളിയും സkയാവ˜നവും കഴിuി.ാണ് തിരുമു?ാെകെA:ത്,
അZAി എവിെടയാെണ:് ന?ൂരി\ാട് േചാദിAേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് "ഉപ›വം
സഹിJവ‹ാെതയായി.് ഒരു പുരമുറീJക/ി.ു പൂ.ിയിരിJുകയാണ്" എ:ു
കൽ\ിJുകയും ന?ൂരി\ാടിെന ഒരാെളJൂ.ി ആ മുറിയുെട വാതിൽJേലJ്
അയ•ുകയും െചcു. ന?ൂരി\ാട് അവിെടെA:ു േനാJിയേ\ാൾ വാതിൽ

അക/ുനി:ും സാ•യി.ിരിJുകയായിരു:ു. വാതിൽ തുറJാൻ ന?ൂരി\ാട്
പറuി.ും തുറ:ിലല. ഉടെന ന?ൂരി\ാട് ഒരു മ•ം ജപിAുെകാ8്
വല/ുൈകെകാ8് നില/് ഒ:ടിAു. ഉടെന അZAി വ£വും മുലJAയും
ധരിAുെകാ8് വാതിൽ തുറJുകയും £ീസാധാരണമായ ലŽാഭാവേ/ാട് കൂടി
മുഖം കുനിAുെകാ8് പ¢പു‡മടJി നിൽJുകയും െചcു. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാട്
"ഇ:് ഇതുവെര കുളിയും ഊണും ഉ8ായിലലേലലാ? േവഗം േപായി കുളിയും ഊണും
കഴിAു വരൂ. അേ\ാേഴJും ഞാനും േപായി അ/ാഴം കഴിAുവരാം" എ:ു പറuു.
ഉടെന അZAി കുളിJാൻ േപായി. അവിെട ബലിയുഴിയു:തിനും മhറൂം
ഇ:ി:വെയലലാം വ.ംകൂ.ണെമ:് അവിെടയു8ായിരു: ഉേദയാഗ^sാേരാടു
പറuി.ു ന?ൂരി\ാടും േപായി. അേbഹം അ/ാഴം കഴിAു വ:േ\ാേഴJും
അZAിയും കുളിയുമൂണും കഴിA് അവിെടെയ/ി. ന?ൂരി\ാടു
പറuിരു:തുേപാെലെയലലാം അവിെട വ.ം കൂ.ിയിരു:ു. ന?ൂതിരി\ാട് കുറA്
ഭŸെമടു/ു നില/ു ഷൾേJാണായി.് ഒരു ചwം വര•ുകയും അതിൽ ഒരിലയി.്
അതിൽ അZAിെയ ഇരു/ുകയും െചcി.് താൻ അZAിയുെട േനേര
ഇരു:ുെകാ8് ചില മ•ത•7േയാഗ;ൾ തുട;ി. അേ\ാൾ അZAിയുെട ഭാവം
മാറി. വാതിൽ തുറ:ു പുറ/ുവ:ി.് അതുവെര യാെതാരു
ഭാവേഭദവുമു8ായിരു:ിലല. ഭാവം മാറിJ8േ\ാൾ ആ േദവത പിേ:യും
അZAിെയ ബാധിAു എ:ു മന€ിലാവുകയാൽ ന?ൂതിരി\ാട് ചില േചാദയ;ൾ
േചാദിAു തുട;ി. അതിെനലലാം ഉ/രം േകവലം അപകടവും
അധിക7സംഗവുമായി.ായിരു:ു. അേ\ാൾ ന?ൂതിരി\ാട് ഒരിരു?ാണിെയടു/്
അZAിയുെട േനേര കാണിA് ഒരു മ•ം ജപിAുെകാ8ു അെതാരു
കാഞിര\ലകേമൽ തറAുതുട;ി. അേ\ാൾ അZAി(അെലല2ിൽ ആ േദവത)
"അേ‹ാ! േവ8, േവ8 ഞാൻെപാെ•ാdാേമ. എനിJിവിെട ഇരിJാൻ വേ‹"
എ:ു പറuുെകാ8് ഉറെJ നിലവിളിAുതുട;ി. അേ\ാൾ ന?ൂതിരി\ാട്,
"എ:ാൽ െപാെ•ാdൂ" എ:ു പറuു. ഇെതലലാം ക8ുെകാ8ും േക.ുെകാ8ും
അവിെട ഒരു ഗൂഢ^ല/് എഴു:dീയിരു: മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8്,
"അ;െനയ;ു േപായാൽ േപാര. ഒഴിuുേപായി എ:ുdതിന് അടയാളം വലലതും
കാണിAുതരണം" എ:ു കൽ\ിAു. ഉടെന ന?ൂതിരി\ാട് ഇവിെട പുരടിയ/ിേലാ
മേhറാ വലലവരും നിൽJു:ുെ82ിൽ അകേ/J് വിളിAുെകാdണം. പുറ/ു
ആളുകൾ നി:ാൽ വലലതും ആപ/ു8ാേയJും." എ:ു പറuി.് സവ†ം അ•തം
ക‹ിെലടു/് ഒരു മ•ം ജപിAുെകാ8് അZAിയുെട മുഖ/ിനു േനെര
പിടിAുഴിuു പുറേ/െJറിuു. അേ\ാൾ അZAിയുെട േദഹ/ിൽനി:ും
വാണJുhറി എരിAുവി.തുേപാെലയുd േപാെലയുd ശÂേ/ാടു കൂhറി ഒരു
േതജ€് പുറേ/J് േപാവുകയും അതവിെട കിഴJുവശ/് മുhറ/് നി:ിരു:തും

ഏകേദശം അ?ത് േകാൽ വ4മു8ായിരു:തുമായ വലിയ മാവുവൃ•/ിേsൽ
ത.ി നാരായേവേരാടുേകാടി നൂറുേകാൽ ദൂരേ/Jി.ു േമൽഭാഗേ/Jു േപായി
മറയുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും അZAി േബാധരഹിതയായി നിലംപതിAു. േദവത
ഒഴിuുേപായതിെq അടയാള;ൾ തൃJൺപാർ/േ\ാൾ തിരുമന€ിെല ഹൃദയം
സേaാഷാ§ുത സ?ൂർ4മായി. എ2ിലും അകെ/ഴു:dി അZAിയുെട കിട\്
തൃJൺപാർ/േ\ാൾ അവിേടJു വളെര വയസനവും പരി°മവും ഉ8ായി.
കൽ\ിAു വിളിAി.ു േപാലും അZAി ക4ു തുറJുകേയാ മി8ുകേയാ െചcിലല.
അതിനാൽ അതിെനJുറീA് ന?ൂതിരി\ാടിേനാട് കൽ\ിAു േചാദിAേ\ാൾ
ന?ൂതിരി\ാട് "അതിെനJുറിA് വിചാരിJാെനാ:ുമിലല. കുറAുേനരംകൂടി
കഴിയുേ?ാൾ േബാധം വീഴും. അേ\ാൾ എഴുേ:hറുെകാdും" എ:ു പറuു.
അ;െന കുറAു േനരം കഴിuേ\ാൾ അZAി ക4ുതുറJുകയും കുറA് െവdം
കടിJണെമ:് പറയുകയും െചcു. ഉടെq ഒരാൾ കുറAു െവdം
െകാ8ുെച:ുെകാടു/ു. െവdം കുടിAുകഴിuേ\ാൾ അZAിJു സുഖമായി.
ഉടെന അZAി എഴുേ:hറു ലŽാവനതമുഖിയായി മാറിനി:ു. അേ\ാൾ
തിരുമന€ിെq സേaാഷം അപരിമിതം തെ:യായിരു:ു.
അനaരം മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് ന?ൂതിരി\ാടിേനാട് "േനരം രാYി
വളെരയധികമായി. ഇനി നമുJു കുറAു കിടJാം" എ:ു കൽ\ിJുകയും
ന?ൂതിരി\ാടിെന അേbഹ/ിന് കിടJാൻ നിpയിAിരു: ^ലേ/J് കുറA്
ആൾJാെരJൂ.ി അയJുകയും തിരുമന€ുെകാ8് എഴു:dുകയും െചcു.
അZAിJു പിെ: സവ†ം •ീണമു8ായിരു:തലലാെത വിേശഷിAു യാെതാരു
സുഖേJടും ഭാവേഭദവുമു8ായിലല. ആ സുഖേJടു തുട;ു:തിന് മുൻപ്
ഇരു:തുേപാെല തിരുമന€ിെq ഹിതാനുവർ/ിയായി/െ:യിരു:ു.
പിേhറദിവസം തിരുമന€ുെകാ8് കടവിെലഴു:d/ും നീരാ.ുകുളിയും
േകാവിെലഴു:d/ും അമൃേത/ും മhറും കഴിuു പതിവു ^ല/്
എഴുെ:dിയേ\ാേഴJും ന?ൂതിരി\ാടും കുളിയും േതവാരവും മhറും കഴിA്
അവിെടെയ/ി. അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് "ന?ൂതിരി ഇവിെടെAc
അ§ുതകർZ/ിനു തJതായ 7തിഫലം തരു: കാരയം അസാUയമാണ്. എ2ിലും
നാം വലലതും ത:ു എ:ു വരു/ണമേലലാ. അതിനായി ഏതാനും വRുJൾ
കരെമാഴിവായി തരാെമ:ാണ് നാം തീർAെ\ടു/ിയത്. അത് ഏതു
മ¡പ/ുംവാതുJലാണ് േവ8െത:ു നിpയിAു പറയണം" എ:ു കൽപിAു.
അതിനു മറുപടിയായി.് ന?ൂരി\ാട് " എനിJ് അ;െനെയാ:ും േവണെമ:ിലല.
എെ: ഇവിെടനി:ും മാനിAയ•ുക മാYം മതി" എ:റിയിAു. ഉടെന
തിരുമന€ുെകാ8് "എ:ാൽ ഇ‘ം േപാെലയാവെ.. ഇനി ഇ;െനയുd ഉപ›വം

ഇവിെട ഉ8ാകാതിരിJാെനaാണ് േവ8െത:ു നിpയിAു പറയണം" എ:ു
കൽപിAു. ഉടെന ന?ൂരി\ാട് മന€ുെകാ8് സവൽപം ആേലാചിAി.് "െകാലലം
േതാറും ഈ െകാ.ാര/ിൽ വA് ഓേരാ വലിയ ഭഗവതിേ€വ നട/ിയാൽ മതി. ഒരു
വലിയ ഭഗവതിേ€വ നട/ിയാൽപിെ: ഒരു െകാലലേ/J് ആ ^ല/്
ഇ;െനയുd യാെതാരുപ›വവുമു8ാവുകയിെലല:ുdതു നിpയമാണ്"
എ:റിയിAു. അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് "എ:ാൽ അതിനു േവണു:
ഉപകരണ;ൾJ് ഒരു ചാർ/് എഴുതി/രണം" എ:ു കൽപിJുകയും
ന?ൂരി\ാട് ഉടെന ഒരു ചാർെ/ഴുതിെJാടുJുകയും അതിൽ\റuിരു:
സകലസാധന;ളും കൽപന7കാരം അ:ുതെ: അവിെട ഒരുJിവ•ുകയും
അടു/ ദിവസം തെ: ന?ൂരി\ാട് ആ വലിയ െകാ.ാര/ിൽ വA് വലിയ
ഭഗവതിേ€വ നട/ുകയും െചcു. ആ ഭഗവതിേ€വ തൃJൺപാർ/േ\ാൾ
തിരുമന€ിേലJു വളെര സേaാഷം േതാ:ുകയും അതിൽ 7േതയകമാെയാരു
ഭzി ജനിJുകയും െചcു. ഭഗവതിേ€വ കഴിuേ\ാൾ ന?ൂതിരി\ാ.ിേലJ്
ആയിരം കലി\ണമാണ് കൽപിAു ദ•ിണ െചcത്. അതുെകാ8ു
ന?ൂരി\ാ.ിേല•ും വളെര തൃÅിയും സേaാഷവുമു8ായി. ദ•ിണ കഴിuതിെq
േശഷം തിരുമന€ുെകാ8് "ഈ ഭഗവതിേ€വ ഏhറവും വിേശഷെ\. ഒരു
സൽJർZം തെ:യാണ്. സംശയമിലല. ഇതു െകാലലം േതാറും ഇവിെട നട/ണം.
നിവൃ/ിയുെ82ിൽ ഇതിനു ന?ൂരി തെ: വരണം. തീെര സൗകരയമിലലാെത
വ:ാൽ ഇലല/ുനി:ും േവെറ ആെരെയ2ിലും പറuയAിെ.2ിലും ഇതു
നട/ണം ആ ഇലല/ുdവരിൽ ആരായാലും ഇവിെട വിേരാധമിലല" എ:ു
കൽപിJുകയും കൽ\ന േപാെല നട/ിെJാdാെമ:ു ന?ൂരി\ാടു
സZതിJുകയും െചcു. പിെ: ര8ുേപരും കൂടി ആേലാചിA് അതിെനാരു
ദിവസവും നിpയിAു.
അനaരം തിരുമന€ുെകാ8്, "ഭഗവതിേ€വ•ു ര8ുമൂ:ു ദിവസെമ2ിലും
മുൻകൂ.ി ന?ൂരി ഇവിെടെയ/ണം. അതിനു തJവ4ം അവിെടനി:ു
േപാരു:തിനു േബാ.് എവിെടയാണ് അയേ•8ത്?" എ:ു കൽപിAു േചാദിAു.
അതിനു മറുപടിയായി ന?ൂരി "ഇവിെട നി:ു േബാ.ും മhറുമയ•8. ഭഗവതിേ€വ
നട/ു:തിനു പാക/ിന് ഇലല/ുനി:ു ഞ;ളാെര2ിലും വ¢ിJ് ഇവിെട
എ/ിെJാdാം. നിവൃ/ിയുെ82ിൽ ഞാൻ തെ:യായിരിJും. അെലല2ിൽ
അവിെട നി:ു മhറാെര2ിലും. ആരായാലും േബാ.ു േവ8. ഞ;ൾെJാെJ
േബാ.ിേനJാളി‘ം വ¢ിയാണ്" എ:റിയിAു. അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8്
"എ:ാൽ ഇ‘ം േപാെലയാവെ.. അമാaം വരാെത നി;ളിലാെര2ിലും
ഇവിെടെയ/ണെമ:ു മാYേമ ഇവിെട നിർബkമുdു" എ:ു കൽ\ിAു.

പിേhറദിവസം ന?ൂരി\ാടു യാYയറിയിAേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് വീരശൃംഖല
മുതലായി പല സാധന;ളും ഒരു ദa\ലലJും സZാനമായി കൽപിAു
െകാടുJുകയും വാദയേഘാഷ;േളാടും അക?ടിJാർ മുതലായവേരാടും കൂടി
േബാ.ിൽ/െ: കയhറിയയ•ുകയും െചcു. വഴിJ് ഇറ;ി/ാമസിJു:
^ല;ളിെലലലാം ന?ൂരി\ാടിെനയും അനുയായികെളയും േകമമായി ഭ•ണം
കഴി\ിAയ•ു:തിനും കൽ\ിAു ച.ം െക.ിയിരു:ു. ഇ;െനെയലലാം ന?ൂരി\ാട്
അതയാഡംബര;േളാടുകൂടി തൃ\ൂണി/ുറ െച:ുേചർൻനു. അനaരം
ന?ൂരി\ാട് തിരുവിതാംകൂറിൽനി:ു െച:ിരു:വെരെയലലാം മടJിയയAതിനു
േശഷം െകാAി വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ിെല തിരുമു?ാെക എîതി. അേ\ാൾ
വലിയ ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു ന?ൂരി\ാടിേനാട് തിരുവനaപുര/ു
െച:ി.ു8ായ വിേശഷ;െളലലാം കൽപിAു േചാദിJുകയും ന?ൂരി\ാട് സകല
സംഗതികളും വിRരിA് അവിെട അറിയിJുകയും െചcു. അനaരം ന?ൂരി\ാട്
"ഇവിെടനി:് എെ: കൽ\ിAയAതു നിമി/ം എനിJു കി.ിയതാണ് ഈ
ദa\ലലJ്. അതുെകാ8് ഇത് ഇവിെട/െ: ഇരിJെ." എ:് അറിയിA്െകാ8് ആ
ദa\ലലJു തിരുമു?ാെക സമർ\ിAു. വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് അതു
സസേaാഷം അവിെട സവീകരിJുകയും അതിനു പകരം തിരുമന€ുെകാ8് ഒരു
േഡാലി (േമനാവ്) ന?ൂരി\ാ.ിേലJു കൽ\ിAു െകാടൂJുകയും െചcു. ന?ൂരി\ാട്
െകാടു/ ആ ദa\ലലJിലാണ് െകാAി വലിയത?ുരാJsാർ ഇേ\ാഴും
അ/Aമയ/ിനു കയറിെയഴു:dു:ത്. വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു
കൽ\ിAു െകാടു/ േഡാലി ഇേ\ാഴും കലലൂർ മന•ൽ ഇരിJു:ുമു8്.
പി:െ/ ആ8ിൽ വലിയെകാ.ാര/ിൽ വലിയ ഭഗവതിേ€വ
നട/ു:തിനായിേ\ായത് മെhറാരു ന?ൂതിരി\ാടായിരു:ു. അേbഹവും വലിയ
മ•വാദിയും ഒരു കവിയുമായിരു:ു. മഹാരാജാവു തിരുമന€ിേലJു കഥകളിയിൽ
വളെര 7തിപ/ിയുെ8:ും തിരുവനaപുര/ു വലിയ െകാ.ാരം
വകയായി/െ: ഒരു കഥകളിേയാഗമുെ8:ും അറിuിരു:തിനാൽ ആ
ന?ൂരി\ാട് ബാലിവിജയം എെ:ാരു ആ.Jഥകൂടിയു8ാJിെJാ8ാണ്
അേ;ാ.് േപായത്. ന?ൂരി\ാ.ിെല വ¢ി കായംകുള/ു കായലിൽ എ/ിയേ\ാൾ
േനരം ഏകേദശം പാതിരാവായിരു:ു. അേ\ാൾ മെhറാരു വ¢ിയിൽ അ¢ാറു
കdsാർ െപെ.:ു െച:ു ന?ൂരി\ാ.ിെല വ¢ി അവിെട നിർ/ാൻ വിളിAു
പറuു. അതു േക.ു ന?ൂരി\ാട് വ¢ി അവിെട നിർ/ിJുകയും വിളJു
െകാളു/ുകയും െചcി.ു െചലലെമടു/ു മു?ിൽ െവAുെകാ8ു മുറുJി/ുട;ി.
അേ\ാേഴJും കdsാരുെ8 വ¢ി മേhറ വ¢ിേയാട് അടു/ു േചർ:ു.
ന?ൂരി\ാ.ിെല മു?ിൽ ഒരു െപാതിയും അടേ\ാടുകൂടിയ ഒരു െച?ു െച\ും

ഇരിJു:ു8ായിരു:ു. ആ െപാതിയിൽ പണവും െച?ുെച\ിൽ സാളOാമം
മുതലായ േതവാരസാധന;ളുമായിരു:ു. അവ ക8ി.് ആ കdsാരിൽ തലവൻ
"ഇെതെaലലാമാണ്?" എ:ു േചാദിAു. അതിനു/രമായി.് ന?ൂരി\ാട് "ഈ
െപാതിയിൽ കുറAു പണവും െച?ുെച\ിൽ പണമു8ാJാനുd ചില
സാധന;ളുമാണ്" എ:ു പറuു. "പണമായാൽ അതു െചലവായിേ\ാകുമേലലാ.
പണമു8ാJാനുd സാധന;ളായാൽ എ:ും
പണമു8ാJിെJാ8ിരിJാമേലലാ" എ:ു വിചാരിA് ആ തxകര/ലവൻ ആ
െച?ു െചെ\ടുJു:തിനായി ആ വ¢ിയിേലJു കയറി. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാ.ിെല
ഭൃതയsാർ "കലലൂരു ന?ൂരി\ാടാണ് ആ എഴു:dിയിരിJു:ത്. അേ;ാ.്
െതാടരുത്" എ:ു പറuു. അതു േക.ി.് കdൻ "കലലൂരായാലും െകാdാം
പുലലൂരായാലും െകാdാം ഞാനിതു െകാ8ുേപാകും" എ:ു പറu് ആ െച?ു
െചെ\ടു/ുെകാ8് അവരുെട വ¢ിയിൽJയhറി •ണ/ിൽേ\ായി
കര•ടു/ിറ;ി. അേ\ാളാJdൻ ആ െച?ുപാYം തലയിൽ െവAു
പിടിAുെകാ8ും "പുലലൂരേലല കലലൂരാേണ, കലലൂരാേണ പുലലൂരേലല" എ:ു
പാടിെJാ8ും തുdി/ുട;ി. ആ പാ.ു േക.് അവിെട അടുJൽ താമസിAിരു:
ചിലർ അവിെട വ:് ആ തുdിെJാ8ു നി:ിരു:വെq കൂ.ുകാേരാടു േചാദിA്
സംഗതികെളലലാം മനസിലാJീ.് "െകാdാം, കലലൂരു ന?ൂരി\ാടിേനാടാേണാ
നി;ൾ കളിJാൻ െച:ത്? അേbഹം ഒ.ും ചിലലറJാരനലല. നമുJു •ണ/ിൽ
െച:ു •മായാചനം െച‹ാം." എ:ു പറuുെകാ8് ആ തുdിെJാ8ു നി:
ആേളയും ആ േതവാര\ാYവും വ¢ിയിലാJുകയും ത8ു പിടിAും ഊ:ിയും
•ണ/ിൽ ന?ൂരി\ാ.ിെല വ¢ിേയാടടുെ//ുകയും "കൃപയു8ായി.് വ¢ി
നിർ/ണേമ" എ:ു വിളിA് പറയുകയും െചcു. അതു േക.ി.് ന?ൂരി\ാട് "ഇനിയും
എaു െച‹ാനാണാേവാ? എെa2ിലുമാകെ." എ:് വിചാരിA് വ¢ി നിർ/ിAു.
ഉടേന മേhറ വ¢ിയിൽ നി:് ഒരാൾ ആ േതവാര\ാYവും അ:് ആ കdsാർ
പലരിൽനി:ുമായി ത.ിെയടു/ പണവും എടു/ുെകാ8ു മേhറ വ¢ിയിൽJയറി
ആ പാYവും പണവുെമലലാം ന?ൂരി\ാ.ിെല പാദ/ി2ൽ െവAു വ˜ിAുെകാ8്
"ആളറിയാെതയും അറിവിലലാ—െകാ8ും െചcുേപായ സമRാപരാധ;ളും സദയം
•മിJുകയും മേhറ വ¢ിയിൽJിട:ു തുdു:വെq തുdൽ മാhറി/രുകയും
െച‹ണെമ:് അേപ•ിJു:ു" എ:ു പറuു. ഉടെന ന?ൂരി\ാട് "നി;ൾ
അനയsാരിൽ നി:ു ത.ിെയടു/ പണം നമുJ് േവ8. നമുJു നZുെട
േതവാര\ാYം മാYം മതി. ഇനി േമലാൽ ഇ;െന പേരാപ›വം െച—യിെലല:ു
നി;ൾ സതയം െചcുപറuാൽ തുdലും ചാ.വുെമാെJ നിൽJും. സുഖമായി.ു
നി;ൾJു േപാകാം" എ:ു പറuു. ന?ൂരി\ാടു പറuതുേപാെല സതയം
െച‹ുകയും ഉടെന ആ തxകര/ലവെq തുdൽ നിൽJുകയും െചcു.

അവരുെട പണം ന?ൂരി\ാട് സവീകരിAിലല. അതിനാൽ അത് അവർ തെ:
എടു/ുെകാ8് അവരുെട വ¢ിയിൽJയറി േപാവുകയും െചcു. ഉടെന
ന?ൂരി\ാ.ിെല വ¢ിയും വി.ു.
അേbഹം മുറ•ു േപായി നിpിതദിവസം തിരുവനaപുരെ//ി. പിേhറദിവസം
വലിയ ഭഗവതിേ€വ നട/ുകയും െചcു. അ:ും ആയിരം പണം തെ:യാണ്
കൽപിAു ദ•ിണ െചcത്.
അതിെq പിേhറദിവസം ഉAതിരിuു മൂ:ുമണിJ് ന?ൂരി\ാടു തിരുമു?ിൽ
െചലലുകയും അേbഹം എഴുതിെJാ8ുേപായിരു: ആ.Jഥ അേ\ാൾ
തിരുമു?ാെക സമർ\ിJുകയും െചcു. ആ ആ.Jഥ തൃJൺപാർ/ി.ു
തിരുമന€ു െകാ8ു വളെര സേaാഷിAു. ഉടെന വലിയ െകാ.ാരം വക
കഥകളിേയാഗ/ിെല പാ.ുകാെര തിരുമു?ാെക വരു/ി ആ കഥ െകാടു/ി.് "
ഇതു •ണ/ിൽ േതാ:ിA് അരേ;hറം കഴിJണം" എ:ു കൽ\ിJുകയും െചcു.
"കഥ അരേ;hറം കഴിuി.ു േപായാൽ മതി" എ:ു ന?ൂരി\ാടിേനാടും കൽപിAു.
ആ പാ.ുകാർ മൂ:ുദിവസം െകാ8് ആ കഥ േതാ:ിJുകയും നാലാം ദിവസം
അരേ;hറം നട/ുകയും െചcു. കഥ ആടിJ8േ\ാൾ തിരുമന€ിേലJു വളെര
േബാധിAു. അതിനാൽ ന?ൂരി\ാടു യാYയറിയിA\ലല് അേbഹ/ിനു വീരശൃംഖല
മുതലായ അേനകം സZാന;ൾ കൽ\ിAുെകാടു/് അേbഹെ/ വളെര
സേaാഷി\ിAാണ് അയAത്.
ഈ ന?ൂരി\ാട് വടJു:ാഥേ•Y/ിെല സംവ„രഭജനം കഴിuതിെq
േശഷം ചÈവ./ു േപായി അവിെടയും ഒരു സംവ„രഭജനം നട/ി ആ
അ‹\സവാമിെയയും േവ8തുേപാെല 7സാദി\ിA ആളായിരു:ു. ഈ
ന?ൂരി\ാടു വിളിAാൽ ചÈവ./‹\ൻ വിളിേകൾJും എ:ാണ് അJാല/ു
ജന;ൾ പറuിരു:ത്. ഇതിനു ദൃ‘ാaമായി ഒരു സംഗതി ഉ8ായി.ുdതു കൂടി
ചുരുJ/ിൽ താെഴ കുറിJു:ു.
ഈ ന?ൂരി\ാ.ിെല അ‡െq പ•8ാം മാസം ഒരു േവനൽJാല/ായിരു:ു.
അതിനാലിേbഹം സദയ•് ഇലെവ•ു:തിനും മhറും മുhറ/് െനടു?ുര െക.ിAിലല.
പaലിടുവിJുക മാYേമ െചcിരു:ുdു. മാസദിവസെമാ.ടു/േ\ാൾ
അേഹാരാYം ഒരുേപാെല കലശലായി.ുd മഴ തുട;ി. മാസമടിയaിരം വക•്
ആവശയമുd അരിJു െനലലു പുഴു;ിയുണJുക, വിറകു കീറിയുണJുക
മുതലായവെയാ:ും മുഴുവനായി.ിലലായിരു:ു. അതിനാൽ ന?ൂരി\ാട്
ഇനിെയaാണ് േവ8െത:് വിചാരിA് സവൽപം കുഴ;ി. എ2ിലും ൈധരയശാലിയും
ഈശവരഭzനുമായ അേbഹ/ിന് ഉടെന ഒരു കൗശലം േതാ:ുകയും അ7കാരം

7വർ/ിJുകയും െചcു. അെതെa:ാൽ, അേbഹം ഏതാനും
േ«ാക;ളു8ാJി, ഓലകളിെലഴുതി മടJിെJ.ി 'ചÈവ./് അ‹\സവാമിJ്'
എ:ു േമൽവിലാസെമഴുതി ഭാരത\ുഴയിലിടുകയാണ് െചcത്. ആ ഓലെJ.് വഴി
െതhറാെത പുഴയിൽJൂടി/െ: േപായി ചÈവ./് അ‹\സവാമിയുട്എ
േ•Yസ:ിധിയിൽ കടവിൽെA:ടു/ു. ഉടെന മഴമാറുകയും െവയിൽ
െതളിയുകയും െചcു. പിെ: ആ മാസമടിയaിരം കഴിu് അതിനായി അവിെട
കൂടിയിരു:വെരലലാം പിരിuുേപാകു:തുവെര മഴയു8ായിലല. ഈ ^ിതിJ് ഈ
ന?ൂരി\ാടു വിളിAാൽ ചÈവ./‹\ൻ വിളി േകൾJുെമ:ു ജന;ൾ
പറuിരു:തു വാRവം തെ:യായിരു:ു എ:ു വിശവസിJാമേലലാ.
അേbഹമ:ു8ാJിയ േ«ാക;ളിൽ ചിലതു താെഴ േചർJു:ു:
കലലൂ ർ വി7െനഴു/ു പാർശവഗതരാം
ഭൂത;ൾ വായിAിദം
െചാേലലറുെ:ാരു ചÈവ.പതിെയെAേZ ധരി\ിJണം.
വലലാെത മഴെപcിടു:തുടെന
മാhറി/േരണം ഭവാൻ
െവലലംെകാ8ു ചതു“തെ/ വിരേവാെട:ാൽJഴിAീടുെവൻ.
പരിെചാടു പുകൾെപാ;ും ചÈവ./ു വാഴും
ഹരിഹരതനയാ! നിൻ പാദപWം െതാഴുേ:ൻ
ഇരുപതു ദിവസേ/•ി:ുെതാ.ി:ിേമലാലരുതു കരുണയാേത വർഷെമ:ുd ശÂം.
തീ‹ാെ.ാ:ു കഴിAിടാമനുദിനം
െച‹ാം നമxകാരവും
െന‹ാടാം കനകാദിെകാ8ു കൃതമാം
െമ‹ാദിയും െചcിടാം
വ‹ാെയെ:ാരു ശാഠയമിലല, വഴിപാട‹ായിരം േനർ:ു ഞാന‹ാ! നിൻ കൃപയാലേഹാ! മഴയിനിെ\‹ാെതയാJീടണം.
ൈകയിൽ പെ8ാരു കുെ:ടു/ു വരിഷം
മാതാവു നിർ/ീലേയാ?
െമ‹ിൽ\ാതിയുമ•ു നൽകിയ പിതാ
ഗംഗാം ധരിAീലേയാ?
വ‹ിേ\ാൾ മഴമാhറുവാൻ തനയെന:ുെdാരു ദുTീർ/ിെയ:‹\ാ! മമ ചÈവ.മമരും
നാഥാ വരു/ീെടാലാ.

അ‹\! നിaിരുവടിെJാരു േനർA േനർ:ാൽ
െപ‹ിJയിലല മഴെയെ:ാരു േലാകവാകയം
െപാ‹ായി വ:ീടുകിേലാ തവ കൂhറുകാരാ
മി‹ാളുകൾJു തല െപാJി നട:ിടാേമാ?
കാതം പ¢കമാകെകാ8ു വഴിേയ
പദയ;െള/ാ—േയാ?
ഭൂത;ൾJവ കി.ിെയ2ിലുമുടൻ
വ:;ുണർ/ാ—േയാ?
േചതം കാലമിതാകെകാ8ു ജനത•ുെ8:ു െവേAാ? മഴ
േ•തും താെനാരുേഭദെമ:ിെയ െചാരിuീടു:ു? ഭൂേതശവരാ!
ഞാനീവ4ം RുതിJു:തു മതി പരമാബUെമ:ു8ു ശാ2ാ
പാനീേയ മു;ുമേലലാ പരിചിെനാടു ഭവാൻ
വർഷേമറു: കാലം
താനു4ാേ/വരുേ8ാ പരനു വരദനാ
കു:ിെത:ുd ഞായം
മാനിAീേടണമേലലാ മധുമഥന മേഹശാനപുY:ുേപാലും.
െവd/ിൽ€ുഖമലല ദുഃഖമിദെമ:ുd/ിലിലലാ—യാൽ
കdYാണമിവൻ പറu െമാഴിെയ:ുdിൽ °മിെA:േതാ?
മുേdാേരാ:ുരെച—െകാ8ു തിരുവുdേJടുെകാേ8ാ ഭവാ
െനേdാളം മഴ മാhറിടാ/തു ജേല
പdിJുറു\കേയാ?
ഓ/ും െചാലലി നമxകരിJുമുടേന
പദയ;ൾ തീർെ/ാെJയും
പYം ത:ിൽ വരAുെകാ8ു പുഴയിൽ
/ാ¤/ു:ു ഞാനി;െന
ശാRാേവ! തവ ശzിയിലല വരിഷം
മാhറീടുവാെന2ിേലാ
ശാ£/ിൽ\റായു:െതാെJ വിഫലം
െബUൗർJുതേ: സുഖം.
ദാനെ/െA‹ുെമ2ിൽ െ/ളിവിെനാടഭിലാഷ;േളാതീടുവൻഞാൻ
മാനെ/;ും മഴJാെറാരു കടുസദൃശയം
േപാലുമു8ായിെടാലലാ
േവനൽJാലെ/േ\ാെല വരണമഖിലവും
െവയലുമു8ായവേരണം

മാനിേJണം ഭവാൻ തൻ മഹിമയുമിഹേമ
ഭzിയും മാനുഷsാർ
ദാതൃതവം കുറവാകേയാ? Rുതികെള
േJ.ാൽ െവറു\ാകേയാ?
േചതുRു ‘ി വരാ—േയാ? ചിലതുഞാൻ
െച‹ു: േപാരാ—േയാ?
േചതം മhറവനാകേയാ? െചവികളിൽ
േശാക;െള/ാ—േയാ?
െപcീടും മഴ മാhറിടാ/തു ഭവാൻ
ഭൂേതശനലാ—േയാ?

ഈ േ«ാക;ൾJു ജന;ൾ പറuുവരു: േപര് 'മഴേ«ാക;ൾ' എ:ാണ്
ഒരിJൽ ഒരു കലൂർ ന?ൂതിരി\ാടു ഗുരുവായൂർ േ•Y/ിൽ
േമൽശാaിയായിരു: കുറിAാ/ുന?ൂരിയുെട ഇലല/് ഒരു തിലേഹാമ/ിനു
േപായി. അതു കഴിAി.് അവിെട അടുJൽ/െ: ഒരു തമിഴെq (പാ8ിJാരെq)
ഗൃഹ/ിൽ ഒരു ബലിെകാട•ു (ബലി െകാടു/ു ബാധെയ ഉഴിuു മാhറു:തിനു)
േപായി. അതും കഴിAി.് ആ രാYിയിൽ/െ: സപരിവാരം സവേദശേ/Jു
പുറെ\.ു. അേbഹ/ിനു േപാകാനുd വഴി കലലടിേJാടൻ മലയുെട
താഴവരയിൽJൂടിയായിരു:ു. ആ വഴിയിൽJൂടി കുറാAു ദൂരം െച:േ\ാൾ
അവിെട സർVാംഗസു˜രിയായ ഒരു £ീ നിൽJു:തു ക8ു. ക8േ\ാൾ/െ:
അെതാരു യ•ിയാേണ:ു മന€ിലാവുകയാൽ ന?ൂരി\ടു കൂെടയു8ായിരു:
പരികർZിയും ഭൃതയsാരും ഭയെ\ടാെതയിരിJാനായി.ു ഒരു മ•ം ജപിAു ആ
യ•ിെയ അദൃശയയാJി ബkിAി.ു കട:ുേപായി. കുറാചുദൂരം േപായതിൽെq
േശഷം ന?ൂരി\ടു തനിചു മട;ിവ:് ആ യ•ിയുെട ബkനം േവർെപടു/ി
വി.യAി.ു •ണ/ിൽേ\ായി സഹചരsാേരാടുകൂടി പിേ:യും യാY തുടർ:ു.
അ;െന പിേ:യും കുറAുദൂരം െച:േ\ാൾ വഴിേയാടടു/ുd ഒരു കാ.ിൽ
ചിലരുെട സംഭാഷണം േക.ു. അതു ചില േജാനകരാെണ:ും അവർ അ:ു േമാ ‘ിA
സാധന;ൾ അവിെടയിരു:ു പ2ിടുക യാെണ:ും ആ സംഭാഷണം
േക.ാേ\ാൾ/െ: മന€ിലാവുകയാൽ ന?ൂരി\ാട് എേaാ ഒരു പചില പറിചു
തിരുZി ആ സംഭാഷണം േക. ^ലേ/െJറിuു. അേ\ാൾ ആ കdsാർJു
ക4ു കാണാൻ വ‹ാെതയായി. അ;െന െചcിെലല2ിൽ ആ ദു‘sാർ തെ:യും
തെq കു.ുകാെരയും െകാലുെമ:ു വിചാരിചാണ് ന?ൂരി\ാട് അ7കാരം െചcത്.
എ2ിലും കരുണാനിധിയും ആർ›മാനസനുമായിരുന ആ ന?ൂരി\ാ.ിേലJു കുറചു
ദൂരം േപായേ\ാൾ താൻ െചcതു കഠിനവും സാഹസവുമായിേ\ായി എ:ു േതാ:ി.
അേ\ാേഴJും േനരം െവളുJുകയും െചc്. ഉടെന അേbഹം തിരിെകേ\ായി
പൂർവ^ലെ//ി. അേ\ാൾ ആ േജാനകർ ക4ുകാണാ—യാൽ കാ.ിെലാെJ

ത\ിനടJു:തു ക8ി.് അേbഹമവേരാട് “നി;ൾ ഇ;െന
ത\ിനടJു:െതaാണ്?” എ:ു േചാദിAു. അതിനു/രമായി അവർ “എേaാ
ഞ;ൾJു ക4ു കാണാെതയായിേ\ായി. അതുെകാ8ാണ്” എ:ു പറuു.
അതുേക.് ന?ൂരി\ാട് “നി;ൾ അനയsാരുെട മുതൽ േമാ ‘ിെAടു/തിെq
ഫലമാണിത്. ഇനി അ;െന െച—ിെലല:ു സതയം െചcാൽ നി;ൾJു ക4ു
കാണാറാകും” എ:ു പറuു.
ഉടെന അവർ അ;െന സതയം െചcു. അതിനിട•് ന?ൂരി\ാട് ഒരു പAില പറിA്
തിരുZി അവരുെട അടുJേലJി.ു. ഉടെന അവർJ് ക4ുകാണാറായി. അേ\ാൾ
ആ േജാനകർ സേaാഷിA് അവരുെട ൈകവശമു8ായിരു: പണവും
പ8;ളുെമലലാം ന?ൂരി\.ിെല പാദ/ി2ൽ െവAു വ˜ിAി.് “ഇവെയലലാം
അവിേടJിരിJെ.” എ:ു പറuു. അതിനു മറുപടിയായി.് ന?ൂരി\ാട് “എനിJ്
ഇെതാ:ും േവ8. നി;ൾ േമലാൽ പേരാപ›വം െച‹ാതിരു:ാൽ മാYം മതി”
എ:ു പറuി.് അവിെടനി:ു േപായി. ആ പണവും പ8;ളും എടു/ുെകാ8്
േജാനകരും േപായി.
േചർ/ല ആനേJാ.ിൽJർ/ാവ് ആ8ുേതാറും അവരുെട മഠ/ിൽ െവA്
കലലൂർ ന?ൂരി\ടിെനെJാ8ു വലിയ ഭഗവതിേ€വ നട/ിJാറു8്. ഒരാ8ിൽ
ഭഗവതിേ€വ•ു െതാഴാൻ െച:േ\ാൾ മൂ/ കർ/ാവിനു ഭഗവതിെയ അവിെട
7തയ•മായി ക8തായി.ു േതാ:ുകയാൽ ഉടെന അനaരവെര വിളിAു “എെq
െപ.ിJക/് ആയിരം ”ി.ീഷ് രൂപ ഒരു കിഴിയായി െക.ിെവAി.ു8്. അത് എടു/ു
െകാ8ുവരണം” എ:ു പറuു താേJാൽ െകാടു/യAു. ആ അനaരവൻ
കർ/ാവ് േപായി ആ െപ.ി തുറ:് ആ കിഴിെയടു/ു െകാ8ുെച:ു
െകാടുJുകയും മൂ/ കർ/ാവ് അതു മുഴുവനും ന?ൂരി\ാടിേലJു ദ•ിണ
െച‹ുകയും െചcു.
ന?ൂരി\ാട് അ:ുതെ: അവിെടനി:ു ഒരു ബലിെകാട നട/ു:തിനായി
ച;ര/ു പണിJരുെട വീ.ിേലJു േപായി. അവിെടെA:് അതിെq
wിയകെളാെJ കഴിuതിെq േശഷം ബലി\ടം (ബലിയുഴിu േപാള\തം)
െകാ8ു െച:ു കളയാനായി.് അേbഹം തെq ഭൃതയെന വിളിAു. അേ\ാൾ
അവിെടയു8ായിരു: ചില നായsാർ “അതു ഞ;ൾ െകാ8ുേപായിJളയാം”
എ:ു പറuു ആ ബലി\ടം വാ;ിെJാ8ുേപായി. അവർ ആറുേപരു കൂടിയാണ്
െകാ8ുേപായത്. അവർ അതു െകാ8ുേപായിJളuു മട;ിേ\ാ:േ\ാൾ
ആകാശം മു./Jവ4ം വലി\മുd ചില മൂർ/ികെള ക8ു ഭയെ\.് ഉറാെJ
നിലവിളിAുെകാ8ു നിലംപതിAു. നിലവിളി േക.് ന?ൂരി\ാട് •ണ/ിൽ
അേ;ാ.ു െച:ു. അേ\ാേഴJും നാലുേപർ മരിAു. പിെ: അേbഹം എേaാ

െച‹ുകയാൽ ര8ു േപർ മരിAിലല. എ2ിലു ആവർ ആജീവനാaം േരാഗികളായി.ാണ്
ജീവിAിരു:ത്.
പിെ:െയാരിJൽ േചർ/െല/െ: ക.ിയാ.ുവീ.ിൽ ഒരു പണിJർJ് ഒരു
ബാേധാപ›വമു8ായി. ആ ബാധ ഏhറവും ശzിേയാടുകൂടിയ ഒരു
അറുെകാലയായിരു:ു. അതിെq ആേവശമു8ാകു: സമയ;ളിൽ ആ പണിJർ
പുരപിടിAു കുലുJുക മുതലായ ഭയ2ര 7വൃ/ികൾ പലതും െച‹ുമായിരു:ു.
അേനകം മ•വാദികൾ പലതും െചcു േനാJീ.ും അതിെന ഒഴിJാൻ കഴിuിലല.
ഒടുJം മൂ/ പണിJർ േപായി ഒരു കലലൂർന?ൂരി\ാടിെന/െ:
അവിെടെJാ8ു വ:ു. ന?ൂരി\ാട് ഒരു ദിവസം അവിെട/ാമസിAു പലതും
െചcു േനാJീ.ും ഒരു ഫലവുമു8ായിലല. അതിനാൽ ന?ൂരി\ാട് “ഈ പണിJർ
എെq കൂെട ഇലേ/•ു േപാരെ.. അവിെട കുറAു ദിവസം താമസിAാൽ ഈ
ബാധെയെയാഴി\ിAു പണിJെര സുഖമാJി ഇേ;ാ.യJാം” എ:ു പറuു.
അതു സZതിA് ആ പണിJർ ന?ൂരി\ാടിേനാടൂകൂടി മന•േല•ു േപായി.
അവിെടെA:േ\ാൾമുതൽJുതെ: ആ ബാധയുെട ശzി കുറuുതുട;ി.
പണിJർ നാ†തുദിവസമവിെട ഭജനമായി/ാമസിAു. നാ†െ/ാ:ാം ദിവസം
തുdിയേ\ാൾ ആ ബാധ ന?ൂരി\ാടു േചാദിAതിെനലലാം ശരിയായി ഉ/രം
പറയുകയും ഒടുJം സതയം െചc് ഒഴിuുേപാവുകയും െചcു. ഇത് ആ
ന?ൂരി\ാടsാരുെട േസവാമൂർ/ികൾJുd ശzിെകാ8ുകൂെടയാെണ:ു
വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ഇരി;ാലJുെട സമീപം 'നകർ4ിമന' എ:ു 7സിUമായിരി Jു: ഒരു
”ാ•ണഗൃഹ/ിൽ ഒരിJൽ ചാ/െq ഉപ›വമു8ായി. ഈ ചാ/ൻ ഈ
മനJാരുെട വിേരാധികളായ മെhറാരു മനJാർ കുടിയിരു/ി\ൂജിAു േസവിAു
വ:ിരു:തും ഇവെര ഉപ›വിJാനായി.് അവർ പറuയAതുമായിരു:ു.
ചാ/െq ഉപ›വം തുട;ിയേ\ാൾ നകർ4ിമനJാർ കലലൂർമന•ൽെA:ു വിവരം
പറയുകയും കലലൂർ ന?ൂരി\ാട് അവിെടെA:ു ര8ുമൂ:ു ദിവസം വലിയ ഭഗവതി
േ€വയും മhറും കഴിAു ചാ/െq ഉപ›വം നിർ/ുകയും ചാ/െന ബkിA് കലലൂർ
മന•ൽ െകാ8ുേപായി അവിെട കുടിയിരു/ുകയും െചcു. ചാ/െന അവിെട
കുടിയിരു/ിെയ2ിലും അവിെട പൂജിJുകയയും മhറും െചcിരു:ിലല. അതിനാൽ
ചാ/െന ആദയം കുടിയിരു/ി േ€വിAിരു: മന•ൽ ചാ/െq ഉപ›വം തുട;ി.
അേ\ാൾ ആ മനJാർ കലലൂർ മന•ൽെA:ു വിവരം പറuു. അതുേക.ി.് കലലൂർ
ന?ൂരി\ാട് “നി;ളി;െന നീചകർZ;ൾ െചcു മനുഷയെര ഉപ›വിJു:തു
നയായമലല. ഇനിെയ2ിലും ”ാ•ണവൃ/ിേയാടുകൂടിയിരിJണം” എ:ു
പറയുകയും ചാ/െന വി.ുെകാടുJുകയും െചcു.

കലൂർ ന?ൂരി\ടsാർ ഇ;െന പല ^ല;ളിൽേ\ായി ചാ/sാരുെട
ഉപ›വ;ൾ മാhറീ.ു8്. അവെയലലാമിവിെടെയടു/ു വിവരിJു:തായാൽ േലഖനം
wമ/ിലധികം ദീർഘിAുേപാേയJുെമ:ുdതിനാൽ അതിനായി ഇേ\ാൾ
ഉദയമിJു:ിലല. ആ ന?ൂരി\ാടsാരുെട അ§ുതകർZ;ളിൽ സവ†ം ചിലതു
കൂടി\റuി.് ഈ ഉപനയാസം അവസാനി\ിJാെമ:ു വിചാരിJു:ു.
െകാലലം 1013 കർJടകമാസ/ിൽ തൃ\ൂണി/ുെറെവAു തീെ\. െകാAി
മഹാരാജാവുതിരുമന€ുെകാ8് സകലകലാവലലഭനും ഒരു
മഹാവിദവാനുമായിരു:ു. അവിടു:ു വിദവാsാെര യഥാേയാഗയം സൽJരിAു
സംഭാവനാദികൾ െകാ8ും മhറും സേaാഷി\ിAുെകാ8ിരു:ു. അതിനാൽ
അവിെട അേനകം വിദവാsാർ െച:ു കൂടുകയും തിരുമന€ു െകാ8്
അവെരെയലലാം േചർ/് അവിെട ഒരു വിദവൽസദ€ു ^ാപിJുകയും െചcിരു:ു.
ആ സസയsാരിൽ 7ധാനൻ ഒരു കലൂർന?ൂരി\ാടായിരു:ു. അേbഹം വലിയ
വിദവാനായിരു:ു എ:ുdതു വിെശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ. എ:ു മാYമലല
ഗദയമായലും പദയമായാലും എY വലിയതായാലും ഒരു കവിത ഒരു 7ാവശയം േക.ാൽ
അതു ഹൃദി^മാJുവാൻ തJവ4മുd ധാരണാശzിയും
അേbഹ/ിനു8ായിരു:ു.
ഇ;െനയിരു: കാല/് ഈ െകാAിമഹാരാജാവിെനJുറിA് ജന;ൾ അവിടു:ു
'േകരളേഭാജരാജാവാെണ':ും മhറും പുക¤/ി\റയു:തു േക.ി.്
േചാളേദശ/ുകാരനായ ഒരു ശാ£ി മഹാരാജാവിന് അടിയറ െവ•ു:തിന് ഒരു
ദശകം (പ/ു േ«ാകം) ഉ8ാJിെയഴുതിെJാ8് തൃ\ൂണി/ുറെയ/ി സമയം
േചാദിAറിuുെകാ8് തിരുമു?ാെകെA:് ആ ദശകം തിരുമന€ിെല
സ:ിധിയിൽ സമർ\ിAു. അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് “എaാ അത്?” എ:ു
കൽപിAു േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി ശാ£ികൾ “ഞാനു8ാJിയ ഒരു
ദശകമാണ്' എ:റിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് അെതടുJാനായി കുനിuു.
അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാട് “അതു േവണേമാ? കവിതകൾ ഉ8ാJിയവർ തെ:
വായിAാേല അതിെq തsയതവം വരികയുdു. അതുെകാ8് ശാ£ികൾ തെ:
വായിJെ.” എ:ു പറuു. അതു േക.ി.് “അതു ശരിയാണ്. എ:ാൽ ശാ£ികൾ
തെ: വായിJെ.” എ:ു കൽ\ിJുകയും െചcു. ഉടെന ശാ£ികൾ അെതടു/ു
ഭംഗിയായും വയzമായും സാവധാന/ിൽ വായിA്. ശാ£ികളുെട വായന
കഴിuേ\ാൾ ന?ൂരി\ാട് “ക‘ം!” എ:ു പറuു മൂJതു വിരൽ െവAു.
അേ\ാൾ ശാ£ികൾ “എaാ ക‘ം?” എ:ു േചാദിAു. അതിനു/രമായി.്
ന?ൂരി\ാട് “പ8ാരാ8് ഉ8ാJിയി.ിരിJു: ഈ ദശകം പകർ/ിെയഴുതി
ഇവിെടയുdവെര പhറിJാെമ:ു വിചാരിA് േചാളേദശ/ു നി:ു ശാ£ികൾ

ഇവിടംവെര െകാ8ുവ:േലലാ, അതുതെ: ക‘ം. ഈ ദശകം
ഞാൻ”•ചാരിയായിരു: കാല/് എെq മു/“ി െചാലലിേJൾJുകയും
അ:ുതെ: ഞാനിതു പഠിJുകയും െചcി.ുdതാണ്“ എ:ു പറuു. അതു
േക.ി.് ശാ£ികൾ “എ:ാൽ ഇെതാ:ു െചാലലിേJൾJെ.” എ:ു പറuു. ഉടെന
ന?ൂരി\ാട് ആ ദശകം യാെതാരു വീ¥യും സംശയവും കൂടാെത െചാലലിേJൾ\ിAു.
അേ\ാൾ ശാ£ികൾ സാമാനയ/ിലധികം ഇളിഭയനായി എ:ുdതു
പറയണെമ:ിലലേലലാ. ഉടെന അേbഹം “ആെ. അടു/ മാസ/ിൽ ഞാനിനിയും
ഇവിെട വരും. അേ\ാൾ ഇതിെq മറുപടി പറuുെകാdാം” എ:ു പറuി.്
അവിേടനി:ിറ;ിേ\ായി. തിരുമന€ുെകാ8് ശാ£ിJു സZാനെമാ:ും
അേ\ാൾ െകാടുJാെത അയ•ു:തു ക ‘മാെണ:ു വിചാരിA് അേbഹ/ിെq
പി:ാെല ഒരു ഹരിJാരെന ക†ിAയചു വിളി\ിAു. എ:ി.ും അേbഹം
“ഞാൻഅടു/ മാസ/ിൽ വ:ു ക8ുെകാdാെമ:ു പറuതായി
തിരുമന€റിേAJൂ” എ:ു പറuു േപാവുകതെ: െചcു.
ശാ£ികൾ അടു/ മാസ/ിൽ/െ: പിെ:യും വ:ു. അേ\ാളേbഹം ഒരു
ദശകമലല, ഒരു ശതകംതെ:യാണ് എഴുതിെJാ8ു വ:ിരു:ത്. അേbഹം
സമയമറിuു തിരുമു?ാെകെA:് ആ ശതതെമഴുതിയ ഓലെJ.് തിരുമു?ാേക
അടിയറാെകAു. അേ\ാഴും തിരുമന€ുെകാ8് “എaാ അത്?” എ:ു കൽ\ിAു
േചാദിAു. അേ\ാൾ ശാ£ികൾ “ഇത് ഞാനു8ാJിയ ഒരു ശതകമാണ്“ എ:്
അറിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് “ഇതു ശാ£ികൾ തെ: വായിJൂ” എ:്
അറിയിAു. ശാ£ികൾ ഉടെന ആ ഓലെJെ.ടു/ു ശവാസം വിടാെത •ണ/ിൽ
ആ നൂറൂേ«ാകവും വായിAു തീർ/ി.് “ഇതും പഴയ കവിതായിരിJുേമാ? ഇതും
പഠിAവരിവിെടയു8ായിരിJുേമാ?” എ:ു േചാദിAുെകാ8് അവിെട നി:ിരു:
കലലൂർ ന?ൂരി\ാടിെq േനെര േനാJി. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാട് “ശാ£ികെള!
ശു¨ികടിJാെതയിരിJൂ. ഞാൻവാRവം പറയാ. ഈ ശതകവും ഇലല/ുd ഒരു
പഴയ OP/ിൽ കാണു:ു8്. ഇതും ഞാൻപഠിAി.ു8് എ:ു പറuു. ഉടെന
ശ£ികൾ “എ:െലാ:ു െചാലലിേJൾെJെ.” എ:ു പറuു. അതു ന?ൂരി\ാട്
ആദയം മുതൽ മുറ•ു സാവധന/ിൽ െചാലലി/ുട;ി. അേbഹം മുറ•ു മു\തു
േ«ാകം െചാലലിയേ\ാേഴJും ശാ£ികളൂെട േദഹം ആപാദചൂഡം വിറ•ുകയും
വിയർJുകയും െചcു തുട;ി. പിെ:യും ന?ൂരി\ാട് േ«ാക;ൾ മുറ•ു
െചാലലിെJാ8ിരു:ു. ശാ£ികളുെട വിറയും വിയർപും വർUിAുെകാ8ുമിരു:ു.
കിം ബഹുനാ? ന?ൂരി\ാട് അൻപ/ാറാമെ/ േ«ാകം െചാലലുകയും ശാ£ികൾ
േബാധംെക.ു ധീം എ:ു നിലംപതിJുകയും ഒരുമിAു കഴിuു. ഉടെന ത?ുരാൻ,
“ശാ£ികെളെയടു/് പുറ/ു െകാ8ു േപായി കാhറുd ^ല/ു കിട/െ.”

എ:ു കൽ\ിJുകയും രാജഭൃതയsാർ അ7കാരം െചcി.് അേbഹ/ിെq മുഖ/ു
സവ†ം െവdം തളിJുകയും െചcു. ര8ുമൂ:ു നാഴിക കഴിuേ\ാൾ
ശാ£ികൾJ് ഒരുവിധം േബാധം വീഴുകയാൽ അേbഹം സാവധാന/ിൽ
എഴുേ:hറു രാജസ:ിധിയിെല/ി. അേ\ാൾ ത?ുരാൻ, “എaാ ശാ£ികെള!
സുഖമാേയാ?” എ:ു കൽ\ിAു േചാദിAു അതിനു/രമായി.ു ശ£ികൾ
“േദഹ/ിനു8ായ അസവാ^യം ഒരുവിധം ശമിAു. മന€ിനു8ായ സുഖേJടു
േഭദമായി.ിലല. അതു േഭദമാകു:തുമലല. എനിJ് ഇ;െനെയാരബUം ഇതിനു
മുെ?ാരിJലും പhറീ.ിലല; ഇനി പhറുെമ:ും േതാ:ു:ിലല. മഹാരാജാവു
തിരുമന€ിെല കീർ/ിച¾ിക ഞ;ളുെട േദശ/ും നലലേപാെല പര:ി.ു8്.
അതുെകാ8ാണ് ഞാൻ ഇേ;ാ.ു വ:ത്. േകരള/ിൽ, വിേശഷിAും ഈ
മഹാരാജസദ€ിൽ, ഇ7കാരം ധാരണാശzിഉdവരുെ8:ു
ഞാൻഅറിuിരു:ിലല. ഇതറിuിരു:ുെവ2ിൽ ഞാൻഈ ദിJിേലJു
കാെലടു/ു കു/ുകയിലലായിരു:ു. ഞ;ളുെട േദശ/ു എെ:േ\ാെല
േവെറയും ചിലർ ഇേ;ാ.് വരാൻ സ:Uരായി ഇരിJു:ു8്. അവർ ഇേ;ാ.്
പുറെ\ടു:തിനുമു?് എനിJ് അവിെടെയ/ി ഇേ;ാ.ാരും േപാേര8ാ എ:ു
പറയണം. എെ:േ\ാെള അവരും വിÍടsികളായിേ\ാകണെമ:ി ലലേലലാ”
എ:റിയിAു. അേ\ാൾ തിരുമന€ുെകാ8് “അ;െനെയാ:ും വിചാരിJാനിലല
ശാ£ികെള! ഒേരാ ദിJിൽ ഓേരാ വിധമിരിJും. ശാ£ികൾ െകാ8ുവ: ശതകം
വളെര ന:ായി.ു8്. അതു േതടി\ിടിA് ഇവിെട െകാ8ുവ:േലലാ. അതുമാYം
വിചാരിAാൽ മതി. ഇതു പ8ാരാ8് ഉ8ാJിയി.ിരു: കൃതിയാെണ:ു ന?ൂരി
പറuതു വാRവമാണ്. ഇവിെടയും ഒരു പഴയ OP/ിൽ ഇതു കാണു:ു8്. ഈ
ശതകം നാമും പഠിAി.ുമു8്. േവണെമ2ിൽ നാമും െചാലലിേJൾ\ിJാം” എ:ു
കൽ\ിചു. അതു േക.ു ശാ£ികൾ “േവ8 േവ8; ഈ ന?ൂരി\ട് ഇതു െചാലലിയ
^ിതിJ് ഇവിേടJ് ഇതിനു 7യാസമു8ാകുേമാ?” എ:റിയിAു. ഉടെന
തിരുമന€ുെകാ8് “േവെ82ിൽ േവ8. നാം വാRവം പറuു എേ:യുdു.
ഏെത2ിലും ശാ£ികൾ ഇവിെട വ:ി.ു െവറുംൈകയായി മട;ിേ\ാകു:തു
നമുJും ശാ£ികൾJും കുറAിലാണേലലാ. അതുെകാ8് ഇേ\ാൾ ഇYയുമിരികെ.”
എ:ു കൽ\ിJുകയും അേbഹ/ിനു ചില സZാന;ൾ കൽ\ിAു
െകാടു/യJുകയും െചcു.
ഒരു ദിവസം പകേല സദ€ു പിരിയാറായേ\ാൾ വലിയ ത?ുരാൻ
തിരുമന€ുെകാ8്, “നാളെ/ സദ€ിൽ സംഭാഷണ/ിൽ ജയിJു:വർJു
െകാടുJു:തിനായി നൂെhറാ:ും പണംവീതമുd മൂ:ു കിഴികൾ നാം
െക.ിെവAി.ു8്. സംഭാഷണ വിഷയ;ൾ -

1. ഒ:ാaരം പA േഭാTുപറuു സദ€ിലുdവർJു പരമാർ‰മാെണ:ു
േതാ:ിJുക.
2. അ:ു തെ:േ\ാെല മhറാരും സവാദുd പദാർ‰ം ഭ•ിAി.ിെലല:ു സദസയെര
േബാധയെ\ടു/ുക.
3. സദസയരിൽ െവA് അധികം ഭാഗയവാൻ താനാെണ:ു മhറുdവെര സZതി\ിJുക.
ഇ;െന െച‹ുനവർJാണ് പണJിഴി െകാടുJെ\ടു:ത്. സദ€ു പതിെനാ:ു
മണിJു കൂടുകയും അ¢ുമണിJുമു?ു പിരിയുകയും േവണം” എ:ു
കൽ\ിJുകയും ഉടെന സഭ പിരിയുകയും െചcു.
പിേhറ ദിവസം പതിെനാ:ു മണിJുതെ: വലിയത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8ു
സദ€ിൽ എഴു:dുകയും പണJിഴികൾ അവിെട നിര/ിെവ•ുകയും െചcു.
അേ\ാേഴJും സദസയർ ഓേരാരു/രായി അവിെട വ:ുേചർ:ു കഴിuു. കലലൂർ
ന?ൂരി\ാടു മാYം വ:ിലല. അെതaാെണ:് എലലാവർJും വിചാരമായി. അേbഹം
വലിയ കണിശJാരനായിരു:ു. അേbഹം സമയ/ിനുമുെ?/ുകയായിരു:ു
പതിവ്. അേbഹം വരാ/െതaുെകാെ8:ുd വിചാരം ത?ുരാൻ
തിരുമന€ിേലJും ഉ8ായി. അ;െന എലലാവരും
വിചാരേ/ാടുകൂടിയിരു:േ\ാൾ ഏhറവും പരി°മേ/ാടുകൂടി ന?ൂരി\ാടും
അവിെട വ:ു േചർ:ു. അേbഹ/ിെq മുഖ/് ഒരു വിഷാദഭാവം
7തയ•മായിരു:ു. അതു ക8ി.് തിരുമന€ുെകാ8് 'എaാ വിേശഷം
വലലതുമുേ8ാ?' എ:ു കൽ\ിAു േചാദിAു.
ന?ൂരി\ാട്: വിേശഷെമാ:ുമിലല. എ2ിലും...
ത?ുരാൻ: എaാ? പറയൂ. േകൾJെ..
ന?ൂരി\ാട്: ഇേ\ാൾ/െ: സമയം അതിwമിAിരിJു:ു. ഇനി എെq കഥ കൂടി
പറuുതുട;ിയാൽ ഇ:െ/ സദ€ിൽ നിpയിചി.ൂdെതാ:ും നടJുകയിലല
അതുെകാ8് എെq കാരയം
ഇനിെയാരു ദിവസം സമയമുdേ\ാൾ ഇവിെട അറിയിAുെകാdാം.
ത?ുരാൻ: സദ€ിൽ െവAു നട/ാനുd കാരയം നാെളയായാലും മതി.
ന?ൂരിയുെട കാരയം ഇ:ുതെ: േകൾJണം. പറയൂ. േകൾJെ.
ന?ൂരി\ാട്: നിർബkമാെണ2ിൽ പറയാം. ഇലല/ുെവAു ചിലവിനുd അരി
അവിണിേ“രിയിൽനി:ും െകാടു/യ•ുകയാണ് പതിവ്. കഴിu െകാലം അരി
െകാടു/യചതിെq കൂെട ഒരു േന•J:ു (േന•വാഴവി/്) കൂടി
െകാടു/യAിരു:ു. ഒ:േലലയുdു, അെതാരു നലല ^ല/ു െവAു നലലേപാെല

ശുXൂഷിJണെമ:ു നിpയിA് ഇലലെ/ നടുമുhറ/ുതെ: അതു കുഴിAുെവAു.
അത് അവിെട െവAാൽ േവെറയും ചില ഗുണ;ളുdതും ഓർJതിരു:ിലല. ഇലലെ/
േതവാര\ുരയിൽ ഉd േദവsാർJ് അഭിേഷകം കഴിuാൽ ആ െവdം പൂജ
കഴിuാൽ ധൂപJുhറിയിെല െവ4ീറും പതിവായി അതിെq കട•ൽ/െ: വീഴും.
ഞാൻവിചാരിAിരു:തുേപാെല അവ പതിവായി അതിhന് കട•ൽ തെ:
വീണിരു:ു. എ:ു മാYമലല, നടുമുhറ/ായിരു:തിനാൽ കിടാ;ൾJും
അകായിലുdവർJും അത് ഏhറവും സേaാഷകരമായി/ീർ:ു. അവരു അതിെന
യഥാേയാഗയം ശുXൂഷിAുെകാ8ിരു:ു. ധാരാളമായി വളം േചർ/ിരു:തുെകാ8്
വാഴ പനേപാെല തടിAു തഴAു വളർ:ു. അതിെq ഇലകെകാ8ു നടുമുhറം മൂടി.
അധികം താമസിയാെത വാഴ കുലAു, പ•8ു പടലയു8ായിരു:ു. മൂ:ു മാസം
കഴിuേ\ാൾ അടി\ടലയിൽ ഒരു കാ•ു സവ†ം പഴു\ു ഛായയുdതായിJ8ു.
അതു കിടാ;ൾ കാണാെതയും അ4ാേനാ എലിേയാ കര8ു ന
‘െ\ടു/ാെതയുമിരിJു:തിനായി ആ കുല നലല േപാെല മൂടിെJ.ിAു. ആ കുല
മുഴുവനും നിർ/ി\ഴു\ിJണെമ:ു വിചാരിAാണ് അ;െന െച‹ിAത്. ഇ:ു
കാല/ു കുലയുെട പഴു\് എaായി എ:റി…:തിനായി അത്
അഴിAുേനാJയേ\ാൾ കാെയലലാം പഴു/ു പാകം വ:ു െതാലിJു പുdിJു/ു
വീണിരിJു:തായിJ8ു. പിെ: നില/ു വീഴിJാെത ആ കുല െവ.ിെയടു\ിA്
എ4ിേനാJിയേ\ാൾ നൂhറിയിരുപ/¢ു പഴമു8ായിരു:ു. അതു പഴം
നുറുJാJുകേയാ േവവിJാെത തി:ുകേയാ എaാനു േവ8െത:്
ഞാൻസംശയിAേ\ാൾ അകായിൽ നി:് 'അെതാ:ും േപാരാ, അതു 7ഥമൻ
തെ:യാകണം' എ:ു പറയുകയും ഞാനതു സZതിJുകയും െചcു. 7ഥമൻ
െവചത് അക/ുതെ:യാണ്. അകായിെല അഭി7ായ7കാരമായതുെകാ8് അതു
ന:ാകണെമ:ു വിചാരിAു മന€ിരു/ി പഴം അ€ലായി വര.ിയാണ്
അതു8ാJിയത്. 7ഥമൻ വളെര ന:ാവുകയും െചcു. വാRവം
പറയുകയാെണ2ിൽ ഇYയും നലല 7ഥമൻ ഞാൻ ഇതിനുമു?് കഴിAി.ിെലല:ുതെ:
പറയാം. അതിെq സവാദ് അYമാYമു8ായിരു:ു. ഞൻ മന€റിയാെത അത്
സാമാനയ/ിലധികം െചലു/ിേ\ായി. ഈ 7ഥമൻകൂടി കാലമായേ\ാേഴJും
ഭ•ണ/ിെq സമയം െതhറി. പിെ: ഇതു സാമാനയ/ിലധികം െചലു/ുകയും
െചcു.
ര8ുകൂടിയായേ\ാേഴJും ഞാൻവലലാെത •ീണിAു. 7ായാധികയം നിമി/മുd
•ീണം മുേ?തെ:യു8േലലാ. എലലാംെകാ8ും േലശം േപാലും നടJാൻ വെ‹:ു
േതാ:ുകയൽ പുറ/ള/ിൽേ\ായികിട:ു. അേ\ാളാണ് സദ€ു കൂടാനുd
സമയം െതhറിേ\ായേലലാ എ:ുd ഓർZയു8ായത്. ഉടെന എണീhറ് ഇേ;ാ.ു

േപാരികയും െചcു. ഞാൻവളെര പരി°മിAാണ് ഇവിെട നടെ:/ിയത്.
വലിയത?ുരാൻ: (സവ†ം പരിഭവേ/ാടൂകൂടി) “എ2ിലും പAJായ േപാലും
ദുർലഭമായിരിJു: ഇJാല/് ന?ൂരി കുറAു പഴെമ2ിലും ഇേ;ാ.ു
െകാടു/യAിലലേലലാ. അവിെട വിേശഷിAു വലലതുമു8ായാൽ ഇേ;ാ.ുകൂടി
െകാടു/യJുകയേലല പതിവ്?” എ:ു കൽ\ിചു.
അേ\ാൾ ഒരു സദസയൻ ന?ൂരി: ക ‘ം! ഞാനിത് ഇ:െല അറിuിലലേലലാ.
അറിuിരു:ുെവ2ിൽ ഇ:ു ഭ•ണ/ിനു േനരെ/
അേ;ാെ./മായിരു:ു.ഉടെന സദസയെരലലാവരും: ഞാനും അതുതെ:യാണ്
വിചാരിAത്, ഞാനും അതുതെ:യാണ് വിചാരിAതു എ:ു പറuു
ഉടെന കലൂർ ന?ൂരി\ാട് കുനിuു ഒരു പണJിഴിെയടു/ു. അേ\ാൾ ത?ുരാൻ,
'അെതaാണ് എടു/ത്?' എ:ു കൽ\ിAു േചാദിAു
ന?ൂരി\ാട്: േഭാÓJു പറuു സദ€ിലുdവർെJാെJ വാRവമാെണ:ു
േതാ:ിJു:വർJാണേലലാ ഒരു കിഴി. ഞാനിേ\ാൾ പറuത് ശുUേമ
േഭാÓJണ്. ഇതു വാRവാെണ:ു എലലാവരും സZതിAുവേലലാ. അതിന് എതിരായി
പറയാൻ ഒ:ും കാണാ—യാൽ ആരുെമാ:ും മി8ിയിലല. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാട്
കുനിu് ഒരു കിഴികൂടി എടു/ു. ഉടെന ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8്
“അെതaിനാണ് എടു/ത്?” എ:ു കൽ\ിAു േചാദിAു. അതിനു/രമായി.്
ന?ൂരി\ാട്, “ഇ:ു തെ:േ\ാെല മhറാരും സവാദുd പദാർ‰ം ഭ•ിAി.ിെലല:ു
സദസയെര േബാധയെ\ടു/ു: ആൾJുdതാണേലലാ ഈ കിഴി. അതും ഞാൻ
ഇവിെടെയലലാവെരയും േബാUയെ\ടു/ിയേലലാ” എ:ു പറuു. അതിെന
എതിർJു:തിനും മാർഗെമാ:ും കാണാ—യാൽ അതിെനതിരായി.ും
അരുെമാ:ും പറuിലല. അേ\ാൾ ന?ൂരി\ാട് മൂ:ാമെ/ കിഴിയും
കടെ:ടു/ു. ഉടെന ത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് “അെതaാണ്?”
എ:ുകൽ\ിAു േചാദിAു. അതിനു/രമായി.ു ന?ൂരി\ാട്, “ഇവിെട
കൂടിയിരിJു:വരിൽ അധികം ഭാഗയമുd ആൾJുdതാണേലലാ ഈ കിഴി. ഇവിെട
പലരുമു8ായി.ും ര8ു കിഴികൾJും അർഹൻ ഞാനാെണ:് എലലാവരും
സZതിAവേലലാ. ഇനി എലലവേരJാളും ഭാഗയവാൻ ഞാനെണ:ുdതിനു വിേശഷിAു
ല•യെമാ:ും േവണെമ:ു േതാ:ു:ിലല” എ:ു പറuു. അതിനും
എതിരായി\റയാെനാ:ും കാണാ—യാലാരുെമാ:ും മി8ിയിലല. ഉടെന സദ€ു
പിരിuു. മൂ:ു പണJിഴികളുംെകാ8ു ന?ൂരി\ാടും അേ\ാൾ/െ: േപായി.
കലലൂർമന•െല ഒരÇഫൻ ന?ൂരി\ാടു േവളികഴിചിരു:ിലല അേbഹം തൃ“ിവേപരൂർ
കിഴെJ ആAംകുള;രവാരിയെ/ “കു¢ി” എ:ു േപരായ ഒരു വാരസയാെര

സംബkം െചcു ഭാരയയാJി ഇലല/ു െകാ8ുേപായി താമസി\ിAിരുനു. ആ
വാരസയാർ ഒരു ദിവസം പകെല പതിവുേപാെല േപായി, േമൽ കഴുകി വ:് ഇറൻ
മാറു:തിനായി െപ.ിയിൽ നി:് ഒെരാ:രമുെ8ടു/ു നിവർ/ിേനാJിയേ\ാൾ
അത് എലി കടിചു മുറിA് ഉപേയാഗിJാൻ െകാdുകിലലാ/
വിധ/ിലായിരിJു:തായിJാണുകയാൽ അതു മടJിെവAി.ു േവെറ
ഒെ:ടു/ു നിവർ/ു. അതും അ;െനതെ: എലി കടിAുമുറിAതായി ക8ു.
അ;െന അവർJു8ായിരു: എ.് ഒ:ര മു8ുകളും ഉപേയാഗിJാൻ
െകാdുകിലലാ/ വിധ/ിലായിരു:തിനാൽ അവർ അവെയലലാെമടു/ു
ന?ൂരി\ാടിെല മു?ിൽ െകാ8ുെച:ി.ി.് “ഇതാ േനാJണം. എനിJു കഴിu
മാസ/ിൽ േമടിAു ത:തും േകാടിയലJിയതുമയ എ.് ഒ:രമു8ുകളും എലി
െവ.ി ഒ:ിനും െകാdുകിലലാെതയായിരിJു:ു. ഇതു ഞാെന;െന ഉ/ുെകാ8ു
നടJും? എലിയുെട ഉപ›വം ഇവിെട ദു€ഹമായിരിJു:ു” എ:ു പറuു. അതു
േക.ി.് ന?ൂരി\ാട് “ആെ., നിവൃ/ിയു8ാJാം. ഇവിെട ഒരു വിളJു
െകാളു/ിവ•്“ എ:ു പറuി.ു പുറേ/Jിറ;ി പറ?ിൽെA:് ഒരു പAീർJിൽ
ഒടിെAടു/ു വല/ു ൈകയിൽ\ിടിAുെകാ8ു വിളJിെq സമീപെ//ി.
അവിെടയിരു:ുെകാ8് അേbഹം ഒരു മ•ം ജപിAി.് “ഇവിെടയുd എലികെളാെJ
ഇവിെട വര.്“ എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ഏകേദശം അ?േതാളം എലികൾ “കീ, കീ”
എ:ു കരuുെകാ8് ആ വിളJിെq ചുhറും വ:ുകൂടി. ഉടെന ന?ൂരി\ാട്
“നി;െളലലാവരും •ണ/ിൽ ഇവിെടനി:ും െപാെ•ാdണം” എ:ു പറuി.്
ആ ഈർJിൽെകാ8് ആ എലികെളെയലാം ഒേരാ:് അടിചു. ഉടെന എലികെളലലാം
അവിെടനി:ു ഇറ;ിേ\ായി. പിെ: ആ ന?ൂരി\ാടിെq കാലം കഴിയു:തുവെര
അവിെട ഒെരലിേപാലും കയറിയി.ിലല.
കലലൂർ മന•ലുdവർ പതിവായിJുളിJു: പുഴJടവിൽ ഒരു വലിയ
അരയാൽവൃ•മു8ായിരു:ു. അതിേsൽ അസംഖയം വാവലുകളൂം
വ:ുകൂടിയിരു:ു. ആ വാവലുകളുെട പുരീഷ (മലം) വർഷം തലയിേലൽJാെത
അവിെടJുളിAു കയറിേ\ാകാൻ നിവൃ/ിയിലലായിരു:ു. അ;െനയിരു:േ\ാൾ
വലിയ ന?ൂരി\ാട് “ഈ വാവലിെq ഉപ›വം കലശലായിരിJു:ു. ഇവയുെട
കാ®വർഷം തലയിേലൽJാെhറ ഈ കടവിൽ കുളിJാൻ നിവൃ/ിയിലലേലലാ.
ഇവിെടയുdവർJ് അതു പരിചയമായിേ\ായി. അതുെകാ8് അതു വലലതുമാകെ..
ഇനിയിേ\ാൾ േവളിJ് ഇവിെട പലരും വരും. അവരാരും ഇതു
ശീലിAി.ിലലാ/തുെകാ8് അവർJിതു ദു€ഹമായി/ീരും. അതുെകാ8്
ഏതാനും ദിവസേ/J് ഈ ജaുJെള ഇവിെടനി:ു മാhറണം” എ:ു മന€ിൽ
വിചാരിA് നിpയിAി.് ഒരു ദിവസം ഏതാനും െചറിയ പാറJലലുകൾ

ൈകയിൽെ\റുJിെയടു/ുെകാ8് ആലിെq സമീപ/ു െച:ു നി:് ആ
വാവലുകേളാട് “നി;ൾ ഏതാനും ദിവസേ/J് ഇവിെടനി:ും
മാറി/ാമസിJണം. ഇലല/ു േവളിയടിയaിരം കഴിuു വിേശഷിAു
വരു:വെരലലാം പിരിuുേപായിേ. ഇവിെട വരാവൂ. അതുവെര അJെര
നിൽJു: വലിയ മാവിേsൽ െച:ു താമസിAുെകാdണം” എ:ു പറuി.ു
കയിലു8യിരു: പാറJലലുകൾ ജപിA് ആ ആലിെq കട•േല•ി.ു. ഉടെന
വവലുകെളലലാം പറ:ു മറുകരയിൽ നി:ിരു: മാവിേsെല/ി താമസമായി. പിെ:
മന•െല േവളിയടിയaിരം കഴിu് അവിെട വിേശഷിAു വ:ിരു:വെരലലാം
പിരിuു േപായതിെq േശഷേമ അവ ഇJര•് വ:ുdു. ഇ;െന കലലൂർ
ന?ൂരിമാരുെട മ•ശzിെയയും അ§ുതകർZ;െളയും പhറി ഇനിയും
വളെര\റയാനു8്. േലഖനൈദർഘയം വിചാരിA് അതിനായി ഉദയമിJാെത ഇേ\ാൾ
വിരമിJു:ു.

ഐതിഹയമാല/തകഴിയിൽ ശാRാവും
അവിടുെ/ എ4യും
Xീപരശുരാമൻ േകരള/ിെq ര••ായി പല ^ല;ളിൽ ശാRാവിെന
7തി®ിAകൂ./ിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇേ\ാൾ Xീവലഭ (തിരുവലല) Oാമെമ:ു
7സിUമായിരിJു: 7േദശ/ിെq കിഴJുd ഒരു മലയിലും ഒരു 7തി®
നട/ിയിരു:ു. ആ േദശJാർ അവിെട േ•Yംപണി, കലശം മുതലായവ കഴി\ിA്
ആ േദവെന ത;ളുെട േദശപരേദവതായി/െ: ആദരിJുകയും
ആചരിJുകയും െചcിരു:ു. എ:ു മാYമലല, ആ OാമJാരായ ”ാ•ണർ
അവരുെട േവദാUയയനം ആ േ•Y/ിൽെവAാJുകയും െചcു. അേ\ാൾ
എലലാവരും ആ മലെയ "ഓ/sാർമല" എ:ും ശാRാവിെന "ഓ/sാർമല
ശാRാവ്" എ:ും പറuുതുട;ി. കാലwേമണ ആ േപരുകൾ േലാപിA് "ഓതർ മല"
എ:ും "ഓതർമല ശാRാവ്" എ:ുമായി/ീർ:ു.
അ;െന വളെരJാലം കഴിuതിെq േശഷമാണ് ആ Oാമ/ിൽ Xിവലലഭ (വി¸ു)
7തി®യും േ•Yവും േവദാUയയനമഠ;ളുമു8ായി/ീർ:ത്. അവ ഉ8ായി
കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ അവിെട 7ധാനയം ആ വി¸ുേ•Y/ിനായി/ീർ:ു.
പിെ: ഓതർമല ശാRാവിെന ആരും ആദരിJാെതയും വ˜ിJാെതയും
ഓർJാെതയുമായി. അ;െന ഏതാനും െകാലല;ൾ കഴിuേ\ാൾ
നനെuാലിAും ഇടിuുെപാളിuും ആ േ•Yം നിേ“ഷം നശിJുകയും ആ
ശാRാവിെq ദിവയവിOഹം മാYമവിെട േശഷിJുകയും െചcു.
അ;െനയിരു:േ\ാൾ ഒരാ8ിൽ അതിവർഷം നിമി/ം ഓതർമല െപാ.ി
അവിെടനി:് ഏhറവും ഊേJാടുകൂടി പടിuാ.ു ജലം 7വഹിAു തുട;ി. ആ
ജല7വാ/ിെq ശzിനിമി/ം ശാRാവിെq 7തി®യിളകി ആ ബിംബവും
െവdേ/ാടുകൂടിെയാഴുകി, ഇേ\ാൾ തകഴിയിൽ േ•YമിരിJു: ^ല/ിനു
സമീപ/ുd പു¢\ാടെ//ി, അവിെട കഴിയിൽ (േചhറിൽ) പുതuു
കിട\ായി.
അനaരം ഏതാനും െകാലല;ൾ കഴിuതിെq േശഷം ഒരിJൽ സാ•ാൽ
വിലവമംഗല/ു സവാമിയാർ വടJുനി:ു വ¢ിയിൽകയറി െതJൻ ദിJിേലJ് ഒരു
യാYയു8ായി. ആ യാYയിൽ വ¢ി ആ ബിംബം കിട:ിരു: ^ല/ു നി:ും
സവ†ം പടിuാെറ/ിയേ\ാൾ സവാമിയാർ കിഴJുഭാഗ/ായി ഒരു ദിവയേതജ€ു

ക8ു. ആ േതജ€ു ദിവയനായിരു: സവാമിയാർJലലാെത മhറാർJും
ദൃശയമായിരു:ിലല. സവാമിയാർ ആ േതജ€ു ക8യുടെന വ¢ിJാേരാടു വ¢ി
കിഴേJJരയിലടു\ിJുവാൻ പറയുകയും അവരടു\ിJുകയും ഉടെന
സവാമിയാരും കൂെടയു8ായിരു:വരു കര•ിറ;ുകയും സവാമിയാരുെട ഭൃതയsാർ
ഇര.ശംഖു മുഴJുകയും െചcു. ആ ശംഖുനാദം േക.ി.് അതിെq
കാരണമറിയു:തിനായി സമീപ^sാരായ േദശJെരലലാവരും തൽ•ണം
അവിെടെയ/ി. അേ\ാൾ ശംഖുനാദം മുഴJിയതിെq കാരണം മന€ിലാവുകയും
അവെരലലാവരും സവാമിയാെര ക8ു വ˜ിJുകയും െചcു. അേ\ാഴും ആ വയലിെq
ഒരു ഭാഗ/ു സവാമിയാർJു മാYം ദൃശയവും അനയsാർJ് അദൃശയവുമായ ആ ദിവയ
േതജ€ു ജവലിJു:ു8ായിരു:ു. സവാമിയാർ ആ വയലിലിറ;ി ആ ^ലം
െതാ.ുകാണിAുെകാ8് അേbഹ/ിെq കൂെടയു8ായിരു: ആ ”ാ•ണsാേരാട്
^ലെ/ െപാത കഴി(ചവി.ിയാൽ കാൽ െപാതയു:േചറ്) മാhറാൻ പറuു. അവർ
ആ െചളി കുറAു മാhറിയേ\ാൾ അവിെട ആ ദിവയമായ ശാRാവിOഹം കാണെ\.ു.
സവാമിയാരുെട നിേയാഗ7കാരം ആ ”ാ•ണർതെ: ആ ബിംബെമടു/ു കര•ു
െകാ8ു വരികയും ശുUജലെമാഴിAു കഴുകി െചളിെയലലാം കളuു െവടി\ു
വരു/ുകയും െചcു. അേ\ാൾ ആ ബിംബം ക8ി.ു േദശJാരിൽ ചിലർ "ഇതു
ജല7വാഹ/ിലകെ\.് ഒഴുകിേ\ാ: ഓതർമല ശാRാവിെq വിOഹമായിരിJും"
എ:ു പറuു. അതു േക.ി.ു സവാമിയാർ, "അതലല, ആ ബിംബം ഒഴുകിേ\ായി.ു
വളെരJാലമായേലലാ. ഇതിന് ഉടമ^sാരായി.ു വലലവരുമു8ായിരുെ:2ിൽ അവർ
അതിെനJുറിA് അേനവഷിJുമായിരു:ു. ഇതുവെര അതു8ായി.ിലലാ/
^ിതിJ് ഇനി അതു പറയാനില.} ഇത് ഈ "െപാതകഴിയിൽശാRാ"വിെq
വിOഹമാണ്. ഇതിെq ഉടമ^ാവകാശം ഈ േദശJാർJലലാെത മhറാർJുമിലല"
എ:ു പറയുകയും ആ ബിംബെമടു/് അവിെട ഒരു ^ല/ു 7തി®ിJുകയും
െചcി.് അേ\ാൾ/െ: അവിെടനി:ും യാYയാവുകയും െചcു. സവാമിയാർ
േപാകാനായി വ¢ിയിൽ കയറിയ സമയ/ും േദശJാർ ആ കടവിൽെA:്
സവാമിയാെര വ˜ിAു. അേ\ാൾ സവാമിയാർ ആ േദശJേരാട് "ഈ ശാRാവിന്
ഇവിെട േ•Yം പണിയിAു കലശം മുതലായവ നട/ിJുയും ഈ സവാമിെയ
േവ8തു േപാെല ആചരിJുകയും ആദരിJുകയും ഭzിപൂർVം േസവിJുകയും
െചcാൽ ആ േദശ/ിനും േദശJാർJും ഉപരയുപരി Xയ€് വർUിAു
െകാ8ിരിJും" എ:ുകൂടി പറuി.ാണ് അവിെടനി:ും േപായത്.
സവാമിയാർ േപായതിെq േശഷം േദശാJെരലലാവരും കൂടി ഈ സംഗതികെളലലാം
അJാല/് അവിെട േദശാധിപതിയായിരു: െച?കേ“രി രാജാവിെq അടുJൽ
അറിയിJുകയും ആ രാജാവിെq ആ’േയാടും ആനുകൂലയേ/ാടും കൂടി അവർ

ശാRാവിനു േ•Yം പണിയിJുകയും കലശം മുതലായവ നട/ിJുകയും പൂജ
മുതലായവ ശരിയായി നടJു:തിനു േവ8ു:തിന് ഒരു കാരയ^െന
നിയമിJുകയും െചcു. ഇYയുെമാെJ കഴിuേ\ാൾ ആ ശാRാവിെന
എലലാവരും സവാമിയാർ ആദയം പറuതുേപാെല "െപാതകഴിയിൽ ശാRാവ്" എ:ു
പറuു തുട;ി. കാലwേമണ അതിെq ആദയെ/ അ•രമയ "െപാ" േലാപിചു
അതു "തകഴിയിൽ ശാRാവ്" എ:ായി. പിെ: അതുതെ: ^ിരെ\ടുകയും
7സിUമയി/ീരുകയും െചcു.
അനaരം ഏതാനും െകാലല;ൾ കഴിuേ\ാൾ െച?കേ“രി രാജയം
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു പിടിെAടുJുകയാൽ െച?കേ“രി രാജാവു
നാടുവി.ു േപാേക8ിവ:ു. അേ\ാൾ ആ േദശJാർ ഏhറവും
വിഹവലsാരായി/ീർ:ുെവ:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
തിരുവിതാംകൂറിൽനി:ുd ഭരണം അവിെട മുറ•ു നട\ായതുവെര ആ േദശJാർ
േകവലം അനാഥ^ിതിയിലാണ് കഴിuുകൂടിയത്. അതിനാൽ ശാRാവിെq
േ•Yകാരയ;ളിൽ അവരാരും XUിJാെതയായി. േ•Yം േവ8ു: കാല/ു
െക.ിേമAിൽ കഴിJാ—യാൽ നനെuാലിAും ഭി/ികൾ ഇടിuുനിര:ും
േമൽJൂെടലലാം ജീർ4ിAും വലിയ ക‘^ിതിയിലായി/ീർ:ു.
അJാല/് ആ േദശJാരൻതെ:യായിരു: ഒരു നായർJ് ആ സവാമിെയJുറിA്
അളവhറ ഭzിയും വിശവാസവുമു8ായിരുനതിനാൽ ആ മനുഷയൻ ആ സവാമിെയ
ഭജിAുെകാ8് ആ േ•Yസ:ിധിയിൽ/െ: താമസിAിരു:ു. അേbഹം അവിെട
ഭജനം തുട;ു:തിനു മു?് ആ േദശ/ുd ബാലികാബാലകsാെര
അ•രാഭയാസം െച‹ിAുെകാ8ാണ് സവഗൃഹ/ിൽ താമസിAിരു:ത്.
അതിനാലേbഹെ/ എലലാവരും പറuിരു:ത് ആശാൻ എ:ായിരു:ു. ആശാന്
ആ േ•Yം ഇടിuുെപാളിu് അനാഥ^ിതിയിലായിേ\ായതിെനJുറിAു
വളെര സ2ടവും അതു വലല7കാരം ജീർേ4ാUാരണം െച‹ിAാൽെJാdാെമ:്
അതയധികമായ ആOഹവുമു8ായി. എ2ിലും അേbഹം േകവലം
നിർUനനായിരു:തിനാൽ ആ ആOഹം സാധിJു:തിനു യാെതാരു
മാർ´വുമു8ായിരു:ിലല. അതിനാലേbഹം വളെര സ2ടെ\.ുെകാ8ും ഈ കാരയം
സാധിJു:തിന് എെa2ിലും മാർ´മു8ാJിെJാടുJണെമ:ു സദാ
അ‹\സവാമിയുെട സ:ിധിയിൽ 7ാർ‰ിAുെകാ8ും ദിവസ;ൾ
കഴിAുകൂ.ിെJാ8ിരു:ു.
അ;െനയിരു:േ\ാൾ ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ ആശാൻ കിട:ുറ;ിയ സമയം
അേbഹ/ിന് ഒരു സവÐമു8ായി. അത് എ;െനെയ:ാൽ, അേbഹ/ിെq
തല•ൽ െച:ിരു:ുെകാ8് ഒരാൾ "ഇതിെനJുറിA് ആശാൻ ഒ.ും

വയസനിേJ8ാ. ഞാൻ പറയു:തുേപാെല െചcാൽ ഈ കാരയം നിhªയാസം
സാധിJാൻ മാർ´മു8ാകും തിരുവലലായിൽ നി:ു കിഴJ് ഓതർമല എ:ു
േപരായി.് ഒരു വലിയ കു:ു8്. അവിെടെA:ു േനാJിയാൽ എൺപ/ിനാലു
വിധം പAമരു:ുകൾ കാണും. അവയുെട േവരും ഇലയും കുേറേ“
പറിെചടു/ുെകാ8ുവരണം. പിെ: കറു\ും ക¢ാവുമുൾെ\െട
അറുപ/ിനാലുകൂ.ം അ;ാടി മരു:ുകളും കുേറെ“ വാ;ണം. അവെയലലാം
യേഥാചിതം േചർ/് കുറA് എ4 കാAണം. അത് ആവണെJ4, േവെ\4,
ഓടെയ4, മേരാ.ിെയ4, പു:Jാെയ4, പൂവെ/4 മുതലായ സകലെയ4കളും
േചർ/ു േവണം കാAാൻ. എ:ാൽ എdിൽനിെ:ടുJു: എ4 അതിൽ
േചർJുകയുമരുത്. അ;െന എ4 കാAി േരാഗികൾJു െകാടു/ു േസവി\ിAാൽ
സകലേരാഗ;ളും േഭദമാകും. വിേശഷിAു വാതസംബk;ളായ േരാഗ;ൾJ് ഈ
എ4 ഏhറവും ഫല7ദമായിരിJും. ഈ എ4•് സവ†മായ ഒരു വില
േദവസവ/ിേലJു വാ;ിെJാdണം. അ;െന കുറAു ദിവസം കഴിയുേ?ാൾ ഈ
എ4യുെട കാരയം േലാക7സിUമായി/ീരും. അേ\ാൾ പല ^ല;ളീൽ നി:ും
സംഖയയിലലാെത േരാഗികൾ ഈ എ4 േസവിJാനായി ഇവിെട വ:ു തുട;ുകയും
അവരിൽ നി:് എ4യുെട വിലയായി.ും മhറും കി.ു: സംഖയകൾെകാ8ു
േദവസവ/ിൽ ധനം ധാരാളം വർUിJുകയും െച‹ും. അേ\ാൾ േ•Y/ിെq
ജീർേ4ാUാരണം നട/ിJാൻ 7യാസമിലലാെതയാകുമേലലാ. അതു കഴിuാൽ
പിെ:യും ഈ എ4 നിമി/ം ഈ േദവസവ/ിൽ ധനം
വർUിAുെകാ8ുതെ:യിരിJും. തൽJാലം അ;ാടിമരു:ുകളും എ4കളും
വാ;ാൻ ആവശയമുd പണം ഇതാ ഇവിെടയിരിJു:ു" എ:ു
പറuതായി.ായിരു:ു സവÐം.
ആശാൻ ഉടെന ഉണർ:ു ക4ു തുറ:ു േനാJിയേ\ാൾ അവിെടെയ;ും
ആെരയും ക8ിലല. എ2ിലും തല•ൽ കുറചു പണം ഇരിJു:ു8ായിരു:ു.
അതിനാലാശാൻ, ഇ;െന തെq അടുJൽ വ:ു പറയുകയും ഈ പണം തരികയും
െചcത് ഭzവ„ലനും കരുണാനിധിയുമായ തകഴിൽ ശാRാവുതെ:യാെണ:ു
വിശവസിAുെകാ8് ആ പണം ൈകയിെലടുJുകയും അടു/ ദിവസം തെ:
ഓതർമലയിെല/ി എൺപ/ിനാലു പAമരു:ുകളൂം പറിAുെകാ8ുവരികയും
അ;ാടിമരു:ുകളും എ4കളുെമലലാം േശഖരിചു സവÐ/ിലു8ായ
സവാമിനിേയാഗം േപാെല അ¢ാറു ദിവസംെകാ8് ആ എ4
കാAിയരിAുെവ•ുകയും െചcു.
അJാല/് ആ േദശ/ുതെ: പല ൈവദയsാർ അേനകവിധം ചികി„കെളലലാം
െചcു േനാJീ.ൂം ഫലെ\ടാ—യാൽ ഒടുJം അസാUയെമ:ു തീർAെ\ടു/ി

ഉേപ•ിJെ\.വരായ അേനകം േരാഗികളു8ായിരു:ു. ആശാൻ അവെരെയലലാം
ആ േ•Yസ:ിധിയിൽ വരു/ി ഭജനമായി താമസി\ിJുകയും ഒഴെJ4•്, ഒരു
പണം (നാലു ചwം) വീതം നട•ു െവ\ിAുെകാ8് എ4
െകാടു/ുേസവി\ിJുകയും എ4 േസവിAവെരലലാം സവ^തെയ 7ാപിJുകയും
െചcു. ചിലർJ് ഒരു ദിവസം എ4 േസവിAേ\ാൾതെ: നലല സുഖമായി. മhറു
ചിലർJ് പ•8ു ദിവസം എ4 േസവിAി.ാണ് പൂർ4സുഖം സിUിAത്. എ2ിലും
ആ എ4 േസവിAി.് ആർJും സുഖം സിUിJാെതയിരു:ിലല. ഇYയും
കഴിuേ\ാേഴJും ഈ വർ/മാനം േക.ുേകൾ\ിAു േലാക7സിUമായി/ീർ:ു.
അേ\ാൾ പല ^ല;ളിൽനി:ുമായ സംഖയയിലലാെത േരാഗികൾ ഈ എ4
േസവിJാനായി ഇവിെട വ:ു തുട;ി. വരു:വർെJാെJ െകാടുJു:തിനു
മുടJം കൂടാെത ആശാൻ എ4 കാAിയരിചു േദവസവ/ിൽ ഏൽ\ിAു
െകാടു/ുെകാ8ുമിരു:ു. അ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാേഴ•ും എ4യുെട
വിലയായി.ും േരാഗികൾ ഭzിപൂർVം വിേശഷാൽ നട•ുെവ•ു:തായി.ും
േദവസവ/ിൽ അപരിമിതമായി.ു ധനം വർUിAു. അേ\ാൾ ആശാൻ തെ:
ചുമതലെ\.ു േ•Y/ിെq ജീർേ4ാUാരണവും കലശവും മhറും വളെര
ഭംഗിയായി.ും േകമമായി.ും നട/ിAു. പിെ:യും േരാഗികളുെട വരവും
േദവസവ/ിെല ധനവും പൂർVാധികം വർUിAു െകാ8ുതെ:യിരു:തിനാൽ
ആശാൻ േ•Y/ിെല നിതയനിദാനം, മാസവിേശഷം, ആ.വിേശഷം
മുതലായവെയലലാം പരിTരിAു ഭംഗിയാJി.
അ;െന ഏതാനും സംവ„ര;ൾ കഴിuേ\ാൾ 7ായാധികയം നിമി/ം ആശാൻ
ഏhറവും •ീണിJുകയും മരു:ുകളും മhറും േശഖരിA് എ4 കാAി
േദവസവ/ിേലൽ\ിJാൻ അശzനായി/ീരുകയും െചc്. അേ\ാൾ അേbഹം
എ4•് േവ8ു: മരു:ുകളുെടയും എ4കളുെടയും കണJിനും
കാAിയരിJാനുd wമ/ിനും മhറും വിവരമായി ഒരു ചാർെ/ഴുതി
േദവസവ/ിേലൽ\ിAു. പിെ: അധികം താമസിയാെത അേbഹം കാലധർZെ/
7ാപിJുകയും െചcു.
ഭzശിേരാമണിയും സൽഗുണവാരിധിയുമായിരു: ആശാെq േദഹവിേയാഗം
നിമി/ം ആ േദവസവJാർJും േദശJാർJുമു8ായ സ2ടം അപരിമിതം
തെ:യായിരു:ു. അതിനാലവെരലലാം കൂടിയാേലാചിAു ആശാെq രൂപം എ:ും
കാണു:തിനും അേbഹെ/JുറിAുd Ÿരണ എ:ും ജന;ളുെട ഹൃദയ/ിൽ
നിലനിൽJു:തിനുമായി ആശാെq ഒരു വിOഹമു8ാJിAു
േ•Yസ:ിധിയിൽ/െ: 7തി®ിAു. ആ വിOഹം ഇേ\ാഴും അവിെട/െ:
ഇരിJു:ു8്.

ആശാെq കാലാനaരം അേbഹ/ിെq ചാർ/നുസരിAു േദവസവJാർ തെ:
മരു:ുകളും മhറും േശഖരിAു യഥാപൂർVം എ4 കാAിയരിAു െവAു തുട;ി.
അേ\ാഴും അ‹\സവാമിയുെട സാ:ിUയം അവിെട നിലനി:ിരു:തിനാൽ
േരാഗികളുെട വരവിന് ഒരു കുറവുമു8ായിലല. മു?ിലെ/േ\ാെലതെ: 7തിദിനം
അസംഖയം േരാഗികൾ വരികയും എ4 േസവിJുകയും എലലാവരും സവ^തെയ
7ാപിJുകയും െചcുെകാ8ിരു:ു. അേ\ാൾ േദവസവJാർ എ4യുെട വില
ഒഴJിന് ഒരു പണമായിരു:ത് അര രൂപയാJി. എ:ി.ും േരാഗികളുെട വരവിന്
അവിെട ഒരു കുറവുമു8ായിലല. ഇേ\ാഴും അവിെട അതിെനാ:ിനും യാെതാരു
വയതയാസവും വ:ി.ിലല. എലലാം യഥാപൂർVം നട:ുെകാ8ുതെ:യിരിJു:ു.
ആശാെq കാലം കഴിuതിെq േശഷം പAമരു:ുകൾ വരു/ുകയും എ4
കാAിയരിAു െവ•ുകയും െച‹ു:തു േദവസവJാർ തെ:യാെണ:ു മു?ു
പറuി.ു8േലലാ. മരു:ുകൾ പറിAുെകാ8ുവരുവാൻ േദവസവJാർ അയ•ു:ത്
േദവസവ/ിെല അടിയാരായി.ുd പുലയെര/െ:യാണ്. മലയിൽ െച:ു
മരു:ുകെളലലാം പറിAു േശഖരിAു െകാ8ുവരു:തിന് അവർJു നാല¢ു ദിവസം
േവ8ിവരും.അതിനാൽ അവർJ് അYയും ദിവസെ/ ഭ•ണ/ിനു േവ8ു:
അരിയും േകാ\ുകളൂം കൂടി െകാടു/യAാണ് അവെര\റuയ•ുക പതിവ്.
പുലയർ പറിAുെകാ8ുവരു: മരു:ുകളിൽ േവ8ു:വയും േവ8ാ/വയും
ഉ8ായിരിJും. അവ തിരെuടുJു:തിന് ആ പുലയർെJ:ലല,
േദവസവJാർJും അറിuുകൂടാ. അതിനാൽ േദവസവJാർ ആ മരു:ുകെളലലാം
െക.ി േനരം ൈവകുേ?ാൾ മ¡പ/ിൽ െവേAJും. പിേhറദിവസം േനരം
െവളുJുേ?ാൾ അവയിൽAിലെതലലാം താെഴ വീണുകിടJുകയും േശഷെമലലാം
മ¡പ/ിൽ/െ: ഇരിJുകയും െചയും., താെഴ വീണുകിടJു:വ
െകാdരുത/വെയ:ു തീർAയാJി കളയുകയും മ¡പ/ിലിരിJു:വ
േചർ/് എ4 കാAുകയുമാണ് പതിവ്.
എ4•് അവിെട ആരും പാകം േനാJാറിലല. എ4 അരിJാനുdദിവസം ഉA\ൂജ
കഴിuു നടയടAാൽ എ4െയടു/് അടു\/ു െവA് തീ ക/ിA്
ഇളJിെJാ8ിരിJും. കുറAുേനരം കഴിയുേ?ാൾ േ•Y/ിനക/ുനി:ു ഒരു
മണിനാദം േകൾJെ\ടും. ഉടെന എ4 വാ;ി അരിJുകയും െച‹ും. അതാണ്
അവിടെ/ പാകം. അലലാെത അരJും മണലുെമാ:ുമലല.
എ4 അരിJു: ദിവസ;ളിൽ അവിെട ഉച\ൂജ•ു േദവനുവിേശഷാൽ ഒരു
ശർJര\ായസനിേവദയം പതിവു8്. അതിന് "എ4\ായസം" എ:ണ് േപരു
പറuുവരു:തു. ആ പായസം ഉ8ു േനാJിയാൽ അതിന് അവിെട അരിJു:

എ4യുെട സവാദു നലലേപാെല ഉ8ായിരിJും. എ2ിലും അതു ജന;ൾ
ഭzിേയാടുകൂടി ഭ•ിJുകയലലാെത കളയാറിലല.
തകഴിയിൽ ശാRാവിന് അടനിേവദയം വളെര 7ധാനമാണ്. അവിെട ഇേ\ാഴും
ദിവസംേതാറും പതിവായി അടനിേവദയമു8്. അതിന് അ¢ു ചwേമ െചലവുdു.
നിേവദയം കഴിu ആ അട വിhറാലും അ¢ുചwം കി.ും. ഈ വഴിപാട് ഒരു പ.രുെട
വകയായി.ാന് നട:ുേപാകു:ത്.
പെ8ാരിJൽ ഒരു പ.ർ കAവട/ിനായി പാ8ിയിൽനി:ു േകരള/ിെല/ി. പല
^ല;ളിൽ സ¢രിAതിെq േശഷം ഒടുവിൽ തകഴിയിൽ വ:ു േചർ:ു.
അേbഹ/ിനു മhറുd ^ല;െളJാളധികം േബാധിAത് തകഴിയാണ്. അതിനാൽ
കAവടം െചcുെകാ8് അേbഹം അവിെട ^ിരമായി/ാമസിAു. അവിെട
കAവട/ിൽ അേbഹ/ിനു ധാരാളം ലാഭം കി.ിെJാ8ിരു:ു. അേbഹം
ശാRാവിെന ഭzിപൂർവം േസവിAുെകാ8ുമാണ് അവിെട/ാമസിAിരു:ത്. ആ
സവാമിയുെട കൃപെകാ8ാണ് തനിJ് അസാമാനയമായ ലാഭം കി.ു:െത:ായിരു:ു
അേbഹ/ിെq വിശവാസം. അതുെകാ8ാണ് അേbഹം ഈ അടവഴിപാടു പതിവായി
നട/ിെJാ8ിരു:ത്. അ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാേഴJും അേbഹം
വലിയ ധനവാനായി/ീരുകയും ആ േദശ/ുതെ: നില;ളായി.ും
പുരയിട;ളായിടും വളെര വRുJൾ സ?ാദിJുകയും െചcു.
അനaരം ഏതാനും െകാലല;ൾ കഴിuേ\ാൾ അേbഹ/ിനു സവേദശമായ
പാ8ിയിൽ/െ: െച:ു താമസിേJ8തായ ചില അതയാവശയ;ൾ േനരി.ു.
അതിനാലേbഹം വRുJെളലലാം വിശവRരായ ചിലെര പാ./ിേനൽ\ിJുകയും
പാ.ം പണമായി.ു പാ8ിയിലയAു െകാടുJാൻ ച.ം െക.ുകയും അടവഴിപാടു
മുടJം കൂടാെത നട/ു:തിന് ഒരു േrഹിതെന\റേuൽ\ിJുകയും െചcി.്
പാ8ിയിേലJു േപായി. അടവഴിപാടു നട/ു:തിന് അട വിhറു കി.ു: ചwം
െകാ8ു മതിയാകുെമ:ായിരു:തിനാൽ ആ വക•് അേbഹം വിേശഷിെAാ:ും
വിേശഷിെAാ:ും െകാടുJാെതയാണ് േപായത്.
പ.ർ പാ8ിയിേലJു േപായി.ു കുറAു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ അട വില•ുവാ;ാൻ
ആരും വരാെതയായി. ചwം കി.െതയായേ\ാൾ വഴിപാടു നട/ാൻ
ചുമതലെ\.ിരു: ആൾ അതു മു.ിAു. വഴിപാടു മു.ിയേ\ാൾ പാ;ിയിൽ പ.രുെട
ഗൃഹ/ിൽ ചില ആപ/ുകളും അനർ‰;ളും ക8ു തുട;ി. അേ\ാൾ ആ
”ാ•ണൻ അതിനു പല വിധ/ിലുd 7തിവിധികൾ നട/ുകയും
നട/ിJുകയും െചcു. അതുെകാ8ും ഒരു ഫലവുമു8ായിലല. അതിനാൽ ആ
പ.ർ ഇതിെq കാരണമറിയു:തിനായി ഒരു 7 Jാരെന വരു/ി 7 ം െവžിAു

േനാJി. അേ\ാൾ ആ 7 Jാരൻ ഈ പാപ/ിെq കാരണം ഒരു ശാRാവിെq
േകാപമാെണ:ു വിധിAു. ആ ശാRാവു തകഴിയിൽ ശാRാവുതെ:യാെണ:ു
പ.ർJു ഭൂേതാദയമു8ാവുകയാൽ അേbഹം ഉടെന അവിെട നി:ു പുറെ\.ു
തകഴിയിെല/ി അേനവഷിAേ\ാൾ മുടാ;ാെത എ:ും നടJണെമ:ു
നിpയിAിരു: അടവഴിപാടു കുറAു ദിവസമായി മു.ിയിരിJുകയാെണ:ു
മന€ിലാവുകയാൽ തെq വക നില;ളിൽ അേ\ാൾ െനലലു വിളuുകിട:ിരു:
പ•8ുപറJ8ം ഈ അടവഴിപാടു മു.ാെത എ:ും നടേ/8തിേലJായി
േദവസവ/ിേലJു തീറായി എഴുതിെJാടുJുകയും വഴിപാടു മു.ിAതിനു ചില
7ായpി/;ൾ നട/ുകയും െചcതിെq േശഷം അേbഹം പാ8ിയിേലJു
മട;ിേ\ാവുകയും െചcു. അേbഹം സവഗൃഹ/ിെല/ിയേ\ാേഴJും അവിെട
ഉ8ായിെJാ8ിരു: ആപ/ുകളും അനർ‰;ളുെമലലാം ശമിAു യഥാപൂർVം
സുഖമായിരു:ു. അേദഹം എഴുതിെJാടു/ പു¢നില/ിൽനി:ുd ആദായം
െകാ8് ഇേ\ാഴും േദവസവJാർ ആ അടവഴിപാടു മുടJം കൂടാെത
നട/ിേ\ാരു:ു8്.
പെ8ാരിJൽ ജനനം മുതൽJുതെ: കാൽ നിവരാെതയിരു: ഒരു പ.ർ
െയവൗനമായേ\ാൾ ൈകകൾ കൂ.ിJു/ി നാലു കാലിേsൽ നട:ു ഒരുവിധ/ിൽ
പാ8ിയിൽ നി:് അ?ല\ുെഴ വ:ു േചർ:ു. ആ പാവെ\. ”ാ•ണെq
ക‘പാടു ക8ി.് അ?ല\ുഴJാരിൽ ചിലർ അേbഹേ/ാട് "തകഴിയിൽെA:ു
കുറെA4 വാ;ിേ€വിAാൽ അേ;Jു കാൽകു/ി നടJാറാകും" എ:ു
പറuു. എ2ിലും ൈകവശം പണമിലലാതിരു:തിനാൽ അേbഹ/ിന് അത്
സാധയമലലായിരു:ു.
അ;െനയിരു:േ\ാൾ അവിെട േ•Y/ിൽ പാൽ\ായസ/ിനു പതിവായി
പാൽ െകാ8ുെച:ു െകാടുJു: £ീകൾJു േദവസവJാർ കണJു തീർ/ു
പണം െകാടുJു:തു ക8ി.് അേbഹം അവരുെട അടുJൽെA:ു
യാചിJുകയാൽ ആ £ീകൾ അേbഹ/ിന് യഥാശzി കുേറേ“ പണം െകാടു/ു.
അേbഹം ആ പണവും െകാ8ു തകഴിയിൽെA:ു മൂ:ു ദിവസം
എ4വാ;ിേ€വിAു. നാലാം ദിവസമായേ\ാേഴJും അേbഹ/ിനു കാലുകൾ
കു/ി കുേറേ“ നടാJാറായി. പിെ: അേbഹം എ4 വാ;ീ.ു
ബാJിയു8ായിരു: പണം അടവഴിപാടിനായി അവിെട െകാടുേ/ൽ\ിAി.ു
വടികു/ി നട:് അ?ല\ുഴെയ/ി. നാല¢ു ദിവസംകൂടിJഴിuേ\ാൾ വടി
കൂടാെത തെ: അേbഹ/ിനു സാമാനയം േപാെല നടാJാറാവുകയും െചcു.
ഒരാ8ിൽ ഉ„വ/ിനു ജന;ളിൽനി:ു പണം പതിവുേപാെല പിരിuുകി.ിയിലല.
അതിനാൽ േദവസവം മാേനജർ ആറാ.ിെq എഴു:dി\ിനു

തീെവ.ിെJാഴിJാനുd െവളിെA4 തൽJാലം കടമായി.ു െകാടുJണെമ:ും
ആറാ.ു കഴിuി.ു പണമു8ാJിെJാടുJാെമ:ും ഒരു കAവടJാരേനാടു
പറയുകയും കAവടJാരൻ അതു സZതിJുകയും െചcിരു:ു. എ2ിലും
െവളിെA4•ാവശയമായേ\ാൾ െറാJം പണം കി.ാെത െവളിെA4
െകാടുJുകയിെലല:ു കAവടJാരൻ പറയുകയാൽ മാേനജർ വലലാെത
വിഷ4നായി/ീർ:ു. അെJാലലം ആറാ.ിെq എഴു:dി\ു കാണാൻ
േമൽജാതിJാരായി.ും കീ¤ജാതിJാരായി.ും പതിവിലധികമാളുകൾ
വ:ുകൂടീ.ു8ായിരു:ു. എ2ിലും എaു െച‹ും? ആ രാYിയിൽ ആേരാടു പണം
േചാദിJു:ു? േചാദിAാലും ആരു െകാടുJും? ആക\ാെട വലിയ കുഴ\മായി. ആ
സമയ/ു കാ¥Jായി വ:ിരു:വരിൽ ചില പുരുഷsാരും ചില £ീകളും
തുdി/ുട;ി. അേ\ാൾ ആ കൂ.ാ/ിൽനി:ു ഒരാൾ ശാRാവിെq ആളായി.്
(െവളിA\ാടായി.്) "ഈ തുdു:െതലലാം എെq ഭൂത;ൾ ആേവശിAി.ാണ്.
ഓേരാരു/രും അൻപതു പണംവീതം ഇവിെട കാണിJയി.ലലാെത ഈ തുdൽ
മാറുകയിലല" എ:ു കൽ\ിAു. തുdിെJാ8ുനി:വരുെട ഉടമ^sാെരലവരും
കൽ\നേപാെല പണം കാണിJയി.ു. ഉടെന എലലാവരുെടയും തുdൽ
ശമിJുകയും െചcു. കാണിJയി.ു8ായ പണ/ിൽനി:ു വിലെകാടു/ു
മാേനജർ െവളിെA4 വാ;ി ആറാ.ു െകേ2മമായി നട/ി. െവളിെA4
വാ;ിJഴിuി.ു പിെ:യും വളെര\ണം മിAമു8ായിരു:ു.
"തകഴിൽമരും ശാRാവകമലരതിയായലിuു നZൾJും
മികെവാടു സുഖേമകാനാ€കലശവരെന€ദാ നമിJുേ:ൻ."

ഐതിഹയമാല/തിരുവിഴാ മഹാേദവനും
അവിടുെ/ മരു:ും
തിരുവിഴാമഹാേ•Yം മു?ു േചർ/ല/ാലൂJിൽ മാരാരിJുളം
വടJുപകുതിയിൽ "െപരുേ:ർമംഗലം" മുറിയിലായിരു:ു. കഴിu
കെ8ഴു/ുകാല/ു േചർ/ല െതJുപകുതിയിലായി സർേV െച‹ുകയാൽ
ഇേ\ാൾ അ;െനയാണിരിJു:ത്.
ഈ േ•YമിരിJു: ^ലം പ8് "അറ•ൽ പണിJർ" എ:ു 7സിUനായിരു:
ഒരു നായരുെട കുടുംബം വകയായിരു:ു. എ2ിലും ഈ ^ലെമലലാം
കാടുപിടിAാണ് കിട:ിരു:ത്. ആ കാ.ിനക/് ഒരു കുളവുമു8ായിരു:ു. ആ
കുള/ിെq ചുhറും ഉdാടsാർ (േവടsാർ) എ:ു പറയെ\ടു: ഒരു വക
ജാതിJാരാണ് താമസിAിരു:ത്. അവർ ഈ കുള/ിൽനി:ും ആമകെള
പിടിAുെകാ8് അവയുെട മാംസെമടു/ു േവവിAുതി:ുക പതിവായിരു:ു.
ആമകൾ "കാരാമ" എ:ും "െവdാമ" എ:ും ര8ുവകയു8േലലാ. അവയിൽ ഈ
കുള/ിലു8ായിരു:വെയലലാം കാരാമയായിരു:ു. കാരാമ െവd/ിനടിയിൽ
േചhറിൽ\ൂ8ാണു മിJേ\ാഴും കിടJുക പതിവ്. അതിനാൽ ഈ ഉdാടsാർ
മരെJാ?ുകൾ െകാേ8ാ, അകലുെകാേ8ാ വടിേപാെല ഒരു േകാലു8ാJി
െവd/ിലിറ;ി കു/ിനടJും. ആ േകാലിന് അവർ പറയു: േപര് കാരാമേJാൽ
എ:ാണ്. ആ േകാൽെകാ8ു കു/ുേ?ാൾ ആമയുെട പുറേ/ാ മേhറാ െകാ8ാൽ
ആമ െപാ;ിവരും. അേ\ാൾ അതിെന പിടിJാെനളു\മു8്. അതു െകാ8ാണ്
അവർ അ;െന െച‹ു:ത്. ആ പതിവനുസരിA് ഒരു ദിവസം ഒരു െവdാട£ീ ആ
കുള/ിലിറ;ി കാരാമേJാൽ കു/ിനട:േ\ാൾ ഒരു ^ല/ു നി:ു രzം
ശzിേയാടുകൂടി േമേ†ാ.ു കുതിAുയർ:ു. അതുക8് ആ േവട£ീ ഭയെ\.ു കര•ു
കയറി ഓടിെA:് ഈ വിവരം ആ ^ല/ിെq ഉടമ^നായ അറ•ൽ
പണിJേരാടു പറuു. പണിJർ ഉടെന അേbഹെ/േ\ാെല േദശ/ു
7ധാനsാരായ കീേഴാേ;ാെല (കീൾമംഗലം) പണിJർ, കാണിAിJാ.ു കുറു\്,
പടാകുള;െര\ണിJർ, ഗണപതിJാ.ു പണിJർ, അ•രJ…മൾ,
മ˜\ാടിJുറു\്, മുഴുവJാട് കുറു\്, അ.JുഴിJാ.ു പണിJർ മുതലായവേരാടും
മhറുd ജന;േളാടുംകൂടി കുള/ിെq സമീപെ//ി േനാJിയേ\ാൾ കുള/ിെല
െവdം മുഴുവനും രzമയമായിJ8് എലലാവരും ഭയാ§ുതപരവശരായി/ീർ:ു.
പിെ: അവെരലലാവരുംകൂടി ആ കുള/ിെല െവdം േതകി വhറിJാനായി Xമം

തുട;ി. അസംഖയമാളുകൾ കൂടി മൂ:ു പകലും രാYിയും മുഴുവനും XമിAി.ും
കുള/ിെല െവdം മുഴുവനും വhറിJാൻ സാധിAിലല. എ2ിലും െവdം കുെറ
വhറിയേ\ാൾ അവിെട അZിJുഴവിയുെട ആകൃതിയിൽ ഒരു ശില കാണുകയും
അതിൽനി:ാണ് ഈ രzം ÃവിAുെകാ8ിരിJു:െത:് അറിയുകയും െചcു.
നാലാം ദിവസം 7ഭാതമായേ\ാൾ എവിെട നിേ:ാ അവിെട ഒരു േയാഗീശവരൻ വ:ു
േചരുകയും ആ േയാഗി ജന;േളാട് "ഈ കാണു:തു േകവലം ഒരു ശിലയലല.
സവയംഭൂവായ ശിവലിംഗമാണ്. ഈ കുള/ിെല െവdം മുഴുവൻ വhറിJാനും ഈ
ശിവലിംഗ/ിെq ചുവടുകാണാനും മനുഷയരാൽ സാധയമലല. ഇവിെട മ4ി.ു നിക/ി
േ•Yം പണിയിAു േവ8തുേപാെല ആചരിJുകയും ആദരിJുകയും
േസവിJുകയും െചcാൽ ഈ േദശ/ിനും ജന;ൾJും േവ8ു:
Xയ€ുകെളലലാം ഈ പരമശിവൻ ഉ8ാJി/രും. ഈ ഭഗവാെq മാഹാWയം
അപരിമിതമാെണ:് അചിേരണ നി;ൾJു േബാധയെ\ടുകയും െച‹ും. ഈ
രz7വാഹം "ഞാനിേ\ാൾ നിർ/ി/രാം" എ:ു പറuി.് അേbഹം
അേbഹ/ിെq ഭŸസ¢ിയിൽ നി:ു സവ†ം ഭŸെമടു/് ആ ശിവലിംഗ/ിൽ
കാരാമേJാൽ െകാ8ു െപാ.ിയിരു: ^ല/ു വA് അമർ/ുകയും ഉടേന
രzÃാവം നിൽJുകയും ആ േയാഗി അദൃശയനായി/ീരുകയും െചcു. ആ േയാഗി
ആരാെണ:ും എവിെടനി:ാണു വ:െത:ും എേ;ാ.ാണു േപായെത:ും
ആർJും നിpയമിലല. എ2ിലും ജന;ളുെട ഭയവും സംശയവും
േപാJു:തിനായി.് സാ•ാൽ മഹാേദവൻതെ: േയാഗിയുെട േവഷം ധരിA്
അവിെട 7തയ•നായിവ:ാതാെണ:് എലലാവരും തീർAയാJുകയും അേbഹം
ക†ിAതുേപാെല എലലാവരുംകൂടി ഉ„ാഹിAും പണം േശഖരിAും ആ കുള/ിൽ
മ4ി.ു ശിവലിംഗം കാണാവു: വിധ/ിൽ നിക/ിJുകയും അവിെട േ•Yം
പണിയും കലശം മുതലായവയും നട/ിJുകയും െചcു. എ2ിലും ഇേ\ാഴും
വർഷകാല;ളിൽ െവdം െപാ;ുേ?ാൾ ശിവലിംഗം മൂടിേ\ാകു:ു8്.
അJാല;ളിൽ ശാaിJാർ കര•ിരു:ുെകാ8ാണ് പൂജയും മhറും നട/ു:ത്.
അവിെട േ•Yം പണിയും കലശവും മhറും കഴിuതിെq േശഷം േ•Y/ിൽ
നിതയനിദാനം, മാസവിേശഷം, ആ8ുവിേശഷം മുതലായവെയലലാം വRുJളിെല
ആദായംെകാ8ു ഭംഗിയായി നടJ/J വ4മുd വRുവകകെളലലാം
േദശJാെരലലാവരുംകൂടി േദവസവംേപരിൽ തെ: സ?ാദിJുകയും േദവസവം
കാരയ;െളലലാം അേനവഷിAു നട/ു:തിനു േവ8ു: ശ?ളJാെര
നിയമിJുകയും െചcു.
7Rുത േ•YമിരിJു: കുള/ിെq സമീപ/ുതെ: പ8് ഒരു വി¸ുേ•Yവും
ഒരു യ•ിയ?ലവുമു8ായിരു:ു. ആ വി¸ുേ•Yമായിരു:ു ആ േദശ/്

7ധാsായിരു:ത്. പെ8ാരിJൽ ആ േദശ/് മുഹZദീയരുെട
ആwമണമു8ായേ\ാൾ അവർ ആ വി¸ുേ•Yം നശി\ിJുകയും അവിെട
7തി®ിAിരു: വിOഹം ഇളJിെയടു/് ഒരു കുള/ിൽ െകാ8ുേപായി ഇടുകയും
െചcു. എ2ിലും ആ യ•ിയ?ലം അവർ നശി\ിJുകയും അതിെല ബിംബം
ഇളJുകയും െചcിലല. അതു പൂർV^ിതിയിൽ ഇേ\ാഴും അവിെട ഇരിJു:ു8്.
ആ വി¸ുേ•Y/ിൽ ത•ം കിഴെJ "മണയ/ാ.ു" ന?ൂരിJും
േമൽേJാ…മ^ാനം ഒരു "െചറുവdി" ന?ൂരി\ാ.ിേലJുമായിരു:ു. േദശJാർ
എലലാവരും കൂടി ഈ മഹാേദവേ•Y/ിേലയും ആ ^ാന;ൾ ആ
”ാ•ണsാർJു തെ: െകാടു/ു. ആ െചറുവdിന?ൂരി\ാ.ിെല സാ•ാൽ
ഇലലം െകാAിരാജയ/് മുകു˜പുരം താലൂJിലാണ്. എ2ിലും േമ†റu
വി¸ുേ•Yം ഇവിെട ഉ8ായിരു: കാല/് അവർ േ•Y/ിൽനി:് ഏകേദശം
ഒരു നാഴിക െതJുകിഴJായി ഒരിലലം പണിയിA് ഇവിെട കുടുംബസഹിതം
താമസിAിരു:ു. േ•Yം നശിAുേപായതിെq േശഷമാണ് അവർ ഈ
ദിJിെല/ാമസം നിേ“ഷം ഉേപ•ിA് വടേJാ.ു േപായത്. അവർ
ഇവിെട/ാമസിAിരു:േ\ാൾ ആ ^ലെ/ എലലാവരും െചറുവdിമന എ:ും
അവിെട ഇലലമിലലാെതയായേ\ാൾ െചറുവdി\റ?് എ:ും പറuിരു:ു. ഇേ\ാൾ
ആ ^ലെ/ലലാം കാടായിേ\ായതിനാൽ െചറുവdിJാട് എ:ാണ് എലാവരും
പറuുവരു:ത്.
ന?ൂരി\ാട്, ഈ േദശെ/ താമസം മതിയാJിേ\ായി.ും കൂെടJൂെട ഇവിെട
വരികയും േ•Yകാരയ;ളേനവഷിJുകയും േദവസവം വക വRുJൾJ്
ആധാര;ൾ എഴുതിെJാടുJുകയും െചcിരു:ു. അവർ ആധാര;ളിൽ
"ഊരാെളാെരാ/ തിരുനീലക¨രുവക•് െചറു വdിയിലല/് ഇ:ാര്" എ:ാണ്
േപര് െവAിരു:ത്. അ;െന േപരു വAുd ആധാര;ൾ 105-ആമാ8് വെര
എഴുതീ.ുdതായി ഇവിെട കാണു:ു8്. അതിൽ\ിെ: അ;െന േപരുവAുd
7മാണെമാ:ും ഇവിെട കാണു:ിലല. അതുെകാ8് അJാലം മുതൽJ് ആ
ന?ൂരി\ാ.ിെല വരവ് ഈ ദിJിേലJ് അധികം ഉ8ാകാറിെലല:ു തെ:
വിചാരിJാം. ഏെത2ിലും േദശJാെരലലാവരും കൂടി ഒരു മാേനജെര നിയമിA് ആ
ഉേദയാഗ^ൻ മുഖാaിരമാണ് ഇേ\ാൾ േദവസവകാരയ;ൾ അേനവഷിAു
നട/ിേ\ാരു:ത്. േദവസവം "ത•"/ിനു സവേദശിയായ െച/ുേവലി മാരാരുെട
കുടുംബ/ിൽ നി:് ഒരാെള നിയമിJുകയാണ് മിJേ\ാഴും പതിവ്. േ•Y/ിൽ
പൂജെകാ.്, പാ.് മുതലായവ നട/ു:തും ആ കുടുംബJാർ തെ:യാണ്.
ഇനി അവിടെ/ മരു:ിെനJുറിAു പറയാം. ആ മഹാേദവ േ•Yമു8ായതിെq
േശഷം കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ അവിെട പതിവായി ഒരു °ാaൻ വരികയും

േപാവുകയും തുട;ി. അവൻ ചിലെര കുേറെ“ ഉപ›വിJുകയും െചcിരു:ു.
അവൻ അധികമായി ഉപ›വിAിരു:ത് േ•Y/ിെല പാYം േത\ുകാരനായ
തലJാ.ു നായെരയായിരു:ു. തലJാ.ുകുടുംബJാർ േകവലം അഗതികളും ഈ
പാYം േത\ിനു കി.ു: ആദായം െകാ8ുമാYം നിതയവൃ/ി കഴിAിരു:
വരുമായിരു:ു.
ആ °ാaെq ഉപ›വം സഹിJവ‹ാ/വിധം കലശലായി/ീരുകയാൽ ഒരു
ദിവസം ആ പാYം േത\ുകാരൻ നായർ മഹാേദവെq േ•YനടയിൽെA:ു
െതാഴുതും െകാ8് "ഭഗവാേന! മഹാേദവാ! ഈ °ാaെq ഉപ›വം സഹിJാൻ
വ‹ാെതയായിരിJു:ു. ഇതിെനാരു സമാധാനം അവിടു:ു തെ:
ഉ8ാJി/:ു ര•ിJണം" എ:ു 7ാർഥിAു. അ:ു രാYി ആ നായർ
കിട:ുറ;ിയേ\ാൾ ഒരാൾ അയാളുെട അടുJൽ െച:് "നീെയാ.ും
വയസനിേJ8. ഞാൻപറയു:തു േപാെല െചcാൽ നിനJു േനരി.ിരിJു:
ഉപ›വം നീ;ും. നാെള ൈവകുേ:രം ആ °ാaൻ േ•Y/ിൽ വരുേ?ാൾ
അവെന പിടിAു െക.ി േ•Yസ:ിധിയിൽ ഇടണം. മhറ:ാൾ കാല/് നീയവിെട
അടു/ുd പുരയിട/ിൽ (പറ?ിൽ) െച:ു േനാJിയാൽ അവിെട
പAനിറ/ിലുd ഒരുമാതിരി െചടി കാണും. അത് ഒരു പിടി പറിAുെകാ8ു വ:്
ശാaിJാെര ഏ†ിA് അവെരെJാ8് അത് പാലിൽ പിഴിuര\ിAു
പaീരടി\ൂജസമയ/ു മഹാേദവെq പീഠ/ിേsൽ െവžിAു പൂജി\ിAു വാ;ണം.
മൂ:ുചwം നട•ു െവ•ുകയും െചcി.് ആ °ാaെന േസവി\ിJണം. മരു:ു
േസവിAാൽ ര8ുനാഴിക കഴിയുേ?ാൾ െചറുചൂേടാടുകൂടി നാഴി കാu െവdവും
െകാടുJണം. അതു കുടിAു കഴിuാൽ ഒരു നാഴിക കഴിയുേ?ാൾ അവെനാ:ു
ചർbിJും. പിെ: ഉച\ൂജ•് യ•ിJു നിേവദിJു: പാൽ\ായസവും കുറAു
െകാടുJണം. അതു ഭ•ിAു കഴിയുേ?ാൾ അവൻ ഉsാദം മാറി
സവ^ചി/നായി/ീരും. പിെ: അവൻ യാെതാരുപ›വവും െച—യിലല.
അതിനാലവെന\ിെ: െക.ഴിAു വിടാം. അനaരം അവെq ഇ‘ം േപാെല
അ?ല/ിെല നിേവദയേAാേറാ പായസേമാ കuി േവണെമ2ിൽ അേതാ
െകാടു/യേAJണം" എ:ു പറuതായി സവÐം ക8ു. ഉടെന അയാൾ ഉണർ:ു
േനാJീ.് അവിെടെയ;ും ആെരയും ക8ിലല. ഇതു മഹാേദവൻ തെ: തെq
7ാർഥനെയ ൈകെJാ8് ഇ7കാരം തെq അടുJൽവ:് അരുളിെAcതാെണ:്
അയാൾ തീർAയാJുകയും അ7കാരെമലലാം െച‹ുകയും ആ °ാaെq ചി/°മം
മാറി അയാൾ സവ^ഹൃദയനായി/ീരുകയും അ;െന ആ പാYംേത\ുകാരനു
േനരി.ിരു: ഉപ›വം ഒഴിയുകയും െചcു.
ഈ വർ/മാനം ഏതാനും ദിവസ;ൾെകാ8ു സർVY

7സിUമായി/ീരുകയാൽ ഈ മരു:ു േസവിJു:തിനായി പല ദിJുകളിൽ
നി:ും പലരും ഇവിെട വ:ു തുട;ി. ഇവിെട വ:് ഈ മരു:് േസവിAവർെJലലാം
പൂർ4സുഖം സിUിJുെമ:ുdതു തീർAയാവുകയാൽ സുഖേJടുകാരുെട വരവ്
wേമണ വളെര വർUിAു.
ഇേ\ാൾ മലയാളികൾ മാYമലല, പരേദശികളും ഉ/േരaയJാരും മhറുമായി
ആയിര/ിലധികം ആളുകൾ മരു:ു േസവിJാനായി ആ8ുേതാറും ഇവിെട
വരു:ു8്. ആളുകളുെട വരവ് വർUിAേ\ാൾ േദവസവJാർ നട•ുെവž്
മുതലായവയുെട സംഖയയും വർUി\ിAു. നട•ുെവžു മൂ:ു ചwമായിരു:ത്
ഇേ\ാൾ പതിനാലര\ണമാJീ.ു8്. യ•ിJും മhറും വഴിപാടിനുd പണം
േവെറയും െകാടുJണം. അവെയലലാം െകാടു/ു േദവസവ/ിൽ നി:ു രസീതു
വാ;ിയതിെq േശഷേമ മരു:ു െകാടുJുകയുdൂ. എ2ിലും ആളുകളുെട വരവ്
ഇെ\ാഴും വർUിAു െകാ8ിരിJു:തലലാെത ഒ.ും കുറയു:ിലല. ഈ മരു:ു
േസവിJു:തിനായി ഇവിെട സകലജാതിമത^രും വരു:ു8്. എലലാവർJും
സുഖം സിUിJു:ുമു8്. വലിയ മുഴു°ാasാെര ൈക•ും കാൽJും ച;ലയി.ു
പൂ.ിെJ.ി ഇവിെട െകാ8ുവ:് യഥാവിധി ഈ മരു:ു േസവി\ിAി.് അവർ
സവ^ചി/sാരയി പൂർ4 സുഖേ/ാടുകൂടി മട;ിേ\ാകു:ത് ഇവിെട ഒ.ും
അസാധരണമലല. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബ/ിൽ നി:് ഒരു
െകാAുത?ുരാൻ തിരുമന€ുെകാ8് െകാലലം 1068-ൽ ഇവിെട എഴുെ:dി ഈ
മരു:ു േസവിAതായി േദവസവംവക കണJുെകാ8ും മhറും കാണു:ു8്.
ഈ മരു:ു േസവിAാൽ ൈകവിഷം നിമി/മു8ാകു: °ാaും മhറും മാYമലല,
കു®ം, മേഹാദരം, അർശ€് മുതലായ മഹാേരാഗ;ളും േഭദമാകു:ു8്. ൈകവിഷം
െകാ8് ക‘െ\ടു:വർ ഇവിെട നി:് ഈ മരു:ു േസവിAാൽ അവർ
ചർbിJു:തിൽ പരിേശാധിAുേനാJിയാൽ ജപിAു െകാടു/ സാധന/ിെq
അംശം അതിൽ കാണാം. അ\േമാ പഴേമാ എaായാലും എYകാലം കഴിuാലും
അത് മുഴുവനും ദഹിAു േപാകുകയിലല. ജപബാധയുെടയും മhറും ഉപ›വമുdവർ
£ീകളായാലും പുരുഷsാരായാലും ഇവിെട വ:് ഈ മരു:് േസവിAാൽ ഉA\ൂജ
സമയ/ു മഹാേദവെq നടയിേലാ രാYിയിൽ പതിവുd കുരുതി സമയ/്
യ•ിയുെട നടയിേലാ നിൽJുേ?ാൾ തുdി സതയം െചc് ഒഴിuു േപാവുക
സാധാരണമാണ്. ഇവിെട വ:ാൽ ഒഴിയാ/ ബാധ ഒ:ുമിലല.
ഇവിെടയിരിJു: യ•ി അതയുOമൂർ/ിയാണ്. ആ യ•ിയുെട ആനുകൂലയം
െകാ8ു കൂടിയാണ് ജന;ൾ ഇവിെട വ:ു മരു:ു േസവിAാൽ അതിനു
പൂർ4ഫലം സിUിJു:ത്.

തിരുവിഴാേ•Y/ിെല നിതയനിദാനം മുതലായവ•ു േവ8ു: വRുവകകൾ
േ•Yമു8ായ കാല/ുതെ: േദശJാർ േദവസവം േപരിൽ സ?ാദിAുെവ:ു
മു?ു പറuി.ു8േലലാ. പിെ: മരു:ു േസവിJു:തിനായി ജന;ളുെട വരവും
നട•ുെവžു മുതലായതും വർUി\ിAേ\ാൾ ആ േദവസവ/ിെല മുതലും വളെര
വർUിAു. അതിനും പുറെമ ആ േ•Y/ിെq മാഹാWയമറിu് ഏതാനും
െകാലല;ൾJു മു?ുമുതൽ തിരുവിതാംകൂർ സർJാരിൽ നി:് ഒരു സംഖയ ആ8ു
േതാറും ആ േദവസവ/ിേലJു െകാടു/ു തുട;ുകയും െചcി.ു8്.
േദവസവ/ിൽ ഇ;െന മുതൽ ധാരാളമായി വർUിAേ\ാൾ േ•Y/ിെq
ഉടമ^രായ േദശJാർ േ•Y/ിെല പതിവുകെളലലാം പരിTരിA് അെതാരു
മഹാേ•Y/ിെq ^ിതിയിലാJി. അവിെട ഇേ\ാൾ പതിവായി ദിവസം േതാറും
അ¢ു പൂജയും മൂ:ു ശീേവലിയും, നവകം, പ¢ഗവയം മുതലായവയും ആ8ു
േതാറും മീനമാസ/ിൽ ചതയം െകാടിേയhറും തിരുവാതിര ആറാ.ുമായി
ഒരു„വവും നട/ിേ\ാരു:ു8്. ആദയം അവിെട ശീേവലിJും മhറും
പ¢വാദയ;ൾ മാYേമ ഉ8ായിരു:ുdൂ. പിെ: പാ8ിവാദയവും നാഗസവരവും
കൂടി ഏർെ\ടു/ി. അവെയലലാം ഇേ\ാഴും അവിെട പതിവായി നടJു:ു8്.
അവിെട ഉ„വം തുട;ിയ കാല/് െകാടിേയhറും ആറാ.ും മാYം േദവസവ/ിൽ
നി:ും േശഷം എ.ഹ€ുകൾ അറ•ൽ\ണിJർ മുതലായ 7ധാനsാരും
നട/ുകെയ:ാണ് നിpയിAിരു:ത്. 106-ആമാ8് അറ•ൽ\ണിJരും ഈ
അടു/ കാല/ു കീേഴാ;ല\ണിJരും അനയം നി:ുേപാവുകയാൽ അവർ
നട/ിവ:ിരു: അഹ€ുകൾ കൂടി ഇേ\ാൾ േദവസവ/ിൽനി:ാണ്
നട/ിേ\ാരു:ത്. അതു കൂടാെത കാണിAിJാ.ു കുറു\ു നട/ിവ:ിരു:
അഹ€് അവർ വീ¤A വരു/ുകയാൽ അതിേ\ാൾ ഏhറു നട/ിവരു:ത്
െപരുേ:ർ മംഗലം വടJും ഭാഗം നായർJരേയാഗJാരാണ്. ആറാമു„വമായ
ഭരണിനാളെ/ ആ അഹ€് ആ കരേയാഗJാർ വളെര ഭംഗിയായി.ാണ്
നട/ിേ\ാരു:ത്.
ഇവിെട വരു: േരാഗികൾJും മhറും െകാടു/ുവരു: മരു:് ഈ 7േദശ/ലലാെത
മെhറ;ും ഉ8ാകു:ിലല. ഈ മരു:ിെq േപരറിയാവു:വർ ഈ 7േദശ/ു തെ:
ആരുമിലല. ഇതു പറിAു കാണിAു േപരു േചാദിAാലും തിരുവിഴായിെല മരു:് എ:ും
മhറുമലലാെത ആരും പറയു:ിലല. ഈ മരു:ിനു അനനയസാധാരണമായ ഒരു
വിേശഷമു8്. അെതെa:ാൽ പA നിറമുd ആ മരു:് പറിെAടു/ാൽ കുറA്
േനരം കഴിയുേ?ാൾ അതിെq നിറം നീലമാകും. പിെ: സവൽപസമയം കൂടി
കഴിയുേ?ാൾ കടും ചുവ\ാകും. പിെ: കുറAു സമയം കഴിയുേ?ാൾ നലല
കറു\ാകും. പിെ: മuയാകും. ഒടുJം നലല െവdയുമാകും. ഈ വിേശഷം

മെhറ;ും മെhറാരു മരു:ിനും ഇലലേലലാ. ഈ മരു:ു പാലിൽ ഇടിAു
പിഴിuിരിJു:തു ശാaിJാരൻ തെ: േവണം. എ2ിലും അതു പറിAുെകാ8ു
െച:ു ശാaിJാെര ഏ†ിJു:തിനുd ചുമതല ഇേ\ാഴും പാYം േത\ുകാരായ
തലJാ.ു കുടുംബJാർJു തെ:യാണ്.
ഇവിെട പെ8ാരു വി¸ുേ•Yമു8ായിരു:ുെവ:ും അത് ഇടJാല/ു
മുഹZദീയർ നശി\ിAു കളuുെവ:ും ആ വി¸ു വിOഹം അവർ എടു/ു
െകാ8ു േപായി കുള/ിലി.ുകളuുെവ:ും മു?ു പറuി.ു8േലലാ. ആ ബിംബം
അവർ എവിെടയാണ് കളuെത:് ആർJും നിpയമിലലായിരു:ു. ആ വിOഹം
േ•Y/ിെq ഈശാനേകാണിലുd കുള/ിൽ കിടJു:ുെ8:്
അടു/കാല/് അറിവു കി.ുകയാൽ ഒരു േ•Yം പണികഴി\ിA് ആ ബിംബം
കൂടിെയടു/ു 7തി® നട/ിJണെമ:ു നിpയിAു േദശJാെരലലാവരും കൂടി
േ•Yം ഇ‹ിെട പണികഴി\ിAി.ു8്. എ2ിലും 7തി® നട/ിJാൻ സാധിAി.ിലല.
ആ വി¸ു 7തി® കൂടി നട/ിAാൽ ആ േദശ/ിനു സവ†ം കൂടി ഐശവരയം
വർUിJുെമ:ുdതിനു സംശയമിലല. Xീവി¸ുഭഗവാൻ അതിനും അവർJു
സംഗതി നൽകെ..

ഐതിഹയമാല/അറ•ൽ ബീബി
അറ•ൽ ബീബിയുെട സവേദശം ”ി.ിഷ് മലബാറിലുൾെ\. ചിറ•ൽ താലൂJിൽ
േചർ: ക4ൂരും കുടുംബം ചിറ•ൽ/െ:യുd േകാല/ിരി രാജവംശ/ിൽ
നി:ു പിരിuുേപായ ഒരു ശാഖയുമാണ്. ആ രാജവംശ/ിൽ നി:ു ഈ ശാഖ
പിരിuുേപായതിെq കാരണെ/JുറിAുd ഐതിഹയം താെഴ\റയു:ു.
െകാലലവർഷം നാലാം ശതാÂംവെര േകാല/ിരിരാജകുടുംബം േകാല/ുനാ.ിെq
അ:െ/ തല^ാനമായിരു: ഏഴിമലേJാ.യിലായിരു:ു
^ിരമായി/ാമസിAിരു:ത്. തദനaരം കുടുംബാംഗ;ൾ പല ശാഖകളായി
വളെര വർUിJുകയും േകാല/ിരി രാജാവും േശഷം കൂറുവാ¥Jാരായ
ത?ുരാJsാരും തZിൽ •ർU മുഴുJുകയും െച‹ുകയാൽ ഓേരാ ശാഖകൾ
ഓേരാരിJലായി മൂലകുടുംബ/ിൽ നി:ു പിരിuു ക/ിമംഗലം, മാരി\/ു,
പഴയ;ാടി, െചറുകു:ു, വളപ.ണം, ചിറJൽ എ:ി;െന പല ^ല;ളിൽ
േകാവിലക;ളു8ാJി താമസമുറ\ിAു. എ:ാൽ േകാല/ിരി രാജാവ് ഏഴാം
ശതാംÂം വെര ഏഴിമലേJാ.യിെല േകാവിലക/ുതെ:യാണു താമസിAിരു:ത്.
ചിറ•ലുd ആ ^ലം ക4ുരിൽനി:് ഇരുപതു നാഴിക വടJാണ്. അവിെടയുd
ഏഴിമല എ: കു:ിേsൽ ഇേ\ാഴും േകാ.യുെട ന‘ാവശി‘;ൾ ചിലെതലലാം
കാÁാനു8്. ആ ഏഴിമലയിൽനി:ു പടിuാെറ സമു›/ിേലJ് അ†ം
ദൂരേമയുdു. മലയുെട താഴവരയിൽ പതിെന.ു നാലുെക.ുകേളാടുകൂടിയ ഒരു വലിയ
േകാവിലകമു8ായിരു:ു. ആ േകാവിലകമിരു:ിരു: പറ?ും വളെര
വലിയതായിരു:ു. ആ പുരയിട/ിെq അടുJൽ കൂടി ഒരു നദി
7വഹിJു:ുമു8ായിരു:ു. ആ േകാവിലക/ിെq ചുhറുമായി അേനകം
”ാ•ണാലയ;ളും പടയാളികളായ നായsാരുെട അuൂറ് ഗൃഹ;ളും സവ†ം
അകെല ധനവാsാരും യുUവിദ¯sാരുമായ ചില മുഹZദീയരുെട
വീടുകളുമു8ായിരു:ു.
അJാല/് ഏഴിമലേJാവിലക/ു താമസിAിരു: അവിവാഹിതകളായ ര8ു
െകാAു ത?ുരാ.ിമാർ, േകാവിലക/ുനി:ു പുഴയിേലJു മതിൽ
െക.ിയിറJിയിരു: കുളിJടവിേലJു കുളിJാനായി.ു പതിവു േപാെല ഒരു
ദിവസം േപായി.ു പതിവലധികം േനരം െവd/ിൽJിട:ു ചാടുകയും
മറിയുകയും േസാ„ാഹം പുഴയുെട മUയ/ിേലJു നീaുകയും െചcു wീഡീAു.
നവയൗVന യുzകളായിരു: അവരുെട േചാര/ിള\ു സവ†സമയം

കഴിuേ\ാൾ ഒ.ുശമിJുകയും ര8ു േപരും •ീണിJുകയും െചcു. അതിനാൽ
അനുജ/ിയായിരു: െകാAുത?ുരാ.ി നീaി കര•ു കയറി. േജയ®/ിയായിരു:
മേhറ െകാAുത?ുരാ.ി കരയിേലJ് നീaിയി.ു ൈകയും കാലും കുഴuു
േപാവുകയാൽ കരയിെല/ാൻ സാധിJാെത ഒഴുJിലകെ\.ു താ¤:ു
േപായി/ുട;ി. കരയിൽ നി:ിരു: െകാAുത?ുരാ.ി അതു ക8ു പരി°മിA്
ഉറെJ നിലവിളിAു. അേ\ാൾ സവ†ം ദൂെര പുഴJടവിൽ/െ: കുളിAുെകാ8ു
നി:ിരു: യുവാവും സുമുഖനുമായിരു: ഒരു മുഹZദീയൻ നിലവിളി േക.് ഈ
കടവിൽ ഓടിെയ/ുകയും സംഗതി മന€ിലാവുകയാൽ തെq ര8ാമു8ും കൂടി
അരയിൽ മുറുJിെJ.ി െJാ8ു െവd/ിൽAാടി രാജകുമാരിയുെട ൈക പിടിAു
കരേയാടടു\ിചി.ു കര•ു കയറുകയും െചcു. രാജകനയക നിലയുd
^ല/ായി.ും കര—ു കയറാെത കഴുേ/ാളം െവd/ിൽ/െ:
നി:േതയുdു. ബുUിമാനായിരു: ആ മുഹZദീയൻ അതിെq കാരണ മറിuു
തെq അരയിൽെJ.ിയിരു: ര8ാംമു8ു നനuിരു:ുെവ2ിലും
േകാടിയായിരു:തിനാൽ അതഴിAു രാജകുമാരിJ് എറിuു െകാടു/തിെq
േശഷം അവിെട നിൽJാെത വീ.ിേലJു േപായി. രാജകുമാരി ഉടു/ിരു: വ£ം
ഒഴുJിെq ശzിയാൽ െവd/ിൽ െപാേžായതുെകാ8ായിരു:ു കര•്
കയറാെത െവd/ിൽ/െ: നി:ിരു:ത്. അേ\ാൾ ആ മുഹZദീയെq ര8ാം
മു8് കി.ിയതിനാൽ അതുടു/ുെകാ8ു കര•ു കയറി കുളി\ുരയിൽ െച:ു കുളി
കഴിAു. അേ\ാേഴJും തുണ•ു േവ8ു: ദാസിമാർ അവിെടെയ/ുകയാൽ
അവേരാടുകൂടി ആ കനയകമാർ േകാവിലകേ/J് േപാവുകയും െചcു.
ഈ വർ/മാനെമലലാം •ണേനരം െകാ8ു ദാവാ-ിെയ: േപാെല ആ ദിJിൽ
സർVY പരJുകയും ആപ/ിൽനി:ു ര• 7ാപിA ആ കനയകയുെട
മാതുലനായിരു: േകാല/ിരിരാജാവിെq കർ4;ളിലുെമ/ുകയും െചcു.
തെq ഭാഗിേനയിെയ ആ അതയാപ/ിൽനി:ു ര•ിA മുഹZദീയെനJുറിAു
വളെര സേaാഷം േതാ:ുകയാൽ ത?ുരാൻ ഉടെന ആെള അയA് ആ
മുഹZദീയെന േകാവില ക/ു വരു/ി. അേ\ാൾ ആ യുവാവ് തെq
ൈസനയ/ിൽേAർ:ി.ുd ഒരു ഭടനാെണ:ുകൂടി അറിയുകയാൽ ത?ുരാന്
അയാെളJുറിAുd സേaാഷം പൂർVാധികം വർUിJുകയും അയാൾJ് അേനകം
സZാന;ളും വളെര വRുവകകളും പ.ാള/ിൽ ഉയർ: തര/ിലുd
ഒരുേദയാഗവും ക†ിAു െകാടുJുകയും െചcു.
നീരാ.ുകുളി കഴിuു േകാവിലകേ/Jു െച: രാജകനയകമാരിൽ മൂ/ കനയക
അക/ു കടJാെത അവിെട അടു/ുതെ: ഉ8ായി രു: ഉപഗൃഹ/ിൽ
െച:ിരു:ു. അZ/?ുരാ.ി മുതലായ ത?ുരാ.ിമാരും മhറും വളെര\റയുകയും

നിർബkിJുകയും െചcി.ും ആ കനയക അവിെടനി:് ഇളകിയിലല. ഗുരുജന;ൾ
നിർബkിAേ\ാൾ ആ രാജകുമാരി "െവd/ിൽ നി:് എെ:
പിടിAുകയhറിയേ\ാൾ ആ മുഹZദീയൻ എെ: പാണിOഹണം കഴിAു. പിെ:
നനെu2ിലും േകാടിയായ ഒരു മു8് എനിJുടുJാൻ അയാൾ തരികയും െചcു.
ഇതു ര8ുംെകാ8് എെq വിവാഹകർZം മിJവാറും കഴിuിരിJു:ു.
രാജകനയകമാെര മുഹZദീയർ വിവാഹം കഴിJുക വിഹിതമലലേലലാ. അതിനാൽ
ഞാനിേ\ാൾ °‘യായിരിJു:ു. എനിJിനി അക/ു കടJാൻ പാടിലല" എ:ാണ്
സമാധാനം പറuത്. ഈ വർ/മാനമറിuേ\ാൾ േകാല/ിരി/?ുരാൻ
"എaു െചലവു വ:ാലും തJതായ ൈവദിക7ായþി/;ൾ െച‹ിAു
രാജകുമാരിെയ ശുUീകരിAു വീെ8ടുJണെമ":ു തീർAെ\ടു/ി ആളുകെള
അയAു ൈവദികsാെരെയലലാം വരു/ി വിവരം പറuു. അതുേക.ു ൈവദികsാർ
"പണം ത.ാൻ ഇതുതെ: തരം" എ:ു കരുതി പലവിധ 7ായpി/;ൾJും
ചാർ/ു8ാJിെJാടുJുകയും "7ായ‡ി/ം നട/ിJാൻ േവ8ു:വെരാെJ
വ:ുേചർ:ാൽ എലലാം കഴിu് എലലാവരും പിരിuു േപാകു:തുവെര
ര8ുേനരവും വലിയ സദയയും േവണം" എ:റിയിJുകയും െചcു.
അെതാ:ുെകാ8ും ത?ുരാനു ഒരു കൂസലുമു8ായിലല. "ദിവസം നിpയിAു
വവരിമറിയിJാം" എ:ു പറuു ൈവദികsാെരെയലലാം യേഥാചിഅതം
സൽJരിAു മടJിയയAു.
േകാല/ിരി/?ുരാൻ ൈവദിക7ായ‡ി/ംെകാ8ു തെq ഭാഗിേനയിെയ
ശുUീകരിAു വീെ8ടുJുവാൻ നിpയിAതിെqേശഷം ആ വിവരം ചില
£ീജന;ൾ മുഖാaരം ആ രാജകുമാരിെയ അറിയിAു. അതുെകാ8ും ആ
രാജകുമാരിയുെട നിpയ/ിനു േലശവുമിളJമു8ായിലല. പിെ: ത?ുരാൻ തെ:
ആ ഭാഗിേനയിയുെട അടുJൽെA:ു വളെര നിർബkിAു േനാJി. അതുെകാ8ും
ഫലെമാ:ുമു8ായിലല. വിദുഷിയായ ആ രാജകനയകയുെട നിpയ/ിന് ഇളJം
വരു/ുകെയ:ുdത് ആരാലും സാUയമെലല:് ഉറ\ുവരികയാൽ
േകാല/ിരി/?ുരാൻ േകാവിലക/ു8ായിരു: േശഷം ത?ുരാJsാേരാടും
മhറും ആേലാചിA് എലലാവരുെടയും സZത7കാരം 7ധാന
േകാവിലകേ/ാടടു/ുതെ: െകേ2മമായി.ു േവെറ ഒരു േകാവിലകം പണിയിAു
രാജകനയകയുെട താമസം അവിെട ആJുകയും ആ രാജകുടുംബ/ിൽ
േശഷമു8ായിരു: ത?ുരാ.ിമാെരേ\ാെല സുഖമായിJഴിuുകൂടുവാൻ
തJവ4മുd വRുവകകളും പ8;ളും പാY;ളും മhറുെമലലാം െകാടുJുകയും
7ാണര• െചc ആ യുവാവിെനെJാ8ുതെ: മുഹZദീയവിധി7കാരം ആ
രാജകനയകെയ കലയാണം കഴി\ിJുകയും െചcു. അJാലം മുതൽ ആ

രാജകുമാരിയുെട നാമേധയം "അറ•ൽ ബീബി" എ:ായി/ീർ:ു. തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജകുടുംബ/ിേലയും മhറും െകാAുത?ുരാ.ിമാെര പdിെJ.ു കഴിJു:
േകായി/?ുരാJsാെര എ:േപാെല ഈ ബീബിെയ കലയാണം കഴിA
മുഹZദീയെനയും െചലവിെനലലാം െകാടു/ു ബീബിയുെട കൂെട/െ:
താമസി\ിAു. അയാൾJു േവ8ു: പരിചാരകsാെരയും നിയമിAുെകാടു/ു.
വRുവകകളുെട ഉടമ^തയും ൈകകാരയകർ/ൃതവവും
ബീബിJുതെ:യായിരു:ു. കാരയ;െളലലാം ശരിയായി േനാJി ഭരിAിരു:തിനാൽ
"അറ•ൽ ബീബി" എ:ുd നാമം േലാക7സിUമായി/ീരുകയും െചcു. അറ•ൽ
ബീബിയുെട സaാനപര?ര‹ിലുൾെ\. പുരുഷsാെര "അറ•ൽ രാജാJsാർ"
എ:ാണ് പറuുവരു:ത്.
മുഹZദീയ£ീകൾ േഘാഷാസÆദായം സവീകരിAി.ുdവരാകയാൽ അവെര
അനയപുരുഷsാർJു കാണുവാൻ പാടിെലല:ാണേലലാ െവAിരിJു:ത്. എ:ാൽ
േകാല/ിരി രാജാവിെq വംശയരായ ചിറ•ൽ േകാവിലക/ുd ത?ുരാJsാർJ്
അറ•ൽ ബീബിമാെര കാണു:തിനു യാെതാരു വിേരാധവുമിലല. ചിറ•ൽ
േകാവിലക/ുd ത?ുരാJsാർ അവിെട എഴു:dിയാൽ അമൂലയ;ളായ
തിരുമുൽJാ¥കൾ െവAാണ് അറ•ൽ രാജാJsാർ മുഖം കാണിJുക പതിവ്.
േകാല/ിരി രാജവംശയരായി തിരുവിതാംകൂറിെല ത?ുരാJsാർ െച:ാലും
അറ•ൽ ബീബികെള കാണു:തിനു വിേരാധമിെലല:ാണ് െവAിരിJു:ത്.
ഇവർJും അറ•ൽ രാജാJsാർ തിരുമുൽJാ¥ െവ•ുകയും മhറും പതിവു8്.
അറ•ൽ രാജകുടുംബ/ിലും ഐശവരയം wേമണ വളെര വർUിJുകയാൽ ജന;ൾ
"ചിറ•ൽ\കുതി അറ•ൽ" എ:ു പറu് ആ കുടുംബെ/ പുക¤/ുകയാൽ
അെതാരു പഴെ¢ാലലായി/ീർ:ു.
ഇനി ഈ അറ•ൽ രാജകുടുംബം ക4ൂരിലായി/ീർ:െത;െനെയ:ുകൂടി
ചുരുJ/ിൽ താെഴ പറuുെകാdു:ു.
െകാലലവർഷം ഏഴാം ശതാÂ/ിെq ആദയകാല/ു േകാല/ിരി രാജാവിെq
7ധാനമ•ിയായിരു: "അരയൻകുള;ര നായർ" മുഹZദുമതം സവീകരിA് ഒരു
"മുഹZദാലി"യായി/ീർ:ു. പിേ:യും അയാൾ േകാല/ിരി/?ുരാെq
മ•ി^ാനം ഉേപ•ിAിലല. ആ മുഹZദാലി തെq സവാമിയായ ത?ുരാെq
അനുവാദേ/ാടുകൂടി അറ•ൽെകാ.ാര/ിൽനി:് ഒരു ബീബിെയ കലയാണം
കഴിAു. അയാളുെട കാലാനaരം അയാളുെട പുYsാരായ "മZാലിJിടാവു"കൾ
േകാല/ിരി/?ുരാെq 7ധാനേസവകsാരായി/ീർ:ു. അവരിൽ
േകാല/ിരിരാജാവിെq േസനാനായകനായി/ീർ: "ആലിമൂ€" എ:
യുUവിദ¯ൻ "മാലിദവീപുകൾ" പിടിAടJി തെq സവാമിJു

ൈകവശെ\ടു/ിെJാടു/ു. േകാല/ിരി/?ുരാൻ ഏhറവും സേaാഷിA് ആ
ദവീപുകളിൽനി:ു െകാലലംേതാറും കി.ു: പാ./ിൽനി:് ആലിമൂ€ാഖാനും
അയാളുെട കുടുംബ/ിലും എ:ും അനുഭവിJാനായി പതിെന4ായിരം പണവും
ക4ൂരിൽ അവിേടJ് (ത?ുരാന്) ഉ8ായിരു: ഒരു വലിയ േകാ.യും കാന/ൂര്,
കാേനാ/ുചാല് എ:ീ ര8ു േദശ;ളും സZാനമായി െകാടു/ു. തദനaരം
െകാലലവർഷം എഴു:ൂhറിനാ†തിൽ േകാല/ിരി/?ുരാൻ ഏഴിമലേJാ.ു വി.ു
വളപ.ണം േകാ.യിലും, ആലിമൂ€ അറ•ൽകുടുംബവും ത?ുരാൻ
ക†ിചുെകാടു/ ക4ൂർേകാ. യിലുംതാമസമാJി.
അതിനുേശഷം എഴു:ൂhറിനാ†/¢ിൽ ആലിമൂ€യുെട സഹായ/ാൽ
േകാല/ിരി/?ുരാൻ ല•ദവീപുകെള ആwമിAു പിടിAടJുകയും ആ ദവീപുകെള
ആ8ുേതാറും ആറായിരം പണം ക\ം െകാടുJണെമ: നിpയേ/ാടുകൂടി
അറ•ൽ ബീബിJു വി.ു െകാടുJുകയും െചcു. അതുകൂടാെത
േകാല/ിരി/?ുരാൻ ആലിമൂ€•് "ആഴിരാജാവ്" എെ:ാരു ^ാനവും ക†ിചു
െകാടു/ു. അതുകാലwേമണ േഭദെ\.് "ആലിരാജാവ്" എ:ായി/ീർ:ു.
ഇേ\ാൾ ആഴിരാജാെവ:് ആരും പറയാറിലല. എലലാവരും ആലിരാജാെവ:ു
തെ:യാണ് പറuുവരു:ത്.
അനaരം മലബാർ ”ി.ീഷു ഗവൺെമ8ിെq അധീന/ിലായതിെq േശഷം
അ:െ/ ബീബി ല•ദവീപുകൾകൂടി േനാJി ഭരിJുവാനായി ”ി.ീഷു
ഗവർെമ8ിെന ഏ†ിAു. ആ ദവീപുകളിൽനി:ു8ാകു: ആദായ/ിൽനി:് ഒരു
ഭാഗം ആ8ുേതാറും ബീബിJുെകാടുJണെമ:ുd നിpയേ/ാടുകൂടിയാണ്
അ;െന െചcത്. എ2ിലും ”ി.ീഷ് ഗവർെമ8് ബീബിJു യാെതാ:ും
െകാടുJാെത ആ ദവീപുകൾ സവaെമ:േപാെല ൈകവശംെവA് ആദായ;ൾ
മുഴുവൻ എടു/ു െകാ8ിരു:ു.
ഏകേദശം ഇരുപതുെകാലല;ൾJുമു?് ആലിരാജാവവർകളും ”ി.ീഷ്
ഗവർെമ8ും തZിൽ ല•ദവീപുകെള സംബkിAു േകമമായി.് ഒരു
വയവഹാരാമു8ായി. ഒടുJം ”ി.ീഷ് ഗവർെമ8് ആ8ുേതാറും തJതായ ഒരു നലല
സംഖയ അറ•ൽ രാജകുടുംബ/ിേലJു െകാടു/ുെകാdാെമ:ു
സZതിJുകയാൽ ആ വയവഹാരം രാജിയായി.ു തീർ:ു. ”ി.ീÓഗവർെമ8് ആ
സംഖയ ഇേ\ാഴും ആ8ുേതാറും അറ•ൽ രാജകുടുംബ/ിേലJ്
െകാടു/ുവരു:ു8്. ഇതുകൂടാെത ചിറ•ൽ രാജകുടുംബ/ിലുd സകലർJും
”ി.ീഷ് ഗവർെമ8് പ8ുതെ: മാലിഖാൻ അനുവദിAി.ുമു8്. ഇ:ും അറ•ൽ
േകാവിലക/ുdവരും ചിറ•ൽ രാജകുടുംബ/ിലുdവരും ഏhറവും
ൈമYിേയാടും വിശവRതേയാടുംകൂടി/െ:യാണ് വർ/ിAുേപാരു:ത് ആ ര8ു

വിശി‘^ാന;ളിലും േ•മവും ഐശവരയവും എ:ും ഉപരയുപരി
വർUിAുെകാ8ിരിJു:തിന് സർേVശവരൻ സദയം സഹായിJുമാറാകെ..

ഐതിഹയമാല/പാഴൂർ െപരുംതൃേJാവിൽ 2
”ി.ീഷ് മലബാറുകാരനായ ഒരു ന?ൂരിJ് ഒരു േജയാ„യൻ എഴുതിെJാടു/
ജാതക/ിൽ അേbഹ/ിനു മു\/ിര8ാമെ/ വയ€ിൽ വലിയ Oഹ\ിഴയും
ഒരു ദശാവസാനമാകയാൽ അതിലധികകാലം അേbഹം ജീവിAിരിJുകയിെലല:്
എഴുതിയിരു:ു. അതിനാൽ മു\/ിര8ു വയ€ായേ\ാൾ ന?ൂരിJു വലിയ
വിചാരമായി. എ2ിലും േജയാ„യsാർ എഴുതിെJാടുJു: ജാതക;െളലലാം
ശരിയായിരിJാറിലലേലലാ. ചിലതു െതhറിേ\ാകാറുമു8്. അതിനാൽ "ഈ ജാതകം
7സിU േജയാ„യനും ൈദവ’നുമായ പാഴൂർ കണിയാെരെJാ8് ഒ:ു
പരിേശാധി\ിJണം" എ:ു വിചാരിAു ന?ൂരി ജാതകവും െകാ8ു പാഴൂർJു
േപായി. ന?ൂരി കണിയാരുെട പടി\ുരയിെല/ിയത് ഒരു ദിവസം പകേല നാലു
മണി കഴിuതിെq േശഷമായിരു:ു. ഉടെന കണിയാെരJ8ു വിവരെമലലാം
പറuു. കണിയാർ ന?ൂരിെയ ക8േ\ാൾ തെ: അേbഹ/ിെq മുഖ/്
മരണല•ണം പരിപൂർ4മായി െതളിuിരു:തിനാൽ അേbഹം അ:ുതെ:
മരിJുെമ:ും അധികം താമസിAാൽ അവിെടJിട:ുതെ: മരിേAJുെമ:ും
േതാ:ുകയാൽ കണിയാർ "ഇ:ു േനരം ൈവകിയേലലാ. ജാതകം നാെള
പരിേശാധിJാം. ഇ:ു എവിെടെയ2ിലും എഴു:dി താമസിAി.ു നാെള
ഇേ;ാെ.ഴു:dിയാൽ മതി" എ:ു പറuു. "എ:ാൽ നാെള വരാം" എ:ു
പറuു ന?ൂരി അേ\ാൾ തെ: അവിെട നി:ും േപായി.
അേbഹം േനെര െപരുംതൃേJാവിേലJാണു േപായത്. അേbഹം പുഴയിലിറ;ി
കുളിയും സkയാവ˜നവും കഴിA് അ?ല/ിേലJു െച:ു. നടയിൽ െച:ു
ശിവദർശനം കഴിAു. അേ\ാേഴJും മഴ ആരംഭിAു. അJാല/ു
െപരുംതൃേJാവിൽ േ•Yം ഇടിuുെപാളിuും െക.ിേമAിൽ കഴിJാെത
നനെuാലിAുമാണു കിട:ിരു:ത്. നനയാെത നിൽJാൻ അവിെടെയ;ും
അ†ം േപാലും ^ലമു8ായിരു:ിലല. അതു ക8േ\ാൾ ന?ൂരിJു വളെര
മനRാപമു8ായി. "നെലലാരു ശിവേ•Yം. ഇതി;െന
അനാഥ^ിതിയിലായിേ\ായതു ക‘ം തെ:." എ:ു വിചാരിAുെകാ8് അേbഹം
അവിെട അടുJലു8ായിരു: ഒരു ന?ൂരിയുെട ഇലല/ു െച:് അ/ാഴം കഴിA്
അവിെട കിട:ു. എ2ിലും ഈ േ•Y/ിെq ^ിതി വിചാരിAി.് അേbഹ/ിന്
ഉറJം വ:ിലല. ന?ൂരി വലിയ ധനികനായിരു:ു. അതിനാൽ അേbഹം ഈ േ•Yം
താമസിയാെത ജീർേ4ാUാരണം കഴിAു നനയാെതയാJണം എ:ു മന€ു

െകാ8് തീർAയാJി. അേ\ാേഴJും േനരവും െവളു/ു. ഉടെന ന?ൂരി എഴുേ:hറു
േപായി അ?ലJടവിൽ െച:ു കുളിയും നിതയകർZാനുഠാന;ളും കഴിA്
അ?ല/ിൽ െച:് അ:ും ശിവെന വ˜ിAി.ു കണിയാരുെട അടുJെല/ി.
ന?ൂരിെയ ക8േ\ാൾ കണിയാർ ഏhറവും വിŸയിAു. അേbഹം തേല ദിവസം
രാYിയിൽ/െ: മരിJുെമ:ും പിെ:യും അേ;ാ.ു െചലലുക
ഉ8ാവുകയിെലല:ുമായിരു:ു കണിയാർ വിചാരിAിരു:ത്. അതിനാൽ കണിയാർ
ന?ൂരിേയാട് "ഇ:െല ഇവിെട നി:ു എഴു:dിയതിെq േശഷം
തിരുമന€ുെകാ8് എേaാ വലിയതായ ഒരു പുണയകർZം െച‹ുകയു8ായേലലാ;
അെതaാണ്?" എ:ു േചാദിAു.
ന?ൂരി: ഞാൻ വിേശഷിെAാ:ും െച‹ുകയു8ായിലല. ഇവിെടനി:ു േപായി.്
പുഴയിലറ;ി കുളിAു സkയാവ˜നവും േ•Y/ിൽ കയറി ശിവദർശനവും
കഴിAതിെq േശഷം ഒരു ന?ൂരിയുെട ഇലല/ു െച:ു അ/ാഴവും കഴിA് അവിെട
കിട:ു. ഇ:ു േനരെ/ എണീhറു കുളിയും നിതയകർZവും ശിവദർശനവും കഴിA്
ഇേ;ാ.് േപാരികയും െചcു. അലലാെതെയാ:ുമു8ായിലല.
കണിയാർ: ഇതുെകാ8ു മതിയായിലല. േദഹം െകാ8െലല2ിൽ മന€ു
െകാെ82ിലും ഇ:െല വലിയതായ ഒരു പുണയകർZം െചcിരിJണം.
ന?ൂരി: മന€ു െകാ8ു ഒരു കാരയം ഇ:െല െച‹ുകയു8ായി. അെതെa:ു
പറയാം. ഇവിെടയുd െപരുംതൃേJാവിൽ േ•Yം ഇടിuു െപാളിuു
നനെuാലിAു കിടJു:തു ക8ി.് എനിJു ദു€ഹമായ സ2ടമു8ായി.
രാYിയിൽ കിട:ി.് എനിJ് ഈ വിചാരം െകാ8് ഉറJംവ:ിലല. അതിനാൽ
താമസിയാെത ഈ േ•Yം ജീർേ4ാUാരണം െച‹ിേAJാെമ:ു ഞാൻ മന€ു
െകാ8ു തീർAെ\ടു/ി. അതിനു േവ8ു: സവ/് എനിJ് ഈശവരൻ
ഉ8ാJി/:ി.ു8്. എനിJെതാരു അസാUയമായ കാരയമായി േതാ:ു:ിലല.
കണിയാർ: മതി. ധാരാളമായി. അവിേടJു ജാതകെമഴുതി/: േജയാ„യൻ ഒ.ും
നി€ാരനലല. അവിടു:് ഇ:െല മരിേJ8തായിരു:ു. ശിവദർശനം കഴിJാൻ
സംഗതിയാവുകയും ശിവേ•Yം പണിയിJാെമ:ു നിpയിJുകയും
െചcതുെകാ8ാണ് ഇ:െല മരിJാuത്. നിpയിAി.ുdതു േപാെല ആ േ•Yം
പണി ഉടെന നട/ിAാൽ നൂറുവയ€ു വെര അവിേടJു മരണം ഉ8ാകിെലല:ുd
കാരയം നിpയമാണ്. ഇനി ജാതകം പരിേശാധിJയും മhറും േവണെമ:ിലല.
കണിയാരുെട ഈ വാJു േക.േ\ാൾ ന?ൂരിJു വളെര സേaാഷമു8ായി. പാഴൂർ
കണിയാെരJുറിA് അേbഹ/ിനു നലല വിശവാസമു8ായിരു:തിനാൽ പിെ: ഒ.ും
സംശയിJാെത കണിയാേരാട് യാYയും പറuു സവേദശേ/Jു േപാവുകയും

അധികം താമസിയാെത േ•Yം പണിJു േവ8ു: പണവും െകാ8ു വീ8ും
പാഴൂെര/ി േ•Yം പണി ഭംഗിയായി നട/ിJുകയും െചcു. കണJിനു സവ†ം
വയതയാസമുെ82ിലും അേbഹം പാഴൂർ െപരുംതൃേJാവിൽ േ•Yം പണിയിAത്
ൈവJ/ു െപരുംതൃേJാവിൽേ•Y/ിെq മാതൃകയിലാണ്. ആ േ•Yം
പിെ:യും കാലാaര/ിൽ ഊരാളൻമാർ ജീർേ4ാUാരണം
െച‹ിAി.ു8ായിരിJാം. എ2ിലും മാതൃക മാhറിയി.ിലല. ഇേ\ാഴും അത് ൈവJ/ു
െപരുംതൃേJാവിൽ േ•Y/ിെq മാതൃകയിൽ/െ:യാണ് ഇരിJു:ത്. ആ
മാതൃകയിൽ ആ അ?ലം പണികഴി\ിA ന?ൂരി മരിAത് നൂറു വയ€ു
തികuതിൽ\ിെ:യാണെY.

ഐതിഹയമാല/െതേJട/ു കുടുംബJാർ
ഇേ\ാൾ ൈവJം താലൂJിൽ കടു/ുരു/ി േദശ/് 'െതേJട/്' എ:ു
7സിUമായിരിJു: നായർ കുടുംബം പ8് േകാഴിേJാ.്
സാമൂതിരിേJാവിലക/ിെq സമീപ/ായിരു:ു. ആ കുടുംബJാർJു
സാമൂതിരി\ാടുത?ുരാൻ "പണിJർ" എ: ^ാനേ\രും കൽ\ിAു
െകാടു/ിരു:ു. അതിനാൽ ആ കുടുംബJാെര എലലാവരും െതേJട/ു
പണിJർ എ:ാണു പറuവ:ിരു:ത്. അതു മാYമലല, സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാൻ
തെq േസനാനായക^ാനവും മൂ\ു മുറ•് ആ കുടുംബJാർJുതെ:
െകാടു/ിരു:ു. അJാല/് സാമൂതിരി\ാടും തിരുവിതാംകൂർ, െകാAി മുതലായ
രാജയ;ളിെല രാജാJsാരും തZിൽ കൂെടJൂെട യുU;ളു8ാവുക
സാധാരണമായിരു:ുവേലലാ. അ;െനയു8ാകു: യുU;ളിൽ ൈസനികരുെട
ൈക,കാൽ മുതലായ അവയവ;ൾJും മർZ^ല;ൾJുമ് നാഡികൾJും മhറും
ചിലേ\ാൾ ചില േകടുപാടുകൾ പhറുകയും ശYുJളുെട ആഭിചാര 7േയാഗ;ൾ
െകാ8ു േദഹ/ിനു ആക\ാെട അസവാ^യം സംഭവിJുകയും െചcിരു:ു.
അ;െനെയാെJ ഉ8ാകു: സമയ;ളിൽ തിരുZിയും ചികി„കളും
മ•വാദ;ളും മhറും െചcും ആ ൈസനികsാെര സവ^രാJി/ീർJു:തിനുളള
ചുമതലയും േസനാനായകനു8ായിരു:ു. അതിനാൽ െതേJട/് കുടുംബJാർ
തിരുZും ശരീരശാ£വും ൈവദയവും മ•വാദവും മhറും യഥാേയാഗയം
സ?ാദിAിരു:ു. േകാവിലക/ു ത?ുരാ.ിമാർJും ചിലേ\ാൾ വലല
സുഖേJടുകളും ഉ8ാേയJാമേലലാ. അ;െനയു8ാകു: കാല;ളിൽ
നാഡികളും മhറും പരിേശാധിAു തിരുZിയും ചികി„ിAും അവെര
സുഖെ\ടു/ു:തിനു പുരുഷൻമാരായിരിJു:തിേനJാൾ നലലത്
£ീകളായിരിJു: താണേലലാ എ:ു വിചാരിA് സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാൻ
7േതയകം ക†ിAി.ാണ് െതേJട/ു കുടുംബ/ിെല £ീജന;ളും തിരുZും
ചികി„യും മhറും യഥാേയാഗയം വശമാJിയിരു:ത്.
ഈ കുടുംബ/ിെല പുരുഷൻമാെര സാമൂതിരി\ാടു ത?ുരാൻ
െകാAുത?ുരാJൻമാെര ആേയാധനവിദയ അഭയസി\ിJു:തിനും നിയമിAിരു:ു.
അതിനാൽ കാലwേമണ അവർJു രാജഗുരു എ:ുd ^ാനവും സിUിAു.
ഈ െതേJട/ു കുടുംബ/ിെq ഒരു ശാഖ െപാ:ാനി/ാലൂJിൽ
ആഴുവാേ¢രി മനയുെട സമീപമു8ായിരു:ു. അവർ തÆാJളുെട

ആXിതsാരുെട നിലയിലാണ് അവിെട താമസിAിരു:ത്. അ7കാരം തെ: ഇവർ
സാമൂതിരി\ാ.ിെല േസനാനായകെq ഒരു ശാഖാകുടുംബJാരാണേലലാ എ:ു
വിചാരിA് ഇവെരJുറിAു തÆാJൾJും വളെര ആദരവും
ബഹുമാനവുമൂ8ായിരു:ു.
തÆാJൾJു തിരുവിതാംകൂറിൽേAർ: േചർ/ല/ാലൂJിൽ "േവേളാർവ.ം"
എ: േദശ/് ഒരു േ•Yമു8േലലാ. ആ േ•Yം വകയായി വളെര
വRുവകകളു8ായിരു:ു. ആ േദവസവം വക കാരയ;ളേനവഷിJു:തിനു െകാലലം
നാനൂറാമാ8് അuൂറാമാ8് ആയിട•് തÆാJൾ ആ േദശ/ു (േവേളാർവ./്)
7സിUൻമാരും 7ബലsാരുമായിരു: േതാണിJടവ്'േമേനാsാെര ഏൽപിAിരു:ു.
അവർ െകൗശല/ിൽ േദവസവം വക വRുJെളലലാം അവരുെട
േപരിലാJി/ീർ/ു. തÆാJൾ ആ വിവരമറിuു േതാണിJടവു േമേനാsാെര
േദവസവകാരയവിചാരാധികാര/ിൽ നി:ു മാhറുകയും അവർJു പകരം
െതേJടെ/ ശാഖാകുടുംബ/ിെല ഒരംഗമായ രാമ\ണിJെര നിയമിJുകയും
െചcു. അJാല/് ആ ശാഖാ കുടുംബ/ിൽ രാമ\ണിJരും ഭാഗിേനയിനിയായ
പാർVതി എ: െപൺകു.ിയും മാYേമ ഉ8ായിരു:ുdൂ. അവെര ര8ു േപെരയും
തÆാJൾ േവേളാർവ./ു െകാ8ുേപായി അവിെട ഒരു ^ലം െകാടു/ു
താമസി\ിJുകയും െചcു. അവരുെട താമസം അവിെട ഉറ\ിJണെമ:ു
വിചാരിചാണ് തÆാJൾ ഇ7കാരം െചcത്.
തÆാJൾ ഇ7കാരെമലലാം െചcത് േതാണിJടവു േമേനാsാർJു ഒ.ും
രസിAിെലല:ുdതു പറയണെമ:ിലലേലലാ. എ2ിലും അവർ ആ വിേരാധം പുറ/ു
കാണിJാെത തÆാJളുെട അടുJൽ വളെര ഭzയാദര;േളാടു കൂടിയാണ്
െപരുമാറിയത്. തÆാJൾJ് തിരിെകേ\ാകാറായേ\ാൾ േതാണിJടവു
േമേനാsാർ തെ: േതാണിയും േതാണിJാെരയും ച.ം െക.ി കടവിൽ
ഹാജരാJിെJാടു/ു. ശുUാWാവായ തÆാJൾ ദു ‘sാരായ ആ
േമേനാsാരുെട ദുർവിചാരെമാ:ും അറിയാെത പരിവാരസേമതം ആ
േതാണിയിൽ/െ: കയറി യാYയായി. േമേനാൻമാരും മെhറാരു േതാണിയിൽ
കയറി അനുയാYയായി പി:ാെല േപായി. േതാണികൾ േവ?നാ.ു കായലിെq
നടുവി െല/ിയേ\ാൾ േനരം ഏകേദശം പാതിരാവായി. അേ\ാൾ അkകാരം
െകാ8ു യാെതാ:ും കാണാൻ വ‹ാെതയുമിരു:ു. ആ സമയ/ു തÆാJളും
മhറും കയറിയിരു: േതാണിയിെല േതാണിJാർ േമേനാsാർ മു?ു ച.ം
െക.ിയിരു: 7കാരം േതാണി അവിെട ചവി.ി
മുJി.അതിലു8ായിരു:വെരെയലലാം െവd/ിലാJീ.ു േമേനാsാ േരാടു കൂടി
സസുഖം സവ^ാന;ളിൽ മട;ിെയ/ി. തÆാJളും മhറും കായലിെല

ഉ\ുെവdം കുടിAു മരിAിരിJുെമ:ായിരു:ു േമേനാsാരുെടയും മhറും വിശവാസം.
എ2ിലും സദവൃ/നും ഈശവരഭzനുമാ യിരു: തÆാJൾJും കൂ.ുകാർJും
വലിയ ആപെ/ാ:ും സംഭവിAിലല. അവർ കയറിയിരു: േതാണി മുJിയ ^ല/്
അധികം താ¥യു8ായിരു:ിലല, അവിെട മണൽ വ:ുകൂടിയിരു:തിനാൽ അവർJ്
അരേയാളം മാYേമ െവdമു8ായിരു:ുdൂ. േമേനാsാരും മhറും
െപാ•ളuയുടെന എവിെടേയാ േപാകു:തിനായി അതിേല ഒരു േതാണിJാർ
വ:ു. ആ േതാണിയിൽ വിളJുമു8ായിരു:ു. ആ െവളിAം ക8േ\ാൾ
തÆാJളുെട ഭൃതയൻമാർ "അേ‹ാ! േതാണിJാേര! നി;ൾ സദയം ഞ;െള
ര•ിJേണ, നി;ൾ ര•ിAിെലല2ിൽ ഞ;ൾ ഈ ഉ\ുെവdം കുടിAു മരിAു
േപാകും, ഞ;ളുെട േതാണി മു;ിേ\ായതിനാൽ ഞ;ൾ ഈ
ആപ/ിലകെ\.ിരിJുകയാേണ" എ:ു വിളിAു പറuു. അതു േക.് ആ
േതാണിJാർJു മന€ലിയുകയാൽ അവർ അടു/ു െച:ു തÆാJെളയും മhറും
ആ േതാണിയിൽJയhറി കായലിെq കിഴേJJരയിൽ ഇറJി വി.ു. ആ
േതാണിJാരേ\ാൾ തെ: അവർJു േപാകാനു8ായിരു: ^ലേ/Jു
േപാവുകയും െചcു. അേ\ാേഴJും നിലാവുെതളിuു തുട;ുകയാൽ തÆാJൾ
പരിവാര;േളാടു കൂടി വടേJാ.ു നട:ു തുത;ി. േനരം െവളു/േ\ാൾ വഴിയിൽ
െവAു തÆാJെള പരിചിതsാരായ ചിലർ കെ8/ുകയും അവർ അേbഹെ/
പരിവാരസേമതം •ണിAുെകാ8ു േപായി യഥാേയാഗയം സൽJരിJുകയും
കുളിയും ഭ•ണവും മhറും കഴി\ിAു വാഹന;ളിലാJി സവേദശെ//ിJുകയും
െചcു.
തÆാJെളയും മhറും െവd/ിൽAാടിAി.് സവേദശെ//ി താമസിAിരു:്
േതാണിJടവുേമേനാsാർ സവൽപദിവസം കഴിuേ\ാൾ െതേJട/ു
രാമ\ണിJെരയും അേbഹ/ിെq അനaിരവളായ െപൺകു.ിേയയും ഓേരാ
വിധ/ിൽ കുേറെ“ ഉപ›വിAുതുട;ി. ആ ഉപ›വം wേമണ
ദു€ഹമായി/ീർ:േ\ാൾ രാമ\ണിJർ, "ഇത് അനയേദശമാണ്, ഇവിെട താനും
ഈ െപൺകു.ിയും മാYേമയുdൂ. തനിJു ബkുJളായി ഇവിെട ആരുമിലല. ഈ
േമേനാൻമാർ 7ബലsാരുമാണ്. ഈ ^ിതിയിൽ ഇവേരാടു കയർJാൻ
പുറെ\.ാൽ അബUമായി/ീരും. വലലവിധവും ഇവിെടനി:ും
േപാവുകതെ:യാണ് നലലത”് എ:ു മന€ുെകാ8് ആേലാAിAു തീർAെ\ടു/ീ.്
അേbഹം വാസ^ല/ുനി:് ഇറ;ിേ\ായി ഒരു േതാണിJാരെന വിളിAു തനിJ്
അ:് അRമിചു പ/ുപ•8് നാഴിക െവളു\ാനുdേ\ാൾ കായലിെq
കിഴേJJര വെര േപാകണെമ:ും അതിനു ആ സമയ/് ഒരു േതാണി കടവിൽ
െകാ8ുവരണെമ:ും സവകാരയമായി പറu് ച.ം െക.ുകയും അതിന് അവൻ

പറu കൂലി െകാടുJാെമ:ു സZതിJുകയും െചcു. ആ േതാണിJാരൻ
അവേനാടു പറuിരു: സമയ/ു േതാണി കടവിൽ െകാ8ു വ:ു. ഉടെന
രാമ\ണികർ തെq ഭാഗിേനയിേയാടുകൂടി ഗൂടsമായിേ\ായി ആ
േതാണിയിൽJയറി കായലിെq കിഴേJJരയിൽ ഇറ;ുകയും േതാണിJാരനു
പറuിരു: കൂലി െകാടു/് അവെന അയ•ുകയും െചcതിെq േശഷം
അവിെടനി:ു മാറി ഒരു ^ല/ു സവ†സമയമിരു:ു.
അേ\ാേഴJും േനരം െവളു/ു തുട;ുകയാൽ രാമ\ണിJർ തെq
അനaരവേളാടുകൂടി േപായി, അJാല/ു നാടുവാ¥യു8ായിരു: വടJുംകൂർ
രാജാവിെനJ8ു താനാരാെണ:ും അവിെട െച:ു േചർ:തിെq
കാരണെമെa:ും അവിെട അറിയിAു. തെ: ശരണം 7ാപിAിരിJു:ത്
സാമൂതിരി രാജാവിെq േസനാനായകതവവും ഗുരു^ാനവുമുd െതേJട/ു
പണിJരാെണ:രിuേ\ാൾ വടJുംകൂർ രാജാവ് വളെര സേaാഷിJുകയും
അവെര അവിെട സാദരം സവീകരിJുകയും സുഖമാകും വ4ം ഒരു ^ല/ു
താമസി\ിJുകയും െചcു.
തÆാJളാൽ നിയുzനായിരു: രാമ\ണിJർ ഭാഗിേനയിേയാടുകൂടി ആ ദിJു
വി.ുേപായി എ:റിuേ\ാൾ േതാണിJടവു േമേനാsാർJു വളെര
സേaാഷമായി. എ2ിലും അധികം താമസിയാെത അവരുെട കുടുംബ/ിൽ
ബാലമരണ;ൾ, ദുർZരണ;ൾ, മഹാേരാഗപീഡകൾ മുതലായ ഓേരാ
ആപ/ുകൾ ക8ുതുട;ി. അേ\ാൾ അവർ അതിെq കരണമറിയു:തിനായി
7 ം െവžിAു േനാJിJുയും ഇവെ•ലലാം കാരണം ഒരു മഹാ”ാ•ണെq
ശാപമാെണ:ു 7

Jാരൻ വിധിJുകയും െചcു.

മഹാ”ാ•ണെq ശാപെമ:ു േക.േ\ാൾ/െ: ആ മഹാ”ാ•ണൻ തÆാJൾ
തെ:യാെണ:ു മന€ുെകാ8ു തീർAെ\ടു/ീ.് േമേനാൻമാർ തÆാJെള
സേaാഷി\ിJു:തിനായി അമൂലയ;ളായ അേനകം കാ¥›വയ;ളും െകാ8്
ആഴുവാേ¢രി മന•െല/ി അവിെടയു8ായിരു: ഒരു ന?ൂരിേയാടു പറu്
േതാണിJടവ് േമേനാൻമാർ കാണാൻ വ:ിരിJു:ു എ:ു തÆാJളുെട
അടുJൽ അറിയിAു. അതു േക.ി.് തÆാJൾ "േതാണിJടവുേമേനാsാർ
ഇനിയുമുേ8ാ? അവരുെടെയാെJ കഥ കഴിuിരിJുെമ:ാണേലലാ ഞാൻ
വിചാരിചിരു:ത്" എ:ു പറuതലാെത അവർJ് കാണാൻ സകൗരയം
െകാടുJുകേയാ അവരുെട കാ¥›വയ;ൾ സവീകരിJുകേയാ െചcിലല. അതിനാൽ
േമേനാsാർ ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടി മട;ിേ\ാവുകയും പിെ: അധികം
താമസിയാെതതെ: അവരുെട കുടുംബം നാമാവേശഷമായി/ീരുകയും െചcു.

െതേJട/ു രാമ\ണിJരും ഭാഗിേനയിയും വടJുംകൂർ രാജാവു െകാടു/
^ല/് ഏതാനും ദിവസ;ൾ താമസിAതിെq േശഷം രാജാവു തെq
േസനാനായകനായ മ;ാ.ുപണിJരുെട കീഴിൽ രാമ\ണിJെര
ഉപേസനാനായകനാJി നിയമിJുകയും അവർJു താമസിJു:തിനു
വടJുംകൂറിലുൾെ\. കടു/ുരു/ി േദശ/ു അവരുെട േപരിൽ/െ: ഒരു
ഗൃഹമു8ാJിA് അതും അവർJ് നിതയവൃ/ി സുഖമായി കഴിയാൻ തJവ4ം
വRുവകകളും െകാടു/ു. േകാഴിേJാ.ുd െതേJട/ു കുടുംബ/ിെq ഒരു
ശാഖ കടു/ുരു/ിയിലു8ായി/ീർ:ർ:ത് ഇ;െനയാണ്. അതു
കടു/ുരു/ിയിലായി.ും അതിെq 'െതേJടെ/:ുd നാമേധയം അവർ
മാhറിയിലല. കടു/ുരു/ിയി ^ിരതാമസമാJിയതിെq േശഷം രാമ\ണിJരുെട
ഭാഗിേനയിയായിരു: 'പാർVതി എ: ആ െപൺകു.ിJു േയാഗയനായ ഒരു
പുരുഷൻ ഭർ/ാവായി/ീരുകയും ആ ദ?തിമാർJ് £ീകളായി.ും
പുരുഷൻമാരായി.ും ധാരാളം സaാന;ളു8ാവുകയും െചcു.
അനaരം ഏതാനും ശതാÂ;ൾ കഴിuേ\ാൾ സാമൂതിരി\ാ.ിെല
രാജയാധികാരം ”ി.ീഷുകരും വടJുംകൂർ രാജാവിെq രാജയാധികാരം
തിരുവിതാംകൂർ രാജാവും പിടിെAടുJുകയാൽ ആ ര8ു രാജാJൻമാർJും
രാജയാധികാരം ഇലലാെതയായി. അേ\ാൾ െതേJട/ു കുടുംബJാർJ്
ഉേദയാഗസംബkമായും മhറുമു8ായിരു: ^ാനമാന;ളും േപായി. എ2ിലും
അവർ കുലവിദയകളായി കരുതിയിരു: നാഡിപരിേശാധന, തിരുZ്, ചികി„,
മ•വാദം മുതലായ വിദയകൾ £ീകളും പുരുഷൻമാരും യഥാwമം പിെ:യും
അഭയസിAുെകാ8ു തെ:യിരു:ു. അതിനാൽ ആ കുടുംബ/ിൽ പല
കാല;ളായി അഭയRവിദയsാരും അതി7സിUsാരുമായി അേനകം £ീപുരുഷ sാർ
ജീവിAിരു:ു. അവെര എലലാവെരയും കുറിAു 7േതയകം 7േതയകം വിവരിJു:
കാരയം ദുTരമാകയാൽ അതിനായി ഉദയമിJു:ിലല. െകാലലം ആയിരാമാ8ിനി\ുറം
ജീവിAിരു: "േകശവൻനായർ" എ: മഹാെനJുറിAു മാYം ചുരുJ/ിൽ
ചിലെതലലാം 7RാവിAു െകാdു:ു.
േകശവൻനായരുെട ജനനം െകാലം 1009-ആമാ8ു കർJിടകമാസ/ിൽ അശവതി
ന•Y/ിലായിരു:ു. അേbഹ/ിെq അZ "ന;ുഅZ"' എ:ു
7സിUയായിരു: വിദുഷിയും അ‡ൻ "കു:\dിൽ പൂവ/ുകുേ:ൽ" എ:ു
7സിUമായിരു: കുടുംബ/ിെല ഒരംഗമായിരു: ഇടിേA:ൻ നായരുമായിരു:ു.
േകശവൻനായർJു കു¢ുനായർ എ:ു പറയെ\.ിരു: രാമൻനായർ എെ:ാരു
േജയ®നും െകാAുപിd എ:ു പറയെ\.ിരു: നാരായണൻനായർ
എെ:ാരനുജനും എലലാവരിലും ഇളയതായി.് പാർVതിയZ എെ:ാരു

സേഹാദരിയുമു8ായിരു:ു. ആ സേഹാദരി ഉ8ായി ഏകേദശം ഒ?തു
മാസമായേ\ാൾ അവരുെട മാതാവ് കാലധർZെ/ 7ാപിAു. അനaരം ആ
കു.ികളുെട സംര•ണവും പരിചരണവും ബാലയവിദയാഭയാസവുെമലലാം നട/ി
വ:ത് അവരുെട മാതാമഹിയായിരു: പാർVതിയZയായിരു:ു. പാർVതിയZ•്
ഇവെയലലാം കൂടി നിർVഹിJു: കാരയം ദുTരമായി /ീരുകയാൽ അവർ ഈ
കു.ികെള അ•രാഭയാസം െച‹ിJു:തിനായി "ചൂരJാ.ു േഗാവി˜ൻ നായർ"
എെ:ാരാെളJൂടി നിയമിAു. എ2ിലും കുലവിദയകളായ നാഡിപരിേശാധന, മർZ
ചികി„, തിരുZ് മുതലായവെയലലാം ആ കു.ികെള ശീലി\ിAുെകാ8ിരു:ത്
പാർVതിയZ തെ:യായിരു:ു.
അJാല/ു കുടുംബകാരയ;ളേനവഷിJു:തിന് അവിെട 7ായം തികuവരും
േശഷിയുമുdവരുമായി േവെറ ആരുമിലലായിരു:ു. അതിനാൽ അതും പാർVതിയZ
തെ: വഹിAുെകാ8ിരു:ു. അ;െന കുറചുകാലം കഴിuേ\ാൾ
പാർVതിയZെയ 7ായധികയം നിമി/മുd •ീണം ബാധിAു തുട;ി. അേ\ാൾ
േമൽ\റu കാരയ;െളലലാം കൂടി വഹിJു:തിന് അവരാൽ സാധയമലലാതായി.
അതിനാലനaരവർ തെq െദൗഹിYsാെര തിരുZു മുതലായവ
അഭയസി\ിJു:തിനു തലേയാല \റ?ിൽ തിരുമഠ/ിൽ കു\ന4ാവി എ:ു
7സിUനായിരു: പരേദശ ”ാ•ണെനJൂടി നിയമിAു. അേbഹം
നാഡിപരിേശാധനയിലും തിരുZിലും മhറും അതിസമർ‰നായിരു:ു. എ2ിലും
തെq തറവാ.ു പാര?രയwമം െതhറിേ\ാകരുതേലാ എ:ു വിചാരിA് പാർവതിയZ
ശരിയായി േമൽേനാ.വും നട/ിയിരു:ു. പാർVതിയZ തെq െദൗഹിYsാരുെട
പഠനകാരയ/ിൽ മാYമലല മന€ുെവAിരു:ത്. അവരുെട സേഹാദരിയായിരു:
െപൺകു.ിയുെട അഭയാസകാരയ/ിലും ശരിയായി XUിAിരു:ു. അതിനാൽ ആ
െപൺകു.ിയും തിരുZ്, നാഡിപരിേശാധന, മർZ ചികി„ മുതലായവയിൽ
അതിസമർ‰യായി/ീർ:ു. എ2ിലും ആ ബാലികയുെട മൂ/
സേഹാദരനായിരു: രാമൻ (കു¢ു) നായർ തറവാ.ുവക കൃഷിJാരയ;ളിലും
മhറും ഏർെ\.ിരു:തിനാൽ അേbഹ/ിനും മൂ:ാമനായ നാരായണൻനായർ
(െകാAുപിd) മൂ/ േജയ®െന സഹായിAുെകാ8ിരു:തിനാൽ അേbഹ/ിനും
കുടുംബ പാര?രയ7കാരമുd തിരുZ്, മർZചികി„ മുതലായവയിൽ പരിപൂർ4
’ാനം സ?ാദിJാൻ കഴിuിലല. എ:ാൽ േകശവൻനായർJു േജയ®െqയും
അനുജെqയും സഹായമു8ായിരു:തിനാൽ ഇതരകൃതയ ;ളിെലാ:ും
ഏർെ\േട8തായി വ:ിലല. അതിനാൽ അേbഹം കുടുംബപാര?രയ7കാരമുd
നാഡിശാ£ം, മർZ ചികി„, തിരുZു മുതലായവെയലലാം യഥാwമം സXUം
പഠിAുെകാ8ിരിJുകയും കാലwേമണ അവയിെലലലാം

അതിസമ‰നായി/ീരുകയും െചcു.
അ;െനയിരു: കാല/് ഒരു ദിവസം കു\ന4ാവി തെq ഭാരയാപുYാദികളുെട
കുശലമേനവഷിJു:തിനായി തലേയാല\റ?ിലുd മഠ/ിേല•ു േപായിരു:ു.
അേbഹം മഠ/ിെല/ിയേ\ാൾ അേbഹ/ിെq പുYൻമാെരലലാവരും
േബാധരഹിതരായി അവിെടJിടJു:തു ക8ി.് അതിെq കാരണെമaാെണ:ു
േചാദിAു. അേ\ാൾ മഠ/ിലു8ായിരു: £ീകൾ, "അവർ കാരണവശാൽ തZിൽ
ശ¨കൂടുകയും പര•രം അടിJുകയും എലാവരും േബാധം െക.ു വീഴുകയും െചcു
എ:ലലാെത ഒ:ും അറിuുകൂടാ" എ:ു പറuു. ഉടെന കു\ന4ാവി ആ
പുYsാരുെട അടുJൽെA:ു തെq പുറംകാൽ െകാ8് എലലാവർJും ഓേരാ
ത.ുവAു െകാടു/ു. തൽ•ണം അവർെJലലാവ!Jും േബാധം വീഴുകയും
എലലാവരും എഴുേ:hറു നിൽJുകയും െചcു. അേ\ാൾ കു\ന4ാവി "നി;ൾ ഇY
ബുUിയിലലാ/വരായിേ\ായേലലാ. ശYുJൾ വ:ു േനരി.ാൽ അേ\ാൾ
7േയാഗിേJ8ു:തിനായി ഞാൻനി;െള പഠി\ിA വിദയ നി;ൾ തZിൽ
/െ:യാണേലലാ 7േയാഗിAു തുട;ിയിരിJു:ത്. ഇതു മഹാ ക‘ംതെ:. ഇനി
ഒരിJലും ഇ;െന െച‹രുത്." എ:ും മhറും ഉപേദശിAി.ു സവaമായി
അവിെടയു8ായിരു: അമൂലയ;ളായ OP;െളലലാം െക.ിെയടു/ു െകാ8്
അേ\ാൾ/െ: കടു/ുരു/ിJു മട;ിേ\ായി. അതിൽ\ിെ: ഒരിJലും
അേbഹം തലേയാല\റ?ിേലJു േപായി.ിലല. ^ിരവാസം
കടു/ുരു/ിയിൽ/െ:യാJി.
അ;െന ഏതാനും കാലം കഴിuതിെq േശഷം ഒരു ദിവസം കു\ന4ാവി തെq
OP;െളലലെമടു/ുെകാ8് അവിെടയുd ഗണപതിേ•Y/ിെq
നടയിൽെA:ു നി:ു െകാ8് തെq ശിഷയരായി
െതേJട/ു8ായിരു:വെരെയലലാം അവിെട വിളിAു വരു/ീ.്, "ഈ ഗണപതിെയ
പരേദവതയായി വിചാരിAു െകാdണം" എ:ു പറയുകയും എലലാവെരയും
ശിര€ിൽ ൈക വA് 7േതയകം 7േതയകം അനുOഹിJുകയും തെq OP;െളലലാം
േകശവൻ നായരുെട ൈകയിൽ െകാടുJുകയും െചcി.് അേbഹം അവിെട നി:്
ഇറ;ിേ\ായി. പിെ: അേbഹെ/ കാണാെന:ലല അേbഹ/ിെq
കഥെയെa2ിലും േകൾJാൻ േപാലും ആർJും സാധിAി.ിലല.
അനaരം അധികം കാലം കഴിയു:തിനു മു?ുതെ: െതേJട/ു
കുടുംബ/ിെല നായികയും െസൗഭാഗയവതിയും വിദുഷിയുമായിരു:
പാർVതിയZ ചരമഗതിെയ 7ാപിAു. പിെ: അവരുെട െദൗഹിYsാരായ മൂ:ു
പുരുഷൻമാരും അവരുെട സേഹാദരിയായ ഒരു £ീയും മാYേമ ആ
കുടുംബ/ിലു8ായിരു:ുdൂ. ആ £ീയുെട േപരും പാർVതിയZെയ:ു

തെ:യായിരു:ു. ഗൃഹകൃതയ;െളലലാം നിർVഹിJു:തിന് ആ ഒരു
£ീെയെJാ8ു മതിയാകാെത വരികയാൽ പുരുഷsാരിൽ മൂ/യാളായ
രാമൻനായർ ജതിമരയാദ7കാരം ഒരു £ീെയ വിവാഹം െചcു. ആ £ീേയയും തെq
ഗൃഹ/ിൽ െകാ8ുവ:ു താമസി\ിJാെമ:ു വിചാരിAാണ് അേbഹമ;െന
െചcത്. എ2ിലും ആ വിചാരം ഫലിAിലല. ആ £ീJു സവഗൃഹം വി.ു
ഭർ/ൃഗൃഹ/ിൽേ\ായി താമസിJാൻ െസൗകരയമിലലായിരു:ു. അതിനാൽ പിെ:
ര8ാമനായിരു: േകശവൻനായരും ഒരു വിചാഹം െചcു. അതിനായി
െതരെuടുJെ\. യുവതി മുളJുള/ു െവേ;ാലി വടേJവീ.ിൽ
ല•ിയZയായിരു:ു. വിവാഹാനaരം ആ £ീ മിJേ\ാഴും
ഭർതൃഗൃഹ/ിൽ/െ:യാണ് താമസിAിരു:ത്. ചിലേ\ാൾ മാYേമ
സവഗൃഹ/ിൽെA:ു താമസിAിരു:ുdൂ.
േകശവൻനായർ സഭാരയനായി/ീർ:തിെq േശഷവും
കുടുംബപാര?രയ7കാരമുd വിദയകളിൽ ദാർഢയവും ൈവദ¯യവും
വർUി\ിJു:തിനായി പരിXമിAുെകാ8ുതെ:യിരു:ു. ഗുരുനാഥനായിരു:
കു\ന4ാവി സദയം െകാടു/ OP;ളുെട സഹായം െകാ8് അേbഹം
കാലwേമണ ആയുർേVദ ചികി„, മ•വാദം മുതലായവയിലും
അതിസമർഥനായി/ീ:ു.
അ;െനയിരു:േ\ാൾ ഒരു ദിവസം രാYിയിൽ േകശവൻനായർ അ/ാഴമൂണും
കഴിAു ഭാരയാഗൃഹ/ിേലJു പുറെ\.ത്. അJാല/ു േകശവൻനായർJ്
ഇരുപ/ിര8ുവയ€ു മാYേമ 7ായമു8ായിരു:ുdൂ. അേbഹ/ിെq
ഗൃഹ/ിൽ നി:ു ഭാരയയുെട ഗൃഹ/ിേലJ് അ¢ാറു നാഴിക ദൂരമു8ായിരു:ു.
എ2ിലും േചാര/ിള\ിെq ശzിെകാ8ാണ് അേbഹം തനിAു പുറെ\.ത്.
അേbഹ/ിനു സഹായ/ിന് അേbഹ/ിെq ൈകയിൽ ഒരു മുAാൺ (മൂ:ു ചാൺ
നീളമുd) ചൂരൽ വടി മാYേമ ഉ8ായിരു:ുdു. കടു/ുരു/ിJും
മുളJുള/ിനും മേUയ െകാAാലുംമൂട് എെ:ാരു ^ലമു8േലലാ. അവിടം
അJാല/ു വലിയ വന7േദശമായിരു:ു. േകശവൻനായർ ആ
^ലെ//ിയേ\ാൾ പുലയരായി.ും പറയരായി.ും ഏകേദശം അറുപേതാളം
ആളുകൾ വ:ു അേbഹെ/ വളuു. അേ\ാൾ അവരുെട ഉേbശം
േദേഹാപ›വവും അപഹരണവുമാെണ:് മന€ിലാവുകയാൽ േകശവൻനായർ ഒരു
കൂസലൂം കൂടാെത തെq കയിലി8ായിരു: ചൂരൽവടിയും െകാ8് അവേരാടു
േനരി.ു. അവർ തZിലുd ആ േപാരാ.ം ഏകേദശം കാൽ നാഴിക മാYേമ
ഉ8ായുdൂ. അേ\ാേഴJും ആ അwമികെളലലാം നിലം പതിAു. എ:ി.ും
േകശവൻനായർ സവ†ം •ീണിJുകേയാ വിയർJുകേയാ െചcിലല. അേbഹമുടെന

ഭാരയാഗൃഹ/ിേലJു േപായി. േകശവൻ നായരുെട ഗുരു മുേഖനയുd അഭയസനം
കഴിuി.ു് ഇതു് ആദയെ/ 7േയാഗമായിരു:ു. അതിനാൽ ഇതു്
അരേ;hറമായിരു:ു എ:ു തെ: പറയാം. പിേhറ ദിവസം കാല/ു േകശവൻ
നായർ മട;ിവ:േ\ാഴും ആ അwമികെളലലാം ആ ^ല/ുതെ:
കിടJു:ു8ായിരു:ു. അേbഹം അവെരെയലലാം പിടിെAഴുേ:†ിAു തേലാടി
സവ^രാJിയതിെq േശഷം അവേരാടു താൻ ഇ:ാെള:ും തെq ^ിതി ഇ:
7കാരമാെണ:ും േമലാൽ ആെരയും ഉപ›വിJരുെത:ും തെq വാJിെന
വകവ•ാെത ഇനിയും അwമം 7വർ/ിJു:തായാൽ അ:് അവരുെടെയലലാം
കഥ താൻ കഴിJുെമ:ും മhറും പറuു് അവെര അയ•ുകയും അേbഹം
സവഗൃഹ/ിേലJു േപാവുകയും െചcു. അതിൽ\ിെ: ആ ^ല/ു്
അwമികളുെട ഉപ›വം ഒരിJലുമു8ായി.ിലല. ഇേ\ാഴും ആ ^ല/ുകൂടി
കട:ുേപാകു: പാPsാർ േകശവൻ നായരുെട കഥ പറuു് അേbഹെ/
RുതിJുക പതിവാണു്.
കടു/ുരു/ി മുതലായ ^ല;ളിലുd സാധുJൾ പറ?ുകളിലും മലകളിലും
ന.ു8ാJു: സാധന;ൾ തലേയാല\റ?ു ചaയിൽ െകാ8ുേപായി വിhറു
വിലവാ;ി ഉപജീവനം കഴിJുക ഇേ\ാഴെ/േ\ാെല അJാല/ും
പതിവായിരു:ു. എ:ാൽ അJാല/ു് ആ ചa^ല/ു8ായിരു:
അwമികളായ മുഹZദീയരുെട ഉപ›വം െകാ8ു് സാധുJൾJു് അതു് ഏhറവും
ദുÓJരമായിരു:ു. ഇതിെനJുറിAു പലരും േകശവൻനായരുെട അടുJൽെA:ു
പറയുകയാൽ ഇതിെq പരമാർ‰മറിയു:തിനായി ഒരു ചaദിവസം
േകശവൻനായർ െതേJട/ുനി:ുതെ: ചില സാധന;ൾ ചുമടുെക.ി ചിലരുെട
ൈകയിൽെJാടു/ു ചa•ു് അയ•ുകയും പി:ാെല േകശവൻനായരും
േപാവുകയും െചcു. ചുമ.ുകാർ ചa^ല/ിെq കിഴേJ അhറ/ായേ\ാൾ
പതിവുേപാെല അwമികളായ മുഹZദീയർ അടു/ുകൂടി ചുമടുകൾ
താ¤/ിെവ•ാൻ പറuു. പിൻബലമു8ായിരു:തുെകാ8ു് ആ ചുമ.ുകാർ ആ
മുഹZദീയരുെട വാJിെന ഒ.ും വകവAിലല.അേ\ാൾ ആ അwമികൾ ചുമടുകൾJു്
കട:ുപിടിAു. അYയുമായേ\ാൾ േകശവൻനായർ അടു/ു െച:ു് അവരുെട
ഇടയിൽJൂടിJട:ു പടിuാ.ു േപായി.അേ\ാൾ അേbഹം എaാണു്
7വർ/ിAെത:ു് ആർJും അറിuുകൂടാ. മുഹZദീയെരലലാം RംഭിA് ഇളകാൻ
േപാലും വ‹ാെത കൽ/ൂണുകൾ േപാെല നിലയായി. ചുമ.ുകാർ സാമാന;ൾ
ചaയിൽ െകാ8ുേപായി വിhറു വില വാ;ി/ുട;ുകയും െചcു.അേ\ാൾ ഈ
അwമികളുെട സേഹാദരsാരും ബkുJളുമായ ചിലർ ഇവരി;െന നിൽJു:തു
ക8ി.ു് കാരണമറിയു:തിനായി അവരുെട അടുJൽെA:ു "നി;ൾ ഇ;െന

നിÀJു:െതaാണു്?" എ:ു േചാദിAു. RംഭിAു നി:ിരു: അവർJു
മി8ാൻേപാലും വ‹ാെതയിരു:തിനാൽ അവർ ഒ:ും മി8ിയിലല.
അYയുംകൂടിയായേ\ാൾ മhറവർJു ഭീതിയും പരി°മവും കലശലായി. അേ\ാൾ
ചിലർ "െതേJട/ു േകശവൻ നായർ ഇതിെല കട:ു ചaയിേലJു േപായി.
അേbഹം വലലതും െചcി.ായിരിJണം ഇവരി;െനയായതു്. ഇവർ അേbഹ/ിെq
കൂലിJാരുെട ചുമടുകൾJു് കട:ുപിടിAു. ആ സമയ/ാണു് അേbഹം ഇതിേല
കട:ുേപായത്" എ:ു പറuു. അതുേക.ു് ആ അേനവഷിJാൻ വ: മുഹZദീയർ
ചaയിൽJട:ു് അേനവഷിAു േകശവൻനായെര ക8ുപിടിAു. "ആ കഥയിലലാ/
വിÏികൾ ആളുമവ^യുമറിയാെത െചcുേപായ െതhറിെന •മിA് അവെര
സുഖെ\ടു/ി വി.യ•ണം" എ:േപ•ിAു. ഉടെന േകശവൻനായർ
RംഭിAുനി:ിരു: ആ മുഹZദീയരുെട അടുJൽെA:ു തെq
ക4ിവിരൽെകാ8ു് അവരുെട എലലാവരുെടയും മാറെ/ാ:ു െതാ.ു.ഉടെന അവർ
RÎത വി.ു സവ^രായി/ീർ:ു. പിെ: േകശവൻനായർ അവെരെJാ8ു്
"േമലാൽ കടു/ുരു/ി മുതലായ ^ല;ളിൽനി:ു വരു:വെര ഒരിJലും
ഉപ›വിJയിലല" എ:ു സതയം െച‹ിA് അവെര വി.യAു.
എ2ിലും ആ മുഹZദീയരുെട മന€ിെല ൈവരം വി.ുേപായിലല. അവർ ഇതിെq
പകരം വീ.ണെമ:ു നിpയിAു വടേJ മലബാറിൽ ക4ൂർ, തലേ“രി മുതലായ
^ല;ളിൽ എഴുതിയയAു വലിയ അഭയാസികളായ ഏതാനും മുഹZദീയെര
വരു/ി തലേയാല\റ?ിൽ താമസി\ിJുകയും കടു/ുരു/ി മുതലായ
^ല;ളിൽനി:ു വരു:വെര നലല പാഠം പഠി\ിAയ•ണെമ:ു പറuു ച.ം
െക.ുകയും െചcു. ഈ വിവരം എ;െനേയാ േകശവൻനായരറിയുകയും ഒരു
ചaദിവസം കടു/ുരു/ിയിൽനി:ു ചa•ുേപായവരുെട പി:ാെല അേbഹം
തെq മുAാൺവടിയുെമടു/ുെകാ8ു േപാകുകയും െചcു. മു?ു േപായ
ചുമ.ുകാർ ചaയുെട അhറ/ായേ\ാൾ വടJർ മുഹZദീയർ അവിെടെയ/ി
അവെര തടു/ു നിർ/ി ചുമടുകൾ പിടിAുപറിJാൻ Xമം തുട;ി. അേ\ാേഴJും
േകശവൻനായർ അവിെടെയ/ി മുഹZദീയേരാടു േനരി.ു.പിെ: ആ വടJരും
േകശവൻനായരും തZിൽ മുറ•ു േപാരാ.ം തുട;ി. അെതാരു കാൽ നാഴിക
േനരമു8ായി. അേ\ാേഴ•ും ആ മുഹZദീയർ േതാhറു സു:ം പാടി. അവർ േകശവൻ
നായരുെട കാൽJൽ വീണു് "ഞ;ളുെട സമRാപരാധ;ളും •മിAു ഞ;െള
ര•ിJേണ. ഞ;െള െകാലലാെത വി.യ•േണ" എ:േപ•ിAു.
കരുണാനിധിയായിരു: േകശവൻനായർ ഇതുേക.ു മന€ലിയുകയാൽ ഉടെന
േപാരാ.ം മതിയാJി. പിെ: ആ മുഹZദീയർ അേbഹെ/ വ˜ിAുെകാ8ു് "ഈ
അഭയാസമുറകൾ ത;െളJൂടി Çഠി\ിJണ"െമ:ു് അേപ•ിJുകയും

േകശവനായർ സദയം അതും സZതിJുകയും അവെരJൂടി കടു/ുരു/ിയിൽ
െകാ8ുേപായി/ാമസി\ിAു ചിലെതാെJ പഠി\ിAു പറuയ•ുകയും െചcു.
ഇതുകൂടി കഴിuേ\ാൾ േകശവൻനായരുെട കീർ/ി ഉ/രമലബാറിെq
അേ;യhറം വെര വയാപിAു.
ഒരിJൽ ഒരു കുംഭമാസ/ിൽ തിരുവാതിരനാൾ േകശവൻ നായർ പകേല ഊണും
കഴിAു ചില കൂ.ുകാേരാടുകൂടി ഏhറുമാനൂരാറാ.ാേഘാഷം കാണാൻ പുറെ\.ു.
അ¢ാറു നാഴിക ഇരു.ായേ\ാൾ അവർ േകാതനലലൂർ എ: ^ലെ//ി.
അേ\ാൾ മുൻഭാഗ/ായി ചില £ീകളുെട നിലവിളി േകൾJുകയാൽ അതിെq
കാരണമറിയു:തിനായി അവർ •ണ/ിൽ നട:ു് ആ ^ലെ//ി. അേ\ാൾ
ആറാ.ു കാണാനായി/െ: േപാകു: ചില £ീകെള തടuുനിർ/ി ചില
തxJരsാർ അവരുെട ആഭരണ;ൾ അപഹരിJു:തായി.ാണു് ക8തു്.
തxJരsാരുെട സംഖയ ത;േളJാധികമു8ായിരു:തിനാൽ കൂ.ുകാെരലലാവരും
ഭയെ\.ു പിsാറി. എ2ിലും ൈധരയശാലിയായ േകശവൻനായർ തെq
വടിയുംെകാ8ു് തxകരsാേരാടു േനരി.ു. •ണേനരം െകാ8ു് അേbഹം ആ
അwമികെളെയലലാം അടിAു നിലംപതി\ിAു. കdsാെരലലാം വീണതായിJ8ു
കൂ.ുകാരും അടു/ു വ:ു. അവെരലലാം കൂടി ആ തxകരsാരുെട
േദഹപരിേശാധന കഴിAേ\ാൾ അവരുെട മടിയിലും കു\ായJീശയിലും മhറുമായി
അേനകം ആഭരണ;ൾ ക8ുകി.ി. അവർ അവെയലലാം എടുJുകയും അവിെട
അടു/ുതെ: കരuുെകാ8ു നി:ിരു: £ീകളുെട ആഭരണ;െളലലാം
അവർJു െകാടുJുകയും േശഷമു8ായിരു:വ ഏhറുമാനൂർJു െകാ8ുേപായി
േപാലീസധികാരികെള ഏ†ിAു വിവരം പറയുകയും െചcു. അവെയലലാം പി:ീടു
േപാലീ€ുകാരുെട പരസയമനുസരിAു് ഉടമ^ർ ഹാജരായി െതളിവു സഹിതം
അേപ•െകാടു/ു വാ;ിെJാ8ുേപായി.
േകശവൻനായരും കൂ.രും ആറാ.ാേഘാഷ;െളലലാം കഴിuതിെq േശഷം
പിേhറദിവസം കാല/ു മട;ിെA:േ\ാഴും ആ തxJരsാർ വീണ
^ല/ുതെ: േബാധരഹിതരായിJിടJു:ു8ായിരു:ു. േകശവനായർ
അവെരെയലലാവേരയും പിടിെAഴുേ:†ിAു സവ^രാJിയതിെq േശഷം "േമലാൽ
£ീജന;െളയും സാധുJെളയും ഉപ›വിJരുെത":ും മhറും ഗുണേദാഷിA്
അവരുെട വാസ^ല;ളിേല•ു പറuയAു. ഈ സംഗതി നട:തു്
ഏhറുമാനൂരാറാ.ുനാൾ അതിനടു/ ^ല/ുെവAു് ആകയാലും ആറാ.ിനു പല
^ല;ളിൽ നി:ുമായി അവിെട അസംഖയം ജന;ൾ കൂടിയിരു:തുെകാ8ും
ഇതു തിരുവിതാംകൂറിൽ മാYമലല മhറേനകം അയൽരാജയ;ളിലും
7സിUമായി/ീർ:ു.

ഒരിJൽ പdീ\ാ.ുd േകായിJേല/ു വീ.ിൽ ഏതാനും പണ/ിനു്
ആവശയമാവുകയാൽ ചില വRുJൾ െതേJടേ/Jു പനയെമഴുതിെJാടു/ു്
അതു വാ;ിയിരു:ു. ആ ഏർ\ാടു നിമി/ം അJാലം മുതൽ ആ ര8ു
വീ.ുകാരും തZിൽ ഏhറവും ൈമYിേയാടുകൂടിയാണു് വർ/ിAിരു:തു്.
അJാല/ു േകായിJേല/ു8ായിരു: ര8ാനകെള ആർെJ2ിലും
പണിേJർെ\ടു/ിെJാടു/ു കൂലി വാ;ിെJാടുJണെമ:് പറuു
െതേJട/് ഏ†ിAിരു:ു. ആ ആനJൂലിവക ആയിര/ിൽAിലവാനം രൂപ
െതേJട/് വ:ുേചർ:േ\ാൾ അെതാരു സ¢ിയിലി.ു െക.ി ഒരു
ഭൃതയെനെJാ8് എടു\ിAു െകാ8ു േകശവൻനായർ പdി\ാേ.Jു പുറെ\.ു.
ഏhറുമാനൂെര/ിയേ\ാൾ അവിെടനി:് ഒരു വ¢ി പdി\ാേ.•ു
േപാകു:ുെ8:ും േകായിJേല/ുകാരുെട ആവശയ7കാരം ചില
തടിയുരി\ടികൾ കയhറി വലയട/ു മൂ/താന് അതു അയ•ു:െത:ും
അറിയിJുകയാൽ േകശവൻനായർ മൂ/തിെq അനുവാദം വാ;ിെJാ8ു
ഭൃതയേനാടുകൂടി പണവുംെകാ8് ആ വ¢ിയിൽJയറി യാY തുടർ:ു. വ¢ി
സാവധാന/ിൽ വി.ു 'കരി?ാവളവ്' എ: ^ലെ//ിയേ\ാൾ ത8ുെവA
ര8ു േതാണികൾ അതിേവഗ/ിൽ വി.ു വ:് ഈ വ¢ിയുെട ര8ുവശ/ും
േചർ:ു. ആ േതാണികളിൽനി:ു ചിലർ ഈ വ¢ിയിൽ കയറി േകശവൻനായരുെട
അടുJൽെA:ു ൈകവശമുdെതലലാം അേ;ാ.് െകാടുJണെമ:ു പറuു.
തെq ൈകവശെമാ:ുമിെലല:ായിരു:ു േകശവൻനായരുെട മറുപടി. അേ\ാൾ
അേbഹ/ിെq അടുJൽ ആ പണസ¢ി ഇരിJു:തു ക8ി.് "ഇെതaാണ്?"
എ:് അവർ േചാദിAു. "ഇത് കുറA് അരിയാണ്" എ:ു േകശവൻനായർ പറuു.
അേ\ാൾ േകശവൻനായരുെട കാതിൽ മി:ി/ിള;ു: ൈവരJലലു കടുJൻ
കിടJു:തു ക8ി.് "എ:ാൽ ആ കടുJനഴിAു തരണം" എ:് ആ അwമികൾ
പറuു. അതിനു/രമായി.് േകശവൻനായർ പറuത് "ഈ കടുJൻ
അഴിെAടുJാവു: വിധ/ിലലല ഇ.ുറ\ിAിരിJു:ത്" എ:ായിരു:ു. അേ\ാൾ
ആ അwമികൾ "എ:ാൽ കാതറു/് എടു/ുെകാdാം" എ:ു പറïനുെകാ8്
അേbഹ/ിെq അടുJേല•ടു/ു. ഉടെന േകശവൻനായർ 'ഇനി
അമാaിAിരിJാൻ പാടിലല' എ:ു വിചാരിAുെകാ8് അവിെട നിെ:ഴുേ:hറു തെq
ൈകയിലു8ായിരു: വടിെകാ8് ആ ര8ു േതാണിയിലു8ായിരു:വർെJലലാം
ഓേരാ വീJു െവAുെകാടു/ു, അവെരലലാം േബാധംെക.ു െവd/ിൽ വീണു.
ഉടെന േകശവൻനായരും അേbഹ/ിെq ഭൃതയനും വ¢ിJാരും കൂടി അവെര
എലലാവേരയും പിടിെAടു/് അവരുെട േതാണികളിലാJി. അേ\ാൾ ഒരു
േതാണിയിൽ ഒരു മടി“ീല ഇരിJു:തുക8് അെതടു/ു േകശവൻനായർ തെq
ഭൃതയനു സZാനിAു. അതിൽ ഏകേദശം ഒരിട;ഴിേയാളം െവdിAwമു8ായിരു:ു

എ:് പി:ീട് ആ ഭൃതയൻ പറuുവേY. അJാല/ു തിരുവിതാംകൂറിൽ
നട\ു8ായിരു: 7ധാന നാണയം െവdിAwമായിരു:ുവേലലാ. അwമികളുെട
േതാണികളും തടിയുരു\ടികൽ കയhറിയിരു: വ¢ിേയാടു േചർ/ു െക.ിെJാ8്
അവിെട നി:ും പുറെ\.് അടു/ു8ായിരു: കാവൽ^ല/ുെച:് ആ
അwമികെളെയലലാം സവ^രാJി അവിെടേയ†ിAു. അവരുെട ഒരു േതാണിയും
അവിെട െകാടു/ു. പിെ: വ¢ി േനെര പdി\ാേ.Jു വി.ു േകായിJേല/ു
കടവിലടു/ു. മൂ/തിെq വ¢ിJർ തടിയുരു\ടികളും േകശവൻനായർ രൂപയും
േകായിJലെ/ കാരണവെര ഏ†ിAു െകാടു/തിെq േശഷം കുളിയുമൂണും കഴിA്
അ:ുതെ: മട;ിേ\ാരികയും െചcു. ആ ആwമികളൂെട േതാണികളിെലാ:ു
കാവൽ ^ല/ു െകാടു/തിെq േശഷം ഒ:ു8ായിരു:തു മൂ/തിെq
വ¢ിJാരിൽ ഒരാൾ െകാ8ുേപായി. അയാൾ ക82രിJാരനായിരു:ു.
അയാളുെട വീ.ുകാർ ഇേ\ാഴും ആ േതാണി ഉപേയാഗിJു:ു8േY. േമൽപറu
സംഗതി നട:ത് േകശവൻനായരുെട മUയ7ായ/ിലായിരു:ു.
ഒരിJൽ േകാഴിേJാ.ുകാരനും വലിയ ധനവാനുമായിരു: ഒരു മുഹZദീയ യുവാവ്
•യേരാഗബാധിതനായി/ീരുകയാൽ അേനകം ൈവUയsാെരക8ു
േരാഗവിവര;െളലലാം പറയുകയും അവർ പറu ചികി„കെളലലാം െച‹ുകയും
െചcി.ും ഒരു ഫലവും ഉ8ാകാ—യാൽ ഭ-ാശയനായി പാർ/ിരു: കാല/്
െതേJട/് േകശവൻനായരുെട േയാഗയതകൾ ചിലർ പറu് അറിയാനിടയായി.
അതിനാൽ ആ മുഹZദീയ യുവാവ് ചില ഭൃതയsാേരാÒകൂടി െതേJടെ//ി
േകശവൻനായെരക8ു േരാഗവിവര;െളലലാം Oഹി\ിAു. േകശവൻനായർ ഉടെന
ആ യുവാവിെq നാഡികൾ പരിേശാധിAേശഷം േരാഗനിദാനം
അമിതേഭാഗമാെണ:ു വിധിAു. അത് ആ യുവാവ് സZതിAിലല. പിെ:
േകശവൻനായർ ആ യുവാവിെq കൂെടവ:ിരു: ഭൃതയsാെരെയലലാം ദൂെര മാhറി
നിർ/ീ.് യുവാവിേനാടു "നി;ൾ വിവാഹം കഴിAി.ുേ8ാ? ” എ:ു േചാദിAു. ഇലല
എ:് യുവാവു പറuതിെq േശഷം േകശവൻനായർ ആ യുവാവിന്
അമിതേഭാഗ/ിൽ അതയാRി ജനിA കാലെ/യും അത് അധികമായി ഉപേയാഗിA
സമയേ/യും മhറും കുറിAു ക8റിuതുേപാെല സൂ•മായി പറuു. അേ\ാൾ
ആ യുവാവു ലŽാവനതമുഖനായി സർVവും സZതിAു. പിെ: േകശവൻനായർ
നിpയിA ചികി„കൾ െചcുെകാ8് ആ മുഹZദീയൻ
കടു/ുരു/ിയിൽത/െ: താമസിJുകയും അചിേരണ സവ^ശരീരനായി
തിരിAുേപാവുകയും െചcു. െതേJട/ു കുടുംബകാർJ് സർേVാപരി
സാമർഥയവും ’ാനവും നിpയവുമുdത് നാഡിപരിേശാധനയിലാെണ:ുdതു
7സിUമാണേലലാ. അതിന് ഇേ\ാഴും വയതയാസം വ:ി.ിലല.

ഒരു ദിസവം േകശവൻ നായർ ചില കൃഷി\ണികൾ നട/ാനായി.ു പാട/ു
േപായി.ു വീ.ിേലJു മട;ിവ:േ\ാൾ വഴിയിൽെവAു ചിലെര കാണുകയാൽ അവർ
ഏതു ദിJുകാരാെണ:ും എവിെടേ\ാവുകയാെണ:ും മhറും േചാദിAു. അേ\ാൾ
അവരിെലാരാൾ കൂ.ുകാരിെലാരാെള ചൂ8ികാണിAുെകാ8് "ഈ മനിഷയൻ
അയാളുെട വീ.ിെല മുകളിലെ/ ഉ/ര/ിേsൽനി:് ഒരു
സാധനെമടുJു:തിനായി ഒരു ൈക െപാJി. അേപാൾ അയാൾJ് ഒരു
േകാ.ുവായുമു8ായി. അേതാടുകൂടി അയാൾJ് െപാJിയ ൈക താ¤/ാനും
തുറ: വായ അട•ാനും വ‹ാെതയായി. അതിനാൽ ഈ മനുഷയെന െതേJട/ു
െകാ8ുേപായി േകശവൻനായെര കാണിAു വലലതും െച‹ിJണെമ:ു വിചാരിAു
േപാവുകയാണ്. ഞ;ൾ വടേJ മലബാറിലുdവരാണ്. െതേJട/ു േകശവൻ
നായെരJുറിAു ഞ;ൾ േക.ി.ു8്. അേbഹെ/ ഞ;ൾ ക8ി.ിലല” എ:ു
പറuു. ഉടെന േകശവൻ നായർ ആ ൈക െപാJിയും വായ് െപാളിAും നി:ിരു:
മനുഷയെq പി:ിൽെച:ു തെq ക‹ിലു8ായിരു: വടിെകാ8് പുറ/ു ഒരു
വീJുെവAുെകാടു/ു. അടി െകാ8ു മനുഷയൻ 'അേ‹ാ!' എ:ു
നിലവിളിAുെകാ8് ഒ:ു പുളuു. അേതാടുകൂടി അയാളൂെട ക‹ും വായും
പൂർV^ിതിയിലാവുകയും അയാൽ സവ^നായി/ീരുകയും െചcു.
ഇതു കഴിuേ\ാൾ "ഇേbഹം തെ:യായിരിJും േകശവൻനായർ” എ:ു
വടJർJു േതാ:ി. േകശവൻനായർ പാട/ുനി:ു വരു: വരവായിരു:തിനാൽ
ഒരു േതാർ/ുമു8ുമാYം ഉടു/ും േമെലാെJ േചറണിuുമിരു:തുെകാ8്
ആദയം അേbഹെ/ ക8േ\ാൾ അവർJ് ആ സംശയമു8ായിലല. അേbഹ/ിെq
ഈ അ§ുത7വൃ/ി ക8േ\ാൾ അവർJ് സംശയം േതാ:ുകയാൽ
അേbഹ/ിെq കൂെടയു8ായിരു:വേരാടു സവകാരയമായി േചാദിAു സംശയം
തീർ/തിെq േശഷം അവർ േകശവൻ നായെര സാദരം വ˜ിAു യാY പറuു
െകാ8് പിരിuുേപായി. ഉടെന േകശവൻനായർ കുളിJാനുംേപായി.
പിെ:െയാരിJൽ ഒരു ധനുമാസ/ിൽ തിരുവാതിരനാൾ കുടമാളൂർ െതേJട/ു
മന•ൽ തിരുവാതിര(ൈകെകാ.ിJളി) കളിAുെകാ8ിരു: ഒരaർŽനം
എ;നേയാ മറിuുവീഴുകയാൽ ഒരു ൈകെയാടിuുേപായി. ഉടെന
തിരുZുകാരനായ ഒരു ന?ൂതിരിെയ വരു/ി ആ ൈക െവAുെക.ി. അേ\ാൾ
അaർŽനം േബാധരഹിതയായി/ീർ:ു. പിെ: ആ ന?ൂതിരി പല വിദയകൾ
7േയാഗിAുേനാJിയി.ും അaർŽന/ിനു േബാധം വീണിലല. അതിനാൽ
ഭ.തിരി\ാടു വയxJര ആചാരയൻ നാരായണമൂ€വർകെള െകാ8ുവരു:തിന്
ഒരാെള അയAു. ആ ആൾ വയxJെരെച:ു വിവരെമലലാമറിയിAേ\ാൾ
മൂ€വർകൾ പറuത് "ൈകയും കാലും മhറുെമാടിuാൽ െവAുെക.ി ചികി„ിAു

േഭദമാJാൻ പഠി\ും പരിചയവും പഴJവും െതേJട/ു
േകശവൻനായെരേ\ാെലയു8ായി.ും ഇേ\ാൾ മhറാരുമുെ8:ു േതാ:ു:ിലല.
അതിനാൽ ആ മനുഷയെന വരു/ി ഉടെന എെa2ിലും െച‹ിJുകയാണ് േവ8ത്"
എ:ാണ്. അതുേക.ു ഭ.തിരി\ാ.ിെല ആൾമട;ിെച:് ആ വിവരം അവിെട
അറിയിAു. ഉടെന ഭ.തിരി\ാട് കടു/ുരു/ിJ് ആെള അയAു േകശവൻനായെര
കുടമാളൂർ വരു/ി. േകശവൻ നായർ ആദയം ന?ൂരി െവAുെക.ിയ െക.ഴിA്
അaർŽന/ിെq ൈക േവ8തുേപാെല െവAുെക.ി. അേ\ാൾ
അaർŽന/ിനു േബാധം വീണു. പിെ: േകശവൻ നായർ ഏതാനും ദിവസം
അവിെട താമസിAു േവ8ു: ചികി„യും തിരുZും മhറും കഴിJുകയും
അaർŽനം സവ^തെയ 7ാപിJുകയും ഭ.തിരി\ാടു േകശവൻ നായർJു പല
സZാന;ളും െകാടു/് അേbഹെ/ സേaാഷി\ിAയ•ുകയും െചcു.
തദനaരം ഇട\dി സവരൂപ/ിെല ഒരു ത?ുരാനും 1055-ആമാ8ു
നാടുനീ;ിേ\ായ ആയിലലയം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെല അZAിJും
സഹിJവ‹ാെതക8ു ഒരു വയറുേവദനയു8ാവുകയും േകാഴിേJാട് അ:െ/
ഏറാൾ\ാടു ത?ുരാനവർകൾJും പുലിേJാ.ു എം.ഡി. െമYാേ\ാലീ/
അവർകൾJും എേaാ അബUം പhറുകയാൽ ൈകകൾ ഒടിയുകയും
െകാAിരാജകുടുംബ/ിൽ ചില ത?ുരാJsാർJും ത?ുരാ.ിമാർJും ചില
ശീലാ…മകളു8ാവുകയും അതതു ^ല;ളിലുd ൈവദയsാെരെJാ8ും മhറും
പലതും െച‹ിAി.ും ഫലെമാ:ുമു8ാകാെതയിരിJുകയും െച‹ുകയാൽ ആ
^ല;ളിൽനിെ:ലലാം േകശവൻ നായർJ് ആളുകൾ വരികയും െച‹ുകയാൽ
അേbഹം ആ ^ല;ളിെലലലാം െച:ു യഥാwമം തിരുZും െവAുെക.ും
ചികി„കളും നട/ുകയാൽ അവർJും അചിേരണ പൂർ4സുഖം സിUിAു.
അതിനാൽ ഓേരാ രാജ^ാന;ളിൽനി:ും മhറുമായി േകശവൻ നായർJു
വീരശൃംഖലകൾ മുതലായ അേനകം സZാന;ൾ കി.ുകയും െചcു.
തിരുവിതാംകൂർ, െകാAി , ”ി.ീഷ് മലബാർ എ:ീ മൂ:ു
സം^ാന;ളിൽനി:ുമായി ഇY വളെര രാജസZാന;ളും മhറും ലഭിAി.ുd ഒരു
സZാന;ളും ഒരു വിദവാൻ ഈ േകശവൻ നായരലലാെത േകരള/ിൽ േവെറ
ആരുമുെ8:ു േതാ:ു:ിലല.
േകശവൻ നായർJു ബാലിവഴി, ഭീമൻ വഴി എ:ീ ര8ുതര/ിലുd
അഭയാസമുറകളും ആനAടJം, പ:ിAടJം എ:ീ ര8ുതരം ചടJ;ളും
പ•8ുതര/ിലുd തിരുZുകളും ആരു വിധമുd മു‘ികളും കൂടാെത മhറേനകം
വിധ/ിd വിദയകളും വശമായിരു:ു. അേbഹം ആരയൈവദയശാ£/ിൽ മാYമലല,
ചിaാമണി, അറബി മുതലായ ൈവദയശാY;ളിലും അതിനിപുണനായിരു:ു.

അേbഹ/ിന് ഇവ•ും പുറെമ ചില മെ•ൗഷധ7േയാഗ;ളുമു8ായിരു:ു.
േകശവൻ നായർ ഒരിJൽ ഗംഗാrാനം, വിശവനാഥദർശനം, ഗയാXാUം മുതലായ
പുണയകർZ;ൾ നട/ണെമ:ു നിpയിAു വടേJാ.ു പുറെ\.ു. തീവ8ിയിൽ
അേbഹം കയരിയിരു: മുറിയിൽതെ: ഒരു മഹാരാ¿ ”ാ•ണനും അേbഹതിെq
ഭാരയയുമു8ായിരു:ു. അവർJ് എേaാ വലിയ മേനാവിചാരമുdതുേപാെല മുഖം
äാനമായിരു:ു. അതു ക8ി.് േകശവൻ നായർ അതിെq കാരണെമaാെണ:്
”ാ•ണേനാട് അവരുെട ഭാഷയിൽ േചാദിAു. അേ\ാൾ ആ ”ാ•ണൻ അവരുെട
ഭാഷയിൽ/െ:, താനീ Rീെയ വിവാഹം െചcു തെq മാതാപിതാJsാരുേടയും
മhറും സZതം കൂടാെതയാെണ:ും വിവാഹം കഴിuി.് ഭാരയെയ ആദയമായാണ്
സവഗൃഹ/ിേലകു െകാ8ുേപാകു:െത:ും അവിെട െച:ാൽ ത;െള
സവീകരിJുേമാ ആ.ി\ുറ/ാJുേമാഎ:ുd വിചാരം െകാ8ാണ് മന€ിന്
സവ^തയിലലാെതയിരിJു:െത:ും മhറും പറuു. അതു േക.യുടെന േകശവൻ
നായർ തെq െപ.ി തുറ:് ഒരു ഗുളികെയടു/ു െകാടു/ി.് ആ ”ാ•ണേനാട്
"നി;ൾ ര8ുേപരും ഈ ഗുളിക അരAു തിലകം ധരിAു െകാ8ുേവണം
ഗൃഹ/ിൽെAലലുവാൻ. എ:ാൽ അവിെട ആരും നി;െള ധിJരിJുകയിലല. എ:ു
മാYമലല, എലലാവരും നി;െള അവിെട സാദരം സവീകരിJുകയും െച‹ും"
എ:ുപറuു. ആ ”ാ•ണൻ അതു േക.ു വളെര സേaാഷിJുകയും സാദരം ആ
ഗുളിക വാ;ി തെq െപ.ിയിൽ െവ•ുകയും െചcു. അേ\ാേഴ•ും വ8ി
അേbഹ/ിന് ഇറ;ാനുd xേhറഷെന/ി. ഉടെന ആ ”ാ•ണൻ േകശവൻ
നായേരാട് "എ:ാലിനി പിെ:J8ുെകാdാം" എ:ു യാYയും പറuു
ഭാരയേയാടുകൂടി വ8ിയിൽനി:ിറ;ിേ\ായി.
അവരുെട ഗൃഹ/ിേലJു തീവ8ി xേhറഷനിൽനി:് അധികം
ദൂരമിലലായിരു:തിനാൽ അവർ വ8ിയിൽനി:് ഇര;ി ഉടൻതെ:
ഗുലികെയടു/രAു തിലകം ധരിAുെകാ8ാണ് ഗൃഹ/ിേലJു െച:ത്. അവർ
അവിെട െച:ി.് അവിെടയു8ായിരു:വെരലലാവരും സസേaാഷം അവെര
അവിെട സവീകരിJുകയും കുശല7 ം െച‹ുകയും വളെര േrഹേ/ാടുകൂടി
വർ/ിJുകയും െചcു. ഈ ^ിതി ക8േ\ാൾ ആ ”ാ•ണന് േകശവൻ
നായെരJുറിA് അളവhറ ബഹുമാനം േതാ:ുകയും േകശവൻ നായർ മട;ി
വരുേ?ാൾ അേbഹെ/ യഥാേയാഗയം സൽJരിAയ•ണെമ:് അേbഹം
തീർAെ\ടു/ുകയും െചcു. പിെ: ആ ”ാ•ണൻ േകശവൻ നായർ
ഗംഗാrാനാദികെളലലാം കഴിuു മട;ിവരാനുd കാലം ഏകേദശം അടു/േ\ാൾ
ദിവസംേതാരും വടJുനി:ു വ8ി വരു: സമയ/് തീവ8ിxേhറഷനിൽെച:്
അേനവഷിAുെകാ8ിരു:ു. അ;െന ഏതാനും ദിവസ;ൾ കഴിuേ\ാൾ

േകശവൻ നായർ അവിെട വ:ു േചർ:ു. വ8ി നി:യുടെന ആ ”ാ•ണൻ
േകശവൻ നായർ ഇരു:ിരു: മുറിയിൽ കയറിെA:് അേbഹ/ിെq
ൈകവശമു8ായിരു: ഒരു പണJിഴി േകശവൻ നായരുെട മു?ിൽ െവAി.ു
"നി;ളുെട ഗുളികാ7േയാഗം ഞ;ൾJു േവ8തുേപാെല ഫലിAു. അതിനാൽ
എെq ഈ െചറിയ പാരിേതാഷികം നി;ൾ സദയം സവീകരിJണെമ:ു ഞാൻ
അേപ•ിJു:ു." എ:ു പറuു. അതിനു മറുപടിയായി.ു േകശവൻ നായർ
പറuത് "ഞാൻ പഠിAി.ുd വിദയകൾ െകാ8ു കഴിവുd സഹായ;ൾ
എലലാവർJും െച‹ും. അതിനു ഞാൻ യാെതാരു 7തിഫലവും ആേരാടും
വാ;ാറിലല. വലല മഹാരാജാJsാേരാ വലിയ 7ഭുJsാേരാ സZാനമായി വലലതും
ത:ാൽ േവെ8:ു പറയാറിലല എേ:യുdു." എ:ാണ്. അതു േക.ി.് ആ
”ാ•ണൻ, "എ:ാെലെq ഗൃഹ/ിൽ വ:് ഒരു േനരം ഭ•ണം കഴിAു കാ\ിയും
കഴിAി.ു േപാരുകെയ2ിലും േവണം." എ:ു പറuു. അതിനു മറുപടിയായി.ു
േകശവൻ നായർ പറuത് അതിനുമിേ\ാൾ സൗകരയമിലല" എ:ാണ്. അേ\ാൾ
”ാ•ണൻ "എ:ാൽ ഞാൻ ഈ അടുJലുd കാ\ിJടയിൽേ\ായി കുറAു
കാ\ിയും പലഹാരവും വാ;ിെJാ8ുവരാം. വ8ി വിടാൻ ഇനിയും ഏകേദശം
അരമണിJൂേറാളം ഉ8്. അതിെകാ8് അെത2ിലും സവീകരിJണം" എ:ു
നിർèkപൂർVം അേപ•ിAു. അതു േകശവൻ നായർ അനുവദിJുകയും
”ാ•ണൻ േപായി കാ\ിയും പലഹാര;ളും വാ;ിെJാ8ുവരികയും
അതിനി:ു സവ†െമടു/ു േകശവൻ നായർ കഴിJുകയും േശഷമു8ായിരു:ത്
അവിെട കൂടിയിരു: യാYJാർJ് വീതിAുെകാടുJുകയും െചcു. അേ\ാേളJും
വ8ി വിടാറായതിനാൽ ”ാ•ണൻ പണJിഴി എടു/ുെകാ8് യാY
പറuുേപായി. വ8ിയി/െ: േകശവൻ നായരും േപാ:ു. േകശവൻ നായർ ആ
യാYയിൽ/െ: രാേമശവര/ും േപായി േസതുrാനവും കഴിAി.ാണ്
സവേദശേ/Jു വ:ത്. അേbഹം രാേമശവര/ു നി:ു മട;ിേ\ായതു
തിരുവനaപുര/ുകൂടിയായിരു:ു. അേ\ാഴുമേbഹം വലിയ െകാ.ാര/ിൽ
േപായി മുഖം കാണിJുകയും മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് അേbഹ/ിനു ചില
സZാന;ൾ ക†ിAുെകാടുJുകയുമു8ായി. അേ\ാൾ/െ:
യാYയറിയിAുെകാ8് അേbഹം അവിെടനി:ു േപാരികയും യഥാകാലം
സവഗൃഹ/ിൽ വ:ുേചരുകയും െചcു.
േകശവൻ നായരുെട അ§ുതകർZ;ൾ ഇനിയുമി;െന വളെര പറയാനു8്.
എ2ിലും േലഖനം wമ/ിലധികം ദീർഘിAുേപാകുെമ:ുdതുെകാ8് ഇനി
ഇേ\ാൾ അതിനായി തുനിയു:ിലല. ഇ7കാരെമലലാം അമാനുഷ7ഭാവനും
അതിവിദവാനും േലാക7സിUനുമായിരു: അ മഹാനും അവസാനകാല/ു

േരാഗാതുരനായി എതാനും ദിവസം കിട:ു ക‘െ\േട8തായി വ:ു.
േകശവൻ നായെര അവസാനകാല/ു ബാധിA േരാഗം വി›ധിയായിരു:ു. അതിനു
േവ8ു: ചികി„കൾ നിpയിAത് അേbഹം തെ:യായിരു:ു. അേbഹം
നിpയിA മരു:ുകെളലലാം അേbഹ/ിെq ഭാഗിേനയsാർതെ:
പാക/ിനു8ാJിെJാടു/ു േസവി\ിAു. അ;െന ഏതാനും ദിവസ;ൾ
െചcി.ും േരാഗ/ിന് ഒരു കുറവുമു8ായിലല. അതിനാൽ ആ ഭാഗിേനയsാർ
അേbഹേ/ാട് "ഈ ചികി„കെളലലാം െചcി.ും ദീന/ിന് ഒരു കുറവും
കാണു:ിലലേലലാ. അതിനാൽ വയxJെരെA:ു േരാഗവിവരെമലലാം അറിയിA് ഇനി
അവിടു:ു നിpയിJു: ചികി„കൾ െചെc2ിേലാ എ:ു ഞ;ൾ
സംശയിJു:ു." എ:ു പറuു. അതു േക.ി.ു േകശവൻ നായർ "ഈ ദീന/ിന്
ഇനി വിേശഷിെAാ:ും െച‹ണെമ:ു േതാ:ു:ിലല. എ2ിലും നി;ളുെട
ഇ‘ംേപാെലയാവെ.. ഞാൻ വിേരാധെമാ:ും പറയു:ിലല" എ:ാണ് മറുപടി
പറuത്.
ഇ7കാരം േകശവൻ നായരുെട അർUാനുവാദം വാ;ിെJാ8് ആ
ഭാഗിേനയsാരിെലാരാൾ വയxകെരെA:ു േരാഗവിവരെമലലാം അവിെട അറിയിAു.
അേ\ാൾ മൂ€വർകൾ "ഇതുവെര ചികി„കെളെaലലാമാണു െചcത്?" എ:ു
േചാദിJുകയും, ആ െച:യാൾ അെതലലാം വിവരമായി അവിെട അറിയിJുകയും
െചcു. പിെ: മൂ€വർJൾ പറuത് "ഈ ദീന/ിന് ഇതിലധികമായി ഒ:ും
െചേ‹8തിലല. എ2ിലും അവിെട വ:ു പറuി.ു ഞാൻ ഒ:ും
പറയാെതയിരിJു:തു ശരിയലലേലലാ. ഇേ\ാൾ െകാടു/ു വരു: കഷായ/ിനു
ന†ാമരെ/ാലികൂടി അടിയ;ൾJേപ•യു8്." എ:റിയിAു. അതിനു
മറുപടിയായി.ു മൂ€വർകൾ "അതിനു വിേരാധമിലല. എ:ാെലനിJു മhറ:ാൾ ഒരു
ചാ/മൂ.ാനു8്. അതു കഴിuി.ുേവണം എേ:യുdു. ചാ/ം േനരെ/ പ/ു
നാഴിക പുലരുേ?ാേഴ•ും കഴിJാം. അേ\ാേഴ•ും ഒരാൾ ഇേ;ാ.് വ:ാൽ ആ
ആേളാടുകൂടി/െ: േപാേ:Jാം." എ:ു പറuു. ആ വ:ിരു:യാൾ അതു
േക.ു െകാ8ു മട;ിേ\ായി. അയാൾ സവഗൃഹ/ിെല/ിയേ\ാൾ േകശവൻ നായർ
"വയxJെര െച:ി.ു തിരുമന€ുെകാ8് എെaലലാം ക†ിAു?" എ:ു േചാദിAു.
അതിനു മറുപടിയായി.് ആ േപായിരു: ആൾ, "വിേശഷിA് അധികെമാ:ും ക†ിAിലല.
അേ\ാൾ േസവിJു: കഷായ/ിനു നാ†ാമരെ/ാലികൂടി
കൂ.ിയാൽെJാdാെമ:ു മാYേമ ക†ിAുdൂ. പിെ: ഇേ;ാെ.ഴു:dി േരാഗിെയ
തൃJൺപാർ/ാൽ െകാdാെമ:ു ഞാനറിയിAി.് "അ;െനയാകാം. മhറ:ാെളാരു
ചാ/മൂ.ാനു8്. അതു കഴിuി.ലലാെത നിവൃ/ിയിലല. ചാ/ം േനരെ/ പ/ു
നാഴിക പുലരണെമ:ിലല" എ:ുപറuു. അതു നലല ശരിയായി. വയxJെര നി:ു

നിpയിAതും െതhറിയിലല. ആ ദിവസം അ¢ു നാഴിക പുലർ:േ\ാൾ നZുെട
കഥാനായകൻ കഥാവേശഷനായി. അതു െകാലലം 1069-ആമാ8ു
േമടമാസ/ുലായിരു:ു. ഉ/രായണ/ിൽ പകൽ സമയ/ു ഭൂേലാകം വി.ു
േപായ ആ പുണയ സവർ´തി തെ: ലഭിAിരിJുെമ:ു നിpയമാണേലലാ.
േകശവൻ നായർ കൂടി െപാ•ഴിuേ\ാൾ പിെ: ആ െതേJട/ു കുടുംബ/ിൽ
േശഷിAത് അേbഹ/ിെq സേഹാദരിയായിരു: പാർVതിയZയും, അവരുെട
മൂ:ു പുYsാരും മാYമായിരു:ു. ആ പുYsാരിൽ മൂ/യാളായിരു: ശ2ു\ിd
ഒരു െപാതുകാരയ7സzനായ നാ.ുകാരയ^നും മൂ:ാമനായിടു: രാമൻപിd
െചറു\ം മുതൽJുതെ: േരാഗിയുമായിരു:തിനാൽ അവർJു ര8ുേപർJും
കുടുംബപാര?രയ7കാരമുd വിദയകൾ അഭയസിJു:തിനും പരിചയിJു:തിനും
സൗകരയമു8ായിലല. പിെ: അവരിൽ ര8ാമനായ നാരായണപിd മാYം
കുടുംബപാര?രയം കളയാെത നാഡിപരിേശാധന, മർZചികി„, തിരുZ്
മുതലായവെയലലാം യഥാwമം അഭയസിJുകയും പരിചയിJുകയും െചc്
അവയിെലലലാം ഏകേദശം േകശവൻ നായെരേ\ാെലതെ:
സമർഥനായി/ീരുകയും െചcു.
കാലwേമണ പാർVതിയZയും ശ2ു\ിdയും രാമൻപിdയും
കാലധർZെ/7ാപിAുേപാവുകയാൽ നാരായണപിd മാYേമ ഇനി ആ
കുടുംബ/ിലുdൂ. അേbഹ/ിെq അടുJലും യഥാപൂർVം അേനകം േരാഗികൾ
ഇേ\ാഴും വരു:ു8്. അേbഹവും േരാഗികളുെട നാഡികൾ പരിേശാധിAും
തിരുZിയും ചികി„ിAും പലേരയും സവ^രായി അയ•ു:ുമു8്. എ:ാൽ
അേbഹവും തെq പൂർVികsാെരേ\ാെലതെ: യാെതാ:ിനും
യാെതാരു/േരാടും യാെതാരു 7തിഫലവും വാ;ാറിലല. ഇ7കാരം
പേരാപകാരിയായിരികു: അേbഹം ഇനിയും അേരാഗദൃഢഗാYനായി
വളെരJാലം ജീവിAിരിJുവാൻ സർേVശവരൻ സഹായിJെ..

ഐതിഹയമാല/മൂേJാല േ•Y;ൾ
ഈ േ•Y;ൾ ^ിതിെച‹ു:ത് െപാ:ാനി/ാലൂJിൽ പdിJര അംശ/ിൽ
വടJും മുറിേദശ/ു ചാലിേ“രിJു േപാകു: േറാഡിെq വടJുഭാഗ/ാണ്.
പ8് സാ•ാൽ ശ2രാചാരയസവാമികൾ േദശാടനം െചcിരു:േ\ാൾ ഒരിJൽ ഈ
^ല/ുകൂടി വ:് ‘നരിതി:ിJട/ു’ കട: സമയം അവിെടനി:ു
പൂർേVാ/രഭാഗ/ായി അതയ§ുതകരമായ ഒരു േതജ€ു ക8ു. അെതാരു
ൈദവികമായി.ുdതാെണ:ു േതാ:ിെയ2ിലും മൂർ/ിെയaാെണ:്
അേbഹ/ിനു വയzമായി മന€ിലായിലല. അതിനാൽ അേbഹം തപ€ു
െചcുെകാ8് അവിെട ഇരു:ു. അേbഹം സാ•ാൽ മഹാമായെയ
ധയാനിAുെകാ8ാണ് തപ€ുെചcത്. അ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ ഒരു
മൂർ/ി ആചാരയസവാമികളുെട പുേരാഭാഗ/് ആവീർഭവിAു. അത് മഹാവി¸ുവിെq
ആകൃതിേയാടും Rന;ൾ മുതലായ ചില £ീല•ണ;േളാടുംകൂടിയായിരു:ു.
ആ മൂർ/ിെയ ക8േ\ാൾ ആചാരയസവാമികൾ ഇതു സാ•ാൽ
വി¸ുമായയാെണ:് തീർAെ\ടു/ി വ˜ിAുെകാ8് “ഭൂേലാകര•ാർ‰ം
േദവിയുെട സാ:ിUയം എ:ും ഈ ^ല/ു8ായിരിJണം” എ:േപ•ിAു. ആ
േദവി അതിെന ശിരഃക?നംെകാ8ു സZതിAതായി അറിയിAി.് ഉടെന
അaർUാനം െച‹ുകയും േദവി നി:ിരു: ^ല/് ആ അകൃതിയിൽ/െ: ഒരു
ശിലാവിOഹം കാണെ\ടുകയും െചcു. സവയംഭൂവായ ആ വിOഹം ആ
േദവിയുേടതാെണ:് വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.
ഇYയും കഴിuി.ും ആചാരയസവാമികൾ ക8 േതജ€ിന് ആ ^ല/ു യാെതാരു
കുറവും വ:ിലല. അതിനാൽ ആചാരയസവാമികൾ പിെ:യും തപ€ു
െചcുെകാ8ിരു:ു. അേ\ാൾ അേbഹ/ിനു 7തയ•മായതു ദുർ´ാേദവിയാണ്.
ആ േദവിെയ അേbഹം ഒരു ശിലാഖ¡/ിേsലാവാഹിAു സവയംഭൂവായ
േദവീവിOഹ/ിെq സമീപ/ുതെ: വടJു പടിuാറു ഭാഗ/ു 7തി®ിAു.
അേ\ാൾ ആദയം ക8തായ ആ േതജ€് സവ†ം കുറuു. എ2ിലും നിേ“ഷം
ഇലലാതായിലല. അതിനാൽ ആചാരയസവാമികൾ പിെ:യും തപ€ു തുട;ി. അേ\ാൾ
7തയ•മായത് ഭ›കാളിയാണ്. ആചാരയസവാമികൾ ആ േദവിെയയും
ആവാഹിെAടു/് ആദയ7തി®യുെട േനെര പടിuാറു ഭാഗ/് 7തി®ിAു.
ആചാരയസവാമികൾ പിെ:യും തപ€ുെചcേ\ാൾ 7തയ•മായതു ശിവനാണ്. ആ
ശിവെന കിഴJുഭാഗ/ു 7തി®ിAു. പിെ: വി¸ു 7തയ•നായി. ആ വി¸ുവിെന

പടിuാറുഭാഗ/ു 7തി®ിAു. അനaരം തപ€ു െചcേ\ാൾ ശാRാവു
7തയ•മായി. ആ ശാRാവിെന വടJു കിഴJുഭാഗ/ു ‘കരുവാ.്’ എ:
^ല/ും 7തി®ിAു. ഇYയും കഴിuേ\ാൾ ആദയം കാണെ\. േതജ€് ആ
^ല/ു നിേ“ഷം ഇലലാതാവുകയും െചcു.
ആചാരയസവാമികളുെട ഈ അ§ുതകർZ;െളJുറിAു േക.റിu് സമീപ^sാരും
ദൂര^sാരും ധനവാsാരുമായ അേനകം ന?ൂരി\ാടsാരും ആ ^ല/ു വ:ു
േചർ:ു. ആ കൂ./ിൽ ആഴുവാേ¢രി തÆാJളുമു8ായിരു:ു. അവെരലലാവരും
കൂടി ആചാരയസവാമികൾ അവിെട 7തി®ിA േദവീേദവsാർJു േ•Y;ൾ
പണിയിJുക മുതലായ കാരയ;െളJുറിA് ആേലാചിAു. അേ\ാൾ തÆാJൾ
“ഭ›കാളിJു േ•Yം പണിയിJുകയും നിതയദാനം മുതലായവ•ു േവ8ു:തു
െകാടുJുകയും ഞാൻ തനിAായിെJാdാം” എ:ു പറയുകയും അവിടു:്
അ;െന നട/ുകയും െചcു. അതിനാൽ ആ േ•Yം അവിടുെ/
സവaമായി/ീർ:ു. ആ േ•Y/ിനു പറuുവരു: േപര് “കേ42ാവ്”
എ:ാണ്.
ഭ›കാളിയുെട േ•Yകാരയം തÆാJൾ ഏhറുനട/ിയേപാെല ശിവെq
േ•YJാരയം പകരാവൂരു മന•ൽനി:് ഏhറുനട/ി. അതിനാൽ ആ ശിവെq
േ•Yം പകരാവൂരുമന•െല വകയായി/ീർ:ു.
പിെ: വി¸ുവിെq േ•Yം മെhറാരാൾ പണി കഴി\ിAു. ആ േ•Y/ിനു
‘െകാളേ¢രി’ എ:ാണ് േപരു പറuു വരു:ത്.
അനaരം ശാRാവിെq േ•Yം ചുന;ാ.ുകാuൂരുമന•ൽനി:ു
പണികഴി\ിJുകയും അവിെട േവ8ു: കാരയ;ൾെJാെJ ഏർ\ാടു
െച‹ുകയും െചcു. അതിനാൽ ആ േ•Yം ആ മന വകയായും തീർ:ു. അതിനു
പറuുവ: േപര് ‘കരുവാ.്’ എ:ു തെ:യാണ്.
പിെ: അവിെട േ•Yമിലലാെതയായിരു:ത് സവയംഭൂവായ വി¸ൂമായയും
ആചാരയസവാമികളാൽ 7തി®ിJെ\. ദുർ´ാേദവിയും മാYമാണ്. ആ
േദവികൾJും േ•Y;ൾ പണിയിJു:തിനും ആ േദവസവകാരയ;ൾ അേനഷിAു
നട/ു:തിനും മhറുമായി ആചാരയസവാമികൾ അവിെട കൂടിയിരു:
ന?ൂതിരിമാരിൽ മു\/ാറുേപർJ് ഊരാ…മ^ാനം െകാടു/്
അധികാരെ\ടു/ി. അവർ ആദയം തെ: സവയംഭൂവായ േദവിJു േ•Yം
പണികഴിA് അതിനു ‘േമേലJാവ്’ എ:ു േപരി.ു. എലലാംെകാ8ും അതു
േമേലതെ:യായിരു:തുെകാ8് അ േപരു യഥാർ‰ംതെ:യായി/ീർ:ു. ആ
േ•Yേ/ാടു േചർ/ുതെ: ദുർ´ാേദവിJും േ•Yം പണികഴി\ിJുകയും

അതിനു ‘കീേഴJാവ്’ എ:ു േപരിടുകയും െചcു. അവിെട സദയകൾ നട/ു:തിൻ
ഒരു ഊ.ുപുരയും േ•Y/ിെല ഉപേയാഗ/ിനും മhറുമായി ഒരു കിണറും
ഉ8ാJിAു.
ഇവിെട ഇ;െനയു8ായ േ•Y;ൾെJലലാം കേ42ാവ്, േമേലJാവ്, കീേഴJാവ്
മുതലായി 7േതയകം 7േതയകം ഓേരാ േപരുകളും സിUിAി.ു8്. എ2ിലും അവെയ
എലലാംകൂടി പറയുേ?ാൾ മൂേJാലേ•Y;ൾ എ:ാണ് പറuു വരു:ത്. ഈ
േ•Y;ൾ ^ാപിA ^ലം മൂ:ു ദിJുകളിൽനി:് ഓേരാ െപരുവഴികൾ
വ:ുേചരു: ഒരു കവലയിൽ ആയിരു:ു. അതിനാൽ ആ ^ലെ/ എലലാവരും
‘മുJവല’ എ:ാണു പറuിരു:ത്. അതിനാൽ ആ ^ല/ു8ായിരു:
േ•Y;െള മുJവലേ•Y;െള:ും പറuിരു:ു. കാലwേമണ മുJവല
മുേJാലയായി/ീർ:ു. അതിെന സംxകൃതപ¡ിതsാർ പരിTരിA്
‘മുzി^ലം’ എ:ാJി 7േയാഗിAുതുട;ി.
അവിെടയുd േ•Y;ിളിൽ 7ാധാനയം േമേലJാവിനാെണ:ു മു?ുതെ:
സൂചി\ിAി.ു8േലലാ. എ:ാൽ കേ42ാവിനും ഒ.ും 7ാധാനയJുറവിലല.
േമേലJാവിൽ ആെര2ിലും എെa2ിലും വഴിപാടു നട/ിയാൽ
അതുേപാെലതെ: കേ42ാവിലും നട/ണം. അ;െന െച‹ാതിരു:ാൽ ആ
േദവിയുെട (ഭ›കാളിയുെട) വിേരാധവും ത:ിമി/ം പല അനർ‰;ളും
ഉ8ാകുെമ:ുdതിനു സംശയമിലല. ഇത് ഇേ\ാഴും ക8ുവരു: ഒരു
സംഗതിയാണ്. േമേലJാവിൽ ഭഗവതിJു ര8ുേനരവും പതിവുd െവdനിേവദയം
Xീേകാവിലിെq തൃ\ടിയിേsൽെവA് ഇേ;ാ.ുംകൂടി 7ാണാഹൂതി െച‹ുക
ഇേ\ാഴും പതിവു8്.
ഈ ഭ›കാളിJ് അ?ലംപണിയും കലശവും കഴിAു പതിവായി പൂജ
തുട;ിയേ\ാൾ ആ േദവിയുെട ശzിയും ൈചതനയവും അവിെട wമ/ിലധികം
വർUിJുകയും േദവിJു ‘ഭയ2രി’ എ:ുd േപരു യഥാർ‰മായി/ീരുകയും
െചcു. പകൽസമയ/ുേപാലും അതിേല സ¢രിJു:തിനു ജന;ൾJു വലിയ
ഭയമായി/ീർ:ു. രാYികാല;ളിെല കഥ പറയാനുമിലല. രാYികാല;ളിൽ
അവിെട െചലലുകേ‹ാ അതിേല കട:ുേപാവുകേയാ െചcാൽ ആ േദവിയുെട
ഭൂതഗണ;േളാ േദവിതെ:േയാ പിടിAുതി:ുകേയാ ചീaി േചാരകുടിJുകേയാ
െച‹ുെമ:ായിരു:ു ജന;ളുെട വിചാരം. അ;െന വിചാരിJുവാൻതJവ4ം
ചില സംഗതികൾ അJാല/് അവിെട ഉ8ായി.ു8്. വൃpികമാസം ഒ:ാംതിയതി
മുതൽ പതിവുd പാ.ുതെ: ഏഴരനാഴിക രാെAലലു:തിനുമു?ു കഴിAുകൂ.ി
നടയുമടAുപൂ.ി എലലാവരും അവിെട നി:ു േപാവുകയായിരു:ു ആദയകാലെ/
പതിവ്. കുറAു കഴിuേ\ാൾ അതും നിവൃ/ിയിലലാതായി. സkയായായാൽ

പിെ: ആരും അവിെടെAലലാെതയായി/ീർ:ു. പിെ: പാ.ും മhറും
നട/ു:െത;െനയാണ്? ഇYയുമായേ\ാൾ തÆാJളും ത•ിയായ െച:ാസു
ന?ൂരിയും മേhറനകം േയാഗയsാരുംകൂടി ആേലാചിA് ഇവിെട േവദാർഹsാരായ
”ാ•ണരുെട ശാaി േവെ8:ു െവAാൽ േദവിയുെട ശzിയും ൈചതനയവും
•യിJും. അേ\ാൾ ജന;ളുെട ഭയവും കുറയും. േ•Yകാരയ;െളലലാം
രാYിയിലും പകലും ഇ‘ംേപാെല നിർഭയം നട/റാവുകയും െച‹ും എ:ു
നിpയിJുകയും അ:ുതെ: അവിെട ശാaിJ് ഒരിളയതിെന നിയമിJുകയും
േ•Yകാരയ;െളലലാം അേനവഷിA് നട/ു:തിന് ആ ഇളയതിെന
അധികാരെ\ടു/ുകയും അ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ ഭഗവതിയുെട
ശzിയും ജന;ളുെട ഭയവും കുറu് സാമാനയം േപാെല ആവുകയും ആ
േ•Yസ:ിധിയിൽ അേഹാരാYം എലലാവരും നിർഭയം സ¢രിAുതുട;ുകയും
െചcു. പിെ:യും തÆാJൾ മാസംേതാറും അവിെട െച:ു ദർശനം നട/ുക
പതിവായിരു:ു.
അനaരം ഏതാനും െകാലല;ൾ കഴിuതിെq േശഷം ഒരിJൽ തÆാJൾ
ദർശന/ിനായി അവിെട െച:േ\ാൾ അ?ല/ിൽ ചില ന?ൂരിമാർ
ജപിAുെകാ8ിരിJു:ു8ായിരു:ു. അവർ തÆാJെള ക8ി.ു പതിവുേപാെല
എണീJുകേയാ ബഹുമാനിJുകേയാ െചcിലല. അവരുെട ധിJാരം തÆാJൾ ഒ.ും
രസിAിലല. മലയാള”ാ•ണരിൽ 7ാധാനയം തÆാJൾJായതുെകാ8്
അേbഹെ/J8ാൽ എലലാവരും ബഹുമാനിJണെമ:ായിരു:ു തÆാJളുെട
വിചാരം. അ;െന എലലാവരും െച— പതിവുമായിരു:ു. അവിെട ഇരു:ിരു:
ന?ൂരിമാർ േ•Y/ിെല ഊരാ…മJാരായിരു:ു. അതിനാൽ അവിെട അധികാരം
ത;ൾJാെണ:ും തÆാJൾെJാ:ുമിെലല:ും വിചാരിAായിരിJാം അവർ
തÆാJെള ബഹുമാനിJാuത്. ഏെത2ിലും തÆാJളും കൂെടയു8ായിരു:
ത•ി െച:ാ€ുന?ൂരി മുതലായവരും മുഷിu് അവിെടനി:് ഇറ;ിേ\ായി.
അതിൽപിെ: തÆാJളും െച:ാ€ുന?ൂരിയും അവിെടേ\ാകാറിലല. തÆാJൾ
അേ;ാ.ു െചലലാതായതു ക42ാവുേ•Y/ിെല ശാaിJും
കാരയവിചാര/ിനായി നിയമിJെ\. ഇളയതിനു നലല തരമായി/ീർ:ു.
കാലwേമണ ഇളയത് ആ േ•Yം സവaമാJി ഭരിAുതുട;ി. ഇേ\ാഴും അത്
അ;െനതെ:യാണിരിJു:ത്.
കിഴെJJാെവ:ു പറയെ\ടു: ദുർ´ാേ•Y/ിനു കാല\ഴJംെകാ8ു
േകടുസംഭവിAേ\ാൾ അതിെq ജീർേ4ാUാരണവും അവിെട ബിംബം മാറി
7തി®യും കലശവും മhറും നട/ിAത് ഒരു ഏറാൾ\ാടുത?ുരാനാണ്.
അതിെന\hറി ഒരു േ«ാകം അവിെട കാണു:തു താെഴ േചർJു:ു.

“ശുേUാഭാവർUിസിUയാ കലിമലരഹിേതാഗാബ്ധിേനതുഃ കനിയാൻ

രാജാ കൃതവാ നവീനം പുരമതിരുചിരം
മുzിേഗഹാംബി കായാഃ

ബിംബം തY 7തി®ാപയ ച വസനസുവർ4ാ:ദാൈനരയഥാർഹം

വർ4ാൻ സaർപയ സർVാനപി വിധിവദഥാകാരയAാഭിേഷകം.”

ഈ േ«ാക/ിെq ആദയപാദ/ിൽ/െ: “ശുേUാഭാവർUിസിUയാ”
എ:ുdതുെകാ8ു കാണിAിരിJു:തു തbിനകലിസംഖയയാെണ:ുdതു
•‘മാണേലലാ. ഇനി സർV7ധാനമായ േമെലJാവിെനJുറിAുകൂടി സവ†ം പറയാം.
ഇവിെട േദവിJു പതിവായി കാലെ/യുd മലർനിേവദയ/ിനു മലർ അ::ു
വറു/െത പാടുdൂ. ഇതുകൂടാെത ര8ുേനരവും െവAുനിേവദയവും പതിവു8്.
നിേവദയം െച‹ു:തു ഓ.ുപാY/ിലലലാെത പാടിലല. ഇവിെട ര8ു േനരവും
നിേവദയം മാYെമ ഉdൂ. പൂജ പതിവിലല. പൂജ ആ8ുേതാറും വൃpിക മാസ/ിൽ
കാർ/ികനാൾ മാYേമയുdു. അതിന് ഒരിJലും മുടJമിലല. ആ പൂജ കഴിJു:ത്
അവിടെ/ ത•ിയായ അണിമംഗല/ു ന?ൂരിയാണ്. അവിടെ/ പൂജാwമം ആ
ഇലലJാർJലലാെത മhറാർJും അറിuുകൂടാ. അത് അവർ അനയsാെര
Oഹി\ിJുകയുമിലല. കാർ/ികനാൾ പൂജ•ു ത•ിെയ •ണിJാറിലല.
പതിവായതുെകാ8് അവർ കാേലകൂ.ി വ:ുെകാdും അതിന് അവർ ഇതുവെര
മുടJം വരു/ിയി.ിലല. വൃpികമാസ/ിൽ കാർ/ിക ഇവിെട ഒരു
മേഹാ„വമായി.ാണ് െകാ8ാടിവരു:ത്. അ:െ/ വിളJ്, മാല്, സദയ
മുതലായവെ•ലലാമുd െചലവുകൾ വഹിJു:തു സാമൂതിരി\ാടുത?ുരാനാണ്.
ഇവിെട ത•ിJലലാെത പൂജ കഴിJാൻ പാടിെലല:ു മാYമലല,
ശുകപുരOാമ/ിലുൾെ\. ന?ൂരിമാർJു ശാaിയും പാടിലല. ഇവിെട ശാaിJും
കഴക/ിനും േദവസവ/ിൽനി:ും 7തിഫലെമാ:ും െകാടുJാറിലല. വഴിപാടുകൾ
വരു:തുെകാ8് ഇവിെട ശാaിJാരനും കഴകJാരനും ധാരാളം
സ?ാദയമു8ാകും. അതുെകാ8് ഇവിെട ശാaിJും കഴക/ിനും ആളിലലാെത
ഒരിJലും വരാറിലല.
ആദയകാല/് ഇവിെട കിണറു8ായിരു:ിലല. അഭിേഷകം, നിേവദയെവž്
മുതലായവെ•ലലാം ആവശയമുd െവdം കീേഴJാവിൽനി:ും
േകാരിെJാ8ുവ:ാണ് നട/ിയിരു:ത്. ഒരിJൽ അവിെട ശാaി
നട/ിയിരു:തു വൃUനും ശുUഹൃദയനുമായ ഒരു ന?ൂരിയായിരു:ു. ഒരു
ദിവസം രാYിയിൽ പതിവുd ആവശയ;െളലലാം കഴിuി.ു പിെ:യും കുറAുകൂടി
െവdം െകാ8ുവേര8തായ എേaാ ആവശയം േനരി.ു. രാYിയിൽേ\ായി െവdം

േകാരിെJാ8ുവരാനുd ബുUിമു.ു വിചാരിAി.ും •ീണം െകാ8ും ആ
വൃU”ാ•ണനു സാമാനയ/ിലധികം സ2ടവും േദഷയവുമു8ായി. എ2ിലും കാരയം
നടJണമേലലാ എ:ു വിചാരിA് ഒരു െച\ുകുടവുെമടു/ുെകാ8് പുറെ\.്
ഇറ;ിയ ഉടെന കാൽ ഒരു കലലിേsൽ മു.ി. മുേ?തെ: സ2ടെ\.ുെകാ8ിരു: ആ
ശുUാWാവിന് ഇതിെq േവദനയുംകൂടിയായേ\ാൾ േദഷയം
സഹിJവ‹ാതാവുകയാൽ െച\ുകുടം വലിെAറിuി.് അ/ാഴെമാ:ും
കഴിJാെത േപായി കിട:ുറ;ി. പിേhറദിവസം കാല/് ആ െച\ുകുടം െച:ു
വീണ ^ല/് ഒെരാ:ാaരം കിണർ കാണെ\.ു. അതു കുഴിെAടു/ മ4്
അവിെടെയ;ും കാÁാനിലലായിരു:ു. അവിെടനി:് അരനാഴിക അകെല ഒരു
പാട/ു തേലദിവസമിലലാെതയിരു: ഒരു മൺകു:ു പിെhറദിവസം കാല/ു
കാണെ\ടുകയും െചcു. ഈ കിണറു കുഴിAത് ഭഗവതിയുെട
ഭൂതഗണ;ളാെണ:ാണ് പറയു:ത്. ഭzവ„ലയായ േദവിJു ഭzനും,
അശzനും, ശുUനുമായ ആ ”ാ•ണെനJുറിAു ദയയു8ായി.് അവിടു:്
ഇ;െന തെq ഭൂതഗണ;െളെJാ8ു െച‹ിAതായിരിJും.
േമൽJാവിൽഭഗവതി സകലാഭീ‘7ദായിനിയും ഭz7ിയയുമാെണ:ുdതു
7സിUമാണേലലാ. അവിെടെA:ു ഭzിപൂർVം ഭജിAു 7ാർ‰ിAാൽ സaതിേയാ,
സ?േ/ാ, സംഗീതേമാ, സാഹിതയേമാ എaുേവണെമ2ിലുമു8ാകും. വിേശഷിAു
കവിതവമു8ാകു:തിന് ഈ േദവിെയ ഭജിJു:തുേപാെല സുഗമമായ മാർ´ം
േവെറ യാെതാ:ുമിലല. അതിനാൽ ^ലെ/ ‘ദ•ിണമൂകാംബി’ എ:ുതെ:
ചിലർ പറയാറു8്.
ഉb¡ശാ£ികൾ േകരള/ിൽ വ:തിെqേശഷം പല േ•Y;ൾ സ˜ർശിAു.
ഒരിട/ു െച:ി.ും അേbഹ/ിെhq മന€ിൽ ഭzി േതാ:ിയിലല. അതിനാലേbഹം
ഒരിട/ും ദർശനം കഴിAിലല. േമേലJാവിൽെA:ു േനാJിയേ\ാൾ അേbഹ/ിനു
വളെര ഭzിേതാ:ുകയാൽ അേbഹം അ?ല/ിനക/ുകട:ു േദവിെയ വ˜ിAു.
അേ\ാൾ ഒരു േ«ാകമു8ാJിെAാലലിയാണ് അേbഹം വ˜ിAത്. അതിെq
പൂർVാർUമായ“സംഭരിതഭൂരികൃപമംബ! ശുഭമംഗം
ശുംഭതു ചിരaനമിദം തവ മദaഃ”

എ:ീ ര8ു പദം െചാലലിJഴിuി.ു േശഷം േതാ:ാൻ ശാ£ികൾJു സവ†ം
താമസം വ:ു. അേ\ാൾ നടയിൽ ഇട• െകാ.ിെJാ8ുനി:ിരു: മാരാർ ആ
പൂർVാർU/ിെq ഉ/രാർUമായി“ജഭരിപുകുംഭിവരകുംഭയുഗഡംഭRംഭികുചകുംഭപരിരംഭപരശംഭുഃ”

എ:ു െചാല¼്ി. അതുേക.ു ശാ£ികൾ സേaാഷാ§ുതഭരിതനായി ‘നീ താൻ
കവിമലലൻ’ എ:ു പറuു. പ¡ിതാേOസരനും മഹാകവിയുമായിരു:
ഉb¡ശാ£ികളുെട അഭിന˜ന/ിനു പാYീഭവിJുവാൻ തJവ4മുd കവിതവം
ആ മാരാർJു സിUിAത് ഈ േദവീെയ േസവിAി.ുമാYമായിരു:ു.
’ാന\ാന മുതലായ കൃതികളുെട നിർZാതാവായ പൂaാന/ു ന?ൂരിJു
കവിതാവാസനയു8ായതും ഈ േദവിെയ േസവിAി.ുതെ:യായിരു:ു.
പൂaാന/ു ന?ൂരി അേbഹ/ിെq കവിത ഗുരുവായൂർ േ•Y/ിൽ
ഭജിAുെകാ8ിരു: േമൽ\/ൂർ നാരായണഭ.തിരിെയ േകൾ\ിAേ\ാൾ ഭ.തിരി
“വിഭzി കുറവാണ്” എ:ു പറuുെവ:ും ഭ.തിരി അ;െന പറuതിനാൽ ഇനി
തെq കവിതെയ ആരും ആദരിJുകയിെലല:ു വിചാരിAു പൂaാന/് ന?ൂരി
വിഷാദേ/ാടുകൂടി അവിെടനി:് ഇറ;ിേ\ായേ\ാൾ “വിഭzി കുറവാെണ2ിലും
ഭzി ഭ.തിരിJുdതിലധികം പൂaാന/ിനു8്” എ:ു ഗുരുവായൂര\ൻ
അരുളിെAcതു േക.ു ഭ.തിരി പpാ/ാപേ/ാടുകൂടി പൂaാന/ു ന?ൂരിയുെട
അടുJൽെA:ു സമാധാനം പറu് അേbഹെ/ സേaാഷി\ിAുെവ:ുമുd
ഐതീഹയം സു7സിUമാണേലലാ. എ:ാൽ ഭ.തിരിയുെട ആപ/് അതുെകാ8ു
തീർ:ിലല. േമേലJാവിൽ ഭഗവതിയുെട 7ധാനഭകതനായിരു:ുവേലലാ
പൂaാന/ു ന?ൂരി. അേbഹ/ിനു വിഭzി’ാനം ചുരുJമാെണ:ു പറu്
അധിേ•പിAത് ആ േദവിJു രസിAിലല. ഭഗവതിയുെട വിേരാധം നിമി/ം ഭ.തിരിJ്
പല അനർ‰;ൾ േനരി.ു. തൽ\രിഹാരാർ‰ം ഭ.തിരി േമേലJാവിൽെA:ു
മ¡ലഭജനം നട/ി േദവിയുെട വിേരാധം തീർ/ു സേaാഷി\ിAു. ഭ.തിരി ആ
ഭജനകാല/ു8ാJിയതാണ് ‘XീപാദസÅതി’ എ: േRാYകൃതി. അതിൽനി:്
ചില േ«ാക;ൾ താെഴ പകർ/ു:ു.
യത്സ ംവാഹനേലാഭിനശശികലാ ചുഡസയ ഹRാംബുജ•ർശനാപി ച േലാഹിതായതിമുഹു Rവൽപാദപേ2രുഹം
േതൈനേവാUതകാസരാസുരശിര ശൃംഗാOസ¢ൂർ4ന
7ാച¡യം തദനു®ിതം കില കഥം മുzിേ^ല^ശിേവ?
തവൽപാദം നിജമRേക ഘടയിതും േക േക നു േലാേക ജനാഃ
കിം കിം നാരചയaി ദുശ്ചരതപശ്ചരയാസപരയാദികം
മേനയ ധനയതമം തു േദവീ! മഹിഷം ൈവര^ൈയവ തവയാ
യsൂർUനി സവയേമവ പാകതഹരം പാദാംബുജം പാതിതം.
തവൽപാദാ¢ലരൂപകൽപലതികാ ബാല7വാളദവയം
േയ താവൽ കലയaീ ജാതു ശിരസാ നേÈണ കമ്േറാŽവലം
േതഷാേമവ ഹീ േദവീ! ന˜നവന wീഡാസു ലഭയം പുനഃ
സവർVലലീതരുണ7വാളഭരണം േസവാനുരുപം ഫലം.
േഘാരം പാദസഹÃകം 7കടയ:ാശാസു ഭാസാംപതി-ർ
Uവാaേ:ാ പുനരാaരം ശമയിതും ശേðാതി ൈശലാWേജ?

തവൽപാദദവിതേയന േകാമളതേരണാേനനനേചതഃ•ൃശാ
ജaൂനാം ബഹിരaരkതമസം കൃaസയനaംശിേവ!

ഭ.തിരി േമേലJാവിൽേ\ായി മ¡ലഭജനം നട/ിയതും
XീപാദസÅതിയു8ാJിയതും ഗുരുവായൂർ ഭജന/ിട•ായിരു:ു. അതിനാൽ
േമേലJാവിെല ഭജനം കഴിuതിെq േശഷം അേbഹം വീ8ും ഗുരുവായൂർതെ:
െച:ു ഭജിAുെകാ8ു താമസിAു. അതിനിട•് ഒരു ദിവസം ഗുരുവായൂര\ൻ
ഭ.തിരിേയാട് “ഒടുJം മുzി ലഭിJു:തിനും ‘മുzി^ല/ു’ തെ:
േപാവുകയാണ് നലലത”് എ:രുളിെA‹ുകയാൽ ഭ.തിരി ഗുരുവായൂർ േ•Y/ിെല
ഭജനം മതിയാJിയതിെq േശഷം അജീവനാaം േമേലJാവിൽ തി2ൾഭജനം
നട/ുകയും ഒടുJം അവിെടവAുതെ: ചരമഗതിെയ 7ാപിJുകയും
െചcുെവ:ാണ് േകൾവി.
ഭാഗവേതാ/മനും ഭാഗവതപാരായണനുമായിരു: കൂടലലൂർ
കുuിJാവുന?ൂരി\ാ.ിേലJു േമേലJാവിൽ ഭഗവതിെയJുറിA് അളവhറ
ഭzിയും വിശവാസവുമു8ായിരു:ു. അേbഹം ആ8ുേതാറും നവരാYികാല/്
അവിെടെA:് േദവിെയ ഭജിAുെകാ8് താമസിJുകയും മുടJംകൂടാെത
ഭാഗവതപാരായണം നട/ുകയും പതിവായിരു:ു. കൂടലലൂർ ന?ൂരി\ാടു വ:ു
ഭാഗവതപാരായണം തുട;ിയിരിJു:ു എ:റിuാൽ എവിെടയായാലും അതു
േകൾJു:തിന് അസംഖയമാളുകൾ വ:ുകൂടുകയും അവെരലലാവരും യഥാശzി
കുേറേ“ പണം ന?ൂരി\ാ.ിെല മു?ിൽെവAു വ˜ിJുകയും പതിവായിരു:ു.
അ;െന വരു: പണെമാ:ും ന?ൂരി\ാെടടു/ു സ?ാദിJുക പതിവിലല.
എവിെടയായാലും അതതു ^ല;ളിൽ ആ പണം മുഴുവനും ഈശവരാർ‰മായി
െചലവു െച‹ുകയാണ് പതിവ്. അവിെട വAു8ായ പണം േശഖരിAുെവAു
േ•Y/ിനു ജീർേ4ാUാരണം െച‹ിJുകയും െച?ുപലക അടി\ിJുകയും
െചcു. പിെ: നവരാYികാല/ു അവിെടJൂടു: ”ാ•ണർJു പതിവായി
അ/ാഴം െകാടുJു:തിേലJായി ആയിരമുറു\ിക േദവസവ/ിൽ
ഏൽ\ിJുകയും െചcു.
േമേലJാവിെല 7ധാന വഴിപാടു മ¡ലJാല/ു വാരം കഴിJുകയാണ്. അതു
ചുരുJ/ിലായാൽേ\ാര. ആയിരം േന•\ഴംെകാ8ു 7ഥമനും, വലിയ പ\ടം,
പ¢സാര, ശർJരപുര.ിയുേ\രി മുതലായ വിഭവ;ളും േവണം. ഓേരാ കാരയ;ൾ
സാധിJു:തിനായി ഈ വഴിപാടു പലരും നട/ാറു8്. എ2ിലും െകാലല/ിൽ
നാല¢ു വാര/ിലധികം ഉ8ാകാറിലല. ആയിരം പഴംെകാ8ു 7ഥമനുd വാരം
നട/ു: ദിവസം േദവിJു പതിെന.ു പറ അരി െവAു െവd നിേവദയം േവണം.
അതിനാൽ ഈ വഴിപാടു ഒരു വിധം ധനികsാർJലലാെത നട/ിവാൻ

സാധിJുകയിലല. വാരമിലലാ/ ദിവസ;ളിൽ അവിെട ”ാ•ണർJ്
അ/ാഴ/ിനു മാർ´െമാ:ുമിലലായിരു:ു. അതിനാലാണു കൂടലലൂർ ന?ൂരി\ാട്
അ/ാഴ/ിനു വകെവAുെകാടു/ത്.
ഇവിെട ‘െക.ുമാല’ എെ:ാരു വഴിപാടും പതിവു8ായിരു:ു. ഓേരാ കാരയ;ൾ
സാധിJു:തിനായി ഇതു പലരും 7ാർ‰ിJുകയും കാരയ;ൾ സാധിJുകയും
വഴിപാടു നട/ുകയും െചcിരു:ു. എ:ാൽ ഭzിേയാടുകൂടിയലലാെത ഊhറം
കാണിJു:തിനായി വഴിപാടു നട/ുക േദവിJു ഒ.ും ഇ‘മിലല. അ;െന
നട/ു: വഴിപാടുകൾ അവിെട ഒരിJലും ശരിയായി നടJാറുമിലല. ആ
വഴിപാടിെq സവഭാവെമ;െനെയ:ാൽ, േ•Y/ിനക/ും പുറ/ും
േ•Yപറ?ിലുd വൃ•/ിേsൽേ\ാലും നിറAു മാലകൾ ചാർ/ുകയും
വിളJുകൾ െവ•ുകയും കീേഴJാവിൽെവAു േകമമായി സദയ നട/ുകയുമാണ്.
ഒരിJൽ കുതിരവ./ു നായരുെട ഭവന/ിെല മൂ/ േനതയാര് ഇവിെട ഒരു
െക.ുമാല കഴിJുകയു8ായി. അതു തെq ധനശzിയും 7ഭാവവും
കാണിJാൻകൂടിയായിരു:ു. േനതയാരു േനരെ/ െതാഴാനായി.ു േ•Y/ിൽ
െച:േ\ാൾ/െ: വഴിപാടു നട/ാൻ ചുമതലJാരായ
േ•Yസംബkികേളാടും മhറും “പണം എYയായാലും വിേരാധമിലല, െക.ുമാല
ഇടിെപാടിയാകണം” എ:ുപറuു 7േതയകം ച.ംെക.ി. േനരം
സkയയാകാറായേ\ാൾ മുതൽ രാYി മുഴുവനും അതികലശലായി.ുd ഇടിയും
മഴയും കാhറുമു8ായിരു:തിനാൽ അ:ു സാമാനയം േപാെല
വിളJുെവ•ു:തിനും മാല ചാർ/ു:തിനും മhറും സാധിAിലല.
അഹZതിേയാടുകൂടി അവിെട വരു:വർെJലലാം ഇ‡ാഭംഗേ/ാടുകൂടിയലലാെത
മട;ിേ\ാകാൻ ഒരിJലും സാധിJാറിലല.
േമേലJാവിൽ ഭഗവതിJു വിേശഷദിവസ;ളിൽ അര•ു േമേ†ാ.ു ച˜നം
ചാർ/ുക പതിവു8്. അത് ഓേരാരു/രുെട വഴിപാടായി.ാണ് പതിവ്. അവിെട
ചാർ/ാൻ അനവധി തിരുവാഭരണ;ളും വഴിപാടായി/െ: വരും. അവിെട
േ•Y/ിൽ അശുUി ബാധിAാൽ പുണയാഹം പതിവിലല. പൂവും
മാലയുെമലലാെമടു/ു പുറ/ി.ു െവdെമാഴിAു ബിംബം കഴുകുക മാYെമ
പതിവുdു. പൂവും മാലയുെമടു/ു പുറ/ിടു:തിേനാടുകൂടി
തിരുവാഭരണ;ളുെമടു/ു പുറ/ിടും. ആ തിരുവാഭരണ;െളലലാം
കിഴേJJാവിേലെ•ടു/ു മുതൽJൂ.ി അവിെട സൂ•ിJും. അ;െനയാണ്
പതിവ്.
അവിെട Xീേകാവിലിനക/ു ബിംബ/ിെq മു?ിൽ തറയിൽ ഒരു ദവാരമു8്. അത്
എേ\ാഴും ഒരു പലകെകാ8് അടAിരിJും. ആവശയംേപാെല ആ പലക മാhറി ആ

ദവാര/ിൽ ൈകയി.ു േനാJിയാൽ ഒരു മാതിരി കലലു കി.ും. അതിനു ‘മുേJാലJലല’്
എ:ാണു േപരു പറuുവരു:ത്. ആ കലലു സവർ4ംെകാേ8ാ െവdിെകാേ8ാ
െക.ിAു േദഹ/ിൽ ധരിAാൽ ദുർേbവതമാരുെട ഉപ›വവും മഹാേരാഗ;ളും
ഉ8ാവുകയിലല. അതിനാൽ ആ കലലു വാ;ിെJാ8ുേപാകാനായി അവിെട
അസംഖയമാളുകൾ വരു:ു8്. ആവശയJാർ തേലദിവസംതെ: അവിെടെA:ു
ശാaിJാരെന\റേuൽ\ിJണം. പിേhറദിവസം കാലെ/ കുളിA്
അ?ല/ിൽെA:ു േദവീദർ“നവും യഥാശzി വഴിപാടും ശാaിJാരനു
ദ•ിണയും കഴിAാൽ ശാaിJാരൻ അട\ുപലക മാhറി ദവാര/ിൽ ൈകയി.ു
കെലലടു/ു െകാടുJും. ഈ കലലു െക.ിA് £ീകൾ കഴു/ിലും പുരുഷsാർ
അരയിലുമാണ് ധരിJുക പതിവ്.
“ന?ൂരിമാർJ് ഊരാ…മയുd േ•Y/ിെല സവ/ുകെളലലാം വാരം കഴിAും പൂരം
േഘാഷിAും തZി/ലലി വയവഹാര;ൾ നട/ിയും നശി\ിJുകയും ഒടുJം
അവരും നശിJുകയുമാണ് പതിവ്” എ:ു ജന;ളുെട ഇടയിൽ ഒരു സംസാരവും
വിശവാസവുമുdതിനു േമേലJാവിെല ^ിതിയും ഒ.ും വയതയാസമായിരിJു:ിലല.

ഐതിഹയമാല/കുമാരമംഗല/ു ന?ൂരി
കുമാരമംഗല/ു ന?ൂരിയുെട ഇലലം േകാ.യം താലൂJിൽ വിജയപുരം പകുതിയിൽ
പാറ?ുഴ േദശ/ാണ്. ഈ ഇലലJാർ പ8ു മ•വാദ/ിലും േമാടിവിദയയിലും
അദവിതീയsാരും 7സിUരുമായിരു:ു.
ഇേ\ാൾ തിരുവിതാംകൂർ എ:ു പറയു: രാജയം പെ8ാരുകാല/് േവണാട്
(തൃ\ാ\ൂര്), ഓണാട് (കായംകുളം), േദശിംഗനാട് അെലല2ിൽ ജയസിംഹനാട്
(െകാലലം), െച?കേ“രി (അ?ല\ുഴ), െതJുംകൂർ, വടJുംകൂർ മുതലായി പല
രാജയ;ളിലായിരു:േലലാ. അ;െനയിരിെJ ഒരു കാല/് കായ2ുള/്
രാജാവിെq രാജയ/് കൃ¸പുരം എ: േദശ/് ഒരു യ•ിയുെട ഉപ›വം വ:ുകൂടി.
ആ യ•ി സർVാംഗസു˜രിയായ ഒരു മനുഷയ£ീയുെട േവഷം ധരിAുെകാ8്
നാ.ുവഴിയിൽ േപായി നിÀJും. ആ വഴിയിൽJൂടി പുരുഷsാരാെര2ിലും വ:ാൽ
പു¢ിരി തൂകിെJാ8് അടു/് െച:് “ഒരിJൽ മുറുJാൻ തരാേമാ?”എ:ു
േചാദിJും. ആ പു¢ിരി കാണുേ?ാൾ മനുഷയരായി.ുdവരുെടെയാെJ മന€ു
മയ;ിേ\ാകും. മുറുJാൻ െകാടു/ു കഴിയുേ?ാൾ “വരണം നമുJ് വീ.ിേലJ്
േപാകാം; ഊണു കഴിuി.് േപായാൽ മതി.” എ:ു •ണിJും. അതിെന ധിJരിAു
േപാകാൻ ആർJും ൈധരയമു8ാകാറിലല. മിJവരും വഴി നട:ും വിശ:ും വളെര
•ീണിAവരായിരിJും. അെലല2ിലും ആ േമാഹനാംഗിയുേട •ണെ/ ഉേപ•ിA്
എ;െന േപാകും? അതു മനുഷയരാൽ സാധയമലലായിരു:ു. അതിനാൽ
•ണിAാലുടെന സZതിA് എലലാവരും അവളുെട കൂെടേ\ാകുക പതിവായിരു:ു.
വഴിയിൽ നി:ു കുറAു ദൂരം േപായാൽ അJാല/ു ജനവാസമിലലാ/ ഒരു
വന7േദശമു8ായിരു:ു. ആ െകാടു2ാ.ിൽെAലലുേ?ാൾ ആ സു˜രി േവഷം മാറി
തെq സവaം േവഷം ധരിJും. ഏhറവും ഭയ2രിയായ ആ യ•ിയുെട േവഷം
കാണുേ?ാൾ തെ: മനുഷയെരലലാം േബാധം െക.ു നില/ുവീഴും. ഉടെന യ•ി
അവെര\ിടിAു ചീaി േചാര കുടിAു െകാലലുകയും െച‹ും. ഇ;െനയായിരു:ു
പതിവ്.
ഇ;െന കുറAുകാലം കഴിuേ\ാൾ ഇതി 7സിUമായി/ീരുകയും ആ
യ•ിെയJുറിAുd ഭയം നിമി/ം ആ വഴിയിൽJൂടി ആരും
നടJാെതയാവുകയും െചcു. അേ\ാൾ യ•ി രാജയവാസികെള/െ: ഉപ›വിAു
തുട;ി. അതിനാൽ അവിെട ആർJും പുറ/ിറ;ി സ¢രിJാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെതയായി/ീർ:ു. അതറിu് കായ2ുള/ു രാജാവ് ഈ യ•ിെയ

അവിെടനി:് ഓടിAുവിടു:തിനായി അേനകം മ•വാദികെള അവിെട വരു/ിൽ
അവെരലലാവരും പഠിA വിദയകെളലലാം 7േയാഗിA് േനാJീ.ും യാെതാരു
ഫലവുമു8ായിെലല:് മാYമലല, ആ യ•ി ചില മ•വാദികളുെട കഥ കഴിJുകയും
കൂടി െചcു. അതിനാൽ കായ2ുള/ു രാജാവ് ഏhറവും വിഷ4നായും തീർ:ു.
അ;െനയിരു:േ\ാൾ െതJുംകൂർ രാജാവിെq രാജയ/് പാറ?ുഴ എ: േദശ/്
‘കുമാരമംഗലം’ എ:് ഇലലേ\രായി.് ഒരു ന?ൂരിയുെ8:ും അേbഹം വലിയ
മാ•ികനാെണ:ും അേbഹെ/ വരു/ിയാൽ ഈ യ•ിെയ നിhªയാസം
ഇവിെട നി:് ഓടിAുകളയുെമ:ും ആേരാ കായംകുള/് രാജാവിെന Oഹി\ിAു.
ഉടെന കായ2ുള/ു രാജാവ് ആ ന?ൂരിെയ അേ;ാ.് പറuയAാൽ
െകാdാെമ:് െതJുംകൂർ രാജാവിെq േപർJ് എഴുതിയയJുകയും െതJുംകൂർ
രാജാവ് ന?ൂരിെയ അവിെട\റuയJുകയും െചcു. ന?ൂരി കായ2ുളെ//ി
രാജാവിെന ക8േ\ാൾ സംഗതികെളലലാം രാജാവു ന?ൂരിെയ Oഹി\ിAു. ന?ൂരി
കുളിയും ഊണും കഴിAതിെq േശഷം കൃ¸പുരേ/Jു േപായി. അേbഹം ഒരു
വഴിേപാJെq ഭാവ/ിൽ വഴിയിൽ കൂടി േപായേ\ാൾ പതിവു േപാെല
മനുഷയ£ീയുെട േവഷം ധരിAു െകാ8് ന?ൂരിയുെട അടുJൽെA:ു മുറുJാൻ
േചാദിAു. ഉടെന ന?ൂരി ചിരിAുെകാ8് “മുറുJാൻ മാYമലല, എെq കൂെട വ:ാൽ
നിനJു േവ8െതലലാം ഞാൻ ത:ുെകാdാം” എ:ു പറയുകയും, അതിനിട•്
അേbഹം ഒരു മ•ം ജപിA് യ•ിെയ ബkിJുകയും െചcി.് േനെര വടേJാ.്
നട:ു തുട;ി. ന?ൂരിയുെട മ•ശzിെകാ8് ഒഴിuു േപാകാൻ
നിവൃ/ിയിലലാെതയാവുകയാൽ യ•ി മനുഷയ£ീയുെട േവഷമായി/െ:
അേbഹ/ിെq പി:ാെല െച:ു. അRമിAു േനരം െവളുJു:തിനു മു?ു ന?ൂരി
യ•ിേയാടു കൂടി ഇലലെ//ി. അേ\ാഴും യ•ി മനുഷയ£ീയുെട േവഷം
തെ:യാണ് ധരിAിരു:ത്. ആ £ീെയ ക8ി.് ഇലല/ുd അaർŽന;ളും മhറും
“ഇവേളതാണ്? എaിനാണ് വ:ത്?” എ:ും മhറും േചാദിAു. അതിനു മറുപടിയായി.്
“അവൾ വഴിJുെവA് എേ:ാടു കൂടി േപാ:താണ്. അവൾJ് ഉടയJാരായി.്
ആരുമിലല. അവെളാരു അഗതിയാണ്. അവൾJ് കuിേയാ േചാേറാ വലലതും
ആഹാര/ിനു െകാടുേ/Aാൽ അവെളാരു ദാസിയായി.് ഇവിെട
പാർ/ുെകാdും. ഇവൾ നാലുെക.ിനക/ു കടJാൻ സZതിJരുത്.
രാYിയായാൽ ഇവിെട ഉപഭവനമായി.ുd മഠ/ിൽ െച:ു കിട:ുറ;െ..” എ:ു
പറuു. അത് അവിെടെയലലാവരും സZതിJുകയും യ•ി അവിെട
താമസമാവുകയും െചcു. അതിനിട•് ന?ൂരി, യ•ി അവിെട
േപായ്JളയാെതയിരിJാനായി.്, യ•ിെയ ഒരു ഇരു?ുനാരായ/ിേsൽ
ആവാഹിA് ആ നാരായം. ഇലല/ു നാലുെക.ിനക/ു നടുമുhറ/ു തറ•ുകയും

െചcു.
അ;െനയിരിJുേ?ാൾ ഒരു മ•വാദ/ിനായി ന?ൂരിJ് ഒരു ദൂര^ലേ/J്
േപാേക8ത് അതയാവശയമായി/ീരുകയാൽ അേbഹം േപായി. ആ തര/ിന് യ•ി
അaർŽന;ളുെട അടു/ുകൂടി നാലുെക.ിനക/ു കട:ു ^ലെമാെJ ഒ:ു
കാണു:തിനനുവദിJണെമ:് അേപ•ിAു. അaർŽന;ൾ ആദയം
കുറെAാെJ വിേരാധം പറuുെവ2ിലും യ•ി വളെര താ¤മേയാടുകൂടി
നിർബkപൂർVം വീ8ും വീ8ും അേപ•ിJുകയാൽ അക/ു കട:ു
•ണ/ിൽ എലലാെമാ:ു േനാJിJ8ുെകാ8ു േവഗ/ിൽ
പുറ/ിറ;ിെJാdു:തിന് ഒടുJമനുവദിAു. ഉടെന യ•ി നാലുെക.ിനക/ു
കട:് ഓേരാ ^ല;ൾ േനാJിJ8ു തുട;ി. അേ\ാൾ എേaാ
ആവശയ/ിേലJായി.് അaർŽന;ൾJ് അടുJളയിേലJ് ഒ:ു
േപാേക8തായി വരികയാൽ അവർ േപായി. അ/ര/ിനു യ•ി നടുമുhറ/ിറ;ി
ന?ൂരി ജപിAു തറAിരു: നാരായം ഊരിെയടു/ു. അേ\ാൾ യ•ി
ബkനവിമുzയാവുകയാൽ െപെ.:് അവിെട നി:ിറ;ി ആകാശമാർേ´ണ
േപായ്Jളuു. അaർŽന;ൾ തിരിAുവ:േ\ാൾ ദാസിെയ അവിെടെയ;ും
കാണാ—യാൽ അവർ വളെര വയസനിAു. ന?ൂരി വരുേ?ാൾ േചാദിAാൽ എaാണ്
പറേയ8െത:ുd വിചാരമാണ് അവെര സaപി\ിAത്. അ7കാരം തെ:
പിേhറദിവസം ന?ൂരി മട;ിവ:േ\ാൾ “ദാസിെയവിെട?” എ:ു േചാദിJുകയും,
“എേaാ ഇ:െല ഉAയായേ\ാൾ മുതൽ അവെള ഇവിെട കാണു:ിലല” എ:ു
അaർŽന;ൾ മറുപടി പറയുകയും െചcു. ഉടെന ന?ൂരി നടുമുhറ/ിറ;ി
േനാJിയേ\ാൾ താൻ യ•ിെയ ആവാഹിAു ജപിAു തറAിരു: നാരായം അവിെട
കാണാ—യാൽ “ആ ദാസി നാലുെക.ിനക/ു കട:ു, അേലല?” എ:ു േചാദിAു.
സZതിJാെതയിരിJാൻ നിവൃ/ിയിലലാ—യാൽ അaർŽന;ൾ
പരമാർ‰െമലലാം സZതിAു പറuു.
ബkനവിമുzയായ യ•ി യഥാപൂർVം കൃ¸പുര/ുതെ: െചെ:/ുകയും
അവിെട വഴിേയ േപാകു:വേരയും രാജയവാസികേളയും പൂർVാധികം ഉപ›വിAു
തുട;ുകയും െചcു. അതറിuേ\ാൾ രാജാവു പിെ:യും വയസനാwാaനും
ഭയവിഹവലനുമായി/ീർ:ു. അേ\ാൾ ചില േസവsാർ “ആ ന?ൂരിJ് ഒ:ും ക†ിA്
െകാടുJാ/തുെകാ8ാണ് അേbഹം പിെ:യും യ•ിെയ ഇേ;ാ.ുതെ: വി.ത്.
ഇനിയും അേbഹെ/ വരു/ി എെa2ിലും തJതായ സZാനം ക†ിAു
െകാടു/ാൽ അേbഹം ഈ യ•ിെയ ബkിAു െകാ8ുേപായ്െJാdും.
അേbഹമലലാെത േവെറ ആരു വിചാരിAാലും ഉOമൂർ/ിയായ ഈ യ•ിെയ ഇവിെട
നി:് ഒഴിAുവിടാൻ സാധിJുകയിെലല:ുdത് ഇവിെട അറിuി.ുdതാണേലലാ”

എ:റിയിAു. അതു ശരിയാെണ:ു േതാ:ുകയാൽ രാജാവു െതJുംകൂർ
രാജാവിെq േപർJ് പിെ:യും എഴു/യA് കുമാരമംഗല/ു ന?ൂരിെയ വരു/ി
യ•ിയുെട ഉപ›വം പൂർVാധികമായി പിെ:യും തുട;ിയിരിJു: വിവരം
പറuു. യ•ി തെq പിടിയിൽ നി:ു വി.ുേപായതിെq കാരണം ന?ൂരി അവിെട
അറിയിJുകയും െചcു. അേ\ാൾ രാജാവ് “ആെ., ഇനിെയaാണ് േവ8ത്? ഏതു
വിധവും ഈ ഉപ›വം ഇവിെട നി:് മാhറണം. ഇനിയും ഇേ;ാ.് വരികയുമരുത്.
അതിനു തJവ4ം എെa2ിലും െച‹ണം. അത് അ;് വിചാരിAാലലലാെത
സാധിJുകയിലല. ഈ ഉപ›വം ഇവിെട വരാതിരിJ/Jവ4ം ഒഴി\ിAാൽ
അതിേലJ് എa് േവണെമ2ിലും തരാൻ ഞാൻ ത‹ാറാണ് “ എ:ു പറuു. ഉടെന
ന?ൂരി “7തിഫലെമാ:ും കി.ാuി.ും മനഃപൂർVമായും ഞാൻ ഈ യ•ിെയ
ഇേ;ാ.ു വി.യAതെലല:ു മുൻേപ ഞാൻ അറിയിAുവേലലാ. ഞാൻ ഇ;െനയുd
കാരയ/ിൽ 7തിഫലം ആOഹിJാറുമിലല. ആെര2ിലും എെa2ിലും
മനേ€ാടുകൂടി ത:ാൽ േവെ8:ുവ•ാറുമിലല. അ;െനയാണ് എെq പതിവ്.
ഏെത2ിലും യ•ിെയ ഞാനിനിയും ബkിAു െകാ8ു േപാവുകയും
ഇേ;ാ.ുവരാതിരിJ/ വിധ/ിൽ എവിെടെയ2ിലും ^ിരമായി ഇരു/ുകയും
െച‹ാം. 7തിഫല/ിെq കാരയം തിരുമന€ുേപാെല?.. എ:ു വീ8ും അറിയിAു.
ഇതു േക.് രാജാവ് ഏhറവും സേaാഷേ/ാടു കൂടി “എ:ാൽ അ;െനയാവെ..
ന?ൂരി യ•ിെയ െകാ8ുേപായി എവിെടെയ2ിലും ^ിരമായി
ഇരു/ിJഴിuാലുെടെന ഇവിേട വരണം. േശഷെമലലാം അേ\ാൾ
പറuുെകാdാം” എ:ു പറuു.
ഇതു േക.ു ന?ൂരി യ•ി പതിവായി നിൽJാറുd ^ലേ/J് േപായി. ന?ൂരിെയ
7തയ•മായി ക8ാൽ യ•ി മറuുകളെu2ിേലാ എ:ു വിചാരിA് അേbഹം
വഴി വി.ു കാ.ിൽJൂടിയാണ് േപായത്. അ;െന െച:് അേbഹം യ•ി നി:ിരു:
^ലേ/ാടടു/് ഒരു മര/ിനു മറuുനി:് െകാ8് ൈകവശമു8ായിരു:
നൂൽAരെടടു/് യ•ിെയ േനാJി ഒരു മ•ം ജപിA് മൂ:ു െക.ുെക.ി.
അേതാടുകൂടി യ•ിെയ ബkിJുകയും കഴിuു. ഉടെന അേbഹം വടേJാ.ു
നട:ു തുട;ി. പി:ാെല യ•ിയും േപായി. ആ 7ാവശയം യ•ി േപായത്
ന?ൂരിJലലാെത മhറാർJും തെ: കാÁാൻ പാടിലലാ/ വിധ/ിൽ േദഹം
മായയാൽ മറAുെകാ8ാണ്.
ഇ;െന േപായി ന?ൂരിയുെട ഇലല/ിനു സമീപ/ായേ\ാൾ യ•ി ന?ൂരിേയാട്
“ഞാൻ ഒരിJൽ അ;െയ ചതിA് ഒളിേAാടിേ\ായവളാണ്. എ2ിലും അതു വിചാരിA്
എെ: ഉപ›വിJരുത്. ഇനി ഞാൻ അ;യുെട ഇ‘ം േപാെല താമസിAുെകാdാം.
എ2ിലും എെ: ദാസയവൃ/ിJു നിയമിJരുത്. അത് എനിJ് സ2ടകരമാണ്”

എ:ു പറuു. ഉടെന ന?ൂരി “നീ ആെരയും ഉപ›വിJാെത മരയാദേയാടുകൂടി
ഇവിെട താമസിAുെകാdാെമ2ിൽ നിെ: ഞാെനെq പരേദവതെയേ\ാെല
വിചാരിAു സബഹുമാനം ആദരിJുകയും ആചരിJുകയും െചcുെകാdാം;
ഇനിയും നീ എെa2ിലും അwമം 7വർ/ിAാൽ ഞാൻ നിെ: അറു/ു
േഹാമിAുകളയുെമ:ുdതിനു സംശയമിലല” എ:ും പറuു.
ഇലലെ//ിയതിെq േശഷം ന?ൂരി തൽJാലം യ•ിെയ അവിെടയു8ായിരു:
ഒരു പാലവൃ•/ിേsൽ ഇരു/ീ.് ഇലല/ിെq മുhറ/ുതെ: െചറുതായി.് ഒരു
Xീേകാവിൽ പണിയിJുകയും ഒരു വിOഹമു8ാJിAു യ•ിെയ ആ
ബിംബ/ി2ലാവാഹിA് ആ Xീേകാവിലിൽ യഥാവിധി 7തി®ിJുകയും അവിെട
പതിവായി നിേവദയം തുട;ുകയും െചcു.
ഇYയുെമാെJJഴിAതിെq േശഷം ന?ൂരി കായ2ുള/ു രാജസ:ിധിയിെല/ി.
ഉടെന രാജാവ് കുമാരമംഗല/ിലല/ുdവർ എ:ും
അനുഭവിAുെകാd/Jവ4ം ‘ചവറ’ എ: േദശ/ുd… വRുJൾ
കരെമാഴിവായിത:ിരിJു:ു എെ:ാരു നീെ.ഴുതിAു തുലയം ചാർ/ി
ന?ൂരിയുെട ക‹ിൽ െകാടു/ു. അതു ക8േ\ാൾ ന?ൂരിJു8ായ സേaാഷം
സീമാതീതമായിരു:ു എ:് പറയണെമ:ിലലേലലാ. അേbഹം അYെയാ:ും
വിചാരിAിരു:ിലല. ന?ൂരി യാY പറuുേപായ സമയ/ും രാജാവ് അേbഹ/ിന്
അേനകം സZാന;ൾ െകാടു/ു. എലലാം െകാ8ും ന?ൂരി അതയaം
സaു‘നായി ഭവിAു എ:ു പറuാൽ മതിയേലലാ.
7തി® കഴിuതിെq േശഷം ആ യ•ിയുെട ഉപ›വം ഇJാലം വെര ആർJും
ഉ8ായി.ിലല. ആ യ•ി കുമാരമംഗല/ു ന?ൂരിയുെട പരേദവതയുെട നിലയിൽ
ഇേ\ാഴും അവിെട/െ: ഇരിJു:ു. ആ ഇലല/ുdവർ ആ യ•ിJു പതിവുd
നിേവദയം ഇേ\ാഴും മുടJം കൂടാെത നട/ിേ\ാരു:ുമു8്.
യ•ി\റ?/ു യ•ിെയ സംഹരിA ആളും 7സിU മ•വാദിയുമായിരു:
‘സൂരയകാലടി’ ഭ.തിരിയുെട ഇലലം കുമാരമംഗല/ു നി:് ഏകേദശം ര8ു നാഴിക
പടിuാറ് ‘ന.ാേ“രി’ എ: േദശ/ാണ്. കാലടി ഭ.തിരിമാരും വളെരJാലം മു?ു
മുതൽJു തെ: വലിയ മ•വാദികളാണേലലാ. അതിനാൽ ഈ
ര8ിലലJാരും(കുമാരമംഗലവും കാലടിയും) തZിൽ വലിയ കിടമ„രവും
ഉൾ/ിരJും പേ8 ഉ8ായിരു:ു. എ:ാൽ അത് അക/ലലാെത പുറേമ
ഭാവിJുകയും പറയുകയും ര8ു കൂ.രും പതിവിലല. പുറേമ ര8ിലലJാരും തZിൽ
തZിൽ വളെര നലല േrഹഭാവേ/ാടുകൂടിയാണ് കഴിuിരു:ത്.
അ;െനയിരു:േ\ാൾ കാലടി ഭ.തിരിയുെട ഇലല/് ഒരടിയaിര/ിനു

േrഹമുറ•് ഭ.തിരി കുമാരമംഗല/് ന?ൂരിെയയും •ണിJുകയും ന?ൂരി
വരികയും െചcിരു:ു. അടിയaിരം സംബkിAുd സദയയും മhറും കഴിuു േനരം
ൈവകിയേ\ാൾ ഭ.തിരി ന?ൂരിേയാട് “ഇ:ു കാർ/ികയാണേലലാ. കുമാരനലലൂരു
വാര€ദയ േകമമാണ്. കുമാരമംഗലം േപാകു:ുേ8ാ” എ:ു േചാദിAു.
അതിനു/രമായി.ു ന?ൂരി “ഭ.തിരി േപാകു:ുെ82ിൽ ഞാനും േപാരാം” എ:ു
പറuു. “എ:ാൽ േപാകാം” എ:ു പറuു ഭ.തിരിയും ന?ൂരിയും കൂടി
പുറെ\.ു.
കാലടിയിലല/ുനി:ു കുറAു പടിuാ.ു െചലലുേ?ാൾ അവിെട മീനAിലാറിെq
ൈകവഴിയായ ഒരു െചറിയ ആറു8്. ആ ആറിനു വിRാരമിെലല2ിലും അതയധികമായ
അഗാധതയും അതികഠിനമായ ഒഴുJുമു8്. ആറു കട:ി.ുേവണം കുമാരനലലൂർJ്
േപാകാൻ േതാണി കൂടാെത അവിെട അJെര കടJു: കാരയം
അസാUയവുമായിരു:ു. ഭ.തിരി കൂെടയുdതുെകാ8് അവിെട േതാണി കാണും
എ:ു വിചാരിAാണ് ന?ൂരി കൂെട പുറെ\.ത്. ഭ.തിരി ന?ൂരിെയ കൂ.ിെJാ8്
പുറെ\.ത് അവിെട വA് അേbഹെ/ ഇളിഭയനാJാെമ:ു
കരുതിെJാ8ുമായിരു:ു. ന?ൂരിJു മ•വാദം കൂടാെത വായുRംഭം, ജലRംഭം
മുതലായ േമാടിവിദയയും മhറും അറിuുകൂടാ എ:ായിരു:ു ഭ.തിരിയുെട
വിചാരം. വാRവ/ിൽ ന?ൂരി േമാടിവിദയയിൽ ഭ.തിരിേയJാൾ
സമർ‰നായിരു:ു. അതു ഭ.തിരി അറിuിരു:ിലല.
ര8ുേപരും കൂടി ആhറുകടവിെല/ി. അേ\ാൾ അവിെടെയ;ും േതാണി
ഇലലായിരു:ു. അതിനാൽ ഭ.തിരി ന?ൂരിേയാട് “ ഇവിെട അJെര കടJണമേലലാ.
അതിെനaാ കൗശലം? ഞാൻ വലല വിധവും കട:ുെകാdാം. അ;െനകടJാൻ
കുമാരമംഗലം വിചാരിAാൽ സാധിJുെമ:് േതാ:ു:ിലല. അതിനാൽ തിരിെയ
േപായ്േJാളൂ” എ:ു പറuു. അേ\ാൾ ന?ൂരി” ഭ.തിരി കടJു:തു കാണെ.,
പിെ: എെq കാരയം ഞാൻ തീർAയാJിെകാdാം” എ:ു പറuു. ഉടെന ഭ.തിരി
അടു/ുd ഒരു വീ.ിൽ നി:് ഒരു തൂശനില മുറിAു വാ;ിAു െവd/ിലി.് അതിൽ
കയറി ൈകെകാ8ു തുഴu് അJെര കട:ു. ഉടെന ന?ൂരി ഒരു തുളസിയില
പറിAു െവd/ിലി.് അതിൽ കയറി തുഴu് അJരയിറ;ി. അേ\ാൾ ന?ൂരിെയ
ഇളിഭയനാJണെമ:ു വിചാരിA് ഭ.തിരി ഏhറവും ഇളിഭയനായി എ:ുdതു
വിേശഷിAു പറയണെമ:ിലലേലലാ.

ഐതിഹയമാല/മ8Jാ.Zനും െകാടയും
മ8Jാ.് എ: ^ലം തിരുവിതാംകൂർ സം^ാന/് ഇരണിയൽ(ഇേ\ാൾ
കൽJുളം)താലൂJിെq െതേJ അhറവും സമു›തീരവുമാണ്. ഇവിെട ഒരു
”ാ•ണാലയവും നാല¢ു നായർ ഗൃഹ;ളും ഏതാനും വാണിയsാരുെട
പാർ\ിട;ളും പലതരJാരായ ഒ.ുവളെര മhറു ജാതിJാരുെട വാസ^ല;ളും
ഇവയുെട ഇട•് ഒരു അZൻേകാവിലും (ഭഗവതിേ•Yവും) ഒരു ശാRാംേകാവിലും
(ശാRാവിെq അ?ലവും) ഉ8്.
ഇനി അവിെട ഈ അZൻേകാവിലു8ായത് എ;െനെയ:ു പറയാം. ഇരണിയൽ
മുതലായ 7േദശ;ളിൽ ക:ുകാലികെള േമ•ു:പുലയർ ര8ുഭാഗമായി നി:ു
മUയഭാഗ/് ഒരു പനേa;യി.് അേ;ാ.ുമിേ;ാ.ും അടിAു കളിJുക ആ
ദിJുകളിൽ സാധാരണമാണ്. ഒരിJൽ അ;െന അടിA ഒരു പനേa; അവിെട
അടു/ു8ായിരു: ഒരു ചിതൽ\ുhറിേsൽ െച:ു െകാdുകയും പുhറു സവ†ം
െപാ.ുകയും ആ െപാ.ിയ ^ല/ു നി:ു രzം 7വഹിAുതുട;ുകയും െചcു.
കളിAുെകാ8ു നി:ിരു: പുലയർ ആ രz7വാഹം ക8ു ഭയവിഹവലരായി
ഉറെJ നിലവിളിAു. ചിലർ േബാധം െക.് അവിെട/െ: വീഴുകയും െചcു.
അേ\ാേഴJും ഈ വർ/മാനം അറിu് ആ ^ല/ിെqയും
ക:ുകാലികളുെടയും ഉടമ^sാരും മhറേനകം ജന;ളും താലൂJിൽനി:ു
തഹശീൽദാർ മുതലായവരും ആ ^ലെ//ി. അേ\ാഴും പുhറിൽനി:ു രzം
7വഹിAുെകാ8ുതെ:യിരു:ു. അേ\ാൾ അZെq ഒരു ഭൂതം ഒരു മനുഷയെq
േദഹ/ിേsൽ ആേവശിA് അയാൾ തുdി. ഈ പുhറു സാ•ാൽ അZെq
വിOഹമാെണ:ും അZൻ വ¶ീക (പുhറു) രൂപ/ിൽ ഇവിെട
ആവിർഭവിAിരിJുകയാെണ:ും ഈ പുhറ് േദവി (ഭ›കാളി) തെ:െയ:ു
വിശവസിAു പൂജിJുകയും വ˜ിJുകയും െചcാൽ മനുഷയർJു സകലാഭി‘;ളും
സിUിJുെമ:ും ഈ ചിതൽ\ുhറു െപാ.ിയിരിJു: ^ല/ു ച˜നമരAു േതAു
വിടവടAാൽ രz7വാഹം നിൽJുെമ:ും താൻ അZെq ഒരു ഭൂതമാെണ:ും
പറuു. ഉടെന തഹശീൽദാരും മhറും കൂടി ഒരു നലല 7 കാരെന വരു/ി
7 ംെവ\ിAു േനാJിJുകയും ആ മനുഷയൻ തുdി\റuെതലലാം
വാRവമാെണ:ു 7 കാരൻ വിധിJുകയും അേ\ാൾ ഈ പുhറും
അZൻതെ:യാെണ:് എലലാവർJും വിശവാസമാവുകയും െചcു.
അനaരം ആ ^ല/ിെq ഉടമ^ൻ ”ാ•ണെരെJാ8ു ര8ുമൂ:ു തുലാം

ച˜നമരAു പുhറിെq വിടവ് അട\ിJുകയും അേ\ാൾ രz7വാഹം നിൽJുകയും
െചcു. പിെ: അZനു മുറ•ു പൂജയും തുട;ിAു. ഇ7കാരമാണ് മ8Jാ.്
അZെq ആഗമം.
അZെq വിOഹമായ ആ പുhറു നനയാെതയിരിJു:തിനു അവിെട അശുUിയും
മhറും ബാധിJാെതയിരിJു:തിനുമായി ^ല/ിെq ഉടമ^ൻ തെ:
തല്Jാലം ഓലേമAിലായി.് ഒരു േമÀJൂരയു8ാJിJുകയും ചുhറും േവലി
െക.ിJുകയും െചcു. പതിവായി പൂജയും മhറും തുട;ിയേ\ാൾ അവിെട അZെq
ൈചതനയം വർUിAു തുട;ി. അേ\ാൾ ജന;ൾ അവിെടെച:് അZെന
വ˜ിJുകയും േസവിJുകയും ഓേരാ കാരയ;ൾ സാധിJു:തിനായി
7ാർ‰ിJുകയും വഴിപാടുകൾ കഴിJുകയും തുട;ി. അ;െനയായേ\ാൾ
മ8Jാ.് അZെq അടുJൽ അേപ•ിAാൽ സകല കാരയ;ളും
സാധിJുെമെ:ാരു വിശവാസം ജന;ളുെട മന€ിൽ ദൃഢീഭവിAു. മ8Jാ.Zൻ
എ:ുd 7സിUി േലാക/ിൽ സർവY പരJുകയും െചcു.അേ\ാൾ
േദവീദർശന/ിനായും അവിെട ഭജിJു:തിനായും
വഴിപാടുകൾനട/ു:തിനായും മhറും ദൂര^ല;ളിൽ നി:ും ജന;ൾ അവിെട
വ:ുതുട;ി. അേ\ാൾ െചാVാ¥, െവdിയാ¥ ഇ;െനയുd
വിേശഷദിവസ;ളിൽ അവിെട കൂടു: ജന;ൾJു സംഖയയിലലാെതയായി.
അതിനാൽ പണമായി.ും പ8;ളായി.ും മhറു സാധ;ളായി.ുമുd നടവരവും
അസാമാനയമായി വർUിAു. അവെയലലാം ആ ^ല/ിെq ഉടമ^ൻ എടുJുകയും
യേഥ‘ം ഉപേയാഗിJുകയും െച‹ാമായിരു:തുെകാ8് അയാൾ വലിയ
ധനവാനായി/ീരുകയും െചcു. അZനു പതിവായി പൂജയും മhറും
തുട;ിയേ\ാൾ അZെq വിOഹം (പുhറു) wേമണ വളർ:ു തുട;ി. ഇേ\ാളത് ഒരു
െചറിയ പർVതം േപാെലയായി.ു8്. അതിനിേ\ാൾ ഏകേദശം ഇരുപതടി
െപാJവും നാ†തടി ചുhറളവും അOഭാഗ/ു ര8ുമൂ:ു ശിഖര;ളുമു8്. ആ
െകാടുമുടികൾ അതിെനാരു ഭൂഷണമായി/െ: േശാഭിJു:ു. ഇYയുമായി.ും
അZെq വളർA നി:ി.ിലല.
അZൻ േകാവിലിെq ഉടമ^ാവകാശം സിUിAിരു: കുടുംബJാർ
നടവരവുെകാ8ും മhറും വലിയ ധനവാsാരായി/ീർ:േ\ാൾ അവർJു പണം
സ?ാദിJു:തിലുd ആOഹം വർUിJുകയും േദവിെയJുറിAുളള ഭzിയും
േദവീകാരയ;ളിലുd XUയും കുറയുകയും െചcു. േനരനീJം കൂടാെത പൂജയും
മhറും നട/ിJണെമ:ുd വിചാരം േപാലും അവർJിലലാെതയായി. അേ\ാളവിെട
സർJാരിൽ നി:ു 7േവശിA് അZൻേകാവിലും ആ ^ലവും മhറും സർJാരിൽ
േചർ/ു. അതിെനJുറിA് ഉടമ^sാർ മഹാരാജാവ് തിരുമന€ിെല സ:ിധിയിൽ

സ2ടമറിയിJുകയാൽ ക†ന7കാരം അവർJ് ഏതാനും പണം െകാടു/്
അവരുെട ഉടമ^ാവകാശം സർJാരിേലJ് എഴുതി വാ;ി. അ;െന
അZൻേകാവിലും അതിേനാടു േചർ: സഥലവുെമലലാം തിരുവിതംകൂറ്
സർJാർവകയായി/ീർ:ു. പിെ: സർJാരിൽനി:ു േകാവിലിെല നിതയനിദാനം,
മാസവിേശഷം, ആ.വിേശഷം മുതലായവെ•ലലാം പതിവുകൾ നിpയിJുകയും
അതു 7കാരം സകലതും ശരിയായി നട/ി/ുട;ുകയും െചcു.
പൂജയും മhറും ശരിയായി നട/ി/ുട;ിയേ\ാൾ അവിെട അZെq ശzിയും
ൈചതനയവും പൂർVാധികം വർUിAു. േദവിJു ‘ഭയ2രി’ എ:ുളള നാമം
യഥാർ‰മായി/ീർ:ു. ന.ുA സമയ/ുേപാലും ഭയം നിമി/ം ജന;ളവിെട
േപാകാതായി. അേ\ാൾ േദവിയുെട ശzി കുറയു:തിനായി പതിവായി.ുd പൂജ
കുരുJൾ എ: ജാതിJാർ നട/ു:തിനും ”ാ•ണരുെട പൂജ
വിേശഷദിവസ;ളിൽ മാYം മതിെയ:ും നിpയിAു. അ;െന
നട/ി/ുട;ിയേ\ാൾ അZെq ശzി കുറuു യഥാപൂർVം പാക/ിലായി.
അതിനാൽ ഇേ\ാഴും അ;െന തെ: നട:ുവരു:ു.
ഇനി െകാടെയJുറിAു പറയാം. ‘മ8Jാ.ുെകാട’ എ:ു പറuാൽ
മ8Jാ.Zെq പരിവാര;ളായ ഭൂതേ7തപിശാചാദികൾJ് ആടും േകാഴിയും
െവ.ി ബലി െകാടുJുകയാണ്. േദവി വസൂരിവി/ു തെq പരിവാര;ളിൽ
െകാടുJുകയും അവർ െകാ8ുേപായി ജന;ളുെട േമൽ വിത•ുകയും െച‹ു:ു
എ:ും അ;െനയാണ് ജന;ൾJ് വസൂരി അെലല2ിൽ മസൂരി ഉ8ാകു:െത:ും
േദവിയുെട പരിവാര;ൾJു ബലി െകാടു/ു 7സാദി\ിAുെകാ8ാൽ ആ ദീനം
ഉ8ാവുകയിെലല:ും ഈ പരിവാര;െള 7സാദി\ിJു:ത് േദവിJും
സേaാഷകരമാെണ:ുമാണ് ജന;ളുെട വിശവാസം.
അZൻേകാവിലിൽ 7ധാന ദിവസം െചാVാ¥യാണ് വിേശഷിAു മാസംേതാറും
ഒടുവിലെ/ െചാVാ¥ അതി7ധാനമാണ്. അതിനാൽ െചാവാ¥േതാറുമാണ്
അവിെട ദർശന/ിനും വഴിപാടുകൾ നട/ാനുമായി ജന;ൾ വ:ുകൂടു:ത്.
എലലാ െചാVാ¥•ും അവിെട £ീകളും പുരുഷsാരുമായി അuൂറിൽ കുറയാ/
ജന;ൾ കൂടു:ു8്. ഒടുവിലെ/ െചാVാ¥ കൂടു: ജന;ളുെട സംഖയ
ആയിര/ിൽ ഒ.ും കുറവായിരിJയിലല. ഒടുവിലെ/ െചാVാ¥േതാറും അവിെട
അZെന എഴു:dിJുകയും പതിവാണ്. അെതാരു പതിവടിയaിരമാകയാൽ
അതിനു വലിയേഘാഷെമാ:ുമിലല. െചറിയ Xീേകാവിൽ േപാെല അെലല2ിൽ
പഴുJാമ¡പം േപാെല ഒരു വാഹനം െക.ിയു8ാJി അല2രിA് അതിൽ
േദവിയുെട പരിശൂലം െവAാണ് എഴു:dിJു:ത്. Xീേകാവിൽ േപാെല
െക.ിയു8ാJു: വാഹന/ിൻ അവിെട പറയു: േപർ ’ച7ം’ എ:ാണ്.

െചാVാ¥•് അവിെട കൂടു: ജന;ൾ അരി വീതിെAടു/ു കuിെവAു
പാവ;ൾJു െകാടുJുകയും പതിവാണ്. അതും േദവീ7സാദകരമായ ഒരു
വഴിപാടാണ്. ഇ;െന കuി െകാടുJു:തിനു മാസംേതാറും ഏകേദശം മു\തു
നാ†തു പറ അരിേയാളം േവ8ിവരും. ഇതുെകാ8് അവിെട കൂടു: അഗതികളും
കുറെAാ:ുമെലല:ു •‘മാകു:ു8േലലാ.
െകാട കുംഭമാസെ/ ഒടുവിലെ/ െചാVാ¥ നട/ണെമ:ാണ് െവAിരിJു:ത്.
എ:ാൽ അ:് ഏകാദശിയാെണ2ിൽ െകാട അതിെq മു?ിലെ/
െചാVാ¤AയായിരിJും. െകാടയുെട പ/ു ദിവസം മു?് വരു: ഞായറാ¥
െകാടിേയറി പ/ു ദിവസെ/ ഉ„വവും അതിനിട•ു വരു: െവdിയാ¥ ദിവസം
‘വലിയ പഴുJ’ എെ:ാരു അടിയaരവും പതിവു8്. ഒ.ുവളെര മലരും പഴവും അട,
വട, അ\ം, തിരളി മുതലായവയു8ാJി നടയിൽ െകാ8ുെച:ു കൂ.ു:തിനാണ്
‘വലിയ പടുJ’ എ:ു പറയു:ത്. ഇതും േദവിയുെട പരിവാര;ൾ
7സാദിJാനായി െച‹ു:താണ്. െകാടയുെട ദിവസമറിuു ദൂര^ല;ളിൽ
നി:ുകൂെട ജന;ൾ വ:ു േചേര8താകെകാ8് െകാട, െകാടിേയhറ്, വലിയ
പടുJ ഇവയുെട ദിവസ;ൾ ര8ുമൂ:ു മാസം മുേ? േനാJിയറിu് ‘ഇരു?ിലി
ആശാൻ’ എ: ^ാനി താലൂJിേലJ് എഴുതിയയ•ുകയും അതു തഹശീൽദാർ
എഴുതിയയAു സർJാർ ഗസhറിൽ േചർ/ു 7സിUെ\ടു/ുകയും പതിവാണ്.
ഗസhറുകളിെല പരസയം ക8ു െകാടിേയhറു മുതൽ പല ^ല;ളിൽ നി:ും
ജന;ൾ മ8Jാ.ു വ:ുകൂടി/ുട;ും. എ2ിലും െകാലല/ു നി:ാണ്
അധികമാളുകൾ അവിെട വ:ു കൂടു:ത്. അതിനാൽ ഏതു ദിJിൽനി:ു
വരു:വേരയും ആ ദിJുകാർ പറയു:തു ‘െകാലല/ുകാർ’ എ:ാൺ.
െകാലല/ുകാർ വ:ു തുട;ി, െകാലല/ുകാർ േപായി/ുട;ി എ:ു പറയുക
അവിെട സാധാരണമാണ്. െകാട•ായി മ8Jാ.ു വ:ു കൂടു:ത് അധികവും
താ¤: ജാതിJാരാണ്. ഉയർ: ജാതിJാരായ ഹി˜ുJൾ വളെര ചുരുJമായിേ.
വരാറുdൂ. അടു/ േദശJാരിൽ അധികം അവിെട കൂടു:തു കുളAൽ െച.ികളും
കീ¤Jര കൃ¸ൻവകJാെര:ു പറയെ\ടു: ജാതിJാരുമാണ്. ഇവെരാെJ
വരു:തു പല തര/ിലുളള ആടുകേളയും േകാഴികേളയും െകാ8ാണ്. അവർJ്
ആടുകേളയും േകാഴികേളയും െവ.ി വധിAുതുട;ുക പതിവായിരു:ു. െകാടിേയhറു
മുതൽ െകാടദിവസം കഴിയു:തുവെര ആ േദശെ/ലലാം സദാ ആടുകളുെടയും
േകാഴികളുെടയും മരണേവദനേയാെടയുളള േരാദനം േക.ിരു:ു. കരുണാനിധിയായ
േസതുല•ീഭായി സി. ഐ. മഹാരാ’ി തിരുമന€ിെല റീജൻസി
ഭരണകാല/ു8ായ ജീവകാരുണയസംയുzമായ ക†ന നിമി/ം ഇേ\ാൾ അവിെട
അതു നിേ“ഷം നി:ുേപായിരിJു:ു. എ:ാൽ െകാട സംബkിAുd മhറു

ചട;ുകൾJും ഉ„വം, വലിയ പടുJ മുതലായവ•ും യാെതാരു കുറവും
വയതയാസവും വ:ി.ിലല. അവെയലലാം യഥാപൂർVം ഇേ\ാഴും നട:ുവരു:ു8്.
മു?ു മ8Jാ.Zനു മീനമാസ/ിൽ ഭരണിനാൾ തൂJം എെ:ാരു വഴിപാടു
പതിവു8ായിരു:ു. അത് ഏhറവും ഭയ2രവും ആപല്Jരവുമായിരു:തിനാൽ
ഏതാനും െകാലല;ൾJു മു?് അതും സർJാരിൽ നി:ു നിർ/ലാJി.
ഇെതാ:ുെകാ8ും അവിെട അZെq ൈചതനയവും ശzിയും കുറuി.ിലല. അവ
ഇേ\ാഴും വർUിAുെകാ8ുതെ:യാണിരിJു:ത്.
മ8Jാ.് അZൻേകാവിൽ സർJാർ വകയായതിൽ\ിെ: അവിെട വളെര
പരിÓJാരം വ:ി.ു8്. േകാവിലിെq േമAിൽ ഓലയായിരു:തു മാhറി ഓടാJി.
േകാവിലിെq ചുhറുമുd തിരുമുhറ/ിനു വിRാരം വളെര വർUി\ിAു. േകാവിലിെq
ദർശനം വടേJാ.ാകയാൽ ആ വശ/ു നലലതായി.് ഒരു കളി/.ു8ാJിAു.
മാറിയുd ശാRാേ2ാവിലിെq ജീർേ4ാUാരണം കഴി\ിAു. അവിെടയിേ\ാഴും
അടുെ/;ും ഉയർ: ജാതിJാരായ ഹി˜ുJളുെട വാസമിെലല:ുd േദാഷം
മാYേമ ഉdൂ. കാലwേമണ ആ േദാഷവും നീ;ിേ\ാകുമായിരിJാം.
കടു/ േവനൽJാലമാകുേ?ാൾ (മീനം, േമടം ഈ മാസ;ളിൽ) അZെq വിOഹം
(ആ ചിതൽ\ുhറ്) ചില ഭാഗ;ളിൽ െപാ.ി വിടവു8ാവുക പതിവാണ്. േദവിയുെട
പരിവാര;ൾ വസൂരിവി/ു െകാ8ുേപായി മനുഷയരുെട േദഹ/ിൽ
വിതAുകഴിuി.ു മിAം വരു:ത് അJാല/് തിരിെക െകാ8ു െച:ു േദവിയ
ഏ†ിJും അതു വാ;ി േദവി തെq േദഹ/ിലാJി സൂ•ിJും അതുെകാ8ാണ്
േദവിയുെട േദഹ/ിൽ ഈ െപാ.ലു8ാകു:െത:ാണ് ഭzജന;ളുെട
വിശവാസം. ഇ;െന െപാ.ലു8ായാൽ ”ാ•ണെരെJാ8ു ച˜നമര\ിAു േത\ിA്
ആ വിടവുകളട•ുക പതിവാണ്. ഇതിനു മു\തു നാ†തു തുലാം ച˜നം
േവ8ിവരും. ആ വിടവുകൾ ഇ;െന അട•ാെതയിരു:ാൽ വസൂരിവി/ു തെ:
െപാ.ി പുറേ/Jു െതറിAു സർവY വയാപിJും . േവനൽJാല;ളിൽ ചിലേ\ാൾ
ദ•ിണതിരുവിതാം കൂറിൽ വസൂരി കലശൽ കൂ.ു:ത് ഈ വിടവുകളട•ാൻ
താമസിAി.ാണേY. ഇ;െന മ8Jാ.Zെq കഥകൾ ഇനിയും വളെര\റയാനു8്.
ഇേ\ാഴെ/ പുതിയ പരിÓJാരികൾJ് ഈ വകയിെലാ:ും
വിശവാസമിലലാ/തിനാൽ ഇനി അധികം വിRരിJു:ിലല.

ഐതിഹയമാല/തിരുവ.ാhറാദിേകശവൻ
മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് െകാലലം 921-ൽ ആണേലലാ
കായ2ുളം രാജയം പിടിAടJി തിരുവിതാംകൂറിൽ േചർ/ത്. അJാല/ു
കായ2ുളം ലായ/ിൽ സകല ശുഭല•ണ;ളും തികu ഒരു
കു.ിെJാ?നാനയു8ായിരു:ു. ആ അനെയJ8ി.ു തിരുമന€ിേലJ് അതയaം
കൗതുകം േതാ:ുകയാൽ അതിെന തിരുവനaപുര/ു െകാ8ുേപായി
അവിെടയുd ലായ/ിൽ താമസി\ിAു. അതിെന േവ8തുേപാെല
സൂ•ിJുകയും ര•ിJുകയും െച‹ു:തിനായി 'അഴക\ാപിd' എ:ു
7സിUനായിരു: ഒരു നാ¢ിനാ.ു(നാuിനാ.ു)പിdെയ പാ\ാനായി ക†ിAു
നിpയിAു നിയമിJുകയും െചcു. ആ ആനJാരനും ആനയും
സമ7ായJാരായിരു:ു. ര8ുേപർJും അ:് ഇരുപ/¢ു വയേ€
7ായമു8ായിരു:ുdു. മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു
തിരുവിതാംകൂർ രാജയം XീപNമനാഭസവാമിJു തൃ\ടിദാനമായി
െവെAാഴിയു:തിനുമു?് ഒരിJൽ സവാമി ദർശനാർ‰ം തിരുവ.ാേhറJ്
എഴു:dുകയു8ായി. അ:് ഈ കു.ിയാനേയയും െകാ8ുേപായിരു:ു.
തിരുമന€ുെകാ8ു സവാമിദർശനാനaരം ഈ ആനെയ അവിെട നട•ിരു/ുകയും
"ആദിേകശവാ" എ:ു വിളിJുകയും െചcു. ആ ആന അതു സZതിAതായി തല
കുലുJുകയും ഒരനുസരണ ശÂം പുറെ\ടുവിJുകയുമു8ായി. അതുെകാ8ു
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് ആ േപരുതെ:യാണ് ആ ആന•് വിളിAത്. ആ
ആനയാണ് പി:ീട് 'തിരുവ.ാhറാദിേകശവൻ' എ:ു 7സിUനായി/ീർ:തും.
മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8് ആനെയ ഇരു/ുകയും മhറും െചcതിെq േശഷം
അഴക\ാപിdെയ തിരുമു?ാെക വരു/ി "ആദിേകശവെന എലലാ മാസ/ിലും
പതിന¢ാം തീയതിേതാറും തിരുവaപുര/ു െകാ8ുവരണം. നമുJ് ഇവെന
മാസ/ിെലാരിJെല2ിലും കാണാെതയിരിJാൻ വ‹. ഇവിെട േ•Y/ിൽ
പതി¢ാം തീയതി ഇവെനെJാ8ു വലല കാരയവുമുെ82ിൽ അതു കഴിuാലുടെന
െകാ8ുവരണം. അ;െന ദിവസമാhറം വരുേ?ാൾ ആ വിവരം നെZ മുൻകൂ.ി
അറിയിJുകയും േവണം" എ:ു കൽപിJുകയും അഴക\ാപിd അതിെന സാദരം
സZതിJുകയും അ7കാരം െചcുെകാ8ിരിJുകയും െചcു. തിരുമന€ുെകാ8്
ദിവസേaാറും െവളു\ാൻകാല/ു മൂ:ു മണിJു മുേ? പdിJുറു\ുണരുകയും
ഉടെന കാലും മുഖവും മhറും ശുUമാJി ചില നാമ;ൾ ജപിAുെകാ8ു
െകാ.ാര/ിനക/ുലാ/ിെJാ8ിരിJുകയും പതിവായിരു:ു. അതിനാൽ

ആദിേകശവെന തിരുവaപുര/ു െകാ8ുെചലലു:തും പതി¢ാം തീയതി േതാരും
െവളു\ാൻകാല/ു മൂ:ുമണിJായിരിJണെമ:ും അവിെട െകാ8ുെച:ാൽ
അവെന െകാ.ാര/ിെq മുhറ/് ഇ: ^ല/ു നിർ/ിെJാdണെമ:ും
7േതയകം കൽപിAിരു:തിനാൽ അഴക\ാപിd അ;െനെയാെJയാണ്
െചcിരു:ത്. പതിന¢ാം തീയതിേതാറും പdിJുറു\ുണർ:ാൽ ആദയം തൃJൺ
പാർJു:ത് ആദിേകശവെന േവണെമ:ു തിരുമന€ിേലJു
നിർബkമു8ായിരു:ു. അതുെകാ8ാണ് അ;െന 7േതയകം കൽപിAിരു:ത്.
ആദിേകശവൻ സകല ശുഭല•ണ;ളും തികu ഒരാനയായിരു:ു എ:ു മു?ു
പറuി.ു8േലലാ. അതുെകാ8ായിരു:ിരിJാം അവെന
മാസ/ിെലാരിJെല2ിലും കണികാണണെമ:ു തിരുമന€ിേലJു
നിർബkമു8ായിരു:ത്. േകശവെq ര8ു െകാ?ുകളും ഒരുേപാെല കൂർ/ു
വളuവയും നലല ഭംഗിയുdവയുമായിരു:ു. അവയുെട ര8ു വശ;ളിലും
സൂ•ിAു േനാJിയാൽ കാണാവു: വിധ/ിൽ ഓേരാ േരഖകളു8ായിരു:ു.
അവ ക8ാൽ അവെq െകാ?ുകളുെട കീഴ്വശ/് അവെയേപാെലതെ: ര8ു
െകാ?ുകൾ കൂടി ഉ8ാJിെവAു േചർ/ിണJിയിരിJയാെണ:ു
േതാ:ുമായിരിരു:ു. അതിനാൽ ആദിേകശവൻ ഒരു
നാല്െJാ?നാനയാെണ:ുകൂടി ജന;ൾ പറuിരു:ു. േകശവെq
പിൻവശ/ുനി:ു േനാJിയാൽ
മൂ:ുേകാലിൽ(ഒ?തടിയിൽ(അധികം))െപാJമിെലല:ു േതാ:ുമായിരു:ു.
എ2ിലും അവെq മു?ിൽനി:ു േനാJിയാൽ അവന് അ¢ു
േകാലിൽ(പതി¢ടിയിൽ)കുറയാെത ഉയരമുെ8:ും ആർJും േതാ:ുമായിരു:ു.
അവെq തലെയടു\ും തലJ.ിയും മRക/ിെq വിരിവും തു?ിൈJയിെq
മുഴു\ും െചവികളുെട വലി\വും ഉടലിെq തഴ\ും നീളവും കഴു/ിെq വ4വും
കഴു/ിനു താെഴ തൂ;ിJിടJു: താടയുെട ഇറJവും മhറും ക8ാൽ
ഇവെനേ\ാെല ഭംഗിയുd ഒരാന മെhറ;ുമിെലല:ും ഇനിയു8ാവു:കാരയം
അസാധയമാെണ:ും ആർJും േതാ:ുമായിരു:ു. ആദിേകശവെq കാലുകളുെട
വ4വും അസാമാനയമായിരു:ു. അവെq കാലടികളുെട ചുhറളവ് നാ†െ/.്
അംഗുലം ഉ8ായിരു:ു. അതുെകാ8ു കാലുകളുെട വ4ം ഏകേദശം
ഊഹിJാമേലലാ. എaിനു വളെര പറയു:ു? "ആക\ാെട ഒരാനAaം" എ:ുdത്
ആദിേകശവെന സംബkിAു നലല ശരിയായിരു:ു. എ:ാൽ അവെന
അസാമാനയമായ േദഹപു‘ി മാYമലല ഉ8ായിരു:ത്. അതിനു തJവ4മുd
കായബലവുമു8ായിരു:ു. ബുUിശzിയും അ;െനതെ:. േകശവൻ
പിടിAുെവ•ു: തടിയും മhറും േവെറ നാലാനകൾകൂടി പിടിAാൽ ഇളJാൻേപാലും

കഴിയുമായിരു:ിലല. അ7കാരം ഏെത2ിലും ഒരു കാരയം അഴക\ാപിd മന€ിൽ
വിചാരിJുേ?ാേഴJും േകശവൻ െചcുകഴിയും മhറുd പാ\ാsാേരേ\ാെല
വടിെയടുJുക എ:ുd കാരയം അഴക\ാപിd•് ഒരിJലും േവ8ിവ:ി.ിലല.
അഴക\ാപിd േകശവെq പാ\ാനായി/ീർ:തിനു േശഷം കുറAു ദിവസം
കഴിuേ\ാേഴJും അവർ തZിൽ നിRുല;ളായ േrഹവിശവാസ;ൾ
ഉ8ായി/ീർ:ു. അതിന് അവർJ് ആജീവനാaം സവൽപംേപാലും വയതയാസം
വരികയും െചcിരു:ിലല. ര8ുമൂ:ു 7ാവശയം തിരുവaപുര/ു േപായി മുഖം
കാണിA് വ:േ\ാേഴJും േകശവന് അേ;ാ.ു േപാേക8ു: ദിവസവും
േപാകാനുd വഴിയും അവിേടെയേ/8ു: സമയവും അവിെടെA:ാൽ
നിൽേJ8ു: ^ലവും മhറും നലല നിpയമായി. െവളു\ാൻകാല/ു മൂ:ു
മണിJ് അവിെടെയ/ിയാലുടെന അഴക\ാപിd േകശവെന നിpിത^ല/ു
നിർ/ിയി.ു മാറി മറuു നിÀJും തിരുമന€ിേലJ് ആദയം േകശവെന/െ:
തൃJൺപാർJണെമ:ു നിർബkമു8ായിരു:ുവേലാ. അതുെകാ8ാണ്
അയാൾ അ;െന െചcിരു:ത്. അഴക\ാപിd മാറി നി:ാലുടെന േകശവൻ
ഭzിേദയാതകമായി ഒരു ശÂം പുറെ\ടുവിJും. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8്
പുറേ/െJഴു:dും. അേ\ാൾ േകശവനു െകാടുJാനുd പഴJുലകൾ, ശർJര,
നാളിേകരം, കരി?് മുതലായവെയലലാം അവിെട ത‹ാറാJി വAിരിJും. അവയിൽ
ചിലതു തിരുമന€ുെകാ8ുതെ: തൃൈJെകാ8് എടു/് േകശവനു
െകാടുJുകയും അവ േകശവൻ സാദരം വാ;ി തി:ുകയും െച‹ും. അ;െന
ഏതാനും ചിലതു തി:ു കഴിയുേ?ാൾ എലലാെമടു/ു െകാടുJു: കാരയം
തിരുമന€ിേലJു ബുUിമു.ായി/ീർെ:2ിേലാ എ:ു വിചാരിAു േകശവൻ സവ†ം
പിേ:ാJം മാറി നിൽJും. അതു കാണുേ?ാൾ കുശാOബുUിയായിരു:
തിരുമന€ിേലJ് േകശവെq അഭി7ായം മന€ിലാകും. ഉടെന “എ:ാൽ
എലലാെമടു/ു തി:ുെകാdുക” എ:ു ക†ിJുകയും േകശവൻ എലലാെമടു/്
തി:ുകയും െച‹ും. േകശവൻ എലലാം തി:ുകഴിയുേ?ാൾ അഴക\ാപിdയും
േകശവെq അടുJെല/ും. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് ര8ു മു8ും അ¢ു
രൂപയും അയാൾJും ക†ിAു െകാടുJും. അതും കഴിuാൽ േകശവൻ
മുൻകാലുകൾ ര8ും മടJി മു.ുകൾ കു/ി തിരുമന€ിെല തൃ\ാദസ:ിധിയിൽ
കു?ി.ു യാYയറിയിJു:തായി ഒരു ശÂം പുറെ\ടുവിJും. ഉടെന
തിരുമന€ുെകാ8് “എ:ാലാവെ., അടു/ മാസ/ിലും വരണം” എ:ു
ക†ിJുകയും േകശവൻ അതും സZതിA ഭാവ/ിൽ തലകുലുJിെJാ8്
നാല¢ടി പിേ:ാJം നട:ു മാറീ.ു തിരിuു നട:ുേപാവുകയും െച‹ും.
ഇ7കാരെമാെJയായിരു:ു േകശവെq പതിവുകൾ.

അ;െന ഏതാനും െകാലല;ൾ കഴിuതിെq േശഷം ഒരിJൽ
തിരുവനaപുരേ/Jു േപാകാനുd ദിവസമടു/േ\ാൾ അഴക\ാപിd•ും
േദഹ/ിനു നലല സുഖമിലലായിരു:ു. അതിനാൽ അയാൾ േകശവെqയടുJൽ
െച:് അവെq തു?ിൈJ പിടിAു തേലാടിെJാ8് “കു.ാ! േകശവാ!
നാെളയാണേലലാ തിരുവനaപുരേ/Jു േപാേക8ത്. എനിJു േദഹ/ിനു തീെര
സുഖമിലലാെതയുമിരിJു:ു. നിpിത ദിവസം അവിെട െചലലാuാൽ
തിരുമന€ിേലJ് ഒ.ും സുഖമാവുകയിലല. അതിനാൽ ഇ/വണ എെq കു.ൻ
തനിAു േപായിവരണം. അേ;ാ.ു േപാകാനുd വഴിയും അവിെട െച:ാലുd
പതിവുകളും മhറും നിനJു നിpയമു8േലലാ” എ:ു പറuു. േകശവൻ അതു േക.ു
സZതിAു തല കുലുJുകയും അടു/ ദിവസം അവൻ തനിAു േപായി
തിരുവനaപുരെ//ി പതിവുേപാെല മുഖം കാണിJുകയും മhറും കഴിAു മട;ി
വരികയും െചcു. ഇ;െനയിരിെJ െകാലലം 933-ആമാ8ു മിഥുനമാസ/ിൽ
മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ുെകാ8ു നാടു നീ;ി. ആ വർ/മാനം
ഉടെന േകരള/ിെല:ലല വിേദശ;ളിൽേ\ാലും എലലാവരും അറിuു. എ2ിലും
അതറിuാൽ ആദിേകശവനു ദു€ഹമായ ദുഃഖമു8ാകുെമ:ു വിചാരിA്
അഴക\ാപിd തൽJാലം അവെന അതറിയിAിലല. എ:ാൽ അധികം
താമസിയാെത അവനത് അറിേയ8തായി വരികയും െചcു.
അടു/ മാസ/ിലും അഴക\ാപിd പതിവുേപാെല പതിന¢ാം തീയതി
െവളു\ാൻകാല/ു മൂ:ു മണിJു േകശവേനയുംെകാ8്
തിരുവനaപുരെ//ി. അവെന പതിവു ^ല/ു നിർ/ുകയും േകശവൻ
പതിവുേപാെല ശÂം പുറെ\ടുവിJുകയും െചcു. രാമവർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8് മൂ:ു മണിJ് പdിJുറു\ുണരാറിലല. നാലുമണിJാണ്
അവിടു:ു പdിJുറു\ുണരുക പതിവ്. എ:ാൽ േകശവൻ ശÂം
പുറെ\ടുവിAേ\ാൾ നലല പdിJുറു\ായിരി:ു. ആ ശÂം േക.ു
തിരുമന€ുെകാ8ു വലലാെത െഞ.ിയുണരുകയും അെതaു ശÂമാണു േക.ത്?
ഒരാനയുെട ശÂം േപാെലയാണേലലാ േക.ത്. ഈ അസമയ/് അനാവശയമായി
ഇവിെട ആനെയ െകാ8ുവ:താരാണ്? അതിെന അവിെടനി:ും •ണ/ിൽ
െകാ8ുേപാകെ.” എ:ു േകാപേ/ാടുകൂടി ഉA/ിൽ ക†ിJുകയും െചcു.
മുെ?ാരിJലുമു8ായി.ിലലാ/ വിധ/ിലുd ആ ക†ന േക.ു േകശവൻ വലലാെത
പരി°മിA് അഴക\ാപിdെയ താ;ിെയടു/ു തലയിൽ വAുെകാ8് അവിെടനി:്
ഒേരാ.ം വAുെകാടു/ു. െന‹ാhറിൻകര െച:ിേ. അവൻ നിൽJുകേയാ തിരിuു
േനാJുകേയാ െചcുdു. അവിെടെയ/ി അഴക\ാപിdെയ താെഴയിറJി
നിർ/ിയേ\ാൾ അയാൾ “എെq േകശവാ! നിെq പരി°മം സവ†മധികമായേ\ായി.

നZുെട ത?ുരാനലലാ ആ ക†ിAത്. നZുെട ത?ുരാൻ കഴിu മാസ/ിൽ
നാടുനീ;ിേ\ായി. ആ ക†ിAത് ഇേ\ാൾ നാടു വാഴു: രാമവർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8ാണ്. അവിേടJു നിെq പതിെവാ:ും നിpയമിലല” എ:ു
പറuു. “നZുെട ത?ുരാൻ നാടുനീ;ിേ\ായി” എ:ു േക.േ\ാൾ േകശവൻ
അതയaം സ2ടേ/ാടുകൂടി ക4ീെരാലി\ിAുെകാ8് ഉറെJ മൂ:ു നിലവിളിAി.്
പിെ:യും ക4ീെരാലി\ിAുെകാ8ു നി:ു. അേ\ാൾ അഴക\ാപിd “ഇേ\ാൾ
നാടുവാഴു: ത?ുരാനും നZുെട ത?ുരാൻതെ:യാണ്. പരിചയം വരുേ?ാൾ
ഈ ത?ുരാനും മേhറ ത?ുരാെനേ\ാെല നിെ:JുറിAു വിചാരിAു തുട;ും.
അതുെകാ8് നമുJ് ഇ:ുതെ: തിരുവനaപുര/ു െച:് മുഖം കാണിJണം”
എ:ു പറuു. അഴക\ാപിd ഈ പറuത് േകശവൻ േക.തായി ഭാവിJേപാലും
െചcിലല. അഴക\ാപിdയുെട വാJിെന േകശവൻ അതിനുമുെ?ാരിJലും
ആദരിJാെതയിരു:ി.ിലല.
േകശവൻ തിരുവനaപുര/ുനി:് ഓടിേ\ായതിെq േശഷം േനരം െവളു/േ\ാൾ
ചില േസവsാർ തിരുമന€ിെല സ:ിധിയിൽ െച:്, “നാടു നീ;ിേ\ായ
മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് ഒരാനെയ തിരുവാ.ാhറു
നട•ിരു/ുകയും ആ ആന•് ആദിേകശവൻ എ:ു ക†ിAു േപരു വിളിJുകയും
െചcി.ു8്. ആ ആനെയ ക†ന7കാരം എലലാ മാസ;ളിലും പതിന¢ാം തീയതി
േതാറും െവളു\ാൻകാല/ു മൂ:ു മണിJ് ഇവിെട െകാ8ു വരികയും
ഇവിെടെയ/ിയാലുടെന േകശവൻ താൻ വ:ിരിJു:ു എ:റിയിJു:തിനായി
ഒരു ശÂം പുറെ\ടുവിJുകയും അതു േക.ാലുടെന തിരുമന€ുെകാ8ു
പുറെ/ഴു:dി േകശവൻ പഴJുലകളും ശർJരയും നാളിേകരവും കരി?ും മhറും
തൃൈJെകാ8ുതെ: എടു/ു െകാടുJുകയും േകശവൻ അവെയ
വാ;ി/ി:ുകയും പതിവായിരു:ു. ആ പതിവനുസരിA് ഇവിെട െകാ8ുവരെ\.
േകശവെq ശÂമാണ് ഇ:ു െവളു\ാൻകാല/് ഇവിെട േകൾJെ\.ത്.
പതിവുേപാെലയലലാെത േകാപേ/ാടുകൂടി ഉറെJ അരുളിെAcതു േക.് േകശവൻ
ഭയെ\.് അേ\ാൾ/െ: ഇവിെടനി:് ഓടിേ\ായി. മാർ/ാ¡വർZ
മഹാരാജാവ് തിരുമന€ുെകാ8് നാടുനീ;ിേ\ായി എ:ുd കഥ േകശവൻ
അറിuിരിJയിലല” എ:റിയിAു. അതു േക.ി.ു തിരുമന€ുെകാ8് “എ:ാൽ
േകശവെന •ണ/ിൽ വരു/ണം” എ:ു ക†ിJുകയും ചില ഉേദയാഗ^sാർ
ഉടേന ഓടിേ\ായി െന‹ാhറിൻകരെA:ു ക†നയുെട വിവരം അഴക\ാപിdെയ
Oഹി\ിJുകയും െചcു. അഴക\ാപിd വിവരെമാെJ പറuുേനാJീ.ും
േകശവന് ഒരിളJമു8ായിലല. അതിനാൽ ആ ഉേദയാഗ^sാർ മട;ിെA:് ആ
വിവരം തിരുമന€ിെല അടുJൽ അറിയിAു. തിരുമന€ുെകാ8് അടു/ ദിവസം

ക†ിA് ആളുകെള അയAു. അ:ും ഫലമു8ായിലല. അ;െന ആറും ദിവസം
കഴിuു. ഏഴാം ദിവസം തിരുമന€ുെകാ8് “േകശവൻ ഇേ;ാ.ു വരികയിെലല2ിൽ
ഞാനേ;ാ.ു വരാം. അ;െനയായാലും എനിJു േകശവെന കാണണം” എ:ു
ക†ിAയAു. തിരുമന€ിെല ആളുകൾ െന‹ാhറിൻകരെയ/ി ആ ക†ിA വിവരം
പറuേ\ാൾ അഴക\ാപിd േകശവേനാട് “ക†ിAയAതു േക.ിേലല? നീയേ;ാ.ു
െചലലാെത തിരുമന€ുെകാ8് ഇേ;ാെ.ഴു:dാനിടയാകു:തു ക‘മാണ്. നമുJ്
ഇ:ുതെ: തിരുവനaപുരെ//ി മുഖം കാണിJണം” എ:ു പറuു.
േകശവൻ അതു േക.ി.ു സZതിAു തല കുലുJുകയും ഒരു അനുസരണ ശÂം
പുറെ\ടുവിJുകയും െചcു. ഉടെന അഴക\ാപിd “എ:ാൽ േപാകാം” എ:ു
പറuു നട:ു തുട;ി. പി:ാെല േകശവനും േപായി. േകശവനു •ീണംെകാ8ു
നടJാൻ വളെര 7യാസമു8ായിരു:ു. മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു
തിരുമന€ുെകാ8ു നാടുനീ;ിെയ:ു േക. ദിവസം മുതൽ അ:ുവെര ആറു
ദിവസം േകശവൻ കുേറെ“ െവdം കുടിAതലലാെത യാെതാ:ും തി:ിരു:ിലല. ആ
ആറു ദിവസവും െന‹ാhറിൻകരJാരിൽ പലരും േകശവനു പഴJുലകളും മhറും
ധാരാളം െകാ8ുെച:ു െകാടു/ിരു:ു. എ2ിലും അവൻ അവയിെലാ:ും
െതാടുകേപാലും െചcിരു:ിലല. പിെ: അവനു •ീണം വ:ത് ഒര§ുതമലലേലലാ.
േകശവൻ ഒ:ും തി:ാെതയിരു:തുെകാ8് അഴക\ാ പിdയും സാമാനയം േപാെല
ഭ•ണം കഴിAിരു:ിലല. എ2ിലും അവർ ര8ുേപരും ഒരുവിധം നട:് അ:ുതെ:
തിരുവനaപുര/ു തിരുമന€ിെല തിരുമു?ാെക എ/ി. അവിെട
തിരുമന€ുെകാ8ു മാർ/ാ¡വർZ മഹാരാജാവു തിരുമന€ിെലേ\ാെലതെ:
േകശവനു െകാടുJു:തിനായി പഴJുലകളും മhറും ധാരാളം േശഖരിAു വAിരു:ു.
തിരുമന€ുെകാ8ു തൃൈJെകാ8് അവയിൽ ചിലെതടു/ു േകശവെq േനെര
നീ.ി. േകശവൻ അവയിെലാ:ും വാ;ാെത സവ†ം പിേ:ാJം മാറി നി:ു.
അേ\ാൾ അഴക\ാപിd “േകശവൻ നനuി.് ഇ:് ഏഴു ദിവസമായി. നനയാെത
തിരുേമനിെയ െതാടു:തു വിഹിതമലലേലലാ എ:ു വിചാരിAാണ് അവൻ പിsാറിയത്”
എ:റിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് “എ:ാൽ േകശവെന •ണ/ിൽ
െകാ8ുേപായി നനAു െകാ8ുവരണം” എ:ു ക†ിJുകയും അഴക\ാപിd
േകശവെന ഉടെന കരമനയാhറിൽ െകാ8ുേപായി നനAുെകാ8ുവരികയും െചcു.
പിെ: തിരുമന€ുെകാ8ു ക†ിAു െകാടു/ പഴJുലകൾ മുതലായവെയലലാം
േകശവൻ സാദരം േമടിAു തി:ു. എ2ിലും അതും ക4ീെരാലി\ിAുെകാ8ും
ദുഃഖഭാവേ/ാടുകൂടിയുമായിരു:ു. േകശവൻ അവെയലലാം തി:ു കഴിuതിെq
േശഷം തിരുമന€ുെകാ8് അഴക\ാപിd•് പതിവുd മു8ും പണവും
അയാൾJും ക†ിAു െകാടു/ു. ഉടെന േകശവൻ മുൻകാലുകൾ ര8ും മടJി
മു.ുകു/ി തിരുമന€ിെല തിരുമു?ിൽ കു?ിടുകയും എഴുേ:hറു നി:ുെകാ8്

ഒരു ശÂം പുറെ\ടുവിJുകയും െചcു. അേ\ാഴും അഴക\ാപിd “േകശവൻ യാY
അറിയിJുകയാണ് െചcത്. ഇ;െനയാണ് അവെq പതിവ്” എ:ു
തിരുമന€റിയിAു. ഉടെന തിരുമന€ുെകാ8് “േകശവൻ മുൻപതിവുേപാെല
മാസംേതാറും ഇവിെട വരണം. എ:ാലതു െവളു\ാൻ കാല/ു മൂ:ുമണിJു
േവണെമ:ിലല. നാലുമണിJായാൽ മതി” എ:ു ക†ിJുകയും അതു സZതിAതായി
േകശവൻ തലകുലുJുകയും ഒരു ശÂം പുറെ\ടുവിJുകയും
അഴക\ാപിdേയാടുകൂടി അേ\ാൾ/െ: അവിടു:ു േപാവുകയും അ:ു
രാYിയിൽ/െ: തിരുവ.ാhറ് എ/ുകയും െചcു. ആദിേകശവെന അ?ാരിേJാ
എഴു:d/ിേനാ ഉപേയാഗിJുേ?ാൾ അവെq കഴു/ിൽെJ.ു:തു
മൂ:ിഴകൾ (വരികൾ) ഉd ഒരു മണിമാലയാണ് പതിവ്. ആ ഓേരാ വരികളിലും
മു\/ാറു മണികൾ വീതവും ആ മു\/ാറു മണികൾJും കൂടി ര8ര തുലാം
കനവുമു8ായിരു:ു. അേ\ാൾ മൂ:ു വരികൾJുംകൂടി ഏഴര/ുലാം വരുമേലലാ.
ആ മണിമാല േകശവെq കഴു/ിൽ വരുേ?ാൾ അവെq തല ഒ:ുകൂടി ഉയരും.
അേ\ാൾ അവെq ഭംഗിയും കാaിയും ഇര.ിJുകയും െച‹ും.
മhറുd ആനകൾJു പിടിAിളJാൻേപാലും വ‹ാെതക8ുd വലിയ തടികൾ
േകശവെനെJാ8ു പിടി\ിA് ഉbി‘^ല/് ആJിAു െകാടുJണെമ:ു പലരും
അഴക\ാപിdേയാട് ആവശയെ\ടാറു8്. എ:ാൽ തടിയുെട വലി\വും
പിടിAുെകാ8ുേപാകാനുd ദൂരവും അറിuാൽ അഴക\ാപിd അവേനാട് ഇതിന്
ഇY പണം ആദിേകശവസവാമിJ് നÒ•ു െവ•ുകയും ഇY പണം തനിJു തരികയും
േകശവനു തി:ാൻ ഇ:ി: സാധന;ൾ ഇYയിY വീതം െകാടുJുകയും
െച‹ണെമ:ു പറയും. തടിയുെട ഉടമ^ൻ അവെയലലാം സZതിAാൽ
അഴക\ാപിd േകശവേനാട് “േകശവാ! ഈ മനുഷയൻ ഒരു തടി പിടിAു െവAു
െകാടുJണെമ:ു പറയു:ു. ആ തടിJ് ഇY വ4വും ഇY നീളവുമു8്. അതു
പിടിA് ഇY നാഴിക ദൂരം െകാ8ുേപാകണം. അതിന് ആദിേകശവസവാമിJ് ഇY
പണം നട•ു െവ•ുകയും എനിJ് ഇY പണവും നിനJ് തി:ാൻ ഇ:ി:
സാധന;ൾ ഇYയിY വീതവും തരികയും െച‹ാെമ:് ഈ മനുഷയൻ
സZതിAി.ു8്. അതിനാൽ എെq കു.ൻ െച:് ആ തടിപിടിAുെവAു െകാടുJണം”
എ:ു പറയും. അഴക\ാപിd കൂെട െചലലണെമ:ും മhറുമിലല.
വഴികാണിAുെകാടുJാൻ ആെര2ിലും ഒരാൾ െച:ാൽ മതി. േകശവൻ അറിയു:
^ലമാെണ2ിൽ അതും േവണെമ:ിലല. ഇ: ^ല/ു കിടJു: തടി പിടിA് ഇ:
^ല/ു െകാ8ുെച:ു െവAുെകാടുJണെമ:് അഴക\ാപിd പറയുകമാYം
െചcാൽ മതി. എ:ാൽ തടിയുെട ഉടമ^ൻ െനറിേകടു പറയുകേയാ
7വർ/ിJുകേയാ െചcാൽ േകശവെq വിധം മാറും. ^ല/ു െച:ു

േനാJുേ?ാൾ തടിയുെട വ4േമാ നീളേമാ പറuിരു:തിലധികമുെ8:ു
ക8ാൽ േകശവൻ അതു െതാടുകേപാലും െച‹ാെത മട;ിേ\ാരും.
അ7കാരംതെ: തടി പിടിAുെകാ8ു േപായാൽ വഴിയുെട ദൂരം
പറuിരു:തിലധികമായാൽ േകശവൻ ആ തടി തിരിെക പിടിA് അതു മു?ു
കിട:ിരു: ^ല/ുനി:ു രേ8ാ നാേലാ നാഴികകൂടി ദൂര/ു െകാ8ുെച:ു
േവെറ ഒരാന•ും പിടിെAടുJാൻ സാധിJാ/ വിധം ദുർഘടമായ ഒരു
^ല/ാJും. അ;െനെയാെJയായിരു:ു േകശവെq പതിവ്. അ;െന
െകാ8ുെച:ിടു: തടി പിെ: അഴക\ാപിd പറuാലും േകശവൻ
െതാടുകേപാലും െച‹ുകയിലല. അഥവാ ആ തടി േകശവൻ പിെ: പിടിJണെമ2ിൽ
തടിയുെട ഉടമ^ൻ വയാജം പറuതിെq 7ായpി/മായി ധാരാളം ശർJരയും
െന‹ും നാളിേകരവും കദളി\ഴവും േചർ/് ഒരു പaിരു:ാഴി പായസം െവžിA്
ആദിേകശവസവാമിJു നിേവദി\ിAി.് അതും മു?ു സZതിAിരു: സാധന;ളും
േകശവനും പണം അഴക\ാപിd•ും െകാടുJുകയും ആദിേകശവസവാമിJുd
പണം നÒ•ുെവ•ുകയും െചcാൽ േകശവൻ െച:് ആ തടി പിടിA് ഉbി‘^ല/ു
െകാ8ുെച:ു െവAു െകാടുJും. അ;െനയലലാെത െകൗശലെമാ:ും
േകശവേനാട് പhറിയിരു:ിലല.
േകശവനും അഴക\ാപിd•ും എൺപ/¢ു വയ€ു തികയു:തുവെര
ഇ7കാരെമലലാം നട:ിരു:ു. അതിനുേശഷം അഴÕ\ാപിd•ു •ീണംെകാ8്
എഴുേ:hറു നടJാൻ േപാലും വ‹ാെതയായി. എ2ിലും േകശവന് അYയും •ീണം
ബാധിAിലല. അതിനാൽ േകശവെനെJാ8ു േ•Y/ിൽ ആവശയമുd
ദിവസ;ളിൽ പാ\ാേനാടുകൂടാെതതെ: േകശവൻ തനിAു േപായി
അടിയaിര;ൾ യഥാwമം നട/ിേ\ാ:ിരു:ു. േകശവെന നട•ിരു/ിയതിെq
േശഷം കുറAുകാലം കഴിuേ\ാേഴ•ും ആ േ•Y/ിെല ച.വ.;െളലലാം
അവനു നലല നിpയമായി. അതിനാൽ പാ\ാൻ കൂെടയിെലല2ിലും കാരയ;ൾJു
കുഴ\മിലലായിരു:ു. അഴക\ാപിd •ീണാധികയം നിമി/ം കിട\ിലായതിെq
േശഷം അധിക ദിവസം ക‘െ\.ിലല. നാല¢ു ദിവസം കഴിuേ\ാൾ ഒരു ദിവസം
െവളു\ാൻ കാല/് ആ ഭാഗയവാൻ അനായാേസന ചരമഗതിെയ 7ാപിAു. അേ\ാൾ
ആ വീ.ിൽ അയാളുെട ഭാരയയുെടയും മJളുെടയും കരAിലും
പിഴിAിലുെമാെJയു8ായി. അതു േക.ു േകശവൻ കാരയം മന€ിലാJിെJാ8ു
മുhറ/ുനി:ു പതുെJ നട:ു പറ?ിൽ െച:ു കിട:ു. മാYേനരം കഴിuേ\ാൾ
അവെq കഥയും കഴിuു. അതുെകാ8ു േകശവനും ഭാഗയവാനായിരു:ു
എ:ുതെ: വിചാരിേJ8ിയിരിJു:ു. േനരം െവളു/േ\ാൾ േകശവൻ ചരിuു
എ:ും അഴക\ാപിd മരിAു എ:ും ഉd വർ/മാനം ആ ദിJിെലാെJ

7സിUമായി. ഉടെന സർJാറുേദയാഗ^sാരും മhറേനകം ജന;ളും അവിെട വ:ു
കൂടുകയും അഴക\ാപിdയുെട സംxകാരകർZം യഥാവിധി നട/ിJുകയും
െചcതിെq േശഷം ആ പറ?ിൽ/െ: ഒരു വലിയ കുഴി കുഴിA് േകശവെq
മൃതശരീരം അതിലി.ു മൂടിJുകയും െചcു. അഴക\ാപിdയുേട പരിചയം
സിUിAതിെq േശഷം തനിJ് ഇനി മെhറാരു പാ\ാനു8ാകാനിടയാകരുെത:ുd
വിചാരം േകശവനു സാമാനയ/ിലധികമു8ായിരു:ു. അ7കാരം തെ: േകശവെq
കാലം കഴിuി.ു മെhറാരാനയുെട പാ\ാനാകാനിടയാകരുെത:ുd വിചാരം
അഴക\ാപിd•ുമു8ായിരു:ു. ആ ഭാഗയവാsാർ വിചാരിAിരു:തുേപാെലതെ:
അവരുെട കാലം കഴിuുകൂടി. വളെരJാലം ആദിേകശവസവാമിെയ
േസവിAുെകാ8ു തൽസ:ിധിയിൽ/െ: താമസിAിരു: അവർJ്
അ;െനയലലാെത വരാനിടയിലലേലലാ.

അണിയറയിൽ
മലയാളം വിJിOPശാലയിേലJ് സംഭാവന െചc േലാകെമ?ാടുമുd നിരവധി
മലയാളം വിJിOPശാല 7വർ/കരാണു് ഈ ഇ-പുRക/ിെq പി:ിൽ.
ഓേരാരു/െരയായി േപെരടു/് പറയാൻ സാേ2തിക പരിമിതിയും ഈ ഇ-പുRകം
നിർZിJാെനടു/ കുറu സമയവും അനുവദിJു:ിലല. വിJിOPശാല
7വർ/കർJ് പുറെമ, മലയാളം വിJിOPശാലയുെട 7ാധാനയം ക8റിu്
പുRക;ളുെട ഡിജിhറൽ പകർ\് പ2ു െവAവർ, കൃതികൾ OPശാല•് അക/ും
പുറ/ും സംേശാധനം (7ൂഫ് റീഡ്) െചcവർ, അ;െന നിരവധി േപരുെട
സംഭാവന ഈ ഇ-പുRക/ിെq പിറകിൽ ഉ8്. ഓേരാ കൃതി•ും പിറകിൽ
7വർ/ിAവർ ആെരാെJെയ:് കാണാൻ വിJിOPശാലയിൽ ഈ കൃതിയുെട
സംവാദം താൾ േനാJുകേയാ, 7Rുത കൃതിയിൽ ഉൾെ\ടു: താളുകളുെട
നാൾവഴി കാണുകേയാ െച‹ുക.
മലയാളം വിJിOPശാലയുെട ആദയെ/ ഇ-പുRകം പുറ/ിറJു:തിൽ
സഹകരിA എലലാവർJും അകമഴിu ന˜ി േരഖെ\ടു/ു:ു.
മലയാളം വിJിOPശാല ഉപേയാzൃസമൂഹം
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ഈ ഇ-പുRക/ിെq പകർ\വകാശം
ഈ ഇ-പുRക/ിെq ഉdടJം െമാ/മാേയാ ഭാഗികമാേയാ wിേയhറീവ്
േകാമൺസ് ആÖിബയൂഷൻ െഷയർ-എൈലക് അൺേപാർ.ഡ് 3.0 അനുവാദപYം
7കാരം പകർെ\ടുJാനും, വിതരണം െച‹ാനും, പ2ു് െവJാനും താ2ൾJു്
അനുമതിയു8ു്.

ബാUയതാ നിരാകരണം
ഈ ഇ-പുRക/ിെq പി:ിൽ 7വർ/ിAവർ സാധുത സംബkിA യാെതാരു
ഉ/രവാദി/വും വഹിJു:ിലല
മലയാള ഭാഷയിേലാ ലിപിയിേലാ െപാതു സ¢യ/ിലുd പുRക;ൾ, മhറ്
സവത• കൃതികൾ എ:ിവ െപാതുേശഖരം എ: ഉേbശേ/ാെട
സ:Uേസവകരായ വയzികൾ സഹകരിAു് സൃ‘ിAു െകാ8ിരിJു: സവത•
ഓൺൈലൻ OPേശഖരമാണു് വിJിOPശാല. വിJിOPശാലയിെല സവത•
OPേശഖര/ിെല ഒരു പുRകം മാYമാണ് ഭാഗമാണ് ഇത്. ഇqർെനhറ്
സൗകരയമുd ആർJും തിരു/ാവു: വിധ/ിലാണ് വിJിOPശാലയുെട ഘടന.
അതുെകാ8് ഇതിലുd OP;ൾ വിദ¯ർ പരിേശാധിA പൂർ4വും, സൂ•വും,
വിശവാസേയാഗയവുമായ വിവര;ളായിരിJണെമ:ിലല.
േമൽ\റuിരിJു:തിനർ‰ം ഇതിൽ നി:ു് താ2ൾJ് മൂലയമുdതും
കൃതയവുമായ വിവര;ൾ ലഭിJുകയിലല എ:ലല; മറിA് താ2ൾJാവശയമായ
വിവര;ളYയും ഇവിെട നി:് ലഭിJാനുമിടയു8്. എ:ിരു:ാലും ഈ
പുRക/ിെq ഡിജിൈhറേസഷനു പി:ിൽ 7വർ/ിA മലയാളം വിJിOPശാല
സമൂഹം ഈ പുRക/ിലുd വിവര;ളുെട യാെതാരു ഗുണേമsാ
ഉ/രവാദി/വും വഹിJു:തലല. ഈ പുRക/ിലുd വിവര;ൾ താ2ൾJ്
ഉപേയാഗെ\ടു:ുെ82ിൽ നലലത,് ഇെലല2ിൽ അതിനു് ആരും ഉ/രവാദികളലല.
മhറ് സമാന സംരംഭ;ളും ഇേതേപാലുd നിരാകരണ;ൾ നൽകു:ുെ8:ു്
XUിJുക.
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