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െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

െകാല്ല വർഷം 1030 മീനം 23-നു
(ക്രി. വ. 1855 മാർച്ച് 23) േകാട്ടയ�
ത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട രണ്ടാ�
മെത്ത പുത്രനായി ജനിച്ചു. യഥാർ�
ത്ഥ േപര് വാസുേദവൻ. അച്ഛെന്റ
േപരും ഇതുതെന്നയായിരുന്നതി�
നാൽ ആദ്യം തങ്കു എന്നും പിന്നീട്
തങ്കു മാറി ‘ശങ്കു’ എന്നും വിളിേപ്പരു
വന്നു. ജാതിേപ്പരായ ഉണ്ണി േചർ�

ത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ശങ്കുണ്ണി എന്നു പ്രസിദ്ധനായി.
പത്തുവയസ്സുവെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളിൽ െചന്നു
പഠിച്ചു (സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതിേനഴാ�
മെത്ത വയസ്സിൽ മണർകാട്ട് ശങ്കരവാര്യരിൽ നിന്നും
‘സിദ്ധരൂപം’പഠിച്ചു. പിന്നീട് വയസ്കര ആര്യൻ നാരാ�
യണം മൂസ്സതിൽനിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം, ൈനഷധം
തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹസ്രേയാഗം, ഗുണപാഠം,
ചികിത്സാക്രമം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യ�
ൈവദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചു. 1881-ൽ ഗൃഹഭരണം
ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നേതാെട ഗുരുവിെന വിട്ട് പഠനം
സ്വയം തുടർന്നു.

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി�
യാണ് 36-മെത്ത വയസ്സിൽ (1891) സുഭദ്രാഹരണം
മണിപ്രവാളം എഴുതിയത്. പിന്നീട് േകശവദാസചരി�
തം രചിച്ചതും തമ്പുരാെന്റ നിർബന്ധത്താലായിരുന്നു.
1881 മുതൽ പന്ത്രണ്ടു വർഷേത്താളം ശങ്കുണ്ണി വിേദശീ�
യരായ ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും മറ്റും മലയാളം പഠി�
പ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 1893-ൽ മാർ ദിവാന്നാേസ്യാസ്
െസമിനാരി ൈഹസ്കൂളിെല ആദ്യ മലയാളം മുൻഷിയാ�
യി േജാലിയിൽ പ്രേവശിക്കുന്നതുവെര ഇതായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം. അതിനിെട
അേദ്ദഹം തെന്റ വിവിധങ്ങളായ സാഹിതീസപര്യയ്ക്കു തു�
ടക്കം കുറിച്ചു. െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ,
കവി േകരള വർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയ
പ്രമുഖരുമായി അക്കാലത്ത് ഏെറ ഇടപഴകി. ആയിെട
കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയത്തു തുടങ്ങിെവ�
ച്ച മലയാള മേനാരമയിലും (1888) ഭാഷാേപാഷിണി�
സഭയിലും (1892) സഹകരിച്ചു. െകാ. വ. 1073 (1898)
മുതൽ ഐതിഹ്യമാലയുെട രചന തുടങ്ങി. വറുഗീസ് മാ�
പ്പിളയുെട േപ്രരണ മൂലം മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷി�
ണിയിലും ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു
ഐതിഹ്യമാല തുടങ്ങിെവച്ചെതങ്കിലും പിന്നീട് ഏതാ�
ണ്ട് ശങ്കുണ്ണിയുെട മരണം വെര രചന തുടർന്നു േപാന്ന
ഒരു പുസ്തകപരമ്പരയായി ഐതിഹ്യമാല മാറി.

തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി, ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ എന്നീ രാ�
ജസദസ്സുകളിൽ നിന്നും എണ്ണമറ്റ സ്ഥാനങ്ങളും സമ്�
മാ നങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ
1904-ൽ െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച ‘കവിതിലകം’
എന്ന സ്ഥാനവും സ്വർണ്ണെമഡലും എടുത്തുപറേയണ്ട�
താണ്.

മലയാളസാഹിത്യേസാപാനത്തിെന്റ ഉത്തുംഗ ശീർഷ�
ങ്ങളിേലക്ക് സ്വപ്രയത്നം ഒന്നുെകാണ്ടു മാത്രം അടിെവ�
ച്ചു കയറിയ ആ സ്ഥിേരാത്സാഹി 1937 ജൂൈല 22-നു
(1112 കർക്കടകം 7-ന് ) ഇഹേലാകവാസം െവടിഞ്ഞു.

െകാ. വ. 1048-ൽ ശങ്കുണ്ണിയുെട മാതാവു മരിച്ചു. െകാ. വ.
1056-ൽ കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാര്യ ഒരു വർഷ�
ത്തിനുള്ളിൽ മരണമടഞ്ഞു. പിന്നീട് 1062-ൽ പുനർവി�
വാഹം െചയ്തു. സന്താനലബ്ധിയില്ലാഞ്ഞ് 1081-ൽ മൂന്നാ�
മെതാരിക്കൽ കൂടി അേദ്ദഹം വിവാഹം െചയ്തു. രണ്ടാം
ഭാര്യ 1083-ൽ മരിച്ചു. അനപത്യതാവിമുക്തിയ്ക്കു േവണ്ടി
1090-ൽ ഏവൂർ പനേവലി കൃഷ്ണശർമ്മയുെട രണ്ടാമ�
െത്ത പുത്രൻ വാസുേദവൻ ഉണ്ണിെയ ദെത്തടുത്തു വളർ�
ത്തി.

ശങ്കുണ്ണിയുെട മൂന്നാമെത്ത പത്നി ക്രി. വ. 1973 െഫബ്രു�
വരി 23-നും ദത്തുപുത്രൻ വാസുേദവനുണ്ണി 1973 ഡിസം�
ബർ 3-നും നിര്യാതരായി. വാസുേദവനുണ്ണിയുെട ഏക�
പുത്രൻ നാരായണനൻ ഉണ്ണി പിന്നീട് കുടുംബത്തിെന്റ
കാരണവരായി തുടർന്നു.

മണിപ്രവാള കൃതികൾ, നാടകങ്ങൾ, പരിഭാഷകൾ,
കല്പിതകഥകൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, കിളിപ്പാട്ട്, ൈകെകാ�
ട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികൾ അേദ്ദഹം
രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ആലത്തൂർ നമ്പിയുെട ഇല്ലം ബ്രിട്ടീ ഷുമലബാറിൽ െപാ�
ന്നാനിത്താലൂക്കിൽ തൃക്കണ്ടിയൂരംശത്തിൽ ആലത്തൂർ
േദശത്താണു്. ഇതു കൂടാെത അവിേടക്കു െകാച്ചി സം�
സ്ഥാനത്തു തലപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ ചൂണ്ടൽ പ്രവൃത്തി�
യിൽ തായങ്കാവുേദശത്തും ഒരില്ലമുണ്ടു്. അതു രണ്ടാമതു�
ണ്ടായതാണു്. ആ േദശത്തു പണ്ടു ചൂണ്ടൽ മൂസ്സു് എെന്നാ�
രഷ്ട ൈവദ്യനുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇല്ലത്തു് ഒരു കാലത്തു്
പുരു ഷന്മാരാരുമില്ലാെത ഒരു വിധവയും ഒരു കന്യകയും
മാത്രമായിത്തീർന്നു. ആ കന്യകേയ ആലത്തൂർ നമ്പിമാ�
രിെലാരാൾ സർവസ്വദാനമായി വിവാഹം കഴിച്ചു് അവി�
െട ദത്തു കയറി. അതിനാലാണു് അവിെടയും ഒരില്ലം
അവിേടക്കുണ്ടായതു്. ചൂണ്ടൽ മൂസ്സിെന്റ ഇല്ലം വകയായി�
ട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും വസ്തുവകകളും നമ്പിക്കു കിട്ടി.
ഏതാനും വസ്തുക്കളും ഒരു േദവസ്വവും അന്യാധീനെപ്പട്ടു�
േപായിട്ടുമുണ്ടു്.

ആലത്തൂർ നമ്പിയുെട ഇല്ലത്തു് ഒരിക്കൽ പുരു ഷന്മാരാരുമില്ലാെത
ഒരു കന്യക മാത്രമായിത്തീർന്നു. അന്നു് ആ കന്യകെയ
സർവസ്വദാനമായി വിവാഹം കഴിച്ചു് അവിെട ദത്തുക�
യറിയതു് കറുത്തപാറ നമ്പൂരിയുെട ഇല്ലത്തുനിെന്നാരാ�
ളാണു്. അതിനാൽ കറുത്തുപാറ നമ്പൂരിയും ആലത്തൂർ
നമ്പിയും പരസ്പരം പുലയുള്ളവരായിത്തീർന്നു. അജാമി�
ളേമാക്ഷം, ധ്രുവ ചരിതം മുതലായവയുെട നിർമ്മാതാ�
വായ കറുത്തുപാറ ദാേമാദരൻ നമ്പൂരി മരിച്ചിട്ടു് അധികം
കാലമായില്ലേല്ലാ. ആ ദാേമാദരൻ നമ്പൂരി മരിച്ചേപ്പാ�
ഴും ആലത്തൂർ നമ്പിമാർ പുല ആചരിച്ചിരുന്നതായിട്ടാ�
ണു് അറിയുന്നതു്. അതിനാൽ ഇേപ്പാൾ ആലത്തൂർ
നമ്പിയുെട ഇല്ലത്തുള്ളവർ കറുത്തു പാറ നമ്പൂരിയുെട
സന്താനപരമ്പരയിലുൾെപ്പട്ടവരാെണനു് വിേശ ഷിച്ചു
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ആലത്തൂർ നമ്പിമാരുെട ചികിത്സയ്ക്കു് അനിതരസാധാ�
രണമായ ഒരു വിേശ ഷമുെണ്ടന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണു്.
അതിനുള്ള കാരണങ്ങെളസ്സംബന്ധിച്ചു പല ഐതിഹ്യ�
ങ്ങളുമുണ്ടു്.

ആലത്തൂർ നമ്പിയുെട ഇല്ലത്തിനു സമീപം “ൈവദ്യൻ
തൃേക്കാവിൽ” എന്നു പ്രസിദ്ധമായിട്ടു് ഒരു ശിവേക്ഷത്ര�
മുണ്ടു്. പെണ്ടാരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നമ്പി പതി�
വായി രണ്ടുേനരവും ആ ശിവേക്ഷത്രത്തിൽേപ്പായി ദർ�
ശനം കഴിച്ചുവന്നിരുന്നു. നമ്പി അമ്പലത്തിേലക്കു േപാ�
കുേമ്പാൾ വഴിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരാലിേന്മലിരുന്നു രണ്ടു
പക്ഷികൾ “േകാരുക്കു്, േകാരുക്കു്” എന്നു ശബ്ദിക്കുക�
യും പതിവായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നമ്പി ആ പക്ഷികൾ
േമല്പറഞ്ഞപ്രകാരം ശബ്ദിചേപ്പാൾ തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ആ
പക്ഷികെള േനാക്കി,

“കാേല ഹിതമിതേഭാജീ കൃതചംക്രമണഃ ക്ര�
േമണ വാമശയഃ
അവിധൃതമൂത്രപുരീ ഷഃ സ്ത്രീ ഷു യതാത്മാ ച േയാ
നരഃ േസാരുക്കു്”

എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് ഇല്ലേത്തക്കു േപായി. അതിൽപ്പിെന്ന
ആ പക്ഷികെള കാണുകേയാ അവയുെട ശബ്ദം േകൾ�
ക്കുകേയാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. “േകാരുക്കു്” എന്നുള്ളതിനു്
കഃ അരുക്കു്? (േരാഗമിലാത്തവനാരു്?)” എന്നാണേല്ലാ
അർത്ഥം. ആ േചാദ്യത്തിനു നമ്പിയുെട മറുപടി, േവണ്ടു�
ന്നകാലത്തു ഹിതമായും മിതമായും ഭക്ഷിക്കുന്നവനും,
ഊണു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നടക്കുകയും ഇടതുവശം െച�
രിഞ്ഞുകിടക്കുകയും െചയ്യുന്നവനും മലമൂത്രങ്ങെള തടു�
ക്കാെത േവണ്ടുന്ന സമയത്തു വിസർജിക്കുന്നവനും സ്ത്രീ�
കളിൽ അത്യാസക്തിയില്ലാത്ത (അടക്കമുള്ള) വനുമാ�
യിരിക്കുന്നതു് ആേരാ ആ മനു ഷ്യൻ അേരാഗിയായിരി�
ക്കും എന്നാണേല്ലാ. ഇതു് അവർക്കു് സമ്മതമായതിനാ�
ലായിരിക്കാം ആ പക്ഷികൾ പിെന്ന വരാഞ്ഞതു്.

പക്ഷികെള കാണാതായതിെന്റ േശ ഷം രണ്ടു ദിവസം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ രണ്ടു ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാർ നമ്പിയുെട
അടുക്കൽ െചന്നു തങ്ങെളക്കൂെട അവിെട താമസിപ്പിച്ചു
ൈവദ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കണെമന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയും
നമ്പി സമ്മതിക്കുകയും അവർ അന്നു തെന്ന പഠിച്ചുതുട�
ങ്ങുകയും െചയ്തു. ആ കുട്ടികൾ മഹാവികൃതികളായിരുന്നു
െവങ്കിലും അത്യന്തം ബുദ്ധിമാന്മാരുമായിരുന്നതിനാൽ
നമ്പിക്കു് അവെരക്കുറിച്ചു് വിേരാധമല്ല, ഏറ്റവും േസ്ന�
ഹവും വാത്സല്യവുമാണുണ്ടായതു്. അവർ എെന്തല്ലാം
കുസൃതികൾ കാട്ടിയാലും പറഞ്ഞാലും നമ്പി അവെര
ശാസിക്കാറില്ല. അതിനതിനു് അവരുെട ദുസ്സാമർത്ഥ്യ�
ങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു തെന്ന ഇരുന്നു. പഠിക്കുന്ന സമ�
യം നമ്പി പറഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നെതാന്നും അവർ േകൾ�
ക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്യുകയില്ല. നമ്പി ഒരു
വിധത്തിൽ ഒരു വാക്യത്തിനു് അർത്ഥം പറഞ്ഞുെകാ�
ടുക്കുേമ്പാൾ അവർ അതിനു േവെറ നാലു വിധത്തിൽ
അർത്ഥം പറഞ്ഞു് അങ്ങെനയായാെലന്താ, ഇങ്ങെന�
യായാെലന്താ എന്നു േചാദ്യം തുടങ്ങും. അവെയല്ലാം
േചരുന്നവയും മറ്റാരും വിചാരിക്കുകയും ധരിക്കുകയും
െചയ്തിട്ടില്ലാത്തവയുമായിരിക്കും. അതിനാൽ ആ സമ�
യങ്ങളിലും നമ്പിക്കു സേന്താ ഷവും അത്ഭുതവുമല്ലാെത
അവേരാടു േകാപേമാ വിേരാധേമാ ഉണ്ടായില്ല. ഒടുക്കം
നമ്പി അവെര പഠിപ്പിക്കുന്നതു് അവരിൽനിന്നു് അേനക�
വിധത്തിലുള്ള വിേശ ഷാർത്ഥങ്ങൾ േകട്ടു ധരിക്കാനായി�
ത്തീർന്നുെവന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ.

ഒരു ദിവസം നമ്പി ഇല്ലത്തില്ലാതിരുന്ന സമയം ഈ
ബ്രാഹ്മണ കുമാരന്മാർ അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന പടിപ്പുര�
മാളികയ്ക്കു തീ െവച്ചു ചുട്ടു് അതു ഭസ്മാവേശ ഷമാക്കിക്കളഞ്ഞു.
നമ്പി തിരിച്ചുവന്നേപ്പാൾ സംഗതി മനസ്സിലായി. എങ്കി�
ലും അതിെനക്കുറിച്ചു് അവേരാെടാന്നും േചാദിക്കുക
േപാലും െചയ്തില്ല.

ഒരു ദിവസം നമ്പിയുെട അച്ഛെന്റ ശ്രാദ്ധമായിരുന്നു.
ബലിക്കു കുളിക്കാനായി നമ്പി േപായിരുന്ന സമയം
ചില നായാടികൾ (േവടന്മാർ) പടിക്കൽ വന്നു ഭിക്ഷ�
യ്ക്കായി വിളിച്ചു. ഈ ബ്രാഹ്മണബാലന്മാർ ഈ അടുക്ക�
ളയിൽ കടന്നു ബലിക്കായി െവച്ചുെവച്ചിരുന്ന കവ്യൻ
(േചാറു് ) എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി നായാടികൾക്കു െകാടു�
ത്തു. നമ്പി കുളിച്ചുവന്നേപ്പാൾ ഈ വിവരമറിഞ്ഞു. എങ്കി�
ലും േവെറ കവ്യൻ െവച്ചുണ്ടാക്കി ശ്രാദ്ധം നടത്തിയത�
ല്ലാെത ഇതിെനക്കുറിച്ചും ആ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്മാേരാടു്
ഒന്നും േചാദിച്ചില്ല.

പിെന്നെയാരിക്കൽ നമ്പി ഈ ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാേരാ�
ടുകൂടി ഒരു േരാഗിെയ കാണുന്നതിനായി ഒരു സ്ഥല�
േത്തക്കുേപായി. അേപ്പാൾ മേധ്യ മാർഗം ഒരു െചറിയ
നദിയുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നുേപരുംകൂടി അവിെടയുണ്ടായി�
രുന്ന പാലത്തിേന്മൽ െചന്നു കയറി. ഏകേദശം മധ്യ�
ത്തിങ്കലായേപ്പാൾ ഈ ബാലന്മാർ നമ്പിെയ പിടിച്ചു
പുഴയിേലക്കു തള്ളിയിട്ടു. നമ്പി നീന്തി അക്കെരെയത്തി.
പിഴിഞ്ഞുടുത്തു തയ്യാറായി. അേപ്പാേഴക്കും ബ്രാഹ്മണ
ബാലന്മാരും അവിെടെയത്തി. പിന്നീടു് മൂന്നുേപരും ഒരു�
മിച്ചുതെന്ന േപായി. ഇതിെനക്കുറിച്ചും നമ്പി അവേരാ�
െടാന്നും േചാദിച്ചില്ല.

ഒരു തലേവദനക്കാരൻ തലേവദന കലശലാകുേമ്പാൾ
നമ്പിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു പറയുകയും നമ്പി വല്ലതും
ചികിത്സ പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും അതുെകാണ്ടു കുറച്ചു ദിവ�
സേത്തക്കു സുഖമായിരിക്കുകയും പിെന്നയും തലേവദന
വരികയും സഹിക്കാൻ വയ്യാെതയാകുേമ്പാൾ നമ്പിയു�
െട അടുക്കൽ െചന്നു പറയുകയും പതിവായിരുന്നു. ആ
പതിവു േപാെല ഒരിക്കൽ അയാൾ െചന്നേപ്പാൾ നമ്പി
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തലേവദന ദുസ്സഹമായിത്തീ�
രുകയാൽ അയാൾ “അേയ്യാ! ഞാനിനി എന്താണു്
േവണ്ടതു്? ഞാൻഇവിെട കിടന്നു മരിക്കും” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു് ആ മുറ്റത്തു കിടന്നു നിലവിളിച്ചു. അേപ്പാൾ ആ
ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാർ അവിെടനിന്നിറങ്ങി പുരയിടത്തി�
േലക്കു േപായി. രണ്ടു കൂട്ടം പച്ചിലകൾ പറിച്ചുെകാണ്ടു്
തിരിച്ചുവന്നു്, ആ തലേവദനക്കാരെന വിളിച്ചുംെകാണ്ടു്
ഒരു മുറിക്കകേത്തക്കു് കയറിേപ്പായി. അകത്തു കടന്ന�
യുടെന വാതിലടച്ചു സാക്ഷയിട്ടു. നമ്പിയുെട പുത്രന്മാ�
രായ െചറിയ ഉണ്ണികൾ ഇവെരന്താണു് െചയ്യുന്നെതന്നു
കാണാനായി ആ മുറിയുെട നിരയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന െചറിയ
ദ്വാരത്തിൽക്കൂടി ഒളിഞ്ഞു േനാക്കിെക്കാണ്ടു നിന്നു. അക�
ത്തു കടന്ന ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാർ ഒരുകൂട്ടം പച്ചമരുന്നു
തിരുമ്മിപ്പിഴിഞ്ഞു േരാഗിയുെട തലയിൽ പുരട്ടി. ഉടെന
തലയുെട െതാലി ആകപ്പാെട േരാമേത്താടുകൂടി െപാ�
ങ്ങിവന്നു. ബ്രാഹ്മണബാലന്മാർ ആ െതാലിെയടുത്തു മാ�
റ്റിെവച്ചിട്ടു തലേയാട്ടിയിൽ പറ്റിയിരുന്ന ഒരുതരം െചറു�
പ്രാണികെള തൂത്തുകളയുകയും െതാലിെയടുത്തു വീണ്ടും
തലയിൽ പതിക്കുകയും പിെന്ന ഒരു കൂട്ടം മരുന്നുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നതു് തിരുമ്മിപ്പിഴിഞ്ഞു നീെരടുത്തു തലയിൽ
പുരട്ടുകയും െതാലി യഥാപൂർവം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും െച�
യ്തു. േരാഗിക്കു തലേവദന മാറി സുഖമാവുകയാൽ വാ�
തിൽ തുറന്നു പുറേത്തക്കിറങ്ങിയയുടെന യാത്ര പറഞ്ഞു്
അയാൾ േപായി. ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാർ പുറത്തിറങ്ങിയ�
േപ്പാൾ നമ്പിയുെട ഉണ്ണികെള കണ്ടിട്ടു് “ഇങ്ങെന േനാ�
ക്കിയാൽ േകാങ്കണ്ണുണ്ടാകും” എന്നു പറയുകയും ഉള്ളങ്ക�
യ്യിൽ പറ്റിയിരുന്ന മരുന്നു് അങ്കണത്തിെന്റ തൂണിേന്മൽ
േതച്ചുകളയുകയും അതിെന്റ പിശിടു് ആരും കാണാെത
അവർ എവിെടേയാ കളയുകയും െചയ്തു.

നമ്പി മടങ്ങിെയത്തി കുളി കഴിഞ്ഞു് അകത്തു െചന്നു
പുത്രന്മാേരാടുകൂടി ഉണ്ണാനിരുന്നു. ഉണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കു�
േമ്പാൾ ആ ഉണ്ണികൾ തലേവദനക്കാരൻ വന്നതു മു�
തൽ ഉണ്ടായ സകല സംഗതികളും നമ്പിേയാടു പറ�
ഞ്ഞു. ആ സമയം മേറ്റ ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാർ നമ്പിയുെട
അടുക്കൽെച്ചന്നു്, “ഞങ്ങൾക്കു് ഇനി ഇവിെട താമസി�
ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. േപാകാനുള്ള സമയമായിരിക്കു�
ന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിെടത്താമസിച്ചു പഠിക്കുകയും അേങ്ങ
പലവിധത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയും െചയ്തു. അതിെനാ�
െക്ക തക്കതായ പ്രതിഫലം തരുന്നതിനു ഞങ്ങളുെട
ൈകവശെമാന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഇതിരിക്കെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു് ഒരു െചറിയ ഗ്രന്ഥം നമ്പിയുെട േനെര നീട്ടി�
െക്കാടുത്തു. നമ്പി ഉണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നതി�
നാൽ ഇടതുൈക നീട്ടി അതു േമടീച്ചു. അേപ്പാൾ ബ്രാഹ്മ�
ണകുമാരന്മാർ “ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാെത മുട്ടുന്ന സമയം
ഈ ഗ്രന്ഥമഴിച്ചു േനാക്കിയാൽ ഇതിൽ എെന്തങ്കിലും
സമാധാനം കാണും. ഈ ഗ്രന്ഥം ഈ ഇല്ലത്തുള്ളവര�
ല്ലാെത മറ്റാരും കാണാനിടയാകരുതു്” എന്നു പറഞ്ഞു്
യാത്രയായി. നമ്പി വലതു ൈക മടക്കിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു്
അനുയാത്രയായി അവരുെട പിന്നാെല െചന്നു. അവർ
മുറ്റത്തിറങ്ങിന്നതിനിടയ്ക്കു നമ്പിയും അവരും തമ്മിൽ ഒരു
െചറിയ സംഭാ ഷണം നടന്നു.

നമ്പി: നിങ്ങൾ ആരാണു്?

ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാർ: അതറിഞ്ഞിട്ടു് എന്തു േവണം?

നമ്പി: ഒന്നും േവണ്ടീട്ടല്ല. നിങ്ങൾ േകവലം മനു ഷ്യരെല്ലന്നു
േതാന്നി. അതുെകാണ്ടു് േചാദിച്ചതാണു്.

ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാർ: എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പക്ഷികേളാ
േദവന്മാേരാ ആെണന്നു വിശ്വസിച്ചുെകാള്ളണം.

നമ്പി: നിങ്ങൾ ഇവിെട വന്നെതന്തിനു്?

ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാർ: ആയുർേവദചികിത്സയ്ക്കു പ്രസിദ്ധി�
യും ഫലസിദ്ധിയും പ്രചാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ.

നമ്പി: നിങ്ങൾ എെന്റ പടിപ്പുരയ്ക്കു് തീെവചേതാ?

ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാർ: ആ സമയം ഇവിെട ഇല്ലത്തിനു്
അഗ്നിബാധയുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു േയാഗമുണ്ടായിരുന്നു.
അതിങ്ങെന തീരെട്ട എന്നു വിചാരിച്ചാണു്. എങ്കിലും
അതു് ഇനിെയാരു കാലത്തുണ്ടാകും.

നമ്പി: ശ്രാദ്ധത്തിനുെവച്ച കവ്യൻ എടുത്തു നായാടികൾ�
ക്കു െകാടുത്തെതന്തിനാണു്?

ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാർ: അവർ വാസ്തവത്തിൽ നായാടി�
കളല്ല. പിതൃക്കളാണു്. ശ്രാദ്ധത്തിനു സമയം അതിക്രമി�
ച്ചതിനാൽ അവർ ഈ രൂപത്തിൽ വന്നു വിളിച്ചതാണു്.
അേപ്പാൾ അെതടുത്തു െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ അവർ ശപി�
ക്കുകയും ഇവിെട സന്തതിയും സമ്പത്തും നശിക്കുകയും
െചയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങെന വരരുെതന്നു വിചാരിച്ചു്
അപ്രകാരം െചയ്തതാണു്.

നമ്പി: എെന്ന പുഴയിൽ ഉരുട്ടിയിട്ടെതന്തിനാണു്?

ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാർ: ആ സമയത്തു് ആ പുഴയിൽ ഗം�
ഗയുെടയും യമുനയുെടയും സരസ്വതിയുെടയും സാന്നി�
ദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അേപ്പാൾ അവിെട സ്നാനം െചയ്താൽ
ത്രിേവണീസംഗമസ്നാനത്തിെന്റ ഫലം സിദ്ധിക്കുമായിരു�
ന്നു. അതു് അേങ്ങക്കു് സിദ്ധിക്കാനായിട്ടാണു് അങ്ങെന
െചയ്തതു്.

ഇത്രയും പറഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും അവർ മുറ്റത്തിറങ്ങുകയും
അവിെടയുള്ള ആൽത്തറയിൽ കയറുകയും അവിെടെവ�
ച്ചു് അവർ അദൃശ്യരായി ഭവിക്കുകയും െചയ്തു.

ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാരുെട ആ സംഭാ ഷണം നിമിത്തം
അവർ അശ്വിനീേദവന്മാരായിരുന്നുെവന്നും അവർ
തെന്നയാണു് തെന്ന പരീക്ഷിക്കാനായി ആലിേന്മൽ
വന്നിരുന്നു “േകാരുക്കു്” എന്നു േചാദിച്ചെതന്നും നമ്പി�
ക്കു മനസ്സിലായി. അശ്വിനീേദവന്മാർ അന്തർദ്ധാനം
െചയ്ത ആ ആൽത്തറയിൽെവച്ചു് ഇേപ്പാഴും ആണ്ടുേതാ�
റും പത്മമിട്ടു് അശ്വിനീ േദവന്മാെര പൂജിച്ചുേപാരാറുണ്ടു്.
ആലത്തൂർ നമ്പിമാർക്കു ചികിത്സാവി ഷയത്തിൽ അനി�
തരസാധാരണമായ പ്രചാരവും പ്രസിദ്ധിയും സിദ്ധിച്ചതു്
ആ ഇല്ലത്തു അശ്വിനീേദവന്മാരുെട സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായ�
തു െകാണ്ടാെണന്നു ഇനി വിേശ ഷിച്ചു പറയണെമന്നില്ല�
േല്ലാ. അശ്വിനീേദവന്മാർ അവരുെട കയ്യിേന്മൽ പറ്റിയ
മരുന്നു േതച്ച തൂണു ചുരണ്ടി സ്വല്പം െപാടിെയടുത്തു
െവള്ളത്തിൽ കുഴച്ചു െനറ്റിയ്ക്കു പുരട്ടിയാൽ ഏതു തലേവ�
ദനയും തൽക്ഷണം മാറുമായിരുന്നു. അതു പലർക്കും
അനുഭവെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണു്. എങ്കിലും അന്ന�
െത്ത ആ ഇല്ലം അന്നുതെന്ന ആ േദവൈവദ്യന്മാർ പറ�
ഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല ഏതാനും കാലത്തിനുമുമ്പു് അഗ്നി
ഭഗവാനു് അഹാരമായിത്തീരുകയും അേതാടുകൂടി ആ
തൂണു ഭസ്മാവേശ ഷമായിേപ്പാവുകയും െചയ്തു. അശ്വിനീ�
േദവന്മാർ െകാടുത്ത ഗ്രന്ഥം ഇടതുൈകെകാണ്ടു് വാങ്ങി�
യതിനാൽ ആലത്തൂർ നമ്പിമാർ ഇേപ്പാഴും മരുന്നുകേളാ
മരുന്നിനു കുറിച്ചേതാ ഇടതുൈകെകാണ്ടു് െകാടുത്താൽ
അധികം ഫലം കാണുെമന്നാണു് ജനവിശ്വാസം. ഇനി
ആ ഇല്ലത്തുള്ളവർ ചികിത്സാവി ഷയമായി െചയ്തിട്ടുള്ള
ചില അത്ഭുത കർമങ്ങെളപ്പറ്റിക്കൂടി സ്വല്പം പറഞ്ഞുെകാ�
ള്ളുന്നു.

സർപ്പേശ്രഷ്ഠനായ സാക്ഷാൽ തക്ഷകൻ ഒരിക്കൽ ഒരു
ഉദരേരാഗം നിമിത്തം അവശനായിത്തീരുകയാൽ ഒരു
ബ്രാഹ്മണെന്റ രൂപം ധരിച്ചു് അന്നു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്ന
നമ്പിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു തെന്റ േരാഗത്തിെന്റ വിവ�
രമറിയിക്കുകയും തെന്റ ദീനം േഭദമാക്കി അയയ്ക്കണെമ�
ന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. നമ്പി ഒരു മരുന്നു ചുക്കു�
െവള്ളത്തിൽ കലക്കി, ആ ബ്രാഹ്മണെന അവിെട കി�
ടത്തീട്ടു വായിൽ ഒരു കുഴൽ െവച്ചു വലതുൈക െകാണ്ടു
പിടിച്ചുെകാണ്ടു് ഇടതുൈകെകാണ്ടു് മരുന്നു് കുഴലിലൂെട
ഒഴിച്ചുെകാടുത്തു. ആ മരുന്നു േസവിച്ച ക്ഷണത്തിൽത്ത�
െന്ന വയറ്റിൽ േവദന മാറി അേദ്ദഹം പൂർണ്ണസുഖെത്ത
പ്രാപിക്കുകയും അേദ്ദഹേത്താടു നമ്പി, “ഇനി േപാകാം,
ഇനി ഈ ദീനം ഒരിക്കലുമുണ്ടാവുകയില്ല” എന്നു പറ�
യുകയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ “എെന്റ
േരാഗം ശമിപ്പിച്ചു കഷ്ടപ്പാടു നീക്കിയ മഹാനായ അേങ്ങ
വഞ്ചിക്കുന്നതു് എനിക്കു വിഹിതമല്ലേല്ലാ. അതിനാൽ
ഞാെനെന്റ സത്യസ്ഥിതി അറിയിച്ചുെകാള്ളുന്നു. വാസ്ത�
വത്തിൽ ഞാെനാരു മനു ഷ്യനല്ല ഞാൻ തക്ഷകെനന്നു
പറയെപ്പടുന്ന സർപ്പമാണു്. അവിടുന്നു് എെന്റ േരാഗം
ശമിപ്പിച്ചതിൽ എനിക്കുള്ള അപാരമായ സേന്താ ഷം
നിമിത്തം ഇതാ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു: ഈ ഇല്ലത്തു
ജനിക്കുന്നവെര ആെരയും ഒരു കാലത്തും സർപ്പങ്ങൾ
ദംശിക്കുകയില്ല. അഥവാ ദംശിച്ചാലും വി ഷം വ്യാപിക്കു�
കയില്ല. ഈ ഇല്ലപ്പുരയിടത്തിനകത്തുെവച്ചു് അന്യന്മാ�
െരയും അപ്രകരം തെന്ന. എനിക്കു് ഇടതുൈകെകാണ്ടു്
മരുെന്നാഴിച്ചുതന്നാണേല്ലാ എെന്റ ദീനം േഭദമാക്കിയ�
തു്. അതിനാൽ ഈ ഇല്ലത്തുള്ളവർ ഇടതുൈക െകാണ്ടു
െകാടുക്കുന്ന മരുന്നിനും മറ്റും കൂടുതൽ ഫലമുണ്ടായിരി�
ക്കും. എന്നും ഇവിെട ഒരാൾെക്കങ്കിലും സർപ്പദൃഷ്ടിയു�
ണ്ടായിരിക്കുകയും െചയ്യും” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് ബ്രാഹ്മണ�
േവ ഷധാരിയായ തക്ഷകൻ അവിെട നിന്നു് ഇറങ്ങിേപ്പാ�
വുകയും െചയ്തു.

അശ്വിനീേദവന്മാരുെടയും തക്ഷകെന്റയും അനുഗ്രഹം
നിമിത്തം ഇേപ്പാഴും േകാങ്കേണ്ണാ സർപ്പദൃഷ്ടിേയാ ഇല്ലാ�
ത്ത ആരും ഉണ്ടാകാറില്ല. തക്ഷകെന്റ അനുഗ്രഹം കൂടി
സിദ്ധിചേപ്പാൾ ഇടതുകയിെന്റ മാഹാത്മ്യം ഒന്നുകൂടി
വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്തു. നമ്പിയുെട ഇലപ്പുരയിടം ഏക�
േദശം നാേലക്കേറാളം വിസ്താരമുള്ളതാണു്. അതിെന്റ
നാലു മൂലയ്ക്കും ഓേരാ സർപ്പക്കാവുണ്ടു്. ആ ഇല്ലത്തുള്ളവ�
െരയും ആ പുരയിടത്തിൽെവച്ചു് അന്യന്മാെരയും ഇേപ്പാ�
ഴും പാമ്പു കടിക്കുകേയാ കടിച്ചാലും വി ഷം വ്യാപിക്കുക�
േയാ െചയ്യാറില്ല.

ഒരിക്കൽ പാമ്പുേമ്മക്കാട്ടു നമ്പൂതിരിമാർ ഒരാൾക്കു ദീന�
മായിട്ടു ചികിത്സയ്ക്കായി അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരാലത്തൂർ
നമ്പിെയ വരുത്തിയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ
സമയം േമക്കാട്ടുനമ്പൂരിയും നമ്പിയും കൂടി െവടി പറഞ്ഞു�
െകാണ്ടിരുന്ന സമയം അതിഭയങ്കരാകൃതിയായ ഒരു
സർപ്പം അവരുെട അടുക്കേലക്കു് ഇഴഞ്ഞുെചന്നു. അതു
കണ്ടു് നമ്പി ഭയെപ്പട്ടു് എണീേറ്റാടാൻ ഭാവിച്ചു. അേപ്പാൾ
നമ്പൂരി, “ഭയെപ്പടുകയും പരിഭ്രമിക്കുകയും ഒന്നും േവണ്ടാ.
ഇവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും
നമ്പിക്കു് ഉറപ്പു വന്നില്ല. സർപ്പം ഇഴഞ്ഞുെചന്നു് നമ്പൂ�
രിയുെട മടിയിൽ കയറിക്കിടന്നു. അതുകണ്ടു് നമ്പൂരിക്കു്
ഒരിളക്കവുമുണ്ടായിെല്ലന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അതു
കണ്ടേപ്പാൾ നമ്പിക്കു് ഒരു സമാധാനമായതിനാൽ
യഥാപൂർവം നമ്പൂരിയുെട അടുക്കൽത്തെന്ന െചന്നിരു�
ന്നു. അേപ്പാൾ ആ സർപ്പം നമ്പിയുെട അടുക്കേലക്കു
തല നീട്ടി. അതു കണ്ടേപ്പാൾ നമ്പി വീണ്ടും പരിഭ്രമി�
ച്ചു് എണീക്കാൻ ഭാവിച്ചു. അേപ്പാഴും നമ്പൂരി, “േവണ്ടാ,
അവിെടത്തെന്ന ഇരിക്കാം. ഭയെപ്പേടണ്ടാ, അതു് ഉപ�
ദ്രവിക്കാനല്ല; അതിെന്റ തലയ്ക്കു് എേന്താ സുഖേക്കടുള്ള�
തിനാൽ അതു നമ്പിെയ കാണിക്കാനായിട്ടു തല നീ�
ട്ടിയതാണു്” എന്നു പറഞ്ഞു. നമ്പി സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി�
യേപ്പാൾ ആ സർപ്പത്തിെന്റ തലയിൽ സ്വല്പം നീരു്
ഉരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുന്നതായിക്കണ്ടു. നമ്പി നമ്പൂരിയുെട
വാക്കു വിശ്വസിച്ചു് ഒരു വിധം ൈധര്യെത്ത അവലംബിച്ചു�
െകാണ്ടു് ഒരു കത്തിെയടുത്തു് ആ നീരു കീറുകയും അതി�
നകത്തു് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഇല്ലിമുള്ള് എടുത്തുകളയുകയും
അവിെട ഒരു മരുന്നു പുരട്ടുകയും സർപ്പം പതുെക്ക ഇറ�
ങ്ങി വന്ന വഴിേയ േപാവുകയും െചയ്തു.

ഏതാനും ദിവസംെകാണ്ടു് പാമ്പുേമ്മക്കാട്ടു നമ്പൂരിക്കു ദീ�
നം മാറി സുഖമാവുകയാൽ നമ്പൂരി നമ്പിക്കു പലവിധ
സമ്മാനങ്ങളും മറ്റും െകാടുത്തു യാത്രയാക്കി. നമ്പി േപാ�
കാനായിട്ടു് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ അനുയാത്രയായി നമ്പൂരി�
യും പിന്നാെല െചന്നു. ആ സമയം മുമ്പു നമ്പി മുെള്ള�
ടുത്തുകളഞ്ഞുവിട്ട സർപ്പം അവിെട വന്നു. നമ്പി േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ നീെരല്ലാം േപായി, വ്രണമുണങ്ങി സർപ്പ�
ത്തിനു നല്ല സുഖമായിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഉടെന ആ
സർപ്പം വായിൽനിന്നു് ഒരു മാണിക്യക്കല്ലു് നമ്പിയുെട
മുൻപിൽ ഇട്ടുെകാടുത്തു. നമ്പി അതു കണ്ടു് സംശയിച്ചു
നിന്നേപ്പാൾ നമ്പൂരി “ഒട്ടും സംശയിേക്കണ്ടാ, നമ്പി ദീ�
നം േഭദമാക്കിയതിനാൽ സേന്താ ഷിച്ചു സർപ്പം അതു
നമ്പിക്കു സമ്മാനമായി തന്നതാണു്. എടുത്തുെകാണ്ടു
േപാകാം” എന്നു പറഞ്ഞു. നമ്പി ആ മാണിക്യക്കല്ലുെമ�
ടുത്തുെകാണ്ടു േപാവുകയും െചയ്തു. ആ നാഗ മാണിക്യം
ഇേപ്പാഴും ആലത്തൂർ നമ്പിയുെട ഇല്ലത്തു് ഇരിക്കുന്നു�
െണ്ടന്നാണു് േകൾവി.

നവയൗവനയുക്തനും നല്ല സുന്ദരനും രസികനുമായ
ഒരു നമ്പൂരി കുഷ്ഠേരാഗബാധിതനായിത്തീരുക നിമി�
ത്തം പല ൈവദ്യന്മാെരെക്കാണ്ടു ചികിത്സിപ്പിച്ചിട്ടും ഒരു
ഫലവുമില്ലായ്കയാൽ ഒടുക്കം ആലത്തൂർ നമ്പിയുെട അടു�
ക്കൽ െചന്നു വിവരങ്ങെളല്ലാം പറഞ്ഞു. നമ്പി സ്വല്പ�
േനരം മനസ്സിരുത്തി വിചാരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം, “ഒരു മു�
ന്നാഴി െപരുമ്പാമ്പിൻ െനയ്യു് േസവിക്കാെമങ്കിൽ ഞാൻ
ഈ ദീനം േഭദമാക്കാം. അല്ലാെത ഞാെനന്നല്ല, ആരു
വിചാരിച്ചാലും ഇതു േഭദെപ്പടുത്താൻ സാധിക്കയില്ല”
എന്നാണു് പറഞ്ഞതു്. അതു േകട്ടേപ്പാൾ നമ്പൂരിക്കു്
വ്യസനം സഹിക്കവയ്യാെതയായി. എന്തായാലും െപരു�
മ്പാമ്പിൻ െനയ്യു് േസവിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസം തെന്ന
എന്നു തീർച്ചെപ്പടൂത്തി. ആലത്തൂർ നമ്പി തെന്ന ഇങ്ങ�
െന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് പിെന്ന ൈവദ്യന്മാെര
കണ്ടതുെകാണ്ടു് പ്രേയാജനെമാന്നുമില്ലേല്ലാ എന്നു വി�
ചാരിച്ചു് അേദ്ദഹം ഉടെന ചമ്രവട്ടെത്തത്തി ഭജനം തുട�
ങ്ങി.

“അരുവി ചിതറി വീഴും നല്ല േപരാറുതെന്റ’
വടകെര മരുതിൻകീൾെച്ചന്നു േചർേന്നാരു
ൈദവം
അമരകൾ പലവട്ടം ൈകെതാഴും ചമ്രവട്ടം
വിലസിന കുലൈദവം താങ്ങുേവാനാകെയ�
െന്ന”

എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനേയാടുകൂടി അേദ്ദഹം പന്ത്രണ്ടു ദി�
വസം അവിെട ഭജിച്ചതിനുേശ ഷം ഒരു ദിവസം രാത്രി�
യിൽ അേദ്ദഹം അമ്പലത്തിൽ കിടന്നു് ഉറങ്ങിയിരു�
ന്നേപ്പാൾ ആേരാ ഒരാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു്, “പതിവായി രാവിെല പുഴയിൽെച്ചന്നു് കുളിക്കു�
േമ്പാൾ സന്ധ്യാവന്ദനം കഴിഞ്ഞാലുടെന പുഴയിൽനി�
ന്നു മൂന്നു കുടന്ന (രണ്ടു കയ്യും നിറച്ചു) െവള്ളം എടുത്തു
കുടിക്കണം. അങ്ങെന നാല്പതു ദിവസം െചയ്താൽ ദീ�
നം േഭദമാകും” എന്നു പറഞ്ഞതായി അേദ്ദഹത്തിനു
േതാന്നി. ഇതു ചമ്രവട്ടത്തു ശാസ്താവു് അരുളിെച്ചയ്തതുത�
െന്നയാെണന്നു വിശ്വസിച്ചു നമ്പൂരി പിെന്ന പതിവായി
അങ്ങെന െചയ്തുെകാണ്ടു ഭജിച്ചു. അങ്ങെന നാല്പതു ദിവ�
സം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും ദീനെമാെക്ക േഭദമായി നമ്പൂരി
സ്വസ്ഥശരീരനായിത്തീർന്നു.

അനന്തരം നമ്പൂരി ആലത്തൂർ നമ്പിയുെട അടുക്കൽ�
െച്ചന്നു്, “െപരുമ്പാമ്പിൻ െനയ്യ് േസവിക്കാെത തെന്ന
എെന്റ ദീനം േഭദമായി” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
നമ്പി, “പിെന്ന എന്തു േസവിച്ചു?” എന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ
നമ്പൂരി “ഞാൻചമ്രവട്ടത്തയ്യപ്പെന േസവിച്ചു. അല്ലാ�
െത ഒന്നും േസവിച്ചില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. പിെന്ന നമ്പി
ഉണ്ടായ സംഗതികെളല്ലാം വിവരമായി പറയാൻ പറ�
ഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പൂരി ഭജനത്തിെന്റ വിവരവും അതിനിട�
യ്ക്കു തനിക്കു ദർശനമുണ്ടായതും പുഴയിൽനിന്നു െവള്ളം
േകാരിക്കുടിച്ചിരുന്നതുെമല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഉട�
െന, നമ്പി “എങ്ങെനെയങ്കിലും നമ്പൂരിക്കു സുഖമായ�
േല്ലാ, അതു സേന്താ ഷം തെന്ന. എങ്കിലും എനിക്കു് ആ
സ്ഥലെമാന്നു കാണണം. നമ്പൂരി കൂെട വരണം” എന്നു
പറഞ്ഞു. പിെന്ന അവർ രണ്ടുേപരുംകൂടിേപ്പായി ചമ്ര�
വട്ടെത്ത അമ്പലക്കടവിൽനിന്നു പുഴവക്കത്തൂെട കുറച്ചു
ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ അവിെട ഒരു വലിയ െപരുമ്പാമ്പു
ചത്തു ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു കിടക്കുനന്തും മഴെവള്ളേത്താടുകൂടി
അതിെന്റ െനയ്യു് പുഴയിേലക്കു് ഒഴുകിേച്ചരുന്നതും കണ്ടി�
ട്ടു നമ്പി നമ്പൂരിേയാടു്, “ഇതാ, ഇതു കണ്ടുേവാ? ഈ
െനേയ്യാടു കൂടിയ െവള്ളമാണു് നമ്പൂരി പതിവായി കുടി�
ച്ചിരുന്നതു്. മുന്നാഴി െനയ്യു േസവിക്കണെമേന്ന ഞാൻ
പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇേപ്പാൾ മൂന്നിടങ്ങഴിയിലധികം െനയ്യു്
നമ്പൂരി േസവിച്ചിരിക്കും” എന്നു പറയുകയും ശരി തെന്ന�
െയന്നു നമ്പൂരി സമ്മതിക്കുകയും െചയ്തു. ഇന്ന േരാഗത്തി�
നു് ഇന്നതു െചയ്യാെത ആ േരാഗം േഭദമാവുകയിെല്ലന്നു
ഇതുെകാണ്ടു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ.

പെണ്ടാരിക്കൽ ഒരാലത്തൂർ നമ്പി കല്പനപ്രകാരം വള�
െരക്കാലം തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചിരുന്നു. അക്കാ�
ലത്തു കിളിമാന്നൂർ െകാട്ടാരത്തിൽ അന്നെത്ത മൂത്ത
േകായിത്തമ്പുരാനു് ഒരു ദീനമുണ്ടായി. ദീനം തണ്ണീർദാ�
ഹമായിരുന്നു. അതു വർദ്ധിച്ചു് എത്ര െവള്ളം കുടിച്ചാലും
മതിയാകാത്ത നിലയിലായി. അങ്ങെന കണക്കില്ലാ�
െത െവള്ളം കുടിക്കുന്നതു് ശരിയല്ലേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു്
കഞ്ഞി മുതലായവ പ്രതിദിനം നൂറ്റൻപതു് ഇളനീരിെന്റ
െവള്ളം കൂടി കുടിക്കുക എെന്നാരു പതിവുെവച്ചു. അതു�
െകാണ്ടു് മതിയായിട്ടല്ല. എങ്കിലും ഒരു കണക്കു േവണമ�
േല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു് അങ്ങെന നിശ്ചയിച്ചതാണു്.

അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ േകായിത്തമ്പുരാൻ “എെന്റ
ഈ ദാഹം ആെരങ്കിലും മാറ്റിയാൽ മാറ്റുന്നവർക്കു്
ഞാൻ ആയിരം രൂപ െകാടുേത്തക്കാം” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു തുടങ്ങി. അങ്ങെന പല ദിവസം േകട്ടേപ്പാൾ
കിളിമാനൂർ െകാട്ടാരത്തിൽ ഒരു തമ്പുരാട്ടിയുെട ഭർ�
ത്തവായി താമസിക്കുന്ന ആളും തിരുവനന്തപുരത്തു
വലിയ െകാട്ടാരത്തിെല ഒരു പൂജക്കാരനും നമ്പിയുെട
േസ്നഹിതനുമായ ഒരു നമ്പൂരി േകായിത്തമ്പുരാെന്റ ഒരാ�
െളന്ന നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു െചന്നു് നമ്പിെയ
വിവരെമല്ലാം പറഞ്ഞു ക്ഷണിച്ചു കിളിമാനൂർക്കു െകാ�
ണ്ടുേപായി. അവിെട എത്തിയ ദിവസം തെന്ന നമ്പി
േകായിത്തമ്പുരാെന കാണുകയും ഒരു മരുന്നു െകാടു�
ത്തു േസവിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. പിേറ്റ ദിവസമായേപ്പാൾ
നൂറ്റിനാല്പതു കരിക്കു് (ഇളനീർ) െകാണ്ടു മാതിയായി.
അടുത്ത ദിവസമായേപ്പാൾ ഇളനീർ പത്തുകൂടി കുറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ദിവസംെകാണ്ടു് ഒരു ഇളനീരായാൽ മതി�
െയന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലായി. അേപ്പാൾ നമ്പി “ഇേപ്പാൾ
ഇങ്ങെനയിരിക്കെട്ട. ഇനി ഞാൻ നാട്ടിേലക്കു് ഒന്നു
േപായി വരാം. ഇല്ലത്തു നിന്നു േപായിട്ടു് വളെര നാളാ�
യി” എന്നു പറഞ്ഞു് യാത്രയായി. േകായിത്തമ്പുരാൻ
നമ്പിക്കു് നൂറു രൂപ െകാടുത്തു. നമ്പി ഒന്നും മിണ്ടാ�
െത സേന്താ ഷസേമതം െകാടുത്തതു വാങ്ങിെക്കാണ്ടു
േപാവുകയും െചയ്തു.

നമ്പി േപായതിെന്റ പിേറ്റ ദിവസം മുതൽ േകായിത്ത�
മ്പുരാെന്റ ദാഹം വർദ്ധിച്ചു. പതിനഞ്ചു ദിവസം െകാണ്ടു്
പൂർവസ്ഥിതിയിൽ നൂറ്റൻപതു കരിക്കിെന്റ െവള്ളം കുടി�
ച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല എന്നായി. േകായിത്തമ്പുരാൻ
നമ്പിെയ വിളിച്ചുെകാണ്ടുവന്ന നമ്പൂരിെയ വിളിച്ചു നമ്പി�
െയ ഒരിക്കൽകൂടി െകാണ്ടുവരണെമന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ,
നമ്പൂരി “അതു പ്രയാസമാണു്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ വിഡ്ഢി�
യായി. ഇനി അതിനു തയ്യാറില്ല. അെല്ലങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ
െകാടുത്തിട്ടുള്ളതു കൂടാെത മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുേപാ�
െല ആയിരം രൂപ തികചു െകാടുക്കണം. അങ്ങെന
െചയ്യാെമന്നു നിശ്ചയമുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻേപായി നമ്പി�
െയ െകാണ്ടുവരാം. ആ സംഖ്യ നമ്പി വന്നാലുടെന
െകാടുക്കുകയും േവണം” എന്നു പറഞ്ഞു. നമ്പൂരിയുെട
അഭിപ്രായം േപാെല െചയ്യാെമന്നു് േകായിത്തമ്പുരാൻ
സമ്മതിക്കുകയും നമ്പൂരി േപായി വീണ്ടും നമ്പിെയ െകാ�
ണ്ടുവരികയും ഉടെന േകായിത്തമ്പുരാൻ ആയിരം രൂപ
െകട്ടിെക്കാടുക്കുകയും നമ്പി ചികിത്സിച്ചു ദീനം േഭദെപ്പ�
ടുത്തുകയും െചയ്തു.

ആലത്തൂർ നമ്പിയുെട ഇലത്തു് അപ്ഫന്മാരാണു് ൈവദ്യ�
ത്തിൽ അധികം വിദഗ്ദ്ധന്മാരും പ്രസിദ്ധന്മാരുമായിത്തീ�
രുക പതിവു്. അച്ഛൻ നമ്പിമാർക്കു സ്വല്പെമാരു കമ്പ�
ച്ഛായ ഉണ്ടായിരിക്കുക പതിവാണു്. എങ്കിലും ഗുരുത്വ�
ത്തിനും ൈകപ്പുണ്യത്തിനും ആർക്കും കുറവുണ്ടായിരി�
ക്കാറില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ 1092-ആമാണ്ടു കഴിഞ്ഞുേപായ
അപ്ഫൻനമ്പി തെന്ന ഏറ്റവും വിദഗ്ദ്ധനും പ്രസിദ്ധനുമാ�
യിരുന്നുവേല്ലാ.

1092-ൽ കഴിഞ്ഞുേപായ അപ്ഫൻ നമ്പിയുെട േജ്യഷ്ഠനാ�
യി ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിേടക്കു പഠിപ്പും പ്രസി�
ദ്ധിയും വളെര കുറവായിരുന്നു. സ്വല്പമായ ഉന്മാദമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവിടുന്നു് ഒറ്റപ്പാലത്തിനു സമീപം
ഒരു സ്ഥലത്തുേപായി മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ കുതിരവട്ടത്തു
വലിയ നായരുെട ചില ഭൃത്യന്മാർ കണ്ടുകൂടി. വലിയനാ�
യർക്കു് അതി കലശലായി ഒരു വയറ്റിൽേവദനയായിട്ടു്
ഇളയ നമ്പിെയ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െചല്ലാനായി അവെര
പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ മൂത്ത നമ്പി�
െയക്കണ്ടേപ്പാൾ ഇളയ നമ്പിയാെണന്നു് െതറ്റിദ്ധരിച്ചു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി. വലിയനായർ േവദനയുെട കാ�
ഠിന്യം നിമിത്തം ആഹാരം കഴിക്കാനും ഇരിക്കാനും കി�
ടക്കാനും വയ്യാെതയായിട്ടു മുകളിൽ ഒരു കയറുെകട്ടി
അതിേന്മൽ പിടീച്ചുെകാണ്ടു് നിന്നു് നിലവിളിക്കുകയാ�
യിരുന്നു. നമ്പി അവിെട എത്തിയ ഉടെന “എനിക്കു
ദാഹം കലശലായിരിക്കുന്നു. അതിനു വല്ലതും േവണം”
എന്നു പറഞ്ഞീട്ടു് കുളിക്കാൻ േപായി. നമ്പി കുളി കഴി�
ഞ്ഞു വന്നേപ്പാൾ അഞ്ചാറു കരിക്കും പത്തു പതിനഞ്ചു
പൂവൻ പഴവും െകാണ്ടുെചന്നു െകാടുത്തു. നമ്പി അതിൽ
രണ്ടു കരിെക്കടുത്തു തുളച്ചു െവള്ളം തലയിൽ ഒഴിച്ചു. ഒരു
കരിക്കിെന്റ െവള്ളം കുടിച്ചു. രണ്ടു പഴവും തിന്നു. പിെന്ന
േരാഗിേയാടു് “കുറച്ചു പഴം തിന്നാേമാ?” എന്നു േചാദി�
ച്ചു. “വയ്യാ” എന്നു വലിയ നായർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പി
“എങ്കിലും പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കൂ” എന്നു പറഞ്ഞു് ഒരു പഴ�
െമടുത്തു് ശകലം മുറിച്ചു െകാടുത്തു തീറ്റി. അതു തിന്നു
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പി “ഇേപ്പാൾ േവദന എങ്ങെനയിരി�
ക്കുന്നു” എന്നു േചാദിച്ചു. “കുറച്ചു കുറവുേണ്ടാ എന്നു സം�
ശയം” എന്നു നായർ പറഞ്ഞു. നമ്പി കുേറെശ്ശ കുേറെശ്ശ�
യായി ഒരു പഴം മുഴുവനും തീറ്റീട്ടു് “ഇേപ്പാൾ എങ്ങെന�
യിരിക്കുന്നു” എന്നു േചാദിച്ചു. “വളെര േഭദമുണ്ടു്” എന്നു
നായർ സമ്മതിച്ചു. പിെന്ന നമ്പി അവിെടയിരുന്നു് “ഒരു
പഴവും കൂടി തിന്നു് ഒരു കരിക്കിെന്റ െവള്ളവുംകൂടി കു�
ടിക്കൂ” എന്നു പറഞ്ഞു. അത്രയും കൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
വലിയനായർ “ഇേപ്പാൾ േവദന ഒട്ടുമില്ല. എനിക്കു നല്ല
സുഖമായി” എന്നു പറഞ്ഞു. നമ്പി അേപ്പാൾത്തെന്ന
അവിെട നിന്നു് ഇറങ്ങിേപ്പായി. വലിയ നായർക്കു് പി�
െന്ന മരിക്കുന്നതുവെര വയറ്റിൽേവദന ഉണ്ടായില്ല. േമ�
ല്പറഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ടായതു് ഒരു മീനമാസത്തിലാണു്.
മദ്ധ്യാഹ്നസമയത്താണു് നമ്പി േപായതു്. കുറച്ചുനടന്ന�
േപ്പാേഴക്കും െവയിലിെന്റ ചൂടുെകാണ്ടു് നടക്കാൻ വയ്യാ�
െതയാവുകയാൽ നമ്പി വഴിക്കു കണ്ട ഒരു പടിപ്പുരയിൽ
കയറിയിരുന്നു് വിശ്രമിച്ചു. അതു വലിയ ധനവാനായ
ഒരു നായരുെട വീടിനുള്ള പടിപ്പുരയായിരുന്നു. ആ വീ�
ട്ടിെല കാരണവർ കണ്ടാലും കാര്യത്തിനും വളെര േയാ�
ഗ്യനും െചറുപ്പക്കാരനുമായിരുന്നു. എങ്കിലും അയാൽ
കുറച്ചു നാളായി ബധിരനായിത്തീർന്നു. അതിനു ചികി�
ത്സകെളാെക്ക െചയ്തു േനാക്കീട്ടും യാെതാരു ഗുണവും
കാണായ്കയാൽ അയാളും വീട്ടിലുള്ള മറ്റാളുകളും അത്യ�
ന്തം വ്യസനിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണു്
നമ്പി അവിെട െചന്നു കയറിയതു്. നമ്പിെയ അറിയു�
ന്നവരായി ആ വീട്ടിലാരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേപ്പാൾ
നമ്പിയുമായി പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ൈദവഗത്യാ അവി�
െട വന്നുേചരുകയും ആ മനു ഷ്യൻ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന�
തു് ഇന്നാളാെണന്നു് ആ വീട്ടുകാെര ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. “അേനകം ൈവദ്യന്മാർ പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം
പ്രേയാഗിച്ചു േനാക്കീട്ടും ഒരു ഗുണവുമുണ്ടാകാത്താ സ്ഥി�
തിക്കു വിേശ ഷിച്ചു ഫലെമാന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരി�
ക്കാം, എങ്കിലും ഇതുകൂടി ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കിക്കള�
യാം” എന്നു വിചാരിച്ചു വീട്ടുകാർ ആ പരിചിതൻ മുഖാ�
ന്തിരം വിവരം നമ്പിെയ അറിയിക്കുകയും ആ ബധിരെന
െകാണ്ടുെചന്നു കാണിക്കുകയും െചയ്തു. നമ്പി ഉടെന
കുറച്ചു െകാെട്ടണ്ണ (വിളക്കിെലാഴിക്കുന്ന ഒരു മാതിരി
എണ്ണ) വരുത്തി േരാഗിയുെട തലയിൽ േതപ്പിച്ചു െവയി�
ലത്തു പിടിച്ചു നിറുത്തി. തീേപാെലയുള്ള െവയിലത്തു കു�
റച്ചു േനരം നിന്നേപ്പാേഴക്കും േരാഗി വല്ലാെത വി ഷമിച്ചു.
അയാളുെട കഷ്ടപ്പാടു് കണ്ടു് വീട്ടിലുള്ളെരല്ലാം കരച്ചിലും
പിഴിച്ചിലും അലയും മുറയും തുടങ്ങി. ഒടുക്കം േരാഗിയുെട
അമ്മ നമ്പിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു് “എെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട
ഏക പുത്രൻ ഇങ്ങെന െവയിലത്തു നിന്നു െപാരിയുന്ന�
തു കണ്ടു സഹിക്കാൻ എനിക്കു ശക്തിയില്ല. രണ്ടു നാ�
ഴികയിലധികവും േനരമായേല്ലാ അവൻ കഷ്ടെപ്പടുന്നു;
ഇനിെയങ്കിലും കയറിേപ്പാകാനനുവദിച്ചാൽ െകാള്ളാം”
എന്നു വ്യസനസേമതം കരഞ്ഞുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു. ഉട�
െന നമ്പി േരാഗിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു രണ്ടു െചകി�
ടത്തും ഓേരാ “വീക്കു” െവച്ചു െകാടുത്തു. അതു കണ്ടു്
വീട്ടൂകാർ പൂർവ്വധികം ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചു. എങ്കിലും
തല്ലുെകാണ്ടതിേനാടുകൂടി േരാഗിക്കു െചവി േകൾക്കാറാ�
യി. ഉടെന നമ്പി അവിെട നിന്നു േപാവുകയും െചയ്തു.

ഒരിക്കൽ േകാട്ടയ്ക്കൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഏറാൾപ്പാടു
തമ്പുരാൻ ക്ഷയേരാഗബാധിതനായിത്തീരുകയാൽ
ചികിത്സയ്ക്കായി അനുജൻ നമ്പിെയ െകാണ്ടു േപായിരു�
ന്നു. നമ്പി അവിെടെയത്തി കണ്ടേപ്പാൾതെന്ന േരാഗം
അസാദ്ധ്യെമന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി. എങ്കിലും അതു പറയു�
കേയാ ഭാവിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതു ശരിയല്ലേല്ലാ എന്നു
വിചാരിച്ചു ചില ചികിത്സകൾ െചയ്തുെകാണ്ടു് അവിെട
താമസിച്ചു. േരാഗം പ്രതിദിനം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
തമ്പുരാനു രുചി ലവേലശമില്ലാെതയായി. ഭക്ഷണം
കുറഞ്ഞതിേനാടുകൂടി ക്ഷീണവും കലശലായി. “രുചി�
േയാടുകൂടി ഒരുരുള േചാറുണ്ടിട്ടു് അേപ്പാൾ തെന്ന മരി�
ച്ചാലും സങ്കടമില്ല. അതിനു വല്ലതും നിവൃത്തിയുേണ്ടാ?”
എന്നു തമ്പുരാൻ നമ്പിേയാടു േചാദിച്ചു. “രുചിയുണ്ടാ�
ക്കാം” എന്നു നമ്പി മറുപടിയും പറഞ്ഞു. അങ്ങെന�
യല്ലാെത പറയരുതേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചാണു് നമ്പി
അങ്ങെന പറഞ്ഞതു്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ “ഇനി
എന്താ നിവൃത്തി” എന്നു വിചാരിച്ചിട്ടു് നമ്പിക്കു മാർഗ�
െമാന്നും േതാന്നിയില്ല. അേപ്പാൾ േജ്യഷ്ഠൻ അവിെട
സമീപം “അചിപ്ര” എന്ന േദശത്തു െചന്നിട്ടുെണ്ടന്നു
േകട്ടു് ഉടെന ആളയച്ചു േകാട്ടയ്ക്കൽ വരുത്തി വിവരെമ�
ല്ലാം പറഞ്ഞു. േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി തമ്പുരാെന െചന്നു കണ്ടു്
“എന്തു ഭക്ഷിക്കാനാണു് അവിേടക്കു രുചി േതാന്നുന്ന�
തു്?” എന്നു േചാദിച്ചു. “എനിക്കു് ഒന്നിനും രുചി േതാന്നു�
ന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരുരുളേച്ചാെറങ്കിലും രുചിേയാടുകൂടി
ഉണ്ടാൽ െകാള്ളാെമന്നു േമാഹമുണ്ടു്. രുചിയില്ലതാ�
നും; പിെന്ന എന്താ െചയ്ക” എന്നു തമ്പുരാൻ മറുപടി
പറഞ്ഞു. ഉടെന നമ്പി ഒരു വലിയ സദ്യയ്ക്കുള്ള വിഭവ�
ങ്ങെളാെക്ക ഉണ്ടാക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. ക്ഷണത്തിൽ
എല്ലാം തയ്യാറായി. ഇലെവച്ചു തമ്പുരാെന പിടിെച്ചണീ�
പ്പിച്ചു് അവിെടയിരുത്തി. േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി എേന്താ ഒരു
മരുന്നു് കയ്യിലിട്ടു് തിരുമ്മി ഒരു െചറിയ ഗുളികേപാെല�
യാക്കി തമ്പുരാെന്റ വായിൽ ഇട്ടുെകാടുത്തിട്ടു് ഇറക്കാൻ
പറഞ്ഞു. അതു് ഇറക്കിയ ഉടെന െനയും പരിപ്പുംകൂട്ടി
ഒരുരുള േചാറു് െകാടുത്തു. അതു് ഉണ്ടു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
മുൻപിലെത്തേപ്പാെല ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മരുന്നു െകാ�
ടുത്തു. “ഇേപ്പാൾ രുചി േതാന്നുന്നുേണ്ടാ?” എന്നു നമ്പി
േചാദിച്ചു. “കുറചുകൂടി ഉണ്ണാെമന്നു േതാന്നുന്നുണ്ടു്” എന്നു
തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു.

പിെന്ന കാളൻ മുതലായവയും േമാരുംകൂട്ടി ഏകേദശം
നാഴിയരിയുെട േചാറും കുെറ പ്രഥമനും കഴിച്ചു. തമ്പുരാ�
നു വളെര സേന്താ ഷമാവുകയും െചയ്തു. േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി
അന്നവിെടത്തെന്ന താമസിച്ചു. പിേറ്റ ദിവസം രാവി�
െല യാത്രയായേപ്പാൾ “അനുജൻ ഇന്നു വരുന്നുേവാ?”
എന്നു േചാദിച്ചതിനു “ഞാൻനാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞു
വരാം” എന്നു അനുജൻ നമ്പി മറുപടി പറഞ്ഞേപ്പാൾ
േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി “അതു േവണ്ടാ, ഇന്നിെല്ലങ്കിൽ നാെള
രാവിെല േപാരൂ” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു േപായി. അന്നു രാ�
ത്രിയിൽ തമ്പുരാൻ തീെപ്പടുകയും െചയ്തു.

ആ േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പിക്കു് പഠിപ്പു് അധികമുണ്ടായിരുന്നി�
െല്ലന്നു മാത്രമല്ല, കുേറെശ്ശ കമ്പച്ഛായയുമുണ്ടായിരുന്നു.
എങ്കിലും ൈകപ്പുണ്യം മറ്റാർക്കും അത്രയുമുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. ചികിത്സ അേപ്പാഴേപ്പാൾ േതാന്നുന്നതുേപാെലയാ�
ണു് െചയ്ക; ശാസ്ത്രപ്രകാരെമാന്നുമായിരിക്കില്ല. എങ്കിലും
ഫലിക്കാെത വരാറില്ല. എണ്ണ കാച്ചി േതച്ചിട്ടു് ഒെരണ്ണ�
യും പിടിക്കാെതയാകുേമ്പാൾ ആെരങ്കിലും െചന്നു പറ�
ഞ്ഞാൽ േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി കുളിക്കുന്നതിനു മുമ്പാെണങ്കിൽ
എെന്തങ്കിലും കുെറ എണ്ണെയടുത്തു് ഇടതുൈകെകാണ്ടു്
അവരുെട തലയിൽ േതപ്പിച്ചയയ്ക്കും. കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടാ�
െണങ്കിൽ എണ്ണയവരുെട തലയിൽ ഒഴിച്ചുെകാടുക്കും.
പിെന്ന അവർക്കു പെച്ചണ്ണ േതച്ചാൽ മതി. ഒരു ദീനവു�
മുണ്ടാവില്ല.

ഈ േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി ഒരു കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സിെന്റ അവതാ�
രമാെണന്നുകൂടി ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒരു വിശ്വാസ�
മുണ്ടായിരുന്നു. അതിെന്റ കാരണമായി ഒൈരതിഹ്യമു�
ണ്ടു്.

ആലത്തൂർ നമ്പിമാർ ൈവദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുക കുട്ടേഞ്ച�
രി മൂസ്സിെന്റ അടുക്കലാണു് പതിവു്. ആ പതിവനുസരിച്ചു്
ഈ േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പിയുെട മുത്തശ്ശനും അവിെടെച്ചന്നു
പഠിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നു. അന്നുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടേഞ്ചരി
മൂസ്സു് ൈവദ്യസംബന്ധമായി ഭൂേലാകത്തിലുള്ള സക�
ലഗ്രന്ഥങ്ങളും േനാക്കീട്ടുണ്ടായിരുന്നുവേത്ര. അേദ്ദഹം
ഒരു ദിവസം ശി ഷ്യനായ നമ്പിേയാടു്, “ഞാൻ അഷ്ടാം�
ഗഹൃദയം, അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം, ചരകം, സുശ്രുതം മു�
തലായി ഭൂേലാകത്തിലുള്ള സകലൈവദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും
േനാക്കീട്ടുണ്ടു്. ഇനി ഒരാഗ്രഹേമ ഉള്ളൂ. നമ്പിയുെട
ഇല്ലത്തു് അശ്വിനീേദവന്മാർ െകാടുത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടു്
എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതുകൂടി ഒന്നു േനാക്കിയാൽ െകാ�
ള്ളാെമന്നാണു് ആഗ്രഹം. അതിെനന്താ നിവൃത്തി?”
എന്നു േചാദിച്ചു. അതിനു മറുപടിയായി നമ്പി, “അതി�
െനന്താ പ്രയാസം? അവിെടെച്ചെന്നാന്നു ജനിച്ചാൽ
മതിയേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു േകട്ടിട്ടു് മൂസ്സിനു് വളെര
സേന്താ ഷമാണുണ്ടായതു്. ഉടെന മൂസ്സു് “മറുപടി വളെര
ഭംഗിയായി. ഇങ്ങെന തെന്നയാണു് പറേയണ്ടതു്. ഇങ്ങ�
െന എല്ലാ വി ഷയത്തിലും എലാേയ്പാഴും ഉചിതമായതു
േതാന്നെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു് നമ്പിയുെട ശിരസ്സിൽ രണ്ടു
കയ്യും വച്ചു് അനുഗ്രഹിക്കുകയും െപെട്ടന്നു് അവിെടക്കി�
ടന്നു് മരിക്കുകയും െചയ്തു. ആ കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സു് ഇവിെട
വന്നു ജനിച്ച ആളാണു് േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി എന്നാണു് ജന�
ശ്രുതി.

ആലത്തൂർ നമ്പിയുെട ഇല്ലതു് അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായി�
രുന്നവരിൽ പ്രസിദ്ധനും േയാഗ്യനുമായിരുന്നതു് 92-ൽ
മരിച്ചുേപായ അച്ഛൻ നമ്പി തെന്നയായിരുന്നു. അവി�
ടുന്നു കീർത്തിയും വിത്തസമ്പത്തും ശി ഷ്യ സമ്പത്തും
ധാരാളമായി സമ്പാദിച്ചു. ഇേപ്പാൾ ആ ഇല്ലത്തുള്ള മൂ�
ന്നു നമ്പിമാെരയും ൈവദ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചതു് അവിടുന്നു
തെന്നയാണു്. പേരതനായ രാമവർമ്മത്തു ചന്ദ്രേശഖ�
രൻ പിള്ള, ഇേപ്പാൾ തൃശ്ശിവേപരൂർ പട്ടണത്തിൽ ഒരു
ൈവദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു ചികിത്സ നടത്തിവരുന്ന രാ�
മൻ പിള്ള അവർകൾ മുതലായി അേനകം ൈവദ്യന്മാർ
അവിടുെത്ത ശി ഷ്യവർഗത്തിൽെപ്പട്ടവരാണേല്ലാ.

മരിച്ചുേപായ നമ്പിയുെട അനുജനായിട്ടും ഒരു നമ്പിയു�
ണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു പ്രസവചികിത്സയിലാണു്
അധികം പ്രസിദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നതു്. ഒരിക്കൽ േകാഴി�
േക്കാടു് സാമൂതിരി േകാവിലകത്തു് ഒരു തമ്പുരാട്ടിക്കു് പ്ര�
സവേവദന തുടങ്ങീട്ടു് അഞ്ചാറു ദിവസമായിട്ടും പ്രസവി�
ക്കായ്കയാൽ അേനകം േഡാക്ടർമാെര വരുത്തിക്കാണി�
ച്ചു. എല്ലാവരും അസാദ്ധ്യെമന്നു പറഞ്ഞു് ഒഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശ ഷം ഈ നമ്പി ചില വിദ്യകൾ പ്രേയാഗിച്ചു് തള്ള�
യ്ക്കും പിള്ളയ്ക്കും യാെതാരു േദാ ഷവും പറ്റാെത പ്രസവം
നടത്തിയതിൽ സാമൂതിരിപ്പാടു തമ്പുരാൻ സേന്താ ഷിച്ചു
നമ്പിക്കു് വീരശൃംഖല സമ്മാനിച്ചയച്ചു. ഇങ്ങെന ആല�
ത്തൂർ നമ്പിമാെര സംബന്ധിച്ചു പറയുകെയന്നുെവച്ചാൽ
ഇനിയും അേനകം സംഗതികളുണ്ടു്. വിസ്തരഭയത്താൽ
ചുരുക്കുന്നു.

ആലത്തൂർ നമ്പിമാരിൽ ചികിത്സാവി ഷയത്തിൽ അധി�
കം പ്രസിദ്ധിയും പ്രാചാരവും സിദ്ധിക്കുക അപ്ഫന്മാർ�
ക്കാണു് പതിെവന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ പാര�
മ്പര്യക്രമമനുസരിച്ചു് ഇേപ്പാൾ ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരി�
ക്കുന്നതു് മൂന്നാമൻ നമ്പിയാണു്. അവിേടക്കു ചികിത്സാ
വി ഷയത്തിൽ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധിയും പ്രചാരവു ഒട്ടും
ചില്ലറയല്ല. അവിടുെത്തക്കുറിച്ചു പ്രേത്യകെമാരുപന്യാ�
സെമഴുേതണ്ടതാകയാൽ അതിനിെയാരവസരത്തിലാ�
യിെക്കാള്ളാെമന്നു കരുതി ഈ േലഖനം ഇത്രയുംെകാ�
ണ്ടു് അവസാനിപ്പിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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