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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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േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട ഭവനം തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്ര�
സിദ്ധെപ്പട്ട െചങ്ങന്നൂർ േക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു സ്വല്പം െത�
ക്കു മാറിയായിരുന്നു. ആ കുടുംബക്കാെര “േതവലേശ്ശ�
രിത്താൻ” എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവർ അമ്പലവാസി
വർഗ്ഗത്തിലുൾെപ്പട്ട ഒരു ജാതിക്കാരാണു്. ഇവർക്കു് പാ�
രമ്പര്യമായിട്ടുള്ള കുലവിദ്യ മന്ത്രവാദമായിരുന്നു. ഇവരു�
െട കുടുംബവകയായി ആറന്മുള വടേക്കക്കര െനടുംപ്ര�
യാർ എന്ന േദശത്തു് ഏതാനും സ്ഥാവരവസ്തുക്കളും ഒരു
കളരിയുമുണ്ടു്. ആ കളരിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്ന മൂർത്തി ഭദ്രകാളിയാണു്. േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട
ഗൃഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുരു ഷന്മാെരല്ലാവരും ഉപനയ�
നവും സമാവർത്തനവും കഴിഞ്ഞാൽ അവിെടെച്ചന്നു്
ഒരു സംവത്സരക്കാലം ഭജിച്ചു പാർക്കുക മുമ്പിനാെല
ഉള്ള പതിവാണു്. അക്കാലത്താണു് അവർ മന്ത്രവാദം
പഠിക്കുകയും മന്ത്രദീക്ഷ നിർവ്വഹിക്കുകയും മന്ത്രസിദ്ധി
വരുത്തുകയും പതിവു്. ആ കാലത്തു് അവെര മന്ത്രവാ�
ദഗ്രന്ഥങ്ങൾ േനാക്കിക്കുന്നതിന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും
ഉപേദശിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി ഗൃഹത്തിൽനിന്നു വേയാ�
വൃദ്ധന്മാരും വിദ്യാവൃദ്ധന്മാരുമായിട്ടുള്ളവരിൽ ഒരാൾ കൂ�
ടി അവിെട െചന്നു് പാർക്കുകയും പതിവാണു്. ഇങ്ങെന
ആ സംവത്സരഭജനം കഴിഞ്ഞതിനു േശ ഷം മാത്രേമ
അവർ മന്ത്രവാദം െചയ്തുതുടങ്ങാറുള്ളു.

േതവലേശ്ശരി കുടുംബത്തിൽ ഒടുവിൽ അവേശ ഷിച്ചിരുന്ന
ആളായ ദാേമാദരൻ നമ്പിെയക്കുറിച്ചാണു് ഇവിെട
വിവരിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നതു്. ഇേദ്ദഹം പൂർവ്വാചാരപ്ര�
കാരം െനടുമ്പ്രയാറ്റുകളരിയിൽ സംവൽസരഭജനവും
മന്ത്രദീക്ഷയും നിർവിഘ്നം നിർവ്വഹിക്കുകയും മന്ത്രസി�
ദ്ധി വരുത്തുകയും മന്ത്രവാദം സംബന്ധിച്ചു് മന്ത്രസാരം,
യന്ത്രസാരം, പ്രപഞ്ചസാരം, പ്രേയാഗസാരം, ശാരദാ�
തിലകം മുതലായ അേനകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾേനാക്കിപ്പഠിച്ചു
ഹൃദിസ്ഥമാക്കുകയും പൂർവ്വികന്മാേരാടു് ഉപേദശവും
അനുഗ്രഹവും വാങ്ങുകയും െചയ്തിരുന്നതു കൂടാെത സം�
സ്കൃതഭാ ഷയിൽ അപാരമായ പാണ്ഡിത്യവും സമ്പാദിച്ചി�
രുന്നു. ഇേദ്ദഹം മന്ത്രവാദം സംബന്ധിച്ചു് പ്രവർത്തിച്ചി�
ട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്കു് അവസാനമില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രസിദ്ധി ഭൂേലാകത്തിൽ സർവത്ര പ്രസരിച്ചിരുന്നു.
രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നാേലക്കാട്ടുപിള്ളമാെരക്കുറിച്ചു് വി�
വരിച്ചിട്ടുള്ള 12-ആം ഉപന്യാസത്തിൽ േയാഗീശ്വരൻ
രാമൻപിള്ളയുെട ഭാര്യെയ ബാധിച്ചിരുന്ന ഗന്ധർവെന
ഒഴിച്ചതായി പറയെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ‘േതവലേശ്ശരിത്താൻ’
ഈ മഹാൻ തെന്നയാെണന്നു വായനക്കാർ മനസ്സിലാ�
ക്കിെക്കാേള്ളണ്ടതാണു്.

ദാേമാദരൻ നമ്പിയുെട ജനനം 930-മാണ്ടാെണന്നാ�
ണു് േകട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഇേദ്ദഹത്തിനു മന്ത്രവാദത്തിൽ മാ�
ത്രമല്ല, ൈവദ്യം, ഇന്ദ്രജാലം മുതലായവയിലും അസാ�
മാന്യമായ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇേദ്ദഹം െന�
ടുംപ്രയാറ്റുകളരിയിെല സംവത്സരഭജനം നിർവഹിച്ച�
തിെന്റ േശ ഷം മൂന്നു സംവത്സരക്കാലം മൗനവ്രതമായി
സ്വഗൃഹത്തിൽ നിലവറയിലിരുന്നു ഭഗവതിെയ േസവി�
ച്ചു. അക്കാലത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുളി ഏഴരനാഴിക
െവളുക്കാനുള്ളേപ്പാഴും, അസ്തമിച്ചു പത്തു നാഴിക രാെച്ച�
ന്നതിനു േശ ഷവുമായിരുന്നു പതിവു്. ഈ മൂന്നു് സംവ�
ത്സരക്കാലത്തിനിടക്കു് അേദ്ദഹം സ്വന്തം േജ്യഷ്ഠെനയും
അമ്മെയയുമല്ലാെത മറ്റാെരയും ദർശിക്കുകേപാലുമുണ്ടാ�
യിട്ടില്ല. ഈ മൂന്നു സംവത്സരെത്ത മൗനവ്രതാനുഷ്ഠാനം
കഴിഞ്ഞതിെന്റേശ ഷം ഇേദ്ദഹം നാൽപ്പെത്താന്നുദിവ�
സം െചങ്ങന്നൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ പടിഞ്ഞാെറ നടയിലും
ഭജനം നടത്തി. ഇത്രയുെമാെക്ക സാധിച്ചതിെന്റ േശ ഷം
പതിെനട്ടാമെത്ത വയസ്സിലാണു് അേദ്ദഹം മന്ത്രവാദം
െചയ്തു തുടങ്ങിയതു്.

ഈ േതവലേശ്ശരി നമ്പി മന്ത്രവാദം െചയ്തുതുടങ്ങിയ കാ�
ലത്തു് പരേദശത്തു നിന്നു് ഒരു സ്ത്രീ അച്ചൻേകാവിലിൽ
വന്നു ശാസ്താവിെന്റ േക്ഷത്രത്തിൽ ഭജനമിരിക്കുന്നുണ്ടാ�
യിരുന്നു. ഒരു ബാധയുെട ഉപദ്രവം ഒഴിക്കാനായിട്ടാണു്
അവർ അവിെട വന്നു ഭജനം തുടങ്ങിയതു്. അവിെട
ഒരു സംവത്സരം ഭജിച്ചിട്ടും ബാധ ഒഴിഞ്ഞു േപാകായ്ക�
യാൽ ആ സ്ത്രീയുെട ഉടമസ്ഥന്മാർ പിെന്ന മന്ത്രവാദി�
കെള അേന്വ ഷിച്ചു തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ േതവലേശ്ശരിന�
മ്പി വലിയ മന്ത്രവാദിയാെണന്നും അേദ്ദഹം ഏതു ബാ�
ധെയയും ഒഴിപ്പിക്കുെമന്നും മറ്റും ചിലർ പറഞ്ഞറിയുക�
യാൽ അവർ ആ സ്ത്രീെയയും െകാണ്ടു് െചങ്ങന്നൂർക്കു് പു�
റെപ്പട്ടു. അവർ നമ്പിെയക്കണ്ടു് വിവരം പറഞ്ഞേപ്പാൾ,
“ആെട്ട പന്ത്രണ്ടു ദിവസം െചങ്ങന്നൂർ പടിഞ്ഞാെറ നട�
യിൽ ഭജനമിരിക്കെട്ട. അതുകഴിഞ്ഞിട്ടു പിെന്ന എെന്ത�
ങ്കിലും േവണെമങ്കിൽ െചയ്യാം” എന്നാണു അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞതു്. അതിനാൽ ആ സ്ത്രീെയ പടിഞ്ഞാെറ നട�
യിൽ െകാണ്ടുേപായി ഭജനമിരുത്തി. ഭജനമായിപ്പാർ�
ത്ത പന്ത്രണ്ടു ദിവസവും ആ സ്ത്രീ സദാ ചിരിച്ചുെകാണ്ടുത�
െന്ന ഇരുന്നിരുന്നു. സന്ധ്യാസമയത്തു് നമ്പി പതിവായി
െതാഴാൻ െചല്ലുേമ്പാൾ ആ സ്ത്രീ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനെര
േനാക്കി കണ്ണുരുട്ടുകയും പതിവായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം
ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്കു് നമ്പി െതാഴാൻ െചന്നേപ്പാൾ ആ
സ്ത്രീ പതിവിലധികം രൂക്ഷതേയാടുകൂടി നമ്പിയുെട േന�
െര തുറിച്ചുേനാക്കുകയും വിേശ ഷാൽ ചില േഗാഷ്ടികൾ
കാണിക്കുകയും െചയ്തു. ഉടെന നമ്പി ശാന്തിക്കാരെന
വിളിച്ചു്, “ഇന്നിന്ന മന്ത്രങ്ങൾെകാണ്ടു് ഇത്രയിത്ര ഉരുവീ�
തം പു ഷ്പാഞ്ജലി െചയ്യണം. അതു കഴിയുേമ്പാേഴക്കും
ഞാെനാന്നു േപായി വരാം” എന്നു് പറഞ്ഞു ചട്ടം െക�
ട്ടീട്ടു് അവിെടനിന്നു േപായി. നമ്പി സ്വഗൃഹത്തിൽെച്ച�
ന്നു നിലവറയിലിറങ്ങി ചില മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചുെകാണ്ടു്
അവിെട മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴിക ഇരുന്നതിെന്റ േശ ഷം
താൻ പതിവായി വച്ചു പൂജിച്ചിരുന്ന ചൂരൽവടിയുെമടുത്തു�
െകാണ്ടു് വീണ്ടും അമ്പലത്തിെലത്തി. നമ്പിെയക്കണ്ട�
േപ്പാൾ ആ സ്ത്രീ പിെന്നയും തുറിച്ചു േനാക്കുകയും േഗാ�
ഷ്ടികൾകാട്ടുകയും “എന്താ വടി െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു്
? എെന്ന അടിേച്ചാടിക്കാെമന്നു് വിചാരിച്ചായിരിക്കും,
അേല്ല? എന്നാൽ അടിെകാള്ളുന്നതും ഓടുന്നതുമാരാ�
െണന്നു് ഒടുക്കം നമുക്കറിയാം” എന്നും മറ്റും പറയുക�
യും െചയ്തു തുടങ്ങി. നമ്പി അെതാന്നും കണ്ടതായിട്ടും
േകട്ടതായിട്ടും ഭാവിക്കാെത അമ്പലത്തിനകേത്തക്കു്
െചന്നു. അേപ്പാേഴക്കും പു ഷ്പാഞ്ജലി കഴിഞ്ഞിരുന്നതി�
നാൽ പ്രസാദം (പു ഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ച പൂവു് ) വാങ്ങിെക്കാ�
ണ്ടു പുറത്തിറങ്ങി അമ്പലത്തിനു മൂന്നു പ്രദക്ഷിണം വച്ചു
പടിഞ്ഞാെറനടയിെലത്തി. ആ സ്ത്രീ അേപ്പാഴും േഗാ�
ഷ്ടികൾ കാട്ടുകയും മറ്റും െചയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്പി
പു ഷ്പാഞ്ജലി പ്രസാദം ആ സ്ത്രീയുെട ശിരസ്സിലിട്ടിട്ടു ചൂരൽ�
വടി അവരുെട കയ്യിൽെകാടുത്തു്. അവൾ തുള്ളിെക്കാ�
ണ്ടു് ആ വടി വാങ്ങി തെന്നത്താൻ അടി തുടങ്ങി. അങ്ങ�
െന കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ സ്ത്രീ, “അേയ്യാ ഞാൻ�
െപാെയ്ക്കാള്ളാേമ. എെന്റ അമ്മ എേന്നാടിങ്ങെന െച�
യ്യുെമന്നു് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. എനിക്കു് നിവൃത്തി�
യില്ലാെതയായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ഇനിെയാ�
രിക്കലും ഈ േദഹെത്ത ബാധിക്കയിെല്ലന്നു സത്യം
െചയ്തു ഒഴിഞ്ഞുേപാെയ്കാള്ളാം” എന്നു് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു
തുടങ്ങി. ഉടെന നമ്പി സത്യവാചകം പറഞ്ഞുെകാടുക്കു�
കയും ബാധ അപ്രകാരം സത്യം െചയ്തു ഒഴിഞ്ഞുേപാ�
വുകയും സ്ത്രീ സ്വസ്ഥതെയ പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു. ആ
സ്ത്രീയുെട ഭർത്താവു് അമ്പലത്തിൽ അേനകം വഴിപാടു�
കൾ നടത്തുകയും നമ്പിക്കു പട്ടുകളും മുണ്ടുകളും പണവും
മറ്റുമായി അസംഖ്യം സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുക്കുകയും മറ്റും
െചയ്തിട്ടു് സ്ത്രീെയയും െകാണ്ടു് പരിവാരസേമതം സ്വേദ�
ശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. നമ്പി പട്ടും പണവുെമല്ലാം
െചങ്ങന്നൂർ ഭഗവതിക്കു് വഴിപാടായി നടയ്ക്കു വച്ചിട്ടു് മു�
ണ്ടുകൾമാത്രം സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാവുകയും
െചയ്തു. ഈ മന്ത്രവാദം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പിയുെട കീർ�
ത്തി പരേദശങ്ങളിലും പൂർവാധികം വ്യാപിച്ചു.

മന്ത്രവാദം സംബന്ധിച്ചു േമാഹനം, സ്തംഭനം, ബന്ധനം,
മാരണം, വിേദ്വ ഷണം, വശീകരണം, ആകർ ഷണം,
ഉച്ചാടനം മുതലായ പ്രേയാഗങ്ങെളല്ലാം നമ്പിക്കറിയാ�
മായിരുന്നു. എന്നല്ല, അേദഹത്തിനു് അറിഞ്ഞുകൂടാ�
ത്തതായി ഒന്നും തെന്നയില്ലായിരുന്നു എന്നു തീർച്ചയാ�
യും പറയാം. യക്ഷി, ഗന്ധർവൻ മുതലായവെര വരു�
ത്തി അേദ്ദഹം പലെരയും പ്രത്യക്ഷമാക്കി കാണിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഒന്നാന്തരം ൈവദ്യനും അദ്വിതീയനായ
വി ഷൈവദ്യനുമായിരുന്നു. സിംഹവ്യാഘ്രാദികളായ ക്രൂര�
മൃഗങ്ങെളേപ്പാലും ആജ്ഞാനുസാരികളാക്കുന്നതിനുള്ള
ശക്തി അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ദാേമാദരൻ നമ്പിയു�
െട അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് ഒരു കയ്യും കണക്കുമി�
ല്ല. വന്ധ്യകെളന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തെപ്പട്ടവരും വേയാവൃ�
ദ്ധകളുമായ അേനകം സ്ത്രീകൾ നമ്പിയുെട ചികിത്സയും
മന്ത്രവാദവും െകാണ്ടു് ഗർഭം ധരിക്കുകയും പ്രസവിക്കുക�
യും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. മരിച്ച വെര ജീവിപ്പിച്ചു് കുറച്ചു ദൂരം നട�
ത്താനും രണ്ടും മൂന്നും വാക്കുകൾ സംസാരിപ്പിക്കാനും
കൂടി അേദ്ദഹത്തിനു കഴിയുമായിരുന്നു. ആെകപ്പാെട
വിചാരിച്ചാൽ നമ്പി അമാനു ഷപ്രഭാവനായ ഒരു ദിവ്യ�
നായിരുന്നു എന്നു തെന്ന പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടല്ലാെത നമ്പി സ്വഗൃഹ�
ത്തിെല നിലവറ വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. െവള്ളിയാഴ്ച�
യും െചാവ്വാഴ്ചയും രാവിെല െനടുംപ്രയാറ്റു കളരിയിൽ
േപായി വന്ദിക്കുകയും പ്രതിദിനവും കാലത്തും ൈവ�
കുേന്നരവും െചങ്ങന്നൂർ പടിഞ്ഞാെറ നടയിൽെചന്നു്
െതാഴുകയും അേദ്ദഹം ആജീവനാന്തം പതിവായി നട�
ത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രവാദത്തിനും മറ്റുമായി ദൂരസ്ഥലങ്ങ�
ളിൽ േപായാലും ഈ പതിവു് അേദ്ദഹം മുടക്കാറില്ല.
എട്ടും പത്തും ദിവസെത്ത വഴിക്കപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങ�
ളിൽേപ്പായി അേദ്ദഹം പത്തും പതിനഞ്ചും ദിവസം വീ�
തം ചിലേപ്പാൾ താമസിക്കാറുണ്ടു്. അക്കാലങ്ങളിലും
െചാവ്വാഴ്ചയും െവള്ളിയാഴ്ചയും രാവിെല കളരിയിലും കാ�
ലത്തും ൈവകുേന്നരവും െചങ്ങന്നൂർ പടിഞ്ഞാെറ നടയി�
ലും അേദ്ദഹെത്ത പതിവായി കണ്ടിരുന്നു. ഇതു് സാധാ�
രണ മനു ഷ്യർക്കു് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണേല്ലാ.

മുൻകാലങ്ങളിൽ അടയ്ക്കാ കവു(കഴു)ങ്ങിേന്മൽ പഴുത്തു
നിന്നാൽ സർക്കാരിേലക്കു് പറിപ്പിെച്ചടുക്കുകയല്ലാെത
കുട്ടികൾ പറിെച്ചടുത്തുകൂടാ എെന്നാേരർപ്പാടുണ്ടായിരു�
ന്നു. ഒരിക്കൽ നമ്പിയുെട പുരയിടത്തിൽ വളെര അടയ്ക്കാ
പഴുത്തുനിൽക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞു പാർവത്യകാർ, മു�
ന്നിലക്കാരൻ, േചരുമാനക്കാരൻ മുതലായവർ പഴുക്കാ
പറിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവിെട െചന്നു. കവുങ്ങിേന്മൽ
കയറുന്നതിനു േവെറ ആെരയും കിട്ടായ്കയാൽ േചരുമാ�
നക്കാരൻതെന്ന കയറിത്തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ നമ്പി നി�
ലവറയിൽ േതവാരം കഴിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
അതിനാൽ നമ്പിയുെട അമ്മ നിലവറവാതിൽക്കൽെച്ച�
ന്നു്, ‘നമ്മുെട പഴുക്കാപ്പാെക്കല്ലാം പറിച്ചു െകാണ്ടുേപാ�
കുവാൻ സർക്കാരാളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു. േചരുമാനക്കാ�
രൻ അടക്കാമരത്തിേന്മൽ കയറിത്തുടങ്ങി’ എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. അതുേകട്ടു് നമ്പി ഒരു തിരിയും െകാളുത്തിെയടുത്തു്
ഒരു കിണ്ടി െവള്ളവും െകാണ്ടു നിലവറക്കു പുറത്തുവന്നു.
നടുമുറ്റത്തിറങ്ങി തിരിേമേല്പാട്ടു് എറിയുകയും െവള്ളം നടു�
മുറ്റത്തു് ഒഴിക്കുകയും െചയ്തിട്ടു് അമ്മേയാടു്, ‘അവർ കയ�
റുകേയാ ഇറങ്ങുകേയാ എെന്തങ്കിലും െചയ്യെട്ട. അമ്മ
സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കണം. നമുക്കുള്ളെതാന്നും ആരും
െകാണ്ടുേപാവുകയില്ല’ എന്നു പറയുകയും പിെന്നയും നി�
ലവറയിൽത്തെന്ന േപായി ഇരിക്കുകയും െചയ്തു. േചരു�
മാനക്കാരൻ അടക്കാമരത്തിെന്റ മധ്യത്തിലായേപ്പാൾ
അതിെന്റ അഗ്രഭാഗത്തു തീ കത്തുന്നതു കണ്ടു് ഭയെപ്പട്ടു്
കീഴ്േപ്പാട്ടിറങ്ങിത്തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ അടിയിൽ െവള്ളം
െപാങ്ങിവരുന്നതായിക്കണ്ടു. െവള്ളത്തിലിറങ്ങിയാൽ
നീന്തി എവിെടെയങ്കിലും െചന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കാെമന്നു
വിചാരിച്ചു് കീഴ്േപ്പാട്ടുതെന്ന ഇറങ്ങിനിലത്തുവന്നേപ്പാൾ
മുകളിൽ തീയും താെഴ െവള്ളവും കാണ്മാനില്ലായിരുന്നു.
“ഇതു നമ്പിയുെട ജാലവിദ്യെകാണ്ടു് െവറുെത േതാന്നി�
യതാണു്. പഴുക്കാക്കുല പറിക്കുകതെന്നേവണം” എന്നു
പറഞ്ഞു അയാൾ പിെന്നയും കയറിത്തുടങ്ങി. അേപ്പാ�
ഴും യഥാപൂർവം മുകളിൽ തീ കത്തുന്നതും താെഴ െവ�
ള്ളം െപാങ്ങിവരുന്നതും കണ്ടു് അയാൾ പിെന്നയും താ�
െഴയിറങ്ങി. ഇങ്ങെന നാലഞ്ചു പ്രാവശ്യം കയറുകയും
ഇറങ്ങുകയും െചയ്തിട്ടു് ഒടുക്കം, “ആശാെന്റ (ആ ദിക്കു�
കാർ നമ്പിെയ ആശാെനന്നാണു് പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതു്)
പഴുക്കാ നമുക്കു േവണ്ടാ” എന്നു പറഞ്ഞു അവർ മടങ്ങി�
േപ്പായി. അതിൽപ്പിെന്ന പഴുക്കാ പറിക്കാൻ അവിെട
ആരും െചല്ലാറില്ല.

പണ്ടു് റാന്നിക്കർത്താവു് േദശാധിപത്യമുള്ള ഒരിടപ്രഭു�
വായിരുന്നു. ആ േദശത്തു കുഴിയിൽ വീഴുന്ന ആനകളു�
െട ഉടമസ്ഥാവകാശം കർത്താവിനായിരുന്നു. അതി�
നാൽ കർത്താവു് തെന്റ മലകളിൽ ആനക്കുഴികളുണ്ടാ�
ക്കിക്കയും ആനകെള പിടിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു.
ഒരാണ്ടിൽ കുഴിയിൽ വീേഴണ്ടുന്ന കാലത്തു് വീഴാെത�
യിരുന്നതിനാൽ അതിെന്റ കാരണമറിയുന്നതിനായി
കർത്താവു് പ്രശ്നംെവപ്പിച്ചു േനാക്കിച്ചു. അേപ്പാൾ അച്ചൻ�
േകാവിൽ ശാസ്താവിെന്റ വിേരാധം െകാണ്ടാണു് ആന
കുഴിയിൽ വീഴാത്തെതന്നു പ്രശ്നക്കാരൻ വിധിച്ചു. ഈ
വിേരാധം തീരുന്നതിനു ചില പ്രതിവിധികൾ നിശ്ചയിച്ചു്
അയാൾ ഒരു ചാർത്തും എഴുതിെക്കാടുത്തു. ആ ചാർ�
ത്തിൻപ്രകാരമുള്ള പ്രതിവിധികെളല്ലാം െചയ്തിട്ടു് ആ
ആണ്ടിൽ ആനകെള പിടിക്കുന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യമാ�
യിരുന്നതിനാൽ കർത്താവിനു വളെര മനസ്താപമുണ്ടാ�
യി. അങ്ങെനയിരുന്ന കാലത്തു് സമീപെമാരു സ്ഥല�
ത്തു് മന്ത്രവാദത്തിനായി േതവലേശ്ശരി നമ്പി വന്നിട്ടുെണ്ട�
ന്നു േകട്ടു് കർത്താവും അവിെടെച്ചന്നു് നമ്പിെയക്കണ്ടു്
വിവരെമല്ലാം പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ നമ്പി, “ഇതിെനക്കു�
റിച്ചു് ഒട്ടും കുണ്ഠിതം േവണ്ടാ. കാര്യം ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചു
തന്നുെകാള്ളാം. അേങ്ങക്കു് ഒമ്പതു കുഴികളേല്ല ഉള്ള�
തു്? അവയിെലല്ലാം ഇന്നു രാത്രിയിൽത്തെന്ന ആന
വീഴും. നാെള രാവിെല െചന്നു േനാക്കിയാൽ കാണാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു േകട്ടിട്ടു കർത്താവിനു നല്ല വിശ്വാ�
സമായില്ല. “അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവിെന്റ വിേരാധം
നമ്പിയുെട ഈ വാക്കുെകാണ്ടു തീരുേമാ” എന്നു സം�
ശയിച്ചുെക്കാണ്ടു കർത്താവു് േപായി അത്താഴം കഴിച്ചു
കിടന്നുറങ്ങി. പിേറ്റദിവസം രാവിെല കർത്താവു് നല്ല
വിശ്വാസേത്താടു കൂടിയെല്ലങ്കിലും മലയിൽെചന്നു കുഴി�
കളിൽ േനാക്കിയേപ്പാൾ ഒമ്പതു കുഴികളിലും ഓേരാ
ആന വീതം വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഒമ്പതും പി�
ടിയാനകളായിരുന്നു. അതിനാൽ കർത്താവിെന്റ കു�
ണ്ഠിതം മുഴുവനും വിട്ടുമാറിയില്ല. ആ ആനകെള കുഴി�
യിൽ നിന്നു കയറ്റി കൂടുകളിലാക്കി അടക്കാൻ ഏർപ്പാടു
െചയ്തിട്ടു് കർത്താവു് െചന്നു പിെന്നയും നമ്പിെയ കണ്ടു.
“എന്താ, കുഴികളിെലാെക്ക ആനകൾ വീണിേല്ല” എന്നു
നമ്പി േചാദിച്ചു. “ആനകൾ വീണു പേക്ഷ, എല്ലാം പി�
ടിയാനകളാണു്. രണ്ടു മൂെന്നണ്ണെമങ്കിലും െകാമ്പനായി�
രുന്നില്ലേല്ലാ എന്നുള്ള മനസ്താപേമയുള്ളൂ” എന്നു കർ�
ത്താവു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ നമ്പി, “ഓ അതു സാരമില്ല.
ഇന്നു് രാത്രിയിൽ വീഴുന്നെതല്ലാം െകാമ്പനായിരിക്കും;
എന്നാൽ േപാേര?അങ്ങു േപായി കുഴികൾക്കു് അറ്റകുറ്റം
വല്ലതും വന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ തീർത്തു് എല്ലാം ശരിയാക്കി�
യിടുവിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു കർത്താവിെന അയച്ചു.
കർത്താവു േപായി കുഴികെളല്ലാം അറ്റകുറ്റങ്ങൾ തീർത്തു
ശരിയാക്കിയിടുവിക്കുകയും െചയ്തു.

അന്നു രാത്രിയിൽ കർത്താവു കിടന്നുറങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരു
സ്വപ്നം കണ്ടു്. “കുഴികളിെലല്ലാം ആനകൾ വീണിട്ടുണ്ടു്.
എല്ലാം െകാമ്പനാണു്. എങ്കിലും അഞ്ചാമെത്ത കുഴി�
യിൽവീണിരിക്കുന്ന ആ ആനെയ േതവലേശ്ശരിനമ്പി
കൂടി വരാെത കുഴിയിൽനിന്നു കരക്കു കയറ്റരുതു്. അെല്ല�
ങ്കിൽ ആപത്തുണ്ടാകും” എന്നായിരുന്നു സ്വപ്നത്തിെന്റ
സാരം. പിേറ്റദിവസം രാവിെല കർത്താവു് മലയിൽ�
െച്ചന്നു കുഴികളിൽ േനാക്കിയേപ്പാൾ എല്ലാ കുഴികളി�
ലും ആനകൾ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം െകാമ്പ�
നാനകളുമായിരുന്നു. അേപ്പാൾ കർത്താവിനുണ്ടായ
സേന്താ ഷം എത്രമാത്രെമന്നു പറയാൻപ്രയാസം. ഉട�
െന താപ്പാനകെളയും മറ്റും വരുത്തി. നാലു് കുഴികളിെല
ആനകെള കയറ്റി കൂടുകളിലാക്കിയടച്ചു. അഞ്ചാമെത്ത�
ക്കുഴിയിെല ആനെയക്കയറ്റാൻ നമ്പിെയക്കൂടി വരുത്തീ�
ട്ടാവാെമന്നു് വിചാരിച്ചു കർത്താവു നമ്പി വന്നിരുന്ന സ്ഥ�
ലേത്തക്കു് േപായി. അവിെട െചന്നേന്വ ഷിച്ചേപ്പാൾ
നമ്പി ഒരു മന്ത്രവാദത്തിനായി േപായി എന്നും അവിെട
നിന്നു രണ്ടുമൂന്നാളുകൾ വന്നു നാലഞ്ചുദിവസം മുമ്പു് മു�
തൽക്കുതെന്ന നിർബന്ധിച്ചുെക്കാണ്ടു് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരു�
ന്നുെവന്നും അറിയുകയാൽ കർത്താവു് ഇച്ഛാഭംഗേത്താ�
ടുകൂടി മടങ്ങിേപ്പാന്നു. അേദ്ദഹം അഞ്ചാമെത്ത കുഴിയു�
െട സമീപത്തു െചന്നു സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കിയേപ്പാൾ മറ്റുള്ള
ആനകെളാെക്ക േപായാലും ആ കുഴിയിൽ വീണിരിക്കു�
ന്ന ആനെയ ഏതുവിധത്തിലും ക്ഷണത്തിൽ കുഴിയിൽ�
നിന്നു കയറ്റി കൂട്ടിലാക്കി അടക്കണെമന്നു് അേദ്ദഹത്തി�
നു േതാന്നി. സകല ലക്ഷണങ്ങളും പൂർണമായിത്തിക�
ഞ്ഞ ഒെരാന്നാന്തരം െകാമ്പനായിരുന്നു ആ കുഴിയിൽ�
വീണിരുന്നതു്. അഴകുെകാണ്ടും പുഷ്ടിെകാണ്ടും ലക്ഷ�
ണങ്ങൾെകാണ്ടും മറ്റും ഇത്രയും േയാഗ്യത തികഞ്ഞ
ഒരാനെയ കർത്താവു് അതിനുമുമ്പു് ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും
കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഉടൻ ആ ആന�
െയ കുഴിയിൽനിന്നു കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി. ആ
സമയം അതിഭയങ്കരമൂർത്തിയായ ഒരു വലിയ വ്യാഘ്രം
െപെട്ടന്നു കാട്ടിൽനിന്നു ചാടിയിറങ്ങിവന്നു. കർത്താ�
വിെന കടിെച്ചടുത്തുെകാണ്ടു് കാട്ടിേലക്കുതെന്ന കയറി�
േപ്പായി. അേപ്പാൾ അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന േവലക്കാരും
മറ്റും ഭയം െകാണ്ടും പരിഭ്രമം െകാണ്ടും വ്യസനം െകാ�
ണ്ടും വിവശന്മാരായിത്തീർന്നുെവന്നുള്ളതു് വിേശ ഷിച്ചു
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. എല്ലാവരും അവിെടനിന്നു നാലു�
വഴിക്കുമായി ക്ഷണത്തിൽ ഓടിേപ്പായി.

ഇനി നമ്പി മന്ത്രവാദത്തിനു േപായ സ്ഥലെത്ത കഥ
പറയാം. അവിെട ഒരു സ്ത്രീക്കു് ഒരു ഗന്ധർവെന്റ ഉപ�
ദ്രവമായിരുന്നു. അേനകം മന്ത്രവാദികൾ ആ ഗന്ധർ�
വെന ഒഴിവാക്കാനായി പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം പ്രേയാ�
ഗിച്ചുേനാക്കി. ഒന്നുെകാണ്ടും ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല.
അക്കാലത്തു് “ഉശകാരാവുത്തർ” എന്നു പ്രസിദ്ധനായ
ഒരു മന്ത്രികൻ െതാടുപുെഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. േമൽപ്പറ�
ഞ്ഞ ഗന്ധർവബാധിതയായ സ്ത്രീയുെട വീട്ടിനു സമീപം
ഉശകാരാവുത്തരുെട ചാർച്ചക്കാരനായ ഒരു മഹമ്മ�
ദീയൻ താമസിച്ചിരുന്നു. അവൻ മുഖാന്തരം രാവുത്ത�
െരയും അവിെടെക്കാണ്ടു േപായി മന്ത്രവാദം െചയ്യിച്ചു.
രാവുത്തർ പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം പ്രേയാഗിച്ചുേനാക്കീ�
ട്ടും ഗന്ധർവെന ഒഴിക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി േവെറ
വല്ല മന്ത്രവാദികളും വന്നു ഈ ഗന്ധർവെന ഒഴിക്കുക�
യാെണങ്കിൽ അതു തനിക്കു കുറച്ചിലായിത്തീരുമേല്ലാ
എന്നു വിചാരിച്ചു് ആരു വിചാരിച്ചാലും ആ ഗന്ധർവെന
ഒഴിക്കാൻകഴിയാത്തവിധത്തിൽ ചില പ്രേയാഗങ്ങൾ
കൂടി െചയ്യുകയും ഇനി ഈ വീട്ടുകാർ വല്ല മന്ത്രവാദിക�
െളയും ഇവിെട വരുത്തുന്നതായാൽ ഉടെന ആ വിവരം
തെന്ന അറിയിക്കണെമന്നു തെന്റ ചാർച്ചക്കാരേനാടു
പറഞ്ഞു ചട്ടംെകട്ടുകയും െചയ്തിട്ടാണു് ഒടുക്കം രാവുത്തർ
അവിെടനിന്നു മടങ്ങിേപ്പാന്നതു്. രാവുത്തരുെട ഈ ഗൂ�
ഢപ്രേയാഗങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞുമില്ല. ഇങ്ങെനയിരു�
ന്ന സമയത്താണു് ആ സ്ത്രീയുെട ഉടമസ്ഥന്മാർ േതവല�
േശ്ശരി നമ്പിെയ അവിെട കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായതു്. നമ്പി�
െയെക്കാണ്ടുവരാൻ ആൾ േപാകുന്നു എന്നു േകട്ട ക്ഷണ�
ത്തിൽ രാവുത്തരുെട ചാർച്ചക്കാരനായ മഹമ്മദീയൻ
വിവരം രാവുത്തെര അറിയിക്കുകയും നമ്പി അവിെട
എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന രാവുത്തർ ആ ചാർച്ചക്കാ�
രെന്റ വീട്ടിെലത്തി താമസം തുടങ്ങുകയും െചയ്തിരുന്നു.
ഈ വിവരെമാന്നും അറിയാെത നമ്പി അവിെടെച്ചന്നു
േചർന്നു. നമ്പി സൗന്ദര്യവും േദഹപുഷ്ടിയും വസ്ത്രാഭരണാ�
ദ്യലങ്കാരപ്രൗഢിയും െമരട്ടും തട്ടിപ്പും ജാടയുെമാന്നുമില്ലാ�
ത്ത ആളായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹെത്തക്കണ്ടിട്ടു് ആ
ദിക്കുകാർക്കു് അത്ര ബഹുമാനമുണ്ടായില്ല. “ഉശകരാ�
വുത്തർ മുതലായ േയാഗ്യന്മാർ വിചാരിച്ചിട്ടു് ഒഴിക്കാൻ
കഴിയാത്ത ഗന്ധർവെന ഈ േശാങ്കിയാേണാ ഇനി
ഒഴിക്കാൻേപാകുന്നതു്? ഇയാെള ഇവിെട വലിച്ചുെകാ�
ണ്ടു വന്നതുതെന്ന േകവലം അനാവശ്യവും വിഡ്ഢിത്തവു�
മായിേപ്പായി” എന്നും മറ്റും ചിലർ കുേറെശ്ശ പറയുകയും
െചയ്തു. അെതാെക്ക കുേറെശ്ശ നമ്പിയും േകട്ടു. എങ്കിലും
അേദ്ദഹം അെതാന്നും േകട്ടതായി നടിച്ചില്ല. അന്യന്മാർ
ഇങ്ങെനെയാെക്ക പറയുകയും വിചാരിക്കുകയും െചയ്തു�
െവങ്കിലും ആ സ്ത്രീയുെട ഭർത്താവു് മുതലായവർ നമ്പി�
െയ സാദരം സ്വീകരിക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിനു ഭക്ഷണ�
ത്തിനും മറ്റും െവടിപ്പായി ഏർപ്പാടു െചയ്തുെകാടുക്കുക�
യും ഈ ഗന്ധർവെന്റ ഉപദ്രവം നിമിത്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള
കഷ്ടനഷ്ടങ്ങെളക്കുറിച്ചും ഈ ബാധ ഒഴിക്കുന്നതിനായി
ഓേരാ മന്ത്രവാദികെള വരുത്തി മന്ത്രവാദങ്ങൾ െചയ്യി�
ച്ച വിവരവും വിസ്തരിച്ചു പറയുകയും ഏതുവിധവും ഈ
ഉപദ്രവം ഒഴിച്ചുെകാടുക്കണെമന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയും
െചയ്തു. നമ്പി, “പല േയാഗ്യന്മാർ പരീക്ഷിച്ചിട്ടു സാധി�
ക്കാത്തകാര്യം സാധിക്കാെമന്നു ഞാൻ ഉറപ്പു പറയുന്നി�
ല്ല. എന്നാൽ കഴിയുന്നതു ഞാനും െചയ്തുേനാക്കാെമന്നു
മാത്രേമ പറയാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. എങ്കിലും ഭഗവതി�
യുെട കാരുണ്യംെകാണ്ടു സാധിക്കാെത വരുകയിെല്ല�
ന്നാണു് എെന്റ വിശ്വാസം. ഞാൻ ഒരു മന്ത്രവാദത്തി�
നു െചന്നിട്ടു ബാധെയാഴിയാെത ഇതുവെര ഉണ്ടായിട്ടി�
ല്ല. അതിനാൽ ഇതും ഒഴിയുെമന്നുതെന്ന വിചാരിക്കാം”
എന്നു പറയുകയും േവണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കും മറ്റും
ഒരു ചാർെത്തഴുതി െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. നമ്പിയുെട
മന്ത്രവാദത്തിനു അധികമായിട്ടു് ഉപകരണങ്ങെളാന്നും
പതിവില്ല. നമ്പി ആദ്യംതെന്ന പത്മമിട്ടു വിളക്കുവച്ചു
ഭഗവതിക്കു് ഒരു പൂജ കഴിക്കും. പിെന്ന ഉമിച്ചാരം െകാ�
ണ്ടു് ഒരു ചക്രം വരച്ചുവച്ചു് അതിൽ പിണിയാെള ഇരു�
ത്തും. പിണിയാളുെട അടുക്കൽ ഒരു ചൂരൽവടിയും ജപി�
ച്ചു വയ്ക്കും. ഇത്രയും െചയ്തിട്ടു് നമ്പി കിടന്നുറങ്ങും. കുറച്ചു
കഴിയുേമ്പാൾ പിണിയാൾ തുള്ളി, ചൂരൽവടിെയടുത്തു
തെന്നത്താൻ അടിച്ചുതുടങ്ങും. അങ്ങെന കുറച്ചുേനരം
കഴിയുേമ്പാൾ തുള്ളുന്നയാൾ “അേയ്യാ ഞാൻ െപാെയ്ക്കാ�
ള്ളാേമ” എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. അേപ്പാൾ
നമ്പി എണീറ്റു പിണിയാെളെക്കാണ്ടു് െപാന്നും വിളക്കും
പിടിപ്പിച്ചു സത്യം െചയ്യിക്കും. ബാധ ഒഴിഞ്ഞു േപാകുക�
യും െചയ്യും. ഇത്രയുമല്ലാെത നമ്പിയുെട മന്ത്രവാദത്തിനു
വലിയ വട്ടങ്ങെളാന്നും പതിവില്ല. എന്നാൽ ഇവിെട
അങ്ങെനയായാൽ േപാെരന്നു് അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചു.
തെന്ന കണ്ടിട്ടുതെന്ന പുച്ഛം േതാന്നിയിരിക്കുന്നവർക്കു
നിസ്സാരമായ ചാർത്തുകൂടി കണ്ടാൽ ആേക്ഷപമധിക�
മാകും എന്നു വിചാരിച്ചു നമ്പി െകേങ്കമമായിട്ടാണു് ചാർ�
െത്തഴുതിെക്കാടുത്തതു്. എങ്കിലും ഉച്ചയായേപ്പാേഴക്കും
സകലവും ആ വീട്ടുകാർ തയ്യാറാക്കിെക്കാടുത്തു. മുറ്റത്തു
കുത്തിമറച്ചു െകട്ടി വിതാനിച്ചു് അലങ്കരിച്ച പന്തലിൽന�
മ്പി പഞ്ചവർണെപ്പാടികൾ െകാണ്ടു ഗന്ധർവെന്റ ഒരു
കളം (രൂപം) എഴുതി. ജീവനുെണ്ടന്നു േതാന്നത്തക്ക�
വണ്ണം രസികനായ കളം കണ്ടേപ്പാൾ നമ്പി നിസ്സാര�
നെല്ലന്നു ജനങ്ങൾക്കു േതാന്നിത്തുടങ്ങി. കളം എഴുതി�
ത്തീർന്നതിെന്റ േശ ഷം അേദ്ദഹം പൂജയ്ക്കുള്ള പത്മമിടു�
കയും പിണിയാെള ഇരുത്താനുള്ള ചക്രം വരക്കുകയും
കളത്തിനടുക്കൽ സുരഭിലകുസുമങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഒരു പൂ�
പ്പട കൂട്ടുകയും െചയ്തു. അേപ്പാേഴക്കും േനരം ൈവകിത്തു�
ടങ്ങിയതിനാൽ “ഇനി േശ ഷെമല്ലാം സന്ധ്യാവന്ദനം
കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടാവാം” എന്നു പറഞ്ഞു നമ്പി പുറേത്ത�
ക്കിറങ്ങിേപ്പായി. നാലഞ്ചുനാഴിക കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്പി
മടങ്ങി വരായ്കയാൽ ചിലർ, “കഴിഞ്ഞു അയാളുെട മന്ത്ര�
വാദം. ഇത്രേയ ഉള്ളൂ. സാധു ഇവിെട വന്നേപ്പാഴാണു്
ഇവിെട സൂത്രം െകാെണ്ടാന്നും കാര്യം പറ്റുകയിെല്ലന്നും
വലിയ െകേങ്കമന്മാെരാെക്ക വിചാരിച്ചിട്ടു നടക്കാത്ത
കാര്യമാണിെതന്നും മനസ്സിലാക്കിയതു്. അയാൾ ഒളിച്ചു�
േപായതാണു്. അയാൾ വരാനായിട്ടു് ഇനി കാത്തിരിക്ക�
ണെമന്നില്ല” എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

ഇങ്ങെന ഓേരാരുത്തർ ഓേരാന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരു�
ന്നേപ്പാൾ നമ്പി വന്നുേചർന്നു. ഉടെന അേദ്ദഹം ഭഗ�
വതിയുെട പൂജ ആരംഭിച്ചു. അേപ്പാേഴക്കും നമ്പിയുെട
മന്ത്രവാദം കാണാനായി അസംഖ്യം ആളുകൾ അവിെട
വന്നുകൂടി. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉശകാരാവുത്തരുമുണ്ടായി�
രുന്നു. പിണിയാൾ തുള്ളാതിരിക്കുന്നതിനും തുള്ളിയാ�
ലും ബാധ ഒഴിയാതിരിക്കുന്നതിനുമായി ചില പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ രാവുത്തർ മുേമ്പ തെന്ന െചയ്തിരുന്നതുകൂടാെത
അേപ്പാഴും ചിലെതാെക്കക്കൂടി െചയ്തിട്ടാണു് അക്കൂട്ട�
ത്തിൽ വന്നുകൂടിയതു്. പൂജ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പിണിയാ�
െളെക്കാണ്ടു വന്നു ചക്രത്തിലിരുത്തി. നമ്പി ഉടെന പൂജ�
യ്ക്കു പു ഷ്പാഞ്ജലി െചയ്തതിൽനിന്നു കുെറ പൂവും അക്ഷത�
വും (െനല്ലുമരിയും) കൂടിെയടുത്തു ജപിച്ചു പിണിയാളുെട
ശിരസ്സിലിട്ടു. നമ്പി പൂവും അക്ഷതവും ജപിച്ചിട്ടാൽ ഏതു
ബാധയും ഉടെന തുള്ളുകയാണു് പതിവു്. എങ്കിലും ഈ
പിണിയാൾതുള്ളിയില്ല. അേപ്പാൾത്തെന്ന അതിെന്റ
കാരണം ഏകേദശം ഊഹിച്ചുെക്കാണ്ടു് നമ്പി, “ഈ കൂ�
ട്ടത്തിൽ മന്ത്രവാദിയായിട്ടാെരങ്കിലുമുേണ്ടാ?” എന്നു വി�
ളിച്ചു േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ അക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നും ഒരാൾ
“ഇല്ല” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. അതു് രാവുത്തരായിരുന്നു.
ആ ആൾ ഇന്നാരാെണന്നു വ്യക്തമായിട്ടറിഞ്ഞിെല്ലങ്കി�
ലും ഈ പറഞ്ഞ ആളാണു് തെന്റ പ്രതിേയാഗി എന്നു്
ആ ശബ്ദം െകാണ്ടു തീർച്ചെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് നമ്പി, “ഒടു�
ക്കം നിങ്ങെളാരു മന്ത്രവാദിയാെണന്നു വേന്നക്കാം”
എന്നു് പറഞ്ഞിട്ടു് അേദ്ദഹം ഒരു ക ഷണം ഓലെയടുത്തു
അതിൽ ഒരു മന്ത്രെമഴുതുകയും അതു് ശകലം ശകല�
മായി കീറി േമൽേപ്പാെട്ടറിയുകയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ
അവിെട അടുത്തുനിന്നിരുന്ന കരിമ്പനയുെട ചുവട്ടിൽ
കിടന്നിരുന്ന വള്ളി തുള്ളിത്തുള്ളി കരിമ്പനയുെട അഗ്ര�
ഭാഗം വെര കയറുകയും ഉടെന പനെപാട്ടിക്കീറി ഇഞ്ച�
നാരുേപാെലയായി നിലത്തുവീഴുകയും െചയ്തു. ആ വള്ളി
നമ്പിെയ അകെപ്പടുത്താനായി രാവുത്തർ എേന്താ പ്ര�
േയാഗെമാപ്പിച്ചു ഇട്ടിരുന്നതായിരുന്നു എന്നു വിേശ ഷിച്ചു
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ രാവു�
ത്തർ അവിെടനിന്നു െപായ്കളഞ്ഞു. കുറച്ചുസമയം കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പിയുെട വയർ വല്ലാെത വീർത്തുതുടങ്ങി.
അതു വർദ്ധിച്ചുവർദ്ധിച്ചു് അേദ്ദഹം ഇരിക്കാനും ശ്വാേസാ�
ച്ഛ ്വാസം െചയ്യാനും വയ്യാെത ഏറ്റവും വിവശനായിത്തീർ�
ന്നു. ഉടെന നമ്പി ഒരു നാരായെമടുത്തുെകാണ്ടു് പുറേത്ത�
ക്കിറങ്ങി, ആ നാരായം ജപിച്ചു് ഒരു വാഴയിേന്മൽഒരു
കുത്തുെകാടുത്തു, നാരായം െകാണ്ട ദ്വാരത്തിലൂെട ഉട�
െന െവള്ളം പ്രവഹിച്ചുതുടങ്ങി. അങ്ങെന കുെറ െവള്ളം
വാഴയിൽനിന്നു േപായേപ്പാൾ നമ്പിയുെട വയെറാട്ടുക�
യും അേദ്ദഹം യഥാപൂർവം സ്വസ്ഥശരീരനായിത്തീരു�
കയും െചയ്തു. നമ്പിക്കു് ഈ അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായിത്തീർ�
ന്നതും രാവുത്തരുെട ദു ഷ്പ്രേയാഗം െകാണ്ടാെണന്നുള്ളതു്
സ്പഷ്ടമാണേല്ലാ. നമ്പിെയ അകെപ്പടുത്താനും അപമാ�
നിച്ചയയ്ക്കാനുമായി രാവുത്തർ ഇങ്ങെന പലതും പ്രേയാ�
ഗിച്ചുേനാക്കി. നമ്പി ഉടനുടൻ പ്രതിവിധികൾ െചയ്തു�
െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു ഒന്നും പറ്റിയില്ല.
തെന്റ വിദ്യകെളാന്നും നമ്പിയുെട അടുക്കൽ ഫലിക്കയി�
െല്ലന്നു തീർച്ചയായേപ്പാൾ രാവുത്തർ പിെന്നയും ജന�
ക്കൂട്ടത്തിൽ വന്നു നിന്നു. അേപ്പാൾ രാവുത്തെര ഒന്നു്
പറ്റിക്കണെമന്നും ആെള അറിയിക്കാെത ഒളിച്ചുവന്നു
നിൽക്കുന്ന അയാെളെക്കാണ്ടുതെന്ന അയാളുെട േപ�
രു വിളിച്ചുപറയിക്കണെമന്നും നിശ്ചയിച്ചു് നമ്പി കുറച്ചു
ഭസ്മെമടുത്തു ജപിച്ചു് ആൾക്കൂട്ടത്തിേലക്കു് ഊതിപ്പറപ്പി�
ച്ചു. ആ ഭസ്മം ആരുെടെയല്ലാം േദഹത്തിൽ പതിച്ചുേവാ,
അവെരാെക്ക ഉടെന തുള്ളിത്തുടങ്ങി. ആ കൂട്ടത്തിൽ രാ�
വുത്തരുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ തുള്ളലിനിടയ്ക്കു നമ്പി ഗന്ധർ�
വ്വെന്റ കളത്തിങ്കലും ഒരു പൂജ കഴിച്ചു. രാവുത്തരുെട
തുള്ളൽ മുറുകിയേപ്പാേഴക്കും മറ്റുള്ളവരുെട തുള്ളെലല്ലാം
ശമിച്ചു. വലിയ തടിയനും കുടവയറനുമായിരുന്ന രാവു�
ത്തർ രണ്ടുമൂന്നു നാഴിക േനരം ചാടിത്തുള്ളിയേപ്പാേഴ�
ക്കും വിയർെത്താലിച്ചു് ഏറ്റവും പരവശനായിത്തീർന്നു.
ഒരു നിവൃത്തിയുമിെല്ലന്നായേപ്പാൾ രാവുത്തർ, “അേയ്യാ,
എെന്ന രക്ഷിക്കേണ, ഞാൻ ഉശകാരാവുത്തരാേണ,
അങ്ങയുെട േയാഗ്യത അറിയാെതയും എെന്റ അഹമ്മ�
തിയും കഥയില്ലായ്കയും െകാണ്ടും അങ്ങയുെട മന്ത്രവാദം
ഫലിക്കാെതയിരിക്കുന്നതിനും പിണിയാൾ തുള്ളാതിരി�
ക്കുന്നതിനും അേങ്ങക്കു ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നതിനും
ഞാൻ ചിലെതാെക്ക െചയ്തുേപായി. അവെയല്ലാം വിഫ�
ലീഭവിക്കുകയും െചയ്തു. എെന്റ െതറ്റുകെളല്ലാം ക്ഷമിച്ചു്
അവിടുെന്നെന്ന സദയം രക്ഷിക്കണം. ഇനിയും എെന്ന
ഇങ്ങെന തുള്ളിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിെടത്ത�
െന്ന വീണു മരിച്ചുേപാകും. ഇനി ഞാൻ ഒരുകാലത്തും
ഒരിടത്തും മന്ത്രവാദസംബന്ധമായി യാെതാന്നും െചയ്യു�
കയിെല്ലന്നു സത്യം െചയ്യണെമങ്കിൽ അതും െചയ്യാം.
എന്നാലും എെന്ന െകാല്ലാെത വിട്ടയയ്ക്കണേമ” എന്നു
വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു് നമ്പി, “ഉശകാ രാവുത്ത�
േരാ? എന്നാൽ ഇവിെട അടുത്തുവരാമേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. ഉടെന രാവുത്തരുെട തുള്ളൽ നിന്നു. അടു�
ത്തുെചന്നേപ്പാൾ നമ്പി “രാവുത്തർ അവിെട ഇരിക്കുക.
ഉശകാ രാവുത്തെരന്നു് ഞാൻേകട്ടിേട്ട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ഇന്നു കാണാനുള്ള ഭാഗ്യവും സിദ്ധിച്ചുവേല്ലാ. വളെര
സേന്താ ഷമായി. രാവുത്തർ ഇവിെടയുള്ള സ്ഥിതിക്കു്
ഈ ഗന്ധർവ്വെന ഒഴിവാക്കാൻ രാവുത്തർതെന്ന േവ�
ണം” എന്നു വീണ്ടും പറഞ്ഞു. ഇതു് േകട്ടിട്ടു് ഇരിക്കാെത
വന്ദിച്ചുെകാണ്ടു് രാവുത്തർ, “അവിടുന്നു് ഇനിയും എെന്ന
അപമാനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതു് സങ്കടമാണു്. ഞാൻ പഠി�
ച്ച വിദ്യകെളല്ലാം പ്രേയാഗിച്ചിട്ടു് ഒഴിയാത്ത ഈ ഗന്ധർ�
വ്വെന ഒഴിക്കാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല. എന്നു മാത്രമല്ല,
ഇതു് ഒരിക്കലും ഒഴിയാെതയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ
ചിലെതാെക്ക െചയ്തുേപായിട്ടുമുണ്ടു്.”

നമ്പി: അതു സാരമില്ല. അങ്ങെനവല്ലതും െചയ്തിട്ടുെണ്ട�
ങ്കിൽ അതിനു പരിഹാരം െചയ്താൽമതിയേല്ലാ.
രാവുത്തർ: പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളാണു് ഞാൻ�
െചയ്തു േപായിട്ടുള്ളതു്.
നമ്പി: പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ഒന്നുമില്ല.
രാവുത്തർ: അവിടുന്നു വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും പരി�
ഹാരമുണ്ടാകും. എനിക്കു് അവിടുെത്തേപ്പാെല പഠിത്ത�
വും പരിചയവും പാരമ്പര്യവുമില്ല. നിത്യവൃത്തിക്കു ഗതി�
യില്ലാത്ത ഞാൻ കാടുേകറി നടന്നേപ്പാൾ ഒരാളിൽ�
നിന്നു് ഒരു ഗ്രന്ഥം കിട്ടാനിടയായി. അതിൽേനാക്കി
ഞാൻ ചിലെതാെക്ക പ്രേയാഗിക്കുകയും ചിലെതാെക്ക
ഫലിക്കുകയും തന്നിമിത്തം ൈദവഗത്യാ േപരു് കിട്ടുക�
യും െചയ്തു എന്നല്ലാെത എനിക്കു വാസ്തവത്തിൽ വലിയ
പഠിെപ്പാന്നുമില്ല.
നമ്പി: അെതാന്നുമല്ല, രാവുത്തെരക്കുറിച്ചു ഞാൻ നല്ല�
േപാെല േകട്ടുമനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. രാവുത്തർ ഒരു
ഒന്നാന്തരം മന്ത്രവാദിയാെണന്നു് എനിക്കറിയാം. ഇതാ
ഈ പൂവു് ആ പിണിയാളുെട ശിരസ്സിലിടുക.

എന്നു പറഞ്ഞു നമ്പി ഗന്ധർവനു പൂജിച്ച പൂവു് കുറെച്ച�
ടുത്തു് രാവുത്തരുെട കയ്യിൽെകാടുത്തു. അതു വാങ്ങി
പിണിയാളുെട ശിരസ്സിലിട്ടു. പിണിയാൾ തുള്ളിത്തുടങ്ങി.
നമ്പിയുെട ആജ്ഞപ്രകാരം രാവുത്തർ പിണിയാെള�
െക്കാണ്ടു െപാന്നും വിളക്കും പിടിപ്പിച്ചു സത്യം െചയ്യിച്ചു.
ഗന്ധർവ്വൻ ഒഴിഞ്ഞുേപാവുകയും െചയ്തു. ആ വീട്ടുകാർ
പണമായും പണ്ടങ്ങളായും നമ്പിക്കു വളെര സമ്മാന�
ങ്ങൾെകാടുത്തു. നമ്പി അവെയല്ലാം കയ്യിൽ വാങ്ങീട്ടു
“വാസ്തവത്തിൽ ഒടുവിൽ ഗന്ധർവ്വെന ഒഴിച്ചതു രാവു�
ത്തരാകുകയാൽ ഇവെയ്ക്കാെക്ക അർഹൻ രാവുത്തരാ�
ണു്” എന്നു് പറഞ്ഞു് അവെയല്ലാം രാവുത്തർക്കു െകാടു�
ത്തു്. രാവുത്തർ അവ വാങ്ങാൻ വളെര മടിച്ചു. ഒടുക്കം
നമ്പിയുെട നിർബന്ധം െകാണ്ടു് മനസ്സില്ലാമനേസ്സാെട
അവെയല്ലാം രാവുത്തർ വാങ്ങി. എങ്കിലും എെന്നങ്കി�
ലും നമ്പിെയ അകെപ്പടുത്തണെമന്നു തെന്നയായിരുന്നു
പിെന്നയും അയാളുെട വിചാരം.

മന്ത്രവാദെമല്ലാം കഴിഞ്ഞയുടെന നമ്പി സ്വേദശേത്ത�
ക്കു് പുറെപ്പട്ടു. നമ്പി ഒരിക്കലും വാലിയക്കാെര െകാണ്ടു�
നടക്കാറില്ല. വാലിയക്കാർക്കു പകരം അേദ്ദഹം ചില
േസവാമൂർത്തികെളയാണു് ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുക പതി�
വു്. ഈ യാത്രയും അങ്ങെനത്തെന്നയായിരുന്നു. രാ�
ത്രിയായിരുന്നതിനാൽ ചില മൂർത്തികൾ വിളക്കുമായി
മുൻേപ നടന്നു. പിന്നാെല നമ്പിയും േപായി. നമ്പി െച�
േങ്കാട്ട, െതങ്കാശി മുതലായ കിഴക്കൻ ദിക്കുകളിേലക്കു
േപാവുകയും മടങ്ങിവരുകയും െചയ്യുന്നതു് അച്ചൻേകാ�
വിൽ വഴിക്കാണു് പതിവു്. അതിനാൽ ഈ പ്രാവശ്യവും
ആ വഴിക്കു തെന്നയാണു് േപായതു്. രാത്രി ഏകേദ�
ശം ഒരുമണിയായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അച്ചൻേകാവിലി�
നു സ്വല്പം കിഴക്കുവന്നു. ആ സമയത്തു് കറുത്തു് തടിച്ചു
കൂറ്റനായ ഒരു പാണ്ടിപ്പിള്ള കാട്ടിൽനിന്നു് ഇറങ്ങിവ�
ന്നു്, “ഈ അസമയത്തു് ഇതിേല കടന്നുേപാകുന്നതാരാ�
ണു്” എന്നു േചാദിച്ചു. നമ്പി മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.
അേപ്പാൾ ആ പാണ്ടിപ്പിള്ള, “ഓേഹാ, മനസ്സിലായി.
അച്ചൻേകാവിലിലയ്യപ്പെന ജയിച്ചു റാന്നിക്കാർത്താവി�
െന്റ കുഴികളിൽ ആനകെള വീഴിച്ചുെകാടുത്ത ആളാണു്,
അേല്ല? കർത്താവിെന അയ്യപ്പെന്റ കാട്ടുനായ്ക്കൾ പിടി�
ച്ചുെകാണ്ടുേപായി. ഇതു് അയ്യപ്പെന്റ കാട്ടുനായ്ക്കൾ ധാരാ�
ളമുള്ള ദിക്കാണു്, സൂക്ഷിച്ചു നടക്കണം” എന്നു വീണ്ടും
പറഞ്ഞു. അതിനും നമ്പി മറുപടി യാെതാന്നും പറഞ്ഞി�
ല്ല. എങ്കിലും നമ്പി അയാളുെട േനെര തിരിഞ്ഞുനിന്നു്
ഒരാകർ ഷണവും ബന്ധനവും ഒരുമിച്ചു കഴിച്ചുെകാണ്ടു
പിെന്നയും നടന്നുതുടങ്ങി. നമ്പിയുെട പിന്നാെല പിള്ള�
യും നടന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ “േഹ, അെങ്ങന്തിനാ�
ണു് എെന്റ കഴുത്തിൽ കയറിട്ടുെകട്ടി വലിച്ചുെകാണ്ടുേപാ�
കുന്നതു്? എെന്ന വിട്ടയയ്ക്കണം. ഞാൻ അച്ചൻേകാവിൽ
അമ്പലത്തിൽ വിളക്കുെവപ്പുകാരനാണു്. ൈഭരവൻ പി�
ള്ള എന്നാണു് എെന്റ േപരു്. എെന്ന വിട്ടയച്ചിെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ േപാകും.”

നമ്പി: േപാകാനായി നിങ്ങൾ പല വിദ്യകൾ പ്രേയാ�
ഗിച്ചു േനാക്കിയേല്ലാ. എന്നിട്ടു് എന്താ േപാകാഞ്ഞതു്?
ഇനി ചിലെതാെക്കക്കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അവ കൂ�
ടിക്കഴിയെട്ട. ഞാൻ നിങ്ങളുെട കഴുത്തിൽ കയറിട്ടു െക�
ട്ടിവലിക്കുന്നില്ല.
ൈഭരവൻ പിള്ള: അേങ്ങക്കു െകട്ടിവലിക്കാൻ കയറും
മറ്റും േവണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ഇങ്ങെന പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് കുറച്ചുകൂടി നടന്നേപ്പാൾ
അസംഖ്യം വ്യാഘ്രങ്ങൾ വഴിയിൽ നിരന്നുനിൽക്കു�
ന്നതായി കണ്ടു. ഇവേയാടു നമ്പി മടങ്ങും, അേപ്പാൾ
തനിക്കു േപാകാൻ മാർഗമുണ്ടാകും എന്നു ൈഭരവൻ
പിള്ളയും ഇവെയക്കൂടി െകാണ്ടുേപാകണം എന്നു നമ്പി�
യും നിശ്ചയിച്ചു. വ്യാഘ്രങ്ങെള കണ്ടിട്ടു് നമ്പിക്കു സ്വല്പം
േപാലും ഭയവും കൂസലുമുണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹം അവയുെട
അടുക്കൽക്കൂടി കടന്നുേപായി. നമ്പിെയ കണ്ട ക്ഷണ�
ത്തിൽ ഒരു വലിയ കടുവാ കാട്ടിേലക്കു് ഓടിേപ്പായി.
േശ ഷിച്ചുണ്ടായിരുന്നവ നമ്പിയുെട പിന്നാെല നടന്നു�
തുടങ്ങി. അവയുെട പിന്നാെല ൈഭരവൻ പിള്ളയും
നടന്നു.

അടുത്ത ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്കു മുമ്പായി നമ്പി വ്യാഘ്രങ്ങ�
േളാടും ൈഭരവൻ പിള്ളേയാടും കൂടി റാന്നിയിൽ കർ�
ത്താവിെന്റ ഗൃഹത്തിെലത്തി. അേപ്പാൾ അവിെടയുണ്ടാ�
യിരുന്നവെരല്ലാം കടുവാ പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായ കാര�
ണവരുെട പുല ആചരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന കർത്താക്കന്മാർ കാരണവരു�
െട മരണവൃത്താന്തം വിവരിച്ചു നമ്പിേയാടു പറഞ്ഞു�
െകാണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ മുമ്പു നമ്പിെയ കണ്ട
ക്ഷണത്തിൽ കാട്ടിേലക്കു കയറിേപ്പായ കടുവായുെട
കഴുത്തിൽക്കയറി, കാരണവൻ കർത്താവും അവിെട
എത്തി. അേപ്പാൾ മുേമ്പ അവിെട വന്നുനിന്നിരുന്ന വ്യാ�
ഘ്രങ്ങെളല്ലാം അവിെടനിന്നു് ഓടിേപ്പായി. അതു നമ്പി
അവെയ ഉച്ചാടനം െചയ്തിട്ടാെണന്നുള്ളതു് പറയണെമ�
ന്നില്ലേല്ലാ. ഇവെയല്ലാം കണ്ടു് അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന�
വെരല്ലാം ഭയാത്ഭുതപരവശന്മാരായിത്തീർന്നു. ആ സമ�
യത്തും ൈഭരവൻ പിള്ള നമ്പിേയാടു് “ഇനിെയങ്കിലും
എെന്നക്കൂെട വിട്ടയയ്ക്കേണ” എന്നേപക്ഷിച്ചു. അതിനു
മറുപടിയായി നമ്പി, “എെന്റ മനേസ്സാടുകൂടി ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ നിങ്ങെള വിട്ടയയ്ക്കുകയില്ല േപാകാെമങ്കിൽ െപാ�
െയ്ക്കാള്ളണം” എന്നാണു പറഞ്ഞതു്. അേപ്പാൾ കാരണ�
വൻ കർത്താവു് ൈഭരവൻ പിള്ളെയ കണ്ടിട്ടു്, “എെന്ന
കടുവാ പിടിച്ചു കാട്ടിൽെക്കാണ്ടുേപായി താമസിച്ചിരുന്ന�
േപ്പാൾ എനിക്കു ഭക്ഷണവും മറ്റും തന്നു് എെന്ന രക്ഷിച്ച�
തു് ഈ ൈഭരവൻ പിള്ള തെന്നയാണേല്ലാ. ഇേദ്ദഹം
ഈ കടുവാക്കൂട്ടത്തിെന്റ ഒരു േമലാവാണു്” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. യൂഥത്തലവനായ ആ വലിയ കടുവാ ൈഭരവൻ
പിള്ളയുെട പാദങ്ങെള നക്കുകയും നമസ്ക്കരിക്കുകയും
മറ്റും െചയ്തു് അേദ്ദഹെത്ത അസാമാന്യമായി ബഹുമാനി�
ക്കുന്നതും അേപ്പാൾ എല്ലാവരും കണ്ടു.

അനന്തരം നമ്പി കർത്താവിേനാടു്, “ഇനി ഈയാ�
ണ്ടിൽ ആനകെള പിടിക്കാൻ ശ്രമിേക്കണ്ടാ, നാലാമ�
െത്ത കുഴിയിൽ വീണുകിട്ടിയ ആ െകാമ്പെന അച്ചൻ�
േകാവിൽ ശാസ്താവിനു വഴിപാടായി അയച്ചുെകാടുേത്ത�
ക്കണം. ഞാൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന േപാകുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു യാത്രയായി. “ഇേപ്പാൾത്തെന്ന േപാകുന്ന�
തു വലിയ സങ്കടമാണു്. രണ്ടുദിവസെമങ്കിലും ഇവിെട
താമസിച്ചിട്ടു േപായാൽമതി” എന്നും മറ്റും കർത്താ�
ക്കന്മാർ ലൗകികം പറഞ്ഞു. എങ്കിലും നമ്പി അെതാ�
ന്നും അനുവദിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം ൈഭരവൻ പിള്ളെയ
ആ വലിയ കടുവയുെട കഴുത്തിൽക്കയറ്റി ഇരുത്തുക�
യും പിൻഭാഗത്തു താനും കയറിയിരിക്കുകയും െചയ്തിട്ടു്,
“സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനു അമാന്തം വരാത്തവിധത്തിൽ
െചങ്ങന്നൂെരത്തിക്കണം ” എന്നു് കടുവാേയാടു് പറഞ്ഞു.
ഉടെന കടുവായാത്രയാവുകയും നിശ്ചിതസമയത്തിനു
മുൻേപതെന്ന െചങ്ങന്നൂെരത്തുകയും െചയ്തു. അനന്തരം
നമ്പി ഒരു മണിെയടുത്തു ജപിച്ചു കടുവായുെട കഴുത്തിൽ
െകട്ടീട്ടു് “നിനക്കു് ഞാൻ മണികണ്ഠൻ എന്നു േപരിട്ടിരി�
ക്കുന്നു. ഇനിയും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന സമയം എെന്റ
അടുക്കൽവരണം. ഇേപ്പാൾ നിനക്കു േപാകാം” എന്നു
കടുവാേയാടു് പറയുകയും കടുവാ നമ്പിെയയും ൈഭര�
വൻ പിള്ളേയയും നമസ്ക്കരിച്ചിട്ടു േപാവുകയും െചയ്തു. ആ
സമയത്തു് ൈഭരവൻ പിള്ള, ഇനിെയങ്കിലും എെന്ന
വിട്ടയയ്ക്കേണ” എന്നു് നമ്പിേയാടേപക്ഷിച്ചു. “നിങ്ങ�
െള അത്രെയളുപ്പത്തിൽ വിട്ടയയ്ക്കുകയില്ല” എന്നു നമ്പി
അേപ്പാഴും മറുപടി പറഞ്ഞു. അതിെന്റേശ ഷം നമ്പി
കുളിയും നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനാദികളും അത്താഴവും കഴി�
ക്കുകയും ൈഭരവൻ പിള്ളെയ ഊണു കഴിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തിട്ടു് അവർ രണ്ടുേപരും ഒരു മുറിക്കകത്തു െചന്നുകി�
ടന്നു. അേപ്പാൾ, ൈഭരവൻ പിള്ള, “എെന്ന െവറുെത
ഇങ്ങെന താമസിപ്പിക്കുന്നെതന്തിനാണു്? വിട്ടയയ്ക്കുന്ന�
തിനു് എന്താണു് വിേരാധം? ” എന്നു േചാദിച്ചു

നമ്പി: “വിേരാധെമാന്നുമില്ല. കുറച്ചു ദിവസം ഇവിെട
താമസിച്ചിട്ടു വിട്ടയേച്ചക്കാം.”
ൈഭരവൻ പിള്ള: ഇനിയും കുറച്ചുദിവസംകൂടി എെന്ന
ഇവിെട താമസിപ്പിക്കണെമന്നു വിചാരിക്കുന്ന പക്ഷം
എനിെക്കാരാഗ്രഹമുണ്ടു്; അതുംകൂടി സാധിപ്പിച്ചുത�
ന്നാൽ െകാള്ളാം.
നമ്പി: ആഗ്രഹെമന്താണു്?
ൈഭരവൻ പിള്ള: നിങ്ങളിൽനിന്നു കുറച്ചു് മന്ത്രവാദം
പഠിച്ചാൽ െകാള്ളാെമന്നാണു് എെന്റ ആഗ്രഹം.
നമ്പി: നിങ്ങൾ എെന്നക്കാൾ വലിയ മന്ത്രവാദിയും ശാ�
സ്ത്രജ്ഞനുമാെണന്നു് എനിക്കറിയാം. പേക്ഷ, നിങ്ങൾ�
ക്കു രണ്ടു േദാ ഷങ്ങളുണ്ടു്; അവ രണ്ടും ഉേപക്ഷിച്ചാൽ
പിെന്ന നിങ്ങെളേപ്പാെല േയാഗ്യനായ ഒരു മന്ത്രവാദി
േലാകത്തിൽ േവെറ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല.
ൈഭരവൻ പിള്ള: ആ േദാ ഷങ്ങൾ എെന്തല്ലാമാണു്?
നമ്പി: ചില ബാധകൾ തുള്ളുേമ്പാൾ നിങ്ങെള ആണും
െപണ്ണും തിരിച്ചറിയാത്തവെന്റ മകൻ എന്നും മറ്റും പറ�
യും. അതു് േകൾക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജയുണ്ടാകു�
ന്നു. അെതാരു േദാ ഷമാണു്. പിെന്ന നിങ്ങൾക്കു് ആശ്രി�
തന്മാരിൽ അനുകമ്പയില്ല. അതു് സർവ്വപ്രധാനമായ
വലിയ േദാ ഷമാണു്.
ൈഭരവൻ പിള്ള: ആശ്രിതന്മാരിൽ അനുകമ്പയില്ലാ�
െത ഞാൻ എന്താണു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്?
നമ്പി: റാന്നിക്കർത്താവു് നിങ്ങളുെട ഒരു ആശ്രിതന�
േല്ല? അേദ്ദഹം എേന്താ തരാെമന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതു്
ആ അവധിദിവസംതെന്ന തരാെതയിരുന്നതുെകാണ്ട�
േല്ല അേദഹത്തിെന്റ കുഴികളിൽ ആനകൾ വീഴാെത�
യാക്കിയതു്? എന്നാൽ അേദ്ദഹം അതു് അവധിദിവസം
തരാെത യിരുന്നെതന്തുെകാണ്ടാെണന്നും അവധി െത�
റ്റിയാലും അേദ്ദഹം തരുന്ന ആളാെണന്നും നിങ്ങൾ വി�
ചാരിക്കാെതയിരുന്നെതന്താണു്? ആ അവധി ദിവസം
അേദ്ദഹത്തിനു അമ്മ മരിച്ച പുലയല്ലായിരുന്നുേവാ? പി�
െന്ന എെന്റ മന്ത്രശക്തിെകാണ്ടു് ഞാൻ കുഴിയിൽ വീ�
ഴിച്ച െകാമ്പനാനകളിൽ നാെലണ്ണത്തിെന കുഴികളിൽ
നിന്നു കയറ്റിയതിെന്റ േശ ഷം അഞ്ചാമെത്ത കുഴിയിൽ
നിന്നു കർത്താവിെനെയടുപ്പിച്ചുെകാണ്ടുേപായി വലിയ
ലഹള ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തെതന്തിനാണു്?
ൈഭരവൻ പിള്ള: ആ ഒൻപതാനകളിൽ വാസ്തവ�
ത്തിൽ നല്ല ലക്ഷണങ്ങേളാടുകൂടിയ നാെലണ്ണേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. േശ ഷമുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചാനകളും
കണ്ടാൽ നല്ല ലക്ഷണയുക്തങ്ങളാെണന്നു േതാന്നത്ത�
ക്കവയായിരുെന്നങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവ വിലക്ഷ�
ണങ്ങളായിരുന്നു. ആ ആനകെള കയറ്റിെക്കാണ്ടു േപാ�
യിരുന്നുെവങ്കിൽ കർത്താവിെന്റ ഐശ്വര്യം നിേശ്ശ ഷം
നശിക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിനു് അേനകമനർത്ഥങ്ങൾ
ഉണ്ടായിത്തീരുകയും െചയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങെന വര�
രുെതന്നു വിചാരിച്ചാണു് ഞാൻ എെന്റ കാട്ടുനായെയ
അയയ്ക്കുകയും മറ്റും െചയ്തതു്.
നമ്പി: ശരി, എന്നാൽ ഞാനിേങ്ങാട്ടു് േപാന്നേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ എെന്റ പിന്നാെല വന്നെതന്തിനാണു്?
ൈഭരവൻ പിള്ള: എെന്റ കാട്ടുനായ്ക്കെള നിങ്ങൾ ഉപ�
ദ്രവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടും കർത്താവിെന്റ കാര്യം പറ�
യാനായിട്ടുമാണു്.
നമ്പി: ശരി. നിങ്ങളിൽനിന്നു് അറിയാനുണ്ടായിരു�
ന്നെതല്ലാം ഇേപ്പാൾ ഞാനറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അതിനാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്കു േപാകാം.
ൈഭരവൻ പിള്ള: ഞാനാരാെണന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞുവേല്ലാ.
നമ്പി: ഓേഹാ. അതു് ആദ്യം പാണ്ടിപ്പിള്ളയുെട
േവ ഷത്തിൽ കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന മനസ്സിലാക്കി.
ൈഭരവൻ പിള്ള: എന്നാൽ എനിക്കിനി ചില സംഗ�
തികൾ കൂടി പറയാനുണ്ടു്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പരേദശ�
ങ്ങളിലുള്ളവർക്കു് വല്ല ബാേധാപദ്രവേമാ മേറ്റാ ഉണ്ടാ�
യാൽ എെന്റ സന്നിധിയിൽവന്നു് എെന്ന ഭജിക്കുക�
യും ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ഞാൻ അവരുെട ഉപദ്ര�
വങ്ങൾ നീക്കി സുഖെപ്പടുത്തി അയയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു
പതിവു്. നിങ്ങൾ പരേദശങ്ങളിലും േപായി മന്ത്രവാദം
െചയ്തുതുടങ്ങിയതിൽപ്പിെന്ന എെന്റ അടുക്കൽ ആരും
വരാെതയായിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ എനിക്കു മുമ്പുണ്ടാ�
യിെക്കാണ്ടിരുന്ന ആദായം ഇേപ്പാൾ നിന്നുേപായിരി�
ക്കുന്നതുെകാണ്ടു് േമലാൽ നിങ്ങൾ പരേദശങ്ങളിൽ�
േപ്പായി മന്ത്രവാദം െചയ്കയിെല്ലന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തണം.
പരേദശികൾക്കു ബാേധാപദ്രവേമാ മേറ്റാ ഉണ്ടായാൽ
അവർ എെന്റ സന്നിധിയിൽ വരണെമന്നും അതു ധനു�
മാസത്തിൽ എെന്റ ഉത്സവകാലത്തായിരിക്കണെമന്നും
വ്യവസ്ഥെചയ്യുകയും അക്കാലത്തു നിങ്ങളും അവിെട
ഉണ്ടായിരിക്കുകയും േവണം. അക്കാലത്തു് അവർക്കു
േവണ്ടുന്ന മന്ത്രവാദം എെന്റ സന്നിധിയിൽവച്ചു നിങ്ങൾ�
തെന്ന െചയ്യുന്നതിനു വിേരാധമില്ല. പരേദശികൾക്കു
നിങ്ങൾ മന്ത്രവാദം െചയ്യുന്നതു് എെന്റസന്നിധിയിൽവ�
ച്ചും ഉത്സവകാലത്തുമായിരിക്കണെമന്നു മാത്രേമ എനി�
ക്കു് നിർബന്ധമുള്ളൂ. അങ്ങെനയായാൽ അതും ഉത്സവ�
ത്തിെന്റ ആേഘാ ഷങ്ങളിെലാന്നായിത്തീരുമേല്ലാ. നി�
ങ്ങൾ ആണ്ടുേതാറും ധനുമാസം ഒന്നാം തിയ്യതി രാവി�
െല അവിെടെയത്തുകയും ഉത്സവം കഴിയുന്നതുവെര
അവിെടത്താമസിക്കുകയും േവണം. നിങ്ങെള അേങ്ങാ�
ട്ടു് െകാണ്ടുവരുന്നതിനു നമ്മുെട മണികണ്ഠെന ഞാനിവി�
െട അയച്ചുെകാള്ളാം. നിങ്ങെള ഞാനും എെന്റ ആശാ�
നായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവി�
െട വന്നാൽേവണ്ടുന്ന ആചാേരാപചാരങ്ങെളാെക്ക െച�
യ്യുന്നതിനു ഞാൻ ഏർപ്പാടു െചയ്തുെകാള്ളാം.

ൈഭരവൻ പിള്ള പറഞ്ഞെതല്ലാം നമ്പി പൂർണ്ണമായി
സമ്മതിക്കുകയും ൈഭരവൻ പിള്ള അേപ്പാൾത്തെന്ന
അവിെടനിന്നു േപാവുകയും െചയ്തു. ഈ ൈഭരവൻ പി�
ള്ള സാക്ഷാൽ അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവായിരുന്നു
എന്നുള്ള വാസ്തവം ഇേപ്പാൾ വായനക്കാർ ഊഹിച്ച�
റിഞ്ഞിരിക്കുെമന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ആ ആണ്ടിൽ ധനുമാസം ഒന്നാം തീയതിയുെട തേലദി�
വസം രാത്രിയിൽ അച്ചൻേകാവിൽ േദവസ്വക്കാർക്കു്
ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി. “നാെള രാവിെല േതവലേശ്ശരി
നമ്പി ഇവിെട വരും. അേദ്ദഹം എെന്റയും ഗുരുവാണു്.
അതിനാൽ നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത സാദരം എതിേരൽ�
ക്കുകയും സബഹുമാനം ആചാേരാപചാരങ്ങൾ െചയ്യു�
കയും േവണം. ബലിക്കൽപ്പുരയുെട വടേക്കപ്പടിയിൽ
െവള്ളയും കരിമ്പടവും വിരിച്ചു് അേദ്ദഹെത്ത ഇരുത്ത�
ണം. അവിെട ഒരു ചങ്ങലവട്ടക െകാളുത്തിവയ്ക്കുകയും
േവണം. അേദ്ദഹം ഇവിെടത്താമസിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളി�
െലല്ലാം തന്ത്രിയുെട പതിവുേപാെല അരിേക്കാപ്പുകളും
പകർച്ചയും െകാടുക്കണം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിവാര�
ങ്ങെളയും യഥാേയാഗ്യം ആദരിക്കണം” എന്നായിരു�
ന്നു സ്വപ്നം. ധനുമാസം ഒന്നാം തീയതിയുെട തേലദിവ�
സം ൈവകുേന്നരം മണികണ്ഠൻ നമ്പിയുെട അടുക്കൽ
എത്തുകയും നമ്പി മണികണ്ഠെന്റ കഴുത്തിൽകയറി പരി�
വാരസേമതം പുറെപ്പട്ടു ധനുമാസം ഒന്നാം തീയതി രാ�
വിെല അച്ചൻേകാവിലിൽ െചന്നുേചരുകയും േദവസ്വ�
ക്കാർ സ്വപ്നപ്രകാരെമല്ലാം അേദ്ദഹെത്ത എതിേരറ്റു്
സൽക്കരിക്കുകയും െചയ്തു.

അച്ചൻേകാവിലിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നടവരവു് െനയ്യാ�
ണു്. അതവിെട ധാരാളമായി വരുകയും െചയ്യും. എങ്കി�
ലും വിളക്കിനും മറ്റും ഉപേയാഗിക്കുകയല്ലാെത അതു്
ആരും കൂട്ടി ഊണുകഴിക്കാറില്ല. അവിെട െനയ്യുകൂട്ടിയൂ�
ണു് കഴിച്ചാൽ മാത്ര കഴിയുേമ്പാൾ പനി തുടങ്ങുെമന്നു�
ള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണു്. അതുെകാണ്ടു് അവിെട തന്ത്രി�
ക്കുേപാലും പകർച്ചയ്ക്കു െനയ്യു് െകാടുക്കാറില്ല. എങ്കിലും
േതവലേശ്ശരി നമ്പിക്കു പകർച്ചക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തുടം
െനയ്യുകൂടി െകാടുക്കുകയും അേദ്ദഹം അതുകൂട്ടി ഉണ്ണുക�
യും െചയ്തു. നമ്പിക്കു് അതുെകാണ്ടു് പനിെയന്നല്ല, യാ�
െതാരു സുഖേക്കടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതറിഞ്ഞേപ്പാൾ
തന്ത്രിക്കു് അപരിമിതമായ കുണ്ഠിതമുണ്ടായി. െനയ്യുകൂ�
ട്ടിയിട്ടു് നമ്പിക്കു് സുഖെക്കെടാന്നും ഉണ്ടാകാെതയിരു�
ന്നതു ശാസ്താവിെന്റ കരുണെകാണ്ടായിരിക്കണെമന്നും
താൻ തന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് തെന്നക്കുറിച്ചു�
ള്ളതിലധികം കരുണ ശാസ്താവിനു മെറ്റാരാളുെട േപ�
രിലുണ്ടാകുന്നതു് തനിക്കു കുറച്ചിലാണേല്ലാ എന്നും മറ്റു�
മായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിചാരം. അേദ്ദഹത്തിനു്
െനയ്യു കൂട്ടി ഉണ്ണണെമങ്കിൽ അവിെട ഒരു പ്രയാസവുമു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പനി വെന്നങ്കിേലാ എന്നുള്ള
ഭയം നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു് അതിനു ൈധര്യമുണ്ടായി�
ല്ല. ഏെതങ്കിലും ഇതിെനാരു തീർച്ചയുണ്ടായിട്ടല്ലാെത
ഇനി ഊണു കഴിക്കുകയില്ല” എന്നു നിശ്ചയിച്ചു് അേദ്ദ�
ഹം പിേറ്റദിവസം ഉച്ചതിരിയുന്നതുവെര ഉണ്ണാെതയിരു�
ന്നു. തന്ത്രി ഉണ്ണാെത താനുണ്ണുന്നതു് വിഹിതമല്ലേല്ലാ
എന്നു വിചാരിച്ചു നമ്പിയും ഊണുകഴിച്ചില്ല. ഉച്ചതിരി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ ശ്രീേകാവിലിനകത്തുനിന്നു് “നമ്പിക്കു് ഒരു
തുടം െകാടു, താഴമണ്ണിനു് ഒരു തുടം ചുടു് ” എെന്നാരശരീ�
രി വാക്കുണ്ടായി. ഇതു് ശാസ്താവിെന്റ കല്പനയാെണന്നു്
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന സകലരും വിശ്വസിച്ചു. എങ്കിലും
ഇതിെന്റ അർത്ഥെമെന്തന്നു് സംശയിച്ചു് ചിലർ നമ്പി�
േയാടു േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ നമ്പി, “ഇതിെന്റ അർത്ഥം
എനിക്കു് ഒരു തുടം െനയ്യു് തരണെമന്നും താഴമൺേപാ�
റ്റി (ഇേദ്ദഹമാണു് ഇവിടുെത്ത തന്ത്രി) െനയ്യു തുടത്തിെല�
ടുത്തു് ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു കൂട്ടിെക്കാള്ളണെമന്നുമാണു്” എന്നു
പറഞ്ഞു. തന്ത്രി അപ്രകാരം െനയ്യു് കൂട്ടിയുണ്ടു്. അേദ്ദഹ�
ത്തിനു പനി വന്നുമില്ല. പിെന്ന അതു പതിവായിത്തീർ�
ന്നു.

േതവലേശ്ശരി നമ്പി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവാവസാനം
വെര ധനുമാസം ഒന്നാം തീയതിേതാറും അച്ചൻേകാവി�
ലിൽ എത്തി ഉത്സവം കഴിയുന്നതു് വെര അവിെട താമ�
സിക്കുകയും അക്കാലത്തു ബാേധാപദ്രവക്കാരായും മറ്റും
അേനകം പരേദശികൾ അവിെട വരുകയും നമ്പി അവി�
െടവച്ചു മന്ത്രവാദം െചയ്തു് അവരുെട ബാധകെളയും മറ്റും
ഒഴിച്ചു സുഖെപ്പടുത്തി അയയ്ക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
അതിനാൽ അക്കാലത്തു് വഴിപാടുകളായും മറ്റും േദവ�
സ്വത്തിേലക്കുള്ള വരവു വളെര വർദ്ധിച്ചു. നമ്പി വിചാ�
രിക്കുന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവു
സാധിപ്പിച്ചു് െകാടുത്തുെകാണ്ടുമിരുന്നു.

െകാല്ലം ‘െതാള്ളായിരത്തിൽപ്പരെമാെരഴുപതും മൂന്നു�
മാം കുംഭമാേസ’ നാടു് നീങ്ങിയ കാർത്തികതിരുനാൾ
രാമവർമ്മമഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് ഒരിക്കൽ
മസൂരി ബാധിതനായിത്തീർന്നു. അേപ്പാൾ േതവലേശ്ശരി
നമ്പി മസൂരികാേരാഗം ആകർ ഷിച്ചു മാറ്റുെമന്നുള്ളതു് പ്ര�
സിദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ കൽപ്പന പ്രകാരം ആൾ വന്നു
നമ്പിെയ തിരുവനന്തപുരത്തു െകാണ്ടുേപായി. േരാഗം
ഏറ്റവും കടുത്തവകയായിരുന്നതിനാൽ തിരുമനസ്സു�
െകാണ്ടു് അത്യന്തം അവശനായി കിടപ്പുതെന്നയായി�
രുന്നു. നമ്പി ആ േരാഗം ആകർ ഷിച്ചു തെന്റ േദഹത്തി�
േന്മലാക്കി. ഉടെന തിരുമനസ്സിെല േദഹത്തിേന്മലുണ്ടാ�
യിരുന്ന കുരുക്കെളല്ലാം കാണാെതയായിത്തീരുകയും
തിരുമനസ്സിേലക്കു വളെര സുഖം േതാന്നുകയാൽ അവി�
ടുന്നു് എഴുേന്നറ്റിരിക്കുകയും െചയ്തു. എങ്കിലും നമ്പിയുെട
േദഹത്തിെലല്ലാം തൽക്ഷണം കുരുക്കൾ കാണെപ്പടു�
കയും നമ്പി ഏറ്റവും പരവശനായി അവിെടത്തെന്ന വീ�
ഴുകയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ നമ്പിയുെട ആകൃതി കണ്ടിട്ടു
തിരുമനസ്സിേലക്കു തെന്ന ഭയം േതാന്നി. ഉടെന “ഇതു്
എനിക്കും തനിക്കുമരുതു്” എന്നു കൽപ്പിച്ചു. അേപ്പാൾ�
നമ്പി, “പിെന്ന ആർക്കാകാെമന്നുകൂടി കല്പ്പിക്കണം”
എന്നറിയിച്ചു. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് സ്വല്പം ആേലാചിച്ചി�
ട്ടു്, “ഇവിെടനിന്നു് ഏകേദശം നാൽപ്പതു നാഴിക ദൂരം
കിഴക്കു വഴിയരികിലായിട്ടു് ഒരു കാവിൻകൂട്ടമുണ്ടു്. അവി�
െട രണ്ടു വലിയ പാലകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടു്. അവയിൽ
അേനകം ദുർേദവതമാർ വന്നുവാസമായിട്ടുണ്ടു്. ആ േദ�
വതമാരുെട ഉപദ്രവം നിമിത്തം പകൽസമയത്തു് േപാ�
ലും ആ വഴിെയ ജനങ്ങൾക്കു സഞ്ചരിക്കാൻ നിവൃത്തി�
യില്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഈ േരാഗം ആകർ ഷിച്ചു് ആ പാ�
ലകളിൽ ആക്കിയാൽ അവ നശിക്കുകയും അേപ്പാൾ
ആ ദുർേദ്ദവതമാർ അവിടം വിട്ടുേപാവുകയും ആ വഴി
ജനങ്ങൾക്കു സഞ്ചാരേയാഗ്യമായിത്തീരുകയും െചയ്യു�
ന്നതാകയാൽ അെതാരു വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും.
അതുെകാണ്ടു് അങ്ങെന െചയ്താൽ െകാള്ളാം” എന്ന�
രുളിെച്ചയ്തു. അേപ്പാൾ നമ്പി, “എന്നാൽ എെന്ന ആ
സ്ഥലേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നതിനുകൂടി കല്പനയുണ്ടാ�
കണം. എനിക്കു നടന്നുേപാകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായി�
രിക്കുന്നു” എന്നറിയിച്ചു. ഉടെന കല്പനപ്രകാരം ഏതാനു�
മാളുകൾവന്നു നമ്പിെയ ഒരു മഞ്ചലിലാക്കിെയടുത്തു് ആ
സ്ഥലത്തു െകാണ്ടുേപാവുകയും നമ്പി ആ മസൂരി േരാ�
ഗെത്ത തെന്റ േദഹത്തിൽനിന്നു് ആകർ ഷിച്ചു് ആ പാ�
ലകളിലാക്കുകയും ആ പാലകൾ ഏഴു ദിവസംെകാണ്ടു്
ഉണങ്ങിെയാടിഞ്ഞു നിലംപതിക്കുകയും ദുർേദവതമാ�
െരല്ലാം അവിടം വിട്ടു േപാവുകയും ആ വഴി ജനങ്ങൾക്കു
സഞ്ചാരേയാഗ്യമായിത്തീരുകയും നമ്പി സ്വസ്ഥശരീര�
നായി തിരിെയ തിരുവനന്തപുരെത്തത്തുകയും െചയ്തു.
അേപ്പാേഴക്കു തിരുമനസ്സിേലക്കു ക്ഷീണവും മറ്റും തീർ�
ന്നു സുഖമാവുകയും െചയ്തിരുന്നു. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്
സേന്താ ഷിച്ചു നമ്പിക്കു പല സമ്മാനങ്ങൾ കല്പിച്ചുെകാടു�
ത്തതു് കൂടാെത കൽപ്പന പ്രകാരം ഏതാനും വസ്തുക്കൾ
കരെമാഴിവായി പതിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു.

ഈ നമ്പി പ്രസിദ്ധ യുദ്ധവിദഗ് ദ്ധന്മാരായിരുന്ന കുഞ്ചി�
ക്കുട്ടിപ്പിള്ള സർവാധി കാര്യക്കാർ, കുതിരപ്പക്ഷി, ൈവ�
ക്കം പത്മനാഭപിള്ള എന്നിവർക്കു ചില ഉപേദശങ്ങൾ
െകാടുക്കുകയും ശത്രുക്കളുെട ആയുധം െകാണ്ടു മരിക്കാ�
െതയിരിക്കുന്നതിനായി ചില മന്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു. േവലുത്തമ്പിദള വാ അവസാനകാലത്തു
രക്ഷാമാർഗ്ഗെമാന്നുമില്ലാതായേപ്പാൾ വിവരം നമ്പിെയ
ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും േതവലേശ്ശരിയിൽ െചന്നാൽ രക്ഷിച്ചു�
െകാള്ളാെമന്നു നമ്പി തമ്പിെയ അറിയിക്കുകയും െചയ്തി�
രുന്നു. ദു ഷ്ക്കാലശക്തി നിമിത്തം തമ്പിക്കു് അവിെടെച്ചന്നു
േചരാൻ സാധിക്കായ്കയാലാണു് ഒടുക്കം ആത്മഹത്യ
െചേയ്യണ്ടതായി വന്നതു്. ഈ േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട
കാലത്തുതെന്ന ‘താമരേശ്ശരിനമ്പി’ എന്നു പ്രസിദ്ധനാ�
യിട്ടു് ഒരു മന്ത്രവാദി ആറന്മുെളയുണ്ടായിരുന്നു. താമര�
േശ്ശരിനമ്പി േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട സജാതീയനായി�
രുന്നുെവങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനു േതവലേശ്ശരി നമ്പിെയ�
ക്കുറിച്ചു പുച്ഛമായിരുന്നു. തെന്ന ജയിക്കത്തക്കവണ്ണമു�
ള്ള േയാഗ്യത േതവലേശ്ശരിക്കിെല്ലന്നായിരുന്നു താമര�
േശ്ശരിയുെട വിചാരം. അങ്ങെന അേദ്ദഹം ചിലേപ്പാൾ
ചിലേരാടു പ്രസംഗവശാൽ കുേറെശ്ശ പറയാറുമുണ്ടായി�
രുന്നു. ഇതിെനക്കുറിച്ചു േതവലേശ്ശരി നമ്പിയും അറിയാ�
െതയിരുന്നില്ല. “േതവലേശ്ശരിയുമായി േനരിട്ടു കാണാ�
നിടയാക്കരുതു്.േനരിട്ടു കണ്ടാൽനാശമുണ്ടാകും” എന്നു്
ആേരാ തെന്റ അടുക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞതായി താമര�
േശ്ശരിനമ്പി കൂെടക്കൂെട സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടായിരുന്നു.
േനരിട്ടു കണ്ടാൽ നാശമുണ്ടാകുന്നതു് േതവലേശ്ശരിക്കാ�
െണന്നാണു് താമരേശ്ശരിനമ്പി ഈ സ്വപ്നം െകാണ്ടു മന�
സ്സിലാക്കിയതു്. േതവലേശ്ശരിേയക്കാൾ േയാഗ്യത തനി�
ക്കുെണ്ടന്നുള്ള വിചാരം മനസ്സിലിരിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് അങ്ങെനയല്ലാെത േതാന്നാൻതരമില്ലേല്ലാ.

േതവലേശ്ശരി നമ്പി അന്യേദശങ്ങളിൽേപ്പായും സ്വേദശ�
ത്തുവച്ചും മന്ത്രവാദസംബന്ധമായി പ്രതിദിനെമന്നേപാ�
െല ഓേരാ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന�
തിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീർത്തി വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു
ഭൂേലാകത്തിൽ സർവ്വത്ര വ്യാപിച്ചു. അതിനാൽ മന്ത്രവാ�
ദത്തിനായി താമരേശ്ശരി നമ്പിയുെട അടുക്കൽ ആരും
െചല്ലാെതയും അേദ്ദഹെത്ത ആരും എങ്ങും െകാണ്ടു�
േപാകാെതയുമായി. അേപ്പാൾ താമരേശ്ശരിനമ്പിക്കു
േതവലേശ്ശരിനമ്പിെയക്കുറിച്ചുള്ള അസൂയ സഹിക്കവ�
യ്യാതായിത്തീർന്നു. േതവലേശ്ശരി നമ്പി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലത്തു തെന്റ കീർത്തിക്കു് പ്രചാരമുണ്ടാകുന്ന കാര്യം
അസാദ്ധ്യമാെണന്നു് േതാന്നുകയാൽ ഏതുവിധവും േത�
വലേശ്ശരി നമ്പിയുെട കഥ കഴിക്കണെമന്നു താമരേശ്ശരി
നമ്പി തീർച്ചെപ്പടുത്തി. േനരിട്ടു കണ്ടാൽനാശമുണ്ടാകു�
െമന്നു സ്വപ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽേനരിട്ടു കാ�
ണ്മാൻ മാർഗമുണ്ടാക്കണെമന്നു തെന്ന അേദ്ദഹമുറച്ചു.
അതിെനന്താണു് വഴിെയന്നാേലാചിച്ചേപ്പാൾ േതവല�
േശ്ശരി നമ്പി െചാവ്വാഴ്ചയും െവള്ളിയാഴ്ചയും െവളുപ്പാൻകാ�
ലത്തു പതിവായി െനടുംപ്രയാറ്റു കളരിയിേലക്കു േപാകാ�
റുെണ്ടന്നും അതു് ആറ്റിലൂെടയാണു് പതിെവന്നും അറിവു്
കിട്ടി. അതിനാൽ അടുത്ത െവള്ളിയാഴ്ച െവളുപ്പാൻകാ�
ലത്തു ജലമാർഗ്ഗമായി ഒന്നു യാത്ര െചയ്യണെമന്നു താ�
മരേശ്ശരി നമ്പി നിശ്ചയിച്ചു. ഈ വിവരെമല്ലാം േതവല�
േശ്ശരി നമ്പി എങ്ങെനേയാ മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്തു.
എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനു് അതുെകാണ്ടു കൂസെലാന്നുമു�
ണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹം പതിവുേപാെല െവള്ളിയാഴ്ച െവളു�
പ്പാൻകാലത്തു െനടുംപ്രയാെറ്റക്കു് പുറെപ്പട്ടു. േതവലേശ്ശ�
രി നമ്പി ഒരരകല്ലു് (അമ്മി) എടുത്തിട്ടു് അതിേന്മൽക്കയ�
റി, അതിെന്റ തലയ്ക്കൽ ഒരു പന്തവും െകാളുത്തിക്കുത്തി�
െക്കാണ്ടാണു് ആറ്റിൽക്കൂടി കിഴേക്കാട്ടു പുറെപ്പട്ടതു്. ആ
സമയത്തുതെന്ന താമരേശ്ശരി നമ്പി കിഴക്കുനിന്നു പടി�
ഞ്ഞാട്ടും പുറെപ്പട്ടു. താമരേശ്ശരി നമ്പി ഒരു തൂശനില െവ�
ള്ളത്തിലിട്ടു് അതിേന്മൽക്കയറിയാണു് പുറെപ്പട്ടതു്. താ�
മരേശ്ശരി നമ്പി ‘അത്തിമൂടു് ’ എന്ന സ്ഥലത്തായേപ്പാൾ
പടിഞ്ഞാറു് അസാമാന്യമായ ഒരു േതജസ്സു കണ്ടു. സൂ�
ക്ഷിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട വര�
വാെണന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലായി. ആ സമയം
“ഒഴിഞ്ഞുേപാെയ്ക്കാള്ളണം; അെല്ലങ്കിൽ ആപത്തുണ്ടാ�
കും” എന്നു് ആേരാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതായി താമരേശ്ശരി
നമ്പിക്കു േതാന്നി. ആ ദുർന്നിരീക്ഷ്യമായ േതജസ്സു കാ�
ണുകയും േമല്പറഞ്ഞ വാക്കുകൾേകൾക്കുകയും െചയ്ത�
േപ്പാൾ താമരേശ്ശരി നമ്പിയുെട ഹൃദയം വല്ലാെത ഭയ�
പരവശമായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും അേദ്ദഹം പിെന്നയും
മുേമ്പാട്ടുതെന്ന േപായി. അേപ്പാേഴക്കും േതവലേശ്ശരി
നമ്പി വന്നടുത്തു കഴിഞ്ഞു. േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട
മുഖത്തു് അേപ്പാൾ അതിഭയങ്കരമായ ഒരു േതജസ്സു ജ്വ�
ലിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ആ മുഖം കണ്ടേപ്പാൾ താമരേശ്ശരി
നമ്പിയുെട ഭയം ശതഗുണീഭവിച്ചു. അേപ്പാൾ േതവലേശ്ശ�
രി നമ്പി, “ഇതു് ഒടുവിലെത്ത കാഴ്ചയാണു്” എന്നു പറ�
യുകയും താമരേശ്ശരി നമ്പിയുെട തൂശനിലക്കു് തീപിടിച്ചു്
അതു് ഭസ്മമായിേപ്പാവുകയും നമ്പി അവിെടയുണ്ടായിരു�
ന്ന ഒരു നീർച്ചുഴിയിൽ അകെപ്പട്ടു താണുേപാവുകയും
െചയ്തു. േതവലേശ്ശരി നമ്പി േനെര കിഴേക്കാട്ടു െചന്നു
െനടുംപ്രയാറ്റു കളരിയിെലത്തി. വന്ദിച്ചിട്ടുതിരിെയേപ്പാ�
യി െചങ്ങന്നൂർ പടിഞ്ഞാെറ നടയിലും ദർശനം കഴിച്ചു
സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു േപാവുകയും െചയ്തു.

െവളുപ്പാൻകാലത്തു െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിേപ്പായ താമര�
േശ്ശരി നമ്പി പിേറ്റ ദിവസം ആേറഴുനാഴിക പുലർന്ന�
േപ്പാേഴക്കും ഒരു വിധത്തിൽ ആറന്മുള േക്ഷത്രത്തിനു
വടക്കുവശത്തുള്ള കടവിെലത്തി. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹ�
ത്തിനു വലിയ തരേക്കെടാന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല. കരയ്ക്കുക�
യറി സ്വല്പം നടന്നേപ്പാേഴക്കും അേദ്ദഹം േബാധംെകട്ടു
നിലത്തുവീണു. അതു കണ്ടു ചിലർകൂടി എടുത്തു് അേദ്ദഹ�
െത്ത അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്നാക്കി.
ഉടെന പണി തുടങ്ങുകയും മൂന്നാം ദിവസം േദഹത്തിൽ
സർവ്വത്ര മസൂരിക്കുരു പുറെപ്പടുകയും പന്ത്രണ്ടാം ദിവ�
സം അേദ്ദഹം മരിക്കുകയും അേതാടുകൂടി ആ കുടുംബം
അവസാനിക്കുകയും െചയ്തു.

സാധാരണ മന്ത്രവാദികൾ ൈകവി ഷം ഛർദ്ദിപ്പിച്ചും മറ്റു�
മാണേല്ലാ കളയുക പതിവു്. എന്നാൽ േതവലേശ്ശരി
നമ്പി അങ്ങെനെയാന്നുമല്ല െചയ്യാറുള്ളതു്. ൈകവി ഷം
ഭക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർ അതു കളയുന്നതിനായി അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അടുക്കൽ െചന്നാൽ ഒരു കരിക്കുെചത്തി തുളച്ചു
വലിയ ദ്വാരമുണ്ടാക്കീട്ടു് അതു് ആ വി ഷം ഭക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള
ആളുെട വയേറാടു േചർത്തു പിടിച്ചുെകാണ്ടു അേദ്ദഹം
ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കും. അതു് കഴിഞ്ഞു് കരിെക്കടുത്തു േനാ�
ക്കിയാൽ ൈകവി ഷം ഏതു സാധനത്തിലാണു് അക�
ത്തു് േചർന്നിട്ടുള്ളെതന്നു െവച്ചാൽ ആ സാധനം ആ
കരിക്കിൻെവള്ളത്തിൽ കാണും. അേതാടുകൂടി ൈക�
വി ഷം ഭക്ഷിച്ച ആൾക്കു സുഖമാകുകയും െചയ്യും. ഇങ്ങ�
െനയാണു് നമ്പിയുെട പതിവു്.

േതവലേശ്ശരി നമ്പി ഒന്നാന്തരം വി ഷൈവദ്യനുമായിരുന്നു.
ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അേദ്ദഹവും ഒരു വി ഷൈവദ്യനും
കൂടി ഒരു സ്ഥലേത്തക്കു േപായേപ്പാൾ മേധ്യമാർഗ്ഗം
ഒരാൾകൂെട വന്നുകൂടി. അയാളുെട തലയിൽ ഒരു പാ�
ത്രവും അതിൽ കുറച്ചു പായസവുമുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നു�
േപരും കൂടി കുറച്ചുദൂരം േപായേപ്പാൾ ആ പായസം
തലയിൽ വച്ചുെകാണ്ടുേപായ ആളുെട കാലിേന്മൽ ഒരു
പാമ്പു കടിച്ചു. ഉടെന അയാൾ, “അേയ്യാ, ആശാെന
എെന്റ കാലിേന്മൽ ഏതാണ്ടു കടിച്ചുവേലാ” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. അതു് േകട്ടു നമ്പി, “ഓ, അതു സാരമില്ല. വി ഷം
ഇേപ്പാൾ ഇറക്കിക്കളയാം” എന്നു പറഞ്ഞു അവിെടയി�
രുന്നു് ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചു വി ഷമിറക്കിത്തുടങ്ങി. വി ഷം
സ്വല്പമിറങ്ങിെയങ്കിലും വീണ്ടും േമൽേപ്പാട്ടു േകറിത്തുട�
ങ്ങി. അേപ്പാൾ വി ഷബാധിതൻ, “അേയ്യാ, ആശാേന
വി ഷം േമൽേപ്പാട്ടു േകറുകയാെണന്നാണേല്ലാ േതാന്നു�
ന്നതു്. ആദ്യം എെന്റ പാദത്തിേന്മലായിരുന്നു േവദന.
അതിേപ്പാൾ മുട്ടിേന്മലായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇതു് േകട്ടേപ്പാൾ, കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന വി ഷൈവദ്യൻ
തെന്ന പരീക്ഷിക്കാേനാ അപമാനിക്കാേനാ ആയിട്ടു്
എേന്താ കശൗലം പ്രേയാഗിക്കുന്നുെണ്ടന്നു നമ്പി തീർ�
ച്ചയാക്കി. “എന്നാൽ േമേല്പാട്ടുതെന്ന േകറെട്ട” എന്നു്
അേദ്ദഹം നിശ്ചയിക്കുകയും െചയ്തു. വി ഷം മുറയ്ക്കു് േമൽ�
േപ്പാട്ടു േകറിെക്കാണ്ടിരുന്നു. “ഇേപ്പാൾ േവദനെയവിെട�
യാണു്, ഇേപ്പാൾ എവിെടയാണു്” എന്നിങ്ങെന നമ്പി
കൂെടക്കുെട േചാദിച്ചുെകാണ്ടും സർപ്പദഷ്ടനായ ആൾ,
“ഇേപ്പാൾ വയറ്റിൽ, ഇേപ്പാൾ െനഞ്ചിൽ, ഇേപ്പാൾ െന�
റ്റിയിൽ” എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞുെകാണ്ടുമിരുന്നു. ഒടുക്കം
ദഷ്ടൻ, “ഇേപ്പാൾ േവദന ഉച്ചി(നിറുക)യിലായിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പി “എന്നാൽ തലയിലിരിക്കു�
ന്നതു ദൂെരക്കളേഞ്ഞക്കൂ” എന്നു പറഞ്ഞു. ദഷ്ടൻ തലയി�
ലിരുന്ന പായസം ദൂെര കളയുകയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ
നമ്പി, “ഇേപ്പാൾ എവിെടെയങ്കിലും േവദന േതാന്നുന്നു�
േണ്ടാ” എന്നു േചാദിചു. “ഇല്ല സുഖമായി” എന്നു ദഷ്ടൻ
പറഞ്ഞു. ഉടെന നമ്പി, “എന്നാൽ േപാെയ്ക്കാള്ളൂ. ഇനി
ഭയെപ്പടാെനാന്നുമില്ല. വി ഷമിറങ്ങിേപ്പായി” എന്നു
പറയുകയും ദഷ്ടൻ അവിെടനിന്നു േപാവുകയും െചയ്തു.
അേപ്പാൾ ആ വി ഷൈവദ്യൻ നമ്പിേയാടു്, “തലയിലി�
രുന്നതു ദൂെരക്കളയാൻ പറഞ്ഞെതന്തിനാണു്” എന്നു
േചാദിച്ചു.

നമ്പി: വി ഷം ശിരസ്സിലായി എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാന�
തു് അവിെടനിന്നു് ആകർ ഷിച്ചു് ആ പായസത്തിലാക്കി.
പിെന്ന ആ പായസം ആെരങ്കിലും ഭക്ഷിച്ചാൽ മരിച്ചു
േപാകുമേല്ലാ. അതുെകാണ്ടാണു് അതു ദൂെരക്കളേഞ്ഞ�
ക്കാൻ പറഞ്ഞതു്.
ൈവദ്യൻ: അതു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. വി ഷം ശിരസ്സിൽ
കയറിയാൽ പിെന്ന ഇറക്കാൻ സാധിക്കയില്ലേല്ലാ,
ദഷ്ടൻ മരിക്കുകയും െചയ്യും എന്നായിരുന്നു എെന്റ വി�
ചാരം.
നമ്പി: ഒന്നു വിചാരിച്ചാൽ അവസാനംവെര വിചാരി�
ക്കുകയും ഒന്നും െചയ്താൽ അവസാനംവെര െചയ്യുക�
യും െചയ്യാത്തവെരയാണു് ജനങ്ങൾ ‘മുറിൈവദ്യന്മാർ’
എന്നു പറയുന്നതു്.

ഇതു േകട്ടു വി ഷൈവദ്യൻ ഏറ്റവും ലജ്ജിക്കുകയും,
“എല്ലാംെകാണ്ടും ആശാേനാടു മടക്കംതെന്ന. ശിര�
സ്സിൽക്കയറിയ വി ഷം അവിെടനിന്നു് ആകർ ഷിെച്ചടുത്തുകളയുക
എെന്നാരു വിദ്യയുെണ്ടന്നു ഞാനിതുവെര അറിയുകയും
വിചാരിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നില്ല” എന്നു പറയുകയും
െചയ്തിട്ടു േപായി.

േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട ഗൃഹത്തിനു സമീപംതെന്ന
ഒരു േപാറ്റിയുെട മഠത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ തിരുവാതിര�
യ്ക്കു് (േവളി കഴിച്ചു വച്ചിട്ടു് ആദ്യെത്ത ധനുമാസത്തിൽ തി�
രുവാതിരയ്ക്കു് സ്വജനങ്ങളുെട മഠങ്ങളിൽനിന്നും േദശക്കാ�
രുെട വീടുകളിൽനിന്നും സ്ത്രീകളാരും േപാകരുെതന്നു
േവെറാരു േപാറ്റി വിേരാധിച്ചു. അേദ്ദഹം ഒരു പ്രബല�
നായിരുന്നതിനാൽ അതു് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുകയും
െചയ്തു. പുത്തൻ തിരുവാതിരയ്ക്കു് സ്ത്രീകൾ ധാരാളമായി
കൂടുകയും തിരുവാതിര കളിക്കുകയുമാണേല്ലാ പ്രധാന�
മായിട്ടു േവണ്ടതു്. അതിനു സ്ത്രീകളാരും െചല്ലുകയിെല്ലന്ന�
റിഞ്ഞേപ്പാൾ പുത്തൻതിരുവാതിര നടേത്തണ്ടുന്ന മഠ�
ത്തിെല േപാറ്റിമാർക്കും അന്തർജ്ജനങ്ങൾക്കും വലിയ
കുണ്ഠിതമായി. ഈ വിേരാധിച്ച േപാറ്റി അടിയന്തിരക്കാ�
രൻേപാറ്റിയുെട ഒരു ചാർച്ചക്കാരനായിരിക്കുന്നു. ഈ
അടിയന്തിരക്കാരൻ തിരുവാതിര ഏെതല്ലാം പ്രകാര�
മാണു് ആേഘാ ഷിേക്കണ്ടെതന്നു് ആ ചാർച്ചക്കാരനു�
മായി ആേലാചിക്കാെതയാണു് നിശ്ചയിച്ചതു്. അതു്
ചാർച്ചക്കാരൻ േപാറ്റിക്കു രസിച്ചില്ല. അതുെകാണ്ടാണു്
അേദ്ദഹം എല്ലാവെരയും വിേരാധിച്ചതു്. എന്നാൽ ഈ
അടിയന്തിരക്കാരൻ േപാറ്റി െചന്നു മേറ്റ േപാറ്റിേയാടു്
ഒന്നു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവെരയും പറഞ്ഞയേച്ചക്കാം
എന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു സമ്മതമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും
അതു് അടിയന്തിരക്കാരൻ േപാറ്റിക്കു സമ്മതമായില്ല.
“എെന്തല്ലാം േദാ ഷങ്ങൾ വന്നാലും അയാെള െചന്നു്
ആശ്രയിക്കാൻ കഴികയില്ല” എന്നായിരുന്നു അടിയന്തി�
രക്കാരെന്റ വിചാരം. അതിനാൽ അേദ്ദഹം േതവലേശ്ശ�
രി നമ്പിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു വിവരെമല്ലാം ഗ്രഹിപ്പി�
ക്കുകയും ഇതിേലക്കു് എെന്തങ്കിലും നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കി�
െക്കാടുക്കെണെമന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. അതു
േകട്ടു നമ്പി, “ആെട്ട െപാെയ്ക്കാള്ളു. കളി തുടങ്ങാനുള്ള
സമയമാകുേമ്പാൾ കളിക്കു േവണ്ടുന്നവെരല്ലാം അവി�
െടയുണ്ടായിരിക്കും”എന്നു പറഞ്ഞു് അേദ്ദഹെത്ത സമാ�
ധാനെപ്പടുത്തിയയച്ചു. നമ്പി പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന
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കളി തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായേപ്പാേഴക്കും ആ ദിക്കിലു�
ണ്ടായിരുന്ന അന്തർജനങ്ങളും േദശക്കാരുെട വീടുകളി�
െല സ്ത്രീജനങ്ങളും എല്ലാം അവിെടെയത്തുകയും ഉടെന
തിരുവാതിരകളി തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. പാട്ടുേകട്ടു് അവി�
െട അടുത്തുള്ള ഒരു മഠത്തിെല ഒരു േപാറ്റി അവിെട
െചന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ ആ ദിക്കിലുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങെള�
ല്ലാം അവിെട കളിക്കുന്നതായി കണ്ടു. എന്നുമാത്രമല്ല,
കളിയിൽ പ്രാധാന്യം വഹിച്ചിരുന്നതു് ആരും േപാകരു�
െതന്നു വിേരാധിച്ച േപാറ്റിയുെട അന്തർജ്ജനവുമായിരു�
ന്നു. ഇതുകണ്ടു്, ആ േപാറ്റി ആ വിേരാധിച്ച േപാറ്റിയു�
െട മഠത്തിെലത്തി അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു്, “േഹ, അങ്ങു
നല്ല ചതിവാണേല്ലാ പറ്റിച്ചതു്. പുത്തൻതിരുവാതിരയ്ക്കു്
ആരും േപാകരുെതന്നു് അങ്ങു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ�
േല്ലാ ഞങ്ങളുെട മഠത്തിൽനിന്നു് അന്തർജ്ജനങ്ങളാരും
േപാകാതിരിക്കുന്നതു്. ഇവിെടനിന്നു അന്തർജ്ജനങ്ങ�
െളെയാെക്ക പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും െചയ്തു. ആ മഠക്കാർക്കു
ഞങ്ങേളാടു െവറുേത വിേരാധമുണ്ടാക്കിത്തീർക്കാനേല്ല
അങ്ങു് ഈ വിദ്യ പ്രേയാഗിച്ചതു്? ഇെതാട്ടും മര്യാദയാ�
യില്ല” എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ആ മഠത്തിെല
അന്തർജ്ജനങ്ങെളല്ലാവരും അവിെടത്തെന്ന ഉണ്ടായി�
രുന്നതിനാൽ ആ േപാറ്റി, “താെനന്താണു് അസംബ�
ന്ധം പറയുന്നതു്” ഇവിെടയുള്ളവെരാെക്ക ഇവിെടത്ത�
െന്നയുണ്ടു്. അവരാരും എങ്ങുംേപായിട്ടില്ല” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. “അസംബന്ധമല്ല േഹ ഇവിടുെത്ത അന്തർജ്ജനം
അവിെട തിരുവാതിര കളിക്കുന്നതു് സത്യമായിട്ടു് എെന്റ
കണ്ണുെകാണ്ടു് ഞാൻകണ്ടതാണു്” എന്നു മേറ്റ േപാറ്റി
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ആ മഠത്തിെല േപാറ്റി താനറിയാ�
െത അന്തർജ്ജനങ്ങൾ പുത്തൻ തിരുവാതിര സ്ഥലത്തു്
േപാവുകയും ക്ഷണത്തിൽ തിരിെക േപാരുകയും െച�
യ്തതായിരിക്കുേമാ എന്നു സംശയിച്ചു് അന്തർജ്ജനങ്ങ�
േളാടു് േചാദിച്ചിട്ടു് അവരാരും അേന്നദിവസം മഠത്തിൽ�
നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടിെല്ലന്നു സത്യം െചയ്തു പറഞ്ഞു.
ആെകപ്പാെട േപാറ്റിമാർക്കു വലിയ സംശയമായിത്തീർ�
ന്നു. “എന്നാൽ നമുക്കു് ആ തിരുവാതിരക്കളി നടക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുേപായി അേന്വ ഷിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു േപാ�
റ്റിമാർ രണ്ടുേപരും കൂടി അേങ്ങാട്ടുേപായി. അവിെടെച്ച�
ന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ രണ്ടുേപരുെട അന്തർജ്ജനങ്ങളും
അവിെട തിരുവാതിര കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ 
തിരിെയ അവരുെട മഠത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ അവരുെട
അന്തർജ്ജനങ്ങൾ എങ്ങും േപായിരുന്നില്ല. ആ രണ്ടു
സ്ഥലത്തുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ േപാറ്റിമാർ പിെന്ന മറ്റു
മഠങ്ങളിലും വീടുകളിലും േപായി അേന്വ ഷിച്ചു. ആരും
എങ്ങും േപായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുെട ഗൃ�
ഹങ്ങളിൽത്തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും പുത്തൻതിരു�
വാതിര സ്ഥലത്തു െചന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ സ്വേദശത്തു�
ള്ള സകല സ്ഥലങ്ങളിെല അന്തർജ്ജനങ്ങളും മറ്റുള്ള
സ്ത്രീജനങ്ങളും അവിെട തിരുവാതിര കളിക്കുന്നതായിട്ടു
കണ്ടു. ആെകപ്പാെട ആ േപാറ്റിമാർ അത്ഭുതപരവശ�
ന്മാരായിത്തീർന്നു. അവർ ഈ വിവരം ആ ദിക്കിലുള്ള
മറ്റു ജനങ്ങെളയും അറിയിച്ചു. എല്ലാവരും അവരവരുെട
ഗൃഹങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരവരുെട ഗൃഹങ്ങളിലും തി�
രുവാതിരകളി സ്ഥലത്തും സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതായി കണ്ടു
വിസ്മയിച്ചു. ഒടുക്കം ഇതു േതവലേശ്ശരിനമ്പി തെന്റ ഇന്ദ്ര�
ജാലവിദ്യെകാണ്ടു ജനങ്ങെള ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാെണന്നറി�
ഞ്ഞു് എല്ലാവരും സമാധാനെപ്പട്ടു.

ഒരിക്കൽ വിടനും രസികനുമായ ഒരു നമ്പൂരി േതവലേശ്ശ�
രി നമ്പിേയാടു്, “യക്ഷികളുെട ധ്യാനം പലവിധത്തിൽ
കാണുന്നുണ്ടു്. ആ ധ്യാനപ്രകാരം അവെര കാണാൻ
സാധിക്കുേമാ? എന്നു േചാദിച്ചു.

നമ്പി: യക്ഷികെള കാണാൻ സാധിക്കും. അവരുെട
സൗന്ദര്യം കണ്ടു ഭ്രമിച്ചാൽ അപകടമായിത്തീരുകയും
െചയ്യും.
നമ്പൂരി: എനിക്കു് അങ്ങെനെയാരു ഭ്രമവും മറ്റുമുണ്ടാകു�
കയില്ല. സാധിക്കുെമങ്കിൽ ഒരു യക്ഷിെയ കാണിച്ചുത�
ന്നാൽ െകാള്ളാം.
നമ്പി: ഒെന്നന്നു െവയ്ക്കണ്ട, ധാരാളം കാണിച്ചുതരാം.
ഇന്നു പത്തുനാഴിക ഇരുട്ടുേമ്പാൾ കാണാം, പ്രതീക്ഷിച്ചി�
രുന്നുെകാള്ളുക. അപകടത്തിൽ ചാടാെത പ്രേത്യകം
സൂക്ഷിച്ചുെകാള്ളണം.

നമ്പൂരി അത്താഴം കഴിഞ്ഞു ശയനഗൃഹത്തിെലത്തി കാ�
ത്തിരുന്നു. ഏകേദശം പത്തുനാഴിക രാത്രിയായേപ്പാൾ
ചില സുരഭിലകുസുകങ്ങളുെടയും കളഭം, കസ്തൂരി മുതലാ�
യവയുെടയും സൗരഭ്യം വരുന്നതായി നമ്പൂരിക്കു േതാ�
ന്നി. ഉടെന സർവാംഗ സുന്ദരിയും നവയവ്വന യുക്തയു�
മായ ഒരു സ്ത്രീ വാതിൽ തുറന്നു മുറിക്കേത്തക്കു കടന്നു
വരുന്നതു് അേദ്ദഹം കണ്ടു. അേപ്പാൾതെന്ന അേദ്ദഹം
കാമപരവശനായിത്തീർന്നു. സ്വല്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ലാ�
വണ്യസമ്പൂർണ്ണകളായ അേനകം യുവതികൾ പിന്നാ�
െല പിന്നാെലയായി അവിെട െചന്നു കയറി നമ്പൂരി
ഇരുന്നിരുന്ന കട്ടിലിനു ചുറ്റും െചന്നു നിൽപ്പായി. അേദ്ദ�
ഹം വല്ലാെത കുഴങ്ങി. എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെതന്നറി�
യാെത വി ഷമിച്ചു. ഒടുക്കം അേദ്ദഹം വളെര പ്രയാസ�
െപ്പട്ടു്, ആദ്യം വന്ന സ്ത്രീേയാടു്, “ഇവെരാെക്ക എന്തിനാ�
ണു് വന്നതു് ? ഇത്ര വളെര ആളുകൾ ഇവിെട ആവശ്യ�
മില്ല. ഇവിെട നീ മാത്രം മതി. മറ്റവെരെയാെക്ക പറ�
ഞ്ഞയയ്ക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. നമ്പൂരി ഇത്രയും പറഞ്ഞു�
കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും പിന്നാെല വന്ന സ്ത്രീകെളല്ലാം അദൃ�
ശ്യകളായിത്തീർന്നു. ആദ്യം വന്ന സ്ത്രീ മാത്രം പിെന്നയും
അവിെടത്തെന്ന നിന്നിരുന്നു. അേപ്പാൾ നമ്പൂരി, “ഈ
കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു് ആ സ്ത്രീെയ പിടി�
ച്ചിരുത്താനായി ൈക നീട്ടി. ആ സമയം ആ സ്ത്രീയുെട
മുഖഭാവം െപെട്ടന്നു മാറുകയും അവൾ അതിഭയങ്കരാ�
കൃതിയായിത്തീരുകയും ഉറെക്ക അട്ടഹസിച്ചുെകാണ്ടു്
ൈകനിവർത്തി നമ്പൂരിയുെട െചകിടത്തു് ഒരു അടിവച്ചു
െകാടുത്തിട്ടു് അവിെടനിന്നു് ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും െചയ്തു.
നമ്പൂരി അടിെകാണ്ട ക്ഷണത്തിൽ േബാധരഹിതനായി
നിലത്തുവീണു. േനരേത്താടുേനരം കഴിഞ്ഞിേട്ട അേദ്ദ�
ഹത്തിനു േബാധം വീണുള്ളൂ. േബാധം വീണു് എഴുേന്ന�
റ്റേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വായിൽ പെല്ലാന്നുമുണ്ടായി�
രുന്നില്ല. പെല്ലല്ലാം നിലത്തു കിടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ
രക്തം ഒരു തുള്ളിേപാലും േപായിരുന്നില്ല. േബാധം വീ�
ണു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാഴാണു് നമ്പി പറഞ്ഞിരുന്നതു്
നമ്പൂരീ ഓർത്തതു്. ആ സ്ത്രീകെള കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ബുദ്ധി വല്ലാെത ഭ്രമിച്ചുേപായതിനാൽ നമ്പി
പറഞ്ഞിരുന്നതും മറ്റും അേദ്ദഹം ഓർത്തില്ല. “പ്രായ�
സ്സമാപന്നവിപത്തികാേല ധിേയാപി പുംസാം മലിനാ
ഭവന്തി” എന്നുണ്ടേല്ലാ.

ഒരിക്കൽ മണ്ണടിക്കാവിൽഭഗവതിയുെട സേങ്കതത്തി�
ലുൾെപ്പട്ട ഒരു ഗൃഹത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കു ചില ബാേധാ�
പദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്നു. ഈ ഉപദ്രവങ്ങൾ നിമി�
ത്തം ഗർഭം ധരിക്കാെതയും ഈ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചിട്ടല്ലാെത
ആ ഗൃഹത്തിൽ സന്താനമുണ്ടാകുന്നതിനു േവെറ മാർഗ്ഗം
ഇല്ലാെതയും ഇരുന്നു. ആ സേങ്കതത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട സ്ഥ�
ലങ്ങളിൽ എവിെടെയങ്കിലും ആർെക്കങ്കിലും ബാേധാപ�
ദ്രവങ്ങളുണ്ടായാൽ കാവിൽ െചന്നു ഭഗവതിെയ ഭജിച്ചു
പാർക്കുകയും കാമ്പിത്താൻ തുള്ളി ഭസ്മമിട്ടു ബാധകെള
ഒഴിക്കുകയുമല്ലാെത അവിെട ആരും മന്ത്രവാദികെള�
െക്കാണ്ടു ഒന്നു െചയ്യിക്കുകയും മന്ത്രവാദികൾ അവിെട
െചന്നു് എെന്തങ്കിലും െചയ്യുകയും പതിവില്ല. അതിനാൽ
േമൽപറഞ്ഞ വീട്ടുകാർ ഈ സ്ത്രീെയ കീഴ്മര്യാദപ്രകാരം
കാവിൽെക്കാണ്ടുെചന്നു ഭജനമിരുത്തി. പന്ത്രണ്ടു ദിവ�
സെത്ത ഭജനം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കാമ്പിത്താൻ തുള്ളിഭ�
സ്മമിട്ടു് ഓേരാ ബാധകെള പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം സത്യം
െചയ്യിച്ചു ഒഴിച്ചു. ഒടുക്കം ഒരു ബാധ മാത്രം േശ ഷിച്ചു.
അെതാരു ഗന്ധർവ്വനായിരുന്നു. കാമ്പിത്താൻ വളെര
ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ ഗന്ധർവൻ ഒഴിഞ്ഞുേപായില്ല. ഒടുക്കം
ആ സ്ത്രീ തുള്ളി, “ഞാെനാരു ഗന്ധർവ്വനാണു്. ഞാൻ
ഈ േദഹവും െകാണ്ടല്ലാെത ഒഴിഞ്ഞുേപാവുകയില്ല.
എെന്ന ഒഴിച്ചുവിടാനായി ആരും ശ്രമിേക്കണ്ടാ. േതവല�
േശ്ശരി നമ്പി വന്നാലും എെന്ന ഒഴിച്ചുവിടാൻ സാധിക്ക�
യില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ തുള്ളിെകാണ്ടു നിന്ന
കാമ്പിത്താൻ, “എന്നാൽ േതവലേശ്ശരിയിൽത്തെന്ന
െകാണ്ടു േപാകണം. നമ്പി ഈ ഗന്ധർവെന ഒഴിച്ചുവി�
ടും” എന്നു കൽപ്പിച്ചു. ആ സ്ത്രീയുെട വീട്ടുകാർ ആ വി�
വരം നമ്പിെയ അറിയിച്ചേപ്പാൾ, “ആ സ്ത്രീെയ ഇവിെട
െകാണ്ടുവേരണ്ടാ. ഇവിെടവച്ചു ഗന്ധർവെന ഒഴിക്കു�
ന്ന കാര്യം അസാധ്യമാണു്, േവണെമങ്കിൽ ഞാനവിെട
വന്നു ശ്രമിച്ചുേനാക്കാം” എന്നാണു് നമ്പി പറഞ്ഞതു്.
അേപ്പാൾ ആ വീട്ടുകാർക്കു വലിയ സംശയമായി. മണ്ണ�
ടികാവിൽ ഭഗവതിയുെട സേങ്കതത്തിൽെവച്ചു് ആെര�
െക്കാണ്ടും മന്ത്രവാദം െചയ്യിക്കാറില്ലേല്ലാ. ആ സ്ഥി�
തിക്കു നമ്പിെയ അവിെടെക്കാണ്ടുേപായി മന്ത്രവാദം
െചയ്യിക്കുന്നതു ഭഗവതിക്കു ഹിതമാകുേമാ എന്നായിരു�
ന്നു അവരുെട സംശയം. ഇതിെനക്കുറിച്ചു കൽപ്പന
േകൾക്കുന്നതിനായി അവർ കാവിൽെചന്നു മുട്ടുപാടിരു�
ന്നു. അേപ്പാൾ കാമ്പിത്താൻ തുള്ളി, “എെന്റ സേങ്ക�
തത്തിൽവച്ചു േതവലേശ്ശരി എന്തുെചയ്യുന്നതും എനിക്കു
സമ്മതവും സേന്താ ഷവുമാണു്. മെറ്റാരു മന്ത്രവാദി ഇവി�
െട വന്നു് ഒന്നും െചയ്യാൻ പാടിെല്ലന്നുമാത്രേമ എനിക്കു
നിർബന്ധമുള്ളു” എന്നു കല്പിച്ചു. ആ വീട്ടുകാർ ഈ വി�
വരവും നമ്പിെയ അറിയിച്ചു. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഒരു
ചാർെത്തഴുതിെക്കാടുക്കുകയും ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു പറ�
ഞ്ഞയയ്ക്കുകയും െചയ്തു. വീട്ടുകാർ ചാർത്തിൻപ്രകാരമുള്ള
ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം േശഖരിച്ചുവച്ചു. നിശ്ചിത ദിവസം
െവളുപ്പാൻകാലത്തു നമ്പി അവിെടെയത്തി. പ്രായാ�
ധിക്യം െകാണ്ടു നടക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നതിനാൽ
മണികണ്ഠെന്റ കഴുത്തിൽ കയറിയാണു് അേദ്ദഹം അവി�
െട എത്തിയതു്. െചന്നയുടെന കുളിയും നിത്യകർമ്മാനു�
ഷ്ഠാനാദികളും കഴിച്ചു നമ്പി കാവിെലത്തി ഭഗവതിെയ
േസവിച്ചുെകാണ്ടു് അവിെടയിരുന്നു. അന്നു പകലും രാ�
ത്രിയും മുഴുവൻ േക്ഷത്രാപവാസമായി അവിെടത്തെന്ന
ഇരുന്നേതയുള്ളു. അന്നു ജലപാനംേപാലും അേദ്ദഹം
കഴിച്ചില്ല. ഭഗവതിക്കു വഴിപാടായി ഒരു കൂട്ടുപായസനി�
േവദ്യവും പു ഷ്പാഞ്ജലിയും നടത്തിക്കുകയും െചയ്തു.

പിേറ്റദിവസം െവളുപ്പാൻകാലെത്ത കുളിയും നിത്യകർ�
മ്മാദികളും കഴിച്ചു നമ്പി മന്ത്രവാദത്തിനു നിശ്ചയിച്ചി�
രുന്ന സ്ഥലെത്തത്തി. ആ വീട്ടുകാരുെട വക ഒരു മഠ�
ത്തിൽവച്ചാണു് മന്ത്രവാദം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന�
തു്. നമ്പി അവിെട െചന്നയുടെന ഒരു ത്രികാലപൂജയ്ക്കു
പത്മമിട്ടു വിളക്കുവച്ചു. പൂജ ആരംഭിക്കുകയും അഷ്ടദ്രവ്യം
കൂട്ടി ഒരു ഗണപതിേഹാമം കഴിക്കുകയും െചയ്തു. ഉച്ച�
പ്പൂജയായേപ്പാൾ ആ സ്ത്രീ തുള്ളി, “എെന്ന ഒഴിച്ചുവിടാ�
നായി ശ്രമിക്കരുതു്. ഞാൻഈ ശരീരേത്താടു കൂടിയല്ലാ�
െത ഒഴിഞ്ഞുേപാവുകയില്ല. അങ്ങെനയല്ലാെത എെന്ന
ഒഴിച്ചാൽ ഞാൻശപിക്കും” എന്നു മറ്റും പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
നമ്പി അെതാന്നും േകട്ടതായി ഭാവിക്കേപാലും െചയ്തി�
ല്ല. ഉച്ചപൂജയും പു ഷ്പാഞ്ജലിയും കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പി
വീട്ടുകാേരാടു്, “ൈവകുേന്നരെത്ത പൂജയ്ക്കു് നിേവദ്യത്തിനു
മുപ്പത്താറിടങ്ങഴിപ്പാലും മുപ്പത്താറു പലം പഞ്ചസാര�
യും കൂടി േവണം” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ വീട്ടുകാർ,
“അെതാെക്ക ഉണ്ടാക്കം. അവിടുന്നു് ഊണു കഴിക്ക�
ണം. ഇന്നെലത്തെന്ന ആഹാരെമാന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല�
േല്ലാ. ഭക്ഷണത്തിനു േവണ്ടെതല്ലാം ബ്രാഹ്മണെരെക്കാ�
ണ്ടു തയ്യാറാക്കിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവിടുന്നു് ഈ വയസ്സുകാലത്തു്
ഇവിെട വന്നു പട്ടിണി കിടക്കുന്നതു ഞങ്ങൾക്കു വലിയ
സങ്കടമാണു്” എന്നു പറഞ്ഞു. നമ്പി അതിനു്, “ഞാൻ
ഉണ്ണാനായിട്ടല്ലേല്ലാ ഇവിെട വന്നിരിക്കുന്നതു്. നിങ്ങൾ
എെന്ന വരുത്തുകയും ഞാനിവിെട വരുകയും െചയ്തിരി�
ക്കുന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം സാധിച്ചല്ലാെത ഞാൻ ഊണു
കഴിക്കയില്ല” എന്നാണു് മറുപടി പറഞ്ഞതു്. അേദ്ദഹം
ആഹാരെമാന്നും കഴിക്കാെത തെന്ന ജപിച്ചുെകാണ്ടി�
രുന്നു. േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ നമ്പി േപായിക്കുളിച്ചു.
സന്ധ്യാവന്ദനാദികെളല്ലാം കഴിച്ചു വന്നു. പൂജയ്ക്കു ആദ്യം
നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നിേവദ്യങ്ങളും മൂപ്പത്താറിടങ്ങഴി പാൽ�
കാച്ചി പഞ്ചസാരയിട്ടു് അതും തയ്യാറാക്കിവച്ചു. പൂജയ്ക്കു
വിളക്കു വച്ചിരുന്ന മുറിയുെട വാതിൽക്കൽ പുറത്തായി
ഉമിച്ചാരംെകാണ്ടു ഒരു ചക്രം വരച്ചു് അതിൽ പിണി�
യാെള (ബാേധാപദ്രവമുള്ള സ്ത്രീെയ) ഇരുത്തീട്ടു് അേദ്ദ�
ഹം മുറിക്കകത്തു കയറി വാതിലടച്ചിരുന്നു പൂജ തുടങ്ങി.
ഏകേദശം ഏഴര നാഴികയിരുട്ടിയേപ്പാേഴക്കും പൂജ�
യും പു ഷ്പാഞ്ജലിയും കഴിഞ്ഞു നമ്പി മുറിയുെട വാതിൽ
തുറന്നു. ഉടെന അേദ്ദഹം കുെറ തീർത്ഥവും പ്രസാദ�
വും അക്ഷതവുംകൂടിെയടുത്തു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഹുങ്കാര�
േത്താടുകൂടി പിണിയാളുെട മുഖെത്തെക്കറിഞ്ഞു. ഉടെന
പിണിയാൾ തുള്ളിത്തുടങ്ങി. അേപ്പാേഴക്കും കാവിൽ�
നിന്നു കാമ്പിത്താനും തുള്ളിെക്കാണ്ടു് അവിെടെയത്തി.
പിണിയാൾ (ഗന്ധർവൻ) അേപ്പാൾ, “അേയ്യാ എനിക്കു
ദാഹിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. നമ്പി, കാച്ചി പഞ്ചസാ�
രയിട്ടുവച്ചിരുന്ന പാെലടുത്തു പിണിയാളുെട അടുക്കൽ
വച്ചുെകാടുത്തു. പിണിയാൾ ആ മുപ്പത്താറിടങ്ങഴി പാൽ
മുഴുവനും കുടിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, “ഇേപ്പാൾ ഇതുമതി,
തൃപ്തിയായി, സേന്താ ഷമായി. എങ്കിലും ഞാൻ ഈ േദ�
ഹെത്ത വിെട്ടാഴിഞ്ഞു േപാവുകയില്ല. അതിനായിട്ടു നിർ�
ബന്ധിക്കുകയുമരുതു്” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ കാ�
മ്പിത്താൻ, “എെന്റ നമ്പിെയ പരീക്ഷിേക്കണ്ടാ. ക്ഷണ�
ത്തിൽ ഈ േദഹത്തിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുേപാവുകയാണു്
നല്ലതു്. അെല്ലങ്കിൽ നമ്പി ഉപദ്രവിക്കും. ഒടുക്കം സന്താ�
പേത്താടും അപമാനേത്താടും കൂടി േപാേകണ്ടതായി
വരും. ഇേപ്പാളാെണങ്കിൽ സേന്താ ഷേത്താടും ബഹു�
മാനേത്താടുംകൂടി േപാകാം” എന്നു കൽപ്പിച്ചു. ഉടെന
പിണിയാൾ (ഗന്ധർവൻ) “നമ്പി അത്ര േയാഗ്യേനാ?”
എന്നാൽ അെതാന്നറിയണമേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞി�
ട്ടു് മന്ത്രസാരം, യന്ത്രസാരം, പ്രേയാഗസാരം, പ്രപഞ്ച�
സാരം മുതലായവയിലുള്ള ചില ഗൂഢാർത്ഥങ്ങെളപ്പറ്റി
നമ്പിേയാടു േചാദ്യം തുടങ്ങി. ഗന്ധർവെന്റ േചാദ്യങ്ങൾ�
െക്കല്ലാം നമ്പി ശരിയായിട്ടുത്തരം പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
ഗന്ധർവൻ, “ഇത്രയും പഠിപ്പും മറ്റു േയാഗ്യതകളും തി�
കഞ്ഞ ഒരു മന്ത്രവാദി ഒരഞ്ഞൂറു സംവത്സരത്തിനിപ്പു�
റം ഭൂേലാകത്തിലുണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതിനു സംശയമി�
ല്ല. ഇപ്രകാരം േയാഗ്യനായിരിക്കുന്ന ഇേദ്ദഹവുമായി
പിണേങ്ങണ്ടതായിവന്നിരിക്കന്നതിൽ എനിക്കു വളെര
മനസ്താപമുണ്ടു്. അതിനാൽ ഇേദ്ദഹം എെന്ന ഉപദ്രവി�
േച്ചാടിക്കാനുദ്യമിക്കാെത മടങ്ങിേപ്പാവുകായാണു േവ�
ണ്ടതു്. അഥവാ എെന്ന ഉപദ്രവിക്കാൻതെന്ന ഭാവിക്കു�
കയാെണങ്കിൽ ഞാൻശപിക്കും. ഈ േദഹെത്തവിട്ടു
ഞാൻേപാകുകയുമില്ല” എന്നു പറഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം
കർണ്ണാനന്ദകരമാകും വണ്ണം ചില ദിവ്യരാഗങ്ങൾ ആല�
പിക്കുകയും മേനാഹരങ്ങളായ ചില ഗീതങ്ങൾ പാടുക�
യും ഇടയ്ക്കിെട പുഞ്ചിരിയിടുകയും മറ്റും െചയ്തു തുടങ്ങി.

നമ്പി: ഈവക വിദ്യകൾ െകാണ്ടു വിരണ്ടുേപാകുന്നവ�
നല്ല ഞാൻ. എനിക്കു ശാപെത്തക്കുറിച്ചും മറ്റും േലശം�
േപാലും ഭയമില്ല. ഈശ്വരവിധിേപാെലയല്ലാെത ഒന്നും
വരുകയിെല്ലന്നു എനിക്കു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടു്. എെന്റ ശി�
രസ്സിെലഴുത്തിെന മാറ്റാൻ ഇനി ആരു വിചാരിച്ചാലും
സാധിക്കുകയില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ േവഗത്തിൽ ഈ
േദഹെത്ത വിട്ടു െപാെയ്ക്കാള്ളുകയാണു നലതു്. മനേസ്സാ�
ടുകൂടി േപാകാത്ത പക്ഷം ഞാനയയ്ക്കും.
ഗന്ധർവൻ: അേയ്യാ ഇതു സങ്കടമാണു്. ഞാൻേപാക�
െണെമന്നു നിർബന്ധമാെണങ്കിൽ ഒരു മൂന്നു സംവൽ�
സരെത്ത അവധി എനിക്കുതരണം. മൂന്നു സംവൽസരം
കഴിഞ്ഞാൽ ഈ േദഹം വിട്ടു് ഞാൻ െപാെയ്ക്കാള്ളാം;
അതിനനുവദിക്കണം.
നമ്പി: അനുവദിക്കയില്ല; മൂന്നു സംവൽസരെമന്നല്ല,
മൂന്നു നാഴികേപാലും ഇനി ഈ േദഹത്തിലിരിക്കാൻ
പാടില്ല.

എന്നു പറഞ്ഞു നമ്പി ഉമിചാരംെകാണ്ടു് അവിെട ഒരു
ചക്രം വരചിട്ടു് ഒരു ചൂരൽ വടിെയടുത്തു ജപിച്ചു് ആ ചക്ര�
ത്തിൽ മൂന്നടി അടിച്ചു. അേപ്പാൾ ഗന്ധർവൻ, “അേയ്യാ
ഞാൻ െപാെയ്ക്കാള്ളാേമ. അങ്ങയുെട മന്ത്രശക്തിെയ
തടുക്കുന്നതിനും സഹിക്കുന്നതിനും ഞാൻശക്തനല്ല.
നിർബന്ധപൂർവ്വം എെന്ന ഇങ്ങെന ദണ്ഡിപ്പിച്ചയയ്ക്കുന്ന�
തുെകാണ്ടു് അേങ്ങക്കു സന്തതിയുണ്ടാവാെത േപാെട്ട;
അങ്ങയുെട വംശം അങ്ങയുെട കാലാവസാനേത്താടുകൂ�
ടി നശിച്ചു േപാെട്ട; എന്നു പറഞ്ഞു.

നമ്പി: ഈ ശാപം ഒരനുഗ്രഹമാെണന്നാണു് ഞാൻ
വിചാരിക്കുന്നതു്. ഇതുവെര ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചി�
ട്ടില്ല. എനിക്കിേപ്പാൾ വയസ്സു് എഴുപത്തഞ്ചായിരിക്കു�
ന്നു. ഇതുവെര നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായി ജീവിച്ച ഞാൻ
ഇനി വിവാഹം കഴിക്കണെമേന്നാ സന്തതിയുണ്ടാക�
ണെമേന്നാ വിചാരിച്ചു എന്നു വരുന്നതല്ലേല്ലാ. എെന്റ
കുടുംബത്തിൽ ഇേപ്പാൾ ഞാനല്ലാെത ആരുമില്ലതാനും.
അതിനാൽ വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത ആപെത്താന്നും ഈ
ശാപംെകാണ്ടു് എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി സത്യം െച�
യ്തു് ഒഴിഞ്ഞുേപാെയ്ക്കാള്ളുക. േപാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഇനിയും
ഞാൻ ചില വിദ്യകൾ കൂടി പ്രേയാഗിക്കും.
ഗന്ധർവൻ: അേയ്യാ േവണ്ടാ, ഞാൻ െപാെയ്ക്കാള്ളാം.
ഞാൻ ഇതാ ഈ േദഹത്തിൽനിന്നു വിട്ടുമാറുന്നു. ഇനി
ഒരു കാലത്തും ഞാൻ ഈ േദശെത്തയും ഈ കുടും�
ബെത്തയും ബാധിക്കുകയിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, ഈ േദ�
ശത്തു കടക്കുകേപാലും െചയ്കയില്ല ഇതു് സത്യം, സത്യം,
സത്യം.

സത്യം െചയ്തു കഴിഞ്ഞേതാടുകൂടി പിണിയാൾ പിന്നാ�
ക്കം മലർന്നു വീണു. ഉടെന ആ ഗൃഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
പടിപ്പുരയും പുറേത്തക്കു മറിഞ്ഞു വീണു. അതു ഗന്ധർ�
വൻ േപായ േപാക്കിനു തട്ടിയിട്ടതാെണന്നുള്ളതു് പറ�
േയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഗന്ധർവൻ േപായേപ്പാൾ കാമ്പിത്താ�
െന്റ തുള്ളലും നിന്നു. ആ വീട്ടുകാർ നമ്പിക്കു് ആയിരം
പണം ദക്ഷിണയും മറ്റേനകം സമ്മാനങ്ങളും െകാടുത്തു.
ആ പണം മുഴുവനും നമ്പി മണ്ണടിക്കാവിൽ ഭഗവതി�
ക്കു വഴിപാടായി കാമ്പിത്താെന ഏൽപ്പിച്ചുെകാടുത്തി�
ട്ടു മണികണ്ഠെന്റ കഴുത്തിൽക്കയറി അേപ്പാൾത്തെന്ന
സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങുകയും െചയ്തു. ഗന്ധർവൻ ബാ�
ധിച്ച സ്ത്രീക്കു ബാധ ഒഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം രണ്ടുമുന്നു
ദിവസേത്തക്കു വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രേമണ
അതു േഭദമാവുകയും ആ സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ചു പ്രസവിച്ചു
കാലക്രേമണ ആ ഗൃഹത്തിൽ ധാരാളം സന്തതികളു�
ണ്ടാവുകയും െചയ്തു. നമ്പിയുെട കാലം കഴിയുന്നതുവെര
ആ വീട്ടുകാർ അേദ്ദഹെത്ത ഈശ്വരനിർവിേശ ഷമായി
ബഹുമാനിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

േതവലേശ്ശരി നമ്പിേയാടു മൽസരിച്ചു ജയിക്കാനായി
അേനകം മന്ത്രവാദികൾ ഉദ്യമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവെരല്ലാവ�
രും േതാറ്റു് ഒടുക്കം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശി ഷ്യന്മാരായിത്തീരുകയാണു്
െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ആവക കഥകളും നമ്പിയുെട അത്ഭുതകർ�
മ്മങ്ങളും പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കാൻ ആരാലും കഴിയു�
ന്നതല്ല. അതിനാൽ അതിനായിത്തുനിയുന്നില്ല. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അവസാനെത്തക്കുറിച്ചുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടു് ഈ
ഉപന്യാസം സമാപിക്കാെമേന്ന വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഒരിക്കൽ ഒരു നമ്പൂരി ഉശകാരാവുത്തരുെട അടുക്കൽ�
െച്ചന്നു ഒരു കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു െകാടുക്കണെമന്നു് ആവ�
ശ്യെപ്പട്ടു. അതിേലക്കു് ഇന്നതു പ്രതിഫലം കിട്ടണെമന്നു
രാവുത്തർ പറഞ്ഞതിെന നമ്പൂരി സമ്മതിക്കുകയും െച�
യ്തു. എങ്കിലും രാവുത്തർ വളെര ശ്രമെപ്പട്ടിട്ടും അതു സാ�
ധിപ്പിച്ചുെകാടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ നമ്പൂരി
ഇച്ഛാഭംഗേത്താടു കൂടി അവിെടനിന്നു പിരിയുകയും വി�
വരം േതവലേശ്ശരി നമ്പിെയ അറിയിക്കുകയും നമ്പി പ്ര�
തിഫേലച്ഛകൂടാെത കാര്യം നി ഷ്പ്രയാസമായി നമ്പൂരിക്കു
െപെട്ടന്നു സാധിപ്പിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു. രാവുത്തർ
പൂർവൈവരം നിമിത്തം നമ്പിെയ അകെപ്പടുത്താനാ�
യി ചില ഗൂഢപ്രേയാഗങ്ങൾ െചയ്തുെകാണ്ടാണിരുന്നി�
രുന്നതു്. പേക്ഷ, നമ്പിയുെട മുൻകരുതലുകൾെകാണ്ടു്
അെതാന്നും ഫലിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാളാ�
ണു് ഈ സംഗതിയുണ്ടായതു്. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ രാവു�
ത്തർക്കുണ്ടായിരുന്ന ൈവരം ദ്വിഗുണീഭവിച്ചു. ഏതുവിധ�
വും നമ്പിെയ താമസിയാെത അപായെപ്പടുത്തണെമ�
ന്നു് അയാൾ അേപ്പാൾ തീർച്ചെപ്പടുത്തുകയും അതിെനാ�
രുപായം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതു തയ്യാറാക്കിവയ്ക്കുക�
യും െചയ്തു. അങ്ങെനയിരിക്കുന്ന കാലത്തു രാവുത്തരും
പണ്ടെത്ത നമ്പൂരിയും തമ്മിൽ കാണുന്നതിനിടയായി.
അേപ്പാൾ പ്രസംഗവശാൽ നമ്പൂരി “രാവുത്തരു വിചാരി�
ച്ചിട്ടു സാധിക്കാത്ത കാര്യം േതവലേശ്ശരി നമ്പി എനിക്കു
സാധിച്ചുതന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. രാവുത്തർ അതു മുേമ്പ
തെന്ന അറിഞ്ഞിരുന്നുെവങ്കിലും അതു പറയാെതയും
ഭാവിക്കാെതയും അേപ്പാൾ മാത്രേമ അറിഞ്ഞുള്ളു എന്നു�
ള്ള ഭാവത്തിൽ അത്ഭുതവും സേന്താ ഷവും നടിച്ചുെകാ�
ണ്ടു്, “അതുേവ്വാ സേന്താ ഷമായി, േതവലേശ്ശരി നമ്പി
സാമാന്യനല്ല. അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല സമർത്ഥനായിട്ടു്
ഒരു മന്ത്രവാദി ഇേപ്പാൾ ഭൂേലാകത്തിലില്ല. അവിെടക്കു
ആ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചുതന്നതിൽ എനിക്കുള്ള അപാ�
രമായ സേന്താ ഷെത്ത കാണിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ
തരുന്ന സമ്മാനം അവിടുന്നുതെന്ന നമ്പിക്കു െകാണ്ടു�
െചന്നു െകാടുത്തു ഞാൻതന്നയച്ചെതന്നു പറയണം”
എന്നു പറഞ്ഞു്, അയാളുെട ൈകവിരലിേന്മൽ കിടന്നി�
രുന്ന ഒരു സ്വർണ്ണേമാതിരമൂരി െകാടുത്തിട്ടു്, “എെന്റ
കാര്യം സാധിപ്പിച്ചുതന്നതിൽ ഉശകാരാവുത്തർക്കുള്ള
സേന്താ ഷെത്ത പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി ഇതു രാവുത്തർ
തന്നയച്ചതാണു്” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടേപ്പാൾത്ത�
െന്ന ഇതു തെന്ന അകെപ്പടുത്താനുള്ള വിദ്യയാെണന്നു
നമ്പിക്കു മനസ്സിലായി. അതു കയ്യിൽ വാങ്ങിേപ്പായ�
തിനാൽ പിെന്ന പരിഹാരെമാന്നുമില്ലാെതയിരുന്നതു�
െകാണ്ടു്, “ഇതു് ഈശ്വരവിധി തെന്ന” എന്നു് അേദ്ദഹം
തീർച്ചെപ്പടുത്തി. എങ്കിലും തനിക്കു് അബദ്ധം പറ്റിേപ്പാ�
യി എന്നുള്ള വിവരം ഭാവിക്കുകയും പറയുകയും െച�
യ്യാെത അേദ്ദഹം ഒരു സേന്താ ഷഭാവത്തിൽ നമ്പൂരി�
േയാടു്, “രാവുത്തരിൽനിന്നു് ഒരു സമ്മാനം കിട്ടാനിടയാ�
യതുെകാണ്ടു് എനിക്കു വളെര സേന്താ ഷമുണ്ടു്. അതു്
ഇവിെടക്കിട്ടിയ വിവരത്തിനു ഞാെനാെരഴുത്തു തരാം
അതു് അങ്ങുതെന്ന െകാണ്ടുെചന്നു രാവുത്തർക്കുെകാടു�
ക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു നമ്പി ഒേരാലക്ക ഷണെമടുത്തു്
അതിൽ, “ഇതു് എെന്നങ്കിലുമുണ്ടാകുെമന്നു ഞാൻവിചാ�
രിച്ചിരുന്നതാണു്. ഇതുവെര കർമ്മവും കാലവുംകൂടി
ഒത്തുവന്നില്ല. ഇേപ്പാൾ രണ്ടുെമാത്തു. ആെട്ട, വിേരാ�
ധമില്ല. എനിക്കു് നാൽപെത്താന്നാെണങ്കിൽ നിനക്കു
പന്ത്രണ്ടു്” എെന്നഴുതി നമ്പൂരിയുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു.
നമ്പൂരി അതു െകാണ്ടു െചന്നു് രാവുത്തർക്കും െകാടുത്തു.
അതിെന്റ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം രാവുത്തരും േമാതിരം
കയ്യിൽ വാങ്ങിയതിെന്റ നാൽപെത്താന്നാംദിവസം
നമ്പിയും മരിച്ചു. അേപ്പാൾ നമ്പിക്കു പ്രായം എഴുപ�
േത്തഴു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹേത്താടുകൂടിത്തെന്ന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശവും തീർന്നു എന്നുള്ളതു് പറയണ�
െമന്നില്ലേല്ലാ.





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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