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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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7
തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും

പാഴൂർ പടിപ്പുരയും

പ്രസിദ്ധനായ തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലം ബ്രി�
ട്ടീഷു് മലയാളത്തിലാണു്. ഇേദ്ദഹം നല്ല വ്യുത്പന്നനും
േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്ര പാരംഗതനും ആയിരുന്നു എന്നു് പ്രസി�
ദ്ധമാണേല്ലാ. ഭട്ടതിരിക്കു് പ്രശ്നം പറയുന്നതിനു് ഒരു
വിേശഷവാസന ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം ബ്രഹ്മചാരിയായി േവദാദ്ധ്യായം െചയ്തു താമ�
സിക്കുന്ന കാലത്തു് അനധ്യായ ദിവസങ്ങളിൽ തെന്റ
സഹപാഠികളുെമാരുമിച്ചു് കളിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാരുത്തർ
ഓേരാ േനരേമ്പാക്കുകൾ കാണിക്കുന്ന േശഖരത്തിൽ
ഇേദ്ദഹം പ്രശ്നംവച്ചു ഫലം പറയുകയാണു് പതിവു്. ആ
പതിവിൻ പ്രകാരം ഒരു ദിവസം ഓതിേക്കാൻ പുറെത്ത�
വിെടേയാ ഇറങ്ങിേപ്പായിരുന്ന സമയം ബ്രാഹ്മണക്കുട്ടി�
കൾ എല്ലാവരും കൂടി ഓേരാ കളികൾ തുടങ്ങി. ഭട്ടതിരി
കവിടിക്കു പകരം കുെറ െചറിയ പാറക്കല്ലുകൾ െപറു�
ക്കിെയടുത്തു പ്രശ്നം വയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. അേപ്പാേഴക്കും
േശഷെമല്ലാവരും പ്രശ്നം േകൾക്കാനായി ചുറ്റും െചന്നു
കൂടി. അേപ്പാൾ ഒരു ഉണ്ണിനമ്പൂരി “ആെട്ട, നമ്മുെട ഓതി�
േക്കാനു് ഉണ്ണിയുണ്ടാകാെത ഇരിക്കുന്നതിെന്റ കാരണ�
െമന്താെണന്നു് ഒന്നു വാരിെവച്ചു േനാക്കിയാൽ െകാ�
ള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന ഭട്ടതിരി പ്രശ്നം വയ്ക്കുന്ന
ഭാവങ്ങെളാെക്ക കാണിച്ചിട്ടു് “ബാലശാപം െകാണ്ടാ�
ണു്” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ മെറ്റാരാൾ “അതിനു
പ്രതിവിധി കൂടി അറിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാം” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. ഭട്ടതിരി ഒന്നുകൂടി വാരിവച്ചു വിചാരിച്ചിട്ടു് “പഞ്ച�
സാരപ്പായസമുണ്ടാക്കി ഒരു സംവത്സരം മുടങ്ങാെത
ദിവസം േതാറും ബ്രാഹ്മണകുട്ടികൾക്കു ധാരാളമായി
െകാടുക്കുകയും േമലാൽ കുട്ടികെള അടിക്കാതിരിക്കയും
െചയ്താൽ ഉണ്ണിയുണ്ടാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. ഭട്ടതിരിയുെട
പ്രശ്നമാരംഭിച്ചേപ്പാേഴക്കും ഓതിേക്കാൻ നമ്പൂരി തിരിച്ചു
വന്നു. ഇവരുെട കളി എെന്തല്ലാമാെണന്നു് അറിയുന്ന�
തിനായി ഒളിച്ചിരുന്നതിനാൽ പ്രശ്നവും പ്രതിവിധിയും
എല്ലാം േകട്ടു മനസ്സിലാക്കി. പിെന്നയും അവിെട നി�
ന്നു് ആരും കാണാെത ഇറങ്ങിേപ്പായി ഒന്നും അറിയാ�
ത്ത ഭാവത്തിൽ വീണ്ടും എല്ലാവരും കാണത്തക്ക വിധ�
ത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു. ഓതിേക്കാൻ നമ്പൂരി വരുന്നതു
കണ്ടു് എല്ലാവരും കളി നിർത്തി അവരവർക്കു നിശ്ചയി�
ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ െചയ്തുെകാണ്ടിരിപ്പായി.
ഓതിേക്കാൻ നമ്പൂരി പതിവു േപാെല അല്ലാെത ഒന്നും
ഭാവിക്കയും പറകയും െചയ്തുമില്ല. എങ്കിലും അേദ്ദഹം
കുട്ടികെള കഠിനമായി അടിക്കാറുള്ളതിനാൽ ഭട്ടതിരിയു�
െട പ്രശ്നം വാസ്തവമായിരിക്കുേമാ എന്നു സംശയം േതാ�
ന്നുകയാൽ പിേറ്റ ദിവസം മുതൽ പഞ്ചസാരപ്പായസമു�
ണ്ടാക്കി, തെന്റ ശിഷ്യൻമാരായ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾക്കു
ധാരാളമായി െകാടുത്തു തുടങ്ങി. കുട്ടികെള അടിക്കാെത�
യുമായി. അങ്ങെന ഒരു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ�
ക്കും ഓതിേക്കാൻ നമ്പൂരിക്കു് ഉണ്ണിയുണ്ടാവുകയും െച�
യ്തു. അേപ്പാേഴക്കും അേദ്ദഹത്തിനു വളെര സേന്താഷം
േതാന്നുകയാൽ ഭട്ടതിരിെയ വിളിച്ചു് “ഉണ്ണീ നീ േജ്യാതി�
ശ്ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം. നീ നല്ല പ്രശ്നക്കാരനായിത്തീരും”
എന്നു തലയിൽ െതാട്ടു് അനുഗ്രഹിച്ചു.

ഗുരുനാഥെന്റ ഈ അനുഗ്രഹെത്ത സഫലീകരിക്കണ�
െമന്നു വിചാരിച്ചു് ഭട്ടതിരി േവദാധ്യയനം കഴിഞ്ഞയുട�
െനതെന്ന േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനാരംഭിച്ചു. അേതാടു�
കൂടി കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളും ശബ്ദശാസ്ത്രങ്ങളും അഭ്യ�
സിച്ചുതുടങ്ങി. സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞു് ഏകേദശം യൗ�
വനമായേപ്പാേഴക്കും ഭട്ടതിരി അതിവിദ്വാനും ഒരു നല്ല
േജ്യാത്സ്യനുമായിത്തീർന്നു.

തദനന്തരം ഭട്ടതിരി വിവാഹം െചയ്തു ഗൃഹസ്ഥനായി
താമസിക്കുന്ന കാലത്തു് ഒരു പുത്രനുണ്ടായി. പുത്രെന്റ
ജാതകം അേദ്ദഹം വളെര സൂക്ഷ്മമായി ഗണിെച്ചഴുതുക�
യും ആയൂർബലം വളെരയുള്ളതായി കാണെപ്പടുകയും
െചയ്തു. എങ്കിലും ആണ്ടുതികയുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന ആ
ശിശു മരിച്ചുേപായി. അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരിക്കു വ്യസനമുണ്ടാ�
യി എന്നു മാത്രമല്ല, േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം വിശ്വാസേയാഗ്യ�
മല്ലായിരിക്കുേമാ എെന്നാരു ശങ്കയും ജനിച്ചു. ഉടെന
ഈ സംശയം തീർക്കുന്നതിനായി മൃതജാതകവുംെകാ�
ണ്ടു് പരേദശത്തു തഞ്ചന്നൂരിൽ ആൾവാർ എന്നു പ്രസി�
ദ്ധനായ മഹാെന്റ അടുക്കേലക്കു പുറെപ്പട്ടു. ഭട്ടതിരി
അവിെട എത്താറായേപ്പാൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾെകാ�
ണ്ടു് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഗമനം ആൾവാർക്കു മനസ്സിലാ�
വുകയാൽ തെന്റ ശിഷ്യേരാടു് “ഒരു മൃതജാതകവുംെകാ�
ണ്ടു് ഒരു മലയാളബ്രാഹ്മണൻ ഇവിെട വരും. അേദ്ദഹം
വന്നാൽ ആ മൃതജാതകം പുറത്തുെവച്ചുംെവച്ചു് ഇവിെട
കയറി ഇരിക്കാൻ പറയണം” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് നിത്യ�
കർമ്മാനുഷ്ഠാനാദികൾക്കായിേപ്പായി. ഭട്ടതിരി അവിെട
എത്തിയ ഉടെന ഗുരുനാഥെന്റ കല്പനെയ ശിഷ്യർ ഭട്ട�
തിരിെയ അറിയിക്കുകയും ആൾവാരുെട േയാഗ്യതയിൽ
വിസ്മയാകുലനായി ഭട്ടതിരി മൃതജാതകം ദൂെരക്കളഞ്ഞു
ഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ പ്രേവശിച്ചിരിക്കയും െചയ്തു.

കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആൾവാർ വന്നു. തമ്മിൽ
സംസാരിച്ചു ഭട്ടതിരിക്കുണ്ടായ സംശയം തീർത്തു. േജ്യാ�
തിശ്ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും അബദ്ധമായി വരുന്നതെല്ലന്നും
േജ്യാത്സ്യൻമാർക്കു് ഇഷ്ടേദവതെയ ഉപാസനയും മന്ത്ര�
സിദ്ധിയും ഇല്ലാെതയിരുന്നാൽ അതിെന്റ ഫലം ശരി�
യായി കണ്ടിെല്ലന്നു വന്നുേപാകാെമേന്ന ഉള്ളൂ എന്നും
ആൾവാർ പറകയാൽ താൻ എഴുതിയ ജാതകം െതറ്റി�
േപ്പായതു് തനിക്കു േദവേതാപാസനയും മന്ത്രസിദ്ധിയും
ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാെണന്നു മനസ്സിലാക്കി ഭട്ടതിരി തിരിച്ചുെപാ�
രികയും െചയ്തു.

ഭട്ടതിരി തിരിച്ചുവരും വഴി തെന്ന തൃശ്ശിേപരൂർ വടക്കും�
നാഥെന ഭജിച്ചുംെകാണ്ടു് ഒരു വിശിഷ്ടമന്ത്രം അക്ഷര�
സംഖ്യ കഴിച്ചു താമസിച്ചു. അക്കാലത്തു് അവിെട േദ�
വനു ചാർത്തിയിരുന്ന ഒരു തൃക്കണ്ണു േമാഷണം േപാ�
വുകയും അേനകം പ്രശ്നക്കാെര വരുത്തി പ്രശ്നംെവപ്പി�
ച്ചു േനാക്കിക്കുകയും െചയ്തു. പ്രശ്നക്കാർ േമാഷ്ടാവിെന്റ
നിറം കറുത്താെണന്നും നാമാക്ഷരങ്ങൾ രണ്ടുമാത്രേമ
ഉള്ളൂ എന്നും അവയിൽ ആദ്യേത്തതു ക എന്നും രണ്ടാ�
മെത്തതു ക്ക എന്നും ആെണന്നും വിധിച്ചു. അതിനാൽ
േക്ഷത്രസംബന്ധികളിൽ ഒരുവനും കറമ്പനുമായ കാ�
ക്കു എെന്നാരുവെന പിടികൂടി ബന്ധനത്തിലാക്കി ദിവ�
സംേതാറും ഓേരാ വിധത്തിൽ േഹമദണ്ഡങ്ങൾ െചയ്തു
തുടങ്ങി. എങ്കിലും യാെതാരു െതളിവും ഉണ്ടായില്ല. ഭട്ട�
തിരി ഭജനം കഴിഞ്ഞല്ലാെത പ്രശ്നം െവയ്ക്കുകയിെല്ലന്നു
പ്രതിജ്ഞ െചയ്തിരുന്നതിനാലും അക്കാലത്തു മൗനവ്രത�
മായിരുന്നതുെകാണ്ടും അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടു പ്രശ്നംവ�
യ്പ്പിക്കുന്നതിനു തരമില്ലായിരുന്നു.

ഭജനം കാലംകൂടിയതിെന്റ േശഷം ഭട്ടതിരിെയെക്കാണ്ടു
പ്രശ്നം െവപ്പിക്കയും തൃക്കണ്ണു െകാണ്ടുേപായതു് ഒരു കാ�
ക്കയാെണന്നും വടക്കുമാറി ഒരു െതങ്ങിെന്റ മുകളിൽ
െകാണ്ടുേപായി െവച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും വിധിക്കുകയും അപ്ര�
കാരം േമാഷണദ്രവ്യം കിട്ടുകയും െചയ്തു. അതിനാൽ
െകാച്ചിമഹാരാജാവു സേന്താഷിച്ചു ഭട്ടതിരിക്കു് അേന�
കം ബിരുദങ്ങൾ കല്പിച്ചുെകാടുത്തു. അതിെന്റ േശഷം
ഭട്ടതിരി തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിെല
സന്നിധിയിലും പല പ്രശ്നങ്ങൾ പറകയും ജാതകങ്ങൾ
എഴുതിെക്കാടുക്കുകയും എല്ലാം ശരിയായി ഒത്തുവരിക�
യാൽ അേനക സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ഉണ്ടായിട്ടു�
ണ്ടു്.

ഭട്ടതിരി തിരുവനന്തപുരത്തു െചന്നു് താമസിച്ചിരുന്ന കാ�
ലത്തു് ഒരു ദിവസം മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്
ഭട്ടതിരിേയാടു് “ഞാൻ നാെള പത്മനാഭസ്വാമി േക്ഷത്ര�
ത്തിൽ െതാഴാൻ േപാകുേമ്പാൾ മതിൽക്കകേത്തക്കു
കടക്കുന്നതു് എതിേല കൂടിയായിരിക്കും?” എന്നു കല്പിച്ചു
േചാദിച്ചു. അതിനു മറുപടിയായി ഭട്ടതിരി, “അെതനിക്ക�
റിയാം. എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ തിരുമനസ്സറിയിക്കുന്നില്ല.
നാെള എഴുന്നള്ളുന്ന സമയം എനിക്കറിയാെമന്നു ഞാ�
നിേപ്പാൾ അറിയിച്ചതു വാസ്തവമാെണന്നു് അവിേടക്കു
േബാധെപ്പടും” എന്നു തിരുമനസ്സറിയിച്ചു. തിരുമനസ്സു�
െകാണ്ടു പതിവായി മതില്ക്കകെത്തഴുന്നള്ളുക കിഴേക്ക
േഗാപുരത്തിൽക്കൂടിയായിരുന്നു. േമല്പറഞ്ഞ പ്രകാരം
സംഭാഷണം നടന്നതിെന്റ പിേറ്റ ദിവസം െകാട്ടാര�
ത്തിൽ നിെന്നഴുന്നള്ളി, കിഴേക്ക േഗാപുരത്തിെന്റ െത�
ക്കു വശത്തായി എഴുന്നള്ളി നിന്നുെകാണ്ടു് “ഇന്നു ഞാൻ
ഇതിേലയാണു് മതില്ക്കകേത്തക്കു് േപാകാൻ നിശ്ചയിച്ചി�
രിക്കുന്നതു്. ഇവിെട മതിൽ െവട്ടിെപ്പാളിക്കെട്ട” എന്നു
കല്പിച്ചു. ഉടെന മഴുവും തൂമ്പയുെമല്ലാം െകാണ്ടു േവല�
ക്കാെരത്തി മതിൽ െവട്ടിെപ്പാളിച്ചുതുടങ്ങി. മതിലിെന്റ
കല്ലുകൾ കുെറ െപാളിച്ചേപ്പാൾ ഒരു കല്ലിെന്റ ഇടയിൽ
ഒേരാലത്തുണ്ടു് ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു. ഉടെന “അെതന്താ�
ണു്? കാണെട്ട” എന്നു കല്പിച്ചു. കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
ഹരിക്കാരൻ ഓലക്കഷ്ണെമടുത്തു തൃൈക്കയിൽ െകാ�
ടുത്തു. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു വാങ്ങി േനാക്കിയേപ്പാൾ
അതിൽ ഭട്ടതിരി സ്വന്തം ൈകയക്ഷരത്തിൽ “ഇതിേല
എഴുന്നള്ളും” എന്നു് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.

തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് വളെര സേന്താഷിക്കുകയും വിസ്മ�
യിക്കുകയും െചയ്തു. ഭട്ടതിരി അേപ്പാൾ അടുക്കൽതെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് അവിെട നി�
ന്നുെകാണ്ടു തെന്ന വീരശൃംഖല വരുത്തി ഭട്ടതിരിയുെട
രണ്ടു ൈകയിേന്മലും ഇടുവിച്ചു. അതിെന്റ േശഷം അതി�
െലതെന്ന മതില്ക്കകേത്തക്കു് എഴുന്നള്ളുകയും ഇനി ഇവി�
ടം െകട്ടിയടയ്ക്കണ്ടാ ഭട്ടതിരിയുെട സ്മാരകമായിട്ടു് ഇവിെട
ഒരു വാതിൽ െവപ്പിക്കണം. എന്നു കല്പിക്കുകയും അപ്ര�
കാരം അവിെട ഒരു വാതിൽ െവപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
ഇേപ്പാൾ “െചമ്പകത്തിൻമൂട്ടിൽ നട” എന്നു പറഞ്ഞുവ�
രുന്ന വാതിൽ ഇപ്രകാരമുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണു്. മഹാരാ�
ജാക്കന്മാർ മതില്ക്കകേത്തക്കു് ഇേപ്പാഴും അതിേലയാണു്
എഴുന്നള്ളുക പതിവു്. ഇങ്ങെന പല കാരണവശാൽ തി�
രുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് ഭട്ടതി�
രിക്കു് പല സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. അപ്രകാരം
തെന്ന േകാഴിേക്കാടു്, ചിറയ്ക്കൽ മുതലായ രാജസന്നിധി�
കളിൽനിന്നും അേദ്ദഹത്തിനു കിട്ടീട്ടുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ�
ക്കു സംഖ്യയില്ല. കിം ബഹുനാ, കാലക്രേമണ ഭട്ടതിരി
ജാതകെമഴുത്തു െകാണ്ടും പ്രശ്നംെകാണ്ടും വിശ്വവിശ്രുത�
നായിത്തീർന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ.

ഭട്ടതിരിയുെടയും പ്രസിദ്ധനായ വില്വമംഗലത്തു സ്വാമി�
യാരുെടയും ജീവിതകാലം ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണു് സൂ�
ക്ഷ്മാേന്വഷികളായിട്ടുള്ളവർ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്. സ്വാമികളുെട ജീവിതകാലം െകാല്ലവർഷം മുന്നൂറ്റിയ�
മ്പതിനും നാന്നൂറ്റിയമ്പതിനും മേധ്യ ആയിരുന്നു എന്നു
പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളതും ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി
േകട്ടിട്ടുള്ള “രേക്ഷൽ േഗാവിന്ദമർക്ക” എന്നുള്ള കലി�
സംഖ്യ ഈ കാലേത്താടു് അടുത്തിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും
േമല്പറഞ്ഞതുേപാെല ഇവർ രണ്ടുേപരും ഒരു കാലത്തു
ഊഹിക്കാം.

ഈ സംഗതിെയ ജീവിച്ചിരുന്നവരാെണന്നുതെന്ന ബല�
െപ്പടുത്തുന്നതായി ഒരു കഥ േകട്ടിട്ടുള്ളതുകൂടി ഇവിെട
പറഞ്ഞു െകാള്ളുന്നു.

വില്വമംഗലത്തുസ്വാമിയാർക്കു് അതികഠിനാമായി ഒരു
വയറ്റുേവദന ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം അതിെന്റ ദുസ്സ�
ഹത്വം നിമിത്തം ഇതിെനന്തു േവണ്ടൂ എന്നു ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാ�
മിയുെട അടുക്കൽ പല പ്രാവശ്യം േചാദിച്ചിട്ടും ഒന്നും
മറുപടി അരുളിെച്ചയ്തില്ല. (സ്വാമിയാർക്കു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്ര�
ത്യക്ഷനാെണന്നു പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ). അതിനാൽ സ്വാ�
മിയാർ തെന്റ പ്രിയ വയസ്യനും ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഭക്ത�
മണിയുമായ “ശിവാങ്ങൾ” എന്ന േയാഗീശ്വരേനാടു് ഈ
വിവരം പറഞ്ഞു. ആ േയാഗീശ്വരൻ ഒരു സിന്ദൂരം െകാ�
ടുക്കുകയും സ്വാമിയാർ അതു വാങ്ങി േസവിക്കുകയും
ഉദരവ്യാധി ശമിക്കുകയും െചയ്തു. പിെന്ന ഒരു ദിവസം
സ്വാമിയാർ തെന്റ ദീനം േഭദമായ വിവരം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാ�
മി പ്രത്യക്ഷമായേപ്പാൾ അറിയിച്ചു. “ഈ ജന്മംെകാണ്ടു്
തീർേന്നാെട്ട എന്നാണു് ഞാൻ വിചാരിച്ചതു്. അതു് മൂ�
ന്നു് ജന്മം കൂെട ആക്കിത്തീർത്തു” എന്നു് ഭഗവാൻ അരു�
ളിെച്ചയ്തു് ഉടെന മറയുകയും െചയ്തു. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
സ്വാമിയാർക്കു് വ്യസനമായി.

ഇനിയെത്ത ജന്മങ്ങളിൽ താൻ ആരായിരിക്കുെമന്നു്
അറിയുന്നതിനായി ഉടെന തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരിെയ
വരുത്തി വിചാരിപ്പിച്ചുേനാക്കി. അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “ഇനി
അവിേടക്കു േചരപ്പാമ്പു്, കാള, തുളസി ഇങ്ങെനയാണു്
മൂന്നു ജന്മങ്ങൾ ഉള്ളതു്. ആ മൂന്നു ജന്മങ്ങളിലും മനുഷ്യ�
നായിട്ടു ഞാനും ജനിക്കും. അവിേടക്കു് അന്നു് ഓേരാ
ആപത്തുകൾ സംഭവിക്കുകയും അേപ്പാൾ രക്ഷിക്കുന്ന�
തിനു ഞാൻ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും െചയ്യും. തു�
ളസിയായിട്ടുള്ള മൂന്നാമെത്ത ജന്മത്തിൽ അവിേടക്കു
സായൂജ്യം കിട്ടുകയും െചയും. പിെന്ന സംസാരദുഃഖം
അനുഭവിേക്കണ്ടേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.

(ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന സ്വാമിയാർക്കു പി�
െന്ന മൂന്നു ജന്മങ്ങൾകൂടി ഉണ്ടായി എന്നും, അേപ്പാൾ
മനുഷ്യജന്മേത്താടുകൂടി ഭട്ടതിരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും
േകട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വാമിയാർ മൂന്നാമെത്ത ജന്മത്തിൽ തുള�
സിയായി ജനിച്ചതു് ഒരു വിഷ്ണുേക്ഷത്രത്തിൽ ശ്രീേകാവി�
ലിൽനിന്നു തീർഥെമാലിച്ചുവീഴുന്ന ഓവിങ്കലായിരുന്നു.
ഒരു ദിവസം ശാന്തിക്കാരൻ കുളിച്ചുവന്നു് അഭിേഷകം
കഴിഞ്ഞു് ചന്ദനവും പൂവും ചാർത്താനായി ഭാവിച്ചേപ്പാൾ
തുളസി കാണായ്കയാൽ തിരുമുറ്റെത്തങ്ങാനുമുേണ്ടാ
എന്നു േനാക്കി. അേപ്പാൾ ഓവിങ്കൽ ഏറ്റവും െചറുതാ�
യി ഒരു തുളസി നിൽക്കുന്നതുകണ്ടു് അതിെന്റ ഒരില
എടുക്കാനായി െചന്നു പറിച്ചേപ്പാൾ അതു് േവേരാ�
ടുകൂടി പറഞ്ഞുേപാന്നു. അതു കണ്ടു് മണ്ഡപത്തിൽ
ജപിചുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ “അതു മുഴുവനും
ബിംബത്തിൽ ചാർത്തിേയക്കണം” എന്നു പറയുകയും
ശാന്തിക്കാരൻ അപ്രകാരം െചയ്യുകയും ആ തുളസി
ബിംബേത്താടുകൂടി േചർന്നുേപാവുകയും െചയ്തു. ആ തു�
ളസി സ്വാമിയാരായിരുന്നു എന്നും ജപിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
ബ്രാഹ്മണൻ ഭട്ടതിരി ആയിരുന്നു എന്നും പറേയണ്ടതി�
ല്ലേല്ലാ.)

ജന്മാന്തരങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞതുേകട്ടേപ്പാൾ
സ്വാമിയാരുെട മനസ്സിെല വ്യസനം അല്പം ശാന്തമായി.
ഭട്ടതിരിെയ യഥാക്രമം ബഹുമാനിച്ചു സ്വഗൃഹത്തിേല�
ക്കു് അയയ്ക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെനയിരിക്കുന്ന കാല�
ത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജാതകംതെന്ന സ്വയേമവ ഒന്നു
ഗണിച്ചുേനാക്കണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ഗണിച്ചുേനാക്കി�
യേപ്പാൾ ഇന്നേപ്പാൾ തനിക്കു് ജാതിഭ്രംശം സംഭവിക്കു�
െമന്നായിക്കണ്ടു. ജാതകെമല്ലാം എഴുതി കുറ്റം തീർത്തു
സൂക്ഷിച്ചു എങ്കിലും തനിക്കു വരാനിരിക്കുന്ന അധഃപത�
നെത്തക്കുറിച്ചു് ആേരാടും പറഞ്ഞില്ല.

അതിെന്റേശഷം കുറേഞ്ഞാരുകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഏറ്റവും ദരിദ്രനും സമീപസ്ഥനുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ
ദാരിദ്യദുഃഖം സഹിക്കവഹിയാെതയായിട്ടു. ഭട്ടതിരിയുെട
അടുക്കൽ വന്നു േചാദിച്ചു: “േഹ! അവിടുന്നു പലേരാടും
പല സംഗതിക്കും പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ; ഒന്നും െതറ്റു�
ന്നുമില്ല. എന്നാൽ എനിക്കു് ഈ ദാരിദ്ര്യദുഃഖം തീർന്നു്
ഒരു ദിവസെമങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സംഗതി വരുേമാ?
ഇതിെനക്കുറിച്ചു് ഒന്നു ചിന്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ െകാള്ളാം.
ഞാൻ ഇതിലധികം വലേയണ്ടതില്ല” ഇപ്രകാരം ആ
ബ്രാഹ്മണെന്റ വാക്കു േകട്ടു് ആർദ്രമാനസനായി ഭവിച്ച
ഭട്ടതിരി കുറേഞ്ഞാരു േനരം കണ്ണടച്ചു വിചാരിച്ചതിെന്റ
േശഷം പറഞ്ഞു, “അങ്ങു് ഒട്ടും വ്യസനിേക്കണ്ട. അങ്ങ�
യുെട ദാരിദ്ര്യം അേശഷം തീരുന്നതിനുള്ള കാലം അടു�
ത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞുതരാം. അതു�
േപാെല പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി. എെന്തന്നാൽ, ഈ വരു�
ന്ന ദ്വാദശിനാൾ അർധരാത്രി ആകുേമ്പാൾ തൃശ്ശിവേപ�
രൂർ വടക്കുന്നാഥേക്ഷത്രത്തിെന്റ വടേക്ക േഗാപുരത്തി�
ങ്കൽ േപായി നിൽക്കണം. അേപ്പാൾ അതിെല രണ്ടു
ബ്രാഹ്മണർ വരും. അവരുെട പിന്നാെല കൂടിെക്കാ�
ള്ളണം. എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒഴിച്ചുേപാകരുതു്. അവർ
അേങ്ങ കബളിപ്പിച്ചു േപാകാൻ കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കും.
എങ്കിലും വിട്ടു പിരിയരുതു്. അവർ േപാകുന്നിടേത്തക്കു്
അെങ്ങയും െകാണ്ടു േപാകണെമന്നു പറഞ്ഞുെകാള്ള�
ണം. ഈ കൗശലം പറഞ്ഞുതന്നതു് ആരാെണന്നു േചാ�
ദിചാൽ പറകയുമരുതു്. ഇപ്രകാരം െചയ്താൽ അങ്ങ�
യുെട ദാരിദ്ര്യം അേശഷം തീർന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ
സംഗതി വരും”. ഇങ്ങെന ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞേപ്പാൾ ബ്രാ�
ഹ്മണന്നു് വളെര സേന്താഷമുണ്ടായി എന്നു പറേയണ്ട�
തില്ലേല്ലാ. ഭട്ടതിരിയുെട പ്രശ്നം ഒരിക്കൽേപ്പാലും ആർ�
ക്കും െതറ്റാറില്ലാത്തതിനാൽ കാര്യം സഫലമാകുെമന്നു
ബ്രാഹ്മണൻ നല്ലേപാെല വിശ്വസിച്ചു. “എന്നാൽ ഇനി
േപായിവന്നിട്ടു കണ്ടുെകാള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു േപാവു�
കയും െചയ്തു.

ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞതുേപാെല ദ്വാദശിനാൾ അർധരാത്രി�
ക്കു മുേമ്പ ബ്രാഹ്മണൻ തൃശ്ശൂർ വടെക്ക േഗാപുരത്തിെല�
ത്തി. കുറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതിേതേജാമയ�
ന്മാരായ രണ്ടു ബ്രാഹ്മണർ അതിേല കടന്നുേപാകുന്ന�
തായി കണ്ടു് അവരുെട പിന്നാെല െചന്നു. അവർ ഇേദ്ദ�
ഹെത്ത വിട്ടുപിരിയുന്നതിനായി പലവിധത്തിലും ഉപാ�
യങ്ങൾ േനാക്കി. ഒന്നും ഫലിക്കയിെല്ലന്നു തീർച്ചയായ�
േപ്പാൾ അവർ േചാദിച്ചു, “േഹ! അങ്ങു് എവിേടക്കാണു്
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു? ഞങ്ങളുെട പിന്നാെല കൂടിയിരി�
ക്കുന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശെമന്താണു്?

ബ്രാഹ്മണൻ: നിങ്ങൾ എേങ്ങാട്ടാണു് േപാകുന്നതു്?
ബ്രാഹ്മണർ: ഞങ്ങൾ ബദര്യാശ്രമത്തിങ്കേലക്കാണു്.
ബ്രാഹ്മണൻ: എന്നാൽ ഞാനും അേങ്ങാട്ടുതെന്നയാ�
ണു്.
ബ്രാഹ്മണർ: എന്നാൽ അതു ഞങ്ങളുെട കൂെട വരണ�
െമന്നുേണ്ടാ?
ബ്രാഹ്മണൻ: ഉണ്ടു്. ഞാനങ്ങെനയാണു്. നിശ്ചയിച്ചി�
രിക്കുന്നതു്. നിങ്ങൾ കൃപയുണ്ടായി എെന്നക്കൂെട െകാ�
ണ്ടുേപാകണം.
ബ്രാഹ്മണർ: ഞങ്ങെള ഇേപ്പാൾ ഇവിെട കാണുെമന്നു്
അേങ്ങാടു പറഞ്ഞുതന്നതാരാണു്?
ബ്രാഹ്മണൻ: അതു ഞാൻ പറയുകയില്ല. നിങ്ങൾ
എേന്നാടു നിർബന്ധിക്കയുമരുതു്.

ഇപ്രകാരം ആ ബ്രാഹ്മണെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾ
മേറ്റ ബ്രാഹ്മണർ കുറച്ചുേനരം വിചാരിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു,
“ആെട്ട, കാര്യെമാെക്ക മനസ്സിലായി. അേങ്ങക്കു് ഈ
കശൗലം ഉപേദശിച്ചുതെന്നയാൾക്കു് അധഃപതനം
വന്നുേപാെട്ട. േനരിട്ടു കണ്ടുേപായതുെകാണ്ടു് ഇനി
അേങ്ങ ഉേപക്ഷിച്ചു േപാകാൻ ഞങ്ങൾക്കു നിവൃത്തി�
യില്ല. അതിനാൽ െകാണ്ടുേപാകാം. കണ്ണടച്ചുെകാണ്ടു
ഞങ്ങെള െതാേട്ടാളണം.”

ഇങ്ങെന ബ്രാഹ്മണരുെട വാക്കു േകട്ടയുടെന ആ ബ്രാ�
ഹ്മണൻ അപ്രകാരം െചയ്തു. മാത്രേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
കണ്ണു തുറേന്നാളാൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണു തുറന്നു േനാക്കി�
യേപ്പാൾ മൂന്നുേപരും ബദര്യാശ്രമത്തു് ഒരു ഗൃഹത്തിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉടെന ആ ദിവ്യന്മാരായ ബ്രാഹ്മ�
ണർ പറഞ്ഞു, “ഇതാ ഈ ഗൃഹത്തിനകത്തു് ഒരാൾ
മരിക്കാറായി ശ്വാസം വലിച്ചുെകാണ്ടു് കിടക്കുന്നുണ്ടു്.
അേദ്ദഹം അങ്ങയുെട അപ്ഫനാണു്. അങ്ങയുെട ഒരപ്ഫൻ
കാശിക്കുേപായിട്ടുള്ളതായി ഓർക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദ�
ഹം തെന്നയാണിതു്. അേദ്ദഹം ഗംഗാസ്നാനം കഴിഞ്ഞു്
ഓേരാേരാ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു്, ക്രേമണ ഇവിെട
വന്നുേചർന്നു. പിെന്ന വളെരക്കാലമായി ഇവിെട ശാ�
ന്തി കഴിച്ചു് താമസിക്കയായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു മരണസമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ
അേദ്ദഹെത്ത െകാണ്ടുേപാകാനായി വന്ന വിഷ്ണുദൂത�
ന്മാരാണു്. അരനാഴികയ്ക്കകം ഞങ്ങൾ െകാണ്ടുേപാകും.

അതിനുമുേമ്പ കാണണെമങ്കിൽ കേണ്ടാളണം.” ഇങ്ങ�
െന ആ ബ്രാഹ്മണേവഷം ധരിച്ചിരുന്ന വിഷ്ണുദൂതന്മാരുെട
വാക്കു േകട്ടു ബ്രാഹ്മണൻ അകത്തു കടന്നു േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ അവർ പറഞ്ഞതുേപാെല തെന്റ അപ്ഫൻ ശ്വാ�
സം വലിച്ചുെകാണ്ടു് കിടക്കുന്നതുകണ്ടു. മരിക്കാറായി
കിടക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണനു േബാധം െകട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നതി�
നാൽ തെന്റ പുത്രെന കണ്ടേപ്പാൾ ആളറിയുകയും െച�
യ്തു. ഏകാകിയായി പരേദശത്തു താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ
അത്യന്തം അവശതയിൽ കിടക്കുന്ന സമയം തെന്റ
അടുത്ത അവകാശിയായ ഒരാെള വിചാരിച്ചിരിക്കാെത
െപെട്ടന്നു കാൺമാൻ സംഗതിയായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന
സേന്താഷം അള വില്ലാത്തതായിരിക്കുെമന്നു പറേയണ്ട�
തില്ലേല്ലാ. ആ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ തെന്റ ഭ്രാതൃപുത്രെന
കണ്ടയുടെന താൻ വളെര കാലമായി സംഖ്യയില്ലാെത
സമ്പാദിച്ചു ജാളികകളിലാക്കിെക്കട്ടിെവച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കു�
ന്ന െപട്ടിയുെട താേക്കാൽ തലയിണയുെട താെഴ െവ�
ച്ചിരുന്നെതടുത്തു ൈകയിൽ െകാടുത്തു. ഉടെന പ്രാണ�
നും േപായി. ബ്രാഹ്മണൻ അപ്ഫെന്റ സംസ്കാരം മുതലാ�
യതു് യഥാക്രമം കഴിചതിെന്റ േശഷം തനിക്കു കിട്ടിയ
അപരിമിതമായ ദ്രവ്യവുംെകാണ്ടു് തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ
വന്നുേചർന്നു. ഉടെന ഭട്ടതിരിെയ െചന്നു കണ്ടു വിവ�
രങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ചു. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അധഃ�
പതനം വന്നുേപാകെട്ട എന്നു തെന്ന ശപിച്ചു എന്നു
േകട്ടേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “അത്ര ഉേള്ളാ? അതു ഞാൻ മു�
േമ്പതെന്ന നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു
താൻ എഴുതിെവച്ചിരുന്ന ജാതകെമടുത്തു ബ്രാഹ്മണെന
കാണിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാം െകാണ്ടും ഭട്ടതിരിെയ�
ക്കുറിച്ചു് വിസ്മയിച്ചു തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ വന്നു സുഖമായി
വസിച്ചു. തെന്റ അധഃപതനദിവസെത്ത പ്രതീക്ഷിച്ചും�
െകാണ്ടു ഭട്ടതിരിയും ഇരുന്നു.

ജാതകഫലം അനുഭവിക്കാെത കഴികയിെല്ലന്നു നല്ല
നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കഴിയുന്നതും പരീക്ഷി�
ക്കണെമന്നു് വിചാരിച്ചു് ഭട്ടതിരി ഒരുപായം നിശ്ചയിച്ചു�
െകാണ്ടു് സ്വേദശം വിട്ടു പാഴൂർ വന്നു താമസിച്ചു. തനി�
ക്കു് അധഃപതനം സംഭവിക്കുന്നതിനു േയാഗമുള്ളതായ
ആ ദിവസം രാവിെല കുളിച്ചു നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനാദി�
കളും ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ചില േസ്നഹി�
തന്മാേരാടുകൂടി േതാണി കളിക്കാനായി േപായി. അന്നു്
അേഹാരാത്രം േതാണിയിൽത്തെന്ന കഴിച്ചുകൂട്ടണെമ�
ന്നായിരുന്നു ഭട്ടതിരിയുെട ഉേദ്ദശം. പാഴൂർ പുഴയിലായി�
രുന്നു വഞ്ചികളി. പകൽ മുഴുവനും അങ്ങെന പുഴയിൽ�
ത്തെന്ന കഴിച്ചുകൂട്ടി. സന്ധ്യാസമയമായേപ്പാൾ കരയ്ക്ക�
ടുത്തു കുളിച്ചു സന്ധ്യാവന്ദനാദി കഴിച്ചു വീണ്ടും എല്ലാവ�
രുംകൂടി വഞ്ചിയിൽ കയറി കളിതുടങ്ങി. നല്ല നിലാവുള്ള
കാലമായിരുന്നതിനാൽ തത്കാലം ഒരു വിഷമതയും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. േനരം പാതിരാ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ
വിധെമാെക്ക ഒന്നു മാറി. അകസ്മാൽ അതികഠിനമായി
മഴക്കാറും കാറ്റും തുടങ്ങി. കാർേമഘങ്ങളാൽ ചന്ദ്രമണ്ഡ�
ലം അേശഷം മൂടെപ്പടുകയാൽ ചന്ദ്രികയില്ലാെതയായി.
എന്നു മാത്രമല്ല, അതിേഘാരമായ അന്ധകാരം േലാ�
കമാസകലം നിറയുകയും െചയ്തു. വഞ്ചിയിൽ ഇരിക്കു�
ന്നവർക്കുതെന്ന പരസ്പരം കാൺമാൻ വഹിയാെതയാ�
യിത്തീർന്നു. ഉടെന അതിേകമമായി മഴയും തുടങ്ങി.
പുഴയിൽ ഒഴുക്കും ഓളവും കലശലായി. വഞ്ചിയിൽ
െവള്ളം നിറഞ്ഞു മുങ്ങുെമന്നുള്ള ദിക്കായി. മരണഭയം
നിമിത്തം എല്ലാവർക്കും വല്ലപ്രകാരവും കരയ്ക്കടുക്കണ�
െമന്നു േതാന്നിത്തുടങ്ങി. ഇരുട്ടുെകാണ്ടു് കരയും കടവും
കാണാനും പാടില്ല. ഒഴുക്കും ഓളവും െകാണ്ടു് ഊന്നിയാ�
ലും തുഴഞ്ഞാലും വഞ്ചി േനെര േപാകുന്നുമില്ല. ആകപ്പാ�
െട വലിയ കുഴപ്പത്തിലായിത്തീർന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ
മതിയേല്ലാ. എന്തിനു വളെരപ്പറയുന്നു?

കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എല്ലാവരും നനെഞ്ഞാ�
ലിച്ചു കിടുകിടാ വിറച്ചുെകാണ്ടു് അടുക്കലുള്ള ഓേരാ ഗൃഹ�
ങ്ങളിേലക്കു് കയറിേപ്പായി. കൂട്ടുകാെരല്ലാം പിരിഞ്ഞു.
ഭട്ടതിരി തനിച്ചായി. കാറ്റും മഴയും െകാണ്ടു് തണുപ്പു
സഹിക്കവയ്യാെത വിറച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ഇരുട്ടത്തു
തപ്പിത്തപ്പി പുറെപ്പട്ടു. തൽക്കാലമുണ്ടായ ഇടിമിന്ന�
ലിെന്റ പ്രകാശംെകാണ്ടു കാണെപ്പട്ടതായ ഒരു വീടി�
െന്റ തിണ്ണയിൽ അങ്ങെന െചന്നു കയറി. മുണ്ടും മറ്റും
പിഴിഞ്ഞു് തുവർത്തി കുറച്ചുസമയം അവിെട ഇരുന്നു.
അേപ്പാൾ ഒരിടിമിന്നലുണ്ടായതിനാൽ ആ ഇറയത്തു്
ഒരു കയറ്റുകട്ടിലും പായും തലയിണയും ഇരിക്കുന്നതാ�
യി കണ്ടു. ഇതാരുെടെയങ്കിലുമാകെട്ട, എടുത്തു കിടക്കു�
കതെന്ന എന്നു നിശ്ചയിച്ചു് ആ കട്ടിലിൽ കയറിക്കി�
ടപ്പുമായി. അത്താഴമുണ്ണായ്കെകാണ്ടും വഞ്ചികളിയാലു�
ണ്ടായ അധ്വാനം നിമിത്തവും ഭട്ടതിരി വളെര ക്ഷീണി�
ച്ചിരുന്നതിനാൽ കിടന്ന ഉടെന ഉറക്കവുമായി. ഭട്ടതിരി
കിടന്നതായ ആ കട്ടിലും പായയും വീട്ടുടമസ്ഥേന്റതായി�
രുന്നു. അവൻ ഒരു മദ്യപൻ ആയിരുന്നതിനാൽ ഭാര്യ�
േയാടു കലഹിച്ചു് അന്നു് എവിെടേയാ േപായിരുന്നതി�
നാലാണു് അെതാഴിവായിരുന്നതു്.

ഭട്ടതിരി ഉറക്കമായി കുറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മഴ
മാറി. മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല നിലാവും െതളിഞ്ഞു. ആ
സമയം ഒരു സ്ത്രീ പുരയുെട വാതിൽ തുറന്നു മൂത്രശങ്ക�
േയ്ക്കാ മേറ്റാ ആയി പുറത്തിറങ്ങി. അേപ്പാൾ കട്ടിലിൽ
ഒരാൾ കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അതു തെന്റ ഭർത്താവാെണ�
ന്നും തിരിെക വന്നേപ്പാൾ രാത്രി അധികമായതിനാൽ
വിളിേക്കെണ്ടന്നു വിചാരിച്ചു കയറിക്കിടന്നതാെണന്നും
വിചാരിച്ചു് ആ സ്ത്രീയും ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെട േപായി
കിടന്നു. സ്ത്രീ വീട്ടുടമസ്ഥെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നു എന്നുള്ള�
തു് പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. നനഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടി
ഈറേനാടുകൂടി പുതയ്ക്കാെനാന്നുമില്ലാെത വിറച്ചുെകാണ്ടു
കിടന്നിരുന്ന ഭട്ടതിരിക്കു് ഇവളുെട സഹശയനം ഏറ്റവും
സുഖകരമായി ഭവിച്ചു.

തത്ക്കാലം തെന്റ നിശ്ചയങ്ങെളക്കുറിെച്ചാന്നും ഓർമ്മ�
യുണ്ടായതുമില്ല. കിം ബഹുനാ, ഭട്ടതിരി തത്ക്കാലേത്ത�
ക്കു് ആ സ്ത്രീെയ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തു.
“പ്രായസ്സമാപന്ന വിപത്തികാേല ധിേയാപി പുംസാം
മലിനാ ഭവന്തി” എന്നുണ്ടേല്ലാ.

സുഖാനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ഭട്ടതി�
രി നക്ഷത്രം േനാക്കി സമയം അറിഞ്ഞിട്ടു് ആ സ്ത്രീേയാടു്
“നീ ആരാണു്? നിെന്റ ജാതിെയന്താണു്?” എെന്നാെക്ക
േചാദിച്ചു. ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാേഴ ആൾ മാറിയാെണന്നു്
അവൾക്കു് മനസ്സിലായുള്ളൂ. ഉടെന പരിഭ്രമിച്ചു് എണീറ്റു്
വന്ദിച്ചു് അടുക്കൽ നിന്നുംെകാണ്ടു് ലജ്ജാവനമ്രമുഖിയാ�
യി മന്ദമാകുംവണ്ണം അവൾ “അടിയൻ കണിയാട്ടിയാ�
ണു്. ആളറിയാെത െചയ്തുേപായ അപരാധെത്ത തി�
രുേമനി ക്ഷമിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു േകട്ടേപ്പാ�
േഴ ഭട്ടതിരിക്കു് തെന്റ സ്ഥിതിെയക്കുറിച്ചു് ഓർമ്മ വന്നു�
ള്ളൂ. “ലിഖിതമപി ലലാേട പ്രാജ്ഝിതും കസ്സമർഥഃ”
എന്നു വിചാരിച്ചു് ൈധര്യേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു
“ആെട്ട, നീ ഇതുെകാണ്ടു ഒട്ടും പരിഭ്രമിക്കുകയും വ്യസ�
നിക്കയും േവണ്ട. ഇതു് ഒരു ഈശ്വരവിധിയാണു്. നീ
ഇേപ്പാൾ എങ്കൽനിന്നും ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതി�
േയാഗ്യനായ ഒരു പുത്രൻ നിനക്കു് ജനിക്കും. അവൻ
നിമിത്തം നിനക്കും നിെന്റ കുടുംബത്തിനും ഏറ്റവും അഭ്യു�
ദയവും സിദ്ധിക്കും. ഇതാ അരുേണാദയമായിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ ഇനി ഇവിെട താമസിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വേരച്ഛയു�
െണ്ടങ്കിൽ ഇനിെയാരുകാലത്തു ഞാൻ ഇവിെട വന്നുക�
ണ്ടുെകാള്ളാം” എന്നും താൻ ആരാെണന്നുള്ള വിവരവും
പറഞ്ഞതിെന്റ േശഷം െവളുപ്പാൻകാലത്തുതെന്ന ഭട്ട�
തിരി അവിെടനിന്നു േപാവുകയും െചയ്തു. അതിെന്റേശ�
ഷം അേദ്ദഹം ശ്രീകാശി മുതലായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ
സഞ്ചരിച്ചു് ഒടുക്കം പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തു െചന്നുേചർന്നു.
പിെന്ന കുറേഞ്ഞാരുകാലം അവിെട താമസിക്കുകയും
അവിെടയും ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീെയ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുക�
യും അവളിലും ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയും െചയ്തു. ആ
പുത്രെന അേദ്ദഹം തെന്ന യഥാക്രമം വിദ്യാഭ്യാസം െച�
യ്യിക്കയും വിേശഷിച്ചും േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം ഉപേദശിക്കയും
െചയ്തു. ആ പുത്രനാണു് പ്രസിദ്ധനായ “ഉള്ളമടയാൻ”
എന്നും ചിലർ പറയുന്നു. ഉള്ളമടയാൻ ഭട്ടതിരിയുെട
പുത്രനല്ല, ശിഷ്യനാണു് എന്നും ചിലർ പറയുന്നു. ഏെത�
ങ്കിലും, ഭട്ടതിരി വളെരക്കാലം പരേദശങ്ങളിൽ താമസി�
ച്ചതിെന്റ േശഷം കാശിവാസിയുെട േവഷമായിട്ടുതെന്ന
സ്വേദശേത്തക്കു പുറെപ്പട്ടു. ഭട്ടതിരിയിൽനിന്നു ഗർഭം
ധരിച്ച കണിയാട്ടി, പത്തുമാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഗർ�
ഭം പൂർണ്ണമായി, ഏറ്റവും േതേജാമയനും േകാമളനുമായ
ഒരു പുത്രെന പ്രസവിച്ചു. യഥാകാലം ആ ബാലെന
വിദ്യഭ്യാസം െചയ്യിക്കയും അവെന്റ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യ�
ത്താൽ അവൻ ഒരു നല്ല വിദ്വാനും േജ്യാത്സ്യനുമായി�
ത്തീരുകയും െചയ്തു. ജാതകെമഴുത്തു്, പ്രശ്നം പറക മുത�
ലായവയിൽ അവൻ ഏകേദശം ഭട്ടതിരിേയാടു തുല്യനാ�
യിത്തീർന്നു.

അങ്ങെനയിരിക്കുന്ന കാലത്തു് ഒരു നമ്പൂരി, താൻ വി�
വാഹം െചയ്തിരിക്കുന്ന അന്തർജനത്തിനു ഗർഭമുണ്ടാ�
യിരിക്കുേമ്പാൾ യദൃച്ഛയാ കണിയാെര കാണുന്നതിനു
സംഗതിയായി. അേപ്പാൾ “അന്തർജനം പ്രസവിക്കു�
ന്നതു് ഉണ്ണിേയാ െപേണ്ണാ” എന്നു േചാദിച്ചു. ഉടെന
കണിയാർ “സ്ത്രീപ്രജയാെണന്നും താമസിയാെത ജാ�
തകെമഴുതി തരാെമന്നും” പറഞ്ഞു. അപ്രകാരം ഒരു
സ്ത്രീജാതകം എഴുതിെക്കാടുക്കുകയും ആ ജാതകത്തിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തു് അന്തർജനം പ്രസവിക്ക�
യും െപൺകുട്ടി ആയിരിക്കയും െചയ്തതിനാൽ നമ്പൂരിക്കു്
നല്ല വിശ്വാസമായി. പിെന്നയും അന്തർജനത്തിനു ഗർഭ�
മുണ്ടാകുന്ന സമയെമാെക്ക കണിയാെര കണ്ടുപറകയും
പ്രസവിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന ജാതകെമഴുെക്കാടുക്ക�
യും എല്ലാം ഒത്തുവരികയും െചയ്തു. അങ്ങെന നമ്പൂരിക്കു്
ഒൻപതു് െപൺകിടാങ്ങളുണ്ടായി. അത്യന്തം ദരിദ്രനായ
നമ്പൂരിക്കു് ഒൻപതു് െപൺകിടാങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചുണ്ടാവുക�
യും ഒരു പുത്രൻേപാലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും െചയ്ത�
േപ്പാൾ ഉണ്ടായ വ്യസനം ഇത്രമാത്രെമന്നു് എങ്ങെന
പറയുന്നു? പത്താമതും അന്തർജനത്തിനു് ഗർഭമുണ്ടാ�
യേപ്പാൾ കണിയാെര േപായി കണ്ടു വിവരം പറഞ്ഞു.
അതും സ്ത്രീപ്രജ തെന്നയാെണന്നു പറഞ്ഞു് കണിയാരു
പതിവുേപാെല ജാതകം എഴുതിെക്കാടുത്തു.

കണിയാർ പറഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന കടുകിടയ്ക്കു വ്യത്യാസം
വരികയിെല്ലന്നു നിശ്ചയമുള്ളതിനാൽ നമ്പൂരിക്കു് വ്യസ�
നം സഹിക്കവയ്യാെത ആയിത്തീർന്നു.

ഇപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നകാലത്തു് യദൃച്ഛയാ ഒരു വഴിേപാ�
ക്കൻ നമ്പൂരിയുെട ഇല്ലത്തു വന്നു. ആ വഴിേപാക്കൻ
ൈതക്കാട്ടുേശ്ശരിയിൽ ൈതക്കാട്ടു നമ്പൂരിയായിരുന്നു
എന്നാണു് േകട്ടിരിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹം എവിെടേയാ
േപായി വരുംവഴി ഊണു കഴിച്ചുേപാകാനായി അവി�
െട േകറിയതാണു്. വഴിേപാക്കൻനമ്പൂരിെയ കണ്ടയു�
ടെന ഗൃഹസ്ഥൻനമ്പൂരി യഥാേയാഗ്യം ആദരിച്ചു്, “േവ�
ഗത്തിൽ കുളികഴിച്ചുവരാം, ഊണിനു് അധികം താമ�
സമില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. ദാരിദ്ര്യം അതികലശലായി�
ട്ടുെണ്ടങ്കിലും ആ ഗൃഹസ്ഥൻനമ്പൂരി ഏറ്റവും ഔദാര്യം
ഉള്ള ആളായിരുന്നു. വഴിേപാക്കൻനമ്പൂരി കുളിയും േത�
വാരവും കഴിഞ്ഞു് വന്നേപ്പാേഴക്കും ഭക്ഷണം തയ്യാറാ�
യിരുന്നു. രണ്ടുേപരും ഊണുകഴിഞ്ഞു് പുറത്തളത്തിൽ
േപായി മുറുക്കി വർത്തമാനവും പറഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ ഗൃ�
ഹസ്ഥൻനമ്പൂരി തെന്റ കഷ്ടാവസ്ഥകെളലാം വഴിേപാ�
ക്കൻനമ്പൂരിെയ പറഞ്ഞുേകൾപ്പിചു. ഉടെന വഴിേപാ�
ക്കൻനമ്പൂരി “ആെട്ട ഇേപ്പാൾ അകായിേലക്കു ഗർഭെമ�
ത്ര മാസമായി” എന്നു േചാദിച്ചു. “നാളു േപായിട്ടു് ഒരു
മാസം കഴിഞ്ഞു” എന്നു ഗൃഹസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. “അത്ര
ഉേള്ളാ? എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യേത്തതു് ഒരുണ്ണിയാകരു�
െതെന്നാന്നുമില്ല. എനിക്കു് ഒരു നാൽപ്പതു് ദിവസം െച�
ലവിനു തന്നു് ഇവിെട താമസിപ്പിച്ചാക്കാെമങ്കിൽ ഈ
പ്രാവശ്യം പുരുഷപ്രജെയ പ്രസവിപ്പിേച്ചക്കാം” എന്നു്
വഴിേപാക്കൻ പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻ “സ്ത്രീപ്രജ�
െയന്നു് കണിയാൻ ജാതകെമഴുതിത്തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥി�
തിക്കു് അതു് മറിച്ചുവരാൻ പ്രയാസമാണു്. കണിയാൻ
സാമാന്യക്കാരനല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. “ആെട്ട, അെതാ�
െക്ക ശരിതെന്ന, എനിക്കു നാൽപ്പതു ദിവസം ഭക്ഷണം
തന്നു് ഇവിെട താമസിപ്പിക്കാേമാ? എന്നാൽ കണി�
യാെനന്നല്ല ബ്രഹ്മാവു തെന്ന പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നി�
വൃത്തിയുണ്ടാക്കിെക്കാള്ളാം” എന്നു വഴിേപാക്കൻ ഉറ�
പ്പായി വീണ്ടും പറഞ്ഞേപ്പാൾ അങ്ങെന ആവാെമന്നു
ഗൃഹസ്ഥൻ സമ്മതിച്ചു. അതിെന്റ േശഷം വഴിേപാക്കൻ
നമ്പൂരി നാൽപ്പതു ദിവസം അവിെട താമസിച്ചു് അന്തർ�
ജനത്തിനു് െനയ്യ് ജപിച്ചു െകാടുത്തു. “പ്രസവദിവസം
ഞാനും വരാം, കണിയാെനയും വരുത്തണം, ആരു പറ�
ഞ്ഞതാണു് ഒക്കുന്നെതന്നറിയണമേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു
വഴിേപാക്കൻനമ്പൂരി േപാവുകയും െചയ്തു.

അന്തർജനത്തിെന്റ പ്രസവദിവസം േനരെത്ത ആ നമ്പൂ�
രി വീണ്ടും വന്നു േചർന്നു. അേദ്ദഹം ഇവിെട വന്നിരിക്കു�
ന്ന വിവരവും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഒന്നും കണി�
യാേനാടു പറഞ്ഞുേപാകരുെതന്നും പറഞ്ഞു് അേദ്ദഹം
പുറത്തിറങ്ങാെത പുറത്തളത്തിൽ ഇരുന്നു. കണിയാൻ
വിവരെമാന്നും അറിയാെത പടിക്കലും വന്നിരുന്നു.
അേപ്പാൾ യദൃച്ഛയാ ഒരു കാശിവാസിയും അവിെട
വന്നു മുറ്റത്തിരുന്നു. ഉടെന അന്തർജനത്തിനു പ്രസ�
വേവദനയും ആരംഭിച്ചു. അേപ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻനമ്പൂരി
കണിയാേനാടു് “എന്താ കണിയാേര! െപണ്ണുതെന്നയാ�
ണു്, അേല്ല?” എന്നു േചാദിച്ചു. “അടിയൻ എഴുതിത്തന്നി�
ട്ടുള്ള ജാതകെമാന്നും ഇതുവെര െതറ്റീട്ടില്ലേല്ലാ. പിെന്ന
എന്തിനു സംശയിക്കുന്നു? അങ്ങെന തെന്നയാണു്
ഇതും” എന്നു കണിയാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ കാശിവാസി
“ഇതുവെര െതറ്റീട്ടിെല്ലങ്കിലും ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ചു െത�
റ്റിേപ്പായി. അന്തർജനം പ്രസവിക്കുന്നതു് ഒരു ആൺകു�
ട്ടിെയ ആണു്, സംശയമില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. ഒരുനാളും
അങ്ങെന വരുന്നതെല്ലന്നു കണിയാനും വാദിച്ചു. ഇങ്ങ�
െന അവർ വാദിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അവിെട ഒരു
പശുവിനു പ്രസവേവദന തുടങ്ങി. പ്രസവിക്കാനുള്ള
ഭാവമായി. അേപ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻ നമ്പൂരി “ആെട്ട കണി�
യാേര! എന്നാൽ ഈ പശു പ്രസവിക്കുന്ന കിടാവു്
എന്തായിരിക്കും” എന്നു േചാദിച്ചു. ഉടെന കണിയാർ
“കാളക്കിടാവാണു്, െനറ്റിയിൽ ചാർത്തും ഉണ്ടായിരി�
ക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ കാശിവാസി “െനറ്റി�
യിൽ ചാർത്തല്ല. വാലിൽ െകാടിയാണു്” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. “ആെട്ട നമുക്കിേപ്പാൾ അറിയാമേല്ലാ” എന്നായി
കണിയാൻ. കുറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പശു പ്രസ�
വിച്ചു. കിടാവു് കാള തെന്നയായിരുന്നു. എങ്കിലും കാശി�
വാസി പറഞ്ഞതുേപാെല വാലിൽ േകാടിയായിരുന്നു
ഉണ്ടായിരുന്നതു്. അേപ്പാൾ കണിയാരുെട മനസ്സിൽ
കുറച്ചു് ലജ്ജയും വിസ്മയവും കാശിവാസിെയക്കുറിച്ചു്
ബഹുമാനവും അന്തർജനം പ്രസവിക്കുന്നതു് ഉണ്ണിയാ�
യിത്തീർേന്നക്കുേമാ എന്നുള്ള വിചാരവും എല്ലാംകൂടി
വലിയ പരിഭ്രമമായിത്തീർന്നു. ഉടെന അന്തർജനം പ്ര�
സവിച്ചു. ഉണ്ണിയായിരുന്നതിനാൽ കണിയാരുെട മേനാ�
വികാരങ്ങൾ ദ്വിഗുണീഭവിച്ചു. താൻ ശാസ്ത്രപ്രകാരം
പറഞ്ഞതു് എങ്ങെന െതറ്റി എന്നു വിചാരിച്ചു കാശിവാ�
സിേയാടു േചാദിച്ചു: “േഹ മഹാത്മാേവ! ഇെതന്താണി�
ങ്ങെന വന്നതു്? ഞാൻ ശാസ്ത്രപ്രകാരമാണേല്ലാ രണ്ടു
സംഗതികളും പറഞ്ഞതു്. അതു രണ്ടും െതറ്റിേപ്പായേല്ലാ.
ആ കിടാവിനു െനറ്റിയിൽ ചാർത്തില്ലാെതയും വന്നു,
ഇവിെട പുരുഷപ്രജ ജനിക്കയും െചയ്തു. ശാസ്ത്രം അബ�
ദ്ധമാെണന്നു വരുേമാ?” ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ കാശിവാസി,
“ശാസ്ത്രം അബദ്ധെമന്നു് ഒരിക്കലും വരുന്നതല്ല ശാസ്ത്രം
ഗ്രഹിച്ചിരുന്നാലും സയുക്തികമായി ആേലാചിക്കാെത�
യും മറ്റും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങെന െതറ്റിേപ്പാകുെമേന്ന
ഉള്ളൂ. ഇതു രണ്ടും നിെന്റ വിചാരക്കുറവു നിമിത്തം െതറ്റി�
യതാണു്” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന കണിയാൻ ഇതിെന്റ
കാരണം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുേകട്ടാൽ െകാള്ളാെമന്നു്
അേപക്ഷിക്കയാൽ കാശിവാസി വീണ്ടും പറഞ്ഞു, “ഗർ�
ഭമുണ്ടായി മൂന്നു മാസം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പു വിചാരിച്ചാൽ
പ്രജെയ സ്ത്രീേയാ പുരുഷേനാ ഏെതങ്കിലും ഇഷ്ടംേപാ�
െല ആക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു ബ്രാഹ്മണർക്കു ശക്തിയു�
ണ്ടു്. അതു് അവരുെട േവദത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യമാണു്.
അതിനാൽ ഗർഭം മൂന്നു മാസം ആകാെത ജാതകം
എഴുതിെക്കാടുക്കരുതാത്തതാണു്. ഇവിെട ഇപ്രകാരം
ആക്കിത്തീർത്തയാൾ ഇേപ്പാൾ അകത്തിരിക്കുന്നുണ്ടു്.
നീ ഇതിെനക്കുറിെച്ചാന്നും വിചാരിക്കാെത ആദ്യം ജാത�
കം ഗണിച്ചേപ്പാൾ കണ്ട ലക്ഷണം വിചാരിച്ചുതെന്നയാ�
ണു് ഇേപ്പാഴും പറഞ്ഞതു്. തത്ക്കാലസ്ഥിതിെയക്കുറിച്ചു്
വിചാരിക്കാത്തതിനാൽ ഇങ്ങെന െതറ്റിേപ്പായതാണു്.
പിെന്ന ആ കിടാവു് ഗർഭത്തിൽ കിടന്നിരുന്നേപ്പാൾ
അതിെന്റ വാലു വളഞ്ഞു െനറ്റിയിേലക്കിരുന്നതിനാലാ�
ണു് െനറ്റിയിൽ ചാർത്തുെണ്ടന്നു നിനക്കു േതാന്നിയതു്.
ഇതും ആേലാചനക്കുറവുതെന്ന. കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിരു�
ത്തി ആേലാചിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ നിനക്കും ഇെതാെക്ക
അറിയാവുന്നതായിരുന്നു.”

ഇപ്രകാരം കാശിവാസിയുെട വാക്കു േകട്ടേപ്പാൾ ഇേദ്ദ�
ഹം തെന്റ അച്ഛനായ തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരിതെന്നയാ�
യിരിക്കുേമാ എന്നു സംശയം േതാന്നുകയാൽ കണി�
യാൻ വിവരം േചാദിക്കുകയും അേദ്ദഹം അതിെന സമ്മ�
തിച്ചു തെന്റ വാസ്തവം പറയുകയും െചയ്തു. ഭട്ടതിരിെയ�
ക്കുറിച്ചു പലരും, വിേശഷിച്ചു തെന്റ അമ്മയും, പറഞ്ഞു
കണിയാൻ നല്ലേപാെല േകട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹംതെന്നയാണു് ഈ കാശിവാസിെയന്നറിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ കണിയാൻ പാദത്തിങ്കൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു.
അവരുെട പിതൃപുത്രസംബന്ധെത്ത പരസ്പരം അറി�
ഞ്ഞതിെന്റ േശഷം രണ്ടുേപരും കൂടി കണിയാെന്റ ഗൃഹ�
ത്തിേലക്കു േപായി. ഈ സംഗതിയുണ്ടായതു മൂവാറ്റുപുഴ
താലൂക്കിൽ പിറവത്തു പുളിമറ്റത്തു നമ്പൂരിയുെട ഇല്ലത്തു�
വച്ചാെണന്നാണു് േകട്ടിരിക്കുന്നതു്.

പിെന്ന അവർ രണ്ടുേപരുംകൂടി േപാകുേമ്പാൾ വഴിയിൽ�
വച്ചു കണിയാൻ “ഇന്നു നമുക്കു പാൽപ്പായസം കിട്ടും”
എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന കാശിവാസി “പാൽപ്പായസ�
മാെണങ്കിലും കരിഞ്ഞതായിരിക്കുമേല്ലാ” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. അപ്രകാരംതെന്ന അവർക്കു് ഒരു നമ്പൂരി കുെറ
പാൽപ്പായസം െകാടുക്കുകയും അതു് കരിഞ്ഞതായി�
രിക്കയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ കണിയാൻ “ഇെതന്താണു്
ഇന്നു ഞാൻ പറയുന്നെതാന്നും ശരിയാകാത്തതു? ഞാ�
െനല്ലാം ശാസ്ത്രപ്രകാരം ലക്ഷണം േനാക്കിയാണേല്ലാ
പറയുന്നതു്” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന കാശിവാസി “ലക്ഷ�
ണം പറയുന്നതിനു ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാ�
വുകയില്ല. ഓേരാന്നിെനക്കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മമായും പൂർണ്ണമാ�
യും ആേലാചിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും യുക്തിേയാടുകൂടി പറെഞ്ഞ�
ങ്കിൽ മാത്രേമ ശരിയായിരിക്കയുള്ളൂ” എന്നു പറഞ്ഞു.
പിെന്ന അേദ്ദഹം ഓേരാ സംഗതിെയക്കുറിച്ചും വിവരിച്ചു
കണിയാർക്കു മനസ്സിലാക്കിെക്കാടുത്തു. “നമ്പൂരി ആദ്യം
വന്നു് അന്തർജനത്തിനു ഗർഭമുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞ ലക്ഷ�
ണംെകാണ്ടു് അെതാരു സ്ത്രീപ്രജയാെണന്നു വിചാരിക്കാ�
നല്ലാെത മാർഗ്ഗമില്ലായിരുന്നു. പിന്നീടു് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ
ആ അന്തർജനത്തിനു് എേന്താ ജപിച്ചുെകാടുത്തു് ആ പ്ര�
ജെയ പുരുഷനാക്കിയതാണു്. നീ ആദ്യെത്ത ലക്ഷണ�
െത്ത മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയും പിന്നീടു് നടന്ന സം�
ഗതികെളക്കുറിച്ചു് വിചാരിക്കാെതയും പറഞ്ഞതിനാലാ�
ണു് അതു് െതറ്റിേപ്പായതു്. ആ കാളക്കിടാവു് പശുവിെന്റ
വയറ്റിൽ കിടന്നേപ്പാൾ അതിെന്റ വാൽ വളഞ്ഞു െനറ്റി�
യിേലക്കിരുന്നതിനാലാണു് െനറ്റിയിൽ ചാർത്താെണ�
ന്നു് നിനക്കു േതാന്നിയതു്. ആേലാചനയും യുക്തിയും
േപാരാെത േപായതിനാലാണു് നിനക്കു് അതു് െതറ്റിയ�
തു്.” ഇത്രയും കാശിവാസി പറഞ്ഞേപ്പാൾ “പാൽപ്പാ�
യസം കരിഞ്ഞിരിക്കും എെന്നങ്ങെനയറിഞ്ഞു” എന്നു
േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ കാശിവാസി “പാൽപ്പായസം കി�
ട്ടുെമന്നു നീ എങ്ങെന നിശ്ചയിച്ചു” എന്നു േചാദിച്ചു. ഉട�
െന കണിയാർ, “നമ്മൾ ഇേങ്ങാട്ടു േപാന്നേപ്പാൾ നമ്മു�
െട വലതുവശത്തായി ഒരു ചക്രവാകമിഥുനം വന്നു് ഒരു
പാലുള്ള വൃക്ഷത്തിേന്മൽ ഇരുന്നതുെകാണ്ടാണു് ഞാ�
നിതു നിശ്ചയിച്ചതു്” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ കാശി�
വാസി “ആ ചക്രവാകമിഥുനം ഒരു ഉണങ്ങിയ െകാ�
മ്പിേന്മലാണു് വന്നിരുന്നതു്, അതിനാലാണു് പാൽപ്പാ�
യസം കരിഞ്ഞതായിരിക്കുെമന്നു് ഞാൻനിശ്ചയിച്ചതു്.
ഇങ്ങെന ഓേരാേരാ സംഗതിയുെടയും സൂക്ഷ്മം േനാക്കി
അറിഞ്ഞിട്ടുേവണം ഒരു ലക്ഷണം പറയാൻ” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. കാശിവാസി, അെല്ലങ്കിൽ ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞതിെന
എല്ലാം കണിയാർ സമ്മതിക്കുകയും പിന്നീടു കണിയാ�
രും ഓേരാന്നും സൂക്ഷ്മംവെര േനാക്കിയും ആേലാചിച്ചും
പറഞ്ഞുതുടങ്ങുകയും എല്ലാം ശരിയായി ഒത്തുവന്നുതുട�
ങ്ങുകയും െചയ്തു. പിെന്ന ജീവാവസാനംവെര ഭട്ടതിരി
ആ കണിയാെന്റ പടിപ്പുരയിൽത്തെന്ന താമസിക്കുക�
യും േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രസംബന്ധമായി അേനകം സംഗതി�
കൾ തെന്റ പുത്രനു് ഉപേദശിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
താൻ മരിച്ചാൽ ശവം ആ പടിപ്പുരയിൽത്തെന്ന സ്ഥാ�
പിച്ചു െകാള്ളണെമന്നും, ആ സ്ഥലത്തിരുന്നു പ്രശ്നംവച്ചു
പറയുന്നെതല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുെമന്നും ഭട്ടതിരി ജീവി�
ച്ചിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലതെന്ന
അേദ്ദഹം മരിച്ചതിെന്റ േശഷം ശവം ആ പടിപ്പുരയിൽ�
ത്തെന്ന സ്ഥാപിച്ചു. അതിെന്റ േശഷം അവിെടയിരുന്ന�
ല്ലാെത പ്രശ്നം െവയ്ക്കുകയിെല്ലന്നു് ഏർപ്പാടുംവച്ചു. ഇതി�
നാലാണു് പാഴൂർപടിപ്പുരപ്രശ്നത്തിനു വിേശഷവും പ്രസി�
ദ്ധിയുമുണ്ടായതു്. ഈ പടിപ്പുരകൂടാെത അവിെട േവെറ�
യും പടിപ്പുരയുണ്ടു്. അതിനു മാഹാത്മ്യമുണ്ടാകുന്നതിനു
േവെറ കാരണവുമുണ്ടു്. അതും താെഴ പറഞ്ഞുെകാള്ളു�
ന്നു.

പാഴൂർ കണിയാരുെട അവിെട പടിപ്പുര മൂന്നുണ്ടു്. അവ�
യിൽ ഒന്നു് കണീയാരുെട വാസഗൃഹത്തിെന്റ െതക്കു�
വശത്തു നദീതീരത്താണു്. അവിെടവച്ചാണു് ഭട്ടതിരി�
യും കണിയാട്ടിയുംകൂടി സഹശയനമുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്.
ആ അത്ഭുതസംഗതിയുെട സ്മാരകമായിട്ടു് ആ സ്ഥലം
ഇേപ്പാഴും െകട്ടിസൂക്ഷിച്ചു് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാെത ആ
സ്ഥലെത്ത യാെതാരു കാര്യത്തിനും ഉപേയാഗെപ്പടു�
ത്താറില്ല പിെന്ന രണ്ടു പടിപ്പുരകളുള്ളതു് ഗൃഹത്തിെന്റ
കിഴക്കുവശത്തു കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി പടിപ്പുര സ്ഥാ�
നത്തു തെന്നയാണു്. അവയിൽ പടിഞ്ഞാറുള്ള പടിപ്പു�
രയിലാണു് ഭട്ടതിരിയുെട മൃതശരീരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
കണിയാർ അവിെടയിരുന്നാണു് ഇന്നും രാശിവയ്ക്കുകയും
ഒഴിവു കാണുകയും െചയ്യുന്നതു്. പ്രസിദ്ധമായ പടിപ്പുര�
യും അതുതെന്നയാണു്. പ്രശ്നത്തിെന്റ ഫലം പറയുന്ന�
തിനു് ആ പടിപ്പുരയിലും അതിെന്റ കിഴക്കുവശത്തുള്ള
പടിപ്പുരയിലുമിരിക്കാറുണ്ടു്. സാക്ഷാൽ പടിപ്പുരയുെട കി�
ഴക്കുവശത്തുള്ള പടിപ്പുരയ്ക്കും മാഹാത്മ്യം ഒട്ടും കുറവില്ല.
ആ പടിപ്പുരയ്ക്കു മാഹാത്മ്യം ഉണ്ടായതിെന്റ കാരണമാ�
ണു് ഇവിെട പറയാൻേപാകുന്നതു്.

ഭട്ടതിരിയുെട അനുഗ്രഹവും മാഹാത്മ്യവുംെകാണ്ടും ശാ�
സ്ത്രജ്ഞതെകാണ്ടും പാഴൂർകണിയാർ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധ�
നായിത്തീർന്നതിെന്റ േശഷം അവെന ഒന്നു പറ്റിക്കണ�
െമന്നു നിശ്ചയിച്ചു ബുധശുക്രന്മാർ ബ്രാഹ്മണേവഷം ധരി�
ച്ചു കണിയാരുെട അടുക്കൽ െചന്നു. അവർ െചന്നിരു�
ന്നതു് ആ കിഴേക്ക അറ്റത്തുള്ള പടിപ്പുരയിലാണു്. രണ്ടു
ബ്രാഹ്മണർ തെന്ന കാണാനായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
േകട്ടയുടെന കണിയാർ പടിപ്പുരയ്ക്കൽ െചന്നു് ആദരപൂർ�
വം വന്ദിച്ചു് ആഗമന കാരണെത്ത േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ
ബ്രാഹ്മണർ “ഇേപ്പാൾ ബുധശുക്രന്മാർ ഏതു രാശിയി�
ലാെണന്നറിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാെമന്നു വിചാരിച്ചാണു്
ഞങ്ങൾ വന്നതു്” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന കണിയാർ
പഞ്ചാംഗെമടുത്തു േനാക്കി. ഇന്നിന്ന രാശികളിലാെണ�
ന്നു പറഞ്ഞു.

ബ്രാഹ്മണർ: അതുെകാണ്ടു മതിയായില്ല. ഗ്രഹങ്ങെള
ഗണിക്കാനും മറ്റും ഞങ്ങളും കുേറെശ്ശ വശമാക്കീട്ടുണ്ടു്.
ഞങ്ങൾ ഗണിച്ചിട്ടു് അങ്ങെനയല്ല കണ്ടതു്. അതിനാൽ
കണിയാർ ഒന്നു ഗണിച്ചു േനാക്കിത്തെന്ന പറയണം.
കണിയാർ: ഗണിച്ചുേനാക്കാെനാന്നുമില്ല. ഈ പഞ്ചാം�
ഗം അടിയൻ സൂക്ഷ്മമായി ഗണിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.
ബ്രാഹ്മണർ: ഈ പഞ്ചാംഗം അത്ര സൂക്ഷ്മമാെണന്നു
ഞങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നില്ല. കണിയാർ ഒന്നു ഗണിച്ചുേനാ�
ക്കിത്തെന്ന പറയണം.

ഇങ്ങെന ബ്രാഹ്മണർ നിർബന്ധിച്ചതിനാൽ കണിയാർ
ബുധശുക്രന്മാെര ഗണിച്ചു േനാക്കി. അേപ്പാൾ പഞ്ചാംഗ�
ത്തിലുള്ളതു േപാെലയല്ല കണ്ടതു്. ഉടെന ബ്രാഹ്മണർ,
“പഞ്ചംഗം ശരിയെല്ലന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതു് ഇേപ്പാൾ
സമ്മതമായിേല്ല? എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഗണിച്ചതും നല്ല
ശരിയാെയന്നു േതാന്നിന്നില്ല. കണിയാർ നല്ലേപാെല
മനസ്സിരുത്തി ഒന്നുകൂടി ഗണിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു.
കണിയാർ വീണ്ടും ഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ബ്രാ�
ഹ്മണർ മുമ്പിരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു് ഒന്നു മാറി ഇരു�
ന്നു. കണിയാർ രണ്ടാമതു് ഗണിച്ചേപ്പാൾ പഞ്ചാംഗ�
ത്തിലുള്ളതു േപാെലയും ആദ്യം ഗണിച്ചതു േപാെലയുമ�
ല്ല കണ്ടതു്. അേപ്പാൾ ബ്രാഹ്മണർ “ഇതും ശരിയായി�
ല്ല. ഒന്നുകൂടി ഗണിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങെന
കണിയാർ പല പ്രാവശ്യം ഗണിക്കയും ഗണിക്കാൻ
തുടങ്ങുേമ്പാൾ ബ്രാഹ്മണർ മാറിമാറി ഇരിക്കയാൽ ബു�
ധശുക്രന്മാരുെട സ്ഥിതി മാറിമാറി കാണുകയും െചയ്തു.
ഇപ്രകാരം അേനക തവണയായേപ്പാൾ ഈ വന്നിരി�
ക്കുന്നവർ േകവലം ബ്രാഹ്മണരെല്ലന്നും ബുധശുക്രന്മാർ
തെന്ന പരീക്ഷിക്കാനായി േവഷം മാറി വന്നിരിക്കുകയാ�
െണന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു് കണിയാൻ “അടിയൻ ഒരു
ഗ്രന്ഥം ഒന്നു േനാക്കാനുണ്ടു്. അതു േനാക്കി ഗണിച്ചാൽ
ഒരിക്കലും െതറ്റുകയില്ല. അതു വിേശഷെപ്പട്ട ഗണിതശാ�
സ്ത്രഗ്രന്ഥമാണു്, അകത്തു െചന്നു് അതുകൂടി എടുത്തുെകാ�
ണ്ടുവന്നിട്ടു് ഇനി ഗണിക്കാം. അതുവെര തമ്പുരാക്കന്മാർ
ഇവിെട ഇരിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെനയാവാ�
െമന്നു ബ്രാഹ്മണർ സമ്മതിച്ചേപ്പാൾ വീണ്ടും കണിയാർ
“അങ്ങെന കല്പിച്ചതുെകാണ്ടു മതിയായില്ല. ഇതിെന
തീർച്ചയാക്കാെത എഴുന്നള്ളിക്കളെഞ്ഞങ്കിൽ അടിയനു
വലിയ കുറച്ചിലായിട്ടു തീരും. അതിനാൽ തിരിച്ചുവന്ന�
ല്ലാെത എഴുന്നള്ളുകയിെല്ലന്നു സത്യം െചയണം” എന്നു
പറഞ്ഞു. അപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണർ സത്യം െചയ്യുകയും
കണിയാൻ അകത്തുെചന്നു് ആത്മഹത്യ െചയ്യുകയും
െചയ്തു. കണിയാൻ തിരിച്ചുവരാെത േപാകാൻ പാടില്ലാ�
ത്തതിനാൽ ബുധശുക്രന്മാർ ആ പടിപ്പുരയിൽത്തെന്ന
ലയിക്കുകയും െചയ്തു. അതിനാൽ ആ പടിപ്പുരയിൽ ബു�
ധശുക്രന്മാരുെട സാന്നിദ്ധ്യം ഇന്നും ഉെണ്ടന്നാണു് വി�
ശ്വാസം. ഇപ്രകാരമാകുന്നു ആ പടിപ്പുരയ്ക്കും മാഹാത്മ്യം
സിദ്ധിച്ചതു്.
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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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