
ഐതിഹ്യമാല
െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

63. സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവു്
തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്



ഐതിഹ്യമാല

െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ
തിരുവനന്തപുരം

2020



Aithihyamāla

Malayalam myths and legends

by Koṭṭārathil Śankuṇṇi

First published: 1909

The electronic versions have been created by making use of the
production infrastructure of River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from sources marked up
in LATEX in a computer running gnu/linux operating system.
pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used was traditional
script of Rachana, contributed by KH Hussain, et al. and
maintained by Rachana Institute of Typography. The font used
for Latin script was Linux Libertine developed by Philipp H. Poll.

The electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution Non-commercial ShareAlike
license for free download and usage.

Cover: Veena Badini, an acrylic painting by Nabakishore Chanda
(b. 1964). The image is taken from Wikimedia Commons and is
gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veena_Badini.jpg
https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Indian-Painter-Nabakishore-152595401495874/
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


െ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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മഹാരാജാവു്
തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്

െകാല്ലം 1004-ആമാണ്ടുമുതൽ 1022-ആമാണ്ടുവെര
അനിതരസാധാരണമായ സാമർത്ഥ്യേത്താടും നീതി�
േയാടും കൂടി തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം യഥാേയാഗ്യം
ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാനും സംഗീതസാഹിത്യസാഗരപാര�
ഗനും ശൂരനും ധീരനും കുശാഗ്രബുദ്ധിയും ഗർഭശ്രീമാനുമാ�
യിരുന്ന സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സി�
െലക്കുറിച്ചു് േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ േകരള രാജ്യങ്ങളിെലന്ന�
ല്ല, പരേദശങ്ങളിൽേപ്പാലും അധികമുണ്ടായിരിക്കയില്ല.
ഈ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് അവതാരം െചയ്തരുളിയതു്
988-ആമാണ്ടു് േമടമാസത്തിലാണു്.

988-ആമാണ്ടു് ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമന�
സ്സുെകാണ്ടു് നാടുനീങ്ങിയതിേനാടുകൂടി തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജവംശത്തിൽ ആൺവഴിത്തമ്പുരാക്കൻമാർ
ആരുമില്ലാെതയായിത്തീരുകയും തന്നിമിത്തം അന്നു്
െപൺവഴിത്തമ്പുരാക്കൻമാരിൽ മൂപ്പായിരുന്ന ലക്ഷ്മി
മഹാരാജ്ഞി അക്കാലം മുതൽ രാജ്യം ഭരിച്ചുതുടങ്ങുക�
യും ആ മഹാരാജ്ഞി 990-ആമാണ്ടു നാടുനീങ്ങിേപ്പാവു�
കയാൽ അക്കാലം മുതൽ തത്സേഹാദരിയായ പാർ�
വ്വതീ മഹാരാജ്ഞി നാടുവാഴുകയും െചയ്തിട്ടുള്ളതു ചരി�
ത്ര പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. അതിനാൽ സ്വാതി തിരുനാൾ
മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് തിരുവവതാരം െചയ്ത�
തു തെന്ന രാജ്യാധിപതിയായിട്ടാണു്. അതിനാലാണു്
ആ തിരുേമനിെയ എല്ലാവരും “ഗർഭശ്രീമാൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നതു്. ഈ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് തിരുവ�
വതാരം െചയ്തതിെന്റ േശഷം േമല്പറഞ്ഞ മഹാരാജ്ഞി�
കൾ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നതു് ഈ തിരുമനസ്സിെല പ്രാതി�
നിധ്യേത്താടുകൂടി ആയിരുന്നുെവന്നുള്ളതു വിേശഷിച്ചു
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. 1004-ആമാണ്ടു് തിരുമനസ്സിേല�
ക്കു പതിനാറു തിരുവയസ്സാവുകയും തിരുമാടമ്പു് കഴി�
യുകയും െചയ്യുകയാൽ അക്കാലം മുതൽ തിരുമനസ്സു
െകാണ്ടു രാജ്യഭരണം ആരംഭിച്ചു. പുരുഷ പ്രായം തിക�
യുന്നതിനു് പതിെനട്ടു വയസ്സാകണെമേന്ന അക്കാലത്തു്
നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പതിനാറു വയസ്സായാൽ
രാജ്യഭരണമാരംഭിക്കാെമന്നായിരുന്നു ഇവിടുെത്ത ചട്ടം.
കീഴ്നടപ്പും അങ്ങെനയായിരുന്നു. ബാലരാമവർമ്മ മഹാ�
രാജാവു് തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് 73-ആമാണ്ടു് രാജ്യഭരണ�
മാരംഭിച്ചേപ്പാൾ അവിേടക്കു പതിനാറു് വയസ്സുമാത്രേമ
ആയിരുന്നുള്ളുവേല്ലാ. അതിനാൽ ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യവും
തേന്റടവും ഭരണശക്തിയുമുള്ള ഈ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്
പതിനാറാമെത്ത തിരുവയസ്സിൽ രാജ്യഭരണമാരംഭി�
ച്ചതു് അഭൂതപൂർവ്വവും അത്ഭുതവുമായ ഒരു കാര്യമല്ല.
ഈ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു ബുദ്ധിയും നീതിയും കാര്യഗ്രഹ�
ണശക്തിയും താൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യം അപ്രകാരം
തെന്ന നടക്കണെമന്നു നിർന്ധവുമുള്ള ആളാെണന്നു�
ള്ളതിേലക്കു് അവിടുെത്ത ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന അേന�
കം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. യാഗം കഴിഞ്ഞു് േസാ�
മയാജി (േചാമാതിരി) ആകുന്നവർക്കു് തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജകുടുംബത്തിൽ തിരുബലി മുതലായ അടിയ�
ന്തിരങ്ങൾക്കു െകാല്ലംേതാറും ഓേരാ പണക്കിഴിവീതം
െകാടുക്കുക പതിവുണ്ടു്. ഈ ദാനത്തിനു “കർമ്മിത്താ�
നം” എന്നാണു് േപരു് പറഞ്ഞു് വരുന്നതു്. കിഴിയിൽ
ഒരുനൂെറ്റാന്നു പണം വീതമാണു് പതിവു്. അങ്ങെന�
യുള്ള കിഴി നാലും അഞ്ചും അതിലധികവും പതിവുള്ള
േചാമാതിരിമാരും ചിലേപ്പാൾ ഉണ്ടാേയക്കും. ഒരു േചാ�
മാതിരി മരിച്ചാൽ ആ വിവരം മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സി�
െല അടുക്കൽ ആദ്യം െചന്നറിയിക്കുന്ന േചാമാതിരിക്കു
മരിച്ച േചാമാതിരിക്കു പതിവുള്ള കിഴികൂടി േപരിൽപ്പ�
തിച്ചു െകാടുക്കും. എന്നാൽ വിവരം തിരുമനസ്സറിയിക്കു�
ന്നതു് േചാമാതിരി തെന്ന േവണെമന്നു നിർബന്ധമില്ല.
േചാമാതിരിയുെട ഇല്ലത്തുള്ളവരിൽ ആെരങ്കിലുമായാൽ
മതി. തിരുമുമ്പാെകെച്ചന്നു്, “ഇന്ന ഇല്ലെത്ത ഇന്ന േചാ�
മാതിരി മരിച്ചുേപായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിലുള്ള താ�
നം എെന്റ ഇല്ലെത്ത ഇന്ന േചാമാതിരിയുെട േപരിൽ
പതിച്ചുതരുന്നതിനു് കല്പനയുണ്ടാകണം” എന്നാണു് പറ�
േയണ്ടതു്. ഇങ്ങെന പറയുന്നതിനു് “വീഴിലം പറയുക”
എന്നാണു് പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. വീഴില്ലം പറയുന്നതിനു് തി�
രുമനസ്സിെല സന്നിധിയിൽ െചല്ലുന്നതിനു് സമയം േനാ�
േക്കണ്ടാ. ഏതു സമയത്തും െചന്നു പറയാെമന്നാണു്
െവയ്പു്. പള്ളിയറയിൽ പള്ളിക്കു് കുറുപ്പായിക്കിടക്കുന്ന
സമയത്തു വാതിൽ മുട്ടിവിളിച്ചുണർത്തിപ്പറയുന്നതിനും
വിേരാധമില്ല.

ഒരിക്കൽ ഒരു േചാമാതിരി മരിച്ചിട്ടു വീഴില്ലം പറയാനാ�
യി േവെറ രണ്ടില്ലത്തുള്ള േചാമാതിരിയുെട ഇല്ലങ്ങളിൽ�
നിന്നു രണ്ടു നമ്പൂതിരിമാർ പുറെപ്പട്ടു. രണ്ടുേപരും ഒേര
സമയത്തുതെന്ന കരൂപ്പടെന്ന വെന്നത്തി. രണ്ടുേപരും
ഉടെന രണ്ടു വള്ളങ്ങളിലായിക്കയറി ഒരുമിച്ചു പുറെപ്പട്ടു.
അക്കാലങ്ങളിൽ കരൂപ്പടന്നക്കടവിൽ സദാ വള്ളവുമാ�
യി വള്ളക്കാരുണ്ടായിരിക്കുക പതിവാണു്. ഈ നമ്പൂതി�
രിമാർ കയറിയ വള്ളങ്ങളിെല ഊന്നുകാർ സമർത്ഥന്മാ�
രും പരിചയമുള്ളവരുമായ നായന്മാരായിരുന്നു. രണ്ടു
നമ്പൂതിരിമാരും അവരവരുെട വള്ളക്കാേരാടു മുൻകൂട്ടി
തിരുവനന്തപുരെത്തത്തിച്ചാൽ പതിവുള്ള കൂലി കൂടാ�
െത വിേശഷാൽ ചില സമ്മാനങ്ങളും മറ്റും െകാടുേത്ത�
ക്കാെമന്നു് പറഞ്ഞു് അവെര പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. അതി�
നാൽ വളെര വാശിേയാടുകൂടി രണ്ടു വള്ളക്കാരും ഊന്നി�
ത്തുടങ്ങി. കടുകിടയ്ക്കു വ്യത്യാസംകൂടാെത രണ്ടു വള്ളങ്ങ�
ളും ഒരു േപാെല നിന്നു. അങ്ങെന േപായി രണ്ടു വള്ള�
ങ്ങളും ഒരുമിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു കൽപ്പാലക്കടവിൽ�
െച്ചന്നടുത്തു. ഉടെന ഒരു നമ്പൂതിരി കരയ്ക്കു ചാടി മേറ്റ
വള്ളത്തിെന്റ തലയ്ക്കൽ പിടിച്ചു് ഒരു തള്ളുെകാടുത്തുംവ�
ച്ചു് ഓടി. അന്നു നാടുവാണിരുന്നതു് ഉത്രട്ടാതി തിരുനാൾ
പാർവ്വതീഭായി മഹാറാണി തിരുമനസ്സുെകാണ്ടായിരു�
ന്നു. ഓടിേപ്പായ നമ്പൂതിരി െകാട്ടാരത്തിനകത്തു് കട�
ന്നു തിരുമുമ്പാെകെച്ചന്നു വിവരം തിരുമനസ്സറിയിച്ചിട്ടു്
കുളിക്കാൻ േപായി. പിടിച്ചു തള്ളെപ്പട്ട വള്ളത്തിലിരു�
ന്നിരുന്ന നമ്പൂതിരി വീണ്ടും വള്ളമടുപ്പിച്ചു കരയ്ക്കിറങ്ങി
ഓടി െകാട്ടാരത്തിെലത്തിയേപ്പാേഴക്കും മുേമ്പ ഓടിയ
നമ്പൂതിരി വീഴില്ലം പറയുക കഴിഞ്ഞു എന്നറിയുകയാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു ഏറ്റവും വിഷാദവും ഇച്ഛാഭംഗവുമുണ്ടായി
എന്നുള്ളതു് വിേശഷിച്ചു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. അേദ്ദ�
ഹം പ്രാതഃസ്നാനവും ജപവും നമസ്കാരവും േതവാരവും
മറ്റും പതിവുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടനായിരുന്നു. അവെയല്ലാം
മുടക്കി വളെര കഷ്ടെപ്പട്ടു് തിരുവനന്തപുരം വെര െച�
ന്നിട്ടു കാര്യം ഫലിക്കാെതേപായതിൽ അേദ്ദഹത്തിനു്
വളെര വ്യസനമുണ്ടായതു് അത്ഭുതമല്ലേല്ലാ. തിരുവനന്ത�
പുരത്തു് എത്തിയേപ്പാൾത്തെന്ന േനരം നാലഞ്ചുനാഴിക
പുലർന്നിരുന്നു. കാര്യം െതറ്റിേപ്പായതിലുണ്ടായതിലധി�
കം വിഷാദം അേദ്ദഹത്തിനു് യഥാകാലം കുളിയും േത�
വാരവും കഴിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞതുെകാണ്ടായിരുന്നു.
“വിചാരിച്ചുവന്ന കാര്യം പൂജ്യമായി, കുളി മുതലായതി�
നു േനരവും െതറ്റി. ഇനിെയങ്കിലും േവഗത്തിൽ കുളിച്ചു
നിത്യകർമ്മെമങ്കിലും കഴിക്കാം. േതവാരത്തിനും ൈവ�
ശ്യത്തിനും മറ്റും േവണ്ടുന്ന പൂവുംപുല്ലും മറ്റും ഇവിെടക്കി�
ട്ടാൻ മാർഗ്ഗമില്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് അെതാെക്ക ഊർ�
ദ്ധ്വം തെന്ന എന്നിങ്ങെന വിചാരിച്ചു വിഷാദിച്ചുെകാണ്ടു്
ആ നമ്പൂതിരിയും കുളിക്കാനായി പുറെപ്പട്ടു. ആ സമയം
സമപ്രായക്കാരായ അെഞ്ചട്ടു ബാലന്മാേരാടുകൂടി കളിച്ചു�
െകാണ്ടു് നമ്മുെട സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്
െകാട്ടാരത്തിെന്റ മുറ്റത്തു് എഴുന്നള്ളി നിന്നിരുന്നു. ഓടി�
യതിനാൽ ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നും വിയർെത്താലിച്ചും വി�
ഷാദഭാവേത്താടുകൂടിയും േപാകുന്ന ആ നമ്പൂതിരിെയ�
ക്കണ്ടിട്ടു് തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് നമ്പൂതിരിെയ വിളിച്ചു് അടു�
ക്കൽ വരുത്തീട്ടു്, “അങ്ങു് എന്താണു് ഇത്ര ക്ഷീണിച്ചിരി�
ക്കുന്നതു്? മുഖം കണ്ടിട്ടു് എേന്താ വലുതായ ഒരു വിഷാദം
മനസ്സിലുള്ളതുേപാെല േതാന്നുന്നുവേല്ലാ. അതിെന്റ കാ�
രണം പറയൂ. എന്തായാലും സമാധാനമുണ്ടാക്കാം, ഒട്ടും
വിഷാദിേക്കണ്ടാ” എന്നു കല്പിച്ചു. തിരുമനസ്സിേലക്കു്
അന്നു് ഏകേദശം എട്ടു തിരുവയസ്സുമാത്രേമ പ്രായമുണ്ടാ�
യിരുന്നുള്ളൂ. തേന്നാടു് ഇപ്രകാരം സമാധാനം പറയുന്ന
ഈ ബാലൻ ആരാെണന്നു നമ്പൂതിരിക്കു നല്ലേപാെല
മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിലും ഏറ്റവും േതജസ്വിയും ആജാനു�
ബാഹുവുമായ ഈ കുമാരൻ േകവലം നിസ്സാരനെല്ലന്നും
ഒരുസമയം രാജകുമാരൻ തെന്ന ആയിരിക്കാെമന്നും
അേദ്ദഹം ഊഹിക്കാെതയിരുന്നില്ല. “േകവലം നിസ്സാര�
നായ ഒരു െചറിയ കുട്ടിയിൽനിന്നു് ഇപ്രകാരമുള്ള സാ�
ന്ത്വനവാക്കുകളുണ്ടാവാനിടയില്ലേല്ലാ” എന്നു വിചാരിച്ചു്
അേദ്ദഹം പരമാർത്ഥെമല്ലാം തിരുമനസ്സറിയിച്ചു. ഉട�
െന തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്, “ആെട്ട, കുളിയും േതവാരവും
മറ്റും കഴിയെട്ട. കാര്യത്തിനു് എെന്തങ്കിലും സമാധാന�
മുണ്ടാകും” എന്നു കല്പിച്ചു നമ്പൂതിരിെയ അയച്ചു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കുളി കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും േതവാരത്തിനു
േവണ്ടുന്നെതല്ലാം കല്പനപ്രകാരം ഒരു കുട്ടിപ്പട്ടർ കട�
വിൽ ഹാജരാക്കിെക്കാടുത്തു. േതവാരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
മെറ്റാരു പട്ടർ െചന്നു് “ഊണിെനല്ലാം കാലമായിരിക്കു�
ന്നു. െകാട്ടാരത്തിേലക്കു വരാം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന
നമ്പൂതിരി െകാട്ടാരത്തിൽ െചല്ലുകയും െവടിപ്പായി ഭക്ഷ�
ണം കഴിക്കുകയും െചയ്തു. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മുമ്പു
തെന്ന സമാധാനെപ്പടുത്തി കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചതു്
സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജകുമാരൻ തെന്നയാെണ�
ന്നു് അേദ്ദഹം തീർച്ചെപ്പടുത്തി. തിരുേമനിെയ നമ്പൂതിരി
മുമ്പു് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുെവങ്കിലും ധാരാളമായി േകട്ടിട്ടു�
ണ്ടായിരുന്നു.

നമ്പൂതിരിെയ കുളിക്കാൻ കല്പിച്ചയച്ച ഉടെന തിരുമനസ്സു�
െകാണ്ടു് “ഇന്നു് ഇല്ലെത്തേച്ചാമാതിരി മരിച്ചുേപാവുകയും
ഇന്ന ഇല്ലെത്ത നമ്പൂതിരി വന്നു നേമ്മാടു വീഴില്ലം പറയു�
കയും െചയ്തിരിക്കെകാണ്ടു മരിച്ചുേപായ േചാമാതിരിയു�
െട േപരിലുള്ള താനം വീഴില്ലം പറഞ്ഞ നമ്പൂതിരിയുെട
ഇല്ലത്തുള്ള േചാമാതിരിയുെട േപരിൽ പതിച്ചുെകാടുത്തു�
െകാള്ളണം” എന്നു കല്പിച്ചു പകടശാലയിേലക്കു് എഴു�
തിയയപ്പിച്ചു. അതു പകടശാലയിൽ എത്തിയേപ്പാേഴ�
ക്കും മഹാരാജ്ഞി തിരുമനസ്സിെല കല്പന പ്രകാരം താ�
നം േപരുമാറിപ്പതിക്കുക കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ
പകടശാലയിലുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ വല്ലാെത കുഴങ്ങി�
വശായി. മഹാരാജാവു തരുമനസ്സിെല കല്പനപ്രകാരം
െചയ്യാെത ഇരിക്കാേമാ? മഹാരാജ്ഞി തിരുമനസ്സി�
െല കല്പനപ്രകാരം െചയ്തതിെന േഭദെപ്പടുത്താേമാ?
രണ്ടും വയ്യാെത അവർ വിഷമിച്ചു. ഒടുക്കം അവർ ഈ
വിവരം മഹാരാജ്ഞി തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ അറി�
യിച്ചു. മഹാരാജ്ഞി തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് മഹാരാജാവു്
തിരുേമനിെയ വിളിച്ചുവരുത്തി, “അപ്പൻ (തിരുവിതാം�
കൂർ മഹാരാജകുടുംബത്തിൽ പ്രായം കൂടിയവർ കുറഞ്ഞ�
വെര “അപ്പൻ” എന്നു പറയുന്നതു സാധാരണമാണു്.
ഇവിെട അപ്പൻ എന്നുള്ളതു കുട്ടൻ എന്നും കുെഞ്ഞ�
ന്നും ഓമന എന്നും മറ്റും പറയുന്നതുേപാെല വാൽസ�
ല്യസൂചകമായ ഒേരാമനേപ്പരായിട്ടാണു് വച്ചിരിക്കുന്നതു്
) ഇങ്ങെനെയാെക്കത്തുടങ്ങുന്നെതന്താണു്? ആദ്യം വീ�
ഴില്ലം പറഞ്ഞ നമ്പൂതിരിയുെട ഇല്ലത്തുള്ള േചാമാതിരി�
യുെട േപരിലാണു് താനം പതിച്ചു െകാടുക്കാൻ ഞാൻ�
ചട്ടം െകട്ടിയതു്. അതു് േഭദെപ്പടുത്തുന്നതു് ന്യായമല്ല”
എന്നു കല്പിച്ചു. അതിനു മറുപടിയായി മഹാരാജാവു് തി�
രുമനസ്സുെകാണ്ടു് “ഇേപ്പാൾ നാടുവാഴുന്നതു് അമ്മയാ�
കയാൽ അമ്മയുെട കല്പനപ്രകാരം കാര്യങ്ങെളാെക്ക
നടേക്കണ്ടതാണു്. അതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ
“കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ” എന്നുള്ള സ്ഥാനം എനിക്കി�
േല്ല? എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു വീഴില്ലം പറഞ്ഞ ആെള
ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടി മടക്കിയയയ്ക്കുന്നതു് ഈ സ്ഥാന�
േത്തക്കു യുക്തവും ന്യായവുമാേണാ? അങ്ങെനയാെണ�
ന്നു് അമ്മ കല്പിക്കുന്ന പക്ഷം എനിക്കു നിർബന്ധമില്ല.
അമ്മ കല്പിച്ചു ചട്ടം െകട്ടിയതുേപാെല നടക്കെട്ട. എെന്റ
ആജ്ഞെയ ഞാൻ പിൻവലിേച്ചക്കാം. പേക്ഷ അങ്ങ�
െന െചയ്യുന്നതു ന്യായവും ഈ സ്ഥാനേത്തക്കു േയാ�
ഗ്യവുമാെണന്നു് അമ്മ കല്പിക്കണം. അല്ലാെത ഞാൻ
സമ്മതിക്കയില്ല” എന്നു കല്പിച്ചു. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ മഹാ�
രാജ്ഞി ശരിയായ മറുപടി ഒന്നും േതാന്നാെത കുഴങ്ങി.
ഒടുക്കം “ഇനി എങ്ങെനയാണു് േവണ്ടെതന്നു് അപ്പൻ
തെന്ന നിശ്ചയിക്കണം. അപ്പൻ നിശ്ചയിക്കുന്നെത�
ല്ലാം എനിക്കു് സമ്മതമാണു്” എന്നു കല്പിച്ചു. ഉടെന
മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്, “അമ്മയ്ക്കു സമ്മതമാ�
െണങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ ഇവിെട ന്യായവും രണ്ടുേപർക്കും
മാനവുമായിട്ടുള്ളതു് ഞാൻ നിശ്ചയിക്കാം. ഇേപ്പാൾ ഒരു
േചാമാതിരിയുെട േപരിലുള്ള താനമാണു് ഒഴിഞ്ഞുവന്നി�
രിക്കുന്നതു്. അതിനു രണ്ടുേപർ വന്നു വീഴില്ലം പറയുക�
യും െചയ്തു. നമ്മൾ രണ്ടുേപരും പരസ്പരം അറിയാെത
രണ്ടുേപർക്കും പതിച്ചു െകാടുക്കാൻ ചട്ടംെകട്ടുകയും െച�
യ്തു. അതിനാൽ ഈ താനം ഒന്നു പകുതിവീതം രണ്ടു�
േചാമാതിരിമാരുെട േപരിലും തൽക്കാലം പതിച്ചുെകാ�
ടുക്കുകയും ഈ േചാമാതിരിമാർ ഒരാൾ മരിക്കുേമ്പാൾ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന േചാമാതിരിയുെട േപരിൽ മുഴുവനാക്കി�
െക്കാടുക്കുകയും െചയ്യുന്നതാണു് യുക്തെമന്നു് എനിക്കു
േതാന്നുന്നു. പിെന്ന അമ്മ കല്പിക്കുന്നതുേപാെല” എന്നു
കല്പിച്ചു. അതു േകട്ടേപ്പാൾ ഇതു നല്ല ന്യായമാെണന്നു
മഹാരാജ്ഞിക്കും േതാന്നുകയാൽ അങ്ങെന ചട്ടം െക�
ട്ടുകയും അക്കാര്യം അങ്ങെന അവസാനിക്കുകയും െച�
യ്തു.

സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുമനസ്സിെല ബാല്യകഥകൾ
ഇങ്ങെന വളെരയുണ്ടു്. ഈ ഒരു സംഗതിെകാണ്ടുത�
െന്ന അവിടുന്നു െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന ന്യായസ്ഥനും
നീതിമാനും താെനാന്നു നിശ്ചയിച്ചാൽ അതു് അപ്രകാ�
രം നടക്കണെമന്നു നിർന്ധമുള്ള ആളുമായിരുന്നു എന്നു
സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ ആ ഭാഗം അധികം
വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

വീഴില്ലം പറയുന്നതിെന്റ ചട്ടെമാെക്ക ഇേപ്പാൾ വള�
െര േഭദെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ യേഥഷ്ടം ഏതു സമയ�
ത്തും തിരുമുമ്പാെകെച്ചന്നു വീഴില്ലം പറയാനും മറ്റും
പാടില്ല. അെതാെക്ക േഭദെപ്പടുത്തീട്ടു വളെരക്കാലമാ�
യി. ഇേപ്പാൾ വീഴില്ലം പറയുന്നതു് െകാട്ടാരത്തിൽെച്ച�
ന്നു തവണക്കാരുെട അടുക്കൽ മതിെയന്നാണു് ചട്ടം.
അവർ സമയം േപാെല തിരുമനസ്സറിയിച്ചു െകാള്ളും.

ഈ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് നരസിംഹാംശസംഭൂതനാ�
െണന്നാണു് അക്കാലത്തു് എല്ലാവരും പറയുകയും വിശ്വ�
സിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നതു്. അവിടുന്നു േനെര േനാക്കി�
യാൽ ഭയെപ്പടാത്തവരായി അക്കാലത്തു് ആരുംതെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് ആരുെടയും േന�
െരേനാക്കി സംസാരിക്കാറില്ല. സംഭാഷണങ്ങെളല്ലാം
നിലത്തുേനാക്കിെക്കാണ്ടാണു് പതിവു്.

തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു സിംഹാസനാേരാഹണം െചയ്തതി�
െന്റ േശഷം കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ബ്രിട്ടീഷുഗവർ�
െമണ്ടിെന്റ പ്രതിനിധിയും ഈസ്റ്റിന്ധ്യാകമ്പനിക്കാരിൽ
പ്രധാനനുമായ ഒരു യൂേറാപ്യൻ തിരുേമനിെയക്കാണു�
ന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷു
ഗവർേമ്മണ്ടും തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജാവുമായിട്ടുള്ള
ഉടമ്പടിയിൽ ചില േഭദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിെനക്കു�
റിച്ചു് ആേലാചിക്കാനായിട്ടാണു് സായ്പു വന്നിരുന്നതു്.
മഹാരാജാവിനുള്ള രാജാധികാരങ്ങളിൽ ചിലതു കുറ�
യ്ക്കുകയും കപ്പത്തിൽ സ്വൽപ്പം കൂട്ടുകയും െചയണെമ�
ന്നായിരുന്നു സായിപ്പിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. മഹാരാജാവിന്നു
പ്രായം െചറുപ്പമാകയാൽ ആ ഉേദ്ദശ്യം നിഷ്പ്രയാസം
സാധിക്കാെമന്നും അയാൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു. സായ്പു തി�
രുവനന്തപുരത്തു െചന്നിട്ടു് അയാൾക്കു സുഖമായി താ�
മസിക്കുന്നതിനു േവണ്ടുന്നെതല്ലാം കൽപനപ്രകാരം
ചട്ടംെകട്ടിെക്കാടുത്തു. എങ്കിലും തമ്മിൽക്കാണുന്നതി�
നു വളെര ദിവസം കഴിഞ്ഞിേട്ട ദിവസവും സമയവും
കൽപിച്ചനുവദിച്ചുള്ളു. കൽപിച്ചനുവദിച്ച ദിവസം നി�
ശ്ചിതസമയത്തു സായ്പു കൂടികാഴ്ചയ്ക്കു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന
സ്ഥലെത്തത്തി. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് അതിനു മുമ്പുത�
െന്ന അവിെട എഴുന്നള്ളീട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സായ്പു െചന്ന
ഉടെന തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു സബഹുമാനം ആസനസ�
ത്കാരം െചയ്തു് ഇരുത്തിയതിെന്റ േശഷം അവിടുന്നും
ഇരുന്നു് കുശലപ്രശ്നം െചയ്തു. സായ്പു മറുപടി പറയാനാ�
യി ഭാവിച്ച സമയം തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു തൃക്കണ്ണു തുറന്നു
സായ്പിെന്റ േനെര ഒന്നു േനാക്കി. തത്ക്ഷണം സായ്പു
േബാധരഹിതനായി നിലത്തു് വീണു. “ഇയ്യാെള എടുത്തു
പുറത്തുെകാണ്ടു േപാകെട്ട” എന്നു കല്പിചിട്ടു തിരുമനസ്സു�
െകാണ്ടു െകാട്ടാരത്തിേലെക്കഴുന്നള്ളി. ഉടെന നാലു
ഭടന്മാർ വന്നു് സായ്പിെനെയടുത്തു് അയാൾക്കു താമസ�
ത്തിനു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു െകാണ്ടുേപായി.
അവിെട െചന്നിട്ടും വളെരേനരം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷ�
മാണു് സായ്പിനു് േബാധം വീണതു്. “ഈ മഹാരാജാ�
വിെന്റ കാലത്തു താൻ വിചാരിച്ചുവന്ന കാര്യെമാന്നും
സാധിക്കയില്ല” എന്നു നിശ്ചയിച്ചു് സായ്പു് അന്നുതെന്ന
തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െചയ്തു.

ഒരാണ്ടിൽ മീനമാസത്തിൽ പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്ര�
ത്തിൽ ഉത്സവത്തിനു് ആറാട്ടു കഴിഞ്ഞു കടൽക്കരയിൽ�
നിന്നു തിരിെയ എഴുന്നളളിച്ച സമയം അമ്പാരിെകട്ടി
അകമ്പടിയാക്കി െകാണ്ടുേപായിരുന്ന മേദാൻമത്ത�
നായ ഒരു െകാമ്പനാന പിണങ്ങി ആൾക്കൂട്ടത്തി�
േലക്കു് ഓടി. വാദ്യക്കാരും അകമ്പടിക്കാരും ദീപയ�
ഷ്ടി(തീെവട്ടി)ക്കാരുംമറ്റും പ്രാണഭീതിേയാടുകൂടി നാലുവ�
ഴിക്കും ഓടിേപ്പായി. പത്മനാഭസ്വാമിെയ എഴുന്നള്ളി�
ച്ചിരുന്നതിെന്റ മുമ്പിൽ പള്ളിവാളും പരിചയും ധരിച്ചു്
അകമ്പടിയായി നിന്നിരുന്ന തിരുമനസ്സുെകാണ്ടുമാ�
ത്രം ഇളകാെത ആ നിലയിൽത്തെന്ന സൈധര്യം
നിന്നു. ജനങ്ങെളല്ലാം ഒഴിേഞ്ഞാടിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ആന തിരുമനസ്സിെല േനെര പാഞ്ഞടുത്തു്. ആനക്കാ�
രൻ മുേമ്പതെന്ന ഓടിെയാളിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആനയ്ക്കു
സ്വാതന്ത്ര്യവും സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. ആന േനെര പാഞ്ഞുവ�
രുന്നതു് കണ്ടിട്ടും അവിേടക്കു യാെതാരു കൂസലുമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. തുമ്പിൈക്കെകാണ്ടു് എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം അടുത്തേപ്പാൾ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് തൃക്ക�
ണ്ണുകൾ തുറന്നു് ആനയുെട േനെര ഒന്നു േനാക്കി. ആന
ഉടെന അത്യുച്ചത്തിലുള്ള ദീനസ്വരേത്താടുകൂടി തിരുമു�
മ്പിൽ െകാമ്പുകുത്തി. ആനയുെട െകാമ്പുകൾ മുഴുവനും
നിലത്തു താഴ്ന്നു. ഉടെന ആനക്കാരൻ അവിെടെയത്തി,
ആനെയ എഴുേന്നൽപ്പിച്ചു കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടു െകാണ്ടുേപാ�
യി. ആന േപടിച്ചുവിറച്ചുെകാണ്ടാണു് ആനക്കാരൻമാരു�
െട കൂെടേപ്പായതു്. പിെന്ന ആന തിരുമനസ്സിെല ശബ്ദം
േകട്ടാൽേപ്പാലും നടുങ്ങുമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള തി�
രുമനസ്സുെകാണ്ടു് നരസിംഹാംശസംഭൂതനാെണന്നു്
ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ലേല്ലാ.

തിരുമനസ്സിെല നാമം േകട്ടാൽത്തെന്ന േപടിക്കാത്ത�
വരായി അക്കാലത്തു് ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
അക്രമമായി അവിടുന്നു് ആെരയും ശിക്ഷിക്കുകയും ഉപ�
ദ്രവിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അവിടു�
ന്നു് ഏറ്റവും ദയാലുവായിരുന്നു. അവിടുന്നു് ക്രൂരപ്രവൃത്തി
ഒന്നുംതെന്ന െചയ്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എത്ര വലിയ
ആളായാലും കുറ്റം െചയ്താൽ അവിടുന്നു് മുറയ്ക്കു ശിക്ഷി�
ക്കാെതയിരിക്കാറില്ല. കുറ്റക്കാരുെട േപരിൽ അവിേട�
ക്കു് േലശവും ദാക്ഷിണ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തു നീ�
തി നടക്കണെമന്നും താൻ ഒന്നു നിശ്ചയിച്ചാൽ അതു്
അപ്രകാരംതെന്ന നടക്കണെമന്നും അവിേടക്കു വളെര
നിർന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം േകാവിെലഴുന്നള്ള�
ത്തു സമയത്തു കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന സർവ്വാധികാര്യക്കാ�
േരാടു് “നാെള ഒരു കുലവാഴച്ചിറപ്പു നടത്തണം” എന്നു
കൽപിച്ചു. കുലവാഴച്ചിറപ്പിനു് ആയിരത്തിൽക്കുറയാ�
െത കുലവാഴ േവണ്ടതാകയാൽ സർവാധികാര്യക്കാ�
രൻ “നാെള നടത്തുന്ന കാര്യം അസാധ്യമാണു്. നാലു
ദിവസെത്ത ഇട കൽപിച്ചനുവദിക്കണം” എന്നു തിരുമ�
നസ്സറിയിച്ചു. ഉടെന അവിടുന്നു് “ചിറപ്പു നാെളത്തെന്ന
േവണം. എല്ലാം പഴക്കുല ആയിരിക്കുകയും േവണം”
എന്നു കല്പിച്ചു. പിെന്നയും കൽപനയ്ക്കു വിേരാധമായി
തിരുമനസ്സറിയിച്ചാൽ ശിക്ഷയുണ്ടാകുെമന്നു് അറിയാ�
മായിരുന്നതുെകാണ്ടു് സർവ്വാധികാര്യക്കാർ “കൽപന�
േപാെല നടത്തിെക്കാള്ളാം” എന്നു തീരുമനസ്സറിയി�
ച്ചു. പിേറ്റ ദിവസം ൈവകുേന്നരം തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു്
പത്മനാഭസ്വാമി ദർശനത്തിനായി മതിലകത്തു് എഴുന്ന�
ളളിയ സമയം അവിെടെയല്ലാം പഴക്കുല വാഴെകാണ്ടു്
അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ചിറപ്പു േകമമായും ഭംഗിയായും നട�
ക്കുകയും അവിടുന്നു സേന്താഷിച്ചു സർവ്വാധികാര്യക്കാർ�
ക്കു ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൽപിച്ചു െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ പല ദിക്കുകളിേലക്കു് ആളുകെള
ഓടിച്ചു് അസംഖ്യം പഴുക്കടയ്ക്കയും കുലച്ച വാഴകളും വരു�
ത്തി, കായെയല്ലാമറുത്തുകളഞ്ഞു് അവയുെട സ്ഥാനത്തു
പഴുക്കടയ്ക്ക കുത്തിേക്കാർത്താണു് പഴക്കുലവാഴകളുണ്ടാ�
ക്കിച്ചതു്. അവിടെത്ത അഭിപ്രായവും അതുതെന്നയായി�
രുന്നു. ബുദ്ധിമാനായ സർവ്വാധികാര്യക്കാർ അതറിഞ്ഞു
പ്രവർത്തിച്ചതിനാലാണു് തിരുമനസ്സിൽ സേന്താഷമു�
ണ്ടാകുകയും കൽപ്പിച്ചു സമ്മാനം െകാടുക്കുകയും െച�
യ്തതു്. തിരുമനസ്സിേലക്കു് സേന്താഷം േതാന്നിയാൽ
ഉടെന എെന്തങ്കിലും കൽപ്പിച്ചു സമ്മാനം െകാടുക്കുക
പതിവാണു്. ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്തു പത്മനാഭ�
സ്വാമി േക്ഷത്രത്തിൽ ഉത്സവകാലത്തു് ഒരു ദിവസം ശീ�
േവലിെക്കഴുന്നള്ളിച്ചിരുന്ന സമയം മഹാരാജാവു തിരു�
മനസ്സുെകാണ്ടു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിെയ ഉേദ്ദശിച്ചു് തെന്റ
അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന േസവകനും വിദ്വാനും മഹാകവി�
യുമായിരുന്ന കിളിമാനൂർ െചറുണ്ണിേക്കായിത്തമ്പുരാന�
വർകേളാടു്:

“ശിബികായാം വിഭാേത്യഷഃ
ശ്രീമാനംബുരുേഹക്ഷണഃ”

എെന്നാരു േശാകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധം തത്ക്ഷണമു�
ണ്ടാക്കി കൽപ്പിക്കുകയും ഉടെന േകായിത്തമ്പുരാനവർ�
കൾ ഉത്തരാർദ്ധമായി,

“കനകാദ്രിസമാരൂടന്മ
ഘനകാന്തിം വിഡംബയൻ”

എന്നുണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലുകയും ശീേവലി കഴിഞ്ഞു െകാട്ടാര�
ത്തിെലഴുന്നള്ളിയ ഉടെന തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു േകായി�
ത്തമ്പുരാനു് ആയിരംരൂപാ വിലയുള്ള ൈവരക്കല്ലുകൾ
വച്ച ഒരു േജാടി കടുക്കനും ഇപ്രകാരംതെന്ന ഒരാറാട്ടുദി�
വസം പത്മനാഭസ്വാമിെയ ശംഖുമുഖേത്തക്കു് (പടിഞ്ഞാ�
െറ സമുദ്രതീരേത്തക്കു്) എഴുന്നള്ളിച്ച സമയം അകമ്പടി�
യായി എഴുെന്നള്ളിയിരുന്ന തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു വഴിയു�
െട രണ്ടു ഭാഗത്തുമുള്ള േമടകളിൽ സുന്ദരിമാരായ സ്ത്രീക�
ളുെട മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ടു്

“രാകാശശാങ്കകലിതായതാമാലിേകവ
മുഗ്ദ്ധാംഗനാവദനപംക്തിരിഹാവഭാതി”

എെന്നാരു േശ്ലാകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധം തത്ക്ഷണമു�
ണ്ടാക്കിക്കൽപ്പിക്കുകയും അതിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധമായി
േകായിത്തമ്പുരാനവർകൾ ഉടെന

“കിന്തു്വത്ര പങ്കജധിയാ മധുപാവലീവദുരാത്സ�
മാപതതി

കാമിജനാക്ഷിപംക്തിഃ”

എന്നുണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലുകയും തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് സേന്താ�
ഷിച്ചു് അതിേലക്കു് േകായിത്തമ്പുരാനവർകൾക്കു് ഒരട്ട�
േത്താടൻ വീരശൃംഖലയും കൽപ്പിച്ചു സമ്മാനിച്ചു് എന്നു�
ള്ളതു് പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ.

ഇങ്ങെന അവിടുന്നു് ഓേരാ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓേരാ കാ�
രണങ്ങളാൽ പലർക്കും അേനകം സമ്മാനങ്ങൾ കൽ�
പിച്ചുെകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് വലിയ വിദ്വാ�
നും മഹാകവിയുമായിരുന്നതിനാൽ സംസ്കൃതവിദ്വാൻ�
മാരും സംഗീതവിദ്വാൻമാരും മറ്റുമായ േയാഗ്യൻമാർ
പ്രതിദിനെമന്നേപാെല അവിടുെത്ത മുഖം കാണിക്കു�
ന്നതിനായി ദൂരേദശങ്ങളിൽനിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു
വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. അവെരെയല്ലാം തിരുമനസ്സുെകാ�
ണ്ടു് യഥാേയാഗ്യം സൽക്കരിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. തി�
രുമനസ്സുെകാണ്ടു് സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും
ഒരുേപാെല പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളായിരുന്നതിനാൽ
വരുന്നവെരല്ലാം ഒരുവിധം ലജ്ജാവനതമുഖൻമാരാ�
യിട്ടാണു് മടങ്ങിേപ്പാവുക പതിവു്. താർക്കികൻമാരും
ൈവയാകരണൻമാരും ആലങ്കാരികൻമാരും മറ്റുമായി
പരേദശങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന വിദ്വാൻമാേരാടു തിരുമ�
നസ്സു െകാണ്ടു് കൽപ്പിച്ചു രേണ്ടാ മൂേന്നാ േചാദ്യങ്ങൾ
േചാദിക്കുേമ്പാേഴക്കും അവർ േതാൽക്കുക പതിവാ�
ണു്. അപ്രകാരം തെന്ന സംഗീതവിദ്വാൻമാർ വന്നാലും
അവരിൽ പാട്ടുകാെരെകാണ്ടു പാടിക്കുകയും വീണവാ�
യനക്കാെരെക്കാണ്ടു വീണ വായിപ്പിക്കുകയും കൽപ്പിച്ചു
േകട്ടിട്ടു സസേന്താഷം അവെര വളെര ശാഘിച്ചു ചില�
െതാെക്ക കൽപ്പിക്കുകയും ഒടുക്കം തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു
സ്വൽപം പാടുകേയാ വീണവായിക്കുകേയാ െചയ്യുകയും
പതിവാണു്. തിരുമനസ്സിെല പാേട്ടാ വീണവായനേയാ
േകൾക്കുന്ന വിദ്വാൻമാെരല്ലാം അത്ഭുതപരവശൻമാരും
ലജ്ജാവിഹ്വലൻമാരുമായിത്തീരും. ഈ ഗന്ധർവ്വെന്റ
മുമ്പിൽ വന്നു തങ്ങളുെട അല്പജ്ഞതെയ പ്രകടിപ്പിച്ചതു്
േഭാഷത്വമായിെയന്നും “ഇവിെടനിന്നു സമ്മാനെമാന്നും
കിട്ടണെമന്നില്ല, വല്ലവിധവും േപായിപ്പിഴച്ചാൽ മതി”
എന്നും അവർ വിചാരിക്കുകയും െചയ്യുമായിരുന്നു. എങ്കി�
ലും തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് എല്ലാവർക്കും യഥാേയാഗ്യം
സമ്മാനങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചുെകാടുക്കാറുണ്ടു്.

തിരുമനസ്സിേലക്കു് മലയാളത്തിെലന്നേപാെല സംസ്കൃ�
തം, തമിഴു്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, െതലുങ്കു് മുതലായി അേന�
കം ഭാഷകളിൽ അപാരമായ പാണ്ഡ്യത്യമുണ്ടായിരുന്നു.
അവയിെലല്ലാം കല്പിച്ചു പാട്ടുകളും മറ്റുമായി കവിതകളു�
ണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ പ്രധാനങ്ങൾ ഉത്സവവർണ്ണ�
നം, മണി പ്രവാളബന്ധവും മണിപ്രവാളപദങ്ങളും, സം�
സ്കൃതത്തിൽ അജാമിേളാപാഖ്യാനം, കുേചേലാപാഖ്യാ�
നം എന്നിവയുമാണു്. ഇവകൂടാെത അേനകം പദങ്ങളും
വർണ്ണങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും മറ്റും കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കീട്ടു�
ണ്ടു്. കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കീട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളും പദങ്ങളും
വർണ്ണങ്ങളും മറ്റും േകരളത്തിലും പരേദശങ്ങളിലുമുള്ള
സംഗീതവിദ്വാൻമാർ ഇേപ്പാഴും പഠിക്കുകയും പാടുകയും
െചയ്തുവരുന്നുണ്ടു്.

തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് ‘സ്വായത്തസിദ്ധി’ യായ ഒരു മഹാ�
രാജാവു തെന്നയായിരുന്നു. സകലകാര്യങ്ങളും സ്വയ�
േമവ ആേലാചിച്ചു തീർച്ചെചയ്യുന്ന തല്ലാെത അേന്യാ�
പേദശപ്രകാരം അവിടുന്നു യാെതാന്നും കല്പിച്ചു െചയ്തി�
രുന്നില്ല. രാജ്യകാര്യങ്ങെളല്ലാം അവിടുന്നുതെന്നയാണു്
അേന്വഷിക്കുകയും നടത്തുകയും െചയ്തിരുന്നതു്. കൽ�
പ്പനപ്രകാരമല്ലാെത ഒരു കാര്യവും അക്കാലത്തു രാജ്യ�
ത്തു നടന്നിരുന്നില്ല. ദിവാൻജി മുതലായ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ�
മാർ തിരുമനസ്സിെല കൽപ്പന പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ ചട്ടം�
െകട്ടി നടത്തുക മാത്രേമ അക്കാലത്തു െചയ്തിരുന്നുള്ളു.
അന്നെത്ത ദിവാൻജി ഒരിക്കൽ ഒരുമാസെത്ത അവധി
കിട്ടിയാൽെക്കാള്ളാെമന്നു തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ
അേപക്ഷിക്കുകയും അേപക്ഷപ്രകാരം കൽപ്പിച്ചനുവദി�
ക്കുകയും െചയ്തു. ദിവാൻജി േജാലി വിട്ടു േപാകുന്നതിനു
നിശ്ചയിച്ച ദിവസം തിരുമുമ്പാെകെച്ചന്നു മുഖം കാണി�
ക്കുകയും “പകരം കൽപ്പിച്ചു് നിയമിക്കുന്നതു് പഴക്കവും
പരിചയമുള്ളവരിൽ ആെരെയങ്കിലും േവണം. അെല്ല�
ങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്കു കുഴപ്പം േനരിേട്ടയ്ക്കും” എന്നു തിരു�
മനസ്സറിയിക്കുകയും അപ്രകാരം ഒരു ഭൃത്യെന വിളിച്ചു്
“ഹജൂർ കേച്ചരി അടിച്ചുവാരി പഴകിേത്തഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു
ചൂെലടുത്തു ദിവാൻജി കേച്ചരിയിൽ പതിവായിട്ടിരിക്കു�
ന്ന കേസരയിൽ വേച്ചക്കണം. ദിവാൻജി തിരിച്ചുവന്നി�
ട്ടല്ലാെത അതു് അവിെട നിന്നു് എടുത്തുമാറ്റുകയുമരുതു് ”
എന്നു കൽപ്പിച്ചു. ആ ഭൃത്യൻ അപ്രകാരം െചയ്തു. ദിവാൻ�
ജിക്കു പകരം േജാലി േനാക്കുന്നതിനു് ആെരയും കല്പിച്ചു
നിയമിച്ചുമില്ല. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ദിവാൻജി തിരിച്ചുവ�
ന്നു േജാലിയിൽ പ്രേവശിക്കുന്നതിനായി കേച്ചരിയിൽ
െചന്നേപ്പാൾ താൻ പതിവായിട്ടിരിക്കുന്ന കേസരയിൽ
ഒരു ചൂലിരിക്കുന്നതു് കണ്ടു് അതവിെട െകാണ്ടു െചന്നു
െവച്ചതാരാെണന്നു് േചാദിച്ചു േദഷ്യെപ്പട്ടു. അേപ്പാൾ
ഒരു ശിപായി കൽപ്പനപ്രകാരമാണു് അങ്ങെന െചയ്ത�
െതന്നു് േബാധിപ്പിക്കുകയും ചൂലു് അവിെടനിന്നു് എടുത്തു
മാറ്റുകയും െചയ്തു. ദിവാൻജി സ്ഥലത്തില്ലാെതയിരുന്ന
ഒരു മാസത്തിനിടയ്ക്കു രാജകാര്യങ്ങളിൽ യാെതാരു കു�
ഴപ്പവും കൂടാെത എല്ലാം ശരിയായി നടന്നിരുന്നു എന്ന�
റിഞ്ഞേപ്പാൾ ദിവാൻജി എെന്നാരാെള േപരിനു മാത്ര�
മായിട്ടാണു് കൽപ്പിച്ചു നിയമിച്ചിട്ടുളളെതന്നും രാജ്യകാര്യ�
ങ്ങെളല്ലാം തിരുമനസ്സിെല ശക്തിെകാണ്ടാണു് നടന്നു�
േപാകുന്നെതന്നും തെന്ന അറിയിക്കാനായിട്ടാണു് കല്പി�
ച്ചു് ഇപ്രകാരം െചയ്യിച്ചെതന്നു ബുദ്ധിമാനായ ദിവാൻജി
മനസ്സിലാക്കുകയാൽ പിെന്ന അതിെനക്കുറിച്ചു് ഒന്നും
പറഞ്ഞതുമില്ല.

ഈ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു പ്രധാനമായി കൽപ്പിച്ചു െച�
യ്തിട്ടുള്ള സംഗതികൾ, തിരുവനന്തുപുരത്തു് ഇദംപ്രഥമമാ�
യി ഒരിംഗ്ലീഷു് പള്ളിക്കൂടവും നക്ഷത്രബംഗ്ലാവും സ്ഥാപി�
ക്കുകയും ഇേപ്പാഴും “പുത്തൻമാളിക” എന്നുതെന്ന പറ�
ഞ്ഞുവരുന്ന െകട്ടിടം പണിയിക്കുകയും രഥമുണ്ടാക്കിച്ചു
രഥത്തിെലഴുന്നള്ളത്തു തുടങ്ങുകയും ഹജൂർകേച്ചരിയും
മറ്റും െകാല്ലത്തുനിന്നു മാറ്റി തിരുവനന്തപുരത്താക്കുക�
യും ജനങ്ങൾക്കു ദുസ്സഹങ്ങളും ദുർവ്വഹങ്ങളുമായിരുന്ന
ചില നികുതികൾ നിർത്തുകയും സർേവ്വ തുടങ്ങിക്കുക�
യും മറ്റുമാണു്. ഈ തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് ധാർമ്മികനും
ദാനശീലനും അേനകം ദാനധർമ്മങ്ങൾ െചയ്തിട്ടുള്ള
ആളുമായിരുന്നു. അവിടുന്നു സിംഹാസനാേരാഹണം
െചയ്തതായ 1004-ആമാണ്ടു തെന്ന തുലാപുരുഷദാനവും
1009-ആമാണ്ടു പത്മഗർഭദാനവും കല്പിച്ചു നടത്തി. ഇപ്ര�
കാരെമല്ലാം ഗുണവാനും അമാനുഷപ്രഭാവനുമായിരു�
ന്ന ആ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് 34-ആമെത്ത
തിരുവയസ്സിൽ 1022-ആമാണ്ടു ധനുമാസത്തിൽ നിത്യാ�
നന്ദപ്രദമായ പത്മനാഭ സായൂജ്യെത്ത പ്രാപിക്കുകയും
െചയ്തു.

1





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

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

	കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
	സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു്

