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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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കായംകുളം െകാച്ചുണ്ണിെയക്കുറിച്ചു േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവ�
രായി തിരുവിതാംകൂറിെലന്നല്ല, േകരളത്തിൽത്ത�
െന്ന അധികംേപരുണ്ടായിരിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
എന്നാൽ െകാച്ചുണ്ണി ഒരു വലിയ കള്ളനും അക്രമിയുമാ�
െണന്നാണു് മിക്കവരുെടയും േബാധം. വാസ്തവത്തിൽ
അയാൾ ഒരു സത്യവാനും മര്യാദക്കാരനുംകൂടിയായിരു�
ന്നു. പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ ഈ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാംകൂ�
ടി ഒരാളിലുണ്ടായിരിക്കുന്നെതങ്ങെനയാെണന്നു് ചിലർ
വിചാരിേച്ചക്കാം. അതു് ഏതു പ്രകാരെമന്നു പിന്നാ�
െല വരുന്ന സംഗതികൾെകാണ്ടു് േബാധ്യെപ്പടുെമന്നു
മാത്രേമ ഇേപ്പാൾ പറയുന്നുള്ളു.

െകാച്ചുണ്ണി ജനിച്ചതു് 993-ആമാണ്ടു കർക്കിടമാസത്തിൽ
അമാവാസിയിൽ അർദ്ധരാത്രിസമയം തിരുവിതാംകൂ�
റിൽ കാർത്തികപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽേച്ചർന്ന കീരിക്കാട്ടു
പ്രവൃത്തിയിൽ െകാറ്റുകുളങ്ങരയ്ക്കു് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന
സ്വഗൃഹത്തിലാണു്. െകാച്ചുണ്ണിയുെട പിതാവും വലിയ
അക്രമിയും കള്ളനുമായിരുന്നു. അയാളുെട പ്രധാന ഉപ�
ജീവനമാർഗം േമാ ഷണംതെന്നയായിരുന്നു. അന്നന്നു
േമാഷ്ടിച്ചു കിട്ടുന്നതുെകാണ്ടു് അേഹാവൃത്തി കഴിച്ചുവന്നു�
െവന്നല്ലാെത അയാൾക്കു സമ്പാദ്യെമാന്നുമുണ്ടായിരു�
ന്നില്ല. ഒരു രാത്രിയിൽ ഒന്നും േമാഷ്ടിക്കാൻ തരെപ്പ�
ട്ടിെല്ലങ്കിൽ പിേറ്റദിവസം അയാളും അയാളുെട കുടും�
ബത്തിലുള്ളവരും പട്ടിണിതെന്ന. അയാളുെട സ്ഥിതി
അത്രമാത്രം േമാശമായിരുന്നു. അതിനാൽ തെന്റ പുത്ര�
നായ െകാച്ചുണ്ണിെയ യഥാകാലം വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യി�
ക്കുന്നതിനും മറ്റും അയാൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.

െകാച്ചുണ്ണി ഏകേദശം പത്തു വയസ്സുവെര വളെര കഷ്ട�
െപ്പട്ടു് ഒരു വിധം സ്വഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന താമസിച്ചു.
അതിെന്റ േശ ഷം അവൻ വിശപ്പു് സഹിക്കാൻ പാടി�
ല്ലാെതയായിട്ടു് വീട്ടിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടു് അടുത്ത പ്രേദശ�
മായ ഏവൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു െചന്നുേചർന്നു. അവൻ
അവിെട േക്ഷത്രത്തിനു സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പര�
േദശബ്രാഹ്മണെന്റ മഠത്തിൽെച്ചന്നു് ആ ബ്രാഹ്മണെന്റ
അടുക്കൽ താെനാരു മുഹമ്മദീയ ബാലനാെണന്നും ദാ�
രിദ്ര്യദുഃഖം നിമിത്തം ഇറങ്ങിപ്പുറെപ്പട്ടതാെണന്നും മറ്റും
പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കയും തനിക്കു വിശപ്പു് ദുസ്സഹമായി�
ത്തീർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ വല്ലതും തരണെമന്നു് അേപ�
ക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. ദയാലുവായ ആ ബ്രാഹ്മണൻ െകാ�
ച്ചുണ്ണിയുെട ദീനവചനങ്ങെള േകട്ടും പാരവശ്യം കണ്ടും
മനസ്സലിയുകയാൽ വാർത്ത കഞ്ഞിയിൽ കുെറ വറ്റും
ഉപ്പും ഇട്ടു് അവനു വയറു നിറയുന്നതുവെര െകാടുത്തു.
ആ വാർത്ത കഞ്ഞി നമ്മുെട െകാച്ചുണ്ണിക്കു് അേപ്പാൾ
പഞ്ചാമൃതെത്തക്കാൾ മാധുര്യമുള്ളതായിേത്താന്നിെയ�
ന്നു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

കഞ്ഞികുടികഴിഞ്ഞതിെന്റേശ ഷം ആ ബ്രാഹ്മണൻ
െകാച്ചുണ്ണിേയാടു്, “ആഹാരത്തിന്നുള്ള വക കിട്ടിയാൽ
നിനക്കു് ഇവിെടെയങ്ങും താമസിക്കാേമാ?” എന്നു േചാ�
ദിച്ചു. െകാച്ചുണ്ണി സേന്താ ഷേത്താടുകൂടി അങ്ങെനയാ�
കാെമന്നു സമ്മതിച്ചു. ഉടെന ആ ബ്രാഹ്മണൻ അവിെട
േക്ഷത്രത്തിെന്റ കിഴേക്ക നടയിൽ ‘വലിയവീട്ടിൽപ്പീ�
ടിക’ എന്നു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പീടികയിൽ
െകാണ്ടുെചന്നു് ‘ഇവെനാരു പാവെപ്പട്ട േമത്തെക്കാച്ച�
നാണു്. ഇവനു് ആഹാരത്തിനു വല്ലതും െകാടുത്താൽ
ഇവിെട താമസിച്ചുെകാള്ളും’ എന്നു പറഞ്ഞു് അവെന
ഏൽപ്പിച്ചു. പീടികക്കാർ അങ്ങെന സമ്മതിച്ചു് അവെന
അവിെട താമസിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

െകാച്ചുണ്ണിക്കു് ആദ്യം അവിെട നിശ്ചയിച്ച േവല സമാന�
ങ്ങെളടുത്തു െകാടുക്കുകയായിരുന്നു. അതു് അവൻ വള�
െര ജാഗ്രതേയാടും ശരിയായും െചയ്യുകയാൽ മുതലാ�
ളിക്കു വളെര സേന്താ ഷം േതാന്നുകയും െകാച്ചുണ്ണിക്കു്
ഭക്ഷണം, വസ്ത്രധാരണം മുതലായവയ്ക്കു യാെതാരു ബു�
ദ്ധിമുട്ടും കൂടാെത ശരിയായി െകാടുത്തു വരി ചിപ്പം െക�
ട്ടുക മുതലായ ചില േജാലികൾകൂടി െകാച്ചുണ്ണിെയ ചുമ�
തലെപ്പടുത്തി. കാലക്രേമണ സാമാനങ്ങൾ അളന്നും
തൂക്കിയും െകാടുക്കുക, വാങ്ങുക മുതലായി പീടികയിലു�
ള്ള സകല േജാലികൾക്കും ചുമതലക്കാരൻ െകാച്ചുണ്ണി�
യായിത്തീർന്നു. െകാച്ചുണ്ണിക്കു സകലപ്രവൃത്തികൾക്കും
പ്രേത്യകെമാരു വാസനയും സ്വച്ഛതയും അതിയായ ജാ�
ഗ്രതയുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മുതലാളിക്കു് അവനിലുള്ള
സേന്താ ഷവും വിശ്വാസവും അള വില്ലാെത വർദ്ധിക്കുക�
യും െചയ്തു.

അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരിക്കൽ മുതലാളി കച്ച വട�
സാമാനങ്ങൾ വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരാനായി ആലപ്പുഴക്കു
േപായി. െകാച്ചുണ്ണിെയയും െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. അവി�
െടെച്ചന്നു സാമാനങ്ങെളല്ലാം വഞ്ചിയിലാക്കി ഇേങ്ങാട്ടു
പുറെപ്പട്ടു. മേദ്ധ്യമാർഗം അതികലശലായി ഒരു േകാ�
ളും പിശറും തുടങ്ങി. ഓളം വലിയ മലേപാെല ഉയർന്നു്
ഇളകിമറിഞ്ഞുതുടങ്ങി. വഞ്ചിയിൽ െവള്ളം അടിച്ചുേക�
റിത്തുടങ്ങി. വഞ്ചി മുങ്ങുെമന്നു തീർച്ചയാക്കി വഞ്ചിക്കാ�
രൻ “അേയ്യാ! ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിവൃത്തിയില്ല. കഴു�
േക്കാൽ കുത്തീട്ടു വഞ്ചി േനെര നിൽക്കുന്നില്ല. ഇതാ
ഓളപ്പാത്തിയിലായിരിക്കുന്നു. ൈദവം തെന്ന രക്ഷിക്ക�
െട്ട” എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു നിലവിളികൂട്ടിത്തുടങ്ങി. “സാ�
മാനങ്ങൾ േപാകുന്നതുേപാകെട്ട. നമ്മുെട ജീവനും േപാ�
കുമേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു മുതലാളിയും നിലവിളിച്ചുതുട�
ങ്ങി. അേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണി “നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കാെത�
യും കലശൽകൂട്ടാെതയുമിരിക്കാെമങ്കിൽ വഞ്ചി ഞാൻ
കരയ്ക്കടുപ്പിക്കാം. ചുമ്മായിരിക്കണം, നമുക്കു പടച്ച വനു�
ണ്ടു്” എന്നു പറഞ്ഞു. ൈധര്യസേമതം വഞ്ചിയുെട അമര�
ത്തു െചന്നു കഴുേക്കാെലടുത്തു് ഊന്നിത്തുടങ്ങി. യാെതാ�
രാപത്തും അപകടവും കൂടാെത അവൻ വഞ്ചി കടവിലടു�
പ്പിക്കുകയും െചയ്തു. െകാച്ചുണ്ണി ഇതിനുമുമ്പു കഴുേക്കാൽ
കുത്തി പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവനു സകല േവ�
ലകൾക്കും പ്രകൃത്യാതെന്ന ഒരു വശതയുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ സംഗതി നടന്നതിെന്റ േശ ഷം സാമാനങ്ങൾ െകാ�
ണ്ടുവരുന്നതിനു് ആലപ്പുഴയ്ക്കും െകാച്ചിക്കും േപാകുേമ്പാൾ
മുതലാളിയുെട വഞ്ചിക്കാരനായിരുന്നതും െകാച്ചുണ്ണിത�
െന്നയായിരുന്നു. ഇങ്ങെന കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െകാ�
ച്ചുണ്ണിക്കു നിത്യവൃത്തിക്കു മാത്രം െകാടുത്താൽ േപാെര�
ന്നു േതാന്നുകയാൽ മുതലാളി െചലവുകഴിച്ചു പ്രതിമാ�
സം ഒരു െചറിയ സംഖ്യ അവനു ശമ്പളമായിട്ടും െകാടു�
ത്തു തുടങ്ങി. ശമ്പളം വാങ്ങിയാൽ അവൻ വീട്ടിൽ െകാ�
ണ്ടുേപായി അവെന്റ മാതാപിതാക്കന്മാരുെട കയ്യിൽ
െകാടുക്കുകയല്ലാെത സ്വകാര്യമായി സമ്പാദിച്ചിരുന്നി�
ല്ല.

ഇങ്ങെനയിരുന്ന കാലത്തു് ഒരു തങ്ങൾ കായംകുളത്തു
വന്നു താമസിച്ചു ചില മുഹമ്മദീയെര ആയുധാഭ്യാസവും
കായികാഭ്യാസവും മറ്റും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതായി െകാ�
ച്ചുണ്ണി േകട്ടു. എന്നാൽ തനിക്കും ചിലെതാെക്ക പഠിക്ക�
ണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു് െകാച്ചുണ്ണി ഒരു ദിവസം ൈവകു�
േന്നരം പീടികയിെല േജാലികെളല്ലാം കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശ ഷം കായംകുളത്തു െചന്നു തങ്ങെള കണ്ടു തെന്നകൂടി
വല്ലതുെമാെക്ക പഠിപ്പിച്ചാൽ െകാള്ളാെമന്നു പറഞ്ഞു.
അതു േകട്ടു തങ്ങൾ, ‘നിെന്ന ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പാ�
ടില്ല. ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാഞ്ഞിട്ടുതെന്ന നിെന്റ പിതാവു
വലിയ അക്രമിയായിരിക്കുന്നു. കാലസ്ഥിതിെകാണ്ടു്
നീ അവെനക്കാൾ അക്രമിയായിത്തീരാനാണു് എളുപ്പം.
നിെന്ന അഭ്യാസങ്ങൾകൂടി ശീലിപ്പിച്ചാൽ നീ േലാകം
മുടിക്കും. അതിനു കാരണഭൂതനാകാൻ എനിക്കു മനസ്സി�
ല്ല. എെന്റ ശി ഷ്യൻമാർ പേരാപദ്രവികളായിത്തീരുന്നതു്
എനിക്കും സങ്കടമാണു്. അതിനായിട്ടല്ല ഞാൻ എെന്റ
ശി ഷ്യെര അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതു്. ശത്രുക്കളിൽനിന്നുണ്ടാകു�
ന്ന ആപത്തുകൾ തങ്ങൾക്കു പറ്റാെത തടുത്തുെകാള്ളു�
ന്നതിനായിട്ടു മാത്രമാണു് പഠിപ്പിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ
നിെന്ന ഞാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു.
അതു േകട്ടു് ഏറ്റവും കുണ്ഠിതേത്താടുകൂടി െകാച്ചുണ്ണി മട�
ങ്ങി വന്നു. എങ്കിലും അവൻ ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടി ആ
ഉദ്യമം േവെണ്ടന്നുവച്ചില്ല. രാത്രികാലങ്ങളിലായിരുന്നു
തങ്ങൾ തെന്റ ശി ഷ്യെര അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. അതു
െകാച്ചുണ്ണിക്കു നല്ല തരമായീർന്നു. അവൻ പീടികയിെല
േജാലികെളല്ലാം കഴിഞ്ഞു് അത്താഴവും കഴിച്ചു് പതിവാ�
യി ആരുമറിയാെത കായംകുളത്തു െചന്നു തങ്ങളുെട
കളരിക്കു സമീപം ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു് അഭ്യാസങ്ങെള�
ല്ലാം കണ്ടു പഠിക്കയും േനരം െവളുക്കുന്നതിനുമുമ്പു് പീടി�
കയിെലത്തുകയും െചയ്തുംെകാണ്ടിരുന്നു. അതിബുദ്ധിശാ�
ലിയായ അവൻ അങ്ങെന മിക്ക വിദ്യകളും ആരും പഠി�
പ്പിക്കാെത കണ്ടുതെന്ന വശമാക്കി. അങ്ങെനയിരിക്കു�
േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം െകാച്ചുണ്ണി ഒളിച്ചിരുന്നു് അഭ്യാസ�
ങ്ങൾ കണ്ടു പഠിക്കുന്നതു് ഒരാൾ കെണ്ടത്തുകയും വിവ�
രം ഉപായത്തിൽ തങ്ങെള ധരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഉടൻ
തങ്ങൾ ശി ഷ്യൻമാരിൽ ചിലെര വിട്ടു െകാച്ചുണ്ണിെയ വി�
ളിപ്പിച്ചു കളരിയിൽ വരുത്തി. തങ്ങളുെട ശി ഷ്യൻമാർ
വന്നു വിളിച്ചിട്ടു് ഒട്ടും മടിക്കാെത െകാച്ചുണ്ണി കളരിയിൽ
െചന്നു. തങ്ങൾ അവേനാടു് ‘നീ എെന്തല്ലാം പഠിച്ചു?’
എന്നു േചാദിച്ചു. ‘ഇവിെട പഠിച്ചെതല്ലാം ഞാനും പഠിച്ചു’
എന്നു െകാച്ചുണ്ണി മറുപടി പറഞ്ഞു. അതുേകട്ടു തങ്ങൾ
അവെന ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു. അേപ്പാൾ തങ്ങളുെട സ്വ�
ന്തം ശി ഷ്യെരക്കാൾ അഭ്യാസവി ഷയത്തിൽ െകാച്ചുണ്ണി
േയാഗ്യനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതായിക്കണ്ടു. ഇതിങ്കൽ
തങ്ങൾക്കു് അസൂയയല്ല, വളെര സേന്താ ഷമാണു് േതാ�
ന്നിയതു്. ഇത്രയും ബുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്ന ഇവെന ശരി�
യായി അഭ്യസിപ്പിക്കുകതെന്ന േവണം എന്നു നിശ്ചയി�
ച്ചു് തങ്ങൾ, പതിവായി കളരിയിൽ വന്നു് അഭ്യസിച്ചുെകാ�
ള്ളുന്നതിനു് െകാച്ചുണ്ണിക്കു് അനുവാദം െകാടുത്തു. പി�
േറ്റദിവസംമുതൽ പതിവായി െകാച്ചുണ്ണി രാത്രിേതാറും
കളരിയിൽ ഹാജരായി അഭ്യസിച്ചുതുടങ്ങുകയും െചയ്തു.
അവൻ തങ്ങളുെട അടുക്കൽനിന്നു് അക്കാലത്തു നടപ്പു�
ണ്ടായിരുന്ന െവട്ടു്, തട മുതലായ ആയുധാഭ്യാസങ്ങളും
ഓട്ടം, ചാട്ടം, മറിച്ചൽ, തിരിച്ചൽ മുതലായ കായികാ�
ഭ്യാസങ്ങളുെമല്ലാം ശീലമാക്കി. ആകപ്പാെട കുറച്ചു ദിവ�
സെത്ത അഭ്യാസംെകാണ്ടു െകാച്ചുണ്ണി ഒെരാന്നാന്തരം
അഭ്യാസിയായിത്തീർന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ.
െകാച്ചുണ്ണിയുെട അനിതരസാധാരണമായ ബുദ്ധിസാ�
മർഥ്യംെകാണ്ടു് തങ്ങൾക്കു വളെര സേന്താ ഷം േതാന്നി.
ആ തങ്ങൾക്കു് ഈ വക അഭ്യാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല ശീല�
മുണ്ടായിരുന്നതു്. അയാൾ കൺെകട്ടു്, ആൾമാറാട്ടം മു�
തലായ ജാലവിദ്യകളും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,
അെതാന്നും അധികം പ്രേയാഗിക്കുകയും ശി ഷ്യെര പഠി�
പ്പിക്കുകയും പതിവില്ലായിരുന്നു. െകാച്ചുണ്ണിയുെട േപ�
രിൽ അത്യധികമായി സേന്താ ഷവും വാത്സല്യവും േതാ�
ന്നുകയാൽ തങ്ങൾ ആ വക വിദ്യകളും െകാച്ചുണ്ണിക്കു
ഗൂഢമായി ഉപേദശിച്ചുെകാടുത്തു. ഇവെയല്ലാം ഗ്രഹി�
ച്ചതിെന്റേശ ഷം െകാച്ചുണ്ണി യഥാശക്തി ഗുരുദക്ഷിണ�
യും െകാടുത്തു. പീടികയിെല കണെക്കഴുത്തുകാരുേടയും
മറ്റും സഹായവും സഹവാസവും മുതലാളിയുെട ആനുകൂ�
ല്യവും നിമിത്തം െകാച്ചുണ്ണി ഒരു വിധം തമിഴും മലയാള�
വും എഴുതാനും വായിക്കാനും ശീലമാക്കുകയും െചയ്തു.

അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരം
സന്ധ്യയ്ക്കു മുമ്പായി ഏവൂർ േക്ഷത്രത്തിെല ശാന്തിക്കാ�
രൻ മൂന്നു തുലാം ശർക്കരയ്ക്കു് അത്യാവശ്യമാകയാൽ
പണവും പാത്രവും െകാടുത്തു് ഒരാെള പീടിയിൽ അയ�
ച്ചു. പീടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ശർക്കര മുഴുവനും അവസാനി�
ച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും മുതലാളിയുെട വീട്ടിൽ ശർക്കര ധാ�
രാളം േശഖരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീടു് പീടികയുെട സമീ�
പത്തു തെന്ന ആയിരുന്നു. അതിനാൽ വീട്ടിൽെച്ചന്നു
കുെറ ശർക്കര എടുത്തുെകാണ്ടുവരുവാനായി മുതലാളി
െകാച്ചുണ്ണിെയ വീട്ടിേലക്കു് അയച്ചു. െകാച്ചുണ്ണി വീട്ടിൽ
െചന്ന സമയം അവിെടയുള്ളവെരല്ലാം പടിപ്പുര അട�
ച്ചു സാക്ഷയിട്ടു കുളിക്കാൻ േപായിരിക്കുകയായിരുന്നു.
വീട്ടിനു ചുറ്റും വലിയ മതിൽെക്കട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. െകാച്ചു�
ണ്ണി രണ്ടുമൂന്നു വിളിച്ചിട്ടും ആരും മിണ്ടായ്കയാൽ അവൻ
പാത്രവുംെകാണ്ടു പുറകുമറിഞ്ഞു മതിൽെക്കട്ടിനകത്തു
കടക്കുകയും വീട്ടിെന്റ ഇറയത്തു ചാറയിൽ നിറച്ചിട്ടിരു�
ന്നതിൽനിന്നു് ആവശ്യെപ്പട്ട ശർക്കര പാത്രത്തിലാക്കി
തലയിൽെവച്ചുെകാണ്ടു മുമ്പു മറിഞ്ഞു മതിൽെക്കട്ടിനു പു�
റത്തിറകയും പീടികയിൽ െചന്നു മൂന്നുതുലാം ശർക്കര
തൂക്കിെക്കാടുക്കുകയും േശ ഷമുണ്ടായിരുന്നതു പീടികയി�
െല ചാറയിലാക്കി അടച്ചു വയ്ക്കുകയും െചയ്തു. പിേറ്റ ദിവ�
സം ആേരാ പറഞ്ഞു് െകാച്ചുണ്ണി കാണിച്ച ഈ വിദ്യയും
അവൻ കായംകുളത്തു േപായി അഭ്യാസങ്ങൾ പഠിച്ചുെവ�
ന്നുള്ള വിവരവും മുതലാളി അറിഞ്ഞു. അതുവെര െകാ�
ച്ചുണ്ണി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കായംകുളത്തുേപായി അഭ്യ�
സിച്ച സംഗതി മുതലാളി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ സം�
ഗതികെളല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിെന്റേശ ഷം മുതലാളി
െകാച്ചുണ്ണിെയ അടുക്കൽ വിളിച്ചു വീട്ടിൽനിന്നു ശർക്കര
എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നതു് ഏതുപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നും
തങ്ങളുെട അടുക്കൽ േപായി അഭ്യാസങ്ങൾ പഠിക്കുക�
യുണ്ടാേയാ എന്നും മറ്റും േചാദിച്ചു. െകാച്ചുണ്ണി ഒന്നും
മറച്ചുവയ്ക്കാെത എല്ലാം സത്യമായി, ഉണ്ടായതുേപാെല
സമ്മതിച്ചു പറഞ്ഞു. ഉടെന മുതലാളി, നീ എനിക്കു് വള�
െര സഹായങ്ങൾ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അെതാന്നും ഞാൻ ഒരു�
കാലത്തും മറക്കുകയില്ല. നിെന്റ േപരിൽ എനിക്കു വള�
െര സേന്താ ഷവും വിശ്വാസവുമുണ്ടു്. എങ്കിലും നീ ഇവി�
െട താമസിക്കണെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങെന
പറയുന്നതു െകാണ്ടു് നിനക്കു മനസ്താപവും എെന്റ േപ�
രിൽ വിേരാധവുമുണ്ടാകരുതു്. എന്നും നീ എെന്റ ബന്ധു�
വായിത്തെന്ന ഇരിക്കണം. ഞാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്ന
സഹായങ്ങൾ എന്നും എനിക്കു നീ െചയ്തു തരികയും
േവണം. എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞാൻനി�
നക്കും െചയ്തു തരികയും േവണം. എന്നാൽ കഴിയുന്ന
സഹായങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്കും എന്നും െചയ്തുതരുന്നതാ�
ണു് എന്നു പറഞ്ഞു് അന്നുവെര കണക്കു തീർത്തു് അവ�
നു െകാടുപ്പാനുണ്ടായിരുന്ന ശമ്പളവും ആയിരംപണം
സമ്മാനമായിട്ടും െകാടുത്തു് അവെന്റ വീട്ടിേലക്കയച്ചു.
അങ്ങെന െകാച്ചുണ്ണി വലിയവീട്ടിൽ പീടികയിൽ നിന്നു
പിരിഞ്ഞുേപാകയും െചയ്തു. അന്നു െകാച്ചുണ്ണിക്കു് ഇരുപ�
രുവയസ്സു പ്രായമായിരുന്നു. അതിനാൽ അവൻ പീടിക�
യിൽ േജാലിയായി താമസിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടു് ഏകേദശം
പത്തു െകാല്ലേത്താളമായിരുന്നുെവന്നു വിേശ ഷിച്ചു പറ�
യണെമന്നില്ലേല്ലാ.

െകാച്ചുണ്ണി സ്വഗൃഹത്തിൽ താമസമാക്കിയതിെന്റ�
േശ ഷം അധികം താമസിയാെത കല്യാണം കഴിച്ചു്
ഭാര്യെയ തെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുവന്നു. ആയിടയ്ക്കു തെന്ന
അവെന്റ മാതാപിതാക്കൻമാർ കാലഗതിെയ പ്രാപി�
ച്ചു േപായി. ഭാര്യയ്ക്കു വളെര െചറുപ്പമായിരിക്കെകാണ്ടു
െകാച്ചുണ്ണി തെന്റ ഭാര്യയുെട മാതാവിെനക്കൂടി സ്വഗൃഹ�
ത്തിൽ െകാണ്ടു വന്നു പാർപ്പിച്ചു.

െകാച്ചുണ്ണിക്കു പിതൃസമ്പാദ്യമായിേട്ടാ സ്വന്തസമ്പാദ്യ�
മായിേട്ടാ യാെതാരു മുതലുമില്ലാത്തതിനാൽ പിെന്നയും
കാലേക്ഷപത്തിനു വളെര െഞരുക്കം തെന്നയായിരു�
ന്നു. അതിനാലവൻ തെന്റ സതീർഥ്യരായ ചില മുഹമ്മ�
ദീയെരക്കൂെട കൂട്ടുപിടിച്ചുെകാണ്ടു് ചില അക്രമപ്രവ്യത്തി�
കൾ തുടങ്ങി. അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ െചന്നു സഹായവില�
ക്കു വ്യാജചരക്കുകൾ വാങ്ങി ഇവിെട (കായംകുളത്തു)
െകാണ്ടുവന്നു വിറ്റു ലാഭെമടുക്കുകയാണു് െകാച്ചുണ്ണിയു�
െട അക്രമപ്രവ്യത്തികളിൽ ആദ്യം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു്.
പിന്നീടു് ചിലരുെട ഭവനങ്ങൾ േഭദിച്ചു് അകത്തുകടന്നു
സർവവും െകാള്ളയിടുക, വഴിേപാക്കരുെട ൈകവശ�
മുള്ളെതല്ലാം പിടിച്ചുപറിക്കുക മുതലായവയും തുടങ്ങി.
എന്നാൽ പാവെപ്പട്ടവെരയും മര്യാദക്കാെരയും ധർമ്മി�
ഷ്ഠന്മാെരയും മറ്റും െകാച്ചുണ്ണി ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കാറി�
ല്ലായിരുന്നു. വലിയ ധനവാന്മാരും പച്ചെവള്ളം േപാലും
ആർക്കും െകാടുക്കാത്തവരുമായ ദുഷ്ടന്മാരുെട ഭവനങ്ങ�
ളിൽ മാത്രേമ അവൻ കയറി െകാള്ളയിടാറുള്ളൂ. െകാ�
ച്ചുണ്ണിക്കു് ഒരിക്കൽ എെന്തങ്കിലും െകാടുത്താൽ പിെന്ന
അവെര അവൻ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കാറില്ല. അവനു്
ഉപജീവനത്തിനു നിവ്യത്തിയില്ലാതാകുേമ്പാൾ വലിയ
ധനവാൻമാരായിട്ടുള്ളവരുെട അടുക്കൽ െചന്നു തനി�
ക്കു ഇത്ര രൂപേവണം, അെല്ലങ്കിൽ ഇത്ര പറ െനല്ലുേവ�
ണെമന്നു പറയും. ഉടെന െകാടുത്തയച്ചാൽ പിെന്ന യാ�
െതാരു ഉപദ്രവവുമില്ല. ഒരു സമയം മടക്കിെക്കാടുക്കുന്ന�
തിനും അവനു വിേരാധമില്ല. വാങ്ങിയ സംഖ്യയും പലി�
ശയും കുറച്ചുകൂെട േവണെമങ്കിൽ അതും അവൻ െകാ�
ടുേത്തക്കും. േചാദിച്ചിട്ടു െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ ആ െകാ�
ടുക്കാത്തവരുെട സർവസ്വവും നാലു ദിവസത്തിനകം
െകാച്ചുണ്ണി െകാള്ളയടിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുെമന്നുള്ളതു് നി�
ശ്ചയമായിരുന്നു. െകാച്ചുണ്ണി ഇങ്ങെന െകാള്ളെചെയ്ത�
ടുക്കുന്ന മുതലുകെളല്ലാം അവനും കൂട്ടുകാരുംകൂടി അനുഭ�
വിക്കുക മാത്രമല്ല െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. അവെന്റ വീതത്തീന്നു്
കിട്ടുന്നതുെകാണ്ടു് അവൻ ധാരാളമായി ധർമ്മവും െചയ്തി�
രുന്നു. െകാച്ചുണ്ണി ഈവക മുതലുകൾ സമ്പാദിക്കാറില്ല.
അന്നേത്തടം സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടണെമന്നു മാത്രേമ
അവനു വിചാമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

സ്വേദശികളായ പാവെപ്പട്ടവെര അവൻ ധാരാളമായി
സഹായിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. െകാച്ചുണ്ണിയുെട കൂട്ടുകാെര�
ല്ലാം ആദ്യം േകവലം നിർധനൻമാരായിരുന്നു. അവെന്റ
സഹകരണം നിമിത്തം അവെരല്ലാം ക്രേമണ വലിയ
ധനികന്മാരായിത്തീർന്നു. െകാച്ചുണ്ണിക്കു മാത്രം അധി�
കം സമ്പാദ്യെമാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവെന്റ ആശ്രി�
തന്മാരും സ്വേദശികളുമായിരുന്ന അേനകം പാവെപ്പ�
ട്ടവരും െകാച്ചുണ്ണിയുെട സഹായം നിമിത്തം സമ്പന്ന�
ന്മാരായിതീർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ന ജാതിക്കാെര അെല്ലങ്കിൽ
ഇന്ന മതക്കാെര മാത്രേമ സഹായിക്കയുള്ളൂ എന്നുള്ള
നിർബന്ധം െകാച്ചുണ്ണിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണ�
നായാലും ശൂദ്രനായാലും സ്വജാതിയായാലും ക്രസ്ത്യാനി�
യായാലും, അവെന ആശ്രയിച്ചാൽ തന്നാൽ കഴിയുന്ന
സഹായം അവൻ െചയ്തുെകാടുത്തിരുന്നു. ആകപ്പാെട
േനാക്കിയാൽ െകാച്ചുണ്ണിമൂലം അക്കാലത്തു സമ്പന്നന്മാ�
രായിതീർന്നിട്ടുള്ള ദരിദ്രർക്കും നിർധനന്മാരായിത്തീർ�
ന്നിട്ടുള്ള ധനികർക്കും സംഖ്യയില്ല.

സ്ത്രീവി ഷയമായിട്ടുള്ള ദുർനടപ്പും െകാച്ചുണ്ണിക്കു സാമാ�
ന്യ ത്തിലധികമുണ്ടായിരുന്നു. െകാച്ചുണ്ണി നിമിത്തം പല
ജാതിയിലുള്ള കുലടകൾക്കും വളെര സമ്പാദ്യമുണ്ടായി�
ട്ടുണ്ടു്. ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീെയ അവൻ ഏകേദശം ഭാര്യയാ�
യിതെന്ന വച്ചിരുന്നു. അതു് എങ്ങെനേയാ അവെന്റ
ഭാര്യയുെട തള്ള അറിഞ്ഞു വശമാവുകയും ഭാര്യേയാടു
പറയുകയും വീട്ടിൽ വളെര ശണ്ഠകളും വഴക്കുെമാെക്ക
ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുകയും െചയ്തു. എങ്കിലും െകാച്ചുണ്ണി�
ക്കു് ആ ശൂദ്രസ്ത്രീെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നതിനു മനസ്സുവന്നില്ല.
ഒരു ദിവസം ആ വ്യദ്ധ (ഭാര്യയുെട തള്ള) െകാച്ചുണ്ണി�
േയാടു േനരിട്ടുതെന്ന ആ ശൂദ്രസ്ത്രീയുമായുള്ള സംസർഗ്ഗം
മതിയാക്കണെമന്നു പറഞ്ഞു. അതു െകാച്ചുണ്ണിക്കു് ഒട്ടും
രസമായില്ല. അതിെനക്കുറിച്ചു് അവർ തമ്മിൽ വളെര
വാഗ്വാദമുണ്ടായി. വഴക്കുമുറുകി വന്നേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണി�
ക്കു േദ ഷ്യം വരികയും അവൻ ഒരു കുറുവടിെകാണ്ടു് വ്യ�
ദ്ധയുെട തലയ്ക്കു് ഒരടി െകാടുക്കുകയും വ്യദ്ധ െപെട്ടന്നു
മറിഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. ഈ കഥ ആെരയുമറിയിക്കാ�
െത െകാച്ചുണ്ണി അന്നുരാത്രിയിൽതെന്ന ആ വ്യദ്ധയുെട
മ്യതശരീരം ഒരു പായിൽ െപാതിഞ്ഞുെകട്ടി വലിയ കല്ലു�
െവച്ചു കായങ്കുളം കായലിൽ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. എങ്കിലും
ഒന്നുരണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എങ്ങെനേയാ സംഗ�
തി പുറെത്താെക്ക കുേറേശ്ശ സംസാരമായി. അങ്ങെന
അങ്ങു പറഞ്ഞു് ഇങ്ങു പറഞ്ഞു് വർത്തമാനം കാർത്തി�
കപള്ളി തഹസീൽദാരുെട െചവിയിലുെമത്തി. ഉടെന
തഹശീൽദാർ (അക്കാലത്തു മജിേസ്ട്രെട്ടന്നു പറയാറി�
ല്ല) െകാച്ചുണ്ണിെയ പിടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്നതിനു േപാലീസു�
കാർക്കു ഉത്തരവുെകാടുത്തു. എങ്കിലും അവെന പിടി�
ക്കുന്നതിനു് അത്രെയളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.
െകാച്ചുണ്ണി വലിയ അഭ്യാസിയായിരുന്നതിനാൽ ഒരു
പത്തുപന്ത്രണ്ടുേപർ വിചാരിച്ചാലും മറ്റും അവെന പിടി�
ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. സദാ അവെന്റ കയ്യിൽ കഠാരി�
യുെട ആക്യതിയിൽ ഒരായുധമുണ്ടായിരിക്കും. അവെന്റ
കൂെട വലിയ അഭ്യാസികളും അക്രമികളുമായ പല കൂട്ടു�
കാരും എേപ്പാഴുമുണ്ടായിരിക്കും. അവെന പിടിക്കാൻ
ആർക്കും ൈധര്യമുണ്ടായില്ല. ഈ സംഗതി നടന്നതി�
െന്റ േശ ഷം േപാലീസുകാരുെട അേന്വ ഷണം തുടങ്ങിയ�
േപ്പാൾ മുതൽ െകാച്ചുണ്ണി ഒളിച്ചും വളെര കരുതേലാടുകൂ�
ടിയുമാണു് നടന്നിരുന്നതു്. അതിനാൽ അവെന േനെര
കാണുന്നതിനുതെന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. ഒരുസ�
മയം കണ്ടാൽത്തെന്നയും പ്രാണഭയം നിമിത്തം അവ�
െന ആരും പിടിക്കയുമില്ലേല്ലാ. െകാച്ചുണ്ണി ഒളിച്ചുനടക്കു�
കയായിരുന്നു എങ്കിലും സ്വേദശം വിട്ടു് എങ്ങും േപായില്ല.
കാർത്തികപ്പള്ളി, കരുനാഗപ്പള്ളി, മാേവലിക്കര ഈ മൂ�
ന്നു താലൂക്കുകളിലായിട്ടു് അവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടി. പിടിച്ചുപറി,
േമാ ഷണം മുതലായവ അക്കാലത്തും അവൻ യഥാപൂർ�
വം നടത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന ഇരുന്നു.

െകാച്ചുണ്ണിയുെട അക്രമങ്ങൾ ദിവസംപ്രതി വർദ്ധിക്കു�
കയും കായങ്കുളം െകാച്ചുണ്ണി എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധി രാജ്യ�
െമാട്ടുക്കു പരക്കുകയും, അേപ്പാേഴക്കും അവെന ഏതുവി�
ധവും പിടിക്കണെമന്നുള്ള നി ഷ്കർ ഷ ഗവൺേമണ്ടിന്നു
കൂടി വരികയും െചയ്തു. ഒടുക്കം 1025-ആമാണ്ടു് ദിവാൻജി
കാർത്തികപ്പള്ളിത്തഹസീൽദാരുെട േപർക്കു േനരിട്ടു്
ഒരുത്തരവയച്ചു. അതിൽ ഒരു വാരത്തിനകം െകാച്ചുണ്ണി�
െയ പിടിപ്പിച്ചു ഠാണാ വിലാക്കാത്തപക്ഷം തഹശീൽദാ�
െര ഉേദ്യഗത്തിൽനിന്നും സ്ഥിരമായി മാറ്റുന്നതാെന്നന്നു
തീർച്ചയായി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവു കണ്ട�
േപ്പാൾ തഹശീൽദാർക്കു് വളെര വിചാരവും വ്യസനവുമു�
ണ്ടാക്കിെയന്നുള്ളതു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ബുദ്ധിമാനായ
തഹശീൽദാർ െകാച്ചുണ്ണിയുെട ഗൂഢസഞ്ചാരം ഏെത�
ല്ലാം ദിക്കുകളിലാെണന്നും മറ്റും രഹസ്യമായി നടത്തിയ
അേന്വ ഷണത്തിൽ അവനു േമൽപ്പറഞ്ഞ ശൂദ്രസ്ത്രീയുമാ�
യി അടുപ്പമുെണ്ടന്നും മിക്ക ദിവസവും രാത്രി കാലങ്ങ�
ളിൽ അവൻ അവളുെട വീട്ടിൽ വരുെമന്നും േവെറ ഒരു
ശൂദ്രനും അവളുമായി സംസർഗ്ഗമുെണ്ടന്നും അയാൾക്കു്
ആന്തരത്തിൽ െകാച്ചുണ്ണിേയാടു രസമിെല്ലന്നും മനസ്സി�
ലായി. തഹസീൽദാർ ആ ശൂദ്രൻ മുഖാന്തരം ആരുമറി�
യാെത ആ സ്ത്രീെയ വരുത്തി. അവേളാടു് “നിെന്ന എെന്റ
ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കണെമന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
നീ അതു സമ്മതിക്കുന്നപക്ഷം അധികം താമസിയാെത
സംബന്ധം നടത്തണെമന്നാണു് ഞാൻ  വിചാരിക്കുന്ന�
തു്. പേക്ഷ അങ്ങെനയായാൽ െകാച്ചുണ്ണിയുമായുള്ള
അടുപ്പം േവെണ്ടന്നു െവേക്കണ്ടതായി വരും. അതും മുൻ�
കൂട്ടി പറേഞ്ഞക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതുേകട്ടു് ആ പും�
ശ്ചലി ഒരു േമത്തനുമായുള്ള അടുപ്പേത്തക്കാൾ നല്ലതു്
ഒരു തഹസീൽദാരുെട ഭാര്യയായിരിക്കുന്നതാണേല്ലാ
എന്നു വിചാരിച്ചു. “അവിടുെത്ത ഇഷ്ടംേപാെലെയാെക്ക
െചയ്യുന്നതു് എനിക്കു സമ്മതമാണു്. അതിനുേവണ്ടി
ഞാെനെന്തല്ലാം േവണെമങ്കിലും െചയ്യാം” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. “എന്നാൽ ഇന്നു രാത്രിയിൽ അവൻ വരുേമ്പാൾ
നീ ഈ മരുന്നിട്ടു കുേറ പാൽ കാച്ചി അവനു െകാടുക്ക�
ണം” എന്നു പറഞ്ഞു തഹശീൽദാർ ഒരു മരുന്നു അവ�
ളുെട ൈകയ്യിൽ െകാടുത്തു. അടുത്ത ദിവസം തെന്ന
സംബന്ധം നടത്തിക്കളയാെമന്നും അതിേലക്കു േവണ്ടു�
ന്നെതാെക്ക വട്ടംകൂട്ടുന്നതിനു തൽക്കാലം ഇതിരിക്കെട്ട
എന്നു പറഞ്ഞു തഹശീൽദാർ അമ്പതു രൂപയും െകാടു�
ത്തു. അവൾ അെതല്ലാം വാങ്ങി സേന്താ ഷേത്താടുകൂടി
വിട്ടിേലക്കു വന്ന വഴിതെന്ന ആരുമറിയാെത േപാവുക�
യും െചയ്തു.

ഏകേദശം പാതിരായായേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണി ഏകാകി�
യായി ആ ശുദ്രസ്ത്രീയുെട വിട്ടിെലത്തി. അവൻ കയ്യും േത�
ച്ചുകഴുകി ശയന ഗ്യഹത്തിൽ പ്രേവശിച്ചയുടെന അവൾ
തഹശീൽദാർ പറഞ്ഞിരുന്നതു േപാെല മരുന്നിട്ടു കാച്ചി�
പാൽ െകാണ്ടു െചന്നു െകാടുത്തു. െകാച്ചുണ്ണിക്കു മുേമ്പ�
തെന്ന അവൾ പാൽ കാച്ചിെകാടുക്കുക പതിവുണ്ടായി�
രുന്നതിനാൽ അവൻ യാെതാരു സംശയവും കൂടാെത
പാെലടുത്തു കുടിക്കുകയും മാത്രേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േബാധരഹിതനായി വിഴുകയും െചയ്തു. അേപ്പാേഴക്കും
തഹസീൽദാർ മുൻകൂട്ടി ചട്ടംെകട്ടിയിരുന്നതുെപാെല
ചില സഹായികേളാടുകൂടി േപാലീസുകാർ അവിെട
എത്തുകയും െകാച്ചുണ്ണിെയ ബന്ധിച്ചു കാർത്തികപ്പള്ളി
ഠാണാവിേലക്കു് എടുത്തുെകാണ്ടുേപാവുകയും െചയ്തു.
ആ സമയം െകാച്ചുണ്ണിക്കു തീെര േബാധമില്ലായിരുന്നു.
അവൻ ശവംേപാെല കിടക്കുകയായിരുന്നു. േപാലീസു�
കാർ െകാച്ചുണ്ണിെയ ഠാണാവിലാക്കി ൈകയ്ക്കും കാലിനും
വിലങ്ങുെവയ്ക്കുകയും അേപ്പാൾതെന്ന വിവരം തഹശീൽ�
ദാരുെട അടുക്കൽ അറിയിക്കുകയും െചയ്തു.

െകാച്ചുണ്ണിെയ ഭാര്യയുെട തള്ളെയ അപായെപ്പടുത്തിയ�
തു് 1015-ആമാണ്ടു് ആയിരുന്നു. അക്കാലം മുതൽ പത്തു
െകാല്ലം അവൻ ഒളിച്ചുനടക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിട�
യ്ക്കു് അവെന പിടിക്കുന്നതിനു് ആരു വിചാരിച്ചിട്ടും കഴി�
ഞ്ഞില്ല. ഒടുക്കം 25-ആമാണ്ടു് അവെന പിടിച്ചതു േമല്പറ�
ഞ്ഞപ്രകാരം ചതിച്ചാണു്. െകാച്ചുണ്ണി സ്വേബാധേത്താ�
ടുകൂടിയിരിക്കുകയാെണങ്കിൽ അന്നും അവെന ആരും
പിടിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. കുലടകെള വിശ്വസിച്ചാലുണ്ടാ�
കുന്ന ഫലമിങ്ങെനയാെണന്നു് എല്ലാരും അറിഞ്ഞിരി�
േക്കണ്ടതാണു്.

തഹശീൽദാർ ആ രാത്രിയിൽതെന്ന െകാച്ചുണ്ണിെയ പി�
ടിച്ചു കാർത്തികപ്പള്ളി ഠാണാവിലാക്കിയിരുന്നു എന്നു�
ള്ള വിവരത്തിനു് അടിയന്തിരത്തിൽ ഹജൂർക്കു് എഴിതി�
യയച്ചു. അവെന ഉടെന ഠാണാപ്പാറാവുവഴി േവണ്ടുന്ന
കരുതേലാടും ബന്തവേസ്സാടുംകൂടി തിരുവനന്തപുരേത്ത�
ക്കയയ്ക്കാൻ അടിയന്തിരത്തിൽത്തെന്ന ഉത്തരവു വരിക�
യും െചയ്തു.

െകാച്ചുണ്ണിക്കു് അവെന പിടിച്ചു ഠാണാവിലാക്കിയതി�
െന്റ പിേറ്റ ദിവസം േനരം െവളുത്തേപ്പാേഴക്കും േബാധം
വീണു. അേപ്പാഴാണു് താൻ ബന്ധനത്തിലകെപ്പട്ടിരി�
ക്കുകയാെണന്നു് അവനറിഞ്ഞതു്. ഇതു് ആ കുലടയു�
െട വിശ്വാസവഞ്ചനയാൽ പറ്റിയതാെണന്നു് അവൻ
അേപ്പാൾ തെന്ന മനസ്സുെകാണ്ടാേലാചിച്ചു നിശ്ചയി�
ക്കുകയും െചയ്തു. അന്നു രാത്രിയാകുന്നതുവെര അവൻ
ഠാണാവിൽത്തെന്ന കിടന്നു. ഏകേദശം പത്തു നാഴിക
രാത്രിയായേപ്പാൾ വിലങ്ങുകളും െപാട്ടിച്ചു െകാച്ചുണ്ണി ഠാ�
ണാവിൽ നിന്നു െവളിയിൽ ചാടി ഓടിക്കളഞ്ഞു. അവ�
െന്റ ൈകയ്യിൽ സദാ ഉണ്ടായിരിക്കാറുള്ള ആയുധം ആ
ശൂദ്രസ്ത്രീയുെട വീട്ടിലുെണ്ടങ്കിൽ എടുക്കാെമന്നു വിചാരിച്ചു്
അവൻ േനെര അേങ്ങാട്ടുതെന്ന നടന്നു. അവിെട െച�
ന്നേപ്പാൾ അവളും അവളുെട ഇഷ്ടനായ ശൂദ്രയുവാവും
കൂടി അത്താഴം കഴിഞ്ഞു. ൈസ്വവരസല്ലാപവും െചയ്തു�
െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പുരയുെട വാതിൽ ചാരി�
യിരുെന്നങ്കിലും സാക്ഷയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അകത്തു
വിളക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. െകാച്ചുണ്ണി ഒട്ടും സംശയിക്കാ�
െത വാതിൽ തുറന്നു് അകേത്തക്കു കടന്നു. ആ സമയം
െകാച്ചുണ്ണി അവിെടെച്ചല്ലുെമന്നു് അവൾ േലശം േപാലും
വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനിടയാകാ�
െത അവെന തൂക്കിെക്കാല്ലുകേയാ നാടുകടത്തുകേയാ
െചയ്യുെമന്നായിരുന്നു അവരുെട വിശ്വാസം. അങ്ങെന
ഇരിെക്ക െപെട്ടന്നു െകാച്ചുണ്ണിെയ കണ്ടേപ്പാൾ അവ�
രുെട മനസ്സിലുണ്ടായ വികാരങ്ങൾ ഏെതല്ലാം പ്രകാ�
രമായിരിക്കുെമന്നു വായനക്കാർ അവരുെട മേനാധർ�
മംേപാെല ഊഹിച്ചുെകാള്ളുകയല്ലാെത പറഞ്ഞറിയി�
ക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസംതെന്ന. െകാച്ചുണ്ണിെയ കണ്ട
മാത്രയിൽ രണ്ടുേപരും െപെട്ടെന്നണീറ്റു് ഒരു സംഭ്രമ�
േത്താടും വിറയേലാടുംകൂടി മറയുെട ഒരരികിേലക്കു മാറി�
നിന്നു. െകാച്ചുണ്ണി മുറിക്കകത്തു കടന്നിട്ടു് ആദ്യം കണ്ടതു
കട്ടിലിെന്റ താെഴ കിടന്നിരുന്നതായ സ്വന്തം ആയുധം
െപെട്ടന്നു കയ്യിെലടുത്തു, െകാച്ചുണ്ണി ആയുധെമടുത്തു്
ഒന്നു വീശുകയും ആ പുശ്ചലിയുെടയും അവളുെട ഇഷ്ട�
നായ ശൂദ്രേൻയയും തല താെഴ വീഴുകയും ഒരുമിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞു. െകാച്ചുണ്ണി അേപ്പാൾ പുറത്തിറങ്ങിേപ്പാവുകയും
െചയ്തു.

അവൻ േപായ വഴിക്കുതെന്ന ഒരു കുളത്തിൽ ഇറങ്ങി
കുളിയും കഴിച്ചു സ്വഗൃഹത്തിെലത്തി. അേപ്പാൾ അവ�
െന്റ ഭാര്യ ഭർത്താവിെന േപാലീസുകാർ പിടിച്ചുെകാണ്ടു�
േപായി ഠാണാവിലാക്കിെയന്നു േകട്ടു വി ഷാദിച്ചു് അന്നു
ജലപാനം േപാലും കഴിക്കാെത കിടക്കുകയായിരുന്നു.
െകാച്ചുണ്ണി പുറത്തുെചന്നു വാതിലിൽ മുട്ടി പതുെക്ക വിളി�
ച്ചു. വിളിച്ചെതല്ലാം അവൾ േകട്ടു എങ്കിലും അതു് ഇന്നാ�
രാെണന്നു നിശ്ചയം വരായ്കയാൽ അവൾ വാതിൽ തു�
റന്നില്ല. പിെന്ന െകാച്ചുണ്ണി സ്വല്പം ഉറെക്ക വിളിക്കുക�
യും “സംശയിേക്കണ്ട ഞാൻതെന്നയാണു്. വാതിൽ
തുറക്കു്” എന്നു സ്പഷ്ടമായി പറയുകയും െചയ്യുകയാൽ
അവൾക്കു് ആൾ ഇന്നാരാെണന്നു മനസ്സിലാവുകയും
വിളക്കുെകാളുത്തിെക്കാണ്ടുവന്നു വാതിൽ തുറക്കുകയും
െചയ്തു. പിെന്ന അവൾ േവഗം അരി െവച്ചു. രണ്ടുേപരും
അത്താഴമുണ്ടു. െകാച്ചുണ്ണിക്കു പറ്റിയ അബദ്ധം അവനും
ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായ വി ഷാദവും മറ്റും അവളും പരസ്പരം പറ�
ഞ്ഞു. പുംശ്ചലിമാരുെട ദുഷ്ടതെയക്കുറിച്ചും തെന്റ ഭാര്യ�
യുെട മേനാഗുണെത്തയും േസ്നഹേത്തയും കുറിച്ചും െകാ�
ച്ചുണ്ണിക്കു് അന്നു കണ്ടും േകട്ടും അനുഭവിച്ചും നല്ലേപാെല
അറിയാനിടയായി. അന്നുമുതൽ അവൻ അന്യസ്ത്രീസം�
സർഗ്ഗെമന്നുള്ള ദു ഷ്പ്രവൃത്തി േവെണ്ടന്നു വയ്ക്കുകയും െചയ്തു.
പിെന്ന എന്നും െകാച്ചുണ്ണി ഏകപത്നീവ്രതേത്താടുകൂടി�
ത്തെന്നയാണു് ഇരുന്നിട്ടുള്ളതു്.

െകാച്ചുണ്ണി തടവുചാടിേപ്പായതിെന്റ പിേറ്റദിവസം കാർ�
ത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ മുഴുവനും അടുത്ത പ്രേദശങ്ങ�
ളിലും ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം തെന്നയായിരുന്നു. േനരം
െവളുത്തേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണിെയ കാണായ്കയാൽ ഠാ�
ണാമുതൽേപ്പരും ശിപായിമാരുെമല്ലാം അണ്ടികളഞ്ഞ
അണ്ണാെനേപ്പാെല വി ഷണ്ണന്മാരായി തീർന്നു. ഉടെന
വിവരം തഹശീൽദാെര അറിയിച്ചു. തഹശീൽദാർ േകാ�
പംെകാണ്ടും വ്യസനംെകാണ്ടും പരവശനായിത്തീർ�
ന്നു. അേപ്പാേഴക്കും കീരിക്കാട്ടു് ഒരു സ്ത്രീെയയും ഒരു
പുരു ഷെനയും െവട്ടിെക്കാന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വർത്ത�
മാനവും തഹശീൽദാർ േകട്ടു. അേദ്ദഹം ആകപ്പാെട
പരിഭ്രമിച്ചുവശായി. എന്താണു േവണ്ടതു്, എേങ്ങാട്ടാ�
ണു് േപാേകണ്ടതു് എന്നിങ്ങെനയുള്ള വിചാരംെകാണ്ടു
സംഭ്രാന്തചിത്തനായ തഹശീൽദാർ െകാച്ചുണ്ണിെയ
അേന്വ ഷിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനായി േപാലീസുകാെര വീ�
ണ്ടും നിേയാഗിച്ചു. േപാലീസുകാർ വളെര ആളുകെള
സഹായത്തിനുകൂട്ടിെക്കാണ്ടു് നാലുവഴിക്കും ഓട്ടവും
അേന്വ ഷണവും തുടങ്ങി. തഹശീൽദാരും ഗുമസ്തനും
ചില േശവുകക്കാരും ഒട്ടുവളെര ആളുകളുമായി കീരി�
ക്കാേട്ടക്കും േപായി. സ്ഥലത്തു െചന്നു ശവങ്ങൾ കണ്ടു
യാദാസ്തുെമഴുതുകയും അവ മറവുെചയ്യുന്നതിനുേവണ്ട
ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്യുകയും െചയ്തു. മരിച്ചതു് െകാച്ചുണ്ണി�
െയ പിടിക്കാൻ സഹായിച്ച വരാെണന്നു് അറിഞ്ഞ�
േപ്പാൾത്തെന്ന അവെര െകാന്നതു് െകാച്ചുണ്ണിതെന്ന�
യാെണന്നും തഹശീൽദാർ തിർച്ചെപ്പടുത്തി. ചിലരുെട
അഭിപ്രായം െകാച്ചുണ്ണിയല്ല ഈ ക്യത്യം നടത്തിയെത�
ന്നും അവെന്റ കൂട്ടുകാരായിരിക്കണെമന്നുമായിരുന്നു.
അപ്രകാരംതെന്ന െകാച്ചുണ്ണി തടവുചാടിയതു് അവെന്റ
സാമർത്ഥ്യംെകാണ്ടുമാത്രമായിരിക്കയിെല്ലന്നും അവൻ
ഠാണാക്കാെര സ്വാധീനെപ്പടുത്തി അവരുെട അറിേവാ�
ടുകൂടിയായിരിക്കണെമന്നും ചിലർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
ഇങ്ങെന ഓേരാരുത്തർ ഓേരാന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി
എന്നല്ലാെത ഒന്നിനും മതിയായ ലക്ഷ്യെമാന്നുമില്ല.
സകലദിക്കിലും സകല ജനങ്ങളുെട ഇടയിലും െകാ�
ച്ചുണ്ണിെയന്നും തടവുചാടിെയന്നും ഇരട്ടെക്കാലപാത�
കെമന്നും മറ്റുമുള്ള സംസാരമില്ലാെത േകൾപ്പാനില്ല.
അങ്ങെന രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എല്ലാ�
െമാട്ടു ശമിച്ചുതുടങ്ങി. േപാലീസുകാരും മറ്റും കഴിയുന്ന
അേന്വ ഷണെമല്ലാം നടത്തീട്ടും െകാച്ചുണ്ണിയുെട െപാടി�
േപാലും കാൺമാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനിടയ്ക്കു് അവൻ
നാടുവിട്ടു െപായ്ക്കളഞ്ഞു എന്നും ഒരു സംസാരം ചിലർ
പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. പേക്ഷ, െകാച്ചുണ്ണിയും കൂട്ടുകാരുംകൂടി
ദിവസം പ്രതി ഓേരാ അക്രമങ്ങളും െകാള്ളകളും വീണ്ടും
നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവൻ എങ്ങും േപായി�
ട്ടിെല്ലന്നുതെന്നയായിരുന്നു മിക്കവരുെടയും വിശ്വാസം.
വാസ്തവം അങ്ങെനതെന്നയായിരുന്നു.

െകാച്ചുണ്ണിയുെട അക്രമങ്ങളും െകാള്ളകളും വീണ്ടും
നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാൽ അവെന പിടി�
േച്ചൽപ്പിക്കുന്നതിനു് േമലാവിൽനിന്നു് ഉത്തരവുകൾ
ദിവസംപ്രതി വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. േപാലീസുകാരുെട
അേന്വ ഷണവും മുറയ്ക്കു നടന്നുെകാണ്ടുതെന്നയിരുന്നു.
എെന്തല്ലാമായിട്ടും അവെന പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞി�
ല്ല. അവെന്റയും കൂട്ടുകാരുെടയും ഉപദ്രവങ്ങൾെകാണ്ടു
യാത്രക്കാർക്കു കരവഴിക്കും വള്ളംവഴിക്കും സഞ്ചരി�
ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെതയായിത്തീർന്നു. െകാച്ചുണ്ണി�
യും കൂട്ടുകാരും എേപ്പാൾ എവിെട ഉണ്ടായിരിക്കുെമന്നു്
ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചില ഓടിവ�
ള്ളങ്ങളിൽ കയറി അവർ കായലിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാ�
യിരിക്കും. അതു് എെന്നല്ലാെമന്നും എേപ്പാെളല്ലാെമന്നും
ആർക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ
മിക്കേപ്പാഴും അവരുെട ഉപദ്രവം രാത്രികാലങ്ങളിലാ�
യിരുന്നു.

െകാച്ചുണ്ണിക്കു കൂട്ടുകാർ പലരുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ
അവരിൽ പ്രധാനന്മാർ േകാപ്പാറപ്പറമ്പിൽ മമ്മതു്, കടു�
വാേച്ചരി വാവ, േകാട്ടപ്പുറത്തു് ബാപ്പുകുഞ്ഞു്, പേക്കാ�
ലത്തു നൂറാമ്മതു്, വലിയകുളങ്ങര കുഞ്ഞുമരയ്ക്കാർ, വാ�
ര്യവീട്ടുവടേക്കടത്തു െകാച്ചുപിള്ള എന്നിവരായിരുന്നു.
ഇവെരല്ലാം വലിയ അഭ്യാസികളും അക്രമികളും ശക്ത�
ന്മാരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ േകാപ്പാറപ്പറമ്പിൽ മമ്മതു്
സാധുക്കെളയും ഉപദ്രവിക്കുന്നവനും എന്തും െചയ്യാൻ
മടിയില്ലാത്തവനുമായിരുന്നു. സാധുപീഡനം െകാച്ചുണ്ണി�
ക്കു വലിയ വിേരാധമായിരുന്നു. അതിനാൽ മമ്മതിെന
അവർ ഇടക്കാലത്തു് ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു. െകാച്ചുണ്ണി
പലദിവസങ്ങളിൽ സ്വഗൃഹത്തിൽ േപാകാറുെണ്ടന്നു മു�
മ്പു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ ആ ഒളിച്ചു നടന്ന
കാലത്തിനിടക്കു മൂന്നുപുത്രൻമാരും ഒരു പുത്രിയും ജനി�
ച്ചു എന്നുള്ളതും വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങെന െകാച്ചുണ്ണി 1015-ആമാണ്ടു വെരയും അതിെന്റ
േശ ഷം 1033-ആമാണ്ടു വെരയും ആെക 18 വർ ഷം പി�
ടികിേട്ടണ്ടും പുള്ളിയായി ഒളിച്ചു നടന്നും അക്രമ പ്രവർ�
ത്തികൾ െകാണ്ടുതെന്ന ഉപജീവനം കഴിച്ചും കാലേക്ഷ�
പം െചയ്തുവന്നു. 1033-ആമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ സർ
ടി. മാധവ രായരവർകൾ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടു. അേതാടുകൂടി െകാച്ചുണ്ണിക്കു ഗ്രഹപ്പി�
ഴയും ആരംഭിച്ചു. മാധവ രായർ ദിവാൻജിയായതിെന്റ
േശ ഷം രാജ്യേക്ഷമത്തിനായി അേനകം പരി ഷ്കാരങ്ങൾ
െചയ്യണെമന്നു നിശ്ചയിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായ ഒരു
കാര്യം െകാച്ചുണ്ണി മുതലായവരുെട അക്രമവും തന്നിമി�
ത്തം ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഉപദ്രവവും നിറുത്തണെമന്നു് ഉള്ള�
തായിരുന്നു. അേദ്ദഹം അതിനു േവണ്ടുന്ന ശ്രമങ്ങളും
ചട്ടംെകട്ടുകളും മുറയ്ക്കു തുടങ്ങി. ചങ്ങനാശ്ശരിയിൽ േചർ�
ന്ന വാഴപ്പള്ളിയിൽ പാപ്പാടിയിൽ കുഞ്ഞു പണിക്കർ
കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ തഹശീൽദാരായി നിയമിക്കെപ്പ�
ടുകയും ആ തഹശിൽദാരുെട േപർക്കു ദിവാൻജി െകാ�
ച്ചുണ്ണിെയ പിടിച്ചയയ്ക്കുന്നതിനു പ്രേത്യകം ഉത്തരവയച്ചു്
ചട്ടംെകട്ടുകയും െചയ്തു കുഞ്ഞു പണിക്കർ തഹശീൽദാർ
നല്ല സമർഥനും ബുദ്ധിമാനും കാര്യേശ ഷിയും ഉള്ളവ�
നുമായിരുന്നു. എങ്കിലും അേദ്ദഹം പലവിധ ശ്രമങ്ങൾ
െചയ്തിട്ടും െകാച്ചുണ്ണിെയ പിടികിട്ടിയില്ല. ഒടുക്കം അേദ്ദ�
ഹം അവെന്റ കൂട്ടുകാരിൽ ചിലെര സ്വാധീനെപ്പടുത്താ�
െത ഈ കാര്യം ഒരിക്കലും സാധിക്കയിെല്ലന്നു തീർച്ച�
െപ്പടുത്തി. പിെന്ന അതിനായി ചില അേന്വ ഷണങ്ങളും
ശ്രമങ്ങളും തുടങ്ങി. ആ അേന്വ ഷണത്തിൽ േകാപ്പാ�
റപ്പറമ്പിൽ മമ്മതു് എന്നവെന െകാച്ചുണ്ണി ഉേപക്ഷിച്ചു
കളയുകയാൽ അവനു് െകാച്ചുണ്ണിേയാടു നല്ല രസമില്ലാ�
െത ഇരിക്കുകയാെണന്നു് അറിവു കിട്ടി; ഉടെന മമ്മതിനു്
ഒരാെള അയച്ചു് അവെന ഉപായത്തിൽ തഹസീൽദാർ
തെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തുകയും അവെന സമ്മാനാദി�
കൾ െകാണ്ടു സ്വാധീനെപ്പടുത്തുകയും അവൻ മുഖാന്തരം
െകാച്ചുണ്ണിയുെട മറ്റുള്ള കൂട്ടാകാെരക്കൂടി വശീകരിക്കുക�
യും െകാച്ചുണ്ണിെയ അകെപ്പടുത്താനുള്ള കൗശലങ്ങെള�
ല്ലാം പറഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കുകയും െചയ്തു.

ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരം െകാച്ചുണ്ണിയുെട ഇഷ്ടനും
പ്രധാനകൂട്ടുകാരിൽ ഒരാളുമായ വാര്യത്തു വടേക്കടത്തു
െകാച്ചുപിള്ള എന്നയാൾ അയാളുെട ഭാര്യാഗൃഹമായ
അമ്പിയൽ വീട്ടിൽ െകാച്ചുണ്ണിെയ വിളിച്ചുെകാണ്ടുേപാ�
യി ചില ലഹരിയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും മറ്റു െകാടുത്തു്
അവെന േബാധരഹിതനാക്കിത്തീർത്തു. െകാച്ചുണ്ണി
തലെപാക്കാൻ പാടില്ലാെത മയങ്ങി ഒരു കട്ടിലിൽ കി�
ടപ്പായി. ആ സമയം മമ്മതു്, നൂറമ്മതു്, ബാപ്പുകുഞ്ഞു്,
കുഞ്ഞുമരയ്ക്കാർ, വാവാ, െകാച്ചുപിള്ള മുതലായവരും കൂ�
ടി വലിയ കയറുകളിട്ടു െകാച്ചുണ്ണിെയ കട്ടിലിേലാടുകൂടി
വരിഞ്ഞുെകട്ടി. െകട്ടു മുറുകിതുടങ്ങിയേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണി
കണ്ണു തുറന്നു േനാക്കുകയും, െകാച്ചുപിള്ളകുേഞ്ഞ! നീയാ�
േണാ എെന്ന ചതിച്ചതു? അപ്പെന്റ മുഖത്തു ചിരവടിക്കു�
ന്ന മാതിരി നിനക്കുെണ്ടന്നു ഞാൻവിചാരിച്ചിരുന്നില്ല.
എെന്ന ചതിച്ച വർക്കും എെന്റ അനുഭവം വരരുതാത്തത�
ല്ല. എന്തുെചയ്യാം! എനിക്കു തല െപാങ്ങുന്നില്ല. എന്നു
പറയുകയും ആ കിടന്നകിടപ്പിൽ അവെന്റ ൈകയ്യിലിരു�
ന്ന ‘കത്താൾ’ എന്ന ആയുധംെകാണ്ടു് ചിലെരെയാെക്ക
െവട്ടുകയും കുത്തുകയും വലിയ മുറിവുകേളൽപിക്കുകയും
െചയ്തു. അേപ്പാെഴക്കും ൈക െപാക്കാൻ പാടില്ലാത്തവി�
ധം െകട്ടു മുറുകുകയും െകാച്ചുപിള്ള മുതൽേപർ ആയുധം
തട്ടിെയടുത്തു മാറ്റുകയും െചയ്തു. പിെന്ന േപാലീസുകാരും
അവരുെട കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവരും മറ്റുംകൂടി െകാച്ചു�
ണ്ണിെയ കട്ടിേലാടുകൂടിെയടുത്തു കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ
ഠാണാവിൽെകാണ്ടുേപായി ആക്കി. പിേറ്റദിവസം രാ�
വിെല തഹശീൽദാരേദ്ദഹം ഠാണാവിൽ െചന്നു് െകാച്ചു�
ണ്ണിക്കു വിലങ്ങു വയ്പിക്കുകയും അേനകം കുന്തക്കാർ, വാ�
ളൂരിപ്പിടിച്ച േപാലീസുകാർ മുതലായി അേനക മാളുകെള�
ക്കൂട്ടി അവെന ഠാണാപ്പാറാവുവഴി തിരുവനന്തപുരേത്ത�
ക്കു് അയയ്ക്കുകയും െചയ്തു. െകാച്ചുണ്ണിെയ തിരുവനന്തപു�
രത്തു് െകാണ്ടു െചന്നിരിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞയുടെന
ദിവാൻജി അവെന കേച്ചരിയിൽ വരുത്തിക്കാണുകയും
പന്തിരു ഠാണാ1 വിലാക്കി പ്രേത്യകം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു്
ഉത്തരവുെകാടുക്കുകയും അവെന്റ േപരിലുണ്ടായിരുന്ന
േകസ്സുകെളല്ലാം മുറയ്ക്കു വിസ്തരിച്ചു വിധി കല്പിക്കുന്നതിനു
േവണ്ടുന്ന ഏർപ്പാടുകെളല്ലാം െചയ്യുകയും െചയ്തു.

െകാച്ചുണ്ണിെയ പിടിച്ചു ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നതിനു
സഹായിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും െചയ്തവരിൽ പ്രധാ�
നൻമാർ െകാച്ചുപിള്ള, െകാച്ചുകുഞ്ഞു്, മമ്മതു്, എന്നി�
വരായിരുന്നു. അവരിൽ കീരിക്കാട്ടു പ്രവ്യത്തിയിൽ
കണക്കു തകഴിയിൽക്കാരൻ െകാച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ളക്കു
കൃ ഷ്ണപുരം പാർവത്യവും െകാച്ചുപിള്ളയ്ക്കു പത്തിയൂർ
പാർവത്യവും മമ്മതിനു് ഇടവാ മുതൽേപ്പരുേവലയും
തഹശീൽദാരേദ്ദഹം ശുപാർശ െചയ്തു െകാടുപ്പിച്ചു.
എങ്കിലും അവരും െകാച്ചുണ്ണിയുെട കൂട്ടുകാരും അവ�
െന ബന്ധിക്കാൻ കൂടിയവരുമായ കടുവാേച്ചരി വാവ,
േകാട്ടപ്പുറത്തു് ബാപ്പുകുഞ്ഞു്, ചേക്കാലത്തു നൂറൂമ്മതു്,
വലിയകുളങ്ങര കുഞ്ഞുമരക്കാർ എന്നിവരും താമസി�
യാെത ഓേരാ േകസ്സുകളിലകെപ്പട്ടു. 14 വർ ഷം വീതം
കഠിന തടവിനു വിധിക്കെപ്പട്ടു് പന്തിരുഠാണാവിൽ
െകാച്ചുണ്ണിയുെട അടുക്കൽ തെന്ന െചന്നുേചർന്നു. അവ�
െര കണ്ടേപ്പാൾ സേന്താ ഷേത്താടുകൂടി െകാച്ചുണ്ണി
“എന്താ കൂട്ടെര! ഞാൻപറഞ്ഞതുേപാെല പറ്റി, ഇേല്ല”
എന്നു േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ അവർെക്കല്ലാം എത്ര മാ�
ത്രം പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി എന്നു പറയാൻ പ്രയാസം.
െകാച്ചുണ്ണി തെന്റ േപരിലുള്ള േകസ്സുകൾ വിസ്തരിച്ചുതീരു�
ന്നതിനുമുമ്പു് ഠാണാവിൽ കിടന്നുതെന്ന 1034-ആമാണ്ടു
കന്നിമാത്തിൽ തെന്റ 41-ആമെത്ത വയസ്സിൽ ചരമഗ�
തിെയ പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു. െകാച്ചുണ്ണിെയ പിടികൂടി
തിരുവനന്തപുരേത്തക്കയച്ചതു് 33-ആമാണ്ടു മിഥുനമാസ�
ത്തിലായിരുന്നു. അവനു് ആെക 91 ദിവസം മാത്രേമ
തടവിൽ കിടന്നു കഷ്ടെപ്പേടണ്ടിവന്നുള്ളൂ.

െകാച്ചുണ്ണി കാഴ്ചയിൽ നല്ല സുന്ദരനും ആജാനുബാഹുവും
െവളുത്തു ചുവന്ന നിറേത്താടു കൂടിയ േകാമളനുമായിരു�
ന്നു. അവെന്റ വിരിഞ്ഞ െനഞ്ചും ഒതുങ്ങിയ അരയും വട്ടമു�
ഖവും നീണ്ടകണ്ണുകളും വളഞ്ഞിരുണ്ട പുരികങ്ങളും എന്നു�
േവണ്ട, സകല അവയവങ്ങളും അത്യന്തം മേനാഹരങ്ങ�
ളായിരുന്നു. അവെന്റ സംഭാഷണം വളെര ശാന്തവും
മധുരവുമായിരുന്നു. െകാച്ചുണ്ണി ആെക രണ്ടു സ്ത്രീകെള�
യും ഒരു പുരുഷെനയുമല്ലാെത െകാന്നിട്ടില്ല. അവെന്റ
കൂട്ടുകാരായിരുന്ന മമ്മതു മുതലായവരുെട അക്രമങ്ങൾ
വിചാരിച്ചാൽ െകാച്ചുണ്ണി വളെര മര്യാദക്കാരനായിരു�
ന്നു എന്നു തെന്ന പറയാം.

െകാച്ചുണ്ണിക്കു മൂന്നു പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയുമാണുണ്ടാ�
യിരുന്നെതന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അവരിൽ പ്ര�
ഥമപുത്രൻ ഒരു ശിക്ഷയിലകെപ്പട്ടു ജയിലിൽക്കിടന്നു
തെന്ന മരിച്ചു. രണ്ടാമെത്ത പുത്രനും ഒരു ശിക്ഷയിലക�
െപ്പട്ടു ജയിലിലാക്കെപ്പട്ടുെവങ്കിലും അവൻ തടവു ചാടി
െപായ്ക്കളഞ്ഞു. അവനിേപ്പാൾ ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ, ഉെണ്ട�
ങ്കിൽ തെന്ന എവിെടയാണു് എെന്നാന്നും രൂപമില്ല. മൂ�
ന്നാമെത്ത പുത്രൻ ഇേപ്പാൾ കച്ച വടംെചയ്തു് ഓച്ചിറയും,
പുത്രി എരുവയിൽ ഭർത്തൃഗൃഹത്തിലും താമസിച്ചുവരു�
ന്നു. ഇത്രയുെമാെക്കയാണു് കായംകുളം െകാച്ചുണ്ണിയുെട
ജീവിതകഥാസംേക്ഷപം. ഇനി െകാച്ചുണ്ണിയുെട ഓേരാ
അക്രമ പ്രവൃത്തികളും അത്ഭുതകർമങ്ങളും പിന്നാെല
വിവരിക്കാം.

െകാച്ചുണ്ണി ആൾമാറാട്ടം, കൺെകട്ടു് മുതലായ ജാല�
വിദ്യകളും അഭ്യസിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
എന്നാൽ അവൻ അവെയാന്നും സാധാരണ ഉപേയാ�
ഗിക്കാറില്ല. നിവൃത്തിയില്ലാെതവരുന്ന അവസരങ്ങളി�
േല അവ പ്രേയാഗിക്കാവൂ എന്നാണു് അവെന്റ ഗുരുനാ�
ഥനായ തങ്ങൾ അവേനാടു പറഞ്ഞിരുന്നതു. എങ്കിലും
െകാച്ചുണ്ണി ഒരു വിദ്യ ഒരിക്കെലാന്നു പ്രേയാഗിച്ചു േനാ�
ക്കി. െകാച്ചുണ്ണിയുെട സ്വേദശമായ കീരിക്കാട്ടു് ഏറ്റവും
ധനവാനായ ഒരു നായരുണ്ടായിരുന്നു. കുടുബകാര്യങ്ങ�
െളല്ലാം അേന്വ ഷിച്ചു നടത്തിയിരുന്നതു് അയാൾ തെന്ന�
യായിരുന്നുെവങ്കിലും അയാളുെട സ്ഥിരതാമസം ഭാര്യാ�
ഗൃഹത്തിലായിരുന്നു. അയാൾ ഭാര്യയ്ക്കു പുതുതായി ഒരു
വീടു പണിയിച്ചുെകാടുത്തു. അതു് അകേമ നിരയും പുറേമ
ഭിത്തിയുമായി വളെര ഉറേപ്പാടും ബലേത്താടുംകൂടിയാ�
ണു് പണിയിച്ചതു്. ആ പുരപണി നടന്നുെകാണ്ടിരുന്ന�
േപ്പാൾ അയാളുെട ഒരു േസ്നഹിതൻ പുരപണി കാണാ�
യായിട്ടു് അവിെട െചന്നു. പണികെളല്ലാം േനാക്കിയിട്ടു്
ആ മനു ഷ്യൻ, പുരയ്ക്കു ഭിത്തിേയാ നിരേയാ ഏെതങ്കി�
ലും ഒന്നു േപാേര? രണ്ടുംകൂടി ഇെതന്തിനാണു്? എന്നു
േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ നായർ “പെണ്ടാെക്ക അതുമതി�
യായിരുന്നു. ഇതു െകാച്ചുണ്ണിയുെട കാലമായതുെകാ�
ണ്ടു് അതു േപാരാ. ഭിത്തിേയാ നിരേയാ ഒന്നു് മാത്രമാ�
യിതുന്നാൽ അവൻ കുത്തിെപ്പാളിച്ചു് അകത്തു കടക്കും
രണ്ടുംകൂടി െപാളിച്ചു് അകത്തുകടക്കാൻ അത്രെയളുപ്പമ�
ല്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. “അതു ശരിതെന്ന” എന്നു മേറ്റ�
യാൾ സമ്മതിക്കുകയും െചയ്തു. ഇങ്ങെന ഇവർ തമ്മിൽ
പറഞ്ഞ ഈ വർത്തമാനം എങ്ങെനേയാ െകാച്ചുണ്ണി
അറിഞ്ഞു. എങ്കിലും തൽക്കാലം അവെനാന്നിനും േപാ�
യില്ല.

പുരപണിയും വാസ്തുബലിയും ഗൃഹപ്രേവശവുെമല്ലാം
കഴിഞ്ഞു ഭാര്യാപുത്രാദികേളാടുകൂടി നായർ പുത്തൻ�
പുരയിൽ താമസവുമായി. നായർ നല്ല കാര്യസ്ഥനും
കണിശക്കാരനുമായിരുന്നു. െപാന്നു പണയം കിട്ടാ�
െത അയാൾ ആർക്കും ഒരു െകാച്ചു കാശുേപാലും കടം
െകാടുക്കുക പതിവില്ല. പലരും പണയം െവച്ചു് അയാ�
േളാടു പണം വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവിെട
അടുക്കൽത്തെന്നയുള്ള ഒരാൾക്കു് ഒരായിരം രൂപയ്ക്കു് ഒര�
ത്യാവശ്യം േനരിടുകയാൽ ഏകേദശം രണ്ടായിരം രൂപ
വിലയ്ക്കുള്ള െപാൻപണ്ടങ്ങൾ ഇയാളുെട അടുക്കൽ പണ�
യംെവച്ചു രൂപ വാങ്ങി െകാണ്ടുേപായി. ആ വിവരവും
എങ്ങെനേയാ െകാച്ചുണ്ണി അറിഞ്ഞു.

അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണിക്കും െചലവിെനാ�
ന്നുമില്ലാെത ഒരിക്കൽ വലിയ െഞരുക്കമായിത്തിർന്നു.
ഏെതങ്കിലും ഈ നായരുെട അടുക്കൽേപായി േചാദി�
ക്കാം എന്നു വിചാരിച്ചു് അവൻ അയാളുെട അടുക്കൽ�
െചന്നു്, എനിക്കു് ഒരു നൂറു രൂപയ്ക്കു് ഒരത്യാവശ്യം േനരി�
ട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിെടയുെണ്ടങ്കിൽ കിട്ടിയാൽെക്കാള്ളാം
എന്നു പറഞ്ഞു.

നായർ: അത്യാവശ്യം, െചലവിെനാന്നുമില്ല, അതു
തെന്ന അേല്ല? ആേട്ട, രൂപ ഞാൻതരാം. എന്നാലതു
െകാച്ചുണ്ണിെയ േപടിച്ചിട്ടാെണന്നു വിചാരിക്കരുതു്. െകാ�
ച്ചുണ്ണിയുെട അക്രമെമാന്നും ഇവിെട പറ്റുകയില്ല. അതു
കരുതിത്തെന്നയാണു് ഞാൻപുര പണിയിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
െകാച്ചുണ്ണി: അതു ഞാൻ പുരപ്പണിക്കാലത്തുതെന്ന
അറിഞ്ഞു. ഭയെപ്പടുത്തി പണം വാങ്ങുക എനിക്കു പതി�
വില്ല. മര്യാദക്കു േചാദിക്കും കിട്ടിെയങ്കിൽ വാങ്ങും ഇെല്ല�
ങ്കിൽ പിെന്ന േവെറ വഴി േനാക്കും. അങ്ങെനയാണു്
പതിവു്.
നായർ: ശരിതെന്ന. അെതനിക്കറിയാം. എങ്കിലും െവ�
റുേത ഇവിെട വന്നു് വിഢ്ഢിത്തം കളിേക്കണ്ട എന്നു
വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞു എേന്നയുള്ളൂ.

ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു് നായർ നൂറു രൂപയും എണ്ണിെക്കാടു�
ത്തു. െകാച്ചുണ്ണി വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപാവുകയും െചയ്തു. നാ�
യർ പണം െകാടുത്തതുെകാണ്ടു് െകാച്ചുണ്ണിക്കു വലിയ
സംശയമായിത്തീർന്നു.“ഇനി ഇയാെള ഉപദ്രവിക്കുന്നതു
കഷ്ടവും നമ്മുെട പതിവിനു് വിപരിതവുമാണു്. എങ്കിലും
ഇയാളുെട ഊറ്റത്തിനു ഇയ്യാെള ഒന്നു പറ്റിക്കാെതയിരി�
ക്കുന്നതു് ശരിയല്ല. ആെട്ട, തരം വരും. അേപ്പാൾ േനാ�
ക്കാം” എന്നിങ്ങെന വിചാരിച്ചു െകാച്ചുണ്ണി ആ നായെര
കളിപ്പിക്കുന്നതിനു തരംേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

അഞ്ചാറു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം സന്ധ്യാ�
സമയത്തു് നായർ എണ്ണേതച്ചു കുളിക്കാനായിട്ടു വിട്ടിൽ�
നിന്നു് ഇറങ്ങിേപ്പായി. അയാളുെട ഭാര്യ അടുക്കളയി�
േലക്കും േപായി. മാത്ര കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഭർത്താവു മുറ്റ�
ത്തു വന്നു നിന്നു വിളിക്കുന്നതായി ആ സ്ത്രീക്കു േതാന്നി.
അവർ പുറേത്തക്കു വന്നേപ്പാൾ അവർക്കു േതാന്നിയതു�
േപാെല തെന്ന കാണുകയും െചയ്യുകയാൽ “കുളിക്കാൻ
േപായിട്ടു് കുളിക്കാെത േപാന്നെതന്താണു്?” എന്നു േചാ�
ദിച്ചു. മുറ്റത്തുനിന്നയാൾ, “ഇന്നാൾ നമ്മുെട കൃഷ്ണപിള്ള
ചില പണ്ടങ്ങൾ ഇവിെട പണയംെവച്ചു് ആയിരം രൂപ
വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപായിേല്ല? അതു പലിശേയാടുകൂടി
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ആ പണയെമടുത്തുെകാടുക്ക�
ണം. എെന്റ ൈകയ്യിൻേമെലാെക്ക എണ്ണയാണെല്ലാ,
അതുെകാണ്ടു് താേക്കാെലടുത്തു െപട്ടിതുറന്നു് ആ പണ്ട�
ങ്ങൾ എടുത്തു് ഇേങ്ങാട്ടു തരികയും, ഈ പണം െപട്ടി�
യിൽെവച്ചു പൂട്ടി താേക്കാൽ പതിവുള്ള സ്ഥലത്തുതെന്ന
െവേച്ചക്കുകയും േവണം” എന്നു പറഞ്ഞു് ഒരു വലിയ
ജാളിക2 ഇറയത്തു െവച്ചു. ആ സ്ത്രീ അയാൾ പറഞ്ഞ�
തുേപാെല ഒെക്ക െചയ്തു. അയാൾ പണ്ടങ്ങളുെമടുത്തു
പുറേത്തക്കിറങ്ങിേപ്പായി. സ്ത്രീ വീണ്ടും അടുക്കളയിേല�
ക്കും േപായി.

അതിെന്റ േശ ഷം പത്തുപതിനഞ്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ പണയംെവച്ചു പണംവാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപായ കൃ�
ഷ്ണപിള്ള പണവും പലിശയും െകാണ്ടുവന്നു. ആ ധനി�
കനായ നായർ മുതലും പലിശയുെമല്ലാം കണക്കുപറ�
ഞ്ഞു് എണ്ണിവാങ്ങിയതിെന്റ േശ ഷം പണയപ്പണ്ടങ്ങെള�
ടുത്തു് െകാടുക്കാനായി താേക്കാെലടുത്തു െപട്ടിതുറന്നു.
അേപ്പാൾ അതിൽ ഒരു വലിയ “ജാളിക” ഇരിക്കുന്ന�
തായി കണ്ടു. അയാൾ വളെര അത്ഭുതെപ്പട്ടു. താനറി�
യാെത ഈ “ജാളിക” പൂട്ടിെവച്ചിരുന്ന െപട്ടിയിൽ വന്ന�
െതങ്ങെനെയന്നു സംശയിച്ചു് അയാൾ ഭാര്യെയ വിളിച്ചു
േചാദിച്ചു.

ഭാര്യ: അേല്ല! അതു നിങ്ങൾ തെന്ന െകാണ്ടുവന്നു തന്നു്
എെന്നെക്കാണ്ടു െപട്ടിയിൽ െവയ്പിച്ചതേല്ല? എന്താ
ഈയിെട ഇത്രവലിയ മറവി?
നായർ: ഞാനിങ്ങെന ഒരു ജാളിക െകാണ്ടുവന്നു തന്നു�
േവാ? അത്ഭുതം തെന്ന. ഇെതന്നായിരുന്നു?
ഭാര്യ: ഇേന്നക്കു പേത്താ പതിനേഞ്ചാ ദിവസമായി�
രിക്കും. അതിലധികമായിട്ടില്ല. ഇന്നാെളാരുദിവസം
സന്ധ്യയ്ക്കു് എണ്ണേതച്ചു െകാണ്ടു കുളിക്കാൻ േപായിേല്ല?
അന്നാണു്.
നായർ: അെന്നന്നല്ല, ഒരിക്കലും ഇങ്ങെന ഒരു ജാളിക
ഞാൻ നിെന്റ കയ്യിൽെകാണ്ടുവന്നു തരികയുണ്ടായില്ല.
ഭാര്യ: ഇങ്ങെന പറഞ്ഞാൽ വി ഷമമാണു്. കുളിക്കാ�
നായി ഇറങ്ങിേപ്പായിട്ടു മാത്ര കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
തിരിെയ വന്നു മുറ്റത്തു നിന്നുെകാണ്ടു് എെന്ന വിളിക്കുക�
യും ഞാൻ പുറേത്തക്കു വന്നേപ്പാൾ കൃഷ്ണപിള്ള പണ�
വും പലിശയും െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നുെവന്നും നിങ്ങളു�
െട കയ്യിേന്മെലാെക്ക എണ്ണയുള്ളതുെകാണ്ടു ഞാൻ താ�
േക്കാെലടുത്തു െപട്ടിതുറന്നു പണയപ്പണ്ടങ്ങെളല്ലാെമടു�
ത്തു തരികയും ഈ ജാളികെയടുത്തു െപട്ടിയിൽ െവച്ചു�
പൂട്ടി താേക്കാൽ പതിവുസ്ഥലത്തു െവയ്ക്കുകയും െചയ്യണ�
െമന്നു് നിങ്ങെളേന്നാടു പറയുകയും ജാളിക ഇറയത്തു
െവച്ചുതരികയും െചയ്തതു് ഈ ദിവസത്തിനിടയ്ക്കു നിങ്ങൾ
മറന്നു േപാേയാ? എന്നാൽ അത്ഭുതം തെന്ന.
നായർ: ഭ്രാന്തു പറയുന്ന നിേന്നാടു് എന്തു പറയുന്നു?
ആേട്ട, എന്നിട്ടു നീയാ പണ്ടങ്ങെളാെക്ക എന്തു െചയ്തു?
ഭാര്യ: ഞാെനടുത്തു നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ െകാണ്ടുവന്നു
തന്നു.
നായർ: അേയ്യാ! ഇങ്ങെന േഭാ ഷ്ക്കു പറയരുതു്. െപ�
ണ്ണുങ്ങൾ ധാരാളം െപാളി പറയുന്നവരാണു്. എന്നാൽ
ഇങ്ങെന ആരും പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടില്ല. നീയും ഇതിനുമുമ്പു്
എേന്നാടിങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇേപ്പാൾ നിെന്റ ബുദ്ധി�
ക്കു് എേന്താ സ്വല്പം — സ്വല്പമല്ല, വളെര — വല്ലായ്മ
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതാണിങ്ങെന പറയുന്നതു്.
ഭാര്യ: എെന്റ ബുദ്ധിക്കു് ഒരു വല്ലാമയും വന്നിട്ടില്ല. വാ�
സ്തവം പറഞ്ഞാൽ പറയുേന്നാരുെട ബുദ്ധിക്കുതെന്നയാ�
ണു് ഇേപ്പാൾ ഏതാണ്ടു് വല്ലായ്മ പറ്റിയിരിക്കുന്നതു്.

ഇങ്ങെന ഇവർ തമ്മിൽ ഏതാനും വാഗ്വാദം കഴിഞ്ഞ�
തിെന്റ േശ ഷം നായർ ജാളികയഴിച്ചു കുടഞ്ഞിട്ടു. ഹാ!
കഷ്ടം! അതിലുണ്ടായിരുന്നതു് മുഴുവനും കരിങ്കൽച്ചില്ലി.
അേയ്യാ! എെന്നാരു നിലവിളിേയാടുകൂടി നായർ മൂർ�
ച്ഛിച്ചുനിലത്തു പതിച്ചു. നായരുെട പാരവശ്യം കണ്ടു ഭാ�
ര്യയും േബാധംെകട്ടുവീണു. നായെര കൃഷ്ണപിള്ളയും ഭാ�
ര്യെയ സമീപത്തു നിന്നിരുന്ന ദാസിയും താങ്ങിപ്പിടിച്ചു
രണ്ടുേപരുേടയും മുഖത്തു കുേറേശ്ശ െവള്ളം തളിച്ചിട്ടു വിശ�
റിെയടുത്തു വിശിത്തുടങ്ങി. മാത്രേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
നായർ കണ്ണുതുറന്നു് എണീറ്റിരുന്നു. അയാൾ ൈധര്യ�
െത്ത അവലംബിച്ചുെകാണ്ടു് “ആെട്ട കൃഷ്ണപിേള്ള! പറ്റി�
യെതാെക്ക പറ്റി. േപായെതാെക്ക േപാകേട്ട. ഇനി
നമ്മുെട ഏർപ്പാടു തീർക്കാെനന്താണു് േവണ്ടെതന്നു
പറയൂ” എന്നു പറഞ്ഞു.

കൃഷ്ണപിള്ള: ഞാെനന്തു പറയുന്നു? എല്ലാം നിങ്ങൾത�
െന്ന നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി.
നായർ: നിങ്ങളുെട പണ്ടങ്ങൾ ൈകേമാശം വന്നുേപാ�
യി. ഇനി നിങ്ങൾക്കു പകരം പണ്ടങ്ങൾ പണിയിച്ചു
തരികേയാ വില തരികേയാ െചയ്യാം. അതല്ലാെത നി�
വ്യത്തിയില്ലേല്ലാ. അതിേലതാണു േവണ്ടെതന്നു പറയൂ.
കൃഷ്ണപിള്ള: എനിക്കു പണ്ടമാെണങ്കിൽ എെന്റ പണ്ട�
ങ്ങൾതെന്ന കിട്ടണം. അെല്ലങ്കിൽ വില മതി. പകരം
പണിയിച്ചു തരണെമന്നില്ല.
നായർ: ആെട്ട വില എന്തുവരും?
കൃഷ്ണപിള്ള: അതു നമ്മൾ അന്നുതെന്ന തീർച്ചെപ്പടു�
ത്തീട്ടുണ്ടേല്ലാ. രണ്ടായിരം രൂപ വിലയ്ക്കുെണ്ടന്നു നിങ്ങൾ
തെന്നയേല്ല അന്നു സമ്മതിച്ചു പറഞ്ഞതു്. എനിക്കു്
അതു കിട്ടിയാൽ മതി. ഞാൻ മര്യാദേക്കെടാന്നും പറയു�
കയില്ല.
നായർ: ശരി. രണ്ടായിരം രൂപ തേന്നക്കാം. എന്നാൽ
തൽക്കാലം മുഴുവനും തരുന്നതിനു് ഇവിെട പണം ഇല്ലാ�
െതയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നു തന്നതിൽ നിന്നു്
ആയിരം രൂപ െരാക്കം തേന്നക്കാം. ആയിരം രൂപയ്ക്കു
തൽക്കാലം ഞാെനാരു പ്രമാണം എഴുതിത്തരാം.
കൃഷ്ണപിള്ള: ധാരാളം മതി. പ്രമാണം തെന്ന േവണ�
െമന്നില്ല. നിങ്ങൾ തേന്നക്കാെമന്നു വാക്കു പറഞ്ഞാലും
മതി.
നായർ: അതു േപാരാ. മനു ഷ്യാവസ്ഥയ്ക്കു പ്രമാണമുണ്ടാ�
യിരിേക്കണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്. പണേമർപ്പാടാെണ�
ങ്കിൽ ലൗകികവും ദാക്ഷിണ്യവും ആവശ്യമില്ല. എന്നു
പറഞ്ഞു് നായർ ആയിരം രൂപ െറാക്കം എണ്ണിെക്കാടു�
ക്കുകയും ഒേരാലെയടുത്തു3 വാർന്നു മുറിച്ചു ആയിരം രൂപ�
യ്ക്കു് ഒരു പ്രമാണെമഴുതിെകാടുക്കുകയും െചയ്തിട്ടു “കൃഷ്ണപി�
േള്ള! ഈ ആയിരം രൂപ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം തന്നു
ഞാനീ പ്രമാണം മടക്കി വാങ്ങിെക്കാള്ളാം. എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ഈ സംഗതി ആേരാടും പറഞ്ഞു േപാകരുതു്.
പണം േപാകുന്നതിലല്ലാ, വല്ലവരുെമാെക്ക പരിഹസി�
ക്കുന്നതു് േകൾക്കുന്ന കാര്യമാണു് സങ്കടം” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു.
കൃഷ്ണപിള്ള: ഞാൻപറഞ്ഞിട്ടു് ഈ സംഗതി പുറത്തു�
േപാവുകയില്ല. നിശ്ചയം തെന്ന എന്നു പറഞ്ഞു കൃഷ്ണപി�
ള്ള പണവും പ്രമാണവുെമടുത്തു് പുറത്തിറങ്ങിേപ്പായി.

ഇത്രയും കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും നായരുെട ഭാര്യയ്ക്കും േബാ�
ധം വീണു. അവരും എണീറ്റു പൂമുഖത്തു നായരുെട
അടുക്കൽ വന്നു. വി ഷാദിച്ചു വിചാരമഗ്നനായി ഒന്നും
മിണ്ടാെതയിരുന്നിരുന്ന നായെര കണ്ടിട്ടു ഭാര്യ വ്യസ�
നിച്ചുെകാണ്ടു് ഓേരാന്നും പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ആ സമയം
നമ്മുെട െകാച്ചുണ്ണി അവിെടേക്കറിെച്ചന്നു് ഈ ഭാര്യാ�
ഭർത്താക്കൻമാെര കണ്ടിട്ടു് “ഇെന്നന്താ രണ്ടുേപരും
ഒരുത്സാഹമില്ലാെത വലിയ വിചാരത്തിൽ മുഴുകിയവ�
െരേപ്പാെലയായിരിക്കുന്നതു്” എന്നു േചാദിച്ചു. ഉടെന
ഭാര്യ അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന സംഗതികെളല്ലാം െകാ�
ച്ചുണ്ണിെയ പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ചു. അതു നായർക്കു് ഒട്ടും
രസിച്ചില്ല. സംഗതി ആെരയും അറിയിക്കാെത കഴിക്ക�
ണെമന്നായിരുന്നുവേല്ലാ അയാളുെട വിചാരം. അതു ഭാ�
ര്യ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ നായർ
രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യം ചില ആംഗ്യങ്ങൾെകാണ്ടു വിലക്കി.
അെതാന്നും ആ സ്ത്രീ കണ്ടുമില്ല. വർത്തമാനങ്ങെളാെക്ക
േകട്ടുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണി നായരുെട േനെര േനാ�
ക്കിയിട്ടു് “അേയ്യാ കഷ്ടം! ഇതു വലിയ കുറച്ചിലായിേപ്പാ�
യി. പുര എങ്ങെന പണിയിച്ചാലും െകാണ്ടുേപാകുന്ന�
വൻ െകാണ്ടുേപാകതെന്ന െചയ്യുെമന്നു് ഇനിെയങ്കിലും
മനസ്സിലാക്കിയാൽ െകാള്ളാം. െകാച്ചുണ്ണിക്കു വല്ലതും
േവണെമങ്കിൽ പുര കുത്തിെപ്പാളിച്ചു് അകത്തു കടന്നിട്ടു
േവണെമന്നില്ല. െകാച്ചുണ്ണി പുറത്തു നിന്നാലും േവണെമ�
ങ്കിൽ അകത്തുള്ളതു പുറത്തു വരും. ഇതാ കൃഷ്പിള്ളയുെട
പണ്ടങ്ങൾ. എല്ലാം ഇേല്ല എന്നു േനാക്കിെക്കാള്ളണം.
െകാണ്ടുെചന്നു െകാടുത്തു് ഉടെന നിങ്ങളുെട രൂപയും
പ്രമാണവും മടക്കിവാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപാരണം. എനി�
ക്കിതിെലാന്നും േവണ്ട. ഇനിെയങ്കിലും നിങ്ങൾ പറ�
ഞ്ഞിട്ടുള്ളതു േപാെല ഊറ്റം പറയാതിരുന്നാൽ മതി”
എന്നു പറഞ്ഞു പണ്ടങ്ങെളല്ലാം നായരുെട മുമ്പിൽ വച്ചി�
ട്ടു െകാച്ചുണ്ണി ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും െചയ്തു. പണ്ടങ്ങൾ
കിട്ടിയതുെകാണ്ടു നായർക്കു വളെര സേന്താ ഷമുണ്ടായി.
എങ്കിലും അയാളുെട മുഖം ആ സമയം പുളിേശ്ശരി കുടിച്ച�
തുേപാെല ഇരുന്നു എന്നുള്ളതു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ഭാര്യയുെട മനസ്സിൽ അത്ഭുതേമാ ലജ്ജേയാ അധികമു�
ണ്ടായെതന്നു തീർച്ച പറവാൻ പ്രയാസം. െകാച്ചുണ്ണി
ആൾമാറാട്ട വിദ്യയിലും അദ്വിതീയനായിരുന്നുെവന്നുള്ള�
തു് ഈ കഥെകാണ്ടു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഈ സംഗ�
തി പ്രസിദ്ധമായേപ്പാൾ നാട്ടുകാരുെടയിടയിൽ െകാച്ചു�
ണ്ണിെയക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഭയവും ബഹുമാനവും ശതഗു�
ണീഭവിച്ചു.

ഇനി െകാച്ചുണ്ണിയുെട തൽക്കാേലാചിത കർത്തവ്യ�
ജ്ഞാനത്തിനു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടു് ഒരു സംഗതി പറയാം.

ഒരിക്കൽ െകാച്ചുണ്ണി െചലവിെനാന്നുമില്ലാെത ബുദ്ധിമു�
ട്ടുകയാൽ കായംകുളത്തു ധനവാനായ ഒരു നായരുെട
അടുക്കൽ െചന്നു നൂറു പറ െനല്ലുകിട്ടിയാൽ െകാള്ളാ�
െമന്നു പറഞ്ഞു. നായർ ‘പണം െകാണ്ടു വന്നിട്ടുേണ്ടാ’
എന്നു േചാദിച്ചു. ‘പണം തൽക്കാലം ൈകവശമില്ല’
എന്നു െകാച്ചുണ്ണി മറുപടി പറഞ്ഞു.

നായർ: ഇവിെട െനല്ലുള്ളതു് വിൽക്കാനാണു് ഇട്ടിരി�
ക്കുന്നതു്. െവറുെത വല്ലവർക്കും വാരിെക്കാടുക്കാനല്ല.
പണേമാ അതിെല്ലങ്കിൽ പണയേമാ െകാണ്ടുവന്നാൽ
െനല്ലുതരാം. അല്ലാെത നിവ്യത്തിയില്ല.
െകാച്ചുണ്ണി: തീർച്ചതെന്നേയാ?
നായർ: തീർച്ചതെന്ന! യാെതാരു സംശയവുമില്ല.

ഇതു േകട്ടു െകാച്ചുണ്ണി ഇറങ്ങിേപ്പായി. നാലഞ്ചുദിവസം
കഴിഞ്ഞതിനുേശ ഷം െകാച്ചുണ്ണി ഒരു ദിവസം രാത്രി�
യിൽ തെന്റ കൂട്ടുകാരിൽ ചിലേരാടുകൂടി നായരുെട വീട്ടി�
െലത്തി. നായർക്കു രണ്ടു സേഹാദരിമാരുണ്ടായിരുന്ന�
വെര രണ്ടുേപർ സംബന്ധം െചയ്തുെകാണ്ടു േപായിരുന്ന�
തിനാൽ അയാൾ ഭാര്യെയയും മക്കെളയുംകൂടി വീട്ടിൽ
െകാണ്ടുവന്നു താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതു്
ഉ ഷ്ണകാലം വളെര കലശലായിട്ടുള്ള േമടമാസം കാല�
മായിരുന്നതിനാൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നായരും ഭാര്യ�
യും പുറത്തു പൂമുഖത്താണു് പതിവായി കിടന്നുവന്നിരുന്ന�
തു്. െകാച്ചുണ്ണിക്കു െനല്ലു െകാടുക്കാെതയിരുന്നതിനാൽ
അവൻ മു ഷിഞ്ഞാണു് േപായിരിക്കുന്നെതന്നും അവൻ
എെന്നങ്കിലും െകാള്ളയ്ക്കു വരാതിരിക്കയിെല്ലന്നുമുള്ള വി�
ചാരം നായർക്കു നല്ലേപാെലയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുെടയും കുട്ടികളുെടയും
ആഭരണങ്ങെളല്ലാം അഴിച്ചുവാങ്ങി അറയ്ക്കകത്തു െപട്ടി�
യിൽവച്ചു പൂട്ടുകയും അപ്രകാരംതെന്ന പുരയുെട സകല
വാതിലും അടച്ചു പൂട്ടുകയും െചയ്തിട്ടാണു് അയാൾ കിട�
ന്നുറങ്ങുക പതിവു്. പടിപ്പുരച്ചാവടിയിലും മാടത്തിലും
മറ്റുമായി അയാൾ അെഞ്ചട്ടുേപെര കാവൽ കിടത്തുക�
യും പതിവായിരുന്നു. െകാച്ചുണ്ണിയും കൂട്ടരും അവിെട
െചന്നതായ രാത്രിയിലും അയാൾ അങ്ങെനെയല്ലാം
െചയ്തിരുന്നു.

െകാച്ചുണ്ണി െകാള്ളയ്ക്കായി എവിെടെച്ചന്നാലും പുരയ്ക്കക�
ത്തു കടക്കുക പതിവില്ല. കൂട്ടുകാെര അകത്തു കടത്തീട്ടു
പുറത്തു നിൽക്കുകയാണു് പതിവു്. ആ പതിവിൻ പ്ര�
കാരമാണു് ഇവിെടയും െചയ്തതു്. പുരയുെട പുറകുവശ�
ത്തുള്ള ഭിത്തി കുത്തിെപ്പാളിച്ചു് കൂട്ടുകാർ അകത്തു കട�
ന്നു കള്ളത്താേക്കാലിട്ടു് അറ തുറന്നു് െപാൻപണ്ടങ്ങളും
പവനും രൂപയും ചക്രവുെമല്ലാം എടുത്തു തുടങ്ങി. െകാ�
ച്ചുണ്ണി ആയുധപാണികളായിട്ടു പുറത്തു നിൽക്കുകയും
െചയ്തു. അകത്തു കടന്നവർ ഓേരാന്നു തപ്പിെയടുത്തു നട�
ന്നേപ്പാൾ അടുക്കി വച്ചിരുന്ന ഓട്ടുപാത്രങ്ങളിൻേമൽ
അവരിെലാരാളുെട കാൽമുട്ടുകയാൽ എല്ലാംകൂടി ഉരു�
ണ്ടു വീണു വലിയ ശബ്ദമുണ്ടായി. അതുേകട്ടു നായരു�
ണർന്നു. അേപ്പാേഴക്കും കാവൽക്കാരുെമല്ലാം അവിെട
ഓടിെയത്തി. ഉടെന വിളക്കും ചൂട്ടുകളുെമല്ലാം െകാളു�
ത്തി. അേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണി സ്വൽപം ദൂെര മാറിനിന്നു.
നായർ താേക്കാെലടുത്തു പുര തുറന്നു. പുര തുറക്കുന്ന�
തു് േകട്ടു നായരുെട ഭാര്യയുണർന്നു. എല്ലാവരും കൂടി
പുരയ്ക്കകേത്തക്കു കടന്നു. കാര്യം പറ്റി, കൂട്ടുകാെര പിടികൂ�
ടുെമന്നു തെന്ന െകാച്ചുണ്ണി തീർച്ചെപ്പടുത്തി. പുര തുറക്കു�
ന്ന ശബ്ദം േകട്ടു് കൂട്ടുകാർ പുരയുെട ഒരു മൂലയിൽ പതു�
ങ്ങിെയാതുങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ നായർക്കും മറ്റും െപ�
െട്ടന്നവെര കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും
പുരയ്ക്കകത്തായി എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണി െപെട്ട�
േന്നാടിെച്ചന്നു് പൂമുഖത്തു കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന രണ്ടു കുട്ടി�
കെളെയടുത്തു് ആ പുരയിടേത്താടടുത്തു് കിഴക്കു വശത്തു�
ണ്ടായിരുന്ന വയലിേലെക്കറിഞ്ഞു. കുട്ടികൾ അവിെട
കിടന്നു നിലവിളി കൂട്ടി. നായരും ഭാര്യയും അതുേകട്ടു്
‘അേയ്യാ! കുഞ്ഞുങ്ങൾ’ എന്നു പറഞ്ഞു നിലവിളിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് പാടേത്തേക്കാടി. വിളക്കുമായി ഭ്യത്യൻമാരും പി�
ന്നാെല എത്തി. സർവസ്വവും േപായാലും കുട്ടികളുെട
ജീവൻ കിട്ടിയാൽ മതിെയന്നുള്ള വിചാരേമ അവർക്ക�
േപ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ തരത്തിനു െകാച്ചുണ്ണി
കൂട്ടുകാെര വിളിച്ചുെകാണ്ടു പമ്പകടന്നു. കുട്ടികെള എടു�
ത്തുെകാണ്ടു വന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ അവർക്കു വലിയ
തരേക്കെടാന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല. പിെന്ന എല്ലാവരും കൂ�
ടി പുരയ്ക്കകെമല്ലാം പരിേശാധന കഴിച്ചു. കള്ളൻമാെര
അവിെടെയങ്ങും കണ്ടില്ല. മുതൽ കാര്യങ്ങൾ തിട്ടം വരു�
ത്തി േനാക്കിയേപ്പാൾ പണ്ടങ്ങളും പണവുമുൾെപ്പെട
പന്തീരായിരം രൂപയുെട വക െകാണ്ടുേപായിട്ടുെണ്ടന്ന�
റിഞ്ഞു. െകാച്ചുണ്ണി അേപ്പാൾ ആ വിദ്യ പ്രേയാഗിച്ചി�
െല്ലങ്കിൽ കൂട്ടുകാെരല്ലാം അകെപ്പട്ടു േപാകുമായിരുന്നു
എന്നുള്ളതു് തീർച്ചയാണേല്ലാ.

1027-ആമാണ്ടു മുറജപക്കാലത്തു് തിരുനാവായ വാ�
ദ്ധ്യാൻനമ്പൂതിരി അവർകൾക്കു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛ�
െന്റ ശ്രാദ്ധമൂട്ടുന്നതിനു് സ്വഗൃഹത്തിൽ േപാേകണ്ടതാ�
യി വരികയാൽ വിവരം മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിെല
സന്നിധിയിൽ അറിയിച്ചുെകാണ്ടു തിരുവനന്തപുരത്തുനി�
ന്നു പുറെപ്പട്ടു. ഒരു ദിവസം അത്താഴം കഴിഞ്ഞു േബാട്ടു�
കയറി ജലമാർഗമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുര�
ത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടതു്. പിെറ്റദിവസം രാവിെല വർക്കല
എത്തി കുളിയും േതവാരവും ഊണും കഴിച്ചു് ഉടെന
പുറെപ്പട്ടു. ൈവകുേന്നരം െകാല്ലെത്തത്തി. െകാല്ലത്തു�
നിന്നു് അത്താഴം കഴിഞ്ഞു പുറെപ്പടാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ
േബാട്ടുകാർ “ഇനി ഇന്നു േപാകാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാ�
യംകുളം കായലിൽകൂടി േവണം േപാകാൻ. അവിടം
രാത്രി സമയം സഞ്ചരിക്കാൻ െകാള്ളാവുന്ന സ്ഥലമല്ല.
കായംകുളം െകാച്ചുണ്ണിയും കൂട്ടുകാരും രാത്രികാലങ്ങ�
ളിൽ ആ കായലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു് പതിവാണു്.
അവരുെട കയ്യിലകെപ്പടുന്നവരുെട പ്രാണനും പണ�
വും അപഹരിക്കാെത അവർ വിട്ടയയ്ക്കുക പതിവില്ല.
അതിനാൽ രാവിെല പുറെപ്പടുകയാണു് നല്ലതു് ” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു വാദ്ധ്യാൻനമ്പൂതിരി “െകാച്ചുണ്ണി�
യും ഒരു മനു ഷ്യൻതെന്നയാണേല്ലാ. അവൻ ഉപദ്രവി�
ക്കാെതയിരിക്കാൻ എെന്തങ്കിലും നിവൃത്തിയുണ്ടാകും
ഇേപ്പാൾതെന്ന പുറെപ്പടാെതയിരിക്കാൻ എെന്തങ്കിലും
നിവ്യത്തിയില്ല. നാെള രാവിെല അമ്പലപ്പുഴ എത്ത�
ണം” എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കല്പനേപാെല. തിരു�
മനസ്സിെല ജിവേനക്കാൾ വലിയതല്ല അടിയങ്ങളുെട
ജീവൻ. ആപത്തു വല്ലതുമുണ്ടാെയങ്കിൽ അടിയങ്ങളു�
െട േപരിൽ തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടാകരുതു് എേന്ന ഉള്ളൂ.
എന്നാൽ നിങ്ങെളന്താ അതു മുൻകൂട്ടി പറയാത്തതു്
?”എന്നു കല്പിച്ചു േചാദിക്കാൻ ഇടയാകരുെതന്നു വിചാ�
രിച്ചാണു് അടിയങ്ങൾ ഉള്ള പരമാർത്ഥം അറിയിച്ചതു്”
എന്നു പറഞ്ഞു േബാട്ടുകാെരല്ലാം തയ്യാറായി. ഉടെന
വാദ്ധ്യാൻ നമ്പൂതിരി അവർകൾ േബാട്ടിൽ കയറുകയും
േബാട്ടുകാർ േബാട്ടു നീക്കുകയും െചയ്തു. േനരം െവളു�
ക്കാൻ ഏകേദശം പത്തു നാഴിക ഉള്ളേപ്പാൾ േബാട്ടു
കായംകുളംകായലിെന്റ മധ്യത്തിെലത്തി. അേപ്പാൾ
കുറച്ചുദൂെരനിന്നു വളെര ഗരൗവേത്താടും ഗാംഭീര്യേത്താ�
ടും. “േബാട്ടുകാരാരു്? േബാട്ടവിെട നിലക്കെട്ട” എന്നു്
ആേരാ വിളിച്ചു പറയുന്നതായി േകട്ടു. ഉടെന വാദ്ധ്യാൻ�
നമ്പൂതിരി േബാട്ടു നിറുത്താൻ പറയുകയും േബാട്ടുകാർ
േബാട്ടു നിറുത്തുകയും ‘അേയ്യാ തിരുേമനി! കാര്യം െതറ്റി.
നാെമല്ലാമകെപ്പട്ടു’ എന്നു പറയുകയും െചയ്തു. വാ�
ദ്ധ്യാൻ നമ്പൂതിരി അവർകൾ ചങ്ങലവട്ട (ഒരു മാതിരി
വിളക്കു്) എടുത്തു മുമ്പിൽവച്ചു് (അതു െകടുത്തീട്ടില്ലായിരു�
ന്നു) േബാട്ടിെന്റ വാതിലുകെളല്ലാം തുറന്നിട്ടു് യാെതാരു
കൂസലും കൂടാെത അവിെടയിരുന്നു. േബാട്ടുകാരും വാ�
ദ്ധ്യാൻനമ്പൂതിരി അവർകളുെട പരിവാരങ്ങളുെമല്ലാം
പ്രാണഭീതിേയാടുകൂടി കിടുകിടാ വിറച്ചുെകാണ്ടു ശ്വാസം
േപാലും േനെര വിടാെത നിലയുമായി. മാത്രയ്ക്കിടയിൽ
എട്ടു തണ്ടുെവച്ചതായ ഒേരാടിവള്ളം േബാട്ടിെന്റ ഒരു
വശത്തായി വന്നടുത്തു. ഉടെന വാദ്ധ്യാൻനമ്പൂതിരി.
‘വഞ്ചിയിലാരാണു്? െകാച്ചുണ്ണിയേല്ല? േബാട്ടിേലക്കു
കടക്കാം’ എന്നു പറഞ്ഞു ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണി�
ക്കു് അല്പെമാരു ശങ്ക ജനിച്ചു. ‘ഇത്ര ൈധര്യേത്താടുകൂടി
ഇപ്രകാരം പറയുന്ന ഈ ഗംഭീരമാനസൻ ആരായിരി�
ക്കും? ആെരങ്കിലുമാകെട്ട. ഈ വാക്കുേകട്ടു് ഭയെപ്പട്ടു്
ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കാെത പിൻമാറിേപാകുന്നതു്

1 െസൻട്രൽ ജയിൽ
2 പണിസഞ്ചി
3 അന്നു് ഓലയിലാണു് എഴുതുക
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ഭീരുത്വവും േഭാ ഷത്വവുമാണേല്ലാ’ എന്നു വിചാരിച്ചു്,
‘ഞാൻെകാച്ചുണ്ണിതെന്ന, കായംകുളം െകാച്ചുണ്ണി’ എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് േബാട്ടിേലക്കു കയറി. ഉടെന വാ�
ദ്ധ്യാൻ നമ്പൂതിരി “അവിെടയിരിക്കാം. കായംകുളം
െകാച്ചുണ്ണിെയന്നു േകട്ടുതുടങ്ങീട്ടു് വളെരക്കാലമായി.
ഒന്നു കണ്ടാൽ െകാള്ളാെമന്നു് ആഗ്രഹിച്ചു് തുടങ്ങീട്ടു്
വളെര നാളായി. ഇേപ്പാൾ മാത്രേമ അതു സാധിച്ചുളളൂ.
ഭാഗ്യം തെന്ന. വളെര സേന്താ ഷമായി. ഈ സമ�
യത്തു് ഇതിേല േപായാൽ െകാച്ചുണ്ണിെയ കാണാൻ
തരമാകുെമന്നു േബാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. അതാണു് ഈ
അസമയത്തുതെന്ന പുറെപ്പട്ടതു് ഞാൻ തിരുനാവായ
വാദ്ധ്യാനാണു്. മുറജപം സംബന്ധിച്ചു് തിരുവനന്തപു�
രത്തു് േപായിരുന്നു. മറ്റന്നാൾ അച്ഛെന്റ ശ്രാദ്ധമാണു്.
അതിനു വടക്കുള്ള ഇല്ലെത്തത്താൻ സമയമില്ലാത്ത�
തുെകാണ്ടു് േകാട്ടയത്തിനു സമീപം കുടമാളൂർ എന്ന
േദശത്തു നമുക്കുള്ള ഇല്ലത്തു െചന്നു ശ്രാദ്ധം കഴിച്ചു േപാ�
രാെമന്നു വിചാരിച്ചു പുറെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണു്. ശ്രാദ്ധം
കഴിഞ്ഞാൽ അന്നുതെന്ന ഇേങ്ങാട്ടുമുണ്ടാകും. ലക്ഷദ്ദീപ�
ത്തിനുമുമ്പായി ഇനിയും തിരുവനന്തപുരെത്തത്തണം.
ഉടെന മടങ്ങിവരണമേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു സാമാ�
നങ്ങൾ അധികെമാന്നു െകാണ്ടുേപാന്നില്ല. പണവും
ചുരുക്കമാണു്. എങ്കിലും കുറച്ചു കാണും. ഉള്ളെതാ�
െക്ക എടുക്കാം. ഇതാ െപട്ടിയുെട താേക്കാൽ” എന്നു
പറഞ്ഞു താേക്കാൽ െകാച്ചുണ്ണിയുെട മുമ്പിേലക്കു വച്ചു.
െകാച്ചുണ്ണി വളെര വിനയേത്താടുകൂടി താണുെതാഴുതു�
െകാണ്ടു് “അടിയൻ ഇപ്രകാരമുള്ള മഹാബ്രാഹ്മണരുെട
അടുക്കൽ ഇരിക്കാൻ തക്ക േയാഗ്യതയുള്ളവനല്ല.
ഇങ്ങെനയുള്ളവെര ഉപദ്രവിക്കുകേയാ അവരുെട മു�
തൽ അപഹരിക്കുകേയാ െചയ്യാറുമില്ല. യാെതാരു�
ത്തർക്കും മനസ്സറിഞ്ഞു യാെതാന്നും െകാടുക്കാത്ത
ധനവാൻമാരായ ദുഷ്ടൻമാെര മാത്രെമ അടിയൻ ഉപദ്ര�
വിക്കാറുള്ളൂ. ഇേപ്പാൾ അടിയൻ ആളറിയാെത അടുത്തു
വരികയും േബാട്ടിൽക്കയറുകയും എഴുന്നള്ളത്തിനു
ഇത്രയും താമസം വരുത്തുകയും െചയ്തുേപായതിെനക്കു�
റിച്ചു് തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടാകരുെതന്നും ഈ െതറ്റിെന
കൃപാപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കണെമന്നും അേപക്ഷിക്കുന്നു. ഇതി�
െനക്കുറിച്ചു് അടിയനു് അപാരമായ പശ്ചാത്താപമുണ്ടു്.
എങ്കിലും കഴിഞ്ഞകാര്യെത്തപ്പറ്റി ഇനി അധികം വിചാ�
രിക്കുകയും പറയുകയും െചയ്തതുെകാണ്ടു പ്രേയാജനം
ഒന്നുമില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ അടിയനു വിട െകാള്ളാൻ
കല്പിച്ചനുവാദം തരണെമന്നു് അേപക്ഷിക്കുന്നു. ഈവി�
ധം ഇവിെട െവെച്ചങ്കിലും തൃപ്പാദം കണ്ടു് വന്ദിക്കാ�
നിടയായതു് വലിയ ഭാഗ്യം തെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു
വീണ്ടും വന്ദിച്ചു. അേപ്പാൾ വാദ്ധ്യാൻ നമ്പൂതിരി “ഒന്നും
േവണെമന്നിെല്ലങ്കിൽ േപാകാം, എങ്കിലും അധികം താ�
മസിക്കാൻ തരമില്ല. ഇനിയും താമസിയാെത തമ്മിൽ
കാണാൻ ഈശ്വരൻ സംഗതി വരുത്തെട്ട. െകാച്ചുണ്ണി�
െയ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ആദ്യമായി കാണുകയാണേല്ലാ
ഉണ്ടായതു്. അതിനാൽ ഒന്നും തരാെതയയയ്ക്കുന്നതു് ലൗ�
കികത്തിനു േപാരാത്തതാണു്. അതുെകാണ്ടു് ഇേപ്പാൾ
ഇതിരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു നാലു പാവുമുെണ്ടടുത്തു
െകാച്ചുണ്ണിയുെട കയ്യിൽെകാടുത്തു. െകാച്ചുണ്ണി സവി�
നയം അതു െതാഴുതു വാങ്ങീട്ടു് അടിയെന്റ കൂട്ടുകാരിൽ
ചിലർ േവെറ േതാണികളിൽ കയറി ഈ കായലിൽ�
തെന്ന സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവിെടനിന്നും വടേക്കാട്ടു
െചല്ലുേമ്പാൾ ഒരുസമയം അവരിൽ വല്ലവരും വന്നു
പിടികൂടിേയക്കും. അവർ അത്ര വകതിരിവുള്ളവരല്ലാ�
ത്തതിനാൽ പേക്ഷ, വല്ല ഉപദ്രവവും െചയ്തുെവന്നുവരാം.
അങ്ങെന വരാതിരിക്കാനും അടിയെനക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ
എന്നും തിരുമനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാനുമായി ഇതു ത്യക്ക�
യ്യിൽ കിടക്കെട്ട. ഇതു കാണിച്ചു വിവരം പറഞ്ഞാൽ
അടിയെന്റ കൂട്ടുകാെരല്ലാം ഒരു ഉപദ്രവവും െചയ്യാ�
െത മടങ്ങിെപ്പാെയ്ക്കാള്ളും എന്നു പറഞ്ഞു് െകാച്ചുണ്ണി
തെന്റ ൈകവിരലിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു േമാതിരം ഊരി�
െയടുത്തു വാദ്ധ്യാൻനമ്പൂതിരിയുെട കയ്യിൽെകാടുത്തു.
രത്നഖചിതമായ ആ േമാതിരത്തിനു് ആയിരംരൂപയിൽ
കുറയാെത വില കാണുെമന്നാണു് േകട്ടിട്ടുള്ളതു്.

ഇങ്ങെന െകാച്ചുണ്ണിയും വാദ്ധ്യാൻ നമ്പൂതിരിയും
തമ്മിൽ സസ്സേന്താ ഷം പിരിയുകയും േബാട്ടു വിട്ടു കു�
റച്ചു വടേക്കാട്ടു െചന്നേപ്പാൾ രണ്ടു മൂന്നു സ്ഥലത്തു െവച്ചു
െകാച്ചുണ്ണിയുെട കൂട്ടുകാരായ ചില േതാണിക്കാർ അടു�
ത്തു െചല്ലുകയും േബാട്ടിൽ കയറി അക്രമങ്ങൾക്കായിട്ടു
ഭാവിക്കുകയും െചയ്തുെവങ്കിലും വാദ്ധ്യാൻ നമ്പൂതിരി
െകാച്ചുണ്ണി െകാടുത്ത േമാതിരം കാണിച്ചു് വിവരം പറ�
യുകയാൽ യാെതാരുപദ്രവവും െചയ്യാെത എല്ലാവരും
മടങ്ങിേപ്പാവുകയും വാദ്ധ്യാൻ നമ്പൂതിരി ആപെത്താന്നു
കൂടാെത കുടമാളൂെരത്തുകയും െചയ്തു ആ േമാതിരമുണ്ടാ�
യിരുന്നതുെകാണ്ടും വാദ്ധ്യാൻ നമ്പൂതിരിക്കു െതക്കൻ
യാത്രയിൽ അതിൽ പിെന്ന യാെതാരിക്കലും െകാച്ചു�
ണ്ണി മുതൽേപരിൽ നിന്നു യാെതാരുപദ്രവവും ഉണ്ടാ�
യിട്ടിെല്ലന്നും അേദ്ദ ഹം അതു് ആജീവനാന്തം സബഹു�
മാനം തെന്റ ൈകവിരലിൽ ധരിച്ചിരുന്നുെവന്നും ആ
േമാതിരം ഇേപ്പാഴും വാദ്ധ്യാൻ മനക്കെല ഈടുെവ�
പ്പിലിരുപ്പുെണ്ടന്നുമാണു് േകൾവി. ഈ കഥെകാണ്ടു
െകാച്ചുണ്ണിയുെട സ്വഭാവഗുണം സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ.

െകാച്ചുണ്ണിയും അവെന്റ കൂട്ടുകാരും വലിയ അഭ്യാസിക�
ളായിരുന്നു െവന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അങ്ങെന�
യിരുന്ന അവെരല്ലാം അഭ്യാസികളായ ഒരു മൂസ്സാമ്പൂരി�
േയാടു േതാറ്റുേപായി എന്നുള്ള അത്ഭുത സംഗതിയാണു്
ഇനി പ്രസ്താവിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നതു്. വാദ്ധ്യാൻനമ്പൂതി�
രി അവർകൾ വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്തു് എത്തിയതി�
െന്റേശ ഷം ഒരു ദിവസം നമ്പൂതിരിമാരുെട സദസ്സിൽ�
െവച്ചു് “കായംകുളം െകാച്ചുണ്ണിെയേപ്പാെല കാഴ്ചയിലും
കാര്യത്തിലും േയാഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു മുഹമ്മദീയെന
ഞാൻകണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടാൽ നല്ല സുമുഖൻ, സംഭാ ഷണം
അതിമധുരം, ഒെരാന്നാന്തരം അഭ്യാസി. മര്യാദെകാ�
ണ്ടല്ലാെത ബലംെകാേണ്ടാ അഭ്യാസംെകാേണ്ടാ അവ�
െന ജയിക്കാൻ ആരു വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കുകയില്ല”
എന്നും മറ്റും പ്രസ്താവിക്കയുണ്ടായി. ഇതുേകട്ടു േകാഴി�
േക്കാട്ടുകാരനും ഏറ്റവും വേയാവ്യദ്ധനുമായ ഒരു നമ്പൂതി�
രി “എന്നാൽ െകാച്ചുണ്ണിെയ ഒന്നു കാണണമേല്ലാ. മട�
ക്കം കായംകുളം വഴിക്കുതെന്ന ആയിക്കളയാം” എന്നു
പറയുകയും മുറജപം കഴിഞ്ഞു് അേദ്ദഹം അങ്ങെനത�
െന്ന പുറെപ്പടുകയും െചയ്തു.

ഒരു ദിവസം സന്ധ്യക്കു മുമ്പായി മൂസാമ്പൂരി േതാണിക്കു
കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പടനായർകുളങ്ങര എന്ന സ്ഥല�
ത്തു് വന്നിറങ്ങി. അവിെട കുളിച്ചു് സന്ധ്യാവന്ദനാദികളും
അത്താഴവും കഴിച്ചു് അേപ്പാൾതെന്ന അവിെടനിന്നു കര�
വഴിക്കു് വടേക്കാട്ടു് പുറെപ്പട്ടു. രാത്രി ഏകേദശം പത്തുപ�
തിെനാന്നു മണിയായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പുത്തൻെതരുവു്
എന്ന സ്ഥലെത്തത്തി. അേപ്പാൾ ഏകാകിയായിേപ്പാ�
കുന്ന അേദ്ദഹെത്ത മേദ്ധമാർഗ്ഗം ചില കച്ച വടക്കാർ
കണ്ടു. “േഹ! അങ്ങു് ഈ അസമയത്തു് എേങ്ങാട്ടാണു്
േപാകുന്നതു?” എന്നു േചാദിച്ചു. “ഞാൻകുറച്ചു വടേക്കാ�
ളം േപാവുകയാണു്” എന്നു മൂസ്സാനമ്പൂതിരി മറുപടി പറ�
ഞ്ഞു.

കച്ചവടക്കാർ: “അങ്ങു തനിച്ചു് ഈ സമയത്തു േപാക�
രുതു്. േപായാൽ ആപത്തുണ്ടാകും. ഇവിെടനിന്നു കുറച്ചു
വടേക്കാട്ടു് െചല്ലുേമ്പാൾ വവൗക്കാടു് എന്ന സ്ഥലമാ�
യി. രാത്രികാലങ്ങളിൽ അവിെട കായംകുളം െകാച്ചുണ്ണി
മുതലായവരുെട സഞ്ചാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതു സാധാ�
രണമാണു്. അവരിലാെരങ്കിലും കണ്ടാൽ അങ്ങയുെട
ൈകവശമുള്ളെതല്ലാം പിടിച്ചുപറിക്കുെമന്നു മാത്രമല്ല
ഒരു സമയം ബ്രഹ്മഹത്യാ െചയ്യുന്നതിനും അവർ മടി�
ക്കുന്നവരല്ല. അതിനാൽ ഇവിെടെയങ്ങാനും താമസിച്ചു
നാെള രാവിെല േപായാൽ മതി. കായംകുളം െകാച്ചു�
ണ്ണിെയക്കുറിച്ചു് അങ്ങും േകട്ടിരിക്കുമേല്ലാ.”
മൂസ്സാമ്പൂരി: “േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും അവെനക്കുറിച്ചു്
ഭയമില്ല. എനിക്കു പട്ടികെളക്കുറിച്ചു് മാത്രേമ ഭയമുള്ളൂ.
അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വടി തരാെമങ്കിൽ വലിയ ഉപ�
കാരമായിരിക്കും.”
കച്ചവടക്കാർ: “ഈ പാതിരാത്രിക്കു വടിയുണ്ടാക്കാൻ
ഞങ്ങെള വിെടേപ്പാകുന്നു? അെതാന്നും േവണ്ട ഇന്ന�
െത്ത ഇവിെട താമസിച്ചിട്ടു േപാവുകയാണു് നല്ലതു്. പി�
െന്ന മനസ്സുേപാെല.”
മൂസ്സാമ്പൂരി: (ഒരു കച്ച വടക്കാരെന്റ കയ്യിൽ ഒരു െവള്ളി�
േക്കാലിരിക്കുന്നതു് കണ്ടിട്ടു് ) “വടിയിെല്ലങ്കിൽ തൽക്കാ�
ലാവശ്യത്തിേലക്കായി ആ െവള്ളിേക്കാൽ ഇേങ്ങാട്ടു
തന്നാലും മതി.”

െവള്ളിേക്കാലു െകാടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കച്ച വടക്കാ�
രൻ സ്വൽപ്പം ചില തർക്കങ്ങെളല്ലാം പറഞ്ഞുെവങ്കിലും
ആ വ്യദ്ധബ്രാഹ്മണെന്റ നിർബന്ധം നിമിത്തം ഒടുക്കം
അയാളതു െകാടുത്തു. മൂസ്സാമ്പൂരി െവള്ളിേക്കാലുമായി
പിെന്നയും േനെര വടേക്കാട്ടു നടന്നു. ഏകേദശം ഒരു
നാഴിക വടേക്കാട്ടുനടന്നേപ്പാൾ വവൗക്കാടു് എന്ന സ്ഥ�
ലെത്തത്തി. ഈ സ്ഥലം കരുനാഗപ്പള്ളിക്കും കായംകു�
ളത്തിന്നും മേദ്ധ്യ ഉള്ളതും െകാച്ചുണ്ണി മുതലായവരുെട
സേങ്കതവും ഏറ്റവും വിജനമായിട്ടുള്ളതുമാണു്. മൂസ്സാ�
മ്പൂരി അവിെട വന്നേപ്പാൾ നല്ല ത്രിശാലമുട്ടൻമാരായി�
ട്ടുള്ള നാലുേപർ ആ വഴിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
എങ്കിലും അേദ്ദഹം യാെതാരു കൂസലും കൂടാെത അവ�
രുെട അടുക്കൽകൂടി കടന്നു വടേക്കാട്ടു നടന്നു. അവിെട
ഇരുന്നിരുന്നതു് മമ്മതു് മുതലായവരായിരുന്നു. ഒരു കൂസ�
ലും കൂടാെത നമ്പൂതിരി കടന്നു് േപായതു് കണ്ടിട്ടു് മമ്മതു്
“േഹ! ആ കടന്നുേപായതാരാണു്? ഇവിെട വരണം
േചാദിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.

മൂസ്സാമ്പൂരി: “അേങ്ങാട്ടുവരാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല.
ആവശ്യവുമില്ല. എെന്നക്കണ്ടിട്ടു് വല്ലതുമാവശ്യമുെണ്ട�
ങ്കിൽ ഇേങ്ങാട്ടു വരണം. ഞാൻ ഇവിെടയിരുന്നു മുറു�
ക്കാൻ ഭാവിക്കുകയാണു്.”
മമ്മതു്: “ഹാ! ഇയാൾ കുെറ േകമനാണേല്ലാ. അത്ര
ധിക്കാരിെയങ്കിൽ ഇയാെള വിട്ടയയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഈ
സമയത്തു് ഒരു കൂസൽ കൂടാെത ഇതിേല കടന്നു െപായ്ക്ക�
ളയാെമന്നു് വിചാരിച്ചതുതെന്ന ഇയ്യാളുെട അഹമ്മെകാ�
ണ്ടേല്ല? അെതാന്നു തീർത്തുവിടണം.”
മൂസ്സാമ്പൂരി: അതു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുെമ�
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഇതു ധർമരാജ്യമാണു്. ഇവിെട അസ�
മയം േനാക്കാെനാന്നുമില്ല. രാത്രിയിലും പകലും ഒരു�
േപാെല സഞ്ചരിക്കാം. വഴിയിൽെവച്ചു് ആെരങ്കിലും
വിളിച്ചാൽ അവരുെടെയാെക്ക അടുക്കൽ െചന്നുെകാ�
ള്ളാെമന്നു മഹാരാജാവിെന്റ കൽപനയുമില്ല. എെന്ന
ആരും വിട്ടയച്ചിട്ടുേവണ്ട എനിക്കുേപാകാൻ. എെന്ന
ഇെപ്പാ ആരും പിടിച്ചുബന്ധിച്ചിട്ടും മറ്റുമില്ലേല്ലാ. എെന്ന
അങ്ങെനയാരും െചയ്യുകയുമില്ല. ഞാൻ ഒരുത്തമബ്രാ�
ഹ്മണനാണു്. മുറജപം കഴിഞ്ഞു് ദക്ഷിണയും വാങ്ങി
വരുകയാണു്. എെന്റ ഭാണ്ഡത്തിൽ കുറച്ചു പണവുമുണ്ടു്.
ഇതു തട്ടിെയടുത്തുകളയാെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ വരുവിൻ.”

നമ്പൂതിരിയുെട ഈ ധിക്കാരവാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾ
മമ്മതിനും കൂട്ടർക്കും വളെര അത്ഭുതം േതാന്നുകയും
േകാപം ദുസ്സഹമായിത്തീരുകയും െചയ്തു. അവർ നാ�
ലുേപരും എണീറ്റു് കുറുവടി മുതലായ ആയുധങ്ങളുമായി
മൂസ്സാമ്പൂരിയുെട അടുക്കേലക്കു െചന്നു. അവർ അടുത്തു�
വരുന്നതുകണ്ടു് മൂസ്സാമ്പൂരി െവള്ളിേക്കാലു കയ്യിെലടുത്തു�
െകാണ്ടു് എണിറ്റുനിന്നു്. അവർ അടുത്തു െചന്നേപ്പാൾ മൂ�
സ്സാമ്പൂരി നല്ല സ്ഥാനം േനാക്കി െവള്ളിേക്കാൽെകാണ്ടു്
നാലുേപർക്കും ഓേരാ െകാട്ടുെകാടുത്തു. ആ െകാട്ടുെകാ�
ണ്ട മാത്രയിൽ മമ്മതും കൂട്ടരും നിേശ്ചഷ്ടരായി നിലത്തു
പതിച്ചു. മുറുക്കു കഴിഞ്ഞു ഭാണ്ടവും െകട്ടിെയടുത്തു മൂസ്സാ�
മ്പൂരി വടേക്കാട്ടുതെന്ന നടന്നു തുടങ്ങി.

അങ്ങെന കുറച്ചു വടേക്കാട്ടുെചന്നേപ്പാൾ ആജാനു�
ബാഹുവും അതിസുന്ദരനുമായ ഒരാൾ വഴിയിൽ നിൽ�
ക്കുന്നതു കണ്ടു എങ്കിലും നമ്പൂരി കൂസൽ കൂടാെത
ആ മനു ഷ്യെന്റ അടുക്കൽകൂടി കടന്നുേപായി. െകാച്ചു�
ണ്ണിയുെട ആകൃതിെയക്കുറിച്ചു മൂസ്സാമ്പൂരി മുേമ്പതെന്ന
േകട്ടിരുന്നതിനാൽ വഴിയിൽ നിന്നിരുന്ന ആ മനു ഷ്യൻ
െകാച്ചുണ്ണിയാെണന്നു് അേദ്ദഹം കണ്ടേപ്പാൾതെന്ന മന�
സ്സിലാക്കി. അവൻ എന്താണു് ഭാവെമന്നറിയെട്ട എന്നു
വിചാരിച്ചുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം കടന്നുേപായതു്.

െകാച്ചുണ്ണി: േഹ! എവിെടേപ്പാകുന്നു? അവിെട നിൽ�
ക്കണം.
മൂസ്സാമ്പൂരി: നിൽക്കാൻ മനസ്സിെല്ലങ്കിേലാ?
െകാച്ചുണ്ണി: എന്നാൽ പിടിച്ചുനിർത്തും.

മൂസ്സാമ്പൂരി “അതുേവ്വാ? എന്നാൽ കാണെട്ട” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു് അേദ്ദഹം നടന്നു തുടങ്ങി. ആ വ്യദ്ധബ്രാഹ്മണെന
ഉപദ്രവിക്കണെമേന്നാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു
വല്ലതു അപഹരിക്കണെമേന്നാ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല െകാച്ചു�
ണ്ണി അേദ്ദഹേത്താടു് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞതു് എങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധിക്കാരം കണ്ടേപ്പാൾ ഇയ്യാെള ഒരു
നല്ലപാഠം പഠിപ്പിച്ചുതെന്ന വിടണം എന്നവൻ നിശ്ചയി�
ച്ചു. െകാച്ചുണ്ണി പിന്നാെല ഓടിെച്ചന്നു നമ്പൂതിരിയുെട
ഭാണ്ഡത്തിനു കടന്നുപിടിച്ചു. നമ്പൂതിരി തിരിഞ്ഞുനിന്നു
െവള്ളിേക്കാലുെകാണ്ടു് െകാച്ചുണ്ണിെയ ഒന്നടിച്ചു. ആ
അടി തെന്റ േദഹത്തിൽ െകാള്ളാെത െകാച്ചുണ്ണി െവ�
ള്ളിേക്കാലിെന്റ തലയ്ക്കു കടന്നുപിടിച്ചു. നമ്പൂതിരി െവ�
ള്ളിേക്കാലിെന്റ മേറ്റ തലയ്ക്കു പിടിച്ചുെകാണ്ടു് ആ നിന്ന
നിലയിൽ വലത്തൂടു് ഒന്നു തിരിഞ്ഞു. അേതാടുകൂടി െവ�
ള്ളിേക്കാലിൻേമൽ െകാച്ചുണ്ണി പിടിച്ചപിടി വല്ലാെത മുറു�
കുകയും, ആ പിടി അവനു വിടാൻ വയ്യാെതയായിതീരു�
കയും െചയ്തു. നമ്പൂരി അെതാന്നുമറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ
െവള്ളിേക്കാലിെന്റ മേറ്റത്തല കക്ഷത്തിൽ െവച്ചുെകാ�
ണ്ടു് നടന്നുതുടങ്ങി. ചില കുരുടൻമാർ വഴികാട്ടികളുെട
വടിയുെട അറ്റത്തുപിടിച്ചുെകാണ്ടു് നടക്കുന്നതുേപാെല
െവള്ളിേക്കാലിെന്റ അറ്റത്തു പിടിച്ചുെകാണ്ടു് െകാച്ചുണ്ണി�
യും നമ്പൂരിയുെട പിന്നാെല നടന്നു. അങ്ങെന കുറച്ചുകഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണിയുെട ഞരമ്പുകെളല്ലാം പിടച്ചുതുട�
ങ്ങി. സന്ധിബന്ധങ്ങെളല്ലാം മുറിഞ്ഞു േപായതുേപാെല
അവനു േതാന്നി. െകാച്ചുണ്ണിയുെട സർവാംഗവും കുളിച്ച�
തുേപാെല വിയർത്തു്. േദഹം കിടുകിടാ വിറച്ചുതുടങ്ങി.
അവനു നടക്കാൻ വയ്യാെതയായി. വീണുേപാകുെമന്നു
േതാന്നിത്തിടങ്ങി. ആകപ്പാെട െകാച്ചുണ്ണി ഏറ്റവും പര�
വശനും വി ഷണ്ണനുമായിത്തീർന്നു. അവൻ പഠിച്ച പണി�
കെളല്ലാം േനാക്കീട്ടും െവള്ളിേക്കാലിേന്മൽ നിന്നു പിടി�
വിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവെന്റ വിരലുകൾ നിവരാത്തവി�
ധം അക്കയ്യ് ആകപ്പാെട സ്തംഭിച്ചുേപായി. ഒരു നിവൃത്തി�
യുമിെല്ലന്നായേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണി പാരവശ്യേത്താടു കൂടി,
“െപാന്നു തിരുേമനീ! അടിയെന രക്ഷിക്കേണ! ദയയു�
ണ്ടായി അടിയെന വിട്ടയയ്ക്കേണ” എന്നു പറഞ്ഞു.

മൂസ്സാമ്പൂരി: നീ ആരാണു്? എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല�
േല്ലാ നിനക്കു േപാകരുേതാ?
െകാച്ചുണ്ണി: അടിയൻ കായംകുളത്തുകാരൻ ഒരു മുഹ�
മ്മദീയനാണു്. അടിയെന്റ േപരു െകാച്ചുണ്ണി എന്നാണു്.
അടിയൻ ആളറിയാെത തിരുേമനിയുെട ഭാണ്ഡത്തിേന്മ�
ലും ഈ െവള്ളിേക്കാലിേന്മലും കടന്നു പിടിച്ചുേപായി.
അടിയെന്റ ഈ അവിേവകെത്ത അവിടുന്നു കൃപാപൂർ�
വ്വം ക്ഷമിച്ചു് അടിയെന വിട്ടയയ്ക്കണം.
മൂസ്സാമ്പൂരി: ഓേഹാ! നീയാേണാ സാക്ഷാൽ കായംകു�
ളം െകാച്ചുണ്ണി? നീ വലിയ അഭ്യാസിയാെണന്നു് െകട്ടി�
ട്ടുണ്ടേല്ലാ?ഇേപ്പാൾ നിെന്റ അഭ്യാസെമാെക്ക എവിെട�
േപ്പായി?
െകാച്ചുണ്ണി: െപാന്നുതിരുേമനീ! അടിയനു് േവദന
സഹിക്കാൻ വയ്യാെതയായിരിക്കുന്നു. ഇനിയും അവിേട�
ക്കു ദയയുണ്ടാകാത്തപക്ഷം അടിയെന്റ ജീവനിേപ്പാൾ
േപാകും.
മൂസ്സാമ്പൂരി: ആെട്ട, ഇനി േമലാൽ മലയാളബ്രാഹ്മണ�
െര ഉപദ്രവിക്കുകയും അവരുെട മുതൽ അപഹരിക്കുക�
യും െചയ്കയിെല്ലന്നു സത്യം െചയ്താൽ നിെന്ന ഇേപ്പാൾ
വിേട്ടക്കാം.
െകാച്ചുണ്ണി: സത്തുക്കളായ ബ്രാഹ്മണെര അടിയൻ
ഉപദ്രവിക്കാറില്ല. ഇനി ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കയില്ല. പട�
ച്ച വനാണു് സത്യം.

െകാച്ചുണ്ണിയുെട ദീനവാക്കുകൾ േകൾക്കുകയും പാരവ�
ശ്യം കാണുകയും െചയ്തു മനസ്സലിയുകയാൽ മൂസ്സാമ്പൂരി
മുമ്പു തിരിഞ്ഞതിെനതിരായി ഇടത്തൂട്ടു് ഒന്നു തിരിഞ്ഞു.
ഉടെന െകാച്ചുണ്ണി െവള്ളിേക്കാലിേന്മെല പിടിവിടുകയും
അവെന്റ പാരവശ്യെമല്ലാം തീർന്നു യഥാപൂർവ്വം അവൻ
സ്വസ്ഥനായി ഭവിക്കുകയും െചയ്തു. െകാച്ചുണ്ണി ജനിച്ച�
തിൽപ്പിെന്ന അവനിങ്ങെന ഒരകപ്പാടു പറ്റീട്ടില്ല. അവൻ
വളെര ലജ്ജേയാടും ബഹുമാനേത്താടും കൂടി മൂസ്സാമ്പൂരി�
െയ താണു് െതാഴുതുെകാണ്ടു് “ഇനി അടിയനു േപാകാ�
നനുവാദമുണ്ടാകണം” എന്നു പറഞ്ഞു.

മൂസ്സാമ്പൂരി: “നിെന്റ കൂട്ടുകാരാെണന്നു േതാന്നുന്നു, നാം
തമ്മിൽ കാണുന്നതിനു കുറച്ചുമുേമ്പ എെന്ന ഉപദ്രവി�
ക്കാനായി വന്നു. അവെര ഒെക്ക ഓേരാ െകാട്ടു െകാട്ടി
ഞാൻ വഴിയിലിട്ടിട്ടുണ്ടു്. േനരേത്താടു് േനരം കഴിയുന്ന�
തിനുമുമ്പു് മറുവശം െകാട്ടി അവെര എണീപ്പിച്ചു വിടാ�
ത്തപക്ഷം പിെന്ന അവർ ഒരിക്കലും എണീക്കയില്ല.
എന്നാൽ ഇനി അതിനായി പുറേകാട്ടുേപാകുന്ന കാര്യം
പ്രയാസവുമാണു് അതിനാൽ നീ തെന്ന അവെര മറുപു�
റം െകാട്ടി എണീപ്പിച്ചു വിടണം. ഞാൻ ഈ െവള്ളി�
േക്കാലു പുത്തൻ െതരുവിലുള്ള ഒരു കച്ച വടക്കാരേനാടു
േമടിച്ചതാണു്. ഇതു നീ തെന്ന ഇതിെന്റ ഉടമസ്ഥനു
െകാടുക്കുകയും േവണം.”

എന്നു പറഞ്ഞു മറുവശം െകാട്ടുക എന്ന വിദ്യ െകാച്ചു�
ണ്ണിക്കു് ഉപേദശിച്ചുെകാടുത്തു് െവള്ളിേക്കാലും െകാടുത്തു്
െവള്ളിേക്കാലും െകാടുത്തയച്ചിട്ടു മൂസ്സാമ്പൂരി വടേക്കാ�
ട്ടു േപാവുകയും െചയ്തു. മൂസ്സാമ്പൂരിേയാടു േതാറ്റുെവങ്കിൽ
മറുപുറം െകാട്ടുക എെന്നാരു വിദ്യകൂടി ഗ്രഹിക്കാനിടയാ�
യതുെകാണ്ടു െകാച്ചുണ്ണിക്കു് ഈ സംഗതിയിൽ സന്താ�
പത്തിലധികം സേന്താ ഷമാണുണ്ടായതു്. അവൻ മട�
ങ്ങിേപ്പായി വഴിയിൽ മൂർച്ഛിച്ചു കിടന്നിരുന്ന മമ്മതു് മുത�
ലായവെര മറുപുറം െകാട്ടി എണീപ്പിച്ചു വിടുകയും െവ�
ള്ളിേക്കാൽ അതിെന്റ ഉടമസ്ഥെന ഏല്പിക്കുകയും െച�
യ്തു. അതിൽപിെന്ന െകാച്ചുണ്ണി ഒരിക്കലും മലയാളബ്രാ�
ഹ്മണെര ഉപദ്രവിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല അവെരക്കുറിച്ചു്
അവനു വളെര ഭക്തിയുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ പരേദശത്തുനിന്നു് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഏവൂർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മാവെന്റ മഠത്തിൽ വരാനായി
പുറെപ്പട്ടു. ഒരു ദിവസം സന്ധ്യയായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
ഓച്ചിറ എന്ന സ്ഥലത്തു വന്നുേചർന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകവശം പത്തഞ്ഞൂറു രൂപാ വിലക്കുള്ള ചില ആഭ�
രണങ്ങളും കുെറ പണവുമുണ്ടായിരുന്നു. അവ അന്നു
രാത്രി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മാവെന്റ മഠത്തിൽ നിശ്ച�
യിച്ചിരുന്ന ഒരു വിവാഹാടിയന്തിരത്തിൽ ഉപേയാഗി�
ക്കാനുള്ളവയായിരുന്നു. അവ അവിെട െകാണ്ടുെചന്നി�
െല്ലങ്കിൽ അന്നു വിവാഹം നടക്കുകയിെല്ലന്നുള്ളതു് തീർ�
ച്ചയുമായിരുന്നു. കായംകുളം െകാച്ചുണ്ണി മുതലായവെര�
ക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം ധാരാളം േകട്ടറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു.
അതിനാൽ രാത്രി സമയം പണ്ടങ്ങളും പണവുംെകാണ്ടു്
കായംകുളം കടന്നു് ഏവൂർക്കു് േപാകാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
വളെര ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. വഴിക്കു െകാച്ചുണ്ണിേയാ കൂട്ട�
േരാ കണ്ടാൽ യാെതാന്നും െകാടുത്തയയ്ക്കുകയിെല്ലന്നു്
അേദ്ദഹത്തിനു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. േപാകാെത�
യിരിക്കാൻ നിവ്യത്തിയുമില്ല. ആകപ്പാെട ബ്രാഹ്മണൻ
കുഴങ്ങിവശായി. ഏവൂരു മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു പരിചയക്കാർ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. അവ�
രിൽ വല്ലവെരയും വഴിക്കു കെണ്ടങ്കിൽ ഒരുമിച്ചു േപാകാ�
മേല്ലാ. ഏെതങ്കിലും േപാകുകതെന്ന എന്നു നിശ്ചയിച്ചു്
അേദ്ദഹം പണ്ടങ്ങെളല്ലാം ഭാണ്ഡത്തിൽ വച്ചു മുറുക്കി�
െക്കട്ടി േതാളത്തിട്ടുെകാണ്ടു േനെര വടേക്കാട്ടു നടന്നു തു�
ടങ്ങി. കുറച്ചു വടേക്കാട്ടു െചന്നേപ്പാൾ വഴിയിൽ ഒരാൾ
നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു. അേപ്പാൾ േനരം മയങ്ങിത്തുടങ്ങി,
അത്രയുള്ളൂ. വലിയ ഇരുട്ടായികഴിഞ്ഞില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ
ആ മനു ഷ്യേനാടു് ഒന്നും മിണ്ടാെത അയാളുെട അടു�
ക്കൽകൂടി കടന്നുേപായി. അേദ്ദഹം വളെര ബദ്ധെപ്പ�
ട്ടു് നടക്കുകയായിരുന്നു. അേപ്പാൾ ആ മനു ഷ്യൻ, “േഹ
സ്വാമി! അങ്ങു് എവിെടേപ്പാവുകയാണു്? അവിെട നി�
ല്ക്കണം. ഒരു കാര്യം പറയെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്
അടുത്തുെചന്നു.

ബ്രാഹ്മണൻ: ഞാൻ ഏവൂേരാളം േപാകയാണു്. എനി�
ക്കു് േപാകാൻ ധൃതിയായിരിക്കുന്നു. ഒരത്യാവശ്യമായിട്ടു്
േപാകുകയാണു്. സംസാരിച്ചു നിൽക്കാൻ നിവ്യത്തിയി�
ല്ല.
മേറ്റയാൾ: അങ്ങു് ഇേപ്പാൾ േപാകുന്നതു ശരിയല്ല.
ഇന്നു് ഇവിെടങ്ങാനും േകറികിടന്നു നാെള രാവിെല
േപായാൽ മതി.
ബ്രാഹ്മണൻ: അതിനു നിവ്യത്തിയില്ല. എനിക്കു് ഇന്നു�
തെന്ന േപാേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യമാണു്.
മേറ്റയാൾ: കായംകുളം െകാച്ചുണ്ണിെയക്കുറിച്ചു് അങ്ങു്
േകട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും അേല്ല? അങ്ങയുെട ഭാണ്ഡത്തിെല�
ന്താണു്?
ബ്രാഹ്മണൻ: ഭാണ്ഡത്തിൽ സാരമായിെട്ടാന്നുമില്ല
രണ്ടുമൂന്നു മുണ്ടുകൾ മാത്രേമയുള്ളൂ.
മേറ്റയാൾ: അതല്ല, ഭാണ്ഡത്തിനു കുെറ ഭാരമുള്ളതു�
േപാെല േതാന്നുന്നുവേല്ലാ. ഏതായാലും ഈ സമയത്തു്
അങ്ങു് തനിച്ചു േപാകുന്നതു് ശരിയല്ല.
ബ്രാഹ്മണൻ: അതു ശരിതെന്ന. എന്തുെചയ്യും? എനി�
ക്കും ഈ വിചാരമില്ലായ്കയില്ല. െകാച്ചുണ്ണിെയക്കുറിച്ചു്
ഞാൻ നല്ലേപാെല േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. എെന്റ മനസ്സിൽ ഭയവും
ധാരാളമുണ്ടു്. എങ്കിലും േപാകാെതയിരിക്കാൻ നിവ്യ�
ത്തിയില്ല. കൂട്ടുകാരാരുമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു് ഞാൻ തനിച്ചു
േപാകുന്നതു്. ആപത്തിെനാന്നുമിടയാകാെത എെന്ന
ഏവൂർ െകാണ്ടു െചന്നുവിടാൻ ഈ ദിക്കിൽ വല്ലവെര�
യും കിട്ടിെയങ്കിൽ അവർക്കു് എന്തുേവണെമങ്കിലും െകാ�
ടുക്കാെമന്നുണ്ടു്.
മെറ്റയാൾ: അേങ്ങക്കു് ഏവൂെരവിെടയാണു് േപാേക�
ണ്ടതു?
ബ്രാഹ്മണൻ: േക്ഷത്രത്തിെന്റ കിഴേക്കനടയിെലാരു
മഠത്തിൽ.
മേറ്റയാൾ: ആ മഠത്തിെലാരു മൂത്തണ്ണാവിയുണ്ടേല്ലാ.
അേദ്ദഹം അങ്ങയുെട ആരാണു്?
ബ്രാ ഹ്മണൻ: എെന്റ അമ്മാവനാണു്. അേദ്ദഹെത്ത
നിങ്ങൾ അറിയുേമാ?
മേറ്റയാൾ: അറിയും. അേദ്ദഹം ഒരു നല്ല മനു ഷ്യനാണു്.
എെന്റ േപരിൽ അേദ്ദഹത്തിനു വളെര വാത്സല്യമുണ്ടു്.
ബ്രാഹ്മണൻ: എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു് എെന്റ േപരിലും
വാത്സല്യം േതാേന്നണ്ടതാണേല്ലാ എനിക്കു് ഇവിെടെയ�
ങ്ങും പരിചയമില്ല. നിങ്ങൾക്കു് ഈ ദിക്കിൽ പരിചയ�
മുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ കൂെട ഒരാെള ചട്ടംെകട്ടി അയച്ചു�
തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും കൂെടേപ്പാരുന്ന
ആൾക്കു് ഞാൻ വല്ലതും െകാടുക്കുകയും െചയ്യാം.
മേറ്റയാൾ: എന്തുെകാടുക്കാം?
ബ്രാഹ്മണൻ: നാലു ചക്രം െകാടുക്കാം.
മേറ്റയാൾ: നാലുചക്രേമാ? അതിനു് ഇവിടങ്ങളിലാരുമു�
ണ്ടാവുകയില്ല. ഇതാ ഇേപ്പാൾതെന്ന നല്ലയിരുട്ടായിരി�
ക്കുന്നു. ഈ സമയത്തു് അഞ്ചാറു നാഴിക അങ്ങയുെട കൂ�
െടേപ്പാരുന്നയാൾക്കു നാലു ചക്രേമാ? നല്ലശിക്ഷയായി!
സഹായത്തിനാരും കൂടാെത അങ്ങു തനിച്ചു േപായാൽ
അങ്ങയുെട ഭാണ്ഡവും പ്രാണനും േപാകും. അതു വിചാ�
രിക്കാത്തെതന്താണു്? അഞ്ചു രൂപ തരാെമങ്കിൽ ഞാൻ
തെന്ന േപാരാം. േവെറ ആെരയും അേന്വ ഷിേക്കണ്ട.

ഇങ്ങെന അവൻ തമ്മിൽ പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് നിന്നതിനിട�
യ്ക്കു് േനരം സന്ധ്യകഴിഞ്ഞു നല്ല ഇരുട്ടുമായി. ആകപ്പാെട
അേലാചിച്ചു് ഒടുക്കം മൂന്നു രൂപ െകാടുക്കാെമന്നു ബ്രാഹ്മ�
ണൻ പറയുകയും മേറ്റയാൾ അതു് ഒരു വിധം സമ്മതി�
ക്കുകയും െചയ്തു. പിെന്ന രണ്ടുേപരും കൂടി നടന്നു തുടങ്ങി.
വഴിക്കു ബ്രാഹ്മണൻ െകാച്ചുണ്ണിെയ വളെര ശകാരിക്കു�
കയും ശപിക്കുകയുെമാെക്ക െചയ്തു. മേറ്റയാൾ എല്ലാം
മൂളിേക്കട്ടു ശരിവച്ചു. അങ്ങെന രണ്ടുേപരും കൂടി ഏവൂർ
േക്ഷത്രിത്തിെന്റ കിഴേക്കനടയിൽ േമൽപ്പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മ�
ണെന്റ പടിക്കെലത്തി. അേപ്പാൾ ആ കൂട്ടുകാരൻ, ഇനി
േപടിക്കാെനാന്നുമില്ലേല്ലാ. ഇതാണേല്ലാ മഠം. എനിക്കു
തരാെമന്നു് പറഞ്ഞതു തേന്നക്കണം. എനിക്കു േപാ�
കാൻ ധ്യതിയായി’ എന്നു പറഞ്ഞു.

ബ്രാഹ്മണൻ: അകേത്തക്കു വരാമേല്ലാ. രൂപ ഭാണ്ഡ�
ത്തിലാണു്. ഭാണ്ഡമഴിെച്ചടുക്കണം. മഠത്തിെന്റ ഇറയ�
ത്തു െചന്നിരുന്നു് ഭാണ്ഡമഴിെച്ചടുത്തു് തരാം.
മേറ്റയാൾ: ഞാനകേത്തക്കു വരുന്നില്ല. ഇവിെട നിൽ�
ക്കാം അങ്ങു േപായി ഭാണ്ഡമഴിെച്ചടുത്തു െകാണ്ടുവന്നു
തന്നാൽ മതി.

‘എന്നാലങ്ങെനയാകെട്ട’ എന്നു പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണൻ
അകേത്തക്കു േപായി. മഠത്തിെന്റ മുറ്റത്തു െചന്നിരുന്നു്
അമ്മാമെന വിളിച്ചു. മൂത്തണ്ണാവി ഉടെന ഒരു വിളക്കും�
െകാണ്ടു വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തു വന്നു.

മൂത്തണ്ണാവി: നിെന്നക്കാണാഞ്ഞു ഞാൻ വളെര വ്യസ�
നിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. േനരം സന്ധ്യ കഴിയുന്നതുവ�
െര േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. സന്ധ്യകഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാ�
ഞ്ഞേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണിയുെട കയ്യിൽ അകെപ്പട്ടുേപായി
എന്നുതെന്ന തീർച്ചയാക്കി. ഏെതങ്കിലും േനരം െവളു�
ത്തിട്ടു് അേന്വ ഷിക്കാെമന്നു് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരു�
ന്നു. ഈശ്വരകാരുണ്യം െകാണ്ടു് ആപെത്താന്നുമുണ്ടാ�
യില്ലേല്ലാ.
ബ്രാഹ്മണൻ: ഇല്ല, കായംകുളത്തിനു സമീപത്തായ�
േപ്പാേഴക്കും േനരം സന്ധ്യമയങ്ങിത്തുടങ്ങി. പിെന്ന
അവിെടനിന്നു് ഒരു കൂട്ടുകാരെനക്കൂടി വിളിച്ചുെകാണ്ടാ�
ണു് ഞാൻ േപാന്നതു്. അവനു് മൂന്നു രൂപ െകാടുക്കാെമ�
ന്നാണു് പടഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. അതു െകാടുക്കണം. അവൻ
പടിക്കൽ നിൽക്കുന്നു.
മൂത്തണ്ണാവി: “അതിനായിട്ടു ഭാണ്ഡമഴിക്കണെമന്നി�
ല്ല, അവനു രൂപ ഞാൻ െകാടുത്തുെകാള്ളാം. നീ വഴി
നടന്നു ക്ഷീണിച്ചേല്ല വന്നിരിക്കുന്നതു്. േവഗം കുളിച്ചു്
അത്താഴം കഴിക്കാൻ േനാക്കൂ. ഭാണ്ഡം അവിെടയിരി�
ക്കെട്ട ഞാെനടുത്തു അകത്തുെവച്ചുെകാള്ളാം.”

എന്നു പറഞ്ഞു മൂത്തണ്ണാവി തെന്റ ഭാഗിേനയെന കു�
ളിക്കാനയയ്ക്കുകയും ഭാണ്ഡെമടുത്തു് അകത്തു െകാണ്ടു�
േപായി െവയ്ക്കുകയും െചയ്തിട്ടു് മൂന്നു രൂപെയടുത്തു് വിളക്കു�
മായി പടിക്കു പുറത്തു െചന്നു. അേപ്പാൾ മേറ്റ ബ്രാഹ്മ�
ണെന്റ കൂെട വന്നയാൾ അവിെടത്തെന്ന നിൽക്കുന്നു�
ണ്ടായിരുന്നു. ആ മനു ഷ്യൻ മൂത്തണ്ണാവിെയകണ്ടയുട�
െന കാൽക്കൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. ഇെതെന്താരു വിദ്യ�
യാെണന്നറിയാെത മൂത്തണ്ണാവി ആ മനു ഷ്യെന്റ മുഖത്തു
വിളക്കടുപ്പിച്ചുപിടിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി.

മൂത്തണ്ണാവി: ഓേഹാ! െകാച്ചുണ്ണിയേല്ല ഇതു് ! നീയാ�
േണാ െകാച്ചു സ്വാമിെയ ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നു വിട്ടതു്.?
െകാച്ചുണ്ണി: അേത.
മൂത്തണ്ണാവി: വളെര സേന്താ ഷമായി. നീ ഈെച്ചയ്ത
ഉപകാരത്തിനു മൂന്നല്ല. മുന്നൂറു രൂപ തന്നാലും മതിയാ�
വുകയില്ല. നീ കാണാനിടയാകാെത അവൻ ആ മമ്മതി�
െന്റ കയ്യിേലാ മേറ്റാ അകെപ്പട്ടിരുന്നുെവങ്കിൽ അവെന്റ
കഥ കഴിഞ്ഞുേപാകുമായിരുന്നേല്ലാ. അതിെനാന്നും ഇട�
യാകാഞ്ഞതു ഭാഗ്യംതെന്ന. ഇതാ മൂന്നു രൂപ. ഇതു
മതിേയാ? േപാെരങ്കിൽ എത്ര േവണെമങ്കിലും തരാം.
െകാച്ചുണ്ണി: എനിെക്കാന്നും േവണ്ട, ഞാെനാന്നും േമ�
ടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നുമില്ല. അേദ്ദഹം ഇവിെട വരിക�
യാെണന്നും സ്വാമിയുെട അനന്തരവനാെണന്നും പറ�
ഞ്ഞതു് വാസ്തവം തെന്നേയാ, അേദ്ദഹം ഒരാൾെക്ക�
െന്തങ്കിലും െകാടുക്കാെമന്നു പറഞ്ഞാൽ െകാടുക്കുന്ന�
യാേളാ, ഒടുക്കം കാര്യം കഴിയുേമ്പാൾ കളിപ്പിക്കുന്ന
മനു ഷ്യേനാ എന്നും മറ്റുമറിയാനായി മാത്രം ഞാനിവിെട
നിന്നതാണു്. അല്ലാെത ഒന്നും േവണെമന്നു വിചാരിച്ച�
ല്ല. എനിക്കു േവണെമങ്കിൽ ആ ഭാണ്ഡം മുഴുവനും േമടി�
ക്കാമായിരുന്നേല്ലാ. എനിക്കിതിനു് ഒരു ചില്ലികാശുേപാ�
ലും േവണ്ട. സ്വാമി അന്നുതന്ന ആ വാർത്തകഞ്ഞിയുെട
സ്വാദു ഞാനിന്നും മറന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ചത്താലും അതു
മറക്കുകയില്ല. എനിക്കു് സ്വാമിയുെട അനുഗ്രഹം മാത്രം
മതി.

എന്നു പറഞ്ഞു് േപാവുകയും െചയ്തു. ആ മൂന്നു രൂപയും
അയാൾ േമടിച്ചില്ല. ആ മനു ഷ്യൻ നമ്മുെട െകാച്ചുണ്ണി
ആയിരുന്നുെവന്നു് വിേശ ഷിച്ചു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
െകാച്ചുണ്ണി ഒരു കൃതജ്ഞതയുള്ള ആളായിരുന്നുെവന്നു�
ള്ളതിനു് ഈ കഥ ഒരുന്നാന്തരം ദൃഷ്ടാന്തവുമാണേല്ലാ.

ഇനി െകാച്ചുണ്ണിയുെട സത്യസന്ധതയ്ക്കു ദൃഷ്ടാന്തമായി
ഒരു സംഗതി പറയാം.

െകാച്ചുണ്ണിയുെട കാലത്തു് കാർത്തികപ്പള്ളിെത്തരുവിനു്
സമീപം സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിലുൾെപ്പട്ട ഒരു
മാപ്പിള താമസിച്ചിരുന്നു. അയാൾ കാലേക്ഷപത്തിനു്
ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു. വല്ലവേരാടുെമാ�
െക്ക വില പിന്നീടുെകാടുക്കാെമന്നു പറഞ്ഞു് നാളിേകരം
വാങ്ങി െവട്ടി െകാപ്രയാക്കി, ആലപ്പുെഴ െകാണ്ടുെച�
ന്നു് വിറ്റു െകാടുത്തു തീർത്തിട്ടു കിട്ടുന്ന ലാഭംെകാണ്ടാണു്
അയാൾ അേഹാവ്യത്തി കഴിച്ചു വന്നതു്. അയാൾ േദ�
ഹണ്ഡിച്ചു െകാടുത്തിട്ടു കഴിേയണ്ടവരായി അയാളുെട
ഭാര്യയും നാലഞ്ചുകുട്ടികളും അയാളുെട തള്ളയുമായിരു�
ന്നതിനാൽ അയാൾക്കു കടമായി നാളിേകരം െകാടുക്കു�
ന്നതിനു സമീപസ്ഥർക്കു മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ അയാൾ നാലഞ്ചുേപേരാടു്
ആയിരവും അഞ്ഞൂറും വീതം നാളിേകരം കടമായി തൂ�
ക്കിെക്കാടുത്തു പണവും വാങ്ങിെക്കാണ്ടു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
െകാപ്ര കയറ്റിെക്കാണ്ടുേപായതു് തൃക്കുന്നപ്പുെഴനിന്നു്
ഒരാേളാടു് കൂലിക്കു വാങ്ങിയ വഞ്ചിയിലായിരുന്നു. അതി�
നാൽ അയാൾ തൃക്കുന്നപ്പുെഴ വന്നു വഞ്ചി ഉടമസ്ഥെന
ഏൽപ്പിച്ചിട്ടു് അവിെട നിന്നു കരയ്ക്കു കാർത്തികപ്പള്ളിക്കു
പുറെപ്പട്ടു. അേപ്പാൾ േനരം ഏകേദശം ഇരുട്ടായിരുന്നു.
ത്യക്കുന്നപ്പുെഴനിന്നും കാർത്തികപ്പള്ളിക്കു് രണ്ടു നാഴിക�
യിലധികം ദൂരമില്ലായിരുന്നതുെകാണ്ടും ആ ദിക്കിെലാ�
െക്ക അയാൾക്കു് നല്ല േപാെല പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന�
തിനാലും െകാച്ചുണ്ണി മുതലായവരുെട സഞ്ചാരം േദശ�
ത്തു സാധാരണമല്ലാെതയിരുന്നതിനാലും വല്ലതുമാപ�
ത്തുണ്ടാേയക്കുെമന്നുള്ള വിചാരം അയാൾക്കു് അധിക�
മുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും െകാച്ചുണ്ണിയും കൂട്ടുകാരും
ചിലേപ്പാൾ അവിടങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന�
തുെകാണ്ടു് കുറെച്ചാരു ഭയം ഇല്ലാതിരുന്നുമില്ല. ഏങ്കിലും
ആ സാധുമനു ഷ്യൻ െകാപ്ര വിറ്റു കിട്ടിയ ഇരുനൂറ്റിച്ചില്വാ�
നം രൂപയും മടിയിൽ െവച്ചുെകാണ്ടു് തനിച്ചാണു് പുറെപ്പ�
ട്ടെതന്നു് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞേല്ലാ.

മാപ്പിള ഏകേദശം പകുതി വഴിയായേപ്പാൾ,െകാച്ചുണ്ണി
വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിയായിരുന്ന�
തിനാൽ ദൂെരവച്ചു കാണുന്നതിനും ആളറിയുന്നതിനും
കഴിഞ്ഞില്ല. അെല്ലങ്കിൽ ആ മാപ്പിള ദൂെരെവച്ചുതെന്ന
വഴിമാറിേപ്പാകുമായിരുന്നു. ഗ്രഹപ്പിഴയുെട ശക്തി�
െകാേണ്ടാ എേന്താ അതിെനാന്നുമിടയായില്ല. അവർ
പരസ്പരം പരിചിതന്മാരായിരുന്നതിനാലും നിലാവിെന്റ
െവളിച്ചം കുേറെശ്ശ ഉണ്ടായിരുന്നതു് െകാണ്ടും അടുത്തു�
കൂടിയേപ്പാൾ രണ്ടുേപരും തമ്മിൽത്തമ്മിലാളറിഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ ആ മാപ്പിളയ്ക്കുണ്ടായ ഭയവും വ്യസനവും എത്ര�
മാത്രെമന്നു പറയാൻ പ്രയാസം.

െകാച്ചുണ്ണി: താനിേപ്പാൾ എവിെടേപ്പായിവരുന്നു?
മാപ്പിള: ഞാൻ ആലപ്പുഴേയാളം േപായി വരികയാണു്.
െകാച്ചുണ്ണി: െകാപ്ര െകാടുക്കാനാേണാ?
മാപ്പിള: അെത.
െകാച്ചുണ്ണി: എന്നാൽ തെന്റ കയ്യിൽ പണം കാണുമ�
േല്ല. എത്ര രൂപയുണ്ടു്? മടിശ്ശീല കാണെട്ട.

ഇതുേകട്ടു് മാപ്പിള ഒന്നും മിണ്ടാെത വി ഷണ്ണനായി നി�
ന്നു.

െകാച്ചുണ്ണി: ഒട്ടും മടിേക്കണ്ട തേന്നക്കു, അതാണു നല്ല�
തു്. അെല്ലങ്കിൽ അറിയാമെല്ലാ. െകാച്ചുണ്ണിയുെട സ്വഭാ�
വം താൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതെല്ല?

മാപ്പിള േവഗം മടിശ്ശീലെയടുത്തു െകാച്ചുണ്ണിയുെട കയ്യിൽ
െകാടുത്തിട്ടു് ഇരുനൂറ്റിയമ്പതുണ്ടു് എന്നു പറഞ്ഞു. “എത്ര�
െയങ്കിലുമാകെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു് െകാച്ചുണ്ണി മടിശ്ശീല�
യുംെകാണ്ടു് േപാവുകയും െചയ്തു.

കഷ്ടം! സാധുവായ ആ മാപ്പിളയുെട പിന്നെത്ത സ്ഥി�
തി എന്തു പറയുന്നു. പണേമാ േപായി, ഉപജീവനവും
മുട്ടിയേല്ലാ. നാളിേകരം കടം വാങ്ങിയവർക്കു െകാടു�
ക്കാനുള്ളതു് െകാടുക്കാെതയിരുന്നാൽ പിെന്നയയാെള
വിശ്വസിച്ചു വല്ലവരും വല്ലതും െകാടുക്കുേമാ? കടം കിട്ടാ�
െതയായാൽ ഉപജീവനത്തിനു േവെറ മാർഗ്ഗവുമില്ലെല്ലാ.
ഇെതല്ലാം വിചാരിച്ചു മാപ്പിള ജീവച്ഛ വമായിട്ടു നടന്നു്
ഒരുവിധം അയാളുെട വിട്ടിെലത്തി. വിവരെമല്ലാം ഭാര്യ�
േയാടു പറഞ്ഞു. രണ്ടുേപരും കൂടി വളെര േനരമിരുന്നു
പലതും പറഞ്ഞു വി ഷാദിച്ചു. ഒടുക്കം അയാളുെട ഭാര്യ,
പണം േപായതുേപാെട്ട, നിങ്ങളുെട ജീവൻ േപായില്ല�
േല്ലാ. അതുതെന്ന ഭാഗ്യം. നമുെക്കാരുതുണ്ടു് പുരയിട�
മുള്ളതു് നാെളത്തെന്ന ആർെക്കങ്കിലും പണയെമഴുതി
പണം വാങ്ങി കടംവാങ്ങിേയടത്തു് െകാടുക്കാനുള്ളതു്
െകാടുത്തു തീർക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ േനരില്ലാത്തവെന�
ന്നു േപരുകിട്ടുെമന്നു മാത്രമല്ല, നമ്മുെട ഉപജീവനവും
മുട്ടുമേല്ലാ. പണയെമഴുതി വാങ്ങുന്ന കടം ൈദവകൃപ�
െകാണ്ടു് ഒരുകാലത്തു് തീർക്കാൻ സംഗതിയുെണ്ടങ്കിൽ
തീർക്കാം. വല്ലവിധവും പലിശ െകാടുത്തുെകാണ്ടിരു�
ന്നാൽ േനരുേകടു കൂടാെത കഴിക്കാമെല്ലാ. ഏെതങ്കി�
ലും അത്താഴം കഴിച്ചു നമുക്കു കിടക്കാം. േനരം വളെര�
യധികമായി എന്നു പറഞ്ഞു. വ്യസനംെകാണ്ടു് മാപ്പി�
ളയ്ക്കു് അത്താഴം േവണെമന്നു േതാന്നിയില്ല. ഭാര്യയുെട
നിർബന്ധം നിമിത്തം അയാൾ അത്താഴം കഴിച്ചുെവന്നു
വരുത്തി േപായികിടക്കുകയും െചയ്തു. വിചാരം നിമിത്തം
അയാൾക്കു േനെര ഉറക്കവും വന്നില്ല. ഓേരാ മേനാരാ�
ജ്യവും വിചാരിച്ചുതെന്ന ഒരുവിധം േനരം െവളുപ്പിച്ചുെവ�
േന്ന പറയാനുള്ളൂ. പിേറ്റദിവസംതെന്ന മാപ്പിള തെന്റ
പുരയിടം പണയെമഴുതി ആവശ്യമുള്ള പണം വാങ്ങി
കടെമല്ലാം വീട്ടി. വിണ്ടും നാളിേകരം കടമായിത്തെന്ന
വാങ്ങി െകാപ്രാെവട്ടും ആരംഭിച്ചു.

അങ്ങെന പത്തു് പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് ഒരു
ദിവസം സന്ധ്യാസമയം മാപ്പിള വീട്ടിെന്റ ഇറയത്തു
ചില മേനാരാജ്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ആേരാ ഒരാൾ പടി കയറി വരുന്നതുകണ്ടു. േനരം
ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങിയതിനാൽ അതാരാെണന്നു് ആദ്യം
അയാൾക്കു് മനസ്സിലായില്ല. ആ മനു ഷ്യൻ അടുത്തു െച�
ന്നേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണിയാെണന്നു മനസ്സിലായി. മാപ്പിള
മനസ്സറിയാെത ‘അേയ്യാ!’ എെന്നാരു നിലവിളിേയാടുകൂ�
ടി പരിഭ്രമിച്ചു െപെട്ടെന്നണീറ്റു.

െകാച്ചുണ്ണി: ‘േഹ! ഒട്ടും പരിഭ്രമിേക്കണ്ട. ഞാൻ തെന്ന
ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ടു് വന്നതല്ല. തേന്നാടു് ഇന്നാെളാ�
രു ദിവസം വാങ്ങിയ പണം തരാനായിട്ടാണു് ഞാൻ
വന്നിരിക്കുന്നതു്. പാവെപ്പട്ടവനായ തെന്റ പണം അപ�
ഹരിക്കണെമന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അെന്ന�
നിക്കു കുറച്ചു പണത്തിനു് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. േവ�
െറ മാർഗെമാന്നുമുണ്ടാകാഞ്ഞതിനാൽ തേന്നാടു് വാ�
ങ്ങിെക്കാണ്ടു് േപായതാണു്. ഇന്നെല എനിക്കു കുറച്ചു
പണം കിട്ടി. ഇനി തെന്റ പണം തരാെതയിരിക്കുന്ന�
തു് ശരിയല്ലേല്ലാ, എന്നു വിചാരിച്ചു െകാണ്ടുവന്നതാണു്.
ഇതാ തെന്റ മടിശ്ശീലയും പണവും. അതിൽ സ്വൽപം
കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. അതു താനന്നു െചയ്ത ഉപകാര�
ത്തിനു പ്രതിഫലമായിരിക്കെട്ട.’

എന്നു പറഞ്ഞു മടിശ്ശീല മാപ്പിളയുെട മുൻപിൽ െവച്ചി�
ട്ടു െകാച്ചുണ്ണി അേപ്പാൾത്തെന്ന ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും
െചയ്തു. മാപ്പിള മടിശ്ശീലെയടുത്തഴിച്ചു് എണ്ണിേനാക്കി�
യേപ്പാൾ അഞ്ഞൂറു രൂപയുണ്ടായിരുന്നു. അേപ്പാൾ മാ�
പ്പിളയ്ക്കുണ്ടായ സേന്താ ഷം, െകാച്ചുണ്ണി പണം വാങ്ങി�
െക്കാണ്ടു േപായേപ്പാഴുണ്ടായ സന്താപത്തിലിരട്ടിയില�
ധികമായിരുന്നു. പിെന്ന അയാൾ ആ അഞ്ഞുറു രൂപയ്ക്കും
കൂടി നാളിേകരം വാങ്ങി െകാപ്ര െവട്ടി കച്ച വടം െചയ്തു.
അങ്ങെന ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പുരയിടത്തിൻ�
േമൽ സ്ഥാപിച്ചും അല്ലാെതയുമുണ്ടായിരുന്ന സകല കട�
ങ്ങളും തീർന്നു് ആയിരത്തിച്ചില്വാനം രൂപ മാപ്പിളയ്ക്കു സ്വ�
ന്തമായിട്ടു തെന്ന ൈകവശമുണ്ടായി. പിെന്ന അയാൾ
അതുെകാണ്ടു മുറയ്ക്കു െകാപ്രകച്ച വടം െചയ്തുെകാണ്ടിരു�
ന്നു. എന്തിനു വളെരപ്പറയുന്നു, കുറച്ചു കാലം െകാണ്ടു്
ആ മാപ്പിള കാലേക്ഷപത്തിനു് ഒട്ടും െഞരുക്കമില്ലാത്ത
ഒരു നിലയിലായി. ഇതിെന്റ കാരണഭൂതൻ സത്യസന്ധ�
നായ െകാച്ചുണ്ണിയാെണന്നു വിേശ ഷിച്ചു പറയണെമ�
ന്നില്ലേല്ലാ. ഇങ്ങെന അേനകമഗതികൾ െകാച്ചുണ്ണിയു�
െട സഹായംെകാണ്ടു് സമ്പന്നന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.
െകാച്ചുണ്ണി നിമിത്തം ദാരിദ്ര്യം തീർന്നവരായ പല കു�
ടുംബക്കാർ കായംകുളം, കാർത്തികപ്പള്ളി, കീരിക്കാടു്,
മുതുകുളം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇേപ്പാഴും നല്ല സ്ഥി�
തിയിൽത്തെന്ന ഇരിക്കുന്നുമുണ്ടു്. അവർക്കു് െകാച്ചുണ്ണി�
െയക്കുറിച്ചുള്ള നന്ദി, ഇന്നും അവരുെട മനസ്സിൽനിന്നു
മാഞ്ഞു േപായിട്ടുമില്ല.





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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