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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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പ്രസിദ്ധ മാന്ത്രികനായിരുന്ന കടമറ്റത്തു് കത്തനാെരക്കു�
റിച്ചു് േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായി േകരള വാസികളിൽ അധി�
കംേപരുണ്ടായിരിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. തിരുവിതാം�
കൂറിലുള്ള കുന്നത്തുനാടു താലൂക്കിൽ കടമാറ്റം എന്ന
േദശത്തു് ഒരു പാവെപ്പട്ട കുടുംബത്തിലാണു് അേദ്ദഹം
ജനിച്ചതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരു ‘പൗലൂസു് ’ എന്നാ�
യിരുന്നു. അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചറുപ്പത്തിൽ
അേദ്ദഹെത്ത എലാവരും െകാച്ചുപൗലൂസു് എന്നായിരു�
ന്നു വിളിച്ചിരുന്നതു്. മാതാപിതാക്കന്മാർ മരിച്ചുേപാവുക�
യും സേഹാദരന്മാരും മറ്റും ഇല്ലാെതയിരിക്കുകയും െച�
യ്യുകയാൽ െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം ആ കുടും�
ബത്തിൽ ഏകാകിയായിത്തീർന്നു. ഏറ്റവും െചറുതായ
ഒരു െചറ്റപ്പുരയിലാണു് ആ കുടുംബക്കാർ താമസിച്ചി�
രുന്നതു്. നിത്യവൃത്തിക്കു യാെതാരു മാർഗ്ഗവുമില്ലാെത
ഏകാകിയായി ആ െചറ്റപ്പുരയിൽ താമസിക്കെയന്നു�
ള്ളതു് െകാച്ചുപൗലൂസിനു് ഏറ്റവും ദു ഷ്കരവും ദുസ്സഹവുമാ�
യിത്തീർന്നു. അതിനാലവൻ ഒരു ദിവസം ആ വാസ�
സ്ഥലത്തുനിന്നിറങ്ങി. സ്വേദശത്തുള്ള പള്ളിയിൽെച്ച�
ന്നു തെന്റ കഷ്ടതയ്ക്കു എെന്തങ്കിലും നിവൃത്തിമാർഗ്ഗമുണ്ടാ�
ക്കിത്തേരണെമന്നു ഭക്തിപൂർവ്വം ൈദവെത്ത വിളിച്ചു
പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ സമയം ആ പളളിയിെല പ്രധാന വി�
കാരിയായ കത്തനാർ ൈദവേപ്രരിതനായിേട്ടാ എന്നു
േതാന്നുമാറു് അവിെട വരികയും െകാച്ചു പൗലൂസിെന
കണ്ടിട്ടു് ‘ഏറ്റവും സുമുഖനും േകാമളനുമായ ഈ ബാല�
കൻ ദുസ്സഹദുഃഖപാരവശ്യേത്താടു കൂടി ഇവിെട വന്നു
മുട്ടുകുത്തി ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിെന്റ കാരണെമ�
ന്തായിരിക്കും’ എന്നു വിചാരിച്ചു് അവെന അടുക്കൽ വിളി�
ച്ചു വിവരെമല്ലാം േചാദിക്കുകയും െകാച്ചു് പൗലൂസു് തെന്റ
കഷ്ടതകെളല്ലാം അേദ്ദഹെത്ത ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും െച�
യ്തു. ഉടെന ആർദ്രമാനസനായി ഭവിച്ച ആ കത്തനാർ,
“നീ ഒട്ടും വ്യസനിേക്കണ്ടാ. ഇവിെട വന്നു് എേന്നാടുകൂടി
താമസിച്ചുെകാള്ളുക. നിെന്ന ഞാെനെന്റ പുത്രെനേപ്പാ�
െല വിചാരിച്ചു് യാെതാരു ബുദ്ധിമുട്ടിനുമിടയാക്കാെത
രക്ഷിച്ചുെകാള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
താമസിപ്പിച്ചു. വലിയ സമ്പന്നനായ ആ കത്തനാരു�
െട വീട്ടിൽ അന്നവസ്ത്രാദികൾക്കു യാെതാരു ബുദ്ധിമുട്ടും
കൂടാെത ആ ബാലൻ സുഖമായി താമസിച്ചു.

കുറച്ചുദിവസെത്ത സഹവാസംെകാണ്ടു് െകാച്ചുപൗലൂസു്
ഏറ്റവും സുശീലനും നല്ല ബുദ്ധിമാനുമാെണന്നു് മനസ്സി�
ലാവുകയാൽ കത്തനാർ അവെന ഒരു ഗുരുനാഥെന്റ
അടുക്കലാക്കി യഥാേയാഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിക്കുക�
യും സുറിയാനിയും ഒരു കത്തനാരാകുന്നതിനു േവണ്ടുന്ന�
വയുെമല്ലാം സ്വയേമവ പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഇങ്ങ�
െന അഞ്ചാറു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും െകാച്ചുപൗ�
ലൂസു് മലയാളം, സുറിയാനി എന്നീ ഭാ ഷകളിലും ഒരു
പട്ടക്കാരൻ ഗ്രഹിച്ചിരിേക്കണ്ടുന്ന വി ഷയങ്ങളിലും അതി�
നിപുണനായിത്തീരുന്നു. അനന്തരം െകാച്ചുപൗലൂസിനു്
െശമ്മാശുപട്ടം െകാടുത്തു. അന്നുമുതൽ ആ യുവാവിെന
എല്ലാവരും “പൗലൂസുെശമ്മാശൻ” എന്നു വിളിച്ചുതുടങ്ങു�
കയും െചയ്തു.

അക്കാലത്തു് ആ കത്തനാർക്കു് അനവധി പശുക്കളും
അവെയ േമയ്ക്കുന്നതിനു് ഒരു ഭൃത്യനുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭൃ�
ത്യൻ രാവിെല വല്ലതും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടു് ഉച്ചയ്ക്കുണ്ണാൻ
െപാതിേച്ചാറും െകട്ടിെയടുത്തു പശുക്കെളെയല്ലാമഴിച്ചു�
വിട്ടു് അടുക്കലുള്ള മലകളിൽെക്കാണ്ടുേപായി തീറ്റി, േന�
രം ൈവക്കുേമ്പാൾ പശുക്കെളയും െകാണ്ടു് മടങ്ങിവ�
രിക പതിവായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവൻ പശുക്ക�
െളെയല്ലാം തീറ്റി, േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ എല്ലാറ്റിെന�
യും തിരിെയ അടിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്ന സമയം മേദ്ധ്യ�
മാർഗ്ഗംനിന്നു് ഒരു വ്യാഘ്രം ചാടിവന്നു് ഒരു പശുവിെന
അടിച്ചുവീഴ്ത്തുകയും അതു കണ്ടേശ ഷം പശുക്കൾ വിരണ്ടു്
നാലുപുറേത്തക്കുേമാടുകയും വ്യാഘ്രം അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ
പശുവിെന എടുത്തുെകാണ്ടു് കാട്ടിേലക്കു പായുകയും
െചയ്തു. ഇെതല്ലാം കണ്ടു് ഭയപരിതാപപരവശനായി�
ത്തീർന്ന പശുപാലകഭൃത്യൻ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് ഓടിെച്ചന്നു വിവരം കത്തനാെര ധരിപ്പിച്ചു. പ്രാ�
ണാധിക േസ്നഹേത്താടുകൂടി രക്ഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
പശുക്കൾക്കു് ഇപ്രകാരം ആപത്തു േനരിട്ടിരിക്കുന്നതാ�
യിേക്കട്ടു കത്തനാർ അത്യന്തം വി ഷണ്ണനായിത്തീർന്നു.
ഉടെന അേദ്ദഹം ആയുധപാണികളായ ചില അനുച�
രന്മാേരാടു പൗലൂസുെശമ്മാശേനാടും കൂടി പശുക്കെള
അേന്വ ഷിച്ചു പുറെപ്പട്ടു. അവർ കാട്ടിൽക്കയറിയതിെന്റ�
േശ ഷം ഓേരാരുത്തരും പല വഴികളിലായിപ്പിരിഞ്ഞാ�
ണു് അേന്വ ഷണം നടത്തിയതു്. സ്വല്പ സമയം കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും േനരമിരുട്ടുകയും അന്ധകാരംെകാണ്ടു്
ഒന്നും കാൺമാൻവയ്യാെതയായിത്തീരുകയും െചയ്യുക�
യാൽ “ഇന്നിനി അേന്വ ഷിച്ചതുെകാണ്ടു് ഫലെമാന്നുമു�
ണ്ടാവുകയില്ല” എന്നു് പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് കത്തനാരും കൂ�
ട്ടരും മടങ്ങിേപ്പാന്നു. കത്തനാരു് വീട്ടിെലത്തിയേപ്പേഴ�
ക്കും വ്യഘ്രം പിടിച്ച ഒരു പശുെവാഴിെക േശ ഷെമല്ലാം
അവയുെട ശാലകളിൽ വെന്നത്തിയിരുന്നു. “ഒരു പശു
േപാെയങ്കിലും േശ ഷമുള്ളവ ആപെത്താന്നും കൂടാെത
ഇങ്ങു വെന്നത്തിയേല്ലാ” എന്നു വിചാരിച്ചു കത്തനാെരാ�
രുവിധം സമാധാനെപ്പട്ടു. അേപ്പാഴാണു് പൗലൂസുെശ�
മ്മാശെന്റ കാര്യം അേദ്ദഹേമാർത്തതു്. രാത്രി േനരം വള�
െര അധികമായിട്ടും െശമ്മാശൻ മടങ്ങി വരായ്കയാൽ
കത്തനാർ ഏറ്റവും വ്യസനാക്രാന്തനായിത്തീർന്നു. േപാ�
യതു് ഒരുമിച്ചാെണങ്കിലും കാട്ടിൽ െചന്നതിെന്റ േശ ഷം
കത്തനാരാകെട്ട േവെറ കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവരാകെട്ട
ആരും െശമ്മാശെന കാണുകയുണ്ടായില്ല. സമയമതി�
ക്രമിക്കുംേതാറും കത്തനാർക്കു വ്യസനം വർദ്ധിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്നു.വാസ്തവത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു െശമ്മാശെന�
ക്കുറിച്ചു പുത്രനിർവ്വിേശ ഷമായ വാൽസല്യമുണ്ടായിരു�
ന്നു. കത്തനാരും െശമ്മാശനും ഒരുമിച്ചാണു് ഭക്ഷണം�
കഴിക്കുക പതിവു്. അതിനാൽ െശമ്മാശൻ കൂടി വന്നിട്ടു്
അത്താഴമുണ്ണാെമന്നു വിചാരിച്ചു് കത്തനാർ അർദ്ധരാ�
ത്രിവെര കാത്തിരുന്നു. എന്നിട്ടും െശമ്മാശൻ വന്നില്ല.
അതിനാൽ കത്തനാർ അത്തഴമുണ്ടു് എന്നു വരുത്തി,
ഉറങ്ങനായി േപായിക്കിടന്നു. എങ്കിലും മേനാവിചാരം
മൂലം അേദ്ദഹത്തിനു് അല്പം േപാലും ഉറക്കം വന്നില്ല.
അേദ്ദഹം ഇരുന്നും കിടന്നും ശയനമുറിയിൽ അേങ്ങാട്ടു�
മിേങ്ങാട്ടും നടന്നും ഒരുവിധത്തിൽ േനരം െവളിച്ചമാക്കി.
കത്തനാർ െവളുപ്പാൻ കാലേത്ത എണീറ്റു ൈദവെത്ത
പ്രാർത്ഥിച്ചുെകാണ്ടു് പത്തുപതിനഞ്ചു് കൂട്ടുകാേരാടുകൂടി
കാട്ടിേലക്കു േപായി. അവിെട അടുത്തുള്ള കാടും മല�
യുെമല്ലാം തിരഞ്ഞു പരിേശാധിച്ചിട്ടും യാെതാരു ഫല�
വുമുണ്ടായില്ല. നാലഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വന്നു കാ�
ണയ്കയാൽ െശമ്മാശെനയും കടുവാ പിടിച്ചു തിന്നതാ�
െണന്നുതെന്ന എല്ലാവരും തീർച്ചെപ്പടുത്തി. എങ്കിലും
കത്തനാർ അങ്ങെന തീർച്ചയാക്കിയില്ല. അത്യന്തം
സൂശീലനും ൈദവഭക്തനുമായ ആ മനു ഷ്യനു് അങ്ങെന�
യുള്ള ദുർമരണത്തിനു് ൈദവം ഇടവരുത്തുകയിെല്ലന്നാ�
യിരിന്നു കത്തനാരുെട വിചാരം. അതിനാൽ അേദ്ദഹം
െശമ്മാശെന്റ രക്ഷയ്ക്കായി സദാ ൈദവേത്താടേപക്ഷിച്ചു�
െകാണ്ടിരുന്നു.

എല്ലാവരും വിചാരിച്ചതുേപാെല െശമ്മാശനു ജീവഹാ�
നി സംഭവിച്ചില്ല. എന്നാൽ സ്വല്പം ചില കുഴപ്പങ്ങൾ
പറ്റാെതയിരുന്നുമില്ല അേദ്ദഹം കാട്ടിൽക്കയറി വളെര
േനരം പശുക്കെള അേന്വ ഷിച്ചു് അലഞ്ഞു നടന്നു. പശു�
ക്കളിൽ ഒന്നിെനേപ്പാലും അവിെടെയങ്ങും കാണയ്ക�
യാൽ ഒടുക്കം വലിയ മനസ്താപേത്താടുകൂടി വാസസ്ഥ�
ലേത്തക്കുതെന്ന മടങ്ങി. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില�
േപ്പാൾ നടന്നാൽ പിശാചുക്കൾ കണ്ണുെകട്ടി വഴിയറി�
യാൻ വയ്യാെതയാക്കുെമന്നും മറ്റും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട�
േല്ലാ. അങ്ങെന വല്ലതും സംഭവിച്ചിേട്ടാ എേന്താ കുെറ
നടക്കുേമ്പാൾ െശമ്മാശനു വഴി െതറ്റിെയങ്കിലും അേദ്ദ�
ഹമതു തൽക്കാലമറിഞ്ഞില്ല. വികാരിയുെട വീട്ടിേല�
െക്കന്നു വിചാരിച്ചു െകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം നടന്നതു്.
വളെര നടന്നിട്ടും വിചാരിച്ച സ്ഥലെത്തത്തായ്കയാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു ഭയം േതാന്നിത്തുടങ്ങി. “ഞാൻനടന്നു
തുടങ്ങീട്ടു വളെര േനരമായി. ഇതുവെര വീട്ടിെലത്തിയി�
ല്ലേല്ലാ. ഇെതന്താണു്? എനിക്കു വഴിെതറ്റിേപ്പായിരിക്കു�
േമാ? ഞാൻനടന്നു തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തുനിന്നു വീട്ടിേല�
ക്കു കൂടിയാൽ രണ്ടുനാഴികയാവെട്ട; അതിലധികം വഴി�
യില്ല. ഞാൻനടന്നുതുടങ്ങീട്ടു് ഇേപ്പാൾ ഏകേദശം ഒരു
പന്ത്രണ്ടു നാഴികയായിരിക്കണം. ഇെതെന്താരത്ഭുതമാ�
ണു്? ഇനിെയേങ്ങാട്ടാണു് േപാേകണ്ടതു? ഇരുട്ടിെന്റ
കാഠിന്യംെകാണ്ടു് ഇേങ്ങാട്ടുവന്ന വഴിതെന്ന കാൺമാൻ
വയ്യാെതയായിരിക്കുന്നു. വല്ലവേരാടും വഴി േചാദിക്കാ�
െമന്നുവച്ചാൽ ഇവിെടെയങ്ങും ആെരയും കാണുന്നിെല്ല�
ന്നല്ല, മനു ഷ്യരുെട ശബ്ദം േകൾക്കുകേപാലും െചയ്യുന്നി�
ല്ല” ഇങ്ങെന ഓേരാന്നു വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു സാധുശീല�
നായ ആ െശമ്മാശൻ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു. അെതാരു
വലിയ ഗുഹയുെട വാതിൽക്കലായിരുന്നു.

െശമ്മാശൻ വിചാരമഗ്നനായി ഇങ്ങെന നിന്നു് സമയം
അതിഭയങ്കരമൂർത്തിയായ ഒരാൾ പിന്നിൽക്കൂടിെച്ചന്നു്
അേദ്ദഹെത്ത പിടിെച്ചടുത്തുെകാണ്ടു് ആ ഗുഹയിേലക്കു്
ഇറങ്ങിേപ്പായി. ആ ഗുഹാന്തർഭാഗം ആദ്യം േഘാരാ�
ന്ധകാരമായമായും വിജനമായിട്ടുമാണു് കാണെപ്പട്ടതു്.
സ്ഥല്പം ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ അവിെട നിറച്ചു വിളക്കുക�
ളും പകൽേപ്പാെല െവളിച്ചവും കണ്ടുതുടങ്ങി. െശമ്മാശ�
െന എടുത്തിരുന്നയാൾ അേദ്ദഹെത്ത അവിെട അതിവി�
ശാലമായ ഒരു സ്ഥലത്തു െകാണ്ടുെചന്നു നിർത്തിയിട്ടു്
അവിെട ആസനസ്ഥനായിരുന്ന ഗംഭീരപുരു ഷെന്റ അടു�
ക്കൽെച്ചന്നു സവിനയം എേന്താ സ്വകാര്യമായി പറ�
ഞ്ഞു. ആസനസ്ഥനായിരുന്നു ആ ആളുെട അടുക്കൽ
പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി വന്ദിച്ചുെകാണ്ടു ചിലർ നിൽക്കുന്നുമു�
ണ്ടായിരുന്നു. അവെരല്ലാവരും നഗ്നന്മാരും ഒരുേപാെല
ഭയങ്കരാകൃതികളുമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരാളുെട ഇരിപ്പും
മറ്റുള്ളവരുെട നില്പും െകാണ്ടു് അവരുെട േസവ്യേസവക�
ഭാവം സ്പഷ്ടീഭവിച്ചിരിന്നു. അവെര ആെകപ്പാെട കണ്ട�
േപ്പാൾ, മുേമ്പതെന്ന ഒരു ഭയങ്കര മൂർത്തിയാൽ ആക്രാ�
ന്തനാകയാൽ അർദ്ധഗതപ്രാണനായീത്തീർന്നിരുന്ന
െശമ്മാശെന്റ പ്രാണൻ മുഴുവനും േപായി എന്നുതെന്ന
പറയാം. അേദ്ദഹം ഒരു ജീവച്ഛ വം േപാെല അവിെട
നിന്നുെവേന്നയുള്ളു. അേദ്ദഹം മനസ്സുെകാണ്ടു ൈദവ�
െത്ത മുറുെക പിടിച്ചിരുന്നതിനാലായിരിക്കാം നിലത്തു�
വീഴാെത ഒരുവിധം നിന്നതു്. അേദ്ദഹം കണ്ഠഗതപ്രാ�
ണനായി അങ്ങെന നിൽക്കെവ ചില ബീഭൽസാകൃതി�
കൾ അവിെട വന്നു് ആ കൂട്ടത്തിൽ തലവനായി ഇരു�
ന്നിരുന്ന ആേളാടു്, “ഇേപ്പാൾ െകാണ്ടുവരെപ്പട്ട ഈ
മനു ഷ്യെന ഞങ്ങൾ മുറിച്ചു പങ്കുവച്ചു തിന്നുെകാള്ളെട്ട�
േയാ?” എന്നു േചാദിച്ചു. ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ െശമ്മാശെന്റ
മനഃസ്ഥിതി ഏതുപ്രകാരമായിത്തീർന്നിരിക്കുെമന്നുള്ള�
തു് വായനക്കാർതെന്ന ഊഹിച്ചുെകാള്ളുയല്ലാെത പറ�
ഞ്ഞറിയിക്കാൻ ‘ഞാൻശക്തനല്ല. എങ്കിലും ആ പ്രധാ�
നപുരു ഷൻ മറ്റുള്ളവേരാടു പറഞ്ഞതു് “നിങ്ങൾ സ്വല്പം
ക്ഷമിക്കുവിൻ. ഇവൻ ഒരു മര്യാദക്കാരനാെണന്നാണു്
കണ്ടിട്ടു് േതാന്നുന്നതു്. ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കെട്ട.
ഇവൻ നേമ്മാടുകൂടിത്താമസിക്കാൻ േയാഗ്യനെല്ലന്നു
കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കുവിട്ടുതേന്നക്കാം. ഇേപ്പാൾ ഇവിെട
നിൽേക്കണ്ടാ െപാെയ്ക്കാൾവിൻ. ഞാൻവിളിക്കുേമ്പാൾ
വന്നാൽ മതി” എന്നാണു്. ഇതുേകട്ടു് ആ വികൃതാകൃ�
തികൾ വി ഷാദേത്താടുകൂടി പിന്മാറിേപ്പായി. ഉടെന
കാട്ടുമുട്ടനായ ആ പ്രമാണി െശമ്മാശെന അടുക്കൽ
വിളിച്ചു് ഏറ്റവും വാൽസല്യഭാവേത്താടുകൂടി, “അല്ലേയാ
സാധുവായ യുവാേവ, നീ ആരാണു്? എങ്ങെനയാണു്
ഇവിെട വന്നുേചർന്നതു? എെന്റ നിയമങ്ങളനുസരിച്ചു്
ഇവിെട താമസിക്കാൻ നിനക്കു സമ്മതമുെണ്ടങ്കിൽ
ഇവിെട സുഖമായി താമസിക്കാം. ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനും
കുളിക്കാനും മറ്റും ഇവിെട ധാരാളം സകൗര്യമുണ്ടു്. യാ�
െതാന്നിനും ഈ ഗുഹയിൽനിന്നും പുറത്തു േപാേകണ്ടാ.
ഇനി ഇവിെടനിന്നു പുറത്തുേപാകാൻ എങ്ങെനയായാ�
ലും നിനക്കു് ഒരിക്കലും സാധിക്കയില്ല. ഇവിെട വന്നു�
േചരുന്നവെര വിട്ടയയ്ക്കുക പതിവില്ല. നമ്മുെട ആജ്ഞ
അനുസരിക്കുന്നവെര ഇവിെട സുഖമായി താമസിപ്പി�
ക്കും. അല്ലാത്തവെര ഇവിെടയുള്ള മനു ഷ്യേഭാജികൾ
ഭക്ഷിക്കും. അങ്ങെനയാണു് ഇവിടുെത്ത പതിവു്” എന്നു
പറഞ്ഞു.

ഇതുേകട്ടു് െശമ്മാശൻ, “ഈ ദുഷ്ടെന്റ വരുതി അനുസരി�
ക്കാത്ത പക്ഷം ഉടെന മരിേക്കണ്ടതായിവരും. ഇവെന്റ
ഇഷ്ടമനുസരിച്ചു താമസിച്ചാൽ ൈദവകൃപെകാണ്ടു് ഒരു
കാലത്തു് ഇവിെടനിന്നുേപായി രക്ഷെപ്പടാൻ തരംകി�
ട്ടിെയന്നും വരാമേല്ലാ” എന്നു വിചാരിച്ചു് “ഇവിടുെത്ത
കല്പന അനുസരിച്ചു താമസിക്കുന്നതിനു് എനിക്കു് പൂർ�
ണ്ണസമ്മതമാണു്. എെന്ന ആരും ഭക്ഷിക്കാെത അവി�
ടുന്നു രക്ഷിക്കണം”എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു പിെന്ന താനാരാ�
െണന്നും ആ ഗുഹയിൽ െചന്നുേചർന്നതു് ഇപ്രകരമാ�
െണന്നും മറ്റും വിവരിച്ചു് അവെന ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും െച�
യ്തു. െശമ്മാശെന്റ ആകൃതിയും വാക്കും വിനയഭാവവുെമ�
ല്ലാം ആ സംഘപ്രമാണിക്കു വളെര േബാധിച്ചു. അതി�
നാൽ സേന്താ ഷസേമതം അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു:

“നിെന്ന ആരുമുപദ്രവിക്കാെത ഞാൻ രക്ഷിച്ചുെകാ�
ള്ളാം. നീെയാരു നല്ലവനാെണന്നും നമ്മുെട കൂെട താ�
മസിക്കാൻ േയാഗ്യനാെണന്നും നമുക്കു് േബാധ്യെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം നിെന്ന നമ്മുെട ശി ഷ്യനായി
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കു് മന്ത്രവാദവും ഇന്ദ്രജാലം മു�
തലായ വിദ്യകളും നല്ലേപാെല അറിയാം. അവെയല്ലാം
നിെന്നയും നാം പഠിപ്പിക്കാം. നാം ഒരു മലയരയനാ�
ണു്. മലയരയന്മാർക്കു പാരമ്പര്യമായിതെന്ന മന്ത്രവാദ�
മുണ്ടു്. നാം അതു വിേശ ഷിച്ചും കൂടുതലായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഇവിെടയുള്ളവരിൽ മിക്കവരും എെന്റ ജാതിക്കാരാണു്.
നിെന്നേപ്പാെല ഇവിെട വന്നുേചർന്ന അന്യജാതിക്കാ�
രും ചിലരുണ്ടു്. എല്ലാവരും നമ്മുെട ഭൃത്യന്മാർതെന്ന.
നമ്മുെട സ്ഥിരവാസം ഈ ഗുഹയിൽത്തെന്നയാെണ�
ങ്കിലും നാം നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും പല
സ്ഥലങ്ങളിൽ പല അത്ഭുതകർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കു�
കയും പലരിൽ നിന്നുമായി പല സമ്മാനങ്ങളും മറ്റും
ലഭിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും നാമാരാെണന്നും
നമ്മുെട വാസെമവിെടയാെണന്നും മറ്റും നാമാെരയും
അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അെതാന്നും ആരുമറിയരുെതന്നാണു്
നമ്മുെട വിചാരം. അതുെകാണ്ടാണു് ഇവിെട വരുന്ന�
വെര ആെരയും വിട്ടയയ്ക്കാത്തതു്. നമ്മുെട ഭൃത്യന്മാരിൽ
മനു ഷ്യേഭാജികളായിട്ടും ചിലരുണ്ടു്. ആരും നമ്മുെട
അനുവാദം കൂടാെത യാെതാന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയി�
ല്ല. നീ ഇവിെട നമ്മുെട ശി ഷ്യനായിത്താമസിക്കാെമന്നു
തെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്തിെയങ്കിൽ നിെന്റ വസ്ത്രങ്ങെളല്ലാ�
മഴിച്ചുകളയുക. നഗ്നന്മാരായിട്ടാല്ലെത ഇവിെട ആരും
താമസിക്കാൻ പാടിെല്ലന്നാണു് ഏർപ്പാടു്.

നഗ്നനായിത്താമസിക്കുന്ന കാര്യം െശമ്മാശനു് ഒട്ടും
സമ്മതമല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഗത്യന്തരമില്ലാെതയി�
രുന്നതിനാൽ ആ ക്രൂരൻ പറഞ്ഞെതല്ലാം സമ്മതിക്കു�
കയും അവിെടത്താമസിച്ചു് ഇന്ദ്രജാലം, മേഹന്ദ്രജാലം,
മന്ത്രവാദം മുതലായവ പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. വൃ�
ത്തിഹീനന്മാരും, ക്രൂരന്മാരും ഭയങ്കരമൂർത്തികളുമായ
ആ ദുഷ്ടന്മാരുെട സഹവാസം സുശീലനായ െശമ്മാശ�
നു് ഒട്ടും സേന്താ ഷാവഹമല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഉണ്ണാ�
നുമുറങ്ങാനും കുളിക്കാനും മറ്റും അേദ്ദഹത്തിനു് അവിെട
യാെതാരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇങ്ങെന പേലാസു് െശമ്മാശൻ ഒരു വ്യാഴവട്ടം (പന്ത്ര�
ണ്ടു സംവൽസരം) തികച്ചും ആ ഗുഹയിൽ താമസിച്ചു.
അത്രയും കാലം െകാണ്ടു് ആ മലയരയൻ പഠിച്ചിരുന്ന
വിദ്യകൾ മുഴുവനും െശമ്മാശെന പഠിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധി�
മാനായ െശമ്മാശൻ അവെയല്ലാം അക്ഷരംപ്രതി ഹൃ�
ദിസ്ഥമാക്കുകയും െചയ്തു. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും
െശമ്മാശനു് ആ ഗുരുവിെനക്കുറിച്ചു് വളെര ഭക്തിയും
അള വില്ലാെത ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിത്തീർന്നു. അപ്ര�
കാരംതെന്ന ആ ഗുരുവിനു് ശി ഷ്യെനക്കുറിച്ചു് ഏറ്റവും
േസ്നഹവും പുത്രനിർവ്വിേശ ഷമായ വാൽസല്യവുമുണ്ടാ�
യി. എങ്കിലും “ഇനി ഇവിെടനിന്നു വല്ലപ്രകാരവും െവളി�
ക്കു ചാടണം” എന്നുള്ള വിചാരം െശമ്മാശനും “ഇനിയ�
വൻ നെമ്മപറ്റിച്ചു ചാടിേപ്പാേയക്കാം” എന്നുള്ള വിചാ�
രം ആ മലയരയനുമുണ്ടാകാെതയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ
മലയരയൻ െശമ്മാശെന സദാ സൂക്ഷിച്ചു െകാള്ളുന്ന�
തിനു കാവൽക്കാെര പ്രേത്യകം ചട്ടംെകട്ടി. അവർ രാ�
ത്രിയും പകലും ഒരു േപാെല ഗുഹാദ്വാരത്തിങ്കൽ കാ�
വലായി. എന്നു മാത്രമല്ല, രാത്രികാലങ്ങളിൽ അവർ
ഓേരാരുത്തർ മാറിമാറി ഉറക്കമിളച്ചിരുന്നു. കൂെടക്കൂ�
െട െശമ്മാശെന വിളിക്കണെമന്നും വിളിക്കുേമ്പാെഴ�
ല്ലാം െശമ്മാശൻ മൂളണെമന്നും ഏർപ്പാടു വയ്ക്കുകയും
െചയ്തു.അതിനാൽ മേനാരാജ്യം സാധിക്കാെത െശമ്മാ�
ശൻ വല്ലാെത കുഴങ്ങിവശായി. എെന്തല്ലാേമർപ്പാടുകളു�
ണ്ടായിരുന്നാലും കാവൽക്കാെരെയല്ലാം മയക്കി െവളി�
യിൽച്ചാടുന്നതിനുള്ള വിദ്യ െശമ്മാശനറിയാമായിരുന്നു.
എങ്കിലും തെന്റ ഗുരുനാഥെന വഞ്ചിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദ�
ഹത്തിനു മനസ്സുവന്നില്ല. അതിനാലാണു് അേദ്ദഹം കു�
ഴങ്ങിയതു്. ഏതു വിധവും േപാകണെമന്നുള്ള വിചാരം
മൂത്തുവരികയും അതിനു നിവൃത്തിയില്ലാെതയായിത്തീരു�
കയും െചയ്യുകയാൽ െശമ്മാശൻ ഏറ്റവും വി ഷണ്ണനായി
ഭവിച്ചു. വി ഷാദം നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു് ഉണ്ണാനുമുറ�
ങ്ങാനും ആസ്ഥ കുറയുകയും സദാ ഒരു മൗനം അേദ്ദഹ�
െത്ത ബാധിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹെത്ത
പതിവുേപാെലയല്ലാെത വി ഷണ്ണനായിക്കാണുകയാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുവായ മലയരയൻ അേദ്ദഹെത്ത
അടുക്കൽ വിളിച്ചു്, “നിനെക്കന്താണു് ഈയിെട വലിയ
വി ഷാദമുള്ളതുേപാെല ഇരിക്കുന്നതു? സത്യം പറയണം.
നിനക്കു് ഇവിെടനിന്നു് േപാകണെമന്നുേണ്ടാ” എന്നു
സ്വകാര്യമായി േചാദിച്ചു.

െശമ്മാശൻ: എനിക്കങ്ങെന ആഗ്രഹമുെണ്ടങ്കിലും
അവിടുന്നു് അതിനനുവദിക്കുകയില്ലേല്ലാ. അവിടുന്നു്
അനുവദിക്കാെതയിരിക്കുന്നിടേത്താളം കാലം അതു
സാദ്ധ്യവുമല്ല. അവിടുെത്ത വിട്ടുപിരിയുന്ന കാര്യത്തി�
ലും എനിക്കു വളെര സങ്കടമുണ്ടു്. എങ്കിലും അനാഥ�
നായ എെന്ന ബാല്യകാലം മുതൽ ഇേങ്ങാട്ടു േപാരു�
ന്നതു വെര വാൽസല്യപൂർവ്വം രക്ഷിച്ചിരുന്ന ദയാലു�
വായ വികാരിയേദ്ദഹെത്ത ഒന്നു കണ്ടാൽെക്കാള്ളാ�
െമന്നുള്ള ആഗ്രഹവും സാമാന്യത്തിലധികം എനിക്കു�
ണ്ടു്. ഈ രണ്ടു വിചാരവും കൂടി എെന്ന അത്യധികം
വി ഷണ്ണനാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെനെയല്ലാമാ�
ണു് പരമാർത്ഥം. ഇനി ഇവിടുെത്ത കല്പനേപാെല.
മലയരയൻ: നീ സത്യം പറഞ്ഞതിെനക്കുറിച്ചു നാം
അത്യന്തം സേന്താ ഷിക്കുന്നു. നിെന്ന വിട്ടുപിരിയുന്ന കാ�
ര്യം നമുക്കൂം വളെര സങ്കടമായിട്ടുള്ളതാണു്. നിെന്ന
ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും അങ്ങെനതെന്ന. ഇവിെട വരു�
ന്നവെര വിട്ടയയ്ക്കുന്നതു് നമ്മുെട പതിവിനു വിേരാധവു�
മാണു്. നാം മനസ്സാെല നിെന്ന വിട്ടയച്ചാൽ നാെമാര�
സ്ഥിരചിത്തനാെണന്നു് ഇവിെടയുള്ളവർ വിചാരിക്കും.
അതിനാൽ നാം അപ്രകാരം െചയ്യുകയില്ല. എങ്കിലും
നിെന്റ മനസ്സുേപാെല െചയ്യുന്നതിനു നാമനുവദിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. നാെമാന്നും അറിഞ്ഞിെല്ലന്നുള്ള ഭാവത്തിലിരുേന്ന�
ക്കാം. നമ്മുെട കാവൽക്കാരറിയാെത േപാവാൻ നിന�
ക്കു സാമർത്ഥ്യമുെണ്ടങ്കിൽ അങ്ങെന െചയ്തുെകാള്ളുക.
നിനക്കു നിെന്റ ആദ്യരക്ഷിതാവിെന കാണണെമന്നു്
ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് നീ നെമ്മയും കാ�
ലാന്തരത്തിൽ മറന്നുകളയുകയിെല്ലന്നു നാം വിശ്വസി�
ക്കുന്നു.
െശമ്മാശൻ: എെന്റ ജീവനുള്ള കാലത്തു ഞാൻഅവിടു�
െത്ത വിസ്മരിക്കുകേയാ അവിടുെത്തക്കുറിച്ചു് എനിക്കുള്ള
ഭക്തിബഹുമാനാദരങ്ങൾക്കു കുറവു വരികേയാ െചയ്യുന്ന�
തല്ല.
മലയരയൻ: എന്നാൽ നീ ഇവിെടനിന്നു പുറത്തുേപാ�
യാൽ എെന്നക്കുറിച്ചും ഈ സ്ഥലെത്തക്കുറിച്ചും ആേരാ�
ടും യാെതാന്നും പറയുകയിെല്ലന്നു സത്യം െചയ്യണം.

െശമ്മാശൻ ഇതു േകട്ട ഉടെന സസേന്താ ഷം സത്യം
െചയ്യുകയും ആ ഗുരുവിെന വന്ദിച്ചു് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക�
യും അന്നു രാത്രിയിൽതെന്ന ചില വിദ്യകൾ പ്രേയാഗി�
ച്ചു കാവൽക്കാെരയും മറ്റും േബാധംെകടുത്തിക്കിടത്തീട്ടു
യേഥഷ്ടം ഗുഹയിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച�
യ്തു. അേദ്ദഹം അവിെടെച്ചന്ന ദിവസം അഴിച്ചു സൂക്ഷി�
ച്ചുവച്ചിരുന്ന ഉടുപ്പുകളും െതാപ്പിയുെമല്ലാം എടുത്തുെകാ�
ണ്ടാണു് ഗുഹയിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയതു്. അതിനാൽ
പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടെന അവെയല്ലാം ധരിച്ചു െശമ്മാശ�
െന്റ േവ ഷത്തിൽതെന്നയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
യാത്ര. അന്നു നിലാവുള്ള കാലമായിരുന്നതിനാൽ കു�
െറ നടന്നേപ്പാൾ ആ െപരുങ്കാട്ടിനിടയിൽ ചില െചറുവ�
ഴികൾ അേദ്ദഹം കണ്ടു. എങ്കിലും അവ എേങ്ങാെട്ടല്ലാ�
മുള്ളവയാെണന്നു തിരിച്ചറിയാൻ മാർഗ്ഗെമാന്നുമില്ലായി�
രുന്നു. ‘എവിെടെയങ്കിലും െചല്ലെട്ട; മനു ഷ്യരുള്ള ദിക്കി�
െലത്തിയാൽപ്പിെന്ന േചാദിച്ചറിഞ്ഞു സ്വേദശേത്തക്കു
േപാകാമേല്ലാ’ എന്നു വിചാരിച്ചു് അവയിൽ ഒരു വഴിേയ
അേദ്ദഹം നടന്നുതുടങ്ങി. അേദ്ദഹം ഗുഹയിെല കാവൽ�
ക്കാെരയും മറ്റും േബാധംെകടുത്തിയിരുന്നതു മൂേന്നമു�
ക്കാൽ നാഴിക േനെരേത്തക്കു മാത്രമായിരുന്നതിനാൽ
അവർ േബാധം വീണു േനാക്കുേമ്പാൾ തെന്ന കാണാ�
ഞ്ഞിട്ടു പിന്നാെല ഓടിെയത്തിേയക്കുേമാ എന്നുളള ഭയ�
മുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം വളെര േവഗത്തിലാ�
ണു് നടന്നതു്. അങ്ങെന േപായിേപ്പായി േനരം െവളുത്ത�
േപ്പാേഴക്കും അേദ്ദഹം മനു ഷ്യസഞ്ചാരമുള്ള ഒരു ദിക്കി�
െലത്തി. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ സ്വല്പം
സമാധാനമായി. എങ്കിലും ഭയം മുഴുവനും വിട്ടുമാറിയി�
ല്ല. അതിനാൽ പിെന്നയും േവഗത്തിൽത്തെന്ന നടന്നു.
അെഞ്ചട്ടു നാഴിക പുലർന്നേപ്പാേഴക്കും അേദ്ദഹത്തിനു
വിശപ്പും ദാഹവും ക്ഷീണവും കലശലാവുകയാൽ നട�
ക്കാൻ വഹിയാെതയായി. അതിനാൽ വഴിയരികിൽ
കണ്ടതായ ഒരു െചറിയ വീട്ടിൽ കയറി. അവിെട ഒരു വൃ�
ദ്ധ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അവേരാടു െശമ്മാശൻ,
“വലിയേമ്മ,എനിക്കു വിശപ്പും ദാഹവും കലശലായിരി�
ക്കുന്നു. കുറച്ചു കഞ്ഞി തരുേമാ?” എന്നു േചാദിച്ചു.

വൃദ്ധ: എെന്റ മകേന, അരിയില്ലാഞ്ഞിട്ടു് ഇന്നെലത്ത�
െന്ന ഇവിെട കഞ്ഞിവച്ചില്ല. പിെന്ന ഞാൻ എങ്ങെന�
യാണു് കഞ്ഞി തരുന്നതു? ഇനി വല്ലയിടത്തും േപായി
അരി േമടിച്ചു െകാണ്ടു് വന്നിട്ടു േവണം കഞ്ഞിവയ്ക്കാൻ.
അതുവെര ഇവിെട ഇരിക്കാെമങ്കിൽ ഉള്ളതിൽ പങ്കുത�
രാം.
െശമ്മാശൻ: ഒരരിയുെട തരിെയങ്കിലും ഇവിെടക്കാ�
ണാതിരിക്കുേമാ?
വൃദ്ധ: ഒേന്നാ ഒരു മുറിേയാ അരി എെന്റ വട്ടി തട്ടിക്കുട�
ഞ്ഞാൽ കാണുമായിരിക്കും. അതുെകാെണ്ടന്തു കാണി�
ക്കാനാണു്?
െശമ്മാശൻ: ഒരരിെയങ്കിലും എടുത്തുെകാണ്ടുവരണം.
നമുക്കതുെകാണ്ടു് വല്ലതും കൗശലമുണ്ടാക്കാം.
വൃദ്ധ: എെന്റ മകേന, നിനക്കു പിച്ചുേണ്ടാ? ആെട്ട,
ഞാൻ േനാക്കെട്ട. എന്നു പറഞ്ഞു് ആ വൃദ്ധ െചന്നു്
അവരുെട അരിവട്ടി തട്ടിക്കുടഞ്ഞിട്ടു് ഒരു െപാടിയരി കി�
ട്ടിയതു െശമ്മാശെന്റ കയ്യിൽ െകാണ്ടുെചന്നുെകാടുത്തു.
ഉടെന െശമ്മാശൻ “ഇനി വല്യമ്മ െവള്ളം േകാരി അടു�
പ്പത്തു വച്ചു തിളപ്പിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു െവ�
റും കമ്പമാെണന്നു വൃദ്ധയ്ക്കു േതാന്നി. എങ്കിലും ഇയാൾ
എന്തു െചയ്യുന്നു എന്നു കാണാമേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു വൃ�
ദ്ധ ഒരു പാത്രത്തിൽ െവള്ളം േകാരി അടുപ്പത്തു് വച്ചു് തീ�
കത്തിച്ചു െവള്ളം തിളപ്പിച്ചു. അേപ്പാൾ െശമ്മാശൻ ആ
െപാടിയരിെകാണ്ടു െചന്നു െവള്ളത്തിലിട്ടു. കുറച്ചുേനരം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പാത്രം നിറച്ചു കഞ്ഞിയുണ്ടായി. അതു
കണ്ടു വൃദ്ധ വിസ്മയിച്ചു. ഉടെന അവർ ഉപായത്തിെലാ�
രു പുഴുക്കമുണ്ടായി. െശമ്മാശനു കഞ്ഞി വിളമ്പിെക്കാ�
ടുത്തു. രണ്ടുേപരും വയറു നിറച്ചു കഞ്ഞി കുടിച്ചു കഴി�
ഞ്ഞിട്ടും പിെന്നയും പാത്രത്തിലരയിടം കഞ്ഞി േശ ഷിച്ചു.
െശമ്മാശൻ മലയരയെന്റ അടുക്കൽനിന്നു വിദ്യകളഭ്യ�
സിച്ചിട്ടു് ആദ്യമായി പ്രേയാഗിച്ച വിദ്യ കാവൽക്കാെര
േബാധംെകടുത്തിയതും രണ്ടാമെത്ത വിദ്യ ഇതുമായിരു�
ന്നു. കഞ്ഞികുടി കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം െശമ്മാശൻ
വൃദ്ധേയാടു്, “ഇവിെട നിന്നു കടമറ്റത്തു പള്ളിയിേലക്കു്
എന്തുദൂരമുണ്ടു്” എന്നു േചാദിച്ചു. “ഒരു നാലു നാഴിക കാ�
ണും” എന്നു വൃദ്ധ പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ പരിഭ്രമിക്കാെനാ�
ന്നുമില്ല” എന്നു വിചാരിച്ചു െശമ്മാശൻ അവിെടത്തെന്ന
കിടന്നു് ഒന്നുറങ്ങി. ഉണർെന്നണീറ്റു് അേദ്ദഹം പതുെക്ക
അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ടു. വഴിക്കു കണ്ടവേരാെടാെക്ക
വഴി േചാദിച്ചുേചാദിച്ചു് സന്ധ്യയ്ക്കു മുമ്പായി പഴയ വാസ�
സ്ഥലെത്തത്തി. കത്തനാെര കണ്ടു വന്ദിച്ചു. െശമ്മാശ�
െന കണ്ടിട്ടു കത്തനാർ ആളറിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ െശ�
മ്മാശൻ “അച്ഛൻ എെന്ന അറിയില്ലേയാ? ഞാൻ ഇവി�
ടുെത്ത ദാസനും ശി ഷ്യനുമായ പൗലൂസാണു്” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. അതു േകട്ടു കത്തനാർ, “അേയ്യാ, എെന്റ കുേഞ്ഞ,
നീ മരിച്ചുേപായിെയന്നാണേല്ലാ ഞാൻവിചാരിച്ചിരുന്ന�
തു്” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് െശമ്മാശെന മുറുെക െകട്ടി�
പ്പിടിച്ചു് ആനന്ദാശ്രുെപാഴിച്ചു. അേപ്പാൾ െശമ്മാശനും
സേന്താ ഷ പാരവശ്യത്താൽ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞുേപായി.
പിെന്ന കുറച്ചുേനരേത്തക്കു സേന്താ ഷാധിക്യത്താൽ
രണ്ടുേപർക്കും സംസാരിക്കാൻ ശബ്ദം പുറെപ്പടാെത�
യിരുന്നു. കുറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കത്തനാർ ഒരു�
വിധം മനസ്സിെന സമാധനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് “നീ ഇത്ര�
യും കാലം എവിെട യായിരുന്നു” എന്നു േചാദിച്ചു.
െശമ്മാശൻ: ഞാൻഅന്നു പശുക്കെള അേന്വ ഷിച്ചു കാ�
ട്ടിൽ നടന്നേപ്പാൾ വഴിെതറ്റി നടന്നു നടന്നു ഒടുക്കം പരി�
ചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തു െചന്നു േചർന്നു. അവിെട
വച്ചു ചില ദുഷ്ടന്മാർ എെന്ന പിടിച്ചു കാരാഗൃഹത്തിലാ�
ക്കി. അവിെടനിന്നു േപാരാൻ ഇേപ്പാൾ മാത്രേമ എനി�
ക്കു തരംകിട്ടിയുള്ളു. ഉടെന ഞാൻേപാരികയും െചയ്തു.
കത്തന്നാർ: ൈദവകൃപെകാണ്ടു് ഇേപ്പാെളങ്കിലും തി�
രിെയേപ്പാരാൻ സാധിച്ചുവേല്ലാ. അതുതെന്ന ഭാഗ്യം.
എെന്റ ഒരു മകൻ മരിച്ചുേപായിട്ടു് വീണ്ടും ജനിച്ചുവന്നതു�
േപാെലയുള്ള സേന്താ ഷം എനിക്കിേപ്പാൾ േതാന്നുന്നു�
ണ്ടു്.

അവർ ഇങ്ങെന ഓേരാന്നു് പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന�
േപ്പാൾ പള്ളിയിെല കപ്പിയാർ ഓടി വിയർത്തു കിടുകി�
ടാ വിറച്ചുെകാണ്ടു് അവിെടെയത്തി, “അേയ്യാ, നമ്മുെട
പള്ളിയിൽ പിശാചുക്കൾ നിറഞ്ഞു. ഓേരാന്നിെന്റ സ്വ�
രൂപം എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു! അവെരക്കണ്ടാൽ േപടിച്ചു
ചത്തുേപാകും. േനരം സന്ധ്യയായേല്ലാ. പള്ളിയിൽ
േകറി മണിയടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അേങ്ങാട്ടുെച�
ന്നാൽ അവർ പിടിച്ചു ജീവേനാെട വിഴുങ്ങും, സംശയമി�
ല്ല. ഓേരാന്നിെന്റ െപാക്കം ഓേരാ െകാന്നെത്തേങ്ങാള�
മുണ്ടു്. പിടിച്ചാൽ പിടിമുറ്റാത്ത വണ്ണം. കരിങ്കല്ലുെകാണ്ടു
വാർത്തതുേപാെല എല്ലാം കറുകെറയിരിക്കുന്നു. ഇനി
എന്താ നിവൃത്തി? ഇന്നു പള്ളിയിൽ മണിയടിയും നമ�
സ്കാരവുെമാന്നും േവണ്ടേയാ? അതു് അച്ഛൻ നിശ്ചയിക്ക�
ണം. ഇന്നവിെട മനു ഷ്യരായിട്ടുള്ളവരാരും വരികയില്ല;
അതു തീർച്ചതെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ െശ�
മ്മാശൻ, “ഞാനേങ്ങാട്ടു വരാം. കപ്പിയാരും വരണം.
ഞാൻ ആ പിശാചുക്കെളെയാെക്ക അവിെടനിന്നു മാറ്റി�
ത്തരാം” എന്നു പറഞ്ഞു.

കത്തനാർ: അേയ്യാ, നീ േപാകണ്ടാ.ഇനിയും വല്ലതും
ആപത്തുപറ്റിേയക്കും. ഞാനേങ്ങാട്ടു െചല്ലാം. എനിക്കു
വല്ലതും പറ്റിയാലും തരേക്കടില്ല. വയസ്സു് എൺപെത്ത�
ട്ടായേല്ലാ. ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ എത്ര നാളി�
രിക്കും? എെന്റ കുഞ്ഞിനു െചറുപ്പമേല്ല? നീ ഇനിയും
വളെരക്കാലം ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടുന്ന ആളാണേല്ലാ.
െശമ്മാശൻ: ൈദവത്തിെന്റ കൃപെകാണ്ടു് ആർക്കും
ആപെത്താന്നും സംഭവിക്കയില്ല. ഞാനിപ്പിശാചുക്കെള
അവിെടനിന്നു് ഓടിക്കാം. അച്ഛൻ കൂെട വരുന്നുെണ്ട�
ങ്കിൽ വരണം, നമുക്കു േപാകാം. അച്ചെന അയച്ചിട്ടു്
ഞാനിവിെട ഇരിക്കയില്ല. തീർച്ചതെന്ന.

ഇങ്ങെനപ്പറഞ്ഞു് കത്തനാരും െശമ്മാശനും കപ്പിയാ�
രുംകൂടി പള്ളിയിേലക്കു െചന്നു. കപ്പിയാരുെട വാക്കു
േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതു് തെന്ന
അേന്വ ഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഗുഹയിൽ നിന്നു പുറ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നു െശമ്മാശൻ ഊഹി�
ചു. അവിെടെച്ചന്നു കണ്ടേപ്പാൾ അങ്ങെനതെന്ന എന്നു
തീർച്ചയാവുകയും െചയ്തു. െശമ്മാശൻ അവരുെട അടു�
ക്കേലക്കു െചല്ലുന്നതു് കണ്ടുേപടിച്ചുവിറച്ചുെകാണ്ടു് കത്ത�
നാർ, “എെന്റ മകേന, അടുത്തു േപാകരുേത” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. െശമ്മാശൻ ഒരു കൂസലും കൂടാെത അടുത്തുെചന്നു്
അവേരാടു് “നിങ്ങൾ ഇവിെട എന്തിനു വന്നു? ഇതു േദ�
വാലയമാണു്. നിങ്ങൾക്കു കളിക്കാനും പാർക്കാനുമുള്ള
സ്ഥലമല്ല. നിങ്ങൾക്കു ജീവേനാടുകൂടി തിരിെയേപ്പാക�
ണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ ക്ഷണത്തിൽ ഇവിെട നിന്നറങ്ങി,
വന്നവഴിേയ െപാെയ്ക്കാൾവിൻ. അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളു�
െട കഥ ഞാൻകഴിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു്
ആ കാട്ടുമുട്ടന്മാർ “ഞങ്ങൾ നിെന്നെക്കാണ്ടുേപാകാനാ�
യിട്ടാണു് വന്നതു്. നിെന്നയുംെകാണ്ടല്ലാെത ഞങ്ങൾ
േപാവുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് െശമ്മാശെന
പിടിക്കാനായി എല്ലാവരും അടുത്തുകൂടി. െശമ്മാശൻ
ഒരു വിദ്യ പ്രേയാഗിക്കുകയും ആ ദുഷ്ടന്മാർ േബാധം�
െകട്ടു് െവട്ടിയിട്ട മരങ്ങൾേപാെല തൽക്ഷണം നിലം�
പതിക്കുകയും െചയ്തു. ഇതു കണ്ടു് കത്തനാരും കപ്പിയാ�
രും അത്ഭുതപരവശരായിത്തീർന്നു. ഉടെന കപ്പിയാർ
മണിയടിക്കുകയും പള്ളിയിൽ പതിവിലധികം ആളു�
കൾ വന്നുകൂടുകയും െചയ്തു. ൈവകുേന്നരം പതിവുള്ള
കർമ്മാനു ഷ്ഠാനുങ്ങെളല്ലാം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം ജന�
ങ്ങെളല്ലാവരും ആ കാട്ടാളന്മാരുെട ഭയങ്കര ആകൃതി
കണ്ടും െശമ്മാശെന്റ വിദ്യെയക്കുറിച്ചു േകട്ടും വിസ്മയിച്ചു.
അേപ്പാൾ കത്തനാർ െശമ്മാശേനാടു്, “ഇവർ മരിച്ചു�
േപായിരിക്കുേമാ?” എന്നു േചാദിച്ചു.

െശമ്മാശൻ: മരിച്ചിട്ടില്ല. േവണെമങ്കിൽ മരിപ്പിക്കാം.
കത്തനാർ: ഏതുവിധവും ഇവെര ഇവിെടനിന്നു കളയ�
ണമേല്ലാ. ഇവർ ഇവിെട കിടന്നാലും നടന്നാലും ഉപദ്ര�
വം തെന്ന.
െശമ്മാശൻ: ഇേപ്പാൾ കളേഞ്ഞക്കാം.

അേദ്ദഹം പിെന്നയും എേന്താ വിദ്യ പ്രേയാഗിച്ചു. ഉട�
െന ആ ഉറക്കത്തിൽനിെന്നന്നേപ്പാെല ഉണർേന്നണീ�
റ്റു. ഭയങ്കരാകൃതികൾ അേപ്പാൾ െശമ്മാശൻ, “എന്താ
ഇനിെപ്പാെയ്ക്കാള്ളാേമാ? േവണെമങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വല്ല�
തുമാവാം” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു് ആ കാട്ടുമുട്ടന്മാർ
“അേയ്യാ, ഇനി ഒന്നും േവണ്ടാ. ഞങ്ങൾ െപാെയ്ക്കാ�
ള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു െശമ്മാശെന വന്ദിച്ചിട്ടു് അേപ്പാൾ�
ത്തെന്ന അവിെടനിന്നു േപായി. ഇതു കണ്ടു് അവിെട
കൂടിയിരുന്നവെരലാം അത്ഭുതെപ്പടുകയും െശമ്മാശെന
വളെര പുകഴ്ത്തുകയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ കത്തനാർ െശ�
മ്മാശേനാടു്, “എെന്റ മകേന, നീ ഈ ദിവ്യശക്തി എവി�
െടനിന്നു കിട്ടി?” എന്നു േചാദിച്ചു. “ഇെതാന്നും എെന്റ
ശക്തിയില്ല എല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിയാണു്. ൈദ�
വം സർവ്വശക്തനാണേല്ലാ” എന്നു െശമ്മാശൻ മറുപടി
പറയുകയും െചയ്തു.

അനന്തരം അധികം താമസിയാെത േമൽപട്ടക്കാെര�
ല്ലാവരുംകൂടി െശമ്മാശനു് കത്തനാർപട്ടം െകാടുത്തു.
അന്നു മുതൽ അേദ്ദഹെത്ത ജനങ്ങൾ “കടമറ്റത്തു കത്ത�
നാർ” എന്നും “കടമറ്റത്തച്ചൻ” എന്നും അവരുെട സ്ഥി�
തി അനുസരിച്ചു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അക്കാലത്തു് അേദ്ദ�
ഹം സ്വേദശത്തു ചിലർക്കുണ്ടായ ബാേധാപദ്രവങ്ങളും
ചാത്തെന്റ ഉപദ്രവങ്ങളും മറ്റും മാറ്റുകയാൽ അേദ്ദഹം
വലിയ മന്ത്രവാദിയാെണന്നു് ഒരു പ്രസിദ്ധി ഉണ്ടായി�
ത്തീരുകയും തന്നിമിത്തം ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുകൂടി
ആളുകൾ വന്നു മന്ത്രവാദത്തിനായി അേദ്ദഹെത്ത െകാ�
ണ്ടുേപായിത്തുടങ്ങുകയും ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ അേദ്ദഹത്തി�
നു ധാരാളം പണം കിട്ടിത്തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. അങ്ങ�
െന കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും അേദ്ദഹം നല്ല
സമ്പന്നനായിത്തീരുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ രക്ഷിതാ�
വായിരുന്ന വികാരിക്കത്തനാർ ചരമഗതിെയ പ്രാപിക്കു�
കയും െചയ്യുകയാൽ അേദ്ദഹം സ്വന്തമായി ഒരു ഗൃഹം
പണികഴിപ്പിച്ചു താമസം അേങ്ങാട്ടു മാറ്റി. അതിനാൽ
അേദ്ദഹം പാചകന്മാരായും പരിചാരകന്മാരായും മറ്റും
നാലഞ്ചുേപെര തേന്നാടുകൂടി താമസ്സിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുകയും
െചയ്തു.

അേപ്പാേഴക്കും “കടമറ്റത്തു കത്തനാർ” എന്നുള്ള കീർ�
ത്തി േലാകത്തിൽ സർവ്വത്ര വ്യാപിച്ചു. കടമറ്റത്തു കത്ത�
നാർ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത കാര്യം േലാകത്തിൽ
യാെതാന്നുമിെല്ലന്നുള്ള വിശ്വാസം സകല ജനങ്ങളുെട�
യിടയിലും ദൃഢമായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ ഓേരാേരാ
കാര്യങ്ങൾക്കായി അേദ്ദഹെത്ത െകാണ്ടു േപാകുവാൻ
ജനങ്ങൾ സദാ വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. ആരാവശ്യെപ്പട്ടാ�
ലും എവിെടയായാലും അേദ്ദഹം െപാെയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുക�
യും െചയ്തു. അതിനാൽ അേദ്ദഹം സ്വഗൃഹത്തിൽ താമ�
സിച്ചിരുന്ന ദിവസം ചുരുക്കമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഒരു
കാര്യത്തിനായി േപായിട്ടു്, അതു സാധിക്കാെത വരിക
ഒരിക്കലുമുണ്ടായില്ല. ആർക്കായാലും ഏതു കാര്യമായാ�
ലും സാധിച്ചുെകാടുത്താൽ ഇന്നതു കിട്ടണെമന്നുള്ള നിർ�
ബന്ധവും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം വി�
ചാരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ടാല്ലാെത അേദ്ദഹത്തിനാ�
രും െകാടുക്കാറുമില്ല. അതിനാലേദ്ദഹം കാലക്രേമണ
വലിയ കുേബരനായിത്തീർന്നു. കടമറ്റത്തു കത്തനാ�
രുെട മന്ത്രവാദെമന്നുള്ള പ്രസിദ്ധി േലാകത്തിെലല്ലാം
നിറഞ്ഞു കവിയുകയാൽ അേനകം ദിക്കുകളിൽനിന്നും
പലരും മന്ത്രവാദം പഠിക്കാനായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടു�
ക്കൽ വന്നു േചരുകയും എല്ലാവെരയും അേദ്ദഹം പഠി�
പ്പിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു
ശി ഷ്യ സമ്പത്തും ധാരാളമുണ്ടായി. “കടമറ്റത്തു സമ്പ്രദാ�
യം” എന്നുള്ളതു് ഇന്നും പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. ആ സമ്പ്ര�
ദായക്കാരായ മന്ത്രവാദികൾ ഇേപ്പാഴും പല സ്ഥലങ്ങ�
ളിലുമുണ്ടു്. ഇപ്രകാരെമല്ലാമാണു് കടമറ്റത്തു് കത്തനാ�
രുെട ജീവിതകഥാ സംേക്ഷപം മരിക്കുന്നതുവെര താൻ
മന്ത്രവാദം മുതലായവ പഠിച്ചതു് ആേരാടാെണന്നും മറ്റുമു�
ള്ള വിവരം അേദ്ദഹം ആേരാടും പറഞ്ഞില്ല. ഗുരുവിെന്റ
അടുക്കൽവച്ചു െചയ്ത സത്യം അേദ്ദഹം ശരിയായിട്ടുത�
െന്ന നിർവ്വഹിച്ചു. എങ്കിലും അേദ്ദഹം സ്വന്തം ജീവചരി�
ത്രം ഒരു താളിേയാലഗ്രന്ഥത്തിെലഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലേശ ഷം ആ ഗ്രന്ഥം മൂലമാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവചരിത്രം പ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്ന�
തു്.

കടമറ്റത്തു കത്തനാരുെട കുടുംബം അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി�
ത്തെന്ന അവസാനിച്ചു. അേദ്ദഹം താമസിച്ചിരുന്ന ഗൃ�
ഹംേപാലും ഇേപ്പാൾ അവിെട കാൺമാനില്ല. എങ്കിലും
ചില മന്ത്രദികളും മറ്റും ഇേപ്പാഴും ആ സ്ഥലത്തു െചന്നു്
അേദ്ദഹെത്ത ധ്യാനിച്ചു് വന്ദിക്കുകയും ചില കാര്യസി�
ദ്ധിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചില വഴിപാടുകൾ കഴി�
ക്കുകയും മറ്റും െചയ്തുവരുന്നുണ്ടു്. അത്ഭുതകർമ്മങ്ങൾ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാന്മാെരക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി ജനങ്ങളു�
െട ഹൃദയത്തിൽനിന്നു് എളുപ്പത്തിൽ വിട്ടുേപാവുകയില്ല.
പുളിയാമ്പള്ളി നമ്പൂരിക്കും മറ്റും ഇേപ്പാഴും ചിലർ െവ�
ള്ളംകൂടി നടത്തിവരുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഇനി കത്തനാരുെട
അത്ഭുതകർമ്മങ്ങളിൽ ചിലതുകൂടിപ്പറയാം.

പണ്ടു തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു് പത്മനാഭപുരേത്തക്കു്
േപാകുന്ന വഴിക്കു് കുെറയിട മനു ഷ്യ
വാസമില്ലാെത െവറും കാടായിക്കിടന്നിരുന്നു. എങ്കി�
ലും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു കിഴേക്കാട്ടു േപാകാനും
കിഴക്കുള്ളവർക്കു തിരുവനന്തപുരത്തും മറ്റും വരാനും േവ�
െറ വഴിയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ അക്കാലത്തു്
സാധാരണമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതു് ആ കാട്ടുവഴിേയ�
തെന്നയായിരുന്നു. ആ കാട്ടിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു യക്ഷി
വന്നുകൂടി. ആ യക്ഷി പകൽസമയത്തും സർവ്വാംഗസുന്ദ�
രിയും യുവതിയുമായ ഒരു േവശ്യസ്ത്രീയുെട േവ ഷം ധരിച്ചു്
ആ വഴിയിൽെച്ചന്നു നിൽക്കും. അ വഴിേയ േപാക്കുന്നവ�
േരാടു് ആദ്യംതെന്ന “ഒരിക്കൽ മുറുക്കാൻ ചുണ്ണാമ്പു തരാ�
േമാ?” എന്നു സസ്മിതം േചാദിക്കും. ചുണ്ണാമ്പു െകാടുത്തു
കഴിയുേമ്പാൾ നർമ്മസല്ലാപം തുടരും. അവളുെട വാക്കു
േകട്ടാൽ മയങ്ങിേപ്പാകാത്തവരില്ലായിരുന്നു. അതി�
നാൽ അവൾ പറഞ്ഞു മയക്കി ഓേരാരുത്തെരയും കാ�
ട്ടിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകും. കാട്ടിൽെചന്നാലുടെന
പിടിച്ചു കടിച്ചുകീറി േചാര കുടിക്കുകയും നഖവും ശിഖയു�
മല്ലാത്തെതല്ലാം ഭക്ഷിക്കുകയും െചയ്യും. ഇതായിരുന്നു
അവളുെട പതിവു്. ഇങ്ങെന അവൾ അേനകമാളുകെള
ഭക്ഷിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞു ജനങ്ങൾ അതിേല നടക്കാതായി.
അേപ്പാൾ ആ യക്ഷി രാത്രികാലങ്ങളിൽ കുടിയിടയിൽ
കടന്നും മനു ഷ്യെര പിടിച്ചു ഭക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി. അതിനാൽ
ജനങ്ങൾ ഏതുവിധവും ഈ യക്ഷിെയ ഇവിെടനിന്നു്
ഒഴിച്ചുവിടണെമന്നു വിചാരിച്ചു് അേനകം മന്ത്രവാദികെള
വരുത്തി പല വിദ്യകൾ െചയ്യിച്ചു. അെതാന്നുെകാണ്ടും
യെതാരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഒടുക്കം ചിലർ കടമറ്റത്തു
െചന്നു കത്തനാെര കണ്ടു വിവരം പറഞ്ഞു് അേദ്ദഹ�
െത്ത കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.

കത്തനാർ ആ സ്ഥലത്തു െചന്നേപ്പാഴും യക്ഷി േമൽപ�
റഞ്ഞ േവ ഷത്തിൽ വഴിയിൽത്തെന്ന നിൽക്കുന്നുണ്ടാ�
യിരുന്നു. അേദ്ദഹം െചന്നേപ്പാൾ യക്ഷി പതിവുേപാ�
െല പുഞ്ചിരിച്ചുെകാണ്ടു്, “ഒന്നു മുറുക്കാൻ ചുണ്ണാമ്പു തരാ�
േമാ?” എന്നു േചാദിച്ചു. അതുേകട്ടു കത്തനാർ സേന്താ ഷ�
േത്താടുകൂടി “തരാമേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു കുറച്ചു ചു�
ണ്ണാെമ്പടുത്തു് ഒരിരുമ്പാണിേമൽ വച്ചു നീട്ടിെക്കാടുത്തു.
അതു േമടിക്കാൻ യക്ഷി സ്വല്പം മടിച്ചു. ഏങ്കിലും േമടിച്ചു.
അേതാടുകൂടി യക്ഷി കത്തനാരുെട ബന്ധനത്തിലക�
െപ്പടുകയും അവൾക്കു് ഒന്നിനും ശക്തിയില്ലാതായിത്തീ�
രുകയും െചയ്തു.

ചുണ്ണാേമ്പാടുകൂടി ആ ഇരുമ്പാണി ൈകയിൽ െകാടുത്തു
എന്നാണു് യക്ഷിക്കു േതാന്നിയതു്. എന്നാൽ കത്തനാർ
ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചു് ആ ആണി അവളുെട ശിരസ്സിൽ തറ�
യ്ക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. ആ വാസ്തവവും യക്ഷി അറിഞ്ഞി�
ല്ല.

ചുണ്ണാമ്പു് െകാടുത്തിട്ടു് ഉടെന കത്തനാർ നടന്നുതുടങ്ങി.
ഒരു ദാസിെയേപ്പാെല യക്ഷിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പി�
ന്നാെല നടന്നു. അങ്ങെന നടന്നും ഇടയ്ക്കു് ചില സ്ഥല�
ങ്ങളിലും താമസിച്ചും നാലഞ്ചു ദിവസംെകാണ്ടു് അവർ
കായംകുളത്തു വന്നു േചർന്നു. അവിെട കത്തനാർക്കു
പരിചയമുള്ള ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം
അവിെട കയറി. യക്ഷിയും കൂെടത്തെന്ന ഉണ്ടായിരു�
ന്നു. ആ വീടു് കത്തനാരുെട മാതുലേന്റതായിരുന്നുവ�
േത്ര. അവിെട അക്കാലത്തു് കത്തനാരുെട മാതുലിയും
വേയാവൃദ്ധയും വിധവയുമായ ഒരു സ്ത്രീ മാത്രേമ ഉണ്ടായി�
രുന്നുള്ളൂ. ആ വിധവ യക്ഷിെയ കണ്ടിട്ടു് “ഇവേളതാണു്”
എന്നു േചാദിച്ചു.

കത്തനാർ: ഇവെള ഇേപ്പാൾ ഞാെനെന്റ ദാസിയാ�
ക്കിയിരിക്കുകയാണു്, എന്താ േചാദിച്ചതു്?
വൃദ്ധ: എനിക്കു സഹായത്തിനു് ഇവിെട ഒരു െപണ്ണു�
ണ്ടായാൽ െകാള്ളാെമന്നുണ്ടു്. ഇവിെട ഞാൻമാത്രമ�
േല്ലയുള്ളൂ? അതാണു് േചാദിച്ചതു്.
കത്തനാർ: ഓേഹാ, വിേരാധമില്ല. േവണെമങ്കിൽ
ഇവെള ഇവിെട താമസിപ്പിേച്ചക്കാം.

ഇതുേകട്ടു വൃദ്ധയ്ക്കു വളെര സേന്താ ഷമായി. അവർ ആ
യക്ഷിെയ തെന്റ പുത്രിെയേപ്പാെല വാൽസല്യപൂർ�
വം സ്വീകരിച്ചു. ഉടെന കത്തനാർ കുളിക്കാൻ േപായി.
യക്ഷിയും വൃദ്ധയും കുടി ഭക്ഷണത്തിെനല്ലാം കാലമാ�
ക്കി. കത്തനാർ കുളിയും ഊണും കഴിഞ്ഞു സ്വല്പെമാന്നു
കിടന്നു. വൃദ്ധയും യക്ഷിയും ഊണു കഴിഞ്ഞു് ഓേരാ
വർത്തമാനങ്ങളും പറഞ്ഞു് അവിെട േവെറാരു മുറിയി�
ലിരുന്നു. ആ സമയം വാൽസല്യേത്താടുകൂടി അവർ,
യക്ഷിയുെട തലമുടി ഭംഗിയായി െകട്ടിക്കുന്നതിനായി
ചീർെപ്പടുത്തു ചീകി. അേപ്പാൾ എേന്താ തടഞ്ഞതായി
േതാന്നുകയാൽ അവർ സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കുകയും യക്ഷി�
യുെട തലയിൽ ഒരിരുമ്പാണി തറച്ചിരിക്കുന്നതായി
കാണുകയും െചയ്തു. ഉടെന വൃദ്ധ, “അേയ്യാ മകെള,
ഇതാ നിെന്റ തലയിൽ ഒരിരുമ്പാണി തറച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇെതങ്ങെന വന്നു? കഷ്ടംതെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു് ആ
ആണി വലിച്ചൂരി. തൽക്ഷണം യക്ഷി പൂർവ്വസ്ഥിതി�
െയ പ്രാപിക്കുകയും അദൃശ്യമായി ഭവിക്കുകയും െചയ്തു.
വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് അടുക്കൽ ഇരുന്നി�
രുന്നവൾ െപെട്ടന്നു് അദൃശ്യയായിത്തീർന്നേപ്പാൾ വൃദ്ധ
വല്ലാെത പരിഭ്രമിച്ചു കത്തനാരുെട അടുക്കൽെചന്നു
വിവരം പറഞ്ഞു. തലയിൽ തറച്ചിരുന്ന ആണി ഊരി�
ക്കളഞ്ഞു എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ, എന്നാൽ കാര്യം െതറ്റി
എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് കത്തനാരും പിന്നാെല പുറെപ്പട്ടു.
ചില ലക്ഷണങ്ങൾെകാണ്ടു് യക്ഷി വടേക്കാട്ടാണു് േപാ�
യെതന്നറിഞ്ഞു കത്തനാരും വടേക്കാട്ടുതന്നനടന്നു.
കുറച്ചുദൂരം െചന്നേപ്പാൾ യക്ഷി അതിേവഗത്തിൽ നട�
ന്നുേപാകുന്നതു കത്തനാർ കണ്ടു. കൂെട എത്തണെമന്നു
വിചാരിച്ചു കത്തനാരും ക്ഷണത്തിൽ നടന്നു. രണ്ടുേപ�
രും മാന്നാറിൽ വന്നു േചർന്നു. കത്തനാർ ആറ്റുകടവി�
െലത്തിയേപ്പാേഴക്കും കടത്തുകാരൻ യക്ഷിെയ ഒരു
േതാണിയിൽ കയറ്റി “പനയന്നാർകാവിൽ” ക്കടവിലിറ�
ക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കത്തനാർക്കു പിന്നാെല എത്തുന്നതിനു
തൽക്കാലമവിെട േവെറ വള്ളമില്ലായിരുന്നു. വള്ളം കി�
ട്ടീട്ടു് അതിൽക്കയറി അക്കെരെച്ചലുേമ്പാേഴക്കും യക്ഷി
അവിെടനിന്നു െപായ്ക്കളെഞ്ഞങ്കിേലാ എന്നു വിചാരിച്ചു്
കത്തനാർ അവിെടനിന്നുെകാണ്ടു് യക്ഷിക്കു് അവിെട�
നിന്നു േപാകാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു വിദ്യ പ്ര�
േയാഗിച്ചു. പിെന്ന അേദ്ദഹം ഒരു വാഴയിൽനിന്നു ഒരു
തൂശനില മുറിെച്ചടുത്തു െവള്ളത്തിലിട്ടു് അതിൽക്കയറി
തുഴഞ്ഞു് അക്കെരയിറങ്ങി യക്ഷിയുെട അടുക്കൽെചന്നു്,
“നീ എവിെടേപ്പാകുന്നു” നിെന്ന ഞാൻവിട്ടയയ്ക്കുകയി�
ല്ല. ജനങ്ങൾക്കു യാെതാരു ഉപദ്രവവും െചയ്യാെത
ഇവിെട ഇരുന്നുെകാള്ളെമങ്കിൽ ഞാനങ്ങെന അനുവ�
ദിക്കാം.അല്ലാത്തപക്ഷം നിെന്ന ഞാൻഅറുത്തു േഹാമി�
ക്കും. ഏതാണു് നിനക്കു സമ്മതെമന്നു പറയുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതുേകട്ടു് യക്ഷി, “ഞാൻ ആെരയും ഉപ�
ദ്രവിക്കാെത ഇനിെയന്നും ഇവിെട ഇരുന്നുെകാള്ളാം.
എെന്ന സംഹരിക്കരുെതന്നു ഞാനേപക്ഷിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. “ഇവിെട ഇരുന്നുെകാള്ളാെമങ്കിൽ
അങ്ങെന സത്യം െചയ്യുക” എന്നു കത്തനാർ പറയു�
കയും യക്ഷി അപ്രകാരം സത്യം െചയുകയും െചയ്തു.
അന്നുമുതൽ ആ യക്ഷി അവിെടത്തെന്ന താമസമായി.
യക്ഷി അദൃശ്യയായിട്ടാണു് അവിെട താമസിക്കുന്നതു്.
എങ്കിലും കറുത്തവാവു്, െവള്ളിയാഴച ഇങ്ങെനയുള്ള ദി�
വസങ്ങളിൽ അർദ്ധരാത്രി സമയത്തും മറ്റും ചിലർ ആ
യക്ഷിെയ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുെട രൂപത്തിലും കത്തുന്ന
തീയായിട്ടും മറ്റും ഇേപ്പാഴും ചില കാലങ്ങളിൽ കാണാ�
റുെണ്ടന്നാണു് േകൾവി. അവിെടയുള്ള ഭദ്രകാളീേക്ഷ�
ത്രെത്ത പ്രധാനമാക്കിപ്പറയുേമ്പാൾ ജനങ്ങൾ ആ
യക്ഷിെയ “പനയന്നാർക്കാവിെല യക്ഷി”െയന്നും േദ�
ശേപ്പരിെന അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിപ്പറയുേമ്പാൾ “പരുമ�
ലയക്ഷി” എന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. ആ യക്ഷി അവിെട
വന്നതിൽപിെന്ന ആെരയും ഒരുവിധത്തിലും ഉപദ്രവിച്ച�
തായി േകട്ടുേകൾവി േപാലുമില്ല.

കടമറ്റത്തു കത്തനാരും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ച�
മൺമഠത്തിൽ മൂത്തേപാറ്റിയും തമ്മിൽ പരിചയെമന്ന�
ല്ല, വലിയ േസ്നഹമായിരുന്നു. കുഞ്ചമൺ േപാറ്റിമാർ
പേണ്ടതെന്ന വലിയ മന്ത്രവാദികളും ചാത്തന്മാെര േസ�
വിച്ചു വശംവദന്മാരാക്കീട്ടുള്ളവരുമാെണന്നു പ്രസിദ്ധമാ�
ണേല്ലാ. കത്തനാരും വലിയ മന്ത്രവാദിയായി സഞ്ചരി�
ക്കുേമ്പാൾ വഴിയിൽ വച്ചും മറ്റും കത്തനാരും േപാറ്റിയും
തമ്മിൽ കാണുകയും അേപ്പാെഴല്ലാം േപാറ്റി കത്തനാ�
െര മഠത്തിേലക്കു െചല്ലാനായി ക്ഷണിക്കുകയും പതി�
വായിരുന്നു.

ഇങ്ങെന കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരിക്കൽ കുഞ്ച�
മൺമഠത്തിെലാന്നു േപാകണെമന്നു കത്തനാർ നിശ്ച�
യിച്ചു. അവർ തമ്മിൽ വലിയ േസ്നഹമായിരുന്നുെവങ്കി�
ലും സ്വൽപം ഉൾത്തിടുക്കമുണ്ടായിരുന്നു. താൻ ചാ�
ത്തന്മാെര തെന്റ ഭൃത്യന്മാെരേപ്പാെല ആക്കീട്ടുണ്ടേല്ലാ
എന്നും അതു കത്തനാർക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ എന്നുമാ�
യിരുന്നു േപാറ്റിയുെട വിചാരം. ഇന്ദ്രജാലം മേഹന്ദ്രജാ�
ലം മുതലായ വിദ്യകളിൽ േപാറ്റിക്കുതേന്നാളം ൈനപു�
ണ്യമില്ലേല്ലാ എെന്നാരു വിചാരം കത്തനാർക്കുമുണ്ടായി�
രുന്നു. അതിനാൽ കത്തനാർ ഒരു കൗശലം പ്രേയാഗി�
ച്ചു. കുഞ്ചമൺേപാറ്റി എവിെടെയങ്കിലും വള്ളത്തിേലാ
േബാട്ടിേലാ കയറിേപ്പാകുേമ്പാൾ ഊന്നാനും തണ്ടുവ�
ലിക്കാനും മറ്റും അന്യന്മാർക്കു അദൃശ്യന്മാരായ ചാത്ത�
ന്മാരാണു് പതിവു്. അതുേപാെല തനിക്കും േപാകണ�
െമന്നു നിശ്ചയിച്ചു് കത്തനാർ ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി
ഊന്നുകാരാരുമില്ലെത പുറെപ്പട്ടു കുഞ്ചമൺ േപാറ്റിയു�
െട കടവിൽെച്ചന്നടുത്തു. ആരും ഊന്നുകയും തഴയുക�
യും മറ്റും െചയ്യാെത ഒരു വള്ളം വന്നടുക്കുന്നതു കണ്ടു
േപാറ്റി കടവിേലക്കു െചന്നു. അേപ്പാൾ കത്തനാർ വള്ള�
ത്തിൽനിന്നു കരയ്ക്കിറങ്ങി. അേപ്പാൾ “േഹ, ഇെതന്താ�
ണു് വള്ളക്കാരാരുമില്ലെത പുറെപ്പട്ടതു?” എന്നു േചാ�
ദിച്ചു.അതിനുത്തരമായി കത്തനാർ,”തൽക്കാലം വള്ള�
ക്കാെര അേന്വ ഷിച്ചിട്ടു കിട്ടിയില്ല. ഇേങ്ങാട്ടു യാത്ര നിശ്ച�
യിക്കുകയും െചയ്തു. അതിനാൽ എെന്ന ഇവിെടെക്കാ�
ണ്ടിറക്കെണെമന്നു േതാണിേയാടുതെന്ന പറഞ്ഞിട്ടു
ഞാൻ േതാണിയിൽ കയറി. േതാണി അന്യസഹായം�
കിട്ടാെത ഇവിെട വന്നടുക്കുകയും െചയ്തു” എന്നു് പറ�
ഞ്ഞു. ഇതു് േകട്ടേപ്പാൾ േതാണി തനിെയ നടന്നതു്
കത്തനാരുെട ഇന്ദ്രജാലവിദ്യെകാണ്ടാെണന്നും ഇതു
തെന്ന ആേക്ഷപിക്കാനായി പ്രേയാഗിച്ചതാെണന്നും
േപാറ്റിക്കു മനസ്സിലായി. എങ്കിലും പിെന്നെയാന്നും
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞില്ല.

ഉടെന േപാറ്റി കത്തനാർക്കു് കുളിക്കാനും ഉണ്ണാനും
േവണ്ടെതല്ലാം ചട്ടംെകട്ടിെക്കാടുത്തു. ഭക്ഷണാനന്തരം
ൈസ്വരസല്ലാപം െചയ്തുെകാണ്ടു് രണ്ടുേപരുംകൂടി േനരം
നാലഞ്ചുനാഴിക പകലാവുന്നതുവെര അവിെടയിരുന്നു.
അതിെന്റ േശ ഷം കത്തനാർ, “േനരം ൈവകിത്തുടങ്ങി�
യേല്ലാ, എനിക്കു് ഇന്നുതെന്ന േപാേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
അതിനനുവാദം തരണം” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
േപാറ്റി, “ഞാൻ പലപ്രാവശ്യമേപക്ഷിചിട്ടാണു് കത്ത�
നാരിവിെട വന്നതു്. ഒരു നാലു ദിവസെമങ്കിലും താമ�
സിക്കാെത ഇന്നുതെന്ന േപാകുന്നതു് വലിയ സങ്കടമാ�
ണു്. എനിക്കു കത്തനാേരാടു േചാദിച്ചു ചില സംഗതി�
കൾ അറിയാനുണ്ടു്. അതിനാൽ നിവൃത്തിയുെണ്ടങ്കിൽ
രണ്ടു ദിവസെമങ്കിലും ഇവിെട താമസിച്ചിട്ടു േപായാൽ�
െക്കാള്ളാം. അതിനു സൗകര്യമിെല്ലങ്കിൽ ഞാെനാന്നും
പറയുന്നില്ല. ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്യുക. അല്ലാെത നിവൃ�
ത്തിയില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു വളെര നിർബന്ധിച്ചു.
എങ്കിലും “ഇന്നു േപാകാതിയിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
ചങ്ങനാേശ്ശരിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു് ഇന്നു് എത്തിെക്കാ�
ള്ളെമന്നു ഞാൻ തീർച്ചയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അേങ്ങാ�
ട്ടാണു് ഇേപ്പാൾ േപാകുന്നതു്. താമസിയാെത ഞാൻ
ഇനിയും ഇവിെട വന്നുെകാള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു് കത്ത�
നാർ യാത്രയായി. കടവുവെര അനുയാത്രയായി േപാ�
റ്റിയും വന്നു. അേപ്പാൾ കത്തനാരുെട വള്ളം അവിെട
ഇല്ലായിരുന്നു. “ഓ, നമ്മുെട വള്ളമിവിെട കാണുന്നില്ല�
േല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു കത്തനാർ നാലു പുറേത്തക്കും
േമൽേപ്പാട്ടും േനാക്കി. അേപ്പാൾ വള്ളം കടവിനടുത്തു
നിന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ മാവിെന്റ മുകളിലിരിക്കുന്നതു്
കണ്ടിട്ടു് ‘ഇതു് േപാറ്റി തെന്ന അവമാനിക്കാനായി തെന്റ
ചാത്തന്മാെരെക്കാണ്ടു് െചയ്യിച്ച വിദ്യയാണു് ’ എന്നു മന�
സ്സിൽ വിചാരിച്ചു െകാണ്ടു് കത്തന്നാർ, “ഇതാ എെന്റ
േതാണി ഈ മാവിെന്റ മുകളിലിരിക്കുന്നു. ഇവിടുെത്ത�
ക്കടവിലാണു് ഞാൻ േതാണിയിട്ടിരുന്നതു്. അതിനാൽ
അതു താെഴ ഇറക്കിച്ചു തരാനുള്ള ചുമതല ഇവിേടക്കാ�
ണു്” എന്നു േപാറ്റിേയാടു പറഞ്ഞു.

േപാറ്റി: മാവിെന്റ മുകളിലിരിക്കുന്ന വള്ളം താെഴ ഇറ�
ക്കിച്ചുതരാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കയില്ല. അതു
കത്തനാർതെന്ന എങ്ങെനെയങ്കിലും ഇറക്കിച്ചുെക്കാ�
ണ്ടുെപാെയ്ക്കാള്ളണം.
കത്തനാർ: ഉപായെമാന്നും പറേയണ്ട. സംഗതിെയാ�
െക്ക എനിക്കറിയാം. േതാണി താെഴ ഇറക്കിച്ചു തരാ�
ത്തപക്ഷം അന്തർജ്ജനങ്ങൾ വസ്ത്രമുടുക്കാെത െവളി�
യിലിറങ്ങി വന്നു്, മാവിേന്മൽക്കയറി, േതാണിെയടുത്തു
താെഴ െകാണ്ടുവരാനുള്ള വിദ്യ ഞാൻ പ്രേയാഗിക്കും.
അതു കൂടാെത കഴിക്കുകയേല്ല നല്ലതു?
േപാറ്റി: കത്തനാർ വിചാരിച്ചാൽ അതു സാധിക്കുേമാ?
കത്തനാർ: പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കാം.

കത്തനാരും േപാറ്റിയും തമ്മിൽ ഇത്രയും സംഭാ ഷണം
കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന അന്തർ�
ജ്ജങ്ങൾ വിവസ്ത്രകളായി പുറേത്തക്കു വന്നു തുടങ്ങി.
അതു കണ്ടു േപാറ്റി, “അേയ്യാ, എെന്റ കത്തനാെര,
എെന്ന അവമാനിക്കരുേത, ഞാനിേപ്പാൾ വള്ളമിറ�
ക്കിച്ചു തരാം” എന്നു പറയുകയും ചാത്തന്മാെരെകാ�
ണ്ടു വള്ളമിറക്കിച്ചു് അതു കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്താക്കിച്ചു
െകാടുക്കുകയും ഉടെന അന്തർജ്ജനങ്ങെളല്ലാം അക�
േത്തക്കുതെന്ന േപാവുകയും െചയ്തു. അേപ്പാൾത്തെന്ന
കത്തനാരും േപാറ്റിയും ഇനി ഒരിക്കലും തമ്മിൽതമ്മിൽ
മൽസരിക്കിെല്ലന്നും േയാജിേപ്പാടും േസ്നഹേത്താടുംകൂടി�
യിരുന്നുെകാള്ളാെമന്നും പരസ്പരം ൈക പിടിച്ചു സത്യം
െചയ്തു. രണ്ടുേപരും ആജീവനാന്തം അങ്ങെനതെന്ന
ഇരിക്കുകയും െചയ്തു.

ഒരിക്കൽ െയറുശേലമിൽനിേന്നാ മേറ്റാ ഒരു ബാവ മല�
യാളരാജ്യം സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി വന്നിരുന്നു. അേദ്ദ�
ഹം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദി�
വസം കടമറ്റത്തു പള്ളിയിൽ വന്നുേചർന്നു. അേപ്പാൾ
കത്തനാർ ചില സാധനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചു് ബാവാെയ
വന്ദിച്ചു. കാഴ്ചവച്ച സാധനങ്ങൾ യൂേറാപ്പുരാജ്യങ്ങളില�
ല്ലാെത മലയാളത്തിൽ കിട്ടാത്തവയായിരുന്നു. അതി�
നാൽ അവ കണ്ടു് ബാവാ ഏറ്റവും സേന്താ ഷിക്കുകയും
വിസ്മയിക്കുകയും “ഈ കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുന്തിരിങ്ങക്കുല�
കൂടി ആകാമായിരുന്നു. അതു് ഈ ദിക്കിൽ സുലഭമായി�
രിക്കുമേല്ലാ” എന്നു പറയുകയും െചയ്തു.

അേപ്പാൾ കത്തനാർ, “ഇവിെട സുലഭമല്ലാെത ഒന്നു�
മില്ല, പച്ചമുന്തിരിങ്ങാക്കുല എത്രേവണെമങ്കിലും ഉണ്ടാ�
കും. ഒരു മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം കുഴിച്ചിട്ടാൽ ഒരു മാത്ര കഴി�
യുന്നതിനു മുമ്പു് പച്ചമുന്തിരിങ്ങാക്കുല പറിക്കാം” എന്നു
പറഞ്ഞു. ഇതു േകട്ടു ബാവാ, “എന്നാൽ അെതാന്നു
കണ്ടാൽെക്കാള്ളാം” എന്നു പറയുകയും ഉടെന കത്ത�
നാർ ഒരു മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം പള്ളിമുറ്റത്തു കുഴിച്ചിടുകയും
മാത്രയ്ക്കു മുമ്പു് അതു് മുളച്ചു പടർന്നു് അസംഖ്യം മുന്തിരി�
ങ്ങാക്കുലകളുണ്ടാവുകയും െചയ്തു. ബാവാ അതു കണ്ടു
പൂർവാധികം വിസ്മയിച്ചു് ഒരു പച്ച മുന്തിരിങ്ങാക്കുല പറി�
െച്ചടുത്തു പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കിയതിൽ കാഴ്ചയിലും സ്വാദി�
ലും യാെതാരു വ്യത്യാസുവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ബാവാ പള്ളിയിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ ആേരാ
ഒരാൾ, കത്തനാർ വലിയ മാന്ത്രികനും ഇന്ദ്രജാലക്കാ�
രനുമാെണന്നും അേദ്ദഹം പച്ചമുന്തിരിങ്ങായുണ്ടാക്കിയ�
തു് ഇന്ദ്രജാലംെകാണ്ടാെണന്നും കത്തനാരുെട വാസ�
സ്ഥലത്തു് അേനകം മന്ത്രവാദഗ്രന്ഥങ്ങളുെണ്ടന്നും മറ്റും
ബാവാെയ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. ഉടെന ബാവാ കത്തനാരുെട
വാസസ്ഥലത്തു് െചന്നു് അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങെളല്ലാെമടുപ്പിച്ചു തീയിലിട്ടു ചുടുവിച്ചു. അേപ്പാൾ ആ
ഗ്രന്ഥങ്ങെളലാം പക്ഷികെളേപ്പാെല പറന്നു് ആകാശ�
മാർഗ്ഗത്തിങ്കൽേപ്പായി നിന്നു. ബാവായും കൂട്ടരും വളെര
ശ്രമിച്ചിട്ടും അതിെലാരു ഗ്രന്ഥം േപാലും നശിപ്പിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുക്കം ബാവാ കത്തനാെര അടുക്കൽ വി�
ളിച്ചു്, “എെന്റ മക്കെള, ഈവക വിദ്യകെളാന്നും ക്രിസ്ത്യാ�
നികൾക്കു േചർന്നതല്ല. അതിനാൽ നീ ഇനി േമലാൽ
മന്ത്രവാദവും മറ്റും െചയ്യരുതു്” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
കത്തനാർ, “ഞാൻ ൈദവെത്ത മറന്നും ജനങ്ങൾക്കു
ഉപദ്രവമായും യാെതാന്നും െചയ്യാറില്ല. േമലാൽ െച�
യ്യുകയുമില്ല. പഠിച്ച വിദ്യ ജേനാപകാരാർത്ഥമായി െച�
യ്യരുെതന്നു് കൽപ്പിക്കുന്നതു് സങ്കടമാണു്. ജനങ്ങൾക്കു
ഉപദ്രവകരമല്ലാത്തെതല്ലാം െചയ്തുെകാള്ളുന്നതിനു് കൽ�
പ്പിച്ചനുവദിക്കണം” എന്നാണു് മറുപടി പറഞ്ഞതു്. വള�
െര വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം യേഥ�
ഷ്ടം എന്തുംെചയ്തുെകാള്ളുന്നതിനു് അനുവദിച്ചു് കത്തനാ�
െര അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടു് ബാവാ അവിെട നിന്നു േപാവുകയും
െചയ്തു.

ഒരിക്കൽ ലന്തക്കാരുെട ഉപദ്രവം ദുസ്സഹമായിത്തിരുക�
യാൽ അന്നു നാടുവാണിരുന്ന െകാച്ചിത്തമ്പുരാൻ കടമ�
റ്റത്തു് കത്തനാർക്കു് ആളയച്ചു് േകാവിലകത്തു വരുത്തി
വിവരം കൽപ്പിച്ചേപ്പാൾ കത്തനാർ ഒരമ്പു ജപിച്ചു െകാ�
ടുത്തിട്ടു് “ഈ അമ്പു് എയ്തു ലന്തക്കാരുെട പാളയത്തിൽ
വീഴിച്ചാൽ ഇവിേടക്കുള്ള ഉപദ്രവെമാഴിയും” എന്നു പറ�
യുകയും തമ്പുരാൻ ആ അമ്പു് ഒരു ഭടെനെക്കാെണ്ടയ്യിച്ചു
ലന്തക്കാരുെട പാളയത്തിൽ വീഴിക്കയും അേപ്പാൾമു�
തൽ ലന്തപ്പടയാളികൾക്കു ബുദ്ധിഭ്രമമാരംഭിക്കുകയും
അവർ പരസ്പരം െവട്ടിയും കുത്തിയും എല്ലാവരും മരി�
ക്കുകയും അങ്ങെന െകാച്ചിത്തമ്പുരാനു് േനരിട്ടിരുന്ന
ഉപദ്രവം ശമിക്കുകയും െചയ്തു.

ചില േക്ഷത്രസന്നിധിയിലും മറ്റും വഴിപാടായിേട്ടാ വി�
േനാദത്തിനായിെട്ടാ “പേടണി” എെന്നാരു കളി ഇേപ്പാ�
ഴും നടപ്പുണ്ടേലാ. അതിൽ സംഘക്കളിയിലും മറ്റുമുള്ള�
തുേപാെല പല േവ ഷങ്ങൾ െകട്ടിവരിക പതിവാണു്.
അക്കൂട്ടത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു കത്തനാരുെട
േവ ഷംകൂടി പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കടമറ്റത്തു
കത്തനാർ എവിെടേയാ േപായി വരുന്ന സമയം ഒരു
പേടണി കാണുന്നതിനിടയായി. ഒരാൾ ഒരു കത്തനാ�
രുെടേവ ഷം ധരിച്ച അരങ്ങത്തു വന്നു ചില േഗാഷ്ടികൾ
കാണിക്കുകയും ചില അസഭ്യങ്ങൾ പറയുകയും മറ്റും
െചയുന്നതാണു് അേദ്ദഹം കണ്ടതു്. ഉടെന അേദ്ദഹം
എേന്താ ഒരു വിദ്യ പ്രേയാഗിക്കുകയാൽ കത്തനാരുെട
േവ ഷം ധരിച്ചിരുന്നയാൾ േബാധരഹിതനായി മുഷ്ടി ചു�
രുട്ടി തന്നത്താൻ മാറത്തടിച്ചു തുടങ്ങി. പേടണിക്കാർ
വിചാരിച്ചിട്ടു് േഭദെപ്പടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല കത്തനാരുെട
േവ ഷം ധരിച്ചയാൾ തന്നത്താനടിച്ചു മരിക്കുെമന്നുള്ള ദി�
ക്കായി. അേപ്പാൾ കടമറ്റത്തു കത്തനാർ അവിെട അടു�
െത്താരു സ്ഥലത്തു വന്നിരിക്കുന്നുെണ്ടന്നും, അേദ്ദഹം
എേന്താ െചയ്തിട്ടാണു് ഈ േവ ഷക്കാരൻ ഇപ്രകാരം
െചയ്യുന്നെതന്നും പേടണിക്കാർക്കു മനസ്സിലായി. അവ�
െരല്ലാം കൂടി കത്തനാരുെട അടുക്കൽ െചന്നു് കാൽ�
ക്കൽ വീണു് നമസ്കരിച്ചിട്ടു് ക്ഷമായാചനം െചയ്തു. േമ�
ലാൽ പേടണികളിൽ കത്തനാരുെട േവ ഷം െകട്ടുകയി�
െല്ലന്നു് അവെരെക്കാണ്ടു് സത്യം െചയ്യിച്ചിട്ടു് കത്തനാർ
എേന്താ െചയ്തു് ആ േവ ഷക്കാരെന സ്വസ്ഥനാക്കിത്തീർ�
ത്തു. അന്നുമുതൽ പേടണിക്കാർ കത്തനാരുെട േവ ഷം
ധരിക്കാെതയുമായി.

ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു് തുടങ്ങിയാൽ കടമറ്റത്തു് കത്തനാ�
രുെട അത്ഭുതകർമ്മങ്ങൾ അസംഖ്യമുണ്ടു്. അവെയല്ലാം
പറഞ്ഞുതീർക്കാൻ ആരാലും സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇത്രയും
പറഞ്ഞതു് െകാണ്ടുതെന്ന കത്തനാർ അസാമാന്യനായ
ഒരു മാന്ത്രികനായിരുെന്നന്നു് സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ.

പുരാതനന്മാരായ മഹർ ഷിമാർ, മന്ത്രവാദം സംബന്ധി�
ച്ചു് മന്ത്രസാരം, യന്ത്രസാരം, പ്രേയാഗസാരം, പ്രപഞ്ച�
സാരം മുതലായി അേനകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ട�
േല്ലാ. അതുേപാെല കടമറ്റത്തു് കത്തനാരും അസംഖ്യം
മന്ത്രവാദഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവെയല്ലാം ഒരു�
മാതിരി ദു ഷിച്ച ഭാ ഷയിലാെണേന്നയുള്ളു.
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പിൻകുറിപ്പു്

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

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

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

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

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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