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േകരേളാ ത്തി ൧ പരശുരാമെന്റ കാലം.

കൃത, േ താ, ദ്വാപര, കലി എന്നിങ്ങിെന നാലു യുഗത്തിങ്കലും അേനകം രാജാ 
ക്കന്മാർ ഭൂമി വഴി േപാെല വാണു രക്ഷിച്ചതിെന്റ േശഷം, ക്ഷ ിയകുലത്തിങ്കൽ ദു 
ഷ്ടരാജാക്കന്മാരുണ്ടായവെര മുടി കളവാനായിെക്കാ ീ പരശുരാമൻ അവ 
തരി . എങ്കിെലാ പ ീ പരശുരാമൻ ഇരുപെത്താ വട്ടം മുടി ക്ഷ ിയ 
െര െകാന്ന േശഷം വീരഹത്യാേദാഷം േപാെക്കണം എ ക ി , കർമ്മം െച 
യ് വാന്തക്കവണ്ണം േഗാകർണ്ണം പു , കന്മലയിൽ ഇരു , വരുണെന േസവി
തപ െച , വാരാന്നിധിെയ നീക്കം െച , ഭൂമി േദവിെയ വന്ദി , നൂറ്ററുപതു
കാതം ഭൂമിെയ ഉണ്ടാക്കി, മലയാളഭൂമിക്ക് രക്ഷേവണം എ ക ി , ൧൦൮ �ശ്വ 
ര തിഷ്ഠ െച . എന്നി ം ഭൂമിക്കിളക്കം മാറിയില്ല എ കണ്ടേശഷം ീ പര 
ശുരാമൻ നിരൂപി ാഹ്മണെര ഉണ്ടാക്കി, പല ദിക്കിൽ നി ം െകാ വ
േകരളത്തിൽ െവ . അവർ ആരും ഉറച്ചിരുന്നില്ല; അവർ ഒക്ക താന്താെന്റ ദി 
ക്കിൽ േപായ്ക്കള . അതിെന്റ േഹതു േകരളത്തിൽ സർപ്പങ്ങൾ വ നീങ്ങാെത
ആയി േപായി; അവരുെട പീഡെകാ ആർ ം ഉറ നി ാൻ വശമല്ലാഞ്ഞ 
തിെന്റ േശഷം നാഗത്താന്മാർ കുറയ കാലം േകരളം രക്ഷി , എെന്റ യത്നം
നിഷ്ഫലം എന്ന് വരരുത് എ ക ി , ീ പരശുരാമൻ ഉത്തര ഭൂമിയിങ്കൽ െച 

, ആർയ്യപുരത്തിൽനി , ആർയ്യ ാഹ്മണെരെകാ േപാ . ആർയ്യ ാഹ്മ 
ണർ നെട അഹിഛ ം ആകുന്ന ദിക്കി പുറെപ്പ സാമന്തപഞ്ചകം ആകുന്ന
േക്ഷ ത്തിൽ ഇരു , ആ േക്ഷ ത്തി കുരുേക്ഷ ം എന്ന േപരു ; അവി 
െട നി പരശുരാമൻ ൬൪ ാമെത്തയും പുറെപ്പടീ െകാ വ നിരൂപി ,
പരേദശത്ത് ഓേരാെരാ അ ഹാരങ്ങൾ ാമം എ െചാല്ലിയ ഞായം അതു
േവണ്ട എ ക ി ; ൬൪ ാമം ആക്കി ക ി ൬൪ലി ം േപരുമി .
അതാകുന്നത്: േഗാകർണ്ണം, െഗാമകുടം, കാരവള്ളി, മ ർ, എപ്പനൂർ, െചപ്പനൂർ,
കാടലൂർ, കല്ല ർ, കാർയ്യച്ചിറ, ൈപയൻ ചിറ, ഇങ്ങിെന ാമം പ ം തൃക്ക 
ണി, തൃക്കട്ട, തൃക്കണ്പാല, തൃെച്ചാല, െകാ ർ, െകാമലം, െവള്ളാര, െവങ്ങാടു,
െവണ്കടം, െചെങ്ങാടു, ഇങ്ങിെന ാമം പ ം; െകാടീശ്വരം, മഞ്ചീശ്വരം, ഉടു 

, ശങ്കരനാരായണം, െകാട്ടം, ശിവെവള്ളി, െമാറ, പഞ്ച, വിട്ടൽ കുമാരമംഗലം,
അനന്തപുരം, കണ്ണപുരം ഇങ്ങിെന ൧൨ ാമം ഇങ്ങിെന ൩൨ ാമം എ ക ി 

. ൈപയനൂർ, െപരിെഞ്ച ർ, കരിക്കാടു, ഈശാനമംഗലം, ആല ർ, കരി 
െന്താളം, തൃശ്ശിവേപരൂർ, പന്നിയൂർ, െചാവരം, ശിവപുരം, ഇങ്ങിെന പ ം; പറ 

ർ, ഐരാണി ളം, മൂഷിക ളം, ഇരിങ്ങാടിേക്കാടു, അട ർ, െചങ്ങേനാടു,
ഉളിയനൂർ, കഴുതനാടു, കഴ ർ, ഇളിഭ്യം, ചമുണ്ഡ, ആവടിപു ർ, ഇങ്ങിെന പ  

ം; കാടുകറുക, കിട ർ, കാരന ർ, കവിയൂർ, എ ളനിയൂർ, നില്മണ്ണ, ആണ്മ 
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ണി, ആണ്മളം, തിരുവല്ലായി, െചങ്ങനിയൂർ, ഇങ്ങിെന ൬൪ ാമം എ ക ി .
അവെര േഗാകർണ്ണത്തിൽ െവ , തലമുടി ചിര മുമ്പിൽ കുടുമ െവപ്പി ”പൂർവ്വ 
ശിഖ പരേദശ നിഷിദ്ധം എ െചാല്ലി, മുമ്പിൽ കുടുമ െവച്ചാൽ പിെന്ന അ
െചന്നാൽ സ്വജാതികൾ അംഗീകരിക്ക ഇല്ല” എന്നിട്ടെ മുമ്പിൽ കുടുമ െവച്ചത്,
അതിെന്റ േശഷം ആറുപതുനാലി ം പൂവും നീരും കൂട ” ഹ്മക്ഷ മായി നി 
ങ്ങൾ അനുഭവി െകാൾക” എ പറ െകാടുക്കയും െച . ആ െകാടുത്തതു
ഏേകാദകം.
അതിെന്റ േശഷം ഭൂമി രക്ഷിേക്കണം എന്ന് ക ി ”നിങ്ങൾക്ക് ആയുധ േയാ 
ഗം േവണെമെല്ലാ അതി എേന്നാട് ആയുധം വാങ്ങി െകാൾക” എന്ന ൬൪ലിലു 
ള്ളവേരാട് ീപരശുരാമൻ അരുളിെചയ്താെറ, എല്ലാവരും കൂെട നിരൂപി ക ി 

, ”ആയുധം വാങ്ങിയാൽ രാജാംശമായ് വരും തപസ്സിൻ കൂറില്ലാെത െപാം; േവ 
േദാച്ചാരണത്തി േയാഗ്യമില്ല, ാഹ്മണരാകയും അേനകം കർമ്മങ്ങൾെക്കാ 
ക്കയും ൈവകല്യവുമു എ ക ി , ൬൪ ലിൽ െപരിെഞ്ച ർ ൩൦൦൦, ൈപ 
യനൂർ ൨൦൦൦, പന്നിയൂർ ൪൦൦൦, പറ ർ ൫൦൦൦, െചങ്ങന്നിയൂർ ൫൦൦൦, ആല ർ
൧൦൦൦, ഉളിയനൂർ ൫൦൦൦, െചങ്ങേനാടു ൫൦൦൦, ഐരാണി ളം ൪൦൦൦, മൂഷിക ളം
൧൦൦൦, കഴുതനാടു ൧൦൦൦ ഇങ്ങിെന പത്തര ാമത്തിൽ ൧൪ േഗാ ത്തിൽ ചിലെര
അവേരാധി ൩൬൦൦൦ ാഹ്മണെര ക ി ; ൩൬൦൦൦ ാഹ്മണരും കൂട െച ,
൬൪ ാമത്തിെന്റ കുറവു തീർ , അവരുെട സംവാദത്താൽ ീപരശുരാമേനാട്
ആയുധം വാങ്ങി, അവൻ ആയുധ േയാഗങ്ങളും ഹിപ്പി െകാടു . കന്യാകു 
മാരി േഗാകർണ്ണപർയ്യന്തം േകരളം ൧൬൦ കാതം ഭൂമി വാണു രക്ഷി െകാൾക”
എ പറ , വാളിേന്മൽ നീർ പകർ െകാടുക്കയും െച . അവർ ൩ വട്ടം
ൈക നീട്ടി നീർ വാ കയും െച . ഭരദ്വാജേഗാ ത്തിലുള്ളവർ ീ പരശുരാമ 
േനാടു ”ശ ഭിക്ഷെയ ദാനം െചയ്ക” എന്ന ആയുധം വാങ്ങി എല്ലാവരുെട സമ്മത 
ത്താൽ ൈക കാട്ടി വാങ്ങി , ീ പരശുരാമെന്റ അരുളപ്പാടാൽ വാളും ഭൂമിയും
വാ ക േഹതുവായിട്ട വാഴുവർ എന്നവെര േപരും ഇ ; അവർ ഒരുത്തെര െകാ 

വാനും ഒരുത്തെര സമ്മതിപ്പിേക്കണ്ട.
(മുമ്പിനാൽ ആയുധം വാങ്ങിയതു: ൧ ഇടപ്പള്ളി നമ്പിയാതിരി, പിെന്ന ൨ െവങ്ങ 
നാട്ട നമ്പിയാതിരി, ൩ കനിത്തലപ്പണ്ടാല, ൪. പുതുമനക്കാ നമ്പിയാതിരി, ൫,
ഇളമ്പയിലിണ്ടാല, ൬. പുന്ന ർ നമ്പിടി, ൭. തലയൂർ മൂസ്സതു, ൮. പിലാേന്താ 
ളി മൂസ്സതു, ൯ െചാഴത്ത ഇളയതു, ൧൦. കുഴിമ മൂസ്സതു, ൧൧. ക ക്കാട്ട, ഇളയതു,
൧൨. െപാന്നിനില മുമ്പിൽ ഇങ്ങിെന പ ണ്ടാൾ മുമ്പാക്കി ക ിച്ച) ”തങ്ങൾ”
എ പറവാൻ കാരണം തപശ്ശക്തി എ ചിലർ നിരൂപിച്ചിരി , അതങ്ങി 
െന അല്ല ശ ഭിക്ഷെയ തങ്ങളുെട േഗാ ം വാ കയാൽ ”വാൾ നമ്പി” ആയ
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കാരണം വാൾ തങ്ങളുെടയ ൈകയിലുെണ്ടന്ന സിദ്ധാന്തം ഇങ്ങിെന ഭൂമി രക്ഷി 
പ്പാൻ ൩൬൦൦൦ ാഹ്മണെര ആയുധപാണികളാക്കി ക ി .
അനന്തരം ൬൪ ാമെത്തയും കൂെട വരുത്തി ”നെട നെട പീഡിപ്പിച്ച സർപ്പങ്ങൾ 
ക്ക് എല്ലാടവും ഓെരാ ഓഹരി ഹ്മസ്വത്താൽ െകാടു . നിങ്ങൾക്ക് അവർ
സ്ഥാന ൈദവവും പരേദവതയുമായിരു രക്ഷിേക്കണം എ ക ി , അവർ 
ക്ക് ഹ്മസ്വത്താൽ ഓെരാ ഓഹരി െകാടു , സാദെത്തയും വരുത്തി, അവർ 
ക്ക് ബലിപൂജാകർമ്മങ്ങെള െച പരിപാലി െകാൾക എന്നരുളി െച . അവ 
െര സ്ഥാനൈദവമാക്കി െവ ; േകരളത്തിൽ സർപ്പപീഡയും േപായി. അതിെന്റ
േശഷം ആയുധപാണികൾക്ക് േകരളത്തിൽ ൧൦൦൮ നാ ത്തീരടി സ്ഥാനം ഉണ്ടാ 
ക്കി, അേനകം കളരിപ്പരേദവതമാെരയും സങ്ക ി , അവിെട വിള ം പൂജയും
കഴിപ്പി , സമു തീര ദുർഗ്ഗാേദവിേയയും തിഷ്ഠി , മലയരിെക ശാസ്താവി 
െന തിഷ്ഠി , നാഗവും ഭൂതവും തിഷ്ഠി , ഭൂമിയിൽ കനകചൂർണ്ണം വിതറി,
അമർ കനകനീർ സ്ഥാപി , രാശിപ്പണം അടിപ്പി നിധിയും െവ , അങ്ങി 
െന ഭൂമി ള്ള ഇളക്കം തീർ മാറ്റി ഇരി .
അതിെന്റ േശഷം ”ആർയ്യ ാഹ്മണർ മലയാളത്തിൽ ഉറച്ചിരു േപാൽ” എന്ന്
േക മുമ്പിൽ സർപ്പഭീതി ഉണ്ടായി േപായ പരിഷയും െപാ വ , അവർ
ഒെക്കയും പഴനൂളുവർ ആയിേപ്പായി. അവെര തുളുനാട്ടിൽ തുളുനമ്പിമാർ എ
പറയു ; അവർ ൬൪ലിൽ കൂടിയവരല്ല.
അതിെന്റ േശഷം ീ പരശുരാമൻ ൬൪ ാമെത്തയും വരുത്തി, െവള്ളപ്പനാട്ടിൽ
െകാ വ െവ . ൬൪ ാമത്തി ം ൬൪ മഠവും തീർ , ൬൪ േദശവും തിരി
ക ി . ഒെരാെരാ ാമത്തി അനുഭവിപ്പാൻ െവെവ്വെറ േദശവും വ വും തി 
രി െകാടു . ഒരു ാമത്തിനും െവള്ളപ്പനാട്ടിൽ വ വും തറവാടും കൂടാെത
കണ്ടില്ല. അവിെട എല്ലാവർ ം സ്ഥലവുമു , ൬൪ ാമത്തി ം െവള്ളപ്പനാട

ധാനം എ ക ി .
െപരുമന ാമത്തി ചിലർ പുരാണവൃത്തി ക ി െകാടു ; രണ്ടാമെത്ത
വന്ന പരിഷയിൽ ചിലർക്ക് ത വൃത്തി െകാടു , ൬൪ ാമത്തിനും ത  

വൃത്തി ക ിച്ചിട്ടില്ല; ൬൪ ാമത്തിലുള്ള ഇരിങ്ങാട്ടികൂടു, തരണെന ർ, ൈക 
വട്ടക എടു തുടങ്ങി വട്ടകം വൃത്തി നാലു ആറു ാമത്തി ക ിച്ചിരി .
പയ്യ ർ ാമത്തി നമ്പികൂറു എല്ലാടവും ക ി െകാടു . അനന്തരം ൬൪ലി 
ലുള്ളവേരാടരുളി െച ”ഇനി േകരളത്തിങ്കൽ േദവതകൾ േപാ വ മനു 
ഷ്യെര പീഡിപ്പി േദവതഉപ വം വർദ്ധിച്ചാൽ അപമൃത അനുഭവി ം; അതു
വരരുത” എന്ന് ക ിച്ചിട്ട് ൬൪ലിൽ ആറു ാമത്തിൽ ൧൨ ആളും ക ി , ൧൨
ആൾക്ക് മേ ാപേദശവും െച . അതാകുന്നതു: മുൻപിനാൽ െപരുെഞ്ച ർ
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ാമത്തിൽ ”അടികെച്ചരി” ”കാളകാ ” അങ്ങിെന രണ്ടാൾ ക ി , മലയിൽ
നി വരുന്ന ദുർേദ്ദവതകെള തടുപ്പാൻ ദുർമ്മ ം േസവി ദുർേദ്ദവതകെള തട 

നിർ ക എ ം ആപല്കാലത്തിങ്കൽ ഭ െന േസവി ആപ കെള നീ 
ക എ ം അരുളി െച . ാഹ്മണരുെട കർമ്മങ്ങൾക്ക് ൈവകല്യമുെണ്ട

ക രണ്ടാമത കാളക്കാട്ടി ക ിച്ചിതു: സമു തിരത്തിങ്ക വരും ജലേദവ 
തകെള തടു നിർ വാൻ സന്മ ങ്ങെള േസവി സൽകർമ്മമൂർത്തിെയ  
സാദിപ്പി ആപല്കാലത്തിങ്കൽ ദുർഗ്ഗെയ േസവിച്ചാൽ ആപ നീ ം എ മ 
രുളി െച . പിെന്ന കരികാ ാമത്തിൽ ”കാണിെയാട കാ മാടം ഇങ്ങിെന
രണ്ടാൾ ം ദുർമ്മ വും സന്മ വും” ക ി െകാടു . പിെന്ന ആല ർ ാ 
മത്തിൽ ”കക്കാടു, കുഴിമന” ഇങ്ങിെന രണ്ടാേളാടും ദുർമ്മ ം െകാ ം സന്മ ം
െകാ ം ജയിേച്ചാളുക എ ക ി . പിെന്ന െചാവരത്തിൽ പുതുെക്കാടു, പുതു 
മന എന്നവെരയും െപരുമന ാമത്തിൽ കല്ലകാടു, കക്കാ െകാളം” എന്നിരുവ 
േരയും ഇരിങ്ങാടി െട ാമത്തിങ്കൽ ”ചുണ്ടക്കാടു, മൂെത്തമന” ഇങ്ങിെന രണ്ടാ 
േളയും ക ി . മലയിൽനി ം വരുന്ന ദുർേദ്ദവതകെള തടു നിർ വാൻ
ആറാെള ദുർമ്മ മൂർത്തിെയ േസവിപ്പാനും സമു ത്തിങ്കൽ വരുന്ന േദവതകെള
തടു നിർ വാൻ ആറാെള സന്മ മൂർത്തിെയ േസവിപ്പാനും ആക്കി ഇങ്ങി 
െന ഉത്തമത്തിലും മദ്ധ്യമത്തിലും പ ണ്ടാളുകെള േകരളത്തിൽ സ ദായികൾ
എ ക ി . അതിെന്റ േശഷം ീ പരശുരാമൻ അരുളി െച , ”എെന്റ വീര 
ഹത്യാേദാഷം ആർ ൈക ഏ ” എന്നതുേക , ഭരദ്വാജേഗാ ത്തിൽ ചിലർ
വീരഹത്യാേദാഷം ൈക ഏ തുെഞ്ച . അവർ രാവണനാ കെര ാമത്തിലുള്ള 
വർ ഈരിെല പരിഷ എ േപരുമി ”നിങ്ങൾക്ക് ഒരീശ്വരൻ ധാനമായ് വെര 
ണമെല്ലാ അതിനു സു ഹ്മണ്യെന േസവി െകാൾക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ണ്ടാ 
കുന്ന അല്ലലും മഹാവ്യാധിയും നീങ്ങി, ഐശ്വര്യവും വംശവും വളെര വർദ്ധിച്ചി 
രി ം. വാളിനു നമ്പിയായവെര വിേശഷി ം േസവി െകാൾക” എന്നരുളി
െച വളെര വ വും െകാടു . ഇേക്കരളത്തിൽ എല്ലാവരും മാതൃപാരമ്പര്യം
അനുസരിേക്കണം എനി ം മാതൃ ീതി ഉ എന്ന് ൬൪ലിലുള്ളവേരാട് ക ി 
ച്ചേപ്പാൾ, എല്ലാവർ ം മനഃപീഡ വളെര ഉണ്ടായി എന്നാെറ, ൈപയനൂർ ാമ 
ത്തിലുള്ളവർ നിരൂപ്പി , പരശുരാമൻ അരുളി െചയ്ത േപാെല അനുസരിേക്കണം
എ നിശ്ചയി , മാതൃപാരമ്പര്യം അനുസരിക്കയും െച . ചില ാമത്തിങ്ക
കൂട അനുസരിേക്കണം എ ക ി അതിെന്റ േശഷം ആരും അനുസരിച്ചില്ല.
പിെന്ന പരേദശ നി പല വകയിലുള്ള ശൂ െര വരുത്തി. അവെരെക്കാ
മാതൃപാരമ്പര്യം വഴിേപാെല അനുസരിപ്പി , അവർ ൬൪ ാമത്തി ം അകമ്പ 
ടി നടേക്കണം എ ം അവർക്ക് രക്ഷ ാഹ്മണർ തെന്ന എ ം ക ി .
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ഇങ്ങിെന ീ പരശുരാമൻ കർമ്മഭൂമി മലയാളം ഉണ്ടാക്കി, ൬൪ ാമത്തിൽ ാ 
ഹ്മണർക്ക് ഉദകദാനം െച . മുമ്പിൽ ൬൪ ാമത്തി ം ഒരുമി പൂവും നീരും
െകാടുത്തതു അനുഭവിപ്പാൻ ജന്മം എ പറയു . ആ െകാടുത്തതു ഓെരാ ാ 
മത്തിലുള്ള തറവാ കാർക്ക് ഒരുമി െകാടുത്ത ഏേകാദകം പിെന്ന ആറു പ

ാമത്തിൽ ൧൪ േഗാ ത്തിൽ ൩൬000 ാഹ്മണർ വാളിേന്മൽ നീർ പകർ 
െകാടുത്തതു രാജാംശം അവർക്ക് എെന്റ ജന്മം എ െചാല്ലി വിരൽ മുക്കാം;

മെറ്റവർ ം ”എെന്റ ജന്മം” എ വിരൽ മുക്കരുത്; അവർക്ക അനുഭവത്തിെന്ന
മു അവരേന്യാന്യം മു േമ്പാൾ ”എനിക്കനുഭവം” എ െചാല്ലി വിരൽ മു 
േക്കണം ഇതറിയാെത ജന്മത്തിനു വിരൽ മുക്കിയാൽ വിരൽ േനെര വരികയില്ല;
മുപ്പത്താറായിരത്തിലുള്ളവർക്ക് െകാടുത്തതു ഏേകാദകമല്ല; ഭൂമിെയ രക്ഷിപ്പാൻ
അവെര ആയുധപാണികളാക്കി ക ി .
ഇേക്കരളത്തിങ്കൽ വാഴുന്ന മനുഷ്യർ സ്വർഗ്ഗവാസികേളാട് ഒ ം േദവേലാകത്തി 

തുല്യമായ് വേരണം എ ം സ്വർഗ്ഗാനുഭൂതി അനുഭവിേക്കണം എ െവ
ീ പരശുരാമൻ േദെവ െന ഭരം ഏ ി . തപസ്സിന്നാമാറു എഴുെന്ന കയും

െച . ആറുമാസം വർഷം േവണം രാജ്യത്തിങ്കൽ അേനകം അേനകം സസ്യാദി 
കൾ ഉണ്ടാെകണം, അന്നവും പൂവും നീരും പു ം വഴിേപാെല േവണം, ഐശ്വ◌ൎ 
യ്യം ഉണ്ടായിരിേക്കണം, ഐശ്വയ്യൎം ഉണ്ടായിട്ട �ശ്വരേസവ വഴിേപാെല കഴി 
േക്കണം, േദവപൂജയും പിതൃപൂജയും കഴിേക്കണം, അതി പശുക്കൾ വളെര
ഉണ്ടാേകണം അവറ്റി പു ം തണ്ണീരും വഴിെക്ക ഉണ്ടായ് വേരണം, എന്നി േദ 
െവ െന ഭരം ഏ ിച്ചിരി . അതുെകാ േവനിൽ കാലത്ത് ആറു മാസം
വർഷം ആകുന്നതു. േദവാലയങ്ങളും ൈദവത്തിൻ കാവുകളും ഐയപ്പൻ കാവുക 
ളും ഭ കാളിവട്ട ം ഗണപതികാവിലും മ ം പല �ശ്വരന്മാെര കുടിെവച്ച കാവ 

ാടുകളിലും സ്ഥാനങ്ങളിലും, ഊ ം പാ ം കഴിപ്പാനും ഉത്സവം, േവല, വിളക്ക,
തീയാട്ടം, ഭരണിേവല, ആറാ , കളിയാട്ടം, പൂരേവല, ൈദവാട്ടം, െതയ്യാ , ൈദ 
വമാ , തണ്ണിരമൃതം, താലെപ്പാലി, ൈപയാവിശാഖം, മാഹാമഖ, മാമാങ്ങേവല
എന്നിങ്ങെന ഉള്ള േവലകൾ കഴിപ്പാനാെയ്ക്കാ , ആറു മാസം േവനിൽ െവളിച്ച 
വും ക ിച്ചിരി .
ഇങ്ങിെന ീ പരശുരാമൻ പെടക്കെപെട്ടാരു കർമ്മഭൂമിയിങ്കൽ ഭൂേദവന്മാർ പു 
ലർകാെല കുളി നന്നായിരു െകാ തങ്ങൾ ള്ള നിയമാദി ിയകൾ
ഒക്കയും കഴി മ ം മഹാ േലാകർ ം വരുന്ന അല്ലലും മാഹാ വ്യാധികളും ഒഴി 
പ്പാൻ െചേയ്യ ം �ശ്വരേസവകൾ, േഹാമവും ധ്യാനവും ഭഗവതി േസവ, പുഷ്പാഞ്ജ 
ലി, അന്ത്യനമ ാരം, ികാലപൂജ, ഗണപതിേഹാമം, മൃത് ഞ്ജയം, മൂ ലക്ഷം
സഹ നാമം, ധാന്വന്തരം, ഹശാന്തി, സഹ േഭാജനം എന്നിങ്ങെന അേന 
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കം �ശ്വരേസവകൾ കഴി സുകൃതം വർദ്ധിപ്പിക്ക എ ീപരശുരാമൻ േവദ 
ാഹ്മണേരാട അരുളിെച ം ”�വണ്ണം” എ േവദ ാഹ്മണരും ൈക ഏൽ  

കയും െച . അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ, േകരളത്തിങ്കൽ വാഴുന്ന മനുഷ്യർ സ്വർ 
ഗവാസികൾ തുല്യം േപാൽ എ േക , പല ദിക്കിൽ നി ം പല പരിഷ 
യിലുള്ള ാഹ്മണരും േകരളത്തിൽ േപാ വന്നതിെന്റ േശഷം, ീ പരശുരാ 
മൻ അവെര പല ദിക്കിലും ക ിച്ചിരുത്തി, പല േദശ ം പല സ്ഥാനങ്ങളും
കൽ പ്പി െകാടു . േവദ ാഹ്മണർ അർദ്ധ ാഹ്മണെരെക്കാ ഭൂമിദാനം
വാങ്ങി, അവരുെട േപർക്ക് ഓെരാ േദശമാക്കി േദശത്തിൽ ഓേരാരു േക്ഷ ം ചമ 

, തിഷ്ഠ കഴി , ബിംബത്തിങ്കൽ പൂജയും ശിവേവലിയും കഴി , നിറമാലയും
ചാർത്തി, തങ്ങൾക്ക് ാമത്തിൽ സ്ഥാനൈദവേത്തയും സ്ഥലപരേദവതമാെര 
യും കുടിെവ , ഊർപ്പള്ളിൈദവെത്ത കുടിെവ . അവിടവിെട െചയ്യിപ്പിേക്ക ം
േവലയും വിള ം ഊ ം തിറയും െകാടുപ്പി , പലദിക്കിൽ നി ം ശൂ െര വരു 
ത്തി ഇരുത്തി, അവർക്ക് പല മര്യാദയും കൽ പ്പി െകാടു ; േദശെത്ത അടിമ 
യും കുടിമയും ഉണ്ടാക്കി, അടിയാെരയും കുടിയാെരയും രക്ഷി , തറയും സേങ്കത 
വും ഉറപ്പി , തറയകത്ത് നായന്മാെര ക ി , അവെര െകാണ്ട ഓെരാ ക ം
ൈകയും ക നയും ക ി , അവകാശത്തി താ യും വീ യും വരാെത പരി 
പാലി , കുടിയാർക്ക് കീഴാ റും തങ്ങൾക്ക് േമലാ റും േമലാഴിയും കുടിയാർ 
ക്ക് കാണവും തങ്ങൾക്ക് ജന്മവും ക ി , കാണജന്മമര്യാദയും നടത്തി, ാ 
ഹ്മണാചാരവും ശൂ മര്യാദയും ക ി , ഊരിൽ ാമങ്ങളിലുള്ള ാഹ്മണരുെട
ഇല്ലവും തീർപ്പി , തങ്ങൾ ള്ള േദവപൂജയും പിതൃപൂജയും ക ി , േനരും ന്യാ 
യവും നടത്തി, ൬൪ ാമത്തിലുള്ള േവദ ാഹ്മണെര ആനന്ദിപ്പി , ദാനധർമ്മ 
ങ്ങളും െച , അങ്ങിെന ഇരു മുപ്പത്താറായിരത്തിലുള്ളവർ അർദ്ധ ാഹ്മണർ
ഭൂമിദാനം വാ കെകാ ം വീരഹത്യാേദാഷെത്ത പരി ഹിക്ക െകാ ം പാ 
തി ാഹ്മണത്വം കുറ േപായിരി . അർദ്ധ ാഹ്മണർ ആയുധപാണിക 
ളായി പാടു നടക്കയും പടകൂടുകയും അകമ്പടി നട കയും െച ം; അതുെകാ
വാൾ നമ്പിയായതു. പട്ടിണി നമ്പിയ്ക്ക് ശംഖും കുടയും അല്ലാെത, മെറ്റാരായുധമില്ല;
അവ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായാൽ കുളക്കടവിൽ െച െകാഞ്ഞനം കാട്ടിയാലും
െകാന്നാലും ശംഖും വിളി പട്ടിണി െവ പാർ െക ഉ ; വാൾനമ്പിെയ കൂെട
സമീപത്തിൽ നിർ കയും െച ം.
ഇനി േമലിൽ ാഹ്മണർ തങ്ങളിൽ അേന്യാന്യം ഓേരാെരാ കൂറു െചാല്ലിയും
സ്ഥാനം െചാല്ലിയും വിവാദി , കർമ്മൈവകല്യം വരുത്തി, കർമ്മഭൂമി ക്ഷയി
േപാകരുത എ ക ി .൬൪ ലിെനയും െപരിെഞ്ച രിൽ നി ള്ള മുവ്വായിരം
െതാ ൩൬000ത്തിലുള്ളവെരയും പല ദിക്കിൽ നി ം പല പരിഷയിൽ േപാ 
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വന്ന ാഹ്മണെരയും ഒരു നിലയിൽകൂട്ടി, അവേരാടരുളി െച .”ഇനി സ്വ 
കാലം െച േമ്പാൾ, അേന്യാന്യം പിണ ം അതു വരരുത” എ ക ി ,

൬൪ ാമത്തിെന്റ കുറവും തീർ നടപ്പാൻ നാലു കഴകെത്ത ക ി . അതാകു 
ന്നതു: മുൻപിനാൽ െപരിെഞ്ച ർ, പിെന്ന ൈപയനൂർ പിെന്ന പറ ർ, പിെന്ന
െചങ്ങനിയൂർ, മുപ്പത്താറായിരത്തിലുള്ളവർ വളെര കാലം രാജ്യം രക്ഷിച്ചതിെന്റ
േശഷം ഓേരാെരാ കൂറു െചാല്ലിയും േദശം െചാല്ലിയും തങ്ങളിൽ വിവാദി , നാ 
ട്ടിൽ ശിക്ഷാരക്ഷ കുറ കാൺക േഹതുവായിട്ട്, ാഹ്മണർ എല്ലാവരും കൂടി
നിരൂപി ക ി , നാലു കഴകത്ത് ഓെരാരുത്തർ രക്ഷാപുരുഷരായിട്ട മൂവ്വാേണ്ട 
ക്ക് മൂവ്വാേണ്ടക്ക് അവേരാധിപ്പാൻ ഈ നാലു കഴകവും കൂടിയാൽ മതി എന്ന വ്യ 
വസ്ഥ വരുത്തി, നാലു കഴകവും അകലത്താകെകാ കാര്യത്തി കാലവിളം 
ബനമുെണ്ടന്നറിക; നാലു കഴകത്തിെന്റ കുറവു തീർ നടപ്പാൻ െപരിെഞ്ച ർ

ാമത്തിൽ ർ േദശെത്ത നാലാൾ തെന്ന ക ി . ഈ നാലിൽ െചങ്ങനിയൂർ
ർ ാമത്തിൽ കൂടാ എ ചിലർ പറയു . ആ പറയുന്ന ജനം വഴിേപാ 

െല അറിഞ്ഞതുമില്ല. ഇതു പറവാൻ കാരണം: െചങ്ങനിയൂർ കഴകത്തിലുള്ളവർ
ഒക്കത്തക്ക ഒരു ക ന ഉണ്ടായാൽ ർ ലി ം കൂട േക്ഷ സംബന്ധം െകാടു 

. അവിെട ചില തമിഴർ വ നിറ . ആ വന്ന തമിഴരും അവിെടയുള്ള
ാഹ്മണരും തമ്മിൽ ഒരു ശവം ദഹിപ്പിക്ക െകാ തങ്ങളിൽ ഇട , തമി 

ഴർക്ക് സം രിക്കായതുമില്ല. അതിെന്റ േശഷം തമിഴർ ഒക്കത്തക്ക നിരൂപി
അവിെട ഉള്ള ജനേത്തയും അറുപതുനാലിൽ േക്ഷ സംബന്ധം െകാടുത്തി ള്ള 
വെരയും കൂട്ടിെകാ േപായി, ശവം പുഴയിൽ വലിച്ചി കളകയും െച . അതു 
െകാ െചങ്ങനിയൂർ കഴകത്തിലുള്ളവെര ർ കൂ ക ഇല്ല എ ചിലർ പറയു 

; തമിഴരായതു എങ്ങിെന എ ം അവർക്ക് ഹ്മഹത്യാ ഉണ്ടായ്ക എങ്ങിെന
എ ം ഈശ്വര അറി കൂടും. വിേശഷിച്ച് ഈ ക ിച്ച നാലു കഴകത്തി 
ലും ഓെരാരുത്തൻ മൂവാേണ്ടക്ക് മൂവാേണ്ടക്ക് രക്ഷാപുരുഷനായിട്ട് രക്ഷിപ്പാനാ 
കുേമ്പാൾ രക്ഷാപുരുഷനും അവേനാട കൂട നട ന്നവർ ം അനുഭവത്തിന്നായി
െകാണ്ട എല്ലാവരുെട വ വിേന്മൽ ഷൾഭാഗെത്ത ഉണ്ടാക്കി െകാടുക്കയും െച 

. അങ്ങിെന വളര കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം അന്ന അവേരാധി നട ന്നവർ
അവേരാധനമ്പി എ െചാ . അവേരാധനമ്പിയാകുന്നതു: കാ ർ കിണാ 
ങ്ങാടു കരിങ്ങം വള്ളി എന്നിങ്ങിെന െത വട വ വുള്ള പരിഷ പലരുമു .
അതല്ലാെത െത ം വട ം തങ്ങളുെട സ്വന്തങ്ങൾ െകാ ണ്ടാക്കീ മു .
ഇങ്ങിെന അവേരാധി നട ം കാലങ്ങളിൽ ”തനിക്ക് തനിക്ക് മൂവ്വാേണ്ടക്ക 
െല്ലാ ഉ അതിന്നിെടക്ക് വ ഉണ്ടാ ക അെ േവ വത” എ ക ി
നാട്ടിലുള്ള ജകെള ഉപ വി തുടങ്ങി, േകാഴ െകാ അർത്ഥം തടിപ്പിക്കയും
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നിധി സൂക്ഷിക്കയും െച മുഴു . ഇങ്ങിെന സ്വ കാലം െച േമ്പാൾ ”ഈ
അവേരാധിച്ച പരിെഷക്കാേ ാകും െത വട ള്ള വ ഒക്കയും അതു വരരുത
എ ക ി ഐകമത്യെപ്പ , നാം ഓേരാെരാ രാജാവിെന ഉണ്ടാ മാറു എ
ക ി . ഈ അവേരാധിച്ച നമ്പികൾക്ക് ജന്മത്തിനു ജന്മം െചാല്ലി, വിരൽ മുേക്ക 
ണം എ വരികിൽ അവർക്ക് ജന്മത്തി കഴിവില്ല; മെറ്റയവർക്ക് മുക്കിയാൽ
അതു ക നടെക്ക ഉ .
( ാഹ്മണർ തിരുനാവായി മണ റ കൂടി ഒരു സഭയായി നിരൂപി , ഇനി
േമലിൽ പത്തര ാമത്തിൽ ഓെരാരുത്തർ പന്തീരാ പന്തീരാ നാടു പരിപാ 
ലിക്ക എ നിശ്ചയി , തൃക്കാരിയൂർ തൃെക്കാട്ടി ം രക്ഷാപുരുഷന്മാരായി വാൾ
എടുപ്പാൻ അവേരാധി ക ിച്ചേപ്പാൾ, ഞാൻ എ ം ഞാൻ എ ം തമ്മിൽ വി 
വാദിച്ചതിെന്റ േശഷം എല്ലാവരും കൂടി നിരൂപി , ഇനിേമൽ ാഹ്മണർ നാടു
പരിപാലിച്ചാൽ നാട്ടിൽ ശിക്ഷാരക്ഷ ഉണ്ടാകയില്ല. ഇനി നാടു പരിപാലിപ്പാൻ
ഒരു രാജാവു േവണം എ നിശ്ചയി , രാജാവിെന ഉണ്ടാ വാൻ ൬൪ ാമത്തി 
െന്റ കുറവു തീർ ; പന്നിയൂർ, പറ ർ, െപരിെഞ്ച ർ, െചങ്ങനിയൂർ ഈ നാലു
കഴകം കൂടിയാൽ മതി എന്ന വ്യവസ്ഥ വരുത്തി, ൪ കഴകവും ഒരു സഭയായിരു 

നിരൂപി പുറെപ്പ , പരേദശ െച , െകയാപുരത്തിങ്കൽനി െകയെപ 
രുമാെള കൂട്ടിെക്കാ േപാ , േകരളം എന്ന േദശ െവ വാഴി ).
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൨. െപരുമാക്കന്മാരുെട കാലം
൧. ആദ്യ െപരുമാക്കന്മാർ

അനന്തരം രാജാവിെന ഉണ്ടാ വാൻ അവർ ഒക്കത്തക്ക പരേദശ െച ,
ഒരു ക്ഷ ിയേനയും ക്ഷ ിയ ീെയയും കൂട്ടിെക്കാ േപാ . ക്ഷ ിയ ീ 
െയ ാഹ്മണർ വിവാഹം െചയ്തിരി . അതിലുണ്ടാകുന്ന സന്തതി ക്ഷ ിയര 
െ ആകുന്നത എെന്നാരുമി സമയം െച . ആ പര കുറേഞ്ഞാ പറവാ 
നു : അതു േവണ്ടാ വിേശഷി അ െകാ വന്ന ക്ഷ ിയ േചരമാൻ-േക 
രളൻ െപരുമാൾ എന്ന േപരാകുന്നതു. ഇത് മലനാട്ടിെല രാജാവ്. േചാഴമണ്ഡ 
ലത്തിെല രാജാവു േചാഴെപ്പരുമാൾ, പാണ്ടിമണ്ഡലത്തിെല രാജാവ് പാണ്ടിെപ്പ 
രുമാൾ എ ം കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ എ ം െചാ ഇങ്ങിെന െപരുമാക്ക 
ന്മാരാകുന്നതു മലനാടു െകാ ൪ ഖണ്ഡം. േഗാകർണ്ണത്തിൽ നി തുളുനാട്ടിൽ
െപരു ഴെയാളം തുളുരാജ്യം. െപരു െഴക്കൽനി പുതുപട്ടണേത്താളം കൂവരാ 
ജ്യം. പുതുപട്ടണത്തിൽ1 നി കെന്നറ്റിെയാളം േകരളരാജ്യം. കെന്നറ്റിയിൽ
നി കന്യാകുമാരിേയാളം മൂഷികരാജ്യം ഇങ്ങിെന ൪ ഖണ്ഡത്തിെന്റയും േപർ.
േകരളത്തിൽ ൧൧ അനാചാരം, പരേദശ ൨൨ അനാചാരം.
മുമ്പിനാൽ രാജാവിെന െകാ വ െവ േമ്പാൾ, ാഹ്മണർ ൈക പിടി
സമയം െച ഇ കാരം ”ഞങ്ങളാൽ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതിെന സാധിപ്പി രക്ഷി 

െവ . ഞങ്ങൾ അന്യായെപ്പട്ടാെലാ ആപ കൾ ഉണ്ടായാെലാ അ
ഞങ്ങൾ രാജ്യകാർയ്യങ്ങൾ തെന്ന വ്യാപരി ം െപാൾ, അത് എന്ത് നിങ്ങൾ
എെന്ന ക ിച്ചതിെന്റ േശഷം നിങ്ങൾ തെന്ന വ്യാപരി എ രാജാ പറക
മാ ം ഉ . ാഹ്മണേരാട് േചാദ്യം േവണ്ട” എന്നിട്ട് ഇ ം ഓെരാ അപരാ 
ധങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ”നിങ്ങൾ തെന്ന വ്യവഹരി എ നിങ്ങൾ നേമ്മാട്
അന്യായെപ്പടാ ” എ പറക മാ ം ഉ . അതു നടയെത്ത സമയകാരണം
മ ള്ള രാജ്യത്തിങ്കൽ രാജാെവ അേന്വഷി േപാേക ; േകരളത്തിൽ ഇെതാക്ക 
യും ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും രാജാവി അനുഭവിപ്പാൻ വ െകാടുക്ക െചയ്തതു.
അഹിഛ ത്തിലിരു ൧൪ േഗാ ത്തിങ്കെല ാഹ്മണർ കൂടി െനൽവീഴ്ത്തി (നീർ
വീഴ്ത്തി നല്ല വൃത്തിെകാടു ; അത് ഇ ം വിരുത്തിവൃത്തിഎ െചാ . രാജ 
േഭാഗം ചില ദിക്കിൽ െകാടുത്തതു ചില ദിക്കിൽ ാഹ്മണർ തങ്ങൾ തെന്ന
എ ക ി , ചില ദിക്കിൽ േക്ഷ ം ധാനമായി രാജാവി അനുഭവം. രാജാ 
വി അരയിരിക്ക സ്ഥാനവും െകാടു ; അ ർ െകാടുങ്ങ ർ െപരുേങ്കാവിലകം
എ ക ി .

1മൂഷികരാജ്യം എ ം െചാ
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േകയേപരുമാളും ാഹ്മണരുമായി അേന്യാന്യം ൈക പിടി പല സമയവും
സത്യവും െചയ്തിട്ടെ മലനാടു വാഴുവാൻ ക ിച്ചതു. പിെന്ന മലനാട്ടിൽ അെപ്പ 
രുമാൾക്ക് രാജേഭാഗം വിരുത്തിയും ക ി െകാടു . െപരുമാൾക്ക് എഴുെന്ന 
ള്ളി ഇരിപ്പാൻ തളിപ്പറമ്പി വടക്ക് തലയൂർ എന്ന േദശത്ത് ഒരു േകാവില 
കം തീർ , പരശുരാമൻ ഭൂമി േകരളം വഴിേപാെല പരിപാലിേക്കണം എ
ക ി , പന്തീരാ വാഴുവാൻ േകയെപ്പരുമാെള ൈകപിടിച്ചിരുത്തി, ഭൂെമൗ ഭൂ 
േപായം ാപ്യ എന്ന കലി. ൧൧൧൧൪൫൪]൪൯൪൧ കലി, ൨൧൬ ിസ്താബ്ദം. ആ
െപരുമാൾ ൮ സംവത്സരം ൪ മാസവും നാടു പരിപാലിച്ചേശഷം ആ െപരുമാളു 
െട സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം പന്തീരാ കഴിഞ്ഞേശഷം അെപ്പരുമാളും ാഹ്മണരു 
മായി അടിയന്തരം ക ി . ഇങ്ങിെന േകയെപ്പരുമാളുെട വാ കഴി , സ്വർ 
ഗ്ഗത്തി എഴുെന്നള്ളിയ േശഷം െചാഴമണ്ഡലത്തിങ്കൽ നി െചാഴെപ്പരുമാെള
കൂട്ടിെക്കാ േപാ , േകരളത്തിങ്കൽ ൧൨ ആ വാണു പരിപാലിപ്പാൻ ക ി
വാ കഴി , െപരുമാൾ എഴുെന്നള്ളി ഇരിപ്പാൻ െചാഴക്കര എെന്നാരു േകാവില 
കവും തീർ ) ൧0 സംവത്സരവും ൨ മാസവും വാണതിെന്റ േശഷം േചാഴമണ്ഡല 
ത്തിങ്കെലക്ക് എഴുെന്ന കയും െച . അതിെന്റ േശഷം പാണ്ടിെപ്പരുമാെള കൂട്ടി
െകാ േപാ പാണ്ടിവമ്പന എന്ന േദശത്ത് ൈക പിടിച്ചിരുത്തി വാ കഴി 

. ആ െപരുമാൾ ആകെട്ട അവിെട ഒരു േകാട്ടപ്പടിയും തീർ . ൯ സംവത്സ 
രം നാടു വാണേശഷം, പാണ്ടിമണ്ഡലം രക്ഷിപ്പാനാളില്ല” എ ക ി പാണ്ഡി
മണ്ഡലത്തിൽ നി ആൾ േപാ വന്നതിെന്റ േശഷം ആ െപരുമാൾ പാണ്ടിമ 
ണ്ഡലത്തിന്ന് എഴുെന്ന കയും െച .
മുമ്പിൽ ഭൂതരായ പാണ്ഡ്യെപ്പരുമാൾ എന്ന ഒരാൾ േകരളം വാണിരു , അയ്യാ 
ളുെട ശരീരരക്ഷ ം ഭൃത്യ വൃത്തി ം ര ഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു ; ഈ െപരു 
മാൾ രാജ്യഭാരം െച േപാരുന്ന കാലത്ത് ാഹ്മണർക്ക് ഇേദ്ദഹേത്താടു ൈവ 
രം വർദ്ധി വശമായി, ഇേദ്ദഹെത്ത ഏതു കാരം എങ്കിലും കുല െചേയ്യണം
എ വിചാരി , അവർ ആഭിചാരം െച േനാക്കിയതിൽ, ഈ ഭൂതങ്ങളുെട
സഹായം ഉണ്ടായിരി േമ്പാൾ ആ െപരുമാെള െകാ െകാൾവാൻ യാസം
തെന്ന എ ക , ആ ഭൂതങ്ങെള അകേറ്റണ്ടതിനു ഒരു ചതി േയാഗം െചേയ്യ 
ണം എ നിശ്ചയി . ഒരു ഭട്ടത്തിരി ഞാൻ െച ഭൂതങ്ങെള അകറ്റി െകാേന്ന 

വരാം എ ശപഥം െച പുറെപ്പ , െപരുമാളുെട അടുെക്ക െച , ചതുരംഗം
െവ , െപരുമാെള േതാൽപ്പി , ഓെരാരുവാതു െവ ജയി തുടങ്ങി. അങ്ങിെന
ഒരു വെരക്ക് ഈ ഭൂതങ്ങൾ ര ം ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ദാസ്യ വൃത്തി െചയ്യത്ത 
ക്കവണ്ണം അടിമയായി എടു , ആ ഭൂതങ്ങേളാട് ”നിങ്ങൾ െച സമു ത്തിൽ
എ തിര വരു എ േനാക്കി കണ െകാ വരുവിൻ” എ പറഞ്ഞ 
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യക്കയും െച . ഭൂതങ്ങൾ സമു കരയിൽ െച തിര എണ്ണി ഒടുക്കം കാണാെത
അവിെട തെന്ന നി േപായി, പിേന്നാക്കി വന്നതുമില്ല. അ ൈവകുേന്നരം
െപരുമാെള കുല െചേയ്യണം എ േശഷം ാഹ്മണെര അറിയിച്ചാെറ, ാഹ്മ 
ണർ ൧0 ാമക്കാരും തികഞ്ഞ ആയുധപാണികളായി േകാവിലക െചന്ന 
തിെന്റ േശഷം ഈ ഭട്ടത്തിരി വധിക്കയും െച . പിെന്ന ”ഹിംസെചയ്ത േദാഷം
ഉണ്ടേല്ലാ” എ വിചാരി നാം പടിേമലിരു െകാള്ളാം എ പറ േവെറ
ഒരു പടിേമൽ കുത്തിയിരു ; അ തുടങ്ങി നമ്പിടി എന്ന േപരാകയും െച .
ആയതെ കക്കാ കാരണപ്പാടു എന്ന നമ്പിടി ആകുന്നത് ).
ഭൂതരായർ എന്ന േപർ വരുവാൻ സംഗതി േകരളമാഹാത്മ്യം അദ്ധ്യ.൯0 പറ 
ഞ്ഞിരി . പാണ്ഡ്യ ഭൂപസ്സമാഗത്യെസനാഭിർഭൂതസ െല ഇത്യാദി. ആ
പാണ്ഡ്യൻ മലയാളെത്ത ഭൂതൈസന്യങ്ങേളാട് വന്നാ മിച്ച് ഭൂതനാഥൻ എന്ന
അമ്പലേത്തയും അങ്ങാടിേയയും നിർമ്മി ണ്ടാ േമ്പാൾ, പരശുരാമൻ അവ 
േനാടു, യുഷ്മാകഞ്ചതുമൽഭൂമാേവവം ആഗമനം വൃഥാ എ ം ആദിത്യായ മയാ
ദത്താ. ഞാൻ ആദിത്യവർമ്മൻ എന്ന െതെക്ക രാജാവി െകാടുത്തിരി
എ ം േകാപി പറഞ്ഞേശഷം യുദ്ധം ഉണ്ടായി ഭൂതങ്ങൾ േതാ ഭൂതപാണ്ടി
എന്ന സ്ഥലം നാടതിരായ്യമാകയും െച .
കലിയുഗത്തിെന്റ ആരംഭം തുടങ്ങി ദുഷ്ടന്മാർ വന്നതി മിക്കയാൽ, ൬൪ ാമ 
ത്തിലുള്ളവർ ഓെരാെരാ രാജാവിെന ക ിേക്കണം എ ീ പരശുരാമേനാട്
ഉണർത്തിച്ചാെറ, ീ നാവാേക്ഷ ത്തിങ്കൽ തിരുനാവായി ഭഗവാെന്റ ഉത്സവ 
ത്തിന്നാെയ്ക്കാ ഗംഗാേദവി എഴുെന്ന ം ദിവസം സ്നാനം െച , ഭൂമി ഷൾ 
ഭാഗവും കൂടാെത നിങ്ങൾക്ക് െതളിഞ്ഞ ആെള രാജാവാ ക്കി, െപരാറ്റിെല െവ 
ള്ളം െകാണ്ടഭിേഷകവും െച െകാ ക എന്നരുളിെച്ച . േശഷം ശ സംഹാ 
രത്തിനും േക്ഷ രക്ഷ ം പരശുരാമൻ ഭ കാളിയുെട വാൾ വാങ്ങി, ാഹ്മണ 
രുെട പക്കൽ െകാടു തും െച . അവർ എല്ലാവരും കൂടി േചാഴ മണ്ഡലമാകുന്ന
രാജ്യത്തിങ്കൽ െച േകരളൻ എന്ന േപരായിരി ന്ന തുളുനാട്ടിൽ പറയുന്ന വൃ 
ത്താന്തം ഭൂതാളപാണ്ടി എെന്നാരു ധനവാൻ ഭൂതസഹായം െകാ തുളുനാട്ടിൽ
കപ്പൽ വഴിയായി േപായി വ , െപറ രിൽ രാജാവായ േശഷം. ൈജനരിൽ
൧൨ കന്യകമാെര പരി ഹി . അവരുെട മക്കൾക്ക് തുളുരാജ്യം വിഭാഗി െകാടു 

; മരുമക്കത്തായം എന്ന അനാചാരെത്ത ക ിക്കയും െച .
രാജാവിെന കൂട്ടിെക്കാ വ കർക്കടകവ്യാഴം മാഘമാകുന്ന കുംഭമാസത്തിൽ
പൂയ നാൾ േപരാറ്റിൽ സ്നാനം െച . അഗസ്ത്യമഹർഷിയുെട േഹാമ കുണ്ഡ 
ത്തിൽനി തീർത്ഥം ഒഴുകി, സമു ത്തിൽ കൂടിയിരുെപ്പാരു പുണ്യ നദിയാകു 
ന്ന േപരാറ്റിങ്കര നാവാേക്ഷ ത്തിൽ ഇരു . പാകയൂർ ആസ്ഥാന മണ്ഡപത്തി 
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േന്മൽ ഇരുത്തി, ീ പരശുരാമൻ ദാനം െചയ്ത ഭൂമിക്ക് രാജാവാക്കി അഭിേഷ 
കവും െച . അങ്കവും, ചുങ്കവും, വഴിപിഴയും, അമ്പവാരിയും, ഐ ലമു ല,
െചെങ്കാ കടകൻ, പുള്ളിനരിവാൽ, കിണറ്റിൽപന്നി, ആ തിരു ക, കടൽവാ 
ങ്ങിയ നിലം, തല ംകടൽ ചുങ്കവും ഇേക്കരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ശിലവും മു 
ളവും ഈ വകകൾ എേപ്പർെപ്പട്ടതും പരശുരാമൻ േക്ഷ ത്തിങ്കൽ സാക്ഷിെപ്പട്ട 
രുളിയ ഭ കാളി തങ്ങളുെട പക്കൽ തന്ന വാളും െകാടു . തങ്ങളുെട ദാസന്മാെര
െകാ െചകവും െചകിപ്പി . തൃക്കടമതിലകത്ത രാജധാനി ഉണ്ടാക്കി. അവി 
െട ഇരു േകരളവും വഴിേപാെല ൧൨ ആ രക്ഷി , തെന്റ രാജ്യത്തിേല
േപാകയും െച . ആ രാജാവിെന്റ ഗുണാധിക്യം െകാ േകരളം എ േപ 
രുണ്ടായി. പിെന്ന ാഹ്മണർ പാണ്ടിരാജ്യത്തിങ്കൽ െച പാണ്ടിയൻ എന്ന
െചങ്ങർ ആകുന്ന രാജാവിെന കൂട്ടിെകാ വ , മുമ്പിലെത്ത േപാെല അഭിേഷ 
കവും െച . ആ രാജാവ് ൧൨ ആ രക്ഷി കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം, കണ
പറയി വാളും െവപ്പി , രാജാവിെന പാണ്ടിരാജ്യത്തിങ്കൽ െകാണ്ടാക്കി. േചാ 
ഴമണ്ഡലത്തിൽ െച െചാഴിയൻ എന്ന േപരാകും രാജാവിെന കൂട്ടിെക്കാ
വ , ആ രാജാവ് ൧൨ ആ കാലം േകരളം രക്ഷി . പിെന്ന പാണ്ഡ്യരാജ്യ 
ത്തിങ്കൽ കുലേശഖരെന േപരുണ്ടായ െപരുമാൾ.
ഇങ്ങിെന മലനാടു രക്ഷിപ്പാൻ ക ിച്ച അനന്തരം രാജാവു സ്വ കാലം െച  
േമ്പാൾ ആ മി േപാകും അതു വരാെത ഇരിപ്പാൻ േകരളത്തിൽ ൧൬0 കാതം
േനാക്കി ക . ൧൬0 കാതംെകാ ൧൭ നാടാക്കി, അതുെകാ രാജകാര്യ 
ങ്ങൾ കൂടി നിരൂപിെച്ച ഉ . താൻ തെന്ന വ്യാപരിക്കരുത് എ കൽപ്പി .
നിത്യ കാര്യങ്ങൾ രാജാേവാട് കൂടി വൃത്തി , േകാവിലകത്തിൻ സമീപ
തെന്ന, ൪ കഴകത്തി കൽപ്പിച്ച പരിെഷ ഇരിപ്പാൻ ൪ തളിയും തീർ .
േമത്തളി, കീഴ്ത്തളി, െനടിയത്തളി, ചിങ്ങപുരത്തളി ഇത്തളിയിൽ ഇരു രക്ഷി  
ന്നത് തളിയാതിരിമാർ എ േപരുള്ളവർ; കീഴ്ത്തളി, ഐരാണി ടത്തി , ചി 
ങ്ങപുരം, ഇടിങ്ങാടി ടത്തി െനടിയത്തളി, പറവൂർ, േമൽത്തളി, മൂഷിക  
ളം ഇങ്ങിെന ൪ തളി ആകു . പന്നിയൂർ, െപരിെഞ്ച ർ, െചങ്ങനിയൂർ, ഇവ
ഒക്ക തങ്ങളിൽ അകലത്താകയാൽ, പറവൂരുെട സമീപ ള്ള ഐരാണി ട 

ം മൂഷിക ള ം ഇരിങ്ങാണി ട ം പറവൂെരാട് കൂടി ൪ കഴകം എ
േപരുണ്ടായി. ഇത് നാലും െപരുമാക്കന്മാർ രക്ഷി ം കാല ക ിച്ചതു മെറ്റ
കഴകം പരശുരാമെന്റ കാല ണ്ടാ . തളിയാതിരിമാർ കാലത്ത് തീട്ട് എഴു 
േത ംെപാൾ തളിയാതിരിത്തീട്ട് എ എേപ്പാഴും എഴുേത . തളിയാതിരി
അവേരാധവും പു േതാന്നിേപ്പായതു: കരിങ്ങ ള്ളിസ്വരൂപവും കാർയ്യമുക്കിൽ
സ്വരൂപവും കാരിമുക്ക ഇളമ്പര േകാട്ടസ്വരൂപവും. ഇെച്ചാല്ലിയ സ്വരൂപങ്ങളിൽ
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ഇളമയായിരി ന്നവർ തളിയാതിരിമാരായ കാരണം: രാജാവി മലനാട്ടിൽ
ഷ ൾഭാഗം െകാടുത്തിട്ടില്ല, വൃത്തിെയ െകാടുത്തി : എല്ലാവരുെട വ വിേന്മ 
ലും ഷ ൾഭാഗം രക്ഷാപുരുഷന്മാർ അനുഭവി . രണ്ടാമത് തളിയാതിരിമാർ അനു 
ഭവി . പിെന്ന ചാത്തിരർക്കായി ക ി െവക്കയാൽ ഇ ം ചാത്തിരർക്ക്ച 
ത്തിരർ , ശ ി, ശാ ി] ആയതു .
ഇങ്ങിെന രാജാവും തളിയാതിരിമാരുമായി രക്ഷി സ്വ കാലം കഴിഞ്ഞ േശ 
ഷം, പയസ്വനി െപരു െഴക്ക് വടക്ക് ൩൨ ാമവും, അതിെന്റ െതക്ക് ൩൨

ാമവും തങ്ങളിൽ െകാള്ളെക്കാടുക്കയും മുറി . െതക്ക് ൩൨ ആകുന്നത്: കരു 
മാൻ പുഴ വടക്ക ാമം ൧0. അതി വിവരം. ൧.പയ്യ ർ, ൨.െപരിെഞ്ച 

ർ, ൩.കരിക്കാ , ൪. ഈശാനിമംഗലം, ൫.ആല ർ, ൬.കരിെന്താളം, ൭കാ 
രന്തല].തൃശ്ശിവേപരൂർ, തൃച്ചേമ്പരൂർ, ൮.െപരുമാനം, ൯.പന്നിയൂർ, ൧0.െചാവ്വരം,
കരുമാൻ പുഴക്ക് െതക്ക് പുണ്യാറ്റി വടക്ക് ാമം ൧൨ അതാകുന്നത്: ൧.പറവൂർ,
൨.ഐരാണി ളം, ൩.മൂഷിക ളം, ൪.ഇരിങ്ങാണി ടം, ൫.അടവൂർ, ൬.െചങ്ങ 
നാടു, ൭.ഉളിയ ർ, ൮.കഴുതനാടും, ൯. കുഴയൂർ ൧0. ഇളിഭ്യം, ൧൧. ചാമുണ്ട, ൧൨.
ആവട്ടി ർ ഇങ്ങിെന ാമം ൧൨ പുണ്യാറ്റി െതക്ക് കന്യാകുമാരിക്ക് വട 
ക്ക് ാമം ൧0: ൧. കിട ർ, ൨. കാടുകറുക, ൩. കാരെന ർ, ൪. കവിയൂർ, ൫.
ഏ മാനൂർ, ൬. നിർമ്മ , ൭. ആണ്മണി, ൮. ആണ്മലം, അമ്മളം, മംഗലം, ൯.
െചങ്ങനിയൂർ, ൧0. തിരുവില്വായി ഇങ്ങിെന ാമം ൧0. ആെക ൩൨. േശഷി 
ച്ച ൩൨ ാമം പഞ്ച ാവിഡന്മാരിൽ േപായിക്കളഞ്ഞ് വന്ന പഴ ളുവർ എ ം
തുളു നമ്പികൾ എ ം േപരുള്ളവർ അവരും അതിൽ കൂടി േചർന്നവരും പണി
െച ”ഞാൻ ഞാൻ മുപ്പ രണ്ടിൽ കൂടും” എന്നി പരേദശത്താചാരങ്ങെള നട 
ത്തി, അവരുമായി െകാള്ളെക്കാടുക്കയും തുടങ്ങി, പരേദശെത്ത രാജാക്കന്മാെര
അടക്കി, അവരുെട േകായ്മ നട േപായി, ഒെരാ ാമമാക്കി ക ിച്ചി മു , പല
പല ാമങ്ങളിൽ വന്ന ഓെരാ േപരുമി . ഇങ്ങിെന ാമം എ േവണ്ട; ബഹു
വിധമായു സത്യം ഇങ്ങിെന ആകുന്നതു.
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൨. െബൗദ്ധനായ െപരുമാൾ.

അനന്തരം കലിയുഗം സ്വ ം മുഴുത്തകാലം ാഹ്മണർ പരേദശ െച , ബാ 
ണപുരത്തിൽനി ബാണെപ്പരുമാെളകൂട്ടിെകാ േപാ . അ ർ െപരുെങ്കാ 
യിലക ൈക പിടിച്ചിരുത്തി. ആ െപരുമാൾ വാഴുന്ന (കാല ) െബൗദ്ധന്മാർ
വ െപരുമാെള ക . െബൗദ്ധശാ ത്തിെന്റ ാമാണം ആക േകൾപ്പിച്ചതി 
െന്റ േശഷം ”ഇതെ േനരാകുന്നത് ” എന്ന് െപരുമാൾക്ക് േബാധി , അേന്ന 
െത്ത െപരുമാൾ െബൗദ്ധമാർഗ്ഗം േചരുകയും െച . ആ െപരുമാൾ ാഹ്മണ 
െര വരുത്തി ാഹ്മണേരാട് േചാദ്യം തുടങ്ങി, ഈ മലനാട്ടിേലക്ക് എല്ലാവരും
ഈ മാർഗ്ഗം അനുഷ്ഠിേക്കണം എ ക ിച്ച േശഷം, എല്ലാവരും ബുദ്ധിെകട്ട് തൃ 
ക്കരിയൂർ]തൃക്കാരിയൂർക്ക് വാ കയും െച . ഒരുമി തൃക്കാരിയൂർ ഇരുന്ന ാമ 
ങ്ങളിൽ വലിയ പരിഷകൾ എല്ലാവെരയും ഭരിപ്പി ം കാലം പലെരയും േസവി 
ച്ചിട്ട് നിത്യവൃത്തി കഴി േമ്പാൾ ശുദ്ധാശുദ്ധി വർജ്ജി െകാൾവാനും വശമല്ലാ 

, മനഃപീഡ പാരം ഉണ്ടായതിെന്റ േശഷം ഈശ്വരാനു ഹം െകാണ്ട് ഒരു
മഹർഷി അവിേടെക്കഴുെന്നള്ളി, ജംഗമൻ എന്ന േപരാകുന്നതു. ആ മഹർഷി 
േയാട് അവിെടയുള്ള ാഹ്മണർ എല്ലാവരും കൂടി ഒക്കത്തക്ക െച , സങ്കടം
ഉണർത്തിച്ചതിെന്റ േശഷം, മഹർഷി അരുളിെച്ച ”ഈ െവ െന്നട ണ്ടാകു 
ന്ന അശുദ്ധിേദാഷം േപാവാൻ ഞാൻ ഒരു ായശ്ചിത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഹിപ്പി 
ച്ച് തരാം; അതാകുന്നതു: അസ്തമിച്ചാൽ ഒരു വിള െവ ാഹ്മണർ ദീപ  
ദക്ഷിണം െച െകാൾവു” ദീപ ദക്ഷണം െചയ് വാൻ മഹർഷി ഒരു ഗാനവും
ഉപേദശി െകാടു : ഹ്മ തിയാകുന്നതിഗ്ഗാനം ”ഇതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
േദവൻ ധാനമായി ഗാനം െച െകാൾവാൻ തൃകാരിയൂരപ്പൻ തെന്ന പരേദ 
വത” എ മരുളിെച്ച . നിത്യം ഇതു ഗാനം െച െകാണ്ടാൽ നിങ്ങളുെട സങ്ക 
ടങ്ങൾ ഒക്കെവ േപാവാൻ കഴിവു വരും എന്നിങ്ങിെന അരുളിെച്ച മഹർഷി
എഴുെന്ന കയും െച . അനന്തരം ാഹ്മണർ അസ്തമിച്ചാൽ ഒരു വിള ം െവ 

, ദീപ ദക്ഷിണം െച തുട േമ്പാൾ , പരേദശ നിന്ന് ആറു ശാ ികൾ
വ , ഒ ഭാട്ടാചാര്യൻ, ഒ ഭാട്ടബാണൻ, ഒ ഭാട്ടവിജയൻ, ഒ ഭാട്ടമയൂ 
രൻ, ഒ ഭാട്ടേഗാപാലൻ, ഒ ഭാട്ടനാരായണൻ. ഇങ്ങിെന ൬ ശാ ികൾ
വന്നേപ്പാൾ, അവിെട ഉള്ള ാഹ്മണേരാട് പറ , ”നിങ്ങൾക്ക് െബൗദ്ധന്മാ 
െര െകാ ള്ള സങ്കടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ േപാ ണ്ട്, നിങ്ങൾ ഏതും േ ശിേക്ക 
ണ്ട” എന്ന് പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ാഹ്മണർ സാദി , ശാ ികളുമായി ഒക്കത്തക്ക
െച , മാർഗ്ഗം പുക്ക െപരുമാെള ക ശാ ികൾ പറ , ”അല്ലേയാ െപരു 
മാൾ എന്തീയബദ്ധം കാട്ടിയതു”എ പറ , പല വഴിയും െപരുമാേളാട ക ി 
ച്ചതിെന്റ േശഷം ”ഇതെ േനരാകുന്നത് ” എ പറഞ്ഞാെറ, ശാ ികൾ കലി 
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”എന്നാൽ, െബൗദ്ധന്മാർ ഞാങ്ങളും കൂടി ഈ ശാ ം െകാണ്ട് വിവാദിച്ചാൽ,
ഞാങ്ങൾ േതാ െവ വരികിൽ ഞാങ്ങെള നാവു മുറി നാട്ടിൽ നി കളവൂ.
എന്നിെയ െബൗദ്ധന്മാർ േതാ െവ വരികിൽ, അവരുെട നാവു മുറി അവെര
നാ ആട്ടിക്കളവൂ ” എ േകട്ടാെറ ” അങ്ങിെന തെന്ന ” എ െപരുമാൾ
സമ്മതി .ശാ ികളും െബൗദ്ധന്മാരുമായി വാദം െച , െബൗദ്ധന്മാരുെട ഉക്തി
വീണു, അവർ േതാ കയും െച . െപരുമാൾ അവരുെട നാവു മുറി േശഷമുള്ളവ 
െര നാട്ടിൽനി കളവൂതും െച “ഇനി േമലിൽ െബൗദ്ധന്മാർ വ വിവാദി  
േമ്പാൾ, വാദി െകാണ്ടാലും എെന്ന രാജാവു പറയാവു, പിെന്ന േവദാന്തിേയാട്
അവെര ശിക്ഷി കളയാവു എെന്ന”പിെന്ന വാണ െപരുമാെളെക്കാ സമയം
െചയ്യിപ്പി , മാർഗ്ഗം പുക്ക െപരുമാൾക്ക് വ വും തിരി െകാടു , േവേറ ആ  
കയും െച . “െബൗദ്ധശാ ം ഞാൻ അനുസരിക്കെകാ എനിക്ക് മെറ്റാന്നി 
ങ്കലും നിവൃത്തി ഇല്ല എ ക ി , അെപ്പരുമാൾ ആസ്ഥാനെത്ത മെറ്റാരുത്തെര
വാഴി , ഇങ്ങെന നാലു സംവത്സരം നാടു പരിപാലി , മക്കത്തി തെന്ന േപാ 
കയും െച . െബൗദ്ധന്മാർ േചരമാൻ െപരുമാള മക്കത്തിന്നെ േപായി, സ്വർ 
ഗ്ഗത്തിന്നല്ല എ പറയു . അതു േചരമാൻ െപരുമാളല്ല; പള്ളിബാണെപരുമാ 
ളെ ; േകരളരാജാവു േചരമാൻ െപരുമാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിന്നെ േപായതു. േശഷം
നാലു െപരുമാക്കൾ വാ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത് വാണ െപരുമാൾ േചരമാൻ െപ 
രുമാൾ.
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൩. കുലേശഖരേനാളം വാണ െപരുമാക്കന്മാർ

ാഹ്മണർ പരേദശ െച ഉത്തരഭൂമിയിങ്കൽനി തുളഭൻ െപരുമാെള കൂട്ടി 
െക്കാ േപാ , ആ െപരുമാൾ േഗാകർണ്ണത്തിൽനി തുടങ്ങി െപരു ഴേയാ 
ളമുള്ള നാടു കണ്ടേപ്പാൾ, ഈ രാജ്യം തെന്ന ന എ വിചാരി , െകാടീശ്വരം
എന്ന േദശ എഴുെന്നള്ളി, ആ ാമത്തിലുള്ള ാഹ്മണേരാടിരിക്കയും െച 

. അവിെട വാഴുക െകാ തുളുനാടു എ പറവാൻ കാരണം, ൬ സംവത്സ 
രം പരിപാലിച്ചതിെന്റ േശഷം, ആ െപരുമാളുെട സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം. പിെന്ന
ഇ െപരുമാെള കൂട്ടിെക്കാ േപാ വാ കഴി , അ ർ െപരിേങ്കാവിലകം
എ ക ി , അവിെട സമീപ ൪ കഴകത്തി ം നാലു തളിയും തീർ , ആ
പര മുെമ്പ ൧ എഴുതിയതു: തളിയാതിരിമാർ െപരുമാളുമായി കൂടി പല തളിയി 
ലും അടിയന്തരമായിരു , പന്തീരാ നാടു പരിപാലിച്ചതിെന്റ േശഷം ഇ ൻ
ആസ്ഥാന മെറ്റാരുത്തെര വാഴിപ്പാൻ കൽപ്പി , പരേദശത്ത് എഴുെന്ന ക 
യും െച . പിെന്ന ആർയ്യപുരത്തിങ്കൽ നി ആർയ്യെപ്പരുമാെള കൂട്ടിെക്കാ
വ വാ കഴി , ആർയ്യെപ്പരുമാൾ േകരളരാജ്യം ൧൬0 കാതം നാടു നട േനാ 
ക്കി കെണ്ടടു , േഗാകർണ്ണം തുടങ്ങി തുളുനാട്ടിൽ െപരു ഴേയാളം തുളുരാജ്യം
എ ക ി . പുതുപട്ടണം തുടങ്ങി കെന്നറ്റിേയാളം മൂഷികരാജ്യം എ ക ി .
കെന്നറ്റി തുടങ്ങി കന്യാകുമാരിേയാളം കൂവളരാജ്യം എ ക ി , ഇങ്ങെന ആ
നാടു െകാ ൪ ഖണ്ഡം ആക്കി, അതു െകാ ൧൭ നാടാക്കി, ൧൭ നാടുെകാ
൧൮ കണ്ടം ആക്കി, ഓെരാേരാ േദശത്തിന്ന് ഒേരാ േപരുമിട്ട്, ഓേരാെരാ േദശത്ത്
ദാനവും ധർമ്മവും ക ി . ാഹ്മണെര ആനന്ദിപ്പി , നാലു കഴക ൪ തളി
തീർ . ൪ തളിയാതിരിമാരുമായി അടിയന്തരം ഇരു ; നാടു പരിപാലിച്ചേശ 
ഷം, ൫ ആ െച േമ്പാൾ, സ്വർഗ്ഗത്തിങ്കൽ നി േദവകൾ വിമാനം താഴ്ത്തി,
െപരുമാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിങ്കൽ എഴുെന്ന കയും െച . ാഹ്മണർ മനഃപീഡ
വളെര ഉണ്ടായതിെന്റ േശഷം, ാഹ്മണർ പരേദശ െച കുന്ദൻ െപരുമാ 
െള കൂട്ടി െകാ േപാ വാ കഴി . അെപ്പരുമാൾ കെന്നറ്റി സമീപത്തിങ്കൽ
വന്ദിവാകെക്കാവിലകം തീർ . ൪ ആ വാണ േശഷം പരേദശ തെന്ന
എഴുെന്ന കയും െച . പിെന്ന െകാട്ടി െപരുമാെള കൂട്ടി െകാ േപാ വാ
കഴി , ആ േദശം െകാട്ടിെക്കാല്ലം എന്ന േപരുണ്ടായി, ഒരു സംവത്സരം നാടു
പരിപാലി സ്വർഗ്ഗാേരാഹണമായതിെന്റ േശഷം.
മാട െപരുമാെള കൂട്ടി െകാ േപാന്നതിെന്റ േശഷം൧൧ സംവത്സരം വാഴു 
േമ്പാൾ, അവിെട ഒരു േകാട്ടപ്പടി തീർേക്കണം എ ക ി , തെന്റ അനുജൻ
എഴിെപ്പരുമാെള വരുത്തി പരേദശത്ത് എഴുെന്നള്ളിയ േശഷം, എഴിെപ്പരുമാൾ
അവിെട ഒരു േകാട്ടപ്പടി തീർ മാടെയഴിേകാട്ട എ ം േപരി . ൧൨ ആ
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വാണ േശഷം ആ െപരുമാളുെട സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം പരേദശ തെന്ന എഴുെന്ന 
കയും െച .

െകാമ്പൻ െപരുമാെള കൂട്ടി െകാ േപാ വാ കഴി , ആ െപരുമാൾ െന 
യൂര എന്ന പുഴയുെട കരക്കൽ ൩ സംവത്സരവും ൬ മാസവും കൂടാരം െകട്ടി വാണു
പിെന്ന വിജയൻ െപരുമാൾ വിജയൻ െകാല്ല േകാട്ടെയ തീർ , പാണ്ഡവ 
ന്മാരിൽ അർ നൻ വളെര കാലം ആ േദശ ഇരുന്നിരിക്ക െകാ അതു
സത്യഭൂമി എ ക ി . ൧൨ സംവത്സരം വാണ േശഷം മെറ്റാരുത്തെര വാഴി 
പ്പാൻ ക ി , വിജയൻ പരേദശെത്തഴുെന്ന കയും െച .

ാഹ്മണർ പരേദശത്ത് െച വളഭൻ െപരുമാെള േകരളാധിപതിയാക്കി വാ
കഴി . ആ െപരുമാൾ െനയൂര എന്ന പുഴയുെട കരേമൽ ശിവശൃംഗൻ എന്ന േപ 
രുടയ മഹർഷി തിഷ്ഠിച്ച ശിവ തിഷ്ഠയും ക , മ ം പല �ശ്വരത്വവും ക ,
േക്ഷ വും പണി തീർ , മ ം ചില പരേദവതമാെരയും സങ്ക ി , അവിെട ഒരു
േകാട്ടപ്പടിയും തീർ സിംഹമുഖം എന്ന േപരുമിട്ട്, േക്ഷ ത്തി ശിേവശ്വരം
എന്ന േപരുമിട്ട്. വളഭൻ െപരുമാൾ ക ി തീർത്ത േകാട്ട വളഭട്ട േകാട്ട എന്ന
േപരുണ്ടായി. ഇനിേമൽ േകരളത്തിങ്കൽ വാഴുന്നവർക്ക് കുലരാജധാനി ഇെത
ക ി . അവിെട പല അടു ം ആചാരവും ക ിേക്കണം എന്ന് നിശ്ചയി . ൧൧
സംവത്സരം വാണ േശഷം ആ െപരുമാളുെട സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം.
അതിെന്റ േശഷം െകാ വന്ന ഹരിശ്ച ൻ െപരുമാൾ പുരളിമലയുെട മുകളിൽ
ഹരിശ്ച േകാട്ടെയ തീർത്തേപ്പാൾ വനേദവതമാരുെട സഞ്ചാരം ആ േകാട്ടയ്ക 
ക വളര കാൺകെകാ േശഷം മനുഷ്യർക്ക് ആ േകാട്ടയിൽ െച െപ 
രുമാെള ക ഗുണേദാഷം വിചാരി േപാരുവാനും വശമല്ലാെത, ആയതിെന്റ
േശഷം ഇതിൽ മനുഷ്യ സഞ്ചാരമില്ല എ ക , ഒക്കയും ഈശ്വരമയം എ
തിരുമനസ്സിൽ നിശ്ചയി കുറയ കാലം വാണതിെന്റ േശഷം െപരുമാെള ആരും
കണ്ടതുമില്ല. കാണാഞ്ഞ തിെന്റ േശഷം ാഹ്മണർ മല്ലൻ െപരുമാെള കൂട്ടിെകാ 

േപാന്നേപ്പാൾ, ആ െപരുമാൾ മൂഷികരാജ്യത്തിങ്കൽ മ രുമല്ലൻ േകാട്ട എന്ന
േകാട്ടപ്പടി തീർ , ൧൨ ആ വാണു പരേദശെത്തഴുെന്ന കയും െച .
അനന്തരം വാണ െപരുമാൾ പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിങ്കൽ കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ.
അവെന കൂട്ടി െകാ േപാരുേമ്പാൾ മഹാ ഭാരതഭട്ടത്തിരിയും വാസുേദവഭട്ടത്തി 
രിയും െപരുമാെള ക ബഹുമാനി െപരുമാൾക്ക് അനു ഹവും െകാടു ; ആ
െപരുമാൾ മുഷികരാജ്യത്തിങ്കൽ ചി കൂടം തീർ , അവിെട എഴുെന്നള്ളി ഇരി 
ക്കയും െച . ആ െപരുമാൾ വ്യാപരിച്ച അവസ്ഥകൾ: നല്ല ക്ഷ ിയർ േവ 
ണം എ െവ , പല ദിക്കിൽനി ം ക്ഷ ിയെരയും സാമന്തെരയും വരുത്തി,
അവർക്ക് ഐങ്കാതം ഐങ്കാതം ഖണ്ഡം നാടു ഖണ്ഡി െകാടു , അതിൽ ൫
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വഴി ക്ഷ ിയരും ൮ വഴി സാമന്തന്മാരും ആകുന്നതു അതി കാരണം: ഇനി
ഒരിക്കൽ െബൗദ്ധന്മാരുെട പരിഷ വ രാജാവിെന മിപ്പി സമയം പുലമ്പി 

എ വരികിൽ ാഹ്മണർ പരേദശ െപാേകണ്ടി വരും. അത് വരരുത്
എ ക ി എല്ലാവർ ം ഐങ്കാതം െവ തിരി െകാടു ; ഒരുത്ത േന 
രുേകടുെണ്ടങ്കിൽ അയൽവക്കത്ത് തെന്ന മെറ്റാരിട വാങ്ങി ഇരി മാറാെക്ക 
ണം. ഈ കർമ്മ ഭൂമി ക്ഷയി േപാകും പുറെപ്പ േപാകാതിരിേക്കണം എ കാ 
രണം. േശഷം കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ വ്യാപരിച്ച അവസ്ഥ: വന്ന ശാ ികളിൽ
ഭട്ടാചാർയ്യെരയും ഭട്ടബാണെനയും അഴിവി െകാടുത്തിരുത്തി, മലയാളത്തിലു 
ള്ള ാഹ്മണർക്ക് ശാ ം അഭ്യസിപ്പാൻ, മുമ്പിനാൽ ശാ ാഭ്യാസമില്ലായ്കെകാ 

, അ പരേദശ നി ഒരു ആചാർയ്യൻ ഭട്ടാചാർയ്യേനാട് കൂട വ വാ 
യി . അതു ഭാകരഗുരുക്കൾ, ഭാകരശാ ം ഉണ്ടാക്കിയതു. മ ള്ള ആചാർ 
യ്യന്മാർ പഠി േപായ േശഷം ഈ ശാ ം അഭ്യസി ന്ന പരിെഷക്ക് േയാജ 
നം േവണം എന്നി കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ ഒരു സ്ഥലം തീർ , ഈ വന്ന ശാ 

ികൾ െകാടു . അവിെട അവെര നിറുത്തി, മലയാളത്തിലുള്ള ാഹ്മണ 
രും ശാ ം അഭ്യസിക്കയും െച . ശാ ികളുെട സ്ഥലമാകെകാ ഭാട്ടം എ
െചാ . ൬൪ ാമത്തിലുള്ള ാഹ്മണരിൽ േ ഷ്ഠ ഈ സ്ഥലം എന്ന വ്യവ 
സ്ഥയും ഉ . ഭട്ടാചാർയ്യരുെട ശിഷ്യനായ ഭാകരഗുരുക്കളുെട െമതിയടി അവി 
െട ഉെണ്ട സിദ്ധമായി പറയു . കുലേശഖരെപ്പരുമാേളാട് ൭000 കലം
വ വും ഉദയതുംഗൻ എന്ന െചട്ടിേയാടു ൫000 കലം വ വും പൂവും നീരും വാ 
ങ്ങി ഇപ്പന്തീരായിരം വാങ്ങിയതു ഭട്ടാചാർയ്യരല്ല; ഭാകരഗുരുക്കൾ അതിെന വാ 

ക െകാ ഭാട്ട ഭാകരവ്യാകരണത്തി കിഴിഉ . ശാ ികൾ ഹ്മസ്വം
പകു േമ്പാൾ േവദാന്തശാ ത്തി പകുപ്പില്ല എ ക ി ) ൧൨000 കലത്തി 

ഓഹരി േവദാന്തികൾക്ക് ഇല്ല. ഭാകരഗുരുക്കൾ േവദാന്തികൾക്ക് െകാടു 
ത്തില്ലായ്ക െകാ , തൃക്കണ്ണാപുര ഭാട്ട ഭാകരവ്യാകരണത്തി കിഴിഉ .
േവദാന്തികൾ േവദാന്തം വായിച്ചാലും ഭാട്ട ഭാകരവ്യാകരണം മൂന്നാെലാന്നിൽ
േവണം. തൃക്കണ്ണാപുരത്ത് കിഴിയിടയിൽ രണ്ടാമത് പലരും ഉണ്ടാക്കീ ം ഉ .
ശാ ത്തി , അതിൽ േവദാന്തി കൂട ഉ താനും. ഭാകരഗുരുക്കൾ വാങ്ങി 
യതു ഹ്മസ്വത്തിൽ ഇല്ല. കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ ൧൮ സംവത്സരം വാണത്തി 
െന്റ േശഷം ഉടേലാടു സ്വർഗ്ഗം പു . അേന്നെത്ത കലിപുരുധിസമാ യം എന്ന
േപർ. തിരുവഞ്ച ളം മുക്കാൽ വട്ടം ഉണ്ടായതും കലി േമെലഴുതിയതു തെന്ന
ആകലി ൩൩൩ ിസ്താബ്ദം.
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൪. രക്ഷാപുരുഷന്മാരും ാഹ്മണരും വാഴുന്ന കാരം

േശഷം െപരുമാൾ സ്വഗ്ഗൎത്തി േപായേപ്പാൾ ”രക്ഷി െകാൾവാൻ ദണ്ണമെ ,
ാഹ്മണക്ക്ൎ ാഹ്മണർ തങ്ങളുെട ൈകയിൽ ഉറ ണ്ടാെയ മതിയാവു” എ

ക ി രക്ഷയ്ക്കാെയ്ക്കാ ൬൪ ാമത്തിൽ ഉള്ള ാഹ്മണരും ഐകമത്യെപ്പട്ട ൧0||
ാമെത്ത അവേരാധിപ്പി . വാൾ എടുപ്പാൻ ആ ൧0|| ാമം െപരുമനം, ഇരി 

ങ്ങാടിെക്കാട, െചാവര, ആല ർ, കരിക്കാ , പയ്യ ർ, തിരുവില്വായി, ി 
ശ്ശിവേപരൂർ, ഐരാണി ളം, മൂഷിക ളം, കഴുതനാടു പാതിയും. ഇങ്ങിെന

ിക്കാരിയൂർ തൃെക്കാട്ടിലിങ്കൽനി ൬൪ ാമവും ഒരു നിഴലായി കൂടി േയാഗം
തിക അവേരാധനം കഴിച്ചേശഷം അവർ രക്ഷാപുരുഷന്മാരായി ശാ ികൾ
എന്ന േപർ.
വാൾ െതാടുവാൻ ആെക ൪ മണ്ഡലത്തിലകെമ കുറി , ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങി 
ക്കൽ എത്തി, ആയുധം എടുക്കയും െച . ൮ || ാമം ഒരുമി എടുത്തെത ഉ .
ആവട്ടിപു രും എ മാനൂരും അവേരാധത്തി കൂടി മദി . രണ്ടാമത് േമടി 

എല്ലാവരും എടുത്താെറ, തങ്ങളും എടു െകാ , വിേശഷി ൬൪ ാമവും
സമയം െച ന്നേപ്പാൾ ”ഈ ആയുധം െതാട്ടവർ കർമ്മെത്ത െചയ്യിപ്പി ധർമ്മ 
െത്ത രക്ഷിച്ചിരി . ആയുധം എടുക്കെകാ ഒഴി െകാൾവാൻ കൂടി ഊണും
പുണ്യാഹവും ജാതി കാർയ്യവും െചയ്തിരി ” എന്ന സമയം ഈ ൧0|| ാമത്തിലു 
ള്ളവെര ഒക്കയും ആയുധപാണികളാക്കി, അവേരാധി കിട . ഈ പ

ാമെത്ത ചാത്തിരർ എ െചാ . ശാ ത്തിൽ െചാല്ലിയ കർമ്മെത്ത ദാ 
നം െചയ്കെകാ ശാ ൻ. രക്ഷിപ്പാൻ വാൾ ൈകയിലു , അതിൽ ആ ാമ 
ങ്ങൾ ഒഴി , ൩ ാമങ്ങളിൽ ആയുധക്കാർ എ നട ന്നവർ ഒക്കയും നിരാ 
യുധവർ കൂടി ശാ ത്തിൽ പെണ്ടന്നതു ാമത്തിൽ ഉള്ളവരിൽ ആയുധക്കാെര
നിരായുധവർ ഒന്നി കൂടി സംഗസംഘം ഈ അവേരാധിച്ച േനരം ക്ഷ ിയൻ
ആയിരുന്നതു ഐരുൾ േകാവിലകത്ത് സാക്ഷ ചാ രായത് എ ാമവും ഈ
ആയുധം എടുപ്പാൻ അവേരാധിച്ചതിൽ ആയുധം എടുത്തവരും അവേരാധിക്കെപ്പ 
ട്ടിരി . ആയുധം എടാെത െശൗർയ്യം വൃത്തി ം] െപാഴിത്തി ം പുറെപ്പ 
ടാെത ഇരി ന്ന പരിഷ നിരായുധവരുെട സ്ഥാനത്തിരി , ഏതാനും ചിലർ
പുറെപ്പടാെത ഇരി , യാഗാദി കർമ്മങ്ങെള ഉേപക്ഷിയാെത ഇരിപ്പാൻ എടു 
ത്തവർ െചയ്യിപ്പിപ്പാൻ െചയ്തഫലം അവർ താനും. ഇരി ന്നവർ ഒന്നി
പുണ്യാഹകലം പിടിക്കയും േവണം ഒഴി ള്ള ാമങ്ങളും ൧0 ാമത്തിലുള്ള 
വരും ഒരുമി ൈകപിടി കിട . ആയുധം എടുത്തവർ കർമ്മം ഇടവിടും;
െശൗചം ഇടവിടും; ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ഒക്കയും രക്ഷിതാവു േമൽേകാ 
യ്മയായിജ്ജനം തെന്ന. അതിങ്കൽ രക്ഷി കൂടാ എന്ന് വരുേമ്പാൾ ാണത്യാ 
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ഗം െച മാറു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി മരി , എന്നി രക്ഷി , എന്നി മ സം ാ 
രം െചയ്യാെത ഇരിക്കരുതു; െചേയ്യണം; നിരായുധാക്കൾ ഇ കാരം അരുതു. തൃ 
ക്കണ്ണാകഴകത്തിങ്കൽ ൭൨ ആഢ്യന്മാർ മരി . ഇരിങ്ങാണികൂെട കഴകത്തിങ്കൽ
പുഷ്കരപ്പാടു, മാെത്തടത്ത വനത്തി െവള്ളികുട മരിച്ചതിൽ കൂടും. ചിങ്ങമാസ 
ത്തിൽ പുണർതത്തിന്നാൾ മരി . അ ാമേത്താെട ാദ്ധം ഉ . അ
അവെര മ സം ാരം െച . പത്തരയിൽ ചിലർ മരിക്ക േഹതു അത് ഇ ം
തൃക്കണ്ണാപുരെത്ത ൭൨ ഒഴി എ ം പറയുന്നതു, ഈ ആയുധം എടുത്ത് ാമ 
ത്തിൽ അംശം െപാക്കി ം പുറെപ്പടാെത ഗൃഹത്തിൽ ഇരി ന്ന പരിഷ, ഇനി
നാമും പടുമാറു എ ക ിച്ച് എ വരികിൽ നെട പുറെപ്പടാത പരിഷ പുറെപ്പ 
ടുംേപാൾ ഈവണ്ണം േയാഗം വ ഇെന്നട പുറെപ്പേട എ . അവർ
നടാനെട പുറെപ്പടുേമ്പാൾ ഒത്തവണ്ണമരുത്; അതായുധം എടു നട ന്നതു; മ  
ള്ള നിരായുധക്കാരിൽ ഒ എെന്ന ഉ . േശഷം സർവ്വം നടക്കയാൽ ഒെന്ന
ഉ . അശ ങ്ങളുെട ൈകക്കാെര തറവാ േപർ ശാ ർ ം േപരായി. ശാ ി 
കൾക്ക് അനുഭവം ഭാകരഗുരുക്കൾ വാങ്ങിയതു. ചാത്തിരർക്ക് നെട േകരളര 
ക്ഷയ്ക്ക് രക്ഷാപുരുഷന്മാർ അനുഭവിപ്പാൻ ൬൪ ാമവും കൂടി െകാടുത്ത ഷൾഭാഗം
തെന്ന അനുഭവം. അതിൽ മുമ്പായ മങ്ങാട്ടകൂറ്റിെല ഭാകരന്മാർ: പനിച്ചിക്കാ ം
കാരമംഗലവും, പുതുവായും, മനയും മങ്ങാ കൂറ്റിൽ ഭട്ടന്മാർ: ഔവനിക്കട, െവണ്മ 
ണിയച്ചി, യാമനം, വ്യാകരണം, പുതുവാ, െനടുന്തിരുത്തി, പാെലെക്ക , െവള്ളാ 
ങ്ങ ർ കൂറ്റിൽ ഭാകരന്മാർ: െവണ്മണി, െവടിയൂർ, അതിെല ഭാട്ടം: പുതുവാ,
പാെലക്കാ , കാരമംഗലം, അതിെല െവളു ർ, കാരമംഗലത്ത് കരഭാഗ , ഭാട്ട 
വ്യാകരണം അടിയ, മനെച്ചാക്കാ , താഴപ്പള്ളി ഇതിെല വടക്കന്മങ്ങാ കൂറ്റിെല

ഭാകരൻ വാരവക്കത്ത ഭാട്ടം: െനന്മണി, നിതാമരം, െചാവ്വരം, പു കണ്ട പുളി 
വ്യാകരണം മ ം വളെര പറവാനു .
രക്ഷാപുരുഷന്മാർ ൪ വ ധാനം: കണം, കളി ട്ടം, സംഘലക്ഷണം,
അതു ൩ മുെമ്പ ഉ . തിരുനാവാെയ െകാടിനാ ക നാലാമതായുണ്ടായി, കളി  
ട്ടം നാലു വർണ്ണവും കൂടി േവ , കളി ട്ടം കിടാക്കൾ ദക്ഷിണം െച െമ്പാൾ,
ഒരു ാഹ്മണൻ േചർമങ്ങലം പിടി ദക്ഷിണം െചേയ്യ , തളിയാതിരിമാർ
൩ വർണ്ണേത്താടും സമയം െച ംേപാൾ, അവർ െച ംകർമ്മം കൂട െച മാറു
എ സമയം െച . േശഷം രക്ഷാപുരുഷന്മാർ സമയം െചയ്തേപ്പാൾ ാഹ്മണർ
െച ന്ന കർമ്മത്തിങ്കൽ മറ്റ൩ വർണ്ണവും െചയ്യാം, എ ൨ വട്ടം ഉെണ്ട ം ൩
വർണ്ണേത്താടും സമയം െച ; ൨ കൂടിെയ തികയും. പറവു ൈവശ്യകഴകം അവി 
െട ൈവശ്യേനാടും ക്ഷ ിയകഴകമാകുന്ന മൂഷികക്കളത്ത് ക്ഷ ിയേനാടും, യാഗ 
ത്തിനുള്ള ഇരിങ്ങാണി ടയിൽ ാഹ്മണേനാടും, ശൂ കഴകമാകുന്ന ഐരാണി 
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ളത്ത് ശൂ േനാടും, സമയം െച ം. അതിന്നാധാരമാകുന്ന ശൂ ൻ ാഹ്മണ 
െന്റ ബലി റ്റിൽ കൂട ബലി ഇേടണം. എന്നി രക്ഷാപുരുഷന്മാർ തിരുനാവാെയ 
െക്കഴുെന്നള്ളി, വിളി െചാല്ലിയ കാരം, ത കയറി െകാടി നാട്ടി െകാടിക്കൽ
പാ പാടി, തട്ടിേന്മൽ നി ൈവലാൽ ശുദ്ധമായ കാരം വിളി െചാല്ലി െകാ 
ടിക്കൽ പാട്ടാകുന്നതു, ”സഭ്യാഃ ാവത പണ്ഡിതാഃ കവികെള, മാന്യാഃമഹാേലാ 
കെര, വി ാഃസജ്ജനസംഘെര, ശപതയാഃ െ ൗഢാശ്ച ഭൂപാലെര, െചാ െന്ന 
ങ്ങെള തൂരുപൂരെടെതന്ന എന്നിങ്ങിെന എല്ലാവരും െചവി ത േകൾക്ക നിത 
രാം, എല്ലാർ ം എെഷാഞ്ജലിഃ” ഈ െകാടിക്കൽ പാ ബഹുളധൂളി എന്ന രാ 
ഗത്തിൽ പാേട , രക്ഷാപുരുഷന്മാർ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ, പൂണുനൂൽ ഇറെക്കണം
ആയുധെമടു േമ്പാൾ, േശഷം കണം ഇരി ം കാരം പറയു , കണമിരി 
പ്പാൻ മെറ്റാരു സമ്പത്തി ം കൂടി സ്വർത്ഥമുള്ള േക്ഷ ത്തിന്നരുതു. ൬ സംഘ 
ത്തിൽ ഒ കണമിരു എ േക അന്യസംഘം ക്ഷണിപ്പാൻ ഭാവി മാറി 
ല്ല; കണമിരിപ്പാൻ തുട ംേപാൾ രക്ഷാപുരുഷന്മാേരാട് കൂടി അര ം അടുക്കള 
യും സംശയമുള്ളവർ കൂെട ഇരി മാറില്ല. കണമിരിപ്പാൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ തെന്റ
തെന്റ കണ റത്ത കണത്തിന്ന് അധികാരികളായവെര ഓെരട േയാഗം വരു 
ത്തി, തെന്റ യജമാനന്മാെരയും കൂ കാെരയും ഭുക്കെളയും അറിയി , അവരുെട
സമ്മതത്താൽ കണ റ ള്ളവർ ഒർക്ക േവണം. അരങ്ങടുക്കള സംശയമുള്ള
ആളുകെള ഒഴി ള്ള ആളുകൾ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന േക്ഷ ത്തിൽ കണമിരി
എന്ന വ്യവസ്ഥ വരുത്തിയാൽ മെറ്റാരിട തലനാെള രാവു വ സംഘമുടയ
യജമാനൻ വിള െവ ഓേരാരുത്തെന േവെറ ഇരുത്തി വരി ൈകപിടി
ഒക്കത്തക്ക കുളി ചന്ദനവും േത കച്ചയും തലയിൽ െക ം െകട്ടി വാദ്യങ്ങ 
ളും അടിപ്പി , വിള പിടിപ്പി , കണമിരി ം േക്ഷ ത്തിങ്കൽ േപാെകണം.
േപാകുന്ന വഴിയിൽ പിടിച്ചകളി, പടക്കളി ഇത്യാദികളും േവണം. േക്ഷ ത്തി 

൩ ദക്ഷിണം പിെന്ന അക െച ആയുധവും വ , േദവെന െതാഴുതു
ദിവസം രാെവ അമ്പലത്തി എഴുനീ കുളി അക െച പൂജകൾ
തുടങ്ങി ; ശീേവലി മുെമ്പ ഇല്ല എ വരികിൽ, അന്നാളിൽ േവണം. ീഭൂ 
തെവലി കൂടി േവണം എന്നാകു ; പൂജകൾ ഇവ്വണ്ണം കഴിെച്ച ഇരിക്കാവു. ചാ 
ത്തിരം തലനാെള തുടങ്ങി േദഹശുദ്ധിേയാടു കൂടി ഇരിക്കയും േവണം. െവറ്റില
തിന്നാം ചന്ദനം േതക്കാം ഇരുന്ന കണം കഴിേവാളം െക്ഷൗരമരുത; ീ സം 
ഗവുമരുത; ത ടുെക്കണം, നിർമ്മാല്യം പകലേത്തത് എന്നിവ വർജ്ജിേക്കണം.
പൂജകഴിഞ്ഞിട്ട, അമ്പലത്തിൽ ഒരു നില വിള ം ഗണപതിയും െവ െനൽപ 
റയും അരിപറയും െവ , വിളക്കി ചു ം വട്ടത്തിലിരു , അേന്നരം രക്ഷാശി 
ക്ഷാ എ ം, ധ്യാനി രക്ഷിപ്പാനുള്ള ഐകമത്യവും വിേശഷങ്ങളും ഒരിടത്തിരു 
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േചാദിച്ചറികയും, രണ്ടാമത് െപാക്കിയ കാരവും ാഹ്മണരുെട കർമ്മങ്ങൾ
വിഘ്നം വരാെത ഇരിപ്പാനുള്ള കഴിവും ഒരിടത്ത് ഒരു േദാഷം ഉെണ്ട വരികിൽ
ആ ശങ്ക ഉണ്ടായതു പരിഹസിക്കയും ഇത് എല്ലാം ഐകമത്യം ഒരിടത്തിരു
ചിന്തിക്ക, െചാല്ക, അതിന്നായിട്ടിരിക്ക. െവച്ച വിള കണം കഴിേവാളം െക
േപാകരുത; സംബന്ധമുള്ള ജനം ത ം േചർമങ്ങലവും കൂടി വിളക്കത്ത് െവച്ചിരി 
ക്കാവു, താനും അവിെടനി ഒക്കത്തക്ക അനുവാദം മൂളി എഴുനീ നി എ
കച്ചയും തലയിൽ െക ം െകട്ടി ചന്ദനവും േത , ഊത്ത് ൈകയിലും പിടി , ദ്വാര 
ത്തിങ്കൽ േചാെരക്ക് നന്നായിരിക്ക എന്നിവ നിേ ാളം നിൽക്കയും േവണം. ദീ 
ക്ഷ ധരിക്കരുത; അമ്പലവാസി ർശനം അരുത; ഉണ്മാൻ ഇരി േമ്പാൾ, ക്ഷ 

ിയന്ന് ഒരു വിള േവെറ െവ ഇലവാട്ടി െവ സമ്മാനി വിള െകയു .
േവെറ െവ െകാ കയും േവണം. വിള േമ്പാൾ, പന്തിയിൽ ഒരില െവപ്പാൻ
ഒഴി അമ്പലത്തി പുറത്ത് ഒരു ശാല െകട്ടിക്ക. സദ്യക്ക അതു സ്ഥലം േപാര
എ വരികിൽ പുറത്ത് ഒരു പുര െകട്ടി നിത്യാഭ്യാസം അഭ്യസി , ആയുധം എടു 

പിടിക്കയും േയാഗ്യസംഗീതം കളിെക്കാട്ടിവ അഭ്യസിക്കാം ബന്ധം േനാ 
ക്കാം. േദവിെക്കാ ം േവശിയാ ം അരുത; മഹാരായർ പൂണുനൂൽ ഇറക്കാെത
െചയ്യാം, പൂണുനൂൽ ഇറക്കി ഒ ം വ്യാപരിക്കരുത; ദീപ ദക്ഷിണം സർവ്വ ാ 
യശ്ചിത്തം. സന്യാസിയുെട ചാതുർമ്മാസ്യം തെന്ന ദിവസത്തിെന്റ സംഖ്യ. ചാ 
തുർമ്മാസ്യം തുട ന്ന ദിവസം തുടേങ്ങ ; ബുദ്ധി പൂർവമായി ശൂ െന ർശി 
ക്കരുത; അടി തളിക്കാരും മാരയാരും അല്ലാെത ഉള്ള ർ േക്ഷ ത്തിങ്കൽ
കടക്കരുത; ാഹ്മണേക്ഷ ത്തിൽ കണമു , പുലയിൽ കണമരുത; കണത്തി 

െത ം, വട ം, വിേശഷമില്ല; സമയം െചയ്ത നിരായുധക്കാരിൽ ആയുധ 
ക്കാർ കുറയും.
അതിെന്റ േശഷം ാമങ്ങളുെട വകേഭദങ്ങെള തിരി ക ി , മലയാളേക്ഷ  
ങ്ങളിൽ േഗാകർണ്ണം, തൃശ്ശിവേപരൂർ, തിരുനാവായി, തൃക്കാരിയൂർ, തൃക്കണ്ണാപുര 

, തിരുവഞ്ചി ള , ഇരിങ്ങാണികൂട, ഐരാണി ളത്ത, െവള്ളപ്പനാട്ടിൽ,
മണ്ഡലത്തിൽ, അങ്ങിക്കൽ ഇങ്ങിെന ൧0 സ്ഥാനത്തിന്നക , സമയം േസാമാ 
ഹുതി ൧൧ ാമത്തി േചാവരം, െപരുമാനം, ഇരിങ്ങാണികൂട, ആല ർ,
മൂഷിക ളം, ഉളിയ ർ, െചങ്ങേനാടു, െപരിെഞ്ച ർ, കരിക്കാ , ൈപയനൂർ:
ഇവർക്ക് േസാമാഹൂതി ഉ . ഇതിൽ േസാമാഹൂതിക്ക് മു : െപരിെഞ്ച, കരി 
ക്ക, ആല, െപരുമ, െചാവ, ഇരിങ്ങ, ഇത് ആറും ഒരുേപാെല സമ്മതം. മെറ്റ വക
േഭദങ്ങളിൽ ഊരിെല പരിഷക്ക് മുഖ്യത, േദശത്തിലുള്ളവർക്ക് യജനം അദ്ധ്യാപ 
നവും ഓ ം, ഭിക്ഷയും, ദാനവും, തി ഹവും എന്ന ഷൾകർമ്മങ്ങെള ക ി .
ഇതുള്ള ആളുകൾക്ക് ൬ ആചാർയ്യസ്ഥാനമു . അവർക്ക് അമ്പല സംബന്ധവും
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േകരളത്തിൽ പിതൃകർമ്മത്തി മു ം േദശികൾ എ േപരും ക ി െകാടു 
. പിെന്ന സഭയിലുള്ളവർക്ക് കന്യാകുമാരി േഗാകർണ്ണത്തിെന്റ ഇടയിൽ  

ധാനേക്ഷ ങ്ങളിൽ പാട്ടവും സമുദായവും, േമൽശാന്തിസ്ഥാനം] ശാന്തിയും, അര 
ം, അടുക്കളയും, അമ്പലപ്പടി, ഊരായ്മയും ഇത് ആറു ാധാന്യം (െപരിയ

നമ്പിസ്ഥാനവും ക ി െകാടു ). അറുപ നാലിെന്റ വിധികർ ത്വത്തി
൨ ആെള ക ി . െപരിെഞ്ച ർ ാമത്തിൽ പുളിയംപട ഗൃഹത്തിങ്കൽ ഒരാ 
െള ൬൪ലി ം ഭുെവ ം നായക എ ം േപരും ഇ , ൬൪ലിലും അടക്കവും
ഒടുക്കവും ക ി െകാടു . പിെന്ന ൬൪ലി ം ക ിച്ച നിെല ം നിഷ്ഠ ം
തങ്ങളിൽ വിവാദം ഉണ്ടായാൽ വിവാദം തീർ നട വാൻ ആല ർ ാമ 
ത്തിങ്കൽ ഒരാെള ക ി . ആഴുവാെഞ്ചരി സാ ാജ്യം ക ി , സാ ാക്കൾ എന്ന
േപരുമി , ാഹ്മണർ വിധികർത്താെവ ം ക ി . ഇവർ ഇരുവരും േകരള 
ത്തിങ്കൽ ാഹ്മണേ ഷ്ഠന്മാർ. േശഷം അവരവർ അവടവിെട വിേശഷി പറ 
യു , ഒ േപാെല നടപ്പില്ല, മഹാേക്ഷ ങ്ങളിൽ കുറുമ്പനാട്ട ൬ ാമത്തിലും
ഏറ കാണു ൬ േദശ ള്ളവർക്ക് ഏറ ആകുന്നതു, കുറുമ്പനാ ൬ ാമവും ൪
േദശവും കൂടി ഒന്നായി കുളമ്പടിയും, രാമന ർ, കാരുേശ്ശരി, ചാത്തമങ്ങലം, ഇത്
ഒന്നായി, ഒഴിയടി, ഉഴുതമ ർ, തലെപ്പരുമൺ, ഇത് ഒ , കൂഴേക്കാടു, െനല്ലിക്കാ 
ടു, ചാല രം, ചാത്തെന ർ, െചറുമ ർ, പറ ർ, െചറുമാം, മണ റം, ഇത് ഒന്നാ 
യി.
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൫. കൃഷ്ണരായരുെടയും േചരമാൻ െപരുമാളുെടയും കഥ

ഇങ്ങെന ൬൪ ാമത്തിൽ ാഹ്മണരും െപരുമാക്കളും കൂടി സ്വ കാലം രക്ഷി 
വന്നതിെന്റ േശഷം ൬൪ ാമവും കൂടി േയാഗം തിക , തൃക്കാരിയൂർ േക്ഷ 
ത്തിൽ തിരുനാവായി മണ റത്ത കൂടി തല തിക അടിയന്തരസഭയിങ്ക 
നിരൂപി ”ഈവണ്ണം ക ിച്ചാൽ മതി അല്ല; നാട്ടിൽ ശിക്ഷാരക്ഷ ഇല്ലാെത

േപാം. ാഹ്മണർ നാടു പുറെപ്പ േപാേകണ്ടിവരും; ഒരു രാജാവു േവണം” എ
ക ി ഐകമത്യെപ്പ പരേദശ െച (ആനകുണ്ടി കൃഷ്ണരായരുമായി ക ,
പന്തീരാ ൧൨ ആ േകരളം പരിപാലിപ്പാൻ ഒരുത്തെര അയക്കണം എന്ന
അവധി പറ , പല സമയവും സത്യവും െച ) ഒരു പന്തീരാ വാഴുവാൻ
ആദി രാജാ െപരുമാെളയും; പിെന്ന പാണ്ടിെപ്പരുമാെളയും ക ിച്ച അയക്കയും
െച . അവരുെട വാ കഴിഞ്ഞ േശഷം ക്ഷ ിയനായ േചരമാൻ െപരുമാെള
ക ി നിശ്ചയി . അങ്ങെന േചരമാൻ െപരുമാെള കൂട്ടി െകാ േപാരുേമ്പാൾ,
വാസുേദവമഹാഭട്ടത്തിരിെയ ശകുനം ക , നടകൂടി െകാ േപാ തൃക്കാരി 
യൂർ െപാന്മാടത്തിങ്കീഴ് അടിയന്തരം ഇരു . ൬൪ ാമത്തിൽ ാഹ്മണർ േകര 
ളരാജ്യം ൧൬0 കാതം അടക്കി, വാഴുവാന്തക്കവണ്ണം ആനായതീ െകാടു , ഏക 
ഛ ാധിപതിയായി അവേരാധി െകാൾവാന്തക്കവണ്ണം പൂവും നീരും െകാടു 

, േചരമാൻ െപരുമാൾ േകരളരാജ്യം, ൧൬0 കാതം നീർ വാ കയും െച .
അ കലി, സ്വർഗ്ഗസേന്ദഹ ാപ്യം ിസ്താബ്ദം ൪൨൮.
അതിെന്റ േശഷം േചരമാൻ െപരുമാൾ ആകെട്ട ൧൬0 കാതം നാടു നട േനാ 
ക്കി കെണ്ടടു തൃക്കാരിയൂരും തിരുനാവായി മണ റവും വളർഭട്ട േകാട്ടയും
ഈ മൂ േദശവും സത്യഭൂമി എ ക ി , വളർഭട്ട േകാട്ടയുെട വല ഭാ 
ഗ േചരമാൻ േകാട്ടയും തീർ , പിെന്ന ൧൮ അഴിമുഖവും േനാക്കി കെണ്ട 
ടുത്ത് തിരുവഞ്ചാഴി മുഖം ധാനം എ ക , തിരുവഞ്ച ളം എന്ന േക്ഷ 

വും തീർ , പല െപരുമാക്കന്മാരും അടിയന്തരമായിരുന്ന മഹാ േക്ഷ ങ്ങ 
ളിൽ േചരമാൻ െപരുമാളും ാഹ്മണരുമായി അടിയന്തരം ഇരു . ഇങ്ങിെന
൧൨ ആ വഴിേപാെല പരിപാലിച്ച േശഷം െപരുമാളുെട ഗുണാധിക്യം വളെര
കാൺക െകാ , ൧൨ ആ വാഴുവാന്തക്കവണ്ണം അവധി പറഞ്ഞിട്ടെല്ലാ കൃഷ്ണ 
രായർ േചരമാൻ െപരുമാെള ക ിച്ചതു മാണം അല്ല” എ ാഹ്മണർ ക ി 

, പിെന്നയും ൧൨ ആ നാടു പരിപാലിപ്പാൻ േചരമാൻ േകാട്ടയിൽ രാജല 
ക്ഷ്മിയും വീർയ്യലക്ഷ്മിയും ഏറ കാശി എ ക , അവിെട തെന്ന എഴു 
െന്നള്ളി, ഒരു കട്ടിലയും നാട്ടി, േചരമാൻ കട്ടിെലക്കക പല അടു ം ആചാ 
രവും ക ി , പരേദശ നി െകാ േപാന്ന രാജ ീെയ ാഹ്മണെനെകാ 

വിവാഹം കഴിപ്പി , അതിലുണ്ടാകുന്ന സന്തതി ക്ഷ ിയൻ എ ം ക ി .
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� േകരളത്തിൽ നല്ല സൂർയ്യക്ഷ ിയെര േവണം എ ാഹ്മണരും െവ , വ
തിരി െകാടുക്കയും െച . അങ്ങിെന ആ ക്ഷ ിയ ീെയ മൂഷികരാജ്യത്തി 
ങ്കൽ കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ വാണ ചി കൂടത്തിെന്റ സമീപത്ത് ഒരു േകായിലകം
തീർ , അവിെട തെന്ന ഇരുത്തി, അതിൽ ൨ പുരുഷന്മാരുണ്ടായി, േജഷ്ഠെന ചി 

കൂടത്തിങ്കലും അനുജെന തുളുനാട്ടിലും ക ിക്കയും െച . േചരമാൻെപരുമാൾ
േചരമാൻ േകാട്ടയിൽ വാഴുന്ന കാല ഉത്തര ഭൂമിയിങ്കൽ മാലിനി എന്ന ഒരു
നദീതീരത്തിൽ ഇരുവർ െവള്ളാള ീകളും ഒരു രാജ ീയും കൂടി നീരാട്ടത്തി
വന്നതിെന്റ േശഷം, പുഷ്പത്തിൻ സുഗന്ധം േക , പുഷ്പം പറിപ്പാൻ മൂവരും േതാ 
ണിയിൽ കയറീ , േതാണിയുെട തല െതറ്റി, സമു ത്തിങ്കലകെപ്പട്ട്, ഏഴിമലയു 
െട താഴ വന്നടുക്കയും െച . അവർ മൂവരും േതാണിയിൽ നിന്നിറങ്ങി, മലയുെട
മുകളിൽ കരേയറിനില്ക്കയും െച . ആ വർത്തമാനം േചരമാൻ െപരുമാൾ അറി 
ഞ്ഞേപ്പാൾ, അവെര കൂട്ടിെക്കാ വരുവാൻ അരുളിെച്ച , പരവതാനിെക്കാട്ടിൽ
ഒരു വിള ം പലകയും വ , െപാന്നിന്തളികയിൽ അരിയുമി നി ംേപാൾ, മൂവ 
രും േചരമാൻ േകാട്ടയുെട അക കട , അതിൽ ഒരു ീ ആസ്ഥാനമണ്ഡപ 
ത്തി േനരി െച , ഒരു കാൽ എടു െവപ്പാൻ ഭാവി , പരവതാനിെക്കാ 
ട്ടിൽ കേരറാെത, ത രാൻ എഴുെന്നള്ളിയതിെന്റ വല ഭാഗത്ത് നിൽക്കയും
െച . മെറ്റ ീ ത രാൻ എഴുെന്നള്ളിനിന്നതി േനർ െപടാെത ചുഴ ത  
രാെന്റട ഭാഗ െച നി . മൂന്നാമതു രാജ ീ ത രാെന്റ േനെര വ ,
ആസ്ഥാന മണ്ഡപത്തിൽ കേരറി, വഴി േപാെല വന്ദിച്ചിരി കയും െച . അതു
ക െപരുമാൾ െപാന്തളികയിൽ അരിവാരി മൂ വട്ടം തൃൈക്ക െകാ ചാർ 
ത്തി ഇവളിലുണ്ടാകുന്ന സന്തതി ഏഴിഭൂപൻ എന്നരുളിെച്ച , അവർക്കീ രാജ്യ 
ത്തിനവകാശം എ ം ക ി , ത രാട്ടിക്ക് എഴുെന്നള്ളി ഇരിപ്പാൻ ഏഴിമലയു 
െട താെഴ എേഴാത്ത േകായിലകവും പണി തീർ . േനരി വന്നതു െനർപ്പട്ട 
സ്സ്വരൂപം ചുഴന്നതു ചുഴലിസ്സ്വരൂപം പിെന്ന മലയാളത്തിൽ ൧൮ അഴിമുഖ നി 

ം കേച്ചാടം െചെയ്യണം എ ക ി , പല വർത്തകന്മാേരയും േചാനകേര 
യും വരുത്തി ഇരുത്തി. െപരുമാൾ ജനി ണ്ടായ ഭൂമി ആർയ്യപുരത്ത േവളാപുരം
എന്ന നഗരത്തിങ്ക ഒരു േചാനകെനയും േചാനക ീേയയും വരുത്തി, ആർയ്യ 
പ്പടിക്കൽ ഇരുത്തി, ഇവെര ഇരുേത്ത ം നല്ല േദശം നാട്ടി ഒരു കണ്ണാക
െകാ കണ്ണ ർ എ ം േവളാപുരം എ ം േപരുമി . േചാനകെന അഴിരാ 
ജാെവ ം ീെയ ഉമ്മ എ ം ക ി . അരിയും ഇട്ടിരു കയും െച . േശഷം
െപരുമാളുെട ഗുണാധിക്യം ഏറ കാൺക െകാ ാഹ്മണർക്ക് േചരമാൻ െപ 
രുമാെള പിരി കൂടാ എ ക ി .
അങ്ങിെന േചരമാൻ എന്ന രാജാവു ൩൬ കാലം വാണതിെന്റ േശഷം ാഹ്മ 

https://thalilakkam.in/



േകരേളാ ത്തി 29

ണർ പരേദശ െചന്നതുമില്ല. േചരമാൻ െപരുമാെള കണ്ടതുമില്ല എ ക ി 
, കൃഷ്ണരായർ മലയാളം അട വാൻ തക്കവണ്ണം പട കൂ െകയെല്ലാ െചയ്തതു.

േശഷം ാഹ്മണർ േചാഴമണ്ഡലത്തിങ്കൽ െച , േചരമാൻ എന്ന രാജാവിെന
കൂട്ടിെക്കാ വ പട്ടാഭിേഷകം െച , ൧൨ ആ നാടു രക്ഷിച്ച േശഷം. കലി 
യുഗത്തിെന്റ ആരംഭം വർദ്ധിക്കെകാ ാഹ്മണരും അവിെട െപട്ട ജകളും
ര പക്ഷമായി വിവാദി , േചരമാൻ െപരുമാളുെട ഗുണങ്ങൾ െകാ ീ പര 
ശുരാമൻ അരുളി െചയ്ത മര്യ്യാദെയ ഉേപക്ഷി , പിേന്നയും േചരമാൻ െപരു 
മാൾ തെന്ന േകരളം രക്ഷിപ്പാന്തക്കവണ്ണം അനുവദി കയും െച . പരശൂരാ 
മമര്യ്യാദെയ ഉേപക്ഷിക്ക െകാണ്ട് ൬൪ ാമവും ഒന്നി കൂടാെത േപാകയും െച 

. അങ്ങിെന േചരമാൻ െപരുമാൾ രക്ഷി ം കാലം പാണ്ടിരാജാവായിരി ം
രായർ ഒപ്പം രക്ഷിേക്ക ന്ന മലയാളം േചാഴമണ്ഡലരാജാവ് അട ക എ ം
െവച്ചാൽ േകരളം പാതി ഇങ്ങടേക്കണം എ ം ക ി . ആനമല കയറി കാന 
ത്തിൽ കിഴി , േകാട്ട ഇ റപ്പിക്കയും െച . അ കാരം േചരമാൻ െപരുമാൾ
േകട്ടം േശഷം േകരളത്തിലുള്ള തെന്റ േചകവന്മാെര എല്ലാവെരയും അതിൽ  
ധാനെപ്പട്ട പടനായകന്മാെരയും തൃക്കടമതിലകത്ത് വരുത്തി േയാഗം തിക തര 
വൂർ നാട്ടിൽ എഴുെന്നള്ളി, രായരുെട േകാട്ട കളേയണം എ ക ി , പല കാ 
രം യത്നം െചയ്തി ം രായരുെട േകാട്ട കളവാൻ സംഗതി വന്നതുമില്ല; േചരമാൻ
െപരുമാൾ േ ശി തും െച .
അനന്തരം ാഹ്മണരും െപരുമാളും തൃക്കാരിയൂർ െപാന്മാടത്തിങ്കീഴിൽ ീ നാ 
വാേക്ഷ ത്തിൽ അടിയന്തരസഭയിന്ന് നിരൂപിച്ച് ൧൭ നാട്ടിലുള്ള പുരുഷാര 
െത്ത എത്തി , പടയിൽ ജയിപ്പാന്തക്കവണ്ണമുള്ള �ശ്വരേസവകളും െചയ്യിപ്പി
െകാ ദിഗ്വിജയം ഉണ്ടായിട്ടാരു എ അേന്വഷിച്ച േശഷം, ക്ഷ ിയ ീ 
യുെട മകനായ കരിപ്പ േകാവിലകത്ത് ഉദയവർമ്മൻ എന്ന ത രാ ദിഗ്ജ 
യം ഉെണ്ട ക പൂനൂറയിൽ മാനിച്ചൻ എ ം വി മൻ]വിക്കിരൻ എ ം
ര ഏറാടി കിടാങ്ങൾ]ഇരിവർ എറാടിമാർ അവെര കൂട്ടി െകാ േപാന്നാൽ
പട ജയി ം എ ക , കൂട്ടി െകാ േപാരുവാൻ ആര്യ ാഹ്മണരുെട ൈക 
യിൽ അടയാളം എഴുതി അയക്കയും െച . അവർ പൂനൂറയിൽ െച അേന്വഷി 
ച്ചാെറ, എഴു പള്ളിയിൽ എ േക . അവിെട െച ക , ഇരിവർ എറാടി 
മാേരയും എഴുതി ം എഴുത്തച്ഛൻ െതാടുവക്കളത്ത ഉണ്ണി മാരനമ്പിയാെരയും
ക എഴുതി വിട്ട അടയാളവും െകാടു അവസ്ഥയും പറ . അത് എല്ലാ 
വരും കൂടി േപാരുേമ്പാൾ െവഞ്ചാലപ്പറമ്പത്ത് െപരാലനടക്കാവിൽ കാഞ്ഞിര 
ത്തിൻ ചുവട്ടിൽ കുടയും മലർത്തി െവ , കിഴേക്കാട്ട് തിരിഞ്ഞിരി ന്ന ആഴു 
വാേഞ്ചരി ത ാക്കളും അവിടെത്ത ദിഗ്വാര ന തിരിയും ക നമ രിച്ചാെറ,
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അവേരാട് േചാതി , ത ാക്കൾ “നിങ്ങൾ എവിെട േപാകു “ എ േകട്ടവാ 
െറ, എഴുത്തച്ഛൻ “അടിയങ്ങൾ തൃക്കാരിയൂർ അടിയന്തരസഭയി അയച്ച ആര്യ 

ാഹ്മണേരാടു കൂടി അവിെടക്ക് വിട െകാ ” എന്നതു േക ത ാക്കളും
”ഞങ്ങളും അവിെടക്ക് തെന്ന പുറെപ്പ ” എ പറ ദണ്ഡനമ ാരം െചയ്ത 
േപ്പാൾ സാദി ”നിങ്ങൾക്ക് േമലാൽ നന്മ വരുവൂതാക! നിങ്ങൾ േലാകുന്ന
കാർയ്യം സാധിപ്പി തരു എ സമയം െച . അവിെടനി പുറെപ്പ 

േപാകുന്ന വഴിക്ക് ൭ പശുക്കൾ ച കിട . അതിൽ ഒരു പശുവിെന്റ
അണയ ൧൪ കഴുക്കൾ ഇരുന്നിരു . മെറ്റാന്നിെനയും െതാട്ടതില്ല. ത ാ 
ക്കൾ ആയതു കണ്ടാെറ ”െഹ കഴുകെള! ൭ പശു ച കിട ന്നതിൽ ആറിെന 
യും നിങ്ങൾ െതാടാെത ഇരിപ്പാൻ എെന്താരു സംഗതി ആകു ” എ േചാ 
ദിച്ചാെറ, ഒരു മുടകാലൻ പൂവൻ കഴുവ് ചിറകു തട്ടി ടഞ്ഞ് ഒരു തൂവൽ െകാ 
ത്തി എടു െകാടു , അതു ൈകയിൽ എടു � പശുക്കെള േനാക്കിയാെറ,
അവറ്റിൽ ഒന്നിെന മാ െമ പശുജന്മം പിറന്നി ; മെറ്റല്ലാം ഓെരാ മൃഗങ്ങെള
ജന്മമായി ക , ഇരിവർ ഏറാടിമാെരയും നമ്പിയാെരയും മനുഷ്യജന്മമായ്ക്ക .
ആ തൂവൽ ത ാക്കൾ നമ്പ്യാരുെട കയ്യിൽ െകാടു . ഏറാടിമാരും നമ്പിയാ 
രും ത ാക്കളുെട കാക്കൽ നമ രി . അനു ഹവും വാങ്ങി. അതു േഹതുവാ 
യിട്ട് ഇ ം ആഴുവാെഞ്ചരി ത ാക്കെള കണ്ടാൽ കുന്നലേകാനാതിരി രാജാവു
തൃൈക്ക കൂെപ്പണം. അവിടനി പുറെപ്പ , തൃക്കാരിയൂർ അടിയന്തരസഭയിൽ
െച വന്ദി . ”ഞങ്ങെള െചാല്ലിവിട്ട കാര്യ്യം എന്ത് എ ാഹ്മണേരാടും
േചരമാൻ െപരുമാെളാടും േചാദിച്ചാെറ” ആനകുണ്ടി കൃഷ്ണരായർ മലയാളം അട 

വാൻ സന്നാഹേത്താടും കൂടി പെടക്ക് വന്നിരി . അതി ൧൭ നാട്ടി 
ലുള്ള പുരുഷാരേത്തയും എത്തി പാർപ്പിച്ചിരി ; അവരുമായി ഒക്കത്തക്ക
െച പട ജയി േപാേരണം എന്നരുളിെച്ചയ്തേപ്പാൾ, അങ്ങിെന തെന്ന എ
സമ്മതി സഭയും വന്ദി േപാ . േചരമാൻ െപരുമാൾ ഭഗവാെന േസവിച്ചി 
രി ം കാലം അർക്കവംശത്തിങ്കൽ ജനിച്ച സാമന്തരിൽ പൂ റ എന്നഭിമാനവീ 
രന്മാരായ സാമന്തർ ഇരിവരും കൂടി രാേമശ്വരത്ത് െച േസതു സ്നാനവും െച 

, കാശി േപാകുന്ന വഴിയിൽ ീ നാവാേക്ഷ ത്തിങ്കൽ െച . അവിെട
ഇരി േമ്പാൾ േതാലൻ എന്ന് സിദ്ധനായി െപരുമാളുെട ഇഷ്ടമ ിയായിരി 

ന്ന ാഹ്മണർ വഴിേപാക്കരായി വന്ന സാമന്തേരാടു ഓെരാ വിേശഷങ്ങൾ
പറഞ്ഞിരി ൻെറ ഇടയിൽ, രായർ മലയാളം അട വാൻ േകാട്ടയിട്ട കാര 
വും േചരമാൻ െപരുമാൾ യുദ്ധത്തിൽ മടങ്ങിയ കാരവും പറഞ്ഞേപ്പാൾ, മാന 
വി മെന്റ സത്യംെകാ ം ശീലത്വം െകാ ം വളെര സാദി . പിെന്ന ാ 
ഹ്മണരും െപരുമാളും െവള്ളത്തിൽ ഏറിയതിെന്റ േശഷം രായേരാട് ജയിപ്പാൻ
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േപാകുന്ന കാരം ക ിക്കെകാണ്ട് അവേരാടു പറഞ്ഞാെറ, സാമന്തർ ഇരിവരും
കൂടി നിരൂപി ഞങ്ങെള കൂെട അയച്ചാൽ യുദ്ധം െച രായരുെട േകാട്ട ഇള 
ക്കാം എന്ന് ാഹ്മണേരാട് പറകയും െച . അ കാരം െപരുമാെളയും ഉണർ 
ത്തിച്ചതിെന്റ േശഷം ഇരിവെരയും കൂട്ടിെക്കാ വ ബഹുമാനിച്ചിരുത്തി, പല
ദിവസവും അേന്യാന്യ വിശ്വാസത്തിന്നാെയ്ക്കാ ം പരീക്ഷിെച്ചടത്ത്. സാമന്തർ
യുദ്ധകൗശലത്തിങ്കൽ ശക്തന്മാർ എന്നറിഞ്ഞി കാലതാമസം കൂടാെത പുരുഷാ 
രെത്ത വരുത്തി േയാഗം തിക കൂട്ടി, െപരുമാളും തന്ന െറ പടനായകന്മാർ ൧൨൨
േപരും അവേരാട് കൂടി ഒമ്പതു നൂറായിരം േചകവരും കാരായ്മയായിരി ന്ന ഈ
ശരീരം അനിത്യം എ റ , സാമന്തേരാടും കൂടി കണക്ക് എഴുതുവാൻ തക്കവ 
ണ്ണം കീഴൂർ ഉണ്ണി മാരേമേനാെനയും പരക്കൽ ഉറവിങ്കൽ പാറചങ്കരനമ്പിെയ 
യും ക ിച്ചയക്കയും െച . പെടക്ക് േപാകുന്ന വഴിക്കൽ രാ ിയിൽ പടയാളി 
കൾ ഉറ ന്നിട സാമന്തർ െച , പുരുഷാരം ൩ ദക്ഷിണം െവ , കഴു 
വിെന്റ തൂവൽ െകയിൽ െവ മനുഷ്യജന്മം പിറന്നി ള്ളവർ ം െവള്ളിെകാ
ഓേരാ അടയാളമിെട്ട േനാക്കിയാെറ, ൧0000 നായർ മനുഷ്യജന്മം പിറന്നവരു 
ണ്ടായിരു . ൩0000 േദവജന്മം പിറന്നി ം േശഷമുള്ള പുരുഷാരം അസുരജ 
ന്മമായ്ക്ക . ൧0000 നായർക്ക് േമാതിരം ഇടുവി േപാരികയും െച . ഉറക്ക 
ത്ത് ശൂരന്മാരായിരി ന്നവെര ലക്ഷണങ്ങൾ െകാണ്ടറിഞ്ഞ് അവരുെട ആയുധ 
ങ്ങളിൽ േഗാപിെകാ ം ചന്ദനം െകാ ം അടയാളം ഇ , ആരും ഹിയാെത
ക യഥാസ്ഥാനമായിരിപ്പതും െച . ഈ ൧0000 നായരും നമ്പിയാരും കൂെട
വലെത്ത േകാണിൽ പട ഏ , െപരുമാളുെട കാര്യ്യക്കാരിൽ പടമലനായർ ഒഴി 
െക ഉള്ള കാര്യ്യക്കാരന്മാർ ൧൧ േപരും കൂടി ഇടത്ത് േകാണിൽ പടഏ , എട 
ത്ത േകാൺ പട ഒഴി േപാ വെല്ത േകാണി പട നട മലയാളം വി .
പരേദശ െച േപാർക്കളം ഉറപ്പി . മാറ്റാെന മടക്കി െപാരുതു ജയി േപാ 
ന്നിരി . സാമന്തർ വി ം ശരങ്ങളും ൈകെക്കാണ്ടിരി ന്ന ൩0000 നായ 
െര മുമ്പിൽ നടത്തി, അവരുെട പിന്നിൽ ൧൮ ആയുധങ്ങളിലും അഭ്യസിച്ച േമൽ
കിരിയത്തിൽ ഒരുമയും ശൂരതയും നായ്മസ്ഥാനവും ഏറി ഇരി ന്ന ൧0000 നാ 
യെരയും നടത്തി , ൩൨ പടനായകന്മാേരാടും കൂട െച രായരുെട േകാട്ടക്ക്
പുറത്ത് െച െവച്ചിരി ന്ന പാളയത്തിൽ കട , അ പകൽ മുഴുവൻ യുദ്ധം
െച . വളെര ആനകൾ ം കുതിരകൾ ം കാലാൾ ം ത േകടും വരുത്തി,
പാളയം ഒഴിപ്പി േകാട്ടയുെട ഉള്ളിൽ ആ കയും െച . രാ ിയിൽ മാനച്ചനും
വി മനും കൂടി വിചാരി , േകാട്ടയുെട വടെക്ക വാതിൽക്കൽ ൧0000 നായെര
പാതിയാക്കി നിർത്തി, േശഷമുള്ളവെര ൪ ഭാഗ ം നിർത്തി ഉറപ്പി , ൩ ദിവ 
സം രാപ്പകൽ യുദ്ധം െച രായെര ഒഴിപ്പി , േകാട്ട പിടിക്കയും െച . അ
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െപരുമാൾ എല്ലാവർ ം േവ ന്ന സമ്മാനങ്ങെള െകാടു , പുരുഷാരെത്തയും
പിരി . സാമന്തരിൽ േജ്യഷ്ഠെന തിരുമടിയിൽ ഇരുത്തി, വീരശൃംഖല വലെത്ത
ൈക ം വലെത്ത കാ ം ഇടീ തും െച . ൧0000 നായർക്ക് േകരളത്തിൽ
അത്യന്തം െതളിഞ്ഞ നാട്ടിൽ ഇരിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ക ി . െപാലനട്ടിൽ ഇരി 
േക്കണെമന്ന് മ ികൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവിെട ഉള്ള ജകെള അവിടു വാങ്ങി
നാട്ടിലുള്ള നഗരങ്ങെള ഒഴിപ്പി . അവർ െക ന്നതും മാറ്റി ഒരു കൂട്ടെത്ത എടക്കഴി
നാ തറയിൽ ഇരുത്തി, അട്ടത്തിൽ ഉള്ള നായെര ഇരിങ്ങാടിേക്കാ ം െതരിഞ്ഞ
നായരിൽ ധാനന്മാെര െകാഴിേക്കാ േദശ ം ആക്കി ഇരുത്തിയ കാരവും
മ ികൾ െപരുമാെള ഉണർത്തിക്കയും െച . മാനവി മന്മാെര തിരുമുമ്പിൽ
വരുത്തി, നിങ്ങൾ ഇരിവെരയും അനന്തരവരാക്കി വാ ഇവിെട തെന്ന ഇരുേത്ത 
ണം എ ക ിച്ചിരി എന്നരുളിെച്ചയ്താെറ ഞങ്ങൾ കാശിക്ക് േപായി ഗം 
ഗാസ്നാനവും െച കാവടിയും െകാ രാേമശ്വര െച ഇരിവരും ഇ
വന്നാൽ െച ം വണ്ണം െച െകാ ന്നതുമു . ഇതുവണ്ണം ഉണർത്തി കാ 
ശിക്ക് േപാവൂതും െച .
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൬. ശങ്കരാചാര്യർ ക ിച്ച കുല മ വിവരം

പട ജയിച്ചിരി ം കാലം ീമഹാേദവെന്റ അംശമായി]പു നായി എ യും  
സിദ്ധനായി ഒരു ദിവ്യനുണ്ടായി, അതാർ പിെന്ന ശങ്കരാചായ്യൎർ ആയതു. അതു 
ണ്ടായതു ഏതു കാരം എ േക െകാൾക ഒരു ാഹ്മണ ീക്ക് ൈവധവ്യം
ഭവിച്ചേശഷം അടുക്കള േദാഷം ശങ്കി നി ംകാലം അവെള പുറന്നീക്കി െവ

ീ മഹാേദവൻ വ ാദിക്കയും െച . ഭഗവാെന്റ കാരുണ്യത്താൽ അവൾക്ക്
പു നായി വന്നവതരി . ശൃംെഗരി ശങ്കരാചായ്യൎർ അവൻ വിദ്യ കുറെഞ്ഞാ
പഠിച്ചകാലം തെന്റ അമ്മ മരിച്ച വാെറ, ആ ഊഴത്തിൽ ിയകൾക്ക് ാഹ്മ 
ണർ എത്തായ്കെകാ തെന്റ ഗൃഹത്തിങ്കൽ േഹാമകുണ്ഡം ചമ േമേലരി കൂട്ടി
അഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പി ശവം േഛദി ദഹിപ്പിച്ചിരി . അനന്തരവൻ െചേയ്യ 

ം ിയകൾ ശൂ െന െകാ ാഹ്മണക്കൎടുത്തവെനെക്കാ െചയ്യിപ്പി .
അങ്ങിെന താൻ ദഹിപ്പിക്കെകാ ാഹ്മണൻ കൂടാെത ശൂ നും ഒരു ിയ 
യില്ല; ശൂ ൻ കൂടാെത ാഹ്മണ ം ഒരു ിയയില്ല എ ക ി , ശങ്കരാചാ 
ര്യ ൎ വിദ്യ അേനകം ഉണ്ടായവാെറ അവ ശരി മറ്റാരുമില്ല ാഹ്മണരും
നിൽക്കാെത ആയി. സകല വിദ്യകളും ഹി സിദ്ധനായി സവ്വൎജ്ഞ പീഠം
ഏറി ഇരി ംകാലം േഗാവിന്ദസന്യാസിയുെട നിേയാഗത്താൽ േകരളഭൂമിയിങ്ക 
െല അവസ്ഥാ ൨൪000 ന്ഥമാക്കി ചമ . ൬൪ ാമെത്തയും വരുത്തി അടു ം
ആചാരവും നീതിയും നിലയും കുലേഭദങ്ങളും മയ്യൎാദയും യഥാ മവും എച്ചിലും
വീ ം തീണ്ടലും കുളിയും കുഴി വരഞ്ഞ് നീർ േകാരുവാനും കലം വരഞ്ഞ് െവ  
ണ്മാനും അവരവ ൎ ഓേരാെരാ വൃത്തികളും ആചാരങ്ങളും ഭാഷകളും അതാ 
ത് കലത്തി തക്കവണ്ണം ക ിക്കയും െച . നാലു വണ്ണൎം െകാ ൧൮ കുലം
ആക്കി അതുെകാ ൬൮ കുലവണ്ണൎം എ ം ൭൨ കുലം എ ം ക ി .
അപ്പറയുന്ന കുലേപ്പരുകൾ െവേവ്വെറ േക െകാൾക; ാഹ്മണാദി നാലു വണ്ണൎ 
മുള്ളത തെന്ന അേനകം േപരു ാഹ്മണരിൽ തെന്ന അേനകം േപരു .
ഓത്തന്മാർ, മ വാദികൾ, സ്മാത്തൎ ന്മാർ ശാ ാംഗക്കാർ, പിതൃകമ്മൎക്കാർ  
ന്ഥികൾ, േജ്യാതിഷക്കാർ, ഷാരികൾ, വ്യാകരണക്കാർ, ശാന്തിക്കാർ ശാ ി 
കൾ, േവദാന്തികൾ, ൈവദികന്മാർ, ഗൃഹസ്ഥന്മാർ, സന്ന്യാസികൾ. ാഹ്മണ

ീകൾ അക നി പുറെപ്പടാെത ഇരി ന്നനവരാകെകാ അന്തജ്ജൎ ന 
ങ്ങൾ എ ം അകത്തമ്മമാർ എ ം േപരായി. ാഹ്മണരുെട ബാലന്മാർ
ഉണ്ണി എ ം ബാലമാർ തങ്ങപ്പിള്ളമാർ എ ം പറയു . ആയ്യൎാവത്തൎ ത്തി 
ങ്കൽ നി വന്ന ാഹ്മണർ ന തിരിമാർ ന രിപ്പാടു എ ാന്മാർ എ ാന്തി 
രി എ ം അവരിൽ മാണികെള തിരുമു ]തിരുമുൽപാടന്മാർ എ ം ഭട്ടത്തി 
രിപ്പാെട ം വന്ദനാത്ഥൎ ം പറയു . ഓെരാ യാഗാദി കമ്മൎെള െചയ്കെകാ ,
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േസാമാതിരിമാർ അഗ്നിേഹാ ികൾ എന്നിങ്ങിെന െചാ . പരേദശ ാഹ്മ 
ണർ ഭട്ടന്മാർ പട്ടർ തെന്ന. ഇവർ ൈവദികന്മാർ നമ്പിടിക്ക ഓത്തില്ലായ്കെകാ
മുക്കാൽ ാഹ്മണൻ അതിൽ മാണികക്കാട്ട് കാരണപ്പാടു എന്ന നമ്പിടി ആയു 
ധം എടുത്ത അകമ്പടി െചയ്ത പിതൃപൂെജക്ക് ദഭ ൎയും വവും ചമതേക്കാലും വരു 
ത്തിയ െവങ്ങനാട്ടിൽ നമ്പിടി ാഹ്മണ സഭയിൽ ഒന്നിച്ച ആവണപ്പലക ഇട്ടി 
രി ന്ന ഭു ഇതിൽ താണതു കറുകനമ്പിടി നമ്പിടിക്ക് മരുമക്കത്തായം ഉ .
പിെന്ന അന്തരാളത്തിൽ ഉള്ളവർ, അമ്പലവാസികൾ ശൂ ങ്കൽ നി കേരറിയ 
വർ ാഹ്മണങ്കൽ നി കിഴിഞ്ഞവർ. അതിൽ െപാതുവാന്മാർ ര വകക്കാർ:
അകെപ്പാതുവാൾ ശിവബലിക്ക് തിട എഴുെന്നള്ളിക്ക, േദവസ്വം േക്ഷ ം േദവ 
േനയും പരിപാലി സൂക്ഷിക്ക. േസാമാനം കഴുക പുറെപ്പാതുവാൾ വഴിപാടു വാ 
ങ്ങി െകാടുക്ക, ഇല വിറകു പാൽ േതൻ െനയ്യിത്യാദി ഒരു ക. ഭഗവതി േസ 
വയിൽ ശക്തിപൂജ െച ന്നവർ പിടാരന്മാർ പിഷാരകന്മാർ എ ം അടിയാ 
ന്മാര അടിമൾ എ ം ഓെരാ േപരു . പുഷ്പകൻ നമ്പിയച്ചനും േദവ പൂെകാ 
ടുക്ക, മാലെക ക, േക്ഷ വൃത്തി െച െകാ ക, അവെന്റ ഭാർയ്യക്ക് ാഹ്മി 
ണി എ േപർ. ഗൃഹെത്ത പൂമഠം എ ം പാേദാദകം എ ം അവെന പൂനമ്പി
എ ം െചാ . ാഹ്മിണിക്ക് െവളിച്ചട പാടുക തെന്ന ജീവിതം. പിഷാ 
േരാടിക്ക് സന്യാസിയുെട ആചാരവും േക്ഷ ത്തിങ്കൾ അടി തളിയും മാലെക 
ം ക ി , ൈകലാസവാസിെയ േക്ഷ വൃത്തി ക ി , അവെന്റ പക്കലാ 

ക്കിയ ീ അടി തളി ധാനമാക്കി വാരിയത്തി എ േപരും വാരിജാതി 
ക്ക ക്ഷ ിയരുെട പുലയും പുണ്യാഹവും പുഷ്പകെന്റ വൃത്തിയും ക ി . ഇതിൽ
െപ ം പിറ ം ഉണ്ടായവർ ഒക്കയും ആഴുവാേഞ്ചരിത ാക്കളുെടത് എ പറ 
യു . ാഘ്യാരിൽ പുരുഷ ചാക്യാർ എ ം ീ നങ്ങ്യാർ എ ം േപർ.
ഈശ്വരകഥകെള കടി പറക, വ്യാകരണം നാടകപുരാണങ്ങളും വായിക്ക, കൂ 
ത്താടുക കൂ പറയിക്ക, അവർക്ക് പല കർമ്മങ്ങൾക്കായി ം ചാർന്നവർ എന്ന
ഒരു കൂട്ടെത്ത ക ി ; അവർ നമ്പിയാർ, അതിൽ ഇളയതു ർ ാദ്ധത്തി 

േചാറുെവപ്പി വാ ക. മൂസ്സതു ഊരിെല പരിഷതങ്ങന്മാർ പരശുരാമേദാ 
ഷം ഏ കെകാ ാഹ്മണകർമ്മം ഒ ം ഇല്ല. ഇവേരാടു കൂടുന്ന െചലമ്പാണ്ടി 
കൾ തിരുവന്തപുരത്ത് ഭഗവാെന്റ അടിയാർ, ശാസ്താവിങ്കൽ കൂത്താടുവാൻ തീയാ 
ടിനമ്പി എെന്നാരു പരിഷയും ക ി , ൈതയമ്പാടി എെന്നാരു ചാർന്ന പരിഷ 
യും ഉ . അവർ കളം എഴുതി ൈദവം പാടുന്നവർ; ഭ ക്കാളി അടിയാന്മാരുെട
പൂജ ഉേള്ളടത്ത് കഴകെപ്പാഴുതിക്കായിട്ട് ചാർന്നവർ എന്ന മാനാരി പുത്തില്ലം
അങ്ങിെന ര കൂട്ടെത്ത ക ി . ഇവരും ഉണിത്തിരിമാരും അമ്പലവാസിക 
ളിൽ കൂടിയവർ, മാരയാർ അമ്പലവാസികളിൽ കൂടുക ഇല്ല; അവർ വാദ്യ േയാ 
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ഗക്കാർ െകാ മാരയാർ അസ്ഥികുറച്ചി, അസ്ഥിവാരി, ശവസം ാരത്തിൽ പരി 
ചാരം െച െകാ പരിയരത്തവരിൽ ആകു . ഇവർ ഒക്ക നാലു വർണ്ണത്തിൻ
ഇടയിൽ െപട്ട അന്തരജാതികൾ.
ക്ഷ ിയരിൽ സൂര്യവംശവും േസാമവശംവും ര വകയിൽ മൂഷികക്ഷ ിയനും
മുടിക്ഷ ിയനും സാമന്തരും ഉ . ഏറാടിയും െനടുങ്ങാടിയും െവെള്ളാടിയും
അവരിൽ താണ പരിഷ എ ം അടിേയാടികൾ എ ം പറയു . മയൂരവർ 
മ്മൻ മലയാളം തൗളവം വാണതിൽ പിെന്ന ഉണ്ടായ രാജാക്കന്മാരുെട നാമേധ 
യാന്ത്യത്തിങ്കൽ ഒക്കയും വർമ്മൻ ശർമ്മൻ എ ള്ള േപർ കൂടു .
ൈവശ്യന്മാർ മലയാളത്തിലു എ ം ഇല്ല എ ം പറയു ; വയനാട്ടിലു .

ാഹ്മണർക്ക് േവദശാ ങ്ങളും യാഗാദികർമ്മങ്ങളും ജപേഹാമാദിശാന്തികളും
ക്ഷ ിയർക്ക് രാജത്വം രക്ഷാശിക്ഷ ജാപരിപാലനവും. ൈവശ്യ കൃഷി
േഗാരക്ഷ വാണിഭവും. ശൂ പട നായാ മൂന്നാഴിപ്പാടു കാവൽ ചങ്ങാതം
അതിൽ കിഴിഞ്ഞവർക്ക് താളി പിഴി കുളിപ്പിക്ക, തെണ്ടടുക്ക, ചുമടു െക ക,
എള്ളിടുക, പുേഞ്ചല മു ക, മ ം കൂലി േചകവും ഉ .
ശൂ ജാതികൾ പല കാരവും പറയു അതിൽ െവള്ളാളസ്സ്വരൂപത്തിൽ േപരു 
കൾ തങ്ങൾ എ ം കമ്മൾ എ ം കുറുെപ്പ ം പണിക്കർ എ ം നായകൻ നാ 
യർ എ ം അടിേയാടി നമ്പിയാർ െചല്ലട്ടന്മാർ തലെച്ചെണ്ണാർ തലെപ്പെണ്ണാർ
േമേനാക്കി േമെനാൻ അപ്പൻ എ ം അെമ്മാന്മാർ അമ്മാവൻ എ ം ഓേരാ
സ്വരൂപത്തിങ്കൽ ഓെരാ േപർ പറയു . ഈ തറവാ കാർ ഒക്കയും ൧൧ഗൃഹ 
ത്തിൽ]കിരിയത്തിൽ ഉളവായുള്ളവരാകു ൧. മുതുക്കിരിയം, ൨. ഇളങ്കിരിയം,
൩. അടു ടിക്കിരിയം, ൪. അമയങ്ങല കിരിയം, ൫. എട കുടികി, ൬. െന 

ളികി, ൭. നീലെഞ്ചരികി, ൮. ഇടിമകി, ൯. മമ്പാടുകി, ൧0. തിരുമങ്ങല  
കി, ൧൧. പു ർകി ഇതിൽ കിഴി േപായ പരിഷകൾ ചാർ പരിഷകൾ
നാലുവർണ്ണത്തിൽ ചാർന്നവർ ഉ : സാമന്തർ ം ചാർന്നവരു എ പറക 
െകാ ൫ എ ം നാെല ം പറയു . അക ചാർന്നവർ, പുറ ചാർന്ന 
വർ, പര വർ, ഭുേസവകർ പള്ളിേച്ചകവർ, പള്ളിച്ചാന്മാർ, മടവർ എന്നിങ്ങി 
െന ഉള്ളവർ േക്ഷ ത്തിലും എടത്തിലും മടത്തിലും മാടത്തിലും െകായില ം
നി േവല െചേയ്യ ം പരിഷകൾ അവർ ഉള്ളാളർ, ഉള്ളാട്ടിൽനായർ, ഉള്ളക 

നായന്മാർ എറന്നട്ടിലും മ കൂലിേച്ചകവർ, പള്ളിച്ചാന്മാർ പെണ്ട തളിയാതി 
രിമാരുെട പള്ളി ത എടുത്തവർ.
അതിൽ കീഴെപ ള്ള ജാതികൾ െവളുേത്തടൻ, �രെങ്കാല്ലി, വണ്ണത്താൻ, അലക്കി
പിഴി െകാടുക്ക തിരപുടാടെഞറിക വിളക്കത്തറവൻ വളിഞ്ചിയൻ, ക്ഷൗരം
കഴിക്ക, പിതൃകർമ്മം. കുശവൻ കുലാലൻ, െകായപ്പൻ ആ ൻ. മൺകലം നിർ 
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മ്മിക്ക. ഊരാളി കെല്ലരിനായർ മനയാളികൾ ഏരുമാൻ മതിൽ മാടുക, മ പടു 
ക്ക, കുന്നിടിക്ക, കുഴിതൂർ ക, കളങ്കിണറു കുഴിക്ക, കൂലി കു ക. വട്ടക്കാട്ട 
വൻ (വാണിയൻ പതിയാരും ചക്കാല വാണിയ ം എൾആട്ടി പിഴിക) എന്നി 
ങ്ങിെന ൫ ജാതിയും. പിെന്ന കുടുമ്പർ കടുപ്പട്ടർ ചുമടു െക ക ഉ ം മീനും വിൽ 
ക്ക. കേച്ചരിനായർ പീടിക െകട്ടി വാണിഭം അവനും വട്ടക്കാട്ടവനും ഒ തെന്ന.
നായിക്കന്മാർ െകാട്ടി കൂടും കുറിക്ക കൂട്ടാൻ നായർ, കണ്ടത്തിൽ നായർ േക്ഷ  
ത്തിൽ അരികു ക, പാ േതക്ക, േഗാപുരം കാ ക ഇവർ ചാർന്ന പരിഷ 
യിൽ നി കിഴിഞ്ഞവർ. അക പരിഷ കേച്ചരിെചട്ടിയാൻ ഒഴിെക ൩
കേച്ചാടക്കാർ: രാവാരി യാവാരി വ്യാപാരി കപ്പേലാട്ടം പാണ്ടിശാല െകട്ടിവാ 
ണിഭം ചര കൾ ഓട്ടക്കാർക്ക് െകാടു ംെകാ ം കേച്ചാടം െചട്ടി െപാൻവാ 
ണിഭം, കമ്മട്ടത്തിൽ പണം അടിപ്പിച്ചാൽ െപാൻ മാറുക, തുറമരക്കാെര മക്ക
കപ്പൽ െവപ്പിക്ക, ഓട്ടെവാഴുക്കവും കേച്ചാടം കണെക്കഴു ം േചാനകർ ബൗദ്ധ 
ന്മാർ അസുര വംശത്തിങ്കലുണ്ടായവർ. കേച്ചാടം കേപ്പാേലാട്ടം പിെന്ന ചീനർ,
കുഞ്ചരാത്തിക്കാർ, പൗരവർ ഇവർ ഓെരാരു ദ്വീപിങ്കൽ നി കപ്പിലിൽ കൂടി
വ മലയാളത്തിൽ ഇരി . ഇതിൽ െകാങ്ങിനിയർ, െചരി കുത്തി, ന ാ 
ണി, ഒത്താന്മാർ, പൗരൻ ഇത്യാദി ൧൮ വംശം ഉ . പറുങ്കി, ലാന്താ, പരിന്തി 
രീസ്സ്, ഇങ്കിരിസ്സ് എന്നിങ്ങിെന നാലു വട്ടെത്താപ്പിക്കാർ അതാത് ദ്വീപുകളിൽ
കടന്നിരു േകാട്ടയി റപ്പി , കേച്ചാടം തുടങ്ങി ഇരി . ചാലിയർ പരേദ 
ശ നി വ , െതരു െകട്ടി െന തുടങ്ങിയവർ െചട്ടിയാർ, െചടർ �ഴവരും
ദ്വീപർ]തീയരുംസിംഹളം = ചിങ്ങളം]�ഴം എന്ന ദ്വീപിങ്ക വന്നവർ മരം കയ 
ം �ർച്ച മൂർച്ചയും കാ ം വാണിഭവും അവരിൽ തണ്ടായ്മസ്ഥാനമു . കാവുതി 

യൻ രകൻ അവേരാട് കൂട മുകർവർ മുകയർ പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്ക. മു  
വരും കടവർ വല െകട്ടി മീൻ പിടിക്ക, േതാണി കട ക, െകെട്ടടുക്ക �െഴത്ത 
നി വന്നവർ എ പറയു . കമ്മാളർ കർമ്മാളർ ഐവർ ഐ ടി എ ം
നാൽവർ എ ം പറയു . അതിൽ ാഹ്മണൻ ആചാരി ആശാരി മരംെവ 
ട്ടി കുെറക്ക. ക്ഷ ിയൻ തട്ടാൻ െപരുന്തട്ടാൻ ആഭരണവും വി വും ഉണ്ടാ ക.
െചാഴിതട്ടാൻ കമ്മട്ടം പു പണമടിക്ക, െപാൻവാണി ച കുത്തിയാർ കു 

പണി. ൈവശ്യൻ മൂചാരി മൂശാരി ഓ പണി, പൂജാപാ ങ്ങൾ മ ം വാർ  
ണ്ടാ ക. ശൂ ൻ െകാല്ലൻ െപരുംെകാല്ലൻ ഇരി പണി. െച െകാട്ടി െച 
െമ്പാട്ടി െച പണി. കമ്മാളരിൽ നിന്ന് പിരി കഴി േപായവർ നാല്
െകാല്ലർ, അതിൽ തീെകാല്ലൻ, കരുവാൻ, അ െകട്ടിെക്കാല്ലൻ, പട റു , വി  
ഴിക,അ െക ക, പയറ്റിക്ക. പലിശെക്കാല്ലൻ, കിടാരൻ പലിശ എടു െകാ 
ടുക്ക, േതാ ണി. വാൾെകാല്ലൻ(കടച്ചെകാല്ലൻ) ആയുധം െവളുപ്പിക്ക, എടു  
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െകാടുക്ക, കൂലിേച്ചകം ഇല്ലാത്ത നാലു കുറു ം ഉ : വടികുറു കുന്തവടി തീർക്ക.
പരകുറുപ്പ് കുമ്മായം ഉണ്ടാ ക. പരവൻ കാ റു , േവല റു . േവലൻ, േപ 
റ്റി, ചികിത്സ, �െറ്റടുക്ക, ശ േയാഗവും സൂതികാകർമ്മവും. പാണർ മു റ്റൻ,
അ റ്റൻ, േവലൻ, പരവൻ, മരം ഏറുക, കളം മനിയുക, െകട്ടിയാട്ടം, കുളി അട 

ക, ഒടി തീർക്ക, മ വാദം. കമ്മാളർ അടിമയായി നിൽ .അതിൽ ൪
വക മൺകുത്തി, മരം കയറി, െകാടഞ്ചി, െകാട്ടമുട്ടി ഇവർ ഒ തെന്ന. വണ്ണാൻ
മണ്ണാൻ, െപരുവണ്ണാൻ. ഏ ം മാ ം െകട്ടിയാട്ടം ചാഴിയും പുഴുവും വില ക മ  
വാദം കു പണി. പിെന്ന കണിശൻ കണിയാൻ േജ്യാതിശാ ം, മ വാദം,
നാ തീരടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയുധം എടു െകാടുക്ക, കളരിയിൽ ആചാര്യസ്ഥാ 
നം, കൂട്ടം ബാധതിരിക്ക. േവ വർ ഉ വിെള ക, മണ്പണി. പു വ ം
(ഔഷധക്കാരൻ) വ വ ം കൂലിപ്പണി. പിെന്ന കു വാഴികൾ ൧൬ വംശം
എന്ന് പറയു . പുളിയർ (ഇവർക്ക് കുറുമ്പിയാതിരി കുന്നിൻകൂർ വാ െവട്ടിയട 
ക്കം, െകട്ടിപാച്ചൽ നായാ , പട, കൂലിേച്ചകം, � അവകാശങ്ങൾ െകാടു . മല 
യിൽ പണിയന്മാർ (പയ ക) പണിയർ, കാടർ, കാ വർ, കുറിച്ചിയപണിക്കർ,
മാവിലവർ, കരിമ്പാലർ, തുളുവർ, കുളുവർ കാ വാ , നായാ , വല്ലിെപ്പാഴുത്തി, ഇറ 
യവൻ, എറവാളൻ, േതൻ കുറുമ്പർ, മലയർ, കള്ളാടിമാർ (ഏറവക്കളി െകട്ടിയാ 
ട്ടം കൂളിയടക്കം) ആളർ െപരാളർ, ഉള്ളാളർ, ഉള്ളവർ മലയാളർ, കുറുമ്പർ, പല
വി കളും എടുക്ക. മൂെത്താരൻ (നായാ വലെക ക ഉറി മിടക) കുറവൻ വിഷം
കിഴിക്ക, പാമ്പാട്ടം, ചപ്പിടിക്കളി, ൈക േനാ ക, കാക്കമാംസം ഭക്ഷിക്ക, പു 

ായിടുക. പറയൻ (പറയിെപറ്റ പന്തീരുകുലം വായില്ലാകുന്നിലപ്പൻ പരേദവത,
കുടയും മുറവും െക ക, ഒടിക്ക, മാ ക, പശുമാംസം ഭക്ഷിക്ക. െചറുമരിൽ കയറി 
യവർ ഇരുളർ, എരളൻ, കണക്കരും, ഒടുക്കം പുലയരും പായുണ്ടാ ക നായാടി 
കളും നായടി തി ക.
ഇങ്ങിെന ൭൨ കുലത്തി ം ചിലർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ െതാ കുളി തീണ്ടി ളി
എ ള്ള മങ്ങൾ അടു ം, ആചാരം, നീതിയും, നിലയും, തളിയും, കുളിയും, പു 
ലയും, പുണ്യാഹവും, ഏ ം, മാ ം, ദിനവും, മാസവും എന്നിങ്ങെന ഉള്ളത് എല്ലാം
ശങ്കരാചാര്യ്യർ ൬൪ ാമം ാഹ്മണെരയും മ ഊരും ാമവും സ്വരൂപവും നാ 
നാവർണ്ണങ്ങളും നിറയെപ്പട്ടിരിെപ്പാരു സമയം കർക്കടവ്യാഴം പു വരുന്ന കുംഭ 
മാസത്തിൽ വന്ന മഹാ മഖത്തിൽ പിെറ്റ നാൾ തിരുന്നവാെയ േപരാറ്റിൽ മണ  
റത്തനി മഹാരാജാവായി മലയാളത്തിൽ ൧൭ നാടു മടക്കി വാഴും െപരുമാെള 
യും നമ്പിമാടമ്പിസ്മാർത്തൻ മ ം പല ഭുക്കന്മാെരയും വരുത്തി േബാധിപ്പി ,
സർവ്വജ്ഞരായിരിേപ്പാരു ശങ്കരാചാർയ്യർ എന്നറിക. ഈശ്വര ആരിലും ഒരു
കുലേഭദവിമില്ല. പരേദശികൾ ഒരു ജാതി ം തീണ്ടി ളിയുമില്ല; ഏകവർണ്ണി 
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ച്ചിരി മെ ; അതു േപാര ഈ കർമ്മഭൂമിയിൽ ഭൂമിക്ക് കർമ്മംെകാണ്ട ശുദ്ധി
വരു െക ഉ . ജ്ഞാനഭൂമിയാകുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നി നടക്കാം. കർമ്മ 
ഭൂമിയിങ്കൽ കർമ്മം െകാ ഗതി വരുത്തി കൂടും അതു െകാണ്ടീവണ്ണം ക ി  
റപ്പിച്ചിരി . അതിനു വിഘ്നം വരു ന്നവർക്ക് ദാരി ്യവും മഹാവ്യാധിയും
അല്ലലും മേനാദു:ഖവും ഒരിക്കലും തീരുകയില്ല. അതുെകാണ്ട അതി നീക്കം
വരുത്തി ടാ എ ൬൪ ാമവും ശങ്കരാചാര്യ്യരും രാജാക്കന്മാരും പല ദിവ്യജ 
നങ്ങളും മഹാേലാകരും കൂടിയ സഭയിങ്കൽനി ക ി .
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൭. േചരമാൻ െപരുമാൾ േകരളെത്ത വിഭാഗി െകാടുത്തതു

േചരമാൻ െപരുമാൾ ഇങ്ങിെന ൈസ്വരമായി വാഴും കാലത്ത് തിരുമനസ്സെകാ 
നിരൂപി ക ി . ഈ ഭൂമിെയ ാഹ്മണർക്കെല്ലാ പരശുരാമൻ ഉദകദാനം

െചയ്തതു, വളെര കാലം ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിെന്റ േശഷം പരിഹാരത്തിന്ന് എ
കഴിവു എ നിരൂപിച്ചതിെന്റ േശഷം, പല ശാ ികളും ആറു ശാ ത്തിങ്ക 
ലും ൩ േവദത്തിങ്കലും ഒരു പരിഹാരം] ായശ്ചിത്തം കാണ്മാനില്ല; നാലാം േവ 
ദത്തിങ്കൽ തെന്ന അതി നിവൃത്തി ഉ എ ണത്തൎ ി . അക്കാലം േചര 
മാൻ െപരുമാൾ അകമ്പടിക്കാരനായ പടമലനായെര പിടി ശിക്ഷിേക്കയു
”എന്ന െപൺെചാൽ” േക നിശ്ചയി . അതിെന്റ കാരണം െപരുമാളുെട ഭാര്യ
ആ മ ിെയ േമാഹി കാമവാ കൾ പറഞ്ഞി ം സമ്മതിപ്പിച്ചതുമില്ല. അതു 
െകാ നിെന്ന തപൂൈതലത്തിൽ പാകം െചേയ്ക ഉ എന്നാണയി െകൗശ 
ലത്താൽ െപരുമാെള വശമാ കയും െച . അഴിയാറ എന്ന പുഴയിൽ െകാ 

നിർത്തി ശിക്ഷിപ്പാ ട േമ്പാൾ എെന്റ ജീവിതം തെന്ന എെന്ന െകാല്ലാ 
വൂ എന്ന് പടമല നായർ പറ , അവെന്റ ജീവിതം അടക്കി െകാടു എന്ന്
േചരമാൻ െപരുമാൾ അരുളിെച . പടമല നായരുെട മുണ്ടി ടരി പുഴ 
യിൽ കാട്ടി , മടിപിടി നാളും േകാളും തീർ ജീവിതം അടക്കി െകാടു .
അരിയളവും കഴി , അന്നഴിയാെറന്ന പുെഴയ്ക്ക് അരിയാെറന്ന േപരുണ്ടായി. ശി 
ക്ഷിപ്പാ ട േമ്പാൾ, സ്വർഗ്ഗേലാകത്തിൽ നി വിമാനം താഴ്ത്തി ”വിമാനത്തി 
േന്മൽ കയറിെകാൾക” എന്ന് േദവകൾ പറ ”എെന്റ അകമ്പടിസ്ഥാനം നട 
ത്തി െകാൾക” എ പടമലനായർ പതിനായിരേത്താടും പറ . വിമാനത്തി 
േന്മൽ കേരറി േപാകുേമ്പാൾ ”എനിക്ക് എ ഗതി” എ െപരുമാൾ അേപക്ഷി 
ച്ചതിനു േശഷം ”ആശുവിങ്കൽ ഹജ്ജ് ചതുരപുര േവദ ആഴിയാർ എന്ന ഒരു
േചാനകൻ ഉണ്ട്, അവെന െചന്ന് കണ്ടാൽ നാലാം േവദമുറപ്പി അടയാളം കാട്ടി
തരും. അതിന്നീേവദക്കരെര ഒലമാരികപ്പൽ െവപ്പി തിരുവഞ്ചാഴിമുഖത്ത് കര 
െക്കത്തി മാർഗ്ഗം വിശ്വസിപ്പി അവരുമായി അശുവിനു േപായി െകാണ്ടാൽ
പാതി േമാക്ഷം കി ം എ ം പറ . പടമലനായർ സ്വർഗ്ഗം പൂ . അതിെന്റ
േശഷം ാഹ്മണരും െപരുമാളും കൂടി മഹാ മഖത്തിന്നാളെത്ത മഹാ തീർത്ഥമാ 
ടും കാലം േവദിയരാൽ േവദം െകാണ്ടിട , െബൗദ്ധരുമായി അശുവിനു േപാ 
െകണം എ റ േചരമാൻ െപരുമാൾ എന്ന ത രാൻ വാർദ്ധക്യമായതിെന്റ
േശഷം തെന്റ രാജ്യം തനിക്ക് േവണ്ടെപ്പട്ട ജനങ്ങൾക്ക് പകു െകാടുെക്കണം
എ ക ി . കന്യാകുമാരി േഗാകർണ്ണത്തിെന്റ ഇടയിൽ കെന്നറ്റി പുതുപട്ടണ 
ത്തിെന്റ നടുവിൽ െതെക്ക ചങ്ങല പുരത്തഴിയും വടക്ക പുതുപട്ടണത്തഴിയും കിഴ 
ക്ക് ൧൮ ചുരത്തിൻ കണ്ടിവാതിലും പടിഞ്ഞാെറ, കട ൧൮ അഴിമുഖവും, വട
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പടിഞ്ഞാറ് മൂല അഗ്നിേകാണ്, വട കിഴക്ക �ശാനേകാണ്, െതക്കകിഴക്ക മൂല
വടപുറായി മൂല, െതക്കപടിഞ്ഞാെറ, മൂല െച റായി മൂല, ഇതിനിടയിൽ േചര 
മാൻ നാടു, പരശുരാമഭൂമി, ൧൬0 കാതം വഴിനാടും ൪൪൪൮ േദവ തിഷ്ഠയും, ൧0൮
ദുർഗ്ഗാലയവും, ൩൬0 ഭൂത തിഷ്ടയും, ൧00൮ നാ ത്തീരടിയും, ൬൪ ാമവും, ൯൬
നഗരവും, ൧൮ േകാട്ടപ്പടിയും, ൧൭ നാടും, തുളുനാടു, േകാല നാടു, െപാലനാടു,
കുറുമ്പനാടു, പുറവഴിനാടു, ഏറനാടു, പറപ്പനാടു, വ വന, രാവണനാടു, െവട്ട  
നാടു, തിരുമാേശ്ശരിന, െപരിപട ന, െനടുങ്ങനാടു, െവങ്ങന, മുറിങ്ങന, ഓണന,
േവണനാടു, അണഞ്ഞ ൫ നാടു: പാണ്ടി, െകാ , തുളു, വയനാടു, പുന്നാടും എ
പറയു . േകരളവും, െകാങ്കണവും, െകാടകും കൂടാെത ൫൬ രാജ്യമുെണ്ട േകൾ 
പു . ഇങ്ങിെന ഉള്ള േചരമാന്നാട്ടിൽ ഉദയവർമ്മൻ േകാലത്തിരി വടക്കെമ്പരു 
മാൾ കിരീടപതിയും, േകരളാധിപതിയും, എ ക ി . െതാള്ളായിരത്തനാ  

നാല ഇല്ലത്തിൽ ൩൫0000 നായർ വളഭട്ടത്ത് േകാട്ടയുെട വലതു ഭാഗത്ത മു 
തുകുനിവിർ ചുരിക െകട്ടി, െചകി േസവി കാണ്മാന്തക്കവണ്ണം ക ി , െപ 
രുമാളുെട കട്ടാരവും െകാടു . െവ േക്കാവിലപ്പെന്റ അംശം േമെ ടുേക്കണം
എന്ന് കൽപ്പി , െപരിെഞ്ച ർ പുളിയപ്പടമ്പ് ഗൃഹത്തിൽ നായകന തിരിപ്പാ 
ട്ടിെല വരുത്തി, േദവെന്റ അംശം നട വാനാക്കി, േദവെന്റ അരിയും ചാർത്തി
രാജ്യാഭിേഷകം കഴിപ്പി . േകാലസ്വരൂപത്തിെന്റ മാടമ്പികളായ ചുഴന്നകമ്മൾ
ചുഴലി എ ം േനർെവട്ടകമ്മൾ എ ം ര നമ്പ്യാർക്ക് ൧൨ കാതം വഴി നാ 
ട്ടിൽ ഇടവാ സ്ഥാനവും ആയിരത്തിരുനൂറീത് നായെരയും െകാടു . ഉദയവർ 
മ്മെന അനു ഹി ”വരുവിൽ ഇള റു വരായ്കിൽ േചരമാൻ പട്ടം േമൽേക്കായ്മ
സ്ഥാനവും” എന്നരുളി െച ”ഇങ്ങിെന േമൽെപ്പ ൧00 െകാല്ലം വാ വാേണാ 
ളുക പിെന്ന വമ്പനു വാഴുവാനവകാശം” എ ം കൽപ്പി . െതക്ക് കുലേശഖര 
െന്റ സ്വരൂപമായ െവണ്ണാടടികൾക്ക് ൩൫0000 നായെര കൽ ളത്തേകാട്ടയുെട
വലതുഭാഗ ഓമന പുതിയേകാവിലകത്ത് ചുരിക െകട്ടി, െചകിപ്പാന്തക്കവണ്ണം
നാടുേകായ്മ സ്ഥാനവും ഒണനാടും െവണനാേടാട് േചർ ം ക ി െകാടു .
േകാലസ്വരൂപത്തിൽ നീ തുണയായിനി അർത്ഥം ചിലവി െകാൾക എന്നരു 
ളിെച കൂവളരാജ്യത്തിങ്കൽ വാഴുവാൻ ക ി കയും െച . ര സ്വരൂപത്തി 

ം ഇ ം തമ്മിൽ പുലസംബന്ധമു . വളെര വ വും െകാടു ചി കൂടം
രക്ഷിപ്പാനും കൽപ്പി . പിെന്ന സൂര്യക്ഷ ിയ ൫൨ കാതം നാടും വളെര പുരു 
ഷാരവും ൧൮ മാടമ്പികളും ൪൮ കാര്യ്യക്കാെരയും ക ി െകാടു , െപരിമ്പടപ്പ
എന്ന േപരും വിളി . കാര്യ്യക്കാരിൽ ബാല്യത്തച്ചൻ മുമ്പൻ എന്നറിക; അവർ
യുദ്ധത്തിന്ന് ഒ ം കുറകഇല്ല.
അവെന്റ അനുജനായ കവിസിംഹമെരറ ത രാെന തുളുനാട് രക്ഷിപ്പാൻ ക ി 
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. െപരി െഴക്ക് വടക്ക് േമേല്ക്കായ്മസ്ഥാനവും െകാടു . പരമ്പർനന്ദവാരിെല
ബംഗർ, അജലർ, സവിട്ടർ, മുഡുബി ിയിെല െചൗടർ, സാമന്തെരറു മുളുക്കിയി 
െല സാമന്തർ എന്നിങ്ങെന ൪ ഭുക്കന്മാരും കവിസിംഹമെരറ തുണ എ ം
ക ി . മികച്ച നാടാകുന്ന െപാലനാടും മനുഷ്യജന്മം പിറന്നനായർ ൧0000വും
അതിൽ ൩ കൂട്ടവും ൭൨ തറയും അഞ്ചകമ്പടിയും എന്നിങ്ങെന മുക്കാതം നാട്
െപാറളാതിരി രാജാവി െകാടു . മ ർേകായിലകത്ത് എഴുെന്നള്ളി ൧൮
ആചാരവും നട വാൻ ക ി . അതാകുന്നതു: േതാലും, കാലും, കണയും, കരി 
മ്പടവും, അങ്കവും, വിരുത്തിയും, ചുങ്കവും, ഏഴയും, െകാഴയും, ആനയും, വാളും, വീ 
രചങ്ങലയും, വിരുതും, വാദ്യം, നിയമെവടി, െനറ്റിപ്പട്ടം പടപീഠം, പറ ം, കൂ ,
മുന്നിൽ തളി, ചിരുതവിളി, എന്നിങ്ങെന ൧൮ െപാല നാട്ടാചാരം േശഷം കുറുമ്പാ 
തിരി രാജാവിനു ൩൬ കാതം നാടും േദവജന്മം പിറന്ന നായർ ൬0000വും അവർ 
ക്ക് ൧൨00 തറയും െകാടു . പിെന്ന െകാല്ലം മുക്കാതം നാടുവാഴാൻ െകാല്ല
രാജാവിനും െവണനാടും ഒണനാടും കൂടിയ നടുവിൽ ഐങ്കാതം വഴിനാടു പന്തളം
രാജാവിനും െകാടു . പറ സ്വരൂപം, െവട്ടത്തസ്വരൂപം കായ ളെത്ത െചറാ 
യി സ്വരൂപവും മ ം ക ി . ഒടുക്കം മഹാമഖേവല ആചരി നട വാൻ വ  
വേക്കാനാതിരി രാജാവിനു തിരുനാവായി മണൽപുറവും നാടും൧0000 നായരും
ക ി െകാടു . ആറങ്ങാ ആർെങ്ങാ ർ സ്വരൂപം എന്നരുളി െച , സ്വരൂപം
രക്ഷിപ്പാൻ െചാവ്വര റ്റിൽ തിരുമാനാംകുന്നത്ത് ഭഗവതിെയ സ്ഥാനപര േദവ 
തയാക്കി ക ി കയും െച . ഇങ്ങെന ൧൭ നാടും ൧൮ രാജാക്കന്മാർക്ക് െകാടു 

, ൧൮ അചാരവും ക ി . പന്നിയൂരും േചാവരവും ൨ കൂറും പരവുകൂറും ഇങ്ങിെന
മൂ ഭാട്ട ഭാകര വ്യാകരണം ഈ മൂ കൂറ്റിൽ ആറാറു ൧൮ സംഘവും അവർ 

ക ി . അതിെന്റ േപരുകൾ ഭാട്ടകൂറ്റിൽ, െനന്മിനി, േചാവരം, ആട്ടിചുണ്ട,
നാട്ടി ഇങ്ങിെന ആറും ഭാകരകൂറ്റിൽ പാലവാക്ക, വിതി, െവള്ളം, തി ചാഴി
ഇതാറും വ്യാകരണകൂറ്റിൽ തത്തെവഴുവും, വ കണ്ട, ഇതാറും ഇങ്ങിെന ൧൮ സം 
ഘം ഓെരാരുത്തെന ഓേരാരു നാട്ടിൽ വാ െച േചരമാൻ െപരുമാൾ എന്ന
രാജാവ്.
െപരുമാൾ രാജ്യം അംശി െകാടു കഴി എ ം മക്കത്ത് അശുവിനു പുറ 
പ്പാടാെയ ം േക പൂ റേക്കാനും (ഇരിവർ ഏറാടിമാരും) മാനിച്ചൻ കൃഷ്ണരായ 
േരാട് പട ഏ മരി എ േകട്ടിരി . മങ്ങാ ണ്ണി മാരേമേനാനും (തൃക്കാ 
രിയൂർ ചി കൂടത്തിൽ) െച െപരുമാെള കാണും േപാെഴക്ക്, രാജ്യം േവണ്ടെപ്പ 
ട്ട ജനങ്ങൾക്ക് പകു െകാടു േപായെല്ലാ ഇനി എ േവണ്ടതു എ വിചാ 
രി , ഇനി േകാഴി കൂ ന്ന േദശവും ചുള്ളിക്കാടും ഉ , അതു നിങ്ങൾക്ക് തരാം
(നിങ്ങൾ കുറെഞ്ഞാ മുെമ്പ വന്നില്ലേല്ലാ) എ െപരുമാൾ അരുളിെച്ചയകാ 
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െറ, അതു മതി എ നിശ്ചയിച്ചതിെന്റ േശഷം േചരമാൻ െപരുമാൾ വ വ േകാ 
നാതിരിെയ കൂട നിർത്തി െപാൻ ശംഖിൽ െവള്ളം പകർ േശഷി ണ്ടായിരു 
ന്ന േകാഴിേക്കാടും ചുള്ളിക്കാടും ആനേക്കാലാൽ മുേക്കാൽ വഴിയും (കാതിയാർ
മുതലായ േജാനകേരയും മക്കെത്ത കപ്പൽ ഓടിപ്പാനും മാമാങ്ങേവല പാലിപ്പാ 
നും വാളും വാളിൻ (മുന)േമൽ നീരും പകർ െകാടു . ”നിങ്ങൾ ച ം െകാ 

ം അടക്കി െകാൾക” എന്നാജ്ഞയും ”ഈ മനനാട്ടിൽ മുഴുവനും ഞാനിയായി 
േമൽേകായ്മ സ്ഥാനം നടത്തി േകാൾക” എന്നനുജ്ഞയും െകാടുത്ത േശഷം,

ൈകനിറെയ വാങ്ങി പൂ റേകാനാതിരിരാജാവു വഴിഞ്ഞ നീർ മുമ്പിനാൽ കുടി 
െകാണ്ടാൻ. െതാടുവിക്കളത്ത് ഉണ്ണി മാരനമ്പിയാർ, അേന്നരം െപരുമാൾ

തിരുനാവാൽ മങ്ങാട്ടരയരച്ചൻ േമേനാൻ എ ം കുന്നല േകാനാതിരിക്ക ഇള  
റുനമ്പിയാതിരി തിർമു ാെട ം അരുളിെച . അ പരമധാനിയും പതാനി
പള്ളിമാറടിയും െവെങ്കാറ്റ കുടപിടിപ്പിക്ക, െവള്ളിക്കാളം വിളിപ്പിക്ക, ആലവട്ടം
െവഞ്ചാമരം വീശിക്ക, കള്ളേരയും ദുഷ്ടേരയും ശിക്ഷിക്ക, പശുക്കേളയും ാഹ്മ 
ണേരയും ആനന്ദിപ്പിക്ക, െപ ംപിള്ളയും രക്ഷിക്ക, നാട്ടടക്കവും ൧൮ ആചാരവും
കു വിള , പന്തക്കിഴയും, മു ടയും, പച്ചത്തഴയും, അനുപമെകാടി, നടെവ 
ടി ഇങ്ങിെന ഉള്ള രാജേഭാഗങ്ങളും െകാടു ”അറയും തുറയും തളയും ആമവും
കഴുവും തീർ തളിയും സേങ്കതവും രക്ഷി രാജ്യാലങ്കാരേത്താടും കൂടി ഏകഛ 

ാധിപതിയായി ആഴിചൂഴും ഊഴിയിങ്കൽ കുമാരി േഗാകർണ്ണം പര്യന്തം അടക്കി
വാണുേകാൾക” എന്നരുളിെച്ച . നരപതിയംശേത്താട കൂടി ആെറ വട്ടം േകട്ടി
വാഴുവാന്തക്കവ്വണ്ണം മാനിച്ച വാളും വി മ നീരും െകാടു . അതു കണ്ട 
േപ്പാൾ വ വേകാനാതിരി േചരമാൻ െപരുമാേളാടുണർത്തി ”െവട്ടി ജയി
െകാൾക എന്നിട്ടേല്ലാ വാൾെകാടുത്തതു. ഇനി എനിെക്കാരു രക്ഷ ക ിേക്കണം”
എന്നാെറ, െപരുമാൾ ആകെട്ട ”തടു നി െകാൾക” എ ക ി , വ വ 
േകാനാതിരിക്ക് പലിശയും െകാടു , പലിശ മൂ െവ ം െകാടു . ജയി 
പ്പാനായിട്ട് വാളും തട രക്ഷിപ്പാനായി പലിശയും െകാടു േപാകെകാ
ഇ ം വ വേകാനാതിരിേയാട് പടകൂടി ടാ. േവണാടടികളം േകാലത്തിരി 
യും ഇവർ ഒഴിെക ഉള്ള രാജാക്കന്മാേരാട് എശുെപ െകാൾക എ ം അരുളിെച 

(െനടിയിരി ) നിടിവിരിപ്പിൻ സ്വരൂപം എ ം ക ിക്കയും െച . ഇങ്ങിെന
൧൭ നാട്ടിലും ൧൮ രാജാക്കന്മാെര വാഴിച്ചതിെന്റ േശഷം നമ്പി, നമ്പിടി, ന രി,
നമ്പിയാതിരി എന്നിങ്ങിെന ഉള്ളവർക്ക് ഓെരാ േദശം െകാടു . അവർ ഓേരാ
സ്വരൂപത്തിങ്കൽനി മാടമ്പിയായി ക ി . െവള്ളാളർ ം പല നാട്ടിലും ഇട 
വാ സ്ഥാനവും വാഴും വാഴുെന്നാർ കർത്താ, കമ്പമ്മികികൾ, നായർ, േമേനാൻ,
പിള്ള, പണിക്കർ എന്നിങ്ങിെന ഉള്ള േപരുകളും ക ി . ൧൭ നാട്ടിലും ക ിച്ച
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നീതി ം നിെല ം വാട്ടം വരാെത നടേത്തണം എ ം മർയ്യാദയും ആചാരവും
പേട്ടാലെപ്പടുേക്കണം എ ം ൪ ആേളാടു ക ി . ൧ െവണനാ തൃപ്പാസ്വരൂപ 
ത്തിങ്കൽ ക ളത്ത്. ഓമന പുതിയ േകാവില്ക്കൽ പണ്ടാരപ്പിള്ള, ൨ െപരിമ്പടപ്പിൽ
വാലിയ േമേനാൻ. ൩ ഏറനാ , െനടിവിരിപ്പിൽ മങ്ങാ രയരച്ചേമേനാൻ, ൪
േകാലത്തിരി സ്വരൂപത്തിൽ പുതിേശ്ശരി നമ്പിയാർ, നാട്ടധികാരി, കണക്കപി 
ള്ള. മങ്ങാട്ടച്ച ഭുത്വം കൂട ക ിക്കെകാ േശഷം ൩ ആളും േമേനാ വഴ 
ക്കം െചേയ്യണം. കർക്കട വ്യാഴം മകരമാസത്തിൽ വരുന്ന സൽ പൂയത്തിന്നാൾ
തിരുനാവായി മണ റത്ത് ഈ നാലു പെട്ടാലക്കാരരും ഒരു നിലയിൽ കൂടി ഇരു 

. ൪ പേട്ടാലയും നിവിർ കന്യാകുമാരി േഗാകർണ്ണത്തിന്നകത്ത് അഴിയുന്ന
മർയ്യാദയും അടു ം ആചാരവും േമെ ടു , ാഹ്മണേരയും മാടമ്പികേളയും  
ജകേളയും ഭുക്കന്മാെരയും േബാധിപ്പി ം വ വേകാനിൽ തൃൈക്കകുെട േവ 
ലയായി ൧൭ നാട്ടിെല ജകൾക്ക് ഒക്കയും അലങ്കാരമായ ഒരു മഹാ മഖ േവല
നടേത്തണം എ ക ി . പതിേനഴു നാട്ടിലുള്ള മാടമ്പികളും നാടടക്കി, വളർഭട്ട 
ത്തേകാട്ടയിൽ പുരുഷാന്തരത്തിങ്കൽ രാജ്യഭിേഷകത്തി െക ം കിഴിയും ഒപ്പി 
േച്ച എ ം േകാലത്തിരി വടക്കെമ്പരുമാളുെട തൃക്കാലു ക വഴക്കം െചയ് വു
എ ം അരുളിെച്ച .
ഇങ്ങെന എല്ലാം ക ി തിരുനാവായി മണ റ നി തിരുപഞ്ചക്കളത്തി 

േവദക്കാരെര കപ്പലിൽനി കെരെക്കത്തി , അശുവി എഴുെന്ന വാൻ
െകാടുങ്ങ ർ േകായിൽ എഴുെന്ന കയും െച . േവദക്കാരുമായി ഒക്കത്തക്ക
കപ്പലിൽ കേരറി േചരമാൻ െപരുമാൾ മക്കത്തി എഴുെന്ന കയും െച . േച 
രമാൻ േദശ ാപ്യഃ എന്ന കലി. ിസ്താബ്ദം ൩൫൫.
മാപ്പിളമാർ പറയുന്ന പഴമ േകട്ടാലും: േചരമാൻ െപരുമാൾ െകാടുങ്ങ ർ തുറമുഖ 

നി കപ്പലിൽ ഗൂഢമായി കയറി െകായിലാണ്ടി െകാല്ലത്തിെന്റ തൂക്കിൽ
ഒരു ദിവസം പാർ , പിെറ്റ ദിവസം ധർമ്മപട്ടണത്ത് എത്തി ൩ ദിവസം പാർ 

, ധർമ്മപട്ടണ േകാവിലകം രക്ഷിപ്പാൻ താമൂതിരിെയ ഏ ി , കപ്പലിൽ
കയറി േപായതിെന്റ േശഷം, െകാടുങ്ങ ർ നി കപ്പല്ക്കാരും മ ം േപായി െപരു 
മാൾ കയറിയ കപ്പല്ക്കാരുമായി വളെര യുദ്ധമുണ്ടായി പിടികൂടാെത െസഹർമുക്ക 
ല്ഹ എന്ന വന്തരിൽ െചന്നിറ കയും െച . അേപ്പാൾ മഹമ്മതെനബി വിജി 
ദ്ധ എന്ന നാട്ടിൽ പാർ വരു ; അവിെട െച തങ്ങളിൽ ക മാർഗ്ഗം വിശ്വ 
സി , താജുദ്ദീൻ എന്ന േപരുമായി, മാലിക്ക ഹബിബദീനാെറന്ന അറവിൽ രാ 
ജാവിെന്റ െപങ്ങളായ റജിയത്ത എന്നവെള െകട്ടി, ൫ വർഷം പാർത്തതിെന്റ േശ 
ഷം, േമൽ പറഞ്ഞ രാജാവും മക്കൾ പതിന ം െപരുമാളും കൂടി െസഹർ മുക്ക 
ല്ഹ എന്ന നാട്ടിൽ വ വിശാലമായ വീടും പള്ളിയും ഉണ്ടാക്കി, സുേഖന പാർ 
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വരുേമ്പാൾ മലയാളത്തിൽ വ ദീൻ നടേത്തണ്ടതിനു യാ ഭാവി ഒരു 
ങ്ങി ഇരി േമ്പാൾ, ശീതപ്പനി പിടി വലഞ്ഞതിെന്റ അനന്തരം, മലയാളത്തി 
െല രാജാക്കന്മാർക്ക് ക കേളാടും കൂടി പറഞ്ഞ രാജാെവ പു േരാടും കൂട പുറ 
െപ്പടീച്ചതിെന്റ േശഷം, താജുദ്ദീൻ കഴി താനുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയിൽ തെന്ന
മറ െചയ്കയും െച . ആ രാജാവു െപരുമാളുെട മു യും എഴു കളൂം എടു , ഭാ 
ര്യാപു ാദികേളാടും കൂടി ൨ കപ്പലിലായി കയറി ഓടിയേപ്പാൾ, ഒരു കപ്പൽ മധു 
രയുെട തൂക്കിെലത്തി, നാലാം മകനായ തകയുദ്ദീനും മ ം ഇറങ്ങി പള്ളിയും മ ം
എടു പാർക്കയും െച . മെറ്റ കപ്പൽ െകാടുങ്ങ രിൽ എത്തി, രാജസമ്മത 
ത്താെല അവിെട ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി , മുഹമ്മതകാദിയാ ാർ . ൩ആമത
െകായിലാണ്ടിക്ക് സമീപം െകാല്ല പള്ളി അസൻകാദി, ൪ മാടായി പള്ളി
അബിദുരഹമാൻകാദി, ൫ വാക്ക ർപള്ളി, ഇ ാഹീംകാദി,൬ ൈമക്കളത്തപ 
ള്ളി മൂസക്കാദി,൭ കാഞ്ഞേരാട്ട മാലിക്കകാദി,൮ ശിറവുപട്ടണ പള്ളി ശിഹാ 
ബുദ്ദീൻകാദി,൯ ധർമ്മപട്ടണ പള്ളി ഉൈസൻകാദി, ൧൦ പന്തലാനിയിൽപള്ളി
ൈസദുദ്ദീൻകാദി, ൧൧ ചാലിയ ൈസനുദ്ദീൻകാദി ഇങ്ങിെന അറവിൽ നി
െകാ വന്ന കരിങ്കല്ല് ഓേരാന്നിട്ട് ൧൧ പള്ളികെള എടു രാജാവും മ ം വ
മലയാളത്തിൽ എല്ലാടവുംദീൻനടത്തി സുഖമായിരി േമ്പാൾ, ദീനം പിടി
കഴി . െകാടുങ്ങ ർ പള്ളിയിൽ തെന്ന മറ െചയ്കയും െച . െപരുമാളുമായി
കാണുേമ്പാൾ െനവിക്ക് ൫൭ വയസ്സാകു .
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൩ ത രാക്കന്മാരുെട കാലം
൧. താമൂതിരി െപാലനാടടക്കിയതു

മലയാളഭൂപതിമാരിൽ വിേശഷം തി കുന്നല േകാനാതിരി രാജാവ് കുന്നി ം
ആലു ം അധിപതി എ മല വഴിയും വരുന്ന ശ ക്കെള നിർ ക െകാണ്ട 
െ പറയുന്നതു. കുന്നലേകാനാതിരി െപാലനാട്ട് േലാകെരയും തനിക്കാക്കി
െകാൾവാൻ എന്ത് ഒരുപായം എന്ന് നിരൂപി , പന്നിയങ്കര വാതിൽ മാടത്തിൽ
ഇരു , ചരവ റ്റിലും പുതുേക്കാട്ട കൂറ്റിലും ഉള്ള ഇട ഭുക്കന്മാെര എഴുതി അയ 

വരുത്തി, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബ വായിരിേക്കണം (തുണയായി നില്ക്കയും
േവണം) എന്നാൽ അങ്ങിെന തെന്ന എ ൈക പിടി സമയം െച ചരവ  
റ്റിൽ മു ട്ട െവട്ടമുടയ േകാവിൽ പാട്ടിനു( ൫000 നായർക്ക് ഭു) പയ്യനാട്ട നമ്പി 
ടിക്ക് ൫000നായർ, മങ്ങാട്ട് നമ്പിടിക്ക് ൧൨നായർ, മുക്കടക്കാട്ട് ൩ താവഴിയിലും
കൂടി ൫00 നായർ (൫000), െപരിയാണ്ട മുക്കിൽ കിഴെക്ക നമ്പിക്ക് ൧000 നാ 
യർ ഇത് ഒക്കയും കൂട്ടക്കടവി പടിഞ്ഞാെറ ചറവ റായി ള്ളത്. ഇനി പുതു 
േക്കാട്ട കൂറ്റിൽ കാരണെപ്പട്ട തിരുമലേശ്ശരി ന തിരി പാട്ടി ൩000നായർ, മാ 
ണിയൂർ നമ്പിടിക്ക് ൧00, െകാഴിെക്കാല്ലി നായർക്ക് ൩00, െപരിയാ മുക്കിൽ
പടിഞ്ഞാെറ നമ്പിടിക്ക് ൫00, െകാ ംമ്മൽ പടനായകൻ ൩00, ഇരിക്കാലിക്കൽ
അധികാരൻ ൩00, ഇെതാെക്കയും കൂട്ടകടവി പടിഞ്ഞാെറ പുതുേക്കാട്ട റ്റിലു 
ള്ളതു. െനടുങ്ങനാടുമീത്തൽ െത ം കൂറ്റിൽ കർത്താവു ൧00 നായർ, കാരക്കാ 

മൂത്ത നായർ ൧000, വീട്ടിയക്കാ പടനായർ ൩00, വീട്ടിക്കാെട്ട െതക്കനാ 
യർ ൧00, ഇതും െത ം കൂറു കൂ കടവി കിഴെക്ക െനടുങ്ങനാട്ടി മീത്തൽ
വടക്കൻ കൂറ്റിൽ കർത്താവു ൧00, കരി ഴ ഇളമ്പിലാേശ്ശരി നായർ ൩00, കണ്ണ 

ർ പടനായർ ൫00, െനടുങ്ങനാടു പടനായർ ൩00, െതക്ക റ്റിൽ വടക്കന്നായർ
൩00, മുരിയലാട്ട നായർ ൩00, െചരങ്ങാ കുളപ്പള്ളി നായർ ൩00, മുളഞ്ഞ പട 
നായർ ൩00, മങ്കര ൫00, െവണ്മ ർ െവെള്ളാ അധികാരൻ ൧00, കുഴൽ കുന്ന 

പുളിയേക്കാ മൂത്തനായർ ൫00, െകാങ്ങേശ്ശരി നായർ ൧00, ആലിപ്പറമ്പിൽ
േമെനാൻ ൧00, േമെലതലപാർ ം െകളന ർ തലപാർ ം കൂടി ൫00, അതു 
വും കൂടി കുതിരപട്ടത്തനായർ ൫000, െവങ്ങനാട്ട് നമ്പിടി ൧000, മാ റ്റിരാമൻ
ഉള്ളാടർ ൧000, വടകെര കൂറ്റിൽ പിലാേശ്ശരിനായർ ൫0, ഇങ്ങിെന ഉള്ള ഇട  
ഭുക്കന്മാരും മാടമ്പികളും പുരുഷാരവും അ കൂടി ചരവകൂറായുള്ളവർ താമൂതിരി
തൃൈക്ക ടക്കീഴ്, േവലയാക്കി, പുതുേക്കാട്ടകൂറ്റിൽ ഉള്ളവർ (എറനാ ) ഇള റു 
നമ്പിയാതിരി തിരുമു ാട്ടിെല തൃൈക്ക ടക്കീഴ് േവലയാക്കി, പുരുഷാരവും അടു 
പ്പി തും െച . പന്നിയങ്കര ഇരുന്നരുളി നാലു പന്തീരാ കാലം െപാരളാതിരി
രാജാേവാട് കുന്നലേകാനാതിരി പട കൂടുകയെല്ലാ െച . െപാലനാടു മുക്കാതം
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വഴി ൭൨ തറയും ൧0000 നായരും അതിൽ ൩ കൂട്ടവും ൩൨ തറവാ കാരും ൫
അകമ്പടിജനവും (ഒരമ്മ െപറ്റ മക്കൾ, ഒരു കൂലിേച്ചകം, ഒരു െചമ്പിെല േചാറ്,
ഒരു കുടക്കീഴിൽ േവല) ഇങ്ങിെന അെ െപാരളാതിരി രാജാവിന്നാകുന്നതു.
അവേരാട് കുന്നലേകാനാതിരി പട െവട്ടി ആവതില്ലാഞ്ഞ് ഒഴി േപായതിെന്റ
േശഷം, ീേപാർെക്കാല്ലിക്ക് എഴുെന്നള്ളി, ൬ മാസം ഭഗവതിെയ േസവി  
ത്യക്ഷമായാെറ, ഞാൻ െച ന്ന ദിക്ക് ഒെക്ക ജയിപ്പാന്തക്കവണ്ണം നിന്തിരുവടി
കൂടി എെന്റ രാജ്യേത്തക്ക് എഴുന്ന കയും േവണം എ ണർത്തിച്ചാെറ, അ  
കാരം തെന്ന എന്ന വരവും െകാടു , വാതിലിേന്മൽ മറഞ്ഞിരുന്നതു കണ്ടിട്ട് ഭഗ 
വതിയുെട, വാതിലിേന്മൽ മറഞ്ഞിരുന്നതു കണ്ടിട്ട് ഭഗവതിയുെട നിത്യ സാന്നി 
ദ്ധ്യം വാതിലിേന്മൽ തെന്ന ഉ എ നിശ്ചയി . വാതിൽ കൂെട െകാ േപാ 
രുവൂതും െച . ഇ വ മാനവി മന്മാരും െവട്ടമുടയ േകാവിലും കൂട വിചാരി 
ച്ചിട്ട്, അകമ്പടിജനം പതിനായിരേത്തയും സ്വാധീനമാെക്കണം എ ക ി ,
ഉണ്ണി മാരേമനവേനയും പാറചങ്കരനമ്പിെയയും അകമ്പടി ജനവുമായി ക
പറവാന്തക്കവണ്ണം പറഞ്ഞയച്ചാെറ, അവർ ഇരുവരും കൂടി െച ധാനന്മാ 
രുമായി ക പറ , ഗണപതിയുെട നിത്യ സാന്നിദ്ധ്യമുള്ള െപരിമ്പിലാക്കൽ
എ കുറി അയ കയും െച . ഉച്ചതിരിഞ്ഞി മാന വി മന്മാരും ാഹ്മണ 
രും േവരൻ പിലാക്കേലക്ക് െചന്നേപ്പാൾ, അകമ്പടി ജനത്തിൽ ധാനമായിരി 

ന്നവെര ക സേന്താഷി . അേന്യാന്യം കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ വൃത്താന്തങ്ങൾ
എേപ്പർെപട്ടതും പ . െപാറളാതിരിെയ ഒഴിപ്പിപ്പാൻ യത്നം െച ന്നതി 
ന്ന് ഞങ്ങൾ വിപരീതമായ് വരിക ഇല്ല എ ം പറഞ്ഞാെറ, ന െട സ്ഥാനവും
നിങ്ങെള സ്ഥാനവും ഒരു േപാെല ആക്കി െവേച്ച എ സമയം െച 

. പിെന്ന െപാറളാതിരിക്ക് ഇഷ്ടനായി കാര്യക്കാരനായിരി ന്ന േമേനാക്കി 
െയ കൂട്ടിെകാ വിചാരി യുദ്ധം െചയ്യാെത, െപാറളാതിരിെയ പിഴുക്കി അന്നാ 
ടു കടത്തിയാക്കി. െപാനാടു സ്വാധീനമാക്കി തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യം
ഉെള്ള ം ഏറ റാവില്ലാെത സ്ഥാനങ്ങൾ കൂട്ടി തരുന്നതിെന സമയം െചയ്താൽ
ഒഴിപ്പിേക്ക ന്ന കാരവും പറഞ്ഞാെറ, േമേനാക്കിേയാടു ഇളമയാക്കിേയ  

ണ്ട് ൨ കൂറാെയറ നാട വാ യായി, പാതി േകായ്മസ്ഥാനവും നാടും േലാകെര 
യും തേന്ന എ സമയം െച . നാലർ കാര്യക്കാർ (൧ അച്ചനും ൨
ഇളയതും ൩ പണിക്കരും ൪ പാറനമ്പിയും) കൂടി നിരൂപി . (നായികിയായിരി 

ന്ന ചാല റത്തമ്മ   ) നാലക ട്ടമ്മെയ ക (ഇ ബ വായി നി െകാ 
  ) േകാട്ട പിടിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ഒരുപായം ഉണ്ടാക്കി, (ഒരു ഉപേദശ ം) തെരണം

എന്നാൽ ൪ ആനയും ൪0000 പണവും തേന്ന ; അതു തെന്നയല്ല, േകാട്ട 
വാതിൽ തുറ ത എ വരികിൽ ൪ വീട്ടിൽ അമ്മസ്ഥാനവും ത , നാലാം
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കൂറാക്കി വാഴിേച്ച ന്നതുമു എ സമയം െച . സമ്മതി െചന്നതിെന്റ
േശഷം, െപാറളാതിരി േജ്യഷ്ഠെന കാണ്മാൻ അനന്തരവരായി ള്ള ത രാക്കന്മാ 
െരയും ത രാട്ടിമാെരയും േകാല നാട്ടിേലക്ക് എഴുെന്നള്ളി , താൻ േപാലൂെര
േകാട്ടയിൽ ഇരി തും െച . അ കാരം േകാഴിേക്കാെട്ടക്ക് എഴുതി അയച്ചാെറ,
മാനവി മന്മാരും മ ം എല്ലാവരും മി പുലർകാെല െപാറളാതിരി ഉലെപ്പ 
ണ്ണചാർത്തി, മറ ളങ്ങെരക്ക് എഴുെന്നള്ളിയ േനരം േകാട്ട വാതിൽ തുറ െകാ 
ടു , െനടിയിരി േകാെട്ടക്കക കടന്നിരു മൂ കുറ്റി െവടിയും െവപ്പി .
െവടി േകട്ടാെറ, ചതിച്ചിെതാ എെന്നാ െപാറളാതിരി രാജാവരുളിെച്ച , നീ 
രാ കുളി കഴിയാെത ക െകാലടി േകാേലാടി േകാവിേലക്ക് എഴുെന്ന കയും
െച . അവിടു നീരാ കുളി കഴി കായക്കഞ്ഞി അമേറ ം അമൃതം കഴി 
ഞ്ഞ് കീഴലൂരും കുരുമ്പ രും ഉള്ള േലാകെര വരുത്തി അരുളിെച്ച . ”േപാലൂരും
െചറുപറ്റയും ആൺ െപറാെത (പിറക്കാെത) ഇരിക്കെട്ട ആൺ പിറ എങ്കിലും
ഉചിതം നടത്താെത ഇരിക്കെട്ട. ന െട നാട്ടിൽ പുരേമ രയും പിരിയൻ വളയും
വീരാളിപ ടുക്കയും േപാ കൂട്ടി ഉഴുകയും കറക്കയും അരുത്. നിങ്ങൾ എനി 
ക്ക് തുണയായി നില്ക്കയും േവണം (തുണയായിരിക്കെട്ട) നാട്ടിൽ ശിക്ഷാരക്ഷയ്ക്ക
ൈചതന്യത്തി ഏറ റവു കൂടാെത (വ േപാകാെത) ഇരിക്ക എന്നാൽ നി 
ങ്ങൾക്ക് ഒരു താ യും വീ യും വരാെത കണ്ണിനും ൈക ം മു മുൻൈകസ്ഥാ 
നവും അവകാശം നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഇരിക്കെട്ട” എ െപാറളാതിരി രാ 
ജാവ് അനു ഹിച്ചരുളിെച്ച . അങ്ങിെന തെന്ന ഉണർത്തി തും െച . അക 
മ്പടി നട തുറേശ്ശരി കടത്തി വി വണങ്ങി േപാ കീഴലുർ നായന്മാർ എ
േകട്ടിരി . തുറേശ്ശരി കടെന്നഴുെന്ന കയും െച . നീരാട്ട്കുളിക്ക് എഴുെന്ന 

ംേപാൾ, ആയിരംനായർ േകാട്ട വളഞ്ഞ കാരം അറിഞ്ഞിട്ട് േവേഗന േകാ 
ട്ട ള്ളിൽ എഴുെന്നള്ളി, േമേനാക്കിെയയും ചാല റത്ത് നായകിെയയും തിരുമു 
മ്പിൽ വരുത്തി, നിങ്ങൾ ഇരുവരും മുമ്പിനാൽ പറഞ്ഞ സത്യം തെന്ന എ നമു 
ക്ക് വഴിേപാെല േബാധിക്കയും െച . മരിക്കെയാ രാജ്യം ഒഴി േപാകെയാ
േവ എ നിങ്ങൾ വിചാരി പറെയണം എന്നരുളിെച്ചയ്യാെറ, യുദ്ധം െച
രാജാവ് മരി േമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ കൂട മരിേക്കണ്ടിവരും എ ക ി , മാനവി  
മന്മാേരാട് യുദ്ധം െച ജയിപ്പാൻ പണിയാകു ; അതുെകാ രാജ്യം ഒഴി
േപാകുന്നത് നല്ലതാകു എ ണർത്തിച്ചാെറ, ന െട േലാകെര കൂട്ടിവരുത്തി,
യുദ്ധം െചയ്യി നി കയും േവണം. അേപ്പാൾ ഞാൻ േവഷം മാറി െപാെയ്ക്കാ  
ന്നതുമു . അ കാരം െച . െപാറളാതിരി േകാട്ട ഒഴി േപാകയും െച .
െപാറളാതിരി രാജ്യ ഷ്റ്റനായി യുദ്ധത്തിൽ േതാ പുറെപ്പ െച , ആ സ്വരു 
പത്തിങ്കൽ വിശ്വസിച്ചി ള്ള േകാലത്തിരിെയ കണ്ടാെറ, മുഖ്യസ്ഥാനത്തി മു 
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ക്കാതം നാടും ൩000 നായെരയും െകാടു , നാട്ടടി എന്ന (അടിെയാടി) േപർ 
െകാടുത്തിരു കയും െച . ആ വംശമെ കടുത്തനാട്ട ത രാനാകുന്നതു. കുറു 
മ്പിയാതിരി രാജാവുെട സംവാദത്താൽ േകാലത്തിരിെകാടുത്തിരി ; െപാറ 
ളാതിരി രാജാവി കടത്തനാടു മുക്കാതം വഴിനാടും പുതിയ േകായിലക വാ 
ഴുേന്നാലും ഇള ളം കുറു ം േതാട്ടത്തിൽ നമ്പിയാരും, നാരേങ്ങാളി നമ്പിയാരും,
േപാർക്കാ േശ്ശരി നമ്പിയാരും, െചമ്പറ്റകുറു ം ൩000 നായരും, കാവിൽ ഭഗവ 
തിയും, ഇങ്ങിെന കവിയടക്കം.
അങ്ങിെന അടക്കം െചയ്തതിെന്റ േശഷം താമൂതിരിപ്പാട്ടിെല വലിയത രാൻ േമ 
േനാക്കി ഏറനാട്ട വാ യാക്കി പാതി േകായ്മയും ൫000 നായേരയും ക ി , ”െപാ 
റളാതിരിയുെട േകായ്മ നടത്തി െകാൾക േവ ം” എ ഭാകരകൂറ്റിൽ കിഴിന്നി 
യാെറ (കീഴുന്നീർ േമേനാക്കിെയ?) ൈക പിടി ”ഒ ർ, െപാലൂർ, തലെകാല്ല 

ർ, േചള ർ എന്നിങ്ങിെന ൪ മുക്കാൽവട്ടം േക്ഷ ത്തിങ്കൽ േദവേനയും േദ 
വസ്വവും രക്ഷി കിഴിന്നിയാർക്ക് സംബന്ധമുള്ള ഇല്ലങ്ങളും ഭവനങ്ങളും പരി 
പാലി , േശഷം ഒന്നി പാതിഓളം ഇടവാ റായി നടത്തി െകാ ” എ
ക ി ”ഏറനാട്ട് േമേനാെന ” തിരുനാെവാഴി മിരി . കുന്നലേകാനാ 
തിരി രാജാവു, നായകിയാർക്ക് വാ സ്ഥാനങ്ങളും ”േകാഴിേക്കാട്ട് തലെച്ചണ്ണാർ”
എ േപരും ക ി , വാളും പുടവയും െകാടുക്കയും െച . േശഷം വട ം പുറ 
ത്ത് േലാകർ ഇണക്കം െചയ്യാെത േപാർ തിരി നി , നാട്ടിൽ �േകായ്മ നട 
ത്തി എങ്കിൽ ന െട െപ ംപിള്ള ം അടു ം ആചാരവും നീതിയിൻ നില 
യും ഏറ റവു വ േവാ” എ െചാല്ലിയ േനരം നാട്ടിൽ വഴിപിഴ വ േപാകാ 
െത േകായ്മ നട വാൻ തളിയിൽ േദവൻ എ ക ി . േദവെന സമക്ഷത്തി 
റക്കി േകാവിൽ ഇരു ” തലെച്ചേണ്ണാർ എന്ന് ക ി ”നാട്ടിൽ വഴിപിെഴക്ക്
വരും മുതൽ തളിയിൽ േദവ െനയ്യമൃതം മുട്ടാെത കഴി െകാ ” എ ക ി 

; േലാകേരയും േബാധിപ്പി , കാരണെര ക ിക്കയും, െച . േശഷം ൧0000വും
രാജാവും തമ്മിൽ വഴക്കം െച . അവർക്ക് ഓേരാരു സ്ഥാനവും േമനിയും അവ 
കാശവും ക ി . തെന്റ േചകവരാക്കി േചകവും ക ി , അച്ച ം ഇളയതിെന്റ 
യും കുടക്കീഴ് േവലയാക്കി േവരൻ പിലാക്കീഴ് േയാഗം ഒരുമി കൂട്ടം ഇരുത്തി,
അച്ചനും ഇളയതും നിഴൽ തലക്കൽ െച നിഴൽ ഭണ്ഡാരവും െവ , തിരുവളയ 
നാ ഭഗവതിെയ നിഴൽ പരേദവതയാക്കി രാജാവിെന്റയും േലാകരുെടയും സ്ഥാ 
നവും േമനിയും പറ , േകാട്ടനായന്മാെര വരുത്തി, കൂട്ടവും െകാട്ടികുറി പാറ 
നമ്പിെയ െകാ പള്ളിപ്പലക െവപ്പി േലാകർ ശിലവി ം നാളും േകാലും
െകാടുപ്പാന്തക്കവണ്ണം ക ി . േമല്മര്യ്യാദയും കീഴ്മര്യ്യാദയും അറിവാൻ മങ്ങാട്ട 
ച്ചൻ പേട്ടാലയാക്കി എഴുതിെവ , േലാകർക്ക് പഴയിട പറവാനും എഴുതി െവ 
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. അങ്ങിെന േലാകരും വാ യും കൂടി േചർ ൧0000വും ൩000വും ൩0000വും
അക ട്ട് പരിഷയും ൈപയ്യനാട്ടിങ്കര േലാകരും കൂടി നാടു പരിപാലിച്ചിരി ം
കാലം ഇടവാ യും നാടുവാ യും തമ്മിൽ ഇട . ഇടവാ റ്റിൽ പക്ഷം തി 
രിഞ്ഞ വടക്കം പുറെത്ത േലാകരും നാ വാ റ്റിെല പക്ഷം തിരിഞ്ഞ കിഴക്ക്
പുറെത്ത േലാകരും തമ്മിൽ െവട്ടിൽെക്കാല്ലിപ്പാന്തക്കവണ്ണം കച്ചിലയും െകട്ടി,
ചന്ദനവും േത , ആയുധം ധരി , വടക്ക റത്ത് േലാകർ താമൂരി േകായിലകത്ത്
കട മരിപ്പാൻ വരുേമ്പാൾ, കിഴക്ക റത്ത് േലാകരും ആയുധം ധരി , േകായി 
ലകത്തിൻ പടിക്കലും പാർ . അതുക മങ്ങാട്ടച്ചൻ ”ഇവർ തമ്മിൽ െവട്ടിമ 
രി , സ്വരൂപവും മുടി ം” എ ക അവരുെട മുമ്പിൽ െച , കാര്യേബാധം
വരുത്തി, ഇടർച്ചയും െതളിയി , േലാകർ തമ്മിൽ ൈക പിടിപ്പി ”െതാഴുതു വാ 
ങ്ങിേപ്പായി െകാൾവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എേന്ന ം കൂലിേച്ചകമര്യാദയാ 
യി നിൽ ം” എ മങ്ങാട്ടച്ചൻ പറ , രാജാവിൻ തിരുമുമ്പിൽനി േലാക 
െരെക്കാ അവ്വണ്ണം േവലയും െചയ്യിപ്പി . പിെന്ന േലാകരുമായിട്ട് പല നില 

ം കളിയും ഒെലരി പാച്ചിൽ ഇങ്ങിെനയും നടത്തി തുടങ്ങി. േശഷം ആയമ്പാ 
ടി േകാവിലകത്ത് ത രാട്ടിയായിരി ന്ന അമ്മെയ വാ കഴി . ൫ കൂറു വാ യും
൫ േകായിലകവും ചമ . പരേദവതമാെരയും കുടിെവ . അവ്വണ്ണം തെന്ന ഇടവാ 

റ്റിേലക്ക് ”൫ കൂറു വാ യായി നടത്തിെക്കാ ” എ വാളും പുടവയും െകാ 
ടു ”ത ം പള്ളിച്ചാെനയും െപണ്ടികേളയും മുന്നിത്തളിയും ചിരുത വിളിയും
അകമ്പടി സ്ഥാനവും െച െകാ ” എ ക ി െകാടുത്തിരി കുന്നി
േകാനാതിരി.
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൨. േകാഴിേക്കാട്ട് നഗരം െകട്ടിയതു

അതിെന്റ േശഷം േകാഴിേക്കാട്ട് േവളാപുറ േകാട്ടയും പണിതീർ , അറയും
തുറയും അടക്കി, ആലവട്ടവും െവഞ്ചാമരവും വീശി തും െച . കിഴെക്ക സമു 

തീരത്തിങ്കൽ ഇരുെന്നാരു െചട്ടി, കപ്പൽ കയറി മക്കേത്തക്ക് ഓടി, കച്ചവടം
െച , വളെര െപാ െകാണ്ട്, കപ്പൽ പിടിപ്പതല്ലാെത കയ ക െകാ കപ്പൽ
മു മാറായി, േകാഴിേക്കാട് തുറക്ക് േനെര വന്നതിെന്റ േശഷം കെരക്കണ , ഒരു
െപട്ടിയിൽ െപാെന്നടു െകാ താമൂരി തിരുമുമ്പിൽ തിരുമുല്ക്കാ െവ . വൃ 
ത്താന്തം ഉണർത്തി തുെഞ്ച . അതു േകട്ട രാജാവ് നീ തെന്ന െപാ ഇവിെട
സൂക്ഷി െകാൾവൂ എന്നരുളിെച്ച വാെറ, ആ െചട്ടി താമൂതിരി േകായിലക
ഒരു കരിങ്കല്ല് പണിെച വാെറ, സമ്മാനങ്ങൾ വളെര െകാടു , അറയും ൈക 
േയ , കപ്പൽ പിടിപ്പതുക നിർത്തി. േശഷം െപാ കൾ ഒക്കയും െകാ വ 

തിരുമുമ്പിൽ െവ സംഖ്യയും േബാധിപ്പിച്ച് നെല്ലാരു െപാഴുതിൽ ആ ധനം
കല്ലറയിൽ െവച്ചട യാ ഉണർത്തി . കപ്പൽ കയറി േപാകയും െച . അങ്ങി 
െന കാലം സ്വ ം െചന്നവാെറ, അവൻ സൂക്ഷിച്ച വ്യം െകാ േപാവന്തക്കവ 
ണ്ണം വ തിരുമുല്ക്കാ െവച്ച് അവസ്ഥ ഉണർത്തിച്ചേശഷം, കല്ലറ തുറ െവച്ച

വ്യം എടു തിരുമുമ്പിൽ കാണ്െക സംഖ്യ േബാധിപ്പി രണ്ടാക്കി പകു
ഒേരടം രാജാവി ം ഒേരടം തനി ം എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ”നിെന്റ വ്യം നീ
തെന്ന െകാ േപായി െകാൾക” എന്നരുളിെച്ചയ്തതു േകട്ടാെറ, ”ഇ േനരുള്ള
രാജാവും സ്വരൂപവും ഉണ്ടായീല” എന്നവ േബാധി , ”ഈ തുറയിൽനി
കേച്ചാടം െചയ് വാന്തക്കവണ്ണം എനിക്ക് ഏകി തരികയും െവണം എ മങ്ങാ 
ട്ടച്ചേനാട് േകൾപ്പിച്ചേപ്പാൾ അ കാരം ഉണർത്തി തിരുമനസ്സിൽ േബാധിച്ച്,
അങ്ങിെന തെന്ന എ രാജാവും അരുളിെച്ച . പിെന്ന തക്ഷന്മാെര വരുത്തി,
കട റ നഗരം െക വാൻ േകാവിലക നി മറി തീർ , നൂൽ പിടി
അള സ്ഥാനം േനാക്കി കുറ്റി തറ , നെല്ലാരു െപാഴുതിൽ കല്ലിട്ട് െകട്ടി, തൂൺ 
നാട്ടി െതരു െക കയും െച . െചട്ടി അവിെട ഇരു ദാനധർമ്മങ്ങെള െച ,
ഓട്ടെവാഴുക്കവും കേച്ചാടങ്ങളും തുടങ്ങി, അംബേരശൻ എന്നവ േപർ. അവൻ
െകായിലക പണിെചയ്തതു അംബേരശൻ െകട്ട് എന്ന് ഇ ം പറയു . നഗ 
രം െകട്ടി തുടങ്ങിയ ഇടം െചട്ടിെത്തരു. പലരും െതരുെകട്ടി വാണിഭം തുടങ്ങി,
തുറമറക്കാരും മക്ക കപ്പൽ െവപ്പിക്കയും ഓട്ടെവാഴുക്കവും കണെക്കഴു ം വര 
വും ശിലവും വഴിയും പിഴയും കേച്ചാടലാഭങ്ങളും ഇതു േപാെല മെറ്റാരു നാടും നഗ 
രവും േകായ്മയും േലാകത്തില്ല എ പലരും പറയു . നഗരപ്പണിക്ക് ഊരാളി 
കൾ ധാനം. മുെമ്പ തൃച്ചമ്മര ഭഗവാനു കാലി െകട്ടിക്കറ പാലും െന ം
െകാടു , േഗാപാലന്മാർ എന്ന ഞായം. േകാലത്തിരി രാജാവ് അവെര േദ്വഷി 
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ക്കെകാണ്ട് അവിെട ഇരിക്കരുതാ , നാട്ടിൽനി വാങ്ങിേപ്പാ , പറ േകാ 
യിൽ അക വ രാജാെവ കണ്ടിരു ദിവസവൃത്തികഴിപ്പാൻ ഓെരാ വൃ 
ത്തികൾ തുടങ്ങി ഇരി ം കാല , േകാഴിേക്കാ നഗരപ്പണി തുടങ്ങി; അ
കട റ ചുള്ളിക്കാടു െവട്ടി േകാരുവാൻ ഇവെര വരുത്തി, ഇങ്ങെന നീെള നട 

പണി എടു ം കാല കുന്നലേകാനാതിരിയുെട നിേയാഗത്താൽ മങ്ങാട്ട 
ച്ചൻ അവെരെക്കാ , തളിയിൽ ഊരാളരായിരുന്ന ൬0 നമ്പിമാെര െവട്ടിെക്കാ 
ല്ലി വലി നീക്കിക്കളയി . അതി അവരുെട ജന്മവും തറവാടും തളിയിൽ
ഊരായ്മയും അവർ െകാടുക്കയും െച . രാജാവ് പതിനായിരത്തിൽ കൂലിെച്ച 
കവും നടത്തി ഇരി .
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൩. വ വേകാേനാതിരിെയ ജയിച്ചതു

െകാ ന്ന ശിവാങ്ങൾ (ശിവേയാഗികൾ ശിവമയൻ) എന്ന സന്യാസിയുെട
അരുളപ്പാടാൽ തളിയിൽ കർമ്മദാനങ്ങൾ െച , ാഹ്മണരുെട അനു ഹ 
േത്താടും കൂടി തളിയും സേങ്കതവും രക്ഷി , മക്കത്ത് കപ്പൽ െവപ്പി , തിരുനാവാ 
യി മണ റത്ത് നിന്ന് മഹാ മകേവല രക്ഷി നട വാൻ ക ിച്ച (ആറെങ്ങാ
സ്വരൂപെത്ത െവട്ടി ജയി െനടിയിരിപ്പിൽ സ്വരൂപം അടക്കി നടത്തി) വ വ 
േകാനാതിരി രാജാവിെന നീക്കം െച , േനരും ന്യായവും നടത്തി, ൧൭ നാടും
അടക്കി, ൧൮ േകാട്ടപ്പടിയും അടുപ്പി , അങ്ങിെന ഇരി െനടുവിരിപ്പിൽ സ്വ 
രൂപം.
മസ്ക്കിയത്ത ദ്വീപിങ്കൽ ഇരുവർ പു ന്മാർ ജനി ണ്ടായി, ഒരു ബാപ്പയ്ക്ക് പിറന്ന 
വർ ഇടഞ്ഞേപ്പാെഴ അവരുെട ബാപ്പാ മൂത്തവേനാട് പറ ”നിങ്ങൾ തമ്മിൽ
മത്സരി മെറ്റയവൻ നിെന്ന വധി ം; എൻെറ േശഷത്തിങ്കൽ അതുെകാണ്ട് നി 
ങ്ങൾ ഇരുവരും ഇവിെട ഇരിേക്കണ്ടാ. നീ വല്ല ദ്വീപാന്തരത്തിങ്കൽ േപായി,
നിേന്റടം കഴിക്ക അെ നിണക്ക് നല്ലതു. അതി നിണക്ക് െപാറുപ്പാൻ മാ 

ം െപാ തരു എ പറ , ഒരു കപ്പലിൽ പിടിപ്പതു വ്യം െകാ 
ടു അവെന അയ . അവൻ അേനകം രാജ്യങ്ങളിൽ െച , അവിടവിെട
വാഴും രാജാക്കന്മാെര ക , തിരുമുല്ക്കാ െവച്ചാൻ. അെതാ എെന്തല്ലാം കാ  
െവ , അച്ചാറു പൂശി െപട്ടിയിൽ െപാ ം െവച്ചട , അച്ചാെറ പറഞ്ഞ് െവ 

ം. അങ്ങിെന െവപ്പാൻ കാരണം: അവരവരുെട േനരും േനരുേകടും തിരിച്ച 
റിഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പാനായിട്ട് (േനരുള്ളിടത്ത് തനിക്കിരിപ്പാൻ) അവരവെര പരീ 
ക്ഷിപ്പാൻ തെന്ന ഇങ്ങിെന െവ കണ്ടതു. രാജാക്കൾ ആരും അതിനു േനെര
പറഞ്ഞില്ല. പിെന്ന പൂ റേക്കാെന ക െവച്ചവാെറ, പറ , ഇതാ ഇതു നി 
േന്നാടു പകർ േപായി ഇതച്ചാറല്ല, സ്വർണ്ണം (ആകു ) ”എ പറഞ്ഞവാെറ,
വിശ്വസിപ്പാൻ ന ” എ വ േബാധിക്കയും െച . ഇങ്ങിെന േകാഴിേക്കാ 
െട്ട േകായ (െകാശ) വന്ന കാരം. ഒരു നാൾ വില്വമംഗല ശിവാങ്ങൾ (ശിവ 
മയന്മാർ) വടക്ക് നി രാേമശ്വരത്തിന്നാമാറ് എഴുെന്ന േമ്പാൾ, േകാഴിേക്കാ 
ട്ട് തളിയിൽ പൂ റെക്കാൻ തെന്റ വർത്തമാനം േകൾപ്പിച്ച േനരം ശിവാങ്ങൾ
അരുളിെച്ച , ”� സ്ഥലത്തി ം � സ്വരൂപത്തി ം വരുേന്നാരനർത്ഥം േപാവാ 
നാെയ്ക്കാണ്ട് ദാനധർമ്മാദികളും �ശ്വരേസവകളും െചയ്യിപ്പിക്കയും േവണം” എന്നാ 
െറ, ”അെതാ എങ്ങിെന” എ ം ”എെന്തല്ലാം േവ വത് ” എ ം ഉണർത്തിച്ച
വാെറ, ശിവാങ്ങൾ അരുളിെച്ച : ”ദാനമാകുന്നതു � േക്ഷ ത്തിങ്കൽ ആെണ്ടാന്നി 

തുലാമാസത്തിൽ േരവതി തുടങ്ങി ൭ ദിവസം എത്തിയ ജനത്തി (സദ്യ)
ഭക്ഷണവും െകാടു , നൂെറ്റാ സ്മാർത്തന്മാർക്ക് ൧0൧ പണം െകട്ടി ദാനം െച 
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, തുലാഭാരം, ഹിരണ്യഗർഭം, മഹാമൃത ഞ്ജയം, പറ ംകൂ , കൂടിയാട്ടം, ഭാ 
രതം വായിപ്പിക്ക എന്നിങ്ങിെന രാജാക്കന്മാർക്കായി ള്ള ിയകളും വലുതായ
ഗണപതി േഹാമവും ഭഗവതി േസവയും ഇവ ഒക്കയും കഴിപ്പി . താന്താൻ പരി 
പാലിേക്ക ന്നതും ഇ ം അടക്കിയതും കുതം ഇല്ലാഞ്ഞ കൂടം വീഴുന്നതും അട 
ക്കി രക്ഷി . അവിടവിെട പൂജാനിേവദ്യാദികളും വഴിേപാെല കഴിപ്പി എന്നരു 
ളിെച്ച . അേപ്പാൾ, അേങ്ങാ ണർത്തി , അതി വ്യം ഇല്ല” എന്ന േകട്ടവാ 
െറ, അതിേന്നതും േവണ്ടതില്ല, കടം വാങ്ങിെച്ച െകാ േമ്പാൾ നിനയാത്ത (
േനരം) മുതൽ തനി ണ്ടായ് വരും; പിെന്ന കണക്ക് എഴുതി ചിലവി െകാൾക.
നിത്യദാനവും വയറു വഴികയും സ്വർണ്ണേലപനവും െചയ്തിരിക്ക എന്നാൽ ീ
നിൽ ം. ീ മദം ഏറിവരികിൽ ീ വിളിപ്പിക്കാം ”മുന്നിൽ തളിപ്പിക്കാം
എച്ചിൽ പാ ത്തിൽ” എന്നിങ്ങെന സ്വരൂപമര്യാദകളും ക ി , അനു ഹി
മഹാ സന്യാസി, അക്കാലം വിശ്വാസേത്താട് അങ്ങിെന െച തുടങ്ങി. അന്നീ 
വന്നവൻ (േചാനകൻ) വളെര െപാ ം െകാടു � സ്വരൂപത്തിങ്കൽ വിശ്വാസ 
േത്താട് വീെടടു , അവിെട ഇരി ം കാലം, കർക്കടകവ്യാഴം കുംഭമാസത്തിൽ
ഉണ്ടേല്ലാ മഹാമകം; അന്നാൾ തിരുനാവായി െപരാറ്റിൽ തീർത്ഥം ; അവിെട �
േകരളത്തിങ്കൽ െചാവര റ്റിലുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് നിലപാടും സ്ഥാനമാനങ്ങളു 
മുണ്ടേല്ലാ. അതിെന കാണ്മാൻ േകായ പുറെപ്പ , രാജാവിെന േകൾപി , മഹാ
മകവും ക വരികയും െച . ”എങ്ങെന” എന്നവാേറ, ”� മഹാമകത്തി ദിവ്യ 
തീർത്ഥം ഒഴുകുക എന്നിെയ മെറ്റെന്തല്ലാം അലങ്കാരം ഉ ” എന്നരുളിെചയ്തവാ 
െറ, ”അവിെട ഉള്ള അലങ്കാരാധികൾ ഒക്കെവ അറിയി എന്നല്ല; � സ്ഥലങ്ങൾ
ഒക്കെവ ന െട സ്വരൂപത്തിങ്കൽ അെ വിധി ആകുന്നത് ” എ ണർത്തിച്ച 
വാെറ അരുളിെച മഹാ രാജാവ്. ”അതി നമ്മാൽ കർത്തവ്യമില്ല” എ
േകട്ടാവാെറ, പറ ; � സ്ഥാനം ഇ േവണം എ വരികിൽ അടിെയൻ പി 
ടിച്ചടക്കി തരു ണ്ട് എ േക വാെറ പൂ റെക്കാൻ. ”എങ്കിൽ നിെന്ന വല
ഭാഗത്ത് നിർത്തിടു ണ്ട് എ േകട്ടേപ്പാൾ, അവൻ കടലിലൂെടയും മ ള്ളവർ
കരയൂെടയും െതേക്കാെട്ടക്ക് പട കൂടി ജയി ഓെരാെരാ നാടും നഗരങ്ങളും ാ 
മങ്ങളും േക്ഷ ങ്ങളും അടക്കിെക്കാണ്ട് വ്യാഴവട്ടം തികയും േപാെഴക്ക് തിരുനാ 
വായിൽ എത്തി ഇരി (ആ സ്ഥാനങ്ങളും അടക്കി,) അവന മികവിനാ 
െല കമ്പെവടിയും ക ലയും (കപ്പേലാട്ടവും? തീർ , പണ്ടാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത
വിേശഷം എെന്ന ം കുറവു വരാെത ഇരിപ്പാൻ മുതലുമ് െവ , ”അ േകാഴി 
േക്കാട്ട് േകായ” എ േപരും വിളി , അേനകം സ്ഥാനങ്ങളും െകാടു , വല 
ഭാഗ നിർ കയും െച . അതുേപാെല തിേയാഗി ഇല്ല എ ശംഖും കു 
ടയും പിടി ശാന്തസ്സ്വാമിെയ അരിെക നിർത്തി . അ േചാവര റ്റിൽ
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ഉള്ള സ്ഥാനം പന്നിയൂർകൂറ്റിെല അടങ്ങി ഇരി . ആ പരിഭവത്തി അന്ന്
തുടങ്ങി, തിരുമാനംകുന്നത്ത് ഭഗവതിയുെട ആജ്ഞയാെല ഇ ം (അങ്കേപ്പാരു 
ണ്ടായി) മരി ആർെങ്ങാ ർ (ആറെങ്ങാ ) സ്വരൂപത്തിലുള്ള േചകവർ എന്ന 
റിക. അ പ കുറയ ൪൦൦ ത ം, ൧൨൦൦ (െനടിയ) കുടയും െകാടുത്തി
ആർെങ്ങാ ർ സ്വരൂപത്തിെല േമേല്ക്കായ്മ വി , േനടിയിരി സ്വരൂപത്തിെലക്ക 
ടങ്ങി ഇരി . അ തുടങ്ങി അവർക്ക് രാെത്തണ്ടലും മെറ്റയവർക്ക് പകൽ
െതണ്ടലും ആയ് വ . ഓെരാെരാ നാടും നഗരവും പിടിച്ചടക്കി ടങ്ങി. അന്നീ
സ്വരൂപത്തിങ്കൽ ഏ ം മാറ്റാനില്ലാെത ആയി.
െവള്ളപ്പനാ കെര വൃത്തിക്കാെയ്ക്കാണ്ട് തറക്കൽ ഇ ണ്ണിരാമവാരി ചുന്നക്കാടു
തലെചെണ്ണാരായി വാളും പുടവയും െകാടു . ൧൦൦൦ നായർക്ക് യജമാനനായി ,
പിെന്ന ചുള്ളിയിൽ ശങ്കരനമ്പിെയെന്നാരു തിരുവുള കാർയ്യക്കാരൻ വ വേകാ 
നാതിരിപ്പാട്ടിെല നാടു മല റം മുക്കാതം പിടിച്ചടക്കി, അതുെകാ ആ സ്ഥാന 
െത്തക്ക് അവനാെയ്ക്കാ ക ം മുകവും തിരിയും െകാടുത്തിരി . അതുെകാ 

മല റത്ത് പാറനമ്പി എ പറവാൻ കാരണം.
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൨. േകാഴിേക്കാ മഹത്വം

മലയാളത്തിൽ കുന്നലേകാനാതിരി രാജാവ് മഹാരാജാവ് എ സിദ്ധാന്തം
അ തുടങ്ങി െതക്ക് േവണാടടികളും വടക്ക് േകാലത്തിരിരാജാവും ഇവർ ഒഴി 
െക ഉള്ള രാജാക്കന്മാേരാട് അന്ന െച ഏ ം; എടവപാതി കഴിേവാളം
”എടവപാതി കഴിഞ്ഞാൽ േവരൻ പിലാക്കീഴ് കൂടി െകാട്ടിൽ കുറി , േലാകർക്ക് 
ശിലവി ം െകാടു , അച്ചനും ഇളയതും മുന്നട , പടകൂടുംേപാൾ, േചാവര  
റ്റിൽ എഴുതിയയെച്ച ഏ ം. ”മങ്ങാട്ടച്ചനു ചതിപ്പടയില്ല” എന്നതിെന്റ കാരണം
കൂടിനി േപാകിലും താ ആകിലും കാണാം എന്നറിയി ം. ”േനരുെകാ
ജയി വർദ്ധിച്ചിരി ” െനടിയിരി സ്വരൂപം എന്നറിക.
പരേദശങ്ങളിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ പുന്നാടൻ, മയിസൂരാൻ, മയിെലാമ്പൻ, ചടക്ക 
രൻ, മുകിളൻ, മൂ പറിയൻ, ഇെക്കറിയാൻ, മുളുക്കി, അമ്മാശി, െകാങ്ങൻ, പാ 
ണ്ടിയൻ, പാെലറിയാൻ, േസതുപതി, കാശി രാജാവു, പാർശാവു, േചാഴരാജാ 
വു, പലിെച്ചയൻ, പരിന്തിരീ ഇങ്കിരീസ്സ് പറുങ്കി, ലന്താ, ദ്വീപാഴി, പുതുക്കരാ 
ജാവാദിയായുള്ളവരും പടയും പ കടലൂെടയും കരയൂെടയും വന്ന് എതിർ ം.
ഈ ഭൂമി അട വാൻ അവെരയും മടക്കി, മാറ്റാർ ഒരുത്തരും േനെര നില്ലാെത 
യായി. ഈ ഭൂമിയിങ്കൽ ൧൮ ൈവഷ്ണവങ്ങളും ൯൬ നഗരങ്ങളും തികവായുണ്ട 
െല്ലാ. അതിൽ േകളിമികച്ചതു േകാഴിേക്കാടു ഒരു കാലം താ യും ഇല്ല, ഒരു കാലം
അനർത്ഥവുമില്ല. ”അതിെന്റ കാരണം: െചമ്മങ്ങാട്ട ഔവ്വായി (െചെങ്ങാട്ട അവ 
യൻ) എന്ന ഒരു േചാനകൻ ീഭഗവതിെയ േസവി , അവനുമായി തമ്മിൽ സമ 
യം െച , പിെറ്റ നാൾ രാവിെല കാന്തപറമ്പിൽ ആകെട്ട എന്ന് പറ അവി 
െട കണ്ടില്ലയാകിൽ, ഉച്ച തിരിഞ്ഞാൽ നഗരത്തിൽ ആകെട്ട എ പറ , പി 
െന്ന അവിെട കണ്ടില്ല എ വരികിൽ, മൂവന്തിേനരം മുക്കാടിയിലാകെട്ട എ
പറ , അവിെട കണ്ടില്ലാഎ വരികിൽ, എെന്ന കാേണ്മാളം � മൂ സ്ഥാന 

ം പാർ എ പറ സമയം െച . അവന മരി കളകയും െച .
അതു െകാ ഭഗവതിക്ക് അവിെട നി ഒരു കാലം വാങ്ങിേപ്പായി കൂടുക ഇല്ല.”
അ തുടങ്ങി വീരാടപുരം േപാെല േവണ്ട പദാർഥങ്ങൾ � പുരത്തിങ്കൽ ഉണ്ടാ 
യ് വ , അേനകം വ ക്കൾ വ നിറ തുടങ്ങി, പുരുഷാരവും നിറ തുട 
ങ്ങി ”എ യും േതജേസ്സാടുംകൂടിയ ഭഗവതിെയ േചാനകൻ കാണ്മാനുള്ള സംഗ 
തി: ”ബൗദ്ധന്മാർക്കെ െനഞ്ഞി റ ” എന്നിട്ട് �ശ്വരൻ തെന്ന ഇ കാരം
ക ിച്ചതു.
േശഷം താമൂരിപ്പാ തീെപ്പട്ടാൽ തിരുവന്തളി കഴിേവാളം ആ സ്ഥാനേത്ത 
ക്ക് മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഉടയതായി തിരുവന്തളി കഴിഞ്ഞാൽ വഴിമൂപ്പിൽ രാജാക്കന്മാ 
െര പട്ടം െകട്ടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഊരി ം ാമത്തി ം മ ം പല ഭുക്കന്മാ 
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രും എത്തി, തിരുവളയനാട്ടമ്മെയ എഴുെന്നള്ളി . ” ഹ്മൻ വി മെഹശ്വരൻ”
എ ക ി െപാൻ വിള ം നിറപറയും െവ , നിലമണി വിതാനി
പള്ളിമാറടി എഴുെന്നള്ളി , േചരമാൻ വാളും പിടി സിംഹാസനത്തിേന്മൽ െവ 
ള്ളയും കരിമ്പടവും വിരി , വീരചങ്ങലയും ധരി തിരുമുടിവട്ടം െകട്ടി, അഴലൂർ
(അയലൂർ) ശാർക്കര ര വഴിയിൽ മൂവാറു ൧൮ സംഘവും കൂടി എത്തി, ”േചരമാ 
ന്നാടു ൧൬0 വഴിനാട്ടിലും േകായ്മസ്ഥാനം നടത്തി, പശു ാഹ്മണെരയും േദവന്മാ 
െരയും രക്ഷി , െപ ംപിള്ളയും ആനന്ദിപ്പി വഴിപിഴ തീർ ; മഹാ രാജാവാ 
യിരു വാഴുക” എ ക ി , ാഹ്മണരും െവട്ട േകാവിലും തിനയേഞ്ചരി
ഇളയതും ആഴുവാേഞ്ചരി ത ാക്കളും കൂടി തിരുമുടി പഴയരി ചാർത്തി, ധർമ്മഗു 
ണ പണിക്കർ ഉടവാൾ അണ , പണ്ഡാരഭൂമുഖത്തിരുന്നരുളി, ൫000 നായർ

ഭുകർത്താവു െതാഴുതു േചകി . പിെന്ന ൧oooത്തിെന്റ െചകവു കഴി . നല്ല
േനരം െകാ േകാഴിേക്കാേട്ടക്ക് എഴുെന്ന േമ്പാൾ ൧൮ വാദ്യവും അടിപ്പി .
മു കടയും (െവെങ്കാറ്റ ട) രത്നെത്തയും പിടിപ്പി . പള്ളിത്തണ്ടിേന്മൽ ഇരു 
ന്നള്ളി, െവള്ളിക്കാളാഞ്ചിയും െപാന്നിൻ കാളാഞ്ചിയും പിടിപ്പി െപാ ം െവ 
ള്ളിയും െകട്ടിയ പലിശക്കാെരെക്കാ അകമ്പടി ത ംതട്ടി നടെവടിെവപ്പി
ൈകേത്താക്കിൻ പുരുഷാരേത്താടും കൂടി പന്നിയങ്കര എഴുെന്നള്ളി, ദുർഗ്ഗാേദവി
തൃക്കൺ പാർ , ൫ooo ഭുകർത്താവും േകാഴിെക്കാട്ട് തലെച്ചേണ്ണാരും േകാശ 
യും കാതിയാരും തണ്ടിേന്മൽ അകമ്പടി നട , ൧ooooത്തിൽ മുപ്പത്തരണ്ടിലുള്ള 
വർ കച്ചയും തലയിൽ െക ംെകട്ടി, ൧oooo േലാകരും കൂടി കല്ലായ്ക്കൽ െച ”മു 
മ്പിൽ മാറ്റാൻ” എ ക ി , മൂനാം ചുവട്ടിൽ കളി വഴക്കം െച അകമ്പടി നട 

പൂവാട വിരി കാൽനട എഴുെന്നള്ളി ആയമ്പാടി േകാവിലകം പൂ , അമ്മ
വന്ദി തിരുമുടി പഴയരി ചാർത്തി, അനു ഹവും െകാണ്ടി തളിയിൽ ഭഗവാെന
തൃക്കൺ പാർ തിരുവളയനാ ം പരക്കലും എഴുെന്നള്ളി, ഓശെവടിയും െവപ്പി 

േവരൻപിലാക്കീഴ് ൧0000ത്തിെന്റ കൂട്ടം വിരു സ്ഥാനവും മാനവും േമനിയും
പറ പഴമയും പറ , സ്വരൂപത്തിെല പേട്ടാെല ം പഴനെട ം പഴയ മു 
നിമാർ വചനത്തി ം മറിവും പിഴയും വരാെത ക , അനുവാദം െകാടുപ്പി ,
ശിലവി (നാളും േകാളും അതി ം പണയം പിടിപ്പാൻ അറയും തുറയും) ക ി 

. പുരുഷാരപ്പാടും മുമ്പിൽ ക ിച്ച �ശ്വര േസവകളും കഴിപ്പി . ഭട്ടത്തിരിമാർക്ക്
കിഴി െവ നമ രി അനു ഹവും വാങ്ങി നാടും നഗരവും തുറയും കേച്ചാടവും
െതളിയിപ്പി േവളാത്ത െപണ്ണിെന േവൾപി , ഉപനയിക്കാത്ത ഉണ്ണിെയ ഉപന 
യിപ്പി , േക്ഷ ങ്ങളും കാവുകളും ഓ െപാളി തീർ . കലശം കഴിപ്പി മുതലും
െവ ആെളയും ക ി , ാഹ്മണർക്ക് കർമ്മം കഴിപ്പാൻ മുതലില്ലാത്തവർക്ക്
മുതലും ദാനം െച . നാടുകെള വഴിേപാെല രക്ഷിപ്പാൻ അവിടവിെട ആളുക 
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െളയും ക ി മുതലും െവ . മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഇളയതു പണിക്കരും തിരുവുള്ള കാ 
ര്യ്യക്കാരും കൂടി സ്വരൂപകാര്യ്യം വിചാരിച്ചിരി ം കാലം മഹാമകം വന്നണ 

, മഹാ മകേവല കഴിപ്പാനായിെകാ തിരുനാവാെയ്ക്കഴുെന്നള്ളി ഇരി .
മഹാ രാജാവായിരി ന്ന കന്നലേകാനാതിരി. പിെന്ന ൪ കാര്യ്യക്കാർ എ
പറയുന്നതിൽ മുമ്പിൽ എഴുത്തച്ചനായ മങ്ങാട്ടച്ചൻ, പിെന്ന നാടുവാഴിെയ വാഴി 
പ്പാൻ േദശവാഴിയാക്കി ക ിച്ചി ള്ള തിനയെഞ്ചരി ഇളയതും, ധർമ്മഗുണ പ 
ണിക്കർ ഉടവാൾ അണ . തിരുേമനി വിയർപ്പി ഴിവാനെയ്ക്കാണ്ട് രാജായ്മസ്ഥാ 
നവും സ ദായവും ക ി , സ്വരൂപകാര്യ്യക്കാരനായി, േശഷം പാറനമ്പിെയ
പള്ളിയറ വൃത്തിക്കെകാ െവ അറ പലകയും കിഴിയും െകാടുത്തിരി .
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൩. പറങ്കി വന്നിട്ട് കുറുമ്പിയാതിരി ബ വായതു

അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ പറങ്കി വന്നണങ്ങി േകാഴിക്കട്ട േകാട്ടയി റപ്പി
കേച്ചാടം െചയ്തിരി ം കാലം, (പാണ്ടിപരേദശിയായ ഒരു വട്ടെത്താപ്പിക്കാരൻ
അറയിൽ കുറിയൻ എെന്നാരു കപ്പിത്താൻ അവേനാട് യുദ്ധം െച ) േകാഴിേക്കാ 
ട്ട് പിടിച്ചടക്കി, കരപറ്റിൽ ചില നാശങ്ങളും തുടങ്ങി, അ തിനെയഞ്ചരി ഇള 
യതു ഒഴിെക ഉള്ളവർ െതേക്കാേട്ടക്ക് പെട േപായിരു , ആ അവസരത്തി 
ങ്കൽ അടക്കിെക്കാ , അവൻ അ കുറുമ്പിയാതിരി സ്വരൂപത്തിങ്കേലക്ക് എഴു 
തി അയ , അവെര വരുത്തി (േവട്ടക്കരുമകൻ നിേയാഗത്താൽ) അവെന െവട്ടി
ഒഴിപ്പി (നീക്കി) േകാട്ടപിടി െകാടുത്തിരി . അ വളെര മുതലും, പണ്ട 
വും, ചര ം, കാളേന്താ ം, കിട്ടി എ േകട്ടിരി . കിട്ടിയ മുത ം ചരി 
ക്കി ം, അറ്റമില്ല എ പറയു . േവട്ടക്കരുമകെന്റ വിലാസം കാൺകെകാ
അ തുടങ്ങി � സ്വരൂപത്തിൻെറ പരേദവതയാക്കി കുടിെവ , േകാഴിക്കാവിലും
വിലാത്തി ളങ്ങറയും േകാവിലക ം തളിയിലും തിരുവളയനാടും മ ം അേന 
കം കാവൽപാടുകളിലും കുടിയിരു , തിരുവളയാട്ടമ്മ എ ം േവട്ടക്കരുമകൻ
എ ം, ൨ പരേദവതമാർ, അക്കാലം കുറുമ്പിയാതിരിെയ ബ സ്വരൂപമാക്കി
തല ള ർമതിലക കുന്നലേകാനാതിരിയും കുറുമ്പയാതിരിയും കൂടി കാ  
കഴി ”മാമാങ്ങേവല കഴി വരുേവാളം ജകൾ പരവശെപ്പട്ടേപാകാെത,
രക്ഷി െകാേള്ളണം” എ റപ്പി , ചില സ്ഥാനങ്ങളും അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം
പകർ െവ .
കുറുമ്പിയാതിരി സ്വരൂപത്തിങ്കൽ ൩0000 നായരും (൪)൬ എടവകയും ൨൨ കാര 
ണവരും, പാലേശ്ശരി േകാട്ടയിൽ േവട്ടക്കരുമകനും കുറു നാ സ്വരൂപവും, ൩൨
കുറുപ്പന്മാരും, ൪ നാ ാടിമാരും, െചമ്പറ െനടുമ്പറ ൨ ഇല്ലം വാഴുേന്നാലും(ന്നവരും)
തുയ്യാ േമ ളേശ്ശരി ൨ താവഴിയിയിൽ രാജാക്കന്മാരും, കല്ലാറ െപരി ഴിമുറ്റം വീ 

ർ െവങ്ങളക്കൽ െന ളി നിലേഞ്ചരി ആ ടി അമയമങ്ങലം കൂെക്കാളം െകാ 
ണ്മിയ ർ മ പുളിയൻ നമ്പിയാരും ഇങ്ങിെന കവിയടക്കം
൪ എടവകയും മ ം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം: േദവജന്മം ജനി ള്ളവർ ൩0000 നാ 
യെര േചരമാൻ െപരുമാൾ കുറുമ്പിയാതിരിയുെട േചകവരാക്കി കുറു നാ െകാ 

െവക്കയെല്ല െചയ്തതു. േശഷ ൬൪ ാമത്തിലുള്ളവർ െപാലനാടു വാേങ്ങണം
എ മുമ്പിനാൽ കുറുമ്പിയാതിരിേയാടു ക ി . അനന്തരം കുന്നലേകാനാതിരി 
ക്ക് െകാടുേക്കണം എ ക ി േയാഗത്തി ൪ നായന്മാെര കൽപ്പിച്ചയക്കയും
െച . അവർ െച അവസ്ഥ പറ കുറുമ്പിയാതിരിെയ തടു പാർത്തതി 
െന്റ േശഷം അവെര തെന്റ വിേധയന്മാരാക്കി, അവർക്ക് ൪ എടവകയും ക ി
െകാടു , േകായ്മ സ്ഥാനവും െകാടു ; ഒ പയർമ്മല എടവക (ൈപയർമല
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മുക്കാതം വഴിനാടും, ൫00 നായരും മുന്നില്ലം വാഴുന്നവരും(േന്നാലും) പയ്യർ മലസ്വ 
രൂപവും ൬0 തറയും ൫ മനയും ൫ കുളവും) പിെന്ന ഉ ർ എടവക പിെന്ന നിടിയ 
നാട്ട എടവക, പിെന്ന പുഴവായിടവക എന്നിങ്ങെന അവർ അ െചല്ലാഞ്ഞതി 
െന്റ േശഷം, നാെല ൬൨ആെള ക ിച്ചയ . അവരും െച കറുമ്പിയാതിരിെയ
തടു പാർത്തതിെന്റ േശഷം,അവർ ം ഓേരാ സ്ഥാനവും വ വും െകാടു .
(൩൨ തറവാ കാരാക്കി) അവരും അ െചല്ലാത്തതിെന്റ േശഷം ൧൨00 ആെള
(നാശം െച ) മരിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ക ി േയാഗത്തിങ്ക , അവെരയും വിേധയ 
മാക്കി അവർ ”൧൨00 തറയിൽ നായർ വാ യായിരു െകാ ” എ ക ി 

െകാടു , കറുമ്പിയാതിരി, ”ഇനി എ േവ ” എന്ന് വിചാരി ഭാകര  
റ്റിൽ കിഴിനിയാെര (കൂഴിനിയാെര) ാഹ്മണ േയാേഗന ക ിച്ചയക്കയും െച .
അവരും െച പാർ നീരാ കളി മുട്ടിച്ചതിെന്റ േശഷം, മുപ്പത്താറു കാതത്തി 
ലും മറു സംഘം േവണ്ടാ. നിങ്ങൾ അടക്കി െക്കാ ഇങ്ങ് രക്ഷയായിരിേക്ക 
ണം എ ക ി നിർ കയും െച . അതുെകാ കറു നാ മറു സംഘമില്ല
എ പറയു .
അവർക്ക് േവട്ടക്കരുമകൻ പരേദവതയായിവന്ന കാരണം പൂ റെക്കാൻ െപാല 
നാടടക്കം െചയ്തതിെന്റ േശഷം കറുമ്പനാടടക്കം െചയ് വാനായിെക്കാണ്ട് യുദ്ധം
െചയ്തിരി ം കാലം േനടിയിരിേപ്പാടാവതില്ല എ ക ി തളിപ്പറമ്പ െച 

ഭഗവാെന ഭജിച്ചിരു . അ കുറുമ്പിയാതിരിക്ക് ഭഗവാെന്റ ദർശനമുണ്ടായി
”രാജാവ് ഇനി ഒ ം ൈവകാെത േപാക േവ ം, നിടിയിരിേപ്പാട് തടു നി ാ 
ന്തക്കവണ്ണം ഇ ഒരു ആെള വരികയും െച ം. ആെള മുന്നിർത്തിനടത്തി 
െക്കാണ്ടാൽ മാറ്റാെന നൃത്തി നാടും സ്വരൂപവും കാ രക്ഷി െകാ ം” എന്ന
ദർശനം കാട്ടി അയക്കയും െച . ഇ വ തിരുമൂ കിട്ടി കാട്ടി അയക്കയും
െച . ഇ വ തിരുമൂ കിട്ടിവാ കഴി (വലം െവ ) അരി അളപ്പാ  
ട േമ്പാൾ, േചകവനായി െച മടിപിടി , അരിവാങ്ങി കാരാെകാെറനായ 
െര ൈക പിടി മുെമ്മാഴി െചാല്ലി പാലേച്ചരിേക്കാട്ടയിൽ കുടിയിരി ന്ന നാ 
ടും സ്വരൂപവും കാ രക്ഷി , മഹാേലാകർക്ക് വരുന്ന അല്ലലും മഹാവ്യാധിയും
ഒഴി സംഘെത്ത പരിപാലി വഴിേപാക്കർക്ക് അന്നദാനവും െചയ്തിരി ന്ന
ഒരു േവട്ടക്കരുമകൻ എന്നറിക.
പുഴവായിടവക മുക്കാതം വഴിനാടും ൩000 നായരും മതിലാേഞ്ചരി സ്വരൂപ 
ത്തിൽ ൧0 അെമ്മാന്മാരും, ൪൨ ഇല്ലത്തിൽ മൂെത്താൽ എഴുവരും ചാത്തിമംഗല 
ത്തപ്പനും മൂവ്വന്തിക്കാളിയും അറയിൽ ഭഗവതിയും ഇരെഞ്ഞാൻ, െവ വേശ്ശരി,
൨ ഇല്ലം വാഴുങ്കത്താർക്കന്മാരും െതക്കിടം വടക്കിടം ൨ താവഴിയിൽ കർത്താ 
ക്കന്മാരും (പൂ റയിൽ അമ്മവാ യും അടിപരത്തി ഇടവും) ഇങ്ങിെന ഉള്ള പു 
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ഴവായിൽ നി ചാലയിൽ ഭഗവതിക്ക് വിളക്കി ം ചിലവി ം മുതൽ വേര 
ന്നതു വരായ്ക്ക െകാ ”വിള ം ചിലവും മുട്ടി പാർത്തിരി ” എ ക ി 

, േകായ്മയിൽ നി ആെള അയ . പുഴവായിടവകയിൽ േമൽേകായ്മ െചാ 
ല്ലി(ഇടഞ്ഞേപ്പാൾ) വിലക്കി നാശം െചയ്തവാെറ, െച മുടക്കി അവെര െവട്ടി 
െക്കാ അ എരുമത്തടത്തിൽ ഉണിത്തിരിയും ഏതാനും േചകവരും ”നാടട 
ക്കി േയാഗ്യം േവണം” എന്നിട്ട് അവർ മദി കൂടി. അ ൧൮ എടപ്പാട്ടിലും േയാ 
ഗ്യാേയാഗ്യം കഴി . അനന്തരം വട ം തലക്കാർ എത്തി പുര ല്ലി (കാണ)
േകൾക്കാകുെന്നടേത്താളം ചു , അതു േഹതുവായി ണ്ടായിരി ; കണ്ടൻപാ 
ല കണ്ടിയിൽ പട അ ഇടവകയിൽ േലാകരും കർത്താക്കന്മാരും ഒരുമി 

നിരൂപി ൧0000െത്ത ക േചർന്നിരി . അ േവരൻപിലാ
ൈകപിടി കൂട ഇരുത്തി, അതു െകാണ്ട് ൧0000ത്തിൽ മുവ്വായിരമാകു . ആ
൩000 വടക്ക റെത്ത േലാകരും തങ്ങൾക്ക് വിേധയമാക്കി കിഴക്ക റത്ത് േലാ 
കരും മുവ്വായിരത്തിെന്റ പക്ഷം തിരി േപാർനിലേത്ത ബ വായിരി  

. അതു െകാ കണ്ടമ്പാല കണ്ടിയിൽ പെടക്ക് ൨ പക്ഷവും നി േവല
െച . ൧0000ത്തിലുള്ള േലാകർ എന്നറിക; (അങ്ങിെന തെന്ന ഓേരാരു നാടു
പിടിച്ചവാെറ, ഇങ്ങമർ , അതു െകാ ൩000 ഉണ്ടായി.
താമരേച്ചരിരാജാവു എന്ന് പറവാൻ കാരണം, പുഴവായിടവകയും കറുമ്പിയാതി 
രിയും കൂടി ഇട പല നാശങ്ങളും വന്നതിെന്റ േശഷം പുഴവായി കമ്മന്മാരും
൩000 നായരും മൂെത്താൽ എഴുവരും മ ം കൂടി ഒരുമി കുതിരവട്ടത്ത് ഇല്ലെത്ത
ക , േകാട്ടയകത്ത് രാജാവായ പുറവഴിയാേകാവിെല കൂട്ടിെക്കാ വ താമര 
േശ്ശരി ഇടമരം എന്ന രണ്ടില്ലത്ത് ന തിരിമാർ തങ്ങെട േദശം െകാടു , രാജാ 
വി താമരേശ്ശരി രാജാവായി അരി ഇ വാ കഴി . ൫00 നായർക്ക് അരിയ 
ള േചകവരായി േകാട്ടയിൽ ഭഗവതിയും കണ്ണിക്കരുമകനും ഇവെര നാ പര 
േദവതമാരായി കുടിെവ , പുഴവായ്ക്ക് രക്ഷയായി ഇേങ്ങാ ം താമരേച്ചരി രക്ഷ 
യായി അേങ്ങാ ം ഏകീകരി സ്ഥാനങ്ങളും ക ി . ൧000ത്തിൽ ചിലർ ം
ഐയ്യായിരം ഭുകർത്താവി ം ചങ്ങാതവും ക ി രക്ഷയായിട്ടിരി .
പിെന്ന പയ്യനാടു ൬ കാതം നാടും, ൪ കൂട്ടം (െവള്ളിയി ർ കൂട്ടം, തേച്ചാളി കൂ 
ട്ടം, വീ ർ കൂട്ടം, മൂട്ടാടികൂട്ടം) ഇങ്ങിെന ൪ കൂട്ടായ്മക്കാർ, ൩ കുറുമ്പടി, (അകമ്പ 
ടിയും) ൮000(൩0000) നായരും കുറുമ്പർ നാടാകുന്നതു. ഇേപ്പാൾ പൂ റെക്കാൻ
കടക്കൽ േവലയുള്ളവർ അവരും േവരമ്പിലാക്കീഴവരി ഒപ്പി നിഴലിൽ പലിശ 
കമിഴ്ത്തി ഇരി . േകാര ഴ കട തുറേശ്ശരിക്ക് ഇ റെത്ത നാ േകായ്മസ്ഥാന 
വും േലാകരും കുറുമ്പിയാതിരി െകാടുത്തിരി ന്ന െനടിയിരിപ്പിൽ സ്വരൂപത്തി 
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ങ്കേലക്ക് െപൺവാ യിൽ (െപൺ വഴിയിൽ) െകാടു കിട്ടി അടങ്ങിയ നാടും
േലാകരും എ പറയു .
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൪. മെറ്റ മൂ സ്വരൂപങ്ങളുെട അവസ്ഥ

൧. പിെന്ന ഏറനാടും െപരിമ്പട ം തമ്മിൽ പ പടയുണ്ടെല്ലാ എന്നാൽ െപ 
രിമ്പട സ്വരൂപത്തിൽ േചകവരായി വളെര ആൾ ഉ . ൫൨ കാതം ൧൮ മാട 
മ്പികൾ, ൪൨ കാര്യയ്യക്കാരും അതിൽ ബാല്യത്തച്ചൻ മുമ്പൻ.
പറവൂർ എന്ന േകാവിലും മാടത്തിങ്കൽ േകാവിലും െകാച്ചിയിൽ ഇളയ േകാവിലും
അങ്ങിെന ഇരി ം കാലത്ത് െകാച്ചിയിൽ നടുമുറ്റത്ത് ഒരു െചറു നാരകം ഉ ,
നാരങ്ങ കാച്ച് മൂത്താൽ ഇളയതാവഴിയും ആളുകളും കൂടിവ പറി െകാണ്ട്
േപായ്ക്കളയും. അക്കാലം േരവതി പട്ടദാനം കഴിഞ്ഞ ഒരു പട്ടത്തിരി അവിേട
എഴുെന്നള്ളി, േരവതി പട്ടദാനത്തിെന്റ ഊ ം സംഭാരവും േചാദി , മൂത്ത താവഴി 
യി ഊ ം സംഭാരങ്ങളും പറ നാരങ്ങക്കറിയുെട േയാഗങ്ങളും േകൾപി
”ഈ െചറുനാരങ്ങ മൂപ്പി എനി തേരണം” എന്നരുളിെച്ച ഭട്ടത്തിരി, നാര 
ങ്ങ മൂത്താൽ ഇളയതാവഴിയും ആളുകളും കൂട വ പറി േപായിക്കളയും അതി 
െന്നാരുപേദശം ഉെണ്ടന്നരുളിെച്ച ഭട്ടത്തിരി, ”താമൂതിരിയുെട ആെള പാർപ്പി 
ച്ചാൽ നാരങ്ങ മൂ കി ം എന്നൽ ഒരാെള കൂട പാർപ്പി േപാേകണം” എന്ന 
രുളിെച്ച മൂത്തതാവഴിയി എന്നാെറ തെന്റ വാല്യക്കാരെന കൂടി നൃത്തി ”െവ 
ട്ടിെക്കാ േപായാൽ േചാദ്യം എന്ത് ” എ അവൻ േചാദി . ”െവട്ടിെക്കാ
േപായാൽ താമൂതിരിെയ െകാ െകാച്ചിേക്കാട്ടയുെട ഓടു ചവിട്ടിേച്ച
എ ഭട്ടത്തിരി അരുളിെച്ച അവെന പാർപ്പി എഴുെന്നള്ളി. എന്നാെറ നാര 
ങ്ങ മൂ കയും െച . ഇളയ താവഴിയും ആളുകളും വ നാരങ്ങ പറിപ്പ ടങ്ങിയ 
േപ്പാൾ ”നാരങ്ങ പറിക്കരുത് ” എന്നവൻ പറ അതു േകളാെത നാരങ്ങ പറി
തുടങ്ങി, എന്നാെറ െനാമ്പെട ത രാെന്റ തൃക്കാലെന ഇ ആണ േകളാെത നാ 
രങ്ങ പറി ; എന്നാെറ, പറിച്ചവെന്റ ൈകയും െവട്ടി അവെനയും െകാ . അതു
േകട്ട ഭട്ടത്തിരി െകാച്ചിയിൽ എഴുെന്നള്ളി ൩ ഓട് എടു ത െട ഇല്ലെത്ത
വ വീരാളിപ്പട്ടിൽ െപാതി താമൂതിരിേകാവിലകത്ത് എഴുെന്നള്ളി െനാമ്പ 
െട ത രാൻ തിരുമുൽകാ െവ ”ഇത് എന്ത് ” എന്ന് അരുളിെച്ച ത രാൻ
” ാഹ്മണർക്ക് സത്യം പറകയാവു അസത്യം പറയരുത് താമൂതിരിയുെട ആെള
െകാച്ചിേക്കാട്ടയി െകാച്ചിയിൽ ഇളയവതാഴിയും ആളുകളും കൂടി െവട്ടിെക്കാ 

അതി െകാച്ചിേക്കാട്ടയുെട ഓടാകുന്നിതു: തൃക്കാലടി എടു ചവിട്ടിക്ക 
ളേക േവ ” എ ഭട്ടത്തിരി ഉണർത്തി െനാമ്പെട ത രാൻ തൃക്കൺ ചുവ 

തിരുേമനി വിയർ തിരുവിൽ ചിറക്കേല എഴുെന്നള്ളി, ൩0000ത്തിനും
൧0000ത്തി ം പയ്യനാ േലാകർ ം തിരുെവഴുത്ത് എഴുതി വരുത്തി, േലാകർ 

ചിലവി ം െവ . അച്ചനും ഇളയതും ഉണ്ടയും മരു െകട്ടി , െകാച്ചിേക്കാ 
െട്ട േനെര കൂട്ടി േകാട്ടയും ത തകർ േപാന്നിരി എ മുമ്പിലുള്ളവർ
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പറ േകട്ടിരി .
൨ േതക്ക് േവണാട്ടടികേളാടു കൂടി ജയി കപ്പം വാങ്ങി േചർത്തിരി ം കാലം
എെന്ന ം മാറിവരാെത ഇരിപ്പാൻ കാ യായി മഹാ മകത്തി ഒരു െകാടിയും
െകാടു വി . ആ െകാടി േവണാറ്റിൻ െകാടി എ പറയുന്ന ഞായം. പിെന്ന
െചങ്ങന്നിയൂർമതിലക ള്ളിൽ േകായ്മയും െകാടു , ആസ്ഥാനേത്തക്ക് തിരു 
മനേച്ചരി ന തിരിപ്പാട്ടി മാനുഷ്യമായി ഇ ം നട .
േവണാടടികളുെട കൂലിേച്ചകക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ കെന്നറ്റിക്കടവിൽ നി ഒരു

ാഹ്മണെന കുളിയും ഊക്കയും മുടക്കി (മുട്ടി ) തടു പാർപ്പിച്ചിരി .
അ മൂന്നാം കൂറായ (പാടായ) ത രാൻ യഥാേയാഗം അവിെടെക്കഴുെന്നള്ളി,
അവെനയും െവട്ടിെക്കാ ാഹ്മണെന്റ കുളിയും ഊക്കയും കഴിപ്പി എഴുെന്ന 
ള്ളി ഇരി . അതി േവണാടടികൾ പരിഭവി പുരുഷാരെത്ത ക ി ”േച 
വായിൽ െതേക്കാട്ട് െനാമ്പെട ത രാെന്റ േമൽേകായ്മ സ്ഥാനം നടക്കരുത് ”

എ ക ി അക്കാലം െനാമ്പെട ത രാൻ തിരുവുള്ളത്തിൽ ഏറി േയാഗം
തിക േച വായി കട കാ ർ പുഴ കട െവപ്പിയൂെട െകാച്ചി അഴി കട 

െകാച്ചിയിൽ കൂട പുറെപ്പ , ചിരങ്ങനാ കര ര കൂടി പയ ക്കാ പാലം
കട ആല െഴക്ക് പുറെപ്പ തൃ ന്ന പുെഴക്ക് കൂടി കാർത്തികപ്പള്ളി കട 

ഉടയനാ കരക്ക് എഴുെന്ന േമ്പാൾ, േവണാടടികളും വ െനാമ്പെടത് തൃ 
ക്കാൽക്കൽ അഭയം െചാല്ലി, െനാമ്പെടത അഴിഞ്ഞ അർത്ഥവും വടേക്കാട്ട് തി 
രി െവ , കാളം േതാ ം പിഴ േപാ വാനായിട്ട് ആനയും ഇരുത്തി. അ
ദിഗ്ജയം െകാ വീരമദ്ദളം അടിപ്പിച്ച് ആനക്കഴുത്തിൽ ഏറി, വടേക്കാട്ട് എഴു 
െന്നള്ളി തിരുവനന്തപുര ഭഗവാനു വായിത്തരം (ൈവചി ്യം, ഉത്തരം) െക 
ട്ടിയ േദശങ്ങളും ക ി , മഹാരാജാവും കുന്ദല െകാനാതിരി എ േകട്ടിരി .
െകാല്ലം ൮0൨ കുംഭഞ്ഞായറു ൩o തിയ്യതി ബുധനാ തൃക്കാവിൽ േകാവിലകത്ത്
നി തിരുമുടിപ്പട്ടം െകട്ടിതിരുനാടു വാണു ൪000 ഭുക്കന്മാരും െചകി .
൩. േശഷം േകാലത്തിരിേയാട് കൂടി ജയിപ്പാൻ പടകൂടിയേപ്പാൾ, െനാമ്പെട
ത രാെന്റ തിരുെനറ്റിക്ക് േനെര ൩൫൨000 ഭു േകാലത്തിരിയും ക ിച്ചിട്ടില്ല;
അക്കാലം െപരിഞ്ച ർ ാമക്കാെര മുന്നിർത്തി തളിപ്പറമ്പത്ത് മതിലക േകാ 
ലത്തിരിേകായ്മയും ക ി െകാടു , മഹാരാജാവു. അവിെട ഇ ം പന്നിയൂർ
കൂറായി നട . തളിപ്പറമ്പത്തപ്പൻ എ െവരു േക്കാലപ്പ വഴക്കം െച 

, അവെന്റ അംശം നടത്തി സ്ഥാനങ്ങളും ക ി കുന്നല േകാനാതിരി.
േകാലത്തിരി ത രാൻ വളർഭട്ട േകാട്ടയിൽ മുപ്പൈത്തവർ പരേദവതമാെര
പരിപാലി ,൫0000 നായെരയും തല തിക ഒരു േകാല്ക്കടക്കി, അവെര െകാ
ഒെരാെരാ വകേഭദങ്ങളും തിരി , അക ചാർന്നവർ ം പുറ ചാർന്നവർ 
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ം അടു ം ആചാരവും ഒരു േപാെല ക ി . െത ംകൂറ്റിൽ മുരിക്കേഞ്ചരിക്കാ 
രിഷത്തി മുെമ്പന്നെല്ലാ ക ി തു, മുണ്ടേയാടൻ കാരിഷത്തി പിെമ്പ ം
ക ി , ൪ ഇല്ലത്തിലും െച നി മുരിക്കേഞ്ചരി അക അതിൽ െച നിക്ക്
പി , േചാമടവൻ മുണ്ടേയാടൻ പുറത്ത് അതിൽ േചാമടവ പി . ഇന്നാൽ
ഇല്ലത്തി ം കൂടി ഒരാചാരം െത ംകൂറ്റിൽ കാരിഷം എ ം അതിൽ െച  
നി ം മുരിക്കേഞ്ചരി ം മു ം ൈകയും എ ം െചാമടവ പി ം ക നയും
എ ം ക ി . മാടായിേക്കാട്ടയിൽ ശിക്ഷാരക്ഷ നട വാൻ വട ം കൂറ്റിൽ
കാരിഷവും അതി േചണിേച്ചരിക്ക് വായും ൈകയും മു ം ക നയും അവകാശ 
വും മാവില ഇല്ലത്തി ം കൂട ഒരാചാരവും ക ി െകാടു . െത വരുന്ന മാ 
ററാെന തടുപ്പാനായി കുന്നിവാകേക്കായിലക ഇരയ വർമ്മെന െതക്കിള റു
ത രാൻ എ ക ി , മുക്കാതം നാടും െകാടു . കാഞ്ഞിേരാട്ടഴി സമീപ
വിജയെങ്കാല്ല േകാട്ടയിൽ േകളവർമ്മെന വടക്കിള റു ത രാൻ എ ക ി 

, കുടയനാടും ഐയർ പരേദവതമാെരയും െകാടു , ഇരുവരും രണ്ട് എതിർ 
ത്തലയും രക്ഷി വന്നതിെന്റ േശഷം, കരുവ ർ േകാവിലക രാമവർമ്മെന
നാലാം കൂർത്ത രാൻ എ ക ി സമീപത്തിരു കയും െച . ഏഴിമല 
യുെട മുകളിൽനി എഴുെന്നള്ളിയ ത രാട്ടിെയ ഏെഴാത്ത േകായിലകത്തിരു 
ത്തി വ വും േവെറ തിരി െകാടു താൻ കരിപ്പ േകായിലകത്ത് എഴുെന്ന 

കയും െച . അനന്തരം ൧൮ ദ്വീപും അട വാന്തക്കവണ്ണം ഒരു േചാനകെന
ക ി , ദ്വീപിങ്കൽ ഒരു പട്ടവും െകട്ടി, ദ്വീപുരാജാെവ ക ി . ൧൮ ദ്വീപടക്കി
൧൮ooo പണം കാലത്താൽ വളർഭട്ടത്ത് േകാട്ടയിൽ ഒപ്പിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ക ിച്ച 
യക്കയും െച ഉദയവർമ്മൻ എന്ന േകാലത്തിരി ത രാൻ.
െനടിയിരി സ്വരൂപത്തിങ്കൽനി ഒരു രാജ ീെയ ക േമാഹി , ആരും  
ഹിയാെത രാ ിയിൽ െകാ േപായി േകാലത്തിരി ത രാൻ ഭാർയ്യയായിെവ 

െകാണ്ടിരു . ”ആ ീെയ അെങ്ങാട്ട് തെന്ന അയ കളയാം എ െവച്ചാൽ
േനടിയിരി ത രാക്കന്മാർ സമ്മതി കയില്ല” എ െവ മക്കസ്ഥാനത്തി 

നീേലശ്വരം മുക്കാതം നാടും ൩000 നായേരയും ക ി െകാടു . ആയത 
െ നീേലശ്വര രാജവംശം ആകുന്നതും. ഇ ം നീേലശ്വര രാജാക്കന്മാരും
െനടിയിരി രാജാക്കന്മാരും തമ്മിൽ ചത്താലും െപറ്റാലും പുല ഉ .
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൭. േശഷം േകരളാവസ്ഥ ചുരുക്കി പറയു

േചരമാന്നാട്ടിൽ ൧൭ നാടും ൧൮ രാജാക്കന്മാരും ഉ . േകാലത്തിരി, േവണാ 
ടു, െപരിമ്പട , ഏറനാടു ഇങ്ങെന നാലു സ്വരൂപം െബൗദ്ധൻമാർ വ ബല 
വീർയ്യം നടത്തി കർമ്മഭൂമി ക്ഷയി േപാകാെത ഇരിപ്പാൻ, േവണാട്ടക്കെര തൃ 
പ്പാസ്വരൂപത്തിങ്കൽ ഐശ്വർയ്യവും, െപരിമ്പടപ്പിൽ യാഗാദി കർമ്മവും, െനടി 
യിരിപ്പിൽ വാൾ പൂജയും, േകാലസ്വരൂപത്തിങ്കൽ കീഴിൽ വാണ െപരുമാക്കൻ 
മാരുെട േസവയും ക ിച്ച കാരം െചയ്താൽ ഗുണം കാണാം. േചരമാന്നാട്ടിൽ
മൂവർ രാജാക്കന്മാർ തിരുപട്ടം െകട്ടി തണ്ടിൽ കയറി അരി ഇ വാണിരി ;
അതിൽ ഗജപതി േവണാടടികൾ ൩൫0000 അശ്വപതി േകാലത്തിരി ൩൫0000
നായർ, നരപതി െനാമ്പെട ത രാൻ മഹാ രാജാവു, അകമ്പടി ജനം ൧0000 ചു 
രിക െകട്ടി േചകം എ േകട്ടിരി . അതിൽ േകാലസ്വരൂപത്തി മു ം
ക നയും എ ം േശഷം നാടും ഒെക്കയും േകാലത്തി അവയവങ്ങൾ എ
േചരമാൻ െപരുമാളുെട അരുളപ്പാടു. രാജാക്കൻമാരിൽ എണ്മർ സാമന്തർ അഞ്ച 
വകയിൽ േകാവിൽ രാജാക്കൻമാർ ൫ വഴി ”ക്ഷ ിയർ അയലൂർ, ശാർക്കര, പറ 

ർ, പടിേഞ്ഞേറ്റടം, മാടത്തിങ്കീഴ്. നാലു(ആറു) വക െവള്ളാളർ ആകുന്നതു.
പ കുറയ നാ റ് ഭുക്കന്മാരും ഉ . അവരുെട രാജധാനികൾ എടം, മടം,
േകാവിലകം, േകാട്ട, േകാട്ടാരം എന്നിങ്ങിെന അതത് േപരുമു .
മികച്ചനാടു െപാലനാടു, െപാലനാട്ടഴിഞ്ഞമർയ്യാദ ഇടനാട്ടിൽ നട ; മുന്നാ 
ഴിപ്പാടു എല്ലാടവും നടപ്പാകു ; അതി ൧൮ ആചാരം ഉ , നടുവർകൂടുന്നടം
പല കാരം പറയു ; പട ട്ടം, നടു ട്ടം, നായാ കൂട്ടം, നിഴൽ ട്ടം, (േയാഗ്യ 

ട്ടം) ഇങ്ങിെന ൪ കൂട്ടമു . െകാള്ളെക്കാടുക്ക മർയ്യാദയും കാണജന്മമർയ്യാദയും
൪ പാടും ർ േതാലും ആറു നായാ ം നായാ പരേദവതമാരും എന്നിങ്ങിെന ഉള്ളവ
വളെര പറവാൻ ഉ .
േഗാകർണ്ണം കന്യാകുമാരിക്കിടയിൽ ൩ േക്ഷ ങ്ങൾ കാലും തലയും വയറും
ഉണ്ടെല്ലാ; അതിൽ കാൽ െപരിെഞ്ച ർ, തല ിശ്ശിവേപരൂർ, വയറു തൃക്കളയൂർ,
പിെന്ന തിരുനാവായി, തൃപ്പേങ്ങാ , തിരുവനന്തപുരം, തൃച്ച ം, തിരുവില്വാമല,
ഗുരുവായൂർ, തിരുപഞ്ച ളം, ആല ർ, മ ർ, േപാലൂർ, േപരൂർ, പന്നിയൂർ, പറ 
വൂർ, െപരുമനം, തളിയിലും, തളിപ്പറ , കുഴിയൂർ, െന ർ, ഐരാണിക്കര, തിരു,
മ ർ, െപരുമ ർ, പന്തലൂർ, പന്നിയങ്കര, മരുതൂർ, മണ്ണിയൂർ, ക ർ, തല ള 

ർ , െചള ർ, തൃക്കട, തൃക്കാരിയൂർ, കാഞ്ഞിരങ്ങാ , കരിങ്കട, െകാടീശ്വരം, ഉടു 
, ശങ്കരനാരായണം, േഗാകർണ്ണം. പിെന്ന ഭ കാളിവട്ടങ്ങൾ കുന്ന ം, േകാട്ടി 
ന്ന ം, പരക്കൽ, മെഞ്ചരി, െവട്ട ം, േകാട്ടയക ം, െകാടുങ്ങ ർ, കുറുങ്ങ 

ർ, ഇന്തിയനൂർ, േപാർേകാട്ടെച്ചരി, മാടായി, ചിറക്കൽ, നീലമ്പറ, നീേലശ്വരം,
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മടപ്പള്ളി, പുതുപട്ടണം, പു ർ, കുഴ ന്ന , െചറുകുന്ന , കടലുണ്ടി, തിരുവ 
ളയാട്ട എന്നിങ്ങിെന ഉള്ള കാവി ാട്ടിൽ േകരളത്തിൽ വ ഉലങ്കിഴിെഞ്ഞാരു
ഭഗവതിയും ത രാട്ടിമാരും േദവൻമാരും വാണരുളും കാലം േകരളത്തിൽ വസി 

ം മാനുഷർ വരുന്ന അല്ലലും മഹാവ്യാധിയും ഒഴി രക്ഷി വരു . ഓെരാ
ബേന്ധന ീ മഹാേദവങ്കൽനി ണ്ടായ മൂർത്തികൾ: അയ്യപ്പൻ, ഉച്ചമഹാകാ 
ളൻ, മാളൻ, അന്തിമഹാകാളൻ, മുണ്ടിയൻ, ഹ്മരാക്ഷസൻ, കരുവില്ലി, െപാ 
ട്ടൻ, ാന്തൻ, പുള്ളി ലിയൻ, കരുന്തിരുകണ്ടൻ, മലയുടവൻ, ദണ്ഡൻ, കയറൻ,
ഗുളികൻ, കുട്ടിച്ചാത്തൻ, (ശാസ്താവ് ) േക്ഷ പാലൻ, ചാമുണ്ഡി ഇങ്ങിെന ഉള്ള പര 
േദവതമാരും വനേദവതമാരും ഗണപന്മാരും ഭൂമിയിൽ നിറയെപ്പട്ടിരി ന്ന പര 
ശുരാമേക്ഷ ത്തിങ്കൽ വസി കയും െച .
ഇങ്ങിെന മഹാരാജാവാകുന്ന കുന്നലേകാനാതിരി ൧0000, വ വേകാനാതിരി
൧0000, െപാറളാതിരിരാജാവ്, േകാലത്തിരിരാജാവ് ൩൫0000, േകാട്ടയക
പുറവഴിരാജാവു ൭൨000, െവട്ട മന്നൻ ൫000, തിരുമലേശ്ശരി ൩000, െപരിമ്പ 
ട ം, അയലൂർ, ശാർക്കര, െചറുക്കര പറ ർരാജാവു ൩000, പടിഞ്ഞാറ്റിടം, മാ 
ടത്തിങ്കീഴ്, േപേരാത്ത, െനടുങ്ങനാടു, െത റു, വട റു, കക്കാടും, പുന്ന  
രും, ആയിനി റും, മണ ള ം, െവങ്ങനാടൂം, ഒണനാടും, അമ്പല ഴ, െചമ്പ 
കെച്ചരി, െപരെളാ , മുറിങ്ങനാടും, ൈപയനാടും, േകാ ർ, ഇരിക്കാലിക്കൽ, കു 
തിരവട്ട നായരും, ഏരനാ േമേനാൻ ൫000, പുഴവായിമുതു റു മാണകമ്മൾ,
പൂക്കളയൂർനമ്പിയാർ, നാലാ റുടയനായർ, മൂന്നാം കൂറുടയനായർ, അത്തിമണ്ണി 
ലം, പറിച്ച ം െപാറ്റയും, പറച്ചാെമ്പറ്റ കുറിച്ചിയാ ം പണ്ഡലനായർ, േകാ 
ഴിേക്കാ കമ്മളും െചരങ്ങാടു തലെച്ചണ്ണനായർ, എറനാ നായർ, ആലിപ്പറമ്പിൽ
േമേനാൻ, തിട്ടത്തിങ്കൽ അടിേയാടി മുരിക്കേഞ്ചരിനായർ, െപനാേയ്ക്കാട്ട തലെച്ച 
ണ്ണനായർ, എറനാ ക്കര എഴുമൂ ം പതിെനാ താവഴിയിൽ തിരുമു ാടന്മാരും,
മങ്ങാട്ടച്ചൻ തിനയേഞ്ചരി ഇളയതു, തലയൂരിൽ മൂസ്സതും, േകാഴിേക്കാ േകാശ 
യും, അഴിരാജാവാകുന്ന മമ്മാലിക്കടാവും ഇങ്ങിെന േകാലം തുടങ്ങി േവണാേട്ടാ 
ടിടയിലുള്ള രാജാക്കന്മാരും ഇട ഭുക്കന്മാരും തങ്ങെട തങ്ങെട രാജധർമാദികൾ
രക്ഷി േപാന്നിരി . മ ം പലപല പര ം പരമാർത്ഥവും പറവാൻ എ  
യും പണിയു .
ഇവ ഒക്കയും കലിയുഗത്തിങ്കൽ അ ബുദ്ധികളായിരി ന്ന മാനുഷർക്ക് വഴി 
േപാെല ഹിപ്പാന്തക്ക വണ്ണം തുഞ്ച രാമാനുജൻ െചാന്ന േകരളനാടകം ഉപ 
േദശമായി സം ഹി , സാരന്മാർ അറി െകാൾകയും െചയ്ക.
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