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അദ്ധ്യായം ഒന്ന്

തിരുവനന്തപുര നി മൂ നാഴിക വടക്കാണ് സിദ്ധമായ ഉ ർ സു ഹ്മ 
ണ്യേക്ഷ ം. അവിെട നി ര നാഴിക വട കിഴക്കായി േപായാൽ െച 
മ്പഴന്തി എന്ന ചരി സിദ്ധമായ പഴയ ാമമാണ്. അവിെട ഒരു പുരാതന 
മായ ഈഴവ കുടുംബത്തിൽ െകാല്ലവർഷം 1032-ാമാ ചിങ്ങമാസത്തിൽ ചത 
യം നക്ഷ ത്തിൽ സ്വാമി ജനി . മാതാപിതാക്കന്മാർ സദ്-വൃത്തിയും ഈശ്വര 
ഭക്തിയും ഉള്ളവർ ആയിരു . അച്ഛൻ മാടനാശാൻ എന്ന ഒരു അദ്ധ്യാപകനും,
അമ്മാവൻ കൃഷ്ണൻ ൈവദ്യൻ എന്ന ഒരു ചികിത്സകനും ആയിരു .
സ്വാമി മൂ സേഹാദരിമാർ ഉണ്ടായിരു . സ്വാമി കുട്ടിക്കാലത്തിൽ ശാന്ത 
നായിരുന്നില്ല. െചാടി ള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരു . ചില സംഗതികളിൽ ഒരു വി 
ധം വികൃതിയായിരു എ കൂടിപ്പറയാം.
വീട്ടിൽ പൂജയ്ക്കായി ഒരുക്കിവ ന്ന പഴവും പലഹാരങ്ങളും പൂജകഴിയുന്നതിനുമുമ്പ്
എടു ഭക്ഷി കളയുന്നതിൽ കുട്ടി അസാമാന്യമായ കൗതുകം കാണി .
’താൻ സേന്താഷിച്ചാൽ ൈദവവും സേന്താഷി ം’ എ പറയുകയും തെന്റ ആ
അകൃത്യെത്ത തടയാൻ മി ന്നവെര എങ്ങെനെയങ്കിലും ആ ബാലൻ േതാ ി 

കയും െച ം. തീണ്ടാൻ പാടില്ലാത്ത കീഴ്ജാതിക്കാെര ദൂരെത്തവിെടെയങ്കി 
ലും കണ്ടാൽ ഓടിെയത്തി അവെര െതാട്ടിട്ട് കുളിക്കാെത അടുക്കളയിൽ കടന്ന്

ീകെളയും അധികം ശുദ്ധം ആചരിക്കാറുള്ള പുരുഷന്മാെരയും െതാട്ട് അശുദ്ധ 
മാ ന്നതു കുട്ടി രസകരമായ ഒരു വിേനാദമായിരു .
ബുദ്ധിമാനും സുന്ദരനും തറവാട്ടിെല ഏകപു നുമായ കുട്ടിെയ ആ വക കുറ്റങ്ങൾ 
ക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാർ തല്ലിയിട്ടില്ല.
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അദ്ധ്യായം രണ്ട്

സ്വാമിെയ വിദ്യാരംഭം െചയ്യിച്ചത് േകൾവിെപ്പട്ട െചമ്പഴന്തിപ്പിള്ളമാരുെട തറ 
വാട്ടിെല അന്നെത്ത കാരണവരാണ്. അേദ്ദഹം ഒരു നല്ല േജ്യാത്സനും സ്ഥല 
െത്ത പാർവ്വത്യകാരനുമായിരു . അക്ഷരാഭ്യാസവും അന്നെത്ത ഉൾനാട്ടിെല
രീതി അനുസരിച്ച് സിദ്ധരൂപം, ബാല േബാധനം, അമരം മുതലായ ബാലപാ 
ഠങ്ങളും കഴിഞ്ഞേശഷം, സ്വേദശത്ത് ഉയർന്നതരം പഠിത്തത്തിനു സൗകര്യം
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സ്വാമി പഠി മതിയാേക്കണ്ടിവ .
കുടുംബത്തിെല ധാനേജാലി കൃഷിയായിരു . സ്വാമി തെന്റ ായത്തിനനു 
സരിച്ച് അതിൽ സഹായിക്കയും അടുത്ത കാ േദശങ്ങളിൽ ക കാലികെള
േമ െകാ കുേറ നാൾ കഴി കയും െചയ്തിരു . മദ്ധ്യാഹ്നകാലത്ത് വൃക്ഷങ്ങ 
ളുെട തണലുകളിൽ പശുക്കൾ േമ നി േമ്പാൾ സ്വാമി ഇലകൾ നിറഞ്ഞ മര 
െക്കാ കളിൽ കയറിയിരു നീലവർണ്ണമായ ആകാശെത്ത േനാക്കി മേനാരാ 
ജ്യം െച കയും സം തപദ്യങ്ങൾ ഉരുവി പഠിക്കയും െചയ്ക പതിവായിരു .
സസ്യങ്ങൾ കൃഷിെച ണ്ടാ ന്നതിൽ സ്വാമിക്ക് വലിയ വാസനയായിരു .
തന്നത്താൻ െവറ്റിലെക്കാടി ന നന വളർത്തിയു ള്ളതിെനപ്പറ്റി പലേപ്പാഴും
സ്വാമി പറ രസിക്കാറുണ്ട്. ബാല്യം കഴിയുന്നതിനു മു തെന്ന സ്വാമി ഒരു
വലിയ സാത്വികനും ഭക്തനുമാെണ ജനങ്ങൾ അറി കഴി .
21-ാമെത്ത വയസ്സിൽ, അതായത് 1053-ൽ, സ്വാമി സം തം പഠിപ്പാനായി, കരു 
നാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ പുതുപ്പള്ളി കുമ്മംപള്ളിൽ രാമൻപിള്ള ആശാൻ അവർക 
ളുെട അടുക്കേല േപായി. അവിെട വാരണപ്പള്ളി എന്ന സിദ്ധ കുടുംബത്തി 
ലാണ് സ്വാമി താമസിച്ചിരുന്നത്.
കഴി േപായ തിരുവനന്തപുരം െപരുെനല്ലി കൃഷ്ണൻൈവദ്യർ, െവളുേത്തരി േക 
ശവൻ ൈവദ്യർ മുതലായി പേല േയാഗ്യന്മാരും സഹാധ്യായികളായിരു . ഈ
സഹപാഠികളുെടയും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന മ െചറുപ്പക്കാരുെടയും സഹവാ 
സത്തിേനക്കാൾ സ്വാമി അധികം ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നത് ഏകാദശി മുതലായ വൃത 
ങ്ങൾ അനുഷ്ഠി ം പുരാണങ്ങൾ വായി ം ദിവസം കഴിച്ചിരുന്ന അവിടെത്ത വൃ 
ദ്ധന്മാരുെടയും വൃദ്ധകളുെടയും സാഹചര്യെത്ത ആയിരു . ഉറക്കത്തിൽ േപാലും
ഈശ്വരനാമങ്ങളും മ ങ്ങളും സ്വാമിയുെട മുഖ നി ം സ്വേത പുറെപ്പടുന്നതാ 
യി പലരും േകട്ടി ണ്ട്. സ്വാമിയുെട ഈശ്വരഭക്തിേയയും സാത്വികമായ സ്വഭാ 
വവിേശഷേത്തയും പറ്റി പല കഥകളും ആ സ്ഥല ള്ളവർ ഇ ം ഭക്തിബഹു 
മാനപൂർവ്വം പറ വരു ണ്ട്. ഗേജ േമാക്ഷം കഥെയ വാരണപ്പള്ളി തറവാ 
ട്ടിെല കാരണവരുെട ആവശ്യ കരം സ്വാമി ഒരു വഞ്ചിപ്പാട്ടായി അവിെടവ
എഴുതിയത് ഇേപ്പാഴും അവിട കാരിൽ ചിലർ പാടി േകൾക്കാറുണ്ട്. സ്വാമിയു 
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െട ഇഷ്ടേദവത അേപ്പാൾ വി വായിരു . ബാലകൃഷ്ണെന പലേപ്പാഴും മുൻപിൽ
കൂത്താടുന്നതായി സ്വാമി ത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടി ണ്ടേ . സം തത്തിൽ പല
വി േസ്താ ങ്ങളും സ്വാമി അന്ന് എഴുതിയി ണ്ടായിരു .
സ്വാമിയുെട ബുദ്ധിയും ഓർമ്മയും വലിയ ശക്തിയുള്ളവയായിരു . ഒരിക്കൽ
വായിച്ച പുസ്തകങ്ങേളേയാ േകട്ട വിഷയേത്തേയാ മറ ക പതിവില്ലായിരു .
ര െകാല്ലത്തിനുള്ളിൽ കാവ്യനാടകാലംകാരങ്ങളിൽ നല്ല വ ത്പത്തി സമ്പാ 
ദിച്ച് ഗുരു ദക്ഷിണകഴിഞ്ഞ് അവിടെത്ത പഠിത്തം അവസാനിപ്പി . ഗുരുനാഥ 
നായ രാമൻപിള്ള ആശാൻ അവർകൾക്ക് എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരിലും വച്ച് സാത്വിക 
നായസ്വാമിയിൽ േസ്നഹവിേശഷം ഉണ്ടായിരു . വാരണപ്പള്ളിയിൽ നി ം
മടങ്ങിേപ്പാരാൻ ഒരു േമ്പാൾ ഒരു കഠിനമായ രക്താതിസാരം ആരംഭിച്ച്തി 
നാൽ സ്വേദശത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾെചന്ന് സ്വാമിെയ െകാ േപാരുകയാണു 
ണ്ടായത്. സ്ഥലം വിടുേമ്പാൾ േരാഗത്തിെന്റ കാഠിന്യത്താൽ സ്വാമി ജ്ഞ 
യില്ലായിരു . സ്വാമിയുെട ആ സ്ഥിതിയിലുള്ള േവർപാടിൽ കരയാത്തവരായി
അ അവിെട ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
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അദ്ധ്യായം മൂന്ന്

വീട്ടിൽ മടങ്ങിവന്നതിനുേശഷം അധികം താമസിയാെത തെന്ന േരാഗം സുഖ 
െപ്പ . കുേറക്കാലം െചമ്പഴന്തിയിൽ തെന്ന സ്വാമി കുട്ടികെള വായിപ്പി താമ 
സി . നാണു ആശാൻ എന്ന പഴയ േപർ സ്വാമിക്ക് അങ്ങെന സിദ്ധിച്ചതാണ്.
നാൾ േപാകും േതാറും സ്വാമിക്ക് ഈശ്വരഭക്തി വർദ്ധി കയും ലൗകിക ജീവി 
തത്തിൽ ശക്തി കുറ വരികയും െച . ”ഗീതാേഗാവിന്ദം” എന്ന സിദ്ധ  
ന്ഥം അക്കാല സ്വാമി ദിവേസന പാരായണം െചയ്തിരുന്നതായി അറിയു .
ഇതിനിടയിൽ മാതാപിതാകന്മാരുേടയും മ ം നിർബന്ധത്താൽ സ്വാമിക്ക് വി 
വാഹം കഴിേക്കണ്ടി വ . എന്നാൽ വിഷയസുഖങ്ങൾ സ്വാമിെയ വ്യാേമാ 
ഹിപ്പിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിെന്ന സ്വ കാലത്തിനുള്ളിൽ അമ്മ മരി . 1060-ൽ
അച്ഛനും കാലധർമ്മം ാപി . സ്വാമി ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനുമു 

തെന്ന േമാചിച്ചിരു . മാതാപിതാക്കന്മാരുെട മരണേശഷം കുടുംബ ബന്ധ 
ത്തിൽ നി ം േമാചി ന്നത് സ്വാമിക്ക് എളുപ്പമായിത്തീർ . കാരണവർ ഗൃ 
ഹഭരണത്തിനായി സ്വാമിെയ നിർബന്ധി എങ്കിലും മതസംബന്ധമായ വിഷ 
യത്തിൽ ജീവിതകാലം നയിപ്പാനായുള്ള തെന്റ ദൃഡനിശ്ചയത്തിന് ആ നിർബ 
ന്ധംെകാണ്ട് ഇളക്കം ഒ ം ഉണ്ടായില്ല. സ്വാമി ഇതിനുേശഷം വീട്ടിൽ താമസി 
ക്കാെതയായി. രാ ിയും പകലും സമീപ ള്ള ജനവാസമില്ലാത്ത കു കളി 
ലും, കാടുകളിലും, പാറ ഇടു കളിലും, സമു തീരങ്ങളിലും, േക്ഷ ങ്ങളിലും, മറ്റ്
ഏകാന്തസ്ഥലങ്ങളിലും സ്വാമി ധ്യാനനിരതനായി ഇരി ന്നതും, എകാകിയാ 
യി സഞ്ചരി ന്നതും പലേപ്പാഴും പലരും കണ്ടി ണ്ട്.
ഇക്കാലത്ത് സ്വാമി, ’ ാചിന മലയാളം’ മുതലായ ന്ഥങ്ങലുെട കർത്താവായ
കുഞ്ഞൻപിള്ള ചട്ടമ്പി എന്ന മഹാനുമായി പരിചയെപ്പടുകയും ആ വഴി തിരുവ 
നന്തപുര ”ൈതക്കാട്ട് അയ്യാവ് ” എന്ന സു ഹ്മണ്യഭക്തനും േയാഗിയുമായ ഗു 
രുവിെന്റ അടുക്കൽ നിന്ന് േയാഗാഭ്യാസസംബന്ധമായ ഉപേദശം ൈകെക്കാ  
കയും െച . സ്വാമി സു ഹ്മേണ്യാപാസകനായത് ഇതുമുതലാണ്. ഇങ്ങെന
ര മൂ െകാല്ലം സ്വേദശ തെന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലുമായി േയാഗം ശീലി  
െകാണ്ട് താമസിക്കയും സഞ്ചരിക്കയും െച . േവളിയിൽ സമു തീരത്ത് ഒരു
കുടിൽ െകട്ടി സ്വാമി കുെറനാൾ അതിൽ താമസിക്കയും അതിനുേശഷം അ  
െതങ്ങിൽ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പഴയേക്ഷ ത്തിൽ കുേറനാൾ ഇരി കയും െചയ്തി ണ്ട്.
അവിെട ചിലെര ഇഷ്ടമുള്ള സമയങ്ങളിൽ സ്വാമി സം തം വായിപ്പിച്ചിരു .
സ്വാമിെയ അക്കാലങ്ങളിൽ ഏതാനും ദിവസം സ്ഥിരമായി ഒരു ദിക്കിൽ കാ 
ണുക പതിവില്ല. കുേറനാൾ സ്വേദശത്ത് എ ം തെന്ന കണ്ടില്ല. അേപ്പാൾ
ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലുള്ള പഴനി തുടങ്ങിയ പല മഹാേക്ഷ ങ്ങളും സ്വാമി സന്ദർ 
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ശിച്ചി ള്ളതായറിയു . ആ സഞ്ചാരത്തിൽ സ്വാമി ഭിക്ഷാന്നംെകാ ഉപജീ 
വിക്കയും, വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ കിട റ കയും ആണ് െചയ്തി ള്ളത്. ഇങ്ങെന 
യുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളിൽ സ്വാമി പലേപ്പാഴും ആപ കൾ േനരിടാൻ േപായതാ 
യും, അതിൽനിെന്നാെക്കയും അൽഭുതകരമാം വണ്ണം രക്ഷെപ്പട്ടി ള്ളതായും പല
കഥകളും േകട്ടി ണ്ട്.
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അദ്ധ്യായം നാല്

കുെറക്കാലം കഴി സ്വാമി മടങ്ങിെയത്തി. എകാകിയായും അജ്ഞാതനായും
േകരളത്തിെന്റ നാനാഭാഗ ം സ്വാമി ഇക്കാല സഞ്ചരിച്ചിരു . സ്വാമിയു 
െട ദൃഢമായ ഹ്മചര്യവും, തപ ം, േയാഗവും േമണ അൽഭുതകരങ്ങളായ
ഫലങ്ങെള ദർശിപ്പി തുടങ്ങി. െച ന്ന ദിക്കിെലല്ലാം കുഷ്ഠ്ം മുതലായ മഹാ 
േരാഗങ്ങൾ പിടിെപ്പട്ടവർ സ്വാമിയുെട അടുക്കൽ വ േചരുകയും, ഏെതങ്കിലും
ഒരു പച്ചിലേയാ എെന്തങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണസാധനേമാ എടു െകാടുത്ത് അവരു 
െട േരാഗങ്ങെള സ്വാമി സുഖെപ്പടു കയും െചയ്തിരു . ഹ്മരക്ഷസ്സ്, അപസ്മാ 
രം മുതലായ ഉപ വത്താൽ വളെരക്കാലം കഷ്ടത അനുഭവിച്ചിരുന്ന േരാഗികൾ 

സ്വാമിയുെട ദർശനമാ ത്താൽതെന്ന പൂർണ്ണസുഖം കിട്ടിയി ണ്ട്. അനവധി
കുട്ടിച്ചാത്തന്മാരുെട ഉപ വങ്ങെളയും സ്വാമി വിലക്കി മാറ്റിയി ണ്ട്. നാനാജാതി 
ക്കാരായ ഹി ക്കളുെട ഇടയിൽ പല മാന്യതറവാടുകളിലുമുള്ള വന്ധ്യകൾ സ്വാ 
മിയുെട ൈകെകാ വല്ല പഴേമാ മേറ്റാ വാങ്ങി ഭക്ഷി കേയാ സ്വാമിയുെട ഒരു
അനു ഹവാ ലഭി കേയാ െചയ്തേശഷം താമസിയാെത ഗർഭംധരി സ 
വിച്ചി ണ്ട്. ഒരിക്കലും കുടിവിടാത്ത അേനകം മദ്യപന്മാരുെട മദ്യപാനവും സ്വാ 
മി നിർത്തിയി ണ്ട്. സ്വാമിയുെട വാക്കിെന ലംഘി െകാതിെകാ വീ ം
മദ്യപാനം ആരംഭിച്ച ചിലർ മദ്യം കാണുേമ്പാൾ ഛർദ്ദി കയും െചയ്തി ണ്ട്.
സ്വാമിയുെട ഈ അദ്ഭുത വൃത്തികളും സാത്വികനിഷ്ഠയും ക വിശ്വാസ 
ത്താൽ പലരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിൽ ഈശ്വരെന്റ േപരിൽ എന്ന േപെല
േനർച്ചകൾ േനരുകയും േരാഗശാന്തി മുതലായ ഫലങ്ങൾ അതിൽനി ം അവർ 

ലഭി കയും െചയ്തി ണ്ട്. ആ താരുണ്യദശയിൽ കൃത്യാ സുമുഖനും ശാ 
ന്തഹൃദയനുമായ സ്വാമി ഏതു ജന ട്ടത്തിനിടയിൽ കാണെപ്പട്ടാലും േയാഗശ 
ക്തിെകാണ്ട് ഉജ്ജലമായ മുഖ ള്ള േത്യക േതേജാവിേശഷം അവിടന്ന് ഒരു
അമാനുഷനാെണ വിളി പറയുമായിരു . സ്വാമി ജനങ്ങലുെട ഇടയിൽ നി 

ം െതറ്റിഒഴിഞ്ഞ് എകാന്തമായി സഞ്ചരി ക സാധാരണയായിരു . അക്കാ 
ല ാമങ്ങളിേലാ നഗരങ്ങളിേലാ അേദ്ദഹെത്ത കെണ്ടത്തിയാൽ ഒരു വലിയ
പുരുഷാരം ചു ം കൂടുക പതിവാണ്. സ്വാമി അക്കാലത്ത് സം തത്തിലും മല 
യാളത്തിലും അതിമേനാഹരങ്ങളായ പല സു ഹ്മണ്യേസ്താ ങ്ങളും എഴുതിയി 
ണ്ട്. അ പശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ പുതിയ ആവിർഭാവേത്താടുകൂടി നാ 

ട്ടിൽ ബാധിച്ചിരുന്ന നാസ്തിക വിചാരങ്ങൾ സ്വാമിയുെട ജീവിതം തെന്ന പലർ 
ം ഒരു പരിഹാരമായിരു എ ള്ളതും സ്താവേയാഗ്യമാണ്.

ഈയിടയിൽ കുെറക്കാലം സ്വാമി ഭക്ഷ്യേപയങ്ങെള സംബന്ധി ജാതിേഭദേമാ
വകേഭദേമ വിചാരിക്കാെത െകാടു ന്നവരുെട കയ്യിൽനി ം കി ന്നെതല്ലാം
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വാങ്ങിക്കഴിച്ചിരു . ഇങ്ങെന ചില വിഷഭക്ഷണങ്ങൾ േപാലും സ്വാമി ഭക്ഷി 
ച്ചി യാെതാരു വ്യാപ ം ഉണ്ടാകാെത ഇരുന്നാതായി േകട്ടി ണ്ട്.
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അദ്ധ്യായം അഞ്ച്

അങ്ങെന ഇരി േമ്പാഴാണ് 1063-ാമാണ്ടിടയ്ക്ക് ഒരു കാ േദശമായിരുന്ന അരു 
വി റം സ്വാമി സന്ദർശിച്ചത്. ജനവാസമില്ലാത്ത ആ സ്ഥലെത്ത മേനാഹരമായ
നദീ വാഹം പാറകളിൽ തട ണ്ടാകുന്ന ഗംഭീരമായ മുഴക്കവും, കരയിെല
പാറ ഇടു കളും, മണൽതിട്ടകളും, ര വശ ള്ള ഉന്നതമായ കു കളും വൃക്ഷ 
ലതാതികൾ നിറഞ്ഞ പച്ചനിറമായ കാടുകളും ഏകാന്ത ിയനായ സ്വാമിെയ
സാമാന്യത്തിലധികം ആകർഷി . സ്വാമി ചില അവസരങ്ങളിൽ അവിെടയു 
ള്ള പാറയിടു കളിൽ അേനകദിവസം തുടർ െകാ യാെതാരു ആഹാരവും
കൂടാെതയും താൻ അവിെടയുള്ള വിവരം ആരും അറിയാെതയും കഴി കൂട്ടിയി  
ണ്ട്. േമണ ജനങ്ങൾ സ്വാമിയുെട അവിെടയുള്ള സഞ്ചാരേത്തയും സേങ്കതസ്ഥ 
ലങ്ങേളയും മനസിലാക്കി, ചില ഭക്തന്മാർ അടുത്ത ാമത്തിൽ നി ചിലേപ്പാ 
െഴല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ െകാ വ െകാടു തുടങ്ങി. ഇതിനുേശഷം അരുവി  
റം അധികകാലം ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലമായിരുന്നില്ല. പല ദി കളിൽ നി ം
സ്വാമിെയ അേന്വഷിച്ച് ആളുകൾ അവിെട എത്തി ടങ്ങി. േരാഗം ശമിപ്പി  
കയും ഭൂതങ്ങെള ഒഴി കയും ഉപേദശം നൽകുകയും ശാ ാർഥങ്ങൾ പറ
െകാടു കയും മ കാരത്തിൽ സാധുക്കെള അനു ഹി കയും െചേയ്യണ്ട ഭാ 
രം ആ വിജനത്തിലും സ്വാമിെയ പിൻതുടർ . സ്വാമിയുെട ദൂെരദർശനം, പരഹൃ 
ദയജ്ഞാനം മുതലായ സിദ്ധികളുെട പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അക്കാല ജനങ്ങൾ
അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞി ള്ളതാണ്. നാനാജാതിക്കാരായ പലഭക്തന്മാർ സ്വാമിെയ
സന്ദർശിപ്പാൻ അവിെട വരികയും അവരിൽ ചിലർ സ്വാമിയുെട ശിഷ്യന്മാരായി
തീരുകയും െച . പല ദി കളിലുള്ള ഭക്തന്മാരായ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അരി മുത 
ലായ സംഭാരങ്ങേളാടുകൂടി അവിെടവ സ്വാമി ം കൂെടയുള്ളവർ ം സദ്യകൾ
കഴി മടങ്ങിേപ്പാവുക പതിവായിരു . ഇങ്ങെന സ്വാമിയുെട സാന്നിദ്ധ്യം െകാ 

തെന്ന അവിടം േവഗത്തിൽ ഒരു പുണ്യസ്ഥലമായി സ്ഥലമായി പരിണമി .
സ്വാമി ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ കൂടിയും ജനങ്ങൾ അവിെട വ സ്നാനം െച 

െതാഴുതുേപാകുവാൻ തുടങ്ങി. അതിനുേശഷം അവിെട ഒരു ആരാധനാ സ്ഥ 
ലം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ െകാള്ളാെമ സ്വാമി ചിലേരാടു പറയുകയും അങ്ങെന
എെന്തങ്കിലും െച ന്നതിൽ തനി ള്ള ആഭിമുഖ്യെത്ത പതിവായി തെന്ന വ  
കാണുന്ന ഭക്തന്മാരായ ചില െചറുപ്പക്കാേരാടു സൂചിപ്പി കയും െച . 1063-ാമാ 
ണ്ടെത്ത ശിവരാ ി സമീപിച്ചാണ് സ്വാമിയുെട ഈ അഭിലാഷം പുറത്തായത്.
വി ഹങ്ങൾ ഉണ്ടാ വാേനാ േക്ഷ ങ്ങേളാ െകട്ടിടങ്ങേളാ പണിയിക്കാേനാ
ആ കാ േദശത്ത് യാെതാരു സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വാമി അെതാ 

ം ആവിശ്യെപ്പ മില്ല. നദിയുെട കിഴെക്ക തീര ള്ള ഒരു പാറെയ പീഠമാ 
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യി സങ്ക ിച്ച് അതിേന്മൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ശിവലിംഗാകൃതിയിൽ ആറ്റിൽ കിടന്ന
ഒരു ശിലാഖണ്ഡം എടുത്ത് ശിവരാ ി ദിവസം തിഷ്ഠ നടത്താനാണ് സ്വാമി 
യുെട ഭാവം എന്നറിയുകയും അടു ള്ള ജനങ്ങൾ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ചില െച 
റിയ ഒരുക്കങ്ങൾ അതിനായി െച കയും െച . സ്വാമി ഇരി ന്നതായറിഞ്ഞ്
ഏതാനും തക്കാരും ഭജനക്കാരും ശിവരാ ിനാൾ ”ഉറക്കിളയ്ക്കാ”നായി അവി 
െടകൂടി. തിഷ്ഠയുെട സംഭാരമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് കുെറ പുഷ്പങ്ങളും വിള  
കളും നാദസ്വരവായനയും മാ മായിരു . പീഠമായി സങ്കൽപ്പിച്ചിരുന്ന പാറയു 
െട മീെത ഒരു െചറിയ പന്തൽ െകട്ടിയിരു . അർദ്ധരാ ിേയാടുകൂടി സ്വാമി
സ്നാനം െച വന്ന് അതിനക കട . തിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ശിലെയ ൈകയിൽ
എടു ധ്യാനി െകാ രാ ി മൂ മണിവെര ഒേര നിലയിൽ നി . സ്വാ 
മിയുെട േതേജാമയമായ മുഖത്ത് ആ സമയം അ ധാരകൾ വഹി െകാണ്ടി 
രു . കാണികൾ ഭക്തിപരവശന്മാരായി പഞ്ചാക്ഷരമ ം ഉച്ചത്തിൽ ജപിച്ച്
ഏക മനേസ്സാെട ചു ം നി . മൂ മണിക്ക് ശിലെയ സ്വാമി പീഠത്തിൽ തി 
ഷ്ഠിച്ച് അഭിേഷകം െച . ആ സമയ ചില അൽഭുതങ്ങൾ കണ്ടി ള്ളതായി
പലരും പറയു . ഇങ്ങെനയാണ് സ്വാമിയുെട മതസംബന്ധമായ സ്ഥാപനങ്ങ 
ളിൽ ആദ്യേത്തതായ അരുവി റം േക്ഷ ം ആരംഭിച്ചത്.
ഈ തിഷ്ഠ േശഷം സ്വാമി മുൻപിലേത്തക്കാൾ അധികം അരുവി റത്ത് താ 
മസി ക പതിവായി. േക്ഷ ത്തിെന്റ സന്നിദ്ധ്യം േമണ വർദ്ധി . അവിെട
വരുന്ന കാണിക്കകൾ എടു മുതൽ ട്ടിയും സംഭാവനകൾ പിരി ം ജനങ്ങൾ

തിഷ്ഠാസ്ഥാലത്ത് ഒരു ീേകാവിൽ െകട്ടി . ചില ഭക്തന്മാരായ ശിഷ്യന്മാ 
െര സ്വാമി േഷ ത്തിൽ ശാന്തിക്കാരാക്കി. പഠി ള്ള ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലെര 
െക്കാ അവിെട ഒരു പള്ളി ടം െകട്ടിച്ച് അടു ള്ള കുട്ടികെള മലയാളം പഠി 
പ്പിക്കാൻ ഏർപ്പാടുെച . ഇക്കാലത്താണ് സ്വാമി സിദ്ധമായ ’ശിവശതകം’
എന്ന മണി വാളേസ്താ ം നിർമ്മിച്ചത്.
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അദ്ധ്യായം ആറ്

ഇതിനു മുൻേപ തെന്ന സ്വാമിക്ക് അൈദ്വതശ ത്തിൽ തിപത്തി വർദ്ധിച്ചിരു 
. പല േവദാന്തികളുമായി സ്വാമി സഹവാസം െചയ്കയും െചയ്തിരു . കന്യാ 

കുമാരിക്ക് സമീപമുള്ള തിെപ്പട്ട മരുത്വാമലയിൽ സ്വാമി കൂട െട േപായിവ 
ന്നിരു . നാഗരുേകാവിലിനു സമീപം ഒരിടത്ത് അേപ്പാൾ ഒരു േയാഗിനി നിർ 
വ്വികൽപ്പസമാധിയിൽ കിടന്നിരുന്നത് സ്വാമി പലേപ്പാഴും സന്ദർശിച്ചി ണ്ട്. ആ
മഹാനുഭാവ സ്വാമിെയ ഒരിക്കൽ അനു ഹിച്ചി ള്ളതായറിയു .
ഇക്കാല സ്വാമി തമിഴിൽ നല്ല അറിവു സമ്പാദിക്കയും േവദാന്ത വിഷയമാ 
യി അേനകം പാ കൾ ആ ഭാഷയിൽ എഴുതുകയും െചയ്തി ണ്ട്. ”തിരു റളും”
”ഒഴിവിെലാടുക്ക”െമന്ന ൗഢ ന്ഥവും സ്വാമി തമിഴിൽ നി ം മലയാളത്തിൽ
പദ്യരൂേപണ ഭാഷാന്തരെപ്പടുത്തിയി ള്ളതായും അറിയാം. സ്വാമിെയേപ്പാെല
അസാമാന്യമായ ’ബുദ്ധിശക്തിയും’ ശാ പാണ്ഡിത്യവും, അനുഷ്ഠാനവും അനുഭവ 
വും ഒ േചർന്ന ഒരു േവദാന്തി ദുർലഭമായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത കാണു 
ന്നത് വിദ്വാന്മാർ കൗതുകകരമായിരു . സിദ്ധ തത്വജ്ഞാനിയായി കഴി 

േപായ െ ാഫസർ സുന്ദരംപിള്ള (എം. എ) അവർകൾ തുടങ്ങിയ േയാഗ്യ 
ന്മാരുെട അസാമാന്യമായ ാഘ ം ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾ ം സ്വാമി പാ മാ 
യിത്തീർന്നിരു .
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അദ്ധ്യായം ഏഴ്

അരുവി റെത്ത തിഷ്ഠ േശഷം സ്വാമി ചിറയിൻകീഴ് വക്കത്ത് േവലായുധൻ
േകാവിൽ എന്ന പഴയ ഒരു സു ഹ്മണ്യേക്ഷ ം പുതുക്കി തിഷ്ഠിക്കയും വക്ക 

തെന്ന േദേവശ്വരം എന്ന േവെറാരു ശിവേക്ഷ ം കൂടി തിഷ്ഠിക്കയും െച .
സ്വജാതിക്കാരുെട ഇടയിൽ തിരുവിതാംകൂറിെന്റ െതേക്ക അറ്റം മുതൽ വടേക്ക
അറ്റം വെര സ്വാമിയുെട േപരു ശക്തിേയാടുകൂടി പര കയും പല ഇട മുള്ള

ധാന േയാഗ്യന്മാെരല്ലാം സ്വാമി പരിചിതരാേയാ ശിഷ്യന്മാരാേയാ തീരുക 
യും െച , അക്കാല വടക്കൻ പറവൂരിലും ആലുവായിലും സ്വാമി ഒന്നിലധികം

ാവിശ്യം േപായി താമസിച്ചിരു . ഇേപ്പാൾ അവിെട അൈദ്വതാ മം സ്ഥാ 
പിച്ചിരു ന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ആ മം സ്ഥാപിച്ചാൽ െകാള്ളാെമന്ന് ആലുവാ  
ഴയിൽ അ കുളി നിൽ േമ്പാൾ വിചാരിച്ചി ള്ളതായി ഒടുവിൽ സ്വാമി  
സ്താവിച്ചി ണ്ട്. അരുവി റ േക്ഷ േത്താടു േചർത്ത് ഒരു സന്യാസിമഠം ഉറ 
പ്പിേക്കണെമ ം അതുമൂലമായി ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ മതസംബന്ധമായ അറി 
വുവർദ്ധിപ്പി േക്ഷ ങ്ങളിൽ ഹിംസ മുതലായ അകൃത്യങ്ങെള തടു കയും ദുർ 
േദവതാരാധനകെള നിർത്തൽ െച കയും സാത്വികമായ ആരാധനാ മങ്ങെള

ചാരെപ്പടു കയും െചയ്യണെമ ം സ്വാമി തീർച്ചയാക്കിയതായി അവിടെത്ത
വർത്തികളിൽ നി ത്യക്ഷെപ്പ തുടങ്ങി. പറവൂർ മുതൽ െനയ്യാ ംകരവെര

ഈഴവരുെട പഴയ േദവിേക്ഷ ങ്ങളിൽ പലതിലും നടന്നിരുന്ന ആട്, േകാഴി മു 
തലായ ജ ക്കെള ബലിെകാടു ന്ന അനാചാരം സ്വാമിയുെട വാക്കാൽ അ  
മുതൽ ജനങ്ങൾ പലസ്ഥല ം വി കളഞ്ഞിരു . ഹിംസയുെടയും ദുർേദവതാ 
രാധനയുെടയും േദാഷെത്തപ്പറ്റി സ്വാമി പല സാരമായ ലഘുേലഖനങ്ങളും സ്വ 
ന്തമായി എഴുതി ാസംഗികന്മാെര ഏൽപ്പി പരസ്യമായും മതപരിഷ്കർണവി 
ഷയത്തിൽ സംഗങ്ങൾ നടത്തിച്ചിരു . അരുവി റം േമണ ഒരു സന്യാ 
സി മഠമായിത്തീർ . പഠി ം ഭക്തിയുമുള്ള പല െചറുപ്പക്കാരും അവിെടവ
സ്വാമിയുെട ശിഷ്യന്മാരായി താമസം തുടങ്ങി. മഠെത്ത ഒരു സ്ഥിരമായ സ്ഥാപ 
നമാേക്കണ്ട ആവിശ്യകത വർദ്ധി വ .
1068-ൽ സ്വാമി തിരുവനന്തപുരത്തിനടു ള്ള കുള ർ ഈഴവരുെട വകയും
വളെര പുരാതനവും ആയ േകാല കര ഭഗവതിേക്ഷ ം െപാളി മാറ്റി തൽ 
സ്ഥാനത്ത് ഒരു ശിവേക്ഷ ം നിർമി തിഷ്ഠകഴി .
1069-ൽ സ്വാമി അരുവി റം മഠത്തിെല ധർമ്മകാര്യങ്ങൾ അേന്വഷിപ്പാനും ജന 
ങ്ങളിൽ നി ം പണം യാചി ം മ ം അതിെന വർദ്ധിപ്പിപ്പാനുമായി ചില വ്യ 
വസ്ഥകൾ െച . 1070-ൽ സ്വാമി ശിഷ്യസേമതനായി മഠെത്ത അഭിവൃദ്ധിെപ്പടു 

ന്നതിനുള്ള ചില ആവിശ്യങ്ങൾക്കായി പറവൂർവെര സഞ്ചരി കയും അവി 
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െടനിന്ന് ബാം ർ വെര േപായി േഡാക്ടർ പൽ അവർകെള ക മടക്കത്തിൽ
ചിദംബരം, മധുര മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശി തിരുനൽേവലിവഴിയായി തി 
രിെച്ച കയും െച . ഈ അവസരത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലരുെട ഉയർന്ന
തരം പഠിത്തങ്ങൾക്കായി സ്വാമി ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്കയും അവരിൽ നി ം മഠ 
ത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിെയ തീക്ഷിക്കയും െചയ്തിരു .
തിരുവനന്തപുരത്തിന് െതക്ക് േകാവളം എന്ന സുഖവാസസ്ഥലത്തിന് സമീപം
മുട്ടയ്ക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മേനാഹരമായ കുന്നിേന്മൽ സ്വാമി ഇതിനുമു ത 
െന്ന ഒരു സു ഹ്മണ്യേക്ഷ ത്തിെന്റ തിഷ്ഠനടത്തി. ആ േക്ഷ വും അതിെന്റ
ചിലവിേലക്കായി കുെറ ഭൂസ്വ ക്കളും അതിെന്റ ഉടമസ്ഥനായ െകാ കുട്ടി ൈവ 
ദ്യർ അവർകൾ 1074-ൽ സ്വാമി ദാനം എഴുതിെക്കാടു .
അവിെട പാറയിൽ നിന്ന് നിർമ്മലജലം ഊറിെക്കാണ്ടിരി ന്ന ഒരു ഉറവയുണ്ട്.
അതിനടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയും സൗകര്യവും ഉള്ള ഒരുമഠം കൂടി ടി ൈവദ്യർ ഇേപ്പാൾ
െകട്ടിച്ചിരി .
1074-ാമാണ്ട് അരുവി റം േക്ഷ ത്തിെന്റയും മഠത്തിേന്റയും അഭിവൃദ്ധിേയയും
ഭരണേത്തയും ഉേദ്ധശി െനയ്യാറ്റിങ്കര, തിരുവനന്തപുരം ഈ താലൂ കളിലുള്ള
സ്വജനങ്ങളിൽ എതാനും മാന്യന്മാെര കൂട്ടിേച്ചർത്ത് ”അരുവി റം േക്ഷ േയാ 
ഗം” എന്ന േപരിൽ ഒരു സംഘം ഏർെപ്പടുത്തി േക്ഷ ത്തിെല ഉത്സവാദികാര്യ 
ങ്ങൾ ആ സംഘംമുേഖന നടത്തിവ . ഇതിനിടയ്ക്ക് മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിലും
ഉത്തര തിരുവിതാംകൂറിലും ഉള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽകൂടി അതാതു സ്ഥലങ്ങളി 
െല സ്വജനങ്ങളുെട അേപക്ഷ കാരം സ്വാമി േക്ഷ ങ്ങൾ തിഷ്ഠി െകാടു 

കയും അവിെട എല്ലാം പരി തമായ ആരാധനാ മങ്ങൾ ഏർെപ്പടു കയും
െച . 1076(1901) െല തിരുവിതാംകൂർ െസൻസസ് റിേപ്പാർട്ടിൽ ഈഴവസമുദാ 
യെത്തപ്പറ്റി വിവരി ന്ന ദിക്കിൽ സ്വാമിെയപ്പറ്റി ”A pious religious reformer”
(ഒരു സ്വാത്വികനായ മതപരിഷ്കാരൻ) എ പറഞ്ഞിരി ന്നതിൽ നിന്ന് സ്വാ 
മിയുെട മതസംബന്ധമായ വർത്തികൾക്ക് അ തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന സി 
ദ്ധി ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്.
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അദ്ധ്യായം ഏട്ട്

1078 ധനു 23-ആം തിയതി സ്വാമി തെന്റ മതസംബന്ധമായും സമുദായസം 
ബന്ധമായും ഉള്ള ഉേദ്ദശങ്ങെള നടപ്പിൽ വരു ന്നതിനായി ” ീ നാരായണ
ധർമ്മ പരിപാലനേയാഗം” സ്ഥാപി കയും അരുവി റം േക്ഷ േയാഗം
അതിൽ ലയി കയും െച . ഉടെന സ്വാമി വടക്കൻ പറവൂർ ീ നാരായണ
മംഗലം േക്ഷ ത്തിെല തിഷ്ഠാകർമ്മത്തിനു േപാവുകയും അവിെടനി
തൃ യാറിനു സമീപമുള്ള െപരിേങ്ങാ കര, വലപ്പാട്, വടാനപ്പള്ളി മുതലായ സ്ഥ 
ലങ്ങളിൽ േപായി വീ ം പറവൂർ എ കയും മകരം ഇരുപതാം തിയതിേയാടു
കൂടി തിഷ്ഠ കഴി ശിവരാ ി മുൻപ് അരുവി റത്ത് മടങ്ങി എ കയും
െച . ഈ യാ യിൽ സ്വാമി സഞ്ചരിച്ച പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ധാന
േയാഗ്യന്മാെര േയാഗത്തിൽ അംഗങ്ങളായി േചർ കയും, ചില ദിക്കിൽ മത 
സംബന്ധമായ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ഏർപ്പാടു െചയ്കയും െച .
സ്വാമി 1079-ആ മുതൽ ആചാരപരിഷ്കരണവിഷയത്തിൽ ദൃഷ്ടിെവക്കയും
സ്വജങ്ങളുെട ഇടയിൽ താലിെകട്ട് മുതലായ അനാവശ്യ അടിയന്തിരങ്ങെള
നിർത്തൽ െച വാനും ഒരു പുതിയ വിവാഹരീതിയും ചട കളും ഏർെപ്പടുത്തി

ചാരെപ്പടു വാനും ആരംഭി . ഈ സംഗതികൾക്കായി സ്വജനങ്ങലുെട പല
മഹാസഭകളിലും സ്വാമിതെന്ന സന്നിഹിതരായിരു ജനങ്ങെള ഗുണേദാഷി 

കയും ഈ അഭി ായെത്ത എസ്. എൻ. ഡി. പി. േയാഗം( ീ നാരായണ
ധർമ്മ പരിപാലനേയാഗം) മൂലമായും മ ം കാരത്തിലും ചരിപ്പി കയും
െച . അതിെന്റ ഫലമായി ഈഴവരുെട ഇടയിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും
െക കല്യാണം േവഗത്തിൽ നി േപാവുകയും ഒരു പുതിയ വിവാഹരീതി
നടപ്പാകയും െച .
മദിരാശി ൈഹേക്കാർ ജഡ്ജി സദാശിവയ്യരവർകൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ ചിഫ്
ജസ്റ്റിസ് ആയിരി േമ്പാൾ ഒരു വിധി ക ിച്ചതിൽ ഇങ്ങെന സ്താവിച്ചിരി  

.
”I hope i might be pardoned for expressing in conclusion my very great
satisfaction that through the efforts of the venerable Asan of the Ezhava
Community and his Ezhava Samajam, most desirable reforms (or rather the
relinquishment of the medieval pernicious customs and conventions which
have outlived their original usefulness and which are unsuited to the needs
of a progressive community) are taking place among the Ezhavas without
the necessity at present to the resort to the legislature. Allude especially
to the fast-dying customs of polygamy and polyandry (through restricted to
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the case of woman being the common wife of brothers) the now unmeaning
Thalikettu or Minnukettu ceremoney, the conniving by the Society at the loss
of virginity by an unmarried girl remaining in her mother’s house and so on.
C.A. No: 46 47 of 1083.
ഈഴവ സമുദായത്തിെല വന്ദ്യനായ ആശാെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള
ഈഴവ സമാജത്തിെന്റയും ഉദ്യമത്താൽ ഏറ്റവും ഹണീയമായ പരിഷ്കാ 
രങ്ങൾ (അതായത് ആദ്യകാലെത്ത ഉപേയാഗം നശി വർദ്ധമാനമായ
സമുദായത്തിെന്റ സ്ഥിതിക്ക് അനുചിതവും േദാഷകരവുമായ വിധത്തിൽ
േശഷിച്ചിരു ന്ന ഇടക്കാലെത്ത ആചാരങ്ങേളയും നടപടികേളയും നിർ 
ത്തൽ െച ന്ന ഏർപ്പാട് ) നിയമ നിർബന്ധം കൂടാെത തെന്ന ഇേപ്പാൾ
ഈഴവരുെട ഇടയിൽ നട വരുന്നതിെനപ്പറ്റി എനി ള്ള സേന്താഷെത്ത

സ്താവി ന്നത് ക്ഷന്തവ്യമായിരി െമന്ന് വിശ്വസി . ശീ ത്തിൽ നാ 
മാവേശഷമായിെക്കാണ്ടിരി ന്ന ബഹുഭാര്യത്വേത്തയും ബഹുഭർതൃത്വേത്തയും
(ബഹുഭർ ത്വത്തിൽ അേനക സേഹാദരന്മാർ കൂടി ഒരു ഭാര്യ എ ള്ള
ഒരു ിപ്തമുെണ്ടന്നിരുന്നാലും) ഇേപ്പാൾ അർത്ഥശൂന്യമായിത്തിർന്നിരി ന്ന
താലിെകട്ട് അെല്ലങ്കിൽ മി െക കല്യാണേത്തയും മ മാണു ഞാൻ േത്യകം
ഇവിെട സൂചിപ്പി ന്നത്. ഈ മി െക െകാണ്ട് വിവാഹം കഴിയാെത അമ്മ 
യുെട വീട്ടിൽ താമസി ന്ന െപൺകുട്ടിയുെട ഹ്മചര്യഭംഗത്തിൽ സമുദായം
കടാക്ഷിക്കയാണ്. (തി.ല.റി. 24-ആം വാള്യം 157 മുതൽ 168 വെര േപജുകൾ
േനാ ക 1083-ൽ കൃ.അ.നമ്പർ 46-ഉം 47-ഉം).
ഇതിൽനി സ്വാമിയുെട ആചാര പരിഷ്കരണ സംബന്ധമായ ഏർപ്പാടുകൾ
സിദ്ധിച്ചി ള്ള വിദ്വൽസമ്മതിയും അഭിനന്ദവും െവളിവാകുന്നതാണ്.
ഈ കാല ം സ്വാമി സാഹിത്യ സംബന്ധമായ മങ്ങളിൽ നി വിരമിച്ചി 
രുന്നില്ല. സ്വാമിയുെട പരിപക്വമായ ജ്ഞാനാനന്ദഭൂതികെള സം ഹിെച്ചഴുതി 
യി ള്ള ”ആേത്മാപേദശശതകം” എന്ന മണി വാള പദ്യ ന്ഥം പുറ വന്നത്
ഈ അവസരത്തിലാണ്.
“അയലു തഴപ്പതിനായി യത്നം
നയമറിയും നരനാചരിച്ചിേടണം.”

“അവരവരാത്മസുഖത്തിനാചരി -
ന്നവ, യപരെന്റ സുഖത്തിനായ്വേരണം.”

“പലമതസാരവുേമകെമ പാരാ

https://thalilakkam.in/



ീ നാരായണ ഗുരു - കുമാരനാശാൻ 18

തുലകിെലാരാനയിലന്ധെരന്ന േപാെല
പലവിധയുക്തിപറ പാമരന്മാ-
രലവതു കണ്ടലയാതിരുന്നിേടണം.”
എന്നിങ്ങെനയുള്ള തത്വരത്നങ്ങൾ ആ മണി വാളമാലയിൽ ധാരാളമാണ്.
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അദ്ധ്യായം ഒൻപത്

ഈ കാലത്ത് സ്വാമി കൂെട െട കുറ്റാലം, പാപനാശം മുതലായ തീർഥസ്ഥലങ്ങ 
ളിൽ േപായി വി മിച്ചിരു . 1079-ാമാണ്ട് സ്വാമി വർക്കല ഇേപ്പാൾ ശിവഗിരി
മഠം സ്ഥാപിച്ചിരു ന്ന കുന്നിനു സമീപം ഒരു ദിക്കിൽ പതിവായി െചന്നിരി  
കയും ഒരു കുടിലുെകട്ടി അതിൽ കുേറനാൾ താമസി കയും െചയ്തിരു . അതി 
നു ചു ം വഴുതിന, പയർ, കത്തിരി, െവണ്ട മുതലായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി െചയ്യി 
ക്കയും െച െകാണ്ടിരു . ആ കൃഷിസ്ഥലത്തിെന്റ െത വശത്തായി ഒരു കു 

ണ്ടായിരുന്നത് ആരുേടയും േപരിൽ പതിഞ്ഞിട്ടിെല്ല മനസിലാവുകയാൽ
തെന്റ ഇരു സ്വാമി േമണ ആ സ്ഥലേത്ത മാറ്റി. കുന്നിെന്റ മുകളിൽ ഒരു
പർണ്ണശാല െകട്ടി മിക്കവാറും സ്ഥിരമായി തെന്ന താമസി എ പറയാം.
മുൻപ് അരുവി റത്ത് എന്ന േപാെല പലസ്ഥല നി ം ജനങ്ങൾ അവിെട
വ കൂടാൻ തുടങ്ങി. കുന്നിെന്റ മുകളിൽ സ്വാമിയുെട പർണ്ണശാല ഇരുന്ന സ്ഥല 
ത്താണ് ഇേപ്പാൾ ശിവ തിഷ്ഠ െചയ്തിരി ന്നത്. ഇവിേടയും സ്വാമി േമണ
മഠങ്ങളും േക്ഷ ങ്ങളും െകട്ടാൻ ആരംഭി . കു തെന്റ േപരിൽ പതിപ്പി ക 
യും ദാനമായും മ ം കിട്ടിയ സമീപ ള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അേതാടു േചർ കയും
സ്ഥലത്തിനു ശിവഗിരി എ േപർെകാടു കയും െച . ഈ െകാല്ലം ആദ്യമാ 
ണ് സിവിൽ േകാടതികളിൽ ഹാജരാേകണ്ട നിർബന്ധത്തിൽ നി സ്വാമിെയ
എസ്. എൻ. ഡി. പി േയാഗത്തിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷേന്റയും സമുദായ ഗുരുവിെന്റയും
നിലയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഗവെണ്മന്റിൽ നി ം ഒഴിവാക്കിയത്.
1080 ധനുമാസത്തിൽ എസ്. എൻ. ഡി. പി േയാഗത്തിെന്റ രണ്ടാമെത്ത വാർ 
ഷികേയാഗം ഒരു വ്യവസായ ദർശനേത്താടുകൂടി െകാല്ല വ നട . േയാ 
ഗത്തിെന്റ സ്ഥിരം സിഡണ്ടിെന്റ നിലയിൽ അലംകരിക്കെപ്പട്ട ഒരു ക്യാബിൻ 
േബാട്ടിൽ സ്വാമിെയ ശിവഗിരിയിൽ നി െകാല്ലേത്ത െകാ േപാകുവാൻ
ജനങ്ങൾ ഉത്സാഹപൂർവ്വമായ ഒരുക്കം കൂട്ടി. കൃത്യാ ആഡംബരവിമുഖനായ
സ്വാമി ആ േബാട്ടിൽ കയറിേപ്പാകാെത തൽക്കാലം ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശാ 
ഭംഗെത്തയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെതങ്കിലും ആ മഹാേയാഗം കൂടിയിരുന്ന സന്ദർഭ 
ത്തിൽ തെന്റ അ തീക്ഷിതമായ സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ സഭെയ അലങ്കരി കയും
ജനങ്ങെള സവിേശഷം സേന്താഷിപ്പി കയും െച .
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അദ്ധ്യായം പത്ത്

സ്വാമിയുെട േപർ മുൻപുതെന്ന മലബാറിൽ തിെപ്പട്ടിരു . അതുെകാ ം
ീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന േയാഗത്തിെന്റ സമുദായ സംബന്ധമായ  

വർത്തികൾ നിമിത്തവും അവിടുെത്ത സ്വജനങ്ങൾ സ്വാമിെയ സംബന്ധിച്ച
സംഗതികളിൽ പൂർവധികമായ ദ്ധയും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായി. 1081-ാമാ
തലേശ്ശരിയിൽ സ്വജനങ്ങളുെട ആരാധനയ്ക്കായി സ്വാമിെയെക്കാണ്ട് ഒരു േക്ഷ 

ം തിഷ്ഠിപ്പിക്കണെമ ചിലരുെട ഇടയിൽ ഒരു ആേലാചന ഉണ്ടായി. ആ
ആ കുംഭമാസത്തിൽ അരുവി റെത്ത ശിവരാ ി കഴി സ്വാമി തിരുവി 
താംകൂറിൽ േകാട്ടയം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കയും അവിെട കുമരകം
ഈഴവസമാജം വക ഒരു േക്ഷ ത്തിെന്റ ാരംഭകൃത്യം നട കയും ആ േദ 
ശങ്ങളിൽ ഈഴവരുെട വകയായി ഉണ്ടായിരുന്ന അേനകം പുരാതന ദുർഗ്ഗാേക്ഷ 

ങ്ങളിെല ജ ഹിംസ നിർത്തൽ െചയ്കയും െച . സ്വാമി ആ സ്ഥലത്ത് ഈ
യാ െചയ്തത് ആദ്യമായിട്ടായിരു . ഈ യാ യിൽ അവിെട േരാഗപീഡിത 
രായും മ ം അേനകം ആളുകൾ വ കൂടിയിരു . അേപ്പാൾ ചില അ തസംഭ 
വങ്ങൾ നടന്നതായി അറിയു . േകാട്ടയ നി ം സ്വാമി െപരിേങ്ങാ കര
േപായി. അവിെട അതിനു മുൻപു തെന്ന ഒരു േക്ഷ വും മഠവും ആരംഭിക്കയും
അവയുെട ഉപേയാഗത്തിനായി ഏതാനും സ്വ കൾ സ്വാമിയുെട േപർ ദാ 
നമായി എഴുതിവാ കയും െചയ്തിരു . അവിെട താമസി േമ്പാൾ തലേശ്ശരി 
യിൽ നി ം സ്വജങ്ങളിൽ ചില മാന്യന്മാർ വ സ്വാമിെയ ക്ഷണി അേങ്ങാ
കൂട്ടിെക്കാ േപായി. അവിടെത്ത തിയരിൽ ചിലർ ഹ്മസമാജത്തിൽ േചർ 
ന്നിരുന്നതുെകാണ്ട് ദീർഘകാലമായി അവരുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കക്ഷി 
വഴ കൾ സ്വാമി പര തീർത്ത് അവരിൽ ഐക്യമത്യം വർദ്ധിപ്പി . ഈ
ആദ്യെത്ത യാ യിൽ തെന്ന സ്വാമി വടെക്ക മലബാറിലുള്ള സ്വജങ്ങളുെട മു 
ഴുവൻ ഭക്തി ം ബഹുമാനത്തിനും േസ്നഹത്തിനും പാ മായിത്തീരുകയും തല 
േശ്ശരി ജഗന്നഥേക്ഷ ത്തിനു സ്ഥലം നിശ്ചയി കുറ്റി തറ കയും െച . മടക്ക 
ത്തിൽ േകാഴിേക്കാട്ട് ഒ ര ദിവസം താമസിക്കയും െപരിേങ്ങാ കര, പറവൂർ
ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി യാ െച മീനമാസ മദ്ധ്യേത്താടു കൂടി ശിവഗിരിയിൽ
വ േചരുകയും െച . ഈ യാ യിൽ പറവൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പഴയ
താലിെക നിർത്തൽ െച വാനും പുതിയ വിവാഹരീതി ചാരെപ്പടുത്താനും
സ്വാമി ഏർപ്പാടു െച .
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അദ്ധ്യായം പതിെനാന്ന്

പിെന്ന ര െകാല്ലത്തക്ക് (83-ാമാ വെര) സ്വാമിമിക്കവാറും ശിവഗിരിയിൽ
തെന്ന വി മിക്കയായിരു . ഈ കാലത്താണ് സ്വാമി അവിടെത്ത പഴയമ 
ഠത്തിെന്റ പണിപൂർത്തിയാ കയും ഒരു സം തപാഠശാല ഏർെപ്പടു കയും
മ ം െചയ്തത്. ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് സദാശിവയ്യർ മുതലായ പല മഹ ക്കളും ഈ
അവസരത്തിൽ സ്വാമിെയ െച സന്ദർശി തൃപ്തിെപ്പട്ടി ണ്ട്. സ്വജനങ്ങളിൽ
വട ം െത മുള്ള പല ധാന േയാഗ്യന്മാരും ഈ അവസരത്തിൽ കൂെട  
െട അവിെട വ സ്വാമിെയ സന്ദർശി െകാണ്ടിരു . േമണ ശിവഗിരി മഠ 
ത്തിൽ ഒരു െപാതുേക്ഷ വും ഒരു ഉയർന്നതരം സം തവിദ്യാമന്ദിരവും സ്ഥാ 
പിക്കണെമ ം ശിവഗിരി മഠെത്ത തെന്റ മതസംബന്ധമായ സ്ഥാപനങ്ങളുെട
തലസ്ഥാനമാക്കണെമ ം ഉള്ള അഭി ായെത്ത സ്വാമി െവളിെപ്പടുത്തി. 1083
ചിങ്ങം 13-ാ൦ തിയതി സ്വാമി പരസ്യമായി ഇതിേലക്ക് സ്വജങ്ങളിൽ നി ം
ധനസഹായം അേപക്ഷിച്ച് ഒരു െചറിയ വിജ്ഞാപനം സിദ്ധെപ്പടുത്തി.
ഈ സമയത്ത് തലേശ്ശരിയിൽ സ്വജങ്ങളുെട വക േക്ഷ ത്തിെന്റ പണികൾ പൂർ 
ത്തിയായി െകാണ്ടിരു . േകാഴിേക്കാ ം ഒരു േക്ഷ ം സ്ഥാപി ന്നതിനുള്ള
ആേലാചനകൾ എല്ലാം കഴിച്ച് അതിെന്റ ാരംഭ ിയകൾക്ക് ഒരുക്കം കൂട്ടി 
െക്കാണ്ടിരു . അതു സംബന്ധി സ്വാമിെയ അവിടേത്ത ക്ഷണിപ്പാൻ മ.
രാ. രാ. കല്ലിങ്കൽ രാരിച്ചൻ മൂപ്പൻ മുതലായ മാന്യന്മാർ ശിവഗിരിയിൽ വന്നി 
രു . അവെര എല്ലാം മുൻകൂട്ടി മടക്കി അയച്ചിട്ട്, സ്വാമി 1088 തുലാം 24-ാ൦
തിയതി രാ ി ഏതാനും അനുയായികളുമായി യാ പുറെപ്പ . കൂെടയുള്ളവർ
നിർബന്ധിക്കയാലാണ് താൻ പുറെപ്പടുന്നെത ം ഉള്ളിൽ അേശഷം ഉത്സാഹം
േതാ ന്നിെല്ല ം മ ം പറ യാ ാരംഭത്തിൽ സ്വാമി വളെര മടി . 27-ാ൦
തിയതി ൈവകുേന്നരം ആലുവായിൽ എത്തി. പിേറ്റദിവസെത്ത െമയിൽ വണ്ടി 
യിൽ േകാഴിേക്കാേട്ട േപാവാൻ വിചാരി െകാണ്ട് പരിജന സഹിതം രാ ി
തീവണ്ടി േസ്റ്റഷനുസമീപം ഒരു െകട്ടിടത്തിൽ താമസി . ആ െകട്ടിടം ഇേപ്പാൾ
ആലുവാ അൈദ്വതാ മം വക ഒരു മഠമാക്കിയിരിക്കയാണ്. രാ ി 12 മണി
സ്വാമി അവിെട വച്ച് അതിസാരത്തിെന്റ ലക്ഷണം ആരംഭി . ഒരു മണി 

ർ കഴി ഛർദ്ദികൂടി തുട കയും ഭയങ്കരമായ വിഷൂചികയാെണ െവളി 
െപ്പടു കയും െച . ആരംഭം മുതൽ തെന്ന സ്ഥലെത്ത അപ്പാത്തിക്കിരിെയ 
െക്കാണ്ട് ഇം ീഷ് ചികിത്സ വളെര ജാ തേയാെട െചയ്യിക്കയും സകലവിധ 
മായ ശു ഷകളും യാെതാരു ന നതയും കൂടാെത കൂെടയുള്ളവർ നട കയും
െചയ്തിരു . എന്നാൽ ദീനം ഭയങ്കരമാംവിധം വർദ്ധി െകാ തെന്നയിരു .
പിേറ്റദിവസം പകൽ 12 മണിേയാടു കൂടി ജ്ഞ അേശഷം െകടുകയും നാഡി
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നി േപാകയും ശരീരം തണു മരവിച്ച്േപാകുകയും െച . ഇതിനിടയിൽ കൂ 
െടയുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ ’െകാ മായിററ്റി’ ആശാൻ എന്ന ഒരാൾ കൂടി
ദീനം ആരംഭിച്ച് അേദ്ദഹം മരി കഴിഞ്ഞിരു . േഡാക്ടറുെട അഭി ായം അേദ്ദ 
ഹത്തിെന്റ സുഖേക്കടു ശമി െമ ം സ്വാമിയുെടത് അസാധ്യം എ ം ആയിരു 

. ഈ സമയത്ത് േകാഴിേക്കാ തീവണ്ടിയാഫീസിലും സമീപ േദശങ്ങളിലും
െമയിൽ വണ്ടിയിൽ സ്വാമി വന്നിറ ന്നതു കാണ്മാനും എതിേരൽക്കാനുമായി
കൂടിയിരുന്ന പുരുഷാരത്തിനു കണക്കില്ലായിരു . ആലുവായിൽ സ്വാമിയുെട
സകലശു ഷകളും അവസാനിപ്പി കണ്ണീർവാർ െകാണ്ട് വിഷണ്ണന്മാരായി
നിൽ ന്ന ശിഷ്യന്മാരുെടയും പരിജനങ്ങളുേടയും ഈ സമയെത്ത ഹൃദയസ്ഥി 
തി പറഞ്ഞറിയിപ്പാൻ കഴിയാത്തതായിരു .

https://thalilakkam.in/



ീ നാരായണ ഗുരു - കുമാരനാശാൻ 23

അദ്ധ്യായം പ ണ്ട്

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾെകാ സ്വാമി ആ മഹാേരാഗത്തിൽ നി ം, അതിെന
തുടർ ണ്ടായ ഉപ വങ്ങളിൽ നി െമല്ലാം അദ്ഭുതകരമാംവണ്ണം രക്ഷെപ്പ . മു 
െമ്പാരിക്കൽ േയാഗം ശീലി െകാണ്ടിരുന്ന കാല െനയ്യാ ംകരയ്ക്കടുത്ത അരു 
മാനൂർ എന്ന ാമത്തിൽ വച്ച് സ്വാമിക്ക് ഇതുേപാെല വിഷൂചിക ബാധി .
അ സകല ചികിത്സകളും നിറുത്തി സ്വാമി സ്വസ്ഥമായിരുന്നേപ്പാൾ േരാഗം
െപെട്ട മാറി സുഖം വന്നതായി േകട്ടി ണ്ട്. സിദ്ധ ഡാക്ടറായ റാവു സാഹി 
ബ് െക. കൃഷ്ണൻ അവർകൾ സ്വാമിെയ ആലുവായിൽ നിന്ന് ചികിത്സക്കായി പാ 
ലക്കാ െകാ േപായി താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെത്ത സ്വജന 
ങ്ങളുെട വകയായി സ്ഥലത്ത് ഒരു േക്ഷ വും സഭയും ഏർെപ്പടു ന്നതിെനപ്പറ്റി
ചില ആേലാചനകൾ എല്ലാം നട . ധനു 8-ാ൦ തിയതി സ്വാമി അവിെട ഒരു
േക്ഷ ത്തിനായി ആേഘാഷപൂർവ്വം കുറ്റി തറ കയും െചയ്തി ണ്ട്. അടുത്ത ദി 
വസം സ്വാമി േകാഴിേക്കാെട്ടത്തി. സ്വാമിെയ സ്വീകരിപ്പാൻ േകാഴിേക്കാെട്ട സ്വ 
ജനങ്ങൾ െചയ്തിരുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ത്യർഹങ്ങളായിരു . 12-ാ൦ തിയതി കാ 
ലത്ത് അതിേകമമായ ആേഘാഷേത്താടുകൂടി സ്വാമി േകാഴിേക്കാ ീകേണ്ഠ 
ശ്വരം േക്ഷ ത്തിനു കുറ്റിതറ . 15-ാ൦ തിയതി രാവിെല ആനി ഹാളിൽ (Anne
Hall) വച്ച് സ്ഥലം തിേയാസഫി സഭയിെല അംഗങ്ങളും വിദ്വാന്മാരുമായി ഏതാ 
നും ാഹ്മണരും നായന്മാരും േചർ സ്വാമിക്ക് ഒരു മംഗളപ ം സമർപ്പി .
അവർ സ്വാമിെയപ്പറ്റി േതാന്നിയ ഭക്തി ബഹുമാനങ്ങൾ ടി മംഗളപ ത്തിൽ
നിന്ന് താെഴ പകർ ന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നി െവളിവാകുന്നതാണ്.
“ഏവം സദ്ധർമ്മകർമ്മാചരണ വിഷയിണിം
ബുദ്ധി മസ്മാകമ ാ
ധാതും കാരുണ്യപൂർവ്വം നിജനിലയമപാ-
ഹായ ചാഭ്യാഗമദ്യത്

ീമന്നാരായണാഖ്യഃ ശിവഗിരിനിലയാ-
ധിശ്വേരാ േദശിേകായം
തസ്മത് സ ഷ്ടാചിത്താ വയമപി
തനുമഃ സ്വാഗതംഃ വന്ദനം ച.”
We.....recognising in you a born leader of men, a genuine descendant of the
ancient saints of our mother land, a true Bramhana soul sent out by the
guardians of humanity for the uplifting and redemption of a community whose
spiritual interest those who call themselves highcaste have grown so sadly
oblivious.
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(സ്വാമി മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ - ാഹ്മണാത്മാവാകു .)
ഈ യാ യിൽ സ്വാമി തലേശ്ശരിവെര േപാകയും അവിെട േക്ഷ സംബന്ധമാ 
യും ”ജ്ഞാേനാദയേയാഗം” സംബന്ധി ം തൽ വർത്തകന്മാരുെടയും െപാതു 
ജങ്ങളുെടയും ഇടയിൽ നടന്നിരുന്ന ചില തർക്കങ്ങേളയും കുഴപ്പങ്ങേളയും പര 

തീർ കയും െച . സ്വാമി സ്വ ദിവസംകൂടി വടേക്കമലയാളത്തിലുള്ള
പല െചറിയ പട്ടണങ്ങളും നഗരങ്ങളും സന്ദർശി െകാ താമസി . മകരമാസ 
ത്തിൽ സ്വാമി ക ർ സ്വജങ്ങളുെട വകയായ ഒരു േക്ഷ ത്തിന് കുറ്റി തറ ക 
യും അവിെടനി മംഗലാപുര വില്ലവർ എന്ന തുളുതിയരുെട വകയായി ഒരു
േക്ഷ ം സ്ഥാപി ന്നതിെന്റ ാരംഭ വൃത്തികൾക്കായി അവിടം വെര േപാവു 
കയും െച . 1083 കുംഭം 1-ാ൦ തിയതി തലേശ്ശരി ജഗന്നാഥേക്ഷ ത്തിെല  
തിഷ്ഠാകർമ്മം നട കയും േക്ഷ ത്തിെല ത ാവകാശം ശാശ്വതമായി ശിവ 
ഗിരിമഠത്തിൽ ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം ജ്ഞാേനാദയ േയാഗക്കാരിൽനിന്ന് ഉടമ്പടി
എഴുതിവാങ്ങി ഏർപ്പാടുെച കയും െച . മടക്കത്തിൽ സ്വാമി െകാച്ചിയിൽ, കു 
ളമ്പടി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പഴയ ദുർഗ്ഗാേക്ഷ ം പുതുക്കി തിഷ്ഠിക്കയും അവി 
െട നട വന്ന പൂരംതുള്ളൽ, കുരുതി മുതലായ നിഷിദ്ധാചാരങ്ങെള നിർത്തൽ 
െച കയും െച . ആ ആ േമടം, ഇടവം ഈ മാസങ്ങളിൽ ശിവഗിരിയിെല
ധർമ്മകാര്യങ്ങൾ സംബന്ധി സ്വാമി െകാല്ലം മുതലായ താലൂ കളിൽ സഞ്ച 
രി .
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അദ്ധ്യായം പതിമൂന്ന്

1084 ചിങ്ങം 26-ാ൦ തീയതി (ചതയം) സ്വാമിയുെട 53-ാമെത്ത ജന്മനക്ഷ ാ 
േഘാഷമായിരു . അ ശിവഗിരിയിൽ സ്വജനങ്ങളുെട ഒരു േയാഗം കൂടുക 
യും സ്വാമി ”ശാരദാമഠ”ത്തിന് അടിസ്ഥാനക്ക വ കയും െച . ”ജനനീനവ 
രത്നമഞ്ജരി” എന്ന മധുരഗംഭീരമായ െചറിയ േസ്താ കൃതി സ്വാമി ഇക്കാല
ശിവഗിരിയിൽ െവ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ശിവഗിരി മഠത്തിൽ അേപ്പാൾ മഠം
വക പണികൾ പുറേമ മതസംബന്ധമായ ശാ പഠനങ്ങൾ, പാരായണം മു 
തലായവും നിയേമന നട െകാണ്ടിരു . പാണ്ഡിത്യമുള്ള പല ശിഷ്യന്മാരും
ഗീത, ഉപനിഷ ക്കൾ,വസിഷ്ഠം സൂതസംഹിത മുതലായ ൗഢ ന്ഥങ്ങളുെട
അർത്ഥങ്ങൾ സ്വാമി മുേഖന േക ഹി കയും അവെയ ചർച്ച െചയ്കയും െച 

െകാണ്ടിരു . േക്ഷ സംബന്ധമായ ത ങ്ങൾ സമുദായികമായ സം ാര 
കർമ്മങ്ങൾ മുതലായവ അഭ്യസിപ്പി ന്നതിനു മഠത്തിൽ ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്തി 
രു . സ്വജനങ്ങളുെട വിവാഹം , അപരകർമ്മങ്ങൾ, ാദ്ധം, േക്ഷ പിണ്ഡം
മുതലായവ മഠത്തിൽനി ം ൈവദികന്മാെര അയ ശാ രീത്യാ െച െകാടു 
ത്തിരു . ഇടവമാസത്തിൽ എറണാകുള വ കൂടിയ എസ്.എൻ.ഡി.പി േയാ 
ഗത്തിെന്റ 6-ാമതു വാർഷിക െപാതുേയാഗത്തിൽ മതസംബന്ധമായും ആചാര 
പരിഷ്കരണസംബന്ധമായുമുള്ള വൃത്തികളിൽ േയാഗം ദൃഷ്ടിെവേക്കണ്ട സാര 
മായ ചില സംഗതികെളപ്പറ്റി സ്വാമി എഴുതി അറിയിക്കയും ആ വിഷയങ്ങളിൽ
െപാതുജനങ്ങെള അതുമൂലം ഊർജ്ജിതെപ്പടു കയും െച . ഇതിന് ഏതാ 
നും ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് വടേക്കമലയാളെത്ത സ്വജനങ്ങളിൽ അേനകായിരം
ആളുകൾ ആ േതാറും െകാട്ടിയൂർ എ കൂടി പറയാറുള്ള തൃച്ചംബര േക്ഷ  
ത്തിൽ ഇളനീരഭിേഷകത്തിനുേപായി അനവധി പണം വൃഥാ െചലവുെചയ്കയും
കാണിക്ക ഇടുകയും െച ന്ന പതിവു നിറുത്തി അവരുെട ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങെള
തലേശ്ശരി ജഗന്നാഥ േക്ഷ ത്തിേല തിരി വിടത്തക്കവണ്ണം േവണ്ടതാേലാ 
ചി കയും തെന്റ ആ ആ ഹം ജനങ്ങൾ അറിവാനായി പ ദ്വാരാ സിദ്ധ 
െപ്പടു കയും െച . അതിെന്റ ഫലമായി ഇടവം 29-ാ൦ തീയതി ജഗന്നാഥേക്ഷ 

ത്തിൽ അതിേകമമായ വിധത്തിൽ അഭിേഷേകാത്സവം നട . ഒരു വലിയ
സംഖ്യ നടവരവും ഉണ്ടായി. അ റി െകാട്ടിയൂർ പതിവുേപാെല േപായ തീ 
യരിൽ പലരും ഭാഗ്യേദാഷത്താൽ പുഴയിെല െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽെപ്പ മരി  
േപായ വ ത േശഷമുള്ളവർ സ്വാമിയുെട വാക്കിൽ വിശ്വാസെത്ത വർദ്ധി 
പ്പി എന്ന സംഗതിയും സ്താവേയാഗ്യമാണ്. സന്യാസികളായ ശിഷ്യൻമാ 
രിൽ േയാഗ്യതയുള്ള ചിലെര സ്വാമി ഈ അവസരത്തിൽ മതം, സദാചാരം മു 
തലായ വിഷയങ്ങളിൽ സംഗങ്ങൾ െച ജനങ്ങൾക്ക് അറിവും സന്മാർഗ്ഗനി 
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ഷ്ഠയും വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ ചില േത്യക നിർേദ്ദശങ്ങേളാടുകൂടി േകരളത്തിെന്റ പല
ഭാഗങ്ങളിലും അയച്ചിരു . ഈ െകാല്ലത്തിൽ ശിവഗിരിമഠത്തിനു സമീപമാ 
യി സ്വാമി മഠത്തിേല കുെറ ഭൂസ്വ ക്കൾ വിലയായും ഒറ്റിയായും വാ കയും
െച .
1085 ധനു 16-ാ൦ തീയതി ശിവഗിരി വി സ്വാമി വീ ം മംഗലപുരേത്തക്ക് തിരു 
െനൽേവലിവഴിയായി യാ പുറെപ്പട്ട് മേദ്ധ്യ മധുരയിലും മ ം ഏതാനും ദിവസം
താമസിക്കയും െച . അതിനുേശഷം േകാഴിേക്കാട്, മയ്യഴി, തലേശ്ശരി, ക ർ
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അ ാ ം വി മി െകാ മംഗലപുരെത്തത്തി. മകരം
3-ാ൦ തിയതി അിടെത്ത (ഇേപ്പാൾ തൃപ്പതീശ്വരം എ പറയുന്ന) േക്ഷ ത്തി 
ന് ആേഘാഷപൂർവ്വം കുറ്റി തറ കയും, മടങ്ങി കുംഭം 2-ാ൦ തീയതിേയാടുകൂടി
ശിവഗിരിയിൽ എ കയും െച . േമടത്തിൽ വീ ം സ്വാമി മലബാറിേല
േപായി. ആ മാസം 29-ാ൦ തീയതി േകാഴിേക്കാ ” ീകേണ്ഠശ്വരം” എന്ന, സ്വാ 
മി ഒടുവിൽ നാമകരണം െചയ്ത േക്ഷ ത്തിെന്റ കുംഭാഭിേഷകം നടത്തി. മംഗ 
ലപുരത്ത് കുറ്റിതറച്ചതായി േമൽ സ്താവിച്ച േക്ഷ ത്തിെന്റ ഷഡാധാര തിഷ്ഠ
സ്വാമി 18-ാ൦ തീയതി നടത്തി. മിഥുനമാസത്തിൽ സ്വാമി െനയ്യാറ്റിൻകര, തി 
രുവനന്തപുരം ഈ ദി കളിൽ സഞ്ചരി കയും, മഠത്തിേലക്ക് ധനാർജ്ജനം
െച ന്ന വിഷയത്തിൽ യത്നി കയും ചില വിലപിടിച്ച ദാനാധാരങ്ങൾ എഴു 
തിവാ കയും െച .
1086-തുലാമാസം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം െനയ്യാറ്റിൻകര ഈ താലൂ കളിൽ
സ്വജനങ്ങളുെട ആചാര പരിഷ്ക്കരണസംബന്ധമായും മ മുള്ള ചില സംഗതികൾ
സംബന്ധിച്ച് മകരം 5-ാ൦ തീയതി കരുംകുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മാന്യ ഈഴ 
വകുടുംബത്തിൽ അതിേകമമായി നട െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു താലിെകട്ടടിയന്തിരം
പന്തലിൽ സ്വാമിെച െപെട്ടന്ന് കയറി അേപ്പാൾതെന്ന മുട കയും, േമലാൽ
ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരും താലിെകട്ടടിയന്തിരം നടത്തരുെത പേദശിക്കയും
െച .
ശിവഗിരിമഠത്തിൽ സം തപാഠശാല ഈ അവസരത്തിൽ പൂർവ്വാധികം പുഷ്ടി 
െപ്പടു കയും സം തഭാഷ പുറേമ കണക്ക്, ഇം ീഷ് മുതലായ പാഠങ്ങൾ 
കൂടി ഏർെപ്പടു കയും െച . വിദ്യാർത്ഥികളുെട സംഖ്യ അൻപതിലധികെപ്പ 
ട്ടിരു . ശിവഗിരിയിെല ശാരദാ തിഷ്ഠ ഈയാ േമടത്തിൽ നടത്തണെമ 

സ്വാമി ആദ്യം ആേലാചി . ചില ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ
അേപ്പാൾ നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. പിെന്ന 1087 ചിങ്ങത്തിൽ സ്വാമിയുെട ജന്മന 
ക്ഷ ം സംബന്ധി നട ന്നതു നന്നായിരി െമ ഭാരവാഹികളിൽ ചിലരു 
െട ഇടയിൽ ആേലാചന നട . അ ം സാധിച്ചില്ല. 1086 ഇടവത്തിൽ സ്വാമി
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കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരി . ആ അവസരത്തിൽ അവി 
െടയുള്ള ര ധാന ഈഴവകുടുംബക്കാർ തമ്മിൽ നട വന്ന ഒരു ആപൽ 
കരമായ മത്സരെത്ത രാജിെപ്പടുത്തിയിരു . 1088 കർക്കടമാസത്തിൽ സ്വാമി
ഏതാനും ദിവസം കുറ്റാല േപായി വി മിച്ചിരു . 87 കന്നി 21-ാ൦ തിയതി
ശിവഗിരിയിൽ വ നടന്ന എസ്. എൻ. ഡി. പി. േയാഗത്തിെന്റ 8-ാമതു വാർ 
ഷികെപാതുേയാഗത്തിൽ സ്വാമി സംബന്ധി കയും ശാരദാ തിഷ്ഠ നട ന്ന 
തിനായി േയാഗം മുേഖന ഒരു കമ്മറ്റിെയ നിശ്ചയി ചുമതലെപ്പടു കയും െച 

. തുലാമാസത്തിൽ സ്വാമി പാപനാശം എന്ന തീർത്ഥസ്ഥല േപായി കു 
േറദിവസം വി മി . ഈ യാ യിൽ തിരുനൽേവലി, മധുര, തഞ്ചാവൂർ ഈ
ഡി ി കളിലുള്ള പല പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ താമസിക്ക 
യും അവിെടനി ധനുമാസത്തിൽ മലബാരിേല േപാവുകയും െച . ജന 
ങ്ങൾ േവണ്ട ഉത്സാഹിക്കാത്തതിനാൽ ശാരദാ തിഷ്ഠ നടത്താൻ താമസം
േനരിടുന്നതിൽ തനി ള്ള ൈവമനസ്യംെകാണ്ട് സ്വാമി ശിവഗിരിവിട്ട് സഞ്ച 
രിക്കയാെണന്ന് ഈ യാ യിൽ ഒരു ജന തി പര . സ്വാമിെയ ദീർഘസ 
ഞ്ചാരത്തിന് േ രിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥമായ ഉേദ്ദശ്യം എന്താെണ അധികംേപർ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ േയാഗം ജനറൽ െസ ട്ടറി സ്വാമിെയ തലേശ്ശരിയിൽ 
െച സന്ദർശി . ശരദാ തിഷ്ഠാസംബന്ധമായ അവിടെത്ത ആ ഹങ്ങൾ
അറി ം ആജ്ഞാപനങ്ങൾ വാങ്ങിയും മട കയും തിഷ്ഠ 88 േമടത്തിൽ നട 
ത്താൻ േയാഗത്തിെന്റ ധാന ഭാരവാഹികളായ ജനങ്ങളുമായി ആേലാചി ം

തിഷ്ഠാക്കമ്മറ്റി മീറ്റിംഗ് കൂടിയും നിശ്ചയി കയും െച .
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അദ്ധ്യായം പതിനാല്

1088 മകരമാസത്തിൽ സ്വാമി ആലുവായിലും അടുത്ത േദശങ്ങളിലും സഞ്ചരി 
ച്ചിരു . മകരം 9-ാ൦ തീയതി െകാച്ചി സംസ്ഥാന മുനമ്പിനുസമീപം െചറാ 
യി എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വജനങ്ങളുെട വകയായി ആരംഭിച്ച േക്ഷ ത്തിെന്റ പണി 
കൾ കാൺമാനും മ മായി അവിെട േപാവുകയും സ്ഥലം ”വിദ്യാേപാഷിണിസഭ”
വകയായി ഒരു മംഗളപ ം സ്വീകരിക്കയും മതം, സദാചാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യ 
വസായം മുതലായ സകലമാർഗ്ഗങ്ങളിലും സ്വജനങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി സമ്പാദിേക്ക 
ണ്ട ആവിശ്യകതെയസൂചിപ്പിച്ച് ഒരു സാരമായ മറുപടി നൽകുകയും െച മട 
ങ്ങി. ക്ഷണമനുസരി താമസിയാെത തെന്ന ടി സ്ഥലേത്ത വീ ം സ്വാ 
മി േപാവുകയും േമൽപറഞ്ഞ േക്ഷ ത്തിെന്റ തിഷ്ഠ നട കയും ”ഗൗരീശ്വ 
രി” എ നാമകരണം െചയ്കയും െച . ഈ കാലങ്ങളിൽ സ്വാമി ആലുവാ 
യിൽ കൂെട െട താമസി കയും അവിെട സ്ഥിരമായി എെന്തങ്കിലും ഒരു സ്ഥാ 
പനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അഭിലാഷെത്ത ഒരു വിധം തെന്റ വർത്തികളിൽ സൂ 
ചിപ്പിക്കയും െച . ഏകേദശം പ െകാല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അരുവി റ നി 

ം സ്വാമി വർക്കെല സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതുേപാെല ഈകാലത്ത് ശിവഗിരിയിൽ 
നി ം ആലുവായിൽ െപാെയ്ക്കാണ്ടിരു എ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ശരിയാ 
യിരി ം. ആലുവായിൽനി ം സ്വാമി മംഗലപുരേത്തക്ക് ക്ഷണം അനുസരി 

േപാകയും കുംഭം 10-ാ൦ തിയതി അവിടെത്ത തീയരുെട േക്ഷ ത്തിെന്റ കും 
ഭാഭിേഷകം നട കയും ആ േക്ഷ ത്തിന് ”തൃപ്പതീശ്വരം” എന്ന് േപരിടുകയും
െച . മംഗലപുരെത്ത തീയർ തൃപ്പതി വി േക്ഷ ത്തിൽ ആ േതാറും വലിയ
തീർത്ഥയാ െച കയും അനവധി പണം അവിെടെകാ േപായി കാണിക്ക
ഇടുകയും െച ക പതിവായിരു . ആ കാണിക്കകൾ തങ്ങളുെട േക്ഷ ത്തിൽ
സമർപ്പിച്ചാൽ മതിെയ ം േദവെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം തൃപ്പതിയിെലേപ്പാെലതെന്ന
ഇന്ന് ഇവിെടയും ഉെണ്ട ം സ്വാമി അവേരാടുപേദശിച്ചിരു . ”തൃപ്പതീശ്വരം”
എ േക്ഷ ത്തിനു നാമകരണം െചയ്തതുതെന്ന ആ ഉേദ്ദശത്തിലായിരിക്കണം.
തലേശ്ശരി േക്ഷ ത്തിനു സ്വാമി ജഗന്നാഥം എ േപർ വിളിച്ചതും ഇതുേപാെല
േവെറാരുേദ്ദശേത്താടുകൂടി ആയിരു . ഇന്ത്യയിെല ധാന ഹി േക്ഷ ങ്ങ 
ളിൽവച്ച് ഒറിസ്സയിെല പുരി എന്ന സ്ഥലെത്ത ജഗന്നാഥ േക്ഷ ം ഏറ്റവും പു 
രാതനവും മുഖ്യവുമായ ഒന്നാണ്. അവിെട ജാതിവിചാരം അേശഷം ഇെല്ല ള്ള
ഒരു വിേശഷം കൂടിയുണ്ട്. തെന്റ കീഴിലുള്ള േക്ഷ ങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങിെനയാ 
യാൽെകാള്ളാെമന്ന ആ ഹം സ്വാമി ണ്ട്. അതിെന സ്വാമി പല അവസര 
ങ്ങളിലും വർത്തിമൂലം ദർശിപ്പിച്ചി മുണ്ട്. തലേശ്ശരി േക്ഷ ത്തിൽ ചില
വർഗ്ഗക്കാർക്ക് േവശം അനുവദി ന്നതിന് തീയരിൽ പൂർവാചാര ിയരായ
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ചിലർ വിേരാധം ഉള്ളതായി സ്വാമി അറിഞ്ഞി ണ്ടായിരു . േക്ഷ ത്തിനു
ജഗന്നാഥം എ േപർ െകാടുത്തി ള്ള വിഷയത്തിൽ തനി ള്ള വിശാലമായ
അഭി ായം സ്വാമി ജനങ്ങെള അറിയിച്ചതാവു .
മംഗലപുരെത്ത േക്ഷ തിഷ്ഠേയാടുകൂടി സ്വാമിയുെട േക്ഷ സ്ഥാപനയത്നം
േകരളത്തിെന്റ ഒരറ്റ നി ം മേറ്റ അറ്റം വെര എത്തി േവരൂന്നിക്കഴി .
അതിനുേശഷം അതിെന്റ യഥാ മമായ വളർച്ചേയയും നിലനിൽപിേനയും പറ്റി 
യാണ് സ്വാമിക്ക് ചിന്തിേക്കണ്ടിയുള്ളത്. മുേമ്പതെന്ന തെന്റ മതസംബന്ധമായ
സ്ഥാപനങ്ങളുെട തലസ്ഥാനമാക്കാനുേദ്ദശിച്ചിരി ന്ന ശിവഗിരിയിെല തിഷ്ഠ 
യും അതുസംബന്ധിച്ച ഏർപ്പാടുകളും എല്ലാം അതിെന്റ ഗൗരവത്തിനു തക്കവണ്ണം
േകമമാക്കണെമന്ന് സാമി സങ്കൽപി കയും തിഷ്ഠാക്കമ്മറ്റിക്കാർ അതിെന
അ കാരം തെന്ന മനസ്സിലാ കയും െച . തിഷ്ഠാക്കമ്മറ്റിയിെല സിഡ 
ന്റ് േഡാക്ടർ പൽ മുതലായ േയാഗ്യന്മാർ തെന്ന സ്വാമിെയ തിഷ്ഠ സംബന്ധി 
ച്ച കാര്യങ്ങൾക്കായി മംഗലപുരംവെര േപായി കൂട്ടിെക്കാ വരികയും ധാന 
മായ സകല ഏർപ്പാടുകളും ഒരുക്കങ്ങളും സ്വാമിയുെട ഹിതവും കൽപനയും അനു 
സരിച്ച് െചയ്കയും െച . തിഷ്ഠാ അവസരത്തിൽ ശിവഗിരിയിൽ സംഭാവനക 
േളാടുകൂടി ഹാജരാകുന്നതിനും സ്വാമി തിഷ്ഠ നടത്തിയി ള്ള െചറുതും വലുതും
െപാതുവകയും േത്യകമാളുകളുെട വകയുമായ 50-ഓളം േക്ഷ ങ്ങളിേല വി 
ജ്ഞാപനങ്ങൾ അയ കയും െചയ്ത കാരം പല ദൂരേദശ ള്ള േക്ഷ ങ്ങളിൽ
നി വി ഹങ്ങെള ആന റത്ത് ഏഴുന്നള്ളിച്ച് ശിവഗിരിയിൽ എ കയും െച 
യ്തിരു . സ്വാമിതെന്ന നിശ്ചയിച്ച കാരം 1088 േമടം 18-ാ൦ തിയതി രാ ി 3
മണിക്ക് ശിവഗിരിയിൽ മഹാേദവ തിഷ്ഠയും 5 മണിക്ക് മേദ്ധ്യ ശാരദാ തി 
ഷ്ഠയും സ്വാമി തെന്റ പാവനമായ കയ്യാൽതെന്ന നിർവഹി കഴി . സംഗതി 
കൾ എല്ലാം വിചാരിച്ചതിലും തുേലാം അധികം ഭംഗിയായും േകമമായും മംഗളമാ 
യും കഴി കൂടി എന്ന് എ ം ഒരുേപാെല ഉണ്ടായ തി സ്വാമി ം കമ്മറ്റി 

ം സമുദായത്തിനു മുഴുവനും ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായിരു . ാധാന്യംെകാ 
ം ൗഡിെകാ ം ഇ േകമമായ ഒരു മേഹാത്സവം േകരളത്തിൽ തീയർ

ഇതിനുമുൻപ് ഒരിക്കലും െകാണ്ടാടിയിട്ടിെല്ല ള്ളത് നിശ്ചയം തെന്ന.
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അദ്ധ്യായം പതിനഞ്ച്

ശിവഗിരിയിെല തിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ് സ്വ ദിവസം സ്വാമി ശിവഗിരിയിൽ താമ 
സി . അതിനു േശഷം സന്യാസി ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലെര മഠത്തിൽ താമസിപ്പാ 
നും ചിലെര പുറ േപായി മതസംബന്ധമായ സംഗങ്ങൾ െകാ ം മ കാ 
രത്തിലും ജനങ്ങളുെട ഗുണത്തിനായി യത്നിപ്പാനും ആജ്ഞാപിച്ച് അയ െകാ 
ണ്ട് സ്വാമി വീ ം വടേക്കാേട്ടക്ക് യാ െച . വഴിക്ക് േചർത്തല ഇറ കയും
സ്ഥലെത്ത സ്വജനങ്ങൾ സ്വാമിെയ ഭക്തി ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് സൽക്ക 
രിക്കയും, ആലുവായിൽ ഒരു മഠം പണിയുന്ന വകയ്ക്കായി കുെറ പണം ജനങ്ങൾ
കാണിക്കവയ്ക്കയും െച . അവിെടനി ം സ്വാമി ആലുവായിെലത്തി താമസി 

. ആ അവസരത്തിൽ തലേശ്ശരി ”ജഗന്നാഥ” േക്ഷ ത്തിൽ ഇടവമാസെത്ത
ഇളംനീരഭിേഷകത്തിന് സ്വാമിയുെട സാന്നിദ്ധ്യം ആവിശ്യെപ്പട്ട് േക്ഷ ഭാരവാ 
ഹികൾ വ ക്ഷണിക്കയും വീ ം സ്വാമി തലേശ്ശരിക്ക് േപാകയും െച . ഈ
യാ യിൽ സ്വാമി ആലുവായിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഉറപ്പി ന്നതിെനപ്പറ്റി ത്യ 
ക്ഷമായി മി കയായിരു . ജഗന്നാഥേക്ഷ ത്തിൽ അന്നെത്ത ഇളംനീര 
ഭിേക്ഷകം സംബന്ധി ള്ള നടവരവിൽ ഒരു ഭാഗം ആലുവായിെല സ്ഥാപനത്തി 
െന്റ ചിലവിേലക്കായി സമർപ്പിക്കാൻ േക്ഷ ഭാരവാഹികൾ തീർച്ചയാ കയും
അ കാരം െചയ്കയും െച . തലേശ്ശരിയിൽ നി ം സ്വാമി ഉടെന ആലുവാ
മട കയും അവിെട മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചി ള്ളതും, ഇേപ്പാൾ സ്വാമി ആ മം സ്ഥാ 
പിച്ചിരി ന്നതുമായ പുഴവക്ക ള്ള പറമ്പ് തീെറഴുതിവാ കയും െച .
കർക്കിടത്തിൽ വീ ം സ്വാമി ശിവഗിരിയിലും അവിെടനി ം അരുവി റ ം
എത്തി വി മിക്കയും സമീപ േദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരി കയും 1088 കന്നിമാസ 
േത്താടുകൂടി ആലുവാ മട കയും െച . കുംഭമാസം ശിവരാ ി സംബന്ധിച്ച്
ആലുവായിൽ സ്വാമി ഒരു വലിയ സഭ വിളി കൂ കയും ഒരു സം ത വിദ്യാമ 
ന്ദിരം സ്ഥാപിക്ക മുതലായ സംഗതികെളപ്പറ്റി ആേലാചിക്കയും െച . ഈ വി 
ദ്യാമന്ദിരം സംബന്ധി ജനങ്ങെള േ രിപ്പി ന്നതിനും മ മായി വീ ം സ്വാ 
മി മലബാറിൽ സഞ്ചരി കയും അേനകം ധനവാന്മാർ അതിേലക്കായി വലിയ
സംഖ്യകൾ െകാടുപ്പാൻ വാഗ്ദാനം െചയ്കയും െച . മീനത്തിൽ സ്വാമി ശിവഗി 
രി, അരുവി റം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലും െകാല്ല ം ഏതാനും ദിവസം വി മിക്ക 
യും േമടത്തിൽ ആലുവാ മടങ്ങി അവിെടനി ം സ്വ ദിവസം നീലഗിരിയിൽ
േപായി വി മിക്കയും മടക്കത്തിൽ പാലക്കാട്ട് ഇറ കയും അവിെട സ്വ ം താ 
മസിച്ച് ആലുവായിൽ തിരിെയ എത്തി വി മി കയും െച .
1089-ാമാണ്ട് ചിങ്ങമാസം മുതൽ വൃശ്ചികംവെര അധികദിവസവും സ്വാമി ആലു 
വായിൽ വി മിക്കയും അവിെട നി വടേക്കാ സഞ്ചരിക്കയും െച െകാണ്ടി 
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രു . ഒടുവിൽ െകാല്ലം, കാർത്തികപ്പള്ളി ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ഷണിക്കെപ്പടു 
കയും കാർത്തികപ്പള്ളി ആലുംമൂട്ടിൽ തറവാട്ടിൽ നി ം മ ാസിൽ അവരുെട
വകയായുള്ള 13000ക. വിലപിടി ന്ന ഒരു വീടും പറ ം ദാനമായി സ്വാമി 
ക്ക് എഴുതിെക്കാടുക്കയും െച . ഇതിനിടയിൽ സ്വാമി ആലുവാപുഴവക്കിൽ തീറു 
വാങ്ങിയ പറമ്പിൽ ഒരു െചറിയ ആ മം പണികഴിപ്പിച്ചി ണ്ട്. ആ മത്തി 
നടു പറവൂർ വടേക്കക്കര മൂത്തകുന്ന ീനാരായണമംഗല േക്ഷ ക്കാർ
വാങ്ങി സ്വാമി സമർപ്പിച്ചിരി ന്ന, തീവണ്ടിേസ്റ്റഷനു സമീപമുള്ളതും സ്വാ 
മി മുൻപ് വിഷൂചിക പിടിെപട്ടേപ്പാൾ താമസിച്ചിരുന്നതുമായ െകട്ടിടെത്ത പുതു 
ക്കി അതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും സന്യാസികളും മ ം താമസി ന്നതിനുള്ള ഒരു
മഠം ആ കയും ഒരു അദ്ധ്യാപകെന വ സം തം പഠിപ്പി ന്നതിന് ഏർ 
പ്പാടു െച കയും െചയ്തി ണ്ട്. മകരത്തിൽ സ്വാമി ശിവഗിരിയിൽ ആദ്യമായി
പൂയം മേഹാത്സവത്തിന് ഏർപ്പാടു െച കയും ഉത്സവം മംഗളകരമായും േകമ 
മായും നട കയും െച . ഈെകാല്ലം േമടമാസേത്താടടുത്ത്, അ ം തിരുവി 
താംകൂർ ചീഫ് ജസ്റ്റീസായിരുന്ന ഇേപ്പാഴെത്ത ദിവാൻ മ.രാ.രാ. മന്ദ കൃഷ്ണൻ
നായർ അവർകൾ സ്വാമിെയ ആലുവായിൽവ സന്ദർശിച്ചിരു . േമടത്തിൽ
ആലുവാവച്ച് അതിേകമമായി നടത്തെപ്പട്ട എസ്. എൻ. ഡി. പി. േയാഗ 
ത്തിെന്റ 11-ാ൦ വാർഷിക െപാതുേയാഗത്തിൽവ മാറിേപ്പായ ദിവാൻ രാജേഗാ 
പാലാചാരി അവർകൾ സ്വാമിെയ കാണാൻ മുൻകൂട്ടി തക്ഷിച്ചിരു എങ്കി 
ലും ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാമി കുറ്റാല വി മിക്കയായിരുന്നാൽ സാധിച്ചി 
ല്ല. േമടം അവസാനത്തിൽ സ്വാമി മടങ്ങി ആലുവാ വരുന്ന മദ്ധ്യത്തിൽ േക 
രളിയ നായർസമാജം വർത്തകന്മാർ സ്വാമിെയ േകാട്ടയ വ നടത്തിയി 
രുന്ന ടി സമാജത്തിെന്റ വാർഷികേയാഗത്തിൽ സംബന്ധിപ്പാനായി സൽക്കാര 
പൂർവ്വം കൂട്ടിെക്കാ േപാകയും സ്വാമി ടി സമാജത്തിൽ ഹാജരാകയും സഭയിൽ
സന്നിഹിതരായിരുന്ന സർവ്വജനങ്ങളുെടയും അസാമാന്യമായ േസ്നഹബഹുമാന 
ങ്ങൾക്ക് ഏക ലക്ഷ്യമായി തീരുകയും െച . േകാട്ടയ നി സ്വാമി ആലുവാ
അൈദ്വതാ മത്തിൽ എത്തി സ്വ ദിവസം താമസി . അവിെടനി ം, ഇടവ 
ത്തിൽ മലബാറിൽേപായി മടങ്ങിവ . മിഥുനത്തിൽ െകാല്ല വ . അവിെട
നിന്ന് ഏതാനും മാന്യഗൃഹസ്ഥന്മാരും ഹ്മചാരികളും ഒന്നിച്ച് കുറ്റാലം മുതലായ
പല പുണ്യേക്ഷ ങ്ങളും സന്ദർശി െകാണ്ട് യാ െച . മ ാസിെലത്തി സ്വ 

ദിവസം താമസി കയും അവിെടനിന്ന് ബാം ർവെരേപായി ആലുവാ മട 
കയും െച . 1090-ാമാ ചിങ്ങമാസത്തിൽ സ്വാമി െചങ്ങ ർ, തിരുവല്ല

ഈ താലൂ കളിൽ സഞ്ചരി . സ്വജനങ്ങൾ സ്വാമിെയ ഏറ്റവും ഭക്തിപുരസരം
അതാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ എതിേരൽ കയും സൽക്കരി കയും ആലുവ സ്ഥാപി 
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പ്പാൻ വിചാരി ന്ന വിദ്യാലയത്തിന് ധനസഹായം െച കയും െച . ഈ
യാ യിൽ അന്യവർഗങ്ങളിെല പല മാന്യന്മാരും സ്വാമിെയ ആദരി കയും
െപാതുവകയായുള്ള ചില സഭകളിൽ സ്വാമി സന്നിഹിതനാകുകയും െച . പുല 
യർ മുതലായ എളിയ വർഗ്ഗക്കാരുെട േമൽ ജനങ്ങൾക്ക് അനുകമ്പ േതാേന്നണ്ട
ആവശ്യകതെയപ്പറ്റി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാമി പലേരാടും സ്വകാര്യമായി ഉപ 
േദശിക്കയും സ്വാമി ത്യക്ഷമായി ആ വർഗ്ഗക്കാേരാട് േഭദമില്ലാെതയും േത്യ 
കം േസ്നഹപൂർവ്വമായും െപരുമാറുകയും െച . സ്വാമിയുെട ഈ േസ്നഹ കടനം
ആ സ്ഥലെത്ത സ്ഥിതിക്ക് േത്യകം ആവശ്യം തെന്ന ആയിരു .
ധനുമാസത്തിൽ സ്വാമി ശിവഗിരിയിെലത്തി സ്വ ം വി മിക്കയും അവിെടനി 

ം അരുവി റ േപായി താമസിക്കയും സമീപസ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരി െകാ 
ണ്ടിരിക്കയും െച . െനയ്യാറ്റിൻകര പുലയർക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ അന്യജാ 
തിക്കാരിൽ നി േനരിട്ട ഉപ വങ്ങളിൽ സ്വാമി അത്യന്തം സഹതപി കയും
സ്വവർഗ്ഗക്കരുെട അനുകമ്പ അവരിൽ സ്ഥിരമായി വർത്തി ന്നതിന് സ്വകാ 
ര്യമായി േവണ്ട ഉപേദശങ്ങൾ െച കയും െച . അനവധി പുലയരും അവരു 
െട സമുദായ ധാനികളും സ്വാമിെയവന്ന് സന്ദർശിച്ച് അനു ഹവും സദുപേദശ 
ങ്ങളും സ്വീകരി . ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാമിയുെട ദ്ധെയ ആകർഷിച്ചിരുന്ന
മെറ്റാരു വിഷയം എസ്. എൻ. ഡി. പി. േയാഗത്തിെന്റ ആചാരസംബന്ധമായും
മതസംബന്ധമായും മ മുള്ള ഉേദ്ദശങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരു ന്നതിനും അതിെന്റ  
വർത്തികെള പൂർവ്വാധികം ചാരെപ്പടു ന്നതിനുമായി സ്വജനങ്ങൾ അധിവ 
സി ന്ന േദശങ്ങൾ, അെല്ലങ്കിൽ കരകൾേതാറും േദശസഭകൾ ഏർെപ്പടു ക
എ ള്ളതായിരു . എസ്. എൻ. ഡി. പി. േയാഗം േപാെലതെന്ന േദശ 
സഭകളും േകരളത്തിെന്റ െതേക്ക അറ്റമായ െനയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ ആദ്യമാ 
യി സ്ഥാപി തുട കയും, േമണ മ താലൂ കളിലും രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപി 
പ്പിക്കയും െചയ്യണെമ ള്ള വിചാരത്താൽ സ്വാമി അരുവി റത്ത് അതിനായി
കുേറദിവസം വി മിക്കയും സ്ഥലെത്ത ജനങ്ങെള ആ വിഷയത്തിൽ േ രിപ്പി 
ക്കയും െച െകാണ്ടിരു . ഇതിനിടയിൽ തിരുവിതാംകൂറിെന്റ െത കിഴേക്ക
അതിർത്തിയും തമിഴ് േദശവുമായ േതാവാള, അഗസ്തീശ്വരം ഈ താലൂ കളി 
െല സ്വജനങ്ങൾ സ്വാമിെയ ക്ഷണിച്ച് ആ സ്ഥലങ്ങളിേലക്ക് െകാ േപാകയും
േതാവാള കടുക്കറ എന്ന സ്ഥല ം അഗസ്തീശ്വരത്ത് േകാട്ടാർ നഗരത്തിലും സ്വാ 
മി ഒ ര ദിവസം വി മിക്കയും െച . ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാമി അവി 
െട ആട്, േകാഴി, മുതലായ ജ ക്കെള ബലികഴി വന്ന അേനകം ദുർേദവതക 
ളുെട പീഠങ്ങൾ ജനങ്ങളുെട സമ്മതം വാങ്ങി ഇടി കളയുകയും ചില േദവിേക്ഷ 

ങ്ങളിൽ നട വന്ന ാണിഹിംസെയ നിർത്തൽെച സാത്വികരീതിയിലു 
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ള്ള ആരാധനാ മം നടപ്പാ കയും െച . ഈ നഗരത്തിൽ വാകയടിെത്തരു 
വു ആറുമുഖെപ്പരുമാൾ പിള്ളയാർ േദവസ്വവും സമുദായവും വക കാര്യങ്ങൾ
സമുദായങ്ങളുെട ഇടയിലുള്ള കക്ഷി മത്സരം നിമിത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ
എല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാമി പറ തീർ രാജിെപ്പടു കയും േമ 
ലാൽ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഏർെപ്പടു ക 
യും െച . അവിെടനി സ്വാമി ശിവഗിരിയിൽ പൂയമേഹാത്സവം സംബന്ധി 

സന്നിഹിതനായിരിേക്കണെമ ള്ള ഉത്സവ ഭാരവാഹികളുെട ഭക്തിപൂർവ്വക 
മായ അേപക്ഷ അനുസരിച്ച് ഉടെന പുറെപ്പ ശിവഗിരിയിൽ എത്തി. ശിവഗിരി
മഹാേദവ തിഷ്ഠ ശാരദാ തിഷ്ഠേയാടുകൂടി െപെട്ട ആേലാചി െചയ്ത ഒരു
സ്ഥാപനമാെണ ം അതു േവണ്ട പൂർവ്വാേലാചനേയാടും േക്ഷ ം നിർമിക്ക
മുതലായ ആവിശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയേശഷവും െചയ്തതെല്ല മുള്ള വ ത
പരസ്യമാണ്. തിഷ്ഠാദിവസം മുതൽ േക്ഷ ത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തിൽ ഒരു െച 
റിയ ഒരു ഓല ര മാ മാണുള്ളത്. േക്ഷ പ്പണി ജനങ്ങൾ േവഗം ആരംഭി
പൂർത്തിയാ െമന്നായിരു സ്വാമി തീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ശിവഗിരി വി  
തിഷ്ഠാനന്തരം സ്വാമി ആലുവായിൽ താമസം ആരംഭിച്ചതിനാൽ ജനങ്ങളുെട ദൃ 
ഷ്ടി േമണ അേങ്ങാേട്ട ആകർഷിക്കെപ്പടുകയും ശിവഗിരിയിെല കാര്യങ്ങൾ 
ക്ക് ഉത്സാഹം ഏതാണ്ട് കുറ തുട കയും െച . അതുെകാ തെന്നയാണു
േക്ഷ പ്പണി ആരംഭിപ്പാൻ താമസം േനരിട്ടത്. എന്നാൽ സമുദായത്തിൽ പല
േയാഗ്യന്മാരും േയാഗം ഭാരവാഹികളും സദാ അതിെനപ്പറ്റി ചിന്തി െകാ ം
പണി ആരംഭിപ്പാൻ ഒരു നല്ല അവസരെത്ത തീക്ഷി െകാ മാണിരുന്നത്.
ഉത്സവം സംബന്ധി ശിവഗിരിയിൽ വി മി േമ്പാൾ അവിെട നിർമ്മിേക്ക 
ണ്ട േക്ഷ ത്തിെന്റ മാതൃകേയയും വലിപ്പേത്തയും മ ം പറ്റി സ്വാമി ഗാഢമായി
ചിന്തി െകാണ്ടിരിക്കയും ചില അഭി ായങ്ങൾ എല്ലാം സ്താവിക്കയും െചയ്തി 
ണ്ട്. വാ െകാ ം വർത്തിെകാ ം അനുമിക്കാവുന്നതായി സ്വാമിയുെട

അഗാധമായ ഹൃദയത്തിൽ ഇേപ്പാൾ കിട ന്ന മെറ്റാരു പാവനമായ അഭി ായം
തെന്റ ശിഷ്യന്മാരായ സന്യാസികളും ഹ്മചാരികളും അടങ്ങിയ ഒരു േത്യക 
സംഘം സ്ഥാപി ം അതുമൂലം ജാതി മത േഭതംകൂടാെത െപാതുവിൽ നാട്ടിനും
ജനങ്ങൾ ം ഒ േപാെല ആദ്ധ്യാത്മികമായ േ യ ം സദാചാരസംബന്ധ 
മായും വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായും ഉള്ള അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നതിനു യത്നി 
പ്പാൻ േവണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്യണെമ ള്ളതാകു .
സ്വാമിയുെട സംക്ഷിപ്തമായ ഈ ജീവചരി ം തൽകാലം ഇവിെട അവസാനി 
പ്പിേക്കണ്ടിയിരി . ഇതിെന വായനക്കാർ അതിമേനാഹരമായ അവിടെത്ത
ജീവചരി ഗാ ത്തിെന്റ അസ്ഥികൂടം എ മാ ം കരുതിയാൽ മതി.
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അനുബന്ധം: 1090 മുതൽ മഹാസമാധി വെര
ഈഅനുബന്ധം രചിച്ചത് േഡാ. ടി. ഭാ രൻ

ഒന്നിേനാടും മമത പുലർത്താെത അന്യരുെട നന്മ േവണ്ടി കർമ്മം െച ക
എന്ന സേന്ദശം ഗുരു സ്വന്തം ജീവിതം െകാ ജനത കാണി െകാടു .
“’അന്ത്യം വെരയും
കർമ്മം െചയ്തിങ്ങസംഗനായ്
ചരി കയതല്ലാതി-
െല്ലാ ം നരനു െചയ്തിടാൻ’”
എന്ന് ഈശാവാേസ്യാപനിഷത്തിെന്റ വിവർത്തനത്തിലൂെട അനുശാസി ക 
യും െച . ഈ അനുശാസനം ഗുരു സ്വയം പാലി എന്ന് ആശാൻ എഴുതിയ
ജീവചരി ഭാഗ നി െതളിയു . ആശാൻ പറ നിറുത്തിയ വാ കൾ
ഉദ്ധരിക്കെട്ട. ”വാ െകാ ം വൃത്തിെകാ ം അനുമിക്കാവുന്നതായി സ്വാ 
മിയുെട അഗാധമായ ഹൃദയത്തിൽ ഇേപ്പാൾ കിട ന്ന മെറ്റാരു പാവനമായ
അഭി ായം തെന്റ ശിഷ്യന്മാരായ സന്യാസികളും ഹ്മചാരികളും അടങ്ങിയ
ഒരു േത്യക സംഘം സ്ഥാപി ം അതുമൂലം ജാതിമതേഭതം കൂടാെത െപാ 
തുവിൽ നാട്ടിനും ജനങ്ങൾ ം ഒ േപാെല അദ്ധ്യാത്മികമായ േ യ ം
സദാചാര സംബന്ധമായും വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായും ഉള്ള അഭിവൃദ്ധിയും
ഉണ്ടാകുന്നതിനു യത്നിപ്പാൻേവണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്യണെമ ള്ളതാകു .”
അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എ യും േവഗം െച തീർക്കണെമ സ്വാമികൾ
വിചാരിച്ചതായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൽക്കാലചര്യകളിൽ നി ഹിക്കാം.
ആര്യസമാജ വർത്തകനായ സ്വാമി ദ്ധാനന്ദജിയുമായി നടന്ന സംഭാഷ 
ണത്തിനിടയിൽ ഗുരു പറഞ്ഞ നർമ്മങ്ങളിൽ െചയ്തെതാ ം േപാരാ എ
ധ്വനി . സക്ത ഭാഗം താെഴ എഴുതു .

ദ്ധാനന്ദ: അധഃകൃതരുെട ഉദ്ധാരണത്തിനു സ്വാമികൾ പലതും െചയ്തി െണ്ടന്ന 
റിയാം.
ഗുരു: നാം ഒ ം വർത്തി ന്നില്ലെല്ലാ.

ദ്ധാനന്ദ: വർത്തിയുണ്ടാകാതിരി കയില്ല. വർത്തിയുെണ്ടങ്കിെല
നിവൃത്തിയു വേല്ലാ.
ഗുരു: ഇവിെട നമുക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല.
ഇങ്ങെന െചയ്തിെല്ല ം െച ന്നിെല്ല ം േതാന്നിയതിനാൽ സ്വാമികൾ
അവിരതം വർത്തനനിരതനായി. നിറുത്താത്ത സഞ്ചാരമായിരു വർ 
ത്തനങ്ങളിൽ മുഖ്യ ഇനം. സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ സന്മന ള്ളവരിൽ നി
െപാതുസ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സംഭാവനകൾ സ്വീകരി ക പതിവാ 
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യിരു . ആരാധനാലയം, ആ മം, പള്ളി ടം, െതാഴിൽ ശാല എന്നിവ
സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ സംഭാവനകൾ േയാജനെപ്പടുത്തി. സാധാരണക്കാരുെട
അജ്ഞതയും ദാരി ്യവും പരമാവധി ദൂരികരി ക എന്നതായിരു ആത്യ 
ന്തിക ലക്ഷ്യം.

കൃതിരമണിയകത്വം വഴിെഞ്ഞാഴുകുന്ന േദശങ്ങൾ മനസ്സിെന്റ എകാ ത
മൂലം േനടാവുന്ന ശാന്തി തകുെമ സ്വാമികൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിരു . ആ
നില െപരിയാറിെന്റ തീരം സ്വാമികെള േനരേത്ത തെന്ന ആകർഷി
കാണണം. ശങ്കരാചാര്യെന്റ ജനന സ്ഥലമായ കാലടിക്കടുത്താെണന്ന കാര്യ 
വും സ്വാമികൾ ഓർത്തിരിക്കണം. മാ മല്ല െകാല്ലം േതാറും ശിവരാ ിക്ക്
ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ ബലിയിടാൻ ആലുവാമണ റ വ േചർ
പിരി േപാകാറുണ്ട്. മലയിടുക്കിൽ ടി ഒരു അരുവി കുത്തിച്ചാടുന്നതു
കാണുന്ന എൻജിനിയറുെട മനസ്സിൽ അവിെട ഒരണ െകട്ടിയാേലാ എന്ന
ചിന്ത ഉയരും. ഈ ജന ട്ടെത്ത കണ്ട സ്വാമികളുെട മനസ്സിലും സമാനമായ
ഒരു വിചാരം ഉയർന്നിരിക്കണം െകാല്ലവർഷം 1090-ൽ ആലുവാ പുഴയുെട
തീരത്ത് അൈദ്വതാ മം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മം ആരംഭി . അവിെട സ്ഥലം
വാങ്ങാൻ േവണ്ട ധനം സംഭരിക്കാൻ സ്വാമികൾ തെന്ന ഭക്തന്മാെര സന്ദർശി .
പണം തികഞ്ഞേപ്പാൾ സ്ഥലം വാങ്ങി ആദ്യം അവിെട ഒരു പർണശാലയും
മഠവും പണി കഴിപ്പി . അതിനുേശഷം അതിേനാടു േചർ ഒരു വിദ്യാലയം
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള യത്നം തുടങ്ങി.
സ്വാമികൾ അവധൂതനായി നടന്നകാലെത്ത സഞ്ചാരശീലം ഒരിക്കലും ഉേപക്ഷി 
ച്ചില്ല. ”ചൈരേവതി ചൈരേവതി” സ്വാമികെള റി തിക ം ശരിയായിരു .
അെക്കാല്ലെത്ത സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ പഴനി മല സന്ദർശി .
ഏെതങ്കിലും േദശ ള്ള ആളുകൾ േചർന്ന് അവർെക്കാരു ആരാധനാലയം
േവണെമന്ന് അേപക്ഷി കയും സ്വാമികൾക്കത് േബാദ്ധ്യെപ്പടുകയും െചയ്താൽ
സ്ഥാപി െകാടു ക പതിവുണ്ട്. അനാഡംബരമായ ആരാധനാലയം ശു 
ചിത്വം ഈശ്വരഭക്തി, സംഘടനാേബാധം, മിതവ്യയശീലം, വിദ്യാഭ്യാസം,
ജാതിമതേഭദനിരാസം എന്നിവയ്ക്ക് ഉതകുെമ സ്വാമികൾ കരുതിയിരു .
അെക്കാല്ലം കമ്മാള സമുദായക്കാർ േവണ്ടി സിേദ്ധശ്വരം േക്ഷ ം സ്ഥാപി .
അ െതങ്ങിൽ ജ്ഞാേനശ്വരേക്ഷ ത്തിെല തിഷ്ഠ നടത്തിയതും അേത
ആണ്ടിൽ ആണ്.
ജാതിയും അതിെന്റ േപരിലുള്ള അനാചാരങ്ങളും മനുഷ്യമനസ്സിെന കടമായി
മലിനമാക്കിയിരുന്ന കാലമാണെല്ലാ അത്. ഈ മാലിന്യം തുട മാറ്റാൻ
ഗുരു സ്വകീയമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട പരി മി െകാണ്ടിരു . അെക്കാല്ലം
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അതിെന്റ ബീഭത്സരൂപം തലനീട്ടിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഊരൂട്ടമ്പലം
െപൺപള്ളീ ടത്തിൽ പുലയെപ്പൺ കുട്ടികെള േചർക്കാനുള്ള മെത്ത ചില
നായന്മാർ എതിർ . കലഹവും അടിപിടിയും െചറിയ േതാതിൽ ലഹളയും
നട . പുലയെര ഉപ വിക്കാൻ ചില ഈഴവ മാണികളും നായന്മാരുെട
കൂ േചർ . സ്വാമികൾ സ്ഥലം സന്ദർശി . മർദ്ദിതർക്ക് ആശ്വാസം അരുളി,
മനുഷ്യത്വത്തിേനറ്റ ഈ മുറിവു ഗുരുവിെന ഏെറ േവദനിപ്പി .
േകവലം മനുഷ്യകൃതമായ ജാതിേഭദത്തിെന്റ െകടുതികൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ
സ്വാമികൾ ഇടതടവില്ലാെത വർത്തി െകാണ്ടിരു . ഗുരു അെക്കാല്ലം
െചങ്ങ ർ, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാേശ്ശരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശി കയു 
ണ്ടായി. അവിെട പുലയരുെട ഒരു േയാഗം വിളി കൂട്ടി. കൂട്ടത്തിൽ കഴിവുള്ള
ഒരു കുട്ടിെയെകാണ്ട് സംഗം െചയ്യി . ആ കുട്ടിെയ സ്വാമികൾ കൂെട െകാ 

േപാരികയും െച . ജാതിചിന്ത േവരറു കളയാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗം
എന്ന നിലയിൽ പുലയ വിദ്യാർത്ഥികെള േചർ മി േഭാജനം നടത്തി.
ആലുവായിൽ സം ത പാഠശാല സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മം 1091-ൽ ഫലി .
മനുഷ്യൻ നന്നാകാനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ ഉപാധി അവന് അറിവുണ്ടാക്കിെക്കാടു 

കയാെണ ഗുരു കണ്ടിരു .
ആ വർഷം തെന്ന രമണമഹർഷിയുെട ക്ഷണം സ്വീകരി ഗുരു തിരുവ 
ണ്ണാമലയിൽ േപായി വി മി . ആ അവസരത്തിൽ എഴുതിയതാണു
മുനിചര്യാപഞ്ചകം. ര േയാഗീശ്വരന്മാർ മൗനത്തിലൂെട എങ്ങെന പര രം
അറി എന്നതിനു നിദർശനമായിരു വേ അവരുെട കൂടിക്കാ . ഒരുദിവ 
സം ഗുരുവിെന്റ മുമ്പിൽ കുെറ േനരം ഇരുന്നേശഷം മഹർഷി ആ മത്തിെന്റ
ഉള്ളിേല േപായി. സ്വാമികൾ രമണ മഹർഷിയുെട അനുയായികേളാടു
േചാദി : ”മനസ്സിലാേയാ?” മനസ്സിലായി എന്നവർ മറുപടി പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ഗുരു സ്വന്തം അനുചരന്മാേരാട് അേത േചാദ്യം ആവർത്തി . അവരും അേത
ഉത്തരം പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഗുരു മന്ദഹാസപൂർവ്വം െമാഴി : ”ഓേഹാ, അേപ്പാൾ
നമു മാ േമ മനസ്സിലാവാതു .”
മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യത്വം എന്ന ജാതിയല്ലാെത േവെറ ജാതിയിെല്ല ഗുരു
എേപ്പാഴും ഓർമ്മിപ്പി മായിരു . 1091-ൽ ജാതി ഇല്ല എെന്നാരു വിളംബരം
സ്വാമികൾ പുറെപ്പടുവി . 1091 ഇടവത്തിെല ബുദ്ധ േകരളത്തിൽ വന്ന ആ
വിളംബരം ഇങ്ങെനയായിരു . ”നാം ജാതിേഭദം വിട്ടിട്ട് ഇേപ്പാൾ ഏതാനും
സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരു . എന്നി ം ചില േത്യക വർഗ്ഗക്കാർ നെമ്മ
അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ െപട്ടതായി വിചാരി ം വർത്തി ം വരുന്നതായും അതു
േഹതുവാൽ പലർ ം ന െട വാസ്തവത്തിനു വിരുദ്ധമായ ധാരണയ്ക്കിടവന്നി  
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െണ്ട ം അറിയു . നാം േത്യക ജാതിയിേലാ മതത്തിേലാ ഉൾെപ്പടുന്നില്ല.
വിേശഷി ം ന െട ശിഷ്യവർഗത്തിൽ നി ം േമൽ കാരമുള്ളവെര മാ േമ
ന െട പിൻഗാമിയായി വരത്തക്കവണ്ണം ആലുവാ അൈദ്വതാ മത്തിൽ
ശിഷ്യസംഘത്തിൽ േചർത്തി എ ം േമലും േചർക്കയു എ ം വ്യവസ്ഥ 
െപ്പടുത്തിയിരി ന്നതുമാകു .”
1092-ൽ സ്വാമികളുെട ഷഷ്ടിപൂർത്തി േകരളത്തിൽ അേങ്ങാളമിേങ്ങാളം
ആേഘാഷി . േകരളത്തിനു പുറ സിേലാൺ, സിങ്ക ർ, മലയ എന്നിവിട 
ങ്ങളിലും ആേഘാഷം അല തല്ലി. സ്വാമി അ ം നിർലിപ്തനായി നിലെകാ .
തിരുവനന്തപുര ൈകതമുക്കിൽ ഷഷ്ടിപൂർത്തി സ്മാരകമായി ഒരു മന്ദിരം
പണികഴിപ്പി . പണിയുെട ചുമതല കുമാരനാശാന് ആയിരു . െകട്ടിട 
ത്തിെന്റ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം അർഹി ന്ന ഗൗരവേത്താെട നട . അ
തിരുവിതാംകൂർ ദിവനായിരുന്ന ദിവാൻ ബഹദൂർ എം. കൃഷ്ണൻ നായരായിരു
ഉദ്ഘാടകൻ.
മി വിവാഹവും മി േഭാജനവും ജാതി നശീകരണത്തിന് ഫല ദമാെണ
സ്വാമികൾ കണ്ടിരു . െചറായിയിൽ മി േഭാജനം നടത്തി സേഹാദരൻ
അയ്യപ്പൻ പുലയനയ്യപ്പൻ എന്ന േപരു സമ്പാദിച്ചത് അെക്കാല്ലമാണ്. യാഥാ 
സ്ഥിതികരുെട അർഥശൂന്യമായ എതിർപ്പിെന്റ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ സ്വാമികളുെട
ഒരു സേന്ദശം കിട്ടിയാൽ െകാള്ളാെമ സേഹാദരൻ ആ ഹി . അങ്ങെന
എഴുതിെക്കാടുത്തതാണ് താെഴ വരുന്ന ഖ്യാതമായ സേന്ദശം: ”മനുഷ്യരുെട
മതം, േവഷം, ഭാഷ മുതലായവ എങ്ങിെനയിരുന്നാലും അവരുെട ജാതി ഒന്നായ 
തുെകാ അേന്യാന്യം വിവാഹവും പന്തിേഭാജനവും െച ന്നതിനു യാെതാരു
േദാഷവും ഇല്ല.”
അെക്കാല്ലം സ്വാമികൾ മ ാസും കാഞ്ചീപുരവും സന്ദർശി . ചിന്താ ിേപ്പട്ടിലും
കാഞ്ചീപുര ം അൈദ്വതാ മങ്ങൾ സ്ഥാപി . അവിെട നി സ്വാമികൾ
ബാ ർ േപായി േഡാ. പ വിെന ക . കൂർക്കേഞ്ചരിയിൽ േക്ഷ തിഷ്ഠ
നടത്തിയതും അേത വർഷം തെന്നയാണ്.
സ്വാമികളുെട സഞ്ചാര ിയത്വവും പതിേതാദ്ധാരണ തത്പരതയും സിേലാൺ
( ീലങ്ക) നിവാസികൾ ം അനു ഹമായി ണ്ട്. ര ാവിശ്യം സ്വാമി 
കൾ സിേലാൺ സന്ദർശി . ആദ്യെത്ത യാ 1094-ൽ ആയിരു . ആ
യാ യിലാണു സ്വാമികൾ ഒന്നാമതായി കാവിവ ം ധരിച്ചത്. അതുവെര
ശു വ ം ധരി കയായിരു പതിവ്. രാേമശ്വര വ ശിഷ്യന്മാരുെട
ഇംഗിതമനുസരി സ്വാമികൾ കാവി ൈകെക്കാ . ആചാരങ്ങൾ ഒ ം
ഉണ്ടായില്ല. ആ തവണ ഗുരു പ ദിവസം സിേലാണിൽ താമസി .
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ഈഴവരുെട ഇടയിൽ പല അവാന്തര ജാതികളും ഉണ്ടായിരു . അവരിൽ
ചിലെര േവേറ ചിലർ താഴ്ന്നവരായി ഗണി േപാ . അത്തരത്തിൽെപ്പട്ടവ 
രായിരു പിച്ചിനാടു കുറുപ്പ് അെല്ലങ്കിൽ കണി റുപ്പ് എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
ഗണകവർഗം. അവരുെട ഇടയിൽ കൃഷ്ണൻ ൈവദ്യൻ എെന്നാരാൾ ൈവ 
ദ്യവൃത്തിമൂലം സാമാന്യം ഉയർന്ന നിലയുണ്ടായിരു . എന്നാൽ ജാതിയുെട
േപരിൽ മാന്യത കിട്ടിയില്ല. സ്വാമികളുെട അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ േയാഗം കൂടി
അേദ്ദഹെത്ത ഈഴവനായി ഖ്യാപി . േയാഗത്തിൽ ഈഴവരും നായന്മാരും

ിസ്ത്യാനികളും സംബന്ധിച്ചിരു . േയാഗാനന്തരം നടന്ന െപാതു സദ്യയിൽ
എല്ലാവരും പ െകാ . അങ്ങെന ഇരിെക്ക ഒരിക്കൽ ഈഴവരുെട തിനി 
ധിയായി കൃഷണൻ ൈവദ്യനു നാമനിർേദ്ദശം കിട്ടി. ഈഴവർ മുറുമുറു . അ
േപഷ്കാരായിരുന്ന ഉ ർ സ്വാമികളുെട സാക്ഷ്യപ ം ഉണ്ടായാൽ മതിെയ
പറ . കൃഷ്ണൻ ൈവദ്യൻ പരിശുദ്ധ ഈഴവനാെണ ഗുരു സാക്ഷ്യപ ം
െകാടു ”പരിശുദ്ധ” എന്ന വിേശഷണത്തിനു െചത്താത്ത എന്ന വ്യാഖ്യാനം
മുറുമുറു കാർ ള്ള ഒരടിയായിരു . 1094-ൽ ആണിതു നടന്നത്.
സ്വാമികൾ നടത്തിയ തിഷ്ഠകളിൽ ചിന്തിക്കാൻ വക നൽകുന്ന തരം
ൈവവിദ്ധ്യം സംദൃശ്യമാണ്. െനയ്യാറിൽ നി മുങ്ങിെയടുത്ത അമ്മി ഴവി
േപാലുള്ള കല്ലാണു ഗുരു ശിവലിംഗം എന്ന ഭാവനയിൽ അരുവി റ തി 
ഷ്ഠിച്ചത്. അതിെന്റ ശിവകരത്വം-ശങ്കരത്വം-മംഗളകരത്വം-ഇ ം േകരളീയർ
അനുഭവി ണ്ടെല്ലാ. പിന്നീടു പല േക്ഷ ങ്ങളിലും സു ഹ്മണ്യൻ, േദവി
എന്നിവരുെട വി ഹങ്ങൾ തിഷ്ഠി . ഒരു നയിനാർ േക്ഷ ം പുതുക്കിപ്പണി 
തു. മാടൻ, മറുത മുതലായ േദവതകെള മാറ്റി മ േദവന്മാെര തിഷ്ഠി . 1095-ൽ
കാരമുക്ക് എന്ന സ്ഥല ഗുരു േക്ഷ ം സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ അവിെട ഒരു ദീപം
മാ മാണ് തിഷ്ഠിച്ചത്. െവളിച്ചം അറിവിെന്റ തീകമാണ്, അറിവു തെന്ന
പരം െപാരുൾ.
1096-ൽ സമസ്ത േകരള സേഹാദര സേമ്മളനം ആലുവായിൽ നട . ഒരു ജാതി,
ഒരു മതം, ഒരു ൈദവം, മനുഷ്യന് എന്ന അതിസരളവും അത്യന്തനൂതനവും
ആയ മഹാസേന്ദശം പുറെപ്പടുവിച്ചത് ആ വർഷം ആണ്.
മദ്യവർജനം സ്വാമികളുെട വർത്തനങ്ങളുെട ഒരു ഭാഗമാണ്. മദ്യം വിഷമാണ്,
അതുണ്ടാക്കരുത്, െകാടുക്കരുത്, കുടിക്കരുത് എ ം െച കാരെന്റ േദഹം
നാറും, വ ം നാറും, അവൻ െതാട്ടെതാെക്ക നാറും എ ം സ്വാമികൾ 1096-ൽ

ഖ്യാപി .
അ േകരളത്തിൽ ഈഴവരുെട ഇടയിൽ ഒരു മത പരിവർത്തന േകാലാഹലം
നടന്നിരു . ഈഴവർ ഒന്നടങ്കം ി മതത്തിേല മാർഗം കൂടിയാൽ
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ജാതീയമായ അവശതകൾ മുഴുവൻ ഒറ്റയടി തീരുെമന്ന് ഒരു കൂട്ടർ വാദി .
മതം മാറുെന്നങ്കിൽ അതു ബുദ്ധമതത്തിേലക്കായിരിക്കണെമ ചിലർ അഭി ാ 
യെപ്പ . ഇ ാം മതത്തിെല സാേഹാദര്യഭാവന േവെറ ചിലെര ആകർഷി .
വാദ തിവാദം െകാടുമ്പിരിെക്കാണ്ട അവസരത്തിൽ സ്വാമികൾ തമിഴുനാട്ടിൽ
ആയിരു . തിരി വന്നേപ്പാൾ സേഹാദരനയ്യപ്പനുമായി മതെത്ത റിെച്ചാരു
ചർച്ച നടത്തി. അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരി വന്നതാണ് ”മത േമതായാലും
മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി” എന്ന മഹാസേന്ദശം.
കാരമുക്കിെല ദീപ മാ തിഷ്ഠയിൽ െപാതുജനത്തിനു സംതൃപ്തി േപാെര
സ്വാമികൾ േതാന്നിയിരിക്കണം. 1097-ൽ മുരു ംപുഴയിൽ ദീപത്തിനു
പുറെമ ”ഓം സത്യം, ധർമ്മം, ദയ, ശാന്തി” എെന്നഴുതിയതും തിഷ്ഠി . ഇന്ന്
ആ േക്ഷ ത്തിൽ പല േദവതകൾ ം ഉപ തിഷ്ഠകളായി സ്ഥാനം നൽകി 
യിരി . െകാല്ലം െപരിനാട് എസ്. എൻ. ഡി. പി. യുെട അെക്കാല്ലെത്ത
േയാഗത്തിൽ സ്വാമികൾ സന്നിഹിതരായി.
1098 ശിവഗിരിയുെട ചരി ത്തിൽ വളെര ധാനെപ്പട്ട വർഷമാണ്. അെക്കാ 
ല്ലം രവീ നാഥ ടാേഗാർ സി. എഫ്. ആൻ സിേനാെടാപ്പം സ്വാമികെള
സന്ദർശി . സ്വാമികളുെട അഭൗമമായ ഭാവം മഹാകവിെയ വളെര ആകർ 
ഷി .
”േകരളത്തിെല സ്വാമി നാരായണഗുരുവിേനക്കാൾ ആത്മീയമായി മാഹാ 
ത്മ്യമുള്ള ആെരയും ഞാൻ ക മുട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തിന് ആത്മീയസിദ്ധിയിൽ
അേദ്ദഹേത്താളെമങ്കിലും മഹാനായ ആെരയും കണ്ടിട്ടില്ല. ദിവ്യ ഭയുെട
സ്വയം കാശമാനമായ െവളിച്ചത്തിൽ തിള ന്ന ആ ജ്വലി ന്ന മുഖവും
വിദൂര ച വാളത്തിൽ അങ്ങകെലയുള്ള ഒരു ബി വിൽ േനാട്ടം ഉറപ്പിച്ച ആ
േയാഗനയനങ്ങളും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറ കയിെല്ലന്ന് എനി റ ണ്ട്.” എ
അന്ന് ടാേഗാർ േരഖെപ്പടുത്തി.
1098-ൽ പാണാവള്ളി ീകേണ്ഠശ്വര തിഷ്ഠ നടത്തി.
പിേറ്റെക്കാല്ലം വ്യസനകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. പല്ലന െറഡീമർ േബാ 
ട്ടപകടത്തിൽ കുമാരനാശാൻ മരി . അ െവളുപ്പാൻ കാല സ്വാമികൾ
ശിവഗിരിയിൽ വിേശഷാൽ ാർത്ഥന നടത്തി . ആശാെന്റ ചരമവാർത്ത
പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത്.
ൈവക്കെത്ത േക്ഷ ത്തിെന്റ പരിസര ള്ള േറാഡുകളിൽ കൂടി അവർണർക്ക്
സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാത ്യം േനടിെയടു ന്നതിനുേവണ്ടി 1099-ൽ ൈവക്കം
സത്യാ ഹം ആരംഭി . ഗാന്ധിജിയുെട അനുവാദേത്താെട ടി. െക. മാധവ 
നാണ് ഇതിനു േനതൃത്വം നൽകിയത്. സത്യാ ഹികൽ േവണ്ടി സ്വാമികൾ
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െവ ർ മഠം വി െകാടു . ഒരു സത്യാ ഹഫണ്ട് ആരംഭി . സ്വാമികൾ
സത്യാ ഹാ മം സന്ദർശി . അവിടുെത്ത എർപ്പാടുകെളപ്പറ്റി സംതൃപ്തി

കടിപ്പി .
അെക്കാല്ലം സ്വാമികൾ ആലുവായിൽ സർവ്വമത സേമ്മളനം വിളി കൂട്ടി. വാ 
ദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല, അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് എന്ന് സ്വാമികൾ
സേമ്മളന കവാടത്തിൽ എഴുതിവപ്പി . ആശയപരമായ ഏതു സംവാദവും
ഈ മേനാഭാവേത്താെടയാണു നടേത്തണ്ടെതന്ന് എടു പറേയണ്ടതില്ല 
െല്ലാ. ര ദിവസമായി നടന്ന സേമ്മളനത്തിൽ അേനകം മതപണ്ഡിതന്മാർ
പെങ്കടു . സ്വാമികൾ ര ദിവസവും സേമ്മളനേവദിയിൽ ഉണ്ടായിരു .
സേമ്മളനത്തിെന്റ ഉേദ്ദശലക്ഷ്യങ്ങൾ വിവരി െകാണ്ട് സത്യ ത സ്വാമികൾ
സ്വാഗത സംഗം നടത്തി. സി.വി. കു രാമൻ കൃതജ്ഞത കാശിപ്പി .
സിേലാണിൽ നിെന്നാരു ബുദ്ധഭി സേമ്മളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരു .
ബുദ്ധമതെത്ത കുറി സംസാരിച്ചത് മേഞ്ചരി രാമയ്യരും രാമകൃഷ്ണയ്യരും ആണ്.

ി മതെത്ത റി െക. െക. കുരുവിളയും ഇ ാം മതെത്ത റി മഹമ്മദു
മൗലവിയും ഹ്മസമാജെത്ത റി സ്വാമി ശിവ സാദും ആര്യസമാജെത്ത 

റി പണ്ഡിറ്റ് ഋഷിറാമും സംഗി . സേമ്മളനാനന്തരം ഒരു േപ്ഫാേട്ടാ
എടു കയും സ്വാമികൾ ഒരു സേന്ദശം പുറെപ്പടുവി കയും െച : ”എല്ലാ
മതങ്ങളുേടയും പരേമാേദ്ദശ്യം ഒന്നാെണ ം ഭിന്നമതാനുയായികൾ തമ്മിൽ
കലഹിച്ചിട്ടാവിശ്യമിെല്ല ം ഈ മഹാ സേമ്മളനത്തിൽ നടന്ന സംഗ 
ങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തിയിരി ന്നതിനാൽ നാം ശിവഗിരിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ
ഉേദ്ദശി ന്ന പാഠശാലയിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും പഠി ന്നതിനുേവണ്ട എല്ലാ
സൗകര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാകണെമ വിചാരി . ഈ സ്ഥാപനത്തിെന്റ
നടത്തിപ്പിന് അ ലക്ഷം രൂപ െപാതുജനങ്ങളിൽ നി ം ലഭി ന്നതിന്
എല്ലാവരും സഹായി െമന്ന് വിചാരി .” ഇതായിരു സ്വാമികളുെട
സേന്ദശം.
1100 കുംഭത്തിൽ ഗാന്ധിജി ശിവഗിരി സന്ദർശി . ജാതി, അയിത്തം മുതലാ 
യവെയ്ക്കതിരായി ഗുരു നട ന്ന പരി മങ്ങൾ ഗാന്ധിജിെയ സ ഷ്ടനാക്കി.
ഹരിജന ട്ടികൾ ാർത്ഥന െചാല്ലിയതും അവെര ശാന്തിക്കാരും പാചകക്കാ 
രും മ ം ആക്കിയതും അത്യന്തം ആ ാദേത്താെടയാണ് ഗാന്ധിജി വീക്ഷിച്ചത്.
ശിവഗിരിയിലും തിരുവനന്തപുര ം നടന്ന േയാഗങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജി ആ
സന്ദർശനത്തിലുള്ള ആനന്ദം െവളിവാക്കി. സ്വാമികെള കണ്ടത് മഹാഭാഗ്യ 
മായി കരുതു എ ഗാന്ധിജി പറ . ൈവക്കം സത്യാ ഹേത്താടുള്ള
സ്വാമിയുെട സമീപനവും ഗാന്ധിജിക്കിഷ്ടമായി. ശിവഗിരിയിൽ സവർണരുെട
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സത്യാ ഹജാഥ ഗുരു സ്വീകരണം ഏർപ്പാടു െച .
ആര്യസമാജ വർത്ത കനായ സ്വാമി ദ്ധാനന്ദജി ശിവഗിരിയിൽ വന്ന്
ഗുരുവിെന അെക്കാല്ലം സന്ദർശി കയുണ്ടായി.
1101 കന്നിയിൽ ഗുരു േബാധാനന്ദസ്വാമികെള പിൻഗാമിയായി അഭിേഷകം െച 

. തുലാമാസം ഹ്മവിദ്യാലയത്തിെന്റ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി. േമടത്തിൽ
ഗുരു വിൽപ്പ ം എഴുതി.
അെക്കാല്ലം ദിവാൻ വാട്സ് ശിവഗിരി സന്ദർശി . മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സമയ 
ത്ത് ദിവാന് എത്തിേച്ചരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, േറാഡിെന്റ ദുഃസ്ഥിതിയും മഴയുമാണ്
കാരണമായി പറഞ്ഞത്. ”േറാഡുകൽ ഇനി നന്നായിെക്കാ മേല്ലാ” എ ഗുരു
പുഞ്ചിരിേയാെട തിവചി .
തലേശ്ശരി ജഗന്നാഥ േക്ഷ ത്തിനു മുന്നിൽ ഗുരുവിെന്റ േലാഹ തിമ സ്ഥാ 
പി . മുർേക്കാ കുമാരൻ അക്കാര്യത്തിൽ മുന്നി നി വർത്തി . ഒരു
ഇറ്റാലിയൻ ശി ി തീർത്ത ആ തിമ കണ്ടേപ്പാൾ ഗുരു പറ . ”ഇതു ജീവി 

െകാ ം. ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ലെല്ലാ.” അെക്കാല്ലം കുറ്റാലത്ത് സ്വാമികൾ
കുെറ ദിവസം വി മി .
1102-ൽ സ്വാമി സത്യ തൻ സമാധിയായി. സ്വാമികെള ഈ സംഭവം സ്വ ം
ചലിപ്പി . ”നമു ക്ഷീണം േതാ , സത്യ തൻ സത്യ തനായിത്തെന്ന
ജീവി , മരി .” എ സ്വാമികൾ പറ .
കന്നിമാസം സ്വാമികൾ രണ്ടാം വട്ടം സിേലാൺ സന്ദർശി . മകരത്തിൽ സം 
ഘടനാ സേന്ദശം പുറെപ്പടുവി . ”സംഘടി ശക്തരാവുക” എന്ന ആഹ്വാനം
അന്നാണുണ്ടായത്. പള്ളാ രുത്ത് എസ്. എൻ. ഡി. പി. േയാഗവാർ 
ഷികത്തിൽ സ്വാമികൾ സന്നിഹിതനായി. എസ്. എൻ. ഡി. പി. യുെട
സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആേലാചിക്കാൻ ശിവഗിരിയിൽ േയാഗം
േചർ . ഇടവത്തിൽ കളവേങ്കാടം തിഷ്ഠ നടത്തി. ഇത് കണ്ണാടി തിഷ്ഠ
എന്ന േപരിലാണ് പരെക്ക അറിയെപ്പടുന്നത്. ഓങ്കാര തിഷ്ഠ അെല്ലങ്കിൽ

ണവ തിഷ്ഠ എന്നാണു സ്വാമികളുെട സങ്ക ം. കണ്ണാടിയിൽ ഓം ശാന്തി
എ കാണത്തക്ക വിധം പുറകിെല രസം ചുരണ്ടിക്കളയാൻ പറഞ്ഞതിൽ
നിന്നിതു വ്യകതമാ . ൈവക്കെത്ത ഉല്ലലയിെല കണ്ണാടി തിഷ്ഠ ഓങ്കാേര 
ശ്വര തിഷ്ഠ എന്ന േപരിൽ അറിയു എന്നതും ഓർക്കാവുന്നതാണ്.
1103 മകരത്തിൽ ീനാരായണ ധർമ്മസംഘം രജിസ്റ്റർ െച . േകാട്ടയം എസ്.
എൻ. ഡി. പി. േയാഗത്തിൽ സംബന്ധി . ശാഖാേയാഗങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫി 
ക്ക കൾ വിതരണം െച . ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന് അനുമതി നൽകി.
തീർത്ഥടനംെകാ സാധിേക്കണ്ടതായി ഗുരു എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ താെഴ
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േചർ ,
1 വിദ്യാഭ്യാസം, 2 ശുചിത്വം 3 ഈശ്വരഭക്തി, 4 സംഘടന, 5 കൃഷി, 6 കച്ചവടം,
7 ൈകെത്താഴിൽ, 8 സാേങ്കതികശാ പരിശീലനങ്ങൾ.
അേത ആണ്ടിൽ ഗുരുേദവന് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം ആരംഭി . മൂ ാശയ
സംബന്ധമായ തകരാറായിരു േരാഗ കാരണം. േരാഗം, കൃത്യമായി നിർണ 
യിക്കെപ്പടാഞ്ഞതുെകാേണ്ടാ എേന്താ, ചികിത്സകൾ ഫലിക്കാെത അതുവർദ്ദി
വ . അേലാപ്പതിയും ആയുർേവദവും പരീക്ഷി . ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗുരുേദവൻ
സ്വയം ചികിൽസ നട ക േപാലും ഉണ്ടായി. അതതു ചികിൽസാരീതികളിൽ
ഏറ്റവും വിദഗ്ധരായവരുെട േസവനം ലഭ്യമായി. പാലക്കാ ം മ ാസിലും
േപായി ചികിൽസ നടത്തി. േരാഗം കുറഞ്ഞില്ല.
ശിവഗിരിയിൽതെന്ന മടങ്ങിവ . ഗുരുേദവെന്റ േരാഗവാർത്ത അറിഞ്ഞതു
മുതൽ ജനങ്ങൾ ഉത്ക്കണ്ഠാകുലരായി കഴി കൂടി. ധർമ്മം പ ത്തിൽ േരാഗ 
വിവരം അേപ്പാഴേപ്പാൾ സിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരു . 1104 കന്നി അഞ്ചിനു
പകൽ മൂ മണിേയാടടുപ്പി ആ ആദിമഹ ജഡമായ ശരീരം െവടി .
ലേക്ഷാപലക്ഷം ജനങ്ങെള ഇരുളിൽ നി െവളിച്ചത്തിേല നയിച്ച ആ
ആദിമഹസ്സ് അെന്നന്നേപാെല ഇ ം െവളിച്ചം കാണി െകാണ്ടിരി .
അെത ം ആ കൃത്യം തുടർ െകാേണ്ടയിരി ം.
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