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േകരളചരി വും ത ടയ കയ്മളും

ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റി മാസികകളിലും മ ം പലരും എഴുതിക്കണ്ടി ണ്ട്.
അങ്ങിെന എഴുതിയി ള്ളതിൽ മിക്ക ഭാഗങ്ങേളാടും േയാജിക്കാൻ ന്യായ 
മില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ് ഇ കാരം ഒരു േലഖനെമഴുതാൻ സംഗതിയായത്.
ആദ്യമായി ഇവെയപ്പറ്റി പറയുന്ന ന്ഥവരികൾ പരിേശാധിക്കാം. ”പരശുരാ 
മൻ േകരളം സൃഷ്ടി ... ാമങ്ങളും േക്ഷ ങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചതിെന്റ േശഷം... ഇനി
േതജ ണ്ടാവാൻ േവറി ബിംബം േവണെമ ം േവെണ്ട ം തർക്കമുണ്ടായ 
േപ്പാൾ അന്നസ്തമി ഊരാണ്മക്കാർക്ക് ദർശനമുണ്ടായി... തിഷ്ഠി കയും
െച . കലിയുഗം പിറന്ന ഭാമാവാപാ എന്ന സംഖ്യ െചന്ന ദിവസം അന്നസ്ത 
മി പിേറ്റന്നാൾ പുലർകാെല തിഷ്ഠ ദിവസമാകുന്നതു... ഊരാണ്മക്കാരും
സഭയിലുള്ളവരും തമ്മിൽ മത്സരം െകാ ഊരാൺമക്കാർക്ക് ബലക്ഷയം
പറ്റി... സംഗതി രാജാവിങ്കൽ അറിവിച്ച, മണ്ഡപത്തിൻെറ വട പുറ
ഊരാൺമക്കാർ ം െതേക്ക റത്ത് സഭയിലുള്ളവർ ം കയറി സ്വാമിെയ
േസവിക്ക എ വച്ചിരി . ഇ മുതൽ അന്തർജ്ജനം േക്ഷ ത്തിൽ
കട കൂെട നിശ്ചയി .
ഇ കാരം നട വരുേമ്പാൾ െകാല്ലം 517 മുതൽ സ്വാമിയുെട ബിംബത്തിേന്മൽ
അധികമായി േശാഭേയാടുകൂടി ഒരു േതജസ്സ് െന മാണം തിളങ്ങിേനാക്കി 
യാെറ ഏകേദശം മാണിക്യരത്നത്തിെന്റ േശാഭ േതാ ക െകാ ആയതു
സാദൃശ്യം െവ േനാ ന്നതിന് (െപാടിവ് )... അേന്വഷിച്ചാെറ ഓണാ കെര
രാജാവിൻെറ അടുക്കൽ ഉള്ള കാരം അറി ഊരാൺമക്കാെരല്ലാവരും
ഓണാ കെര െച മാണിക്കരത്നം... ആയച്ചാൽ (െപാടിവ് )... മണ്ഡലത്തില 
കം െകാ വ തരാെമ രാജാവുങ്കൽ അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ തന്നയയ്ക്കാെമ ം
അവധിക്കകം തരാെത അതി മിച്ചാൽ (െപാടിവ് ) േക്ഷ ത്തിൽ കാരായ്മ
സമുദായം തരണെമ ം ആയതു ഊരാൺമക്കാർ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ച്
ഒഴി തന്നാൽ മാണിക്കരത്നം തന്നയയ്ക്കാെമ ം രാജാവിങ്കൽ നി ം...
(െപാടിവ് ) മണ്ഡലത്തിലകം െകാ വ തരാെമ ം മണ്ഡലത്തിലകം െകാ 

വ തരാെത മണ്ഡലം അതി മിച്ചാൽ ഞങ്ങളുെട മാണിക്കേക്ഷ ത്തിൽ
സമുദായേമലായ്മയും (െപാടിവ് ) ത ടയകയ്മൾ അവേരാധസ്ഥാനവും ഒഴി 

തന്നിരി എന്ന് ഊരാണ്മക്കാെരല്ലാവരും കൂടി എഴുതിെക്കാടുത്ത
മാണിക്കരത്നെമടി... (െപാടിവ് ) േനാക്കിയേപ്പാൾ വിലമതിയാത്തതായി ള്ള

കാരം രജതന്മാര് പറകെകാണ്ട് മാണിക്കരത്നം െകാ േപാന്ന സ്വാമി
(െപാടിവ് ) സാദൃശ്യം വ േനാക്കിയാെറ മാണിക്കരത്നം ബിംബേത്താടു േചർ 

ബിംബത്തിേന്മൽ അധികമായ േതജസ്സ് കാശി കാണുകയും െച .
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അ മുതൽ കൂടൽമാണിക്കം എ കൂടി േപരുണ്ടായി. പിെന്ന എല്ലാവരും
കൂടി ഓണാ കെര രാജാവുങ്കൽ ഊരായ്മക്കാര് കാരായ്മ േമലായ്മ സ്ഥാനവും

ീേകാവിൽ പണി ത ടയകയ്മൾ അവേരാധസ്ഥാനവും... െകാടു കയും
െച ...”
ഈ ന്ഥവരിയിെല വാചകം േനാക്കിയാൽ ഇത് പുതുക്കിഎഴുതിയതാെണ
നിശ്ചയിക്കാം. ടി വിൻെറ ആ മണം െകാണ്ട് േദവസ്വം വക സകല
റിക്കാർ കളും നശി േപാെയ െകാച്ചിരാജ്യചരി ം പറയു . അതുെകാ 
ണ്ട് ഈ ന്ഥവരി തത്കാലം നട ള്ള ഐതിഹ്യേത്താടു േയാജിപ്പിച്ച്
എഴുതിയതായിരിക്കണം. േദവെന സംഗേമശൻ എ കൂടി വിളി ണ്ട്.
ഭരതൻ സന്ന്യാസവൃത്തിയിൽ ഇരി ന്ന ഭാവമാണ് വി ഹത്തിനുള്ളെത ം
അതുെകാണ്ട് അന്തർജ്ജനങ്ങൾ സ്വാമിദർശനം പാടിെല്ല ം നാ കാർ
പറയു . ആദ്യമായി ന്ഥവരിയിൽ പറയുന്നേപാെല, ത േക്ഷ മിരി  
ന്ന സ്ഥലം പരശുരാമൻ നിർമ്മിച്ച ഭൂമിയിൽ െപട്ടതാേണാ എ േനാക്കാം.
’നന്ദീശസംഹിത’യിൽ േകരള േക്ഷ മാഹാത്യമം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായ 
ത്തിൽ ഭാരതഭൂമിയുെട കിട ം അതിെല ധാനഭാഗങ്ങളും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ
പരശുരാമേക്ഷ െത്തപ്പറ്റി താെഴ കാണും കാരം പറയു -
”ഗുഹ്യകാേ ദ്ദ ക്ഷിണേതാ-
ദക്ഷകേന്യാത്തേരണച;
ഗാന്ധാര കാമരൂപാന്തർ-
ഭാരതം വർഷമീയേത.
കർമ്മഭൂമി സൂ മുേഖ്യാ

ഹ്മർഷിേദശ സംജ്ഞിതഃ
കാശ്മീരാദക്ഷിണഭാേഗ
പഞ്ചനേഭതി കീർത്തിതഃ
കരുേദേശാ ദക്ഷിണേതാ
മരുേദശസ്തമൂർദ്ധ്യേതഃ
തസ്മാഭവ്യം ദിയാേമ്യ
അവന്തിപദമുത്തമം
തതഃകച്ഛപുരീതസ്യാ
ദക്ഷേതാഹ്യപരാന്തകം
ശൂർപ്പാരേകതിരാമസ്യേക്ഷ ം
സർവ്വസമൃദ്ധിമത്
കേവരൈശലാഭാരഭ്യ
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യാവേരക്കന്യാകുമാരികാ
മലയാചലനാമാസ്തിേക്ഷ ം
ഭീസ്വർഗ്ഗമീരിതം
നാരീേകളീതരു ായം
േകരേളത്യഭിസംജ്ഞിതം
പൂർവ്വം േകരളനാേഗന-
രക്ഷണാദിതിേകചന”
മലയാളം എന്ന നാമമാണ് ആദ്യമുണ്ടായെത ം േകരളം എന്നതു കാരണാ 
ന്തരങ്ങളാലുണ്ടായതാെണ ം ഇതിൽ നി മനസ്സിലാക്കാം.* പരശുരാമൻ
േകരളെത്ത സൃഷ്ടിച്ചി െണ്ട പുരാണങ്ങളിൽ പറയു ണ്ടേല്ലാ. അെതവിെട 
യാെണ േചാദി ന്ന പക്ഷം അത് മലയാളഭൂമി വട സ്ഥിതി െച
എ ം മലയാളഭൂമി ഭാർഗ്ഗവരാമനുള്ളതെല്ല ം മാണങ്ങൾ കാണി ം.
ഭാർഗ്ഗവൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂഭാഗങ്ങൾ സപ്തെകാങ്കണങ്ങൾ എ ം അവ േകരളം,
തുലംഗം, സൗരാ ം, െകാങ്കണം, കരഹാടം, കർണ്ണാടം, ബർബരം എന്നി 
വയാെണ ം ഈ ഭൂമിയുെട ആെക വിസ്തീർണ്ണം നൂറ് േയാജന നീളവും,
അഞ്ച് േയാജന വീതിയും ആകു െവ ം സഹ്യാ ിഖണ്ഡത്തിൽ പറയു .
ഭാർഗ്ഗവഭൂമിയുെട അതിർത്തികൾ താെഴ പറയും കാരം നിർണ്ണയിച്ചിരി .
“ൈവതരണ്യാദക്ഷിേണതു
സു ഹ്മണ്യാത്തേഥാത്തേര
സഹ്യാത്സാഗരപര്യന്തം
ശൂർപ്പാകാരം വ്യവസ്ഥിതം”
(ൈവതരണി െത ം സു ഹ്മണ്യത്തിനു വട ം സഹ്യപർവ്വതം തുടങ്ങി
സമു ം വെര, അതായതു സഹ്യനു പടിഞ്ഞാറും സമു ത്തിനു കിഴ മായി
മുറത്തിൻെറ ആകൃതിയിൽ കിട എന്നർത്ഥം)
ഭാർഗ്ഗവൻ സ്വന്തമായ ഈ സ്ഥലത്തിരു െകാണ്ട് ാഹ്മണേരാട് ഞാൻ
നിങ്ങൾ ഭൂമി തരികയില്ല; നിങ്ങൾ എല്ലായിട ം യാചകന്മാരായി ഭവി ം
എ മുതലായി ശപിച്ചേപ്പാൾ അവർ ഭയ ശാപേമാക്ഷത്തിനേപക്ഷി .
എന്നി ം അേദ്ദഹം സ്വന്തഭൂമിെയ അവർ െകാടുക്കയിെല്ല സിദ്ധാന്തെത്ത
ഉറപ്പി ം െകാ കലിയുഗമാകുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ, “അസി സ്ഥാവനീസ്ഥാെന

ാഘനീയാഭവിഷ്യഥ”
(അസി സ്ഥം എന്ന സ്ഥല ാഘനീയരായ് ഭവിപ്പിൻ)
ഈ അസി സ്ഥം എന്നതു മലയാളഭൂമി ള്ള േവെറാരു േപരാണ്. എെന്ത 
ന്നാൽ,
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“”അസിഹൈസ്ഥഃരക്ഷിതത്വാൽ
ഭുഭിർന്നാകനാമൈകഃ

അസിപഞ്ജിരതത്വാച്ച
അസി സ്ഥമഗാടകം”
എ മാണമുണ്ട്. ഇതിൻെറ അതിർത്തികളാകെട്ട,
”മലയേ ാഡഭൂേമ
സീമാേത്വഹവിനിശ്ചിതാ പയസ്വിന ത്തരന്യാ ദക്ഷിേണതുകുമാരികാ
പൂർവ്വസീമാതുഗിരിരാൺമലയഃ
പശ്ചിേമംബുധി”
ഇവെയ ’മലയാ ിമാഹാത്മ്യ’ത്തിൽ പറഞ്ഞി ണ്ട്. ഇവയിൽ നി
ഭാർഗ്ഗവഭൂമിയായ േകരളം മലയാളത്തിനു വടക്കാണ് സ്ഥിതി െച ന്നെത 

ം നമു മനസ്സിലായേല്ലാ (ഇവെയപ്പറ്റി വിസ്താരമായി അറിേയ ന്നവർ
ാചീനമലയാളം എന്ന ന്ഥരത്നം േനാ ക). അതുെകാ കൂടി, േക്ഷ ം

പരശുരാമസൃഷ്ടമായ ഭൂമിയിലല്ല ഇരി ന്നെത ം നാം ക . േദവന് ‘സംഗേമ 
ശൻ’ എന്ന നാമം എങ്ങെന ഉണ്ടായി എ ചിന്തിക്കാം. കലിയുഗാരംഭത്തിൽ
ബിംബം മാറി തിഷ്ഠ കഴി എ പറഞ്ഞിരി ന്ന സ്ഥിതി േക്ഷ ം മു
തെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കണം. ാവിഡേദശമായ മലയാള സം തശബ്ദമായ
ഈ േപരിന് അന്ന് ഒരു കാര്യവുമില്ലായിരു . ഒരു കാലത്ത് മലയാളം
എന്നല്ല െതേക്ക ഇന്ത്യ മുഴുവനും ശിവാരാധകവാസഭൂമിയായിരു െവ ം
ഉത്തരേദശ നി മാണു ൈവഷ്ണവമതം ഇേങ്ങാ ചരിച്ചെത ം ചരി ം
േഘാഷി . ൈവഷ്ണവമതം മലയാള കടന്നത് ആര്യന്മാരുെട വരവിനു
േശഷമാണ്. അതായത് കൃസ്താബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാെണ പറയെപ്പട്ടി 
രി . അതിനു മുമ്പാണെ മലയാളത്തിൽ ബുദ്ധമത ചാരമുണ്ടായത്.
സംഗേമശൻ എന്ന നാമം ആര്യന്മാേരാ, സം തവ ന്നന്മാരും ആര്യപരിഷ്കാ 
രത്തിൽ മത്തിലധികം അഭിനിേവശം ൈകെക്കാണ്ടവരുമായ അന്യേരാ,
ക ിച്ചതായിരിക്കണം. ഇ കാരം വരുവാനിടം െകാടുത്തതു കൂടൽമാണിക്കം
എന്ന സമസ്തപദത്തിെന്റ ‘േചരു’ അെല്ലങ്കിൽ കിടപ്പ് ആെണ വ്യക്തമാകു .
പിെന്ന, സം തക്കാർ േദശനാമങ്ങെള റി ന്ന പദങ്ങളുെട അർത്ഥെമന്താ 
യാലും േവണ്ടില്ല. ഉച്ചാരണസൗകര്യമുള്ളതും േവർപിരിച്ചർത്ഥം േനാ േമ്പാൾ
േദശനാമം വരുന്നതും ആയ പദങ്ങൾെകാ സാം തീകരിക്കണെമെന്നാരു

മമുള്ളതിനു സംഗേമശൻ കൂടാെത ശ്വാനവൿ തടാകം, കു ടേ ാഡപുരി,
നകുലവനം, േഗാ ീ മുതലായി അേനകം ഉദാരണങ്ങളുണ്ടേല്ലാ.
ഓേരാേരാ സ്ഥലങ്ങൾ നാമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു ധാനമായി ര മൂ
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കാരണങ്ങളാലാെണ ‘സദ്ഗുരു’ പത്താം ലക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കയാൽ
ഇവിെട അവെയ ഉദ്ധരി ന്നില്ല. േദശനാമങ്ങൾ മിക്കതും, എന്തിന്, എല്ലാം
തേദ്ദശഭാഷാപദങ്ങൾ െകാ കുറി ന്നതുമാണ് ഈ മലയാള ള്ള േദശനാ 
മങ്ങൾ ന്യായ കാരം ാവിഡപദങ്ങളിലായിരിക്കയും േവണം. ആകയാൽ
കൂടൽമാണിക്യം എന്ന പദം ാവിഡശബ്ദം തെന്നയാണ്. മാണിക്കം എന്നതു
തമിഴിൽ ശിവെന്റ ഒരു പര്യായനാമമാെണ കാണു :-
“െപാന്നാര് േമനിയേന
പുലിേത്താൈലയൈരക്കിൈശ
മിന്നാര് െചഞ്ചാൈട േമൽ
മിളിര് െകാെന്റണിന്തവേന
വേന്നമാമണിെയമൈഴപാടിയുൺമാണിക്കേമ
അൈന്നയുൈനയല്ലാനിനിയാൈര നിനേക്കെന”
സുന്ദരമൂർത്തിസ്വാമികളുെട ശിവ തിപരമായ േതവാരപ്പതികം (പദ്യം)കൂടാെത,
േദവാലയെത്തപ്പറ്റി ഞങ്ങളുെട മാണിക്കേക്ഷ ത്തിൽ എ ന്ഥവരിയിൽ
പറഞ്ഞിരിെക്ക െകാ ’മാണിക്ക’ ശബ്ദത്തിൻെറ ാധാന്യെത്ത െവളിവാ  

. കൂടൽ മാണിക്കം േദവൻ ആദ്യകാല ശിവൻ ആയിരു െവ ം ഒരു
െചാല്ല് ഇേപ്പാഴും ഇവിെടയുണ്ട്; തെന്നയല്ല സന്ധ്യ മ ശിവേക്ഷ ത്തിൽ
േപായി ദർശി ന്നതിനു പകരം ഇവിെട ആരാധന കഴിച്ചാൽ മതിെയെന്നാരു
നിശ്ചയം നാ കാർക്ക് ഇ മുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് മാണിക്കം എന്നതു ശിവ 
െന റി ന്ന ഒരു ശബ്ദെമ നാം ധരി . മാണിക്കമംഗലം എെന്നാരു
ശിവേക്ഷ ം ഇേപ്പാഴുമുണ്ട് എന്നതു വ്യക്തമാണ്. േദവൻ ഭരതെന കൽപ്പി
െകട്ടിെമടഞ്ഞിരി ന്ന കഥ വിസ്മയകരം തെന്ന! േക്ഷ തിഷ്ഠ െചയ്തേതാ
ഭാർഗ്ഗവരാമൻ! ക്ഷ ിയകുലാന്തകനായ രാമൻ ഒരുത്തമ ക്ഷ ിയനായ ഭര 
തെന തിഷ്ഠി ന്നെതങ്ങിെനെയന്ന് ഈ ഐതിഹ്യവാഹകന്മാർ തെന്ന
പറയെട്ട. േയാഗക്കാരും ഊരാണ്മക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായ വഴ കാരണമാ 
ണ് അന്തർജ്ജനങ്ങൾ േക്ഷ ത്തിൽ കടക്കാതായെത ന്ഥവരിയിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കയാൽ സന്യാസവും കുല ീത്വവും മ ം എവിെട സൂക്ഷി േമാ?
കൂടാെത ഇന്ന ീകേള കടക്കാവൂ എന്ന ഒരു നിയമം പക്ഷേഭദരഹിതനായ
േദവനിണ േമാ എ ം അറി കൂടാ. ഇനി, മാണിക്കം എന്ന നാമേത്താടു
കൂടൽ ശബ്ദം എങ്ങിെന ഘടിപ്പിച്ചിരി െവ േനാക്കാം.
മാണിക്കക്കല്ല് കൂടിേച്ചർ േപായതുെകാണ്ടാണ് ഇങ്ങെന വിളി ന്നെത

ന്ഥവരി പറയു . ഇതു കൂടൽ എന്ന ശബ്ദം വിച്ചതുെകാ ണ്ടായ  
മാദത്തിലായിരിക്കണം. ഇരു ം കാന്തവും തമ്മിൽ േചരുന്ന േപാെല ഒരു
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സംേയാഗമുണ്ടായി എ ം മ ം പറഞ്ഞിരി ന്നതു ശാ നിശ്ചയമുള്ളവർ
േകട്ടാൽ ചിരി േപാകും. ഇതിേനക്കാളും കൂടുതൽ വിസ്മയജനകമായ കഥകൾ
മലയാള ധാരാളം നട ണ്ട്; ഉദാഹരണമായി ഒന്നിവിെട േചർക്കാം. ഊര 
ക േദവിെയ ഊരകത്തമ്മത്തിരുവടിെയന്നാണ് വിളി വരാറ്. തിരുവടി
എന്നതിനു തൃപ്പാദങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. തിരുവടി എന്നതിെന ഉച്ചരിച്ച് ഉച്ചരിച്ച്
’തിരുടി’ എന്നാക്കി. എന്നി േദവൻെറ മാല േമാഷ്ടിക്കയാലാണ് ഇ കാരം
േപരുണ്ടായെത ചില പഴമക്കാർ പറയു . ഇങ്ങെനയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ
ഗുണേത്തക്കാൾ േദാഷെത്തയാണുണ്ടാ ന്നത്.
’കൂടൽ’ എന്നത് ഒരു സ്ഥലെത്ത റി ന്ന വാക്കാണ്. വൃക്ഷങ്ങൾ തിങ്ങിവ 
ളരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ’കാവ് ’ എ ം ’കൂടൽ’ എ ം േപർ തമിഴുഭാഷയിൽ
പറ വരു . േക്ഷ വളപ്പിനകത്ത് ഇേപ്പാൾ വൃക്ഷെമാ മില്ലാതാക്കി
പരിഷ്കരിച്ചി ണ്ട്. നമുക്ക് അയ്യായിരം വർഷത്തിനു മു ള്ള ചരി മാണു ചിന്തി 
േക്കണ്ടത്. േക്ഷ മുറ്റത്തിനു പുറേമ നാലുവശവും ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങൾ ഇ ം
കാണാം. കുട്ടികൾ അധികമായും ശരിയായി ആഹാരം കിട്ടാെതയും പാർപ്പിനു
തക്ക സ്ഥലമിേപ്പാളില്ലാെതയും കുരങ്ങന്മാർ ഈ സ്ഥല വസി ന്നത്
ഒരു കാലം ഇവിെട വൃക്ഷനിബിഡിമായിരുന്ന ഒരു േദശെമ െതളിവുകൾ
തരു . കൂടൽമാണിക്കം എന്നതിനു കൂടൽ എന്ന സ്ഥലെത്ത േദവൻ (ശിവൻ)
എ താത്പര്യം. കല്ലിൽ ഭഗവതി, വയ്ക്കത്തപ്പൻ, ശാർക്കര ഭഗവതി, കൂട ർ
മന (ഈ മന സ്ഥിതിെച ന്നതു ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങൾ േചർ നിൽ ന്ന
സ്ഥലത്തായിരിക്കാം) മുതലായവെയേപ്പാെല ഉപേയാഗി വന്നതാണ്. ഇതി 
െനല്ലാം പുറേമ കൂടൽ എന്നതും േദവൻെറ േപരിൽ അന്തർഭവി വി പിരിവാൻ
േമലാത്ത ഒരു ശബ്ദമായിരുെന്നങ്കിൽ േദവ തിനിധിയായ ത ടയകയ്മെള ആ
അംശം കൂടിേച്ചർ തെന്ന വിളി മായിരു എന്നതു േത്യകം ഓർേക്കണ്ട 
താണ്. എന്നാൽ മാണിക്കം േകരളൻ എ മാ േമ ഉപേയാഗി കാണു .
കൂടാെത നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് മാണിക്കം എ േപരിടാറുണ്ടങ്കിലും കൂടൽ ശബ്ദം
േചർ കാണാറില്ല. സംഗേമശൻ, ലക്ഷ്മീനാരായണൻ, ച േശഖരൻ ഇങ്ങ 
െന പൂർണ്ണനാമങ്ങളിട്ട േശഷം എളുപ്പത്തിനു േവണ്ടി സംഗം, നാരായണൻ,
േശഖരൻ ഇങ്ങെന വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇതുേപാെല കൂടൽ മാണിക്കം എ മാ ം
വിളിക്കാമായിരു . അങ്ങെന െച കാണുന്നില്ല. ഏതുവിധം േനാക്കിയാലും

ന്ഥവരിയിൽ പറയുന്ന മാണിക്കസംേയാഗം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തെത
നിശ്ചയമായി പറയാം.
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കൂടൽമാണിക്കവും ത ടയ കയ്മളും

േക്ഷ മിരി ന്ന നാട്ടിെന ഇേപ്പാൾ ഇരിങ്ങാല ട എന്നാണു വിളി ന്നത്.
ഇതും ശരിയല്ല. ഇരിങ്ങ്+കാൽ+േകാട് = ഇരിങ്ങാൽേകാട = ഇരിങ്ങാല ട
എന്നതായിത്തീർ . ഈ വാക്കിൻെറ അർത്ഥം വലിയ കു ള്ള േദശം
എന്നാണ്. ഈ സ്ഥലം പരിേശാധി ന്നവർക്ക് ഇതു വ്യക്തമാകും. ഇതിനു
േമ ം മനവലേശ്ശരി എന്ന സ്ഥലത്തിനു വട മായിട്ടാണ് ത േക്ഷ ം
സ്ഥിതി െച ന്നത്. മനവലേശ്ശരി എന്നതു മൈനവൈലേചരി എ വാക്ക്
ഉച്ചാരണദാർഢ്യത്താൽ മനവലേശ്ശരിയായി. കൃഷി ഇറക്കിയി ള്ള നിലെമന്നാ 
ണ് ഇതിൻെറ അർത്ഥം. ഇങ്ങെന അനവധി െതറ്റിദ്ധാരണകൾ ’സദ്ഗുരു’വിൽ

സിദ്ധം െച ന്ന ’പലവക’ െകാണ്ട് വായനക്കാർക്കില്ലാെതയാകുെമന്നതി 
നാൽ ഇവിടം തൽക്കാലം ചുരു .
ഇനി കൃതം തുടരാം - ”മാണിക്ക േക്ഷ ത്തിൽ സമുദായേമലായ്മയും...
ത ടയകയ്മൾ അവേരാധസ്ഥാനവും ഒഴി തന്നിരി ...” എന്ന് ഈ

ന്ഥവരിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കെക്കാ മാണിക്കക്കല്ലിൻെറ കടത്തിനായി
കായംകുളം രാജാവിന് അവകാശം െകാടു ന്നതിനു മുമ്പ് തെന്ന ടി സ്ഥാനം
ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അ റാമാണ്ടിനു േശഷം കായംകുളം രാജാവിന്
അധികാരം കിട്ടിയതിൽ പിെന്നയാണ് ത ടയകയ്മൾ സ്ഥാനമുണ്ടായെത
മെറ്റാരു ന്ഥവരിയിൽ പറയു . ഇവ കൂടാെത ഓേരാരുത്തരുെട മേനാധർമ്മം
േപാെലയും ചിലരുെട കാര്യസാധ്യത്തിനനുകൂലമായും ഓേരാ കഥകൾ െക 
ട്ടിച്ചമച്ചി ള്ളതും മിക്കവർ ം അറിവുള്ളതാകയാൽ ഇവിെട വിവരി ന്നില്ല.
ആദ്യെത്ത ന്ഥവരിയിൽ പറഞ്ഞതുേപാെല ഈ സ്ഥാനം വളെര പുരാതന 
കാല തെന്ന ഉള്ളതാണ്. ആദ്യമായി ’ത ടയകയ്മൾ’ എന്ന വാ കളുെട
അർത്ഥം തെന്ന പരിേശാധിക്കാം. ഇതിൻെറ ശരിയായ ഉച്ചാരണം ’െത ടയ
േകാൈയ്മയാൾ’ എന്നാണ്. െത ടയൻ = രക്ഷയുടവൻ; രക്ഷി ന്നവൻ;
േകാൈയ്മയാൾ = രാജാവ്, ഭു എന്നർത്ഥം. േകാൈയ്മയാൾ - േകായ്മയാൾ -
േകായ്മൾ - െകായ്മൾ - കയ്മൾ എ പരിണമി . ഇേദ്ദഹം േദവ തിനിധിയും
രാജാവുമാണ്* ഇേദ്ദഹത്തിൻെറ േപര് മാണിക്കം േകരളൻ എന്നാെണ മു
പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. മാണിക്കം എന്നതു േദവ ാതിനിധ്യേത്തയും േകരളൻ
എന്നതു രാജാ എന്ന സ്ഥാനേത്തയും കുറി . ഈ സ്ഥാനം വംശപരമ്പരയാ
സിദ്ധമായിരു െവന്നതിനു
“എ കാേലധിരാജസ്യ
ദേക്ഷാേസശ്വരകംേല
വംേശാഭവന്മഹാമാന്യഃ
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ശൂേരാനാ ാന്തവി മ” എന്ന ാന്ദപുരാണവചനം ഉറ തരു രാജാക്കന്മാ 
െരേപ്പാെല ത രാെന ം തിരുമനെസ്സ ം ജനങ്ങൾ വിളി വരു െവ ം
അവേരാധസമയ ത ടയ കയ്മൾ കയറിവരുന്ന പല്ലക്കിൻെറ ഒരു തല െകാ 
ച്ചിരാജാവ് െതാടണെമ ം മ ം മ ാസ് ൈഹേക്കാടതി വിധി മുതലായതിൽ
കാണു .* തലപ്പണം, പന്നിെക്കാറ, കല്ല്യാണക്കാ മുതലായവ േദവസ്വം
റിക്കാർട്ടിൽ കാണുന്നതും രാജാധികാരെത്ത സൂചിപ്പി . േദവസ്വം സ്ഥല 
ങ്ങളിൽ അന്യരാജാക്കന്മാർ േവശിക്കെയാ അവിെടയുള്ള ജനങ്ങെളെക്കാ
രാജാവിനു വൃത്തി എടുപ്പിക്കേയാ െചയ്യാൻ പാടില്ല. അറിവില്ലാെത അങ്ങെന
െചയ്ത ഒരു രാജാവ് ായശ്ചിത്തമായി ഒരു െവള്ളി ടം േക്ഷ ത്തിൻെറ
നട െവച്ചതായി േദവസ്വം കണക്കിൽ കാണു . ഇതിനു േവെറയും പല
െതളിവുകൾ ഉണ്ട്. കുടാെത ’നന്ദീശസംഹിത’ മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായം
പതിെനട്ടാം േ ാകം ’സംഗേമശംതേഥാത്തേര...’ എന്നതു മുതൽ േനാ ക.
“ ത്യക്ഷസിദ്ധിർ ഭഗവാൻ
യ സന്നിഹിേതാ സ്തിഹി;
യസ്യ തിനിധിദ്ദേക്ഷാ
േ ാധകംബര നാമകഃ 19
അംേശാേശനാവതീർേണ്ണാസ്തി
നാഗ്വാം േ േതതി നാമതഃ
ഉത്ഥിതസ്യ േജശസ്യ-
തപേസാദൃഷ്ടിപതനാൽ 20
സസ്ഥാനം സാംഖ്യേയാഗ
േദവിദ്യാനം പാരദർശനഃ
പാലനാച്ചസരാജർഷി-
ജ്ജാമദഗ്ദ്യ ഇപാപരഃ 21
ആദിരാജം ചാധിരാജം
േകരേളഷുവദന്തിതം;
ബഹുവർഷം ശേസ്യാ വീം-
തുരീയം വദസ്ഥിതഃ

ാഹ്മണാൈഞ്ചവപിശ്പതയ
സ്തസ്യ േദാളാംവഹന്തിരി ”22
യാെതാരു സംഗേമശ്വരനായ േദവൻെറ തിനിധിയും ഈശ്വരാശംസംഭവനും
തപസ്ഥിതനായിരുന്ന് എഴുേന്നറ്റ ജാപതിയുെട ദൃഷ്ടിപാദത്താൽ േ െയന്ന
നാക ീയിൽ ജാതനും ആയ ദക്ഷേ ാഡകംബരൻ[2] - ത ടയ കയ്മൾ -
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ഉണ്ടായി(രു ) എ ം ഇേദ്ദഹം സർവ്വവിദ്യാനിധിയും ആദിരാജനും അധിരാ 
ജനും ആയ നൃപ ഋഷി ആയിരുെന്ന ം, ഇേദ്ദഹത്തിൻെറ േഡാലി ചുമ ന്നതു

ാഹ്മണരും നൃപന്മാരുമായിരു എ ം സ്താവി കാണു . ഇേതവിധം
983 ആ വെര ഒരുവിധം നട വന്നി ള്ളതായി അക്കാലെത്ത അവേരാധ  
ന്ഥവരിയിലുണ്ട്; ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കാം:- ”....... അവിെട നി ം
പുറെപ്പ തൃപ്പയ്യ േക്ഷ ത്തിൽ വന്ന് അന്നവിെട പാർത്ത് ഏഴിനു കാല
രാജാവ് ഭുക്കന്മാെര വരുത്തി രാജാവും ഭുക്കന്മാരും കൂടി തൃപ്പെയ്യ വ
ത ടയകയ്മെള ആന കഴുത്തിേക്കറ്റി വാദ്യേഘാഷേത്താടും അകമ്പടിേയാടും
കൂടിയ കതിനെവടിയും വ ിച്ച് ഇരിങ്ങാല െട എത്തി ....... ദക്ഷിണമായി
വലിയ െവലിക്കല്ലിൻെറ കിഴ പുറത്ത് ഒരു തലെവലിക്കല്ലി െതാടീ വയ്ക്ക 
ണം. ത ടയ കയ്മള് തണ്ടിേക്കറിയാൽ നിലത്ത് ഇരി ന്ന തല, രാജാവ് െതാ
പള്ളിച്ചാന്മാെരെക്കാണ്ട് എടുപ്പി ....... ദക്ഷിണമായി േപായാൽ മൂ റ്റി
ഒ പണം കിഴിെകട്ടി രാജാവിൻെറ കയ്യിൽ െകാളാംമുത്തതു െകാടുക്കണം
..............”
പിന്നീട് കലശാദ്യഭിേഷകം െകാ േദവത്വം ാപിച്ച ത ടയ ത രാൻ
തിരുമനസ്സിെന സ്വർണ്ണപ്പല്ലക്കിലിരുത്തി ആറുനാട്ടിൽ ഭുക്കൾമാരും മ ം അക 
മ്പടിേയാടുകൂടി ന രിമാർ പല്ല ചുമ ദക്ഷണമടിക്കണം. മുൻകാലത്ത്,
മലയാളെത്ത ഒരു ധാന പംക്തി പാവനക്ഷ ിയരാജാവ് തെന്നയാണെ
പല്ലക്കിൻെറ ഒരു തല ൈകെക്കാള്ളാനധികൃതനായിരുന്നത്. ത ടയകയ്മൾ
േദവ തിനിധിയാെണ ള്ളതിന് ഇ ം നട വരുന്ന ചില സംഗതികൾ
ഉദ്ധരിക്കാം: െവളുപ്പാൻ കാല േദവെന പള്ളിയുണർ ന്നതിനും സന്ധ്യ ം
ശംഖു വിളി ന്നതു േപാെല ത ടയകയ്മളുെട ഇരി സ്ഥലമായ െകാട്ടിളായ്ക്കലും
അ കാരം െചയ്യണം. പുറേമ േപാകുേമ്പാൾ േദവെനന്ന േപാെല അകമ്പടി,
കു വിളക്ക്, ശംഖുവിളി മുതലായതും ഉണ്ടായിരി ം. ഇേദ്ദഹത്തിൻെറ തിരു 
നാൾ േതാറും േദവെന എന്ന േപാെല ത ികൾ ഇേദ്ദഹേത്തയും കലശമാടി
പൂജി . ത ടയകയ്മളുെട ജന്മനാളിനു മാ േമ േദവന് എണ്ണ ആടുകയു 

. ഇേദ്ദഹം സിദ്ധി അടഞ്ഞാൽ േദവനു പുലയുെണ്ട ള്ള സൂചനക്കായി
പുണ്യാഹം കഴി . മരിച്ച നാ ത്തിെയാന്നാം ദിവസം ത ടയകയ്മളുെട
േ തെത്ത തിമയിൽ ആവാഹി േക്ഷ ത്തിൽ സൂക്ഷി ം. സം ാരാദി 

ിയകെളല്ലാം ാഹ്മണൻ തെന്നയാണു െചേയ്യണ്ടത്. ത ടയകയ്മേളാടു കൂടി
ഒരു മുറിയിൽ ാഹ്മണർ മാറിയിരുന്ന് ആഹാരം കഴി വരു െവ െകാച്ചി
ചീഫ് േകാടതിയിെല ഒരു വിധിയിൽ കാണു .
”ഈ തിരുമനസ്സിെല പന്തിയിൽ ഉത്തമ ാഹ്മണർ േപാലും ഇരു കൂടാ.
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അതുെകാ പന്തി തിരിച്ചിലയിട്ടാണ് തിരുനാളിനമൃേത കഴിക്ക പതിവ്.
ഊണു സമയ ാഹ്മണർ ഒറ്റ ആവണപ്പലകയിലു തിരുമന െകാ
രണ്ടാവണപ്പലക േമൽ േമലി മാണ് ഇരിക്കാറ്. ഇത് േമന്മയ്ക്കടയാളം.

ാഹ്മണർക്ക് ആഭിജാത്യം അെല്ലങ്കിൽ േ ഷ്ഠത കൂടുതലുള്ളതുെകാണ്ട 
ല്ല പന്തി മാറിയിരി ന്നെതന്നതിേലയ്ക്ക് - മ ള്ള മാടക്ഷ്മാപാദി പംക്തി
പാവനരാജാക്കന്മാർ കൂടി വ ം പിഴി െകാടു ക, കുട പിടിപ്പിക്ക
മുതലായതു നട ന്നതു ക്ഷ ിയേദശ്യന്മാരായ തിരുമുൽപ്പാടൻമാരായിരിെക്ക,
ഇേദ്ദഹെത്ത ത ടുപ്പിക്ക, കുട ചൂടിക്ക മുതലായതു പതിവായി െച വരുന്നതു
നംപൂരിമാരാെണന്ന സംഗതി െതളിവാണ് ”. ഈ സ്ഥാനെത്തപ്പറ്റി വാർഡ്,
േകാണർ എന്ന സാ ന്മാർ എഴുതിയ ചരി ത്തിൽ ഇ കാരം പറഞ്ഞിരി  

:-
”ഈ േക്ഷ ത്തിെല ധാനപുരുഷൻ ഒരു സന്യാസിയാണ്. മു ണ്ടായി 
രുന്ന എെന്താ അവകാശങ്ങൾ മൂലം ചില േത്യക കുടുംബങ്ങളിൽ നി ം
തിരുവാതംകൂർ മഹാരാജാവ് ഒരാെള നിയമി . അേദ്ദഹത്തിന് ധാരാളം
അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളുമുണ്ട്. എഴുന്ന േമ്പാൾ വാളും വിള ം പി 
ടിച്ചാളുകൾ അകമ്പടി േപാകണം; എ േവണ്ട, ഒരു ധാന അകമ്പടിയുെട
ചിഹ്നങ്ങെളല്ലാമുണ്ട്. അേദ്ദഹത്തിനുപരിയായി ഒരുവേനയും ഒന്നിനും കരുത 
ണെമന്നില്ല. രാജാവ് വന്നാലും എഴുേന്നൽക്കണെമന്നില്ല.”
േക്ഷ സംബന്ധമായ സകല സംശയനിവൃത്തി വരു വാനുള്ള ധാനാ 
ധികാരി ത ടയകയ്മൾ ആെണ െകാച്ചി ഗവെണ്മൻറ് വിളംബരവും മ മു 
ള്ളതുെകാ ം ഇേദ്ദഹത്തിനു ൈവദികസംബന്ധമായ അറിവും അധികാരവും
മുൻകാലത്ത് എ േത്താളമുണ്ടായിരിന്നിരിക്കണെമന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്.
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്ക് െകാടു ന്ന ക നയ്ക്ക്
’നീെട്ട’ പറയും േപാെല ത ടയകയ്മൾ െകാടു ന്നതിന് ’തീട്ട് ’ എന്നാണ്
പറക പതിവ്. ഒരിക്കൽ ഇേദ്ദഹം പല്ലക്കിൽ യാ െചയ്േപ്പാൾ യദൃഛയായി
സാമൂതിരി താജാവ് ആ വഴിെയ വരാൻ ഇടയാകുകയും ത ടയകയ്മെള കണ്ട്
സാഷാടംഗനമ ാരം െചയ്തതായും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്.
േമൽ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ െകാ ത ടയകയ്മകളുെട സ്ഥാനം അ റാ 
മാണ്ടിനി റം മുതൽക്കാണുണ്ടായെത ം മാണിക്കരത്നത്തിൻെറ കടത്തിനു
േവണ്ടിയാെണ ം മ ം കഥെയഴുതിെവച്ചാൽ മാണത്തിനും യുക്തി ം േചരു 
ന്നില്ല എ നമു മനസ്സിലായി. ാഹ്മണമതം ബലമായിരുന്ന അക്കാലം
ഒരു നായർകുടുംബജാതെന ഇ ഉന്നതമായ പദവിയിലാക്കിെവച്ച് അവർ
പൂജിക്കാേമാ എന്ന കാര്യം സ്വപ്നത്തിൽ േപാലും വിചാരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
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േക്ഷ ങ്ങളുെട ഉടമാവകാശമുള്ള രാജാക്കന്മാെരേയാ അവരുെട തിനിധിക 
െളേയാ ഇങ്ങെന കരുതിവരു മില്ല. അങ്ങെനെയങ്കിൽ കായംകുളം രാജാവിനു
ചില അവകാശങ്ങൾ കിട്ടിയത് എങ്ങെനയാെണ േചാദി മായിരിക്കാം.
അതിനു പാശ്ചാത്യരായ ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിക്കാർക്ക് ഇന്ത്യാഭരണം കിട്ടിയ 
തും കായംകുളം രാജ്യം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് പിടിച്ചടക്കിയതും മ ം
സമാധാനങ്ങളാണ്. േമൽ വിവരിച്ച സംഗതികൾ എല്ലാം െകാ ം ഈ േക്ഷ  
സ്ഥാപകനും തിഷ്ഠാസ്ഥാപകനും ത ടയകയ്മൾ ആയിരുന്നിരിക്കണെമന്ന്
ഉറപ്പായി വിശ്വസി ന്നതിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടം ഇെല്ല തെന്ന പറയാം.
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േകരളത്തിെല ബുദ്ധ-ൈജന വി ഹങ്ങൾ

ബുദ്ധ-ൈജന മതങ്ങളുെട ഉത്ഭവം രണ്ടായിരത്ത റു വർഷങ്ങൾ മുമ്പാെണ 
മാ ം പറ െകാ . ഈ ര മതങ്ങൾ തമ്മിൽ വളെര സാമ്യമുണ്ട്.

ഇവയ്ക്ക്, േത്യകി ബുദ്ധമതത്തിന്, േലാകെമാ ചാരമുണ്ടായിരു .
ഒരു കാല തിരുവിതാംകൂറിലും ഈ മതങ്ങൾ ചിരിച്ചിരു എ ള്ളത്,
അവയുെട ഇ കാണുന്ന വി ഹാവിശിഷ്ടങ്ങൾ െകാണ്ട് ഊഹിക്കാം.
ൈജന-ബുദ്ധ വി ഹങ്ങൾ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് അവയിൽ കാണുന്ന
ചില ധാനെവത്യാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാണ്. ൈജനവി ഹത്തിനു കുടുമ
ക ിച്ചിരി ം; മേറ്റതി കിരീടം േപാെല െകട്ടിെവച്ച കുടുമയുണ്ട്. ബുദ്ധവി  
ഹം ഒറ്റയായിെട്ട കാണുകയു . ഇതരത്തിനു ചു ം േവെറ ചില വി ഹങ്ങൾ
കൂടി കാണാവുന്നതാണ്. ബുദ്ധ തിമ പുറകിലായി ക കം, അശ്വത്ഥം
മുതലായ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരി ന്നതു കൂടാെത വി ഹത്തിൽ മഞ്ഞനിറ 
ത്തിലുള്ള വ ം ചുറ്റിയിരി ം. ഇതിനു ൈജനവി ഹേത്തക്കാൾ െവണ്മ
മുതലായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ബുദ്ധൻെറ അ വി ഹങ്ങേളാളം ക പിടിക്കാൻ
സാധിച്ചി െണ്ട മി. േഗാപിനാഥനാറു പറഞ്ഞിരി . ആദ്യമായി കെണ്ട 
ത്തിയതു കരുമാടി ട്ടൻ എ വിളിക്കെപ്പടുന്ന ബുദ്ധവി ഹെത്തയാണ്.
അമ്പല ഴ വഞ്ചിയാ െചയ്തി ള്ളവർ കണ്ടി ണ്ടാകുമേല്ലാ. അവിടു കാർ
ഇേതപ്പറ്റി പല െക കഥകളും പറയു ണ്ട്. വില്വമംഗല സ്വാമിയാെര
തീണ്ടിയ പുലയെന അേദ്ദഹം ശപി കല്ലാക്കിയതാെണ ം ചിലർ വിശ്വ 
സി വരു . മാേവലിക്കര ാവേലഴ്സ് ബം ാവിൻെറ അടു ള്ള ഗൃഹത്തിൽ
ഒരു വി ഹെത്ത ക . വീ കാരും മ ചിലരും അതിെന പൂജി വരു .
ഇവിെട നി ര നാഴിക അകെലയുള്ള െചട്ടി ളങ്ങര എന്ന സ്ഥലെത്ത
ഭഗവതീേക്ഷ ത്തിൽ െകാല്ലേന്താറും നടത്തിവരാറുള്ള കുതിരെകട്ട്, േതരുെകട്ട്
മുതലായ ഉത്സവാേഘാഷങ്ങൾ ൈചന മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതക്കാർ
നടത്തിവരുന്നവേയാടു വളെര സാമ്യമുെണ്ട ം ഇതു ബുദ്ധന്മാരുെട ഉത്സവ 
ത്തിൻെറ അവശിഷ്ടമായിട്ടാണു തനി േതാ ന്നെത ം േഗാപിനാഥറാവു
അവർകൾ പറയു . ഇനിെയാ മാേവലിക്കരയ്ക്കടു ള്ള ഭരണിക്കാവിൽ
സ്ഥാപിച്ചിരി . േവെറാ കുന്ന ർ താലൂക്കിലുള്ള പള്ളിക്കൽ എന്ന
സ്ഥല െവച്ചിരു . ഇതിെന ഇേപ്പാൾ തിരുവനന്തപുരം കാ ബം ാവിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരി . കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ മരുതു ളങ്ങര എന്ന സ്ഥല
പള്ളിക്കപു ൻ എന്ന് അവിടു കാർ വിളി വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധവി ഹമുണ്ട്.
ഇവെയ്ക്കല്ലാം ഓേരാ േപരുമി ജനങ്ങൾ ആരാധി വരു . ബുദ്ധവി ങ്ങൾ
സ്ഥിതിെച ന്ന മിക്ക സ്ഥലങ്ങൾ ം പള്ളിക്കൽ എന്ന േപര് വിളി കാണു .
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പള്ളി എന്നതിന് േദവാലയം, േദശം ഇങ്ങെന അർത്ഥമുണ്ട്.
േമൽ പറഞ്ഞവയുെട എല്ലാം ഇരിപ്പിടങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിൻെറ െത ം
വട ം ഉള്ള േദശങ്ങളിലാണിരി ന്നത്. ൈജനമതം അടുത്തകാലം വെര
തിരുവിതാംകൂറിൽ നട ണ്ടായിരു . നാഗരുേകാവിൽേക്ഷ ം ഈ മത 
ക്കാരുേടതായിരു . ഇേപ്പാൾ അതിെന ഹി േദവാലയമാക്കി അനന്തൻെറ
വി ഹം െവ പൂജി വരു . അടുത്തകാലം വെര േക്ഷ ത്തിനു െതക്കായി
അവിടുെത്ത സ്ഥാനികളായ ര ൈജനന്മാരുെട ഗൃഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി
പറയെപ്പട്ടിരി . വിളവേങ്കാ താലൂക്കിൽ ചിതറാൽ ഭഗവതീേക്ഷ ത്തിെല
പാറ േമൽ ചില ൈജനവി ഹങ്ങൾ െകാത്തിയി ണ്ട്. െപരുമ്പാവൂരിനടു ള്ള

സിദ്ധെപ്പട്ട കല്ലിൽേക്ഷ വും ഇവരുെട വകയായിരു . പാറയ്ക്കകത്ത് ഒരു
ഭഗവതിയുെട വി ഹവും പുറ മുകളിലായി ൈജനവി ഹവും ഇേപ്പാൾ
കാണാം. െകാച്ചിയിെല ബനിയക്കച്ചവടക്കാർ അവിെട ദർശനത്തിനു േപാകാ 
റുണ്ട്. ഇവർ ൈജനമതവിശ്വാസികളാണ്. കുഴി െറ നി ം േപച്ചിപ്പാറ
േപാകുന്ന വഴി കരിപ്പാറ, തിരുനന്തിക്കര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും തിരുവനന്ത 
പുരത്ത് ഉ രിനടുത്തായി േമ പ്പാറ (േമാട്ട = േമാൽ = മുകൾ = െവറുക്കലുള്ള൦
എന്ന േപരിലും പാറകൾ തുര വി ഹം തിഷ്ഠി പൂജി വരു ണ്ട്.
പാറകൾ തുര ണ്ടാക്കിയിരി ന്ന ആരാധനാസ്ഥലങ്ങളും മ ം ബുദ്ധമതസ്ഥാ 
പനങ്ങളാെണ ം ഹി ക്കളുെട േക്ഷ നിർമ്മാണത്തിനും വി ഹാരാധന ം
മാർഗ്ഗദർശികൾ ബുദ്ധമതക്കാരാെണ ം ാമാണികന്മാർ, ബലെത്തളിവു 
കെള ഹാജരാക്കി അഭി ായെപ്പടു . ഇങ്ങെന ആകുേമ്പാൾ, േ തായുഗാ 
വതാരമായ ീ പരശുരാമൻെറ മലയാളസൃഷ്ടി ം േക്ഷ തിഷ്ഠകൾ ം
അടിസ്ഥാനെമവിെട? ഇതുേപാെലതെന്ന പരശുരാമൻ ഒരു തി ഉണ്ടാ 
ക്കിയി െണ്ട ം പറയുന്നതും സ്വീകാര്യമായി േതാ ന്നില്ല. ഇേതവെര
കെണ്ടടുത്തി ള്ള മുപ്പത്താറ് തികളിൽ പരശുരാമകൃതമായി ഒ ം തെന്ന
പറയെപ്പട്ടിട്ടില്ല. തികർത്താക്കളുെട േശഖരത്തിൽ പരശുരാമൻെറ പിതാ 
വായ ജമദഗ്നിയും ഭാർഗ്ഗവ തിയായി പറ വന്ന് ഒടുവിൽ പരശുരാമൻെറ
വകയാക്കി ക ിച്ചതായിരിക്കണം എ വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്.
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മനസ്സിെന്റ ഉറവിടം

മനസ്സിൻെറ ഇരിപ്പിടം ഹൃദയത്തിേലാ തലയിേലാ എവിെടയാെണ ള്ള സംഗ 
തി ഇന്നെത്ത പണ്ഡിതന്മാരുെട ഇടയിൽ തെന്ന ഒരു വിവാദവിഷയമാണ്. േലാ 
ൈകക തത്വജ്ഞാനികളുെട ശംസയ്ക്ക് പാ ീഭവിച്ചതും ഇക്കാലെത്ത സയൻ 
സ് ശാ ജ്ഞന്മാരുെട ക പിടുത്തത്താൽ കൂടുതൽ തിഷ്ഠ സിദ്ധിച്ചതും ആയ

ധാന ഉപനിഷ കളിൽ ഒന്നായ ഐതേരേയാപനിഷത്ത്, മനസ്സിൻെറ
ഉത്ഭവം ഹൃദയത്തിൽ നി മാെണ പറയു . അഷ്ടാംഗഹൃദയവചനം ഇതി 
െന ബലെപ്പടു ണ്ട്. സൂക്ഷ്മദൃ കളായ മഹർഷിമാരുെട അഗാധചിന്താഫ 
ലങ്ങൾ അ എളുപ്പത്തിൽ അപലപിക്കത്തതല്ല. മനസ്സ് സൂക്ഷ്മവ വാകയാൽ,
അതിന് ഒരു സ്ഥാനെത്ത ക ിക്കാേന തരമു . ഹൃദയവുമായി ശരീരത്തിൻെറ
മറ്റ് എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഞര കളാൽ േയാജിപ്പിക്കെപ്പട്ടി ണ്ട്. ശരീരതത്വ 
ങ്ങളുെട ശരിയായ വർത്തിക്ക് അേന്യാന്യാ യം േവണ്ടിയിരി . മന 
സ്സിനും തലേച്ചാറിനും വളെര ബന്ധമുണ്ട്. ഇവയിൽ ഏെതങ്കിലും ഒന്നിനു തക 
രാർ സംഭവിച്ചാൽ മനസ്സിനു സുഖമില്ലാതാകു . മനഃസുഖമില്ലാതായാൽ തലയ്ക്ക്
ഔഷധ േയാഗം െകാണ്ട് ആശ്വാസം ലഭി ന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശി 
ഥിലമാകാെതയിരി േമ്പാൾ മാ മാണ്. 1923ലും 1926ലും സദ്ഗുരു മാസിക 
യിൽ ’എൻ.എം.ബി.’ എന്ന േപരിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുെട ഗൃഹസ്ഥശിഷ്യന്മാരി 
െലാരാൾ സിദ്ധീകരിച്ച േലഖനങ്ങളാണ് തൃ ത്തരിയും മു ടിയും, െവങ്ങിനാ 

നമ്പിടി എന്നിവ. സ്വാമിയുെട ആശയങ്ങെള ഉപജീവിെച്ചഴുതിയവയാണ് ഈ
േലഖനങ്ങൾ.
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തൃ ത്തരിയും മു ടിയും

േക്ഷ ങ്ങളിൽ െകാല്ലം േതാറും പല വിേശഷ അടിയന്തിരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള 
തു േപാെല, െകാച്ചിരാജ്യത്ത് ഇരിങ്ങാല െടയുള്ള കൂടൽമാണിക്യേക്ഷ ത്തി 
ലും പലതും നടക്കാറുണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ എല്ലാ തുലാമാസത്തിലും അവിെട നട 
ത്താറുള്ള തൃ ത്തരി, മു ടി അടിയന്തിരങ്ങൾ േത്യകമാഹാത്മ്യമുള്ള പുണ്യ 
ദിനങ്ങളായിട്ടാണ് ആ നാ കാരും അയൽനാ കാരും കരുതിേപ്പാരുന്നത്. സ്വ 
േദശിയായ ഒരുവൻ കഴിവുെണ്ടങ്കിൽ ആ തീയതികളിൽ േക്ഷ ത്തിൽ േപായി
സ്വാമിദർശനം നടത്താതിരിക്കില്ല. കൂടൽമാണിക്യം േദവസ്വം വക ഭൂമികൾ വള 
െരയുണ്ട്. അവയിൽ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ േപാട്ട എന്ന േദശത്തിന്, േദവനുമാ 
യുള്ള ബന്ധത്തിൽ സർവ്വ ാധാന്യമുണ്ട്. ഈ സ്ഥലനാമത്തിൻെറ ഉത്ഭവം പാ 
യ് െന ന്നതിനുപേയാഗി ന്ന പുല്ല് ഒരു കാലത്ത് അവിെട ധാരാളം വളർ വ 
ന്നിരുന്നതുെകാണ്ടായിരിക്കാം. േപാട്ട എന്ന പദത്തിന് പായ് െന ന്നതിനുള്ള
േപാട്ട ല്ല് എ ഗുണ്ടർട്ടിൻെറ നിഘ വിൽ അർത്ഥം കാണു . ഇേത നിഘ 

വിൽ തെന്ന ’മു ടി’ എന്നതിനു വയറുശുദ്ധിയാ ന്നതിനുള്ള നാടൻമരുന്ന്
എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞിരി . തൃ ത്തരി ഉത്സവത്തിൻെറ നിേവദ്യത്തിനു
മ ം തേലന്നാൾ േപാട്ട എന്ന േദശ നി ം േന പ്പഴം, പുെന്നല്ല്, എണ്ണ മു 
തലായ സാധനങ്ങൾ എത്തി െകാടുേക്കണ്ടതാണ്. ഇവെയല്ലാം ഇേപ്പാൾ വാ 
ങ്ങി അയ ന്നതു േദവസ്വം െചലവിേന്മലാെണങ്കിലും അെതല്ലാം െകാ െക്കാ 
ടുേക്കണ്ടത് ഇന്നീന്ന ഗൃഹക്കാരാെണ ള്ള മുൻപതിവനുസരി നട വരു .
അേന്ന ദിവസം പുെന്നല്ലരിേച്ചാറ്, േന പ്പഴം മുതലായതു േദവനു നിേവദി  
കയും പിന്നീട് അജീർണ്ണം പിടി കയും െച എന്നാണു സങ്ക ം. േദവെന
ചികിസ്തി ന്നതിന് അഷ്ടാംഗൈവദ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സിെന വരു 

കയും പിേറ്റ ദിവസം അതിരാവിെല മു ടി മരു ണ്ടാക്കി േദവനു തിരുവയറ്
സുഖമാകാൻ നിേവദി കയും െച . ഈ ൈവദ്യൻെറ ഗൃഹക്കാർ പാരമ്പര്യ 
മായി ഇങ്ങെന നടത്തിവരുന്നതാകു . മറ്റാെരെക്കാ ം ഇേതവെര ചികിത്സി 
പ്പിച്ചിട്ടിെല്ലന്നാണ് അറിയുന്നത്. േക്ഷ ത്തിനടു ള്ള നിലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
െനല്ല് േദവൻെറ പൂജയ്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കാറില്ല. അജീർണ്ണം പിടിെപ്പട്ടിരുന്ന കാല 
ത്ത് േദവൻ ആ നിലത്തിൽ എവിെടേയാ മലവിസർജ്ജനം െചയ്ത കാരണത്താ 
ലാണ് ഉപേയാഗിക്കാത്തത് എന്ന് ആ നാ കാർ വിശ്വസി വരു . ഒരു കാല 

ശിവനായിരുന്ന ഈ േദവെന ീരാമാനുജനായ ഭരതനായി സങ്ക ിച്ചാണ്
ഇേപ്പാൾ ആരാധി വരുന്നത്. േമൽ വിവരിച്ച അടിയന്തിരത്തിൻെറ ആഗമനം
എന്തായിരിക്കാം എന്ന് ആേലാചി േനാക്കാം.
പുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നിലും തെന്ന ശിവേനാ വി േവാ ഭരതേനാ ആരും പുത്തരി
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ഉപേയാഗിച്ചതായിേട്ടാ അജീർണ്ണം പിടിെപ്പട്ടതായിേട്ടാ കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സ് ചികി 
ത്സിച്ചതായിേട്ടാ പറ കാണാനില്ല, കാണുകയുമില്ല. തൃ ത്തരി ത േക്ഷ 

ത്തിെല ഒരു ധാന അടിയന്തിരവുമാണ്. അേപ്പാൾ ഈ േദവൻ പുരാണപു 
രുഷനെല്ല പറയാൻ മിക്കവർ ം ൈധര്യം കാണുകയിെല്ലങ്കിലും, സംശയം
ജനിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ. എന്നാൽ പിെന്ന ഇവിടുെത്ത തിഷ്ഠ ആെര ഉേദ്ദശി 
ച്ചായിരിക്കാം എെന്നാരു േചാദ്യത്തിനു വകയുണ്ട്. ഒരു രാജർഷിവര്യെന ഉേദ്ദ 
ശിച്ച് അേദ്ദഹത്തിൻെറ സമാധിപീഠത്തിൽ ഹതിഷ്ഠിച്ച ശിവവി ഹമായിരി 
ക്കണം, ഈ േക്ഷ ത്തിെല ആദ്യേദവൻ എ ഹി ന്നത് അസംഗതമായിരി 
ക്കയിെല്ല േതാ . ഹ്മെത്തയാണു ശിവം എ ദക്ഷിണേദശീയരായ

ാവിഡൻമാർ ക ിച്ചിരി ന്നത്. ഓേരാ േക്ഷ ത്തിലും ഓേരാ അവതാരപുരു 
ഷന്മാെര സങ്ക ിച്ചാണേല്ലാ വി ഹങ്ങൾ തിഷ്ഠിക്കാറുള്ളത്. ഇതുേപാെല ാ 
വിഡേദശീയർ രാജർഷിമാെരയും മ മഹാത്മാക്കെളയും വിജനസ്ഥലങ്ങളിൽ
അടക്കം െച തത്തൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യന്തരഹിതമായ ഹ്മെത്ത ശിവ 
ലിംഗരൂേപണ തിഷ്ഠിച്ച് ആരാധി വന്നിരു . ഇങ്ങെനയുള്ള േക്ഷ ങ്ങൾ
ഇ ം പല ദി കളിൽ സ്ഥാപി വരു െവ ള്ളതിന് ഈയിെട കരുനാഗപ്പ 
ള്ളിൽ താഴേത്താട്ട മഠത്തിൽ ഹ്മ ീ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികളുെട
സമാധിപീഠത്തിൽ ഹ്മ ീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ നടത്തിയ ശിവ തിഷ്ഠ ഉദാഹ 
രണമാണ്. ാവിഡരുെട എന്നല്ല, ഒരു േദശീയരുെടയും വി ഹാരാധനാ ാരം 
ഭങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ (പൂജ്യപാദ തിഷ്ഠകൾ മൂലം) ആയിരു എ ചരി ം
മുേഖന നമു മനസ്സിലാകും. ാവിഡനിരുക്തശാ ജ്ഞനായ കാൽഡുവലും
ഇതു തെന്നയാണ് അഭി ായം എ ം എടു പറയു . ഇവിെടയുള്ള േക്ഷ  
ങ്ങൾ േകാവി(യി)ൽ എ േപരുണ്ടായതു രാജാ( ഭു)വിൻെറ ശവകുടീരത്തിേന്മ 
ലുള്ള സ്ഥാപനെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്ന് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിരി  

. േകാ എന്നതിനു രാജാവ്, ഭു ഇങ്ങെന പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. കൂടാെത
രാജാവിൻെറ ാസാദത്തിനു േകാവിൽ എ ം പറയാറുണ്ടേല്ലാ.

ത േക്ഷ േത്തയും അതിനു േപാട്ടേദശവുമായുള്ള ബന്ധേത്തയും ഓർ  
േമ്പാൾ അവിെട തിഷ്ഠാപിതനായ രാജർഷിയുെട ജഡം െവടിയുന്നതിനു മു  
ള്ള വാസം േപാട്ടയിൽ തെന്ന ആയിരിക്കണം എ ഹിക്കാം. അവിടെത്ത രാ 
ജാധികാരസംബന്ധമായ തലപ്പണം, കിണറ്റിപ്പന്നി മുതലായതു കണ കളിൽ
ഇ ം കാണാവുന്നതാണ്. കൂടാെത െകാച്ചീരാജാക്കന്മാർ ഇേപ്പാഴും ആ േദശ
കടക്കാറില്ല. ആ സ്ഥലം േദവസ്വത്തിേലക്ക് കരം ഒഴിവായി െകാടുത്തിരു .
എന്നാൽ ഒടുവിലെത്ത കെണ്ടഴുത്തിൽ ഗവെണ്മൻറ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ന്യായവി 
രുദ്ധമായി കരം ചുമ കയും ഇങ്ങെന െചയ്തതിെന ആേക്ഷപിച്ച് േദവസ്വക്കാർ
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ഗവെണ്മൻറിൻെറ േപരിൽ വ്യവഹാരെപ്പട്ടി ള്ളതായും അറിയു . േപാട്ടയിൽ
ഒരു രാജർഷി ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഐതിഹ്യവുമുണ്ട്. േപാട്ട എന്ന േദവർഷിയു 
െട സ്ഥാനം േദവനു ലഭി എ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമി ചരി സമുച്ചയം
പുറം 950ൽ പറഞ്ഞിരി ന്നത് ഇതിെന സംബന്ധിച്ചായിരിക്കണം. മഹാത്മാ 
ക്കെള പൂജി ന്ന സ ദായം ഇ ം പല ദി കളിലും നട വരു ണ്ട്. ആര്യ 
ന്മാരുെട വരവിനു േശഷം ആ പൂജ്യസ്ഥാനം ചിലയിട െവറും സൂ ക്കാരിൽ
ആക്കിെവച്ചി ണ്ട്. പുണ്യാത്മാവായ േപാട്ടയിെല രാജർഷി തുലാം മാസത്തിൽ
പുത്തരി ഭക്ഷിച്ചത് ദഹിക്കാെത വരുകയും ഉടെന കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സതിെന വരുത്തി
ചികിത്സി കയും െചയ്തിരിക്കാം. േപാട്ടയിൽ നി ം ൈവദ്യൻെറ താമസസ്ഥ 
മായ വടക്കാേഞ്ചരിക്ക് ഉേദ്ദശം 25 നാഴിക ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ െറയിലും
മ ം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് സ്ഥല െച േചരാൻ പിേറ്റദിവസം െവളുപ്പാൻ 
കാലം വെര സമയം േവണ്ടി വന്നതായിരിക്കണം. ഈ സുഖേക്കടായിരിക്കാം
അേദ്ദഹത്തിെന മൃതിെപ്പടുത്തിയത്. േപാട്ടയിൽ നി ം പ നാഴിക അക 
െലയുള്ള ഇരിങ്ങാല െട െകാ േപായി സമാധി ഇരുത്തിയത് ആരാധകന്മാ 
രുെട നിർബ്ബന്ധത്താലായിരിക്കണം. അന്ന് ഇരിങ്ങാല ട സമു ക്കര ആയി 
രുന്നരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. സമു െത്ത വലിയ പുണ്യതീർത്ഥമായി കരുതിവരാറു 
ണ്ടേല്ലാ. എ റു വർഷത്തിന റം സമു ം മാറി കരയായിത്തീർ ചില സ്ഥല 
ങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും െകാച്ചിയിൽ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇേപ്പാൾ േക്ഷ ത്തിൽ നി ം
ഉേദ്ദശം ആറു നാഴിക പടിഞ്ഞാറായി കിട ന്ന സമു ം ഒരു കാലത്ത് ഇരിങ്ങാ 
ല ടയ്ക്കടു കിട െവ വിചാരി ന്നതിൽ യാെതാരു അസംഭവ്യതയുമില്ല.
ഇവിെട കടൽക്കരയിൽ കണ്ട ബിംബം തിഷ്ഠി എ പറ കാണുന്നത്
കടലിൻെറ സമീപ്യെത്ത സൂചിപ്പി . അക്കാലത്ത് അവിടങ്ങളിൽ െനൽ  
ഷിയുണ്ടായിരുന്നിരിക്കയില്ലേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ െനൽ ഷി ധാരാളമുണ്ട്. മലയാളി 
കൾ പേണ്ട മാമൂൽപിടിത്തക്കാരായതുെകാണ്ട് മുമ്പ് െച വന്നിരുന്നതിെന മാ 
റ്റാെത ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇ ം പൂജയ്ക്ക് െനല്ല് െകാ വരുന്നത്. ഇതി 
െന ജനങ്ങൾ േദവൻ മലവിസർജ്ജനം െച എെന്നാരപവാദം ഉണ്ടാക്കി അവി 
ടുെത്ത െനല്ല് പൂജയ്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കാതായതാെണ വിശ്വസി . അന്യർ മല 
വിസർജ്ജനം െച ന്ന പാടെത്ത െനല്ല് ഉപേയാഗിക്കാെമങ്കിൽ ഇരിങ്ങാല ട
സമീപെത്ത െനല്ലിനു മാ ം എ ? രാജർഷിയുെട സമാധിപീഠത്തിൽ ശിവ 

തിഷ്ഠയായിരു െവ ള്ളതിന് ഇേപ്പാഴും ഉപേയാഗി വരുന്തായ മാണിക്യം
എന്ന േപരു തെന്ന സാക്ഷ്യം വഹി . പേക്ഷ കാലാന്തരത്തിൽ കൂടൽമാണി 
ക്യം എന്ന പദത്തിനു േസ്വച്ഛ േപാെല അർത്ഥം പറവാനും അതിെന പുലർ  
വാൻ മാണിക്യം കൂടി േചർ െവ ം മ ം മിഥ്യങ്ങളായ ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാ 
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വാനും അവെയ ജനങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളി . അതിനാൽ േമൽ പറഞ്ഞ
വിധമായിരിക്കാം തൃ ത്തരി, മു ടി എന്നീ അടിയന്തിരങ്ങൾ അവിെട െകാണ്ടാ 
ടാനും േപാട്ടയ്ക്ക് സർവ്വ ാധാന്യം ലഭിപ്പാനും സംഗതിയായത്.
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െവങ്ങനാ നമ്പിടി

മലയാള നട ള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങെളല്ലാം രാജാക്കന്മാർ െകാടുത്തവയാെണ 
ചിലർ വിശ്വസി ണ്ട്. രാജദത്തമായ സ്ഥാനങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും മ തര 

ത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ണ്ടായവയും ധാരാളമുള്ളതായി കാണാം. രണ്ടാമതു
പറഞ്ഞ തരത്തിനാണു കൂടുതൽ ാധാന്യം ക ിേക്കണ്ടെത േതാ . ഒരു

ഭുവിെന ആ യിച്ച് അേനകം േപർ ഉപജീവനം കഴി . അങ്ങെനയു 
ള്ളവർക്ക് ആ ഭു (തം + പിരാൻ = തമ്പിരാൻ = ഞങ്ങളുെട രക്ഷിതാവ് )
ത( )മ്പിരാനായി. നമ്പിരാൻ, എമ്പിരാൻ (എ ാൻ) എന്നിവയുടം ഇങ്ങെന
തെന്നയുണ്ടായതാകു . കുറുപ്പ് എന്നതിനു ധാനി, ഗുരു ഇങ്ങെനയും, പണി 
ക്കർ എന്നതിന് ആശാൻ എ ം താ ര്യം. വിദ്യാപാടവവും ശിഷ്യസമ്പ മാ 
ണ് തസ്ഥാപനത്തിനു േഹതുക്കൾ. വൃത്തിയനുസരി ം സ്ഥാനനാമങ്ങളു 
ണ്ടായി ണ്ട്. ന ശബ്ദം േചർത്തി ള്ള ന തിരി, നമ്പിടി, നമ്പ്യാർ മുതലായവ
ൈദവികകാര്യങ്ങൾ സംബന്ധി ം ൈകയ്മൾ എന്നതു ൈദവികവും ലൗകികവു 
മായ വൃത്തികൾ േചർ ം ഉണ്ടായി ള്ളവയാണ്. വൃത്തി സംബന്ധിേച്ചാ
അവസ്ഥ േവണ്ടിേയാ പണിക്കർ, ഇളയത്, എ ാൻ, േപാറ്റി എന്നിവർ കാല 

മം െകാ ന തിരിമാരായി തീർന്നി ണ്ട്.
നായർശബ്ദം രുചിക്കാത്തവരും ചിലരുണ്ടായിരി ം. ഈ നാമം ആര്യന്മാരുെട
ക്ഷ ിയശബ്ദേത്താടു തുല്യമായ ാവിഡപദമാണ്. തവർഗ്ഗത്തിൽ േചരാൻ
അർഹതയില്ലാത്തവർ ഇതു സ്വീകരിച്ചിരി ന്നതു ലയിസൻസു നിശ്ചയിക്കാൻ
ആളില്ലാത്തതുെകാണ്ടായിരിക്കാം. ഇതു കാരണം യഥാർത്ഥ നായൻമാെര െട
അജ്ഞതയാൽ ശൂ ർ എ വിളി േപാകു ണ്ട്. അതുെകാ േ ഷ്ഠന്മാർക്ക്
നായർശബ്ദം അേരാചകമായി േതാന്നിയതിൽ അ തെപ്പടാനില്ല. പുരാതന നാ 
യന്മാരുെട ാശസ്ത്യെത്തപ്പറ്റി ാചീനമലയാളാദി ന്ഥങ്ങളിൽ നി ം ഹി 
ക്കാവുന്നതാകയാൽ ഇവിെട േചർ ന്നില്ല.
ഭൂസ്ഥിതിയനുസരിച്ചാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിനു മുഖ്യമായി നാമമുണ്ടാകുന്നെത  
ള്ള തത്വ കാരം േനാ േമ്പാൾ േവങ്ങമരം സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുക കാരണ 
ത്താൽ േവങ്ങനാട് എന്ന നാടായി േരഖെപ്പട്ടതായിരിക്കാം. ഇതിെന സം ത 
രൂപത്തിലാക്കി പരിഷ്കരിച്ച് ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി വരു ണ്ട്. ാവിഡഭാഷാപദ 
ങ്ങെള സം തപങ്ങെളന്ന മട്ടിൽ ഉച്ചരി ം െതറ്റായി ധരി ം വരികയാൽ ശബ്ദ 

മം െകാ ചരി കാരന്മാർ േപാലും വഴിപിഴ േപാകുന്നതായി കാണാം.
ഉദാഹരണമായി നമ്പിടിശബ്ദം തെന്ന േനാ ക. നമ്പിന് ഇടിവു വന്നതുെകാ 
ണ്ടാണ് നമ്പിടിശബ്ദമുണ്ടായെതന്ന് ഒരാളും, നാം പടി േമൽ ഇരിക്കാെമ പറ 
ഞ്ഞതുെകാണ്ടാണ് ഇങ്ങെന വന്നെത മെറ്റാരാളും വ്യാഖ്യാനിച്ചി ണ്ട്. ഈ
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ര വ ൽപത്തികളും െതറ്റാണ് എ മുെമ്പാരിക്കൽ സമദർശിയിൽ ഞാൻ  
സിദ്ധം െചയ്തിരു . നമ്പിടി എന്നത് നമ്പി, അടി (നമ്പിയടി = നമ്പിടി) ഇങ്ങ 
െന ര പദങ്ങൾ കൂടിേച്ചർ ണ്ടായതാകു . നമ്പി എന്നതിനു മഹാൻ, ഭു
ഇങ്ങെന അർത്ഥമാകു . അടി എന്നതു ബഹുമാനസൂചകപദമാണ്. തിരുവടി
എന്നതു കാണുക.
െവങ്ങനാ നമ്പിടിയുെട പൂർവ്വകുടുംബക്കാർ കിരിയത്തിൽ നായന്മാരായിരു .
ഇേപ്പാഴും ത കുടുംബത്തിെല ശവസം ാരസംബന്ധമായും മ മുള്ള ചട  
കൾ നട ന്നത് നായൻമാർ തെന്നയാെണന്നറിയു . കിരിയത്തിൽ എന്ന 
തു ഗൃഹത്തിൽ എന്നതിൻെറ സം ത ഷ്ടപദമായിട്ടാണു മലയാളനിഘ കാ 
രന്മാർ പറയുന്നത്. കിരിയത്തിൽ എന്നതു ാവിഡപദമായിരിക്കാെമന്ന് എനി 

േകാ . മലയരചനു (മലയിെല രാജാവിന് ) കിരിയൻ എ േപര് കാണു 
. കിരിയത്തിൽ നായർ എന്നതിനു മലനാട്ടിലുള്ള ഭു എന്ന അർത്ഥം േയാ 

ജി ന്നതുമാണേല്ലാ. നായർപദത്തിന് രാജാവ്, ഭു എന്നിങ്ങെന അർത്ഥവും
ഉണ്ട്. െവങ്ങനാട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാെര നമ്പിടി, രാജാവ്, ത ാൻ
എ ം ീകെള റാണി എ ം പല സ്ഥാനമാനങ്ങളിലും വിളിക്കെപ്പടു . ഇവ 
രുെട ീകെള ന രിമാരും പട്ടന്മാരുമാണ് ഇേപ്പാൾ വിവാഹം െച വരുന്നത്.
പള്ളിേശ്ശരി രാജാവ് അന്യം വരുകയാൽ ആ സ്വരൂപം വക സകല അവകാശ 
ങ്ങളും െവങ്ങനാ നമ്പിടി കുടുംബത്തിനു ലഭി . ഇതിനു േശഷം എഴുതിവരുന്ന
പ ിക് റിക്കാർ കളിെലല്ലാം ക്ഷ ിയപാരമ്പര്യം അനുഷ്ഠി വരുന്ന സാമന്ത 
ന്മാർ എന്നാണു േചർ ന്നത്. പള്ളിേശ്ശരി രാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന യാഗാധികാ 
രി സ്ഥാനേത്തക്ക് നമ്പിടി കുടുംബത്തിെല മൂത്ത പുരുഷെന അവേരാധി .
വയസ്സ് ഗൗനി ന്നില്ല. യാഗവും അതു സംബന്ധമായുള്ള ചട കളും മലയാ 
ള കടന്നത് ആര്യന്മാരുെട വരവിനു േശഷമാെണന്നറിയാം. യാഗാധികാരി

ഹ്മചര്യം ദീക്ഷിക്കണെമന്നാണ് ’കാശ്യപേക്ഷ മാഹാത്മ്യ’ത്തിൽ വിധിച്ചി 
രി ന്നത്. ”മന്നവാ ഭവാൻ ക്ഷൗരം വർജ്ജിച്ചീേടണം തഥാ സുന്ദരീ സംേഭാഗാ 
ദി സകലം വർജ്ജെക്കണം” ഇ കാരം പറഞ്ഞിരി . അതിനാൽ ഇേപ്പാൾ
അങ്ങെന െച കാണുന്നില്ല. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ േശഷം അവേരാധിച്ചതായി
അറിവുെണ്ട ം ഇേപ്പാഴെത്തയാെള െചറുപ്പത്തിേല അവേരാധിക്കയാൽ വിവാ 
ഹം പിന്നീടു മാ മാണ് ഉണ്ടായെത ം നാ കാർ പറയു . നിത്യ ഹ്മചര്യം
പൂർവ്വജന്മപുണ്യഫലം െകാ മാ േമ സാധി കയു . നിർബ്ബന്ധിച്ച് അനു 
ഷ്ഠി ന്നതായാൽ ഗുണത്തിനു പകരം േദാഷം ഭവിക്കാൻ എളുപ്പം. ഗൃഹസ്ഥാ  
മികൾ ം മുക്തി മസാധ്യമാെണ ജനകമഹാരാജർഷി മുതലായവർ ഉദാ 
ഹരണമാകു . അവേരാധേശഷം പുലവാലായ്മ മുതലായവ ആചരിേക്കണ്ടതില്ല.
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എങ്കിലും ഇേപ്പാഴെത്ത നമ്പിടി േമലധികാരിയായ ന തിരി സമുദായത്തിൻെറ
അനുമതിേയാടു കൂടി സ്വമാതാവിൻെറ േശഷ ിയകൾ െചയ്തതായി അറിയു .
യാഗാധികാരിയുെട വൃത്തി, യാഗം െച ന്ന ന തിരിമാർക്ക് േസാമലത, കരി 
ങ്ങാലി കാതലു, കൃഷ്ണമൃഗചർമ്മം മുതലായ െകാടുക്കലാണ്. ഇവ െകാടു ന്ന സമ 
യത്ത് ഇേദ്ദഹെത്ത കൂർമ്മാസനത്തിൽ ഇരുത്തി ചില ിയകൾ െചയ്യാറുണ്ട്.
അതിനു നൂറ്റൻപതു പണം യാഗാധികാരി ദക്ഷിണയായി കി . അവേരാ 
ധം കഴിഞ്ഞാൽ ാഹ്മണെരേപ്പാെല മണ്ഡപത്തിൽ കയറി നമ രി കയും
േക്ഷ മണി അടി െതാഴുകയും െചയ്യാം. സാക്ഷി(പന്തി)േഭാജനം അനുവദിച്ചി 
ണ്ട്. നമ്പിടി കുടുംബത്തിെല മറ്റ് അംഗങ്ങളും ഇേപ്പാൾ ാഹ്മണേരാട് ഒരുമി 

ച്ചിരു ഭക്ഷിക്കാറുെണ്ട േകൾ . അഗ്നിബീജാക്ഷരം ജപി െകാടു  
ന്ന െമതിയടി യാഗാധികാരി എേപ്പാഴും ധരിക്കണെമ നിർബ്ബന്ധമുണ്ട്. ഉത്ത 
രീയം (പൂണൂൽ) എേപ്പാഴും ധരിക്കണെമന്നില്ല. െമതിയടി ധരി െകാണ്ട് കാ 
ച്ചാംകുറിച്ചി േക്ഷ ത്തിൽ എവിേടയും കടക്കാം. ആ േക്ഷ ത്തിൽ മൂന്ന് ഊരാള 
ന്മാർ ഉള്ളതിൽ യാഗാധികാരിയും െപടു . േക്ഷ സ്വത്ത് േക്ഷ ആവശ്യത്തി 
നു മാ േമ ഉപേയാഗിക്കാറു . ഇേപ്പാഴെത്ത ആെള അവേരാധിച്ചേപ്പാൾ പതി 
വുള്ള ചില കർമ്മങ്ങൾ േവെണ്ട െവച്ചതായി േകട്ടി ണ്ട്. കാലത്തിനു തക്ക
േകാലം െക ന്നതിന് ആവശ്യം േപാെല ബൂട്സ് മുതലായ ധരിക്കാറുണ്ട്. ഇക്കാ 
ലത്ത് യാഗങ്ങൾ മിക്കവാറും ത്യാഗങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കയാൽ ഇേദ്ദഹത്തിൻ 
െറ മാമൂലറുത്ത പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരചാർച്ചെയപ്പറ്റി ആരും ചിന്തിക്കാറുമില്ല. ദുർ 
വ്വാശിക്കാരായ ചില ആേഡ്യാഹന രിപ്പാടൻമാരും ഇേദ്ദഹത്തിൻെറ ഈ േവ 
ഷപ്പകർച്ചേയയും പരധർമ്മവൃത്ത്യാസക്തിേയയും പറ്റി ഒ പുരികം ചുളിക്കാത്ത 
തും ഇേദ്ദഹത്തിൽ കാണുന്ന അതിരറ്റ ചുണ െകാണ്ടാെണ സമ്മതിേച്ച തീരൂ.
ഈ ഉപന്യാസവിഷയെത്ത റി വിശദമായി അറിവുള്ളവർ ആെരങ്കിലും കൂടു 
തൽ വിവരം സിദ്ധം െച കാണാനുള്ള ആ ഹേത്താടു കൂടി തത്കാലം വി 
രമി .
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