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ാചീനമലയാളം എഴുതിയത് സംബന്ധിച്ച് വടക്കൻ പറവൂർനി
ീതീർത്ഥപാദപരമഹംസസ്വാമികളുെട േപർക്ക് അയച്ച എഴുത്ത്

86 േമടം 9
പറവൂർ

ീ
ശിവമയം
ഞാൻ വ േചർന്ന ഉടൻതെന്ന അറിയിച്ചത് അവിെട അറിേഞ്ഞാ എ സംശ 
യമാണ്. ഞാൻ ഈ മലയാളെത്തപ്പറ്റി അ ം വലുതായിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി.
അതിെന ഫസ്സർ രങ്കസ്വാമി അയ്യങ്കാർ മുതലായ പണ്ഡിതന്മാർ (ഇം ീഷിലും
മലയാളത്തിലും ഒരുേപാെല), ബലന്മാരായ മലയാളി നായരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ,
ആണറബിൾ ശങ്കരൻ നായർ, ഇവെരല്ലാ േപരും ക . എ യും ശീ ത്തിൽ
അച്ചടിക്കണെമ ം കഴികയിെല്ലങ്കിൽ അവരായിെക്കാള്ളാെമ ം പറ മുട്ടി 

ടിയിരി . ആ പുസ്തകവും െകാ പതുെക്ക ഞാൻ അവിെട നി ം കട 
ഇേങ്ങാ േപാ . ഇതു മുഴുവനും നിെന്ന കാണിച്ചതിനുേമൽ മാ േമ െകാടു 

ക്കാവൂ എെന്നാരു നിർബ്ബന്ധത്തിൻ േപരിലാണ് ഇവിെട വന്നിരി ന്നത്. അതി 
നാൽ ക്ഷണം നീ ഇവിെട വ േചരണം. േശഷം മുഖദാവിൽ.

എന്ന്
എെന്റ തീർത്ഥപാദന്,

ചട്ടമ്പി (ഒപ്പ് )
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ഷഷ്ടിപൂർത്തിസ്മാരകമായി എഴുമ ർ ആ മം സ്ഥാപി ന്നതിെനപ്പറ്റി
തീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ അയച്ച ഒരു കത്തിന് ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ അയച്ച

മറുപടിയാണ് താെഴ േചർ ന്നത്

88 മിഥുനം 14
െകാല്ലം

ീ
ശിവമയം
എഴു കിട്ടി. ഇടമില്ലാത്തതിനാൽ വിമ്മിഷ്ടെപ്പ അടങ്ങിെയാതുങ്ങിയിരി  
ന്ന സേന്താഷെത്ത റിച്ച് ഒ ം തെന്ന പറയുന്നതിനു വിേശഷെമാ മില്ല. നി 
ശ്ചയി പറഞ്ഞി ള്ളതിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ാരബ്ധ കാരമാകെട്ട. ഈ ശരീ 
രസംബന്ധമായ രക്ഷാനിയമെത്ത ഇനിേയൾ ന്നവർ ത്യന്തെര വരികി 
ലും ഇതിെന്റ അത്യന്തകൃത്യാന്തരായിത്തെന്നയിരി ം. ഇഹത്തിൽ അത ൽകൃ 
ഷ്ടനിഷ് കാമസുകൃതസാ ാജ്യെത്ത പരിപാലിച്ച് അനുഭവി ന്നതുെകാ ം പര 
ത്തിൽ സർേവാത്തമേമാക്ഷസാ ാജ്യെത്ത പരിപാലി അനുഭവി ന്നതിേല 

ള്ള ഉത്തമാധികാരിയുെട സ്ഥാനത്തിൽ ആനന്ദാരുരു ക്കളായിരി ന്നതു 
െകാ ം േലഖനത്തിൽ വർണ്ണിക്കെപ്പ കാണുന്ന ധീരന്മാരായ ആ പുരുൈഷക 
രത് നങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഉപേയാഗി വരുന്ന ഈ രാജശബ്ദം ഏകേദശാർത്ഥ 
വത്താേയ ഇരിക്കെയാ . വാസ്തവത്തിൽ ഇക്കാലത്തിെല ഏകച വർത്തിശ 
ബ്ദമാണ് തക്കതായുള്ളത്. തീർത്ഥെന്റ േപർ ള്ള എഴു ം ഇേതാെടാന്നി
അഞ്ചലിൽ ഇടുവിച്ചി ണ്ട്. മറുപടി അയയ്ക്കലും പറഞ്ഞി ള്ളതുേപാെല െചയ്യണം.
സഹ്യാ ിഖണ്ഡം മൂലം നാഗരം അച്ചടി ഇവിെട ഇരി ണ്ട്. ഹഠേയാഗ ദീപി 
ക ഇേപ്പാൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ാചീനേകരളം ഇരുനൂറ്റിചില്വാനം പുസ്തകങ്ങൾ
ഇവിെട െകാ വ വച്ചി ണ്ട്.

ചട്ടമ്പി (ഒപ്പ് )

https://thalilakkam.in/
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1096-ൽ ഇരിങ്ങാല ടനിന്ന് തീർത്ഥപാദർക്കയച്ച മെറ്റാരു കത്ത്

ഇരിങ്ങാല ട

ശിവമയം
േചർത്തലവഴി എറണാകുളംവഴി ഇവിെട വ േചർ . സദ്ഗുരു മാസിക, ഇതാ
അയച്ചിരി . ഒരാളിെന്റ ലശരീരം അഴി േപാെയങ്കിലും അതിേല  
ള്ള കാ ം മ ംകൂടി നിെന്റ െമലിഞ്ഞ ശരീരെത്തയാണ് ന െട മത്തിനു
ഞാൻ പകരമായി വച്ചിരി ന്നത്. നീ െച ന്ന സംഗങ്ങെള ആകാെമ ള്ളി 
ടേത്താളം ഈ മാസികയിൽ േചർക്കാം. മാസത്തിൽ ഒ വീതം ഈ മാസികയ്ക്ക്
ഇവിെട എഴുതി അയയ്ക്കണം. സൗകര്യംേപാെല ഇേങ്ങാ വരിക. സംഗിക്ക.
ഈ മാസികയ്ക്ക് ഇനി നിെന്റ ശിരസാണ്, ഹൃദയവും വൃത്തിയുമാണ് ആധാര 
െമ വിചാരി ന്നതിനാൽ അ കാരമനുഷ്ഠി ക. എല്ലാംേവണം. ഇതിെന
ന െട മിഷ്യൻ പി.പി. (മഠം) വകയാെണന്ന് ഉറപ്പി െകാള്ളണം. എല്ലാം നി 
നെക്കാത്തവണ്ണം ഭവിക്കയും േവണ്ടതുേപാെലതെന്ന ഒെക്കയും െചയ്യെട്ട.

എന്ന്
ചട്ടമ്പി (ഒപ്പ് )

1089ൽ സ്വാമികൾ ഏകേദശം 6 മാസേത്താളം എഴുമ ർ ആ മത്തിൽ
വി മിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ അവിെടനി പരമഹംസസ്വാമികൾക്കയച്ച ഒരു എഴുത്ത്

എഴുമ ർ,
89 തുലാം 14

ീ
ശിവമയം
മൃദംഗം നന്നായി. കുട്ടനിതാ അേങ്ങാ വരു . എെന്റ പാകത്തിനു കൂട്ടാൻവ  
ന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവൻ പണിക്കേരയും ജയി . േചാറുമാ ം ചിലേപ്പാൾ മുഴു 
വനും ഒത്തിെല്ല വരു ണ്ട്. ’നിമജ്ജതീേന്ദാഃ കിരേണഷ്വിവാങ്കഃ’ എന്ന േപാ 
െലയു . ഒ ം പിടിക്കായ്കയില്ല. മൃദംഗയജമാനേനാട് ഇന്നെല ഞാൻ പറ .
ഇവിടുെത്ത ജനങ്ങൾ മനഃപൂർവമായ നിഷ് കളങ്കസ് േനഹാദിയുണ്ട്. രാമൻ 
പിള്ള, േകശവപിള്ളി, തമ്പി, മാ�ർ ത രാൻ ഇവരും കാരണനിവഹവും ന  
െട കാര്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അേന്വഷണെത്ത അവരുെട ധാന കൃത്യങ്ങളിെലാ 
ന്നാക്കിത്തെന്ന വിചാരി . മുടങ്ങാെത പലഹാരാദി െകാ വ തരു  
ണ്ട്. എന്താണാവശ്യെമ കുട്ടേനാടു ദിവസെമന്നേപാെല വ േചാദിക്കാറുണ്ട്.

https://thalilakkam.in/



ക കൾ - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 7

ഏകാദശി ദിവസം ഭജനമുട ന്നില്ല. വലിയ മഴയും ഇരു ം ആയി ം മുടക്കിയി 
ല്ല. ആ മത്തിനുചു ം കയറിവരുന്ന വഴിക്ക് കാടു തകർ വരുന്നതിെന ഇവർ
തുമ്പായുംെകാ വ േഭഷാക്കി നന്നാ ണ്ട്. വാദ്ധ്യാർ ത രാനും അതിൽ
അഭിമാനം കൂടാെത തുമ്പാ േയാഗിക്കയും വീഴുകയും ഒെക്കയുണ്ട്. ഓേഹാ! പി 
െന്നെയാരു പ പിള്ളയും കൂടിയുണ്ട്. തമ്പിയുെട പടിഞ്ഞാേറതിെല ആണുേപാ 
ലും. ഇവർ കൂ വാൻ വ വാൻ െകാ തരും. ഇവർ കാവ്യം പഠിക്കണെമ
ഒ കൂടി നിശ്ചയിച്ചി ണ്ട്. ആവുന്നിടേത്താളം ത രാേനാടു പഠിക്കാം. പിെന്ന
നേമ്മാടുമാവാം എെന്നാെക്കയാണ്. മിക്ക ദിവസവും എല്ലാവരും വരും. ത  
രാൻ ദിവസം ഒ ം ര ം േനരം വരും. എല്ലാവേരാടും പകലിൽ വരരുെത ം
ആവശ്യമുള്ളേപ്പാൾ വിളിക്കാെമ ം പറഞ്ഞി ണ്ട്. എങ്കിലും അവർ സാധാരണ
ൈവകുേമ്പാൾ കുട്ടെന്റ അടുക്കൽ വന്നി േപാകും. എനിക്കിവിെട തനിച്ചിരി
പരമസുഖം. ത രാൻ സഭാഗിേനയ ഭാര്യനായി തുറവൂർ ഉത്സവത്തിനു േപാ 
യി 15 ദിവസമായി. ഇ വരുെമന്നാണ്. െകാ ത രാൻ അയിരൂർ ഉണ്ടേല്ലാ.
അേയ്യാ! ന െട കുന്ന നാെട്ട രാമൻപിള്ളയുെട ഒെരഴു ഒരു മാസാധികമാ 
യി േമൽവിലാസാവ്യക്തത േഹതുവായിട്ട് ആറ ളയും െചങ്ങ രുമായി തിരി 

ഇേപ്പാൾ വെന്നത്തിയിരി . വാേതാപ വം െകാ പിഴിച്ചിൽ ഭവന 
ത്തിൽ വ െച പൗ്െയം കിട കയാണ്. ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിേയകഴിയൂത 
െന്ന. അയച്ചാൽ ഉടൻ പണം അയേച്ച െമ ം പിെന്ന മ പലതും എഴുതിയി 
ണ്ട്. ഒരു പുസ്തകം അയേച്ചമതിയാവൂ. എനി നാല് അല്ല അ പുസ്തകം

( ാചീനമലയാളം) ചുമ്മാ െകാടുേക്കണ്ടതുണ്ട്. അതു െകാടുക്കണം. ഇരിക്കെട്ട.
േപഷ് കാരേദ്ദഹം വ കൂടുേമ്പാൾ ഒ േപാേയ കഴിയൂ. തിരുവനന്തപുര ള്ള

ീകണ് േഠശ്വരം ഭജനമഠത്തിൽ അതുമിതും പുസ്തകങ്ങൾ കിട ള്ളതും െച
െകാ വരണം. എല്ലാറ്റിനുമായിട്ട് ഒരു യാ േവണ്ടിവരും. പിെന്ന അേങ്ങാട്ട്
നിരൂപിച്ചിേട്ടയില്ല. നീലകണ്ഠപിള്ളയ്ക്ക് അേങ്ങാ വലിേയെച എഴുത്തയ .
അയാൾ വള്ളംവഴി പുസ്തകങ്ങളും െകാ വേച്ച േപായേല്ലാ. അതു െചയ്യിേക്ക 
ണ്ടിയില്ലാ എെന്നനിക്കിേപ്പാൾ േതാ . േകാടനാടും ഒരു തവണ േപാ 
കണം. പ പിള്ള എെന്നാരാൾ പതിെനാ പുല, കരക്കാെര കൂട്ടി നടത്തിയ 
തിെനപ്പറ്റി അേങ്ങാ വന്നിരുന്ന എഴുത്തിനു മറുപടി അയേച്ചാ? ഇെല്ലങ്കിൽ നല്ല 
തായിട്ടയയ്ക്കണം (സഹായമായിട്ട് ). ന െട േതാട്ടവള്ളി ആശാെന്റ േകാഴി ടുപ 
ണി കഴിേഞ്ഞാ? പാലുകാ കഴിേഞ്ഞാ? എല്ലാേപർ ം സുഖം തെന്നയേല്ലാ?
എ ം ഇറങ്ങാതിരുന്നി ശരീരത്തിനു അ ം ക്ഷീണം ഉണ്ട്. എ ം ഇറങ്ങാൻ
മനസ്സില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ഇറ ം ഇല്ല. എെന്റ തീർത്ഥപാദന്,

ചട്ടമ്പി (ഒപ്പ് )
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സ്വാമികൾ എഴുമ ർ വി മിച്ചിരുന്ന കാല അവിെട എേപ്പാഴും സംഗീതത്തി 
െന്റയും വിഹാരരംഗമായിരു . ധാരാളം എറു കൾ അവിടുന്ന് ആഹാരം കഴി 

ന്ന സമയം േനാക്കിവ െകാണ്ടിരു . സ്വസന്താനങ്ങെളേപ്പാെല അവിടു 
അവെയ പുലർത്തിവ . അവിടു എഴുമ ർ വിട്ടതിനുേശഷം ീതീർത്ഥ 

പാദപരമഹംസസ്വാമികളുെട േപർക്കയച്ച താെഴേച്ചർകുന്ന എഴുത്തിൽ അതു സൂ 
ചിപ്പിച്ചി ണ്ട്

ആറ്റിങ്ങൽ
89 മകരം 28

ീ
ശിവമയം
എഴു കിട്ടി. കുട്ടെന്റ കാര്യെത്തപ്പറ്റി എനിക്ക് ഒ ം വിേശഷം േതാ ന്നില്ല...
ഇവിെട വന്നിട്ട് ഏഴുദിവസമായി. മുപ്പതാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്തിെല ം.
എൻജിനീയരും ഒരുമി ണ്ടാകും. ന െട ത രാക്കന്മാെര േത്യകം േകട്ടതാ 
യും കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞതായും മ ം ഉണർത്തണം. പാണ്ഡ്യൻകുളം, പതാലി മുത 
ലായ ന െട സ് േനഹിത ഭാഗവതർകൾ പണ്ഡിതന്മാരാകാൻ േവശിച്ചതുേക
വളെര സേന്താഷി . കഴിയുന്നതും മുഴുവനാക്കാൻ മിക്കണം. േത്യകം
അേന്വഷിച്ചതായും പറയണം. അവിെട ആ പത്തറെപ്പട്ടിക്കകത്തിരി ന്ന ഭഗ 
വൽഗീത അഞ്ചാറുവ്യാഖ്യാനമുള്ള വലിയ പുസ്തകം ബു േപാ�◌ായി അഞ്ചലിൽ
അയയ്ക്കണം. ഇേപ്പാൾ എഴുതുന്ന പുസ്തകത്തിൽ േചർക്കാനുള്ള ീ കയ്യക്ഷരത്തി 
ലുള്ളതായി കുറുേക്ക മടക്കി തച്ചതായി ’ഇല്ല എനി ബുദ്ധിയും ഇല്ല എനി
അഹങ്കാരവുമില്ല’ എ തുടങ്ങി ഏതാനും എഴുതിയി ള്ളതല്ലാെത കടലാസുക 
ളും, മുഴുവൻ കടലാസുകൾ െനടുെവ മദ്ധ്യത്തിൽവ മടക്കി പകുതിമടക്കിലായി
ഏതാനും മാണങ്ങൾ മഷിെകാ ം െപൻസിൽെകാ ം നടുെവ മടക്കി വച്ചി 
ള്ള പഴയ കടലാസുകളും േനാക്കി എടു അയയ്ക്കണം. പടെത്ത നല്ലതുേപാെല

സൂക്ഷിക്കണം. മൃദംഗം സൂക്ഷി െകാ വാനും െകാന്നത്തടി കളയാെത സൂക്ഷി 
വാനും പാണ്ഡ്യൻകുളം ഭാഗവതേരാടു പറയണം. ഊ കുഴിയിെല െവള്ളെമാ 

െക്ക വറ്റിയിെല്ലങ്കിലും ഒഴു നി േപായിരിക്കാം. വാദ്ധ്യാർത രാൻ, രാമൻ 
പിള്ള മൂപ്പിൽമാർ വരാരുേണ്ടാ? കുട്ടെന്റ േപാ േപാ തെന്നെയങ്കിൽ നിെന്റ
കാര്യം ഇനി എങ്ങെനയാണു നിരൂപിച്ചിരി ന്നത്? തീയൂതി കണ്ണിനധികമാ 
ക്കരുത്. ന െട ഉറു സന്താനങ്ങൾ നീ ഭക്ഷി േമ്പാൾ ആഹാരം െകാ 
ടുക്കാറുേണ്ടാ? എേപ്പാൾ ആ മത്തിൽ ഏകാന്തതയും ശാന്തതയും കൂടി പാർ 

വരുന്നതു ഞാനും കുട്ടനും പുറ കടന്നതിെന്റ അടയാളമാണ്. നാെള ഉച്ച

https://thalilakkam.in/



ക കൾ - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 9

ഞാനും എൻജിനീയരും തിരുവനന്തപുരേത്ത േപാകും. ൈവകുേന്നരം എ ം.
എെന്റ തീർത്ഥപാദന്

സ്വന്തം ചട്ടമ്പി (ഒപ്പ് )

ീ തീർത്ഥപാദപരമഹംസസ്വാമികൾ 15മെത്ത വയസ്സിൽ ഗുരുപാദർ ശിഷ്യ 
െപ്പട്ടതാണ്. ഒരു പിതാവിന് തെന്റ ഇളയ മകേനാടുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ വാത്സ്യ 
ല്യം ീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികൾ പരമഹംസേരാടുണ്ടായിരു . 92ൽ ീ
തീർത്ഥപാദപരമഹംസസ്വാമികൾ അ ം ശരീരസുഖമില്ലാെത കിട . ആ
വിവരം പിന്നീടാണ് ീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികെള ധരിപ്പിച്ചത്. േലഖനമാ 
ലിക മുതലായി ചില പുസ്തകങ്ങൾ പരമഹംസസ്വാമികൾ എഴുതിയത് ീചട്ടമ്പി 
സ്വാമികളുെട േപർക്ക് അയ െകാടു . അതിെനല്ലാം കൂടിയുള്ള മറുപടിയാണ്
അടിയിൽ േചർ ന്നത്.

െപരുമ്പാവൂർ 92 മകരം 17

ഓം
അഖണ്ഡ ഹ്മാനന്ദാമൃതരസം സർവ നിരന്തരം നിന സ്വാനുഭൂതിരൂപമാ 
യി കാശിക്കെട്ട! എഴു ം പുസ്തകങ്ങളും കിട്ടി. അളവറ്റ സേന്താഷം. ഈ
സേന്താഷശബ്ദം അന്യങ്ങളായ പല ഹിതാനുഭവങ്ങൾ നിമിത്തം േയാഗിക്ക 
െപ്പ േപായതാെണ വരികിലും ഇതിലുള്ള അർത്ഥത്തിെന്റഅവസ്ഥ അതുകൾ 
േപാെലെയാ ം അല്ല. ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിെക്ക, അധികകാലം മുറ ലഭി 
ക്കായ്കേയാടുകൂടിയിരുന്നി ം,എന്നാൽ േവണ്ട േപാെട്ട എ ള്ള ഉേപക്ഷ ഇടം 
െകാടുക്കാെതയും സ്ഥിരചിത്തരായുമിരി ന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ കാണാൻ
െകാതി ണ്ടായ ഒരു കുട്ടി എങ്ങെനേയാ അതിലുമധിമാണു എനി കിട്ടിയ ഈ
എഴുത്ത്. സുഖേക്കടായി കിടന്നതുെകാ ം അതിെന ഭൂതകാലസഹിതം അറി 
യിച്ചാൽ മതിെയ കരുതിയതുെകാ ം എഴുതിേയാ എഴുതിേച്ചാ അയയ്ക്കാെത
ഇങ്ങെന താമസി േപാെയങ്കിലും എനി എഴു കി ന്നതിേല ണ്ടായി ള്ള
താമസത്തിെന്റ നൂെറ്റാെലാരംശെമങ്കിലും ആകുന്നതിനു കഴിയാെതയായിേപ്പായ
എെന്റ ശക്തി റവിെന മാ വാൻ ആരാലും കഴിയുെമ േതാ ന്നില്ല. അെത 
ല്ലാം അങ്ങെനയിരിക്കെട്ട. പുസ്തകങ്ങൾ ര ം നന്നായിരി . േലഖനമാലിക
അതിെന്റ ഉ ത്തികാലേചർച്ചെയെക്കാ ംകൂടി അധികം തക്കതായി േശാഭി  

. ഇതു യാസേമറിയ പരി മം തെന്ന എ ള്ളതിെന ഞാനും സമ്മതി  

. എന്നാൽ എെന്റ അപ്പെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അ കാരം സമ്മതി  
ന്നിെല്ലന്നാണ്. ഈ എ യും വിലേയറിയ വൃത്തി ’മണ്ണിനായുഴി കുഴിച്ചേനരം
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നിധി തെന്ന ലഭിച്ചതു’േപാെല ആയിത്തീേരണ്ടതാണ്. എല്ലാം നിനെക്കാത്ത 
വണ്ണം ഭവിെക്ക കല്യാണമാമ്മാറനു ഹം നിർണ്ണയം. ശുഭേമവ ന സംശയഃ.
ഞാൻ ഈ കാലങ്ങളിൽ േകാടനാ ന െട സ്ഥലത്താണു താമസം.

ചട്ടമ്പി (ഒപ്പ് )

സ്വാമികൾ പേരതനായ ഡാക്ടർ േഗാപാലപിള്ളയ്ക്ക് (റിട്ട.ആയുർേവദ ഡയറക്ടർ)
അയച്ച ചില ക കളാണ് ഇനി േചർ ന്നത്. ഒന്നാമേത്തത് ീ
ശിവമയം
കുേഞ്ഞ ’ എനിക്കയച്ച എഴുത്തിെന വായി േനാക്കിേയ തിരുേമനി ഉടൻ
തെന്ന രൂപാ കമ്പിയാഡറായി ഇതാ അയച്ചിരി . ഇഛിച്ച കാരം സുഖമാ 
യി വ േചരുക. എല്ലാം മുഖദാവിൽ. ഒരു ഗുഹ ഒഴി കിട ന്നതിൽ മന  
റപ്പി േപാകുന്നതി േലഖനത്തിൽ എഴുതിയിരി . ഒഴിഞ്ഞതായിെട്ടാരു
ഗുഹ മാ േമ ഉള്ളതായിെട്ടാ . അതിൽ മന റപ്പി സ്ഥിരെപ്പട്ടാൽ ദൂരം അടു 
പ്പം സ്വേദശം അന്യേദശം മുതലായ ദ്വന്ദ്വവിേശഷങ്ങളും എ േവണ്ട ഒഴിഞ്ഞ 
ഗുഹ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കൽ ഞാൻ നീ എന്ന ഭാവനയും അറ്റ അതായത് നാന്തർന്ന
മധ്യം ന ബഹിഃ ന േചാർധ്വം ന ചാേധാ ന ചാന്തം ന മധ്യം ന ദീർഘം ന ഹൃസ്വം
ന പൂർവാപരൗ വാ വിശിഷ്ടാനുഭൂത്യാ വിശുദ്ധാത്മകത്വാ ത്തേദകാവശിഷ്ടശ്ശിവഃ
േകവേലാഹം. ഇങ്ങെന നിത്യാഖണ്ഡാനന്ദാഭയ ഹ്മചിദാകാശം തെന്ന.

(ഒപ്പ് )

രണ്ടാമേത്തത്

അയച്ച എഴു ക . േജാലി അധികമായുള്ള സ്ഥിതി ആ ചമ്മലു തീർ കി 
ന്നതുവെര േവെറകാര്യത്തി.... (Missing some letters from this part) എെന്റ അമൃ 

തത്തങ്ക േഞ്ഞ, നിന ദീർഘായു ം ആേരാഗ്യവും സകല സമ്പ ം പരമാ 
ത്മസാക്ഷാൽക്കാരവും ഭവിക്കെട്ട! മറുപടി അയയ്ക്കാൻ താമസിച്ചതിെനപ്പറ്റി വി 
േശഷിെച്ചാ ം നിരൂപിേക്കണ്ട ഞാനിേപ്പാൾ എറണാകുളാ േചാപ്പിള്ളിമഠം
മാളികഭവനത്തിൽ താമസി നായർ പണിക്കർ മുതലായവർ എെന്റ പറവൂർ
ഒണ്ട് ദിവ്യൗഷധങ്ങെളപ്പറ്റി എഴുതിയ എല്ലാം എെന്റ ൈകവശം ഇരി ണ്ട്
അേങ്ങാട്ടയയ്ക്കണെമങ്കിൽ ഉടൻ തെന്ന വിവരമാെയഴുതി അയയ്ക്കണമിേങ്ങാട്ട് െച 
മ്പഴന്തിയിെല (േഗാവിന്ദപ്പിള്ള മുതൽ േപരുെട) വർത്തമാനങ്ങെളാ ം അറിയാ 
റില്ല. അറിയിക്കാറുമിെല്ല പറയണ്ടേല്ലാ ഇേങ്ങാെട്ടേപ്പാഴാണു തിരി ന്നെത 

സൂക്ഷ്മമാെയഴുതി അയയ്ക്കണം. താമസിയാെത അയയ്ക്കണെമന്ന് പറയാനുള്ള
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േയാഗ്യത എനിക്കിെല്ല നിശ്ചയം. തിരുവനന്തപുര നി ം േപാന്നി മു 
ന്നാെയ ന െട േ മഭാജനമായ കൃഷ്ണപിള്ള ം സുഖന്തന്നേല്ലാ. ാരബ്ധശരീരം
അതുവെരയിരി െന്നങ്കിൽ വരുേന്നാൾക്കാണാം. അതിെലയ്ക്കത്യാ മുെണ്ട  
ള്ളതു ശങ്കരേമേനാെന്റ ഭവനം ഇവിെടയാണ്.

എന്ന്, ചട്ടമ്പി (ഒപ്പ് )
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മൂന്നാമേത്തത്

98 ധനു 10

ശിവമയം
എെന്റ ഞാനായ ഉറ്റ അളവറ്റ അൻപനായ പൂർവ ിയ സേഹാദരെന്റ പര 
മാവസ്ഥെയ ദൂരസ്ഥനാകെകാേണ്ടാ എഴു കിട്ടായ്കെകാേണ്ടാ ഒ െകാ ം
തടവുെപടാെത യഥാവസരം അറിഞ്ഞ് തത്സംബന്ധമാെയനിക്കവകാശമുള്ള
സ് നാനം മുതലായ ബഹുകൃത്യെത്തയും അനശ്വരഫല ദമായ ആന്തര കൃത്യ 
െത്തയും അനുഷ്ഠി . മൂന്നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞ് പണിക്കെരക്കണ്ട് ഈ വിവരം
പറ . അവനും അവെനേച്ചർന്നവരും േമൽ കാരം അനുഷ്ഠി . അതുെകാ 
ണ്ട് എഴു കിട്ടിയിെല്ലങ്കിലും കിട്ടിയ ഫലംതെന്ന അനുഭവി . അ ം വല്ലതും
േപയം കിട്ടിയാലും സ്വീകരി െകാള്ളാെമന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും േത്താടുകൂടി 
യിരി ന്ന ദരി ന്ന് വളെര ിയമുള്ള പഞ്ചാമൃതംതെന്ന ലഭിച്ചതുേപാെലയാണ്
എെന്റ ഓമനത്തങ്ക േഞ്ഞ ഈ എഴു കിട്ടിയത്. എനിക്ക് കാണാനും പറയാ 
നും വളെരവളെര താൽപര്യമുണ്ട് അവിടെത്ത അസൗകര്യവും വഴി ള്ള അലച്ചി 
ലും െകാണ്ട് ഈയിെട എ ം ഇേങ്ങാ ള്ളയാ യിൽ ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ട. ൈകപ്പട
എഴു കണ്ടാൽ േനരി കാണുന്നതിൽ പകുതി സുഖവും വിവരങ്ങെളല്ലാം മുഴുവ 
നുമറിയാൻ എളുപ്പവുമാണ്. ഈ െവയിൽമുഴുവനും കഴിഞ്ഞ് മഴെപ തണുത്ത 
തിനു േമേല ഞാനേങ്ങാെട്ടാ എ ള്ളതു നിശ്ചയംതെന്ന. അച്ഛൻ മുൻകൂട്ടിെച്ച 

വച്ചതു പുരുഷത്വവും യുക്തവുംതെന്ന. അമ്മ ം കുട്ടികൾ ം പിതൃവിേയാഗ 
സംബന്ധമായ േ ശമല്ലാെത സുഖേക്കെടാ മില്ലേല്ലാ. എെന്റ ിയത്തങ്ക ട
കൃഷ്ണപിള്ള ം സുഖന്തന്നേല്ലാ. എഴു കിട്ടിയിെല്ലങ്കിലും കിട്ടിയ ഫലംതെന്ന.
പണിക്കരുെടപക്കൽ ഒരു എഴു ം െചന്നിട്ടില്ല. എെന്റ േഗാപാൽ ഞ്ഞിന്,

ചട്ടമ്പി (ഒപ്പ് )
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ീ
ശിവമയം
എെന്റ തങ്ക ന്തരിയുെട എഴു കിട്ടി. സേന്താഷമായി. ന െട ക ക േന്തൻ 
കുഴ ം അനന്യ ആത്മാവുമായിരി ന്ന ആ െപാേന്നാമനമൂർത്തി തിരുേമനി,
’സർവം ഖല്വിദം ഹ്മ േനഹ നാനാസ്തി കിഞ്ചന’ എ ള്ള ദൃഢനിശ്ചയസേമ 
തം നിത്യാനന്ദ ഹ്മനിഷ്ഠയിൽ സ്ഥിതിെച െകാ ം വിള ന്നേല്ലാ. എെന്റ
സാധുശിേരാരത് നമായ തങ്കേമനവെന്റ േലഖനം യഥാവസരം വരുെന്നാണ്ട്.
ഉള്ളിൽ കവിഞ്ഞ് അടങ്ങിക്കിട കാശി ന്ന പരമാനന്ദസ് േനഹസഹിതം
നിങ്ങെളല്ലാേപരും കൂടിക്കാ യുംകഴി അൻപുമൂർത്തികളായി സുഖി
എന്നറിയു . ഞാൻ അവിെട വ േചർന്നാൽ (തിരുേമനിെയ ഒഴിച്ച് ) കാണാ 
നുള്ള വി ഹങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായിത്തികയണെമങ്കിൽ േമനവൻ കൂടി ആ
കൂട്ടത്തിൽ (അവിെടയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ) ഒണ്ടായിരിക്കണം. അതിനാൽ എെന്റ
േമനവൻ അവിെട ഇരിക്കണം. എെന്റ ചുന്തരിമാ ം വരണം. എെന്റ തിരു 
േമനി നാലെഞ്ചഴു കൾ മുമ്പയച്ച ഒരു എഴുത്തിൽ’തിരുവനന്തപുരം അ
നല്ല ദിക്കല്ല. ക്ഷണം ഇേങ്ങാ േപാരണം’ എെന്നാരു വാ വിേശഷമായി

േയാഗിച്ചിരി . പരമവിശ്വാസജനകമായ ഈ വാ പുറെപ്പടുന്നതിേല
േഹതുവായ അവിടുെത്ത അക്കരുണക്കടലും എെന്റ േമനവൻ ഇേപ്പാളയച്ചി ള്ള
എഴുത്തിൽ ഞാനിനി അേങ്ങാ വരികയിെല്ല െണ്ടാ എെന്നാരുവ േചർത്തി 
രിക്കയാൽ എെന്റ മനസ്സിെന ഉരു ന്ന ഈ വാക്കിനു േഹതുവായ അളവറ്റ
സ് േനഹപാരവശ്യക്കടലും േചർന്ന് എനിക്ക് ഒരു വിേയാഗസങ്കടാ ധാരയാ 
യി തീർന്ന് അടിക്കടി കുളിപ്പി . എെന്റ ചുന്തരിയുെട എഴുത്തിൽ ഇത്തരം
വാ ണ്ടായിരുന്നതു ദർശനമാ ത്തിൽ അക . ഇവര ം ഈ ഔഷധം
തെന്ന സിദ്ധിേച്ച തീരൂ... എെന്റ േഗാപാലപിള്ള ഗവർെമണ്ടിൽനിന്ന്
ഇൻസ് െപക്ടരായി നിയമി ആഡർ വന്നതിെന േവെണ്ട ഉേപക്ഷി .
ധാരാളം ചികിത്സയും പണവും (300 രൂപായിൽ കൂടുതൽ) കി ണ്ട്. ഇേപ്പാൾ
50 രൂപാ ഒരു വലിയ െകട്ടിടം പുത്തൻചന്തയിൽ വാടകയ് െക്കടുത്ത് അതിൽ
താമസിക്കാൻ േപാകു ണ്ട്. അല്ലല്ല, താമസം തുടങ്ങി നാലു ദിവസമായി.
േവലായുധൻ തമ്പി ( ീ) പണിെചയ്യിച്ച അതിമേനാഹരെക്കട്ടിടമാണ്.
ഒരുമാസം കഴിേഞ്ഞ താമസി ന്ന െകട്ടിടം ൈകവിടൂ. സംബന്ധം നിശ്ചയി .
തഹ. അനുജൻ അയ്യൻപിള്ള ടിപ്പിടി അ. ഭാ. പ. അ. യുെട കടശ്ശിയിെല
അനുജത്തി ഭാനു മ. െകാച്ചമ്മയാണ്. ഞാൻ ഇവിെടക്കിട കഷ്ടെപ്പടുവാൻ
ഇട ഇനി റയും. െവയിേല; ശിവശിവ. ന െട ജഡ്ജി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഓലെച്ചറ്റ ര ( ീരംഗവിലാസെത്ത ചവ പുര തെന്ന. ഇതിലാണ് സ്വാമി 
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തിരുവടി സാധാരണ ഇരിക്കാറ് ) കണ്ടേല്ലാ. ചുന്തരി! ഓേരാ കാലെത്ത
ാരബ്ധം. ഞാൻ തിരുേമനിക്കയച്ചിരുന്ന എഴുത്തിനു വളെരനാളായി ം മറുപടി

കാണായ്കയാലും... േഗാവിന്ദപിള്ള എനി സുഖേക്കടായിരിക്കേവ അേങ്ങാ 
േപാന്നതുെകാ ം വന്നതിെന്റ േശഷം അേങ്ങാ വരുന്നവിഷയത്തിൽ നല്ല

താ ര്യമില്ല. പറയായ്കെകാ ം അതിനാൽ അവിടെത്ത സൗകര്യത്തിൽ ശങ്ക
ജനിക്കെകാ ം മന്ദിച്ചിരു േപായി. ’ഭക്തിയും മനമും െപാരുന്തിനതംെക
സത്തിയം െചാേന്നൻ ചടലമുമിേങ്ക’ എ നന്തൻ പറഞ്ഞതുേപാെലയാണി 
രി ന്നത്. എനിക്ക് ഒത്തേപ്പാൾ ഒത്തേപാെല വരുന്നതിന്ന് ഏതുെകാ ം
ഞാൻ അ ാപ്തനുമാണ്. എെന്റ േഗാപാലപിള്ളയുള്ളതുെകാണ്ട് സകലവുെമ 
നിക്കിവിെടെയാണ്ട്. ഇല്ലാത്തേപ്പാഴുെമാണ്ട്. ന െട േവലുപിള്ള (ഭാഗവതർ)
അവധിേയാടുംകൂടി ഇവിെട വന്നിരു . കിഴ േപായിരിക്കയാണ്. വരുേമ്പാൾ
എെന്ന കാണുെമ ം ഞാൻ കൂടിവരുെമന്ന് നും പറ റച്ചാണ് പിരിഞ്ഞത്.
എെന്റ ചുന്തരിക്ക് എ മ ാസിൽ േപാകണം. വിവരത്തിനു ഒെരഴു കൂടി
ഇേങ്ങാട്ടയയ്ക്കണം. ഉടൻ മറുപടി അയയ്ക്കാം. പിെന്ന ഇേങ്ങാ ം അേങ്ങാ ം യാ 

തെന്ന. േമാക്ഷ ദീപനിരൂപണം, ീച പൂജ, ജീവകാരുണ്യനിരൂപണം
ഇത്യാദി തീർന്നിരി ണ്ട്. പിെന്ന കുെറ പുസ്തകങ്ങളും ചുമടായിെട്ടാണ്ട്. എല്ലാം
കൂടി െകാ േപാേകണ്ടതായിരി . കൂവളക്കായ്കൾ, പലവി കൾ, തുന്തണ
മുതലായവ. സുഖം തെന്നേല്ലാ. ഈ എഴുത്തിനു ന െട െപാ തിരുേമനിയുെട
തിരുക്കരത്തിലും എെന്റ അൻപുരൂപിേമനവെന്റ കയ്യിലും മ ം ചാടിക്കേരറുവാൻ

ിയെമാണ്ട്. എെന്റ െപാ മുണ്ടനാ കുറുപ്പ്, പണ്ഡിതർ; സുഖം തന്നേല്ലാ.
എെന്റ തങ്ക ിയ സേഹാദരൻ എ. എസ്. സുഖമായിരി ന്നേല്ലാ. ിയ 
സ്വരൂപി അസിസ്റ്റന്റ് ആനന്ദചിത്തമൂർത്തി ചാർജ്ജിൽനി ം േമാചിച്ചേല്ലാ.
സുഖസഞ്ചാരം തെന്നേല്ലാ.
എെന്റ ചുന്തരിക്ക് (െപാന്നിന് )

ചട്ടമ്പി (ഒപ്പ് )

https://thalilakkam.in/




