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മുഖവുര

എൻെറ ആദ്യകൃതിയായ േവദാന്തതത്വമാലികാ ന്ഥെത്തപ്പററഇയുള്ള മഹാ 
ജനങ്ങളുെട അഭി ായങ്ങങ്ങൾ പുറത്തായേതാടുകൂടിത്തെന്ന, െ ൗഢവിഷയ 
ങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്തവരായ കുട്ടികൾ രസി ത്തക്ക െ◌റെറാരു പുസ്തകെമ 
ഴുതണെമന്ന വിചാരമുണ്ടായി. അതു് ഇതിനാൽ സാധ്യമായി. ഇതിെലജീവനാ 
യകഥഭഗവാൻ ീരാമകൃഷ്മപരമഹം സരുേടതാണു്.”േഗാപാലൻെറകഥ” എ
േപരുള്ള ആ കഥ േയാജി ന്നതായ അ ം ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൽ െച 
യ്തിട്ടിെല്ലന്നില്ല. കാലേദശനാമരൂപാദികൾ സൃഷ്ടിച്ച് കഥെയ രൂപെപ്പടു ക 
യാണു് ഇതിൽ െചയ്തിരി ന്നതു്. ീമദ്വിേവകാനന്ദസ്വാമികളാൽ എഴുതെപ്പ 
ട്ട ”േഗാപാലെന്റകഥ” ” ബുദ്ധഭാരത” െമന്ന അൈദ്വത ന്ഥത്തിൽ സിദ്ധം 
െചയ്തി ള്ള തകാല തെന്ന ഈ ”േഗാപാലെന്റകഥ”യും സിദ്ധം െച 
യുവാൻ സംഗതിവന്നതിൽ വലുതായ ചാരിതാർത്ഥ്യമു ്. ഇതിെല കഥ സം 
ഭവ്യമാേണാ എ സംശയി ന്നവരുെണ്ടങ്കിൽ അവർ ഈയിെട കിളിമാനൂർ
എന്ന സ്ഥലത്ത് സാധുക്കളായ ഒരു വീ കാർ ഒരു കിണർ ഉണ്ടായിെയ 

ം,സാധുവായ ഒരു ബാലനു് വയ്ക്കേതതു േക്ഷ ത്തിൽവ ് പരേമശ്വരൻ ത്യ 
ക്ഷമായിെയ ം മററും േകട്ട വിേശഷങ്ങൾ വാസ്തവമായുള്ളവ തന്നേയാ എ
പരിേശാധിച്ചാൽ െകാള്ളാം. ആ  സംഗതികൾ ഇക്കഥ ് സാക്ഷ്യങ്ങളാണു്.
കുമാരനു േബാധക്ഷയമുണ്ടായതുമുതൽ ശാരദാേദവി കണ്ടതുവെര ഭാഗങ്ങളു ം മ
ചില ഘട്ടങ്ങളും വിസ്തരിേയ്ക്കണ്ടിയിരു െവ വിചാരി ന്നവർ ഉണ്ടാേയയ്ക്കാം.
വിസ്തരിച്ചാൽ വിചാരിച്ചറിയുന്നതുേപാെല  ഭംഗിയാകുകയില്ലെയ വിചാരിച്ചാ 
ണു് അവ  വിസ്തരിയ്ക്കെപ്പടാത്തതു്. ഈ പുസ്തകത്തിെല രാമകുമാരനു് ബാലന്മാർ 

ക പഠിയ്ക്കാൻ െകാള്ളാവുന്നതായുള്ള  പല സൽഗുണങ്ങളും ഉള്ളതുെകാ ്
െചറിയ കുട്ടികൾ ് കുമാരെന അനുകരിപ്പാൻ സംഗതിയുണ്ടാകുെമങ്കിൽ ഞാൻ 
കൃത്യകൃത്യനാകും. ഇതിൽ ഇടയ്ക്കിട ് കുട്ടികെള സംേബാധനം െച ന്നതും മ ം
ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരുെട ദ്ധ കുേറകൂെട പതി ന്നതിനുേവണ്ടി മാ മാണു്.
ഈ കൃത്യത്തിൽെലെന്ന േ ാത്സാഹിച്ച പല മാന്യന്മാർ  ം എെന്റ ഹൃദയംഗമ 
മായ വന്ദനം  പറ െകാ .
തിരുവനന്തപുരം
൧ഠ൮൯മകരം൨ഠ൯

ഏ. േഗാപാലപിള്ള.
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രാമകുമാരൻ. അഥവാ ഒരു വിശുദ്ധനായ ബാലൻ

”കുേഞ്ഞ രാമകുമാരാ! നിെന്റ സാധുവായ മാതാവിെന്റ ദയേവാടുകൂടിയ വാ ക 
െള ദ്ധവ േകൾ ക. നിന ് ഇേപ്പാൾ ബാല്യകാലമാണു്; ഇതു് സേന്താഷ
മായും സമാധാനമായും കഴി കൂട്ടാനുള്ള ഒരവസരമാണു്; എങ്കിലും അഹങ്കരി ്
കഴിപ്പാനുള്ള ഒരുകാലമല്ല. അഹ ങ്കാരം മനുഷ്യെന വഴിെതററി . നി 
െന്റ ജീവിതകാ ലം മുഴുവനും നീ ഒരുസാധുവായ ഇടയബാലനാണു് എന്ന സംഗ 
തിെയ ദൃഢമായി സ്മരി െകാണ്ടിരുന്നാൽ നിെന്ന അഹങ്കാരം ബാധി കയില്ല.
അഹങ്കാരിയല്ലാത്ത ഒരു ബാലൻ മാ മാണു നല്ലവനായിത്തീരുന്നതു്. വരാൻ 
േപാ കുന്ന ജീവിതകാലം േ യസ്ക്കരമായിക്കഴി കൂ വാൻ തയ്യാറാകുവാനാണു്
ഈ ബാല്യകാലം മനുഷ്യർ ് ഇരി ന്നതു്. അല്ലാെത ചില കുട്ടികൾ ധരിച്ചി 
രി ന്നതു േപാെല കളി മാ ം കഴി വാനല്ല. പിൽക്കാലത്തിേല ് ആവശ്യ 
മുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും സദാചാരങ്ങളും ഈ ശ്വരവിശ്വാസവും ഭക്തിയും ഈ ബാ 
ല്യകാല തെന്ന യാണു് സമ്പാദിേക്കണ്ടതു്. അതിേല ള്ള ഒരു ഘട്ടം വ ളെര
വിലേയറിയ ഒന്നാെണ മിയ്ക്കേപരും മനസ്സിലാ ന്നില്ല. പല്ല ണ്ടാ ന്നതി 
നുള്ള വളഞ്ഞ മുള േവണെമങ്കിൽ മുൻകൂട്ടിതെന്ന കരുതണം. ഇളംമുളയായിരി  
േമ്പാൾത്തെന്ന െസൗകര്യമായവിധം വള െകട്ടിയുറപ്പി െകാള്ളണം. വലുതാ 
കുേമ്പാൾ ന െട ആവശ്യത്തിനനുസരി ള്ള ഒരു മുറ്റിയ മുളയായിത്തീരും. അതു 
േപാെല കുട്ടിയായിരി േമ്പാൾത്തെന്ന നല്ലകാര്യങ്ങൾ അഭ്യസി െകാണ്ടാൽ
വലുതാകുേമ്പാൾ ഒരു നല്ലവനായിത്തീരും. ബാല്യം നിലം ഉഴുതു വിത്തിേടണ്ട
കാലമാണു്. െയൗവ്വനം വിളവുണ്ടായി െകാ ന്ന സമയവും വാർദ്ധക്യം അനുഭ 
വി ന്ന സമയവുമാണു്. വിതക്കാല മടിയനായിരി ന്ന കൃഷിക്കാരനു് െകാ 
യി കാല കളകൾ മാ േമ കാണുകയു . അതുേപാെല ന െട ബാല്യകാ 
ലങ്ങളിൽ വിദ്യെകാ ഴുതു് ഒരു ശരിയായ സ്വഭാവമി കൃഷിെചയ്യാത്തപക്ഷം
പില്ക്കാല ് ഒരു നല്ലവനാകാൻ കഴിയുകയില്ല. ബാല്യത്തിൽ ദുസ്സ്വഭാവമാകുന്ന
കളകളുള്ള വയൽ പില്ക്കാല ദുർബുദ്ധിയാകുന്ന തരിശു നിലങ്ങളായി തീർ  
േപാകും. കൃഷിക്കാരൻ കൂട േട കളകെള പറി കളയണം. അേതേപാെല
ചീത്തസ്വഭാവമാകുന്ന കളകൾ വ കയറാേത കുട്ടികൾ കൂട െടപ്പരിേശാധി 
യ്ക്കണം. ഉെണ്ട കാണുന്നപക്ഷം മൂേടാെട പറി ദൂെരെക്കാ േപായി നശിപ്പി 
യ്ക്കണം. ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ ം ഗുരുക്കന്മാർ ം ഇതിൽ ചില ചുമതല 
കെളല്ലാം ഉണ്ടങ്കിലും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ മന ർവ്വം ഞങ്ങെള അനുസരിെച്ചങ്കിൽ
മാ േമ ഗുണമു . ശിക്ഷെകാ ണ്ടാകുന്ന ഗുണം കാകൾ തല്ലിപ്പഴുപ്പി ന്നതു 
േപാെലയാണ്. തല്ലിപ്പഴുപ്പിച്ചാൽ താെന പഴു ന്നതുേപാെല ശരിയായ സ്വാ 
ദുണ്ടാ കയില്ല. വിേശഷി ം തല്ലിയഭാഗങ്ങൾ കല്ലിച്ചിരി ം. അതുേപാലത 

https://thalilakkam.in/
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െന്ന ത കാ േനെരയാകുന്ന കുട്ടികളുെട സ്വഭാവവും ശുദ്ധമായിരി ന്നതല്ല.
അതിനാൽ നിെന്റ ഈ സമയെത്ത വളെര സൂക്ഷി പേയാഗിക്കണം. ഒരു കുട്ടി
ബാല്യത്തിെല സമ്പാദിേയ്ക്കണ്ട ധാനമായ ഒന്ന് ഈശ്വരവിശ്വാസമാണ്. നിന 

ഞാൻ മാതാവായും നാഥയായും ഇരി ന്നതുേപാെല നിന ം എനി മായി
ഒരു മാതാവുണ്ട്. അതാണ് ഈശ്വരൻ”
മാതാവിെന്റ ഇ കാരമുള്ള ഉപേദശങ്ങൾേകട്ട് രാമകുമാരൻ വളെര േനരം വിചാ 
രമഗ്നനായി നി േപായി. തെന്റ ഉപേദശങ്ങെളപ്പറ്റി പു ൻ ചിന്തി കയാണു
െച ന്നെത ള്ള വിവരമറിഞ്ഞ് മാതാവു കുറ േനരം െമൗനമായിരു . രാമ 
കുമാരെന്റ മുഖത്ത് ഒടുവിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിമാ മുണ്ടായി. ഇതു തെന്റ മാതാവിെന്റ
വാക്കിെന നിേഷധിച്ചതായിരി േമാ? ഒരിക്കലുമില്ലാ. രാമകുമാരൻ ആ വിധമു 
ള്ള ഒരു കുട്ടിയല്ലായിരു . ഇയാൾ മാതൃഭക്തനായ ഒരു കുട്ടിയാകയാൽ മാതാവി 
െന്റ ഉപേദശങ്ങൾ ശരിയായ വിധം ഫലി . തെന്റ മാതാവിെന്റ ഉപേദശങ്ങെള
പദം തി വിചാരി റപ്പി കയാണു് രാമകുമാരൻ െചയ്തതു്. കുട്ടികൾ വായി  
ന്ന വിഷയങ്ങെള രണ്ടാമതു വിചാരി റപ്പി ന്നതുേപാെല രാമകുമാരൻ തെന്റ മാ 
താവിെന്റ വാ കെള പഠി റപ്പി . ദ്ധയുള്ള കുട്ടികൾ രാമകുമാരെനേപ്പാെല
തെന്നെച ം. അല്ലേയാ വായനക്കാരായ കുട്ടികെള! നിങ്ങൾ രാമകുമാരെനപ്പറ്റി
എ വിചാരി ? രാമകുമാരൻ വല്ല െത ം െചയ്തതുെകാണ്ടാേണാ അയാളു 
െടമാതാവ് ഈവിധം ഉപേദശിച്ചത്? ഒരിക്കലുമില്ല. രാമകുമാരൻ െത െച ന്ന 
തുതെന്ന അപൂർവ്വമായിരു . തെന്റ മാതാവ് ഒരിയ്ക്കൽ െതെറ്റ ചൂണ്ടിക്കാണി 

െകാടു ന്നവകെള രാമകുമാരൻ ഒരിയ്ക്കലും െചയ്കയില്ല. അതാണ് അയാളുെട
നിഷ്ഠ. തെന്റ മാതാവിെന്റ സകല ഹിതങ്ങേളയും സാധി െകാടു ന്നതിലും
അവെര സേന്താഷിപ്പി ന്നതിലും രാമകുമാരൻ സദാ ജാകരൂകനായിരി ം. നി 
ങ്ങളിൽ ചിലർ മാതാപിതാക്കന്മാരും അദ്ധ്യാപകന്മാരും പലേപ്പാഴും െതെറ്റ
ചൂണ്ടിക്കാണി ന്നവകെള രണ്ടാമതും െച ന്നവരാേയയ്ക്കാം. അെതാരിയ്ക്കലും െച 
യ്യരുത്. അങ്ങിെനെച ന്നപക്ഷം രാമകുമാരൻ നിങ്ങെള ബഹുമാനി കയില്ല.
രാമകുമാരെന്റ സഹവാസത്തിനു നിങ്ങൾ ആ ഹി ന്നില്ലേയാ? അയാൾ ഒരു
ശുദ്ധ ഹൃദയനാണു്. നല്ല കുട്ടികൾ നിശ്ചയമായും അയാെള േസ്നഹി ം. രാമകു 
മാരെന്റ ബാല്യത്തിൽതെന്ന തെന്റ പിതാവു മരി േപാകയും മാതാവല്ലാെത മറ്റ 
രുമില്ലാതിരിയ്ക്കയും െചയ്തതുെകാ വളെര അരിഷ്ടതയിലുള്ള ഉപജീവിതമാണ്
അയാൾ ണ്ടായിരുന്നത്. ഒരിടയെച്ചറുക്കൻ എ പറ ് സാധുവായ ഇയാ 
െള ഭാഗ്യവാന്മാരായ പല കുട്ടികളും നിന്ദി ക പതിവായിരു . ആ ഭാഗ്യവാന്മാ 
രായകുട്ടികൾ വാസ്തവത്തിൽ ഭാഗ്യമില്ലായിരു . അെതല്ലാം അവരുെട പൂർ 
വ്വന്മാരുെട ഭാഗ്യമായിരു . അവരുെട പില്ക്കാലങ്ങളിൽ അവർ പലവിധം കഷ്ടത
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അനുഭവിേയ്ക്കണ്ടവർതെന്ന. രാമകുമാരെന്റ സ്ഥിതി ആദ്യം വളെര ദാരി ്യത്തിലാ 
യിരുന്നതിനാൽ േമൽ അയാൾ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യവാനായിത്തീരുെമ ് ആരും
ശങ്കിച്ചില്ല.
രാമകുമാരനും തെന്റ മാതാവു് ശാരദാേദവിയും താമസിച്ചിരുന്നത് ആൾപ്പാർപ്പ്
അധികമില്ലാത്ത ഒരു കു ാമത്തിലായിരു . നാലുവശവും വലിയമരങ്ങൾ ഇട 
തൂർ നിന്നി ള്ള ഒരു െചറിയ ൈമതാനത്തിലായിരു അവരുെട ഗൃഹം പണി 
യിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ഭവനത്തിനു മുൻവശത്തായി ദൂര ള്ള ഒരു പാറ ട്ടം മിക്ക 
വാറും സമയങ്ങളിൽ മ െകാ മൂടെപ്പ ് േശാഭി െകാണ്ടിരി ം. സൂേര്യാ 
ദയ സമയങ്ങളിൽ മഞ്ഞയും ചുവ ം ഇടകലർന്ന രശ്മികൾ ആ പർവ്വേതാപരി 
ഭാഗത്തിെല ആകാശത്തിൽ ഒരുേപാെല വ്യാപി ് വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുെട േമൽ
ഭാഗങ്ങെള കാശിപ്പി ന്നതു് അവർെക്കാരു വിേശഷക്കാ യായിരു . ഇവ 
രുെട ഈ വാസസ്ഥാനം രാമകുമാരെന്റ പിതാവിനാൽ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടതായി 
രു . ഭർത്താവിെന്റ മരണാനന്തരം ശാരദാേദവിയ്ക്ക് ഈ ഏകാന്തവാസം ഉേപ 
ക്ഷിക്കാൻ സമ്മതവും െസൗകര്യവുമില്ലായിരു . തനിയ്ക്ക് ഒരു ധാന ധനമാ 
യുണ്ടായിരുന്നതു് ബാലനായ രാമകുമാരൻ മാ മായിരു . ഭർത്താവു് കൂടുതലാ 
യി യാെതാ ം ഏൾപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ െപെട്ട ള്ള േദഹവി 
േയാഗം നിമിത്തം സന്തതിയ്ക്ക് യാെതാ ം സമ്പാദി െവയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത 
തായിരു . ഏെതാരു മനുഷ്യനും തെന്റ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് എെന്തങ്കി 
ലും സമ്പാദി വേയ്ക്കണ്ടതു് മുഖ്യധർ മ്മമായിക്കരുെതണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സങ്കട 
കരമായ സ്ഥിതിയിലുള്ള പലരും ധനവാന്മാേരക്കൾ നല്ലവരായി ണു ാേയണ
ക വരുമാറുള്ളതു്. ധനവും ഗുണവും ഒ േചരുന്നകാര്യം വളെര അസംഭ 
വമായാണിരി ന്നത്. ഇവർ സഹായത്തിനായി ര പശുക്കൾ മാ േമ
ഉണ്ടായിരു . പശുക്കൾ പു പറി ന്നതു് രാമകുമാരെന്റ നിത്യവൃത്തി 
കളിൽ ഒന്നായിരു . തങ്ങളുെട ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങെള രക്ഷിേയ്ക്കണ്ടത് അവ 
രവരുെട ധാനകടമതെന്നയാണേല്ലാ. “ആരുമില്ലാത്തവെര ൈദവം രക്ഷി 

ം”എെന്നാരു വിശ്വാസമാണു് ഇവെര ജീവേനാടു കാ ന്നതു്. പല ദുർഗ്ഘടഘട്ട 
ങ്ങളിലും ശാരദാേദവി ീകൃഷ്ണെന ധ്യാനിച്ച് ാർത്ഥി കയും താമസിയാെതത 
െന്ന സങ്കടനിവൃത്തിയുണ്ടാകുകയും പതിവായിരു . ഈ വിധത്തിൽ അവർ
ഈശ്വരവിശ്വാസം ദൃഢെപ്പട്ടിരു . “ദയാനിധിയായ ജഗന്നിയന്താേവ! സാധു 
വായ എെന്നയും എെന്റ എെന്റ കുട്ടിേയയും രക്ഷിക്കേണ!!” എ ള്ള ാർത്ഥന
കൂട െട േകൾക്കാമായിരു . അതങ്ങിെനനില്ക്കെട്ട!
രാമകുമാരൻ അ വയ ള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരി േമ്പാൾ പാഠശാലയിലാക്ക 
െപ്പ . ഗുരുവായിരുന്നതു് ഒരു ാഹ്മണനായിരു . അക്കാലങ്ങളിൽ പണമുള്ള
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പലകുട്ടികളും ഗുരുേവാെടാന്നി താമസി ന്ന പതിവായിരു ഉണ്ടായിരുന്നതു്.
ജാതിയിൽ ഇടയനും ദരി നും ആയ ഒരു കുട്ടി ഗുരുമഠത്തിൽ കഴി കൂ ന്നകാര്യം
കുെറ വിഷമമായിത്തെന്ന ഇരു . ീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ഇടയകുലത്തിൽ വള ൎ
വളെരവിഖ്യാതനായി ഭവിച്ചേതാടുകൂടി ആളുകൾ ് ഇടയന്മാെര റി ള്ള നി 
ന്ദകുെറ ശമി . വിേശഷി ം സാധുവായ രാമകുമാരനിൽ എല്ലാേപ ൎ ം ഒരു  
േത്യകകാരുണ്യത്തിനു വകയുണ്ടായിരുന്നതുെകാ ് പഠിപ്പി ന്നകായ്യൎത്തിൽ
ഗുരു വിസംവദിച്ചില്ല. ദിവേസന ാമത്തിൽ നി ം നാലുൈമേലാളം ദൂരം വരു 
ന്ന പാഠശാലയിേലയ്ക്ക് നട േപായി മടങ്ങിഎത്തിെക്കാണ്ടിരു . അ വയ 

ായമുള്ള ഒരു കുട്ടി വിജനമായസ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി നാലു ൈമൽ ദൂരം തനി 
െയ നട േപാകുന്നകായ്യൎം വളെര സങ്കടജനകമായ ഒന്നാണേല്ലാ. വഴിയായി 
് ഒരു ഒററയടിപ്പാത മാ മാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതും. ഇടയ്ക്കിെട പാറകളും കുഴി 

കളും മു കളും ഉള്ളതുെകാണ്ട് േവദനയനുഭവിയ്ക്കാെത േപാകാൻ ആർ ം ബു 
ദ്ധിമുട്ടായിരു . വഴിെയപ്പററി നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്ന മാതാവു് കുട്ടിയുെട പാദര 
ക്ഷയ്ക്കായി ര പാള കെള വ െകട്ടിയാണു് അയച്ചിരുന്നതു്. ആദ്യദിവസ 
ങ്ങളിൽ കൂ ണ്ടായിരുന്നതുെകാ ് സങ്കടം അധികെമാ ം ഉണ്ടായില്ല. കുമാര 
െന്റ നിഭ ൎാഗ്യസ്ഥിതി നിമിത്തം ഒരു ദിവസം സഹപാഠികെളല്ലാവരും അയാെള
ഉേപക്ഷി . തനിെയ േപാകയാൽ വഴി ദീ◌ൎഗ്ഘൎമായി േതാന്നി ടങ്ങി. വഴിെത 
ററിേയാ എ ഭയെപ്പ . ദുഷ്ടജ ക്കൾ വരു േണ്ടാ എ ചുററും േനാക്കി ട 
ങ്ങി; എങ്കിലും ൈധയ്യൎമവലംബി മുേന്നാ േവഗം നട . വല്ല അനക്കവും േക 
ട്ടാൽ അെതന്താെണ ് നി നല്ലവണ്ണം പരിേശാധി വീ ം നട ം. തെന്റ
കഷ്ടതകെള റി ് കൂട െട വ്യസനി ം. രാമകുമാരെന്റ ഇതുവെരയുമുള്ള  
മങ്ങെളല്ലാം വിജയപൂവൎമായി കലാശി . ഉടെന ദൂരത്തായി ് ഒരു വൃക്ഷ ട്ടം
ക . മുൻദിവസെത്തപ്പരിചയംെകാ ് അെതാരുകാടാെണ നിശ്ചയമുണ്ടാ 
യിരു . സൂയ്യൎരശ്മിഭൂമിയിൽ പതിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം േമൽ ഭാഗം മറയ്ക്കെപ്പ 
ട്ടിരു . െചറിയമഴയിലും വലിയേവനലിലും നി ് ആെരയും ആ കാടു രക്ഷി
െകാ ം. ആ വിധമായിരു ഇലകളുെട െഞരുക്കം. ’ഈ െകാടുംകാട്ടിലുള്ള
എ േയാ െചറിയ പു കെളേപ്പാലും ശരിയായി രക്ഷി ന്ന ഈശ്വരൻ തെന്നയും
രക്ഷി ം’ എ ് ആദ്യം ഒരു ൈധയ്യൎം രാമകുമാരനു േതാന്നി. അേതാടുകൂെടത്ത 
െന്ന ദൂരത്തായി ഒരു േതാേലാരവവും േക . രാമകുമാരൻ വിഷണ്ഡനായി. വലിയ 
മരങ്ങളിൽ ചിലെതല്ലാം മറി വീണുതുടങ്ങി. െകാ കൾ മുറി വീഴു . കു 
മാരെന്റ ൈധയ്യൎം ഓടി ഒളി . സാധു രാമകുമാരൻ നില പതി . ഏകേദശം
ഒരു മണി റു കഴിഞ്ഞേശഷേമ രാമകുമാരനു േബാധമുണ്ടായു . തൻ കണ്ടെത 
ല്ലാം സ്വപ്നമായിരി േമാ എ സംശയി . തെന്റ ഭവനത്തിെന്റ നടയിലാണു
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താൻ കിട ന്നെത ് തനിയ്ക്കേപ്പാൾ മനസ്സിലായി. ഇെത മായം! കുമാരനു
ഭയവും ആശ്ചയ്യൎവും ഉണ്ടായി. ശാരദാേദവി ഈ വിവരങ്ങൾ േകട്ട് ”ഈശ്വരാ
ഇങ്ങിനേയാ ഉണ്ടായതു്. പാപിയായ ഇവൾ ഇ െയ്ക്ക മഹാപാപമാണു െച 
യ്തത്? സ്വാമീ കരുണാകരാ!” എ വിലപിച്ചിട്ട് അ േനരം െമൗനമായിരു .
വാടിവിയത്തൎ മുഖ ് വ്യസനം ഉള്ളടങ്ങിയ ഒരു ചിരിയുണ്ടായി. ഉടൻ എഴി ്
“എെന്റ മകെന ആരാണു് ഇവിെടെക്കാണ്ടാക്കിയതു്? ഈശ്വരാ!” എ വിചാ 
രിച്ചി ശാരദാേദവി വീട്ടിനു പുറെത്തല്ലാം പരിേശാധി . അവിെടക്കണ്ട വലിയ
കാൽ വടുകെളയും ചില അവശിഷ്ടങ്ങെളയും െകാ ് അെതാരു ആനയായിരി 

െമ സങ്ക ി . ”ആവൂ ഈശ്വരാ! അേങ്ങ ് ഇ േത്താളം കരുണയുണ്ടായ 
തു ഭാഗ്യംതെന്ന” എ ം ഉച്ചരി ് അക േപായി ചിന്താമഗ്നയായി ഇരു .
രാമകുമാരനാകെട്ട! അേപ്പാൾക്കഴിഞ്ഞ സകലതും മറ . പഠനം തെന്റ അേപ്പാ 
ഴെത്ത ധാന കൃത്യമാെണ ് അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്ന വാചകങ്ങെളത്തെന്ന പല 

ാവശ്യം വിചാരി കഴി . പഠിത്തം മതിയാക്കാൻ െസൗകര്യം കാ െകാ 
ണ്ടിരി ന്ന ന െട ചില െചറിയ കുട്ടികൾ ് ഒരു പാഠെമന്നവണ്ണം രാമകുമാ 
രൻ വ്യാകുലയായിരി ന്നമാതാവിെന്റ മടിയിൽ െച ചാരി നി ് അവരുെട
ൈകപിടി കുലുക്കി ചിന്തയിൽനി ം വിരമിപ്പിച്ചി ് “ അമ്മാ! ഞാൻ പള്ളി 

ടത്തിൽ േപാകെട്ട! എനി ് വഴിയിൽ ആരു സഹായമു ്?” എന്നിങ്ങെന
േചാദി . തെന്റ പു െന്റ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളെര ജാഗരൂകയായിരുെന്നങ്കി 
ലും തെന്റ ഗൃഹേജാലികൾ നിമിത്തം ഗത്യന്തരമില്ലായ്കയാൽ ആ പരമഭക്തയായ
സതീരത്നം തെന്റ പു േനാടു് താെഴപ്പറയും കാരം പറ .
മാതാവു് :- രാമകുമാരാ! ഈശ്വരൻ തെന്ന നിെന്ന സഹായിക്കെട്ട! നീ കാട്ടിനു
സമീപം െച ് കൃഷ്ണാ! കൃഷ്ണാ! എ വിളി ക. അേപ്പാൾ കൃഷ്ണൻ വ ് നിെന്ന
േവണ്ടവിധം സഹായി ം. അവനു് സകലതും െചയ് വാൻ ശക്തിയു ്. അവനു

ാപ്തി നിേന്നാളംതെന്ന ഉണ്ടായിരി ം. താമരയുെട വണ്ണൎമാണു്; കയ്യിൽ ഒരു
ഓട ഴൽ പിടിച്ചിരി ം; തലയിൽ ഒരു മയിൽപ്പീലി ചൂടിയിരി ം; അരയിൽ
ഒ ഞാണും, കാലുകളിൽ പാദശരങ്ങളും, ൈകകളിൽ ചില െക കളും, പുഞ്ചിരി 
േയാടുകൂടിയ േനാട്ടങ്ങളും അവെന്റ േത്യക ലക്ഷണങ്ങളാണു്. അവൻ അവിെട 
ത്തെന്ന എ ം ഉണ്ടായിരി ം. ആവശ്യെപ്പടുേമ്പാെഴല്ലാം വിളിച്ചാൽ കൂെടവരും.
സേന്താഷമായിേപ്പാകൂ!
മാതാവിെന്റ ഇ കാരമുള്ള ശാസനകെളേക്കട്ടിട്ട് യാെതാരു സംശയവും കൂടാെത
രാമകുമാരൻ യാ യാരംഭി . കാടു സമീപിച്ച ഉടെനതെന്ന കൃഷ്ണെന വിളി തു 
ടങ്ങി.
നിസ്സഹായനായ ഒരു െചറിയ കുട്ടി; ായേമാ? അ വയ ്. നി ന്നതു വലി 
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െയാരു കാട്ടിൽ. കറു കൃശമായ ശരീരം. േദഹത്തിൽ ആഭരണങ്ങൾ യാെതാ 
മില്ല. െചറിയ ഒരു േതാ ൎ ് ഉടുത്തി ്. കയ്യിൽ െചറിയ ന്ഥെക്ക പി 

ടി ് ഭസ്മ റികളും ഇ ് മേനാഹരനായ ഒരു കുട്ടി. ഇയാെള ആരാണു സഹായി 
യ്ക്കാത്തതു്? നിശ്ചയമായും എല്ലാേപരും സഹായി െമ ള്ളതു് േമലുള്ള സംഗതി 
കൾെകാ ് ഹിക്കാം.
കാട്ടിൽെച്ചന്നാൽ കൃഷ്ണെനക്കാണാെമ പറഞ്ഞതു് വിശ്വസിച്ച രാമകുമാരെന

ാന്തെന ് നിങ്ങൾ വിചാരി മായിരി ം. എന്നാൽ രാമകുമാരൻ ാന്തനല്ല.
മാതാവിൽ വളെര ഭക്തിയുള്ള ഒരു ഉത്തമബാലനാണു്. തെന്റ മാതാവിെന്റ വാ 
ക്കിൽ രാമകുമാരനു് േത്യകെമാരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരു . കൃഷ്ണെന്റ കൂ ണ്ടാകു 
െമ ള്ള സേന്താഷേത്താടുകൂടി കുമാരൻ താമസംകൂടാെത കാട്ടിെലത്തി കൃഷ്ണാ!
കൃഷ്ണാ!! എ വിളി . കൃഷ്ണെന കണ്ടില്ല. ”അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണു് വ വിളി  
ന്നതു് ” എ ംകൂടി േചർ ് വീ ം വിളി . കൃഷ്ണെനക്കണ്ടേതയില്ല.
അേപ്പാഴേത്ത ് ആദ്യെത്തേപ്പാെലതെന്ന വീ ം ഒരു ഒച്ച േക . ഉടൻതെന്ന
തനി ് ആദ്യെത്ത ഭയങ്കര കായ്യൎങ്ങളുെട ഓമ്മൎയുണ്ടായി. രാമകുമാരൻ വീ ം
േബാധംെക നില പതി .
”സ്വാമിൻ സാധുരക്ഷ െച ന്നതു് ഈ വിധമാേണാ? അേതാ പരീക്ഷി േന്നാ?
സാധുവായ രാമകുമാരെന രക്ഷിയ്ക്കേണ!”
കുമാരെന്റ േബാധേക്കടിൽ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായതുേപാെല േതാന്നി. തെന്റ മാതാ 
വിെന്റ വാ കെള ഒ കൂെട േകൾ . കൃഷ്ണെന്റ സ്വരൂപം മനസ്സിൽ ഉദി  

. അമ്മ പറഞ്ഞ വിധമുള്ള ഒരു കൃഷ്ണൻ രാമകുമാരെന്റ മനസ്സിൽ വിളയാടി 
ടങ്ങി. ഓട ഴൽവിളി േക തുടങ്ങി. ഉടൻതെന്ന േബാധവുമുണ്ടായി. ക

തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ കണ്ട കാ വിസ്മയനീയമായിരു . ഒരു ദിവ്യവി ഹം
മുൻപിൽ കാശി ്. വലിപ്പം, ആകൃതിവിേശഷം മുതലായവ തെന്റ അമ്മ
പറഞ്ഞവ തെന്ന. ഉരു തടിച്ച െചറിയ ശരീരവും, മേനാഹരമായ പുഞ്ചിരിയും,
മയില്പ്പീലിയും മ ം കണ്ട് രാമകുമാരൻ മതിമറ േപായി. എന്തിേനെറപ്പറയു 

? അവർ ര േപരും സാക്ഷാൽ രാമകൃഷ്ണന്മാരായി വിളങ്ങി.
കൃഷ്ണെനക്കണ്ടതുമുതൽ രാമെന്റ ഭാവം മാറി. കുമാരനുതെന്ന എ ം െച ന്നതിനു
ശക്തിയുെണ്ട േതാന്നി ടങ്ങി. താൻ നിമിഷേനരംെകാണ്ട് വലിയവനായി 
േപ്പായിെയന്ന് വിചാരിപ്പാൻ സംഗതിയുണ്ടായി. അത് അഹങ്കാരംെകാ ള്ള
വിചാരമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ രാമകുമാരൻ ആകൃതിയിലും കൃതിയിലും വ്യത്യാസ 
മാ  യി കാണെപ്പ .
കാടുകട ന്നത് അവർെക്കാരു നിസ്സാരസംഗതിയായിത്തീർ . വഴിയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻ
രാമനു ചില പുരാണകഥകൾ പറ െകാടു . അ സമയംെകാ തെന്ന
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അവർ തമ്മിൽ രെണ്ടന്ന വിചാരമില്ലാെത േസ്നഹി . മാതാവിെന്റ ഉപേദശ  
കാരം തനി ലഭിച്ച കൂ കാരനാകയാൽ രാമമകുമാരന് കൃഷ്ണെന്റ േമൽ വിശ്വാ 
സം ഇ െയ ഗണിയ്ക്കാൻ പാടില്ലാതായിത്തീർ . വാസ്തവേസ്നഹിതന്മാരുെട
നില അങ്ങിെനതെന്നയാണു് ഇരിേയ്ക്കണ്ടതും. കൂ കാരെന െകാണ്ടാ ന്നതിലും
വിളി േമ്പാൾ ത്യക്ഷമാകുന്നതിലും കൃഷ്ണ്െന്റ ശുഷ്കാന്തിയും അളവില്ലാത്തതാ 
യിത്തീർ .
ഇെതാരു െവറും െക കഥയാെണ ് ആരും െതറ്റിദ്ധരിയ്ക്കരുത്. പരിശുദ്ധാത്മാ 
ക്കളായ പലരുേടയും അനുഭവങ്ങൾ ഇതിെന സാക്ഷീകരി ന്നതാണു്. രാമകു 
മാരെന്റ മന ദ്ധി അയാൾ ീകൃഷ്ണെന നൾകി. ഇതുെകാ ് നല്ല മനസ്സിെന്റ

ാധാന്യം എല്ലാേപരും വിചാരിേയ്ക്കണ്ടതാണു്. രാമകുമാരനു് ഇെതാരു വിേശ 
ഷമാെണ േതാന്നിയേതയില്ല. അയാളുെട ബുദ്ധി ് കൃഷ്ണൻ ഒരു േസ്നഹിതൻ
എ മാ േമ േതാന്നിയു . കൂ കാരിൽ ചിലേരാടു സംസാരി േമ്പാൾ കൂട 

െട കാട്ടിെല കൃഷ്ണെന്റ കായ്യൎെത്തപ്പററിയും സംസാരി ക പതിവായിരു .
അവരാരും അതിെന അ ഗണിച്ചേതയില്ല.
ഒരിയ്ക്കൽ തെന്റ ഗുരുമഠത്തിൽ ഒരു കല്യാണമുണ്ടായി. അതിനു് ഗുരുവിെന്റ ശിഷ്യ 
ന്മാരിൽ ഓേരാരുത്തനും യഥാശക്തി ഓേരാവ ക്കൾ ഗുരുവിനു കാ വ . ഭു 
ക്കന്മാരുെടയും രാജാക്കന്മാരുെടയും കുട്ടികളായവരുെട സമ്മാനങ്ങൾ െകാ ത 
െന്ന േവണ്ടതു് ഉണ്ടായിക്കഴി . എങ്കിലും മററു കുട്ടികളും സമ്മാനങ്ങൾ കാ  
വ ക ഉണ്ടായി. അ ട്ടത്തിൽ ന െട സാധുവായ രാമകുമാരനു് യാെതാ ം
െകാടുപ്പാനില്ലായിരു . മാതാവിേനാടു േചാദിച്ചതിൽ ”കൃഷ്ണേനാടു േചാദിച്ചാൽ
വല്ലതും കി ം; െകാ െച െകാടു ” എന്നായി മറുപടി. കുട്ടി അ ബഹുജാ 

തേയാെട കൃഷ്ണേനാടു വിവരമുണത്തൎ ി . കൃഷ്ണനാകെട്ട! ഒരു കിണ്ടി നിറെയ
പാൽമാ ം െകാടുത്തയച്ചേത ഉ . സാധുവായ രാമകുമാരനിൽ നി ം കാ  
വ്യം ഉണ്ടാകുെമ കൂടി ഗുരുനാഥൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്തിേനെറപ്പറയു ?
കാ വ്യത്തിെന്റ വലിപ്പ റവു െകാ ം, കാ വ്യം െകാ വന്നവെനപ്പററിയു 
ള്ള അവജ്ഞ െകാ ം രാമകുമാരൻ വളെര േനരം കാ നിേല്ക്കണ്ടിവ . ശിഷ്യ 
ന്മാരുെട കൂട്ടം ശമിച്ച ഉടൻ ഗുരു രാമകുമാരെന ക കൂടി. ഗുരുവിെന്റ ആജ്ഞ  
കാരം ഒരാൾ കിണ്ടിയുംപാലുമായി വാങ്ങി പാൽ പാ ത്തിേല പകർ . ആ
വലിയപാ ം നിറ കഴിഞ്ഞി ം പാൽകിണ്ടിയിൽ നിറെയക്ക . അയാൾ
അ ം അതിശയി . മെററാരുപാ ം കൂെടെക്കാ വ പാൽ നിറ . വീ ം
പാൽ േശഷി . അയാൾ വളെര അതിശയി . ശിഷ്യെന്റ സമ്മാനം വാങ്ങാ 
െത അയ ന്നതു് അനുചിതമാകയാൽ, മെററാരു പാ ത്തിൽ നിറയ്ക്കാൻ മി .
എ േവണ്ട അവിെടയുണ്ടായിരുന്നതും െകാ വന്നതുമായ സകല പാ വും നി 
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റഞ്ഞതിനു േശഷവും പാൽ കിണ്ടിയിൽ നിറെയ ഉണ്ടായിരു . അവിെട ഉണ്ടാ 
യിരുന്ന സകലരും വിസ്മയി േപായി. ഗുരു രാമകുമാരെന സമീപ വിളി വ 
രുത്തി കാരണം േചാദി . കാരണമറിവാൻ പാടില്ലാെത താനും അതിശയിച്ചി 
രി കയാൽ എ പറയണെമന്നറിയാെത രാമകുമാരൻ കുഴങ്ങി.
ഗുരു :- ഇെതവിെടനി െകാ വ ?
കുമാരൻ :- കൃഷ്ണൻ തന്നതാണു്.
ഗുരു :- ഏതു കൃഷ്ണൻ?
കുമാരൻ :- എെന്റ കൂ കാരൻ കൃഷ്ണൻ.
ഗുരു :- കൂ കാരേനാ? അവെനവിെടത്താമസം?
കുമാരൻ :- ഞാൻ ഇവിടേത്ത വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു െകാടുങ്കാടു ്. അവിെട 
യാണു കൃഷ്ണെന്റ താമസം. എനി കൃഷ്ണനാണു ദിവസവും കൂ വരുന്നതു്.
ഗുരു ഈ കഥകൾേക വളെര സേന്താഷാതിശയങ്ങൾ കെയ്ക്കാ . ഗുരു:- നിെന്റ
കൃഷ്ണെന എെന്നെയാ കാണി തരുേമാ?
കുമാരൻ:- കാണി തരാം; എേന്നാടുകൂടി വരണം.
ഉടെന അവർ  ര േപരുമായി തിരി . മുൻപറഞ്ഞ കാട്ടിൽെച ് കുട്ടി കൃഷ്ണെന
വിളി ; കാണ്മാനില്ല. വളെര വിഷാദി ; വീ ം വിളി ; വന്നില്ല.
കുമാരൻ:- ”കൃഷ്ണാ! എെന്ന ചതി കയാേണാ? ഞാനും എെന്റ  ഗുരുനാഥനുമായി
 നിെന്നക്കാണ്മാൻ വന്നിരി കയാണു്. േവഗം വരേണ!
കൃഷ്ണൻ:- (അ ത്യക്ഷനായി നി െകാ ് ) നിെന്റ ഗുരുവിനു് കാണാനുള്ള േയാ 
ഗം ഒരു് അ ജന്മം കഴിഞ്ഞിേട്ട ഉണ്ടാകുകയു . അതിനാൽ ആവശ്യമില്ലാ 
ത്തതു വിചാരി വ്യസനിേയ്ക്കണ്ട. നീമാ മുള്ളേപ്പാൾ വ ക െകാള്ളാം.
ഗുരു ഈ മറുപടി േക വളെര വിഷാദാശ്ചര്യങ്ങേളാടുകൂടി രാമകുമാരെന്റ പാദങ്ങ 
ളിൽ വീണു നമ രി ; തെന്റ ശിഷ്യെനത്തെന്ന തെന്റ ഗുരുവായി വരി .
ഗുരു:- അല്ലേയാ രാമകുമാരാ! അ തെന്ന ഭാഗ്യവാൻ. അ ് എെന ഗുരുവായി 
വരിച്ചിരു െവങ്കിലും അത ൽകൃഷ്ടമായ മെറ്റാന്നിനു് ഞാൻ അങ്ങയുെട ശിഷ്യ 
നായി ഭവിച്ചിരി . മനുഷ്യനു വിദ്യാഭ്യാസാദികൾ ഉണ്ടാകുന്നതു്, സത്യമാ 
യും ഉൽകൃഷ്ടമായും ഉള്ളതു് ഇന്നെതന്നറി േസവി ന്നതിേല മാ മാണു്.
അങ്ങെയേപ്പാെലയുള്ള േ ഷ്ഠപുരുഷന്മാർ ് അക്ഷരവിദ്യ സ്വേതലഭിച്ചി ള്ള 
തിനാൽ അക്ഷരവിദ്യ േത്യകം ആവശ്യമില്ല. അക്ഷരെമന്നാൽ നാശമില്ലാ 
ത്തതു്; നാശമില്ലാത്തവിദ്യ അക്ഷരം പഠി ന്ന വിദ്യയല്ല; നാശമില്ലാത്തവനായ
ഈശ്വരെന അറിയുന്ന വിദ്യയാണു്. ആ വിദ്യയ്ക്കാധാരമായതു് അക്ഷരവിദ്യയായ 
തുെകാണ്ടാണു് മനുഷ്യർ വിദ്യാഭ്യാസം െച ന്നതു്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ വാസ്ത 
വ േയാജനം അതാണു്. അതു് അ സാധിച്ചിരി . എനി വിദ്യാഭ്യാസ 
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മുെണ്ട ് ഞാൻ െതറ്റായി ധരി േപായതിനാലാണു് അേങ്ങ ശിഷ്യനായി സ്വീ 
കരിച്ചതു്. അല്ലേയാ ഗുരുനാഥാ! എെന്ന ഹൃദയംഗമമായി അനു ഹിേയ്ക്കണേമ!
രാമകുമാരൻ േമൽ കാരമുള്ള കൃത്യങ്ങളും സംഭാഷണവും െകാ ് അത്യധികം
വിസ്മയി ഗുരുവിെനയാ യാക്കിയി ് കൃഷ്ണനുമായി കാടുകഴി ് മാതാവിേനാ 
ടു െച വിവരങ്ങൾ പറ .
മാതാവകെട്ട! ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ േക ് ആശ്ചര്യം, ബഹുമാനം, ഭയം ഈ വി 
കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി ് െപാട്ടിക്കര േപായി. തെന്റ വിശുദ്ധനായ പു െന വി 
ചാരി ് ആനന്ദി . അ മുതൽ അവരുെട സകല ദുഃഖവും ശമി . ദാരി ്യം അവ 
രുെട സമീപേദശങ്ങളിൽേപ്പാലും എത്തിേനാക്കിയേതയില്ല. രാമകുമാരനും കൃഷ്ണ 
നും ശാരദാേദവിയുെട ര സന്താനങ്ങെളന്നവിധം വിളങ്ങിെക്കാണ്ടിരു . രാ 
മകുമാരനു് ീകൃഷ്ണൻ തെന്ന സകലവിദ്യകേളയും അഭ്യസിപ്പി . കുമാരെന്റ താമ 
സസ്ഥല ് കാ ക്കാർ പലരും െച ക ് ഈശ്വരെന എന്നവണ്ണം ആധി .
തെന്റ ജീവിതം പരിശുദ്ധ നിലയിൽ കഴി കൂട്ടി; ഇതി രം ഭാഗ്യം മെറ്റന്താണു്
വരാനുള്ളതു്.
ശുഭം
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