ആലതര നമി
ൊകൊടൊരതില ശങണി

(ഐതിഹയമൊല-മനൊം ഭൊഗം,46-ാൊമത് കഥ)
എടൊംതരം സംസതപൊഠപസകതിൊല

ോകൊരക്

എന പൊഠഭൊഗതിൊല (പൊഠം-2) കഥയ് ആധൊരമൊയ
ഐതിഹയമൊലയിൊല പസകഭൊഗതിൊന പരണരപം .

സമൊദനം , കറിപകള - ഹരിപസൊദ് , വി . ടി . കടമര്
ആലതര നമിയൊട ഇലതിന സമീപം "ൈവദയര തോകൊവില"
എന പസിദമൊയിട് ഒര ശിവോകതമണ്. പൊണൊര കൊലതണൊയിരന ഒര
നമി പതിവൊയി രണോനരവം ആ ശിവോകതതിലോപൊയി ദരശനം കഴിച
വനിരന. നമി അമലതിോലക ോപൊകോമൊള വഴികണൊയിരന ഒരൊലിോന
ലിരന രണ പകികള "ോകൊരക്, ോകൊരക്" എന ശബികകയം
പതിവൊയിരന. ഒര ദിവസം നമി ആ പകികള ോമലറഞപകൊരം ശബിച
ോപൊള തിരിഞനിന് ആ പകികൊള ോനൊകി,
"കൊോല ഹിതമിതോഭൊജീ
കതചംകമണഃ 1 കോമണ വൊമശയഃ 2
അവിധതമതപരീഷഃ
സീഷ യതൊതൊ 3 ച ോയൊ നരഃ ോസൊഽരക്"

-എന പറഞിട് ഇലോതക ോപൊയി. അതിലപിൊന ആ പകികൊള
കൊണകോയൊ അവയൊട ശബം ോകളകകോയൊ ഉണൊയിടില. "ോകൊരക്"
എനളതിന് കഃ അരക്? (ോരൊഗമിലൊതവനൊര് ?)" എനൊണോലൊ
1 ചംകമണം -സഞാരം,
2 വാമശായീ എന ചില പതിപകളില പാഠേഭദം കാണന.
3 യതാതാ - ആതസംയമനം ശീലിചവന. സീവിഷയതില സംയമനം ശീലിചവന എനൊശയം.
സനഷഃ സതതം ോയൊഗീ യതൊതൊ ദഢനിശയഃ എന ഭഗവതഗീതാ 12ാാംഅധയായതിെല 14-ാാം
േശാകതിെല യതാതാ എനപദതിന് സംയമനംശീലിചവന എനാണ് ആചാരയഭാഷയം.
േമലദരിച പദയം ആലതിയര നമി തതകഷണം ഉണാകിെചാലിയതായിരികാെമന്
ഊഹികാവനതാണ്. ഏെതങിലം പസിദങളായ ആയരേവദഗനങളിലനിനം ഉദരികെപടതാെണനതിന് വസനിഷമായ െതളിവകള കണിടില. പദയതിെന വതം ഗീതി.
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അരതം. ആ ോചൊദയതിന നമിയൊട മറപടി, ോവണനകൊലത ഹിതമൊയം

മിതമൊയം ഭകികനവനം , ഊണ കഴിഞൊല കറച നടകകയം ഇടതവശം
ൊചരിഞകിടകകയം ൊചയനവനം മലമതങൊള തടകൊൊത ോവണന സമയത
വിസരജികനവനം സീകളില അതയൊസകിയിലൊത (അടകമള) വനമൊയിരി
കനത് ആോരൊ ആ മനഷയന അോരൊഗിയൊയിരികം എനൊണോലൊ. ഇത്

അവരക് സമതമൊയതിനൊലൊയിരികൊം ആ പകികള പിൊന വരൊഞത്.
പകികൊള കൊണൊതൊയതിൊന ോശഷം രണ ദിവസം കഴിഞോപൊള
രണ ബൊഹണകമൊരനൊര നമിയൊട അടകല ൊചന തങൊളകൊട അവിൊട
തൊമസിപിച ൈവദയശൊസം പഠിപികണൊമന് അോപകികകയം നമി
സമതികകയം അവര അന തൊന പഠിചതടങകയം ൊചയ. ആ കടികള
മഹൊവികതികളൊയിരന ൊവങിലം അതയനം ബദിമൊനൊരമൊയിരനതിനൊല
നമിക് അവൊരകറിച് വിോരൊധമല, ഏറവം ോസഹവം വൊതലയവ
മൊണണൊയത്. അവര എൊനലൊം കസതികള കൊടിയൊലം പറഞൊലം നമി
അവൊര ശൊസികൊറില. അതിനതിന് അവരൊട ദസൊമരതയങള വരദിച
ൊകൊണ തൊന ഇരന. പഠികന സമയം നമി പറഞൊകൊടകനൊതൊനം
അവര ോകളകകയം മനസിലൊകകയം ൊചയകയില. നമി ഒര വിധതില ഒര
വൊകയതിന് അരതം പറഞൊകൊടകോമൊള അവര അതിന ോവൊറ നൊല
വിധതില അരതം പറഞ് അങൊനയൊയൊൊലനൊ, ഇങൊനയൊയൊൊലനൊ?
എന ോചൊദയം തടങം. അവൊയലൊം ോചരനവയം മറൊരം വിചൊരികകയം
ധരികകയം ൊചയിടിലൊതവയമൊയിരികം. അതിനൊല ആ സമയങളിലം
നമിക സോനൊഷവം അതതവമലൊൊത അവോരൊട ോകൊപോമൊ വിോരൊധോമൊ
ഉണൊയില. ഒടകം നമി അവൊര പഠിപികനത് അവരിലനിന് അോനക
വിധതിലള
വിോശഷൊരതങള
ോകട
ധരികൊനൊയിതീരനൊവന
പറഞൊല മതിയോലൊ.
ഒര ദിവസം നമി ഇലതിലൊതിരന സമയം ഈ ബൊഹണ കമൊരനൊര
അവിൊടയണൊയിരന പടിപരമൊളികയ തീ ൊവച ചട് അത ഭസൊവോശഷമൊകി
കളഞ. നമി തിരിചവനോപൊള സംഗതി മനസിലൊയി. എങിലം അതിൊന
കറിച് അവോരൊൊടൊനം ോചൊദികക ോപൊലം ൊചയില.
ഒര ദിവസം നമിയൊട അചൊന ശൊദമൊയിരന. ബലിക കളികൊ
നൊയി നമി ോപൊയിരന സമയം ചില നൊയൊടികള (ോവടനൊര) പടികല വന
ഭികയൊയി വിളിച. ഈ ബൊഹണബൊലനൊര അടകളയില കടന ബലികൊയി
ൊവചൊവചിരന കവയം എടതൊകൊണോപൊയി നൊയൊടികളക ൊകൊടത. നമി
കളിചവനോപൊള ഈ വിവരമറിഞ. എങിലം ോവൊറ കവയം ൊവചണൊകി
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ശൊദം നടതിയതലൊൊത ഇതിൊനകറിചം ആ ബൊഹണ ബൊലനൊോരൊട് ഒനം
ോചൊദിചില.
പിൊനൊയൊരികല നമി ഈ ബൊഹണകമൊരനൊോരൊടകടി ഒര ോരൊഗിൊയ
കൊണനതിനൊയി ഒര സലോതകോപൊയി. അോപൊള മോധയ മൊരഗം ഒര
ൊചറിയ നദിയണൊയിരന. മനോപരംകടി അവിൊടയണൊയിരന പൊലതി
ോനല ൊചന കയറി. ഏകോദശം മധയതിങലൊയോപൊള ഈ ബൊലനൊര നമിൊയ
പിടിച പഴയിോലക തളിയിട. നമി നീനി അകൊരൊയതി. പിഴിഞടത
തയൊറൊയി. അോപൊോഴകം ബൊഹണ ബൊലനൊരം അവിൊടൊയതി. പിനീട്
മനോപരം ഒരമിചതൊന ോപൊയി. ഇതിൊനകറിചം നമി അവോരൊൊടൊനം
ോചൊദിചില.
ഒര തലോവദനകൊരന തലോവദന കലശലൊകോമൊള നമിയൊട അടകല
ൊചന പറയകയം നമി വലതം ചികിത പറഞയയകയം അതൊകൊണ കറച
ദിവസോതക സഖമൊയിരികകയം പിൊനയം തലോവദന വരികയം
സഹികൊന വയൊൊതയൊകോമൊള നമിയൊട അടകല ൊചന പറയകയം
പതിവൊയിരന. ആ പതിവ ോപൊൊല ഒരികല അയൊള ൊചനോപൊള നമി
അവിൊട ഉണൊയിരനില. തലോവദന ദസഹമൊയിതീരകയൊല അയൊള
"അോയൊ! ഞൊനിനി എനൊണ് ോവണത്? ഞൊന ഇവിൊട കിടന മരികം" എന
പറഞ് ആ മറത കിടന നിലവിളിച. അോപൊള ആ ബൊഹണകമൊരനൊര
അവിൊടനിനിറങി പരയിടതിോലക ോപൊയി. രണ കടം പചിലകള പറിച
ൊകൊണ് തിരിചവന്, ആ തലോവദനകൊരൊന വിളിചംൊകൊണ് ഒര മറിക
കോതക് കയറിോപൊയി. അകത കടനയടൊന വൊതിലടച സൊകയിട.
നമിയൊട പതനൊരൊയ ൊചറിയ ഉണികള ഇവൊരനൊണ് ൊചയനൊതന
കൊണൊനൊയി ആ മറിയൊട നിരയണൊയിരന ൊചറിയ ദവൊരതിലകടി ഒളിഞ
ോനൊകിൊകൊണ നിന. അകത കടന ബൊഹണകമൊരനൊര ഒരകടം പചമരന
തിരമിപിഴിഞ ോരൊഗിയൊട തലയില പരടി. ഉടൊന തലയൊട ൊതൊലി
ആകപൊൊട ോരൊമോതൊടകടി ൊപൊങിവന. ബൊഹണബൊലനൊര ആ ൊതൊലി
ൊയടത മൊറിൊവചിട തലോയൊടിയില പറിയിരന ഒരതരം ൊചറപൊണികൊള
തതകളയകയം ൊതൊലിൊയടത വീണം തലയില പതികകയം പിൊന ഒര
കടം മരനകൊട ഉണൊയിരനത് തിരമിപിഴിഞ നീൊരടത തലയില പരട
കയം ൊതൊലി യഥൊപരവം ഒടിപിടികകയം ൊചയ. ോരൊഗിക തലോവദന മൊറി
സഖമൊവകയൊല വൊതില തറന പറോതകിറങിയയടൊന യൊത പറഞ്
അയൊള ോപൊയി. ബൊഹണകമൊരനൊര പറതിറങിയോപൊള നമിയൊട ഉണി
കൊള കണിട് "ഇങൊന ോനൊകിയൊല ോകൊങണണൊകം" എന പറയകയം
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ഉളങയില പറിയിരന മരന് അങണതിൊന തണിോനല ോതചകളയകയം
അതിൊന പിശിട് ആരം കൊണൊൊത അവര എവിൊടോയൊ കളയകയം ൊചയ.
നമി മടങിൊയതി കളി കഴിഞ് അകത ൊചന പതനൊോരൊടകടി
ഉണൊനിരന. ഉണൊകൊണിരികോമൊള ആ ഉണികള തലോവദനകൊരന വനത
മതല ഉണൊയ സകല സംഗതികളം നമിോയൊട പറഞ. ആ സമയം മോറ
ബൊഹണകമൊരനൊര നമിയൊട അടകലൊചന്, "ഞങളക് ഇനി ഇവിൊട
തൊമസികൊന നിവതിയില. ോപൊകൊനള സമയമൊയിരികന. ഞങള ഇവിൊട
തൊമസിച പഠികകയം അോങ പലവിധതില ഉപദവികകയം ൊചയ.
അതിൊനൊൊക തകതൊയ പതിഫലം തരനതിന ഞങളൊട ൈകവശ
ൊമൊനമില. എങിലം ഇതിരികൊട" എന പറഞ് ഒര ൊചറിയ ഗനം
നമിയൊട ോനൊര നീടിൊകൊടത. നമി ഉണൊകൊണിരികകയൊയിരനതിനൊല
ഇടതൈക നീടി അത ോമടീച. അോപൊള ബൊഹണകമൊരനൊര "ഒര നിവതി
യമിലൊൊത മടന സമയം ഈ ഗനമഴിച ോനൊകിയൊല ഇതില എൊനങിലം
സമൊധൊനം കൊണം. ഈ ഗനം ഈ ഇലതളവരലൊൊത മറൊരം കൊണൊനിട
യൊകരത്" എന പറഞ് യൊതയൊയി. നമി വലത ൈക മടകിപിടിചൊകൊണ്
അനയൊതയൊയി അവരൊട പിനൊൊല ൊചന. അവര മറതിറങിനതിനിടയ
നമിയം അവരം തമില ഒര ൊചറിയ സംഭൊഷണം നടന .
നമി: നിങള ആരൊണ്?
ബൊഹണകമൊരനൊര: അതറിഞിട് എന ോവണം?
നമി: ഒനം ോവണീടല. നിങള ോകവലം മനഷയരൊലന ോതൊനി .
അതൊകൊണ് ോചൊദിചതൊണ്.
ബൊഹണകമൊരനൊര: എനൊല ഞങള പകികോളൊ ോദവനൊോരൊ
ആൊണന വിശവസിചൊകൊളണം.
നമി: നിങള ഇവിൊട വനൊതനിന്?
ബൊഹണകമൊരനൊര: ആയരോവദചികിതയ പസിദിയം ഫലസിദിയം
പചൊരവം വരദിപികൊന.
നമി: നിങള എൊന പടിപരയ് തീൊവചോതൊ?
ബൊഹണകമൊരനൊര: ആ സമയം ഇവിൊട ഇലതിന് അഗിബൊധ
യണൊകൊനള ഒര ോയൊഗമണൊയിരന. അതിങൊന തീരൊട എന
വിചൊരിചൊണ്. എങിലം അത് ഇനിൊയൊര കൊലതണൊകം.
നമി:
ശൊദതിനൊവച
കവയം
എടത
നൊയൊടികളക
ൊകൊടതൊതനിനൊണ്?
ബൊഹണകമൊരനൊര: അവര വൊസവതില നൊയൊടികളല. പിതകളൊണ്.
ശൊദതിന സമയം അതികൈമചതിനൊല അവര ഈ രപതില വന
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വിളിചതൊണ്. അോപൊള അൊതടത ൊകൊടതിൊലങില അവര ശപികകയം
ഇവിൊട സനതിയം സമതം നശികകയം ൊചയമൊയിരന. അങൊന
വരരൊതന വിചൊരിച് അപകൊരം ൊചയതൊണ്.
നമി: എൊന പഴയില ഉരടിയിടൊതനിനൊണ്?
ബൊഹണകമൊരനൊര: ആ സമയത് ആ പഴയില ഗംഗയൊടയം യമന
യൊടയം സരസവതിയൊടയം സൊനിദയമണൊയിരന. അോപൊള അവിൊട സൊനം
ൊചയൊല തിോവണീസംഗമസൊനതിൊന ഫലം സിദികമൊയിരന. അത്
അോങക് സിദികൊനൊയിടൊണ് അങൊന ൊചയത്.
ഇതയം പറഞോപൊോഴകം അവര മറതിറങകയം അവിൊടയള
ആലതറയില കയറകയം അവിൊടൊവച് അവര അദശയരൊയി ഭവികകയം
ൊചയ.
ബൊഹണകമൊരനൊരൊട ആ സംഭൊഷണം നിമിതം അവര അശവിനീ
ോദവനൊരൊയിരനൊവനം അവര തൊനയൊണ് തൊന പരീകികൊനൊയി
ആലിോനല വനിരന "ോകൊരക്" എന ോചൊദിചൊതനം നമിക മനസി
ലൊയി. അശവിനീോദവനൊര അനരദൊനം ൊചയ ആ ആലതറയിലൊവച്
ഇോപൊഴം ആണോതൊറം പതമിട് അശവിനീ ോദവനൊൊര പജിചോപൊരൊറണ്.
ആലതര നമിമൊരക ചികിതൊവിഷയതില അനിതരസൊധൊരണമൊയ
പചൊരവം പസിദിയം സിദിചത് ആ ഇലത അശവിനീോദവനൊരൊട സൊനിദയ
മണൊയതൊകൊണൊൊണന ഇനി വിോശഷിച പറയണൊമനിലോലൊ .
അശവിനീോദവനൊര അവരൊട കയിോനല പറിയ മരന ോതച തണ
ചരണി സവലം ൊപൊടിൊയടത ൊവളതില കഴച ൊനറിയ പരടിയൊല ഏത
തലോവദനയം തലകണം മൊറമൊയിരന. അത പലരകം അനഭവൊപടിടള
ഒര കൊരയമൊണ്. എങിലം അനൊത ആ ഇലം അനതൊന ആ ോദവൈവദയ
നൊര പറഞിരനതോപൊൊല ഏതൊനം കൊലതിനമമ് അഗി ഭഗവൊന്
ആഹൊരമൊയിതീരകയം അോതൊടകടി ആ തണ ഭസൊവോശഷമൊയിോപൊവകയം
ൊചയ. അശവിനീോദവനൊര ൊകൊടത ഗനം ഇടതൈകൊകൊണ് വൊങിയതിനൊല
ആലതര നമിമൊര ഇോപൊഴം മരനകോളൊ മരനിന കറിചോതൊ ഇടതൈക
ൊകൊണ് ൊകൊടതൊല അധികം ഫലം കൊണൊമനൊണ് ജനവിശവൊസം. ഇനി ആ
ഇലതളവര ചികിതൊവിഷയമൊയി ൊചയിടള ചില അതത കരമങൊള
പറികടി സവലം പറഞൊകൊളന.
***
***
***
***
* അഷൈവദയനൊൊരകറിചറിയൊന അനബനം 1 ോനൊകക
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അനബനം 1

അഷൈവദയനൊര
ഇോപൊള പലൊമോനൊള മസ് , കടോഞരി മസ്, ആലതര നമി,
പഴൊനലിപറത (തശിവോപരര)ൈതയൊട മസ്, എോളടത ൈതയൊട മസ്,
ൊവൊളൊടനമരി, ചീരടമണ മസ്, വയസര മസ് ഇങൊന എടിലകൊര
മൊതമൊണ് അഷൈവദയനൊര. ഒര കൊലത് ശൊോഖൊപശൊഖകളൊയി വരദിച് അവര
പതിൊനടിലങളൊയിതീരനിരന.
അകൊലത
ൊവോളൊട
നമരിയം
രണിലങളൊയിടൊണ് തൊമസിചിരനത്. അവയില ഒന് ൊകൊചിസംസൊനത
ചൊലകടിയിലം മൊറൊന് എളങനപഴ എന ോദശതമൊയിരന. ചൊലകടിയില
തൊമസിചിരനവൊര "ഉഭയര് മസ്" എനം എളങനപൊഴ തൊമസിചിരനവൊര
"അടിയൊകല മസ്" എനമൊണ് പറഞവനിരനത്.
ആ രണിലകൊരം ൊകൊലം ൊതൊളൊയിരൊമൊണിടയ് എോനൊ ചില
കൊരണങളൊല ആ സലങള വിട തിരവിതൊംകറില വന ൈവകതം
ോചരതലതൊലകില "മരോതൊരവടം" എന ോദശതം തൊമസമറപിച. അോപൊള
ആ രണിലകൊരം അവരൊട ഇലോപരം ോപരം മൊറി ൊവൊളൊട നമരി എനൊകി.
അതിോപൊള അങൊനതൊന ഇരികന.
അവലംബം -ഐതിഹയമൊല 102 -ാൊം ഭൊഗം
ൊവൊളൊട നമതിരി എന കഥയൊട ആദയഭൊഗം ോനൊകക

അഷൈവദയനൊര - കടനോചരിമസ്, പൊോനൊളമസ്, ചിരടമണ (വയസര)മസ്,
ഇളയിടത് ൈതകൊട്മസ്, തശര ൈതകൊട്മസ്, ൊവോളൊടമസ്, ആലതര നമി,
കൊ(ര)ോതൊട് മസ് -ഇവര എടം.
അവലംബം - ശബതൊരൊവലി ോപജ് 232
ശബസൊഗരം വൊളയം-1 ,ോപജ് 374

മൊറൊരപൊഠംവയസരമസ്, ചീരടമണമസ്, ഇളയിടത് ൈതകൊട്മസ്, പഴൊനലിപറത്
ൈതകൊട്മസ്, ൊവോളൊടൈതകൊട്മസ്, പലമൊോനൊളമസ്, ആലതിയര നമി,
ൈവദയമഠം മസ് എനീ കടംബങള അഷൈവദയനൊൊരനറിയൊപടന.
അവലംബം -സംഖയൊശബോകൊശം ോപജ്-333

(ോമലറഞ ഇലങളില ചിലത് പിലൊലത് അനയംനിനോപൊയതിനൊലൊണ്
ഈ പൊഠോഭദങൊളന് പോതയകം ശദിോകണതൊണ്)
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