
ഐതിഹ്യമാല
െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

24. ഭവഭൂതി



ഐതിഹ്യമാല

െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ
തിരുവനന്തപുരം

2020



Aithihyamāla

Malayalam myths and legends

by Koṭṭārathil Śankuṇṇi

First published: 1909

The electronic versions have been created by making use of the
production infrastructure of River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from sources marked up
in LATEX in a computer running gnu/linux operating system.
pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used was traditional
script of Rachana, contributed by KH Hussain, et al. and
maintained by Rachana Institute of Typography. The font used
for Latin script was Linux Libertine developed by Philipp H. Poll.

The electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution Non-commercial ShareAlike
license for free download and usage.

Cover: Veena Badini, an acrylic painting by Nabakishore Chanda
(b. 1964). The image is taken from Wikimedia Commons and is
gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veena_Badini.jpg
https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Indian-Painter-Nabakishore-152595401495874/
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

െകാല്ല വർഷം 1030 മീനം 23-നു
(ക്രി. വ. 1855 മാർച്ച് 23) േകാട്ടയ�
ത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട രണ്ടാ�
മെത്ത പുത്രനായി ജനിച്ചു. യഥാർ�
ത്ഥ േപര് വാസുേദവൻ. അച്ഛെന്റ
േപരും ഇതുതെന്നയായിരുന്നതി�
നാൽ ആദ്യം തങ്കു എന്നും പിന്നീട്
തങ്കു മാറി ‘ശങ്കു’ എന്നും വിളിേപ്പരു
വന്നു. ജാതിേപ്പരായ ഉണ്ണി േചർ�

ത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ശങ്കുണ്ണി എന്നു പ്രസിദ്ധനായി.
പത്തുവയസ്സുവെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളിൽ െചന്നു
പഠിച്ചു (സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതിേനഴാ�
മെത്ത വയസ്സിൽ മണർകാട്ട് ശങ്കരവാര്യരിൽ നിന്നും
‘സിദ്ധരൂപം’പഠിച്ചു. പിന്നീട് വയസ്കര ആര്യൻ നാരാ�
യണം മൂസ്സതിൽനിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം, ൈനഷധം
തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹസ്രേയാഗം, ഗുണപാഠം,
ചികിത്സാക്രമം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യ�
ൈവദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചു. 1881-ൽ ഗൃഹഭരണം
ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നേതാെട ഗുരുവിെന വിട്ട് പഠനം
സ്വയം തുടർന്നു.

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി�
യാണ് 36-മെത്ത വയസ്സിൽ (1891) സുഭദ്രാഹരണം
മണിപ്രവാളം എഴുതിയത്. പിന്നീട് േകശവദാസചരി�
തം രചിച്ചതും തമ്പുരാെന്റ നിർബന്ധത്താലായിരുന്നു.
1881 മുതൽ പന്ത്രണ്ടു വർഷേത്താളം ശങ്കുണ്ണി വിേദശീ�
യരായ ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും മറ്റും മലയാളം പഠി�
പ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 1893-ൽ മാർ ദിവാന്നാേസ്യാസ്
െസമിനാരി ൈഹസ്കൂളിെല ആദ്യ മലയാളം മുൻഷിയാ�
യി േജാലിയിൽ പ്രേവശിക്കുന്നതുവെര ഇതായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം. അതിനിെട
അേദ്ദഹം തെന്റ വിവിധങ്ങളായ സാഹിതീസപര്യയ്ക്കു തു�
ടക്കം കുറിച്ചു. െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ,
കവി േകരള വർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയ
പ്രമുഖരുമായി അക്കാലത്ത് ഏെറ ഇടപഴകി. ആയിെട
കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയത്തു തുടങ്ങിെവ�
ച്ച മലയാള മേനാരമയിലും (1888) ഭാഷാേപാഷിണി�
സഭയിലും (1892) സഹകരിച്ചു. െകാ. വ. 1073 (1898)
മുതൽ ഐതിഹ്യമാലയുെട രചന തുടങ്ങി. വറുഗീസ് മാ�
പ്പിളയുെട േപ്രരണ മൂലം മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷി�
ണിയിലും ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു
ഐതിഹ്യമാല തുടങ്ങിെവച്ചെതങ്കിലും പിന്നീട് ഏതാ�
ണ്ട് ശങ്കുണ്ണിയുെട മരണം വെര രചന തുടർന്നു േപാന്ന
ഒരു പുസ്തകപരമ്പരയായി ഐതിഹ്യമാല മാറി.

തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി, ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ എന്നീ രാ�
ജസദസ്സുകളിൽ നിന്നും എണ്ണമറ്റ സ്ഥാനങ്ങളും സമ്�
മാ നങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ
1904-ൽ െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച ‘കവിതിലകം’
എന്ന സ്ഥാനവും സ്വർണ്ണെമഡലും എടുത്തുപറേയണ്ട�
താണ്.

മലയാളസാഹിത്യേസാപാനത്തിെന്റ ഉത്തുംഗ ശീർഷ�
ങ്ങളിേലക്ക് സ്വപ്രയത്നം ഒന്നുെകാണ്ടു മാത്രം അടിെവ�
ച്ചു കയറിയ ആ സ്ഥിേരാത്സാഹി 1937 ജൂൈല 22-നു
(1112 കർക്കടകം 7-ന് ) ഇഹേലാകവാസം െവടിഞ്ഞു.

െകാ. വ. 1048-ൽ ശങ്കുണ്ണിയുെട മാതാവു മരിച്ചു. െകാ. വ.
1056-ൽ കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാര്യ ഒരു വർഷ�
ത്തിനുള്ളിൽ മരണമടഞ്ഞു. പിന്നീട് 1062-ൽ പുനർവി�
വാഹം െചയ്തു. സന്താനലബ്ധിയില്ലാഞ്ഞ് 1081-ൽ മൂന്നാ�
മെതാരിക്കൽ കൂടി അേദ്ദഹം വിവാഹം െചയ്തു. രണ്ടാം
ഭാര്യ 1083-ൽ മരിച്ചു. അനപത്യതാവിമുക്തിയ്ക്കു േവണ്ടി
1090-ൽ ഏവൂർ പനേവലി കൃഷ്ണശർമ്മയുെട രണ്ടാമ�
െത്ത പുത്രൻ വാസുേദവൻ ഉണ്ണിെയ ദെത്തടുത്തു വളർ�
ത്തി.

ശങ്കുണ്ണിയുെട മൂന്നാമെത്ത പത്നി ക്രി. വ. 1973 െഫബ്രു�
വരി 23-നും ദത്തുപുത്രൻ വാസുേദവനുണ്ണി 1973 ഡിസം�
ബർ 3-നും നിര്യാതരായി. വാസുേദവനുണ്ണിയുെട ഏക�
പുത്രൻ നാരായണനൻ ഉണ്ണി പിന്നീട് കുടുംബത്തിെന്റ
കാരണവരായി തുടർന്നു.

മണിപ്രവാള കൃതികൾ, നാടകങ്ങൾ, പരിഭാഷകൾ,
കല്പിതകഥകൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, കിളിപ്പാട്ട്, ൈകെകാ�
ട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികൾ അേദ്ദഹം
രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഉത്തരരാമചരിതം, മാലതീമാധവം മുതലായ നാടക�
ങ്ങളുെടയും മറ്റും കർത്താവും ഒരു മഹാകവിയുമായിരു�
ന്ന ഭൂവഭൂതിെയക്കുറിച്ചു േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായി ഒരുവിധം
അക്ഷരജ്ഞാനമുള്ളവരിലാരുമുണ്ടായിരിക്കുെമന്നു േതാ�
ന്നുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാക്ഷാൽ േപരു് “ശ്രീക�
ണ്ഠൻ” എന്നായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഒരിക്കൽ

“തപസ്വീ കാം ഗേതാവസ്ഥാമിതി േസ്മരാനനാ�
വിവ
ഗിരിജായാ സ്തനൗ വൗേന്ദ ഭവഭൂതിസിതാന�
നൗ”

എെന്നാരു േശ്ലാകമുണ്ടാക്കി ഒരു വിദ്വൽസമാജത്തിൽ�
െവച്ചു െചാല്ലുകയും അതിെല “ഭവഭൂതി” ശബ്ദത്തിെന്റ
ചമൽക്കാരം നിമിത്തം സന്തുഷ്ടഹൃദയന്മാരായിത്തീർന്ന
ആ സഭാവാസികൾ അേദ്ദഹത്തിനു “ഭവഭൂതി” എന്നുത�
െന്ന ഒരു േപരു െകാടുക്കുകയും ആ േപരു പ്രസിദ്ധമായി�
ത്തീരുകയുമാണു് െചയ്തതു്. ഒരിക്കൽ ശ്രീപാർവതി ശ്രീ�
പരേമശ്വരേനാടു്, ‘കവിത്വത്തിൽ കാളിദാസേനാ ഭവഭൂ�
തിേക്കാ അധികം േയാഗ്യത?’ എന്നുേചാദിച്ചു. അതിനു
ഭഗവാൻ, “വലിയ വ്യത്യാസെമാന്നുമില്ല. ഇന്നിന്നപ്ര�
കാരേമ വരികയുള്ളൂ എന്നു കാളിദാസനു നല്ല നിശ്ചയം
ഉണ്ടു്. ഭവഭൂതിക്കു് അത്രതെന്ന ഇല്ല എന്നുള്ള േഭദേമ
ഉള്ളൂ. അതു േവണെമങ്കിൽ ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കിയാ�
ലറിയാം” എന്നു മറുപടി കൽപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കാനു�
ള്ള കൗശലം പറഞ്ഞുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു. ഭഗവാെന്റ
ഉപേദശപ്രകാരം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ഒരു മരിച്ച ശിശു�
വായിത്തീരുകയും ശ്രീപാർവ്വതി വിധവയും വൃദ്ധയുമായ
ഒരു ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയുെട േവ ഷം ധരിച്ചു് ഈ ശിശുവിെന�
െയടുത്തു േഭാജരാജാവിെന്റ േഗാപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ െകാ�
ണ്ടുെചന്നു കിടത്തിെക്കാണ്ടു് അവിെട നിൽക്കുകയും െച�
യ്തു. അേപ്പാൾ അവിെട സഭ പിരിഞ്ഞു് ഓേരാ കവിേശ്ര�
ഷ്ഠൻമാർ അതിേല വന്നുതുടങ്ങി. അവരിൽ ഓേരാരു�
ത്തേരാടും ശ്രീപാർവ്വതി, “ഇതാ ഇേങ്ങാെട്ടാന്നു േനാ�
ക്കേണ! എെന്റ കുട്ടി ഒരു ശാപത്തിൽ മരിച്ചുേപായിരി�
ക്കുന്നു. ‘പുേരാ നിസ്സരേണ രണഃ’ എെന്നാരു സമസ്യ�
യുണ്ടു്. അതു േവണ്ടതുേപാെല പൂരിപ്പിച്ചാൽ ഈ കുട്ടി
ജീവിക്കും. അങ്ങെനയാണു് ശാപേമാക്ഷം. അതിനാൽ
ഇെതാന്നു േവണ്ടതുേപാെല പൂരിപ്പിക്കേണ” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. അതുേകട്ടു് ആ കവികെളല്ലാം ആ സമസ്യ ഓേരാ
വിധം പൂരിപ്പിച്ചു. അേപ്പാൾ ശ്രീപാർവതി “എെന്റ കുട്ടി
ജീവിച്ചില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. “അെതേന്താ ഞങ്ങൾ�
ക്കറിഞ്ഞുകൂടാ” എന്നു പറഞ്ഞു് അവെരല്ലാം േപായി.
ഉടെന ഭവഭൂതി അതിേല വന്നു. അേദ്ദഹേത്താടും േദവി
േമൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം പറഞ്ഞു. ഭവഭൂതി ആ സമസ്യ�
െയ,

‘യാമീതി പ്രിയപൃഷ്ടായാഃ പ്രിയായാഃ കണ്ഠസ�
ക്തേയാഃ
അശ്രുജീവിതേയാരാസീതു് പുേരാനിസ്സരേണ
രണ”

എന്നു പൂരിപ്പിച്ചു. അേപ്പാഴും ശ്രിപാർവ്വതി “എെന്റ കുട്ടി
ജീവിച്ചില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. “അെതേന്താ, എനിക്ക�
റിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഈ സമസ്യ ഇതില�
ധികം ഭംഗിയായിട്ടു പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇനി�
െയാരാൾ വരുന്നുണ്ടു്. അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞാൽ
ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുമായിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു ഭവ�
ഭൂതിയും േപായി. ഒടുവിൽ കാളിദാസരുെട വരവായി.
അേപ്പാഴും േദവി േമൽപറഞ്ഞപ്രകാരം പറയുകയും കാ�
ളിദാസരും സമസ്യ പൂരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. കാളിദാസ�
പൂരണവും ഭവഭൂതിയുെട പൂരണവും ഒരുേപാെലതെന്ന�
യായിരുന്നു. ഒരക്ഷരത്തിൽേപാലും വ്യത്യാസമുണ്ടായി�
രുന്നില്ല. കാളിദാസേനാടും േദവി “എെന്റ കുട്ടി ജീവി�
ച്ചില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു കാളിദാസൻ
“എന്നാൽ നിങ്ങളുെട കുട്ടി ജീവിക്കുന്നതല്ല, അെല്ലങ്കിൽ
മരിച്ചിട്ടില്ല. മരിക്കാെത ജീവിക്കുന്നെതങ്ങെന? ഈ
സമസ്യ ഇതിലധികം ഭംഗിയായി പൂരിപ്പിക്കാൻ ആരു
വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കുന്നതല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു േപാവു�
കയും െചയ്തു.

ഭവഭൂതിയുെടയും കാളിദാസരുെടയും പൂരണങ്ങൾ ഒരു�
േപാെല തെന്ന ഇരിക്കുകയും കാളിദാസൻ േമൽപറ�
ഞ്ഞപ്രകാരം തീർച്ചയായി പറയുകയും െചയ്തതുെകാണ്ടു്
ഭഗവാൻ അരുളിെചയ്തതു വാസ്തവം തെന്ന എന്നു് ശ്രീ�
പാർവ്വതിക്കു േബാധ്യെപ്പടുകയും സുബ്രഹ്മണ്യേനാടുകൂടി
ൈകലാസത്തിങ്കൽെച്ചന്നു േദവി ഈ ഉണ്ടായ വിവര�
െമല്ലാം ഭഗവാെന ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

	കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
	ഭവഭൂതി

