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െ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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തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഊരാൺമേക്ഷത്ര�
ങ്ങളിൽ പ്രഥമ ഗണനീയവും ഏറ്റുമാനൂർ താലൂക്കിലുള്ള�
തും സുപ്രസിദ്ധവുമായ കുമാരനല്ലൂർ േക്ഷത്രെത്തപ്പറ്റി
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ േകരളത്തിലധികമുണ്ടായിരിക്കുെമ�
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല. അവിടെത്ത േദവിെയക്കുറിച്ചുള്ള,

‘ശംഖുണ്ടിടത്തു വലേമെയാരു ചക്രമുണ്ടു
കാലിൽ ചിലമ്പു ചില മുത്തുപടം കഴുത്തിൽ
ഓടീട്ടു വന്നു കുടിെകാണ്ട കുമാരനല്ലൂർ
കാർത്യായനീ! ശരണെമന്നിത ൈകെതാഴു�
േന്നൻ’

എന്ന സങ്കീർത്തനേശ്ലാകം അത്ര ഭംഗിയുള്ളതെല്ലങ്കി�
ലും പ്രസിദ്ധമാകയാൽ അതും പലരും േകട്ടിരിക്കാ�
നിടയുണ്ടു്. എങ്കിലും ആ ഭഗവതി “ഓടീട്ടുവന്നു കുടി�
െകാണ്ട”േതതു പ്രകാരമാെണന്നു് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ
ഇേപ്പാൾ അധികമുണ്ടായിരിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
അതിനാൽ ആ സംഗതിെയപ്പറ്റി ചുരുക്കത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞുെകാള്ളുന്നു.

‘മധുരമീനാക്ഷി’ എന്നു േകൾവിെപ്പട്ടു് േദവിയുെട േക്ഷ�
ത്രം പണ്ടു് പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരുെട വകയായിരുന്നു.
പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരുെട രാജധാനി മധുരയിലായിരു�
ന്നതിനാൽ അവർ ആ േദവിെയ അവരുെട പരേദവത
ആയിട്ടാണു് വിചാരിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും െചയ്തു
വന്നിരുന്നതു്.

ഒരിക്കൽ ആ േദവീവിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയിരുന്നതും
വളെര വിലയുള്ളതും രത്നഖചിതവുമായ മൂക്കുത്തി എങ്ങ�
െനേയാ േപായി. ശാന്തിക്കാരൻ നിർമാല്യം (തേലദി�
വസെത്ത പൂവും മാലയും) വാരി പുറത്തിട്ടതിെന്റ കൂെട�
േയാ അഭി േഷകവും മറ്റു കഴിച്ച സമയം ഓർക്കാെത
ശാന്തിക്കാരെന്റ ൈക മുട്ടിെത്തറിേച്ചാ എങ്ങെനയാണു്
അതു േപായെതന്നു് ആർക്കും ഒരു നിശ്ചയവുമില്ലായി�
രുന്നു. മൂക്കുത്തി േപായി എന്നു േകട്ടു പാണ്ഡ്യരാജാവു
പലവിധത്തിൽ അേന്വ ഷണങ്ങൾ നടത്തീട്ടും ഒരു തുമ്പു�
മുണ്ടായില്ല. ബിംബത്തിേന്മൽ ചാർത്തിയിരുന്ന സാധ�
നം ശാന്തിക്കാരനറിയാെത േപാവുകയിെല്ലന്നുതെന്ന
ഒടുക്കം രാജാവു തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ശ്രീേകാവിലിനകത്തു
ശാന്തിക്കാരനല്ലാെത മറ്റാരും കയറുക പതിവില്ലാത്ത
സ്ഥിതിക്കു രാജാവിെന്റ വിചാരം അന്യായമായിേപ്പായി
എന്നു പറയാനുമില്ല. എങ്കിലും ശുദ്ധാത്മാവും േദവിെയ�
ക്കുറിച്ചു വളെര ഭക്തിയുള്ള ആളുമായിരുന്ന ആ പഴയ
ശാന്തിക്കാരനു് ഈ മൂക്കുത്തി േപായതു് ഏതു പ്രകാരമാ�
െണന്നു വാസ്തവത്തിൽ യാെതാരറിവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
േദവിക്കു പതിവായി ചാർത്തിവന്ന ഈ ആഭരണം േപാ�
യതു നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനും അപാരമായ മനസ്താ�
പമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അെതാെക്ക ആരറിയുന്നു.
ഉഗ്രശാസനനായ പാണ്ഡ്യരാജാവു് ശാന്തിക്കാരെന
പിടിപ്പിച്ചു വരുത്തി േചാദ്യം തുടങ്ങി. പലവിധത്തിൽ
േചാദിച്ചിട്ടും മൂക്കുത്തി േപായേതതു പ്രകാരമാെണന്നു്
അറിഞ്ഞുകൂെടന്നുതെന്ന അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ഒടുക്കം
രാജാവു്, നാല്പതു ദിവത്തിനകം ആ മൂക്കുത്തി ശാന്തി�
ക്കരൻ എങ്കിെനെയങ്ങിലും േതടിപ്പിടിച്ചു ഹാജരാക്ക�
ണെമന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ശാന്തിക്കാരെന്റ ശിരച്ഛേദം
െചയ്യിക്കുന്നതാെണന്നും കല്പിച്ചു. ഇതുേകട്ടു ശാന്തിക്കാ�
രൻ ഒന്നും മറുപടി പറയാെത വ്യസനേത്താടുകൂടി രാജ�
സന്നിദ്ധിയിൽനിന്നു േപായി. ആ ബ്രാഹ്മേണാത്തമൻ
പലവിധത്തിൽ അേന്വ ഷിച്ചുേനാക്കീട്ടു മൂക്കുത്തി കണ്ടു�
കിട്ടിയില്ല. അങ്ങെന മുപ്പെത്താമ്പതു ദിവസമായി. മുപ്പ�
െത്താമ്പതാം ദിവസം രാത്രിയിൽ പിേറ്റദിവസം തെന്റ
തല േപാകുമേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു വി ഷാദിച്ചുെകാണ്ടു്
അേദ്ദഹം കിടന്നു. കണ്ണടച്ച സമയം ആേരാ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു്, ‘അങ്ങിനി ഇവിെട താമസി�
ച്ചാലാപത്തുണ്ടാവും. ഇതാ കാവൽക്കാെരല്ലാം നല്ല
ഉറക്കമായിരിക്കുന്നു. ഈ തരത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി ഓടി�
െക്കാള്ളു. എന്നാൽ വല്ല ദിക്കിലും െചന്നു രക്ഷെപ്പടാം’
എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന അേദ്ദഹം കണ്ണുതുറന്നു േനാക്കി�
യേപ്പാൾ ആെരയും കണ്ടില്ല. “ഇതാരാണു് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞതു്? എേന്താ എനിക്കു മേനാരാജ്യംെകാണ്ടു െവ�
റുെത േതാന്നിയതായിരിക്കും” എന്നു വിചാരിച്ചു് അേദ്ദ�
ഹം പിെന്നയും കണ്ണടച്ചു. അേപ്പാൾ പിെന്നയും കണ്ണു
തുറന്നു. ആേരയും കണ്ടില്ല. അേദ്ദഹം കണ്ണടച്ചേപ്പാൾ
മൂന്നാമതും േമൽപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “ഏതായാലും ഈ
ഗുണേദാ ഷവാക്കിെന നിരസിക്കുന്നതു യുക്തമല്ല. ഇതു
േദവി അരുളിെച്ചയ്തതുതെന്ന ആയിരിക്കും. അതിനാൽ
േവഗത്തിൽ േപാവുകതെന്ന” എന്നു വിചാരിച്ചു നിശ്ച�
യിച്ചിട്ടു് അേദ്ദഹം അവിെടനിെന്നണീറ്റു ക്ഷണത്തിൽ
പുറത്തിറങ്ങി ഓടിത്തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ സർവാംഗസു�
ന്ദരിയായ ഒരു ദിവ്യസ്ത്രീ “വളെരക്കാലം എെന്ന േസവി�
ച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന അങ്ങു േപാവുകയാെണങ്കിൽ ഞാനും
േപാരികയാണു്” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പിന്നാേല ഓടിെയത്തി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ആ സ്ത്രീ മുൻപിൽക്കടന്നു് ഓടിത്തുടങ്ങി. അതു വലിയ
കൂരിരുട്ടുള്ള കാലമായിരുന്നുെവങ്കിലും ആ സ്ത്രീയുെട ശരീ�
രേശാഭയും ആഭരണങ്ങളുെട പ്രകാശവും നിമിത്തം ആ
ബ്രാഹ്മണനു വഴിയിൽ നല്ലേപാെല കണ്ണു കാണാമായി�
രുന്നു. അങ്ങെന രണ്ടുേപരും കൂടി നാലഞ്ചുനാഴിക ദുരം�
വെര ഓടിയേപ്പാൾ ആ സ്ത്രീ െപെട്ടന്നു മറഞ്ഞു കളഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ വഴിയും ദിക്കുെമല്ലാം അന്ധകാരമയമായി.
കണ്ണു തീെര കാണാൻ പാടില്ലെതയായതിനാൽ ബ്രാ�
ഹ്മണൻ ഓടാെനന്നല്ല, നടക്കാൻേപാലും നിവൃത്തിയി�
ല്ലാെതയായി. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു വളെര ഭയവും
വ്യസനവുമുണ്ടായി. എങ്കിലും തപ്പിത്തപ്പി പിെന്നയും കു�
േറശ്ശ നടന്നുതുടങ്ങി. ക്ഷീണംെകാണ്ടു നടക്കാനും അേദ്ദ�
ഹത്തിനു പ്രയാസമായിത്തീർന്നു. രാജാവിെന്റ ആളു�
കൾ പിന്നാേല ഓടിെയത്തി പിടിെച്ചങ്കിേലാ എന്നുള്ള
ഭയവും അേദ്ദഹത്തിനില്ലായ്കയില്ല. എങ്കിലും ക്ഷീണം നി�
മിത്തം വല്ല ദിക്കിലൂം കുറച്ചിരിക്കുകേയാ കിടക്കുകേയാ
െചയ്യാെത നിവൃത്തിയിെല്ലന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി.
അേപ്പാൾ ഇടിമിന്നലിെന്റ പ്രകാശംെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം
ആ വഴിക്കു സമീപത്തായി ഉണ്ടായിരുന്ന വഴിയമ്പലം
കണ്ടു. തപ്പിത്തടഞ്ഞു് അേദ്ദഹം അവിെട െചന്നുേകറി.
രണ്ടാംമുണ്ടു വിരിച്ചു കിടന്നു. മനസ്സിൽ വളെര ഭയവും
വിചാരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും ക്ഷീണം െകാേണ്ടാ
എേന്താ കിടന്നയുടെന അേദ്ദഹം ഉറങ്ങിേപ്പാവുകയും
െചയ്തു.

അക്കാലത്തു േകരളരാജ്യം അടച്ചുവാണിരുന്ന േചരമാൻ
െപരുമാൾ ഒരു ഭഗവതിെയ പ്രതിഷ്ഠിക്കണെമന്നു വിചാ�
രിച്ചു ൈവക്കത്തു് ഉദയനാപുരത്തും, ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യ�
െന പ്രതിഷ്ഠിക്കണെമന്നു വിചാരിച്ചു് ഇേപ്പാൾ കുമാരന�
ല്ലൂെരന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന സ്ഥലത്തും ഓേരാ അമ്പലം
പണികഴിച്ചു പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു മുഹൂർത്തവും നിശ്ചയിച്ചു് അതി�
േലക്കു േവണ്ടുന്നവെയല്ലാം വട്ടംകൂട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുക�
യായിരുന്നു. വഴിയമ്പലത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ബ്രാഹ്മ�
ണൻ പിേറ്റദിവസം കാലത്തുണർന്നു കണ്ണുതുറന്നു േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ കുമാരസ്വാമിെയ (സുബ്രഹ്മണ്യെന) പ്രതി�
ഷ്ഠിപ്പിക്കാനായി േചരമാൻ െപരുമാൾ പണിയിച്ച അമ്പ�
ലത്തിലായിരുന്നു. “െതെന്താരത്ഭുതം” എന്നു വിചാരിച്ചു്
അേദ്ദഹം ചുറ്റും േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെട ശ്രീേകാവി�
ലിനകത്തു പീഠത്തിേന്മൽ സർവാംഗ സുന്ദരിയായ ഒരു
ദിവ്യസ്ത്രീ ആ ബ്രാഹ്മണെന്റ മുൻപിൽ കടേന്നാടിയ ആ
േദവി ഇരിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹം കണ്ടു. അതു സാക്ഷാൽ
“മധുര മീനാക്ഷി” ആയിരുന്നുെവന്നുള്ളതു് വിേശ ഷിച്ചു
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ആ ബ്രാഹ്മണൻ അമ്പലത്തിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങി
അവിെട കണ്ടവേരാെടല്ലാം “ഈ േക്ഷത്രത്തിൽ മധുര�
മീനാക്ഷി കുടിെകാണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു
േകട്ടവെരല്ലാം അമ്പലത്തിൽ െചന്നു േനാക്കി. ഒന്നും
കണ്ടില്ല. “എവിെടയിരിക്കുന്നു?” എന്നു് അവർ േചാദിച്ചു.
ബ്രാഹ്മണൻ “ഇതാ ആ ശ്രീേകാവിലിനകത്തു്” എന്നു
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു െകാണ്ടു പറഞ്ഞു. േദവിെയ ആ ബ്രാ�
ഹ്മണനു പ്രത്യക്ഷമായി കാണാമായിരുന്നുെവങ്കിലും
മറ്റാർക്കും കാൺമാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ
ആ ജനങ്ങൾ “ഇേദ്ദഹം ഒരു ഭ്രാന്തനാണു്; അസംബ�
ന്ധം പറയുകയാണു്” എന്നുംമറ്റും പറഞ്ഞു പരിഹസിച്ചു.
ഈ വർത്തമാനം കർണാകർണികയാ േചരമാൻ െപ�
രുമാളും േകട്ടു് അവിെടെച്ചന്നുേനാക്കി. ഒന്നും കാണായ്ക�
യാൽ “ഇവിെട ആെരയും കാണുന്നില്ലേല്ലാ” എന്നു ബ്രാ�
ഹ്മണേനാടു പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണൻ “എന്നാൽ എെന്ന
െതാട്ടുംെകാണ്ടു േനാക്കൂ” എന്നു പറഞ്ഞു. േചരമാൻ
െപരുമാൾ ആ ബ്രാഹ്മണെന െതാട്ടുംെകാണ്ടു േനാക്കി�
യേപ്പാൾ േദവി ശ്രീേകാവിലിനകത്തു പീഠത്തിേന്മലിരി�
ക്കുന്നതു പ്രത്യക്ഷമായിക്കണ്ടു. പിെന്ന െപരുമാൾ ഇങ്ങ�
െന വരുവാനുള്ള കാരണെമന്താെണന്നു് ആ ബ്രാഹ്മ�
ണേനാടു േചാദിക്കുകയും ഉണ്ടായ സംഗതികെളല്ലാം
ആ ബ്രാഹ്മണൻ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു് േചരമാൻ െപരു�
മാെള ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. സംഗതികെളല്ലാം േക�
ട്ടേപ്പാൾ േചരമാൻ െപരുമാൾക്കു വിശ്വാസവും വിസ്മയ�
വുമുണ്ടാെയങ്കിലും സ്വല്പം േകാപവും ഇച്ഛാഭംഗവും കൂടി
ഉണ്ടാകാെതയിരുന്നില്ല. “ഞാൻ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി�
െയ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായി ഉണ്ടാക്കിച്ച സ്ഥലത്തു് അതി�
നിടയാകാെതയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം മുൻകൂട്ടി കടന്നിരു�
ന്നുകളയാെമന്നു വിചാരിച്ച ഈ തേന്റടക്കാരത്തിക്കു്
ഇവിെട ഞാൻ യാെതാന്നും െകാടുക്കുകയില്ല. അത്ര
ഊറ്റമുെണ്ടങ്കിൽ േവണ്ടെതാെക്ക സ്വയേമവ ഉണ്ടാക്കി�
െക്കാള്ളെട്ട. ഞാൻവിചാരിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽത്തെന്ന
സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിെയ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. അതു േദവിെയ
പ്രതിഷ്ഠിപ്പിേക്കണെമന്നു വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തായിക്കള�
യാം. ഇതാ ഞാൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ൈവക്കത്തിനു
യാത്രയാണു്. ഇവളിവിെടയിരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു്
അേദ്ദഹം അേപ്പാൾത്തെന്ന അവിെടനിന്നു് േപാവുക�
യും െചയ്തു.

േചരമാൻ െപരുമാൾ അവിെട നിന്നു േപായി ഒരെഞ്ചട്ടു
നാഴിക വടക്കായേപ്പാൾ ആ പ്രേദശെത്തല്ലാം അക�
സ്മാൽ അതികഠിനമായ മഞ്ഞു വന്നു നിറഞ്ഞു. അേദ്ദ�
ഹത്തിനും കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവർക്കും കണ്ണു തീെര കാ�
ണാൻ പാടില്ലാെതയായി. വഴി തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാ�
െത എല്ലാവരും കുഴങ്ങി വശായി. അേപ്പാൾ േചരമാൻ
െപരുമാളുെട ഒരു േസവകൻ “നമുക്കിേപ്പാൾ ഈ ആപ�
ത്തു േനരിട്ടതു് ആ േദവിയുെട മായാൈവഭവം െകാണ്ടു�
തെന്നയായിരിക്കണം. അല്ലാെത ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങെന
വരാനിടയില്ല. ആ േദവിയുെട മാഹാത്മ്യം ഒട്ടും ചില്ലറ�
യല്ല. ആ േദവിയും ബ്രാഹ്മണനും ഇവിെട വെന്നത്തിയ
കഥെകാണ്ടു തെന്ന ഇതറിയാവുന്നതാണു്. അതിനാൽ
നമുക്കു് മടങ്ങിേപ്പായി അവിേടക്കു േവണ്ടെതല്ലാം െച�
യ്യുകയാണു് േവണ്ടെതന്നു േതാന്നുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അതു േകട്ടു േചരമാൻ െപരുമാൾ “ഇതു് ആ േദവിയു�
െട മായാൈവഭവം െകാണ്ടാെണങ്കിൽ നമുക്കിേപ്പാൾ
കണ്ണു കാണാറാകെട്ട. അങ്ങെനയാവുകയാെണങ്കിൽ
ഇവിെടനിന്നു േനാക്കിയാൽ കാണാവുന്ന േദശെമല്ലാം
ആ േദവിക്കു് െകാടുേത്തക്കാം. അവിെട േവണ്ടുന്നെത�
ല്ലാം നടത്തുകയും െചയ്യാം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന
മഞ്ഞു മാറുകയും എല്ലാവർക്കും കണ്ണു കാണാറാവുകയും
െചയ്തു. ഉടെന േചരമാൻ െപരുമാൾ ആ േദശെമല്ലാം
ആ േദവിക്കു് വിട്ടുെകാടുത്തിരിക്കുന്നതായി പറയുകയും
തിരിച്ചു േപാരികയും െചയ്തു. മഞ്ഞു നിറഞ്ഞ ആ പ്രേദശ�
ത്തിനു് “മഞ്ഞൂരു്” എന്നു നാമം സിദ്ധിച്ചു. അതു ക്രേമണ
“മാഞ്ഞൂരു്” ആയിത്തീർന്നു. മാഞ്ഞൂെരന്നു പറയുന്ന േദ�
ശെമല്ലാം ഇേപ്പാഴും കുമാരനല്ലുർ ഭഗവതിയുെട വകയാ�
യിട്ടു തെന്നയാണിരിക്കുന്നതു്.

േചരമാൻ െപരുമാൾ േദവീസാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായ ഈ സ്ഥ�
ലത്തു മടങ്ങിെയത്തി. ഇവിെട േദവീപ്രതിഷ്ഠതെന്ന കഴി�
പ്പിക്കാെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു് അതിനു േവണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങ�
െളാെക്ക െചയ്തുെകാണ്ടു താമസിച്ചു് ഇവിെട പ്രതിഷ്ഠിപ്പി�
ക്കുവാനായി ഉണ്ടാക്കിവച്ച സുബ്രഹ്മണ്യവിഗ്രഹം േചര�
മാൻ െപരുമാൾ ഉദയനാപുരേത്തക്കു െകാടുത്തയയ്ക്കുക�
യും അതു നിശ്ചിത മുഹൂർത്തത്തിൽത്തെന്ന ഉദയനാ�
പുരത്തു പ്രതിഷ്ഠിപ്പിക്കുന്നതിനും അവിെട പ്രതിഷ്ഠിപ്പി�
ക്കുന്നതിനായി ഉണ്ടാക്കിെവച്ചിരിക്കുന്ന േദവീ വിഗ്രഹം
ഇേങ്ങാട്ടു െകാടുത്തയയ്ക്കുന്നതിനും പ്രതിപുരു ഷന്മാെര
ചട്ടംെകട്ടി അയയ്ക്കുകയും െചയ്തു.

ഉദയനാപുരത്തുണ്ടാക്കിെവച്ചിരുന്ന േദവീവിഗ്രഹം സമ�
യത്തിനു വന്നുേചരുകയിെല്ലന്നു മുഹൂർത്തദിവസമടുത്ത�
േപ്പാൾ അറിവു കിട്ടുകയാൽ േചരമാൻ െപരുമാൾക്കു
വളെര വ്യസനമായി. േവെറ ഒരു വിഗ്രഹം പണിയി�
ക്കുന്നതിനു മാത്രം ദിവസമില്ല. ഈ മുഹൂർത്തത്തിനു
പ്രതിഷ്ഠ കഴിപ്പിക്കാഞ്ഞാൽ വളെര മുതൽ നഷ്ടവും കു�
റച്ചിലുമുണ്ടാകുെമന്നു തെന്നയല്ല, ഇത്ര നല്ലതായ ഒരു
ശുഭമുഹൂർത്തം പിെന്നയുണ്ടാകാനും അത്ര എളുപ്പമല്ല.
ആകപ്പാെട വിചാരിച്ചിട്ടു േചരമാൻ െപരുമാൾ ഏറ്റവും
വി ഷണ്ണനായിത്തീർന്നു.

അന്നു രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ സമയം േചരമാൻ
െപരുമാൾ, “ഒട്ടും വ്യസനിേക്കണ്ട, ഇവിെട നിന്നു രണ്ടു
നാഴിക വടക്കുകിഴക്കായിട്ടുള്ള മലയിൽ ഒരു കിണറ്റിൽ
എെന്റ ഒരു ബിംബം കിടക്കുന്നുണ്ടു്. അെതടുത്തു െകാ�
ണ്ടുവന്നു പ്രതിഷ്ഠ കഴിപ്പിച്ചാൽ മതി” എന്നു് ആേരാ
തെന്റ അടുക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞതായി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു.
പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല ഇതു വാസ്തവമാേണാ എന്നറി�
യണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു േചരമാൻ െപരുമാൾ വളെര
ആളുകേളാടുകൂടി ആ മലയിേലക്കു േപായി. അവിട�
െമല്ലാം വലിയ കാടായിരുന്നു. ആ കാെടല്ലാം െവട്ടി�
െത്തളിച്ചു േനാക്കിെച്ചന്നേപ്പാൾ ഒരു കിണറു കണ്ടു. ആ
കിണറ്റിൽ ആെളയിറക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ യാെതാരു
േകടുമില്ലാത്തതും ഏറ്റവും വിേശ ഷെപ്പട്ടതും ലക്ഷണ�
െമാത്തതുമായ ഒരു ബിംബം കണ്ടുകിട്ടുകയും േചരമാൻ
െപരുമാൾ അെതടുപ്പിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു നിശ്ചിത മുഹൂർ�
ത്തത്തിൽത്തെന്ന യഥാവിധി പ്രതിഷ്ഠ കഴിപ്പിക്കുകയും
കുമാര (സുബ്രഹ്മണ്യ) സ്വാമിെയ പ്രതിഷ്ഠിപ്പിക്കുന്നതിനാ�
യി പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ േക്ഷത്രത്തിനു മുൻനിശ്ച�
യപ്രകാരം “കുമാരനല്ലൂർ” എന്നുള്ള േപരു തെന്ന സ്ഥി�
രെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. പിന്നീടു് േചരമാൻ െപരുമാൾ
മാഞ്ഞൂർ േദശം വിട്ടുെകാടുത്തതിനു പുറേമ അവിെട നി�
ത്യനിദാനം, മാസവിേശ ഷം, ആട്ടവിേശ ഷം മുതലായവ�
െയ്ക്കല്ലാം േവണ്ടുന്ന വസ്തുവഹകൾ െവച്ചുെകാടുക്കുകയും
പതിവുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം ആ
േദവസ്വം ആ േദശക്കാരായ ചില നമ്പൂരിമാർക്കായി വി�
ട്ടുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന അെതാരു ഊരാൺ�
മേക്ഷത്രമായിത്തീർന്നു.

േചരമാൻ െപരുമാൾ കുമാരനല്ലൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ തുലാ�
മാസത്തിൽ േരാഹിണി മുതൽ വൃശ്ചികമാസത്തിൽ േരാ�
ഹിണി വെര ഇരുപെത്തട്ടു ദിവസെത്ത ഉത്സവമാണു്
നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു്. ആ േക്ഷത്രം ഊരാൺമക്കാരുെട
വകയായിത്തീർന്നിട്ടും വളെരക്കാലം അങ്ങെന തെന്ന
നടന്നിരുന്നു. പിന്നീടു് അതു് കുറച്ചു് വൃശ്ചികമാസത്തിൽ
കാർത്തിക ഒൻപതാം ഉത്സവമാകത്തക്കവണ്ണം പത്തു
ദിവസെത്ത ഉത്സവം മതിെയന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ഇേപ്പാഴും
അപ്രകാരം നടന്നു വരുന്നു. േദവിയുെട മാഹാത്മ്യവും
ശക്തിയുംെകാണ്ടു കാലക്രേമണ അവിെട വസ്തുവഹ�
കൾ വളെര വർദ്ധിച്ചു. ഇേപ്പാഴും ആ േദവസ്വത്തിൽ
അഭിവൃദ്ധിയല്ലാെത ഒട്ടും ക്ഷയമുണ്ടാകുന്നില്ല. സ്ത്രീനായ�
കത്വം സർവത്ര േദാ ഷകരമാെണന്നാണേല്ലാ പറഞ്ഞു
വരുന്നതു്. എന്നാൽ കുമാരനല്ലൂരു് അതു് വളെര ഗുണപ്ര�
ദമായിട്ടാണു് കണ്ടു വരുന്നതു്.

ആ ഭഗവതിയുെട മാഹാത്മ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയാൽ
വളെരയുണ്ടു്. ഇേപ്പാഴും േദവീസാന്നിദ്ധ്യം അവിെട വിള�
ങ്ങിെക്കാണ്ടു തെന്നയിരിക്കുന്നു.

േദവിേയാടുകൂടി മധുരയിൽ നിന്നു േപാന്ന ബ്രാഹ്മണ�
െന്റ വംശജന്മാർ ഇേപ്പാഴും കുമാരനല്ലൂരുണ്ടു്. അവരുെട
ഇല്ലേപ്പരു് “മധുര” എന്നും അവിെടയുള്ളവെര “മധുര
നമ്പൂരിമാർ” എന്നുമാണു് പറഞ്ഞു വരുന്നതു്.
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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
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