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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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ശ്രീകൃ ഷ്ണവിലാസകാവ്യത്തിെന്റ കർത്താവായ പ്ര�
ഭാകരകവിെയക്കുറിച്ചു േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ സംസ്കൃത�
ഭാ ഷാപരിജ്ഞാനം അല്പെമങ്കിലും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ
ആരുമുണ്ടായിരിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. പ്രഭാകര
കവിക്കു് “സുകുമാരൻ” എെന്നാരു േപരുകൂടി നടപ്പുണ്ടു്.
അേദ്ദഹത്തിനു് ഇങ്ങെന രണ്ടു േപരുകളുണ്ടാവാനുള്ള
കാരണെമന്താെണന്നു നിശ്ചയമില്ല. ഇേദ്ദഹം ജാതി�
യിൽ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്നാണു് േകട്ടിട്ടുള്ളതു്.

പ്രഭാകരൻ അത്യന്തം ബുദ്ധിമാനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ
ശ്രദ്ധയുള്ള ആളുമായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഗുരുനാഥനു് അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചു മനസ്സിൽ സീമാതീത�
മായ േസ്നഹവും വാത്സല്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും
ഗുരുനാഥൻ സദാേനരവും പ്രഭാകരെന അതികഠിനമാ�
യി അടിക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
പ്രഭാകരെന്റ സഹപാഠികളായിട്ടു േവെറയും പല ബാ�
ലൻമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കാർക്കും പ്രഭാകരേനാ�
ളം ബുദ്ധിയും പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്നാലും അവെര ആെരയും ഗുരുനാഥൻ ഇതുേപാ�
െല അടിക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും പതിവില്ല. അവർ�
െക്കാെക്ക ഗുരുനാഥൻ ഒരു ശ്േളാകത്തിെന്റേയാ ഒരു
പദത്തിെന്റേയാ അർത്ഥം നൂറു പ്രാവശ്യം േവണെമങ്കി�
ലും പറഞ്ഞുെകാടുക്കും. പ്രഭാകരൻ പഠിക്കുന്നതിെന്റ
അർത്ഥെമല്ലാം തെന്നത്താൻ വിചാരിച്ചു പറയണം.
അഥവാ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു െകാടുക്കുകയാെണങ്കി�
ലും ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലാെത പതിവില്ല. അതികഠിനമായ
ഒരു േശ്ലാകത്തിെന്റ ഭാവാർത്ഥം േപാലും ഒരു പ്രാവ�
ശ്യം പറഞ്ഞു െകാടുത്താൽ പ്രഭാകരൻ മനസ്സിലാക്കി�
െക്കാള്ളും. പിെന്ന അെതാരിക്കലും മറക്കുകയുമില്ല.
എങ്കിലും പ്രഭാകരൻ ശുദ്ധേമ വിഡ് ഢിയാെണന്നും പഠി�
ത്തത്തിൽ ജാഗ്രത വളെരക്കുറവാെണന്നുമല്ലാെത ഗു�
രുനാഥൻ ഒരിക്കലും പറയുക പതിവില്ല. സദാേനരവും
േകാപഭാവമല്ലാെത ആ ഗുരുനാഥൻ പ്രഭാകരെന്റ േന�
േര സേന്താ ഷഭാവം ഒരിക്കലും പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. ഗു�
രുനാഥെന്റ ഈ ക്രൂരതെയക്കുറിച്ചു് പ്രഭാകരനും വളെര
മനസ്താപമുണ്ടായി. എങ്കിലും അെതാന്നും പുറത്തു പ്രക�
ടിപ്പിക്കാെത വിനയാദരഭക്തിപുരസ്സരം പഠിച്ചുംെകാണ്ടി�
രുന്നു. കാലക്രേമണ അേദ്ദഹം കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങ�
ളിലും േവദശാസ്ത്രപുരാേണതിഹാസങ്ങളിലും അനിതര�
സാധാരണമായ പാണ്ഡിത്യെത്ത സമ്പാദിച്ചു. എങ്കിലും
വിദ്യാഭ്യാസം മതിയാക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനും ഗുരു�
നാഥനും മനസ്സായില്ല. അതിനാൽ അേദ്ദഹം വീണ്ടും
ഓേരാവക ശാസ്ത്രങ്ങൾ സശ്രദ്ധം പഠിച്ചുെകാണ്ടും ഗുരു�
നാഥൻ പഠിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുമിരുന്നു. അങ്ങെന പ്രഭാക�
രൻ ഒരു നല്ല വിദ്വാനും യൗവനയുക്തനുമായിത്തീർന്നു.
പിെന്നയും പ്രഭാകരെന്റ പഠിത്തത്തിനും ഗുരുനാഥെന്റ
ശകാരത്തിനും അടിക്കും യാെതാരു കുറവും വന്നില്ല.
പ്രഭാകരെന്റ പഠിത്തവും പ്രായവും വർദ്ധിക്കുേന്താറും
ഗുരുനാഥെന്റ അടിയും ശകാരവും വർദ്ധിച്ചുവന്നു.

ഒരു ദിവസം പഠിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ പ്രഭാകരൻ
എേന്താ ഒരു സംശയം വരികയാൽ അെതങ്ങെനയാ�
െണന്നു ഗുരുനാഥേനാടു േചാദിച്ചു. ഗുരുനാഥൻ “എടാ
ഏഭ്യാ! ഇനിയും നിനക്കു് അതറിയാറായിേല്ല?” എന്നു
േചാദിച്ചുെകാണ്ടു പ്രഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അടിെകാണ്ടു
തുടെപാട്ടി രക്തം പ്രവഹിച്ചുതുടങ്ങി. പിെന്നയും ഗുരുനാ�
ഥൻ അടി മതിയാക്കാനുള്ള ഭാവമില്ല. ഒടുക്കം സഹി�
ക്കവയ്യാതായേപ്പാൾ പ്രഭാകരൻ ഓടിെയാളിച്ചു. അന്നു
പ്രഭാകരനു സാമാന്യത്തിലധികം േവദനയും മനസ്താപ�
വുെമാെക്കയുണ്ടായി. അതിനാൽ ഏതുവിധവും ഗുരുനാ�
ഥെന്റ കഥ ഇന്നു കഴിക്കണം. ഇനി ഈ ദുഷ്ടൻ ജീവി�
ച്ചിരുന്നിട്ടു് ഇങ്ങെന ഒരുത്തെന അടിക്കരുതു് എന്നു നി�
ശ്ചയിച്ചു. ഗുരുനാഥൻ സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനു േപായ തര�
ത്തിനു പ്രഭാകരൻ ഒരു വലിയ കരിങ്കല്ലു വലിെച്ചടുത്തും�
െകാണ്ടു് ഗുരുനാഥെന്റ തട്ടിൻപുറത്തു േകറിയിരുന്നു. ഗു�
രുനാഥൻ വന്നു കിടന്നു് ഉറക്കമാകുന്ന സമയം തട്ടിെന്റ
പലകയിളക്കിമാറ്റി, കരിങ്കല്ലു് ഗുരുനാഥെന്റ മാറത്തിട്ടു്
െകാല്ലണെമന്നായിരുന്നു പ്രഭാകരെന്റ വിചാരം.

ഗുരുനാഥൻ സന്ധ്യാവന്ദനാദി നിയമങ്ങെളല്ലാം കഴി�
ഞ്ഞു ഗൃഹത്തിൽ വന്നേപ്പാേഴക്കും അത്താഴത്തിനു് കാ�
ലമായിരുന്നു. എങ്കിലും അേദ്ദഹം “എനിക്കിന്നു നല്ല
സുഖമില്ല. അതുെകാണ്ടു് അത്താഴം േവണെമന്നു േതാ�
ന്നുന്നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു ശയനഗൃഹത്തിേലക്കു േപാ�
യി. അവിെടെച്ചന്ന ഉടെന കട്ടിലിൽേക്കറി അത്യന്തം
വിചാരമഗ്നെനന്നതു േപാെല കിടപ്പുമായി. ഗുരുനാഥൻ
അത്താഴമുണ്ണാഞ്ഞതുെകാണ്ടു ഗുരുപത്നിയും ഉണ്ടില്ല. ഗു�
രു ശയനഗൃഹത്തിൽ ഉറങ്ങാെത കിടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു്
പത്നി “ഇെന്നന്താണു് അവിേടക്കു് ഒരു വലിയ മേനാവി�
ചാരമുള്ളതുേപാെലയിരിക്കുന്നതു്? അത്താഴവുമണ്ടില്ല�
േല്ലാ. സുഖമിെല്ലന്നു പറഞ്ഞെതന്താണു്?” എന്നു േചാ�
ദിച്ചു.

ഗുരുനാഥൻ: എനിക്കു വിേശ ഷിച്ചു സുഖേക്കെടാന്നുമി�
ല്ല. ഞാനിന്നു നമ്മുെട പ്രഭാകരെന സാമാന്യത്തിലധി�
കം അടിച്ചു. അേപ്പാൾ േദ ഷ്യം െകാണ്ടു് അടിച്ചുേപായി.
പിെന്ന അതു വിചാരിച്ചിട്ടു് എനിക്കു വളെര വ്യസനമു�
ണ്ടായി. ആ വ്യസനം ഇേപ്പാഴും എെന്റ മനസ്സിൽനിന്നു
േപാകുന്നില്ല. ഞാെനത്ര അടിച്ചാലും അവൻ അെത�
ല്ലാം െകാണ്ടുംെകാണ്ടു് ഇരിക്കുകയാണു് പതിവു്. ഇന്നു്
അവൻ എണീറ്റു് ഓടിെപ്പായ്ക്കളഞ്ഞു. സഹിക്കവയ്യാ�
െത േവദനയുണ്ടായതുെകാണ്ടാണു് അവൻ േപായതു്.
എെന്റ ക്രൂരതെയക്കുറിച്ചു വിചാരിച്ചിട്ടു് എെന്റ ഹൃദയം
െപാടിയുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ അത്താഴമുണ്ണാ�
ത്തതു്. ഇന്നു് എനിക്കു് മനസ്സിെന്റ അസ്വാസ്ഥ്യം തീരുക�
യില്ല.
ഗുരുപത്നി: ഇതു വലിയ കഷ്ടം തെന്നയാണു്. ഇതി�
െനക്കുറിച്ചു് പറയണെമന്നു ഞാൻ പലേപ്പാഴും വിചാരി�
ക്കാറുണ്ടു്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിേടക്കു രസമായി�
െല്ലങ്കിേലാ എന്നു വിചാരിച്ചാണു് ക്ഷമിക്കുന്നതു്. പ്ര�
ഭാകരെനേപ്പാെല ബുദ്ധിയും പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധയും
ഗ്രഹണശക്തിയും ധാരണാശക്തിയും സൗശീല്യാദി ഗു�
ണങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടു് ഇവിെട പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിെലന്ന�
ല്ല േലാകത്തിൽത്തെന്ന ആരുമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഇവിെട അവെന അടിക്കയും ശകാരിക്കയും
െചയ്യുന്നതുേപാെല മറ്റാെരയുമില്ലതാനും. അവെന്റ ശരീ�
രം കണ്ടാൽ പ്രഭാകരൻ എന്നും സുകുമാരൻ എന്നുമുള്ള
നാമങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളാെണന്നു് ഏവരും സമ്മതി�
ക്കും. ഇപ്രകാരം ആകൃതിക്കും പ്രകൃതിക്കും ഒന്നുേപാെല
ഗുണം തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലേനാടു് ഇപ്രകാരം
കഠിനത പ്രവർത്തിക്കാെമന്നു് ഇവിേടക്കു േതാന്നുന്ന�
െതന്തു െകാണ്ടാ? കുട്ടികൾക്കു യവൗനാരംഭമായാൽ
പിെന്ന അവെര അടിക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നതു യുക്തമല്ല. അന്യെന്റ കുട്ടിയായാൽ പിെന്ന പറ�
യാനുമില്ലേല്ലാ.
ഗുരുനാഥൻ: ഭവതി പറഞ്ഞെതാെക്ക വാസ്തവമാണു്.
എന്നാൽ എെന്റ പ്രഭാകരെന ഒരന്യബാലനായി ഞാൻ
വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അവനു് എത്ര പ്രായമായാലും എനി�
ക്കവൻ എന്നും കുട്ടിതെന്ന. അവെന്റ ഗുണഗണങ്ങ�
െളാന്നും എനിക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടായ്കയുമില്ല. എനിക്കു്
അവെനക്കുറിച്ചു് േസ്നഹവും വാത്സല്യവും ഇല്ലായ്കയുമി�
ല്ല. എനിക്കു് അവെനക്കുറിച്ചു നമ്മുെട സീമന്തപുത്രനി�
ലുള്ളധിലധികം േസ്നഹവും വാത്സല്യവുമുണ്ടു്. എന്നാൽ
അെതാന്നും ഞാൻ പുറത്തു കാണിക്കാത്തതു് അവൻ
ബുദ്ധിമാനും സമർത്ഥനുമാെണന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കു�
ന്നു എന്നു് അവനറിഞ്ഞാൽ അവൻ അഹങ്കാരിയായി�
േപ്പാവും. തന്നിമിത്തം പഠിത്തത്തിൽ ജാഗ്രത കുറഞ്ഞു�
േപായിെയങ്കിേലാ എന്നു വിചാരിച്ചുമാത്രമാണു് ഞാൻ
അവേനാടു േസ്നഹഭാവം കാണിക്കാെത ഇരിക്കുന്നതു്.
അല്ലാെത മെറ്റാന്നു െകാണ്ടുമല്ല. ഞാൻ ശാസിക്കുന്നതി�
െന്റ ഗുണം ഒടുക്കം അവനിൽ കാണാറാകും. എെന്റ പ്ര�
ഭാകരൻ േലാൈകകവിദ്വാനായിത്തീരുെമന്നുള്ളതിനു
സംശയമില്ല. ഇങ്ങെനെയാെക്ക ആെണങ്കിലും ഇന്നു
ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചതു വലിയ സാഹസമായിേപ്പായിതാ�
നും. ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും അവെന ഇങ്ങെന േവദ�
നെപ്പടുത്തുകയില്ല. നിശ്ചയംതെന്ന. കഷ്ടം! എെന്റ പ്ര�
ഭാകരൻ ഇന്നനുഭവിച്ച േവദനെയക്കുറിച്ചു വിചാരിച്ചിട്ടു
എെന്റ ഹൃദയം െപാടിയുന്നു.

ഇപ്രകാരം ഗുരുവും പത്നിയും കൂടിയുള്ള സംഭാ ഷണം
േകട്ടേപ്പാൾ പ്രഭാകരനു ഗുരുനാഥെനക്കുറിച്ചുണ്ടായ
ൈവരം മുഴുവനും േപായി എന്നു മാത്രമല്ല അത്യന്തം
ഭക്തിയും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കുകയും താൻ പ്രവർ�
ത്തിക്കാൻ വിചാരിച്ച കഠിനപ്രവൃത്തിെയക്കുറിച്ചു വളെര
പശ്ചാത്താപം ജനിക്കുകയും െചയ്തു. “കഷ്ടം! എെന്റ
േപരിൽ ഇത്രയും േസ്നഹവും വാത്സല്യവുമുള്ള ഗുരുനാ�
ഥെന െകാല്ലണെമന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചുേപായേല്ലാ.
ഈശ്വരാ! ഈ മഹാപാപം ഇനി എന്തു െചയ്താൽ
തീരും” എന്നിങ്ങെന വിചാരിച്ചു വ്യസനിച്ചു കരഞ്ഞും
െകാണ്ടു പ്രഭാകരൻ താെഴ ഇറങ്ങിവന്നു ഗുരുനാഥ�
െന്റ പാദത്തിങ്കൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. ഗുരുനാഥൻ
“അേയ്യാ ഇെതെന്റ പ്രഭാകരനേല്ല” എന്നു പറഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടു െപെട്ടന്നു കട്ടിലിൽ നിെന്നഴുേന്നറ്റു പ്രഭാകരെന്റ
തലയിൽ െതാട്ടു് അനുഗ്രഹിച്ചു, പിടിെച്ചഴുേന്നൽപ്പിച്ചു
ഗാഢമായി ആലിംഗനം െചയ്തു. സന്താപംെകാേണ്ടാ
സേന്താ ഷംെകാേണ്ടാ എേന്താ രണ്ടുേപരും കണ്ണീെരാ�
ലിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു നിേശ്ചഷ്ടൻമാരായി നിന്നതല്ലാെത
കുറച്ചു േനരേത്തക്കു് ഒരക്ഷരം േപാലും മിണ്ടുന്നതിനു്
അവർക്കു ശക്തിയുണ്ടായില്ല. പിെന്ന കുറേഞ്ഞാരുേന�
രം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം ഗുരുനാഥൻ “പ്രഭാകരൻ
എെന്റ അടിയുെട ദുസ്സഹത്വം െകാണ്ടു് ഇവിെട േകറി
ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, അേല്ല? നീ നന്നായിവരണ�
െമന്നുള്ള ആഗ്രഹംെകാണ്ടും പ്രായാധിക്യം നിമിത്തം
േകാപെത്ത അടക്കുന്നതിനു് എനിക്കു ശക്തി മതിയാ�
കാെത വന്നതുെകാണ്ടും ഞാൻ നിെന്ന ക്രമത്തിലധികം
തല്ലിേപ്പായതാണു്. നിനക്കു് എേന്നാടിതുെകാണ്ടു പരിഭ�
വെമാന്നും േതാന്നരുതു്. ഇനി ഞാെനാരിക്കലും നിെന്ന
ഇങ്ങെന ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല.”

പ്രഭാകരൻ: അവിടുന്നു് ഇങ്ങെന പറയുകയും ഇതിെന�
ക്കുറിച്ചു് േലശംേപാലും വ്യസനിക്കുകയും േവണ്ട. അവി�
ടുന്നു് ഇനിയും എത്രയടിച്ചാലും ശകാരിച്ചാലും അെതാ�
െക്ക അനുഭവിക്കുന്നതു് എനിക്കു് സേന്താ ഷമാണു്.
അടി െകാണ്ടു േവദന സഹിക്കവയ്യാെത ആയേപ്പാൾ
എെന്റ മനസ്സിൽ കുറച്ചു വല്ലായ്കയുണ്ടായി. അതിെനക്കു�
റിച്ചു തെന്ന എനിക്കിേപ്പാൾ വളെര പശ്ചാത്താപമുണ്ടു്.
എെന്റ അറിവില്ലായ്മ െകാണ്ടും േവദനയുെട ദുസ്സഹ�
ത്വംെകാണ്ടും ഗുരുനാഥെന െകാല്ലണെമന്നു് എെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ േതാന്നിേപ്പായി. അതിനായിട്ടാണു് ഞാൻ
ഇവിെടേക്കറി ഒളിച്ചിരുന്നതു്. ഈ ബാലചാപല്യെത്ത
അവിടുന്നു കൃപാപൂർവം ക്ഷമിച്ചു് എനിക്കു മാപ്പുതരുക�
യും ഈ ദുർവിചാരം നിമിത്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള മഹാപാപം
തീരുന്നതിനു ഞാെനന്തു െചയ്താൽ മതിയാകുെമന്നു്
അവിടുെന്നനിക്കു പറഞ്ഞുതരികയും േവണം.
ഗുരു: പശ്ചാത്താപത്തിെനക്കാൾ വലിയതായ പ്രായ�
ശ്ചിത്തം ഒരു പാപകർമ്മത്തിനുമില്ല. നിനക്കിേപ്പാൾ
അതിയായ പശ്ചാത്താപമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു
നിെന്റ സകല പാപങ്ങളും തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നി�
െന്റ െതറ്റുകെള ക്ഷമിച്ചു മാപ്പും തന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി
ഇതിേലക്കായി നീ ഒരു പ്രായശ്ചിത്തവും െചയ്യണെമ�
ന്നില്ല.
പ്രഭാകരൻ: അതുെകാണ്ടു മതിയായില്ല. എെന്റ ഈ
ദുർവിചാരത്തിനു് അതികഠിനമായ മഹാപാപമുണ്ടു്.
അതു തീരണെമങ്കിൽ അതിനു തക്കതായ എെന്തങ്കിലും
പ്രായശ്ചിത്തം െചയ്യണം. അല്ലാെത എെന്റ മനസ്സിനു
സമാധാനം വരുന്നതല്ല.
ഗുരു: എന്നാൽ നാെള ബ്രാഹ്മണസഭയിൽ െചന്നു േചാ�
ദിച്ചിട്ടു് ഉഭയകുല പരിശുദ്ധൻമാരായി, േദവജ്ഞൻമാരാ�
യി, ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരായിരിക്കുന്ന ആ മഹാബ്രാഹ്മണർ
വിധിക്കുന്നതുേപാെല െചയ്യണം. അല്ലാെത എനിെക്കാ�
ന്നും േതാന്നുന്നില്ല.

ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു വ്യസനിച്ചും െകാണ്ടുതെന്ന അവർ
അന്നെത്ത രാത്രി ഒരുവിധം കഴിച്ചുകൂട്ടി. അരുേണാ�
ദയമായേപ്പാൾ പ്രഭാകരൻ കുളിച്ചു നിത്യകർമാനുഷ്ഠാ�
നാദികൾ കഴിച്ചുെകാണ്ടു് ബ്രാഹ്മണസഭയിെലത്തി വി�
വരെമല്ലാം പറഞ്ഞു. ആ മഹാബ്രാഹ്മണെരല്ലാം കൂടി
ആേലാചിച്ചു് “ഗുരുനാഥെന െകാല്ലണെമന്നു വിചാരി�
ച്ച വെന്റ പാപം തീരണെമങ്കിൽ അവൻ ഉമിത്തീയിൽ
നിന്നു നീറി ദഹിച്ചു മരിക്കണം. അല്ലാെത തീരുന്നതല്ല”
എന്നു വിധിച്ചു. ഉടെന പ്രഭാകരൻ വന്നു് ഒരു സ്ഥലത്തു
നിന്നുെകാണ്ടു് ഉമി വരുത്തി തെന്റ കഴുത്തുവെര കൂട്ടിച്ചു്
അതിെന്റ നാലുഭാഗത്തും തീയുംെവപ്പിച്ചു. “ഏെതങ്കി�
ലും എെന്റ ഈ ജന്മം ഇങ്ങെനയായി. എെന്റ േപരു
ഭൂേലാകത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിനും ഭഗവൽ�
സ്മൃതിേയാടുകൂടി മരിക്കുന്നതിനുമായിട്ടു് ഇേപ്പാൾ ഒരുകാ�
വ്യമുണ്ടാക്കണം” എന്നു നിശ്ചയിച്ചു് പ്രഭാകരൻ അവി�
െടനിന്നുെകാണ്ടു് ഒരു കാവ്യമുണ്ടാക്കി െചാല്ലിത്തുടങ്ങി.
അങ്ങെന മഹാനായ ആ പ്രഭാകരകവി ഉമിത്തീയിൽ
നിന്നു ദഹിച്ചുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണു് സാക്ഷാൽ “ശ്രീ�
കൃ ഷ്ണവിലാസം” കാവ്യം. പ്രഭാകരെന്റ ഈ ചരിത്രം ഗുരു�
ശി ഷ്യ ഭാവേത്താടുകൂടി വർത്തിക്കുന്നവരായ സകലജ�
നങ്ങളും സദാ ഓർത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ
വളെര ഗുണം സിദ്ധിക്കാനുെണ്ടന്നുള്ളതു പറേയണ്ടതി�
ല്ലേല്ലാ.

പ്രഭാകരൻ അങ്ങെന ശ്രീകൃ ഷ്ണവിലാസമുണ്ടാക്കി പന്ത്ര�
ണ്ടാം സർഗം മുഴുവനാക്കുന്നതിനു മുേമ്പ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ േദഹം മുഴുവനും ദഹിച്ചുേപായതിനാൽ അതു
മുഴുവനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പന്ത്രണ്ടാം സർഗത്തി�
െല ഒരു േശ്ലാകത്തിൽ “പശ്യ പ്രിേയ! െകാങ്കണ”
ഇത്രയും പറഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും അഗ്നി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
െതാണ്ടയിൽ പിടികൂടിേപ്പായതിനാൽ ആ േശ്ലാകം�
തെന്ന മുഴുവനാക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല.
അങ്ങെന അതിേയാഗ്യനായിരുന്ന പ്രഭാകരൻ ഭസ്മാവ�
േശ ഷനായിത്തീരുകയും െചയ്തു.

അനന്തരം കവികുലശിേരാമണിയായ സാക്ഷാൽ കാ�
ളിദാസൻ പ്രഭാകരെന്റ ശ്രീകൃ ഷ്ണവിലാസകാവ്യം വായി�
ച്ചുേകട്ടു് അതു മുഴുവനാക്കണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു. “പശ്യ�
പ്രിേയ! െകാങ്കണ” എന്നുള്ളതിെന്റ േശ ഷമായി “ഭൂമി�
ഭാഗാൻ” എന്നു് എഴുതിയേപ്പാേഴക്കും “പട്ടുനൂലിേനാടു�
കൂടി വാഴനാരു് ഏച്ചുെകട്ടാൻ പുറെപ്പേടണ്ട” എെന്നാ�
രു അശരീരിവാക്കുണ്ടായി. അതിനാൽ കാളിദാസനും
പിെന്ന അതിെന്റ േശ ഷം മുഴുവനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.
ശ്രീകൃ ഷ്ണവിലാസകാവ്യത്തിെന്റ ഗുണം എത്രമാത്രമുെണ്ട�
ന്നു് ഇതിൽനിന്നു് ഊഹിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ.

ഈ അശരീരി േകട്ടേപ്പാൾ കാളിദാസരുെട മന�
സ്സിൽ കുറച്ചു് അസൂയയും േകാപവും വാശിയും േതാന്നി.
എന്നാൽ “ഇതിേനാടുകൂടി ഞാെനാന്നും ഏച്ചുെകട്ടാൻ
േപാകുന്നില്ല. ഇതുേപാെല ഒന്നുണ്ടാക്കാേമാ എന്നു
ഞാനും േനാക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞാണു് കാളിദാസൻ
“കുമാര സംഭവം” കാവ്യം ഉണ്ടാക്കിയതു്. “അസ്തിശ്രി�
യസ്സത്മ സുേമരു നാമാ” എന്നാണേല്ലാ പ്രഭാകരൻ
ശ്രീകൃ ഷ്ണവിലാസത്തിെന്റ ആദ്യം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്.
അതിനു പകരമായിട്ടാണു് കാളിദാസൻ തെന്റ കുമാര�
സംഭവത്തിെന്റ ആദ്യത്തിൽ “അസ്ത്യുത്തരസ്യാം ദിശി
േദവതാത്മാ ഹിമാലേയാ നാമ നഗാധിരാജഃ” എന്നു തു�
ടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഈ സംഗതിയിൽ ചില
പക്ഷാന്തരങ്ങളും ഇെല്ലന്നില്ല.
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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
	പ്രഭാകരൻ

