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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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ഈഭദ്രകാളിേക്ഷത്രം ഇേപ്പാൾ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു് ബ്രി�
ട്ടീ ഷു മലബാറിൽ കുറുമ്പ്രനാടു താലൂക്കിൽ േചർന്ന വി�
യ്യ്യൂരംശം മണ്ണമംഗലം േദശത്തു പന്തലായിനി തീവണ്ടി
േസ്റ്റ ഷനു് ഒന്നരനാഴിക വടക്കുപടിഞ്ഞാറാണു്. ഇതു
പണ്ടു തിരുവിതാംകൂറിൽ െകാല്ലത്തായിരുന്നു. അവിെട�
യിരുന്ന ഈ േക്ഷത്രം ഇവിെടയായിത്തീർന്നെതങ്ങെന�
െയന്നും മറ്റും താെഴ പറയുന്നു.

പണ്ടു ൈവശ്യജാതിക്കാരായ ഏതാനും കുടുംബക്കാർ
പരേദശത്തുനിന്നു െകാല്ലത്തുവന്നു താമസിച്ചിരുന്നു.
അവരുെട പ്രധാന െതാഴിലുകൾ പട്ടുെനയ്ത്തും സ്വർണ്ണവ്യാപാരവുമായി�
രുന്നു. അതുെകാണ്ടു് അവർ കാലക്രേമണ ധനവാന്മാ�
രായിത്തീർന്നു.

അങ്ങെനയിരുന്ന കാലത്തു് അവരിൽ ഒരാൾ ശ്രീേപാർ�
ക്കലിയിൽേപ്പായി ഭഗവതിെയേസ്സവിച്ചു താമസിച്ചു.
അതിനി ഷ്ഠേയാടുകൂടിയുള്ള േസവെകാണ്ടു ഭഗവതി
അയാെളക്കുറിച്ചു് ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടയായി ഭവിക്കുകയാൽ
ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അയാൾ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന
സമയം ആേരാ അയാളുെട അടുക്കൽ െചന്നു. “നിെന്റ
ഭക്തിവിശ്വാസാദികൾെകാണ്ടു ഞാേനറ്റവും പ്രസാദി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇപ്രകാരം കഠിനമായ തപസ്സുെചയ്തു
നീ കഷ്ടെപ്പടണെമന്നില്ല. നിെന്റ തലയ്ക്കലിരിക്കുന്ന നാ�
ന്ദകം വാെളടുത്തു നിനക്കു സ്വേദശേത്തക്കു േപാകാം.
എെന്റ ആയുധം െവച്ചു പതിവായി എെന്ന പൂജിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്നാൽ നീ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം ഞാൻ
സാധിപ്പിച്ചുതന്നുെകാള്ളാം. നീ വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു
ഞാനുെണ്ടന്നു ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചുെകാള്ളുക” എന്നു
പറഞ്ഞതായി അയാൾക്കു േതാന്നി. അയാൾ െപെട്ട�
ന്നു കണ്ണു തുറന്നുേനാക്കിയസമയം ദുർന്നിരീക്ഷ്യമായ
ഒരു േതജസ്സുമാത്രം കാണുകയും ഉടെനതെന്ന അതു മറ�
ഞ്ഞുേപാവുകയും െചയ്തു. അതു േദവി തെന്റ അടുക്കൽ
എഴുന്നള്ളി അരുളിെച്ചയ്തതു തെന്നയാെണന്നു് അയാൾ
ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുകയും തലയ്ക്കൽ േനാക്കിയേപ്പാൾ
ഒരു നാന്ദകം വാൾ അവിെട ഇരിക്കുന്നതായി കാണു�
കയും െചയ്തു.

അയാൾ െകാല്ലത്തു മടങ്ങിെയത്തിയതിെന്റ േശ ഷം
അവിെട ഒരു േക്ഷത്രം പണിയിച്ചു ഭഗവതിെയ പ്ര�
തി ഷ്ഠിക്കുകയും പീഠത്തിേന്മൽ നാന്ദകം വാൾകൂടി െവ�
ച്ചു പതിവായി പൂജിച്ചു ഭഗവതിെയ ഭക്തിപൂർവ്വം േസ�
വിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്തു. ആ ൈവശ്യൻ ഒരു
വി ഷഹാരിയുമായിരുന്നു. അതിനാൽ അയാളുണ്ടാക്കിയ
േക്ഷത്രത്തിനും “വി ഷഹാരിക്കാവു്” എന്നു നാമം സി�
ദ്ധിച്ചു. അതു േലാപിച്ചു കാലക്രേമണ “വി ഷാരിക്കാവു്”
എന്നായിത്തീർന്നു. മുൻേപതെന്ന വലിയ ധനവാന്മാരാ�
യിരുന്ന ൈവശ്യന്മാർക്കു ഭഗവതിയുെട സാന്നിദ്ധ്യം�
കൂടിയുണ്ടായേപ്പാൾ ധനം സംഖ്യയില്ലാെത വർദ്ധി�
ച്ചു. അവർ കപ്പലുകളും പേത്തമാരികളും പണിയിച്ചു്
അവരുെട കച്ച വടം യൂേറാപ്പുരാജ്യങ്ങൾ വെര പ്രച�
രിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. അേപ്പാേഴക്കും വി ഷഹാരിയും േദവി�
െയേസ്സവിച്ചുെകാണ്ടുവന്ന ആളുമായ ൈവശ്യനും ധന�
െമന്നേപാെലതെന്ന അഹങ്കാരവും സീമാതീതമായി
വർദ്ധിച്ചു. അതിനാലവർ ക്രേമണ രാജാവിെനേപ്പാ�
ലും കൂട്ടാക്കാെതയും രാജാവിനു ക്രമപ്രകാരം െകാ�
ടുേക്കണ്ടുന്ന നികുതിയും മറ്റും െകാടുക്കാെതയുമായി.
മു ഷ്കന്മാരായ ൈവശ്യന്മാരുെട ധിക്കാരം ക്രേമണ രാ�
ജാവിനു ദുസ്സഹമായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ െകാല്ലത്തു
താമസിക്കുന്ന സകല ൈവശ്യന്മാരും മൂന്നുദിവസത്തിന�
കം നാടുവിട്ടുെപാെയ്ക്കാള്ളണം” എെന്നാരു രാജകല്പന
പുറെപ്പട്ടു. അേപ്പാൾ ൈവശ്യന്മാരാകപ്പാെട പരിഭ്രാ�
ന്തഹൃദയരും വിഹ്വലരുമായിത്തീർന്നു. ഭഗവതിെയ
പ്രതി ഷ്ഠിച്ചുേസവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നവരുൾെപ്പെട എട്ടു
കുടുംബക്കാർ കല്പന േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ അവരുെട
സകല സ്ഥാവരജംഗമസ്വത്തുക്കളും പേത്തമാരികളിലാ�
ക്കിെക്കാണ്ടു സമുദ്രമാർേഗ്ഗണ വടേക്കാട്ടു പുറെപ്പട്ടു. ഭഗ�
വതിെയ േസ്സവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ൈവശ്യൻ യാത്രയായ
സമയം ആ ഭഗവതിെയ നാന്ദകം വാളിേന്മൽ ആവാ�
ഹിെച്ചടുത്തുെകാണ്ടാണു് േപായതു്. േശ ഷമുണ്ടായിരുന്ന
കുടുംബക്കാർ അവരുെട പൂർവ്വസ്ഥലമായ പാണ്ഡ്യരാ�
ജ്യേത്തക്കും േപായി.

വടേക്കാട്ടു േപായവർ കരേയാടു േചർന്നു പേത്തമാരി
ഓടിച്ചുേപായ സമയം ഒരു സ്ഥലത്തു പശുക്കളും പുലിക�
ളും ജാതിൈവരം കൂടാെത ഒന്നിച്ചു േമഞ്ഞുെകാണ്ടുനിൽക്കുന്നതായി�
ക്കണ്ടു. ഈ സ്ഥലം സമാധാനേത്താടുകൂടിത്താമസി�
ക്കാൻ െകാള്ളാവുന്നതാെണന്നു നിശ്ചയിച്ചു് അവർ
പേത്തമാരികൾ അവിെട അടുപ്പിച്ചു കരയ്ക്കിറങ്ങി. കട�
േലാടടുത്തുള്ള ആ സ്ഥലം അക്കാലത്തു വലിയ വനപ്ര�
േദശമായിരുന്നു.

അവർ കരയ്ക്കിറങ്ങിയതിെന്റേശ ഷം അവിെടെയല്ലാം ചു�
റ്റിനടന്നു ഭഗവതിക്കു േക്ഷത്രവും അവർക്കു ഗൃഹങ്ങളും
പണിയിക്കുന്നതിനു േയാഗ്യങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങൾ േനാ�
ക്കിക്കണ്ടു നിശ്ചയിക്കുകയും ആ സ്ഥലങ്ങൾ കുറുമ്പ്ര�
നാട്ടു രാജാവിെന്റ വകയായിരുന്നതിനാൽ രാജാവിനു
പിടിപ്പതു വില െകാടുത്തു് അവ വാങ്ങുകയും േക്ഷത്ര�
വും ഗൃഹങ്ങളും പണിയിക്കുകയും െചയ്തു. അമ്പലം, ശ്രീ�
േകാവിൽ, നാലമ്പലം, തിടപ്പള്ളി മുതലായവേയാടുകൂ�
ടിയാണു് പണി കഴിപ്പിച്ചതു്. അവിെട െകാടുങ്ങലൂർ,
തിരുമാന്ധാംകുന്നു മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിെലേപ്പാെല
കിഴേക്കാട്ടു ദർശനമായി ശിവെനയും വടേക്കാട്ടു ദർശ�
നമായി ഭഗവതിെയയും മതിൽക്കകത്തു് ഉപേദവനായ
ശാസ്താവിെനയും പ്രതി ഷ്ഠിച്ചു. പ്രതി ഷ്ഠ നടത്തിയതു പ്ര�
സിദ്ധ മാന്ത്രികനും തന്ത്രിയുമായ കാട്ടുമാടസ്സു നമ്പൂരി�
യാണു്. എങ്കിലും പിെന്നയും ശാന്തി നടത്തിയിരുന്ന�
തു ഭഗവതിെയ േസവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ആ ൈവശ്യനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലേശ ഷം തദുപേദശപ്രകാരം അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കുടുംബക്കാരുമായിരുന്നു. ൈവശ്യന്മാർ എട്ടു
കുടുംബക്കാരും േക്ഷത്രത്തിനു സമീപം തെന്ന എട്ടു ഗൃഹ�
ങ്ങളിലായി താമസമുറപ്പിച്ചു. ഈ േക്ഷത്രത്തിൽ അവർ
ഊരാളന്മാരായിത്തീരുകയും െചയ്തു.

ഈ ൈവശ്യന്മാർ അവിെട വന്നതു് ആ േദശത്തിനും
മംഗലമായി പരിണമിച്ചു. അതിനാൽ ആ േദശത്തിനു
“വന്നമംഗലം” എന്നു നാമം സിദ്ധിച്ചു. ക്രേമണ “മണ്ണമം�
ഗലം” എന്നായിത്തീർന്നു. േക്ഷത്രത്തിനു പൂർവ്വസ്മരണ
വിടാെത അവർ “െകാല്ലം വി ഷാരിക്കാവു്” എന്നുതെന്ന
േപരിട്ടു. അതിനു് ഇേപ്പാഴും േഭദഗതി വന്നിട്ടുമില്ല. ഈ
േക്ഷത്രത്തിെന്റ കാരണഭൂതനായ ൈവശ്യനു ശ്രീേപാർ�
ക്കലിയിൽനിന്നു കിട്ടിയതും െകാല്ലത്തുനിന്നു ഭഗവതി�
െയ ആവാഹിച്ചു െകാണ്ടുേപാന്നതുമായ നാന്ദകം വാൾ
ഇവിെട ഭഗവതിെയ പ്രതി ഷ്ഠിച്ചേപ്പാൾതെന്ന ആ ശ്രീ�
േകാവിലകത്തു െവച്ചു. അതു് ഇേപ്പാഴും അവിെടത്തെന്ന
ഇരിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിനു് ഇതുവെര യാെതാരു േകടും സം�
ഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഊരാളന്മാരായ എട്ടു കുടുംബക്കാരുെട േക്ഷ�
ത്രത്തിൽ വീട്ടുേപരുകൾ താെഴപ്പറയുന്നു. 1. കീേഴൽ
വീടു് 2. പാേഴൽ 3. എേളടത്തു് 4. ഈച്ചരാട്ടിൽ 5. െപാ�
നത്തിൽ 6. നാേണാത്തു് 7. എേരാത്തു് 8. ഉമ്മച്ചിവീടു്.
േക്ഷത്രത്തിൽ ൈകകാര്യകർത്തൃത്വം ഒന്നു മുതൽ നാ�
ലു വീട്ടുകാർക്കാണു്. അവർക്കു കാരണവസ്ഥാനവുമുണ്ടു്.
േശ ഷമുള്ള നാലു വീട്ടുകാരും ഇവരുെട അനന്തരവരുെട
നിലയിലാണു് വർത്തിച്ചുേപാരുന്നതു്.

ഈ ൈവശ്യന്മാർ പേത്തമാരികളിൽനിന്നു കരയ്ക്കിറങ്ങി�
യതിെന്റ േശ ഷം േക്ഷത്രത്തിനും വീടുകൾക്കും േയാഗ്യ�
മായ സ്ഥലം േനാക്കി നിശ്ചയിക്കാൻ േപായവർ െവ�
യിലത്തു ക്ഷീണിച്ചേപ്പാൾ ഒരു അയിനിമരത്തിെന്റ ചുവ�
ട്ടിൽ െചന്നിരുന്നു. ആ വൃക്ഷം ശാേഖാപശാഖകൾെകാ�
ണ്ടു പന്തൽേപാെല പരന്നതായിരുന്നതിനാൽ അവർ
അതിനു് പന്തലായിനി എന്നു േപരിട്ടു. അതിനാൽ ആ
േദശത്തിനും ആ േപരു സിദ്ധിച്ചു.

ഈ ൈവശ്യന്മാർ എട്ടു കുടുംബക്കാർ മാത്രമായിരുന്ന�
തിനാൽ അവർക്കു യഥാപൂർവ്വം െപൺകിടാങ്ങെള വി�
വാഹം കഴിച്ചുെകാടുക്കുന്നതിനും മക്കത്തായം ആചരി�
ക്കുന്നതിനും നിവൃത്തിയില്ലാെതയായിത്തീർന്നു. അതി�
നാൽ അവർ ചില നായർവീട്ടുകാെര എണങ്ങാക്കിേച്ചർ�
ക്കുകയും മക്കത്തായമുേപക്ഷിച്ചു മരുമക്കത്തായം സ്വീക�
രിക്കുകയും െചയ്തു.

ൈവശ്യന്മാർ നായന്മാരായിത്തീർന്നേപ്പാൾ േക്ഷത്ര�
ത്തിൽ ശാന്തിക്കു് അവരായാൽേപ്പാെരന്നു അവർക്കുത�
െന്ന േതാന്നുകയാൽ ശാന്തിക്കു് അവർ ചാേലാറ എന്നു്
ഇല്ലേപ്പരായ ഒരു നമ്പൂരിെയ നിയമിച്ചു. നമ്പൂരി ശാന്തി�
യായേപ്പാൾ അവിെട സ്വല്പം ചില േഭദഗതികൾ വരു�
േത്തണ്ടിവന്നു. േക്ഷത്രത്തിൽ ഉഷപ ഉൾെപ്പെട അഞ്ചു
പൂജ പതിവുള്ളതിൽ ഭഗവതിക്കു മാത്രം ഉച്ചപ്പൂജയ്ക്കുള്ള
നിേവദ്യം മദ്യവും മാംസവുമായിരുന്നു പതിവു്. നമ്പൂരി
ശാന്തിയായേപ്പാൾ അതു േവെണ്ടന്നു െവച്ചു. മദ്യമാംസ�
ങ്ങൾ നിേവദ്യമല്ലാതാവുകയും പൂജ നമ്പൂരിയാവുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ ഭഗവതിയുെട ൈചതന്യവും വർദ്ധിച്ചു. മുൻ�
േപതെന്ന ഉഗ്രമൂർത്തിയായ ഭഗവതി നമ്പൂരി യുെട പൂജ
നിമിത്തം അത്യുഗ്രയായിത്തീർന്നു. േദവിക്കു “ഭയങ്കരി”
എന്നുള്ള നാമം അേപ്പാഴാണു യഥാർത്ഥമായിത്തീർ�
ന്നതു്. ദർശനത്തിനായിെച്ചല്ലുന്നവർക്കു പകൽസമയ�
ത്തുേപാലും േദവിയുെട നടയിൽേപ്പാകാെനന്നല്ല, േക്ഷ�
ത്രത്തിനകത്തു കടക്കാൻതേന്നയും എേന്താ വല്ലാത്ത
ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിത്തീർന്നു. അേപ്പാൾ ഈ ഉഗ്രത സ്വ�
ല്പം കുറയ്ക്കണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു ഊരാളന്മാർ നമ്പൂരിയു�
െട ശാന്തി േവെണ്ടന്നുെവയ്ക്കുകയും ശാേക്തയന്മാരായ
“വേട്ടാളി” മൂസ്സതിന്മാെരെക്കാണ്ടു ശാന്തി തുടങ്ങിക്കുക�
യും െചയ്തു. അേപ്പാൾ േദവിയുെട ഉഗ്രതയ്ക്കു സ്വല്പം ശമനം
സംഭവിക്കുകയും െചയ്തു. ഇേപ്പാഴും ഈ േക്ഷത്രത്തിൽ
ശാന്തി നടത്തിവരുന്നതു വേട്ടാളി മൂസ്സതിന്മാർ തെന്ന�
യാണു്. എങ്കിലും ആണ്ടുേതാറും മീനത്തിൽ തന്ത്രിെയ
അവിെട വരുത്തി, ഒരു ശുദ്ധികലശവും ബ്രാഹ്മണെര�
െക്കാണ്ടു മൂന്നുദിവസെത്ത പൂജയും ഇേപ്പാഴും നടത്തിവ�
രുന്നുണ്ടു്.

ഈ േക്ഷത്രത്തിൽ ആണ്ടുേതാറും മീനമാസത്തിൽ എട്ട�
ഹസ്സായിട്ടു് ഒരുത്സവം നടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. അതിനു “കളി�
യാട്ടം” എന്നാണു േപരു പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. ഈ ഉത്സ�
വം മറ്റു േക്ഷത്രങ്ങളിെലേപ്പാെലെയാന്നുമല്ല. ഇവിെട ധ്വ�
ജമായി ഉപേയാഗിക്കുന്നതു നാല്പത്തഞ്ചുേകാൽ നീളമു�
ള്ള ഒരു മുളയാണു്. മുള നാട്ടി അതിേന്മലാണു് െകാടിേയ�
റ്റു കഴിക്കുന്നതു്. െകാടിേയറിയാൽ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതു്
ആറു ദിവസം േലാഹനിർമ്മിതമായ ശീേവലിത്തിടമ്പും
എഴാം ദിവസവും എട്ടാം ദിവസവും നാന്ദകം വാളുമാ�
ണു്. നാന്ദകം വാെളഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിനുള്ള ആന പിടി
തെന്നയായിരിക്കണെമന്നു നിർബന്ധമുണ്ടു്. ഉത്സവ�
കാലത്തു പ്രതിദിനം മൂന്നു ശീേവലിയും േക്ഷത്രത്തിെന്റ
ഊട്ടുപുരയിൽെവച്ചു ബ്രാഹ്മണർക്കും സാധുക്കൾക്കും
സദ്യയും പതിവുണ്ടു്. ഏഴാം ദിവസം വലിയവിളക്കി�
നും എട്ടാംദിവസം കാളിയാട്ടത്തിനും മാത്രേമ നാന്ദകം
വാൾ ആനപ്പുറത്തു് എഴുന്നള്ളിക്കാറുള്ളൂ. നാന്ദകം വാ�
െളടുത്തു് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ആളിൽ ഭഗവതിയുെട ആവാ�
സമുണ്ടാകുെമന്നാണു് വിശ്വാസം. ആ ആൾ വാൾ പിടി�
ച്ചുെകാണ്ടു് ആനപ്പുറത്തിരുന്നു കലശലായി വിറയ്ക്കുകയും
എഴുന്നള്ളിച്ചുകഴിഞ്ഞു താെഴയിറങ്ങി വാൾ ശ്രീേകാവി�
ലകത്തു െകാണ്ടുെചന്നു െവച്ചാലുടെന േബാധംെകട്ടു
വീഴുകയും െചയ്യാറുണ്ടു്. പിെന്ന വളെരേനരം കഴിേഞ്ഞ
ആ ആൾക്കു േബാധം വീഴുകയുള്ളൂ.

ഇവിെട ഉത്സവം മീനമാസത്തിലായിരിക്കണെമന്നല്ലാ�
െത െകാടിേയറ്റു് ഇന്നനാൾ, അെല്ലങ്കിൽ ഇന്ന തീയതി
േവണെമന്നു നിർബന്ധമില്ല. അതു് ആണ്ടുേതാറും നി�
ശ്ചയിച്ചു നടത്തുകയാണു പതിവു്. അതു നിശ്ചയിക്കാനു�
ള്ള അവകാശവും അധികാരവും “െപാറ്റമൻ നമ്പീശൻ”
എന്ന ആൾക്കാണു്. അവരുെട കുടുംബത്തിൽ അതാ�
തുകാലത്തു മൂപ്പായിട്ടുള്ള ആളാണു് അതു നിശ്ചയിക്കുന്ന�
തു്. എന്നാൽ അതു നാന്ദകം വാൾ കറകൂട്ടുവാനുള്ള മു�
ഹൂർത്തമനുസരിച്ചായിരിക്കണം. വാൾ കറകൂട്ടുവാനുള്ള
മുഹൂർത്തം േജ്യാത്സ്യെന വരുത്തി േനാക്കിച്ചാണു് നിശ്ച�
യിക്കുന്നതു്. ഞായർ, െചാവ്വ, െവള്ളി ഈ ആഴ്ചകളിൽ
ഏെതങ്കിലും ഒരു ദിവസേമ വാൾ കറകൂട്ടുവാൻ പാടുള്ളൂ.
വാൾ കറകൂട്ടുക എന്നുപറഞ്ഞാൽ േതച്ചുമിനുക്കി തുരുമ്പു
കളഞ്ഞു് എണ്ണ പുരട്ടിെവയ്ക്കുക എന്നാണർത്ഥം.

കാളിയാട്ടത്തിെന്റ പ്രധാന ക്രിയ നാന്ദകം വാൾ ആന�
പ്പുറത്തു് എഴുന്നള്ളിക്കുകയാണു്. ആ എഴുന്നള്ളത്തു
പകൽ ഏകേദശം നാലുമണിക്കു് ആരംഭിക്കും. അതി�
നു കുട, ആലവട്ടം, െവൺചാമരം, തലയിൽെക്കട്ടു മു�
തലായ അലങ്കാരങ്ങേളാടുകൂടിയ പതിനഞ്ചാനകളും
പലവിധ വാദ്യേമളങ്ങേളാടുകൂടിയ താളേമളങ്ങളുമുണ്ടാ�
യിരിക്കും. ആ എഴുന്നള്ളത്തു നടയിൽ സ്വല്പമകെല�
യായി നിൽക്കുന്ന പാലയുെട ചുവട്ടിെലത്തുേമ്പാൾ േമ�
ളം കലാശിക്കും. പിെന്ന അവിെട കുറുപ്പിെന്റ നൃത്തമു�
ണ്ടു്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ അവിെടനിന്നു് ഊരുചുറ്റലായി
എഴുന്നള്ളിച്ചുേപാകും. ഊരുചുറ്റൽ കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിെയ�
ത്തിയാൽ േക്ഷത്രത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാേറ നടയ്ക്കലും െത�
യ്യമ്പാടിക്കുറുപ്പിെന്റ നൃത്തമുണ്ടു്. ഭഗവതി ഊരുചുറ്റാൻ
എഴുന്നള്ളുന്ന സമയം േക്ഷത്രത്തിെന്റ െതക്കുഭാഗത്തു
മുന്നൂറ്റൻ (മുന്നൂറന്മാർ) എന്ന ജാതിക്കാരും കിഴക്കുഭാഗ�
ത്തു വ(മ)ണ്ണാന്മാരും അണിനിരന്നു കാവൽ നിൽക്കുക
പതിവാണു്. നാന്ദകം വാൾ ഇറക്കിെയഴുന്നള്ളിക്കുന്നതു�
വെര അവർ കാവൽ നിൽക്കും. ഇറക്കിെയഴുന്നള്ളിക്കു�
ന്ന സമയത്തു െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളും. അതും കഴിഞ്ഞാൽ
അരിയും പയറും മാംസവുംകൂടി പാകംെചയ്തു െകാണ്ടു�
േപായി വടക്കുവശത്തുള്ള േകാട്ടയിൽെവച്ചു ഭൂതങ്ങൾ�
ക്കു ബലിെകാടുക്കും. ഇതിനു് “അരിങ്ങാട്ടു് ” എന്നാണു്
േപരു പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. അതു് അന്യന്മാർക്കു കാണാൻ
പാടില്ല. േകാട്ടെയന്നു പറയെപ്പടുന്നതു് ഏതാനും ഉന്ന�
തവൃക്ഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പറമ്പാണു്.

വി ഷാരിക്കാവിൽ ഭഗവതിയുെട അത്ഭുതമാഹാത്മ്യങ്ങ�
െളല്ലാം പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യമാ�
ണു്. അതിനാൽ അവയിൽ ചിലതുമാത്രം താെഴ പറ�
ഞ്ഞുെകാള്ളുന്നു.

പണ്ടു “ൈമസൂർ കടുവ” എന്നു പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന ടിപ്പു
സുൽത്താൻ മലബാറിെന ആക്രമിച്ച കാലത്തു് അേന�
കം ഹിന്ദുേക്ഷത്രങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി നശിപ്പിച്ചുെവ�
ങ്കിലും വി ഷാരി
ക്കാവിൽ ഭഗവതിെയക്കുറിച്ചു് അയാൾക്കു് അവള�
െര ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ
അയാൾ ചില കാലങ്ങളിൽ ദർശനാർത്ഥം അവിെട
െചല്ലുകയും െചയ്തിരുന്നു. ഒരിക്കൽ സുൽത്താൻ ദർ�
ശനത്തിനായിെച്ചന്നസമയം ശാന്തിക്കാരൻ പ്രസാദം
െകാടുക്കാനായി െകാണ്ടു െചല്ലുകയും അേപ്പാൾ സുൽ�
ത്താൻ “എനിക്കു ശാന്തിക്കാരെന്റ പ്രസാദം േവണ്ട;
േദവിതെന്ന എനിക്കു പ്രസാദം തരണം” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു ശാന്തിക്കാരേനാടു പ്രസാദം വാങ്ങാെത തർക്കിച്ചു
നിൽക്കുകയും െചയ്തു. ആ സമയം ഭഗവതിതെന്ന പ്രസാ�
ദെമടുത്തുെകാണ്ടു പ്രത്യക്ഷമായി അവിെട എഴുന്നള്ളി.
പ്രസാദം സുൽത്താെന്റ ൈകയിലിട്ടുെകാടുത്തു. പ്ര�
സാദം വാങ്ങിയേതാടുകൂടി സുൽത്താൻ േബാധം െകട്ടു
വീഴുകയും േദവി അന്തർദ്ധാനം െചയ്യുകയും െചയ്തു. പി�
െന്ന മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴികകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സുൽത്താനു
േബാധം വീണു. അേപ്പാൾ അയാൾക്കു താൻ വിചാരി�
ക്കുകയും പറയുകയും െചയ്തതു് അവിേവകമായിേപ്പായി
എന്നു േതാന്നുകയും േദവിെയക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിവിശ്വാസ�
ങ്ങൾ പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്തു. അതിനാൽ
സുൽത്താൻ പ്രതിവത്സരം 342 രൂപവീതം സർവ്വമാന്യ�
മായി േദവസ്വത്തിേലക്കു െകാടുത്തുവന്നിരുന്നു. പിന്നീടു
ടിപ്പുവിെന്റ രാജ്യം ബ്രിട്ടീ ഷു ഗവൺെമന്റിെന്റ അധീന�
തയിലായേപ്പാൾ ആ സംഖ്യ ആ ഗവൺെമന്റു സർ�
വ്വമാന്യമായി ഭൂനികുതിവകയിൽ വിട്ടുെകാടുത്തു. ആ
സ്ഥിതിയിൽ ഇന്നും നടന്നു വരുന്നു.

ഒരിക്കൽ ചില േക്ഷത്രകാര്യങ്ങൾ െപെട്ടന്നു നടേത്ത�
ണ്ടതായും തൽക്കാലം േദവസ്വത്തിൽ പണം ചുരുക്കമാ�
യും വരികയാൽ ഊരാളന്മാർ ചിങ്ങപുരത്തു കൃ ഷ്ണപട്ടർ
എെന്നാരാേളാടു് ഏതാനും രൂപ കടംവാങ്ങി. ആ സം�
ഖ്യ അവധിക്കു െകാടുത്തുതീർക്കാത്തതിനാൽ പട്ടർ
അന്യായം െകാടുത്തു് ഊരാളന്മാരുെട േമലും േദവസ്വം�
വക സ്വത്തുക്കളിേന്മലും സ്ഥാപിച്ചു വിധി സമ്പാദിച്ചു.
ഊരാളന്മാെര വാറണ്ടിൽ പിടിക്കാൻ പലപ്രാവശ്യം ശ്ര�
മിച്ചിട്ടും സാധിച്ചില്ല. ഒടുക്കം പട്ടർ കാളിയാട്ട ദിവസം
നാന്ദകം വാെളഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ആനയ്ക്കു െകട്ടിക്കുന്നതും
േദവസ്വംവകയുമായ സ്വർണ്ണത്തലയിൽെക്കട്ടു ജപ്തി െച�
യ്യിക്കാെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു് ആമ്യേനാടുകൂടി എട്ടാമുത്സവദി�
വസം േക്ഷത്രസന്നിധിയിെലത്തി. എഴുന്നള്ളിപ്പു പുറത്തു�
വന്നേപ്പാേഴക്കും പട്ടർക്കു് അവിെട നിൽക്കാൻ വയ്യാ�
െതയായി. അേദ്ദഹം ഒരു ഭ്രാന്തെനേപ്പാെല അവിെട�
നിന്നു് ഓടി. അേപ്പാൾ ആേരാ പിന്നാെല ഓടിെച്ചന്നു്
ഊേക്കാടുകൂടി പുറത്തു് ഒന്നടിച്ചതായി അേദ്ദഹത്തിനു
േതാന്നി. അേദ്ദഹം പിെന്നയും ഓടുകയും പടിഞ്ഞാേറവ�
ശത്തുള്ള ചിറയുെട വക്കത്തു െചന്നേപ്പാൾ േബാധംെക�
ട്ടു് അവിെട വീഴുകയും ഉടെന േചാര ശർദ്ദിച്ചു തുടങ്ങുകയും
മാത്രയ്ക്കിടയിൽ പരേലാകപ്രാപ്തനാവുകയും െചയ്തു.

വി ഷാരിക്കാവു േക്ഷത്രത്തിൽ രണ്ടുതവണ കള്ളന്മാർ
കയറുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലും അവർെക്കാന്നും െകാണ്ടു�
േപാകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരിക്കൽ കള്ളന്മാർ അമ്പല�
ത്തിനകത്തു കടന്നേപ്പാൾ അവിെട അകത്തും പുറത്തും
വലിയ പുഴയിെലന്നേപാെല െവള്ളം െപരുകിയിരിക്കു�
ന്നതായി അവർക്കു േതാന്നി. അതിനാൽ േനരം െവളു�
ക്കുന്നതുവെര അവിെടക്കിടന്നു കഷ്ടെപ്പട്ടു. േനരം െവ�
ളുത്തു നട തുറന്നേപ്പാൾ അവിെടെയങ്ങും െവള്ളം കയ�
റിയിട്ടിെല്ലന്നുള്ള വാസ്തവം അവർക്കു മനസ്സിലാവുകയും
അവരിറങ്ങിേപ്പാവുകയും െചയ്തു.

പിെന്നെയാരിക്കൽ കള്ളന്മാരമ്പലത്തിൽക്കയറി ചില
ഓട്ടുപാത്രങ്ങളും മറ്റും എടുത്തുെകാണ്ടു പുറത്തിറങ്ങി.
സാമാനങ്ങെളല്ലാം തലയിേലറ്റിെക്കാണ്ടു യാത്രയായ�
േപ്പാൾ അവർക്കു് ഏതിേലയാണു് േപാേകണ്ടെതന്നു നി�
ശ്ചയമില്ലാെതയായി. അവർ ആ പാത്രങ്ങളും തലയിൽ
െവച്ചുെകാണ്ടു േനരം െവളുക്കുന്നതുവെര േക്ഷത്രത്തിനു
പ്രദക്ഷിണം െവച്ചു. േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ ഊരാളന്മാ�
രിൽ ചിലർ അവിെട എത്തി കള്ളന്മാെര പിടികൂടുകയും
േപാലീസിൽ ഏല്പിക്കാനായി പുറെപ്പടുകയും ആ സമ�
യം െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളിവരികയും “നമ്മുെട മുതൽ േമാ�
ഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടുേപായാൽ അതുെകാണ്ടുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം
നമുക്കാണു്. അതിനാൽ അതിേനക്കുറിച്ചു നാംതെന്ന
േചാദിച്ചുെകാള്ളാം. അതിനു കുമ്പഞ്ഞിെയ - കമ്പനിെയ
(അക്കാലത്തു ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നതു് ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനി�
ക്കാരായിരുന്നു) ഏല്പിക്കണെമന്നില്ല” എന്നു പറയുക�
യും കള്ളന്മാെരെക്കാണ്ടു േമാഷ്ടിച്ച മുതെലല്ലാം അവിെട
െവയ്പ്പിക്കുകയും പ്രായശ്ചിത്തവും േമലാൽ അവിെടക്ക�
യറി േമാഷ്ടിക്കുകയിെല്ലന്നു സത്യവും െചയ്യിച്ചു് അവെര
വിട്ടയയ്ക്കുകയും െചയ്തു. അതിൽപ്പിെന്ന ഒരിക്കലും ആ
േക്ഷത്രത്തിൽ കള്ളന്മാർ കയറിയിട്ടില്ല.

മുെമ്പാരുകാലത്തു േദവസ്വം വകയായി ഇവിെട ഒരു
പിടിയാനയുണ്ടായിരുന്നു. ആ ആനെയ ഏറനാടു താലൂ�
ക്കിൽ മമ്പാട്ടു േദശക്കാരനായ ഒരു മഹമ്മദീയനു പാട്ട�
ത്തിനു െകാടുത്തിരുന്നു. ഉത്സവത്തിെനഴുന്നള്ളിക്കാൻ
ആനെയ മുൻകൂട്ടി മടക്കിയയച്ചുെകാള്ളാെമന്നുള്ള കരാ�
േറാടുകൂടിയാണു് മുഹമ്മദീയൻ ആനെയ െകാണ്ടുേപാ�
യതു്. എങ്കിലും ഉത്സവമടുത്തേപ്പാൾ ഊരാളന്മാർ മുഹ�
മ്മദീയെന്റ േപർക്കു് ഒെരഴുത്തുെകാടുത്തു് ആെള അയച്ചു.
ആ എഴുത്തിനു മുഹമ്മദീയെന്റ മറുപടി, “ഇേപ്പാൾ പണി�
ത്തിരക്കു വളെര അധികമാകയാൽ ഉത്സവത്തിനു തക്ക
വണ്ണം ആനെയ മടക്കിയയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല” എന്നാ�
യിരുന്നു. േവെറ ആനെയ അേന്വ ഷിച്ചിട്ടു കിട്ടിയുമില്ല.
ഊരാളന്മാർ ആകപ്പാെട വി ഷണ്ണരായിത്തീർന്നു. എങ്കി�
ലും ഉത്സവാരംഭദിവസം രാത്രിയിൽ എഴുന്നള്ളിക്കാനു�
ള്ള സമയമായേപ്പാൾ പടിഞ്ഞാേറച്ചിറയിൽ ഒരാനയു�
െട ശബ്ദം േകട്ടു് ഊരാളന്മാരും മറ്റും ഓടിെച്ചന്നു േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ അതു േദവസ്വം വക പിടിയാന തെന്നയാ�
യിരുന്നു. അന്നു പകൽ മുഴുവനും ആ ആന മുഹമ്മദീ�
യെന്റ പണിസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. മമ്പാട്ടുനിന്നു് ഈ
േക്ഷത്രത്തിേലക്കു് എൺപതു നാഴിക ദൂരമുണ്ടു്. ഇത്രയും
ദൂരം പത്തുനാഴിക െകാണ്ടു് ഈ ആന എത്തിയെത�
ങ്ങെനെയന്നു ഭഗവതിക്കു മാത്രമറിയാം. ആനയുെട�
േമൽ ചങ്ങലയും ഒരുമിച്ചു് ആനക്കാരനുമുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. ആന ആരുംപറയാെത സ്വയേമവ ചിറയിലിറങ്ങി�
ക്കുളിച്ചു േക്ഷത്രനടയിൽെച്ചന്നുനിന്നു. തലയിൽെക്ക�
ട്ടു് എടുത്തുെകാണ്ടു െചന്നേപ്പാഴും ആരും പറയാെത
തെന്ന ആന മടക്കി. ഒരാൾ തലയിൽെക്കട്ടു െകട്ടിച്ചു.
ശാന്തിക്കാരൻ പതിവുേപാെല എഴുന്നള്ളിക്കുകയും െച�
യ്തു. അങ്ങെന രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും ആന�
െയ അേന്വ ഷിച്ചു മുഹമ്മദീയനും ആനക്കാരനും ഇവിെട
വന്നുേചർന്നു. ഉത്സവത്തിെനഴുന്നള്ളിക്കാൻ ആനെയ
അയയ്ക്കാെതയിരുന്നതിനു മുഹമ്മദീയൻ പ്രായച്ഛിത്തം
െചയ്യുകയും േദവിയുെട േകാപം ഉണ്ടാകാെതയിരിേക്ക�
ണ്ടതിേലക്കായി അേനകം വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയും
െചയ്തു.

ഈ േക്ഷത്രത്തിെല േകാമരം (െവളിച്ചപ്പാടു് ) പട്ടുമുണ്ട�
യ്ക്കൽ െതയ്യമ്പാടിക്കുറുപ്പിെന്റ കുടുംബത്തിൽ അന്നന്നു
മൂത്ത ആളായിരിക്കുകയാണു് പതിവു്. ഒരു കാലത്തു്
അവിെട പ്രായം തികഞ്ഞ പുരു ഷന്മാരാരും ഇല്ലാെത�
യായിത്തീരുകയാൽ കേരാറപ്പണിക്കന്മാരുെട കുടും�
ബത്തിൽനിന്നു് ഒരാെള േകാമരമാക്കിെയടുക്കുന്നതിനു്
ഊരാളന്മാരും മറ്റും കൂടിത്തീർച്ചയാക്കി.

ആ സമയം െതയ്യമ്പാടിക്കുറുപ്പിെന്റ ഗൃഹത്തിൽനിന്നു
പതിെനാന്നു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരാൺകുട്ടി െവ�
ളിച്ചെപ്പട്ടുെകാണ്ടു േക്ഷത്രത്തിെലത്തി. കുറുപ്പിെന്റ ഗൃഹ�
ത്തിൽ നിന്നു േക്ഷത്രത്തിേലക്കു നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ചു നാഴിക
ദൂരമുണ്ടു്. െചറുപ്രായക്കാരനായ ഈ ബാലൻ ഇത്രയും ദൂ�
രം പരസഹായം കൂടാെത വഴിയറിഞ്ഞു് ഇവിെട വെന്ന�
ത്തിയതിെനക്കുറിച്ചുതെന്ന എല്ലാവരും അത്ഭുതെപ്പട്ടു.
പിന്നീടുണ്ടായ അേന്വ ഷണത്തിൽ അയാൾ ഗൃഹത്തിൽ�
നിന്നു് ഏകേദശം പതിനഞ്ചു നാഴികെകാണ്ടാണു് ഇവി�
െട വെന്നത്തിയെതന്നു് അറിയുകയും െചയ്തു. അയാളുെട
പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളും അത്ഭുതെപ്പടുവാൻ തക്കവ�
യായിരുന്നതിനാൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം അയാെളത്തെന്ന
അവിെട േകാമരമായി സ്വീകരിച്ചു. ഏകേദശം എഴുപ�
ത്തഞ്ചു വയേസ്സാളം പ്രായമായ ആ മനു ഷ്യൻ ഇേപ്പാഴും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഏകേദശം പന്ത്രണ്ടു െകാലം മുമ്പു് ഊരാളന്മാരുെട
ബന്ധുവർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട ഒരാൾ ഈ ഭഗവതിയുെട നട�
യിൽനിന്നു കള്ളസത്യം െചയ്തു. അയാൾ േക്ഷത്രത്തിൽ
നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ ക്ഷണത്തിൽ േബാധം െകട്ടുമറി�
ഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. അതിൽപ്പിെന്ന സത്യം െചയ്യാനായി
അവിെടയാരും െചല്ലാറില്ല.

െകാല്ലം 1098-ൽ കടത്തനാട്ടു െതക്കിക്കണ്ണമ്പത്തു
നമ്പ്യാരുെട ഗൃഹത്തിൽ ഒരു വലിയ കവർച്ചയുണ്ടാ�
യി. പല ജാതിക്കാരായ ഇരുപെത്താന്നു മഹതസ്ക�
രന്മാർ കൂടിയാണു് കളവു നടത്തിയതു്. പണ്ടമായിട്ടും
പണമായിട്ടും അേനകായിരം രൂപയുെട വക അവർ
തട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. േപാലീസുകാർ പഠിച്ച വിദ്യകെള�
ലാം പ്രേയാഗിച്ചു് അേന്വ ഷണം നടത്തീട്ടും യാെതാരു
തുമ്പുമുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ നമ്പ്യാർ ഈ ഭഗവതിക്കു
ചില വഴിപാടുകൾ േനർന്നു. അതിെന്റ േശ ഷം അധികം
താമസിയാെതതെന്ന ആ കള്ളന്മാർ േമാഷ്ടിെച്ചടുത്ത
മുതലുകെളല്ലാം തലയിൽെവച്ചു തുള്ളിെക്കാണ്ടു ഭഗവ�
തിയുെട നടയ്ക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു െവച്ചു ക്ഷമായാചനം
െചയ്തു മടങ്ങിേപ്പായി. ഊരാളന്മാർ നമ്പ്യാെര വരുത്തി
ആ മുതലുകെളല്ലാം ഏല്പിച്ചുെകാടുത്തു. നമ്പ്യാർ മുൻപു
നിശ്ചയിച്ചതിലധികം വഴിപാടുകെളല്ലാം കഴിച്ചു ഭഗവ�
തിെയ വന്ദിച്ചുെകാണ്ടു് േപാവുകയും െചയ്തു.

പെണ്ടാരിക്കൽ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉച്ചപ്പൂജ സമ�
യത്തുേക്ഷത്രത്തിൽ െചന്നു ദർശനം കഴിച്ചുേപായി.
അന്നു് അസ്തമിക്കുന്നതിനു മുൻപു് ആ സ്ത്രീ മരിച്ചു. ഇതി�
െന്റ കാരണെമെന്തന്നറിയുന്നതിനായി ആ സ്ത്രീയുെട
വീട്ടുകാർ ഒരു പ്രശ്നക്കാരെനെക്കാണ്ടു പ്രശ്നം െവപ്പി�
ച്ചു േനാക്കി. സ്ത്രീയുെട മരണത്തിനുള്ള കാരണം ഭഗ�
വതിയുെട േകാപമാെണന്നു പ്രശ്നക്കാരൻ വിധിച്ചു.
ഭഗവതിക്കു് ഉചപ്പൂജയ്ക്കു നിേവദ്യം മദ്യവും മാംസവുമാ�
ണേല്ലാ പതിവു്. മദ്യം േസവിച്ചു് മദിച്ചിരിക്കുന്ന സമ�
യത്തു് ആരായാലും അന്യന്മാർ െചന്നു കാണുന്നതു
സേന്താ ഷാവഹമായിരിക്കുകയില്ലേല്ലാ. വിേശ ഷിച്ചു്
ഒരു സ്ത്രീയായ ഭഗവതി മദ്യപാനം െചയ്തു് അഹ്ലാദിച്ചിരി�
ക്കുന്ന സമയത്തു് മെറ്റാരു സ്ത്രീ െചന്നു കണ്ടാൽ േകാ�
പമുണ്ടാകാെതയിരിക്കുേമാ? ഇതാണു് പ്രശ്നക്കാരെന്റ
യുക്തി. അെതാെക്ക എങ്ങെനയായാലും അക്കാലം
മുതൽ ഈ േക്ഷത്രത്തിൽ ഉചപ്പൂജയ്ക്കുേശ ഷം സ്ത്രീകൾ
അകത്തുകടന്നു ദർശനം കഴിക്കാെതയായി. അതു്
ഇേപ്പാഴും അങ്ങെനതെന്നയിരിക്കുന്നു.
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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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