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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
മാനങ്ങളും 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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ഒരുകാലത്തു് മുഹമ്മദീയരുെട അക്രമവും പ്രാബല്യ
വും നിമിത്തം ൈവദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങെളല്ലാം അവരുെട
ൈകവശത്തിലായിത്തീർന്നു. ബ്രാഹ്മണരുെട ൈകവ
ശം ഗ്രന്ഥങ്ങെളാന്നുമില്ലാെതയായതിനാൽ ആ ശാസ്ത്രം
അഭ്യസിക്കുന്നവരും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവരുമില്ലാെത
യായി. അങ്ങെന കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ബ്രാഹ്മണ
രുെട ഇടയിൽ ൈവദ്യൻമാർ തെന്ന ഇല്ലാെതയായി.
ആർെക്കങ്കിലും ഒരു ദീനമുണ്ടായാൽ മുഹമ്മദീയരുെട
അടുക്കൽ െചന്നു േചാദിച്ചു് അവർ പറയുന്നതു െചയ്യുക
െയന്നുള്ള ദിക്കായിത്തീർന്നു. ഈ സ്ഥിതി ബ്രാഹ്മണർ
ക്കു് ആകപ്പാെട വലിയ വ്യസനകാരണമായിത്തീർന്നു.
അതിനാൽ പരേദശത്തു് ഒരു സ്ഥലത്തു േയാഗ്യന്മാരായ
അേനകം ബ്രാഹ്മണർ േയാഗംകൂടി ഈ കഷ്ടത നീ
ക്കാൻ എന്താണു േവണ്ടെതന്നു് ആേലാചിച്ചു. “മുഹമ്മ
ദീയെര ജയിച്ചു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ൈകയ്ക്കലാക്കാൻ അവരുെട
പ്രബലതയുെട സ്ഥിതിക്കു സാധിക്കുകയില്ല. അവരു
െട അടുക്കൽെച്ചന്നു പഠിക്കാെമങ്കിൽ അവർ അവരുെട
ജാതിക്കാെര അല്ലാെത ൈവദ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുകയി
ല്ല. അതിനാൽ ആെരങ്കിലും മുഹമ്മദീയേവഷം ധരിച്ചു
നല്ല ൈവദ്യനായ ഒരു മുഹമ്മദീയെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു്
ഉപായത്തിൽ പഠിച്ചുവരണം. അല്ലാെത നിവൃത്തിെയാ
ന്നുമില്ല” എന്നു് എല്ലാവരുംകൂടി ആേലാചിച്ചു തീർച്ചയാ
ക്കി. പിെന്ന അതിനാരാണു േപാേകണ്ടതു് എന്നുള്ള
ആേലാചനയായി. “അതിനു നമ്മുെട കൂട്ടത്തിൽ വാക്ഭ
ടേനാളം ബുദ്ധിയും സാമർത്ഥ്യവുമുണ്ടായിട്ടു മറ്റാരുമില്ല”
എന്നും എല്ലാവരും ഐകകേണ്ഠ്യന അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
അേപ്പാൾ ആ സദസ്സിൽത്തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന വാക്ഭ
ടാചാര്യർ “നിങ്ങളുെടെയാെക്ക അനുഗ്രഹമുെണ്ടങ്കിൽ
ഞാൻേപായി ഇതു സാധിച്ചുവരാം” എന്നു സമ്മതിച്ചു
പറഞ്ഞു. വാക്ഭടാചാര്യർക്കു് അന്നു വളെര െചറുപ്പ
മായിരുന്നു. ഒരിരുപതു വയസ്സിലധികമായിരുന്നില്ല.
എങ്കിലും അേദ്ദഹം േവദശാസ്ത്രപുരാേണതിഹാസങ്ങ
ളിൽ അതിനിപുണനായിത്തീർന്നിരുന്നു. അേദ്ദഹം ആ
ബ്രാഹ്മണേശ്രഷ്ഠൻമാരുെട അനുഗ്രഹം വാങ്ങിെക്കാണ്ടു
സദസ്സിൽനിന്നിറങ്ങി. ബ്രാഹ്മണർ േയാഗം കൂടിയതു്
ഒരു നദീതീരത്തുള്ള ശാലയിലായിരുന്നു. ആ സ്ഥലത്തി
െന്റ മറുകരയിൽത്തെന്ന ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അതിനി
പുണനും പ്രസിദ്ധൈവദ്യനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഏറ്റവും
സമർത്ഥനും വലിയ ധനവാനുമായ ഒരു മുഹമ്മദീയൻ
താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവെന്റ അടുക്കൽതെന്ന
െചന്നു് പഠിക്കാെമന്നു വാക്ഭടാചാര്യർ തീർച്ചെപ്പടുത്തി.
പിെന്ന അേദ്ദഹം മുഹമ്മദീയേവഷത്തിനു േവണ്ടുന്ന ഉടു
പ്പു്, െതാപ്പി മുതലായവെയല്ലാം േശഖരിച്ചുെകാണ്ടു് ഒരു
ദിവസം രാവിെല കുളിയും നിത്യകർമാനുഷ്ഠാനാദിക
ളും ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു ബ്രാഹ്മണേശ്രഷ്ഠൻമാെര വീണ്ടും
വന്ദിച്ചിട്ടു് േവഷം മാറി അവിെടനിന്നും പുറെപ്പട്ടു. കാര്യ
സിദ്ധിക്കായി ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന െചയ്തു െകാണ്ടു് ആ
ബ്രാഹ്മേണാത്തമൻമാർ അവിെടത്തെന്ന താമസിക്കു
കയും െചയ്തു.
വാക്ഭടാചാര്യർ മുഹമ്മദീയേവഷം ധരിച്ചുെകാണ്ടു്
ആ മുഹമ്മദീയൈവദ്യെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു വന്ദിച്ചു.
അേപ്പാൾ ൈവദ്യൻ അേനകം ശിഷ്യൻമാെര അടുക്ക
ലിരുത്തി ൈവദ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുകയാ
യിരുന്നു. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ േവഷം കണ്ടു സ്വജാതീയനാ
െണന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് ൈവദ്യൻ “നീ എവി
െടനിന്നു വരുന്നു? എന്തിനു വന്നു?” എന്നു േചാദിച്ചു.
വാക്ഭടൻ: ഞാൻ കുറച്ചു വടക്കുനിന്നാണു് വരുന്നതു്.
അവിടുെത്ത േപരു ഞങ്ങളുെട ദിക്കിെലാെക്ക പ്രസിദ്ധ
മാണു്. ഇതുേപാെല ഒരു ൈവദ്യൻ ഭൂേലാകത്തിൽ േവ
െറയിെല്ലന്നാണു് എല്ലാവരും പറയുന്നതു്. അതിനാൽ
അവിടുെത്ത അടുക്കൽ കുറച്ചു ൈവദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ
െകാള്ളാെമന്നു വിചാരിച്ചാണു് വന്നതു്. അതിനു് അവിട
യ്ക്കു കൃപയുണ്ടാകണം.
ൈവദ്യൻ: ഓ! ഇതു നമുക്കു വളെര സേന്താഷം. നാം
നിെന്ന ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കെട്ട. പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിയു
ള്ളവെനന്നു കണ്ടാൽ നാം നിെന്ന പഠിപ്പിക്കാം. ബുദ്ധി
യില്ലാത്ത മടിയൻമാർക്കുേവണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാൻ നമുക്കു
മനസ്സില്ല. ഇവിെട പഠിക്കുന്നവർെക്കല്ലാം െചലവിനു
നാം െകാടുക്കും. അങ്ങെനയാണു് പതിവു്. അതിനാൽ
നീ അകത്തുെചന്നു് ഊണു കഴിച്ചു വരണം. പിെന്ന േനാ
ക്കാം.
വാക്ഭടൻ: ഞാനിേപ്പാൾ ഊണുകഴിച്ചതാണു്. അതി
നാൽ ഇനി ഇേപ്പാൾ േവണെമന്നില്ല.
ൈവദ്യൻ: അതു നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല, ഞാൻപറയാ
നുള്ളതു പറഞ്ഞു. ഊണുേവെണ്ടങ്കിൽ ഇേപ്പാൾതെന്ന
പഠിപ്പിച്ചുേനാക്കാം. നിനക്കു ഗ്രന്ഥം വല്ലതുമുേണ്ടാ?
വാക്ഭടൻ: എെന്റ കയ്യിെലാരു ഗ്രന്ഥവുമില്ല.
ഇതുേകട്ടു ൈവദ്യൻതെന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥെമടുത്തുെകാണ്ടു
വന്നു െകാടുത്തു പഠിപ്പിച്ചുേനാക്കി. സ്വൽപം പഠിപ്പിച്ചു
േനാക്കിയേപ്പാൾ ൈവദ്യനു വളെര സേന്താഷവും വിസ്മ
യവും േതാന്നി. ഇത്രയും ബുദ്ധിയും ശ്രദ്ധയും പഠിക്കാനു
ള്ള വാസനയുമുള്ള ഒരാെള അയാൾ അതിനുമുമ്പു് കണ്ടി
രുന്നില്ല. അതിനാൽ ൈവദ്യൻ ‘നീ മിടുക്കൻതെന്ന. നി
െന്ന പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്കു വളെര സേന്താഷമുണ്ടു്. നി
നക്കു് ഇവിെടത്തെന്ന താമസിക്കാം. െചലവിെനല്ലാം
നാം തരും. നീ ഒരു കാശുേപാലും െചലവു െചയ്യണ
െമന്നില്ല. ശരിയായി പഠിക്കുക മാത്രം െചയ്താൽ മതി’
എന്നു പറഞ്ഞു.
വാക്ഭടൻ: എനിക്കു് ഈ നദിയുെട അേങ്ങക്കരയിൽ
ഒരു ബന്ധുഗൃഹമുണ്ടു്. അവിെട ഒരു ചാർച്ചയും േവഴ്ച
യുെമാെക്കയുള്ളതിനാൽ ഞാനവിെട താമസിച്ചുെകാ
ള്ളാം. അവിടുന്നു െചലവിെനാന്നും തരണെമന്നില്ല. കൃ
പയുണ്ടായി പഠിപ്പിക്കുകമാത്രം െചയ്താൽ മതി എന്നു
പറഞ്ഞു.
ൈവദ്യൻ: അതു നാം െചയ്യാെമന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
പിെന്നെയാെക്ക നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല. ഞാൻപറയാ
നുള്ളതു പറഞ്ഞു.
പകെല ആകുന്നതുവെര പഠിച്ചതിെന്റേശഷം വാക്ഭ
ടാചാര്യർ തിരിെയേപ്പാന്നു. സന്ധ്യാവന്ദനാദികളും
അത്താഴവും കഴിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങുകയും െചയ്തു. പിേറ്റദി
വസം കുളിയും ജപവും ഭക്ഷണവും മറ്റും കഴിഞ്ഞു മുഹമ്മ
ദീയേവഷത്തിൽ ൈവദ്യെന്റ അടുക്കൽെചന്നു പഠിക്കു
കയും തിരിച്ചുേപാരുകയും െചയ്തു. ഇങ്ങെന ഏതാനും
ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ഗുരുവിനു് ആ ശിഷ്യെന
പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹവും സേന്താഷവും സാമാന്യ
ത്തിലധികം വർദ്ധിച്ചുവശായി. അതിനാൽ ഒരു ദിവസം
ൈവകുേന്നരം വാക്ഭടാചാര്യർ പഠിത്തം നിർത്തിേപ്പാ
രാൻ ഭാവിച്ച സമയം ആ ൈവദ്യൻ, ‘നിനക്കു മനസ്സു
െണ്ടങ്കിൽ അത്താഴം കഴിഞ്ഞു വന്നാലും പഠിപ്പിക്കാൻ
ഞാൻ തയ്യാറാണു്. നിെന്റ ഇഷ്ടം േപാെലയാവാം’
എന്നു പറഞ്ഞു. കഴിയുന്നതും േവഗത്തിൽ പഠിക്കാ
നുള്ളതു പഠിച്ചുെകാണ്ടു തെന്റ കളവു പുറത്താകാെത
അവിെടനിന്നു കടക്കണെമന്നായിരുന്നു വാക്ഭടാചാര്യ
രുെട വിചാരവും. അതിനാൽ ഗുരുവിെന്റ ഈ വാക്കു്
അേദ്ദഹത്തിനു് ഏറ്റവും സേന്താഷാവഹമായിത്തീർന്നു.
“എന്നാൽ ഞാനത്താഴം കഴിഞ്ഞു വരാം. പഠിക്കാനു
ള്ളതും പഠിച്ചുെകാണ്ടു് കഴിയുന്നതും േവഗത്തിൽ നാട്ടി
േലക്കു മടങ്ങിേപ്പായാൽ െകാള്ളാെമന്നു് എനിക്കുമുണ്ടു്.
വീട്ടിലുള്ളവർ എെന്നക്കാണാഞ്ഞിട്ടു വ്യസനിച്ചിരിക്കുക
യായിരിക്കും. എെന്റ േമാഹംെകാണ്ടു ഞാനിതിനായി
ച്ചാടിേപ്പാന്നു എേന്നയുള്ളൂ” എന്നു പറഞ്ഞു് അേദ്ദഹം
മടങ്ങിേപ്പാരുകയും അത്താഴം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അവി
െട എത്തുകയും െചയ്തു. അേപ്പാേഴക്കും ൈവദ്യനും
അത്താഴം കഴിഞ്ഞു തെന്റ ശിഷ്യെന്റ വരവിെന പ്ര
തീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു തയ്യാറായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
രാത്രിയിെല പഠിത്തം ൈവദ്യെന്റ ശയനഗൃഹത്തിലാ
യിരുന്നു. അെതാരു ഏഴുനിലമാളികയായിരുന്നു. രാത്രി
യിൽ ഈ ഒരു ശിഷ്യെന അല്ലാെത മറ്റാെരയും ആ ഗുരു
പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.
പഠിത്തം തുടങ്ങിയാൽ ഗുരു മതിെയന്നു പറഞ്ഞിട്ടു മതി
യാക്കാെമന്നു വിചാരിച്ചു ശിഷ്യനും, ശിഷ്യനു മതിെയന്നു
േതാന്നുന്നതുവെര പഠിപ്പിേച്ചക്കാെമന്നു ഗുരുവും വിചാ
രിച്ചു. രാത്രിയിലും പകലും അവർ വളെരേനരം പഠിക്കു
കയും പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. ചില ദിവ
സം രാത്രിയിൽ പഠിത്തം തുടങ്ങിയാൽ േകാഴികൂകുന്ന
തു േകട്ടാണു് പഠിത്തം മതിയാക്കുക പതിവു്. ഉത്സാഹ
വും സേന്താഷവുംെകാണ്ടു് അതുവെര േനരംേപാകുന്നതു
രണ്ടുേപരും അറിയാറില്ല. ഇങ്ങെന കുറച്ചു കാലം കഴി
ഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും ൈവദ്യശാസ്ത്രങ്ങെളല്ലാം വാക്ഭടാചാ
ര്യർ പഠിച്ചുതീർത്തു. എങ്കിലും ഗുരുവിനു തൃപ്തിയായിക്ക
ഴിഞ്ഞില്ല. പിെന്ന ആ ഗുരു ൈവദ്യസംബന്ധങ്ങളായ
ഓേരാ പ്രേയാഗങ്ങെളപ്പറ്റി വാക്കാൽ ഉപേദശിച്ചുതുട
ങ്ങി. വാക്ഭടാചാര്യർ അവയും േകട്ടു ധരിച്ചുെകാണ്ടിരു
ന്നു. ഗുരു രാത്രികാലങ്ങളിൽ കട്ടിലിൽ കിടന്നുെകാണ്ടു്
ഓേരാന്നു പറയുകയും ശിഷ്യൻ താെഴയിരുന്നു് എല്ലാം
േകട്ടു ധരിക്കയുമാണു് പതിവു്.
അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഗുരു
“എെന്റ കാലു കഴയ്ക്കുന്നു. നീയീ കട്ടിലിൽക്കയറിയിരുന്നു്
എെന്റ കാലു കുറച്ചു തേലാടു്” എന്നു പറഞ്ഞു. വാക്ഭ
ടാചാര്യർ ഒട്ടും മടിക്കാെത അപ്രകാരം െചയ്തു. രാത്രി
അധികമായിരുന്നതുെകാണ്ടും വാക്ഭടാചാര്യർ കാലു
തടവുന്നതിെന്റ സുഖംെകാണ്ടും കുറച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ൈവദ്യൻ ഉറങ്ങിത്തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ വാക്ഭടാചാര്യ
രുെട മനസ്സിൽ ഒരു വിചാരമുണ്ടായി. “കഷ്ടം! എെന്റ
വിധി ഇപ്രകാരമായിത്തീർന്നുവേല്ലാ. ഞാൻ ഒരുത്ത
മബ്രാഹ്മണകുലത്തിലാണു് ജനിച്ചതു്. േവദശാസ്ത്രപുരാ
േണതിഹാസങ്ങെളല്ലാം ഗ്രഹിച്ചു. ഇങ്ങെനെയാെക്ക
യായിട്ടും ഒരു നീചെന്റ കാൽ പിടിക്കാനാണേല്ലാ എനി
ക്കു സംഗതിയായതു്.” ഈ വക വിചാരംെകാണ്ടു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ സഹിക്കവയ്യാെതകണ്ടുള്ള വ്യസ
നമുണ്ടായി. െപെട്ടന്നു് അേദ്ദഹമറിയാെത കുെറ കണ്ണു
നീരു് പുറെപ്പട്ടുേപാവുകയും െചയ്തു. വാക്ഭടാചാര്യരുെട
നാലഞ്ചുതുള്ളി കണ്ണനീരു് ആ മുഹമ്മദീയെന്റ കാലിൻ
േമൽ വീണു. അയാൾ െപെട്ടന്നു കണ്ണതുറന്നുേനാക്കി.
അേപ്പാൾ ശിഷ്യെന്റ മുഖം അശ്രുപൂർേണക്ഷണമായിരി
ക്കുന്നതുകണ്ടു്, “ഇവൻ നെമ്മച്ചതിച്ചു. ഇവൻ നമ്മുെട
ജാതിക്കാരനല്ല. ഇവെന വിട്ടയയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഇവെന്റ
കഥ ഇേപ്പാൾ കഴിക്കണം” എന്നിങ്ങെന വിചാരിച്ചു
െകാണ്ടു് അയാൾ െപെട്ടെന്നണീറ്റു് ഒരു വാൾ ൈകയ്യി
െലടുത്തു. അതു കണ്ടു വാക്ഭടാചാര്യർ, “കാര്യം െതറ്റി.
ഇവൻ ഇേപ്പാെളെന്റ കഥ കഴിക്കും. നീചെന്റ െവട്ടുെകാ
ണ്ടു മരിക്കുന്നതു കഷ്ടമാണു്. അതു കൂടാെത കഴിക്കണം.
നാലുേവദങ്ങളും ആറുശാസ്ത്രങ്ങളും ഈശ്വരൻ എെന്നാ
രാളുെണ്ടന്നു പറയുന്നതും സത്യമാെണങ്കിൽ എനിക്കു്
തരേക്കെടാന്നും പറ്റുകയില്ല” എന്നിങ്ങെന വിചാരിച്ചു
െകാണ്ടു് ആ ഏഴുനില മാളികയുെട ഒരു കിളിവാതി
ലിൽകൂടി െപെട്ടന്നു കീേഴ്പാട്ടു ചാടി വളെര െപാക്കമു
ള്ള ആ മാളികയുെട മുകളിൽ നിന്നു താെഴെച്ചന്നു വീ
ണിട്ടു വാക്ഭടാചാര്യർക്കു കാലിനൽപം മുടവു (മുടന്തു്)
പറ്റിയതല്ലാെത േവെറ യാെതാരു തരേക്കടും പറ്റിയില്ല.
അേദ്ദഹം അവിെടനിെന്നണീറ്റു് ഒരുവിധം ഓടി ശത്രുക്ക
ളുെട കയ്യിലകെപ്പടാെത പുഴ അക്കെര കടന്നു. ഉടെന
കുളിയും കഴിച്ചു ബ്രാഹ്മണസദസ്സിെലത്തി. അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലിനു സ്വല്പം അസ്വാധീനമുള്ളതാ
യിക്കണ്ടിട്ടു ബ്രാഹ്മണർ കാരണം േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ
ഉണ്ടായ വർത്തമാനെമല്ലാം വാക്ഭടാചാര്യർ വിസ്തരിച്ചു
പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ചു. ഉടെന ബ്രാഹ്മണർ “എന്തു സങ്കൽ
പ്പേത്താടു കൂടിയാണു് മാളികയിൽനിന്നു ചാടിയതു്?”
എന്നു േചാദിച്ചു. അതിനു മറുപടിയായി വാക്ഭടാചാര്യർ
“നാലുേവദങ്ങളും ആറു ശാസ്ത്രങ്ങളും ഈശ്വരൻ എെന്നാ
രാളുമുെണ്ടന്നു പറയുന്നതും സത്യമാെണങ്കിൽ എനിക്കു
തരേക്കെടാന്നും പറ്റുകയില്ല എന്നു സങ്കൽപ്പിച്ചുെകാ
ണ്ടാണു് ഞാൻചാടിയതു്” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു
ബ്രാഹ്മണർ “എന്നാൽ അങ്ങെന വന്നതു് ഒരത്ഭുതമ
ല്ല.” “സത്യമാെണങ്കിൽ” എന്നായിേപ്പായെതന്താണു്?
അേപ്പാൾ അതിൽ വിശ്വാസമില്ല, അേല്ല? “നാലുേവ
ദങ്ങളും ആറുശാസ്ത്രങ്ങളും ഈശ്വരനും ഉള്ളതുെകാണ്ടു്”
എന്നായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഈ വിധം അബദ്ധം പറ്റുകയി
ല്ലായിരുന്നു. അങ്ങെന േതാന്നിയില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ
അങ്ങു ഭ്രഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞങ്ങളുെട കൂട്ടത്തി
ലിരിക്കാൻ അങ്ങു േയാഗ്യനല്ല. പുറേത്തക്കു േപാകാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു വാക്ഭടാചാര്യർ “ശരിത
െന്നയാണു്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിലിരിക്കു
ന്നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു സമാജശാലയിൽ നിന്നു പുറ
ത്തിറങ്ങി. പിെന്ന അേദ്ദഹം “ഇനി എന്താണു് േവണ്ട
തു്? ഏതായാലും ഇനി ഈ ദിക്കിൽ താമസിക്കാൻ
സുഖമില്ല. ഇേപ്പാൾതെന്ന വല്ലവഴിക്കും െപായ്ക്കളയാ
െമന്നുെവച്ചാൽ എെന്റ പ്രയത്നം മുഴുവനും നിഷ്ഫലമാകും
ഇനിെയാരാൾ വിചാരിച്ചാൽ ഈ മുഹമ്മദീയരുരുെട
അടുക്കൽനിന്നു് ഈ വിദ്യ തട്ടിെയടുക്കാനത്ര എളുപ്പമ
ല്ല. അതിനാൽ എെന്റ പ്രയത്നത്തിെന്റ ഫലം ഇവർക്കു്
അനുഭവേയാഗ്യമാക്കിെക്കാടുത്തിട്ടുേവണം ഇവിെടനി
ന്നും േപാകാൻ” എന്നിങ്ങെന വിചാരിച്ചു നിശ്ചയിച്ചി
ട്ടു് അേദ്ദഹം കുറച്ചുകാലം അവിെടത്തെന്ന താമസിച്ചു.
ബ്രാഹ്മണരുമായി യാെതാരുവിധത്തിലും സ്പർശത്തിനി
ടവരാെത അേദ്ദഹം പ്രേത്യകെമാരു സ്ഥലത്തു സ്വയം
പാകം െചയ്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുെകാണ്ടാണു് താമസിച്ച
തു്.
വാക്ഭടൻ അങ്ങെന താമസിച്ചുെകാണ്ടു് ആദ്യംതെന്ന
“അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹം” എെന്നാരു ൈവദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ
െമഴുതിയുണ്ടാക്കി. അതു് മറ്റുള്ള ൈവദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങ
ളുെടെയല്ലാം സാരാംശങ്ങെള സംഗ്രഹിച്ചും വളെര ചു
രുക്കിയുമാണുണ്ടാക്കിയതു്. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിന്നു്
അതുെകാണ്ടു തൃപ്തിയായില്ല. മറ്റുള്ള ൈവദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ
ങ്ങെളക്കാെളാെക്ക ചുരുക്കമായിട്ടാണതുണ്ടാക്കിയെത
ങ്കിലും ചുരുങ്ങിയതു മതിയായിെല്ലന്നാണു് അേദ്ദഹത്തി
നു േതാന്നിയതു്. എന്നു മാത്രമല്ല, അതു ഗദ്യവും പദ്യവും
കൂടിയായതുെകാണ്ടു പഠിക്കുന്നവർക്കു ഹൃദിസ്ഥമാക്കു
ന്നതിനു പ്രയാസമായിരിക്കുെമന്നും അേദ്ദഹത്തിനു േതാ
ന്നി. സംഗ്രഹെത്തക്കാൾ ചുരുക്കമായിട്ടും എന്നാൽ
സംഗതികെളല്ലാം അടക്കിയും പദ്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടും
ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടാക്കണെമന്നു് അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചു. ആ
നിശ്ചയേത്താടുകൂടി വാക്ഭടാചാര്യരുണ്ടാക്കിയതാണു്
അഷ്ടാംഗഹൃദയം. അതിെന്റ േശഷം അേദ്ദഹം ജേനാ
പകാരാർത്ഥം “അമരേകാശം” എന്ന അഭിധാനഗ്രന്ഥ
വുമുണ്ടാക്കി. അതു േവെറയുള്ള അഭിധാനഗ്രന്ഥങ്ങളു
െട സാരസംഗ്രഹവുമാണു്. ഇങ്ങെന മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളു
ണ്ടാക്കി ബ്രാഹ്മണസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടു വാക്ഭ
ടാചാര്യർ അവിെടനിന്നു േപാവുകയും െചയ്തു. പിന്നീടു്
അേദ്ദഹെത്ത ആരും കണ്ടിട്ടുള്ളതായി ഒരു േകൾവിയു
മില്ല. അതിനാൽ അതിൽപ്പിെന്ന അേദ്ദഹം എവിെട,
ഏതു സ്ഥിതിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നുെവന്നും, എവിെടവ
ച്ചു് ഏതുവിധത്തിൽ, എന്നു് ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചുെവ
ന്നും മറ്റുമുള്ള യാെതാരു കഥയും അർക്കും അറിവില്ല.
വാക്ഭടാചാര്യർ േപായതിെന്റ േശഷം “ഭ്രഷ്ടനാലുണ്ടാ
ക്കെപ്പട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാേമാ” എന്നു ബ്രാഹ്മ
ണർക്കു വലിയ സംശയമായി. ഇവ ഭ്രഷ്ടനാലുണ്ടാക്ക
െപ്പട്ടവയാെണന്നുള്ള ഓർമക്കായി ഏകാദശിനാൾ
ഈ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചുകൂടാെയന്നുകൂടി അവർ
നിശ്ചയിച്ചു. അതിനാൽ ഇന്നും അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹം,
അഷ്ടാംഗഹൃദയം, അമരേകാശം ഈ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഏകാദശിനാൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പതിവി
ല്ല.

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

