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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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വേന്നരിേദശക്കാരനും േകവലം നിസ്വനുമായ ഒരു നമ്പൂ�
രി തെന്റ െപൺകിടാങ്ങെള വിവാഹം കഴിച്ചുെകാടുക്കു�
ന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലായ്കയാൽ വല്ലവേരയും കണ്ടു് യാ�
ചിച്ചു കുെറ പണം സമ്പാദിക്കണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു് സ്വ�
േദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടു. അേദ്ദഹം േകാഴിേക്കാടു്, െകാ�
ച്ചി, അമ്പലപ്പുഴ, തിരുവിതാംകൂർ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ
സഞ്ചരിച്ചു് രാജാക്കന്മാർ, പ്രഭുക്കന്മാർ മുതലായവെരക്ക�
ണ്ടു് സങ്കടം പറഞ്ഞു് അവരിൽ നിന്നു കിട്ടിയ ഏതാനും
പണവുംെകാണ്ടു് ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം മദ്ധ്യാഹ്നമായ
സമയം കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലത്തു് െചന്നുേചർന്നു. അേദ്ദ�
ഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കാെത വഴിനടന്നും െവയിലുെകാ�
ണ്ടും വളെര ക്ഷീണിച്ചാണു് അവിെടെയത്തിയതു്. േക്ഷ�
ത്രത്തിനു പുറത്തുെചന്നു് നിന്നുെകാണ്ടു് “ഇവിെട ഉച്ചപൂ�
ജയും മറ്റും കഴിഞ്ഞുേവാ” എന്നു് അേദ്ദഹം വിളിച്ചു േചാ�
ദിച്ചു. അതു േകട്ടു ശാന്തിക്കാരൻ നമ്പൂരി പുറത്തുവന്നു്
“ഉച്ചപൂജ കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും േവഗത്തിൽ കുളിച്ചുവന്നാൽ
ഊണു കഴിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന ഈ നമ്പൂരി
കുളക്കടവിൽ െചന്നു് അരയിൽ െകട്ടിയിരുന്ന മടിശ്ശീല�
യഴിച്ചു കടവിൽ െവച്ചിട്ടു് ഇറങ്ങി ക്ഷണത്തിൽ കുളിയും
ജപവുെമല്ലാം കഴിച്ചു േനാക്കിയ സമയം മടിശ്ശീല കണ്ടി�
ല്ല. നമ്പൂരിക്കുണ്ടായ വ്യസനം എത്രമാത്രെമന്നു പറ�
യാൻ പ്രയാസം. ആ പണം െകാണ്ടു രണ്ടുമൂന്നു െപൺ�
െകാടെയങ്കിലും കഴിച്ചുകൂട്ടാെമന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹം
വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. മടിശ്ശീല കാണാതായതിേനാടുകൂ�
ടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശപ്പും ദാഹവും മാത്രമല്ല, പാതി
പ്രാണനും േപാെയന്നു തെന്ന പറയാം. അേദ്ദഹം ഓടി
അമ്പലത്തിൽെച്ചന്നു് അവിെടെയല്ലാവേരാടും വിവരം
പറഞ്ഞു. അവരാരും കുളക്കടവിേലക്കു െചല്ലുകതെന്ന
െചയ്തിെല്ലന്നു പറഞ്ഞു. ഒടുക്കം അെതങ്ങെനേയാ േപാ�
യതുതെന്ന. തെന്റ വിധി ഇങ്ങെനയാണു് എന്നു തീർച്ച�
െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു നമ്പൂരി ഉണ്ണാൻ െചന്നിരുന്നു. വ്യസ�
നംെകാണ്ടു് അേദഹത്തിനു േചാറിറങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു.
എങ്കിലും വിശപ്പും ദാഹവും കലശലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന�
തിനാൽ കുെറ േചാറു വാരിത്തിന്നു കുെറ െവള്ളവും കു�
ടിച്ചു് ഒരുവിധം ഊണു് കഴിെച്ചന്നു വരുത്തിെയേന്ന പറ�
യാനുള്ളു. വ്യസനവും ക്ഷീണവും നിമിത്തം നടക്കാൻ
ശക്തനല്ലാെത അേദ്ദഹം അമ്പലത്തിൽത്തെന്ന മുണ്ടും
വിരിച്ചു കിടന്നു. െവയിെലാട്ടാറിയേപ്പാൾ, “ഞാനിങ്ങ�
െന വ്യസനിച്ചു് ഇവിെടക്കിടന്നതുെകാണ്ടു് എന്തു പ്രേയാ�
ജനമാണുള്ളതു് ? “ലിഖിതമപി ലലാേട പ്രാഝിതും
കസ്സമർഥഃ” എന്നു വിചാരിച്ചു് ഒരുവിധം സമാധാനെപ്പ�
ട്ടുെകാണ്ടു് അവിെടനിെന്നണീറ്റു േപാവുകയും െചയ്തു.

പിെന്നയും കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ നമ്പൂരി
യഥാപൂർവം േദശസഞ്ചാരത്തിനായി ഇല്ലത്തു നിന്നു പു�
റെപ്പട്ടു ചില സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു ക്രേമണ
അേദ്ദഹം കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലത്തുതെന്ന വന്നു േചർ�
ന്നു. അതു് ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരമായിരുന്നു. കുളിക�
ഴിഞ്ഞു് അേദ്ദഹം അമ്പലത്തിൽെച്ചന്നു് ശാന്തിക്കാരെന�
ക്കണ്ടു് തനിക്കുകൂടി അത്താഴം േവണെമന്നു പറഞ്ഞു.
ശാന്തിക്കാരൻ ഇേദ്ദഹെത്തക്കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന അറി�
യുകയും മുമ്പുണ്ടായ കഥ ഓർക്കുകയും െചയ്യുകയാൽ,
“ഓേഹാ! അത്താഴം ഇവിെടയാവാം. എനിക്കും ഇവി�
െടതതെന്നയാണു് അത്താഴം. ഇന്നു മടിശ്ശീല കുളക്കട�
വിൽെവച്ചു മറക്കുകേയാ മേറ്റാ െചയ്തുേവാ? എന്നാൽ
േചാറധികം േവണ്ടി വരികയില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
അതിനുത്തരമായി നമ്പൂരി, “ഈ പ്രാവശ്യം അതിെനാ�
ന്നും തരമില്ല. ഞാൻഇല്ലത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടു് ഇത്രേത്താ�
ളമാേയ ഉള്ളു. അധികെമാന്നും സഞ്ചരിക്കാനും ഒട്ടും
സമ്പാദിക്കാനും ഇടയായില്ല. മടിശ്ശീലെവച്ചു മറക്കുക�
യും മറ്റും മടക്കത്തിലാവാെമന്നാണു് വിചാരിക്കുന്നതു്”
എന്നു പറയുകയും െചയ്തു.

അത്താഴം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വേന്നരിക്കാരൻ നമ്പൂരി
“ഇനിെയാന്നു കിടക്കണമേല്ലാ, അെതവിെടയാണു
േവണ്ടതു്?” എന്നു േചാദിച്ചു. “അതിെനാെക്ക തരമാ�
ക്കാം. നമുക്കിവിെട ഒരു കിടപ്പിെന്റ വട്ടെമാെക്കയുണ്ടു്.
അേങ്ങാട്ടു േപാകാം. അവിെട സ്ഥലം ധാരാളമുണ്ടു്”
എന്നു ശാന്തിക്കാരൻ നമ്പൂരി മറുപടി പറയുകയും അവർ
രണ്ടുേപരും കൂടി അേങ്ങാട്ടു േപാവുകയും െചയ്തു.

കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലത്തു േക്ഷത്രത്തിെല ശാന്തിക്കാ�
രൻ നമ്പൂരി തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏറ്റുമാനൂർ താലൂക്കിൽ
കിടങ്ങൂർ േദശത്തുള്ള ആളായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു്
അവിെട “കലക്കത്തു്” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ നമ്പ്യാർമഠ�
ത്തിൽ സംബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അേങ്ങാട്ടാണു് അവർ
േപായതു്. അവിെടെച്ചന്നേപ്പാേഴക്കും ശാന്തിക്കാരൻ
നമ്പൂരിയുെട ഭാര്യ ഇവർക്കു രണ്ടുേപർക്കും കാൽ കഴു�
കുന്നതിനുള്ള െവള്ളം െകാണ്ടുെചന്നു് െകാടുക്കുകയും
നാലുെകട്ടിൽ ഒരു വിളക്കു െകാണ്ടുവന്നുെവച്ചു്, ഒരു പുല്ലു�
പായ് വിരിച്ചു് െകാടുക്കുകയും മുറുക്കാനുള്ള സാമാനങ്ങ�
െളല്ലാം െകാണ്ടു് വന്നു തയ്യാറാക്കി െവയ്ക്കുകയും െചയ്തു.
നമ്പൂരിമാർ കാൽ കഴുകിേത്താർത്തി, പുല്ലുപായയിൽ
െചന്നിരുന്നു മുറുക്കി ഓേരാ െവടികൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
അെതാെക്കേക്കട്ടു രസിച്ചുെകാണ്ടു ശാന്തിക്കാരൻ നമ്പൂ�
രിയുെട ഭാര്യയും അടുക്കൽ െചന്നുകൂടി. വേന്നരിക്കാരൻ
നമ്പൂരിയുെട പ്രധാനവി ഷയം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഷ്ടപ്പാ�
ടുകളും മറ്റുമായിരുന്നു. ശാന്തിക്കാരൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞ�
തു് ആ നമ്പ്യാർമഠത്തിെല സ്ഥിതിെയപ്പറ്റിയും മറ്റുമായി�
രുന്നു. ആ നമ്പ്യാർമഠത്തിൽ വളെരക്കാലമായി സ്ത്രീകള�
ല്ലാെത പുരു ഷൻമാരാരുമില്ലാെതയിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഒരാൺകുട്ടിയുണ്ടായാൽെക്കാള്ളാെമന്നു് വിചാരിച്ചു്
അവർ വളെര സൽക്കർമ്മങ്ങെളാെക്ക നടത്തിെയ�
ന്നും ഇേപ്പാഴും ഓേരാന്നു നടത്തിെക്കാണ്ടാണിരിക്കു�
ന്നെതന്നും എന്നിട്ടും ഫലെമാന്നും കാണിന്നിെല്ലന്നും
മറ്റും ശാന്തിക്കാരൻ നമ്പൂരി പറഞ്ഞേപ്പാൾ തനിക്കും
പുരു ഷസന്താനെമാന്നും ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നും നാലഞ്ചു�
െപൺകിടാങ്ങളാണുണ്ടായിട്ടുളളെതന്നും അവെര േവ�
ളികഴിച്ചു െകാടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു് താ�
നിങ്ങെന കഷ്ടെപ്പട്ടു് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നെതന്നും മറ്റും
വേന്നരിക്കാരൻ നമ്പൂരിയും പറഞ്ഞു. ആ കൂട്ടത്തിൽ
താൻ കുളക്കടവിൽ മടിശ്ശീലെവച്ചു മറന്ന കഥയുംകൂടി
അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. മടിശ്ശീലയുെട കാര്യം പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ശാന്തിക്കാരൻ നമ്പൂരിയുെട ഭാര്യ അതിെനപ്പറ്റി
ചിലെതല്ലാം േചാദിക്കുകയും വേന്നരിക്കാരൻ നമ്പൂരി
എല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഉട�
െന ആ സ്ത്രീ അവിെടനിെന്നണീറ്റുേപായി അറ തുറന്നു്
ഒരു മടിശ്ശീലെയടുത്തു െകാണ്ടുവന്നു്, “ഇതായിരിക്കു�
േമാ അവിടെത്ത മടിശ്ശീല?” എന്നു േചാദിച്ചുെകാണ്ടു
വേന്നരിക്കാരൻ നമ്പൂരിയുെട മുമ്പിൽ െവച്ചു. നമ്പൂരി
അെതടുത്തുേനാക്കി. “ഇതുതെന്ന. ഞാൻെകട്ടിയ െക�
ട്ടു് അഴിച്ചിട്ടുകൂടിയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു മടിശ്ശീല
അഴിച്ചു പണം എണ്ണിേനാക്കിയേപ്പാൾ ശരിയായിരുന്നു.
ആ സമയം നമ്പൂരിക്കുണ്ടായ സേന്താ ഷം എത്രമാത്ര�
മാെണന്നു് പറേണ്ടതില്ലേല്ലാ. അേദ്ദഹം “ഇെതങ്ങെന
കിട്ടി?” എന്നു േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ ആ സ്ത്രീ “മുെമ്പാ�
രിക്കൽ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കു ഞാൻശുദ്ധംമാറിേപ്പാവു�
കയാൽ കുളിക്കാനായി കുളക്കടവിൽ െചന്നേപ്പാൾ
അവിെട കുെറ ചാണകം കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. കുളി
കഴിഞ്ഞു േപാന്നേപ്പാൾ അതുകൂടിെകാണ്ടുേപാരാെമ�
ന്നു വിചാരിച്ചു വാരിെയടുത്തേപ്പാൾ അതിനിടയിൽ
ഈ മടിശ്ശീല ഇരുന്നിരുന്നു. ഞാനിവിെടെക്കാണ്ടുവന്നു
ചാണകെമാെക്ക തുടച്ചുകളഞ്ഞു. മടിശ്ശീല െപട്ടിയിൽ�
െവച്ചു സൂക്ഷിച്ചു. ആെരങ്കിലും ഉടമസ്ഥൻമാരേന്വ ഷിച്ചു്
വന്നാൽ െകാടുക്കണെമന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഇതുവ�
െര ഉടമസ്ഥെന കണ്ടില്ല. ഇേപ്പാൾ ഇതു് ഇവിടുേത്ത�
താെണന്നറിയാനിടയായതു് വലിയ ഭാഗ്യമായി. ഇതു്
ഉടമസ്ഥെന ഏല്പിെകാടുക്കാനിടയാകാഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ
വളെര വ്യസനിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. ഇത്രയും േകട്ടേപ്പാൾ സംഗതിെയാെക്ക െവ�
ളിവായി. നമ്പൂരി കുളിച്ചുജപിച്ചു് െകാണ്ടുനിന്ന സമയം
അവിെട ഒരു പശു പുല്ലു തിന്നുെകാണ്ടു് നിന്നിരുന്നു. ആ
പശു ഈ മടിശ്ശീലയുെട മുകളിൽ ചാണകമിട്ടു. അതു
നമ്പൂരി കണ്ടില്ല. ചാണകത്തിനടിയിൽ മടിശ്ശീലയു�
ണ്ടായിരിക്കുെമേന്നാ പശു അതിെന്റ മീെത ചാണക�
മിട്ടിരിക്കുെമേന്നാ അേദ്ദഹം വിചാരിച്ചുമില്ല. അേദ്ദഹം
േനാക്കിയതു് ചാണകം കിടന്നതിെന്റ അടുക്കെലാെക്ക�
യായിരുന്നു. ഊണു കഴിക്കാനുള്ള പരിഭ്രമംെകാണ്ടു
മടിശ്ശീലെവച്ചതു് എവിെടയായിരുന്നുെവന്നു് അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് അത്ര നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സ്ത്രീ കുളി�
ക്കാൻ െചന്നതും ചാണകം വാരിെക്കാണ്ടു േപാന്നതും
നമ്പൂരി കുളികഴിഞ്ഞു് അമ്പലത്തിേലക്കു് േപായതിെന്റ
േശ ഷമായിരുന്നു. ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു് കാര്യം
പറ്റിയെതന്നു് അേപ്പാൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി.
ഉടെന ആ നമ്പൂരി ആ പണത്തിൽ പകുതി മാറ്റിെവച്ചിട്ടു്
“ഇെതനിക്കിേപ്പാൾ െവറുേത തന്നതുെപാെലയാണിരി�
ക്കുന്നതു്. അതിനാൽ എനിക്കു പകുതി മതി. പകുതി
നിനക്കുമിരിക്കെട്ട” എന്നു് സ്ത്രീേയാടു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
ആ സ്ത്രീ “ഞാനിതിെലാരു കാശുെപാലും വാങ്ങുകയില്ല.
ഞാനങ്ങെന ആഗ്രഹിച്ചല്ല ഇതു സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചിരുന്ന�
തു്. അന്യെന്റ മുതൽ വല്ല സ്ഥലത്തുമിരുന്നു കിട്ടിയാൽ
അതുടമസ്ഥെന ഏല്പിക്കുക മര്യാദക്കാരുെട ധർമമാണു്.
അതിനു പ്രതിഫലം വാങ്ങുക േകവലം നീചത്വവുമാണു്.
എനിക്കു േവണെമങ്കിൽ പകുതിയല്ല, മുഴുവനും തെന്ന
എടുക്കാമായിരുന്നുവേല്ലാ. അതു െകാണ്ടു ഞാനവിടു�
െത്ത സേന്താ ഷവും അനുഗ്രഹവും മാത്രേമ ഇതിനു പ്ര�
തിഫലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളു” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു
േകട്ടു സന്തുഷ്ടമാനസനായ ആ ബ്രാഹ്മേണാത്തമൻ
അവിെടനിെന്നണീറ്റു രണ്ടു കയ്യുമുയർത്തി ആ സ്ത്രീയു�
െട ശിരസ്സിൽ െവച്ചുെകാണ്ടു് ആനന്ദാശ്രുക്കേളാടുകൂടി
സഗൽഗദം “അടുത്തയാണ്ടിൽ ഈ കാലത്തിനു മുമ്പാ�
യി നിനക്കു് അതിേയാഗ്യനായ ഒരു പുത്രനുണ്ടാകെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു് അനുഗ്രഹിച്ചു. അപ്രകാരം തെന്ന ആ
സ്ത്രീ അചിേരണ ഗർഭം ധരിക്കുകയും അതിേകാമളാം�
ഗനായ ഒരു പുത്രെന പ്രസവിക്കുകയും െചയ്തു. ആ
പുത്രനാണു് കലക്കത്തു കുഞ്ചൻനമ്പ്യാെരന്നു വിശ്വവിശ്രു�
തനായ സരസകവികുലാഗ്രസരനായിത്തീർന്നെതന്നു�
ള്ളതു് ഇനി വിേശ ഷിച്ചു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
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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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