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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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ശാസ്ത്രക്കളിെയന്നും യാത്രക്കളിെയന്നും പറഞ്ഞുവരുന്ന
സംഘക്കളി അന്നപ്രാശനം, ഉപനയനം, സമാവർത്ത�
നം, വിവാഹം, പന്ത്രണ്ടാ ംമാസം മുതലായ അടിയന്തിര�
ങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും േകരളത്തിൽ സർവ്വത്ര നിവൃ�
ത്തിയുള്ള ഹിന്ദുക്കെളല്ലാം കളിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. രാജമ�
ന്ദിരങ്ങളിലും പ്രഭുഗൃഹങ്ങളിലും േമൽ പറഞ്ഞ അടിയന്തി�
രങ്ങൾെക്കല്ലാം സംഘക്കളി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു് നിശ്ച�
യമാണു്. ഇതു മറ്റുള്ള കളികൾ േപാെല വിേനാദത്തിനാ�
യിട്ടു കളിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ഇതു് ഈശ്വരപ്രസാദകെമേന്നാ
ഒരു പുണ്യകർമ്മെമേന്നാ മേറ്റാ കൂടി വിചാരിച്ചാണു്
ജനങ്ങൾ കളിപ്പിച്ചുവരുന്നതു്. അതിനു ‘സ്വസ്തിപ്രാർത്ഥി�
ക്കുക’ എന്നാണു് പറഞ്ഞു വരുന്നതു്. ഇതു മറ്റുള്ള വഴി�
പാടുകൾ േപാെല അവനവൻ തെന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുകയ�
ല്ല. സ്വസ്തിപ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു സംഘക്കാരിൽ വാദ്ധ്യാ�
വൃത്തിെയന്നും പരിഷെയന്നും പറയെപ്പടുന്നവരുൾെപ്പ�
െട പ്രധാനന്മാരായ അഞ്ചാറുേപെരെയങ്കിലും വരുത്തി,
സംഘക്കളിയുെട പ്രധാനാംഗമായ ‘നാലുപാദം’ എന്ന
ക്രിയ നടത്തിക്കുകയും അവർക്കു യഥാേയാഗ്യം ഭക്ഷണ�
വും ദക്ഷിണയും െകാടുക്കുകയും അവർ പറഞ്ഞുതരുന്ന
വാചകം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമാണു് െചേയ്യണ്ടതു്.
അവർ പറഞ്ഞുതരുന്ന വാചകത്തിെന്റ അർത്ഥം, “വി�
ചാരിക്കുന്ന കാര്യം സാധിച്ചാൽ േകമമായ സംഘക്കളി
നടത്തുകയും സംഘക്കാെര േവണ്ടുേവാളം മധുരക്കറി
കുടിപ്പിക്കുകയും െചേയ്തക്കാം” എന്നാണു്. ഇങ്ങെന സ്വ�
സ്തിപ്രാർത്ഥിക്കുകയും കാര്യം സാധിക്കുകയും പിന്നീടു്
േകമമായി കളിനടത്തുകയും െചയ്യുന്നതു് ഒട്ടും അസാ�
ധാരണമായിട്ടുള്ളതല്ല. സ്വസ്തിപ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അഭീഷ്ട�
സിദ്ധിയുണ്ടാകുെമന്നു സ്വാനുഭവം കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ
പലരുമുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം വിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന
ഈ കളിയുെട ഉത്ഭവെത്തക്കുറിച്ചു് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത�
വരും േകരളത്തിൽ പലരുമുെണ്ടന്നാണു് േതാന്നുന്നതു്.
അങ്ങിെനയുള്ളവരുെട അറിവിനായി അതിെനക്കുറിച്ചു
ചുരുക്കത്തിൽ താെഴ പറഞ്ഞുെകാള്ളുന്നു.

പണ്ടു പരേദശത്തു നിന്നു ചില െപരുമാക്കന്മാർ വന്നു
പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലം വീതം േകരളചക്രവർത്തികളായി വാ�
ണിരുന്നുവേല്ലാ. അവരിൽ ഒരു െപരുമാൾ മുഹമ്മദീയ
മതം സ്വീകരിക്കുകയും മക്കത്തുേപാവുകയും െചയ്തുെവ�
ന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധവുമാണു്. ആ െപരുമാൾ ചില മുഹമ്മ�
ദീയ പ്രധാനന്മാരുെട േപ്രരണയാൽ അറുപത്തിനാലു
ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും മലയാളബ്രാഹ്മണ പ്രധാനന്മാെര
തെന്റ മുൻ പാെക വരുത്തി ഹിന്ദുമതം ഏറ്റവും നികൃഷ്ട�
മായിട്ടുള്ളതാെണന്നും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതു് മുഹമ്മദീയ
മതമാെണന്നും അതിനാൽ മലയാളബ്രാഹ്മണെരല്ലാവ�
രും ഹിന്ദുമതമുേപക്ഷിച്ചു മുഹമ്മദു മതം സ്വീകരിക്കണ�
െമന്നും നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞു. ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതു
മുഹമ്മദു മതമെല്ലന്നും ഹിന്ദുമതമാെണന്നും ബ്രാഹ്മണർ
വാദിച്ചു. ആ സദസ്സിൽ മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാരായ ചില മുഹമ്മ�
ദീയരും െചന്നുകൂടി. ഒടുക്കം വാദം മുഹമ്മദീയരും ബ്രാ�
ഹ്മണരും തമ്മിലായി. “ഈശ്വരകല്പിതവും സത്യവുമാ�
യിട്ടുള്ള മതവും േവദവും ഞങ്ങളുെടതാെണ”ന്നു മുഹമ്മ�
ദീയരും “അതല്ല, ഞങ്ങളുെടയാെണ”ന്നു ബ്രാഹ്മണരും
തമ്മിൽ വളെരേനരം വാദിച്ചു. ഒടുക്കം െപരുമാൾ “നി�
ങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങെന വാദിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നാൽ ഇതി�
െനാരവസാനവും തീർച്ചയുമുണ്ടാവുകയില്ല. ഞാെനാരു
പരീക്ഷ നിശ്ചയിക്കാം. ആ പരീക്ഷയിൽ ബ്രാഹ്മണർ
ജയിക്കുകയാെണങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരുെട മതവും േവദ�
വുംതെന്ന സത്യമായിട്ടുള്ളെതന്നു തീർച്ചയാക്കാം. അഥ�
വാ േതാൽക്കുകയാെണങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ മുഹമ്മദുമതം
സ്വീകരിക്കുകയും േവണം. അങ്ങെന സമ്മതമാേണാ?”
എന്നു ബ്രാഹ്മണേരാടു േചാദിച്ചു. ഉടെന ബ്രാഹ്മണർ,
“ഇതു ഞങ്ങൾക്കു സമ്മതം തെന്നയാണു്. പെക്ഷ പരീ�
ക്ഷ ഒെന്നാന്നരമാസം കഴിഞ്ഞിേട്ട നടത്താവൂ” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതു െപരുമാളും സമ്മതിക്കുകയാൽ ഒന്ന�
രമാസം കഴിയുേമ്പാൾ വന്നു െകാള്ളാെമന്നു പറഞ്ഞു
ബ്രാഹ്മണർ അവിെട നിന്നു പിരിഞ്ഞു േപാവുകയും െച�
യ്തു.

ആ ബ്രാഹ്മണർ ഗത്യന്തരമില്ലായ്ക െകാണ്ടു െപരുമാളു�
െട അടുക്കൽ അേപ്പാൾ അപ്രകാരം സമ്മതിച്ചു എേന്ന�
യുള്ളു. പിന്നീടു് അവർക്കു് അതിെനക്കുറിച്ചു വലിയ വി�
ചാരവും വിഷാദവുമുണ്ടായി. “െപരുമാളുെട പരീക്ഷ
എന്തായിരിക്കുേമാ? അതിൽ േതാൽ വി പറ്റിേയക്കു�
േമാ?” എന്നുള്ള വിചാരംെകാണ്ടു് അവർ ഏറ്റവും വി�
ഷണ്ണരായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും സത്യസ്വരൂപനും സർവ്വ�
സാക്ഷിയുമായിരിക്കുന്ന സകേലശ്വരൻ തങ്ങെള ഉേപ�
ക്ഷിക്കുകയിെല്ലന്നുള്ള ൈധര്യവും അവർക്കുണ്ടാകാെത�
യിരുന്നില്ല.

ഇങ്ങെന ആ സാധുബ്രാഹ്മണർ ഇതികർത്തവ്യതാമൂ�
ഢന്മാരും വിചാരമഗ്നന്മാരും വിഷാദവിഹ്വലന്മാരുമാ�
യിേപ്പായ സമയം മേദ്ധ്യമാർഗ്ഗം ഒരു േയാഗീശ്വരെന
ൈദവഗത്യാ കെണ്ടത്തുവാൻ സംഗതിയായി. ആ േയാ�
ഗീശ്വരൻ അവേരാടു്, “നിങ്ങൾ ഒട്ടും വിഷാദിേക്കണ്ട,
ഞാൻ ഒരു ദിവ്യമന്ത്രം ഉപേദശിച്ചുതരാം. നിങ്ങൾ തൃ�
ക്കാരിയൂർ െചന്നു് അമ്പലത്തിൽ ഒരു വിളക്കുെകാളുത്തി�
െവച്ചു്, അതിനു പ്രദക്ഷിണം െവച്ചുെകാണ്ടു്, ഈ മന്ത്രം
ജപിച്ചു തൃക്കാരിയൂർ േദവെന നാല്പെത്താന്നു ദിവസം
േസവിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇപ്രകരം ദീപപ്രദക്ഷിണവും
ഈശ്വരേസവയും ഒരു മണ്ഡലം മുഴുവനും മുടങ്ങാെത
െചയ്തിട്ടു െപരുമാളുെട അടുക്കൽെച്ചന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു
ജയം തെന്ന കിട്ടും. െപരുമാളുെട പരീക്ഷെയക്കുറിച്ചും
നിങ്ങൾ ഒട്ടും ഭയെപ്പേടണ്ട. നിങ്ങൾ െചല്ലുന്നസമയം
മുഹമ്മദീയരും, അവിെടെയത്തും. അേപ്പാൾ െപരുമാ�
ളുെട മുമ്പിൽ ഒരു കൂടം അടച്ചുവച്ചിരിക്കും. െപരുമാൾ
നിങ്ങേളാടു രണ്ടുകൂട്ടക്കാേരാടും കുടത്തിനകത്തു് എന്താ�
െണന്നു പറയണെമന്നും ശരിയായിപ്പറയുന്നവർ ജയി�
ച്ചതായും െതറ്റായിപ്പറയുന്നവർ േതാറ്റതായും തീർച്ചെപ്പ�
ടുത്തുന്നതാെണന്നും പറയും. അേപ്പാൾ മുഹമ്മദീയർ
കുടത്തിനകത്തു കൃഷ്ണസർപ്പമാെണന്നു പറയും. നിങ്ങൾ
എടുത്തു കാണിക്കണം. അേപ്പാൾ മുഹമ്മദീയർ മടങ്ങു�
കയും നിങ്ങെള െപരുമാൾ ബഹുമാനിച്ചു് പറഞ്ഞയയ്ക്കു�
കയും െചയ്യും. നിങ്ങൾക്കു് മുഹമ്മദീയമതം സ്വീകരിേക്ക�
ണ്ടതായി വരികയുമില്ല. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ കൂ�
ടത്തിനകത്തു കൃഷ്ണസർപ്പം തെന്നയായിരിക്കും. അതു
നിങ്ങൾക്കു േതാൽ വിയും ആപത്തുമുണ്ടാക്കാനായി െപ�
രുമാളും മുഹമ്മദീയരും കൂെട സ്വകാര്യമായി ആേലാചി�
ച്ചു് തയ്യാറാക്കി െവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. എങ്കിലും ഈശ്വ�
രകാരുണ്യംെകാണ്ടു് ആ കൃഷ്ണസർപ്പം താമരപ്പൂവായി�
ത്തീർന്നുെകാള്ളും” എന്നു പറഞ്ഞു് ഒരു ദിവ്യമന്ത്രം ഉപ�
േദശിച്ചുെകാടുക്കുകയും െപെട്ടന്നു് ആ േയാഗീശ്വരൻ
അദൃശ്യനായിത്തീരുകയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ ആ ബ്രാ�
ഹ്മണർക്കു തങ്ങൾക്കു േവണ്ടതു പറഞ്ഞുതരികയും മന്ത്ര�
മുപേദശിക്കുകയും െചയ്തതു േകവലം മനുഷ്യനെല്ലന്നും
ആേരാ ഒരു ദിവ്യനാെണന്നും േതാന്നുകയാൽ അവർ
ആ േയാഗീശ്വരെന്റ വാക്കിെന വിശ്വസിച്ചു് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞുെകാടുത്തതുേപാെലെയല്ലാം െചയ്യുകയും സം�
ഗതിെയല്ലാം ശരിയാവുകയും െചയ്തു. അവർ ആ മന്ത്രം
ജപിച്ചുെകാണ്ടു നാൽപതു ദിവസം ദീപപ്രദക്ഷിണവും
ഈശ്വരേസവയും നടത്തിയതിെന്റ േശഷം െപരുമാളു�
െട അടുക്കൽെച്ചന്നേപ്പാൾ അവിെട ഒരു കുടം അടച്ചു�
െകട്ടിെവച്ചിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ അവിെട എത്തിയേപ്പാ�
േഴക്കും മുഹമ്മദീയരും െചന്നുേചർന്നു. േയാഗീശ്വരൻ
പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല തെന്ന കൂടത്തിനകെത്തന്താ�
െണന്നു േചാദിക്കുകയും കൃഷ്ണസർപ്പമാെണന്നു മുഹമ്മ�
ദീയരും താമരപ്പൂവാെണന്നു ബ്രാഹ്മണരും പറയുകയും
െപരുമാൾ ആവശ്യെപ്പട്ടതനുസരിച്ചു ബ്രാഹ്മണർ താമ�
രപ്പൂെവടുത്തു കാണിക്കുകയും െചയ്തു. കൂടത്തിൽ ൈക�
യിടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ സർപ്പദഷ്ടനായി മറിഞ്ഞു വീണു
മരിക്കുന്നതു കാണാൻ സേന്താഷേത്താടുകൂടി കാത്തി�
രുന്ന െപരുമാളും മുഹമ്മദീയരും താമരപ്പൂ കണ്ടേപ്പാൾ
അത്യന്തം വിസ്മയിക്കുകയും മുഹമ്മദീയർ ലജ്ജാവന�
തമുഖന്മാരായി ഒന്നും പറയാെത ഉടൻതെന്ന അവിെട
നിന്നു േപാവുകയും െപരുമാൾ ബ്രാഹ്മണെര ബഹുമാനി�
ച്ചു പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും െചയ്തു.

ജയം സിദ്ധിച്ച ബ്രാഹ്മണർ സേന്താഷേത്താടുകൂടി
അവിെടനിന്നു മടങ്ങിേപ്പാന്നേപ്പാൾ വഴിയിൽ െവച്ചു
മുൻ പവർക്കു മേന്ത്രാപേദശം െചയ്ത േയാഗീശ്വരെന
കണ്ടു. ഉടെന ബ്രാഹ്മണർ ഭക്ത്യാദരങ്ങേളാടുകൂടി േയാ�
ഗീശ്വരെന്റ പാദത്തിങ്കൽ വീണു നമസ്ക്കരിച്ചു. അേപ്പാൾ
േയാഗീശ്വരൻ അവേരാടു “ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു് ഉപേദശി�
ച്ചുതന്നിട്ടുള്ള മന്ത്രം സർവ്വാഭീഷ്ടസിദ്ധിപ്രദമായിട്ടുള്ളതാ�
ണു്. ആ മന്ത്രംെകാണ്ടാണേല്ലാ നിങ്ങൾ ഈശ്വരപ്രസാ�
ദം സമ്പാദിക്കുകയും ജയം േനടുകയും െചയ്തതു്. ഈ
മന്ത്രെത്ത നിങ്ങൾ േമലാൽ ജേനാപകാരാർത്ഥമായി�
ട്ടുകൂടി ഉപേയാഗിക്കണം ജനങ്ങൾ സന്തത്യർത്ഥമായും
മറ്റും നിങ്ങേളാടാവശ്യെപ്പട്ടാൽ അവരുെട അഭീഷ്ടസി�
ദ്ധിക്കായി നിങ്ങൾ വിളക്കുെവച്ചു് ഈ മന്ത്രം െചാല്ലി
ദീപപ്രദക്ഷിണം െചയ്തു് ഈശ്വരെന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ
ജനങ്ങളുെട ആഗ്രഹം സർേവ്വശ്വരൻ സാധിപ്പിച്ചു െകാ�
ടുക്കും. േകരളത്തിൽ എന്നും ഇങ്ങെന നടേക്കണ്ടതിേല�
ക്കായി നിങ്ങൾ ഈ മന്ത്രം പാരമ്പര്യമുറയ്ക്കു നിങ്ങളുെട
സന്തതികൾക്കും ഉപേദശിച്ചുെകാടുക്കണം” എന്നു പറ�
ഞ്ഞിട്ടു േയാഗീശ്വരൻ മറയുകയും െചയ്തു. േമൽ പറഞ്ഞ
സംഗതികെളല്ലാം അചിേരണ േലാകത്തിൽ സർവ്വത്ര
പ്രസിദ്ധമായിത്തീരുകയാൽ ജനങ്ങൾ സന്ത്യത്യർത്ഥ�
മായും മറ്റും ദീപപ്രദക്ഷിണവും ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയും
നടത്തുന്നതിനു് ഈ ബ്രാഹ്മണേരാടു് അേപക്ഷിക്കുക�
യും ഇവർ നടത്തിെക്കാടുക്കുകയും അതുെകാണ്ടു് ജന�
ങ്ങൾക്കു് അഭീഷ്ടസിദ്ധിയുണ്ടാകുകയും െചയ്തുതുടങ്ങി.
ഇതാണു സംഘക്കളിയുെട ആഗമം.

സംഘക്കളിക്കു് ആദ്യമായി നടത്തുന്നതും പ്രധാനമാ�
യിട്ടുള്ളതും ദീപപ്രദക്ഷിണമാണേല്ലാ. അതു് അത്യുച്ച�
ത്തിൽ വളെര അകെലയകെലയായി ഓേരാ അക്ഷരം
വീതം ഒരു പ്രേത്യക സ്വരത്തിൽ െചാല്ലിെക്കാണ്ടാണ�
േല്ലാ െചയ്യുന്നതു്. ആ െചാല്ലുന്നതു പണ്ടു േയാഗീസ്വരൻ
ഉപേദശിച്ചു െകാടുത്ത േവദമന്ത്രമാെണന്നും ആ േയാ�
ഗീശ്വരൻ സാക്ഷാൽ നാരദമഹർഷിയായിരുന്നുെവന്നും
ഈ മന്ത്രം നാലു പാദങ്ങളുള്ളതായതിനാലാണു് ഈ
ദീപപ്രദക്ഷിണത്തിനു ‘നാലുപാദ’ െമന്നു നാമം സിദ്ധി�
ച്ചെതന്നുമാണു് പറഞ്ഞുവരുന്നതു്.

ഈ ക്രിയ നടത്തുന്നതിനു േകരളത്തിെല നാനാഭാഗങ്ങ�
ളിലായി താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങെളല്ലാവരും ആവശ്യെപ്പ�
ട്ടുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഇതു നടത്തുന്നവരായ ബ്രാഹ്മണർക്കു്
എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും െചെന്നത്തുന്ന കാര്യം ദുഷ്കക്കരമാ�
യിത്തീരുകയാൽ അവർ ഇന്നിന്ന േദശങ്ങളിൽ ഇന്നയി�
ന്ന ഇല്ലക്കാർകൂടി ഈ ക്രിയ നടേത്തണ്ടതാെണന്നു വ്യ�
വസ്ഥ െചയ്യുകയും അങ്ങെന അവർ പതിെനട്ടു സംഘ�
ങ്ങളായി പിരിയുകയും ആ ഓേരാ സംഘത്തിനും ഭാട്ടം,
െവൺ മണി, പുതുവാ ഇത്യാദികളായ ഓേരാ േപരുകൾ
നിശ്ചയിക്കുകയും െചയ്തു. അതിനാലിേപ്പാൾ ഇന്നയി�
ന്ന കുടുംബക്കാർക്കു് ഇന്നയിന്ന സംഘക്കാെരന്നു് ഒരു
വ്യവസ്ഥ വരികയും സംഘം മാറുന്നതു േദാഷമാെണ�
ന്നു ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ ഒരു വിശ്വാസം ജനിക്കുകയും
െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ രണ്ടും മൂ�
ന്നും നാലും അതിലധികവും സംഘങ്ങൾ കൂടിേയ കളി
നടത്താൻ പാടുള്ളു എന്നു മുൻേപതെന്ന നിശ്ചയം െച�
യ്തിട്ടുണ്ടു്. രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ പതിെനട്ടു സം�
ഘങ്ങളും കൂടണെമന്നാണു് നിശ്ചയം.

െപരുമാക്കന്മാരുെട വാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപു േകരളബ്രാഹ്മണ�
രിൽ ചിലർ രാജ്യരക്ഷാർത്ഥം ആേയാധനവിദ്യ അഭ്യ�
സിക്കുകയും ആയുധം ധരിക്കുകയും അവർക്കു േവദാർ�
ഹതയിെല്ലന്നു േശഷമുള്ള ബ്രാഹമണർ വിധിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നുവേല്ലാ. ഈശ്വരേസവയ്ക്കായി തൃക്കാരിയൂർ
േപായിരുന്ന സമയം മുഹമ്മദീയർ ഉപദ്രവിക്കാൻ െച�
ന്നാൽ തടുക്കുന്നതിനായി ഈ അഭ്യാസികളും ആയു�
ധപാണികളുമായ ബ്രാഹ്മണെരക്കൂെടെക്കാണ്ടുേപായി�
രുന്നു. അവർ അവിെടത്താമസിച്ചിരുന്നകാലത്തു് േന�
രേമ്പാക്കിനായി ചില പാട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചു പാടുകയും
െകാട്ടുകയും ചില േവഷങ്ങൾ ധരിച്ചും അല്ലാെതയും
ചില േഗാഷ്ടികൾ കാട്ടുകയും മറ്റും െചയ്തിരുന്നു. േകരള�
ത്തിൽ നാലുപാദം നടപ്പായതിേനാടുകൂടി ആ ബ്രാഹ്മ�
ണർ ആവക വിേനാദങ്ങൾകൂടി കാണിച്ചുതുടങ്ങുകയും
അതു ജനങ്ങൾക്കു രസിക്കുകയും െചയ്കയാൽ അതും
നടപ്പായി. നാലുപാദവും ആ വിേനാദങ്ങളും കൂടിയുള്ള
കളിക്കാണു് ഇേപ്പാൾ സംഘക്കളിെയന്നു പറഞ്ഞുവ�
രുന്നതു്. എന്നാൽ ആ വിേനാദങ്ങൾ ആദ്യംതെന്ന
ഇേപ്പാൾ കണ്ടുവരുന്ന സ്ഥിതിയിലല്ലായിരുന്നു. അതു്
ഓേരാ കാലത്തു് ഓേരാരുത്തർ പരിഷ്ക്കരിച്ചു ക്രേമണ
ഈ സ്ഥിതിയിലായിത്തീർന്നതാണു്. ഈ വിേനാദങ്ങ�
ളിൽ ചിലതിനു ചില അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടു്.

ബ്രാഹ്മണർ ഈശ്വരേസവെചയ്തു തൃക്കാരിയൂർ താമസി�
ച്ചിരുന്നേപ്പാൾ അവിെട േദശാധിപതി (കരനാഥൻ)
ആയി ഒരു കയ്മളുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാഹമണർ െകാട്ടും
പാട്ടും വിേനാദങ്ങളും മറ്റും തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ആ കയ്മ�
കൾെചന്നു് അെതാെക്ക വിേരാധിച്ചു. “ഇതു് നമ്മുെട
േദശമാണു്. നമ്മുെട അനുവാദം കൂടാെത ഈ േദശ�
ത്തു െകട്ടാനും പാടാനുെമാന്നും പാടില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു
കലശൽകൂട്ടി. അതിെന അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാണു്
സംഘക്കളിയിൽ ഇേപ്പാൾ ഒരു കണ്ടപ്പെന്റ പുറപ്പാടുകൂ�
ടി േവണെമന്നുെവച്ചിരിക്കുന്നതു്.

സംഘക്കളിക്കു ‘പാന’ എെന്നാരുരംഗംകൂടി അവശ്യ�
കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളതാണു്. അതിനാൽ ഇതിെന ‘പാ�
നയും കളിയും’ എന്നും പറയാറുണ്ടു്. സംഘക്കളിയിൽ
പ്രധാനന്മാർ േമൽ പറഞ്ഞ ആയുധധാരികളായ ബ്രാഹ്മ�
ണരാണു്. ഇവർ ഉപനയനം കഴിഞ്ഞാൽ േവദം ഒരു�
മുറ ഒരു പ്രാവശ്യം െചാല്ലിത്തീർക്കാറുെണ്ടങ്കിലും മുറയ്ക്കു
േവദാധ്യാനം െചയ്യാറില്ല. ഇവെര സാധാരണയായി
പറഞ്ഞുവരുന്നതു് യാത്രനമ്പൂരിമാെരന്നാണു്. യാത്ര�
നമ്പൂരിമാരിൽത്തെന്ന അരങ്ങും അടുക്കളയുമുള്ളവരും
അരങ്ങുമാത്രമുള്ളവരും ഇങ്ങെന രണ്ടു തരക്കാരുണ്ടു്.
ഇവരിൽ ശ് ളാഘ്യതയും ആഭിജാത്യവും കൂടുതലുള്ളതു്
അരങ്ങുമടുക്കളയുമുള്ളവർക്കാണു്. സംഘക്കളിക്കു് ഈ
രണ്ടുതരക്കാരും കൂടുെമങ്കിലും േവദാർഹന്മാരായ മലയാ�
ളബ്രാഹ്മണരുെട ഇല്ലങ്ങളിൽ സദ്യയ്ക്കുള്ള േദഹണ്ഡത്തി�
നു് അരങ്ങുമാത്രമായിട്ടുള്ളവെര േചർക്കാറില്ല. ആഢ്യ�
ന്മാരുെട ഇല്ലങ്ങളിലും സംഘക്കളിയുെട അടിയന്തിര�
ങ്ങളിൽ സദ്യയുെട േദഹണ്ഡം കഴിച്ചാൽ ആ േചാറും
മറ്റും ആഢ്യന്മാരുെട അന്തർജ്ജനങ്ങളും ഭക്ഷിക്കാറുണ്ടു്.
സംഘം തികയണെമങ്കിൽ അവരുെടകൂെട േവദാർഹ�
ന്മാരായ രണ്ടു നമ്പൂരിമാർകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവ�
രുെട സ്ഥാനങ്ങൾക്കാണു് വാദ്ധ്യാവൃത്തിെയന്നും പരീ�
ക്ഷെയന്നും പറയുന്നതു്.

സംഘക്കളി നടത്തുന്നതു് ആയുധെമടുത്തവരായ ബ്രാ�
ഹ്മണരാെണന്നുള്ളതിെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കായിേട്ടാ എേന്താ
സംഘക്കളിയിൽ ‘ആയുധെമടുക്കുക’ (വാളും പരിചയു�
െമടുത്തു ചില അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുക) എെന്നാരു
ക്രിയകൂടി പതിവുണ്ടു്. അതു നല്ലേപാെല അഭ്യസിച്ചു പഠി�
ച്ചിട്ടുള്ളവർക്കല്ലാെത കാണിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
നല്ല അഭ്യാസികൾ കാണിച്ചാൽ അതും കാഴ്ചക്കാർക്കും
രസാവഹമായിരിക്കും.

ഈവക കാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ വിശ്വാസ�
വും ഭക്തിയും വളെരക്കുറവാകയാൽ സംഘക്കളിയും
ഇേപ്പാൾ വളെര കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കാലസ്ഥിതിെകാണ്ടു്
ഈ വകെയല്ലാം ഇനി ക്രേമണ കുറഞ്ഞുവരാനല്ലാെത
തരമില്ലേല്ലാ.

1



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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