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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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പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി േവദാർഹനല്ലാത്ത ഒരു ബ്രാഹമ�
ണനായിരുന്നുെവന്നാണു് േകട്ടിരിക്കുന്നതു്. ബാല്യകാ�
ലത്തു കുേറ ഏതാെണ്ടാെക്ക പഠിച്ചിരുന്നുെവന്നല്ലാെത
അേദ്ദഹം ഒരു വിദ്വാനല്ലായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഇല്ലം ബ്രിട്ടി ഷ് ശീമയിൽ ‘അങ്ങാടിപ്പുറം’ എന്ന ദിക്കി�
ലായിരുന്നു. പൂന്താനത്തു നമ്പൂരിയും േമൽപത്തൂർ നാരാ�
യണഭട്ടതിരിയും ജീവിച്ചിരുന്നതു ഒരു കാലത്തായിരുന്നു�
െവന്നു കാണുന്നു. ഭട്ടതിരിയുെട നാരായണീയം ഉണ്ടാ�
ക്കിക്കുറതീർന്നതു് അതിെല ‘ആയുരാേരാഗ്യസൗഖ്യം’
എന്നുള്ള കലിസംഖ്യ െകാണ്ടു െകാല്ലവർ ഷം 762-ആമാ�
ണ്ടു് വൃശ്ചിക മാസം 28-ആം തീയതിയാെണന്നു നിശ്ച�
യിക്കാമേല്ലാ. അതിനാൽ പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി ജീവിച്ചി�
രുന്നതു െകാല്ലം എട്ടാം ശതാബ്ദത്തിലായിരുന്നുെവന്നു
തീർച്ചെപ്പടുത്താവുന്നതാണു്.

പൂന്താനത്തു നമ്പൂരിക്കു്, വളെര
ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു് സീമന്തപുത്രനാ�
യിട്ടു് ഒരൂ ഉണ്ണിയുണ്ടായി. ആ ഉണ്ണി�
യുെട അന്നപ്രാശനമടിയന്തിരം പ്ര�
മാണിച്ചു സ്വജനങ്ങളുെട ഇല്ലങ്ങളി�
െലല്ലാം ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. മുഹൂർത്തം
രാത്രിയിലായിരുന്നു. ക്ഷണപ്രകാ�
രം വന്നു േചർന്ന അന്തർജനങ്ങൾ
അവരുെട വസ്ത്രഭാണ്ഡങ്ങൾ അവി�
െടെയാരു സ്ഥലത്തു ഉറക്കിക്കിട�
ത്തിയിരുന്ന ഉണ്ണിയുെട മീെത അറി�
യാെത െകാണ്ടുെചന്നിട്ടു. േചാറൂണി�
നു മുഹൂർത്തമടുത്തേപ്പാൾ ഉണ്ണിയു�
െട അമ്മ ഉണ്ണിെയ എടുത്തു കുളിപ്പി�
ക്കാനായി െചന്നേപ്പാേഴയ്ക്കും ഉണ്ണി ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചി�
രിക്കുന്നതായി കണ്ടു. അേപ്പാൾ അവിെട കൂടിയിരുന്ന�
വർക്കും വിേശ ഷിച്ചു ഉണ്ണിയുെട മാതാപിതാക്കൾക്കുമു�
ണ്ടായ വ്യസനം എത്രമാത്രമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നുള്ളതു
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

പ്രകൃത്യാ തെന്ന ഒരു വി ഷ്ണുഭക്തനും സാധുവുമായിരു�
ന്ന പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി ഉണ്ണി മരിച്ചേതാടുകൂടി ഒരു വി�
രക്തനും കൂടി ആയിത്തീർന്നു. അേദ്ദഹം തെന്റ പുത്രൻ
മരിച്ചതിനാലുള്ള വ്യസനേത്താടു കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ കൃ�
തിയാണു് പ്രസിദ്ധമായ ജ്ഞാനപ്പാന. അത്യന്തം ദുസ്സ�
ഹങ്ങളായ വ്യസനങ്ങൾ േനരിടുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഈ
ജ്ഞാനപ്പാന വായിച്ചാൽ മനസ്സിനു വളെര സമാധാന�
മുണ്ടാകുെമന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഇതു എല്ലാവർക്കും
അർത്ഥം മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം വളെര ലളിതവും
സരസവുമായിട്ടുള്ളതാണു്. ഉണ്ണി മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം
പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി കുളിയും, ജപവും, പ്രദക്ഷിണവും,
നമസ്ക്കാരവുമായി മിക്കവാറും ഗുരുവായൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ
തെന്ന താമസിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. അക്കാലത്താണു്
ഭജനത്തിനായി േമല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും അവിെട െചന്നു
േചർന്നതു്. നാരായണഭട്ടതിരി നാരായണീയം ഉണ്ടാ�
ക്കാനായി ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി സന്താ�
നേഗാപാലം സന്താനകരമായിട്ടുള്ളതാണേല്ലാ എന്നു
വിചാരിച്ചു ആ കഥ ഒരു പാനയായിട്ടുണ്ടാക്കുവാനും തുട�
ങ്ങി. അതിവിദ്വാനും േവദജ്ഞനുമായിരുന്ന ഭട്ടതിരിക്കു
ഭാ ഷാകവിതെയക്കുറിച്ചും േവദഹീനനും അവ്യുല്പന്നനും
ആയ പൂന്താനത്തു നമ്പൂരിെയക്കുറിച്ചും ആന്തരത്താൽ
വളെര പുച്ഛമുണ്ടായിരുന്നു. സാധുവായ നമ്പൂരി ആ
സൂ ഷ്മാവസ്ഥ അറിയാെത ഒരു ദിവസം താൻ ഉണ്ടാ�
ക്കിയ ഏതാനുമായിരുന്ന സന്താനേഗാപാലം പാന ഭട്ട�
തിരിയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു പിഴ േനാക്കി തിരു�
ത്തിെകാടുക്കണെമന്നു അേപക്ഷിച്ചു. അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി
“ഭാ ഷാകവിതയിൽ േനാക്കാെനന്തിരിക്കുന്നു? അതിൽ
അബദ്ധമല്ലാെത വല്ലതും കാണുേമാ? വിേശ ഷിച്ചും പൂ�
ന്താനത്തിനു വിഭക്തിയുറച്ചിട്ടുമില്ല. അതിനാൽ അതു മുഴു�
വനും പിഴ തെന്ന ആയിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. പലരും
േകൾേക്ക ഭട്ടതിരി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പൂരി വ്യ�
സനം സഹിക്കവയ്യാെത െപാട്ടിക്കരഞ്ഞുേപായി. ആ
സമയത്തു ശ്രീേകാവിലിനകത്തു നിന്നു “പൂന്താനത്തിനു
ഭട്ടതിരിേയാളം വിഭക്തിയുറച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഭട്ടതിരിെയ�
ക്കാൾ ഭക്തിയുറച്ചിട്ടുണ്ടു്” എെന്നാരു അശരീരിവാക്കു�
ണ്ടായി. ഗുരുവയൂരപ്പെന്റ ഈ വാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾ
ഭട്ടതിരിയ്ക്കു വളെര വ്യസനവും ലജ്ജയും പശ്ചാത്താപ�
വും ഉണ്ടക്കിെയന്നുള്ളതു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഉടെന
ഭട്ടതിരി നമ്പൂരിെയ അേന്വ ഷിച്ചേപ്പാൾ നമ്പൂരി വ്യസ�
നിചു കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് അമ്പലത്തിെന്റ ഒരു േകാണിൽ
േപായി കിടക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞു. അവിെട െചന്നു
“േഹ പൂന്താനം, ഞാൻ പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു് മു ഷിഞ്ഞു്
വന്നു കിടക്കുകയാേണാ? ഞാനേപ്പാൾ ഒരു മേനാരാ�
ജ്യം വിചാരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ അങ്ങിെന പറ�
ഞ്ഞുെവേന്ന ഉള്ളു. പൂന്താനത്തിെന്റ കവിത വളെര
നല്ലതാെണന്നു അേങ്ങെട ജ്ഞാനപ്പാനെകാണ്ടുതെന്ന
സർവ്വസമ്മതമായിട്ടുള്ളതേല്ല? പിെന്ന ഞാനങ്ങെന
േനരേമ്പാക്കായിട്ടു പറഞ്ഞതിനു ഇത്ര മനസ്താപെപ്പടാ�
നുേണ്ടാ? സന്താനേഗാപാലം തീർേന്നടേത്താളം കാ�
ണെട്ട. ഞാൻ േനാക്കി തിരുത്തിത്തരാമേല്ലാ.” എന്നു�
പറഞ്ഞു നമ്പൂരിെയ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും സന്താന�
േഗാപാലം വാങ്ങി തീർേന്നടേത്താളം ഭാഗം മുഴുവനും
േനാക്കി അതിെനക്കുറിച്ചും വളെര ശ്ലാഘിച്ചു പറഞ്ഞു്
നമ്പൂരിെയ സേന്താ ഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

സന്താനേഗാപാലത്തിൽ ശ്രീകൃ ഷ്ണനും അർജുനനും കൂടി
ൈവകുണ്ഠത്തിൽ െചന്ന ഭാഗത്തു് ൈവകുണ്ഠെത്ത ഏതു�
പ്രകാരമാണു വർണ്ണിേക്കണ്ടതു് എന്നു വിചാരിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് നമ്പൂരി ഒരു ദിവസം കിടന്നു ഉറങ്ങുേമ്പാൾ ഗുരുവായൂ�
രപ്പൻ ൈവകുണ്ഠെത്ത നമ്പൂരിക്കു സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു
െകാടുത്തുെവന്നും അതിൻ പ്രകാരമാണു് നമ്പൂരി വർണ്ണി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നും ഒരു േകൾവിയുണ്ടു്. ഭട്ടതിരിയുെട
നാരായണീയം മുഴുവനും തീർന്ന ദിവസം തെന്നയാണു്
പൂന്താനത്തു നമ്പൂരിയുെട സന്താനേഗാപാലം പാനയും
കുറതീർന്നെതന്നാണു േകൾവി. ഭക്തശിേരാമണിയായ
പൂന്താനത്തു നമ്പൂരിെയ േയാഗ്യനാക്കാൻേവണ്ടി ഗുരു�
വയൂരപ്പൻ പലെരയും അബദ്ധരാക്കീട്ടുള്ളതായി പല
കഥകളുണ്ടു്.

ഒരു ദിവസം നമ്പൂരി ഒരു േസ്താത്രം ജപിക്കുേമ്പാൾ
‘പത്മനാേഭാ മരപ്രഭുഃ’ എന്നു െചാല്ലി. അതു േകട്ടു് വി�
ദ്വാനായ മെറ്റാരു നമ്പൂരി, “വിഡ്ഢി! മരപ്രഭുവല്ല അമരപ്ര�
ഭുവാണു്. പത്മനാേഭാമരപ്രഭുഃ എന്നു സന്ധി േചർത്തു
െചാലുകതെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ “പിെന്ന
മരപ്രഭു ആരാണു്; ഞാൻ മരപ്രഭുവുമാണു് എെന്നാരു
അശരീരിവാക്കു ശ്രീേകാവിലകത്തു നിന്നു േകൾക്കെപ്പ�
ട്ടു. അേപ്പാൾ വിദ്വാൻ നമ്പൂരി അബദ്ധനായിതീർന്നുെവ�
ന്നുള്ളതു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

പൂന്താനത്തു നമ്പൂരിക്കു വ്യുല്പത്തിയില്ലായിരുന്നുെവങ്കിലും
ഗുരുവായൂർ േക്ഷത്രത്തിലിരുന്നു പല വിദ്വാന്മാർ ഭാഗ�
വതം വായിച്ചു അർത്ഥം പറയുന്നതു േകട്ടുേകട്ടു് അേദ്ദ�
ഹത്തിനു ഭാഗവതം ഏതു ഭാഗം വായിക്കുന്നതു േകട്ടാ�
ലും അർത്ഥം പറയാറായിത്തീർന്നു എന്നു മാത്രമല്ല,
ഭക്തനായ അേദ്ദഹം ഭക്തിരസേത്താടുകൂടി അർത്ഥം
പറയുന്നതു േകൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വളെര കൗതുക�
മുണ്ടായിത്തീർന്നു. ഒടുക്കം ഭാഗവതം ആരു വായിച്ചാലും
അർത്ഥം പറയാൻ പൂന്താനത്തു നമ്പൂതിരി േവണെമന്നു
ജനങ്ങൾക്കു നിർബന്ധമായിത്തീർന്നു. അതുെകാണ്ടു
വിദ്വാന്മാരായവർക്കു നമ്പൂരിേയാടു കുേറെശ്ശ അസൂയയും
േതാന്നി തുടങ്ങി. എങ്കിലും ആരു വായിച്ചാലും അർത്ഥം
പറയുക പൂന്താനത്തു നമ്പൂരിതെന്നെയന്നു പതിവായി�
ത്തീർന്നു. ഗുരുവായൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ ഭാഗവതം വായന
പതിവായിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഒരു ദിവസം ഒരു വിദ്വാൻ വായി�
ക്കാനും പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി അർത്ഥം പറയാനും തുട�
ങ്ങി. വായന േകൾക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാരും പാമരന്മാരു�
മായിട്ടു് അസംഖ്യം ജനങ്ങളും അവിെട വന്നു കൂടി. അന്നു
വായിച്ച ഭാഗം രുഗ്മണീസ്വയംവരം കഥയായിരുന്നു. വ്യു�
ല്പത്തിയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ നമ്പൂരി അർത്ഥം പറയു�
ന്നതു അേദ്ദഹത്തിെന്റ മേനാധർമ്മംേപാെലെയന്നല്ലാ�
െത േശ്ലാകാർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടല്ലായിരുന്നു. അതി�
നാൽ രുഗ്മണി കൃ ഷ്ണെന്റ അടുക്കേലയ്ക്കു് ബ്രാഹ്മണെന
പറഞ്ഞയക്കുന്ന ദിക്കിൽ നമ്പൂരി “രുഗ്മണി ഇങ്ങെന
ഒെക്ക പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണെന്റ ൈകയിെലാെരഴുത്തും
െകാടുത്തയച്ചു” എന്നർത്ഥം പറഞ്ഞു. എഴുത്തു െകാ�
ടുത്തയച്ചു എന്നുള്ളതു ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാ�
ത്തതായിരുന്നതിനാൽ ഇതു േകട്ടു െകാണ്ടിരുന്ന വിദ്വാ�
നായ ഒരു നമ്പൂരി പൂന്താനത്തു നമ്പൂരിേയാടു “എഴുത്തു
െകാടുത്തയച്ചു എന്നുള്ളതു് ഏതു േശ്ലാകത്തിലാണു പറ�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്?” എന്നു േചാദിചു. അതു േകട്ടേപ്പാൾ പൂ�
ന്താനത്തു നമ്പൂരി മറുപടി പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത
വി ഷമിച്ചു. അേപ്പാൾ ശ്രീേകാവിലിനകത്തു നിന്നു് “എഴു�
ത്തുെകാടുത്തയച്ചില്ല എന്നു് ഏതു േശാകത്തിലാണു് പറ�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്? ആ ബ്രാഹ്മണൻ എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ രുഗ്മണിയുെട ഒെരഴുത്തുകൂടി െകാണ്ടുവന്നി�
രുന്നു.” എെന്നാരശരീരി വാക്കു േകൾക്കെപ്പട്ടു. ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾ ദുശ് േചാദ്യം േചാദിച്ച നമ്പൂരി വളെര മദ്ധ്യ�
മമാവുകയും പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി സേന്താ ഷിക്കുകയും
േശ ഷമുള്ളവർ അത്ഭുതെപ്പടുകയും െചയ്തു.

ഇപ്രകാരം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴയ്ക്കും പൂന്താന�
ത്തു നമ്പൂരിെയകുറിെച്ചല്ലാവർക്കും വളെര ബഹുമാനമു�
ണ്ടായിത്തീർന്നു. േക്ഷത്രത്തിൽ പതിവായി നമസ്കാര�
ഭക്ഷണത്തിനു ഇരിക്കുേമ്പാൾ േവദജ്ഞന്മാരും വിദ്വാ�
ന്മാരും ആയ ബ്രാഹ്മണർ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നാലും പൂ�
ന്താനത്തു നമ്പൂരിെയ മാന്യസ്ഥാനത്തു ഒന്നാമനായിട്ടു്
ഇരുത്തുക പതിവായി. ക്രേമണ ആരും പറഞ്ഞില്ലങ്കി�
ലും അേദ്ദഹത്തിനു് മാന്യസ്ഥാനത്തിരിക്കാെമന്നായി�
ത്തീർന്നു. അങ്ങിെനയിരിക്കുേമ്പാൾ ദൂരസ്ഥനും വിദ്വാ�
നും േവദജ്ഞനുമായ ഒരു നമ്പൂരിപ്പാടു് ഗുരുവായൂർ േക്ഷ�
ത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനായി വന്നു. നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലക്കു
ഊണു േക്ഷത്രത്തിൽ തെന്നയായിരുന്നു. അതിനാൽ
േക്ഷത്രാധികാരിയായ നമ്പൂരി അന്നു ഭക്ഷണത്തിനു മാ�
ന്യസ്ഥാനത്തു നമ്പൂരിപ്പാടിെന ഇരുത്തണെമന്നു നിശ്ച�
യിച്ചു. പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി ആ സംഗതി അറിയാെത
പതിവുേപാെല ഊണു കാലമായേപ്പാൾ മാന്യസ്ഥാന�
ത്തു ഒന്നാമനായി േപായിരുന്നു. അേപ്പാൾ േക്ഷത്രാധി�
കാരി പൂന്താനത്തിേനാടു് “മഹാേയാഗ്യനായിരിക്കുന്ന
ഒരുത്തമബ്രാഹ്മണൻ ഇവിെട വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി�
യ്ക്കു് ഇന്നു താനിവിെടക്കടന്നിരിക്കുന്നതു ന്യായമായില്ല.
അതിനാൽ േവഗെമണീറ്റു മാറിയിരിക്കൂ” എന്നു പറഞ്ഞു.
എങ്കിലും പല േയാഗ്യന്മാർ കൂടി തനിക്കു സമ്മതിച്ചു
തന്നിരിക്കുന്ന മാന്യസ്ഥാനം വിട്ടുെകാടുക്കുന്നതിനു മന�
സ്സു വരായ്കയാൽ പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി എണീറ്റു മാറിയില്ല.
അതിനാൽ േക്ഷത്രാധികാരി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയ്ക്കു
പിടിച്ചു എണീപ്പിച്ചു. താൻ േവദാർഹനും വിദ്വാനുമല്ലാ�
ഞ്ഞിട്ടാണെല്ലാ തെന്ന ഇങ്ങിെന അപമാനിച്ചെതന്നു
വിചാരിച്ചിട്ടു പൂന്താനത്തുനമ്പൂരിക്കു് വളെര വ്യസനമുണ്ടാ�
യി. അേദ്ദഹം ഉടെന കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് പുറേത്തക്കിറ�
ങ്ങി. അേപ്പാഴും ശ്രീേകാവിലിനകത്തുനിന്നും “പൂന്താനം
ഇനി ദുഷ്ടന്മാരുെട അടുക്കൽ താമസിക്കുകയും ഇവിെട
വരികയും േവണ്ട. പൂന്താനത്തിനു എെന്ന കാണണെമ�
ങ്കിൽ ഞാൻ പൂന്താനത്തിെന്റ ഇല്ലത്തു വന്നുെകാള്ളാം”
എെന്നാരു അശരീരി വാക്കുണ്ടായി. നമ്പൂരി അതുേകട്ടു
സേന്താ ഷിച്ചു് അേപ്പാൾതെന്ന തെന്റ ഇലേത്തയ്ക്കു േപാ�
വുകയും െചയ്തു.

നമ്പൂരി ഇല്ലത്തു െചന്നതിെന്റ േശ ഷം ഭഗവാൻ വന്നു
കണ്ടല്ലാെത ഊണു കഴിക്കുകയില്ലന്നു നിശ്ചയിച്ചു അവി�
െടയിരുന്നു. അേപ്പാൾ ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ ശ്രീ�
കൃ ഷ്ണൻ നമ്പൂരിയുെട ഇല്ലത്തു എഴുന്നള്ളി. ഭക്തശിേരാമ�
ണിയായ നമ്പൂരി ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാെന തെന്റ
വാമഭാഗത്തു (ഇടതു) പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടു നമ്പൂരി ഉട�
െന എണീറ്റു ഭഗവാെന സാഷ്ടാഗമായി നമസ്കരിച്ചു വന്ദി�
ച്ചു. അേപ്പാൾ ഭഗവാൻ “ഇനി പൂന്താനം എെന്ന ഇവിെട�
യിരുന്നു േസവിച്ചാൽ മതി. എെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം ഇവിെട�
യുണ്ടായിരിക്കും” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തതിെന്റ േശ ഷം മറ�
യുകയും െചയ്തു. നമ്പൂരി ഭഗവാെന കണ്ടതായ ആ സ്ഥല�
ത്തു ഒരമ്പലം പണിയിച്ചു (ശ്രീേകാവിൽ മാത്രം) അവിെട
ശ്രീകൃ ഷ്ണെന്റ വിഗ്രഹെത്ത കുടിയിരുത്തി പതിവായി പൂ�
ജാനിേവദ്യാദികൾ കഴിച്ചു േസവിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. ആ
സ്ഥലം നമ്പൂരി ഇരുന്നതിെന്റ ഇടതുവശത്തായിരുന്നതി�
നാൽ ആ അമ്പലത്തിനു “ഇടതുപുറത്തമ്പലം” എന്നു
േപരിടുകയും െചയ്തു.

ഭാഗവതവും മറ്റും വായിച്ചുേകട്ടിട്ടുണ്ടായ പദപരിചയം
െകാണ്ടും ഭഗവദ്ഭക്തി െകാണ്ടും ഭഗവത്കാരുണ്യം�
െകാണ്ടും പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി കാലക്രേമണ സംസ്കൃത�
ത്തിലും കവിതയുണ്ടാക്കാൻ ശക്തനായിത്തീർന്നു.

പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി ഗുരുവായൂർ േക്ഷത്രം വിട്ടു് ഇല്ലത്തു്
സ്ഥിര താമസമാക്കിയതിെന്റ േശ ഷം ഭഗവത്കാരുണ്യ�
ത്താൽ അേദ്ദഹത്തിനു ദീർഘായുേസ്സാടുകൂടിയ പുത്രസ�
ന്താനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടാവുകയും അേദ്ദഹം പിെന്നയും
വളെരക്കാലം അർഥപുത്രമിത്രാദികേളാടും ഭഗവാങ്കൽ
നിശ്ചലതയും സുദൃഢവുമായ ഭക്തിേയാടുംകൂടി സുഖമാ�
കുംവണ്ണം ജീവിച്ചിരിക്കുകയും െചയ്തു.
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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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