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ദവാരക
ഞാൻ മദിരാശിയിൽ പഠിചംെകാണിരികന കാലം. ഈ സംസാനതിെല സാമാനയ
പഠിപിെന േമലധയകനായിരന േഡാകർ ഡങൻസായിപിെന ഉപേദശപകാരം ബിലാതിക് േപായി.
ബി.സി.ഇ പരീക ജയിചതിൽ പിെന, ഭാരതഖണമഹാചരിതകർതാെവന പഖയാതനായ ശീ. വിലയം
ഹണർ
എന
മഹാെന
ശിപാർശി
പകാരം
സർവജനവനയനം
മെമാരികൽ
നമെട
സർവേദശാധിപതിയമായ റിപൺപഭവിെന പരിചിതനാവാെനടയായതിനാൽ, സവരാജയതിേലയ്
മടങിേപാകനതിന മമായി എെന വിദയാഭയാസം പർതിയാേകണതിന് സാമാനയം േയാഗയനായ
ഒരാളെട കീഴിൽ ഉേദയാഗം ഭരിേകണെമനള അതയാഗഹം, ആശിതവതലനം ഏതദാജയനിവാസികളെട
േകമാഭിവദിയിങൽ സദാ ഉദയകനമായ ആ മഹാപഭവിെന സഹായം െകാണ് വിദയചകിശാസപടവം
വളെര ദയാലവമായ ശീ.മാർടിൻ െഝയിംസിെന കീഴിൽ "ഹിമവാൻ" എന പസിദമായ തീകപലിൽ
എെന രണാമെത ശിലിശാസിയായി നിയമിചതിനാൽ, ആയത് ഒര വിധം സാധികാൻ സംഗതിയായി.
ഈ കപൽ ബിലാതിയിെല ഒര വലിയ കചവടസംഘകാര് ഇംഗീഷ ഗവർെമനിെന ആവശയപകാരം,
ഏഡൻ പടണതിൽ നിന് േബാമായി നഗരതിേലയ് കടൽവഴിയായി ഒര കമിതപാൽ
നടേതണതിന് എളപമായ മാർഗം ഏതാെണന് പരിേശാധിചകമി ഇേടണതിന കലിക് വാങിയതാണ്.
കമിയെട ഒരറം ഏഡൻ പടണതിലറപിച വല അറകറവമേണാ എന പരീകിേകണതിന
കപലിൽനിനം കരയിേലയം അങനിങടം കെടകെട കമിയറിയിചെകാണം, കംഭം, മീനം,
മാസകാലങളിൽ, േബാമായിൽനിന് അലം നാഴിക ദരം ആ നഗരതിെല തറമഖതിനരിേകയള
േലാക വിശതമായ ഹസി ദവീപിെന സമീപം വെര എതി. ഞങൾ വടകഭാഗതകടി ഈ ദവീപ ചറി കെറ
കിഴേകാട വന േബാമായി തറമഖെതതാറായേപാൾ ഒര ദിവസം രാവിെല, പതിവ പകാരം അങടം
ഇങടം വർതമാനെമാനം അറിയാെതകണായി. കമിയ് എവിെടേയാ ഒര തടസമെണന് നിശയിച.
വിദയദയനം െകാണ് ആയത് എവിെടയായിരിേകണെമന് ഖണിതമായി അറിേയണതിന കപൽ
വഴിേയാടതെന െകാണേപായി. ഹസിദവീപിന കഷിച അരമകാൽ നാഴിക സമീപിചേപാൾ ഏകേദശം
അവിെടെയങാനമായിരികണം ഒരടവളെതന് മനസിലായി. ഇനി ഈ േകടപാട് തീർേകണതിന,
മേമാടെകാണേപായ കമി െവളതിൽനിന െപാനികാെത മെറാര നിവർതിയമിെലന് െവച്
അതിന േവണനവടം കടി. ഭാഗയവശാൽ ഈ കാലങളിൽ കാറം േമാതയം അധികമിലാതത് ഞങൾക്
വലിയ അനകലമായിതീർന. കംഭം മീനം മാസങളിൽ ഇനനീല വർണേതാടകടി കലർന വിളങി
വനിരന പഭാതസമയതം ആ കടലിെല കാഴ എതേയാ േനതാഭിരാമെമേന പറേയണതള. അത
മേനാഹരമായ അരേണാദയതിനേശഷം ആദിതയൻ ഭചകവാളതിൽ കാണായ് വരേമാൾ
ആകാശെമലാം പതരമാറള തങം േപാെല േതേജാമയമായിരന.
തങൾ കമി കേമണ െപാനിച കപലിൽ ചറിെവചംെകാണ് ഏകേദശം ആ േകടളതിന
സമീപംവെരെയതി. കടലിലിടതായ കമി െപാനികേമാൾ, ചില സമയം അതിേനൽ സമദതിെന
അടികള അപർവമായ പലവിധ ചമികളം െചറെചടികളം ദർലഭം ചിലേപാൾ അതിസകങളായ
പാണികളം പറികടങിയതായി കാണാം. ഇങെന െമെലെമെല ചറിച െപാനിെകാണവരേമാൾ
അടിക കലം പാറയം കെറ അധികമള ദികിലാണ് കമി കടങീടളെതന് േതാനി. അതിൽ പിെന,
ഞങൾ മമേതതിലം അധികം സകിച. കമി വല പാറെകടിെലങാൻ കടങീടെണങിൽ
െപാനികേമാൾ എളപതിൽ െപാടിേപാകാനാണ് അധികം സംഗതി എന്, ഈ വക കാരയതിൽ
വളെര പഴകവം പരിചയവമള ശീ െഝയിംസിന് ആദയേമ ശങയണ്. ഞങൾ രണേപരം കമി പതെക
പതെക െപാനിച് ഏതാണ് െവളതിന മീേത എതാറായേപാൾ അേദഹം മേമ ഊഹിച
േപാെലതേന, - ദാ - ദാ - ദാ - െമെല-െമെല -േപായി - േപായി - ദാ -െഛ -! എനിനപറയന! കഷം കമി
രണ കഷം ! േപാേര ഗഹപിഴ ! കമിയെട മേറതല കടലിലാണേപായി എന കണേപാൾ തൽകാലം

ഞങൾകണായ ആധി ഇതയാെണനം ഇനവിധമാെണനം പറഞകടാ. ഇതവെര ബദിമടിയെതാെക
" ജലലിപിരിതികാമം സംഗിരനാം ഗിരനാം "എന പറഞ പാകതിലായേലാ ഈശവരാ !- ആെട ഇനിയം ഭേഗാതാഹൻമാരായിരനാൽ േപാരാ, കഴിയനത ശമികക എന തെന വിചാരിച
ശീ.െഝയിംസ് കപലിെല മാലമിയമായി എേനാ ചിലതാേലാചിച് അതവെരയിടിടള കമിയെട കഷം
ഇന ദികിലാണളെതന് തിടമായിടറിേയണതിന് കപൽ പിെനയം സാവധാനതിൽ പിേനാകം
തെന തിരിച. കെറ അങടമിങടേമാടിച േനാകിയേപാൾ ഈശവരാനഗഹം െകാണ് അധികം
ആഴമിലാത ഒര ദികിലാണ് കമി ഉളെതന് തീർചെപടതി. കണതിൽ അവിെട നങരം താഴി.
എതേയാ ഘനമള സാധനങെള എളപതിൽ െപാനിെചടകാൻ സാധികന ഉദരണയനം െകാണ്
മറിഞേപായ കഷം പിെനയം െപാനികവാൻ ആരംഭിച. ഒനരണ പാവശയം വലിചിേടതം പറിയില.
സാഹസപവതിക േലശം േപാലം ൈവമഖയമിലാത ശീ മാർടിൻ, ഇനി ജലമജനകവചം ധരിച്
കടലിെന അടിക േപാകകേയ നിവതിയള എന പറഞേപാൾ അെതാര േനരേമാകായിരികെമേന
ഞാൻ ആദയം വിചാരിചള. അേദഹം പിെനയം,കമി വീണത് അറബി സമദതിൽ അധികം
ആഴമിലാത ഈ സലതായിേപായത് പിനേതതിൽ ഭാഗയം; ഇവിെട കഷിചവനാൽ ഇരനറടിയിൽ
ഏെറയില എെനാെക അഭിപായെപടേമാൾ ഇെതാര െപാടിൈക ഒനമല, കാരയം തെനയാണ്
അേദഹം പറയനെതന് േബാദയമായി. അനനരം സാധാരണ ജലമജനയനെതപറിയം കടലിൽ
മങിമെതടകന മാതിരിെയപറിയം സംഗതിവശാൽ അൽപം സംസാരിചതിൽ പിെന രണനാലെകാലം
മേമ, ഇപഴം നവേലാകെമനകടി േപര പറഞവരനതായ അേമരികയിെല മഹാപഖയാതനായ ഒര
വിദയചകിശാസജൻ ഉണാകിയതായ ജലമജനകവചതിെന സവഭാവെതപറിയം അതെകാണള
അേനകവിധ ഉപകാരെതകറിചം ഓേരാന പസംഗികവാൻ തടങി. സാധാരണയായി ഇതവെര
ഉപേയാഗിചവരന ജലമജനയനതിൽ അടങിയിരികന വായ, അതിലള ആളകൾ ശവാസം
കഴികേമാൾ
കേമണ
നശിചേപാകനതിനാൽ,
ബാകിയള
കാരവായവിെനെകാണ്
ജീവിചകടായനിമിതം,
കരയിലളവർകെടകെട
ഒര
കഴലിൽ
കടി
പതിയ
വായവിെന
കടതിെകാണിരികകയാണ് പതിവ്. എനമാതമല അതിന ദർഘടങളായ േവെറയം പലവിധ
പതിബനങളണ്. ഈ പതിയ കവചം ധരികനതായാൽ അതിന സവേതയള ഭാരം െകാണ്
അനായാേസന ആണേപാവാൻ തരമെണന മാതമല, അതിേനാട േചർനിരികനതം ഘനം
കറഞതമായ ഒര വക അപർവേലാഹനിർമിതമായ െതാപിക് ഒര വിേശഷവിധികെടയണ്. നമെട
ജീവസനാരണതിന്
എതയം
സാരമായിടള
പാണവായവിെന
നമകാവശയം
േപാെല
ഉപേയാഗികതകവിധതിൽ
േവണിടേതാളം
സംഗഹിപാനം
ബഹിർഗതമായിവരന
അശദവായവിെന ആകർഷിെചടപാനം രസവാദശാസാനസരണമായ ചില പേയാഗങൾ ഈ
െതാപിയെട അകത് ഭദമായി സംഭരിചെവചതെകാണ് അതപേയാഗികന ആൾക് ശവാസം കഴിപാൻ
യാെതാര പയാസവമിലാതതിനാൽ, െവളതിെന അടിക വളെര േനരം നിൽകനതിന യാെതാര
തടസവമില, എന തെനയല, ഈ കവചം ധരികനതായാൽ സമദതിലള ദദഷമഗങെളെകാണം
യാെതാരപദവവം തടാനിടയിലാതതമാണ്. ഞാൻ പഠികന കാലത് ഇങിെനയള കവചെതപറി
ഒര മാസികയിൽ വായിചതം അതിെന ആെകപാെടയള സവഭാവെത കാണികനതായ ഒര ചരിതം
കണതമലാെത ഇത വെര ആ യനം കാണാൻ സംഗതി വനിടില. ശീ.െഝയിംസിെന ൈകവശം ഈ
വിധം ഒനരണയനം കടി ഉെണന് േകടേപാൾ എനിയ് അസാമാനയമായ സേനാഷമണായി. ഞങൾ
ഇങിെന ഓേരാന പറഞെകാണറിരികേമാൾ, കമി ഒരികൽകടി െപാനികാൻ തരമേണാ
എനാേലാചിച. മമെതേപാെലതെന ഏകേദശം െവളതിൻമീെത എതാറായി, കിടിേപായി, എന
കണേപാൾ ഗഹപിഴയ പിെനയം എങെനേയാ തലെതറി താഴത വീണേപാകയാണ െചയത്. ഇനി
എനാണ് മാർഗെമന് പലരം പലവിധം അഭിപായെപട. എങിലം, ഇനിനി ഒനിനം തരമില, േനരം
േപായേലാ, ഇനി ഒെക കാലതാവാെമനെവച തൽകാലം എലാവരം പിരിഞ.
സനയയ മൻേപതെന ഞങൾ രണേപരം ഭകണം കഴിച ചരട വലിചംെകാണ എതേയാ
സഖപദമായ മനമാരതേനലേകണതിന കപലിെന േമലഭാഗത് ഓേരാ ചാരകേസരയിൻേമൽ
േപായിരന. ഞങൾ ജലമജനകവചെതപറി പിെനയം ഓേരാന സംസാരിചതിൽ പിെന " അലാ
നാ**െര, നമക് ഈ ഉദാരണയനം െകാണ് ആ കമി െപാനികാനായിട് സാധിചിെലങിൽ ഒര സമയം
നാെള
കാലെതാരികൽ
മേങണിവരെമനതെനയാണ്
േതാനനത്.
അങെനയാെണങിൽ
നമെകെനലാം വിേശഷവിധി കാണാനിടയണാകെമന ൈദവതിനമാതേമ അറിഞകട. നിങളെട

മഹാഭാരതതിലം, ശിശപാലവധതിലം മറം വളെര വിസരിച വർണിചിടള ആ ദവാരക ഏതാണ് ഈ
ദികിലായിരികണെമനാണ് പശിമ ഖണതിെല പല പണിതനാരെടയം അഭിപായം, എന
പറഞേപാൾ തൽകാലം എെന മനസിലണായ വിചാരം ഇനെതലാമെണന് ഇേപാൾ ഊഹികാൻ
തെന കഴിയനില. കഷാവതാരതിനേശഷം ദവാരക സമദതിലാണേപായി എനാണേലാ നമെട
പരാണകർതാകനാർ േഘാഷികനത്. ഒര സമയം ഭകമംെകാേണാ മേറാ കടലിലാണേപായത്,
അനെത മഹാകവികൾ ഈ വിധം വർണിചതായിരിയാം, ഇെപാഴം ഇങെന ഓേരാ ദവീപകൾ ഭകമം
െകാണ് ഉണാകനതം നശികനതം അസാധാരണമലാതതെകാണ്, ദവാരക കടലിൽ മങിേപായത്
േകവലം അസംഭവയമാെണന വിചാരികാൻ പാടില. ആേറഴെകാലം മെമ ശാനസമദതിെല ഒനരണ
ദവീപകൾ, മഴവെന നശിചേപായതായി േകടിടണ്. അതെകാണ് ദവാരക, വരണൻ ആകമിച എെനാെക
ഭംഗയനരമായി പരയനത പരമാർഥമായിരികണം. പേക, അതിെന ഭസിതി ഇവിെടതെനേയാ എേന
സംശയമള.
കാളിദാസ പബൃതികളായ മഹാകവികൾക പരാണപസിദമായ ദവാരകാപരി എതേയാ
പിയങരമായ
ഒര
സേങതസാനമായിരന
എന്
അവരെട
അേനകകതികളിൽനിനം
നമകഹികാവനതാണ്. അങെനയിരികന ആ നഗരി നമകിേപാൾ കാണാൻ സംഗതി വരനതായാൽ
േലാകതിൽ അതിലരം വിേശഷവിധിയായ ഒര കാഴ എനാണളലെതനിങെന ഓേരാന വിചാരിച് എനിനധികം പറയന - കടലിൽ മേങണതിനള ഭമം കലശലായി. ഏകേദശം കിടകാൻ
േപാകാറായേപാൾ "മജനതിെന കാരയം മറനേപാകരേത " എന പറഞപഴ്, "അങെനയാവെട:
അതിനാവേമാൾ വിളികാം എന ശീ.െഝയിംസ് മറപടിയം പറഞ. അതം േകട് ഞാൻ എെന മറിയിൽ
െചന് ആെടമെട െപാതച് ഓേരാ മേനാരാജയവം വിചാരിച് അങിെനതെന കിടനറങിേപായി.
കറെചാന കണചിമിയേപാൾ ആേരാ ഒരാൾ എെന അടകൽകടി പതെക നടകന ഒച േകട എന
േതാനി. ചകലാസ െമെല െപാനിച േനാകിയേപാൾ ശീ. മാർടിൻ എെനാ ഒര വലിയ െകടഴികനണ്.
എനാണീശവരാ
അേദഹമിനിയം
കിടനറങാെത
അസമയത
പണിെയടകനെതന
സകിചേനാകേമാൾ, ആ ഭാണതിൽനിന രണ ജലമജനകവചം എടത്, ഉടെന ഉപേയാഗിേകണ
വിധതിൽ ശരിയാകിെവകനത് കണ. അെതാരമാതിരി േനെരയാകിെവചതിൽ പിെന േവഗതിൽ
മെറാരകതേപായി സാധാരണ േപാലീസകാരം മറമപേയാഗികന െചറിയ റാനലിെന മാതിരി രണ
വിദയദീപവം എടത് എെന അടകൽ വന. "നാ**െര ! നാ**െര ! എഴനീൽക, ദവാരക കാണേണ" എന
േചാദിച. "േനരം പലർനിലേലാ" എന മറപടി പറഞേപാൾ "െഛ, അതെകാണ തരേകെടാനമില, ഈ
പതിയ കവചം ധരിച കടലിൽ മങനതിന നമെട വയസൻ മാലമികത ഹിതമല. വളെര
ആഴമെണെനാെകയാണ് പറഞ ഭയെപടതനത്. അേദഹം ഉറങി എഴേനലകനതിന മെമ നമകാ
പവതി കഴിേചകാം, നമെകനാ രാവം പകലം േനാകാനളത്" എനതരവം പറഞ. അതേകടേപാൾ
േവഗതിെലഴേനറ് ഞങൾ രണേപരം യഥാകമം കവചം ധരിച. ഒരികലം വീണേപാകാതവിധതിൽ
വിദയദ്ദീപം ഞങളെട അരപടയ്കം െകാളതി , ആരമറിയാെത, കപലിൽനിന കടലിേലകിറങന
േകാണിവാതകേലക േപായി. ശീ.െഝയിംസ് കപലിെന പളകള ഇരിമിെന വടകണിക െകടിയ
േനരിയതം വളെര നീളമളതമായ ആലാെസടത് െവളതിൽ താഴ്തി . ആ കയറം പിടിച് കണേനരം
െകാണ് അേദഹം െവളതിലാണ, എനികാദയം കറച കിടവിറയണായിരന എങിലം , േവഗതിൽ
ൈധരയം അവലംബിച ഞാനം ആ കയറ് പിടിചതാണ. കെറ താണേപാൾ ഒര നിലയ്െകതി . അേപാൾ
ശീ.െഝയിംസ് ഒര വലിയ ഉരളൻകലിൻേമൽ പരിഭമം േലശംേപാലമിലാെത, സഖമായിടിരികകയാണ് !
അടിക മണലിട തടിയറപിചമാതിരി നിലത് എടയ്കിെട ഉരളൻകലം അേനകവർണങേളാടകടിയ
പലമാതിരി ഇതിളം കാഴയിൽ ബഹകൗതകമള െചറിയ െചറിയ ചിപികഷണങളം പലതരം
കവിടികളം ശംഖകളം വളെര വളെര കാണാനണ്. ഞങളെട ൈകവശമണായിരന ദീപതിെന പകാശം
െകാണ് സവേതതെന മിനിെകാണിരികന ആ ചിപികളം മറം മമേതതിലം അധികം
േതേജാമയമായിേതാനി. കലിെന മകളിെലാെക കറത ഒര വിധം ചമി ധാരാളം കാണാനണ്.
കറചേനരം അനങാതിരനാൽപിെന, ശീ.െഝയിംസ് അങിമിങം നടന് ഓേരാന് േനാകാൻ തടങി.
ഞാനം സവസ്ഥനായിരനില . ചമിയെട ഇടയിൽകെട െമെല നടകേമാൾ േനതാഭിരാമമായ
പലനിറങേളാടകടിയ ലേകാപലകം െചറിയ െചറിയ മതയങൾ അങമിങം ബദെപേടാടനത കണ.
ഇങെന പലതം േനാകിെകാണിരികനതിനിടയ്ക് ഏകേദശം ഒരേകാൽ ദീർഘവിസാരമള ഒര
കരിങൽ കണവശായി. നമെട മതിലിനം മറം മഴകാലതഇ കാണന ഒരവിധം പാവിേയാ, പാശിേയാ

ഈ കലിൻേമൽ ധാരാളം കാണാനളത് ശീ.െഝയിംസ് ഒര േപനാകതിെകാണ് പതെക
ചരണിയേപാൾ ആ കലിെന കഷ്ണം സവാഭാവികമായിടളതല , കതിമമായിടളതാെണന േതാനി.
ഏതാണ മഴവൻ ചരണി വതിയാകി േനാകിയേപാൾ നാഗരാകരതിൽ എേനാ ചിലത് അതിൻേമൽ
െകാതിയതായി കണ. ഇത പണെത ദവാരകയിൽ എവിെടേയാ ഒരികൽ പണിെചയ്തെവച
കലായിരികാേന എടയള എന് നിശ്ചയിച . ഈ കല കണേപാൾ 'നവേലാകം' ആദയമായി കണ
സമയത് ആ മഹാപരഷനണായ സേനാഷേതകാൾ ആേമാദം എനികണായി. ഏതായാലം
പരാണപസിദമായ ദവാരക ഏതാണ് ഇവിെടതെന ആയിരികണെമന ഞങൾ തീർെചെപടതി.
അവിടന കെറകടി കിഴേകാട േപായേപാൾ കലം ചമിയം ധാരാളമളതെകാണ്, ഒര പകാരം മേമാട
നടന കടാതകണായി. വളെര പയതെപട് ചമി അങമിങം നീകി കെറകടി മേമാട നടനേപാൾ
കാലെതറി വീഴാൻ ഭാവിച. അേപാൾ വലാെത കണ ബദെപട് ശീ.െഝയിംസിെന പിടിചേപാൾ
െപെടന ഞങൾ രണേപരം അതയഗാധമായ കിണറിൽ വീഴംേപാെല വീഴാൻ തടങി.
കറചകഴിഞേപാൾ ഒരവിധതിൽ പിെനയം നിലകിടി. െവളതിലായതെകാണ് േവദന അധികം
പറിയില. അവിടന െമെല എഴേനറ േമേലാട േനാകിയേപാൾ ഏകേദശം നറടി എകരതിൽ
അർദേഗാളാകതിയിൽ അതികൗതകമായി പണിെചയ ഒര േമൽപര കണ. ഈ സിതിയിലായേപാൾ
ൈദവേമ ഇനി എങെനയാണ് കടലിെല നിലവിതാനതിെലതനത് എനായിരന എനിയ്ക്
പഥമമായി ഉണായ വിചാരം. ഞങൾ രണേപരം ഈവിധം അപകടസിതിയിലായേലാ എന വിചാരിച്
അവിടനം ഓേരാന നടനേനാകാൻ തടങി. ഞങൾ വീണ ഉടെന ശബപതിശബ്ദസമിളിതമായി
വലാെതകണ് ഒര മഴകമണായി എങിലം ആയത കേമണ ഇലാെതകണായേപാൾ ഞങൾ നിലകനതം
മണൽ െകാണ മടിയതമായ നിലം ൈകെകാണ മാനിേനാകി. അത മഴവേന പല
കൗശലപണികേളാടകടി ഓേരാ ലതകളെടയം പഷങളെടയം പകികളെടയം മാതിരിയിൽ
വിദമശകലങെളെകാേണാമേറാ പടതതായികണ . ഞങൾ െചനവീണ അകേത ഭിതികെളാെക
പേലവർണങേളാടകടിയ അതിവിേശഷമായ ഒര വിധം കേലാടകടിയാണ് ഉണാകീടളത്. അതിൻേമൽ
അലാലമായി ഓേരാന െകാതിപണി െചയേതാർതാൽ അതിെന മാതകാകലനെയപറി ഏവനം
വിസയിചേപാകം. ഞങൾ ആദയം േപായിനിന അകതനിനം മെറാരകത കടനേപാൾ, ആ
പഥമദഷതിൽതെന അതയതതകരമായ കാഴയിൽ കറചേനരേതയ ഞങളെട ഞങളെട
സർേവനിയങളം നിശ്േചഷ്ടങളായിേപായി . ശദസ്ഫടികസംകാശമായി വിലമതികാൻ പാടിലാത
ഒരവക അതിമേനാഹരമായ കലെകാണ് നിർമിതമായ ആ അകെത , വരിവരിയായി നിൽകന
രതസ്തംഭങെളെകാണ് , ഭിതികെളാെക വിചിതതരങളായ അനവധി ചിതങെളെകാണ്
അലങരിചിരനതെകാണം ഞങളെട ൈകവശമണായിരന വിദയദ്ദീപതിെന പഭാപരം െകാണം
ആകപാെട ആ അകതനിനേപാൾ ബിംബപതിബിംബേഭദം ഗഹിപാൻ വഹിയാെത കറചേനരേതയ
ഞങൾ രണേപരം ഒരേപാെല അമരനനിനേപായി.
ഭാരതം, ഭാഗവതം മതലായ ഇതിഹാസപരാണങളിലം, മാഘം മതലായ മഹാകാവയങളിലം,
വളെര വിസരിച വർണിചതം മലിയ പണയസ്ഥലവമായ പണെത ദവാരകയിലള മഹിമേയറിയ ഒര
രാജധാനിയിൽ ഇങെനെയങിലം ഒന െചനനിൽകാനായി സംഗതിവന്േതാർത തൽകാലം
എനികണായ പരിഭമവം, സേനാഷവം വിചാരിചാൽ, അേമരികരാജയം ആദയമായികണ െകാളമെസന
നാമേധയേതാടകടിയ ആ മഹാപരഷനാകെട, അഥവാ ഈ ഭാരതഖണതിേലക വരാൻ പതതായ
മാർഗം കണപിടിച വാസ്േകാഡിഗാമയ്കാവെട , അെലങിൽ അതിവിസ്തീർണമായ ശാനസമദം
ഒനാമതായികണേപാൾ ൈപസാെറ എന മഹാനാവെട ഉണായ സേനാഷം എതേയാ ശിഥിലമാെണേന
പറഞകട.
ഈ മണപതിെന പടിഞാറഭാഗം ഞങൾ നിൽകനതിനൽപം വലതായിട് ഒര വലിയ
വാതിലണ്. അതിൽകടി മേറ അറത കടനേപാൾ താെഴ ഇറങാനാൈയ യാെതാര ഇടവം ഇലാതതം
അതിവിചിതതരതിൽ പണിയിചതമായ ഒര േകാണി കണ. ശീ.െഝയിംസ് അതിേലകടി
താഴതിറങിയേപാൾ ഞാനം പിനാെല േപായി. െചനിറങിയത് മേമ കണതേപാെലയള വലിയ
മറിെയാനമെലന തെനയല, അതിെന ഭിതികെളാെക നേന കറത വളെര മിനസമായി അപർവമായ
ഒരമാതിരി കഷശിലെകാേണാ മേറാ ഉണാകിയതാെണനം േതാനി. ആ മറിയെട നടമദയതിൽ

പത്മാകതിയിൽ അതിവിേശഷമായ ഒര മണിപീഠം കാൺമാനണ് . എന മാതമല, ആ പീഠതിെന ഒത
നടക് അതിദീപ്തി െകാണ് ജവലികന നവരതങൾ നിറചതം അതിഭയങരമായ പേല ദീപങൾ
െകാതിയതമായ ഒര സവർണകംഭവം കണ. ഞാനതിെന അടകൽ െചന െമെല ഒന െപാനികാനായ്
ഭാവിചേപാൾ െതാടനതിനമെമതെന ഛിനഭിനമായി കണേനരം െകാണ് അതമഴവെന
െപാടിെപാടിയായിേപായി.
അേപാൾ
പെണാരികലം
കണിടിലാത
വിധതിൽ,
േകാടി
സരയനാരദിചതേപാലള
േതജസണായി.
അെപാഴാകെട,
തങളെട
ൈകവശമണായിരന
വിദയദ്ദീപതിന് ഒര െചറിയ തിരി കതിചതേപാെലയള പകാശം കടി ഉണായില . ഇതകണ ഉടെന
ആ കറത ഭിതികെളാെക താേന തെന ആണേപാകനതേപാെല േതാനി. ഇെതാെക കണ ഭയെപട
വിസിതനാരായി നിൽകേമാൾ, കറചമേമ ഭിതിയണായിരന ദികിൽ, െവളെവളത സംഭാകതിയിൽ
വളെര േനർമയായി വിചിതമാകംവണം ചറിയം ചഴനം െകാണ േമേലാടപകേപാെലെയാന
െപാങിവരനതകണ.
കാളേമഘം
േപാെല
കറത്
മഹാേമരേപാെല
േഘാരാകതിയിൽ
ആയധപാണികളായ രണ ഭതങൾ ആ പകയെട പിനാെല ഞങൾകഭിമഖമായി വരനതം കണ. ഈ
േഘാരസതവെത കണകടേമാേഴകം ഞങൾ രണേപരം വലാെതകണ ഭയെപട്, േമാഹിച്,
േമാഹാലസയെപട് ഇടി തടിയ മരം േപാെല നിേശഷനാരായി അവിെടതെന നിനേപായി.
അങിെനയിരികേമാൾ അതിെലാരതൻ ഒര വലിയ ഗദയം ഉയർതിപിടിചംെകാണ് എെന അടകൽ
വന നമെട കഴതിന് ൈക കടിയേപാൾ ഞാൻ നിലവിളിച. ആ സമയം ആേരാ ഒരാൾ, നാ**െര, എേടാ
േഹ നാ**െര: ഇെതെനാറകാെണേടാ, േനരം ഉചയാവാറായിേലാ, എനാ േഹ ! നിലവിളികനത്, വല
സവപവം കണ ഭയെപടേവാ ? എഴേനൽക, ചായ കടികേണ ? എെനാെക ഉചതിൽ പറയനത് േകട.
െഞടി ഉണർനേനാകിയേപാൾ, എന ദവാരക ! എന ഹിമവാൻ ! നമെട ബാരിസർ േമേനാനണ്
ചിരിചംെകാണ് അടകൽ നിലകന ! അേദഹം ബിലാതി മതലായ േദശാനരങളിൽ സഞരിച് ഓേരാ
വിേശഷവിധി
കണതിെനകറിചം
വിദയചകിയെട
അതിശയാതീതങളായ
ഫലങെളപറിയം
കപൽയാതെയകറിചം ആ വക ദികിലള േയാഗയനാരെട ഔദാരയെതപറിയം, ഓേരാേരാ കാരയതിൽ
അവരെട നവേനാതാഹങെളകറിചം മറം സരസമായി ഓേരാന പറഞതംേകടം െകാണ്, പലതം
വിചാരിച കെറ അധികം കിടനറങിേപായി, അതമാതം.

