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ഒരു ചരി2ാഖയായികയാണ് ധർ#രാജാ.കാർ9ിക തിരുനാൾ
രാമവർ# തിരുവിതാംകൂർ ഭരി?ിരു@ കാലഘC9ിലാണ് കഥ
നടFു@ത്. എCുവീCിൽ പി/മാരുെട പിൻഗാമിയായ രL്
െചറുNFാർ രാജാവിെനതിരായി ഗൂഢനീFം നട9ുകയും
എ@ാൽ ആ Qമം പരാജയെNടുകയും െചRു@താണ് കഥ.—
സവതT വിUാനേകാശമായ വിFിപീഡിയയിെല ധർ#രാജാ
(േനാവൽ) എ@ േലഖന9ിൽനി@് ഉZരി?ത്.

[\കാരെ] മുഖവുര
‘മാർ9ാ^വർ#’ എ@ ആഖയായിക എഴുതിയ
അപരാധ9ിന്, എെ] അനaരപരbരകളായ യുവാFdാർ
ഒരു ശിe എ@േപാെല, ചില അേപeകൾെകാL് എെ@
അതയധികം അസഹയെNടു9ി. സർgകലാശാലയിെല
മാതൃiാൈനകയംെകാL് സേഹാദരാവകാശiരായ ഈ
ഉപmവികളിൽ ചിലർ രLാമതായി ഒരു ആഖയായികകൂടി
എഴുതിേയതീരൂ എ@് നിർബoശാഠയം തുടqി. അവരുെട
നിേതയാrാഹം sാരtവലയിതമായ എെ] വൃZതuിെയ
ഇളFി. ആ യുേവാrാഹ9ിെ] അeീണേsരണയുെട
ഫലമായി ഈ ‘ധർ#രാജാ’ എ@ ആഖയായികയും പുറെNCു.
ഇതിൽ വലല ആസവാദയതേയാ, അനാസവാദയതേയാ ഉെLyിൽ
അതിേലFു/ സംഭാവനെയ മുൻപറz
ഉപmവകർ9ാFdാരിൽ നായേകാപനായകdാരായു/
രാജQീ എ. േഗാപാലേമേനാൻ എം. എ. അവർകൾFും,
സാഹിതയകുശലൻ രാജQീ സി. എസ്. സു{|ണയൻേപാ}റി ബി.
എ. അവർകൾFും, മലയാളഭാഷയിൽ എം. എ.
ബിരുദകാംeിയായ രാജQീ എ. ശyരNി/ ബി. എ.
അവർകൾFും ദ9ം െച•ുെകാ/ു@തിന് ഇതിനാൽ
സ#തിദാനം െച•ിരിFു@ു.
തിരുവിതാംകൂർ രാജഭ€dാരിലും
രാജയേeമകാംeികളിലുംവ?് sഥമഗണനീയനും
sജാകുേലാ9ംസവുമായു/ Qീമാൻ രാജാ േകശവദാസ്

ദിവാൻജി അവർകളുെട ജീവിതസംേeപമായ ഒരു
പുരാവൃ9നിർ#ിതിFാണ് എെ] യുവസഹൃദേയാപmവികൾ
എെ@ ഉേദയാഗിNി?ത്. എ@ാൽ കഥയുെട ആസവാദയതയും ആ
മഹാനുഭാവെ] ജീവിതസംഭവqളുെട പൂർ•തയും
ഏകീഭവിNി?് ഒരു ഒ}റ ആഖയായികാ [\െ9 നിർ#ിFു@ത്
അതയധവാനെമ@ു േതാ@ുകയാൽ, ആ മഹƒീവിതകഥെയ
മൂ@ായി ഭാഗി?് sഥമഭാഗെ9 ഈ ‘ധർ#രാജാ ’ എ@
ആഖയായികയിൽ കഴിയു@2 സംഘടിNി?ിരിFു@ു. രാജ
േകശവദാസ് എ@ മഹാനുഭാവെ] ജീവചരി2സംഭവqളുെട
[ഹണം, ആ മTിമ^ലദിവാകരെ] സവaവും
അേ„ഹ9ിെ] sധാനഭാരയയുെട വകയും ആയ
തറവാടുകേളാട് എനിF് ജനനകാലം മുതൽFു/
ഗാഢപരിചയ9ിനിടയിൽ സbാദിതമായിCു/താണ്.
അഭിUdാരും പകവവയ…കdാരും ആയു/ ആ
തറവാടുകളിെല അംഗqളിൽനി@് ഐതിഹയരൂപ9ിലും മ}റും
കിCീCു/ വൃ9ാaqെളയാണ് ഈ കഥാരചനയിേലF്
sയു€മാFീCു/ത്. കഥാപുരുഷനായ രാജാ േകശവദാസ്
മTി മഹാനുഭാവെ] േശഷFാരനും അഭയ‡േയാഗയനും
ധർ#പരdാരിൽ വരിˆനുമായ മ. രാ. രാ. െക. പ‰നാഭൻതbി
ബി. എ., ബി. എൽ (തഹശീൽദാർ) അവർകളും അേ„ഹ9ിെ]
അനുജൻ എഡിൻബെറാ സർgകലാശാലയിെല
െവദയശാŠകലാംഗ9ിൽ sശ‡വിജയിയായ ഡാ‹ർ രാജQീ
െക. രാമൻതbി അവർകളും ഈ ചരി2വിഷയ9ിൽ
എനിFു/ എെ] സാeയ9ിെ] വിശവാസയതŒ്

ഉ9മസാeികളാകു@ു.
ഈ കഥാഗാ2ം എെ] സൃ•ി എyിലും,
ജനകൗതുകാകർഷണ9ിനു/ അതിെ]
വŠാഭരണാദയലyാരസംഘടനകെള തിരുവനaപുരം
രാജകീയേകാേളജിെല മലയാളപ^ിതരായിരു@ രാജQീ െക.
ആർ. കൃ•പി/ ബി. എ. അവർകളും ഈേNാഴെ9
പ^ിതരായ രാജQീ എ. കൃ•പിഷാരടി അവർകളും
സുഹൃrഹായരൂപമായി പരിേശാധി?്
സവരൂപണംെച•ിCു/വയാണ്. അതുകളിെല അഭിരാമത ആ
ഭാഷാദൃഢUdാർF് ഇദംsഥമമായി ഒരു
അഭിമാനയതേയേയാ ഖയാതിേയേയാ നൽേകLതിലല.
അരമയാംശqൾFു ശിeാർഹൻ [\കർ9ാവുതെ@. ആ
രLു പ^ിതdാരുെടയും വിലേയറിയ സഹകരണ9ിനു/
എെ] അഭിന•നെ9 യഥാകൃതയം ഞാൻ
s‡ാവി?ുെകാ/ു@ു.
കഴിz െകാലല9ിൽ ശരീരാസവാiയചികിrFായി
ഗവെ’െമ]ിൽനി@ും സകരുണം അനുവദി?
ആറരമാസെ9 സാവകാശലtിയിൽ ഈ [\രചന
നിവർ9ിNാൻ സംഗതിയായതിനാൽ, ആ
മഹാകരുണാദാന9ിന് എെ] ഹൃദയംഗമമായു/
കൃതUതെയ ഈ സ•ർഭ9ിൽ സവിനയം
sകടിNി?ുെകാ/ു@ു.

അZയായം ഒ@്
"ധീരനായു/ കുമാരനും െമലലേവ
ചാരുസേരാജേന2ൻപദാംേഭാരുഹം
മാനസതാരിലുറNി?ു ഭ€നായാന•േമാേട നട@ുതുടqിനാൻ-"

Qീവീരമാർ9ാ^വർ# കുലേശഖരെNരുമാൾ മഹാരാജാവ്
തിരുവിതാംേകാട് സംiാനവി‡ൃതിെയ വർZിNി?്
രാജയഭരണംെചRു@കാല9്, നവമായി സbാദിFെNC
ചqനാേ“രി മുതലായ sേദശqളിെല
sജാസംഘqൾFിടയിൽ ചില അa”ിmqളും
രാജേmാേഹാദയമലeയqളായ കലാപqളും സംഭവിFു@ു.
പാ^യേദശീയdാരായ ചില പാളയ9ലവdാർ 927-ൽ
കൗശലവിQുതനായ രാമRൻദളവയാൽ
അമർ9െNCുെവyിലും, 'ദു•് കിടെF വരCെNC' •ണം
േപാെല വീLും തിരുവിതാംകൂറിൽ സം–മിNാനു/
ദുർേ#ദ—മു?യലാഞ്ഛനqെള കാCി9ുടqു@ു.
സിംഹപരാ–മനായ ൈഹദരാലിഖാൻ ബഹദൂർ ൈമസൂർ
രാജാവിെ] പZതികൾ ചരി2വിQുതരണശൂരനായ
െവyിCറായ് േസനാധിപെ] േനതൃതവ9ിൽ
മധുരപCണ9ിെ] ഉ9രsേദശqെള

നിേരാധി?ിരിFുകയാൽ ആ അല്പായുഷ്sഭാവ9ിെ] അ2
ദൂര9ു/ ആവിർഭാവവും ര€വർഷസൂചകമായ
െകാ/ിമീെന@േപാെല ഒരു മഹാവി™ാaിെയ
വയാപരിNിFു@ു. ഈ ആപ9ുകളുെട നിവാരണ9ിനായി
മഹാരാജാവ് തെ] അeൗഹിണീബഹുലെ9 ഭാഗി?്
രാജയ9ിൽ സഹയപർവതനിരേയാടും സമുmതീരേ9ാടും
േചർ@ േദശqളിലും ഉ9രപരയaqളിലും
പാളയqളുറNി?ിരിFു@ു. രാജയ9ിെല sഭുശ€ിെയ
ഇതിd•ം വിനിേയാഗി?തിനു പുറെമ വിേദശീയരിപുFളുെട
siാനെ9 തTമാർേšണ നിേരാധിFു@തിന്,
ആർFാCുനബാബ്, ഇം›ീഷ് ഈ…}റിൻഡയാFbനി മുതലായ
മഹ”€ികളുെട ആiാനqളിേലF് മഹാരാജാവ്
അതയaവിശവ‡നും കാരയവിദഗ്Zനുമായ ഒരു iാനാപതിെയ
ഗൂഢമായി നിേയാഗിFുകയും െചRു@ു.

രാജയകാരയqളുെട ഏവംവിധqളായ
iിതിഗതികൾFിടയിലാണ് ഈ വിœംഭാZയായ9ിെല
സംഭവqൾ നട@ത്. ദeിണതിരുവിതാംകൂർകാരായ
ജനqൾ 'ആപദി ഭജaി’ നയായെ9 അനുസരി?് െകാലലം 929
െല ശിവരാ2ി•തെ9 sേതയക QZേയാടും,
ശിവപുരാണേsാ€മായു/ മാർšെ9 കൃതയമായി
അനുസരി?ും, അനുˆിFു@ു. സാമാേനയന ആബാലവൃZം
ഉപവാസം അനുˆിFു@ ആ ദിവസ9ിൽ പുരാതനതവം,

sഭുതവം, ധനസമൃZി എ@ിവെകാL്
അേനകശതവർഷqളായി, കിരീടധാരണ–ിയകൂടാെത,
രാജാധികാരെ9 നട9ിവ@ിരു@ ഒരു sഭുകുടുംബ9ിെല
പരിചാരകനായ ഒരു ബാലൻമാ2ം
•തലംഘകനായി9ീർ@ിരിFു@ു. സവകുടുംബെ9
വർƒി?്, അനനയശരണനായി
ഐശവേരയാൽകർഷദീeിതനായി, ആ ഗൃഹ9ിൽ sേവശി?
ബാലൻ അതിെ] നാഥനായ മഹാsഭുവിെന
രായസFാരനായി േസവിFു@തിന്
ഉപേയാഗെNCുേപാ@തിനാൽ കുടുംബാംഗqൾFും േകവലം
ഭൃതയൻമാർFും ഇടയിൽ, അqുമിqും േചരാ9 ഒരു
മൂ@ാംകൂ}റുകാരനായി, ആ രLു വർšFാരുെടയും
അസൂയാപാ2മായി അവിെട പാർ9ുവ@ിരു@ു.
ശ2ുജയ9ിന് ഉപയു€മായിCു/ത് ആേരാഗയപൂർ•മായ
കായംതെ@ എ@ു/ സിZാa9ാലായിരിFാം, ബാലൻ ആ
രാ2ിയിലും പാചക ശാലയുെട മുൻപിലു/തള9ിൽ
നിയമsകാരം അ9ാഴ9ിന് ഇരുNുപിടി?ു. ആ തFെ9
കളയാെത ചില ഭൃതയനാരദdാർ ജവ9ിൽ ഗൃഹനായികയുെട
അaികം sാപി?് ഐശവരയനാശകമായ ആ
ദുർവൃ9ാർശനസyടെ9 ധരിNി?ു. സവaം േകാCŒക9ു/
ജലാശയ9ിൽ sഥമമായും, കസവുേചല, ആഭരണസ•യം,
സി•ൂരാദയലyാരqൾ എ@ിവകളിൽ ആവർ9ി?ും മƒനം
കഴി?്, സവaം അaിമാള#ൻേകാവിലിെല ശിവസ@ിധിയിൽ
രLാം യാമപൂജŒ് ദർശനംെചയ്വാനായി ചമയം

കഴിzിരിFു@ sഭുകുടുംബിനി, ഔZതയംെകാL്
പാഷ^തെയ അവലംബി?ിരിFു@ ബാലെ]
ദുരാചാര9ിെന ശിeിNാൻ, [ 6 ] താൻതെ@ അവെന
ഊCിFളയാെമ@ു നി

യി?്, ഇരു@ിരു@ മ•വും തെ]

പാദഭാരം ഏൽFു@ തളqളും തകർ@ുേപാകാെതയും,
എ@ാൽ sഭുമഹിമേച•കൾFു േലാപം വരാെതയും,
കഥകളിേവഷFാർ അണിയറയിൽനി@് അരqേ9Fു
പുറെNടുേbാഴു/ ചലyധവനിFുതുലയമായ
ആഭരണധവാനqേളാടുകൂടിയും, അവർ
‘ഗoദവിപsൗഢമ•’ഗമനം തുടqി. ബാലൻ ഇരിNു
പിടി?ിരു@ തള9ിൽ sേവശി?േNാൾ, കർേ•ജപdാരുെട
േsരണെയ@ിേയ, ബാലെ] അപരാധെ9 കLതുേപാലു/
നാടയപു•ിേയാടുകൂടി ആ ഭവൈനശവരയസംവർZിനി
അവേലാകനാ

രയവCqെള അഭിനയി?ു. ഭൃതയdാർ തqൾFു

േമാദകരമായു/ അനaരെചാലലിയാCെ9 ദർശനംെചയ്വാൻ
ഹർഷേ9ാടുകൂടി നടdാർF് ആവശയമു/
രംഗiലെമാഴി?ിC്, വC9ിൽ നിലെകാLു.
മാംസേഗാപുരശരീരിണിയായ sഭവി വിളbുസാഹസംെകാLു
വിയർ9ും തളർ@ും ചമzു ഗൃഹനായകനായ മdഥനു
രതിയായി വർ9ിFു@തിനിടയിൽ sണയകലഹനൃ9qൾ
െകാL് ചില അവസരqളിൽ അേ„ഹെ9 രമിNിേFLി
വ@ിCുL്. അqെനയു/ സ•ർഭqളിൽ മാ2ം
eീണെമ@ു/ അവiെയ പരിചയി?ിCു/ തെ]
മൃദുഗാ2െ9 തളർ9ിയ ബാലേനാടു കുപിതയായി, അവെ]

ഉദരഗഹവരാഗാധതെയ, ഭർ9ൃധനെ9 സംരeിNാനു/
കാംeാധികയംെകാെL@ു നീതീകരിFാെമyിലും,
ബീഭrമായും അതിനിœരുണമായും അപഹസി?ു. അനaരം,
“കുറുFുെഞരിെയ േവലെച•ാൽ വയറുനിറെയ േചാർ” എ@്
വിദ¡നായ അഭിഭാഷകെ] നിലയിൽ ബാലൻ മു•ിവാദം
വാദി?തും, “പ9ായNടി െചലു9ാനെFാL് മാമ#ാര്
ഏലാNടി േനടിവ?ിരിFണമNീ! അലലാL് പിറുപിറു9ാല്,
കുbീെല േനാവാറമാCാര്” എ@് sഭവി ൈദവെ9 മറ@്
ബാലെ] ദാരിദ¢യiിതിെയ മാ2FണFിനു/
വിരാമqേളാടുകൂടി അപഹസി?തും, ആ ഭrനവാ£ശൂലqൾ
eുൽപീഡിതനായ ബാലനിൽ തറ?്, ഇതുേപാെലതെ@ ഒരു
ശാസന തനിF് ഇതിനു മുെbാരിFൽ കിCിയിരു@തിെ]
¤രണെയ അവനിൽ ഉണർ9ുകയാൽ, അവെ] മുഖ9്
ലേƒാ¥ാവിെ] ലeയമായി േസവദബി•ുFൾ …ഫുരി?തും,
അവെ] ഉ/ിൽ തിള? sതി–ിയാകാംe ആ‰ദമനശ€ിെയ
പരാജിതമാFി, െപ•രശുനാCിൽ ‘െപൺപടതി@ു ച9ു;
ആൺപട അല@ു ച9ു’ പിെ@qിെന േനാവാറുവാര്? എ@്
ആ sഭവി തെ] ഭർ9ാവിെ]േമൽ നട9ു@തായി
കുsസിZിയു/ അധികാരധുരoരതെയ അവെനെFാL്
അവരുെട സവര9ിലും ഭാഷാരീതിയിലും sതയപഹസിNി?തും;
അടുFളവാതിൽപടിയിൽ നി@ിരു@ sഭവി ആഭരണാദികളുെട
താളസാഹാRേ9ാടുകൂടി മുേbാCു കുതി?് താൻ
വഹി?ിരു@ തവി (കയിൽ) െകാL് ബാലെ] മൂർZാവിൽ
sഹരി?തും, അവരുെട അസാമാനയമാംസപു•ിേയാടുകൂടിയ

കര9ിെ] ഘനെ9 ആQയി?ു/ ഊേFാടുകൂടി sഹരം
പതിFയാൽ, തവിയുെട മൂർ?യു/ വFുെകാL് ബാലെ]
മൂർZാവിൽ മുറിേവ}റ് ര€sവാഹം തുടqിയതും എലലാം ഒരു
ഇടേ§ാകംെകാെL@േപാെല ഏതാനും നിമിഷqൾFു/ിൽ
കഴിzു. ബാലൻ െവCുെകാL eണ9ിൽ ഉ?iനായ
രുധിരെ] െചyനൽsഭ ചിതറു@ മുഖേ9ാടുകൂടി
എഴുേ@}റു. അവെ] ഉ/ിൽ അyുരി?
പരിതാപലƒാഭാരqൾ ഇതരമേനാവികാരqെള പാെട
sതി‡ംഭിNി?ു. അപരാധിനിയായ sഭവി തെ]
കുലമരയാദേയയും, ആQമധർ#േ9യും, ബാലെ]
അനനയഗതികതവേ9യും മറ@് െപശാചികമായ
േകാപാേവശംെകാLു തു/ി ദുർഭാഷണqളാൽ അവെന
അഭിേഷചനംെച•ു. sഭവിയുെട ഈ കഠിനകൃതയവും
വലിയവായാലു/ േരാഷാCഹസqളും െവളിപാടുകളും
ദുർേ„വതാനൃ9qളും കLും േകCും, ഭൃതയdാർF് ഇടയിൽ
സ•ർഭവി¤ൃതിതെ@ സംഭവി?ുേപായി എyിലും
ഉദരംഭരികളായ ആ സാധുFൾ തqളുെട ഗൃഹനായികയുെട
–ിയകളിൽ സഹൃദയതവം അഭിനയി?ു. “ഈ
എേbാFിമൂേതവീെട േപ?ിൻ േകേNാര് വരുbം പാേ9ാളിൻ
ഏഴിയNടെŒാNം തി@ുമുടിFണ കൂCം േകാേyാലാCം
നീFണാേരാ, ഈ ചനിയNി•ിെന െചവിയാെല തൂFി
എടു9് േമേലപടNിൽ െകാL് ചNാL്?” എ@്
ഗർജജനംെച•് sഭവി തെ] ഇളകിയാCെ9 അവസാനിNി?ു.
തെ@ ആ ഗൃഹ9ിൽനി@ും ബഹിœരിFു@തിന് sഭവി

ഇതിd•ം തെ] ഭൃതയdാ [ 7 ] േരാട് ആUാപന
അരുളിെ?•േNാൾ , നിണമണിzു/ മുഖേ9ാടുകൂടിയ
ബാലൻ, മനുഷയേലാക9ിലും ബഹുേകസരികളുെട ജനനം
താണനിരകളിലാണ് എ@ു/ sാണിശാŠതതവെ9
iാപിFുമാറ്; ജൃംഭിതsാഗ¨യനായി സമ‡വി–മധാമമായി
ആ നായികŒും മ}റും കാണെNCു. മTബZരായ
സർNqെളേNാെല നായികയും ഭൃതയരും
നി©Fു@തിനിടയിൽ “ആ അടി? ൈക വാഴെC! ഇ@് നിqൾ
എെ] തലയിൽ കുളംേതാLി - നാെളെയാരുകാല9്
ഇവിടംതെ@ കുളംേകാരിേNാകാം. എലലാ9ിനും ഈശവരൻ
സാeി. എaായാലും, ആ തyവായ് ഉNുനീരു കുടി?ുേപാകും.
അ@ു പറയാം േശഷം,” എ@ു ശാaതേയാടും
ഗാംഭീരയേ9ാടും പറzുെകാL് ബാലൻ അവിട@ു
നി}œമി?ു. sഭവിയുെട േകാപാªി
പ

ാ9ാപs«വണ9ാൽ ശമിNിFെNടുേbാൾ

അ@െ9 സംഭവം തെ] ഭർ9ാവുേപാലും
അറിzുേപാകരുെത@ു/ കഠിനശാസനെ9 ഭൃതയർFു
െകാടു9ു. അതിെന ലംഘി?ാലു/ അനുഭവെ9 ഊഹിNാൻ
ശ€dാരായിരു@ ഭൃതയവർš9ിൽ ശിeാഭയംെകാL് ആ
സംഭവ9ിെ] ¤ൃതിേപാലും മാzുേപായി. എ@ാൽ
sഭവിയുെട മന—ിെന മാ2ം അവരുെട അപരാധം ഒരു
അപ¤ാരബാധേപാെല ബഹുകാലം പീഡിNി?ുെകാLിരു@ു.
ചാപമു€മായ ശര9ിെ] േവഗ9ാൽ ബാലൻ, തനിF് ഒരു
ഭാഗയേസാപാനെമ@ു കരുതി പാർ9ിരു@ ഭവന9ിനു

പുറ9ായി. തരുശിഖരqളിലും ഭൂകുഹരqളിലും നിmെയ
അവലംബി?ിരിFു@ ദശവയ…കനായ ആ ബാലന്
തവരിതഗതിFിടയിലുLായ ശവാസേവഗം വീLും –മെNCു.
നe2പങ്€ികൾ ആകാശ9ിൽ േമാഹനതരമായി
േശാഭിFു@ുെLyിലും തെ] ഗമനെ9 വിഷമെNടു9ു@
നിബിഡാoകാരേ9ാടുകൂടിയ ഒരു വയേമാഹം ബാലെ]
മന—ിനും വയാപി?ു. പുരുഷപദ9ിൽ നി@ു
പതിതനാFെNCിരിFു@ു എെ@ാരവUെകാL് അവെ]
മാനേസാലലാസൈനർ#ലലയqളും സവാQയയബുZിയും
ന•മായി. എyിലും; സതയനിˆനായ നയായാധിപെ] നിലയിൽ
തെ] ആ‰േശാധനെച•്, sഭവിയുെട നൃശംസതെയ മറ@്
തെ] കുസൃതിെകാL് അവെര േകാപിNി? ഭാഗം
സംഭവെ9കുറി?ു േ-ശി?ു. വിദയാഭയസനകാല9ു
വിശNുെകാLുവലzേNാൾ ഭeണം ലഭിFാzു തെ]
മാതാേവാടു ശ®കൂടി “ഒഴFരിFു വഴി േതടിെFാLു
വേ@Œാം” എ@ു ശപഥംെച•ു േപാ@ ദരിmനായ താൻ
അഹyരി?ത് വലിയ മൂഢതയും മൂർഖതയും ആയിേNാെയ@്
ബാലെ] മന—ു േവദനെNCു. തേ@ാടു sേതയകിെ?ാരു
വാrലയബoമു/ ഗുരുനാഥാനു[ഹ9ാൽ
അേഹാരാ2ശാസേനാപേദശqൾമാർേšണ ന¯െNC
വിUാനം വയർ°മായി എ@ു േതാ@ി അവെ] ലƒയും
വയഥയും വർZി?ു. ഗർഭാശയ9ിൽ
നിേ

•പി^മായിFിട@ കാല9ുതെ@ ഗർഭ”ിmം

സംഭവി?ുേപാെയyിൽ താൻ എ2 ഭാഗയവാനായിരു@ു

എ@ു/ പ\ാവിേലF് തെ] ചിaകൾ വയതിയാനം െച•ു.
ജീവധാരണം നരകജീവിതെമ@ു/ ആ‰[ാഹം അവെന
[സി?ു തുടqി. തെ] പുറകിലായി ഒ@ുരLുനാഴിക ദൂര9ു
മുരളു@ സമുmെ9 ശരണംsാപി?്
sാപ•ികാരി•qളിൽനി@ു മു€നാവുകേയാ? എ@ാൽ
ഭeണരംഗ9ുനി@ു േപാരുേbാൾ ഈശവരyൽ സമർNി?ു
േഘാഷി? ഭാവിസംഭവqൾFു താൻ എqെന
സാeിയാകും? വിശിഷയ, മാതൃസംരeണമാകു@
sഥമർ•േമാചനെ9 നിർവഹിNാൻ ജീവി?ിരിFു@തിന്
താൻ ബZനുമേലല? വിശാലമായ ആകാശമ^ലം അതിെ]
സഹ«േകാടി േന2qളാകു@ നe2qളുെട
…ഫുരണംെകാL് അവെ] ഈ തതവേബാേധാദയqെള
അഭിമാനിFു@തായി ഒരു ദിവയസംsഹർഷം ബാലെ]
അaരംഗ9ിൽ sചരിFയാൽ, അവെ] ആ‰ാവും
തിരുവിതാംകൂറിെ] ഭാൈവശവരയവും രeെNCു.
ആ‰ീയപഥqെള ആQയി?ു/ ചിaകെള
അവസാനിNി?ുെകാL്, സംേeപമായി അ@െ9
പൂർgരംഗസംഭവെ9Fുറി?ു വീLും പരയാേലാചനെച•്
തെ] ശിര—ിൽ ഏ}റിCു/ മുറിവിനു േവL ചികിrŒു/
മാർšെ9Fുറി?് വിചാരം തുടqി. വഴിയരികിലു/
രാമ?9ിെ] ഇലകൾ പറി?് കരശുചീകരണം സാധി?ുെകാL്
അതികരുണേയാടുകൂടി ശിര—ിലും ര€ം sവഹി?ിCു/
ഭാഗqളിലും ഒ@ു ±ർശി?ു. [ 8 ] അേNാഴുLായ
ര€±ർശംെകാL്, ബാലെ] സകല നാഡികൾFും ഒരു

പുനർƒൃഭണം ഉLായി. ആ •ണം എFാല9ും,
നവജീവേനാടുകൂടി, സവദുർšർവശമന9ിന് ഒരു
ശാശവേതാപേദ•ാവായി, േവദനെയ ന¯ിെFാLിരിFെC,
എ@ു വിധി?ുെകാL് തെ] ഗമനെ9 തുടർ@ു.
ഏകേദശം ഒരുനാഴിക ദൂരം നട@േNാൾ മുൻഭാഗ9ു
ജനബഹള9ിെ] സ•ാരാരവവും േകൾFുമാറായി.
ആകാശ9ിൽ ധൂമsസരവും, െചടികളുെടയും
വൃeqളുെടയും ഇടയിൽFൂടി ദീപsഭയും കLുതുടqി.
തെ] യജമാനൻ അടു9കാല9ു ഗുരുപാദരായി
വരി?ിരിFു@ േയാഗീശവരെ] ഭജനസംഘമായിരിFാെമ@ു/
വിചാരേ9ാടുകൂടി ബാലൻ പാദശ²ം അമർ9ി ജനസംഘം
കൂടിയിരിFു@തിെ] sാa9ിൽ അടു9്, െചടികളുെട
ഇടയിൽ തെ] േദഹെ9 മറ?ുനി@ു. തെ] േന2qൾF്
ആദയമായി േഗാചരമായത്, ഗജെ9േNാെല മ•മായി
ശിര

ലനം െച•ുെകാL് നി©Fു@ തെ] യജമാനൻതെ@

ആയിരു@ു. ഈ sഭുവിെ] ഏഴടി െപാFവും മൂ@ടി
മാർവി‡ാരവും സൃ•ിയുെട ഒരു അതിവിേശഷകകർ#മായി
അFാല9ു വിചാരിFെNCിരു@ിലല. അവിദ¡നും
അരസികനുമായ eുരകനാൽ അേ„ഹ9ിെ] ശിര—ിൽ
ഊർ„വഭാഗ9് ധനുരാശിയിൽ iാപിFെNCിCു/ കുടുമ
െദർഘയവും മാർ„വവും കുറz് ഇടതുഭാഗേ9ാCു
വിതറിFിടFു@തിെന ധരി?ിരിFു@ത്
സവസമുദായമുmകളിലു/ sതിപ9ിെയ സാeീകരിFു@ു.
കർ•qളിൽ ര€േകാഹിനൂർകൾേപാെല േശാഭിFു@

കു^ലദവ•വവും കരqളിൽ മZയാംഗുലികൾ ഒഴിെക മ}റ്
എCിലും പൂർവകാലാംഗുലീയqളുെട ഒരു
sദർശനെമ@േപാെല ആ വർšം ആഭരണqെള
ധരി?ിരിFു@തും, “േപാകു@ിടെ9ലലാം പ9ുകാശിെ]
കരുവ് ൈകFലിലിരിFണം” എ@ു/ അേ„ഹ9ിെ]
കാരണവdാരുെട സിZാaെ9 അനുˆിFുകെകാLു
മാ2മായിരു@ു. അേ„ഹ9ിെ] േന2qൾ ആകൃതിയിലും
വർ•9ിലും െതാLിNഴേ9ാടു സാമയം
വഹിFു@ുെLyിലും, ഗ^qളിൽ വളർ@ു
കൃ•ചാമരqളായി തൂqു@ കൃതാFൾ അേ„ഹ9ിെ]
ഗാംഭീരയെ9 ഒരു –ൗരയരസsചുരിമെകാL്
പു•ീകരിFു@ുെLyിലും, അതുകെളലലാം അേ„ഹ9ിെ]
പരമാർ°സവഭാവെ9 സംബoി?ിടേ9ാളം
വയാജവ€ാFളായ ‡ുതിപാഠകdാരായിരു@ു. അേ„ഹം
ധരി?ിരിFു@ മൂ@രവീതിയിലു/ കCിയും കവിണിയും,
ഉദര9ിെ] പരമാർ°പരിമിതിെയ മറികടFു@
മടFുകവിണിയും, ശരീര9ിെ] നാനാഭാഗqളിലും
അണിzിരിFു@ ഭ¤2ിപു^qളും, ഏകേദശം ഒരു
ഗർ„ഭ?ുമടു സവർ•ം െകCിയിCു/തും ഓേരാ മണിFും ഒരു
നാരqേയാളം മുഴNു/തും ആയ രുmാeമാലയും,
‘െപരുമŒടയാളം’ എ@്, Qീകൃ•ൻ, ആകാശം, പർgതം,
സമുmം, ഗജം എ@ിവകെള ദൃ•ാaമാFി അേ„ഹം
േഘാഷിFുമാറു/ ഗജേമചകവർ•െ9 കഴിയു@2
േഗാപനംെച•ിരു@ു.

sഭുവിെ] സവഭാവമാർ„വം അറിzിരു@ ബാലന്
അേ„ഹ9ിെ] മുൻപിൽ sേവശിFു@തിന് ലവേലശവും
അെധരയം ഇലലാതിരു@ുെവyിലും, നാ•ിനാCുപി/മാർ,
ൈശവdാരായ iാനികdാർ, sഭുവിെ] വർšയdാരായ
നായർsമാണികൾ ആദിയായി ഏകേദശം പ9ുനാനൂേറാളം
ജനqൾ അേ„ഹെ9 ചു}റിനി©Fു@തു കാണുകയാൽ,
അേ„ഹ9ിെ] ഉപാasേവശനെ9 അവൻ ആ ഘC9ിൽ
കാംeി?ിലല. രാജയ9ിന് ‘ആപ´ശൂലം’ കLിരിFു@ ആ
കാല9്; അേ„ഹ9ിെ] ഭവനംവക sാചീനപാളയവും
പടനിലവുമായ ആ ൈമതാനെ9, മതസംബoമായ
ഒരാേഘാഷ9ിനാകെC, അനുവദി?ത് sഭുവിെ]
സവാഭാവiിതികൾF് ഒരാ

രയസംഭവമായി ബാലനുേതാ@ി.

ബാലൻ ആ iലെ9യും അവിെട തെ] യജമാനെ]
ഭവന¤ാരകമായി നിർ#ിFെNCിCു/ കലലുമ^പെ9യും
സംബoി?് ഓേരാ ഐതിഹയqൾ ആ ഭവന9ിൽ തെ]
സഹചാരികളായു/ വൃZdാരിൽനി@ും
േകCിCുLായിരു@േതയു/ു. േഷാഡശiൂണqേളാടും
വിചി2വി[ഹേവലകേളാടും െവൺമാടമായി
പണിെചRെNCിCു/ കലലുമ^പെ9 േനാFിയേNാൾ, അതു
തൽFാലം ഒരു േയാഗീശവരവസതിF്
േയാഗയമാFിതീർFെNCിരു@ു [ 9 ] എyിലും,
ജീവരേeാപയു€qളായ ബഹുവിധം ആയുധqേളയും
വിവിധമുഖdാരായ കിyരdാേരയും അതിനക9ു
കാണുകയാൽ, അതിെ] നിർ#ാണാവശയെ99െ@ ആ

മ^പം അേNാഴും നിറേവ}റു@തായി ബാലൻ അനുമി?ു.
മ^പ9ിെ] പിൻഭാഗ9ു/ ഭൂമിയിൽ തിമിർ9
ഗാ2qേളാടുകൂടിയ അശവം, വൃഷഭം, ഗർ„ഭം — മുതലായ
മൃഗqെള നിർ9ീCുLായിരു@ു.
മ^പ9ിെ] പുേരാഭാഗം അവർ•നീയമായു/
സാ@ിZയേ9ാടുകൂടി sേശാഭിFു@ു. ആ
െവളിsേദശ9ിെ] മZയ9ിൽ
പൂർgദeിണപ

ിേമാ9രഭാഗqളിൽ അªികു^qൾ

വളർ9ിയിരിFു@ു. ജടാഭാരം, കാഷായാംബരം, േയാഗേവ•ി,
േയാഗദ^ം ഇതയാദി ധരി?ിCു/ ചില ശിഷയsധാനdാർ ഈ
കു^qളിൽ ബഹുവിധപദാർഥqൾ അർNി?്
അeയജവാലേയാടുകൂടി അªിെയ
േപാഷിNി?ുെകാLിരിFു@ു. ആ ചതുœു^qqളുെട
മZയ9ിൽ അതുകളുെട േതജഃപു¶ം മൂർ9ീഭവി?തുേപാെല
ഒരു േജയാതി¥ാൻ, ആശാപാശവിനിർ#ു€നും
സർവവാസനാവർƒിതനും വർ9മാനനിവൃ9നും
തേമാഹyാരവിരഹിതനും എ@ു/ നിലയിൽ ഭmപീഠ9ിേdൽ
iിതിെചRു@ു. വാമാംഗുˆാ[െ9 ഊ@ി മടFിെവ?ിCു/
പാദ9ിെ] ഊരുവിേdൽ ദeിണപാദവും അതിേdൽ
വാമഹ‡വും Uാനമുmേയാടുകൂടി ദeിണഹ‡വും
iാപി?്, ന·മുഖനായി, നാഭിെയ ലeയമാFിയു/
iിരവീeണേ9ാടുകൂടി, േQാണിsേവശംെകാL്
പീഠ±ർശംെചRാെത, േകവലം കാˆശരീരനായി ഒരു
വിഷമേയാഗാസനെ9 അവലംബി?ിരിFു@, ആ പുരുഷെന

കLേNാൾ അവിെട സ@ിഹിതരായു/ മ}റു
ബഹുജനqെളേNാെല ബാലനും താൻ അറിയാെത
ബZാ¶ലിയായ് ഭവിFു@ു. സതീദഹനാനaരം സാeാൽ
വാമേദവൻ അനുˆി? ദീർഘേയാഗ9ിെ] രൗmsഭ ഈ
േയാഗീശവരനിൽ പൂർ•മായി പകർ@ു കാണെNടു@ു. {ാ|ം,
ആർഷം, eാ2ം എ@ീ ധർ#qൾ …ഫുടമായി …ഫുരിFു@
ആ ആകാരം അതുകളുെട സംഗമമാഹാ‰യംെകാL്
2ിേവണീമാഹാ‰യെ9യും അധഃകരിFു@ു. അതാ
ധയാന9ിൽനി@ും വിരമി? ആ ദാa‰ാവിെ] േന2qൾ
വ¸…ഫുരണqേളാടുകൂടി േശാഭി?് അªികു^qളിെല
sഭെയ ധൂസരമാFു@ു. അaർഭാഗ9ിേലF്
അതയഗാധതേയയും, ബഹിർഭാഗ9ിേലF്
അതിദൂരവീeണശ€ിേയയും sതയeമാFി
നീലര€സ#ിQദയുതികെള വിതറു@ ആ േന2qൾ, ആ
പുരുഷനിൽ വാമേദവതവവും കാമേദവതവവും
കാലധർ#ാനുസാരമായി കൃ2ിമസyലനംെച•ിരിFു@തിെ]
സുവയ€സൂചകqളായി വിളqു@ു.
സൗ•രയാദിലeണqൾ സy¹േവലാവിലംഘികളായി
വിലസു@ ആ ശാരീരം കലികാലെ9 നവമേനാധർ#qളിൽ
പരിചയി?ിCു/ ഒരു നവവിധാതാവിനാൽ9െ@
സൃ•ിFെNCിരിFണം. ഉ[തയും ശാaതയും തqളിൽ
മrരം കലർ@് കളിയാടിെFാLിരിFു@ ആ മുഖ9ിെല
അനുeണേച•ാേഭദqൾ േseകdാർF് അേ„ഹ9ിെ]
സവഭാവ[ഹണം ദുഷ്sാപമാFു@ു. e2ിയാaകനായ

ഭാർšവരാമെ] ഗാംഭീരയേ9ാടുകൂടിയ ശിര

ലനqൾെച•്

അനുവാദസൂചകqൾ അരുളു@ ആ മഹാനുഭാവൻ
e2ിയകുലസംരeകനായ രഘുരാമബാലെ]
ശാaമൃദുലസവര9ിലാണ് വാചാക¹നകൾ നൽകു@ത്.
സരസവതീകരലസ9ായ വീണയുെട േചേതാഹാരിതവേ9ാടു
കൂടിയ അേ„ഹ9ിെ] വച—ുകൾ സകലചരാചരqേളയും
വശീകരിFു@ു. പാദqളിൽ വീണു െതാഴു@ ഭ€dാെര
നി—ീമമായ നാടയകലാൈവദ¡യേ9ാടുകൂടി അേ„ഹം
സേ¤രം കടാeം െച•നു[ഹിFു@ു. സംഭാവനയായി
സമർNിFെNടു@ mവയqെള നCുേവഷധാരികളായ ചില
കാരയidാർ ഭ^ാര9ിൽ നിേeപിFു@തിെന
സവധർ#വിേലാപമായി അേ„ഹ9ിെ]
കരവിേeപqൾെകാL് നിേരാധിFു@തിൽ എ2
ധർ#ശാŠqൾ അaർഭവി?ിരിFു@ു?
േയാഗീശവരൻ, അ@െ9 േയാഗസമാധിയും
ഉപഹാരസവീകരണവും അവസാനി?േNാൾ,
ധയാനപരിQമംെകാLു/ അലസതെയ …ഫുരിNിFു@തായ
അധരqെള വിടുർ9ി ചില ആUകെള അരുളിെ?Rു@ു.
അതുകെള െചവിെFാ/ു@തിനായി ജനസംഘqൾ
അªികു^qേളാട് അണz് ഒരു ജനവലയാകാരമായി
iിതിെചRു@ു. എേaാ വിേശ [ 10 ] ഷമായ ഒരു mവയം
കു^qളിൽ അർNിFെNടു@ു. കു^qളിൽനിെ@ഴു@
ധൂമം ചു}റും വയാപി?് ഭ€തതിെയ പരമാന•ാധീനരാFു@ു.
ധൂമ9ിെ] വിേശഷഗoം ബാലെ] അപകവമായും, ആ

രാ2ിയിെല QമqൾെകാLു eീണമായുമു/
സ്നായുFെള9ളർ9ി ബുZിെയ മ•ിNിFു@ു; ഭൂ±ർശം
െവടിz് ശരീരം ആകാശസ•ാരവും ആരംഭി?തുേപാലു/
ഒരു ™മെ9 ഉദിNിFു@ു; ൈമതാനവും മ^പവും
േയാഗീശവരനും ഭ€dാരും സവകീയരൂപqെള തയജി?്
കാനൽജലമായതുേപാെല േതാ@ിFു@ു;
{|ാ^™മണ9ിനിടയിൽ സവശരീരം ശിഥിലീകരിെNC്
പരമാണുFളായി9ീർ@തുേപാെലയും, അനശവരമായ
ആ‰ാവ് അനaമായി സവ”•സ•ാരം
െചRു@തുേപാെലയും ഒരാ‰ാനുഭൂതി അവനു
സ¶ാതമാകു@ു.
ഇqെനയു/ മേനാവികാരqൾFധീനനായി ബാലൻ
സം™മിFു@തിനിടയിൽ േഡാലF്, സാര• മുതലായ
സംഗീതമ[ികേളാടുകൂടി േയാഗീശവരൻ ഒരു ശിവ‡വഗാനം
ആരംഭി?ു. മധയമQുതിയിൽ 2ിiാനെ9 അവലംബി?്
സൂºമായും, …ഫുടമായും, സവര™മണചാതുരികേളാടും,
അനുഭവരസേ9ാടും, {|ാ^വും നിശാേദവിയും
പരാശ€ിയും mവി?ുേപാകും വ•ം ഒരു
വിേദശീയകീർ9നെ9 സിZൻ ഗാനംെച•ു.
അംഗവിേeപേഗാ•ികെളാ@ും കൂടാെത
സവരമാധുരയംെകാLു ജീവേലാകെ9 വശീകരി?്
നിർƒീവസാധനqളാFു@ േയാഗീശവരൻ ഒരു
ഗoർവെന@േപാെല സദസയർF് അേNാൾ കാണെNCു.
സyീർ9നQവണ9ിെ] ദിവയാന•ലഹരിെയ

അനുഭവിFു@ ഇവരുെട മന—ിൽ ആ sേദശം
േദവവനിതമാരുെട നൃ9മ^പംതെ@ എ@ു/ ഒരു
മായാവി™മം ഉദി?ു. അവരുെട ഉ/ിലുLായ േeാഭqളുെട
തിരFുെകാLു പലതും ഉ?രി?് ആ അവധൂതെന
അവതാരപുരുഷനാFിF¹ി?് അവർ ആരാധനെച•ു.
sഭു മുതലായ സദസയർFു സവർšാനുഭൂതിെയ ഉLാFിയ ആ
സംഗീതം ബാലെ] ആ‰ാവ് അനുഭവി?ുെകാLിരു@
{|ാന•നിർgിേശഷമായ നിർവൃതിെയ ഭ¶ി?ു.
രാജയqൾFു വില േപാരു@തായ ആ സംഗീത9ിെ]
ആരംഭ9ിൽ9െ@ ബാലൻ അവെന [സി?ിരു@
സം™മണ9ിൽനി@ു വിമു€നായി. ശിേരാമാംസേഭദനം
െചRെNC സ•ർഭ9ിലും ആ‰sൗഢിെയ sദർശിNി?
ബാലൻ സംഗീതവർഷേമ}റേNാൾ
sാണഭയംെകാെL@േപാെല ഗാരുഡമായ േവഗേ9ാടുകൂടി
ആ ഭൂമിയിൽ നി@ും പലായനംെച•ു.
മാർšനി

യമിലലായിരു@ുെവyിലും നe2qളുെട

ഗതിെയFുറി?ു/ Uാനം അവൻ സbാദി?ിരു@തിനാൽ
രാ2ി എaായി എ@ും താൻ ഏതു ദിFിേലFു
േപാകു@ുെവ@ും, നിർ•യിFാൻ അവനു സാധി?ു. ചില
വനsേദശqൾ, കർഷകdാരാൽ സുരeിതമായ പറbുകൾ,
ജലശൂനയമായ സര—ുകൾ, വിളെവടു9ു െവയിൽെകാLു
വരLുവിLതായ പാടqൾ, നിലംപ}റി വളരു@
മുൾെ?ടികളുെട നിബിഡതെകാLു പാ\വർƒിതമായ
മരുഭൂമികൾ, ഇതുകെളലലാം കട@് അരുണsഭ

കLുതുടqിയേNാൾ തിരുവനaപുര9ുനി@ും
ആരുവാെമാഴിേകാCŒു/ രാജപഥ9ിൽ ‘വിലലിFിറി ’ എ@
iലെ99ി, േനെര പടിzാറു േനാFി നട@ു. കുറ?ുദൂരം
നട@തിെ]േശഷം തെ] അഭീ•സിധിFായി
അഗേ‡യാപേദശമായ ആദിതയഹൃദയമTെ9—
‘അഭയുദയം നിനFാശൂ വരു9ുവാ–
നിേNാളിവിേടŒു വ@ിതു ഞാെനെടാ.
എ@ു/ sാരംഭഭാഗംമുതൽ ഉറെFയും
ശ²പദവയ€ികേളാടും പാരായണംതുടqി.
ഏകാ[ചി9നായി മTജപേ9ാടുകൂടി ബാലൻ
നടFു@തിനിടയിൽ Qീബാഹുേലയെ] വിവാഹസൗധെമ@ു
േപർെകാLിരിFു@ േവളിമലയുെട സാuമായ മരതക”വി
കLുതുടqി. Qീസbൂർ•മായ ആ വിശുZഹർ#യ9ിെ]
മുഖമ^പംേപാെല ഉദയഗിരി എ@ ദുർšവും അതിനു
മകുടഭൂഷാ‡ംഭമായി sതിˆിFെNCിCു/ ധവജവും,
ഉദയവാതേപാത9ാൽ മ•മായി ചലിFെNടു@
ശംഖമുmാyിതപതാകയും, േകതുവിെ] ഇരുഭാഗ9ും
ദുർš9ിെ] പാർശവവർ9ിയായ േe29ിൽ വസിFു@
ദുർšായുഗളംതെ@ [ 11 ] ഭൂകbിനി, ഗർഭധവംസിനി എ@
നാമqെള ധരി?് രeിതാFളായി നി©Fു@തുേപാെല
കാണെNടു@ വലിയ പീരyികളും, ദുർšെ9
ആവരണംെചRു@ ഉ@തമായ ഛിmsാകാരവും,
ദിšജqൾേപാെല എCു ദിശാഭാഗqളിലും ഉറNിFെNCിCു/

െകാ9ളqളൂം, ആ iലqളിെല ഛിmദവാരqളിൽFൂടി
ൈവരിവാരqൾFു ഭയsദമായി വദനര»qെള
കാണിFു@ െചറുതരം പീരyികളും, അവിെട സ•രിFു@
ഭടജനqളുെട കരqളിൽ ലസിFു@വയും സൂരയsഭതCി
വ¸ശാലകൾേപാെല േശാഭിFു@വയുമായ ആയുധqളും ആ
iലെ9 …ക•–ീഡാസേyേതെമ@് ഉൈ?‡രം
േഘാഷി?ുെകാLിരു@ു. രാജപഥ9ിനരികിലു/
െകാ9ള9ിെ] സമീപ9ു ബാലൻ എ9ിയേNാൾ
േകാCŒക9ുനി@് ഉ?സവര9ിലു/ ചില
ൈസനികാUകളും, പCാളqളുെട പടഹകാഹളശബ്ദqളും,
അതുകെള തുടർ@് ദുർšേഭദനംെചRുമാറു/ ആർNുകളും
േകൾFുമാറായി. നിർƒീവരാശികൾFും ജീവൈചതനയെ9
ദാനംെചRു@തായ േയാഗീശവരസംഗീത9ിൽ വിരസനായ
ബാലന് ഗംഭീരമായ ൈസനികവാദയാരവം സവാരസയഭൂയിˆമായ
സരളസംഗീതെമ@ു േതാ@ി; അവെ] ഉേdഷം വളർ@്,
‘സaാപനാശകരായ നേമാ നമഃ’ എ@് പാരായണെ9
മുറുFിെFാL് ബാലൻ േകാCയുെട പ

ിമദവാര9ിേലFു

സ•ർഭയു€മായ ഗാംഭീരയേ9ാടും ഉrാഹേ9ാടും
നട@ുതുടqി.
പാ\നായ കുമാരെ] Qവണqളിൽ പീയൂഷേസചനംെച•
കാഹളാദിരവqൾ രാജശാസനേ9ാടുകൂടി പുറെNടു@
iാനാപതിFു ന¯െNC
ൈസനികാചാരേഘാഷqളായിരു@ു. iാനാപതിയായ
sഭുവും സഹകാരികളും അവരുെട പരിചാരകവൃ•വും

ഉൾെNെടയു/ ആ സംഘ9ിെ] യാ2 കാണു@തിനായി
വിശാലമായ രാജപാതയിൽ അസംഖയം ജനqൾ പാർശവqളിൽ
ഒതുqി അതയാദരേ9ാടുകൂടി നി@ിരു@ു. കാ¼യിൽ ഒരു
വയാപാരസംഘെമ@ു േതാ@ിFു@തിനു/
ഒരുFqേളാടുകൂടിയാണ് ആ സംഘം പുറെNCത്. എ@ാൽ,
നടുെFCുകളും ഭാ^െFCുകളും ശരീരരeŒു/
ആയുധനിേeപiാനqെള@ു സൂºദൃFുകൾFു
കാണാമായിരു@ു. സംഘ9ലവനായ sഭു
െചbഴുFാവർ•9ിലു/ ഒരു അറബിFുതിരNുറ9്
ആേരാഹണംെച•് അതിെന ദൃഢമായി നട9ി
പുറെNടുംവഴിയിൽ ജനതതി ആന•ഭരിതരായി
ആർNുകൾെകാൾL് വിജയെ9 ആശംസി?ു. അേ„ഹ9ിന്
അനുയാ2യായി കുതിരയുെട അടു9ുകൂടി നട@ിരു@
സവaം കാരയiനായ ഒരു നായർ, ബാലെ] അഭിമുഖമായു/
ആഗമനം കLേNാൾ ദു“കുനശyെകാL് “അqുേ@,
െപാലലാശകുനമലലേയാ കാണു@ത്?” എ@ു മTി?ു.
sഭു: “എ2 ശകുനqൾ കLു; എെaലലാം ശകുനNിഴകൾ
അനുഭവി?ു! നീ തിരി?ുേപാ. മുേ@ാCുവ? കാൽ
പിൻവലിFാൻ മടിയുL്.”
നായർ: “േവലു9bി അqെ9 അേനവഷിNാൻകൂടിഅലലേയാ
അqു@ു േപാണത്? അതുെകാL്, ശകുനം കൂCാFെത
േപായാേലാ?”

തെ] രLാമെ9 പു2ിയുെട ഭർ9ാവ് ചില സംഗതികളാൽ
സവഭാരയേയയും ഗൃഹേ9യും നാCിേനയും തയജി?ു
േപായിരിFു@ സംഗതിേയ അേNാഴെ9 യാ2ാരംഭ9ിലും
തെ] ഭ€നായ ഗൃഹകാരയiൻ ഇതിd•ം തെ@
ഓർ#ിNി?േNാൾ പു2ിെയFുറി?ു/ വാrലയംെകാL്
അേ„ഹ9ിനു േ-ശാവർ9നമുLായി. എ@ാൽ, മറുപടി
പറzത് ഇqെനയായിരു@ു: “സവaം കാരയം കിടFെC,
രാജക¹നെയ ലംഘി?ുകൂടാ. ബാലയം മുതൽേF ജീവൻ
തൃNാദ9ിൽ പണയെNCുേപായി. അ”െ] ചരമാUയും ആ
പണയNാടിെന േഭദെNടു9രുെത@ാണ്; ഞാൻ
കൂലിFാരനലല അതുെകാL് ക¹ന ത@ സമയെ9
ശുഭാശുഭെ9 മാ2േമ േനാFാനു/ു. അവിടുെ9
കാ9ുരeിFു@ Qീപ‰നാഭൻതെ@ നമുFു തുണ.”
sഭുവിെ] വാFുകൾFുLായ ഉപQുതി അേ„ഹ9ിെ]
അടുെ99ിയ ബാലെ], [ 12 ] “ഇ°മാദിതയഹൃദയം ജപി?ു
നീ
ശ2ുeയം വരു9ീടുക സതവരം.”
എ@ു/ മTസമാ½ിയായിരു@ു. അതു േകC് അതയaം
sസാദേ9ാടുകൂടി sഭു തെ] കാരയiേനാട് ഇqെന
പറz് അയാെള ആശവസിNി?ു: “അവൻ ജപി?ുവ@
മTേ9Fാൾ ഉ9മമായ ശകുനം എaാണു/ത്?
ഭയെNേടL, എലലാം ശുഭമായ് വരും.”

നായർ: (ബാലെന സൂeി?ുേനാFി, വർZി?
പരിഭവേ9ാടുകൂടി) “േചാര എറNിേ?ാLു വരു@വൻ നലല
ശകുനെമ@ു വേലയാരു പറേzാLാൽ—”
sഭു: (ബാലേനാട്) “നീ എേqാCു േപാകു@ു അNൻ?”
sഭുവിെ] കരുണാപൂരിതസവര9ിലു/ േചാദയം േകC് ബാലൻ
തിരിzുനി@ു. ശകുaളാപു2നായ ഭരതകുമാരൻ
sഥമദർശന9ിൽ സവപിതാവിെ] അംഗവിേലാകനം
ഗംഭീരനായി െച•തുേപാെല ബാലൻ sഭുവിേനയും
അശവേ9യും ലeണശാŠUെ] ഭാവ9ിൽ
േനാFി9ുടqി. ബാലെ] അംഗസൗഷ്ഠവവും sഭയും
sായവും തെ] മൃതനായ ഒരു പു2െന ഓർ#ിNിFയാൽ
അവെ]േനർFു sേതയകമായ ഒരു വാrലയം sഭുവിൽ
അyുരി?ു. അേ„ഹ9ിെ] േചാദയ9ിെന മൃദുലമായ
സവര9ിൽ ഒ@ുകൂടി ആവർ9ി?് sഭു േയാഗീശവരെനFാൾ
സൗ•രയസb@നും സവസbർFേയാഗയനും എ@ു ബാലെ]
േന2ിqൾFു േതാ@ുകയാൽ, അേ„ഹ9ിെ] s¾9ിനു
sാതരാശാകാംeŒിടയിലും അവൻ കനിzു—
“പു/ിNCാള9ിൽ േചരാൻ േപാണു. െപാ@ുതbുരാെന
േസവി?ാൽ കേLാരുെട കാലുപിടിേFLെലലാ.” sഭുവിെ]
പുരികqളും ഓഷ്ഠസoികളും ഈ വാFുകൾ േകCുLായ
ചിaകൾFിടയിൽ അർ°വ9ായി ചലി?ുേപായി. അqെന
സംഭവി?ത് പു/ിNCാള9ിൽ േചരു@തിനു sായം
ഒCുംതെ@ അടു9ിCിലലാ9വനായ ബാലെ]
പുറNാടുെകാെL@ു sേതയകമായി നടി?്, അവെ] മന—ിൽ

ഉദി?് മുഖ9ു sസരി?ുതുടqിയ നീരസെ9 ബുZിമാനായ
sഭു നീFി, രാജേസവനെ9Fുറി?് അഭിsായെമാ@ും
പുറെNടുവിFാെത, “ഈ മുറിവ് നിനെFqെന കിCി?” എ@ു
േചാദയം െച•ു.
ബാലൻ: “നാFിെ] െനറിേകടുെകാLു കിCി.”
sഭു: “െകാLതിന് അേqാCു െകാടുFാെത നീ േപാേ@ാ?
നിെ@ കLിC് ഒരു െറാFNു/ിയാെണ@ു േതാ@ു@േലലാ.”
ബാലൻ: (നില9ു േനാFി ആ‰ഗതമായിCാെണyിലും,
ഉറെF) ”എaുെചRാം! ത@ത് െപ}റ#െയേNാെല ഒരു
െപൺപിറ@വരായിേNായി!”
ബാലെ] സേyാചqൾകൂടാതു/ മറുപടികളും ഒടുവിലെ9
ആ‰ഗതവും േകCേNാൾ sഭുവിന് അവനിൽ കാ¼യിൽ9െ@
ജനി? sസാദം വളെര വർZി?ു. sഭുവിെ] അടു9ു
പുറകിലായി േവെറാരു അശവ9ിൽ ആേരാഹണംെച•ു
പുറെNCിരു@ ആലി ഹസൻകുz് േപാFുമൂസ് മരFായർ
നൂഹുF•ു എ@ േപേരാടുകൂടിയവനും േപാFുമൂസാ
മുതലാളി എ@ sസിZവർ9കെ] കുടുംബ9ിൽ ഒരു
sധാനാംഗവുമായ യുവാവ് തെ] വാഹന9ിൽനി@ും
താ¿9ുചാടി, ബാലെ] ആ‰ഗതെ9 അനുേമാദി?്,
“സബാഷ്! നീ ബഹദൂർ! നമുFു തbി! തലവർFുപിൈ/”
എ@ു പലതടവും പറzുെകാL്, അവെ]
ബഹുജാലകqേളാടുകൂടിയും മലിനമായുമു/ വŠ9ിന് ആ

സംഘ9ിെ] ആഡംബരqേളാടു/ ൈവപരീതയെ9
ഗണിFാെത അവെന എടു9് തെ] കുതിരNുറ9ിരു9ി
താനും കയറി. തെ] ആ‰മി2മായ
മഹ#ദീയവർ9കകുമാരെ] മഹാമന…കതേയാടുകൂടിയ
ഉചിത–ിയെകാL് ബാലൻ തെ] സംഘേ9ാട്
സഹയാ2FാരനാFെNCതിനാൽ, ദു“കുനഭയം ൈദവഗതയാ
ദൂരീകരിFെNCു എ@ു/ സേaാഷേ9ാടുകൂടി iാനാപതി
ആ –ിയയുെട മഹതവെ9 ‡ുതി?ു.
sഭു: (കാരയiേനാട്) “ഇNാൾ ദു“കുനേദാഷം തീർ@േലലാ.
ഇനി നിൽFൂ. ഞqൾ േപായി വരു@തുവെര വീCിലു/വെര
അസഹയെNടു9ാതിരിFു@തിൽ തെ] സാമർ°യം
കാണിFണം. െകാ?ു#ിണിയുെട കാരയം—”
തെ] അaർഗതെ9 ഉ?രിNാൻ ശ€നലലാെത
ഹ‡ംെകാLു മാറ9ു തCി പു2ിFു സേaാഷംവരുേ9L
ഭാരം താൻ വി¤രിFയിെലല@് sഭു കാരയiെന ധരിNി?ു.
വിപരീതേച•കെളാ@ുംകൂടാെത അശവ9ിെ] പുറ9ു
െഞളിz് വീരനായി iിതിെചRു@ ബാലൻ ൈദേവ”യാ
ലtമായ േസാപാനാേരാഹണെ9 ‘അവിÀപരിസമാ½യർ°ം’
ഗാഢമായ sാർ°നേയാെട ആരംഭി?ു.

അZയായം രL്
“അFാലqളിലതിഭുജവി–മ–
ധിFൃതശ–പരാ–മനാകിയ
ന€•രപതി രാവണെനെ@ാരു
ശ€ൻ വ@ു പിറ@ു ധരായാം”

എCുവീCിൽപി/മാരുെട ജീവനാഡിയായിരു@ കഴFൂC9ു
കുടുംബ9ിെ] അധിവാസേദശ9് ഒൻപതാംനൂ}റാLിൽ,
ചിലbിനഴിയ9് (ചുരുFേNർ – ചിലbിേന9്) എെ@ാരു
ഭവനം ‘പCിണിയും പരിവCവും’ എ@വിധം
കാലേeപ9ിനുമാ2ം േവL സവേ9ാടുകൂടി ഉLായിരു@ു.
ആ ശതവർഷാവസാന9ിൽ, അതിനുമുb് ആ
ഭവന9ിൽനി@ും െകാCാരFരŒ് ഒരു ശാഖ
പിരിzുേപായതു നീFി ചിലbിനഴിയം മൂലകുടുംബം
ഹ‡ിനപുരാദി sഖയാതരാജധാനികെളേNാെല
sബoവിഷയമായിേNാേയFുമാറു നിർZനതേയയും,
കഴFൂC9ുഭവന9ിൽ വളർ@ുവ@ിരു@ ഒരു ബാലൻ
ഒഴിേകയു/ അംഗqൾ കാലഗതിേയയും sാപി?ു.
കഴFൂC9ുപി/മാരുെട കുടുംബേ”ദനാനaരം
ച–വർ9ികൾFു വാസേയാഗയമായ ഒരു മ•ിരം
ചിലbിേന9ു വക പൂർgഭവനiാനെ9 അലyരി?ു.

സവർ•sഭമായി േശാഭിFു@ ഉ@ത മരഭി9ികളും,
വിശാലമായ മുറി, അറ, തളം എ@ിവകളും േസനാനിരകൾ
അണിയിCുനി©Fുേbാലു/ കഴുേFാൽNaികളും,
ക•ാടിേപാെല േശാഭിFു@ തറകളും, വിചി2 മരേവലകളും
മ}റും വിളqിെFാL് അFാല9് േകരള9ിെല
ഭവനവർš9ിൽ sഥമiാനെ9 അർഹി?,
മുNതിആറുെകCുsധാനമ•ിരവും, മഠം, പാചകശാല,
ഭൃതയശാല, കരിyൽെFC്, നീരാഴി, കുളNുരമാളിക, ഉ@തമായ
മതിൽെFC്, ആനെFാCിൽ, േകാCNടിവാതിൽ മുതലായ
എടുNുകളും, അ•ുെതqിൽ കbിനിയാരdാരുെട
ഉപേദശsകാരം പാ

ാതയരീതിയിൽ തീർFെNC ചവുFയും

േചർ@്, ചിലbിേന9ുദി? നവ[ഹമ^ലം
േലാകവി¤യെ9 സbാദി?ു. ഇsകാരം മഹതവംെകാL
ചിലbിേന9ു ഭവന9ിെ] വക എ@ു/ പുണയപദവിെയ
ആകാംeി?് പറbുകളും പാടqളും ആ ഭവനേ9ാടു
േചർ@ുതുടqി. ഭൂേദവിെയ9ുടർ@ു തൃ?–വും
അതിെന9ുടർ@ു ലºീേദവിയും ചിലbിേന9ു
ഭവനNടിFൽ േസവനം തുടqി. പുരാതനഭവനെമ@ു/
മാഹാ‰യെ9Fൂടി ഉLാFുവാനായി, അവിടെ9
അറകളിെല സ•യqൾ സർN9ാdാരാൽ രeിതെമ@ും,
sധാന തളqളിെല െവyല9ൂണുകൾ
നിേeേപFുഴലുകളാെണ@ും മ}റും ചില ഐതിഹയqളും ആ
മ•ിരെ9 ചു}റി മുള?ു പടർ@ുതുടqി. ധനരാശീശെ]
പരിപൂർ•ാഭിമുഖയംെകാL് ആ ഭവനം

രാമവർ#മഹാരാജാവിെ]
സിംഹാസനാേരാഹണകാലേ9ാടുകൂടി ഒരു
രLാംലyെŒാ9 ഖയാതിെയ sാപി?ു. ചിലbിേന9ു
ദശക®െ] ഹർ#യqൾ, മശകമeികാധൂമാധിശലയqളാൽ
ബാധിFെNടാെത അeയsകാശേ9ാടുകൂടി9െ@
സർgകാലം േശാഭി?ുെകാLിരു@ു.
ബഹുശതഭൃതയജനqളുെട
സ•ാരനിേകതനമായിരുെ@yിലും, ഒരു ന [ 14 ]
ഖേലാമശകലംേപാലും ആ മണിമ^പqളിലും
അyണqളിലും വൃഥാസ•ാരം െചÁയിലല. ആവശയെNCാൽ
ജടാതാഡനതTംെകാLു ഭൂമി പിളർെ@@േപാെല,
ഉLാകു@ ഭൃതയസ•യNുറNാട് ഏവേനയും
വി™മിNിFുകയും െചRും. അവിടെ9 അനവരതമായ
നി“²തതെ@ ആ ഭവേനശെ] sതാപപാ•ജനയമായിരു@ു.
അതിദു“ാഠയFാരനായ കാകൻേപാലും sഭുേസവനമാർšെ9
പഠി?്, ആ ഭവന9ിലും അടു9ു/ sേദശqളിലും
ബZതു^•തെ9 ആചരി?ു.
ഈ നവലyാനാഥെ] ഇംഗിതെ9
2ികാലUാനശ€ിെകാLു ധരി?ിെC@േപാെല
അനനയസാധാരണമായ ഒരു മാതൃകയിൽ9െ@ അേ„ഹെ9
{|ാവു നിർ#ാണംെച•ു. ഇരുേFാൽവിCമു/ ഒരു
െവ/കിൽേഗാള9ിൽനി@ു ശി¹വിദഗ്Zെ]
കൃ2ിമകരകൗശലംെകാLു നിർ#ിFെNC ആ രൂപെ9
അംഗംsതി പരിേശാധി?ാലും മിFതിെ] സൃ•ിയിലും

േഗാളധർ#ം വി¤ൃതമാകാെതതെ@ രൂപനിർ#ാണം
നിർgഹിFെNCിരു@ുെവ@ു കാണെNടും.
വി‡ൃതലലാട9ിന് പുറേകാCു/ ചരിവും െതളുെതളുNും,
േന2ഗർ9qളിൽനി@് ഉaിനി©Fു@ വCF•ുകളുെട
മണികൾFു/ പിംഗലതയും, ചിരിFുേbാൾ കർ•qെള
എ?ിലാFു@ വായുെട ൈദർഘയവും,
പ‰നാഭസവാമിേe29ിെല മീനമേഹാrവ9ിൽ
നിറു9െNടു@ പാ^വsതിമകളിൽ
കാണെNടു@തുേപാലു/ ദaNരലുകളുെട െവൺമയും,
കഥകളിFാരുെട കറു9 കുNായം ശകലി?ു
പതി?തുേപാലു/ േരാമാവലിഭംഗിയും,
മി2േഭേദാപാഖയാന9ിെല പിംഗളർഷഭെ] മുFുറെŒാ9
ശ²േഘാരതയും, ശിവകിyരനായ കുേ^ാദരെ]
ഹാലാസയപുരാണsസിZമായു/ അതിേരാചകതയും
സ•ാര9ിൽ ‘പാരിെലെ@യി@ാരറിയാതവർ’ എ@ു
േചാദയംെചRു@ തലെയടുNും; വദനാ^ംെകാL്
ആകാശപ29ിൽ വൃ9േലഖനംെചRു@തിൽ
അaർഭവി?ു/ ഉd9തയും കൂCിേ?ർ9ാൽ, ആ
അമാനുഷെ] ആകൃതിയും ഏതാനും sകൃതിയും ഒരുവിധം
[ഹിFാവു@താണ്.
അജയൗതിഷികdാരായിരു@ അേ„ഹ9ിെ]
മാതാപിതാFdാർ അവരുെട സaാന9ിെ]
ഭവിഷയൽsഭാവെ9 [ഹിFാെത അതിന്
അനുരൂപമലലാ9വിധ9ിൽ നാമകരണം െച•ു. ആ

നാമേ9ാടു കാരണവെ] നാമവും േചർ9് ‘കാളിഉടയാൻ’
എ@ു sേയാഗി?ിCും, ഏെറFുെറ മരqതവം ചുവŒയാൽ,
പരിQമശീലനായ ഉടയാൻപി/ സവബുZിെയ േ-ശിNി?ു
തെ] ഭവനേNേരാടു േചരുേbാൾ ഗംഭീരമായി ധവനിFു@ ഒരു
iാനനാമെ9 പുരാതന[\വരികൾ പരിേശാധനെച•ു
തിരെzടു9ു. ചിലbിേന9് എ@ നാമേ9ാട്
‘ച’കാരാദയeരsാസവും, ‘T’ എ@
ത¢യeരസംഘടനെകാLു രവമുഴFവുമു/ ‘ചTFാറൻ’
എ@ ഉേദയാഗനാമെ9 സവീകരി?േNാൾ അേ„ഹ9ിെ]
സർgാർ°സിZിF് ഒരുവിധം പൂർ9ിയുLായി.
‘ചിലbിേന9ു ചTFാറൻ’ എ@ നാമേധയം
eണകാലംെകാLു sസിZിവിഷയ9ിൽ
‘കുലേശഖരെNരുമാൾ’ എ@ iാനേ9ാടു തുലയതെയ
സbാദി?ു. ഈ iാനനാമലtിയുെട ചരി2േ9യും
സംേeപമായി വിവരിFാം. കഴFൂC9ുപി/മാരുെട
കുലൈദവേe2മായ ‘ചാമു^ിFാവ്’ എെ@ാരു
േദവസവെ9 ആ കുടുംബധവംസനാനaരം ഉടയാൻപി/ തെ]
സവാധീന9ിലാFി. വളെര ഭൂസവ9ുFളും നിറz
ഭ^ാരവും വിലേയറിയ ആഭരണqളും അളവ}റ
െവyലപാ2qളും Qീേകാവിൽ, നാലbലം, േസാപാനം,
ഗർഭഗൃഹം എ@ിതയാദി സാമ[ികളും ഉ/തുെകാL്
ഐശവരയസbൂർ•മായി ഊCും പാCും താലെNാലിയും മ}റും
പല ആേഘാഷqളും നട9ിവ@ ആ മഹാേe2െ9
കരiമാFിയേNാൾ, ചTFാറൻ എ@ ഉേദയാഗനാമേ9യും

അേ„ഹം അണിzുതുടqി. എ@ാൽ അേ„ഹ9ിെ]
ഭരണ9കർNുെകാL് ആ േe2ം അചിേരണ െപാളിz്
ഇടിz്, ഒരു തറയും iാന™•രായ ചില കരിyലലുകളും,
ദുർ#രണേsതqളുെട ഒരു ശവFാടും ദുർšo9ാൽ
അടു9ുകൂടാ9തായ ഒരഗാധകുഴിയും േശഷി?ു.
നാവിലലാവിശവസവരൂപിണിയുെട സവ9ുകെളലലാം അതുകെള
സം[ഹിNാൻ പരമശ€ി തൽFാലം വഹി? iാന9ു
ലയി?ു എേ@ പറവാനു/ു. േദവസവം നശി?ു എyിലും,
ഉടയാൻപി/ സവായ9മായി ധരി? [ 15 ] ചTFാറiാനം
ഒരു …}റാർ ആഫ് ഇൻഡയാ മുmേപാെല
മഹായശ…കരബിരുദമായി അേ„ഹെ9 അലyരി?ു.
ഘാതകശിേരാമണിെയ@ു നയായേബാധUdാരാൽ
വിധിFെNCിCു/ രാമനാമഠ9ിൽപി/യുെട
ഏകസaാനമായിരു@ ഈ വി–മൻ േe29റെയFൂടി
തെ] sഭാവാർ9ിF് ആഹുതിെചRാ9തിെനFുറി?ു
സേaാഷിേFLേത ഉ/ു.
സവസംഭാവനകൾF് ആരാധിFെNCുവ@ിരു@
മTിsവീണdാർ ആ ദാനqെള രാജയതT9ിൽ
‘സംiാനപര±രത’ എ@ ഖ^9ിൽ ഉൾെNടു9ി
സവീകരണംെച•ുവരികയാൽ, ചTFാറനായ
ഇടsഭുെNരുമാൾ ആ അഭിമാന9ിനു sതിഫലമായി
സവമി2qളായ ഉേദയാഗവനരാCുകളുെട ഭാരqെള, തെ]
വി‡ൃതമഹാമന…കതŒു സവsേദശqളിൽ ഉൾെNC
മഹാരാജsജകളിൽനി@ു ലഭയമായ കാ¼കളുെട താരതമയം

അനുസരി?്, വിധികളും വയവiാiാപനqളും ക¹ി?്
ലഘൂകരി?ുവ@ിരു@ു. അടു9ാൽ േലഹനംെകാL്
വ•നയും, അടു9ിെലലyിൽ ആദരശŠ–ിയാsേയാഗ9ാൽ
അനുeണേmാഹവും വിേരാധെNCാൽ
സവാധികാരവ¸ംെകാL് ദൃഢഹതിയും—ഈ വിധമു/
പരമകുടിലനയ2ിതയ9ാൽ േവളിമുതൽ വർFലവേരയും,
െനടുമqാടുമുതൽ പ

ിമസമുmംവെരയും ഉൾെNC

sേദശെ9 ചTFാറമഹാറാC് സyടനിേവദനqൾFു
സംഗതിയും മാർšവും കൂടാെത പരിപാലനം െച•ുവ@ു.
അവിടqളിൽ sസവംമുതൽ ശവദാഹംവെരയു/ യാെതാരു
–ിയŒും സംഭവ9ിനും ചTFാറേനാ sതിനിധിേയാ
മൂളിെയyിലലലാെത നിർgാഹണേമാ പരയാ½ിേയാ
ഉLാകു@തലലായിരു@ു.
ദശ[ീവലyാനാഥൻ സാമേവദUനായിരു@ുെവyിൽ,
ചTFാറലേyേശനും Uാനസbേ9ാടു ചില
സംബoqളുLായിരു@ു. സവഭാഷ യൗവനദശെയ sാപി?്
അേനക സരസകവിസaാനqെള ഉ¹ാദനംെച•ിരു@
അFാല9് ചിലbിനകംവക െകാCാരFര“ാഖയിെല ഒരു
േശഷFാരൻ നാടകാലyാരപരയaമു/ വയു¹9ിെയ
sശ‡മാംവ•ം സbാദനംെച•ിരു@ു. എ@ു മാ2മലല,
ചTFാറഭരണാതിർ9ിയിൽ പാർ9ുവ@ിരു@ ഒരു
കണിശNണിFർ ‘കാളീശമഥനം’ നaുണിNാC്, ‘ഒമാസവയ#രം’
കലയാണFളിNാC്, മുതലായ കാവയqെള രചി?ിCുLായിരു@ു.
ഇതിനുംപുറെമ, നാ•ിമുതൽ ഭരതവാകയംവെര സy¹ി?ു

മേനാനിർ#ാണം െച•ിCു/ നാടക9ിൽ ഒ@ാമyമായ
ഭവനനിർ#ാണവും രLാമyമായ mവയാർƒനവും
മൂ@ാമyമായ സവാധീനസbാദനവും നാലാമyമായ
യശഃiാപനവും അരേq}റം കഴിzിCു/തു നീFി
അ•ാമyമായ മTിപദാേരാഹണവും കഴിയുേbാൾ
പി@െ9 അyമായി കാർ9ികതിരുനാൾ
രാമവർ#മഹാരാജാവിെന9ുടർ@് ‘തഥാ മTി’ എ@ു/
നയാേയന ചTFാറനും ചില കവനqൾെച•്
ചിര¶ീവയശ…കനാവാൻ നി

യി?ിCുL്. ഇ2യും

േപാെരyിൽ, സംഭാഷണ9ിൽ തമിഴിെന ഗീർgാണീകരി?ും
ഗീർgാണെ9 sാകൃതീകരി?ും അേനക നവപദസൃ•ികൾ
അേ„ഹം െച•ുംവ@ിരു@ു! ശ²ശാŠUdാെര തെ]
കവിതാരസികതവെ9 ഇqെന ആസവദിNി? ചTFാറൻ
വനിതാരസികതവെ9 കെŒാL നിലയും
വർ•നീയമായു/താണ്. ചTFാറെ] sതാപേജയാതി—്
സർgാദിശാaqളിലും വയാപരി?േNാൾ, മിF
നായർകുടുംബqളും അേ„ഹേ9ാടു സംബoേമാ
ചാർ?േയാ ബoുതവേമാ അവകാശെNCുതുടqി. എyിലും, ഒരു
വിവാഹംെകാLുകൂടി തെ] ഗൃഹiനിലെയ
iിരീകരിFണെമ@ു നി

യി?് ഒരു വലിയ

കുടുംബ9ിൽനി@്, ജdപ2ികയിൽ പാപ[ഹവസതിയായ
സ½മരാശിേയാടുകൂടിയ ഒരു തരുണീരÂെ9
‘അടുFളFാരി’യായി ചTFാറൻ േവCു. ആ പരി[ഹവും
അതിലുല്പ@യായ ഒരു ‘െപ•ും’ അടുFള9ള9ിന്

അലyാരsതിമകളായി iാപിFെNCിരു@ു.
ധർ#ഘാതകdാരുെട അഭീ•qൾF് അsേമയശ€ിയുെട
നിർšുണതവംെകാL് നിയേമന sാ½ിയും, ധർ#ത¹രdാരുെട
സംഗതിയിൽ വിപരീതഫലവുമാണ് േലാകരീതിയായി
കാണെNടു@െതyിലും ചിലbിേന9ു ചTFാറെ]
ഒരി”Œു സാZയംവരാെത അേ„ഹം േ-ശിFയും അതുെകാL്
താനും -ി½ശ€ിമാൻതെ@ എ@ു/ ഗൂഢേബാധ9ാൽ
സവല്പം മദശമനമുLാവുകയും െച•ു.
എCുവീCിൽപി/മാരുെട കണ്ഠേ”ദനം [ 16 ] െച•തും, ആ
കുടുംബ9ിെല Šീവർഗqെള ൈകവർ9dാർFു ന¯ി ജാതി
™•രാFിയതും, അവരുെട സർgസവ9ുFേളയും
രാജiാന9ിേലFു കLുെകCിയതും, മൂരിFുCനായി
ഉdാദവാനായി വർ9ി?ിരു@ ചTFാറനു
മഹാേലാകചരയയാകു@ നവജdെ9 ന¯ുവാൻ
ഉപനയനസം…കൃതിേപാെല sേയാജകീഭവി?ു.
ര€9ിളേNാടും മാംസെFാഴുേNാടും വർ9ി?ിരു@ ആ
sായ9ിെല രാജാധികാര9കൃതികൾ അയാൾFു
േലാകദവാരം തുറ@്, നവവും ദീർഘവുമായ അേനകം
പ\ാFെള കാCിെFാടു9ു. രാജയസgാധികാരിപദമായ
സവർണമ•9ിൽ ആേരാഹണംെച•്,
പൗരദാസസഹ«qെളെFാL്
സവർ•ദ^െവ•ാമരവീജനം െചRി?്, രÂമയമ•9ിൽ
വാ‡ുപുരുഷെനേNാെല ഭൂമിെയ സവകായവി‡ൃതിFു
കീഴടFി“യനംെച•്, തെ] ജാ[ദവiയിെല

േന2നിേമേഷാേdഷഖÃഗqൾെകാL് ഭരണംെചയ്വാൻ
േമാഹബീജാർNണവും െച•ു. തെ] നാടക9ിൽ
ദു—ാZയമെലല@ു സy¹ിFെNടു@തായ ഈ ഷˆാy9ിനു
മുbായു/ ഒരy9ിെല ഒരു രംഗമാണ് അേ„ഹ9ിെ]
മന—ിൽ സyല്പനിലയിൽ ലയി?ുേപായിരിFു@ത്.
കഴFൂC9ു sഭുകുടുംബ9ിന് അനamവയqൾ
അടിqീCു/തായ ഒരു നിേeപം ഉെL@് അFാല9ു
േകരള9ിെലqും sസിZമായിരു@ു ഇതിd•ം
അതിസവാദുകരമായ ഒരു സാധനം സവഹ‡[ഹണ9ിനു
േവL സാമീപയെ9 അവലംബി?ു iിതിെച•േNാൾ
ചTFാറനു നിmയുLാകാെത ബഹുരാ2ികൾ
കഴിzതിെനFുറി?് അതിശയിNാനുേLാ? അതു
കരiമാFിയാൽ തെ] ധനദാഹശമനവും, കവിഹൃദയം
sസിZീകരിFെNCിCിലലാ9തായ ഏഴാമyFൂടിയാC9ിെ]
നിർgഹണവും ഇqെന ഏകാŠsേയാഗംെകാL്
പeിദവയഹനനം സാധിFാൻ അേ„ഹം ബഹുsയÂqൾ
െച•് iലെമലലാം കിണറാFി, കിണറുകെള കുളമാFി,
കുളെ9 കായലാFി, കായെല കടലാFി, സമുmെ9
കീ¿േമലും െചരി?ു. എ@ിCും ചTFാറേനാടു
മനഃപൂർgവിേരാധംെകാെL@േപാെല നിേeപം
പാതാള9ിേലF് അവഗാഹനംെച•ുെകാLുതെ@യിരു@ു.
“േപാേC ഫൂതം ചൂ¿@ ആൾെFാലലി" എ@
വി–മഭർrനംെച•ുെകാL് ചTFാറൻ ഈ
അപജയരംഗെ9 സവനാടക9ിൽനി@ു

ബഹിഷരിേ?കളzു.
െകാലലം 942-െല സവർ•?ിqമാസം ഉദയമായി.
ചിലbിേന9ുഭവന9ിൽ ആ ആLെ9 സംഭാരFുമിയലും
ആരംഭി?ു. കിഴേF വരാa9ളിമ9ിൽ
സാലപ2നിർ#ിതമായു/ സധർ#ാസന9ിൽ തെ]
സaതസഹചാരിയായ പി“ാ9ിേയാടു കൂടി
കുടവയർേഗാളെ9 തു/ി?ുെകാLിരു@് ഉദി?ുയരു@
ആദിതയെ] കിരണqെളെFാL് തവഗ്േദശ9ിേലയും
െതരുെതെര വരു@ ഓണFാ¼കളുെട സവീകരണംെകാL്
അaർഭാഗ9ിേലയും ശീേതാപശാaിശുQൂഷ
പരമഭാഗയാംേഭാനിധിയായ ചTകാറൻ നിർവർ9ിFു@ു.
അേ„ഹ9ിെ] പി“ാ9ിയുെട ചുഴ}റുകളും, ചില
േന29ുറിNുകളും, വാ തുറFാതു/ പലലിളിNുകളും െകാL്
സംഭാവനFാേരാട് സവാഗതവും കുശലs¾വും സൽFാരവും
യാ2യയNും കഴിFു@ു. വ@ുേചരു@ സാമാനqെള
ഭൃതയdാർ ഉടനുടൻ മാ}റിെFാLിരിFു@തിനിടയിൽ
െവറുyRനായ ഒരാൾ കിഴേF മു}റെ99ി താണുെതാഴുതു.
േന2േഗാളqെള നിയമ9ിലധികം തുറNി?ും,
ദവിേഗാളാർZqൾ സംയുതമായു/ താടിെയ ഒ@ുയർ9ിയും
േഗാളസാനുFളായ ഗ^qെള ജൃംഭിNി?ും ശിേരാേഗാളെ9
പുറേകാCുചായി?ും ചTFാറsഭു കാണിFകൂടാെത വ@
‘നിർšoകുസുമ’ൻ ആരാെണ@റിവാൻ ഒരു േനാCം കഴി?ു.
ഇതിനിടയിൽ ആഗതനായ വിേശഷപുരുഷൻ ഭവന9ിെ]
വടFുവശം ചു}റി ഒരു sദeിണം െച•് അക9ു കട@്

ചTFാറെ] പുറകിെല9ി ഒ@ു ചുമ?ു. മ•മായി ഒ@ു
മുFുറയിC്, ചTFാറൻ തെ] ഘനമാർ@ ക®െ9
കകുദേഗാളസഹിതം തിരി?ു പുറേകാCു േനാFു@തിനിടയിൽ,
ഗൃഹ9ിനക9ു sേവശിNാൻ തുനിz ‘ജലജളൂകൻ’
പടിzാറുവശം ചു}റി വരാaയുെട വÄിേകാണിൽ എ9ി
പാദqെള പര±രം ഉരു#ിയും, അവയ€qളായ ചില
ശ²qെള പുറെNടുവി?ും, മാേറാടണ?ു െകCിയിയിരിFു@
മുഴംൈകകെള പര±രം െചാറിzും, സവശർ#നിദാനമായ
ചTകാറെ] സ@ിധാന9ിൽ വീLും അ¶ലി
സമാരാധനംെച•ു. മൂ@ു ഭവനനാമ [ 17 ] ശൃംഖലെകാL്
കീർ9ിയും, അനവധി ഗൃഹqേളാടു ചാർ?യും, ഒരുവിധം നലല
സb9ും, വലിയെകാCാരംരായസെമ@ു/ ഉേദയാഗവും,
വിേശഷാൽ ചിലbിേനെ9 ഗൂഢചാരിതവവും, ‘അടുFളFാരി’
വഴി തെ] അടു9 സംബoിയും ആയി ഉ/ ഈ ആെള,
വാലൂ@ി നി©Fു@ സർN9ിെ] ചാ•ാCqേളാടുകൂടി
കLേNാൾ, ചTFാറൻ മ}റു ജനqെളയും ഭൃതയെരയും
അവിെടനി@് ആCി പുറ9ാFി, േഗാപുരവാതിലും ബoി?ു.
ഒരു ദീർഘമുFുറയായ സംേബാധനേയാടുകൂടി
ഉ#ിണിNി/െയ ആഫണലാംഗുലം ചTFാറൻ ഒ@ു
പരിേശാധി?ു. ആ സരസൻ ആ േനാCെ9 ആദരി?ു
മി@ൽNിണർേപാെല വിറ?ു. ഉ#ിണിNി/, ഒരു
പരി[ഹണയÂ9ിൽ ‘കാമനും വിധിതാനും
ഖലൈവരികളാ’യി9ീരുകയാൽ വിവാഹകാംeയാകു@
മാdഥനിേദശകാരിെയ ഹൃദയശിലാമ•ിരഗഹവരqളിൽ

എqാL് ബoനം െച•ിരു@ു. സംഗതി™മണംെകാL്
രLാമതും ഉ#ിണിNി/യുെട പൂർവാനുരാഗsവാഹമുLായി.
വീLും തുഴzിCും sണയജലധിയുെട തരണം അയാെള
വിഷമിNിFയാൽ, വിധികാമdാരുെട അനു[ഹ9ിനു
ജപതപqെള തുടqിയിരു@ു. ഈ iിതിയിൽ, മെ}റാരു
അനർ°വും േനരിC്, അയാളുെട മേനാവയഥെയ വർZിNി?ു.
ലിപിേലഖന9ിൽ അതിചതുരനായിരു@തുെകാL്
മഹാരാജാവിെ] കവനqെള പകർ9ു@തിന് സവകാരയ
എഴു9ുകാരനായിFൂടി ഉ#ിണിNി/ നിയമിFെNCു.
ദുœാലൈവഭവം അയാെള അവിെടയും തുടർ@ു.
‘ജാരസംഗമേഘാരദുരാചാര’ എ@ു മഹാരാജാവ്
രചി?ിരു@തിൽ ‘ജാര’ എ@ പദേ9ാടു
സംനയാസപദsാ½ിെകാLുLായ വി¤ൃതിയാൽ, രാജകൃതി
രാജധിFൃതിയാകുമാറു ‘രാജസംഗമേഘാരദുരാചാര’ എ@് ആ
നിർഭാഗയവാൻ പകർ9ി. രാമവർ# മഹാരാജാവിെ]
പരമധാർ#ികേന2qൾFും ഉ#ിണിNി/യുെട
മേനാധർ#ാപരാധം eaവയമെലല@ു േതാ@ിയതിനാൽ,
വിഷമമായു/ േജാലികളിൽനി@ും അയാെള ഒഴി?് പകട“ാല
എ@ രായസമ^പ9ിൽ ഇരു@് അയാളുെട
ധയാനവൃ9ികെള നിർബാധമായി തുടർ@ുെകാ/ു@തിന്
അനുവദിNാൻ മഹാരാജാവ് sസാദി?ു.
ഉ#ിണിNി/യുെട അ@െ9 മുഖeീണം വലുതായ
ബുZിeയെ9യും ഇ”ാഭംഗെ9യും മേനാവയാധിെയയും
സൂചിNിFുകയാൽ ചTFാറൻ അയാളുെട േനർFു

തിരിzിരു@ു വാrലയപൂർവം േചാദയംെച•ു: “എa#ിണാ!
മാനമിടzുവീഴു@ൂേCാ? അേതാ െപരുെവ/ം േകറിവ@ൂേCാ?
െതാലിയുരി? ഓaിെനേNാെല നീ
േപയുറു•ിേNായിരിFണെതa്?”
സവസംബoിയുെട കരുണ ഉ#ിണിNി/യുെട
തിqിനി@ിരു@ വയസനFരകെള േഭദനംെച•ു. അയാൾ
േന2qെള ക•ുനീർവാർ•ീഷുെകാLു sകാശി?് െതാL
ഇടറി തെ] പരിേദവനെ9 ഇqെന ഉണർ9ി?ു:
“തbുരാെന േസവി?ു മാനംെകCു െപാ@ുടയേത. ഇേNാൾ
ഇതാ, നീെCഴു9ുേവല ഒഴിവുവ@ു. അNഴും
ഇരുപെ9Cുവർഷം അടു9 ദീപാളിF്
ഓലപറLി9ികയു@ ഇവനു കുaം! എqാLു കിട@, കL
ജാതി, വീടും കുടിയും പറവാനിലലാ9 െചറുFെന,
െതാലിേമനിമിനുFം മാ2ം േനാFി എെ] തലŒുമീെത
ഉaിേF}റിയിരിFുണു— തി@ാൻ വകയിലലാzാേണാ
േസവിNാൻ േപാണത്! തലമുറ വാ¿Fയായി മു@ിരു@
െപാ@ുതbുരാFdാർ തിരുവു/ംെകാLു ത@
അനുഭവെ9 ഇqെന െമാടFിFളzാൽ എവിെടെ?@ു
വിളിFാം സyടം?”
ഉ#ിണിNി/ തെ] സyടേബാധനം നിറു9ിയേNാൾ
ചTFാറൻ ഇqെന ഗുണേദാഷി?ു: “േനാെFെ]Åണാ!
ഇ2യലലാ, ഇതിേലെറയും വരും! ധർ#ം േകറി
ആറാടണതാണിെതാെF. എ@ാലെFാL് — േനാF്! അവിെട

നി@് ചിണqാL് നൂ@ുനി@ു േകള്. നീെCഴു9ിെലലyിൽ നീ
എരേNാെടടുFുേമാടാ? ചിലbിേന9ു കല9ിലിടണ െവ/ം
െതളŒുbം ന#ുെട മ?bിFും ഉരിയFzിവാŒൂലലിേയാ?
ഇതിെനാെF തbുരാFdാെര പിണപറയാെത. അവർF്
ശ²(സ½)െവസനqളും മ}റുെമാL്. ഇ@് sധാസി?ിെലലyിൽ
നാെള sധാസിFും! ഞാൻ തെ@ അവിെട േകറിയാലും
ഇqെന െചല അളി?ിയാCqളും അമളികളും
വ@ുേNാേയŒാം! നീെCഴു9ു േപാെയyിൽ പു [ 18 ] െലലാേ@
േപാCു! എ]NിF് വാ?തു സÆതി—ഇനി കാരയം
വലലതുെമാെLyിൽ െചാലല്! വർ#qള് ചൂLി9ാ അെലലyിൽ
നീ എaരു ച#aി?”
‘മ?bി’ എ@ പദ9ിനു പകരം ‘ച#aി’ എ@ു sേയാഗി?ത്
ആയാേളാടു/ േÇഹവിശവാസqളുെട ആധികയെ9
സാeീകരി?തിനാൽ; ഉ#ിണിNി/
വാെപാ9ിFരzുെകാL് “ഇ—aുവിലിqേന എെ@
േപാzെകാ/ി െപാറംെകാ/ിയാFിFളzതുെകാL്
മനെ—രിയുണqുേ@! അതാണ് താqാൻ വRാ9ത്” എ@ു
േബാധിNി?ു. ആർ9നാദ9ിൽ ഒടുവിലെ9
സyടവചനെ9 അറിയിFു@തിനിടയിൽ അയാളുെട
േന2ാaqളിൽ ഒരു െചറിയ ശൃംഗാരരസം അയാെള വ•ി?്,
പുറെNCതിനാൽ, അയാളുെട അaർഗതെ9 ചTFാറൻ
മന—ിലാFി “മ?bിF@ാ, മന—ിലാെയടാ! വാലു
െകളതണെതaിെന@്! നീ ആദയം പയനം (ഭജനം)
ഇരു@ിലലേയാ? — അNെ?ാലലിയതുതെ@ ഇ@ും െചാലലുണു—

ഒേര വാF്! അതിനിC െവ/ം വാqിെവ?ൂട്! ആ
െകാലംകു9ിNട9ലവെ] േമാെള നീ േവCൂടാ—
െചbകേ“രിയിൽ ചവുCുണ കാല് െചലbിേന9ുതീLിFൂടാ!
െചലbിേന9ുകാരും െചbകേ“രിFാരും െനഴല്
െവലqികൂെടടാ—െവലqിFൂടാ” എ@ു മറുപടിയുLായി.
ഉ#ിണിNി/: “പട9ലവൻ എെayിലും ആവെC!” എ@്
സവാനുരാഗഭാജന9ിെ] പeവാദിയായി വാദമുഖiാപനം
െചയ്വാൻ മുതിർ@േNാൾ, തലയിലും മുഖ9ും ഗൃഹംതെ@
ഇടിzുവീണേപാെല, ഊേFാടുകൂടി ഒരു സംഘടനമുLായി.
“ച9ു!” എ@് നിലമറ@് ശവാസനാളംെകാL് ഉറെF
–•നംെച•് അയാൾ നില9ു പതി?ു. സംഗതിയുെട
പരമാർ°iിതിെയFുറി?് േബാധമുLായേNാൾ,
നരസിംഹമൂർ9ിെയേNാെല
േരാഷസ#ൂർ”ിതശരീരനായിരിFു@ ചTFാറെന
കാണുമാറായി. തെ] മുഖ9ു വലിെ?റിയെNC സുധർ#ാ
തടുFിെന ഭൂധൂളിവിഭൂഷിതഗാ2നായ ഉ#ിണിNി/ എടു9്
മണൽ തCിFളz്, ജാനുFൾ ഇടzും ഉദരം 2സി?ും
ദിÈ™മ9ാലുഴ@ും മുേ@ാCു നട@ും പുറേകാC് ആzും
പിെ@യും നട@ും ഇqെന ആ ധൂ·ാeസ@ിധിയിലണz്,
ആ ദിവയാസനെ9 പൂർവiാനസമീപ9ിൽ നിേeപി?ു.
ഉ#ിണിNി/യുെട ബീഭrതവqൾ കL് ചTFാറൻ
അലിzു. “എടാ െപൺെകാതിയാ! നിെ]
മനNൂവിറു9ാെളതaെയyില്, ഈ ചTFാറെ]

തaെNരുമാെനെFാലലി?തും ആ ധാമേmാവിലലേയാടാ?
അവെന ഞാനും മാന9ു േക}റണെമേ@ാ? അവെ] കുടർമാല
ശാർ9ാൻ കാലം വരും! അതുകള—നിെ] സാമീെട
െപാടിപാെടaാെയ@ു പറ. േലാകം െപരCാനു/
വിതയെയാെF വ@റുണ ചaയലലിേയാടാ ന#ുെട ഇവിടം?
അവനും െകാLുേപാC് അവെ] വീതം. നാെള വരുെമാരു9ൻ,
പറസുരാമ—ാമി എ@ും പറേzാL്; ഇNം
വ@ിരിFണതാര്? ആശവ‡ാമാേവാ? എaു മാെവyിലും,
ന#ുെട ആളുകള് െതാLയിെ9ാടാെത വിഴുqൂടൂലലിേയാ?
േഫാടാ, േഫാ! േയാഗിശവര—ാമി—ചു9 യമേലാഹംെപരCി—
നി9ം മൂ@ുേനരം േചാറു വിളbണ മTം അവെ]
ത•ിയിെലാെLyിൽ, അെതടുFാൻ പറ!” ഈ
sസംഗ9ിനിടയിൽ ഉ#ിണിNി/
വി•ുശyരശ€ിസഹ«നാമqളിൽനി@് ഒരു പ9ിരു@ൂറു
നാമqെള ആ

രയsതിേഷധപരിതാപസൂചകqളായി

മTാവസാനധവനിയിൽ ഉ?രി?ുകഴിzു. sസംഗം
അവസാനി?േNാൾ അയാൾ ഭ€ി9ിളേNാടുകൂടി
െതാഴുതുപിടി?് ഇqെന പറzു: “പരമാർ°മറിzാൽ
അqെ9 അഭിsായവും—നാരായണ! ഇ@ു
sതയeQീേവദവയാസരാണ് സവാമിതിരുവടികള്—
െപാ@ുതbുരാൻതെ@ സ#തി?ുേപായിരിFുണു.”
ചTFാറൻ: “ചവറ്, ചവറ്! അതും കള £ഹു!
ൈമസൂെNരുെവ/ം ഏതുവെരേFറി?

ഉ#ിണിNി/: “ൈമസൂർNCാള9ിെ] കാരയംെകാെLേaാ
വലിയ അമിളി ഒL്. നീCുേ#ൽ നീCും കായിത9ിേdൽ
കായിതവും, നാഴികŒുനാഴിക േപായുംവ@ുമിരിFണു—
ഒ@ുമാരും െവളിFുവിടുണിലല—െചവിFുെചവി അറിയാെത
എലലാം െപാതിzുെകCി നട9ുണു.” [ 19 ] ചTFാറൻ: “ഛൂ!
െചവിFുെചവി അറിയാെത മറിFാൻ മീ?െയാ/വനാെരടാ
അവിെട?” (ആ‰ഗതം) “ആ കbനിയാdാരുെട േതാFു?ിറ
തടു9ിരിFണ്.” (ദീർഘമായും ഉറെFയും ആകാശെ9
ആÉാണംെച•് ബഹി“വസി?ുെകാL്, ആ‰ഗതെ9
തുടരു@ു.) “ആ െചറFു}റി ഒെ@ളFാൻ ചTFാറെ] ഈ
കുറുൈyŒു കഴിയും. അNഴെ9 െവ/Fൂ9് എെaലലാം
എടുേ9ാLു േപാവും?—യ! യഃ” (sകാശം) “മ?bി! കാരയqള്
ശുZേമായം തെ@! എyിലും എലലാംകൂടി ത/ി, ത/ി—9/ി
വരുbം, അNം വരൂലലേയാടാ ഒരു േമളം? സർവാധിയും,
ദളവായും, അതിെ] േമ9Cും വ@ു പിടിFൂലലേയാ
ചTFാറെ] താടിF്?” (വലതുൈകയിെല
െപരുവിരലിെനയും മധയവിരലിെനയും മൃദുവായി
കശFിെFാL്) “ഇതിലലാെത പു/ിNCാളം പുലരുേമാ?
മതിരNട ചാൺനീqുേമാ? കbനിNടNാNാസ് ന#ുെട കലലും
െചളിയും ചവുCാൻ വരുേമാ? എടാ! െവyലNറവ?് അള@ു
തCണം, കിലുകിലാ എ@്! അതിന് േപാ@ ആണി@ാെരടാ.
ഇ?TFാറനലലാL്? അ@ു വാ, സÆതിF് —അ#ാ2Œു
നിനFു സÆതി.” അഗ‡യപർgത9ിെ] ശിഖര9ിൽനി@്
ഒരു വലിയ െചbുപാ2െ9 ഉരുCിയാൽ ഉLാകു@

േഘാരതേയാടും, കാലൈദർഘയേ9ാടും, രവേഭദqേളാടും
ചTFാരൻ ഒ@ു െപാCി?ിരി?ു. അല്പേനരം തുറിFു@
േന2qേളാടുകൂടിയിരു@ു. പി“ാ9ിചuഹാസം
െവളി?Nാടിെ] നാ•കംേപാെല 2സി?ു. ആ കാ¼ കLേNാൾ
സാeാൽ ശൈനശവരൻ sതയeമായി രാജയ9ിനു
കLക“നിദശാരംഭ9ിനു മുതിർ@് ഉദയം െച•ിരിFു@തു
േപാെല ഉ#ിണിNി/Œു േതാ@ി. അയാൾ ഒ@ു നടുqി.
ആപൽFരമായ രാജയകാരയ9ിൽനി@് ചTFാറെ]
ചി9വൃ9ിെയ സവാഭീ•sകൃത9ിേലFു തിരിNാൻേവLി
ഉ#ിണിNി/ പിെ@യും േയാഗീശവരവർ•നെയ9ുടqി:
“സവാമികൾ അനു[ഹം െകാL് ഫലqൾ പറzാൽ
കLതുേപാെല ഒ9ിരിFും മTെമa്? മരുെ@a്?
േജാസയെമa്? വരqെളa്? ഒ@ും പറവാനിലല. അqുെ@ാ@ു
കLാൽ—”
ചTFാറൻ: (ആേലാചനേയാട്) “മഷിയിയിCു േനാFാേന—
അതിനറിയാേമാടാ?”
ഉ#ിണിNി/: “ഹും! മഷി! സവാമിതിരുവടികളുെട െവ/ം
േകാരിFുകൂടി അതും അതിെ] അNുറവുമറിയാം! സവാമിF്
കാശും കനകവും കളിമ•ും ഒNം. എa് ആ[ഹിേ?ാL്
എവിെടെ?ലലുേ@ാ, സമാധിയിൽ ക•ുമട?ിരു@്,
സൂºെമലലാം ഉടനടി അരുളിെ?Rും സിZരലലേയാ?
അനു[ഹിെ?ാരു തിലകം ത@ാൽ അതുമിേCാL്
േപാണവഴിെFാെF ജയം!”

ചTകാറൻ: “നീ ശിeയനലലിേയാടാ? ഒരു തിലസവും
വാqിേ?ാLു േപായി നീെCഴു9ു പ}റിFാzെതa്?
അതിനുശിണുqാൻ ഇവിെട വരണം. േപാ ക/
മൂേധവിപൂരായം പറയാL്. (തെ] ആേലാചന മുറുകി) “ആ
കbകൂ9ാടിെയ ഇവിെട ഒ@ു െകCിെയടുNിF്—
ചTFാറൻ െതളി?ുതരാം പൂെ?ലലാം.”
ഉ#ിണിNി/: (ഭയനാടയ9ിൽ) “ഇqെന ഉ9രവാകരുത്!
നശി?ുേപാകും! തിരുവടികള് മഹാപുണയവാൻ”. പിെ@
എനിFറിയാം ‘ഒരു കാരയംകൂടി’ എ@്, അടു9ണz്
ചTFാറെ] െചവിയിൽ ഉ#ിണിപി/ എേaാ സവ¹ം
സവകാരയമായി മTി?ു. അതു േകCേNാൾ ചTFാറൻ
പൂർ•ശ€ിേയാടുകൂടി െതളിയു@ സൂരയഭഗവാെ]
അതയുeണകിരണqളാലും ബാധിതനാകാെത ആ തിളŒു@
േഗാളെ9 തുറി? ക•ുകേളാടുകൂടി ഇമയിളFാെത േനാFി,
ചലനമാകെC ശവാസമാകെC കൂCാെത, തെ] പി“ാ9ിെയ ഉ/ം
ൈകകൾFിടയിലാFി വിചാരശൂനയതേയാടു കൂടി
കാൽനാഴികേയാളം കറFിെFാLിരു@ുേപായി.
കുറ?ുകഴിz് പൂർ•iിതിയിൽ ദൂെര മാറിനി@ിരു@
ഉ#ിണിNി/െയ അടു9ു വിളി?്, അ@െ9
സംഭാഷണസംഗതികെള ഏതാനും അഭിsായേഭദqേളാടുകൂടി
ആവർ9നംെച•ു: “ഉം! മ?bി, ശരി, ശരി! നിെ] ദമയTി,
െകാ?#ണിെFാ?്, കഴുFൂCെ9 ഉശിരലലിേയാ? അതിെ]
ത/ ഉ[െനജമാെ] േമാള്! അതിെന നിന?് അവെള നിനFു
കിCിFാൻ ഞാനും പണിയാം! പിെ@aുേവണം?” [ 20 ]

ഉ#ിണിNി/: “അqെന ആയാൽ പിെ@ എaായാലും
േവLൂലലാ. ഉ/തുെകാL് മാനമായി കഴിേ?ാളാം!
അqെ9േപാെല മനFരു9് ഇവനിലല.
ചTFാറൻ: (sസാദേ9ാടുകൂടി) “െപെ•െaടാ?
പിെ•െaടാ? ആണായിNിറ@ാൽ ഒരു ഒ}റ െപരുyെRyിലും
േനാFണം. അലലാL് പിറവി എaിന്? ഉയിെരaിന്? ആ
െചറുFെ] കാരയ9ിന് — അവെനടുFാൻ കഴിF്,
ഇരുേFാൽ തറയിെലലേ@ാ?”
ഉ#ിണിNി/: (രസി?് അതിയായ മുഖsസ@തേയാട്)
“അqു@ു വിചാരി?ാൽ നാൽേFാലുമുLാകും!”
ചTFാറൻ: “അതിെനാരു കഴുതാേFാലു കിടFണേലലാÅണാ.
പൂവാ}റു മുതലാളി അവെ] തaെയyില്—”
ഉ#ിണിNി/: “തaേയാ ത/േയാ? അവൻ അവിടെ9
െതാഴു9ിൽപിറNനാണു. മുതലാളിെട െതരCും
പേCാലയുെമലലാം അവ]ടു9ു വ@റുണു. അവനു
ദളവാസവാമിമഠ9ിൽേപാെല െച@തു െചലവ് അവർ
നട9ുണു. ആ ജാതിFാരുെട ഭാഷയും അവനറിയാം.”
ചTFാറൻ: “അതാണെലലാ—ആ െകാ/Nണം െച@ു
െചാരിയണ കഴു9റNൻെമാതലാളി എവിെട! നാലുകാശൻ
നാം എവിെട?” (ദീർഘശവാസമിC് , കുേറേനരം മിLാതിരു@്,
ആ‰ഗതം) “ൈമസൂNുലി െപരുbടNിെന അമുFി. ഈ

ശനിയൻ ശാമി വല9ും, ആ പട9ലവൻ ഇട9ും, െമാതലാളി
രLുംെകCവനായും, എലലാം കൂടി നെ# അടിയറു9ാൽ!
ആഹ! പാടിലാ, അത്. ആ ശാമിNൂ?െന നമുFു പിടിFണം;
അതാണ് ക•ി” ചTFാറെ] േന2qൾ
ജവാലാമുഖികൾേപാെല sകാശി?ു. അയാൾ ചുLുകെള
സവ¹െമാ@ു വിടുർ9ി, ശിേരാiിയിൽ കാണു@േപാെല
കർ•ംമുതൽ കർ•ംവെരയു/ ദaനിരെയ ഒ@ു െഞരി?ു.
അനaരം ഇqെന ഒരു ഗർƒനവും െച•ു: “നിെ] ചാമിെയ
വിCൂടാ! െകാLാ ഇവിെട ആ കയം ചൂ@ ഇരുളെന,
ഞാെനാ@ു കാണെC! തിരുവിതാംകൂർ രLു കാലിെലyിലും
നിŒേണാ, ഫരിNാൻ ആണുqളു േവണം.” ഉ#ിണിNി/
ക•ട?ു തലകുലുFി ഒടുവിലെ9 അഭിsായെ9 ശരിവ?ു.
ചTFാറൻ: “അqിെന നലലബുZി തുല qെCടÅണാ!
ആണുqളിലലാ9 െകാറ, വലയെകാറ.
കഴFൂCFളരിയിെലേNാെല ചില പി/രുേവണം. കLു
െവ?ിെCാL്! എലലാം ഒെ@ളFി, ഒതുFി, കലFി9ളി?്
ചു9വും വരു9ി, കലയവും കഴി?ാല് പിെ@, ചിലbിേന9ു
ചTFാരൻ ഭരി?ാൽ തിരുവിതാംേകാട് ഭരുെമാെ@ാ@ു
േനാFികളയാം” എ@ു പറzുെകാL്, ‘ഭരു’ എ@
sേയാഗ9ിെ] ചാതുരയെ9 വിചാരിേ?ാ, സവാ‰ഗതqളുെട
iിതിF് ഉ#ിണിNി/െയ പിരി?യŒാ/ ധൃതിെകാേLാ
പി“ാ9ിയുമായി മു}റ9ിറqി, തെ] Êസവqളും
ഘനമു/വയുമായ ൈകകെള വീശി, െതേFാCും വടേFാCും
ഒ@ു നട@ിC് ചTFാറൻ ഉ#ിണിNി/Œു യാ2യനുU

ന¯ി. “വടേFNുറ9ു േപായി, വലലതുമുെLyിൽ വാqി?ു
കുടിേ?ാLു േപാ! ഒ@ും കാണൂലലാ. വ?ുവിളbാൻ
വീCിനക9ു വൗെ—ാ/വരു േവLേയാ?”
ഉ#ിണിNി/ യാ2െതാഴുത്,
വ?ുവിളbുകാരയെ9Fുറി?ുLായ സവാഭിsായെ9
അടFിയുംെകാL് വടേFവശേ9Fു േപായി. ചTFാറൻ
വീLും തെ] ആസനെ9 അവലംബി?് താഴെ9 നടFലലിൽ
രLു കാലും ഊ@ി വിറNി?ുെകാL് ദീർഘമായ
ആേലാചനയിൽ ഇരു@ു. ഒടുവിൽ ഇqെന തീർ?െNടു9ി:
“അതെത— അതു േവണം—എaാെLാെF കാണും —
പൂയിേ?Œാം –േചതെമa്? േദവീ@് ഒ@ുെLyിെലാ9ു.
അെലലyി, ആളുകള് വാ¿9ും — ആ മി?ം മതി — എേ@
വിചാരിFുണു ഞാൻ? ‘നാെള നാേളതി’ എ@ു ചു#ാ അലലാ
പറzിCു/ത്. ചാമു^ിഅ#Œു, േപാെC, ന#ുെട കണF്
കുടിയിരിNാൻ ഒരു മാടെമyിലുമിരിFെC! അവിടെ9
കാെടാെF ഒ@ു െതളി?്, ഒരൂCും ഗുരുസിയും ൈകേRാെട. ആ
കളNാെC െതാCുതി@ിFൂCെ9 കരയിൽ
കൂCിനട9ണെമyിൽ വŒെC ഇതിനു േവLിയ മുതല്.”
ഇqെന പരിœാരനി

യവും, [ 21 ] അതിേലF് ഉടെന

മുതലുതിരിNും െച•്, ചTFാറൻ കാരയനടNിനു
പാദരഥ9ിൽ ആേരാഹണംെച•ു. വാതിൽ തുറ@ു
പുറ9ിറqിയേNാൾ പടിFൽ ഒരു വലിയ സംഘം
കാ¼കേളാടുകൂടി കാ9ുനി@ിരു@ു. അവേരാട്,
സാമാനqെളലലാം അക9ുെകാLുവ?ിC് അടു9ദിവസം

വരു@തിന് ഉ9രവുകൾ െകാടു9ുെകാL് അേ„ഹം
ചാമു^ിേe29റയിേലFു നട@ു തുടqി.
“അവെനFാണണം ആ ഇരു9ലമൂലിയാൻ ചാമിയാെര.
നിധീെട േവേരാCം ഒ@ു േനാFി?ുകളയാം. പിെ@, ഉ#ിണി
പറzേപാെല വലലതുമാെണyിൽ, െവലലും പുറ9ു
ചTFാരനും” എ@ിqെനയു/ അaർšതqൾെകാL്
േകാശഭാഗയqളുെട വർZനമാർšqെള നിർ•യംെച•ു
നടFു@തിനിടയിൽ ചാമു^ിFാവ് േe2ംവക താൻ
അടFീCു/ മുതലിെ] ഒരു കണF് മന—ുെകാLു
ചTFാറൻ തRാറാFി. അത് ചTFാറേഗാള9ിെല
നീലഞരbുകെള ഒ@ു വിളറി?ു എyിലും, ഈശവരdാരുെട
കടാe9ാലാണേലലാ മനുഷയർ അനുഗൃഹീതരാേകLത്,
എ@ു മന—ിന് സമാധാനം വരു9ി, അേ„ഹം േe2Nറbിൽ
എ9ി.
ആകാശവീഥിയിൽ ആദിതയഭഗവാൻ അതയു[ദീ½ിേയാടുകൂടി
വിളqി, തെ] അªിമയകിരണqെള ആ
ശയാമളാംബികാേവദിയിൽ sസ@പൂജാർNണം െചRു@ു.
തൽsേദശഭൂേദവിയും mാഹകർ#സാeിണിയായി ഭവി?
അപരാധ9ിനു ശിeയായി എരിെപാരിz്,
ശാശവതsണാമയായി eമാപണ–•നം െചRു@ു.
അവിടെ9 തരുജാലqൾ പരാശ€ിേmാഹകെ]
ഹതിFായു/ ച^ദ^qെള@വ•ം അവെ]
ദുരaമുഹൂർ9[ഹണ9ിനായി, [ഹതാരqളുെട
പ\ാവിൽ iിേരeണdാരായി നി©Fു@ു.

പ2പുËാദികളും, ൈദവേmാഹഭൂവിൽ ജാതരായ
പരിതാപെ9 വഹി?് eീണരായവർ ശാപദാനംെച•്
അനaാപദെ9 sാപിFയും േശഷമു/വർ ശാപമു•ികെള
ഉയർ9ി അവസൈരകകാംeേയാടു വർ9ിFയും
െചRു@ു. നാരകീയമായ ഒരു നി“²ത ആ sേദശെ9
ബoി?ിരിFു@ു. അവിടെ9 ഓേരാ അണുവിൽനി@ും
മാംസകർ•qൾFു േഗാചരമലലാതു/ ദു—ഹമായ ഓേരാ
പരിേദവനം സവർനീതിപീഠ9ിyേലF്
െപാqിെFാLിരിFു@ു. sതിˆŒുതെ@
രുmഭൂമിയായി9ീർ@്, സർവാ‰ാFളാലും വർƒിFെNC
ആ ദുർേ„ശ9്, സാeാൽ വിശവസംരeണശ€ി,
ധർ#ബoന9ിൽനി@് അപ™•യാFെNടുകയാൽ,
സവതTചാരിണിയായി ക¹ാaകാലനടനെ9 െചRു@ു. ഈ
ദിFിേലF് ഉടയാൻപി/ sേവശി?േNാൾ അവിടെ9
മZയാഹനദയുതിയും ഏകാaയും സവനികൃതികളുെട ¤ൃതിയും
അയാൾF് ഒരു ഹൃദയ‡ംഭനെ9 ഉLാFി. വടFുകിഴF്
കുLു നീരാഴിയിൽനി@് ഒരു ‘ഭും’കാരധവനി െവ/9ിൽ
എേaാ വീണ ശ²മായി പുറെNCത് അധർ#ചിaാഭരിതമായ
ചTകാറെ] മന—ിന് ഭയyരമായി േതാ@ുകയാൽ,
അേ„ഹ9ിെ] ആ‰ഗqൾFും കായഗതിFും വിÀം
സംഭവിNി?ു. ആ ശ²െ9 േദവിയുെട അനി•സൂചകമായി
അേNാഴെ9 iിതിയിൽ വയാഖയാനിFയാൽ, അേ„ഹം
ചിaാ[‡നായി, തറŒെNCതു േപാെല നിലെകാLു.
അേ„ഹ9ിെ] േദഹ9ിലു/ ചുരുLേരാമാവലി എലലാം

മു/ൻേകാലുകൾേപാെല നിവർ@ു ജൃംഭി?ു. തെ@ ഇqെന
ച•ലെNടു9ാൻ സ@Zയായ േദവിെയ ശിeി?്,
‘മാടവുമിലലാ കൂടവുമിലല’ എ@ു വിധി?ുെകാL്,
സവഭവന9ിേലFു മടqു@തിനായി അേ„ഹം ആരംഭി?ു.
അേ„ഹ9ിെ] മാനുഷയകമായ േന2qൾFു േഗാചരമായ
കാ¼ എaാണത്? sതയeേലാകമാ2നായ ചTFാറൻ,
അല്പഗാ2നായി വിയർ9ുവിറŒു@ു. ക•ുകെള കഠിനമായി
തിരുമീCും അേ„ഹം കL കാ¼ മറയു@ിലല. പ•ാരിവCം
തുടqിയ തെ] ഹൃദയപടഹെ9 തടവി ഒതുFീCും, അതാ
ആദയം കാണെNC സതവ9ിനു ൈവശദയം
വർZി?ുവരു@േതയു/ു. ചTFാറമഹാ‰ാവിെ]
നിരയാണഗതിFു പാദുകമായി ചാമു^ീഭഗവതീവി[ഹം
െതFു വടFു വീണുകിടFു@ ഉയർ@ ഗർഭഗൃഹ9റയുെട
മZയ9ിൽ, ജഗേdാഹനകരമായും, സാeാൽ
2േലാകയകുടുംബിനിയുെട മZയാർFദയുതിേയാടും
ആപാദsസൃതമായ നീലകുaളഭാരേ9ാടും,
കരുണാവൃതqളായ വിശാേലeണqേളാടും,
അനംേഗാƒവലqളായ വ}€േ9ാടും,
ഗൗരവേ¤രാധരsവാളേ9ാടും [ 22 ]
മണികു^ലഹാരാവലികൾെകാLു പരിഭൂഷിതമായും,
ര€ാംബരപരിേവ•ിതമായും, നവയൗവനsൗഢിെകാL്
ഭാസവ9ായും ഉ/ ഒരു വി[ഹം sതയeമാകു@ു. ഇqെന
ഒരു അംബികാരൂപം അവിെട കLത് ൈദവമഹാഗതി എ@ു
േതാ@ി ചTFാറൻ, ജീവനാഡികൾ ഭി@മായി

മൃതയുവശനാേÌാകുെമ@ു/ iിതിെയ sാപി?ു. എ@ാൽ
തെ] ബുZീuിയെ9 ആകർഷിFുമാറ് അേNാൾ ഒരു
മാനുഷയകമായ വിലപനം േകൾFയാൽ, ഉടയാൻപി/യുെട
ഹൃൽചലനം സവല്പം ആശവസെNC് വിലാപ9ിെ] കാരണം
എaാെണ@ു േനാFി9ുടqിയേNാൾ ആദയം കL
രൂപ9ിെ] മുbിലായി മെ}റാരു രൂപം
ര€വർ•വŠധാരിണിയായി മുCുകു9ി മാറ9ും തലയിലും
തലലി ദു—ഹമായ േവദനേയാടുകൂടി ദുഃഖിFു@തു
കാണെNCു. ഇതു ൈദവികമായ കാ¼യെലല@ു/ ഒരാശവാസം
അരeണേനരം ചTFാറനു േതാ@ിെയyിലും െതFു/
കു}റിFാടിെന െഞരി?ുെകാL് േമഘാകാരമായ ഒരു സതവം ആ
രംഗ9് sേവശി?േNാൾ, സവല്പംമുb് തിരുവിതാംകൂർ
കീ¿േമൽമറിNാൻ ക?െകCിയ കഴFൂC9ു കളരിയിെല
വീരശൂരെNരുമാൾ പിaിരിz്, ഭുമി കുലുFിെFാL്
പുകവLിേവഗ9ിൽ മ^ൂകെനേNാെല കാലുകൾ വിടുർ9ി,
ചാടി മLി9ുടqി. സംഭവqളുെട
സംഘടനാവിേശഷംെകാL് ശൂനയമന—ാ@ിZയവാനായി
ധാവനംെച•ു തുടqിയ ചTകാറൻ അരeണംെകാL്
ഒരിരുbുകുടുFിലകെNCതുേപാെല നിറു9െNCു. അേ„ഹം
തിരിzുേനാFിയേNാൾ കാണെNCത്
രാeസമൂലബല9ിേലാ യമൈസനയ9ിേലാ േചർ@
ഒരംഗമായിരിFണെമ@ു േതാ@ി. തെ] ഒരു ൈകŒു
പിടി?മർ9ിനി©Fു@ വിരൂപനായ ദീർഘകായൻ, കറു9
കbാവടqൾെകാLു മാ2ം ഉLാFെNC ഒരു

സതവംേപാലിരു@ു. വളzുപിരിz് അവിടവിെട വടുെFCിയ
കൃശദീർഘദൃഢശരീരം, ഏകേന2ം, അതിൽ ശു-”ായ,
മുരടി?ു െജടെകCി തിമർ9ുനിൽFു@ േകശമീശകൾ, നീLു
കറു9് ആടു@ ഏതാനും ദaqൾ,
െപരുbാbുകൾേപാലു/ ൈകകാലുകൾ, തലയിൽ
ക?െകാLു/ വലിയ െറCിെFC്, അരയിൽ മുഷിz
കാyിFു9ിയുടുN്—ഇqെനയു/ ഒരു രൂപമാണ്
ഉടയാൻപി/െയ പിടികൂടിയിരിFു@ത്.
ചTFാറെ] പി“ാ9ി sേയാഗqളും െമRൂFും
കഴFൂC9ു കളരിയിെല അടവുകളും ഈ മനുഷയFരടിേയാട്
അടുFു@ിലല. ആ നരമൃഗം പി“ാ9ിെയ പിടി?ുപറി?്
പുറകിൽ തിരുകിെFാL് േതാലി എ@റിzിCിലലാ9
ചTFാറവിശവവിജയിെയ ചുരുCി എടു9് നീരാഴിFുLിെന
മറŒു@ കാവിനു/ിേലFു തിരിFു@ു.
അനുകbേയാടുകൂടിയ നിേരാധാUകൾ
sതിˆാേദശ9ുനി@ും േകൾFെNടു@ു. ഈ
ഭയyരസതവ9ിെ] Qവണദവാരqളിൽ അതുകൾFു
sേവശനം ഉLാകു@ിലല. അയാളുെട ചീ}റലിെ]യും
മുഖേeാഭ9ിെ]യും ആസുരരൂeത
അവർ•നീയമായിരിFു@ു. ചTFാറെ] sഹരംെകാL്
കരിyലലും ധൂളിയാകുെമ@ുവരികിലും ഈ സതവ9ിെ]
ൈകയിൽ അേ„ഹം പzിെകാLു െകCെNC പാവെയേNാെല
ലഘുപദാർ°മായിരിFു@ു. ഉടയാൻപി/െയ നില9ിC്
അമർ9ിെകാL് അേ„ഹ9ിെ] ജീവര€െ9

പാനംെചRു@തിനായി അേ„ഹ9ിെ] പി“ാ9ിെയ9െ@
ആ കരടി9ാൻ ഉയർ9ു@ു. അതിൈദനയസവര9ിൽ ദൂെര
നി@ും “െകാലലാെത കുNാ! െപാലലാFർ#ം െചRFൂടാത്”
എ@് േരാഗവാർZകയqൾെകാL് eീണതെയ
sാപി?ിരിFു@ുെവ@് അനുമാനിFാവു@തായ ഒരു
Šീയുെട സവരം അേപeിFു@ു. ഇതും ഫലെNടാെത
പി“ാ9ി കി¿െNCു പതിയുകയും ധീരനായ ചTFാറൻ
നിരയാണ9ിനു സവാഗതംപറയുകയും െചRു@ു.
ചTFാറെ] സംഗതിയിൽ ഈ വിധമു/ ദുരaം
ൈദവനീതിFു സaു•ിവരുംവ•മു/
പരിണാമമാകാ9തുെകാLായിരിFാം, ‘വിടുകുNു#ാൻ’
എെ@ാരു കാകളീസവരം സമീപ9ു േകൾFെNടു@ു. എ@ു
മാ2മലല, പി“ാ9ി പിടി?ിരിFു@ കരുaാളിഉലFേപാലു/
കര9ിെന തyFടകqൾേപാെല രLു േകാമളഹ‡qൾ
ആവരണംെചÁയും െചRു@ു. ലeീസദൃശയായ ഈ
രൂപെ9 സമീപ9ു കL കൃ•സതവം ആർmഭാവെമ@ു
പറzറിേയLതായ ചില േച•കൾെകാL്
വാrലയകടാeqൾ െചRു@തിനിടയിൽ ഷ•യ²പൂർ9ി
കഴിz sായംെച@തായ േരാഗിണി അവിെട എ9ി. കുNൻ
എ@ു വിളിFെNCവൻ എഴുേ@}റ് ചTFാറെന കുറ?ു
ദൂര9ു മാ}റിനിറു9ി താൻ കാവലാ യിനി@ു.
ഉടയാൻപി/െയ അടു9ു കLേNാൾ േചലയുെട ഒരു
വിടുമുaി ഉയർ9ി മുഖം മറ?ുെകാL് തെ]
വേeാേഭദനംെചRു@ ദുഃഖെ9 അടFാൻ അശ€യായ

വൃZ കരzുതുടqി. യാ2ാeീണംെകാL് ലളിതമാFെNC്
ഏ}റവും ദർശനീയമായിരിFു@ സൗ•രയsഭേയാടുകൂടിയ
ബാലിക വൃZെയ െകCി9ഴുകി9േലാടി ആശവസിNി?ു.
ചTFാറൻ കിyരേനയും വൃZാബാലികമാേരയും വീLും
വീLും േനാFീC്, “െചരുNാലടി?ും ചTFാറനു േനദയം”
എ@ു ചിaിFയും, കരടി9ാെ] ഏകേനതൃതവെ9
അഭിനയി?് അർ°വ9ായ ഒരു മൂളൽെകാLു
സവചuഹാസമൂർ?െയ സൂചിNിFയുംെച•ുെകാL് വൃZെയ
താണുെതാഴുത് ഓ”ാനി?ുനി@ു. മനുഷയFരടി ഏതാL്
ചിലതു ഞറുqുകയും ബീഭrമായ ചാ•ാCqൾെകാL്
ചTFാറെ] മരയാദെയ അഭിന•ിFയും, ബാലിക കുNെന
ൈകŒുപിടി?് ഒ@ു ചായി?് കർ•9ിൽ “ഇവരാര#ാൻ?”
എ@ു ഗൂഢമായി േചാദയംെചÁയും െച•ു.

അZയായം മൂ@്
“തതവേബാധ9ാൽ ബൃഹ±തിെFാ9വൻ,
സതവഗുണംെകാLു വി•ുതുേലയാദയൻ,
ശാŠവിUാേനന ശംഭുതുലയൻ നലല–
ശŠാŠവിദയാ ഭാർšവൻതാനവൻ.

വിേദശീയവŠധാരിണികളായ Šീകെള തെ]
ഭവന9ിനടു9ു/ ഒരു െചറിയ ഗൃഹ9ിൽ ചTFാറൻ
പാർNി?ു. ആ അതിഥിസംഘ9ിെല യുവതി ചTFാറെ]
ഹൃദയവ¸െ9 ത…കരി?ു. ആ അപരാധ9ിനു ശിeയായി,
താൻ ആരായു@ നിധിെയകാFു@ ഭൂത9ിന് ആ സുരഭിെയ
ബലിെകാടുേ9Fു@ുെL@് ചിലbിനഴിയം സംiാനെ9
അസലNീൽേFാടതിയുെട നിലയിൽ അേ„ഹം വിധി
നി

യി?ു. എ@ാൽ, ചTFാറെ] അനaരവനായ

വിദയാർ°ിയും സംബoിയായ ഉ#ിണിNി/യും
അേ„ഹ9ിെ] അaർšതqൾ ധരിFാെത
പരിണയകാംeേയാടുകൂടി ബാലികയുെട വാസഗൃഹെ9
ചു}റി ™മരsദിeണം തുടqിയതുെകാL് ആ
ബലികർ#ശിeാവിധിെയ നട9ുവാൻ സൗകരയം ഉLായിലല.
നിേeേപലtിFു മെ}റാരു മാർšമായി കLിരു@
േയാഗീശവരകാമേധനുവും ചTFാറെ] ഹിതാനുവർ9ിയായി

അേ„ഹ9ിെ] ഭവന9ിേലF്, ‘െകCി എടുNിF’െNടു@തിന്
അനു[ഹി?ിലല. ഈ iിതിയിൽ രവിസം–മം രLുകഴിz്
തുലാവർഷവും ഇടി, മി@ൽ, സമുmേകാപാരവം ഇതയാദി
ആേഘാഷqേളാടുകൂടി ആരംഭി?ു. അ‡മനം
അടുFുേbാെഴŒും േമഘകംബളം ആകാശേ9യും,
അoകാരനിേചാളം ഭൂമിേയയും മറ?് ഗതാഗത9ിന്
അതിൈവഷമയെ9 ഉLാFു@ ഒരു സoയയിൽ
ചTFാറsഭു അനaശയനപുരവീഥികെള തെ]
പാദപി^qെളെFാLു പരിപൂതമാFി. ഉ#ിണിNി/യുെട
വക തിരുവനaപുര9ു/ ഭവന9ിൽനി@് കCിയും
കവണിയും ഉടു9് െതറു9ുേക}റി ഭ¤Fുറികളും തലയിൽ
വലിയ വCെFCും ധരി?്, ചTFാറൻ പുറെNC യാ2യിൽ
ക9ിƒവലിെ?രിയു@ ചിലവC, വലിയ ഓലFുട, െചലലം,
പിടിെമാa എ@ീ സൗകരയസാധനqളും ചില
കാ¼സാമാനqളും വഹി?് ഉ#ിണിNി/ മുതലായ
േസവകdാരും ഭൃതയജനqളും ചTFാറെ] മു@ും പി@ും
അകbടിFാരായി ഗമനംെച•ു.
Qീപ‰നാഭസവാമിേe29ിെ] പടിzാെറ
േഗാപുര9ിനടു9ു/ ഒരു േയാഗീശവരമഹാവാട9ിനക9്
ഈ സംഘം sേവശി?ു. മണൽ9രിേപാലും വീശാൻ ഒഴിz
iലം വിടാെത തിqിനി©Fു@ ആൾFൂC9ിനിടയിൽ
ചTFാറsഭൃതികൾ കട@േNാൾ കാഷായവŠം ധരി? ചില
ന•ിേകശവരdാർ അവെര എതിേര}റു. ഉ#ിണിNി/യുെട ചില
കടാeസംUകൾ തേ@ാടുകൂടി വ@ിരിFു@

സാർവഭൗമെ] ഹിമാmിസ@ിഭമായ െകേyമതവെ9 ആ
കിyരdാെര മന—ിലാFി. [ 24 ] ചTFാറൻ എ@ നാമ9ിെല
ആരംഭദിവയാeരദവയം അേ„ഹ9ിെ] വി‡ൃതശരീര9ിന്
ൈകകെള സ•ർഭയു€മാംവ•ം വീശി,
ൈസവരഗമനംെചയ്വാൻ േവL മാർšെ9
െതളി?ുെകാടു9ു.
ഏതാനും തളqൾ കട@് േയാഗീശവരെ] പൂജാമ^പ9ിൽ
ചTFാറൻ sേവശി?ു. sമാണികൾ ഇടതിqി നി@ിരു@ ആ
iല9് അനവധി ദീപതാരqൾ sതിബിംബിFു@
രÂqളാൽ ഖചിതവും, മണമാർ@ പുËഹാരqൾെകാL്
അലംകൃതവും നീരാളാംബരsഭാപൂരിതവും ആയ
വിമാന9ിനക9് 2ിജഗദംബികാവി[ഹം സജീവsതിˆ
എ@േപാെല അനു[ഹമായ sസ@മുഖമായി കാണെNCു.
പുËസ•യ9ിെ] സ#ൂർ”കമായ സൗരഭയവും,
ശവാസനാളെ9 േഭദിFു@തായി ധൂപFു}റിയിൽനി@ു
പുറെNടു@ ധൂമഗoവും, പരിചാരകsധാനികൾFു/
വീരയസൗ•രയപരിപൂർ•മായ ഗാ2sൗഢിയും,
പൂജാധികാരിയായി നി©Fു@ ഒരു വൃZസിZെ]
േവഷവിേശഷവും, ഭ€dാരുെട ബഹുലതയും കLേNാൾ
േയാഗീശവരനും അനൽപസാമർ°യവാനായ ഒരു
സൂ2ധാരൻതെ@ എ@് അഭിUനായ ചTFാറനു
േബാZയെNCു. േയാഗീശവരെന കാൺമാനു/
തിടുFേ9ാടുകൂടി ചTFാറൻ വCമിCു േനാCം തുടqി.
'eമിFണം, അെലലyിൽ അa—ിനു േപാരാ’ എ@്

ഉ#ിണിNി/ േന2Fbിമാർšം അറിവുെകാടു9ു.
ദീപാരാധന ആരംഭി?ു. അതിമേനാഹരമായു/ നാഗസവരവും
ഗംഭീരമായു/ നഗരാേഘാഷവും, അസംഖയം േചqലകളുെട
നാദവും സ@ിഹിതരായ ജനqളിൽനി@ു പുറെNC
ഭ€ിപൂരിതമായ ഉൽേഘാഷqളും ചTFാറെ]
മന—ിേനയും ഇളFി. അയാെളെകാLും ഒ@ു െതാഴുവി?ു.
ദീപാരാധന അവസാനി?ു. വലുതായ ധൂപFു}റിയിൽ
രംഭാപ29ിെ] ആകൃതിയിൽ ജവലിFു@ കർNൂരദീപെ9
ഓേരാരു9ർ ത/ി9ിരFി അeിേsാeണം
െചRു@തിനിടയിൽ സാeാൽ േവCെŒാരുമകൻതെ@
പാവകദീ½ിേയാടുകൂടി അവതീർ•നായതുേപാെല ഒരു
പുരുഷൻ sതയeനായി. ആ sേദശം ശവാേസാ”വാസപരയaം
‡tശ²ം ആFെNCു. ഇsകാരമുLായ
വി™മണ9ിനിടയിൽ ചTFാറൻ പുറേകാCു ൈകനീCി, താൻ
െകാLുവ@ിരു@ പCാംബരം, സവർണNനിനീർFുNി,
ഫലപുËക•qൾ എ@ീ സാധനqെള വാqി,
പ•മഹാദാനമായി േയാഗീശവരപാദqളിൽ സമർNണംെച•ു.
വരദാനഹ‡െ9 ഉയർ9ി േയാഗീശവരൻ അനു[ഹി?ു.
േയാഗീശവരെ] മുഖവും േച•കളും ചTFറെ] മന—ിൽ
ബഹുദൂരമായ ഭൂതകാലെ9 ¤ൃതികളും തdയതവേ9ാടും
പേe അവയ€മായും ഉണർ9ി, അേ„ഹെ9
അ

രയസര—ിൽ വീഴി?ു. ആ അനുഭവ9ിെ] രഹസയെ9

[ഹിNാൻ ബുZിേ-ശംെച•് പരവശെNടു@ അേ„ഹ9ിെ]
കർ•qളിൽ മൂലമേTാപേദശവും, ഹ‡9ിൽ

സൂ2ബoവും, ലലാടാദിേദശqളിൽ മുmാധാരണവും,
ശിര±ർശം െച•് ആ‰സം…കരണവും േയാഗീശവരഗുരുവരയൻ
യഥാനുˆാനം നിർവഹി?ു. ചTFാറെ] ആ‰ാവ്
കാa9ാൽ അയ“കലെമ@വ•ം േയാഗീശവരsഭവ9ാൽ
ആകർഷിFെNCു. ചTFാറെ] ഹ‡qെള [ഹി?്,
ബoുവrലതവംെകാL് ശുZേകരളീയവാണിയിൽ
േയാഗീശവരൻ കുശലs¾qൾ തുടിqിയേNാൾ Êസവനായ
ശിഷയ‘മഹിഷൻ’ ഉ@തനും ഉZതനും ആയ േയാഗീശവരെ]
ൈവദയുതകാaി ഉƒവലിFു@ മുഖ9്
കൃതUതാസൂചകമായി തല ഉയർ9ി ഒ@ു േനാFു@തിനു
തുനിzു. േയാഗീശവരെ] കാ•നsഭമായ മുഖതല9ിൽ
േന2മണികൾ കൃ•…ഫടികമയതേയാെട തിളqി.
ചTFാറെ] താ·eശ€ിെയ ആവാഹി?്, അതിെ]
േച•കെള ഉദവസനംെച•ു. േയാഗീശവരെ] കൃ•മണികളിെല
അണുFൾF് അചിaയമായ േവഗ9ിൽ ഒരു സ#ിQചലനം
തുടqി. eണംെകാL് …ഫടികൈനർ#ലയേ9ാടുകൂടി
sശാaനിലെയ sാപിFയും, ഉ9രeണ9ിൽ ആ
േന2qൾ ആകാശമാ2qളായ സുഷിരqളായി
ചTFാറനു േതാ@ുകയും െച•ു. നിർƒീവവീeണനായി
നി@ു േപായ ചTFാറന് ഭൂഗർഭiമായു/ ഒരു
mവയനിേeേപെ9 ‘അ¶നപുട’
sേയാഗംെകാെL@േപാെല േയാഗീശവരെ] അനaെമ@ു
േതാ@െNC േന2വിലം കാCിെFാടുFയും െച•ു.
ചTFാറെ] സർവധാതുFളും ജവാരധികയം [ 25 ]

െകാെL@േപാെല വിറെകാLു. അേ„ഹ9ിെ] മ‡ിœം
അÍമയമായി. കാലസ•ർഭqെള വിേവചനം െചയ്വാനു/
അേ„ഹ9ിെ] ശ€ിയും നശി?ു. ആ sഭുവിെ]
വയാേമാഹപാരവശയം കL് േയാഗീശവരൻ sേതയക ശിഷയdാെര
ആദരിFു@ –മ9ിൽ രLു ൈകകളാലും ശിര—ുമുതൽ
കരനഖപരയaം സാവധാനമായും ശവാസബoേ9ാടും
മൂ@ുരു തേലാടി അനു[ഹി?ു. ചTFാറൻ
അേ„ഹ9ിനുLായ ആഭിചാരതുലയമായ സവÎ9ിൽനി@ും
ഉണർ@ു. ചTFാറെ] നാടക9ിെല ‘നിധിലാഭം’ എ@
രംഗ9ിന് അേ„ഹ9ിെ] കൃതിയിൽ രLാമതും iലം
കിCുവാനു/ േഗാപുരകവാടം ഇqെന തുറFെNCു.
സവാധികാരായ9മായ രാÏം, ധനജനപരയaം നശി?ാലും
തെ] പൗരുഷsതാപസാമർ°യqെള Uാനേന2വാനായ
േയാഗീശവരെന ധരിNിേ?Fു@ുെL@് ഒരു മഹാേനർ? ആ
മുഹൂർ99ിൽ ചTFാരനായ ധനാരാധകൻ െച•ു.
ചTFാറേയാഗീശവരdാരുെട സ•ർശനെ9 തുടർ@്
രാജയാധികാരികൾFു േ-ശകരമായ ചില സംഭവqൾ നട@ു.
ത@ാൽ ഭരിFെNടു@ രാജയ9ിൽ കൃ2ിമകലഹാദയqൾ
കൂടാെത sജകൾ വർ9ിേFLതിേലF്
രാമവർ#മഹാരാജാവ് തെ] മTതTൈനപുണയqെള
sേയാഗി?ുവ@ിരു@ു. ഇതിനു വിഘാതമായി
കഴFൂC9ുപി/മാരുെട വകയായ ഒരു േമാതിരം
തിരുവനaപുര9് െപാൻവാണിഭകുേബരൻ അ•ാവRനു
വിൽFെNCു എെ@ാരു Qുതി

ഊCുപുരവർ9മാനsവർ9നശാലയിൽനി@ു
sസിZീകരണം െചRെNCു. ഈ സംഗതി മTിമാർ ധരി?
ഉടെന തെ@ mാഹQമശyേയാടുകൂടി അ•ാവRെന
പിടികൂടാനും അേനവഷണqൾ നട9ാനും അവർ ഒരുെbCു.
ആ {ാ|ണെ] മഠ9ിൽനി@ും േമാതിരം കിCി എyിലും
അയാെള കLുകിCാÁയാൽ വിചാരണകൾFു തട—മുLായി.
മഹാരാജാവും മTിമാരും സം™മേ9ാടുകൂടി ആേലാചനകൾ
തുടqിയേNാൾ, അവിടെ9 sേതയകതിരുവു/9ിനു
പാ2മായ നീെCഴു9ു േകശവപി/ ആ
അംഗുലീയവി–യെ9Fുറി?് പരയാേലാചി?തിൽ
കൃ2ിമെമാ@ും കാണു@ിെലല@ും ഇqെനയു/ സംഭവെ9
അധികാരികൾ ഗൗരവമായി ഗണി?ു എ@ു പുറ9ുവരു@ത്
അേനകധാതTവിരുമമാെണ@ും തിരുമന—റിയി?ു.
മഹാരാജാവ് ഈ അഭിsായെ9 അഭിന•ി?്, േമാതിരെ9
െകാCാര9ിൽ സൂeിFു@തിനും തെ] ഭൃതയsധാനdാർ
അേനവഷണqെള തുടരു@തു ഗൂഢമായി േവLെത@ും
വയവiെച•ു.

“േലാകവിശുമി വരു9ുവാനാെŒാLു
േലാകപാലdാർ നടFുെമലലാടവും”
എ@ു േ2തായുഗ9ിൽ Qീരാമൻ കൽപി?തുേപാെല,
കലികാലധർ#സംരeണാർ°ം സ•രി?ിരു@ ഒരു

അവതാരപുരുഷൻ, അFാല9് അനaശായിേസവാരതനായി
തിരുവനaപുര9് ആQമiാപനംെച•ു പാർ9ിരു@ു.
ഹിമാmിേസതുFളായ ഉ9രദeിണായനച–qളുെട
മZയ9ിൽ ചരി?ിരു@ ഈ sഭാേകതു, അ@െ9
യുവരാജകുമാരന് ഇuമേഹuാദിജാലqളിൽ
ഉപേദശദാതാവായി. ഈ„ഹ9ിെ] ജdഭൂമി, പരമാർ°നാമം,
ജാതി, വയ—് എ@ിതുകെളFുറി?ു തിരുവതാംേകാC് ആർFും
തെ@ ഒരു രൂപവുമിലലായിരു@ു. എyിലും സ½ചിരംജീവികളിൽ
കലയാ²ാരംഭേ9ാട് ഏ}റവും അടു9കാല9ു ജീവി?ിരു@
അശവ°ാവ് Qീപ‰നാഭേസവാർ°ം
അനaപുരതീർ°qളുെട sാaേദശവാസം
അനുˆിFു@താെണ@് ഒരു ഐതിഹയെ9
ബഹുജനമേനാധർ#ം സൃം•ി?ു. ‘ഹരിപ•ാനനസവാമികൾ’
എ@ു ജനവചനംെകാLു നാമകരണം െചRെNC ആ സിZൻ
സൗഭmനായ കുമാരെന നി[ഹി? അശവ°ാമാവാെണ@ു
വിശവസിFെNCിരു@ു എyിലും, അേ„ഹ9ിെ] മുഖ9ു
സർവദാ …ഫുരി?ുെകാLിരു@ രസം ‘ആ‰വൽ
സർവഭൂതാനി’തവംതെ@ ആയിരു@ു. ഹരിപ•ാനനൻ
സവaപൂജസാധനqേളാടും ഭ^ാരേ9ാടും ഏതാനും
ഭൃതയേരാടും ഒ@ി?് േകാCŒക9് ചTFാറേനാടുLായ
കൂടിFാ¼ നട@ iല9ും, അനവധി ഭടdാർ,
ഗജതുരഗാദിമൃഗqളും, ഒരു മഠാധിപതിF് ഉചിതമായു/ മ}റു
സാമ[ികേളാടുംകൂടി േകാCŒു പുറ9് ആരയശാല എ@ [ 26 ]
iല9ും താമസി?ിരു@ു. േകരള9ിൽ sധാനേe2qെള

സ•ർശനം െച•്, േകരളീയാചാരqളും ഭാഷയും ഗാഢമായി
അേ„ഹം [ഹി?ിരു@ു.
മുൻ s‡ാവി? അംഗുലീയവി–യാനaരം അടുെ9ാരു
ദിവസം ഹരിപ•ാനനസവാമി അ@െ9 മു9ാഴഭിe
അമൃേത9ും കഴിz് തെ] തേപാവാട9ിൽ അaർഭാഗ9്
ഒരു വിശാലശാലയിൽ ഇരു@് സവർ•ധൂപകുഴലിൽനി@്
ഹുFാ കുടിFു@തിനിടയിൽ, ചിലbുFൂസായിെല
ജലെ9െFാL് ഗുളുഗുളുമൃദുവർ•ാലാപം െചRി?ു
വിഹരിFു@ു. ഇടŒിെട ധൂമെ9 കൃ2ിമാകൃതികളാFി
ബഹിœരിFയും ആ രൂപqളുെട വിവിധതവെ9 കLു
രസിFയും ഭിeാമൃത9ിെ] ഹൃദയതയും സമൃZിയും
തിqി9ിമർ9ു വിqുകയാൽ ചില ഓyാരധവനികെള
പുറെNടുവിFയും െചRു@ു. തെ] അടു9ു വ?ിരിFു@
വാൽF•ാടിെയ എടു9ു േനാFി, േകാതി ഒതുFി
പുറേകാCിCിരിFു@ ജടാഭാരേ9യും, eൗരകർ#ംെകാL്
അരികുകൾ ഭംഗിയാFെNC ലലാടേദശേ9യും,
സു•രികൾFു ലഭി?ിരു@ാൽ ച–വർ9ികേളയും
കറFുമായിരു@ വിജയേതാരണ™ൂFേളയും,
നാടയതരംഗmുതപരbരയാൽ ഭരതശാŠപാരംഗതdാേരയും
വലŒു@ േന2qേളയും, മധയ9ിൽവ?ു വകു@്
ഇരുഭാഗേ9ാCും ചീകി ഒതുFി െമഴുകിC്
കൃ•മൃഗശൃംഗqൾേപാെല തിരുകിനിർ9ീCു/ മീശേയയും,
മലലേയാഗയമായി വിരിz് ഘനംപൂLു/ വesേദശേ9യും
േനാFി, ‘നാഥനാകു@ിതു ഞാൻ ജഗ9ി@്’ എ@ു

സമർ°ിFാവു@തായ ‘അഹേമവ ജഗrർgം’ എ@ു/
പരമതതവെ9 അഭിനയപരിശീലനംെചRു@ു. ഏതാL് ചില
ആ‰ഗതqേളാടു കൂടി ചിലുbിയുെട സവർ•മുഖെ9
വായിൽനി@ും എടു9്, ധൂമെ9 ഉദവമി?് സവവ}€9ിന് ഒരു
തിര…കൃതിെയ സൃ•ിFു@ു. ധൂമ9ിര നീqിയതിെ] േശഷം
വിജയേനാCqേളാടുകൂടി തിരിവിതാംേകാCു/ ചില
sഭുFdാരുെട നാമqെള ഉ?രി?് വിരലുകൾ മടFി അവരുെട
എ•െ9 കണFുFൂCു@ു. അനaരം വീLും ധൂമാശനം
ആരംഭി?് ചിaാമªനായിരിFു@ു. വിശാലേന2qെള
തുറി?്, അതിഭയyരനാടയേ9ാടുകൂടി ‘േകശവൻ’ എ@
നാമെ9 ഉZരി?് ഫൂൽFാരേ9ാടുകൂടി പുകെയ
കഫാദിസഹിതം തുNു@ു. ഈ അശുZേഹാമ9ിyൽനി@ും
ഉൽഭൂതനായതുേപാെല െന}റി മുതലായ iലqളിൽ
തിരുവനaപുര9ു/ സകലേe2qളിെലയും
ച•നകുyുമമ•ാണാദിsസാദqളും കുടുമŒിടയിലും
െചവിമടFിലും നിർ#ാലയസ•യqളും കരസoികളിൽ
ഉേദയാഗമുmയായ െചാറിയുെട ശൽFqളും തെ]
നിയേമനയു/ വിദയുലലതികാതവവും വഹി?്
പകട“ാലവയാസരായ ഉ#ിണിNി/ ആവിർഭവി?ു.
േയാഗീശവരെ] വിേശഷവിശവ‡തŒു പാ2മായതിനാൽ ആ
മഠ9ിൽ ഏതു iല9ും ഏതു സമയ9ും
sേവശിFു@തിന് ഉ#ിണിNി/Œു പൂർ•സവാതaയം
കിCിയിരു@ു. ആ അൈദവതാേZയതാവ് തെ] െന}റിെയ
നില9ു െതാടുവിFാെത ഒരു കസർ9ുെകാLു

ഗുരുപാദqളിൽ സാ•ാംഗsണാമംെച•് എഴുേന}റുനി@ു.
ഹരിപ•ാനനൻ തെ] ച^മായ േ‡ാഭqെള െവടിz്
ൈപത¢യമായ വാrലയെ9 സoാനംെച•ു/
മുഖേ9ാടുകൂടി ഉ#ിണിNി/Œ് ആശി—ും സവാഗതവും
അരുളിെ?•ു. ആ ശ²[ാഹിയTം െകാCാര9ിലും
നഗരവീഥികളിലുംനി@് േമാതിരസംഗതി സംബoമായും മ}റും
[ഹി?ിരു@ കഥകെളലലാം ഒെ@ാഴിയാെത
ഗുരുപാദപ‰qളിൽ സവനവമനംെച•ു. േയാഗീശവരൻ ഒരു
ഭൃതയെര വിളി?് ചിലുbിെയ അവിെടനി@ും
മാ}റി?തിെ]േശഷം ഇqെന ശാaമായി അരുളിെ?•ു:
“sപ•ം നടF9ാൻ െചRുമN!—കീരവി9ു മുള?്
അശവ°മായി എ@് ആരുതാൻ േകCിCുL്? ആ േമാതിരവി¹ന
eീരാtിജല9ിെല ലവണ sവാഹെ9 ഉLാFിടുേമാ?
നി—ാരമായ ഭയqൾ! മഹാരാജാ ഘനബുZി എ@േലലാ നാം
ചിaെകാLിരു@ത്? ഹായ്! എaു ജളതവം? ”
ഉ#ിണിNി/: “ഊഹും! സവാമി ഇqെനേയാ കാരയqൾ
മന—ിലാFു@ത്. അ െകാ?ുേമാതിരം ആരുെട തലയിെലലലാം
അപരാധം േക}റുെമ@ു സവാമിFറിയാേമാ? ഇqെന ചില
കളികളി?് തലവീ?ും െതാറേക}റും നട@് തലമുറ ഒ@ു
കഴിzിCിലലാ, ഈ തീെNാരി [ 27 ] കുമറിFുമറി എവിെട എലലാം
േകറിNിടിFുെമ@ു ൈദവ9ിെന അറിയാവൂ.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “നയായമായ സംശയം. സംഗതി രാജേmാഹം
— രാജകeം ജനകeം ഈ രLിെലാ@ിെ] നാശംെകാേL

അതിൽ നിവൃ9ിയുLാവു. േമാതിരം കഴFൂC9ുപി/യുെട
സവ9് — ” (ശ²ം താ¿9ി പാരേദശികതവെ9 അവലംബി?്)
“നമത് ചTFാറർF് അa iാനിഗൃഹവുമാക
േഗാ2ബoെമNടി? എ@ ഉ#ിണിNിെ/? നിജെ9 െശാലലും.
ഉടയാൻപി/ അവാെള കാNാ9േവLിയത്.”
ഇ2യും സൂചകം െകാLുതെ@ കാരയം എqെന
പരിണമിേ?Fാെമ@് ഉ#ിണിNി/Œ് ±•മാവുകയാൽ
തനിF് ഉേദയാഗFയ}റം ഉLാവാനു/ പടി
ന•മായിേNാകാെമ@് അയാൾ ഭയെNCു. സവല്പം ഉണർ?
വ@േNാൾ അതിദയനീയമായ സവര9ിൽ തെ]
അഭിsായെ9 േയാഗീശവരസമe9ിൽ ഇqെന ധരിNി?ു:
“ഈ അപവാദം വലലതും മ?bി േകCാൽ ഉടവാെളടുേ9ാL്
െവളി?െNടും. പി@െ9 കഥ പേടനിതെ@. െനാണŒു
നടFു@ കൂCqൾ ഇതുവലലതും േകCാൽ െപാടിNും
െതാqലുംവ?് തിരുമുbിൽ െകാL് അടിയറവŒും. അേNാൾ
നാCുരാജാ പൂNടവാരും. മ?bി കാCുരാജാ കളവുമഴിFും.
പിെ@, ഇuനും ചuനും െപാടി. അെലലyിൽ മ?bിFും
അവിെട േചർ@വർFും േമFാമ^പം[1] തെ@ ശരണം.
അതും ഒരു യശ—ുതെ@, സവാമിതിരുവടികൾ ഇവിെട
ആളുകെളFുറി?് എaറിzു?”
‘അതും ഒരു യശ—ുതെ@’ എ@ു/ വാFുകൾ
ഉ#ിണിNി/യുെട നാവിൽനി@ും പുറ9ായേNാൾ ആ
തേപാധനപ•ാസയെ] ശരീരം േരാമാ•ംെകാL് ഒ@ു ചലി?ു.

ഉ#ിണിNി/യുെട ഒടുവിലെ9 വാFുകൾ അേ„ഹ9ിെ]
അധരസൗ•രയെ9 ഒരു വികടNു•ിരിെകാL്
വ–ിNിFുകയും െച•ു. ആവശയം േപാെല ചTFാറെന തെ]
ഒരായുധമാFി sേയാഗിNാൻ സ•ർഭം ലഭി?ിരിFു@ു എ@ു
കL് േയാഗീശവരൻ കൃഥാർ°നായി, ഉ#ിണിNി/യുെട
അഭിsയqെളFുറി?ു വീLും പരിചിaനം െച•്, ‘ചിaാ
നാ‡ി കിലാ നാ‡ി’ എ@ു വീണാനാദ9ിെ] സുഖകരമായ
മാധുരയേ9ാടുകൂടി കീ¿സവര9ിൽ ഗാനം െച•ുെകാL്
ചിaാ[‡നായിരു@ു. േയാഗീശവരെ] ഗാനെ9 േകCു
രസിNാൻ ഉ#ിണിNി/യുെട മന—ിെ] അേNാഴെ9
അസവാiയം അനുവദി?ിലല. ഗാനെ99ടz് അയാൾ
ഇsകാരം പറzു: “മ?bി ഈ തിരുസ@ിധികളിൽ മാ2േമ
േതാ}റിെCാ/ു. ഇവിെട കുbിCുേപായതു ശരിതെ@.
മെ}റടെ9ലലാം മ?bിതെ@ രാജാധിരാജൻ, വീരാധിവീരൻ.
കാണാൻേപാണ പൂരം ഞാനിേNാൾ വി‡രി?ു
േകൾNിFു@െതaിന്? അqെന ഉ/ ആൾFു വലലതും
ഇടിവുവ@ാൽ—”
ഹരിപ•ാനനൻ: (സ•ർഭംേപാെല ചTFാFാറെന
കുടുFിലാFാൻ വഴിയുെL@ു മന—ിലാവുകയാൽ
കൃതാർ°നായി) “അേഹാ, ശുZാ‰ൻ! നമത് ശിഷയാsധാനർ
—ചTFാറNിൈ/ അവാളുF്” (ഹി•ുiാനിയിൽ ചില
ഗർƒനqൾ െച•ുെകാL്) “അഭയiലം,
െചാF്ടാമ^പ[2] നേഭാമ^ലം—”

ഈ യു€ിവാFുകൾ ഊദയാഗNാൽNായസം നിറzു/ ഒരു
വാർNിെന സാZയാസാZയാവിേവചനശൂനയനായ
ഉ#ിണിNി/Œു ദൃശയമാFി. അയാൾ തെ] സംബoിയായ
ചTFാറൻ രാജയഭരണം െചRു@ sതാപെ9Fുറി?്
അഹ—വപ്നqൾ കLു രസിFു@തിനിടയിൽ,
ഹരിപ•ാനനൻ അഭൗമമായു/ ഒരു അനിവാരയശ€ിയുെട
േsരണംെകാെL@േപാെല നിവർ@ിരു@് ക•ുകൾ അട?്
ശവാസേവഗേ9ാടുകൂടി ഇqെന െവളിപാടുെകാLു:
“ഉ9രദിശിയിെല തീe്ണഭാ…കരൻ ഉദയംെശŒുറാർ— ഓ!
അംബിേകൈ” അNടിയാ? അ‡മനം മേഹuാmിയിെലയാം
അരെര! അവരുെട ച^കിരണംഗൾ—” ൈദവികമായ ഒരു
ഉേദയാഗേ9ാടുകൂടി വിറ?ുംെകാL് േയാഗീശവരൻ [ 28 ]
അർേZാ€ിയിൽ വിരമി?ു. ഉ9രമലയാളെ9
ആ”ാദനംെച•ിരിFു@ ൈഹദരാലി ൈമസൂർ
മഹാരാജാവായ രാഹുബിംബം തിരുവിതാംകൂർ
സംiാനെ9യും നി

യമായി [സിFുെമ@ു

ഹരിപ•ാനനെ] അരുളNാട് ഉ#ിണിNി/െയ മന—ിലാFി.
ൈഹദരാലിയുെട ൈസനയവും മഹാരാജാവിെ]
പു/ിNCാളവും ത#ിൽ ഉLാേയFാവു@ യുZ9ിൽ
തനിFും തെ] സംബoികൾFും അഭയsദനായി
ഹരിപ•ാനനസവാമികളുെL@് അയാൾ ആശവസി?ുെകാL്
ഇqെന സവaമായ ഒരു കാരയ9ിെ] s‡ാവനയിൽ
sേവശി?ു: “െചbകേ“രിയിെല അവെള ഒ@ിണFു@തിന്”
(താടി9ാളം പിടി?ുെകാL്) “തിലകവും തരൂലല, ആ

പു9ൻെപ•ിെ] കാരയം പറzിC് അനqുണുമിലല– േപാC്!”
(ഭജനഭാവ9ിൽ ക•ട?്) ‘സനയാസേവളിമതി, അതിേന
തലയിൽ വര?ിെCാ/ു!” (വയസനം നടിFു@ു.)
ഹരിപ•ാനനൻ: “െപാറു9ുെFാ അNൻ! — പട9ലവെ]
പു2ിെയ േമാഹി?ൂടാ. പരഭാരയാവരണം പാടിെലല@ു നാം
പറയു@തു േഭാേœാ? കർ#ഫലം കിCാ9 –ിയയിൽ ന#ുെട
സഹായം ഉLാവൂലലാ. ആ പു9ൻകുCിയുെട കാരയ9ിൽ —”
(േയാഗീശവരെ] സനയ‡സമഭാവനകൾ നീqി രാജസമായ
ധർ#™ംശശിeാഗൗരവം …ഫുരി?്) “അa ഉ•ി9ാനുെട
മകനിട9ിൽ അവൾ േപാകCുമNാ— ദാേരഷണെ9 ഹതം
െച•ിട്— ശാaി!”
ഉ#ിണിNി/: “എ@ാൽ െകാ#ിണിെയ കിCാൻ
തിരുവു/മുLായി അനു[ഹിFണം.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “എെ@ടാ? അa േമാതിര9ിെല ഇവളവ്
ആൈ‡ വÌാേന?” ഈ േചാദയേ9ാടുകൂടി േയാഗീശവരൻ ഒരു
മൂളിNാCും അതിനടു9 താളവും തുടqി.
അ•ാദശാവധാനിയായ അേ„ഹം പുറ9ുLായ ചില
േചാേദയാ9രqെളേFCു. ഒരു ഭൃതയൻ sേവശി?്
മഹാരാജാവിെ] ആUാകരdാർ സവാമിപാദqെള
സ•ർശനംെചയ്വാനായി വ@ിരിFു@ു എ@് ഉണർ9ി?ു.
ഹരിപ•ാനനൻ ചില ആUകൾ െകാടു9് അടു9
മുറിയിേലFു തിരി?ു. േയാഗീശവരെ] ധയാനസമാധികൾFായി
ഭൃതയൻ മെ}റാരു മുറിയിൽ പീഠമിC് തRാറാFി.

ൈതലമയംകൂടാെത ചിതറിFിടFു@ ജടാദയqളും,
അതുകളിേdലും മുഖ9ും കർ•qളിലും വിതറിയ ഭ¤വും
ക®ംമുതൽ പാദംവെര മറŒു@ ഒരു
കാഷായെനടുംകുNായവും അതിെ] മുകളിൽ വ¸qൾ
പതി?ു/ ഒരു െചറിയ ഗൗരീശyരസമനവിതമായ
കൃ•വർ•രുmാeമാലയും ധരി?്, ധയാനഭാര9ാൽ
ന·ശിര…കനായി, വാമഹ‡െ9 അഭയമുmയിൽ വഹി?്
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരൻ പീഠiനായി. ആ േവഷം കLു
പരിചയമുLായിരു@ വലിയെകാCാരം സÆതി രാമRനും
നീെCഴു9ുേകശവപി/യും അേ„ഹെ9 യേഥാചിതം
അഭിവാദനqൾ െചÁയും, അേ„ഹം ‘മഹാരാേജാ
വിജയീഭവതു!’ എ@് അനു[ഹി?ുെകാL് രാമRനു ഭ¤ം
െകാടുFുകയും െച•ു. ആ {ാ|ണൻ അതിെന വാqി
ശിേരാലലാടqളിൽ ധരി?ു െകാL് ശി•െ9 േകശവപി/Œു
െകാടുFു@തിനു ഭാവി?ു. അതിെന സവീകരിFു@തിനു/
ഭാവംകൂടാെത േകശവപി/ നി@തിെനFL് ഹരിപ•ാനനൻ
േകശവപി/െയ സമീപ9ു വിളി?ു ൈകപിടി?്
ഒരനു[ഹമTേ9ാടുകൂടി ഭ¤sദാനംെച•ു. ഇqെന
ഉLായ കരസbർFം പര±രവിരുZാ‰ാFൾ എ@േപാെല
അനാiാനുഭവെ9 രLുേപർFുമുLാFി.
sസാദഭ¤െ9 വാqിെFാL് േകശവപി/ പുറേകാCു മാറി.
പ‰നാഭസവാമിേe29ിനഭിമുഖമായി9ിരിzു
ധയാനേ9ാെട, അതിെന ശിര—ിൽ ധരി?ു. സവാമികൾ ഏേതാ
ഭാഷയിൽ തെ] ഭൃതയന് ഒരു ഉ9രവു െകാടു9ു. അവൻ

സവൽപസമയ9ിനിടയിൽ വലിയ ഒരു സവർ•ധൂപFു}റിയിൽ
നിറെയ കർNൂരമിCു ക9ി?് േയാഗീശവരെ] മുbിൽ
െകാLുവ?ു. അേNാൾ മുറിയിൽ അതിവിേശഷമായ സുഗoം
sവഹി?ു. രാമRൻ ദീപെ9 യഥാവിധി വ•ി?ു. േകശവപി/
പുറ9ിറqി സഹചരdാരായ പCFാർF് ചില
ആUകൾെകാടു9് സാവധാന9ിൽ മടqിവ@ു.
ഇ”ാഭംഗകാലുഷയംെകാL് ഹരിപ•ാനനെ] ദaനിരകൾ
ത#ിൽ ഉരു#ി, ആ േയാഗിപ•ാനനൻ ഒരു സമാധിയിരുNിനു
േകാNിCു. [ 29 ] ഈ അവസര9ിൽ േകശവപി/െയ ഒ@ു
വർ•ിFാം: ഇരുപ9ിനാേലാളം വയ—ു/ ഈ യുവാവ്
മാർ9ാ^വർ# മഹാരാജാവിെ] ഒരു രLാം പതിNായി,
വി‡ീർേ•ാ@തലലാടനും ഉ@തനാസനും സിംഹേന2നും
പുœല…കoനും ദീർഘബാഹുവും ആയിരു@ു എ@ു
േകCിടുL്. സവമാതുലനായ രാജേകസരിയുെട ¤ാരകമായ
രൂപസാമയെ9 വിചാരി?് രാമവർ#മഹാരാജാവിന് ഈ
യുവാവിൽ അേഭദയമായു/ വാrലയവും വിശവാസവും ജനി?ു.
ചTFാരെനേNാെല ഈ യുവാവും മTിപദsാ½ിവെര ഒരു
നാടകെ9 മേനാരചനംെച•ിCു/വനായിരു@ു. എ@ാൽ
സവർ•െവ•ാമരാദിസവാധികാരsമ9താംഗqളും,
കൂടിയാC9കൃതികളും ഈ കവിയുെട അവസാനാyളിൽ
സംബoി?ിCിലലായിരു@ു. ചTFാറനാകു@ കവിF് sമാണം
ഏകനായ താൻ; ഈ കവിF് ജനേകാടിപൂർ•മായു/ േലാകം,
ചTFാറപുരുഷനു കാമയം സവസുഖം; േകശവയുവാവിന്
സവരാജയqളുെട ഐശവരയം; ചTFാറെന

സവനിയTണാധീനമായു/ ഇഹേലാകമലലാെത
മെ}റാ@ിെലല@ു/ തതവം സവsവൃ9ികളിൽ
പരമൈധരയവാനാFി9ീർ9ിരു@ു; േകശവപി/ സകലം
ൈദവാധീനെമ@ു/ വിശവാസ9ാൽ
കർ9വയാകർ9വയqളിൽ സവാതa¢യചാരിയലലായിരു@ു;
ചTFാറൻ സർവദാ വൃകശീലനായിരു@ു; ഈ യുവാവ്
യുZ9ിൽ മാ2ം ശാർZൂലവി–മനും
രാജസമുദായഗൃഹകാരയqളിൽ പരമകാരുണികനും
ആയിരു@ു. ചTFാറൻ ധൂമേകതുേപാെല
സവല്പകാലേ9F് അതയാ

രയേ9യും ഭയേ9യും

വയാപരിNി?് അ‡മി? ഒരു ഹാലാഹലsഭയായിരു@ു; ഈ
യുവാവ് ബഹുജൈനശവരയ9ിനുേവLി
സവജീവെന9െ@യും നി

ലമനേ—ാെട തയജിNാൻ

സ@Zമായിരു@ നായർവർš9ിെല ഒരു
രÂ‡ംഭമായിരു@ുെവ@് ഈ കഥŒു പുറേമ അേനകം
സാeയqളുL്.
ഹരിപ•ാനനൻ ആരംഭി? സമാധി ഏകേദശം
അരനാഴികെകാL് അവസാനിFകയും അേNാൾ സവാമിയുെട
ഉപാസനാഫലമായി ഇqെന അർ°മാFു@ ഒരു അരുളNാട്,
അേ„ഹം സ•ർഭം േപാെല ഉപേയാഗി?ുവ@ മിQഭാഷയിൽ,
ഉLാവുകയും െച•ു "ഓം നേമാ! —” (അ±•ം) “രാജാ
ധർ#കവച9ാേല സുരeിതർ! കുടിലകൃ2ിമFാർ
സമീപവർ9ികളാക പരിേസവിFിറാർ! ത©Fാലഭയാദി
മു?ൂടും ഏതൽiിതികളുടയഫലyലാ/േമൽ േവറ@്!

അa:ഛിmേeാഭyൾ ബഹളമാക ഭാവിയിെല
കാണെNടുകിറത്. ര€വർഷജീവനാശ ജനസaാപ അªിഭയ
മഹായുധ iാന™ംശ അനീതിവിജയ– ആഹാ! രംഗാ രംഗാ!—
എ@വെയലലാം ദൃശയമാകിറത്? യാവതുFും സൂ2ധാരനാക,
േമാഹsരിതനാക, സർവരംഗപാ2നാക, കാണുകിറത്.
അനaശായി, കരുണാരാശി രeിFCും. െഹാം നേമാനമഃ!
അaരൂപം യാരുേടതംബാ?” ഈ േചാദയേ9ാടുകൂടി ഒരു
േബാധeയ9ിൽനി@ുണർ@് തെ] ത©FാലiിതികൾFു
ജാഗരൂകനായതുേപാെല േകശവപി/െയ േനാFി
േയാഗീശവരൻ കരുണാേ¤രേ9യും കടാeകാരുണയേ9യും
െപാഴി?ു.
രാജഭൃതയdാരുെട ആഗമനം, േമാതിരവി–യ9ിെ] മൂലം
വയാ½ി പരയവസാനം ഇതുകെളN}റി s¾ംെച•്
ഹരിപ•ാനനെ] മറുപടി അറിzുവരുവാൻ
മഹാരാജാവിെ] ക¹നയുLായതുെകാLായിരു@ു. എ@ാൽ
ആ സിZൻ ചാരലeണമാ29ാൽ ആഗമേനാേ„ശെ9
ധരി?തായും ഭഗവതീsസാദ9ാൽ s¾qൾF് ഉ9രം
അരുളിെ?•തായും കാണി?േNാൾ, സÆതി അRൻ
അതയാ

്ചരയസ#തഭാവqേളാടുകൂടി േകശവപി/യുെട

മുഖ9ു േനാFി. േകശവപി/യുെട മുഖഭാവം േകവലം
അർ°ശൂനയമായിരു@തിനാൽ ആ യുവാവിേനാട്,
സേഹാദരസൗഹാർ„വാനായിരു@ സÆതി അRൻ
േയാഗീശവരെ] െവളിപാടുെകാL് തൃ½ിെയ sാപിFാെത
ഇqെന േചാദയം തുടqി: “അവിടെ9 ശ€ി അതിദിവയം!

ഞqൾ കല്പനsകാരം വരികയായിരു@ു. ഉ9രം കിCിയ
വിഷയെ9Fുറി?ു s¾ം അറിവാൻതെ@ വ@തും. എ@ാൽ
ആ േമാതിരം എവിെടനി@ും വ@ു? ആരാൽ, എaിനു
വി©FെNCു എ@ാണ് തിരുമന—ിേലFു വയ€മായി
അറിവാൻ ആ[ഹമു/ത്.” [ 30 ] ഹരിപ•ാനനൻ: “അതിനുടയ
പൂർവ ഉടമiൻ യാരRാ?”
സÆതി: “കഴFൂC9ുപി/ എ@ എCുവീCിൽNി/മാരിൽ ഒരു
നീചരാജേmാഹി.”
ഹരിപ•ാനനൻ: (സതീദഹനവൃ9ാaെ9 േകCേNാൾ
Qീപരേമശവരെ] മൂ@ാം തൃF•ിൽനി@ു sവഹി?തുേപാെല
േയാഗീശവരെ] േന2qളിൽനി@ു ചില കനൽFCകൾ
രാമRെ] േനർFു പുറെNCു എ@് േകശവപി/യുെട
സൂºദൃ•ിFു കാണെNCു.) “ആം! ആം! അവെരേy?
അവരുെട കുടുംബെമേy? അവരുെട സവ9ുFെളെy?”
സÆതി: “യാവതും രാജശിeŒു ഭeയമായ് വിCാർ.
സവെ9ലലാം പLാരവകയിെല എടു9ുമാ?്”.
ഹരിപ•ാനനൻ: (ചിരി?ുെകാL്) “അNടിയാനാൽ,
അംഗുലീയം രാജഭ^ാര9ിലിരുaുതാെന വaിരുേവണും?
എ@ാ? അNടിയലലവാ, േകശവപിേ/? രാജഭൃതയാൾതാൻ
ഇതുെFലലാം ജവാബ് െശാലലേവLിയത്. അa രാജശ2ുവംശം
േശഷിFറുതുLാ?

േകശവപി/: “ആ വംശശ€ി ഇ@ും തിരുവിതാംേകാC്
മുള?ുതഴ?ുവരു@ു.”
ഹരിപ•ാനനൻ: (ഈ ഉ9രം ഉേ„ശിFാ9 ഒരു
മുസലതാഡനമായി ഫലി?ു എyിലും, േയാഗീശവരെ]
മുഖശാaതŒ് േരഖാമാ2േ9ാളം േഭദമുLായിലല.) “അേര!
അെത@? അെതNടിയNാ? െശാലലു, േകൾFCും. എ@ ശ€ി? ”
േകശവപി/: “ആ കഥകെളലലാം സÆതി അ•ാവികൾേF
വിവരമായി അറിയാവൂ. ആ കാലം കഴിzാണ് എെ] ജനനം.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “െശാലലുമRാ സÆതിഅRെര!
അaരാജേmാഹ9ുെട ഉ¨വതീർ°ം എെy?”
സÆതി: “എCുവീCിൽNി/മാർതാൻ അതുെFലലാം
കാരയകാരണകർ9ാFൾ”
േകശവപി/: “അതിൽ ഒരു െത}റുL്. ധവംസനംെചRെNC
കൂC9ിൽ {ാ|ണരും ഉൾെNCിരു@ു. ൈവദികരും
അൈവദികdാരും േയാജി?ു നട9ു@ കാരയqളിൽ,
ൈവദികശ€ിയാണ് ബുZി–മ}റു/വർ അവയവqളും
ആയുധqളും മാ2േമ ആകൂ. ഇ@ും നായdാർ
രാജേmാഹ9ിനു QമിFുെ@yിൽ അതിെ] ഉല്പ9ി
സവാമിയുെട സിZിെകാLു കാണാവു@തായിരിFണം.
നാടുനീqിയ തിരുമന—ിെല കാല9് വീരനയംെകാLും
ഇNഴെ9 െപാ@ുതbുരാൻ തിരുമന—ിെല കാല9ു

കരുണാനയംെകാLും സyട9ിനും ശ®Œും ഉ/
വഴികളടzു. ഇേNാൾ േmാഹമുLാകണെമyിൽ
െപാ@ുതbുരാൻതിരുേമനിയുെട അധികാരേ9ാടു
മrരമു/ ഒരധികാരേമാ ശ€ിേയാ
പണിെച•ുതുടqിയിരിFണം. സവാമിFു
ദിവയചeു—ുെL@് ജനqൾ പറയു@ു.
െപാ@ുതbുരാനുേവLി ഒ@ു മന—ിരു9ി േനാFി
തിരുമന—ിെല s¾9ിന് ഉ9രമുLാകണം. തിരുമന—ിെല
ചു}റുപാCുകാരാണ് േmാഹ9ിനു QമിFു@െത@ു മാ2ം
ഞqൾ െച@റിവിFു@െതqെന? േമാതിരെ9 വാqിയ
{ാ|ണെന കാൺമാനിലല. ഉരുNടിെയ അയാളുെട
ഭവന9ിൽനി@് എടു9ുമിരിFു@ു.” (ഹരിപ•ാനനൻ
sേയാഗിFു@ സÆദായ9ിലു/ ഒരു േനാCെ9
sതയŠമായി ഉപേയാഗി?്) “അ•ാവRൻ േപായ മാർšം
അറിവാൻ ഇവിടേ9Fു സാധിFുെമ@് അറിവു
കിCിയുമിരിFു@ു. അ•ാവRൻ ഹാജരാകെC—
രാജേസവകdാരാണ് േmാഹികെളyിൽ അവരുെട േപരുകെള
അയാൾ വിളി?ുപറയെC. അതു േവL, അവിടുെ9
ഉപാസനെകാL് കൃ2ിമFാെര sതയeമാFാെമyിൽ
അqെന െചRണം. അെലലyിൽ രാജേസവകdാെര
േചർ9ുനിർ9ി, അവിടു@ു ചൂLിFാണിFണം.
അ±•മായു/ ഉപേദശqൾ െച•് പരിശുZാ‰ാവായ
തിരുമന—ിെലെFാL് അപനയം sവർ9ിNിFരുത്. എaു
മറുപടിയാണ് ഞqൾ ഉണർ9ിേFLെത@് ഒ@ുകൂടി

ആേലാചി?ു പറയണം.” [ 31 ] േകശവപി/യുെട ഈ sസംഗം
എേaാ യവനഭാഷയാെണ@ു രാമRനു േതാ@ി. എ@ാൽ,
അതിെ] ഒടുവിലെ9 ഭാഗം തെ] അaർšതqേളയും
sതിബിംബി?തിനാൽ േകശവപി/െയ മന—ുെകാL്
അഭിന•ി?് അയാേളാടടു9ു േചർ@ുനി@ു.
ഹരിപ•ാനനെ] മന—് അേNാൾ വിരുZേeാഭqളുെട ഒരു
യുZാyണമായിരു@ു. േകശവപി/യുെട അഭിsായ9ിെല
പൂർgഭാഗം, അയാൾFു സമുദായqൾ ത#ിലു/
മrരജീവിതെ9Fുറി?ു/ സൂº[ഹണെ9
…ഫുടമാFിയതുെകാLായിരിFാം, േയാഗീശവരന് ഏ}റവും
രുചി?ു. താനും േകശവപി/യും ഒ@ുേപാെല
യുവരാജാവിെ] ഇ•െ9 സbാദിFയും, ആ തിരുbിൽവ?ു
പര±രം സ•ർശിFയും െച•ിCുെLyിലും അവർ ത#ിൽ
മrരികെള@ േപാെല വർ9ി?ുവ@ിരു@ു.
ബഹുകലാപാ^ിതയം െകാLു ഹരിപ•ാനനൻ
അനൽപപൗരുഷനായിരു@ു. േകശവപി/ ൈദവദ9മായു/
ബുZിമാ2ംെകാLു രാജേസവനംെച•്
ഉപജീവിFു@വനുമായിരു@ു എyിലും, രLുേപരും
പര±രമഹിമകെള ധരി?ിരു@ു. േകശവപി/െയ
സവശിഷയവർš9ിൽ േചർ9ാൽ തെ] Qമqൾ
ലഘൂകരിFെNടുെമ@ു വിചാരി?് അതിേലFായി
ഹരിപ•ാനനൻ പല വിദയകളും sേയാഗി?ു. അവെയലലാം ആ
യുവാവിെ] sപ•ാനുസാരിതവംെകാLു നിÐഫലമായി
ഭവി?ു. അ@െ9 ദിവസ9ിലുLായ കൂടിFാ¼യിൽ ആ

യുവാവിെ] ആഗമനം ഒരു അനുകൂലസ•ർഭെമ@ു
ഹരിപ•ാനനൻ കരുതി, അസാരണമായ ലൗകികേ9ാടുകൂടി
അയാൾF് അേ„ഹം വിഭൂതി ദാനം െച•ു. അതു ഫലെNCിലല
എ@ു മാ2മലല, തെ] സിZിയുെട ഫലമായും മ}റും ഉLായ
s‡ാവനകെള േകശവപി/യുെട sസംഗം ഖ^ിFുകയും
െച•ു. ഹരിപ•ാനനന് അതു ശലയസമാനമായി
അaർമർ#qളിൽ തറ?ു. അ•ാവRെ]
നാമs‡ാവന9ിൽ അഭിനയി? നാടയ9ിെ]
അർ°േ9യും ഹരിപ•ാനനൻ സൂºമായി [ഹി?ു.
ഇqെന മധുരവിഷരസqളുെട
സyലനാനുഭവമുLായേNാൾ േകശവപി/ തനിെFാരു
നീqാശ2ുവും തേ@ാടു തുലയമായ ഒരു മഹ”€ിയും
ആെണ@ു ഹരിപ•ാനനൻ അനുമാനി?ു. തെ]
അaർവികാരqെള നിയമsകാരമു/
ശാaശീതളമ•ഹാസqളാൽ മറ?ുെകാL് അേ„ഹം
സÆതിഅRേനാട് ഇqെന പറzു: "േദവീവദനേsാ€െ9
നാൻ െശാേ@ൻ. അൈത മഹാരാജസ@ിധിയിെല
ധരിNിFേവLിയത്. േമലും പൂജാേവളയിെല
ജഗദാംഗികാsസാദെ9 sാർ°ി?ുെകാ/ുകിേറൻ.
രാജയ9ിെല എgളവു സമാധാനമിരുaാലും അരമനŒുൈ/
രാജF/dാരിരുF്." ആ സംവാദ9ിൽ േയാഗീശവരെ]
അഭിsായqൾ മിFവാറും തെ] േനർFു രാജേകാപെ9
ഉLാFുവാൻ രാമRൻ വഹി?ു. രാജകർണqളിൽ
യഥാവസരം േചർFു@തിനു/ അŠqളാെണ@ു

മന—ിലായി, േകശവപി/യുെട ര€9ിന് അ¹മായ ചൂടു തCി,
അടFാൻ Qമി?ിCും അടqാ9 യുവര€9ിളNിൽനി@്
ഇqെന ഒരു മറുപടി െപാCിNുറെNCുേപായി: "േലാക9ിൽ
{|ാ^F/dാരു/തുേപാെല."
ഹരിപ•ാനനൻ: (ശാaതെകാLു പദqെള ദീർഘമായി
ഉ?രി?്) "ആമ—ഇaFാലം കലികാലംതാേന?"
േകശവപി/: (നയേകാവിദനായ രാമRനാൽ sതയeമായി
തടുFെNCിCും) "ദശാനനൻകാലമായ
േ2തായുഗവുമായിരിFാം."
ശകലംേപാലും േമഘം കൂടാെതയിരിFു@
ആകാശ9ിൽനി@ു സൂരയകിരണqെള േഭദി?ു വിദയു”ലാക
ഭൂമിയിൽ പതിFു@തു വായനFാർ കLിരിFുമേലലാ.
അതിd•ംതെ@ േകശവപി/യുെട ശാasസ@മായു/
മുഖ9ുനി@ും ഗൂഢാർേ°ാേ„ശയം കൂടാെത പുറെNC
ഒടുവിലെ9 ജ¹നം {|േജയാതി…ഫൂർ9ി പരിലസിFു@
ആ സാ@ിZയ9ിെ] മഹിമാവിെന ലംഘി?് ഹരിപ•ാനനെ]
സവതതവസം[ാഹിയായ ഹൃദയeമാെവ േഭദനം െച•ു.
അരനിമിഷേ9Fു കാളു@ തീേപാെല ഹരിപ•ാനനെ]
ശരീരം തീe്ണsകാശമായി. അേ„ഹം െപെC@ു
സവiാനെ9 ഉേപeി?് രാമRനു യാ2ാനു[ഹവും ന¯ി
പൂജാമുറിയിേലFു തിരി?ു. ആ {ാ|ണെ] ബുZിFു
ഹരിപ•ാനനെ] സം™മണ9ിനു മതിയായ കാരണെമാ@ും
കാണെNടാ9തിനാൽ അയാ ൾFും ആ

േയാഗീശവരെനFുറി?ുLായിരു@ ബഹുമതിF് അ¹ം
വിഘാതം സംഭവി?ു. രാമRനും േകശവപി/യും
അവിെടനി@ും യാ2യായ ഉടെന ഹരിപ•ാനനൻ
പുറ9ുവ@ു വാതലട?ിC്, ഒരു യുവമനുഷയFരടിെയ വിളി?്
ഈർഷയാേകാപqേളാടുകൂടി ചില ക¹നകൾ െകാടു9ു.
അതിെ]േശഷം ഉ#ിണിNി/െയ വരു9ി, തനിF് ഒCും
താമസംകൂടാെത ചTFാറെന കാണണെമ@ും, അതിേലFു
താൻതെ@ ചിലbിേന9ുഭവന9ിേലFു യാ2െചയ്വാൻ
തRാറാെണ@ും അരുളിെ?•ു.

അZയായം നാല്
"ഏവം നിqെട ഭാവെമyിലതു ഞാൻ െച•ീടുവാൻ സാദരം
ഭാവം േനാFിയുര?ിടാമുടനറിzീടാമവൻഭാവവും"

അനു[ഹശാപqൾF് അധികൃതdാരായ പരമഹംസdാർFു
ഭവിഷയ„ർശനശ€ികൂടിയുെL@ു നാനാമതqളിലും
ഇതിഹാസപുരാണqൾ േഘാഷിFു@ുL്. ഐശവരമായ ഈ
ശ€ിെകാെL@ഭാവ9ിൽ മഹാരാജാവിെ]
ധാരണ9ിനായി ഹരിപ•ാനനനാൽ സമാദി•qളായ ചില
വിÑവqൾ അടു9കാല9ുതെ@ സംഭവി?ു.
രാജഭ^ാര9ിൽ സൂeിFെNCിരു@ േമാതിരം
ചാeുഷവിദയെകാെL@ു േതാ@ുമാറ് ആ മുറിയിൽ നി@്
അതിെ] ആറുവശqളിലും ബലsേയാഗ9ിെ] യാെതാരു
ചിÄവും കൂടാെത േമാ•ിFെNCു. െകാCാരം അധികാരികളും
ഭ^ാരരeികളും ജഡജീവqൾ േയാജി?ിരിേF
ആ‰വിേയാഗം സംഭവി?തുേപാെല വിഷമി?ു.
േമാതിരവി–യ9ിെ] ഗൗരവെ9 ഈ േമാഷണം
ശതഗുണീകരി?ു. ഹരിപ•ാനനെ] ദീർഘദർശനഫലെ9
ധരി?ിരു@വർ അേ„ഹ9ിനു
ൈകലാസാചലരÂപീഠ9ിേലFു കയ}റവും െകാടു9ു.
ദൃഢമന…കനായ മഹാരാജാവിെ] നിœർഷയായ
ക¹നകൾെകാL് ഈ വൃ9ാaം െകാCാരമതിലുകൾFക9്

ഉപഗുഹനം െചRെNCു. അധികൃതdാർ ഗൂഢമായ കാവലുകൾ
നാനാഭാഗqളിലും ഉറNി?ു. വിദ¡ചാരdാർ
വിവിധേവഷqൾ ധരി?് ജനഗൃഹqളിെല
അaർവയാപാരqെള ആരാzു എyിലും,
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരെ] ഭ€ിമാർšsചരണമലലാെത
യാെതാരു വിേശഷസംഭവ9ിെ] അറിവും ആർFും
ലtമായിലല. ആ

രയകരമായ ഈ േമാതിരേമാഷണ9ിെ]

വാ‡വം െവളിെNടാെത കഴിz ഓേരാ ദിവസവും,
േmാഹേകuം പരിചാരകച–9ിനക9ുതെ@ എ@ു/
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരെ] െവളിപാടിെന മഹാരാജാവിെ]
മന—ിൽ സംശയെ?ടിയായി േവര് ഊ@ി?ു. എ@ാൽ
അവിടുെ9 നിœൽമഷബുZി സേ•ഹാ±ൃ•മായ
െതളിവുകൂടാെത യാെതാരു ഭൃതയേനയും sേതയകം
സംശയിNാൻ സ@Zമാകാ9തുെകാL്, അപനയായമായു/
പീഡനqൾFു സംഗതിയുLായിലല. അ•ാവRേ]യും
േമാതിര9ിേ]യും കഥകൾ ദിനാവർ9നqൾFിടയിൽ
–േമണ മറzു.
ഏതാനും മാസqൾ കഴിz് [ീ¥ർ9ുവിൽ ഒരു പൗർ•മി
ദിവസം അടു9ു. സവഭർ9ൃേmാഹമാകു@ അപരാധ9ാൽ
അവ™•മായി ഏകാaനി“²േരാദനം െചRു@
കഴFൂC9ുേദശ9ിെന പാദ±ർശ9ാൽ
സംശുZമാFിെ?യ്വാൻ ഹരിപ•ാനനൻ എഴുെ@/ു@
ശുഭരാ2ി സമാഗതമാകു@ു. ആ മഹാമഖ9ിെ]
പൂർവദിവസം സൂേരയാദയ9ിനുമുb് 'നാം' എ@ പദെ9

പര±രം ഉപേയാഗിNാൻ അവകാശമു/ രLു
മഹാപുരുഷdാർ പരിചാരകാദിജനqെള ബഹുദൂര9ാFീC്
അതയaഗൗരവമു/െത@് ഊഹിFാവു@തായി ഒരു
സംഭാഷണെ9 രാജമ•ിര9ിനക9് ഒരു പ/ിയറയിൽവ?്
ആരംഭി?ിരിFു@ു. ജാമദªയെനേNാെല
േകാപേജയാതി¥ാനായി ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരൻ ഒരു
പീഠെ9 സംഭാവനംെചRു@ു. സംരംഭേവഗം, ധിFൃതി,
ഭrനം, േസാൽsാശiിതി, അപഹാസം എ@ിqെന
തേപാധർ#വിരുZqളായ വികാരqളാൽ കലുഷമായി [ 33 ]
sവഹിFു@ ആ േയാഗീശവരെ] സyീർ9നധാര,
ആ

രയരസംെകാLു വികസിFു@ മുഖകമലേ9ാടുകൂടി

ഉപധാനqെള പരിരംഭണംെച•ുെകാL് സവമ•9ിൽ
ശയിFു@ രവിവർ#ാഖയനായ യുവരാജകുമാരെ]
നിmാസ€ിെയ ദുരീകരിFു@ു. ഈ രാജകുമാരൻ
‘സിംഹവി–മപരാ–മനും’ േജയˆ™ാതാവിെ]േനർFു/
ഭ€ിയിൽ ‘ഭരതസമാനനനും’ ആയിരു@ു എ@ു കവികൾ
കീർ9ി?ിCു/തുകൂടാെത,
മാർ9ാ^വർ#മഹാരാജാവിെ] വീരയസമ[തേയയും
അതിലംഘി?്, അനaരകാലീനനായ േവലു9bിദളവായുെട
ഭൂതദയാവിഹീനതവെമ@ു ശyിFാവു@ കഠിനമായ
നീതിനിˆെയ ഈ തരുണ വയ—ിലും അനുവർ9ി?ിരു@ു
എ@ു കിംവദaിയും ഉL്. ഇവിടു@ു സരസകലാംഗqളിൽ
അഭിരുചിയും പടുതയും രസികജീവിത9ിൽ sസ€ിയും
കഥാകാലമായ തെ] ഈ കൗമാരദശയിലും sദർശിNി?ിരു@ു.

മുഖംേനാFാെത പേരംഗിതqെള നിരസിFു@തിൽ ഈ
യുവരാജാവ് sകടിNി?ിരു@ സവാതa¢യബുZി
ദുœീർ9ിപരയവസായികളായ മാർšqളിേലFു നയിFു@
യTികളുെട ദുരുപേദശqളിൽനി@് അവിടുെ9 രeി?ു.
സവരാജയ9ിെ] ഐശവരയെ9യും കുടുംബ9ിെ]
അഭിമാനെ9യും സംരeിFെയ@ത് അവിടുെ9
മുഖയദീeയായി അനുˆിFെNCിരു@തിനാൽ
മഹാരാജാവിെ] വിശവാസപാ2qളായ േകശവപി/
മുതലായവെര ആ നിലയിൽ9െ@ അവിടു@ും വരി?ിരു@ു.
അടു9ദിവസം ഉദയ9ിനുമുb്, താൻ ചTFാറെ]
അതിഥിയായി ചിലbിേന9് എ9ുവാൻ നി

യി?ിCുെL@ു

യാ2 അറിയി?ിC്, തിരുമാടേbാടടു9 sായം മാ2ം
െച@ിCു/ ആ രാജകുമാരേനാട് ഹരിപ•ാനനഗുരുഭൂതൻ
ചില കലിേsരണqൾ തുടqി. സ•ർഭവശാെല@ു/
ഭാവ9ിൽ അനaമുmേമാതിര9ിെ] സംഗതിെയFുറി?്
s‡ാവം ആരംഭിFയും േകശവപി/യുെട േപരിെന ആ
s‡ാവേ9ാടു സംഘടിNിFയും െച•ു. യുവരാജാവിെ]
മുഖം ആ ഉദയകാല9ിെന അർZാoകാര9ിലും Íാനമായി
കാണെNCു. തെ] ആ‰ാവും േകശവപി/യും േവറെലല@ും.
എ@ാൽ Qീപ‰നാഭസവ9ായ വ•ിരാജയ9ിെ]
ഐശവരയെ9 കാംeി?ു മാ2ം താൻ മി2ാമി2േഭദം കൂടാെത
ഒരു രാÏീയതവെ9 വദിFു@താെണ@ും ഹരിപ•ാനനൻ
ഉപനയസി?ു. എവെരാരുവനിൽ ധർ#സിZാaം,
തീe്ണബുZി, iിരsUത, മരണൈധരയം എ@ീ

ഗുണഭാവqൾ അനയാദൃശമായി കാണെNടു@ുേവാ അവൻ
രാജയ9ിന് അവശയം േവLതായ സ•ർഭയുേ€ാപായqെള
അനുവർ9ിFാെത ധർ#വാദിതവം െകാL്
മഹാകാരയqൾFു വിഘാതം വരു9ിേയFാെമ@ും,
ഇqെനയു/വെന രാജഹൃദയം [ഹിNാൻ
അനുവദിFു@തു രാജധർ#വിേലാപ9ിൽ
പരിണമിേ?Fാെമ@ും ആ േയാഗി sമാണസഹിതം
sസംഗി?ു.
യുവരാജാവ്: “അവിടു@് ഉ/ിരിNിൽ മാർ9ാ^Nി/
സർgാധികാരയFാർ, ദളവാമാരായിരു@ ആറുമുഖംപി/,
രാമRൻ, അRNൻ മാർ9ാ^Nി/ എ@ിവരുെട കഥകൾ
േകCിCിേലല? ഇേNാൾ പറz ഗുണqെളലലാം
അവർFുLായിരു@ു. അവരും താണiിതികളിൽനി@്,
അ#ാവdാെര േസവി?്, വലിയ iാനqെള sാപി?ു.
അവെരേNാെല േകശവനും—“
ഹരിപ•ാനനൻ: “വr! എaു േചാദയമാണിത്? നാം ഈ
രാജയ9ിെ] ചരി2വും [ഹി?ിCുL്. ആ മTിമാർ ന#ുെട
മതാനുയായികളായിരു@ു. േകശവെ] കുടുംബം, മതം,
അനുˆാനqൾ, എെa@ു അവിടു@് അറിzിരിFുേ@ാ?
മഹ#ദിയരുേടയും നവയവനdാരുേടയും ഇ•െ9 അവൻ
സbാദി?ിരിFു@ു. മി2ഭാവ9ിൽ ശ2ുവായി9ിരിz്
വ•ന തുടqിയാൽ ഈ രാജയെമവിെട? രാജശ€ിെയവിെട?
അ•[ഹiാനികൾ മൂർഖdാരായിരു@ു. അവരുെട ദർശനം

ഇവിടെ9 കു@ുകേളയും മലകേളയും കവിzിരു@ിലല.
അoമായ sതാപെ9 ഇ”ി?ിരു@ അവർF് മി2qളുെട
സവാധീനതയലലാെത എaു ബലം? എaു സ@ാഹം
ഉLായിരു@ു? അവരുെട ആയുധാഭയാസവും പരിചയവും
അതിതു”മായിരു@ിേലല? അവർFു ദുœരമായ കാരയqൾ
േകശവന് eിsസാZയqളേലല? ന#ുെട ബുZിF്
ദൃശയമായതിെന നാം ഇവിെട [ 34 ] ധരിNിFു@ു.
ദുരാപ9ുകൾ നീqി എ@് ധീമനായ മഹാരാജാവും
സവiചി9നായി വർ9ിFു@ു. അേഹാ! ക•ം! അടു9
സൂേരയാദയം — sേഭാ രാജകുമാരാ! നെ# ധർ#sചാര9ിെ]
കാംeയലലാെത മെ}റaു േsരണംെചRു@ു? ആപ9ിെ]
ഉദയം ഏ}റവും അടു9ിരിFു@ു. മഹാ ക•ം!
Qീകാശീവിശവനാേഥാ രeതു!"
രാജകുമാരെ] മുഖ9് അസേaാഷ”ായ sസരി?്
അവിടുെ9 സൂºsകൃതെ9 sദർശിNി?ുതുടqി.
ഹരിപ•ാനനൻ രാജയകാരയqെളFുറി?് ഉപേദശിNാൻ
ൈധരയെNCത് അവിഹിതെമ@് അവിടുേ9Fു േതാ@ി,
മ•9ിൽനി@ിറqി അേqാCുമിേqാCും നട@ു. ആ
േയാഗിയാകെC അപമാനിതനായ ഗുരുവിെ]
ഗൗരവഭാവേ9ാടുകൂടി പീഠ9ിേdൽ ഇരു@് ഒ@ു പുളz്,
പുËമി2സുംഗൻ, വൃഷലൻ എ@ിതയാദി രാജഭൃതയdാർ
സവസവാമിനി[ഹവും കിരീടധാരണവും െച•ിCു/ കഥകെള
sഖയാപനംെച•ു. േകശവപി/ േപാFുമൂസാവർ9കെ]
ആQിതനാകയാൽ ൈഹദരുെട ചാരനാെണ@് അേ„ഹം

വാദി?ു. ൈഹദർ, ൈമസൂർരാജകുടുംബെ9
സിംഹാസന™•മാFിയതുേപാെല േകശവപി/ ഒരു കടുൈy
േനാFിേയFാെമ@ു ബലമായ സൂചകെ9 ഊ@ി ഉറNി?ു;
ഈ അഭിsായം മഹാരാജാവും ധരിേFLതാെണ@്
ഉപേദശി?ു. തനിF് ഗംഗാsാaqളിൽ
നദീജലകണവാഹിയായു/ വാത9ാൽ ശീതളമാFെNC
ഏകാaവനതലqൾ സുഖവാസേദശqളായി ഉെL@ു
s‡ാവി?് യാ2യാരംഭിFയുംെച•ു. ബാലനായ
രാജകുമാരൻ അ¹േനരേ9Fു കുഴqി. ഹരിപ•ാനനെ]
കരെ9 [ഹി?് തനിF് എേaാ സംശയ നിവൃ9ി
വരാനുെL@ും അതിേലF് കുറ?ുകൂടി …ഫുടമായ
അറിവുകിCണെമ@ും ഉ/ ഭാവ9ിൽ േയാഗീശവരെ]
മാർšെ9 നിേരാധി?ു നി@ു. േയാഗീശവരെ] അകൃതി
ഒ@ുവളർ@്, Òുവ രാജകുമാരെന സാeാൽ മഹാവി•ു
എ@േപാെല അേ„ഹം സവഹ‡9ാൽ രാജകുമാരെന
െതാCനു[ഹി?ു തേലാടുകയും നിസർšമായ
വാÓമാധുരയsവർഷേ9ാെട ഒരു രാജതേTാപേദശം
െചÁയും െച•ു. ഏക”2ാധിപനായ സാർgഭൗമേനാട്
േmാഹsവൃ9ി തുടരു@വെന കായവധം െചRാെത
േതേജാവധം െചേRLതാെണ@്, ഒരു
നവരാജധർേ#ാപനിഷ9്, ആ –ിയയുെട
അനുˆാനപZതിസഹിതം അരുളിെ?RെNCതു േകCേNാൾ
രാജകുമാരൻ വീLും മ•ാസനെ9 അവലംബി?ു. തെ]
ഉപേദശാഭിചാരം നിÐഫലമായിെലല@് ഹരിപ•ാനനൻ

സേaാഷി?ു. ആ രാജകുമാരെ] അടു9ണz് കർ•9ിൽ
സവകാരയമായി, "അ•ാവRൻ തിരുbിവaിരിF് – അവൻ
എറaുേപാകെല— ഇa െവടിയിറ രാ2ിയിേലയും അവനും
കുമാരർ ഭ€നായ േകശവപിൈ/ സുമTരും സംഘടി9ാർ
—ഹേരാഹര! ഹേരാഹര! എ@െതലലാം തമാശാ
കാണേNാകിറേതാ? അംബിൈക—ഏ@ംബാ— രeിFCും"
എ@ു മTി?ുെകാL് േയാഗീശവരൻ തടിÔsഭേപാെല മറzു.
യുവരാജേയാഗീശവരdാരുെട സംവാദ9ിനിടയിൽ വലിയ
െകാCാര9ിനക9ുതെ@ മെ}റാരു സംഭാഷണവും
രാജയകാരയസംബoമായി നട@ുെകാLിരു@ു. ഗുരുശിഷയdാർ
ത#ിലുLായ സംഭാഷണ9ിന് സാeിയുLായിരു@ിലല.
രLാമെ9 സംഭാഷണെ9 തിരുവിതാംേകാCുകാരുെട
ഹൃദയസാeിsകാരം കളyരാഹിതയംെകാL്
sഥമഗണനീയനായ കാർ9ികതിരുനാൾ
രാമവർ#മഹാരാജാവുതെ@ േകൾFു@തിനു സംഗതിയായി.
ഈ മഹാരാജാവിെന സംബoി?് sജകളുെടയും
ചരി2കാരdാരുെടയും േദശസ•ാരികളുെടയും അഭിsായം
ഐകകേ®യന േ‡ാ2പരിപൂർ•മായിരിFു@ു.
മലിനേരഖാസyലനം ഇലലാ9 അവിടുെ9 യശ—ുതെ@
അവിടുെ9 അന‡മയമായ ഭാഗയമഹിമെയ
sഖയാപനംെചRു@ു. –ൗരയം, കാപടയം, വ•നം, ദവ•വവൃ9ി
എ@ിതയാദിയായ കുrിതവൃ9ികൾ അവിടുേ9
ഭരണനയ9ിലാകെC ദിനചരയയിലാകെC ലവേലശവും
സംഗി?ിരു@ിലല. സകല ഹൃദയqളാലും ആർmമായു/

ഭ€ിേÇഹqളുെട പരിപൂർ•തേയാടുകൂടി അ@ും ഇ@ും
എ@ും ആരാധനീയനാവാനു/ പുണയസb9ിെന
അവിടുെ9 സുiിരമായ ധർ#തൽപരത സbാദി?ു.
"ധർ#രാജാവ്" എ@ ശാശവതവിഖയാതിെയ സbാദി?
രാമവർ#മഹാരാജാവുതെ@ അ@െ9 sജാസഭയും
അZയeനും [ 35 ] ആയിരു@ു. സവsജകളുെട
സaാപqേളയും അഭിലാഷqേളയും ചാരമുേഖന [ഹി?്,
അ@@് അനുകരണീയqളായ നിവൃ9ികെള അരുളി,
സവരാജയരeണം Qീപ‰നാഭനിേവദിതമായ ധർ#െമ@ു
സy¹ി?് നട9ിവ@ു. മഹാവി•ുsസാദ9ാൽ
രാജവീരയസഹിതം eമാദിഗുണസb9ും,
ലºീsസാദ9ാൽ ഐശവരയവും, {|sസാദ9ാൽ
സൗ•രയദീർഘായു—ുകളും, സരസവതീsസാദ9ാൽ കവന
ൈവദ¡യവും, മേഹശവരsസാദ9ാൽ ഖലസംഹാരകതവവും,
പാർgതീsസാദ9ാൽ കാരയനിർവിÀതയും,
സു{|ണയsസാദ9ാൽ സം[ാമവിജയിതവവും
സിZി?ിരു@ ഈ പുണയേ§ാകെ] നാമേധയെ9
മഹാജനqൾ ഇ@ും നിർവയാജഭ€ിപൂർgം െകാLാടു@ു.
ഈ സംഭവദിവസം sഭാത9ിൽ വലിയെകാCാര9ിെല
പലഹാരNുരNടിവാതൽ തുറ@ുനിൽFു@ു. അതിനകേ9ാ,
പുറ9ു സമീപേ9ാ, ആ ശാലയുെട ഭാഗയവാdാരായ
ഭരിNുകാരുെട സാ@ിZയ9ിെ] ലeണqൾ കാൺമാനിലല.
മുൻഭാഗ9ുകൂടി െകാCാര9ിെല േജാലിFാർ പലരും
അേqാCും ഇേqാCും ഗതാഗതം െചRു@ു. അവരിൽ

അതിദുർ#ദനായു/വനും അതയാകർഷണശ€qളായ
പദാർ°qളുെട സംഭാരiലമായ ആ ശാലŒകേ9Fു
കടNാൻ, എ@ുേവL, ക•ിടാൻേപാലും ൈധരയെNടു@ിലല.
എaുെകാെL@ാൽ, അവെരലലാവരും ആ
ഹവയശാലാേഹാ2ിയുെട വ}€തുണീര9ിൽ നിeി½മായു/
ജിഹവാജൃംഭകാŠ9ിെ] നീളവും മുനമൂർ?യും
െകാലലാെFാലെചRാനു/ ശ€ിയും നലലതിd•ം
അനുഭവി?റിzിCുLായിരു@ു. പലഹാരNുരയുെട
മുഖമുറിയിൽ; ഉയർ@ു 'െമാ9ാണം' ഒ@് േഹാ2ീഭൂേദവന്
അനaശയനം െചയ്വാൻ ഉLാFെNCിരു@ു.
മ}റുഭാഗqളിൽ നിര9ി വŒെNC പ9ായം, ഭരണി മൺകലം
ഉരുളി മുതലായ സാധനqളും കാണാമായിരു@ു.
ആരും sേവശിFാ9തായ ഈ മുറിFക9് sഭാത9ിൽ
വയായാമ9ിനായി സവ”•സ•ാരം െചRു@തിനിടയിൽ
വിേശഷിെ?ാരുേ„ശയവും കൂടാെത മഹാരാജാവു sേവശി?ു.
അവിടു@് എഴു@/ു@തിെന അqുമിqും നി@ു കL
ആളുകൾ അതയാദരേ9ാടു മുഖംകാണി?് അവരവരുെട
പണിFായി eണ9ിൽ െപാŒളzു. മഹാരാജാവ്
പലഹാരNുരയിൽ സ•രിFു@തിനിടയിൽ "സവാമി, സവാമി,"
എ@ു വിളി?ുെകാL് വാതുFൽ ഒരാൾ വരികയാൽ അവിടു@്
ഒരു പ9ായ9ിെ] പുറകിൽ മറzു. രLാമതായി ആ
iലെ99ിയ ന#ുെട േകശവപി/
സവാമിെയFാണാÁയാൽ വാതൽNടിയിൽ കയറി നി¹ായി.
ഹരിപ•ാനനെ] തേപാവാട9ിൽ

ഉേദയാഗsാഗ©ഭയേ9ാടുെച@് വിദ¡വാÕിയായി വാദംെച•
ഉZതൻ, ശാaവും ലളിതശീലനുമായ ഒരു േകാമളയുവാവായി
അേNാൾ കാണെNCു. കുെറFഴിz്
പലഹാരNുരസംiാനാധിപെ] ആഗമനമായി. ചാകയാdാരുെട
പാ•ാലീസവയംബരകഥാsസംഗqളിെല
'െപാ•{ാ|ണ'രൂപസy¹9ിെ] അസൽ ഈ
{ാ|ണനായിരു@ിരിFാം. ഈ അഭിsായ9ിൽനി@്
അയാളുെട ആകൃതി[ഹണം ഒരുവിധം സാധിFാവു@താണ്.
എ@ാൽ, മുറുFിെ] ആധികയം െകാL് വായും ചുLും
ചുക@ു തഴbി?്, കീ¼ുLിെ] ഇരുഭാഗ9ും അരംഗുലംവീതം
നീള9ിൽ ദംÏാകൃതിയിൽ രLു ചാലുകൾ വീണിCു/വ
അയാളുെട ജീവചരി2[\9ിൽ ഒരു sധാനiാന9ിന്
അവകാശെNCിരു@ സംഗതിെയFൂടി ഇവിെട
േചർ9ുെകാ/ു@ു. നാമകരണമുഹൂർ9ം
മZയമമായിരു@തുെകാLായിരിFാം, 'െവyിേടശവരൻ' എ@ു
സം…കരിFെNC ബാലൻ വൃZശRയിൽ 'മാമാെവyിടൻ'
ആയി കലാശി?ു. 'െവyിടഘനപാഠികൾ' എ@ിതയാദി
ബഹുമാനസൂചകqളായ പദqെള sേയാഗി?ാലും
െവyിേടശവരന•ാവി െചകിടെന@ു നടി?ുകളയും.
സംേബാധനയിൽ 'െവyിടമാമ' എ@ും sഥമപുരുഷപദമായി
'മാമാെവyിടൻ' എ@ും അയാളുെട ഇ•ാനുസാരം ശരിയായി
അഭിധാനംെച•ിെലലyിൽ ആ {ാ|ണെ] QZെയ ലഭിNാൻ
മഹാരാജാവായിരു@ാലും വിഷമിFുമായിരു@ു. 'മാമാ' എ@ു
മാ2ം sേയാഗിFു@ ക@dാർF് പലഹാരNുരെയ

മുഴുവനും അയാൾ നീർവാർ9ു ദാനംെചRുകയും
െചRുമായിരു@ു.
മാമാെവyിടന് പല നിലേഭദqളുL്. െകCാെത വിതിർ9ിC
കുടുമ, നാഭിFു താെഴവ?ു [ 36 ] ധരി?് മുേCാളംമാ2ം
എ9ു@ വാൽFുറിേ9ാർ9ുമുL്, സാഹസികതവം,
sമാണിതവം, കൂFുവിളി എ@ിവകേളാടുകൂടിയ പലഹാരNുര
മൂ9•ാവി; തലേയാടു േചർ9് ഇറുFിെFCിയ കുടുമ,
ച•നേഗാപി, നില9ിഴയു@തും കുടവയ}റിൽ
വ?ുടു9തുമായ േകാCാറൻ ഇരCാNാവുമുL്, വലിയ
തീയൻകലലുകൾ വ? കടുFൻ േജാടി, ഊFൻ
ഉരുCുേമാതിരFൂCം, പാവുമുLുകളുെട മീെത ധരി?ു/
സവർ•കു9രzാണം, ശൃഗാരFുഴbതവം, കാഹളക®തവം,
sഹാരദാതൃതവം എ@ിവകേളാടുകൂടിയ കഥകളിഭാഗവതർ;
മZയ9ിൽ െകേCാടുകൂടിയ കുടുമ, മുരിqŒാ ഭ¤Fുറി,
െന}റിയിൽ പതി? ച•ന ഉരുള, െചവിFിടയിൽ തുളസി,
രുmാeFടുFൻ, േവLിവ@ാൽ പണയംവŒു@തിന് ഒേ@ാ
രേLാ േമാതിരം, നാഭിചു}റി ഉടു9് മുCിന് ഒരു ചാൺ താെഴ
എ9ു@ പാLിFCിമുL്, കe9ിൽ മടFുപുടവ, വലിയ
ഓലFുട, മുറുFാൻെപാതി, ചതയൻ പാFുെവCി,
സർg2ഗുണേദാഷകഥനം, 'നാഴികതികെ?ാരുനാൾ—
വാഴുേവനെലലാേരട9ും' എ@ു സ#തി?
{|Uാനിവരയെ] സ•ാരിതവം, എ@ിവകേളാടുകൂടിയ
സമുദായാംഗം—ഇതയാദി ഭാവേഭദqൾ അയാെള
അപരിേUയനാFാെത പരിചിതേലാക9ിന്

'ശുZ…ഫടികസyാശൻ' എ@് വിഷമംകൂടാെത [ഹിNിNാൻ
ഒരു ടീകയായി ഉപേയാഗെNCു. മാമാെവyിടന് അറുപതിൽNരം
വയ—ുെLyിലും േദഹശ€ി, ഉrാഹശീലം, സരസവചനതവം,
മേനാലാളിതയം എ@ിവകേളാർFുേbാൾ, അയാൾ
ബാലയാവiയിൽനി@ും യൗവനNടിയിേലFു കയ}റ9ിന്
അേപe േബാധിNി?് തീർ?െയ sതീeി?ു
നിൽFു@േതയു/ു എ@ു േതാ@ിേNാകും.
നീെCഴു9ു േകശവപി/ ഈ {ാ|ണെ]
നിതയപൂജാമൂർ9ികളിൽ ഒ@ായിരു@ു. ആ യുവാവിെ]
ആകൃതിഗുണqേളയും ബുZിവിേശഷqേളയും
‡ുതിFു@ത് സർgേലാകബoുവായ ആ {ാ|ണെ]
മാZയാÄികാനുˆാനമായിരു@ു. തെ] ഉേദയാഗശാലയുെട
േഗാപുരപാലകനായി നി©Fു@ േകശവപി/െയ മാമൻ
കLയുടെന 'ലീലേഗാപകുമാരഹേര' എ@ും, പി@ീട്
അടു9ുെച@് ആ യുവാവിെ] തലയിലും േതാളിലും
തേലാടിെFാL്, 'വദനസുധാകരകലിതാമൃതരസ' എ@ും
ഗാനംെച•ു.
േകശവപി/: "ഇq് അക9ുേകറണം. പാേടL കാലമലലിത്.
അടിയT9ിൽ ഒരു സവകാരയം പറവാനുL്. ഈ
വാതിലിqെന തുറ@ിCിരു@ാൽ കLവർ േകറി,
െപാ@ുതbുരാെ] മുതലിെന െകാLുേപാകൂലലേയാ?
അതുെകാL് മാമനു േചതമിെലല@ായിരിFാം?"
മാമാെവyിടൻ: (വലതുകര9ിെല ചൂLുവിരൽ നീCി. അqെന

ഒരു –ിയ നടFുക അസാZയെമ@ു കാണി?്) "ഏറിനാFാൽ
'ദു“ാസനെ] രുധിരം' താനിൈy" (ദാനശീലെ9 അഭിനയി?്
രLു ൈകകളും മലർ9ിനീCി) "െകാLുേപാCുമേNൻ—രാശാ
മുതൽ താേന—എേലലാരും ശാNടCും. നിറെയ ശാNടCും.
എyNൻ വീCുമുതലാ? രാശാ, രാജയ9ുേF േതാNനാരാേ?—
െകാഴaകൾ െകാLുേപാകCും —കളവാL ഇെy ഏ}റതാ?
അതു നടവാത്—അaയവൻ—പിഴ?ിത്! അെട! രാശാ
താനിൈy ഏറുവാനാ?" (വാ തുറ@് കബoനാടയേ9ാടുകൂടി
"വിഴുÓഗിടുവൻ—ഒേര വിഴുÓഗ്! രാശാ, കീശാ, എലലാം
മാമൻകിെC, 'േഗാ2നാഥdാെരലലാരും, അ2 വ@ു വണqു@ു'
—അNടിയാFും. െപരിയ രാശാ, ഇൈaളിയിെല
വളaവർതാേന? വിേല, ഒനെFാരു മ•ും പഴyൈഥ
െതരിയാത്—േകാപെNടാതും, ഉ—ീ! ഒ@ുെട കാരയെ9
െശാലലിമാC് — െവടിയും മുേ@ െശാലല് — എa ഉർgശി? എa
േമനൈക, രംൈഭ, തിേലാ9ൈമ? എൻ കുഴaŒു
നാലുമിതുFCും പി/ായ്—എവളവാനാലും ന#ാൾFു
ധർ#ദാരംഗqൾതാേന?"
േകശവപി/: "ആCNാCു വിളിFുംേപാെല കുNാടുകൂടാെത
വർ9മാനം പറയണം, മാമാ. അതിസവകാരയമായിCു/ ഒരു
കാരയം പറവാനുL്. മ}റാെരയും വിശവാസമിലലാzിCാണ്
മാമെ] അടു9ു വ@ത്—കിട@ുവിളി?ാൽ
എഴു@/ിയിരിFു@ിട9ും േകൾFും."
മാമാെവyിടൻ: (ഗായകനായ തെ] ശ²ം

ധിFരിFെNCതിനാലുLായ നീരസ9ാ [ 37 ] ൽ,
അതയു”9ിൽ) "േഭാഗീuേഭാഗശയനം ഭുവൈനകനാഥം'
േകൾFCുേമൻ—അേy—െപരിയരാശാതാൻ േകൾFCും.
അവരുെട കൃതിതാേന മാമൻ പാടറെതലലാം."
േകശവപി/: "ഇെതaു നാശം! െചവിതരാzാൽ കാരയം
എqെന പറയും? വാേയ ഉ/ു. അതുെകാL് കൂNിടാെന
േകാNു/ു."
മാമാെവyിടൻ: (േകൾFാ9 ഭാവ9ിൽ സവകാരയമTമായി)
"െകാ•ം മലർെNാടി സാNട്—"
േകശവപി/: (അeമനായി) "അതലലാ ഇേNാഴെ9 ആവശയം."
മാമാെവyിടൻ: (വാ മാ2േമയു/ു എ@് മുbുLായ
ആേeപ9ിനു sതയാേeപമായി) "ഒനF് വായ്, കീയ്, വയർ,
കിയർ ഒെരളവുമിൈലല. ഇേതാ, ഇa ഡാെNേFൾ
അ•ൈവദയർFും െതരിയാ9 േയാഗം. പ•സാരെNാടി
ഇെതാ ഇവളവ്, ശീനFൽFL് ൈകെRാ•്, പൂനാFുyുമNൂ
നു/ു െരL്, അറബിNനിനീർ തുടം മുFാൽ, ന#
നാേCല9രി പനിെരL്, േതാവാഴ ഇലമി?ം പഴ?ാറിേല,—
േവണെമ@ാൽ െകാ•ം കരമനയാ9ു ജലവും—േശർ9്;
കല•ു, കുടി?ുLാFാൽ, 'സുരഭിലകുസുൈമർ
വിരാജമാനം'— അNടി, നവരസം വഴിzൂേL ഇരിNാൻ!"
േകശവപി/: "തി@ാനും കുടിNാനുമലലാ ഞാനിേNാൾ വ@ത്.

തിരുമന—ിെല ഒരു കാരയ9ിനാണ്."
മാമാെവyിടൻ: "ആമാമാ? രാശാFാരയമാ? േപാെ?ാലല്!
അbതുവർഷമാ?് േസവിFിേറൻ. പ9ുപറ െനലലുടൈമ—
വീരശyിലി തaുCിതാ?"
േകശവപി/: "മാമെ] തലമുതൽ ഉ/yാലുവെര
പaിരുേFാൽ ചു}റിൽNFം, ഇടNFം, െകാ?ുമഠN/ി,
േതവാരNുര, േഹാമNുര കളരി, മാർ9ാ^മഠം, സാeി,
മൃ•ാ@ം, ഗണപതി േഹാമNുര ഈ iലqളിെല േചാറൂ}റം
എവിെടവിെട എ@് ഞാൻ യമപടംേപാെല കാണിFാം."
മാമാെവyിടൻ: "'േകശവ വദ തവ വചസാ മാമക േചതസി േമാദം
വളരു@ധികം' അെട! വിളയാCുFു െശാ@െതലലാം
കാരയമാെയടാെത. രാശാവിട9ിൽ െചാലലൂടാെത—
െകടു9ൂടാതും പി/ായ്! എ@Nൻ സർവാധിയാനാൽ
എൻപിൈ/കാരയെ9യും വിശാരി?ുെFാ— െവyിടൻ
മ•ുFടിയിെല േപായ്വിടുവാൻ അവെന പാCുFും
കൂNാCുFും പലഹാര9ൂFും വിടാെത. ഒംകൂടി
എഴുതുറാെന? എെyയാവതു ൈകതാyി ശാNാCുFു വഴി
െകാടു9ുവിട്. ഹരി! ഹരി! േകശവപി/Œു മാമെ]
സമറാഴയമലലിേയാ കാണണം? പരീeി?ുെകാ/ു. രാജാ,
അ@ദാനsഭു കാരയം —േകശവപി/യുെട നിർേദശം—
മാമാെവyിടൻ 2ിേലാകസവർšqെള െപാടിെപടുFൂലലിേയാ?
െശാലലു—കാരയെ9 അലലാം െശാലല്—മൂ•ു െശവിയാെല
േകൾFിേറൻ."

േകശവപി/: "മാമൻ ചിലbിേന9് ചTFാറൻ എെ@ാരാെള
േകCിCുേLാ?"
മാമാെവyിടൻ: "േകCിCുേLാെ@ാ? ആ
അ}റെകŒുNിടാNുണയവാളെന അറിയുെമേ@ാ? ഓേഹാ!
'ഞാനറിയുെമ@ലലവൻ നൂനെമെ@യുമറിയും'"
േകശവപി/: "അവിെട നാെള കാല9് ഹരിപ•ാനനസവാമി
േപാകു@ുL്."
മാമാെവyിടൻ: "അa ധൂമേകതുവാ? ആനാൽ കലിപുœരരാ?്!
ഉrാഹിനാഥകലിനാ"
േകശവപി/: "ഉറ?ുകിട@് വിളിFരുെതെ] മാമാ—"
മാമാെവyിടൻ: (അCഹാസം െചRുംവ•ം—േയാഗീശവരെന
ഭrി?ും) "ജാതിയി@െത@ിവനറിzിCുേLാ" (േകശവപി/
വാ പിടി?മർ9ി വിC ഉടെന)
"ജാതിധർ#മിവനി@െത@ുമുേLാ" (േകശവപി/
േദഷയേ9ാടുകൂടി മാമാെവyിടെന പിടി?ുകുലുFി) "ഇ@ു [
38 ] പാതകപുണയqെള@തിവനുെLാ"—(േകശവപി/
കയർ9് അവിെടനി@ു േപാകാൻ ഭാവി?ു.)
മാമാെവyിടൻ, "നിലലNാ, െശാലലNാ!" എ@ു പറzുെകാL്
മൗനെ9 അവലംബി?്, കഥകളിയിൽ
മഹർഷിേവഷFാെരേNാെല കാലിേdൽ കാലുമിC്

ജപേ9ാടുകൂടി ഇരിNായി.
േകശവപി/: "നാെളFാല9ു ചിലbിേന9് എ9ാൻ
തRാറുേLാ?" (മാമൻ കഥകളിFാരുെട രീതിയിൽ സ#തെ9
അഭിനയി?്)— "അവിെടെ9 േമളqെളലലാം
സൂeി?റിzുവരണം." (അേ2 േവLുേവാ എ@് ശിര—ും
കരqളുംെകാL് േചാദയംെച•ു.) "നി—ാരമായ
സംഗതിേപാലും, ഒ@ും വിCുേപാകരുത്" (േഛ! േഛ! ഒ@ും
വിടുകയിെലല@് അഭിനയി?്) "തിരുമന—ിെല േeമെ9
സംബoിFു@ ഒരു കാരയമാണ്. തിരുമന—ിേലFുേവLി
അq് ജീവൻ കളേയL ആളാണ്." (തെ] ഭ€ിേയാടുകൂടിയ
ശുQൂഷŒു പാ2മായ ഉ•ിയാണ് മഹാരാജാവ് എ@്
അഭിനയി?ു.) േകശവപി/ തെ] സവരെ9 വളെര താ¿9ി.
"ഇേNാഴെ9 ആ േമാതിരസംഗതിയുLെലലാ—" (മാമാെവyിടൻ
ചാടി എഴുേ@}റു. താൻതെ@ ശ2ുസംഹാരം
െചRു@ുെL@് അതിരൗmേ9ാടുകൂടി അഭിനയി?ു.
കുടുമെയ മുറുFിെFCി 'sമദാവനമിതു ഭ¶ിFുേ@ൻ' എ@ു
പാടി, ഏകേദശം ആCവും തുടqി. പി@ീട് തിരിzുനി@ു
േകശവപി/േയാട് ഇqെന പറzു.) "െപാറു9ുേFാ
അNൻ! ഇെതലലാം േകശവൻകുzുെട വിേനാദ9ുF്. അെy
േപാനാൽ മാമാെവyിടൻ 'രാജമTി സേമാ ഭവ' ഇെy
അലുവലുFാർ? േചാദയം വaുCാൽ—"
േകശവപി/: "അതിെനലലാം സമാധാനമുLാFിെFാ/ാം.
മുറുകിവരികയാെണyിൽ കാരയെ99െ@

തിരുമന—റിയിേ?Fാം. അടിFടി തിരുമുbിൽ
െച@ുപmവിFാെത, ഇqെനയു/ ചിലലറ കാരയqൾ ഉNും
േചാറും തി@ു@ നാം തെ@ സാധിFണം. ഞാനിനി
പകടശാലയിൽ േപാെC. അപകടെമാ@ുമുLാFരുത്. iലം
വീട്, ആളുകൾ—ആണും െപ•ും—കാരയFിടN്, നടപടി എലലാം
ഒ@ും വിടാെത സൂeി?റിzുേപാരണം. മിടുFുെLyിൽ
എaു കൗശലംെകാെLyിലും സവാമിയാേരയും
സൽFാരിേയയും—" (നഖം ചുരLി േന2വിേeപംെകാL്)
'പിണFാേമാ' എ@് േചാദയം െച•ു.
മാമാെവyിടൻ: (കാരയiനായി) "അa
{|രeസാFളിടയിെല േപാറാേത
തി€കകഷായമാCമിരുF്. ആനാലും അ@ദാനsഭു
സവാമികാരയ9ിെല മാമാെവ 'പyജാeപാഹി ശൗെര!"
(sാർ°നെകാLു വി–മനായിC്) "ശ^ാളNയകെള!
രാമരാവണരാFമാCനാ?—എൻ കുഴaയാനാൽ ഒരു വായ്
മലർെNാടി ശാNCുെകാLു േപാ."
േകശവപി/: "േവL മാമാ, വയർ പ9ായം േപാെല
വീർ9ിരിFു@ു."
മാമാെവyിടൻ: "ക/Nയൽ! കാല9ാെല പഴ•ിFല9ിെല
മുംഗിയുCാനാFും." (േകശവപി/ തല കുലുFി.) "ആമാ—
തലകുലുF്. ഒൻ ക?വടെമലലാം നമുFു െതരി•ാ?്! അa
അ•ാFുCി കറു9വാവാCം തിരുbിവaിരുFിറാേന
അവെനേy േപായിരുaാൻ? ഏൻ തിരുbിവaാൻ?

അവനിട9ിൽ ഉനെF@ ഇടപാട്?"
േകശവപി/: "ഉറF9ിെല കിനാവിെന പകൽ
പുലbിെFാLു നട@ാൽ വലലവരും ™ാaെന@ു പറയും."
മാമാെവyിടൻ: "കഴുവുFു കഴുെ9െFാടാതും പി/ായ്,
തുറa ക•ാെല കLത് കിനാവാ?" (വിേനാദവാർ9 എ@
ഭാവ9ിൽ) "ചി@Nയൽ! രാ2ിയിെല 'അേqാടടൻ
പുനരിേqാടടൻ' അNടി േപാറേപാത് ആരാവത് രLു
േപാCൂടാവടിFു മാമനും തുടർേaൻ." (ഗൗരവ9ിൽ
അഭിന•നമായി) "അa അ•ാFRിെല ചരെF@െ9?—
കCിFാറNയൽ! നീ മു@ുFു വരുവാൻ െത/ിവിട്! അa
േമാതിരം കുഴaകെള തൂyുറുതുFും വിടറതിെലല—" മാമെ]
അഭിsായqെള പൂർ9ിയാവാൻ സ#തിFാെത അയാെള
ഊേFാടു പിടി?ു ത/ീC് േകശവപി/ പകടശാല[1]യിേലFും
വാതലിെന വലി?ു ചാരിെFാL് മാമാെവyിടൻ തെ] യാ2Œ്
സവaം ചില ഏർNാടുകൾ െചയ്വാനും തിരി?ു.
പ9ായ9ിനടിയിൽFൂടി മാമാെവyിടെ] അഭിനയqെള
കLേNാഴുLായ ചിരിെയ അമർ9ു@തിന് ടിNുവിെ]
ആ–മണെ9 തടയുവാനുLായതിലും അധികം ൈവഷമയം
മഹാരാജാവിനു േനരിCു. അ@ുതെ@ മാമാെവyിടെ] മകന്
പകട“ാലയിൽ ഏഴു പണവും മാമന് അ•ുപറ െനലല് ഉടമയിൽ
കൂടുതലും പതിzു. ഈ ഭാഗയെ9Fുറി?് ആ {ാ|ണൻ
േകCേNാൾ േകശവപി/േയാട@ുLായ കൂടിFാ¼യുെട
ഫലെമ@് അയാൾ വയാഖയാനി?ു. അ•ാവRെനFുറി?് മാമൻ

െച• s‡ാവനകൾ േകCേNാൾ സവÎവി™മേമാ എ@ു
മഹാരാജാവ് അതയാ

രയെNCു എyിലും, തെ] ചാരdാരും

േതാ©Fു@ സംഗതിയിൽ േകശവപി/യുെട ദൃ•ി
എ9ു@തിെനFുറി?് സേaാഷി?ു. യാദൃ”ികമായി കിCിയ
ആ അറിവിേdൽ യാെതാരു –ിയŒും പുറെNടാെത, തെ]
ബുZിമാനായ േസവകൻ ൈകേയ}റ് നിർവഹിFു@
അേനവഷണെ9 പരയവസാനം വെര അയാൾ തുടരെC
എ@ു/ നി

യെ9െFാL് അവിടെ9

തൽFാലചിaകെള സമാപിNി?ു. മാമെന ഭരേമ¹ി? ദൗതയം
ഫലsാ½മായിെലലyിലും അപകട9ിൽ പരയവസാനിFാെത
കഴിയേണ എ@് ഒരു sാർ°നയും അവിടെ9
അകFാbിൽനി@ു വാർ@ു.

അZയായം അ•്
"സാദരം നീ െചാെ@ാരു െമാഴിയിതു, സാധുവലല കുമേത!
േഖദമിതിനുടയ വിവരമിതറിക നീ, േകവലം പരനാരിയിൽ
േമാഹം."

മുbിൽ പിടികിCാ9 അ•ാവRൻ രLാമതും
കൃ2ിമരംഗsേവശം െച•ിരിFു@ വാർ9െയ ഉടൻതെ@
യുവരാജാവ് മഹാരാജാവിെന അറിയി?ു. ആ വൃ9ാaം
അറിzിരു@ മഹാരാജാവ് മുഖ9ിൽ വിേശഷേ‡ാഭെമാ@ും
കൂടാെത അതിെന Qവി?തിെ] േശഷം, യുവരാജാവിെ]
കുശലqെളN}റി െപാതുവായും, സം…കൃതപാഠqെളFുറി?്
sേതയകമായും ചിലെതലലാം േചാദി?് ചില സ#ാനqളും
അ•ാവRെ] സംഗതി മ}റാരും അറിയരുെത@് ക¹നയും ന¯ി
രാജകുമാരെന അയ?ു. ഈ സമയ9്
ചിലbിേന9ുഭവന9ിെ] അടു9് െതFുവശമു/ ഒരു
നാലുെകCിൽ ഗൃഹiജീവിതെ9
പരമാന•പരിപൂർ•മാFി9ീർFു@ വിവാഹ–ിയŒ്
അവശയം േവLതായ ഒരു മനെNാരു9പരീe
നട@ുെകാLിരു@ു. ഇവിെട Qീപ‰നാഭേസവിനി (ഈ
iാനം അ@ു സവീകരിFെNCിരു@ിലല)
വ•ിധർ#സംവർZിനി രാജരാേജശവരി
ഉമയ#മഹാരാUിയാൽ സൽകൃതനും വിQുതധീരനും

ശŠാŠവിദ¡നും ആയിരു@ േകാCയ9ു
േകരളവർ#തbുരാെ] അനുചരനായി വ@ിരു@ ഒരു
വി–ാaേയാZാവിെ] ഭാഗിേനയൻ കുCിേFാaിഅ”ൻ
എെ@ാരു ഉ[പുരുഷൻ മുbു താമസി?ിരു@ു. ഇേ„ഹം
ആഴുവാേ•രി കാCുമാട9്, പാbുേമFാട്, േച@(മംഗലം)9്,
മ}റN/ി മുതലായ വിQുത മലയാള{ാ|ണരുെട
ഇലലേNരുകളിൽ അaർഭവി?ു/ മTതTാദിശ€ികളുെട
ഒരു സം[ഹവും; നരസിംേഹാപാസനം, ഹനുമൽേസവനം,
രാജരാേജശവരിഭജനം എ@ീ അനുˆാനqളാൽ sസിZിെയ
sാപി?വനും, വിശിഷയ േവCെŒാരുമകൻ എ@
കിരാതാംശകമൂർ9ിയുെട sേതയേകാപാസകനും
കലിയുഗസിZമലലാ9 ധനുർേവദ9ിെ] sാaദർശനം
എqനേയാ സിZി? ശ2ുേജതാവും ആയിരു@ുെവ@ു
േകൾവിയുL്. ഒടുവിൽ ക®േ”ദം െചRെNC
കഴFൂC9ുപി/യുെട േജയˆസേഹാദരിെയ കുCിേFാaി“ൻ
പരിണയി?്, തെ] ശുZമായ ഏകാaവാസFാല9്
മTFൂട9് എ@് അേ„ഹം േപരിC നാലുെകCിൽ കഴി?്,
{ാ|ണപരിചരയേയാടുകൂടി തെ] േതവാരാദികൾ
നട9ിവ@ിരു@ു. ഈ മഹാമാTികൻ
ഗാ2ലാവണയsഭാവqൾെകാL്
േദവരാജതുലയനായിരുെ@yിലും, [ 40 ] അേ„ഹ9ിെ]
കായൈദർഘയവും മുഖ9ു സർവദാ വയാപി?ിരു@
നരസിംഹ–ൗരയവും അേ„ഹ9ിെ] ഏകാaവാേസ”െയ
അനുകൂലി?ു. മ}റു േലാകെരലലാം നി—ാരdാെര@ു

ഗണി?ുവ@ിരു@ ഇേ„ഹെ9െകാL് ഒ@ു
സംസാരിNിFുകെയ@ത് കൃ”്റസാZയമായിരു@ു.
എCുവീCിൽപി/മാർF് ആപൽFാല9ിെ] ശകുനqൾ
കLുതുടqിയേNാൾ അേ„ഹം ഭാരയാപു2ഭൃതയസേമതം
തിരുവിതാംകൂറിൽനി@ു മറzു. അ@ുമുതൽ
ആൾപാർNിലലാെത നാശം sാപി?ുതുടqിയ ആ ഭവനവും
ചTFാറെ] പാദാരവി•qെള ശരണംsാപി?ു. ഈ
ഭവന9ിെല പടിzാേറെFC് കുCിേFാaി“െ]
പൂജാiലമായ തുറFാ9 മുറികളും ആൾ കയറാ9 മ?ും
ആൾ ഇറqാ9 കലലറകളും േചർ@ു/തായ
താÌുരയായിരു@ു. പടിzാേറ െകCിേനയും അതിെല
നിലവറേയയും തുറFു@തിേനാ പരിേശാധിFു@തിേനാ,
കുCിേFാaി“െന തെ] വൻക•ുകൾതെ@
കLിരു@തുെകാL് അsതയeചാമു^ിെയ കൂസാെത
കുടിയിളFിയ ചTFാറനും ൈധരയെNCിലല.
ചാമു^ിFാവിൽവ?് ചTFാറന് ഉdാദം ജനിNി?തായ
ബാലികാരÂം േചർ@ിരു@ സംഘFാർ
കുCിേFാaി“േനാടുകൂടി പുറെNC സംഘം വർZി?തിൽ
േശഷി? അേ„ഹ9ിെ] ഭാരയ 2ിപുരസു•രി എ@
കഴFൂCംഭവന9ിെല s”@യായ സaാനവലലിയും,
അവരുെട ദൗഹി2ിയും, ബാലയം മുതൽ
2ിപുരസു•രിഅ#െയ േസവി?ുനട@ിCു/ ഭൃതയനും
ആയിരു@ു. അവരുെട ഗൃഹം
പLാരവകയായിേ?ർ@തിനാലും േe2ം ഉേപeയാലും

നശി?ുേപായതായി കLു േകണുതുടqിയ വൃZെയ
ചTFാറൻ തെ] േമാഹേകuമായ നിധിെയ sാപിNാനു/
േസാപാനെമ@ു കരുതി, സാഹസികനായ
കുN“ാരിൽനി@ുLായ അവമതിെയ മറ@്
മTFൂട9ുഭവന9ിൽ പാർNി?ു.
ഉ[േദവതാസാ@ിZയമു/ േe2qളിെല@േപാെല,
ഐഹികമായു/ േഭാഗകാംeകെള വർƒി?്,
പരിശുZചിaകേളാടുകൂടി മാ2ം ചരിേFLതായ
മTFൂട9ുഭവനം, ചTFാറെ] മന—ിൽ
അംബികാ™മെ9 അyുരിNി? ആ ബാലികയുെട
sേവശനേ9ാടുകൂടി അനംഗചാപലയqൾF് ഒരു
രംഗമായി9ീർ@ു. സമീപവാസികളിൽ വൃZയുെട
സമകാലീനരായു/വർ ആ Šീയുെട തതവെ9
അറിzിരു@ുെവyിലും അനുകbേയാടും വിധിച–9ിെ]
ഗതിവിഗതികെള ഓർ9് സഹതപി?ും, അവരുെട
അUാതവാസെ9 ലംഘിNാൻ മുതിർ@ിലല. മ}റു ജനqൾ
‘ഇെ@ൻഭൃതയജന9ിലªി ചുടുേമാ സൂരയൻ തപിNിFുേമാ
എേ@ാണം sതാപവാനായ ചTFാറെന ഭയ@് ആ
സംഘ9ിെ] ചരി2െ9 അേനവഷിNാൻ തല ഇCിലല. sകൃതയാ
Šീജിതനെലലyിലും ‘അ#ാളു’ എ@ു വിളിFെNCിരു@
മീനാeികുCിഅ#േയാട് സംഘടി? ദിവസം മുതൽ
ചTFാറ{|Uനിൽ കാമബാണqൾ വിപൃഥുവിൽ
പാർ°ാŠംേപാെല മുറിേവൽNിFാെത ഏ}റുതുടqി.
അയാൾ അധികമായ കുളിയും കുറിെതാടലും

ശു™വŠധാരണവും ആരംഭി?ു; ഗർƒനqെള അൽപം
മൃദുലqളാFി; മ^ൂകയാനെ9 ഉേപeി?് ഗജഗമനെ9
അനുവർ9ി?ു; േന29ുറിNുകെള ശാaമാFാൻേവLി
വിേശഷരസപൂർ•മായ ഒരു ഇമയാCവും അഭയസി?ു. അർFൻ
ഒ@ുദി?് അ‡മിFു@തിനിടയിലു/ നാഴിക ഓേരാ@ും
ചTFാറെ] മTFൂടേ9Fു/ ഓേരാ യാ2െയ
ദർശനംെച•ു. സാപÂയദുരിതം അനുഭവിേFLിവ@ാലും
ഈ ഓേരാ യാ2യും ആ½വിജയമായി പരിണമി?്,
ഭർ9ാവിെ] ഹൃദയം മനുഷയാർmമാകെC എ@്
പാചകശാലാപരൈദവമായ ചTFാരി, ആ കുലീനയുെട
ഓജ“ൂനയമാFെNC ആ‰ാവുെകാLു sാർ°ി?ു.
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരെ] അടു9 ദിവസമു/
എഴു@/9ിനു േവL ഒരുFqൾ െചRു@
തകൃതികൾFിടയിലും, ചTFാറൻ മTFൂട9ു
നാലുെകCിനക9്, വൃZŒ് കണിയായിെC@േപാെല അതി
രാവിെല പൂർ•ചേuാദയം െച•ു. മാതാമഹിയുെട ശRയിൽ
ഇരു@ിരു@ ബാലിക എഴുേ@}റു മാറിനി@ു.
സവാQിതേലാക9ിെ] ഹിതനിയaാവായ ചTFാറൻ താൻ
അടു9ദിവസം നട9ാൻേപാകു@ മേഹാrവ9ിൽ
സവാതിഥികൾ ഭാഗഭാFുകളാേകLതിേലF് താൻ
തRാറാFീCു/ ഒരു കാരയപരിപാടി അവെര േകൾNി?ു.
“ഒദയ9ിനുനുb്, കുളിെ?ാരുqി അെq9ണം.
നടയിൽനി@് സാമീെട എഴു@/9ു ദൂേര@ു കാണാം.
ധീവാരാണ [ 41 ] നി@ു െതാഴാൻ sേതയനം െപരെയാL്.

അ#ാളുFുCി േവണം, വീCുകാറിയായി മിaിനിNാൻ. എലലാം
ന#ുെട മCില് ഉടുെ9ാരുqി —കുറŒണെതaിന്? േവL
െപാ@ും െപാടിയുെമാെF അണിz്, ധവജംsഭ
(സവയംsഭ)മാരായി വ@്, അവിടെമാെF
ഔലസ(ഉലലാസ)മാFൂടണം—എaു കുേz? ചിരിെകാLു
െവളുNിFണെതലലാം നാെള, ചിലbിേന9ുവീCില്,
െവളു9വാവുെപാെല അqെന െതാളqിെFാL് നിÌാൻ
ന#ുെട വീCിലും ഒരു തRലാൾ േവLേയാ? എലലാ9ിനും
സാരധി(സാരഥി)യായി ഉ#ിണിെയ വിേCŒാം—ന#ുെട
മ?bിേയ–”
വൃZ: “ഞqെള ഉപmവിേFL. എനിF് നടFാനും
കൂC9ിൽ കൂടാനും ശ€ിയിലല. ഗതിെകC കൂC9ിെനa്
സം–ാaിയും തിരുേവാണവും?”
ചTFാറൻ: “െഗതിയും െഘതിേകടും ചTFാറെ] എമയട?
െതാറNിലേലലയാ? കുz# അനുവധി?ാൽ, അ#ാളുFുCി ഈ
മുഹൂ29ിൽ ചിലbിേന9് അകെ9െFCില#–പിെ@,
പLാരവക െവലFും െവളംബരവും, ചാFടിNും േപാFടിNും
െകാLുവരാൻ ഉയിരാർF്?”
ഈ േsമവാദം അതിശയമായും തെ] നിലŒു േചരുംവ•ം
അa—ായും സാധി?ു എ@് സaു•നായി, ചTFാറൻ
ആകർ•ഗതമായ ദaFവടിേമഖലെയ െതളുെതെള
വിളqുമാറ് കാCിെFാL്, നaുണി മീCു@ സവര9ിൽ ഒ@ു
ചിരി?ു. വൃZയുെട മന—്, 'ഇതിനും കാലം വ@െലലാ ഭഗവാേന’

എ@ു/ വയസനെ9 സർgേലാകവയാ½മായു/ പാദqളിൽ
സമർNണംെച•ുെകാLും സവകുടുംബേ9യും
ഭർ9ാവിേനയും ധയാനി?ും, നിേ

•മായിരു@ു. ചTFാറന്

വൃZയുെട അaർšതം മന—ിലായി, അവരുെട
തൽFാലമേനാഗത9ിന് അനുകൂലമായി ഇqെന പറzു:
“െപെ•a്! െപാറുതി എa്? മനുeജÖമെമടു9ാൽ
നിർ#ാണപദം േതടണം, അതു തരാൻ
സാമിെയേNാെലെFാ/േവദാoികളലലതാെരാL്! അവെര
തൃFാലിൽ ഒെരാ}റ കുbിCാല്, ഒരായിരം ൈകലാഷം!”
ശൃംഗാരരസ9ിെ] തിqൽ െകാL്
ഭാഷാപരിœൃതിേയാടുകൂടി അരുളെNC ഈ
നേവാേമാeസംഹിത അ#ാളു എ@ ബാലികയുെട
മുഖഗൗരവെ9 ഭ¶ി?് ചില മ•¤ിതqെള പുറെNടുവി?ു.
ചTFാറൻ അതു കL് സംsീതനായി, തെ] വാമകര9ിെല
ഊർZവഭാഗേഗാള9ിേdൽ ദeിണഹ‡ാ[ം േചർ9്
വിജയസൂചകമായ താളം തുടqി. “അ#ാളുFുCിF്—
ചTFറ#ാവൻ കാല9് അ#ാവൻ, ൈവRുbം
േവേറയുമാേമ— പറzെതാെFയും സ#ധി?ു. അqെന
ഇരിFC—കുN•െനaു പറയുണു?”
ഈ സംഭാഷണെ9 േകൾNാൻ പുറ9ു വാതൽNടിFടു9്
ഹാജരായി നി@ിരു@ കുN“ാർ എ@
പരിചാരകേനാടായിരു@ു ഒടുവിലെ9 േചാദയം.
േചാദയേ9ാടുകൂടി9െ@ മറു9ുപറzാൽ ആ
eണ9ിൽ കഥകഴി?ുകളയും എെ@ാരു േനാCവും പുറെNCു.

കുN“ാർ മിLാെത നി@ു.
ചTFാറൻ: “മൗനം അനുവാസം. എലലാം ഞാൻ
പറzേപാെലതെ@. ഉ#ിണി വ@ിCുL്. േചC9ി
ശമയിFാനും മ}റും വലയ ശCbിയാണവൻ. എലലാം ഒരുFി
അ#ാളുFുCിെയ അവൻ ലംഭയാFി േമാടിപിടിNിFും.” എ@ു
പറzുെകാL് വിപരീതവാFുകൾFിടെകാടുFാെത
യാ2യായി. അവിെട േശഷി? സംഘFാർ ഫണeതേമ}റ
സർN9ാdാെരേNാെല eീണവീർേNാടുകൂടി പുള?ു.
ഉ#ിണിNി/യുെട ആഗമനം ഉLാകുെമ@ു/ േബാധം
വൃZŒും പൗ2ിFും ഒരു ദു—ംഗമഹാഭയെ9 ജനിNി?ു.
ഏകേദശം ഒbതു നാഴിക പുലർ?യായേNാൾ വൃZ
കുളികഴിz് പടിzാറുവശ9ു/ തി•യിലിരു@് ജപം
തുടqി; മീനാeിഅ#യും കുളികഴിz് രാവിലെ9
ഭeണ9ിന് മാതാമഹികൂടി വ@ുേചരു@തിനായി,
നനzിരു@ തലമുടിെയ മാടിഉണFു@ Qമേ9ാടുകൂടി
നാലുെകCിനക9ു നട@ുെകാLിരു@ു. ബാലികയുെട
സാ@ിZയ9ാൽ ആ ഭവന9ിെല ആഭിചാരമൂർ9ികൾ
sീണിNിFെNCതുേപാെല അവിടം േശാഭി?ിരു@ു. [ 42 ]
പരേലാകവാസിയായ കുCിേFാaി“െ] ആ‰ാവും
സവദൗഹി2ിയുെട നവഗുണqൾ കL് സÆീതമായി
sസാദവർഷെ9 ആ ഭവന9ിേdൽ െചാരിയു@തുേപാെല
കാണെNCു. സവേകശാ[ം ഭൂ±ർശം െചRാെത സൂeി?്
വിരലുകൾFിടയിലാFി ഉയർ9ി?ീകു@ ബാലിക, തെ@

അഭിന•ിFു@ മാതാമഹെ]sീതിFാെയ@േപാെല ഒരു
sാർ°നാഗാനം തുടqി:
"സബി•ുസിoുസു…ഖല9രംഗഭംഗര¶ിതം,
ദവിഷദവിപാപജതകാരിവാരിസംയുതം," എ@ു തുടqിയ
നർ#ദാ•കപാരായണ9ിെ]
ആേരാഹാരവചാതുരിേയാടുകൂടിയ മധുരസവരതരംഗqൾ
അവിെട sവഹി?േNാൾ, ആ ഭവന9ിന് ആ ബാലികതെ@
ശർ#ദയായി ഭവി?ു. േശാഭാവാഹികളായ
ആഭരണപൂരംെകാL് അലyരിFെNടാെത ദൃശയമാകു@ ആ
രൂപം കാമുകേലാക9ിന് വി™മേ9യും സതവചി9dാർF്
അലഭയദർശനലാഭാന•േ9യും ന¯ുെമ@ു/തിനു
സംശയമിലല. കുേബരതുലയനായ ഒരു പിതാവിനാൽ ലാളി?ു
വളർ9െNCതിെ] ചിÄqൾ ഒ@ുംതെ@ കാണു@ിലല
എyിലും, മീനാeിFുCിയുെട േനാC9ിലും വാFിലും
നടയിലും സകല േച•കളിലും ആ കനയകയുെട ആഭിജാതയവും
ലളിതമായ ഒരു പൗരുഷവും sശാaമായ ഊർƒസവലതയും
±•മായി അനുര¶ി?ിരു@ു. •ീളാനിÄുതമായു/
സൗ•രയം വിശുZകനയാതവ9ിെ] പവി2തെകാL്
ഭൂഷിതമാകുേbാളെ2 സൃ•ിവിദയ അതിെ] പരമമായ
പരിœൃതിഫലേ9യും അതിശയിFു@ത്. ഇsകാരമു/
സൗ•രയപരമകാˆെയ sാപി?ിCു/ മീനാeി
ഉ¨വസbർFqളുെട മഹനീയതയാൽ
സവർšംഗാതുലയയായി ൈനർ#ലയവിശുZികൾെകാL് സർവ2
സംശുZിേയയും സേ#ാഹനേ9യും വിതരണംെചRുവാൻ

അനു[ഹശ€ിയു/ ഒരു പാവനശീലവതിയായിരു@ു. ആ
നാലുെകCിെല തCുതുലാംതൂണുകളിലും േച}റുപടികളിലും
സുംഭനിസുംഭമഹിഷാസുരാദിമർ„നരംഗqളും
അനaനരസിംഹവാസുകിവയാളിേവതാളാദിവി[ഹqളും
ഭീഷണരൂപqളായി െകാ9െNCിരു@തുകൾ
മീനാeിFുCിയുെട േകാമളിമാവിപരയയംെകാL്
ഭൂഷണqളായി9ീർ@ിരിFു@ു. sാർ°നാഗാനം
അവസാനിFാറായേNാൾ ചTFാറെ] സംബoിയായ
ഉ#ിണിNി/ നാലുെകCിനക9് സർവസു•രീകാമുകെന@ു/
നൃ9വിലാസqേളാടുകൂടി sേവശി?ു. നർ#ദാ•ക9ിെല
അവസാനേ§ാകഗാന9ിെ] മാധുരയെ9 അയാളുെട
കർ•qൾ അമൃതംേപാെല പാനം െച•ു. മീനാeിയുെട
േകശനിബിഡതാൈദർഘയqേളയും, വിേലാചനാേസചനകമായ
അവളുെട അംഗsഭാസൗˆവqേളയും, ആദയമായി
കാണു@തുേപാലു/ കൗതുകേ9ാടു കൂടി അയാൾ മിഴി?ു
േനാFി9ുടqി. sാർ°നാവസാനംവെര, തെ]
ഹരിപ•ാനനസ@ിധിയിെല അഭയാസശ€ിെകാL്
വൃ9ികെള ദമനംെച•ു നി@ു. അനaരം "തരുണീ നി@ുടയ
സ•ാരദൂനതര, ചരണനളിനപരിചരണപരൻ ഞാൻ" എ@ു/
ഗാന9ിെ] സഹായംകൂടാെത, അതിലaർഭവി?ു/
അനുരാഗെ9 തെ] കരസoിയിെല െചാറിയിേdൽ െച•
വീണാംഗുലീsേയാഗqൾെകാL് ധവനിNി?ു.
ഉ#ിണിNി/യുെട േsമവാ‡വെ9 ധരി?്,
sതയനുരാഗ9ിനു പകരം ഭാഗിേനയതവെ9

പരേമാrാഹമായി അനുവർ9ി?ുവ@ിരു@ മീനാeി,
അയാെള കLേNാൾ മാതാമഹിേയാടുകൂടി ഭeണം കഴിNാൻ
eണി?ു.
ഉ#ിണിNി/: "അ#ാളുFുCി വിളbി9രാൻ കാലം വരുേbാൾ
മെ}റാെരട9് ഞാൻ േപായി ഉ•ുേമാ? പഴം നീCീC് െതാലി
തരുേbാെല എെ@ കബളിNിFരുത്. േതേനാലു@ ആ
ൈകകൾ എനിെF@ും വിളbി9രാൻ സംഗതി വരെC. എെ]
നിതയാേ@ശവരി ആFാനലലേയാ ഞാൻ േനാFു@ത്?"
ഇqെന വിടസംഭാഷണ9ിൽ പടുവായു/ ഉ#ിണിNി/
sൗഢവയ…കയായ െകാ?#ിണി എ@ Šീേയാടു േതാ}റു
എyിലും, സവപു2ിയാവാൻ മാ2ം sായമു/ ഈ
ബാലികയുെട സംഗതിയിൽ അയാളുെട വാÕിതവംെകാL്
വിജയം േനടാെമ@് അയാൾ വിശവസി?ിരു@ു.
ഉ#ിണിNി/യുെട ശൃംഗാരേഗാ•ിമയമായ അഭിsായ9ിന്
മീനാeി ഇqെന മറുപടി പറzു: "വിളbു@
കാരയെ9Fുറിെ?ാ@ും വിചാരിേFL. ഇ@ുതെ@
അ#ാവന് ഞാൻ വിളbി9രാം. പേe, േതൻകൂെട@ു
വിചാരിFു@തു കടaൽകൂടുമാ [ 43 ] േയFാം.” ഈ
ഉ9രേ9ാടുകൂടി ഒരു െചറുചിരിയും പുറെNടുവി?ു.
ഉ#ിണിNി/: “മന—ിണqിവിളbിയാേല സവാദുLാവൂ. ഈ
eാമമൂർ9ിേവഷവും കളയണം. എ@ാൽ നമുFു സുഖമായി
കഴിയാം. അ#ാളുFുCി അqെന ചിരിFു@തിെനFാൾ
േനെര എെ] ക•ിെലാ@ു കു9ുകയേലല േഭദം?”

മീനാeിFുCി: “ഇതിലധികം എqെനയാണു
മന—ിണqാനു/ത്? അ#ാവെനFാണുേbാൾ എനിെFa്
ഉrാഹം? എaു സേaാഷം? ക•ിൽ കു9ു@ത് അ#ാവൻ
ത@9ാൻ െചRു@ുLെലലാ.”
ഉ#ിണിNി/: (െചവി െപാ9ിെFാL്) “ഈ അ#ാവൻ വിളി
എെ@ െകാലലുണു. തൽFാലേ9F് േചCാ എെ@ാ മെ}റാ
വിളിFരുേതാ?”
മീനാeിFുCി: “നാടു മറ@ാലും മൂടു മറFാേമാ? അ#ാവൻ
ഈ ജdേ9F് എനിFിനി അ#ാവൻതെ@. േചCാ എ@ു
വിളി?ാൽ അ#ാവന് അവiFുറവാണ്.”
മീനാeിയുെട മറുപടിയിൽ ആദയഭാഗം മീനാeിയുെടയും
ഉ#ിണിNി/യുെടയും കുടുംബവയതയാസെ9 സൂചിNി?ു
എ@് ഉ#ിണിNി/Œു േതാ@ി. അതു വ¸സൂചിേപാെല
ഉ#ിണിNി/യുെട ഹൃദയ9ിൽ തറ?ു. അയാൾ
േകാപാരംഭേ9ാടുകൂടി ഇqെന പറzു: “ആർFും
സൗ•രയ9ിളNു െകാ/ൂലല. അഹyാര9ിനും േവലി േവണം.
നാടും മൂടുംെകാLു തിള?്, ഒരിFൽ കഴുകും തുറയും േകറി —
ഇനിയും കാടു േകറരുത്, പറേzFാം.”
മീനാeിFുCി: (േകാപവയസനqൾ ഇടകലർ@്
കലുഷവദനയായി) “കഴുേകറിയവർFുേLാ കാടിെന ഭയം?
ഇെതാ@ും അ# േകൾFരുത്.”

ഉ#ിണിNി/: (കുറ?ുകൂടി േദഷയേ9ാടുകൂടി) “േകCാൽ
പ?N?ാ9ി@ുകളയുേമാ? ഞാൻ eമിFൂലല. നാളേ9Fു
നിqളുെട കാരയെമലലാം എെ@
ചുമതലെNടു9ിയിരിFയാണ്. സവാമി തിരുവടികൾ
എഴു@/ു@തിനു മുb് രLിെലാ@ു തീർ?യാFണം.
ന#ുെട കാരയെമലലാം ഞാനവിെട ധരിNി?ിCുL്. ഇവിെട
വരുേbാൾ തീർ?യാFാെമ@് ഒടുFം അരുളിെ?•ിCുമുL്.”
മീനാeിFുCി: “സവാമി അവർകൾ വരുെbാേഴFുരLിെലാ@ു
തീർ?യാFിവŒാൻ അേ„ഹം എെ] അ”േനാ? അ#ാവേനാ?
െകാ?#ിണിഅേ#ടടു9ും ഇqെനതെ@യാേണാ
മലലിനുനി@തും? െപ•ുLാFാൻ േവCേFാലുെമടുേ9ാL്
പുറെNടാറുേLാ? ഒ@ു ഞാൻ തീർ?പറയാം—അ#ാവൻ
അ#ാവനായിരിേFയു/ു. േവെറവിധം അവകാശം
െകാLുവരികയാെണyിൽ ഇനിേമൽ അതുമിലല.”
ഉ#ിണിNി/: “ഈ വീരവാദെമലലാം ഏതുവെര? എെ]
ൈകയിൽ ചില മTqളുL്. ഒേര ഒരു വാFിൽ നിqെട
iിതി എവിെടFിടFും?”
മീനാeിFുCി: “ചTFാറ#ാവനുL് ഞqളുFു സഹായം.”
ഉ#ിണിNി/: (ചuFാറസവര9ിൽ െപാCി?ിരി?ുെകാL്) "ആ
അ#ാവൻ കി#ാവനുമാകാം! ഈ അ#ാവെ] കാരയ9ിൽ
ശാŠെമടുFും, മുറെയടുFും, തറെയടുFും—അെത,
മിനുമിനാ@ിരിFും, മന—ിെന കിരുകിരാ@് െചാറിയിFും.

ച–ം! േഹേഹ! മിഴിFL, ആ അ#ാവനും ഭാരയയാFാൻതെ@
െകCി?മzു നടFു@ത്. അലലാLുേLാ അേFാമര്
തു/ുണു?"
മീനാeി ഒ@ു പുറaിരിzു പാചകശാലെFCിേലFു നട
തുടqി. ഉ#ിണിNി/ ധർ#വും മരയാദയും മറ@്, ആ
കനയകെയ ൈകŒു പിടി?ു തടു9ു. സിംഹശ€ിേയാടുകൂടി
ൈക തCീC് സിംഹിെയേNാെല േകാപംെകാLു ജൃംഭിതമായ
മുഖേ9ാടുകൂടി മീനാeി തിരിzുനി@ു.
ജംബുകെനേNാെല താടി വിറ?്, താണ്, സവ¹േനരം നി@ിC്, [
44 ] ചില അമർ9ിയ ഊളികേളാടും കിതേNാടും ഉ#ിണിNി/
മീനാeിഅ#െയ പരിരംഭണം െചയ്വാൻ
ഉdാേദാേദവഗവാനായി മുേbാCു കുതി?ു. ഉ#ിണിNി/യുെട
അഭീ•വിഘാതം ഉLായി എ@ു മാ2മലലാ, അയാൾ തെ@ ഒരു
പരിരംഭണ9ിൽ അകെNCു. കുNനായ അരFെ]
മു•ികൾFിടയിൽ അയാളുെട മുഴംകാലുകൾ തളŒെNC്,
വൃeാസനഭയസനം െചRുംവ•ം തലകീഴായ്
തൂqു@തിനിടയിൽ ഉ#ിണിNി/ മrയംകണFു പിടzു.
കുNെ] ഏകേന2ം തുറി?് ഇളകിയാCം തുടqി. അയാളുെട
നാസാര»qൾFിടയിൽFൂടി അേനകം അനുനാസികqൾ
ഒ@ി?ുേചർ@ു/ ചില ഘനശ²qൾ പുറെNCു.
ജപി?ുംെകാLിരു@ വൃZ sേവശി?് eീണസവര9ിൽ
കുNെ] സാഹസെ9 ശാസി?േNാൾ ഉ#ിണിNി/
പൂർവiിതിയിൽ പാദqളിേdൽ നിർ9െNCു. വൃZയുെട
േചാദയqൾF് മീനാeി ഉ9രെമാ@ും പറയാെത

നി©Fയാലും, േകാപ9ിടുF9ിനിടയിൽ പുറെNC കുNെ]
സമാധാനqൾ ദുർ[ഹമായിരു@തിനാലും, വൃZ
ഉ#ിണിNി/േയാട് താൻ കL കഥŒ് കാരണെമെa@ു
േചാദയംെച•ു. ഉ#ിണിNി/ ജനി?തിൽNിെ@ അതുവെര
sദർശിNി?ിCിലലാ9തായ
േകാപപാരുഷയകാലുഷയqേളാടുകൂടി തു/ി,
നിലയിൽനി©Fാെത, ശവാസംമുCി ഇqെന പറzു: “കഥയും
പുരാണവുെമലലാം ഞാൻ പറzുതരാം. ഹി2 മൂ9ിലലെയാ?
െതLിNരിഷകള്! നാളേ9ടം—ഒരു ദിവസം കഴിേzാC്.
െതാറേക}റലല നിqൾF്. െപെ•@ും കിഴCുവyടെമ@ും—
കൂCാFാെത കഴുേക}റി?ിെലലyിൽ, ഛീ! രാജയം
െവ/രിFാNCണമായിേNായിCിലലാ.”
വൃZയുെട മുഖം ഹാസയരസംെകാL് ഒരു വലിയ തളികേയാളം
വി‡ാരമാർ@ു. ഉ#ിണിNി/യുെട ആയിടŒു/
പരിചയഗതിയാൽ ഹരിപ•ാനനേന2qളിെല ഉ[ര×ികൾ
ആ വൃZയുെട നര? പുരികെFാടികൾFു കീഴു/
ക•ുകളിൽനി@ും പുറെNCതായും, ര€sസരംെകാL്
പു•മായ വൃZയുെട മുഖം ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരെ]
അംബികാവി[ഹമുഖേ9ാടു തുലയ േതജ—ു/തായും
അയാൾF് ഒരു ഛായാ™മമുLായി. ആ Šീയുെട
പൗരുഷേ9ാടുകൂടിയ പരുഷവാFുകൾ ഹരിപ•ാനനെ]
വാ£പടുതേയയും അതിശയി?്, അയാളുെട അaരാധാരqെള
ഭി@മാFി. “ഫ്! എaു പറzു നീ? ആെര@ു വിചാരി?ു
പറzു? വാടാFരൾെകാL കുലെമ@് നീ േകCിCിലലേയാ?

അFുലം െപ}റമyമാേരാ െതLിNരിഷകൾ?
ഞqെളNഠിNിFാൻ ആശാÖമയു/വെന ഒ@ു കാണെC!
െതാറേക}റും കഴുേക}റുംെകാL് ഇFുല9ിന് എaു കുറ
വെ@ടാ? മഹിമെപ}റ മാറാേNര് കുല9ിനും കൂC9ിനും
േചർ9ു! അലലാെതaടാ? ഞqളും നീയുമായി ഇ@ുമുതൽ
സവaവും ബoവും അ}റു. േപാ, േപാ! മറയ9ു േപാ!”
െവടിതീർ@തുേപാലു/ 'ഫ്' എ@ ആCുെകാL് ഉ#ിണിNി/
മുFാൽഭാഗവും, ഒടുവിലെ9 ഊർƒിതമായു/ വാFുകൾ
െകാLു മുഴുവനും, മു}റ9ായി എyിലും അവിടം വിCു
േപാകു@തിനിടയിൽ ഇ2യും വീരവാദം പറzു: “എെ]
ഗുരുനാഥതൃNാദqൾ ഇവിെട എഴു@/െC—
നിqെളെFാLു നാŒെളേNാെല എെ] പുറെക
വാലാCിേ?Fാം. അതിനു നാഴിക നാ¹തും മ}റും േവL.”
ഇതിനു9രമായി കുNശാര് ഉ#ിണിNി/െയ തുടർ@ു െച@്,
“ണിെ] ഷാമീെണ തലമØഹ!” എ@് അയാളുെട
ബുZിെF9ിയതായ ഒരു ഭrനെച•്, പുറ9ാFി
വാതിലട?്, ചാണകം തളി?ു ശുZിയാFു@ ഭാവവും കാണി?്
‘ഹണി“ിണി!’ (ഹരിഃ Qീ) പഠിNിFാൻ വ@വൻ! എ@ും മ}റും,
മലയാള അeരമാലെകാLു ധരിNിFാൻ ശകയമലലാ9
ഭാഷയിൽ ചില ആേeപqളും വീരവാദqളും െച•ുെകാL്,
Šീകളുെട സ@ിധിയിേലFു മടqി. മീനാeിഅ#യുെട
രLാമെ9 കാമുകഖലെ] ഭീഷണിേയയും ശപഥേ9യും
കുറി?് ഊണിനിടയിൽ വൃZയും ദൗഹി2ിയും ഒേCെറ
സംഭാഷണംെച•ു എyിലും മനFരു9ു/ ആ രLു

ŠീകൾFും ഭeണ9ിന് ഒCുംതെ@ രുചിFുറവുLായിലല.
അവരുെട േeമഭാരവാഹിയായ കുN“ാർ വീരവാദിയായി,
ധീേരാZതനായി ഊണിനിരു@ിCും, ഒരു മണി അരിേപാലും
ആസവദിNാൻ അയാൾF് ആകാംeയുLാകാzതിനാൽ,
തെ] പാചകൈവഭവെ9 അധിേeപി?ുെകാL് എണീ}റു
ൈകകഴുകി; അ•ാറുൈക െവ/ം ശാപqേളാടുകൂടി
സൂരയെ] [ 45 ] േനർF് അർNിFുകയും െച•ു. ആ
സംഘ9ിെ] പരമാർ°iിതിെയ ഉ#ിണിNി/
പരസയംെചേ•Fാെമ@ു/ ശyെകാL് അടു9 ദിവസെ9
ആേഘാഷqളിൽ അവർ േചരു@ിെലല@ും, തqളുെട
ഭവനNടിFൽ നി@് അനു[ഹദാതാവായു/ മഹാേയാഗിെയ
സ•ർശനംെച•ുെകാ/ാെമ@ും, ചTFാറെ]
അേപesകാരം േവഷംേഭദംെചRാെത ആ സ•ർശനം
നിർgഹിFണെമ@ും അവർ തീർ?യാFി. മൂ@ാമെ9
നി

യം ഏ}റവും നി—ാരെമyിലും േലാക9ിൽ ചില

നി—ാരസംഭവqൾ അതിെ] മഹാഗതിെയ
നിയTണംെചRു@വ•ം, ആ നി

യം ഈ ചരി29ിെ]

ഗതിയിൽ സാരമായവിധ9ിൽ sവർ9ി?ു.
സoയേയാടടുFു@തുവെരയു/ അ@െ9 ദിവസശി•ം ആ
ഭവന9ിലു/വർFു ചിaാേമഘ”@മായി9െ@ കഴിzു.
ആ സംഘ9ിെ] പൂർgഗാമിയായി ആ ഭവന9ിൽ
താമസി?ിരു@ ഉ[മേTാപാസകൻ ആരാധനെച•തിൽ
അവിടെ9 ആകാശ9ിൽ sസരംെച• േശഷിFു@
ആ‰ാരാധനാബി•ുFളും, അനയേന2േഗാചരമാകാെത

പടിzാേറെFCിനക9ു
പൂർgപൂജാവാഹനാദി–ിയകൾെകാLു
സാeാൽFരിFെNCു iിതിെചRു@ വി[ഹqളും
ദൗഹി2ിെയ എyിലും രeിFെC എ@ു വൃZ
അവകാശേബാധേ9ാടുകൂടി അaരാ‰നാ sാർ°ി?ു.
ഹൃദയാaർ@ാളം തപി?ുLായ ആ sാർ°ന ഉടൻതെ@
ഫേലാdുഖമായി കാണെNടുകയും െച•ു.
അ@‡മയ9ിനു കുറ?ുമുbായി പരിചിതസവര9ിലലലാെത
ഒരാൾ പടിവാതുFൽ വിളി?്, വാതലിെ] ചുഴുകു}റി
ഇളകുമാറു മുCിേ9ാ}റിC് ഉറെF ആ ദിFിെന9െ@
പഴിപറzു തുടqി. ആ സ•ർഭ9ിൽ മു}റ9ു
വയായാമ9ിനായി നട@ുെകാLിരു@ വൃZ ആ
കലുഷവാFുകെള േകCു െചവി െകാടു9ു സൂeി?തിൽ,
അതുകൾ ഒരു {ാ|ണെ] േകാപജ¹നqളാെണ@ു
മന—ിലാFി, തെ] ഭൃതയെന വിളി?ു വാതിൽ തുറFാൻ ചCം
െകCീC് നാലുെകCിേലFു തിരി?ു. വാതിൽ തുറ@േNാൾ
ഉLായ sേവശനം െവyിേടശവരഭീമേസനRരുേടതായിരു@ു.
കുN“ാർ വാതിലിെന പിെ@യും ബoി?ു. ചിലbിേന9ു
നടFു@ േകാലാഹലqൾFിടയിൽ സുഖനിmŒു
സൗകരയമിെലല@ു/ ആേലാചനയാൽ അവിെടനി@ു േപാ@്,
ഈ പറbിനക9ു കട@ മാമാെവyിടനും ഭൃതയനും പര±രം
ഒരു മുഖപരിേശാധന കഴി?ു. ഭൃതയെ] ആകൃതി ഒരിFൽ
കLാൽ വി¤രി?ുേപാകു@തലലാ9തിനാൽ, മാമാെവyിടൻ
തെ] നിയമsകാരമു/ സവാതa¢യസംേബാധനയിൽ തുടqി:

“അേട അ•വ–ാ! ” എ@ു പറz് അർേZാ€ിയിൽ വിരമി?്,
അ¹ം കുഴqിനി@ു എyിലും, പിേ@യും വിേനാദെ99െ@
തുടർ@ു: “ഉെ@ അപഹസി?ാFാൽ കബoനായിടുേമാ?
ശപി?ൂടാതുമ•ാ! െവyിടിെയ മറaുCിയാ? ശി@െവyിടിെയ?
ചുFു?ുFുFുവാറയാ?” അവസാന9ിെല േചാദയംേകCു
കുN“ാർFു മാമാെവyിടെന മന—ിലായി. ആ ഭൃതയെ]
ഏകേന2ം വർഷി?് അQുsവാഹം അയാെള ഒരു
സoയാÇാനം കഴിNി?ു. {ാ|ണെന പിടി?ുെകാLു സവ¹ം
െതFുമാറി അനുനാസികsചുരമായ അയാളുെട
sേതയകഭാഷയിൽ സവാഗതം പറzു. പി@ീടു രLുേപരുമായി
ദീർഘമായ ഒരു സംഭാഷണവും കഴിzു. അതിെ] വിഷയം
അവരുെട വിേയാഗാനaരമായ കാലെ9 ചരി29ിെ]
സംേeപമായിരിFണെമ@ു വായനFാർF് ഊഹയമാണേലലാ.
സംഭാഷണ9ിെ] അവസാന9ിൽ, കുN“ാർ “അേÍാംണീ!
അേÍാംണീ!” എ@ു വിളി?ു. അ#ാളുഅ#ിണി എ@ പദെ9
സംേബാധനാരൂപ9ിൽ േമൽsകാരം sേയാഗി?ു കുN“ാർ
വിളി?േNാൾ, പടിzാേറവശ9ു നി@ിരു@ മീനാeി
sതയeമാവുകയും മാമൻ s‡ാവനെയാ@ുംകൂടാെത
“മു¡പാംഗ¤ിേതാദയൽ¤രരസമധുരം sാഹതം േമാഹനാംഗി”
എ@്, താൻ കL സൗ•രയധാമ9ിനു േ‡ാ2മായി മൂളുകയും
െച•ു. തെ] പൂജാബിംബമായ കനയകെയ ‡ുതി?ു/
ഗീതമാെണ@ു മന—ിലായേNാൾ കുN“ാർ
രസFുണുqലുകൾെകാL് മാമന് ബേല പറzു.
മാമാെവyിടനാFLേNാൾ അനയനായ ഒരു പുരുഷെ]

ആഗമന9ിൽ ആ

രയേ9ാടും, എ@ാൽ

{ാഹമണനാെണ@ു കാണെNCതുെകാLു sേതയകം
ആദരേവാടും സവ¹ം നി@ിC്, [ 46 ] മീനാeി വൃZയുെട
സമീപേ9Fു തിരി?ു. “ഇതാ ഈ കനയകാരÂമാണ് ഞqെട
വലിയ ഭാരം” എ@ു ഏകേന2വും കരqളുംെകാLു
കുN“ാർ ഉപനയസി?ു.
മാമാെവyിടൻ: “എെ@ടായിത്! തായാർ െരLാവതും
കുഴaയായി, ലºീരൂപമായി വaുCിതാ? ആ

രയം!

‘വി•ിലുമിലലനൂനം—അനയേലാക9ിyലും’—സേ•ഹമിെലല
കുN•ാ—നലലാസൂeി?ുെFാ—കL പയാFൾെകാLു
െതാyിയുെടFൂടാത്.”
കുNൻ: ‘ശളുവാ“ാമി’ എ@് ആേeപി?ുെകാL് അയാെള
കാൽകഴുകി?്, നാലുെകCിനക9ാFി, ഇരുNിന് ഒരു പായ്
വിരി?ുെകാടു9ു. അതയാദരേവാടുകൂടി െകCിനക9ു കട@
{ാ|ണെനFLേNാൾ വൃZ സൂeി?ുേനാFി,
ഇതിനുമുbിൽ കാളിഉടയാൻപി/െയFLേNാൾ
ഉLായതിലും അധികം പരവശതേയാടുകൂടി കരzു. അതു
കL് പതിവായി െപാ@ാനിപാടു@ മാമാെവyിടൻ വൃZയുെട
ദുഃഖഘLാര9ിനു ശyിടിപാടാൻ ഇല9ാളം ൈകേയ}റു.
ഏകേദശം അ•ുനാഴിക അ‡മി?േNാൾ എലലാവരും േചർ@്
നാലുെകCിെ] കിഴേF9ള9ിൽ ഒരു സംഘം കൂടി. മടFു
കസാലേപാെല മുCുെകCി തള9ിെ] വടFുകിഴFുമൂലയിൽ
കുN“ാർ ൈകമടFിേdൽ തലെചരി?ുവ?്, സവേന2െ9

മാ2ം വിളF9ു െതളിയുമാറു കാCിെFാL് അ[ാസനെ9
വഹി?ു. മാമാെവyിടൻ തെ] അ9ാഴ9ിനു തRാറാFി,
മ}റു/വർFും െകാടു9 പദാർ°qെളേNാെല
മധുരമായു/ പദാർ°qൾ അടqിയ sസംഗqെളെFാL്
സദസയെര രസിNിFാൻ തRാറാകു@ു. എ@ാൽ ആ
sഗ¨വാഗീശവരെ] sസംഗാരംഭെ9 ചില ആ‰ഗതqൾ
കുറ?ുേനരേ9F് ഏകേദശം ഇsകാരം നിേരാധനം െച•ു:
“നിധി എടുNാൻ പുറെNCേNാൾ ഭൂതം പുറെNCതുേപാെല
ആയി ന#ുെട കാരയം. വലിയെകാCാരം പലഹാരNുര
മൂ9•ാവിയും കഴFൂCെ9 കുCിNCരും ത#ിൽ ഇതാ
ശ®യിലായി. രാമരാജകാരയനിവൃ9ിFായി ഗൂഢസ•ാരം
െചRു@തിനിടയിൽ ഈ ബാലികയുമായി േകശവപി/
സംഘടി?ിCുL്. ഇവളിൽ അയാൾF് അനുരാഗവും ഉദി?ിCുL്.
നാളെ9 ആൾ9ിരFിൽ ഇവെള സംരeണം െചയ്വാനാണ്
വിശവ‡നായ നെ# നിേയാഗി?ിരിFു@ത്.
ŠീകളുൾെNെടയു/ iിതികെള അറിzുവരാനാണേലലാ
അയാൾ നിœർഷി?ത്. ശുZഗതിെകാL് ഇതിൽ വ@ു ചാടി.
ഇവെര വിCുെകാടുFാേമാ? അ@ദാതാവായ സവാമിെയ
വ•ിFാേമാ? ന#ുെട വrനായ േകശവപി/െയ
വC9ിലാFാേമാ? ആയാളും ഈ കനയകയും പാലും
പ•സരയുെമ@വ•ം േചരുമെലലാ. പെe, േകശവപി/യുെട
ജാതി എെa@ും, കുടുംബേമെത@ും, നാം തെ@
അറിzിCിലല. ആ iിതിF് വിവാഹാേലാചനŒ് ഉേദയാഗി?ാൽ,
വൃZ —അേbാ! നെ# ×ശാനയാ2Œുതെ@

േകാNിടുവിേ?Fാം. േകശവപി/യും ഇവളും ത#ിൽ
ദാbതയമുLായാൽ അയാളുെട ഭാഗയേമാ? തുലzു!
മഹാരാജsീതി പറ@ുേപാവൂേലല? നാശം! എyിലും എaും
വരെC. അNേNാൾ കLതുേപാെല നടFാം. ഈശവേരാ
രeതു–ഇവെര സഹായിFണം. ൈധരയെ9 അവലംബി?് ഒരു
െപാടിെF പുറെNടുവിFാം” — ഈ
സവകാരയനി

യേ9ാടുകൂടി മാമൻ sഥമനി

യെ9

സദ—ിൽ sസിZമായി സമർNണം െച•ു: “വിളി?ുപറയാൻ
പCരാണെലലാ. അ#ാളുFുCിെയ ഇqെന വെ?ാLിരു@ൂടാ.
‘അർ° ഹി കനയാ പരകീയ ഏവ’. കുz# അനുവദി?ാൽ –”
വൃZ: “കുz#െയേ@ാ? അവiയും യശ—ും
iാനവുെമലലാം മ•ടിFു േപായി, വയാഴവCം മൂ@ായിലലേയാ?
െകാ?ു എ@ു വിളി?ാൽ മതി.”
മാമാെവyിടൻ: “നാFിൽ അതു വഴqLെയാ! അ# എ@ു
മാ2ം പറയാം. അത് ഇടറൂലല. കുzിന് തFതായ ഒരു
ഭർ9ാവിെന േവഗ9ിൽ ഉLാFണം. ഈ ചായ9ുണികൾ
ദൂെരFളയുകയും േവണം— ന#ുെട ഒരു ഇതിെന —
മ¶ുളQീതവ9ിെന—അത് ‘ഹേതജഗൽsാണസുേത’ എ@
മCാFു@ു.”
വൃZ: “അതിന് തരം വരാെതaു െചRും? എലലാരും
മരിെ?ാടുqി. കുNനും എനിFും ഇനി കാലെമaുL്?
ഞqെള?ു}റിയിരിFു@ ആപ9് തീർ@ലലാെത ഇവെള ആരു
െകാLുേപാകും? അതിനു വഴിെയa്? േവLതു െചലവിടാം.”

(വൃZയും മ}റു ദാരിദ¢യiിതിയിൽ ഇരിFയാെണ@ും,
അതിെ] നിവൃ9ിF് എെayിലും താൻ അNഴേNാൾ
സഹായിFണെമ@ും മാമൻ ആേലാചി?ിരു@ു.
സb9ിലലാ9 ക•ം അവെര ബാധിFു@ിെലല@്
അറിzേNാൾ മാമെ] മന—ിൽനി@് വലുതായ ഒരു ഭാരം
നീqി.) “സഹായിNാൻ sാ½ിയും േനരും ഉ/വെര ഇq്
കിCLേയാ? ഈ പരമാർ°qൾ മുഴുവനും
ചTകാറേനാടുതെ@ പറവാൻ പാടിലല. തേ@ാടാകെകാL്
പറzു.” (താൻ നാരായേവരായ ബoുവാെണ@് മാമൻ
അഭിനയി?ു.) “ഈ sേദശംവിC് ഇവൾF് ഒരു െപാറുതി
കിCിയാൽ വലയ ഭാഗയമായി. അതിനു േവL വഴി േനാFാനാണ്
ഇേqാCുേപാ@തുതെ@.”
കുN“ാർ ക•ുെകാL് മാമെന സകല കാരയqളും ഭരേമ¹ി?ു.
‘െവÓണു“ാമി’ എ@് സംേബാധനെച•ുെകാL്, {ാ|ണെ]
ഉ/ിൽ അyുരി?ിCു/ അഭിsായqെള സൈധരയം പറവാൻ
അയാൾ ഉrാഹിNി?ു. മാമൻ ഇരു@ിരു@ iല9ുനി@്
പല ആവൃ9ി ഇളകിയുറ?്, തുടയിൽ താളവും പിടി?് ചുമ?്,
ക®വും െതളി?്, കരുണേയാെട അ#ാളുFുCിെയ കടാeം
െച•േNാൾ, ആ ബാലിക അ@ു തനിF് ഭർ9ൃവർഷെമ@ു
വിചാരി?് ഒ@ു പു•ിരിെFാLു.
മാമാെവyിടൻ: “പു•ിരിNൂ തൂകറയാ? നമുFും
രാജാധികാരമിരുF്. ബoനം െച•ുടേറൻ പാർ!”
(വൃZേയാടും) “ന#ുെട സവാധീന9ിൽ ഒരു കുCിയുL്.

എഴു9ുകു9ിൽ ബുധൻ പഠFും; കLാേലാ രാജേകസരി.
മിണമിണ@qെന നിപുണതവം വഴിയും. എaിനു
വി‡രിFു@ു? ന#ുെട േകശവൻകുzിെന ഒ@ു കLാൽ—”
അ#ാളുFുCി ഭൂമി പിളർ@് തിേരാഹിതയായതുേപാെല
മറzു. വൃZ അർZവയാജഗൗരവം നടി?ു. കുNൻ “അqെന!
അരമനരഹസയം അqാടിNാC്” എ@ു സവഭാഷയിൽ വൃZയുെട
േമാഹാനുകൂലമായി നട@ുെകാLിരു@ ഒരു Qമം പുറ9ു
വ@ു േപായി എ@് അപഹസി?ു ചാ•ാടി. മാമാെവyിടൻ
ലാFിനുെകാLു എ@് തെ] ബുZിെയ അഭിമാനി?്
ഉrാഹ™മം െകാLിളകി, ഒരു രുÕിണീസവയംവരകഥ
നട9ാൻ േചqലയും േകാലും ൈകെFാL് രാഗാലാപം
തുടqി.

അZയായം ആറ്
“നീ മമ സഹായമായിരിFിൻ മേനാരഥം
മാമകം സാധി?ീടുമിലല സംശയേമതും.”
വി–മേചാളകുേലാ9ുംഗെചൽവപാദ9രശരാന,
േചരനാCീേരാരായിര9ുFും തbി വിശവനാഥൻ കു•ുപിരാCി
എ@ sഭുെവ –േമാപചാരപുര—രം വായനFാരുെട
സമe9ു sേവശിNി?ുെകാ/െC. ഒ@ാം അZയായ9ിെല
ഭ€സംഘ9ലവൻ ഇേ„ഹംതെ@ ആയിരു@ു. അേ„ഹം
വഹിFു@ iാനമാനqൾ സവാ–മസിZമെലല@് ഖ^ി?ു
പറzുകൂടാ. അേ„ഹ9ിെ] കുടുംേബാ¨വെ9Fുറി?്
[\വരികളിൽനി@ു [ഹിNാൻ സാധി?ിടേ9ാളം
സംേeപെ9 ഇവിെട േചർFു@ു—േചരഉദയ
മാർ9ാ^വർ#മഹാരാജാവ് നായdാരുെട വസതിയായു/
േദശ9ിെ] ദeിണsാaെ9 പാരേദശികമുœരdാരുെട
ആ–മqളിൽനി@ു രeിNാനായി, ഇരണിയൽ, കൽFുളം
എ@ീ താലൂFുകളുെട െതFരുേകാടടു9്, ഏതാനും
നായർഗൃഹqെള പടിzാറ് സമുmതീരംമുതൽ കിഴF്
സഹയപർവതതടqൾവെര ഒേര നിരയായി ഉറNി?ു. ഈ
ഏർNാടിൽ [ 48 ] അ[ാസനiാന9ിേലF് അവേരാധം
മഹാരാജാവിൽനി@ു സിZി?ത് കുേലാ9ുംഗരാജവംശയനായ
ഒരു sഭുവിെ] സaാനവർš9ിൽനി@് േവണാCു
രാജേശഖരപാദqെള ശരണംsാപി? ഒരു ശാഖŒായിരു@ു.

ഇവർF് േവb@ൂെര@ ദിFിൽ സമുmതീര9ുനി@ും
അധികദൂരമലലാെതയു/ ഒരു രമണീയsേദശ9് േകാCയും
െകാ9ളവും പാളയവും പടനിലവും തനിFുളവും േകാവിലും
ഏർെNടു9ി, േവCവിളിFും കൂCവിളിFും അധികാരം െപ}റ്,
പലലF്, പCുFുട, െപാ@ിൻെകാടി, കു9ുവിളF്, മുരശ്,
പ•വാദയം മുതലാന പദവി അറുപ9ിനാÖyും,
ആചuതാരേമ സaതിsേവശേമ െചലല, കലലു നാCി െചbിൽ
പCയവും െകാടു9ുവിട തിരുവു/മുLായി. ഇqെന
ഉ¨വി? ഭവന9ിന് കളsാേFാC എ@ു നാമകരണവും
െചRെNCു. ആദിയിൽ േകരളീയQീസbൂർ•dാരായിരു@
കളsാേFാC9bിമാർ ‘ദുർഭഗമാരായ
രാeസŠീകേളാെടേNാഴുമു/താം സംസർšകാരണാൽ’
ലyാലºിയുെട സൗ•രയം രാeസീയമായി9ീർ@തുേപാെല,
കാലാaരം െകാL് ആകൃതിയിലും sകൃതിയിലും ഒരു
ആസുരവർšമായ് ഭവി?ു. ആ ഭവനെFCുകൾFിടയിലു/
ഓേരാ അyണവും ഓേരാ ഹതശരീര9ിെ]
സമാധിiലമാFെNCതിനാൽ അനവധി {|രe—ുകളും
േsതqളും അവിെട സം–മി?ിരു@ു. ഇqെനയു/
sാചീനതാലeയെ9 ആ ഭവനം വഹി?ുതുടqിയതിെന
അനുകൂലിFുമാറ് േകാCകൾ ഇടിzും കിടqുകൾ തൂർ@ും
െകCിടqൾ mവി?ും തുടqി. എyിലും, ആ കുടുംബം
പൂർവവൽ യശഃsസരേ9ാടും
രാജസ@ിഭsഭാവേ9ാടുംകൂടി9െ@ കഴിzു.
ന#ുെട ഈ കഥാകാലെ9 കാരണവNാടായ വിശവനാഥൻ

കു•ുപിരാCി9bി, അെലലyിൽ കു•ു9bി, തെ]
തറവാCുമഹിമെയ വഴിയാംവ•ം പുലർ9ി ¤രണീയമായ ഒരു
നിലെയ sാപി?ത് ഈ കഥയിെല സാരമായ ഒരു പർവമാകു@ു.
കു•ു9bി കളsാേFാCെNരുമാളായി വാണ കാല9്,
അേ„ഹ9ിെ] ഒരു വിളിെകാL് നാ•ിനാCുപിടാക
പതിെനCും, തിരുനാൾ ആദരിNാൻ എ9ു@തിലും കൃതയമായി
കൂCേ9ാടികളും. കുള?ൽമുതൽ കനയാകുമാരിവെരയു/
തുറFാർFം, നാടാdാർFം, അaരാളവർšയർFും 'അരശും
മaിരിയും' കു•ുFുCി9ÆാFൾ തെ@ ആയിരു@ു.
കാരണവdാരുെട വിശദബുZി അവകാശരീതയാ
കു•ു9bിFു സിZിFാ9തുെകാLും,
മാർ9ാ^വർ#മഹാരാജാവിെ]
സമ[ബലiാപനേ9ാടുകൂടി രാജയ9ിൽ ഗണനീയമായ
Uാനsചാരം ഉLായതിനാലും, സവപൂർവഗാമികളുെട
sതാപാªിയിൽ ദുർ#രണം sാപി? കൂCെ9
േഹാമാദി–ിയകൾ െകാLു മു€dാരാFി9ീർ9ിെലലyിൽ
തെ] ഭവൈനശവരയം േസവ”ാനുകൂലമായ സമുÔകർഷെ9
sാപിFയിെലല@ു തbി േ-ശി?ുതുടqി. ഇqെനയിരിFു@
കാല9്, ആ sേദശ9് അവതീർ•നായ ഒരു
അവധൂതനിൽനി@്, ഗൃഹബാധകേളയും ആ‰ബാധകേളയും
അപസാരണം െചRു@തിനു/ ചില ഉ?ാടനവിധാവqെള
തbി [ഹിFയും ജീവdു€നായ ആ േയാഗീശവരനും
തbിയും ത#ിൽ ദൃഢമായ ൈമ2ി iാപിFെNടുകയും
െച•ു. 940-ാമാLിനിടŒ് രLാമതും ആ േയാഗീശവരൻ

േവb@ൂർ ദിFിെന പരിശുZമാFാൻ എഴു@/ിയേNാൾ,
തbിയുെട അതിഥിയായി ഏകേദശം മൂ@ുമാസേ9ാളം
താമസി?്, അവസാന9ിൽ തെ] പരമാർ°േ9യും
അേNാഴെ9 സ•ാേരാ„ശയേ9യും തbിെയെFാLു
ഖÃഗമു•ി സതയം െചRി?്, ധരിNി?ു. ഈ വിധം
e2േയാഗയമായു/ ഒരു –ിയ തെ@െFാLു
െചRി?തിനാൽ9െ@, േയാഗീശവരെ] അതിഗൂഢവും
ഗുരുതരവുമായ തതവം ശുZ‰ാവായ തbിFു പൂർ•മായി
േബാZയെNCു. ഗുരുനിേയാഗാനുസാരമായി സവa
പടFള9ിൽ {|ാ^FണFിൽ ഒരു ഭജനമഠേ9യും
അേതാടു േചർ9് അേനകം ശാലകേളയും തീർNി?്
സവയം•താചാരമായ ഭജനവും
സവകുടുംവപാരbരയെ99ുടർ@് അFാല9ു
sചാരലു½മായിരു@ േസനാസƒീകരണവും തുടqി. ഈ
ഉദയമqൾ പൂർവകാരണവdാരാൽ 'ഈടം' വÁെNCിരു@
ധനെ9 അതിെ] പരമാർേ°ാ„ി•മായ
വിനിമേയാപേയാജയതെയ നിർവഹിFു@തിനായി
പുറ9ിറFി. െകാലലം രLുമൂ@ു കഴിzേNാൾ
കുzു9bിയുെട സവaസbാദയqളായ ചില
ആഭരണാദികൾ സാമാനയജനqളുെട അംഗqെള
അലyരി?ുെകാ/ു@തിന് [ 49 ] ഉദാരമതിയായ അേ„ഹം
അനുവദി?ു. ചില ദരിmFൂC9ിെ] ഉZാരണ9ിനായി
തbിയുെട ഭൂസവ9ിൽ നി—ാരമയ ഒ@ുരL് അംശqളുെട
അനുഭവൈകവശqളും മാ}റെNCു. ഈ വയയqൾനിമി9ം

ഉLായ ന•ം ഭാവിയിൽ മഹാQയ—ുകെള ആശംസിFു@
തെ] ശിഷയതവ9ിലും േസനാനിതവ9ിലും തbിFു/
അഭിനിേവശേ9യും ശുœാaിേയയും വർZിNി?േതയു/ു.
രാജയ9ിെ] േകാണ‡ംഭqളായ sഭുകുടുംബqൾ
രാജയമ^പകൂടെ9 അതിൽ സംiാപിതമാകു@
ജീവaികാസഹിതം വഹിേFLതാെണ@ു,
വാതവൃ•ിഭൂകbാദി സംഭവqളിലും അസംഭി@ൈധരയമായി
അതിെന രeിേFLതാെണ@ും ഉ/
രാജയരeാനിദാനqെള പരbരാസിZമായ
ഊർƒസവലതവംെകാL് കു•ു9bി നലലതിd•ം
[ഹി?ിരു@ു. ചുരുF9ിൽ തെ] ഭവനiാപനംതെ@
രാജയരeŒായിCാകയാൽ ആ പരിQമ9ിൽ േനരിടു@ ന•ം
ധീരdാരാൽ അഭിലഷിതമായ ആ‰ബലിതെ@ എ@് അേ„ഹം
പരിഗണനം െച•ിരു@ു. രാമവർ#മഹാരാജാവിെ]
ക¹നകൂടാതു/ പടെയാരുFqൾ രാജmാഹതുലയമായി
ഗണിFെNടാമായിരുെ@yിലും മTിമാർമുഖാaിരമലലാെത
മഹാരാജാവ് സവവിശവ‡dാർമുേഖന ചില കാരയqൾ
നിർgഹി?ുവ@ിരു@തിനാൽ തbിയുെട sവൃ9ികെള
മുളയിൽ9െ@ േഛദംെചയ്വാൻ സമീപാധികൃതdാർ
മുതിർ@ിലല. രാജകുടുംബാQയ9ാൽ ഒരു ഉൽകൃ•പദവിെയ
sാപി?ിരു@ കളsാേFാC ഭവന9ിെല കാരണവർ
മഹാരാജാUകൂടാെത പടേFാNുകൂCാൻ പുറെNCത് എaു
പേരാeാധികാര9ിേdലാെണ@് വഴിേയ ±•മാകു@താണ്.
കളsാേFാCയിേലF് അ¹മായുLായ ധനeയെ9

നിക9ു@തിന് ഹരിപ•ാനനൈമ2ിയാൽ ചില
sാധാനയqളും തbിFു സിZി?ു.
തിരുവനaപുര9ുനി@ും രാജയകാരയസംബoമായി ഓേരാ
ഭടdാരും ചാരdാരും അടിFടി കളsാേFാCയിേലFു
വ@ുെകാLിരു@ു. പ‰നാഭപുര9് എഴു@/ുേbാൾ
അമൃേത9ു കഴിzയുടൻതെ@ മധുരവിഭവqളുെട ഒരു
പകർ? തbിF് അയŒുക നിയമമായിരിFു@ു എ@ും
അടുെ9ാഴിവുവരു@ മുഖ9ുസർവാധി ഉേദയാഗ9ിന്
തbിെയ9െ@ നിേയാഗിNാൻ മഹാരാജാവ്
നി

യി?ിരിFു@ു എ@ും, ക¹നsകാരവും യുവരാജാവിെ]

ഗുരുiാനേ9ാടുകൂടിയും, തിരുവനaപുരെ9ഴു@/ി
അനു[ഹി?രുളു@ സാeാൽ Qീപര{|പാദരായ
ഹരിപ•ാനനേയാഗി പ•ാസയസവാമിതീർ°ൻ തിരുമുbീ@്
കു•ു9bിയുെട സൂ29ിരിNിൽ ആടു@ ഒരു sതിമ
മാ2മാെണ@ും, അതുെകാL്
തിരുവിതാംേകാടുസംiാന9ും ആ േയാഗിസ@ിധികളുെട
ഗുരുiാനാധികാരം വയാപി?ിCു/ ഭാരതഖ^ം മുഴുവനിലും
തbി വിചാരി?ാൽ അസാZയമായി യാെതാ@ും
തെ@യിെലല@ും, ‘ഡിലലിപാ?ാലും’, ൈമസൂരിെല
സുലു9ാനും’, ആർFാCിെല നഭാവും, െവ/Fാരുെട
തുറമുഖqളിെല ‘കുമേ^ാദരdാരും’, ഗൗണേധാരണdാരും’
അേ„ഹ9ിനു കറി9ാകൾ അയŒാറുെL@ും, അേ„ഹവും
അേ„ഹ9ിെ] േവ¼Fാരും sസിZം െച•ുവ@ു.
ഇsകാരമു/ ജനQുതി പലേNാഴും വാ‡വമായി

പരിണമിFാറു/തിെന വിചാരി?്, അതിെ] sചാരപു•ിയാൽ
തbിയുെട വൃഥാഭിമാനവും േപാഷി?ുെകാLിരു@ു.
ഇsകാരം sതാപരുmനായിFഴിയു@ തbിേയയും ഒരാൾ
‘െകാടികു9ി?് ആചാരം’ െചRി?ുവ@ിരു@ു. േലാക9ിൽ
സാഹിതയരസെമെ@ാ@ുെLyിൽ, അതിെ]
സാരസർവസവെ9 [ഹി?വർ ഈ മരയാദെŒyിലും തbിെയ
അഭിന•ിFാതിരിFയിലല. ഗൃഹജീവിതച–9ിെ]
സംഘർഷണശൂനയവും നി“²വുമായ ഗതിF് ൈതലവും
െകാഴുNുംേപാെല ഉപേയാഗെNC ഈ മഹാനുഭാവതവം
ഗൃഹiമറകളിെല മർ#സൂ2മായി അഭിUdാർ
ൈകെFാ/ു@ു. േലാകരാവണനായ രാവണമഹാരാജാവും
“ചടുലമിഴിനി@ുെടയടിമലരിൽ വീണുഴ@ടിമെNടുെ@െ@
െവടിയരുതു നാേഥ!” എ@ു യാചി?്, സവപÂിയായ
മേ^ാദരിF് ‘നാഥ’ എ@ പദെ9 നൽകിയിേലല?
അതുെകാL് തbിFുLായ അൽപമായ മടFവും
അേ„ഹ9ിെ] മഹിമാസാeയമായി മാനിFെNേടLതാണ്.
കളsാേFാCയിൽനി@് അ9ാഴം ഊണിൽ മുറിേവ}റുെകാLു
േപായ ബാലെ] [ 50 ] കഥേപാലും ആ ഭവന9ിൽ
േകൾNാനിലലാെതചമzു. എ@ാൽ ഒരു സ•ർഭ9ിൽ തെ]
വക ഒരു തീCൂരെ9 വാചകഗാംഭീരയേ9ാടുകൂടി ചാർ9ാൻ
േനരിC ക•9ിനിടയിൽ “വലലതുെമാ@ു ചുഴിNാൻ ഒരു
െപാടിയനുLായിരു@തും േപായിേNാെFാഴിzു” എ@്
തbി പരിഭവെNCേNാൾ, അടു9ുLായിരു@
ആഭരണFൂC9ിെ] കിലുകിലാരവം െകാL്, േsമവതിയായ

സവഭാരയയുെട സാമീപയ9ിന് അേ„ഹം ജാഗരൂകനായി
േ-േശാ?ാരണqെള ഉപസംഹരി?് തല െചാറിzുെകാL്
തുടqി. ‘പാതിയും പുരുഷനു ഭാരയ’ എ@ു/ sമാണം
ഒCിടംെകാL് ഒരു കാരയേ9യും െച•ുകൂെട@ു/
sമാണവാദിയായ കു•ു9bിയുെട സംഗതിയിൽ, ഇരCി
എ@ലല, അതിലധികവും വയാ½ിേയാടുകൂടി അേ„ഹ9ിെ]
ദിനചരയയിൽ അനുകരിFെNCിരു@ു. എyിലും,
ഭർ2ധികാരെ9 അേ„ഹേ9ാളം കണിശമായി െചലു9ു@
പുമാൻ ഇÙാംകാരുെട ഇടയിലും ഇെലല@് അേ„ഹം
അഹyരിFാറുLായുരു@തിെന അേലല നാം
വിശവസനീയസാeയമായി ഗണിേFLത്? വിേശഷി?ും
കു•ു9bിF ഒരു കാരയ9ിൽ അര9മNി/9y?ിെയ
അേപeി?് താ¼യുLായിരു@ സംഗതിയും, അേ„ഹ9ിെ]
മരയാദ അപമരയാദ എ@ുതെ@ കണFാFെNCാലും അതിെ]
ഗൗരവെ9 ലഘൂകരിFുമേലലാ. കു•ു9bിF് തെ]
കുടുംബ9ാൽ സവയം സവീകൃതമായു/ പദവികളലലാെത
'കണFു തbി െചൺപകരാമൻ’ എ@ iാനം അേ„ഹ9ിെ]
കുടുംബപുരാണതŒും sഭാവ9ിനും അനുരൂപമായി
കിCീCിലലായിരു@ു. തy?ിയുെട തറവാCിേലF്, അതിെല
അംഗqളിൽനി@് രാജiാന9ിേലFുLായ
സഹായqൾFു sതിഫലമായി ഇരCി9ിരുമുഖവും
െചൺപകരാമNCവും തbിiാനവും മാർ9ാ^വർ#
മഹാരാജാവിനാൽ9െ@ ന¯െNCിരു@ു. മെ}റാരു
സംഗതിയും തy?ിയുെട േമൽേകാÖമെയ ഉറNി?ു. തbിയുെട

മുൻപറz ഉദയമqളും അനുˆാനqളും ആപൽFരവും
ധനനാശകവും എ@ു േതാ@ിയതിനാൽ, ഈ ദbതിമാരുെട
ബoം േവർെപടു9ാൻകൂടി ഭാരയാഗൃഹFാർ ഇടFാലqളിൽ
ആേലാചി?ു . എ@ാൽ അര9മNി/ സതീനിˆവീരയേ9ാെട
ഭർ9ൃപe9ിൽനി@ുെകാL് ഈ Qമെ9 ഭ¶ി?ു.
പ9ുപതിനാറു 'ഏരു' കാളയും അ2േ9ാളം കരിb}റവും,
കറവŒം ചാണക9ിനും േവLതിലധികം പശുFളും,
മൂ@ുനാല് ആCിൻപ}റവും, എCുപ9് വdലsമാണമു/
വേŒാൽ9ുറുFളും, നി‡ുലയമായ വലിNേ9ാടുകൂടിയ
കളqളും കളിയലും, പ9ു മു@ൂറുേകാC നിലവും
അളവിലലാേ9ാCqളും കാടുതരിശുകളും, അറŒു/ിൽ
കിടNു/ സവർ•േ?ന, െപാൻകദളിFുല മുതലായ
നിേeപqളും തെ]വക എ@ു പറവാൻ
അവകാശമു/വനായ തbിെയ, വിേശഷി?ും ആേറഴു
സaാനqളുെട അ#യായതിെ] േശഷം, ഉേപeി?്
േവർപിരിയാൻ സ@Zയാക9ത് സതീതവെ9
സാeീകരിFു@ിെലല@ു ചിലർ വാദിേ?Fാം. കഥ നടFേC.
തy?ിയുെട ആ‰മഹിമെയ [ഹിNാൻ നികേഷാപലമായ ഒരു
സ•ർഭമുLാവും. തy?ിയുെട iിരമന…കതെയ
ഉZൂതമാFാൻ അവരുെട സേഹാദരാദികൾFു
സാധിFാzതിനാൽ അവർ അടqിNാർ9ു. അതിനാലും,
ആരിലും നി@് ഒരു ബാധയുംകൂടാെത കു•ു9bി
ദeിണദിFിേനയും അര9മNി/9y?ി
കു•ു9bിേയയും യേഥ•ം ഭരിFാനുLായ വിധിമത9ിന്

ലംഘനമുLായിലല.
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരെ] എഴു@/9്
കഴFൂC9ടുFാറായേNാൾ, കളsാേFാCിെല കാരണവർ
പാലാഴിമഥന9ിെല മ\ധവനിേയാടുകൂടി കൂർFംവലി?്
സവÎസുഖേ9യും അനുഭവി?് ആന•ിFുകയായിരു@ു.
ഏഴരനാഴിക പുലരാനു/േNാൾ തbിയുെട
നിmാവിഘാതംെചയ്വാൻ പൂമുഖNടിവാതിൽ തുറFു@തിന്
ചില വിളികളുLായി. അവŒു sതിQുതികളായി, അേNാൾ
ഉണർെ@ഴുേ@}റ ക@ുകാലികളുെട ക®മണികൾ
നാഴികമണിയുെട ഉറുFമുണർ9ിയTം േപാെല
കുറ?ുേനരേ9Fു മുഴqി. അവിെട കിട@ിരു@
പരിചാരകdാർ ഉണർ@ു എyിലും, ഒേCറേനരേ9F് അവർ
അർZനിmാവശdാരായി മ•ബുZികളായി കിട@ും ഇരു@ും
കഴി?ുകൂCി. ഉറFസദയŒുേശഷം ഉറFംതൂqലായ ഒരു ലഘു
സുഖാനുഭവFzിെയFുടി ഭൃതയർ ൈകെFാLത് [ 51 ] ആ
സാധുFൂC9ിന് നിmŒു കിCു@ സവല്പസമയെ9
കഴിയു@2 ദീർഘിNി?്, eീണശമനം സാധി?ുെകാൾവാൻ
മാ2മായിരു@ു. ഭൃതയdാർ അർZsബുZdാരായി
വർ9ിFു@തിനിടയിൽ കു•ു9bി
ആ‰കർഷണ9ാെല@േപാെല ഉണർ@് പുറ9ുLായ
േകാലാഹലqളുെട കാരണെമaാെണ@് ആേലാചിFു@തിന്
ഭാരയെയ ഉണർ9ുവാൻ Qമി?ു. ആ മഹതി
േകാപഹാസയനീരസqെള സൂചിNി?ു/ ചില
ആCുകേളാടുകൂടി തെ] ചsമ•9ിെ] ചCവും കൂടവും

കാലുകളും തകർ@ുേപാ#ാറ് ഒ@ു തിരിzുകിട@തലലാെത
ഭർ9ൃേചാദയ9ിന് യാെതാരു ആഭിമുഖയേ9യും ന¯ിയിലല.
‘എടാപാെട’ എ@് തbി തെ] അeമെയ ഉദവമി?ു. “അേR!
േകാC! നിലംപാzു േപാവൂടെണാ?” എ@് തbിയുെട രLു
വാFിന് ഇരCിയായി തy?ി തെ] sകൃതപർവതതവെ9
sകടനംെച•ു. “ഒ@ു ചവNാെനyിലും എടു9ുത@ൂടേയാ?”
എ@് തbിയും, “എെFെ] കുറുF് നൂരC്” എ@ു തy?ിയും,
“ന#Fു/ െപാ@ുംെകാടത#ിണിയലലിേയാ?” എ@്
ശൃംഗാരമായി തbിയും, “ഉദിFുംേവളയിൽ െകട@ു
െവളയണതു കLിെലയാ?” എ@് സരസമറുപടിയായി
തy?ിയും— ഇqെന ആ ദbതിമാർ അവർFു രസകരെമ@ു
േതാ@ിയ ഒരു രഹ—ലലാപംെകാLു കുറ?ുേനരം കഴി?ു.
അേNാൾ അവർ കിട@ിരു@ അറയുെട െതെFവശ9ും,
എaിനു പറയു@ു, മ}റു/ iലqളിലും നി@് “െകാ?#!
അqുേ@! അ#?ീ” എ@് ഭൃതയdാർ പരി™മേ9ാെട
വിളികൂCി9ുടqി. തbി ച2FാറെനേNാെല
കLകനലലായിരു@ു. സവകുടുംബ9ിലും ഒരു ദളവാേയാ
സർവാധിേയാ ഉLായിCിെലല@ു/ അസൂയാശകലവും,
ഉLാവാനു/ അതിേമാഹശകലവും ഇതുകളിൽനി@്
ശാഖകളായി ബഹുദൂരം വീശീCു/ ചില ചിലലറ
ചാപലയശകലqളും അലലാെത മെ}റാരുവിധ9ിലും തbിയുെട
സവഭാവം മനുഷയസാമാനയ9ിെ] സവഭാവ9ിൽനി@് വളെര
ഭി@മായിരു@ിലല. തbിയുെട സുഖനിmാലംഘനമായി
ഭൃതയdാർ വിളികൂCിയേNാൾ, അേ„ഹം തെ] ശയനമുറിയുെട

വാതിൽ തുറ@് അവരുെട സം™മകാരണെമെa@്
അേനവഷണംെച•ു.
അ•ുനാഴിക െവളുേNാടുകൂടി ‘പടിFൽ’ വിളി? പറയർFും
മ}റും കൃഷിയായുധqെള എടു9ുെകാടുNാനായി
അവിടെ9 രLാം വിചാരിNുകാരിൽ ഒരാൾ വാതിൽ
തുറ@േNാൾ, പൂമുഖ9് ഒരു കാ¼ കാണെNCു. ആ സംഗതി
പരസയമാFാെത യജമാനെന ധരിNിFാൻ Qമി?ത്,
ഉണർ@ിരു@ ഭൃതയരുെട QZെയ ആകർഷി?ു.
വിചാരിNുകാരനും ഭൃതയരും ത#ിൽ ശുœാaിമrരം ഉLായി.
കാരയം വലുതായ തിരFിൽ കലാശി?ു. തbിയുെട
അേനവഷണാരംഭ9ിൽ, സവമ•9ിൽ കിട@ുെകാLുതെ@
എെaെരടാ, െകാള9ിൽ തീ പിടി?ൂെCാ?” എ@ു തy?ി
േചാദയം െച•േNാൾ “ചാമീര് പൂെമാവ9് അവസാനിFണാ”
എ@് ഭൃതയൻ അറNുര9ി•യിൽ കയറി തbിേയാടു
സവകാരയമായി ഉണർ9ി?ു. തbിF് ഭൃതയൻ പറzതിെ]
അർ°ം മന—ിലായി, അേ„ഹം പരമാന•ാtിയിൽ മുqി.
തy?ിയും ഭൃതയെ] വാFു േകൾFയാൽ
കൃതയുഗകാലേ9Fു േചർ@ ഭീമാകൃതിയു/
കാൽNaുകണെF കCിലിൽനി@് എFി ഉയർ@്
ഭർ9ാവിെ] പുറകിെല9ി, സവമന—ാeയ9ിനു
വിേരാധമായി “ഇവിെടFിട@ു പൂ9ാനിFണം, ഞാനിതാ
അന9ാേനാ കാ?ാേനാ േപാേണൻ” എ@ു പറz് തെ]
പാചകശാലാഭരണ9ിെന@ ഭാവ9ിൽ പുറെNടാൻ ഭാവി?ു.
“ആÓഹാ! ഇqെനേയാ േവLNം േവLത്?” എ@്

കാരയമായി9െ@ sണയപരിഭവം പറവാൻ തbി
ഭാവിFു@തിനിടയിൽ, തy?ി ഭൃതയെര വിളി?് ആ
െകCിട9ിനക9ുLായിരു@വയിൽ സവമ•െമാഴി?്
സകലതും അവിെടനി@ും മാ}റി?ു. തെ] ഭാരയയുെട
സഹകാരിതവം കLു സaു•നായി, തbി
മുഖപാദeാളനാദയqൾFായി േപായി. അകെ9 തളqളും
മു}റqളും അടി?ുവാരി9ളിNി?്, ജപNലക, പുലിേ9ാൽ,
വലുതായ ഇരC„ീപം എ@ിവ തള9ിലും,
കംബേളാപധാനqൾ, വീശു@തിന് ആലവCം എ@ിതയാദികൾ
മ•9ിേdലും, ജലപൂർ•മായ വലിയ കലശNാനകളും
കിLികളും തി•യിലും ഒരുFംെച•തിെ] േശഷം, ശി•ം
താൻകൂടിയ കാരയമെലല@ു/ ഗൗരവേ9ാടുകൂടി
അര9മNി/9y?ി വടേFെFCിലും മ}റും നി@് കുCികെള
ശകാരി?ും തലലിയും ഉണർ9ിെFാL്, അടുFളെFCിേലFു
െപാŒളzു. [ 52 ] തbി ദaധാവനാദി ശരീരശുZി–ിയകൾ
െച•്, ഭ¤വും രുmാeമാലയും ധരി?്, വŠവും മാറി
പൂമുഖ9് എ9ി ദൂെര മാറിനി@് തല നില9ു മുCുമാറ്
അേനകം കുറുെaാഴലുകൾ ഇടകലർ@ു/ െനടുംെതാഴലുകൾ
മൂ@ും ഹൃദയപുര—രം കഴി?ു. ഭൃതയdാരുെട
ഉrാഹൗദാരയqളാൽ അവിെട െകാLുവŒെNCിരു@
ദീപqളുെട sഭŒിടയിൽ ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരൻ
sാണായാമ–ിയാമZയiനായി,
സംവിdയസുവർ•വി[ഹനായി iിതിെചRു@തു
കാണെNCു. അതികായനായ തbിയുെട sണാമസാഹസqൾ

സവാമികളുെട സമാധിബoെ9 ധവംസി?ു. സമൃZമായ
ച•നേലപന9ാൽ ജടിലമാFെNC മീശെയ തേലാടിെFാL്,
ൈവ•വദയുതിമാനായ േയാഗീശവരൻ, വിശവാകൃതി ദർശനെ9
ന¯ുവാെന@വ•ം ഉ°ാനംെച•ു. ഭവബoേമാചകമായ ആ
പുണയലtിFായി തbി അതിദൂര9ു മാറി വാ െപാ9ി
ഓ”ാനഭാവ9ിൽ തെ] ശരീരപു•ിF് അതിവിഷമമായ
മുേ@ാCു/ അവനമനെ9 അവലംഘി?ുനി@ു. േയാഗീശവരൻ
സഹജമായു/ കരുണാവീeണംെകാLലല, മഹാsഭുFൾF്
ഉചിതവും ഗംഭീരവുമായ ശിരഃകbന9ാൽ തbിെയ ആദരി?ു.
ചTFാറെ] ഭവന9ിെല സാമാനയiിതിേപാെല
േയാഗീuാവിർഭാവം െകാL് കു•ു9bിയുെട ഭവനവും
ഭൃതയസ•ാരവിഹീനമാFെNCു. ഏെഴCുചുവടു പുറകിൽ
കു•ു9bിയാൽ പരിേസവിതനായി േയാഗിരാജൻ
അറNുരŒക9ുകട@് ശാർ„ൂലചർ#9ിേdൽ ഒരു
േയാഗാസനെ9 ൈകെFാLിരു@ു. താഴ9ു തി•യിൽ
െതFുകിഴFു മാറി പൂർവവൽ അതയാദരഭാവേ9ാടുകൂടി
തbി നിലയും ഉറNി?ു. രാജസകാaിയും ശാaേതജ—ും
ഇടകലർ@ു/ േയാഗീശവരമുഖം തbിയുെട സ@ിധിയിൽ
ആനFഴു9ിൽ എഴു@/ിNാൻ ഒരുFെNC
sഭാമധയiമായ ബിംബംേപാെല േശാഭി?ു. അേ„ഹ9ിെ]
ശ²ധാടിയിലും ശരീരപു•ിsഭകളിലും ഉദയേവളയിൽ
ഇതരജീവജാലqൾFു നിശാവിQമ9ാൽ സിZി?ിCു/
അഭിനവൈചതനയം sതയeമായിരു@ു. എ@ാൽ
ഹരിപ•ാനനെ] സാeാൽ sകൃതമായു/ പ•ാനനതവം

ആ സ•ർഭ9ിൽ ദൃശയമായിരു@ിലല.
ബഹുപരിവാരസേമതനായി എഴു@/ു@
ഗുരുരാജതീർ°പാദർ അേ@ദിവസം സവേസവയനായി9െ@
എഴു@/ിയിരിFു@തിെന വിചാരി?്, ആ ആഗമന9ിന്
എേaാ ഗൗരവേമറിയ കാരണമുLായിരിFുെമ@് തbി
ശyി?ു. േയാഗീശവരൻ തbിേയയും കുടുംബേ9യും
ഗൃഹേ9യും മി2qേളയും രാജനാമെ9 സംഘടിNിFാെത
രാജയേ9യും യഥാവിധി അനു[ഹി?ു. ഭാരയാസaാനqളുെട
കുശലqെളN}റി കൃപാർmമന…കനായി അേനകം s¾qൾ
െച•ു. അനaരം തbിയുെട മുഖ9ു േനാFിെFാL്
sശാaനി“²തേയാട് iിതിെച•ു. തbി ൈകകൂNി കുറ?്
അടു9ണz് മന—േyാചേ9ാടുകൂടി ഇqെന
ഗൃഹഹനായകെ] നിലയിൽ സംഭാഷണഭാരെ9 വഹി?ു:
“ഇ@് എഴു@/ിയിരിFണത് തിരുമന—ിൽ എേaാ
െവbലുെകാLിCാെണ@് അടിയെ] പഴമന—ിൽ േതാ@ു@ു.
ക¹ന എaായാലും ൈകFു}റNാടു െചയ്വാൻ അടിയൻ
കാ9ിരിFുണു. കുNNാട്, കിടാ9qളടFം തൃNാദം
േചർ@ത്. തിരുവടികളുെട തിരുവു/ം അരുളിെ?Rണം.”
േയാഗീശവരൻ: “നീ തbി മാ2മലല, നമുFും രാജയ9ിനും
െപരിയ നbിയാണ്. അNdാർ കഥയിലലാ9 ഉ•ികൾ, ഈ
തറവാCിെ] മഹിമെയ അറിzിലല. ആെC, നാംതെ@ എലലാം
ശരിയാFാം. ന#ുെട ആൾ ഒ@ുവരും. അ@ു നീ
തിരുവനaപുരേ9Fു തിരിFണം. നിെ]

ആൾFാെരെയലലാം ശരിേയ തRാറാFിെFാ/ണം. ഒരു
രLായിരNറ െനലല് കു9ി?ു തിരുവനaപുര9് അളവും
തരണം. മൂവായിരം രാശിയും മുേbെറടുFണം. കടമായിേC
േവLു. സ#ാനമായി ഒ@ും േവL. കണFിനു
പലിശേയാടുകൂടി മടFി9രാം. അെലലyിൽ തFഗുണവും
അനുഭവവും കാCി9രാം. എaാ—തbി ആേലാചിFു@ത്?”
തbി: “െപാ@ുതിരുവടികളുെട കല്പനയുLായാൽ
അടിയ9ുqൾF് പഴമന—ിൽ ആേലാചന എa്? ഇതിന്
ഇqെന പാടുെപC് എഴു@/ിയത് േപാരാÖമേFടായി എ@ു
പഴമന—ുറവുെകാLതാണ്.” [ 53 ] േയാഗീശവരൻ:
“അതിെലാ@ുമിലല. eണംെകാL് അേqാCും എ9ിFഴിയും.
തbി മറി?ുപറയൂലല എ@ു നമുFു വിശവാസമുLായിരു@ു.
കാരയം മഹാകാരയവും അടിയTവുമാകെകാLാണ് നാം തെ@
പുറെNCത്. ആേവാ! വിഷമം! വലയ ആപ9ു വ@ടുFു@ു.
നാെടാെCാFു നമുF് അനുകൂലമുL്. എyിലും നീതെ@യാണ്
നമുF് വലംൈകയായി നി©േFLത്.” (േയാഗീശവരൻ ഒരു
മഹാമTകീർ9നം െച•ു) “സതയേലാകസുഖവും
മായാേലാകസുഖവും രLുതെ@യാണ്. അനുഭവിേ?
അറിയാവൂ.” (തbി തല വളെര താ¿9ി ഈ അഭിsായെ9
സ#തി?ു) “നീ ശരിFു നി@ാൽ എലലാം ശുഭം. ധയാനqെളലലാം
ശരിയായി നടFു@ിേലല?”
തbി: “ഒരു മുറയും പടിയും െത}റാെത എലലാം
തിരുവടിെ?ൽവംെകാLു നടFുണു.”

േയാഗീശവരൻ: “ഐശവരയം വർZിFും. എ@ാൽ
പറzെതാെF ശCംെചേ•Fണം—േകേCാ?”
തbി: “അടിയൻ! അടിയൻ! തിരുവരുളിന് ഇ#ി
കുറവുവരാെതലലാം വിടെകാLു തൃNാദം േചർ9ുെകാ/ാം.”
േയാഗീശവരൻ: “ഒ@റിzിരിFെC. ചില േഭഷജqളും
ഭീഷണqളും ഇതിനിടയിൽ ഇളകിേയFും." ഈ
ഉപേദശ9ിെല ‘ഭ’കാരം േചർ@ു/ പദqളുെട അർ°ം
തbിയുെട ബുZിF് എ9ാൻ അധികം
ദൂര9ായിരുെ@yിലും, താനും േകCിരു@ ചില Qുതികളുെട
ഓർ#യാൽ കാരയം ഒരുവിധം മന—ിലായി. അേ„ഹ9ിെ]
മുഖകാർ•യം ഒ@ു വർZി?ു. േയാഗീശവരൻ പാbിെന
ആടിFുംവ•ം ൈകയുയർ9ി വിടുർ9ി സാവധാന9ിൽ
ആകാശെ9 തേലാടി. അേ„ഹ9ിെ] കരുണാsചുരിമ
പരമേലാലമന…കനായ തbിയുെട ആ‰സതവെ9
വർZിNി?ു. (തbിെയ അടു9ുവിളി?് അേ„ഹ9ിെ]
കരെ9 അമർ9ിെFാL്) “ഒ@ു െകാLും ഇളകി ജാളയം
കാCിേNാകരുത്! ഒെCാരു ക•ത വ@ാൽ വരെC! അതു
പി@െ9 Qയ—ിെന ഇരCിയാFും. നെ#
നെ@വിശവസി?ുെകാ/ു. അലസരുത്!”
മഹാേഗാപുരാaiമായ കൂപഗർഭ9ിൽനി@് sതിധവനി
മുഴFേ9ാടുകൂടി പുറെNടു@ ശ²9ിലുLായ
േയാഗീശവരെ] അരുളNാടിന്, ‘അടിയൻ അടിയൻ’ എ@്

ആവർ9ി?ു മറുപടി പറവാൻമാ2ം തbി ശ€നായിരു@ു.
കാഷായവŠ[സിതമായിരു@ ഹ‡ദ^െ9 േയാഗീശവരൻ
പുറ9ുനീCി, കനകsഭമായു/ അേ„ഹ9ിെ] കര9ിൽ
നീലമരതകവർ•മായു/ ഒരു െചറിയ സർNം കടകമായി
ബoിFെNCിരു@തിെന കാCി േന2ാ•ലംെകാL് ഒരു
ക¹നെകാടു9ു. ഫണെ9 ഉയർ9ി വിടുർ9ി,
കൃ•മണികെള …ഫുരിNി?്, ജിഹവദവ•വെ9 ചലിNി?്,
േയാഗീശവരരഹിത9ിെന അനുകരി?ു iിതിെച•ിരു@
സർN9ിെ] തലയിൽ ഞരbിളFേലശംകൂടാെത തbി
കരംെകാL് തേലാടി സതയദാനം െച•ു. സാeാൽ
ൈവ•വമായ ശാaതാപൂര9ാൽ രeാധർ#ം
…ഫുരി?ുെകാLിരു@ മുഖ9ിൽ ഏതാനുംഭാഗം
ആർാദനംെച•ിരു@ ഭ¤െ9 രLു ൈകകളാലും തുട?്,
േയാഗീശവരൻ തbിെയ അനു[ഹി?്, ആലിംഗനംെച•ു.
കരുണാŠംെകാL് eിsം പരാജിതനാFെNടാവു@ തbി
ആന•ബാËം െചാരിzു. അേ„ഹ9ിെ] ശരീരം വിറ?്
ആന•ാtിയിൽ മുqി ഒെCാ@ു മയqി.
അതിൽനി@ുണർ@േNാൾ േയാഗീശവരൻ
അsതയeനായിരു@ു. തbി േയാഗീശവരൻ ഇരു@ിരു@
പുലിേ9ാലിെന െതാCു ക•ുകളിൽവ?ുതാണുെതാഴുതു.
തbിയുെട ചില ആേ–ാശനqൾ േകC് ഭാരയയും ഭൃതയരും
എ9ി. അവിെട നട@തിൽ േഗാപനീയമെലല@ു തbിFു
േതാ@ി പുറ9ു പറയെNC കഥകെളേFC്, എലലാവരും
വി¤യി?ു. പരംേജയാതി—ിെ] ലീലാേഭദെമ@ു മ}റു/വരും,

സവർšവാസം െകാLു സിZി? ശ€ിയുെട sദർശനെമ@ു
തbിയും മന—ുെകാLു തീർ?െNടു9ി. അqെനയു/
ആ

രയസംഭവ9ിെ] സാeിയാവാൻ സഹയപർവത9ിെ]

മകുടാലyാരമായി ബാലഭാ…കരബിംബം sകാശി?ുതുടqി.

േയാഗീശവരെ] sാർ°നാനുസാരമായു/ സംഭാരqെള
േശഖരിേFLതിെന സംബoി?് ഭാരയേയാടു തbി ആേലാചന
തുടqിയേNാൾ ദാbതയsണയെ9 അതി–മി?ു/ ഒരു
കലഹവാദം അവർ ത#ിലുLായി. അതുെകാLും അ@െ9
അനർ°ം അവസാനി?ിലല. ഹരിപ•ാനനമഹാ‰ാവിെ]
ദൂരദർശനം eിsഫലsാ½മായതുേപാെല, തെ]
ഭാരയാസേഹാദരെ] ഒരു എഴു9് ഏഴുനാഴിക പുലർ@േNാൾ
തbിയുെട ൈകയിൽ കിCി. ഭവനം വിCുേപായ ബാലെ]
iാനംവഹി?ിരു@ പരNൻ ചCbിെയ ഉടെന വരു9ി
അയാെളെFാL് എഴു9ിെന വായിNി?ു.
“തലവർകുള9ിലിരിFും കണFു തbി െചbകരാമൻ
അRNൻ കാരയം—മ?bി േബാധിFുംപടിF്” എ@ു തുടqി,
“വലിയFാള് കുzുqൾF് െകാടുNാനുLാFിയ ചീടകലം
ഒ@ും രാമRൻ കRാലയŒണ” തായും
“തിരുവനaപുര9ൂ@് കുമാരൻതbി െജÚാള#ാവെ] ഒരു
എഴു9ു വ@ു വായി?ു േകCതിൽ കളsാേFാCയിൽ
കു“ാLqളും പLെ9 എCുവീCുFൂC9ിെ]
െകാഴാമറി?ിലുകളും മ?bി തുടqിയിരിFു@തായും

അെ?•ികൾ തിരുമന—റിയുbം വലിയ െപാലലാÖമകൾ വ@ു
േചരും” എ@ും മ}റുമു/ അവiകെളേNരും,
“േമലേyാC#തുണ” ഉൾെNെട, രLാംമുLിെന തലയിൽ െകCി,
നിവർ@് ഒCുവളzുനി@ുെകാL് ‘സാധനരാഗ9ിൽ’
ശവാസംവിടാെത, പരNൻപി/ കളsാേFാC കേ?രിFു
േചർ@തായ അaേ—ാടു കൂടി വായി?ുേകൾNി?ുവŒുകയും
െച•ു.
എഴു9ുവായന അവസാനി?േNാൾ തbിയും
അര9മNി/9y?ിയും മുഖേ9ാടുമുഖം േനാFി. തെ]
സേഹാദരെ] എഴു9ിൽ അaർഭവി? ഗുണേദാഷം
സവീകാരയമായു/െത@ും അതിനു വിപരീതമായു/ sവൃ9ി
നാശേഹതുകെമ@ും ആ ഗുണവതി ഗുണേദാഷി?ു. “ഓേഹാ!
വരണെതലലാം വരെC. ഞാനറിz കാരയം തെ@
െചÚാള#ാgെ]യും കിÚാളNൂNെ]യും
ക•ുകടിെFാഴാമറി?ിലിന് ആടണെമyിൽ േകാCയി9bി
കുലംമാറിNുറFണം” എ@ു പറz് ഉ/ിലുLായ
ചാ•ലയെ9 മറ?ുെകാL് തbി ചിരി?ുകളzു.

അZയായം ഏഴ്
“പാരെNCമര9ിലിരുaെലലാ
പലലി വa് വലംേതാളിെല വീഴ–
െതാCെതാC കുറിപലം െപാലലാെത
േതാകയർതാനും മാ¿കുെത, . . . . . . ”

ൈകലാേസാZാരണമായ അഹyാര–ിയŒ് ചuഹാസഖÃഗം
വിQവ—ിെ] ദവിതീയപു2നു സംഭാവനയായി കിCി. ആ
വീരാ[ഗണയെ] ആ‰ഹതയാQമം അeയദശക®തവം െകാL്
അനു[ഹിFെNCു. ഇqെന –ിയŒും ഫല9ിനും ത#ിലു/
വിരുZതെകാL് ൈദവUാധീനdാരലലാ9 ഒരുകൂCം
പരാ–മികൾ േലാക9ിൽ വിജയിFു@ുെL@ു
മനുഷയാനുഭവ9ിൽ കാണെNടു@ു. ഈ വക േജതാFളുെട
മ^ല9ിൽ ഒരു iാന9ിനു ന#ുെട ചTFാറനും
അവകാശമുLായിരു@ു. തെ] സy¹മാ2ം െകാLു
iലകാലദൂരതകെള വിേ”ദിFാൻ മതിയാകുമായിരു@
അധികാരബലം അേ„ഹ9ിനും അധീനമായിരു@ു. എyിലും,
ചില ഒരുFqൾ െചയ്വാനും മഴയും മzും മാറിയു/
അവസരെ9 sതീeി?ും, ഹരിപ•ാനനസൽFാര
മേഹാrവെ9 ഫാൽഗുനമാസേ9Fു മാ}റിവ?ു. ആ
േയാഗീശവരനുമായുLായ സ•ർശനം കഴിzു

മടqിയതിെ]േശഷം ചTFാറെ] ഭാവ9ിനു വളെര
പകർ?യുLായി. ജീവേലാകസഹജമായു/ [ 55 ]
അവiാ2യ9ിലും അേ„ഹം തെ] ദളവാപീഠെ9
മേനാഭയസനം െച•ു. ഉേദയാഗisധാനdാർ
അനുˆിFു@തായി കLിCു/
ഉദയÇാനാദിദിനചരയാ–മqേളയും
വŠധാരണസÆദായqേളയും ൈകെFാLുതുടqി.
അരാജസqളായ 'അ#ണാ'ദി ശ²qെള
ഉേപeി?്,രാജസഭാമാനയമായു/ 'അനിയാ'ദി
സം…കൃതസംബoികളായ പദqെള സവീകരി?്,
സംഭാഷണരീതിേയയും ഒ@ു നവീകരി?ു. അേ„ഹ9ിെ]
പരിചിതവർš9ിന് നിർഭരമായ ആ

രയെ9 ഉLാFുമാറ്

ഭാരയാപു2ാദികേളയും sഭുകുടുംബാംഗqളായി
െപരുമാറു@തിന് അവെര ഉചിതകളാFി9ീർNാൻ തFവ•ം
പരിœൃതരീതിയിലു/ ദിനചരയാപാഠപZതികെള അZയയനം
െചRി?ു. രാജയഭാരനായകതവെ9 വഹിFു@തിന് ഒരു
െചാലലിയാCമായി സy¹ി?്, ഹരിപ•നാനസൽFാരെ9
ആ‰ജീവസർgസവദാന9ാലും നിർവഹിNാൻ ചTFാറൻ
ബZകyണനും ആയി. മുതെലടുNിെന സർgഥാ േപാഷിNി?ും
െചലവുഭാഗെ9 പൂജയമായി േശാഷിNി?ും നടേ9L
ജഗƒയമനനെ9 ഹൃദിiിതമാFീCു/
ചTFാറമനീഷിF്, ഈ പരീe വൃഥാQമമായിരു@ു.
2ിമൂർ9ികൾ തെ@ sതയeരായി ശാശവതസായൂജയേമാ
അ¹കാലദളവാപദേമാ േവLെത@ു ചTFാറേനാടു േചാദയം

െച•ിരു@ാൽ, ആ ഉേദയാഗ9ിെ] മുmാംഗുലീയവും
ഖÃഗവും ധരിNാനു/ സൗഭാഗയം
െനാടിയിടേനരേ9െFyിലും ന¯ി അനു[ഹി?ാൽ
മതിയാകുെമ@് നി—ംശയമായി അേ„ഹം
sാർ°ി?ുേപാകുമായിരു@ു. ഈവിധം
മTിiാനതൃ•യാൽ എരിെപാരിെFാ/ു@ ചTFാറൻ
േയാഗീശവരാഗനമേഹാrവെ9, 'ഇരCിയാെല മീൻ പിടിFാവൂ'
എ@ു/ ദാശsമാണെ9 ആ±ദമാFി,
അതയാഡംബരേ9ാടുകൂടി9െ@ ആേഘാഷിFാൻ
സ@Zനായി.

േയാഗീശവരെ] എതിേര¹ിന് ചിലbിേന9ുഭവന9ിൽ നി@്
കാൽ കാതം അകല9ു/ ഒരു ജലാശയ9ിെ] തീര9ിൽ
അേ„ഹ9ിന് രാ2ി പ/ിയുറF9ിനും േതവാര9ിനും
േവLപുരകൾ മുതലായതും, ആ iലംമുതൽ ഭവനംവെര
അവിടവിെട േതാരണqൾെകാL് അലyരിFെNC ഒരു
വി‡ൃതമായ നിര9ും, ഭവനNടിFൽ ഗംഭീരമായ
മകരേതാരണവും, ഭവനവിളNിനക9് സൽFാര9ിനും
സദയŒും വിതാനിFെNC െനടുbുരകളും
ചTFാറsഭുവിെ] വCF•ുകൾ
ഒ@ട?ുതുറ@തുെകാLുമാ2ം പണിതീർ@ു.
അലyാരാവശയqൾFായി, വാഴFുല, കുരുേ9ാല,
കമുകിൻപൂFുല എ@ിവ ദാരിദ¢യംകൂടാെത

േശഖരിFെNCിരു@തിെ] ഫലമായി സമീപവാസികളുെട
ഗൃഹqളിൽ കുറ?ുകാലേ9F് ദാരിേദ¢യശവരീsതിˆാപനവും
നിർgഹിFെNCു — അതാരറിzു? —
ചിലbിേന9ുഭവന9ിൽ സംഭരിFെNC
സസയാദിവിഭവqൾFും, ആ ഭവന9ിെല അറകളിൽനി@ും
പുറ9ിറFെNC െപാൻ, െവ/ി, െവyലപാ2qൾFും,
ചTFാറെന സഹായിNാൻ കൂടിയ പുരുഷാര9ിനും
കണFിലലായിരു@ു. എ@ാൽ േയാഗീശവരെ] ഭിeŒ് അരിയും,
കാÁറിേFാNുകളും ൈതരും വിറകും മുളകും മ}റും
ഇന9ിbടി ഇ2വീതെമ@ും, ഇ@തി@ത് ഭരിNാൻ
ഇ@ാരി@ാെര@ും കാണി?ും, േപർ ചാർ9ാേതയും
വിവരമായും നിœർഷാവാചകqേളാടുകൂടിയും ഒരു വരിേയാല
ഉ#ിണിNി/ തയാറാFിയത് "അടFിപരിNും പഴവും
നീത@ളിയാ” എ@ു/ അഭിsായസമനവിതം ചTFാറനാൽ
അനുവദിFെNCു. മാമാെവyിടൻ മTFൂട9ു
സംഘ9ിൽവ?ും മീനാeീപരിണയ9ിന് വരനി

യം

െച•ുെകാLിരു@ മുഹൂർ99ിൽ, ചിലbിേന9ു
ഭവന9ിനക9ു നട@ുെകാLിരു@ േകാലാഹലം
അവർ•നീയമായിരു@ു. തൻകര, അയൽFരകളുൾെNC
എലലാ കരകളിെല നാഥdാരും, ആശാdാരും കുറുNdാരും—
എ@ലല, എളിമെNCവരും പലവക െതാഴിലdാരും —ഇqെന
പല പടിFാരായി കൂടിയ QമFാരിൽ “പാർ°െ]
അbുെകാ/ാെതയിലലാരും കുരുFളിൽ” എ@ു
പറയെNCതുേപാെല, ചTFാറെ] ഹ‡ഗദാ[പതനം

ഏൽFാെത ആരും തെ@ േശഷി?ിലല.

അർZരാ2ി അടു9േNാൾ ചTFാറെ] sതിനിധിയായി
ഉ#ിണിNി/യും ഏതാനും കരFാരും േയാഗീശവരെന
എതിേര¹ാനായി മുൻപറz കുളFരയിൽ ഹാജരായി. [ 56 ]
അതുവെര നിർ#ലനീലിമേയാടു sകാശി?ിരു@
ആകാശNaൽ പ

ിമസമുm9ിൽനി@് ഉ°ിതqളായ

േമഘപീതാംബരഖ^qൾെFാL് സവിേശഷം
വിതാനിFെNടു@ു. തqളുെട അേധാഭൂവിൽ നടFു@
വി–ിയകളുെട sകൃതേ9യും പരിണാമേ9യും
അറിവാനായി നe2വൃ•9ാൽ നിേയാഗിFെNC
ചാരdെര@േപാെല ചില രൂeവിദയു9ുകൾ ആ
േമഘqൾFിടയിൽFൂടി ഇടŒിെട എ9ിേനാFി മറയു@ു.
‘നe2’ sമാണdാരായ കഴFൂCവാസികളാൽ
ആരാധിതനായ ഒരു മഹാെ] ആഗമനസ•ർഭ9ിൽ
നeേ2ശനായ താൻകൂടി ആകാശമZയ9ിൽ
നിലെകാ/ു@ത് അനുചിതെമ@ു കരുതിേയാ,
മZയാകാശഗതനായ ചuൻ പടിzാേറാCുമാറി
േമഘേമൽFCിFിടയിൽ മറയു@ു. േമഘശകലqളിൽ ചിലത്
കാർ•യെ9 അവലംബി?ു. ചuികാsകാശം eയി?േNാൾ,
നിശാചാരി2ധവംസകdാരായ കാകdാർ കർ•ാരുaുദqളായ
സം–•നqൾെകാL് തqളുെട േsമഗീതെ9 വി‡രി?ു
തുടqി. ഈ അധർ#വൃ9ിെയ ശാസിFു@തിെന@േപാെല

കിഴFു/ കു@ുകളുെട മുകളിൽ ധർ#സംരeകനായ
പാകാരിയുെട ഖÃഗം ഇളകി sകാശി?ു. ആകാശമുഖ9ിെ]
കറു9 ഭാവqളും അകാലകാകധവനിയും
ഉ#ിണിNി/sഭൃതികെള അപശകുനശyാേവശംെകാL്
വലŒു@തിനിടയിൽ, ദൂര9ുനി@് മൃദുലമായ േമനാമൂളലുകൾ
േകൾFുമാറായി. ചTFാറെ] പരിചാരകdാർ ദീപയ•ികളും
കു}റിവിളFുകളും െകാടിവിളFുകളും െചാFNനകളും
ക9ി?് ആ സ•ർഭെ9 അമംഗളമാFാൻ Qമി?
നe2ചuാദികളുെട ദർNെ9 വിേ”ദനംെച•ു.
ഗജമായdാരായ േപാLdാരുെട ചുമലിൽ വഹിFെNടു@
േമനാവിൽ ആേരാഹണംെച•് ഹരിപ•ാനനസവാമികൾ,
പലലF്, കുട, തഴ, െവ•ാമരാദിiാനസാമ[ികേളാടുകൂടി
അവതീർ•നായി. ആ വൃ9ാaെ9 അടയാളെവടികളായ
വാർ9ാവാഹകdാർ ചിലbിേന9റിയി?ു.
നാലാം യാമ9ിെ] ആരംഭ9ിൽ േയാഗീശവരൻ ഗംഗെയ
ഉണർ9ി, പ/ിനീരാCുകഴി?് പ/ിേ9വാര9ിനായി
പൂജാമുറിയിൽ sേവശി?ു. ആ മുറിFകെ9 അതിനി“²ത
ഉ#ിണിNി/ മുതലായവരുെട മന—ിൽ േയാഗീശവരെ]
ഉഭയസമാധിെയ ദർശനംെചയ്വാൻ ബലവ9ായ
കൗതുകമുLാFി. അവർ വൃZസിZsഭൃതികളായ
ഗുരുപാദാനുചരdാരിൽനി@് sതിബoെമാ@ുംകൂടാെത
പൂജാശാലŒകേ9ാCു േനാFാൻ തുനിzു. െചറിയ
ഭഗവതീവി[ഹം വ?ലyരിFെNCിരു@ സിംഹാസനവും,
അതിെ] പുറകിൽ ചില സാമാനqളും മുbിൽ ചില

വŠqളും പൂജാപാ2qളും അലലാെത മെ}റാ@ും അവിെട
കാൺമാനിലലായിരു@ു. േയാഗീശവരെ] ജഡജീവqൾ അവിെട
ആകാശഗമനംെച•ിരു@തിനാലായിരിFാം, അേ„ഹ9ിെ]
സാ@ിZയദർശനം അവർFു സാZയമായിലല. ഉ#ിണിNി/
മുതലായവർ അവിേവകംമൂലം െച• പരീeണെ9N}റി
അതയധികം അനുേശാചി?ും; ആ‰നാ,
അപരാധeമാsാർ°നകൾ െച•ും, പുറ9ിറqി
നിരുലലാസdാരായി ദവാരപാലവൃ9ിെയ അനുˆി?ു.
മ}റുകാലqളിൽ നിർƒനമായു/ ആ sേദശം
ഒCുകഴിzേNാൾ ജീവജാലനിബിഡമായും,
സ•ാരiലമിലലാെത ശ²േഘാഷമുഖരിതമായും തീർ@ു.
ചTFാറെ] ഉrാഹവിലാസേ9ാടുകൂടിയ
ഗർƒിതാUകൾ സകല േച•കൾFും ധവനികൾFും
ഉപരിയായി മുഴqി9ുടqി. കളsാേFാCയിൽ ൈവ•വ
ഹരിപ•ാനനെ] തിര…കൃതിെയ സമാരാധനംെച•
സൂരയകിരണqൾ തെ@ കഴFൂCെ9 ജലാശയതീര9ിൽ
കാഷായാംബരധരനായ ൈശവഹരിപ•ാനനെ]
ആവിർഭാവേ9യും സമാരാധനം െച•ു. തൃ“ിവേപരൂർ,
ആറാCുപുഴ എ@ീ iലqളിെല പൂരെNാടിപൂരേ9യും
ജയി?്, അണിെവടികൾ ഏകനിനാദമായി9ീർ@്, പടിzാറ്
സമുmതരംഗനിരയിലും കിഴF് പർവതേQണിയിലും
sതിZവനി?ു. {|ാ^കടാഹേഭദകമായു/ ആ
ഭീഷണരവേ9യും ജയി?്, “ജയശyര! ജയേഗാവി•!
ജയജഗദംബിേക!” എ@് മാമാെവyിടെ] പുറNാടുെകാL്

േsരിതdാരായി ഭeണsതി[ഹേലാലുപdാരായി
എ9ിയിരിFു@ {ാ|ണർ കീർ9ിFു@ േകാലാഹലവും,
േയാഗീശവരെ] സവaവും ചTFാറനാൽ
ഏർNാടുെചRെNCതുമായ നഗരാനാഗസവരാദിവാദയqളുെട
േഘാഷവും സാമാനയജനqളുെട ആർNുവിളികളും െപ•ുq
[ 57 ] ളുെട മദമമrരേ9ാടുകൂടിയ വാŒുരവകളും േചർ@്
േയാഗീശവരേഘാഷയാ2ാവൃ9ാaെ9 ഇuപദ9ിൽ
എ9ിFു@ു. മുകളിൽ ചsവിതാനംകൂടാെത പുËമാലകളും
കസവുകു•qളും േകസരqളുംെകാL് അലyരിFെNC
ദ^േ9ാടുകൂടിയ പലലFിൽ േയാഗീശവരൻ ആേരാഹണം
െചRെNCു. വാഹകdാർ പലലFിെന ഉയർ9ി,
ബഹുശു™വŠqൾെകാL് സവിേശഷം വി‡ൃതനായ
ചTFാറൻ പാർശവേസവനേ9ാടുകൂടി,
േയാഗീശവരേഘാഷയാ2Œ് സകലതും തRാറായി.
വ•ിരാജേസനാനായകൻ ആകാൻ േപാകു@ ചTFാറെ]
േന2ാ•ലUാബലം െകാL്
ബഹുസഹ«ജനസyലനമായു/ ആ സംഘം വഴിമZയ9ിൽ
വിരിFെNCു തുടqിയ രസികൻ കു@ുമണലിന് ഭംഗിഭംഗം
വരു9ാെതയും, കാേലാടുകാലു തCാെതയും,
േതാേളാടുേതാളുരു#ാെതയും കവാ9ുമുറŒു
നടെകാ/ു@തിന് രLണിയായി നിര@ുനി@ു.
െപാ@ണിzു/ ഗജqളും െകാടിതഴകളും siാന9ിെ]
sഥമാംഗമായി അണിയിCു. െചകിടുെപാടിെപടു9ു@
പടഹാദിവാദയFാർ കാഹളാദിസേമദം ഗജനടകൾFു പുറകിൽ

നിര@ു. അനaരം േകാലടിFാർ, കലയാണFളിFാർ,
പാLിവാദയFാർ എ@ിqെന ഓേരാ സംഘം അനു–മമായി
നിലെകാLു. അതിനടു9് പുറകിൽ ഭജനസംഘവും പി@ീട്
{ാ|ണസംഘവും അതിെന9ുടർ@് വിേശഷവിദ¡dാരായ
നാഗസവരFാരും, അവരുെട പി@ിൽ അ•മംഗലയം വഹി?ു/
കനയാജനqളും, രാജശാസനയാെല@വ•ം കൃതയമായും
കുഴNqൾ കൂടാെതയും പുറNാടുവCെ9 പു•ീകരി?ു.
അനaരം േയാഗീശവരബിരുദവാഹകdാരും പരിവാരqളും
േയാഗീശവരപരയyവും പൗരജനqളും, ഇqെന പർവവിഭാഗം
െച•ു പുറെNCു തുടqിയ േഘാഷയാ2 േകരള9ിൽ "ന
ഭൂേതാ ന ഭവിഷയതി." തുരുതുെര എ9ി സംഖയകൂCു@
{ാ|ണസംഘqെള േŠാ2ഗീതqളും, െചL മുതലായ
വാദയqൾ താളസവരലംഘികളായി9കർFു@ ആരവവും
ഇടŒിെട പുറെNടു@ "േഗാവി•നാമസyീർ9നം! േഗാവി•ാ!
േഗാവി•ാ!" എ@ു/ ആർNുകളും, വൃZdാരിൽ
േരാമാ•േ9യും യുവാFളിൽ ഉേdഷേ9യും ബാലdാരിൽ
–ീേഡാrാഹേ9യും ഉടയാൻപി/യുെട മനഃപ‰9ിൽ
ചാരിതാർ°യമധുവിേനയും ഉ¹ാദിNിFു@ു.
ഭ€ിപാരവശയംെകാL് പുരുഷdാരും, ബാേധാപmവതുലയമായ
™മംെകാL് Šീകളും, ചിലർ തു/ി9ുടqു@ു.
ഉപവാസ9ിനിടയിൽ ഉദയസൂരയര×ികൾ തCുകയാലും,
വാദയേഘാഷ9ിെ] ഇടŒിെട തീരു@ െവടികളുേടയും
ബഹളqൾെകാL് സിരാബoqൾ eീണി?ും ചിലർ
േമാഹാലസയെNCും വീഴു@ു. ഇവരുെട

ആലസയപരിഹാര9ിനായി Qമി?് മ}റു ചിലർF് eീണം
വർZിFു@തിനിടയിൽ, ഉrാഹമൂർ?േയാടുകൂടി വാദയFാർ
തqളുെട േമളകളകളെ9 മുറുFു@ു. സyീർ9നFാരും,
കലയാണ ആർNുകാരും, കുരവFാരികളും പുേ•ാrാഹരായി
മrരം കലർ@് തqളുെട ശ²നാളശ€ിെയ പരീeിFു@ു.
എലലാ9ിനും iായിസൂ2െമേ@ാണം േയാഗീശവരെ] sധാന
അേaവാസിയായ ഉ#ിണിNി/ െകാbനാനകളുെട
വാലുകൾെതാC് ക•ിൽവ?ും, േകാലടിFാർF് പാതാള?ൂL്,
ആകാശവീ?്, എ@ു ചില െപാടിൈFകൾ ഉപേദശി?ും
കലയാണFളിFാേരാടുേചർ@് ചില േചാടുകൾ ചവിCിയും,
പരിചിതരായ {ാ|ണരുെട വീശുപുടവകെള
തCിെ9റിNി?ും, അ•മംഗലയവാഹിനികളുെട അണികൾ
ശരിയിടീ?ും; േയാഗീശവരവാഹന9ിന് അsദeിണqൾ
െച•ും, അേ„ഹ9ിെ] ഭടdാെര േദശവിേശഷqൾ
പഠനംെചRി?ും, െചLേFാലിനടിയിലും െകാടFാരുെട
കe9ിനിടയിലും െവടിFാരുെട ചൂCിdുനകളിലും
ഏകകാല9ിൽ െപരുമാറിയും, ഒരു ൈകയിൽ വിശറിയും
മ}റതിൽ ക?മുLുമായി, അഴിzുപറFു@ കുടമ െകCാൻ
സമയം കിCാെത, അേqാേCാടി, ഇേqാCു പാz്,
അവിെട9ിFി, ഇവിെട9/ി, ഒരിട9് ഒCുവിQമി?്,
മെ}റാരിട9് ഉrാഹം െകാL് ആടി, ഇqെനയു/
ചടുലഗതിFിടയിൽ തനിFും എലലാവർFും വീശിയും
സർവാധികാരഭരണം നിർവഹി?്, സർg2 വിലസു@തു മാ2ം
െകാL് ഈ siാന9ിന് േഘാഷയാ2 എ@േപര്

sതയeരം അർ°വ9ായിരിFു@ു.
നീരാളപരിേവ•ിതമായ പലലFിേdൽ ആരൂഢനായി
നേഭാേദശേ9F് ഉയർ@േNാൾ, [ 58 ] ആ േയാഗീശവരൻ,
sകൃതയാ ൈശവേതേജാമയെനyിലും
ബാലേഗാവി•തുലയവി[ഹനായും കരുണാകുലേന2നായും
ആർmഹസിതനായും കാണെNCു. അേ„ഹ9ിെ]
ദീsതരമായ ദൃ•ിപാതം ഭൂതജാലqളുെട ഇuിയവൃ9ിെയ
നിേരാധിFാറു/തുേപാെല, കഴFൂC9ുsേദശ9ിെ]
സ•ർശനം മTശ€ിയാെല@േപാെല േയാഗീശവരെ]
ബാഹയാaഃകരണqേളയും പാേട ‡ംഭിNി?ു.
േയാഗിജീവിത9ിെ] കഠിന•താനുˆാനqൾെകാL്
സമു[തരമാFെNCെതyിലും, അേ„ഹ9ിെ] ഹൃദയം
മƒാമാംസര€സyലിതരായ മനുഷയർF് സാധാരണqളായ
വികാരqളാൽ അ±ൃ•മലലായിരു@ു എ@ു േതാ@ിNിFുമാറ്
അേ„ഹ9ിെ] േന2qൾ ആ േദശ9ിെ] sകൃതി
വിലാസചാതുരയെ9 ദർശനംെചയ്വാൻ കൗതുകേ9ാടുകൂടി
നാലു ദിFിലും സ•ാരം തുടqി. അേ„ഹ9ിെ]
േന2qേളാടിടz ഓേരാ വൃeവും ഗൃഹകൂടവും
അേ„ഹ9ിെ] മന—ിൽ േe2ാദിപുണയiലqൾFു മാ2ം
ശകയമായു/ ഒരു ആന•ാനുഭൂതിെയ അyുരിNി?ു.
േയാഗീശവരൻ തെ] ആ‰ീയശ€ിെകാL് ചTFാറെന
വയാേമാഹിNി?ു എyിൽ, ഇതാ ചTFാറെ]
ലൗകീക9ിരിNാൽ േയാഗീശവരൻ ച•ലചി9നായി,
മൂഢസാധാരണമായു/ പരവശതകെള

sദർശിNി?ുതുടqിയിരിFു@ു. sപ•ബoവിമു€നായി
അേeാഭയ{|നായി ജനqൾFു കാണെNടു@ ആ
േയാഗിപരമഹംസെ] മന—ിൽ െപാqി9ിള?ുെകാLിരു@
വിചാരqൾ എaായിരു@ിരിFാം? ഓേരാ േന29ിലും നി@്
ഓേരാ അQുധാര നാസികാsാaമാർšമായി sവഹി?്
അധരപുടേ9യും മീശേയയും നന?ുെകാL് ഉദര9ിൽ
പതിFു@ു. അേaാളികŒു/ിൽ അേ„ഹെ9 ആവരണം
െചRു@ സൂരയപേടാപധാനqൾFിടയിൽ iാന9ിനും
സ•ർഭ9ിനും ഉചിതമായ sൗഢതേയാടുകൂടി
iിതിെചRു@തിന് അജRqളായ എേaാ
േചേതാവികാരേeാഭqൾ അേ„ഹെ9
അനുവദിFു@ിെലല@് അസവാiയസൂചകqളായ ചില
അംഗചലനqൾ sതയeെNടു9ു@ു. താൻ തരണംെചRു@
ആകാശെ9 സവമാതൃ‡നപയെ—@േപാെല അേ„ഹം
അതയുൽF®േയാെട പാനം െചRു@ു. അേaാള9ിൽനി@്
താഴ9ുചാടി ആ sേദശലºിെയ sണാമംെച•ുകളകേയാ
എ@ും അേ„ഹ9ിന് ഒരു വയാേമാഹാേവശം ഉLാകു@ു.
‘സർവം {|മയം’ എ@ു/ തതവം െകാL് പരിപൂരിതമായ
അേ„ഹ9ിെ] പാവനഹൃദയ9ിൽ ഇqെനയു/
വികാരqൾ അyുരി?ത് ഏതു ജdെ9 ബo9ിെ]
ഫലെമ@ു/ രഹസയം തൽFാലം രഹസയനിലയിൽ9െ@
ഇരിFെC.
ആ േഘാഷയ2 നാല•ു നാഴികെകാL് ചിലbിേന9ു
പടിFൽ എ9ി. അേNാളുLായ േകാലാഹലം

മുbിലേ9തിേലയും അതിശയി?് sച^മായേNാൾ
{ാ|ണരുെട ഇടയിൽ ‘യസരീകാഭരാഗു’ എ@ു/
േഘാഷധവനിയും മുഴqി9ുടqി. അതിെന ശാസി?് ഒരു
വലിയ ശ²ം പടിFൽനി@ും പുറെNCു.
അതുേകCുണർ?യുLായ {ാ|ണസംഘം
സ•ർഭഗൗരവെ9 മറ@് “മാമാFു േജ, െവyിടാFു േജ!”
എ@്, അതിരാവിെല കുളി കുറി മുതലായതും കഴിz്
സമുദായാംഗേവഷ9ിൽ ചിലbിേനെ99ിയിരിFു@
മാമാെവyിടെന അഭിമാനി?്, തqൾ അറിയാെത
ഉൽേഘാഷി?ുേപായി, അതിേനയും േകാപപൂർgം
ഭrി?ുനി©Fു@ ഭീമാകാരനായ മാമെനFLേNാൾ
ചTFാറെ]യും ഉ#ിണിNി/യുെടയും ഉrാഹsവാഹം
െപെC@് ഒ@ു നില?ു. എyിലും അവർ eണമാ29ിൽ
ഊർƒിതഭാവെ9 ൈകെFാL് ൈകകൾ വീശിയേNാൾ,
യാ2ാരംഭ9ിൽ ഉLായതുേപാെല െവടികളും കുരവകളും
ആർNുകളും സyീർ9നqളും വാദയേഘാഷqളും,
ഒെ9ാരുമി?ു തകർ9ു. ചിലbിേന9ു േഗാപുരദവാര9ിൽ
എ9ിയ പലലFിെന താ¿9ി അക9ു െകാLുേപാകു@തിന്
വാഹകdാർ ഒരുെbടു@തിനിടയിൽ േയാഗീശവരെ] ക•ുകൾ
െതേFാെCാരു യാ2െച•ു. അ¹ം ദൂര9ായി
വിചി2വർ•qേളാടുകൂടിയ വŠqെള
അേകരളീയസÆദായ9ിൽ ധരി?ു നി©Fു@ രLു Šീകൾ
അേ„ഹ9ിന് േന2േഗാചരമായി. അേ„ഹ9ിെ]
sകൃതിസിZമായ സിംഹേനാCം അേNാൾ ആ മുഖ9്

ആവർ9നം െച•ു. േമാഹാേവശകിരണqൾ ആ
കടുനീലേന2താരqളിൽനി@ു പുറെNCു. േയാഗീശവരെ]
ന•നീയമായു/ ന•കുമാരതവം മാറി ഹരിപ•ാനനsൗ [ 59 ]
ഢി പിെ@യും വിലസി. വാഹനെ9 നിറു9ു@തിന്
അേ„ഹ9ിൽനി@് ഒരു ക¹ന പുറെNCു. ചTFാറെന
സമീപ9ു വിളി?്, ആ Šീകൾ ആരാെണ@് ഗൂഢമായി ഒരു
േചാദയെ9 മTി?ു. സവാQയവർ9ിനികളായ ചില
അനാഥകളാെണ@ു നി—ാരകാരയം േപാെല ചTFാറെ]
മറുപടിയും ആ സവര9ിൽ9െ@ ഗൂഢതമമായി
ഉണർ9ിFെNCു. പലലFിെ] െതFുവശ9് അേNാൾ
നിലെകാLിരു@ ഉ#ിണിNി/യുെട േന2qൾ
sാർ°നാശതqെള സവാമിപാദqളിൽ സമർNണം െച•ു.
സമർ°നായ ഗു‡ിFാരെ] കായസാധകേ9ാടുകൂടി
േയാഗീശവരൻ പലലFിൽനി@ും താഴ9ു ചാടി, സകല
േഘാഷqേളയും ഒരു കരവിനയാസംെകാLു
sതിബoനംെച•ു. തqളുെട താൽFാലികമായ
േകവലാവiŒ് അനുരൂപമായിFഴിNാൻ പൂർgദിവസ9ിൽ
െചRെNC നി

യെ9 വൃZയും ദൗഹി2ിയും

അനുˆി?തുെകാL് 'വ@ു കൂടിയതനയഥാ.’ വŠqളുെട
വർ•വിേശഷ9ാലും, അവെയ ധരി?ിരു@ രീതിേഭദ9ാലും
േയാഗീശവരെ] QZ അവരിൽ ആകർഷിFെNCു. അവർ
നി@ിരു@ iലേ9F് അേ„ഹം
രാജരാേജശവരsഭാവേ9ാടുകൂടി നട@ുതുടqി.
േയാഗീശവരെ] കാൽ നടയായ എഴു@/9ിൽ

അേ„ഹ9ിെ] iാനഗൗരവെ9 േപാഷിNിFു@തിേനാ
തqളുെട കുലധർ#െ9 യഥാവിധി അനുˆിFു@തിേനാ,
കഴFൂCെ9 വിഭൂതികാരകdാരായ പLാരqൾ തqളുെട
ശംഖqെള ധവനിNി?ു; കരŒും കളരിFും നാഥdാരായ
ആശാൻ, കുറുN് എ@ിവർ മുbിൽ നട@ു വഴികാCി;
ചാമു^ിFാവിെല തറവാCുപരbരFാരനായ െവളി?Nാട്
തുരുbുപിടി? ഖÃഗെ9 വഹി?് മു@കbടി േസവി?ു;
അeരവിദ¡നായ ഉ#ിണിNി/ വിശറി മാ}റി, ഒരു
െവ•ാമരം വഹി?ു വീശി9ുടqി; ചTFാറിയുെട
കാരണവൻ രLാംമുLിെന തലയിൽ െകCിെFാL്
ച–വാളFുട പിടി?ു; ചTFാറ സർgസ·ാC് േയാഗീശവരെ]
പാദുകെ9 വഹി?ു. ഈ സ@ാഹqെളാ@ും തെ] മന—ിൽ
കടFാെത മTFൂടേദവതകളുെട
ആേവശംെകാെL@േപാെല േബാധവർƒിതനായ
േയാഗീശവരൻ ഇമനിേമഷqൾകൂടാെത വൃZ നി@ിരു@
iലെ99ി. മീനാeി പടിFക9ു sേവശി?്, കുN“ാരുെട
പുറകിലായി നി@ു. അേNാൾ ഒരു നവസുകുമാരനായ
ശശാyെ] mുതതരാ‡മയം ഉLായതിെന സൂºസൃ•ിയായ
േയാഗീശവരൻ കാണാതിരു@ിലല. േയാഗീശവരെന
െതാഴു@തിനായി മുകുളീകൃതമായ വൃZയുെട ൈകകെള
അേ„ഹം eണ9ിൽ സവകരqളിൽ [ഹി?്,
അ¶ലിനിേരാധനംെച•ു. ഭർ9ൃസaാനqളുെട
പരിചരണ9ാൽ eീണqളായ ആ കരqെള
ബാËപൂർ•മായ േന2qേളാടുകൂടി തെ] ശിര—ിേdൽ

പതിNി?് എേaാ ഒരു sണാമേ§ാകെ9 െചാലലി അേ„ഹം
വൃZയുെട വയഃപൂർ9ിെയ ആരാധി?ു, ആ
സം±ർശലാഭ9ിൽ വൃZയുെട മന“രീരqൾ
അനിർവാചയമായ ദിവയാന•ലഹരിെയ ആസവദി?ു. ഈ
വികാര9ിെ] ബല9ാൽ വൃZŒു േശഷി?ിCുLായിരു@
കായബലം നശിFയും, Šീവർšസാധാരണവും
അപ¤ാരശyെയ ജനിNിFു@തുമായ ഒരു മൂർ”Œ്
അധീനനായി അവർ േയാഗീശവരെ] മാറിൽ പതിFയും െച•ു.
വൃZയുെട മുഖ9് ഒ@ു സൂeി?ുേനാFിയേNാൾ,
േയാഗീശവരെ] ശരീരവും കഠിനമായി വിറെകാLു. അേ„ഹം
വിളറിയ മുഖേ9ാടുകൂടി, േബാധശൂനയനായി,
കരുണാപരിഭൂതനായിC് വൃZെയ മാേറാടണ?ു
മുറുെകNുണർ@ു. പര±രകരബZരായി വൃZയും
േയാഗീശവരനും നി©Fു@ ഘC9ിൽ കുN“ാർ േയാഗീശവരെന
നമ…കാരംെചെ•ഴുേ@}റ് നിർഭരമായ ഭ€ിഭയqേളാടുകൂടി
വൃZയുെട അടു9ുെച@് ക•ുനീർ വർഷിFു@ ആ Šീെയ
േയാഗീശവരഭുജqളിൽനി@ു േവർെപടു9ി സവരeയിൽ
ഏ}റു. േയാഗീശവരൻ തെ] അ”നും അ#ാവനും അെലല@്
ഒരുദിവസംമുbു വാദി? മീനാeി
ഭ€യാന•ാർmേന2qേളാടുകൂടി അേ„ഹ9ിെ]
അ¶ലീsണാമം െച•് മാതാമഹിയുെട പാർശവ9ിൽ
സഹായ9ിനായി എ9ി. കLുനി@വർ േയാഗീശവരെ]
മേനാമാർ„വെ9യും ഭൂതദയേയയും െകാLാടുകയും,
ഇqെന പരമഗുണവാനായ മഹാവധൂതെന സൽFരിNാൻ

തqൾFുLായ ഭാഗയെ9 നിന?്
ആന•സാഗരമªdാരാവുകയും െച•ു.
ഹരിപ•ാനനവാസ9ിനു sേതയകം ഒരുFെNCതായ ഇരC
നില?വുFയിേലF് [ 60 ] ആദയേമതെ@ അേ„ഹെ9
എഴു@/ിFാെത, sധാനെകCിട9ിെ] നാലുെകCിലു/
വിശാലമായ തള9ിൽെവ?് sഥമസൽFാരം കഴി?ുെകാL്
ചTFാറൻ േയാഗീശവരെ] ആUെയ കാ9ു വിനീതനായി
ദൂര9ു മാറിനി@ു. േയാഗീശവരെ] മുഖം വിളറിയും ഓജ—്
വളെര eയി?ും സാധിˆാനേഭദംെച•് അേ„ഹ9ിെ]
അaഃകരണം വിÑവംെചRു@തുേപാെലയും കാണെNCു.
മീനാeിയുെട സൗ•രയസമുÔകർഷ9ാൽ അേ„ഹം
വശീകൃതനായി എ@ു ശyി?്, ചTFാറനും ഉ#ിണിNി/യും
ആ സവയംകൃതാനർ°9ിെ] പരിണതിെയ ചിaി?്,
ഓേരാവിധമായ ഉപശാaിമാർšെ9 കLുപിടി?ു.
അzൂറിൽപരം {ാ|ണർ കൂടിയേNാൾ മു}റ9ു/
െനടുbുരകളിൽനി@് വലുതായ ശ²ം മുഴqി9ുടqി.
അതിെന യഥാശ€ി േപാഷിNിFാെന@േപാെല ‘ശേ9ാം!
ശേ9ാം,’ എ@ും മ}റും വിളികൂCിെFാL്, ഇതിനിടയിൽ
കലവറയിലും, വÌ്, വിളb് മുതലായ െനടുbുരകളിലും,
ചവുF, കുളിNുര മുതലായ െകCിടqളിലും, സർFീCും
പരിേശാധനയും കഴി?് എ9ിയ മാമാെവyിടൻ െകCിനക9ു
കട@ുകൂടി. ആ {ാ|ണൻ, ‘ആശീർവാദമyെ9’ എ@്
ചTFാറെന അനു[ഹി?തിെ]േശഷം, രLാംമുLിെന ഒരു
മടFു നിവർ9് പടിേമലിC്; അടു9ു/ തൂണ് താൻ

േകCിCു/തിd•ം േലാഹനിർ#ിതംതെ@േയാ എ@ു
നിർ•യെNടു9ാൻ അതിേdൽ നഖംെകാL് ഒരു കലാശം
െകാCി െവyല9ൂണുതെ@ എ@ു തീർ?യാFിെFാL്
അതിേdൽ ചാടി ഇരിNുറNി?ു. അ@െ9 പുറNാടിെനFുറി?്
“േകമമായി! കൗരവരുെട േഘാഷയാ2യും ഇ2 േകമമായിCിലല”
എ@് അയാൾ തുടqിയ sശംസ ഉപമാനം ശരിയായിCിെലല@ു
േതാ@ിയതിനാൽ “പു^രീകനയനാ ജയ ജയ” “അൈലല—
ഇനി വരും കുശലqൾ േമൽFുേമെല” എ@
സ•ർഭസംബoമലലാെതയു/ ഗാന9ിൽ അവസാനി?ു. ഈ
അബZ9ിനു ശുZിപ2മായി ആ ഭവനവർ•നŒ്
ആരംഭി?േNാൾ, േയാഗീശവരൻ വൃZെയ കാൺമാൻ
പുറെNCതും അ#ാളുFുCിെയ കടാeി?തും തനിFു േവLി
ആയിരിFാെമ@ു വയാഖയാനി?്, ഉdാദം െകാLു തിള?്,
ചTFാറെ] സാ@ിZയേ9യും മറ@് േയാഗീശവരെ]
ഇ•ശിഷയനിലയിൽ അടു9ു/ നിരേമൽ ചാരിനി©Fു@
ഉ#ിണിNി/െയ മാമൻ കL്, അയാേളാട് ഇqെന
കുശലംപറzു: “അെട! എെ@ടാ, ഇെ@Œ്
പുതുമാNിളവCേമാ ഇരുFിടയൻ േദാൈശ ഇരുപ9ിനാൈല
ഒരു വായാെല അമുFിറ ഈനാചാനാപു/ി!” ഇqെനയു/
അസംബosകടനqൾ തുരുതുെര പുറെNCവ
േയാഗീശവരെ] മന—ിേനയും ആകർഷി?ു എyിലും, തെ]
ആ‰ാവിെന [സി?ിരു@ ഗാഢമായ വയാേമാഹ9ാൽ
അoനായി9ീർ@്, മാർšദർശന9ിനു വിഷമെNടു@
അേ„ഹം നിേ

•നായും സവാaർേവദനെയ മുഖ9ു

…ഫുരിNിFാ9തായ ഗൗരവേ9ാടുകൂടിയും ഇരു@േത
ഉ/ു. ആ ഗൗരവെ9 മാമാെവyിടെ] വാFുകളാൽ
ഉല്പാദിതമായ നീരസെമ@ു വയാഖയാനി?്, ആ {ാ|ണെ]
ക®െ9 േഛദി?ുകളവാൻേപാലും ചTFാറൻ
സ@Zനായി. എ@ാൽ േയാഗീശവരനും ഉ#ിണിNി/യും
{ാ|ണനു മഹാരാജാവിെ] േസവകനാെണ@ും, അതിനാൽ
അയാേളാടു/ െപരുമാ}റം വളെര സൂeി?ുേവLതാെണ@ും
മുഖഭാവqൾെകാLു ഗുണേദാഷി?ു. ചTFാറൻ െവളിയിൽ
ഇറqി, ആർ9ുവിളി?ുെകാLിരു@ {ാ|ണേരാടു
േദഷയെNC് തെ] േകാപെ9 തീർ9ുെകാL് മടqിവ@ു.
മാമാെവyിടെ] വിടുവായ9ം സ•ർഭ9ിെ] മഹിമെയ തീെര
ലംഘിFുെമ@ു ശyി?് ഹരിപ•ാനനൻ
അൈദവതസാരപൂർ•മായ ഒരു sസംഗം െകാL് കുറ?ുേനരം
കഴി?തിെ]േശഷം എഴുേ@}റു സംഗീതരസപൂർ9ിയാൽ
മാമാെവyിട@ും ആ

രയമുLാFുംവ•ം ചില േ§ാകqൾ

െചാലലി ചTFാറെന അനു[ഹി?ു. അനaരം പുറ9ുെച@്
{ാ|ണസംഘെ9 അഭിവാദനവും, ഭeണസമയ9ു
തേ@ാടു േചരു@തിന് മാമാെവyിടെന
eണനവുംെച•ുെകാL്, ചTFാറനാൽ നീതനായി തെ]
പൂജŒ് ഒരുFിയിCു/ iലേ9Fു േയാഗീശവരൻ നടെകാLു.
രLാമതും Çാനംകഴി?് ഹരിപ•ാനനൻ പൂജŒാരംഭി?ു.
പൂജാമുറിയിൽ sേവശി? േയാഗീശവരേനാട് പരികർ#ിയായ
വൃZസിZൻ എേaാ അേ„ഹ9ിെ] ഭാഷയിൽ [ 61 ]
ധരിNി?ു. േയാഗീശവരൻ sച^മായി േകാപഭrനqൾ

െച•ുെകാL്, വൃZസിZേനാട് എേaാ അരുളിെ?•ു.
അയാൾ പുറ9ുേപായി ഒരു െചറിയ
കരിംകുരqുസവരൂപനുമായി മടqിെയ9ി. രLാമതു
sേവശി?വേനാട് േയാഗീശവരൻ മൂർഖസവര9ിൽ ചില
േചാദയqൾെച•ു. പൂർgരാ2ിയിൽ
േയാഗീശവരാUsകാരമു/ ആേളാട് തിരുവിതാംകൂർ വിC്
തÔകാലം താമസിNാൻ ഗുണേദാഷി?ു എ@ും അതിനു
മറുപടിയായി അയാൾ ചിരി?ുകളzു എ@ും, അയാെള
േബാധംെകടു9ിെFാLുേപായി ബoന9ിലാFി
ഒളിFു@തിന് ഭ¤ം sേയാഗി?തിൽ ഫലി?ിെലല@ും,
അതിനാൽ അയാളുെട ൈകയിലിരു@ നാരായെ9
പിടി?ുപറി?് മാറിൽ കു9ിയിറFിയിCു േപാ@ു എ@ും
ഭൃതയൻ േബാധിNി?ു. അനaരം തെ] വŠ9ിനിടയിൽനി@്
ഒരു െചറിയ െപാതിെയടു9് േയാഗീശവരെ] മുbിൽ വ?ു
നമ…കരി?ു. അവൻ ഉടൻ തെ@ ആ മുറിFക9ുനി@്
അയŒെNCു. ആ ഘC9ിൽ വൃZസിZൻ പരിചാരകഭാവം വിC്
ഹരിപ•ാനനനു സിZി?ിCു/ അധികാരെ9Fവിzു
നട9െNC ആ ദു}œിയെയ ഉടെന തെ] നാഥെന
ധരിNിFുെമ@ും അവിടു@ു മറുപടി വരു@തിനിടയിൽ
ഇതിd•ം ഇനി ഒരു –ിയകൂടി നട9െNടുെ@yിൽ
പരമാർ°iിതി എലലാം രാമവർ#മഹാരാജാവിെന
ധരിNിFുെമ@ും ഗൗരവമായ ഒരു താFീതു െകാടു9ു.
ചTFാറേനാടു/ പരിചയം തെ] Qമqെള
പരാജേയാdുഖമാFു@തിെനN}റി േ-ശി?ു െകാL്

മറുപടിെയാ@ും പറയാെത േയാഗീശവരൻ അടqിയിരു@ു.
ഭിeാമൃേത9ുസമയ9് േയാഗീശവരൻ മാമാെവyിടെനFൂടി
ഇരു9ി രാജേയാഗയവും േദവേയാഗയവുമായു/ സദയയുെട
വിഭവqെള സരസസംഭാഷണപൂർgം {ാ|ണെനെFാL്
സമൃZാശനം െചRി?ു. േയാഗിവരയൻതെ@ ചില
മധുരപദാർ°qൾ പകർ@ുെകാടുFുകയും െച•ു.
അ¹േനരം കഴിzേNാൾ, അമിതഭeകനായ ആ {ാ|ണെ]
ശിര—ിന് ഒരു മാ•യം തുടqി. കുറ?ുേനരംെകാL് അയാളുെട
അവശത വർZി?് താടി െനേ•ാടമർ@് ക•ുകളടzു.
കുറ?ു കഴിzേNാൾ ആ ഭീമാകാരൻ ൈകകാലുകൾ നീCി,
അതിദയനീയമായ iിതിയിൽ േബാധംെകC് െനടുaടിേപാെല
കിടNുമായി. iല9ു/ ചില ൈവദയdാരും ഭിഷഗവരനായ
ഹരിപ•ാനനനും പഠി? വിദയകെളലലാം പരീeി?ിCും, തി@ു
മലർ@ {ാ|ണന് ഉണർ?യുLാFാൻ കഴിzിലല. ആ
വൃZെന ഇനിയും ഇവിെട താമസിNിFു@ത് വിഹിതമെലല@ു
തീർ?യാFി, ചTFാറൻ അയാെള ഉടൻതെ@ എടുNി?്
തിരുവനaപുരേ9Fു യാ2യാFി. ചTFാറെ]
ബുZിപൂർgമായു/ ഈ ഉചിത–ിയ കLുLായ
സേaാഷെ9 സൂചിNി?് േയാഗീശവരൻ തെ]
ൈകവശമുLായിരു@ വിലേയറിയ ഒരുേജാടി രÂെ9
ചTFാറനു സ#ാനി?ു.
രLരമണിേയാടുകൂടി സവാമികൾ സവ¹മായ ഒരു നിmŒാരംഭി?ു.
ചTFാറൻ വടെFാരു െകCിൽ െച@ിരു@്

കുടുംബസംബoമായു/ ഒരു കാരയവിചാരം തുടqി.
ചിലbിേന9ു തറവാടിെ] ഒരു ശാഖ െകാCാരFെര
പാർNുറNി?ിCുെL@ും, ആ തായ്വഴിയിലലലാെത
അേ„ഹ9ിന് മ}റു േശഷFാരിെലല@ും, ഇതിനുമുbിൽ
സൂചിNി?ി?ുLേലലാ. ആ ശാഖയിൽ ഒരു Šീെയ
നaിയ9ു•ി9ാൻ എ@ മാടbി പരി[ഹി?് ഒരു
പുരുഷസaാനം ഉLായിCുL്. അ”നു•ി9ാൻ ധനികനും
ധീേരാദാ9നും വലിയ വിദവാനും ആയിരു@ു.
സം…കൃതാഭയസന9ിനു നിേയാഗിFെNC പു2ൻ
നാCിൻപുറ9ു/ ഗുരുനാഥdാരുെട പാ^ിതയപരിമിതിെയ
കവിയുകയാൽ ഉ•ി9ാൻ അയാെള തർFവയാകരണാദി
പഠന9ിനായി തിരുവനaപുര9ു താമസിNി?്
സാംബദീeിതർ എ@ ഒരു വിQുതശാŠUെന
ഭരേമ¹ി?ിരു@ു. ചിലbിേനെ9 സവ9ുFൾെFലലാം
അവകാശിയായിരു@ ഈ വിദയാർ°ി
അനZയായദിവസqളിൽ അവിെട െച@ു
േപാരാറുLായിരു@ു. ഹരിപ•ാനനസവാമികെള
എതിേര©Fു@തിന് അ@ുദയേ9ാടുകൂടി എyിലും ആ
യുവാവും െച@ുേചരണെമ@ു ദൂതമുേഖന കാരണവർ
eണി?ിCുLായിരു@ു. അയാളുെട സാ@ിZയംകൂടാെത
എതിേരൽNും മ}റും നടേ9Lിവ@തുെകാL് നയായമായി
കാരണവർFുLായ േകാപെ9 അടFിെFാLിരു@ിC്,
സാവകാശംകിCിയേNാൾ അനaരവെ] [ 62 ]
അപരാധെ9N}റി വിചാരണ തുടqി. ആ യുവാവ് വളെര

താമസി?് എ9ീCുെL@റിയുകയാൽ അയാെള തെ] മുbിൽ
വരു9ി. ഒരു മാടbിയുെട മകനായിരു@തുെകാL് 'കുz്'
എ@ു/ iാനപദം േചർ9് ‘േകശവൻകുz്’ എ@ു
വിളിFെNCിരു@ ഈ യുവാവിന് ഇരുപ9ിനാലു വയ—ു
sായമുLായിരു@ു. ഈയാൾ യുZശീലdാരായ
ആദിമനായdാരുെട ശരീരലeണqൾ കൂടാെത, നാCിൽ
സമാധാനവയാ½ിേയാടും നവമായ [\സമു?യ9ിെ]
sചാരേ9ാടും ഉ¨വി? ശാasകൃതരും രേജാഗുണ
sധാനരും ആയ പു9ൻവർš9ിെ] ഒരു
മാതൃകാപുരുഷനായിരു@ു. വിനയമരയാദകളാൽ ഒതുqിയും,
അപരാധകെ] പു•ിരിതൂകിയും, തെ] മുbിൽ sേവശി?
പലലവേകാമളവും വലലീകൃശവുമായ ആ ശരീര9ിെ]
േചേതാഹാരിതവം ഉ[നായ ചTFാറേ]യും ഹൃദയെ9
സവ¹െമാ@ു mവിNി?ു. ശിര—ിെ] പൂർgഭാഗം മുഴുവൻ
വളർ9ു നീCി േന2Fാേപാെല െകCി മുb}റം വികസി?്
പുറേകാCു വാലിCിരിFു@ കുടുമയും, eൗരകർ#ംെകാL്
നീലിമേയാടു േശാഭിFു@ േശഷം ശിരഃsേദശവും, ആ
വർ•േ9ാടുതെ@ അതിമിനുസമായി വിളqു@
ഗ^qൾFും താടിFും േമൽ?ുLിനും ഇടŒ്
ര€വർ•മായി േശാഭിFു@ അധരവും, ശാaമായ
sകൃതിഗൗരവേ9യും അഗാധതമമായ വിUാനേ9യും
…ഫുടീകരിFു@ േന2qളും, പൗരുഷസൂചകമായ
വി‡ീർ•ലലാടവും, sഭുFളിടയിലും വിശുZവൃ9dാരിൽ
മാ2ം കാണെNടു@ വർ•േകാമളിമാവും കൂടിയ ഈ യുവാവ്

ചTFാറെ] സ@ിധിയിൽ, ആ sഭുവിെന സൃ•ി?
ൈകNിഴŒ് {|ാവ് പിഴ മൂളിയ ഒരു വിശി•നിർ#ാണമായി
വിപരയയെNCു. ആ യുവാവിെനFLേNാൾ, ആ കLകെ]
ഹൃദയ9ിലും മൃദുവായ ഒരു േകാണുെL@ു
െതളിയിFുമാറാണ് േക—ുവി‡ാരം തുടqിയത്.
ചTFാറൻ: “ഉേLാ നീ?”
േകശവൻകുz്: “ഉേL.”
ചTFാറൻ: “എേNാൾ? വലലകൂC9ിലും െച@ിരു@ാേണാ
തി@ത്?”
േകശവൻകുz്: “ഊണുകഴിz് ഒ@ുരLു നാഴികയായി.
അ#ാവൻ ഉL ഇലയിൽ, അ#ാവി വിളbി9@ു.
ലºിFുzിനും അവിെട9െ@ ഇല വ?ു.”
ചTFാറൻ: (േകാപം മുFാേലമുLാണിയും ശമി?ു. തെ]
പു2ിയുെട അടു9് ഉ•ാനിരു@ു എ@ു പറzത്,
sമാണിതവവും ജാതിേQˆതയും ഉ/ ഒരു പഴയ
കുടുംബേ9ാട് ആ യുവാവിെന സംഘടിNി?് തനിFു
ബലവാdാരായ സംബoികെള ഉLാFണം എ@ു താൻ
കരുതി ഇരിFു@തിെന, വിÀെNടു9ിേയFുേമാ എ@ു
ഭയെNC്) “യeിFുzിെ] അടു9ും മ}റും അqെന
െചqാ9വും മ}റും േവL. ഞാനതിെനാെF തFവും
തരവും േനാFെണാL്. നീ നാലeരം പടി?വനലലേയാ?

നലലട9ുേവണം േചരാൻ, എേNാ9ിരി?ു
തിരുവനaപുര9ൂ@്?”
േകശവൻകുz്: “എെCാbതു െവളുNിന്.”
ചTFാറൻ: “അ2 കാലെ9 േപാെ@yിൽ െപല?Fിവിെട
എ9ാെ9a്?”
േകശവൻകുz്: “െവyിേടശവരഭാഗവതർ ഇേqാCു
േകറിയേNാൾ ഞാൻ െതFു വ@ു.”
ചTFാറൻ: “എ@ിേCാ? അവിെട വലല ആണിയും നിെ@
ഒടFിNിടിേ?ാേLാ?”
േകശവൻകുz്: “ആ കുN?ാര് എെ@ അകേ9ാCു വിളി?ു.”
ചTFാറെ] അഭിsായsകാരം,
രാജയസമുദായഗൃഹകാരയqളുെട ജീവനാഡിയാകു@ ധർ#ം
ആUാനുസരണമാണ്. ആUാലംഘനാപരാധെ9 തെ]
ജീവസുഖ9ിന് സ@ിപാതജവരം എ@േപാെലയാണ് അേ„ഹം
ഗണി?ിരിFു@ത്. ഈ യുവാവിെന ആ പരേദശŠീകളുെട
പാർNിട9ിൽ കയ}റരുെത@് ആ ŠീകൾF് sേതയകം
ക¹നകൾ [ 63 ] അേ„ഹം െകാടു9ിCുLായിരു@ു. അവെയ
ലംഘി?ു/ കുN“ാരുെട sവൃ9ിെയFുറി?് അേ„ഹ9ിന്
അറിവു കിCിയേNാൾ ആ സംഘെ9 ആ iല9ുനി@്
ആകNാെട തുര9ിേയFു@ുെL@ു നി

യി?ു എyിലും

അതിയായ ഒരു eീണവും ദയനീയതയും തെ] അനaരവൻ

കാണിFുകയാൽ അേ„ഹ9ിെ] േകാപം പകർ@്, പു”ം,
ഹാസയം, വിേനാദം ഇqെന ഓേരാ പടികളിൽFൂടി
കരുണയിൽ െച@വസാനി?ു. അനaരവനുതെ@ തെ]
sതിേഷധക¹ന െകാടു9്, തനിF് അനി•മായി
സംഭവിFാവു@ ബാoവെ9 തടzുകളയാെമ@ു
നി

യി?ുെകാL് അേ„ഹം എഴുേ@}റ്, തളർ@ുവാടി

നി©Fു@ അനaരവെ] സമീപ9ു െച@്, ആ യുവാവിെ]
മുഖ9ു േനാFിെFാL്, ഇqെന ആUാപി?ു: “ഇനി ഒരു
ദിവസി നീ അതിനക9ു േകറിേNാെണyില്—ആഃ. ഇ@ുതെ@
സാമി തിരുമുbില് അവെര േപയാCം എaരു േചലായിരു@ു!
ഛീ! ഛീ!—ഛവqള്! ആ െപ•ുqളാെര@ു നിനFറിയാേമാ?”
േകശവൻകുz്: “അ#ാവെ] ആദയെ9 ഭാരയയുെട അ#യും
മകളും–”
ഉടയാൻപി/യുെട നാസികേഗാളദവാരqൾ വിടർ@്,
േന2ർ”ായ പകർ@് ഇടŒിെട ഇമകൾ അടz്, െന•്
അമർ@ു െപാqി— ഇqെനയു/ േച•ാഭാവqൾെകാL്
െപാCാൻ തുടqിയ ചിരിെയ അേ„ഹം ബഹുസാഹസം െച•്
അമർ9ി തെ] അനaരവൻ ആ ഭവന9ിൽ
sേവശി?ിരിFു@തും നയായേ9യും മുറേയയും
ആ±ദമാFി ആണെലലാ എ@് ചTFാറൻ ആശവസി?ു.
വൃZയുെട ജാമാതാവും യുവസു•രിയുെട ജനകനുമാകാൻ
തനിFാ മഹിമയും സുഭഗതയുമുെL@് അനaരവന്
േതാ@ീCു/തും തെ] വbതവ9ിന്

സaു•ിsദമായി9ീർ@ു. “എെ] അ#ാവീം മകളുേമാ? ഏതു
Rാഗരണ9ീ@് പിടി?ു അത്? അവർ നമുF് േചരാൻ
െകാ/ണവരലല! ഞാനിരിെF നീ ഒ@ും അറിയL. േപാCിൽ
പാടണത് പാb്. അവിെടെFാL് െചവിവ?ാൽ െകാ9ും!
െകാ9ും! േപാ! േഫാ! േപാരാÖമ ഒ@ും വരു9രുത്—
അെലലyി നിലല്.” ഇqെന പറzുെകാL് അനaരവെ]
കാതിൽ കിട@ െചറിയ ചുവNുവ? കടുFൻ അഴി?ുെകാL്
പകരം തെ] ൈകയിൽ ഇരു@ിരു@ കനൽFC കു^ലqെള
അയാളുെട കർ•qളിൽ സംഘടിNി?ു. മുതുകിൽ
തേലാടിേയാ എ@ു സംശയം േതാ@ുമാറ് ഒ@ു
±ർശി?തിെ]േശഷം, അനaരവെന യാ2യാFി.
േകശവൻകുz് കിഴേFവശ9ു േപായി കുറ?്േനരം
പരുഷാേലാചനേയാടുകൂടിയിരു@ു. അ@ു രാവിെലയും
ത@ാൽ ദർശിFെNC മേനാഹാരിതയുേടയും
ആ‰ശുZിയുേടയും ആവാസമായ ആ ബാലികെയ എqെന
കുല™•യായി സyൽപിFും? സാധുതവവും sൗഢിയും
സൗ•രയവും സൗശീലയവും ഗാംഭീരയവും േÇഹവും മഹതവവും
സംേയാജി?് അധിവസിFുു@ ആ േe2െ9 എqെന താൻ
തിര…കരിFും? അ#ാവെ] ഗുണേദാഷം രLുമൂ@ു
മാസqൾFു മുbു ലഭി?ിരു@ുെവyിൽ തെ]
പുരുഷതവ9ിനും സതയനിˆŒും ഭംഗംവരു9ാെത താൻ
നട@ുെകാ/ുമായിരു@ു. ഇqെന ആേലാചി?്, തൽFാലം
കരണീയെമെa@ു ചിa തുടqി. ‘ഇനി’ ഒരു ദിവസം ആ
ഭവന9ിനക9ു േകറിേNാകരുെത@ാണേലലാ കാരണവരുെട

ആU എ@ും, ആ iിതിF് അടു9 ദിവസം
ഉദിFു@തുവെര അവിെട sേവശിFു@തിനു
sതിബoമിലലേലലാ എ@ും ആ താർFികൻ വാദി?ു.
eീണsതിUdാർ അകൃതയാനുകരണ9ിന് കLുപിടിFു@
ഏതദവിധമായ യു€ിവാദേ9ാടുകൂടി കാരണവരുെട
ആUെയ അനുസരിFു@തിന് ഉറ?ിരു@ േകശവൻകുz്
തള9ിൽനി@ും തി•യിൽ ഇറqി ഒCുലാ9ി. അവിെട
നി@ും മു}റ9ും മു}റ9ുനി@് പടി വാതുFലും എ9ി.
അയാളുെട അaഃേeഭ9ിനിടയിൽ, അനുമതികൂടാെത
പാദqൾ സവതTചരണംെച•് അയാെള
മTFൂട9ുപടിFൽ എ9ി?ു; പടിവാതുFൽ അയാളുെട
ൈക മുCിയതും അനുവാദാനുസാരമായലല. ആ
സംഘCനാർ°െ9 [ഹി?് കുN“ാർ വാതിൽ തുറ@ത്,
‘ദിനമപി രജനീ സായംsാതഃ’ എ@് കാലച–™മണ9ിൽ
sകൃതിനീതയനുസരണമായി നടFു@ ഒരു സംഭവംേപാെല
കഴിzു.

അZയായം എC്
“കലയാണീ! കളവാണീ! െചാലലു നീയാെര@തും
ധേനയ! നീ ആരുടയ പു2ിെയ@ും”
മൂ@ുനാലു െവളുNിനു മാമാെവyിടൻ മTFുട9് ആദിതയ
ര×ി±ർശം ഉLായിCിലലാ9 നീരാഴിയിൽ കുളികഴിzു
മടFുപുടവ മുതലായ സമുദായാംഗേFാNുകളണിzു
ചിലbിേനേ9Fു പുറെNCു. ആ {ാ|ണെന അ¹ം
അനുയാ2െച•തിെ]േശഷം ന#ുെട ഏകേലാചനൻ
അേqാCും ഇേqാCും സ•രിFു@ ജനാവലികെള േനാFി
േലാകവിേദവഷകനായി കലുഷചി9നായി നി©Fുേbാൾ,
കവിസy¹ശ€ിെയ അതിലംഘിFുംവ•ം ബീഭrമായ
അയാളുെട മുഖകബളം അനവധി കൃ•ജളൂകqൾ
ഒ@ായിേ?ർ@് പിണzിടzു പുളയുംവ•ം
സേaാഷംെകാLു ചലി?ു തുടqി. തനിFു േശഷി?ിCു/
പലലുകളുെട ഒരു കാേനഷുമാരി എടുF9Fവ•ം അയാൾ വാ
െപാളി?് അവെയ മുഴുവൻ പുറ9ു കാCി, വി–ിതമായ
മുഖ9ിെ] ഏകപാർശവംെകാL് ആന•രസബി•ുFെള
വർഷി?ു. ഈ മഹാsസാദ9ിെ] കാരണം ചില
സഹചരdാേരാടുകൂടിയുLായ േകശവൻകുzിെ]
ആഗമനമായിരു@ു. ദeിണസമുm9ിൽ വസി?ിരു@
ഛായാ[ഹണിയുെട സാമർഥയേ9ാടുകൂടി അയാൾ
േകശവൻകുzിെന മാ2ം പിടി?ു പടിFക9ാFി

വാതിലിേനയും ബoി?ു. അനaരം േകശവൻകുzിെ]
മുbിൽ ചില പിശാചതാ^വqൾ െച•ുെകാL്, “കുzിെ]
കൺമണി അ#ിണി നാലുെകCിനക9ു മിനുമിെന
മിനുqിെFാLു നിൽFു@ു. വലിയ#ിണി കുളിFാൻ
േപായിരിFു@ു,” എ@് സവകീയമായ അനുനാസികഭാഷയിൽ
കുN“ാർ ഗുണേദാഷി?ു. അധർ#ചാരിതവ9ിൽ
അതിരുmനായ കുN“ാരാൽ ഈവ•ം sേചാദിതനായി ആ
യുവാവ്, ജdബo9ിെ] േsഷകതവംെകാെL@േപാെല
നാലുെകCിൽ സവsണയിനിയുെട സമീപെ99ി,
േകശവൻകുzിെ] ¤രദീeŒ് ഇsകാരം പൗേരാഹിതയെ9
അനുˆി?തിെ] േശഷം, കുN“ാർ കിഴേFാCു തിരിzുനി@്
തെ] ഇ•േദവതയായി ഉദി?ുയരു@ ആദിതയ ഭഗവാേനാടു
സവാഭീ•സിZിFായി ഒരു sാർ°നയും നട9ി.
സാഹസികതവംെകാLു മ•വിേവകനായ േകശവൻകുz്
നാലുെകCിൽ കട@േNാൾ, ആ iലം കുCിേFാaി“െ]
അiികുടീരെമ@േപാെല sശാaമായും അരമയമായും
കാണെNCു. ആ കാമുകെ] ഹൃൽേFാശം സ•യി?ിരു@
കാളിദാസsഭൃതികളായ കവിച–വർ9ികളുെട
ഉ9ുംഗശൃംഗാരാശയqൾ ആ നാലുെകCിനകെ9
ഭയാനകമായ ഗൗരവ9ാൽ അപഹരിFെNCു.
അകാരണമായു/ ഒരു ഭയസേyാചവും,
Šീേലാലതാസഹജമായു/ ലƒയും അയാളുെട
മന—ിെ]യും ശരീര9ിെ]യും സവ”•ഗതിെയ നിേരാധി?ു.
ര€വർ•മായ ഒരു പCുേചലയും, സാമാനയം വിലപിടിFു@

ആഭരണqളും ധരി?ു നിൽFു@ മീനാeി
േകശവൻകുzിെന കLേNാൾ ചTFാറൻ, ഉ#ിണിNി/
എ@ിവരുെട മുbിൽ sദർശിNി? കൗമാരസവാതa¢യെ9
ൈകവിCും അപകൃതയസഹായിനിയായി9ീർ@േപാെല
സം™മി?ും ഒCുേനരം നി@ു. എyിലും മരയാദെയ
ലംഘി?ുകൂെട@ു/ വിചാരേ9ാടുകൂടി, “ഇരിFണം, അ#
ഇേNാൾ കുളി?ുവരും” എ@ു സൽFരി?ിC്
വടേFെFCിേലFു തിരിNാൻ തുടqി. ബലാൽFാരമായ
കനയാജനകര±ർശേമാ ഗതിനിേരാധനേമാ തനിF്
അനുവദനീയമെലല@ു ¤രിFയാൽ ഉ#ിണിNി/െയേNാെല
കീചകനയsേയാഗ9ിനു വCം കൂടാെത, േകശവൻകുz്
മു}റ9ു പടിzാേറാCു തിരിzുനി@ിരു@ കുN“ാരുെട
സഹായെ9 തെ] ൈദനയഭാവംെകാLു യാചി?ു.
അരസികനും വിരൂപനും എyിലും പരഹൃദയUനും
ആയിരു@ു കുN“ാര്. േകശവൻകുzിെ] സyടാവiെയ
[ഹി?്, കുCിേകാaി“െ] ഉപാസനാമൂർ9ികളിൽ
ശനിേദാഷഹaാവായ ശാ‡ാെവ@േപാെല നാലുെകCിേലFു
കട@ു. ഉൽFൃ•മന…കനായ ആ sഭുകുമാരെന
ധിFരിFു@തു സവകുല9ിെ] മഹിമെയ9െ@
ധിFരിFയാെണ@് അയാൾ ഏകേന2ംെകാLു മീനാeിെയ
ശാസി?ു. മീനാeി തെ] ഗതിെയ തുടരാെതയും എ@ാൽ,
താൻ ശാസിതയായി എ@ു/ ഭാവെ9 [ 65 ]
sദർശിNിFാേതയും sൗഢമായ നിലയിൽ അ¹ം ഒരു
ശു®ിേയാെട പടിzാെറ നിരചാരിനി@ു. കുNമൂർഖ“ാർ

മരയാദേയയും അടു9 ഭവന9ിെല തകൃതികേളയുംകുറി?ു
ചില വിമർശനqൾ െച•ുെകാL് അവിെടനി@ു നടെകാLു.
sണയപാശ9ാൽ പര±രബZരായ ആ യുവാFൾ
പവി2വൃ9രായിരു@തുെകാL്, ലƒാമാrരയേ9ാടും
ദിÈ™മ9ാൽ കുഴqു@തുേപാെലയും ഒCുേനരം
അbര@ുനി@ു. മീനാeി ഒരു ചി2വി[ഹംേപാെല
നിേ

•മായി നിൽFു@തിനിടയിൽ, േകശവൻകുzിെ]

മുഖകരപാദqൾ sേയാഗി? വിനയാസqൾ
ലൈƒകബാണരായി പ•ശരവിജയം െചയ്വാൻ
പുറെNടു@ അവിേവകികളുെട േഗാ•ികൾ തെ@യായിരു@ു.
തെ] sവൃ9ികളാൽ നഖേഭദയകsായം കവിzിരിFു@
േsമം അപാ2ദ9മായിCിെലല@് ആശവസി?ും, എ@ാൽ ,
അേNാഴെ9 സ•ർഭം തെ] പുരുഷതവെ9 ധവംസി?് ആ
കനയകാ സ@ിധിയിൽ തെ@ ബീഭrനാFു@ു എ@ു
ലƒി?ും, അയാൾ അവിടു@ു ±•േമ േതാ}റു എ@ുവരാെത
നിർšമിNാനു/ ഉപായെ9Fുറി?് നിരൂപണം െച•ുതുടqി.
ഇതിനിടയിൽ മീനാeിയുെട േന2qൾ {|ശി¹ിFു
വർ•സyലന9ിലു/ ൈവദ¡യ ൈവകലയം നിമി9ം
േകശവൻകുzിെ] പാദനഖqളിൽ േശാണത കുെറ
അധികെNCുേപായി എ@ു ദൂഷണംെച•ു. ആ
യുവതീമണിയുെട വർ•sകർഷെ9 കവരു@തിനായി
പCുേചലകൾ ആ േകാമളശരീര9ിൽ ചു}റിN}റിFിടFുേ@ാ
എ@് ആലyാരികെ] നിലയിൽ േകശവൻകുzു മനസാ
ഉൽേseി?ു. അനaരം എെayിലും മരയാദയായി ഒ@ു

പറzുെപാെŒ/ാൻേവLി അയാൾ ആ iല9ിെ]
നി“²തെയ ഇqെന ഭ¶ി?ു: “െവടികളും മ}റും
േകCുതുടqീCു കുറ?ുേനരമായി. കാണാൻേപാകു@തിനു
കാലം ൈവകു@ായിരിFാം കുറിെതാടലും മ}റും
കഴിNാനുLേലലാ. ഞാൻ േപാേയFാം. ഇ@െ9 ഗൗരവഘനം
വർഷി?ുതുടqിയാൽ എലലാം മുqും!”
മീനാeി: (മൗനപരീeയിൽ താൻതെ@ ജയി?ു എ@ു/
ഉrാഹേ9ാടുകൂടി) “േപാകാൻ അനുവാദം എേ@ാടു
േചാദിFു@െതaിന്? ഇലല9ിൽ മൂ—് ഞാനലലെലലാ. അ#
വ@ു കLിCാെണyിൽ അqെന. ഞാനിവിെട നി©Fു@തു
വിേരാധെമyിൽ—”
േകശവൻകുz്: “അദയാപി ആക®ം പരിഭവം ഇെത@ു
േപാെയാടുqും ഭഗവാേന? അ#ാളുFുCിയുെട ഒരു
മൃദുവാFു േകൾNാൻ ഭാഗയമുLാെയyിൽ
സമ‡പുരുഷാർ°വും സാധി?ു!”
മീനാeി: “പുരുഷാർ°ം നാലും ഭാഗയവാനായ അവിടുേ9F്
ജdാവകാശസിZമലലേയാ? അവിടുെ9 േmാഹിNാൻ അ•ാം
പുരുഷാർ°െമെ@ാ@ുകൂടി ഉLാേയാ? എ@ാൽ
േവദാaUdാരും അവിടുെ9Fാരണ9ാൽ വC9ിലായി.”
േകശവൻകുz്: “അതെത. പeികൾ ചിലŒു@ കാലമാണിത്.
ചു#ാ പുലbും. പeികളുെട കാരയം പറzതുെകാLു
േചാദിFു@ു, ചാതകവും േമഘവും ത#ിലു/ സംബoെ9

അ#ാളുFുCി അറിzിCുേLാ?”
മീനാeി: “അവർ ത#ിലു/ വർšേഭദവും ദൂരവും
എനിFറിയം. ചാതക9ിന് എ2 െപാF9ിൽ
പറFാെമ@ും, േമഘം അതിെല2 ഏെറെNാF9ിൽ
ചരിFുെ@@ും ഞാൻ േകCിCുL്.”
േകശവൻകുz്: “ഈ ഒരു പലലവി മാ2േമ ഇവിെട പഠി?ിCു/ു.
കുലവയതയാസം, കുലFളyം, കുലഹാനി! ഇqെന ൈവഷമയം
പറzു വിലകൂCു@തു പരേദശസÆദായമായിരിFാം.
എaായാലും ഈ നാCുകാരാനായ ഞാൻ മടqാൻ ഭാവി?ിCിലല.
മൂലയം കൂടാെത വയാപാരമിെലലyിൽ അതിനും ഞാൻ
ഒരുqു@ുL്. അ#ാളുFുCിFു ചില സ#ാനqൾ
െകാLുവരാൻ Qമി?് ആ അ•ാവRെന തിരFിനട@ു
കാെലലലാം െവെ/ലലായി. അയാൾ ചു}റി? ചു}റുെകാLാണ് ഈ
ശൂ®ിFാCിൽ വ@കെNടാൻ സംഗതിയായത്. അെലലyിൽ
രാ2ിതെ@ ചിലbിേന9് എ9ിേപാകുമായിരു@ു.” [ 66 ]
മീനാeി: “എനിFു സ#ാനqേളാ? എaിന്? ഞാൻ വില
കൂCുേbാൾ അവിടു@് വില ഇടി?ുകളയാനു/ നാCുവിദയയും
െകാLു വരികയാേണാ? ഓേഹാ! അ•ാവRെ]
അടു9ുമുLേലലാ പഠിN്. ൈകകണFുകൾ പറവാൻ ആ
കടയീ@് അഭയസി?തായിരിFാം.”
േകശവൻകുz്: “അ•ാവRന് ഏറിവ@ാൽ ഗുരുiാനമേലല
ഉ/ു. അ#ാളുFുCിF് സവാ‰iാനവുമാണേലലാ.
അതുെകാL് ആ‰വ•ന െചRാെതയും െചRിFാെതയും

എനിFു പറവാനു/ കണFു പറzുതീർേ9Œാം. കളി
പറz് ആയു—ു കളവാൻ അ#ാളുFുCിയുെട കളിsായം
എനിFു കഴിzുേപായി.”
മീനാeി: “അതിെനa്? നാം രLുേപരും ഒരു
sായമാകു@തുവെര കളി പറയാെതകഴിFണം. അേNാൾ
‘അശവ°ാമബലിവയാേസാ—’ എ@ കൂC9ിൽ ആദയനാകാം.”
േകശവൻകുz്: “ഭാവാർ°ം മന—ിലായി. ക®9ിനു
േമൽെകാL് ചാടുവാFു പറവാൻ വാേÛവിവർšFാർFു
sേതയകം വരsസാദമുL്.”
മീനാeി: “സരസവതിെയ േസവിFു@വർFും ആ
മിടുFുെL@് ഇേNാൾ െവളിെNടിടു എyിലും സതയം
പറവാൻഭാവി? iിതിF് അതിൽ സരസവതി
sസാദിFു@െതqെനെയ@ു കാണെC.”
േകശവൻകുz്: “ഇവൻ ക¹നകെളലലാം േകൾFണം.
അ#ാളുFുCിFു േതാ@ിയേപാെലയും. നലല നയായം! എyിലും,
അqെനതെ@ നടFെC, ഞാൻ പറവാൻതുടqിയതേലല
േകൾNിേFLത്? അ#ാളുFുCിെയ കL@ുമുതൽ എെ]
¤രണെയലലാം ഇq്. അതുേപാെല എെ] േനർFുമുLാകാൻ,
അNേNാൾ േമഘqെളേയാ മേ}റാ, സേ•ശqൾ
െകാടു9യNാൻ എനിFു ദിവയതവവും മഹതവവുമിലല.
അതിനാൽ അ#ാളുFുCിയുെട ഹൃദയ9ിൽ എെ] ¤രണെയ
സദാപി ജനിNിFു@തിന്, ചില സേ•ശവാഹികെള ആ

വിരലുകളിൽ ബªിFു@തിനു ഞാൻ േനാFു@ു—”
മീനാeി േകശവൻകുzിെ] സംഭാഷണെ9 തടുFാെത
േകCു നി@ുേപായതുെകാL്, അയാൾF ഇ2യുെമyിലും
ദീർഘമായി തെ] അനുരാഗെ9 s‡ാവിNാൻ സ•ർഭം കിCി.
ലƒFാരനും അഭിമാനിയും ധർ#•തനും sഭുവംശയനും
ആയ തെ] കാമുകെ] ഈ ഉപനയാസ9ിൽ ആ യുവാവിെ]
അഗാധവും നിർവയാജവുമായ sണയം sതയeരം
ധവനി?തായി മീനാeിFു േബാധയെNCു. എ@ാൽ
രാജേകാപ[‡മായു/ തെ] കുടുംബേ9ാട് ആ യുവാവിെ]
ഭാവിെയ സംഘടിNി?് ദുരയേശാഗർ99ിൽ അയാെള
പതിNിFു@ത് അതിനീചമായ സവാർ°നിˆയാകുമേലലാ
എ@ു വയസനി?്, മീനാeി പതിവുേപാെല തെ]
അനുരാഗെ9 മറ?് വിേനാദഭാവ9ിൽ ഇqെന മറുപടി
പറzു: “അqെന
പാണി[ഹണംകഴി?ുകളയാെമ@ായിരിFാം! ആൾ മ}റു/വർ
മന—ിലാFീരിFുംേപാെല കുzലലേലലാ. ആ വിലqുകൾ
എവിെട?”
േകശവൻകുz്: ഞാൻ മുbു പറzിലലേയാ? പCർ പ}റി?ു.
അയാെളെFാLുLാകു@ അനർ°qൾ പറവാനിലല.
അനaമുmേമാതിരെമ@ലലാെത അവിടqളിൽ മെ}റാ@ും
േകൾNാനിലല.”
മീനാeി: “ഏഴര“നിFാണ് അതിെന വി}റത്. മുLും
തുണിയും വാqാൻ വി}റേമാതിരം എaു കശയുLാFു@ു!

അളുകൾFിനി ഉLുകൂടാ, ഉടു9ുകൂടാ എെ@ലലാം ചCം
വരുമായിരിFാം. ആ മൂ9 പCർF്, കലലിെനFു9ിNറി?്
സവർ•9ിെന ഉരുFി, രLിേനയും
വിലയാFിെFാLൂടായിരുേ@ാ?”
േകശവൻകുz്: “അേ„ഹം നലലവൻ. കുരു9ംെകC ഞാൻ
െതാC കാരയമാകെകാL് അqെന വCFലാശ9ിലായതാണ്.
അേ„ഹം പേe പുറെNCുേപായി തിരി?ുവ@ിC്, ആദയം
പ}റി?തു നെ#. അ#ാളുFുCി നaിയേ9Fു േപാരണം.” [
67 ] മീനാeി: “അ#ാളുFുCി േപാരുണു! അ#ാളൂചരിതം
ആCFഥ െകCിയുLാFി ആ െവyിടഭാഗവതെര പഠിNി?തു
മഹാേയാഗയതതെ@! അപകടFാരെന@ു െകാടിയുംെകCി
നടFു@ ആളിെ] പുറേക േപാരു@തിന് േവെറതെ@
ആളുLാFണം. അ2 െപാCിയലല ഞാൻ.”
േകശവൻകുz്: “ആCFഥേയാ? െവyിടഭാഗവതേരാ?
ഇതിഎaു പുതുFഥ?"
മീനാeി: “േയെഹ! കാരയiതനടി?ാൽ േപാരാ. sവൃ9ിയിൽ
അതു കാണണം. നാം വലിയ പരിചയ9ിലാെണ@ും മ}റും
അയാൾെFqെന മന—ിലായി?”
േകശവൻകുz്: “ആ വിടുവായെന ഞാൻ കLേതാ േകCേതാ?
നാം പരിചയമുെL@ുതെ@ അയാെളqെന അറിzു?”
മീനാeി: “നലല വിദയ! േചാദയ9ിനു േചാദയം! അയാളിതാ,

ഇേNാൾ ഇവിടു@ു േപായേതയു/ു. േവെണyിൽ തിരിെയ
വരു9ാം. അവിടുെ9 വലിയ ചqാതിയും പുലർNനും
െകാLാടനും ആെണ@ു നടി?് ഇ@െല രാ2ി മുഴുവൻ
ഇവിെട ഇരCെ?LെകാCിേഘാഷിFയായിരു@ു.”
േകശവൻകുz്: “തിരുവനaപുര9്, ആകാശ9ുതെ@
വിത?ാലും ആ വി9ു വളർ@ു പടർ@്, വീടും കുടിയും
ഇളെF പൂ9ു ഫലിേ?Fും. അതുെകാL് അവിടെ9
താമസം േവെL@ു വŒാൻ തെ@ തീർ?യാFി. ആ
മാമെന@ െപാ•{ാ|ണനുമായി എനിെFരു കൂCുമിലല,
െകCുമിലല. അയാെളേaാ ഇളFി; നിqൾ േകCു രസി?ു.”
മീനാeി: “ഞqൾFു കു}റമാേയാ? അേ„ഹം േപരുവിളി?ു
പറz്, കLാലqെന—കാരയ9ിലിqെന — എെ@ലലാം
‡ുതി?ു.”
േകശവൻകുz്: “എനിFെതാ@ും േകൾFL. കളിപറയാെത
കാരയമായി മറുപടിപറയൂ. കൂടിേNാരാൻ സ#തമുേLാ?”
മീനാeി: “‘മ@വാ േഹാമmവയമിവിെടയുLായ്|വരും’ എ@്
ശകുaളെയേNാെല ഞാനും മറുപടി പറzാൽ
അവിടുേ9Fു സേaാഷമായിരിFാം. എ@ാൽ അവിടു@ു
ത@ പാഠെ9 അനുസരി?് ഞാനും പരമാർ°െ99െ@
പറയാം. ഞqൾ വിധിെകC വർšമാണ്. അതുെകാL്,
അവിടെ9 സൗഭാഗയ9ിൽ പyുെകാ/ാൻ ഞqൾFു
സംഗതിവരുേമാ? ഞqെട iിതി അqെന ഉ/താണ്.

അവിടേ9Fു േചരാൻ പാടു/േത അലല—”
ഇ2യും പറzേNാൾ മീനാeിയുെട മുഖം കഠിനമായി
ചുവ@ും, േന2qളിൽ ചുടുചുെടയു/ ലവണജലം
െപരുകിയും; ഹൃദയഗാംഭീരയവും ആ‰സതവവും
̧eീണqളായും ചമzു. ഇqെനയു/ ഭാവNകർ?
കLേNാൾ, േകശവൻകുzിെ] സാeാലു/ പുരുഷതവവും
സഹനശ€ിയും ±•മായി sകാശി?ു. “വയസനിFരുത്!
ഞാൻ രാവിെല വ@ു േവLാസനം പുലbിയതിെന
eമിFണം. പേe, ൈദവഗതി ആരു കLു, ആരറിzു?
നമുFു ത#ിലല് േചർ? പാടിലലാ9വിധം േദാഷം നിqെട
കുടുംബ9ിനുLായിരിFയിെലല@് എെ] ആ‰ാവ്
തീർ?യായി പറയു@ു. പിെ@aാണു േവLത്? വലിയ#യുെട
സ#തം മാ2ം—”
“അതുതേ@യാണ് വിഷമം കുേz; നിെ] അ#ാവൻ
സ#തി?ാലും അ”ൻ സ#തി?ാലും, േലാകർF് നിര@ാലും
കാരയമായിലല. നിെ@ കിCു@ത് ഞqൾFു വലിയ ഭാഗയം
തെ@. എyിലും, നിനF് ആപ9ുLാകു@ത് ഞqൾ
ആേലാചിFണമേലലാ. ഞqെട വഴിF് ഞqെള വിേCF്.
വി‡രിെ?ാ@ും േചാദിFL!” എ@ു sസംഗി?ുെകാL്
നാലുെകCിനക9ു sേവശി? വൃZ, മീനാeിയുെട
അടു9ുെച@്, ആ ബാലികയുെട മുഖ9ു സൂeി?ുേനാFീC്
ഹാസയമായി ഇqെന പറzു. “അലലാ! ഇqെനയും ഒരു കാലം
വേ@ാ? ക•ം! കാലംതെ@ േഭദി?ുേപായി. ക•ുനീർ െചാCു@

ക•് ഇ@ാദയമായി നീ [ 68 ] ജനി? കുല9ിൽ കാണുകയാണ്.
നില9ു വീഴുംമുെb തുടŒ്. ഭൂമിെയെFLുകൂടി
െവറുNിFാെത.”
േകശവൻകുz്: “െവറുFാനും നിരFാനും ഒ@ുമിലലേ#!
അ”െ] സ#തം ഞാൻ വരു9ിെFാ/ാം. എ]#യും
അ#െയേNാെലതെ@ അ#ാളുFുCിെയ തyെFാടിയായി
വളർ9ിെFാ/ും. ഈ sേദശം നമുFു കാണുേക േവL.
നിqൾ മൂ@ുേപെരFൂടി സുഖമായി പുലർ9ാൻ ഞqൾFു
വഴിയുL്”
വൃZ: (സവകുടുംബാഭിമാനഗർവേ9ാടുകൂടി) “സവ9ിെ] കഥ
ദൂെരFളേzF്. ഞqൾFും വലല െപാCും െപാടിയും
അരി?ു പിറFാനുLാകും. വിഷമം ആ വഴിFലല. നിെ] അ”ൻ
സ#തി?ാലും അ#ാവൻ േകuിFും.”
േകശവൻകുz്: “അ#ാവെ] സവ9് ഞqFു
േവെL@ുവ?ാേലാ?”
വൃZ: “ഞാനും അ#ാവെനേNാെല തടiം െചRും.
ഉടയാbി/യുെട അഭിsായെ9 അനുകൂലിേF എനിFു
നിവൃ9ിയു/ു.”
ഈ വാFുകൾ, വൃZ തെ] അ#ാവെ] ശവQുവാണ@ും, ആ
കനയക മാതുലപു2ിയാെണ@ും, ആ ശുZമന…കൻ
സംശയി?ിരു@തിെന iിരെNടു9ി. വൃZയുെട വാFുകൾ

പുറ9ുനി@ിരു@ കുN“ാരുെട ജീവനാളെ9 െപാളി?ു.
അയാൾ അക9ു കട@്, പല െപാടിപാടുകളും െപടു9ി.
േകാപ?ീ}റ9ിനിടയിൽ നാസികാര»qളിൽFൂടി ചില
ര€9ു/ികെള നില9ു വീഴിFയും െച•ു. തെ]
ബുZികൗശല9ാൽ സാധിതsായമായ ഈ വധൂവരdാരുെട
ഘടനയിൽനി@ു സിZിFാൻേപാകു@ ഗുണqെള
ശുZഗതിയാലും കുടുംബഗർവ9ാലും തടയു@ തെ]
സവാമിനിയുെട നിർ#രയാദെ9 കുN“ാർ ഈവിധം
ശാസി?േNാൾ വൃZŒു സംഗതി മന—ിലായി.
സവകുടുംബഭ€നായ ഭൃതയെന sതിശാസിFു@തിേനാ,
അയാേളാടു ശ®യുLാFു@തിേനാ നിൽFാെത അവർ
പരിഭവേ9ാടുകൂടി പുറ9ിറqി തെ] ജപiലേ9Fു
തിരി?ു. കുN“ാർ മീനാeിയുെട ബാËqെള തുട?് തെ]
ഇംഗിതാനുസരണമായി sവർ9ി?ിെലലyിൽ ആ ബാലികയുെട
നാസാേ”ദനം െചRുെമ@് വിേനാദഭീഷണി കാCിെFാLും,
‘വിധിർവാ ഗതിർവാ’ വൃZേയയും ചTFാറേനയും
േതാൽപിFു@തിനു തെ] ൈകയിൽ ഒരു
പരമശ€ിയുെL@ു/ നാടയേ9ാടുകൂടിയും,
േകശവൻകുzിെന പിടികൂടി ആചമനാദി–ിയകൾFായി
െകാLുേപായി.
േയാഗീശവരെ] എഴു@/9് ചിലbിേന9ു പടിFൽ
എ9ു@തുവെര മീനാeിയുെട സഹവാസസൗഭാഗയെ9
അനുഭവി?ുെകാL് വൃZേയാടു സംഭാഷണം െചRു@
വയാജ9ിൽ േകശവൻകുz് മTFൂട9ു താമസി?ു.

േഘാഷയാ2 ചിലbിേന9ടു9േNാൾ വൃZയും
മീനാeിയും മTFൂട9ു പുറവാതിലിെ] പുേരാഭാഗ9ു
നി@് അതിെന ദർശി?ു. അsതീeിതമായി േയാഗീശവരൻ ആ
iല9ുതെ@ െച@് അവേരയും െപാടു@നെവ
മറzുകളz േകശവൻകുzിേനയും കL കഥകെള
പൂർgാZയായ9ിൽ വർ•ി?ിCുLെലലാ. േയാഗീശവരെ]
േന2മാർš9ിൽ പതി?തിെ]േശഷം അവിെട നിൽFാെത
ആ യുവാവ് ഒരു ഊടുവഴി തുടർ@് ചിലbിേന9ു
വളNിനക9ു കട@ു. വൃZയുെട േബാധeയ9ിൽ,
മീനാeിയും കുN“ാരും സഹായികളായി താqിയേNാൾ
എqെനേയാ അവർF് ഉണർ?യുLായി. കരനാഥdാരുെടയും
മ}റും സഹായേ9ാടുകൂടി നാലുെകCിനക9ു വൃZ
sേവശിNിFെNCതിനിടയിൽ, ചTFാറനും ഉ#ിണിNി/യും
അവനവെ] ഗൂഢമായ മrരവിചാരqൾെകാLു പുറ9ു
നി@േതയു/ു. േയാഗീശവരൻ ‘വാതൂലേവഗsതിനീയമാനമാം
േകതൂെ] ചീനാംശൂകെമ@േപാലെവ’ മന—ിെന മTFൂട9ു
േശഷിNി?ിCാ, ശരീരം മാ2ം മുേbാCു ഗമി?േപാെല
അവിെടനി@ും പിരിzു.
തെ@ ബാധി?തു േകവലം വാർZകയeീണമായിരു@ുെവ@്
സഹായ9ിനായി വ@ കരനാഥdാേരാടും മ}റും സമാധാനം
പറz് മനഃശ€ിയാൽ മZയവയ…കയായ ന#ുെട [ 69 ] വൃZ
അവെര യാ2യാFി. എ@ാൽ സവശRയിൽ
ശയിNാൻതുടqിയ അവരുെട േന2qൾ എേaാ
പരി™മാേവശസൂചകമായി ചലി?ുെകാLിരു@ത് മീനാeിF്

ഏകാകിതിതവ9ിെ] പൂർവചിÄദർശനമായി
േതാ@ിയതിനാൽ, അത് ആ ബാലികെയ അതിയായി
പരവശെNടു9ി. വൃZŒും ദൗഹി2ിFും സർേവാപേദ•ാവും
സർവകാരയനിർവാഹകനും ആയ കുN“ാർ ആ സ•ർഭ9ിൽ,
എaാ

രയം! വൃZയുെട ദുർഘടെ9 കാണു@ിലല.

മീനാeിയുെട മുഖ9ു ±•മായി sകാശിFു@
അഗാധേ-ശേ9യും ധരിFു@ിലല.
മTFൂട9ുപടിFൽനി@ും ചിലbിേനേ9Fു
േപാകുേbാൾ ഹരിപ•ാനനൻ ഏതു iിതിയിൽ
ഇരു@ുേവാ, അതുേപാെല തെ@ ഈയാളും
‡tജീവനായി9ീർ@ിരിFു@ു. ആപÜഭയ ശൂനയനായ ആ
രാeസസവഭാവൻ ഭ€ിപുര—രം സവയം വരി?ിCു/
രeാവൃ9ിയിൽനി@് അയാൾ നിവൃ9നായതുേപാെല
വർ9ിFു@ു. ഈ iിതികെളലലാം കL്, മീനാeി മതിമറ@്
ഇqെന വിലപി?ു: “അേRാ, മഹാപാപേമ! ഞqെളെFാLു
വാലാCിേ?Fാെമ@് ഉ#ിണിNി/#ാൻ പറz വീരവാദെ9
അeരം െത}റാെത പ}റി?ിരിFു@െലലാ! സവാമിയാര്
േmാഹിNാൻ പലലFിൽനി@ും ചാടിNുറെNCെലലാ. ആ
സനയാസി, ആ പരമവ•കൻ നശി—”
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരൻ ചാരി2േകാപാªിയിൽ
ദഹി?ുേപാകുമാറു/ ഒരു ശാപവചനം മീനാeിയുെട
നാവിൽനി@ു പുറെNടുെമ@ു ഭയെNC് വൃZയും കുN“ാരും
ഒേരമാ2യിൽ9െ@ ഝടിതിയിൽ
ശാേപാപസംഹൃതിFാെŒാLു യÂി?ു. വൃZയുെട മനസിെന

ബാധി?ിരു@ eീണെ9 വംശപരbരാസിZമായ
sാഗ¨യേ9ാടുകൂടി അമർ9ിെFാL്, അവർ ദൗഹി2ിെയ
ഇqെന ആശവസിNി?ു: “െകാCും െവടിയുംമ}റും േകC് എെ]
പതിവായ eീണം വ@താണു മകേള! കുറ?ു കഴിയുേbാൾ
മാറും. നീ വയസനിേFL. എേaാ ചില സവÎqൾ കLുേപായി.
വയ—ായേലലാ. എളുN9ിൽ മന—ു കലിqിേNാണു.
സനയാസിെയ നീ ശപിFാെത, അേ„ഹം eുmെമാ@ും
െച•ിCിലല. ഒരു വയ—ിെയFL് ബഹുമാനി?ു—അേ2യു/ു.
ശീ! മെ}റാ@ും വിചാരിFാെത. അേ„ഹം അേ„ഹ9ിെ]
വഴിFു േപായി. ഇqെന വ@ും േപായും എെaലലാം കLു!
അേ„ഹവുമായി നാമിനി ഇടേയL. “വൃZയുെട സാaവനqൾ
ഒടുവിലെ9 ഭാഗ9ിൽ എ9ു@തുവെര കുN“ാർ
ആശവസി?ുനി@ു. അവസാനെ9 വാFുകൾ ഒരു ‘അറ’
ശyെയ അയാളുെട മന—ിൽ ഉ¹ാദിNി?്, അയാെള
–ൂZനാFി. ആ േകാപ9ിെ] കാരണെ9Fുറി?് വൃZ
േചാദയം തുടqിയേNാൾ, കുCിേFാaി“ൻേപാലും,
കഴFൂC9ു കുടുംബ9ിെല ഒരു ബാലികയുെടേനർFാകെC
sേയാഗിNാൻ മുതിർ@ിCിലലാ9 ഗർവേ9ാടും കുN“ാർ
അവിെടനി@ും നട@ു കളzു. േയാഗീശവരൻ വൃZയുെടയും
കുN“ാരുെടയും മന—ുകളിൽ, അവർ എaു വയാജqൾ
കഥി?ാലും നടി?ാലും, അതിരൂeമായ അസവാiയെ9
ഉLാFി എ@ു/ത് വൃZയുെട eീണവും കുN“ാരുെട
േകാപവും sതയeീകരി?ു.
മTFൂടെ9 പാർNുകാർ ചിലbിേന9ുനി@ും

പകർ@ുെകാLുവ@ അ@ാദിവിഭവqൾ ഭeി?ിC്, വൃZ
നിmാസവÎqളിലും മീനാeി മേനാരാജയസവÎqളിലും ലയി?ു.
കുN“ാർ നിയമവിരുZമായി ചിലbിേന9ു നടFു@
ആേഘാഷqൾ കാണു@തിനായി പുറെNCു. ആ
സ•ാര9ിനിടയിൽ േയാഗീശവരഭൃതയനായ
കരിംകുരqനുമായി അയാൾ കൂCിമുCി.
നാനാiിതിേഭദqളു/ മനുഷയേലാക9ിൽ,
iാനജാതയാദിവയതയാസqൾകൂടാെത തുലയബലമായി
sചരിFു@ േÇഹബoം നികൃ•മായ ദരിmാവiയിൽ
ജീവിFു@ ജനqളുെട ഇടയിലും എ2േ9ാളം ഉൽകൃ•ത
sാപിFാെമ@ു നിർ•യംെചയ്വാൻ, ഈ രLു
കൃ•സതവqളും േചർ@് ഒരു വിജനiല9ുെവ?ു നട@
കൂടിFാ¼ സൂºതരമായ മാനദ^മായിരു@ു. ഏകേദശം
നാല•ുനാഴിക കഴിzു മടqിയേNാൾ കുN“ാര്,
ഹരസൃ•നായ വീരഭmെനേNാെല അCഹാസവുംെകാLു
ഭൂകbനംെചയ്വാൻ സ@Zെന@േപാെലയാണു വ@ത്.
സവÎസുഖ9ിൽനി@ു വിരമി?് വിQമി?ുെകാLിരു@
വൃZയും മീനാeിയും കുN“ാരുെട ഭാവേഭദ9ിെ]
കാരണെ9Fുറി?ു േചാദി?തിന് ഉ9രമായി അയാൾ
രാജയേ-ശqളിൽനി@ു െപെC@ു [ 70 ] വിമു€നായ ഒരു
രാÏാധിപെ] സവ”•തയും ഗർവവും നടി?് ആകNാെട
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരെ] ആഗമനം തqൾFു
ദുœാലെ9 ഉദിNി?ു എ@ു മീനാeി തീർ?യാFി.
മനസവിനിയായ വൃZŒ് ബാലയായ മീനാeിെയFാൾ

പൂർവചരി2Uാനം ഉLായിരു@തിനാൽ, കുN“ാരുെട
ഭാവേഭദ9ിന് േഹതൂഭൂതമായ സംഗതിെയ വഴിെയ
[ഹി?ുെകാ/ാെമ@് അവർ അടqിNാർ9ു. എyിലും
പൂർവസംഭവqളുെട ¤ൃതിയാൽ പീഡിതമായ അവരുെട
ഹൃദയം കൂടFൂെട വാടിയും തളർ@ും ഇരു@ു.
‘അനർ°ം വരുേbാൾ കൂCേ9ാെട’ എ@ു/ വിധിവാനരതവം
ഈ സാധുFേളയും പരിതപിNി?ു. ഏകേദശം ഏഴുനാഴിക
അ‡മിNാനു/േNാൾ ജനസ•ാരധവനികളുെട ഇടŒ്
പടിവാതിലിൽ േകശവൻകുzിെ] ഹ‡ാഡനsാർ°ന
ഉLാവുകയും കുN“ാർ കവാടേമാചന9ാൽ ആ ഭ€െന
അനു[ഹിFുകയും െച•ു. എ@ാൽ സാഹസെNCു ക?െകCി
പരിശീലി?ാലും ആ യുവാവിെ] മുഖ9ു പുറെNടാ9
േകാപഭാവേ9ാടുകൂടിയാണ് അേNാൾ േകശവൻകുzു
മു}റ9ു sേവശി?ത്. മ}റു/ ചാ•ലയേഹതുFെള എലലാം
മറ@്, കുN“ാർ സർവാഭീ•ദായകതവം തനിFു സിZെമ@ു/
ഭാവ9ിൽ ആ യുവാവിെ] സമീപ9ണzു. ആ യുവാവ്
അേNാൾ ആ iല9ു sേവശി?ത് അ¹കാലെ9
sണയകലഹ9ാൽ ജളനാകെNCതിെ]േശഷം
പരിതയജിFെNടു@തിനലല. തെ] അനുരാഗഭാജനമായ
കനയകയുെട മാതാമഹിയും ഗർgഗർഭയുമായ ഒരു വൃZയുെട
മാതൃനിർവിേശഷെമyിലും, തി€രസാവസായിയായ,
മധുേരാ€ികളാൽ വ•ിതനാവാനുമലല, മരണപരയaമു/
സവാ‰സുഖ9ിനു നിദാനമായ ഒരു വിജയസിZിFായിC്
ധൃതഖÃഗനായി പുറെNCിരിFയാണ്. ഭൂമി സമുm9ിലും

രവിചuതാരqൾ പാതാളേദശ9ും, ചിലbിേന9ു ഭവനം
അതിേനാടു േചർ@ കൗേബരമായ ധനസ•യവും
ആഹുതികു^9ിലും, താൻ പഠനംെച•ിCു/
[\ാവലികൾ അതുകളുെട കർ9ാFെളേNാെലതെ@
കാലതിര…കൃതിയിലും ആണുേപാകെC. തൽFാലം തെ]
ജീവിതധാരണം സവsമസർവസവമായ ആ മീനാeിയുെട
കുടുംബപരമാർ°[ഹണം ഒ@ിനുമാ2മായിരു@ു.
വരുണാലയേഭദനാർ°ം sേയാഗിFെNC ദിവയാŠ9ിെ]
േവഗശ€ികേളാടുകൂടി, സു•ര{ാ|ണൻ പകർ@്
ധന¶യനായി9ീർ@ിരിFു@ േകശവൻകുz്
മTFൂട9ു നാലുെകCിനക9ു sേവശി?ു.
െകാടുംകരൾെകാLകുല9ിൽ ജനി? 2ിപുരസു•രി
വലിയകുz#യും ആ സ•ർഭ9ിൽ
േകശവൻകുzിെനFL് െഞCി എഴുേ@©Fാൻ ഭാവി?ു.
അയാളിൽ കാണെNC രൗmാªിശിഖ, ക•ർNസൗ•രയം േപാെല
മീനാeിയുെട മന—ിൽ sസാദഹർഷqെള ഉLാFി,
അയാളുെട പരിചയാരംഭംമുതൽFു/ പരിചരണqളും
േsമവാദqളും െകാL് സിZമാകാ9തായ അവളുെട
വശീകരണെ9 സാധി?ു.
അ@ു രാവിലെ9 ദർശന9ിൽ ശു®ിെകാLു മുഖം
വീർNി?ു നി@ ആ ബാലിക, വൃZയുെടയും കുN“ാരുെടയും
പരി™മെ9 കൂCാFാെത, േകശവൻകുzിനാൽ
പരിണീതയായ ഗൃഹിണിയുെട നിലയിൽ പൂർgകഥെയയും
s‡ാവനകെളയും മറ@് ആ യുവാവിെന

സവകുടുംബാംഗമാFി അയാേളാട് ഇqെന
കുശലാേനവഷണംെച•ു: “നമുF് േവLവർെFലലാം
ഒ@ുേപാെല ഇ@ു സുഖേFടുതെ@. (ബഹുവചന9ിൽ
‘നമുF്’ എ@ുLായ sേയാഗ9ാൽ േകശവൻകുz് കുറ?്
ശീതളനായി) അ#ാവേനാട് ശ® കൂടിFഴിzു എ@ു
േതാ@ു@ു. എaായാലും ഇവിേടF് ഒCും േചർ?യിലലാ9 ഈ
സംഹാരരുmെ] േവഷം അഴി?ുകളയണം. (ആ യുവാവിെ]
നവകു^ലqെള േനാFി) നലല കടുFനിCേNാൾ അതിനു
േവL sതാപം താേന വ@ുേപായി!”
കുN“ാരും വൃZയും മീനാeിയുെട വാൈഗവഭവെ9
അനുേമാദി?്, ഈ സൽFാരെ9 താqിNറzു.
മീനാeിയുെട ഭാവNകർ?യും േÇഹപൂർ•മായ വാFുകളും
േകശവൻകുzിെന സaു•നാFി എyിലും, താൻ
അവലംബി? രൗmരസെ9 മനഃപൂർgം തുടർ@ുെകാL്,
മീനാeിയുെട സൽFാരം കനയാധർ#വിരുZമാെണ@്
അർ°മാFു@ ഒരു േനാC9ിൽ അയാൾ അതിെന
അനാദരി?ുകളzു. എ@ാൽ വൃZ ആ യുവാവിെ]
കരqെള [ഹി?് അയാെള തെ] സമീപ9ിരു9ി അയാളുെട
ഭാവേഭദന9ിനു കാരണെമ [ 71 ] െa@ു േചാദി?ു. അതിെന
ധിFരി?് വികടമറുപടി പറവാൻ േവL മനഃശ€ി അയാൾF്
അേNാൾ േശഷി?ിരു@ിലല.
േകശവൻകുz്: “ഞാൻ ഇതാ ഇേNാൾ9െ@
നaിയേ9Fു േപാകു@ു. ആകNാെട iിതികെളലലാം

േകCതിൽ, ഒ@ു കൂടി േചാദി?ുെകാLു േപാകണെമ@ു
തീർ?യാFി. നിqൾFു സതയമുെLyിൽ —എേ@ാടു
േÇഹേമാ മരയാദേയാ ഞാൻ ആവശയെNടു@ിലല—നിqൾFു
സതയെമെ@ാ@ുെLyിൽ, ആെര@ും ഏതു ഭവനFാെര@ും
പറയണം. പറയു@ിെലലyിൽ വിദയാഭയാസവും േവLാ,
ചിലbിേനെ9 അനaരതവവും േവLാ, അ#ാളു—നിqേളാട്
—ഒരു സായൂജയവും േവLാ.”
വൃZയും കുN“ാരും പരുqലിലായി. കുN“ാർF്
പരമാർ°െ9 പറയു@തിന് വൃZയുെട അനുമതി മാ2േമ
േവLിയിരു@ു/ു. വൃZേŒാ, ചTകാറെ] അനുമതികൂടാെത
തെ] വാ‡വെ9 അേ„ഹ9ിെ] അനaരവെനേNാലും
ധരിNിNാൻ അേNാഴെ9 iിതികൾെകാLു
ൈധരയമുLായിലല. എ@ാൽ ആ യുവാവിെ] മർFടമു•ി
അയാളുെട അ”െ] iിരsതിUെയ ഓർ#ിNി?തിനാൽ,
അയാളുെട അേപeെയ െപാടു@നേവ നിേഷധിFു@
കാരയ9ിൽ, കഴFൂCെ9 2ിപുരസു•രി വലിയ#Œും “ഒരു
ശŠാŠqൾ വഴിെയ േതാ@ീല”—അതിനാൽ അവർ
ഇqെനയു/ സാമവചനqൾ sേയാഗി?ുതുടqി: “ഞqൾ
Šീകെള, എെ] കുzിqെന െഞരുFു@േലലാ. ഞqളുെട
സതയം നിെ] അ”നും അ#ാവനും അറിയാം. അവേരാടു
േചാദി?് കുzിന് അറിzുെകാ/രുേതാ?”
േകശവൻകുz്: “ഇqെന ഒഴിയL. അ#ാവെ]
വഴിെയാ@ും എനിFു രൂപമിലല. അ”ൻ കഴു9ു േപായാലും

പറകയുമിലല. ഞാൻ നിqെളFുറി?ു പല എഴു9ും അയ?ു.
നിqളുെട കാരയം സംബoി?ുമാ2ം മറുപടികളിൽ
ഒരeരവുമിലല. മന—ാെണyിൽ പറയണം.”
വൃZ: “ഈ സവാമികൾ േപായിFഴിയെC. ചTFാറേനാടു
േചാദി?ുെകാL്, അയാളുെട സ#തമിെലലyിലും പറയാം.”
ചTFാറെ] സ#തമുLാവുകയിെലല@ു
നി

യമുLായിരു@തു െകാL്, മുറുകിയ ആയ9ിനു

കടവടുFണെമ@ു കരുതി േകശവൻകുz് ഇqെന പരുഷം
പറzു: “നിqൾ –ഞാൻ പറയാം േയാഗയതകെള—അ#ാവൻ
ത@ േമാതിരം വി©Fാൻ എെ@ വിശവസിFാം.
അതിൽനി@ുLായ ബഹളം അറിവാൻ അ#ാവൻ േവL—
കL പരേദശികളുെട കാൽFുകുbിടാൻ ഇവൻ േവണം.
നിqെള ൈകവിടാെത സവകാരയെ9 രeി?ുെകാ/ാൻ
എനിFു സാമർ°യമുL്. നിqൾ ഏതു കുടുംബെമ@്
അറിയണെമyിൽ, അവിെട െവ}റിലെFCുവ?ു െതാഴണം,
ഇവിെട പതികിടFണം, മൂ@ാമെതാരിട9് മൂ9
െകാഴവനാകണം! കുzുകളിNിFാൻ നലലതരം കLു!”
(ഇരു@ിട9ുനി@് എഴുേ@}റു െന•9ു ൈകവ?ുെകാL്)
“ഇതാ Qീപ‰നാഭനാണ, ഞqളുെടയും കുലൈദവമായ
ചാമുേ^ശവരിയാണ—”
വൃZ കട@് ആ യുവാവിെ] സതയെ99ടz്, സം™മം
െകാLുഴ@് ഇqെന പറzു: “എെ] കുzു നി©F്.
എ2േയാ ശുZൻ നീ! പരമാർ°ി! അ#ാവൻ ത@

േമാതിരേമാ? അതിെനFാൾ Qീരാമസവാമീെട തിരുവാശി എ@ു
പറ. ചTFാറെ] ക¹തിരു തി@ാൻ കാലം
കഴFൂC9ുടേയാർF് ഇതുവെര വ@ിCിലല അNെന–ഇനി
വരാെതയും േപാെC.”
േവLതറിzു. അ@െ9 സൂരയാ‡മനം ബഹുേകാടി
സൂരയdാർ ഒ@ുേചർ@് ഉദയംെച•േപാെല
sകാശമു/െത@ു േകശവൻകുzിനു േതാ@ി. വൃZŒു
വയ—ു പതിനാറും മീനാeിFു രLും മാ2േമയു/ു എ@ും,
കുN“ാർ തേ@ാടു സമവയ…കനും തുലയസുഭഗനും
ആെണ@ും മുലലബാണവിജയ’ൈവജയaി’യായ ആ
ദിനാa9ിൽ ആ യുവാവിന് ആന•sമാദമുLായി. [ 72 ]
പൂർ•ചuനുദി?് മTFൂട9ുകാർF്
അമൃതകിരണqെള9െ@ വർഷിFു@ു. പലകയിടലും
പCുവിരിNും വിളFുവÌും കൂടാെത ഒരു വിവാഹം
സമ‡സേ#ളനസഹിതം നടFു@തുേപാെല ആ ഭവനം
സേaാഷപൂർ•മായി വിലസു@ു. മTFൂട9ു
നാലുെകCിെ] കിഴേF9ി•യിൽ ഇരു@്
ചuാരാധനംെചRു@ വൃZŒും േകശവൻകുzിനും
മീനാeിFും ത©Fാലiിതിയുെട മേനാഹരതയും
ഭാവിയുെട മധുരിമയും മന—ിൽ തിqി,
സരസസംഭാഷണരൂപമായി വഴിയു@ു. ഉrാഹംെകാL്
മൂ@ുേപരും ഈശവരകഥാലാപനം തുടqു@ു.
ചിലbിേന9ു/ പരമാന•sദമായ സൗധ9ിൽ
സമാധിയായിരിFു@ ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരനും

െചവികെള വCംപിടിFുമാറ്, വൃZയുെട നിേയാഗsകാരം
മീനാeി ഭഗവതിേ‡ാ2മായ ചില േ§ാകqെള ഗാനം
െചയ്വാൻ തുടqു@ു.
ഹാ! “േഭാഗqെളലലാം eണsഭാച•ല”െമ@ു/ത് ഏ}റവും
അവിതർFിതം തെ@. കാലച–™മണ9ിെ] േവഗത
ആരറിzു? മി@ൽകൂടാെതയും ഇuഖÃഗനിപാതം എ2
ജീവജാലqെള ഹനിFു@ു! മീനാeിയുെട സംഗീതമധുഝരി
ആ iല9ു sവഹി?് അവിടെ9 ഗായകപടുFളുെട
sാഗ¨യെ9 സമുmഗമനം െചRി?തുേപാെല, ചിലbിേന9്
അതിസരളമായി ധവനി?ുെകാLിരു@ നാഗസവരം
െപാടു@നേവ നിലെകാ/ൂ@ു. ഗംഭീരമായി അവിടവിെട
മുഴqിെFാLിരു@ ചTFാറെ] അCഹാസqളും
അമർ@ുകൂടു@ു. ആ

രയസൂചകമായു/ ചില ശ²qൾ

മാ2ം മ•വാതം വഹി?് മTFൂട9് എ9ിFു@ു.
അടു9ു/ പാചകശാല അതിെല QമFാരാൽ
ഉേപeിFെNCതുേപാെല
നി“²iലമായി9ീർ@ിരിFു@ു. സർNQവണനായ
കുN“ാരും ചിലbിേനെ9 വിേശഷനി“²തയാൽ
ആകർഷിതനാകു@ു. ആ

രയഭയസേyാചqേളാടുകൂടി

അയാൾ മ}റു മൂ@ുേപരുേടയും മുbിൽ
യമവാർ9ാവഹെന@േപാെല വ–വദനനായി എ9ു@ു.
എേaാ ഭയാനകമായു/ സം™മ9ാൽ
സം™മിതരാFെNCതുേപാെല ആളുകൾ ഓടി9ുടqു@ു.
പാദശ²qൾ കിഴFു/ വഴിയിൽ േകCുതുടqു@ു.

ചിലbിേന9ുഭവന9ിന് അªിഭയം േനരിCുേവാ എ@ു
സംശയി?്, േകശവൻകുz് അവിേടFു പുറെNടാൻ
ഭാവിFു@ു. കർ#വിപാകേദാഷംെകാL് അയാളുെട
ഗമനെ9 വൃZ sതിബoിFു@ു. കുറ?ുേനരേ9F്
പരിസരsേദശെമലലാം നി“²മായി. അനaരം കിഴFു/
വഴിയിൽ േകൾFെNC പാദവിനയാസശ²qൾ െപെC@്
മTFൂട9ുപടിFൽ എ9ി. രാജാധിരാജാUേപാെല
വാതൽ തുറNാൻ ഒരു വിളിയുLായി. േകശവൻകുzും മ}റും
മുഖേ9ാടുമുഖം േനാFി ആ

രയഭരിതരായി മു}റ9ിറqി

നി@ു. പടിവാതിൽFലുLായ വിളി അതിേഘാരമായി മുറുകി.
തqളുെട പരമാർ°ം െവളിെNCുേപായി എ@ു വൃZ
മാറ9ല?ു. വൃZയുെട പരവശത കL് മീനാeി
വാടി9ളർ@ു. മ}റു/വരുെട മുഖേ‡ാഭqെളയും
̧eീണqെളയും കL്, ഹാസയരസേ9ാടുകൂടി
േകശവൻകുzു നി@ു. എലലാ9ിനും നിവൃ9ി താൻ
കLുCുെL@ു/ ൈധരയേ9ാടുകൂടി കുN“ാർ
മുേ@ാCടു9് വാതൽ തുറ@ു. ജലsളയം േപാെല
വാതൽNടിയും അേതാടു േചർ@ു/ കRാലകളും േഭദി? ഒരു
ജനsവാഹം ആ മു}റേ9ാCുLായി. വാൾFാരും
േകാൽFാരും, കൃതാവ് മുതലായ മുmാധാരികളായ
മുതൽേNരdാരും, ചുവ@ േല—ുകാരായ വിലലFാരും
കാണികളും തട—രുമായി എ9ിയിരിFു@ വീരരായ
കരFാരും, ദു“ാസനതുലയനായ ഉ#ിണിപി/യുെട
മദാേടാപ9ാൽ നയിFെNC്, വൃZ മുതലായവരുെട മുbിൽ

നിര@ു. അ@ുദയ9ിെല േഘാഷയാ2യിൽ അതിബഹുലവും
നിബിഡവുമായിരു@ ജനതതിെയ അണിനിര9ി നട9ിയ
ചTFാറമഹാമാTികൻ, അേNാഴെ9
ആൾ9ിരFിനിടയിൽ അകെNCു െഞFിെഞരുqി
രസായനപാകമാFെNCു. അേ„ഹ9ിെ] മുഖം
പാ•ാലീവŠാപഹരണമഹാപമാന9ിൽ
ഭീമേസനേ]തുേപാെല നരസിംഹsഭമായിരു@ു എyിലും ആ
മഹാനുഭാവനും അേ„ഹ9ിെ] ബoുസഹ«qളും എേaാ
മഹ9ായ sരണെകാL് േകവലം ശുÐFജീവdാരായി
നി@േതയു/ു. ഭൂകbന9ിനുമുbായി ഉLാകു@
നി

ലതŒുതുലയമായി സകലരും നി©െF, ചTFാറനാകു@

sതാപവാനും അേ„ഹ9ിെ] കഴFൂC9ുകളരിയിെല
വീരാ[ഗണയdാരും കാൺെക, ഒരു sമാണിയിലും sാണിയിലും
—ഹാ ക•ം! sാണsണയിനിയിെലyിലും—നി@് ഒരു
തടiശ²വുമുLാകാെത സകലേന2ാന•കരനും
പാവനധാർ#ികനും ആയ േകശവൻകുz്
പരമാർ°ഘാതകെ] േന2ദവ•വം ആ
–ിയാസ•ർശനംെകാL് ആ

രയജലധിയിൽ മുqി

നീaു@തിനിടയിൽ നരഹതയാപരാധ9ിന് ഉ9രം പറവാൻ
അരeണം െകാL് രാജാധികാര[‡നായി അവിട@്
യാ2യാFെNCു.

അZയായം ഒൻപത്
“തിqിവരുെ@ാരു േചാരയണിzും
ക•ുതുറി?ുതുറി?ു മരി?ുകിടNതു
ക•ൻതിരുവടി കLാനേNാൾ.”

ഉ#ിണിNി/sമുഖdാരുെട ദുരനുസoാനശീലെ9 േതാ¹ി?്
ഹരിപ•ാനനനു പ•ീകരണ9ാൽ കഴFൂC9ു
കുളFടവിെല പൂജാശാലയിൽനി@ു േവയാമഗമനംെചÁയും
കളsാേFാCു ഭവന9ിൽ sതയeനാവുകയും െച•
േയാഗൈവഭവംേപാെല നീെCഴു9ു േകശവപി/
താമസി?ിരു@ Qീവരാഹ9ു/ ഒരു ഭവന9ിലും
അേ¹തരqളായ ചിലാ¨ുതqൾ സംഭവി?ു. ഈ യുവാവ് ആ
രാ2ിയിെല പൂർവയാമqെള അ•ാവRെന വശ9ാFി
അനaമുmേമാതിര9ിെ] പരമാർ°qൾ അറിവാനു/
Qമ9ിൽ അയാേളാടുകൂടി കഴി?ിരു@ു. ഈ രLാളും ത#ിൽ
നട@ സംവാദqൾFിടയിൽ തിേരാഭൂതനായി പാർ9ിരു@
ആ {ാ|ണെനFL് തെ] sമാനുകൂലqളായ ചില
കാരയqൾ സാധിFു@തിന് ന#ുെട മീനാeികാമുകനായ
േകശവൻകുzിനു സ•ർഭം കിCിയിലല, ‘പൂ? പാൽ
കുടിFുേbാെല’ താൻ sവർ9ി?തിെന ആരും
കLിെലല@ു/ വിശവാസേ9ാടുകൂടി േകശവപി/ നിവർ9ി?

സംഗമേ9യും, േകശൻകുzു നിവർ9ി?
വൃഥാസ•ാരേ9യും അ•ാവRെ]
sതയാഗമനവൃ9ാaെ9 യുവരാജ
മാമാെവyിടdാരിൽനി@ു ധരി?തുെകാL് അ@ു രാ2ിയിെല
ഗൂഢസ•ാരെ9 ആ {ാ|ണൻ പാർFു@
അ[ഹാരവീഥിയിൽ കഴിFാൻ നി

യി?് s”@േവഷനായി

പുറെNCിരു@ രാജയനാഥൻതെ@ കാൺമാൻ സംഗതിയായി.
ദുർവാസെ—@ ഋഷീശവരെന സുദർശനച–ം
പിaുടർ@േപാെല, േകശവപി/ ഉrാേഹാƒവലനായി
അ•ാവRെ] ഛായയായി കൂടിയിരിFു@തിെന
sതയeമായിFLു സമാശവസി?ുെകാL് മഹാരാജാവ്
െകാCാര9ിേലFും അനaമുmേമാതിരം സംബoി?്
തനിFറിയാവു@ പരമാർ°qെള അടു9ദിവസംതെ@
മഹാരാജസമe9ിൽ ധരിNി?ുെകാ/ാെമ@് അ•ാവRൻ
വാÛ9ംെചÁയാൽ അർZരാ2ിേയാടുകൂടി േകശവപി/
തെ] വാസiലേ9Fും മടqി.
പടിzാറ് വലിയതുറയിെല തിരമാലകൾ മ•തേയാടുകൂടി
ഏകതാളെ9 േമളി?ും, സമീപ9ു പാർFു@ ഒരു
നാഗസവരFാരൻ ഉണർ@് അഭയസനാരംഭ9ിെല
വിഷമതേയാടുകൂടി ‘സാ–രീ–ഗാ—മാ’ എ@് സവരqെള
സാധകം െച•ും, ശാŠാനുസാരിയായ ഒരു കുFുടൻ
ഏഴരെവളുNിനു കൃതയമായി 2ികാലUെന@ു/
ഗർവേ9ാടു കൂജനം െച•ും, അടു9ു/ ഒരു അശവ°9ിൽ
പാളയമടി?ിരു@ വാവൽൈസനയ9ിെല കാവൽNണിFാർ

കർ•ാരുaുദqളായ കാഹളധവനികൾെകാL്
നവയാമാഗമനെ9 അറിയി?ും, വാതേരാഗപീഡിതനായ ഒരു
വൃZഭ€ൻ ഉറFNായിൽ കിട@്, 'പിൻകാലിേdൽ
കടി?#ുതല കടിവിടാ9’ കഥാലാപ9ാൽ ക®െ9
േeാഭിNി?ും, േകശവപി/യുെട അരിെവNുകാരിയും
സവർšപാതാളqേളാടു സംബoമിലലാ9 ഒരു അaരാള
ഭഗവതിയും ആയ ‘ഭഗവതി ’ എ@ Šീെയ
നിmയിൽനി@ുണർ9ി, ഉദയÇാനസമയം ആഗതമാെയ@്
ഉണർ9ി?ു. ഈവക സഹകാരികെള എലലാം ആCിയും ശപി?ും
ശകാരി?ും, സവനിˆകെള േരഖാമാ2ഭംഗംേപാലും വരു9ാെത
അനുˆിFു@ ആ Šീ അടു9ു/ കുള9ിേലFു
യാമവയതയയം വ@ുേപാകാെത ഝടിതിയിൽ പുറെNCു.
എ@ാൽ, [ 74 ] അതുേപാെലതെ@ തവരേയാടുകൂടിയും പലതും
പുലbിെFാLും ആ Šീ ഉടേനതെ@ തിരി?ുവ@്, ചില
സാധനqെള തെ] സർവവിശവ‡നായ േകശവപി/െയ
വിളി?ുണർ9ി ഏൽപി?്, അFാരയം സംബoി?് തെ] സകല
ഭാരവും അതിൈവഭവേ9ാടു നിർവഹിFെNCു എ@ു/
ഭാവ9ിൽ, ചാടി വീണ് അനയQവണേഗാചരമായിFൂടാ9
േതാ}റൻപാCിെല ചില ചരണqളുെട ഉ?ാരണേ9ാടുകൂടി
വീLും ധാവനംതുടqി.
പരമാർ°ം പറയുകയാെണyിൽ, ആ ŠീF് അ”ന#മാരാൽ
നൽകെNC നാമം ‘പവതി’ എ@ായിരു@ു. [\മരയാദŒു
സവീകരിFെNCിരിFു@ ‘ഭഗവതി’ എ@ നാമം അതിെ]
ഉടമiŒുതെ@ േബാZയമാവുകയിലലായിരു@ു.

വേയാവൃZിേയാടുകൂടി ‘പവതി’ എ@ പദം ‘പവതീ?ീ’ ആയും
‘പവതിെFാ?ി’ ആയും രൂപീകരി?ു. കൗതുകകരമായു/ ഈ
പദ9ിെ] പരിവർ9നസൂ2qെള, വിേശഷി?ും,
തിരുവിതാംകൂർകാര9ിയായ ഒരു Šീ ‘െകാ?ി ’ എ@
സംiാനനാമ9ിന് അവകാശെNC നയായെ9,
ശ²ാഗമUdാർ അരാzുെകാ/െC. പവതി?ിയുെട
സൗ•രയവർ•ന ചുരുF9ിൽ കഴിയും,
പരമാർ°‘കLിവാർ’േകശിതെ@ആയിരു@ു
എ@ു/തലലാെത വർ•നീയമായി മ}റു േയാഗയതകൾ ഒ@ും
തെ@ അവർFിലലായിരു@ു. ജടിലമായു/ ആ േകശമകുടെ9
ഉടFും പിണFും വിടുർ9ി നിര9ാൻ ലyാsകാരqെള
ഭUനംെച• വാതാ‰ജനും -ി•സാധയമായിരു@ു. രLു
മ^ലFാലം മുഴുവൻ പീഡിNി? മസൂരി, കണFിനു
സുഷിരവും എടു9ും കഴി?ു മഷിയിCിCു തുടŒാെത
ഉേപeി?ുകളz അവരുെട ശരീരം “ഇനി കരിFും
ചാbലിനും െകാ/ൂലല” എ@് ആ Šീതെ@
വിലപിFാറുLായിരു@ു. ഇqെനയുLായ ‘തലയിൽ
പറLലിെന’ ബഹുമാനി?് ആ Šീ കള2‡ാനകാംeെയ
തയജിFയും, അqെന ഏഷണ2യqളിൽ രLിെന
പരിഹരിFയും െച•ു. എyിലും പവതിെFാ?ി സ@യസി?്
േലാകെ9 ശിeി?ുകളയാെത, കർ#പZതിെയ
ആQയി?ുതെ@ ജീവിതെ9 നിർവഹി?ുവ@ു. അവരുെട
മതsകാരം {|ാ^ം േന2േഗാചരമലലാതു/
ബഹുവിധയeിഭൂതേsതാദികൾ ഇടതിqി സ•രിFു@ ഒരു

‘െതാലയാവC’[1] (അനaവി‡ൃതി) ആയിരു@ു. ഈ
പിശാചസംഹതിFിടയിൽ പീഡാരഹിതമായു/ വാസ9ിന്
ആ Šീയുെട പണിയായുധമായ മാർƒനിെയ
സുദർശനച–േ9ാടു തുലയമായ വിശി•രeാസൂ2മായി
അവർ ഗണി?ുവ@ിരു@ു. ഇതിനു പുറേമ, ദുർ#ദdാർF്
ഉപേദശേയാഗയമലലാതു/ ചില മTqളും ആ ŠീFു
വശമായിരു@ു. അeരUാനശൂനയയായ ആ
മTവാദിനിയുെട മാTികsേയാഗqളിൽ ഓം, സവാഹ, Êീം,
-ീം! എ@ു/ sണവാദിധവനികൾ അടqിയിരു@ു എ@്, ആ
ഭാഗqളുെട ഗു½മായ ഉ?ാരണ9ിൽനി@് അവരുെട
സഹായാേപeകരായ ജനqൾ അറിzിരു@ു.
സകലകർ#qൾFും ഈ ŠീFു sേതയകമTqൾ
ഉLായിരു@തുകൂടാെത, െകാതി ഒഴിFാനും ഉളുെFഴŒാനും
കുട¹ിണFുകൾ തീർFാനും ഇവർ ‘ധനവaരി’ ആയിരു@ു.
sതിഫലസവീകാര9ാൽ തെ] മTശ€ി ഹനിFെNടുെമ@്
ഈ പ^ിതർ സിZാaി?ിരു@തിനാൽ, അവരുെട ഈ
ചികിrകെള അേപeി? ആതുരച–ം ദിവേസന
വർZി?ുെകാLിരു@ു. മാമാെവyിടെ]
sേതയക‘കലഹബoു'വായിരു@ ഈ പുരുഷേദവഷിണിF്,
അയാെളയും േതാ¹ിFാൻേവL നിശിതവാÕിതവം
ഉLായിരു@ു. ‘സദാഹൃദയാന@തTാണി’ എ@്
അനeരകുeിയായ ആേരാ അമരേകാശം പഠിFു@തിെന
േകCു ധരി?ിCുLായിരു@തിനാൽ, പാചകവൃ9ിേയാളം
പരിശുZവും ഉപകാരsദവുമായ ജീവനവൃZി മെ}റാ@ിെലല@ു

നി

യി?ുെകാL്, ഇവർ സവaമായ ഒരു പാചകചിaാമണിെയ

നിർ#ി?്, പല സുഖശരീരdാർFും,
അേരാചകാജീർണാദിദാനവും, ഘടാദിപാ2qൾFു
േമാeദാനവും, പല ഗൃഹqേളയും പാചകവൃ9ി
പരേദവതയായ അªിഭഗവാനു സംഭാവനാദാനവും
െച•തിെ]േശഷം േകശവപി/യുെട ശുQൂഷ [ 75 ] Œായി
വ@ുേചർ@ിരിFയാണ്. യൗവന9ിളNുെകാL്, സർവഥാ
ആരാധനീയനായ മഹാരാജാേവാടും കയർFുമായിരു@
േകശവപി/യും eമാധർേ#ാപേദശിനിയായ ഈ
നരഭmകാളിേയാടു േതാ}റുേപാ@ിരു@ു.
‘രാജാേകശവദാസ്’ എ@ നായർയശഃ‡ംഭ9ിെ]
അ‡ിവാരiാപനം മുതൽ കാവൽNണിFാരായി േസവനം
െച• ഈ ധനയയും ആ മഹാപുരുഷനും—അേ„ഹ9ിെ]
ഭാേഗയാൽFർഷദശയിലും—‘മFൾ’ എ@ും ‘അFൻ’ എ@ും
പര±രം വിളി?ു വ@ിരു@ു. രLുേപരുേടയും
അനനയബoുതവ9ാൽ അവരുെട
പരിചയsാരംഭ9ിൽ9െ@ അേനയാനയം സ¶ാതമായ
അനുകbാബoം എqെന പുലർ9െNCു എ@് ഈ
കഥാേശഷംെകാLും, ‘േദവിേകാട്’ എ@ sസിZഭവന9ിെ]
സൂºമായ പൂർവചരി2െ9 [ഹി?ിCു/വേരാട് ആരാzും
അറിയാവു@താണ്.
സംഭരണശീലയുംകൂടി ആയിരു@ ഭഗവതിഅFൻ
വിളി?ുണർ9ിെFാടു9 സാധനെ9 വാqി?്,

ഉറFFുടി“ിക തീർNാൻ േമാഹമുLായിരു@ു എyിലും,
sബലമായ എേaാ ഒരു അഭിനിേവശ9ാലും
സുഖേലാലുപതവം സവകൃതയനിർവഹണെ9 ഒരിFലും
ബാധി?ുകൂെട@ു/ തെ] sമാണ9ാലും േsരിതനായി,
അയാൾ ഉടേനതെ@ അതിെന പരിേശാധിNാൻ
എഴുേ@}റിരു@ു. സമീപ9ുLായിരു@ വിളFു ക9ി?്
സൂeി?ുേനാFിയേNാൾ ദൃശയമായത്
ര€«വേ9ാടുകൂടിയ ഒരു അംഗേവ•ിയായിരു@ു.
ര€ദർശനംെകാL് അശുഭശyയുLായി എyിലും ആ
വŠെ9 അ@ു രാ2ിയിൽ9െ@ താൻ കLിCുെL@ു
ബലമായി സംശയം ജനിFയാൽ, അതിെന നലലതിd•ം
സൂeി?ു പരിേശാധി?ു. ആ പCുFരേവ•ിയുെട
പരു9ിനൂൽഭാഗവും ര€േsാeണംെകാLു മലിനമായും
എലലാംകൂടി ഒരു പരിപൂർ•േശാണാംബരമായും തീർ@ിരു@ു.
ഒരു നിˆുരകർ#9ിെ] സാeയമായ ഈ
ലeയെ9FLേNാൾ, തെ] അനുമാനശ€ിെകാLു
േകശവപി/ ചിലെതാെF, മന—ിൽ ഒെCാരു
അoാളിേNാടുകൂടി തീർ?യാFി. വŠ9ിെ] ഒരു േകാണിൽ
എേaാ െകCിയുLായിരു@ത് ആ മേനാഗതqൾFിടയിൽ
തെ] QZെയ ആകർഷിFുകയാൽ, െകCിെന അഴി?്
അതിലടqിയിരു@ സാധനqൾ ൈകയിെലടു9ു വിളF9ു
േനാFി. ബഹുഫണനായ സർN9ാെ] രൂപം െകാ9ി,
േന2iാനqളിൽ വ¸qളും വലിയഭാഗ9ു നവരÂqളും
പതി?ിCു/തും, ഭീമാകാരdാർ ധരി?ിരു@തും ആയ ഒരു

പുരാതനാംഗുലീയവും ഏേതാ ഭാഗയവതിയായ കൃശാംഗിFു
ധരിNാൻ അടു9കാല9ു പണിതീർ@തായ ഒരു വിലേയറിയ
അംഗുലീയFൂCവും ആ ദീപsഭ തCി …ഫുലിംഗവർഷം െച•ു.
ഈ ദർശന9ിൽ വിധിച–9ിെ] അ¨ുതതമമായ
™മണെ9 ഓർ9്, േകശവപി/യുെട ബുZിയിൽ ഒരു
താമസത ഉÔപാദിതമായി. അതിെന eേണന
ദുരീകരി?ുെകാL്, തെ] അനുമാനം ശരിയാെണyിൽ
രാജയiിതികൾ വ–ഭാവെ9 ഭജിFയലലാെത
ഗതയaരമിെലല@് അയാൾ നിർ•യി?ു. ആ ഭവന9ിൽ
മെ}റാരുഭാഗ9്, ബാലസാaവനമായുLായ താരാCിേനയും
പടിവാതിൽFൽ മുCി sേവശനം കിCാÁയാൽ ഒരു ശവാനൻ
കRാലേമ?ിലിനിടയിൽFൂടി തിFിെഞരുqി അക9ു കട@
ശ²വും േകC് കുേറെ“ െഞCുകയാൽ മനുഷയർFു
ജdസിZമായു/ ഭീരുതവെ9 ഓർ9് അയാൾ
പു•ിരിെകാLു. ൈiരയെ9 ആQയി?ിരു@ അയാളുെട
ചിaാഗതി ഇqെന അനുeണം അനുേലാമവിേലാമqെള
അവലംബിFു@ു. തെ] മുbിലിരിFു@ സാധനqൾ
അതയaം അവമാനകരമായ ശിeാബലിപീഠ9ിേലF് തെ@
നി‡ർFമായി ആകർഷിFു@ പാശqളേലല? അsകാരം താൻ
നീതിപാലകdാരുെട ദ^നീതിFധീനനായാൽ തെ]
അനaരഗതിെയa്? ഉൽകൃ•മായ iാനെ9 sാപി?്
മഹാഡംബരqേളാടും ഐശവരയവിഭവqേളാടും
മാതൃപാദqൾ കL് െതാഴു@തിനായി അUാതവാസെ9
അവലംബി?ിരു@ തെ] ഉദയമqെളലലാം sാണാപായ9ിനും

അതിലും നികൃ•തരമായ മാനഹാനിFുമു/
മാർšqളിേലFേലല തെ@ ബലാൽ sേവശിNിFു@ത്?
രാജയേeാഭകവും അ•ാവRെ] ൈകവശ9ുെL@ു താൻ
ധരി?ിരിFു@തുമായ അംഗുലീയം ഇതാ യാദൃർ”ികമായി
വിധിസർNെമ@േപാെലതെ@ തുടർ@് എ9ിയിരിFു@േലലാ.
ഈ iി [ 76 ] തിയിൽ ഒേ@ ഉഹയമായു/ു. ഹരിപ•ാനനെ]
അനു[ഹം ഇതാ യമദ^െമ@േപാെല തെ]
ശിേരാഘാത9ിനായി പതിFാൻേപാകു@ു.
ഇqെനയുLായ മനഃേ-ശqൾ
ഹരിപ•ാനന¤രണഘC9ിൽ എ9ിയേNാൾ
ആ‰രeാചിaകെള ദൂരീകരി?ും രാജയരeാമാർšെ9N}റി
മാ2ം ഗാഢമായി വിചിaനം െച•ും േകശവപി/ വീLും
തനിFു സഹജമായ ദൃഢമന…കെയ അവലംബി?് എഴുേ@}റ്,
വŠേ9യും അംഗുലീയqേളയും യഥായു€ം
േഗാപനംെച•ു. അേNാൾ ഭഗവതി എ@ Šീ Çാനം കഴിz്,
േതാർ9ാേതയും പരി™മേ9ാടുകൂടിയും വിറ?്, “നാനായന!
നാനായന! എെaലലാം കLാ മൂ?ി എടുFുെമെ] തbുരാCി!”
എ@ു പരിതപി?ുെകാL് എ9ി, േകശവപി/െയ വിളി?് ഒരു
േകാണിൽ െകാLുേപായി താൻ െകാLുെച@ു െകാടു9
വŠെ9 എaുെച•ു എ@ു േചാദയം െച•ു.
േകശവപി/: (ഉറFeീണെ9 നടി?ും താൻ സംശയി?
ഭയyരസംഭവെ9 െവളിെNCിരിFു@ു എ@ു
തീർ?യാFിയും) “ആ വൃ9ിെFC മുLിെന കളzFാ.
അFൻ െപCീലിരിFു@ ഇരണിയൽ9രെമാ@്

എടു9ുെകാ/ണം.”
ഭഗവതി: “എെ] െചതറാല#[2] ലeി?്, എെ] മFള്
േകാCാറനും തരും. അതലല—ഈ ഏകാT9ടി െവേaാ
കരിേzാ േപാC്.” (അതിഗൂഢമായി) “മുLിെന ഇNം ചുടണം.
െകാളFടവിൽ നി¹ാൻ വിടൂലല ആളുകള്? വലയ െകാലവാസം,
അരുംെകാലവാസം ആേരാ െച•ുCു! കുരുകുരു9ംെകC
മാവാവിFൂC9ിന് അFുരുതിFു കളം ന#ുെട നടയിേല
കെLാ/ു. എെ] മFള് ദൂeിFണം.”
േകശവപി/: (ഒ@ും മന—ിലാകാ9കൂC9ിൽ) “െകാലേയാ?
എവിെട ? ആരു െച•ു? അFൻ എലലാേÌാഴും കിനാവും
േപയുംതെ@! േഛ േഛ! വിറŒരുത്. അFെ] മFളടു9ു
നിൽFു@ിലലേയാ?”
ഭഗവതി: “ßാേവാ, എെ] പÖമനാവാ? േപേയാ എെ]
െപാ@ുFുCിമFേള? േപNവതിേFതു േപയ്? ßാെFാL
െച#9ിന് ഏതു കിനാവ്?” (ഊർƒിതേ9ാട് ) “•#യ‡ി–
പൂണിെFാല–െച•ിരിFുണു. തൂÐeിFണെമ@ു ഞാൻ
െചാലലുണു. എെ] മു9ാര#യാെണ, തുണിെയ
കരി?ുകളയണം—അതും ചCെന— നെ# പിടി?ിഴു9ാല്—
പിടി?ിഴുFുെമെ@ാ?” (വയ}റ9ു രLു ൈകയാലും
തCിെFാL്) “അതാ, അവിെട െച@ു േനാFിൻ! ന#ുെട ഈ
വഴിയി9െ@, േകാവിലിെ] നടുമുbില് —നവേകാടി
നാരായണൻെചCി അ•ാNCെര കു9ി, കീ?ൻ മാ?െന—
എെ] െപാ@#ിണാ, കിറിെNള@്, മല9ി ഇCിരിFണാ!

െപരുെyാല!— അതാ, േകCിലലേയാ അരവം? എഴവും ഒNാരും
െകാLാടണ ആയിേ#െട കഴു9ിലുെമാL് ആനെFടുNതു
െപാ@്. എെ] മFളേqാCു േപാL—േവL—”
േകശവപി/ പുറ9ുനി@ു പുറെNC മുഴF9ാൽ
ആകർഷിതനാകയാൽ നി“²നായി നി@തുെകാL്, ആ Šീ
പിെ@യും ഗുണേദാഷിNാനും വർ•ിNാനും തുടqി.
േകശവപി/ അവെര േനാFി ഹലാകൃതിയിലു/ തെ]
നാസികയുെട മുകളിൽ ചൂLുവിരൽ അടുNിFമാ2ം െച•ു.
വŠെ9Fുറി?് അവരിൽനി@ും ഒരു ശ²ം പുറ9ു
വ@ുേപാകരുെത@് ആUാപി?ു. േകശവപി/യുെട
sെഢൗഭാവ9ാലും നി

ലതയാലും ഉൽപ@ൈധരയയായ

ആ Šീ ആ നാടയ9ിെ] സാരേ9യും അതിെ] വയാ½ിേയയും
സൂºമായി [ഹി?ു. തെ] സവaകാരയqൾ കവിzു/
സംഗതികെളാ@ുംതെ@ താൻ ധരി?ിCിെലല@ു/
നാടയേ9ാടുകൂടി, വാ മുറുFി അമർ9ിെFാL് അവർ
ഗൗരവഭാവ9ിൽ അവിെട നി@ു തിരി?ു.
ജനാകര9ിെ] ശ²ം മുഴു9്, വയ€മായി
േകCുതുടqുകയാൽ േകശവപി/ പടിവാതുFൽ െച@ു
േനാFിയേNാൾ, അ¹ം വടF്, േe29ിെ] മുൻഭാഗ9്
വലി [ 77 ] െയാരു ജനതതി ആ മഹാേഘാരസംഭവെ9
ദർശിNാൻ കൂടിനി©Fു@തായി കാണെNCു. ആ
കാ¼കാൺമാൻ ഓടു@വരിൽ ചിലർ േകശവപി/
രാജയകാരയസംഹിതയാെണ@ു/ വിചാരേ9ാടുകൂടി,

“അെതേaാ@ു പിേ/?” എ@ു േചാദി?് ഉ9രം കിCാെത
ധാവനെ99ുടർ@ു. ഒരു മൂ9 കിഴവി ഓടു@തിനിടയിൽ
“രാചയേമ മുടിയാൻ കാലം! പൂണൂലിC കൂCം േപയായാൽ അവിടം
പിെ@ കരി•ാbല്” എ@ു പരിതപി?ു. ഇqെനയു/ ഓേരാ
ജൽപനqെളയും േകശവപി/ യേഥാചിതം വയാഖയാനി?്
പൗരജനqൾFു രാജയയTഗതിയിലു/
ആUതെയFുറി?ു േ-ശി?ു. രാജയ9ിനു േദാഷസൂചകമായ
നരഹതയ, തെ] വാസiല9ിന് അ2 സമീപ9ു
സംഭവി?ിരിFു@ സ•ർഭ9ിൽ രാജയഭൃതയനായ താൻ
ഉദാസീനനായി നി@ുകളയു@ത് എെayിലും സംശയം
തെ]േനർFു തിരിzാൽ തനിFു വിപരീതാനുമാനqെള
ഉൽപാദിNിFുെമ@ു വിചാരി?് േകശവപി/
ആൾFൂC9ിനിടയിൽ sേവശി?ു. ആ െചറുsായ9ിലും
അേNാഴെ9 താ¿@തരം ഊദയാഗ9ിലും തെ@ ജനസ#തി
സbാദി?ിരു@ േകശവപി/Œ് ആൾFൂCം സവയേമയും
ആദരേ9ാടും വഴിമാറിെFാടു9ു. ശവശരീരം കിട@ിരു@
iല9് എ9ിയേNാൾ അയാൾ കLത് ആ ശരീരെ9യലല,
സവസവാമിയായ മഹാരാജാവിനും ജdഭൂമിയായ രാജയ9ിനും
ആസ@മായ അതയാഹിതെ9 മാ2ം ആയിരു@ു. അയാൾF്
ആ സമയ9ുLായ അaരംഗ™മണംെകാL്,
അªിജവാലകൾതെ@ അയാളുെട േന2qൾFു േഗാചരമായി.
ആ ജവാല eണമാ2ംെകാLു ശമി?്, സകലവും
അoകാരമയമായി. അയാളുെട സഹനശ€ിയും
മനഃൈiരയവും വിപാടനംെചRെNC്, ജീവൻ പർgതസമമായ

ഭാരെമ@ു േതാ@ി. അനനയശരണനായി,
അപരിചിതേലാകതTനായി ചരിFു@തിനിടയിൽ
രാജപഥ9ിൽ വ?ു തെ@ സവീകരി?് sഭുവായ ഗുരുനാഥെ]
അനുഭവqെളFുറി?് അേ„ഹ9ിെ] മുഖഗളിതqളായ
വൃ9ാaqെളേFC് അേനകപാഠqൾ താൻ
[ഹി?ിരു@വെയ ഓർFുകയാൽ േകശവപി/ ലƒിതനായി,
രാജയഭരണേനതൃതവെമ@ു/ത് മTപാ^ിതയ9ിനു പുറേമ,
‘അQാaയുZസ@Zത’ എ@തിെ] പരയായമാെണ@ും,
അതിനു േകാNിടു@വൻ തെ] ബുZി മുതലായ
സർേguിയqേളയും സദാ സുiിരമായി
നിലനിർ9ിàഭരിFു@തിനു ശ€നായും, അടൽFള9ിൽ
തേ]യും ഇതരdാരുേടയും ചുടുചുെട sവഹിFു@
ര€െ9 രാജയേeേമ9ിനായി വിനിമയംെചയ്വാൻ
തFവ•ം ധീരനായും ഇരിേFLതാെണ@ും, ആ
ഗുരുനാഥനിൽനി@് അേനകസംവrരം താൻ അഭയസി?
തതവqെള അേNാൾ അനു¤രി?് അ‡മിതമായ തെ]
ആ‰ദാർഢയെ9 ഉƒീവിNി?ു.
വCമിCുനിൽFു@ ജനFൂC9ിൽനി@് േകശവപി/ മുേbാCു
കട@് മൃതശരീര9ിെ] അടു9ണz് അതിെന
സൂeി?ുേനാFി. ആ ശരീര9ിെ] മാറ9് ഖലേകാപ9ിനു
sേവശമാർšെ9 നിർ#ിFാൻ sേയാഗിFെNCേപാെല ഒരു
െവ/ിെകCിയ നാരായം തറ?ുനി©Fു@തുകൂടാെത
ദയനീയമായ മുറവിളിFൂCാെന@േപാെല പെലട9ും െവCും
കു9ും ഏ}റ് വിmുമാധരqെള തുറ@ുകാണിFു@

മുറിവാകേളയും കാൺമാനുLായിരു@ു. അ•ാവRൻ
അണിzിരു@തും രാജകുടുംബ9ിനുേപാലും അസൂയെയ
ഉLാFി വ@തുമായ വലിയ ചുവNുകലലുവ? കു^ലദവ•വം
കർ•qളിൽനി@ു മാംസസേമതം അപചയിFെNCിരു@ു.
ഏകവŠനായി ശയിFു@ മൃതശരീരൻ
കാലധർ#ാധീനനായിC് പ9ുപTLു നാഴിക
കഴിzതുേപാെലയും കാണെNCു. ശരീരം വഴിയരിക9ു/
കRാലേയാടു േചർ@ു കിടFുെ@yിലും ഇടവഴിയുെട
മZയsേദശ9ിെല മണൽ തകർ@ും േശാണവർ•മായും
കാണെNCത് കലഹരംഗം ആ iലമായിരു@ു എ@ു
െതളിയി?ു. ഘാതകdാരുെട നിˆൂരതŒു ഭeയമായി9ീർ@്,
ര€പyിലനായി, ശിഥിലാംഗനായി ശയിFു@ത്
കഴFൂC9ുപി/യുെട അനaമുmേമാതിരം വിലŒു
വാqിയതിെ]േശഷം അതിെനFുറി?് അേനവഷണം
തുടqിയേNാൾ മറzുകളz അ•ാവRൻതെ@
ആയിരു@ു. ഈ സംഭവവും, ആ േമാതിര9ിെ] വി–യം
മുതലായ സംഗതികൾ രാജയേmാഹസംബoമായുLായവ
എ@ു പരേമാൽകൃ• സാeയമായി iിരീകരി?ു. ആ [ 78 ]
രാജmാഹവും ഈ കേഠാരകൃതയവും സംബoി?വെയ@ു
കർ•ാകർ•ികയാ ജനqൾ ധരിFയാൽ കാ¼Fാരിൽ
ആപൽsിയdാരലലാ9 ഭൂരിഭാഗവും മരി? ഗുണവാെന
§ാഘിേ?ാ ആ –ിയയുെട കേഠാരതെയ നി•ിേ?ാ
യാെതാരഭിsായവും പറവാൻ ൈധരയെNടാെത കാ¼
കLുകഴിz േവഗ9ിൽ അവരവരുെട വഴിFു െപാെŒാLു.

േകശവപി/യുെട iിതിേയാ—രാജപരിചാരകജനംതെ@
േമാതിരസംഗതിയിൽ കൃ2ിമFാെര@് ഹരിപ•ാനനെ]
ഉപാസനശ€ിെകാLു െതളിzിCുL്. അതിെ]
വി–യസംഗതിെയFുറി?ു ഗൗരവമായ
അേനവഷണംനടേ9L അവശയമിെലല@ു ദളവാ
മുതലായവരുെട അഭിsായ9ിനു വിേരാധമായി താൻ
ഉപേദശി?ിCുമുL്. െകാCാര9ിൽനി@ും ആ േമാതിരം
രLാമതു േമാ•ിFെNC സംഗതി പരസയമാFിFൂെട@ു
നിർബoി?തും താൻതെ@. ആ ഘാതകകർ#ം തെ]
വസതിയുെട ഏകേദശം പുേരാഭാഗ9ു വ?ുതെ@
നട9െNCുമിരിFു@ു. മ}റു/വരും അറിzിCു/ ഈ
സംഗതികേളയും, പൂർവരാ2ിയിലും മ}റും താൻ
അ•ാവRേനാടു സംഘടി?ിCു/തിേനയും, സംശയ[‡മായ
സംഗതിേയയും ഒ@ായിേ?ർ9ു ചിaി?േNാൾ ആ
െകാലപാതകം തെ@ ഏതുവിധം ബാധിേ?Fാെമ@ു/
സംശയം അയാളുെട ബുZിെയ –ൂരതരമായി േ-ശിNി?ു.
eണേനരംെകാL് കാരയFാർ, അധികാരി, േചരുമാനFരൻ,
മാസNടി മുതലായവർ എ9ി, േsതെ9 പരിേശാധി?്, കL
വിവരqൾF ആLുമാസംതീയതി മുതൽ ഇNടിFു
കെLഴുതിയ ’എ@വസാനിFു@തുവെര ഏകവാചക9ിൽ
പTLു െനടിേയാലFീറു മുഴുവൻ ഇരുവശവും നിറzു/
ഒരു യാദാ‡ു തRാറാFുകയും, നാരായം പLാരവകŒു
കLുെകCുകയും, ശവശരീരം ഭാരയാദികെള ഏ¹ി?ു രസീതു
വാqുകയും, െകാലപാതകFാരൻ ആെര@് അവിെട

കൂടിയിരു@ മഹാജനqേളാടു േചാദയംെചÁയും െച•ു.
അവിെട എ9ി കാ¼കെളലലാം കLുെകാLു നി@ിരു@
സാംബദീeിതർ മുേ@ാCു കട@് നാരായെ9 െതാടാെത
“അതിെല, അa െവ/ിമകുട9ിെല; ചി@താക‘േക’കാരം
െകാ9ിയിരുേFാ?” എ@് എതിർേചാദയംെച•ു. കാരയFാർ
നാരായെ9 േനാFി “ഉL്” എ@് എതിർേചാദയം െച•ു.
കാരയFാർ നാരായെ9 േനാFി “ഉL്” എ@ു9രം
പറകയാൽ, “ആനാൽ, അത് ന#ുെട
േകശവൻകുzുേടതാകും. ക•ാലും കാതാലും
ബoനംെചRFൂടാത്. ശുZിെച•ു ന#ിടം
അനുNിFേവLീയത്” എ@ു പരമസാധുവായ ദീeിതർ
{|Qീഗൗരവേ9ാടും സവsാധാനയസൂചകമായ
ഗർവേ9ാടും ആUാപി?ു. േകശവപി/യും കാരയFാരും
ഏതാനും ആളുകളും മുഖേ9ാടുമുഖം േനാFി.
േമൽsകാരമു/ ഉ9രവുെകാടു9 ആൾ
മഹാവിഢയാനാെണ@ു പരസയമായി s‡ാവിFാൻ ഒരുqിയ
അധികാരി സൂeി?ുേനാFിയേNാൾ കLതു
പ^ിതവരയനും, സർവാദരണീയനും, രാജsേതയകനുമായ
ദീeിതെര ആകയാൽ ആ ഉേദയാഗiെ] മുഖം Íാനമായി.
അധികാരിെയFാൾ കാരയiനായ കാരയFാർ ദീeിതരുെട
സമീപ9ു െച@ു sേതയകവിനീതിേയാടുകൂടി, അേ„ഹ9ിെ]
സഹായ9ാൽ അനുകൂലിNാൻ ഉേ„ശിFു@ ശിഷയെന അത്
എqെന ബാധിFുെമ@് ആേലാചിNാൻ ഗൂഢമായി
അേപeി?ു. േലാകവയാപാരqെളFുറി?ു

പരമപുേരാഭാഗിയായ ദീeിതർF് ആ സവകാരയവാർ9
രസി?ിലല. അേ„ഹം േതാൽFാൻ ഭാവവുമിലല. “അവൻ തലയിെല
{|ഹതയാ ഏ9റതൂF് ഇTനാലും മുടിയാത്. ന#
േകശവകുമാരൻ നaിയ9ു•ി9ാൻ sഭുവുെട
പു/യാFും. തവിര െശTFാരsഖയാതരുെട ഭാഗിേനയനും.
കാരയFാറNി/യyെ9 അബZെ9 േബാധിNി?ാൽ നാം
സ#തിFുേമാ? ഹരിേയാ ഹരി! Qീവരാഹമൂർ9ിെയ9െ@
ഈ ഹിംസŒ് ഇഴുFൂ. ഏതു രാജസ@ിധിയിലും – േകെCാ
സംസാരിNാൻ സരസവതി ഇെതാ (നാവിെന നീCി) ഇതിെന
ത@നു[ഹി?ിCുL് – ശNdാര്!”
കാരയFാർ: “സവാമികൾ േദഷയെNടL. വി‡ാരം തുടqുേbാൾ
സവാമികൾFു പറവാനു/െതലലാം േബാധിNിFാം– ഇേNാൾ
eമിFണം. നട9ാzാൽ ഞqളുെട തല െപാേÌാകും.”
ദീeിതർ: (േവദേഘാഷധവനിയിൽ) “¤ൃതയaരം ധർ#രാജ sഭു
െശയ്വാേരാേടാ?” [ 79 ] േകCുനി@വരിൽ ചിലർ ശാŠികേളാട്
ഉടെന ഇടzു. തിരുവനaപുര9ു േകശവപി/ എ@ു
വിളിFെNCുവ@ േകശവൻ കുz്, മൂ@ുനാലുദിവസമായി
അ•ാവRെന അേനവഷി?് അേqാCും ഇേqാCും നട@ിരു@ു
എ@ു ചില {ാ|ണരും, പൂർgരാ2ിയിെല ചuികയിൽ ആ
വഴിെയ അയാൾ പല sാവശയം നട@ിരു@ു എ@് ചില
നായdാരും അറിവുെകാടു9ു. ഈ സംഗതികൾF്
അവേരാെടലലാം കാരയFാർ ഉടൻതെ@ വാÖെമാഴി വാqി
ഒNിടുവി?ു. സാംബദീeിതർ മാ2ം െമാഴിെകാടുNാൻ

തRാറിെലല@ും, നാരായം ഉടെന തെ]പFൽ
എ9ിേFLെത@ും അെലലyിൽ കാരയFാെര
‘തുല?ുേNാടു’െമ@ും ജള#ാേരാടു വാദിNാൻ തെ]
നിതയകർ#qൾ സമയം അനുവദിFു@ിെലല@ും ശഠി?്,
അവിടു@ു നടെകാLു. േകശവൻകുzിെന പിടി?ു
ഹാജരാFു@തിന് ഉടെനതെ@ കാരയFാർ ഭടdാെര
നിേയാഗിFയും, ഉേദയാഗidാർ എലലാം പിരിയുകയും െച•ു.
േsതെ9 {ാ|ണർ എടു9ു ദുഃഖവിവശയായി
നിലവിളിFു@ ഭാരയേയാടും, മFേളാടും ഒരുമി?്
അവിെടനി@ും തിരി?ു. അവിട@ു പിരിയു@തിനുമുb്
േകശവപി/ കാരയFാെര വിളി?് അ@െ9 അ‡മയംവെര
„ർNിതനടപടികൾ നിറു9ിവŒണെമ@ു പറz്, Çാനം
െച•് ആശൗചപരിഹാരം വരു9ാൻ തിരി?ു.
ദീeിതരുെട ശിഷയനായ ലളിതഹൃദയൻ
നി—ാരജaുFെളേNാലും ഹിംസെചRാ9
ഭൂതദയാപരനായിരിെF, {ാ|ണനി[ഹമാകു@
മഹാനികൃ•ാപരാധ9ിന് അയാെള ഉ9രവാദിയാFു@തു
കാലവിേശഷ9ിെ] ലeണെമ@ു ചിലർ വയഥി?ു.
ചിലbിേന9ു കുടുംബ9ിെല യുവകാരണവiാനികെന
െകാലപാതകFാരനാFാൻ പുറെNടു@ത്, പാറFൂCവും
ചുഴികളും ന–മകരാദിജaുFളും അടqയ അഗാധജലധിെയ
–ീഡാതടാകമാFു@തുേപാെല ആപ@ിബിഡമായ ഒരു
sവൃ9ിയാെണ@ു ചില ബുZിമാdാരും,
നaിയ9ു•ി9ാനായ മാടbിsധാനെ] സaാന9ിേdൽ

കു}റiാപനംെചയ്വാൻ കാNുെകCിNുറെNടു@തു
േദശിംഗനാട്, ഇളയ9ുനാട് എ@ീ sേദശqളിെല
ജനqേളാടു/ ഒരു േപാർFുവിളിതെ@ എ@ു മ}റു ചില
ബുZിമാdാരും അഭിsായെNCു. േകശവൻകുzിെ]
ധനപു•ിതവംെകാLു സbാദി?ിCു/ അa—ിേനയും കL്
അസൂയാലുFളുമായി അയാെള േദവഷി?ിരു@ ഒരുവക
കുടിലdാർ അയാൾ ഒരു വിടനായിരു@ുെവ@ും,
ദുർവൃ9ിയും ദൂർ9ും േചർ@് അയാെള അ•ാവRെ]
വലിയ കടNാടിൽ കുടുFി എ@ും, അqെനയു/ അകNാട്
പുറ9ു വരാതിരിFാൻേവLി {ാ|ണെ] നി[ഹം
സ•ർഭസൗകരയം േനാFി തF9ിനു നിവർ9ി?താെണ@ും
ഉrാഹേ9ാെട sസിZെNടു9ി. ദു}Ëവാദqളുെട രുചി
േദവാമൃതേ9യും അതിെ] sചാരം ൈവദയുതേവഗേ9യും
ജയിFുെമ@ു/തു േലാകsസിZവുമാണേലലാ.
ഈ ദാരുണമായ നരഹതയെയFുറി?് അറിവുകിCിയ
ഉടെനതെ@ ദളവാ േഗാപാലRൻ േസാമെ]മീെത നായർ
ഉേദയാഗidാരുെട രീതി അനുസരി?് െവ/Fവണിയും
തലയിൽ ക2ിNൂCു/ െകCും ധരി?് , സമയംകാ9്,
തിരുമുbിെല9ി, ൈകെകCി വാ െപാ9ി നി@്,
വ‡ുതകെളലലാം ‘സവാമി’എ@ പദ9ിെ]
ധാരാളsേയാഗേ9ാടുകൂടി അറിയി?ു. കാരയFാരുെട
സംeി½വിചാരണകേളയും പരിവാദകേലാക9ാൽ
mുതsചരണം െചRെNC അപവാദെ9യും ബലമായി
ആ±ദമാFി േകശവൻകുzുതെ@ ഘാതകെന@ു

iാപി?ും, അയാെള ഉടേനതെ@ ബoന9ിലാFി
െകാലFു}റം ചുമ9ി ജീവഹാനിവരു9ാൻ
വിധികൽപിFു@തിനുേവL വയവiകൾ സുമാറായി
െച•ിരിFു@ു എ@് ഉണർ9ി?ും, ആ സംഗതിയിലു/
തിരുവു/െ9 sതീeി?ു ദളവാ നി@ു. മഹാരാജാവിനാൽ
അഭിUാതമായിരു@ ചില സംഗതികളുെട രഹസയേഭദനം
െചയ്വാൻ ഉചിതമായ സ•ർഭം വ@ിCിെലല@് അവിടേ9Fു
േതാ@ുകയാലും, വിശിഷയ ചില സംശയqൾ അധികൃതരുെട
ഊഹqൾFു അേനവഷണഗതിFും വിരുZമായി അവിടുെ9
വിശാലബുZിയിൽ അyുരി?തുെകാLും, മTിമാരുെട
നടപടിയിൽ sേവശി?് ഒരു ക¹നെകാടുFു@തിന് അവിടു@്
ഉടെന സ@Zനായിലല. മഹാരാജാവിെ] മുഖം നിർgികാരമായി
കാണെNടുകെകാL്, ആ സംഗതിയിൽ അവിടെ9
അaർšതെ9 ആ [ 80 ] പതന9ിൽ ദുർ[ാഹയെമ@ു ദളവാ
മന—ിലാFി,മ}റു തനിF് ഉണർ9ിNാനുLായിരു@
സംഗതികെളയും അറിവി?ുെകാL്, അവിെടനി@ു തിരി?ു.
േഗാപാലRെ] റിേNാർCിൽ ഉൾെNC
െകാലപാതകവൃ9ാaവും അതിെന സംബoി?ു/
സകലവിവരqളും മഹാരാജാവ് അതിനുമുbുതെ@
സൂºമായി ധരി?ിരു@ു. ദളവാെയ തുടർ@് മുഖംകാണി?
സർവാധികാരയFാരും സÆതിഅRനും അ•ാവRെ]
ദുർമൃതിെയFുറി?് അഭിsായqൾ അറിവിFാതിരു@ിലല.
അവരുെട പeം, ആ സംഗതി
അഗാധാേനവഷണേയാഗയമായിCു/ ഉപജാപകൃ2ിമമാെണ@ും

ഹരിപ•ാനനെ] ദിവയേലാചനംെകാL് “എ@െവലലാം
കാണേNാറേതാ” എ@് അരുളിെചRെNCതിൽ,
രLാമേ9തായ ആ –ിയŒും ഒ@ാമേ9തായ
ഭ^ാരേഭദന9ിനും ത#ിൽ സംബoമുLായിരിFുെമ@ും
ആയിരു@ു. ഇവരുെട ഗമനാനaരം കCിമുLും പുറകിൽ
ഇരCെFാbുവ?് േനരിയതുെകാLു/ വCെകCും ധരി?്, ഒരു
പിടി എഴുേ9ാലയും േലഖനായുധqളുമായി േകശവപി/
തിരുമുbിൽ sേവശി?ു. ‘വിദവാൻ മാ2ം വിദവാെന അറിയു@’
മാനസികമായു/ ധർ#9ിെ] sവർ9നംെകാL്
മഹാരാജാവിെ] മുഖം ൈസനികാംഗമായ കൃതാവിനാൽ
ഗംഭീരമാFെNCിരുെ@yിലും, തൽകാേലാദിതമായ
sസാദംെകാL് കരുണാപൂർ•മന…കനായ ഒരു
ബഹുസaാനപിതാവിേ]തുേപാെല ലളിതേ¤രപൂർ•മായി
sകാശി?ു. ബാഹയവീeണ9ിന് sശാaതടിനികെളേNാെല
മൃദുഗതികളായി കാണെNടു@ ഋജൂവചdാരായ ആ രLു
മഹ”€ികളും, ദു‡രമായു/ ഔ•യേവഗqേളാടുകൂടി
വിoയഗoമാദനാദി മഹാഗിരിവാരേഭദനവും െച•്,
ഉ„ി•തീർ°മുഖ9ു സിoുസംഗമംെചRു@
അaർവാഹിനികളായിരു@ു. മഹാരാജാവ്
ഗുരുതരsഭാവനായ മാതുലഗുരുനാഥെ] അനു[ഹ9ാലും
സവബുZിപരിചയqളുെട ചാതുരിെകാLും രാജയതTqളിൽ
വിദ¡ വിപ

ി9ും, ആ യുവാവ് ആ

മഹാരാേജാപാaവാസവും പാദശുQൂഷണവുംെകാL്
ഗുരുsസാദാനു[ഹസbാദനെ9 ആരംഭി?്, ജീവെന9െ@

ഗുരുദeിണയായിFരുതീCു/വനും അsധാനനുമായ ഒരു
ശിഷയൻമാ2വും ആയിരു@ു. മTിസbൽസമൃZനായിരു@
മഹാരാജാവിന് ആ യുവാവിെ] അംഗsൗഢിയും
ബുZിവിലാസവും കL്, പരിചയാരംഭംമുതൽ അയാെളFുറി?്
അതിയായ വാrലയവും വിശവാസവും ഉദി?ിരു@ു.
യുവതവംെകാLു/ സവാതa¢യശീലെ9 അവിടുെ9
ൈപത¢യമായ കൃപാർmതെകാLു േപാഷിNി?്, അയാെള
സവസ@ിധിയിൽ അനിയTിതവച…കനാFാൻ അവിടു@്
േsാrഹിNി?ിരു@ു. എ@ാൽ ആ യുവാവിെ]
eിsകുപിതതവം ചിലേNാൾ അയാളുെട
iിതിവിേശഷ9ിെ] Uാനേ9യും
ഉൽFർേഷാdുഖതേയയും േഭദി?ുേപായിCു/െതാഴിെക,
തനിFു ഭാഗയദായകനായി അനു[ഹി?രുളു@ ഗുരുവിെ]
ദൃ•ാaപാഠെ9 തുടർ@്, ശിഷയനും –ിയാമാ2ദീeിതനായി
തെ] ശിഷയാQമെ9 നയി?ുവ@ു.
േകശവപി/ മഹാരാജപദqളിൽ
അതയaഭ€ിവിനയസമനവിതം, ഓലFൂCെ9
കe9ിലിടുFി, യഥാ–മം താണുെതാഴുത്, ഉടുവŠെ9
ഒതുFി, പ•പു”മടFി നി©Fു@തിനിടയിൽ, അയാെളയും
അ@െ9 ദു}œിയേയയും സംഘടിNി?് അയാളുെട മന—്
അ@ുദയ9ിൽ ഗതിെച• മാർš9ൂേടതെ@
മഹാരാജാവിെ] മന—ും ഒരു സ•രണംെച•ു. എ@ാൽ ഈ
അഭിനിേവശqളുെട ഒരു ഛായേപാലും മുഖ9ു
sസരിNിFാെത, അനaശയനവി[ഹ9ിെ]

വദനനി

ാ•ലയേ9ാടുകൂടിയാെണyിലും ദളവാേയാടും

മ}റുേദയാഗidാേരാടും sദർശിNിFാ9 ഒരു
കരുണേയാടുകൂടി9െ@ അവിട@് ഇqെന േചാദയംെച•ു:
“എaാ, േകശവൻ ഇ@് ഊണുകഴിzിേലല?”
േകശവപി/: “തിരുവു/ം അനു[ഹി?@ുമുതൽ അടിയന്
കലലരിFു മുCുLായിCിലല.”
മഹാരാജാവ്: “എ@ാൽ നിെ] മുഖമിqെന eീണി?ു
കാൺമാൻ സംഗതി എa്?”
േകശവപി/: (ആദയെ9 പദ9ിൽ
ശേ²ാർƒിതേ9ാടുകൂടി) “അടിയനു വിേശ [ 81 ] ഷി?്
പടുകാലെമാ@ുമിലല.”
മഹാരാജാവ്: “പിെ@ ആർFാണു പടുകാലം? നിെ]
നളപാകFാരി കിടNിേലാ? ഇവിെട ഏെതyിലും മഠN/ികളിൽ
നി@് നിനF് ഊണുകഴി?ുകൂേട? രാNകലുഴÁു@ ശരീരം
–മേപാഷണമിലലാzാൽ, െചറുNമായാലും eണ9ിൽ
eയി?ു േപാകും.”
മഹാനുഭാവdാരുെട കൃപ ചിലേNാൾ സാധുജനqെള
മുCിFു@ കൂCു9ിൽ ഉLായ ഈ കരുണാsവാഹ9ിൽ,
‘ഉ9മാശനം’ എെa@ു/ വാദ”2െ9 വഹിFാേനാ,
എെayിലും രസകരമായ നാടയെ9െFാL്
സവാദുഭeയ[ഹണം മഹാരാജാവിനുLാFാേനാ അയാൾFു

സാeാൽ9െ@ രസികതവവും അേNാൾ മനഃസവാiയവും
ഇലലായിരു@ു. അയാൾ മിLാെത നി@തു കLാ മഹാരാജാവു
പിെ@യും ഇqെന അരുളിെ?•ു: “ഇെ@aാണ്, ഇവിെട
വരു@വെരലലാം മൂർഖമുഖdാരായിരിFു@ത്?”
േകശവപി/: “കാലNിഴെകാLായിരിFാം, ക¹നയുെLyിൽ
സംഗതി തിരുമന—റിയിFാം.”
മഹാരാജാവു സേaാഷി?ു. രാജയേeേമാപയു€മായ
സംഗതികൾ തെ] ഇംഗിതUനായ
ഭൃതയനിൽനി@ുLാകുെമ@ു/ ഉrാഹേ9ാടുകൂടി
അവിട@്, “എ@ും ഓേരാകാരയ9ിനും sേതയകം ക¹ന
േവേണാ? ഇqെനയാെണyിൽ കാലം, അേqാCു െചലലുേbാൾ
നിനFു ക¹ന തരു@തിനുമാ2ം എനിFു സമയം
േശഷിFും.”
ആ മഹാരാജാവ് മനുഷയsകൃതസൂºUനുമേലല?
സൗഭാഗയദാനശ€dാർ ഇqെന വരദാതാFളായി
അപേദശവചഃsേയാഗqൾെചRുേbാൾ ഏെതാരു
തൃ•ാധീനനാണ് വശയനായി9ീരാ9ത്? എ@ാൽ ആ
അരുളNാടുെകാL് േകശവപി/ sമാദവാനാകാേതയും,
പേe അqെനതെ@ സംഭവിFെC എ@ു
sാർ°ി?ുെകാLും, ‘കാലNിഴ’ എെa@ു/
വിവരണെ99ുടqി: “ചിലbിേന9ു ചTFാറൻ
പടകൂCാൻ തുടqു@ു—”

മഹാരാജാവ്: “എaാത്? പടകൂCാേനാ?”
േകശവപി/: “അടിയൻ! പടകൂCാൻതെ@. പL്, കളരിFൂCവും
ഓണFളിയും ഇേNാൾ പരിœരി?്—”
മഹാരാജാവ്: “ന#ുെട ആ േയാഗിെയ
സൽFരി?ുെകാ/ുവാനാണേലലാ ചTFാറനുേവLി ആ
ഉ#ിണി ന#ുെട അനുവാദം േചാദി?ത്.”
േകശവപി/: “കൽപന. ശിവാജിരായെ] നവരാ2ിേവലയും
ഔരംഗബാദ് നവാബിെ] െമാഹേറാrവവും. ഇവിെട എലa
അbല9ിൽ കാള?aയും, വRാമൂല മണൽFു@ിെല
േവCയൂCും, കളിNാംFുളFരയിൽ കിളിയംതCുകളിയും,
െവqാനൂരbല9ിൽ െവ/ംകുടിയും—ഇqെന നട@
കാരയqൾF് ഇേNാൾ സം…കൃതേNര് ഇCു. ‘സപരയ’ എ@ാണ്
േയാഗീശവരെ] ശാസനവാചക9ിൽ sേയാഗി?ിCു/ത്.
അതുെകാLു േmാഹസവഭാവ9ിനു കലശശുZി
വ@ിCുെLyിൽ അടിയൻ പിഴവിടെകാLുേപായി. കൽപി?്
eമി?രുളണം.”
മഹാരാജാവ്: (തെ] വാദനിലെയ ൈകവിടാെതയും ആ
യുവാവിെ] സവകാരയേനവഷണിqൾF് ഊർƒിതെ9
വർZിNിFാനും) “െഹയ്! അബZം! േദാൈഷകദൃF് എ@
വിളിF് വിളിേകൾNാൻ നീ ഹാജർ—എaു കളിയാണിത്?”
േകശവപി/: (മഹാരാജാവ് കളിയായി ധരി?ിCിെലല@ു/

ൈധരയേ9ാടുകൂടി) “തിരുേമനി കൽപിFും േപാലിരിFെC—
എyിലും അവിെട വലിയ പടതെ@ കൂCു@ു—” (അതു
സംബoി?് േവL കരുതൽ താൻ െച•ിCുെL@ു
മഹാരാജാവു ¤രി?ു) “ചTFാറനിേNാൾ മുbിലേ9തിലും
sതാപFാരനായി9ീർ@ിCുL്. എCുവീടർF് [ 82 ]
തbിമാെരേNാെല, അയാൾF് സവാമിയാെര കിCിയിരിFു@ു.
നaിയ9് ഉ•ി9ാനേ„ഹവും അവിെട എ9ിയിരിFും.”
(‘മൂFിൽ െതാടാൻ െചവിFു sദeിണംെചേRL.
അ•ാവRെ] കാരയെ9 േനെര േചാദി?ു െകാ/ു’ എ@ു
മഹാരാജാവു ചിaി?ു) “ഇെതാെF രാജയ9ിനു
പടുകാലമാണ്.”
മഹാരാജാവ്: രLു ഗൃഹidാർ കൂടു@തു രാജയ9ിന്
ആപേ9ാ? നലല ഗുണേദാഷം!”
േകശവപി/: “ഹരിപ•ാനനസവാമി എെ@ാരു മൂർ9ികൂടി
ഉ/തുെകാLൂ അടിയൻ തിരുമന—ുണർ9ിFു@താണ്.
അേ„ഹ9ിന് അടിയേനാടും അടിയന് അേqാCും തീരാ9
വിേരാധെമ@ു കൽപിFും. അടിയെ] അൽപബുZിയിൽ
േതാ@ിയതിനു/ െതളിവിെന (‘ഇതാ വ@ു അ•ാവRെ]
കഥ’ എ@് മഹാരാജാവു ചിaി?ു) ൈദവം തCിFളzു. ഇനി
അതിെന തിരുമന—റിയി?ിCു ഫലമിലല. എ@ാൽ ആ iലം
കഴFൂCമാണ്. ചTFാറൻ രാമനാമമഠ9ിൽപി/യുെട
മകനും, നaിയ9ു•ി9ാൻ എളയിട9ുസവരൂപ9ിെല
മTിയും—”

മഹാരാജാവ്: “നീ ഇവിടെ9 iിതി ഒ@ും അറിയാെത
െപരുbടNീ@ു വരികയാേണാ?”
തെ] രാജയം പു/ിNCാള9ാൽ സുരeിതെമ@ും, തെ]
സവകാരയനി

യമായി െജൻáാൾ കുമാരൻതbിയും ഏതാനും

ഭടജനqളും കഴFൂCേ9Fു ഗൂഢമായി
നിേയാഗിFെNCിരിFു@തു െകാL് ആ iല9്
കലാപെമാ@ുമുLാവാൻ മാർšമിെലല@ും ൈധരയെNC്
മഹാരാജാവ് ഇqെന അരുളിെ?•േNാൾ മഹാരാജാവിെ]
അതിഗൂഢമായ വയവiേയയും തെ] സാമർ°യം െകാLു
ധരി?ിരു@ േകശവപി/ ആ അറിവിെന േഗാപനം
െച•ുെകാL്, വയസനേ9ാടുകൂടി ഇqെന അറിയി?ു:
“അടിയനിേNാൾ െപരുbടNിൽനി@ു വിടെകാ/ുകയലല.
െപരുbടNിൽ9െ@ ൈകനില ഊ@ിയിരിFുകയാണ്.
അതുേപാെല രാജയവും കു}റെNCുേപാകാെതയിരിNാൻ
തിരുമന—റിയിFു@താണ്. ആ ചTFാറെ] അനaരവെന,
കുറ?ു താമസി?ിCു പിടിFു@തുെകാL് ഒരു േദാഷവും
ഉLാവാനിലല. അവിടെ9 കൂCെമലലാം അറിേകയും സവാമിയുെട
ഉപേദശം അവിെട കിCാൻ സൗകരയെNCിരിFു@ സമയ9ും
ഒരു sമാദ–ിയെയ അവിെട വ?ു നട9ു@തു
നലലുപായമാേണാ എ@് തിരുമന—ുെകാL് ആേലാചി?ു
കൽപനയുLാകണം.”
മഹാരാജാവ്: (തെ] ഊഹം ഈ സമർ°െ] സംഗതിയിലും
െത}റിയിെലല@ു/ സേaാേഷാൽFർഷേ9ാടുകൂടി)

“െകാലപാതകFാരെന ഉടെന െകCുകയെലല േവLത്?”
േകശവപി/: “െകാലപാതകംെച•ു എyിൽ ഉടെന
തൂFുകയും േവണം. സാംബദീeിതരുെട സാധുതവംെകാL്
ആ േകശവപി/യുെടേമൽ കു}റം ചുമ9െNCതാണ്.
െവ/ിനാരായം എ2േയാേപർFുL്! ‘േക’ എ@ അeരം
എ2 േകശവdാർFും േകരളീയർFും ഉപേയാഗിFാം!”
മഹാരാജാവ് : “നീയും ഒരു േകശവനാണേലലാ.”
േകശവപി/: “അടിയൻ! കുNNാട് അതിനടു9ുമാണ്. പേe,
അടിയൻ ൈകFു}റNാടു െച•താെണyിൽ, നാരായെ9
േദഹ9ു നിറു9ീCു േപാവൂലലായിരു@ു.
ഉ•ി9ാനേ„ഹ9ിെ] മകൻ േകശവപി/യും, ഇqെന
അയാൾF് വിപരീതമായ ഒരു െതളിവിെന അവിെട വിCിCു
േപാകുേമാ എ@ു കൽപി?ുതെ@ തിരുവു/മിരു9ി
ആേലാചി?ു രeിFണം.”
ഈ സംശയം ആദയേമതെ@ മഹാരാജാവിെ] മന—ിൽ
sധാനമായി sേവശി?ിCു/തായിരു@ു. എyിലും
േകശവപി/യുെട മന—ിേനയും ഇ•േ9യും ഒ@ുകൂടി
പരീeിNാനായി അവിട@് ഗൗരവമായ ചില േചാദയqൾ
തുടqി. തെ] sവൃ9ികൾ രാജയാഭിമാനിFും ഭ€നായ
ഭൃതയനും േചർ@തെലല@ു/ ഛായയിൽ ഒ@ു രLു
േചാദയqൾ ഉLായത് േകശവപി/യുെട മന—ിെന
ച•ലിNി?ു. ആ േചാദയqൾFുLായ മറുപടികൾ

മഹാരാജാവിന് ആ സ•ർഭ9ിൽ സേaാഷsദമായിരു@ിലല.
ആ സംവാദം അവസാന9ിൽ ഹരിപ•ാനനെ]
ഉദയമqെളFുറി?ു sതയeമായി9െ@
അനുകൂലsതികൂലവാദമായി പരിണമി?ു. ബാലയ9ിൽ
ഊർƒിതമായും അനaരം ശാസനംെകാLു ശമിതമായി
േശഷി?ും അയാളുെട ഹൃദയ9ിൽ കുടിെകാ/ു@
mുതേകാപം േകശവപി/െയ ആ സ•ർഭ9ിലും
അനർ°ഗർ99ിൽ ചാടി?ു. ഹരിപ•ാനനെ]
മതsചരേണാദയമqൾ mാഹQമqൾ മാ2മാെണ@് അയാൾ
വർ•ി?ു. പൂർവരാ2ിയിൽ9െ@ എെayിലുെമാരു ദുœൃതി
സംഭവയെമ@ു താൻ കാണു@തായി ഹരിപ•ാനനൻ
യുവരാജാവിേനാടു പറzതും മഹാരാജാവ് ആ
രാജകുമാരനിൽനി@ു ധരി?ിരു@ു. അqെനയു/ ദിവയെന
ഭrിFു@തു മതധിFാരമാെണ@് മഹാരാജാവിനു േതാ@ി.
ഇqെന സംശയിFെNC അപരാധ9ിനു ശിeയായി.
“കുറ?ുദിവസേ9Fു േകശവൻ ഇവിെട വരണെമ@ിലല.
സാധനqെള ഇേqാCയ?ാൽ മതി. എേaാ ആകNാെട
ക•കാലംതെ@!” എ@ു തിരുവു/േFടായും ഒടുവിൽ
പ

ാ9ാപസൂചകമായും മതനിˆനായ മഹാരാജാവിൽനി@്

ഒരു കൽപനയുLായി.
രാജയ™ംശ9ിനു തുലയമായി ത@ാൽ ഗണിFെNC ഈ ശിe
താൻതെ@ െകാലപാതകകർ9ാെവ@ു
സംശയി?തുെകാLുLായെത@്, േകാപാoമായ ആ
സമയ9ിൽ േകശവപി/ വിചാരി?ുേപായതിനാൽ,

അയാളുെട മുഖ9ുLായിരു@ വിളർ?യും വിവശതയും
മുഴുവൻ നീqി, രാജസ@ിധിയിൽ
അനുവദിFെNCിCിലലാ9തായ മുഖsസാദേ9ാടുകൂടി തെ]
മടിയിൽ സൂeിFെNCിരു@ അനaമുmേമാതിരെ9
എടു9്, “എ@ാൽ െതളിവുേപാലും പൂർ9ിയായിരിFെC”
എ@ു പറzുെകാL്, അതിെന തിരുമുbിൽ സമർNണം
െച•ു. തെ] േന2qൾ തെ@ വ•ിFു@ുേവാ എ@ു/
വിചാരേ9ാടുകൂടി േനാFി, അതു തെ] മുbിൽ
sതയeമാകു@ ഒരു ഭയyരവ‡ുതെ@ എ@ു മഹാരാജാവു
നി

യംവരു9ി. എ@ിC്, “ഇവിെട േവL,

ദുഃശകുനവലയെ9 നീ തെ@ െകാLുേപാ” എ@ു
മനഃപൂർgമായ ജുഗുâേയാടും ഉേദവഗേ9ാടും ക¹ി?ു.
േകശവപി/ അതിനു9രമായി ഒ@ും ഉണർ9ിFാെത,
‘ഇതുതാൻ അവസാനമാം sണാമം’ എ@ു സyൽപി?േപാെല
െതാഴുതു വിടവാqി.
േമാതിരെ9 രLാമതും അ•ാവRൻ തെ]
mവയശ€ിെകാLു ൈകവശെNടു9ുകയും, അതിെന
കരiമാFു@തിനു േകശവപി/ െച• യÂ9ിനിടയിൽ
ജീവഹാനിFു സംഗതിവരികയും െച•ു എ@ു മഹാരാജാവ്
അനുമാനി?ു. എ@ാൽ ഇqെനയു/ അനുമാന9ിനു
വിപരീതമായി, ചില െതളിവുകൾ മെ}റാരാെള കു}റFാരനായി
ചൂLിFാണിFയും െചRു@ു. ഈ iിതികളിൽ
ഗൂഢമായു/ ഒരു sാഥമികവിചാരണ താൻതെ@
നട9ിFളയാെമ@ു മഹാരാജാവു നി

യി?ു. അതിനാൽ

േകശവപി/െയ പുറ9ാFിയുLായ ക¹നെയ
റ„ുെചRാെതയും, എ@ാൽ അതിെന sസിZീകരിFാെതയും,
ചിലbിേന9ു ചTFാറെ] മരുമകെന പിടിFു@വർ
അയാെള യാെതാരു ഉപmവവും അസഹയതയും ഏ¹ിFാെത
തെ] മുbിൽ ഹാജരാFിയതിെ] േശഷേമ
അനaരവിചാരണകൾ നട9ാവൂ എ@് ഒരു അടിയTF¹ന
പുറെNടുവി?ു.

അZയായം പ9്
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sതി–ിയ
ധീരതേയാടു െച•ീടു@തുമുLു പിെ@
പാരിതു പരിപാലി?ിരിFു@തുമുL്”
തെ] sിയഭാഗിേനയെ] ബoനം ചTFാറനു
പാ^യേചാളാദി മഹൽസാ·ാജയqളുെട അവസാനംേപാെല
ചരി2കീർ9നീയവും sജാസവാതa¢യ9ിനു
ഹാനികരവുമായ [ 84 ] ഒരു ഉപഗമമായിരു@ു. എyിലും തെ]
യൗവനാരംഭ9ിെല വിÑവqൾ എqെന തെ]
ഭാഗയiിതിFു വയാേഴാദയമായി ഭവി?ുേവാ, അqെനയു/
േജയാതി

–പരിവർ9നം െകാLുതെ@, അപമാനകരമായ

ഈ സംഭവവും തെ] ഭാഗയഭാ…കരെന ‘േസവാ?ഗത’നാFി
സം–മിNിേ?Fാെമ@് േലാഭാകുലിതനായി ആ മഹാsഭു
സമാശവസി?ു. എ@ാൽ, തൽFാലiിതികളുെട രൂeമായ
പാരമാർ°യം അയാളുെട അaഃsേദശെ9
വയാകുലെNടു9ി. തെ] കീർ9ിFും sതാപ9ിനും
മാനയതŒും േനരിC ധിFൃതിF് ഭൂമിയുെട നാനാഭാഗqളിലും
sതിധവനിFുമാറു/ ഒരു sതി–ിയ ബലിˆനായ താൻ
നിർgഹിേFLതാെണ@് അതയുൽFടേമാഹമാകു@
സ@ിപാതജവര9ിെ] മൂർ”യിൽ അയാൾ സy¹ിFുകയും
െച•ു. ഭൂകbാരംഭംേപാെല നാഭിനാളംമുതൽ ഒരു
ദീർഘനിശവാസംെച•് ചTFാറൻ അശരണെന@േപാെല

ഊർZവമുഖനായി നി@േNാൾ, ആകാശവീഥിെയ ശാaമായി
തരണംെചRു@ ചuൻ അയാളുെട േന2േഗാളqളിൽ
sതിബിംബി?് അവെയ രLു ചuേപാതqെള@േപാെല
sകാശിNി?ു. േseകdാരായ ജനqൾ, ആ
ൈപശാചദർശനം െകാLു ഭയാതുരdാരായി, ആ ദുർ#ദെ]
േകാപാªിയിൽ ശലഭദശെയ sാപി?ുേപാകാെത
അവിെടനി@ും ജവഗമനം തുടqി. എ@ാൽ ചTFാറെ]
േന2ശശാydാരുെട പരിേവഷദവ•വം പിണzിടzു
ലസിFും വ•ം ഉ#ിണിNി/യായ കLകവലലി അേ„ഹെ9
താ^വsദeിണം െച•ുെകാLു നി@ു. വൃZ
മുതലായവരുെട വാസiല9ുവ?ുLായ
മഹാപരിതാപകരമായ സംഭവ9ിൽ അവേരാട്
അനുകbാഭാവെമാ@ും കാണിFാെതയും, അqെന ഒരു
വകFാരുെL@ു/ സംഗതിേപാലും ഗണിFാെതയും,
ഋഷഭsകൃതനായി9െ@ ചTFാറൻ, ഈശനാകെC
{|നാകെC തേ@ാടsിയം sവർ9ി? ധൂർ9െന
ൈവരനിരയാതനംെകാLു eേണന
അQുപാനംെചRിFു@ുെL@ു ശപഥംെച•്
ചിലbിേനേ9Fു തിരി?ു.
വൃZ മുതലായവേരാട് ചTFാറൻ കാണി?
മരയാദാേലാപെ9 തെ] സവaരീതിയിൽ ഉദാരശീലനായ
ഉ#ിണിNി/ പരിഹരി?ു. മTFൂടംവിC് തനിFു
ശർ#ദനായു/ അളിയെNരുമാെള തുടരു@തിനുമുbിൽ
തെ] sേചാദന9ാൽ േകശവൻകുzുേ/ടം അറിzു

സവകാമsാ½ിFു sതിബoമായ ആ യുവാവിെന
രാജഭൃതയdാർ മാ}റുകെകാL് അയാൾ
ഉലലാസഭരിതനായി9ീർ@ിരു@ു. തെ]
ശരീരവലലരികതവ9ിെ] സരസതെയ അതിശയമായി
…ഫുടീകരി?ും, ഏതു സരസാംഗനാഹൃദയഭി9ിേയയും
കരLു നശിNിNാൻ നിപുണമൂഷികനാെണ@ു നടി?ും
മീനാeിയുെട േനർF്, “ആെര@ാലും രeിNാനിനി അപരൻ
വരുേമാ േകണാെള” എ@ു വിജയസേ•ശമായും, വൃZയുെട
േനർF്, “എaറിzു മമ ശീലഗുണqളും ബുZിവിലാസവും”
എ@ു ഭrനമായും, കുN“ാർ നിൽFുെമ@ു വിചാരി?ിരു@
iലെ9 േനാFി “വിmുതം തവ ര€ധാര
കുടി?ിടാെതയടqുേമാ” എ@ു ഗർgേദയാതകമായും ഓേരാ
േനാCqെള sേeപണം െച•ു. കുN“ാരുെട ഒരു
െപാടിെയyിലും അവിെട ഇലലാതിരു@ത് ഉ#ിണിNി/യുെട
ആയുർബലം േശഷി?തുെകാLായിരു@ു.
മീനാeി സാമാേനയന തെ] വംശമഹതവ9ിെനാ9വിധം
ധീരസിംഹsകൃതിയായിരു@ു എyിലും, തനിFു ൈദവഗതയാ
സിZി? കാമുകെ] സംഗതിയിൽ ഹൃദയമാർ„വം െകാL്
ഹരിണീസവഭാവയായി9ീർ@ിരു@ു. ആ യുവാവിെന ഒരു
ലളിതദിവയസb9ായി ധയാനി?്, ആ ബാലിക മാനസപൂജ
െച•ുവ@ിരു@ു. സbൽസമൃZിയും
ശൃംഗാരപരമാന•ാനുഭൂതിയും
കാമി?ു¨വിFു@തലലായിരു@ു മീനാeിയുെട sണയം. ആ
കനയക ആ യുവാവിെന ഭർ9ൃiാന9ിൽ സyൽപനംെച•ു

വരി?ത് തെ] ഐഹികേദഹിF് ഒരു ആധാരപുരുഷനായും,
രാസ–ീഡാരഹസയാaർഭൂതമായ
ആ‰സേ#ളനസവാരസയദനായും ആയിരു@ു. ആ യുവാവും
താനും പര±രസർgസവതെയ ൈകെFാL് അേ„ഹ9ിെ]
ജdേദശമായ നാCുbുറ9് വൃeസyലിതമായു/
വിജനiല9ിൽ രമയമായു/ ഒരു ഭവന9ിൽ അതിെ]
നായികാiാനം വഹി?്, വിQമാവസരqളിൽ അേ„ഹ9ിെ]
സാഹിതയ ചാതുരിെയ ആസവദി?ും, തനിFു സിZമായു/
സംഗീതാമൃത9ാൽ [ 85 ] യഥാഹിതം അേ„ഹ9ിെന
സaർNണം െച•ും, തനിFു യഥാ–മം ഉപദി•മായിCു/
ഹനുമൽകവചാദിമTqെളെFാL്
ഗൃൈഹശവരയസംരeണംെച•ും, ൈദവsസാദ9ാൽ സaതി
ലാഭമുLാകുേbാൾ ബാലപരിചരണംകൂടിെ?•ും—
ഇqെനയു/ ഗൃഹiവസതിയുെട ചാരി2മഹിമെകാL്
സവകുല9ിെ] കളyം ആസകലം നീFിയും
പാപരഹിതമായു/ കർ#സ•യസbാദനം െച•ും,
ഭർ9ൃചരമ9ിൽ സതീ•തെ9 അനുˆിNാൻ മീനാeി
മേനാരാജയവയവiാപനqൾ െച•ിരു@ു. ആ ബാലികെയ
ഹതവിധി െപാടു@നേവ വ•ി?േNാൾ, ആ പരമദുഖഃ9ിെ]
കാരണം സവകുടുംബദുœൃതികൾതെ@ എ@് അവൾ
സyൽപി?ു. രാജmാഹാദിപാപqൾെകാL് ശൃംഖലിതമായു/
തെ] കുടുംബേ9ാട്, തേ]യും മാതാമഹിയുേടയും
പൂർgനി

യqൾFു വിരുZമായി േകശവകുzിന്

സംഘടനം ഉLാFുമാറ് നട@ നി

യതാംബൂല–ിയയുെട

പരിപൂർ9ിേയാടുകൂടി9െ@ അേ„ഹവും
രാജേകാപ[‡നായി9ീർ@ിരിFു@ത് വിധിഗതിയുെട
നയായമായ പരിണാമെമ@ും ആ കനയകŒു േതാ@ി. തെ]
ഹൃദയ9ിൽ തിqിെNാqു@ താപെ9
അQുവർഷംെകാLു തണുNിFാൻ അവളുെട
അതിsൗഢതസ#തിFാÁയാൽ, സവാaഃeീണെ9
ഗൗരവബുZയാ േഗാപനം െച•ും ഇതിനിടയിൽ വാടി9ളർ@ു
ത@ിലധികം ഖി@യായി നി@ിരു@ മാതാമഹിെയ
ഹ‡[ഹണം െച•ും നാലുെകCിനക9ു sേവശി?ു.
ദ^കവനവാസിയായ കബoെനേNാെല ഹരിപ•ാനന
സ@ിധിയിേലFു ചTFാറൻ പാzുേപാകു@തിനിടയിൽ,
അേ„ഹ9ിെ] മഹാസൗധമായു/ ചവുFയുെട sാa9ിൽ
നി@ിരു@ വൃZസിZാദികൾ ആ ഗഭീരാeെ] അേNാഴെ9
ആകാരമഹാരൂeതെയFL് ആ

രയെNCു. അªിമയമായ

ഒരു േലാഹേഗാളെമ@േപാെല ഭൂ™മണേവഗ9ിൽ അേ„ഹം
ഹരിപ•ാനനദൃ•ിച–9ിൽ sേവശി?് ‡ംഭനിലെയ
ൈകെFാLു. എaതിശയം! തെ] ബZശ2ുവും
സവാഭീ•വിഘാതകനും ആയ കുN“ാർ േയാഗികരപ‰qളാൽ
സകരുണം തേലാടെNCും, ആന•
ബാËാർmേന2qേളാടുകൂടിയും, ബZപ•പു”നായും,
mാവിഡ sാകൃതെമെ@ാരു നവഭാഷെയ sേയാഗി?ും,
sാരtദുരിതദൂരീകരണsാർ°കനായി നിൽFു@ു.
മീനാeിേയയും, കഴFൂCെ9 വകനിധിേയയും ഇതാ
േയാഗീശവരഗൃ}Zൻ നഖ[‡മാFിെFാL്, പeപുടqെള

വിടർ9ി അംബരേദശേ9ാടുയരു@ു എ@ു ചTFാറൻ
നിരൂപി?ു. േയാഗീശവരഗുരുവിടേനയും കുNയാ“ായ
ശ2ുഖലേനയും തെ] ‘സർവം ഭeയാമി’തവ9ിന്
അവകാശവലtിയിൽ sാതലാFു@ുെL@ു ചTFാറൻ
നി

യി?ു. ആ ആേªയബൃഹൽപി^െ9FLേNാൾ

േയാഗീശവരനും കുN“ാരും ഒ@ുേപാെല സം™മി?ു.
ഭാഗയവശാൽ അതയാവശയം പര±രം [ഹിNാനു/തു
പറzുതീർ@ിരു@തിനാൽ േയാഗീശവരൻ കുN“ാർF്
യഥാനിയമം sസാദെ9 നൽകി, അയാെള യാ2യാFി. ആ
സ•ർഭ9ിൽ തെ] സംബoിയുെട അവമാനവിപ9ിൽ
സഹതാപിയായി അനുകരണംെചേRLത് തെ] ധർ#െമ@ു
വിചാരി?്, മാളികമുകളിലു/ വാതൽNടിയുേടയും
അതിനടു9ു േകാപ9ീജവാല ചി@ിെFാLു നി@ിരു@
ചTFാറേ]യും ഇടയിൽFൂടി, തെ] ശരീരതaുെവ
അക9ു sേവശിNിFാൻ പരിതാപചിÄമായി ദീർഘിNി?ു/
മുഖാ[െ9 ഉ#ിണിNി/ േകാർ9ു. തെ@ െഞരി?ുെകാL്
അകേ9ാCു sേവശി? അവിേവകിെയ ചTFാറെ]
േന2കൂ×ാ^ാaqൾ ദർശനംെച•േNാൾ ആ
ഹതഭാഗയനായ വിദയുƒിഹവെ] ക®9ിനു
ചTFാദശക®ൻ പിടികൂടി sയാണവിഷമംകൂടാെത
േകാണിFുതാഴ9ു/ തള9ിൽ കിരാതനാൽ ദ^ിതനായ
അർƒുനനെനേNാെല പതിNിFെNCു. ആ –ിയെച•
ചTFാറേനയും അതുകLു രസി?ുനി@
േയാഗീശവരേനയുംെകാL് ൈകകടിNിേ?Fു@ുെL@്

ഉ#ിണിNി/ േഘാരമായ ഒരു sതിU െച•ു. േയാഗീശവരൻ
ഈ സംഭവ9ാൽ ചTFാറനും ഉ#ിണിNി/യും ത#ിലു/
§ഥബoെ9 മന—ിലാFി. അതുെകാL്—തൽFാലം കഥ
നടFെC.
അഭിമാനിയായ ചTFാറൻ ധിFാരിയായ തെ]
സംബoിെയ ഈവിധം ശാസി? [ 86 ] തിെ]േശഷം വീLും
േയാഗീശവരെ] സ@ിധിയിൽ sേവശി?് അേ„ഹ9ിെ]
അsാപ•ികതവേ9യും ജീവമു€തേയയും വി¤രി?്
വീരധർ#ാനുസാരിയായി ആ മുറിയുെട ചുവരിൽ
തൂFിയിരു@ ഒരു കഠാരിെയ [ഹി?് തെ] മാറിനു
േനർFുതെ@ അതിെന ഉയർ9ി ഓqി. തെ]
സൽFാരകനായ ശിഷയsധാനനുLായ
അവമാനപരിഹാരകമായ ഈ സാഹേസാദയമം കLേNാൾ
ജdനാ ര€”ിmകനായു/ ആ േയാഗീശവരൻ അഭിമാനപൂർgം
േവഗ9ിൽ അടു9് അയാളുെട ആ‰ഹതയFു/ Qമെ9
നിേരാധി?ു. േയാഗീശവരേനാടു/ ശിഷയബoെ9
ഓർFാെതയും അവമാനസഹനായി നിൽപാൻ ശ€നലലാെത
ചമzു, ചTFാറൻ അേ„ഹ9ിെന ഇqെന കയർNും
വിലപനവും തുടqി: “വിടണം സാമി! ഇവനിനി ച9ാെലa്,
ഇരു@ാെലa്? മാനവും മതിയുംെകCു! വാŒരിFുതഹണവൻ
കാലdാെര വായിലുമായി! എെ] െപാ@ുസവാമി! ഈ
ഒ}റ9ടിFിനി വിലെയaര്, െനലെയaര്? ൈകവിCൂടണം.”
േയാഗീശവരൻ ചTFാറെ] ൈകവിടാെത ശാaതേയാടുകൂടി
ഇqെന ഗുണേദാഷി?ു: “എ@ ചTFാറsഭു?

അവിേവകമൂർ?യാെല ജdജdാaരസിZമാന മനുഷയാ‰ാെവ
ഹതംെച•ൂടറതാ? ആഹാ? പരമജാളയം! നമതു ശിഷയർ.”
ചTFാറൻ: “ശിഷയര്! േനാവി?ാൽ െകാ9ാ9
പാെbാെLാ? തaNാbിേനേNാെല കു•ും മൂFുbം
െകാ9ും.”
രാമനാമഠ9ിൽNി/െയ തുടർ@് താനും രാജmാഹ9ിനു
ശ€ൻതെ@ എ@ു ചTFാറൻ പറzതിെ] താൽപരയം
േയാഗീശവരനു വയാഖയാനംകൂടാെത മന—ിലായി.
ദaqെളെFാLു സകലദൃശയqേളയും േഭദനംെചയ്വാൻ
സ@Zനായി മദbാേടാടുകൂടി നി©Fു@ ഗജരാജെനേNാെല
സംരംഭമൂർ”ിതനായ ചTFാറേനാട് തെ] ശാaവാദവും
സാേമാപേദശവും വിേദശീയഭാഷയും
sേയാജകീഭവിFയിെലല@ു നി

യി?്, അയാെള ഒ@ു

ശമിതഗർവനാFി സവപാർശവiനാFിെFാL് അവിടം വിCു
േവഗ9ിൽ മടqു@തിന് േയാഗീശവരൻ ഉപായം േനാFി. തെ]
അaർšതqെള തനിFു സഹജമായു/ നാടയൈവദ¡യം
െകാL് േഗാപനം െച•ും, സവിേശഷമായി
ആ

രയമ•ഹാസെ9 െചാരിzും, പുറേ9Fു/

വാതൽNടിയിൽ കയറിനി@്, ചTFാറെ] കഠാരി വഹി?ു/
ഹ‡െ9 സവഹ‡9ിൽനി@ു േമാചി?്, േയാഗീശവരൻ
ഇqെന sസംഗി?ു: “തെ] വലിയ മാനഹതിF് നാം
നിവൃ9ിയുLാFും. തെ] അനaരവെന വിCുെകാടുNാൻ
നാംതെ@ ഉപേദശി?ത്. അതിെ] കാരണം േകൾFൂ: തെ]

പുറNാടിെന തടുNാൻ ഒരു വിoയനിര ചു}റി നി¹ുL്.
കുമാരൻതbി െജൻáാളും വലിെയാരു പരിവാരവും ഇേNാഴും
ഈ iലം ചു}റിയുL് .”
ചTFാറൻ: “അഹഹഹ! എaരു സാമീ! ഞാൻ ഏ?ും േപ?ും
െകCവെനേ@ാ? അqെനയാെണyിൽ വ?ൂടെCാ തീ
െപരു?ാഴിേNാCില്?”
േയാഗീശവരൻ: “െഹയ് ! കാരയം കളിയലല—ഞാനിവിെട ഉ/േNാൾ
വലിയ ൈക ഒ@ും പാടിലല. പിെ@യും, അേ„ഹ9ിെ] കൂടി
ആെള2യുെL@റിzുകൂടാ. ഒരു മു@ൂേറാളം ആ
കൂC9ിൽ ഉLായിരു@ു എ@് എനിFു േതാ@ി;
രാ2ിയായേNാൾ അത് ഇരCി?ിരിFും. ന#ുെട േദഹരeŒ്
മഹാരാജാവിqെന sസാദി?ു െചRു@ ഉപചാരെ9 നാം
അനാദരിേF? തനിFും അവിട@ു െച•ിരിFു@ത് ഒരു
വലിയ അഭിമാനമേലല?”
ചTFാറൻ: “അbി?ിെയാ! കുശാല് കുശാല്—ഇ2
േനാC9ിനും മരയാധŒും അവിെട ആൺെപറ@വനാര്—?”
േയാഗീശവരൻ: “അരുതരുത്. അവiയായി സംസാരിFൂ.
മാർ9ാ^വർ#മഹാരാജാവിെ] കാലമലലിത്. അFാല9് ആ
സിംഹെ9 മാ2ം ഭയ@ാൽ മതിയായിരു@ു.
രാമവർ#മഹാരാജാവും sജാവർšവും ഒരു ശരീരമാണ്.
അതിനാൽ അവിടുേ9യും അവേരയും േപടിFണം. നിqൾ
ചില മഹാനുഭാവdാർ മാ2ം അവിടുെ9 ആഭിചാരശ€ിെയ [

87 ] നീFാൻ േനാFു@ു. വിടുവാFുകൾെകാL്
അqെനയു/ Qമ9ിന് അപകടമുLാFരുത്. ഈ
സംഗതികെളലലാം സൂºമായി അറിzിCാണ് തടiംകൂടാെത
അനaരവെന കൂCി അയNാൻ ഞാൻ ഗുണേദാഷി?ത്. നമുF്
ഇനി എലലാം നലലതിd•ം ആേലാചി?ു നട9ണം.
ചു}റുമിCിരിFു@ കാവൽ അവിെട കിടFെC. അറിz
ഭാവംേപാലും നടിFL. നമുFു േവെറ കാരയqൾ വലുതായി
പലതുമുLേലലാ.”
ചTFാറനും മ•ബുZിയായിരു@ിലല. േയാഗീശവരെ]
യു€ിവാദം അയാൾFു നലലതിd•ം േബാZയമാവുകയാൽ
ഇqെന േയാഗീശവരെ] സാമർ°യെ9 െകാLാടി: “സാമികള്
െകാbി? അരശരുതെ@. തbുരാെ] എടതിരിF് സാമീെട
മറുതിരി അRb! ”[ാമയപദqെളെFാെLyിലും,
ഇqെനതെ@ സംഭാവനംെച•ുെകാL്, ചTFാറൻ
അയാളുെട േദഷയNുറNാടിെന ഉപസംഹരി?േNാൾ, ഇനി
ഉ„ി•കാരയ9ിേലFു sേവശിNാൻ താമസി?ുകൂെട@ു
േയാഗീശവരൻ നി

യി?ു. വyെനyിലും മഹാകുേബരരും

മഹാoനും അപരിമിതജനസവാധീനമു/വനും ആയ ഇയാെള
തെ] പാർശവ9ിൽ അേ”ദയമായ വലല പാശവും െകാLു
ബoി?് സവ•ത9ിെ] ഉദവയാപന9ിന്
sേയാജയമാFണെമ@ു ചിaി?്, ഉപ–മണികയായി ഇqെന
തുടqി: “എെ] േകാെNaു നി—ാരം! േദശaരിയായി
സ•രിFു@ ഒരവധൂതൻ. എെ]കൂടി പരികർ#ിേവഷ9ിൽ
സ•രിFു@ ധനികെ] േതവാരെ9 ഞാൻ നട9ു@ു.

നമുFു കുലവുമിലല. ബലവുമിലല, ധനവുമിലല–
{|െമെ@ാരാധാരം മാ2േമയു/ു.”
ചTFാറൻ: “സാമി ഇqെന ത@9ൻ ധുഷിFരുത്. ആറു
ശാ}—qളും പ•േവധqളും പടി?്, കുടലഴുFറു9
പുണയവാളൻ! സാമിFാരുമിെലലyിൽ ചTFാറെനാL്.”
േയാഗീശവരൻ: (സേaാഷേ9ാടുകൂടി) “ചTFാറന് ഉറFം
വ@ിെലലyിൽ കുറ?ു പറവാനുL്. തിരുവനaപുര9് ഒരു
േമാതിരം വി}റു എ@ും അതിെനN}റി ചില കൃതികൾ നടFു@ു
എ@ും േകCിേലല?”
ചTFാറൻ: “ആ ഉ#ിണി“വം എേaാേ@ാെF ഇവിെട ഒഴറി.
ഞാൻ വകവ?ിലല. മ#CിെFാLു െപഴŒണവര്
വbളNാനിരു@ാല് അരിയളവിനു കുറവുവരും.”
േയാഗീശവരൻ: “ശരിതെ@. േമാതിരം കഴFൂC9ുപി/യുെട
വക എ@്—(വളെര ആേലാചനേയാടുകൂടി അേqാCും
ഇേqാCും േനാFിെFാL്)—രാജകുമാരേനാ—ഉ#ിണിേയാ—
ആേരാ എേ@ാടു പറzു. ചTFാറെന വലലവിധവും
സംബoിFുെമ@ു സംശയി?് ഞാനും ചില അേനവഷണqൾ
െച•ു. അടു9ു വരൂ, പറയെC.” (ചTFാറൻ േയാഗീശവരെ]
അടു9ണz് എaാണു വരാേbാകു@െത@ു/
സം™മേ9ാടുകൂടി നി@ു.) “േമാതിരം വി}റത്
അനaരവൻകുCിയാണ്.”

ചTFാറൻ: (തലയിൽ ത?ുെകാL് അമർ9ിയ
അCഹാസമായി) “ഒ/േതാ സാമി? എyിൽ ചതി?േലലാ മാവാവി!”
േയാഗീശവരൻ: “അതുെകാL് ചTFാറെ] ൈകവശ9ു
നി@ും ആ േമാതിരം പുറ9ിറqിയെത@ു േതാ@ി,
അേനവഷണെ9 നിറു9ി.”
ചTFാറൻ: (മനഃപാടവം അ‡മി?്) “ധാമmാവികള്
ഇ2േ9ാളമാFിേയാ അവെന? എെ] കുzിെന
അരുംചാFിനു െകാടു9ു സാമീ, ആ ശനിപിടി? കൂCം—”
േയാഗീശവരൻ: “ആ പCെര പറെzാതുFി
മഹാരാജാവിനുLായിരു@ സംശയqെള തീരുമാനം നീFി.
ഇേNാൾ ആകNാെട വ@ു കൂടീരിFു@ത് േമാതിരം വാqിയ
ആെള, അതു വി}റ ആൾ െകാ@ു എ@ാണ്! അേNാൾ കാരയം
എqെന തിരിയുെമ@് ചTFാറൻതെ@ ആേലാചിFൂ.” [ 88 ]
ഈ s‡ാവനയിൽനി@് സംഗതികളുെട iിതിയും
സംഭാവയമായു/ ഗതിയും മന—ിലാവുകയാൽ “എെ] സാമീ!”
എ@ു ചTFാറെ] നാവിൽനി@് അയാൾ അറിയാെതാരു
സംേബാധന പുറെNC്, ആ മാളികയിൽ എ2യും
അതയaാർ9നാദ9ിൽ മുഴqി, േയാഗീശവരേനയും ഒ@ു
കുലുFി. “എെ] െപാ@ു ഗുരുപാഥെര ചതി?ുകളzെലലാ ആ
നീലികള്! നാലും മൂ@ും െതരിയാ9 എെ] പി/െയ
ഇടി?ുപിഴിz് അവിടെ9 കാല#ാര് എെaലലാം
െചലലിFുേമാ!” (ശവാസംമുേCാടുകൂടി) “െഫായി സാമീ കാരയം!

എെ] അരുമെ?റുFെന െകാലŒു ത/ിയ മാവാവികെള—
ഹിNം െകാ@ു—കുഴി?ുമീടീC്—േനരം െവളുFണതു പിെ@—”
ചTFാറെ] ഭയാനകതവെ9 േയാഗീശവരൻ അഭിന•ി?ു.
തെ] അŠം സൂºമായി യTഖ^നംെച•ു എ@് അേ„ഹം
സേaാഷിFയും െച•ു. എ@ാൽ ‘മഹാപാപികൾ’ എ@്
അവശംസിFെNC ആളുകൾ താൻ അ@ു കL
മഹാമനസവിനിയായ വൃZയും കനകേകാമളാംഗിയായ
കനയകയും ആയിരിFാെമ@ു സംശയി?് ഇqെന േചാദയം
െച•ു: “അനaരവെ] അപകടം വലലാ9 ദുർഘടംതെ@.
എ@ാൽ ആരാണയാെള വ•നെച•ത്? അവെര
െകാലലു@െതaിന്? മഹാപാപികെള@ു പറzത്
ആെരFുറി?ാണ്?”
ചTFാറൻ: “സാമീെട തിരുമുbില് ഇ@് ആടാനും
െകാ•ാനും വ@ിലലേയാ? ആ െതരുവാടിFൂCംതെ@.
(അേ„ഹ9ിെ] േന2ദയുതി അQുജലmവംെകാL് അ¹ംകൂടി
തിളqി) മായവും മTവുംെകാL്, െതFുവടFു
തിരിയാFുzിെന, െതaനമാCി, െകാലŒും െകാടു9
കാFെFാറേFാലം! െപ•ു–േപNിെ•@ു വ?ാല്, കരും
കാzിരFുരു. െതാലിെതളി?ം കL് സാമീ കലqെലല, ആ
കൂC9ിെന െവേ?Nാേനാ? െതാറേക}റാെത,
പടിzാെറFടNുറ9് പുതമൺ അടിയില്, ഈ രാെകാLു
കുഴി?ുമൂടി, ക/ിയും നടണം.”
അQുFൾെകാLു മറŒെNCിരു@ ഹരിപ•ാനനെ]

ഇuനീലേന2qളിൽനി@് രാമRെ]േനർFു പുറെNCതായി
േകശവപി/ ശyി?തുേപാലു/തിലും തീe്ണമായ ചില
ജവാലാര×ികൾ ചTFാറെ]േനർFു പുറെNCു. ആ
കൃതÀരാeസെ] വദന9ിൽനി@് ‘തുറേക}റാെത’
എ@ു/ പദം പുറെNCേNാൾ, േയാഗീശവരെ] ദaqൾ
അേ„ഹ9ിെ] അധരെ9 –ൂരമായി ദംശനംെച•ു.
മ‡കധവംസന9ിനു യു€നായ െകാലയാനെയ കL
േകസരിെയേNാെല താൻ ഇരു@ിരു@ പീഠ9ിൽനി@്
ഹരിപ•ാനനൻ താഴ9ുചാടി, ലാംഗൂലപിãെ9
ചുഴ}റു@തിനുപകരം മു•ികൾ ചുരുCി െഞരി?ുെകാL് ആ
മുറിയിൽ –ാaി വൃ9േലഖനം െചRുംവ•ം
mുതസ•രണംെച•ു. ഇqെന കുറ?ു േനരം നട@് േകാപം
ശമിNി?ുെകാL്, ചTFാറെ] മുഖേ9ാടടു9ുേചർ@്
അയാെള േലാമകൂപംsതി ദൃ•ിസൂചികൾെകാLു
eതംെച•ു. അനaരം അയാൾ ഉേദയാഗിFു@
വധെ9Fുറി?് ഇqെന അപഹസനം െച•ു: “രാജവധം
കഴിz് Šീവധ9ിനാേലാചനയാേയാ? അടു9 ൈക
ഗുരുവധമായിരിFാം. എലലാം കഴിയെC. അേNാൾ
രാജiാന9ിന് പരശുരാമെനേNാെല ര€തീർ°Çാനം
കഴി?് ഒരുqാം.”
ത@ാൽ സy¹ിതമായു/ നാടക9ിെ] പരിണാമെ9
േയാഗീശവരൻ ഇqെന ‡ുതിനി•നംെച•േNാൾ നിധിദർശനം
െചRിFാൻ ശ€നായ ഗുരുവിൽനി@ു ശാപേമ}റുെവyിൽ
നിധിയും നാടകപരിണാമവും ന•മാകുമേലലാ എ@ു

ചTFാറൻ ഒ@ു സേ•ഹി?ു. എെayിലും
പരശുരാമ{|ർഷിയുെട േജയാതിേ—ാടുകൂടി നിൽFു@
േയാഗീശവരേനാട്, അനുസരണഭാവെ9
ൈകെകാ/ുകയാണു9മെമ@ു നി

യി?് “സാമീെട

മനംേപാലലലാL് എനിെFaെരേ@? െപ•ുqള് അവിെട
െകടFCു എ@ു ക¹നെയyിൽ, അവർ െപലരെC. തുര9ൂടാൻ
ക¹ി?ാൽ പറ9ൂടാനും അടിയൻ ആളുതെ@. അവെര ആ
വിശാരമാണ് എെ] കുzിെന മയFി കഴുകിന്
എരയാFണെത@ുമാ2ം സാമിയും കരുതണം.” [ 89 ]
ചTFാറെ] സവരം ഇqെന താ¿@ു വിനയസ#തി ഉLായി
എyിലും, അയാളുെട കരqെള േസവ”ാഭംഗഭയമാകു@
പാശംെകാLു സുiിരമായി ബoി?ിെലലyിൽ ആ
സാധുFൾFു നിരaരപീഡനെ9 ആ ധർ#വിമുഖൻ
െചRുെമ@ു ശyി?്, േയാഗീശവരൻ ബുZിപൂർgമായു/ ഒരു
അഭിsായെ9 sകടിNി?ു: “മഹാനുഭാവ! തെ]
കുടുംബമാഹാ‰യം എനിFു [ഹിNാൻ കഴിയു@ിലല.
അനaരവൻ {|ഹതയെച•തിെന അ#ാവൻ
ŠീവധംെകാLു പൂർ9ിയാFു@ു. ഈ –ിയകൾ മഹ9ായ
ഈ മാളികŒും ഭവന9ിനും ആചuതാരം യശ—ുLാFും.
ഏതുവിധമു/ യശെ—@ു ഞാൻ പറേയLതിലലെലലാ. എ@ാൽ
{ാ|ണെ] മരണംെകാL് േമാതിരം വി}റയാൾ
അ#ാവനെലല@ു െതളിയിNാനു/ ഏകസാeി
കിCാ—ാeിയായി. ‘മഹാപാപികൾ’ എ@ു താൻ പറz
െപ•ുqൾ മരി?ാൽ അത് എവിട@ു പുറ9ിറqി

എ@ു/തിേലF് തനിFു ഹാജരാFാവു@ സാeികളും
മറയും, അേNാൾ െകാലŒു േശഷFാരനും,
രാജmാഹQമ9ിനു കാരണവനും രാജസ#ാനം നി

യം.

ഇതു നേ@ വിചാരിFൂ.”
വൃZയും ദൗഹി2ിയും തനിF് അനുകൂലസാeികളാകയാൽ
അവെര ശിeിFുകേയാ വിപരീതെNടു9ുകേയാ
െച•ുകൂെട@ും ചTFാറനു മന—ിലായി. േയാഗീശവരെ]
ബുZിേയയും, തെ] േനർFു/ കരുണേയയും അയാൾ
എ2യും വിനീതിേയാെട അഭിന•ി?്, തെ] മതി™മംെകാLു
കാണി? നി—ീമമായ ഗർവ9ിനും, വദി? ധിFൃതികൾFും,
ആേലാചി? ദു•തകൾFുംeമായാചനംെചÁയും െച•ു.
മാമാെവyിടെ] കൗശലംകൂടാെത, സ•ർഭവശാൽ
ബാലിസു[ീവdാരായി9ിരിz് ദവ•വയുZ9ിനു േകാNിടാൻ
ഭാവി? ആ ഭി@sകൃതശ€ികൾ, ഇതിെ] േശഷം തെ@
സംഭാഷണ9ിനിടയിൽ ഏകമതdാരായി, അവർ ത#ിൽ
പൂർവiിതിയിലും ഊർƒിതമായ സഖയസംഘടനയും നട@ു.
അർZരാ2ി കഴിzു. ചിലbിേന9ു/ ജനസംഘവും
ഗാഢമായ നിmയിൽ ലയി?ു. തിരുവിതാംകൂർ നിവാസികളായ
sജാലeqളുെട ഹൃദയസിംഹാസന9ിൽ ധർ#നിരതനായി
എഴു@രുളി, Qീപദനാഭsിയയായ രാജയലºിെയ
പരിചരണംെചRു@ രാമവർ# മഹാരാജാവിെ]
iാന™ംശവും ഖലകുലേശഖരെNരുമാളായ ചിലbിേന9ു
കാളിയുടയാൻപി/യുെട കിരീടധാരണയUകർ#ം

അവഭൃഥÇാനപരയaവും ഹരിപ•ാനനസിZെ]
േപശലവാÛാനqൾെകാLും ചTFാറദുർ#തിയുെട
മൂഢമേനാരാജയqൾെകാLും ആേഘാഷി?ും കഴിzു.
അതയാവശയം േഗാപനംെചേRLതായ അവരവരുെട
അഭിമതിെള മറ?ുെകാLു രLുേപരുേടയും ഹൃദയqെള
തുറ@ും സേyാചവിഹീനമായും നിർബാധമായും
രാജmാഹാേലാചനകൾ യേഥ•ം അവർ പരിപൂർ9ിയാFി.
ഏത് അൽപബുZിFും അതിമഹെ9@ും നി}Ëയാസം
അനുേˆയെമ@ും sതയeമാകുമാറു/ ഒരു
കാരയപരിപാടിെയ, ദeിണഭാരതഖ^െ9 അFാല9ു
വിറNി?ുെകാLിരു@തായ ഒരു നാമമT9ിെ] പല
ഘC9ിലുമുLായ ഉരുFഴിFേലാടുകൂടി, േയാഗീശവരൻ
ചTFാറെ] മുbിൽ സമർNി?ു. ഉ#ിണിNി/യാൽ തെ]
കർ•qളിൽ തിരുേവാണസംഭാവനകളുെട
സവീകരണസ•ർഭ9ിൽ മTിFെNC രഹസയം പരമാർ°ം
തെ@ എ@ു േബാZയെNC്, പരിപാടി അനുസരി?ു/
കാരയqളുെട നിർവഹണ9ിനു കഴിയു@ ജനസഹായവും,
േവL ധനം െവyലNറവ?് കിലുകിലരവേ9ാടുകൂടി9െ@
അള@ുതCി െചലവുംെചയ്വാൻ ചTFാറൻ ഭരേമ}റു.
ചTFാറൻ േയാഗീശവരെന വ•ി?ും േയാഗീശവരൻ
ചTFാറെന അനു[ഹി?ും ആ മേനാഹരമായു/
ശാലŒക9് ഇqെനയു/ sതിUകൾ, കഴി?ു
നിൽFുേbാൾ, േയാഗീശവരൻ അ•ഗൃഹsധാനികളുെട
വീേരയാ[താസ•യqൾ ഏകീഭവി?ും മൂർ9ീകരി?ും ആ

iല9് അവതീർ•നായതുേപാെല കാണെNCു.
ഹീനവൃ9നായ ചTFാറരും ആ sഭുവർš9ിെ] ദൗ•യം
അªി…ഫുടസംശുZിെകാL് വർZിതശ€ിേയാെട അവിെട
സാ@ിZയം െചRു@േപാെലയും കാണെNCു. ഇqെന
sതി–ിേയ”ുFളും രാജmാേഹാdുഖമായി സം…കരണം
െച•ുേപാ@ിCു/വരുമായ ആ രLു ശ€ികളുേടയും
അർZരാ2ിയിെല സേ#ളനമുഹൂർ99ിൽ, ആ മുറിയിലും
പരിസരqളിലും ഒരു ഭയാനകതവം sസരി?ു. ആ
രLംഗqൾFുംതെ@ അവരുെട ആ നിലയിലു/
സംഗമ9ിെ] നിസർšമാഹാ‰യെ9Fുറി?് ഒരു മഹ9ായ
അഭിമാനം സ¶ാതമായി. ത@ാൽ sാതിനിധയം
വഹിFെNടു@ എCുവീCിൽNി/മാെര@്
മഹാവീരസമിതിയുെട ഗൂഢസഭാേയാഗqളിൽ
പുËദീപസുവർ•qളുെട സാeയേ9ാടുകൂടി, അതുകളിെല
അംഗqൾ
sതിUാബZdരായി9ീരുമാറുLായിരു@തുേപാെല
അ@െ9 സഖയവും ഈ അനുˆാനം െകാL്
സുiിരീകൃതമാകണെമ@് ചTFാറൻ അഭിsായെNCു.
േരാമാ•സമനവിതം േയാഗീശവരൻ ആ അഭിsായെ9
സവീകരി?ു. ചTFാറെ] ഏകഗർƒനംെകാL്
sതിUാസാമ[ികെളലലാംeണമാ29ിൽ
സƒീകരിFെNCു. ചTകാറൻ സതയവാചകം െചാലലി തെ]
ഭാഗം –ിയെയ പരിപൂർ9ിയാFി. സകല ജഗmeാശ€ി
sപ•മ^ലെ9 ശശാyകരമാർšമായി മൃദു±ർശം

െച•നു[ഹിFു@ ആ മംഗലമുഹൂർ9െ9,
രാജmാഹവിഷയവും രാജയeേമവിഘാതകവുമായ
നിœൃതിചിaകൾ െകാL് ദുർ#ുഹൂർ9മാFിെ?•ും,
സവയംവൃതമായു/ േയാഗസനയ‡ മുmകെള വയഭിചരിNി?ും,
ഹരിപ•ാനനൻ തെ] വലതുകരെ9 നീCി
ഉൽFടവീരയേ9ാടുകൂടി ദീപ9ിെ] മുകളിൽ മാംസം
കരിെയNിടി?്, സതയവാചകെ9 ഉ?രിNാൻ തുടqി.
മായെകാെL@െപാെല മൂ@ാമതായ ഒരാൾ അക9ു
sേവശി?് വിളFണ?ു. ഈ –ിയ മഹrതയqൾFു
sവൃZസാ@ിZയെ9 നൽകുെമ@ു/ ചിaേയാടുകൂടി,
ഹരിപ•ാനനൻ സതയ–ിയെയ sതിബo9ിനിടയിലും,
നിർവഹിNാൻ ആരംഭി?ു. എ@ാൽ ഹി•ുiാനിയിൽ ഉLായ
ഒരാUെകാL് ആ sതിU നിേരാധിFെNCു. അവിെട
ഇqെന sതയeനായ പുരുഷൻ രൂപവും സവരവുംെകാL്
വൃZസിZെന@് ഊഹയമായിരു@ുെവyിലും, താൻ
കുറ?ുമുbു കLിCു/ വാർZകയം അേNാഴെ9 രൂപ9ിേലാ
സവര9ിേലാ ചTFാറനു കാണെNCിലല.
അ¹േനരംെകാL് ഹരിപ•ാനനെ] മടFയാ2Œ്
വൃZസിZൻ േവL ഏർNാടുകൾ െച•ുകഴിzു. പുറെക
‘പുറെNടു@തിന് ചTFാറനും ഒരുFqൾെച•ു.
ഇതിd•ം ഈ അഭീ•sാർ°കdാരിൽ, മീനാeി എ@
കനയകേയയും, നിധിയും രാജയാധികാരവും കിCു@തിേലF്
ഹരിപ•ാനനാനുകൂലയമുLാകണെമ@ു
ചTFാറനുLായിരു@ അഭിലാഷqളിൽ,

ഒടുവിലേ9തുമാ2ം അയാൾFും, േയാഗീശവരെ]
യാ2ാേ„ശയqളായ ഉ#ിണിNി/യുെട ഹൃദയത…കരിണി
ആെര@റിക, താൻ സംശയിFു@ തരുണിയാെണyിൽ
ചTFാറനാദിഖലdാരുെട ബാധ കൂടാതിരിNാൻ േവL
വയവiകൾ െചÁ, ചTFാറെ] പുരുഷധനസഹായqെള
സവാധീനമാFുക എ@ീ മൂ@ും ഒെ@ാഴിയാെത േയാഗീശവരനും
സാധി?ു.

അZയായം പതിെനാ@്
“ഇനിെFെ] മനFാbിലിരിFുേ@ാരഭിലാഷം
നിനŒുേbാൾ നിനFുLു ഫലിNിNാെനളുNവം.”

ചിലbിേന9ുസൗധ9ിെല ദുർ#Tണqൾ
മഹാരാജാവിെ] നിmാസുഖ9ിന് ഒരു
ദു—വÎലാ•നംെകാെLyിലും ഭംഗമുLാFിയിലല.
അതുകെളാഴി?് അവിെടയുLായ മാമാyേഘാഷ9ിലും
മTFൂടെ9 അരി•രംഗ9ിലും ചTFാറൻ sകടിNി?
നവരസാതീതമായു/ അഭിനയവിേശഷqളും മാമെ]
ഉഭയഭാ—ും ഉ?ദീ½ിയും അ‡-മവും മഹാരാജാവ് ഉടനുടൻ
അറിzിരു@ു. അടു9 sഭാത9ിൽ സyീർ9നFാരാൽ
പ/ിയുണർ9െNC് തിരുമു9ുവിളFാനിരു@േNാൾ,
മഹാരാജാവ് ഒരു sഭാതവിേനാദമായി േസവകജനqേളാട്
േലാകവാർ9ാേനവഷണംെച•ു. അേNാൾ ഒരു
ൈവതാളികവിദ¡ൻ, മാമാെവyിടൻ ബുഭുeാതി–മ9ാൽ
അaകേe2തീർ°ാടനം െച•ു [ 91 ] മടqി
കാലൈഭരവാരാധനŒു ദീeെകാ/ു@ കഥാരസെ9
വ€ാവിെ] മേനാധർ#മാകു@
കൽFL9രിേമെbാടിെകാL് മധുരമാFി മഹാരാജാവിെ]
ആസവാദന9ിനായി പകർ@ു. ഈ കഥയിെല
ആപൽ…കooെ9Fുറി?് ഓർ#വരികയാൽ, ആ

{ാ|ണൻ തിരുവനaപുര9് എ9ുേbാേഴFുതെ@
അയാൾFുLായ മൂർ” നലലതിd•ം നീqി ആ
രാ2ിയിൽ9െ@ ഒരു സദയകൂടിയും ഉ•ാൻ തFവ•ം
സുഖെNCിരു@തായി അവിട@ു ധരി?ിരു@ു എyിലും,
അയാെള ഒ@ു കാണു@തിനായി, അ@ുദയ9ിെല
വയായാമസ•ാരെ9 പലഹാരNുര ലeയമാFിെ?യ്വാൻ,
അവിടെ9 കൃപാർmത sാവാഹിNി?ു. േകശവപി/യുമായി
കർ•കഠിനമായ ക®സമരം െച•ുെകാLിരു@ു
മാമാെവyിടൻ, മഹാരാജാവിെ] ആഗമനദർശന9ിൽ
ചുടുെവ/9ിൽ വീണ പൂ?െയേNാെല േവദനെNCു
കുടzും സം™മി?ും പുറ9ുചാടി, ഹൃദയനാളെ9Fാളും
അഗാധമായ ഒരു സ•ികയിൽനി@് ഉÜഗളിതമായ
ഭ€ിേയാടുകൂടി അഭിവാദനം െച•ും, നാഭിയുെട നിരNിൽ
നാസികാ[ം എ9ുംപടി കായെ9 കുനി?് വാെപാ9ി
സവിനയം ബZQമനായും, രാജക¹നാsതീeകനായി നി@ു.
ഇതിനിടയിൽ ബoനംെചയ്വാൻ തരെNടാ9 േകശം
ഇരുപാടും ചിതറിവീണ്, േeാഭകലുഷമായു/ അയാളുെട
മുഖ9ിന് ആ നിലയിലുLായ ഹനൂമ”ായെയ സവിേശഷം
പു•ീകരി?ു. തെ] -ി½sകാരമു/ വŠqളണിzുമാ2ം
തിരുമുbിൽ പരിചരി?ിCു/ മാമൻ, അേനകം
ധനയാദിപദാർ°qളുെട ധൂളികൾെകാL് കളെമഴുതെNC
ശരീരേ9ാടും, താംബൂലചർgണ9ാൽ നിണെമഴുകു@
വാേയാടും, വäിവൃ99ിെ] ൈദർഘയെ9 സൂºമാനം
മാ2ം െചRു@ േതാർ9ുമുേLാടും തിരുമുbിൽ

sേവശി?േNാൾ, മഹാരാജാവ് അയാളുെട േരാഗബാധ മുഴുവൻ
നീqി എ@് ആശവസി?ു. േകശവപി/ േകൾെF
കുശലഭാഷണം നടേ9െL@ു ചിaി?്, മാമൻകൂടി
അനുഗമിNാൻ ആംഗയ9ാൽeണി?ുെകാL്,
പലഹാരNുരവാതുFൽനി@ും നട@ുതുടqി. പുറേക
എ9ു@തിനിടയിൽ മാമൻ ഏെറFുെറ കുഴqി, തെ]
കൃതUതെയ അറിയി?ുതുടqി: “തിരുവു/9ാെല
േനെ9Œ് െപരിയ മഹാനു[ഹമുLാ?്. എെ•Œും
ഏഴവർšെ9 ഇNടിേയ കാNാ9ി, ഭരജഡതരാക–
ജഡഭരതരാക–sഥുല—പൃഥുശ–വർ9ിയാCം
ദീർഘായു¥ാനാക—”
മഹാരാജാവ്: “വലലട9ുനി@ും കിCു@ അ•ിF്
ഇവിെടയാേണാ അനു[ഹം?”
മാമാെവyിടൻ: (sാചീനഭാരതച–വർ9ികളുെട നാമെ9
െത}റി ഉ?രി?ിCുേLാ എ@ു സംശയി?ുLായ
പരി™മ9ിനിടയിൽ) “എaNയൽ തaാലും
അനു[ഹദശാംശം–അെലല, മു?ൂടും താൻ–
സവാമിsഭാവ9ുFുതാെന ഉടമയിെല െകാ•ും ഏ9വും,
ശി@നുF്—”
തെ] അനുകbാജനയമായ ഒരു –ിയെയFുറി?ു/
sശംസകൾ േകൾFു@തിലു/ ൈവമുഖയ9ാലും, മാമനു
വിേശഷിെ?ാരു സുഖേFടുമിെലല@ു തൃ½ിെNCതിനാലും,
മഹാരാജാവ് അയാളുെട േ‡ാ2qെള തടzു. വലിയ

അപകടെമാ@ുമുLാFാെത ചിലbിേന9ുനി@് ഇയാൾ
േപാ@ത് തെ] sാർ°നാൈവഭവം െകാLുതെ@െയ@്
ആശവസി?്, പലഹാരNുരŒക9ിരിFു@താരാെണ@ു മാ2ം
മഹാരാജാവു േചാദി?ു. മാമൻ തെ] യാ2യുെട േseകൻ
ആെര@ു പറേയLിവരുെമ@ു ശyി?ും,
ഏകാeേരാ?ാരണംെകാL് തിരി?റിയെNടാൻ േവL
sസിZി തെ] പൂജാപുരുഷനുെL@ു വിചാരി?ും, ‘േക’
എ@ു മാ2ം പറzു നിറു9ി.
മഹാരാജാവ്: “ആരാണ്, േകളേരാ?”
മാമാെവyിടൻ: “ന#—തൃNാദ—േകശ—”
മഹാരാജാവ്: “ ഓെഹാ! േകശവപുര9ു കുറുNാണേലല?”
മാമാെവyിടൻ: “സവാമീ അവരൈലല. അa, േകശവൻ—കുz്—”
മഹാരാജാവ്: അലലാ—അവെന പിടി?ുെകാLുവരിക താൻ
കഴിേ?ാ? െകാലŒു [ 92 ] ശിe െകാCാര9ിൽ പാർNും
പലഹാരNുരയിൽ ഭeണവും! ഇ2 പരിœരിേ?ാ
നയായ9ിെ] ഗതി!”
മാമാെവyിടൻ: (ദുർഘടതാളം ചവുCിെFാL്) “അa
പരമmാഹി അ@്, സവാമീ—ന# നീെCഴു9ു, തൃNാദ9ൂെട
േകശവപിൈ/.”
മഹാരാജാവ്: “അെത വാ തുറെ@yിൽ താൻ താളംെത}റിFും”

എ@ുമാ2ം അരുളിെ?•ുെകാL് അവിെടനി@ു ഗമി?ു.
േകശവപി/യുെട നാമെ9 േകCയുടെന, തെ]
താളവിഷയ9ിലു/ അഗാoർവതെയ പു”ിFമാ2ം
െച•ുെകാLു െപാŒളzത് മഹാരാജാവിനു
േകശവപി/േയാടു/ തിരുവു/പൂർ9ിെകാLാെണ@ു
മാമൻ വയാഖയാനി?ു. പരി™മനാേടയാപായ9ാൽ
ജീവരeയടzു എ@ു/ ഉrാഹേ9ാടുകൂടി മാമൻ തെ]
മുറിയിേലFു തിരി?ുെച@്, മഹാരാജാവുമായുLായ
സംഭാഷണെ9 േവL ശു™വയാജqൾ േചർ9ു ചമൽFരി?്
ആ യുവാവിെന ധരിNി?ു: “അെട അNൻ! എെ@ലലാം
േകCുCാർ? െറെവയും സംഗതിയും െവå്, ‘ഹരിഃ മുതൽെF
ശുഭമ‡ു’ പരയaം െശാലലൂേCൻ. മാമൻ കിടുംകുവനാ?
രാശാവുെട അ•കലാശ9ുF് മാമനുെട ഡാവ്!
െതരി•ിയാ?”
േകശവപി/: (മാമെന ചിലbിേന9യ?തു
വിഫലമായതിനാലു/ േദഷയേ9ാടുകൂടി) “െകCിെയടുNാൻ
പാടുകിട@ു െകാടു9േNാൾ ഈ ഡാെവലലാം എവിെട
െപാതിzുവ?ിരു@ു?”
മാമാെവyിടൻ: “അെട! െശ9ുേപാനാൽ എ@െ99ാൻ
െശയ്വായ്? ‘വാണാലുFുടയവൻ വaാൽ വരമാേCെന]ാൽ
വിടുവാേനാ ശി9ൻ’—േയാശിFിറെത@െ9?”
േകശവപി/: “കാലൻ വ@് അേqെട മധുരം ഒ@ു നFിയാൽ
ചുCുതി@ാെത വിേCFുേമാ, മാമാ? ഉLാൽ, പLും മലർ@ു

േപാകു@ ആളുതെ@യാണ് അq്! എലലാം േകCു കഥ—
ഹരിപ•ാനനൻ Qീകൃ•സവാമി! ചTFാറൻ ധർ#പു2ര്!
അവിടെ9 േഘാഷം രാജസൂയം! എ@ിCും, ഇ@െല രാ2ി
കLേNാൾ ന?ും നാFുമടzിരു@ു. െവളു9േNാൾ ഇതാ
…കാ•മഴി?ിരിFു@ു. അbെbാ! ക/qൾ േകCു കാതു
മര?ു.”
മാമാെവyിടൻ: “ഒ@ുെട വായിെല പൈട9െതലലാം െശാലല്.”
(ശിമിCുകേളാടുകൂടി) “‘സവർ•വർ•മരയ@ം—
മ¶ുനാദമിത്’—അaFഥ വരേNാFിറതു—േപാകിറദൂ!”
(പരുഷഭാവ9ിൽ ) “അെട! നാൻ ക/ുകുടിNനാ, അNാ?
എNടിേയാ വിഴുaുേCൻ! അതുFിവളവു ആർഭാടമാ?”
േകശവപി/: “ഇരു@ു ശൃംഗാരിFു@ു! ‘വിഴുaുേCൻ’േപാലും!
ഊ@ുറŒാെത വിഴു@തിനു കാരണെമa്? സതയം പറയണം.
വിളbി9@താര്?”
മാമാെവyിടൻ: “കരിNNൂ—ഇടതുൈക—ഉL?ുNൂ—
ഏ9ൻകാ നാണു—ഇരിFാെന, അവൻ—അa, മുCാള കുNൻ
—േകാണ?ാമീ—”
േകശവപി/: “കുNനും ചുNനും മ}റുെമലലാെരയും
ഞാനുമറിയും. അേq അവർFാർFും ഉരുCിയിടാൻ കഴിയൂലാ.
ഒ@ാമതുതെ@, മാമൻ െനടുbുരയിലാേണാ ഉLത്?”
മാമാെവyിടൻ: (െചbിൽ ചCുക9ിെ] സംഘCനമുLാകു@

സവര9ിൽ) “അതലലിേയാ കാലെ9തെ@ പറzത്?
എ2തരം പറzു? ‘മനമqും മിഴിയqqും’ എ@ു െപെ•
നിന?ുെകാേL ഇരു@ിC്, നമുFാേണാ sായ

ി9ം

വിധിFു@ത്? എ@ാൽ കഥ ഒ@ുകൂടി േകൾFൂ.
മഹാരാജാവിെ] sതിനിധിയായി
ഹരിപ•ാനനേയാഗിസവാമികൾ നെ# കാൽ കഴുകി?ു
ഗുരുപൂജയും െച•ു, കുടിFുനീർ വാർ9് യേഥാ€ം
ബഹുമാനി?ു. ഊണുകഴിzതിെ]േശഷം,
ബഹുപുണയiലqളിെല തീർ°qളും ത@ു. പി@ീട് ഒരു
കളഭFൂC്—ജവാത്, പുനുക്, പ?F¹ൂരം—” [ 93 ] േകശവപി/:
“മതി മതി! അqാടി?രF് അb9ിഒരുനൂറിേ]യും പരിമളം
േചർ@ ച•നം േത?ുത@ു എ@ിരിFെC— മാമനു ത@
തീർഥവും sസാദവും ച•നവും മ}റാർെFyിലും
െകാടുേ9ാ?”
മാമാെവyിടൻ: “അെട, അa രാജസൂയ9ിെല
‘മഹയമഹയമധുനിഷൂദനം’ ആക, അഗ¢യപൂജ നമുേF
ആരാധിFെNടും േപായത്, എa
മാഗധവംശപാ•ാലമിഥിലാേചദിപനുF്, നമുF്
സംഭാവിതമാനെNCതാന അa വിഭൂതിവിഭാഗെ9 കുടുNാർ.”
േകശവപി/: “ഇതാ, നലലതിd•ം ആേലാചി?ു പറയണം. അq്
അവരുെട സൽFാരം െകാL് ഒ@ിളകിേNായി. ഇനിെയyിലും
തല േതാളിൽ വേ?ാL് ഓർ#ി?ു േനാFിNറയണം.
ഊണുകഴിzതിെ]േശഷം തീർ°ം ത@ വിേശഷവിധി

ഒ@ിെന മാ2ം ആേലാചി?ുേനാFണം.” ഇതിനു മുbുതെ@
കുലുqി9ുടqിയിരു@ മാമൻ േകശവപി/യുെട ഈ
ആU േകCേNാൾ അയാളുെട ഹ‡ിളിൽ വീണു. ഗാഢമായി
കുറ?ുേനരം ആേലാചനയിൽ ഇരു@ിC്, എഴുേ@}റ് ഒരു
മുഖsസാദേ9ാടുകൂടി നിയമsകാരം േകശവപി/യുെട
തലയിൽ രLു ൈകയും വ?് അനു[ഹി?ു: “അേട
െശാലലലയാ? നീ രാശാ! ഒ@ുെട മുഖ9ിെല
ശംഖച–ാദിയിരുF്.” (േ-ശഭാവ9ിൽ) “ശതി?ൂCാൻ
മഹാപാപി! അa തീർഥം താൻ െകാടു9ത്. കശകെശ
കശ?ത്–മാമാ{ാ|ണൻ വിടുവിäിയായി വിCുേത അNൻ—
അa മറയNയെല കരിN•ാസയരeെസ, ഇa
െകാCാര9ിെല െയ9േവകൂടാതിനിേമ—..
േകശവപി/: “അേNാൾ ഞാൻ പറzത് ശരിയാേയാ?
അേqാCും ഇേqാCും െകCിയിഴ?തുമാ2ം ലാഭം.” (കടുതായ
ഭrനേരാഷേ9ാടുകൂടി) “അയാളുെട ഭ¤ം
വാqിFരുെത@് ഞാൻ എ2തവണ െചവിയിൽ
അറzുേക}റീCുL്? അവിെട െച@േNാൾ sമാണിയായി—
െപാ•FാരയംെകാെLലലാം മറ@്? കാരയെമലലാം നാശമാFി!”
മാമാെവyിടൻ: (സാധുവായ വാദമെലല@റിzിരു@ിCും)
“തീർ°9ിെ] കാരയം പറzിലലേലലാ പിെ/?
അqെനയിരിFുേbാൾ ശു#ാ വീൺശL പിടിേ?ാLാേലാ?”
േകശവപി/: (പലലുകടി?ുെകാL്) “ക•ു തുറ@്,
െചവി9േയാടുകൂടി, ചു}റുപാടും േനാFി, എലലാം

നട9ിFണെമ@് ഞാൻ പറzിലലേയാ? ച9േതാടുകൂടി
അതും മറേ@ാ? sസാദം േപാെലത@ലലേയാ തീർ°വും?”
മാമാെവyിടൻ: (മഹാശാaഗാംഭീരയെ9 നടി?് കാലിേdൽ
കാലും മടFി ഇരു@്) “ഇരിFണം പിേ/—അ2 ചാടL.
പി/Œു േവLെതലലാം ചു}റുപാടും, ചുഴzപാടും, േനാFി
അേനവഷി?ുതെ@, മാമൻ േപാ@ു. പCനിൽ െപാCനുെL@ു
പി/ മാ2ം നടിേFL േകേCാ— മാമെന അയ? കാരയം
സാധി?ുെകാLുതെ@ വ@ിCുL്.” ഇqെന പറzുെകാL്
ശൃംഗാരഭാവ9ിൽ ക®ം െതളി?ു സവഗാനാനുഭiനായി
‘സവർവധൂജനമണിzിടു@ മണിമൗലിയിൽ ഖചിതരÂമാം
ഉർgശീ—’ എ@ു വി‡രി?ു െചാലലി, േ§ാകപൂർgാർZം
കഴിzേNാൾ േകശവപി/യുെട ഗ^iലqളിൽ രLു
ൈകകളും അണ?ുകുലുFി, പിെ@യും ഗാനം തുടqി.
‘അതുർമാം ജവംപൂLുൽ—’ എ@ു പാടിയേNാൾ ,
മാമാെവyിടെ] ഗാനം എaിെന സംബoിെ?@്
േകശവപി/Œു മന—ിലാകാ9തിനാൽ, “ഇ@ലെ9 മ9്
ഇ@ും വിCിലലേയാ” എ@് അയാൾ േചാദി?ു.
മാമാെവyിടൻ: “അെത! മ9ുതെ@—സൗ•രയലഹരി
തലŒുപിടി? മ9്. ‘¤േരാപി തവാം നതവാ രതിനയനേലേഹയന
വപുഷാ’—േനാFL— ആ ക•ുരുC് ‘Òികുടീംകടക’ എ@ു
ഞാൻ ധാരാളം കLിCു/തുതെ@. പിെ@ ചു}റുപാടും എലലാം
േനാFി വരാനേലല മാമെ] അടു9ു പറzയ?ത്?” (രLു
ചൂLുവിരലും നീCി തു/ി?ുെകാL്) “കുCിേFശവപി/ ഇ2

സരസനാെണ@ു മാമൻ അറിzിരു@ിലല. എqെന ഈ
എഴു9ൻക•് അവിെടെച@ു എ@ാണ് മാമൻ
അതിശയെNടു@ത്. േകൾFൂ–േകശവൻകുz് എ@ു
പറzേNാൾ9െ@ ‘കബരി തിരുകിനാൾ േമനകാ മാനേവ •്
–രാ’ [ 94 ] ഈ പൂ?സ@യാസി9െമാ@ും നേ#ാെടടുേFL—
ചുരുFംപറz് മാമെ] പാCിനുേപാെC.”
(അഭിനയേ9ാടുകൂടി “സoി?ിേNൻ തവ ഖലു മനം
ൈഭമിതdാനസേ9ാടിuൻ താേന വരികിലിളകാ കാ
കഥാേനയഷു രാജൻ.”
മാമാെവyിടൻ സവയംകൃതിയായി തനിFുേവLി ഒരു
േsാമദൗതയെ9 നിർവഹി?് വിജയവാദം െചÁയാെണ@്
േകശവപി/Œു േതാ@ി. തെ] നാമെ9 ഉ?രി?േNാൾ
sണയപരവശയായ ആ Šീ ആെര@റിവാൻ ആ
തTവിദ¡നായ യുവാവിന് ഒരു കൗതുകമുLായി,
മാമാെവyിടെന പിടി?ിരു9ി. തെ] വാFുകളിൽനി@ും
യാെതാരു സൂചനയും ഉLാകാെത സൂeി?്, ഇqെന
േചാദി?ു: “പറയണം മാമാ മുഴുവനും േകൾFെC. മാമൻ
സാമാനയനാേണാ? എെ] മുഖസേaാഷം കLിലലേയാ?”
മാമാെവyിടൻ െഞളിzിരു@ു ചുമ@ പൂണൂലിെന പിടി?ു
നഖംെകാLു ശു™തവരു9ു@ sേയാഗം െച•ും മുറുFി
വാെŒാLിരുണ താംബൂലാസവെ9 സേaാഷ?ിരി
വിളqുകയാൽ മൂFിലും വാŒിരുഭാഗ9ുമു/ ചാലിലും കൂടി
പുറെNടുവി?ും, ത@ാൽ നിർവഹിFെNC സേ•ശവൃ9െ9

ഇതിd•ം കഥി?ു: “അqെന ‘കഥയ കഥയ
പുനരിെന’െയ@െലല? പറയാം.” (െഞാടി?ു
താളംപിടി?ുെകാL്) “അതു”മാം ജവംപൂLുൽNതി?ു
കു^ിനപുരം’ കു^ിനം എ@ു പറzതു പറയാനുേLാ?
ചിലbിേന9ിനടു9 മTകഷായFുടം എ@ ഭവനംതെ@.
‘ഗമി?ൂ തദുപവനമതിൽെ?@ുവസിേ?ൻ ഞാൻ—’ ഉപവനം
ന#ുെട കുzുകാമസനയാസീെട സേyതiലം— അേNാൾ,
‘അകിൽ െചംകുyുമ?ാറും’—”
േകശവപി/: “നാശമായി—ഈ ആCNാെCലലാം
െവaുമുടിെzyിൽ—”
മാമാെവyിടൻ: “ഒ9ാശെച•ാൽ, പിഴNു മുCിNാനാേണാ
അനു[ഹം പിേ/? അതിനു കരാറിലല. േപാെC, മുഷിയL.
കഥെയലലാം ചുരുFിNറേzFാം. അ—ൽെപ•്!
‘കമനിരÂകനക’, അതു വിCു. പാലും പ•സാരയുംേപാെല
നിqൾ രLുേപരും ദിവയമായിേ?രും. ഒരു വിേരാധവുമിലല.
iിതിെയലലാം എനിFറിയാം. വളെര വളെര ന@്–”
േകശവപി/: “ഏതു വീCുകാരിെയ@് ഒ@ാമതു പറയണം.
ഞാൻ അqെന ഒരു9ിെയ കLിCും േകCിCുമിലല.”
ഉടെന വീCുേപരു പറവാൻ മാമൻ തRാറിലലായിരു@ു. പര±രം
പരിചയമിെലല@് േകശവപി/ പറയു@തിെന
വിശവസിFാതിരിNാൻ ആ യുവാവിെ] മുഖഭാവം കLിC്
മാമാെവyിടനു േതാ@ിയതുമിലല. ആ അപകടFാരെ] േചാദയം

മർ#േചാദയവുമാണ്. അതിനാൽ, അേqാC് അതിd•മു/
േചാദയം െചRാzാൽ േതാൽേFLിവരുെമ@് മാമാെവyിടൻ
നി

യി?ു: “കുzിെ] വീCുേപെരaാണ്? അതു പറzാൽ

മ}റതു പറയാം.” എ@ു പറz് ക/FുതിരെയേNാെല
നിലയൂ@ി.
േകശവപി/: “മ}റത് എനിFു േകൾെFെL@ുവ?ാേലാ?”
മാമാെവyിടൻ കുഴqി. ഈ യുവാവിെ] േപരു പറzേNാൾ,
ആ ബാലിക ശൃംഗാരേച•കേളയും, മ}റവർ
ഹർഷാQുFേളയും വർഷി?തുെകാLും മ}റും, ഏതുവിധവും
വിവാഹെ9 നിർവഹിFാെമ@ു താൻ വാÛ9ംെച•ു.
അqെന ഒരു കൂCFാെര ഒരുവിധവും പരിചയമിെലല@ു
േകശവപി/ പറകയും ഭാവിFയും െചRു@ു. എyിലും തെ]
Qമെ9 ഒരു കടവടുNിFണെമ@ു നി

യി?്, ഇqെന

വാദി?ുതുടqി: “അെട അNൻ! ഒ@ുെട ൈകയിെല
വീരശyിലിയും േപാC്, ഒടവാെളയും തaാൽ, എNടി
ലസ9ുലസ9ാക വിളംകുവാേയാ, അNടിേയ,
ഉൻപF9ിെല അa9yെFാടിNതിനിയാൾ
കമലവാഹനമാCം sകാശിNാൾ; ആകാശകുസുമമാCം ഒ@ുെട
മന—ുF് എേNാതും ഘുമുഘുമാ സൗരഭയാമൃതെ9
ധടധടായമാനമാക വരിഷിNാൾ! ഗാന9ാെല ഒ@ുെട
മരFർ•9ൂFു ഗoർവസവർšാന•െ9 കുടുNാൾ;
ഗൃഹ9ുF് ദീപ‡ംഭമാക അവൾ [ 95 ] േശാഭിേNാൾ,
ശീലാവതിയാCം ധർ#പÂിശുQൂഷെയ അനുˆിNാൾ.

ബഹുകാലം തപ—ുെച•ാFാലും അaNടി ഒരു കനയകെയ
ഉനFു കിടയാതു. അെട െചാലലേവണുമാ? എൻ
കടുകCിയNനാകCും, അNൻ തലയിെല മിതി9വനാകCും,
എa അaകാaകനാഹCും, അa
രതിവിലാസവിരാജമാനധാമെ9 ക•ാെല പാർ9േതാ,
അവൻ കൈഥ—ധുടി! പി/ായ്, ധുടി!”
േകശവപി/: “നാരായണ! ഇqെനയു/ പാരിജാതം എവിെട
വിടർ@ു നി©Fു@ു?”
മാമാെവyിടൻ: "ചിലbിേന9ുവീCുF് േനെര െതFുNFം"
േകശവപി/: “അലല, മിനിzാ@ു േപായ മാമൻ അവെരFുറി?്
ഇ2മാ2ം ‡ുതിFണെമyിൽ കഥ േകമമായിരിFണമേലലാ—”
എ@ു പറzുെകാL്, േകശവപി/ ആ കൂടിFാ¼െയ
നിറു9ു@തിനു തീർ?യാFി. ചിലbിേന9ു ചTFാറെ]
സമീപ9് കുടുംബനാമം പറzുകൂടാ9തായി താമസിFു@
Šീകൾ ആരാെണ@റിവാൻ അയാൾFു ബലമായ
ഒരുൽF®യുLായി. തനിFു േജാലിയുെL@ു പറz്
അവിെടനി@ും പിരിzു. േകശവപി/യുെട യാ2െയ
തടയാെത മാമൻ മനഃeീണേ9ാടുകൂടി ഇqെന ചിaെച•ു:
‘പാതാളമാCം ആഴNു/ി. ആനാലും ഉ9മൻ. ഇ@െല ന#ുെട
വാർ9െയ േകCേNാൾ എ2 സം™മി?ു? നെ# വലിയ
കൃപയാണ്. ആ കുzിCി മീനാeിെയ ഇയാൾ
േഗാപിെതാടീFും. അqെന മാമെ] ൈവഭവം അqും
പുകzു, ഇqും പുകzു. അേqാCു േപായേത

കLക“നിF്. ഇനി ജdമു/കാലം, പർ•ാദഭCെ] വൃ9ി
നമുFു േവേL േവL. പCർFും ഒരിFെലാെF
പ}റിേNാവും.”
മാമാെവyിടൻ ഇqെന ആ‰ഗതsകടനqൾ
െചRു@തിനിടയിൽ, േകശവപി/ തെ]
ഉേദയാഗiല9ുെച@്, രാജസ@ിധിയിൽനി@ു
ബഹിœരിFെNCിരു@തുെകാLു നിരുrാഹനാകാെത,
തെ] േജാലികെള ഭ€ിേയാടും ഏകാ[ചി9തേയാടും
തീർ9്, താമസiല9ുെച@് ഊണുകഴി?്, ഇqെന
മേനാരാജയം തുടqി: “ഹരിപ•ാനനന്
ൈദവാനു[ഹംെകാLു സിZി?ിCു/ ശരീര9ിെ]
സുഭഗതയും പൂർ•സുഖവും രാeസമായു/ ബലവും
ബുZിയുെട ദർശന[ഹണാദിശ€ിയും Uാനസb9ിെ]
വിവിധതവവും, കാഷായവŠ9ാൽ ദൃഢീകൃതമായ
ആ‰രeാവിശവാസേ9ാടുകൂടി, അേ„ഹ9ിെ] േനർF്
യാെതാരു അപരാധവും െച•ിCിലലാ9 തെ]
രാജയസിംഹാസനെ9 ഇളFാനും എടു9ു മറിFാനും
നിേയാഗിFെNടു@ു. അേ„ഹ9ിെ] േസവ”ാവതവ9ിനും
എേaാ േമാഹ™മ9ിനും അേ„ഹം അടിമെNC്,
സവശിഷയസംഘെ9 മാ2മലല, ലേeാപലeqളായ
സേഹാദരിേളയും അoരാFി, നാശഗർ99ിൽ വീഴിFു@ു.
ഇതിെന നിേരാധിFു@തിന് ഗൃഹജനധനാദികളായ
ഉപകരണqൾ ഇലലാ9വനും രാജയകാരയqളിലും
തTqളിലും േകവലം {|ചരയാQമiനും ആയ ത@ാൽ

കഴിവ് എaുL്? രാജയേmാഹ9ിനുതെ@ േയാഗീശവരെ]
Qമെമ@് മാമാെവyിടെന അക}റിയ ഉപായം
െവളിെNടു9ു@ു. ആെC നി“²മായി പണിെച•്
ശ2ുസംഹാരെ9 സാധിNാൻ സതയസവരൂപൻ തനിFു
പരമശ€ിെയ നൽകി അനു[ഹിFെC.” അqെന ഒരു ശ€ി
ഉെL@ു/ േബാധം അയാളുെട മന—ിൽ ശു–{|ർഷിF്
ജdനാ സിZമായ തപ“€ിേപാെല sകാശി?ു.
ചിലbിേന9ു ‘കനക’ശ€ിയും അതിെ] െതേF ഗൃഹ9ിൽ
‘കാമിനി’ശ€ിയും, ആ iല9് ഹരിപ•ാനനസാ@ിZയവും
സേ#ളി?ിരിFു@ രഹസയാവiയുെട സൂeമ[ഹണം
ആവശയെമ@ു േകശവപി/ നി

യി?ു.

േയാഗീശവരമാTികതവ9ിെന ഭ¶ിFാൻ sതിമാTികശ€ി
തെ] ൈകവശമു/തിെന ഓർ9ുLായ പു•ിരിേയാടുകൂടി,
അയാൾ തനിFുLായിCു/ രാജശിeാവൃ9ാaെ9
ധരി?ിCു/ പാചകിെയ വരു9ി അവേരാട് തT9ിൽ ഒരു
സംഭാഷണം തുടqി:
േകശവപി/: “അFാ, ഇ@െ9 കൂCാെനലലാം അമൃത്
അമൃതുേപാെല.”
ഭഗവതി: “അമൃതുേപാെല കÖെ?ാ മFെള? അqെന
വ@െതa്?” [ 96 ] േകശവപി/: “അമൃതം–േദവകെട അമൃേത,
അതുേപാെല എ@ാണ് ഞാൻ പറzത്. അ2
രുചിയുLായിരു@ു.” നിയമ9ിലധികം താൻ
§ാഘിFെNടു@ത്, തെ] േsമഭാജനമായ ആ യുവാവിെ]

എേaാ സവകാേരയ”ാsകടന9ിെ] പൂർgരംഗമാെണ@്,
അവരുെട കുശാ[ബുZി ദർശി?ു എyിലും, അതിനു
sതികൂലമായ കൗശലരീതിെയ അനുവർ9ിNാൻ തെ]
മാതൃഭാവംെകാL് മന—ു വരാÁയാൽ, അവർ ചിരി?ുെകാL്
±•േമ തെ] അaർšതെ9 തുറ@്, “പവതി ആനേയാ
മേ}റാ ആേണാ മFെള? ഛീ! ഛീ! വിഛവാതമുെLyിേല
മനുഷയരു കിട@ുെപാറുFു. പറവിൻ! ശു#ാ പറവിൻ! മിzി
വിളി?േലയാ െചാലലണത്.” (വിവാഹകാരയ9ിനു േചരു@
രസെ9 അഭിനയി?്) “എaരിന് ഒളിFണു? ചാതകം
വാqിേ?ാ? േത•ി നി?യിേ?ാ? ആെരെയാെF വിളിFണു?
ചരെF9റ പണ9ിന്? അFൻകൂടി ഇ9ിരി േകFെC.”
േകശവപി/: (ആ Šീയുെട അഗാധബുZിെയFുറി?ു/
അഭിന•നെ9 അമർ9ിെFാLും ഗൗരവമായു/
ആേലാചനാഭാവെ9 sേതയകം നടി?ും) “ശരിത@Fാ—
അF]ടു9്, അകെ9ാ@് മുഖെ9ാ@് എ@ു/
സÆദായം കാണിFാൻ എനിFു കഴിയു@ിലല. അFെ]
ക•ിൽ ആർFുതെ@ െപാടിയിടാൻ കഴിയും? ” (അqെന
എ@് അവർ തലയാCി) “ഒരു—വലലട9ു@ും—അFൻ
ചിരിFുണു—എനിFു െപ•ും േവL മ•ും േവL.”
ഭഗവതി: “അയെശയാ ശതിFെലല. അqെന ചLപിടിേ?ാL്
സ@യസി?ാൽ, പവതിFു താേലാലിNാൻ ഒരു ഇbിടിെFാ?്
കിCLേയാ?”
േകശവപി/: “ഒരു9ിെയ െകാL@ാൽ അFനു

സഹായമാകുമേലലാ എെ@ാരാേലാചനയാണ്.”
ഭഗവതി: “എFിNം ഒരു െതാണയും േവLNീ. അതു മാ9റമലല
അെതാെF കLും കരുതിയും െചRണം. ഛടഫടാെ@ാ@ും
െച•ുകൂടാ9 കാരയമേലയാ? എaായാലും ഒരു പടികൂടി േകറീേC
അതാവൂ മFെള. ആരാെL കലം മഴFിയാലും, േപാFിലലാെത
െപ•ു െകാLരരുത്. എ@ും അടീം പിടീം ആവും. നമുFു
േപാFു മൂ9ൻെമാതലാളി അറിzാല്, എaും താqും–
എ@ാലും, േഛ! അqെന പാടിലല. എെ] മFFു െവല കൂടCു
മFെള. വലയ ഉേദയാഗ9ിലായാല് ആകായം മുെC െവല കൂടും.
അNം എെ] മFFു, ഒ9 െപ•ു തരാൻ
െകാb?FറുNമാരു വCമിC് വരം െകാടFൂേലയാ?”
േകശവപി/: “അതു ശരിതെ@—എ@ാൽ അടു9 പടിയിൽ
എaു െചലലുെമ@ാർFറിയാം? വയ—് ഇരുപ9ിനാലുമായി.
നലല െപെ•ാ@് ഒരിട9ിരിFു@ുമുL്: അതിസു•രി! നലല
sായം, നലല തരം, നലല ശീലം എെ@ാെFേFCു.”
ഭഗവതി: (മാമാെവyിടെ] യാ2ാഫലമായിCാണ് ഈ ദുർഘടം
ഉLായിരിFു@െത@ു സംശയി?് േദവഷയ9ിലും
ആeേപഭാവ9ിലും) “അെതയെത! ഇരുേ@ാLു െവളി?ില്
പറയണ കLിെലയാ? അRNാLNി/കതയിൽേപാെല,
‘െന}റി?ൂCിെയാL്, നാലുകാലിെ?ലെbാL്,
വാലിNൂവാെലാL്, അടിവയ}റി മറെയാL്, കാളവില കാണാൻ
വാടി െപാ@രീപൂമാേല’ എ@െലയ െതാടqണത്? ൈപെവാ

കാളെയാ മെ}റാ ആെണാ െപ•ിെ] ചുഴിയും ചീലവും
േനാFാൻ–എലലാെമാFുെമyിലും അവിെട ഇരിFC്!”
(സാമവാദമായി) “എെ] പി/Œു േചർ@ െപെ•ാL്–പവതി
െകാLരീെ•Rും. അNം കCീം കവണീം ഉടു9്,
െപാ@ുെകCിയ നാരായവും പിRാ9ിയും െചരുവി, ഒര•ാറു
പCFാറും, ഒെFFൂടി ചqലെവളFും പിടി?്, േവL
കൂC9ിെ] നുÖbില്, കRും വീയി, പവതി കാണാം േപാണ
െപറവടി (sൗഢി) എവിെട? ഇNഴെ9 േമനിF്, ചൂCുംെകCി,
െകാ?ാളbി േവഴ9ില്, ഇരുCുകൂ9ിന് േപാണ
െകാ•9രെമവിെട? ഛീ! ഛീ! െവളയCു മFെള, െവളയC്–
പി•ിേല പറി?ാൽ ന•്.” (ŠീകൾFു സഹജമായു/
അനുസoാനശീല9ിെ] sരണെകാL്) “ഇേNാഴെ9 ലംഭ
എവിേട@ാണ്?” [ 97 ] േകശവപി/: “ചിലbിേന9്—”
ഭഗവതി: (െന•ിലടി?് മൂF9ു വിരൽ വ?ുെകാL്)
“ചിലbല9െയാ? എFു വേR]#?ീ! അവരു വലയ
െകാേവരdാരും െകാbി? െവായി«വണdാരുമേലയാ?
അവട@് ഒരു െപെbാടി നമുFു കിCുേമാ? ഇെതാെaാരു
കൂ9്!”
േകശവപി/: “ചിലbിേന9ുകാരിയലല—”
ഭഗവതി: “പവതിFു െത}റുേമാേ@? പിെ@ ഏതു
കുടുംബ9ിെല കുറുbയാണ്?
േകശവപി/: (പരിഭവി?്) “എaFായിത്?”

ഭഗവതി: “ഏെതെaെര@്?”
േകശവപി/: “ചിലbിേന9ു കഴിzാൽ കുറുbേയ ഉേ/ാ?”
ഭഗവതി: “എെ] മFള്, ഇരുപÂാലു കഴിzNം, െപ•ു
െകാLരണെമ@ു െചാലലിയNം, പവതിF് െചലലും േചലും
മറ@Nം േപാC്, േപാC് —പറവിൻ. ഏതു കുടുംബ9ിെല@ാണു
േകCത്?”
േകശവപി/:“അതിെ] അടു9് െതേFവീCിെലാ/വളാണ്.”
ആ ŠീF് ചിലbിേന9ുനാമം േകCേNാളുLായ ഉrാഹം
ഭªമായി. താൻ Qീവരാഹe29ിെ] െതേFഭവന9ിൽ
അണുമാ2െമyിലും തനിFുേLാ? ഈ വിധമു/
നയായനിഗമനേ9ാടുകൂടി ആ Šീ മിLാെത
നി©Fു@തിനിടയിൽ, തെ] പുറNട് ഋƒുമാർšമായലലാെത
തുടqിയ തTNിഴയുെട പരിഹാര9ിനായി, േകശവപി/
തെ] ലളിതയുവതവെ9 നീFി, അയാളുെട സാeാൽ
sകൃതമായ കാരയiഭാവ9ിൽ ഇqെന പറzു: “അFൻ
ഒ@ു േപായി െപ•ു കLിCു വരണം. അqെനയാണു
സംഗതിെയലലാം വ@ുകൂടിയിരിFു@ത്.”
അവർ രLുേപരും ത#ിലു/ ബo9ിെ] iിതിF്
േകശവപി/യുെട അേNാഴെ9 നിലയിലുLായ അേപe ആ
ŠീF് ഒരു ക¹നതെ@ ആയിരു@ു. സാമാനയമു/വർ
േകശവപി/യുെട ഒടുവിലെ9 വാFുകളിൽനി@് അയാൾ
വിവാഹ9ിനു വാÛാനംെച•ുേപായി എ@ു

വയാഖയാനിFുമായിരു@ു. എ@ാൽ ബുZിസൂºതയു/ ആ
Šീ ആ വാFുകെള അർ°മാFിയത് ഇqെന ആയിരു@ു.
ചിലbിേന9ു മൂ9പി/യുെട അനaരവനാണ്
െകാല—ംഗതിയിൽ സംശയിFെNCിരിFു@ത്. അവിെട
അടു9ു/ ഈ സു•രി അതിൽ എേaാ സംബoെNCിCുL്.
അതിേലFു േവLതാരാzുവരാൻ ഈ അഗാധാശയൻ നെ#
നിേയാഗിFു@ു. അതിനാൽ അയാളുെട അേപeെയ
സവീകരിFേയ നിവൃ9ിയു/ു. വിവാഹ9ിനുതെ@യാണു
പുറNാെട@ു കാണുെ@yിൽ അതിെന തെ] യാ2യിൽ
വിഘാതെNടു9ാൻ േവL സാമർ°യം തനിFുL്.
എaായാലും അയാേളാെടാരു വാÛ9െ9
വാqിെFാLലലാെത പുറെNCുകൂടാ. ഇqെനയു/
ആേലാചനേയാടും നി

യേ9ാടും ആ Šീ

മTാപേദശഗൗരവ9ിൽ പറയു@ു: “എെ] െപാ@ുമFെള
േകൾNിൻ. െപ•ു േവണെമyില് പവതി കLുവ?ിെCാL്.
േവ¼Œു ചaമലല േനാFാനു/ത്—ഒ@ാമതു െകാലം
െപാരുaണം. അതാേലാചി?ാൽ ഞാൻ പറയു@
നyെകായിFാലിെനതിര് ഏതു തറവാെടാL്? അവിട@് ഒരു
െപ•ിെന െകാLെ@@ു തbുരാൻതെ@ േകCാൽ ഒടനടി
സർവാധിF് നീC്! ഒെ@@ും രെL@ുമിലലതിന്.” ആ Šീ
ഇqെന ദൗതയം തനിFു ലtമാവുകയിെലല@ു വിചാരി?്
േകശവപി/ മിLാതിരു@ു. ‘രാജാേകശവദാസ്’ എ@
തിരുവിതാംകൂറിെല sഥമദിവാൻ നyേകായിFെല@
ഭവന9ിൽനി@ു പരി[ഹസവീകാരംെച•ിരു@

പരമാർഥസംഭവെ9 അറിzിCു/വർ
കർ#ബoംെകാLാണു ന#ുെട കഥായുവാവ് ഈ
അവസര9ിൽ മൗനാവലംബിയായിരു@െത@ു
സമർ°ിേ?Fാം. ആ Šീ മന—ുവŒു@ സംഗതിെയ
ഉേപeി?ുകളയു@വളലലാÁയാൽ, പുറyാെലാടിz
കസാലയുെട ആകൃതിയിൽ സംവി•യായി, അവർ തുടqിയ
s‡ാവനെയ ഉrാഹപൂർgം തുടർ@ു. [ 98 ] അവരുെട
ദീർഘമായ sസംഗ9ിൽ തിരുവിതാംകൂർ ചരി2കഥകളിൽ
ഒരു sജാജീവബലിFഥ അടqീCു/തുെകാL് അവരുെട
േദശഭാഷാനിബിഡമായു/തും sാചീനമായ ഒരു
സÆദായെ99ുടർ@ു/തും ആയ കഥനെ9 അതിെ]
രീതിFു ഭംഗംവരാെത സവ¹ം മാ2ം പരിœരി?ും
പദസoികൾFും –ിയാപദപൂരണ9ിനും
വാചകാaസൂചകമായും sേയാഗിFെNC ശ²qെള കുറ?ും
കഴിയു@തും സംേeപി?ും ഇവിെട േചർFു@ു:
“സർവാധിFു നീെCാടെന എ@ു
പറzെതaുെകാെLേ@ാ? (വിളവംേകാCു
മ^പ9ുംവാതുFൽ അരുമന അധികാര9ിൽ)
നyേകായിFൽ വീCിൽ കുറുNു കു•ുപിരാCി എ@
െപരുമാെന എെ] മകൻ േകCിCുേLാ? ആ ലaNട,
പീരyിനാCിയ കNലും ഉരുവും െകാL് ആദയം കുള?ൽ
തുറയിലടു9്, കുടിമുടി?ു തുടqിയേNാൾ കNൽNട
കാണാൻ അറFുCി (ജനൽ–ജാലകം) ഇCു പ/ിമാടവുംെകCി,
പ/ിമാട9ിനക9ു തbുരാെനഴു@/ി. ‘അറFുCി

തുറFെC’ എ@ു തbുരാൻ ക¹ന അരുളി. അേNാൾ ‘അേRാ
ചതിFേലല െപാ@ുതbുരാെന! െകാതിFുഴിzു െതറിFെC’
എ@ുര?ു; ഉ29ിൽ കാൽ പിറ@്, മുN9ിരLു വയ—ും
െച@്, അരുമŒരുമയായി വളർ@്, തിരുേമനി കാവലുംെച•ു
െപാറുFും കുറുN്, മുൻനടFം തbുരാെന9ടzു
പി@ാFി, ‘ചാേFവാ’ എ@ു വിളിയുംെകാL്,
അറFുCി9ുറ@ു കടലിേലാCു ക•ുനീCി. പി@െ9Fഥ
െചാൽക ആേമാ? പ/ിമാടം െകCിയേവള മുതേല, തിരുമുടി
ചൂടിയ തല കാ9്, െകാFുേപാൽ പതിയിരു@ അFNലാL
കരുമനFൂCം, േചരനാCുടയാർ തbുരാർFായി
ഉഴിെzറിz തല േപാFാകുംവ•ം, ലaേNാരാളികൾ
ഇടിമലേപാെല പീരyിയണി9ീവാÁൾ തുറ@ു. ഇടി9ീ
താqിയ തടിേപാെല ഉടൽ ചാz് കുറുNു വീഴുംകാ¼,
തൃF•ാൽ കLിറqി, തെ] ഉNുറവിന് എതിരുറവായ്,
അ9ടി താqിെFാLാർ കുലേശഖരർ
Qീവീരമാർ9ാ^വർ#ർ, ചാേF}റു തലയ}റ തടിെയ,
മാൻതളിർവീരവാളിNCാൽ മൂടി, െപാൻതിളqും
പ/ിേമനാേവ}റി, െപ}റവയർ കാണുവാനായി, വളർെകാbും
കുഴലുമൂതി, മുരശുെപരുbറയും താFി, പാണിപ•വാദയവും
മുഴFി, മു9ുFുട കു9ുവിളF് എ@ു തുടqി
രാജsസാദമുറŒടു9 ആചാരഭിമാനം അടFേമ
േചർ9ുെകാL് തbുരാനും തിരി?ാർ പടയുമാക. ഊരിലും
േപരിലും െപരിയ െപാ@ുതbുരാൻ തിരുവരവറിz്,
കുറുNിെ] അ#യാർ െച@്, പCുവിരി?ു പൂമുഖം കയ}റി, പCും

െപാ@ും അടിയറവ?ു തൃേ?വടികൾ വണqി. തbുരാൻ
ഏqി വിqിFരzു. ‘എെaൻ െപാdകേന?’ എ@്
അ#യാൾ കനിവുെകാLു. നാCിനും ആ വീCിനും ഉടയാരായ
തbുരാൻ എaരുളൂ എ@ാലും വ@വാFിനു േചർ@
വാFായി ‘ഇ@ാൾ മുതൽFിനി അ#യാർF് അരുമമകൻ
ഞാൻതേ@’ എ@ു െപാ@ുവായാലരുളിെ?•ു
Qീവീരവ•ിരാജർ. അറിവും െനറിവുമു/ ആ െപരുമേചർ@
മyയാർ, തൻതലയിൽെകാLു വിനെയ മനംെകാLു താqി,
‘അടിയൻ െപ}റേപേറ െപരുേbറു!’ എ@ു െചാലലി; രാജരാജർ
മനംതടവി, ഊരറിവാൻ ആളയ?ു, ച•ന?ിതയും കൂCി മകെന
എതിേരൽFാൻ നടയിേല കാവൽനി@ു. അേNാൾ,
അരുമനയിൽ െപെ}റടു9ു, െപരുമയിൽ വളർ@ുവ@ മകൻ
െപരുമാൻ ഉടലുറqും വടിെവFLുരുകി െപരുകിയ
ക•ുനീെര ഉ/ിറFി, അെNരുംകുലം പിറ@ മy, െപാൻമകെന
തഴുകിെFാL് ‘എ@രശർ വാഴവീേരാ—അരുമെFാടിFഴകാ—
ആശമകേനടാ അഴകു/ മaിരിേയ’ എ@ു കിഴFു
വിളിNാടക9ു നി©Fും ആ െകാCാര9ിൽ തെ] ഉടവാൾ
ചാരിവ?്, ഉടേലാ സവർšം േപായ തbുരാൻ േകൾFുമാറ്,
ഒ}റെമാഴി ഒNാരും െചാലലി, പടുതടിെയ വീCിനക9ു
െകാLുേപായി നീരാCാടി,. . . ദുഃഖപായും വ?ു വീണു. ഇ@ും
എഴി?ിCിലല മകേന–എൺപ9ിനാലു കഴിzു. അവരുെട
താപ9ീ നീ അണŒ്. അതിനു സംഗതി വ@ാൽ നീ
രാജയ9ിനു തലവനാകും. െപാ@ുതbുരാൻ ദഹനവും
നട9ി, അ@വിെട ദുഃഖNCിണിയും കിട@ു. േശഷം ആ

സംഭവ9ിെ] ഓർ#Œായി തbുരാൻ െച•ിCു/
ഏർNാടുകെള, എെ] മകൻ അേനവഷി?റിzുെകാ/ുക.
നിനFു െപാരുaിയ sായ9ിൽ ഒരു െകാ?ുനy
കനകFനിേപാെല അവിെടയുL്.”
നyേകായിFൽവീCിെ] വകയായ ഇരണിയൽ െതേF
പൂമുഖ9ുവീടു സംബoി?ു/ ഈ കഥെയ ബഹുവിധ
േ‡ാഭqേളാട് ആ Šീ പറയു@തിനിടയിൽ, േകശവപി/യുെട
േന2qൾ ഉƒവലി?ു. ഹൃദയം വികസി?്
വേeാേദശാiികെള െഞരി?ു. ര€നാഡികളിൽ
കൃമിസ•യqളുെട mുതസ•ാരമുLായതു േപാെല ഒരു
വികാരമുLായി. ഉ[രാജയഭിമാനിയായ
രാജഭ€ശിേരാമണിയുെട നിരയാണെ9 അa

e—ുകൾ

ദർശനംെച•ു. ആ മഹാപുരുഷെ] വർš9ിൽ ജനി? തെ]
ഭാഗയ9ിന് അനുരൂപമായി ക•ുനീരു മുറവിളിയും, ആ
കഥയിെല ധീരജനയി2ിെയ9ുടർ@് അകേമ ‡ംഭി?ു. തെ]
അഭിനവമാതാവിെ] അഭീ•െ9 സാധി?ുെകാടുNാൻ
ൈനസർšികമായ ധൃതിേയാെട മനഃsതിUയും െച•ു.
എ@ാൽ, തൽFാലകഥെയ സംബoി?് അഭിsായം പറzത്
െതാL ഇടറിെFാLായിരുെ@yിലും, ഇqെന ആയിരു@ു:
“അqെനയു/ വലിയവേരാട് നമുFടുFാേമാ അFാ?
നമുF് ഞാൻ ആേലാചിFുംേപാെലയും, അFൻ
പറയുംേപാെലയും ത@ിെലളിയ സംബoമലലേയാ നലലത്?”
ഭഗവതി: “അെത–അതു ‘ഏCിലNടി’, പയ}റില് അqെന

േവെL@് ആ നീതി പറz ശാ«ിതെ@ െചാലലീെCാL്.
എaായാലും ഒ@ു െചാലലുേണ–പവതി അര9ം ഉഴിzു
വീCിനക9ു േക}റണേമാ, അവെട മനെമണqിയ
െപ•ായിരിFണം. കഴFൂC9ു േപാണ കാരയ9ിന് ഇവൾ
ഇതാ തിരി?ു. െചലbിേന9ിെ]?. . .”
േകശവപി/: “േനെര െതേFത്.”
ഭഗവതി: “വീCുേപര്?”
േകശവപി/: “അെതനിFറിzുകൂടാ.” എaു മായqേളാ
എ@ു മTി?ുെകാLു േകശവപി/യുെട
അേപesകാരെമലലാം നട9ിവരാെമ@ു വാÛ9വും,
വിവാഹം മാ2ം തെ] ഇ•sകാരമലലാെത നടFയിെലല@്
ഉ/ിലടFിയ ഒരു നി

യവും െച•് ഭഗവതിഅFനും,

ഏൽFു@തിലധികം നട9ിവരുെമ@ു സമാശവസി?്
േകശവപി/യും ആ സേ#ളനെ9 ശുഭമായി ഉപസംഹരി?ു.

അZയായം പTL്
“ഇേNാഴശുZേനാ ശുZേനാ ഞാനതി–
നിNാദപ‰ം sമാണം ദയാനിേധ!”

രാജനീതിയുെട നിർgാഹകdാരായ ഭടdാരും കാരണവരാൽ
നിയു€രായ സുഹൃƒനqളും ഒരുമി?് േകശവൻകുz്
മTFൂട9ു പടി കട@് നിmാചരണംേപാെല കുറ?ുദൂരം
നട@േNാൾ പുറേകാേCFു/ അതിയായ ആകർഷണ9ാൽ
േച•ാശൂനയqളായ പാദqേളാടുകൂടി അയാൾ
ഒCുേനരേ9F് വിദയു9ാഡിതമായ തരുശി•ംേപാെല
നി@ുേപായി. ആ യുവാവ് sച^മായ ഒരു അaർേgദനെയ
അനുഭവിFു@ു എ@ു കL് രാജഭൃതയdാർ
അതയുദാേരാപചരണqളും ആർmവചനqളുംെകാL്
അതിെന ശമിNിFാൻ Qമി?ു. കുലധനവിദയാസൗ•രയാദികളിൽ
കുേബരതവംെകാL് ഇഹേലാക9ിൽ ദു—ാZയമായ കാമയqൾ
യാെതാ@ുമിെലല@് sമാദി?ുവ@തിനു വിപരീതമായി, താൻ
കാംeി? ദാരസംസിZിേപാലും ആകാശേരഖേപാെല
മായി?ിരിFു@ ആക¤ികമായ ഈ മഹാപരാധാേരാപണം
കലികാല9ിെ] ധർ#ൈവകലയം തെ@ എ@ു നിഗമനംെച•്
അയാൾ ആശവാസെ9 അവലംബിേFLിവ@ു. ഈ
ദു}Ëവാദശനിയുെട തൽFാലപാപഭാവ9ിന്
ഒരുപe9ാലും മാർšമിെലല@് അയാൾ വിചാരി?ു എyിലും

നയായാധിപസർNവ}€9ിൽ അകെNCുേപായാൽ
sായ

ി9കർ#qളലലാെത വിേമാചനപുണയകാലം

ലഭയമെലല@ു/ ഒരു പരവശതയും അയാെള ബാധി?ു.
തൽFാലെ9 മാന™ംശവും mവയനാശവും സഹനീയംതെ@
എyിലും, തെ] iിതിയിലു/ ഒരാളിന് അപരാധ9ിെ] [
100 ] ആേരാപണമാ2ംെകാLുLാകു@തും
ജീവാവസാനപരയaം നിലനിൽFു@തുമായ കീർ9ിമാലിനയം
sമാേണാപേദശqളാലും sായ

ി9qളാലും

അപരിഹാരയെമ@ു േഖദി?് അയാൾ ആ‰പൗരുഷെ9
വിധിേവശയാവശഗമാFി പരിതയജിFാൻ ആേലാചി?ു. എyിലും,
അതിലും േQˆമായ നിവൃ9ിമാർšം അയാളുെട മന—ിൽ
sകാശിFയാൽ, അoേമാ അർ°ശൂനയേമാ ആയ
ചപലവിധിേദവതെയ അവലംബിFാെത, സവാ‰ധാമെ9
സതയസവരൂപyൽ സമർNണംെച•ു. തെ@ ഹതസതവനാFിയ
േsമസിംഹികെയ തെ]യും sണയിനിയുെടയും
̧േeമsാ½ിFായി തെ] ഹൃദയ9ിൽനി@ു വയവേരാഹണം
െചRി?ു ഇതിd•ം തെ] മനഃൈiരയെ9 പുന—oാനം
െച•ും, അ”നറിzു തെ] രeെF9ു@തുവെര
ബoനാധീനനായി അടqിNാർFു@തിനു നി

യി?ും,

േകശവൻകുz് രാജധാനിയിേലFു/ യാ2െയ9ുടർ@ു.
തെ] വയ[തകൾF് ഇqെന നിർവൃതിയുLാFി, ആ യുവാവ്
കു•ൂCFാേരയും സഹചരdാേരയും അനുഗമി?്
ഉദയേ9ാടുകൂടി തിരുവനaപുരെ99ുകയും ഏകേദശം
മധയാÄമായേNാൾ,പകട“ാലFേ?രിiല9് sേതയകം

‘തൂണും പിടി?്, പലകയും ചാരി ഇരിFു@
സർവാധിsധാനെ] മുbിൽ ഹാജരാFെNടുകയും െച•ു.
ഈ മഹാനുഭാവൻ േകശവൻകുzിെന കLമാ2യിൽ,
ഏകേദശം ഒരു കുടം േപാരു@ താംബൂലാസവെ9
വിസർƒനംെച•് പരിസരsേദശqെള േശാണീകരി?ും,
ഫൂൽFാരബഹളംെകാL് താംബൂലാ–മുകാദയവശി•qൾ
പറNി?് വ}€െ9 ശുZമാFിയും
‘അ'കാരാദയാeരസമ‡േ9യും അനുനാസികാസവര9ിൽ
ഗൗരവഭാവേ9ാെട ഉ?രി?ും, ആ യുവാേവാട് ഒരു
sാഥമികാേനവഷണം െചRുവാൻ ആരംഭി?ു. എ@ാൽ
ഇതിനിടയിൽ തെ] ചു}റും സ•യി? പാരിഷദരിൽ നി@്
താൻ ആദയമായി മഹാരാജസ@ിധിയിൽ നയിFെNടുെമ@ു
ധരി? േകശവൻകുz്, തെ] കാരണവരുെട
കവനകാരയiനായ കണിശNണിFരുെട കൃതിയായ
‘േപചിyൽ വാമുറുേFണം’ എ@ ഉപേദശെ9 ¤രി?്,
ഉ9രെമാ@ും േബാധിNിFാെത നി@ു.
സർവാധികാരയFാരൻ ചാടി എഴുേ@}റു. പCFാർ,
രായസFാർ, പരിചാരകdാർ എ@ിവരുെട ഇടയിൽ sമാദമായ
ഒരു ചലനമുLായി. സർവാധികാരയFാരും പരിവാരqളും
ദeിണ ഭാഗ9ു/ മു}റം, അതിേനാട് േചർ@്
പൂജNുരമ^പം, പടിzാേറാC് തിരിzു/ ഇടനാഴികൾ,
ഈ iലqെള അരeണം െകാL് തരണം െച•ു.
േകശവൻകുz് അവരുെട ഗതിെയ9ുടർ@്, ഒരു
മേനാഹരാyണ9ിൽ sേവശി?ു ചില പ•വർ•Fിളികളുെട

Qീപ‰നാഭഗീതqളാലും, രാജകണിFു േയാഗയമായു/
കരിംകുരqdാരുെട ™ുഭംഗേച•കളാലും വിേനാദിFെNC്,
സവൽപേനരം നി@തിെ]േശഷം,
ശ€ിമുÜഗരാദയായുധപാണികളായ ഭടdാരാലും, പ/ിയറ,
ഇലയമൃത്, കരുേവലNുര, ആയുധെമടുN്, അyിNുര മുതലായ
വകുNുകളിെല പരിചാരകdാരാലും പരിേഷവിതമായ ഉNരീF
(ഉæരീഗാ) മാളികമുകളിൽ പ/ിFമലാലയാaർഭാഗ9്,
ലºീകാasസാദsവാഹ9ാൽ സൗഭാഗയപൂർ•മായ
കുലേശഖരമഹാരാജാവിെ] വിശി•സ@ിധിയിൽ
sേവശിFെNCു.
േകശവൻകുz് തിരുവനaപുര9് എ9ിയിരിFു@
വർ9മാനം അറിz്, അനaമുmേമാതിരെ9 വരു9ി,
സമീപ9ു സൂeി?ും, സാംബദീeിതെര വരു9ു@തിന്
ദൂതെന നിേയാഗി?ും, അയാേളാടു/ വിചാരണŒ്
ഒരുqിയിരു@ മഹാരാജാവ് തെ] മുbിൽ
ഹാജരാകാൻേപാകു@ യുവാവ്,
ഭാണസാേ•ശാദികുസുമചയqളിെല ശൃംഗാരരസ[ാഹിയായ
ഒരു വിട™മരമായിരിFുെമ@ു വിചാരി?ിരു@ു. എ@ാൽ,
ആദിയുഗധർ#സർവസവ9ിെ] അവതാരംേപാെല
അവിടെ9 സ@ിധിയിൽ, sേവശി? ആ
പരമപാവനാകാര9ിെ] ദർശനമാ2യിൽ സൂേരയാദയ9ിൽ
ഹിമാവരണംേപാെല ഈ ദു“y അേശഷം അ‡മി?ു.
സൗ•രയസമുൽFർഷംെകാLൂ സമൃZമായി
വിതാനിFെപCിരു@ ആ യുവാവിൽ, ത9ുലയമായ

വൃ9ിശീലാദിസb9ിേനയും വിധാതാവു
സമു?യി?ിCുെL@ു ആ sഭുകുമാരെ] സവഭാവികമായ
വിനീതഗാംഭീരയം sതയeമാFി. ഇuശിലാനിർ#ിതമായ
ബുZവി[ഹംേപാെല മഹാരാജാവ് നിർgികാരവദനനായി
നി@ു എyിലും അവിടെ9 [ 101 ] ആ‰ാണുFൾ
ശyാേവശംെകാL് അസവiqളായി?മzു. ഈ
യുവാവിെ] ദർശന9ിൽ അസംഗതമായ ഒരു മന‡മ—്
അവിടെ9 ബാധി?ു. തെ] അേനവഷണാരംഭം
ധർ#േലാേപാdുഖമായ നീതിയുെട വയതിയാനേമാ എ@ു/
ഭയം അവിടെ9 സതയാനുവർ9ിയായ ആശയെ9
ചലിNി?ു. അപരാധകെ] സ@ിധിയിൽ നയായാധിപൻ
പരുqുക എ@ു/ നിലയിൽ തെ] ഉദയമം
പരയവസാനിFു@തിെന വിചാരി?് അവിട@് ആ

രയെNCു.

ഈ േ‡ാഭqൾ മഹരാജാവിെ] അaരംഗ9ിൽ വയാപരി?ു
എyിലും, അവിടെ9 വദന9ിെ] നിരുപമനി

ലതŒു

യാെതാരു ഭംഗവും ഉLായിലല. അവിടെ9
sജാsധാനdാരിൽ അ[ഗണയനായു/ ഒരു
പുരുേഷാ9ംസ9ിെ] സaാനമായ ആ യുവാവ്
തിരുമുbിൽ sേവശി?് ആചാരാനുസൃതമായി താണുെതാഴുത
രീതിയിലും വിദയാപരിœൃതിെകാLു/ ഒരു
അഭിനവതവമുെL@് മഹാരാജാവിെ] മഹാമന—ു sസാദി?ു.
ആ യുവാവ് ആ സ@ിധാന9ിൽ ‘തdാ2േശഷം ബല’നായി
sേവശി?േNാൾ, അയാളുെട ഹൃദയം
eീരസാഗരതരംഗതാ^വം തുടqി. രാജപാദാരാധനെ9

അയാളുെട കരqൾ എqനേയാ നിവർ9ി?ു. അയാളുെട
േന2qൾ തൃNാദലeയമായി മാ2ം േച•ി?ു. ആ
സൗധ9ിെല ഭി9ികളിലും തCിലും തളിമ9ിലും ഉ/
രാജസാലyാരqളുെട സൗഭാഗയെ9 ആ േന2qൾ
അനുഭവി?ിലല. സമീപ9് ‘കൂജaം രാമരാേമതി’ എ@് ഒരു
ശുകഗായകി കർ•ാമൃതെ9 വർഷി?തിന് ആ
Qവണപുടqൾ മുകുളിതqളായും ഇരു@ു. േകശവൻകുz്
ഇqെന നി—ീമമായ രാജഭ€ിയിൽ മുqി
™മിFു@തിനിടയിൽ, മഹാരാജാവ്, േകവലം
വാണിജയവിഷയെമ@േപാെല, “നിനFു കാരയെമലലാം
മന—ിലായിരിFുമേലലാ? എaാണു സമാധാനം
പറയുവാനു/ത്?” എ@ു വളെര െഞരുqി അരുളിെ?•ു.
അധികാരരസsധാനമായു/ ഈ േചാദയം േകശവൻകുzിെ]
ൈപതൃകമായ sഭുവീരയെ9 പൂർ•മായി വികസിNി?ു.
മഹാരാജാവിെ] അരുളNാടിനു മുbുതെ@, അവിടെ9
അതിവിഖയാതമായ ധർ#തൽപരതയുെട iിതിF്
അവസാന9ിൽ തനിF് അഭയസിZി ഉLാകുെമ@് ആ
യുവാവു ൈധരയെNCിരു@ുെവyിലും തേ]തായും, താൻ
ധരി?ിCു/തായും ഉ/ പരമാർ°qെള മുഴുവൻ
തിരുമന—റിയി?ാൽ നിരപരാധികളായ മ}റു ജനqൾകൂടി
ആപദവലയ9ിൽ അകെNടുെമ@ു ഭയെNC് അയാൾ
രഹസയമായിവŒാൻ നി

യിFാ9തായ പരമാർ°qെള

മാ2ം ധരിNി?ുതീർ9് അവിെടനി@ും വിടെകാLു
രeെNടാൻ ഇqെന തുടqി: “അടിയൻ ആ—ക¹ി?് അടിയൻ

—”
മഹാരാജാവ്: (അതയaം ശാaതേയാട്) “പരി™മിേFL. നിെ]
അ”േനാടു പറയുേbാെല വിചാരി?്, േപടികൂടാെത
സതയെമലലാം പറക.”
േകശവൻകുz്: “അടിയൻ ആെരയും ഉപmവിFാൻ
ആേലാചിFു@വനലല; അത് അ”നറിയാം. തിരുവു/9ിലും
അqെന വിശവസിFണം. അ•ാവRൻ നaിയ9ു
കുCിNCരായിരു@് അ”െ] സഹായംെകാLു നാണയവാണിഭം
തുടqിയ ആളാണ്. സതയെ9 ഭയ@ു നട@തിനാൽ
വയാപാരം അഭിവൃZമായി. അേ„ഹ9ിെ] സൂeിNിലാണ്
അടിയെന തിരുവനaപുര9ു പഠിNിFാൻ അ”ൻ അയ?ത്.
പ9ുപതിനായിരം രാശിയിൽ കൂടുതൽ അ”ൻ
അേ„ഹ9ിെ] ക?വട9ിൽ മുടFീCുL്. അടിയെ]
െചലവുകൾ േവLേപാെല നട9ി, അNഴേNാൾ കണFുകൾ
അയ?്, ആLറുതിF് ഉഭയശി•ം നaിയ9്
അയ?ുെകാടുFും. മുതൽ ഇ@ും അേ„ഹ9ിെ] കണFിൽ
നിൽപാണ്. അടിയൻ അേqാC് കാശിനുേപാലും കടെNCിCിലല.
തൃNാദqളുെട േനർF് അടിയൻ േmാഹം
sവർ9ി?ിCുെLyിൽ, അേ„ഹെ9 െകാ@വൻ
അടിയൻതെ@. അടിയെ]േമൽ ഇqെന ഒരപരാധം
ആേരാപിെNCിരിFു@ു എ@ു മാ2വുംേകCാൽ, അ”നും
പരമസാധു അ#യും sാണqെള തയജിFും.
തിരുവു/മുLായി രeിFണം. തൃNാദ9ിൽ ഉണർ9ിNാൻ

ഇ2യലലാെത അടിയനു മെ}റാ@ുമിലല.” [ 102 ] തെ] മുbിൽ
അപരാധിയായി ഹാജരാFെNC യുവാവിെ] വാദേ9യും
അയാളുെട േച•കേളയും, മാതാപിതാFdാർFു സംഭവയമായ
ദുഃഖെ9Fുറി?ു/ s‡ാവനേയയും ¤രി?്, മഹാരാജാവ്
നിരുZനിർ„ാeിണയനായി. sതിെയ മാനയേമാചനം
െചയ്വാനു/ വിധിക¹ന അവിടെ9 മന—ുെകാL്
േലഖനവും െച•ുകഴിzു. എyിലും, ഒ@ുരLു
സംശയതമ—ുകെള ദൂരീകരിNാനായി, അടു9ു വ?ിരു@
അനaമുmേമാതിരെ9 അയാെള കാണി?ിC്, "ഇതു നീ
കLിCുേLാ" എ@് ആദയമായി േചാദയം െച•ു. "ഇലല" എ@് ആ
യുവാവ് സൈധരയം മറുപടി പറzു. മീനാeിേയാട്
അനaമുmേമാതിര9ിെ] വി–യംെകാLു തനിFുLായ
അനർ°െ9Fുറി?ു വിലപനംെച• ഈ യുവാവ് ഇqെന
അറിയി?ത് വയാജമലലേയാ എ@ു വായനFാർ വിചാരിFും.
പരമസതയവാdാരും ആപൽഭയ9ിyൽ
അസതയവാദികളായി9ിരിzുേപാകാം. അയാളുെട
പാരമാർ°ികതവ9ിന് എ2േ9ാളം േവരുറNുെL@ു/ത്
േശഷഭാഗം കഥെകാL് അറിേയLതാണ്. ഇqെന ഒരു
സാധനം പുറ9ു വരണെമyിൽ കഴFൂC9ു കുടുംബംവക
മുതൽ അടqീCു/ ഒരു ഭവന9ിൽ നി@ു േവണെമ@ു
വിശവസി?ിരു@തുെകാL്, മഹാരാജാവിെ] അടു9 േചാദയം
ഇqെന ആയിരു@ു: "നിെ] അ#ാവനു പണ9ിനുമുCിലലേലലാ.
പിെ@aാണ് ഇതിെന വി}റത്?"
േകശവൻകുz്: "അ#ാവന് ഇFാരയ9ിൽ യാെതാരു

സംബoവുമിലല. ഉെL@ു കൽപി?് സംശയിFുെ@yിൽ
പഴവെ] ആപൽFാലം െകാLാണ്.”
ഈ ഉ9രം ആ യുവാവിെ] സതയസoതെയFുറി?്
മഹാരാജാവിനുLായിരു@ വിശവാസെ9 സവ¹ം ഒ@ു
ചലിNി?ു. ഇതിെ] േശഷം ഇqെന ഒരു mുതതരംഗാവലിയായി
േചാേദയാ9രqൾ നട@ു. “ഈ േമാതിരം ഇതിനുമുbു നീ
കLിCിേലല?” “ഇലല.” “അ•ാവRെ] ഉ9രീയ9ിൽ
െകCെNCിരു@താണിത്. അെതqെന അവിെട വ@ു?”
“അടിയന് അറിവാൻ പാടിലല”–“െകാല നട@ രാ2ി നീ
അയാെളFLിേലല?” “ഇലല”–“എa്! അയാെള അേനവഷി?ുമിേലല?”
“കാണാനായി നട@ു. നീെCഴു9ുേകശവപി/ ആ മഠ9ിൽ
ഉLായിരു@തുെകാL് കാണാൻ തരെNCിലല”—“അവൻ
അവിടിരു@ാൽ നിനFു കLുകൂടായിരുേ@ാ?” “േകശവപി/
തൃNാദകാരയiനാണ്. രാജയകാരയqൾ വലലതും ക¹നsകാരം
സംസാരിFയാെണ@ു വിചാരി?ും, ചിലbിേന9ു
വിടെകാ/ാൻ ധിറുതിയായിരു@തുെകാLും, അവിെട
അധികം താമസിFാെത അടിയൻ െപാŒളzു.”
മഹാരാജാവിെ] അടു9 േചാദയം ഒരു
രാജസsഭാവേ9ാടുകൂടി ആയിരു@ു.
മഹാരാജാവ്: “ആരാ പിെ@ അ•ാവRെന െകാ@ത്?
നീെCഴു9ു േകശവെന@് നീ സൂചിNിFുേ@ാ?”
േകശവൻകുz്: “അടിയൻ അടിiാനമിലലാെത ഒ@ും
തിരുമുbിൽ വിടെകാLുേപാകയിലല. ഒരു സംശയമു/തിെന

അറിയിFാം. അ@് ആ െതരുവിൽ ചിലർ പതുqി
സ•രി?ിരു@ു. അവെര തിരFിNിടികൂടിയാൽ പേe,
പരമാർ°ം െവളിെNേCFാം.”
‘പതുqി’ സ•രി?ിരു@തു മഹാരാജാവുതെ@
ആയിരു@തിനാൽ, അവിട@ു വലിയ പരുqലിലായി.
അടു9ു പുറെNടു@ അഭിsായം എെa@ു നിർ•യിFാൻ
ശ€നാകാെത, മഹാരാജാവു േചാദയെമാ@ും െചRാെത
നി@തുെകാL്, േകശവൻകുzു തെ] സംശയെ9
iിരെNടു9ി ഇqെന അറിയി?ു: “ആളുകൾ അവരുെട
മുഖqെള കഴിയു@തും മറ?ിരു@ു. നലല നിലാവു െവളി?ം
ഉ/തുെകാL് നിഴലിൽ9െ@ സ•രി?ു.” (മഹാരാജാവിെ]
മുഖ9ു സൂeി?ുേനാFീC്) “അതിൽ ഒരാൾ മീശ
വളർ9ീCുLായിരു@ു.” (ശുZഗതിയും
പരമാർ°ബുZിയുംെകാL്) “തിരുമന—ിെല ഉേദയാഗidാർ
അ•ാവRെന തിരFി നടFു@ സംഗതി അടിയന് അേNാൾ
ഓർ#വ@ു. പുറ9ു നിൽFു@വർ നീെCഴു9ുപി/യുെട
സഹായികളായിരിFാെമ@് അടിയൻ ഊഹി?ു. അടിയൻ
രാജയനയqളിൽ ഒരു പരിചയവുമിലല. എyിലും ഒരു പരമാർ°ം
അടിയൻ അറിയിFാം. ധിFാരെമ@ു തിരുവു/9ിൽ
വിചാരിFരുത്. തിരുമന—ിെല ഊദയാഗidാർ [ 103 ]
ശുZതെകാLും ദു•തെകാLും ഓേരാ@ു സ•ർഭവശാൽ
തിരുമന—റിയി?ുേപാകും. ഇqെന അറിയിFു@തു
െത}റിേNായാലും, പരമസതയവാdാരും ഭ€dാരും
ആയിCു/വർ ഒഴിെക േശഷമു/വർ, അവരവർ

ഉണർ9ി?തിെന iിരെNടു9ാൻ QമിFും. അതിനു
ധർ#ാധർ#ചിaനെ9 ഉേപeിFയും െചRും. ഇതിൽ നി@്
ഇേNാഴെ9 സംഗതിയിൽ ചിaയമായു/തിെന അടിയൻ
വയ€മായി അറിയിFു@ിലല. തിരുമന—ിെല ബുZിsഭാവം
വിQുതമാണ്.”
ഈ വാദ9ിൽനി@് അനുേമയമായു/ത്, വധകർ9ാവ്
േസവാപേദ•ാFളായ മTിമാേരാ രായസം േകശവപി/േയാ
ആയിരിFണെമ@ായിരു@ു. രാജമTിമാർ
അനaമുmേമാതിരെ9 സംബoി?് ദവ•വാഭിsായqൾ
sകടിNി?ിCുെL@ും അqെനയു/ അഭിsായഭി@തയിൽ
ഒരു പe9ിനു വിപരീത സാeയം
അ•ാവRyൽനി@ുLാകുെമ@ായേNാൾ ആ സാeിെയ
അധികാരഹ‡qൾFു sാപയമലലാ9വിധ9ിൽ
മറ?താെണ@ും ആ യുവാവിെ] ഇംഗിതപൂർവമായ സൂചനം
മഹാരാജാവിനു വയ€മായി. ഇqെന യു€ിയു€മായി
സംശയിFു@ യുവാവ് ആ രാ2ിയിൽ തെ] ത9വെ9
[ഹിFാ9തു വലിയ ഭാഗയമാെയ@ു തിരുമന—ിൽ
ആശവസി?ു. അതിബുZിമാനായ മഹാരാജാവിന് ആ
അേനവഷണം അേNാൾ sാപി?ിരു@ പതന9ിൽനി@ു
മുേ@ാCു തുടരു@തിനു ശ€ിയിലലാെത ചമzു. അവിടെ9
ഭാഗയാതിേരകംെകാL് സാംബദീeിതർ
അനുവൃ9ഖ^qൾേപാെല വളz
ഭ¤2ിപുçqൾെകാL് േശാഭിFു@
വേeാേജാദര2ികുംഭqേളാടുകൂടി തിരുമുbിൽ sേവശി?ു.

കാരയFാർ മുതലായ ഉേദയാഗidാരുെട മുൻപിൽ
sദർശിNി? sാധാനയം അേ„ഹ9ിെ] വിദവ9Œു
സഹജമായിരു@തിനാൽ, അതു തിരുമുbിലും അeയമായി
sകാശി?ു. എ@ാൽ രാജസ@ിധിയിലായേNാൾ, ആ
sാമണയഭാവ9ിെ] നªതെയ അതയാദരവിനയഭാവവും
വച—രളതയും ദർശനീയമായവിധ9ിൽ
ആ”ാദനംെച•ിരു@ു. മഹാരാജാവിന് ‘ധാരാളധാര’യായി
ആശി—ുകെള വർഷി?ും, സവശിഷയെന മ•ഹാസേ9ാടുകൂടി
കൃപയാ കടാeി?ും, മഹാsഭുവായ മഹാരാജാവിെ]
മഹാsതാപെ9 sശംസി?ും, ഘാതകഡിംഭനായ ആ
യുവാവിെന ഇ2േവഗം പാശാവരുമനാFി
ധർ#രാജമഹൽസ@ിധിയിൽ േചർ9 കാരയidാരുെട
നിപുണതെയ പുരാണകഥകൾെകാL് ഉദാഹരിFെNC
sമാണqെള ആ±ദമാFി അഭിന•ി?ും, സാംബദീeിതർ
മഹാരാജാവിെ] അനുവാദെ9 വാqി േകശവൻകുzിേനാട്
ഇqെന ഗുണേദാഷി?ു: “അNേന! സതയെ9െയലലാം
െശാലലിവിട്. ഇa സ@ിധാനം സാeാÔQീൈവകു®സമം”
(സsാർ°നനായി ക•ട?ുനി@ു നിശവസി?ുെകാL്)
“ഒ@ുെട നാരായെ9 അa അ•ാവRർ വe—ിെല
ഏ9നിനു രൂeദുരിതൻ ആരാFും?” (മഹാരാജാേവാട്)
“സവാമീ! വിsവധ9ിെല വിsർ sാഡവിപാകനാക
ദ^കർ9ൃതവം വഹിFേവLിയത്
തിരുവു/േFടുLാകFൂടാത്.”
േകശവൻകുz്: “നാരായം നaിയെ9 വകയാെണ@്

സവാമികൾFറിയാമേലലാ. മുbുLായിരു@ േകളർ ഉ•ി9ാൻ
എെ@ാരു കാരണവരുെട നാമാeരമാണ് അതിൽ
െകാ9ിയിരിFു@െത@ും ഒരിFൽ ഞാൻ പറzിCുL്. മുന
കുറzുതുടqിയതുെകാL് ഉരുFുവÌിFാൻ
അ•ാവRരുെട പFൽ ഞാൻ ഏ¹ി?ിരു@ു.” ഈ
ഉ9ര9ാൽ ദീeിതർFുLായ സേaാഷം
അപരിമിതമായിരു@ു. അ•ാവRെ] ൈകയിൽനി@ും ആ
നാരായം പിടി?ുപറി?്, ഏേതാ ഒരു ദു•ൻ അയാെള
ഹനി?താെണ@ു സാരഗർഭqളായ േ§ാകqളും അതിെ]
വയാഖയാനqളും ഇടകലർ@്, അേ„ഹം ഒരു ദീർഘവാദം െച•ു.
ഈ വാദം െകാLു തെ] ശിഷയൻ
അപരാധാേരാപണ9ിൽനി@ു രeെNCു എ@ു വിശവസി?്
പാ•ാലമഹാരാജാവിെ] മദധവംസനം സാധി?
mാണാചാരയെരേNാെല ഉൽFടസേaാഷനായി തെ]
അർƒുനെന കടാeവലയqൾെകാLു സംഭാവനം െച•ു.
ഹാ ക•ം! വിേÀശവരെ] കുbേപാെല വി‡ൃതമായ
ദീeിതരുെട ഉദരഗഹവര9ിൽ സ•യിFെNCിരു@
അ@െ9 മൃ•ാശനം sഥമ‡നയസമനവിതം ഭ¤ീഭൂതമായി.
നവാനുഭവമായ ഒരു ജലതൃ•യുെട വയാ½ി േദഹെ9
തപNി?ു. കൽപാaകാലാªിജവാ [ 104 ] ലയാൽ
സമാവൃതനായതുേപാെല അേ„ഹം അbര@ു. ആ
യുവാവിെ] കർ•9ിൽ iിരവീeണനായിനി@്, ശിര—ിൽ
ഹ‡താഡനം െച•ു: “നാരായണ! ജനാർ„ന! ശംേഭാ!
മഹാേദവ!” എ@ിqെന sാർ°നാേ–ാശqൾെകാLു

മഹാരാജാവിേനയും സം™മിNി?ു. ദീeിതെര തുടർ@്
മഹാരാജാവും േകശവൻകുzിെ] കർ•qെള ലeയമാFി
തെ] വീeണെ9 ഉറNി?ു. ആ യുവാവിെ] കർ•qളിൽ
sകാശി?ു കാണെNടു@ കു^ലദവ•വം, അ•ാവRെ]
ഘനേശാണിതംേപാെല ഘാതകെന sതയeീകരി?ുെകാL്
അവിെട iിതിെചRു@ു. ആ കു^ലqൾ sേതയകമായി
മഹാsസിZി ഉ/തുകളായിരു@ു. കായാംപൂവർ•നായി,
ശംഖച–ഗദാസേരാരുഹqൾ ധരി?ു ചതുർബാഹുവായി,
പീതാംബരവനമാലാദയലംകൃതനായി, Qീവrവe…കനായി,
ലºീസേമതം ഗരുഡാരൂഢനായി ആവിർഭവിFു@
ദിവയസവരൂപം എqെന മഹാവി•ുവിേ]െത@്
അഭിനയിFെNടുേമാ, അതിd•ം ആ ഗാ2വും ശുZിയും
sകാശവും കNും േജാടിേയാജയതയുമു/ രÂqൾ സംഘടി?
ആ സവർ•Fൂടും, തിരുFും, ചുരയുംേചർ@ കു^ലqൾ
അ•ാവRേ]തെലല@ു ദeിണഭാരത9ിൽ
ഏവെനാരുവെനyിലും ശyിFുേമാ? ഈ രÂqെള
സുവയ€മായി ദർശനംെച•തിെ]േശഷം, ദീeിതർ തെ]
sിയശിഷയെ]േമൽ അനaരമായി
നിയമദ^നിപാതമുLാകു@തിെന ദർശനംെചRാൻ
നിൽFാെത മഹാരാജാവിെ] അനുU വാqിയും,
അവിടെ9 അഭിവാദനംെച•ും യാ2യായി. എ@ാൽ
മഹാരാജാവിെ] ബുZിയിൽ ആ രÂസ•ർശനം
ഘാതേകാേ„ശയ9ിെ] കുടിലതെയFുറി?ു/
അനുമാനqെള വിഷമതരqളാFി9ീർ9തലലാെത ആ

യുവാവിെന ശിeാേയാഗയെന@ു േതാ@ി?ിലല. അയാൾ
വധകർ9ാവായിരു@ുെവyിൽ, അയാളിൽ sകാശി?ിരു@
ബുZിയുേടയും വിേവചനാശ€ിയുേടയും iിതിF്, ആ
രÂqെള അ2 സമീപകാല9് അണിയുവാൻ
സ@Zനാവുകയിെലല@ു രായസംേകശവപി/യുെട
വാദെ99ുടർ@് അവിട@ു തീർ?യാFി. ദീeിതരായ
ഗുരുനാഥെ] അപമരയാദമായeിsനി}œമണം അേ„ഹ9ിെ]
ഒരു ശാപെമ@േപാെല പരിതപിNിFയാൽ ആ യുവാവു
നിേ‡ജനായി നിൽFു@തിെന തൃFൺപാർ9്,
അനുകbേയാടുകൂടി അയാളുെട അടു9ു െച@്
അതിമൃദുവായ സവര9ിൽ “ഈ കടുFൻേജാടി
നിനെFവിടു@ു കിCി?” എ@ു േചാദിNാൻ മഹരാജാവിനു
കനിവുLായി. തെ] പാദqൾ ±ർശിFു@ അതിശീതളമായ
തളിമ9ിൽ നി@് ഒരു അªിശിഖ ഉദി?്, തെ] ശരീരെ9
ദഹിNി?ുതുടqിയതുേപാലു/ അതയു•വയഥ ആ
യുവാവിനുLായി. ആ കുLലqെള വrലനായ മാതുലൻ
തെ] കർ•qളിൽ ധരിNി?തിെ] േശഷം ക•ാടിേനാFി
അതുകെള കാണു@തിന് ആ യുവാവിനു സ•ർഭം
കിCിയിരു@ിലല. ദീeിതരുെട വയസനവും മഹാരാജാവിെ]
േചാദയവുംെകാL് ആ കു^ലqൾ തെ]േനർF്
ആേരാപിFെNC അപരാധെ9 എqെന iിരെNടു9ു@ു
എ@് അയാൾFു മന—ിലായി. സവാർ°പരനാെണyിലും
തെ] മാതുലനും, തേ@ാടുമാ2ം ആർmഹൃദയനും ആയു/
ചTFാറെന തെ] സാeയംെകാLു െകാലFു}റ9ിന്

ഉ9രവാദിയാFു@തു ധർ#™ംശമാെണ@് ആ
സ•ർഭ9ിൽ േതാ@ിേNായതിനാൽ അയാൾ ഉ9രെമാ@ും
തിരുമന—റിയിFാെത നി@ു. മഹാരാജാവിന്
അേനകേചാദയqൾ ആ സംഗതിസംബoി?ു
േചാദിNാനുLായിരുെ@yിലും, തെ] സവകാരയവിചാരണെയ
അവിെട അവസാനിNി?ു.
കു}റFാരെ] കാരണവരുേടയും അ”േ]യും ഗുരുവിേ]യും
iിതികെള അഭിമാനി?്, തൽFാലം അയാൾ താമസിFു@
iല9ു പരുFയിC് ‘ഇടവലം മുൻപിൽ
പുറംേപാFുമുടFിയും ഉടയാേരാടും ഊരാേരാടും വാFും
വചനവും തടzും പLാരവക കു•ൂCFാവലിൽ
അടFിയും, തിരുവാണNടി േമൽFLവിധെമലലാം
നടFുമാറും, കാരയം èടാ9വകയിൽനി@് QീപLാരFാരയം
െചÁവകŒുLായിCു/ വരിേയാലNടിFും
ധർ#നീതികൾFും തNും തവറലും വരാേതയും, കാരയം
തീരുമാനെNടു9ു@തുവെര പാറാവിൽ പാർNി?ുെകാ/ാൻ’
തൽFാലം ഒരു9രവു പുറെNCു. അതിd•ം േകശവൻകുz്
ഏകാaബoന9ിലായി. ഈ വിചാരണ ആരംഭിFു@തിനു
മുbിൽ9െ@ ചTFാറനും [ 105 ] പ9zൂറ് പൗരdാരും
രാജമ•ിര9ിെ] ദeിണവീഥിയിൽ സംഘംകൂടിയിരു@ു. ആ
പൗരതതിയുെട സംഖയെയ ജനറൽ കുമാരൻതbിയുെട
ഭടവയാപരണം ഇരCി?ു േകശവൻകുzിെ] േനർFുLായ
തൽFാലവിധി sസിZമായേNാൾ, ചTകാറൻ
െകാCാര9ിേdൽ പാഷാണധൂളി വൃ•ിെചRാെത തെ]

കാള?ിരിെയ രാജമ•ിരസാമീപയ9ിന് േചരുംവ•ം iായി
താ¿9ി ഒ@ു ധവനിNിFമാ2ം െച•ു. ചിലbിേന9ു
ചTകാറെ]യും നaിയ9ു•ി9ാെ]യും
mവയമഹാനദികളുെട സേമയാഗ9ാൽ ധവംസനം െചRെNടാ9
സാeയേമത്, അധികാരശ€ി ഏത്, സമുmഗർഭ9ിൽ
നയിFെNടാ9 നിയമsാകാരqേളത് എ@ു മദി?ു
േഘാഷി?ുെകാL് ചTFാറൻ തെ]
അനുചരdാേരാെടാരുമി?് െതേFെ9രുവിൽനി@് സർവഥാ
തെ] രeാഭാരെ9 വീeിFു@ ഹരിപ•ാനനഗുരുവിെ]
വാസനിലയനേ9Fു തിരി?ു. അsതീeിതമായുLായ
{|ഹതയയുെട േഘാരതേയയും വി¤രി?്
അവിെടFൂടിയിരു@ പൗരdാർ ചTFാറsഭുവിെ]
അനaരവെന ബoിFു@തിനുLായ ആUെയ
അപഹസി?ു. അപരാധqൾFു ദ^നമുLാേകLത്
¤ൃതിശാŠqളാൽ iാപിതമായു/ ഒരു
വയവiയാെണ@ു/തിേനയും മറ@് അവർ
മതി™മേ9ാടുകൂടി ചTFാറെ] സഹതാപികളായി9ീർ@ു.
ചTFാറെന9ുടർ@ ഒരു വലിയ ജനസംഘം
ഹരിപ•ാനനെ] സ@ിധിയിൽ എ9ി. ആ േയാഗീശവരൻ
തെ] സമാധിപീഠ9ിൽ ഇരു@്, മഹാജനഗമന9ിൽ ഒരു
നവലeമേണാപേദശം ന¯ി, അവെര sശാaേകാപdാരാFി
പിരി?യ?ു. തെ] കൃ2ിമഫലമായിCുLായ വധം
അനaരസംഭവയqളറിയാെത താൻ െച• സ#ാനദാന9ാൽ
സവകൃപാഭാജനമായ കനയകയുെട കാമുകനിൽ

iാപിFെNടുെമ@ു/ ൈദവഗതിെയ ആ ബുZിsധാനൻ
പൂർgരാ2ിയിെല അവസാനസംവാദംമുതൽ [ഹി?ിരു@ു.
ധനാരാധകനായ ചTFാറൻ ആ കു^ലqെള
സവഭ^ാര9ിൽ േചർ9ു േഗാപനംെചRുെമ@ും,
അതുെകാL് അവ അയാളുെട ക®9ിനുേനർF് ഓqെNC
ഖÃഗംേപാെല സദാ iിതിെച•് തനിF് ഒരു
രeാസൂ2മായി ഇരിFുെമ@ും േയാഗീശവരൻ വിചാരി?ു
െച• ദാനം അതിെ] ദാതാവായ തെ@9െ@ ആ ഖലനു
ദാസയെNടു9ുമാറു പരിണമിFു@ു! അതുെകാL്
ചTFാറെ] പാർശവവർ9ിതവെ9 ഇനിയും ഒ@ുകൂടി
ദൃഢെNടു9ണെമ@ു കരുതി ജനസമൂഹെ9
പിരി?യ?തിെ] േശഷം ഹരിപ•ാനനൻ അയാേളാട്
മഹാരാജാവിെ] വിധിയുെട അനൗചിതയേ9യും,
ധർ#ാധർ#വിചിaനശൂനയതേയയും, ഇതര
രാ}éാധിപdാരുെട വയതയ‡മായ നീതിമുറകേളയും, മഹൗദാരയ
ബുZിേയയും, കാരുണയsചുരതേയയും കുറി?ു
ദൃ•ാaസമനവിതം ഒേCെറ sസംഗി?് ചTFാറൻ
തിരുവനaപുര9ുതെ@ തൽFാലം താമസിNാൻ
ഗുണേദാഷി?ു. ദുേരയാധനാദികളുെട സദ—ിൽ “ച9തു
കീചകെനyിേലാ—മാരുതപു2നേ2 െകാലെച•തു
നിർ•യം” എ@ു ഭീ¥ർ അഭിsായെNCതുേപാെല മരി?ത്
അ•ാവRെനyിൽ െകാ@ത് നീെCഴു9ു
േകശവപി/യാെണ@ും അതിേലFു േവL ലeയqൾ
ഉLാFി േകശവൻകുzിെന രeി?ുെകാ/ാെമ@ും

ഹരിപ•ാനനൻ വാÛാനവും െച•ു. ഹaാവ് ഇ@ാെര@ു/
ഹരിപ•ാനനെ] ഗുഢവിധി, കാ}റിനാൽ വിതറെNC
കാ}റുേപാെല പര@ു. നീെCഴു9ു േകശവപി/യാണ്
അ•ാവRെന െകാ@െത@ു/ കഥ അതിേവഗ9ിൽ
നാെടqും െപരുവഴിNാCായി. ഈ ദുœീർ9ിയിൽ,
ചTFാറനുLായതുേപാെലയു/ സഹതാപസമൃZി ആ
യുവാവിനു ലtമായിലല. എ@ാൽ ഇqെനയു/ ദുർവിഖയാതി
അധികകാലതാമസംകൂടാെത േകശവപി/Œ് ഒരു
നവമി2െ9Fൂടി സbാദി?ുെകാടു9ു.

അZയായം പതിമൂ@്
“കാ¶േനർമിഴിയുെട കാaിയാം പീയൂഷംെകാ–
L

സാ സംപൂർ•മായ് വ@ിതു സഭാതലം.”

അനaശയനപുരിയിെല വാർ9െയ ഇവിെട സംേeപി?ു
െകാ/െC —േകശവൻകുz് പരിFബo9ിലാFെNC
വൃ9ാaവും, തെ]േപരിൽ പര@ അപഖയാതിയും
ധരി?േNാൾ േകശവപി/ മTFൂട9ു വസി?ിരു@
ബാലികയുെട തതവെ9 ആരാzുവരുവാനുLായ
നിേയാഗെ9 തൽFാലേ9Fു വിളംബനംെച•ു.
േകശവൻകുzിെ]േനർFു വിധിFെNC കാരാവാസം
നീതിനിർവഹണ9ിൽ ഒരു അപഥഗതിയായി
േകശവപി/യുെട മന—ിൽ പതിzു.
സവാർ°മാ2ബുZികളായ ശ2ുFളുെട കപടതTqളാൽ
{ാ|ണനി[ഹാപരാധം തെ]േമൽ
ആേരാപിതമാേയFാെമ@് ഒരു വയാകുലതയും അയാളുെട
മന—ിൽ ജനി?ു. അതിനാൽ തെ] പe9ിലും മതിയായ
മി2qെള സംഭരി?ിരിFണെമ@ു/ താൽപരയേ9ാടുകൂടി
അയാൾ രാമവർ#9ു പട9ലവേരയും
േപാFുമൂ—ാമരŒായർ എ@ വർ9കേനയും തെ]
തൽFാലiിതിസംബoമായു/ യാഥാർ°യqെള
േലഖനംമൂലം ധരിNി?് ബലസƒീകരണംെച•് രLുമൂ@ു
ദിവസം കഴിzതിെ]േശഷം േകശവപി/ ഭഗവതിഅ#െയ

കഴFൂCേ9Fു യാ2യാFി.
രാജവിശവ‡നും സുയശ…കനും ആയ േകശവപി/യുെടേമൽ
ഹരിപ•ാനനൻ അപവാദാേരാപണംെച• ൈപശൂനയെ9,
വധപരമാർ°qെള അറിzിരു@ വൃZസിZൻ
ശാസനംെച•ു. അവർ ത#ിലു/ ബoവിേശഷംെകാLു
ഹരിപ•ാനന് വൃZസിZെന sതിശാസിFെയ@ലല,
അയാേളാട് അൽപമായ ദുർ#ുഖത ഭാവിFേപാലും
ശകയമായിരു@ിലല. ഇqെന ഉ¨വി? അസവരസം ദിവേസന
വർZി?ുവ@ു. ഇFാല9ിനിടയിലും ചTFാറൻ
േയാഗീശവരെ] ആUാനുസാരമായി തിരുവനaപുര9ു
താമസി?് ദളവ മുതലായവെരFL് നിയമവയാളിയുെട
ദംÏകൾFു/ിൽ അകെNCുേപായ തെ] ഭാഗിേനയെന
േമാചിNാനു/ Qമqൾ െച•ുെകാLിരു@ു.
തനിF് ഒരു വലലാÖമ എ@ു/ വയാജകാരണം പറz്
തിരുമുbിൽ േപാകാെത കഴിFു@ േകശവപി/Œു പകരം
അടു9 ഊദയാഗiാനികനായ ഉ#ിണിNി/ തിരുമുbിൽ
ഹാജരായി9ുടqി. ചTFാറെ] കരതലംെകാL് തെ]
ഗള9ിൽ ചാർ9െNC അർZചuാലംകൃതിFു
യു€രൂപമായ ഒരു സ#ാനെ9 ഗർവിˆനായ ആ
മഹാsഭുവിനു sതയർNണംെചയ്വാൻ ഉൽF®ിതനായും,
േകശവൻകുzുനിമി9ം തെ] sണയസിZിFു
േനരിCിരിFു@ sതിബoെ9 ഉdൂലനം െചയ്വാൻ
ജാഗരൂകനായും ഇരിFു@ ആ വീണാധരൻ അ•ാവRെ]

വധകാരയ9ിൽ ചTFാറനും േകശവൻകുzിനും
sതയeബoമു/തായി തനിFു ചില അറിവുകൾ ഉെL@്,
ഒരു ഏഷണി തിരുമന—ിൽ െകാ/ിFാൻ ഒ@ു Qമി?ു.
എ@ാൽ അയാളുെട ക®തTി sേയാഗാരംഭ9ിൽ9െ@
നാദശൂനയമാFെNCു. “േര േര രാവണ” എ@
അംഗദsതയവ…ക•ന9ിെ] അവേഹളനെ9
…ഫുരിFു@തായ ഒരു േനാCംെകാL്, ഉ#ിണിNി/യും
േകശവൻകുzും ത#ിൽ എ2േ9ാളം അaരമുെL@്
മഹാരാജാവ് ആ വികൃതസൃ•ിെയ ധരിNി?ു. തെ]
ഭ¤ച•നFുറികളും ശരീരപാംസുFളും വിയർെ9ാഴുകി
കഷായി?്, ചTFാറെ] ‘മ?bി’ ആയിരു@ ‘ഉ#ിണി“വം’
േശഷി? sാണനുംെകാL് തിരുമുbിൽനി@ു വിടവാqി.
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരെ]
േഘാഷയാ2െയ9ുടർ@ുLായ ഭഗവതീേയാഗീശവരിയുെട
ആഗമന9ിൽ കഴFൂC9ു സൽFാേരാrവാഡംബരqൾ
ഒ@ും ഉLായിെലലyിലും, ആ iലം അവരുെട
വാസസൗഭാഗയെ9 രLുമൂ@ു ദിവസേ9ാളം
വിÀരഹിതമായി അനുഭവി?ു. ആ ചി2േലഖയുെട
മടF9ിനു താമസം വ@േNാൾ അവരുെട ദൗതയം
അതിസാമർ°യsകടന9ാൽ ദുർഘട9ിൽ
പരിണമിേ?Fുേമാ എ@ു ശyി?് ആേറഴു [ 107 ] iാനqളു/
സംഖയകെള ഒേ@ാെട സyലനംെച•് ഫലനിർ•യം െചRു@
േകശവപി/യുെട ഗണനസാമർ°യ9ിനും
അൽപെമാരുeീണമുLായി. എyിലും തെ]

വസതിയിലിരു@ു േപാFുമൂ—ാമരŒാരുെട ഏ}റുമതി
ഇറFുമതിFണFുകൾ പരിേശാധിFു@തിനിടയിൽ,
വയാപാരവർZനŒു പുതുതായി തുറമുഖqളും താരിNുകളും
iാപി?ാൽ തെ] സംiാനഭ^ാര9ിന്
അമിതേപാഷണമുLാകുെമ@് അyുരി? ആേലാചനകളിൽ
സവരാജയവrലനായ അയാളുെട ബുZി ലയി?് തൽFാലെ9
നി—ാരേ-ശqെള വി¤രി?ു. ആ iിതിയിലിരിFുേbാൾ,
ആകാശവർ•മായു/ ഒരു െറCുമുLും, ചീCിFുNായവും,
േതാളിൽ ചുവ@ ഒരു ഉറുമാലും, തലയിൽ മുÙീംെതാNിയും
ധരി?് ഊശാaാടിFുടുമയും, മു^ിതമായ ശിര—ും
േമൽ?ുLുമായി, പരമപരിചയം നടി?് െനടുതായ ഒരു
കാCുവടി ഊ@ി നട@്, വലിെയാരു തുകൽസ•ിയും തൂFി
ആകാശമാനദ^ംേപാെല ഒരു മഹാകായൻ േകശവപി/യുെട
മുbിൽ sേവശി?്, “Ùാം പുെ/!” എ@ു പറzുെകാL്
ഒെരഴു9ിെന അയാളുെട ൈകയിൽ െകാടു9ു.
കളsാേFാC9bിേയയും മാമാെവyിടേനയും ജയിFു@
ഭീമാകാരേ9യും, sൗഢത sകാശിFു@തായ വലിയ
ക•ുകേളയും, സൂº9ിൽ പൂർ•ചuവൃ99ിലു/
മുഖേ9യും, ഞരbുകൾ പിടി?് േവടുകൾേപാെല
വലയംെച•ു/ പാണിദവയേ9യും േനാFി
ആ

രയെNടുേbാെഴŒ്, “ഞ# നലലവ•ം കറി കിറി തി@ും

പുെ/, അതുവാെല ഒടbു ബരു9ു ഭലവ—ു
െകാLിരിFണു” എ@് ആ ശരീരപു•ിസbാദന9ിനു/
ഭeണചരയെയ ആഗതൻ ഉപേദശി?ു. ആ നിേദശവാഹകന്

കായപു•ിേപാെലതെ@ പരിചി9[ഹണ9ിന്
ബുZിപു•ിയുമുെL@് അനുമി?ുെകാL് േകശവപി/
എഴു9ു െപാCി?ു വായി?ു. തെ@ നിർവയാജം േÇഹിFു@
േപാFുമൂ—ാമുതലാളി, തെ] എഴു9ിനു മറുപടിയായി,
തൽFാലാപ9ുകളിൽ തനിFു ജീവഭയം േനരിടാെത
സൂeിFു@തിന് ഒരു വിശവ‡െന അയ?ിരിFു@
സംഗതിയാണ് മുഖയമായി എഴു9ിൽ അടqിയിരിFു@ത്.
അയാൾ ഈശവരdാെരേNാെല സഹ«നാമനാെണyിലും
തേ@ാടു താമസിFു@ കാല9് പFീർസാ എ@ു
വിളി?ുെകാ/ു@തിനും, അയാെള പൂർ•മായി വിശവസി?ു
നടNാനും എഴു9ിൽ ഗുണേദാഷി?ിരു@ു. തനിF് ഇqെന
ഒരു അംഗരeകെ] ആവശയം േവLിവരാൻ എa് ആപ9ു
േനരിടു@ു എ@് േകശവപി/ ആേലാചി?ു. അqെനയുLായ
അaർšതqളുെട സൂºെ9 മന—ിലാFാെത പFീർസാ,
താൻ േദശസ•ാരംെകാL് േലാകപരിചയസb@നാെണ@ും
തെ] മതനിർæoqൾ അനുസരി?് സതയവാനാെണ@ും,
എyിലും െചറുNകാലെ9 െകാഴുNുെകാL് അഹyാരികളായ
ധനികdാർ വഹിFു@ ഭാരqെള അയാൾ ലഘുവാFിവ@
“ധൗള9് ബഹുപർമാസ(sമാദ)മായിരു@ു” എ@ും,
പരമാർ°9ിൽ തെ@Fാളും അ–മികളായ
ഉേദയഗidാർF് തെ@ പിടികിCാÁയാൽ അവർFു
േതാ@ിയ നാമqെള തനിFു ദാനംെച•ിCുെL@ും മ}റും
തെ] ചരി2െ9 േകശവപി/െയ ധരിNി?ു.
രാജശിeാർഹനായു/ ആ ബoുവിെ] സഹായലtി, തെ@

ബoി?ിരിFു@ അപവദaിെയ ബലെNടു9ുെമ@്
േകശവപി/ വിചാരി?ു. പFീർസാ ആകെC, തെ]
െനടുവടിെയ ഉയർ9ി താൻ നിൽFു@ െകCിട9ിെ]
ഉ9ര9ിനിടയിൽ െകാടു9് േമൽFൂടം മുഴുവേനയും
ആയാസഹീനമിളFി ഉയർ9ിയതിെ] േശഷം അതിെന
പൂർgiിതിയിൽ iാപി?ു. താൻ ധാരാളം േകCറിzിCു/
‘മായെNാടിമലുFു’ എ@ ഭവനേഭദകനായ മുœരൻ േകവലം
ഐതിഹയപാ2മെലല@ു േകശവപി/Œു േബാZയെNCു. ഈ
നാമQവണമാ2െ9 കുറ?ുകാലം ജനqൾ മസൂരിെയFാളും
ഭയ@ിരു@ു. േബാധ‡ംഭകമായു/ അയാളുെട ഭ¤ം
(മായെNാടി) എേNാൾ പതിFുെമ@ു ചിaി?്, ആളുകൾ
നടുqിNാർ9ിരു@ു. രാജയാധികാരികൾ
2ിേലാകപരിേശാധന െച•ിCും ആ മഹാവിരാധെന
െകCു@തിനു സാധി?ിലല. കായyുളം, മുളമൂട് മുതലായ
iലqെള അനaരകാലqളിൽ കുsസിZമാFി9ീർ9
ജനmാഹകdാരുെട വർšiാപകെന@ു
സംശയിFെNടാമായിരു@ ഈയാളുെട സാമീപയം
േകശവപി/യുെട ധർ#നിˆŒ് ഒരു
മഹാപരീeണമായിരു@ു. ഈശവരനിയമqെള
അനുസരിFുകേയാ, ആ നിയമqെള തൃണീകരി?്
മേദാd9നായി [ 108 ] െപരുമാറു@ ദുർവൃ9െ] ൈമ2െ9
അംഗീകരിFേയാ, താൻ െചേRLത@്
അaഃേശാധനെച•േNാൾ തെ] ബoുവായ വർ9കൻ
തെ@ അധർ#പഥ9ിൽ ചാടിFുേമാ എെ@ാരു s¾മാണ്

അയാളുെട ഹൃദയ9ിൽ ഉദിതമായത്.
േകശവപി/യുെട അ@െ9 സുഹൃൽസമാഗമം
ഇതുെകാLവസാനി?ിലല. പFീർസാ യാ2യായി കുറ?ു
കഴിz ഉടെന സÆതി രാമRെ] പുറNാടായി. ഇേ„ഹം
േകശവപി/യുെട പരമാർ°iിതികൾ സമ•ിയായി
ധരി?ിരു@ഭാവ9ിൽ, ‘അസിധാരാവേലഹനം’ േപാെലയു/
രാജേസവന9ിെ] ൈവഷമയqെളFുറി?് sസംഗം തുടqി.
എലലാ കാലേeപമാർšqളും ൈവഷമയനിബിഡqളാെണ@്
േകശവപി/ വാദി?ു. അqെനയാെണyിൽ, ഹരിപ•ാനനൻ
നിർബാധമായി സർgാഭീ•qേളയും സാധിFു@ത് എqെന
എ@് രാമRൻ േചാദി?ു. ൈദവവും േലാകവും ഒ@ുേപാെല
‘നാ‡ി’ ശ²ാധീനമായി പരിഗണിFു@
പാഷ^മുœരdാരുെട ഗതികൾ വയതയ‡സംഗതികളാെണ@ു
േകശവപി/ ഉ9രം പറzു. “എ@ാൽ, ആ രാeസൻ
നിqെള െകാലലാെത സൂeി?ുെകാ/ു. ഞാനും ഇടŒ്
കുറെ?ാ@ു ™മി?ുേപായി. ചില കഥകൾ എനിFിേNാൾ
മന—ിലായി. ഒ@ും തിരുമന—റിയിFാൻ പാടിലല.”
(സവകാരയമായി) “േനാFൂ–എെ] സഹായം എaു െവണേമാ—
എaുതെ@ ആയാലും സംശയിേFേL—
ആവശയെNCുെകാ/ു” എ@ു പറz് രാമRൻ
േകശവപി/യുെട ൈകയടി?ു, യാ2യായി. രാമRെ] ഈ
യാ2യും സഹായsതിUയും മഹാരാജാവിെ]
ആUsകാരമാെണ@് േകശവപി/യുെട സൂºദൃ•ിFു
വയ€മായി.

േകശവപി/ പതിവുേപാെല പകട“ാലയിൽ ഹാജരായി തെ]
ഉേദയാഗേജാലികൾ ഒതുFി, മടqിവ@്, മZയാÄേഭാജനവും
കഴി?്, തെ] ആiാന9ിൽ, െവയിലിെ] ചൂടുതCാെത വിരി
താ¿9ിയിC് വിQമിFു@തിനിടയിൽ “െപ•ുqള്
വീCിലിലലാzാലെFാL് ഇqെന തെ@! േകാCേപാെല
െതാറ@ു മല9ി അേലയാ വ?ിരിFുണു കതവിെന!” എ@ു
ചില േകാപവിമർശനqൾ േകCുതുടqി. പറbിൽ ഓലമടലുകൾ
വിതറിFിടFു@ അനാഥതവം ആ പരിേദവനംെചRു@
ആൾF് ദു—ഹദർശനമായിരിFു@ു. “ആളും ആൺചാതിയും
െവളിയിFാണാെ9a്?” എെ@ാരപരാധവും ആ
ഭവനവാസികളുെട ശിര—ിൽ sേeപിFെNCു.
സർവൈവകലയqൾFും സമാധാനമായി “പവതി െപRNം
വൗതിയും (ഐശവരയവും) െപR്” എ@് ആ‰േ‡ാ2ം െച•്,
തെ] അധികാരsഭാവെ9 പുറകിൽ വരു@ ആെള
േബാZയെNടു9ിെFാL്, േകശവപി/ ഇരിFുെ@ട9ു/
വിരി െപാFി, ഭഗവതിഅ# sേവശി?ു. വിരിയുെട
ജാലര»qളിൽFൂടി ഒരു കനകേതജ—ു കാണെNടുകയാൽ
േകശവപി/: “കൂടി ആരFാ?” എ@ു വി¤യാകുലനായി
േചാദി?ു. ഭഗവതിഅ#യുെട മറുപടി, ഉഷാേമാഹാ½ിയിൽ
ചി2േലഖ ആ കനയകേയാട് എaു വിേനാദവചനqെള
sേയാഗി?ിരിFുേമാ, അതുകളുെട സാരമായ അഭിനയം
മാ2മായിരു@ു. Qീ ഹനുമാൻ വിശലയകരിണി മുതലായ

ഔഷധqെള“കാണാzുേകാപി?ുപർgതെ9Nറിേ?ണാyബ
തിരി?തു േപാെല, മTFൂട9ുകാരുെട പരമാർ°ം

അറിവാൻ സാധിFാ9തുെകാL് അവിടെ9
കനയകെയ9െ@ തെ] ആUാകാരിണി െകാLുേപാ@ു
എ@് േകശവപി/ ഊഹി?ു. മാമാെവyിടെ] അമാaെ9
ഭഗവതിഅ#യുെട sാÈ¨യം പരിഹരി?ു. എ@ാൽ അതു
താൽFാലികമായു/തിലും ഉപരിയായ മഹാപവാദെ9
ഉLാFുെമ@ും അയാൾ നിർ•യി?ു. അയാളുെട
പുരുഷരÂതവം ആ സ•ർഭ9ിൽ ഉƒവലമായി sകാശി?ു.
ഭഗവതിയായ സൂ2ധാരിണി, സവപു2െ] മുഖേതജ—ു കL്,
ചാരിതാർ°യsമാദേ9ാടുകൂടി, വിരിയായ തിരനീFി,
മീനാeിയായ േമാഹിനിെയ േകശവപി/യായ
രംഗവാസിയുെട മുbിൽ sേവശിNി?ു. േകശവപി/യുെട
ക•ുകൾFു ദൃശയമായ ലാവണയപൂര9ിെ] സാദൃശയെ9,
താൻ സ•രി?ിCു/ നാനാേദശqളിലും അയാൾ
കLിCിലലായിരു@ു. കൃതയുഗവൃ9ിൈനർ#ലയം
അsാ½കാല9ിൽ ഭൂജാതംെച•്,
കലികാലപാശൈവകൃതബoqളിൽ അകെNC്
അതുകളിൽനി@ു മു€ിെയ sാപിFു@തിന് നിർഭരQമqൾ
െച•് [ 109 ] -ാaമായതുേപാെല ആ ലാവണയമ¶രി ആ
യുവാവിനു കാണെNCു. ദൂരയാ2യാൽ eീണി?ും,
െവയിൽെകാLിരുLും, തെ] –ിയയുെട
അയു€തെയFുറി?ു ലƒി?ും, പരപുരുഷദർശന9ിനു
അഭിമാനമുണർ@ും നി©Fു@ ആ കനയകയുെട
സൗ•രയാനർഘതെയ മാമെവyിടെ]
അതിശേയാ€ിപൂർ•മായ വർ•നേപാലും

sാa±ർശമാകെC െചRു@ിെലല@ു േകശവപി/ മതി?ു. ആ
കനയകയാകെC, sൗഢസു•രനായ ഈ യുവാവിെ]
ദർശന9ിൽ, താൻ ഭഗവതി എ@ sിയഭാഷിണിയാൽ
വ•ിതയാെയ@ു ചിaി?ും, നി•ാവഹമായു/ തെ]
നിœുലീനവൃ9ിെയ ¤രി?ു പരിതപി?ും, അQു±•ിതമായ
േന2qേളാടുകൂടി നി@ു േപായി. ഇതു കL് േകശവപി/
ആർmമന…കനായി ഭഗവതി അ#േയാട് ഇqെന പറzു:
“അFാ, പ‰നാഭനാണ ഞqൾ ഇതിനുമുbിൽ ത#ിൽ
കLിCിലല —ഇതുേപാെല ഒരു ഉടNുറN് എനിFുമുL്.
എ]Fനലലേയാ? ഞാൻ െകാCാര9ിൽ േപായി വരാം. കുളി
കഴിNി?്, എെayിലും െകാടുFണം. ന@ായ്
eീണി?ിരിFു@ു. കLിേലയാ?”
െകാCാര9ിൽ േപാകു@ കാരയം s‡വി?േNാൾ മീനാeിF്
ഒരു േശാകാേവശം നവമായി ഉLായി. പരമാർ°ം ഓർ9ു
േനാFിയേNാൾ, തെ] ഉേ„ശയെ9 നിവർ9ിFാൻ
സഹായിയാകു@ ഒരു െകാCാരം ഉേദയാഗiേനാടു
പരിചയെNടു9ാെമ@ലലാെത, അേ„ഹ9ിെ] sായേ9യും
മ}റും ഭഗവതിഅ# വർ•ി?ിെലല@ും, അതുകെളFുറി?ു/
തെ] അഭിsായം സവക¹ിതം മാ2മാെണ@ും, മീനാeിF്
ഓർ# വ@ു. അതുെകാL് ആ ŠീെയFുറി?് ഉദി?ുതുടqിയ
ദുരഭിsായ9ിൽ eമായാചനംെചRു@ ഭാവ9ിൽ,
കൃതUതാsചുരമായ മുഖേ9ാടുകൂടി അവരുെട സമീപ9്
ആ കനയക േചർ@ുനി@ു േകശവപി/യുെട േച•കളിൽ
േsമ”ായ ലവേലശെമyിലും കാണാ9തിനാൽ, ഭഗവതിഅ#

സേaാഷി?്, കൃപേയാടുകൂടി സവാതിഥിെയ ഊണിനുeണി?ു.
തെ] താമസiല9ു വഴിയാ2Fാരിയായിെ?@്
കഥാമാലകൾെകാLുതെ@യും മാതാമഹിേയയും
വിേനാദിNി?്, ചില [ഹരeാ–ിയകളും െച•്, രLുമൂ@ു
ദിവസം താമസി? ഭഗവതിഅ#േയാെടാ@ി?ു സവരeകെര
വ•ി?ു പുറെNCേNാൾ, ഭeണ9ിെ] കാരയെ9Fുറി?്
മീനാeി ഒ@ും ആേലാചി?ിCിലലായിരു@ു. തെ@ ആ
സാഹേസാദയമ9ിേലFു േsരിNി? േsമമാകെC,
ധർ#ത¹രതയാകെC, സതയനിˆയാകെC, ആ –ിയയുെട
ഔചിതയേ9േയാ മാനയതേയേയാകൂടി
ചിaിേFേLതാെണ@ു ഗുണേദാഷി?ിലല. മഹാരാജാവിെ]
അതയaേസവകനും രാജയകാരയqളിൽ sധാനയTകനും
ആയ േകശവപി/യുെട അരിവÌുകാരിയാണു ഭഗവതിഅ#
എ@ു ധരി?േNാൾ മുതൽ, ആ ഉേദയാഗiെന കLാൽ തെ]
അഭിലാഷസിZി ഉLാകുെമ@ു മീനാeിFുCി ™മി?ുേപായി.
ഈ അഭീ•പരയാ½ിF്, ആവശയമു/പeം,
മഹാരാജസ@ിധിയിലും sേവശി?്, സyടെ9
ധരിNിNാനായിCാണ് മീനാeിFുCി പുറെNCിരിFു@ത്.
രാജസ@ിധിെകാLും സാധയമായിെലലyിൽ
Qീപ‰നാഭദിവയപാദാരവി•qളിൽ9െ@ തെ]
sാർ°നാQുFെള സമർNിNാനും അവൾ ഒരുെbCിCുL്.
തിരുവനaപുര9ു നടFു@ കലാപ9ിെ] ചില അംശqൾ
മാ2േമ അവൾ േകCിCു/ൂ എyിലും തെ] സാeയം
െകാലപാതകസംഗതിയിെല ചില വിഷമ[\ികളുെട

അപ[ഥന9ിന് ഉപയു€മാകുെമ@് ആ ബുZിമതി
അനുമാനി?ു. തെ] സാeയqെള അധികാരiലqളിൽ
എ9ിFു@തിനു രാജപeയരലലാെത മ}റാരും
അനുവദിFയിെലല@ും അവൾ ശരിയായി
മന—ിലാFിയിരു@ു. ആ പരിQമ9ിൽ േനരിടാവു@
ക•തകേളയും അവമാനqേളയും മറ@്
േsമാനുതാേപാപേദശം ഒ@ിെന മാ2ം അനുസരി?് അവൾ
പുറെNCു. േകശവപി/യുെട sായ9ിൽ സൂºiിതിേയാ,
മാമാെവyിടൻ വർ•ി? േകശവൻകുzിെ]
സ@ിധിയിേലFാണു താൻ നയിFെNടു@െതേ@ാ, ആ
കനയക അറിzിരു@ുെവyിൽ ഈ സാഹസ9ിനു
പുറെNടുകെയFാൾ സീതാേദവിയുെട ദൃ•ാaെ9
അനുകരി?് ഭൂമിFു/ിൽ അaർZാനം
െച•ുകളയുമായിരു@ു. രാജയഭരണാധികാരികൾ ജരയും
നരയും ബാധി?് മു#ടിzു/ കുടവയറും തൂFി,
പലലുെകാഴിzു/ േകാളാbിവായും െപാളി?്, മൂ9ുമുരqി?
മൂNീ [ 110 ] @dാരായി, കനയകകൾFും കാണ9F
വിര€രായി, ഹ‡qളിൽ അനു[ഹqൾ
വഹി?ുെകാLിരിFുെമ@് ആ ബാലിക sമാദി?ിരു@ു.
തനിF് ആലംബനമായി ഗണി?ിരു@ നീെCഴു9ുപി/,
യുവാവും വിേശഷി?ു സു•രനും ആയിരിFു@ അനർ°ം
േകവലം അസേÆeിതമേലല? എ@ാൽ തെ@
സേഹാദരഭാവ9ിൽ സൽFരിFു@ ആ യുവാവ്
അനുചിതേച•ാവർƒിതനായി കാണെNCത്

വലിെയാരാശവാസമായി. അേ„ഹം തെ]
േÇഹബഹുമാനqൾFും നിേവദനQവണ9ിനും
പാ2മാെണ@ും മീനാeിFുCിFു േതാ@ി9ുടqി. തെ]
ഹൃദയം ഏതു യുവാവിെ] േsമേe2മായിരിFു@ുേവാ,
അയാളുെട രൂപദർശനം തെ] ചി99ിൽ
അyുരിNിFു@േപാലു/ വികാരqൾ ഒ@ുംതെ@ ഈ
യുവാവിെ] ദർശനം ഉദിNിFു@ിലല. എyിലും
ഭeണകാരയ9ിൽ അേ„ഹം ആരംഭി? സൽFാരം
കഴFൂC9ു കുz#യുെട ആഭിജാതയമർ#9ിൽ
ശൂലമുനേപാെല തറ?ു. ആ കനയകയുെട ൈവമനസയം
േകശവപി/Œു സു[ാഹയമായിരു@ു. ആ മൂ@ാളുകളും
അനaകരണീയെ9 നിർ•യിNാൻ ശ€രലലാെത
നി©Fുേbാൾ “. . . ഗ^മ^ലമ^ിതകു^ല—
ച^ൈവരിഖ^ന ഹേര കൃ•!” എ@ിqെന വടFൻ
േകാCയ9ിലമർ@ിരു@
രാജവംശകവിേകാകിലഗേളാൽഗളിതവും,
ഭ€ിമധുരിമാsചുരവും ആയു/ ഒരു ഗാനേ9ാടുകൂടി
ഒരാളിെ] പുറNാടുLായി. മാമാെവyിടൻ ‘–ൂരയാകു@
ന–തു^ി’ എ@ും മ}റും പാടാറു/ത് ആ ŠീെയFുറി?ു/
േ‡ാ2qളാെണ@ു ഭഗവതിഅ# വിചാരി?ിരു@ു. ഈ
പുറNാടിെല ഗാനം േകC ഉടേനതെ@ അർZനീരസഭാവ9ിൽ
അവർ ഇqെന പറzു: “എ@ ആÐഷമി?് അതാ അNൂaൻ
െതാറFുണു. ഈ െകാ?ിെന എaു െചRും? എFും പിടിേ?ാ
െവന? െനലലിേലാ പുലലിേലാ പതുFാേമാ?” (െന•ിൽ

അടി?ുെകാL്) “ഇവിെടെFട@ിNം രാവണാCമാടൂലലിേയാ,
വീമൻപCര്?” മീനാeിെയ ഒളിFാൻ കഴിയു@തിനു
മുbിൽ9െ@ ഗൃഹiേവഷ9ിൽ മാമാെവyിടൻ sേവശി?്
ആ രംഗ9ിെല ൈശതയെമലലാം ദൂരീകരി?ു. അേ„ഹ9ിെ]
ഗാനെ9, വിേശഷി?ും “പാ^ുപു2രാം ഞqെള നീ
മുകിൽവർ•ാ ൈകെവടിzിേതാ” എ@ ഭാഗെ9
രസUയായ മീനാeിFുCി കർ•പീയൂഷമായി ആസവദി?ു
സുഖി?ു. േകശവൻകുzിെനെFാL് തെ@
പരിണയംകഴിNിFണെമ@ു ഗുണേദാഷി? അ {ാ|ണൻ
തനിFു മി2മായി9െ@ ഇരിFുെമ@ു/ ചിaേയാടുകൂടി,
അേ„ഹം sേവശി? ഉടെന ആ കുCി അേ„ഹ9ിേനാട്
േച•െകാL് സവാഗേതാ?ാരണം െച•ു. ആ യുവതിേയയും
േകശവപി/േയയും ഒരുമി?ു കL മാ2യിലുLായ
മാമാെവyിടെ] ഭാവരസqളും sഹസനqളും,
ൈകെകാCിFളിയും അവർ•നീയqളായിരു@ു. “അെട
തിരുCുFാമാ—മായമയ?ൂതാ—െകാേLവംതൂCിയാ?
കീഴCുNൂണിെയേNാCു െമരCിയുL്, േമാടി വിദയയാേല, ക@ി
നിയാെള ഇഴåുേL വaുCാFും? അേട, വിവാഹ9ൂF്
ദeിണയാവതു {ാ|ണനുFിലലിയാ? ഓെഹാ! അതുവും
െപായ്വിCുെത.” (മീനാeിേയാട്) “എ@#ിണീ?
‘അനaഗുണനിധിപരaപൻ, ഇവനവaിജനപദപുര•രൻ?—
അ•Œു െശാ@ാേNാെല താൻ പ}റി9ൂCിേയ? എൻ
െശൽവേ?േല! കിഴവെനേNാCുനീയും െമരCൂCിേയ? ആനാലും
‘അനൽപം വാമ‡ു ഭവയം മമ sസാേദന.’" ഈ

sസംഗ9ിനിടയിൽ, എaു –ിയെയ
അനുˆിേFLെത@ു/ പരി™മേ9ാടുകൂടി മ}റു/വർ
നി@ു േപായി. ആ {ാ|ണെ] േകശവൻകുz്, തെ]
മുbിൽ നി©Fു@ യുവാവാെണ@ും, അലലാെത തെ]
sണയാ±ദമായ ലളിതസു•രനെലല@ും, ആ കമനെ]
ആപേdാചന9ിനായി ഈ തുലയവയ…കനും തുലയsഭാവനും
ആയ യുവാവിെ] അടു9് അേപeിNാൻേപാകു@ത്
വിധിവിലാസ9ിെ] ഗതിവിേശഷമാെണ@ും മീനാeിFു
േതാ@ി. ഇനി മാമാെവyിടൻതെ@ തനിെFാരാധാരെമ@ു/
വിചാരേ9ാടുകൂടി അവൾ ആ {ാ|ണെ] അടു9ണz്
“േപാേവാമാ മാമാ? കാലഗതിയാെല വaുേCൻ” എ@ുeീണി?
സവര9ിൽ പറzു. മാമാെവyിടൻ ആകNാെട കുഴFിലായി.
എ@ാൽ ഭഗവതിഅ#യുെട പാടവqൾF് ഉണർ?യുLായി,
മാമെ]േനർFു തെ] കാലുഷയെ9 sവർഷി?ു: “കൂനിെല
കുരുേപാെല വ@ൂCതു കLിേലയാ. ഇFുa9ിന് ഒരു
കാലനുമിേലലേ@ാ?” [ 111 ] മാമാെവyിടൻ: “െമാേ/ടി,
കാളേമഘനിറമാL ദാനവീ!”
ഈ േ‡ാ2ംെകാL് ഭഗവതിഅ# sസ@യായി.
sതിേ‡ാ29ിന് ഒരുെbCു. എyിലും േകശവപി/
സംഭാഷണ9ിനാരംഭി?തുെകാL്, അതിെന അവർ
അമർ9ിെFാLു. അനവരത™മണേ9ാടുകൂടി കഴിയു@
തെ] ജാതകവിേശഷെ9Fുറി?് ആ യുവാവു പരിതപി?ു.
അsതീeിതമായി Šീകൾ തെ] ജീവഗതിെയ വ–ിNിFാൻ
ഉദയംെചRു@തിെനFുറി?് അയാൾ ആ

രയെNCു. തെ@

കാൺമാനായി ഈ കനയക പുറെNCിരിFു@ത് എെaാരു
[ഹNിഴയാണ്! ഇവൾ പുറേമ കാണെNടു@തുേപാലു/ ഒരു
Šീയലല. താൻ സംശയി?തുേപാെല രാജയകാരയസം™മണqെള
ഭരിFു@ ഒരു ഉപ[ഹെമyിലും ആയിരിFണം.
ഇവളുെടേനർF് മാമാെവyിടൻ രാജകനയക എ@േപാെല
ആദരെ9 കാണിFു@ു. പരിശുZതമിൾഭാഷയിലും
സവര9ിലും ഇവൾ സംസാരിFു@ുമുL്. ഇനി
സംശയിNാനുേLാ? തെ] അനുമാനqൾ ശരിയായി9െ@
പരിണമിFു@ു. ഇവൾ േകശവൻകുzിെന രeെNടു9ാൻ
പുറെNCിരിFു@തുെകാL് േശഷവും ±•ം.
േദാൈഷകദൃFുകളായ ജനqൾ എaു ദു}Ëവാദqേളയും
പറയെC. രാമRൻമുേഖന തെ] വാദqൾെകാL്, തെ]
അനുമാനqളുെട അവിതർFിതതവെ9 മഹാരാജാവിന്
േബാZയം വരു9ും. ഈവിധമു/ ചിaകേളാടുകൂടി
േകശവപി/ ഇqെന പറzു:
“മാമാ, ഈ കുCി ഉLായിCിലല. എവിെടെയyിലും
താമസിNിFണമേലലാ. െചbകേ“രിയിൽ െകാLാFിയാൽ
േവLൂലല.”
ഒരു കഴFൂC9ുപി/യുെട ഭാരയാഗൃഹമായ
െചbകേ“രിയിേലF് ആ കനയകെയ അയNാൻ േകശവപി/
ആേലാചി?ത് അവളുെട പരമാർ°െ9
അറിzുെകാLാെണ@ു മാമൻ മന—ിലാFി. ആ
നി

യേ9ാളം ഉചിതമായ മെ}റാരു മാർšം തനിFു

േതാ@ാÁയാലും, െചbകേ“രി എ@ ഭവനനാമെ9 േകCതിൽ
ആ കനയകയും വിപരീതഭാവെമാ@ും കാണിFാ9തിനാലും,
മാമൻ “ആമാമാം—അെy താൻ ‘കിേ•വീ കിമു കി@രി സു•രി’
ആടറതുFുതകിന രംഗം” എ@ു മറുപടി പറzു. എ@ാൽ
‘നിന?വ•മലല ൈദവമാർFുേമ’ എ@ു ദൃ•ാaെNടു9ുമാറ്,
േകശവപി/ ബഹുദൂരേദശqളിലും തിരുവിതാംകൂറിലും
കLിCിലലാ9 ഒരു സതവം അയാളുെട മുbിൽ sതയeമായി.
അqെന sതയeമായത് മനുഷയവി[ഹേമാ,
േ2തായുഗ9ിൽ ദ^കാരണയവാസംെച•്
തേപാവിഘാതകdാരായി ചരി? വർš9ിെ] ഒരു sതിനിധി
അവേശഷി?് അവിെട അ@െ9 നാടക9ിൽ
ഭരതവാകയകഥന9ിനായി ആവിർഭവി?േതാ എ@ു ശyിF9
രൂപമായിരുെ@yിലും, പൂർവശിലാശി•െ9FL്
സവജാതീയെന@് േകശവപി/ അഭിമാനി?്, സവർšമഹിമാവിന്
സാeയമായു/ ആ വി[ഹെ9 വീLും, പരിേശാധി?ു.
മാമാെവyിടൻ തിരിzുേനാFി, ചാടി എഴുേ@}റ്, ആഗമി?
അsാകൃതരൂപ9ിെ] ചു}റും നൃ9ംെച•ു. എ@ാൽ
അയാളുെട വരവിെ] കാരണെ9N}റി എെayിലും ഒരു
േചാദയം െചRു@തിനിടയിൽ, ചിലbിേന9ു ചTFാറൻ,
ഉ#ിണിNി/ മുതലായി ബഹുജനqൾ ആ മു}റ9ു നിറzു.
ദയൂതവിജയിയായ പുœരൻ നളെ] േനർെF@േപാെല
ഉ#ിണിNി/ ബഹുവാചാലതേയാെട ഒരു ഭrനം തുടqി:
“നീെCഴു9qെ9 പൂെ?ലലാം പുറ9്! പCണ9ിലും
പCാNകലും, പ9ാമുദയം കഴിzും മ•ാേNടി ഇതിനുമുൻപു

േകCിCിലല. ഇതാർFടു9 േവല? ഇെതലലാം തbുരാൻ
േകൾFണം. എവിെട—െപെ•വിെട? ആണുqൾ
വ@ിരിFുണൂ ഉടയവരായിC്. ഉ9രം പറയിFാെത തെ@
വിടുെമേ@ാ? േമ9േനാ കീ9േനാ പിറ@ നീചൻ—”
ചിലbിേന9ു ചTFാറൻ ഉ#ിണിNി/െയ തടു9ു: “ഛീ!
ഛി! ഏെറേN?് എരN9നം! മരയാധFാർF്
ഏഴരാLംപിടി?ിരിFണ ഇFാല9്, ഒ9ി, ഒതുqി നടെയടാ
—”
ഉ#ിണിNി/: “അqെനയലലqുേ@! ഇRാൾFു
തിരുമുbിൽേസവയുെLാെ@ാരു ഹുyുL്. തbുരാനും
മാേലാകരുമറിയിC്, ധർ#പു2രുചമzു നടFു@
വÖbുകള്. [ 112 ] ഇവെ] പലലു പറിേFLേയാ?” ആദയമായി
മു}റ9് ആഗമി? കുN“ാർ “êണീ! êണീ! എലലും ഫലലും
ഫണിFണതു ഫിെ@. കുെzവിേണ@ു േണാFിൻ!”
(ഭഗവതിയ#െയ ചൂLിFാണി?്) “ഇെNbണ@വര്—”
ഭഗവതിഅ#: “ഛീ! മൂFറമാടൻ തു/ാLു നിŒു കൂവാ. തെ]
‘െപbറ@വെരാ’ ഞാൻ? എടാ െനCNനയാ! തെ@െN}റടി?ത്
ആbറ@വെരാ?”
കുN“ാർ ഈ വാഗവിഷേമ}റു െപാCി?ിരി?േതയു/ു. അതിെ]
കൂർ9 Qുതിയും വ€ാവിെ] ആCുകളും കൂടിയാCവും കL്
ചTFാറനും അണz ദീപംേപാെല സവ¹ം ഒ@ു
പുകzുനി@ു. ഭഗവതിഅ# മാമാെവyിടേനയും

േകശവപി/േയയും െഞരി?ു െകാL് അക9ു കയറി.
ചTFാറൻ മാമാെവyിടേനാടു കയർ9് കാരയെമടു9്, ചില
േചാദയqൾെച•ു.
മാമാെവyിടൻ: “ചTFാറqുെ@, ‘സാ’എ@ു തുടqണം.
‘നീ’യിൽ എടു9ാൽ അqുവെര നിൽFൂലല. ഈ അNനു
കു}റെമാ@ുമിലല. ആ ഉ#ിണിNി/ ശുZ വിദയുƒിഹവൻ! ഹ!
എെaലലാമാണു പറzത്? പലലു പറിFേയാ? പലലിനു
െകാതിയുെLyിൽ, പു9ൻേകാC ×ശാന9ിൽ
േപായിെNറുFണം. അതിെ] [ഹNിഴ ഇFുzിെന
ഇവിെടFിഴു9ു, അതിേലF് േകശവപി/യാേണാ
കു}റFാരനായത്? ചTFാറനqു@് നലലതിd•ം ബുZി
ഉറNി?ാേലാചിFണം. നിqെട കുzുേപാെലതെ@, മാമെ]
കുzുമാണ്. പുറേകാേCFഥകളിൽ േകറിയാൽ മു/ു ചവിCും.
അqെന അേലല അqുേ@? മിLാെത കുzിെന
െകാLുെപാെŒാ/ിൻ! അതാണു9മം.”
ഉ#ിണിപി/: “താൻ വÌടെവCാൻ വലിയ കCിയFാറൻതെ@
—”
മാമാെവyിടൻ: “നിെ] ‘ഗവാഗവാ’Œ് ആെരyിലും eണ9ിൽ
െപാലിFും. ഞാൻ വാÌടയനാണേലല? നലലകാല9് ആ
ഊCുപുരയിെല എരിേ“രിവാർN് ഒരുതല െപാFു@
കRായിരു@ു ഇത്. അ@ായിരു@ുെവyിൽ, നീ ഒരു കശFിെ]
കഷണ9ി@ുേLാ? ഇ@ു തര9ിന് തരം ഇതാ
വിCിരിFുണു. അതാ നി©Fു@ു േകശവപി/–പയ}റുകാണെC–

അൈFR് ഒ@ു മടF്— കാണിF്—sാÈ¨യം—‘കിaു േഭാ
െചാ@തും വാസുേദവ!’ എ@്. ഏെറFുതിേFL.
ൈകവിലാസqൾ അqു ദൂര9ു വേ?F്.
ഈaNന?ീaലിലാണ് നിെ] ധനാശി എ@ു കേLാ.”
ഇqെന തെ] വrനുേവLി തലെകാടു9് മാമൻ കലശൽ
മുറുFു@തിനിടയിൽ, ഭഗവതിഅ# മീനാeിFുCിെയ
പുറ9ിറFിെFാLുവ@ു. അവെള കL ഉടെനതെ@
ചTFാറൻ “നുേb നട” എ@് ഉ9രവുെകാടു9ു.
മീനാeി : “ഞാൻ വരു@ിലലാ.”
ചTFാറൻ: “വരുണിലലേയാ? എ! ഇവിെട
െപാറുതിെFാേLേ?ാ? പിേ/െട കെ•a്?
െചbിടാംകുഴിയിേലാ െച@് ഇരിFു@ത്?”
മീനാeി: (േകശവപി/േയാടും മാമേനാടും) “ഇേ„ഹ9ിന്
എെ]േമൽ ഒരവകാശവുമിലല. ശാസിNാനും െകാLുേപാകാനും
ഒരധികാരവുമിലല. എെ@ ആരും െതാടാെത നിqെളyിലും
രeിFണം.”
ചTFാറൻ: (േദവഷയേ9ാട്) “െപേ•! എaു ചലbുണു നീ?
ആെര@ു കLാണീഹവyാരqള്?”
അധികം വാFുകൾF് ഇടെകാടുFാെത കുN“ാർ
മുേbാCുകട@് മീനാeിFുCിേയാടു േÇഹപുര—രമായി ചില
കർ•മTqൾ ജപി?്, അവെള വശ9ാFിെFാL്

അവിെടനി@ു തിരി?ു. ചTFാറനും ഉ#ിണിNി/യും
അനുഗാമികളും േകശവപി/യുെട േനർF് ഒരു
ലഹളെŒാരുെbCു. കൂC9ിനിടയിൽ കാ¼Fാരനായി
sേവശി?ു നി@ിരു@ പFീർസാ മുേbാCു കട@ു.
അയാളുെടയും ചTFാറെ]യും േന2qളിടzു.
ചTFാറഭാ…കരൻ ഭൂതചരി2¤ൃതിെകാL് ആ
മഹ#ദീയാ¶േനയനാൽ ഭeിFെNടുെമ@ു ഭയ@േപാെല
അരനിമിഷം അവിെട താമസിFാെത നട@ുകളzു.
പFീർസാ ചിരി?ുെകാL് ഉ#ിണിNി/യുെട പുറyഴു9ിൽ
ഒരു വിരൽെകാL് ഒ@ു തേലാടിവിCു. അരനാഴിക
കഴിzേNാൾ ആ സരസെ] നാസിക വാമകർ•മുഖമായി
വ–ി?ു േപായതായി കാണെNCു.

അZയായം പതിനാല്
“എലലാം േവLതുേപാെലയാFി വരുവൻ
േവLാ വിഷാേദാദയം.”

അർZരാ2ിവെര രാജധാനിവർ9മാനqെളFുറി?്
ഭഗവതിഅ#േയാടു സംസാരി?ുെകാLിരു@ വൃZ,
അടു9ദിവസം സൂേരയാദയ9ിൽ നിയമsകാരം
ദൗഹി2ിയുെട മൃണാളശീതളമായ അംഗുലികൾെകാLു/
പരാമർശന9ാലലല, മTFൂട9ു നാലുെകCിെ] നടുമു}റ9ു
sചരി? സൂരയകിരണqളുെട ±ർശ9ാലാണ് സുഖനിmയിൽ
നി@ുണർ9െNCത്. മീനാeിയുെട
ഭഗവൽേ‡ാ2കളഗീതെ9 Qവി?ു/ സുഖമാകെC,
വാrലയാതിേരകമായ ആലിംഗനമകെC തനിFു
ലഭയമാകാÁയാൽ, ആ ബാലിക ഉറFമുണർ@ിCിെലല@ു
വിചാരി?്, വൃZ തെ] ദൗഹി2ിെയ ഉണർ9ു@തിനായി
മൃദുസവര9ിൽ വിളി?ു. അതിനു sതിശ²െമാ@ും
ഉLാകാÁയാൽ അവർ എഴുേ@}റ് നാലുെകCിെ]
പുറ9ിറqി തെ] കുമാരിെയ േനാFി9ുടqി. ആ
പരിേശാധനയും നിÐഫലമായതു െകാL് സവ¹െമാരു
പരി™മേ9ാടുകൂടി കുN“െര വിളി?ു. തെ]
നിരaരപരിചാരകനായ ആ ഭൃതയനും വിളിേകൾFു@ിലല.
കിഴേFാCു/ പടിവാതൽ തുറ@ുകിടFുകയും െചRു@ു.

വൃZയുെട നര? േകശബoം പിംഗളസടേപാെല ജൃംഭി?ു.
ഉ#ിണിNി/Œു കാണെNCതുേപാെല അവരുെട മുഖവി‡ൃതി
ഒ@ു വർZി?ു . വിശാലേന2qൾ
യൗവനദശാവർ9ന9ാെല@േപാെല നീലിമെകാL്
ഉƒവലി?ു. mുതര€ഗതിെകാL് ക®േദശ9ിെല
ര€നാളqൾ പീനqളായി9ുടി?ു. വാമേന29ിെ]
വലതുഭാഗ9ു/ ഒരു മറുക് തുടുതുെട …ഫുരി?ു. വൃZŒു
ജീവധാരണ9ിലുLായിരു@ േമാഹമാസകലം ന•മായി.
ശൂലാ[ാേരാഹണമായ ശിeേയയും
അനശവരയേശാമുmെയ@ു ഗണി? ആ നിസർšൈധരയവതി
അവമാനശyാേeാഭംെകാL് mാഹകർ9ാവിെ] േനർF്
അതിരു•യായി, സവജീവിതഹതിFും സ@Zയായി, തെ]
പരേദവതയായ ചാമു^ിെയേNാെല sഭാവേ9ാടുകൂടി,
ശരീര9ിെ]eീണേ9യും സൂരയകിരണqളുെട
ഔ•യേ9യും മറ@ു നി@ു. തെ] കുടുംബsതാപെ9
ഉZാരണംെചയ്വാനു/ ബീജമായിFരുതിയിരു@ കനയക
ചTFാറനാൽ അപഹരിFെNC്
കുല™•യായി9ീർ@ിരിFു@ു. ആ ദുർവൃ9െ] ദു•തെയ
sതിേരാധി? ഭ€ശിേരാമണിയായ ഭൃതയൻ
വധിFെNCിരിFു@ു. ഇqെന ഉദി? വിചാരqേളാടൂടി,
സർgവീരയവും ൈiരയവും അ‡മി?് ആ മാനയകുടുംബിനി
വാതിലിനുേനർFു/ മു}റ9് േമാഹാലസയെNCു വീണുേപായി.
പഥികനായു/ ഒരാൾ ഇqെന ഒരു ശരീരം കിടFു@തു കL്
അനാഥേsതെമ@ു ശyി?്, ഓടിേNായി താൻ കL

സംഗതിെയ ചിലbിേന9ു ധരിNി?ു. ആ സംഗതിയിൽ
നിരപരാധിയായ ചTFാറൻ അേNാൾ അവിെട ഇലലായിരു@ു
എyിലും, കഴFൂC9ു കുടുംബാവശി•qളുെട ഭാഗയംെകാL്
അതയു9മനായ ഒരു sമാണി അവിെട എ9ീCുLായിരു@ു.
േകശവൻകുzിെ] ആപൽFഥെയ അറിz് തെ] പു2െ]
സഹായ9ിനായി, പാചകdാരായ മലയാള{ാ|ണരും,
കാരയidാരായ നായdാരും അേനകം ഭൃതയരും ഒരുമി?ു
പുറെNC രാഘവരു•ി9ാൻ ചTFാറെനFL് ആദയമായി
േവL ആേലാചനകൾ െചRുവാൻ ചിലbിേന9്
ഇറqിയിരു@ു. അേ„ഹ9ിന് ചിലbിേന9ു/ മഠ9ിൽ [
114 ] അരിെവNിനും മ}റും വCംകൂCു@തിനിടയിലാണ്
വഴിേപാFെ] വർ9മാനം അവിെട കിCിയത്. സം…കൃത
സാഹിതയ9ിെ] പാരംഗതനായിരു@തുകൂടാെത
‘സർgാംഗസു•രീ’വലലഭനും ആയിരു@ ഉ•ി9ാൻ
നിമിഷമാ2േപാലും താമസിFാെത തെ] ഔഷധെNCിയും
എടുNി?് മTFൂടെ99ി. ഇേ„ഹം ആകൃതിയിൽ
മസൂരി9ഴbുകളും കഷLിയും വാർZകയജരാനരകളുെട
sാരാംഭലeണqളും വാേതാപmവംെകാL് നടFു@തിൽ
ഒരു വിഷമതയും േചർ@ു/ േകശവൻകുzുതെ@
ആയിരു@ു. പു2െ]േമൽ ചുമ9െNC അപരാധെ9Fുറി?ു
േകCിരിFു@ു എyിലും, തെ] സaാനം നീചമായ ഒരു
കർ#9ിെ] കർ9ാവാകു@തു േകവലം
അസംഭാവയെമ@ു/ ൈധരയേ9ാടുകൂടിയും, മഹാരാജാവിെന
മുഖം കാണി?ു ക¹ന വാqി എതൃവാദം നട9ി മകെന

വീLുെകാLുേപാകു@തിനായും, ഇതിനിടയിൽ
ചിലbിേന9ു ചTFാറൻ വലലതും സാഹസ9ിനു
പുറെNടുെ@yിൽ അതിെന തടുFു@തിനായും
പുറെNCിരിFു@താണ്. തെ] സഹായംെകാLു
സb@നായ അ•ാവRൻ സവേത തെ@ ഗുണവാനും, ആ
{ാ|ണനും േകശവൻകുzും ത#ിൽ ആ‰മി2qളും
ആയിരു@ു. േകശവൻകുzിെനFുറി?്
അ•ാവRനിൽനി@ു കിCിയിരു@ സേ•ശqെളലലാം
േÇഹാദരപൂർ•qളായിരു@ു. അതിനാൽ, അവർ ത#ിൽ
കലഹമുLായി െകാല നട@ു എ@ത് കലിയുഗാവiŒും
വിശവസനീയമെലല@് ഉറNായി വിശവസി?് iിരനി

യനായ

ഈ മഹാനുഭാവൻ ചിലbിേന9് എ9ി. തെ] പു2നു
മഹാരാജാവ് അരുളിയിരിFു@ sഥമശിeെയFുറി?്
േകCേNാൾ, “തിരുമന—ിെല േചാറുതെ@യാണ് നാം എലലാവരും
എലലാേÌാഴും ഉ•ു@ത്. അവിടെ9 സവaെചലവിേdൽ
അവൻ കുറ?ുദിവസം കഴിFു@തുെകാL് എa് അവമാനം
വരാനുL്?” എ@ു സാധാരണ
പിതാFdാർFുLാകാ9തായ നി

ലതേയാടുകൂടി ആ

പുരുഷരÂം അഭിsായെNC്, ഈ sഭു ചTFാറെ]
ഐശവരയസbൂർ•തയിലും, അയാളുെട ഹാർ„മായ
േÇഹെ9 കാംeി?ിCിലല. അയാളുെട സbാദയ9ിന് തെ]
മകൻ അനaരാവകാശിയായിFൂെട@ുമായിരു@ു
അേ„ഹ9ിെ] സവകാരയാഭിsായം. കുടിലകുലാവതംസമായ
ചTFാറേനാടു തനിFു വാ‡വമായ ജുഗുâയും േദവഷവും

േതാ@ിയിരു@ു എyിലും ഉ•ി9ാൻ തെ] അaർšതെ9
ഇതരdാർFു വിCുെകാടു9ിലല. ഈ മഹാനുഭാവൻ വൃZയുെട
താമസiലെ99ി അവെര മു}റ9ുനി@ു മാ}റി,
നാലുെകCിനക9ു/ തCുപടിയിൽ കിട9ി, നാഡി പരീeി?്
ചില ചികിrകളും െച•ു. വൃZയുെട ക®9ിൽ
സർNാകൃതിയിലു/ ഒരു മംഗലയസൂ2വും, വലതുക•ിെ]
പുറേyാണിനടു9് ഒരു കറു9 മറുകും കാണെNCു. ഹാ ഹാ
കർ#ഗതി! ഒ@ുകൂടി വൃZയുെട നാഡിപരിേശാധി?്, േകവലം
േമാഹാലസയമായിരു@ു എ@ും തൽFാലം
ആപ¨യമിെലല@ും അേ„ഹം തെ] മന—ിനു േബാZയം
വരു9ി. വൃZേയാട് അടു9ുെച@്
സവമാതൃസമീപ9ിെല@േപാെല ഇരു@് ഉ•ി9ാൻ
േÇഹാദരഭ€ികെള …ഫുടീകരിFു@ കരുണേയാടുകൂടി
കRണ?്, ‘േച?ീ’ എ@ു വൃZെയ വിളി?ു. വൃZ
േബാധാവർ9നേ9ാടുകൂടി, eീണസവര9ിൽ
അതിനു9രമായി ഒ@ു മൂളി. ഉ•ി9ാൻ തെ] രLാം
മുLിെന മടFി വൃZെയ വീശി9ുടqു@ു. വൃZ
ദീനസവര9ിൽ “ആരത്?” എ@ു േചാദയംെചRു@ു;
“നaിയ9ൂ@്” എ@് ഉ•ി9ാൻ ഉ9രം പറയു@ു;
“രാമരു•ിേ?Cേനാ?” എ@ു വൃZ േചാദിFു@ു; “അലലാ
അേ„ഹം മരി?ുേപായി; രാഘവനാണ്” എ@് ഉ•ി9ാൻ
തെ@ അറിയിFു@ു; “കുzു•ിേയാ” എ@ു
പറzുെകാL് വൃZ ക•ു തുറ@്, അേ„ഹെ9
േനാFിFരzുതുടqു@ു. രLുേപരും

േÇേഹാപചാരവചനqൾെകാL് പര±രമു/ ബലവ9ായ
പരിചയേÇഹബoqെള sദർശിNിFു@ു. ഒടുവിൽ “എെ]
കുzിെന ചിലbിേനെ9 മഹാപാപി എaു െച•ു?” എ@്
വൃZ അQുവർഷേ9ാെട േചാദയംെചRു@ു.
ഉ•ി9ാൻ: “കുzിെന ചTFാറൻ െകാLുെപാŒളzു
എ@ാേണാ വിചാരം?”
വൃZ: (ക•െNC്) “ആ സവാമിmാഹി അതും അതിൽ കട@ും
sവർ9ിFും. ആൺ [ 115 ] തുണ ഒ@ുLായിരു@തിേനയും
—െകാ@ു ൈകകഴുകിേയ–നാരായണാ!”
കുലീനതെകാLും വേയാവൃZിെകാLും ക•qളുെട
സഹനംെകാLും വ•യയായു/ ആ മഹതിയുെട ദുഃഖ9ിൽ
അവെരേNാെല അഭിജാതനും സഹജഭാവാനുവർ9കനും
സൗഭാഗയപൂർ•നും ആയ ഉ•ി9ാൻ പൂർgചരി2qെള
വി¤രി?് Qീകൃ•േകാപ[‡നായ ഗയന്
ആQിത2ാണനിപുണനായ അർƒുനെന@േപാെല ഒരു
അഭയsതിU ന¯ി ആശവസിNി?ു: “േച?ി വയസനിേFേL.
രാജയം ഇേNാൾ നലല ഭരണ9ിലാണ്. ദുരാപ9ുകൾ ഒ@ും
വരികയിലല. ചTFാറൻ അവെന െകാ@ിരിFയിലല. ഞാൻ
ഒ@ു േചാദിFെC. ഉ•ി ഇവിെട വരാറുLായിരു@ു ഇേലല?”
വൃZ: “കർ#ബoം അqെന വരു9ിവ?ു. ആ കുzിന്
ആപ9ു വ@േNാൾ എെ] മകൾ കുzിെ] ബുZിയും
eയി?ു.”

ഉ•ി9ാന് മകെ] അനുരാഗെ9N}റി ആ യുവാവിെ]
എഴു9ുകൾ കിCിയിരു@ു. കനയക ഏതു ഭവനFാരി എ@ും
മ}റും എഴു9ുകളിൽ പറzിരു@ിലല. എ@ാൽ ഇേNാൾ ആ
യുവാവിെ] sണയാ±ദമായ കാമിനി ആെര@് ഉ•ി9ാന്
െവളിെNCു. വൃZŒ് ആ കനയകയുെട േവർപാടുെകാLു
സംഭവി?ിരിFു@ ആപ9് തെ@യും
തുലയദുഃഖനാFു@തുേപാെല ഉ•ി9ാനു േതാ@ി.
ഉ•ി9ാൻ: “കുz് എ@ു പറzത് േച?ിയുെട
ഒടുവിലെ9 മകളാേണാ?”
വൃZ: “ഞqൾ ഇവിട@ു േപായേNാൾ സാവി2ിയും
അവളുെട ഭർ9ാവുംകൂടിയുLായിരു@തറിയാമേലലാ.
അേNാൾ ൈകFുCികളായി ഉ[ശാadാെര@് എലലാവരും
വിളി?ുവ@ 2ിവി–മനും ജനാർ„നനും മാ2ം ഉLായിരു@ു.
അതിൽപിെ@ ഞാൻ sസവി?ിലല. അവെരലലാം െപാേÌായി,
ഉ•ീ–ൈദവം അqെന വിധി?ു. ഭർ9ാവും േപായി, ഞqൾ
ഏകാaകളായി. ആദിതയനും ചuനുംേപാെല ഇരു@
ഉ[േനയും, എെ] മകൻ (െതാL ഇടറി ദു—ഹമായ
വയഥേയാട്) ശാaേനയും തീരാവിനFാറ്, — അേRാ—
മഹാപാപികള്—ആ മറവdാര് െകാേLേപായി. ഏതുവഴി
േപാേയാ എേaാ? അവരുെട അ”ൻ അqെന പറzുെകാL്
—അേ„ഹ9ിെ] സവഭാവെമലലാം അവിെട അറിയാമേലലാ—
േലാക9് ആണിനും െപ•ിനും ഇണqാ9 സവഭാവം! ഞാൻ
മാ2ം കഴി?ുകൂCിയത് എqെന എ@് ൈദവ9ിനറിയാം.

ഒടുവിൽ ദു“ീലം മുഴു9്, ഇടŒിെട ഞqെള വിCുേപാകും—
അqെന ഇരിFുേbാൾ തിരി?ുവരും. രാ2ി കാണാെതയാകും
— ആറുമാസം കഴിയുേbാൾ പിെ@യും വരും. മധുര,
കാ•ീപുരം, തൃെFാടിനലലൂര്, ൈവഗാപുരം ഇqെന
ഓേരാേരാ [ാമqളിലും പCണqളിലും ഞqേളയും
വലി?ിഴ?ു. ‘േഗാവി•സവാമിഗുരു’ എ@് എലലാട9ും
േപെരടു9ു. പണം വ@ു െചാരിയു@തിനു
കണFിലലായിരു@ു. അവിടqളിെല ആളുകെളലലാം ഞqെള
വളെര സഹായി?ു. ന#ുെട ആളുകൾേപാലും അqെനയു/
മരയാദയും ദയയും കാണിFൂലല. പാളയേNCFാേരയും
നാവാഭdാേരയും കാണുകേയാ എെaലലാം െച•ു.
തിരുവിതാംേകാട് മുടിFണെമ@് ഒേര •തമായി. സാവി2ിെയ
വിചാരിെ?yിലും അടqിNാർFണെമ@ു ഞാൻ
കാൽപിടി?ിര@ിCും ഒ@ും േകCിലല. അqെനയിരിFേവ
മീനാeിെയ സാവി2ി sസവി?ു. മാർ9ാ^വർ#
മഹാരാജാവിെ] കാലവും കഴിzു. അേNാൾ സാവി2ിയുെട
അ”ന് ഉrാഹം കൂടി9ുടqി. പിെ@ കാണു@തും
അപൂർgമായി. നാ¹താമാL് എqാേLാവ?് ഒരു ജവരംപിടി?്
ഞqെള വിCുേപായി. അ@ു മുതൽ ഇേqാCു േപാരാൻ
ആേലാചന തുടqി. അടു9േപാെല സാവി2ിയും അവളുെട
ഭർ9ാവും രാമരു•ി9ാൻ ഞqളുെട സഹായ9ിന്
അയ?ിരു@ നായdാരും അ?ിയും ഒരു െകാ/വസൂരിയിൽ
മരി?ു. കുNേനയും അതു പിടികൂടി, എyിലും രeെNCു.
ഞqൾFു/െതലലാം വി}റുപിറFി, ഈയാL് ആദയം ഇേqാCു

േപാ@ു. ചാമു^ീശവര9ിറqി, ഊCുപുരയിേലാ മേ}റാ
താമസി?ുെകാL്, വെലലട9ും ഒരു പറbു വാqി
കുടിെകCിNാർFാെമ@ു വിചാരി?് അവിെട െച@ു—എെ]
ശിവേന! നശിNി?ാലും ഇ2 െകാടിയ നാശം െചRാേമാ?
അവിെട ചTFാറനും വ@ുകൂടി. എേaാ, [ 116 ] മന—ിരqി
ഞqെള ഇവിെട പാർNി?ു. ഞqൾ േപാകുേbാൾ തുണ
നaിയ9ുനി@ായിരു@ു. വ@േNാഴും നaിയെ9
സaാനം ഞqൾFുതകുവാൻ വ@ുേചർ@ു. േദവിയാേണ
സതയം—ഞാൻ അനുകൂലി?ിലല—േകശവൻകുzിെന ഇവിെട
േകറരുെത@ു ചCംെകCി െവ/െമാഴി? ൈകŒു
കടി?ുകൂെട@ു വിചാരി?ു. എനിFറിയാം—അവനും അവളും
ക•ും ക•മണിയുമായിേNായി. അതു കളിയലലാ എ@ു
വിചാരി?്, ഞാൻ ആണയിC് അവെന െവളിയിലാFി. ഞqൾ
ഏതുവഴിയും േപാെC—ഉ•ി ഉടെന േപായി
േകശവൻകുzിെന വിടുവിFണം. എെ] കുz് എേqാCു
േപാേയാ ൈദവേമ! കഴിയുെമyിൽ അവൾ േപായ വഴിയും—”
വൃZ eീണി?് തെ] കഥയും അേപeയും നിറു9ി.
ഉ•ി9ാനും തെ] ഭാരയയും വിവാഹ9ിനുമുbിൽ
sണയബZരായി9ീർ@്, ചില കുരqാCqൾ ആടി,
തqളുെട ഭവനFാെര വിഷമിNി?്, ഒടുവിൽ സംഘടി?ിCു/
ദbതിമാരാണ്. വൃZയും വൃZയുെട ഭർ9ാവും
കുടുംബനിർബosകാരം േചർFെNC വലലഭനും ഗൃഹിണിയും
ആയിരു@ു. അതുെകാL് കാമേദവെ] േsരണയിൽ
യുവാFdാരും യുവതികളും എaു ചാപലqൾ

കാCിേNാകുെമ@് ആ ŠീF് അറിവാൻപാടിെലലyിലും,
ഉ•ി9ാന് സവാനുഭവ9ാൽ നലലവ•ം ഊഹിFാമായിരു@ു.
അേ„ഹ9ിെ] അഭിരാമമായു/ ഗംഭീരമുഖം സരളqളായ
അനവധി സൽപാഠqൾ അടqീCു/ ഒരു [\9ിെ]
മുഖപ2മായിരു@ു. [ഹണശ€ിെകാL് ദൃഢമായ
ൈവശദയംകൂടി ഉLായിരു@തുെകാL് അേ„ഹം മ}റു
വിഷയqെള പുര…കരി?് ഇqെന േചാദയംെച•ു: “കുCൻ
ബoന9ിെല@ും മ}റും മീനാeിFു മന—ിലാേയാ?”
വൃZ: “പറയാെതqെന കഴിFും? നാല•ുദിവസ9ിനു മുb്
തിരുവനaപുര9ുകാരി ഒരു Šീ വടെFqാേLാ േപായി,
തിരി?ു േപാകു@വഴി ഇവിെടേFറി. െകാലFഥയും
െകാലലാFഥയും അവരു വി‡രി?ുപറzു. അേNാൾ മുതൽ
മീനാeി തിരുവനaപുരെ9 കാരയqെളFുറി?് അേനവഷണം
തുടqി. അവെര വിCുപിരികയിെലല@ുമായി. എെ]
അടു9ുനി@ു മാറി, അവേരാടു രാNകൽ വർ9മാനമായി.
അവർ ഇ@െല രാ2ി ഉറqുേbാൾ രാവിെല
എഴി?ുേപാകുെമ@ു പറzുെകാLു കിട@ു. ഉദിFുംമുbു
േപാവുകയും െച•ു.”
ഉ•ി9ാൻ: “എ@ാൽ പിെ@ വയസനിNാെനാ@ുമിലല.
ഭർ9ാവിെന വിടീFാൻ ആ Šീേയാടുകൂടി ഭാരയ
േപായിരിFയാണ്. അവരുെട പുറെക കുN“ാർ തടയാനും
പുറെNCു. ഇ2േയ ഉ/ു കഥ. അതുെകാL് ജീവെന കളയL
— ‘ഭർ9ാവ്’ എ@ും ‘ഭാരയ’ എ@ും പറzതുെകാL്

അവരുെട വിവാഹം നട@ു എ@ുതെ@ വിചാരി?ുെകാ/ണം.
കുCിെയ കLിCിെലലyിലും ഞാൻ എലലാം അനുവദി?ു. േച?ി
ഇനി വയസനിFരുത്. േജയˆൻ അ@ുപകരി?ു. അതിലധികം
ഇ@് അനുജൻ ഏൽFു@ു. നിqൾ നaിയ9ു േപാരണം.
ആ െകാ?ുക@9ി ആരും അറിയാെത ചാടിേNായതു
െവടിNായിലല. കുCനും അത2 രസിFുെമ@ു േതാ@ു@ിലല.
തെ@ അേനവഷി?് ഒരു െപ•ു പുറെNടാൻ േവL േയാഗയത
തനിFുLെലലാ എ@് അയാൾ അഹyരിFു@വനലല.
എaായാലും അെതലലാം നാം ഇനി വകെവേŒL.
കുCികളാകുേbാൾ പല േഗാ•ികളും കാCും.”
വൃZ: “പേe, എലലാ9ിനടിയിലും ഒരു വലിയ േകാTമുL്—
അതുFൂടി പറേzFാം. ഞqെട ൈകവശം ഉLായിരു@
ഒരു േമാതിരം േകശവൻകുzു െകാLുേപായി അ•ാവRനു
വി}റു. അതാണു തിരുവനനതപുര9ു/ ഇേNാഴെ9
കലF9ിെനലലാം അടിiാനം. േമാതിരം ആരുേടെത@ു
സ#തിFുേbാൾ ഞqൾെFqെന കിCി എ@ും,
ഞqളാെര@ും േചാദയqളിളകും. പി@െ9 ഫലം ഉ•ിതെ@
ഊഹിFൂ.”
ഉ•ി9ാൻ: “ചിലെതലലാം ഒളിFു@തുെകാLാണ്
അനർ°qളുLാകു@ത്. വരു@തു വരെC എ@ുറ?്
പരമാർ°െ9 മുഴുവൻ പറയണം. ആ ഉ•ിതെ@ എെaലലാം
വള?ുപുള?ാണ് എനിെFഴുതീCു/ത്! അവെ] sായവും
iിതിയും വർ•ിെ?ാേരാല [ 117 ] നാലുവശം; sായം തികz

പുരുഷdാർ പരിണയംെചേRL ആവശയെ9N}റി മെ}റാേരാല
അqെന; അ”ന#മാരുെട ഇ•െ9 അനുകരിേFL
മുറകെളN}റി മെ}റാേരാല; എqാെLാരു െപ•ു
സൗ•രയവതിയായിരിFു@തിെനFുറി?ു/ വർ•ന,
കുനുകുെന, െപാടി അeര9ിൽ, അവളുെട സൗശീലയാദി
ഗുണവും മ}റും വർ•ി?് ഒരു കവിത—എ2 ഓല എ@ു ഞാൻ
എ•ീലല. േച?ീെട മകെട മകള് ഒ@ുL്, അവെള കൂCിെFാLു
വീCിൽ േപാരണെമ@ു താ¹രയമുL്. അതിനനുവദിFണം;
എ@ു മാ2ം എഴുതിയിരു@ാൽ ഇതിനുമുbിൽ9െ@ ആ
–ിയയും നട@്, ഇേNാഴെ9 അനർ°qളും അവമാനqളും
കൂടാെത കഴിയുമായിരു@ു. ചTFാറൻ തടു9ാലും
ഇവിെടFിട@് തടുFുേക ഉ/ു. സംഗതികൾ അവിെട
സുഖമായി നടFും.”
വൃZ:“േകശവൻകുzിെന കു}റെNടുേ9L. ഞqൾ
ഉ•ി’Fു ‘േച?ി’യാെണ@ും മ}റും അയാൾ ഒടുവിലെ9
ദിവസം സoയേF അറിെzാ/ു. എ]ു•ി ഇേNാൾ9െ@
തിരുവനaപുരേ9Fു േപാണം. പCണqേള ചീ9
iലqളാണ്. മീനാeി̧ പേȩ തനി?ായിരിFാം. അവൾ
കLാൽ കുറ?ു േഭദവുമാണ്. ഉ•ിFു കാണുേbാൾ
മന—ിലാവും.”
ഉ•ി9ാൻ: “സാവി2ിയുെട ഛായയാെണyിൽ എനിFു
കാണാെതതെ@ കഥ എെa@ു നി

യിFാം.”

വൃZ: “സാവി2ിെയാ? –” എ@ു പറzുതുടqീC് തെ]

ദൗഹി2ിയുെട സൗ•രയെ9 താൻ
വർ•ിFു@തുചിതമെലല@ു വിചാരി?ു വിരമി?ു. ഇqെന
സംഭാഷണം നട@ുെകാLിരിFു@തിനിടയിൽ വൃZ
ഉ•ി9ാെന പിടി?ണ?്, ഗÜഗദേ9ാട് ഒരു േചാദയം െച•ു:
“സാവി2ിയുെട അ#ാവെന കLിCുേLാ?”
ഉ•ി9ാൻ: “ഉL്.”
വൃZ: “എെ] വലിയാqെള —അേ„ഹം കുല9ിെനാ9
കരുേ9ാടുതെ@ െകാലവാൾ ഏേ}റാ?”
ഉ•ീ9ാൻ: “േച?ി അെതാ@ും േചാദിFരുത്. അFാലം ഒരു
sളയകാലമായിരു@ു. കഴിzെതലലാംകഴിzതായിരിFെC.
ഇേqഭാഗ9ും നിലയിലലാ9
േmാഹsവൃ9ികളുLായിരു@ു. േച?ിയുെട ഭർ9ാവ്,
ശകുനിയും കർ•നും ഭീe്മരും ഒ@ായിേ?ർ@് ഒരു
മഹാകൗരവനായിരു@ു. അേ„ഹ9ിന് എലലാം തടുFാൻ
കഴിയുമായിരു@ു. െപരുെവ/9/ൽ കLേNാൾ
നിqേളയും െകാL് നaിയ9ു േപാ@ു. െവ/Fൂ9ു
മുറുകിയേNാൾ അവിട@ും കട@ു. ഇേNാൾ
നിലെകാLിരിFു@ iിതിതെ@ എലലാം െകാLും
ഉ9മെമ@് ആശവസിFണം.”
അലലേയാ ബുZിയും വിദയയും സb9ുംെകാLു സമൃZനായ
sഭുേവ! അqയുെട ഒടുവിലെ9 അഭിsായ9ിൽ ഒരു
െത}റുെL@് അq് അറിയു@ിലലെലലാ? അq്

ഉ9മപുരുഷdാരുെട ഉ9ംസംതെ@ എ@ു സ#തിFാം.
പേe, ആരുംതെ@ പരിപൂർ•ബുZിമാെന@ും,
സർgസാeി എ@ും നടി?ുേപാകരുത്. അqിരിFു@
ഭവന9ിെ] അ¹ം കിഴFുമാറി, ഒരു വലിയ പറbു മുഴുവൻ
വയാപി?ുനില്Fു@ ഒരു വടവൃeം ബഹുശതവർഷqൾFു
മുbിൽ, ഒരു സാധുsാണിയുെട വായിൽനി@ും പതനംെച•്
എൺമണിയിലും െചറുതായ ഒരു ബീജ9ിൽനി@ും മുള?ു
വളർ@ിCു/താണ്. അqെന ഒരു സവ¹ജaുവിനും, sേതയക
ഉേ„ശയം കൂടാെതയും ഒരു മഹÔsതിˆാപനം
സാധിFുെമ@ുവരികിൽ, sതി–ിൈയക•തനും
ദൃഢനിˆനും ആയും, മൂല2ിഗുണശ€ികൾ ഏകീകരി?ും ഉ/
ഒരു ബുZെ] ആ‰ാവ് ഭൂേലാക9ിൽ അവേശഷിFാെത,
എലലാം നിലെകാLു എ@ു നിർേ„ശിFു@െതqെന?
കുCിേFാaി“െ] കൗരവതവേമാ രൗരവതവേമാ—
എെayിലുമാകെC—അതിെന, സ•ർഭം വരുേbാൾ
വർ•ിFാൻ, ചില വിേശഷണപദqെളFൂടി
സംഭരി?ുെകാ/ുക. [ 118 ] അ@് അ9ാഴവും കഴിzു
രാഘവരു•ി9ാൻ മTFൂട9ു തെ@ താമസി?ു.
മീനാeിയും കുN“ാരും തിരുവനaപുര9ുെL@ും,
അടു9ദിവസം മടqിെയ9ുെമ@ും ചTFാെ] ഒരു
ഭൃതയൻ വ@ു മTFൂട9ു െതരയെNടു9ി. മീനാeി വ@ു
കLതിെ]േശഷം ആ iല9ുനി@ും തിരിFാെമ@ു
നി

യി?ാണ് ഉ•ി9ാൻ അവിെട താമസി?ത്.

ഇതിനിടയിൽ ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരെ] തേപാമ•ിര9ിൽ

നട@ രLു സംഭവqെള വർ•ി?ുെകാ/െC.
ഉ#ിണിNി/യുെട നാസികŒു പeാഘാതം സംഭവി?ു എ@ു
കL ഉടെനതെ@ ചTFാറൻ ഉ#ിണിNി/യുമായി
മർ#വിദയാവിദ¡നായ േയാഗീശവരെനFLു
ചികിേrാപേദശെ9 sാർ°ി?ു.
ഉ#ിണിNി/Œു േനരിC ആപ9ിെനFുറി?ു േയാഗീശവരൻ
സകരുണം അനവധി േചാദയqൾ െച•ു. അതിെ]
നിവാരണ9ിന് അധികസമയം ഗാഢചിaനവുംെച•ു.
നാസാൈവരൂപയം സംഭവി?ിരിFു@തു മരണലeണെമ@ു
വയാഖയാനിFെNടാെമyിലും, ആ ഭയം മന—ിെന
ബാധിേFെL@ും, ആ സംഭവം മഹ#ദീയമുœരെ]
കര±ർശം െകാLുLായിCു/തെലല@ും, േകവലം
മുഖവാതാരംഭ9ിെ] ലeണമാെണ@ും, അതിേലFു
ചിലeാരസി•ൂരാദികൾ േസവി?ു –േമണ പരിഹാരം
ഉLാേFേLതാെണ@ും, േയാഗീശവരൻ വിധി?ു.
ഉ#ിണിNി/യുെട സaാപ9ിന് ഇqെനയാണു ശാaി
അരുളിെ?•െത@ുവരികിലും, അേ„ഹ9ിെ] പാദqളിൽ
അ@ു രാ2ി കുN“ാർ വീണുരുL്, –•നം െച•്,
മീനാeിേയാടു sേയാഗി? കർ•മTെ99ുടർ@് ആ
കനയകയുെട sണിധിയായി, ഒരേപe െച•േNാൾ അവർ
ത#ിൽ ദീർഘമായ ഒരു സംഭാഷണം നട@്, അവസാന9ിൽ
ഹരിപ•ാനനൻ ആേലാചനയിൽ മªനായി ഇരു@ു.
അേപeെയ നിർgഹി?ിെലലyിൽ, മീനാeി
ജീവതയാഗംെച•ുകളയുെമ@ും, അ2േ9ാളവും

അതിലധികവും sവർ9ിFു@തിന് ആ കനയക
സ@ZയായിരിFു@ു എ@ും കുN“ാർ ഉണർ9ി?ു.
ഹരിപ•ാനനെ] ശിലാഹൃദയം ഉരുകി. മീനാeിയുെട
ഇംഗിത9ിനു സിZി ഉLാകുെമ@് അേ„ഹം അനു[ഹം
െച•ു. കുN“ാർ അവിെടനി@ു പിരിയു@തിനു മുbിൽ
േയാഗീശവരൻ ഇqെന ഒരു ക¹നFൂടിെFാടു9ു:
“അ#ിണിെയ ആരുFാവത് ദ9ം െചRFൂടാത്. നമതു
യUം മുടിയCും. അNാൽ തകിaപടി നാേമ
സുമാർെശയ്േവാം. ഭmം!” പിെ@യും എേaാ ചിലതു പറവാൻ
ആേലാചി?ിC്, ഉ/ിലുLായ വികാരവിേeാഭംെകാL്, ആ
sാരtനിവൃ9നും ‘പരവശ’െNCു നി@ു. കുN“ാർFു ചില
വŠqളും കുറ?ു mവയവും സ#ാനി?ും, അയാെള
വാതൽNടിവെര അനുഗമി?ു തേലാടി പരിരംഭണവും െച•ും,
േയാഗീശവരൻ യാ2യാFി. കുN“ാരുെട ഭൃതയഭ€ിെയ
ഇതിലധികംെകാLു അഭിമാനിേFLതലലേയാ?
അടു9ദിവസം ഉദി?് ഏെഴCുനാഴിക െച@േNാൾ
മീനാeിയുെടയും കുN“ാരുെടയും തിരിെയയു/
യാ2യുLായി. വൃZയുേടയും ഇവരുേടയും
പുനസേ#ളന9ിൽ ഇരുഭാഗേ9Fും
വിഷമqെളാ@ുമുLാകാെതയും, വൃZയാൽ മീനാeിFുCി
ശാസിFെNടാെതയും സൂeിFു@തിനു മനഃപൂർgം അവിെട
താമസി?ിരു@ ഉ•ി9ാെ] സാ@ിZയംെകാL്,
േകാപsദർശനെമാ@ും കൂടാെതയും, എ@ാൽ സവൽപമായ
അനയഥാഭാവേ9ാടും വൃZ മീനാeിെയ സവീകരണംെച•ു.

തെ] പു2നാൽ സവയംവരണം െചRെNC കനയക
ഉ•ി9ാെ] േന2qൾFു സാവി2ി എ@ മാതാവിേനയും
ബഹുമ^ലqFNുറം ദൂരീകരിFു@തും രംഭŒു പകരം
നിേയാജയയായിരുെ@yിൽ നിതയ{|ചാരിയായ
ശുക{|ർഷിേയയും sാപ•ികനാFുവാൻ
േപാരുമായിരു@തും ആയ ഒരു സൗ•രയധാമെമ@്,
അതയാ

രയാന•qെള ഉ¹ാദിNി?ു. അേ„ഹം ആ

sൗഢകനയകെയ സമീപ9ു വിളി?്, കരുണാപൂർgം തേലാടി,
സേaാഷsദമായു/ തെ] നി

യqെള ധരിNിFയും,

തെ] വാÛ9െ9 അനുസരി?ു ഗൂഢമായി ചില
ശാസേനാപേദശqൾ നൽകുകയും െച•ു. ഇതു കLും േകCും
നി@ കുN“ാർ േവദാa[ഹണേമാ കീർ9നകഥനേമാ
കൂടാെത ‘പടിയാറും കട@്’ ൈകലാസsാ½നാവുകയും
െച•ു.

അZയായം പതിന•്
“പാCുെകാLും ഫലി?ീല, കൂ9ുെകാLും ഫലി?ീല,
പാCിലാFാെനളുതെലല@വർFു േതാ@ി.”

ചTFാറനാദിയായ ശ2ുFളുെട അഹംകൃതിെകാL് അ¹ം
ഒരു ഘനeയശy േകശവപി/ŒുLായി. എ@ാൽ തനിFു
sാ½മായിരിFു@ ലeയqളുെട iിതിF്,
മാർšബാധകളായി9ടയു@ ശലയശകലqളാൽ
eേതാrാഹനായിFൂെട@ു നി

യി?്, അയാൾ തൽeണം

രാമRെന L്, താൻ അനുˆിFു@ ഉപായ9ിെ]
വിജയ9ിന് േകശവൻകുzിെന സ•ർശനം െചയ്വാൻ
ആ[ഹമുെL@ു ധരിNി?ു.
കുN“ാരുമായി നട@ നിമTണ9ിൽ താൻ െച•ിCു/
sതിUെയ നിർവഹിFു@തിൽ േയാഗീശവരനും
ഉദാസീനനായിരു@ിലല. ദുർƒനഹിതqെള അനുകൂലിFു@
sകൃതിേദവെ] വികൃതി9ംെകാL് ആ രാ2ി
മZയകാലമായേNാൾ വർഷകാല9ിെ] സമാഗമസൂചകമായി
അഭി@മായു/ ഒരു കാളിമ ആകാശെ9 ആ”ാദി?ു.
ഭൂബo9ിൽനി@ു മു€രാകാെത ന€•രതവെ9
അനുവർ9ിFു@ കാളികൂളിസ•യം, തqളുെട
സേyതകാരാഗൃഹqെള േഭദി?് സവ”•നർ#ം

തുടqിയതുേപാെല രാജധാനിയിെല നാനാഭാഗqേളയും
ഭയyരമായ അCഹാസപടലികളും ആേ–ാശധാരകളുംെകാL്
ആകbനം െച•ു. {|രe—ിെ]
sേകാപാരംഭമാെണ@ു/ ജയൗതിഷികമതം ഇqെന ഉ¨വി?
ഭയെ9 iിരീകരി?ു. നിmയിൽനി@ുണർ@തിെ]േശഷവും
ജനqളുെട കർ•qളിൽ ആ േഘാരധവനികൾ
ഭയജനകമാംവ•ം മാെ}റാലിമുഴFിെFാL്
അവേശഷി?തിനാൽ, നാഗരരeികളുെട രാ2ിസ•ാരqളും
‘ഉFള’Fാരുെട േമൽേനാCവും ഒCുകാലേ9Fു
നാമമാ2മായി.
അടു9ദിവസെ9 സൂരയഭഗവാനും േമഘകവചനായി താെഴ
രഥ9ിൽ ആേരാഹണംെച•ു. ആ വിശവേന2െ]
വീeണമുLാകു@തിനു മുbുതെ@, ഹരിപ•ാനനനായ
യുവരാജസാരഥി ആ രാജകുമാരെന, രഥസാമ[ികൂടാതു/
തെ] സാരഥയചാതുരയം െകാL് മഹാരാജസമe9ിേലF്
എഴു@/ിFുക കഴി?ു. ‘അN’െ] അsതീeിതമായ
സുsകാശവദനദർശന9ാൽ വികസിതഹൃദയനായ
മഹാരാജാവ്, സവവrകുമാരെ] അഭീ•െമെa@ു സേ¤രം
പൃ”ി?ു. ഹരിപ•ാനനെ] ഭഗവൽFഥാ
കാലേeപൈവദുഷയെ9 ഗുരുജനം ആസവദിFണെമ@് ഒരു
sാർ°നയുെL@് രാജകുമാരൻ സേyാചേ9ാെട
ഉണർ9ി?ു. സവകുടുംബാംഗqളിൽ അമിതകരുണനായ
മഹാരാജാവ്, ആ അേപeാനിർവഹണ9ിനുമുbായി
ഇനിെയാരു സൂേരയാദയമുLായിFൂെട@ു നി

യി?്,

അതിd•ം sസാദി?രുളിയിC്, വയായാമാർ°െമ@ ഭാവ9ിൽ
അ@ും ഒരു സ•ാര9ിനു പുറെNCു.
േകശവപി/ പകട“ാലയിേലFു േപാകു@വഴിയിൽ,
രാജമ•ിര9ിെ] sാകാര9ിനക9ു കട@േNാൾ,
ചിaാ[iനായി നി©Fു@ മഹാരാജാവിെനFLു
മുഖംകാണി?ു. അനി•”ായാേലശവും കൂടാെത
േകശവപി/െയ അടു9ു വിളി?് പരമാർ°മറിzിരു@
മഹാരാജാവ് “നിെ] ആശൗചം നീqീേലല” എ@ു
sതയe9ിൽ നിരർ°മായ ഒരു കുശലsശനം അരുളിെ?•ു.
സവസy¹sകാരമു/ ആശൗചÀാചാരയdാർ ആെര@ു
നിർേ„ശി?്, വടFുപടിzാറു/ പ‰നാഭe2േ9യും
മഹാരാജാവിെ] പാദqേളയും േകശവപി/ േനാFി. തെ]
ഭൃതയഭ€ിെയ ആദരി?് മഹാരാജാവ്
േe2ാഭിമുഖമായി9ിരിzുനി@ു sാർ°നാപൂർവം
ശിരഃകbനം െച•ു. “അടിയqൾFു രLു സ@ിധാനവും
ഒ@ുേപാെല തെ@” എ@ു േകശവപി/ ആ ആംഗയ9ിന്
അവിളംബിതമായ sതയു9രമായി ധരിNി?േNാൾ,
സതയപരായണനായ മഹാരാജാവിെ] മന—് ആ ഭ€െന
സaപിNിF9Fവ•മുLായിCു/ തെ] ക¹നയുെട
സാഹസെ9 ഓർ9് അ¹െമാ@ു കലുഷമായി9ീർ@ു.
ത@ിൽ അധിേരാപിതമായ ഈശവരതവം പeാaരാ [ 120 ]
ധീനെമ@ു സൂചിNിFുമാറ്, "ന#ുെട മഹ#ദീയsജകളും
നിെ] മതെ9 അനുവർ9ിFുേമാ?" എ@ു േകശവപി/Œ്
അസംഗതെമ@ു േതാ@ിയ ഒരു s¾മുLായി.

േകശവപി/: "ഇെലലyിൽ, കbനിയാെരയും മ}റും േനാFാെത
ഇതിനുമുbുതെ@ ഇേqാC് ആ–മിFു@തിന് ൈഹദർ
രാജാവിെന ൈധരയെNടു9ാൻ ഒരു കeി ഇവിെട
ഉLാകുമായിരു@ു."
മഹാരാജാവ്: "നിെ] ഹരിപ•ാനനമാർšFാേരാ?"
േകശവപി/: "ആ മാർšFാരും േനരുമാർšമറിയുേbാൾ
േനർവഴിF് നിൽFും!"
മഹാരാജാവ്: "അവരുെട ഇേNാഴെ9 ഗമനം
േനർവഴിവിCാെണ@് ഇനിയും നീ വിചാരിFുേ@ാ?"
മഹാരാജാവിെ] പരിപൂർ•വിശവാസംെകാL്
അനു[ഹിFെNCിരു@ കാല9ും, അവിട@് ഈവിധമു/
വിതർFിത േചാദയqൾ േകശവപി/േയാടു
േചാദിFാറുLായിരു@ു. തിരുവു/ം സ•ി¡മായു/
അ@െ9 iിതിയിലും, രാജയ9ിൽനി@ു ™ംശമുLായാലും,
അസതയവും അപഥയവുമായു/തിെന, സവാ‰വ•നം െച•്,
രാജസ@ിധിയിൽ ധരിNിNാൻ അശ€നായ േകശവപി/
അ”‰കൃതയനിˆനായി ഇqെന അറിവി?ു: "ആ സവാമിയാർ
െതFും വടFും, ഇവിടqളിലും എലലായിട9ുമു/വെര
തലെത}റിFു@ു എ@് അടിയൻ ഇേNാഴും
തിരുമന—റിയി?ുെകാ/ു@തിെന ക¹ി?ു eമി?ു
രeിFണം. പുറ നാCുകാരും പല പല ജനqൾ വ@്,
അേ„ഹേ9ാടു േചരു@ു. ഇ@െല രാ2ിയിലും ഒരു വലിയ

സഹായി ആേരാ വ@ുേചർ@ിCുL്."
മഹാരാജാവ്: "നിെ@ കാണാൻ വ@തുേപാെല വലല
േദവകനയകയും അേqാCും പുറെNCതായിരിFാം."
സdാർšചാരിയും യുവാവുമായ തെ] വിശവ‡ഭൃതയനിൽ
അർƒുനെനേNാെല അപഹാസ9ാൽ
ഉൽബുZവീരയനാവുക എെ@ാരു സവഭാവൈവശി•യം
ഉെL@ു മന—ിലാFിയിരു@ മഹാരാജാവ്, അയാളുെട
പൗരുഷെ9 അ¹ം ഉƒവലിNുFു@തിനായി ഈ
വിേനാദവാർ9െയ sേയാഗി?തായിരു@ു. എ@ാൽ ആ
വിരസൻ അതിെന ഗൗരവമായി ധരി?്, ഇqെന അറിയി?ു:
"അടിയൻ എലലാം ആപ9ിെ] ഇറFുമതികൾതെ@.
തൃNാദ9ിെല അനു[ഹംെകാL് ക•ിനു വരു@തു
പുരികംവഴി േപാകു@ു. അടിയൻ അറിയിFാെത
പരമാർ°െമലലാം തിരുമന—റിzിCുL്. ൈഹദരുെട
കാരയ9ിൽ ആപ9ിലലാ9വിധ9ിൽ തിരുമന—ിെല
ബുZിsഭാവം ബഹളെമാ@ും കൂടാെത എലലാം ഒതുFു@ു.
എ@ാൽ, ഇവിടെ9 iിതികൾ-അടിയെ] പഴമന—ിൽ
െകാLിCു/ത് കുറ?ുദിവസം കഴിz്, എലലാം തൃNാദ9ിൽ
വിടെകാLുെകാ/ാൻ കൽപനയുLാകണം."
മഹാരാജാവ്: "നaിയ9ു•ി9ാെ] മകെന കLിC് വലല
കാരയവുമുെLyിൽ, അqെന െച•ുെകാ/ാം. വിേരാധമിലല.
അവൻ ന#ുെട ൈകയിൽനിെ@ാഴിെzyിേല ശുഭം
ഉLാവൂ."

സാഭിsായമായ ഈ അനുമതിെയ അരുളിെ?•്, മഹാരാജാവു
നടെകാLു. രാമRൻ മുേഖനയുLായ തെ] അേപeŒ്
രാജാനുവാദം ഇ2 ലാഘവ9ിൽ ലഭി?തുെകാL് തെ]
sതയeൈവകു®sഭുവാൽ സവിേശഷം താൻ
അനു[ഹിFെNCു എ@ും, മീനാeിെയ സംബoി?ു/
തെ] Qേമാേ„ശയെ9 അടിട@് ദുർവയാഖയാനം െചRാെത
സൂºബുZയാ ധരി?ിരിFു@ു എ@ും േകശവപി/ േമാദി?ു.
മZയാÄഭeണ9ിനായി േകശവപി/ തെ] ഭവന9ിൽ
െച@േNാൾ അവിേടയും േമാദകരമായ ഒരു
വിേശഷസംഭവമുLായി: തെ] നവസുഹൃ9ായ
പFീർസായും, അ•ാവRെ] കണFുകേളാടുകൂടി ആ
{ാ|ണെ] കാരയidാരും അവിെട കാ9ുനി@ിരു@ു.
അയാേളാട് ഇടപാടുകൾ ഉ/തിൽ ഒരു sമാണിF്
േകശവപി/െയ മാ2േമ [ 121 ] വിശവാസമു/ു എ@ും ആ
പു/ിയുെട േപർ പുറ9ു പറയു@ത് അേ„ഹ9ിനു
സ#തമെലല@ും, അതുെകാL് ത@ാLെ9 കണFുകൾ
അ2യും ഒ@ു പരിേശാധി?്, sധാനപു/ികൾ സംബoി?്
അേqാCുമിേqാCുമു/ കടNാടിെ] ആക9ുക ഒ@ു
വരു9ിെFാടുFണെമ@ും ആ കാരയidാർ അേപeി?ു.
േസവിFാൻ സyൽപിFെNടു@ ൈദവം
sതയeനാകു@േപാെല ഈ സ•ർഭം തനിFു കിCിയത്
അപാരൈദവേയാഗമാെണ@ു സേaാഷി?്, ഝടിതിയിൽ
ഭeണവും കഴി?്, േകശവപി/ തനിFു

കണFുവിഷയ9ിലു/ സവയസാചിതവെ9 അതയaം
കർ•നീരസമായു/ ഒരു നാസാമുരളേലാടുകൂടി
sേയാഗി?ുതുടqി. ആ പരിേശാധനയിൽ േകശവപി/യുെട
ബുZിയിൽ ചില ഫലദർശനqൾ അ¨ുതസംഗതികളായി
പതിzു. ഒ@ാമതായി, താൻ സംശയി?ിരു@തിനു
വിപരീതമായി ഹരിപ•ാനനെ] നാമേധയം ആ
ഓല?ുരുണകളിൽ എqുംതെ@ കാൺമാനിലലായിരു@ു.
രLാമതായി, േകശവൻകുz് ആ {ാ|ണേനാടു
കടെNCിCിെലല@ു മാ2മലല, കണFിൻsകാരം ആ
വാണിജയസംഘം നaിയേ9Fു പതിമൂവായിരം രാശിയിൽ
കൂടുതൽ കടെNCിCുമുL്. മൂ@ാമതും മുഖയവുമായി, േപർ
പറയാെത ഒരു പു/ിയിൽ പ}റും വരവും എഴുതി അRായിരം
വരാഹേനാളം അ•ാവRനു വസൂലാേകLും മുതലായി നിൽN്
എഴുതിയിരിFു@ു. പൂജയേNരിC പു/ി പൂജയനായ
ഹരിപ•ാനനനായിരിFണെമ@് േകശവപി/ അനുമാനി?ു.
മൂ@ാമെ9േNരിലു/ ആക9ുക േകCേNാൾ, അവയ€മായ
ചില േeാഭqേളാടുകൂടി പാFീർസാ ൈക തിരു#ി. തെ]
സവകാരയനിരൂപണെ9 പേരംഗിത[ാഹിയായ അവെ]
മേനാദർNണം സൂº[ഹണംെച•ു എ@ും േകശവപി/
വയാഖാനി?ു. ഇqെന ഒരു സംഭവമുLായത് തനിF് അ@്
രLാമെ9 മഹാഭാേഗയാദയെമ@് േകശവപി/
sേമാദി?േNാൾ അവിെട കൂടിയിരു@ സകലരുേടയും
കർ•qളും ക•ുകളും െപാടിയുംവ•ം ഒരു മി@ൽ,
ഇടിരവേ9ാടുകൂടി അടു9ു/ അേനകം

നാളിേകരവൃeqെള ഏകസമയ9ു ഭ¤ീകരി?ു. താൻ
സേaാഷി?തിനു വിപരീതമായി ൈദവവിേരാധലeണം
കാണെNടുകയാൽ േകശവപി/യുെട മന—ു ച•ലെNCു.
കടിzാണിൽ നിൽFാ9 അശവെ9 ശാസനംെചRുംേപാെല
പFീർസാ ആ സംഹാരശ€ിsദർശന9ിൽ സഹൃദയതവം
െകാേLാ, അaരീeേകാപ9ിനു sതി–ാധമാേയാ
ഹി•ുiാനിയിൽ ചില ഉÜഗാരqെള േഘാഷി?ു.
അ@‡മി?ു നാല•ുനാഴിക ഇരുCിയേNാൾ േകശവപി/
േകശവൻകുzിെ] കാരാഗൃഹ9ിേലFു പുറെNCു.
ബoനiെന കാ9ുനി@ിരു@ കു•ൂCFാർ രാജമതം
അറിzിരു@തുേപാെല േകശവപി/െയ
കLമാ2യിൽ9െ@ ആ ഉേദയാഗiെന ആദരപൂർgം
അകേ9Fു കൂCിെFാLുേപായി, sകാശിെ?രിയു@
ദീപ9ിെ] സമീപ9്, [\രസാനുഭൂതിയിൽ ലയി?ിരു@
േകശവൻകുzിെ] മുbിൽ sേവശിNി?ു. ഓേരാ
iലqളിൽവ?ു കാണുകമാ2ംെകാLു/ പരിചയFാരായ
ആ രLു േപരും ആ സമാഗമ9ിൽ മുഖേ9ാടുമുഖം േനാFി
അനaരകരണീയമായു/ മരയാദെയFുറി?ു
വിേവകശൂനയdാരായതുേപാെല iിതിെച•ു. ഊർƒിതവും
കഠിനവുമായു/ മഹാരാജാUെയ അനുസരി?് തെ@
ബoന9ിലാFിയിരിFു@ iിതിF് അനയനായ ഒരു
പുരുഷെ] ആഗമനം തനിF് അനി•മായു/ ഫലെ9
സൂചിNിFു@ു എ@് േകശവൻകുz് sഥമ9ിൽ9െ@
വിചാരി?ു. എ@ാൽ മഹാരാജാവിേനാടുLായ

സംഭാഷണ9ിൽ നാമs‡ാവനമുLായ േകശവപി/യാണു
േപാ@ിരിFു@െത@ു കLേNാൾ മരയാദെയ ലംഘിFു@തു
വിഹിതമെലല@ു വിചാരി?് ആ യുവാവ് എഴുേ@}റു
േകശവപി/െയ ഇരിFു@തിനു സൽFരി?ു.
മാമാെവyിടനാൽ തനിFു സyൽപിFെNC കനയകയുെട
കാമുകെ] സുഭഗത കL് േകശവപി/ പരമാ¨ുതവശനായി,
മ•¤ിതേ9ാടുകൂടി അയാളുെട ഹ‡[ഹണംെചയ്വാൻ
ഉദയമി?ു. “െതാടരുത്, േചാര പുരL ൈകയലലേയാ?” എ@ു
പറzുെകാL് േകശവപി/Œ് അസംബoെമ@ു േതാ@ിയ
ഒരു ധാർ•യേ9ാടുകൂടി േകശവൻകുz് ൈകകെള
പിൻവലി?ു. േകശവൻകുzിെ] ക•ാവiെയFുറി?ു
സഹതാപേ9ാടുകൂടി “ചിലതു പറവാനുL്—അതിനാണ്
ഞാൻ വ@ിരിFു@ത്” [ 122 ] എ@ു േകശവപി/യുെട ഭാഗം
സംഭാഷണാരംഭി?ു.
േകശവൻകുz്: “അനയചി9ം അറിക ബഹുരസമാണ്. ഞാൻ
പഠിFു@ കാവയqളും ശാŠqളും—ഈ [\9ിൽ
അടqിയതും—എലലാം ഓേരാ മഹാdാരുെട
മേനാധർ#qളാണ്. നിqേടത് അറിവാനും എനിFു
കൗതുകമുL്; തുടിണം.”
താൻ ഒരു ചി9™മFാരെ] പൂർgാപരസംബoവിഹീനമായ
ജൽപന9ിെ] േQാതാവായി ഭവി?ിരിFു@ുേവാ എ@്
േകശവപി/ സവ¹േനരം സംശയി?ു. എyിലും,
േകശവൻകുzിെ] ഓേരാ പദqളിലും …ഫുരി?

ആേeപരസം വ€ാവിെ] ചി9െ9 ചലിNിFു@
വയഥാധികയ9ിൽനി@് ഉÜഭൂതെമ@ു േതാ@ുകയാൽ
േകശവപി/ eമാപരനായി, മൗനെ9 അനുˆി?ു.
േകശവൻകുz് തെ] ഉ€ികളുെട നീരസതവം
സകാരണമെലല@ു പ

ാ9പി?് വീLും േകശവപി/െയ

ഇരിFു@തിനുeണി?ു. ദീപ9ിെ] ഓേരാ പാർശവ9ിലായി
ആ രLുേപരും ഇരു@േNാൾ അവരുെട ആകൃതികൾ
സൃ•ിമഹിമ അതിെ] പരേമാകൃ•തയിലും എqെന
വയതയാസസംകലിതമായിരിFാെമ@് അ¨ുതമായി
ദൃ•ാaീകരി?ു. തുലയവയ…കരും ഏകനാമധനdാരും ആയ
ആ യുവാFൾ സൗ•രയ9ിലും ഒ@ുേപാെല
അ[നിലയdാരായിരു@ുെവyിലും ഒരാളിെ] സൗ•രയം
eാ2മായ നായകതവേ9യും, മേ}റ ആളിേ]ത്
sശാa{ാ|ണയേതജ—ിേനയും അനുകരി?ു.
േകശവപി/യുെട അംഗസൗˆവം sൗഢവും ആദരണീയവും,
േകശവൻകുzിെ] കായലാളിതയം ആകർഷകവും
ആരാധനീയവും ആയിരു@ു. സവഭാവ9ിനും ഈ വിധമായു/
ഭി@ത അവർ ത#ിലുLായിരു@ു. േകശവപി/
ബുZിേതജ…കനും േലാകതTവിദ¡നും കൃതയനിˆനും
സംഖയാശാŠകുശലനും, േകശവൻകുz് ആ‰സതവനും
Uാനവിഭവനും ധർൈ#കദീeിതനും കാവയരസUനും,
േകശവപി/ സവപൗരുഷ9ാൽ ദീ½നും, േകശവൻകുz്
കുലജനധനയേശാധനനും, േകശവപി/ സവാQേയാZതനും,
േകശവൻകുz് ഗുരുജനqൾFു വശംവദനും, േകശവപി/

mുതേകാപിയും, േകശവൻകുz് അരുaുേദാ€ിനിപുണനും
ആയിരു@ു. ഇqെന ഭി@sകൃതdാരാെണyിലും, ആ രLു
പുരുഷരÂqളും അശവിനീേദവdാെരേNാെല അവിടെ9
ദീപsഭാേമഖലയിൽ േശാഭി?ു. േകശവപി/
േകശവൻകുzിെ] ദുരാപ9ിെനFുറി?ു സഹതപി?ു.
മീനാeിയുേടയും ചTFാറേ]യും സ@ിധിയിൽ
ലളിതസവഭാവനായിരു@ േകശവൻകുz്,
“‘2ിഭുവനംത@ിെലാരുവനുേLാ െചാ–
ലലഭിമാനeയമനുഭവിയാെത’
അqെന നടFും േലാകം” എ@് അർƒുനേനാടു/
േവദവയാസവചനെ9 sമാണമാFി തെ] താപസഹനതെയ
പൗരുഷേ9ാടുകൂടി sദർശിNി?ു.
േകശവപി/: “അെതെayിലുമാകെC. ആകNാെട ഇqെന
താമസിFു@ത് നിqളുെട അവiŒും sായ9ിനും
iിതിFും ക•മലലേയാ?”
േകശവൻകുz്: “അതെത. എ@ാൽ ‘രാേമാ േയന
വിഡംബിേതാപി വിധിനാ ചാേനയ ജേന കാ കഥാ’ എെ@ാരു
േ§ാകമുL്.”
േകശവപി/: (തെ@ കളിയാFു@ു എ@ു/
നീരസേ9ാടുകൂടി) “sമാണqൾ ഒരുവഴി കിടFും. ഇതിന്
എളുN9ിൽ നിവൃ9ിയുL്.”

േകശവൻകുz്: (അസാധയെമ@ു/ ഭാവ9ിൽ)
“നിവൃ9ിേയാ? ‘സർgഃ കാലവേശന നശയതി നരഃ േകാ വാ
പരി2ായേത.'”
അശവഹൃദയമTUനായ നളെന അeഹൃദയUനായ
ഋതുപർ•ൻ േതാൽപി?തുേപാെല േകശവൻകുzിെ]
സം…കൃത9ിനു തെ] ഗണിതവിദയാമഹാജാലെ9 ഒ@ു [
123 ] sകടിNിFേയാ എ@ു േകശവപി/ വിചാരി?ു.
ഇqെനയു/ മrരബുZി ഉLായതിനിടയിലും
ദുഃഖqേളാടു നിരaരപരിചിതനും മഹാമന…കനുമായ ആ
യുവാവ് േകശവൻകുzിെ] ദുരാപ9ിൽ
അനുകbാർmനായി പിേ@യും തെ] കാരയവാദെ9
തുടർ@ു: “നിqൾ വിദവാനാണേലലാ—”
േകശവൻകുz്: “നിqൾ കുറz വിദവാേനാ? േഭാജൻ,
വി–മാർFൻ, പാ^യൻ, അനംഗഭീമൻ, കുസുേമuസാഹി
മുതലായ രാജസദസയെര എലലാം ഏ9മിടീFാൻേപാ@
ഉ„^േകസരിയലലേയാ നിqൾ? കാCുരാജനു കരടകമTി!”
േകശവപി/: (ആ

രയമായ വിധ9ിൽ eമെയ

വരി?ുെകാL്) “പിെ@—ആ േപരിെന വലി?ിഴŒL.
ചീ9യാകും.”
േകശവൻകുz്: “എa്! ഉലകുടയെപരുമാള്
ഉലകുടെപരുമാൾതെ@, അേNരിെന ന#ുെട ശ®യിൽ
െകാLുവരിേക!— ഏയ്—ഏയ്—

‘ഉലകുടെപരുമാൾ വാഴുംകാലം
പല കുടയിലല ധരി2ിയിെലqും
വിലപിടിയാ9 ജനqളുമിലല. . .’
എെ@ാെF നbയാരാശാനും വർ•ിFു@ു.”
േകശവപി/: (ഇയാൾ മാമാെവyിടെ] മുCുമുറി എ@ു
കു®ിതെNCുെകാL്) “േ§ാകവും പാCും േവെറ
സാവകാശ9ിലാവാം. ഞാൻ വ@ിരിFു@ത് കുറ?ു
ഗുണേദാഷം പറവാനാണ്. ഒരു േÇഹിതെ] നിലയിൽ
േകൾFാെമyിൽ അെതെa@ു പറയാം—”
േകശവൻകുz്: “ഗുണപാഠെമyിൽ േകൾFെC. സം…കൃതേമാ
എലFണേമാ?”
േകശവപി/: “ഒരു മണിsവാളകാരയമാണ്.
കഴFൂC9ുപി/യുെട അനaമുmേമാതിര9ിെ] സംഗതി—”
േകശവൻകുz്: “അനaശയനചരി2മാെണyിൽ
{|ാ^പുരാണ9ിൽ എaു പറzിCുെL@ു ഞാൻ
പറയാം. ഗരുഡമുmേമാതിര9ിെ] കഥ
ഗാരുഡപുരാണ9ിലായിരിFണം— അെതനിFു രൂപമിലല.”
േകശവപി/: “അനaമുm—ഗരുഡമുmയലല. ആ േമാതിരെ9
വി}റെതaിന്? ആര്? അതു പറzാൽ ഇ@ുതെ@ വീCിൽ

േപാകാം.”
േകശവൻകുz്: “അ2യും െകാLു േപാകാൻ ഒFൂലല. അതു
പറയുേbാൾ, അ•ാവRെന െകാ@താര്? എ2 കുടം
േചാരവാർ@ു? ആരു കവിൾെFാLു? ഏതു ഭീമേസനൻ
അടർFള9ിൽ നടനംെച•ു? ഈ േചാദയqെളലലാം വരും.
ഭാരതകഥേയ ആപൽപരയവസായിയാണ്. രാ2ി സംസാരിNാൻ
െകാ/ു@ കഥ വലലതുമുെLyിൽ അഴിFണം.”
ഈ ഉ9രം േകC് േകശവപി/ കുറ?ുേനരം
ആേലാചനേയാടുകൂടിയിരു@ു. േകശവൻകുz്
പരമാർ°വാദിയാകെകാL് ഉ9രെമാ@ും പറയാെത
ഒഴിയു@താെണ@ും െഞരുFിയാൽ സതയമായ ഉ9രം
കിCുെമ@ും ഊഹി?ു: “നിqൾ കു}റFാരനെലല@ു
iാപിNാനാണ് എെ] Qമം. അതുെകാLു തർFംകൂടാെത
സതയം പറയണം. േമാതിരം എaിനു വി}റു? ആരുെട വക?”
േകശവൻകുz്: (അധികമായ പു”ഭാവ9ിൽ)
“പ‰നാഭസവാമി എേNാഴും പ/ിയുറFംെകാ/ു@െതa്?
ഇ@് എqാേLാ വീണ ഇടി ആരാണു വീ¿9ിയത്? ഇേNാൾ
ആദിതയഭഗവാൻ ഉ•ുേ@ാ ഉറqുേ@ാ?”
േകശവപി/: “േമാതിരേ9ാട് ഒരു സംബoവുമിെലല@ു
നടിFു@തു േപാെC—നിqൾ ഉLാFി? പു9ൻ
േമാതിരqെള എaു െച•ു?” [ 124 ] േകശവൻകുz്:
“പാലാഴിമഥന9ിൽ, വാസുകിയുെട വാൽ?ുഴ}റു തCി,

കട@ുേപായി.”
േകശവപി/ െകാLുേപായിരു@ അംഗുലീയFൂCെ9
എടു9ു േകശവൻകുzിെന കാണി?ു. അയാൾ
സം™മേ9ാട് എഴുേ@}റ്, ദൂര9ു മാറിനി@്, വിേദവഷവും
പരിതാപവുംെകാL്, “ക•ം! Qീപ‰നാഭാ! ഇനി എaു
െതളിവു േവണം? അ@് അേ„ഹേ9ാടുകൂടി സ•രി?്,
െകാലെച• രാeസൻ ഇതാ കാരയiനായി കാരയെമടുFാൻ
നടFു@ു. ഞാൻ ബoന9ിലും വലയു@ു. ഇതാണു
ധർ#രാജയം! എCുവീCിൽNി/മാർ ഈ നരക9ിെന
സമുm9ിൽ മുFാ9തുക•മായിേNായി. തീLാെത
എണി}റു നടFൂ. എലലാം ഈശവരനറിയേC! എ@ു ഗർƒി?ു.
േകശവൻകുz് തെ@ െകാലപാതകFാരനായി സംശയി?്
സംഭാഷണ9ിൽ കുതാർFിതതവെ9
അവലംബി?താെണ@ും, അ2 െപാടു@നെവ ആ
േമാതിരFൂCെ9 പുറെ9ടു9് അoതവമായി എ@ും
േകശവപി/Œു മന—ിലായി. എ@ാൽ തെ] യാ2 േകവലം
നിÐഫലമായിെലല@ും അയാൾ ആശവസി?ു.
േകശവൻകുzിെ] കൗശലവിഹീനമായ ഭാവേഭദവും
േശാകസംരംഭവും കLേNാൾ അ•ാവRെ] വധെ9
സംബoി?ിടേ9ാളം അയാൾ നിരപരാധി എ@ും ആ
േമാതിരFൂCം മീനാeിFുേവLി അയാളാൽ
ഉLാFിFെNCെത@ും ആ പരമതTUനു േബാZയമായി.
േകശവൻകുzിെ] sലാപേഘാഷം േകC് ഓടിവ@
കാവൽFാെര ദൂര9ു മാ}റീC്, ഇqെന ഒരു വാഗുപായെ9

sേയാഗി?ു: “നിqെള രeിNാനായി നിqെട മീനാeിFുCി
തിരുവനaപുര9ു വ@ിരു@ു.”
േകശവൻകുzിെ] മുഖം െചbരു9ിNൂേപാെല ചുവ@്
അയാളുെട ഗാ2മാസകലം ഒ@ു വിറ?ു. ൈക രLും െകാLു
കർ•qെള െപാ9ി, മീനാeിയലല ഹരിണാeിപരം
ആയാലും േകശവപി/യുെട പി@ീടുLായ ഭാഷണqൾFു
മറുപടിപറയാെത നിലെകാLു. ഹരിപ•ാനനെ]
േനർFുേപാലും ജയെ9 sാപി?ുവരു@ േകശവപി/യുെട
സാമർ°യം ശുZമന…കനും അകൗശലനുമായ ഈ
യുവാവിെ] സംഗതിയിൽ വിപരീതഫലകമായി ഭവി?ു.
േമാതിരവി–യേ9യും മീനാeിയുെട പരമാർ°േ9യും
കുറി?ു േകശവൻകുzിെ] അaർšതം അറിവാൻ കഴിzിലല.
എ@ുമാ2മലല, താൻ അയാളുെട വിേദവഷസാധനവും
ആയി9ീർ@ു േപായതുെകാL്, േകശവപി/
േശഷി?ിടേ9ാളം sാÈ¨യവും െകാLു മടqുകതെ@ എ@ു
നി

യി?ു. എyിലും, േപാകു@തിനുമുbായി ഇqെന ഒരു

s¾ം കൂടി െച•ു: “േഹ! ഈ പുന9ിൽ കിട@ു കുടുqാെത
പുറ9ു ചാടാൻ ക/ി കാCി9@ാേലാ?”

േകശവൻകുz്: “ആ േചാദയം വരുെമ@്, നിqൾ വ@േNാൾ
ഞാൻ കരുതി. അതിനു9രം തRാറുL്. തbുരാെ]
പ/ിയാേ•ാള9ിൽ കയ}റി, പു/ിNCാളവും, െകാടി കുടതഴ
ആലവCം െവ•ാമരം ഭ^ാരം—ഈ പരിവാരqേളാടുകൂടി

എെ@ യാ2യാFാെമyിൽ, ഞാൻ ചാടിയലല , പറ@ുതെ@
േപാരാം.”
ഈ വാചകം പൂർ9ിയാകു@തിനുമുbിൽ, തനിFു
കിCിയടേ9ാളം ലeയവുംെകാL്, എലലാം അടു9ദിവസം
ശരിയാFിെFാ/ാം എ@ു/ അaർšതേ9ാടുകൂടി,
േകശവപി/ അവിെട നി@ും തിരി?ു. ഈ രLു
യുവാFdാരുേടയും ഒടുവിലെ9 ചിaകൾFു വിപരീതമായി
‘ൈദവം അനയ2 ചിaേയൽ’ എ@ു പരിണമി?തും ആ
രാ2ിയിെല ഒരു സംഭവംതെ@ ആയിരു@ു. േകശവപി/ ആ
ഭവന9ിൽനി@ു പുറേ9Fു/ പടിFെല9ിയേNാൾ,
അർZനിmയിൽ തല മാേറാടു കുനി?ും, കാൽ നീCിയും
‘ല’കാരരൂപമായി, ഇരുCുെകാLു തിരി?റിവാൻ
പാടിലലാ9തായ ഒരു കൃ•സതവം ഇരിFു@തു കLു. അയാൾ
അതിെന ഗണയമാFാെത തെ] വാസiലം േനാFി
നട@ുതുടqിയേNാൾ ആ സതവം അയാെള9ുടർ@്, “വവറും
വയിേ?ാL്, കL െപ•ുqൾFുേവLി, അവെര
നായ#ാർF് ഒതവാൻ നട@ാ, മെ}റാ/വര്, ഉയിരുമടFി,
എqെന വീCിെFടFും? കാലേമാ െപാലലാFാലം— ഒ/
അലവറെയലലാം െകട@് ഇ@െല അ}Cാസി?ത് ആരും
േകCിലലിേയാ? ഇ@ു േനരമലലാേനര9് —എെqലലാം ഞാൻ
തNരവി” എ@ു പുലbിയേNാൾ, തെ@ നിœാമമായി
േÇഹിFു@ ഒരു ബoുെവyിലുമുെL@ു േകശവപി/
സÆീതനായി.

അZയായം പതിനാറ്
“ലളിതം നടനം മേനാഭിരാമം
കളസംഗീതകമംഗലം വിളqി.”

രാജയദാസനും കാവയരസികനുമായ േകശവാഖയdാർ
രLുേപരുേടയും സംഭാഷണ9ിെല
അഭിമതവിരുZതŒിടയിൽ, വലിയ െകാCാരം നൃ9മ^പം
താളേമളസവരസംഗീതസാഹിതയqളുെട
സംേയാജമധുരിമെകാL് കലിംഗാദി മഹാരÏാധിപdാരുെട
നവരാ2ിസേ#ളനqേളയും ഭിeാടംെചRിFു@ു.
മഹാരാജാവിെ] അനുമതിേയാടുകൂടി ആരംഭി?ിരിFു@
ഹരികഥാകാലേeപെ9 അനുഭവി?്
കാലേeേപാപയു€മായ അവിടെ9 sസാദഫലqെള
സbാദിNാൻ, ആ ‘സഭാക¹തരു’െവ പൗരാണിക
ചേകാരqളും കവിവരമയൂരqളും ഗായകേകാകിലqളും
ശാŠാപയു€ം അഭിന•നീയമാംവ•ം മ^നംെചRു@ു.
ആ സഭാതല9ിെ] ഒരു പാർശവെ9 ദളവാ, സർവാധി,
ജനറൽ, സÆതി എ@ിതയാദി വികസിതകുസുമqളാൽ
രചിതqളായ ഹാരqളും, മെ}റാരു പാർശവെ9
ദളവാദിiാനേകാരകqളായ കണFു തbി
െചbകരാമനിരകളും സവിേശഷം അഭിരാമമാFു@ു.
പടിzാറു ഭാഗ9ു/ സൗധാaരം ‘മി@ും പൂേ•ല’കളുെട

അവികലവിമലഭാ—ുെകാL് അളികുലസyീർ•മായു/
കമലകുവലേയ•ീവരാദി ദളqളുെട ചടുലവിലാസqളാലും,
കർ•ഭൂഷകളായു/ െപാേ@ാലകളുെട
കാaി…ഫുരണംെകാLും, മണികനകമയമായ മാലാകലാപം
െകാLും, ‘അ¨ുതQീവിലാസ’മായി പരിലസിFു@ു. ആ
അaർഗൃഹ9ിൽനി@ു sചരിFു@
മുലലമലലികചbകാദികുസുമചയ9ിെ] പരിമളരൂeതെയ, ആ
സദ—ിെന അലyരിFു@ ഭൂേദവതതിയുെട
വ}€ാaർഗൃഹ9ിൽനി@ു sവഹിFു@
അ[ശാലാരസാള9ിെ] കടവÍmവസ#ിQണം
ന•നാരാമ9ിനും ദുർലലഭമായു/ ഒരു
വിശി•സൗരഭയമാFു@ു.
sമ9തെകാLു sതിബoംകൂടാെത
പിതൃപാദപരിസര9ിെല@േപാെല സ•യി?ിരു@
പൗരജനാവലിയുെട നിസവനംെകാL് കളകളായിതമായിരു@
ആ രംഗം, മഹാരാജാവിെ] ആഗമനസൂചകമായു/
അകbടിFാരുെട sേവശന9ിൽ സാeാൽ ചിദാ±ദമായ
ൈവകു®9ിെ] മാഹാ‰യേ9യും sപ•സൃ•ിയുെട
പൂർവഗാമിയായ sശാaതേയയും ൈകെFാLു. ആ
മ^പ9ിെല സകല ജീവചലനqൾFും ഇqെന പ•ത
ഭവി? മാ2യിൽ, ആ രംഗം അഖിലജനമേനാഹരനായ ഒരു
ശാരദീയേകാകില9ിെ] –ീഡാവനമായി വിഡംബനെ9
അവലംബി?ു. പ•മുഖനായ ആദിമപിതാമഹെനേNാെല
വിശി•നായ ഒരു sാസംഗികൻ ആ സഭാതല{|ാ^െ9

ഭൂഭരണം െചയ്വാൻ നിൽFു@ുെL@് സഭാവാസികൾ
സാമാേനയന ധരി?ിരു@ു എyിലും, അവരുെട
േന2uിയqൾFു ദൃശയമായത് േമചകവർ•മായ
േകശബo‡ൂപിെയ വഹിFു@ ഒരു കസവു
പCാംബര9ഴയായിരു@ു. ആ രാജസാലyാരമുmയുെട
വാഹകെന@േപാെല sാസംഗികനായ ബുZെ]
സുരചിതമായു/ മുഖഹ‡പാദqൾ കാണുമാറാകു@ു.
രÂസംഖചിതqളായ കനകകാ•ീവലയാദികളും,
വ¸കു^ലqളും, ച–ദീപയ•ിദവ•വംേപാെല അേ„ഹ9ിെ]
മുbിൽ sേശാഭിFു@ ഹംസനിലവിളFുകളിെല ദീപശിഖകെള
അേനകവർ•qളായി നe2േകാടികൾ എ@ േപാെല
sതിബിംബിNിFു@ു. sാസംഗിേകാ„^ൻ ആദി{|ാേവാട്
സാമയവാനാെണyിലും, സൃ•യാരtിFു പരമായി ഉ¹@മായ
അനവധി [ 126 ] കരകൗശലqളുെട അേപeയാൽ
അേ„ഹ9ിെ] അ@െ9 േവഷൈവഭവം
പരിപു•മാFെNCിരു@ു. േകശമീശകളുെട
അതിർ9ികൾFുLായിരു@ േരഖാസൂºതയും രമയതയും
eുരകേ]യും, പുറേകാCു ബoി?ിരിFു@ േകശമകുട9ിൽ
കു•മായി തിരുകിയിരിFു@ ഹാരം ഒരു സുദാമാവിേ]യും,
അേ„ഹം അണിzിരിFു@ ച•നകുyുമqൾ ഒരു
കുàജൈസര»ിയുേടയും, വŠാഭരണqൾ അതതിെ]
വിദ¡നിർ#ാതാFളുേടയും സാഹാRെ9
sതയeമാFു@ു. മുഖ9ിെ] സവർ•sഭŒു
ചാuികാതവമുLാFുവാൻേവLി അ™ചൂർ•sേയാഗേ9യും

sാസംഗികനടരാജൻ അേപeി?ിരിFു@ു. അേ„ഹ9ിെ]
െന}റിയിൽ െതളിയു@ കുyുമFുറിയുെട േശാണതെയ
സുഗoപരിപൂർ•മായു/ താംബൂലmവയqളുെട
ചർവണംെകാLു േശാഭിFു@തും തനിFു/
അജിതsഗ¨തŒ് അനുരൂപകമായ ഒരു സദ—് അവിെട
ലഭിFു@തെലല@ു/ നിർഭാഗയ9ാൽ േശാചിFു@തും ആയ
അധരqൾ അപഹരിFു@ു. തയാഗരാജേഗാവി•സവാമി
sഭൃതികളായ ഗായകേകസരികളുേടയും ‘ഗുരുപാദര്’ എ@ു
സyൽപിFെNടാവു@ ആ sാസംഗികനായ ഉZതസിZെ]
േന2qൾ കനകജലസമുm9ിൽ ഇuനീലമrയqൾേപാെല
കളിയാടിെകാLിരിFു@ു. ആ മഹാരാജസമeം
രാജാyമായു/ രLു സാÆാണിFു}റികളിൽ sാസംഗികെ]
ഭൃതയdാരാൽ തിരുകെNC തിരികളിൽനി@ു sവഹിFു@
പരിമളവിേശഷം ഭ€ിേദയാതകവും ബുZി‡ംഭകവും ആയി
പരിലസിFു@ു. മൃദംഗാദിവാദയസവരqളുെട sതാപേ9ാടു
ലയിNി?്, ഹരിപ•ാനനൻ സവQുതിഝരികെയ
sണവശ²സംയുതമായ Qീപ‰നാഭനാമേഘാഷേ9ാടുകൂടി
മ¶ുളsവാഹം െചRി?ുതുടqിയേNാൾ, മഹാരാജാവും
മയqി9ുടqി. ഹരിനാമപുണയÊദ9ിൽനി@് ഉൽഭൂതമായ
അമൃതsവാഹം നാCമലഹരിയാദി ഗിരിസാനുFളും,
സാuകരുണമായ ഘ^പു@ാഗാദി വനതലqളും,
േകദാരവാരാടയാദിശിലാദവീപqളും, ൈസªവസൗരാÏാദി
വി‡ൃതികളും, ഗളമാളവാദി പുരവരqളും,
കലയാണികാേമാദരിയാദി ൈച2രഥqളും, േതാടിൈഭരവിയാദി

വിഷമശാഡവലqളും, ആഹരിബലഹരിയാദി കർ„മേദശqളും
തരണംെച•് ആരഭീമൃദുശËശീതളാനുഭൂതിേയാെട,
ഭൂപാള{|ാന•സാഗരേ9ാടു സംഗമി?ു.
മൃേഗേuാൽപതനംേപാലു/ ആേരാഹqളും,
നദിഝരികകൾേപാലു/ അവേരാഹqളും,
ഗജsൗഢിേയാടുകൂടിയു/ sപാതqളും,
സർNÑവതുലയമായു/ ™മണqളും, ആകാശമZയiനായ
ഗരുഡെ] പeനി

ലതേപാെല sവർ9നംെചRു@

സവരലയqളും െകാL് സരസവതീേദവിെയ
സംഗീതാ‰ികയായി ആ sാസംഗികഗായകൻ അവിെട
sതയeയാFി. കഥാവിഷയം, നശവരമായ sപ•9ിൽ
ആ‰ാെവാേ@ ശാശവതമായു/ു എ@ും അത് പരമാ‰ാവിെ]
ൈചതനയമാകയാൽ പരമാ‰ാനുഭൂതിെയ സവാ‰ാവിനാൽ
സാധിFണെമ@ും, അത് ഗുരുsസാദലtിയാൽ ബാലdാർF്
eിsസാZയമാെണ@ും ഇതിന് ദൃ•ാaം
Òുവരാജകുമാേരാപാഖയാനംതെ@ എ@ും ആയിരു@ു.
sാസംഗികനായ ഹരിപ•ാനനെ] സംഗീതതരളതയും
സവരമാധുരയവും അഭിനയൈനപുണിയും വചനsൗഢിയും
രംഗവാസികെള ആ‰മാ2dാരാFി:
സൗധാaർഗൃഹവാസിനികളായ
മഹാരാജാസംബoികെളമുFാലും Òുവപദ9ിേലFു
ഗമിNി?ു. ഗായകശ2ുവായ മാമാെവyിടെനെFാL്
സ•ർഭാനുസാരമായ സaാപഹർഷാനുതാപാQുFെള
വർഷിNി?ു: മഹാരാജാവിെ] ഭ€ിസംപൂർ•മായു/

മന—ിെ] പൗരുഷെ9 ഉdൂലനംെച•ു: ഇ2യിലും പരം
ആ

രയമായി അവിെട സ@ിഹിതരായു/വരിൽ

eീണചി9dാെരെFാL് പു2നാൽ അലyരിFെNC
അyേ9ാടുകൂടിയ ഉ9ാനപാദേനയും,
മrേരർഷയാകലുഷയായ സുരുചിേയയും, Šീലbടനായ
അ”നാൽ അധിeി½നായ രാജകുമാരേനയും, പു2പാരവശയം
കL് പരിപീഡിതയായ സുനീതിേയയും,
വി•ുപാദാേനവഷകെ] നിലയിൽ രLാമതും
രാജകുമാരേനയും, തേപാമാർേšാപേദ•ാവായ Qീ
നാരദ{|ർഷിേയയും, ൈവനേതയവാഹനാരൂഢനായി
അവതീർ•നായ മഹാവി•ുവിേനയും കഥയിെല
അതാതുഘC9ിൽ ഹരിപ•ാനനവിഭവനിൽ സ•ർശനം
െചRി?ു. കഥാമZയ9ിൽ
Qീകൃ•ാവതാരരാ2ിയിെല@േപാെല െച}റു െച}റ്
ഇടിമുഴFവും Qീപ‰നാഭവിജയാശംസകമായ
മംഗളഗാനേഘാഷqേളാടുകൂടി ഹരിപ•ാനനൻ
ദീപവ•നംെച•് കഥെയ സമാപനംെച•ു. [ 127 ] മഹാരാജാവ്
ആ രാ2ിയിെലേNാെല പരമാന•ം അതിനുമുb്
അനുഭവി?ിCിലലായിരു@ു. കഥാരംഭംമുതൽ അവസാനം വെര
അരeണംേപാലും വിQമ9ിേനാ ദാഹശാaിേFാ
നി©Fാെതയും, ശ²9ിനുeീണവും സവരവയ€ിFു
ഭംഗവും കൂടാെതയും ശരീര9ിൽ വിയർNിെ]
ലവേലശമിലലാെതയും sസംഗം െചയ്വാൻ സാധി?
േയാഗസിZിയുെട മഹതവെ9 അവിട@് അതയaം sശംസി?ു.

തനിFുLായ ലഘുവായ വി™ാaി ആ സിZെ]
മുഖഗളിതമായു/ ഹരികഥാലാപനQവണ9ിൽ ലയി?ുLായ
{|ാന•ഫലെമ@ു സവകാരയമായി വിധി?്, മഹാരാജാവ്
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരെന തെ] സമീപ9ു വരു9ി, ഒരു
സവർ•9ളികയിൽ വിലേയറിയതായ േജാടിസാൽവയും
സവർണN•പാ2ാദികളും വ?്, സംഭാവനയായി ദാനം െച•ു.
തെ] കരqളാൽ ലൗകികകൃതയqൾF് sതിഫലസവീകാരം
വർƒിFെNCിരിFു@താെണyിലും, Qീപ‰നാഭദാസെ]
കരപദqളാൽ സ#ാനിFെNടു@തിെന താൻ ആരാധിFു@
അംബികŒു സമർNിFെNടു@ ഉപഹാരമായി സവീകരിFേയ
നിവൃ9ിയു/ു എ@ു sസംഗി?ും, തിരുമന—ിേലFു
ദീർഘായു—ിെന sാർ°ിFാെത, ആ‰സുഖെ9
ആശംസി?ും, അേ„ഹം ആ സംഭാവനെ9 സവീകരി?ു. ഈ
സ#ാനസവീകരണ9ിനിടയിൽ, മഹാരാജാവിേ]യും
േയാഗീശവരേ]യും കരqൾ പര±രം ±ർശി?ു. അേNാൾ
ഹരിപ•ാനനെ] േന2qൾ ഒരു
വിേശഷകാർ•യേ9ാടുകൂടി ഉƒവലിFയും, “ആഹ!
ഇ”ാനുസാരമായ എaു നലല അവസരം!” എ@് അേ„ഹം
മന—ുെകാLു ചിaിFയും െച•ു. എ@ാൽ അേ„ഹ9ിെ]
കാപടയകലുഷമായ േന2ാaം ആയുധപാണികളായി
നിൽFു@ അനവധി പരിചാരകdാേരയും, വിേശഷി?ും
ശിലാബിംബംേപാെല നി©Fു@ വയാളിേന2നായ ജനറൽ
കുമാരൻതbിേയയും, മലലdാരായ ഭടജനqേളയും
ദർശനംെചÁയാൽ സവാaർഗതെ9 അaഃേകാശqളിൽ

നിഗുഹനംെചേRLിവ@ു. േയാഗീശവരനിൽ കാണെNC
േ‡ാഭqൾ സവസാ@ിZയം െകാLുLായെത@ു മഹാരാജാവ്
വയഖയാനി?ു. അേ„ഹേ9ാടു മനസാ
േÇഹsതിUെചയ്വാനും അവിട@ു സ@Zനായി.
ഹരിപ•ാനനെ] അനുഗാമികൾFും വിലേയറിയ
സ#ാനqൾ െകാടു9് അേ„ഹ9ിെന മഹാരാജാവു
യാ2യാFി എyിലും, ഉടെന നിmാവിQമെ9
ആരംഭിFു@തിന് അവിടേ9Fു സൗകരയം ലഭി?ിലല. വിളറിയ
മുഖേ9ാടുകൂടി സർgാധികാരയFാർ അവിടെ9 മുbിൽ
എ9ി വിറെകാLു നി©Fു@ു. അസംഖയം കീ¿ജീവനFാരും
സം™മാധീനdരായി രാജമതെ9 sതീeി?് അവിടവിെട
നിലെകാ/ു@ു. ൈഹദരാലിമഹാരാജാവിെ] ൈസനയം
തിരുവിതാംകൂറിെന ആ–മി?ു എ@ു/ വർ9മാനെ9
ധരിNിNാൻ സർgാധികാരയFാർ എ9ിയിരിFു@ു എ@്
മഹാരാജാവു സംശയി?്, െതാLയട?ും വിറ?ും നിൽFു@
സർgാധികാരയFാേരാടു വിേശഷെമെa@ു േചാദയം െച•ു.
സർgാധികാരയFാർ: “ക¹ി?്, eമി?ു രeിFണം, ഇേ„ഹം. . .
ഇേ„ഹം. . .”
മഹാരാജാവ്: “ഇേ„ഹം—എേ„ഹം? എaു െച•ു? പറയൂ!”
സർgാധികാരയFാർ: “അയാെള കാൺമാനിലല—
െകാLുെപാŒളzു, െപാ@ുതbുരാേന,
െകാLുെപാŒളzു. അടിയqളുെട വായിൽ മ•ുമടി?ു!”

മഹാരാജാവ്: “അനർ°മായി! ഒരേ„ഹ9ിെ] കഥെയa്?
കാൺമാനിലലാ9താെര? േപരുകൾ പറz് കഥ ഒതുFൂ. ഈ
{|sളയഭയNാട് ഇവിെടFഴിz രംഗ9ിനു ദൃ•ിേദാഷം
തീരാേനാ?”
സർgാധികാരയFാർ: “േകശവൻകുെz@ു പറz
െകാലപാതകFാരെന ഈ സവാമിയാരു െകാLു െപാŒളzു
െപാ@ുതbുരാെന! അതാണ് വായിൽ മ•ടി?ു
എ@റിയി?ത്!”
മഹാരാജാവ്: (eമ അ‡മി?്) “എa് േകശവൻകുzിെന ഈ
സവാമിയാരു െകാLുേപാേയാ? ഇതാരു സവÎം കLു?” [ 128 ]
സർgാധികാരയFാർ: “കിനാവു കLതലല—അലലാ, െപാ@ു
തിരുേമനീ—ഈ േവഷം, കാശീNCുകള്, ൈവരFടുFൻ,
പടിയരzാണം—എലലാം ഇതുതെ@, ഈ േവഷംതെ@.
അവിെടെ?@ു കാവൽകിട@വെര മയFി കു}റNു/ിെയ
െകാLുേപായി! തിരിെയNിടിNാൻ േവL Qമqൾ െചRു@ു.
അ•ൽFുതിരകളും നാലുവഴിFും ഓടീCുL്.”
മഹാരാജാവ്: (േരാഷഹാസയേ9ാട് ) “തിെരയNിടിFു@ത്
തീെയNിടിFു@േപാലാകരുത്. തടിയdാർ എലലാം കിട@ുറqി
—മിടുFdാർ െകാLുകട@ു! പഴിചുമFാൻ െകാLവനും
െകാടു9വനും കLുനി@വനുമലല, സർgവയാപി
ഹരിപ•ാനനൻ. ഇനി ൈഹദരാലിഖാൻ രാജയവും ഇതുേപാെല
ഒരു രാ2ി ൈകŒലാFിെFാLു പറ@ു എ@ും വേ@Fാം.

ഭാഗയവാdാർF് സമർ°dാരായ മTിമാരുLായിരു@ു.
ന#ുെട ഭാഗയമിqെന! ഈ ക•ിൻ മുbിൽ
പതിന•ുനാഴികയായി നിൽFു@ ഹരിപ•ാനനൻ,
അതിനിടയിൽ അവിെട പറ@ുെച@്, അവെന െകാLുേപായി
എ@് ഒരു വിദവാൻ ഒരു കൂസലും കൂടാെത പറയു@ു! മ}റു/
േയാഗയdാർ വായുംതുറ@്, നാം ജളനാകു@തു കLു
രസിNാൻ വCമിCു നിൽFു@ു! കാരയqൾ ഒ@ും നിqൾ
അേനവഷിFL. േനരം െവളുFെC. ഇനി അവേനാെ] കാരയം
അവേനാൻ േനാFിെFാ/ാം. ദളവായും വലിയ സർgാധിയും
സർgാധിയും! സഹിേFേL െപാളി േകCാൽ? ആ േകശവെന
രാവിെല ഇവിെട വരു9ി നിറു9ിേയFെC—ഉണരുേbാൾ
കാണണം”
മഹാരാജാവിെ] േദഷയം േഹതുവാൽ സർവാധികാരയFാർ
വിറ?ു വിയർ9് ക•ുനീര് വാർ9ുതുടqി.
േകശവപി/യുെട ജീവചരി29ിെല ഒരു സംഭവം
ഇതിഹാസമായി ഇ@ും നടNിലുLേലലാ. അയാളുെട
sേവശനാരംഭ9ിൽ അയാെള മഹാരാജാവ് ഒരു ദിവസം
കണിയായി കാണുകയുLായി. sാകൃതെ]
ദർശന9ിലുLായ നീരസ9ാൽ അയാെള മഹാരാജാവ്
ബoന9ിലാFി. അFാല9് പ•സാരeാമം ബാധി?്
േe29ിൽ ചില നിേവദയqൾേപാലും മുCിയിരു@ു. എ@ാൽ
ഇqെനയുLായ കണിദിവസ9ിൽ ഒരു കNൽ പ•സാര
തിരുവനaപുര9ു തുറമുഖ9ടു9ു. ഈ
സംഭവ9ിലുLായ സേaാഷ9ിെ] സൂചകമായി

േകശവപി/െയ ബoന9ിൽനി@ും േമാചിNി?ു. എ@ു
മാ2മലല, പകടശാലയിൽ എഴു9ുേവലŒു നിയമിFുകയും
െച•ു. ഈ ശിeയും സ#ാനവും നൽകിയത്
മാർ9ാ^വർ# മഹാരാജാവും, േകശവപി/
പട9ലവേ]യും േപാFുമൂസാമുതലാളിയുേടയും
ശുപാർശsകാരം രാമവർ# യുവരാജാവിനാൽ അവിടെ9
എഴു9ുകാരനായി സവീകരിFെNC് അവിടെ9 േസവി?ിരു@
കാല9ും ആയിരുെ@yിലും അയാെള വരു9ി
നിർ9ണെമ@് ഈ കഥാരാ2ിയിൽ ക¹ന ഉLായതു േകC്,
“നാെളയും പ•സാരFNൽ വരുെമ@ായിരിFാം വിചാരം;
എ@ും കാണണെമyിൽ ക•ിനക9ിCടേ?ാെC” എ@്
അസൂയFാരായ പരിചാരകdാർ ഓേരാവിധം അഭിsായെNCു.
മഹാരാജാവിെ] നിേയാഗതാ¹രയം വായനFാർ
ഊഹി?ിരിFാം. അവിടു@് ആ യുവാവിെ] സ•ർശനം
ആവശയെNCത്, േകശവൻകുzിെന കLുെകാൾവാൻ
അയാൾFു നൽകിയ അനുവാദെ9 ഏതുവിധ9ിൽ
ഉപേയാഗി?ു എ@ു നിർ•യംവരു9ീC് ആ സംഗതിയിൽ
അേനവഷണം നട9ാൻ മാ2മായിരു@ു.
േകശവപി/െയFുറി?ു/ ക¹നയും അതിെനFുറി?ു/
ഗൂഢാപഹാസവുെകാLും, ആ രംഗം അവസാനി?ിലല. ദവാദശി
ഊCിന് ആതിഥയനിമTണം െച•തിെ] േശഷം തെ@Fൂടാെത
അംബരീഷമഹാരാജാവ് പാരണവീടിയതിേലFു ശിe
െചയ്വാനായി, അ2ിപു2നായ ദുർവാസാവ് തിള?
ഗർവേ9ാടും എരിz േകാപേ9ാടും ആ മഹാരാജാവിെ]

മുbിൽ sതയeനായതുേപാെല, ഇതാ വീLും
ഹരിപ•ാനനൻ രാമവർ#മഹാരാജാവിെ] സ@ിധിയിൽ
sേവശി?ിരിFു@ു. ഭeയം കL സർN9ിെ] ചീ}റം അകേമ
sസരിFു@ുെLyിലും, അേ„ഹ9ിെ] േരാഷദീ½മായ മുഖം
മഹാരാജാവിെ] ¤ിതചuികാവിലാസ9ാൽeണ9ിൽ
sശാaമായി, രാമണീയക9ിെ] പരേമാൽFർഷെ9
sാപി?്, ആ രാജേശഖരെന ആ

രയസര—ിൽ മªനാFു@ു. [

129 ] ഹരിപ•ാനനൻസിZസിംഹൻ ആ sേവശ9ിൽ
മുbിലേ9തിലും ദീർഘഗാ2നായും ദാരുണഭാവ9ാൽ
കലുഷമുഖനായും ചമzിരിFു@ു. അyവŠെ9
കടിസൂ29ിെ] മുകളിലായി അരയിൽ ചു}റിയും,
ജടാഭാരെ9 അഴി?ിCും, മീശെയ ഉ[ൈവരാഗിെയേNാെല
വിതർ9ിCും, വിയർNുതു/ികെള
ൈവഡൂരയശകലqൾേപാെല ശരീര9ിൽ മിനുqി?ും,
ഉൽFുലമായു/ ധിFാരമദെ9
രാജസ@ിധിFനുരൂപമായവിധ9ിൽ അടFാെതയും,
മഹാരാജാവിെ] തിരുേമനിേയാടു സംഘCനം െചയ്വാൻ
തFവ•ം അടുFു@ു. പരിസരiിതdാരായ
പരിജനqളിൽനി@ു ഭയസൂചകമായു/ സീൽFാരേഘാഷം
െപാqു@തിനിടയിൽ, ഹരിപ•ാനെ] പുറകിൽ
തടിƒിഹവേപാലു/ ഒരു ഖÃഗം അതിെ] കിരണqെള
വർഷി?ു. സവാമിേmാഹം കL് വിചാരശൂനയനായി
േയാഗീശവരദർNെ9 ശിeിNാൻ അണz ജനറൽ
കുമാരൻതbിയുേടയും മഹാരാജാവിേ]യും േന2qൾ

ഇടzു. തെ] ഭുജബലെ9 േലഹനംെചയ്വാൻ താ¿@
ഖÃഗ9ിെ] ഗതിെയ സൂºമായി [ഹി? ഹരിപ•ാനനനൻ
േകവലം ഒരു മ•ഹാസ9ാൽ അതിെന ആദരി?ു.
ഹരിപ•ാനനെ] ദുർഗർവെ9 sതിഹാസംെകാL്
ആദരി?ുനി@ മഹാരാജാവിെ] നിേരാധഭൂേച•െയFL്,
ഡിലനായിയുെട sഥമാേaവാസിയായ തbി തെ]
ആയുധെ9 ഉപസംഹരിFു@തിന് ഉേദയാഗി?ു. എ@ാൽ
അേ„ഹ9ിെ] ഉയർ9െNC കരം മെ}റാരു കര9ാൽ
ബoിFെNCു. തെ] ഹ‡െ9 വലയംെചRു@ ഉZതഹ‡ം
വീരശൃംഖലെകാLു/ ആവരണ9ിനു േയാജയമായു/െത@്
അസൂയകൂടാെത അഭിമാനി?ും, അത്
സവവർഗയേ]തായിരിFേണ എ@് അഭിലഷി?ും കുമാരൻതbി
തിരിzുേനാFിയേNാൾ കാണെNCത് ഹരിപ•ാനനൻ വലല
സാഹസവും sവർ9ിേ?Fുെമ@ു/ ശyാേവശേ9ാടുകൂടി
അേ„ഹെ9 പിൻതുടർ@ വൃZസിZനായിരു@ു. തെ]
സാഹസ9ാലും അതിനു കിCിയ ശിeയാലും ലƒിതനായി
കുമാരൻതbി മഹാരാജാവിെന മുഖം കാണി?ു മാറിനി@ു.
ഇതിനിടയിൽ അFഥെയാ@ും ധരിFാ9 േപാെല
ഹരിപ•ാനനൻ മഹാരാജാവിെന സം…കൃത9ിൽ ഇqെന
ഭാവമുLാകുമാറ് സംേബാധനം െച•ു: “അലലേയാ
മഹാരാജാധിരാജൻ! sളയാവർ9നവൃ9ാaം േകCിേലല?
അവിടെ9 sജകൾ, ഭൃതയdാർ, എaു മഹാoമാർഗികൾ!
ഹരിപ•ാനനൻ {|ഘാതകെന രeി?ു െകാLു
േപായിേപാലും! ഹരിപ•ാനന ജഡവും ജീവനും ആ സമയ9്

മഹാരാജസ@ിധിയിൽ9െ@ ആയിരു@ിേലല?
േയാഗസിZികൾ ദുരയശ…കരമായി9ീരു@ത് ഈ
രാജയ9ിൽ! ഏകജീവാ‰ാ ഏകമാ2യിൽ രLു iലqളിൽ
sവർ9ിFു@ അ¨ുതകർ#വും ഈ രാജയ9ിൽ!
ഹരിപ•ാനനെ] സർേguിയqളും മഹാരാജസ@ിധിയിൽ
ജാ[9ായി േച•ി?ുെകാLിരു@േNാൾ ഹരിപ•ാനനൻ
മഹാഘാതക2ാണ9ിനായി ശരീരജീവdാേരാടുകൂടി
ഇതരsേദശ9് ആവിർഭവി?തും തിരുമന—ിെല
രാജയsഭാവം! േയാഗികൾFുംതെ@ ദവിദിശാസാ@ിZയം
ഏകമാ29ി1ൽ സാധയമെലല@് പുരാണകഥകെളലലാം
സാeീകരിFു@തിെന Qീപ‰നാഭദാസനായ അവിടെ9
രാജയ9ിെ] നവപുരാണം ഖ^ിFു@ു! സർവവയാപിതവം
പര{|രൂപിF് sേതയകം വിവeിതമായ ലeണം.
Qീകൃ•ഭഗവാൻ ബഹുലാശവQുതേദവdാരുെട േമാദ9ിനായി
ഒേരസമയ9് രLു iലqളിൽ sതയeീഭവി?ു.
അqെനയു/ സർവവയാപിതവം ഈ അൽപsാണിFു
സാധയേമാ? Qീപ‰നാഭദാസsേഭാ! ധർ#വിഭവ!
രാജാധിരാജൻ! ഈ രാജയം വിCുേപാകു@തിനു
കൽപനത@നു[ഹിFണം. അനയേദശീയനായ ഇവെ]
സതയവാദിതവംെകാL് ബുZിമാdാരും ബലവാdാരും ആയ
ശ2ുFെള ഇവിെട സbാദി?ു. അവർ ദിനംsതി
വർZി?ുംവരു@ു. Qീപ‰നാഭേസവനം ഒരുവിധം കഴിzു.
ഈ സ@ിധിയിൽവ?ു ചരമംsാപിNാൻ േമാഹി?ിരു@തിെന
അവിടെ9 sജകളുെട ധർ#ം അനുവദിFു@ിലല.

അവിടേ9F് ആ‰സുഖവും sാരtദുഃഖതരണവും
സവർšതിയും സുഗമമാകെC!”
േയാഗീശവരെ] വാദം അവിതർFിതവും, അേപe
അനുവദനീയവും ആയിരു@ു. ഹരിപ•ാനനെന
സമാധാനെNടു9ു@തിനായി കരുണാപൂരേ9ാടുകൂടി
അേ„ഹ9ിെ] കരqെള [ഹിNാൻ മഹാരാജാവ്
മുേ@ാCടു9േNാൾ, ആ േയാഗീശവരെ]
വിഷേmാഹഭയqളാൽ എ@േപാെല െപാടു@നെവ
പുറേകാCു മാറി. രാമവർ#മഹാരാജാവ്, േയാഗീശവരൻ
വിചാരി?തുേപാെല കുമാരൻതbിയും േകശവപി/യും
അലലായിരു@ു. അഭയsദാനമായി നീCിയ സവഹ‡qെള
ഹരിപ•ാനനൻ തിര…കരി? മാ2യിൽ മഹാരാജാവിെ]
മന—ിൽ ദിവയമായ ഒരു ഉേദവഗം ഉണർ@ു. ഹരിപ•ാനനെ]
മുഖമ¶ുളതേയയും വിജയിFു@
സൗഹാർ„ഭാവേ9ാടുകൂടി ആ േയാഗീശവരെന ഇരു9ി,
താനും ഇരു@്, മ}റു/വെര അകല9ാFീC്, ആ‰ീയമായും
ലൗകീകമായും രാജയകാരയസംബoമായും ഉ/ ഓേരാ
വിേശഷqെളN}റി അവിട@ു സംഭാഷണം തുടqി. ഒടുവിൽ
ഹരിപ•ാനനൻ ആ ഘC9ിൽ തെ] രാജയം വിCു േപാകു@ത്
അവിടേ9Fും അനുജൻ യുവരാജാവിനും
മന‡ാപകാരണമായി9ീരുെമ@ും, ജളdാരുെട
അoവിശവാസാധികയം െകാLു/ sലപനqൾ എaായാലും,
അ@െ9 അ¨ുതസംഭവെ9 സംബoി?് Qീപ‰നാഭൻ
sസാദി?രുളു@ ബുZിെയ sേയാഗി?് ധർ#ാനുസാരമായും,

രാജയേeമsദമായും ഉ/ വിധ9ിലലലാെത താൻ ഒ@ും
sവർ9ിFു@തെലല@ും അരുളിെ?•് ഹരിപ•ാനനെന
യാ2യാFി. മഹാരാജാവും ഹരിപ•ാനനനും ത#ിൽ
സുiിരമായു/ ൈമ2ീബoം ഉLായിരിFു@ു എ@ു/
Qുതി ഉദയ9ിനുമുb് പുരവാസികളുെട ഇടയിൽ പര@ു.
അടു9 ദിവസം ഉദിFു@തിനുമുbിൽ9െ@ ഈ
വൃ9ാaqെളലലാം മഹാരാജാവിനു േകശവപി/െയ
കാണണെമ@ുLായ ക¹നസഹിതം അയാൾF് അറിവു കിCി.
ബoനiനായ േകശവൻകുzിെന സ•ർശനംെച•ത്
അതയനർ°കാരണമായി എ@ും, രാമRൻമുേഖന
മഹാരാജാേവാട് താൻ െച•ിരു@ അേപeനിമി9ം
അവിടെ9 അsീതി ഈ വിഷയ9ിലും തെ@
ബാധിേ?Fാെമ@ും ഉ/ സംശയ9ാൽ േകശവപി/യുെട
ചാ•ലയqൾFു നിലയിലലാെത ആയി. േകശവൻകുzിെ]
ബoേമാചനം ഹരിപ•ാനനാൽ െചRെNCെത@ുLായ
s‡ാവെ9 േകശവപി/ പൂർ•മായി വിശവസി?ു. എ@ു
മാ2മലല, അയാളുെട ബുZിയിൽ അ¨ുതകരമായ ഒരു
സംശയവും ഉദി?ു, പൂർgരാ2ിയിെല പിശാചേഘാഷqളും,
താൻ േകൾFെL@േപeി? ഹരികഥാsസംഗവും
േകശവൻകുzിെന ത…കരിNാനു/ Qമതaുവിൽ
േകാർFെNC മണികെള@ും, ചTFാറെ]േയാ
മീനാeിയുെടേയാ ഇ”ാനുസാരമായി േയാഗീശവരൻ
ഇതരദു—ാധയമായു/ ആ –ിയെയ നിവർ9ി?താെണ@ും
അയാൾ വിധി?ു. രാജശാസനെ9 അനുസരി?്; അയാൾ

രാജമ•ിര9ിൽ െച@് മഹാരാജാവു തിരുമന—ിെല സമയം
കാ9ു നി@ു. പ/ിനീരാCിനു
കടവിെലഴു@/ു@തിനുമുbിൽ മഹാരാജാവ് അയാെള
വരു9ി േകശവൻകുzിെന സ•ർശനംെച•ുേവാ എ@ു
മാ2ം േചാദയം െച•ു. അയാൾ ബoനഗൃഹ9ിൽ നട@
പരമാർ°െമലലാം അറിയി?ു. ആ സംഗതിയിൽ തെ] ഭൃതയൻ
നിരപരാധി എ@ു തീർ?യാFിയ ഭാവ9ിലും അയാേളാട്
അഭിsായെമാ@ും േചാദിFാെതയും മഹാരാജാവ് അയാെള
െപാെŒാ/ു@തിന് അനുവദി?ു.

അZയായം പതിേനഴ്
“നലലനായു/ വിരാധഗു½ൻതെ@
വലലാെതയു/ാഹിതു^ികേവഷമായ്
കLതുേനരമമാതയsാരനു–
മുLായതിലലവനാെര@തും തദാ;
പിെ@യും പിെ@യും സൂeി?േനര9ു
ധനയനാം മTിFു ത@ു/ിലുLായി.”
{ാ|ണഘാതകെ] ഹരണവൃ9ാaം സൂേരയാദയ9ിനു
പൂർവമായി9െ@ പര@ു. ആകാശ9ിൽ
sഭാേദയാതനംെകാL് ഇFാല9ു വാർ9ാവയാപരണം
െചRെNടു@ു. [ 131 ] എ@ാൽ ന#ുെട ഉ#ിണിNി/Œ്
ഇതിലും ലഘുവായി വാർ9ാsസരണം െചRു@തിനു/
വിദയ വശമായിരു@ു. വിഷയസുഖാനുവർ9ിയായ തെ]
അപകൃ•കാമ9ിനു sതിബoമായി ഗണിFെNCിരു@
പുരുഷെ] അaർമാന9ിലുLായ സേaാഷം
പFീർസായുെട കര±ർശം നാസികŒു സംഭവിNി?തുേപാെല
അയാളുെട തലേ?ാറിേനയും വലലാെത വ–ിNി?ു.
പ‰തീർ°9ിൽ ചാടി ഒരു Çാനവും, അടു9ു
Qീകേ®ശവര9് ഒരു ധാരയും, പാൽFുളqര ഭഗവതിF് ഒരു
കുyുമാർ?നയും, അവിട@ു മണFാCു പറെ@9ി

ശാ‡ാവിന് ഒരു ശർFരNായസവും, വരാഹമൂർ9ിF് ഒരു
ഉഷയും ഇqെന ആ നഗര9ിെല ഓേരാ
ദിവയമൂർ9ികളുേടയും sീണനം സാധി?േതാടുകൂടി ആ
വൃ9ാaവും അതിെ] കാരണവും അനവധി
പ2ാധിപsസംഗംെകാL് സാധയമാകു@തിലും അധികം
അ¨ുതവയ€ിേയാടുകൂടി sസിZമായി. പ

ിമാംബുധിയും

sാചീനാചലവും ത#ിൽ ‘േമഷയുZം’ െച•്
അനaശയനനഗരെ9 ജംബുകഗതിെയ sാപിNിFാൻ
ആരംഭിFു@തുേപാെല ഒരു ഭയാനകൈവ-ബയം ആ
നഗര9ിെല ആകാശ9ിൽ9െ@ sചരി?ു.
േകശവൻകുzിെന അപരാധകനാFിയതും,
ബoനാലയ9ിൽനി@ു തിേരാഭൂതനാFിയതും,
ചTFാറേയാഗീശവരdാരുെട േനർF് കുനയാനുവർ9കരായ
ചില ഭരണാധികാരികൾ അനുˆിFു@ മി2േഭദതTമാെണ@്
ഒരു ഗീതയും വിവിധകാവയരൂപമായി വയാപരി?ു.
അനിരുZാപഹരണം ദവാരകാവാസികളുെട ഇടയിൽ
രാജപeാനുകൂലമായ ഒരു സംരംഭമുLാFിയതിനു
വിപരീതമായി േകശവൻകുzിെ] ദുരാപ9്
തിരുവനaപുരനിവാസികളിൽ രാജവിേദവഷകമായു/
അഭിനിേവശsവാഹെ9 ജനിNി?ു. രാജഭൃതയdാർ
വ•ിFെNCു എ@ വൃ9ാaവും രാജമ•ിര9ിെല
നൃ9മ^പ9ിലുLായ സർgാധികാരയFാരുെട
അഭിനയqളും, മഹാരാജാവിെ] േകാപാപഹാസqളും,
നാനാദിFുകളിലും രാജചാരdാർ ആ യുവാവിെ] ഗതിെയ

ആരായു@തും, എലലാം േകവലം നിർ#ിതകഥയും നാടയവും
േഭാœും േഭഷജവും ആെണ@് ഒരു iിരQുതി ജനqളുെട
ഇടയിൽ പര@ു. “െചാെലലഴുമർƒുനൻതെ] തിരുമകൻ,
വലലവീവലലഭാ, നിെ] മരുമകൻ” എ@ു ഗാoാരിയാൽ
നിർേ„ശിFെNC അഭിമനയുെവേNാെല രLു
നി—ീമsതാപdാരുെട ഏകവrെ] ത…കരണം,
രeാധികാരികളുെട ദംÏം sജാേeമെ9 ഖാദനം
െചRു@തിെ] sതയeലeയെമ@് ആബാലവൃZം
സകലജനqളും സകലജനസംഗമiലqളിലും sമാദവാദം
െച•ു. സംഗതിയുെട സൂº[ഹണ9ിനു QമിFാെത
അപവാദരസാനുഭൂതിയിൽ ഉrുകdാരായ ചില
നാCുകാരയiശൗ^dാർ eണംsതി വളർ@ു വ@ ഈ
ബഹളെ9 അപരിമിതാകൃതിയാFി9ീർ9ു.
ഇqെന കഴിzുകൂടു@ ഓേരാ വിനാഴികയും പൗരdാരുെട
sേകാപെ9 വർZിNിFു@ു. ജനസംഘqൾ
വയാകുലചി9രായി നഗര9ിെ] ഓേരാഭാഗqളിൽ സ•രി?്,
ഏകsേണാദന9ാൽ ഭരിതdാെര@േപാെല
തീ•സാഹസqെള sവർ9ിFയും വിേവക9ിേ]യും
ഗുണേദാഷചിaയുേടയും നിയTണqെള അതി–മിFയും
െചRു@ു. രാജമ•ിര9ിേലFു േപാകു@ മTിsധാനdാെര
ആേeപഗീതവും ധൂളിവൃ•ിയുംെകാLു സ#ാനിതdാർ
ആFു@ു. വയാപാരശാലകൾ തുറ@ുവ?ിരിFു@
വാണിജയFാെര ഭയെNടു9ുകയും, േe2qളിേലFും
അ[ശാലയിേലFും പുറNാടു തുടqു@ {ാ|ണെരയും

പാഠശാലയിേലFു ഗമിFു@ ബാലdാെരയും
ബലാൽFാേരണ അവരവരുെട ഗൃഹqളിേലFു
തിരി?യŒുകയും െചRു@ു. പു/ിNCാള9ിെ]
സാ@ിZയവിഹീനതതെ@ അ@െ9 കലാപ9ിൽ
ൈസനികമായ രാജശ€ിയുെട മാഹാ‰യെ9
ജനqെളെFാL് ¤രിNിFു@ു. ഈ മഹ9ായ
പൗരസംരംഭം അതിെ] ഉേrചനതവരെകാLുതെ@
വിനി•മാകേC എ@ു വിചാരിെ?@േപാെല ഭാരവാഹികളും
തuീേസവനംെച•് തqളുെട sതാപെ9 േഘാഷണം
െചRു@ു. േയാഗിവാട9ിേലFു പുറെNCുതുടqിയ
ചTFാറന് പൗരതതിയിൽനി@ുLായ
സൽFാരാരവംെകാL് ആകാശമ^ലം െപാടിെപാടിയു@ു.
അരFർFുലസാകലയ9ിേ]യും അകbടിെകാെL@േപാെല
ഉ„ി•iലെ99ു@തു വെര ചTFാറലേyശൻ
പൗരതതിയാൽ പരിേസവനം [ 132 ] െചRെNടു@ു.
ഉേദയാഗidാരുെട മൗനവും, ഇFഥെയാ@ും അറിയാ9തു
േപാെല മഹാരാജാവിെ] നിയമsകാരമു/
േകാവിെലഴു@/9ും, പൗരസംരംഭെ9 മ•ീഭവിNി?ു.
േപാെരyിൽ, അªിയിൽ ഹിമവർഷംേപാെല ആ ഘC9ിെല
‘അനിരുZ’െ] അ”ൻ ഉ•ി9ാൻ സ•ർഭമഹിമŒ് ഏ}റവും
വിരുZമായ sശാaവദനേ9ാടും, േച•ാവിഹീനമായു/
േനാCേ9ാടും ജളേലാക9ിനും ആദരണീയെമ@ു േതാ@ിയ
പൃഥ€വേ9ാടും ആ നഗര9ിൽ sേവശനം െച•ു.
ചTFാറനുLായതിലും ഗംഭീരമായു/ ഒരു

േകാലാഹലേ9ാടുകൂടി അേ„ഹം എതിേരൽFെNCു.
അേ„ഹ9ിെ] ഭാവഗൗരവവും, ആ അനർഹമായ ആദരെ9
ശാസിFു@തായ ™ൂഭംഗവും കL് ഭേªാrാഹdാരായ
േmാഹsവർ9കdാർ “അbിളിഅ#ാ?ാ—കൂടയിെലേaാ@്—
വാളൻപുളിയq—” എ@ു/ ബാലഗാനംെകാL്
അേ„ഹ9ിെ] അംഗ9ിെ] sഭേയയും sകൃത9ിെ]
അനാസവാദയതേയയും ഹസി?ു എyിലും, ആ കൂCരുെട
അേNാഴെ9 ഉdാദജവാല ആ ശമധനെ] സാ@ിധയ9ാൽ
അണŒെNCു.
ഈ ഘC9ിൽ േലാക9ു/ സേaാഷസമ[ത
രാജപാർശവ9ിനും ജനപാർശവ9ിനും
സമവ•യനായി9ീർ@ിരിFു@ ഹരിപ•ാനനേയാഗിയുെട
ഹൃദയകുഡയqൾFു/ിൽ സം[ഹിFെNCു. തെ]
ഭാഗയസമൃZിയിലു/ ആëാദലഹരിെയ നിയമനംെചയ്വാൻ
ശ€നാകാെത ജിേതuിയനായ സിZൻ തെ] പൂജാമുറിയിൽ
പൂർവരാ2ിയിെല നൃ9ാവശി•മായ ഒരു മ9വിലാസെ9
അഭിനയിFു@ു. അേ„ഹ9ിെ] േവദാേaാപനയാസqളും
ഉപാേയാപേദശqളും, ഹ‡ഗതമായി വിചാരിFെNC
വിജയ9ിെ] വീരവാദqളും െകാL് സാaവിതനാകാെത
അടു9ുനിൽFു@ ചTFാറൻ തെ] മുഖ9ിൽ sകടിNി?
വിവിധചാപലയേ‡ാഭqൾെകാL് ആ അഭിനയ9ിെ]
ൈവരൂേപയാൽFർഷെ9 ശതഗുണമാFു@ു. േയാഗീശവരൻ
തെ] പൂജാബിംബേ9ാടണz് അതിെ] മൂർZാവിൽ
ൈകവ?് കുറ?ുേനരം ധയാനേ9ാടുകൂടി നി@ിC്,

േകശവൻകുzിെന താൻ െതാടുകേപാലും െച•ിCിെലല@്,
പാദേദശമായ പാതാളംമുതൽ മൂർZാവായ സതയേലാകപരയaം
ചതുർ„ശേലാകേ9യും ഏതു േദവി സവഗാ29ിൽ അടFി
വിശവഭരണംെചRു@ുേവാ, ആ മൂലsകൃതിയും
sപ•സവരൂപിണിയും ആയ ജഗദംബികയുെട വി[ഹെ9
െതാC് സതയം െച•ു.
ചTFാറൻ: “ഭൂേലാകം ഫരിFണ സാമിെയ െപാ@ിCു
മയFാനും െഹ(യ)മെNരCൻ തbുരാെനാLേലലാ—
പിെ@aിനി—ദയവും െനടുവാശകവും? നിqൾ ഇരുവരും
ഒരുമയായി േചർ@് െസാർഘം പിടിNിൻ. ഓല?ൂCിന് ഒറവു
നിന? ചTFാറൻ ഓ?നുമാകെC. ഒ@ു െനനേ?ാളിൻ—
കLവെ] െകാ?ിെന ചുCുതി@ാൽ,—അFളിയിൽ
െകാതിെപCുേപാം! ഓതാൻ മTവും കാണൂലല—മരുaും
കാണൂലല. ഇFൂ9ു കെLാ@ും ചTFാറനാടൂലല. നിqെട
തgിനു െപാറുFാൻ വിേCFുെമ@ു വിrാരിFീംേവL—
സാമിF് ധൂ(ദൂ)രെ9 മയിസൂെലാെLyില്, ചTFാറനു
ൈകവാFിെല അ•ുെതെqാL്.”
േയാഗീശവരൻ: “ഏെഹ! അബZം! നാം രാജബoുവലല.
അqെന ™മിFL. എ2 പ•പാ2ം, ഉZരണി,
സവർ•9ളിക കLതാണു ന#ുെട ക•ുകൾ!
മഹാരാജാവിെ] സംഭാവനകൾ ന#ുെട െചറുവിരൽFു/
ഒരു േമാതിര9ിെ] വിലŒു േപാരിലല. ഞqെട
ബoുതവെമ@ു/ കഥ അഴി?ു കഥിFൂ. ചTFാറൻ

കൃഷിതTqളലലാെത രാജതTqളറിzിCിലല. ബoുFളായ
നെ#NിണFാൻ കുzിെന മറ?ുെകാL്, ന#ുെടേമൽ
കു}റെ9 ആേരാപിFു@ു. ഇ@െല രാ2ി െകാCാര9ിൽ
എaു േമാഹിനിയാCമായിരു@ു! ഓേഹാ നിqെട ധർ#രാജാവ്
എaു പാതാളേഭാഗീuൻ! നാം പറയു@തിെന
വിശവസിFു@ിെലല@് ചTFാറെ] മുഖം പറയു@ു.”
ചTFാറൻ: “എaരു വി”വസിFുണു സാമീ? ചTFാറനും
ഉലഹം ഒെCാ@ു കLവനാണ്. അതിെന മുരശുെകാCി
തമുFടി?ിെലലേ@ ഒ/ു. സാമീെട െകാCും േകാലാലഹവും
കൂടാെത ചTFാരൻ െചലbിേന9ിരുേ@ാLു െകCിവ@
െപരുേyാC സാമീെട ധൃFാല് [ 133 ] അതിനഹ9ുവ?Nം
െതാടqി വാനംെപളർ@ു. ചTFാറൻ വാണ വാ¿F
കാേ}റാെട മഴേŒാെട മാനവും പറ@ു. സാമീ!
അ•ുെതqിേല–അവടം െചലbിേന9ു@ു നടNാടിൽപരം
ധൂര9ലല—അവെട പരിഷ പലരുെമാL്. അവെര കേRaാൽ
െമടz െമട?ിലിെന സാമി തിരുവിളFളിെകാL് ശരഫേര@്
പിരിേ?കളzു! ഇനി എyിലും, അവേനാെ] പാCിFുെപയ്,
അതിെന വീLും മനÖ?ാൽ േചലു െകാ/ുേമാ എ@ു
േനാFെC.” (ദു—ഹേകാപവയസനqൾെകാL്) “എെ]
െകാ?ിെന െതാടുണവെന ഉയിരടFി ഉരുളതി@ാൻ വിടുെമ@്
എെ] ഗുരുപാഥേരാ തbുരാൻ തിരുവടികേളാ കേRaി
േമാaുണ മിടാaിലും കരുതL.”
ഇqെന പറzുെകാL് ചTFാറൻ േയാഗീശവരേനാടു

പിണqിNിരിയാൻ ആരംഭി?ു. രാജധാനി സവപാർശവ9ിൽ
േചർ@ിരിFു@ ആ സ•ർഭെ9 ¤രി?്, േയാഗീശവരൻ
eണ9ിൽ ചTFാറെ] ശരീരെ9 പിടികൂടി
ബoുവrലതവംെകാെL@േപാെല മുറുെകNുണർ@്;
കൃപാതരംഗികെന@േപാെല അംബികാവി[ഹ9ിെ]
പൂർgഭാഗ9ു െകാLു നിറു9ി ഭ¤േലപനവും െച•ു.
ചTFാറെ] േകാപവും പരിഭവqളും
സവÎസംഭവqെള@േപാെല മാzുതുടqി.
രാജപുരുഷdാരുെട ചതിയാൽ9െ@ തെ] മരുമകൻ
ത…കരിFെNCിരിFു@ു എ@ു/ േശാകപാരവശയം മാ2ം
അവസാന9ിൽ അയാളുെട മന—ിൽ േശഷി?ു. േയാഗീശവരൻ
sസാദി?് ഇqെന അരുളിെ?•ു: “ബoുേവ, നമുFു
ജയകാലം അടു9ിരിFു@ു. പുറേ9 കഥകൾ നിqൾതെ@
കLിേലല? നിqെട മരുമകെ] ഒരു േരാമെ9 ആെരyിലും
ന•മാFുെ@yിൽ, തിരുവിതാംകൂർ—കടലും കായലും കരയും
മലയുമടFം ഭ¤ം! പL് പൗçകവാസുേദവെ] കാശീപുരം
േപാെല ഒരായിരം വrരം ഇNുരം എരിzമരും. അതിന്
ജഗദംബികസഹായം. മരുമകൻ എവിെട എ@റിയണം—അേലല?
നിൽFൂ.” ഇqെന പറzുെകാL് േയാഗീശവരൻ വിശവദർശനം
െചയ്വാനു/ സാeാൽകാരധയാനെ9 അനുˆി?ു.
പേ•uിയബoം െച•്, തുറ@ േന2qേളാടുകൂടിയും
ഇമനിേമഷqൾ കൂടാെതയും ഹ‡qെള ഉയർ9ി
അംഗുലികളുെട അaqെള സംഗിNി?ും
പാദാംഗുˆqൾമാ2ം നില9ൂ@ിയും നിൽFു@ ആ

മഹാേയാഗബoiെനFL് ചTFാറൻ
ശിലാവി[ഹംേപാെല നിേ

•ജീവനായി നി@ു.

ഹരിപ•ാനനെ] േന2ദയുതി അ‡മി?് േകവലം
കൃ•ശിലേപാെല sാകാശശൂനയമായും, മുഖവും ക®വും
ദീർഘമായും, അiികൾ സുവയ€മായും, ഉദരം അതിനിìമായി
വ–ി?ും ചമzു. ഏകേദശം ഒരു നാഴികേയാളം ഇqെന
നി@േNാൾ, േയാഗാഭയാസമഹിമകെളFുറി?ു ചില
ഐതിഹയqൾ മാ2ം േകCിCു/ ചTFാറൻ തെ]
ഗുരുവരയെ] സിZി sഭാവെ9 അതയaം ആദരി?ു;
കുറ?ുകഴിzേNാൾ, േയാഗീശവരെ] ജീവൈചതനയം ആ
ജഡ9ിൽ പുനഃsേവശനംെച•് അേ„ഹ9ിെ] അധരqൾ
വിടർ@് ഇqെന മTി?ുതുടqി: “ഹാ ഹാ!
വിശവംഭരചാതുരയം! അNേന, ഉെ@ രാജഭൃതയdാർ ഉപശാരം
െചRുറതാ? േന9ി! േന9ി! സേaാഷമടÖaിരിFുറയാ?
അNടിയിര് ഉെ@ നാേമ രeിേNാം. അേരംബാ—എ@
േഘാരവനാaരം! േമഘ±ർശിതമാന ഗoമാദന9ിെല
മുനികദംബേസവയമാന മ^പ9ിെല,
ഇuകാaശിലാ‡രണ9ിെല, ഉൈ@ േചർ9ുവŒറയാ? ഇര്
—ഇര്—അyിര്—പതറാമലിര്—ഇേദാ—” ഇqേനയും മ}റും
കുറ?ുേനരം വിശവദർശനഫലെ9 ഉ?രി?്, േയാഗീശവരൻ
വിരമി?ു. ഹരിപ•ാനനൻ േയാഗബoെ9 ഖ^ി?്,
ബാഹയUാനെ9 sാപി?േNാൾ, പൂർവവൽ
sതാപരുmനായി ഹാസയസൂചകമായ ഒരു
മ•ഹാസേ9ാടുകൂടി ചTFാറേനാടിqെന േചാദി?ു: “എ@

െശാ@ാൾ പര{| സവരൂപിണി?”
ചTFാരൻ: “സാമീ! അറിയാെത പറzെതലലം ഷമിFണം.
സാമിതെ@ അവെന രÐഷി?ുതരണം. ഏതു വനാoര9ിൽ
െകാLുെപയ് അവെന ഒളി?ിരിFേണാ, ൈധവ9ിനറിയാം.
ഇqെന ഒെF—”
േയാഗീശവരൻ: “നിqൾ മഹാരാജാതിരുമന—ിെല അടിയാരിൽ
ഒരു ഭാരി? ഗൃഹiനാണ്. േകൾFാൻ സംഗതിയായ
{|വചനqളിൽ രാജാsകൃതിയുെLyിൽ പുറ9ു [ 134 ]
പറയരുത്. ന#ുെട സ@ാഹqൾ
പരിപൂർ•മാകുംവെരeമിFണം. ഇതിെനലലാം കണെF•ി
ശിe െകാടു9ുെകാ/ാം.” ഇsകാരം േയാഗീശവരനും
ചTകാറനും സംഭാഷണqൾെച•ു നിൽFു@തിനിടയിൽ,
ഒരു ഭൃതയൻ sേവശി?്, നaിയ9് ഉ•ി9ാൻ എ@ sഭു
േയാഗീശവരപാദqെള വ•ിNാൻ കാ9ുനിൽFു@ു എ@ു
ധരിNി?ു. ഉ•ി9ാെ] ആനുകൂലയംകൂടി ലഭിFുേbാൾ
അരാജകകeിF് പൂർ•ബലം സിZിFുെമ@് േയാഗീശവരനും
ചTFാറനും ആശി?ിരു@ു. എyിലും ഈ
വാർ9ാQവണ9ിൽ ചTFാറൻ ഇ”ാഭംഗഭയംെകാLു
െഞCി. ഹരിപ•ാനനൻ ഹൃദയംഗമമായ
ഭ€ിsകടനേ9ാടുകൂടി ഭഗവതിവി[ഹ9ിെ]
സ@ിധിയിൽ മുകളീകൃതപാണിയായി നി@ു. മനുഷയരുെട
അaരംഗപരിേശാധനേയാളം വിഷമമായു/ മെ}റാരു
വയാപാരമിെലലyിലും, അതിെന തുടരു@വർFു മേനാഹരമായ

ദർശനഫലqളും ചിലേNാൾ sാ½മാകു@താണ്.
ഹരിപ•ാനനെ] അaരംഗെ9 അേNാൾ പരിേശാധി?ു
എyിൽ, ആദരം sQയം ഗുരുഭ€ി എ@ീ ധർ#qളും
സൽFാരദാനൈവമുഖയവും ത#ിൽ േപാർെചRു@
അസംഭവയെ9 വാ‡വസംഭവമായി സാധനപാഠെമ@േപാെല
ദർശനംെചRാമായിരു@ു. അേ„ഹം ആംഗയംെകാL് ആ
sഭുവിെന എതിേരൽFാൻ ചTFാറനു കൽപന െകാടു9ു.
ആ sഭുെവയും ഒരു ൈവമനസയം ബാധി?ുതുടqി എyിലും,
ആUാനുസാരമായി പുറെ9 െകCിൽ കട@ു. പു2െന
സംബoി?ു/ ആപൽസംഭവqളുെട ദുഃഖംെകാLു
കലുഷമായിരിFു@ ഉ•ി9ാെ] sൗഢമായ മുഖം
കLേNാൾ ചTFാറsഭു ഗുളികാകാരനായി, താൻ
വഹിFു@ sാതിനിZയേ9യും അനുˆിേFL
ഉപചാരേ9യും മറ@ു. വി•ുനാമഘടനയാൽ മഹിതമായ ഒരു
മേTാ?ാരണധവനി പൂജാശാലയിൽനി@ു േകCുതുടqി.
േയാഗികളുെട േ‡ാ2ം അUdാർF്
േകCുകൂടാ9വകയിലു/തായിരു@ു എyിലും, ഉ•ി9ാൻ
വിUനായിരു@തിനാൽ അതിെന Qവണംെച•്
ശുഭസൂചകമായ ഉപQുതിെയ@് ആന•ി?ു. ചTFാറന്
േവദധവനിയും കാകശ²വും ഒ@ുേപാലു/
അർ°ശൂനയഗീതqളായിരു@തുെകാL്, “സാമികള് വലിയ
അടേവേതാ െതാടqണ്” എ@ു വയാഖയാനിF മാ2ം െച•ു.
ഐഹികാമു¥ികqെള തയജി?ു/ സിZനായ
ഹരിപ•ാനനൻ കർ#ികളുെട അനുˆനqെള തുടരു@ത്

പ^ിതവൃZൻ അeരമാലാഭയസനം െചRു@തുേപാെല
േതാ@ി, ഉ•ി9ാന് ഒരു സംശയമുദി?ു. ഇqെന
നിൽFുേbാൾ ദീപാരാധനാഫലമായി േയാഗീശവരവാട9ിനു
സഹജമായു/ ദിവയസുഗoം വീശി9ുടqി. “ക@ൻ!
ഏമാെന കുരുFാൻ മായെNാടി കരിFണാ!” എ@ു
ചTFാറൻ ബoുസവാതa¢യേ9ാടുകൂടി ഉ•ി9ാേനാടു
പറzു. ഭഗവൽേ‡ാ29ിെ] മധുsവാഹ9ാൽ
സി€മായ ഹൃദയവലലിേയാടുകൂടി നിൽFു@ ഉ•ി9ാെ]
നാസാപുടെ9 ആ ഗoം sീണനംെച•ു. ആപാദമ‡കം
ഭ€ിയാൽ കവചിതമായ ഒരു ശരീരം ഉ•ി9ാെ] മുbിൽ
sേവശി?ു. കാഷായവŠംെകാLു/ കു9ിയുടുNും
േയാഗേവ•ിയുമലലാെത, സവാമികൾ ആഭരണqേളാ
കുyുമേലപനqേളാ അേNാൾ അണിzിരു@ിലല. ചTFാറൻ
സവഗുരുവിെന ഭ€ിപൂർgം ആ ദർശന9ിലും െതാഴുതു.
ഉ•ി9ാെ] മുbിൽ ആ രൂപം sതയeമായേNാൾ, അേ„ഹം
{ാ|ണയേ9ാടു കാണിേFLതായ ഭ€ിേയേയാ
ഹരിപ•ാനനനു/തായി േകCിCു/ േയാഗസിZിF്
അനുരൂപമായ വിനയാദരqേളേയാ യേഥാചിതം
sകടിNിFാെത താൻ കാണു@ രൂപ9ിേ]യും േകC
ശ²9ിേ]യും വിശി•തയാൽ ബേZuിയനായി നി@ു.
അതീതമായ മന

ാ•ലയം െകാL് ഉ•ി9ാെ] ബുZി

സവൽപെമാ@ു ™മി?ു. എyിലും, േയാഗീശവരെ]
ആദയദർശന9ിൽ രൂപസാമയംെകാLും മ}റും ചTFാറൻ
അbര@ുനി@തുേപാെല, ഉ•ി9ാൻ തെ]

ആ‰പൗരുഷെ9 േയാഗീശവരനു പാദകാണിFയാFിയിലല.
അേ„ഹം മുbിൽ നി©Fു@ രൂപെ9 നി“yനായി ഒ@ു
പരിേശാധി?്, താൻ േകC സൂ€േഘാഷെ9 വീLും ¤രി?ു.
ആ ആകാരെ9 അേ„ഹം അതിനുമുb് കാണുകയും സവരെ9
േകൾFുകയും െച•ിCുെL@് അേ„ഹ9ിെ] ബുZി
…ഫുടവാദം െച•ു. േയാഗീശവരെ] ഭാവേച•കൾ
നാടയൈവഭവ9ാൽ സരളതരqളായിരുെ@yിലും
ഉ•ി9ാെ] ശyെയ iിരീകരി?േതയു/ു.
സാമാനയമനീഷിയുെട നിലയിൽ ഇqെന 2ിവിധമായു/ ഒരു
സാമയ¤രണ അേ„ഹ9ിെ] മന—ിൽ [ 135 ] ഉ¹ാദി?ു
എyിലും, ആയുർേgദസാേyതികUെ] ദൃ•ിെയ sേയാഗി?്
തെ] ആവിശyെയ വിേവചി?േNാൾ അതു േകവലം
അസംഗതമായ അaഃÑവെമ@് അേ„ഹംതെ@
നിരൂപണംെച•ു. ചയവനമഹർഷിFു േരാഗേമാചനവും
സുഖാവiയും ആ തേപാധനനാമെ9 ധരിFു@
സിZൗഷധംെകാL് പരിപൂർ•മായി ലഭി?ു എ@്
ആയുർേgദം സ#തിFു@ുെLyിലും, ദaവിഹീനമായും
േരാമംെകാഴിzുമു/ പടുവാർZകയെ9
ഉZതതാരുണയമാFി ഉZരിNിFുക ആ ദിവയൗഷധ9ിനും
ശകയമെലല@് അേ„ഹം ഖ^ി?ു. എ@ാൽ,
േയാഗിസാമയമായു/ ക¹േസവനംെകാL് കായരൂപാaരം
നിവൃ9ിFാവു@തിെ] തതവqൾ അേ„ഹ9ിനു
ദൃഢമലലായിരു@ു. വിേശഷി?ും തെ] മുbിൽ നിൽFു@
ആകാരം തെ] മന—ിൽ ¤ൃതമാകു@ രൂപെ9Fാൾ

Êസവമായും കാണെNടുകയും െചRു@ു. എ@ാൽ
കാർേFാടകദംശനംെകാL് നളെ] ശരീര9ിന് ഇqെനയു/
േഭദവും സംഭവി?ിCുെL@ും അേ„ഹം വാദി?ു.
നaിയ9ു•ി9ാെ] ചeുരാദീuിയqളും അേ„ഹ9ിെ]
പാ^ിതയവും ത#ിൽ ഇqെന ഇടzു േപാരാടി തെ]
മന—ിെന അസവiമാFി9ീർFു@തിനിടയിൽ ചTFാറൻ,
“സാമികള്! െതാഴണം—സാÐഷാൽ േവധവയാസര്!” എ@്
ഓേരാ ഗൂേഢാപേദശqൾ പുറെNടുവി?ുെകാL്, “ന#ുെട
മ?ിണൻ നaിയേ9മാൻ—അനaരവൻെകാ?െ] തa—
അ•ാÓഘൃധവും മ}റും െമ?ം—വലിയ സൗപതീകൻ—
എളയടെ—ാരുവ9ിെല മTിമാര്—െകാ/?–വും െനലലും—”
എ@ിതയാദി േ‡ാ2qളാൽ നaിയ9ു•ി9ാെ]
‡ുതിപാഠകതവെ9 വഹി?് അേ„ഹെ9 േയാഗീശവരനു
പരിചയെNടു9ി. ഉ•ി9ാൻ ഇതിനും നി

ലനായി

നി@േതയു/ു. അേNാഴെ9 േവഷെ9 അവലംബിFാൻ
േsരിNി? തെ] ജളതവെ9Fുറി?ു പരിതപി?
ഹരിപ•ാനനൻ ഉ•ി9ാെ] മന—ിെന വലŒു@ ചിaയുെട
ആഴേ9യും വി‡ാരേ9യും ഒരു േനാC9ാൽ അള@ു
നിർ•യി?ു. സവഹ‡qളാൽ േകശേ9യും മീശേയയും ഒ@ു
ശുQൂഷണംെച•്, േന29ിൽ അൽപമായ ധാർ•യേ9യും
അധര9ിൽ sൗഢമായ ശൃംഗാരേ9യും …ഫുരിNി?േNാൾ,
അേ„ഹ9ിെ] സാeാലു/ സൗ•രയസമുÔFർഷവും
വിUാനേജയാതിസും പകർ@് ബീഭrമൂർഖതയായി
രൂപാaരി?ു. ഇതുെമേനയ അേ„ഹം അനഭിUെ]

സം…കൃത9ിൽ ഉ•ി9ാേനാടു കുശലs¾ം െച•ു. അതിൽ
നാരായണീയാദി േകരളീയസം…കൃത[\qളുെട രസം
കലർ@ിCു/തായി, വിവിധകാലേദശqളിെലയും
സം…കൃതസാഹിതയ9ിെ] നാനാശാഖകളിൽ
അഭിUനായിരു@ ഉ•ി9ാനു േതാ@ി. േയാഗീശവരൻ,
നർ#ദാതീര9ിൽ അവതീർ•നായി ആQമ2യേ9യും
അനുˆി?് അaയ9ിൽ തപ—ുെകാL് {|പദ9ിൽ
sാപി? തെ] പിതാവിെ]യും പരേലാകഗതയായ മാതാവു
മുതലായവരുെടയും ചരി2qേളയും അൈദവതാദി
സിZാaqേളയും സംബoി?് ഒCു sസംഗി?ു. ഉ•ി9ാൻ
അതുകൾFു9രമായി അഭിവ•നം മാ2ം െച•ു.
പു2വാർ9ാേനവഷണ9ിലു/ കൗതുകം
േചാർ@ുേപായതുേപാെല, ആ സംഗതിയിൽ ഉപേദ•ാവായി
കരുതിയിരു@ േയാഗീശവരെ] സ@ിധിയിൽനി@ു
പിരിയു@തിന് ഉ•ി9ാൻ അവമരയാദമായു/ ഒരു
അeമേയയും കാണിFുകയാൽ, അേ„ഹെ9
സവാധീന9ിലാFു@തിനു സുകരമായ മെ}റാരു മാർšം
ബുZിയിൽ sകാശി? ഹരിപ•ാനനൻ, തനിF് ചില
വിേശഷമായ അനുˆാനqളുെL@ും, അതുെകാL്
പി@ീെടാരുദിവസം കാണു@തിനു േമാഹമുെL@ും പറz്
ആ sഭുവിെന യാ2യാFി. ആ സ•ർശന9ിെ]
അsതീeിതവും ആശാഭ¶കവുമായ പരിണാമ9ാൽ
കുപിതനായ ചTFാറൻ തെ] ഹ‡പി^qളും
നഖദaqളും sേയാഗി?്, ‘മ?ിണെന’

നാമാവേശഷനാFിFളയCേയാ എ@് ആേലാചി?ു.
ഉ•ി9ാൻ പുറ9ിറqിയ ഉടെന തെ@ ഹരിപ•ാനനൻ
നി@ിരു@ിട9ുനി@് ഒ@ു പു•ിരിെFാLതിെന
വയാഖയാനിFു@തായാൽ, അതിേലFു sേതയകെമാരു [\ം
വിനിേയാഗിേFLിവരും. അേ„ഹം ചTFാറമാ•ിേയയും
മാർƒനംെച•ു ബഹിœരിFുമാറു/ േവഗബലേ9ാടുകൂടി
പൂജാമുറിയിൽ sേവശി?്, തെ] കൃ•മുഖനായ ഭൃതയെന
വരു9ി, ഉടെന മTFൂട9ു േപായി, കുN“ാേരാടു ചില
സംഗതികൾ ധരിNിNാൻ ഒരു ക¹ന െകാടു9ു. [ 136 ]
നaിയ9ു•ി9ാൻ അ@ുതെ@ സമുചിതമായു/
കാ¼കേളാടുകൂടി മഹാരാജാവിെന മുഖംകാണി?ു.
ഇFാലെ9േNാെലതെ@ അ@ും sജകൾF്
മഹാരാജാവിെ] തൃNാദദർശനം സുലഭമായിരു@ു.
mാണാദയാചാരയജനqെള േജയˆപാ^വൻ
ആദരി?ുേപാ@തുേപാലു/ ഉപചാരqേളാടുകൂടി
മഹാരാജാവ് ഉ•ി9ാനു സവാഗതമരുളി. വിദവൽേകസരികളായ
ആ രLുേപരും ബഹുകലാരാÏqളിൽ
തവരിതസ•ാരംെച•ിCും, പു2വിഷയ9ിൽ sേവശിNാൻ
ഉ•ി9ാൻ ഉൽFൺഠാേലശേ9യും
sകടിNിFാ9തിനാൽ, മഹാരാജാവ് അേ„ഹ9ിെ]
sഭുബുZിെയFുറി?് അനൽപമായി sസാദി?്,
അവസാന9ിൽ “വിേശഷി?്?—” എ@ു/ ഏകപദംെകാL്
അഭിsായഗർഭമായ േചാദയം െച•്, ഉ9രം എ2തെ@
ദീർഘേമാ അപഥയേമാ ആയാലും േകൾFാൻ സ@Zനും

സേaാഷവാനും എ@ു/ ഭാവ9ിൽ നി@ു. ഉ•ി9ാൻ
മഹാരാജാവിെ] ആaരാർ°മായ ഹിതെ9 മന—ിലാFി
ഇqെന അറിയി?ു: “അടിയെ] മകൻ ബoനെ9 ലംഘി?ു
എ@ു തിരുമന—ിൽ സംശയിFു@ുേLാ?”
മഹാരാജാവ്: (ഉ•ി9ാെ] വാFുകെള തടz്) “ഏെഹ! ആ
വിധമു/ സംശയേമ ഇവിടിലല. അqെന വരിെലല@ു നമുFു
തെ@ നി

യമുL്! അവൻ ആൾ വീരനാണ്.”

ഉ•ി9ാൻ : “ഇവിെട വ@തിെ]േശഷം േകൾFു@ കഥകൾ
ബുZിെയ9െ@ ചലിNിFു@ു.”
മഹാരാജാവ്: “ന#ുെട ആUയാൽ മറŒെNCിരിFു@ു
എ@ും േകCിേലല?”
ഉ•ി9ാൻ: “േകCു; ക•ം! തിരുമന—ിെല ക¹നെയ ഉ•ി
ലംഘി?ിെലല@ു തിരുമന—ിൽ േബാധയമു/ത് അടിയന്
ആശവാസമായി. േശഷം ഈശവേര”േപാെല നടFെC.”
ഇ2യലലാെത തെ] മകെ]േമൽ ചുമ9െNC
നരഹതയാപരാധെ9N}റി ഉ•ി9ാൻ ഒ@ും ഉണർ9ി?ിലല.
ഉ•ി9ാെ] sഭുബുZിെയFുറി?ു മഹാരാജാവ്
അaരാ‰നാ പിെ@യും അഭിന•ി?ു.
മഹാരാജാവ്: “ചTFാറെ] ഗുരുവായ
ഹരിപ•ാനനേയാഗിെയ കLിേലല?”

ഉ•ി9ാൻ: (പു2വിഷയ9ിലും sദർശിNിFാ9
മുഖേ‡ാഭേ9ാടുകൂടി) “കLു, സു•രൻ, വീരൻ, നലല നടൻ.”
(കുറ?ു േനരം ആേലാചനേയാടുകൂടിനി@്) “അടിയന്
തിരുമന—ിെല sജയായി കഴിയാേന ൈവഭവമു/ു.
സ@യസിFയും മ}റും (േ-ശഭാവ9ിൽ) മ}റു/വർ കഴിFെC.
തൃNാദശരണെ9 താമസംകൂടാെത ചിലർ sാപിFും.
അേNാൾ വിടെകാLു േകഴു@ കൂC9ിൽ അടിയനുമുLാവും.
ൈവ•വമായ കൃപാതിേരകെ9 വർഷി?് അ@ു 2ാണനം
െചRണം.”
മഹാരാജാവ് ഈ വാFുകെള വയാഖയാനിNാൻ
ആവശയെNടാെതയും, എ@ാൽ ആ വിഷയെ99ുടരാൻ
സ@Zനലലാെതയും, അതയാർmമന…കനായി ഇqെന
ഉപേദശി?ു: “മകെ] ഭാഗേ9Fു േവLെതലലാം ദളവാേയാടും
കാരയFാരdാേരാടും പറയണം. േവL ഉrാഹqൾ െച•്
െതളിവു െകാടുFണം. ഉ•ി9ാന് േപാരാ9െത@ു
േതാ@ുകയിെലലyിൽ ഒ@ുകൂടി ഗുണേദാഷിFാം. നീെCഴു9ു
േകശവനുL്. അവേനാടാേലാചി?് ഈ സംഗതികൾ േവLതു
നട9ു@തിനു നാം അനുവദിFു@ു. ഈ ഗുണേദാഷം
സവകാരയമായിരിFെC.”
മഹാരാജാവ് േചാദയഗുണേദാഷാദികൾ നിറു9ി. ഐശവരമായ
ബുZിയും പരമാർ°സÔsഭുതവവും േചർ@ു/ടം
അനർഹേ‡ാ2വും കിഴിzു/ സÆാർ°നയും
െഞFിNിഴിzു/ ക•ുനീരും കൂടാെത

കാമേധനുെവേNാെല ചിaിതാനു[ഹെ9 കാേലാചിതം
അനർšളമായി ദാനം െചRുെമ@ു ദൃഢമായി വിശവസി?ിരു@
ഉ•ി9ാൻ അ@െ9 മുഖംകാണിNും അവസാനിNി?ു.

അZയായം പതിെനC്
“മി2പദവീഗതവിചി2മണികൂടനാ–
െയ2യും വിലസു@ു ധാ2ീധേരuൻ.”

കനകകാaിെകാLു കമനീയതരവും ഗുളമധുരിെകാL്
ആസവാദനീയവുമായി കവിമേനാധർ#9ാൽ നിർ#ിതമായ
േലാക9ിൽ9െ@ ഇേതവെര െപരുമാറിയും,
േഘാരഘാതകdാരുെട ൈസവരവാസ9ാൽ
നരകതുലയമായിരിFു@ പരമാർ°േലാക9ിൽ േകവലം
പരിചയശൂനയമായും ഇരു@ േകശവൻകുzിന്
േകശവപി/യുെട ഉപേദശqൾ സവാർ°പരനും Šീജിതനും
ആയ ഒരു കുടിലവിടെ] കൃ2ിമqളാെണ@ു േതാ@ിയേNാൾ,
തനിFു േനരിC ആപ9ിെ] ആരംഭ9ിൽ അയാളുെട ഉ/ിൽ
അyുരി?മർ@ിരു@ വിശവവിേദവഷ9ിന് നവമായ ഒരു
വിജൃംഭണം ഉLായി. എ@ാൽ ആ യുവാFdാരുെട
രസനായുZം അവസാനി?േNാൾ, േകശവപി/ sേയാഗി?
അŠqളിൽ ‘മീനാeി’ നാമലിഖിതമായ ഒ@ു മാ2ം ആ
നാമെ9 സദാ ¤രിFു@ േകശവൻകുzിെ] ഹൃദയ9ിൽ
ലാFിനു തറ?്, അവിെട വസതിെകാLു.
പാർവതീശാപംെകാLു പാർ°ബാണqൾF് രൂപാaരം
ഉLായതുേപാെല, പൂവbായി തെ] ഹൃ9ട9ിൽ ലയി? ആ
¤രണയാലുLായ ആന•േ9ാടുകൂടി േകശവൻകുz്

നിmാർ°ിയായി ശയനം െച•ു. കുലീനയായ തെ] sണയിനി
അപരിചിതനും ദാസവൃ9ിയിൽ
കാലേeപംെചRു@വനുമായ ഒരു യുവാവിെ] സ@ിധിയിൽ
sേവശി?് അaർƒന•തെ9 ലംഘി? വൃ9ാaം
അയാളുെട മന—ിൽ രൂeമായ അഭയസൂയെയ ജനിNി?ു.
എ@ാൽ തെ] മനശുZതയF് അർZാവകാശിനിയായി
വരിFെNC കനയക ദുരാചാരവർƒിതമായ
ചാരി2സേyതമാെണ@ും അയാൾതെ@ വിധി?ു.
തനിFു/തുേപാെലയു/ നിœളyതയും ധർ#നിˆയും
അനയചി9qേളയും അലyരിFാെമ@് നിർ#ലമായ
അയാളുെട അaഃകരണം ഉപനയസി?തിനാൽ, വീLും
sശാaമായ അയാളുെട ആ‰ാവ് സുഷു½ിപദെ9
ലeയമാFി sയാണം തുടqി. എ@ാൽ,
ജാ[ദവiയിൽനി@ു നിmാപഥ9ിൽ ഗതി തുടqിയ
അ‡വിേവകനായ ആ ശരീരപാ\ൻ, മാർšമZiമായ ഒരു
േഗാപുര9ിെ] കവാടqൾ സവയേമ നീqുകയാൽ
sതയeമായ സവÎഭൂവിേലF് ബലാൽ ആകർഷിFെNCു.
അവിെട, ക®യമായ വിസർš9ിെ] ഉ?ാരണ9ിൽ
‘ഹ’കാരവയ€ി ശരിയാവാ9തിെനN}റി അനുപദം
ശാസി?ുെകാL് ശിഷയdാരുെട നടുവിൽ ഇരിFു@ തെ]
ഗുരുനാഥൻ ആദയ9ിൽ ദൃശയനാകു@ു. ദesജാപതി
ദീeി?തുേപാലു/ ഒരു മഹായാഗ9ിെ] ദർശനം
അടു9േപാെല േകശവൻകുzിെന ആന•ിNിFു@ു; ആ
യUകർ#9ിൽ പു2േeമാർ°ം അ”നായ ഉ•ി9ാൻ

നവനിധികെള ഗുരുസംഭാവനയായി ദാനം െചRു@ു.
സാംബദീeിതരായ അധവരിയുെട ആശിേ—ാടുകൂടി
അേ„ഹ9ിെ] ൈകയിൽനി@ു താൻ sസാദെ9
സവീകരിFുേbാൾ, sിയതമയായ മീനാeി തെ]
വാമഭാഗെ9 അലyരിFു@ു. ഈ യU9ിെ]
അവസാന9ിൽ മീനാeിയുെട പാണി[ഹണമേഹാrവം
സ½പദീപരയaം സമാപനംെചRെNടു@ു. മീനാeിയുെട
കുസുമമൃദുലമായ കര±ർശന9ാൽ ഉൽഭൂതമായ
നിബിഡാന•ം അയാെള ഉd9നാFുകയാൽ,
അനaരാനുഭവqൾ അ…ഫുടqളായി9ീരു@ു.
പരിണയ9ിനു മുb് തേ@ാടു sണയപരിഭവം കൂടാെത
വർ9ിNാൻ കൃപ േതാ@ിയ അവസരqളിൽ
ലƒാവതിയായിരു@ ആ നേവാഢ ഇതാ ഈ സദ—ിൽ
േവശയാഭാവ9ിൽ തെ@ ±ർശി?് തേലാടി താേലാലിFു@ു.
ഭർ9ാവിെ] ഇംഗിതലംഘനമാകു@ കുലടാവൃ9ിെയ
പരുഷകലുഷമായ ദൃ•ിപാത9ാൽ താൻ ശാസനംെചRു@ു.
eീണമായ ദീപsഭയിൽ തെ] കാaയുെട ചuികാധവളമായ
ലലാടവും ദ^ദർNണ9ിെ] േതേജാവിപരയ9ാൽ
ദവിഗുണിതsഭേയാെട േശാഭിFു@ കൃ•വർ•qളായ
പുരികെFാടികളും sസ@േശാഭേയാടും ചടുലsഭാവേ9ാടും
sതയeമാകു@ു. വിേദശŠീകളുെട മാതിരിയിൽ [ 138 ]
ശിര—ിെന ആ”ാദനംെചRു@ പCുേചല േകശപാശെ9
മറŒു@ുെLyിലും ഈ ആവരണെ9 അതി–മി?ു
sസരിFു@ അളകqളുെട നീലവർ•ം ജാ[ദവiയിെല

തdയതവേ9ാടുകൂടി ആ യുവാവിെ] േചത—ിെന
പരമാëാദപൂർ•മാFു@ു. sണയമധുസര—ിൽ ഉ¹@മായ
കനകകമല9ിൽ നി@ു മകര•ാപഹരണംെച•ു െപാqു@
™മരqെളേNാെല കരുണാകടാesചുരമായ േന2യുഗളം
േsമധാരാവർഷംെകാL് ആ അനുരാഗപരിതപെ] മന—ിെന
ശീതളമാFു@ു. േsമസയ•ികളായ മധുരമTqൾ, തെ]
ജീവനായികŒു സഹജമായു/ sൗഢമ¶ുളതയാലും
ലƒെകാLു/ അ…ഫുടതയാലും അയാളുെട മന—ിെന
നിœരുണം വലŒു@ു. ആ സരളവചനqെള വഹിFു@
ഓˆാദിഭാഗം മുഖാർZവും 2പാപാരവശയംെകാെL@േപാെല
പCാംബരാa9ിെല സുവർ•േകാടിയിൽ
നിലീനമായിരിFു@ു. ച•നാദിചർ?നംെകാL് അയാൾ
പരമാന•മªനായി പാർശവവർ9ിയായി പരിേസവനം
െചRു@ സർgാഭരണഭൂഷിതമായ വി[ഹ9ിനു
വശംവദനാകു@ു. ശകടqെള അതുകളുെട േനതാFdാർ
വാഹനശാലകളിൽനി@ു പുറ9ിറFുേbാെല താൻ ഒരു
നിർƒീവസതവമായി തെ] ശRാഗൃഹ9ിൽനി@ു
നയിFെNC് വൃ•ിജലവാഹിയായു/ ഭൂമിയിേലFു
നി}œമിNിFെNടു@ു. നിശയുെട നി}Ëകാശത
കാർേമഘqളാലും തെ] േന2qൾFു സംഭവി?ിരിFു@
അoത ഒരു വി™മേമഘ9ാലും
പാതാളതമ‡ുലയമാFെNടു@ു. ഹരികഥാസദസയരിൽ
ജളമതികളായ ചിലരുെട ദർശനsകാരം
ഹരിപ•ാനനQീനാരദ{|ർഷി

ഹരിപ•ാനനÒുവരാജകുമാരെ] കർ•qളിൽ
Qീനാരായണ ധയാനമTെ9 ഉപേദശംെച•നു[ഹി?
മുഹൂർ99ിൽ, േകശവsഭുകുമാരെ] Qവണര»qളിൽ
ഒരു {|ാ^™മണാരവം മുഴqി9ുടqി. ജിഹവാമൂലം
നിർഭരമായ ഘനേ9ാടുകൂടി ശവാസസ•ികാഗർ99ിൽ
അവഗാഹനംെച•ു. ആ‰ജീവ”€ികൾ
ഒരുeുmേദവതയാെല@േപാെല സമൂലം േഛദിFെNCു.
ജീവനും ആ‰ാവും സമ‡ബാേഹയuിയqളും
ൈചതനയശൂനയമായി ഭവി?ു എyിലും, ആ യുവാവിെ] ബുZി
എ@ു/ ശ€ി അനയസതയqേളാടു/ ബoം േവർെപCും,
വയാേമാഹപ¶ര9ിൽ ബoിFെNCതുേപാെലയും
സവiാനെ9 അവലംബി?് നിരുZവീരയേ9ാെട
sവർ9നംെച•ു. ജനിസാഗരെ9 തരണംെച•ു
പരേലാകsേവശനം െചRു@ു എ@് ഒരു േബാധം
അണുsായമായി9ീർ@ിരിFു@ ആ ബുZിേകu9ിൽ
ജനിFു@ു. ജീവശരീര9ിൽനി@ു യാതനാശരീര9ിേലFു
പരിവർ9നം എ2കാലംെകാLു നിവർ9ിFുെമ@് ആ
ബുZിFു രൂപമുLാകു@ിലല. ഈ യാ2യിൽ എ2
പാ\മ•ിരിളിൽ താമസി?ു എ@ും, നശവരമായു/ തെ]
അംശ9ിന് എqെന േപാഷണം സാധി?ു എ@ും, അയാൾFു
വയ€മാകു@ിലല. സകലവും അoകാരമയവും
സൂºsUാതീതവും ആയിFഴിzു. . . പരേലാകsാaം
സമീപി?തുേപാെല ഇuിയമൗഢയqൾ നീqി9ുടqി.
സവÎാരംഭ9ിനു പൂർവമായു/ iിതിയിൽ ശവാേസാ”വാസം

െചRു@തിനും അവയവqെള ചലിNിFു@തിനും ശകയമായി.
ശിര—ിെന അവനമനംെചRിFു@തായ ഒരു ലഘുഭാരവും,
കർ•പുടqെള ശാaമായി ബാധിFു@ ഒരു മുരളീസവരവും
പീഡാവശി•qളായി അയാൾ അനുഭവി?ു. ബലാൽ
sാപി?ിരിFു@ നവേലാക9ിെ] iിതികെള
അ

രയേ9ാടുകൂടി പരിേശാധനംെച•ു. അതിശീതളമായ

ശിലാശRയിേdൽ കുസുമമൃദുലമായ ഉപധാന9ിെ]
സഹായേ9ാടുകൂടി താൻ സുഖശയനംെചRു@ു എ@്
അയാൾFു UാനമുLായി. ഇuകാaശിലാനിർ#ിതമായ
ഒരു മണിയറയിൽ, ബാലതതികൾേപാെല വിഹരിFു@
മരു9ുകളാൽ ആവൃതനായി, േചേതാഹർഷകqളായ
പരിമളേഭദqെള അനുഭവി?്, അയാളുെട ഹൃദയം
പരമാന•വയാപൃതമായി. അâര—ുകളുെട വർ•ാലാപqൾ
എ@ു േതാ@ുമാറ് നാനാപeിവർšqളുെട
ഉേdഷസഹിതമായ കൂജനqളും അയാെള ആന•ിNി?ു. ആ
സംഗീത9ിനു തംബുരുQുതി എ@വ•ം
ഉപാasേദശ9ു/ ഒരു െചറിയ അരുവിയിെല ജലനിപാതം
ധവനി?ുെകാLിരു@ു. മണിമ•ിര9ിെ] ഒരു ഭാഗ9്
ൈദർഘയം കൂടിയതും വി‡ാരം തുേലാം [ 139 ] കുറzതുമായ
ഒരു ജാലകനിര കാണെNCു. ആ ദവാരപy്തികളിൽFൂടി
നാനാവർ•മായു/ പുËവലലീദളാദികൾെകാL്
അലംകൃതമായു/ ഗിരികനയാവeെ—@േപാെല ഒരു
ദിവയദർശനം ലtമായി. ആ ശയാമളാവിശവസവരൂപിണിയുെട
കിരീടവലയെമ@േപാെല േമഘമ^ലqളുെട

ഭാസവ?ലനqളും ദൃ•മായി. ഈ ന•നാരാമ9ിെ]
ദർശന9ിൽ േജയˆപാ^വനായ ധർ#പു2െരേNാെല
താനും നരകെ9 ദർശനംമാ2ംെച•്
സാuാന•നിബിഡമായു/ ഇuേലാകെ9 sാപി?ിരിFു@ു
എ@് ആ കുമാരപ^ിതൻ അ¹േനരം ™മി?ു.
ഇqെനയു/ േബാധqൾFു വിശദത ഉLായേNാൾ
േകശവൻകുz് തെ] ശരീരേ9യും വŠqേളയും
ആഭരണqേളയും വിേശഷി?ും തെ@ ആപ9ിൽ ചാടി?
കു^ലqേളയും പരിേശാധി?ു. മരണാനaരം ആ‰ാവിെ]
വസതിF് പരേലാകസൃ•മായു/ ഒരു ശരീരെ9
ദാനംെചRുക മൃതയുനിയമ9ിെല ഒരു
വയവiയാെണ@ുവരികിലും, മൃതിsാ½dാരുെട
വŠാദയലqരണqൾFുകൂടി പരേലാകഗതിയുLാകു@ത്
അസംഭവയെമ@ു േതാ@ുകയാൽ താൻ സജീവനായി
മനുഷയേലാക9ിൽ9െ@ തെ] സുഖqെളFൂടി കരുതു@
ജനqളുെട അധീന9ിൽ iിതിെചRു@ു എ@് അയാൾ
eണ9ിൽ അനുമാനി?ു. ഇതിെ]േശഷം ആ യുവാവിനാൽ
sഥമമായി അനുˆിFെNCത് ഗാഢമായ ഒരു
sാർ°നയായിരു@ു. താൻ iിതിെചRു@ മുറിയുെട
ഒരുഭാഗ9ു കൂടി െവളി?9ിെ] sേവശനമുLാകു@ത്
രLാൾെപാF9ിൽ ഒരു ൈകേപാലും കട9ാൽ പാടിലലാ9
ഇടുqിയ ഒരു ജാലകനിരയിൽ കൂടിയാെണ@ു കാണെNCു.
അതുെകാL് ആ നിലയനവും ഒരു ബoനശാലതെ@
ആയിരിFാെമ@് അയാൾ തിർ?യാFി. നാനാവർ•qളായ

പൂNണികൾ െച•ു/ പ?NCുകുNായവും ശു™വർ•മായ
തലNാവും ധരി?ു/ ഒരു ഗിരിരാജകുമാരനാണ്
ജാലകqളിൽFൂടി കാണെNCെത@ും, ആ
െചറുപർgതനിരയിെല നിബിഡമായ ലതാസ•യ9ിൽ
സൂരയര×ികൾ പതി?ുLാകു@ sതിഫലനമാണ് ആ
മ^പ9ിനു നീല…ഫടിക9ിെ] sഭെയ നൽകു@െത@ും
ആ കാവയസb@ൻ വയാഖയാനി?ു. കായസുഖsദqളായ
ദിവയൗഷധതരുFളിൽ തടവി വരു@ വായു
ധനവaരിേദവെനേNാെലതെ@ ആ ക•തയിൽ
ശരീരസുഖ9ിന് അനു[ഹിFു@ു എ@ു ചിaി?്, അയാൾ
തെ] അ”െ] ഇ•േദവതയായ ആ മൂർ9ിെയ
മന—ുെകാLു േ‡ാ2ംെച•ു. എ@ാൽ താൻ ആ iല9്
എqെന, ആരാൽ എaിനായി െകാLുേപാരെNCു എ@ു/
േചാദയqളും ആ യുവാവിെ] മന—ിൽ ഉടേന തെ@
ഉൽÑവനംെച•ു. താൻ തെ] അ”നാലും അ#ാവനാലും
ബoന9ിൽനി@ു േമാചിFെNCിരു@ുെവyിൽ തനിFു
േബാധeയവും അേNാഴെ9 എകാaവസതിയും
സംഭവിFു@തിന് ഇടയിെലല@് അയാൾ തീരുമാനി?ു. േകവലം
mേവയ”ുFളായ ഖലdാരുെട കൃതയമാെണyിൽ തെ] നിരയാണം
വരു9ി കു^ലാദി സാധനqെള അവർ
അപഹരിFുമായിരു@ു എ@ും അയാൾ വാദി?ു. തെ]
ബoേമാചന9ിനു സഹായിFാെമ@ു ഗുണേദാഷി?
േകശവപി/ മീനാeിെയ അപഹരിNാനായി, രാജേസവമൂലം
അയാൾFു/ അധികാരെ9 sേയാഗി?് തെ@

നിഗൂഹനംെച•ിരിFു@താെണ@് ന#ുെട താർFികൻ
അവസാന9ിൽ തീർ?യാFി. പുËേലാക9ിൽ ക•ിന്
ആന•വും …ഫർശ9ിന് മാർ„വൈശതയqളും, ആസവദി?ാൽ
മൃതിയും േചർFു@ ചില വിഷപുËqെള@േപാെല
േകശവപി/ മഹാേദാഷസം–ാമനായി ധർ#രാജയ9ിെ]
പാപദശാഭരണം െചRു@ു എ@ു ദൃFിേനയും
പരഹിതേ9യും ആ±ദമാFി നിർ•യിFയും െച•ു. ആ
ഘാതകെ] നിˆൂരദുർ@യെ9 സൂº[ഹണം
െച•ിരിFു@ തനിF് അതിെന sസിZമാFുവാനു/
സൗകരയം ന•മായിേNായിരിFു@തിെനFുറി?ു
േകശവൻകുzു േ-ശി?ു. എ@ാൽ ഈ ചിaകൾ േവഗ9ിൽ
മാറി തെ] മാതാപിതാFdാരുേടയും sണയിനിയുേടയും
ധയാന9ിൽ sേവശി?ു. ആ സമയ9ിൽ തെ] മുറിയുെട
വാതൽ തുറ@് രാജപദാതിയുെട േവഷ9ിൽ
ആയുധപാണിയായ ഒരുവൻ sേവശി?്, “ഒ@ു
കുളിFLേയാ?” എ@് അതിവിനീതനായി േചാദയം െച•ു.
േകശവപി/യുെട േനർFുLായ സംശയമുറ?ു. തെ] [ 140 ]
മുbിൽ നിൽFു@ രാജഭടെന ഹനി?ുകളകേയാ
എ@ുeീണനും നിരായുധനും ആയ ന#ുെട ബoനiൻ
ആേലാചി?ു. മ}റു/വരുെട പാതകദൃ•ാaqൾ തനിF്
അനുവർ9നീയമെലല@ുേപeി?്, ദിവേസന രLു
സoയാÇാനം കഴി?ുവ@ിരു@ ആ യുവാവ് ആeണനെ9
ഒരു മഹാസൗഭാഗയമായി സവീകരി?്, പൂർ•സ#തഭാവ9ിൽ
എഴുേ@}റ് ഭടെ] മുbിെല9ി. കCളFൂC് കരിyലലുെകാLും,

വാതൽ ആനയാലും തകർFാൻ കഴിയാ9വിധ9ിൽ
ഘനമു/ പലകെകാLും പണിെചRെNCിCു/
ദവാരെ9Fട@് ദീർഘവും വ–വും ആയു/ ഗുഹാaരqെള
തരണംെച•്, പുറേ9Fു/ പടിയിൽ sേവശി?ു.
“ഗേജuവൃ•ം ഗഗേന പറ@ാർ” എ@ േ§ാകപദെ9
യഥാർ°മാFുവാൻ മതിയാകു@ ഊേFാടുകൂടി വീശു@
കാ}റുേമ}റ്, പുറaളിമ9ിൽ ആ യുവാവ് നിലെകാLേNാൾ
സാeാൽ വിശവരൂപദർശനംേപാെല പരമാന•കരമായ ഒരു
കാ¼ അയാൾFു ലഭി?ു. വിചി2വർ•qേളാടുകൂടിയ
പുËqേളയും പeിവൃ•qേളയും വഹിFു@ തരുFൾ,
നിബിഡതെകാL് ആ െകാടുyാ}റിലും നി

ലമായി

sകാരപരbരകൾ േപാെല േമഘമ^ലപരിസര9ിൽനി@്
സമഭൂമിവെര ആ”ാദനംെച•ു നിൽFു@തിെ] മേനാഹരത,
വിശവകർ#ാവിെ] മേഹuജാല9ിനും ദു—ാധമായ ഒരു
വിതാനമായി പരിലസിFു@ു. അ¨ുതsസരംെകാL്
േകശവൻകുzിെ] േന2qെള തുറിNിFു@തായ
ഹരിതേജയാതി—് കനകരജതാചലqളുെട sഭേയയും
അ‡മിNിFു@ു. ഇqെനയു/ sകാരാaംമുതൽ
ബഹുേയാജനവി‡ാരമു/തും സൂരയപട9ാൽ
ആ‡ൃതെമ@േപാെല മേനാഹരവുമായ ഈ രംഗ9ിൽ
തരുരൂപിണികളായി േവഷനാനാതവെ9 അവലംബി?് േകരളQീ
ദിവയനൃ9ം തുടരു@ു. ലഘുനീല”വികലർ@ു/
ആകാശമ^പം േമൽFCിയായും ശയാമളദയുതിയായ സമുmം
പുറംതിര“ിലയായും, സവർ•‡ൂപികകെള വഹി?് അവിടവിെട

ഉയർ@ുകാണെNടു@ ചില േഗാപുരqളും സൂരയsഭ തCി
sകാശിFു@ ജലാശയദർNണqളും
സമുചിതരംഗസാമ[ികളായും, താൻ നിൽFു@ പർവതനിര
രംഗവാസികളുെട മ•സമു?യമായും, ആ നൃ9മ^പെ9
അല1രിFു@ു. ബഹുകാവയനാടകാദികളുെട
സാരസർവസവ9ിെ] അനുഭൂതിെയeണമാ2ംെകാLു
സാധിNി? ആ പരമരമണീയമായ ആേലാക9ിൽ
ഖലsയു€മായി തെ@ പീഡിNിFു@ ബoനാപനയവും
eaവയെമ@ു േതാ@ി. അയാളുെട ഹൃദയ9ിൽ
സൃ•ിമഹിമെയFുറി?ു/ അഭിന•നം ഒ@ുമാ2ം
േശഷിFു@ു. തെ] േന2qൾFു േഗാചരമാകുേbാലു/
സമതലവി‡ൃതി നാ•ിനാടാകു@ ഐശവരയഖനിയും
ഗഗനചാരികളാകു@ യeകി@രാദിവർšqളുെട
വിQമാർ°െമ@തുേപാെല വിേശേഷാ@തിേയാടു
െപാqിനിൽFു@ േഗാപുരം മേഹuെ] പാപശാaിFായി
2ിമൂർ9ികളുെട സേ#ളന9ാൽ ധനയമായ
iാണുമാലയേe29ിെ] പുേരാഭാഗവും
ആയിരിFുെമ@ു കൽപി?ുെകാL് ആ iലെ9 ലeയമാFി
ആ യുവാവ് പരമശിവപരമായ മാനസികsണാമം െച•ു. താൻ
നിൽFു@ iലം േയാഗികളുെട sിയവാസേദശമായു/
മരുതവാൻ എ@ പുണയഗിരിയാെണ@ു നി

യി?ുെകാLും,

അവിടെ9 വാസം സർൈവശവരയ9ിനും ആ±ദെമ@ു/
വിര€ിസിZാaേ9ാടും അയാൾ Çാനവും ഭeണവും
കഴി?ു. എyിലും, തെ] കാരാഗൃഹ9ിനക9ു/ ശീതളമായ

ശിലാശRയിേdൽ പിെ@യും ശയനം ആരംഭി?േNാൾ
അയാളുെട ™ാaമായ യുവമന—് തെ]
മാതാപിതാFdാേരാടും മീനാeിേയാടും പുന—ംഗമ9ിനു
sാരtsാർ°നം ആവുകയും െച•ു.
േകശവൻകുzിെ] തിേരാധാനസംഗതിയിൽ മഹാരാജാവ്
ഉദാസീനനായും നaിയ9ു•ി9ാൻ നിരുദയമനായും
കാണെNCു എyിലും രാജചാരdാരും വനസ•രണ9ിൽ
പരിചിതdാരായ ഉ•ി9ാെ] ഭൃതയdാരും തിരുവിതാംകൂറിൽ
നാനാഭാഗqളിലും പരസയമായും ഗൂഢമായും ആ യുവാവിെന
ആരാzു. എ@ിCും അപഹർ9ാവ് ആെര@റിവാൻ ഒരു
ലeയവും ആർFുംതെ@ കിCിയിലല. ജനqളുെട ഇടയിൽ
അതയaം സവാധീനമു/ ഒരു കeിയാൽ ആ യുവാവ്
അപഹരിFെNCിരിFണെമ@്, ഈ േതാലിയിൽനി@ു
മഹാരാജാവ് അനുമാനി?ു. അവിടെ9 േസവകനായ
േകശവപി/െയ ആ സംഗതിയിലും [ 141 ] ബാധി?ുതുടqിയ
ദു}Ëവാദെ9 പരിഹരിFു@തിന്, അയാൾതെ@ പുറെNC്
ഒരേനവ- ഷണംെചയ്വാൻ ഭാ^ംമുറുFിയതിെന
പFീർസായുെട ഗൂഢമായ ചില ഉപേദശqൾ sതിബoി?ു.
േകശവപി/Œ് ആ ബoുവിൽനി@ു കിCിയിടേ9ാളം
പരമാർ°qെള മഹാരാജപാദqളിൽ സമർNണംെചയ്വാൻ
അയാളുെട ഹൃദയം കിത?ു. പFീർസായുെട ‘കറി കിറി’
േഭാജന9ാൽ മുഴുതിyൾsമാണേ9യും കവിzിരു@
അയാളുെട മുഖ9ിനു തൽFാലെ9 ഒരു
കാർ•യ”ായെകാL് ഉപമാനേ9ാടു സാമയസbൂർ9ി

സിZിFയാൽ ആ ആേലാചനയും sതിബoി െNCു.
ദിവസqൾ കഴിzു. േകശവൻകുzിെ] രeാധികൃതനായ
ഭടൻ നാഴികമണിയുെട കൃതയതേയാടുകൂടി അയാെള
ൈദനംദിനാനുˆാനqൾF് ഇറFു@തിനും ഭeണം
െകാടുFു@തിനും ഹാജരായിവ@ു. രസാളാദികളായ
േഭാജയവിഭവqെളലലാം വിദ¡പചിതqളായിരു@ു എyിലും,
വിരഹിയായ ആ യുവാവിന് അവ ‘നിേവദയ’മാ2qളായി
ഭവി?ു. തെ] കാലയാപന9ിനായി തനിFു സകരുണം
നൽകെNC വിശി•[\qെള ശാരീരികമായ
സുേഖാപേഭാഗqളിൽ ൈവരാഗയം ഉദി?ുതുടqിയ അയാളുെട
മന—് കാകനഖേലഖനqൾേപാെല നിരർ°qളായി
ഉേപeി?ു. അയാളുെട മന—ു സർവകാലവും
മീനാeിധയാന9ിൽ ലീനമായി. പർgതപാർശവqെള
അലyരിFു@ വനകുസുമqളും മധുപസമൂഹവും
വലലീസ•യqളും എ@ുേവL, സകലദൃശയqളും,
മീനാeീ¤രണെ9 ഉൽപാദിNി?ു. ആകാശ9ിൽ സ•രണം
െച•ു തqളുെട നിഴലുകെള ജാലകനിരകളിൽFൂടി
കാരാഗൃഹ9ിൽ പതിNിFു@ ഓേരാ പeിയും
സവകാമുകപരേദവതയായി ആ ഉപവന9ിൽ സ•രിFു@
മീനാeിയുെട ആ‰ാവാെണ@ു/ ഒരു സyൽപംെകാL്
അയാൾ ആന•ി?ു. –ൗ•േകാകിലാദികളുെട കൂജനqൾ
അയാളുെട Qവണപുടqളിൽ അവളുെട മധുരഗീതെ9
അനുസവരം sതിധവനിNി?ു. വർഷർ9ുവിെല മഹാകാളിമെയ
അവലംബി? േമഘqൾ പാദാaാവലംബിയായ

േകശചാമരെ9Fുറി?ു ദാരുണമായ ¤രണകെള ഉZരി?ു.
ആകാശ9ിൽ sകാശി? ഇuചാപ9ിെ] ഓേരാ േരഖയും
തെ] sണയിനിയുെട ഓേരാ അംഗqെളFുറി?് അയാളുെട
മന—ിൽ ഓേരാ ഉൽseകെള സംജാതമാFി,
2ിഭുവനqളിലും വ?് ഉൽകൃംതരവും നിർവൃതികരവുമായ
iാനം മTFൂട9ു ഭവന9ിെല നാലുെകCുതെ@െയ@്
അയാൾ നിർവിശyം തീർ?െNടു9ി.
ആ യുവാവു പർവതവാസം ആരംഭി?കാല9്
ശു-ാംബര”ായെയ അവലംബി?ിരു@ േമഘqളും സാuമായ
കാർ•യെ9 അവലംബി?ു. ധാരമുറിയാതു/ കാലവർഷം
ഉപാaേദശqെളലലാം ഭയyരവും തെ] ബoനമുറി
ശിശിരതരവും ആFി9ീർ9ു. കാലാവiയുെട
ഭയാനകതവെ9 ബൃഹൽFരിFാെന@േപാെല ഇടിരവqളും
ഗിരിമകുടqളിടയിൽ േദവഡിംഡിമംേപാെല മുഴqി.
അ‡മയസoയ പരിതാപമാ•യേ9ാെട@േപാെല ദീർഘഗമനം
െച•് നിശാoകാരേ9ാടു സoി?ു. േമഘqൾ
വിസർƒിFു@ വർഷധാരകൾ സാധവിയായ തെ]
മാതാവിെ] േശാകാതിേരകേ9യും, sകൃതിേകാപ9ിെ]
ലeണqൾ പിതാവായ ഉZതsഭുവിെ] sൗഢമായ
sതി–ിയാസാഹസqേളയും ¤രിNി?ു. അഴിzുലzു/
േകശേ9ാടും അതിമലിനqളായ വŠqേളാടും
ഭeണനിmാദിസുഖqെള പരിതയജി?ും അതയാധിവശയായി
പരിേദവനംെചRു@ മാതാവിെന മനസാ സ•ർശി?േNാൾ
മാതൃകമായ തെ] ദുർബലതെയ sതയeീകരി?് ആ

പൗരുഷമന…കൻ ബാലെനേNാെല േകണുതുടqി. എ@ാൽ
പു2വിരഹ ദുഃഖ9ിലും തെ] പൗരുഷെ9 പരിതയജിFാെത
നാടും കാടും ആരാz് തെ@ ആപ9ിൽനി@ു േമാചിNാൻ
അ”ൻ നിരaരQമനായി പുറെNടുെമ@് അയാൾ
ൈധരയെNCു. മഹാരാജാവിെ] പദാതികളാൽ ആ
ബoനiലം പരിപാലനംെചRെNടു@തുെകാL് അവിട@ു
തെ] ഗതിെയ അറിവാൻ സംഗതിയാവുകയും, തനിFു
േമാചനമുLാFുകയും െചRുെമ@ും അയാൾ നിർ•യി?ു.
എലലാ ചിaകൾFും ഉപരിയായി തെ] ഇuിയqൾFു
േഗാചരമാകു@ ഋതുsേകാപqൾ തെ] ൈവരികളുെട
ശിര—ിൽ പതിFാറായിരിFു@ ൈദവശിeയുെട
ലeയqളാെണ@ു/ തതവം അയാെള iിരsതിUനാFി. [
142 ] ആ യുവാവിെ] പരിചരനായ ഭടൻ ദിനാaരംെകാL്,
വിശവ‡ഭാവെ9 ൈകെFാL് ഗുണേദാഷqൾ
പറzുെകാടുFു@തിന് തനിF് അവകാശമുെL@ു
നടി?ുതുടqി. ബoനiനായ യുവാവിെ] കാരണവരായ
ചTFാറsഭു ശുപാർശെച•്, ഉപജീവനമാർനമായി താൻ
വഹിFു@ ഉേദയാഗം തനിFു കിCീCു/താെണ@ും,
അതിനാൽ ആ യുവാവിെ] ആQിതനായും തെ@
കരുതണെമ@ും, അയാൾ േകശവൻകുzിെന ധരിNി?ു.
തെ] കാരണവെ] ഔദാരയെ9 അതുവെര അനു¤രിFാെത,
ആ ഭടൻ നവമായ ഒരു അവiാേഭദെ9 തുടരു@തുേപാെല
സൗജനയസംഭാഷണ9ിനു െപെC@് ആരംഭി? പുറNാടിെന
േകശവപി/യുെട കൃ2ിമേsരണയായിരിFാെമ@്

േകശവൻകുzു വയാഖയാനി?ു. അടു9് ഒരുദിവസം
ഭeണസമയ9് േകശവൻകുzിെ] അ”േനാ അ#ാവേനാ
േമൽവിലാസംവ?് ഒരു സേ•ശെ9 െകാടുFുെ@yിൽ,
ആയതിെന ഭmമായി േമൽവിലാസiാന9് എ9ിFാൻ
താൻ ഏൽFു@ു എ@് ആ ഭടൻ
ചാമുേ^ശവരിെയെFാLുതെ@ സതയംെച•ു.
േകശവൻകുz് ഇതിനു9രമായി തെ] പുേരാഭാഗ9്
അേഭദയsാകാരമായി കാണെNടു@ പർgത9ിെ]
നി

ലതെയ ൈകെFാL് ഇരിFു@േതയു/ു. തെ] ഒരു

ഉദയമവും നിÐഫലെമ@ു കLതിനാൽ, ആ ഭടൻ
മെ}റാരുദിവസം ഗുണേദാഷവുംെകാLു പുറNാടായി.
യുവാവിനുതെ@ അറിവു/sകാരം ചTFാറമഹാരാജെ]
ഗുരുപാദരും, നവകിംവദaിsകാരം മഹാരാജാവു
തിരുമന—ിെല അർZാസനാവകാശിയും
ഉ•ി9ാൻsഭുവിെ] ആ‰മി2വും ആയു/
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരെന ശരണംsാപി?ാൽ
തൽFാലാപ9ുകൾFു നി

യമായി

നിവാരണമുLാകുെമ@് ഒരു സൂചകെ9 ഉദാരഭാവ9ിൽ ആ
ഭടൻ പുറെNടുവി?ു. ആ ഗുണേദാഷെ9
മൂളിേFൾFു@തിനുേപാലും േകശവൻകുz് കനിzിലല.
അടു9ദിവസം േയാഗീശവരെ] sതാപൈവഭവqേളയും
ജനസവാധീനേ9യും ആ വിടുവായൻ വർ•ി?ുതുടqി.
അടു9ു/ പർgതനിരകെള കഴുകി കടലാടിFാെന@േപാെല
വdഴ െചാരിയുകയാൽ, ആ ആരവ9ിനിടയിൽ ഭടെ]

നിർബേoാപേദശqൾ നിÐഫലശ²േeാഭqളായി
പരിണമി?ു. അ@െ9 സoയാഭeണസമയ9ും
നിർബoശീലനായ ഭടൻ, നിയമമായി ചമzുതുടqിയ
ഗുണേദാേഷാപേദശFളരിയിൽ കയറി, അരയും തലയും
മുറുFി ചുവടു പലതുംവ?ു. തെ] iിതിF് ആ ഭടൻ
സമരേയാഗയനെലലyിലും, തനിF്
നിരaേരാപmവിയായി9ീർ@ിരിFു@തിനാൽ അവ@് ഒരു
െചറുപാഠെ9 നൽകുവാൻ േകശവൻകുz് ഒെCാ@ു
മുതിർ@ു. േകശവപി/േയാടു sേയാഗി?
പ^ിതസവര9ിലലലാെത ഇടനാടൻ മാടbിയുെട
യാ2കളിേസാപാനമCിൽ, നായർസാമaനു േചരു@
പരിœൃതിേയാടുകൂടി, ഇqെന തുടqി: “എേടാ! തനിേF,
എെ@ രeിFാൻ താൽപരയമുെLyിേല, ഇ2െയാെF
െഞരുFി ഗുണേദാഷിFേണാ? ഞാൻ എഴുതീേC, എെ]
വർ9മാനം അ”െനെയാ അ#ാവെനേയാ, അറിയിFാവൂ?
അതിെനFാൾ തനിFുതെ@ രLുവരി, താൻ
നടിFു@ിടേ9ാളം കൃതUനാെണyിൽ,
എഴുതി?ാLിFളzുകളയരുേത? താൻ െകാLുവരു@
േചാറിെന ഞാൻ എ2 ൈധരയേ9ാടുകൂടി ഉ•ുണൂ എ@ു
താൻ കാണു@ിേലല? എലലാ9ിലും വലുതായ ആപ9്
മരണമേലല? അതിെനേNാലും ഞാൻ ഭയെNടുേ@ാ? പറയൂ,
േതാ@ു@െതെa@്? ഭയെNടു@ ആളാെണyിൽ, ഓേരാ
േനര9ും തെ@ ഊCീCലലാെത ഒരു േവള െതാടുമായിരുേ@ാ?
കLാൽ സാരി എടുFാൻെകാ/ു@ െപൺേകാലെമ@ു

തനിFു േതാ@ീCുL്—ഇേലല? അqെന ശുZഗതിെകാL്—ആ
—േതാ@ിേNാകും, ചില sമാണികൾFും. എaാ പറവാൻ
തുടqിയത്? അതേത തെ] േയാഗീശവരൻ—അേ„ഹ9ിെന
ഞാനും കLിCുL്. എേടാ—ചില [\qളുെട സാരം
സം[ഹം െകാLുതെ@ അറിയാം. അതുെകാL്,
അേ„ഹ9ിെ] കഥ കിടFെC. തെ@ ഈ കുNായമിടീ?
കൂCFാരുെട കഥ ആദയം എടുFാം, അവരിൽ ചിലേരയും ഞാൻ
കLിCുL്.” (ഇവിടം ആയേNാൾ സവരം ഒ@ു മാറി) “രാജയെ9
പുലർ9ു@വെര@ു നടിFു@ െകാb“dാരിൽ ചിലരുെട
േയാഗയതകൾ ഞാനും കുറ?ു മന—ിലാFിയിCുL്.
നരകംതെ@ ലƒി?ു പാതാള9ിൽ മറzു
കളzിരിFു@ത് എaുെകാെL@ു താൻ അറിയുേ@ാ?
എെലലyിൽ േവL. ആ ധർ#mാഹികളും
ദീർഘായുേ—ാടിരിFെC—പരമകാരുണികനായ
തിരുേമനിയുെട ധാർ#ികതവം എനിFു ശരണമുL്; സാeാൽ
വിശവസവരൂപിണി എെ@ ൈകെവടിയുകയുമിലല.
ആഭാസവൃ9ിേയാ ആUതേയാ ആയു/ പടുകുഴിയിൽ
അലലാ ഞാൻ േവേരാടി വളർ@ിരിFു@ത്. ഈശവരൻ
എെ@ാ@ുെL@ു താൻ േകCിCിേലല? ഇെലലyിലും ഉെLyിലും
ചില പരേമാപേദശqൾ എെ] മന—ിനു ദീപqളായി
വിളqു@ുL്. ആ ദീപം എനിFു കാCി9രു@ മാർšെ9,
ശുഭമാകെC, അശുഭമാകെC, ഞാൻ തുടരും. അ2േŒ എനിFു
ൈവഭവമു/ു. ഇനി തെ] ഹരിപ•ാനനസവാമികളുെട കഥ
േകൾFൂ! യമഘാതകാaകൻ എ@ു/ iാനേNര്

ആർെFyിലും േചരു@ുെLyിൽ ആ {|രാeസനാണ്.
‘ഹരി ’ശ²ംമാ2ംെകാL് അയാളുെട ദു•തŒു
േപാരാ9തിനാൽ, ‘പ•ാനന’ശ²ംകൂടി ആ േപേരാടു
േചർ9 ആൾ എaു സരസൻ! അേ„ഹ9ിെ] പാദqെള
ശരണംsാപിFെയFാൾ,—ഒരു സാധുവായ കനയകെയ
കLേNാൾ വി™മി?ു പറെ@9ിയ ചപലസനയാസി—
അ#ാവൻ പേe, ദുരാ[ഹിെയyിലും, അേ„ഹെ9
വCംകറFാൻ എ9ിയിരിFു@ വ•കസനയാസി—എേടാ!
ൈദവം എനിFും രLു ക•ു ത@ിCുL്—ആ
{|ാ^സ·ാC് ചിലbിേന9ു മാളികയിൽ
പ/ിയമർ@രുളുേbാളേലല, കാശുെതLി9ിരിയു@
മുaിയറുNെനേNാെല എെ@ പിടികൂടി തെ] കൂCുകാർ
െകാLുേപാ@ത്? അ@ു തെ] ഹരിപ•ാസയസവാമികളുെട
വി–മം, രാജേസവ, അനു[ഹശ€ി— ”േകശവൻകുzിെ]
വാ£പടുത അ‡മി?ു. അയാളുെട sസംഗം ആ യുവാവിെ]
ജീവേനാടുകൂടി ഉദരപാദqൾ മാർšമായി ആ ശിലാതളിമെ9
േഭദനംെച•് പാതാളമാർšേമ പലായനംെച•ു.
തെ@Fുറി?ു/ പരുഷഭrനqൾ ദിവയേQാതqളാൽ
Qവണംെച•ിെC@േപാെല ഹരിപ•ാനന{|Uൻ
സവർ•സyാശനായി sതയeീകരി?്, ആ കലലറെയ
ദീപാരാധനാസമയ9ു/ Qീേകാവിൽേപാെല ഭാസമാനമാFി.
ആ രംഗ9ിെ] ഉപ–മണ9ിനു വിദൂഷകനായി
പുറെNCിരു@ രാജഭടൻ േകശവൻകുzിെ] sാഗ¨യqെള
അനുധാവനംെച•തുേപാെല, നി@ിരു@ iല9ുതെ@

അവഗാഹനംെച•്, അsതയeനായി.

അZയായം പെ9ാൻപത്
“വൃZൻ ഭവാനതിÇി¡നാ#ി2മി–
തയു€ികൾ േകCാൽ െപാറു9ുകൂടാ ദൃഢം.”

ഗുരുശിഷയdാേരാ പര±രാരാധകdാേരാ ഏകാaാ‰കേരാ—
യുവരാജഹരിപ•ാനനdാർ ത#ിലു/ സംബoം
എaായിരു@ാലും േയാഗീശവരെനN}റി മഹാരാജാവിെ]
മന—ിൽ അഭിമാനമുLാFുവാനായി ആ രാജകുമാരൻ െച•
ഏർNാടിേനFാൾ ആപൽFരമായ ഒരു ആനുകൂലയം
മെ}റാ@ിലലായിരു@ു. ഈ കഥയിെല അനaരസംഭവqേളാട്
അതിഗൗരവമായു/ ൈനമി9ികബoം
ഹരികഥാനുˆാന9ിന് ഉLായി. േകശവൻകുzിെ]
അപഹരണമാകു@ അപരാധം ത@ിൽ
ആേരാപിFെNCതിെനN}റി പരുഷനിേവദനം െചയ്വാൻ
രാജസ@ിധിയിൽ sേവശി? േയാഗീശവരന്
കരുണാഭിമാനപൂർgം മഹാരാജാവ് തൃFരദാനംെകാL്
സാaവനമരുളാൻ ഒരുqിയേNാൾ,
ബുZസbൂർ•െന@ുതെ@ വിവeിFെNേടLതായ
ഹരിപ•ാനനപാദqൾ, sപ•സൂ2ധാരെ]
നിയTണംെകാെL@േപാെല, ഒ@് അതിയായി വഴുതി.
രാജഹ‡qെള sതി[ഹണംെചയ്വാൻ േയാഗീശവരനുLായ
ഇലിമാ2േനരെ9 ൈവമനസയം ആ േയാഗിെയFുറി?ു/

േകശവപി/യുെട സംശയqൾ അടിiാനശൂനയqളെലല@്,
പരി…ഫുടസാeയqളായി മഹാരാജാവിെന ദർശിNി?ു.
ധർ#വിേലാപം വരാെതയും രാജയ9ിൽ മഹ9ായ
sേeാഭqെളാ@ും ഉ¨വിFാെതയും േയാഗീശവരെ]
വിഷമശാŠqെള നയsതയŠംെകാLു ഭി@മാFുവാൻ
അവിട@് ബZപരികരനായി. ഈ നി

യേ9ാടുകൂടി

േയാഗീശവരെന തെ] [ 144 ] പാർശവ9ിൽ ഇരു9ി.
സംiാന9ിെ] ഭരണം നയഗതി എ@ിതയാദി
ലൗകികകാരയqെള സംബoി?ും, സർgUപദേയാഗയനായ
ഹരിപ•ാനനെ] മതqെള ആരാzു. എ@ാൽ,
മഹാരാജാവിെ] േന2qൾF്, വനമാർNാരെ]
വീeണസൂºതയുLായിരു@ു എyിൽ, ഹരിപ•ാനനെ]
േന2qൾ മേഹuഗിരിയുെട ശിര—ിൽ നി@ുെകാL് നൂറു
േയാജന ദൂര9ു/ ലyാപുരെ9 സുവയ€മായി
ദർശനംെച• സbാതി എ@ ഗൃ}Zവരേ]തുകൾതെ@
ആയിരു@ു. മഹാരാജാവിെ] സൗജനയൗദാരയqൾ കL്,
അവിടെ9 ചു}റി താൻ വീശു@ വലകെള േമലിൽ ഒCും
താമസംകൂടാെത മുറുFി, താൻ ഉേ„ശിFു@
യUസമിതിയുെട നിവർ9നം സാധിNാൻ േയാഗീശവരൻ
ഉറ?ു. അടു9 ദിവസംതെ@ പതിേനഴാം അZയായ9ിൽ
വർ•ി?ിCു/തിd•ം നaിയ9ു•ി9ാെ] സഖയെ9
സbാദിNാൻ Qമി?ു. ആ മാർšം ദുർšെമ@ു കാണുകയാൽ
sയു€ികളിൽ സb@നും, നaിയേ9യും
കഴFൂCേ9യും iലപുരാണqെള [ഹി?ിCു/വനും

ആയിരു@ അേ„ഹം, അേ„ഹ9ിെ] ബുZിFു ദൃശയമായ
ദുർšെ9 മTFൂട9ു താമസിFു@ വൃZയായ
ലyാലºിയുെട സÆീണനംെകാL് ഭ¶ിFാെമ@ു
നി

യി?്, ധൂർ9dാരായ േസവ”ാവർ9ികളുെട

സംഗതിയിൽ ധർ#ാദിശാŠqളും പേരംഗിതഗതികളും ആ
സ·ാCുകളുെട നി

യqെള

അവലംബിFണെമ@ു/തിനാൽ, സdുഹൂർ99ിനു/
ശകുനാദിsതീeയാൽ നിർgഹണെ9 താമസിNിFുക
സഹജമലലേലലാ. വൃZ എ@ു/ കൃതയ
സവാUാനുകൂലിയായിരിNാൻ നിർബoിതയായി
ജീവധാരണംെചRു@ു എ@് ഹരിപ•ാനനന്
¤രണയുLായ രാ2ിയിൽ9െ@ ആ വൃZയുെട
sതിപുരുഷനായ കുN“ാെര വരു9ു@തിന് തെ]
വിശവ‡ഭൃതയനായ െചറുകരടി9ാെന കഴFൂCേ9Fു
യാ2യാFുക കഴി?ു.
അടു9 ദിവസേ9F് മTFൂടഭവനരeണം ആ ഭൃതയനിൽ
iാപി?ുെകാL്, സേrവകനായ കുN“ാർ
ഹരിപ•ാനനവാടെ9 sാപി?ു. അ@െ9 സ•ർശന9ിൽ
കുN“ാർFു േയാഗീശവരൻ നൽകിയ അരുളNാടുകൾ
കൗരേവuനായ സുേയാധനമഹാരാജാവിെ]
sഭാവേ9ാടുകൂടിയായിരു@ു. സ•ർഭേയാജയതെയ
ബീഭrമാFാെത കുN“ാർ, േmാണകൃപാദികളായ
ആചാരയdാരുെട ബുZിവിUാനസമ[തേയാടുകൂടിയവൻ
എ@േപാെല ആ ഗൗരവമായ സംവാദ9ിൽ നീതിേഭദqെള

sഖയാപനംെച•്, രാജയതTവിദ¡െ]
ഉൽFടsാഗ¨യേ9ാടുകൂടി ഹരിപ•ാനനെ] ഉദയമെ9
sതിേഷധി?ു. സകല sതിഭാവിഭവനും
സമ‡കാരയവിജയിയുമായ ഹരിപ•ാനനൻ ആ
മൃഗമനുഷയവൃZേനാട് സാമവാദവും അേപeയും യാചനയും
sാർ°നയും െചേRLി വ@ു. എ@ിCും ഹരിപ•ാനനെ]
ദുരാരംഭെ9 പൂർവകഥാദൃ•ാaവാദqൾെകാL് ആ വൃZൻ
ദൃഢസിZാaമായി നിേരാധി?ു. മൃതിsാ½dാരായ ചില
മഹാനുഭാവdാരുെട നാമqെള വചി?് ആണയിടുകയും
ഗുരുജനqളുെട sതിനിധിiാന9ിൽ ഹരിപ•ാനനന്
അേ„ഹ9ിെ] േmാഹQമqളിൽനി@ു വിരമിNാൻ ഒരു
കൽപന നൽകുകയും െച•ു. ഹരിപ•ാനനേകസരിയുെട
സടാപy്തി ഉƒൃംഭി?ു; േന2qൾ ര€ദയുതി കലർ@ുരുLു;
ഭാവവും നിലയും പകർ@് വe—ു വി‡ൃതമായി;
കരാംÉികൾ െഞരിzു. അേ„ഹ9ിനു ജdനാ എ@ു
മാ2മലല കർ#ണാകൂടി സിZമായു/ േസനാനിപദെ9
അവലംബി?്, േകവലം ഭൃതയനായ കുN“ാെര തെ]
നിയTണേയാഗ9ിൽനി@ു ബഹിœരി?്, “പുര9ിൽ മരുവും
മഹാജനqളും പുകൾെപരുെ9ഴും നാഗരികജനqളും
നാCിൻപുറ9ു വസിFുേമാേരാ ജനqളും ഇ@ു
േകൾFണെമെ]യാU” എ@േപാെല സമ•ിയായി ഒരു
വിളംബരെ9 ആ അവ™•െ]യും മ}റും അറിവിനായി
sസിZമാFി. ഏെതാരു നാമെ9 ആ±ദമാFി കുN“ാർ
ശാസനംെച•ുേവാ, അലംഘയാUനായ ആ മഹാഗുരുവിെ]

നാമ9ിലും iാന9ിലും താൻ കൽപിFു@തിെന
േകൾFാzാൽ ‘െകാലലും സേ•ഹമിലല’ എ@്
ഹരിപ•ാനനസിZനായ ആUാകരൻ അരുളിെ?Áയും
െച•ു. തെ] യജമാന9ിെയ േസവി?്, ഒടുവിലെ9 ജലം
അവരിൽനി@ു വാqി ക®േസചനം െച•്, ജdബoം
േമാചിF—എ@ിqെന മൂ@ു വരിയിൽ തെ] ജീവചരി2ം
ഒതുFു [ 145 ] വാൻ കുN“ാർ നി

യി?ിരു@ു. ഇതിനു

വിപരീതമായി മലലും മrരവും െകാL് നാടും കുടിയും വിC്—
എലലും പലലും െഞരിz്, രLു പaീരാLുകാല9ിലധികം
ൈദവതാടവീവാസവും അUാതവാസവും അനുˆി?ു.
ഇനിെയyിലും ജീവിതാ‡മനകാലെ9 സമാധാനസമനവിതം
ജdഭൂമിയിൽവ?ു കഴിFാെമ@ു കാംeിFു@ ആ വൃZൻ
േയാഗീശവരനാകു@ ബoുവിെ] കേഠാരാU േകCേNാൾ
െപാCിFരzു. സഹ«േന2നും സാധിFാ9 ധാരകെള
അയാളുെട ഏകേന2ം വർഷി?ു; മർ#qളിൽ
ശŠUഭിഷFിെ] ആയുധsേയാഗംെകാLുLായ
േവദനയാെല@േപാെല ആപാദമ‡കം വിറ?ു; താൻ ജനി?
മുഹൂർ9േ9യും വാസരവrരqേളയും
വയസനാധികയ9ാൽ ശപി?ു; േകാപാതി–മം െകാLു/
sUാവിഹീനതയാൽ, കഴുകdാർ ശവശരീരqെള9െ@
കാംeിFുെമ@ും, അqെനയു/ ദൗ•യ9ിന് വിധിയലലാെത
േവെറ ചികിrകനിെലല@ും, അയാളുെട
ജീവിതകാലേസവന9ിനും വാർZകയ9ിനും ഭ€ിദൃഢതŒും
േചരുംവ•ം അധിേeപഗർഹണം െച•ു. ഹരിപ•ാനനെ]

േന2qളിൽനി@ു തടി”ൂലqൾതെ@ വർഷി?ു.
ദു—ഹമായു/ േകാപ9ിന് അധീനനായി, ബഹുഭാഷകളുെട
സ#ിQണേ9ാടുകൂടി ഇqെന അർ°മാകുമാറ് അേ„ഹവും
കൽപാaാCഹാസം െച•ു: “ശഠാ, രാജയേ9യും ഗൃഹേ9യും
ജനേ9യും േലാക9ിൽ സകലതിേനയും െവടിz്,
േദശാaരqൾേതാറും ഭിeുവൃ9ിെയ അനുˆി?്,
നരസിംഹസതവെനyിലും നാŒും കുറുനരിFും ദാസയെ9
അനുവർ9ി?്, താരുണയവും യൗവനവും പുരുഷതവവും
ഒ@ുേപാെല വയർ°മാFി, ഗുരുവിെ]
ആUാനിർവഹണെ9 നാം ദീeിFു@ു. മരണsാa9ിൽ
എ9ിയിരിFു@ ഭൃതയമൂർഖൻ നീ വൃZശാഠയംെകാL്,
അതിവ•യനായു/ ഗുരുവിനാൽ അനുഗൃഹീതനായ ഈ
ശിഷയനിൽ sതിUാപൂർവം സംeി½മായു/ നിേയാഗെ9
sതിബoിFു@ു. ന#ാൽ ആരാധിFെNടു@ ഭഗവതിയാണ,
നമുF് ഈ ആ‰ാവിെന നൽകിയിരിFു@ പര{|9ാണ,
ശരീരെ9 നൽകിയിരിFു@ അ”നാണ, നിെ@യും നിെ]
യജമാനന9ിേയയും, നീqളുെട സകല ഭാവിേQയ—ിനും
നിദാനമായി സyൽപി?ിരിFു@ ആ സവർ•Nാവേയയും,
ഉ[േe29ിൽനി@് ഇതാ ഇeണംമുതൽ
ബഹിœരി?ിരിFു@ു. നീqെള േപാ}റു@ നിധി നേ#ാടു
േചരെC—നിqൾ ഇ„ിനംമുതൽ നിരാധാരസതവqളായി,
ഭിeാംേദഹികളായി, െതLി9ിരിയുവിൻ! ഗൃഹNടികളിൽ
വീണു കരzു പിടിയരി വാqി ഭeണവŠധാരണqെള
നിർവഹിNിൻ! ശ€ികൾeയിFുേbാൾ, നീqളുെട

ജാതിഹീനതŒു േചർ@തായ
നരകസാ·ാജയFzിNുരകളിെല ഉറനീർ വാqി
അaയകാലകഫsസരണെ9 അമർ9ുവിൻ! മരിFുേbാൾ
അനാഥേsതqളായി—”
കുN“ാരുെട ചുരുqിയ അeരമാലയും നിഘLുവും ഈ
sേകാപദർശന9ിൽ നഖാaമാർšമായി s«വണംെച•ു.
തെ] ഭൃതയകൃതയെ9 യഥാധർ#ം താൻ നിർവഹി?ു എ@ു
സമാശവസി?്, ധാരയായി വർഷി?ുെകാLിരു@ ക•ുനീരിെന
അയാൾ തുട?ു. സകലവും കർ#ാധീനെമ@ു വിധി?ും, ഈ
iിതികളിൽ ഉ9രeണ9ിൽ മൃതിതെ@ േമാeെമ@ു
സyൽപി?ും, കൽപന എaായാലും അതിെന
നിർവഹിFാെമ@ു സതയം െച•ും െതാഴുതുെകാL് കുN“ാർ
കാˆേശഷമായി അവിട@ു നി}œമി?ു. എ@ാൽ
ഹരിപ•ാനനമതവും നaിയ9ു•ി9ാെ] ഇംഗിതവും
2ിപുരസു•രി വലിയ#യുെട യ‰sാർ°നകൾെകാLും
ഏകീകരണെ9 sാപി?ിെലല@് ഇവിെട ചുരുF9ിൽ
s‡ാവി?ുകഴിേ?Fാം. അേ„ഹം മകെ] അ”ൻതെ@
ആയിരു@ു. ഹരിപ•ാനനെ] ഉദയമവിഷയ9ിൽ അേ„ഹവും
ഗിരിസഹജമായു/ അേഭദയതവെ9 sദർശിNി?ു.
ഈ രംഗം ഒരു മഹാy9ിെ] പൂർവരംഗമായിരു@േതയു/ു.
ഇFഴിz രംഗ9ിൽ േയാഗീശവരെ] ചുവട് രLാമതും ഒ@ു
പിഴ?ു. കുN“ാർ അേ„ഹ9ിെ] സ@ിധിയിൽനി@ു മറzു
eണ9ിൽ, േകശവൻകുzിെ] അപഹൃതിമുതൽ മീനാeി

പരി[ഹണ9ിനു വീLും കാNുെകCി നിർæoംെകാLു
േയാഗീശവരെന ഇടുFിNിഴി?ിൽ െച•ുവരു@ ഉ#ിണിNി/
സർgUNു•ിരികളും േe2qളിെല sസാദഭാരqളും [
146 ] വഹി?്, അടു9മുറിയിൽനി@് ആകാരശൂനയനായ
രാഹുെവേNാെല ഉദയംെച•ു. േയാഗീശവരെ] മുbിൽ
sേവശി? ഉടെന അേ„ഹ9ിെ] മുഖ9ു കാണെNC
–ൂരമായ ™ൂഭംഗെ9FL് അതിെന ആദരിെ?@േപാെല
രLു ചുവടു പുറേകാCു ചാടി, പാദqൾ ഒNി?ുനി@ിC്,
ഉരഗാകൃതിയിലു/ സbാതെ9 അനുˆി?ു. ഇqെനയു/
നമ…കാരാനaരം േയാഗീശവരെ] പരമാർ°qളുെട
ഏകേദശെ9 താൻ അതുവെര [ഹി?തു നീFി
േശഷെ9യും അേNാൾ േകC േകാപശാസനqളിൽനി@്
അവധാരണംെച•ിരിFു@ു എ@ും, എyിലും ശിഷയനും
ആQിതനുമായ ത@ിൽനി@ു യാെതാരാപ9ിേനയും
ഭയെNേടെL@ും, അതുവെര അനുകരിNാൻ
ൈധരയെNടാ9 ഒരു മി2നാടയേ9ാടുകൂടി ഓേരാ
കരേ9യും ഗഡുമാറി തേലാടിെFാLുനി@ു. തനിF്
ൈഹദരാലിയുെട ആനുകൂലയമുെL@് ആ ജളജളൂകൻ
[ഹി?ിCു/തായി േയാഗീശവരൻ അറിയുകയും, അqെന
അയാൾ അറിzിCു/തിെന അറിzതായി നടി?് അേ„ഹം
ഓേരാ@ു sവർ9ിFയും െച•ിCുL്. എ@ാൽ,
കുN“ാേരാടുLായ അ@െ9 സംഭാഷണ9ിൽ അടqിയ
പരമാർ°qൾ സൂºമായി അയാൾ ധരി?ു എyിൽ,
വിജയസമീപiമായ തെ] Qമqൾ ഭ¶ിFെNടുെമ@്

അേ„ഹം ഭയെNCു. ചTFാറേനാടു മrരവും വിേരാധവും
അaരാ‰നാ തുടqി, അേ„ഹെ9യും തെ@യും അയാൾ
ദൂഷണംെച•ു നടFു@തായും േയാഗീശവരൻ അറിzിരു@ു.
താപസവൃ9ിF് ഒCും അനുരൂപമലലാ9 വിവാഹദൗതയെ9
ഉ#ിണിNി/ തെ]േമൽ െഞരുFിേF}റു@ത്, തെ]
വാ‡വiിതിെയ [ഹി?ിCു/തിനാൽ അയാൾF് തെ]േമൽ
ദൃഢമായ ഒരു പിടി കിCിയിCുെL@ു/ ൈധരയ9ിെ]
ലeയമലലേയാ എ@ും അേ„ഹം ശyി?ു. അതു െകാL്
തേ]യും കുN“ാരുേടയും അ@െ9 പരുഷഭാഷണ9ിൽ
നി@് ഉ#ിണിNി/, എെaലലാം, എ2േ9ാളം, ധരി?ിCുെL@്
കൗശല9ിൽ അറിവിനായി, ‘ഹും’ ശ²േ9ാടുകൂടിയു/
ശിര

ലന9ാൽ ഉ#ിണിNി/യുെട വരവിെ]

ഉേ„ശയെമെa@് േയാഗീശവരൻ േചാദയംെച•ു. ഉ#ിണിNി/
െതാഴുതുപിടി?ു/ ൈകകെള വ–മായ നാസികേയാടു
േചർ9് മുേbാCു ചലിNി?ുെകാL് “ഇേNാൾ മന—ിലായി
സവാമി. ഇ@ാൾ രാ2ി വലിയ മൂടുേമനാവിൽ
എഴു@/ിയതാെര@്” എ@് അയാൾFു േതാ@ിയ
പരമാർ°െ9 തുറ@ുപറzു. ഉ#ിണിNി/െയ ഉടൻതെ@
ഹനി?്, അയാെള തെ] ആ‰ാേവാടു േചർFു@തിനു/
‘{േ|ാഹതവം’ അേ„ഹ9ിെ] മന—ിൽ അyുരി?ു എyിലും
േവദാaേഗാപയqൾ ധരി?ിCിലലാ9 ആUേലാകം
അതിേനയും വധെമ@ുതെ@ ഹസിFുെമ@ു ഭയെNC്
സായൂജയsദാന9ിനു പുറെNടാെത ഒരു േചാദയംകൂടി െച•ു:
“അNടിയാ? നലലത്! എഴുെന/ിനതു യാർ?”

ഉ#ിണിNി/: (താൻ സമർ°െന@ ഭാവ9ിൽ)
“േചാദിNാനുേLാ? െപാ@ുസവാമി തിരുവടികെട ഗുരുസവാമി
സ@ിധീ@ുതെ@. നാരായണ! ഇെതലലാം മ?bി
അറിയുേbാൾ എaു ഭാഗയം! പരമാന•ം!
മീനാeിFുz#െയ കിCാൻ എനിFു ഭാഗയമിലല. അതു ഞാൻ
ൈകവിCു. സവാമി രeി?് എെ@ െചbകേ“രിയിൽ
േചർ9ുത@ാൽ മതി. മ}റെതാെF നാലുനാഴികയിെല
കിനാവ്. െകാ?ു#ിണിയും െകാ?#ിണിയും ത#ിൽ
േപർെNാരു9െമyിലുെമാL്.”
പരമാർ°ം മുഴുവേനയും സൂºമായി പേe, ധരി?ിെലലyിലും
താൻ കുN“ാേരാടു ഗർƒി?തിൽനി@ു ഗുരുെവ@ു
നിർേ„ശിFെNC ഒരു മഹാനുഭാവൻകൂടി തിരുവിതാംേകാCു
sേവശി?ിCുെL@ും, താനും മTFൂട9ുനിവാസികളും
പൂർgപരിചിതരാെണ@ും ആ ക×ലൻ ധരി?ിരിFു@തായി
േയാഗീശവരൻ ഊഹി?eണ9ിൽ, എേ@ ദുരിതേമ!
പരമക•േമ! ഉ#ിണിNി/യുെട ക®9ിൽ കാലപാശം
വീശിFഴിzു. അനaശയനപുരം മുഴുവനും നടുqുംവ•ം
േയാഗീശവരൻ ഒ@ു െപാCി?ിരി?ു. ഹിരണയകശിപുവിെ]
ര€ാധാരയിൽ മªനായ നരസിംഹമൂർ9ി sഹർഷനൃ9ം
െച•തുേപാെല േയാഗീശവരൻ ആ മുറിFക9്
ഏകപദനൃ99ിൽ അർZsദeിണം െച•ു. അേ„ഹ9ിെ]
ദaqൾ മുN9ിരLിേ]യും ധാവളയം ഉ#ിണിNി/Œ്
അയാളുെട അഭീ•സിZിയുLാെയ@് ഒരു
സaു•ിയുLാFി. േയാഗീശവരെ] ചിരിയും നൃ9വും

sദeിണവും [ 147 ] അവസാനി?േNാൾ ഉ#ിണിNി/
അേ„ഹ9ിെ] മാേറാടു േചർ9്—പാവനകരqളാേലാ,
പാപനഖരqളാേലാ ബoിFെNCു. പി@ീടുLായ ചാ•ാCം
േയാഗീശവരെ] ഭാഷയിൽ ‘രംഗാ രംഗാ!’ തെ@ ആയിരു@ു.
ഉ#ിണിNി/ സÆതീസാധവസqൾെകാL് േയാഗീശവരെ]
വിപുലവeഃiല9ിൽ ബാËNനിനീർ sേeപി?ു.
േയാഗീശവരൻ “ഉനFു9ാനNാ, അa െകാ?#ിണി
ഉനFു9ാൻ—നമതു യUം മുടിയCും. അNാൽ വരുകിറ
sഥമമുഹൂർ99ിെല, ഒ@ുടയ മരതകഗാ2െ9 അa
നകസbുട9ിെല നാേമ സംഘടിNിേNാം. ബഹത് ബഹദൂർ!
ശാaമായിര്, ജഗദംബികെയ നലലായ് ഭജി9ുേFാ—സതയം!”
എ@് ഉ#ിണിNി/യുെട കർ•9ിൽ ഗൂഢമായി മTി?ു.
രാമവർ#മഹാരാജാവിെ] പുണയമഹിമയാൽ അതു
വൃZസിZെ] കർ•qളിൽ പതി?ു. േയാഗീശവരേനാട് ആ
സിZനുLായിരു@തും േകശവപി/െയFുറി?്
ദു}Ëവാദസൃ•ിെകാLു ശിഥിലമാFെNCതും ആയ ബoം
േയാഗീശവരൻ അറിയാെത പരിപൂർ•മായി ഖ^ിFെNCു.
മിഥുന9ിേലF് രവിസം–മം കഴിz്, കാലവർഷ9ിെ]
ശ€ിയുംeയി?ിരിFു@ ഈ കാല9ിൽ
അ‡സoയാസമയം വrര9ിെ] വൃZതŒു
േചരു@തര9ിൽ ആദരണീയമായിരിFു@ു.
രാജയഭരണനാഡികളുെട േകuമായ വലിയെകാCാര9ിെല
‘പകട“ാല’ എ@ മTിമ^പരംഗം, കാലiിതികൾFും
നിശാദവാരമായ ആ സമയ9ിനും ശകയമായു/വിധ9ിൽ

മേനാരമയമാFെNടു@ു. അവിടെ9 െവളു9 ഭി9ികളിേdൽ
ആ iലെ9 പരിചാരകസാമാനയ9ിെ]
സദാചാരsമാണqളും, അവരുെട രുചിFു േചരു@തായു/
ഗൃഹവാർ9ാദികളും, ദുർവാസനാ sചുരമായു/
കവനqളും, വികടqളായ അeരബoqളും
ചതുരഗജച–വടിവുകളിൽ എഴുതെNCിരിFു@വ, ആ
സേyത9ിന് ഇേNാഴു/തുേപാെല വrര9ിെലാരിFൽ
നവരാ2ി കാല9ു മാ2ം സിZമാകു@
സരസവതീസാ@ിZയവും ലഭി?ുതുടqിയിരു@ിെലല@ു
sതയeീകരിFു@ു. ആ മ^പ9ിെ] ചുവരുകൾ ഒരു
ചി2ശാലയുെടയും വർ9മാനN29ിെ]യും iാനവും
ആ

രയകരമാംവ•ം വഹിFു@ു. ‘കരിFC ’െകാLു/

േലഖനqളിൽ വിദ¡dാരായവരുെട കൂC9ിൽ
ചി2കർ#കുശലdാരാൽ രചിFെNC ഗേജuേമാeാദി
രംഗേ9ാടുകൂടി, [ാമയതŒു sാപിFാവു@ പരമാവധിയുെട
ദൃ•ാaqളായി അനവധി ‘കരകൃതമപരാധ’qളും ആ
iലെ9 ‘അ’കാരമാദയമായു/ പകട“ാല എ@ു
ശyിFുമാറാകു@ു. ആ മ^പം മശകമFുണ
പിപീലികാദിേകാടികളുെട വസതിെകാL് െചറിയേതാതിലു/
ഒരു {|ാ^വുമായി ലസിFു@ു. അവിടവിെട
വിരിFെNCതും, വFിെല െകCുകൾ െപാCി?്
താംബൂലാദിസാധനqൾ ഉ/ിൽ
സം[ഹിFെNCിരിFു@വയുമായ െമ9Nായ്, തടുF്
എ@ിവകളും ഉയർ@് പടിFാരുെട വിയർNുെകാL് െമഴുകി

കരുംതാളിയുെട നിറം വഹിFു@ ചാരുപലകകളും, ഓേരാ
രായസFാരുേടയും മുbിൽ വിടുർ9ിയിCു/
ഓല?ുരുണകളും, അവരിൽ കൃതയനിˆdാരായു/വരുെട
നാരായമുനകൾ പുതിയ ഓലകളുെട മുകളിൽ
mുതതരണംെചRു@ കിരുകിരാരവവും; ആ iല9ിെ]
sാചീനതാQീെയ അവാചയമായി sകാശിNിFു@ു.
അേNാൾ9െ@ ക9ിFെNC മാടbിവിളFുകൾ അവിടെ9
ഇതരസാമ[ികേളാട് അതിശയമായി േയാജി?് ഈ
സ•ർഭ9ിെ] sഭാവെ9 സപൂർ•മാFു@ു.
സംഘqളായിേ?ർ@് ദീപsദeിണംെചRു@
മശകേചടികളുെട മംഗലഗാനാരവ9ിലും
േsമാധികയപൂർവമു/ ചുംബനqളിലും ലയി?ിരിFു@
പി/മാർ “ഹR!” വിളി?ുെകാL് മർ#താളqൾ
േഘാഷിFു@ു. ഗഗനചാരിയായ ആ
ബാൻഡവാദയസംഘ9ിെ] വലിയ തേbെറ@േപാെല
പടിzാറു/ ഒരിരുCറയിൽ sേവശി?ിരിFു@
സർവാധിപsമാണിയുെട ‘റാമറാമ’ജപം മാ2ഭംഗം കൂടാെത
ധവനിFു@ു. േകശവൻകുz് തെ] കാരാഗൃഹ9ിൽ വ?്
േകശവപി/െയ അപനയെന@ു ഭവനംെച•
മുഹൂർ99ിെ] േദാഷെ9 ഇയാെള േനരിC്
അനുഭവെNടു9ു@തിന് അവസരം നൽകുവാെന@േപാെല
വി•ുഭ€നായ സർവാധികാരയFാർ
Qീപ‰നാഭe29ിേലFും അവിട@ു ഭവന9ിേലFും
ഉേ„ശി?ു പുറNാടായി. അടു9 ഉേദയാഗiനായ [ 148 ]

സÆതിയുെട സാ@ിZയവും ആ iല9ിലലാതിരു@തിനാൽ
െവളിെ?•9…കരdാരായ പി/മാർ അതിെന
സം[ഹി?ുെകാL് േപാവാനു/ പനേയാലNാ9ികെള
നിർ#ിFു@തിനും വിേനാദരസUdാർ ഒരു സദിർ
കൂCു@തിനും തുടqി. പരേമാrാഹികളുെട
വിേനാദസംഘqളിൽ നാസികാ[9ിൽ േകാപം സംഭരി?ു/
ഒരു സാധുവിെന പിടികൂടി ബലികഴിFു@ കർ#ം
രസികേലാക9ിൽ വിQുതമാണേലലാ. അ@െ9
യUപശുവായി കുറിFെNCത് ഏകാ[ചി9നായി
പണിെയടുFു@ േകശവപി/ ആയിരു@ു.
അസൂയാഗരളംെകാLു സbൂർ•നായിരു@ ഉ#ിണിNി/
സഹൃദയസദസയപeേ9ാട് കുറിേ§ാകസÆദായ9ിൽ ഒരു
േചാദയം െച•ു: “നിെCഴു9ിqെ9—േപ}റുവാലാമŒു—
നീCെമെa@ുരŒ.” ഈ േചാദയ9ിന് “ഇuാ‰ജൻ ദശക®െന
ചു}റിയ തിരുവാലതിൻ െനടുനീളം—” എ@ു9രവും
ആശൗചൈദർഘയവും അഭിജാതയനിർ•യ9ിന്
ഉപയു€മായ മാനദ^മാെണ@ു/ ഒരു sമാണവും ഒരു
സരസനായ കവിസൂനം െപാCി?ു. ആ sമാണെ9
s‡ുതവിഷയ9ിൽsേയാഗി?്, “അqെനയാെണyിൽ ജാതി
നി

യമിലലാ9 ആൾF് എ@ും വലലാÖമത@േലലാ” എ@്

ഉ#ിണിNി/ ഒരു സാമുദായികനിയമെ9 iാപി?്, തെ]
ബുZിവിപുലതെയ അഭിന•ി?ു െപാCി?ിരി?ു. ആ േഘാഷം
ഒരു വലിയ സംഘെ9 ഉ#ിണിNി/യുെട ചു}റും ആകർഷി?ു.
ആ വിടുവായdാേരാടു േചരാെത ദൂര9ിരു@ിരു@ ഒരു

വൃZേനാട് “അ#ാ?ാ—നാരായം വിഴുqിയതുേപാെല
അനqാൻ വRാതിരിFു@െതa്” എ@ു വിരുതനായ ഒരു
വികടൻ േചാദയം െച•ു.
വCമിC കൂC9ിൽ ഒരു െപരുy@ൻ: (രായസവാചക9ിൽ)
“നാരായം ഇFാല9് െകാലŒുേ@യും, െകാല?ാൽ
പഴുFുേ@യും, പഴു9ാൻ വിഴുqാവുേ@യും iിതിF്
‘രായം വിഴുqിയേപാെല’ എ@ു പഴിNാൻ നയായെമa്?”
മെ}റാരു9ൻ: “നാരായം െകാല? കഥ പുരാണqളിലുമിലലാ—
അതു േകCാൽ—ഫലQുതിയും കഥ പറയു@വർതെ@
പറവിൻ!”
േവെറാരു9ൻ: “െചവി9െയലലാം േമാaായ9ിൽ വേ??്
വയ}റിNാCിനു/ട9ു വ@ിരു@്, നാരായം നCതാര്?
െകാല?െതa്? അ•ാേനാ, പൂവേനാ? എെ@ാെF
േകൾNാനിരു@ാൽ, വിഴുേqLിവരു@ത് ഈരമ•്!”
ഉ#ിണിNി/: “നCവെ] വായലലേയാ അതും ശി•വും
വിഴുേqLത്?”
കവിവിരുതൻ: “കുല?ാെലa് െകാ@ാെലa്?—
‘തിyൾsഭേയാേട}റyം ജയി?ു/
തyNഴFുല?ുyNകിCിനാൽ
നÖyുതലയനുൈമyര—വാമിയും

ശിyികളിFുേമ ശyേവെLാCുേമ.”
വികടൻ: “സഭാെസടേഘാേട! െപാ@ിൻകദളിFുല ആർF്
ആരു േനദി?ു? ഈ ൈവരംവ? േചാദയ9ിന് ഉ#ിണിNി/
ആശാൻ ഉ9രം പറയെC.”
ഉ#ിണിNി/: “േനതി?തു നaിയെ9 യജമാനൻ, പ}റിയത്—
അതു പറz് പഴി ഞാൻ ഏൽFേണാ?”
കവിവിരുതൻ: “ചി9രN9ുതനിൽ
െപെ}റഴുa െപരുyണFൻ—
മാ}റിലലാെ?െbാ@ും
േതാ}റുമവൻ വാശലിേല—
പ9ിനിയാൾ തനിെയവa്.
പതികിടNാൾ പടിതനിേല.” [ 149 ] പ9ാമുദയദിവസ9ിെല
ജനനേ9യും, ഗണിതശാŠൈവദ¡യേ9യും, സുഖമായി
കഴിയു@ നിതയവൃ9ിേയയും മീനാeിേയാടുLായ
സംഘടനേയയും സൂചിNി?് േകശവപി/െയ ഭവി? ഈ
ഗാനെ9േFC സദസയർ “ബേലടാ കവികുzരാ” എ@ും,
ചിലർ “നലല സുേദ•തൻ ™ാതാവു കീചകൻ” എ@ും
േഘാഷി?ു.

കവിവിരുതൻ: “‘കLാൽ നലലവനിലും േകളിയു/വനിലും
ഉLാകുമേലലാ മധുവാണികൾFനുരാഗം’, എ@ലലേയാ ന#ുെട
കവിരാCു പറzിരിFു@ത്? ഉ#ിണിNി/ ആശാേന!
എനിFും ഒരു പുരാണNCേNർ തരണം”
ഉ#ിണിNി/: “തരാെമടാ, നൂറുവCം തരാം—എ]Nനും േപായി,
ഒരു പCെരെFാ@്, ഒരു െപ•ിെന േമാ•ി?്, ഒരു
െകാലNു/ിെയ വിC്, ഒരു െപാ@ുംകുല ൈകFൂലിയും
വാqി?്, എ@ും വാലാÖമയുംെകാL്; െകാCാര9ിൽ വ@്
പലകയും ചാരി, ‘െനടുമാതിരുമരുകാ’ എ@ു െഞളിzിരിF്.
അേNാൾ9രാം പCവും പടഭ^ാരവിരുതുകളും
പടലപടലയായി.”
{|ഹതയാദി കഥകൾ േകCുതഴbി?ിരു@ േകശവപി/യുെട
കർ•qൾF്, രാജശാസനാനുസാരമായി മഹാ‰ാവായ
ഉ•ി9ാൻ തെ@FL് ചില ആേലാചനകൾ
െച•ുവരാറു/തിെന പരസയമായി അപഹസനംെച•ത്
അതിദു—ഹമായി. അ@@ുLായിCു/ അവമാനqളുെട
മുകളിൽ ആ ൈകFാണFഥയും കൂടി ചുമ9െNCേNാൾ ആ
യുവാവിെ] eമാ‡ിവാരം തകർ@ു. േകശവപി/യുെട
ഭാവേഭദം കL് ഉ#ിണിNി/Œും കൂCുകാർFും ഉേdഷം
വർZി?ു. ആ ഉdാദലഹരിFധീനനായ ഉ#ിണിNി/
അതിനീചമായ ചില അസഭയവാFുകൾ േകശവപി/യുെട
ശിര—ിൽ പുËാ¶ലിെച•ു. ആേeപസംഘFാർ
െപാCി?ിരി?ു. അവിേവകം; അപമരയാദ എ@ീ

ലeണqൾെകാL് sസംഗqൾFുLാവു@ ഊർƒിതം
ഉ#ിണിNി/യുെട വീരഭrനqെള സദസയർFു QാവയമാFി
“കാലും മലർ9ിFിടFുേbാൾ നാFുനനNാനും ച9ാൽ
പുലെകാൾവാനും ആളിലലാ9 എരNനqു@#ാെര
കുഴി?ുമൂടാൻ മ#CിFRdാരിലലാ9 കാലമായേലലാ.
ആണുqളുLായിരു@െതലലാം ചെ9ാടുqി, കLടെമലലാം
കLവൻകാണിയായി െവCെതാറ@്—’
േകശവപി/ ആ കുവിതസംഘേ9ാട് മറുപടി
പറേയെL@ു/ ദൃഢനി

യേ9ാടുകൂടി ഇരു@ിരു@ു.

ഉ#ിണിNി/യുെട കരകവിzു/ ഒടുവിലെ9
അധിeേപqൾ അയാെള എഴുേ@ൽപി?ു: “മ#CിFRdാർ
ചെ9ാടുqീCിലല. ഇവിടം വിCാൽ ഇേNാഴും കാണാം ആര്,
ആെര കുഴി?ുമൂടു@ു എ@ും, വഴിേയ കാണാം—”
ഈ േകാപsലപനാരംഭ9ിൽ ഉ/ിെല കാലുഷയദു—ഹത
െകാLു ശിര—ിൽ ൈക അമർ9ി തടവുകയാൽ, പLു
മുറിേവ}റ ഭാഗെ9 ±ർശി?്, േകാപപരിതയാഗംെചേRLു@
ധർ#9ിന് അതിെന ശാശവതപാഠമായി വരി?ിരിFു@
നി

യെ9 േകശവപി/ ഓർ9ു. തിള?ുെപാqിയ

േകാപെ9 അമർ9ി, തെ] ഉ€ികളുെട അനൗചിതയേ9യും
ആപൽഗർഭതേയയും അനു¤രി?ു േ-ശി?ു. അടു9 വാFിൽ
ഉ#ിണിNി/േയാടു eമായാചനം െചയ്വാനും അയാൾ
ഒരുqി. എ@ാൽ “ഉ#ിണിNി/ അ#ാവാ!
ഉ#ിണിNി/അ•ാ! തല േപായി! കഴു9ു േപാF്”

എ@ിqെന പലരിൽനി@ും പുറെNC പലവിധമായ
ആർNുകളും “വൃതാരിപു2െനെFാ@ ശരം” എ@ു ചില
സൂചകവ–ാ€ികളും േകൾFുകയാൽ, അയാൾ അവിെടനി@ു
മിLാെത നട@ു. ഉ#ിണിNി/െയ ഹനി?ുകളയുെമ@്
േകശവപി/ ശപഥം െച•തായി സദസയർ “അേസാ അേസേലലാ”
േഘാഷി?ു. ആ സംഗതിെയ അതിയായി വർ•ി?ു/ ഒരു
സyടം മഹാരാജാവിെന ധരിNിNാൻ നFൽ എഴുതി
എലലാവെരയും വായി?ുേകൾNി?്, ഉ#ിണിNി/ മടിയിൽ
തിരുകി. സyടസമർNണ9ിനു മുbു തെ@ രാജചാരdാർ ആ
വൃ9ാaെ9 മഹാരാജാവിേനാട് ഉണർ9ി?ു.
തെ] പാദqൾ ഭൂ±ർശം െചRു@തറിയാെതയു/
േവഗ9ിൽ ഉ#ിണിNി/ ഓടി; [ 150 ] തനിFുLായിരു@
ഭയേ9യും സyടേ9യും ഹരിപ•ാനനസദ—ിൽ,
അേ„ഹ9ിെ] പാദqളിൽ സമർNി?ു. അയാെള ആ
സമയ9ും, വലിയ സംരംഭേവഗേ9ാടും കLേNാൾ
േയാഗീശവരമന—് ആപൽസാമീപയം െകാെL@േപാെല ഒ@ു
െഞCി. ഉ#ിണിNി/ എ@ നാമ9ിെ]
ഉ?ാരണശവാസമാ2ംെകാLും അFാലqളിൽ
ഹരിപ•ാനനമഹദശവ°ം ഉdൂലനം െചRെNടുമായിരു@ു.
ആ ദുർ@യനുമാ2ം ഹരിപ•ാനനസിZനായ മഹാെനയും
അേ„ഹ9ിെ] യUെ9യും അരeണം െകാLു
ഭ¶ിFാൻ ശ€ി സിZി?ിരു@ു. അ2 പരമശ€െ]
പാരവശയകാരണെ9 [ഹി?േNാൾ
ഹരിപ•ാനനസമചി9ാേ[സരൻ േകശവപി/യുെട

യൗവനാഹംകൃതിെകാLു/ അoവൃ9ികെള സവശിഷയdാർ
eമി?്, തെ] ഉപേദശമാഹാ‰യെ9 sദർശിNിFണെമ@ും
മ}റും സ@ിഹിതരായിരു@ വിദവƒനqൾ േകൾFുമാറു
sസംഗംെച•് ഉ#ിണിNി/യുെട നFൽ സyടെ9
വായി?ുേകC് േയാഗീശവരൻ അതിെന ഭmമായ ഒരു iല9ു
നിeി½മാകുംവ•ം വലിെ?റിzു. േയാഗീശവരൻ തെ]
ഭ€സംഘെ9 പ9ുമണിേയാടുകൂടി പിരി?യ?ു,. അനaരം
കുടിലേകസരിയായ ഗുരുവരയനും ചപലേകസരിയായ
ശിഷയമ•നും ത#ിൽ അഭിനയമാ2മായുLായ സംഭാഷണം.
മനുഷയബുZിF് ഊഹയമായു/ മഹാപാതകസാകലയേ9യും
സംഘർഷണംെച•് സരസകലയാFി9ീർFലും, അതിനു
ഉപയു€മായ ഒരു ഭരതശŠ9ിെ] േ–ാഡീകരണവും
അതിെ] sേയാഗാരംഭവും തെ@ ആയി പരിണമി?ു.
ഹരിപ•ാനനഭരതാചാരയൻ േചാദിFു@ു. "അേര! നമതു
ഗൂഢമാന Qമേ9യും യാവൽiിതിേയയും
Uാപകംെപ}റുെFാL ഖലചാരsേവശനം ന#
സംഘ9ിലിരുേF."
ശിഷയൻ േബാധിNിFു@ു: "അലലേയാ സവാമിൻ, sസീദ! ഈ
അഗതിെയ േയാഗദ^നിപാത9ാൽ ശിeിFരുത്."
ആചാരയൻ: "യUെ9 ഭ¶നംെച•ുടുേമ രുmഘാതകൻ!"
ശിഷയൻ: (സംശയം തെ@Fുറി?െലല@ു ൈധരയമായി) "സവാമി
ക•ുതുറ@ാൽ െപാടിഭ¤മായി പറ@ുേപാവൂലലേയാ?
തCിFളയണം- െചവിFു െചവി അറിയL."

ആചാരയൻ: "എ@æാ? വിശദമാക െശാലലൂ-"
ശിഷയൻ: തലŒു തല എ@ു/ നയായമിലലേയാ? കാ?ണം."
ആചാരയൻ: "നലലായ് നിനെവെFാLു േപശറയാ?"
ശിഷയൻ: "ഇേNാെഴyിൽ ഇNൾ. ആേലാചിNാെനa്?
ബഹുജനനdŒ് എaുതെ@ െച•ുകൂടാ?"
ഹരിപ•ാനനാചാരയർ തെ] ശിഷയൻ ഉപേദശി?
വധഗുണേദാഷ9ിന് 'തദാ‡ു' എ@നു[ഹി?്, അയാെള
യാ2യാFി തെ] Qമം കൂടാെത
േയാഗീശവരൈപശാചതവംെകാL് േകശവപി/യുെട നി[ഹം
കഴിയുെമ@ും, അേNാൾ തനിFു നീെCഴു9ു നി

യമായി

കിCുെമ@ും, അനaരം െകാ?#ിണിഅ#യുെട പരിണയനം
അവiയായി ആേഘാഷിFാെമ@ും സേaാഷി?ുെകാL്
ഉ#ിണിNി/ ഇേNാഴു/ 'േചാ}റുപുര' ഇടവഴിയിൽFൂടി
പടിzാെറ െതരുവിൽ എ9ി. അേNാൾ കാലഗതിെകാL്,
ഉ•ി9ാെന കാണു@തിനായി പുറെNCിരു@
േകശവപി/യുമായി അയാൾ കൂCിമുCി. ഉ#ിണിNി/
ഹരിപ•ാനനെ] നി

യെ9 ¤രി?ുLായ ൈധരയംെകാL്

ആ യുവാവിെന ആ സ•ർഭ9ിലും അധിേeപി?ു തുടqി.
േകശവപി/ മിLാെത തിരിzുനി@ു. "ൈകെവŒാൻ
ഭാവമുെLyിൽ അതും, മുbു പറzതും കഴിFൂ. നലല ഇരുC്ആകാശംേപാലും സാeിയിലല. േമഘവും തനിFു സഹായം"

എ@് ഉ#ിണിNി/ ജളവീരവാദം തുടqിയേNാൾ, േകശവപി/
"ഇെqാ@ിനം ഭാവമിലല. നടFണം. ഞാൻ
തിരി?ുേപാവുകയാണ്" എ@് അതിശാaനായി
കലശലുLാകരുെത@ു/ കരുതേലാടുകൂടി പറzു. "തെ]
അNെ] വഴിയലലിത്" എ@ുപറzുെകാL് േകശവപി/െയ
പിടിFു@തിനായി തവരിത9ിൽ [ 151 ] ഉ#ിണിNി/
അടുFുകയും “നിെ@ ഒ@ു ഞാൻ പഠിNിേ?Fാം—തല
വീശു@വർ വീശെC” എ@ു പറz് ആ യുവാവിെ]
പുറyഴു9ിനു പിടി?ു മുേbാCു ത/ുകയുംെച•ു.
നിന?ിരിFാ9 ഈ സ#ാന9ിനു sതിസംഭാവനയായി
േകശവപി/ തിരിzുനി@് ഗ^9ിൽ െകാടു9 ഒരു
sഹരം, ആകാശ9ിൽ സവേതയു/ നe2qളുെട
സംഖയെയ കാലാരംഭംമുതൽ അവ മറzിരു@ ദിവസqളുെട
സംഖയെകാLു ഗുണി?ാൽ കിCു@ ഫലേ9ാളം
ഇരുCി?തുേപാെല ഉ#ിണിNി/Œ് ആ ഇരുCിലും ദർശിNി?ു.
ഉ#ിണിNി/ െനടുbനേപാെല ചായു@തിനിടയിൽ, അയാെള
സഹായിNാനായി യുZധർ#െ9 മറ@് ഒരു നിഷാദവി[ഹം
വേധാേ„ശയേ9ാടു തെ@, സിംഹെ9േNാെല
േകശവപി/യുെട േനർFു മുേ@ാCു കുതി?ു. പരമാർ°ം
പറകയാെണyിൽ ആ s”@നരേകസരിയുെട
ശവാസമാ29ിന് ഉ9രം പറയാൻ േകശവപി/Œു
സാധിFു@തലലായിരു@ു. ആ േഘാരനായ നരാaകെ]
ഹ‡ം േകശവപി/െയ ±ർശി?ു എyിൽ രാജാേകശവദാസ്
എ@ നാമേധയം ചരി2ാകാശ9ിൽ

ഉദയംെചÁയിലലായിരു@ു. Qീപ‰നാഭെ]
സേyതiല9ുവ?് ധർ#നിരതനായ േകശവപി/യുെട
ആയുരaം വരു9ാെത രeിNാൻ
Qീപ‰നാഭനിയു€നായ േപാെല ഗിരിശരീരനായ ഒരു
പുരുഷൻ േകശവപി/യുേടയും നരപ•ാസയേ]യും
ഇടŒുചാടി വധ–ിയŒു sയു€മായ ഹ‡െ9
സവഹ‡9ിൽ ബoി?ു. ഇതിനിടയിൽ ഉ#ിണിNി/യും ഒCും
കുറŒാെത േകശവപി/െയ െചറു9ുനിറു9ി, അവർ ത#ിൽ
ഒരു ദവ•വയുZം തുടqി. മുറുF9ിലായി. ഉ#ിണിNി/
‘മ#CിFRdാ’രുെട വീരയേ9യും ൈകവിC് ‘എ]#േ#ാ!
െപാ@ുസവാമിേയ!” എ@ു ചില വിളികൾ കൂCി9ുടqി.
േകശവപി/യുെട യുZസാമർ°യം കLു രസിFു@തിന്
അയാളുെട ‡ുതിപാഠകനായ മാമാെവyിടൻ ഉ•ി9ാെ]
താമസiല9ുനി@് തംബുരുവാഹകനായ ഒരു ഭൃതയനുമായി
മടqു@വഴി അവിെടെയ9ി. കാFFൂC9ിൽ
കെലലറിzാലുLാകു@ ബഹളേ9ാടുകൂടി {ാ|ണൻ
േചാദയംെചRു@തിനിടയിൽ, യുZസാമർ°യ9ിൽ
ൈഹദർഖാൻ േപാലും തേ@ാടു േതാൽFുെമ@ു ഗർവി?ിരു@
നിഷാദാകാരൻ sഥമമായി ഒരു വിപുലബലെ]
കരബoന9ിൽ അകെNCേNാൾ, ആ ഇരുCിനിടയിൽFൂടി
sതിേയാഗിെയ സൂeി?ുേനാFി. ഐരാവതഗാ2െന
അയാൾ അേNാൾ ധരി?ിരു@ േവഷ9ിലും നിഷാദേവഷൻ
മന—ിലാFി. ഹി•ുiാനിയിൽ ഹ‡േമാചനെ9
അേപeി?ു. നിഷാദൻ പe, sേയാഗിേ?Fുമായിരു@

അടവുകളിൽ ഒ@ിേനയും ഭയെNടാെത അയാളുെട ൈകകെള
sതിേയാഗി തെ] പിടിയിൽനി@ു വിCു. ഇതിനിടയിൽ
ബoുലാഭംെകാL് ഉrാഹിയായി േപാരാവർ9ി?
ഉ#ിണിNി/ േകശവപി/യാൽ െതരുവിെ] അരുകിലു/
ഓടയിൽ ശയിNിFെNCു. നിഷാദേവഷൻ
അതിഭയyരസവര9ിൽ േകശവപി/േയയും
ഉ#ിണിNി/േയയും ശാസി?ു. മാമാെവyിടനും
അനുഗാമിയായ നായർFും ഈ വാFുകൾ ധാർ#ികനായ ഒരു
മധയiെ] നയായമായ ശാസനകൾ എ@ു േതാ@ി.
ഉ#ിണിNി/ നിേ

•നായും നി“²നായും

കിടFു@തിെനകL് അയാൾ മരി?ുേപായി എ@ു സംശയി?്
മാമൻ ‘പാരയിളവാ?ു’ എ@ു പരിതപി?ു. എണീ}റാൽ
പിേ@യും ആണ9ംകരുതി േകശവപി/േയാട്
ഏ©േFLിവരുെമ@ു ഭയ@് ഉ#ിണിNി/ സുഖശയനം
െചÁയായിരു@ു. മാമാെവyിടൻ േകശവപി/െയ
പിടി?ുെകാL് അയാളുെട ഭവന9ിേലFു തിരി?ു. “ഇതിെ]
അവസാനം കLാേല േപാകാവൂ” എ@ു േകശവപി/
സിZാaി?ു. “ശനിയെന ആെരyിലും െകCിെയടു9ു
െകാLുേപാെC. കഥകഴിzാൽ ഭാഗയം” എ@ു പറz്,
േകശവപി/െയ ഉaി9/ിെFാL് ആ {ാ|ണൻ നട@ു
“ആ രLുേപരും ആര്?” എ@ു േകശവപി/
േചാദി?തിനു9രമായി “ജേനയ ജ¶നയമാേന
പവനതനയേയാരിuസേ•ശത‡ൗ—” എ@ു മാമൻ ഗാനം
െച•്, അപരാധകെനേNാെല തെ] വrലെന വലി?ിഴ?്

അയാളുെട ഗൃഹ9ിലാFി.
ബഹുവിധവിേലപനിേളാടുകൂടി ശയിFു@ ഉ#ിണിNി/യുെട
സമീപ9ു നിഷാദേവഷധാരി അടു9ു. sതിേയാഗിയായ
ഗിരികായൻ ദയാവാrലയqേളാടുകൂടി നിഷാദാകാരെന
മു@ിC്, മുേbാCുകട@് ഉ#ിണിNി/െയ പിടിെ?ഴുേ@ൽപി?്,
“ഹാ! ഹൂ! അ#?ി!—” എെ@ലലാം ഞറുqു@
പരാജിതeീണെന െപാFി ഞരbുകേളയും— മഹാ

രയേമ!

വ–ി?ിരു@ നാസികേയയും ശരിയാFി നിറു9ി.
നിഷാദാകാരനും “എaNേന! എaുെചRു@ു? നിെ]
ഭാഗയംെകാL് ഞാനിവിെട എ9ി—അെലലyിൽ
െകാ@ുേപാേയെന!”എ@ുപറzുെകാLു ഗിരികായനു
തടുFാൻ കഴിയു@തിനുമുbിൽ ഉ#ിണിNി/യുെട
മുതുകിൽ ഒ@ുതേലാടി. ആ –ിയ കL് ഗിരികായൻ ശിര—ിൽ
താഡനംെച•ുെകാL് അവിെടനി@ു പറ@ു. നിഷാദെ]
ഭൂതദയാപൂർgമായുLായ സാaവന±ർശം ഏ}റേNാൾ
ഉ#ിണിNി/ െഞCി. “അേRാ!” എ@ു സവർšനരകqളിൽ
ഒ@ുേപാെല േകൾFുമാറ് വാവിCു വിളി?ു. ഉടൻതെ@
“ഒ@ുമിലല, അകെ9ാെരരി?ിൽ” എ@ു പറz് അയാൾ തെ]
സഹായിെയ ആശവസിNിFയും െച•ു. അേNാൾ ഉLായിരു@
മഹാതിമിരെ9 ആ സഹായിയുെട വŠqളുെട വർ•ം
ജയി?ു എyിൽ, ആ േഘാരപാതകെ] ശരീരവർ•െ9
അയാളുെട അaരംഗതിമിരം സൂരയsഭമായി
വിപരയയെNടു9ി. ഉ#ിണിNി/ തെ] ഭീരുതവേ9യും
ബലഹീനതേയയും കുറി?ു ലƒി?ുെകാLു കുറ?ുേനരം

നി@ിC്, “ഒ@ുമിലലാ—ഒ@ുമിലലാ—ഞാൻ െപാെŒാ/ാം” എ@ു
പറz് നിഷാദാകാരെന െതാഴുതുെകാL് വടേFാCും,
s”@േവഷനായ ആ സഹായി കിഴേFാCും നട@ു.
ഉ#ിണിNി/യുെട പാദസിരകൾ നീരശൂനയqളായി;
അവയവqൾ േലാഹനിർ#ിതqെള@േപാെല
േച•ാശൂനയqളായി?മzു; അaർ„ാഹാªി ക9ിNടർ@ു;
അനുപദം ദിÈ™മവും പരിസരകാർ•യ™മവും വർZി?ു;
പാതാളാവഗാഹനം െചRു@േപാെല ഒരു മഹാ™മ9ാൽ
ആവൃതനായി, അയാൾ Qീപ‰നാഭe29ിെ]
പടിzാറു/ ചതുËഥസoിയിൽ എ9ി.
sപ•സർവസവവും കൃ•ശിലാതുലയം േന2uിയ9ിൽ
സംഘടനം െചRുേbാെല േതാ@ി.
ബഹുശതേയാജനദൂര9ിൽ …ഫുരിFു@
അതിസൂºമായു/ അªി…ഫുലിംഗംേപാെല
സമീപ9ു/e29ിെ] പ

ിമേഗാപുര9ിൽ ക9ു@

ദീപം ഉ#ിണിNി/യുെട കൃ•മണികളിൽ പതി?േNാൾ ,
അയാെള തപിNി?ുതുടqിയിരു@ ജഠരാªി അaകാªിസമം
സർവാംഗം sസരി?ു. ആ eണ9ിൽ സവക^9ിൽനി@ു
േഛദിതമായ ആസ@ചരമെ] േബാധകർ•കയിൽ ഒരു sU
ക•ളിതമായി. തെ] ഹതിെയ തെ@െFാLുതെ@
ഹരിപ•ാനനൻസർവസംഹാരകൻ സ#തിNി?ു എ@്
അയാളുെട മന—ിൽ sകാശി?ു. തെ]
അവiാപരമാർ°െ9Fുറി?് ആ സാധുവിന്
സൂºേബാധമുLായേNാൾ, “Qീപ‰നാഭാ! വിശവംഭരാ!”

എ@ു ഗുരുനാഥന് അതയു?9ിലു/ –•നമഹാനു[ഹെ9
ദാനംെച•ും, ആ അനു[ഹം പരിപൂർ•മായി ഫലിFു@തിന്
ആ വിശവംഭരെ] േe2െ9 േനാFി െതാഴുതുപിടി?ു
െകാLും, ഉ#ിണിNി/ എ@ു േപർ െകാLിരു@ തടി
സാ•ാംഗsണാമമായി വീണു.

അZയായം ഇരുപത്
“മൽFാരയഗൗരവം നിyലും നിർ•യം
ഉൾFാbിേലാർ9ു കർ9വയം കുരുഷവ നീ.”
സമുദായqളുെട ‘വിശവകർ#ാ’Fളും അനാ‰ികമായ
പദവികളുെട sാ½ിFാെŒാL്, ജaുഹിംസെയ
sമാണരൂപമായി നിേഷധി?ും ശാŠമാകു@ ഛ2െ9
ശരണീകരി?ും, അജേമധാദി–ിയകെള അനുˆിFു@തിൽ
ഉrുകdാരായിരിFു@ു. ‘ശാŠം’ എ@
േQˆസാധന9ിെ] െമഴുകുsായമു/ നമയതെയ
ചിaിFുേbാൾ, രാജയലtിദീeെയ അനുവർ9ിFു@
ലൗകികdാർ നരേമധംെചയ്വാൻ മുതിരു@തിെനയും വലല
¤ൃതിഘCേമാ പുരാണമൂലേയാ സാധൂകരിFുെമ@് സൈധരയം
ആഖയാപനംെചRാം. എaായാലും, മഹാരാÏqളുെട sതിˆ
ര€പyിലമായ അ‡ിവാര9ിലാെണ@ു പുരാണqളും
പുരാവൃ9Udാരും കീർ9ിFു@ു.
ആധുനികചരി2[\qൾതെ@ [ 153 ] അേനകവും
ര€വിസർƒന9ിേ]യും വിസർNകdാരുേടയും
¤ാരകqെള@ു ഖ^ിFാവു@തേലല? ഇqെനയിരിെF,
െപരുമാFdാരാൽ ഭരിFെNCിരു@ േകരളമ^ല9ിെ]
sധാനഖ^മായി േശഷിFു@ വ•ിരാജയ9ിലും
സംiാനസവരൂപണ9ിെ] ഗതയaരqൾFിടയിൽ, ചില
വധqൾ സംഭവി?ു എ@ത്, ആ സംiാന9ിൽ

തീe്ണവീരയdാരായ ബാഹുജസിംഹqൾ വസി?ിരു@തായി
മാ2േമ െതളിയിFൂ. അതുെകാL്, ഹരിപ•ാനനമത9ിെ]
sചാരണ9ിനിടയിൽ അേ„ഹ9ിെ] മുmാധാരണ9ാൽ
അവേരാധംെചRെNC ഒരു ആചാരയേനാ
ആരയേനാതെ@യാകെC, മൃതനാFെNCത് നി—ാരമായ
മrരഫലെമ@ു വാദി?ാൽ അത് വയാജവും, വയാഖയാനി?ാൽ
േലാകമഹൽഗതിെയFുറി?ു/ അUതയും ആയിരിFും.
ഉ#ിണിNി/യുെട മരണവൃ9ാaQവണ9ിൽ
മഹാരാജാവിന് ഈ sമാണqളുെട സൂºUാനംെകാL്
േമനിയും മന—ും തളർ@ു. ആ വൃ9ാaേ9ാടുകൂടി
ഉ#ിണിNി/െയ നി[ഹി?ിC്, നീെCഴു9ു േകശവപി/
നാടുവിCു േപായിരിFു@ു എ@ു കൂടി ധരിNിFെNCേNാൾ
അവിടെ9 മുഖ9ുദി? നരസിംഹദയുതികL്, ആ
വൃ9ാaവാഹകൻ അവെ] കഥയിെല
നായകെനേNാെലതെ@ പേരാe9ിൽ എവിെടേയാ
അaർZാനംെച•ു. മഹാരാജാവിെ] മേനാേന2ം
സംiാന™ംശ9ിന് ഉദയതമായ ഒരു sതിേയാഗിപe9ിെ]
ഊർƒിതമായ sവർ9നെ9 ദർശി?ു. േകശവൻകുzിെ]
സംഗതിയിെല@േപാെല േകശവപി/ŒുേവLിയും അവിട@ു
sേവശിFാെത sധാനമTിമാരുെട ദൃ•ിF് ആ സംഗതിെയ
sേതയകമായി വിഷയീഭവിNി?ുമാ2ം ഒരു കൽപന
പുറെNടുവി?്, അടqി.
ഹൃദയശുZdാരും ഹൃദയശൂനയdാരും ഒ@ുേപാെല

സുഖനിmയാകു@ ഐഹികസവർšെ9 അനുഭവിFു@ു.
പരിപ•ാനനനായ ഹൃദയശൂനയൻ സവേയാഗനിmയുെട
sശാaതെയ അനു¤രി?് ഉÜഗാരപടലികളും
നൃ9കീർ9നാദികളുംെകാL് ഉദയാർഘയദാന9ിൽ
സംഭവി?ുേപായിCു/ നയൂനതകെള പരിഹരി?ു.
േകരേളuപദവിെയ sാപി?ുകഴിzതുേപാെല
അേ„ഹ9ിെ] ഉലലാസപൂർ•ത ഉദയഭാ…കരെ]
മൃദുലകിരണqൾF് അതിsകാശം നൽകി.
ഉദയസoയാനടനായി നിൽFു@ േയാഗിയുെട മുbിൽ ഒരു
ഭൃതയൻ sേവശി?് ഉ#ിണിNി/യായ ശിഷയൻ
മരി?ുേപായിരിFു@ു എ@ു/ വൃ9ാaേ9ാടുകൂടി
േകശവപി/െയ കാൺമാനിെലല@ും ധരിNി?ു. ആ
sാരtനിവൃ9െ] മുഖ9് അേNാൾ …ഫുരി?
സംശയഭാവവും േന2qളിൽനി@ു പുറെNC s¾ചിÄqളും
നാടയകലാധിˆാനേദവതെയെFാLും ‘sീേതാഹം’
വദിNിFുമായിരു@ു. തെ] യU9ിെ] ഋതവിഗവരണം
തെ@, അതിെ] മാഹാ‰യ9ിന് ഇ2 അനുേയാജയമായ ഒരു
ബലിദാനേ9ാടുകൂടി നട@േലലാ എ@് അേ„ഹം സaു•നായി
മദി?ു. എ@ാൽ ആ തതവനിധാനനായ അഗാധഹൃദയനാൽ
അeീണമായി വചിFെNടുമാറു/ “ജീവെന മൃതയുവും,
സേaാഷെ9 സaാപവും, ഉ@തിെയ അധഃപതനവും
േവർപിരിയാെത നിരaരാവരണം െചRു@ു” എ@ു/
sമാണ9ിെ] ഒരു അനുഭവപാഠമായി അേ„ഹ9ിെ]
ജയവിജൃംഭിതമായ ജടാബo9ിൽ9െ@, ആ

മഹാവിജയഘC9ിൽ ഒരു വ¸നിപാതം ഉLായി.
മഹാരാജാവിന് േകശവപി/യുെട േവർപാടുെകാLുLായ
ന•ംേപാെല, അവിടെ9 കിരീടകാംeിയായു/
ഹരിപ•ാനനന് അേ„ഹ9ിെ] വിശവ‡േസവകനും
േകാശകാരയiനുമായ വൃZസിZനും ആകാശഗമനം
െച•ിരിFു@ു. ഈ വൃ9ാaം േകCേNാൾ ഹരിപ•ാനനൻ
ഹതപ•ാനനനായി. അേ„ഹ9ിെ] കപാല9ിനക9ു/
മƒാപി^ം, അതിെ] Òുവ9ിൽ
™മണംെച•ുതുടqിയതുേപാെല േതാ@ി. തെ] Qമqളുെട
സിZിF് അപരിതയാജയമായ mവയസ•യം തെ]
േsഷകdാരിൽനി@ു വ@ുേചരു@തിനു/ കവാടം
വൃZസിZെ] പുറേക അടzുകLേNാൾ ഹരിപ•ാനനൻ
സവയം ആഗതമായ ഒരു സമാധിയാൽ ബoിFെNCു.
ഹതവിധിയാൽ താൻ അഭിയു€നായി9ീർ@ിരിFു@ു,
എ@ു/ േബാധേ9ാടുകൂടി, അേ„ഹം അ¹േനരം
ആസനെ9 അവലംബി?് ഊർZവൻവലി?ു. ഭ€dാരും
സവാQയവർ9ികളും ആയ sഭുതതിയും, [ 154 ] വിേശഷി?ും
ഒരു മഹാനിേeപ9ിെ] ഉടമiകളായ
മTFൂടനിവാസിനികളും തെ] സവാധീന9ിലിരിFുേbാൾ
mവയഹാനിെകാLുLാകു@ sതിബoെ9
ഭയെNടാനിെലല@് അേ„ഹം വീLും ഉ„ീ½നായി.
ഉ#ിണിNി/യുെട േദഹവിേയാഗ9ിൽ ഉÜഭൂതമായ
അനുകbാഭാരം അേ„ഹ9ിെ] ഹൃദയ9ിനു
വഹിFവഹിയാെത ചമzതുേപാെല പരിതാപന·നായി,

തെ] ഗുരുപദ9ിനു േചർ@ പിതൃiാനകർ9വയെ9
നിവർ9ിNാനായി ഭ€െ] സം…കാര–ിയാകരണ9ിനു
പുറെNCു.
ഈ സമയ9ുതെ@ അധികാരികളിൽ ചിലർ
േകശവപി/യുെട ഗൃഹപരിേശാധന ആരംഭി?ു. ഭഗവതിഅ#
അവരുെട ഉപാസനാേദവിയായ നീലിെയേNാെല
ഭയാനകയായി, േകശമകുടെ9 ഉരൽെNCിേNാെല ജൃംഭിNി?ു
വിടുർ9ി വിളqി?ുെകാLു തെ] കുരരീരവപടലികളാൽ ആ
ഭവനെ9 മാർƒാരാeൗഹിണി പതിെനCും േചർ@േപാലു/
ഒരു കുരുe2മാFി9ീർ9ു. പാർ°നും
പാർ°സാരഥിയും മ}റു ബoുജനqളും പരിപ\ികളും
താൻതെ@ ആയി, വിശി•ച#Cി ധരി?ും, ചില
ഭഗവൽഗീതകളുപേദശി?ും, “േകശവപി/ എവിെട?” എ@ു
േചാദയം െച• ഉേദയാഗidാർF് തെ] നാസികാaെ9
െപാFി വിശവദർശനം നൽകിയും, “പLാരവക ആളുകേളാടു
കളിFരുത്” എ@ു വാദി? വിലരുെട മുഖqളിലും
മുതുകുകളിലും ദaനഖാദി ശŠsേയാഗം െച•ും,
നിർæoേചാദയqൾ െച•വരുെട പൂർgപരbരകൾ, േമലാൽ
തിരുവനaപുര9ിെ] സമീപേദശമായ തിരുവലലെ9
പി^സവീകാര9ിനുേപാലും പുറെNടാെത
വർ9ിF9വ•ം, ദിവയാŠqൾെകാL് അവെര
സമാരാധി?ും, േപാർെച•ു. എ@ിCും അമർ9ാൻ
സാധിFാ9 ഭടdാരുെട മാറ9ും തെ] മാറ9ും
നിർ„യമായി അറzും, “െവ/ം കുടിയും മുCെC” എ@്

അേ–ാശി?്, പാളെയ എടു9ു കിണ}റിൽ നിേeപി?ും,
ഭഗവതിഅ# തൽFാലേ9F്, Qീപരശുരാമൻ തപ—ിനായി
േകരള9ിൽ േപാ@തുേപാെല, Qീവരാഹe29ിൽ
ഭജനമിരിNാൻ പുറെNCു.
ഉ#ിണിNി/യുെട ദുർ#രണം തിരുവനaപുരം നഗരെ9
ഒരു മഹാസാം–മികേരാഗവയാ½ിേപാെല ഭയകരിbടംെകാL്
ആേവ•ി?ു. പൗരകാരയidാർ മാ2ം ആ സംഗതിയുെട
അേനവഷണ9ിനു പുറെNടുകയും, മ}റു സകല ജനqളും
രാജാധികാര9ിന് ഒരു രൂeശിeയായി, ദുഃഖദീeെയ
അനുവർ9ിFയും െച•ു. രാജാധാനിയിെല ഗൗരവമായ
ജനേeാഭം അതിെ] sശാaമായ നി—വനതെകാLുതെ@
രാജയ9ിെ] ചതുരaqളിലും eണ9ിൽ പര@ു.
േe29ിെല പൂജാകർ#qൾFു sതിബoമുLാകാെത
േകാCŒു പുറ9ു മാ}റെNC മൃതശരീരെ9 കാണു@തിനു
കൂടിയ കരനാഥdാരുെട ഇടയിൽ “ഈ അ–മം ആരാൽ
െചRെNCു?” എ@ുLായ േചാദയ9ിന് “നീെCഴു9ു
േകശവപി/” എ@ു9രം അശരീരിവച—ായി
ആകാശ9ിെലqും മുഴqി. മൃതശരീര9ിെ] പാർശവ9ിൽ
ചിലbിേന9ു ചTFാറൻ െപരുംകൂ}റ?ുരമാaൽെകാL്
അനaശയനപുരെ9 കുളംേതാLി കടേലാടു
സംഘടിNിFാൻ എ@േപാെല തലതാ¿9ി ചിന9ു
ചീറിെFാLുനി@ു. നaിയ9ു•ി9ാൻ തെ]
സംബoിയുെട ദുഃഖ9ിൽ അനുതപി?ുെകാL് ദു“ാസനെ]
അധർ#ചാരിതവെ9 ദർശി?് മൂFിൽ വിരൽ ത/ിേNായ

കൃപാദയാചാരയdാരുെട sതി”ായേപാെലയും നിലെകാLു.
നവീനേലാകഗുരുവായു/ ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരൻ
ദaNാദുകqളിൽ ആേരാഹണംെച•് എഴു@/ി, തെ]
ഭ€െ] മൃതശരീരെ9 തേലാടി അനു[ഹി?ും, അqെന
പാവനമാFെNC കേളബരെ9 ഭ¤ീകരിFാെത
സമാധിയിരു9ി കൃമിേഭാജയമാFു@തിനു/ വിധികെള
ഉപേദശി?ും, യാ2യായി. അനaരം അ•ാവRെ]
സംഗതിയിെല@േപാെല നിയമsകാരമു/ േരഖകൾ
തRാറാFു@തിന് അധികാരിമാർ ഉ#ിണിNി/യുെട
ശരീരെ9 പരിേശാധി?േNാൾ, അയാെള നി[ഹിFുെമ@്
േകശവപി/ sതിUെച•തിെന സംബoി?ു
മഹാരാജാവിനു സമർNിFാൻ അയാൾ തെ] ചരമേലഖനമായി
തRാറാFിയിരു@ സyടപ2ം കാണെNCു. രാജാധികാരവിധി
എqെന അവസാനി?ാലും, ഉ#ിണിNി/യുെട കൃതാaൻ
ആെര@്, പുനരിനും പരിേശാധനŒും മാർšമിലലാെത
രാജകീയതീർ?യായി9െ@ [ 155 ] ഒരു വിധി
േകശവപി/യുെട േനർF്, തുറ@
ജനേലാകേകാടതിയിൽനി@ു sസിZീകരിFെNCു.
അ@ു മZയാÄമായേNാൾ രാമവർ#മഹാരാജാവ്
മേനാവിQമ9ിനായി ഏകാaവാസം ആ[ഹി?്, ഇേNാൾ
‘രംഗവിലാ—ം’ മുതലായ രാജസൗധqൾ iിതിെചRു@
ഉപവന9ിൽ ‘വലിയ ചവുF’ എ@ േപേരാടുകൂടി
ഉLായിരു@ ഒരു മ^പ9ിൽ sേവശി?്,
പരിജനqെളെയലലാം വളെര ദൂര9ാFീC്

വയാകുലതേയാടുകൂടി അവിെട നട@ുെകാLിരു@ു.
മനുഷയരുെട സുഖാവസരqെള വഷളാFു@ സ•ർഭകുസൃതി
എെ@ാരു ചാ9െ] ബാധ പലരും അനുഭവി?ിരിFാം. ഈ
മൂർ9ിയുെട കളിെകാെL@േപാെല, ഉ@തമായ
ശാഖയിൽനി@ു ഭൂമിയിൽ വീഴു@ ചF യുെട
‘ധുമി’ധവനിേയാടുകൂടി ഒരു ഭീമാകാരൻ െതFു/ ചുവർചാടി
ആ ഉദയാന9ിനക9ു വീണു. ആ ശ²9ാൽ
ആകർഷിതനായ മഹാരാജാവ് തെ] സവiവാസേ9യും
രാജസ@ിധിയിൽ സyടqൾ േബാധിNിFാൻ
sേവശിFു@തിനു/ മാർšനിയമേ9യും ലംഘി?
sമ9െ] ശരീരൈദർഘയവി‡ൃതികെള കLുLായ
വി¤യ9ിൽ, അയാളുെട അപരാധqെള മറ@ു.
വിചാരി?ിരിFാെത മഹാരാജാവിെ] മുbിൽ ചാടിേNായ
പFീർസാ തനിFു ശിeയുLാകാതിരിNാനായി
“മുതലാളിFു സyടം” എ@ു മഹാരാജാവു േകൾFുമാറ് ഒരു
വയാജം പറzു. ‘മുതലാളി’ എ@ു പറയെNCത് േപാFുമൂസാ
വർ9കനാെണ@് മഹരാജാവു വയാഖയാനി?്
പൂർgരാ2ിയിെല സംഭവ9ിെ] ¤ൃതി ഉLായിരു@ിCും,
ൈധരയേ9ാടുകൂടി ആ യമകായെന സമീപ9ു വിളി?്,
“മുതലാളി എaു പറzയ?ു?” എ@ു േചാദയം െച•ു. ആ
ദൂതൻ ഇടതുൈക മാേറാടണ?്, വലതുൈക നില9ു
മുCുംവ•ം നാല•ു സലാംവ?്, മാമെവyിടൻ തെ] മുഖെ9
മറŒാൻ ൈകെFാL നിലയിലും അധികമായി വ–ി?്,
സൂºസമേകാണാകൃതിയിൽ, അധരംെപാ9ി നി@ു. ആ

ദൂതെന അതിനു മുbിലും കLിCുെL@ു മഹാരാജാവിനു
ബലമായ ഒരു ശy ഉദിFയാൽ “നിെ] േപെരa്?” എ@ു
േചാദിFുകയും “പFീർസായാണു െപാ@ടികേള” എ@്
നില9ുതെ@ േനാFിെFാLു അയാൾ മറുപടി
അറിയിFയും െച•ു.
മഹാരാജാവ്: (പFീരിെ] പരമാർ°െ9 ആേലാചിNാൻ
ഇടകിCു@തിനു പുറെNടുവിFു@ തെ] േചാദയ9ിെല
വിേനാദരസെ9 ഓർ9ു സവൽപെമാരു പു•ിരിേയാടുകൂടി)
“ഏേഹ! നിെ@FLിC് സാധാരണ ഒരു െവറും
പFീർസായാെണ@ു േതാ@ു@ിലല. പരമാർ°ം േകൾFെC.”
പFീർസായുെട േന2qൾ, കുനിzുനിൽFു@ ആ
നിലയിലും ഉ/ിലുLായ ചിaകളുെട ഗതിവിേശഷംെകാL്
അനൽപേവഗ9ിൽ പലവുരു അടzു തുറ@ു എ@്
മഹാരാജാവിനുതെ@ േതാ@ി. “പFീർപി/ എ@ും ചില
അq9മാർ അa—ിന് ഉ9രവാവാർ—ക¹െന”
മഹാരാജാവ്: “അqെന ഒ@ും അെലല@് നാം പറയു@ു.”
പFീർസാ: (ഝടിതിയിൽ) “അലിയാർഖാൻ എ@ു കൽപി?ാൽ
അതുവും െപാരുaും ൈദവെNരുമെയ.”
മഹാരാജാവ്: (അeമനായി) “ഛ! േഛ! അതുമലലാ—”
പFീർസാ: (സ#തി?ു തലയാCി. അേതാട് ഉടലും ആടി)
“പട?വെ] േമdയാൽ മലുFൂ@ും േപെരാL് —അതിനും

പFീർ മൂളും.”
മഹാരാജാവ്: “ആദയം അ#യ”dാരിC േപെരa്? അതു
േകൾFെC.”
വാFുകൾ മുCിയും ഇടറിയും, ഒരു ൈകെകാLു െചവി
കശFിയും തല െചാറിzും, േന2qെള അൽപെമാ@ു
പുറ9ു കാണി?് മഹാരാജാവിെ] മുഖഭാവെ9 നിർ•യം
െച•ും, ചുLും അണയും അമർ9ിയും പFീർ എേaാ
മുനqി. മഹാരാജാവിെ] [ 156 ] സരസഗുണം sകാശി?്
അവിടെ9 മനഃ-ാaതെയ നീFി. ആ ഭീമാകാരെ]
ശരീരപരിമിതിയും അയാളുെട സം™മവും ത#ിലു/
ൈവപരീതയം തിരുമന—ിൽ നിർഭരമായ വിേനാദരസെ9
ജനിNി?ു. “എaാത്,—ഇ2 വിഷമിNാൻ? ഭയം കൂടാെത
പറേzF്” എ@ു കരുണാപൂർgം sാവാഹിNിFെNCേNാൾ
പFീർസാ പരമാർ°െ9 െപാCി?ു. അതിബാലയ9ിെല ഒരു
സംഭവമായതുെകാL്, നാമകരണസമയ9് അ”ന#മാർ
നൽകിയ േപരിെന, തനിF് ഓർF9 വ•ം േകൾFാൻ
കഴിzിെലല@് ആ വൻെപാ•ൻ പ?യിൽ വിളി?റിയി?ു.
മഹാരാജാവ് െപാCി?ിരിNാൻ മടിFയാൽ, ശവാസംമുCി, കരൾ
കലqി, ക•ുകളിൽ ജലവും നിറz്, ഒരുവിധം വിഷമെNC്,
തെ] ശവാസെ9 നിലയിലാFിെFാL് “ആെC , നിെ]
സംഗതി വലലതും നാം ധരിNാൻ ഇടവ@ിCുേLാ?” എ@ു
പിെ@യും േചാദി?ു.
പFീർസാ: “പട?വൻ കൃപെച•്—പ•ാെതാC്, അ/ാ അടി?്

വാNാേമല്—” എ@ിqെന തെ] േബാധനെ9
സതയവാÓമൂലമാFു@തിന് സതയവാചകെ9 ഉ?രിNാൻ
തുടqീC് ശരിയാകാ9തിനാൽ, “ഇFടിതം എലലാ പരമാ«വും
അറിവിFും” എ@ു പറzുെകാL് "ഒരു ഓല േലഖനെ9
താൻ നി@ിരുFും” എ@ു പറzുെകാL് ഒരു
ഓലേലഖനെ9 താൻ നി@ിരു@ിട9ു വ?ിC് പുറേകാCു
മാറിനി@ു. ‘മുതലാളി’യുെട സവകാരയ േലഖനമായിരിFുെമ@ു
സyൽപി?് മഹാരാജാവുതെ@ താഴ9ിറqി അതിെന
എടു9ുെകാLു തിരിെയ ചവുFയിൽ sേവശി?് ദൂതെന
േനാFിയേNാൾ രLു പാദqൾ മതിലിെ] മുകളിൽ
അ‡മിFു@തു മാ2ം കാണുകയുLായി.
മഹാരാജാവിെ] തിരുമുbിൽ സമർNിFെNCത്
േകശവപി/യുെട ഒരു സyടഹർജിയായിരു@ു.
അeരവടിവുെകാL് അതിെ] ആഗമനം എവിെടനിെ@@ു
മന—ിലാവുകയാൽ, െകCുെപാCി?് ആദയംമുതൽ
അവസാനംവെര മഹാരാജാവ് ആ േലഖനെ9 േവഗ9ിൽ
വായി?്, അതിൽ അടqീCു/ സംഗതികെള സൂºമായി
മന—ിലാFി. അതിെ]േശഷം, ചവുFയുെട
മര9ൂണിലുLായിരു@ ഒരു ഒളിയറ തുറ@് െവ/ിേപാെല
മിനുqു@ ഒരു കഠാരിെയ പുറെ9ടു9്, ആ
ഓലെയതിലതുലയമായി നുറുFി കാ}റെ9റിzു.
മഹാരാജാവിെ] േന2qൾ ര€ദയുതിയും അªിദയുതിയും
െകാLു ഭയyരമായി. ര€ദയുതി അപാരബുZിമാനും
നി‡ുലഭ€നുമായ തെ] ഭൃതയെനFുറി?ു

പ

ാ9പിFയാലും, അªിദയുതി ആ സyടപ29ിൽ

ഹരിപ•ാനനെ] കൃ2ിമqൾ ആദയംമുതൽ ഓേരാേരാ
സംഗതിFും െതളിേവാടുകൂടി
വിവരിFെNCിരു@തുകെളFുറി?ു േബാZയം
വ@തുെകാLും ആയിരു@ു. അവിടെ9
കർ•qളിൽ9െ@ സിംഹഗർƒനെമ@ു േതാ@ിയ ഒരു
സവര9ിൽ മഹാരാജാവ് ഭൃതയdാെര വിളി?ു. കൽപന േകC്
ഓടിയടു9 ഭടdാേരാട് “സുæRൻ—കുമരൻതbി” എ@ീ
രLു നാമqെള മാ2ം േകാപാoനായി നി@ിരു@
മഹാരാജാവ് ഉ?രി?ു. ഭാഗയവശാൽ അ@െ9 സംഭവqെള
സംബoി? കൽപനകൾ വാqു@തിനു മാളിക9ാെഴ
സമയംകാ9ു നി@ിരു@ ദളവായും ഉപേസനാധിപതിയും
കൽപന ഉLായിFഴിയു@തിനിടയിൽ തിരുമുbിൽ
ഹാജരാFെNCു. മാർ9ാ^വർ# മഹാരാജാവിെ]
അതയു[തയും കLറിzിരു@ ആ രL് ഉേദയാഗidാരും
ആ സമയ9ു കാണെNC ധർ#രാജാവിെ] പരിസര9ിൽ
അടുFു@തിനു ൈധരയെNCിലല. മഹാരാജാവ് മTിമാരുെട
അഭിsായെ9 കാംeിNാനും അവേരാട്
ആേലാചനെചയ്വാനും പുറെNടാെത, ഊർƒിതസവര9ിൽ
കൽപനകൾ നൽകുകമാ2ം െച•ു. ആ കൽപനകൾ എqെന
കലലു പിളർ@ു എ@ു വഴിേയ.
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരൻ സവശിഷയെ] സം…കൃതിFു
പുേരാഹിതവിധികൾ നൽകീC് ആQമ9ിേലFു മടqിയ
ഉടെന ആരംഭി?ത് പൂജേŒാ ഭeണ9ിേനാ അലല.

അേ„ഹ9ിെ] സവകാരയേവേദാ€qൾsകാരം ഒ@ു
വൃഥാQമവും, മെ}റാ@് മഹാ•താനുˆായികൾF്
അsധാനവും ആയിരു@ു. അേNാഴെ9
അതയാനുകൂലഘC9ിൽ തെ] ചിരകാലQമെ9
സഫലീകരിFു@തിനു േവL വയവiകൾ െചയ്വാൻ
അേ„ഹം തുടqി. മഹാരാജാവിെനേNാെല
മേനാവിQമ9ിനും മTസ@ാഹ9ിനും പുറെNടാെത [ 157 ]
ഹരിപ•ാനനമേനാരാജയരാജാവ് ചില േലഖനം മുേഖന
യUmവയqേളയും ഉപേഹാതാFdാേരയും സംഭരിNാൻ
ഉേദയാഗി?ു. ജനേeാഭം രാജയ9ിൽ മുഴു9ിരിFു@ു എ@ു
ൈഹദരാലിഖാൻ നവാബിെന ധരിNിNാൻ ഒരു
സമർNണപ2വും തെ] ശിഷയമഠqളിേലFു യUദിവസം
നി

യി?ും മ}റും ശാസനqളും എഴുതി തുരഗാരൂഢdാരായ

ദൂതെര ഏൽപി?് ഉടെന അയ?ു. ഇതുകൾ കൂടാെത
സ2സമാ½ിയിൽ നി—േ•ഹം തെ] തൃNടിേയ}റവും
സിംഹാസനാേരാഹണവും ആേഘാഷിFു@താെണ@്
േവദUനും േയാഗധനനും സകലകലാനിപുണനും
വിവിധരാജനീതി വിദ¡നും ആയ ഹരിപ•ാനനാവധൂതൻ
ഭൂതവർ9മാനസൂeമUാന9ിെ] ബലംെകാLു
sതിUയും െച•ു.
ഏകേദശം സoയേയാടടു9് അേ„ഹം രാജയാധികാര9ിെ]
ദിവയമഹിമേയയും രാജമതാനുവർ9നം എ@
sജാധർ#സർവസവേ9യും കുറി?് തെ] ശിഷയവൃ•9ിന്
സാേരാപേദശqൾ െച•ുെകാLിരിFുേbാൾ,

അേ„ഹ9ിെ] യUമേഹാrവ9ിന് മഹാരാജാവ്
തിരുവു/മുLായി നൽകു@ സംഭാവനേയാടുകൂടി സÆതി
രാമRനും പരിവാരqളും ആ േയാഗിവാട9ിെല9ി.
രാജസംഭാവനയുെട സാeയമായു/ സർgാധികാരയFാരുെട
‘സാധന’േലഖനെ9 ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരൻ
താൽFാലികമായ തെ] sജാധർ#ം അനുസരി?ു വാqി,
ക•ുകളിൽ േചർ9തിെ] േശഷം, സദസയെര
വായി?ുേകൾNി?ു. മഹാരാജാവ് േയാഗീശവരെ]േനർFു
sദർശിNി? ഈ അനുഭാവം ജനേeാഭ9ാൽ തിരുമന—ിൽ
ഉLായ ഭയവി™ാaികളുെട ഫലമാെണന് മഹാജനqൾ
വയാഖയാനി?ു. േയാഗീശവരൻ മഹാരാജാവിെ]
തൽFാല[ഹനിലകെള മന—ുെകാLു ഗണി?്, അവിടെ9
മൃതയുകാരകെ] നില തെ] യU9ിെ] സമംഗളമായ
പരയാ½ിF് അനുകൂലംതെ@േയാ എ@ു പരിേശാധിF മാ2ം
െച•ു.
വംശവൃeqളിൽ രLും മൂ@ും നാലും ശാഖകളുെട
തായ്േവരായി നിൽFു@ പിതാവ് പിതാമഹൻ sപിതാമഹൻ
എ@ിതയാദി പദവികെള ജീവിതകാല9ുതെ@ ചിലർ
sാപിFു@തിെ] പരിപൂർ•ാന•9ിൽ ഭാഗഭാFുകളാവാൻ
േമാഹമു/വർ ഈ കഥാദിവസം sഭാത9ിൽ
െചbകേ“രിഭവന9ിെല അറNുരŒക9ു നടFു@ ഒരു
േകാലാഹലെ9 സ•ർശനംെചയ്വാൻ േപാരുവിൻ.
മാർ9ാ^വർ# എ@ ആഖയായികയിെല നായിക
േരാഗാതുരയായി കിട@ മ•9ിൽ ഇതാ ഒരു ദീർഘകായൻ

ആപാദമ‡കം വിലേയറിയതായ ഒരു സാൽവെകാLു
െപാതിz് കുംഭകർ•േസവെചRു@ു. ഉദയമുഹൂർ99ിൽ
സവനിലയqളായ അശവ°qളിൽ തുരുതുരെന
െച@ണയു@ വാവലുകളുെട ശ²കലാപ9ിനു തുലയമായ
ഒരു ആരവം ആ മ•9ിെ] മുൻഭാഗതു മുഴqി9ുടqു@ു.
ബാലരവികിരണിളുെട േശാണിമ അംബരാaേമഖലെയ
അലyരി?ുതുടqിയേNാൾ നിmാതൽപരെന
ആ”ാദനംെചRു@ േശാണകംബളെ9 ഉrാരണംെചയ്വാൻ
ബഹുവിംശതി ബാലപലലവാംഗുലികൾ സാഹസംെചRു@ു.
ദeിണതിരുവിതാംകൂറിെല മലയാളഭാഷയിൽ
പിതാമഹപദ9ിെ] പരയായമായ അNൂNൻ എ@ പദെ9 ആ
ബാലമുœരസംഘം ‘ഫൂ’ എ@ുവെര, ശുœി?ും
ചതുരുപായസൂചകqളായും ത9ൽസവരqളിലും
ആർ9ിCും sഭുശരീരെ9 ആ‡രണംെചRു@ പദവിെയ
അനുഭവിFു@ സാൽവ നിmാധീനെ] കായെ9
ദൃഢതരമായി ആവരണംെചRു@േതയു/ു. കൽപനകളും
കൂFുവിളികളും േകാപകലഹകലശലുകളും െകാL് ആ
മുചുകു•ന് ഒരു ചലനവും ഉLാകാ9തിനാൽ,
കുറ?ുകഴിzേNാൾ അേ„ഹ9ിെ] ശിര—ുമുതൽ
പാദംവെര ഓടqളുെട വFുകളിൽ കാണെNടു@
തLുകു}റികൾ േപാെല അണിയിC്, വി–മികളായ ആ
ബാലവർšം സാൽവയുെട മുകളിലായി ഇരിNുപിടി?്,
കുതിരയും ആനയും കളിതുടqി. ഓേരാരു9ർ ‘ഹായ്! ഹ!
െഹല9ി!’ എ@ിqെന േമളംകൂCു@തിനിടയിൽ ആ

ബാലസംഘ9ിെല മൂNരായ ആറുവയ—ു/ ഒരു
കുരുമുളകൻ, “കുതിരNുറ9ു േകറിവരും—
കു•ാതി?Nിേ/െട—കു•ുമീശെയാെF9yം!” എ@ു
ഗാനംെച•്, കുതിരŒു േവഗം കൂCി?ു. ഈ ഗാനെ9
അനുേമാദി?്, ശyിടിFാരായ കടുകുമണികൾ ‘കീയം’ വിളി?ു.
ഇതു േകCുLായ നീരസേ9ാടുകൂടി ഗൃഹനായികയായ
പാർവതിNി/യ# അറNുരŒക9ു sേവശി?്, [ 158 ]
“കുzുqൾFു കാലേ9 നിലŒു നി@ൂടേയാ?” എ@ു
ശാസനംെച•ു. ആ ആUയുെട Qവണമാ29ിൽ ആ
കുCിšoർവസംഘം വാനനരdാെരേNാെല ഇഴzും
കിഴിzും, മ•9ിൽ നി@ു താഴ9ിറqി, േമാഷണംെച•
മാർƒാരdാെരേNാെല നിലയായി. നിmെച•ിരു@
sമാണിയും അവെര9ുടർ@്, ഝടിതിയിൽ എഴുേ@}റ്,
ഒ@ുരLു ൈപതqെള കരiവും, ചിലെര ഭുജiവും
ആFിെFാL്, പÂീശാസനെ9 ആദരിെ?@േപാെല
േശഷംേപരുെട മZയ9ിൽ േചർ@ുനി@് ശിeണീയനാടയെ9
അഭിനയി?ു. തെ] ഭർ9ാവിെ] പരിഹാസഭാവം കL്
ശു®ിേയാടുകൂടി പാർവതിNി/ വടേFെFCിേലFു തിരി?ു.
ഒ@ാം അZയായ9ിെല രാജsണിധിയും,
മൂഢശിേരാമണിയായ ചTFറൻ തെ] ക®ാലyാരമായി
കരുതിയിCു/ കുടൽമാലകളുെട സം[ഹാകാരവുമായ
രാമവർ#9് അനaപ‰നാഭൻ പട9ലവർ െപാCി?ിരി?ു.
ബാലസംഘം ഷ•യ²പൂർ9ിെകാL് ആവർ9ിതബാലയനായ
ആ സ•ർഭ9ിെല തqളുെട േസനാനിയുെട വിജയെ9

പരിേതാഷി?് വിവിധധവനികൾെകാL് ആ നാലുെകCിെന
െപാടിെപടു9ു.
രLുനാഴിക കഴിzേNാൾ, പട9ലവരായ
അനaപ‰നാഭന് ബാലദീപാവലിയുെട മZയ9ിൽ
ഉഷനിേവദയം എടു9ിരിFു@ു. അേ„ഹ9ിെ] ഭാരയയായ
സൗഭാഗയവതി തTിയുെട നിലയിൽ ചടqുകൾ
ഉപേദശി?ുെകാLു നിൽെF, രLാമെ9 പു2ിയായ
െകാ?#ിണി എ@ ŠീരÂം
ഭർ9ൃകരകനകസംപുട9ിൽനി@ു േവർെപCതിനാലു/
ധൂസരതേയാടുകൂടി േമൽശാaി iാന9ിൽ നിേവദയാർNണം
തുടqി. പിതൃവാrലയപൂർ•മായു/ ആ അതിമാനുഷെ]
മന—് പു2ിയുെട വിരഹതാപെ9 ഓർ9് കരുണാർmമായി
ഭവി?ു. അേ„ഹം സവപÂീമുഖ9ിൽ േനാFി ഇqെന
പറzു: “പറേzാ െകാ?#ിണിേയാട്?” (പു2ിയുെട
െചവികൾ വCംപിടി?ു.) “ൈഹദെര േസവി?് QീരംഗപCണ9ു
താമസിFു@ു എ@ു കിCിയ എഴു9ിെല കാരയം.” (മുഖം
വികസി?ുനിൽFു@ പു2ിേയാട്) “ൈഹദർ
രാജാവിെന9ുടർ@് പാലFാCും മ}റും സ•രിFു@ു എ@്
ഒരു േÇഹിതെ] എഴു9ു വ@ിCുL്.” (ആ sഗ¨യുെട
േന2qളിൽ ബാËം െപരുകി.) “േചാരകLാൽ
േമാഹാലസയെNടു@ ആ വീരൻ ആ പടFൂC9ിൽ എaു
െചRുേ@ാ-”
െകാ?#ിണി: (ക•ൂനീർ വർഷി?ുെകാL്) “അ”െനേNാെല

ൈധരയമിലലാ9വെര അ”ന് എ@ും ആേeപംതെ@.”
അനaപ‰നാഭൻ: “ഞാൻ വyാളFശാNനാകെകാL്
അqെന ആേeപിFു@തിൽ ഒരു നയായമുL്. ഞാൻ
അതിെന ഒളിയ്Fയും മറയ്Fയും െചRു@ുമിലല. എെ]
െകാ?#ിണിFുCിയും അ@് അ”െ] കeിയിൽ േചർ@
കൂ}റാ9ിയലലായിരുേ@ാ?”
െകാ?#ിണി: “അത് അ”െ] മകളാകെകാL്. എ2
ആLായിേNാൾ? എെ] പിഴŒു ഞാൻ േവLതു കരzു. ഇനി
എെ@ ഒ@േqാCയ?ാൽ, അേ„ഹെ9 ഞാൻ
തിരി?ുെകാLരാം.”
അനaപ‰നാഭൻ: “ന#ുെട രാജയ9ിെ] ശ2ുവിെന
േസവിFു@ ആളിെ] അടു9ു നിെ@ അയയ്Fേയാ?”
െകാ?#ിണി വാദ9ിൽ േതാ}റു എyിലും, അ”േനാടിqെന
അേപeി?ു:
“അ”ാ! വരിഷവും പ9ിരുപതാവാറായി. ഇനിെയyിലും
അേ„ഹ9ിെ] ബുZിേമാശെ9̧eമിFണം.”
അനaപ‰നാഭൻ: “മാേyായിFലായ വലിയപടവീCിൽ
തbിമാര് േചാര കL് മയqിFൂട മകേള. ഛി! ഛീ!
രാജയ9ിനുതകാ9വൻ—”
പാർgതിപി/: (പരിഭവി?്) “രാ2ി വ@ു, േനരം

െവളു9േNാൾ, കുzുqെള കരയി?ുതുടqു@ത്
എaുമാതിരിയാത്? െവCും കു9ും െകാലയ്Fും എലലാവരും
ക?യും െകCി നടFുേമാ?” [ 159 ] അനaപ‰നാഭൻ:
“എവിെടവിെട? ആ മുഖം േനെര ഒ@ു കാണെC—അqെന
ഒരുqിനട@ാൽ, ച9ാലും എഴി?ു വരുെമ@്
അനുഭവമിലലേയാ ന#ുെട അ##യേ#? അതു കിടFെC.
ഉ#ിണിNി/യുെട മരണം മഹാക•ം! ശുZപാവം—എലലാം
െകാLും—മുഖംകാണി?ു വ@് എലലാം ആേലാചിFാം.”
ബാല–ീഡാരേസാപേഭാഗ9ിൽ ആക®മªനായി കാണെNC
അജയനായ ഈ രണസിംഹം േകശവപി/യുെട
സyടേലഖനെ9 ആ±ദമാFി മഹാരാജാവിനാൽ അരുളെNC
ആUെയ അനുസരി?് രാജധാനിയിൽ
എ9ിയിരിFു@തായിരു@ു. അേ„ഹ9ിെ] കുCിFളിെയ
അപഹസിNാൻ സ@Zരായു/വർ പCണ9ുNി/യാർ
എ@ മഹാവധൂതെ] കഥെയ ¤രിNിൻ. ആ അവധൂതൻ
സംസാരനിവൃ9ിെയ കാംeി?ും, പട9ലവൻ
സവരാജയeേമസിZിെയ പുര…കരി?ും, അവധൂതൻ
തൃ•ാകലിതമായ ഇഹേലാകജീവിതെ9 നി•ി?ും, പട9ലവർ
േലാകഗതിയുെട …ഖലനqളിൽ ഉദാരകാരുണയെ9
sദർശിNി?ും, ഈ രLുേപരും ഒരുേപാെല
ആദതയാഗികളായിരു@ു. മഹാവിപ9ുകളിലും
അതിശാaനായും മഹൽസb9ുകളിലും േകവലം
ഉദാസീനനായും വർ9ിFെകാL് sായാധികയ9ിലും
യുവsൗഢിF് eയം വ@ിCിലലാ9 ഈ രാജയാഭിമാനി

മഹാരാജാവിെന മുഖംകാണിNാനായി പരിവാരqേളാടുകൂടി
യാ2യാരംഭി?േNാൾ ആദയമായി ജനറൽ കുമാരൻതbി
അേ„ഹെ9FLു െതാഴുതു. അടു9 േപാെല മേ}റാേരാ
sധാന ഉേദയാഗidാരും പൗരsമാണികളും വ@ുേചർ@ു.
പലേരാടും സമാധാനം പറzും, കുമാരൻതbിയുെട
ഹ‡െ9 അവലംബി?ും നടFു@തിനിടയിൽ ഓടിെയ9ി
ആശീർവാദം പറz മാമാെവyിട@ു പാ

ാതയരീതിയിൽ ൈക

െകാടു9ു കുലുFി, അയാെളെFാെLാരു കൂNാടുേപാടി?ു.
രാജമ•ിര9ിനക9ു sേവശി?േNാൾ അവിടവിെട
മുഴqിെFാLിരു@ കലാപം െപെC@ു നി@ു.
സിംഹവി–മനായ തെ] പൂർgഗാമിയുെട മTിേQˆനും
sഥമ തിരുമുഖiാനികനും ആയിരു@ മഹാനുഭാവെ]
ഏകപു2നും, തെ]eണനsകാരം വ@ിCു/ അതിഥിയുമായ
പട9ലവെന ഭാഗിേനയമാതുലdാർ അേനയാനയം ആചരിFു@
ആദരൈമ2ികേളാടുകൂടി, മഹാരാജാവ് eണ9ിൽ
സൽFരി?് കുശലs¾ം െച•ു. ധീേരാദാ9ശീലനും
നിരaരകാരയനിരതനും ആയ
മാർ9ാ^വർ#മഹാരാജാവിനും
വിേനാദസംഭാഷണംെകാL് മേനാലംഘനെ9 ജനിNി?ുവ@
പട9ലവേരാട് മഹാരാജാവ് കുശലാേനവഷണqൾ കഴിz്,
eമാsാർ°ിെയ@ു/ നാടയ9ിൽ ഇqെന അരുളിെ?•ു:
“മഴFാലമാണേലലാ—േവCŒു തരമിലലാ9തുെകാL് ഇേqാCു
വരു9ിയതാണ്.”
പട9ലവർ: “അടിയൻ–നാCിലും േവCŒു തരമുെL@്

തൃF•ിൽ കLിരിFാം.”
മഹാരാജാവ്: “ഒരു കാടിളF് ഇവിെട9െ@ േവLിവരും.
അതിേലFാണ് ആളയ?ത്. േപാFുമൂസാേയയും
വരു9ിയിരു@ു. അവിട@ു േപാ@ േകശവൻ എേqാCു
േപായി?”
പട9ലവൻ: “കൂടിെചbകേ“രിയിൽ വിടെകാLിCുL്.
കഥെയലലാം അവൻ പറzു േകCു. ഇനി കൽപന എെa@്
അരുളിെ?Rണം.”
മഹാരാജാവ്: “പല സംഗതിയുLിവിെട, എyിലും, ഉടനടി
നിവൃ9ിേFL കാരയം രLാണ്. ഒരു േയാഗീശവരൻ എaിേനാ
ഒെF പുറNാടുL്. അതിെ] സൂºം േകശവൻ ധരിNി?ു.
ഒതുFാൻ േവL ഏർNാടുകൾ നാമും െച•ു.
അതിെനFുറി?ു േമലിൽ േവL ആേലാചനകൾF് ദളവാ
െചbകേ“രിയിൽ വ@ുെകാ/ും. മേ}റ സംഗതിയിലാണ്
വിഷമമു/ത്. കഴFൂC9ുപി/മാരുെട വകയിൽ വേലലാരും
േശഷിFു@ുേLാെയ@റിേയLിയിരിFു@ു. ചിലbിേന9ു
െതേFതിൽ രLു ŠീകളുെL@് േകശവൻ വാദിFു@ു.
അവരുെട പരമാർ°ം നaിയ9ു•ി9ാനും
െവyിടഭാഗവതർFും അറിയാം. അവേരാടു ഞാൻ
േനരിCേനവഷിNാൻ പുറെNCാൽ കാരയം കാരയംേപാെല
നടേ9Lിവരും. Šീകളിൽ ഒ@ു കുCിയാണ്. അവെള
േകശവെ] അരിവÌുകാരി േപായി കLു. ഈ iിതിയിൽ
അവെ] മന—ിെ] ഗതിെയെa@റിവാൻ

sയാസമായിരിFു@ു. ആ വഴിFു/ കഥ എaാെണ@ു
നമുF് ഒരു രൂപവുമുLായിരു@ിലല. നമുFും, കഴFൂCെ9
വീCുകാർFും, േകശവനും, ഒ@ുേപാെല േവL9F
ആളാണേലലാ കാരേണാര്. എലലാം അേqാേCൽപി?ിരിFു@ു.
ഒരു ബഹള9ിനും ഇടവരു9ാെതയും േകശവനു സaാപം
ഉLാകാെതയും എലലാം ശരിയാFണം. മന—ിലായേലലാ?”
പട9ലവർ മഹാരാജാവിെ] ചി9ഗതികെളയും
ഇംഗിതqെളയും വിചാരി?് ആ

രയെNCു. ഖÃഗെ9Fാളും

ഊർƒിതമായും സഫലമായും ജയസbാദനം െചRു@ ഒരു
ആയുധം മഹാരാജാവിന് ഒരു ൈവ•വപാശുപതതുലയമായി
സവാധീനമുെL@ു കാണുകയാൽ അേ„ഹ9ിെ]
ഹൃദയsതിˆിതമായു/ ‘മാർ9ാ^വർ#’ വി[ഹേ9ാടു
തുലയiാനെമyിലും ഈ ധർ#രാജാവിന് അവകാശെNടു@ു
എ@് അതിsീതനായി അേ„ഹം അഭിമാനി?ു. “അടിയൻ
േകശവൻ കഥകൾ മുഴുവൻ പറz്, അടിയനറിzു.
തിരുമന—ിേലF് രൂപമാകാ9 ആ കിടാ9ിയുെട
സംഗതിയിൽ അടിയനും കുറ?ു സംശയമുL്.
ഇ@ുനാെളെFാL് എലലാം അേനവഷി?ു തിരുമന—റിയിFാം.
ഈ കൃപാനീതി തിരുമന—ിേലF് ദീർഘായു—ു നൽകി
രാജയ9ിെ] സൗഭാഗയെ9 വർZിNിFെC.”
ഇqെന തുടqിയ സംഭാഷണം മഹാരാജാവിെ]
േകാവിെലഴു@/9ിേനയും താമസിNി?ു. രാജരÂവും
sജാരÂവും പര±രഗുണ[ാഹികളായേNാൾ ഇടFാലെ9

അനാiiിതിെയFുറി?് അധികം േ-ശി?ത്
മഹാരാജാവായിരു@ു. പട9ലവർ െചbകേയരിയിേലFു
മടqി. ഉടേന തെ@ ഊണുകഴി?്, പാടു@തിനു തുംബുരുവും
തൂFി ഹാജരായ മാമെന തലലി ഓടി?ിC്, ഉ?Œുമുbുതെ@
േതാF്, കുaം, വാൾ, കുറുവടി എ@ീ ആയുധqൾ ധരി?ു/
േവCFാരും ചില കുNായFാരുമായി കഴFൂCേ9Fു
പുറെNCു.

അZയായം ഇരുപെ9ാ@്
“അതുെപാഴുതു കുaിെയ വ•ി?ു മാധവൻ;
ആശീർവചനവും െച•ിതു കുaിയും.”

ഉ#ിണിNി/യുെട നി[േഹാദaം കഴFൂCം മുതലായ
iലqളിൽ അടു9 ഉദയയാമാa9ിനുമുbുതെ@ എ9ി,
“കൂനിൽ കുരു പുറെNടുക” എ@ു/ െമാഴിെയ ആ
സ•ർഭ9ിൽ ഫലെNടു9ി, മTFൂട9ു താമസിFു@
സവാധികളുെട ഹൃദയ•ണqളിൽ നവേവദനയുLാFുമാറു
തറ?ു. ആ ദിവസ9ിൽ കാണെNടു@ മീനാeി
േകശവപി/െയ സ•ർശനംെച• വീരവനമാൻകിേശാരിക,
ശിംശപാതരുമൂലവാസെ9 ബഹുവrരം അനുˆി?േപാെല
അവiാaരsാ½യായിരിFു@ു. തെ] കാമുകൻ
പൂർ•സുഖനായും സംശുZയശ…കനായും തനിFു തിരിെയ
ലtനാകുെമ@ു ജഗƒയിയായ ഹരിപ•ാനനൻ
sതിUെച•ിരിFു@ു എ@ു പറz്, സമാശവസിNി?ാണ്
കുN“ാർ ആ കനയകെയ അവളുെട സാഹസQമ9ിൽനി@ു
വിരമിNി?ത്. എ@ാൽ, ഹരിപ•ാനനൻ eണേനരേ9F്
മTFൂട9ുപടിFൽവ?് തെ@ കLതിലുLായിCു/
അഭിമാനേമാ, ക•േമാ—sണയേമാ—അലലാെത, തെ]
ഇംഗിതസിZിFായി യÂിFു@തിന് അേ„ഹെ9
sരിNിNാെനaു sേണാദനമുെL@ു/ സാരമായ s¾ം

അവളുെട ഹൃദയ9ിൽ അyുരി?ു. ഈ േചാദയ9ിന്
സവസവാa9ിലുLായ sതിേഷേധാ9രം അവളുെട
eേതാrാഹെ9 അണുമാ2വും ഉേ9ജനം െച•ിലല.
മTFൂട9ു തിരിെ?9ിയേNാൾ ഉ•ി9ാൻsഭുവിെ]
ഇ•ുശീതളമായ ഗുരുതരകാരുണയ9ിനും,
വയസേനാൽÑാവിതമായ ആ കനയകയുെട മന—ിെന
സമiിതിയിൽ ആFു@തിനു സാധി?ിലല. കുN“ാർ അയാൾ
പുറ9ു പറയു@തിലധികം എേaാ മന—ിൽ
ഉപഗുഹനംെചRു@തായി ആ കനയകŒു േതാ@ി. അയാൾ
ഐശവരയകാംeനിമി9ം ആ േയാഗീശവരെന [ 161 ] തേ@ാടു
സംഘടിNിFാൻ യÂിFു@തായി വയാഖയാനി?്, അവൾ
ധർ#•തനായ ആ വൃZെന േദവഷി?ുതുടqി. കുN“ാർ
രLാമതും േയാഗീശവരവാട9ിൽ േപായി തിരി?ുവ@േNാൾ
മുതൽ, അയാളിൽ കാണെNC –ൗരയഭാവവും
നിതാaപരുഷതയും, അയാൾ വൃZേയാടു ഗൂഢമായിെ?•
ആേലാചനകളും, വൃZ ഉ•ി9ാെന sേതയകം വരു9ി
ദീർഘസ•ർശനം െച•തിൽ ഭി@ാഭിsായെന@േപാെല
അേ„ഹം പിരിzതും, മീനാeിയുെട ഉ/ിൽ ജനി?
വിേദവഷകാലുഷയെ9 iിരീകരി?ു. വൃZയും കുN“ാരും
ദുർേ#ാഹികെള@ും, േലാക9ിൽ തനിF് താനലലാെത
ഇതരശരണയനുെLyിൽ അത് ചിലbിേന9ുനി@്
ഉ[sഭാവനായി വ@്, സവമാതാമഹിയുെട സമe9ിൽവ?ു
തെ@ പരസയമായി വരി? കാമുകനലലാെത മ}റാരുമെലല@ും ചില
സവaൈകവലയസിZാaqളും അവൾFു പാഠമായി. ഇqെന

ആ‰ൈകവലയനിവൃ9യായ ആ േവദവതിെയ അവളുെട
തൽFാലാQമ9ിന് യുൽശരീരയാFുവാെന@േപാെല
മാതമഹിയുേടയും പരിചാരകേ]യും
മTFൂടഭവന9ിേ]യും വേയാവൃZി, ആ കനയകയിൽ
പകർ@ു. തെ] കുടുംബ9ിന് നിസർšവും
അsതിഹതവുമായ് ധൃ•ത അതിെല എലലാ അംഗqേളയും
ഒേരsകാരം വിപ@രാFിയതുേപാെല, sണയബo9ിലു/
തെ] iിരനിˆ തെ@യും അംഗുല–മമായ
സവപൂർവഗാമികളുെട ദുരa9ിേലFു നയിFു@ു എ@ും
മ}റും േ-ശി?തിനിടയിൽ തെ] ഗൃഹനാമെ9 ‘കഴFൂC’െമ@ു
സyൽപി?് ഓേരാ ചിaാവിമർശനqൾ മന

ാപലയംെകാLു

തുടqി. കഴുകdാർF് തqളുെട നഖരതു^qൾെകാL്,
മൃതqേളാ, ജീവ9ുFേളാ ആയ, ഇതരശരീരqളുെട
മർ„നവും േഭദനവും അശനവും െചÁെയ@ു/
–ൂരാനുഭവqൾFലലാെത, ദിവയമായ അനുരാഗഭൂതിേFാ
ആ‰സ1ര9ിേനാ ഉ9മമായ ഗൃഹജീവിത9ിെ]
സൗഭാഗയ9ിേനാ അവകാശെമa്? തqൾF് തെ]
വർš9ിൽ ജനി?ു/ അവാaരqളായ പറവകളുെട ഇടയിൽ
നായകiാനവും അaകiാനവും വഹി?ും
ജലതരുതൃണശൂനയമായു/ വലല പർവതാ[ശിലയിലും
വാസംെച•ും മൃദുലവും കരുണാസyലിതവുമായ
ജീവികാമാർšെ9 പരിതയജി?ും ഉ/ ഏകാaജീവിതമേലല
വിധിയാൽ9െ@ കൽപിFെNCിCു/ത്? സവജാതീയരിൽ
ഇതരdാർFു sാപലയമലലാതു/ വാസേദശ9ിേ]യും

സ•ാരവീഥിയുേടയും ഔ@തയംെകാLുമാ2ം തqൾ
സaു•ിെയ sാപിേFേLതേലല? തെ] കുല9ിെ] നിയതി
ഏതദവിധമായ ഒരു രാജതവമാെണyിലും, ആ
ഉ@തകുടുംബ9ിെ] നാമമഹിമŒുേവLി താൻ
പൂർവജd9ിൽ sാർ°ി?ിലലേലലാ എ@ും അവൾ ചിaി?ു.
എ@ുമാ2മലല, താൻ സവകുടുംബധർ#9ിെ] വലുതായ
വിേലാപ9ാെല@േപാെല, 2ിപുരസു•രിവലിയ#യുെട
മുഖ9ിൽനി@് ആ

രയാേeേപാ€ികെള

ഉrർƒിNിFുമാറ്, േന2qളിൽ അQു…ഫുരണംെചRി?
ഒരു മൃദുശീലയായ കനയകയുമേലല? ഇqെന ബഹുരൂപqളായി
മന—ിൽ വയാപരി? ആ‰ഗതിളും അവളുെട താപസാaവനം
െചRാ9തിനാൽ, അവൾ ആ‰sഭാവംെകാL് തെ]
വിരഹദുഃഖെ9 ഉപഗുഹനംെച•ു. എ@ാൽ അതിെ]
രൂeജവലന9ിൽനി@് ഉൽഭൂതമായ ഒരു ധൂമം അവളുെട
കാaിസൗഭാഗയെ9 eണംsതി ആ”ാദി?ു. അവളുെട
നിmാകാലqൾ sണയസമുmതരംഗqളിൽ അകെNCു
വലയു@ തെ] sാണരeണ9ിനു/ Qമqളായും,
Çാനഭeണാദി–ിയകൾ േകവലം വി[ഹാരാധനയിെല
തTകർ#qളായും, sാർ°നാേ§ാകകഥനqൾ
ൈദവനിœരുണതവ9ിെ]േനർFു/
േകാപപർƒനയധവനികളായും ചമzു. ചTFാറൻ,
നaിയ9ു•ി9ാൻ എ@ീ sഭുFളുെട പുരുഷതവേ9യും
രാജാധികാര9ിെ]eീണതേയയും തെ] കാമുകെ]
അനുരാഗദൗർæലയേ9യും അവൾ ആ‰നാ ഉപഹസി?ു;

വർഷകാല9ിെ] തകൃതികൾ കLേNാൾ, അതുകേളാടുകൂടി
േലാകം അവസാനിFേC എ@് അവൾ ശപി?ു. താദൃശമായ
തെ] അവiെയ അപഹസിFാെന@േപാെല, ഇടŒിെട
sസ@വദനനായി കാണെNC ആദിതയേനാടു കയർ9ു;
ഇടവിCു െപാഴിയു@ മഴകെള വിധിഗതിയുെട
ചാപലയേ9ാടുമപി?ു ഭർrി?ു. തെ] ഭർ9ൃiാനികന്,
ആപേdാചനം വരു9ു@തിൽ തനിFു/ ശ€ിവിഹീനതെയ
പരിഹരിNാൻ നിർ#മനായ ൈദവേ9ാടു sാർ°ി?ു; താൻ
നിതയപാരായണംെചRു@ േ‡ാ2qളിൽ “2േലാകയവിജയീ
ഭേവൽ”, “ശ2ുൈസനയം വിേജഷയസി” എ@ും [ 162 ] മ}റും
ഫലQുതികൾ ഓേരാ ഋഷീശവരdാരാൽ കീർ9ിFെNCിCു/വ
തെ] സംഗതിയിൽ വിഫലqളായി ഭവി?തിനാൽ,
“ആെരാരുവൻ േമലിൽ േസവിNതും” എ@ു/
നളമഹാരാജാവിെ] േചാദയം ആ കനയകയുെട ഹൃദയ9ിലും
ഉദി?ു. തെ] മാതാമഹിേയാടും തെ] മന—ിന്
‘ആന•ക•ള’മായ കാമുകേനാടും േചർ@ിരു@ നിശയിൽ,
തെ@ ശീതളകരqൾെകാLു തേലാടിയ പൂർ•ചuെ]
ആകാശസ•ാരQമെ9 താൻ sാർ°നാഗീതqൾെകാL്
ആശവസിNി? ആ സവÎസദൃശമായ അൽപകാല9ിെ]
ആവർ9നെ9 അവൾ കാംeി?ു. ആ രാ2ിയുെട
മേനാഹരാരംഭവും അതിഭയyരമായ അവസാനവും
ഓർ9േNാൾ മീനാeി പാ^രവദനയായി,
രാജഭടാദിജനqളുെട sേവശനംെകാLു തെ] ഭവനദവാരം
പുന

വിപാടനംെചRെNടു@ു എ@ു വി™മി?ു. Šീകളുെട

കൗമാരകാലം മുതൽ രeിNാനു/ പുരുഷെ]
sണയസbാദനം തെ] സംഗതിയിൽ sാണേഭദകമായി
പരിണമി?ിരിFു@തും, എലലാം ൈദവവിേരാധ9ിെ]
ലeയqെള@ു ¤രി?്, ‘സമ‡ാപരാധ’ sാർ°നേയാടുകൂടി,
തെ@ വലയംെച• ദുഃഖതരളതാവാഹിനിയിെല
േയാഗാന•തരംഗ9ിൽ നിമªയായി.
ഇqെനയു/ അശരണയതെകാL് ദിവസംsതി
ഉ9േരാ9രംeീണി? മീനാeിെയ മാതാമഹിയും
കുN“ാരും കഴിയു@2 സാaവനംെചയ്വാൻ Qമി?ു.
മാതാമഹിയുെട ശRാർZഭാഗിനിയായി ശയിFുക,
അനുeണം എഴുേ@}റ് ഗൃഹദവാരേ9ാട് കാമുകസമാഗമെ9
ഇ”ി?ു േനാFുക, വഴിേപാകു@ ജനqളുെട സവജനqളിൽ
sിയതമസംഭാഷണം േകCതായി ™മിFുക, മന“ൂനയയായി
ഗൃഹ9ിെ] നാനാഭാഗqളിലും സ•രണം െചRുക,
ദിനകൃതയqെള വിേദവഷി?് സവരeകേരാട് മൗനെ9
അവലംബിFുക ഇതയാദി വിരഹജവരേച•കേളാടുകൂടി ആ
കനയക സാeാൽ മീനാeിയുെട േsതെമ@േപാെല ചമz്,
േseകജന9ിന് അനുകbാവിഷയമായി ഭവി?ു. ഇqെന
കഴിയു@ കാല9് ഒരു ദിവസം ൈവകു@തിനു മൂ@ുനാലു
നാഴികയു/േNാൾ തെ] ഹൃദയാപഹാരിയുെട
സവരസംഘടനം തെ@ എ@ു േതാ@ുംവ•ം ഒരു ശ²ം
പടിFൽ േകCു. അപാരമായ ആശാനിേവശേ9ാടുകൂടി
മീനാeി എഴുേ@}റു േനാFു@തിനിടയിൽ, േയാഗീശവരെ]
ഗതികെളFുറി?് ഏകാ[ചിaനംെച•ും, മ}റു/വരുെട

സഹതാപംേപാലും ലഭിFാൻ പാടിലലാ9വിധം അതുകെള
േഗാപനംെച•ും ഉഴലു@ കുN“ാർ വാതൽ തുറ@ു.
മീനാeിയുെട ഹൃദയം മുകുളീകൃതമായി. അരുത്!
ബുZിഹീനമായ മനേ— , വികസിF്!
േകശവൻകുzിെനെFാL് തെ@ വിവാഹംെചRിNാൻ
നി

യി?് അനു[ഹി?, പരമബoുവായ വൃZ{ാ|ണനേലല

വരു@ത്?—അലലാ! {ാ|ണയമായു/ ശാaത ആഗതനിൽ
കാണെNടു@ിലലാ!—eമിF, ഹൃദയേമ!
അനു[ഹദാനഹ‡9ിെ] സമാഗമ9ിൽ കൂbുക
എ@ു/ത് പുËജാതിFും മരയാദയലല. നി@ാൽ
അഭിലഷിതമായു/ വിവാഹെ9
sസാദപൂർ•തേയാടനുവദി? sഭുവരയൻ പു2സേമതം
നിെ@ ആന•സരണിയിലാFാൻ ആഗമനംെചRുേbാൾ
അേ„ഹ9ിെ] പാദqളിൽ നമ…കരിF—ആഹാ!
അqെനയുമലല! േശാകാേവ•ിതമായ ഹൃദയം വയർ°qളായ
ആശകൾെകാLു വ•ിFെNടു@േലലാ! അേRാ!
ഭൂസവർšേഭദqൾ ന•മായി, നിരയാണഗതനായ മാതാമഹെ]
sാപ•ികമായു/ കായെ9യേലല ദർശനംെചRു@ത്.
ഭഗവാേന! മീനാeിയുെട വാടാFരൾ ഭി@മാകു@ു.
സഹയനിരയുെട തരണ9ിലും eീണിFാ9 പാദqൾ
തളരു@ു. മാതൃകാമുകവിേയാഗqളിലും ഊർZവശിഖമായി
നിലെകാL േബാധദീപം അണയു@ു.
കനകേകതകീസദൃശമായു/ ആ ശരീര9ിന് ഭൂപതനമാകു@
അപഹതികൂടി സംഭവിFാെത സാuശരണാവേബാധെ9

നൽകു@ രLു ഹ‡qൾ രeിFു@ു. സൽFരിFാൻ
വിമന—ായ കുN“ാരുെട നയQമqെള
പരുഷsേകാപേ9ാെട നിരാകരി?് നാലുെകCിൽ sേവശി?
പട9ലവർ sായംെകാL് ബാലികയും ചാർ?മുറെകാL്
ഭാഗിേനയിയും എ@ു/ നിലകളിൽ മീനാeിെയ
ഹ‡[ഹണംെച•് ശിര—ിൽ മുകർ@്, ശRാവലംബിനിയായ
വൃZെയ ബഹുമാനേÇഹാദരപൂർgം കടാeി?ു. ഈ
അതയാ

രയസംഭവം കL് വൃZ പരി™മി?്—ആൾ

മന—ിലാകാെത സൂeി?ുേനാFി—സവÎവി™മേമാ എ@ു
സംശയി [ 163 ] ?ുഴ@്— പിെ@യും േനാFി, —നിർഭരമായ
വിേദവഷാതിേരകം െകാLു വിറ?്, ഓേരാ@ു പുലbി.
സൽഗുണസb@dാരുെട ഹ‡qളിൽ സർവദാ
വശീകരണവിദയുÔsവാഹം ഉLായിെFാLിരിFുെമ@ു
െതളിയിFുമാറ്, മീനാeിെയ [ഹി?ിരിFു@ ഹ‡qൾ
അവൾFു ശാശവതനർ#ദയായ ഒരു ബoുവിെ] ലtി
ഉLായിരിFു@ു എ@ു/ Uാനെ9
ആേ‰ാപേദശംേപാെല നൽകി. ഗംഭീരവദനനായി,
ആേരാഗയസൗഭാഗയqളുെട അവതാരരൂപമായി നിൽFു@
sഭുവിെ] മുഖ9ു മീനാeി ബoവാസനാsയു€മായ
കൗമാരസൗഹാർ„േ9ാടുകൂടി േനാFി. തqളുെട
തൽFാലാവiŒു സർവഥാ ശരണയെന@ു/
ദൃഢവിശവാസെ9 ജനിNിFു@വനായ ആ അതിഥിെയ തെ]
മാതാമഹി സൽFരിFാ9തിെനFുറി?് ആ

രയെNCു.

വൃZയുെട ഈർഷയാേകാപqൾ വർZി?് അവരുെട

വാർZകയeീണ9ിനു ദു—ഹമായി9ീർ@ു. മീനാeിയുെട
പിടി വിടാെത പട9ലവർ ശRയുെട സമീപ9ു നീqി
വൃZേയാട് അടു9്, അവരുെട മുഖെ9 പരിേശാധി?േNാൾ,
അേ„ഹ9ിെ] മന—ിൽ മറzുകിട@ിരു@ ഒരു
ആകൃതിയുെട …ഫുടതരമായ ¤രണ ഉLായി. sൗഢയായ
ഗൃഹനായികയായി വർ9ി?ിരു@ കാലqളിലും
ഉപേയാഗി?ിരു@ സർNരാജവി[ഹം െകാ9ീCു/ താലി
അFാലെ9@േപാെലതെ@ വർ•വിപരയയംെകാL്
അധികം േശാഭിFുമാറ്, കറു9 ചരടിൽ േകാർ9് ഇേNാഴും
ധരി?ിരു@ു. വലതുേന29ിനടു9ു/ ഗ^iല9്,
അേ„ഹ9ിെ] ബാലയ വികൃതിതവ9ിനിടയിൽ ചുരLിയും
കഴുകിയും മാŒാൻ േനാFിയിCു/ ഒരു ലാãനവും
Qീവrെമ@േപാെല കാണു@ുL്. sഭുവിെ] സംശയqൾ
തീെര നീqി. േകശവപി/യുെട അനുമാന9ിൽ
sദർശിതമായ ബുZിൈവശി•യെ9 അേ„ഹവും അതയaം
അഭിമാനി?ു. മാമാെവyിടെനേNാെലതെ@ അേ„ഹവും
‘വിCുേപാവാനും വിേരാധിNതി@ുമെqാCും സമർ°നലലാെത’
കുഴqി, വയാകുലനായി, കുറ?ുേനരം നി@ു; എyിലും
സകലതും ഈശവേര”യും മഹാരാജാവിെ] കൽപനയും
അനുസരി?് നടFെC എ@ും, എ@ാൽ ഈ
ഭവനFാർFുേവLി അഭയം യാചി?് തെ] ഹ‡9ിൽ
ആന•പരവശയായി ലസിFു@ കനയകയുെട ജീവിതെ9
സുഖമായി കഴിFു@തിനു/ മാർšം താൻ
ഉLാFിെFാടുFു@താെണ@ും നി

യി?ു.

2ിപുരസു•രി വലിയകുz#യുെട മുNതു വയേ—ാളം
അവേരാടടു9ു പരിചയമുLായിരു@ പട9ലവർ ആ
sഭവിയുെട ദയനീയമായ അേNാഴെ9 iിതി കL്
അനുകbാപരവശനായി, അതയaം വിനയേ9ാടും
ഭ€ിേയാടും കുശലാേനവഷണം തുടqി. അേ„ഹ9ിെ]
കരുണാസൂചകമായു/ വാFുകൾ േകCേNാൾ
രാജനിേയാഗാനുസാരം തqെള ബoന9ിലാFു@തിനു/
ദൗതയേ9ാടുകൂടി അേ„ഹം െച@ിരിFു@തെലല@് വൃZ
അനുമാനി?ു. എyിലും പൂർgകഥകെള ഓർ9േNാൾ തെ]
മാതുലജാമാതാവായ ഇേ„ഹം തെ] വംശനാശ9ിന്
അനുകൂലനായി നി@ു എ@ു/ അeaവയകൃതയം അവരുെട
മന—ിന് മഹാൈവകലയെ9 ഉLാFി. ബാലയ9ിെല
സവർ•വി[ഹsഭയും, േലാഹയ•ിെFാ9 കായദാർഢയവും,
‘ലീലാേഗാപകുമാര’െ] വദനsസ@തയും, sഭുവിൽ അ@ും
sകാശി?ു. േജയˆസേഹാദരീiാനികമായു/ വൃZയിൽ
Šീസഹജമായവിധ9ിൽ േÇഹെ9 ഉZരി?്,
“തിരുമുഖെ9 അNനലലേയാ?” എ@ു േചാദയംെചRിNി?ു.
“അേത” എ@ും, ഈ ഉ9രെ9 കുറ?ുകൂടി
…ഫുടമാFു@തിന് “െചbകേ“രിയിൽനി@ും വരു@ു”
എ@ും പട9ലവർ മറുപടി പറzേNാൾ, വൃZ വളെര
ൈവഷമയേ9ാടുകൂടി എഴുേ@}റ് ശRയിൽ ഇരിFുകയും,
മാതാമഹിയുെട അsസ@തയിൽ അതുവെര
കു®ിതേ9ാടുകൂടി നി@ിരു@ മീനാeി
ഇ2േ9ാളെമyിലുമുLായ ആദരെ9FL്, തെ]

പാർശവiമായ കനകസാല9ിെ] ശിേരാേദശെ9
ലeയമാFി ചില പു•ിരിെ?റുsാFെള പറNിFയും െച•ു.
തെ] ശRയിൽ9െ@ അേ„ഹെ9 ഇരു9ി വൃZ
പരുഷസംഭാഷണം തുടqി: “കഴിz കഥ പറzു
വയസനിേFL. എനിെFെലലാം മന—ിലായി. േകാaിേജയˆെ]
അ@െ9 മിടുFുെകാL് നിqൾ അേNാൾ രeെNCു.
അ#ാളുFുCി സാവി2ിഅ#യുെട മകളാണ്. നിqൾ
രLുേപരുേമ േശഷി?ിCു/ു. ഈ [ 164 ] െകാ?ുമിടുFിെയ
ഞാൻ ദെ9ടുFാൻ നി

യി?ു” എ@ു/ ചുരുFമായ

s‡ാവനെകാLു പട9ലവർ പൂർവകഥകളും
വിേരാധകാരണqളുെമലലാം മാർƒനംെച•ു. ഉ•ി9ാൻ
sഭുവിൽനി@ുLായതിലും തീർ?യും കാരയsേയാജകവുമായ
വാÛാനം ഇതാ ലtമായിരിFു@ു. ദാതാവും നി—ാരമതിേയാ
വൃഥാsതിUേനാ അലലതാനും. തqളുെട വിശവാസ9ിന്
പാ2മായു/ ധർ#നിˆനും തqേളാടു കരുണാപൂർ•നായി
വർ9ിNാൻ ബoിതനും ആണ്. നാരായണ! സകല
ദുഃഖqൾFും കരകLു, എ@് 2ിപുരസു•രിവലിയ#
ആശവസി?ുെകാL് “അ#ാളുFുCി എ@ലല േപര് മീനാeി
എ@ാണ് അNേന!—ഞqൾ െപC പാടുകൾ—”
ആദയമായി ആ േന2qളിൽനി@് കുടുംബാപരാധqൾ
സമ‡9ിനുംeമാsാർ°നയായി ക•ുനീർ sവഹി?ു.
ഇqെനയു/ സ•ർഭ9ിൽ കുറേŒെL@ു വിചാരി?ും,
സാം–മികശ€ിയാലും അഭൂതപൂർgമായു/ തെ]
മാതാമഹിയുെട ദുഃഖsദർശനാനുമതിയാൽ ൈധരയെNCും,

മീനാeി സവaമായ വിരഹദുഃഖെ9 നിർæാധമായി,
ക•ുനീർവഴി sവർഷി?്, പട9ലവരുെട ഹ‡9ിന്
അർഘയദാനം െച•ു.
ഇവരുെട പര±രസൗഹാർ„െ9 കLേNാൾ,
പൂർgചരി2സൂതിയും തൽFാലiിതികളുെട
പരമാർ°ധാരണവുംെകാL് കുN“ാര് അസാമാനയമായി
പരുqി. അറിേയL sധാനസംഗതികെളലലാം പട9ലവർ
അറിzു. കലാപqൾകൂടാെത കാരയqൾ
നിർgഹിFണെമ@ു/ മഹാരാജാവിെ] ഇംഗിതെ9
ധരി?ിരു@തിനാൽ, തെ] സംബoബoധർ#െ9
നിറേവ}റി, ഇവെര സുഖiിതിയിലാFുവാൻ
നിവൃ9ിയുെL@ു തീർ?യാFുകയും െച•ു. എ@ാൽ
മഹാരാജാവിനും തനിFും ഉ/ സംശയ9ിന്
നിവൃ9ിവരു9ി മീനാeിയുെട ഭാവിവിധിെയ
നിയമനംെചേRL കൃതയം േശഷി?ിരു@ു. അതിേലFായി
മീനാeിയുെട ൈകŒു ദൃഢമായി പിടികൂടിെFാL്,
നാലുെകCിെ] പുറേകാCു/ വാതിലിൽ െച@ുനി@്,
പട9ലവർ ഹി•ുiാനിയിൽ ഉറെF ഒരു ആU
പുറെNടുവി?ു. കാഷായവŠംെകാLു/ കുNായവും
തലെFCൂം കൃ2ിമമീശയും കുറികളും ധരി?ു ദൃഢകായനായ
ഒരു യുവാവ് അകേ9ാCു sേവശി?ു. അയാളുെട
ദർശന9ാൽ മീനാeിF് sബലമായ എെayിലും
േചേതാവികാരം ജനി?ു എyിൽ, ൈവദയശാŠപടുവായ
അനaപ‰നാഭൻ sഭുവിെ] വിരലുകൾF്

നാഡീചലനേഭദ9ാൽ അതു സു[ഹമാകുമായിരു@ു. ആ
േവഷംെകാLും മീനാeിയുെട കഴFൂC9ു വകയായു/
േന2qൾ വ•ിFെNCിലല. അaരയാമിയായ
ദിവയൈചതനയ9ിെ] സാeയേ9ാടുകൂടി
ഗൂഢാർNണംെചRെNടു@ പര±രsണയബoം
കൃ2ിമേവഷqൾെകാLും മ}റും വ•ിFെNടാവു@തലലേലലാ.
യുവാവിെ] മുഖവും കനയകയുെട മുഖവും പട9ലവരുെട
തതവാേനവഷികളായ േന2qളാൽ sതിേരഖം
പരിേശാധിFെNCു. യുവാവിനും കനയകŒും ഒ@ുേപാെല
പട9ലവരുെട അaർšതം മന—ിലായി. അവാചയമായു/ ഒരു
ബoം അവർത#ിൽ ഉLായിCുെL@ുവരികിലും അത്
സൗ™ാ29ിെ] പരമകാˆ എ@ലലാെത sണയബoമായി
ഭവി?ിCിെലല@് പട9ലവർFു േബാZയെNCു. രLു
കeികളുേടയും േന2qളിൽ ബഹുമാനവും ആദരവും
അഭിമാനവും …ഫുരി?തിെന ആ‰ശാŠUെ] നിലയിൽ
പട9ലവർ മന—ിലാFി. ഒരു sിയെ] വരണംെകാL്
മീനാeി സaു•യായിരു@ു. രLാമെതാ@ിന് അവളുെട
ഹൃദയ9ിൽ iലവും ഇലലായിരു@ു. ആ‰സമനവിതം
സമർNണംെചRെNടു@ sണയെ9 ഉപസംഹരി?ാൽ അതു
iാനശൂനയമായി വയഭിചരണഗതിെയ sാപിFാെമ@ു/
പതി•താധർ#9ിെ] iായിയായ സിZാaെ9 മീനാeി
ധരി?ിരു@ു. അതുെകാL് ആ കനയകയുെട ജീവര€ം
അവളുെട അaർšത9ിെ] പരിശുZതെയ9െ@
സൂºമായി അനുഗമിFയും ഈ sൗഢമായു/

നാഡീ2ുടനെ9 പട9ലവരുെട അംഗുലികൾ [ഹിFയും
െച•ു. അേത; ഒരു സമുദായ9ിേലFു
മുഴുവനുംകൂടി9െ@യാകെC ഒരു യുഗ9ിൽ
ഒരിFെലyിലും ഇqെന ചാരി2ശുZിപൂർ•തേയാടുകൂടിയ
ഏകസbെ9yിലും ഉLാകുെ@yിൽ, ആ സമുദായഭൂമി എ2
മഹ9മമായു/െത@് അഭിമാനിFെകാLുLായ
പരിേതാഷNു•ി [ 165 ] രിേയാടുകൂടി വിേദശഭാഷയിൽ എേaാ
പറz്, േവഷs”@നായ യുവാവിെന അയ?ിC്, “എെ]
കുzിെ] േകശവൻകുzിെന തിരി?ു തരാനും ഞാൻ ഏ}റു”
എ@ു/ ഒരു sതിUാമൃതെ9 സ#ാനി?്, അേ„ഹം
മീനാeിെയ ചിരംജീവിനിയാFുകയും െച•ു.
പട9ലവർ അ@ുരാ2ി അവിെട9ാമസി?്,
കുCിേFാaി“െ] േദശാaരsയാണാരംഭംമുതൽFു/
കഥകൾ അറിz്, അടു9ദിവസം െചbകേ“രിയിേലFു
മടqി. തിരി?ുേപാകു@ മാർš9ിൽ, േവഷs”@നായി
തേ@ാടുകൂടിയുLായിരു@ േകശവപി/േയാടും മിLാെത
ഗൗരവമായു/ ചിaകേളാടുകൂടിയാണ് അേ„ഹം
യാ2െച•ത്. െചbകേ“രിയിൽ എ9ിയേNാൾ
അേ„ഹ9ിെ] തിരി?ുവരവു കാ9് നaിയ9ു•ി9ാനും
മാമാെവyിടനും ആ ഭവന9ിൽ ഇരു@ിരു@ു.
പട9ലവരുെട മുഖഭാവംകL് അവർ രLുേപരും തqൾ
അറിzിരു@ പരമാർ°െ9 അേ„ഹവും ധരി?ു എ@്
ഊഹി?ു. ഉ•ി9ാനും പട9ലവരും മാ2ം േചർ@്
sേതയകമായി കുറ?ുേനരെ9 സംഭാഷണമുLായി. അതിൽ,

തെ] ഒരു സംശയെ9 ആ±ദമാFി ചിലർFുേവLി
eമാsാർ°കനായി തിരുമുbിൽ എേ9Lിവരുെമ@ു
തിരുമന—റിയി?ിCു/ സംഗതിേയയും ഉ•ി9ാൻ
പട9ലവെര ധരിNി?ു. ഉ•ി9ാൻ ഒരു സവÎകഥ
പറയുകയാെണ@് പട9ലവർ വിചാരി?ു. അേ„ഹ9ിെ]
സംശയഭാവം മന—ിലാവുകയാൽ “അqെന വരാം.
അബZെമ@ു വിചാരിേFL. ശാŠqൾ അനുകൂലമാണ്.
ക¹ം േസവി?് സഹ«മ^ലജീവിതവും സbാദിFാം.
അെതലലാം അവിെടയും അറിzുകൂേട? ഈ സംശയെമാ@ും
മTFൂട9ിലല. കുNൻ പരമാർ°മറിzിCുL്” എ@്
ഉ•ി9ാൻ പറzു. ഈ വിധമു/ വിഷമസംഗതികളാൽ
സവaേന2qേളാളം വിശവസനീയdാരായ ഉപേദ•ാFൾ മ}റ്
ആരുമിെലല@ു പട9ലവർ വിചാരി?ു. മഹാരാജാവിെ]യും
രാജയ9ിെ]യും രeŒു തെ] Qമqൾ ആവശയെNC
സ•ർഭqളിൽ അേ„ഹം ഭeണനിmാദികെള വർƒിFുക
നിയമമായിരു@തിനാൽ, ആ സംഭാഷണെ9 ആ ഘC9ിൽ
അവസാനിNി?്, മെ}റാ@ും പറയാേതയും ഭeണ9ിനും
മ}റും താമസിFാേതയും പട9ലവർ
ഹരിപ•ാനനവാട9ിേലFു തിരി?ു.
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരൻ സ2സ@ാഹQാaനായി
േയാഗാനുˆാനqേളയും പൂജാദയാേഘാഷqേളയും ഭൃതയെര
ഭരേമ¹ി?് അടിയaരFാരനായി ഉഴലു@ു.
തിരുവനaപുരെ99ിയിരിFു@ കളsാേFാC9bി
തെ] വാÛെ9 നിറേവ}റീC് ഭൃതയർ മുേഖന

ഗുരുരാജസ•ർശന9ിന് അവസരെ9 കാ9ിരിFു@ു.
തിരിവിതാംകൂർകിരീട9ിെ] വലയം തെ]
ശിേരാവൃ99ിനുേചരുേമാ എ@ു/ ഏകാ[ചിaŒിടയിൽ,
സവഭ€ദർശന9ിന് അനുകൂലമായി സമയനി

യംെചയ്വാൻ

േയാഗീശവരതീർ°പാദർF് അവസരമുLാകു@ിലല. തെ]
സ2Qമqൾ മുറുF9ിലാകുംേതാറും
മTFൂടനിവാസികെള അസാyൽപികമായി സ•ർശനം
െച•ുേപായ ഒരു ആUാലംഘനാപരാധം അേ„ഹ9ിെ]
ഉrാഹഗതിെയ മ•ീഭവിNി?ു. ചTFാറനാദി േഗാവൃ•െ9
തെ] തTൈനപുണയപൂർ•മായ അംഗുലികൾെകാLു
േദാഹനംെചRുേbാൾ, തെ] മെ}റാരു േ-ശേഹതുവായ
mവയശൂനയത പരിഹരിFെNടുെമ@് അേ„ഹം ആëാദി?ു.
എ@ാൽ ഗുരുനിേദശെ9 ധിFരി?തിന് ഉമി9ീയിൽ
നിലെകാLു ജഡെ9 ഭ¤ീകരിFുക എ@ലലാെത
അനി•വൃ9ിFു sായ

ി9െമaു/ു?

അൈദവതസിZാaകുശലനായ താൻ ഇqെന
േ-ശിFു@തിന് അവകാശമിലലേലലാ. അപരാധകൃ9ായ
ആ‰ാവിെന ആ അപരാധംെകാLുപരിഭൂതനായ ആ‰ാേവാട്
ഏകീകരിFുേbാൾ, eമാsാർ°കനും
eമാദാനാധികാരിയും എ@ു/ വയതയാേസാപാധി
ന•മാവുകയിേലല? ഇqെന കLുപിടി? sായ

ി9വിധിെയ

അനുവർ9ിNാൻ തെ] പൂജാവി[ഹ9ിനു പുറകിൽ
സൂരയപടസ•ിFക9ു സൂeിFെNCിരു@ ഒരു
ഛായാപടെ9 എടു9്, ഭഗവതിവി[ഹ9ിെ] മുbിൽ

വ?ുെകാL്, േയാഗീശവരൻ സർവാaഃകരണqേളയും ആ
രൂപ9ിൽ അZയാേരാപം െച•ു നമ…കരി?ു. തെ]
ൈവരാഗയശ€ിെയ പാേട ഹനി?തായ sേലാഭനെ9
യദൃർ”യാ ആദരി?ുേപായതിനു sായ

ി9മായി

േയാഗീശവരെ] നിയാമകശ€ിFുമാ2ം സാZയ [ 166 ] മായു/
ഏകാ[ചി9േയാടുകൂടി അനുˆിFെNC ഈ
eമാപണനമ…കാര9ിൽനി@് അേ„ഹം എഴുേ@}റു
തിരിzുേനാFിയേNാൾ കാണെNCത്, ആ ചി29ിെല
രൂപേ9ാട് വർ•ം, ഗാംഭീരയം, ആകാരം, sായം എ@ിവെകാL്
സാമയം വഹിFു@തായ ഒരു മഹാനുഭാവവി[ഹമായിരു@ു.
ചി29ിെല ഛായ ഒരു അവധൂതവരവൃZേ]തായിരു@ു
എyിൽ തെ] മുbിൽ കാണെNCത് ഒരു
വൃZവരേയാമാവിേ]തായിരു@ു. ബുZിശ€ിയിൽ
ബൃഹ±തിേയയും ജയി?ിരു@ ഹരിപ•ാനനൻ തെ]
ഗൂഢമായു/ േതവാരമുറിയിൽ അനുമതികൂടാെത sേവശി?
ഗംഭീരൻ ആരാെണ@ു മന—ിലാFി, ചി29ിൽ
sാർ°ിFെNC ഉ[ഗുരുവരെ] മുbിെല@േപാെലതെ@ ഒരു
സേyാച9ാൽ കൃശഗാ2നാFെNCു. തെ]
സ@യാസാQമiിതിFിടയിൽ ആർFുംതെ@
അനുവദി?ിCിലലാ9തായ ഒരു പീഠെ9 േയാഗീശവരൻതെ@
അനaപ‰നാഭൻ പട9ലവർFു നീFിെFാടു9ു.
ഇരുCിലും കാൺമാൻ ശ€ിസിZി?ിCു/ പട9ലവരുെട
േന2qൾ ഭഗവതീവി[ഹ9ിെ] പാദേ9ാടു
േചർ@ിരിFു@ ചി2െ9 ദർശി?ു. േയാഗീശവരെന

സംബoി?് അേ„ഹ9ിെ] മന—ിൽ അyുരി?
സേ•ഹെമലലാം അ‡മിFയാൽ അേ„ഹം
ഹരിപ•ാനനേനയും ഇരു9ി സംഭാഷണം തുടqി.
കൗരവവയൂഹ9ിൽ കുടുqി തെ@ ആവരണംെച•
ചതുരംഗേസനാനിരെയ േഭദി?ു പുറ9ു ചാടുവാൻ
മാർšമിലലാെത കുഴqിനി@ അഭിമനയുവിെ] അവi
വായനFാർF് ഊഹയമാണേലലാ. ആ iിതിയിൽ9െ@,
അശരണനായി, യേശാജീവഹാനിF് ഉdുഖനായി9ീർ@ു
എyിലും, ഹരിപ•ാനനശൂരൻ തെ] അ”േ]േയാ
മാതുലേ]േയാ നാമമTqെള വചി?ു പരിപ\ിഹനന9ിന്
ഉദയമി?ിലല. സമുm9ിനും േവCFാർFും മZയiനായ
വയാÉ9ിെ] കഥയും വായനFാർ േകCിരിFുമേലലാ.
sാണഭീതനായ ആ ഹിം«മൃഗ9ിെ] –ൂരസാഹസേ9യും
ഹരിപ•ാനയUൻ അനുകരി?ിലല. സൂരയചuവംശയdാരായ
ച–വർ9ികളുെട അനുഗാമികളായി ഭാരതവർഷെ9 ഭരി?
ചuകലാമുmാyിതdാരായ സാർവഭൗമdാരുെട
sഭാവനാടയേ9ാടുകൂടി അവരുെട ഭാഷയിൽ sേ¾ാ9രqൾ
തുടqി. രLുേപരുേടയും സംവാദം നയവിഷയ9ിൽ
ഭീമേസനദുേരയാധനdാരുെട ഗദായുZംേപാെല
വിദ¡സമരമായി. രാജനീതിേയയും സമുദായനീതിേയയും
സംബoി?ു സരസവും സാരഗർഭവുമായ അഭിsായqെള
അവർ sേയാഗി?ു പര±രം സാമർ°യ പരീeണംെച•ു.
രLുേപരുേടയും ബുZിയിൽ ഉൽപാദി?
പര±രാഭിമാനേ9ാടുകൂടി, വിരുZഗതികdാരാകയാൽ

പര±രബoുതവ9ിനു മാർšമിലലാ9തിെനFുറി?്
രLുേപരുേടയും അaരംഗ9ിൽ അതിയായു/ േശാകം
sസരി?ു. ശയാമളാംബികാപാദiമായ ആ ചി2െ9 sാപി?
ഹരിപ•ാനനാപാംഗ9ിൽ വ¸മണിേപാെല ഒരു അQുബി•ു
തിളqി എyിൽ, പട9ലവരുെട രLു ക•ുകളിലും ഒരു
ബാË”ായ sകാശി?ു. ഉ•ി9ാെ] സ@ിധിയിൽെവ?് തെ]
മുഖ9ു സoാനംെച•തുേപാെലയു/ ഭാവേഭദqൾ
എ@ുമാ2മലല; സവരേഭദqളും േച•ാേഭദqളും
ഹരിപ•ാനനൻ പട9ലവെ] മുbിലും അഭിനയി?ു. ഈ വക
sേയാഗqൾെകാLും അഭിനയവിദയയിൽ
േയാഗീശവരെനേNാെല അഭയാസവിദ¡നെലലyിലും, അതിലും
സാമാനയപരിശീലനം െച•ിCു/ പട9ലവെര വ•ിFാൻ
സാധി?ിലല. പരമബoുFെള@ു/ ഭാവ9ിൽ
പര±രദർശന9ിന് QമാലുFളായി രLുേപരും പിരിzു.
പട9ലവർ പുറ9ിറqിയേNാൾ കLത്
കളsാേFാC9bിയുെട ചില ഭൃതയdാെര ആയിരു@ു.
വŠധാരണ–മവും മ}റും കL് െതFൻനായdാെര@ു
മന—ിലാFി, അേ„ഹം അവെര ചില േചാദയqൾെകാLു
വCംചു}റി?ിC്, െചbകേ“രിയിേലFു നട@ു.
ഹരിപ•ാനനവാട9ിൽനി@ു പുറ9ിറqിയേNാൾ
പട9ലവർ അªിജാതനായ സാeാൽ
േദവേസനാപതിതെ@ ആയിരു@ു. അേ„ഹ9ിെ] മുഖ9ിൽ
…ഫുരി? ര€കാaി വŠ9ിലും sതിബിംബി?ു. അേ„ഹം
െചbകേ“രിയിൽ sേവശി?േNാൾ, ആ ഭവനവാസികൾ

സകലരും ആേªയമായു/ ഒരു സതവ9ിെ] ആഗമനെമ@ു
ഭയ@് ഓേരാ േകാണുകളിൽ മറzു.
യുവസിZേവഷധാരിയായ േകശവപി/യും അേ„ഹ9ിെ]
മുbിൽ sേവശിFു@തിനു ൈധരയെNCിലല. തെ]
സാ@ിZയെ9 ആവശയെNടു@തായി ഒരു [ 167 ]
സിംഹഗർƒനം േകC്, ആ യുവാവ് അറNുരŒക9ു
sേവശി?ു. ചു}റുമു/ സകലേരയും അകല9ാFീC്
പട9ലവർ േÇഹേ9യും ആദരേ9യും മറ@്
േകശവപി/െയ ഇqെന ഭrി?ു: “നീ എaു കLു,
എaറിzു? മലകൾ മറി? മറിNുകൾ എവിെട?
ഹരിപ•ാനനൻ ആര്, എവിട@്, എaിനു വ@ു? ആ
ചിലbിേനെ9 ഉടയാൻ അവിെട എaിനു േചർ@ു?
എറുbുകടി?് ഈ? ച9ു, ഈ? െനാ?ി പൂ? െപ}റ്,
അെതാെF എaു കഥകൾ? തbുരാെന േസവിFു@വർ ഇ2
മ•ുതി@ു@ കൂCമാേയാ? നീ {|ാ^ബുZിമാൻ;
കാണാFാരയെമലലാം കാണു@ െനടുy•ൻ! എ@ിെCaു കLു
നീ? നിെ] ക•ിൽ വിളയു@തു മരേമാ മേ•ാ? ഛായ്!
”േകശവപി/യുെട ബുZി ജൃംഭി?ു; പാദqൾ ശ€ിേയാടു
നിവർ@ു; ഇമകൾ വിടർ@ു; അധരqൾ അമർ@ു. ആ
sഭുവിൽനി@ുLായിCു/ സഹായqെള ¤രി?ു/
കൃതUതാബoം ഫഥമായി, അയാളുെട mുതേകാപം
പുറേ9ാCു വഴിയുെമ@ു/ നിലയിൽ കരകവിzു.
പട9ലവർ: (തുടരു@ു) “ഹരിപ•ാനനെന നീ കLിേലല? ആ
അ#ാളുFുCിേയയും നിെ] ക•േലല കLത്? എ@ിC്?”

േകശവപി/: (പരുഷഹാസസവര9ിൽ) “അയാൾ അവെള
േവCുെകാLു േപാകെC. േചരും. എനിെFaു േചതം?”
പട9ലവരുെട ഗാ2ം എേaാ ചിaാേവഗംെകാLു വിറ?ു
“ക•ം! ക•ം! െകാLും െകാടു9ും േപാകു@ കാരയം ആരു
പറzിവിെട?” (ശാaസവര9ിൽ) “നിനFു sായം
കുറzുേപായി അNേന. അതു നിെ] കു}റമലല. ഒ@ും ഒ@ും
രെL@ു പറവാൻ വളെര എളുNം. എ@ാൽ അതിനും വയ—്
മൂ@ു നാെലyിലും െചലലണം. നാFു പലലിനിടയിൽ
അകെNCേപാലാണ് എെ] iിതി. നീ അ# എ@ു വിളിFു@
എെ] ഭാരയ ഉ[ൻ കഴFൂC9ുപി/യുെട മകളാെണ@് നീ
അറിzിCിലലേയാ? ഞാെനാ@ും പറകയിലല. രാജയ9ിൽ
ആണുqളിെലലyിൽ അത് കാടുേകറെC. നീ നിെ]
ബുZിെചലു9ി, അറിzു പറzാൽ, ഞാൻ ആ വ‡ുത
തിരുമന—റിയിFാം. അെലലyിൽ Qീപ‰നാഭൻ എലലാം
െവളിെNടു9െC. പരമാർ°ം പറയാെത ഉ•ി9ാൻ
ഒഴിയു@ു. ഞാനും അqെന ഒഴിzേFാം.” (ഗൗരവം
ആവർ9ി?്) “േബാധമിലലാ9േപാെല നീ അവിെട
നിൽFു@െതa്? ആ െപ•് ആര്? അതു പറവാൻ
കഴിzിെലലyിൽ അ•ാവRെന െകാ@തും നീ,
േകശവൻകുCിെയ േമാ•ി?തും നീ, ആ ഉ#ിണിെയ െകാ@തും
നീ—ഏറു കഴക്—എരCFഴക്—ഞാൻ വിCു.” പട9ലവരുെട
വാFുകൾ േകശവപി/യുെട േ–ാധെ9 ‡ംഭിNി?്,
ബുZിെയ െവളിവാFി sവർ9ി?ു. ആ യുവാവ്,
അേ„ഹ9ിൽനി@് അഭയസി?ിCു/

ആUാനുസാരിതവെ99ുടർ@് അ#ാളുFുCിയുെട
രൂപെ9 സyൽപംെകാL് തെ] മുbിൽ ആകർഷി?ു. ആ
രൂപ9ിെ] പാർശവ9ിൽ ഹരിപ•ാനനരൂപേ9യും
നിലെകാ/ി?ു; ശവാസഹീനനായി നി@്, മന

eു—ിെ]

സമ[മായു/ sവർ9നംെകാL് ആ രൂപqൾ ത#ിലു/
സാമയെ9 അവേലാകനംെച•ു. അഭയസനംകൂടാെത,
അവമാനദുഃഖാധികയംെകാLു സാധി? ഈ 2ാടകകർ#9ിൽ
രLു രൂപ9ിേലയും േകശസമൃZിയും, അതിെ]
വിേശഷനീലിമയും, ഫാലേദശ9ിെ] ആകൃതിയും, ™ൂFളുെട
ൈദർഘയവ–തകളും, േന2qളുെട വടിവും േതജ—ും—
എ@ിqെന മുഖ9ിെ] നാനാംഗqളുെട
വിേശഷലeണqൾFും, രLുേപരുെടയും
സവരൈവശി•യ9ിനും ത#ിൽ sതയeമായ തുലയത ആ
യുവാവിെ] മന—ിൽ ഒരു ദീേപാദയം േപാെല ഉƒവലി?ു.
േകശവപി/യുെട മുഖം അതിsസ@മായി. തെ]
സർgാഹyാരqളും ശമി?്, ആ യുവാവ്
മാർ9ാ^വർ#മഹാരാജാവിെ] പരിപൂർ•ാഭിമാനെ9
സbാദി? മഹാശ€െ] മുbിൽ ലƒേയാടും
സേyാചേ9ാടും നി@ു. അേNാൾ ആ ഗുരുവരനിൽനി@്
“ആരNേന ഹരിപ•ാനനൻ?” എ@ു മൃദുവായി ഉLായ
േചാദയ9ിന് “അ#ാളുFുCിയുെട അ”ൻ” എ@് ആ യുവാവ്
രLുപe9ിനു വഴിയിെലല@ു/ തീർ?സവര9ിൽ ഉ9രം
പറzു.
പട9ലവർ: “െവേ?ാ—പുറ9ു പറയLാ, അത്.

അ#യാകാ9തു ഭാഗയം. എyിലും ‘അNൂNൻ’ എ@ു പറയു@
ഉ•ി9ാെനFാളും നീ േഭദം; എ@ലല വളെര േഭദം.
അFുടുംബ9ിെ] പുരാതനqൾ നിനFറിzുകൂടേലലാ—
അതുെകാL്, നീ സമർ°ൻ! നട@ൂട്—അധികം പുറ9ു
കാണL, േകേCാ— നിെ] പFീർസായുെട ഉപേദശം
വിലപിടി?ത്—ഹരിപ•ാനനൻ കുടുFിലാകെC. പി@ീേട നീ
പുറ9ു ചാേടLു.”
പട9ലവർ ഉടേനതെ@ മുഖം കാണി?് അറിയിFാവു@
വ‡ുതകൾ തിരുമന—റിയി?്, ആവശയമു/ കൽപനകൾ
വാqി വീCിൽ േപാ@്, േവL ആUകൾ െകാടുFുകയും
െച•ു. പട9ലവരുെട ഒ@ാമെ9 ആU
േസനാനായകനായ കുമാരൻതbിFും, രLാമേ9തു
ഭഗവതിഅ#Œും ആയിരു@ു. Qീവരാഹe29ിൽനി@് ആ
Šീെയ വരു9ി, പട9ലവർ പല കാരയqളും പറzതിന്
പതിdടqു കാരണqളും പറേയLിവ@ു. തെ@
ഏൽപിFു@തുേപാലു/ ഒരു പണിFാണ് തെ@
ആവശയെNCെത@ു ഭഗവതിഅ# ആദയേമ മന—ിലാFി.
പട9ലവർ തെ@ ഏൽപി? പണിയിൽ അaർഭൂതമായു/
വിശവാസെ9 അവർ വലിെയാരു സർCിഫിേF}റായി
ൈകെFാLു. അവസാന9ിൽ “േകയൂെ] തലേപാണ
കാരയമാണ്. അതുെകാL്—” എ@ു പറzു പട9ലവർ
ഭഗവതിഅ#യുെട ഉrാഹെ9 ഊർƒിതെNടു9ിയേNാൾ
ആ Šീ “തലയും െമാലയും ഒ@ും േപാവൂലലqുേ@,
അqു@ിരിFുbം. പിെ@ അqു@േലയാ െചാലലിവിടുണത്?

കളsാേFാCെയ പു9ൻേകാCയാFി, പു/ിെയ
റാ•ിെFാLു വ@ൂടൂെലയാ പവതി” എ@് ആ
sഭുവരയേനാടും തെ] വീരവാദനിയമ9ിനു കുറവു
വരു9ാെത ഉ9രം പറzു. ഭഗവതിഅ#യുെട
നാവിൽനി@ു പുറെNCതും ഈ കഥാരംഭ9ിെല
ബാലേ]തുേപാെല ഒരു അറമായി9െ@ ഇരു@ിേലല?

അZയായം ഇരുപ9ിരL്
“നലലതു നിനFു ഞാൻ െചാലലുവാൻ േകൾFു@ാകിൽ,
നലലതേലലതും നിനFിെ9ാഴിലറിക നീ.”

പട9ലവരുെട ആഗമനെ9 മഹാരാജാവ്
–ിയാകാ^sേവശനം െചRു@തിെ]
ഗണപതി‡വമായിCാണ് ഹരിപ•ാനനൻ വയാഖയാനി?ത്.
എ@ാൽ പാദബoംെച•് തെ] ഇംഗിതഗംഗയിൽ ഇCിCു/
അസംഖയം sഭുFേളാടുകൂടി, േകശവൻകുzിെ]
ഹ‡ലിഖിതമായ ഒരു ‘യTം’ തനിFു
സിZമായിരിFു@തിെന sേയാഗി?്, ഉ•ി9ാൻ
sഭുവിേനയും ത/ിവിടുേbാൾ, പട9ലവരായ ഒ}റെFാbൻ
തകർ9ാലും സവസyൽപനിർ#ിതമായു/ sമദാവനം
ഭ¶ിFെNടുകയിെലല@ു േയാഗിമാTികൻ സമാശവസി?ു.
മഹാരാജാവ് ഭmദീeാനുവൃ9നായി അടു9 ദിവസം മുതൽ
കാNുെകCി ശുZവാസം അനുˆിFു@തിനിടയിൽ
പട9ലവർF് മഹാരാജസ•ർശന9ിന്
അവസരലtിയുLാകു@തെലല@ും, താൻ
ൈഹദർമഹാരാജാവിനയ?ിCു/ േലഖനം ആ
ദീeാവസാനമായ ദeിണായനാരംഭ9ിനുമുbിൽ
ഫലsാ½ിയായി തെ] യU9ിെ] യൂപiാപന9ിനു
സൗകരയെNടു9ുെമ@ും അേ„ഹം ൈധരയെNCു. തെ]

മന—ിെന ഇqെന പൂർവiിതിയിൽ
ഉrാഹപൂരിതമാFിെFാL് ഹരിപ•ാനന ‘ബഹദൂർഷാ’
തെ] ‘വസീർ’sധാനനായ കളsാേFാC9bിെയ
സൽFരിFു@തിനു വCംകൂCി.
ഹരിപ•ാനനഭരദവാജെ] ഭാവനാൈവഭവ9ാലായിരിFെC,
അെലലyിൽ ഹരിപ•ാനനമാരീചെ]
മായാsേയാഗംെകാെL@ുവŒുക, ആ
േയാഗീശവരവസതിയുെട അaർഭാഗം
‘സവർ•രÂ•ാതനിർ#ിത’മായു/ ഒരു രാജേഗഹംേപാെല
വിരാജമാനമായി.
ഹരിപ•ാനനെപരുa?sാഗ¨യൈധരയ9ാൽ
വിശവസവരൂപിണിയുെട sതയeബിംബമായി, അനവധിസഹ«ം
ഭ€ിപൂർ•ാ‰ാFളാൽ വ•ിFെNടു@
ശയാമളാംബികാവി[ഹ9ിെ] വിചി2ശിൽപനിദാനമായു/
കനകമണിവാഹനം ആ സ•ർഭ9ിേലF് ഒരു
രാജസിംഹാസനമാFി പരിവർ9നംെച•ിരിFു@ു.
േഖടകഖÃഗചാപബാണതൂണീരശൂല [ 169 ] ശലയാദി
eാ2വീരയചിÄqെളെFാL് ആ ഭmാസനം
സമുചിതമാംവ•ം ഭാസുരമാFെNCു. കുNായqളും
തലെFCുകളും ധരി?ു/ ‘ബeി’ sമുഖരായ
േസവകജനqളും, ബാലാ മുതലായ ആയുധqൾ വഹി?ു/
മഹൽദാരdാരും, രാജമ•ിരാyണqളിെല@േപാെല
പാദശ²qെളേNാലും മ•മാFി സ•രിFു@ു.
എqാെLാരു േകാണിൽ നി@ു പുറെNടു@ േതവാര9ിെ]

നാഗസവരവാദയം ആ രാജർഷിസേyതം ഭാരതവർഷ9ിൽ
ഉൾെNCെത@് േസാദകെ] ദൂരാവകാശെ9 എ@േപാെല
നിരുേdഷമായി മുരളു@ു. sേവശനദവാര9ിൽ
sാബലയാഹyാരേ9ാടു തകർFു@
ഷഹനാ(കാഹള)സമനവിതമായ നകാരേഭരി ‘പൗര‡യം’ എ@
അഭിധാന”2െ9 അവലംബിFു@ത് ‘സൽഭാവം’ എ@്
ശ²സൂºതേയാടുകൂടി അനുeണം
േഘാഷാവർ9നംെചRു@ു. Qീഭഗവതീമ^പiനായ
ഹരിപ•ാനനേയാഗിരാജൻ േചരമ^ലെNരുമാളായി,
േകരളീയശു™ാംബരqൾ ധരി?ും, മൂർZാവിെല
േകശെ9മാ2ം കുടുമയാFിെFCി വഴികാCിേപാെല മുaി?ും,
തysഭേയാടു കൂടിയ ഭുജേദശ9ിൽ ഉദയംെച•്
ശംഖശൂ™തേയാടുകൂടി തിളqു@ ഉപവീതെ9
നഖദളqൾെകാLു മൃദുവായി വീണാവാദനംെച•ും,
വിധിന•നനായ ദeെനേNാെല sാജാപതയഗർgനായും
iിതിെചRു@ു. ന•നNൂyാവിെല സൗരഭയപൂര9ിനു
തുലയമായി, സൗ•രയsഭാവനായ ആ
അഭിനവേചരമാൻെപരുമാളുെട
‘ക‡ൂരിതിലകാ•ിതഫാല’9ിൽനി@് അലൗകികമായു/ ഒരു
പരിമളം sസരിFു@ു. പരമശുZഹൃദയനായ തbിയുെട
sേവശ9ിനായി, ആ സഭാഗൃഹദവാരം
തുറFെNCേNാൾ9െ@, ഭ€ിവിനയqളുെട
അനിവാരയsസരംെകാL് അേ„ഹ9ിെ] േന2കവാടqൾ
അടzു; എyിലും സbുടനയാേയന ആർഷകിരണം

±ർശി?ിCു/ തbിയുെട അടz േന2qൾFും,
േയാഗീശവരെ] sഭാവദീ½ിയുെട ഉ[ത ദൃശയമായിരു@ു.
അൈ•ശവരയസb@നായ ആ േയാഗിരാജർഷിെയ കL്,
കളsാേFാCFുടുംബ9ിെ] ഭാവിഭാഗേധയ9ിനു
sതിQയമായി ആ ദിവയപാദqെള വരി? തെ]
ബുZിൈവഭവെ9 അേNാൾ ഓർ9്, തbിയുെട
മാനസ9ുbിൽ ഗൂഢവാസം െച•ിരു@ ചില താaതകളും
അaരീeഗമനംെച•ു. ഇqെന
ചാരിതാർ°യഭരിതനായേNാൾ തbിയുെട ഗിരികായ9ിന്,
സവഗുരുവായ േതജ

–9ിെ] പരിേവഷേദശ9ുേപാലും

എ9ുവാൻ േവL ലഘിൈമശവരയം ന•മായി?മzു.
സവബൃഹ±തിയായ രാജേയാഗiെ] തിരുമുbിൽ ആ
ഗജരാജൻ തളർ@ു വിയർ9് കരqെള കൂbി?് ഉ?ിേയാളം
െപാFി മുഖം കാണി?ു. േയാഗിരാജൻ കനിz്, നാടകqളിെല
േദേവudാർFു നിയമമായു/
ദിÈഭരണാേനവഷണേ?ാദയFടുദാസിെന s¾ം നÆ 1 മുതൽ
അവസാനംവെര അഭിനയ9ിൽ രസ9ാ¼ വരാെത,—മുനqി.
ൈഹദർഖാനായ ‘രാവണൻ തെ] വരവുLിനിയിേNാൾ’
എ@ും മ}റും അവിടെ9 അaർšതം മുഴുവൻ േയാഗിരാC്
തbിെയ ധരിNി?ു. “കലയ²ം 4869–ന് യുഗദിനം 17, 78, 185–ം
െചലല െകാലലം 942–ാമതിൽ കർFടകഞായ}റിന് സർവജിദവർേഷ,
Qാവണമാസാരംേഭ, പുണയനe2ശു-sഥമ
സൂരയവാരാദിസംഘടിതശുഭദിേന, കർFടകരാശി
ശുഭമുഹൂർേ9” നടFു@ തെ] യU9ിനും

തദനaരമു/ അവഭൃഥÇാന9ിനും തbിയും പടയും
മുൻകൂCി വ@ു േവL Qമqൾ െച•ു സകലവും മംഗലമായി
പരിണമിNിFണെമ@് േയാഗിരാജൻ ക¹നെകാടു9്,
േതവാരിെയെFാLു വCകsസാദവും നൽകി?ു.
sസ@വദനനായിരു@രുളു@ േയാഗിസ·ാCിെ] ഓേരാ
മധുരവചനmവേ9ാടുകൂടിയും, തbിയാൽ
ചിരകാലsാർഥിതമായു/ കണF്, െചbകരാമൻ, തbി എ@
ഓേരാ iാനqൾFുമു/ നീCും ചിCിയും, ദളവാദ9ിനു/
പിടിപാടും, വളർവാളും, മുmാംഗുലീയവും
െപാഴിzുെകാLിരു@ത് അേ„ഹ9ിെ]
സേaാഷsവാഹെ9 െപരുകി?ു. തbിയുെട
വി‡ൃതമായു/ ഹൃദേയാദരqളിലും അതിെന
സംഭരിFു@തിനു iലം േപാരാÁയാൽ
സവപÂീസഹാRെ9 അേ„ഹം മനഃകർണികയിൽ കാംeി?ു.
തെ] ‘തുbവും തുയിരും’ േപാFും ഗുരുതിരുവടികളുെട
തിരുവു/െNരുെവ/9ിര9/ലിൽ തbിയുെട മന—്
കുടി?ും നീaിയും കരേകറി അര9മNി/9y?ിയാകു@
മ•രഗിരിതടെ9 sാപി?ു. എ@ാൽ അണിമാശ€ി
സിZി?ിCിലലാ9 ശരീരേമാ—അത് അവിെട9െ@
നിലെകാLുേപായതിനാൽ തbി കൽപനകൾെFലലാം
‘അടിയൻ’ മൂളി ഭmദീപ9ിനായി [ 170 ] കാNുെകCു@
മഹാരാജാവായ ‘മൂ9 അNേനാട്’ തbിെയ ആ സ•ർഭ9ിൽ
മുഖപരിചിതനാFാൻ സൗകരയെNടാ9തിെനFുറി?്,
േയാഗീuൻ വളെര േ-ശി?ു. പരിœൃതരീതിയിലു/

ആയുധqൾ സഹിതം േയാഗീശവരെ] തൃേ?വടിയുഗളം
േസവി?് അവിടെ9 പരിശുZപതാകാനുഗാമികളായി
പടFള9ിൽ ജീവതയാഗം െചRു@തിന് ആയിര9ിൽNരം
രേeാവരസമdാരായ ഭടജനqൾ സ•യിFെNCിCുെL@ു
ധരിNി?്, തbി സവാമികളുെട തിരുവു/പൂർ9ിേയയും
സ#ാനമായി ഒരു പാരസീക ഖÃഗേ9യും സbാദി?ു.
േയാഗിരാജനാൽ നൽകെNC ആശി—് വിശവനാഥൻ
കു•ുപിരാCിNടFNലിെന ആന•ാംബുധിയിൽ ഇറFി,
സേaാഷFാ}റിെ] തF9ിൽ ഓടി?്,
കളsാേFാC9ുറമുഖ9് ഭmമായി നyൂരമിടീ?ു.
ഭmദീപസംബoമായി മഹാരാജാവ് ആQമവാസമാരംഭി?ു.
ൈഹദർമഹാരാജാവായ ബകന് വാർഷിേകാദനമായി ഒരു
വലിയ കNം നൽകാൻ തിരുവിതാംകൂർ ഉടെbCിെലലyിൽ, ആ
ഏകച–[ാമെ9 ഒരു ദിവസെ9 ഉãവൃ9ിയിെല
ഉപദാനമാFി അശനംെച•ുകളയുെമ@് മഹാരാജാവിെന
ധരിNി?ിരു@ത്, മുറുകിയിരിFു@തായി ഒരു ഭീഷണിQുതി
പര@ു. ദeിണതിരുവിതാംകൂറിൽ മറവരുേടയും,
ഹരിപ•ാനനബoുFളായ പല ഗൃഹidാരുെട
ഭവനqളിൽ മായെNാടിമലുFുവിെ]യും ശലയqൾ
ആവർ9നംെച•ിരിFു@ു എ@് ഒരു Qുതിയും
sബലമായി9ീർ@ു. തിരുവിതാംകൂർസംiാനദിവാകരൻ
അണzതുേപാെല ഒരിരുൾ രാജയ9ിൽ എqും അടzു.
അqെന സംഭവി?ിരിFു@ത് അധർ#ഫലെമ@ു
പൗരജനqൾ േശാചി?ു. സംiാന9ിെ] രാജാധികാരം

ദവ•വീഭവി?തുേപാെല, മഹാരാജാവിെ]യും
ഹരിപ•ാനനെ]യും എ@ു/ കeിവയതയയം
അ•ഗൃഹവി–മികളുെട കാല9ുLായിരു@തിലും അധികം
ഗൗരവമായി …ഫുടീകരി?ു. രാജൈസനയ9ിനിടയിൽ
അനൽപമായ അസaു•ിയും ആUാലംഘനവുംെകാL് ആ
ശ€ിയിലും ചില ഛിmqൾ സംഭവി?ു.
ഹരിപ•ാനനഭജനസംഘ9ലവdാർ sതയeമായി
ഹരിപ•ാനനെന രാജയകാരയേനതാവായും ഉപേദ•ാവായും
സവീകരി?് അവരുെട ജീവജീവിതവൃ9ികെള അേ„ഹ9ിനു
പണയമാFി. ഇqെന സർവാഭീ•സിZിയാകു@ ശR
ഹരിപ•ാനന‘സംiാന’ന് സിZി?ു എyിലും,
അേ„ഹ9ിെ] തിരുെമRിലും തിരുവു/9ിലും
2ിശൂലതുലയം കു9ി9റŒു@ ഒരു കLകം ആ ശRയുെട
കാർNാസധൂളിFക9ു കട@ുകൂടി. അനaപ‰നാഭൻ
പട9ലവർ മTFൂടഭവന9ിെല അതിഥിയായി അവിെട
താമസി? സംഭവം ഹരിപ•ാനനസിZെ] Qവണqളിൽ
പതി?ു. ധർ#ദൃ•യാ പൂജയെനyിലും, ജയാപജയവിഷയ9ിൽ
പരശ2ുവായ ആ sഭുവിെ] കഴFൂCദർശനം
േയാഗിനാഗരാജെ] വിഷവÄിെയ ഉƒവലിNി?ു. ഇuകുലിശം
േപാെല സംഹാരsേകാപംെകാL് അേ„ഹ9ിെ] ശരീരം
ആതപsഭമായി. സവഹ‡ഗതമായു/
േലഖനൈവ•വചാപംെകാL് ഉ•ി9ാൻ പരശുരാമെന
ശമിതമദനാFി പട9ലവെര ‘കൂCംപിരി?്’ ഏകനാFാൻ
നി

യി?ു. sഭുെവ ഉടെന വരു9ി, ആ എഴു9്

അേ„ഹ9ിെ] ൈകയിൽ െകാടു9്, “ഇെതാ@ു
വായിFണം” എ@് അരുളിെ?•ു. ഉ•ി9ാൻ അതിെല
ൈകയeരം കL്, തെ] പു2േ]താെണ@ു മന—ിലാFി
എyിലും േ‡ാഭേഭദെമാ@ും ബാഹയമായി sദർശിNിFാെത
ക•ട എടു9ു മൂFിൽ ഉറNി?ുെകാL് ഇqെന വായി?ു:
“ഞാൻ ബoന9ിൽ കിട@ു ബുZിമുCു@ു.
അ”ന#മാേരയും അ#ാവേനയും കാണാzു/ േവദന
ഇ2െയ@ു പറവാനിലല. ആ മഹാപാപി നീെCഴു9ു
േകശവപി/ എെ@ വ•ി?ു. എെ@ ശിeി?ാലും
ശിeിFാzാലും അപകടമുെL@ു ഭയ@് ഈ വിദയെയ
അനുˆി?ുെകാ/ുവാൻ തbുരാനും ന#ുെട ദുœാലംെകാL്
അനുവദി?ു എ@ു േതാ@ു@ു. അ#ാവേനാ അ”േനാ എെ@
ഉടെന രeി?ുെകാLു േപാകണം. പര{|Qീ
ഹരിപ•ാനനതീർ°പാദപരമഹംസർ തിരുമുbീ@്
അ#ാവെ] ഗുരുവായി ഭവി?ിCുLേലലാ. അ”നു വലിയ
പഥയവുമാണേലലാ. ആ സ@ിധികൾ കടാeി?ാൽ എെ]
േമാചനം ഏ}റവും ലഘുവായി സാധിFും. അതിേലF് എaു
െച•ും ആ തൃNാദെ9 [ 171 ] കാ9് അനു[ഹെ9
sാർ°ിFണം. ഇത് അ#ാവേനാ അ”േനാ േബാധിNാൻ
തീർ°പാദർതിരുമുbിെല സമർ°നായ ഒരു ഭൃതയൻമുേഖന
അയ?ുെകാ/ു@ു. Qീഭഗവതി രeിFെC. ശുഭം.” എഴു9ു
വായി?തിെ]േശഷം “ഇതിൽ വിേശഷവിധിയായ ഒ@ുമിലലേലലാ”
എ@് ഉ•ി9ാൻ പറzു.

ഹരിപ•ാനനൻ: “മകെ] ൈകNടത@േലല അത്?”
ഇതിനു9രമുLായത് മരം െവCു@തിന് അതിെ] െകാb്,
താåടി, നീളം വ•ം എ@ിതുകളുെട ഗുണേദാഷെ9
വിേവചനംെചയ്വാൻ sേയാഗിFെNടു@തുേപാലു/ ഒരു
േനാCമായിരു@ു. നവനീതsകൃതനായു/ ആ sഭു
ആപൽശൃംഖലിതനായു/ പു2െ] ഹ‡ലിഖിതമായു/
അേപeാദർശന9ിലും കുലുqാ9 iിരധീയാെണ@ു
കLേNാൾ, ഹരിപ•ാനനെ] േയാഗനാളം ഒ@്
ഉൽ2‡മായി എyിലും, ആ sഭുവിെ] മുഖ9ു sസരി?തു
േകാപേമാ, ഹാസയേമാ അെലല@ും
ഭ€ിവിനയാദരqളാെണ@ും കാണുകയാൽ േയാഗീശവരൻ
വി¤യ9ാൽ ഉപഹതനായി. ഉ•ി9ാൻsഭു എേaാ
പറയു@തിന് ഉേ„ശി?ു എyിലും, നിശവാസേവഗേ9ാെട
നിൽFു@തലലാെത അaർšതെ9 വചനമാർšമായി
ബഹിœരിFു@ിലല. അaർേമദ—ിെന വിസർƒനം
െചRിFാെന@േപാെല ഒരു s¾eാരെ9 േയാഗീശവരൻ,
ഭിഷÛeെ] പടുതേയാടുകൂടി sേയാഗി?ു: “ഇേNാൾ
േബാZയെNCിേലല, നാം മുb് ചTFാറേനാടും മ}റും
പറzയ?ത്? േകശവപി/യുെട കൂCും ബoുതവവും നലല
പaിയിലലലാ എ@ു പറzത് നിqളുെട പരിഭവെ9
വർZിNി?ു. രാജയ9ിെല ധർ#ഗതിയും iിതികളും ഇേNാൾ
മന—ിലായിേലല?”
ഇqെനയു/ s‡ാവന േകCേNാൾ ഉ•ി9ാൻ
സവഹ‡qെളെFാL് കർ•qൾ െപാ9ി, ഭഗവൽsാർ°ന

െചRു@നിലയിൽ ചിaേയാടുകൂടി തെ] പാദqെള േനാFി
നി@ു. ഉ•ി9ാെ] ചിaാപഥം ഹരിപ•ാനനനും
ഊഹയമായി.
ഉ•ി9ാൻ: “എെ@ ഈ െപരുവഴFിൽെFാLു ചാടിFാൻ
അവിേടFു േതാ@ു@േലലാ. ക•ം! ഞqൾെFാെF
ഗുരുiാനമേലല അവിടേ9F്? ഉ•ി അവിടെ9 രeയിൽ
ആെണ@ു കുറ?ുമുbുതെ@ എനിFു മന—ിലായി
ആശവസി?ിരിFയാണ്. ഈ അaർšതം ഞാനാേരാടും
പറzിCിലല. അവിട@് എaു വയാപാര9ിേലFാണു
പുറെNCിരിFു@ത്?”
ഉ•ി9ാെ] േചാദയം േയാഗീശവരെ] രാജmാഹQമqെള
സംബoി?ായിരു@ു. അqെന ഒരു േചാദയേമ
ഉLായിെലല@ു/ ഭാവ9ിലും, തെ] sവൃ9ികെള
നീതീകരിFുമാറും ഇqെന പറzു: “അ•ാവRൻ,
ഉ#ിണിNി/ എ@ിവരുെട െകാലകൾF് എaു
േചാദയമുLായി? രാജയം നശി?ുേപാകു@തു കാണു@ിേലല? ഈ
iിതിയിൽ sജകൾF് എaു രe? നാലുനാൾFു/ിൽ
ഭmദീപsതിˆ ഇളകി ഒരു നവകൃതവീരയജൻ േവെറാരു
ദീപെ9 iാപിേ?Fാം.”
ഉ•ി9ാൻ: “ജനqൾ sജാധർ#മനുസരി?് രാജഭ€ിെയ
അനുവർ9ി?ാൽ ഭmദീപം വാടാെതരിയും. അqെന
ഏകമന…കതേയാടു തടു9ാലും അതിെന അണŒു@തിന്
ഒരു വീരനുെLyിൽ ന#ുെട ആളുകൾ മല േകറെC. അെലലyിൽ

കടലാടെC. ശ2ുFൾ കലലും മ•ുെമടു9ു വാഴുകയും
െചRെC. എaായാലും അവിടേ9F് ഇFാരയqളിൽ എaു
ബoം? േയാഗിെയyിൽ ധയാനസമാധിയിലിരിFണം.
ഭ€െനyിൽ ഭഗവൽേസവെചRണം. ഋഷിെയyിൽ
വനവാസമാചരിFണം. അൈദവതാവധൂതെനyിൽ
sാസംഗികസ•രണം െചRണം. രാജയവും രാജയകാരയവും
അധികൃതdാർFു വിേCFണം. അതിനു മന—ിെലലyിൽ, പLു
കാേCLിയിരു@േNാൾ മറ@ിരു@ ൈവരം ഇേNാൾ എവിട@ു
വ@ു എ@ു േചാദിFു@തിന് ഉ9രം പറയണം.”
മൃദുശീലെന@ു വിചാരിFെNCിരു@ ഉ•ി9ാൻ ഇqെന
മുCുേചാദയം തുടqിയേNാൾ, അേ„ഹം അടു9ുകൂടാ9 ഒരു
sതിബoകൻതെ@ എ@് േയാഗീശവരൻ കLു. [ 172 ] താൻ
മീനാeിയുെട മാതാമഹനായ കുCിേFാaി“നാെണ@ു
മന—ിലാFി പരിഭവിFു@ ഇേ„ഹേ9ാട് രാജദുർ@യെ9
ആ±ദമാFി വാദിFു@തു നി}Ëേയാജകെമ@ു
വിചാരി?ുെകാL് േകശവൻകുzിെ] സംഗതിയിൽ
േയാഗീശവരൻ വീLും sേവശി?ു. “ഏേഹ! ശാadാർ ഇqെന
ഊർƒിതവാദം െചRരുത്. നാം നിqൾ വിചാരിFുംവ•മു/
ആളലല. Qീഭഗവതിയാണ സതയം!” (സതയ9ിെ] സവരവും
നിർവയാജതയും കL് ഉ•ി9ാെ] വിശവാസം ഒ@ിളകി.)
“നിqെട ഈ സവർšസേyതമായ രാജയം സംബoി?് നമുF്
ഒരു കാരയവുമിലല. Qീപ‰നാഭൻ പ/ിെകാ/ു@
പുണയiലെമ@് അഭിമാനി?ാണ് നാം ഈ സംiാന9ു
വ@ത്. ചTFാറെന ശിഷയനായി സവീകരി?േNാൾ

നീqേളാടും, അതുെകാL് നിqളുെട പു2േനാടും ഒരു
വാrലയമുLായി, അയാെള രeി?ുെകാLുേപാരാൻ—”
ഉ•ി9ാൻ: (വീLും ഹരിപ•ാനനെ] മുഖേ9യും
സവരേ9യും നലലതിd•ം പരിേശാധി?തിൽ തെ]
വിശവാസ9ിന് കുറ?ു മുbിലുLായ ചലനം തീരുകയാൽ)
“Qീപ‰നാഭെ] കാരയqൾ അവിടെ9 ദാസനായി ഉടവാൾ
ഏ}റിCു/ തിരുേമനി സൂeിFും. എെ] മകെ] ആപ9ിന്—
അവേരാർF് ആപ9ുLായേNാൾ േനർ9ുനി¹ാൻ
കരളൂ}റമിലലാെത—” (അതിേകാപസവര9ിൽ) “എa്
േഭാÐFുകളാണിത്? അവിടെ9 ചാeുഷി, തിര…കരണി—
ഈ വലിയ വിഷമപദqൾ വിളbി ആളുകെള
പാCിലാFി?ു}റിFാൻ, അവിടെ9 sായെമa്? പഠി9െമa്?
iിതി സകലതും മറ@് യുവ9ിളNു കാേCL ആളാേണാ
അവിട@്? sതി–ിയŒാെണyിൽ ഈ സoിയിലാേണാ
േവLിയിരു@ത്? ഒരു ധൂർ9sഭുവിെ] ആ–മം
അനുകൂലിFു@ തFെ9 േനാFി
പുറെNCിരിFു@താെണyിൽ അവിടെ9 ധയാനqളും
സിZിയും—േഹാ െഹാ! ക•ം! നാടുനീqിയ
സിംഹമിരു@േNാൾ അവിടെ9 വീരയqൾ െകCി പുകയ9ു
വ?ിരു@ിേലല? ഇനിയും അെതലലാം അവിടിരിFെC, ആ
കിഴവിയും കുCിയുെമyിലും ഒരു വീടുേചർ@ു സുഖമായി
കഴിയെC. അവിട@ും നaിയേ9Fു േപാരണം—”
ഹരിപ•ാനനന് നിയമsകാരമു/ ചിരിയും ചിരിNാൻ
ശകയമായിലല. ശമദമസിZികളും സമഭാവനകളും അനീഹതയും

വസിFേLതായ ആ സിZെ] മാനസസേരാജ9ിൽ വാൾ,
വിഷം, കഠാര എ@ീ വിഹംഗമqളുെട രൂപqൾ വിഹരി?ു. ആ
ജീവaികകളുെട ഭാരം േയാഗീuെ] ക®കാ^െ9
നമനംെചRി?്, അേ„ഹെ9െFാL് ഭൂേരണുഗണനം
െചRി?ു. “അതുപാടിലല, മഹാപാതകം!” എ@്
ഹരിപ•ാനനെ] ഹൃദയ9ിെല ധർ#ചിa അേ„ഹേ9ാടു
ഗുണേദാഷി?ു. “പാതകേമാ? അതിേലFേലല നീ നിേയാജയൻ?
ശ2ുസംഹാരം പാതകമാകു@ത് ഏത് അമര9ിൽ?
sതിബoമാർƒനം പാതകമാകുെമyിൽ, ഭഗവൽFഥകൾ
നരകസംഹിതകളേ2. ചീരവസനനായ Qീരാമൻ ബാലിെയ
ഒളിയbുെകാLു െകാ@ ദൃ•ാaെ9 ¤രിFുക” എ@്
ആകാശസ•ാരിയായ ഒരു േദഹി ഹരിപ•ാനനെന ശാസി?ു.
“ഇേ„ഹം sതിബoിയലലേലലാ. ശ2ുസംഹാരമലലാെത,
ബoുസംഹാരം നമുFു ധർ#മാകുേമാ?” എ@്
ഹരിപ•ാനനൻ ആ ശാസകശ€ിേയാടു േചാദയംെച•ു.
“ന#ുെട ശ2ുപeനാഥെ] പരമഭ€ൻ ബoുവലലേലലാ!
ചാരdാർ വധയഗണ9ിൽ ഉൾെNടും” എ@് ദുേ}Ëഷകസതവം
ഹരിപ•ാനനെന ¤രിNി?ു. “ന#ുെട പരമാർ°െ9
ഒരുവിധം [ഹി?ു എyിലും, ഇേ„ഹം ശ2ുവായി9ീരു@
ഖലനലലേലലാ” എ@് ഹരിപ•ാനനൻ തർFി?ു. ““ീ! “ീ! നിെ]
ഇദംsഥമമായു/ മന“ുZത ന#ുെട ഉപേദശശ€ി
sവർ9നെ9 ഹനിFും” എ@് അശരീരഗുരു ധാർ•യം
വദി?ു. “ബാലികയായ മീനാeിയുെട േeമsാർ°ിയാണ്
ഇേ„ഹം” എ@ ¤ർ9വയെ9 ഹരിപ•ാനനൻ ഉണർ9ി?ു.

േദാേഷാപേദ•ാവിെ] ഉപേദശസവരqൾ ഹരിപ•ാനനെ]
ആ‰Qവണകർ•ികയിൽ ധവനി?ുെകാLിരു@തു െപെC@ു
നില?ു. ഹരിപ•ാനനെ] പൗരുഷം ശമി?ു. ഇലല—
അªിഭയസ•ർഭqളിൽ രാജധാനികളിൽ
ഘLാേഘാഷമുLാകു@തിd•ം അതയാരവേ9ാടുകൂടി ഒരു
രു•ഭർrനെ9 ഹരിപ•ാനനെ] അaഃകർ•qൾ
Qവണം െചRു@ു. “നിെ@ അൈദവതപഠനം െചRി?്
അ×മന…കനാFിയത് ഇqെന [ 173 ] മൃദുബoqൾFു
വശനായി eീണകാഠിനയനാകു@തിേനാ?” ഹരിപ•ാനനെ]
ജിഹവ തളർ@ു എyിലും, eമായാചകനായി ഇqെന
േബാധനംെച•ു: “സവാമിൻ! വിശവാമി2ൻ േമനകെയ
ശകുaളാസഹിതം പരിതയജി? ൈധരയം അവിടെ9
ശിഷയനുLാകുേമാ? അടിയൻ ജdസുഖം രുചി?്
വിര€നായിCിലലേലലാ. അനേപeമായി സംഭവി?
സംഘടനയിൽ ജdബേoാൽപാദിതമായു/ േsമം ഉണർ@്
ഇവെന ബoി?ുേപായി. അതു eaവയമേലല?”
ആ‰ീയശാസകൻ ഈ sാർ°നാവാദെ9 ൈകെFാLിലല.
“സ•ർഭംേപാെല, നാം മTശുZിെച•ു ത@ിCു/
വിഷകഠാരെയ sേയാഗിF. sതിUാത–ിയന്
sതിബo9ിെ] ഗുരുലഘുതവധർ#ചിaനqൾ
അനുവദനീയമലല. മൃതജീവdാർ േകണു sാർ°ിFു@ു.
QവിF! ദയനീയമായു/ അവരുെട sാർ°നെയ
നിരസിFാെത നാം സം…കരി?ു നൽകിയ നാമെ9
യഥാർ°ീകരിFൂ. അ‡ു ജയം!” ഘടികായTം

eീണsവർ9നമായി നിലെകാ/ുംേപാെല അaയാസകെ]
sേചാദനqൾ നിലെകാLു. ഹരിപ•ാനനെ] ഈ
ചിaകൾFിടയിൽ sതയു9ര9ിനുLായ വിളംബനവും ആ
േയാഗിവരയെ] മുഖsശാaതയും നaിയ9ുണി9ാെ]
സംശയെ9 ഒ@ുകൂടി iിരെNടു9ി. ഹരിപ•ാനനൻ
ശാaമാനസനായേNാൾ പു”കടുതേയാടുകൂടി ഇqെന
മറുപടി പറzു: "അവിട@് ൈവദയനാണേലലാ—ര€ശുZിF്
വലല ഗവയവും േസവിFണം. അപ¤ാരേദാഷം ബലമായുL്.
”ഇqെന പറzുെകാL് സം…കൃത9ിൽ തെ]
നർ#ദാതീേരാrവേ9യും സിZിsഭാവqേളയും
ധാർ#ികതവം േഹതുവാൽ െചRു@ േലാകസ•ാരേ9യും
കുറി?് ഊർƒിതമായി ഒCു sസംഗി?്, തെ]
പൂജാമുറിയിേലFു തിരി?ു. നaിയ9ു•ി9ാനും ആ
ഭാഷയിൽ9െ@ ഹരിപ•ാനനവൃ9ിെയ ഭrി?ുെകാLു
പുറ9ിറqി നടെകാLു. ഹരിപ•ാനനൻ തെ] ശRയിൽ
വീണുരുLു ചിaകൾ തുടqി. നaിയേ9യും
രാമവർ#െ9യും sഭുFൾ േചർ@് മTFൂടെ9 ഭരണം
ൈകേയൽFുേbാൾ തെ] ശ€ിeയവും Qമഭ¶നവും
ഉLാകുെമyിലും, ഇേ„ഹം നിËeനായി
sവർ9ിFുകയലലാെത തനിF് sതയeശ2ുവായി
സവേമധയാ പുറെNടുകയിെലല@് അേ„ഹം സമാധാനെNCു.
എyിലും സ•ി¡ബoുFളുെട sQയാനുകൂലയqെള
അവലംബി?ുകൂടാ എ@ും ആ രLു sഭുFേളാടും പടെവCി
അവെര േതാൽപിFുകേയാ ഹനിFുകേയാ െചRു@ കൃതയം

ചTFാറമഹിഷാസുരെനെFാLു സാധിFുക എ@ും
േയാഗീശവരെ] ബുZി അേ„ഹേ9ാടു ഗുണേദാഷി?ു.
രLു നാഴികെകാL് ചTFാറൻ ഹരിപ•ാനനസമe9ിൽ
േസവതു/ി9ുടqി. “എ@ാ ചTFാറർ! sേദാഷനൃ9ം
തു/ുറേയ? ൈഹദർഷാ വരലാ?്. നമതു ഭാവുകം
ഉദയമാകുലാ?്. അടടാ! നമതു ഭഗവതിപൂജാർ°ം
എ@വാവതു മാലിഖാൻ തaു േപാ}റേവLാമ —ഇരുFCും!
േശഷകാറ വrൻകാരയ9ിെല തൂyുറേയ! പടിയും, ഇa
കടിതെ9Nടിയും” എ@ു പറz് േകശവൻകുzിെ]
എഴു9ിെന ചTFാറെ] ൈകയിൽ െകാടു9ു.
ചTFാറൻ: “അ9റ വിഛവാസമിെലലേ@ാ സാമീ? ഭരസവരം
(പര±രം) വിഛവാസമിേലലല് ഫൂേലാഹം ഒരു
െധവസംഹുദി?ണയുേമാ? കÌി?് വായി?ാ മതിേയ മതി.”
എyിലും sകൃതാ ഉ/ തെ] പരവ•നധർ#െ9 ¤രി?്,
ഉ9മസാeിയായു/ സവaേന2qെളെFാL് എഴു9ിെല
േലഖാർ°െ9 ധരിFുവാനായി ചTFാറൻ അതിെന
ൈകയിൽ വാqി. സാഹിതയപദേ9ാടും ചാർ?െയ
അവകാശെNടു@ ആ സർവUൻ ഏകേദശം ഒരു
നാഴികെകാL് എഴു9ിെല ചില അeരqെള വിഴുqിയും,
േശഷെ9 എ•ിയും, വായി?്, ഹരിപ•ാനനനു
മർ#9ാqായിC് െകാ/ും വ•ം “േത•ിയും വŒൂലല—എടവും
വŒൂലല— െചവി9െകC െകാ?ുqള്” എ@് അഭിsായെNCു.
ഹരിപ•ാനനൻ: “അതുകൾെFaു sാധാനയം? നാം

പറzതിെന നാം iാപി?ു. ഇനി, sബലdാരായ അ”നും
അ#ാവനും േചർ@്, മിടുFുെLyിൽ െകാLുേപാരിൻ.
ആളുL്, മുതലുL്, സകല ൈവഭവqളുമുL്.” [ 174 ]
ചTFാറൻ: “ആഹ! അ9റŒു ചീ9വും
െചാണയുെമാെLyി ഇേതാ ഭൗeയം? ഞqള് െതyടി
പുളിയടി എ@ിCടി?ിC് ഒഴേFാലളെവyിലും നീqിേയാ?
ഉരുവറിzവെ] െഹാരി േകCNം, ഝൽ! ഝൽ! എ@േലയാ
നട? കLുപിടി?േപാെല ‘സാമിതെ@ വരു9ീം തരണം.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “േദവെന പുറെ9ഴു@/ിFണെമyിൽ
Qീഭൂതബലി ആദയം കഴിFണം. അതിന് മുതെലവിെട? നാം
ഭിeു.”
ചTFാറൻ: (ആ‰ഗതം) “അ?ാരം കിCാൻ നാFു
െനാണയുണൂ! എെ] ജാമി അതിെലാ@ി9ിരി ചyി?ിളിFും.”
(sകാശം) “അRാവ്! ഇ9ടിയെന ഇേNാം കമ9ീം
മല9ീമിCടി?ാലും, കൂറേNൻേപാലും നു/ിെയടുNാൻ
കാണൂലല. വീടും കുടിയുെമാെF വലിയ ഭൗCൂതെ@. അഹം
െപാ/ സാമീ, െവറും െപാ/.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “അലലാ! ഇqെനയാേണാ പറവ?ളFാെമ@ു
െച• വാÛ9ിെ] നിറേവ}റം?”
ചTFാറൻ: (കിഴqൻ േലാഭിയുെട സവരംമാറി
ചTFാറധനദനായി) “അേതാ സാമി? അതു ചരFു േവെറ—
ക?വടം േവെറ—കാരയം േവെറ. ധുലു9ാെ] പട

ആറാ#ഴിFക9ു ഒരടിവŒC്—ഹNം, ആ െമാതല് ശരിവെര
തീരുനുbിെ“ാരിയും. ൈമസൂൽ തിരുവടി തിരുവു/ംെകാL
നീCിെ] വാർകണ ഇF•ുകുളിെര കാണെC. ഹNം, െരാFNടി
—െറാFപടി. അെലലyി ആേണാ@ു െകേCാL് അ@ു േപാടണം
പ9രമാ}റുെകാL െമാyാൻ െകാമ.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “സേaാഷം! iിതികൾ താൻ കാണു@ിേലല?
േകൾFു@ിേലല? ൈഹദർമഹാരാജാവ് ശുേQാദയം െചRു@
ഈ ക•ുകെള അ•ി?ു തുടqിേലല? തുടqു തെ]
സംഭാരെമാരുFൽ. അനaരവ@ുേവLി ഇവിെട
പാടുകിട@ാൽ േകൾNേതതു ദർബാർ?—ചTFാറേര താyൾ
സൗധ9ിലിരുa്, അംബികവിളംഗും ദീപസ@ിധിയിെല വå്,
ഉശിരുFുശിരാകദ9മാകിന sതിUെയ നിറേവ}റി െശൽവം
കാNാ9ും.”
ചTFാറൻ: ‘ആഹാ! അതിന് ഘീർവാണെമaിന്?
മലയാംപാഴŒു വഴyാ9 വലിയ കാരയേമാ അത്?
ചTFാറെ] സഥയ9ിനും െവഥയാസെമാേLാ? ‘ഉര?ാൽ
ഉരയും’ പിെ@—െചÁെചÁയും ‘ആവണം’ ഇതാണ്
ആണുqടു9 ‘സതവം’, ഉടയാbി/Fവിയുെട
നീതിേ§ാകാർZ9ിെ] താൽപരയം.”
ഹരിപ•ാനനപ^ിതനു മന—ിലായി, ചിരി?ു.
ഉടയാbി/F് കാളിദാസപദവി കിCിയതുേപാെല
ചാരിതാർ°സേaാഷവും; തെ] മുതലിൽ െതാടാെത
ഹരിപ•ാനനെ] ആവശയ9ിനുേവL mവയം വസൂലാFി

അടŒേLതിേലFു/ മാർš9ിന് മേനാധർേ#ാദയവും
ഉLായി. ഗുരുപാദqെള െതാഴുതുെകാL് അയാൾ
യാ2യാരംഭി?േNാൾ, അയാളുെട ഉrാഹ9ിന് മൂർ”
കൂCു@തിനായി താൻ വരു9ിയ ഉേ„ശയെ99ുടർ@ു/
സംവാദെ9 ഹരിപ•ാനനൻ ആരംഭി?ു: “നിൽFൂ! ഞാൻ
പറzിCിേലല? നിqൾF് ആേലാചനFുറവിെ] േദാഷം
ചിലേNാളുL്. കഴFൂCേ9Fേലല ഇേNാൾ േപാകു@ത്?”
ചTFാറൻ: “അേത, അലലാL് ഈ വഹFാർF് ഏതു
െതyരാ•ിെകാL്. സാമിെയേNാെലെFാ/വർF്
കLടെമലലാം ൈകലാഷം! െച@ടെമലലാം വൃ•ുേലാഹം!
അqെനെയാ/ േയാഹം ഈ എവൻകൂC9ിെനാേLാ?”
ഹരിപ•ാനനൻ: “അേqാCു േപായിCിേNാൾ കാരയമിലല. തെ]
പരമബoു അനaപ‰നാഭൻ പട9ലവർ അവിെട ഈയിട
കാലുവ?ുേപായി.”
ചTFാറൻ: “ഹാര്?”
ഹരിപ•ാനനൻ: “പട9ലവർ—െചbകേ“രിയിെല,
അെലലyിൽ രാമവർ#െ9.” [ 175 ] ചTFാറൻ: (താൻ
കാംeിFു@ നിധി അവിടെ9 ആകാശ9ും
സ•രണംെചRു@ുേവാ എ@ു േനാFു@േപാെല അbര@്,
േഘാരാCഹാസസവര9ിൽ) “േഹതു െഛbകേ“രി? േഹതു
രാമവർ#ം? ഏെതവൻ കഴു9ുേപാവാൻ കഴFൂC9ു കാലു
വŒണു? സാമീെട ശാഴി?ൂഴിവിധയെകാL് കLതാേണാ

അതും?”
ഹരിപ•ാനനൻ: “േചാദയെമാ@ും െചRL—േപായി
അേനവഷി?റിയൂ. ചTFാറെ] പരാ–മം ഇേNാൾ വഴിേപാെല
കാCിയിെലലyിൽ ആ അനaപ‰നാഭസഹ«കവചൻ
ചിലbിേന9ു ഭവനെ9 ചാbലാFും. നാം, തനിFു
ദൃ•ിേഗാചരമാFിയ നിധിെയ കരiവുമാFും.”
ചTFാറൻ വായു‡ംഭനവിദയŒും സാധിFാ9വിധം
ഭൂമിയിൽനി@ുയർ@് പൂർവiിതിയിൽ നിലെകാLു.
ഇqെന പരാ–മ9ിനുചിതമായ ഒരു െഞCൽ കഴിzേNാൾ
അയാൾ പൂർവേഘാരാCഹാസസവര9ിൽ വിട നൽകു@തിന്
േയാഗീശവരഗുരുവരയേനാട് അേപeി?ു. ചTFാറെ]
ൈകŒുപിടി?ുെകാL് ഹരിപ•ാനനൻ തെ]
സവകാരയമുറിFക9ു കട@് ഒരു െപCി തുറ@്, വിരേലാളം
നീളമു/തും, വയാÉദംÏ9ിൽ നീലവർ•മായു/
ഇരുbുശലാക ഇറFി ഉLാFീCു/തും ആയ ഒരു കഠാരെയ
ഒരു തുകലുറയിൽനിെ@ടു9ു കാണി?ിC് പൂർവiിതിയിൽ
ഉറŒക9ാFി അതിെന ചTFാറനു നീCി.
ചTFാറൻ: (കഠാരിെയ വാqിFാെത) “ഞqൾF്
അെ9ാഴിലിലല സാമി. േനർക9ി, കുറുaടി, കവ•Fലല്,
അവേനാyÖÖU്—ഇgകെകാL് െവലലാFാരയം
േവേLേവെL@ു വേ?Œാം. അവേനാ]ു/ം അവേനാന്.
ഉ#ിണിെയെFാ@ ക9ി ചTFാറൻ കേRFണെമേ@ാ?
അത് നടവാനടവാ—പCെര കടുFെന പിടിേ?Nി?േNാ

പ}റിയതുപ}റി. രLാംപ}റിനു ചു#ാടു െകCാനെFാL്
മെറാ/വൻ ക•ും ച9ു നടFുണൂ@ു സാമിെനനŒരുത്.
ആ ചവ9ിെന@ു തടവിയNം ഉ#ിണിയട
കെRഴുേ9ാലെകാLിCത് എവൻ കLിെലലേ@ാ സാമീ?
െപാലലാNിനു െപാലലാN്, േകാളിനു േകാള്, േപാരിനു േപാര്—
ചTFാറൻ എലലാ9ിനു ആളുതെ@. അവേനാെ]
വഴിമാ9റം അവേനാന്. െപാരുളു ചTFാറൻ െകാLരും.
പിടിNത് ഈടു കLാൽ അതിെ] അളവും തരും. ഇെലലyില്—
അ@ും ഇ@ും െചാലലുണത്, ചിലbിേന9ു ചTFാറൻ കാളി
ഉടയാൻ, േപർ ഒ@്—രLലല!”
ചTFാറൻ, ഉ#ിണിNി/ വിഷസൂചിsേയാഗംെകാLു
നി[ഹിFെNCു എ@ു ധരിFയും േകശവപി/യുെടേമൽ
അപരാധെ9 ചുമ9ു@തിന് ഉ#ിണിNി/ എഴുതിയ
സyടഹർജിെയ താൻ ശവശരീര9ിനടിയിൽ
നിേeപി?തിെന കാണുകയും െച•ിരിFു@ു എ@്
ഹരിപ•ാനനയതീശൻ [ഹി?ു. തFംേപാെല
ഉ•ി9ാെ]യും, പട9ലവെ]യും േനർFു ചuFാറൻ
sേയാഗിFു@തിനായ ഹരിപ•ാനനനാൽ െകാടുFെNC
കഠാരെയFLേNാൾ, തെ] സംബoിയുെട വധകർ9ാവ്
ആ േയാഗീശവരൻതെ@ എ@ു നി

യി?്, അേ„ഹെ9

െതാഴുകേപാലും െചRാെത, തെ]
sതിUാനിർവഹണ9ിനായി അയാൾ യാ2തുടqി.
ഹരിപ•ാനനുതെ@ േബാZയമുLായതായ sഥമ
ബുZിേമാശെ9 വിചാരി?് അേ„ഹം നിരുZവീരയനായി നി@ു.

േയാഗിവാട9ിൽനി@ു പുറ9ിറqിയ ചTFാറൻ,
പട9ലവനലല, മു#ൂർ9ികളും അവരുെട പÂിമാർ ഐവരും
േചർ@ുതെ@ തെ@ തടു9ാലും, കഴFൂCംവക നിധിെയ
അ@ു രാ2ി ൈകFലാFു@ുെL@ും ‘പാലം കട@ാൽ
കൂരായണ’ എ@ു ജപിേ?Fാവു@ േയാഗീശവരെ] സഖയെ9
േമൽ കാണു@ തFംേപാെല പുലർ9ാനും നി

യി?ു. നിധി

ൈകയിലാകുേbാൾ, േപാFുെകC പുലിെയേNാെല പുലലും
തിdാൻ സ@ZനായിരിFു@ േയാഗീശവരനും തെ]
കbിFമർ@് അനുകൂലനൃ9ം തു/ുകയിേലല?
മഹാരാജാവിെ] പു/ിNCാളെ99െ@
അCിേNർെകാൾവാൻ ആ നിധിെകാLു േപാരു@തേലല?
ചTFാറൻ ൈകവീശി, കാൽ നീCി, തവള?ാCമെലലyിലും,
ദളവNടി കയറുംേപാെല പുതിെയാരു ആയംെകാLു കുതി?ു
നടതുടqി. െനടിയ കാലdാരായ പരിചാരകഗണം
അേ„ഹെ9 തുടരു@തിന് ഓേടLിവ@ു. ഇതാ ധൂർ9നായ
ഒരു മീശFാരൻ െനടുbനേപാെല ചTFാറsഥമവി[ഹെ]
ഗതിെയ തടയു@ു. ചTFാറെ] േന2േഗാളqൾ ആ
ഗർവപൂർണമായു/ മീശെയ ഭ¤ീകരിNാൻ
തീe്ണകിരണqെള ഉദയമിFു@ു. സാലകായനായ ജനറൽ
കുമാരൻതbി ആ ദശകൺഠെNരുമാളുെട പരാ–മെ9
പരമാർ°[ഹണംെചRാെത, അേ„ഹ9ിെ] മുകളിൽ
ഒ@ുതേലാടി, കർ•qളിൽ ഒരു സദുപേദശെ9
സൽബoുവായി നൽകു@ു. “അവിട@് ആടിN•ം
തുടqിയാൽ ഒരു മാസേ9Fു വീCിലടqിയിരിFണം.

പിെ@Fൽപനേപാെല.” ഈ ചുരുqിയ മTാപേദശെ9
ഭൃതയജനqൾ Qവി?ിലല. മഹാരാജാവിെ] അനുമതിേയാടുകൂടി
പട9ലവനാൽ കുമാരൻതbിമുേഖന നൽകെNC ഈ
ശാസനെ9 േകCയുടെന ചTFാറെ] മുഖേമാ
പു/ിരqിേയാ അധികം ജൃംഭി?െത@ു വയവiീകരിFുക
മഹാവിഷമം. എaുെകാെL@ാൽ അേ„ഹ9ിെ]
Êസവകായം ആസകലം ഒ@ുേപാെല ചുവ@തിനു പുറേമ,
മ^ൂകസാദൃശയെ9 യഥാർ°മാFുbടി വീർFുകയും
െചÁയാൽ അംഗവയതയസqൾ നംമായി?മzു. തെ]
ഉ/ിലുദി? േകാപെ9 അയെവCി, അക9ിറFി, “കാണാം”
എ@ു/ ഏകപേദാ?ാരണേ9ാടുകൂടി ജനറൽ
കുമാരൻതbിേയയും െഞരി?ുെകാL്,
ചTFാറകുേ^ാദരൻ കഴFൂC9ുഗൃഹംവക നിധിെയ
ഭeിNാൻ പാzുതുടqി.

അZയായം ഇരുപ9ിമൂ@്
“ഓർ9ു തൻ ചuഹാസമിളFി ലഘുതരം
പeിനായകനുെട പeിൾ േഛദി?േNാ–
ളeതിത@ിൽ വീണാനeമനായിCവൻ.”

രാമനാമഠ9ിൽപി/യായ ‘തaെNരുമാന്’,
ദശക®െNരുമാൾF് ഇuജിെ9@േപാെല,
ശാശവതവിഖയാതിെയ സbാദിNാൻ ഉപകരി? ചTFാറൻ
സവഭവന9ിൽ പുനഃsേവശം െച•േNാൾ,
മTFൂടഗൃഹ9ിെല വാസികളായ വൃZയും മീനാeിയും
വിേനാദസംഭാഷണനർ#മായ സരളsവാഹ9ിൽ മുqി
സകല ആപ9ുകേളയും ദുഃഖqേളയും മറ@ിരിFു@ു.
ഹരിപ•ാനനഫണ9ിെ] വിജൃംഭണകാലം
സമീപി?ിരിFു@തിെന കുN“ാരും മറ@് സവസവാമിനികളുെട
സൗഹാർ„ജല–ീഡയിൽ ശുQൂഷകനായിേ?രു@ു.
മായാേവ•ിതരായ ഈ സാധുജനqൾ
ദൃശയമാകാ9വിധ9ിലു/ ഒരു അതിേലാലശരീരനും ആ
വിഹാരസാeിയായി എ9ിയിരിFു@ു. ഇത്
ജനദുരിതസംഹാരിയായ മൃതയുതെ@ ആയിരു@ു. ഈ
സംഘടന കLുLായ പരവശത െകാെL@േപാെല, ആ
രാ2ിയിെല ഏകാദശി?uൻ ആർ9ി-ാaനായിരിFു@ു.

അതുകLേNാൾ പട9ലവരുെട ഉപേദശsതിUകൾെകാL്
ഉdിഷിതയാFെNCിരു@ മീനാeിയുെട ഉrാഹകളരവം
െപെC@ു നിലെകാLു. ഹരിപ•ാനനവികൃതികെളFുറി?ു/
sUെകാLുLായ ഗൂഢാസവാiയqേളയും ദൂര9ു
മാ}റിവ?്, കനയകയുെട ഹിതാനുവർ9ിയായി
െച@ുേചർ@ിരു@ കുN“ാർF് ബാലികയുെട
മൗനാനുˆാനം ഉrാഹഭംഗപാരുഷയെ9 ഉLാFി. തെ]
sിയവrെയ ആ സ•ർശന9ിനു േചരു@തായ
ഉപായംെകാL് ഉZൃേതാrാഹയാFു@തിന് അവളുെട ചില
വിരഹേച•കെള അയാൾ അതിേഗാ•ിയായി അഭിനയി?ു.
വൃZയും മീനാeിയുെട മനഃeീണെ9FL്
വയാകുലയാകയാൽ കുN“ാരുെട ഉപായം അവർF് ഏ}റവും
രസി?ു. മീനാeി ‘കാകൻ പറ@ു പുനര@qൾ േപായവഴി—
േപാകു@േപാെലയിഹ നാരായണായ നമഃ’ എ@
ഹരിനാമകീർ9നഭാഗെ9 ഗാനം െച•ു. മീനാeിയുെട
മൂകതŒു sേയാഗിFെNC ചികിr ഇqെന ഫലി?തുെകാL്,
കുN“ാർ ജയി?ു! വൃZ കുN“ാരുെട സാമർ°യെ9
അഭിന•ി?ു ക•ിറുFി, അയാളുെട [ 177 ] വിദൂഷകതവെ9
േsാrാഹിNി?ുെകാL് “അbടി ഹംസിേക! കുNാ! കാFŒും
നട@ൂെട എ@ു േചാദിF്”, എ@് ഒടുവിലെ9 ഉപേദശ9ിൽ
എേaാ ബുZിൈവശി•യേമാ സരസയു€ിേയാ
അaർഭവി?ിരു@തുേപാെല പറz് മZയവയഃiിതിെയ
അഭിനയി?ു. തെ] മാതാമഹിയുെട sായാവേരാഹം
കLേNാൾ അവരുെട ഉrാഹ™മവും മീനാeിയിൽ പകർ@്

“അേ#! അേ#! കുN#ാെന Šീേവഷം െകCി?ാൽ എaു
രസം!” എ@ു ബാലകുസൃതിFു യു€മായ
സവര™മണേ9ാടുകൂടി ആ കനയക േചാദയം െച•ു. കുN“ാർ
േതാൽFാൻ ഭാവമിലല. “അതിനും ആളുകൾ ഉLായിരു@ു”
എ@് അനൽപമായ സaു•ിഭാവ9ിൽ പറz്, അയാൾ
രLാമതു േയാഗീശവരെ] അടു9ു േപായേNാൾ
മTFൂടഭവനരeെയ ഭയേമ}റിരു@ വിവിദമുഖെന ‘ഏ’
sമാണമാFി വാദി?ു.
വൃZ: “ആ കനകFുCി എqെന േയാഗീശവരെ] അടു9ു
െച@ുേചർ@ു? ‘അNനുFുNിറaാൽ ഇNിടി9ാൻ
പിറFണം.’ എyിലും അതിശയമാണ്. കുCിFാലെ9
േതാ@യാസം വിCുകളz് ഒടുവിൽ ഇqുതെ@
വ@ുേചർ@ിരിFു@േലലാ!”
മീനാeി:—“അെത അെത! അ”നും മകനും ഒ@ുേപാെല
തyFുടqൾ! സവാമിയാരിവിെട വ@@് അ”“ാർF് എaു
പിടിNായിരു@ു! അ@ുതെ@ അതു പറzു മാCാെത
ഈയു/വെര േവവുപിടിNി?ു.”
കുN“ാർ എേaാ അതിദൂര9ു/ സംഗതിെയ ചിaാേന2ം
െകാL് ദർശനംെചയ്വാൻ സാഹസെNടു@തുേപാെല
ഇരു@തിനിടയിൽ, അയാളുെട േബാധശൂനയമായ നാവ്
“ഇqെന അനയായqൾ പറzാൽ േനരം
െവളുFാെതേപാവും” എ@ു പറzു. “വിധിമതവും തൈഥവ”
എ@് അദൃശയനായി, ആ വിഹാരസഭാംഗനായി വർ9ിFു@

അതിേലാലഗാ2ൻ മTി?ു.
മീനാeി: “അതുേപാെല ഇ@ും ഒ@ു കൂ9ാടണം കുN#ാൻ.
പൂെFാലകൂടാെത തു/ു@തു കാണെC—അ#Œ് കുN#ാൻ
അ#ാ—എനിF്, ആ ൈഭരവ“ാർ. ഓേരാ വിളിFും
‘കാലൈഭരവ’ േ‡ാ29ിെ] ഫലംകൂടിയുL്.”
വൃZ: “അതിനു േമാഹിFL മകേള—കുNൻ വകെയാ@്—
അതു വക േവെറ. ൈഭരവനലലാ—ൈവരവനാണ്.”
കുN“ാർ: ‘ങൂîേഹ! അനു വിƒവസിÓഹണുേന —
ശൂണFവുണ് ഹി അവൻ! െകാØഹണൂേളയാ േങഞവൺ ങുz്
െങാzqു•ിെന?” (കുz അതു വിശവസിFരുേത
ചുണFുCി അവൻ െകാLരൂലലേയാ േകശവൻകുzു
െകാ?qു@ിെന.)
േകശവൻകുzിെന കുN“ാരുെട ‘ചുണFുCി’
വീLുെകാLുവരുെമ@ു/ സൂചകം മീനാeിയുെട
ആമയെ9 ഉണർ9ി. അതു കLേNാൾ കുN“ാരുെട
പൂർേgാപായെ9 അനുˆി?്, ആ കനയക ഓേരാ മൂലകളിൽ
െച@ിരു@ു ചിണുqു@തും, തലെകCാൻ മറ@്
ആകാശ9ുേനാFി ഏqു@തും, വാവൽേപാെല ഒരു
iല9ും ഒതുFാെത പതറു@തും, പാളവിശറിെകാL്
േവവു വീശി തുലŒു@തും, ആപ9ു വ@േNാൾ മു€ിയും
നാമജപവും വർZി?തും—മ}റും ഓേരാ@ായി എ•ി കു}റം
ചുമ9ി ആേeപി?ു. അതിന് ഒേരാ@ിനും സ#ാനമായി

ഓേരാ കിFിളിയിടൽ. മീനാeി െകാടുFു@ തകൃതി കLു
വൃZ ചിരി?ു. മീനാeിയുെട വിേനാദ േപാഷണ9ിനായി
കുN“ാർ തിരിzും പിരിzും ഒഴിzും തടzും—
ഇqെന കുേറേനരെ9 കളി കഴിz് ഗൗരവെ9
അവലംബി?്, േകശവൻകുzിെന എ@ു തിരി?ുകിCുെമ@്
ഈശവരപരീeകൾ െച•് s¾qൾ പറzുതുടqി.
അതുകെള മീനാeി QZേയാടുകൂടി േകCു മിLാതിരിFയാൽ
“ഇേNാൾ എെ] അ#ിണീെട കിFിറി എവിെടേNായ്?” എ@ു
കുN“ാർ ഹാസയമായി േചാദയംെച•ു. അതിേലFു ശിeയായി
പരിഭവി?ും േകാപി?ും കുN“ാരുെട തലപിടി?് ഊേFാെട
ഒ@ു കുലുFി. മീനാeിയുെട േകാപം കL കുN“ാർ
െപാCി?ിരി?ു. വൃZ ബാലസyലിതമായു/ ഈ [ 178 ]
സരളലീലാസ•ർശന9ിൽ, ആ സഭാംഗമായിരു@
ഛായാസംഭവൻ ആന•ഭരിതനായി, സവകൃതയ9ിെ]
അനിവാരയതെയ ¤രി?്, sപ•9ിൽ തേ@ാളം
ദുർഭഗനായു/ ഒരു സൃ•ി ഇെലല@ു പരിതപി?ു. കുN“ാർF്
ഏ}റ കുലുFിനിടയിൽ അയാൾ മുറുFി വായിൽ
ഒതുFിയിരു@ താംബൂലം നാസികാര»qളിൽ കട@്
അയാെള വളെര പീഡിNി?ു. അയാളുെട ചുമെകാLു/
ക®േeാഭ9ിനും, നാസികാദവാരqളിൽകൂടി ഉLായ
താംബൂലശകലവിസർƒന9ിനും ഇടയിൽ മീനാeി
‘കണFാFിേNായി’ എ@് ആേeപി?ു. എyിലും അയാളുെട
നാസാ«വഫലമായി ചില ര€9ു/ികൾകൂടി
പുറെNടു@തു കL്, അയാളുെട ശിര—ിലും മാറ9ും തടവി

ആശവാസശുQൂഷകൾെച•ു. നിœളyേÇഹഭാര9ിെ]
sവർ9നമായ ആ ശുQൂഷയാൽ കുN“ാർ
ആന•തു•ിലനാFെNC്, തെ@ ±ർശി? ഹ‡qെള പിടി?്,
തെ] ഏകേന29ിൽ േചർ9് േÇഹധർ#പൂർ•യായ ആ
കനയകŒ് ജീവാവസാനപരയaം ദു—ഹമായു/ ഒരു
¤ൃതിെയഉLാFുമാറ്, ആന•ാQുFൾെകാLു
കുലപരbരാ±•ിതമായു/ ദുരിതലാãനqെള
കലശകർ#9ാെല@േപാെല ശുZിെച•ു.
ഗൽഗദബഹളേ9ാടുകൂടി അയാൾ ആ വrŒ് ആശി—ുകൾ
ന¯ി തെ] അേNാഴെ9 ഭാഗയാനുഭൂതിF്, അയാളുെട
േസവനാഭയസന9ിൽ വശയമായിCു/ ഏകാ[തേയാടുകൂടി,
തെ] ഭ€ിസർgസവേ9യും ജഗ”€ിസമe9ിൽ
സമർNണംെച•ു. െപെC@ു വിളFണzു. സദസയർ
നി“²രും നിേ

•രുമായി. മീനാeിയുെട മന—്

േവദനേയാടുകൂടി തെ] കമിതാവിെ] ആവാസേദശെ9
ആരാz് വൃZയുെടകരqൾ ദൗഹി2ിയുെട മൃദുശരീരെ9
ആവരണം െച•ു. കുN“ാരുെട ആേ‰uിയqൾതെ@
േ–ാധവശനായി അധിeേപശാസനംെച• ഉ[േകസരിയുെട
പരിസരെ9 sാപി?ു. വൃZ, ദീർഘനിശവാസേ9ാടുകൂടി
“എെ] ചാമു^ി—രeിFേണ മായാമേയ!” എ@ു
sാർ°ി?ു. കുN“ാരുെട മന—് തരുsായമായി. മീനാeി
മാതാമഹിെയ തേലാടി.
െചറുതായ ഒരു േമഘശലാക sാചീനാmിശിര—ിൽ ഉദയം
െച•ു. സഹയപർgതനിരതെ@ ധൂമീകൃതമായതുേപാെല,

കാർേമഘം െപാqി ആകാശെമqും പര@ു. മ•വീജനം
െച•ുെകാLിരു@ ജഗൽsാണനും ഹതsാണനായി.
ചിലbിേന9ു ഗൃഹരeകനായ ഒരു വൃZശവാനൻ,
ബുധdാർFും അaകദർശനെ9 സൂചിNിFുമാറു/ ഒരു
ദീനസവര9ിൽ ദീർഘമായും ഉ?9ിലും േമാqി9ുടqി.
ഭയyരിയായ മഹാകാളിയുെട േകാപാരംഭമായ ആ
മുഹൂർ99ിൽ ൈസവരസ•ാര9ിന് ഏകാകിനിയായി
പുറെNC സവപÂിെയ അേനവഷണംെച•്, കിഴFു/
ഇടവഴിയിൽFൂടി പുറNാടു തുടqിയ ഒരു
കാCുമാർƒാരവിരഹി അതിനിœൃപമായി ച^േരാദനം
െച•ു. അoകാര9ിേ]യും നി“²തയുേടയും
sവർZന9ിനിടയിൽ ഉണർ@ു ചിറകിളFി ഉേdഷംെകാL
കൂമസ•യqൾ, ദൗ•യസഹകാരികളായി
സവസംേബാധനകൾെകാL് ഖലകർ#െ9 അനുവദി?ു.
അണz ദീപെ9 വീLും ക9ിFാെത മTFൂട9ിെല
പാർNുകാർ നിmŒും, നാലാമവൻ അലംഘനീയ{|ാUെയ
നിവർ9ിNാനും ആരംഭി?ു. വൃZയും ദൗഹി2ിയും
നാലുെകCിനക9ു ദു“കുനശyയാൽ
ആതുരമനസവിനികളായും, നിർഭയനായ കുN“ാർ
നിയമsകാരം പുറവരാaയിൽ കിട@്, കുCിേFാaി“െന
സവÎംകLും, നിmതുടqി.
ചTFാറൻ തിരുവനaപുര9ുനി@ും
ചിലbിേനെ99ിയതും അ9ാഴം കഴി?തും
സുേബാധേ9ാടുകൂടി അലലായിരു@ു. തെ] വിQുതമായു/

പനേയാലസുധർ#യിൽ മഹിഷാസുരsഭാവേ9ാടിരു@്,
ഭൃതയെര വരു9ി ഒരു േദശകാരയവിചാരം തുടqി. “േയവെനടാ,
ചTFാറനറിയാL് കഴFൂCം തീLിെ9ാടFിയ നീശൻ
ആെരടാ?” “ഉ[ൻ യജമാനെ] മകളുെട ഭർ9ാവ്” എ@ു
മറുപടി നൽകിയ ഭൃതയെ] തലയിൽ ചTFാറെ] ‘െമാyാൻ
െകാമ’ തെ@ ഒ@ു പതി?ു. “െഹലലാം മുടി?ു, മൂടും മുടിNാൻ
വ@ ആ കാലെന വീCിേF}റിയ, െചവിേ9ം െച#േLം
െകCേപയനാരവൻ? അതു പറവിൻ!” എ@ു രLാമതുLായ
േചാദയ9ിന് “ഇവിടം ആരും േക}റീലല—അേqതിെല അയാള്—
കുN?ാരാണു െപഴ?െതലലാം” എ@് മെ}റാരു ഭൃതയൻ
sഹരേമൽFാെത സൂeി?് ദൂര9ു [ 179 ] മാറിനി@് മറുപടി
പറzു. ചTFാറൻ ചിaകൾ തുടqി. തെ] ഭവന9ിൽ
േയാഗീശവരsേവശനം ഉLായ@ുമുതൽ തനിFു
മാനeയവും കാരയവിഘാതവും സവജനന•വും സംഭവി?ു.
സവഗൃഹവാസസൗഭാഗയം ന•മാവുകയും െച•ു. ആ
സഖയംേഹതുവാലാണ് തെ@ രാജധാനിയിൽനി@ു
ബഹിœരി?ു/ കൽപന പുറെNCിരിFു@തും. രാജയേമാ,
വലിയ ൈവതരണിയിൽ അകെNCിരിFു@ു. തെ@
കുCിFുരqാFി ചുടുേചാറുവാരിFാൻ േനാFു@
േയാഗീശവരെ] ബുZിയും ൈവഭവവും ദു•തയും തനിF്
അടു9ുകൂടാ9തായിരിFുകയും െചRു@ു. പLെ9
വിധ9ിലു/ ഭരണ9ിന് താൻ നി—ംശയം േപാരുമായിരു@ു.
തൽFാലiിതികൾFു തെ] ബുZിെകാLു മതിയാകുേമാ
എ@ു ചിaിFേLതായിരിFു@ു. എ@ുവരികിലും, നീCിയ

കാൽ മടFുകേയാ? പാടിലല! അതുെകാL്,
ചിലbിനകംഭവന9ിെ] േമ?ിൽ പഴേയാലയടFവും
കഴFൂCെ9 നിധിയും േയാഗീശവരെ] പാദqളിൽ സമർNി?്,
തെ@ അവമാനി? അധികാരേ9യും മTിജനqേളയും
സംഹരി?്, അവരുെട ര€ംെകാL് ഒരു
നവസമaപ•കതീർ°െ9 ഉLാFി Çാനംെച•്,
ആ‰തു•ിവരു9ാെത താൻ അടqു@തായാൽ—
പിതൃവധsതി–ിയയായിCേലല േകരളiാപകനായ
പരശുരാമൻe2ിയകുലനി[ഹെ9 അനുˆി?ത്?
അതുെകാL് േശഷം കLുെകാLാേC! —ചിaകൾ
അവസാനി?ു. “െഹടാ! െഖാLാ—ഹവെന െഖാLാ
വീരമാർധാLൻ െഖCുെഖCി വരിzിറുFവി, ഹാ േധവീെട
ഛുടുകാCിൽ െഖാLാ—േനാFിൻ—സാമി എഴുെന/ീരിFുണൂ
— െസാഖാരയം—ഹടിയaറം—കേL ധീരൂ എ@ു പറവിൻ—
ഹNം വരുമവൻ—ന#ുെട ഘുരുപാഥെര?തിNാൻ ആ
ഫട9ലവൻ െകാലമാടെന അവൻ ഫൂയി?ിേലയാ?”
എ@ായിരു@ു ചTFാറെ] ഉപേദശം, വിധി, ക¹ന.
േയാഗീശവരെ] നാമsേയാഗം ഭൃതയജന9ിെ] വീരയ9ിനു
ചൂടുെകാ/ി?ു.
അപഹൃതസാ@ിZയയായ
ചാമു^ീേദവിയുെടe2മിരു@ിരു@ സേyതiലം അ@്
അർZരാ2ി കഴിzേNാൾ വിറെകാLു, തു/ി,
കീ¿േമൽമറിയു@ു. ചിലbിേനെ9 വൃZനായ ശവാനനും
പഥികനായ വനമാർƒാരനും തരുവാസികളായ

കൂമനിവഹവും തqളുെട ആ–•നNണികെള
വായുഭഗവാyൽ സമർNി?ിരിFു@ു. ചTFാറെ]
ആസുരകേഠാരമായ ആരംഭെ9FL് ആ ഭഗവാൻതെ@,
നിേവദയാ@ശൂനയനായി eീണനിmയിൽ ലീനമായു/
ഭഗവതിെയ പ/ിയുണർ9ു@തിന്
പാ•ജനയേഘാരാരവ9ിൽ ശംഖനാദംെചRു@ു. ആ
അഭൂതപൂർgനായ സമ[ദു•െന സഹകരിFു@തിനായി
സ•യിFു@ േമഘതിമിരqെള പലായനംെചRിFു@തിന്
വൃeqെള ഉമൂനനം െചRു@ു. sകൃതിേദവാംശജരായ ആ
ഖലകൃതയസഹായികെള sളയസമുmാരവേ9ാടുകൂടി അേ„ഹം
േകാപാCഹാസംെച•് അപഹസിFു@ു.
ചാമു^ീേe2സാ@ിZയ9ിൽ േശഷി?ിCു/
അണുമാ2േ9യും നാരകീകരിNാൻ പരേമാZതനായി
നിൽFു@ ചTFാറെ] സമീപവർ9ികളായ തരുജാലqൾ
അവരുെട ശിര—ുകെള നില9റz് അേ„ഹ9ിെ]
സാഹേസാദയമ9ിൽനി@ു വിരമിFു@തിനു യാചിFു@ു.
കരയും കടലും കായലും ഇളകി,
ആശാമുഖസകല9ിൽകൂടിയും ‘മഹാപാതകം’ എ@്
ഐകകേ®യന നിേരാധനsാർ°നെചRു@തും
ചTFാറെന വർZിതശൗരയനാFു@േതയു/ു. തെ]
കിyരdാർ വരാൻ താമസി?തുെകാL്,
അംബികാവി[ഹെത9െ@ സിംഹാസനമാFി, അതിേdൽ
ആ േലാകഡിംഭനിസുംഭൻ ഇരു@്, അaക?ാ•ാCം ആടു@ു.
ഈ പരമദൗ•യെ9FLേNാൾ തനിFുേപാലും

ശവാേസാ”വാസവൃ9ിFു സഹകാരിയാകാെത വായുഭഗവാനും
‡ംഭി?ു. വർഷിNാൻ തുടqിയ േമഘqളും ആ സ•ർഭ9ിൽ
ആർmവൃ9ികൾ അനുചിതെമ@ു ചിaി?്, അടqി.
പവനശാസനകൾെകാL് ‡tരാFെNC
അoകാരപടലqളും ചTFാറെനFL്, സഹജദർശന™മം
ഉദിFുകയാൽ, തqളുെട മാതാവായ ഛായാേദവിയുെട
പരിസര9ിേലFു മLി. മൃതശരീരെമ@േപാെല കുN“ാർ
െകCിെയടു9ു െകാLുവരെNCു. േയാഗീശവരെ]
നാമമTെ9േFC് വശീകൃതനായ ആ ശുZൻ,
യമഭടതുലയdാരായ സാഹസികളാൽ ഇതാ ചTFാറെ]
പാദqളിൽ ശയിF [ 180 ] െNടു@ു. വൃZന് ചTFാറെ]
യഥാർേ°ാേ„ശയം മന—ിലായി, താൻ ബാലയ9ിൽ
ൈകെതാഴുതിCു/ ഭഗവതിയുെട പാദqളിൽ തെ] േദഹിെയ
സമർNി?ു. കഴFൂC9ുഭവന9ിേ]യും
അേതാടുസംബoി? സകലരുേടയും സമ‡ാപരാധqേളയും
തെ] ജീവദാനംെകാLു സaു•യായി eമി?് തെ]
യജമാനനായ കുCിേFാaി“ൻ തെ@ ഭരേമൽപി?ിCു/
വൃZേയയും അവരുെട ദൗഹി2ിേയയും Qീഭഗവതി
കാ9ുരeി?് കുലനാശം വരാെത പുലർ9ിെകാ/േണ എ@്
അയാൾ sാർ°ി?ു. sപ•9ിൽനി@ു
മു€മാകാൻേപാകു@ അയാളുെട ജീവബുZി,
ഹരിപ•ാനനേനയും, അേ„ഹ9ിെ] ഭൃതയനും തെ]
പു2നും ആയ െചറുകരടി9ാേനയും ¤രി?ു.
അൽപsാണിയായ തെ] ജdം ചTFാറനായ

േഘാരഘാതകെ] ദുരിതപൂർ•മായു/ കരqളാൽ
അവസാനിFു@തിെന മാ2ം വിചാരി?്, ആ ഭ€ശിേരാരÂം
േ-ശി?ു. അqെന സംഭവിFു@തും ഈശവേര”െകാെL@്
ഒടുവിൽ സമാധാനെNCു.
ചTFാറൻ “െഫേലടാ േഫഷ് കൂCേര” എ@ു പറzുെകാL്
അനുചരdാെര ദൂര9ു മാ}റി നിറു9ി. കുN“ാരുെട അടു9ു
െച@്, “സാമീെട ഖÌന—ഖഴŒൂCെ9െ9ാ#് നെ#
േയNിNാൻ ഖÌന. െഹവിെടയിരികുണൂ ഫറ” എ@ു
സവരംsതിനിˆൂരതെയ …ഫുരിNി?ു േചാദയംെച•ു.
കുN“ാരിൽനി@ു മറുപടി ഒ@ും ഉLായിലല. “െഹടാ!
െചലbിേന9ു മാളികയിൽ വ?ു ഖൂ9ാടിയതും, െതരുെതെര
തിരുവoര9ു െപRതും മറേ@ാ? നിെ] ആ അNാNെ]
ഖÌന. ഉയിരു േവണെമyിNറ—ചTFാറ]ടുെ9ടുFാെത
നിെ] ധരവഴികള്!” എ@ു ചTFാറൻ ഭയyരമായി
പിെ@യും ഗർƒി?ു. എ@ിCും കുN“ാരിൽ നി@ും
മറുപടിയായി ഒരു ശ²വും പുറെNCിലല. വൃZയുെട
ഖജാൻജിയും sധാേനാപേദ•ാവും ആയ കുN“ാരുെട
കഥകഴിzാൽ വൃZയിൽനി@് ഉടെന നിധി
കരiമാകുെമ@ു ചTFാറൻ തീർ?യാFി. “ഫറയേണാ,
ഥുലയേണാ?” എ@ു തെ] ക®9ിനു േനർF് ആ ഭൂമിൽവ?്
ഓqെNC പി“ാ9ിെയ അനു¤രി?ുെകാL്, അടു9േപാെല
പുറെNC േചാദയം ചTFാറൻ നി@ിരു@
ഭൂേകാശ9ിൽനി@ുതെ@ ആയിരു@ു. അത് അ2േ9ാളം
ഭയyരമായ ഒരു ധവനിയിൽ മുഴqി. കലാനാഥൻ

ശീതളകരqെള നീCി സൽFാരഭാവെ9 ൈകെFാLു.
മീനാeീവിേനാദദായകെ] ലtെയ സമീപി?് താരേപാതqൾ
േന2qെള9ുറ@് അംബരതളിമ9ിൽ തു/ിFളിയാടി.
ചTFാറഭൗമന് േശഷമു/ കൃതയം
eണമാ2–ിയയായിരു@ു. േചാദയംെചയ്വാനായി
എഴുേ@}റേNാൾ ഒഴിz് അടു9ു കിട@ിരു@
ചാമു^ീവി[ഹെ9 അനായാേസന എടു9്
നിധിേലാഭിയായ ചTFാറൻ കുN“ാരുെട ശിേരാേദശെ9
ലeയമാFി ഒ@ു കീ¿െNCു േതാLി, ബഹുേകാടി ജdqളിൽ
ആ അമാനുഷെന തുടരാൻ േപാരു@ ഒരു മഹാപാപനിധിെയ
സbാദി?ു. ചTFാറെ] അനുഗാമികൾ മഹിഷേമധകെ]
ശ€ിേയാടുകൂടിയു/ ആ കരsേയാഗെ9FLും, ‘േദവീ’
എ@് അതിദയനീയമായ ഒരു വിളി കുN“ാരുെട
ക®9ിൽനി@് ഉൽഗളിതമായതു േകCും, വയാജകഥകളാൽ
തqൾ വ•ിFെNCുേപാെയ@ു പ

ാ9പി?ുെകാL്,

സാeാൽ ശ€ിസവരൂപിണിയുെട നിർേ„ശ9ാൽ
sതി–ിേയ”ുFളാെയ@േപാെല അവിെടനി@ു
പലായനംെച•ു.
sകൃതിേദവെ] ഭയyരമായ വികൃതികൾFിടയിൽ ഉണർ@്,
സുഖനിmകൂടാെത രാ2ിെയ നയി? വൃZ, നാലുെകCിെ]
വാതുFൽ ആേരാ മരയാദേലശംകൂടാെത
മുCിവിളിFു@തിെനേFC്, വിളFു ക9ി?്, വാതൽ തുറ@ു.
ആ ശ²ംേകCുണർ@ മീനാeി മാതാമഹിയുെട പുറകിൽ
എ9ി. നിണമണിzു/ ചTFാറെ] ഗാ2െ9FL്

രLുേപരും അതയaഭയംെകാLു വിറ?ു. ൈപശാചതവം
േന2േഗാചരമാംവ•ം രൂപീകരി?ു/ ആ രാeസെ]
േരാമqൾF് അക9ു/ ഹൃദയെ9Fാളും
മനുഷയതവമുLായിരു@തിനാൽ, അതുകൾ തqളുെട
ജdഭൂവായ ആ ശരീരേ9ാടു വിേദവഷംെകാെL@േപാെല
ജൃംഭി?ുനി©Fു@ു. “മനസയനയം, വചസയനയം, കർ#ണയനയം”
എ@ു/ ശ²2യം നരകsണവമായി ഏകീകരണവും
മൂർ9ീകരണവും െച•ു/ ആ സതവെ9FLേNാൾ,
നിmാരംഭസമയെ9 ദു“കുനം എേaാ കേഠാരകൃതയ9ിൽ
പരിണമി?ിരിFു@ു എ@ു [ 181 ] വൃZ സyൽപി?ു .
ചTFാറൻ ദീർഘവാദിയായിലല. അയാളുെട ഉേ„ശയെ9
പുറNാടിൽ9െ@ ±•മാFി: “ഖഴFൂCെ9 നിഥി,
എവിെടFുഴി?ുവ?ിരിFുണൂ@റിവാനാണു േഫാ@ത്.” കഥ
അ2യിലധികം ഒരeരംേപാലുമിലല.
വൃZ: “ഏതു വക? എaു വക?”
ചTFാറൻ: “ഖഴFൂC9ുവഹേയ ഖഴFൂC9ുവഹ.
നിഥിേയ, നിഥി. രാഝയം െവCെതാറNി?വെര ഹീടുൈവN്—
െഫbറേ@ാര്—”
വൃZ: “നിൽFൂ, നിൽFൂ—ഞqെട വകെയFുറി?ാേണാ
താനി2 അലeയമായി േചാദിFു@ത്? എ@ുമുതൽFാണ്
ഉ[ന#ാവെ] േശഷകാരൻ താനായത്?”
ചTFാറൻ: “െഹ@ുെമാതെല@ും മ}റും േഖNാെറാെLാ?

െഹവന് േഥാ@ിയNെ#ാതല്.”
വൃZ: “അതിന് തനിെFaവകാശം?”
ചTFാറൻ: (വൃZ ആ തറയിൽ ജനി? ൈiരയഗുണെ9
കാCുെമ@ു വിചാരി?് നയവാദമായി തുടqു@ു.) “താെന@ും
മ}റുെമാ/ ഏട് െകCിവേ?Œണം. യിവെ] ആവിഛയ9ിനലല.
ഹവേനാെ] വയ}റിന് േവLതും മീഥും ഹാെണേNാെല
കരുഥീCുL്. ഹരിപ•ാനന—ാമി ഖÌി?ു. േഖശവൻകുCിെയ
വിടിNാെന ഉേധയാഹNCികെള, നFാNി?ാ, വലല കരുവാCു9ല
ചുെCyിലും അടിFണെമ@്.”
വൃZയുെട മന—് ഹരിപ•ാനനെ] േനർF് അsേമയമായ
വാrലയ9ാൽ ആകൃ•മായിരു@ു. അേ„ഹ9ിെ] ഒരു
ആUെയ അനുസരിFു@തിനു/ കാലെ9 അവർ
ദീeി?ും ഇരിFയായിരു@ു. താൻ ആദയം വിചാരി?തിനു
വിപരീതമായി, ചTFാറെ] അ@െ9 ദർശനം
ശുേഭാദർFമാെണ@് അവർ വിചാരി?ു. ഉ•ി9ാൻ,
പട9ലവർ എ@ീ ബoുFൾ അവരുെട
ആദരേസാപാന9Cിൽ മൂ@ാംപടിയിേലFു വഴുതി. തെ]
കുടുംബകാരയ9ിൽ ഹരിപ•ാനനുLായ താൽപരയം
ൈദവസyൽപംതെ@ എ@് അവർ പരമാന•െ9
ൈകെFാLു. “സവാമി കൽപി?ാൽ ആ നിധി മുഴുവനും തെ@
െകാLുെപാെŒാ/ാമേലലാ. ഞqൾ പCിണികിട@ു
കഴി?ുെകാ/ാം.” എ@ു പറzുെകാL് കുN“ാെര വിളി?ു.
ഏതു കുN“ാർ വിളിേകൾFു@ു! ആ‰സാധക9ാൽ

മൃതിsാ½dാെരെFാLു വിളിേകൾNിFാൻ
സാധിFുെമ@ു/ മതെ9 നിേഷധിFു@ിലല. എ@ാൽ
ഹരിപ•ാനനസവാമികളുെട കാരയാർ°മായിCും ഉLായ
വൃZയുെട വിളിF് ഉ9രംകൂടാെതയാണു കഴിzത്.
ചTFാറൻ: (പരുഷമായി) “െഹടു9 വാFിന് കുNാ—കുNാ
—കുNാ—”
വൃZ: “അതിെ] കിടെNലലാം അവേന അറിയാവൂ.”
ചTFാറൻ: (ഉ/ിൽ തീക9ി) “െഹaര്? വഴിേയ േപാണവന്
അതിൽ ഖാരയെമaെരെ@? ചTFാറ]ടു9ു
ഫി9ലാCFെCഴിFവാതിൻ—െഹാരു9െന വിളിFണെമyില്,
എവൻ ഥടിേപാെല അടു9ു നിFണവെന വിളിNിൻ!”
വൃZ: “അqെനയലല അതിെ] കിടN്. ഉ[ന#ാവന്
മീനാeിയുെട അNൂNെന മാ2േമ വിശവാസമുLായിരു@ു/ു.
അേ„ഹ9ിന് കുNേനയും. അതാതുകാല9് ഓേരാ ആൾ
മാ2േമ എവിെട എ@റിzിരിFാവൂ. അെലലyിൽ അതു
പാതാളം പാzുേപാകും, എ@ു/തു താനും
അറിzിCുLേലലാ—” വbനായ ൈദവേമ! ആ േകാaിമൂNൻ
ഭാരയേയയും വിശവസിFാതിരു@ ചതി ആരറിzു?
ചTFാറൻ വിഷ•നായി, ഒരു sേതയക േവദനേയാടുകൂടി
േചാദി?ു: “ഹതNം അFഴുവൻ കുz#Œു
െഛലലി9@ിCിേലല?”

വൃZ: “മരിFാറാകുേbാൾ േകശവൻകുzിേനാടു
പറയണെമ@ു ഞqൾ തീർ?യാFിയിരു@ു.” [ 182 ]
ചTFാറൻ: “െഹ@ാൽ മഹാഭാവി ശതി?ു” എ@ു പറz്,
തെ] േദഹ9ും വŠ9ിലും ഉ/ ര€െ9
കാണി?ുെകാL് അവിെടനി@ും പറ@ു. വൃZ
നി@ിരു@ിട9ു വീണു. അതിേനയും സാരമാFാെത
ചTFാറൻ തെ] േകാവിലകമായ ചിലbിേന9ു
eണംെകാെL9ി. വാതൽ തുറ@ു കിട@ിരു@ു. തെ]
പതിവിൻsകാരം വരാaയിൽ െച@്, ഇരു9ിെFCിയ
ഭീമനായി ഇരു@്, കാലും തു/ി?് പി“ാ9ിയും ചുഴ}റി.
ഭൃതയെര വിളി?ു. ഒരുവൻേപാലും വിളിേFൾFു@ിലല. തെ]
ബിരുദനാമ9ിെല ത¢യeരസംഘടനŒു േചരുംവ•ം
ത¢യeേകാപനായി കൽപാaഗർƒനംെച•ു. ദിഗaqൾ
sതിധവനിFമാ2ം െച•ു. ഈ ഉേപeകൾ
അവർ•നീയമായു/ ഒരു അനുരാഗെ9
ഉƒവലിNിFുകയാൽ അടുFളFാരിയായ ചTFാരിണിെയ
വിളി?ു; sതിധവനിയുമിലല; പു2ിയായ െപ•ിെന വിളി?ു;
മറുപടി തൈഥവ. ചTFാറൻ എഴുേ@}റ്,
ഔദാസീനയശാസനം െചയ്വാനായി ആ ഭവനFു}റികേളയും
കുലുFുbടി, തു/ി?ാടി ഭവനെമലലാം ചു}റി9കർ9ു.
മനുഷയലാãനqൾ ഒ@ുംതെ@ കാണു@ിലല. പറbിൽ
അbര@ുനട@ു. ഭൃതയരുെട െപാടിേപാലും നാ‡ി.
പുറ9ിറqി അqുമിqും മLി9ിരzു. കാണു@
കാണു@ ജനെമലലാം ഭൂതെ9FLേപാെല പാzു മLു@ു.

പേലട9ും കട@ു. സവ”ായാമാ29ാൽ സർവതഃ
സൽകൃതനാകു@ു. ഏഴാമyFൂടിയാCം അഭൂതപൂർവമായു/
‘ഏക”2’തവ9ിൽ9െ@ ആയി പരിണമിFു@ു.
ഈ ദു•യസാകലയ9ിെ] ‘സാരസർവസവെന’ കഥാരംഭ9ിൽ
രാവണേനാടുപമി? അപരാധെ9 വായനFാർ eമിNിൻ! ആ
ച–വർ9ിെയ പുരാണqൾ നീചതവ9ിെ] സംേeപമായി
വിവeിFു@ു. എ@ാൽ അേ„ഹം വീരയസവർšsാപകമായു/
സമരാyണ9ിൽ ആയുധപാണിയായി ദിവയകരqളാൽ
sേയാഗിFെNC ദിവയായുധേമ}റ് നിരയാണെ9 sാപി?്,
സാeാൽ QീരാമാUയാ ചിതയിൽ ആേരാഹിതനായ
വീരവീരാഭിമാനികളിൽ സമ[ാ9ംസമായിരു@ു. ഈ
ധൂർ9െ] മഹാവമാന9ിൽ അനുവർ9ി?ത് ഓർFുേbാൾ
—“ഇC ൈകŒു കടിFണ പCികള്! ചവ9ുqെട പിL9ിന്
അളFണ അരിലാവം!” എ@് ഖരേഘാഷാeരqളും മറ@ു
പറzുെകാL് വാതലട?്, ഭവന9ിനക9ു കയറി
ഇരിFമാ2ംെച• ഈയാളുെട വൃ9ിെയ ഓർFുേbാൾ—
eമിFേണ!
ഹരിപ•ാനനസാ@ിZയ9ിൽ നാം വിCിരിFു@
അനaരവെ] അവi എെa@ുകൂടി ഈ അZയായ9ിൽ
വിവരി?ു െകാ/െC. സാeാൽ
സിZാർ°മഹർഷിെയേNാെല സാതവികേതേജാമയനായു/
ഹരിപ•ാനനമഹൽസിZെ] സമe9ിൽ േകശവൻകുz്
അപഹൃതപൗരുഷനായി. തെ] സമചി9തെയ

പുനരവലംബനംെചയ്വാൻ അയാൾ അസാമാനയമായി
വിഷമിേFLിവ@ു. േയാഗീശവഹരൻ
േമാeദാനെ9െ?യ്വാൻ സ@Zെന@േപാെല, അവിടെ9
ശിലാശRയിേdൽ ഇരു@് തെ] ഉപാaiനാവാൻ
ആംഗയംെകാL് യുവാവിെനeണി?ു. സവർേലാകഗമന9ിന്
ഉൈ?Qവ—ുതെ@ തെ] ൈകവശ9ിലുെL@ു/
ഭാവനേയാടുകൂടി േയാഗമഹിമെയ അഭിനയിFു@ ആ
സിZെ] കായ9ിൽ ഉ[മായു/ തേപാവൃ9ിയിെല
ആതപസഹനംെകാLുLാകു@ ശുœത ലവേലശവും
കാണാ9തിനാൽ, തെ] മന—yൽപsകാരമു/
തപ…ഫൂർ9ി അേ„ഹ9ിനുLായിCിെലല@് ആ യുവാവ്
നി

യി?ു. തെ] കാരണവരുെട ഗൃഹ9ിൽ

അതയാഡംബരേ9ാടുകൂടി എഴു@/ിയ കാമരമയമായു/
ശരീരേ9ാടുകൂടിയ മലലവരൻതെ@യാണ് തെ] മുbിൽ
iിതിെചRു@െത@് അയാൾ ആ സിZഗാ2െ9
സൂºപരിേശാധനെച•ു തീർ?യാFി. എ@ാൽ കടുതായ
േവനലിെ] ഊ¥ാവു/ കാല9് ദൃ•മായിരു@
ത¢യംബേകാ[തവർഷർ9ുവിെല ശിശിരതയാൽ
ശാaേകാമളമാFെNCതായ ഒരു വയതിരിൽiിതിെയ
ദർശിFയും െച•ു. തെ] ദിവയതവ9ിന് ഹാനിവരാെത
േദവഭാഷയിൽ9െ@ േയാഗീശവരൻ ആ യുവാേവാട് ഈ
ഭാവാർ°9ിൽ സംഭാഷണം തുടqി: “വrാ!
iാണുമൂർ9ി അനു[ഹിFെC. നിെ] മുഖ9ിൽനി@ു
ഗളിതqളായ അപഹസനqൾF് ഈ സാധു എqെന

അർഹനായി?”
േകശവൻകുz്: (തെ] വചനqെള േയാഗീശവരൻ പതുqി
നി@ു േകCു എ@ു തീർ? [ 183 ] യാFി) “അതുകെള
വാണീേദവി എെ] ഹൃദയ9ിൽ ഉദിNി?ു. അa—തയെ9
ജിഹവാ[ം ഉ?രി?ു.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “പു2ാ! സ@യാസമാകു@
അറിശുZിെകാLു/ ഈ പവി2ശരീരം നിെ]
യുവേന2qൾF് പേe, sാപ•ികേ]െത@ു
േതാ@ിേയFാം. എyിലും സകല ൈദവാനു[ഹqളും
സാധി?്, മrരശീലം െവടിzിരിFേL നിനF്
eാ2െ9യുLാFാൻ നാം എaപരാധം െച•ു?”
േകശവൻകുz്: “സവാമിൻ! പരമാർ°മേലല പറേയLത്? എെ]
ഹൃദയ9ിൽ അവിടെ9 േനർF് ഈശവരാർNിതമായി,
വാദംെകാL് അനവേ”ദയമായി, ഒരു sബലസംശയം
േവരൂ@ിേNായിരിFു@ു.”
ഹരിപ•ാനനഭിeു തെ] മ•ഹാസസ•ികയിൽനി@ു
വശയശ€ിയിൽ േമാഹനതമമായു/തിെന എടു9ു തെ]
മുഖ9ുചാർ9ിെFാL്, ശRയിൽനിെ@ഴുേ@}റ്,
യുവാവിെ] സമീപേ9Fു മൃദുപാദനായി തരണംെച•്,
ആയാളുെട …കoqളിൽ കുസുമതുലയ മൃദുലതേയാടുകൂടിയ
തെ] ഹ‡തലqെള ഗുരുതരമായ വാrലയേ9ാടുകൂടി
iാപനംെച•ു. യുവാവിെ] നഖശിഖാaമു/

ÇായുവലലകികൾFു വിദയു”€ിെകാെL@േപാെല
ഒ@ാെയാരു േsംഖണമുLായി. ആ കര±ർശെ9
അതിനുമുbിൽ താൻ അനുഭവി?ിCുെL@് ആ യുവാവിൽ
ഒരു സം¤ൃതിയുണർ9ി. iലവും സ•ർഭവും ഏെത@ു
പരി…ഫുടമായിലല. േയാഗീശവരെ] sതിഭ, രൂപം, േച•ാsഭാവം,
സവരം എ@ുേവL, നിശവാസഗoംേപാലും— ആ
യുവാെവെFാLും ഒരു 2ാടകവിദയാനുകരണം സാധിNി?ു.
ഗുരുശാസനീയമായ ഒരു സyൽപംകൂടാെത അനുˆിFെNC
ആ മഹ9ായ വിദയയുെട ഫലം ഭി@കാലqളിലും
ഭി@ലിംഗqളിലും വിേശഷി?ും ഭി@sകൃതിയിലും രLു
സൃ•ികൾ പര±രബoം കൂടാെതയും
ഏകമാതൃകയിൽ9െ@ ഉLാകു@തു സംഭാവയമാെണ@ു/
ഒരു ആ

രയേബാധമായിരു@ു. തനിFു േബാZയമായ

രൂപസാമയം അയാളുെട മന—ിൽ അഭൂതപൂർgമായു/
ആ

രയെ9 ഉLാFി. എyിലും, മീനാeിേsമ9ിനും

ശാശവതവിശവാസ9ിനും പാ2മായ പരമസാധവിയും, തെ]
മുbിൽ നി©Fു@ sതി”ായ—പe, അകാരണവും
അവിഹിതവും ആയിരിFാം—വിേദവഷപാ2മായു/
കൃ2ിമാ±ദനും ആെണ@് ആ യുവാവു വയവേ”ദി?ു.
യുവാവിെ] ഈർഷയാേ‡ാഭെ9FL്, താൻ മീനാeിയുെട
sാർ°നാനുസാരമായി അയാെള േകശവപി/യുെട
വ–ശൃംഖലകളിൽനി@ു േമാചനം െചയ്വാൻ
േപാ@ിരിFയാെണ@ു േയാഗീശവരൻ
കരുണാമൃതവർഷേ9ാടുകൂടി s‡ാവി?ു. ഭൂവദനം തുറ@ു

തെ@ ഭeി?ുകളകേയാ, അെലലyിൽ ആകാശം തകർ@ുവീണു
തെ@ പരമാണുFളായി ധൂളീകരിFേയാ െച•ാലും
അqെനയു/ വിധിsപാത9ിെ] കർ9ാവിെന
അവസാനശവാസ9ിലും അയാൾ ആരാധിFുമായിരു@ു.
എ@ാൽ, ആ േയാഗിഖലെ] നാവിൽ
ഉ?ാരണകാലമാ2െമyിലും തെ] പരിശുZേsമേe2മായ
‘മീനാeി’ എ@ നാമേധയം ആവസി?ത്—ദു—ഹം!—
പരമദു—ഹം!—ജdജdാaരqളിലും eaവയമലലായിരു@ു.
േയാഗീശവരനിൽ പ^ിതഖലെ] ആഭിചാരചതുരേനയും തെ]
sണയവിഷയ9ിൽ ഒരു മrരിേയയും ആ യുവാവു
ദർശനംെചÁയാൽ പുറംതിരിzു നിലെകാLു. േയാഗീശവരൻ
ആ –ിയയുെട ദർശനമാ2ംെകാL് തെ] Qമ9ിെ]
ദു—ാമയതെയ സൂºമാനംെച•ു.
ഹരിപ•ാനനൻ: “വrാ! Qീപ‰നാഭസേyതെ9
ഉേപeി?്, നി@ിലു/ വാrലയംെകാL്, നിേ@ാടു
സംഗതനായിരിFു@eണകാലെ9 സsേയാജനമാFാെത
വൃഥാസംഭാഷണംെകാLു വയർ°മാFുേ@ാ? ഇവിെട
വസിFു@ു എyിൽ നിെ] അവസാനം അടു9ിരിFു@ു.
എേ@ാടുകൂടി േവയാമതരണം െചRു@തിനു സ@Zനാവുക.
എ@ാൽ നിെ] sിയതമŒുേവLി നീ രeിFെNടും. ന#ുെട
ഗുണേദാഷqെള അംഗീകരിF. നീ മഹാരാജാെവ@ു
ഗണിFു@ പുരുഷൻ ചTFാറനായ ന#ുെട
ശിഷയsഭുവിെ] ജീവനസb9ുFേളയും, അവിടെ9
േസവകൻ ന#ുെട മീനാeി—അലലാ— [ 184 ] നിെ]—ആ

കനയകാവരണേ9യും കാംeിFു@ു.”
േകശവൻകുz്: (‘തീർ@ു സേ•ഹെമലലാം’ എ@ iിതിയിൽ
തിരിz്) “ഹാ! ക•ം! അവിട@് ഇ2 ഗുരുലഘുതവമിലലാെത
സംസാരിFു@െതa്? ധർ#പരനായ മഹാരാജാവിെ]യും ആ
ഭൃതയഖലെ]യും നാമqെള ഒേരശവാസ9ിൽ
സംഘടിNിFു@തു നിർ#രയാദമേലല?”
ഹരിപ•ാനനൻ: (കനയകാവിഷയ9ിൽ തനിFുLായ
പിഴെയFുറി?ു േചാദയമുLാകാ9തിനാൽ സേaാഷി?്)
“വrാ, എa്! ഈ കാരാഗൃഹെ9 സൂeിFു@—ആളുകൾ
രാജഭടdാെര@ു കാണു@തിനു നിനFു േന2qളിേലല?”
േകശവൻകുz്: “ഉL്. ശരീരസിZമായു/ രLിനും പുറേമ
രLുവകകൂടിയുL്. കുലസിZവും UാനസിZവും.
അതുകൾ േമാeമാർšമായി ഇവിട@് ഉപേദശിFു@ ഈ
പർവതശിര—ിൽ നി@ു/ ആകാശഗമനം ജീവനാശകെമ@ും,
പിെ@യും പലതും ദർശിNിFു@ു.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “ശുZാ! പരമശുZാ! എyിലും,
കഠിനഹൃദയാ! നിെ] രാജഭ€ിെകാLു/ ആ‰ബലിയിൽ
സഹാ‰തയാഗം െചയ്വാൻ സ@ZയായിരിFു@ ആ
സതിയുെട േവദനകെളFുറി?ു നീ എaു ചിaിFു@ു?”
േകശവൻകുz്: “സ@യ‡കർ#ാവായ അവിടേ9F് ഈ
ഇuിയബoവിഷയqളിൽ ബoെമa്? രാജനയകുലീനയായ

ആ പരമപാവനയുെട sാതിനിധയം വഹിFു@തിേലF്
എaവകാശം എ@് അരുളിെ?•ാൽ, ആ േചാദയ9ിന് ഉ9രം
പറയാം.”
േകശവൻകുzിെ] ‘രാജനയ’പദsേയാഗം േയാഗീശവരെ]
മനFbിെയ അതിമ¶ുളമായു/ നിസവന9ിനു തFവ•ം
മീCുകയാണു െച•ത്. “അലലേയാ ബാലകാ! എെ]
ജീവിതെ9േയാ ചരി2െ9േയാ കുറി?ു നീ എaറിzു?”
എ@് അർ°മാകു@ ഒരു പു•ിരി അേ„ഹ9ിെ] മുഖ9ു
sചരി?ു. ആ യുവാേവാടു/ സംവാദെ9 അ@േ9Fു
നിറു9ു@ത് ഉചിതെമ@ു വിചാരി?്, അേ„ഹം ഇqെന
ഖ^ി?് ഒരു േചാദയം െച•ു: “ആകെC , ന#ുെട
നിയTണെ9 അനുസരിFു@തിനു മന—ുേLാ എ@ു
തീർ9ുപറയുക.”
േകശവൻകുz്: “അവിടെ9 േചാദയ9ിന് ഉ9രം
പറയണെമyിൽ, മീനാeിേയാട് അവിടേ9Fു/
ബoെമെa@് ആദയമായി എെ@ ധരിNിFണം."
ഹരിപ•ാനനൻ: (‘അതാ വ@ു മർ#േചാദയം’ എ@ു
ചിaി?ുെകാL്) “അതും അതിലധികവും നീ ധരിFു@തായ
കാലം അടുFു@ു. ആ ബാലികയിൽ ഒരു മനുഷയന് എa്
അധികാരqൾ ഉLാകാേമാ, അതുകൾFവകാശി നാംതെ@.”
േകശവൻകുz്: (ഭർ9ൃiാനെ9 സൂചിNിFു@ു എ@ു
ധരി?്) “ക•ം! സുഭmാഹരണകഥ—”

ഹരിപ•ാനനൻ: (തടz്) “കുേz!
ൈദവവിേരാധമുLാകു@ വാFുകൾ ഉ?രിFാെത.
സർgUെന@ു/ അഹyാരം വിദവതവെ9 ഹനിFും.
അരുത്! ഭാഷണം നിറു9ുക.”
േകശവൻകുz്: “എ@ാൽ അവിടെ9 ഭാഷണവും
നിറു9ുക.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “പരമക•ം! പരമക•ം! നിെ] ഈ
മേനാഹരശരീരം –ൂരഗുഹാaര9ിൽവ?ു മൃതിെയsാപിFും.
നിെ] മൃദുലമാംസം mവി?ു വഴുതിയിറqി ഈ
ശിലാതളിമെ9 ദുർഗoപൂർ•മാFിെ?Rും. നിെ]
അiികൾ ശുœി?്, ഉളു9്, ഭ¤മാകും. ഒരു ദിവസം,
നേലലാരുദയ9ിൽ ഈ ശിലാകവാടqൾ ദൃഢബZqളാകും.
ഈ സംഭവqെള ഈ ക•ുകൾ കാണു@ു. േപാരിക. എെ]
മാേറാടുേചർ@ു േപാരിക. [ 185 ] നാം നിനF് ഒരു പിതാവായും,
അതിലധികമായും ഭവിFും. ഈ ശിലാമ•ിര9ിെ]യും
രാജമ•ിരqളുേടയും സാeകൾ നിെ] കൽപനകൾേപാെല
അതുകളുെട നാളqളിൽ തിരിയും. നിെ] പാദqൾ
െമതിFു@ ഭൂമിെയ നാCിെല sഭുFളും പുണയഭൂമിയായി
െതാCു ക•ിൽ വŒും. അqെനയു/ പദവികൾFു േപാരിക.”
ഈ ആപൽസൂചനകളും ഐശവരപദദാനവും േകC്
േകശവൻകുzു കർ•qൾ െപാ9ി. ഹരിപ•ാനനൻ
അsതയeനുമായി.

നaിയ9ു•ി9ാെന തെ] കeിയിൽ േചർFു@തിന്
മTFൂടെ9 വൃZമുഖാaരം െച• Qമം
നിÐഫലമാവുകയാൽ മെ}റാരുമാർšമായി കരുതിയിരു@,
േകശവൻകുzിെ] േലഖനെ9 സbാദിFു@തിനു െച•
Qമവും ഇqെന ഭªമായി. എ@ാൽ ഉ#ിണിNി/യുെട ഹതി
കഴിzതിെ]േശഷം, േവLിവ@ാൽ ചTFാറേനാട്
എതിർF9Fവ•ം തെ] സവാധീനqെള
പൂർ•ബലമാFിെ?Rു@തിനായി ഉ•ി9ാെ]
ബoുതവെ9 പിെ@യും ഹരിപ•ാനനൻ ഇ”ി?ു. അതിനാൽ
േകശവൻകുzിെ] േലഖനെ9 തെ]
eുmsേയാഗംെകാLുതെ@ ൈകവശമാFു@തിനു
േയാഗീശവരൻ ക?െകCി. ഉ#ിണിNി/യുെട വധ9ിനുേശഷം
ഒ@ുരLു ദിവസം കഴിz് ഒരു രാ2ി േകശവൻകുzു
പരമാന•ചി9നായി നിmെചRുേbാൾ, തിരുവനaപുരെ9
ബoനഗൃഹ9ിൽവ?ുLായതുേപാെല മീനാeീ
സമാഗമെ9 ദർശനംെച•ു. അത് സവÎവി™മവും
മീനാeീസാ@ിZയവും അെലല@ും,
ഹരിപ•ാനനെ]eുm–ിയാഫലമാെണ@ും [ഹിNാൻ
േവL സമയംവെര ആ േയാഗീശവരെ] ൈവദയുതാഭിചാരെ9
ആ യുവാവിെ] ബുZി എതിർ9ു. ദീപ sഭെകാL് േശാഭ
വർZി?ിരു@ സിZേന2േജയാതി—ിെ] …ഫുരണം, ആ
യുവാവ് ഉണരു@തിനുമുbിൽ9െ@ അയാളുെട േനർF്
sേയാഗി?ുകഴിz കർ#qളുെട ശ€ിെകാL്
eീണsായമായി9ീർ@ിരു@ അയാളുെട

നിയTണശ€ിെയ, തീെര ന•മാFി. േയാഗീശവരെ]
നിേയാഗാനുസാരം, അേ„ഹ9ിെ] അരുളNാടിെ]
അeരവയതയാസംകൂടാെത ഒരു ഓലയിൽ ആ യുവാവ്
േലഖനംെച•ു. അനaരസംഭവqൾ തൽeണമുLായ
സുഷു½ിയിൽ വി¤ൃതമായി, ആ ഗിരിഗുഹാഗൃഹ9ിൽ ആദയം
sേവശനംെച•േNാൾ അനുഭവി?ിരു@
ശിേരാമാ•യേ9ാടുകൂടി ആ യുവാവ് ഉണർ@ു.
ഹരിപ•ാനനനും രാജസചിവdാരുെട ബoുവാെണ@് ആ
യുവാവു തീർ?യാFി. അേ„ഹം തനിF് ഒരു ദർശനം നൽകി
എ@ലലാെത തെ@െFാL് എaു െചRി?ു എ@് ഓർ#
ഉLായിലല.
കുN“ാരുെട നി[ഹവൃ9ാaം തിരുവനaപുരെ99ിയ
ഉടെനതെ@ ആപൽFരമായ sതി–ിയ ഒ@ും അയാളുെട
പു2നായ ൈഭരവവിവിദമുഖൻ അനു•ി?ുേപാകാെത
സൂeിFു@തിനായി, േയാഗീശവരൻ മ}റു ചില
ദൗതയqേളാടുകൂടി, അയാെള േകശവൻകുzിെ]
രeാകാരയെ9 ഭരേമൽപി?്, മരുതവാൻമലയിേലFു
യാ2യാFി. നിയമsകാരമു/ പരിചാരകൻ മാറി ൈഭരവെ]
പരിചരണം തുടqിയേNാൾ േകശവൻകുz്,
Qീരാമാaിക9ിൽ അaകെ] ഗൂഢാഗമനമുLായ
പുരാവൃ9െ9 ¤രി?ു. ആ ഭൃതയൻ ആരാ“ാരുെട
കിyരനാെണ@ും, അതിനാൽ തെ]േമൽ മരണശിe
വിധിFെNCിരിFു@ു എ@ും ശyി?ു.
മാതൃപിതൃsണയിനികളുെട േsമ¤രണqെള നിറു9ി

ഇഹേലാകവാസെമ@ു/ േമാഹെ9
പരമാർ°സംഗനിവൃ9െ] നിലയിൽ ഖ^ി?് ഏതാനും
ദിനരാ2qൾ കഴി?ു.
ഒരു ദിവസം നാലാംയുഗനാഥെ] sതി”ായായു/ ഭൃതയെ]
ആഗമനവും ÇാനസൽFാരവും ഭeണദാനവും ഉLായിലല.
േയാഗീശവരൻ ദീർഘദർശനംെച• ‘നലലുദയം’ സമാഗതമാേയാ
എ@് മന—ിൽ ഒരു കbനമുLായി കുറ?ുേനരം കഴി?്,
തനിFു േനരിCിരിFു@ മഹാദുർവിധിെയ ¤രി?്
മ„യാÄംവെര ആ യുവാവു പരിതപി?ു. സമീപ9ിരു@
[\9ിെ] പാരായണംെകാL് eീണശമനം െചRാെമ@ു
വിചാരി?് അതിെന എടു9തിൽ ഭാരമു/ ഒരു
സാധനമായിേ9ാ@ി. ഗുഹാമാർšqെള തരണംെച•്,
പുറേ9Fു/ വാതിലിനടു9ു െച@് ഒ@ുരLു
നാഴികേനരം ദവാരപാലവൃ9ിെയ അനുˆി?ു. തെ]
ബഹിർഗമനെ9 തടയു@ വാതൽ മനുഷയവർജയെമ@ു
സൂചിNിFു@ നി

ലതŒലലാെത മെ}റാ@ിനും

അaഃsേവശനം നൽകു@ിലല. തെ] ബoനശാലയിേലFു
മടqി, ആ പകൽ മുഴുവൻ ഉപവാസമായിFഴി?ു.
ജാലകപy്തിയിൽFൂടി അoകാര9ിേ]യും അനaരം
ചuകിരണqളുേടയും sേവശനമുLായിCും ഭടെ]
സാ@ിZയമുLാകു@ിലല. ഉപവാസാനുˆാനംെകാL്
നാമജപqേളാടുകൂടി യുവാവ് നിmŒാരംഭി?ു.
േകാകിലഗാനqളൂം ചേകാരകൂജനqളൂം വLുകളുെട
ഝyാരധവനികളും തൂFുമര?ുവCിേലFു നയിFു@

കാഹളധവനികെള@ു േതാ@ി?ും െകാL് അയാെള
sഭാത9ിനുമുb് ഉണർ9ി. സൂേരയാദയം കL്, സവൽപം
ആന•മുLായി എyിലും, ഭടെ] ആഗമനം അ@ും കാണാെത
കഴിz ഓേരാ മാ2യിലും അയാളുെട ബുZിeയം വർZി?ു.
േയാഗീശവരനു വശംവദനാകാെത, അേ„ഹേ9ാടു/ തെ]
മേനാവിരുZതെയ sകടിNി?തിന് അേ„ഹ9ിെ] േന2qൾ
ദർശനംെച• മാർš9ിൽ9െ@ മൃതി സംഭവിNി?ു
ശിeിFു@ു എ@ു തീർ?യാFി. അകFാbിൽ വർZി?
ദാഹാªിെയ പാദseാളനാദികൾFു വ?ിരു@
ജലശി•െ9െFാLു ശാaിവരു9ി.
സoയാസമയമടു9േNാൾ കാളരാ2ിയുെട സമാഗമെമ@ും,
പർgതനിരകൾ കാലദൂതdാെര@ും, തെ] വസതിFു/ിൽ
തിFി9ിരFി sേവശിFു@ േചമaിവനമലലികാദികളുെട
സൗരഭയം നരകഗoകധൂമെമ@ും, അേqാCും ഇേqാCും
അbുകൾേപാെല പറ@് മരെFാbുകളിൽ ഒതുqു@
ശൂകചേകാരാദി പeികൾ പി^കാംeികളായ കാകജാതി
എ@ും, അയാളുെട eേതuിയിൾFു േതാ@ി. നാവു തളർ@ു
എyിലും, ദിവയqളായ ഓേരാ അ•കqളും ദശകqളും
മTി?്, ൈദവകരുണാമൃതെ9 യാചി?ു.
ശുചീuേe2വാസിയായ iാണുമാലയെNരുമാൾ
േകൾFുമാറ് ആ ശിലാ™ൂണ9ിൽ ബZനായ മൃക^ുപു2ൻ
വാവിCുനിലവിളി?ു. ഈ േഘാഷqെളലലാം തൽFാലം
സമീപവർ9ികളായ കുരരികെള സവഗൃഹ™•രാFി
പലായനംെചRിFമാ2ം െച•ു. ചു}റും ആവരണംെചRു@

sശാaശീതളപവനൻ സൗഷു½ികമായു/ ഒരു
മഹാര»9ിേലFു തെ@ നയി?ുതുടqു@ു. ആ
അവഗാഹനം നിmേയാ േബാധeയേമാ മൃതിേയാ എ@ു
സം™മിFു@തിനിടയിൽ അയാളുെട നാഡികൾ ‡ംഭി?്,
ശരീരം സു½ിsചുരമായി. മ^പവലയിനിയായ sകൃതീശവരി,
സവാeേദശ9ിൽ സംഭവിFു@ അപമൃതയുെവ
ൈസവരിണിയുെട സമദൃ•യാ തു”ീകരി?ു
ജഗേdാഹനകരിയായി വിലസി. സമീപഗുഹാദവാരവാസികളായ
മഹാ‰ാFളുെട ദിവയചeു—ുകളും ആ
അകാലാസ@Zൃതിെയ ദർശിFു@ിലല. നിശാനടി തെ]
കാaനായ ചuെന9ുടർ@് ഭൂരംഗെ9 കൃതാaകൃ9ായ
ദവാദശാർFനൃ99ിന് ഒഴി?ുെകാടു9ു. ആ ശിലാമ^പം
അേNാൾ സാeാൽ സതയശ€ിയുെട പരീeാസേyതമായി
sകാശി?ു വിരാïസവരൂപ9ിെ] മഹാേയാേഗാപാധിsശാaത
ബoി? ആ മ^പെ9 സർവ2 അനിേരാധയരായ
യമകിyരdാർ sദിeണം െച•ു.

അZയായം ഇരുപ9ിനാല്
“നിൽFരുതാരും പുറ9ിനി വാനര–
െരാെFFടF മുറിF മതിലുകൾ,
കൂപതടാകqൾ തൂർF കിടqുകൾ,
േഗാപുരദവാരാവധി നിര9ീടുക.”
കഥാവസാനം അടു9ിരിFു@ ഈ ഘC9ിൽ
കഥാരംഭരംഗമായ കളsേFാCഭവന9ിെ]
േeമiിതികെളFുറി?് അേനവഷിFു@തു
സമുചിതമായിരിFുമേലലാ. പതിമൂ@ുവർഷവും നാലിലധികം
സൂരയസം–മവും കഴിzിCും ആ ഭവനം ബാലശാപംെകാLു
eയെ9 sാപിFാെത, േനെരമറി?് പുരാതന കാലെ9
േദശാധിപതയsാമാണയേ9യും [ 187 ] കവിzു/
രാജപു2sഭുതവ9ിെ] വി–മയശഃ‡ംഭെ9
നാCിയിരിFു@ു. ഹരിപ•ാനനേയാഗിരാജസ•ർശനം
കഴിz് കു•ു9bി മടqിെയ9ിയേNാൾ, അേ„ഹെ9
ദൃ•ിേദാഷം, നാവിൻേദാഷം എ@ിവകെള പരിഹരി?്
േകാCയകം പൂകിNാൻ വCകയിൽ അര9െവ/വും
(കുരുതിയും) ദീപവുംെകാL് അര9മNി/9y?ിയുെട
മുbിലായി പുറെNC േതാഴി, പാ^വാരാധകരായ േവലർ
വർš9ാൽ ഉപാസയയായ ഒരു വനയeിതെ@ ആയിരു@ു.
അതിെ] വിതർ9ു/ കാNിരിമുടിയും, കർ•qളിൽ

ഊേzാലാടു@ രുmാeദവ•വവും, ഭൗതികമായു/
ഭയqൾFു രeാസൂ2മായണിzു/ കരിbടനൂൽ
ക®ഹാരവും, ജവരസംഹാരിയായു/ ആനവാൽകyണqളും,
ൈകവിരലുകെള അലyരിFു@ ശംഖതാ·േമാതിരqളും,
പാദാഭരണqളായ ഇരുbുവലയqളും, െന}റിയിലും
ക•ുകെള വലയംെച•ും െതളിയു@ ഭ¤NരിFുകളും,
എqും നടNിലലാ9 സÆദായ9ിൽ ശരീരെ9
ആവരണംെചRു@ കാവിവŠqളും, എലലാ9ിനും
വിേശഷമായി നാസികാഭരണiാന9് മാTികധവജമായി
െപാqിനി©Fു@ ഈർFിൽമൂFു9ിയും കLേNാൾ,
ഹരിപ•ാനനേനാടു/ sതയയാനു[ഹമായി തനിF് ഒരു
കരിംകൃതയാyരിെയ കിCിയിരിFു@ു എ@ു തbി സേaാഷി?ു.
ഭഗവതിയ#യുെട മനം തbിയുെട ദർശന9ിൽ
അ#െയFാണാൻ ഉഴറാzത് അവരുെട മTശ€ിയുെട
മാഹാ‰യം െകാLുതെ@ ആയിരു@ു. തbിേയFാൾ പ9ു
പതിന•ു നാഴികŒു മുbിൽ തിരുവനaപുര9ുനി@ും
ശരവും പeിയും ചuനും രാഹുവും ഗുളികനും പിെ@
പ9ുപTLു ‘നവേദാഷqളും’ േനാFി, പട9ലവരുെട
നിർേദശsകാരം ഭഗവതിയ# കളsാേFാCയിേലFു
പുറെNCു. കദളീവന9ിൽ േകCിരു@ുെവyിൽ,
ൈവയാകരണപടുവായ Qീഹനുമാെ] സമാധിബoലംഘനം
െചRിFുമായിരു@ പദവയതിേരകqേളാടുകൂടി ആ
വി•ുഭ€െ] നാമദശകേ9യും ജപി?ുെകാLാണ് ന#ുെട
ദൂതിനട@ുതുടqിയത്. sാർ°നകളിൽ ശ²മലലാ, ധയാനമാണ്

sധാനെമ@ു െതളിയിFുമാറ്, ഭഗവതിയ#യുെട
‘അqനാസൂനു’വായു/ ‘വാശുപു2’നാമമT9ിെ]
േsഷകശ€ിെകാL് ആ Šീ തbിെയ മു@ിC്
കളsാേFാCയിൽ അടു9്, തbിsഭു എ9ു@തിനുമുbിൽ
ആ ഭവന9ിെല നായികേയയും അടുFളേയയും തെ]
െചാൽFീഴാFി. തbിയുെട sതയാഗമനാേഘാഷമായി പരിNും
െനRും കൂCിയു/ ഊണിനിരു@േNാൾ, മേനാരമയമായു/
പാചകചിaാമണിsേയാഗqെള തy?ി തളികകളിൽ പകർ@ു.
ഭഗവതിയ#യുെട ൈകNുണയസാeയqളായ
സദയവിഭവqെളFാളും തbിFു രുചി?ത്, േതാഴിയുെട
ഉപേദശsകാരമു/ തy?ിയുെട ‘തലെചാരുക്’ മുതലായു/
ഒരുFqളായിരു@ു. തbി ഭാഗയഹിമവാെ] അ[സാനുവിൽ
കയറി ക•രLു. ഭeണാനaരം ഭാരയേയയും ഊCി,
വിQമെFCിൽ ആന•ാേ•ാളമ•9ിൽ,
‘സർവവിÀകരേ•വ’നായി കുശാൽെകാL് ഇരിNായി.
നവേവഷം ധരി?തുെകാL് •ീളാവതിയായിരിFു@ തy?ി
താംബൂലദാനംെച•തും ഒരു നവസÆദായ9ിലായിരു@ു.
ഒടി?ുമടFി, കശFിയലലാെത, ഞരbറു9ു സു@ം
തടവിനിരNാFി, തിറു9്, അ[െ9 സു@ശകലംെകാL്
ഒCി?്, െനടുഗുളികയായി നിൽകിയ െവ}റില?ുരുൾ കL്, തbി
സവപÂിേയയും നവഗുേണാപേദശകർ2ിേയയും ഒ@ുേപാെല
അഭിന•ി?് കരിbുേതാCം തകർFാെനാരുqു@
ഗജെ9േNാെല രസമദംെകാLു കുണുqി. അേ„ഹം
േയാഗിരാജെ] രാജസ‘Nുകിലും’ രാജധാനിയിെല

‘അലവലാദി’തവവും ഭാരയെയ േകൾNി?ു. “േകCിലലേയാ തy?ി,
തbുരാെ] േസവൻ, ഒരു േകശവൻ, {|ഹ‡ി െച•ത്?
അവടqെളാെF കുടിെപാറുതി െകCുെപയ്! സാമി തെ@
അവിടqെFാെF ഇേNാ9bുരാനും പ‰നാ—ാമിയും.”
ഭർ9ാവു പറzതും അതിൽ കൂടുതലായ
രാജയവൃ9ാaqളും ഭാരയ അറിzിരു@ു. “േകശവdാെര
േപരുവാ¿Fേയ െപാലലാ9ത്!” (തെ] അഭിsായം
sസംഗവിഷയെ9 ആ±ദമാFി മാ2ം പുറെNCെത@ു
iാപിNാൻ) “അ?നിയനാരവൻ? പിെ@— ഒരു മാടbി/േയാ,
എെaാരുവേനാ—അRാെL െകാ?ിെന എaരാേLാ
െച•ൂCാര്!” എ@് ആ മഹതിFു/ അറിവിെന ഭർ9ാവിെന
ധരിNി?ു. [ 188 ] വിUനായ തbി : “െഫാ മടെല!
മാടbി/േയാ? എേളഡ‡ു നാCിെല ഒരു മാടbീെട േമാെന.
‘മാടbി’ എ@ുവ?ാൽ ‘തിരുവിലലാ9 മാടb്,—മാടേb,
പൂണൂലിടല്—കഴിzവൻ— എേ@ാ മേ}റാ ആണ് അതിെ]
വയഭ€ി. അേത–അqേനയും ഒരനയായം നട@ു.”
തy?ി: “തേ/ം തവNനും എqെന താqുവാേരാ?”
തbി: “െകാടു9വന് ഒടേനെകാേL—അവടqളിൽ
എCാവC9ു ചവിCാൻ എടവരാേL െപR്.” (സംഗതിയുെട
കേഠാരത ചിaി?ുLായ ദു—ഹതയാൽ രLുൈകെകാLും
തy?ിയുെട െന•ിലടി?ുെകാL്) “െചലലിNറേzാLേലയാ
എണെയFുതയൂCു.”
തy?ിF് തbിയുെട ഊേFറിയ േശാചേനാർജിതം പുറ9ും

ഉ/ിലും ഒ@ുേപാെല െകാLു. ഉ#ിണിNി/െയ േകശവപി/
എെ@ാരു രായസsൗഢൻ െകാലലുെമ@ു sതിUെച•തും,
പറbു കിളŒുേbാെല നിവർ@ുനി@ു കാ?ി
ജീവഹതിെച•തും തy?ിയുെട ക•ുകളിൽ കാണുംവ•മു/
ചമൽFാരേ9ാടുകൂടി തbി വർ•ി?ു. പരിചിതdാർ,
േÇഹിതdാർ എ@ിqെന േചർ@ുകഴിയു@ വർšqളുെട
അടു9പടിയിലു/ ‘ഇണ’ ദbതിമാരാണേലലാ എ@ു ചിaി?്
തy?ിയുെട ഘനമാർ@ ഹൃദയം വയാകുലമായി.
രായസംപി/യുെട നാമം ‘േകശവപി/’
എ@ായിരു@തുെകാL് താൻ േകC കഥെയ
‘മാവാരതെ9’Fാളും പരമാർ°മായി വിശവസി?ു.
ദbതിമാരുെട സംഗതിയാകുേbാൾ ഇqെനയു/
േകശവനാമവാdാരായ ഭർ9ാFdാരുെട ഭാരയമാർ എ@ും
മൃതയുവദനiകളാണേലലാ എ@് തെ]
ഹൃദയiനായിരിFു@ േകശവബാലെനകുറി?ു/
ഓർ#െകാLു േതാ@ി. േകശവനാമാവലലാ9 തെ]
ഭർ9ാേവാടണz്, ഭയാനുരാഗqൾ സbുടമായ ഒരു
അർZാലിംഗനേ9ാടുകൂടി ഇqെന േശാചി?ു: “എ9ും
എതിരും ഇരുേ@ാL്, എണŒെണയായി വാേഴവാര്,
ഊCിയറു9ാല്, തവി? നീെരയും എqെന നbുവാര്?” (തെ]
ഹൃദയമാലിനയ9ിെ] ഊർƒിതംെകാL്) “േപരുവാെFേ@!
േപരുവാF്!”
സൗഭാഗയഖമധയ9ിനും ഉപരിയായു/ ആകാശാേരാഹണം
സമീപി?ിരിFു@ ആ സ•ർഭ9ിൽ, തനിFു തFതായ ഒരു

രായസFാരനിലലാ9തിെനFുറി?്
ചിaാപരിഭൂതനായിരിFു@ തbിയുെട മന—ിൽ തy?ിയുെട
പരിരംഭണാർZം ഉറവുെകാ/ി? sണയരസെ9, തെ]
sിയനായ െചറുസി–Cറിെയ അപഹസി?ുLായ ഒടുവിലെ9
സവരവിനയാസം ഉദയമുഖംവെര വ}റി?ു. “േകശവൻ! േകശവൻ!
അേNരിവിെട ജപിFാLായിC് എ2 പൂവു കഴിzു! ‘ന•ൻ!’
‘ന•ൻ’ എ@ു പറേzാL്, അവെന െകാേ@ാ
കുഴി?ുമൂടിേയാ എaരു െച•ാേരാ? െകാLിരുേ@ാLു കുലം
േപെശെL@ുവ?ു മിLാLിരു@ു. ഇേNാൾ താേന ചാടി
ഒ/തും ഉ/ിരുNും.”
തy?ി: “ഹേR! ഈ െകാലംേപയണ കാരയവും മ}റും
എടുFണതു െചേgാ, േമനിേയാ? ആ പൂെNാടീെട േമമŒ്
ഉ?ി?ൂടി െകാLുടായിരുേ@ാ? ഇqാരു െകാലലണതും
െകാലŒണതും?”
ഭഗവതിയ# ഇ9Fം േനാFി ഇടŒു ചാടി മാധയiവും
വഹി?്, ദbതിമാരുെട ശ®െയ ഒതുFി.
sതാപസിംഹനായിരിFു@ തbിേയാടു സംസാരിNാൻ
സ•ർഭം കിCിയ ഭഗവതിയ#, പ‰നാഭൻ പ/ിെകാLു കിട@്
പTLുേകാടി അരി ദിവേസന അമൃേത9ുകഴിFു@തും
െപാ@ുതbുരാൻ കാർ9വീരയച–വർ9ിെയേNാെല
ആയിരം ൈകയാൽ അ@ദാനംെചRു@തും തുടqിയു/
മഹാരാജsഭാവqെള വർ•ി?ു. തbി അതുകെള ഭ€ിേയാടു
േകCതലലാെത, താൻ ഉദീeി?േപാെല അേ„ഹ9ിെ] മുഖ9ു

രാജവിേരാധലeയqൾ ഒ@ും കLിലല. തbി
അരാജകകeിെയ@ു പട9ലവർFുLായിCു/ സംശയം
അകാരണമായു/െത@ു ഭഗവതിയ#Œു േതാ@ി. എyിലും,
തെ] Qമപരീeണqെള അവിെട അവസാനിNി?ിലല. ആ
ഭവനം േsതാദിബാധകളുെട സേyതെമ@ു താൻ
േകCിCു/തുകെള തെ] മാTിക–ിയകൾെകാL്
ആവാഹനംെച•്, ആ േദഹികൾFു േമാeദാനം െചയ്വാൻ
ഭഗവതിയ# ഏ}റു. തbിയുെട നാസികാ[9ിൽ [ 189 ]
മുCി9ുടqിയിരിFു@ ഭാഗയദശŒ് ഇqെന
ഗൃഹശുZയനുകൂലംകൂടി ലഘുവായി കിCു@തു പരമഭാഗയമായി.
കളsാേFാC9ളqളിൽ പുËാദിസംഭാരqൾ
കുമിzുതുടqി. ഓേരാ മുറിയും, അറയും കലലറയും
തുറFെNCു. ഭഗവതീമാTിക കു9ിയുടു9്, കുറിയും
ചാർ9ി, പലലുകടി?്, ക•ുതുറി?്, േദഹം ആzുവിറ?ും,
തലയാCി ഭീഷണി കാCിയും, ഇളി?ും, ഇമ?ും, ചീറി9ുമി?്
‘ഖാ’ദിവകയ•ും ‘ഉ’കാരതയുതമായി െത/ിെNാടി9ീയിൽ
അർNണം െച•ും, ആ ഭവന9ിനു വഴിേപാെല
ഉ?ാടനശുZികഴി?ു. ഈ ‘മാണിFെ?bഴുF’Fൂെ9ലലാം
ആടീCും േകശവൻകുzിെ] െപാടി അവിെടqും
കാൺമാനിലല. െചbകേ“രിയിലു/തിലും അധികം അറകളും
കലലറകളും ഉെL@ു/ അറിവിൽ പട9ലവർFു െത}റീCിലല.
േകശവൻകുzിെന അതുകളിൽ
ബoനംെച•ിരിFുെമ@ു/ ഊഹം—എaു കഥേയാ—
അബZമായി. േയാഗീശവരൻ ആ ഭവന9ിെ]

രeാമൂർ9ിയാെണ@ു തെ] ചികിrാസഹായ9ാൽ
പാCിലാFെNC ചില ഭൃതയരിൽ നി@ു ഭഗവതിഅ# [ഹി?ു.
തbി പടകൂCു@ വൃ9ാaേ9യും അവർ സ#തി?ു.
എyിലും േകശവൻകുzെ@ാരുവെന ആ ഭവന9ിനക9ു
െകാLുവ@ിCുേLാ എ@ േചാദയ9ിന് ചില
സംശയഭാവqേളാടുകൂടിയു/ നിേഷേധാ9രമാണുLായത്.
ഭഗവതിയ# –ാ—ും മറുതല–ാ—ും േചാദയqൾ തുടqി.
ആയിടയിലും േയാഗീശവരൻ കളsാേFാCവക പടനില9ിൽ
എഴു@/ിയിരു@ു എ@് ആ ഭൃതയർ സ#തി?ു. തFതായ
കാരണമുLാFി, ഭഗവതിയ# പടFളരിെFCിടqേളയും
സ•ർശി?ു. എ@ാൽ ആ iലqളിെല പടവCqളുെട
‘തൃമാകണിശം’ തെ] മാTികതവ9ിന്
അടു9ുകൂടാ9തായി കാണെNടുകയാൽ ഭേªാവാഹയായി
മടേqLിവ@ു. ഈ േതാലി കഴിzേNാൾ, തെ@
സംശയി?ുതുടqു@തുേപാെല ചില ലeയqളും ഭഗവതിയ#
കLു. ഭഗവതിയ# വചനേന2qെളെFാLു/ പണികെള
നിറു9ി, Qവേണuിയാംഗqെള തെ] യÂസാധയ9ിനായി
ഏകാ[മാFി.
തbി ചിaാ[‡നായി നടFയും പലെരയും വരു9ി പല
ആUകളും നൽകുകയും mവയേശഖരവും വയയവും െചÁയും,
തy?ി ഉേdഷം െപരുകി ഒ@ുകൂടി വീർFുകയും െച•ു. ആ
ഭവന9ിനക9് കാഷായവŠFാരുെട വരവു െപരുകി.
പടനില9ിെല ആരവqൾ ഭവന9ിലും േകൾFുമാറായി.
അടുFള അeയപാചകശാലയായി. തbി ഇടŒിെട

െനടുംകുNായശരായികൾFക9ു കട@്, നടുെFCും
തലെFCും ധരി?്, ഹരിപ•ാനനനാൽ സ#ാനിFെNC
ഖÃഗവും നടുെFCിൽ തിരുകി, മഹ#ദീയമTിേവഷെ9
അഭയസനംെചRു@തും കLുതുടqി. താൻ േപാ@ കാരയം
നിവർ9ിFാെത മടേqLിവരു@തിെനFുറി?് ഭഗവതിയ#
വളെര വയസനി?ു. കനയാകുമാരിമുതൽ സകല ഗൃഹqളും
വഴിയbലqളും കാടും കുഴിയും കു@ും മലയും പരിേശാധി?്
ഒരു കാേനഷുമാരിFണെFടുെ9yിലും േകശവൻകുzിെന
കLുപിടിFു@ുെL@ു നി

യി?ുെകാL് അതിൽ

വിജയമുLാകുവാൻ ചില ‘ഉFുര’മTqെള ജപി?ു. സoയ
കഴിzയുടെന sാർ°ന ഫലി?ു. ഒരു
കാവിവŠFുNായFാരൻ ഓടിeീണി?്, സം™മവശനായി,
വാടി9ളർ@്, അവിെട എ9ി ചില വ‡ുതകൾ തbിെയ
ഗൂഢമായി ധരിNി?ു. ഭഗവതിയ#, മസൂരിയാൽ ഇരCിFെNC
തെ] കൃ•വർ•ം ഇരുളിേനാടു േചരു@ ലയചാതുരിയുെട
ആനുകൂലയ9ിൽ, തെ] Qവണqെള ആ
സംഭാഷണiലേ9Fു നിേയാഗി?ു. തൽFാലമുLാകു@
ഒരു മഹാപ9ിൽ കുലുqാെത തെ@ വിശവസി?ു കാ9്,
മരുതവാൻഗിരിയിൽ അൽപകാല ഭജനംെച•്,
ഹരി

uസമനായി തbിയുെട sതിUാമഹതവെ9

രeിFണെമ@് ഹരിപ•ാനനൻ അരുളിെ?•ിരിFു@തായി
ആഗതനായ ദൂതൻ തbിെയ [ഹിNി?ു. ആപ9ിെ]
സവഭാവെമെa@ു േചാദി?തിൽ, ഭൃതയനു രൂപമുLായിരു@ിലല.
തbി eീണപാദനായി, തെ] കCിലിേdൽ െച@ു വീണു.

"മരുതവാമലേയാ?” എ@ു ഭഗവതിയ#യുെട ഉ/ിൽ ഒരു േചാദയം
ഉദി?ു.
ഈശവരൻ ശരീരെ9 ൈകെFാL്, സകല iല9ും
ഈശവരനായി sതയeെNC്, sപ•ഭരണെ9
നിർവഹിFു@ിലല. ദൃശയവും േചതനവും ആയു/ ഓേരാ
സതവqളുെട [ 190 ] sവർ9നqൾ, സർവനിയTിണിയായ
ഒരു ശ€ിFു/ സർവാധികൃതതവെ9േലാകെ9
ധരിNിFു@ു. അതിd•ം തെ@
രാജയകാരയനിർgഹണ9ിലും ഒരു ഭmേകu9ിൽ ഒേ@ാ
ഏതാനുേമാ ബുZികൾ സംഘടിFു@ു; ആ സംഘടനയിൽ
ചില സyൽപqൾ സമാവി•qളാകു@ു: ആ
സyൽപqളുെട സമവായ9ിൽ അവŒ് –ിയാജീവൻ
ജാതമാകു@ു: ആ ജീവൻ നിർവാഹകരൂപqൾമുേഖന
sവർ9നംെചRു@ു: ആ sവർ9ന9ിന് രാജയഭരണം
എ@ു ജനqൾ അഭിധാനദാനം െചRു@ു.
ഭmദീപയUാനുവർ9ന9ാൽ വർZിതഭmകീർ9നനായ
രാമവർ#ധർ#രാജെ] മTമ^പ9ിൽ ചിലbിനകം,
കളsാേFാC എ@ിതയാദി ഭവനqളുെട
ആയുർ„ായരജിŠുകൾ സാചിവയാമTണ9ിനു വിഷയമായി
ഭവി?ു. അതുകളിൽ വാർZകയവയാധിപാതകാദികൾെകാL്
ആയുഃഖ^ന9ിനു sഥമഗണനീയമായിFL കളsാേFാC
ജdപ2ികെയ, പട9ലവരുെട ആUാനുകാരിയായി
പാLിേദശqളിേലFു ഭഗവതിയ#െയ9ുടർ@്
യാ2യാFെNCിരു@ േകശവപി/ അറിവാൻ സംഗതിവരാെത

മTിമാർ കിഴിെവഴുതി, അതുഗൂഢമായുLായ ആ വിധിെയ
ഹരിപ•ാനനൻ അറിz് തbിFു വയ€മലലാതു/ ഒരു
മു@റിവുെകാടു9ു. ആ iിതിF് മTിമാരിൽ ഒരാളായ
‘െജÚാള#ാ’വൻവഴി തലവർകുള9ിലും ആ വ‡ുതയുെട
സൂº”ായതെ@ എ9ിയത് ആശവരയമലലേലലാ?
തbിയുെട ബുZിeയ9ിെ] കാരണമറിവാൻ തy?ി േചാദയം
തുടqി. “െപ•ാതി അറിേയL കാരയമലല” എ@ു തbി,
പതിനിയുെട ആശവാസs¾9ിന് ആവശയമിെലല@ും, തെ]
മന—ിൽ ഉLായിCു/ കാലുഷയം നി—ാരെമ@ും sൗഢിേയാട്
അഭിനയി?ു പറzു. തy?ിFു തbിയുെട വാFും ഭാവവും
േബാZയമാകാെത, അേ„ഹെ9 പിെ@യും േചാദയിൾെകാL്
അസഹയെNടു9ിയേNാൾ,
ഹരിപ•ാനനബാoവവിഷയ9ിലു/ തy?ിയുെട
നിരaരനീരസം ദു“കുനമായി േദാഷാനുഭവ9ിൽ
കലാശി?ിരിFു@ു എ@ു സൂചിNി?്, “മനംേപാെല മംഗലയം”
എ@ു തbി ആപrംഭവഭയെ9 iിരെNടു9ി
ആേ–ാശി?ു.
തy?ി: (തെ] ഗുണേദാേഷാപേദശqെള ഭവി?ുLായ
തbിയുെട പരുഷവാFിൽ കുപിതയായി) “േകCൂടാ9
െപ•ാതിെയNിെ@ വീCിെFCിവലി?ിCിരിFണെതaരിന്?
ചാമിയാെര ആള് എaരു െപാടിമായവുംെകാLു
വ@ിരിFണാേരാ എേaാ? നീFും േപാFുമിലലാെത
വിനയായേലയാ അദയം—”

തbി: “അ#ാ?dാെര അധികാരqെളാ@ും
കളsാേFാCയിെലടുFL, േകേCാ?”
തy?ി: “ഹും! അതിനിqാർFും വയാFുമിലല. പLും
കളsാേFാCേ# കLലലേലലാ തലവർകളും പട?ത്!”
തbി: “ഥു! പുേലല! വാവിïഠാണം െചാലലയാെലാLേലലാ!”
തy?ി: “േമാaയŒു േമാaയŒ് അbണം വിളി?്, മൂേധവി
െതാറNാൻ ഇനി എaെരാL്? േകറിFിടNാൻ
കൂരയിലലാെFാbെനേNാെല, പുേലല, പുകിേല@്, എവെള
മുzീ താ}റിയാലെFാL് േചതെമാL്.”
തbി: (സവകാരയമായ േമാഹഭംഗ™ാaിനാൽ) “ഏെറ നൂരാെത
നിലല്—തaറയിൽ നിലല്. േചതവും േചതാരവും
െചാലലിെ9റിFാെത.”
തy?ി: “ഏെറ നൂ@ി}റേലലയാ ഇNം കാണണ കനിzിരിNിന്
എടവ@ത്? (കനിേവാട്) “വ@ ചൂെനaെര@ു െചാലലേണാ,
എവെട പാCിFു െശവേന@ു േപാേCാ?”
ഭാരയയുെട കനിവ് ഭർ9ാവിെ] േകാപെ9
വർZിNിFുകയാണുLായത്.
തbി: “െശവെനേ@ാ, ഹരെനേ@ാ, ഏതു െതാലയിെലyിലും
േപായി മാC്. േചരാ9ട9ു േചർ@ാൽ െകാLൂടാ9തു
െകാ/ുെമ@ു പറzതു െമR്! ഇ@െലെN• മഴയിൽ [ 191 ]

ഇ@ു കുരു9 തകരŒു പ? കൂടും. കLും ഉLും നിറയാ9
ഏFറFൂCം! ðസൂ!" തbി ഒ@ു തുNുകയും െച•ു.
തbിയുെട സവകാരയകു®ിതേകാപംെകാLു തy?ിയുെട
മഹിമയു/ തറവാട് ഇqെന ഹീനമായി
അധിേeപിFെNCേNാൾ, ആ sഭവി തു/ി?ാടി തെ] sേതയക
അരമനയിേലFു പുറെNC്, ആ ഭവനം മുഴുവൻ കുലുqുംപടി
അവർFു sേതയക പാടവം സിZി?ിCു/ ഇളകിയാCം തുടqി:
എqാേLാനി@ുവ@്, ആരും െതാCുതി@ാെത കഴിz്
അവi നടി?്, കു9ിFവർ@ും െകാലെച•ും ധനം
െപരുFി, sതാപംെകാLിരിFു@ ആ വീCിെല െപാറുതി
നിറു9ി, സവaഭവന9ിേലFു മടqാൻ താൻ തRാറാകു@ു
എ@് ആദയമായി9കർ9ു. േയാഗീശവരെ] ചരി2വും
അേ„ഹ9ാൽ ആ ഗൃഹ9ിനുLായതും ഉLാകു@തും ആയ
അനർ°qളും തbി തുടരു@ അനർ°പഥqളും
ആയിരു@ു ആ േകാപsസംഗ9ിെല രLാംഘCം.
അവേനാെ] ഭാരയെയ ഒളി?ു േവLാസനqൾ തുടqു@
ഭർ9ാFdാർ പതി•തകളുെട sണയ9ിന്
അവകാശികളെലല@ും, ആയിെട അതിഗൂഢമായി എേaാ ചില
സംഗതികൾ പടFളNുരകളിൽ നട9ിവ@തിെന താൻ
നിേരാധി?തുെകാL് അനaര–ിയകെളലലാം ത@ിൽനി@്
ഒളിFു@ു എ@ും പടേശഖരം െചRു@ത്
തിരുവനനതപുര9ും മരുതവാമലയിലും കാല9ും വRിCും
ദർശനംെകാടുFു@ സവാമിFുേവLിയലലാെത
തbുരാൻതിരുവടിFുേവLി അെലല@ും, ഇതുകൾFെലലാം

േമലിൽ താൻകൂടി ഇെലല@ും, മൂ@ാംഭാഗമായി ഉ?9ിൽ
െവളിപാടുെകാLിC് തy?ി തെ] െചറുകുCിേയയും വിളി?ു.
ഭാ^വും മുറുFി. ഈ െചാലലിയാC9ിെ] മൂ@ാം ചരണം
േകCേNാൾ, മുളക് പുളി മുതലായ രസqൾ കണFിനു േചർ@
ഒരു പുളിയി•ിെയ ആസവദിFുേbാെല ഭഗവതിയ#
രസി?ുനുണ?്, ഒരു സീൽFാരവും പുറെNടുവി?ു. ഇFഥകൾ
അറിzിCും, തbിയുെട ഗൗരവം ഭാരയാസാaവന9ിനു
പുറെNടാൻ മൃദുലമാകാെത രൗmകഠിനമായി sഭാവെNCു.
തbിയുെട പടയാളികൾ ഹരിപ•ാനനദൂതൻ വഹി?ിരു@
ദൗതയെമെa@ു ഗൃഹംചു}റി തിരFി9ുടqി.
ഈ കലാപqെള പരിപു•ീകരിNാൻ തy?ിയുെട കാരണവരും
ഒ@ു രLു േമനാവും അനവധി ബoുജനqളൂം ഭൃതയdാരും
കളsാേFാCയിെല9ി. കാരണവNാട് തെ] ഉൾേഖദംെകാL്
അaർഗൃഹsേവശം െചRാെത, പുറമു}റ9് അനയഥാഭാവെ9
ൈകെFാLു നടതുടqി. ഈ ആഗമനവൃ9ാaമറിzിCും
തെ] െകCിനകംവിCു ഭാരയാമാതുലെന സൽFരിNാൻ
പുറെNCിലല. ആവശയFാരനായ കാരണവNാട്, തെ]
തറവാCവiേയയും അഭിമാനേ9യും അടFി അക9ു
കട@്, ഒരു തൂണുചാരി മിLാെത ഇരിNായി. വൃZdാരുെട
ശുZഗതിെകാLു െപാറുതിയിലലാെതതീർ@ നാടയ9ിൽ, തbി
പുറേ9ാCു/ വാതലിെ] േമൽപടിയിൽ ൈകകൾ ഉറNി?ു
നിലെകാLു. തy?ി അടു9ു/ മുറിയിൽ എ9ി,
കാരണവെര െതാഴുതുെകാL്, േദശാചാരമനുസരി?ുമറzു
നി@ു. തലവർFുള9ിെല കാരണവNാCീ@ു തbിേയാട്

സംസാരിFാെത, അനaരവേളാട് ഇqെന കാരയം പറzു
തുടqി: “ഒളി?ുകളിNാനലല ഇNം േനരം. പട9ലവ9ി
ചമz് ഇqിരു@ാലെFാL്, മാനംെകCുേപാവും.
േമനാവുകൾ െകാLു വ@ിCുL്. പി/െര പിറFിയിേCാL്
മുേb നട. ഞാൻ പുറേവ വരാം.” ™ാaചി9നായ
കു•ു9bി തിരിzു കാരണവNാേടാടു കാരയെമടു9ു.
“മൂേ9ാെര@ും മ}റും വ?്, അ2 േകറി അsെNടL.
എവനിവിെട തടിേപാലിരിFുbം, എവെ]കൂടിെNാറുFണ
െപ•ുംപി/െയ എറെq@ു കുറിNാൻ എേqർFു കാരയം?
ഇെതവിെടേFാC ഞായം? ഏതു ജാതിFടു9 െമാറ?”
കാരണവർ: (ശാaമായി) “തലNടവdാെരയടു9ു മലലിടാൻ
നാമാളലലാ. േചഷകാറിെN•ിെന മാനമായി െകാLുേപാവാൻ
നമുFു കാരയെമാL്. അതു െപാലലാെNyിൽ നാലുേപർ പറയC്.
തെ] കൂടിെNാറു9തും, േകാരിവാരിFിCിയതും മതി.
െകാ?ുതbി എഴുതി അയ?േNാൾ െകാറവായിേNായി. അവൻ
അശു. അവ]ടുെ9ടു9 െമാറെയാ@ും ന#ുെട
അടുെ9ടു9ാെലാLെലലാ”—(അനaരവേളാട് ) “െപേ•!
ഈ േകാC നാെള െപാഴുതിന്—ശിവേന! െകാളം—െകാളം
േകാരിേNാവും! കൽപന, കൽപന—അRരുളിന് [ 192 ]
എതിരരുേളത്? മാന#രയാദŒു നyെമാറേപാേ}റL െപ•കുലം
കL പരിേഷെട ഉaുമടിയും െകാ/ുണത് ഈ
ഏറാyടFാല9ു കLു െപാറുFാൻ നമുെFaു വിധി?
വിധി!”

കു•ു9bി: “എവെ] േകാC കുളംേകാരിയാൽ, നിqെട
മനNടി തുറ@് ഒരു േചFതരL; ഇേFാCയക9ുവ?ു
തൻകുലം വാ¿9ണത് ഇവിടം േചർ@ നിലŒു േപ?ും
പിനാ}റും അടFിെFാLു േവണം.”
കാരണവർ: (തbിേയാട്) “അടടാ! കിഴCുNി?െന െപാറുേ9ാ
അNാ.” തy?ിേയാട് “നീ എറqുേ@ാ—അേത നായെരേNാെല
കുടിെകCും െകാടുമ കാണാൻ നിŒേണാ? കൽപന
കെലലNിളർFും െപേ•, കെലലNിളർFും. െകാടു9 ൈക
എടു9ാലെFാL് െമാറതറ െചലു9ിയാൽ െചലലൂലല. അതു
നീ േകCിCിേലയാ? ഇയാളിവിെട മാണികയമaിരമായി മറി?
ചൂെതലലാം ഉരുതNാL് അqടzു. നാെള െവടിയFാലം
കാണാം, താÖെ?ാലലു േകളാ9 വgാെലേNാെല ഇRാളു
തലകീഴുേമലായ് തൂqണത്.” (ദീർഘശവാസേ9ാടുകൂടി)
“അയാെളറqC്, േതാ@ിയവഴി െപരുവഴിയില്. ആൺെപറ@
മുേ@ാെര മുഖം േനാFി അ@ു െകാടു9ു േപായി. ഇനി
നിനFിവിെട കിടNാനും നാെപടാNാടു െപടാനും പിടി?
വിനെയa്? െകാLിറqു െവളിയില്! നിലല്—അRാെട
െകാ?ുqേളയും താq്—തൻപിറവിFും മു@് അവെര ഇറF്.
അതു നമുFടു9 മുറ.”
കു•ു9bി ഒ@ു കുലുqിയതിെന പുറ9ുവിടാെത
േകാപഗാംഭീരയേ9ാടുകൂടി തെ]
ഭാരയാമാതുലെ]േനർFടു9്, “ഈ േകാCŒക9ു േകറി
ഉaാനും ത/ാനും വരു@ േപരാര്? ഇവനരുളീCു/

ക¹നŒുേമൽ ക¹നേയത്? പടേFാNിെCyിൽ, അതിനു
തFെന പിടിവാടും കാണും. െകാFിNതെNാ/ sാണി ഒ@്
ഇതിനകേ9ശുേമാ? കാണാം.”
കാരണവർ ഇതിനു നൽകിയ ഉ9രം “ഇqെന ഒരു കാലവും
വ@ാനേലലാ, എെ] മLŒാCു േദവീ!” എ@ു വാവിCു/ ഒരു
–•നമായിരു@ു. അത് കു•ു9bിെയ േതാൽപി?ു.
തലവർകുള9ിൽ മൂ9കാരണവരായ തbിെയെFാL്
ക•ീർ െചാരിയിFു@ സംഗതി
ഗൗരവേമറിയതായി9െ@യിരിFണം. ഹരിപ•ാനനെ]
ദൗതയം തെ] ഭവനാദികളുെട േനർFുLായിCു/
രാജവിധിെയ സൂചിNി?ാെണ@ും തെ] ഗുരുരാജർഷിയും
തെ@ തൽFാലേ9Fു ൈകെവടിzിരിFു@ു എ@ും
തbിയുെട കരൾ വരLു തുടqി. എyിലും േയാഗീശവരനിലു/
വിശവാസബലം അേ„ഹ9ിെ] പരി™മെ9 ശമിNി?ു. തbി
വരു@തു വരെC എ@ു ൈധരയെNCും മ}റു/വെരFൂടി
അനർ°9ിൽ ചാടിFL എ@ു വിചാരി?ും
ഭാരയേയാടിqെന പറzു: “നീ തെ@ േകള്! ഇനി ഇqൾ
മാമനാരായി, മരുമകളായി; എെ]കൂടിെയാ/ െപാറുതി
മുഖി?ായെലലാ.”
തy?ി: (ഗൽഗദേ9ാട് ) “െപരുെവന വ@് മാനവും െപാരുളും
െകടുണു! ഏഴരാLൻ മുടിയാമുടിവും വര9ുണു!” എ@ു
iിതിേദാഷെ9 വിശദെNടു9ിയും, “േനാÖbുേനാ}റു
മുടിവു വരു9ിയത് ഇa മുടിേവാ താണുമാലയേന!” എ@ു

േകണും, “േകേCാ–ഇെqാ@ു വരേണ” എ@ു ഭർ9ാേവാടു
sാർ°ി?ു. അര9മNി/9y?ിയുെട വിളി േകCിCും തbി
അറNുരŒക9ു കടFാെത, ഭൃതയെര വിളി?് തെ] സവaമായ
േമനാവുകൾ ഇറFി, ഭാരയെയയും കുzുqേളയും കയ}റി,
ഉടെന തലവർകുള9ിേലF് ആൺെപൺപരിവാരസഹിതം
ദീപയ•ി, പaFു}റി എ@ിവേയാടുകൂടി െകാLാFു@തിനു
കൽപനെകാടു9ിC് “ഉശിെരാ@ു െപRാൽ െപR്” എ@ു
പറzുെകാL്, നടവിലqിയ മദഗജംേപാെല നിലെകാ/ാെത
കുടzു. അതുവെര ഭർ9ാവിെനFാൾ sാധാനയം
തനിFാെണ@ു നടി?ുവ@ തy?ി, പശുസവഭാവയായി,
ഭർ9ാവിെന േനാFി െതാഴുതുനി@് “പി/രുകൂടിേNാC്.
നdŒും തിdŒും േവൾ? കൂറിവ@േപാെല വലിമŒും
എളിമŒും ഇവേള കൂCു” എ@ു കരz് അേ„ഹേ9ാടും,
“അ#ാവൻ പി/െരയുംെകാLു േപാണം. ഞാൻ എടു9 കുടം
മാനമായ് െകാLിറFC്” എ@ു കാരണവേരാടും പറz്, [ 193 ]
മുറിFക9ു പായ്വിരി?ു കിടNായി. തെ] ഭാഗിേയനി
സവകുടുംബമഹതവെ9 രeിFു@ iിരനി

യFാരി എ@ു

ധരി?ിരു@തിനാലും, ആപ9ിൽ ഭർ9ാവിെന ഉേപeിNാൻ
നിർæoിFു@തു ഗൃഹiധർേ#ാചിതമെലല@ു
വിചാരിFുകയാലും തy?ിെയ തെ] തറവാCിേലFു
പുറെNടാൻ കാരണവNാCീ@് പി@ീട് നിർæoി?ിലല. എ@ാൽ
കു•ു9bി ഭാരയയുെട അടു9ണz്, തൽFാലേ9Fു
തലവർകുള9ു േപായി താമസിFു@ത് തെ]യും ആUയും
അേപeയും നിർæoവും ആെണ@് ഒേരാ പടിയായി

പറz്, ഒടുവിൽ ശ®കൂടുകയും െച•ു. തy?ി തെ]
നിœളyനായ ഭർ9ാവിെന േsമകാരുണയപൂർ•യായി
തേലാടിയതലലാെത, അേ„ഹ9ിെ] നിർæoവാFുകെള
അനുവർ9ിNാൻ ഒരുെbCിലല. കാരണവര് കുCികേളയും,
‘തbിയാൽ തിരി?ുെവŒെNC, ജംഗമസാധനqേളയും
െപCിsമാണqേളയും ക@ുകാലിവകകേളയും തെ]
ഭവന9ിേലFു യാ2യാFീC്, താനും തേ@ാടുകൂടി
വ@ിCു/ ഏതാനും ബoുFളും ഭൃതയരും അവിെട താമസി?ു.
ആ രാ2ി ആ ഭവന9ിനക9് ആർFുംതെ@ ഊേണാ
ഉറFേമാ ഉLായിലല. അര9മNി/9y?ി വീണ
പായിൽ9െ@ കിടFു@തിനിടയിൽ, “അNീ! വലലNഴും ഈ
ആളുകെള േതടിNിടി?ാല്, വരണ െവനെŒാ
െപാറുNുLാFാേമാ@ു പാNാൻ ആെളാL്. എെ] േമാൻ, ആ
പി/െയാL്. ഇNം നീെCഴു9്. െകാലെചRണ െകാഠൂരനും
മ}റുമലല. എ]ടു9് വരുവിന്! മാനവു ആകായവും െപരുമയും
sാതനവും ഒ@ും നിനŒാതിൻ. ചു#ാവരുവിൻ. എലലാം
െചാgാFാം. അവളിFാതിൻ—േമാളിലിരിFണവൻ
ക•ുംച9ലല ഇരിFണത്.” എ@് ഭഗവതിയ# ആ
മുറിFക9ുകിട@് സവകാരയമായി മTി?ുെകാL്, തെ]
പാCിലാFെNCിരു@ രLുമൂ@ു ഭൃതയdാെരാ@ി?് ചില
സാമാനqളൂം സംഭരി?് ആ രാ2ിതെ@ ഭൃതയdാെരാ@ി?്
മാർšദുർഘടqെളാ@ും വിചാരിFാെത
യÂനിർവഹണ9ിന് അതിതവരേയാട് ഹരിപ•ാനനെ]
രLാം സേyതമായി തനിF് അറിവു കിCീCു/

മരുതവാൻഗിരിയിേലFു തിരി?ു. കുലീനതെയ ധന9ിലും
ജീവനിലും sധാനമായി ഗണി?ുവ@ിരു@ കു•ു9bി
അവമാനലƒാ[‡നായി, കൂCിലട? പുലിെയേNാെല വീCിെ]
ഓേരാ ഭാഗ9ും ഉഴ@ു നട@ു. അേ„ഹ9ിെ] പCാള9ിൽ
sമാണികളായു/വരിൽ ചിലെര അ@ു സ•ർശനംെച•തിൽ
അവർ ഹരിപ•ാനനേയാഗികെള9ുടർ@ു
േസവിNാനലലാെത, രാജക¹നെയ എതിർ9് കളsാേFാCെയ
രeിNാൻ ഉടെbCിCിെലല@ും മ}റും പറzു പിരിzു.
അടു9ു/ ഓേരാ sമാണികൾ “ഇ9ിരിവിെ9—വി9്—
അതിെന അതിെനേ/ാളം ഒണFുെകാറ തീർNാെനാL്,”
എ@ും മ}റും സമാധാനqൾ പറzും െപാŒളzു. തbി
“ഇNഴെ9 വി9ിെ] സവഭാവ9ിന് വറCുണFുണFണം,”
എ@് ആപൽ…ഖലിതമായ ബുZിsഭാവംെകാLു ചിaി?ു:
അടു9ദിവസം പുലർ?Œുമുbുതെ@
കളsാേFാCNടനില9ിെല കലലുമ^പവും പടവീടുകളും
എലലാം പൂർgsകൃതിയായിരു@ ഭൂഗർഭ9ിൽ9െ@
ലയിNിFെNCു. ഉദയമായേNാൾ ദുർ„ശാകാളിമ ആ
ഭവന9ിെ] പുേരാഭാഗ9ു സവരൂപി?തുേപാെല രL്
ഉ@തഗജവരdാർ ദവാരരeികളായി നിലെകാL്,
ഘനഗർƒനം െച•ു. ദeിണമുഖസർgാധികാരയFാരും,
ഏതാനും കാരയFാരdാരും, രLുമൂ@്
അണിNു/ിNCാളFാരും ഭടജനqളൂം
ശിൽപാദിസൃ•ിസംഹാരവൃ9ിFാരും ആനകളുെട മുbിൽ
സ•യി?ു. കളsാേFാCയുെട ‘ഈരാരായിര’

നായകചിÄമായു/ പുറംsാകാരം അരനിമിഷംെകാL്
കിടqിന് ഭeയമായി, രLും സാധാരണനിലെയ ഒരുേപാെല
അവലംബി?ു. അaിമാള#ൻേകാവിൽ ഗജഗിരികളുെട
ശവാസസംഘടന9ാൽ അടു9ു/ നീെരാഴിയിൽ
നിേeപിFെNCു. അവിടെ9 അംബികാശ€ിെയ
പ‰നാഭപുരം േകാCŒക9് ഒരു നവേe2വാസിനിയാFി
iലംമാ}റി. തbിെയ@ു ‘തൻതനിെയ േപെരടു9്,
കൽപനŒും നാCുമുറŒും അടqാെത പുലരും’ വിശവനാഥൻ
കു•ുപിരാCിെയ, കാൺമാൻ രാജകൽപനയും വഹി?ു
െച@ിരിFു@ സർവധികാരയFാർ ആവശയെNCു.
ശാaിശിര

ലനqേളാടുകൂടി9െ@ പുരുഷഗജമായ തbി

വിശവനാഥൻ കു•ുപിരാCി മുേ@ാCു [ 194 ] െച@ു.
ഉടുേചലയുെട മുaിെകാLു മുഖെ9 മൂടുപടമായി മറ?്
കരിണിയുെട ഗർേgാട് തy?ി അര9മNി/യും
സഹകാരിണിയായി ഭർ9ൃപദqെള തുടർ@ുെച@്,
അേ„ഹ9ിെന ൈകതാqി നി@ു. സർവാധികാരയFാർ ഈ
കാ¼കL് ആകാശവും ഭൂമിയും േനാFി, താടിFു
ൈകെകാടു9ു. തലവർകുള9ിെല കാരണവNാടായ തbി
സർവാധിപiാനികെന കുറ?ു ദൂെര മാ}റി ഒരു സംഭാഷണം
നട9ീC്, ആ ദbതിമാേരാടു ചിലതു ഗുണേദാഷി?ു. “ഞqെട
വഴി ഞqൾF്” എ@ു തbി ബഹുവചന9ിൽ മറുപടി
പറzു. അതിെ]േശഷം ദളവാ സുæRൻ ൈകെയാNിC്,
കളsാേFാC വീCിൽ പാർFും തലവർകുള9ിൽ തy?ി
ഉമയമNി/ അര9മNി/യുെട വകയും േമൽേNർ വകŒ്

വിശവനാഥൻ കു•ുപിരാCി9bിവഴി അടqീCു/തായുമു/
മുCുമുടു െപാ@ുെവ/ി െവyലപാ2ം െപCികCിൽക@ുകാള
ഉരുെവേNരും നീFി, േമൽപടി വീടും േചരുമാനqളൂം
െപാളി?ിറFി േമൽNുരനിരപടികൽെFCറേവ മാ}റി,
നടFലലുമിളFി, കുളംേകാരിയും, േമൽപടി തറവാCുേപർ
െകാL വ‡ുവകകെളേNർെNCവയും പLാരവകŒു
കLുെകCി അടFിയും, തbിെയ വീടിറFിയും െചRുbടിF്
ഉLായിCു/ ഉ9രവിെന കൂടിയ ഉടമiരും ഊർേNർകളും
േകൾെF സർgാധിപെ] ആUാനുസാരം മുഖ9ു
കണFനായ പി/ വായി?ു. തbിയും ഭാരയയും
തലവർകുള9ിെല കാരണവെര െതാഴുതുെകാL്, േകാCയിൽ
കാൽെപാടിതCി പുറ9ിറqി. ശകുനം തqെളേNാലു/
ഗജദവ•വം തെ@ ആയിരു@ു. തy?ിയുെട സവaമായ
ഏതാനും മുതലുകൾ ചുമ@ുെകാL് േകാCവകയും
തലവർകുളംവകയും ആയു/ ചില ഭൃതയdാർ ആ ദbതിമാെര
ഭ€ിപൂർവം തുടർ@ു. തലവർകുള9ിെല കാരണവNാട്
തy?ിയുെട േശഷി? മുതലുകൾF് പ}റുചീCി െകാടു9് ഏ}റ്
അവയുംെകാLു വാവിCുകരz്, േകാCഭവനെ9
കു•ു9bിയുെട sതിനിധിയായി, രാജകൽപനŒു വണqി,
ൈകയുേപeി?ു പിരിzു. സർgാധിപsധാനൻ
രാേജാർƒിതേയാഗയമായ ഗുഹാaർഭാഗsതിധവനിസവര9ിൽ
ഒ@ു മൂളി. ഭടജനqളുെട മZയ9ിൽനി@് ഒരു പരശുധരൻ
മുേbാCു കട@്, കളsാേFാC ഭവന9ിെ] പൂCുപുരNടിയിൽ
തെ] ആയുധവായിറFി, െതാCു ക•ിൽവ?്,

വിേÀശവരഗുരു‡വqൾ കഴി?ു. ആ ഉദയ9ിനുമുb്
കളsാേFാCെയ കL് അ‡മി?ു/ ദിവാകരേകാടികൾF്
ശുZീകരണാeതമായി കിഴേF ഭവനദവാരെ9 ഹ‡ിവരdാർ
െപാടി?് പടിzാേറാC് അർNണംെച•ു. േയാഗീശവരെ]
പൃˆസbർF9ാൽ പരിപൂതമാFെNCു/ പൂമുഖം
ഉ[ബലdാരായ ആ താNാനകളുെട ഒരു െഞരുFിൽ
വടേFാCു ചാz്, “അUാതവാ േത മഹതവം” എ@്
ധർ#േദവsാർ°നയിൽ ഭൂമിയിൽ നമനംെച•ു.
ദeിണേവണാടടFമു/ കരകൗശലകുശലdാർ കളsാേFാC
ഭവനകാളിയെ] ഫണനിരകളിൽ സഹ«കൃ•ഗാ2രായി
നിര@് മർ„നനൃ9ം തുടqി. ഭവന9ിെ] േമ?ിൽ
ശലിതമായി, ഭയാ–ാaമായ കാകവൃ•ംേപാെല നാലുപാടും
പറ@ു. അതിെ] ധൂളീഗoം ൈപശാചപൂതിേയാട്
ആകാശെമqും പര@ു. കു•ു9bിയുെട
ഭടജനഗണqളുെട അണിെവടി?ടചടിതംേപാെല േമൽFൂCും
തകർ@ു െപാടിzു. ആ പടുവൃZഗൃഹ9ിെ]
തCുവിതാനqൾ ദീനസവരവിലപനqേളാടുകൂടി
െപാളിzിളകിFീറി നില9ു പതി?ു. ഗജവരപുേരാഹിതdാർ
അവരവരുെട ശംഖqെള മുഴFി, ഉ9രiായികെള
ഭ¶നംെച•ു. നിരNലകNaികൾ ഭി@ബoനqളായി
തുരുതുരെന വിതിർ@ു ചവറിനിടയിൽ പുതzു.
കളsാേFാCയുെട അiിേശഷqളായ iൂണശതകqെള
ഗജവരdാർ ഇളFി, അരeണേനരേ9Fു
mാഹശിeാദ^qളായി നാCി, നില9ു തയജി?ു. ആ

ഭവനാ‡ിവാരെ9 ഭൂേശഷമാFി9ീർNാൻ ഭി9ികാരകdാർ
™ംശനംെച•് കിണറുകെള തൂർ9ു.
കുേലാ9ുംഗാദിsഭാവqൾ ശകലേശഷംകൂടാെത
ദeിണഗംഗാതടെ9 sാപി?ു. കളsാേFാCFലലറകൾ
eാരചികിrയാൽ നികരാ9 വിmധിര»qൾേപാെല
േശഷി?ു.
മായാശ€ിെകാെL@േപാെല സകലതും
സoയാഗമന9ിനുമുb് അവിെടനി@ും മാ}റെNC്,
വിQുതമായ കളsാേFാCഗൃഹം പരിശുZമായ
iലമാ2മായി. ഈ –ിയകളുെട [ 195 ] സാeികളായി,
ദൂര9ുമാറി േദഹ£മമqൾ മറ@ുനി@ിരു@ തbിയും
പÂിയും ആ പുരാതനഗൃഹെ9
ആകാശേശഷമായിFLേNാൾ, തbി ശവാസശൂനയനായി:
ഉദരചലനം നില?ു, േന2qളിൽനി@് ചില ജലകണqൾ
mവി?ു: തy?ി ആ നിർ#ലചി9െന തേലാടി ആ
ദുർ„ർശനsാa9ിൽനി@ു മാ}റു@തിനു Qമി?ു. തെ]
ഭവനേശഷമായ ആകാശദർNണ9ിൽകൂടി
അ‡മനദിവാകരെന Qീപ‰നാഭസുദർശനായുധംേപാെല
െചyനൽsഭനായിFLേNാൾ, “ഇനി എേqാCNീ?” എ@ു
ഭാരയേയാടു നിËൗരുഷനായ തbി ൈവവശയാലിംഗനപൂർgം
േചാദി?ു. “അരശർവരാFടലിരിെF മനം കലqാൻ
കാരയെമa്?” എ@ു തy?ിsഭ പൗരുഷേ9ാടുകൂടിNറzു.
സമുm9ിൽ നീരാടുകേയാ! തbിയുെട അaഃകരണം,
രാജേയാഗാദികൾെകാLു പരമഹംസനായും

ആ
പ

രയകർ#sവൃ9നായുമു/ തെ] ഗുരുവരെന ധയാനി?ു.
ിമാകാശ9ിെല അരുണജാജവലയതŒിടയിൽ

സവർ•sഭമായു/ ഒരു നവസൗധെ9 തbിയുെട വി™ാaി
ദർശനംെച•ു. ഈ േമാഹാേവശം അേ„ഹ9ിെ]
ഉrാഹെ9 ഉZരി?ു. മരുതവാൻമലയിേലF് ഭാരയയുെട
ഹ‡െ9 [ഹി?ുെകാLു തbി നടതുടqി. സമീപiരായ
ചില ഗൃഹidാർ അേ„ഹെ9 സൽFരിFു@തിന്
രാജനിേരാധമിെലല@ു/ ൈധരയേ9ാടുകൂടി അവരുെട
ഗൃഹqളിേലF് ആ ദbതിമാെരeണി?ു. തy?ി
തbിFുേവLി തലയാCി, ഭർ9ാവിേനയുംെകാLു
നടതുടർ@ു. ബഹുശതവrരqളായി തെ] ഗൃഹ9ിെ]
‘മാടbു’ മുmയായി രeിFെNCിരു@ പടFളം അതിെ]
×ശാനഭൂമിേപാെല തുറ@ു കാണെNCേNാൾ, കലലുമ^പം
iിതിെച•ിരു@ തറയിൽ െച@്, തbി വീണുരുLു.
“ഇെതaു പാട്” എ@ു േഖദി?ുെകാL് തy?ിയും നിലം പ}റി.
ഹൃദയേഭദകമായ ഈ അധഃപതനെ9 കL ഭൃതയdാർ
വാqിനി@ു േശാചി?ു. ശതഗുണിതമായു/ അ@െ9
നിശാകാളിമയുെട ദർശന9ിൽ, ബഹുസംവrരqൾFുമുb്
കഴിz ഒരു രാ2ിയും, േദവീദർശന9ിനായി താൻ
ബഹുലാഭരണഭൂഷിതയായതും കുമതികളായ ചില
ഭൃതയdാരുെട ദുേ}Ëരണയിൽ താൻ സാഹസിനിയായി
പുറെNCതും, അനaരം രാeസമായു/ ഒരു കൃതയെ9 താൻ
െച•ുേപായതും, ആപൽസം…കരണ9ാൽ സംശുZമായു/
ആ sഭവിയുെട േദഹി തdയതവേ9ാടുകൂടി ദർശനംെച•ു.

താൻ പൂർവദിവസ9ിൽ വിേദവഷി?തിd•മു/ ഒരു
നരഹതയയായും സംഭവിേ?Fാമായിരു@ തെ]
ഭൂതകൃതയെ9 ഓർ9് തy?ി വിറ?ു. ആ ര€ധാരെയ
സ•ർശനംെച•് മന—ു തളർ@ു. അപമാേനാൽഭൂതമായു/
പരിതാപേ9ാടു സഹതപിFാൻ
അഭയസനUാനസിZിയുLായിരിFു@ ആ sഭവി, ആ
ബാലൻ, അവെ] േകാപാമർഷqെള അമർ9ിനി@ു
വിറെകാLതിെ] മഹതവെ9 തദാനീaനസംഭവംേപാെല
കL്, അഭിന•ി?്, eമാsാർ°ിനിയാവാൻ സ@Zയായി.
ഏത് ഉദര9ിൽ ജനി?ു എyിലും, സവജഡജാതെന@േപാെല
വിചാരി?്, ആ ബാലെ] അ@െ9 ഉദരാർ9ിെയ താൻ
ശമിNിFാെത, തെ] ധനപു•ിയിൽ അഹyരി?ും, അവെ]
ദാരിദ¢യെ9 വിനി•ി?ും, താൻ െച•ുേപായിCു/
മഹാദുർZരപാതക9ിന് ആ ബാലേനാട് തനിFു
സംഘടനയുLാവാൻ തy?ി sാർ°ി?ു. ഭർ9ൃഗൃഹ9ിനും
തെ] സൗഭാഗയ9ിനും ന•ം ഭവി?ു എyിലും ആ
പ

ാ9ാപസം…കാരം മന—ിൽ ഒരു ആന•െ9

സ¶ാതമാFി അവരുെട ഗാ2െ9 വിറNി?ു. തെ]
ഭാരയയുെട ഖി@താേeാഭെ9FL തbി ആ മഹതിെയ
sണയsഹർഷേ9ാടു ഹ‡ാവലംബനംെച•്,
‘വി‡ീർ•പൃഥവി’െയ ശരണം sാപി?ു.
തെ] ഉ?ാടന–ിയകൾ ഉടനടി
കളsാേFാCഭവന9ിനുLാFിയ ശുZീകരണെ9 കാണാൻ
നിൽFാെത ഭഗവതിയ# അടു9 പുലർ?േയാട്

മരുതവാമലയുെട താഴവരയിൽ എ9ി, മലേകറി,
ഋഷിവാസഗുഹകെള ആരാzു. അവിെട ഉLായിരു@ ഒരു
sധാനമ^പ9ിെ] വാതൽ ബoി?ുകാണെNCു. ഭൃതയdാർ
കരിyലലുെകാLു തകർ9ിCും അത് അേഭദയമായിരു@ു.
ഭഗവതിയ#Œ് താൻ ആരായു@ വ‡ു ആ
മ^പ9ിനക9ുെL@് ഒരു ആേദാദയമുLാകയാൽ,
വാതൽNടിയിലിരു@ു ക•ട?് ധയാനം തുടqി. തെ]
കർ•qൾFു പരിചയമു/ ഒരു സവരം േകC് ഭഗവതിയ#
ചു}റുമു/ “വാനവും വാത(ബാധ)േകാCയും മാനവും
മലFൂടലും േചാലയും െചാനFുഴിയും താഴ9ു/ പരNും
പ?NരNും തീരാപാyടലിെ] തിരയിരNും കാണാൻ
ആർFുകൂടിതലയിൽ വര?ു!” എ@ു േകാപി?ുെകാLു ക•ു
തുറ@ു. “ഹയbാ! തbിയqു@ു െപറേവ വ@ൂേCാ?” എ@്
ഭയെNCു ചാടി സൂeി?ുേനാFിയേNാൾ, ഭഗവതിയ#
െന•ിലും തലയിലും തുടയിലും, അറzു െപാCി?ിരി?ു.
“ഹqെന ഓടി വാ കുCണാ?ി” എ@ു പറzുെകാL്
ആഗതെന മ^പദവാരബoകമായി തൂqു@
തുരുbുപൂCിെന കാCി. ആഗതെ] ഒ}റ െഞരിN് ഒ@്—പൂCു
തകർ@ുവീണു. ഭഗവതിയ# ഭയഹീനയായി
ഗുഹദവാര9ിനക9ു sേവശി?ു. േകശവൻകുzിനാൽ
sാർ°ിതയായ സാeാൽ ൈശവശ€ിയുെട േനതൃതവ9ാൽ
എ@േപാെല , ആ Šീ അqുമിqും തടയാെത എലലാ
വി–വിലqേളയും കട@്, ദിവയവി[ഹനായി, സവർ•sഭനായി,
ആസ@നിരയാണനായി ശയിFു@ യുവാവിെ] സമീപ9ിൽ

അടു9ു. ഭഗവതിയ# നടുqി. തെ] ദൗതയം നിÐഫലമാേയാ
എ@ു ശyി?ു പരി™മി?ു. ‘മFേള’ എ@് ŠീകൾFും
അസാമാനയമായു/ ആർmതേയാടു കൂടി വിളി?ുെകാL്, ആ
യുവാവിെ] അടു9ിരു@്, അയാെള തേലാടി ഒരു
നാഡീപരിേശാധനയും കഴി?ു. ബുZിമതിയായ
ഭഗവതിഅ#യുെട അടു9 –ിയ ആ

രയകരമായിരു@ു.

തെ] സഹഗാമികളുേടയും നവമി29ിേ]യും
പരമാർ°സവഭാവqെളFുറി?ു നി

യമിലലാതിരു@തിനാൽ,

ആ യുവാവ് അണിzിരു@ വിലേയറിയ ആഭരണqെള
എലലാം അഴി?് തെ] ഭാ^െFCിനക9ാFി. അനaരം
പുറ9ു ചാടി ആരാz്, ചില പ?ിലകൾ പറി?ുെകാL്,
വീLും ഗുഹാമ•ിര9ിനക9ു sേവശി?്, അതുകൾ കശFി
തനിFു വശമുLായിരു@ ചികിrകൾ ആരംഭി?ു. ‘ശyരാ’
എ@ു/ sാർ°േനാ?ാരണേ9ാടുകൂടി ആ യുവാവ്
ഉണർ@ു. േകശവൻകുzിെ] രാ2ിയിെല
ദീനസവര–•ന9ാൽ ആനീതമായ
iാണുമാലയമൂർ9ിയുെട സാർവ2ിക സാ@ിZയം ആ
േദവെന sാർ°ി? ഭഗവതിയ# സ•ർശി?് അവരുെട
ശുചീuേ9Fു/ ‘കാശിയാ2’ ശുഭസമാ½മാFി.

അZയായം ഇരുപ9ിയ•്
"പുര•രസുതൻ പുരുഷകു¶രൻ
പുര•രേസനാപതിസമൻ പാർ°ൻ,
ചമ?ു ചuാർZsഭമാകും വയൂഹം
™മി?തു കLു കുരുവരdാരും.”

ഭഗവതിയ# കളsാേFാCയിേലFു യാ2യാFെNCദിവസം
ഇരുCി, സവ¹ം ആശവാസേ9ാടുകൂടി പട9ലവർ
െചbകേ“രിയിൽ ഇരിFുേbാൾ, “നിaിരുവടിതെ@
അaിേക കLതിനാൽ സേaാഷം വളരു@ു ചിaയിൽ—”
എ@ിqെന ഗാനം െച•ുെകാL് മാമാെവyിടൻ
ഭmദീപാരംഭ9ിെ] അ9ാഴം ഊCിലു/ യേഥ•ഭു€ിയാൽ
ഉദരപു•ിേയാടും ഹൃദയതു•ിേയാടും അറNുരŒക9ു
sേവശി?ു. മാമെ] ഗാനം േകC് ബാലസംഘവും
പട9ലവരുെട ഭാരയയും പു2ിയും അയാെള വളzുകൂടി.
പട9ലവർ: (മാമെന ഇരു9ീC്) “മനുഷയെരാെF
വയ—ാകു@ു. മാമര് മുNതിനും നാ¹തിനും ഇടŒ്, ‘സരിഗമ’
എ@ു കയറുേbാൾ ‘സനിധപ’ എ@ു വഴുതുണു.
ഹരിപ•ാനനെ] കൽപം വലലതും േസവിFുേ@ാ, േഹ.”

മാമൻ: “ശിവ ശിവ! മാമNCര് ആ ഹരിയലല, QീകൂടിFൂCിയ
പ•ബാണസാമീെട ഭ€നാവുേക? അവെ] ‘ധാ’ടിF് ഒരു
‘ഭീ’Fും െകാടുേ9ാL് ‘ഗാഢമി@ു വാടാ രണ9ിന്’ എ@്
ഒരു ശിശുപാലവധം കഴിFാൻ െകാതിFുണൂ.” േപാർവCം
െചാലലുകയാൽ മാമൻ അതിനു േചർ@ ആCവും കഴി?ു. അതു
കL് ഉrാഹ™ാaിയിളകിയ കുCികളിൽ ചിലർ േതാ@ിയ
താളqളിൽ ആCവും മ}റു/വർ അർ°ശൂനയമായ പാCുകളും
തുടqി. “വലലതും [ 197 ] രLു െമാഴി െചാലലാനും േകൾNാനും
സ#തിFൂലലേലലാ, ശനിപിടി? കൂCം െകാ?ുqള്!” എ@ു
പാർgതിNി/ േദഷയെNCു. പട9ലവർ ചിaാവി•നായി
പരിസരസംഭവqൾF് േചതനനലലാെത ഇരു@ു. “െകാ?#ാ!
ഇവിടെ9 ശാരികയേലല മാമൻ? എ2 േകFണം പാC്?
േവെണyിൽ രാNകൽ കിട@് കൂNിടാം” എ@ു മാമൻ
പറയു@തിനിടയിൽ, വൃZെ] കുടുമെയ ഒ@ുരLു ബാലdാർ
വിടുർ9ി കടിzാണാFി, ചിലർ തുടകളിൽ രഥാേരാഹണവും
െച•ു. മാമൻ കീ¿സവര9ിൽ ബാലസവരെ9 അനുകരി?്,
ബാലഗാന9ിന് ഉപഗായകനായി. കുCികൾ വൃZനിൽനി@ു
പുറെNC ബാലസവരസാദൃശയസൂºതെയ അനുേമാദി?്,
എലലാവരുംകൂടി വൃZെ] പുറ9ു കുമിzു. അവരുെട
ഉrാഹെ9 അനുവദി?് വൃZൻ വായു‡ംഭവിദയയും കാCി
ഉരുLുവീഴു@തിനിടയിൽ, കുNായധാരിയായ ഒരാൾ
െതFേNടിFൽ എ9ി, ചില കടലാസുേലഖനqെള
അകേ9ാCു നീCി. പട9ലവർ അതുകെള വാതുFൽ വാqി,
മടqി, ഓേരാ@ായി വായി?് ഒNിടു@തിനിടയിൽ, മാമൻ

എഴുേ@}റ് െതേFവശ9ിറqി, കുNായFാരേനാട് ഒരു
വയവഹാരവിഹാരം തുടqി: “സനയാസിNിേ/െട േവഷ9ിെ]
േപെരaാണ്?”
േവഷ”@നായ േകശവപി/: (ശ²വിഡംബനേ9ാടുകൂടി)
“മാേതവൻ—ഇടി താqി മരി? കാളിയbിNിേ/െട രLാമെ9
അനുജൻ.”
മാമൻ: “അടടാ ക/ാ! കാളിയbിNി/Œ് ഏതനുജൻ?
പ•ബാണFളരിയിൽ കയറാൻ കുരളŒും ക?െകCി
െമRുLാFിേയാ നീയ്?”
േകശവപി/: “eമിFണം ഭാഗവതേര.”
മാമൻ: “ഫ് കാേറാടാ! നിെ] ഭാഗവതേമാ! യേര ധൂCയാ!
കുലേശഖരെNരുമാെളFാൾ നീ വലിയവേനാ?” എ@ു പറzു
െകാL് വിഹാരകലഹമായി േകശവപി/െയ താഡിNാൻ ആ
യുവാവിെ]േനർFു മാമൻ അടു9ു. േകശവപി/
ഒഴിzുനീqു@തിനു Qമി?ു. കാലുകൾ വിരി?്, വCം പിടി?്,
‘തF9F9F9’ എ@ു താളം െചാലലി, കലാശം ചവുCി,
േകശവപി/െയ9ടു9ു പിടിNാൻ മാമൻ െമ}Ìേയാഗqൾ
തുടqി.
േകശവപി/: (ആ‰ഗതമായി ഉറെF) “[ഹNിഴയായി.”
മാമൻ: “[ഹNിഴേയാ? എടാ ഭുyാ! മാമെ] sഹരം കിCിയാൽ
അരുവിയരുവിയായി9കർെ@ാഴുകു@ മധുരNുഴയേലല?

[ഹNിഴ—ആ പദം ഇവിെട ഏശുേമാ? അത്”
(ദു—ഹേകാപേ9ാട്) “നിെ] െപേരാഹിതന്—ഇതാ ഞാനും
കLതേലല? ആ പ•ബാണഘാതകൻ, നിെ] ഗുരുവ്,
കുരു9ംെകC കാലൻ, ആ ഉ#ിണിNി/െയ പ?െയ ഹനി?ത്?
എെ] അNൻ, ആ േകശവപി/—ാധുെവ, ആ പരമേmാഹി
ചതിFയേലല െച•ത്? കാCാളേവഷ9ിൽ അയാെള ഞാൻ
അറിzിCിെലല@് ഒരു ഗർgു കാണും. മാമന് അവെന േപടിയിലല
േകേCാ. ഇqCു െകാLരാൻ പറ ആ വിഷെ9. നീ അവിടെ9
ശിഷയനായി ആടിFൂടി നടF്. ഒരുദിവസം കാല9്, എെ]
കുCനും ‘കവാകവാ’@ു വാ െപാളി?്, നാലും കാലും പറി?്,
അവiŒു പേe, കിഴേFനടയിൽ പലലു കിറി?് ഉറുെbാരി?്,
കിടFു@തു കാണാം. നമുFറിzുകൂേട കഥെയലലാം?” (മാമാ,
േഹ പരമശുZാ! വാFിനാൽ ഗുളികേദാഷം എെ@ാരു
കഥയുL്: ആളറിzു പുലbുക.)
േകശവപി/: “ആCFഥകേളാ അറിയാവു@ത്? മെ}റaറിയാം?
അറിയാെമyിൽ, പട9ലവരേ„ഹം ഇ@െല
േപായെതവിെടെയ@ു േകൾFെC.”
മാമൻ: (തRാറായി) “എaാ അതിൽ ഒളിFാനു/ത്?”
േകശവപി/: “എെa@ു േകശവപി/ എ@ ആ
െപ•െകാതിയനും, ദൂതനായി നട@ ആൾFും അറിയാം.”
മാമൻ: “േഫാടാ ൈപതയFാറാ! നീ എെ@െ9െ9രി•ു
െശാലലറാെയടാ ബാവാജി? ധൂതനായി നട@ ആൾFും

അരിഹാം! അേട ബിേല ശി@ഭി—ു^ീ േപാCുടുവൻ പാർ!” [
198 ] േകശവപി/: “ആവകെയാ@ും ഞാനലല.”
മാമൻ: എെaടാ മാമേനാടു പടെവCിFളയാെമേ@ാ?
അസംബoFുeി! അധികsസംഗി ൈഹരാവണഭീേരാ!
നിെ] അഛ”ാഛെ] sായമുL്. അതും നിനŒാL് ശ®ീ!”
പട9ലവർ ആവശയെNടുകയാൽ േകശവപി/
വഴFുനിറു9ി, അക9ു കട@ു. ഒNിC എഴു9ുകെള എലലാം
പട9ലവർ േകശവപി/െയ ഏൽപി?ും, മഹാരാജാവിനാൽ
അനുവദിFെNCിCു/ ഭൃതയജനqേളാടുകൂടി, രാജമ•ിരം വക
അശവവാട9ിെല കുതിരകളിേdൽ രാ2ിതെ@
തിരുനൽേവലിFു തിരി?്, എഴു9ിെല േമൽവിലാസFാരായ
sഭുFdാെരFL്, ആ iലqളിൽ
ഹരിപ•ാനനനുLാകാവു@ സഹായqെള നശിNി?്
േവLേപാെല വിജയിയായി വരണെമ@ും മ}റും
ഹി•ുiാനിയിൽ ഗുണേദാഷി?ും, അനു[ഹി?ും, ആ
യുവാവിെന യാ2യാFി. അനaരം മാമെന അക9ു വിളി?്,
“വലലതും ഒ@ു െചാലലിമാCുേഹ! അെലലyിൽ പാർgതിപി/
കലഹിFും. ഞാൻ Qുതി പിടിFാം” എ@ു പറz് മാമെന
ഇരു9ി. മാമൻ രLുനാഴിക വെര കുന?ും കുര?ും
കയർ9ും കഫി?ിരു@ ക®െ9 െതളിയി?ും ‘േതാടി’
രാഗ9ിൽ ‘അ’കാരെ9 വള?ും പുളി?ും തവരിതഗമനം
െചRി?ാൽ എ2 ദൂരേ9ാളം എ9ിFാേമാ അ2യും ദൂരം
‘ആന•’േമാ ‘അ—നa’േമാ ആയി ഓടി?്, “sീേതയം

sിയദർശന9ിനുഴറിNീഡാം െവടിzാശൂേപായ്” എ@ു
പിടി?്, ആ േ§ാക9ിെ] നാലു പാദqളിലും നാലു പടിയായി
–േമണ ആേരാഹംെച•ു കിത?ു. അനaരം താൻതെ@
sഥമാനുേഭാ€ാവായി രസി?്, “എqാനുമുേLാ കLു
തുംഗാനുഭാവനാം നിൻ ചqാതിയായു/വെന” എ@്,
േകണും േകഴി?ും ഉ•ായിവാരിയകവിവരെ] വാണിമധുരിമെയ
sവഹി?ു. െകാ?#ണിFുCിയായ സഭാവാസിനിയുെട മുഖം
തുലയദുഃഖയായ ദമയaിയുെട സംപൃ”നെ9േFCു കറു9ു.
പട9ലവർ ഭർ9ൃദർശനകാംeെകാL് വിവശയായി
വലയു@ പു2ിയുെട മനഃiിതിെയധരി?്, ആ ഗാനെ9
നിറു9ു@തിന്, ആംഗയം െകാL് മാമെന മന—ിലാFി.
{ാ|ണന് ആ sൗഢയുെട വിരഹദുഖഃെ9Fുറി?ു
¤രണയുLായി, പട9ലവേരാടിqെന േചാദി?ു:
“അqുേ@! ന#ുെട േകശവൻകുCി എേqാCാണു
േപായിരിFു@ത്?”
പട9ലവർ: “ഈ പദവും അയാളുെട േപാFും ത#ിൽ
എaാണു സംബoം?”
മാമൻ: “ൈമസൂർേFാ, പാലFാേCേFാ, എqാേLാ ഒെF
ഒരു സവാരി നി

യി?ിCുെL@് അFുCി പറzു. അയാൾ

കനകFCിയാണ്. ന#ുെട ഈ കുzിെ]—” മാമൻ വാFുകൾ
നിറു9ി.
പട9ലവർ: “പറയൂ! പറയൂ! ഒ@ും ഒളിFL. ഇവളുെട
ഭർ9ാവ് അവിെട എqാേLാ ഉെL@് ഞqളും േകCു.

േകശവൻ എaു പറzു എ@ു വി‡രി?ു പറയണം.”
“അqേ9Fു സേaാഷമുLാFാൻ, ജീവൻ കളzും, ആ
തbിെയ െകാLരുെമ@് എെ] കുCൻ സതയം െച•ു. എേaാ
സൂºമായ അറിവു കിCീCുL്. നലല ഉറNായിCാണു പറzത്.
ൈകയിൽ കിCിയേപാെല പറzു.”
പട9ലവർ പരി™മേ9ാടുകൂടി “ആ േകശവെന ഇqു
വിളിFെC” എ@ു പറzുേപായി. മാമൻ ക•ുകൾ തുറNി?്,
േകശവപി/ എവിെട ഉെL@് ആ

രയം അഭിനയി?ു േനാFി.

പട9ലവർ: “അെലലyിൽ േവL. പുറേക വിളിFL. േപായിC്
നാഴികയും രLുമൂ@ു കഴിzെലലാ.” താൻ ശാസി? യുവാവ്
േകശവപി/യാെണ@ു തീർ?യാFി, മാമൻ ഇളിഭയനായി.
െകാ?#ിണി: “അ”ാ—”
പട9ലവർ: eമിFൂ മകേള! േകശവൻ ഏ}റു. എെ] ഭാരം
നീqി, നിqൾFും അവൻ നെലലാരു തുണയായിരിFും. ഇ2
കാലം െപാറു9ിേലല? ഇനി കുറ?ുകാലംകൂടി [ 199 ] eമിFൂ.
അവൻ െകാLരുെമ@് എെ] ഹൃദയവും പറയു@ു.” മാമൻ
എഴുേ@}റു. പട9ലവരുെട മകൾ eമിFെC, താൻ
േകശവപി/െയ കാണു@ കാരയ9ിൽ, eമിFു@തിനു
പട9ലവനലല തല9ലവൻതെ@ കൽപി?ാലും സ@Zനലല.
തെ] വrെന ഉടെന വരു9ണെമ@ു പട9ലവേരാടു
നിർæoമായി. പട9ലവർ മിLാതിരു@ു. തേ@ാടു

സംഭാഷണംെച•ത് േകശവപി/തെ@യാെണ@ു ധരിFാ9
തെ] ബുZിേമാശെ9 അവഭാഷണqളാൽ ശാസി?ുെകാL്,
{ാ|ണൻ പുറ9ു ചാടി േകശവപി/െയ അേനവഷി?് ഓCം
തുടqി. അേNാൾ മുതൽ പരമകാംeകയാകു@ ഒരു
േമഘsസരം ആ ഭവന9ിെ] ഉേdഷദീ½ിെയ ആവരണം
െച•ു. നി

ലമന…കനായ പട9ലവരും

eീണസതവനായിFാണെNCു.
അടു9ദിവസെ9 സoയ പട9ലവർF് ഇതിലും കഠിനമായ
മന

ാ•ലയെ9 ഉLാFി. അേ„ഹവും

നaിയ9ു•ി9ാനും മാമനുംകൂടി ചTFാറെന
ബoനiനാFീCു/ വയവiെയFുറി?ു സംഭാഷണം
നട9ുനതിനിടയിൽ, “കലികൃതമഖിലമഘം അക@ിതു”എ@ു
പാടിെFാL് മാമൻ, ഭഗവതിയ# ഇരCƒയശംഖവും വിളി?്
പുറെNടു@തിേനയും ചTFാറമൂർFNാb് കൂCിൽ കിട@ു
പലേരയും ദംശനംെചRു@തിേനയും അഭിനയി?ു. മ}റു രLു
വൃZdാരും മാമെ] വിäിയാCം കL് െപാCി?ിരി?ു.
ഉ•ി9ാൻ “കരയാൻ എേaാ േയാഗമുL്. അതാണി2
ചിരി?ുേപാകു@ത്” എ@ു തെ] അoവിശവാസെ9
പുറെNടുവി?ു. ഇqെന ആ വൃZസദ—് ഗൗരവവിേനാദ
സyലനqേളാടുകൂടി നടFു@തിനിടയിൽ, െതേFവശ9്
വാതലിനടു9് ആേരാ ചുമ?ു. പട9ലവരുെട
eണനsകാരം അക9ു കട@ത് മാമനു സഹകരിയായി
പരി™മം വിദയുƒിഹവേവഷം ധരി?ു പുറെNCതുേപാെല
ആഗമി? ഒരു കഴFൂC9ുകാരനായിരു@ു. അവെ] രൂപം

കL്, തംബുരുെവ മീCി, “ഞരbറFടി?ുതി@ു
പ?മാംസഭeിരe—ാം” എ@ു പാടാൻ തുടqിയ മാമൻ
ആഗതെ] ഭാവം േനാFീC് അർZഗാന9ിൽ വിരമി?ു. എേaാ
വലുതായ ആപ9ു സംഭവി?ുേപായി എ@് ഉ•ി9ാൻ
തീർ?യാFി.
പട9ലവർ: “എേaാെ@ടാ?”
ഭൃതയൻ: “അവിടെ9 െകാ?് െചലലി അയ?ു—” അർZവിരാമം.
പട9ലവർ: “എവിടേ9െFാ?്?”
ഭൃതയൻ: “െചാലലി അയ?ു—ഉ•ി9ാേനമാൻ—” പൂർ•വിരാമം.
പട9ലവർ േതാ}റു േചാദയം നിറു9ി.
ഉ•ി9ാൻ: “നീ പരി™മിFാെത. ചിലbിേന9ു@േലല നീ?
അവിെട വിേശഷെമa്?”
ഭൃതയൻ: “മaറെFാട9ു, മരുaു#}റുെമാെF
െകാടുFണതും, അന9ിNിഴിയണതും േപരുകെളാ@ും
െചാലലാL്, ഏമാ]ടു9ു െചലലാൻ അെFാ?് െചലലി അയ?തും
—” പറzേNാൾ മീനാeി ആവശയെNCതാെണ@് ഉ•ി9ാൻ
ഭാഷാaരം െച•ു, പട9ലവെര ധരിNി?ു. ഈ പരിഭാഷണം
ഭൃതയെന ഉrാഹെNടു9ുകയാൽ ചTFാറൻ കഴFൂC9ു
കാCിയ കഠിനവി–മqെള അവൻ വർ•ി?ു. കുN“ാരുെട
വധവൃ9ാaം േകCേNാൾ വൃZdാർ മൂ@ുേപരും
ചTFാറെ]േനർFു പടെവCാെന@േപാെല

വിജൃംഭിതേകാപാർ9dാരായി എഴുേ@}റു. മാമാെവyിടൻ
തലയറz്, കുN“ാെര േ‡ാ2qൾെച•് ആർ9നായി
വി•ുശyരനാമqെള മ^പനമ…കാര9ിെല@േപാെല
വിളി?ു കരzു. ഉ•ി9ാൻ േലാകഗതിയുെട വ–തകെള
വിചാരി?്, തതവചിaാവശനായി കിട@ു. പട9ലവർ
“നേലലാർFും ഇqെന വരും” എ@ു പറzു ദീർഘമായി
നിശവസി?ിC്, തെ] േമനാവിെന ഉടെനതെ@ തRാറാFി,
ഉ•ി9ാെ] ഭൃതയേരയും സാമാനqേളയും വരു9ി, ആ
sഭുെവ മTFൂടേ9Fു യാ2യാFി, പുറെ9
പടിവാതൽവെര അനുയാ2യായിെ?@്, വൃZ ചരമഗതിെയ
sാപിFുെമ@ു/ ലeണം കLുതുടqുേbാൾ, ആ വ‡ുത
തെ@ െതരയെNടു9ണെമ@് അേപeി?്, അറNുരയിേലFു
മടqി. [ 200 ] ഹരിപ•ാനനെ] ചാരേദാഷം മൂർZനയെ9
sാപി?േNാൾ അത് രാജയഭരണേകuവർ9ികളുെട
sതികൂലവീeണ9ിനു േഗാചരീഭവി?ു. മTിമാരുെട
േകuസംേയാജനം ഭmദീപസം–മാനaരമായിരു@ു.
മഹാരാജാവിെ] കൽപന അനുസരി?് രാജയകാരയ9ിൽ
സംവർZിതമായിFാണെNC മഹാവയാധിയുെട
നിœാസന9ിനായി എലലാ മTിമാരും പട9ലവരുംേചർ@്,
ചികിേrാപായനിരൂപണം തുടqി.
തിരുവിതാംേകാടുസംiാന9ിെ] ബoുFളായ ഇം›ീഷ്
കbനിFാർFും മ}റും സമാധാനകാരണമായി
േബാധയെNടു9ാൻ ജനqളുെട ഇടയിൽ കലാപqളുLാFി,
അവെരെFാL് തെ] sേവശനെ9 അേപeിNിNാൻ

ൈഹദർ മഹാരാജാവിന് അaർšതമു/തായി s‡ാവി?്
അതിേലFായി ഹരിപ•ാനനൻ പണിെചRു@ു എ@ു
മTിമാർ തqളുെട സഭാേവദിയിൽ അർNിതമായ
ചാരസാeയqളിേdൽ നിർേ„ശി?ു. സാമാേനയന രാജഭ€ിെയ
മതസിZാa9ിെ] പരിശുZഗണയതേയാടുകൂടി
അനുˆിFു@ ജനqെള ഹരിപ•ാനനൻ തെ]
ൈവദയുതsഭാവം െകാLു വശീകരി?ിരിFു@തിേനയും
ജനqൾF് ആ േയാഗിേയാടു/ ഊർƒിതമായ
ഭ€യാദരqേളയും രാജസദ—ിെല ബുZിസംഹതി അതയaം
ഉൽലികേയാെട പരിേ?ദി?ു. ജനqളുെട ഇടയിൽ sജാതവം
വിC് ഉപജാപകൗടിലയqെള അനുവർ9ിFു@ മുœരdാർF്
ദൃ•ാaപാഠമാകു@ ഒരു ദ^ന–ിയെയ ഉടെന
നിർgഹിFേLതാെണ@് അവർ വിധി?ു.
ഹരിപ•ാനനബoുFളായ sധാനികളുെട പCിക
അടു9േപാെല ഗൗനിFെNCു. ചTFാറെ] േപര് ഒ@ാം
നÆായി നി@ു. അയാളുെടേമൽ െകാലFു}റം
ആേരാപിFെNCും, എ@ാൽ തൽFാലം ൈദവഗതയാ
ബുZി™മശിe ഏ}റു പരാഭൂതനായും ഇരിFു@ു.
അതിനുപുറെമ അയാൾ ആയുധസƒീകരണം െച•്
ഭജനമഠെ9 അപേരാeNടFളരിയാFിതീർ9ിCിെലല@ു/
അപരാധലഘുതയും കാണെNCു. രLാം േപരുകാരൻ
കളിsാേFാCയിൽ തbി വിശവനാഥൻ കു•ുപിരാCി. ഇേ„ഹം
അതിേഗാപനഭാവെമാ@ും കൂടാെത
ആയുധസാമ[ികേളാടുകൂടി ൈസനയേശഖരം െചRു@തും,

രാജഭ€ിFു പരാÓമുഖനായി േയാഗീശവരവിജയ9ിനു
mവയസഹായം െചRു@തും മTിസഭയിൽ നിേവദിFെNCു.
ചുരുF9ിൽ പൂർവാZയായ9ിൽ വിവരിFെNC
ഗൃഹധവംസനം മTിസഭയിൽ വിധിFെNടുകയും ഉLായി.
ഹരിപ•ാനനാപരാധകെ] സംഗതി ആേലാചനŒ്
എടുFെNCേNാൾ, മTിമാർ sച^മായ ഒരു
മാTാവർ99ിൽ അകെNCു. sജകളുെട
ദുർ#ദാഹംകൃതികേളാട് ആ പരമദിവയെന എqെന
സംഘടിNിFും? അേ„ഹ9ിെ] പരമാർ°നിലയും
iിതിയും എa്? ഏെതലലാം ആചാരയപീഠqേളാടും
ആQമqേളാടും ആ േയാഗീuനു സാഹിതയമുെL@ും
ഏെതലലാം രാജയാധിപdാരുെട സഖയ9ാൽ ആ
ശാyരസർവകലാവലലഭൻ നിർZൂതശാ2വനായി,
യേശാമ^ലതരണം െചRു@ു എ@ും എqെന
നിർ•യിFും? ശാലിവാഹനsതാപവാനായ ൈഹദർ
മഹാരാജാവിനാൽ നിയു€നായ ഒരു sതിപുരുഷനലല
ഇേ„ഹെമ@് എqെന വയവiാപിFും? തqളുെട
സവ”•sവർ9ന9ിന് അaർഗൃഹsതിബoിയായി,
യുവരാജാവ് ഗുരുരeണ9ിനു സ@Zനായും ഇരിFു@ു.
iിതികളുെട അവിതർFിത[ഹണംകൂടാെത പരാ–മികളായ
വിേദശഭൂപdാേരാടും സമുദായാധിപdാേരാടും കലഹ9ിനു
സംഗതിയുLാFു@ത് തു”സാചിവയമായി ഭവിFയിേലല?
ഇqെനയു/ ഗൗരവനിമTണqേളാടുകൂടി ദിവസqൾ
കഴിയു@ു. ഹരിപ•ാനനനയതീuൻ ആെര@്

ഏകേദശസൂºതേയാടു [ഹി?ിരിFു@ പട9ലവർ ഈ
ആേലാചനകളിൽ േQാതൃiാനെ9 മാ2ം അവലംബി?ു.
മTFൂട9ു വൃZയുെട മൃതിസമീപകാല9് ആ
േയാഗിനിേയാട് േmാഹകൃതയ9ിനു പുറെNടാൻ അേ„ഹം
വളെര ശyി?ു. എyിലും, കളsാേFാC, ചിലbിനകം എ@ീ
രL് ഉZതബoുFൾ ന•മായിCും, ‘ഹരിപ•ാനനികdാർ’
എെ@ാരു ഗണം തിരുവനaപുര9ു
നിറzുതുടqു@തായി കാണുകയും തിരുനൽേവലിFു
േപായിരിFു@ േകശവപി/യുെട ചില എഴു9ുകളിൽനി@ു
േയാഗീശവരപeവർ9ികളായി ബഹുസംഘqൾ ആ
sേദശqളിലും തിരുവിതാംേകാെC@േപാെല തെ@
മഠiാപനവും േസനാഭയസനവും െച•ുവരു@ു എ@്
അറിയുകയും െചÁയാൽ പട9ലവർ
eണദ^നൗചിതയെ9 പരി[ഹി?ു. അടു9ു കിCിയ ഒരു
േലഖന9ിൽ പട9ലവരുെട അകൃ2ിമമായ [ 201 ]
േലാകതതവUാനേ9യും ഉൽഖനനം െച•തായ ഒരു
വൃ9ാaംകൂടി അടqിയിരു@ു. ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരൻ
സൂº9ിൽ ഇuിയനിവൃ9നായി, ആ‰മാ2കനായി,
േവയാമചരതവം സാധി?ിCു/ {|ർഷിതെ@േയാ എ@ു
പട9ലവർ ശyി?ു. ആ േയാഗീശവരൻ, തെ]
ഭവന9ിനടു9ു/ പാ\വാട9ിൽ സമ[sതാപനായി,
മേഹാrവാരംഭംെച•് ബഹുജനവ•നെ9 സbാദിFു@ു
എ@് അേ„ഹം ചാരdാർമുേഖന eണംsതി അറിയു@ു.
മി°യാവാദqളും അo™മqളുംെകാL്

വ•ിFെNടു@വനലലാെത തെ@േNാെലതെ@
സൂº[ഹണസമർഥനായിരിFു@ േകശവപി/ മെ}റാരു
ഹരിപ•ാനനെ] sവർ9നെ9 അയാൾ സ•രിFു@
േദശqളിൽ കാണു@ുേപാലും. എaാ

രയം! േയാഗീശവരൻ

ഏതദവിധമായു/ പരമഹംസതെയ സbാദി?ിCുെLyിൽ,
രാജകുടുംബ9ിനും രാജയ9ിനും ഭീഷണമായ sളയദുരaം
ഉപപ@മാകു@ു. പരമാർ°പരമഹംസതയും
ഹരിപ•ാനനെ] തൃ•ാജനയമായു/ കൗടിലയനിˆൂരതകളും
സംേയാജിFു@ അവi അസംഭാവയെമ@ു ശാŠqളും
സൂºബുZിയും അവിതർFിതമായി ദർശിNിFു@ു. എ@ാൽ
ഹരിപ•ാനനൻ രLുiല9് ഏകകാല9ു
വയാപരി?ിCുെL@് താനും ചില കഥകൾ േകCിCുLേലലാ. തെ]
സംശയനിവൃ9ിFു/ ഭൂതF•ാടി
സവാധീനമായിരിFുേbാൾ, ഊഹാേപാഹQമqളിൽ
വിഷമെNടു@െതaിന്? േകശവൻകുz് അപഹരിFെNC
രാ2ിയിൽ അയാെള സൂeി?ിരു@ ഭടdാെര ഉടെന വരു9ി.
ഹരിപ•ാനനൻ പCാംബരqളും ആഭരണqളും
ച•നകുyുമാദിേലപനqളൂം അണിz്,
സവർ•sഭേയാടുകൂടി തqളുെട മുbിൽ sതയeമായി
എലലാവേരയും േബാധംeയിNി?ു എ@ും, ™ാമകqളായ
ഭeണqൾേFാ നിmാeീണ9ിേനാ വശെNCു
വ•ിFെNCതെലല@ും അവർ പരി™മം കൂടാെത
പട9ലവരുെട വിേനാദേചാദയqൾF് ഉ9രമായി ധരിNി?ു.
അവ•കരും നിർവയാജഭ€dാരും ആയ ഭടdാെര

യാ2യാFീC്, പട9ലവർ മീശെയ തടകി9ിരുകി, ചിലതിെ]
േവരിളFി നാസികെയ കശFി?ുവNി?ു. െന}റി9ടെ9
മർ„നംെച•് കേപാലqളിെല ഞരbുകെള
ജൃംഭമാണqളാFി. ഒടുവിൽ ക•ട?ിരു@് അതയാഗാധമായ
മാനസികസമാധിയിൽ ലയി?ു. അേ„ഹ9ിെ] മേനാേന2ം
ഭൂതസംഭവപടലqെള േഭദനംെച•് തെ]
ദാbതയകാലാരംഭ9ിെല sഥമസaാനലാഭദശയിൽ കട@ു.
അFാല9് സവപÂീേeമെ9 അേനവഷിFു@തിനായി വ@
2ിപുരസു•രിFുz# ഗർഭധാരണ9ാൽ
അസാമാനയവയാകുലയായിരു@തിെന സ•ർശനം െച•ു. ആ
ഗർഭ9ിെ] ഫലം—! ൈകെകാCി, ഉറെF െപാCി?ിരി?ുെകാL്,
പട9ലവർ ഉണർ@ു. “പട?തbുരാേര!
പി9ിെയാെ•ാെLyി മനിയരു ചാെമ•ാ?”[1] എ@ു തെ]
യുവകാല പരിചയqളുെട ¤ൃതിയിൽ നാവിലുദി?
ഭാഷെകാLും മനുഷയരുെട -ി½പരിമാണകമായ ബുZിെയ
അപഹസി?ു. എ@ാൽ ഈ അപഹസനം കഴിzതിെ]േശഷം,
രാജയെ9 രeണംെച•് പരമവിജയിയായി
Qമനിവൃ9നായതുവെര അേ„ഹ9ിെ] മുഖ9് ഒരു
പു•ിരിേപാലും ഉദയംെച•ിലല. ഈ മുഖiിതി കLതുമുതൽ
പാർവതിയ# ബാലവർšqളുെട ലീലാബഹളqേളയും
അറNുരയിേലFു/ ബഹുജനഗമനqേളയും മാമാെവyിടെ]
വിേനാദസവാതa¢യqേളയും നിേരാധി?ു.
ഹരിപ•ാനനെ] സ2മേഹാrവം വളെര അടു9ു.
അടു9ദിവസെ9 മാധയ•ിന9ിനുേശഷം തെ]

യUശാലാsേവശന9ിനു/ േഘാഷയാ2 നട9ാൻ ആ
േയാഗീശവരനും, യUധവംസന9ിനു/ തെ] യാ2ാേഘാഷം
േകാCŒക9ു/ േയാഗിവാടമുഖമായി നട9ാൻ
പട9ലവരും നി

യി?ു. േകശവപി/യുേടയും

ഭഗവതിയ#യുേടയും sതയാഗമനമുLാകാ9തിനാൽ
അേ„ഹം അസവiനാെയyിലും രാജദർശനംകഴി?്
െചbകേ“രിയിേലFു മടqി, കുമാരൻതbിെയ വരു9ി,
തെ] അaർഗതqേളയും മഹാരാജാവിെ] അഭിമതqേളയും
ധരിNി?ു. പട9ലവർ അനുˆിNാൻ
നി

യി?ിരിFു@തിനായി ധരിNി? ഉദയമം സാഹസമാെണ@ു

iാപിFു@തിന് കുമാരൻതbി ആേലാചി?ു എyിലും, ഒ@ും
മിLാെത തെ] ഗുരുബoുേവFുറി?് അേ„ഹം sവൃZാ [
202 ] ദരനായി െതാഴുതുെകാLു നട@ു. അനaരം
പട9ലവർ അനുˆി? കൃതയം തെ] ആയുധqളുെട
പരിേശാധനയും ശുQൂഷണവും ആയിരു@ു.
സoയേയാടുകൂടി ചിaാവിവശനായി, തെ] നിയമiാന9്
ഉപധാനാവലംബിയായി iിതിെചRു@തിനിടയിൽ, താൻ
പാതിFു ൈദവാർZ…ഫുടീകരണമായി, മTFൂടെ9
വൃZŒു ദീനം അതയാസ@മാെണ@ും പട9ലവെര
കാണു@തിന് ആ[ഹിFു@ു എ@ും, ഉ•ി9ാെ] ഒരു
ദൂതൻ എ9ി ധരിNി?ു. “ശരി! തിരുേമനി മഹാഭാഗയവാൻ!
അവിടേ9FുേവLിയു/ പുറNാടിേലF് എaു നയായമായ
കാരണം കിCിയിരിFു@ു” എ@ു വിചാരിFു@തിനിടയിൽ
മാമെവyിടൻ എ9ി. അസാധാരണമായു/ ഒരു

ശുZഗതിെകാL് “മTFൂടെ9 വലിയ# മുCിയ
iിതിയിലായി. ഹരിപ•ാനനമൂസിെന
കൂCിെFാLുേപാകാൻ ഞാൻ അേqാCു േപാകു@ു” എ@്
പട9ലവർ മാമെന ധരിNി?ു.
മാമൻ: “എ@ാൽ കുCിNCരായി മാമൻകൂടിയുL്.”
പട9ലവർ: “േവL—ഞാൻ തനി?ു മതി.”
മാമൻ: “ആ പ•മഹാപാതക]വിെട തനി?ു െപാŒൂടാ.”
പട9ലവർ: “േപായാൽ—?”
മാമൻ: “അയാളുെട േപരുതെ@ നാലുകാലdാരുെട അരചൻ
ഇരCി?തേലല?”
പട9ലവർ: “എേNാെഴyിലും ഒ@ു മരിFേL േഹ?”
മാമൻ: “മരിNാൻ നലല വാരാണസി േനാFിെ?ലലുണു.
അയാളുെട ൈകയിൽ എCടിവീരെ] വിഷമാണു/ത്. മാമനിതാ
—ഓം! ഭുഃ! സവഹഃ {|സവം പിടി?ു സതയംെചRാം. ആ
ഉ#ിണിNിേ/െട ഉടല്—”
പട9ലവർ: “നാശം! അFഥ േകCു കാതു തഴbി?ു—”
മാമൻ: “െകാLു തഴbിFു@തിേനFാൾ സുഖമേലല?”
പട9ലവർ: “ഇ@െ9 എെ] യാ2 തനി?ാണ്. േനരെ9

കാലെ9 േപായി ഉറqണം. ഒ}റNCർ ശകുന9ിന് ഇവിെട
നിൽFL.”
മാമൻ: (അർZനിർബoമായി) “അqുേ@—”
പട9ലവർ: “േപാകൂ േഹ!”
പട9ലവരുെട നി

യ9ിനു ബലമായി ഏേതാ ഒരു

പേരാeേവരുെL@ു മാമനു മന—ിലായി. അേ„ഹം
എെayിലും കരുതീCുെLyിൽ, കLിCാവെC, മാമനും ചിലതു
കരുതു@ു. സംശയം കൂടാെത എഴുേ@}റ്, മിLാേതയും
അേqാCും ഇേqാCും കുരqെനേNാെല േനാFി
ചൂLുവിരലുകെള മറി?ും തിരി?ും മുCി ചില നീ“²താളqൾ
പിടി?ും മാമൻ പുറ9ാകു@തുവെര സാവധാനsൗഢിേയാടു
നട@്, മു}റ9ിറqി, പറേ@ാ പറ@ിലലേയാ, {ാ|ണൻ ഇതാ
ജനറൽ കുമാരൻതbിയുെട ഭവന9ിൽ എ9ി.
അേ„ഹ9ിെന അേനവഷിFു@ു. ആ േസനാനി കുറ?ു മുb്
തെ] ഉേദയാഗiലേ9Fു പുറെNCിരു@ു എ@ു േകC്,
ദളവാമഠ9ിെല9ി, ആ {ാ|ണൻ ഉരുCി ഉയർ9ിയ
േചാ}റിെന തടz്, ഒരു ‘പാർ°വധം’ നാടയsബoെ9
കഥനംെചRു@ു. കഥാമധയമായേNാൾ, ആ മTിsവരെ]
eുÔേകാപവും അeമതയും േചർ@് “േപാം പാCാ!” എ@ു
െകാടു9 ഒരാC്, മാമെന മഹാരാജാവിെ] മണിയറദവാര9ിൽ
എ9ിFു@ു. അവിടെ9 നി“²തയും താറുമാറും കLിCും
മാമൻ സേyാചെNടാെത ദവാidാെര തകർ9ിC് തിരുമുbിൽ
കട@ു വീഴു@ു. “നെലലാരു sഭു—sൈജ–ശാകേNാറാർ സവാമീ!

നാyളാരുെശാ@ാലും േകFമാCാർ. ഹരിപ•വാനര—രാവണ
—ചതുരാനന—” എ@ിqെന തെ] സyടെ9
ഉണർ9ിFു@ു. പട9ലവരുെട ഗൗരവതീ•തെയ
പാർവേണ•ുതവമാFു@ ൈനˆൂരയം [ 203 ] ഉƒവലി?ു/
മുഖേ9ാടിരിFു@ മഹാരാജാവിൽനി@ു പുറെNC “േപാകൂ
തെ] പാCിന്!” എ@ു/ സ½മുഖശൂലം മാമെന
കു9ിെയടു9് പ‰തീർ°FരയിലാFു@ു. “ഒb9ി
ആരേരമുFാൽ ശനി!” എ@ു പുലbിെFാL് ഒരു
അശവ°9ിെ] ചുവCിലിരു@് രLാംമുLുെകാLു വീശി
eീണംമാ}റി, sഭുFളായു/വരുെട നിർഘൃണതവെ9
തു•ിയാേവാളം ശകാരി?േNാൾ, ഒരു യു€ിയുദി?്, വൃZൻ
മണFാCു മഹ#ദീയരുെട വാസേദശേ9Fു
മLി9ുടqു@ു. അതികഠിനമായു/ കൂരിരുCിൽ, പല
ഇടവഴികളിെല കRാലകെള െഞരി?ിC്, തിരFു@തിനിടയിൽ,
sാർ°ിതനായ ഭീമകായെന കLുമുCു@ു. ആ
സരസസാലഗാ2െന പിടി?ുനിർ9ി, കുലുFി, തെ]
ശവാസംമുCിനിടയിൽ പല താഡനqളൂം മീശെFാåും
വŠാeേപവും െതാNിഹസനവും കഴി?് അയാളുെട
‘ഭീമേസന’ വിദയകളും െകാL് ഹരിപ•ാനനവാട9ിൽ
പട9ലവർFു സഹായിയായി എ9ണെമ@ു കൽപിFു@ു.
ഹരിപ•ാനന—പട9ലവdാരുെട നാമദവ•വെ9 ഒ@ി?ു
േകCേNാൾ ഭീമാകാരനായ പFീർസാ മLി9ുടqിയതിെ]
േവഗവും സം™മവും മാമാെവyിടെനെFാL്
നe2െമ•ിNിFു@ു. ഭേª”നായി തിരി?ുനട@്, കിഴേF

sാകാരദവാര9ിൽ എ9ിയേNാൾ {ാ|ണെ] ഭാഗയതാരം
െതളിzേപാെല, അനുചരdാർസഹിതം ഗമനംെചRു@
കുNായവŠധാരിയായ ഒരാൾ ഇരുCിനിടയിൽകൂടി മാമെ]
ആകാരെ9FL് തെ] പരമാർ°സവര9ിൽ “അതാര്”
എ@ു േചാദയംെചRു@ു. ഊCുപുര വലിെയരിേ“രിവാർNിെന
ഒ}റൈFയാൽ െപാFു@തിനു സാമർ°യമുLായിരു@
മാമെ] രLു ൈകകളും േചർ@് പഥികെ] ആകാശാേരാഹണം
നി}Ëയാസം സാധയമാFു@ു. പഥികൻ പിടz്, പുളz്
ൈകകാൽ കുടz്, പല sാർ°നകളും െചRു@തിനിടയിൽ
മാമാെവyിടെ] ബുZിFു വിേശഷsകാശമുLായി,
പാ\യുവാവിെന താഴ9ു നിറു9ി, “മ¶ുതര—” എ@ു
പാടി, “വ?ിരുFുനF്—പാർ” എ@ു ഭയെNടു9ി,
ചുംബനവർഷവുംെച•് പട9ലവരുെട ഉദയമെ9
ധരിNിFു@ു. അയാളും പFീർസാെയേNാെല
ചിറെകാതുFിNായു@ പeിFുതുലയം ആകാശെ9 ചീaി
മറയു@ു. മാമൻ ആ

രയഭരിതനായി, േതാ}റ്, അbി,

െചbകേ“രിയിേലFു മടqി. പാർവതിNി/േയാടു
സഹതപന9ിന് ഹാജരു െകാടുFു@ു.
ഇതിനിടയിൽ െചbകേ“രിയിൽ ചില വിേശഷസംഭവqൾ
നടFു@ു. മാമാെവyിടൻ പട9ലവെര വിCുപിരിz്, ആ
sഭു ചിaകേളാടുകൂടി ഇരിFുേbാൾ, വിജയാ‰കമൂർ9ി
തെ@ ഉrാഹപൂർ•മന…കനാFു@തിനായി അവതരണം
െച•തു േപാെല സൗ•േരയശവരയലാളിതയqളുെട ധാമമായ ഒരു
യുവാവ് അേ„ഹ9ിെ] മുbിൽ sതയeനായി,

മുകുളീകൃതപാണിയായി നി@ു. തെ] മുbിൽ
അശുവർഷംെച•ു നി©Fു@ സേ#ാഹനകരനായ
േകാമളകുമാരെനFL്, പട9ലവർ ആന•eീണനായി
എyിലും എഴുേ@}റു യുവാവിെ] അടു9ുെച@ു മുഖെ9
നലലവ•ം സൂeി?ുേനാFീC് േÇഹവിവശനായി അയാെള
തേലാടി വിജയലtിയാൽ സÆഹൃ•നായി.
“കഴFൂC9ുനി@ു വരികയാേണാ?” എ@ു േചാദയംെച•ു.
ആഗതനായ േകശവൻകുz്, “അലലാ, എനിF് ഒരു ജdം
കഴിzുേപായി. രLാംജനിF് അ”ൻ അവിട@ാണ്.
അതുെകാL്, ആദയമായി ഇവിെട കLു െതാഴാൻ േപാ@ു.”
ശ²ാകർഷണം പട9ലവെര പനിനീർFുള9ിൽ മുFി.
എ@ാൽ, ഇതിനിടയിൽ നാലുെകCിനക9് ഒരു വലിയ തകൃതി
േകCുതുടqി. അതു ഭഗവതിയ#യുെട വിജയപൂർgമായ
sതയാഗമനംെകാLുLായ ബഹളംതെ@ ആയിരു@ു. ആ
വിജയിനി കളsാേFാCമർ„ിനി എ@ sഭാവേ9ാടുകൂടി,
പട9ലവേരാടു വിടുവാÌടെവCാൻ അറNുരŒക9ു
sേവശി?ു. “പവതി െപRാ ചു#ാ വരുേമാqുേ@?
അbbേടാ! പവതിെN•് എലyചാടിയ രാമായണം െചാലലിയ
പൂരായമാഹും. ആണുqളു െകCി?#?ാലേലയാ,
െപാരാണqള്? പവതി െപCപാടും കLവേരാെL. അെതാെF
എെ] പി/ കവിസെFരoമാFുbം അqേ9Fും
േകൾFാം.”
പട9ലവർ ആ സ•ർഭ9ിൽ കളിവാFുകൾ
േകൾFു@തിനും പറയു@തിനും സ@Zനായിരു@ിലല.

േകശവൻകുzിെന പിടി?്, അടു9ിരു9ി, വീLും തേലാടി
സംഗതിക [ 204 ] െളലലാം േചാദി?റിzു. ഭഗവതിയ#െയ
അടു9ു വിളി?്, തെ] ൈകയിൽ കിട@ിരു@ ഒരു
വിലേയറിയ േമാതിരെ9 അവരുെട ൈക പിടി?് വരലിൽ
ഇCുെകാടു9ു. “ഇ2യുമലലാ അക9ുേപായിരിNിൻ. ഇനി
എനിFു കുറ?ു േജാലിയുL്.”
ഭഗവതിയ#: “ഇനി എെ] പിേ/9രണം.”
പട9ലവർ: “നിqെടപി/ രാജയെ9 രeി?ുെകാLു
വരു@ു. അവൻ നിqൾFു കനകം െചാരിയും. അതു
ചുമFാൻ അക9ുേപായി നിറ?ുL് കരു9ുLാFിൻ.”
േകശവൻകുzിെന പട9ലവർ eണ9ിൽ ഊണുകഴിNി?്,
ഉ•ി9ാൻ ഉപേയാഗി? േമനാവിൽ9െ@ കയ}റി
ചിലbിേനെ9Œു യാ2യാFി. അqെന
യാ2യാFു@തിനുമുbിൽ ആ യുവാേവാട് ഒരു േചാദയം
െച•ു: “കൽപി?് ഒരു േമാതിരം കാണി?ത് എെ] അNൻ
വി}റതേലല?”
േകശവൻകുz്: “അതുേപാെല ഞാെനാ@ു വി}റു.
എെ@Fാണി?തിൽ കലലുകൾ കൂടുതലുL്.
ഉപേയാഗി?ുവ@തുമാണ്.” ഈ ഉ9രം േകC ഉടെന ആ
യുവാവു നിരപരാധി എ@ു വിധി?ുLായിCു/ കൽപനനീC്
താൻ വാqിവ?ിരു@തിെന പട9ലവർ ആ വിദയാധനെ]
ൈകയിൽ െകാടു9്, ആ േകാമളവദനെ] െചകിCിൽ തCി,
“ഞാൻ പുറെകയുL്. മീനാeിFുCിെയ ഒരു ദിവയരÂമായി

വിചാരിFണം” എ@ും മ}റും ചില ഉപേദശqൾ നൽകി.
പട9ലവരുെട പാദqെള രLു ൈകെകാLും
ഭ€ിപൂർ•തേയാടു െതാC്, അേ„ഹെ9യും വടേFെFCിൽ
കട@് ഗൃഹനായികെയയും, നവമായ ഒരു iാന9ിേലF്
ആേരാഹംെചRുമാറ് ഭഗവതിയ#േയയും െതാഴുതുെകാL്
േകശവൻകുz് യാ2യാരംഭി?ു. ഒടുവിലെ9 –ിയെയ,
യുവാവിെന തുടർ@ു െച@ിരു@ പട9ലവർ സൂeി?ു.
‘പവതിെFാ?ി’ ആ മുഹൂർ9ംമുതൽ പവതിNി/െയ@
േജയാതി¥തിയായി രാജയസമുദായമ^ലqെള വിതാനി?ു.
േകശവൻകുzിെന യാ2യാFി, അ•ാറുനാഴിക
കഴിയു@തുവെര പട9ലവർ ഭഗവതിയ#േയാടു
സംഭാഷണംെച•ിരു@ു. അനaരം ആ Šീെയ
അടുFളെFCിേലFു യാ2യാFീC് വടFുപടിzാറു/ ഒരു
മുറിFക9ു കട@ു. കാൽനാഴിക കഴിzേNാൾ ആ
അറŒക9ുനി@ു നി}œമി?ത് രാമവർ#9്
അനaപ‰നാഭനലല, രാമവർ# മഹാരാജനിയു€നായ ഒരു
വീരഭmൻ തെ@ ആയിരു@ു. കൃ2ിമേവലകൾെച•ു/
ചലലടമിC് നടുF? വലി?ുെകCി മുറുFിയും, അതിെ] മുകളിൽ
ഇരCവŠം ഇറുെക ഉടു9ും അതിനിടയിൽ
2ിേകാണാകൃതിയായ ഒരു കഠാരി തിരുകിയും ഇെതലലാം മറ?്
ഒരു െവ•പCുസാൽവ പുത?ും, തലേചർ@മരു@
ഉരുFുെതാNിെയ െചbCുെകാLു വാലിC് പുറം ചു}റിയും,
വലതുൈകയിൽ ഉറയിൽ ഇCിCു/ ഒരു െനടിയ വാൾ ധരി?ും,
മുഖം വീരsചുരിമയാൽ അരുണിതമായും പട9ലവർ

പുറെNCിരിFു@ു. കൃതാവ് ഇരുഭാഗേ9ാCും േകാതി
വികസിFെNCിCു/തു sസരിNിFു@ സു[ീേവാ[തയും,
സവസാേyതികാഭയസന9ിെ] sേയാഗസംഭാവനയാൽ
ഉണർ@ു/ വി–ാaിയും, ക?െകCി മുറുFിയതുെകാL്
വർZി? വേeാവി‡ൃതി ആവിœരിFു@ സംഹാരകതവവും,
ആ പുരുഷെന ഒരു സിംഹsഭനായി sജവലിNിFു@ു.
–ൂരഖÃഗം ധരി?ു/ ദീർഘപാണിയായി,
ശ2ുര€മധു™മംെകാL് ഉd9െന@േപാെല,
രണരേസാദയതനായ മലലെ] പടുതേയാടു പട9ലവവൃZൻ
siിതനാകു@ത് അ@് ആദയമായി കാണുകയാൽ, പതുqി
േനാFിനി@ിരു@ ആQിതജനqൾ വിഷ•രായി.
കാൽനാഴിക കഴിzേNാൾ ൈകേ9ാFു മുതലായ
ആയുധqൾ ധരി?് മ}റുവിധqളിൽ
പട9ലവെരേNാെലതെ@ ഒരുqിയ ഒരാൾ അറNുരയുെട
െതേFശെ99ി. പട9ലവർ എഴുേ@}റ്, തുലയേവഷനായി
ആഗമി? േസനാനായകൻ കുമാരൻതbിെയ മു@ിC്, യാ2
തുടqി.
രാ2ി ഏകേദശം പതിന•ുനാഴിക അടു9ു എyിലും
നഗര9ിെല sധാനവീഥികൾ
ഉൽഗതജീവsസരqളായിരിFു@ു. രാ2ി
പകലായി9ീർ@ിരിFു@ ആ അവi
ഹരിപ•ാനനപരമഹംസരുെട യUദിവസ9ിെ]
ഉപiിതിെകാLുതെ@ ആയിരു@ു. കാഷായവŠsചുരിമ
രാ2ിയുെട ശയാമതെയ പിശംഗതയും ശാaതെയ

ഉrവേകാലാഹലവും ആFി, iലകാല iിതികെള പാെട
അവiാaരീകരി?ിരിFു@ു. ഹരിപ•ാനനജയsണാദqൾ
മാർšസoികളിൽ മുഴqു@ു. ഭeയതാംബൂലാദി
വാണിജയസേyതqൾ രാജയസമൃZിെയ ബഹുധാ
ലeീകരിFു@ു. എ@ാൽ രാജയലºീകാaൻ മുഖെ9
വിവർ•െNടു9ി, പട9ലവരുെട ത”ായയിൽ േവഷം ധരി?്,
‘കലലുമ^പം’ എ@ (ഇേNാൾ ന•മായിരിFു@)
രാജനിലയ9ിൽ അവiിതനായി, അവിെടയു/ ഒരു
കൃ•വി[ഹെ9 േനാFി ആ‰ഗതം െചRു@ു.
“പാർ°സാരഥിയായി അവിട@ു േപാർFള9ിൽ
പരിേ-ശി?ിേലല? സതയെ9 ലംഘി?ും
ആQിതരeണ9ിനായി ഭീ¥നിധന9ിന്
ആയുധെമടു9ിേലല? ക•ം! ഞാൻ ഇവിെട സുഖമായി
ഉറqുകയും, ആ ഭ€ശിേരാമണിയായ േയാZാവ് അവിെട—
െകാലലുെമ@േലല മാമൻ പറzത്? ആ വൃZ{ാ|ണെ]
േÇഹമഹതവം എെ] കർ9വയെമെa@ു/
പാഠെ99രു@ു. എ@ിCും ഇqെന ച•ലമനേ—ാെട
നിൽFുേക? ഭഗവÔsസാദം േപാെല വരെC.” രLുമൂ@ു
യുZവിദ¡dാരായ േസവകേരാെടാ@ി?് മഹാരാജാവും
നടതുടqി. രാജമ•ിര9ിെല ഗാCുകൾ ഇരCിയും
മൂവിരCിയുമായി ഉറNിFെNCിരിFു@ു. ഇളയരാജാവ് തെ]
മണിയറയിൽ രാജാUയാൽ ആ രാ2ികാലേ9ാളം
ബoിFെNടുകെകാL്, അവിെട അസവiനായി ഉഴ@്
നിmകൂടാെത സ•രിFു@ു. Qീപാദനിലയനവാസിനിയായ

അ#തbുരാCി എേaാ സംരംഭമുെL@ു ശyി?്,
Qീപ‰നാഭേസവിനിയായി9െ@ രാ2ി കഴിFു@ു.
രാജനിലയനqളിെല പരിചാരകജനqൾ അ@ു
രാജേസവനമൗനേ9യും സേyാചേ9യും സQമം
അനുˆിFു@ു. മതിലകെ9 േഗാപുരദവാരപാലdാർ
അ@െ9 രാ2ിയിൽ നി@ുറqാെത, ദവാരരeണെ9
അതയുജാറായി അനുവർ9ിFു@ു. അടു9ദിവസെ9
േഘാഷയാ2ാഡംബരെ9Fുറി?് ‘ഹരിപ•ാനനിക’dാരിൽ
കവികളായു/വർ അഡവാൻസ് (മുേbറ്) കവനqൾ
ഉLാFാൻ േഘാഷിFു@ു. ഇതിനിടയിൽ,
ഹരിപ•ാനനവാട9ിെ] അaർഭാഗം പുറെ9@േപാെല
അസാധാരണമായു/ ജീവജാലsചുരിമെകാLു
നിബിഡമായിരിFുെ@yിലും, നി“²തയാൽ ആ
സാേyതാധിപെ] സമാധിസമ[തെയ …ഫുടീകരിFു@ു.
രാജപഥസ•രdാരായ കാഷായവŠFാരുെട സംഖയ
െപെC@ു െപരുകു@ു. തിFി9ിരFിFൂടു@
നവസംഘFാരിൽ ചിലർ മൃദുപദdാരായും
ശീമF@Fുഴലുകെള വŠqൾFിടയിൽ മിടുേFാടു മറ?ും
അവരവരുെട സാ@ിZയെ99െ@ ശyിFു@
േചാരdാെരേNാെല അേqാCും ഇേqാCും േനാFിയും,
ഒെ@ാ@ായി ഹരിപ•ാനനവാട9ിനു ചു}റുമു/
പറbുകളിെല മര?ുവടുകളിലും െകCിടqളുെട മറവുകളിലും
ചുവരുകളുെട പുറകിലും േചർെ@ാതുqു@ു. ഈ
മഹാതിമിേര”ൂFളായ ഗണം ഹരിപ•ാനനമഹാഹുതിFു

Qീപ‰നാഭസേyത9ിൽ9െ@ േഹാമഗർ9നിർ#ാണം
െചയ്വാൻ നിയു€dാരായു/ ന•ിഭൃംഗിsമുഖdാരായ
ഭൂതqേളാ—ൈവ•വകിyരdാേരാ, അലല, ധർ#രാജഭടdാേരാ?

അZയായം ഇരുപ9ിയാറ്
“ഇqിനിവരാതവ•ം േപായാർ െതേFാCവർ”

കുN“ാരുെട ര€9ിൽ അഭയംഗÇാനം കഴി?േതാടുകൂടി
ചTFാറെ] പൂർgവിQുതിയിൽ നാരകീയമായ ഒരു
അസുരതവം കൂടി സംഘടി?ു. എ@ാൽ, അതു ചTFാറെ]
ഹൃദയകുCിമെ99െ@ sഥമമായി ഭൂകbസം™മണം
െചRി?ു. വി–മികൾ സ•ർഭqളാൽ സൃ•qളായി
വിേ”ദയരാകു@ു. അവരുെട പരാ–മശ€ികൾF്
ദുർ„ശാൈവരുZയം ഉLാകുേbാൾ, അവരാൽ
വിeതdാരാFെNC സതവqളും eതദാന9ിനു
ബലിˆdാരാകു@ു. ചTFാറാനുകൂലയം ആ ധനയെന
ൈകെവടിz മാ2യിൽ, ത@ാൽ പാദeതം [ 206 ]
െചRെNCിരു@ കൃമികൾ, ജിഹവയുെട സംഖയയിലും
sചാരവി‡ൃതിയിലും sേയാേഗാർƒിത9ിലും,
നാഗരാജതുലയdാരായി. ഹരിപ•ാനനെ] മTചരയകെള
–മാഭയസനം കൂടാെത അനുവർ9ിFയാൽ,
ചTFാറദുർ#തി ഉdാദവാനായി9ീർ@ിരിFു@ു
എെ@ാരു Qുതി കഴFൂCംsേദശ9ു പര@ു. ആ ഘC9ിൽ
ചTFാറാനുകൂലികളായി വർ9ിFു@വർ
രാജയാധികാര9ാൽ ദ^യേരാ ബZയേരാ ആകുെമ@് ഒരു
ഭീഷണിവാദവും സർവ2 വയാപരി?്, ചTFാറെ] േമൽ

പതി? സാമുദായികശിeെയ പൂരിNി?ു.
സാമൂേഹയാർƒസവലതയുെട ഈ വിജൃംഭണ9ിെ] ഫലമായി
ചിലbിേന9ു ദശാസയൻ േദശനായകതവ9ിൽനി@ും
സമുദായാംഗതയിൽനി@ും ഏകയാമംെകാLു
ബഹിœരിFെNCു. അനവരതമായു/ ഉേപeാതപ9ാൽ
sണയെഞCു ശുœമാFെNCിരു@ ചTFാറിണി
(പു2ീസേമതം) ജനsവാദവാതയയുെട
sഥമേeാഭ9ിൽ9െ@ ഭർ9ൃതരുവിൽനി@ു േവർെപCു.
ആ ഖലകുലസ·ാCിെ] പരപീഡനൗrുകയം ഇsകാരം
സവജനേദവഷ9ിൽ പരയവസാനി? ദിവസവും,
സകലേലാകqൾFും തപനനായ േദവൻ അയാേളാടു
സഹതാപം ഭാവിFാെത ഉദയവും അ‡മയവും െച•ു.
എ@ാൽ, ‘സൗജനയം’ എ@ു/ ധർ#ം െകാL്, മ}റു
ജീവതതിയിൽനി@ു മനുഷയജാതി വയതയ‡െNടു@
sമാണേ9യും തൃണീകരിFു@ ചTFാറൻ
സഹതാപസാaവനാദി–ിയകെള ‘ഊCാ9’ േഗാˆിവർš9ിൽ
ഗണി?ിരു@ു. ഉദയാ‡മയqൾ {|ാ^പരിചാരകനായ
സൂരയെ] ഒഴി?ുകൂടാ9 ൈദനംദിനകർ9വയqളായിരു@ു.
അനയേഗാളകാരയqൾ അവരവെര ബoിFു@ നിയമqൾ
അനുസരി?ു നടFെC. തെ] മഹൽേഗാളsവർ9നെ9
തെ] സുഖഹിതസൗകരയാനുസാരമായി—അതായത്, തെ]
സവകാരയജയൗതിഷികsമാണqളാൽ നിർÜ•മാകു@ ‘കാലവും
കർ#വും’ ഒNി?്—താൻതെ@ യഥാവശയം നിയമനവും
പരിരeണവും െച•ുെകാ/ും, ദൃ•ാaം

ആേഗാളiമായു/ ഉദരഘടികാര9ിെല േബാധിനിയTം
അ‡മയ9ിനുേശഷം mുത2ുടനം തുടqി. അേNാൾ
ചTFാറsഭുതെ@ പാചകവൃ9ിെയ അനുˆി?്, മൃ•മായി
ഭeണവും കഴി?്, ഉഷപൂജŒു പഴേ•ാറു വ?ട?്, തെ]
സുധർ#ാ‡രണ9ിൽ ദeിണാസനനായി ശരശയനംെച•്,
കാളFൂർFംെകാLു െകാതുേകാCി?് ൈചതനയ9ിെ]
അഭാവപു•ിെയ അനുഭവി?ു. അനaരം, പറbുകളിൽ വീഴു@
ഫലqെള െപറുFാനായി അയാൾ പeികൾFുമുb്
ഉണർ@ു.
ദുർ„ശാസഹയതയിലു/ തിതിe മനുഷയരുെട
ധീേരാദാ9തŒ് ഒരു മാനദ^മാെണyിൽ, ചTFാറൻ
വീരയപൗരുഷqളിൽ ലyാധിപദശാസയേനയും ജയി?ു. േകവലം
മദമൂർ”യാേലാ, ആoതയാേലാ അലല, ആ‰sമാണqളുെട
…ഫുടത, വീരയം, ദാർഢയം എ@ിവകൾെകാLുതെ@,
ചTFാറൻ തെ] ആപ@തെയ തൃണീകരി?ു. അതിെ]
േഹതുഭൂതdാെര@് തെ] ബുZിയിൽ േതാ@ിയവർF് തെ]
ശകാരനിഘLുവിൽനി@് തിരെzടു9 ചില
മു€ാsവാളqെള അയാൾ സ#ാനിFുകയും െച•ു. മുഖം
ര€കാളിമേയാടു sജവലിNി?ും, മുഖ?ാണെകാLുതെ@
ആകാശ9ിൽ ച•നമര?ും, താൻ േലാകഗതിെയ
അനുകൂലിേFL ഒരു അംഗമെലല@ു െഞളിz്, ൈകവീശി
നട@ും, അധഃപതനകളyം സവബിംബെ9 തേലാടുകേപാലും
െച•ിCിെലല@് ചTFാരൻ തെ] മണിമ•ിര9ിനു
േബാZയമാFി.

തെ] വൃ9ാaെ9Fുറി?് ഇേതവെരയും അേനവഷണം
െചRാ9 ഹരിപ•ാനനനതീർ°പാദേരയും ചTFാറൻ
സവരചിതമായ നിഘLുവിെല ചില നാമqളുെട പരയായമാFി.
താൻ നട9ിയ വധാപരാധ9ാൽ
രാജാധികാരsേവശനമുLാFാ9ത്, തെ] പരാ–മെ9
ഭയ@ാെണ@് അയാൾ മദി?ു. എ@ാൽ ആ ഭവന9ിെ]
േകാC?ുവരുകളുെട മുകളിൽFൂടി ഒരു തിരേനാCം കഴി?േNാൾ,
അേ„ഹ9ിെ] േന2qൾFു പരിചയമിലലാ9 ചില
നാഗരികജനqെള അേ„ഹം ദർശനംെച•ു.
ചTFാറസരസെ] പുരികqൾ ഒ@ിളകി; േന2qൾ
അപഹാസsസരംെകാLു sചലി?ു; ഋഷഭാധരqൾ
സുഷിരാകൃതിയായി സമു?യി?് ഒരു മുരളീഗീതെ9
വിസർƒി?ു.“ഇqു വരുവിൻ—ഒടയാൻ [ 207 ] െചറുFെ]
െനേCാCം പിടിNാൻ കരുെ9ാ/വര്—ത/മാെരെ9ാഴുതു
വാŒരീമിേC?് ഇqു വരുവിന്” എ@ു
ദർNനിർേഘാഷേ9ാടുകൂടി ഭവന9ള9ിൽ കട@് മുCുകൾ
ത#ിൽ മുCി?്, മുbിലെ9 േവണുവാദന9ിൽ
വിCുേപായിരു@ താളെ9 ആ വീരവരിˆൻ േമളി?ു.
എaായാലും കാ¼Œു വbു/ ഒരു ബoുവിെ] സാഹചരയം
പരിസരാവiകൾF് അേപeിതെമ@ു വിചാരി?്,
പൂർവാനുചാരിയായ പി“ാ9ിെയ വാരിയിൽതിരുകി, ഒരു
െവCുക9ിെയ അേ„ഹം ജനയായുധമായി വരി?ു. േകാC
ബoി?ു/ തെ] ഏകാaവാസം എ2കാലേ9ാളം
നിവർ9ിFാെമ@ു കണFുവരു9ാൻ ചTFാറൻ

കലവറയും ഖജാനയും ഒ@ു വഴിേയ പരിേശാധി?ു. ഈ
യുZസ@ാഹ9ിനിടയിൽ ചTFാറെവCുക9ിധരൻ,
ഔചിതയqളുെട അതയഭിUതെകാെL@േപാെല, ഒരു
തുലാÌ് (തളNു) അരയിൽ ബoി?ു. ചTFാറൈവQവണൻ
തെ] കുടവയ}റിെ] താഴവര ചു}റി രeാകടിസൂ2മായി
അണിz്, വŠവിതാനംെകാL് അനയചeുർേഗാചരമാകാെത
േഗാപനംെച• പടിയരzാണം അതിൽ അടFംെച•ിരു@
വ¸ാദിമണികളുെട വിശി•തെകാL് ഇFാലെ9
രÂവയാപാരsദർശനശാലകെള ലƒിNിFുമായിരു@ ഒരു
‘അരമടിശീല’യായിരു@ു. ആയുധസƒീകരണംതെ@
കാമകാമൈവരികൾFു സമാനനാFിയിരിFു@ു എ@ു
ചTFാറൻ പരിതു•നായി. “ഇനി ഏതു തിരുവ\രേ9ാ—
തൃ?ൂേലാ—2ീരyപCേ9ാ (QീരംഗപCണേ9ാ) െച@ൂടാ?
ധൗസqള് (സൗധqൾ) െതാറNാൻ മണിമംഖകളുതെ@
മുaുേലയാ?” എ@് ആവൃതരായ
നാളിേകരവിദവൽസമാജ9ിെ] സമe9ിൽ,
ധനസാമൂഹയനിരൂപണqെള സംബoി?ു/ ഒരു
വിഷമs¾െ9 അർNി?ു. ജÚാേളാ കാലേനാ കബoേനാ,
മുടേFാ കാവേലാ ഇCാലും, തെ] ‘ഒ}റെNരുൈyെയ’
നിവർ9ി?്, ‘പുലലുകൂCqളുകൂടി മറയ9ു ചNീരിFണ’
ചിലbിേന9ു ചTFാറൻ നാമെ9
ശാശവത¤രണീയമാFിയലലാെത താൻ വിടു@തെലല@് ആ
ധീരപാഷ^ൻ നി

യി?ു. എ@ാൽ, ഈ

മേഹാ°ാന9ിനും ഒരു ഉ9രായണസമാഗമെ9

sതീeിFേLതായുL്. “വരേC െചറുFൻ വരെC—അNം
കാbി?ുെകാടുFാം. പയുേപാലും േമയാNുലലുകൾFു
ചTFാറെ] തനിെFാണം” എ@ു േകശവൻകുzിെ]
തിരി?ുവരവിേലFു മാ2മായി ചTFാറദയാലു തെ]
‘െപരുൈy’sേയാഗെ9 നീFിവ?ു.
ആ ഏകാaവാസവും തെ@ വലയംെചRു@ ആപ9ിെ]
അനിവൃ9തയും കൂടിേ?ർ@്, രLു ദിവസം കഴിzേNാൾ,
ആ വ¸ശിലാഹൃദയെന കഷായിNി?ുതുടqി. “ആടിയ കാലും
പാടിയ വായും” േപാെല ചTകാറവികൃതികളും
അനമയായസവiതെയ അവലംബിFു@വയലലായിരു@ു.
ചTFാറൻ sമ9നും, ഹനനഭീഷണിsവാദകനും
ആയിരുെ@yിലും, ആ േഗാളനിർ#ിതി നിധനകർ#9ിനും
നിധനധർ#9ിനും വിരുZsകൃതിയിൽ ആയിരു@തിനാൽ
കുN“ാരുെട വധജാളയ9ിന് കാൈരയകദൃFായ താൻ
എqെന sേചാദിതനായി എെ@ാരു ശyാശലയവും അയാളുെട
കഷായതവെ9 കുഴbി?ു. “അെNാലലാ9
ചാവു•ിേ9വടിയാെട മായാമയF്!” എ@് ആ
ബുZിFു}റNാടിനും ചTFാറഭ€ൻ സമാധാനം
കLുപിടി?ു. എ@ിCും, ബഹുസഹ« ജനേസവനവും
eണംsതിയു/ സംഭാരാഗമനവും രാNകൽ േഭദം കൂടാതു/
ഉd9സ•രണവും ആ ബoന9ാൽ തളŒെNCേNാൾ
ചTFാറമഹാനുഭാവെ] മദമൂർ”ിതമായു/ അaഃസൂ2ം
ഒ@ു പിടിയുകതെ@ െച•ു. ഹിമവൽപാർശവം േപാെല
വി‡ൃതവും കഠിനവുമായു/ തെ] വേeാനിരNിൽ തCി,

തടവി, ൈക മലർ9ി, നിവൃ9ിമാർšqെള പുന
ആേലാചി?ു; അതയaം ശാaചി9നായിരു@്,
ശിേരാേദശ9ിരുമലിനിടയിൽ, അവിടെ9 സ•ാരികളിൽ
അനവധി തിലമാ2ഗാ2dാെര ഹനനം െച•് ”അേത—
അqെന െതാലല ഒതുFയാേലാ?” എ@് ആ‰ഹതയയായു/
നിർവൃതിപഥ9ിെ] മേനാഹരസൗകരയെ9കുറി?ു
ചിaനംെച•്, ത@ാൽ sതിˆിതമായി, സംരeിതമായി,
മഹൈദശവരയേe2മാFെNCിരിFു@ ചിലbിേന9ു
സൗധാദിസbെ9 “കL, എqാനൂ@ം ചാടിFടFണ
എരNേFാമാളി9ാൻ” അപഹരി?ടFി, ഭാഗയാനുഭൂതിേയാടു
വാണാേലാ, [ 208 ] എ@ു/ അഭയസൂയ ആ ആേലാചനെയ
സമൂലം വിേ”ദി?ു. തെ] ആപ@തയിൽ ത@ാൽ
നിർ#ിതമായു/ ഭവനം മേനാഹരതവെ9
അവലംബി?ുനി©Fു@തിെന ഒ@ു േലഹനം െച•ു
ഭ¤ീകരിNാനും, ആ sകൃതിേഭദയെ] അക9ു ക9ു@
േകാപവിഷാªി ഒ@ു sജവലി?് ആzു. തെ@ ™ാaെന@ു
ജനqൾ ഭവിേ?Fുെമ@ു/ അഭിമാനപവമാനൻ ആ തീെയ
െകടു9ു. െകാCാരFര9ാമസിFു@
സവജനqേളാടുേചർ@് തൽFാലം ഗൂഢവാസംെചÁേയാ
എ@് ആേലാചി?്, ഒരു ചീ}റംെകാL് അതിെന അവസാനിNി?്
ഹരിപ•ാനനപാദqളിൽ ദ^നമ…കാരംെച•്,
ആUാലംഘനാപരാധപാപ9ിനു നിവൃ9ി sാർ°ിേF,
എ@ും ചിaി?ു. ദaqളാൽ അഖാദയവും ബുZിയാൽ
ദുർ[ാഹയവുമായു/ മTതTേവദാേaാ€ികളുെട

വയാപാരകനായ ആ വഴിപിണFിഭൂത9ാെ] ഗുരുപാദർ താൻ
ആയി, ആ ‘െചNടിേN?േന’ അ•ാലിൽ തൂFി,
ഗാoാരിമുളകിCു പുക?ു ക•ുംെകടു9്, േമൽെ9ാലി
‘വാർവാെറ@്’ വാqി െകാലവിളി വിളിNി?ു കുbിടീ?ിെലലyിൽ
‘ഹ@ു—’ ഈ ചിaാവാചകെ9, അതിെല –ിയാപദ9ിനു
പകരം മുഖെ9 കീ¿േമൽ െതരുെതെര ആCി,
െചറുവിരൽെകാL് ആകാശ9ിൽ ഒരു അനുസവാരചിÄവും
വാലും വര?് ആ സാഹിതയസംബoി അവസാനിNി?ു. തെ]
mാഹാേലാചനകൾFു മതിയായ sായ

ി9ംെച•്

മഹാരാജപാദqെള ശരണംsാപി?ാേലാ? ഈ ആേലാചനŒു
സമാധാനമായി പുറെNടു@ത്, “െപരുൈyേനാFdാെര
െമനെFടുFാൻ കുരു9ംെകC തaŒു പിറ@ െചറുFൻ”
എെ@ാരു േ-േശാ?ാരണമായിരു@ു.
ചTFാറെ] ദുœാലശകുനമായ െജÚാൾ കുമാരൻതbി, ആ
ഖലsമ9െ] ഗുരുവും സതയബo9ാൽ മി2വും ആയ
ഹരിപ•ാനന‘തിമിംഗല’െന തെ] േസനാവലയ9ിനക9ു
ബoിNാൻ വയൂഹസƒീകരണം െച•ു. ഈ ഒരുFെ9
പൂരിNിFാനു/ കരുതേലാടുകൂടി ആ സമയ9ുതെ@
ചിലbിേന9ു ഗൃഹമാകു@ വയൂഹവും അoകാരവയൂഹവും
തെ] പാപകർ#വയൂഹവും വളzിരിFു@ ചTFാറേനയും
ഒരു െചറുതായ േസനാവയൂഹംെകാLുകൂടി ആ
േസനാനായകൻ ആവരണംെച•ു. ഭeണാദി ദിനചരയകളിലും
നിmയിലും ആi കുറz്, തെ] ആപൽഗൗരവേകu9ിൽ
സമ‡കരണqേളയും സമാഹരി?ു iിതിെചRു@

ചTFാറൻ ഈ വ‡ുതയും ധരിFു@ു. തെ] ഭവന9ിെല
മുN9ിയാറു െകCുകളുേടയും വാതലുകൾFു/ ഈരLു
സാeകേളയും ദൃഢമായി ഉറNി?്, വാതലുകെള ബoി?്,
ഗൃഹsേവശസാഹസ9ിനു തുനിയു@ രാജഭടdാെര തെ]
ഗൃഹസേമതം െവ•ീറാFു@തിന്, ഗൃഹമZയiമായു/
അyണ9ിൽ ഒരു േഹാമം ആരംഭി?്, അªിജവാലകെള
േപാഷണംെചRു@ു. അേ„ഹം തെ] നവചuഹാസെ9
ധരി?്, Qവണqെള സൂºsവർ9കqളാFി
ഇരിFു@തിനിടയിൽ ചuഹാസ9ിെ] വാåലയും
കിളി?ുLും േഹാമsഭതCി, രജതsഭേയാടുകൂടിയ
ഉ[ര×ികെള ഉദവമിFു@ു. എ@ാൽ, ആ ചuഹാസ9ിെ]
ഉടമiൻ െവ/കിലിെ] വർ•വും േഗാളാകൃതിയും പകർ@്
മിQവർ•നായി ലംബമാംസനായി, പിംഗളദaനായി,
ജൃംഭിതസടാേകശനായി, ജരാ–ാaനായി,
sാണായാമiനായി കാണെNടു@ു. തെ] ഭരണസൗഭാഗയം
അനുഭവിFാെത ദുർ„ശാവില9ിൽ പതിFാൻ േപാകു@
സവരാജയ9ിെ] ഭാഗേധയൈവകൃതെ9 തെ]
മദാതയവി™ാaികൾFിടയിൽ, ആ ധൂർ9ൻ ശപി?്
അപഹസിFു@ു. അശമഹൃദയനായി, പേരാപmവ•തനായി,
നീതിനിഗമാദി സകല ധർ#ാധാരqളുേടയും വിേദവഷകനായി,
ഐശവരമായു/ സർgഭൂതികേളയും ഹതംെചRു@
നªപാഷ^നായു/ ആ കലികാലേവനെ] ശാപം ആ
കുടിലബുZിയുെടേനർFുതെ@ sതിപതനം െചRു@ു.
എqാെLാരു െകCിെ] പുരNുറ9് ആൾ സ•ാര9ിെ]

ശ²ം േകCതുേപാെല ആ‰രeാസമ[ചി9നായ
ചTFാറനു േതാ@ു@ു. ചTFാറൻ Qവണശ€ിെയ
സമ[ജാഗരൂകമാFി പരിേശാധി?േNാൾ തനിFു േകCതായി
േതാ@ിയ ശ²ം തെ] സംശയബുZിയുെട ഫലമാെണ@ു
തീർ?യാFി എyിലും, ദളവാപദകാംeിയായ അയാൾ
സ@ാേഹാേപeെകാLു ഹതനായിേNാകാെത
സൂeിFു@തിനായി േഹാമെ9 ഒ@ുകൂടി വളർ9ി
പു•ിയാFി. തെ] ഏകാ[ചിaകളുെട ഫലമെലല@ു [ 209 ]
തീർ?യാകുമാറ്, ഒരു ശ²ം പരമാർ°മായി താൻ ഇരിFു@
െകCിനക9ു ചTFാറൻ േകൾFു@ു. വാതലുകൾ
ബoിFു@തിനിടയിൽ ശ2ുFളും തെ@ മു@ിC് ഓേരാ
െകCുകളിൽ sേവശി?ിCുെL@ു ചിaി?ുെകാL്,
േഹാമകു^9ിെ] സമീപ9ുചാടി ക9ിെയരിയു@ ഒരു
െകാ/ിെയടു9 ബഹുസഹ«ംജനqളുെട
ഞരbറുതിെകാLു നിർ#ിതമായു/ ആ
മഹാമ•ിരെ99െ@ സംഹാരവÄിയിൽ േഹാമിFു@തിന്,
ചTകാറപുേരാചനൻ െകാ/ിെയ ഉയർ9ി മി@ു@ു. ആ
sഭാവിസരണ9ിൽ, അതിദൂര9ലലാെത
അതികൃ•വർ•നായി, ജൃംഭിതശരീരനായി,
അവയൽരൂപനായു/ ഒരു ഭൂതം ചTFാറനു
sതയeെNടു@ു. അ2 െപരുbടNിലു/ ഭവന9ിെല
ഏകാaതയിലും, േഹാമ9ിെ] അനവiിതമായ
sകാശ9ിലും, തെ] വിചാരകാളിമŒിടയിലും, അqെനയു/
ഒരു ദർശനം ഉLായേNാൾ തെ] മർ„ന9ാൽ

വ–ിതശരീരനായ കുN“ാരുെട േsതം, തെ@ ബാധിNാൻ
ശവഗർ9ം േഭദി?ു പുറെNCിരിFു@താെണ@ു ചTFാറൻ
വിചാരി?ു. അqെന ഒരു അഭൗമദർശന9ിെനyിലും ആ
ഘC9ിൽ സ•ർഭമുLാFിയ ഭൂതെ9 അഭിന•ി?് ആ
ഭൂത[‡ൻ എഴുേ@}റ്, “വാ അ#ിണാ വാ വാ—കൂCിലലാL്
ചTFാറെ] കൂ9ാCqള് േമാടിയാവണിലല”
(േമഷയുZസമർ°dാർ പലകപിടിFും േപാെല
െവCുക9ിെയFാCി) “ബാഹാ! ചTFാറെ] കരളിെല
ഉെNാ@ു നFാൻ ഹqqു വാ!” എ@് കാളിഉടയനായ
ചTFാറൻ തെ] നാമാർ°െ9 യഥാർ°ീകരി?്
അoാളിNിെ] ഛായേപാലും കൂടാെത ഒരു നിമTണം നൽകി,
േമഷശിര—ിൽ ത?് അതിെന പുറംപായിNിFു@ േചാടിൽ
മൂ@ാzു കുതംെകാLു നി@ു. ഭൂതം ചTFാറെ]
നാ•ക9ിെ] ധാരാsകാശം കL് അതിെ]
േലഹനാനു[ഹ9ിൽ കൗതുകിയാകാെത വാതൽ തുറ@്
അടു9 െകCിൽ ചാടി. “െപR?ു വാ നലലേനരംപ}റി” എ@്
ചTFാറൻ പറzു എyിലും, ആദയെ9 ശേyാേദവഗം ആ
ഭൂത9ിെ] മടFം കLു നീqുകയാൽ, ആ സതവെ9
തുടർ@ു. അ2േ9ാളം ഹിംസാQമ9ിനു
സംഗതിയുLായത് ചTFാറെ] ഋഷേഭാd9തŒു
മാധവീകമായി. ഭൂത9ാൻ ആ ഭവന9ിെല മുN9ിയാറു
െകCുകളിലും നൃ9ംെച•ുeീണി?്, അവസാന9ിൽ എേaാ
ഭീഷണഗർƒനം െചRു@ു. ചTFാറൻ നിലയിൽനി@്
ഭൂത9ാെ] ആകാശവാണികൾFു െചവി നൽകു@ു. തെ]

ഭാഗിേനയെ] മൃതികഥേയയാണ് ഭൂതം വർ•ിFു@ത്. ഒരു
കലലറയിൽ ബoിFെNC്, ആ മേനാഹരകുമാരൻ, കുNനായ
വൃZവിരൂപൻ മ•കുഴിയിെല@േപാെല mവി?്
കീടഭeയമായി9ീരു@ു എ@് ഭൂതം sഹസിFു@ു.
ചTFാറനാൽ വധിFെNC ആ വികൃതഭൃതയധാമനും
സർവവ•യനായ തെ] ഭാഗിേനയപാരിജാത9ിനും,
വിധിവശാൽ ഏകഗതിതെ@ സംഭവി?ിരിFു@ു എ@ു
ഭൂത9ാൽ കൂFുവിളി?ുെകാL്, ആ ഭവന9ിെല
നവാyണqളിലും ചTFാറെ] വയാകുലത കാൺമാനു/
ഉrാഹ™മേ9ാടു തു/ിFളിയാടി. “ഏതു മഹാപാപി
അെFാടുമെŒാടവരു9ി?” എ@് അbുെകാL ഗജ9ിെ]
ഘനേരാദനധവനിയിൽ ചTFാറൻ േചാദയംെച•തിന്,
ഭൂത9ാൻ ഹരിപ•ാനനനാമെ9 സമ‡ബിരുദസേമതം
ഉ?രി?ു. േയാഗിവാട9ിൽവ?ുLായ {|സാeാൽ
രണഭാവനയിെല ഉ€ികേളയും തെ@Fാണി?
േലഖനേ9യും ഓർ9്, ആ യുവാവിെ] സംഗതിയിൽ ആദി
മുതൽ അaംവെര ആ േയാഗീശവരൻ പരമപാതകതവെ9
അനുˆി?ിരിFു@ു എ@് eണവയാഖയാനംെച•്, ഉ/ിൽ
എരിz തീേയാടുകൂടി, “എരിzു കരി•ാbലടി?്, നഹി?ു
പറ@ു േപാേC പ•പാഥകൻ” എ@ു ചTFാറൻ ശപി?ു.
ഭൂത9ാൻ ആ പുരŒും പറbിനും പുറ9ുചാടി
കുമാരൻതbിയുെട ഭടജനവലയ9ിൽ അകെNCു.
േകശവൻകുzിെ] മൃതിവൃ9Qവണം ചTFാറനിൽ
േശഷി?ിരു@ നരതവേ9യും ൈപശാചീകരി?ു. തെ@ ആ

iലേ9ാടു ബoി?ിരു@ ഏകതaുവും
ഖ^ിFെNCേNാൾ ചTFാറൻ
ഹരിപ•ാനേനാപേദശqളുെട സഹായം കൂടാേതയും, തെ]
രൂeതാമാ29ാൽ ശാസയനായും ധൂമsായമായ തെ]
ബുZിെയ സവഹൃദയവർ9ിയായ തേമാ{|9ിൽ
ലയിNി?ു. ഗൃഹ9ിെ] മധയാyണ9ിൽ ക9ിെFാLിരു@
അªികു^െ9 പാദsപാതംെകാLണ?്,
പ

ിമsാകാരമുഖമായു/ ശീതളതളിമ9ിൽ [ 210 ] sേവശി?്,

ബൃഹൽപി^ാസനiനായി, സമാധിനിˆനായി
iിതിെച•ു. തെ] മന—ിനും ചeു—ിനും േഗാചരമാകു@
അoകാരവ‡ു തെ] അവiകെള ഗുഹനം െചRു@
സaു•ിെകാL്, അയാളുെട ആസുരബുZി ഏകാ[തേയാട്
അതിെന സർവാaരയാമിയായി സാeാൽകരി?് ആരാധി?ു.
ആ ഉ[സമാധിയാൽ ഉപസയമായ മൂർ9ി eിssസാദിയായി
അയാളുെട മൂർ9ിയിൽ പൂർ•ാനു[ഹേ9ാട് അധിവാസം
െച•ു. ത@ിൽ വയാപരി?ിരിFു@ േദവന് നിേവദയമാേയാ,
ഭവന9ിൽ ഘാതർമം നട@ു എ@് െതളുവുLാFാേനാ,
േകവലം ദുർ„ശാചകിതതയാലു/ ചി9ാoതയാേലാ ആ
തമഃപൂർ•ൻ തെ] വിരലുകളുെട അ[qെള കടി?ുമുറി?് ആ
തളിമെ9 ചില ര€മണികൾെകാLു മ^ിതമാFി.
ദർശനസ•ർഭം ഉLാെയyിൽ, കാലൻതെ@
വിറെകാ/ുമായിരു@ അsാകൃതരൂപനായി, ആ
പി^ാകാരൻ എഴുേ@}റു നിൽFു@ു. അംഗുലികളിൽനി@ും
mവിFു@ ര€«ാവെ9 അറിയാെത അയാൾ തെ]

ൈകകെള നീCി, നിവർ@്, വe—ിെന വി‡ൃതമാFി, മന—ിൽ
ശാേപാദയേ9ാടുകൂടി ഒരു ഗർƒനംെചRു@ു.
ശവഭു€ിസaു•ിെകാL് യുZഭൂമിയിൽ നൃ9ംെചRു@
ൈപശാചകൂളിെയേNാെല അയാൾ െപാCി?ിരിFു@ു. “എടാ
ഇരുളാ! വിഴുq് വാതുറ@്, ഈ െമാ•യെന. നീയലലാL്,
കാലേമത്, ഖലിേയത്? ഉശിരുടയാൻ കാലനും നീ തെ@ടാ
പട?െപാരുേള! നീയലലാL് പൂലവ9് ആെരടാ
െനടുെനലെകാ/ു@ െപരുെbാലിമ? താെയ@ു
െചാലലിയവെട െകാടലിരുCിൽ േതാ}റി, മനുeയവെര
െപരCിരുCിൽ ഇരുCെവടിയ െപല@്, തിരുbാപാംകുഴിയിരുCിൽ
െഥാലയണ ഇെFാണംെകC, ഈ ഈരിരുളന്, കരുംകൂരിരുേള,
നീേയ െനടുെഘതി!” എ@ും മ}റും അതിവിശി•qളായ ചില
അൈദവതsമാണqെള ഉദവമി?ുെകാL്, മു}റ9ിറqി,
പുറേകാCു നട@്, ഇ•േദവതയായ ആദിയും അaവും
ഇലലാ9 അoകാര{|ാ^9ിൽ, കാളിയുടയാനായി
ജdെമടു9്, ഈ വിധെമലലം നിവർ9ി?വെ] ഉടൽ പാzു.
“കദംബവനവാസിനീം മുനികദംബകാദംബിനീം. . .
2ിേലാചനകുടുംബിനീം 2ിപുരസു•രീമാQേയ.”
ഈ േ‡ാ2ഗീത9ിെ] അമൃതധാരാമാധുരിെയ വഹി?ു/
sശാaപവനൻ മTFൂട9ു ഭവന9ിൽ വയാപരിFു@
ശ²ബഹുതവേ9യും േഭദി?്, പിശുനസbർFം െകാLു
ദൂഷിതമായ ചിലbിനഴിയ9ു വായുമ^ലെ9, അതിെ]
യുവനാഥെ] സുഖസ•ാരണ9ിനായി ശുZീകരിFു@ു. ആ

സംഗീതവാഹിനി അതയaാധിജനയqളായു/
പരമദുഃഖാ×qളിൽ തടz്, തിqിെNരുകി, കവിz്,
ഝരികയായി ആലാപസേമതം sപാതം െച•്, sാaqേളയും
ൈദനയശിശിരിതമാFുമാറ്, വിലപനകേലലാലqളായി തടതരണം
െചRു@ു. ‘2ിപുരസു•രി’ എ@ സyൽപ9ിൽ,
ശിവശ€ിസവരൂപിണിയുെട കരുണാമൃതെ9
അഭിവാãി?ുLായ sാർ°നാഗാനം മTFൂട9ു
നടFു@ മൃതയു–ീഡയിെല രLാംകള9ിൽ ‘മൃതയു¶യ’മായി
കഥനീയമായ ഒരു ‘ചതുËാദം’ ആയിരു@ു. ര€ാഭിഷി€മായ
ചTFാറെ] ശരീരവŠqെള തെ] ഭൃതയെ] ദുർഗതിെയ
ഊഹി?ു വീണ സവാമിനിെയ, ഭാഗയവശാൽ ആ ഘാതകെ]
ഉdാദഗതികെള പതുqി േനാFി സ•രി?ിരു@ ചില
കരനാഥdാർ, ഉടേന േനരിടുമായിരു@ മൃതിയിൽനി@ു
രeെNടു9ി. വൃZയും മീനാeിയും ആ eണംമുതൽ
കഴFൂCംേദശവാസികളുെട ഹൃദയംഗമമായ
േÇേഹാപചാരശുQൂഷണqൾFു പാ2qളായി ഭവി?ു.
ആയുർേവദവിദ¡dാരായ ൈവദയdാരും ആയുർേവദനകളിൽ
പരിചരണവിദ¡കളായ വൃZകളുംകൂടി വൃZേയയും
മീനാeിേയയും ൈകേയ}റ്, േവLേപാെല കാരയാേനവഷണqൾ
നട9ി. ഭാഷാകവീuനായ കണിശNണിFർേപാലും,
പിശുനനായ തെ] േദശനാഥെന തൃണീകരി?്
മTFൂടെ99ി, sമാണികളുെട തുരുതുേരയു/
വരവിനിടയിൽ ‘നിലം െപാ9ാൻ’ ഇടകിCിയിെലലyിലും,
ആയുർ„ായപരീeകൾ നട9ി, അൽപsായ

ി9qൾ

നി

യി?്, ചില അനുകൂലqെള കവടി—•ിയിൽ കLു.

െപാടു@നെവ േനരിC അതയാപ9ിൽ ബുZിeയം
സംഭവി?ിരു@ മീനാeി ഉ?യായേNാെഴŒും ഒരുവിധം
മന—വാiയെ9 [ 211 ] അവലംബി?്, നaിയ9ു•ി9ാെന
വരു9ാൻ തെ] പരിേസവകമഹൽസംഘ9ിൽനി@്,
െചbകേ“രിയിൽവ?ു നമുF് പരിചയെNC ചതുരവാÕിെയ
നിേയാഗി?ു. അ@ുരാ2ിതെ@ ഉ•ി9ാൻ
മTFൂടെ99ി, ചികിrാേമലധികാരവും ഗൃഹഭരണവും
ചാർേƒ}റ്, വൃZയുെട മരണേ9യും ദൗഹി2ിയുെട
മഹാപാരവശയേ9യും ഒേCെറ ശാaമാFി, രLുേപർFും
മന—മാധാനവും ഉLാFി.
ദിവേസന സൂരയാ‡മയമാകുേbാൾ ആ േദവെ] സaാനവരൻ
ഭടജനസഹിതം 2ിപുരവീരയേ9ാടുകൂടി 2ിപുരസു•രി
വലിയ#യുെട ജീവേനാടു േപാർFടുFും.
ഭാമാൈവദ¡യേ9ാടുകൂടി ആ മഹതിയുെട കായം
സവജീവധാമsതിേയാഗികേളാടു േനരിCുനി@്,
ദിേനശാഗമനമുLാകുേbാൾ, അവെര പായിെ?ാളിNിFും.
ഉദയംമുതൽ അ‡മയംവെര കാലഭടdാർ തqളുെട
പടനിലയനqളിൽ അമർ@്, വിQമി?ു രാ2ി മടqുേbാെഴŒു
sവൃZവീരയdാരാകും. ഇqെന ഈര•ുവCം
രാNടെവCിFഴിzിCും, വൃZയുെട േദഹജീവdാർ േയാജി?്,
അപരാജിതരായി േശഷിFു@ു. വൃZയുെട സാരഥിയായ
ഉ•ി9ാൻ, തെ] ധനവaരിേദവദ9qളായ അŠqൾ
ഒടുqുകയാൽ, “കാണും േപാ@ു പുറ9ു നി@ു കരയും”

എ@ മCിൽ കർ9വയനി

യം കൂടാെത വിഷ•നായി. ഒരു

രാ2ിയിെല മഹാസമരം ഭാ…കേരാദയേ9ാടും
അവസാനി?ിലല. മീനാeി, ആ ഗൃഹ9ിൽ sേവശി?
ദുർ#ുഹൂർ99ിെ] ഫലമായി ഉLായ
sണേയാദയേ9യും sിയെ] വിരഹേ9യും തെ]
രeകെ] ദുർമൃതിേയയും േശഷി? ബoുവായ
മാതാമഹിയുെട ആസ@മായ അവസാനഗതിേയയും ¤രി?്,
മാതാമഹിേയാെടാ@ി?് തേ]യും േദഹവിേയാഗമുLാകേണ
എ@ു/ sാർ°നേയാടുകൂടി, േരാഗിണിയുമായി സഹശയനം
െച•്, വിേവകശൂനയയായി പലതും പുലbി. മീനാeിയുെട ആ
സമയ9ിെല അംഗ±ർശവും േശാകസവരവും
േബാധരഹിതയായി കിട@ിരു@ വൃZെയ ഉണർ9ുകയാൽ,
അവർ േÇഹഗൗരവേ9ാടുകൂടി ഉ•ി9ാെന േനാFി, തെ]
കുടുംബമഹതവ9ിനു േചർ@ sതാപഭാവേ9ാടുകൂടി മ}റു
സകലേരയും പുറ9ാFു@തിന് ആUാരൂപമായി പുറെNC
അേപeെയ അവിെട കൂടിയിരു@ സമ‡ജനqളും
ഈർഷയകൂടാെത ആദരി?ു. വൃZ ഉ•ി9ാെന അടുFൽ
വിളി?്, മീനാeിെയ മാ}റി, ആ കനയക കിട@ിരു@
iാന9ിരു9ി, താ¿@സവര9ിൽ അതി…ഫുടമായി
“ഹരിപ•ാനനസവാമികൾ എഴു@/ിേയാ?” എ@ു േചാദയം
െച•ു. നaിയ9ു•ി9ാന് ഈ േചാദയം അേ„ഹ9ിെ]
പു2ന•ം ഉLാFിയതിലും കടുതായ േവദനെയ ഉLാFി.
ഹരിപ•ാനനൻ, കുCിേFാaി“ൻ കൽപേസവനംെകാL്
യുവsായനായി9ീർ@ിCു/ േയാഗിയാെണ@് ഉ•ി9ാൻ

വയാഖയാനി?ിരിFു@തായി പല s‡ാവനകളിൽനി@ും
വായനFാർ മന—ിലാFിയിരിFുമേലലാ. ഭ€ിബഹുമാനqൾ
കലർ@ുLായ ഈ േചാദയം േകCേNാൾ, ഉ•ി9ാെ] ഈ
വിശവാസം സുiിരമായി. വൃZയും േയാഗീശവരെ]
പരമാർ°െ9 ധരി?ിCുെL@ു മന—ിലാFി,
അനർ°കരമായ സംഭാഷണ9ിനു സംഗതി വരു9ാെത
ഒഴിയു@തിന് അേ„ഹം മിLാെതയിരു@ു.
വൃZ: (േ-ശേമാഹeീണqേളാടുകൂടി) “ഉ•ീ! ഞാൻ മരിFും.
എെ@ ചതിFരുത്. അ@്, എനിFു മന—ിലായിലല.”
(ഭാഷണശ€ി eയിFയാൽ അൽപേനരം കിട@ിC്
ശവാസ9ടേവാടുകൂടി) “മഹാപാപിയായ എനിF് അ@ു
മനസിലായിലല. സവമികളലല.” (കരzുെകാL്) “എaുപറയു@ു?
കുNൻ അ@ു തെ@ മന—ിലാFി. ഇേNാൾ എേaാ ഒരു
ഉണർവ് എനിFും ഉLാകു@ു. അേ„ഹെ9 എെ]Nേന—
ഉ[ാ—ഓമന“ാaാ! അംബാ!–” വൃZ േബാധeയ9ിൽ
ലയി?ു. മീനാeി ആ

രയഭാവ9ിൽ ഉ•ി9ാെ] മുഖ9ു

േനാFി. അേ„ഹം ആ കനയകെയ തേലാടി, തെ] ധാരണെയ
സവകാരയമായി പുറ9ു പറzു. േയാഗീശവരെന ഉടേനതെ@
വരു9ണെമ@് ആ കനയക ബാലയശാഠയേ9ാടുകൂടി കരzു
നിർബoം തുടqി. ഉ•ി9ാൻ അേ„ഹം അറിzിCു/
പൂർവകഥകൾ മുഴുവൻ പറz്, വൃZേയയും
േയാഗീശവരേനയും പരസയമായി സംഘടിNിFു@ത് ആ
രLുേപർFും, കനയകŒും, തനിFും—എ@ുമാ2മലല,
എqാേLാ ഗൂഢമായി ബoിFെNCു/ തെ] പു2െ]േമൽ

ആേരാപിFെNCിരിFു@ േമാതിരവി–യം സംബoി?് [ 212 ]
അയാൾFും, അതയാപ9ുLാFുെമ@് അേ„ഹം വാദി?്,
മീനാeിെയ േബാZയെNടു9ി. ആപ9ുകൾFെലലാം
നിവൃ9ി പട9ലവരായ ‘അ#ാവൻ’ ഉLാFുെമ@് കനയക
ഉ•ി9ാെന ധരിNി?ു. ആ സംഗതിയിെല
അനaരവിേധയqൾ ആ േസനാനായകെ] വിധി അനുസരി?്
തുടരുകയാണു വിഹിതെമ@് sഭുവും കനയകയും സ#തി?്,
ഉടെനതെ@ െചbകേ“രിയിേലFു രLാമതും ഒരു ദൂതെന
നിേയാഗി?ു.
ഇതിനിടയിൽ പട9ലവരുെട നിേയാഗsകാരെമ@ു പറz്
ചില രാജഭടdാർ ചTFാറെ] ആ–മqൾ കൂടാെത
രeിFു@തിന്, മTFൂട9ു താമസി?്, ചു}റുമു/
iലqളിൽ സ•രി?ുവ@ിരു@ു. പട9ലവെര
വരു9ു@തിന് ദൂതെന നിേയാഗി? ദിവസം അ‡മി?്
എCുപ9ു നാഴികയായേNാൾ ആ ഭടജനസംഖയ
ബഹുഗുണമായി. വൃZയുെട േരാഗവും അതിമൂർ”െയ
sാപി?ു. അർZരാ2ി കഴിzേNാൾ േരാഗിണി
പൂർ•ശ€ിേയാടുണർ@്, യുവsഭാവിനിെയേNാെല
ഉ•ി9ാെന േനാFി, തെ] ഭർ9ാവാെണ@ു സyൽപി?്,
ചില അേപeകളും ശാസനകളും സരസസംഭാഷണqളും
തുടqി. മീനാeിെയ ആ കനയകയുെട മാതാവായ
സാവി2ിയാFി. നിേ‡േജാേവഷയായി നിൽFു@തിൽ
കയർ9്, കഠിനഗർഹണംെച•ു. പു2രായ ഉ[ശാadാരുെട
ലാളനQമqളിൽ, േജയˆകുമാരെ] ഉ[മായ

വികൃതിതവqൾെകാL്, േÇഹേകാപqളുെട
വിരുZാവiകൾFിടയിൽ അകെNC്, വൃZ
അതിവിഹവലമന…കയായി. ഇതിെ] ഫലമായി,
കLുനി@ിരു@വരുെട ക•ിൽനി@ും ര€ം
വർഷിNിFുമാറ്, ആ േരാഗിണി ഓേരാ ചാപലയqൾ കാCി.
ഉ[ബാലൻ ശാaനായ കനിˆെന –ീഡാമZയ9ിൽ
അ‡േÇഹനായി പീഡിNി?ു എ@് ജവര™ാaിFിടയിൽ
േതാ@ി. അനുജസaാന9ിൽ ദാeിണയശീലയായി “ശാaാ!
എെ] കുz! നീ ഇq് അേ#ടടു9് േപാെര. ഉ[േനാടു
കളിFാൻ നീയാളലല. അവൻ വലല പുലിFുCിേയയും കൂCുപിടി?്
കളിFെC.” (ശാaേനാടു പരിഭവി?്) “അതെത തരു@തു
വാqാൻ സുഖമിെലലyിൽ െകാ/്. എെ] എലലലലാ െഞരിയു@ത്
—അതാ, അ# പറzിേലല േനാവിFുെമ@്? കരയാതqqു
േപാേര.” (േകാപേ9ാട്) “ഉ[ാ! ഏെറFളിFാെത േപാ.
അ”]ടു9ു േപാ. നീ അവിെടയലലാെത മനുഷയർF് േചരൂലലാ”
എ@ിqെന …ഫുടമായി മാതൃകാരയേ-ശqൾ െചRു@തിെന
കLും േകCും നി@വർ വിേശഷി?്, ആ
േകാമളാശവിേനയdാരുെട ദർശനാന•ം അനുഭവി?ിCു/വർ—
സകലരും േ-ശി?ു. കുറ?ുകഴിzേNാൾ വൃZയുെട
േന2qൾ തുറി?്, വായ് തുറ@്, നുര വിസർƒി?ുെകാL്,
ഒരു മഹാഭയസംരംഭം തുടqി: “തീR്! ഉ[ാ! അ”െന വിളി?്
പുടം െപാCി എ@ു പറ. നീ െതാടാെത: അേqാCു േപാL
ശാaാ—അതാ! അ”ൻ വിളിFു@ു. ഉ[ാ നീ അേqാCു െചലല്,
ശാaേനയും ഇഴുFാെത. അേRാ! നിെ@െFാLു

െപാറുതിയിേലല—എെ] ഭഗവാെന—െകാലലാതനുജെന.
തീയാണത്! അേRാ! ചതി?ു! ചാമു^ീ! ഇവളി2
മഹാപാപിേയാ? എaു കാലകാലാªി!” (ക•ട?്
അവസാനശവാസം എ@േപാെല) “നാരായണാ! നാരായണാ!
അേRാ ശാaാ! എവിെട നീ? അേRാ മഹാപാപീ അ#െയ
നീയും ചതിേ?ാ? ശാaാ! ഉ[ാ! ശാaാ! ഉ[ാ! ശാaാ!
ജനാർ„നാ! ശാaാ!” എ@ു മുറവിളിFൂCിെFാL് വൃZ
േബാധeയ9ിൽ ലയി?്, mുതശവാസം തുടqി. ആ
മഹാശവാസേവഗം കുറ?ു കഴിzേNാൾ നില?്, േരാഗിണി
സുഖനിmയിെല@േപാെല ഒCുേനരം കിട@ു. അനaരം
ഉണർ@് പൂർ•സുഖമായേപാെല “മീനാeീ—ആ
േ‡ാ2െമാ@ു െചാലലൂ” എ@് ആUാപി?ു. ആ ബാലിക,
eീണസവര9ിൽ ‘2ിപുരസു•രീ േ‡ാ2’െ9 ഗാനം
െചയ്വാൻ തുടqി. വൃZŒു സവരവയ€ി േപാെര@ു േതാ@ി,
“സവർš9ും േകൾFണം. ചാകാൻേപാകുേbാൾ േകCു ചാകെC”
എ@ു നിർæoി?ു. മീനാeി മാതാമഹിയുെട
അേപeാനുസാരമായി സവക®സരളതയുെട പരമാവധിFു
േചരു@ iായിയിൽ സവരാരംഭം െച•്,
ചിലbിേന9ുഭവനെ9 ശുZീകരി?് ദിവയഗാനെ9
ആരംഭി?ു. അ•ാറു േ§ാകം െചാലലിFഴിzേNാൾ, വൃZ ഒരു
അതയുFടതൃ•ാേവഗേ9ാട് “അവിെട ആരു വ@ു?” എ@ു
േചാദയംെച•ു. ഈ േചാദയവും
മരണവി™മംെകാLുLായെത@് അവിെടFൂടിയിരു@വർFു
േതാ@ി എyിലും, പരമാർ°ം അqെന അലലായിരു@ു.

വൃZയുെട ഭയാനകമായ സവÎം ചില ദർശനqെള നൽകി, ആ
മഹതിയുെട ജീവിതപാഠാഭയസനqൾFിടയിൽ സിZി?ിCു/
Uാനൈവരാഗയെ9 ൈദവേയാഗംെകാെL@േപാെല
നവീകരി?ു. കുCിേFാaി“െ] ഉ[നിˆകേളയും
സിZാaqേളയും അനുവർ9ി?ും, വലുതായ
ദുഃഖqേളയും ആപ9ുകേളയും സഹി?് ധർ#പÂീ•തെ9
നിർവഹി?ും, അേ„ഹ9ിനാൽ ഉപദിˆqളായ മTാദികളുെട
ധയാനപാരായണqെള യഥാവിധി അനുˆി?ും—ഇqെനയു/
മഹൽസം…കരണqളാൽ ധർ#ദാർഢയം സിZി?ിCു/ ആ
മഹാമനസവിനിയുെട മന—ിൽ തെ] ദർശനqൾ
എaായിരു@ു എ@് …ഫുടമായിരു@ു എyിലും, അവർ
അതുകെള ൈദവാനുകൂലസിZമായു/ ഒരു
ഗുരൂപേദശെ9േപാെല േഗാപനംെച•ു. അവരുെട
കർ#കാഠിനയാനുഭവമായുLായ ദർശന9ാൽ സിZി?
ശുZിയിൽ, ആ മഹതിയുെട അaർേ@2ം ഒരു
ശുഭാഗമനേ9യും എqെനേയാ അതു
സംഭവിFു@തിനുമുbിൽ സ•ർശനംെച•ു. രLുമി@ിCു
കഴിzേNാൾ, േകശവൻകുz് പടിFൽ മുCി. േഹ!
sാർ°ിതസൗഭാഗയേമ! കരസംഘടനെ9 ഒ@ുകൂടി
േകൾFു@തു ജdേമാeെമ@ു/ ധയാന9ിൽ സദാ
ദ9ധീയായിരു@ കുN“ാർ ഈ തപഃഫലെ9 കാണു@ിലല.
{|ാ^യTം മുൻേപാെല –മsവർ9നം െചയ്വാൻ
ശ€മലലാെത അതിെ] േകuiമായ ഒരു ച–ദaം
ശകലിതമായിരിFു@ു. ആ കരസംഘടന9ിന്

ഉ9രeണമുLാേകL കുN“ാരുെട ദവാരേഭദനം, ™ൂ
ചിലലിനർ9നം, നാസികാമുരളനം, വിവിദപരിരംഭണം, എ@ു
േവL മുലലബാണസാരഥയസൂ€ികളും, ഉLാേകLതിന്—
രാജഭട9കൃതിയിൽ െപാളിz വാതൽ പുന

യഥാപൂർവം

നിലെകാ/ു@ു. കാലരാജയsാaെ9 ദർശനംെച•
യുവക•ർNൻ മടqിവ@ിരിFു@ു; കാലസമരംെച• വൃZ
അനുേഭാ€ാFളും അക9ു നിൽFു@ു—ആ പരമാന•െ9
സവർšാനുഭൂതിേപാെല ആ‰തു•ിപൂർവം
ആസവദിFുമായിരു@ ദവാരപാലൻ മാ2ം തെ] സവാമിനിയുെട
sേവശന9ിന് സവർšകവാടെ9 തുറNാൻ സവധർ#െ9
തുടർെ@@േപാെല ദിവംഗതനായി9ീർ@ിരിFു@ു.
അതിനാൽ ആ േÇഹപൂർ•കുംഭവാഹകെ] ആന•ാQുവായ
ഹിമജലേsാeണംെകാL് ആ യുവാവിെ] പുന—മാഗമെ9
ആേഘാഷിNാൻ ആ കൃതയനിˆെ] സാ@ിZയഭാഗയം
േകശവൻകുzിനു ലtമാകു@ിലല.

അZയായം ഇരുപ9ിേയഴ്
“. . . ഈവ•േമാേരാ—േഘാരതരദുരിേതാരു
ജലനിധിതാരേണ ഗതി ആരേയ തവ—േചരുവതലലി–
വെയാ@ുമേഹാ ബഹുപാപം—അരുതിനി ജനതാപം.”

മാമാെവyിടനാൽ േsരിതനായ േകശവപി/, മെ}റാ@ും
ആേലാചിFാെത, തെ] താമസiല9ു പറെ@9ി,
ആവേശയാചിതqളായ ആയുധqളും
ഹരിപ•ാനനശിഷയവർš9ിെ] വŠqളും ധരി?്, വഴിയിൽ
ചില ഗാഢപരിചിതെര കLുമുCി എyിലും, അവേരാടു േവL
ഉപചാരqൾFു നിൽFാെത ആ േയാഗിവാട9ിെ]
sാÈഭാഗsാകാരെ9 ചാടി, ജീവഭയം കൂടാെത അക9ു
കട@്, ശിഷയസംഘാത9ിരFിനിടയിൽ sേവശി?ു. അവിെട
ഉLായിരു@ ഭൃതയdാർ ഗ¶ാദിധൂമേസവെകാL്
sമ9രായി, ചിലർ ഉറqുകയും ചിലർ
ഹരിപ•ാനനാUാദീeിതdാരായി കാ9ിരിFയും
െചRു@ു. ഹി•ുiാനി സംഭാഷകരായ ചില
സരസsധാനdാെര ആ ഭാഷയിൽ തെ]
ചാടുവചനsയു€ികൾെകാLു വശീകരി?ും, അടു9ദിവസം
ഒരു േഘാഷയാ2യുെL@റിz് അതിന് മഹൽദർബാറുകെള
ദർശനംെച•ു/ േദശസ•ാരിയുെട നിലയിൽ

sവർ9ന–മqെള ഉപേദശി?ും േകശവപി/ ഓേരാ
മുറികളിലായി ഉലാ9ി9ുടqി. നടNുരകൾെകാL്
ശൃംഖലിതമാFീCു/ ചതു“ാലകളും, ആ ശാലകൾ
കണFിലലാ9 മുറികളായും ഓേരാ [ 214 ] െനടുമുറിയും
ചി}ററകളായും വിഭാഗിFെNCിരിFു@തും, േകാണികൾ
സംഘടി?ു/ മ?ിൻപുറqളും, കലലറകളും,
പരിചയരഹിതdാെര കുഴFു@തായ വാതലുകളുെട
സംഖയയും കL്, ആ മ•ിരം േmാഹാേലാചനകളുെട
സുഖsസവ9ിനു/ സൂതികാലയംതെ@ എ@ു േകശവപി/
സമർ°ി?ു. പാ^വനാശ9ിനായി നിർ#ിFെNC
അരFിലല9ിെല കൂരിരുCിെ] ആനുകൂലയ9ിൽ േകശവപി/
ഹരിപ•ാനെ] ശയനമണിയറയും, വിQമതളിമവും,
മTമ^പവും, ഭ^ാഗാരവും, പൂജാരംഗqളും,
സമാധിേവദിയും ഒഴിെക േശഷമു/ എലലാ മുറികേളയും
പരിേശാധി?ു. അേനകം ക?വടNാLികശാലകളിൽ
വയാപാരകനായിരു@ േകശവപി/യുെട േന2qൾെകാL്
ഇരുCുമുറികളിൽ അധികം sേയാജനെNCിെലലyിലും അയാളുെട
Éാണതവഗിuിയശ€ികൾ ആQമേയാജയമായ
സമിൽകുശാദികൾFു പകരം സം[ാേമാപയു€ിളായ
ഖÃഗപCസാദയqളാണ് ആ iല9ു
സംഭൃതമായിരിFു@െത@് അനുഭവെNടു9ി. അടു9
വാതൽ കട@്, വായുsചാരശൂനയമായ ഒരു മുറിയിൽ
sേവശി?്, ഒ@ുരLടി മുേ@ാCു നട@േNാൾ തുളസി
മാടംേപാെല െകCെNCിCു/ ഒരു െചറിയ ഉയർ@ അറ

കാണെNCു. യUസംഭാരമായ ആജയ9ിെ] കുടീരെമ@ു
ശyി?് പരിേശാധനെയ ഒ@ു സൂºതരമാFി. എെaാരു
ഗoമാണ് ആ മ^പകുഡയെ9 േഭദി?ു പുറെNടു@ത്? ആ
ഗoം േകശവപി/യുെട മന—ിൽ എaു വികാരqെള
ഉദിNിFു@ു? അയാളുെട അവയവസoികൾ
eീണിFു@െതa്? ൈകയിൽ തടz ഒരു
താേFാൽFൂCെ9 അയാൾ സാഹസെNCു
േഗാപനംെചRു@തു മഹാപൽsതീeണംെകാLേലല?
േസനാരeിതമായു/ നഗരsാകാരqെള കട@്
അതിശുZസേyതമായ ഈ iല9് ഇ2യും സ@ാഹം
കൂCിയിരിFു@ iിതിF്, പാളയiലമായ ആരയശാലയിലും
നഗര9ിെ] ദeിണഭാഗiമായു/ യUശാലയിലും
േകാNുകൾ എaായിരിFും? ഈ ചിaെയFാൾ
sധാനമായു/ ഒ@ാണ് ആ യുവാവിെന ആ സ•ർഭ9ിൽ
പരി™മിNി?ത്. ധൃ•ത ൈകവിC്, വഴിയറിയാൻപാടിലലാെത
കുഴqി. അqുമിqും തടzു മുCിയും, കാൽ ഇടറി മടqി
മുടaുകൾ ഏ}റും, എyിലും വലിയ അപായqൾ കൂടാെതയും
േകശവപി/ മ}റു ഭൃതയേരാടു േചർ@്, അതിശയമായി
അനസവാiയെ9 അഭിനയി?ു, ഒരുവേ]യും സംശയ9ിനും
േനാC9ിനും ഇടവരു9ാെത ഝടിതിയിൽ േയാഗിവാട9ിെ]
പറbിേലFു കടFു@ു. ആ ദൃ•യുവാവിെ] ദൃഢശരീരം
ആപാദമ‡കം വിറŒു@ു. പട9ലവരുെട രeŒു േവL
മാർšെ9 കരുതു@തിനു മുbിൽ, sധാനമായി
അനുേ•യമായിCു/ കർ#ം തെ] യാ2ാമZയ9ിൽ

ദൃ•നായ ഒരു പുരുഷെ] ജീവരeണമാെണ@ു നി

യി?ു.

ഭാഗയേയാഗംെകാL് െകCിട9ിെ] അടŒെNC ഒരു
ജാലകെNാളിവിൽFൂടി േനാFി അക9ു നടFു@
സംഭാഷണQവണ9ിനു കർ•ദാനം െച•ു നി@ ഒരു
ആെളFL് സവപാർശവFാരെന@ു കരുതി അേ„ഹ9ിെ]
സമീപ9ു െച@ു. അേ„ഹം ‘േതടിയ വ/ി’ തെ@
ആയിരു@ു. തെ] അaർഗതെ9 ധരിNിേFLതിനു/
മന—ാ@ിZയം േകശവപി/െയ ൈകെവടിzു.
ഗൂഢേശാധനംെച•ു നി@ിരു@ പുരുഷൻ േകശവപി/യുെട
ആഗമനം കL്, എaാണു സംഗതി എ@ു േചാദയംെചRു@
ഭാവ9ിൽ നിലെകാLു. ‘നടFണം’ എ@ു/ ആംഗയെ9
േകശവപി/ ആദരേവാടുകൂടി കാണി?ു.
ആUാദാനപാ2qൾ ആUാനുസാരണദൃ•ാaqളായി
വർ9ിFണെമ@ു/ പാഠ9ിനു ദാർ•ാaികനായി ആ
iല9ു നി@ിരു@ eണ[ാഹിയായ ഇതരൻ
േചാദയംകൂടാെത ആ യുവാവിെന അനുഗമി?ു. അവർ
രLുേപരും പറbിനു പുറ9ു ചാടു@തു കL് അതിനക9്
അവിടവിെട നി@ിരു@ മ}റു ചിലരും ആ വഴിെയ9ുടർ@ു
നിർšമി?ു. േകശവപി/ പടിzാെറെ9രുവിേലFു
നട@േNാൾ മ}റു/വരും ആ iലേ9Fു യാ2യായി.
അവിടെ9 ജനബഹള9ിനിടയിൽവ?് QീÉമായി ഒരു
െചറിയ ആേലാചന നട@ു. േവഷs”@രിൽ sധാനി
േകശവപി/ ധരിNി? വർ9മാനെ9 േകC് “എ@ാൽ
അതിനക9് ഒരു ക?വടവും േവL പട9ലവനും െജÚാളൂം

അവിെട എqാേLാ ഉL്. അവരും നീയും അവിട@ു േവഗം
േപാരണം. ദളവായും െജÚാളുമായി നാെള േവLതു
നട9െC” എ@ു ഹി•ുiാനിയിൽ പറzതിന്
“ആപ9ുകൂടാെത അവിടെ9 ദാസdാരായ അടിയqൾ
േപാരാം എ@് ആ ഭാഷയിൽ9െ@ [ 215 ] ധരിNി?ുെകാL്
േകശവപി/ വീLും ഹരിപ•ാനനഗുഹയിൽ sേവശി?ു.
അർZരാ2ി കഴിzിCും ജനശൂനയമാകാ9 രാജവീഥിയിൽ
നിലെകാL സംഘFാരിൽ sധാനൻ രാജയേ-ശഭരിതനായ
മഹാരാജാവായിരു@ു. വടFുകിഴFായി ഉയർ@ുെപാqിയ
കാർേമഘ9ിേ]യും ആകാശമൂർZാവിൽ െതളിയു@
നe2qളുേടയും വർ•വയതയാസെ9 േനാFി, അതിd•ം
ആപൽസേaാഷqളുെട സാമീപയം േലാകാനുഭവ9ിൽ
നിരaരസംഭവമായി കാണെNടു@തിെനFുറി?് അവിട@ു
തതവവിചാരം തുടqി. വായുേകാണിൽനി@ു വീശു@ ആ
ദിശാനാഥൻ ഊർƒിതsവർ9നനായി നിശാ™േശാഭികളായ
ദീപമ^ലേകാടിെയ േമഘ”@രാFിയാൽ,
സവപeാപഹതിയുെട സൂചകമാകുമേലലാ എ@് അവിട@്
അസംഗതമായി ഒരു അപശകുനെ9 അaർ„ർശനംെച•്
Qീപ‰നാഭപാദqെള ധയാനി?ു. കഠിനതuിേയാട്
ഉറzുനി@ിരു@ ഘനപടലം –േമണ ഉയർ@്,
പവനseി½qളായി പൂർgാmിതടം േനാFി യാനമാരംഭി?ു.
ഈ sാർ°ിതാർ°ലാഭ9ിൽ സÆഹൃ•നായ മഹാരാജാവ്
സവധർ#നിˆാsേചാദിതനായിNുറെNCതിെ]േശഷം
ആപ}”വണമാ29ിൽ ഭീരുെവ@േപാെല മടqിേNാ@തിെന

ചിaി?ു ലƒി?്, ഹരിപ•ാനനമ•ിര9ിെ]
പുേരാഭാഗേ9Fുതെ@ അeമേയാടു തിരി?ു.
അനുഗാമികൾ രാജഹിതെ9 അനുവർ9ി?ു പിൻതുടർ@ു.
ഹരിപ•ാനനാQമ9ിെ] ദവാരേദശം അടുFാറായേNാൾ
ഗംഭീരമായ ഒരു മുœാര9ിരനിര മഹാരാജാവിെ]
iാനമഹതവേ9യും നി—ാരമാFി, ആ സംഘെ9
വലയംെച•് അsതിഹതമായ sവാഹ9ിൽ വഹി?്,
Qീപ‰നാഭേe2ശിലാsകാര9ിെ] അªിേകാണായേNാൾ
തവരയമർ@്, നിരപിരിz്, മുœരശിര—ുകൾ
Qീപ‰നാഭദാസെന നമി?ു. േശഷം
സർേവuിയ‡ംഭനമാംവ•ം ഭയാനകം!
ചTFാറെ] മൂർഖതയും കളsാേFാC9bിയുെട ജളതയും
െകാL്, ആ രLുവഴിFുമു/ ബoുസഹായം
ന•മായി9ീർെ@yിലും ഹരിപ•ാനനേയാഗികളുെട
പരിQമപeqൾ eീണqളാകാെത
കിരീട±ൃഹാകാശ9ിെ] അതയു@തിയിൽ
…ഫീതപർ•qേളാടു സ•രണംെച•ു. ദിവയqളും
അsതയeqളുമായ അeയബാണബാണാസനqൾ
ധയാനമാ29ിൽ ഹ‡sാ½മാകുംവ•ം ഉപദി•നായു/ ഒരു
ധനുർേവദUന്, േകവലം ഓണFളിFു/ രLു
ചായവിലലുകൾ നി}Ëേയാജകീഭവി?ാൽ ഇ”ാഭംഗകദന9ിന്
അധീനനാവാൻ എaാണവകാശം? തെ]
തTൈനപുണിയാൽ തിരുവിതാംകൂറിെല
sജാസമു?യ9ിെ] ആ‰ശ€ികൾ

ആവാഹിFെNCുകഴിzു. തെ] തTൈനപുണിയാൽ
ദ¡സവാധിˆാനdാരായു/ ആ ദാസdാർ സ•ർഭാഗമന9ിൽ
eണeുഭിതരാFി അടർFള9ിേലFു േമാചിFെNടും.
തെ] മഹാമാTികതTൈനപുണിയാൽ
അനaശയനരൂപാyിതമായു/ വ•ിരാേജശവരഖÃഗം,
സവഹ‡രേ€ാ¹ലsഭെയ സവയം വരി?്
ശ2ുരാജകുശലqളുെട ഗളഖ^നം െചRുകയിേലല?
അടു9ദിവസെ9 യാ2ാദർശന9ിനായി ആഗമി?ിCു/
ദശസഹ«പരമായ ഭ€തതിേയാട് പാ^യേദശ9ുനി@ു
യാ2ാരംഭം െച•ിരിFേL ‘ശിഷയ’നിവഹം
സംഘടിFുേbാൾ9െ@, തെ] ൈസനികബലം
എaായിരിFും! രാജയതTാoനായ മഹാരാജാവിെ]
േസനയിൽ ഭൂരിപeവും, തെ] കൗശലചാതുരിF്
അധീനdാരായിCു/വർകൂടിയും ഇേqാCു േചരുേbാഴെ9
കഥ പിെ@ പറവാനുേLാ? ഇതിനുംപുറേമ, അനുമതിയും
അനു[ഹവുംെകാL് സിംഹാസനരാജയസbാദനqൾF്,
തെ@ നിയു€നാFിയിരിFു@ വിജയസിംഹൻ, സാeാൽ
ൈമസൂർ ൈഹ•വരാജകുലധവംസകൻ,
സവയംവർZിതേജയാതിÐഫൂർ9നായ ധീരധീേരാ9ംസൻ,
ൈഹദരാലിഖാൻ ബഹദൂർ രാജാധിരാജൻ, നര@ു
Qീനാരായണൻ എ@േപാെല, അവതീർ•നായി
sസരി?രുളു@ു. അതിനുംപുറേമ, തെ@ ജീവsതിˆയും
ജീവപZതിസം…കരണവും െച•്, ഈ ഉദയമ9ിേലFു
നിേയാഗി?ിCു/ sതി–ിേയ”ുവായ മഹാ‰ാവ് തെ] ജീവെന

ആവരണംെചRു@ പ•ഭൂതqളിൽ സ#ിQനായി,
ഭാർšവശ€ിsദനായി സദാ ആവസിFു@ുമുL്. ഇqെന
അധൃ•യനായി9ീർ@ിCു/ തെ] സ2സാeിയായി
ക9ിFെNടു@ ദീപം ആചuതാരം [ 216 ]
തിരുവിതാംകൂറിേലFു ഭmദീപiാപനമായി ഭവിFും.
അേNാൾ ഇ@ു ഗുരുപാദqെള@ു കൽപി?് തെ] പാദqളിൽ
െതാCു നമിFു@ ജനqൾ, രാജപാദനഖപ‰രാഗsഭയാൽ
നിമീലിതേന2dാരായി, ദൂര9ു വാqിനി@്, ഭൂമിയിൽ
ഫാലഘCനം െച•്, താണുവീണു നമിFും. ഇqെനയു/
sഭാവെ9 സ•ർശി? സ•ർഭ9ിൽ േയാഗീശവരെ]
സുഹൃ„യാവസതിയായു/ മന—് ഒരു വിഷമേ9യും
സ•ർശി?ു. തെ@ വിശവസിFു@ ബoുവും ശിഷയനുമായ
യുവരാജാവ്! അേത, ആ രാജകുമാരൻ ശിഷയനും ബoുവും
തെ@. അതിെനa്? ശ2ുേശഷെ9 േശഷിNിFു@ നയം
ജളാ[ഗണയെ] ജളതവമാവുകയിേലല? രാജകുമാരെ]
പുരുഷതവം വികസിതsായമാകുേbാൾ, അേ„ഹം ഗുരുവായ
തേ@ാടും നിœരുണനയനായി9െ@ വർ9ിFും.
അകാരണമായു/ ബുZിeീണ9ിൽ താൻ
വലzുതുടqു@െതaിന്? എ2 ജനqെള ഈശവരൻ തെ]
കൃതയഗതികളായ േരാഗദാരിദ¢യാദികൾെകാL്
ആ‰ഹതയേപാലും െചRിFു@ു? ഹരിപ•ാനനനായ
സൂºsകൃതി തതവUന് ഒരു ഒ}റ ധൂർ9ാദാവിെന
പീഡിNി?ുകൂെടേ@ാ? യു€ിഭംഗം! {|ാ^ഭരണവും
രാജയഭരണവും ത#ിൽ ഈഷലും േഭദമിലല. രLിലും

േചാദയംെച•ുകൂടാ9 ദുœൃതികളും മർ#േഭദകമായ
ദുഃഖവിതരണqളും ജീവികെള െഞരിFും. അവർ സഹിFും;
ഇതുകൾ അsേമയഗതികൾ എ@് അഭിUൻ വാദിFും.
അqെനയുLാകു@ പ^ിതസംഹതിയുെട അഭിേഘാഷണം
ന#ുെട രLാം പരശുരാമതവേ9യും
ഏകദശാവതാരസംഹിതയാFി9ീർFെC! ഇqെന വാദി?ും
വാãി?ുംെകാL്, ഹരിപ•ാനനൻ തെ] ആQമ9ിലുരു@്
സവാനുകാരികളായ വൃകqെള യുZാyണേവCŒ്
ശൃംഖലാബoം േവർെപടു9ി വിേടLതിനു/ ഒരു
കാരയപരിപാടി പ/ി?ാർ9ുെച•ു. സൂരയനും അ‡മി?ു.
അ‡ാചലsാ½നായ ആദിതയനു പകരമായി
ഹരിപ•ാനനമ•ിര9ിെല സoയാരാധനാദീപqൾ
േലാകsേശാഭനമാകു@പണിെയ അനയൂനജഗr#തിേയാടു
നിർവഹിFു@ു. ആ ലeദീപsഭയു/ നe2തതിയുെട
sഭാസേമളന9ിനിടയിൽ േയാഗീശവരൻ
പൂർണശശാyസമനായി വിലസി ഭ€ഹൃദയകുÃമളqെള
ഹിമജലേസചനംെച•ു ഫുലലദളqളാFു@ു.
പുËസമൃZികാലാനുകൂലയ9ാലും, രÂസുവർ•qളുെട
സമൃZി ഉrവാരംഭാനുേയാഗയതŒുേവLിയും
സാമാനയ9ിലധികം അനവധികതവേ9ാട് ആ പൂജാശാലെയ
ഹരിപ•ാനനപCാഭിേഷകമ^പമാFു@ു. ആ
രാജേസാd9തയുെട സേyത9ിൽനി@ു sവഹിFു@
സുഗoനാനാതവം അടു9ു/e2മു}റെവളികളിലും വയാപി?്
അവെയ പരമാസൂയാലുFളാFി9ീർFു@ു.

ഹരിപ•ാനനെ] ദീപാരാധനെയ ദർശനംെച•ു sസാദqൾ
വാqി, അേ„ഹ9ിെ] അനു[ഹqെളെFാLു
സaു•ചി9dാരായി േപാകു@തിന്, ബഹുസഹ«ജനqൾ
തിFി9ിരFി ത/ി9ളർ@് ആ േയാഗിവാട9ിനക9ും
പുറ9ും അണിയിടു@ു.
ഒരു നവsഭാകരെ] മേഹാദയമുLായി,
ഹരിപ•ാനനനിശാകരൻ െപെC@ുയർ@ ആ
വിoയാmിശിര—ിെ] പുറകിൽ മറയു@ു. ഇqെന
അsതീeിതമായി അ‡മി? ഹരിപ•ാനനൻ
പുനരുദയംെചRു@ിലല. അേ„ഹ9ിെ] ഭ€സംഘFാർ
Qീപ‰നാഭേe29ിെല പൂജാേകാലാഹലqെളേFCു
നിശാവൃ9ിെയ കണFാFു@ു. ആ േe2കർ#qളിെല പല
ഘCqളിേലയും നാഗസവരശംഖനാദqൾ അsതിബoമായി
കഴിയു@ത് അവെരെFാL് രാജശ€ിയുേടയും
രാജേയാഗശ€ിയുേടയും ലൗകികാaരെ9
പരിഗണനംെചRിFു@ു. രാ2ിയിെല ശീേവലിേഘാഷqൾ
ചതു}Ëദeിണാവൃ9ിയിലും കഴിzത് അവരുെട
ഹൃദയതടqേളയും േഭദി?്, ഉദരാªികു^െ9 sജവലിNി?ു.
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരെ] (ഇെതqെന സാധി?ു
എ@റിയു@ിലല) നാെലCു തൃൈFകേളാടും അ2യും
ആയുധqേളാടുംകൂടിയ മഹിഷമർ„ിനീനടനം കാണു@തിനു
കാ9ുനി@ ആ ഭ€dാർ ഭ€ാകർഷിതരായേNാൾ, ഒരു
ശിഷയsധാനനെ] ആസവാരസയമായു/ തീയുഴി?ിലിെന കLു
മുഷിz്, “സവാമികൾെFേaാ eീണം” എ@ു പറzു

പലഹാരFടകളിേലFു തുരുതുെര ഗമനം തുടqി. [ 217 ]
നീ“²ത, ×ശാനേദശെ9 നീ“²ത, േseകജനqളുെട
മന…ഖലനംെചRുമാറു/ നീ“²ത, ആ യതിവരാQമെ9
ബoി?ിരിFു@ു. ദീപsവാളേകാടികൾ ൈവധവയപാത9ാൽ
എ@േപാെല ശിഖാമു^ിതരായി മംഗലയാ‡മയെ9
sാപി?ിരിFു@ു. അqുമിqും േശഷിFു@ രLുമൂ@ു
ദീപികാസുമംഗലികൾ സവസേഹാദരീസംഘാ‡മയ9ിൽ
സഹദീനതയാൽ -ാaമായ േന2qേളാടുകൂടി നി©Fു@ു.
ആ മ•ിരെ9 അനaശയനാലയൈവകു®9ിലും
അ¨ുതകരമാFി9ീർ9ിരു@ രംഗവിതാനsഭയും,
ദീപനിർഝരിേയാടു സഹsവണംെച•ു മറzിരിFു@ു.
പരിസരവാതം രാജേകാപൈതe്ണയെ9 വഹി?്
ആതപകാരിയായി sചരിFു@ു. ആ വാട9ിൽ
േയാഗധർ#sവർ9നം sവർZിതമായി, േmാഹഗരിമാതവെ9
അവധാനംെചRു@ു. അതിനാൽ sശാaത—
ഭൂഗർഭാasശാaത, േകശവപി/യുെട
ൈദവാനുഗൃഹീതമായു/ വാണിയിൽ ഉദി?്
ഹരിപ•ാനനെ] അേeാഭയതെയ അ‡മിNി?
‘ദശാസയകാലം’ എ@ അവiെയ ആവരണംെചRു@ു.
രLുമൂ@ു sധാനമുറികളിലായി, ഹരിപ•ാനനെ]
പാരേദശികഭടdാർ അbേതാളം േപർ ആയുധപാണികളായി,
ആപൽ sതീeകരായി, എaു കൃതയ9ിനും
ബZകyണdാരായി സ•യി?ിCു/വർ ‘രാമരസ’സര—ിൽ
മുqി, ആ ഋഷിവാടസംരeണ9ിന്, ജീവേമാഹസ@യ‡രായി,

ആUാsതീedാരായി ഇരിFു@ു. േയാഗീശവരെ]
തൽFാലാUകെള നിർgഹിNാനായി നിൽFു@ ചില
ജവാdാരും പുേരാഭാഗദവാര9ിൽ ഗാCു േസവിFു@ ഒ@ു
രLു ശലയധരdാരും മാ2ം അaർഗൃഹ9ിനു പുറ9ു/
ഭാഗqളിൽ കാണെNടു@ുL്. ഹരിപ•ാനനശ2ുവായ
േകശവപി/യും, ഗുരുപാദതൽപരdാരായ ഏതാനും
നാCുഭ€dാരുെട കൂC9ിൽ, ആ രംഗകാളിമയിൽ ഒരു
നടാംഗെ9 നിർgഹി?ു െകാLു സ•രി?ിരു@ു.
മാമെവyിടെ] കൽപന േകCു മLി9ുടqിയ പFീർസായുെട
ഭീമാകാരം, മതsതിബoംെകാLായിരിFാം,
ശുZാQമഭംഗസാഹസ9ിനു സ@ിഹിതമായിCിലല.
ഹരിപ•ാനനപരമഹംസൻ ആകെC, അ@ു രാ2ി
വിദയാേയാഗാരണയqളിെല പ•ാനനനായിCലല, സാeാൽ
വൃeനിബിഡമായു/ അരണയ9ിെല
മൃഗരാജപ•ാസയനായി9െ@ തെ] പൂജാമുറിയുെട
മുൻഭാഗ9ു/ ശാലയിൽ അ‡eമനായി, നി—ാരമായ
ഭeയമൃഗ9ാൽ അപഹതനായേപാെല ദംÏാനഖരqെള
പുറ9ുകാCി, –ൂരതെയ sകാശിNി?്, വCFൺമണികെള
വിേശഷേവേഗാ[തകേളാടുരുCി, േമഘനാദകടുതേയയും
താ¿9ു@ ഋജൂഗർƒനqൾെകാLു
ശ2ുഭUനശപഥqൾ െച•്, ദർശന9ിന് ഒരു
മഹാവി–മപു¶മായി കാണെNടു@ു.
ഐരാവതദaചതു•യെ9 തകർ9തിേനാടു തുലയമായ, ആ
യതീശവരെ] വേeാേദശം േകാപാേവഗശവാസqൾെകാL്

ഉയർ@ുതാഴു@ത് ആ വി‡ൃതിയിെല മാംസപു•ിെയ
സംവരണംെചRു@ നീല ഞരbുകെള
മരതകതTികെളേNാെല sകാശിNിFു@ു.
ൈസംഹ–ൗരയ9ിെ] പരമകാˆെയ പരിഹസിFു@
േകാപാേവശവും കുyുമമായ ശ2ുേശാണിതവും
ര€ാംബരേവ•നqളായ കുടൽമാലയും സംേയാജി?്,
മഹാഭയyരനായി ചമzിരിFു@ ഹരിപ•ാനനൻ ആ
അർZാoകാരരംഗ9ിൽ സാeാൽ നരസിംഹനടനെ9
പുനഃsകടനംെചRു@ു.
കാപടയമാകു@ അേഭദയകൃ•ശിലയാൽ രചിതമായ ആ
‘കലിധർ#േദയാതിനി’ നാടകശാലയുെട,
അaർഗൃഹമZയ9ിെല നൃ9േസാപാനം
നിശാദുœൃതിsവർ9ന9ിനായി ദീപsസരം താ¿9ി
ഒരുFെNCിരിFു@ു. അഭിനയിFെNടു@ത് ഒരു
‘അaകസഭ’യാെണ@ു വിUാപിതമാകുംവ•ം, രംഗ9ിെ]
പാർശവാദിഭാഗqൾ കാളിമാsചുരിമെകാLു
സമർ°രംഗസാമ[ികർ#ാFളാൽ സവിേശഷം
ഭയാനകരസാനുകൂലമാFെNCിരിFു@ു.
ഹരിപ•ാനനേയാഗിസിംഹെ] വിQമേസാപാനം
അsാകാശയതയും sശാaതയും മഹാവിലതുലയമായു/
സാധനശൂനയതയുംെകാL് വിലeണീകൃതമായതിെ]
പരിഹരണ [ 218 ] 9ിനായി, അഭൂതപൂർgവും
അനനയസാധാരണവുമായു/ ഒരു ൈവദയുതമഹാ

രയം ആ

സേyത9ിൽ സംഭവിFു@ു. സർN9ാdാർ തqളുെട
വയാവർ9ന9വFിേനയും ശലഭqൾ ശൽFqേളയും
െവടിz് നവശരീരരാകു@തു നാം കLിരിFാം.
മൃതിസമീപidാർ ഏകദീപശിഖെയ ദവിതയമായി കാണു@
അവiെയFുറി?ു നാം േകCുമിരിFാം. ഏകശരീരം
ദവ•ീഭവിFു@ {|വിദയാവിധാനം, ഇതാ,
നവ{|ാ‰കനായ ഹരിപ•ാനനേയാഗികൾ
sദർശിതമാFി, അതിെ] സാZയതെയ നമുFു
േബാZയമാFു@ു. ഉൽകുലേകാപാªിയുെട നിർഭരതവംെകാL്
ഭി@മായതുേപാെല, ഹരിപ•ാനനകായം ൈദവധീഭാവെ9
ൈകെFാ/ു@ു. േയാഗീശവരെ]
രാജേയാഗsേയാഗqൾെകാL് ആ ദിവയെ] iൂലശരീരം
സാeാൽ ജഡകായമായും, അതിൽ ആവാസംെച•ിരു@
സൂºശരീരം ഈഷൽേഭദംകൂടാതു/ തുലയതേയാട്
ആ‰കായമായും ഐകയേയാഗെ9 ഖ^നംെച•ു/
ആർഷsഭാവാ¨ുതമാണ് ആ
Qീമൽപത¶ലിsഭാവപുണയാQമ9ിൽ
യUാരംഭ–ിയയായി സംഭവിFു@ത്. ആ
േദഹേദഹിമൂർ9ികളിൽ sകൃതിസിZമായു/ ഐഹികവും
പാര2ികവുമായ ലeണqൾ അതാതു വി[ഹqളിൽ
sേതയകി?ു കാണെNടു@ു. പൂജാമ^പ9ിെ]
കിഴFുഭാഗ9ാണ് ഈ മഹാരാജേയാഗപരമാ¨ുതം
നിവർ9ിതമാകു@ത്. പര±രാഭിമുഖമായും, നി©Fു@വരിൽ,
ദeിണപാർശവiമായ വി[ഹം ആപാദമ‡കം

രൗmാേªയവും, ഉ9രപാർശവiമായു/ത്
ൈവ•വസൗമയവും ആയി sകൃതവിപരയqെള
…ഖലിNിFു@ു. ദeിണവി[ഹം
അംഗാരാÍഗoകാദയാ‰കമായ െവടിമരു@ുേപാെല
സവാ‰ദാഹകനായും ശീÉസംഹാരകനായും മേ}റ വി[ഹം
ൈതലേമദ—#ിQനായും ആജയശീതളനായും
sേയാഗാനുസരണമായി േപാഷണദഹനqൾF്
അനുകൂലനായും നിൽFു@തിനിടയിൽ, ക¹ാaകാേലശൻ
ഐഹിക™മവശനായി ശഠിFുകയും ശപിFുകയും, മേ}റ
വി[ഹം ശാaതേയ അേപeി?് 'ൈദവാധീനാ'ദിsമാണqെള
മ•സവര9ിൽ വാദിFുകയും െചRു@ു. ഈ വി[ഹqൾ
ഹരിപ•ാനനെ] ജഡേദഹികൾ ൈദവതീഭവി?്
മൂർ9ിധാരണം െച•വയെലലyിൽ ആ ഭി@ധർ#ാ‰കെ]
സൃ•ിFു സവരൂപിFെNC ധർ#ാധർ#സാധനqൾ ഭി@ി?ു
മൂർ9ിധാരണംെച•ു നിൽFു@ രൂപqൾ എ@ു ഖ^ി?ു
സംവാദിFാവു@താണ്. അപരാധാനുകൂലനായി ഭവി?ു
എyിലും സുപഥനിˆകൗതുകനും ദമധനസb@നുമായു/
ശാaവി[ഹ9ിൽ നി@് 'ൈദവാധീന'sമാണം
ഉൽഗളിതമായേNാൾ, അeാaിമൂർ9ിയായ ഉ[സിംഹം
അേരാചകമൂർ?െകാെL@േപാെല ൈപശാചമായി
വമനാഹവാനqൾ െച•്, അൈഗർവാണിയായ ഒരു ഭാഷയിൽ
ഗർƒിFു@ു: 'ൈദവാധീനം! ഹറാം! ആ അനർ°പദം എെ]
സർവ2സൂ2പുടqേളയും േഭദിFു@ു. അേര! യതി, മാ2,
വൃ9ം ഈ ലeണqളുെട അUതെകാL് ദൂഷിതനായ

പദയകാരൻ അഭിമാനയേനാ? സൃ•ിiിതികെട
സംഹാരകനുംകൂടിയേലല ൈദവം? ജീവേകാടികെള യേഥ•ം
പീഡിNി?്, സംഹരിFു@ ധൂർ9േസവ”ാsഭു
'Uാനൈവരാഗയ'േയാഗവാനായ ൈദവേമാ?
സൃ•ിരeകളുമിലല, സംഹാരവുമിലല. കർ9ാവും ഭർ9ാവും
ഹർ9ാവുമിലല. ൈചതനയവിഹീനം sപ•ം!
അവിേUയമായു/ ഒരു ശ€ി വളരു@ു. പണിയു@ു.
രൂപാവർ9നംെചRു@ു. സർgവും മഹാ മേഹuജാലം!
ഇqെന ന#ുെട ചാeുഷാനുഭവം. ഇതിലാകെC,
ഇതരവിഷയqളിലാകെC, ഉപേദ•യiാനെ9 നീ
എടുേFL. ആUാനിർവാഹകെ] നിലയിൽ ഉപനയസിF.
ആ പാ^യേmാഹികൾ, വ•കdാർ എqെന നേ#ാട്
കരാറുലംഘനം െച•ു? ന#ുെട സംഭാവനകൾF് ഇേതാ
sതിഫലം? അവിട@് ഉLാകാവു@ സഹായം ശുZേമ
നാ‡ിതെ@േയാ?" ഹരിപ•ാനനേയാഗികെള
ദീപാരാധനാകർ#9ിനും കാളീനൃ99ിനും
അശ€നാFിയ 'eീണം', ഇതാ െവളിെNCു.
sതി”ായ: "ൈദവവിേരാധംെകാL് — ആ നാമെ9
ഉപേയാഗിFു@ിലല — ന#ുെട –ിയയാെലാ@ാവെC —
സർവാനുകൂലവും ന•മാവു@ു. രാജഭൃതയൻ, ഒരു യുവാവ്, ആ
sേദശqളിൽ സ•രി?്, അൈദവതാദയാചാരയdാർ
ശാകയമതെ9േNാെല ന#ുെട ശ€ിെയ ധവംസി?ു.
രാജമുmŒുപുറെമ, ഒരു sസിZiാനാപതിsഭുവിെ]
ശാസനാ [ 219 ] പ2qളും അവൻ വഹി?ിരു@ു. ആ

മഹൽsതിേയാഗികെള ഉLാFിയത് അവിടെ9
ധർ#™ംശമേലല?"
അസൽ”ായ: "ധർ#™ംശേമാ? കർേ•ജപdാരുെട
ഏഷണികൾF് നീ ദ9Qവണനായി. ശരീരെ9 ആ‰ാവു
വ•ിFു@താണ് അധമമായു/ ധർ#™ംശം.
സഹജാതവേ9യും സഹsതിˆിതതവേ9യും മറ@്
അപരമാർšനായി, നീ ഇേNാൾ അqെനയു/ ധർ#™ംശെ9
അനുˆിFു@ു."
sതി”ായ: "കനിˆതെകാL് ഈ ആ‰ാ േജയˆശാസനാധീനം
തെ@ എyിലും, ഇqെന ക¹ിFരുത്. ന#ുെട sതിˆാതാവ്
നെ# മാനുഷയകമായ ഒരു ഗൗരവകാരയ9ിേലFു നിേയാഗി?ു.
പുരുഷയÂം, വീരധർ#ം, ധർ#¤ൃതം, രാജയതTം
ഇതുകളുെട അനുയായികളായി വർ9ി?്, ൈദവാനുകൂേലയന
ന#ുെട sതിˆാപേനാേ„ശയെ9 സാധിNാനാണ് നാം
നിയു€dാരായിരിFു@ത്. ഭവാൻ ആർഷസ#തമായും,
ശാശവതqളായു/ ധർ#qളുെട ™ംശേ9ാട് നെ#യും
ബoി?ു. അവിട9ാൽ വാÛ9മായ മാതൃദർശന9ിലു/
തൃ•െകാL് ഞാനും പാപകർ#പിശൂനനായി. പരമശുZനും
നിർ#ലsകൃതനും ആയ ന#ുെട തbിFു േനരിCിരിFു@
അവiാaരെ9 വിചാരിFുേbാൾ പരമാർ°െ9
രാജസമe9ിൽ ധരിNാനും എെ] മന—് സ@Zമാകു@ു."
(അസൽ”ായയുെട നീലതീF•ുകൾ പുകzു) "ബാലയം
മുതൽ അവിടെ9 ശ€യുrാഹqളുെട അതിsസര9ിന്

എെ] സഹവാേസാപേദശqൾ കടിzാണായി
നിയമനംെച•ുവ@ിരു@ു. ഇേNാൾ എെ@ തിര…കരി?്,
അവിട@ു പരമാസുരബുZിെയ സവീകരി?ുകളzു. അ@ു
ഞാൻ ഇവിെട വ@ിരു@േNാൾ ഒ@ും ധരി?ിലല. അതിനു
സമയവും സ•ർഭവും ത@തുമിലല. ന#ുെട ധനവിേ–താവ്
അ•ാവRൻ ജീവി?ിരിFുേ@ാ?"
അസൽ”ായയുെട േകാപsഭ sതി”ായയുെട ശാസനqളാൽ
വർZിNിFെNCു. "മാനുഷയകം, ൈദവികം, ആസുരം, ആർഷം—
ഈ വിധം നിരർ°ശ²qെള അമരസിംഹൻ
ഹാരാവലികളായി സം[ഹി?ിCുL്. പാഠശാലാമTqളായി
അതുകൾ അവേശഷിെFെC. നാം ഇേNാൾ
രാജയലºീവരണ9ിന് സൂ2ബoധരനായിരിFു@
eാ2ധർ#sബുZൻ, എ@ുമാ2മലല, സമ[sവീണനും
ആണ്. ആ കനയകാഹരണ9ിനു/ ശൃംഗാരകൗമുദികൾ
നിരവധി നീതിsവദകdാരായ ഭCാരയdാരിൽനി@ു നാം
[ഹി?ിCുL്. രാജയലtിF് ബഹുജീവേമധqൾ
സമാപിേFLിവരും. ആ വീരസം…കൃതതയംഗെ9 ധർ#™ംശം
എ@് എqെന വിധിFും?"
sതി”ായ: "ഹാ ക•ം! അ•ാവRൻ അവിടെ9
വിശവസി?ിരു@ ബoുവേലല? അയാെള ആ ഭൃതയൻ
ൈഭരവെനെകാL് വധിNി?ു.
രാജയലºീപാണി[ഹണ9ിനു/ സമാവർ9നം ഇതാേണാ?"
അസൽ”ായ: "നീ ന#ുെട ജീവാ‰ാവിെ] sധാനാർZെമ@ു

സ#തിFം. എ@ാൽ, ആ‰ാെവ@ു/ അംശ9ിെ]
സുഷു½ിയിൽ നീ അവസര[ഹണംകൂടാെത ലയി?ുേപാകു@ു.
ജീവിതധർ#ിയായ നാം സവകർ#sതികൂലയqെള
ശിഥിലീകരിNാൻ ഉദയമിFുേbാൾ, s‡ുത വധqളായ
കർ#qൾ വിേധയqളാേയFാം. ഒരു ൈഭരവൻ ന#ുെട
ആUെയ നിർവഹി?ു. ന#ുെട Qമqൾ ഗംഗാനദിേപാെല
ചിേലട9ു പy±ൃ•യായും, ചിേലട9ു പyാപഹയായും
sവഹിFു@ു. ആ sവാഹഗതിെയ തടയു@തിന്
വിoയെന@വ•ം മഹാകുമതിയും നിെ@ പാ^യരാജയ9ിൽ
പരാജിതനാFിയവനും ആയ േകശവനാമവാൻ ഇടŒു വീണു.
അവൻ എെ] ൈകകൾF് എ9ാÁയാൽ, രാജകര9ാൽ
ദ^യനാകു@തിന്, ന#ുെട മതമറിz് ൈഭരവനും, നാം
സവയമായും എെaലലാം അനുˆി?ു എ@് നമുFുതെ@
ഇേNാൾ രൂപമിലല. Qീകൃ•ൻ യവനൈവരിെയ
മുചുകു•െനെFാLു െകാലലി?ിേലല?" [ 220 ] sതി”ായ:
“പുരേണാപമാനെ9 ഇതിൽ വചിFരുത്. ഉപായവും
ഖലതവവും ഭി@നീതികളേലല?”
അസൽ”ായ: “ശC് ശC് അമാaം! ബുZിയുെട ദർശന…ഫുടത
ആ‰സതവവാdാർF് ഉLാവിലല. രLും വധംത@േലല?”
(തമിഴിൽ) “യæാ! Qീകൃ•രാലും അജRനാന യവനസിംഹർ
എേy, അ•ാNCർ പണNാNാെനേy?”
sതി”ായ: (കർ•qൾ െപാ9ി നി@ിC്) “കˆം! കˆം! ആ
ഉപമാsമാണം—”

അസൽ”ായ: (മലയാള9ിൽ) “എaNേന എa്?
സിംഹാസqൾ, കിരീടqൾ, ഉടവാളുകൾ—ഇതുകൾ
ധർ#ശാലകളിൽ ദാനം െചRെNടു@ിലല. വൃeqളിൽ
കാŒു@ിലല. മഴേയാടും മേzാടും വർഷിFു@ിലല.
ഭൂഖനനംെച•ാലും കിCുകയിലല! അqാടികളിൽ
വിൽFെNടു@ുമിലല. അതിനാൽ ൈശലൂകമുകിലsഭൃതികളുെട
നയെ99ുടർ@് െകാ@ും െവ@ും തീവ?ു മുടി?ും അവെയ
േനടണം നിേ@ാടിതാ അaർšതെ9 തുറ@ു പറയു@ു.”
sതി”ായ: “വധിFണം. ജയിFണം. കൃപയുെLyിൽ ഇവെന
ഉേപeിേ?Fണം. അ#െയ കാCി9രാെമ@ു പറzതു
െകാLേലല ആ േകശവൻകുzിെന ഞാൻ വ•ി?ു
െകാLുേപായി പിെ@യും വ•ി?ത്. എനിF്
വാÛ9മായു/ ആന•മയമായ ദർശനം ത@്
അനു[ഹിFണം. നമുF് ഭൂശർ#sദായിനികളായ ആ
േദവിമാർ എവിെട? ൈഭരവെ] ൈകകളിൽ അവിടെ9
നിേയാഗമനുസരി?് ഏൽപിFെNC മധുരാംബികsിയൻ
എവിെട?”
അസൽ”ായ: (അതയാധികമായ പരിഭവം നടി?്) “ആഹാ!
ന•സാഹRനായി9ീർ@ിരിFു@ ഈ അവസര9ിൽ കൃപർ
കർ•െന എ@േപാെല ഭrനംെകാL് നെ#
eീണിതനാFു@തിനാേണാ നീ േപാ@ിരിFു@ത്?
കൃതയമാർšqെളലലാം നാം നി

യി?ുേപായി. നിെ]

സഹകരണംെകാL് നമുFു ശ€ിപൂർണതെയ

ദ9ംെചRുക. ധർേ#ാപേദശqൾ, പിതുരാUെയ
നിർവഹി?് പിതൃsീതി വരു9ിയതിെ]േശഷം ആവാം. വധം
നരഹതയ, {|ഹതയ—ഫൂ്! എaു Šീതവം!
പരശുരാമതേപാവൃ9െ] കൃതയqെള ¤രിFുക.”
sതി”ായ: “പിതുരാUയനുസരി?്, പിതുരാ‰sീതിFായി—”
അസൽ”ായ: “അഹഹഹ! ന#ുെട ജdകാരകൻ മാതൃജാരേനാ?
പിതാവെലലേ@ാ? ആ ഗാoർgമഹിമപൂർ•ൻ
ജമദªിതുലയനലലേ@ാ?” എ@ു േചാദയം െച•ും, ആ

രയെ9

നടി?് െതാഴുതുപിടി?് ൈകവിരലുകെല നാസികാ[9ിൽ
മുCി?ു െകാLും, നിലയായി.
sതി”ായ: “sബുZാ‰ാേവ! പിതൃsീതിF്, ആ
ഉ#ിണിNി/യുെട നി[ഹം ആവശയമായിരുേ@ാ?”
ജഡപ•ാനനെ] ജഠരാªി ക9ിജവലി?ു. ആ പശുസമനായ
ആ‰ധർ#ാനുˆാപകെന തെ] േകാപാഹുതിF്
‘പശു’വാFാനും അേ„ഹ9ിനു മന—ുLായി എyിലും,
“ചി2തരേമാർFുേ@രം അ2 നിെ] ദുർവിചാരം” എ@ു
ചൂLുവിരൽെകാL് ഒരു വിചി2നൃ9ം കഴി?ിC്, “മഹാബZം!
ദവ•വയുZ9ിൽ അവൻ ഹതനായി. sതിേയാഗി
യുZസമർ°നായിരു@തുെകാL് മ}റവെന ഹനി?ു.
ഹനിFുെമ@് അതിനുമുbുതെ@ sതിUയും െച•ിരു@ു”
എ@ു വാദി?ു.

sതി”ായ: “ക•ം! പിെ@യും ആ‰ാെവ@ു
സ#തിFു@വെന വ•ിFു@േലലാ! അവിടെ9 ആയുധqൾ
എനിFു പരിചയമിേലല? ആ നായർ sതിേയാഗിയാൽ
വീ¿9െNെCട9ുവ?ു മരി?ു എyിൽ അവിടെ9 വാദം
സാധുതെ@. അവിട@്, െതാCു നടെകാ/ി?തിെ] േശഷമണ്
അയാൾ മരി?ത്. ഒFNാെട ന#ുെട ഭുജീവിതം ഇനി
അവസാനിNിFണെമ@ാണു േതാ@ു@ത്. അവിട@്
ജനേകാടിെയ അaകപുരയിേലFു/ [ 221 ] ഗമന9ിന്
ദർഭശയനം െചRി?ിരിFു@ു. പതിയു@ ഇടി എവിടെമലലാം,
എെaലലാം ന•മാFുെമ@് ആരറിയു@ു? നാം
Qീപ‰നാഭെ] പുറകിൽ പാർFുെ@yിലും ആ പരമപുരുഷന്
േന2qൾ പുേരാഭാഗ9ു മാ2മലല. മഹാരാജാവ് ധർ#പരൻ.
നമുFു പരാജയ9ിേന മാർšമു/ു. ൈഹദർസഖയമാണ്
ന#ുെട sഥമധർ#വിഗതി. പിതൃശാസന9ാൽ
Qമമാ29ിേന നാം നിയു€രായിCു/ൂ. നാം സ•യി?
സകല സ•യqളും ഇേNാൾ ന•മായിരിFു@ iിതിF്
ഈ രാ2ിതെ@ ഇവിെട നി@ു പുറെNCു രeെNടാം.
പാപനിവർ9നം െച•തിെ]േശഷം, നവപഥെ9 അവിട@്
അനുˆി?ുെകാ/ണം. ഞാൻ വലല പുണയേe2േ9യും
ശരണംsാപി?ുെകാ/ാം. ആ ഭ€നായ വൃZഭൃതയെന
േലാഭിയും തൃ•ാവശനും ആ‰വിഹീനനുമായ ആ
മാംസമാ2െനെFാLു വധിNിFാൻ സംഗതിയാFിയതും
വലുതായ ഒരു ശ2ുെവ ഉLാFിയിരിFു@ു. ൈഭരവെ]
അ”നാണ് ആ ഭൃതയൻ. അവൻ ന#ുെട അ”െ] ആUെയ

അനുസരി?് നെ# അതിഭ€ിപൂർgം േസവി?ു. എ@ിCും,
അവെ] അ”െന അവിട@ു രeി?ുെകാLിലല. ആ
നരഹതയയും അവിടെ9 ദുരുപേദശകാരണ9ാൽ
സംഭവി?െത@് ൈഭരവൻ ധരി?ിCുL്. ലeണqൾ ഒ@ും
ശുഭമലല.”
അസൽ”ായ: (േകശവൻകുzിെന ൈഭരവെ]
രeയിലാFിയതു ബുZിയുെട അമർഷമായിേNായി എ@ു
േതാ@ി എyിലും, തെ] നിലെയ േഭദെNടു9ാൻ
സ@Zനാകാെത) “ലeണqളുെട ശുഭാശുഭപരിഗണനം
െചയ്വാൻ അവകാശം ബുZിFാണ്. ആ‰ാവായ
മൃദുസതവവാന് അതിെനaവകാശം? നിെ] ആ‰പൂർ•മായ
സഹകരണംെകാL് എെ] ശ€ിFു പൂർ•തവം നൽകിയാൽ
മാ2ംമതി. നെ#െFാLു െചRി?ിCു/ സതയെ9 ഓർ#ിF.
Qമമാ2മലല നിർേ„ശിFെNCിCു/ത്. സാധുsകൃതനായ
നിനF് അവിടെ9 ദിവയഹൃദയ9ിെ] പൂർ•ഗതി
ഉപദി•മായിCിലല. അവിടെ9 വrൻ നാം ആയിരു@ു; നീ
മാതൃസവവും. േകൾF: ഗുരുതവം അതിേQˆമായിCു/ ധർ#ം.
ന#ുെട ജdകാരൻ സകല –ിയകെളയും അaർഗതqെളയും
അറിയുകയും കാണുകയും െചRു@ു. ŠീബാലവർšqൾF്
സഹജമായു/ േലാലമാനസതേയാടുകൂടി നീ കാംeിFു@
മാതൃദർശനപുണയവിഭവ9ിന് നാം ഉടെന മാർšമുLാFാം.”
(sതി”ായയുെട മുഖം വലുതായ ആന•േ‡ാഭംെകാLു
േശാഭി?ു.) “നിെ] ആന•sസാദം നമുF് വലുതായ ശ€ിെയ
sദാനംെചRു@ു. സവർšqൾ പിളർ@ു പതിFെC. നരകqൾ

കിളർ@ു െപാതിയെC. സമുmരാശികൾ sളയsവാഹംെകാLു
കഴുകെC. നാം വിജയപതാകെയ ഈ ഭൂസവർš9ിൽ
sതിˆിFും. മാതാപിതാFdാരായ
ലºീനാരായണൈവകു®പരിസര9ിൽ,
കൗപീനമാ2dാരായി കിqിണീകടകqളുെട
മധുരകവണിതqേളാടു വിഹരി? ആ വി™തിെയ ¤രിF.” ആ
കുടിലഹൃദയൻ സവാർZമായ മൃദുലമന…കെന ഇqെനയു/
േമാേഹാൽപാദനംെകാLു വ•ി?ും, “ശാaം—ശരണയം—
വേരണയം” എ@ു ഛ•—വരൂപ9ിൽ, സാeാൽ
ചതുർമുേഖാൽഗളിതഗാംഭീരയേ9ാടുകൂടി ആ പദqെള
വദി?ും, തെ] കരദ^qെള വിടുർ9ിയും, സർgാംഗqളും
െകാL് സവാേപeെയ ആUാരൂപമാFി9ീർ9ും, ആ രLു
കായqളാലും ആരാധനീയനായു/ ഒരു മൃതഗാ2െ]
തൽ”ായയായി, sവൃZമായ ഗാoർgഗാംഭീരയേ9ാടു
നിലെകാLു. ആ ദർശന9ിൽ sതി”ായയുെട
ആ‰ധാേമാ[ത േകവലം ‘മാതൃസവ’നായ ശാaകുമാരെ]
നിലയിൽ െപാലിzു. “അ#െയ ഒ@ു കാണാൻ
അനുവദി?ാൽ—” എ@ു പറzു തുടqിയതിെന
അസൽ”ായ തടzു: “വിജയികളായി കLുെകാ/ാനേലല
അ”െ] അനുU?”
sതി”ായ: ‘േജയˆൻ കLുവേലലാ—”
അസൽ”ായ: “നീ എaു വിäിFുCൻ! ആ യദൃ”ാസംഭവം
എെ@ ™മിNി? കഥ–‘നാരായണാ’” (ഈശവരനാമേ9യും

സ•ർഭേയാജയതŒുേവLി ഉപേയാഗി?ു) “രLുമൂ@ു
ദിവസേ9Fു മാ2ം eമിFൂ. നമുFു രLുേപർFും
േചർ@്, ആ പരിശുZപാദqളിൽ നമ…കരി?്, കുCി
മീനാeികനകബാലികേയയും ദർശനം െച•്, പൂർgകഥകെള
ധരിNിFാം. നാം ജീവി?ിരിFു@ത് ആ മഹതി അറിzിCിലല.
േപാരൂ—ഒ@ി?ു േപാകാം. എ]നുജൻ—ഇതാ േനാFൂ—അ”ൻ
കൽപിFു@േപാെല—അേത—അ”ൻതെ@—ന#ുെട അ”ൻ
കൽപിFു@േപാെല വിചാരിFൂ. അ# പരമസാധു, അ#യുെട
അരുളNാെട@ും ആദരിFൂ.” ഇqെന
കരുണാനിദാനേകuേഭദിയായു/ മൃദുമ¶ുളയാചനേയാട്
അസൽ”ായ പിെ@യും കരqെള വിടുർ9ി. sതി”ായ,
േÇഹശാഠയം െകാLു കലഹി?ിരു@ ബാലൻ മാതൃവeേ—ാടു
േചരുംവ•ം, ആ കരqൾFിടയിൽ പാzു പതി?ു. ആ
മൂർ9ിദവയം വീLും ഏകീഭവി?ു. . . പടിവാതുFൽ
കാ9ുനി@ിരു@ ഒരു ഭടൻ sേവശി?് “പട9ലവനാർ” എ@ു
േബാധിNി?ു.
ഹരിപ•ാനനൻ: “ഏകനാ?”
ഭടൻ: “ആം സവാമി.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “ആയുധപാണിയാ?”
ഭടൻ: “അNടിേയ, തിരുവടി!”
ഹരിപ•ാനനൻ: “നലലത്? വരെ?ാൽ.”

ഭടൻ തെ] ആUാനിർവഹണകൃതയ9ിനു തിരി?ു.

അZയായം ഇരുപ9ിെയC്
“വിബുധപതിെയാടു നിശിചരാലയം െവെaാരു
വൃ9ാaെമലലാമറിയി?ുെകാ/ുവാൻ
അഹമഹമികാധിയാ പാവകജവാലക–
ളംബരേ9ാളമുയർ@ുെച@ൂ മുദാ.”
നമുFു പരിചയമു/ മൃദുേ¤രവദനനും
കാരുണയകടാeാവേലാകനsവീണനും കനകഗാ2നും
ആയു/ ഹരിപ•ാനനസിZൻ മാ2ം ആ രംഗ9ു േശഷി?ു.
“ശരി! എലലാം കലാശി?റു@ു! ശകുനം ന@ലല. അ”ൻ
ഗoർവാംശജെന@ു സംശയമിലല. അവിടെ9 കൽപനŒു
വിേരാധമായി, അ#െയFL@ു തുടqി [ഹNിഴ. എyിലും,
ൈഹദർമഹാരാജാവിെ] ഉ/റിയു@തുവെര പയ}റുകതെ@.
ഈ അകാലNുറNാട്? ഉ•ി9ാെനേNാെല ഇേ„ഹവും
ബoുവാണ്. അേ„ഹം പറz് അ”െന@ു മന—ിലാFി
മൂNിൽ ചാടി9ിരി?ിരി?ിരിFയാണ്. വരെC, മനഃപൂർവവും
കട@ും നെ# േmാഹിFയിലല. എyിലും കരുതണം.” ഇqെന
ആ‰ഗതമായി iിതിവിേവചനംെച•്, രLു ലഘുവായ
നാരാചകഠാരികെള എടു9് അരയിൽ തിരുകിയും,
േയാഗേവˆിയാൽ അതുകെള മറ?ു കടിതടെ9 ദൃഢമായി
ബoി?ും, തbിsഭുവിനു നൽകിയതുേപാലു/ ഒരു വ–വാൾ
ഉറേയാടു വഹി?ും, രാജസ?ാ•ാCേ9ാടുകൂടി,

അതിഥിസൽFാരശാലയിേലFു േയാഗീശവരൻ നടെകാLു.
പട9ലവർ ഹരിപ•ാനനെനFLേNാൾ,
“ഉറqിെNാകൂെലല@ു ഞാൻ വിചാരി?ു. നാളേ9Fു േവL
QമqളുLേലലാ” എ@് തെ] അകാലഗമന9ിനു
സമാധാനമായി പറzു. അേ„ഹം പുത?ിരു@
സാൽവെകാLു ക®9ിനു കീഴവശമു/ ഒരുFവും,
തലെFCിനാൽ അക9ു/ രeയും, മറŒെNCിരു@ു
എyിലും, ഹരിപ•ാനനഗൃ}Zെ] േനാC9ിന് ആ
സ@ാഹqളുെട യാഥാർ°യം eണംെകാLു മന—ിലായി.
തെ] മുbിൽ sേവശി?ിരിFു@ത്,
സവബoുതവകാംeിയായി, മുbിൽ പിരിz ഗൃഹiനായ
രാമവർ#9ുപി/യെലല@ും, Qീപ‰നാഭദാസനായ
കുലേശഖരെNരുമാൾ കിരീടപതിയുെട
iാനാപതിയാെണ@ും ഹരിപ•ാനനേയാഗികൾ
ധരി?തിനാൽ, അതിനുമുbിൽ അനുവദി?
ആസനsദാേനാപചാരം െചRാെത, യുZാyണനിയമെ9
അനുകരി?ും, അഭിമുഖiിതിെയ അവലംബി?ുനി@ും,
കാരയാവേലാകനം [ 223 ] െചRാെമ@ു നി

യി?ു എyിലും

ശിര—ും ലലാട™ൂ േന2qളും അധരqളും കുംബു[ീവവും
ര€sഭമായ ഹ‡പ‰qളും േചർ@് ഒരു
പ‰ബാണവിലാസം അഭിനയി?്, സവാഗതാഭിനയ9ിൽ ഒരു
പടിയും വിടാെത, ഹരിപ•ാനനsവീണൻ
സവാഗതേച•ാമരയാദകെള അനുˆി?ു. “ഏകനലല—
ഏകസഹ«െമyിലും നെ# വലയംെചRു@ു” എ@ു

eണസyലനഫലെ9 മന—ുെകാLു കുറി?ു
ച•ലമന…കനായി. അതിേനയും ഹരിപ•ാനനൻ തെ]
യമിത ൈവഭവംെകാL് ഉപഗുഹനം െച•ു. ആസനദാനം
െചRാതു/ ഉപചാര9ിെ] നയൂനതെയ പട9ലവരും
പരിഗണനം െച•ു. അേRാ! ഹരിപ•ാനനെ] മനFാb്
നിയമവിരുZമായി കൂbുകതെ@ െചRു@േലലാ!
രാജരാജdാേരാടും േനർFാൻ വീരയസ@Zനായു/
ഹരിപ•ാനനന് പട9ലവരായ ‘വൃZെ] സാ@ിZയമാ2വും
അസവാiയകരമാകു@ു. സാൽവ ആ”ാദനംെചRു@
ഖÃഗ9ിെ] ധാരയും ശരീരം ആവരണംെചRു@
വി–മ9ിെ] ഉrാഹsസരവും, വാർZകയ9ാൽ
എ2േ9ാളം̧eതമായിCുെL@ു നിർ•യിNാൻ
ശകയമാകാ9തിനാൽ, തേ@ാടു തുലയനായ ഒരു
അപരിേUയബലിˆൻതെ@യാണ് തെ@
േനർ9ുനിൽFു@െത@ു ഹരിപ•ാനനൻ അഭിമാനി?ു.
സവഖÃഗെ9 ഗാഢപരിരംഭണംെച•ുെകാL്, “അവിടേ9F്
ഒരു കാഴചയായിCാണിതിെന െകാLുവ@ത്. അ@ു
തിടുF9ിൽ പിരിzു. ഇ@ു സാവകാശമായി സംസാരിNാൻ
േപാ@ത് എ2 സേaാഷം! ഇവിട@ു യUശാലയിേലFു
നാെള മാറു@ു. സംഗപരിതയാേഗഛുFൾFും
sാരtെമാഴിzിരിNാൻ സൗകരയം കിCു@ിലല. അവരും
േലാകകാരയധുരoരdാരായി, ഇqെന പരിQമേഖദqൾ
പരിചയി?ാലേലല sപ•2ാസ് സമനിലയിൽ നിൽFൂ.” എ@ു
ലളിതമായ് sസംഗി?ു.

പട9ലവർ: “വിഷമവിഷയqളിൽ ഞാൻ അUൻ—
അഭയസിNിFാൻ തF ഗുരുFdാരും ഉLായിലല. അവിടെ9
അഭിsായ9ിനു ശരിവŒാനും കുറേ?ാരു പഠിNു േവണമേലലാ.”
“അ”ൻ നെ# അഭയസനംെചRി?തിെന ഊ@ിNറzതേലല
ഇത്? അqെനയാെണyിൽ കഥ ഇവിെടqുമലല നിൽFു@ത്!”
എ@ു ചിaി?ുെകാL്, ഹരിപ•ാനനൻ സംഗീത9ിൽ
െപാCി?ിരി?്, ആ

രയസാഭിനയമായി, ഒരു വിലാസനടനവും

കഴി?്, “ഞാൻ ചിരി?ത് േലാക9ിെ] വിപരീതഗതിെയ
നിന?ാണ്. അവിടെ9േNാലു/ ‘അU’dാരാണേലലാ ഓേരാ
മ^ലാധിപdാരുെട േദാർ„^qളായി അവരുെട
പാണികൾFു ഭരണഹരണശ€ികെള നൽകു@ത്.
ആ

രയമേലല അത്?”

പട9ലവർ: “അേq നി•ാ‡ുതി വളെര ഭംഗിയായി.
എ@ാലിേNാൾ ഭംഗിപറz് പര±രം രസിNിNാനു/ കാലമലല.
നമുFു രLുേപർFും ഒരു ദുഃഖം േനരിടാൻേപാകു@ു.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “ആഹാ! sേമാദകരം! നമുFു സമാന
ദുഖഃമുെLyിൽ നാം സഹൃദയdാരാണ്. ഞാൻ
ബoുവിഹീനനുമലലാ. ഭവാദൃശനായു/ ഒരു മഹാപുരുഷെ]
മാതുലതവ9ിന് സനയ‡മായ എെ] ഹൃദയവും ±ൃഹിFു@ു.”
പട9ലവർ: “ആ നിലയിൽതെ@യാണ് ഇേqാCു
പുറെNCിരിFു@ത്. അെലലyിൽ ഈ iല9ും, ഈ
സമയ9ും, ഞാൻ വരിലലായിരു@ു. അൽപദൂരെ9ാരു

iല9് എേ@ാടുകൂടി പുറെNടണെമ@് ഒരേപeയുL്.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “ഞാൻ ഈ െചറിയ വാൾ ഒ@ു
മാ}റിെFാ/െC. അവിട@ു െകാLുവ@ിCു/ത്
ൈകയിലിരിFു@തുത@േലലാ? രLും തുലയമായിരിFേL?”
പട9ലവർ: (തെ] ഖÃഗെ9 ഉറേയാടു പുറ9ു കാണി?ിC്)
“ഒ@ാമതായി ഇതുതെ@.”
ഹരിപ•ാനനൻ: (ചിരി?ുെകാL്) “ഇത് േÇഹബoവും
കവിz് ര€ബoെ9 സoിFു@താണേലലാ.
ദൂരെ9aിനു േപാകു@ു? ‘ശുഭസയശീÉം’ ഇവിെടവ?ുതെ@
[ 224 ] കഥ കഴിയെC. സമീപെ9 േe29ിന് അശുZി
വരുെമേ@ാ? അതു േപടിേFL. നമുF് അതിനക9ുതെ@
സമാധിiാപനŒ് അവകാശമുL്. ഞാൻ അവിടെ9
sായെ9 വിചാരി?് നിരായുധനായി പരീeിFാം.” ഇqെന
പറzുെകാL് േയാഗീശവരൻ വിേനാദഭാവ9ിൽ അരF?െയ
ഒ@ു കൂടി മുറുFി.
പട9ലവർ: “ഞാൻ വൃZെനyിൽ അq്
ഐഹികനിവൃ9നാണ്; നാം ത#ിൽ കളിവാFുേപാലും
േചരു@തലല. പിെ@, ദവ•വയുZFാരയം
ആേലാചിNാെനyിലുമുേLാ? അq് െചേRL ഒരു കൃതയെ9
െചRിFാനാണ്, ഞാൻ eണി?ത്.” ഹരിപ•ാനനൻ
പട9ലവരുെട ശാaതയും iാനാപതി–മ9ിൽ കാരയം
െതാടാെതകLു/ കാരയകഥനവും സൂeി?ു. തെ]

മഹൽsഭാവെ9 sദർശിNി?് ആ കൂടിFാ¼െയ
അവസാനിNി?ാേലാ എ@് ആേലാചി?ു. “പാടിലലാ,
വിäി9ംെകാLു േതാ}റു കൂടാ” എ@ിqെന ചിaെച•ു
പറയു@ു: “എേ@ ഞാനും വിചാരിെ?ാ/ു. െചറുNംെകാL്
കളിവാFു പറzുേപായി eമിFണം!” (കുറ?് ആേലാചി?്
വിഷമെ9 നടി?്) “അേqാCുകൂടിയു/ sയാണ9ിന് ഒരു
വിഘാതമുL്. ഏഴു െവളുNിന് ഒരു േഹാമം തുടqണം.”
പട9ലവർ: “ആ േഹാമേ9Fാൾ വലുതായ ഒരു കർ#ം
അേq ആവശയെNടു@ു. മാതൃപൂജേയFാൾ വലുതായ കർ#ം
മനുഷയനു മെ}റാ@ുേLാ?” ഹരിപ•ാനനെ] ഹൃദയം
കർNൂരം േപാെല eണ9ിൽ അªി±ൃ•മായി ക9ി. തെ]
പരമാർ°െ9 പട9ലവർ [ഹി?ു എ@് ആ sഭുവിെ]
ആദയമായ ഉ9ര9ിൽനി@ു സംശയി?തു iിരെNCു. ഏതു
സƒനസമാജം േകCാലും സ#തിFു@ ഒരു
കാരണെ9യാണ് വൃZൻ ആഖയാനം
െചയ്വാൻേപാകു@െത@ു തീർ?യാവുകയാൽ,
ഹരിപ•ാനനെ] പാദqൾ ഒരു സാവധാനതാളം ചവുCി.
അേ„ഹ9ിെ] നാവിെന സരസവതി ഇqെന നടനവും
െചRി?ു: “അേലല! ഇെതa് ‘അU’തവം? ഇതിന്
മഹാേയാഗിമാരും ശിഷയെNടുമേലലാ. മാതൃപൂജാമാഹാ‰യം
[ഹി? മഹാനുഭാവൻ ‘അUത’ നടി?ാൽ ‘അ’കാര
‘വി’കാരേഭദqൾ നശി?ുേപാകൂേലല? ‘മാതൃപൂജ’ തെ@യാണു
നാമും എ@ും, 2ികാലqളിലും അനുˆിFു@ത്. അക9ുL്,
കാണാം. അതിവിേശഷസാ@ിZയമു/ ദുർšാ വി[ഹം.

സാeാൽ QീഹലായുധസംേസവയമായിCു/താണ്.
അർƒുനൻ, Qീ പരീeി9്—”
പട9ലവർ: (ഭാവേഭദെമാ@ും കൂടാെത) “sസവി?
അ#യുെട സംഗതിയാണ് ഞാൻ പറയു@ത്.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “മഹാഭാഗയവാൻ! അ# ജീവി?ിരിFു@ു.
ഇേലല? പരമപുണയവതി! പു2ധന9ിൽ—”
ഈ ക@9ം പട9ലവെര ചിരിNി?ു. ഹരിപ•ാനനെ]
mുതയു€ിസവാരസയെ9 അഭിമാനി?്, ആ മഹാ അവിേവകിെയ
രeിFുകതെ@ േവണെമ@് അേ„ഹം ഒ@ുകൂടി ഉറ?ു.
അതിനാൽ േയാഗീശവരെ] വാFുകെള തടz്, “ആ ഭാഗയവതി
വി•ുപദം േചർ@ു കാലം കുറ?ധികമായി” എ@ു പറzു.
ഹരിപ•ാനനൻ: (പുരികം ഉയർ9ി െന}റിെയ ചുളുFി
സംഗതിയുെട ദുർ[ാഹയതെയ അഭിനയി?്) “നമുF്
കഥെയാ@ും മന—ിലാകു@ിലല. കുറ?ുകൂടി
±•മാFിNറയണം. അതയാവശയെമyിൽ യUെ9
ഉേപeി?ും അവിടെ9 ഇ•െ9 അനുˆിFാം.”
ഇsകാരമു/ ഉദാരവചനകൗശലFാരേനാട് അaരംഗെ9
ആ ഘC9ിൽവ?ുതെ@ തുറ@ുകാCണെമ@ു പട9ലവർ
നി

യി?ു: “അത് ഗുണബുZി! അq് ഈയിെട ചിലbിേന9ു

േപായിരു@ിേലല?”
ഹരിപ•ാനനൻ: (പുരികെFാടി െപാCുമാറ് വ–Nി?്,

ഏകനഖംെകാL് െന}റി െചാറിz്) ‘ചിലbിേനടം’
ചിലbിേനടെ9@ാൽ?—െഹാ ശരി! ചuകാരsഭുവിെ] മഠം.
മന—ിലായി!—കഴൽFൂടം എ@ iല9േലല? അവിെട നമുFു
േകമമായ ഒരു ഭിeാസൽFാരം നട@ു.” [ 225 ] പട9ലവർ:
“അതിെ] െതേFവീCുവാതുFൽവ?ുLായ സൽFാരവും
ഒരുവിധം േകമമായിരു@ിേലല?”
ഈ േചാദയം ജീവഹതകമായ ശലയമായിെFാL്,
ഹരിപ•ാനനെ] എരിzുെപാരിzിരു@ കരൾ
െപാടിzു. പാ^യേദശ9് തേ@ാട് ഉടെbCിരു@
സഹായികെള തടz ഈ ശനി സവവർšFാരായ കാCാനകെള
പിടിNാൻ പരിശീലിNിFെNC താNാനകൾ സാധിFുംേപാെല,
ഹരിപ•ാനനേയാഗിഗജെ9 തടz് ഇതാ
െകാN9ിലാFു@ു. ഈ„ഹം എqെനേയാ സംഗതി
ഏതാLലലാ—സൂºമായി മുഴുവനുംതെ@—[ഹി?ിരിFു@ു.
ആഹാ! ഇവിെട ഉ•ി9ാേനാടനുˆി? നവനീതനയം
സവാ‰നാശകമായ ഗരളാªിയായി ഭവിFും.
ഹരിപ•ാനനേയാഗീശവരനും അനaപ‰നാഭൻ
പട9ലവരും ഒ@ി?ു ഭൂമിയിൽ ശ2ുനിലയിൽ വർ9ിFുക
അസാധയം! മാർ9ാ^വർ#മഹാരാജാവിെ]
ധനുർേgദസഹാേaവാസിയായ ഈ ഭീ¥സമൻ തേ@ാട്
ജനയപരീeയിൽ നിൽFുകയിെലല@ും, ‘ഏകനലല, ഏക
സഹ«ം’ എ@ു താൻ മുbിൽ വിചാരി?ത്
യഥാർ°മായിരു@ാേലാ? തെ] സവaമായ ഭടdാർ
അbതിൽപരവും, ഭ€സംഘ9ിൽ ചിലരും ആ

വാട9ിനക9ുെLyിലും, രLാം വകFാർF് ഈ
ദുർഘടiിതിയുെട [ഹണമിലല. അവർ
ആയുധവിതരണംെകാL് സ@ZരാFെNCിCുമിലല. ഇതലല
തർFം. ൈഹദർ മഹാരാജാവിെ] കൽപനമറുപടി രLു
ദിവസ9ിനകം എ9ുെമ@ു/തുെകാL്,
യUാവസാനംവെര ഒ@് ‘ഉരുളകതെ@’ എ@ു
ഹരിപ•ാനനൻ നി

യി?ു. തെ] ഹൃേദവദനയും

അഗാധചിaകളൂം അതാത് ഇuിയേകuqളിൽ
വസി?തലലാെത, അേ„ഹ9ിെ] മുഖേച•കെള
ഈഷെലyിലും േഭദെNടു9ാൻ ബഹിർഗമനം െച•ിലല. “നാം
ഓർ#ിFു@ു—ആ പാLിFിഴവി
Qീേശവതാംബികാലeണവതി—”
പട9ലവർ: “അതു കLുപിടിNാനുLായ സംഗതി?—”
ഹരിപ•ാനൻ: “അവർF് നാം തെ@ sസാദം നൽകണെമ@ു
ചTകാരൻ അേപeി?ു.”
പട9ലവർ: (േ‡ാഭേഭദെമാ@ും കൂടാെത
സവർ•ജലതരംഗിണിNാ29ിൽനി@ു പുറെNടു@
മ¶ുസവന9ിൽ) “എ@ിC്, sസാദം െകാടുേ9ാ
അനുഭവിേ?ാ?”
ഹരിപ•ാനൻ: (േകാപഘനം വിജൃഭി?തിെന
ൈവ•വsഭാവേ9ാടമർ9ി) “അനു[ഹി?്—”

പട9ലവർ: (വർZി? ഗൗരവേ9ാട്) “ആര് ആെര
അനു[ഹി?ു എ@ുകൂടി വയ€മാFണം.”
ഹരിപ•ാനനൻ: (തുലയഗൗരവേ9ാട്) “അവകാശമു/ ആൾ
ആവശയമു/ ആെള.”
പട9ലവർ: “അെതനിFറിയാം. എ@ാൽ, മTFൂട9ു
വാതുFൽവ?് വൃZയായ ആ അ#െയFL—ആ സമയ9്,
ആർFാണ് അനു[ഹിNാനും അതു സവീകരിNാനും കർ9വയം
ഉLായിരു@ത്? 2ിപുരസു•രിFുz#—”
ഹരിപ•ാനനൻ: (അതയാ

രയം നടി?്) “അതാര്? എaായിതു

പുതുFഥ? പാ2qളും െപരുകിവരു@േലലാ!”
പട9ലവർ: (കാപടയം കLു വർZി? ഈർഷയെയ അമർ9ി)
“എaായിെതേ@ാ? ‘പാ2qെള@ും ആേയാ? ‘പാ2ം’ എ@ു
തെ@ ഇരിFെC. ആ നിർഭാഗയ ‘ഗർഭപാ2’കാരിയുെട
പാദ9ിൽ എaുെകാL് കLയുടെന നമ…കരി?ിലല? അേq
ആ‰ാവിെ] ക•ു െപാ9ാെത ഉ9രം പറയണം.”
ഈ േചാദയം േകൾF9F iിതിയിൽ നി@ിരു@
േകശവപി/Œ് അതിെ] അർ°വും തെ]യും
ഉ•ി9ാെ]യും ഊഹqളുെട …ഖലിതqളും വയ€മായി. [
226 ] ഹരിപ•ാനനൻ: (‘എെ@FൂNീടുവാനായ്
സമയഖിലദി£പാലരും േനാFി വാഴു’@ രാവണsഭാവെ9
നടി?്.) “നാം നമ…കരിFുേക?”

പട9ലവർ: “അേത ‘നാം’ തെ@. അവിെട കിട@് പുഴുNുളÌു
പിടി?തിെനFാൾ, െതാഴുതു കരെzyിൽ ൈദവ9ിനും
േലാക9ിനും നിരFുമായിരു@േലലാ?”
ഹരിപ•ാനനൻ: “നaിയ9ു•ി9ാൻ എ@ു േകCിCിേലല?
അേ„ഹ9ിന് ഒരു പി?ു പിടി?ിരു@ു. അവിടേ9Fും
അതുേപാെല എേaാ ഒരു ചി9™മം. . .”
പട9ലവരുെട ഹൃദയഝര9ിെല ര€ം േമൽേപാC് ഉയർ@ു.
ആേ„ഹം നില9ൂ@ിയിരു@ ഉറയിൽനി@ു വാൾNിടിയും
ഒ@ു െപാqി. ‘-ിങ്ക്’ എ@ു ശ²ി?്, പൂർവiിതിയിൽ
അമർ@ു. അക9ുനി@ിരു@ േകശവപി/ തെ]
ഗുരുബoുവിെ] sവൃZഗൗരവsഭെയ കL് തനിFു
സംഭാവനകിCിയ ദിവസെ9 ഓർ9ു.
ഭ€യാദരഗുരുതവqേളാടുകൂടി തെ@ ആദരി?ു
സംസാരിേFL ഒരാൾ വയാജേവഷ9ിലും നടെ]
സÆദായ9ിലും തേ@ാട് ധിFാരവചനെ9
sേയാഗി?േNാൾ, ആ‰നിയമനപരീeയിൽ അതുവെര
iിരsവൃ9നായിരു@ പട9ലവർ, ആ
ദുർ#ദധിFാരിേയാട് sതയe9ിൽ േതാ}റ്
േകാപഹാസയsചുരതേയാട് ഇqെന വചനകഠാരികെള
െചറുശൂലqളായി വിസർƒി?ു: “സനയാസNകിCുെകാL്
രാജയം േനടിFളയാെമ@ു പുറെNCിരിFു@
േഗാസായിതവമാണ് ചി9™മം! പL് ചില വലിയവെര
കുഴിFടയിലാFിയ ദുർ#ദേFാടാലിെകാL് ഒരു രാജയ9ിെ]

േചാടിളFാെമ@ു സവÎംകാണു@താണ് ചി9™മം! ഒരു ഒ}റ
വാൾവീശിനു േപാരാ9 കാവിവŠFൂCം പീരyിയുLയിൽ
ഭ¤ം എ@റിയാ9 അoതയാണ് ചി9™മം!”
(ഹരിപ•നനെ] ഖÃഗsവാളം ദർNണsഭേയാടു പുറ9ു
കLുതുടqി. മൃദുേ¤രqൾ പകർ@്, ഖരതര–ൗരയം കലർ@
™ുകുടി2ുടിതqൾ മുഖെ9 മഹാരൂeമാFി. വe—ിെല
മരതകsവാളqൾ നീqി, ര€മു€ാഹാരqൾ തിളqി.
േയാഗാഭയസന സാധനസമ‡വും ൈവരsേകാപസംരംഭ9ിൽ
അ‡മിതമായി.) പട9ലവർ ജയഘCെ9 സ•ർശനംെച•്,
ൈപതാമഹാശാaതേയാട് തെ] വിമർശനെ9 തുടർ@ു:
“അെതലലാം േപാെC—മീനാeിFുCിയായ മരുമകൾF്
ഭർ9ാവുLാFാൻ പുറെNടുവി? േÇഹെ9 ഇനിെയyിലും
പൂർ•മായി ഫലിNിFണം. വരണം. മരിFാൻ കിടFു@
അേq sസവി? അ#െയ െതാഴുത്, ആശവസിNിFണം.
അവർFു തീർ°െമാഴി?് സുഖsയാണമാFണം. കർ#qൾ
െച•ു പരമഗതിയുLാFണം. കഴFൂC9ു പി/മാരുെട
സംബoിയാണ് ഇqെന ഗുണേദാഷിFു@ത്.” പട9ലവർ
തെ] അaർšതെ9 ഇqെന ±•മായി പറzേNാൾ,
ഹരിപ•ാനനൻ തനിFു േനരിടാനു/ ആപ9ിെ]
പരമകാˆെയ sാപി?ു എ@ു ധരി?ു. തെ] ഖÃഗെ9
അടു9 ചുവരിൽ ചാരിവ?ിC്, കുടിലാഭിനയചാതുരിെയ
വീLും sേയാഗി?ു. ശൃംഗാരരസധാവളയേ9ാട് ദaനിരകെള
പുറ9ുകാCി, ചർവണഭാവ9ിൽ അതുകെളെFാLു ചില
താളqൾപിടി?്, എqാേLാ േനാFി, ഏകേന2ാa9ിെ]

സേyാചനംെകാL് വൃZചാപലയ9ിനുLായു/
അസവാiയെ9 …ഫുടമായി sകടിNി?്, ഉദാരബുZിയിൽ
eമെയ അനുവർ9ിFു@ു എ@ു sതയeെNടു9ി,
അനനയശകയമായു/ ഒരു sൗഢനിലെയ അവലംബി?ു നി@ു.
പട9ലവരുെട അേപeാവചനqൾ അവസാനി?േNാൾ,
‘കഴFൂC9ുപി/മാരുെട സംബoി’യായ അേ„ഹ9ിെ]
ഖÃഗെ9 ഉറമുനെFCുമുതൽ പിടിവെര സഹാസനായി
േനാFീC്, ഹരിപ•ാനനൻ ‘ധിക്’ പദ9ിെ] ഉൽസർƒനം
കൂടാെത അതിെ] ഭാവഭൂയിˆമായ സവര9ിൽ ഇqെന
േചാദയം െച•ു: “ഇതേലല കുടമൺപി/െയ
ജരാസoേഭദനംെച•് സിZിേചർ9ത്?” ഈ
േചാദയമുLായത് തെ] ബoുതവെ9 അടിiാനമാFി
ഗുണേദാഷി?തുെകാLാെണ@ു പട9ലവർFു മന—ിലായി.
ദീപശിഖകൾ കുCികളുെട വികൃതതവ9ാൽ ചിലേNാൾ
ഒCണŒെNC് രeിജനqളുെട mുതശാസനെകാL് ആ –ിയ
പൂർ9ിയാകാെത വീLും പൂർവsഭെയ sാപിFുേbാെല
കാരയUനായ പട9ലവർ ഒ@് അoാളി?ു എyിലും, തെ]
–ിയയുെട ധർ#ാനുസൃതിെയ ¤രി?്, അേ„ഹം തെFാരു
sതയു9രദാന9ിനു സ@Zനായി. [ 227 ] പേȩ
eിsദ^നനയെ9 അനുകരിേFL ഘCെ9
sാപി?ുേപായിരിFു@ iിതിയിൽ സൗഹൃദെ9
തുടരാനു/ ൈവമനസയം sബലNC്, േയാഗീശവരെ]
േചാദയെ9 തെ] ഒരു േചാദയവും അതിെല അവസാന
അർZാeര9ിെ] അസാമാനയÊസവീകരണവുംെകാL്

എതിർ9ു: “ആെണyിൽ?”
ഹരിപ•ാനനൻ: “ഇേNാൾ വീCിൽ9@േലല താമസം?”
പട9ലവർ: “അേത, കL േവഷം ധരി?് ആLവേനയും
േവLവേരയും േmാഹിFാെത പരമസുഖമായിC്.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “അതിേന സംഗതിയു/ു. പേe,
ഫലകാംeകൂടാെത െകാലതുടqിയു/ വലിയ കർ#qൾ
അനുˆിFു@തിെന ചിലർ ചി9™മ9ിൽ േചർFൂേലയ എ@്
ഒരു ‘ശy’ ഉദി?ു േചാദി?ു. അതലലാെത അവിടെ9
സവാതa¢യകാംeെയ അധിേeപി?ലല. അFാരയം വിേCFാം;
വാദിേFL. ദർശനേഭദqൾ െകാLാണ് ഭി@മതqൾതെ@
േലാക9ിൽ ഉLാകു@ത്. അവിടെ9 േന2മാണ്
സൂºദർശനംെചRു@െതyിൽ അqെന ഇരിFെC.
മഹാഭാവിയായ {|ാ^ഭാവി അനുഭവിNിFും!”
പട9ലവർ ആ ആ‰ശ€നാൽ അവിടെ9
അൽപsഭŒിടയിലും വിസർƒിFെNC േന2ര×ിയുെട
ഉ[തയാൽ അoനാFെNCു. ഹരിപ•ാനനൻ
മൃഗsകൃതനലലായിരു@ു. ഒടുവിലെ9 ദീർഘദർശിUാനം
വദിFെNടു@തിനിടയിൽ അേ„ഹം ഒരു
മഹാേലാേകാപേദ•ാവിെ] ൈവദയുതേതജേ—ാടു േശാഭി?ു.
ആ വാFുകൾ ഉ?രി?േതാടുകൂടി അേ„ഹ9ിെ]
•തസമുദവയാപനെ9 സമാപി?ു. േകവല ബിരുദാർ°ിയായ
ഒരു മലലെ] മrരകാലുഷയം തിള?് വാദെ9 ദീർഘിNിFാൻ

Qമി?ും, എ@ാൽ തെ] മുbിൽ നിൽFു@ രാജയാഭിമാനിെയ
അഭിമാനി?ും, അേ„ഹം വിഷയെ9 മാ}റി “എെ] അ#
നർ#ദാതീര9ിൽ, ഗൃഹ9ിൽ വ?ു മരി?ു. അ”ൻ,
എെ@െFാL് കർ#വും െചRി?ു” എ@ു പട9ലവെര
ധരിNി?ു. പട9ലവരുെട ബുZി ഈ വചനqളിൽ
…ഫുടമായ sകാരാaതെയ [ഹി?ു കലqി: “ഒരു
മാതൃകർ#ം കൂടി എെ] അേപeയിേdലും ആകെC."
ഹരിപ•ാനനൻ: “ഭൂേലാക9ു/ Šീകെളലലാം എെ]
അ#മാർതെ@. പിെ@, അവിടെ9 അേപeയുംകൂടി
ആകുേbാൾ ഞാെനaാണു െചRാതു/ത്? ഈ യUം
എ@ു പറzിേലല? ആ തടi9ിനു പരിഹാരെ9
ആേലാചിFു@തിനിടയിൽ അവിട@ു ശ®കൂCി.”
പട9ലവർ: “യUം അവിെട നി©FെC.”
ഹരിപ•ാനനൻ: “ഈ സംഭാരqെളലലാം കLിേലല? എ2
േപർF് ഇ”ാഭംഗമാകും?”
പട9ലവർ: “അതിെന മാ}റിവŒണം. ഞാൻകൂടിേ?ർ@്
ആവശയമുെLyിൽ യUമായി9െ@ പി@ീടു നട9ാം.
അേq ബoുവായി ഞാൻ ഗുണേദാഷിFു@ു.
നaിയ9ു•ി9ാെ] ആൾ വ@്, അേq അ#Œു
ശവാസവികാരം മുറുകിയിരിFു@ു എ@്
െതരയെNടു9ിേപായിരിFു@ു. മ}റു/ പുറNാടുകെളലലാം
നിറു9ിവ?് ഉടെന പുറെNടണം.”

ഹരിപ•ാനനൻ: “മരണശവാസെ9 ഒരു വാരം ആ iിതിയിൽ
നിറു9ു@തിനു മരു@ു ഞാൻ തരാം. ഞാൻ വരു@തിനകം
മരിFയിെലല@ു സതയവും െചRാം. യUം നട9ീCു വ@ാൽ
േപാേര?”
പട9ലവരുെട eമ അ‡മി?ു. അേ„ഹ9ിെ] സവരം ഒ@ു
െപാqി: “മാതൃകർ#ം കഴിzലലാെത യUകർ#9ിനു
േകാNിടL” എ@് അേ„ഹം ഊർƒിതsഭാവനായി
ആUാപി?ു.
ഹരിപ•ാനനൻ: “അqെന ഒരു കൽപന ഈ ധർ#രാജയ9ു
പുറെNടുേമാ?” [ 228 ] പട9ലവർ: “ആശൗചം ഇേ@ാ
നാെളേയാ തുടqും. അതു കഴിയു@തുവെര യUദീe
പാടിെലല@ു/തിെന ധർ#രാജയമലലേയാ sധാനമായി
ഊർƒിതെNടുേ9Lത്?”
ഹരിപ•ാനനൻ: “ആ ആശൗചം നെ# ബoിFു@െതqെന
എ@ാണു നാം േചാദിFു@ത്?”
പട9ലവർ: “ആശൗചമുെL@ു/തിന് ഒ@ാമെ9 സാeി
ഞാൻതെ@. അവിടെ9 ആകൃതി, ശ²ം, േച•കൾ—എലലാം
എനിFു മുഖപരിചയമു/തേലല? േകാaി അ”െ] ആകൃതി
എനിFു നലല ഓർ#യിേലല? അേ„ഹ9ിെ]
സൂº”ായയിലു/ ഉ[ൻ കുCിെയ കLാൽ
അറിzുകൂടാ9 കുരുടനാേണാ ഞാൻ? ഉ[ശാadാെര
sസവി? ആ ഉദരം തപിFു@ത്, ഉ[നായ 2ിവി–മനായ

അേq ജdാaരqളിലും തപിNിFുകയിേലല? ക•ം! ഈ
താപസേവഷെ9 രാജയmാഹ9ിനുപേയാഗിNാൻ
ൈധരയെNടു9ിയ ദു•ത എവിെട തീർ°മാടിFഴുകാം? ഈ
നാടയവും കപടവുംെകാL് എെ@ വ•ിNാൻ സാധി?ാലും,
രാജയെ9 മുടിNാൻ ഉപേയാഗെNCാലും, sസവി? ജീവെ]
ആവാഹനെയ തടയു@തിന് ഉപേയാഗെNടൂലലാ. അത്
അqുതെ@ അനുഭവി?റിzു. അേq കL മാ2യിൽ
വാർZകയംെകാLു ശുœി? മുലകൾ ചുര@ു എ@് അവർ
പറയു@തും ഞാൻ േകCു. അവരുെട ദുഃഖം കL് ഇവെ]
മന—ുതെ@ എ2 െനാaു! ‘ഉ[ശാadാർ’ എ@ േപരുകൾ
പറയു@തിെ] അരിമതെ@ ഏതു മന—ിെന
അലിയിFുകയിലല? ൈദവേmാഹ9ിനും മാതൃേmാഹ9ിനും
ഇടയിൽ, അേqെട രാജmാഹം വിജയിFുേമാ? പുറെNടണം—
ഇeണ9ിൽ പുറെNടണം, അെലലyിൽ മഹാപാതകം!”
ഹരിപ•ാനനൻ പട9ലവരുെട അധിേeേപശാസനqെള
േകC് ശിലാനി

ലതേയയും ശമമൗനേ9യും അവലംബി?ും,

എ@ാൽ അªിപർവത9ിെ] സംഘർഷണ9ിനു
സ@Zനായി തിള?ും നി@ു. പട9ലവർ തുടരു@ു:
“ആപെ9ാഴിവാനും ൈദവം കനിzുതരു@ വഴിയാണിത്.
ൈകെFാ/ണം.” (വൃZയുെട സവരെ9 അഭിനയി?്) “ശാaാ!
—ഉ[ാ!" എ@് അവർ േബാധeയ9ിനിടയിൽ െനാaു
വിളി?ു കരയു@ുേപാലും.”
‘ശാaാ’ എ@ ദയനീയേരാദനപദം മാതൃസവരസാമയ9ിൽ

പട9ലവരുെട നാവിൽനി@് ഉൽഗളിതമായമാ2യിൽ,
ശാaകിരണനായ ഒരു നവഹരിപ•ാനനൻ ആ രംഗ9ു
sതയeമായി, അവിെട നി@ിരു@ അതയു[കിരണനായ
ഹരിപ•ാനനെനെതാഴുതുെകാL്, ‘േജയˆാ! ന#ുെട അ#—”
എ@് ഒരു sാർ°നŒ് ആരംഭി?ു. ആ
mുതsേവശനദർശന9ിൽ സാeാൽ പ•ാനനൻ ഒരു
സവÎ™മ9ിൽനിെ@@േപാെല ഉണർ@ു.
sാർ°നാരംഭെ9 േകCേNാൾ, ഹരിപ•ാനനെ]
ദുഷ്പഥsാ½മായു/ eാ2ാªി
വിഷൈതe്ണയനീലിമേയാടു sƒവലി?ു. ആ
sതി–ിയാകർ#sവൃ9െ] ഹൃÔsേദയാതന9ിനു
നി

ലശിഖയായി ക9ിെFാLിരു@ രാജയതൃ•ാªി

ധൂമേരഖയായി9ീർ@ു േമൽേപാCുയർ@ു. ആ ന•േമാഹെ]
അരയിൽ തിരുകിയിരു@ ലഘുകഠാരികളിൽ ഒ@് തെ]
സഹജാതനും, sതി”ായയും, 2ിപുരസു•രി വലിയ#യുെട
‘ജനാർ„ന’സaാനവുമായ ശാaെ] വേeാiിെയ േഭദി?്,
ജീവേകu9ിൽ സർƒി?ു.
അകെ9െFCിൽനി@് ‘ആഹാ’ എ@ ഒരു വിലാപേഘാഷം
പുറെNCു. എ@ാൽ ശാaാനുചരdാരുെട
അമർഷസം™ാaമായ sേവശനാരംഭെ9 ഹരിപ•ാനനെ]
വികൃതമായു/ മുഖ9ിെ] കൃതാaകാളിമ sതിബoി?ു.
‘ആഹാ’ എ@ു പട9ലവരും നിലവിളി?ു. “ഈ മഹാദുരിതം
കാൺമാേനാ ഈ sായ9ിൽ, ഈ രാ2ിസമയ9ു ൈദവം
എെ@ ഇവിെട ചാടി?ത്? അടടാ? ഇെതaു കർ#ബoം!”

എ@ു പട9ലവർ പരിതപി?ത്, ശാaഹരിപ•ാനനെ]
ഹൃദയെ9 അേ„ഹ9ിെ] േനർF് ഒ@ുകൂടി ആകർഷി?ു.
ഹതsാണനായ ആ സിZേയാഗി അതയാർmകടാeqളാൽ
മാതുലiാനികനായ ആ sഭുവിെന അനു[ഹി?ുെകാL്,
അതയു[ബലിˆെ] വീരധർ#െ9 അനുകരി?്,
കഠാരി[‡ാംഗേ9ാെട േജയˆഗുരുപാദqളിൽ വീണ്,
സാ•ാംഗsണാ [ 229 ] മം െച•ു. ആ കുടിലായുധ9ിനു
ഭൂേദശ9ുLായ സംഘടനേ9ാടുകൂടി അതിെ]
വിഷലി½മായ അ[ം വേeാബoെ9 മുഴുവൻ േഭദി?്,
പ

ാൽഭാഗsവി•മായി ആ ഘാതകെന

സൗഹാർ„ാഭിവാദനംെച•ു. തെ] കേഠാര–ിയകളുെട ഈ
പരിണാമം ഹരിപ•ാനനെ] ശവാസനാള9ിൽ ഒരു
മാംസഖ^ം ഉദയംെച•ു വിലqിനി@തുേപാെല േതാ@ി?ു.
എyിലും, പട9ലവരുെട ധാർ#ികതവംെകാLു/
പരിേദവനqേളയും തെ] അനുജെ]
വീരധർ#ാനുˆാനേ9യും കLേNാൾ ഹരിപ•ാനനെ]
ആസുരതവം സഹ«ശഃ അഭിവൃZമായി. തെ]
കടിേവ•ന9ിൽനി@് രLാമെ9 കഠാരിേയയും
ഹരിപ•ാനനൻ വലി?ൂരി േ–ാധാoതേയാടുകൂടി, ആ
േരാധന9ിൽ സ@Zനലലാെത നി@ പട9ലവരുെടേനർF്,
ഒരു സിംഹFുതിNുെകാLു. രാമവർ#മഹാരാജധാർ#ികെ]
സമൃZമകരുണാപൂർവമുLായു/ ആUയുെട നിർവഹണം
ഇതാ ഒരു ഭ€ജീവഹനന9ിൽ പരയവസാനിNാൻ
തുടqു@ു! തെ] ചിaാേന2qൾ അ@ു പകൽസമയ9്

ദർശനംെച• അതിേകാമളഗാ2dാരായ ബാലയുഗളെ9 ആ
പരമദുർഘടiിതിയിൽ കLതിനാൽ, പട9ലവരുെട മന—്
അവരുെട മാതാവായ വൃZേരാഗിണിയുെട sാa9ിൽ
sേവശി?ിരിFു@ു. കഠാരി ഉയരു@ു. ഹരിപ•ാനനൻ
കുതംെകാLു മുേ@ാCായു@ു. ആ സംഹാരകർ9ാവിെ]
കഠാരിയുതമായു/ ദീർഘബാഹുദ^ം ആകാശവീഥിയിൽ
ഇuധനു—ിെന േലഖനം െചRു@ു. തനിF് േനരിടു@
ആപ9ിനു സം™മസഹിതം ജാഗരൂകനായ പടാ9ലവർF്
കഠാരിയുെട mുതപതനെ9FLു ൈദവഗതിെയ@ു
സമാധാനിNാേന സമയം കിCു@ു/ു. എ@ാൽ,
ഹരിപ•ാനനെ] കരദ^ം ഒരു മഹാസാലകായെ]
ഹ‡qളാൽ അേമാചയമായി, ദൃഢതരം ബoിFെNടു@ു.
ദവാരപാലെന മർ„നംെച•്, മെ}റാരു സാലശരീരനും ആ
രംഗ9ിൽ sേവശി?്, പട9ലവെര ബേലന പിടി?ു പുറേകാCു
മാ}റി, ഹരിപ•ാനനകഠാരിെയ സവഖÃഗ9ാൽ അyണ9ിൽ
െതറിNിFു@ു. ആ സാലകായനായ കുമാരൻതbി തനിF്
അഭിമുഖനായി sƒവലി?ു നിൽFു@ മഹാസാലകായൻ
വൃZസിZെ]േനർF് സവപeാനുകൂല–ിയെന@ു/
സംഗതിെയ വി¤രി?ും, ഹരികഥാരംഗ9ിൽവ?് തെ]
ഖÃഗെ9 sതിബoംെച•തിെന sധാനമായി ¤രി?ും,
വാേളാqി അടുFു@ു. വൃZസിZെ] െനടിയ ദ^ം ഒരു
മഹാഋഷഭസവരെ9, അതിെ] ആകാശവീജനതിനിടയിൽ
ഗീതംെചRു@ു. എേ@ അവമാനേമ!
അജിതപരാ–മേസനാനായകനായ കുമാരൻതbിയുെട

ഖÃഗേ9ാടുകൂടിയ ഹ‡െ9 ഇതാ, ഒരു യുവസിZനും
sതിബoിFു@ു. ഈ sതിബoകൻ സവപeകനായ
േകശവപി/യാെണ@റിz്, കുമാരൻതbി അടqു@ു.
െജൺáാൾ കുമാരൻതbിയുെട പുറകിലായി9ീർ@
പട9ലവരുെട േന2qൾ വിടർ@്, അതുകൾFു
സാZയമായു/ പരമവി‡ൃതിയിൽ വികസിFു@ു.
േന2േഗാളqൾ ദർശനസ•ിÛതയിൽ ചടുലqളായി ഇളകി,
പരമേമാഹാേവശെ9 …ഫുരണംെചRു@ു. “സവÎേമാ
മായേമാ മdതി™ാaിേയാ” എ@ു/ ചിaയാൽ അേ„ഹം
പരിഭൂതനാകു@ു. വൃZസിZൻ പട9ലവരുെട പരവശഭാവം
കL് മുഖെ9 നമനംെച•ു നിലെകാ/ു@ു.
സേaാഷവാർ9ാകഥന9ിനു ല²മാകു@ അഭിമാനം
sഥമമായി തനിFുതെ@ സിZിFണെമ@ു/
േമാഹാധികയേ9ാടുകൂടി യുവസിZനായ േകശവപി/
കുമാരൻതbിയുെട ൈകŒ് അർ°വ9ായി ഒ@് അമർ9ി.
അേ„ഹേ9യും പുറേകാCു നീFിെFാL് പട9ലവരുെട
അടു9ണz് “അേത! അേ„ഹം തെ@. തിരുമന—ിെല
സൗഭാഗയം നമുFും ഭാഗയംെചാരിയു@ു” എ@ു ധരിNിFു@ു.
പട9ലവർ ദുഃഖാന•തരംഗqളുെട
sതിസaാടനമധയiനായി പരമവിവശതയിൽെNടു@ു.
ഇ2യും eണമാ29ിനിടയിൽ കഴിയു@ു.
തെ] –ൂരകഠാരി സാധിFുമായിരു@
പിതൃsീതികരകർ#െ9 തടzത് വൃZസിZനാെണ@ു
കLേNാൾ ഹരിപ•ാനനനിൽ ഉLായ േദഷയവും

അപഹസനഭാവവും വൃZസിZെന ഹനിFാzത് ഒരു
ആ

രയസംഭവമായിരു@ു. വൃZസിZൻ ഹി•ുiാനിയിൽ

ചിലതു പറzുെകാL്, തെ] പിടി വിടുർ9ി,
കുNായ9ിനിടയിൽ തിരുകിയിരു@ ഒരു
കടലാസുേലഖനെ9 എടു9് ഹരിപ•ാനനെ] ൈകയിൽ
െകാടു9ു. ഹരിപ•ാനനൻ [ 230 ] തെ]
സംiാന±ൃഹാªിsഭയിൽ ആ േലഖനെ9 eണ9ിൽ
വായി?ു. രാമരാജാബഹദൂർ സംiാനാധിപെ] േനർFു/
ഉപജാപqെള നിറു9ിവŒണെമ@്, ൈഹദരാലിനവാബ്
തിരുവു/ംെകാL് അരുളിെ?•ിരിFു@ു എ@ു ധരിNിNാൻ
അവിടെ9 ഒരു േസവകsധാനൻ, ആUാനുസാരം
എഴുതിയിരു@ ആ േലഖനെ9 ഹരിപ•ാനനൻ
eണംെകാL് അണുമാ2qളായി തയജി?ു. അേ„ഹ9ിെ]
ശാർ„ൂലേന2qൾ അനുജേനയും വൃZസിZൻ, പട9ലവർ,
കുമാരൻതbി എ@ിവേരയും വീeി?ിലല. തെ]
അനുചരdാരുെട േവഷെ9 ധരി?ു നിൽFു@ യുവസിZൻ
േകശവപി/യുെട േനർF് അേ„ഹ9ിെ] േലാചനദവ•വം
സുദർശനപാശൂപതqൾേപാെല sപാതംെച•ു.
വൃZസിZനും തടയാൻ കഴിയു@തിനുമുb്, സകല
ജയമാർšqളും ന•മായിFL ഹരിപ•ാനനൻ സമീപ9ു
ചുവരിൽ ചാരിവ?ിരു@ ഖÃഗെ9 ഉറയിൽനി@് ഊരി
വീശിെFാL് ബുZിsമാണനായ ആ യുവാവിെ]
sതിേരാധെ9 ശിeിNാനായി, രുÕിവധ9ിനു ചാടിയ
ബലരാമേദവെ] വീേരയാ[തേയാടുകൂടി സാഹസÑവനംെച•ു.

വൃZസിZൻ പട9ലവരുെട ആംഗയ9ാൽ തടുFെNCു.
െജൺáാൾ കുമാരൻതbിയും േകശവപി/യും
പട9ലവരുെട ഒരു ൈകവീശുെകാLു മാ}റിനിറു9െNCു.
ഹരിപ•ാനനേയാഗിയുെട അഭിനവഖÃഗവും ത#ിൽ
ഇടzു. അംഗൃഹsധാനdാരുെട പൗരുഷ9ിെ]യും
വ•ിരാജശ€ിയുെടയും ചിരകാലമാrരയ9ിെ]
അവസാനതരംഗമായി മഹാപാടവേ9ാടുകൂടി
sതിേയാഗികളാൽ സമുചിതsഗ¨തേയാട് ആ സം[ാമം
അഭിനീതമാകു@ു. മZയവയ…കനും ദൃഢഗാ2നും
മലലsവീണനും സമരവിദ¡നും ആയ ഹരിപ•ാനനെന
പട9ലവരുെട വാൾ sദeിണംെചRു@ േവഗ9ിനിടയിൽ,
േയാഗിവരയനായ ജനയചതുരൻ സവഗാ2െ9
സൂºതമമാFിെFാ/ു@ു. ഹരിപ•ാനനെ] ഭടജനqളും
പട9ലവരുെട അനുകൂലികളും വൃZബാഹുവി–മിയുെട
പാദനി
ആ

ലതേയയും കര™മണmുതെ9യും കL്

രയ9ാൽ ‡ംഭിതdാരായി നിലെകാLുേപാകു@ു.

അനaപ‰നാഭേസനാനിയുെട ഖÃഗം അനaമായ
മി@ൽNിണർേപാെല sകാശി?ും, അ‡മി?ും,
ഹരിപ•ാനനെ] േന2qെള ചലിNി?്, സoയാസമയ9് ആ
വാടെ9 ലºീപൂർ•മാFിയ ദീപേകാടികൾ അവിെട
ആവർ9നംെച•േപാെല േതാ@ിFു@ു. ഇ2െയാെF
വരുെമ@് േയാഗീശവരേയാZാവു വിചാരി?ിരു@തലല.
പട9ലവരുെട വാൾ, പാടും മാടും മുനയും വായും,
എqെനെയ@റിzിലല, sതിേയാഗിയുെട മുതുകും, ഭുജവും,

വe—ും, പeqളും തേലാടി, വŠശകലqെള മാ2ം
അപഹരി?് സaു•ിയടയു@ു. ഹരിപ•ാനനൻ
നടസരസതെയ സoാനംെച•് പട9ലവരുെട
ഖÃഗ™മണെ9 അഭിവാദനംെചRു@ു. എ@ാൽ,
പട9ലവരുെട േമാഹ™മം അേ„ഹ9ിെ] േന2qെള
വൃZസിZെ] േനർF് ഒ@ു നയിFു@ു. ആ eണ9ിൽ
ഹരിപ•ാനനൻ ആകാശചാരിയായേപാെല ഉയർ@്, തെ]
പാരസികഖÃഗെ9െFാL്
സുദർശനച–കരqളാെല@േപാെല പട9ലവെര
വലയംെച•് , അേ„ഹ9ിെ] ഖÃഗേ9യും അyണ9ിൽ
പതിNി?ു. പാരസീകഖÃഗം പട9ലവരുെട കവച9ാൽ
sതിബoിFെNടുകയാൽ, സാൽവെയ അപഹരി?്,
രLാമതും സർNബഹുലതുലയം നാനാഭാഗqളിലും sചലി?്
ശ2ുഗാ2ലeയമായി ധാരാനിപാതം െച•ു. വൃZസിZെ]
ദ^ം ആ ഖÃഗധാരിയായ ഹ‡െ9 ഒരു
ലഘുsപാതംെകാL് അ‡ശ€മാFി ഖÃഗെ9 നില9ു
പതിNി?ു.
പട9ലവരുെട സാൽവ നീqിയേNാൾ അരയിൽ
തിരുകെNCിരു@ ൈകേ9ാFുകെളFL് ഹരിപ•ാനനെ]
മന—ിൽ ഒരു മഹായു€ി ഉദയംെച•ു.
sാണായാമsവൃ9നായിരു@ ശാaെന േനാFി ‘ഉേഠാ’
എ@ു സിംഹനാദ9ിൽ ഒരു ക¹ന െകാടു9ും, ആ
ജീവാർZെ9 തെ] sേയാഗശ€മായ ഹ‡െ9 [ഹി?ും,
ഉ?വും ഉ[വുമായ സവര9ിലും പട9ലവർFും

മന—ിലാകാ9തായ ഒരു ഭാഷയിലും സവഭടdാർFു ചില
കൽപനകൾ നൽകിയും, ഹരിപ•ാനന2ിവി–മൻ ആ
രംഗ9ുനി@ു മറzു. കിഴFും മ}റുവശqളിലുമു/
വാതലുകൾ ഹരിപ•ാനനെ] കൽപനŒനുസരണമായി
eണ9ിൽ ബoിFെNCു. “ഞqൾ േജയˆാനുജdാർ
ഉ[നും ശാaനും ഒ@ി?ു കൂടി [ 231 ] യുെL@് അ#െയ
ധരിNിFണം. അേ#െട അവസാനശുQൂഷകൾ അവിടു@ു
െചRണം” എ@ു പട9ലവേരാടു sാർ°ി?ുെകാL്
ശാaപ•ാനനൻ േജയˆപ•ാനനേനാടു സഹഗമനംെച•ു.
പട9ലവർ ആദയമായി മഹാവമാനചകിതനായി,
സ•ർഭവിേശഷqളാൽ സം™മിതനായും,
വൃZസിZദർശനെ9 പുനഃകാംeി?് ആ Qമ9ിൽ
ദ9ചി9നായും ഉ[ശാadാരുെട അനaേരാദയമം
എെa@ു ചിaിNാൻ ശ€നലലാെതയും നി@ുേപായി.
പടിzാറു/ ഒരു മുറിയിൽ എേaാ തലലി9കർFു@
ശ²qൾ േകCുതുടqി. ഹരിപ•ാനനെ] mുതഗമനം കL
ഉടേനതെ@ അേ„ഹ9ിെ] മഹാേഘാരമായ ഉേ„ശയെ9
ഊഹി? േകശവപി/ പട9ലവെര പിടികൂടി “േവഗം ഇവിട@ു
കടFാം” എ@ു പറzു പുറേകാCു നട9ാൻ Qമി?ു.
േകശവപി/യുെട Qമെ9 വൃZസിZൻ സഹായി?ു.
പട9ലവർ നി@ിരു@ നാലുെകCിൽ ഭടdാർ
െപരുകി9ുടqി. പടിzാറു/ തകർN് അതിതകൃതിയിലായി.
‘വിടരുത് ’ എ@ു ഹി•ുiാനിയിലു/ ഹരിപ•ാനനെ]
േമഘനാദം ആ െകCിട9ിൽ മുഴുqി,

േസനാകാഹളധവനിേപാെല സവഭടdാെര മേദാZതdാരാFി.
അനaപ‰നാഭൻ പട9ലവർ പൂർവവൽ
ജീവsസരiനായി. ഒCുകാലമായി അനുഭവി?ിരു@
വിQമ9ിൽനി@ു വിരമി?ും, തqളുെട സഹേസവിയായ
ഖÃഗം ഹരിപ•ാനനേനാടുLായ വിഹാരസമരെ9
ആസവദി?േNാൾ തൃ•യുണർ@ും വർ9ി?ിരു@
അേ„ഹ9ിെ] കഠാരികൾ ഏ}റവും sീതിപരദമായു/
–ീഡകെള തുടർ@ു. sതിേയാഗികളുെട ആയുധ9ലകളും
തലകളും മുറിzു വീണു. ആയുധ9ലകളുെട പതനqളും
ചിലെര ര€രസmാവണം െചRി?ു. ര€±ർശനവും
മരണദർശനവും േയാഗീശവരഭടജനqെള
പൃഥുല–ൗരയdാരാFി. അവർ വൃZസിZെ] യമദ^േമ}റ്,
െതരുെതെര വീഴു@ു. കുമാരൻതbിയുെട െനടുനാ•കം
പട9ലവർFു വഴിെതളിFു@ു. നാരാചസവയസാചിയായ
േകശവപി/യും തെ] കഠാരനാരാചം െകാL് ഒ@ു രL്
ഗണപതിFു കുറിFു@ു. പരിപ\ികെള നീFി, വാതൽ
േനാFി നടെകാ/ു@തിനിടയിൽ “തിരുമന—ുെകാL്
എവിെട?” എ@ു പട9ലവർ േകശവപി/േയാടു മTിFു@ു.
“അെതലലാം ഭmമാFീCുL്” എ@ു േകശവപി/ മറുപടി
പറയു@ു. അക9ും പുറ9ുംനി@ു ബoിെNCിരു@
വാതൽ വൃZസിZനാൽ ചുഴുFു}റികളിൽ നി@്
ഇളFിമാ}റെNടു@ു. പട9ലവരും അനുഗാമികളും
പുറ9ുനി@ കാവൽFാരെന ത/ിയിCു പുറ9ുചാടു@ു.
“ഇവിട@ു പറFണം. അയാൾ തീവŒാൻ അറ െപാളിFയാണ്.

താേFാൽ ഞാൻ എടുെ9ാളി?ുകളzു.” എ@ു
േകശവപി/ ഉപേദശിFയാൽ, ആ സംഘം ഓടി9ുടqി.
മഹാരാജsഭൃതികേളാടു സംഘടി?് പൂർവഭാഗ9ിൽ
വിവരി?sകാരം sവാേഹാർƒിതേ9ാടു ധാവനംെചRു@ു.
േശഷം അതിഭയാനകെമ@് ഈ അZയ9ിെല sഥമഘC9ിെ]
അവസാന9ിൽ9െ@ s‡ാവി?ിCുLേലലാ.
അതിഭയാനകെമ@ാൽ, ദർശന9ാലലലാെത വർ•ന9ാൽ
[ഹണ9ിനു ദു—ാZയമായു/ {|ാ^9ിെ]
അധിˆാനുഭൂതമായ അªിഭഗവാെ] ഉ[ദാഹsവർ9നമാണ്
ആ ൈവ•വsതിˆാsാa9ിൽ സംഭൂതമായത്.
പട9ലവരും ബoുFളും അവരുെട യുZൈവഭവംെകാL്
ആ ദസയുഗുഹാഗർഭ9ിൽ നി@് ആകാശമ^ിതമായ
േe2വീഥിയിൽ sേവശി?േNാൾ, സമരsവൃ9രായിരു@
േയാഗിഭടdാർ ഹരിപ•ാനനൻ െവടിമരു@റെയ തകർFു@
ശ²െ9 േകC് അവർFു സമiിതമാകു@ സംഭാവയെ9
അനുമി?ു. ആ eണ9ിൽ9െ@ ഹരിപ•ാനനെ]
ക®ീരവരവ9ാൽ അവർ അനുeണം അനുവർ9ിേFL
ചില വിനാശാUകളും മ}റും ഉ€qളുമായി.
അതുകെള9ുടർ@്, ആ മ•ിരഗഹവരqൾFക9ു
സംഭരിFെNCിരു@ വിവിധ ശുœസാധനqൾF് ആ ഭടdാർ
തീ െകാളു9ി, മൃതരും, അസവാധീനരും ആയ സഹചരdാെര
ൈകെവടിz്, അവിെടനി@ും തുരുതുെര പറ@ു. ഇqെന
ഹരിപ•ാനനെ] ചിരകാലനി

ിതമായു/ യU9ിെ]

sഥമദീപം Qീപ‰നാഭസേyത9ിെ] പരിസര9ിൽ

വ?ുതെ@ അേ„ഹ9ിെ] സവaമായ
പുേരാഹിതജനqളാലും ആ
അമാനുഷഗുരുനിേയാഗാനുസാരമായും sതിˆാപിതമായി. [
232 ] േയാഗിവാട9ിെല അyണqളിൽFൂടി ഓേരാ
ധൂമiൂണqൾ ഉയർ@് ആ മ•ിര9ിെ]
പരിസരാകാശ9ിൽ േമഘസമു?യqളായി പര@ു. ‘കിരുകിര’
ശ²േ9ാടുകൂടി ബഹുmവയqൾ എരിz് ആ വാടേ9യും
അതിനക9ു കുടുqിയ ഭടജനqേളയും േലഹനംെച•്,
പ•ാസയകുലജാതdാരുെട മേനാരാജയരാജസsഭാവ9ിനും
ഉചിതമായു/ ആതപ2qൾേപാെല ര€”വിേയാടുയർ@ു.
ഈ അsതീeിതസംഭവ9ിെ] ദർശന9ിൽ
കുമാരൻതbിയാൽ സƒീകൃതമായിരു@ വയൂഹം ഭി@ി?്,
വീഥികളിലും മ}റു തുറ@ iലqളിലും
തqൾFുLാേകLു@ അനaരാUകെള ദീeി?്
സ@Zdാരായി ആപൽsേദശ9ിൽനി@് ഒCക@ു
sചരണംെച•ു. ഹരിപ•ാനനഭ€സംഘം
േയാഗിവാട9ിെ] രeŒു മുതിർ@ു. അªിഭയസംഭവ9ാൽ
സമീപ9ു/ അ[ഹാരqളിേലയും പാർNുകാർ ഇളകി,
വാടsാa9ിേലF് ഓടി9ുടqി. ഇqെന ജനബഹളം
െപരുകി, അªിശിഖാവിജൃംഭണqെള കL് ‘ഹാ ഹാ’ ശ²ം
മുഴFു@തിനിടയിൽ, {|ാ^കടാഹേഭദകമായു/ ഒരു
മഹാരവം വിശവകർ#നിർ#ിതമായു/ ‘മഹാഭൂകbിനി’
പീരyിsേയാഗ9ാെല@േപാെല ആ സേyതെ9, എ@ലലാ
ഭൂമിെയ9െ@യും, പാതാളേമഖലവെരŒും ഇളFിFുലുFി.

ഹരിപ•ാനനമ•ിരമZയ9ിൽനി@് സഹ«സുദർശനqൾ
േയാജിെ?@േപാെല ഒരു അªിേഗാപുരം,
ബഹുഗജരവേ9ാടു േമൽേപാCുയർ@ു. സ½സമുmqളും
അ•ഗിരികളും ക¹ാªിരൂപമവലംബിെ?@വ•ം,
േഘാരേഘാരവപടലികേളാട്
വി•ുപദസyർഷകകൂടqളായി9ിരിz്
സമുmഗിരികാനനsാaqേളയും sƒവലിNി?്, സഹ«േകാടി
അേªയശാലകളുെട sളയവർഷംെകാLു
നe2പഥേ9യും ഒCുേനരം eതംെച•ു.
ഭൂഗർഭ9ിൽനി@് ഏകമുഹൂർ9ജാതqളായ നിരവധി
ധൂമേകതുFൾേപാെല ആ അªിനിര അaരീe9ിൽ
വിടുർെ@രിz്, തqൾ വഹി?ിരു@ പാതകഭാര9ൽ
eീണqളായി, അമർ@ും വീLും ഉƒവലി?ും, പതി?ും
കിളർ@ും –േമണ sഥമƒവാലയുെട നിരNിൽ അമർ@ു.
ആഘരയാരവം, ദീനാരവം, മരണാരവം, സƒനശാപാരവം,
ദുർƒനഭrനാരവം, sാണഭീതിയാൽ മLു@ പാദാരവം,
അªിസംശമന9ിന് അടുFു@ ധീരജനqളുെട
സാഹസാരവം, കാണികളായി ഓടിയടുFു@
വിവിധജനqളുെട കൗതുകാരവം, െപാCിയും തകർ@ും
െഞരിz് െപാടിzും പടർെ@രിയു@ അªികലാപാരവം—
ഇതുകൾFിടയിൽ അതാ, കുമാരൻതbിയുെട േസനാകാഹളം
ഹരിപ•ാനനവാട9ിെ] ദാഹശംഖധവനികളായി
അ•ദിഗaരqളിലും അപനയാപജയേബാധെ9
ഉൽേഘാഷണം െച•ു. ഹരിപ•ാനനയുഗള9ിെ]

മഹാതയാഗൈവരാഗയയുതമായു/ വീരയധാമqൾ
ജനന9ിെല@േപാെല മൃതിയിലും ഗാഢാലിംഗനംെകാL്
ഏകശരീരെ9 അവലംബി?്, ആ കൽപാaാªിസയ•ന9ാൽ
ആരൂഢdാരായി, ചതുരാQമqളിലും അനിവാരയമായു/
അവസാനസം…കൃതിശാaിെയ, കുലധർ#ാനുസൃതമായ
‘മഹാബലി’ˆതേയാടു sാപി?്, ജീവിതസ2െ9യും
സമാപിNി?ു.

ഉ9രാഖയാപനം
sേeാഭാകുലിതമായ ഈ രാ2ിയിൽ
തിരുവിതാംകൂർസംiാനം അതയു[മായ ഒരു
സ@ിപാതസoിെയ തരണംെച•ു എ@്
സൂºദൃFുകളായു/ രാജയകാരയ[ഹേണ”ുFൾ ധരി?ു
എyിലും, ആ സംഭവ9ിെ] സവി‡രമായ വിവരqെള
രാജഭൃതയsധാനdാരുെട ഹൃദaqൾ നിഗൂഹനം െച•ു.
ഇവരും ഈ ബZജിഹവതവംെകാL്, കാപഥവർ9ിയായ ഒരു
ഉ[ബുZിയുെട Qമപരിണാമ9ിൽനി@ു [ാഹയമായു/
ദൃ•ാaപാഠം വി¤ൃതി കുടീരിqളിൽ സം[ാഹയqളായി
വിmവെ9 sാപി?ു.
രാജഭടdാരാൽ പിടിFെNC ൈഭരവെ] സാeയം
ഹരിപ•ാനനകൗടിലയqെളകുറി?് േകശവപി/Œ് അനുപദം
ഉLായ അനുമാനദർശനqെള iിരെNടു9ി.
ഉ[ശാadാരായ സaാനയുഗളെ9 അവരുെട അ”ൻതെ@
മാതൃരeണ9ിൽനി@ു ത…കരി?്, {ാ|ണരായ ഓേരാ
കലാവിദ¡dാെരെFാL് {|ചരയവും േയാഗചരയവും
നിവർ9ിNി?്, ആദയം ഉ[ൻ മുേഖന തിരുവിതാംകൂർ
സംiാനiിതികളുെട പരിേശാധനം സാധി?ു. അനaരം
അ•ഗൃഹശ€ിയുെട ഉZാരണവും പുനഃiാപനവും
െചയ്വാനായി പു2ദവ•വേ9യും മേഹാപേദശസഹിതം
നിേയാഗി?ു. രാജയതൃ•ാവശനായ ൈഹദർ േകരള[സന9ിന്
ഒരുെbടു@ വൃ9ാaെ9 [ഹി? േജയˆഹരിപ•ാനനൻ,

ആ മഹാരാജാവിെനFL് അവിടെ9 ചാരiാന9ിന്
അധികൃതനായി. എ@ാൽ, അതിതTകുശലനായിരു@
ൈഹദർ ആലിഖാൻ നവാബ് വിശവസനീയരായ ചില
മഹ#ദീയsധാനdാർ മുേഖന ഹരിപ•ാനനചാരെ]
ഗതികെള സൂeി?ുെകാ/ു@തിന് വിേശഷാൽ ഒരു
sണിധിെയFൂടി നിേയാഗി?ു. ഇqെന നിയമിെNCത് ന#ുെട
വൃZസിZൻ ആയിരു@ു. വൃZസിZെ] ജdസിZമായ
കായഗരിമയും സവഭാവsഭുതയും ൈവശിഷയവും
ൈഹദർമഹാരാജാവിെ] അഭിമാനേ9യും വിശവാസേ9യും
സbാദി?ു. ആ sണിധിയുെട റിേNാർCുകൾF് അേ„ഹം
അനയൂനാദരേ9ാട് അനുമതികൾ നൽകിവ@ിരു@ു.
മഠാധിപെ] നിലയിൽ പുറെNC ഹരിപ•ാനനന്, ൈഹദർ
മഹാരാജാവിെ] sധാനകാരയidാർ അ•ാവRെന
ബാyറായി ഏർെNടു9ിെFാടു9ു. വൃZസിZെ]
സാഹചരയ9ാൽ ഹരിപ•ാനനെ] േസവ”ാവിഷവാതം
ഏെറFുെറ sതിബoിFെNCു. സർവവ•യQീമാനായ
മഹാരാജാവിനും, പട9ലവരുെട കൃപാഭാജനമായ
േകശവപി/Œും ഹരിപ•ാനനനിൽനി@്
അതയാപ9ുLാകാെത വൃZസിZെ] ശ€qളായ കരqൾ
ഗൂഢമായും നിരaരമായും 2ാണനംെച•ു.
രാജഭ^ാര9ിൽനി@ുLായ അനaമുmേമാതിര9ിെ]
അവധാരണം േകശവപി/യുെടേനർFു സംശയെ9
ജനിNിFാനായി ഹരിപ•ാനനൻതെ@
നിവർ9ി?താെണ@ും, സ•ർഭം ആവശയെNCാൽ

അ•ാവRേനയും കുടുFിലാFാൻേവLി ആ {ാ|ണെന
ഏൽപിFു@തിന് മെ}റാരു അനaമുmേമാതിരെ9
ഹരിപ•ാനനൻ തെ]പFൽ ഏൽപി?ിരു@ു എ@ും, ആ
വധരാ2ിയിലും Qീവരാഹേe29ിെ] പുേരാഭാഗവീഥിയിൽ
വ?ും, ആ {ാ|ണെ]പFൽ താൻ അതിെന
െകാടു9േNാൾ ചuികാസഹായംെകാL് {ാ|ണൻ
േമാതിരം മാ}റെNCിരിFു@തായി അറിz് ഹരിപ•ാനനെന
രാജേmാഹിെയ@ും മ}റും അപഹസി?തിനാൽ അയാളുെട
അaം താൻ വരു9ിയതാെണ@ും, തെ] അ”െന
ചTFാറൻ വധി?തിേലF് േകശവൻകുzിെന മരിFുമാറ്
ബoനiനാFി േmാഹിFയും, അതുെകാLും
തൃ½ിയാകാെത, പിതൃഹaാവിെന9െ@ വധിFു@തിനു
Qമി?തിൽ അയാളുെട ൈപശാചതവം കL് താൻ േതാ}റു മLി
എ@ും മ}റും രാജാധികാരികളുെട മുbിൽ ൈഭരവൻ
െമാഴിെകാടു9് നിയമകൽപിതമായ അഗ¢യദ^നെ9
സഹി?ു. ഈ കഥകൾ sാഡവിപാകdാരുെട
കുCിമqൾFടിയിൽ ആഭിചാരനിർ#ാലയqൾ എ@േപാെല
നിേeപിFെNCു. ഹരിപ•ാനനവാട9ിെ] ഒരുഭാഗ9്
അനaരകാലീനനായ ഒരു സംഗീതsവീണെ]
ഹരികഥാമ^പം iാപിFെNCതുെകാL്, ആ iല9ിെ]
മാലിനയം മുഴുവൻ ദുരീകരിFെNCു. അ•ാവRെ]
കു^ലqൾ അയാളുെട വിധവŒു [ 234 ]
തിരി?ുെകാടുFെNCു. അതുകളുെട
sഭാതിശയപൂർ•ിമെകാL് വിQുതമായ ഒരു േകാടീശവര

കുടുംബെ9 ഇ@ും മാണിൈകയശവരsഭാവ9ാൽ
അനു[ഹിFു@ുേപാലും.
വൃZസിZെ] കഥ ചുരുFമായിരു@ു. ഇേ„ഹം
ഭർ9ാെവ@ു/ iാന9ിൽ, ബുZിസംയു€നായ ഒരു
കു•ു9bിതെ@ ആയിരു@ു. കായപരിചിതിയും
േദഹബലവുംെകാL് സൃ•ിശ€ിയാൽ അദവിതീയനായി
അനു[ഹിFെNCിരുെ@yിലും, മനഃേ-ശ9ിൽ ഒCുംതെ@
സ•യിFെNCിരു@ിലല. മാേyായിFൽ െകാ?ുകുറുNായി
ജനി?്, മാർ9ാ^ൻ വലിയപടവീCിൽ തbിയായി
രാജസമeേസവകനായി വർ9ി?ിരു@ ഇേ„ഹ9ിെ] ഈ
നയൂനതŒ് ഭാരയയായ െകാ?ു#ിണിFുCിയാൽ
പരിഹസിFെNCും മാർ9ാ^വർ#മഹാരാജാവിനാലും
പട9ലവരാലും ശാസിFെNCും േപാ@ിരു@ു. ഇതുകൾ ഈ
സ•ർഭ9ിൽ ദു—ഹമായി9ീരുകയാൽ, അേ„ഹം തെ]
ഉേദയാഗേ9യും ഭാരയേയയും ഉേപeി?്
സവരാജയസമുദായരംഗqളിൽനി@ു നി}œാaനായി. എ@ാൽ
തെ] അപഹാസകെര sതയപഹസിNാൻ ശ€മാFു@ ഒരു
വിദയെയ [ഹി?്, എെayിലും ഒരു വിജയകൃതയംെകാLു
പട9ലവരുെടയും സവകള29ിെ]യും വിേശഷ
സ#ാനയതെയ വരിNാനായി, അേ„ഹം മർ#വിദയാചതുരനായ
മായെNാടിമലുFുവിനു ശിഷയെNC് ആ
ഗുരുകുലവാസക•qേളയും അനുˆി?്, ആ അപൂർവകലയിൽ
സമ[പടുതവം സbാദി?ു. ബഹുജനqൾFു
സൂºദർശനലtി കിCീCിലലാതിരു@ ആ ത…കരവിദവാെ]

നിരയാണ9ിൽ, അയാളുെട നാമെ9 വിേനാദാർ°ം ധരി?്,
മഹ#ദീയജനസംഹതിയുെട ഇടയിൽ പരമ ബoുവും
പരേമാപകാരിയുമായി കുറ?ുകാലം കഴി?്, േപാFു
മൂസാമരFായരുെട പരമമി2മായി9ീർ@്,
പരേദശസ•ാരqളും െച•് തെ] വിശി•qളായ
മർ#വിദയാsേയാഗqൾെകാLു മഹാsഭുജനqളുേടയും
മഹƒനqളുേടയും അഭിമതിയും മഹാബിരുദqളും
സbാദി?്, ൈഹദരുെട സമe9ിൽ sേവശി?്,
ഹരിപ•ാനനസഹചരനായി നിേയാഗിെNC്
തിരുവിതാംകൂറിൽ സ•രി?ു. ഹരിപ•ാനനവാട9ിൽ
താമസിFു@ കാല9് തെ] ഭാരയയുെട വരണ9ിനു
sഥമകാംeിയായി പുറെNCിരു@ ഉ#ിണിNി/
രLാംസവയംവരകാംeിയായും യÂിFു@ു എ@റിz് ആ
ചപലെ] ചാപലയqെള വൃZസിZൻ സൂeി?ു.
േകശവപി/യുെട നാമെ9 ആ Šീയുെട നാമേ9ാട്
ഉ#ിണിNി/ സംഘടിNി?ുവ@ത് വൃZസിZൻ ധരി?്,
പരമാർ°iിതി അറിയു@തിനായി പFീർസായുെട
േവഷ9ിൽ െചbകേ“രിയിെല ഗാഢമി2മായ
േകശവപി/യുെട സഹകാരിയായി. അതിെ] പരിണാമം ആ
യുവാവിെ] ദൃഢധാർ#ികതവെ9 ധരി? വൃZസിZൻ
അയാളുെട ആ‰മി2മായി9ീർ@് അയാൾF് അെNാഴേNാൾ
േവL അറിവുകളും ആUകളും െകാടു9്
മഹാവിജയിയാFിയതായിരു@ു. ഉ#ിണിNി/യുെട
വധകർ#സമയ9് ആ iല9ുകൂടി എ9ിയിരു@

വൃZസിZൻ ഹരിപ•ാനനേനാടു/ സഖയെ9 ഖ^ി?്, ആ
അപനയവൃ9ാaം ൈഹദർമഹാരാജാവ് ധരിNാനായി
അടു9 ദിവസംതെ@ ഒരു േലഖനെ9 അയ?ു.
ഹരിപ•ാനനെ] േലഖനം ൈഹദർസമe9ിൽ
എ9ു@തിനുമുbായി ധരിNിെNCത് വൃZസിZെ]
നിേവദനപ2മായിരു@ു. േകശവൻകുzിെ] അപഹരണം
ഹരിപ•ാനനനാൽ െചRെNCു എ@് വൃZസിZൻ ഊഹി?ു
എyിലും, ആ യുവാവിന് ആ ബoനംെകാL്
യാെതാരാപ9ുമിെലല@ും വൃZസിZൻ അനുമാനി?ിരു@ു.
വൃZസിZന് ഹരിപ•ാനനെ]
കുടുംബiിതിപരമാർ°qെളFുറി?് യാെതാരറിവും
സംശയവും ആദയ9ിൽ ഇലലായിരു@ു. എ@ാൽ,
ഹരിപ•ാനനൻ തെ] ജdഭൂേÇഹംെകാL് കഴFൂCെ9
യാ2യിലും വൃZെയ സ•ർശനംെച•േNാഴും, പി@ീട്
കുN“ാെര കL സ•ർഭqളിലും sകടിNി?
ൈമ2ീസൂചനqളിൽനി@് അയാൾ ചിലെതലലാം ഊഹി?ു
വ@ിരു@ു. അതിെ]േശഷം ചില അേനവഷണqൾ െചÁയും
േകശവപി/യുെട അaർšതqളറിയുകയും െച•ുെകാL്
ഹരിപ•ാനനസംഭാഷണqേളയും –ിയകേളയും
സൂeി?േNാൾ, പരമാർ°iിതി മിFവാറും ധരി?ു.
ഉ#ിണിNി/യുെട നി[ഹാനaരം വൃZസിZൻ
ദeിണേദശസ•ാരംെച•് ഹരിപ•ാനനശിഷയസംഘqെള
രാജയകാരയവയാപാരqളിൽനി@ു പിൻവലിNാൻ ഗുണ [ 235 ]
േദാഷി?ു. ഈ ഉപേദശം കളsാേFാC9bിയുെട

ഭടജനqളിലും ഫലി?ു. ൈഭരവൻ ഹരിപ•ാനനേസവനെ9
ഉേപeി? വൃ9ാaം അറിzേNാൾ, മരുതവാdലയിെല
അവiകെള ആരായുവാൻ വൃZസിZൻ പുറെNC്
ഭഗവതിയ#േയാടു സംഘടി?തായിരു@ു. തിരുവനaപുര9ു
മടqിെയ9ി, േകശവപി/യുെട മടFെ9 കാ9ു പാർ9്
പFീർസായുെട േവഷ9ിൽ നടFുേbാൾ, പട9ലവർFു
േനരിടു@ ആപ9ിെനFുറി?് മാമാെവyിടനിൽനി@് അറിവു
കിCി. വൃZസിZൻ ഝടിതിയിൽ ഓടിയത് ആരയശാലയിലു/
ഹരിപ•ാനനവാട9ിേലFായിരു@ു. അവിെട എ9ി, തെ]
വൃZസിZേവഷെ9 ധരിFു@തിനിടയിൽ,
ൈദവാധീനവിേശഷംെകാL് ൈഹദർ നായിക്
മഹാരാജാവിെ] മറുപടിFൽപന അവിെട എ9ി.
അേ„ഹെ9 പരേമാrാഹ9ിനും തൽFാലQമ9ിൽ
വിജയ9ിനും ശ€നാFി.
പട9ലവരുെട പു2ിയുെട വിരഹദുഃഖശാaി ആ മഹതിയുെട
sിയതമലtിെകാLു പരിഹരിFെNC്, െചbകേ“രിയിൽ ഒരു
മേഹാrവം ആയിരിFുെ@yിലും, ആ sഭു
അപനീതായുധനായതുെകാേLാ േപeാവ9ുFളായ രLു
തരുണdാർ അപനിയTണംെകാL് കാപഥാനുയായികളായി
അകാലദുർ#രണെ9 തപിേ?ാ, പട9ലവർ
-ാaമന…കനായി ഭവി?ു. ഉ[ശാadാരുെട
േദഹതയാഗഭാരെ9 മന—ിൽ വഹി?ുെകാLും, അേ„ഹം
ഉ•ി9ാെ] അേപeാനുസാരം അടു9ദിവസം
ഉ?േയാടുകൂടി മTFൂടെ99ി, തെ] വാÛ9ാനുസാരം

മീനാeിയുെട സംരeണെ9 ഭരേമ}റ്, ശാaപ•ാനനെ]
sാർ°നാനുസാരം സേഹാദരiാന9ിൽ,
പു2കഥാs‡ാവനകൂടാെതയും
പൂർ•േബാധേ9ാടുകൂടിയും ഭർ9ൃപാദ¤രണവും
േദവീപദധയാനവുംെച•് ചരമഗതിെയ sാപി?
സവസംബoിയുെട ഉദക–ിയകൾ െച•ു.
മരണസംബoമായു/ അടിയaരqൾ കഴിz് പട9ലവർ
െചbകേ“രിയിേലFു മടqിയേNാൾ മീനാeിേയയും ആ
ഭവന9ിേലFു കൂCിെFാLുേപായി.
943–ാം െകാലല9ിെ] ഉദയം ഒരു മഹാേലാകബoുെവ
സാർവ2ികകാരണവതവ9ിൽനി@ു നിœാസനംെച•ു.
അനaശയനപുര9ിെല ഗൃഹം ഓേരാ@ും ‘മാമ’ എ@
sാജപതയമഹാമുmയുെട അപഹരണവാർ9ാQവണംെകാL്
ൈസവരവിഹീനമായി. ‘ധർ#രാജാ ’ എ@ പദ9ിെല ‘ധ’കാരം
എqെനെയലലാം രൂപാaരെNCു എ@് ആ പദ9ിെ]
അനവരതsേയാഗം മാ}റിയും മറി?ും തുടqിയ ‘മാമാ’
ഭാഗവതർേF രൂപമു/ു. ഈ സംഭവസംബoമായു/
‘താടകാരാഘവം’ േകശവപി/ തെ] sേതയകാധീനതയിൽ
ആFിയിരിFു@ പൂർവഭവന9ിൽവ?്
അ•കലാശപു•ിേയാട് അഭിനയിFെNCു—താടകയായ
ഭഗവതിയ#— “േങയ! അേലയാ, വിശാരിNാര—ാമീ! ഇെതെaാരു
ചൂെനേ@! െതരുവഴിേയ മാരടിേ?ാLു നട@ാലെFാL്, വാ
കഴŒൂെലയേ@ാ?”

രാഘവനായ മാമൻ: “ഹടീ! ശNട?ീ! ‘വിശാരിNുകാരസവാമിെയ’
ൈവകു®സവർšം കട9്—‘കാളീ നീ േപാടി കുടിേല മഹാശേഠ—
പാടവമുരŒാെത വിരേവ ദൂെര—കാളി’ ശാതം േപാടറ
സവാമിയാCം, നീ േപേ??ിFാളിയും കൂ9ാടുേ@ാ?
വിശാരിNുകാര്! അടിേയ അതുFാക നാൻ തപ—ുെശ•നാ?”
ഭഗവതിയ#: “അലലലലാ എ@ു വേലലാരും െചാേലയാ? പാCിെ]
രാഘം ഉ?ാണീേFറിഥടുFെന വിഴു@Nം അതുംകൂടി ഇ}റൂCു.”
പി@െ9 സമരം സമപരാ–മേ9ാടുകൂടി നട@ു.
പൂർവകഥയുെട ചുരുFം ഇqെന ആയിരു@ു. പലഹാരQീ
െവyിേടശവരന•ാവി മഹാരാജാവിെ] ഉപാaേസവന9ിന്
“അകെ9 sവൃ9ിവിചാരിNുകാർ” എ@ ഉേദയാഗ9ിേലFു
നിയമിFെNCു. ആ iാനsാ½ിയിൽ ‘മാമാ’ എ@ു/
കർ•ാമൃതം ചuപഥേ9ാടു സംഘടി?ു. മാമെ] ജീവിതാന•ം
‘അ#ാർFേമ’ അaർZാനംെച•ു. eണംsതി തെ]
നവ‘വിചാരിNുകാെര’ മഹാരാജാവ്
ആവശയെNCുതുടqിയേNാൾ, മാമെ] ‘അസഹയത’
െപാറു9ുകൂടാz്, അയാൾ ബധിരതെയ അവലംബി?ു.
മഹാരാജാവിനുLായ അസഹയതയും വർZി?ു. ‘െപാCാ! ’
എ@് അവിടെ9 തിരുവു/േFടു [ 236 ] െപാCി?തിെന,
രാജകീയാiാനഭി9ികൾ sഭുമതമറിz്,
സം[ഹണംെച•ു. “അqെനെയyിലും രLeരNCം” വീLും
ലtമായ ഭാഗയ9ിൽ മാമൻ ആശവസി?ടqി, മഹാരാജാവിെ]
ഭ€ാ[ഗണയനായും ബoുേലാക9ിനു
േÇഹമധുരിമാsവർഷകനായും ജീവിതേശഷെ9 അതി

ലഘുഭാരമായി വഹി?ു.
വൃZയുെട മരണാനaരം െതാ•ൂറാംദിവസവും കഴിz്,
മീനാeിയുെട വിവാഹം നി

യിFെNCു. ഈ –ിയŒു

കൽപനാനുവാദം വാqുവാൻ പട9ലവരും ഉ•ി9ാനും
ഒ@ുേചർ@ു മുഖം കാണി?് വ‡ുത തിരുമന—റിയി?ു.
മഹാരാജാവിെ] അaരംഗ9ിൽ ഉദി? വിചാരqൾ
േന2പeqെള ഇളFി, അവിടെ9
കൃപാേ‡ാമനിദാനമായു/ വദനെ9
ദaുരതരംഗqൾെകാLു sചലിതമാFി. ഉ•ി9ാൻ
മഹാരാജാവിെ] അaർഗതെ9 മിഥയാധാരണംെച•ു.
“ചിലർFുേവLി̧eമാsാർ°ന െചയ്വാൻ അടിയൻ
വിടെകാ/ുെമ@് മുb് അറിയി?ിCുL്. മീനാeിയുെട
കുടുംബാപരാധെ9 കൽപി?ു തിരുവു/മലിz്,
eമി?രുളണം.”
മഹാരാജാവ്: “േഹ! അെതാ@ുമലല വിചാരി?ത്. അFാരയ9ിൽ,
അപരാധിനിയെലല@ും ന#ുെട അനുകൂലയാെണ@ും ജനനം
മെ}റqാേLാ ആകയാൽ ന#ുെട sജയുമെലല@ും, േകശവൻ
വാദി?ുകഴിzു. േപാേര! വാദFാരെ] കാരയ9ിലാണ്
ഇവിെട വിഷമം. ഉ•ി9ാൻ തെ@ പറയൂ. ഇേNാൾ, കാരയം
മന—ിലായി എ@ു മുഖം പറയു@ു.”
ഉ•ി9ാൻ: “അതിൽ എെayിലും
സംശയമുLായിരുെ@yിൽ അടിയqൾ ഇFാരയ9ിൽ
കൽപന വാqാൻ വിടെകാ/ുകയിലലായിരു@ു. അവർ

രLുേപരുംതെ@ ആ കാരയqൾ സംസാരിെ?ാതുFി. ആ
ഭഗവതി എ@ ŠീെയFൂടി മകൻ കിടാ9നു േവണെമ@ു
ശാഠയംപിടി?േNാൾ ‘അതു പാടിലല, എലലാം
യഥാiിതിയിലിരിFെC. മീനാeി നaിയേ9Fും അFൻ
പൂർവiിതിയിലും േപാരേC’ എ@് േകശവപി/ ഭംഗംെച•ു
വിധി?ു.”
മീനാeിയുെട വിവാഹ9ിന് തിരുമന—ിെല
സേaാഷസാeയqളായി േവL പുരകളും വിഭവqളും
കൽപി?് അനുവദി?ു എyിലും, അവിടെ9 നയനqൾF്
പട9ലവെ]യും ഉ•ി9ാെ]യും ക•ുകെളFാൾ
ദർശസൂºം കൂടിയിരു@ു. ത@ാൽ അവമാനിതനായ
ഘCqളിലും സുiിരഭ€ിെയ ദൃഢധർ#നിˆേയാട്
അനുˆി? ആ ഭൃതയൻ തെ] േQയ—•രണ9ിനു/
അയാളുെട sവൃ9ികൾFിടയിൽ മീനാeിേയാടു
സംഘടി?തുനിമി9ം, ആജീവനാaം നിലനിൽFു@തായ
ഒരു േമഘാവരണം ആ യുവാവിെ] മേനാമ^ലെ9
ബാധി?ിരിFു@ു എ@് അവിടെ9 ജീവധർ#sബുZത
ദർശനംെച•ു. േകശവപി/യുെട മന—് മീനാeിയുെട
സൗ•രയsഭാവ9ാൽ ആകർഷിFെNCു എ@ും, എ@ാൽ,
അയാളുെട േസവ”ാവർƒനപൗരുഷംെകാL് അതിെന
sകാശിNിFു@ിെലല@ും അവിടേ9Fു േബാധയമായി. തെ]
ഭൃതയെ] ദമശ€ിൈവശി•യെ9 അതയാ
അഭിന•ി?ു.

രയപൂർgം

മഹാരാജാവിെ] ദർശനൈവശദയം േവെറാരുസംഗതിയിലും
…ഫുടീകരിFെNCു. മീനാeിയുെട പരിണയദിവസ9ിലും
േകശവപി/ മഹാരാജസ@ിധാന9ിൽ തെ]
ഉേദയാഗസംബoമായി മുഖംകാണി?ു വിടവാqാൻ
ഭാവി?േNാൾ, മഹാരാജാവ് ഇqെന േചാദയം െച•ു. "ഇ@േലല
െചbകേ“രിയിെല മുLുെകാട? നീ QമFാരനായി അവിെട
നിൽേFLതായിരു@ിേലല?”
േകശവപി/: “േവലു9bിഅ#ാവനുL് ഒരു ലeംേപർF്
ഉ9രം പറവാൻ. വലിയ#ാവൻ എേNാഴും വലിയ
eീണ9ിൽ കിടFു@ു. അതു കാണാൻ അടിയെ]
പഴമന—ിന്—”
മഹാരാജാവ് പു•ിരിേയാടുകൂടി “അ2യുേ/ാ” എ@ു
േചാദി?ുെകാL്, ഒരു സഹതാപാേവശേ9ാടുകൂടി
േകശവപി/യുെട മുഖ9ു േനാFി, രാജസമe9ിൽ അനു [
237 ] വദനീയമലലാ9 sതിവീeണെ9 അ@ും
സവാaേeാഭംെകാL് േകശവപി/ അനുˆി?ുേപായി.
സമ[ധർ#ഗാംഭീരയ9ിെ] നിലയനമായു/ മഹാരാജാവിെ]
വദനsതീeണ9ിൽ േകശവപി/യുെട
അaർബoമായു/ േsമiിതിെയFുറി?ുLായിരു@
സംശയം iിരെNCു. േകശവപി/യുെട ഈ
മനഃiിതിെകാLുLായ ജീവിതഗതിേഭദqൾ
ഭാവികഥാഭാഗqളാകയാൽ ആ വിഷയqളിൽ ആ–മിFു@ത്
ഈ സ•ർഭ9ിൽ ഉചിതമായിരിFു@തലല. അതിനാൽ s‡ുത

കാരയസംബoമായു/ േശഷം കഥെയ മാ2ം
വി‡രി?ുെകാ/െC. േകശവപി/യുെട ൈദനയാവi കL്
ദീനദയാലുവായ മഹാരാജാവ് മുേ@ാCു നീqി, തെ]
ഭ€േനാട് ഇqെന കൽപി?ു: “േകശവന് ഏതു sഭുകുടുംബം
േബാധി?ുേവാ അതിൽനി@് ഒരു കുCിെയ നി

യിFൂ. േശഷം

നാം ഏ}റു—എ@ാൽ അതിനുമുbായി ഒരു –ിയകൂടി
അനുˆിേFLതുL്. 38–ൽ േദവിേകാCു വീCുവക
അനയേ”ദസംഗതി നാം തീർ?യാFിേലല? അ@് ന#ുെട മുbിൽ
വ@ സyടം േകശവെ] ൈകയeര9ിലാെണ@് നമുFു
മന—ിലായി. േശഷം ഊഹി?ും അേനവഷി?ും അറികയും െച•ു.
ഈശവരകൃപെകാL് നിെ] അ#യും സേഹാദരജനqളും
അവിെട സുഖമായി9ാമസിFു@ു ഇനിേNായി കാണുക.
‘െചലവിനു േവL മുതലും െകാLു െചലലാം’ എെ@ാരു
വാതുL്—ഇേലല? അവിെട െചലലുേbാൾ അതും
നിറേവറിയിരിFും.”
അധികം താമസം കൂടാെത േകശവപി/ വലിയെകാCാരം
സÆതിയായി നിയമിFെNCു. ബാലയ9ിൽ േവർെപC
മാതാവിെന പുനർദർശനംെചയ്വാനായി
രാജsസാദപൂർ•തയുെട ലeയqളായ പരിവാരqേളാടും
സാമ[ികേളാടും ധൂർ9നായ ഒരു മാതുലനാൽ
അപഹരിFെNCിരു@ തെ] തറവാCുഗൃഹ9ിേലFു
പുറെNCു. ഗൃഹsാaമടു9േNാൾ ഏ}റവും
വലzുeീണി?ു നടെകാ/ു@ ഗജവി[ഹരായ
ദbതിമാെരFL് േകശവപി/ തരളമന…കനായി, ആ

ഭാരയാഭർ9ാFdാെര തെ] ഗൃഹ9ിേലFു eണി?് Çാനം
കഴിNി?ും മ}റും യഥാേയാഗയം സൽFരിFു@തിന്
ആUകൾ നൽകീC് തെ] ഭവനദവാരം കട@് അക9ു
sേവശി?ു. ആ ദbതിമാരുെട ദർശനാനaരമായുLായ
ഗൃഹsേവശനം, ആ ദർശന9ിലുദി? ¤രണകളും
രാജsസാദംെകാL് ഉടെന സിZി? അനു[ഹവും
സംേയാജി?് സ•ി¡മംഗളമാകു@ു. തെ]
നീെCഴു9ുേദയാഗ9ിേലFു നിയമിFെNCിരു@
േകശവൻകുz് േകശവപി/െയ എതിേരൽFു@ു. തെ]
േÇഹിതെ] ദർശന9ിൽ സേaാഷേ9Fാൾ ആ

രയം

മു@ിC്, േകശവപി/ നിൽFു@തിനിടയിൽ, േകശവൻകുz്
താൻ വഹി?ിരു@ ഒരു രാജശാസനെ9, േകശവപി/യുെട
ൈകയിൽ െകാടു9്, ആ ഭാവുക9ിെ] ദീർഘാനുഭൂതിെയ
ആശംസിFു@ു. േകശവപി/ തെ] േÇഹിതൻ വഹി?ിരു@
നീCിെന അതയാദരേ9ാടു വാqി, േന2qളിൽ അണ?്
അഭിവ•നംെച•തിെ] േശഷം വായി?ുേനാFിയതിൽ
കളsാേFാെC വകയായി പLാരവകŒു കLുെകCെNCിCു/
വ‡ുവകകൾ സകലതും തനിFു നൽകി, തെ@
sതിUാനിർവഹകനാFിയ, തിരുവു/sമാണമാെണ@ു
കL് ആന•ാQുപൂർ•qളായ േന2qേളാടുകൂടി
മഹാരാജകൃപാേധാരിണിെയ അനു¤രി?ുനി@ു.
േകശവപി/ കുളികഴിzേNാൾ “ഊണിനു മൂ@ുേപർF് ഇല
ഇടെC” എ@് ആU െകാടു9്, ഗജവി[ഹനായ
ഭർ9ാവിെന അറNുരŒക9ു sേവശി?്, അേ„ഹെ9

െതാഴുതു. ഗജവി[ഹൻ തെ] മുbിൽ
മഹ#ദീയസÆദായ9ിൽ േകശവും മീശയും വളർ9ി ഒതുFി
നിൽFു@ യുവപുരുഷേകസരിെയFL്, വലലാെത
സേyാചെNCു. േകശവപി/ ഗജവി[ഹെന രLു ൈകകളാലും
പിടി?്, ഭeണNaിയിൽ മധയiാന9ു ബലാൽFാേരണ
ഇരു9ി, താനും േÇഹിതനും ഓേരാ വശ9ായി ഇരു@ു.
അ@ാദിവിഭവqളും എടു9ുെകാL് പരിചരണ9ിനു
പുറെNC ജനനിമാതാവിേനയും രLാം മാതാവായ
ഭഗവതിയ#േയയും തടz്, േകശവപി/ ക•ുെകാL് തെ]
അaർഗതെ9 ഭഗവതിയ#െയ ധരിNി?ു. eണംെകാL്
ഭഗവതിയ# ഗജവി[ഹിണിയായ അര9മNി/9y?ിെയ
ആ രംഗ9ു sേവശിNി?ു. അ@െ9 വിളbുപണി
ഏൽFു@തിന് തെ] സമീപവർ9ിയായ അതിഥിയുെട
ഭാരയേയാട് േകശവപി/ അേപeി?ു . [ 238 ] തy?ി: “എ]Nീ!
പടുവിെന ചൂൾ@ എവൾ െവളbി9@ാല് എ]Nീെട
പൗ•ിയും െകCുേപാവും.”
േകശവപി/: “വിളbണം—ഗുണേമ വരൂ. വർ9മാനqെളലലാം
പി@ീടു പറയാം. നിqൾ ഈ സമയ9്, ഇവിെട വ@ു േചരാൻ
സംഗതിയായത് ഈശവരനും sസാദി?തുെകാLാണ്.
വിളbി9രണം,” േകശവപി/യുെട വാFുകൾ േകCേNാൾ
ഭഗവതിയ#യുെട ഉപേദശം ബുZിപൂർgമായി
നൽകെNCെത@ു േതാ@ി. “അ@ു െവsാളെNടുbം ഈ
പവതിെFാ??ി എ]ടു9ു പറzു അNി—അNീടടു9ു
വ@ാല് എലലാം െചാgാFുെമ@്. അടു9ിരിFണ

ആദയ9ിെന ഒരു പ•പാവി—ാമി ചൂതും ചുരയും വ?ു
െവളFി, രLു ക•ും െപാടിയിCു മയFി. കുടിയിരു@ വീടും
െകാളംേകാരി?്, കുടിപാർNും മുCി?്, അNാപെനേ9ടി മു/ും
പടNും ചൗCി കാലും െവളു9ു. എ]Nീടടു9ു വരാൻ
വരുbം, വീCി വരു@ൂ@ു േകC്, ഞqളും ഇqു വേ@. ഇനി
എെ] അNൻതെ@ െചാലലുവിൻ, സാമി േപായേപാF്
എേqാC്? ഞqൾFു വഴിെയaര്? അലലാL്; ഇദയം—
ഇരിFFുടിെയാ/ടെമാL്; േവLവരും േവേLവാളമുL്;
അqു േകറൂമിലലാ; അവെര േവേL േവLാ@ുംവ?ു,
ഒരുപിടിേയ പിടി?ിരിFണാ. അലലും പകലും
അറുപതുനാഴികയും Îാ}റീ}റും, അNടിേയ സാമീ! സാമീ@ു
നിFണാ—എ]Nി, ൈദവമറിയെNറ@ു െപരുംെപരുമŒു
വഴിെകാLിരിFണാനെലലാ, നലലരുെളാ@ു െചാലലിന്.” ഈ
കഥനവും അേപeയും േകCു തെ] ഭാരയയുെട
നിർബo9ാൽ ആ iലേ9Fു േപാ@ തെ]
ജാളയെ9Fുറി?ു േകാപി?ുെകാLു കു•ുതbി
കുനിzിരു@ു. േകശവൻ കുz് േയാഗീശവരനാൽ
തെ@േNാെലയും, അധികവും പരിഭൂതനാFെNC
കു•ു9bിെയFLു സഹതപി?ു. േകശവപി/ പിെ@യും
അര9മNി/9y?ി വിളbിെFാടുേFL കാരയ9ിൽ
നിർബoമായി െഞരുFി9ുടqി. എ@ിCു; തy?ി
ൈവമനസയംകാCിയേNാൾ ഭഗവതിയ#യുെട
രസനാ[?#Cിെയ അവർ sേയാഗി?ു. “അേR! ഇെതaരു
േമമയും െകാLാCവും? കാരയം കാണാൻ വ@വര് കഴുതFാലും

പിടിെFLേയാ? െപാ@ുതbുരാൻേപാലും െകാLാടുണ
എെ] പി/Œു െവളbിയാല്, ൈകമുടുവ് ഊരയൂടുേമാ?
ശയിയഃ! പിെ@ മതീaാനും! െകാേ?ാ കുരുേaാ ആേണാ.
ഈെFാഴ•യാCം ആടാൻ?” ഈ അപഹാസsേലാഭനെ9
തുടർ@്, ബലാൽFാരെ9Fൂടി ആ sിയംവദ
ഉപേയാഗി?േNാൾ, sഭാവതിയായ തy?ി േകശവപി/യുെട
മുbിൽ ന·ാസയയായി നിലെകാ/ിFെNCു. ഐശവരമായു/
ഒരു sേബാധന9ിെ] േsരണയാൽ ഓദനപാ2െ9
വഹി?ു എyിലും, കുലീനയായ ആ മഹതി ഭർ2ാUകൂടാെത
പരപുരുഷപരിചരണ9ിന്, വിേശഷി?ും അനയഭവന9ിൽ വ?്
സ@Zയായിലല. തെ] ഗൃഹദാസയദശയിെല സവാമിനിയുെട
ഉപാaസംiിതി കL്, ര€Ñാവിതമായ മുഖേ9ാടുകൂടി
േകശവപി/ എഴുേ@}റു. ൈദവഗതിെകാLുLാകു@
അവiാേഭദqെളFുറി?്, ആ‰നാ തതവവിമർശനqൾ
െച•ുെകാLു ന·ശിര…കനായി നി@്, തെ] തലമുടിെയ
വക@്, മൂർZാവിൽ ചuFലാരൂപമായി വടുെകCീCു/ ഒരു
തഴbിെന തy?ിെയ കാണി?ു. താൻ അനയനെലല@ും
അതിനുമുbും തനിFു വിളbീCുെL@ും തy?ിെയ
േബാZയെNടു9ുവാനായി, േകശവപി/യാൽ
അനുˆിFെNC ഈ –ിയയിൽ, ആ മഹതി ഭൂച–™മണം
സംഭവിNി?ിCു/ വിപരീതാവiെയFാളും തെ]
ദുœൃതയ9ിനു പരമാവധിയായു/ ദ^നെ9 ദർശനം
െച•ു. തെ] ദുœൃതയ9ിനു മതിയായ
അa‡ാപസഹനമാകു@ sായ

ി99ാൽ പാപശാaി

വരു9ീCുെL@ും, ത@ാൽ അവമാനിതനും പരിപീഡിതനും
ആയ ബാലെ] ദർശനം നൽകി അനു[ഹിFു@തിന്
അദൃശയനായ ൈദവ9ിെ] സമe9ിൽ തെ]
ഹൃദയാQുധാരകെള sവർഷി?ിCു/തിനാൽ അ@െ9
സംഘടനം തെ] sാർ°നയുെട ഫലമായിരിFാെമ@ും,
ചിaി?് തy?ി ൈധരയെ9 അവലംബി?ു. ഇതിനിടയിൽ
“അ@ു ത@തും െകാLതും നലലവാ¼െ9@ു. . .” എ@ു
േകശവപി/ തy?ിെയ ആശവസിNിNാൻ തുടqി. “ത@തിനും
െകാLതിനും, ത@ടവും െകാLടവും ഒ9േപാെല െകാLു.
മകേന! ഇനി എലലാം െപാറുNിൻ” എ@ു ഗൽഗദ [ 239 ]
േ9ാടുകൂടി തy?ി ഒരു അപരാധസ#തെ9 വദി?ു.
അതുേകC്, തbി േചാദയം തുടqി: ആ! അെതaരNീ!
െകാLതാരു െകാടു9താര്, െപാറുNാനു/ എടവാെടaര്?
തy?ി തെ] അപരാധെ9 സേyാചഹീനമായി വിളി?ു
പറzു. . . തy?ിയുെട അപരാധവിവരണം േകCു
eീണചി9നും eതവീരയനുമായി ഇരു@ിരു@ തbി
പരിപൂർണാന•നായി എഴുേ@}റു േകശവപി/െയ
ആലിംഗനെച•ു. തെ] ഭവനനാശേ9യും,
യശഃeതേ9യും, ത@ാൽ അഭയ‡നായ ബാലകാരയiൻ
മഹാരാജകാരയേസാപാന9ിൽ ‘തല തിരി?ിൽ’ ഉLാFു@
ഒരു പടിയിൽ എ9ിയിരിFു@തുെകാLു തCിFിഴി?ു.
കഴിz ദുഃഖqെളലലാം ഒരു സവÎം േപാെല േതാ@ുകയാൽ
തbി പൂർവവൽ തെ] ഗൃഹ9ിേ]യും ഭാരയയുേടയും
ഭർ9ാവായി, sതാേപാ[തേയാട് കാരയവിചാരം തുടqി.

തെ] െചറുസി–Cറിെയ “ഈശവരൻ
തിരി?ുെകാടു9ിരിFുേbാൾ, തbി കുറŒു@െതaിന്?
െവറും ചു#ായാേണാ ഒെF േപപിടി?ു െപRത്? േനാവാ
െന•ും കനിയാ മനവും ആളുണടം െകാളം േകാരിെNRേതാ
െകാടുമ?” (ഭാരയŒു ധർേ#ാപേദശമായി) “ആ•ാതിെയ
ഒളി?ാല് ഇേതാ വരൂ?” എ@ിതയാദി sസംഗqേളാടുകൂടി, തെ]
രായസFാരെന പിടി?ിരു9ി, ആ മ•ിരപരിജനാദികെളലലാം
തനിF് അധീനംതെ@ എ@ു േഘാഷി?ു െകാLു മൃ•മായി
ഭeണം കഴി?ു. ഊണു കഴിzു ഭഗവതിയ#യുെട
സ#ാനമായി താംബൂലദാനപരിചരണംകൂടി ഉLായേNാൾ
തbി ചിaകൾെകാL് അbര@ു മാറിൽ ൈകവ?ു തടവി.
“അെFാടുbാവി, െകടു9 െകടുവിന എaരുതാൻ
െചാലലുെണ?” എ@ു േകശവപി/െയ േനാFി ഒരു
േചാദയംെച•ു. sതയു€ിFു േകശവപി/
വിഷമിFു@തിനിടയിൽ തbി തെ] പരമാർ°qളുെട
കഥന9ിനു പീഠികയിCു: “എെ] പി/െയ െതാര9ിയNേമ,
അq് എലലാം അFാളടzു നdയും തിdയും
െചാലലിതരാനാളിലലാL്, എgഴിയും െകCു കാടുേകറി.
ഇനിെയyിലും േനരുവഴി െചാലലി9@് ഇവെ] കറതീർNിൻ.
െപാ@ുതbുരാെ] അെqാേLാ ന#ുെട തിരുവടികൾ?”
േകശവപി/Œു ‘തിരുവടികൾ’ ഹരിപ•ാനനൻ ആെണ@ു
മന—ിലായി. എaു മറുപടി പറയണെമ@് ആ യുവാവു
ചിaിFു@തിനിടയിൽ, തbി തെ] അനുഭവസംേeപെ9
s‡ാവി?ു: കളsാേFാC ഭവന9ിെ] അഭിവൃZിFുേവLി

ഗുരുവായി വരിFെNC ഹരിപ•ാനനൻ, ഒരിFൽ തbിെയ
മരുതവാdലയിെല ഒരു ഗംഭീരഗുഹŒക9ു sേവശിNി?്,
അവിെടവ?ു നട9െNCിരു@ േഹാമ9ിനിടയിൽ
തbിെയെFാLു ര€സാeയസഹിതം സതയംെചRി?്, ആ
ദിവയപുരുഷെ] തതവെ9 ധരിNി?ു. ആ േയാഗിേവഷധരൻ,
ശരീരേ9ാടുകുടി സവർšsാ½നായ േവണാെC ഒരു
കുലേശഖരെNരുമാൾ തിരുവടികളാെണ@ും,
സവവംശജാതനായ രാമവർ#മഹാരാജാവിനു ൈഹദരിൽനി@ു
േനരിടാവു@ പീഡെയ പരിഹരിNാൻ
ഭൂsവി•നായിരിFു@താെണ@ും ചില
പരേലാകഗുഹയqേളയും തbിെയ ധരിNി?ു. തbിFു
പൂർ•േബാധയയമുLാകുവാൻേവLി, െപരുമാൾ തിരുവടി
ഭൂവാസകാല9ു വഹി?ിരു@ കായേ9യും സവർšsാ½ിയിൽ
വയാപി?ിരിFു@ ശരീരേ9യും ഒേരസമയ9ു ദവ•വമായും
പരി…ഫുടമായും കാCിെFാടു9ു. ഇരണിയൽെകാCാര9ിൽ
ഒരു മഹാരാജാവ് ഉടവാൾവ?ു സവർšsവി•നായിCുെL@ു
നടNു/ ഐതിഹയെ9 ആ±ദമാFി, തbി ഹരിപ•ാനെന
പൂർ•മായി വിശവസി?ു. താൻ അറിz രഹസയെ9
സവപÂിയിൽനി@ുേപാലും േഗാപനംെച•ും,
രാജകുടുംബെ9യും രാജയ9ിെ] േeമെ9യും
കാംeി?ും, തbി ഹരിപ•ാനനെ] അേപeകേളയും
ആUകേളയും നി—ംശയമായും അനർšളഭ€ിേയാടും
നിർവഹി?ു. തbിയുെട ഈ ഘട[‡മായ രാജഭ€ിFു
കിCിയ ശിeŒുേശഷം മരുതവാdലയിലും പല േദശqളിലും

ഹരിപ•ാനനെന അേനവഷി?ിCും കLു കിCിയിലല.
അ•ാറുദിവസം കഴിzേNാൾ പരമാർ°മായു/
രാജമ•ിരsേവശന9ിനും കളsാേFാC9bിF്
ഭാഗയമുLായി. തലവർകുളം മുതലായ ഭവനFാർ കൂCമിCു
തിരുവനaപുരെ99ി. തbിയുെട ശുZഗതിFഥെയേFC്
മഹാരാജാവ് അ‡ഗൗരവനായി. ബുZിശൂനയെനyിലും
ഭ€ിപൂർ•െന@ു/ അഭിമാനവും ബുZിപൂർ•നായ
ഭൃതയെ] [ 240 ] മേTാപേദശsാർ°നകളും േചർ@േNാൾ,
മഹാരാജാവിന് തbിയുെട സ•ർശനമാകു@
പരമൈവഷമയെ9 സഹിNാൻ േവL sഗ¨തെയ ന¯ി.
മഹാരാജാവ്: (ഗൗരവഭാവ9ിൽ) “സവർഗം േചർ@
ഭാഗയവാdാെരകL കഥ പുറ9ു പറയരുത്. വലിയ
രഹസയമാണത്. പുറ9ു പറzാൽ അനർ°qൾ
പലതുമുL്. തbിയുെട കാരയം േവLേപാെല നാം ഏ}റു—
എലലാം ശരിയാകും." ഇqിേനയും മ}റും അരുളിെ?•്,
കു•ു9bിയുെട അഭിലാഷേന2qൾF് ഐuപദമായു/
‘കണFു തbി െചbകരാമൻ’ എ@ു/ iാനqൾF്
അേ„ഹെ9 അവകാശിയാFി, ആ
സായുജയസാേലാകസാമീപയദാനqൾFു/ നീCിെന
തൃൈFെകാLുതെ@, ൈവ•വsഭാsസൃതവും,
േകാമളാന•പരിപൂർ•വും ആയു/ വദനേ9ാടുകൂടി
മഹാരാജാവ് നൽകി. തbിേയയും അേ„ഹ9ിെ]
പÂിേയയും തുലയiാനികരാFി. തbി

അമൃതsളയവർഷംെകാL് അഭിഷി€നായതുേപാെല,
അകവും പുറവും കുളുർ9് Êസവഗാ2നായി, സyുചിത
സർgാംഗനായി താടിെവCികിടുqു@ നാവുെകാL് തെ]
ചാരിതാർ°യെ9 പുലbി: “െപാ@ുതിരുേമനി. . .
നൂ}റിരുപതും പിേ@ം െച@ു. . . േപരും െപരുമയും േചർ@് . . .
നാCാർF്. . . തായും തകNനുമായി. . . െശൽവവും
നിറെശൽവവും െപരുകി. . . എൺതിശയും തുലy. . .
ആLുരുള. . . മു#ൂർ9ിയും ഒരുമെകാL. . . മൂവുലകുടയ. . .
താണു മലയെNരുമാൾ അനു[ഹിF . . . അടിയൻ! അടിയൻ!”

അണിയറയിൽ

മലയാളം വിFി[\ശാലയിേലF് സംഭാവന െച•
േലാകെമbാടുമു/ നിരവധി മലയാളം വിFി[\ശാല
sവർ9കരാണു് ഈ ഇ-പു‡ക9ിെ] പി@ിൽ.
ഓേരാരു9െരയായി േപെരടു9് പറയാൻ സാേyതിക
പരിമിതിയും ഈ ഇ-പു‡കം നിർ#ിFാെനടു9 കുറz
സമയവും അനുവദിFു@ിലല. വിFി[\ശാല sവർ9കർF്
പുറെമ, മലയാളം വിFി[\ശാലയുെട sാധാനയം കLറിz്
പു‡കqളുെട ഡിജി}റൽ പകർN് പyു െവ?വർ, കൃതികൾ
[\ശാലŒ് അക9ും പുറ9ും സംേശാധനം (sൂഫ് റീഡ്)
െച•വർ, അqെന നിരവധി േപരുെട സംഭാവന ഈ ഇപു‡ക9ിെ] പിറകിൽ ഉL്. ഓേരാ കൃതിŒും പിറകിൽ
sവർ9ി?വർ ആെരാെFെയ@് കാണാൻ
വിFി[\ശാലയിൽ ഈ കൃതിയുെട സംവാദം താൾ
േനാFുകേയാ, s‡ുത കൃതിയിൽ ഉൾെNടു@ താളുകളുെട
നാൾവഴി കാണുകേയാ െചRുക.

മലയാളം വിFി[\ശാലയുെട ആദയെ9 ഇ-പു‡കം
പുറ9ിറFു@തിൽ സഹകരി? എലലാവർFും അകമഴിz
ന•ി േരഖെNടു9ു@ു.

മലയാളം വിFി[\ശാല ഉപേയാ€ൃസമൂഹം
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ഈ ഇ-പു‡ക9ിെ] പകർNവകാശം

ഈ ഇ-പു‡ക9ിെ] ഉ/ടFം െമാ9മാേയാ ഭാഗികമാേയാ
–ിേയ}റീവ് േകാമൺസ് ആáിബയൂഷൻ െഷയർ-എൈലക്
അൺേപാർCഡ് 3.0 അനുവാദപ2ം sകാരം പകർെNടുFാനും,
വിതരണം െചRാനും, പyു് െവFാനും താyൾFു്
അനുമതിയുLു്.

ബാZയതാ നിരാകരണം

ഈ ഇ-പു‡ക9ിെ] പി@ിൽ sവർ9ി?വർ സാധുത
സംബoി? യാെതാരു ഉ9രവാദി9വും വഹിFു@ിലല

മലയാള ഭാഷയിേലാ ലിപിയിേലാ െപാതു സ•യ9ിലു/
പു‡കqൾ, മ}റ് സവതT കൃതികൾ എ@ിവ െപാതുേശഖരം
എ@ ഉേ„ശേ9ാെട സ@Zേസവകരായ വയ€ികൾ
സഹകരി?ു് സൃ•ി?ു െകാLിരിFു@ സവതT ഓൺൈലൻ
[\േശഖരമാണു് വിFി[\ശാല. വിFി[\ശാലയിെല
സവതT [\േശഖര9ിെല ഒരു പു‡കം മാ2മാണ് ഭാഗമാണ്
ഇത്. ഇ]ർെന}റ് സൗകരയമു/ ആർFും തിരു9ാവു@
വിധ9ിലാണ് വിFി[\ശാലയുെട ഘടന. അതുെകാL്
ഇതിലു/ [\qൾ വിദ¡ർ പരിേശാധി? പൂർ•വും,
സൂºവും, വിശവാസേയാഗയവുമായ
വിവരqളായിരിFണെമ@ിലല.

േമൽNറzിരിFു@തിനർ°ം ഇതിൽ നി@ു് താyൾF്
മൂലയമു/തും കൃതയവുമായ വിവരqൾ ലഭിFുകയിലല എ@ലല;
മറി?് താyൾFാവശയമായ വിവരqള2യും ഇവിെട നി@്
ലഭിFാനുമിടയുL്. എ@ിരു@ാലും ഈ പു‡ക9ിെ]

ഡിജിൈ}റേസഷനു പി@ിൽ sവർ9ി? മലയാളം
വിFി[\ശാല സമൂഹം ഈ പു‡ക9ിലു/ വിവരqളുെട
യാെതാരു ഗുണേമdാ ഉ9രവാദി9വും വഹിFു@തലല. ഈ
പു‡ക9ിലു/ വിവരqൾ താyൾF്
ഉപേയാഗെNടു@ുെLyിൽ നലലത്, ഇെലലyിൽ അതിനു് ആരും
ഉ9രവാദികളലല. മ}റ് സമാന സംരംഭqളും ഇേതേപാലു/
നിരാകരണqൾ നൽകു@ുെL@ു് QZിFുക.

