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ഭാസ്ക്കരേമേനാൻ
രാമവർമ്മ അപ്പൻ ത രാൻ

ഒന്നാമദ്ധ്യായം

“ഇഷ്ടന്മാരരികിൽക്കിട പകലും രാവും പണിെപ്പട്ടതി
ിഷ്ടം െതല്ലിടകണ്ണട കടുദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുംവിെധൗ

കഷ്ടം കശ്മലകാളരാ ി കഴിയുമുമ്പം ചിലേപ്പാൾ മഹാ
ദുഷ്ടന്മാർ ഖല കാലദൂതർ ചിലെരെക്കാ കിെല്ലന്നിേയ”

െകാല്ലം ആയിരത്തറുപത്തിമൂന്നാമതു തുലാമാസം അഞ്ചാംതീയതി അർദ്ധ 
രാ ി ഏകേദശം ഒരുമണിയാെയ േതാ ; അേപ്പാൾ പുളിേങ്ങാ
കി ണ്ണിേമനവെന്റ ബങ്കളാവിൽ പൂമുഖ കിട റങ്ങിയിരുന്നവരിൽ പടി 
ഞ്ഞാെറ അറ്റ ജനാലയുെട േനെര കിടന്നിരുന്ന ഒരാൾ െഞട്ടി ഉണ ൎ
കിടന്ന കിടപ്പിൽതെന്ന ഇട ം വല ം തിരി േനാക്കി, കുറ േനരം
െചവി ഓ ൎ െകാ മിണ്ടാെത കിട .

കുറെഞ്ഞാ തുറ കിട ന്ന ജനാലയുെട പഴുതിൽ ടി അകേത്ത
കട ന്ന കാറ്റിനു ജലകണങ്ങളുെട സംസർഗ്ഗമുള്ളതുെകാ മഴ െപാഴിയു 

ണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ, ഇറക്കാലിൽ നി ം െവള്ളം വീഴുന്ന ഒച്ച
േകൾക്കാത്തതുെകാ മഴ െപ ന്നിെല്ല ഊഹിക്കാം. ഇടകല ൎ തു 
ടെര ടെര ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും ഉള്ളതിനു പുറെമ ഒരു ദീനസ്വരത്തിൽ
അനദ്ധ്യായമില്ലാെത ശ്വാവു നിലവിളി ന്നതു േകൾപ്പാനു ്. ഈ വക
ശബ്ദംെകാ ം അടുക്കൽ കിട ന്നവരുെട കൂക്കൎം വലിെകാ ം േവെറ വല്ല
ഒച്ചയനക്കവും ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന അറിയാൻ യാസം.

ഇങ്ങെന കിട െചവി ഓത്തൎ ി ഫലമിെല്ല കരുതി അയാൾ എഴുേന 
, ഇരുട്ട തപ്പിത്തട ദീനക്കാരൻ കിട ന്ന മുറിവാതുക്കൽ എത്തി.

എട കാലു ഉമ്മറപ്പടിയിേന്മൽ ഊന്നി െചവിയുെട പിന്നിൽ ൈകയുംെകാ 
ടു , ഒരു ഭാഗേത്ത െചരി ശ്വാസവുമടക്കി കുറ േനരം നി . ഒരു
ശബ്ദവും േകട്ടില്ല. വാതിൽ പതുെക്ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ, വിള െകട്ടി 
രി . തീെപ്പട്ടിയിരി േന്നടം നിശ്ചയമുള്ളതുെകാ ചുവരിേന്മൽപിടി
കാലുെകാ നിലം തടവി, േരാഗി കിട ന്ന കട്ടിലിെന്റ തലക്കൽെച
തീെപ്പട്ടിേക്കാെലടു ഉര . വിളക്കിരുന്നിരുന്നതു അടു പിന്നിൽ തെന്ന
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ഒരു േമശ റത്തായിരുന്നതിനാൽ ദീനക്കാരനു അഭിമുഖമായി നിന്നട്ടാണു്
തീെപ്പട്ടിേക്കാലുരച്ചതു്. േകാലു കത്തിെത്തളിഞ്ഞേപ്പാൾ അയാളുെട ക മുേമ്പ
പതിഞ്ഞതു േരാഗിയുെട മുഖത്താണു്.

’അേയ്യാ! എെന്റ ൈദ—’

എ പകുതി പറഞ്ഞേപ്പാേഴ ം െതാണ്ട ഇടറീ ഒച്ച െപാ ന്നില്ല.
നഖശിഖാന്തം വിയർ അന്ധനായി കുറ േനരം നിന്നനിലയിൽത്തെന്ന
അയാൾ നി േപായി.

കുഞ്ഞിരാമൻനായരു സ്വേത മനസ്സിനു നല്ല ൈധയ്യൎമുെള്ളാരാളാെണങ്കി 
ലും തെന്റ ാണേസ്നഹിതനായ കി ണ്ണിേമനവനു വന്ന അത്യാപത്തിങ്കൽ
സ്വാഭാവികമായ കൃതി ഇങ്ങെന ഒരു വികാരേഭദം സംഭവിച്ചതാണു്.
സ്വേബാധമുണ്ടായി േനാക്കിയേപ്പാേഴ ം താെഴവീണ തീെപ്പട്ടിേക്കാലു െക  
െപായ്ക്കഴി . രണ്ടാമതും ഒരു േകാെലടു ര െകാളുത്തി.

കട്ടിലിേന്മൽ കിട ന്ന ആ സ്വരൂപെത്ത കണ്ടാൽ ഭയെപ്പടാെത സാമാ 
ന്യക്കാരിലാരും ഉണ്ടാവില്ല. ക ര ം തുറി മിഴിച്ചി ്. കൃഷ്ണമണി സ്വേത
ഉള്ളതിൽ ഇരട്ടി വലുതായി ം ഉ ്. പ നാവിേന്മൽ േകാർ കടിച്ചിരി 

. ചു ര ം വര ചുരുങ്ങീ ള്ളതുെകാ പ ം െനാ ം പുറേത്താ
തള്ളിയേപാെലയും േതാ ം. മുഖം കരിനീലം. േദഹെമല്ലാം വിറങ്ങലി
തടിെവട്ടിയിട്ടേപാെലയും കിട .

കുഞ്ഞിരാമൻനായർ മരി കിട ന്ന േദഹത്തിെന്റ വിരൂപതെയപ്പറ്റി
ആേലാചിപ്പാനും ഭയെപ്പടുവാനും ഒ ം ഇടയുണ്ടായിരുന്നില്ല. േസ്നഹാതിശ 
യത്താൽ ശ്വാസമുണ്ടായിരി േമാ എെന്നാരാശെകാ , പുറൈങ്ക മൂക്കിെന്റ
അടുക്കലും വായയുെട അടുക്കലും വ േനാക്കി. അതുെകാ സംശയം തീർന്നി 
ല്ല. േവഗം ൈക മാറ വ േനാക്കി; മാറു പിട ന്നില്ല; നാഡിപിടി േനാക്കി.
അതും നിന്നിരി . തീെര നിരാശനായേപ്പാൾ അതിസങ്കടേത്താടുകൂടി
തെന്റ രണ്ടാമതുള്ള ഹൃദയമായരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖെത്താ േനാക്കി.
മിഴിച്ചിരി ന്ന ക കെളെക്കാ അേദ്ദഹവും തെന്റ േനെര േനാ കയാെണ 

േതാന്നിേപ്പായി. ആ േനാട്ടം സഹി ക വയ്യാെത കുഞ്ഞിരാമൻ നായരു
േവഗം തെന്റ മുഖം തിരി , കുറ േനരം കഷ്ടം വ െകാ നി . പിെന്ന

https://thalilakkam.in/
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പതുെക്ക പൂമുഖേത്ത െച , ’േഗാവിന്ദാ, േഗാവിന്ദാ,’ എ വിളി . അയാൾ
ഉണന്നൎില്ല. േവഗം അടു െച കുലുക്കിവിളിച്ചേപ്പാൾ, എന്താ എന്താ എ്?
എ േചാദി പിടെച്ചഴുേന്ന .

’ഏമാ സുഖേക്കടു കുറച്ചധികമാണു്. അമ്പലക്കാ േപായി, അപ്പാത്തിക്ക 
രിെയ ഉടെന കൂട്ടിെക്കാ വരണം. അമാന്തിക്കരുതു് ’ എ കുഞ്ഞിരാമൻ
നായരു പറ . േഗാവിന്ദൻ അതു േകട്ടപാടു വിരിച്ചിരുന്ന രണ്ടാംമുെണ്ടടുത്തര 
യിൽ െകട്ടി പായും െതറു വ പുറെപ്പടുവാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ-

’വരെട്ട; ഇവിെട വരു. സാവധാനത്തിൽ അക കട യജമാനെന്റ
ക ര ം തറന്നിരി ന്നതു അടപ്പിച്ചി െപാേക്കാളു പരി മിക്കേല്ല.’

എ പറഞ്ഞ താമസം. േഗാവിന്ദൻ അകേത്ത കട കട്ടിലിേന്മേല 
േനാക്കിയേപ്പാൾ ഒ െഞട്ടി ”അേയ്യാ” എ പറ ് ഒ പിേന്നാക്കം

വലി .

”േവണ്ട, േപടിേക്കണ്ട, െചേന്നാളു”

എ കുഞ്ഞിരാമൻനായരു പറഞ്ഞതിെന വിശ്വസി ് അടു െച ഉള്ള 
ൈങ്കെകാ കൺേപാളകൾ തേലാടി ക ര ം അടപ്പി എ വിചാരി
തിരിെയേപ്പാ .

”ഇനി േവഗം േപായി വരു. ഞാനിവിെട കാത്തിരിക്കാം” എ പറ
നായർ േഗാവിന്ദെന യാ യാക്കി. ആ സമയ മഴ േകാരിെച്ചാരിയു ്.
കട തൽക്കാലം അവിെട േനാക്കിയേപ്പാൾ കണ്ടതുമില്ല. അതു തിരയുവാൻ  
യാസെമ ം നിശ്ചയി രണ്ടാ ം അഴി തലയിലി ശിഷ്യൻ േഗാവിന്ദൻ
മഴയ തെന്ന അമ്പലക്കാേട്ടേക്കാടി.

കുഞ്ഞിരാമൻനായരും അകേത്ത ള്ള വാതിലിേലാടു് അടു ്, തളത്തിൽത 
െന്ന കീേഴ്പാ ംേനാക്കി നിലയായി.

https://thalilakkam.in/
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രണ്ടാമദ്ധ്യായം

“ഉറ ന്നാെരാ െചാന്നാൽ വിശ്വസിെക്കാല്ല പറ്റി-
പ്പരു ന്നാേള േവഗം േവണ്ടതിന്നയെക്കാല്ല-
ചുരു േന്നരംെകാ േവണ്ടകൃത്യത്തിൽ താന്താ-
നിറ ന്നേത ന ... ... ...”
കൃത്യാകൃത്യവിേവചനം

േഗാവിന്ദൻ അമ്പലക്കാ െചന്നേപ്പാൾ പുറെപ്പട്ട സമയം നല്ലതായിരു െവ ്
അറി . എേന്താ അടിയന്തിരകാര്യമായി ് അപ്പാത്തിക്കരി പുറേത്ത
ഇറങ്ങിയി ് അധികം േനരമായിെല്ല ം, പുറ ് ഇറയ കിടന്നിരുന്ന ഒരു
വാലിയക്കാരൻ പറ . േഗാവിന്ദൻ പിെന്ന പല േചാദ്യങ്ങളും അയാേളാടു
േചാദിച്ചതിനു്, ഉറക്കത്തിെന്റ ശക്തിെകാ േകൾക്കാഞ്ഞിേട്ടാ േവെണ്ട െവ 
ച്ചിേട്ടാ, അയാൾ മറുപടി യാെതാ ം പറഞ്ഞില്ല. പുറത്തിറങ്ങി വല്ലവേരാടും
േചാദി കളയാെമ വച്ചാൽ ഈ സമയ ആെരയാണു ക കി ന്നതു്?
ക കിട്ടിയാൽതെന്ന, അയാൾ അപ്പാത്തിക്കരി േപായവഴി അറി െകാള്ള 
ണെമ േണ്ടാ എ വിചാരി അവിടത്തെന്ന കുറ േനരം കാത്തിരി വാൻ
തീർച്ചയാക്കി. ഈറൻമു പിഴി ടു ്, തണു വിറ ംെകാ ് ഇറയ  
തെന്ന കൂടി, അങ്ങെനയിരുെന്നാ മയ കയും െച . പിെന്ന ഉണന്നൎേപ്പാൾ
അടുക്കൽ കിടന്നിരുന്നവെന കാണ്മാനില്ല. േനരം കാശമാേകണ്ട ദിക്കായി.
’ഇനിയിരുന്നാൽ പറ്റില്ല. വരുന്നെതാെക്ക വരെട്ട, അക നി ് ആേര
എങ്കിലും വിളി േചാദി കതെന്ന’ എ തീർച്ചയാക്കി വാതുക്കൽെച മുട്ടി.
വാതിൽ തുറന്നതു അപ്പാത്തിക്കരിയാണു്. പുളിേങ്ങാ നിത്യനായിരുന്നതുെകാ 

േഗാവിന്ദെന കണ്ടേപ്പാൾ മനസ്സിലായി.
’എന്താ’ പുളിേങ്ങാ വിേശഷം ഒ ം ഇല്ലേല്ലാ? എ േചാദി .
’ഉ ;. ഏമാ ് സുഖേക്കടു കുറച്ചധികമാണു്. ഞാൻ ഇവിെട വന്നി േനരം
െതല്ലായി. വന്നേപ്പാൾ ഇവിടു പുറേത്ത ഇറങ്ങിയിരിക്കയാെണന്നാണു
േകട്ടതു്.
’ആരു പറ ?’
’ഒരു വാലിയക്കാരൻ.’
’േപെരന്ത്?’
’േചാദിച്ചി പറഞ്ഞില്ല’.
’അവെനവിെട?’
’ഞാെനാ മയങ്ങി ഉണന്നൎേപ്പാൾ കണ്ടില്ല’.
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’അവെനവിെയയാണു കിടന്നിരുന്നതു്?’
’ഈ ഇറയ തെന്ന’.
’എയ്! എന്നാൽ എെന്റ ശിഷ്യനല്ല. അവൻ അകത്താണു കിടന്നിരുന്നതു്.
െതണ്ടിനട ന്ന വികൃതികൾ വല്ലവരും ആയിരിക്കാം. ആകെട്ട, ഞാൻ
ചായകഴിഞ്ഞി പുറെപ്പട്ടാൽ േപാേര?
’ഇേപ്പാൾതെന്ന കൂട്ടിെക്കാ വരണെമ പറഞ്ഞാണു് കുഞ്ഞിരാമേമേനാൻ
എെന്ന അയച്ചതു്.’

കുഞ്ഞിരാമൻനായരു ബുദ്ധി വളെര വിേവകമുള്ള ഒരാളാെണ ം, അേദ്ദഹ 
ത്തിനു യാെതാരു സംഗതിയിലും പരി മേലശംേപാലും ഉണ്ടാവാറിെല്ല ം,
പരിചയംെകാ ്, അപ്പാത്തിക്കരി നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരു . അതുെകാ
കുഞ്ഞിരാമൻനായരു ഇങ്ങെന പറഞ്ഞയയ്ക്കണെമങ്കിൽ സാരമായ കാരണം
വല്ലതും ഉണ്ടായിരിക്കണെമ റ ഉടെന മരു െപട്ടി എടു െകാ വ
േഗാവിന്ദെന്റ ൈകയിൽ െകാടു ’നീ മുെമ്പ നടേന്നാ, ഞാൻ പിന്നാെല
വരു ് ’ എ പറ അയാെള അയ . അപ്പാത്തിക്കരി കുപ്പായം െതാപ്പി
എല്ലാം ഇ ഭായ്യൎെയ വിളി ് - ’എനി േവണ്ടി കാത്തിരിേക്കണ്ട; ഞാൻ
പുളിേങ്ങാേട്ട േപാവുകയാണു്. വരുേമ്പാൾ കുറ േനരം ൈവകുവാനും മതി.
എനി ഉണിനുള്ളതു പക ൎ വേച്ച ് ’ എ പറ വീട്ടിനു പുറത്തിറങ്ങി
കുതിര ഏറുേകാ െവ ആ ിയിൽ െകാ വരുവാൻ കുതിരക്കാരേനാടു
പറ ശട്ടം െകട്ടി അേദ്ദഹം ആ ിയിേല നട . അമ്പലക്കാ നി ം
ആ ിയിേല ഒരു വിളിപ്പാെട ഉ . അപ്പാത്തിക്കരി അവിെട െച
ചില കുഴലുകളും കരുക്കളും എടു കുപ്പായക്കീശയിൽ ഇ . താമസിയാെത
കുതിരയും എത്തി. േവഗം കുതിര റ കയറി കുതിരക്കാരേനാടു പിന്നാെല
വരുവാനും പറ പുളിേങ്ങാേട്ട തിരി . ആ ിയിൽനി പുളിേങ്ങാേട്ട 

ഒരു മയിലിൽ കുറയാെതയു ്. അപ്പാത്തിക്കരി പുളിേങ്ങാെട്ടത്തിയേപ്പാൾ
െപട്ടിയുമായി േഗാവിന്ദനും വ േചർ . കുതിര റ നിന്നിറങ്ങി, െപട്ടി
താൻതെന്ന േമടി , കുതിരെയ േനാേക്കണ്ടഭാരം േഗാവിന്ദേനയും ഏ ി ്,
അപ്പാത്തിക്കരി തളത്തിേല കട . അേപ്പാേഴ ം കുഞ്ഞിരാമൻനായരുെട
ആഴമുള്ള ക്ഷമ അടികാേണണ്ട ദിക്കായി.

േഗാവിന്ദൻ േപായി ് തിക മൂേന്നമുക്കാൽ മണി റായി. ആദ്യെത്തമ 
ണി ർ മേനാരാജ്യത്തിൽകഴി . പിന്നെത്ത നാഴിക എണ്ണീ ം പിന്നെത്ത
വിനാഴിക എണ്ണീ ം കഴി കൂട്ടി. എന്നി ം ശിഷ്യെന്റ വർത്തമാനെമാ ം
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േകൾപ്പാനില്ല. തനിച്ചായതുെകാ അവിെടനി വി പിരിയാനും തരമില്ല.
കൂട്ടിലിട്ട സിംഹെത്തേപ്പാെല ലാത്തി ടങ്ങി. നട േമ്പാൾ കാലടികൾ
ഒേന്നാെടാ െതാടത്തക്കവണ്ണം അടുപ്പി വ ന്നതു അമ്പലക്കാേട്ട വഴി അള 

അേങ്ങാ േപായി വരുവാനുള്ള സമയം കണക്കാ കയായിരിക്കാം. കുെറ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നടെയാ മാറി കാലു നീട്ടിെവ തുടങ്ങി. ഈ സമയത്താണു
അപ്പാത്തിക്കരി അകേത്ത േവശിച്ചതു്. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഇേങ്ങാ
േചാദി വാെനാ ം ഇടെകാടുക്കാെത:-

വിചാരിക്കാത്തവിധത്തിൽ ചില ദുർഘടങ്ങൾ േനരിട്ടതുെകാ വരുവാൻ
താമസം വന്നതാണു്. അെതല്ലാം വിവരി വഴിെയ പറ െകാള്ളആം. ക  
ന്ന തീയിൽ െനെയ്യാഴിച്ചതുേപാെല, ഞാൻ വരുവാൻ അമാന്തിച്ചതുെകാ
നിങ്ങളുെട മനസ്സിനുള്ള സുഖേക്കടു വർദ്ധിച്ചിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇതു മനഃപൂവൎം
വരുത്തി ട്ടിയെതാ മല്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇങ്ങെന വ കലാശി െവേന്ന
ഉ എ അപ്പാത്തിക്കരി അേങ്ങാ കട പറ .

കുഞ്ഞിരാമൻനായ ൎ ഈ സംഗം േക നിൽ വാൻ ക്ഷമയുണ്ടായില്ല.
അകേത്ത മുേമ്പ കട കട്ടിലിേന്മൽകിട ന്ന ആ സ്വരൂപെത്ത ചൂണ്ടി 
ക്കാണി ംെകാ ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇങ്ങെന വ കലാശി െവേന്ന ഉ
എ പറ ് ഒഴി നി . അപ്പാത്തിക്കരിയും പിന്നാെല കട . കരു  
െണ്ടന്നല്ലാെത ൈവഷമ്യത്തിെന്റ സംശയംേപാലും ഉെണ്ട ശങ്കിക്കാത്തതായ
ഒരു ഉദരേരാഗത്തിനു അധീനനായിരുന്ന കി ണ്ണിേമനവെന്റ സ്ഥാന ഒരു
വികൃതരൂപെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ അപ്പാത്തിക്കരിയും ഒ പരുങ്ങിയിെല്ലന്നില്ല.
പെക്ഷ പരിചയേഭദംെകാ പരുങ്ങലു് പുറേത്തയ്ക്ക കാശിച്ചില്ല. അടു  
െച സാവധാനത്തിൽ മുടിെതാ അടിേയാളം ഒ കേണ്ണാടി . എന്നി ്
ഉള്ളങ്കാൽ മുതൽ േദഹെമല്ലാം െതാ േനാക്കി കണ്ണിെന്റ ചുവട്ടിലെത്ത േപാളയും
വിടത്തൎ ിേനാക്കി. അതുെകാ തൃപ്തിയാെയ േതാ . തിരി കുഞ്ഞി 
രാമൻനായെര േനാക്കി:-

’ഇെതാരു ദുമ്മൎരണമാണു്. േസ്റ്റഷൻ ആപ്സെര േവഗം വരുത്തണം’ എ
പറ , േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ വരുന്നതുവെര ഈ സംഗതിെയപ്പറ്റി യാെതാ ം
സംസാരിക്കയിെല്ല ള്ള ഭാവത്തിൽ, പുറേത്ത കട . പൂമുഖ ചാരുക 
സാലയിേന്മൽ െചന്നിരു കുപ്പായക്കീശയിൽ നി ഒരു െചറിയ പുസ്തകം
എടു േനാ കുറി വാനും തുടങ്ങി.
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കുഞ്ഞിരാമൻനായരു അപ്പാത്തിക്കരിയുെട ഭാവമറി തളത്തിൽനി
പുറ വന്നേപ്പാൾ, േഗാവിന്ദൻ കുതിരെയ കുതിരക്കാരൻവശം ഏ ി സ്വസ്ഥ 
നായി നിൽ കയായിരു . േവഗം അപ്പാത്തിക്കരിേയാടു േസ്റ്റഷനാപ്സക്ക്ൎ
ഒരു കുറിമാനം വാങ്ങി േഗാവിന്ദൻ പക്കൽെകാടു ് അയാെള േസ്റ്റഷനിേല
അയ . കുഞ്ഞിരാമൻനായരു ഇറയ തെന്ന, പടിക്കേല േനാക്കിെക്കാ
ദീർഘാേലാചനയിൽ വീണു.
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മൂന്നാം അദ്ധ്യായം

“കനകംമൂലം കാമിനിമൂലം കലഹം പലവിധമുലകിൽ സുലഭം”
-കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ.

അകാലത്തിങ്കൽ കാലാന്തരെത്ത ാപിച്ച കി ണ്ണിേമനവെന്റ വാസസ്ഥ 
ലം ആനന്ദപുരത്തിൽ േചന്നൎ എളവ ർ എന്ന േദശത്താണു്. ഈ േദശം ആ
മഹാനുഭാവെന്റ ബാല്യകാലത്തിൽ ഏെതാരു സ്ഥിതിയിൽ കിടന്നിരു െവ 

ം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണകാല ഏെതാരവസ്ഥയിൽ എത്തി എ ം
ഓ ൎ േനാക്കാെതതെന്ന അതിെന അറിയുവാൻ േവണ്ടീേട്ടാ എ േതാ ം,
അയൽപക്കങ്ങളിൽ ചില േദശങ്ങൾ എളവ രിെന്റ പൂവൎസ്ഥിതിയിൽ കിട  
ന്നതു്. നാ ംപുറങ്ങൾെക്കാരു നാ പുറമായിരുന്ന എളവ ർേദശം കുറെഞ്ഞാരു
കാലംെകാ പരിഷ്ക്കാരചിഹ്നങ്ങളായ തപാലാപ്പീസ്സ്, ആ ി, േപാലീസ്സ്
േസ്റ്റഷൻ മുതലായവയാൽ അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടതു്, മഹാമന നായ; കി ണ്ണിേമന 
വൻ ഒരാളുെട അ ാന്തപരി മംെകാെണ്ടന്നല്ലാെത മെറ്റാ ം പറയാനില്ല.
അടുത്ത േദശങ്ങളിൽ കി ണ്ണിേമനവെനേപ്പാെല ധനവാന്മാർ ഇല്ലാഞ്ഞിേട്ടാ?
ഒരകാല മല്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദാനശീലത്വവും െലൗകികവും, അ കാരമുള്ള
ശാന്തതയും അ കാരമുള്ള സ്വേദശേസ്നഹവും ഈ ദുരഭിമാനികളായ നാ വങ്ക 

ഭുക്കന്മാർ അണുമാ ം േപാലും ഇല്ലായ്കതെന്ന. സ്വഭാവഗുണമില്ലാത്ത ഈ
വത്തൎ കന്മാെര ചില ആ യി േപാന്നിരുന്നതു, ഉ ം മുളകും കൂടാത്ത കറികൾ 
കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴി ന്നതുേപാെല ഉദരപൂരണത്തിനുേവണ്ടി മാ മായിരു .
ഒരു നാട്ടിെന്റ േ യസ്സിനു നാ കാരുെട സഹായമില്ലാെത ആ നാട്ടിെല ഭുവി 
െന്റ ധനപുഷ്ടിമാ ം മതിയാവുന്നതെല്ല ള്ളതു ഒരു നിത്യവാസ്തവമായിരിെക്ക
എളവ ർേദശത്തിനു മ േദശങ്ങെളക്കാൾ ാധാന്യം സിദ്ധിച്ചതിൽ ഒ ംത 
െന്ന അത്ഭഉതെപ്പടുവാനില്ല. വാ െകാേണ്ടാ വൃത്തിെകാേണ്ടാ പുളിേങ്ങാ
കി ണ്ണിേമനവെന്റ സഹായമില്ലാത്തവരും അേദ്ദഹത്തിെന റി േസ്നഹമി 
ല്ലാത്തവരും എളവ ർേദശത്തിൽ എന്നല്ല അയൽപക്കങ്ങളിൽകൂടി വളെര
ചുരുക്കമായിരു . എന്നാൽ പര ീ ക കൂടാത്ത ചില വിശ്വാമി സൃഷ്ടികൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിെന ദുഷി വാൻ മിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നില്ല. ഈ അസൂയാ 
കുക്ഷികെള മ ള്ളവർ, ത്വേ ാഗികെള എന്നേപാെല, കണ്ടാൽ അകല കൂടി
ഒഴി േപാകുന്നതല്ലാെത അവർ േരാഗനിവൃത്തി വരുത്തിെക്കാടു വാൻ
ഉത്സാഹിച്ചിരുന്നതുമില്ല. ഈ വകക്കാർക്കല്ലാെത മെറ്റല്ലാവ ൎ ം കി ണ്ണി 
േമനവെന്റ വ്യവും േദഹവും തങ്ങൾ േവണ്ടി ഉഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കയാെണന്ന
വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടായിരു .
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കി ണ്ണിേമനവൻ ദീനത്തിൽ കിടപ്പായതിെന്റ േശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മനസ്സിൽ താൻ ഇതിൽനി കരേകറുന്നതിനു മു താനായി െകാടു വാങ്ങ 
ലുള്ള ആളുകളുമായി സകല എടവാടുകളും ഒതുക്കി പണസംബന്ധമായ ചില
ഏർപ്പാടുകെളല്ലാം െചയ്യണെമ റ അേദ്ദഹം ആയതിനു േവണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ
െച വാൻ കാര്യസ്ഥെന ഏ ിച്ചി ണ്ടായിരു . അപ്പാത്തിക്കരിേയാടു േചാ 
ദി ദീനത്തിെന്റ വാസ്തവസ്ഥിതി നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാ ് ദീനം
ൈവഷമ്മിെച്ചങ്കിേലാ എന്ന ഭയം കായ്യ്ൎ സ്ഥനു േലശംേപാലും ഉണ്ടായിരുന്നി 
െല്ലങ്കിലും യജമാനെന്റ അവസാനേത്ത ള്ള വട്ടംകൂട്ടൽ കണ്ടേപ്പാൾ അയാൾ
എെന്തന്നില്ലാെത വ്യസനത്തിനു അധീനനായിത്തീർ .

”ഇവിടു ഇങ്ങിെനെയാ ം പറയരുതു് ഞങ്ങൾ വളെര സങ്കടമായി 
ള്ളതാണു്. ഇവിടെത്ത ദീനം അ സാരമുള്ളതെല്ല , അപ്പാത്തിക്കരി

ഇവിടുേത്താടുമാ മല്ല ഞങ്ങേളാടും േത്യകി പറകയുണ്ടായി ്. ഇവിടു
ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞതുേപാെല പുള്ളികേളാടു ഈ അവസരത്തിൽ പണം പിരി  
വാനും മ ം ഉത്സാഹിച്ചാൽ ആളുകൾ എ വിചാരി ം? ഒരിക്കലും ഇവിടു
ഇങ്ങെന പറയരുതു് ” എ കായ്യൎസ്ഥൻ പറഞ്ഞതിനു-

”ആെട്ട േവണ്ടില്ല. എല്ലാ സംഖ്യകളും അ ബദ്ധെപ്പ പിരിക്കണെമന്നി 
ല്ല. ലക്ഷ്യങ്ങൾ വാങ്ങാെത വിശ്വാസത്തിേന്മൽ െകാടുത്തിരി ന്നതു മാ ം
തൽക്കാലം പിരി തുടങ്ങിയാൽ മതി.” േശഷമുള്ളതു് വഴിെയ ആവാം എ
കി ണ്ണിേമനവൻ പറ . ഇങ്ങെന വിശ്വാസത്തിേന്മൽ െകാടുത്തിരി ന്നതു
പേണ്ടതെന്ന കായ്യൎസ്ഥെന്റ പൂർണ്ണസമ്മതേത്താടുകൂടീട്ടല്ലാത്തതിനാൽ ആ
വക സംഖ്യകൾ പിരി ന്നതിൽ അയാൾ േലശം സമ്മതേക്കടുണ്ടായില്ല.
ഉടെനതെന്ന ഇക്കാര്യെത്തപ്പറ്റി മൂന്നാലു് എഴു കൾ അയച്ചകൂട്ടത്തിൽ ഒ
കി ണ്ണിേമനവെന്റ േശഷക്കാരിൽ ഒരുവനായ േചരിപ്പറമ്പിൽ കാരണവർക്കാ 
യിരു .

ഈ എഴുത്തിെല അഭി ായ കാരം ഒരാ വട്ടത്തിനകം സംഖ്യമുഴുവനും
തീ ൎവാൻ കാരണവർ വിചാരിച്ചി യാെതാരു വഴിയും കണ്ടില്ല. േവഗം
അനന്തരവനായ ബാലകൃഷ്ണേമനവെന വിളി എഴു ൈകയ്യിൽ െകാടു .
ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ എഴു േമടി വായി കുെറ േനരം ആേലാചി നി .
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”അച്ഛൻ ര ദിവസത്തിനകം വരും. വന്നാൽ വല്ല വഴിയും ഉണ്ടാവും.
പരി മിക്കാൻ വരെട്ട. എഴു ഞാൻ സൂക്ഷി െകാള്ളാം” എ പറ
എഴു ംെകാ വീട്ടിൽനി പുറത്തിറങ്ങി എേങ്ങാേട്ടാ േപായി.

ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞി മൂന്നാം ദിവസം ൈവകുേന്നരം കാരണവരുെട
േസാദരിയായ പാർവതി അമ്മയുെട സംബന്ധക്കാരൻ ആനന്ദപുരം ഇൻെ  
ക്ടൻ േചരിപ്പറമ്പിൽ എത്തി. അച്ഛൻ വരുന്നതു കണ്ടി മകൾ േദവകി ട്ടി
തളത്തിൽ ഒരു പുൽപായ് െകാ വ വിരി െവറ്റിലത്തട്ടത്തിൽ മുറുക്കാനും
തയ്യാറാക്കിവ ് അച്ഛെന്റ അടു െച .

”അച്ഛൻ ചവി വണ്ടിയിൽ വന്നി വല്ലാെത ക്ഷീണിച്ചിരി വേല്ലാ. ഞാൻ
േപായി കാപ്പിെകാ വരെട്ട” എ േചാദി .
”വാലിയക്കാരേനാടു പറഞ്ഞയച്ചാൽ മതി, നീ േപാവണ്ട.”
”േജ്യഷ്ഠനും കുഞ്ഞികൃഷ്ണനുംകൂടി പുറേത്ത േപായി. അമ്മ അടുക്കളയിലാണു് ”.

”എെന്റ ശിഷ്യെന െട െകാ വേന്നാളായിരു . ഇതറിഞ്ഞില്ലേല്ലാ. ആെട്ട
േവഗം േപായി കാപ്പി െകാ വരു” എന്നതുേക േദവകി ട്ടി അച്ഛനു കാപ്പി
ഉണ്ടാ വാൻ അടുക്കളയിേല േപായി. അച്ഛൻ ചവി വണ്ടി ഓടി െകാ  
േപാകുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ ഒെരഴു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതു
കു കൃഷ്ണൻവശം െകാടു . ’ഇതു പരിവട്ട എത്തി െകാടുക്കണെമ ’
പറ വീട്ടിേല തെന്ന തിരി .ബദ്ധെപ്പ നട വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അച്ഛൻ കാപ്പികുടി കഴി മുറു കയായിരു . േദവകി ട്ടിയും അടു
നി ്. ഇൻെ ക്ടർ ബാലകൃഷ്ണേമനവെന കണ്ടേപ്പാൾ—

”വാലിയക്കാരേനയും െകാ എേങ്ങാട്ടാണു ഇ അടിയന്തിരമായി
േപായിരുന്നതു്?” എ േചാദി .
”കുറ സാമാനം വാ വാനും പിെന്ന ചില കായ്യൎങ്ങൾ ംകൂടി ഒ പുറേത്ത 

ഇറങ്ങി എേന്ന ഉ . അച്ഛൻ ഇന്നെല വരുെമന്നെല്ല പറഞ്ഞിരുന്നതു്? ഇ
വരുെമ ഞാൻ േലശം വിചാരിച്ചില്ല. എന്നാൽ േപാവില്ലായിരു .”

”എന്താ പിെന്ന ചില കായ്യൎെമ പറഞ്ഞതു് ”? എ തെന്ന കബളി 
വാൻ സമ്മതിക്കയിെല്ലന്ന നാട്യത്തിൽ, ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ േനെര

തുറി േനാക്കിെക്കാ ്, േചാദി . ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ ഇൻെ ക്ടരുെട വര 
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വിെനപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു് ആദ്യം പറഞ്ഞതിെന മറ വാനാെണ ം ഇൻെ ക്ടർ
ഉറ .

ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ േദവകി ട്ടിയുെട മുഖ േനാക്കി കണ്ണട കാണിച്ചി ്—

”കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ േപായിരിക്കയെല്ല? േപായിഅമ്മ േവണ്ട സഹായം
െച െകാടുത്തി വരൂ” എ പറ .

േജ്യഷ്ഠൻ അച്ഛെന എന്താെവാ പറ്റി വാൻ േപാകുന്നതു് എ വിചാരി
േദവകി ട്ടി അവിെടനി ം േപായി.

ഇൻെ ക്ടരുെട േചാദ്യത്തിനു ഉടെനതെന്ന മറുപടി പറയാെതക ബാല 
കൃഷ്ണേമനവൻ േദവകി ട്ടിെയ പറഞ്ഞയ വാനുള്ള മം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ഇൻെ ക്ടരുെട മനസ്സിൽ ചില സംശയങ്ങൾ കട കൂടി. എന്നാൽ െഗൗ 
രവത്തിനു ഭംഗം വെന്നങ്കിേലാ എ ഭയെപ്പട്ടി മകൾ േപാകുന്നതുവെര
മുഖഭാവങ്ങെളെക്കാ മേനാവിചാരങ്ങെള സൂചിപ്പിച്ചതല്ലാെത സംശയനിവൃ 
ത്തി േവണ്ടി ഷ്ടമായി ബാലകൃഷ്ണേമനവേനാടു യാെതാ ം േചാദിച്ചില്ല.
േദവകി ട്ടി േപായി എ കണ്ടേപ്പാൾ അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ
ഇ കാരം തുറ േചാദി :-

”എന്താ, നിെന്റ പരിവട്ടേത്ത ള്ള േപാ ് ഇനിയും നിലച്ചിെല്ല േണ്ടാ?
ആ െപണ്ണിെന റി നിെന്റ മനസ്സിെന േ ശിപ്പിച്ചി യാെതാരു േയാജന 
വും ഉണ്ടാവുന്നതെല്ല ഒ രണ്ടല്ലേല്ലാ പലതവണയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിെല്ല?
അസാദ്ധ്യമായ വ വിങ്കൽ ആ ഹം ജനിച്ചാൽ ആശാഭംഗത്തി ം, അതു 
മൂലം ആ പത്തി ം, ഇടവരുന്നതാണു്. നി ് പരിവട്ട െച രാപ്പകൽ
പാടുകിട ന്നതുെകാ ആ ീ നിന്നിൽ ദയയും േസ്നഹവും േതാ മാ 
യിരിക്കാം. പെക്ഷ പുളിേങ്ങാ കി ണ്ണിേമനവൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േജ്യഷ്ഠെന്റ
ചരമവാ കെള അനാദരി കയാകെട്ട ആ െപണ്ണിെന്റ വീ കാർ കി ണ്ണിേമ 
നവെന്റ ഇഷ്ടത്തിനു വിേരാധമായി വർത്തി കയാകെട്ട ഒരു കാല ം
ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ദാേമാദരേമനവൻ മരിക്കാറായേപ്പാൾ കി ണ്ണിേമനവെന
അരിക വിളി നിറുത്തി ’കി ണ്ണി’ പരിവട്ട തറവാടു ഞാൻ നിെന്ന
ഏ ിച്ചിരി . അ വി അനുരൂപനായ ഒരു ഭർത്താവിെന ഉണ്ടാേക്കണ്ട
ഭാരവും നിേന്റതുതെന്ന. കഴിയുെമങ്കിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടിെയെക്കാ സംബന്ധം
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തുടേങ്ങണെമന്നാണു എെന്റ േമാഹം, എ ക നീരുവാ ൎ െകാ ,
പറഞ്ഞി ള്ളതായി കുഞ്ഞിരാമൻനായരുതെന്ന എേന്നാടു പറഞ്ഞി ്.
കൃഷ്ണൻകുട്ടിേമേനാൻ വക്കീൽപരീക്ഷയും ജയി . അ വിെനത്തെന്ന ധ്യാ 
നി ംെകാ കൂടിയിരി . അ സ്വാത ്യം അവലംബി ന്ന ഒരു
െപൺകുട്ടിയുമല്ല. കായ്യൎെമല്ലാം ഇങ്ങെനയിരിെക്ക, നി ് െവറുെത ബുദ്ധിമു ന്ന 
െതന്തിനാണു്? ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല േകൾ ന്നതാണു നല്ലതു്.”

ഇ േത്താളം ധാരമുറിയാെതക ഇൻെ ക്ടർ വാ കെള വർഷിച്ചതിെന്റ
േശഷം ശ്വാസം വിടുവാനായി കുേറേനരം മിണ്ടാതിരു . ഇനി അച്ഛെന 
െക്കാ െവറുെത സംസാരിപ്പി േനരം കളകയിെല്ല ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ
തീർച്ചയാക്കി എന്നി -

”യാെതാരു കാര്യവും അച്ഛെനെക്കാ രണ്ടാമതു പറയി വാൻ ഇടവരു 
ത്തീട്ടിെല്ലന്നാണു എെന്റ വിശ്വാസം. ഞാൻ ഇ പരിവട്ടേത്തക്കല്ല േപായതു്.
അച്ഛൻ അവിെട വരുന്ന സമയങ്ങളിെലാെക്ക തറവാ ാരബ്ധം പറ ് അച്ഛ 
െന ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാേലാ എ വിചാരി അച്ഛൻ ആദ്യം േചാദിച്ചേപ്പാൾ കാര്യം
തുറ പറവാൻ മടിച്ചതാണു് ” എ പറ .

അങ്ങെന വിചാരിപ്പാനുെണ്ടാ? എെന്റ ഭായ്യൎയും മക്കളും അരിഷ്ടി ന്നതു
ഞാൻ അരിഷ്ടി ന്നതിനു ശരിയെല്ല? ഞാൻ ജീവിച്ചിരി ന്ന കാലേത്താളം
അതിനു സംഗതിവരത്തില്ല അതു സംശയിേക്കണ്ട” എ ഇൻെ ക്ടർ വളെര
െഗൗരവേത്താടുകൂടി പറ .

വാസ്തവത്തിൽ ഇൻെ ക്ടരും ഭായ്യൎയും മക്കളും അരിഷ്ടി ന്നതിൽ ലവേലശം
േഭദമില്ല. ഇൻെ ക്ടർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാസപ്പടിയല്ലാെത മെറ്റാരു സമ്പാ 
ദ്യവും ഇല്ല. തറവാട്ടിൽ സ്വ േവ േവാളം ഉെണ്ടങ്കിലും, ഇൻെ ക്ടരുെട
നിലയിൽ വീട്ടിൽനി ചിലവിനുേമടി ത അഭിമാനത്തിനു േപാരാത്ത 
താെണ അേദ്ദഹം ധരിച്ചിരു . സത്യവാനും സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ
വി വീ കാണിക്കാത്തവനും ആയതുെകാ അനീതിയായ സമ്പാദ്യത്തിനു
അേദ്ദഹത്തിനു തരമില്ല. അവസ്ഥ അടുത്ത ചിലവുെചയ്യണെമങ്കിൽ കടംവാ 
ങ്ങാെതയും കഴി കൂടുന്നതല്ല. എന്നാൽ കടംവാ ന്നതിനു മാനം കാത്താൽ
െകാള്ളാെമ മു ്. ഇങ്ങെനെയാെക്ക കിട കഷ്ണി . ഭാര്യയുെട തറവാടു
കടംെകാ കാടുേകറി, ആ വീ കാർ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വഴി സകലതും
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അടഞ്ഞിരി . ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ ഇെതാെക്ക നല്ലവണ്ണം അനുഭവിച്ചറി 
ഞ്ഞി ള്ളതുെകാ അച്ഛെന്റ വാ േകട്ടേപ്പാൾ തനിെയ പുറെപ്പട്ട പുഞ്ചിരിെയ,
മൂ െചാറി ംെകാ ്, മറ .

”അച്ഛനുള്ള കാല ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമു ണ്ടാകുെമ ഞങ്ങൾ സംശ 
യിച്ചിട്ടില്ല. അച്ഛൻ ഇേപ്പാൾ േകേട്ട കഴികയു എ നിർബന്ധി ന്ന
കാര്യസ്ഥെന്റ വാസ്തവസ്ഥിതി അറിയി ന്നതായാൽ േയാഗ്യരായ ചിെര റി 

ദൂഷ്യം പറേയണ്ടിവേന്നക്കാം അതു എെന്റ മുഖ നി േവണ്ടേല്ലാ എ
വച്ചിട്ടാണു് ”

”അങ്ങിെന വിചാരിേക്കണ്ട കാര്യം പറയുന്നതിൽ ആെരയും ഭയെപ്പടുവാ 
നില്ല. ന്യായമായി ള്ള നടവടി നട ന്നതിൽ സൂ ണ്ടിെന ടി ഞാൻ
കൂട്ടാക്കാറില്ല. പല സംഗതികളിലും അേദ്ദഹം എേന്നാടു മല്ലിടുവാൻ വന്നി ്.
അതിെലാ ം എനി േകടും വന്നിട്ടില്ല. സത്യം പറയുന്നതിൽ കാലേദശാവ 
സ്ഥകെളാ ം േനാേക്കണ്ട.”

”എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം. കി ണ്ണിേമനവ ഇളകുന്ന വ ക്കളാണു
അധികമുള്ളെത അച്ഛനറിയാമെല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വക പണ്ടങ്ങളും
പാ ങ്ങളും എ േവണ്ട പണമിടെപട്ട സകലലക്ഷ്യങ്ങളും കാര്യസ്ഥെന്റ
ൈകവശത്തിലാണു്. കി ണ്ണിേമേനാൻ ദീനത്തിൽ കിടപ്പായതിെന്റ േശഷം
ഉറപ്പില്ലാെത നിർ ന്ന സംഖ്യകെളല്ലാം ഈ കാര്യസ്ഥൻ സ്വേമധ പിരി  
വാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കയാണു്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങെളയും പിടിത്തം കൂടീ ്.
ഇെതാരിക്കലും കി ണ്ണിേമേനാൻ പറഞ്ഞി ണ്ടാവാൻ തരമില്ല. ഒന്നാമതു
ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േശഷക്കാരും അവകാശികളുമാണു്. രണ്ടാമതു,
ഞങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടു അറിഞ്ഞിട്ടാണു് ഈ സംഖ്യ അേദ്ദഹം ലക്ഷ്യംകൂടാെത
ഞങ്ങൾ തന്നി ള്ളതു്. ഈ ഉറുപ്പിക അേദ്ദഹം ഞങ്ങൾ വി ത  
െവങ്കിേലാ എ ഭയെപ്പട്ടിട്ടായിരിക്കാം കാര്യസ്ഥൻ ഈ പണിപറ്റിച്ചതു്.
ഒരാ വട്ടത്തിനകം സംഖ്യമുഴുവനും മടക്കിെക്കാടുക്കണെമ ് മൂ ദിവസം മു
ഒെരഴു വന്നിരു . ഇതു നിവർത്തി വാൻ വല്ലവഴിയും ഉേണ്ടാ എ േനാ 

വാനാണു് ഞാൻ പുറേത്ത േപായിരുന്നതു്. ഒരു നിവൃത്തിയും ആയില്ല.”

ആദ്യംതെന്ന പണം നിങ്ങൾ തന്നേപ്പാൾ ഉറ െകാടുക്കണെമ ശാ 
ഠ്യം പിടിച്ചതായും കി ണ്ണിേമേനാൻ അതിെന നിേരാധിച്ചതായും കുട്ടിപ്പാറു
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എേന്നാടു പറയുകയുണ്ടായി ്. ”കാര്യസ്ഥൻ മഹാ അപകടനും ദുരാ ഹിയു 
മാെണ േതാ .”

”അമ്മ ഇതിെന്റ സത്യസ്ഥിതിെയാെക്കയറിയാം. കാര്യസ്ഥെന അമ്മ
നല്ലവണ്ണം അറിയും. ഞങ്ങൾ ഇനി എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെത അച്ഛൻതെന്ന
പറയണം.”

പണം താൻതെന്ന കടം വാങ്ങിെക്കാടുേക്കണ്ടി വെന്നങ്കിേലാ എ െള്ളാ 
രാധിെകാ ് ഇൻെ ക്ടർ വഴിേവഗം േതാന്നി.

”ഞാൻതെന്ന പുളിേങ്ങാേട്ടെയ്ക്കാ േപായിവന്നാേലാ” എ േചാദി .

”േവണ്ടില്ലാ. കി ണ്ണിേമനവെനക്ക പറഞ്ഞാൽ കാര്യെമല്ലാം േനെരയാ 
വുെമന്നാണു് എെന്റ അഭി ായം”.

”എന്നാൽ അങ്ങിെന ആയിക്കളയാം. നാെള കാല പുറെപ്പ എളവൂർ
േസ്റ്റഷൻ പരിേശാധനയും കഴി പുളിേങ്ങാ േപായി കാര്യവും നടത്തി
ൈവകുേന്നരേത്ത ഇേങ്ങാ തെന്ന തിരിെയ എത്താം” എ ഇൻെ  
ക്ടർ പറഞ്ഞേപ്പാേഴ ം േനരം സന്ധ്യയായി. ഇൻെ കടർ കാരണവരുെട
അകേത്ത ം ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ അമ്മെയ വിവരം ധരിപ്പിക്കാൻ അടുക്കളയി 
േല ം േപായി.
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നാലാമദ്ധ്യായം

“മലകളിളകീലും മഹാജനാനാം
മനമിളകാചപേലാക്തി േകൾക്കിലും േകൾ.”

ീകൃഷ്ണചരിതം.

തേലദിവസം ബാലകൃഷ്ണേമനവേനാടു് പറഞ്ഞിരുന്ന കാരം ഇൻെ ക്ടർ
കാലെത്തഴുേന്ന ചായയും കഴി ചവി വണ്ടിയിൽ കയറി എളവ ർ
ഓടി േപായി. അവിെട എത്താറായേപ്പാൾ കി ണ്ണിേമനവെന്റ കാര്യസ്ഥൻ
പുളിേങ്ങാേട്ട ള്ള വഴിയിൽകൂടി പണിെപ്പ കസാലതാഴത്തിടാെത ഒരുവിധം
ജനാലയുെട അടുക്കേല മാറ്റി. ഇതിെന്റ േശഷം, ഇ ആരുെട തലക്കാ 
ണാെവാ െകാ െകാ ന്നെത ം വിചാരി അക നി ം പുറത്തിറങ്ങി
േസ്റ്റഷൻ വാതുക്കൽ കാവലായി.

ന െട കഥാപുരുഷന്മാരിൽെവ ധാനികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കെപ്പ 
േടണ്ടവരായ ഇൻെ ക്ടരുേടയും േസ്റ്റഷനാപ്സരുെടയും ആകൃതി പിരിേശധന
ഇേപ്പാൾ നല്ല അവസരമാണു്. തലപ്പാവു തലയിൽനി എടുത്തേപ്പാൾ
ഇൻെ ക്ടർ ഉണ്ടായ സുഖം ഓർത്തി ള്ള സേന്താഷംെകാെണ്ടാ എ
േതാ മാറു അേദ്ദഹം അതിെന മടിയിൽെവ ര ൈകെകാ ം അനു  
ഹി ്. ക ം കുറെഞ്ഞാന്നടച്ചി ്. കഷണ്ടി െനറ്റിമുതൽ കയറി
നിറന്തലെയ ആ മി ശിരസ്സിെന്റ പിൻഭാഗേത്ത ള്ള െചരുവിന്നടു ള്ള
ശിഖരത്തിങ്കേലാളം എത്തിയേപ്പാൾ അവിെടനി ം കീേഴ്പാ ള്ള കടുംതൂക്കംക 

ഭയെപ്പ ശിരസ്സിെന്റ ഇരുഭാഗ കൂടി ഇറങ്ങി െചവിയുെട അടുക്കേലാളം
എത്തീ ്. ശിഖരത്തിങ്കൽ എ പ നരച്ചേരാമം െമാട്ട ന്നിെന്റ മുകളിൽ
നിൽ ന്നതും ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞതുമായ പുല്ലിൻതലകൾേപാെല കാ െകാ
ആടു ്. െനറ്റിയുെട േമലതിരു വളെര സൂക്ഷ്മമാെണങ്കിലും മിനുപ്പിെന്റ
േഭദം ക ഏകേദശം തീരുമാനെപ്പടുത്താം. അതിരുകേണ്ടടംെകാ െന 
റ്റി വിസ്താരം വളെര കുറയുെമന്നാണു പറേയണ്ടതു്. കൃത്യാ െചറുതായുള്ള
ക കളും വായും മാംസളങ്ങളായ കേപാലങ്ങെളെക്കാ ഒ മുക്കാലും മൂടി 
യിരി . ഇൻെ ക്ടരുെട മൂ കരടിയുെട മൂക്കിനു തുല്യെമേന്നാ അേതാ
ആ വർഗ്ഗത്തിൽെപട്ട േപാർക്കിേന്റതു േപാെലെയെന്നാ, ഘണ്ടാമൃഗമൂെക്കെന്നാ
പറേയണ്ടെത രൂപമില്ല. ബീഭത്സമാകുംവണ്ണം പര വിടർന്നി ള്ളതിനു
പുറെമ മൂക്കിെന്റ അ ഭാഗം േമല്േപ്പാ മടങ്ങീ മു ്. കവിളുകൾ ര വശ ം
സഞ്ചികൾേപാെല തൂങ്ങിക്കിട ന്നതുെകാ താടിയുെട സമീപത്തിലുള്ള
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വർത്തമാനെമാ ം അറി കൂടാ. സ്വേതെന്ന ഇടുങ്ങിയ കഴു േമദ വർ 
ദ്ധിച്ചി കനംേകറ്റിയ പച്ചക്കളിമ േപാെല നാലുപുറവും പര വശായി ്.
ശരീരമാസകലം േമദ വർദ്ധിച്ചി കസാലയിൽ ഒതുങ്ങാെത തിങ്ങിവിങ്ങി
പല ഭാഗങ്ങളും കസാലയുെട പഴുതുകളിൽകൂടി പുറേത്ത പുറെപ്പട്ടി ്.
വയർ കുപ്പായം േഭദി പുറേത്ത ചാടുവാനുള്ള മം തുടങ്ങിയിരി .
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉയരം ഉേദ്ദശം ഒത്തേകാൽ ര േകാലിൽ കുറയാെതയു ്.
എങ്കിലും വണ്ണത്തിനടുത്ത െപാക്കം ഇല്ലായ്കെകാ കാ യിൽ ഇേദ്ദഹം ഒരു
ഒത്താെള കാണികൾ േതാ ന്നതല്ല. നിറം ഒരുവിധം െവളുത്താണു്.
ആെക ടി ആനന്ദപുരം ഇൻെ ക്ടർ സാധാരണ ഹ്മസൃഷ്ടികളിൽ ഒ ം
ഉൾെപ്പടുന്നവനല്ല. അത്യന്തപരി മംെകാ നിജേവലയിൽ വിമുഖനായ
വിധാതാവു സുഖനി യിൽ ലയിച്ചിരി േമ്പാൾ ച രാദി ഇ ിയങ്ങളും
മന ം മന്ദീഭവിച്ചതറിയാെത ശീലംെകാ ൈകകൾ വൃത്തിനട കയും
പക്ഷേഭദം കൂടാെത മൃഗങ്ങളുെടയും മനുഷ്യരുെടയും അവയവങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർ
തട്ടിപ്പട ഒരു സ്വരൂപം തീർ കയും െച കഴിഞ്ഞേപ്പാഴാണു ഹ്മാവു
ഉണർ വശായതു്. മുമ്പിൽനി ന്ന ആ സ്വരൂപെത്ത ക കയർ അർ 
ദ്ധച ം േയാഗിച്ചേപ്പാൾ ശക്തിേയാടു മലർ വീണതുെകാണ്ടായിരിക്കാം
പിൻഭാഗം ഒ മുക്കാലും ഒരു നിരപ്പിൽ കിട ന്നതു്. എന്തിനു വളെരപ്പറയു !
ന െട കു ണ്ണിനായെര കാണുേമ്പാൾ ഭയേമാ ബീഭത്സെമാ, മനസ്സിൽ
മുൻപി നിൽ കെയ വളെര സംശയത്തിലാണു്. െയൗവനകാല ം
ഇേദ്ദഹം ഇ വിരൂപനായിരു െവങ്കിൽ െസൗഭാഗ്യവതിയായ േചരിപ്പറ 
മ്പിൽ കുട്ടിപ്പാറുഅമ്മ ഇേദ്ദഹത്തിെന ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചതു േകവലം
നിഷ്കളങ്കമായ അനുരാഗം െകാണ്ടാെണ ഒരിക്കലും വിശ്വസി വാൻ പാ 
ടുള്ളതല്ല. ഒ കിൽ ീകൾ താരുണ്യദശയിൽ സാമാന്യമായുണ്ടാകുന്ന
ആ മേനാവികാരെത്ത മറ െവ ദാരി ്യനിവൃത്തി േവണ്ടി കുട്ടിപ്പാറുഅമ്മ
ഇേദ്ദഹത്തിെന അംഗീകരിച്ചതായിരിക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ ഇേദ്ദഹെത്ത
ബാധിച്ചിരി ന്ന ൈവരൂപ്യം ഉേദ്യാഗേമദസ്സിെന്റ ഫലമാെണ ം വേന്നയ്ക്കാം.

ആകൃതിെകാ ഇൻെ ക്ടരും േസ്റ്റഷൻ ആപ്സരും തമ്മിൽ അജവും ഗജവും
തമ്മിൽ എന്നേപാെല വ്യത്യാസമു ്. ഭാ രേമേനാൻ വളെര സന്നമുഖനാ 
യി ള്ള ഒരാളാണു്. ആകൃതിെകാ ഏകേദശം കൃതിെയ ഊഹിക്കാെമങ്കിൽ
യുവാവായ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശാലമായ െനറ്റിത്തടത്തിലുള്ള ചുളിവുകൾ
ആേലാചനാശക്തിേയയും അതിങ്കലുള്ള പരിശീലനേത്തയും സൂചിപ്പി ്.
കന മുേന്നാ തള്ളിയ പുരികെക്കാടികളും അതുകളുെട ചുവട്ടിൽ വിള ന്ന
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വിടർന്ന നയനങ്ങളും വള നീണ്ട െമലിഞ്ഞ മൂ ം മുഖ സ്വാഭാവികമായി
കാശി ന്ന പുഞ്ചിരിയും ബുദ്ധിയുെട തീഷ്ണത, സൂക്ഷ്മത, ൈസ്ഥര്യം മുതലായ

ഗുണങ്ങെള നല്ലവണ്ണം കാശിപ്പി ്. കനത്ത താടിെയ ഇേദ്ദഹം
ഏറ്റവും ൈധര്യശാലിെയ വിളി പറയുന്നതിനു പുറെമ, കന റവുള്ള
അധേരാഷ്ഠങ്ങൾ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മസിദ്ധമായ ആർ തെയ െവളിെപ്പടു ന്ന 
തുമു ്. കഴുത്തിനു നീളം കുെറ കൂടുതലായി ള്ള കൂട്ടത്തിലാണു്. ഇൻെ ക്ടർ
സമീപത്തിലുള്ളേപ്പാൾ ഭാ രേമേനാൻ സ്വാകാരെന തെന്ന േതാന്നി 
േപ്പാകുെമങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽ ഇേദ്ദഹം ഉയരംെകാ ം സാമാന്യക്കാരിൽ
ഒരുവനായി ഗണിക്കെപ്പടാവുന്നവനാണു്. നിറം ഇരുനിറം. സ്വേതതെന്ന
ഒതുക്കവും സ്വാധീനവുമുള്ള േദഹം ആയാസംെകാ വിേശഷി െതളിഞ്ഞി  

്. ഉണർച്ചേയാടുകൂടിയ ഞര കളും അയവുള്ള േപശികളും ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആേരാഗ്യെത്ത വഴിേപാെല കാണി തരു ്. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ര കാലി 
നം വലിപ്പം ഒരുേപാെല അല്ലാത്തതുെകാ നിലയിൽ ഒരുവശേത്ത സ്വ ം
ഒരു ചാച്ചിൽ കാണു ്. ഈ ഒരു േദാഷം ച ങ്കലുള്ള കളങ്കെമന്നേപാെല
മറ്റേനകം ഗുണങ്ങളാൽ മൂടെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാ ഇേദ്ദഹത്തിെന േപാലീസു
േവലയിൽ ഏർെപ്പടു ന്നതിൽ ഒരു തിബന്ധമായിത്തീർന്നില്ല. ഭാ രേമ 
നവെന്റ കുലൈവഭവവും ധനപുഷ്ഠിയും വിദ്യാസമ്പത്തിയും വിേശഷബുദ്ധിയും
നിജകൃത്യത്തിലുള്ള പാടവവും പരിചയവും അതിങ്കലുള്ള ആസക്തിയും േമലിൽ
വിവരി വാൻേപാകുന്ന സംഗതികളിൽ നി വ്യക്തമാവുന്നതിനാൽ, ഇവിെട

േത്യകിെച്ചടു വിസ്തരി ന്നില്ല. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി അപൂർ 
വം ചിലർക്കല്ലാെത ണ യാെതാരാൾ ം അറി കൂടായിരു .

ഇൻെ ക്ടർ കുേറേനരം കസാലയിൽ ഇരു വി മിച്ചതിെന്റ േശഷം
അവിെട നി ം എഴുേന േസ്റ്റഷൻ പരിേശാധന ള്ള മം തുടങ്ങി. കീഴുേദ്യാ 
ഗസ്ഥന്മാരുമായി ള്ള സംവാദത്തിങ്കൽ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ സാധാരണയായി ള്ള
മൂളക്കം അധികാരെത്ത കടിപ്പി വാൻ േവണ്ടി അറഞ്ഞി പുറെപ്പടുവി 

ന്നേതാ അേതാ അർത്ഥ ഹണത്തിങ്കൽ സ്വാഭാവികമായി ബുദ്ധി ള്ള
മന്ദഗതിെകാ താേന പുറെപ്പടുന്നേതാ ഏതുതെന്ന ആയാലും, ഇേന്നദിവസം
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മന മെറ്റാേരട സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതുെകാ , അതിെന്റ മാ
ഒ മുറുകീ ണ്ടായിരു .

േസ്റ്റഷനിെല കഥ ഈവിധെമല്ലാം ഇരി േമ്പാൾ േഗാവിന്ദൻ പുളിേങ്ങാ  
നി ം പുറെപ്പ േസ്റ്റഷനിേലക്കായി മുറുകി നട കയായിരു . വഴി
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കാര്യസ്ഥേനമാൻ ചിന്താ ാന്തെനന്നേപാെല കീേഴ്പാ േനാക്കി േറാട്ടിെന്റ
വ പറ്റി േനർവഴി നട വരു ത ക . കാര്യസ്ഥൻ ഇയാെള കണ്ടതുമില്ല.
സമയം ഇതായതുെകാേണ്ടാ േവെറ വല്ല കാരണത്താേലാ അേദ്ദഹത്തിെന
മേനാരാജ്യത്തിൽനി േവർെപടു വാൻ േഗാവിന്ദൻ ഉത്സാഹിച്ചതുമില്ല.
ഇയാൾ അവിെടനി േസ്റ്റഷൻ മതിൽെക്കട്ടിനുള്ളിൽ െച േചർന്നേപ്പാൾ
േസ്റ്റഷൻ വാതുക്കൽ ഒരു കാൺസ്റ്റബിൾ െകാത്തിവച്ച പാവെയേപ്പാെല നില
ഉറപ്പി െഞളി ് നൽ ന്നതു ക . കാലുകളുെട സ്ഥിരത ള്ള താെങ്ങന്ന 
േപാെല ൈകത്തലകൾ തുടകളിേന്മൽ ഒട്ടി ’ആരിഹവരു ’െവന്ന ഭാവത്തിൽ
ദൃഷ്ടികൾ ദൂരത്തിൽ പതി ം നിേശ്ചഷ്ടനായി നിൽ ന്ന ആ രൂപെത്ത കണ്ട 
േപ്പാൾ മൂർത്തി തിരിയാെത അടു െച വാൻ േഗാവിന്ദനു ൈധര്യമുണ്ടായില്ല.
വളെര കാലതാമസംകൂടാെത എേന്താ സംഗതിവശാൽ േപാലീസുകാരെന്റ ദൃഷ്ടി 
കൾ ഇളക്കം ത കയും, ജന്മാന്തരകൃതം െകാ തിരി മറി ആയവ
ഒടുവിൽ േഗാവിന്ദങ്കൾ വ വീഴുകയും െച . േഗാവിന്ദൻ േപാലീസുകാരെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽെപ എ കണ്ടേപ്പാൾ േവഗം എഴു മടിയിൽനി ം എടു .
കാൺസ്റ്റബിൾ ’എന്താണതു് ’ എ ് ആംഗ്യം കാണിച്ചേതാടുകൂടി േഗാവിന്ദൻ
അടു െച -

”േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ െകാടുപ്പാൻ അപ്പാത്തിക്കരി ഒരു എഴു തന്നയച്ചി  
ണ്ട്. അടിയന്തിരക്കാര്യമാണു് ” എ പറ .

’ആവൂ! ഈ എഴു േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ ഇേപ്പാൾ കണ്ടാൽ ഒരു പാള കഞ്ഞിെവ 
ള്ളം കുടി വാൻകൂടി ഇടകു െമ േതാ ന്നില്ല’ എ വിചാരി -

’എജമാനന്മാർ േജാലിയിൽ േവശിച്ചിരി കയാണു്, എഴുത്തിവിെട തന്നി ്
േവഗം െപാെയ്ക്കാ . അനാവശ്യമായി േസ്റ്റഷനിൽ ആെരയും നിറുത്തരുെത
ഉത്തരവു ് ’ എ കാൺസ്റ്റബിൾ പറഞ്ഞതി -

’അേയ്യാ! ഈ എഴു െകാടുത്ത ഉടെനതെന്ന േസ്റ്റഷനാപ്സെര പുളിേങ്ങാ 
േട്ട കൂട്ടിെകാ വരണെമ പറഞ്ഞാണു് എെന്ന അയച്ചി ള്ളതു് ’ എ
േഗാവിന്ദൻ മറുപടിപറ .

’പറ്റി! കാര്യം പറ്റി! ഇേപ്പാെഴ ആ കള്ളൻ പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം മനസ്സിലാ 
യു . എജമാനേനാടു എങ്ങെനയാണഉ പറയുന്നതു്? എ കാൺസ്റ്റബിൾ
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മ ി ന്നതുേക േഗാവിന്ദൻ ഒ പരുങ്ങി. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ
വാ കൾ േഗാവിന്ദെന ഉേദ്ദശി കാൺസ്റ്റബിൾ പുറെപ്പടുവിച്ചതല്ല. തേല
ദിവസം അർദ്ധരാ ി േശഷം ഈ കാൺസ്റ്റബിൾ ബീറ്റിനിട എവിെട 
േയാ നി റക്കം തൂ േമ്പാൾ പുളിേങ്ങാെട്ട സ്വ കൂനെന്റ വീട്ടിൽ’ എ
പറ ംെകാ ് ആേരാ ഒരുത്തൻ പിന്നിൽകൂടി ഓടിേപ്പായി. കാൺസ്റ്റബിൾ
കുംഭകർണ്ണേസവെയ ഉേപക്ഷി വാൻ മടിച്ചി തൽക്കാലം അതു അ
വകെവച്ചില്ല. പാഴുവാെക്ക വിചാരിച്ചതു കാര്യമായി കലാശി േവാ എ ം;
അങ്ങെന സംഭവി ന്നതായാൽ തെന്റ മുറ നടത്താതിരുന്നതിെന മറ െവ
െതളിവിങ്കേല ആവശ്യമായിത്തീരാവുന്ന ഈ വാ കെള യജമാനേനാടു
പറ എങ്ങെനയാണു കയറ്റത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സമ്പാദിേക്കണ്ടെത ം
ഉള്ള ആേലാചനകളുെട മദധ്യത്തിൽ പുറെപ്പട്ട ശബ്ദങ്ങളാണു േഗാവിന്ദെന േവ 
ണ്ടാെത ക ഭയെപ്പടുത്തിയതു്. ഈ വിചാരത്തിെന്റ ഇടയിൽ കാൺസ്റ്റബിൾ
ഭക്ഷണത്തിെന്റ കഥെയാെക്ക മറ േഗാവിന്ദെന്റ േനെര തിരി -

’ആെട്ട എജമാനന്മാർ ഇേപ്പാൾ പുറേത്ത വരും. നീങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽ 
’ എ പറ ആദ്യം നിന്നിരുന്നതുേപാെല സ ദ്ധനായി നിന്ന

താമസം ഇൻെ ക്ടരും േസ്റ്റഷനാപ്സരും കൂടി പുറേത്തക്കിറങ്ങി. എഴു
ൈകയിൽ പിടി െകാ അടങ്ങിഒതുങ്ങി മിറ്റ നി ന്ന േഗാവിന്ദെന ക -

’ഇതാരാണു്?’ എ സലാംെവ നിൾ ന്ന കാൺസ്റ്റബിേളാടു േചാദി .

േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ ് അപ്പാത്തിക്കരിയുെട എഴു ംെകാ പുളിേങ്ങാ നി 
വിന്നിരി ന്ന ആളാണു എ മറുപടി പറ . ഭാ രേമേനാൻ ഇതു

േകട്ടേപ്പാൾ ഉടെന മിറ്റത്തിറങ്ങി േഗാവിന്ദെന്റ പക്കൽ നി ം എഴു േമടി
െപാട്ടി വായി . ഒരു പരിവൃത്തി വായിച്ചതുെകാ വിശ്വാസമായിെല്ല
േതാ ം, രണ്ടാമതു് ഒരിക്കൽകൂടി ദ്ധെവ വായി . അതിെന്റ േശഷം
ആദരേവാടുകൂടി എഴു ഇൻെ ക്ടരുെട ൈകയിൽ െകാടു .

ഇൻെ ക്ടർ എഴു വാങ്ങി ര മൂ തവണ വായിട്ടി ഭാസ്ക്കരേമനവെന്റ
േനെര തിരി അർത്ഥഗർഭമാകുംവണ്ണം ഒ കടാക്ഷി ; എന്നി -

’ദുഷ്ടസംസർഗ്ഗംെകാ ആത്മനാശംതെന്ന സംഭവി ന്നതാെണന്ന തത്വം
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േയാഗ്യരായവർ കൂടി ഇനിയും അറി വൃത്തി ന്നില്ലേല്ലാ! കഷ്ടംതെന്ന!’
എ പറ എഴു തിരിെയ േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ വശം ഏ ി .

’ഈ കാൺസ്റ്റബിൾ ന െടകൂെട േപാരെട്ട’ എ അടു നിൽ ന്ന
േപാലീസുകാരെന ചൂണ്ടിക്കാണി , േസ്റ്റഷൻ ആപ്സേനാടു പറ . അതു കാ 
രം ഒരു കാൺസ്റ്റബിളും േസ്റ്റഷൻ ആപ്സരും ഇൻെ ക്ടരും കൂടി പുളിേങ്ങാേട്ട
പുറെപ്പ .
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അഞ്ചാമദ്ധ്യായം

”െപരുവഴിേപാകുേന്നരമീരുവഴി കാണുന്നാകി-
െലാരുവഴിേനർവഴി തിരിയുവാനറിവുേവണം.
സത്യവുംമസത്യവും കൃത്യവുമകൃത്യവും
നിത്യവുേമാർത്തീടുേന്നാർക്കത്തലിെല്ലാരിക്കലും”
ഉപേദശപദ്ധതി

എളവ ർ േദശെത്ത ബാധിച്ചിരി ന്ന അത്യാപ സംഭവി ന്നതിനു
മുമ്പായി അതിെന്റ നിഴൽ ആ േദശക്കാരുെട മനസ്സിൽ കൂടി പാഞ്ഞിേട്ടാ,
അേതാ എളവ രിനു ഏക ബ വായിരുന്ന മഹാപുരുഷെന അപരിഹാര്യ 
മായ കർമ്മഫലെത്ത അനുഭവിപ്പിച്ചതിൽ നിരപരാധികളായ അഗതികൾ
ഉണ്ടാവുന്ന പരമസങ്കടത്തിനു അ െമങ്കിലും ഒരു നിവൃത്തി വരു വാൻ
േവണ്ടിേയാ എ േതാ മാറു ജാവത്സലനായ സർേവശവരൻ കാേല 
കൂട്ടി അവെര ഒതുക്കിയേതാ, എങ്ങെനെയ നിർണ്ണയിപ്പാൻ വയ്യാത്ത
വിധത്തിൽ കി ണ്ണിേമനവെന്റ മരണവൃത്താന്തം േക േകൾപ്പി ് അറിവാൻ
ഇടയാവുന്നതിനുമു തെന്ന നാെടല്ലാം പര കഴി . ര േപരുംകൂടി
മ ി േന്നടെത്തല്ലാം സംസാരത്തിനുള്ള വിഷയം ഒ തെന്നയായിരു .
ഇങ്ങെന ഈ വ്യസനവാർത്ത ക്ഷണേനരെങ്കാ എല്ലാടവും പടർ പിടിച്ച 
േതാടുകൂടി അേനകം ആളുകൾ നാനാ കാേരണ വിലപി െകാ ം, അപൂർവ്വം
ചിലർ യാെതാരു ഭാവേഭദവും കൂടാെതക ം, അവസ്ഥാെഗൗരവമറി

വർത്തിപ്പാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത ബാലന്മാർ വാസനാബലത്താൽ മ ള്ളവെര
അനുതപി െകാ ം, ധൂർത്തന്മാരായ ചിൽ ബഹളത്തിൽ കട കലഹി  
വാൻ േമാഹി െകാ ം, പുളിേങ്ങാ ബങ്കളാവിെന്റ പുറെമ നാലുപുറവും വ
തിക്കിത്തിരക്കി ടങ്ങി. പുരുഷാരം വ നിറയുന്നതു ക രേണ്ടാ മൂേന്നാ
േപാലീസുകാരും വ േചർ . ആൾ ട്ടെത്ത ഒതുക്കിനിർ വാൻ അവരുെട
ശക്തി ആസകലം എടു വില െണ്ടങ്കിലും, അവരുെട യത്നം തീെര
നിഷ്ഫലെമ മാ മല്ല, േപാലീസുകാരുെട ഉ ം ത ം വലിയും ധൂർത്തന്മാരായ
കലഹ ിയന്മാർക്കേരണിയും സാധുക്കൾെക്കാരു േകാടാലിയും ആയിത്തീർന്ന 
തിനാൽ േകാലാഹലം ഒ കൂടി വർദ്ധിച്ചേതയു . കി ണ്ണിേമനവെന്റ സ്വരൂപം
ഒരു േനാ കണ്ടി േപായാൽ െകാള്ളാെമ ആ ഹി നിൽ ന്നവരിൽ
ചിലർ തിരക്കിെന്റ ശല്യം സഹി ക വയ്യാെത തിരി അകെല ഒഴി നി 

വാൻ മി തുടങ്ങി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ബങ്കളാവിെന്റ വട ഭാഗ ള്ള
അടുക്കളേയാടു േചർന്ന മതിൽെകട്ടിെന്റ േനെര േനാക്കിെക്കാ കുറ േനരം
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മേനാരാജ്യത്തിൽ നി . അേപ്പാൾ കൂട്ടർ-

’ശങ്കരേമേന്ന! കുറ കഴിഞ്ഞി വരുന്നതായിരി ം ഉത്തമം. ലഹള ഒ
ഒതുങ്ങെട്ട. ഇേപ്പാൾ കാ നിന്നി േയാജനമില്ല എ പറ ് അയാളുെട
ൈകപിടി കൂട്ടിെക്കാ േപായി.

പുളിേങ്ങാെട്ട കൃതം ഇങ്ങെനെയല്ലാം ഇരി േമ്പാഴാണു് േപാലിസു േസ്റ്റ 
ഷനിൽ നി പുറെപ്പട്ട േയാഗം അവിെട എത്തിയതു്. ഇൻെ ക്ടർ മുതലായവർ
വന്നവഴി തളത്തിേല തെന്ന കട . അവിെടവ അപ്പാത്തിക്കരിയും
ഇൻെ ക്ടരും തമ്മിൽ ആചാേരാപചാരങ്ങെളല്ലാം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം
ഇരുവരും േസ്റ്റഷൻ ആപ്സരും കൂടി മരി കിട ന്ന മുറിയിേല കട . ഇൻ 
െ ക്ടർ േനാ പുസ്തകവും െപൻസിലും കയ്യിെലടു െകാണ്ടാണു അകേത്ത

േവശിച്ചതു്. അവിെട െവളിച്ചം അ ം ചുരുക്കമായിരുന്നതുെകാ ് പുറേത്ത 
ള്ള ഒരു ജനാല തുറപ്പി ശവത്തിെന്റയും അതു കിട ന്ന കട്ടിൽ, കിടക്ക

മുതലായി അക ള്ള സകല സാമാനങ്ങളുെടയും താൽക്കാലിക സ്ഥിതിയും
മ ം, േപാലീ നടവടി മത്തിൽ െകാടുത്തി ള്ള നിയമങ്ങെള നല്ലവണ്ണം
ഓർമ്മെവ െകാ ഇൻെ ക്ടർ വിസ്തരി േനാക്കിക്കാണുകയും സ്വന്തം
കയ്യക്ഷരത്തിൽ ഒരു യാദാെസ്തഴുതുകയും െച . എന്നി അപ്പാത്തിക്കരിയുെട
േനെര തിരി -

’നിങ്ങൾ കി ണ്ണിേമനവെന്റ ദീനെത്തപ്പറ്റി എന്തറിയാം?’ എ േചാദി 
.

അപ്പാത്തിക്കരി ആത്മ ശംസയാകുന്ന അവതാരികേയാടുകൂടി താൻ കി ണ്ണി 
േമനവെന ചികിത്സി വാൻ തുടങ്ങിയ ദിവസംമുതൽ അേന്നദിവസംവെരയുള്ള
സകല സംഗതികെളയുംപറ്റി സവിസ്തരം സംഗി . അതിെന്റ ചുരുക്കം താൻ
കി ണ്ണിേമനവെന ചികിത്സിപ്പാൻ തുടങ്ങീ ഏകേദശം ഒരു െകാല്ലത്തിൽ
കുറയാെത ആയി എ ം അേദ്ദഹത്തിനു ഒടുവിൽ പിടിെപട്ട ഉദരേരാഗത്തിൽ
നി ം േമാചനം േകവലം അസാദ്ധ്യമായിരുന്നതിനാൽ ആയതിനു താൻ
േമാഹിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിലും അേദ്ദഹം ഇ േവഗം മരി ന്നതിനുള്ള യാെതാരു
ലക്ഷണങ്ങളും തെന്റ കണ്ണിൽ െപട്ടിട്ടിെല്ല ം, ഈ വിവരംതെന്ന ഏതാനും
ദിവസംമുൻപു കാര്യസ്ഥൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ താൻ പറഞ്ഞി െണ്ട ം, മരണാ 
നന്തരം ശരീരത്തിെന്റ ആകൃതി കേണ്ടടേത്താളം ഈ െപെട്ട ള്ള മരണം
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സംശയത്തിനു ആ ദമായി ള്ളതാെണ ം േശഷം ശവം കീറിേനാക്കീ
മാ െമ തീർച്ചപറവാൻ തരമു എ ം ആകു .

അപ്പാത്തിക്കരിയുെട തല്ക്കാലെത്ത വാെയ്മാഴി എടുത്തതിെന്റ േശഷം അവർ
മൂ േപരുംകൂടി തളത്തിേല കട . ശവം ആ ിയിൽ െകാ വരുേമ്പാൾ
താൻ അവിെട ഹാജരുണ്ടാവുെമ പറ അപ്പാത്തിക്കരി അവിെടവ
അവരായി പിരികയും െച . ഇൻെ ക്ടർ തളത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ആളുകെള 
േനാക്കി-

’കി ണ്ണിേമനവെന ഒടുവിൽ ജീവേനാടുകൂടി കണ്ടതാരാണു’ എ േചാദി 
.

അവിെട കൂടിയി ണ്ടായിരുന്ന പുളിേങ്ങാെട്ട െപരുമാറ്റക്കാരിൽ ഒരുത്തനും
യാെതാരു മറുവടിയും പറഞ്ഞില്ല. കളവിെന്റ ഊെടടു ന്നതിൽ തനി ള്ള
സാമത്ഥൎ ്യം കാണി വാനുള്ള ശുഷ്കാന്തിെകാ പല േചാദ്യങ്ങളുേടയും ഇട
ഉപായത്തിൽ ഉപേയാഗിേക്ക ന്ന േചാദ്യെത്ത ഇൻസ്പ്ക്ടർ ആദ്യംതെന്ന
എടു േയാഗിച്ചതു പരിഹാസാ ദമായിത്തീ ൎ െവ അവിെട നിന്നി 
രുന്നവരിൽ ചിലരുെട മുഖ ഒളിവായി രിച്ചിരുന്ന പുഞ്ചിരിയിൽനി
അറിയാമായിരു . കു ണ്ണിനായർ തെന്റ സൂ ം ഫലിച്ചിെല്ല ക േചാദ്യ 
ത്തിെന്റ സ ദായം ഒ മാറ്റി.

’ഇേദ്ദഹം മരി കിട ന്നതു നിങ്ങളിൽ ആരാണു് മുമ്പിൽ കണ്ടതു്?’

ഇതിനുത്തരമായി കുഞ്ഞിരാമൻനായർ ഇ കാരം പറ -

’ഇന്നെല ഏകേദശം അർദ്ധരാ ി േശഷം ഒരു സ്വപ്നം ക ഞാൻ
െഞട്ടിയുണന്നൎേപ്പാൾ അക നി ഒരു ശബ്ദം േക െവ േതാന്നി. ഇവിെട
കിടന്നിരുന്നവരിൽ ആരും ഉണന്നൎി ണ്ടായിരുന്നില്ല. എഴുേന്ന അക െച
െകട്ടിരുന്ന വിള െകാളുത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം മരി കിട ന്നേപാ 
െല േതാന്നി.’

’എന്നി നിങ്ങൾ എ െച ?’
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’അപ്പാത്തിക്കരിെയ കൂട്ടിെക്കാ വരുവാനായി വാലിയക്കാരൻ േഗാവിന്ദ 
െന അമ്പലക്കാേട്ട അയ .’

’േഗാവിന്ദേനതാണു് ’ എ േചാദിച്ചേപ്പാൾ കുഞ്ഞിരാമൻനായർ േഗാവിന്ദ 
െന ചൂണ്ടിക്കാണി .

’ഇയാൾ തെന്നയെല്ല േസ്റ്റഷനിേല എഴു െകാ വന്നതു്?’

’അെത, ഇയാൾ തെന്നയാണു്.’

’ശരി, നിങ്ങൾ മാ ം ഇവിെട നിൽ . ഇനി ആവശ്യെപ്പടുന്നതുവെര
മെറ്റല്ലാവരും പുറ േപായി നിൽക്കെട്ട’ എ ഇെ ക്ടർ കുഞ്ഞിരാമൻ
നായെര േനാക്കി പറഞ്ഞേപ്പാൾ േസ്റ്റഷൻ ആപ്സരും കാൺസ്റ്റബിളും കുഞ്ഞി 
രാമൻ നായരും ഒഴിെക മെറ്റല്ലാവരും പുറേത്ത കട . ഇൻെ ക്ട ൎ
കുഞ്ഞിരാമൻനായരുമായി പരിചയമുണ്ടായിരുന്നതുെകാ ആരു, ഏതു, എന്ന
േചാദ്യങ്ങൾെക്കാ ം അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആവശ്യെപ്പട്ട കാരം
ആളുകൾ തളത്തിൽനി ം പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ കുഞ്ഞിരാമൻനായെര അടുക്കൽ
വിളി , ’ഇവിെട കിട കാരു ആെരല്ലാവരുമാണു’ എ േചാദി . ഈ
േചാദ്യത്തിനു തൽക്ഷണം ഉത്തരം പറവാൻ കുഞ്ഞിരാമൻനായർ ഒ മടി .
അ േനരം ആേലാചിച്ചി -

’അേദ്ദഹത്തിനു ദീനം തുടങ്ങിയതിെന്റ േശഷം സ്ഥിരമായി ഇവിെട കി 
ട കാർ ഞാനും േഗാവിന്ദനും മ േമ ഉ . എന്നാൽ ഏകേദശം ഒരു
മാസമായി കായ്യൎസ്ഥനും ഇവിെടത്തെന്നയാണു ഇതിനുമു ം കൂട െട
ഇവിെട കിടക്കാറിെല്ലന്നില്ല.’

’കായ്യൎസ്ഥെന്റ നിജമായി ള്ള കിട ് ഒരു മാസമായി ഇവിെട ആ വാ 
െനന്താണു വിേശഷി കാരണം?’

അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആവശ്യ കാരമാെണന്നാണു േതാ ന്നതു്. കി ണ്ണിേമ 
നവെന റി സംസാരി േമ്പാൾ ’അേദ്ദഹ’െമന്നാണു കുഞ്ഞിരാമൻനായർ
പറ വരാെറ കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വായനാക്കാെര ഓമ്മൎെപ്പടു .
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ഇൻെ ക്ടർ ഘടികാരെമടു േനാക്കിയേപ്പാൾ മണി പത്തിേനാടു അടു 
ത്തിരി . ഇനി േചാദ്യങ്ങൾ കലാശിപ്പിക്കാെത തരമിെല്ല ക .

’ഇന്നെല രാ ി ഇവിെട ആെരല്ലാമുണ്ടായിരു ?’ എ വീ ം േചാദി 
.

’േഗാവിന്ദനും ഞാനും വിേശഷാൽ അേദ്ദഹത്തിനു കായ്യൎസ്ഥൻ െകാടുത്ത 
യച്ച എഴു െകാ വന്ന ഒരാളും ഉണ്ടായിരു .’

’കായ്യൎസ്ഥൻ ഇന്നെല ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല, എഴു െകാ വന്നവനാ 
രാണ് ’ അയാൾ എവിെട, അയാളുെട േപെരന്താണു, എ ള്ള മാല ശ്നത്തിനു
കുഞ്ഞിരാമൻനായരുെട മറുപടി-

’കായ്യൎസ്ഥൻ ഇന്നെല ൈവകുേന്നരം ഇവിെടനി ം േപായി. എഴു െകാ 
വന്നവൻ കായ്യൎസ്ഥെന്റ ഒരു ശിഷ്യനാണു്. അ മാ േമ എനി

രൂപമു . അയാൾ ഇ െവളുപ്പിനു ഇവിെടനി േപാവുകയും െച .’

’ആ എഴുെത്തവിെട?’

’രൂപമില്ല’ എഴു അേദ്ദഹത്തിെന്റ കയ്യിലാണു െകാ െകാടുത്തതു്.

കി ണ്ണിേമനവെന്റ അടുത്ത അവകാശികളാരാെണ രൂപമുേണ്ടാ? എന്ന
േചാദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇൻെ ക്ട ൎനല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരു െവങ്കിലും,
കുഞ്ഞിരാമൻനായെരെക്കാ തെന്ന പറയിക്കണെമന്നായിരു ഇൻെ ക്ടരു 
െട അഭി ായം.

അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്ത അവകാശികൾ േചരിപ്പറ കാരാെണന്നാണു
േതാ ന്നതു എ കുഞ്ഞിരാമൻനായർ മറുപടി പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഇൻെ ക്ടർ
ഒ കൂടി ഗൗരവം അഭിനയി .

’അവരിൽ ആരും ഇവിെട ഇെല്ല?’

’ഇല്ല എ ് കുഞ്ഞിരാമൻനായർ പറഞ്ഞ താമസം ഇൻെ ക്ടർ േസ്റ്റഷൻ
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ആപ്സരുെട േനെര തിരി േചരിപ്പറമ്പിൽനി ആെരങ്കിലും വന്നതിെന്റ 
േശഷേമ ശവം മറുവുെചയ്യാവു. നിങ്ങൾ ഇവിെടത്തെന്ന കാ നിൽക്കണം.
േചരിപ്പറമ്പിേല ഞാൻതെന്ന േപാകു ്. കായ്യൎസ്ഥൻ അയച്ചിരുന്ന എഴു 

അക െണ്ടങ്കിൽ അതും എടു സൂക്ഷിക്കണം. ശവം ആ ിയിേല
എടുപ്പിച്ചാൽ ഈ സ്ഥലം അട മു വ കയും േവണം’ എ ക നെകാടു
പിരിയുവാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ-

’ഇേന്ന വച്ചിരി ന്ന േകസ്സിെന്റ കായ്യൎം എന്താണുേവണ്ടതു്?, എ
േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ േചാദി .

’േവണ്ടില്ല, അതു നീട്ടിെവപ്പി വാൻ ഞാൻ ശട്ടം െകട്ടിെക്കാള്ളാം’ എ
പറ പുറേത്തക്കിറങ്ങി, അേപ്പാൾ ന െട കാൺേസ്റ്റബിൾ തേലദിവസം
തെന്റ ബീറ്റിനിട നടന്ന സംഗതി ഇൻെ ക്ടെര സ്വകായ്യൎമായി ധരിപ്പി .
കായ്യൎസ്ഥെന്റ ആകൃതി കണ്ടേപ്പാഴാണു് തനിേക്കാർമ്മയുണ്ടായെത ം പറ 

. ഇൻെ ക്ടർ കുറ േനരേത്ത ഒ ംമിണ്ടിയില്ല. കായ്യൎസ്ഥെന ഉടെന
തെന്ന ബന്തവസ്സിൽ ആ ന്നതിനു തക്ക െതളിവുകൾ ൈകവശമിേല്ല എ
ആേലാചി കയായിരു . ആേലാചിേച്ചടംെകാ തല്ക്കാലം കാര്യസ്ഥെന്റ
േപരിൽ നടവടി നട വാൻ ൈധര്യമുണ്ടാവാഞ്ഞി കാൺസ്റ്റബിേളാടു-

കാര്യസ്ഥെന്റ ഗതാഗതങ്ങളും വൃത്തികളും നല്ലവണ്ണം കാ എനി
അറിവുതേരണ്ടതു തെന്റ ചുമതലയാണു േകേട്ടാ എ പറ . അതിെന്റ
േശഷം േഗാവിന്ദെന വിളി ഒ ര വാ േചാദി . അയാളുെട മറുവടിയും
േനാ പുസ്തകത്തിൽ കുറി . എന്നി േചരിപ്പറമ്പിേല േപാവുകയും െച .

ഇൻെ ക്ടർ പുറേത്ത കടന്നേപ്പാൾ േസ്റ്റഷനാപ്സർ തളത്തിൽ നി ം
അകേത്ത കട . അവിെട എല്ലാടവും നല്ലവണ്ണം പരിേശധി . കാര്യസ്ഥ 
െന്റ എഴു അവിെടെയ ം കണ്ടില്ല. കട്ടിലിെന്റ അടു വട ഭാഗ
തലക്കലായി ഒരു െചറിയ വട്ടേമശ കിട ്. അതിെന്റ മുകളിൽ ഒരു
വിള ം ഒരു മരു കുപ്പിയും ഒരു ഔൺസു ാസും ഒരു ഘടികാരവും ഒരു
കിണ്ടിയും ഇരി ്. ചുവട്ടിൽ ഒരു ഇലച്ചീ ം കിടന്നിരു . കിണ്ടിയിൽ
ഒരുതുള്ളി െവള്ളംേപാലും ഇെല്ല മാ മല്ല, അതിെന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലും
ഉ വിളഞ്ഞമാതിരി ചില പാടുകളും കാണ്മാനു ്.
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വലിച്ചിഴച്ചിേട്ടാ എ േതാ മാറു് ഉല ം കീറിയും കിട ന്ന കിട 
ക്കവിരി കി ണ്ണിേമനവെന്റ ചരമകാലെത്ത ാണേവദനെയ നല്ലവണ്ണം

ത്യക്ഷമാ ്. അക ള്ള വിലപിടിച്ച സകലസാമാനങ്ങളും അതാതു
സ്ഥാനങ്ങളിൽതെന്ന ഇരി ന്നതുെകാ െകാലപാതകക്കാരൻ, േകവലം
െകാള്ള േമാഹി വരുന്ന കള്ളന്മാരിൽ ആരുമെല്ല ് േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ
ധാരാളം ഊഹി വാൻ വഴിയായിത്തീർ . നില പതി കാണുന്ന
കാലടികൾ സൂക്ഷി േനാക്കിെക്കാ ് അക നി ം ഭാ രേമേനാൻ
ഓവറയിേല കടന്നേപ്പാൾ അവിേടയും ഉമ്മറപ്പടിയിേന്മലും കിണ്ടിയിൽ
കണ്ടതുേപാെലയുള്ള ചില െവളുത്ത പാടുകളും അതുകളുെട മീേതയുള്ള ചില പാദ 
പാതങ്ങളും േസ്റ്റഷൻ ആപ്സരുെട ദ്ധെയ ആകർഷി . ഓവറയുെട പടിഞ്ഞാേറ
ഭാഗ ള്ള വാതലിേനാടു് അടു ംേതാറും അവ േമണ െതളിവുകുറ ം
കാണു . ഓവറയുെട വടേക്ക ചുവരിേന്മൽ അകേത്ത കട ന്ന വാതലിെന്റ
എട പുറത്തായി േതാർ മു തൂ വാൻ തുള െകാള്ളിച്ചിരുന്ന ഒരു
േകാലും, താെഴ വീണുകിടന്നിരു . നില നി ം ആ േകാലിരുന്നിട വ
െരയുള്ള െപാക്കം കുപ്പായക്കീശയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അളവുനാടെകാ ് അള
കണക്കാക്കി േനാ പുസ്തകത്തിൽ കുറിെച്ചടു നില ള്ള കാലടികളുെടയും
അളെവടു . ഈ അളവും ഓവറയുെട അടു ഇറയ ള്ള ഏതാനും ചില കാ 
ലടികളുെട അളവും ഒത്തിരി . ഈ കാലടികളുെട ഗതി ഓവറയിേലക്കാണു്.
ഇറയത്തിെന്റ േനെര താഴ മണലിലായി വടി കുത്തിനിറുത്തിയിരുന്നേപാ 
െല ഒരുരൂപാവട്ടത്തിൽ ഒരു കുഴിയും കാണു ്. കുഴിയുെട വലിപ്പംെകാ
അതു സാധാരണ കുത്തിനട ന്ന വടിയാകുവാൻ തരമില്ല. വിേശഷി ഈ
കുഴിയുെട േനെര മുകളിലുള്ള ഒേരാടുെപാട്ടി താഴ വീണുകിട ന്നതിൽ 
നി വടി അവിെട മുട്ടത്തക്കവണ്ണം നീളമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണെമ ം
േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ ആേലാചി . ഈ കുഴിയുള്ള സ്ഥല നി അടുക്കളയും
മതിലുംകൂടി േചർന്നിരുന്ന മൂലവെര അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം നടന്ന പാടുകൾ
കാണ്മാനു ്. എന്നാൽ തേലദിവസം രാ ിയുണ്ടായ മഴെകാ അവയുെട
െതളിവുകുറഞ്ഞിരി . മതിലിേനാടു അടു അടുക്കളയുെട നിരയിേന്മൽ
ചുകന്ന മ പുരണ്ടി ള്ള വിരലുകൾ പതിഞ്ഞി ്. ഭാ രേമേനാൽ നിരയി 
േന്മൽ ചവിട്ടിനി മറുഭാഗേത്ത എത്തി േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെടെയല്ലാം
ഉറച്ച കൽ േദശമായിരുന്നതുെകാ അവിെടനി ം കാലടികളുെട േപാ ്
എേങ്ങാട്ടായിരു െവന്നറിവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ േനെര ചുവട്ടിൽ ഒരു
കവിളൻ മടൽ മതിലിേന്മൽ ചാരി വച്ചിരി ന്നതു ക .
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ഇ യും േനാക്കിക്കണ്ടതിെന്റ േശഷം േസ്റ്റഷനാപ്സർ തിരിെയ േപാ .
േമശ റത്തിരി ന്ന കിണ്ടിയിൽ പതിവുേപാെല തേലദിവസം രാ ിയിലും
ചു െവള്ളം അട വച്ചി ണ്ടായിരു െവ ം, പുറേത്ത ള്ള സകല വാതിലു 
കളും അട സാക്ഷയിട്ടിരു െവ ം അർദ്ധരാ ി താൻ അക കട
േനാക്കിയേപ്പാൾ വിള െകട്ടിരു െവ ം, മ പലസംഗതികളും കുഞ്ഞിരാ 
മൻനായർ േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട ആവശ്യ കാരം അേദ്ദഹത്തിെന മനസ്സിലാക്കി.
മരു ം കിണ്ടിയും ൈകവശെപ്പടു വാൻ, േചരിപ്പറമ്പിൽനി ം ആെരങ്കിലും
വന്നതിെന്റ ശിഷ്ടം മതിെയ േസ്റ്റഷനാപ്സർ തീർച്ചയാക്കി.

ഇനി ശവത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ വരുന്നതുവെര കാ നി പിന്നീടു േവ ന്ന
നടവടികൾ നട വാൻ േസ്റ്റഷനാപ്സെര ഭാരം ഏ ി നമ്മൾ പുളിേങ്ങാ ബങ്ക 
ളാവുവി മെറ്റാരു രംഗം േവശിേക്കണ്ടിയിരി .
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ആറാമദ്ധ്യായം

“ചിേ നിേവശ്യ പരികൽപീസത്വേയാഗാ
േപാച്ചേയന വിധിന മനസാകൃതാനു
ീരത്നസൃഷ്ടിരപരാ തി ഭാതിസാേമ

ധാതുർവിഭത്വമനുചിന്ത്യ നപുശ്ച തസ്യാഃ”
ശാകുന്തളം.

കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച സംഗതികൾ നടന്നതിെന്റ രണ്ടാംദി 
വസം ൈവകുേന്നരം സർവാനന്ദജനകമായ സന്ധ്യാരാഗം പഞ്ചമിച്ച െന്റ
അപൂർണ്ണരശ്മികേളാടുകൂടിേച്ചർ കളിയാടിെക്കാണ്ടിരി േമ്പാൾ േചരിപ്പറ 
മ്പിേന്റയും പരിവട്ടത്തിേന്റയും മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ശിവേക്ഷ ത്തിൽനി സുമാറു
നാലുവിളിപ്പാടു വട ഒരു കാട്ടിൽകൂടി നിരന്തരമായി ഒഴുകിെക്കാണ്ടിരി ന്ന
െപരുവല്ലം നദിയുെട വക്ക ഏകേദശം പതിന വയ ായംെചന്ന
ഒരു യുവതി ൈകകളുെട മു കൾ ര ം തുടകളിൽ ഊന്നിയും, കവിൾത്തട 
ങ്ങെള ൈകത്തലങ്ങെളെക്കാ താങ്ങിയും വാഹെത്ത േനാക്കിെക്കാ
ചിന്താമഗ്നയായിട്ടിരുന്നിരു . ആെരേയാ കാത്തിരി ന്നേപാെല ഇടക്കിെട
തലെപാക്കി ഇരുഭാഗേത്ത ം തിരി , ജിേത ിയന്മാരായ േയാഗികെള  
ടി വശീകരി വാൻ സാമർത്ഥ്യമുള്ള ദൃഷ്ടികെള വൃക്ഷങ്ങളുെട പഴുതുകളിൽകൂടി
പായി ന്നതും ഉണ്ടായിരു . ഇങ്ങെന അ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സന്ധ്യാ 
രാഗം തീെര മങ്ങി; വൃക്ഷങ്ങളുെട നിഴലുകൾ വർദ്ധി തുടങ്ങി. യുവതിയുെട
ദൃഷ്ടികേളാടുള്ള ർദ്ധെകാേണ്ടാ എ േതാ മാറു് ബാലച െന്റ മന്ദരശ്മികളും
അ മി ം വൃക്ഷങ്ങളുെട എടകളിൽകൂടി കട കരയിലും െവള്ളത്തിലും
വിളങ്ങി ടങ്ങി. മനസിെന്റ അസ്വാസ്ഥ്യെത്ത കാശിപ്പി ന്ന ഒരു
ദീർഘനിശ്വാസേത്താടുകൂടി യുവതീരത്നം പാറ റെത്ത ഉേപക്ഷി , വാർദ്ധ 
ക്യാതിേരകത്താൽ ഏെറ െറ നഗ്നങ്ങളായ െകാ കളുേടയും അതുകളിൽ
അവിടവിെടയായി നിൽ ന്ന ഇലകളുേടയും നിഴലുകളും െവൺനിലാവും കൂടി
അതിനമേനാഹരമാകുംവണ്ണം ഇടകലർ േയാജിച്ചി ള്ളതിനാൽ ചി ീകൃത 
മായിരി ന്ന ഒരു േപരാൽചുവടിെന ആ യി . യൗവനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
പരാ മെമല്ലാം അസ്തമി പരേലാക ാപ്തിെക്കാരുങ്ങിെക്കാണ്ടിരി ന്ന
വേയാധികൻ, നിജ യത്നംെകാ േപാറ്റിവളർത്തെപ്പട്ട തെന്റ ഇഷ്ടസന്തതിക 
ളാൽ അവസാനകാലങ്ങളിൽ കാ രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല ഈ വടവൃക്ഷം
ഉറ ള്ള അേനകം വള്ളികളാൽ ചുറ്റെപ്പട്ടിരു . ശാഖകളിൽ ചുറ്റിപ്പിണ
തൂങ്ങിക്കിട ന്ന വള്ളികളിൽ നില നി ം കുറ െപാങ്ങി ഉഴിഞ്ഞാലിെന്റ
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ആകൃതിയിലുള്ള ഒന്നിേന്മൽ ഇരു ന െട സുന്ദരിയായ കന്യക നില
ചവിട്ടി തി സാവധാനത്തിൽ ആടുവാൻ തുടങ്ങി.

വാസ്തവമായ രൂപലാവണ്യത്തിനു് അതിയായ ന നത സംഭവിക്കാെത ഈ
ീരത്നെത്ത ത്യംഗമായി വർണ്ണി ന്നതിൽ ഉള്ള പാടവെത്തപ്പറ്റി എനി

േലശംേപാലും വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ആയതിനു തുനിയുന്നില്ല.
കാളിദാസമഹാകവി പറഞ്ഞി ള്ളതുേപാെല ശൃംഗാരജീവിതങ്ങളായ സകല
വ ക്കളുേടയും ഏേകാപി ള്ള സഹായത്താൽ ധാതാവു തെന്റ സകല സൃ 
ഷ്ടികളിൽനി ം അപാരമായി അതിവിശിഷ്ടമായിരി ന്ന ഒരു ീരൂപെത്ത
മനസ്സിൽ സങ്ക ി ് ആയതി ജീവൻ െകാടുത്തേതാ എ േതാ െമ പറ 

േശഷമുള്ളതു വായനക്കാർ ഊഹി െകാൾവാനായി വി െകാടുത്താൽ
വാസ്തവത്തിനു വളെര കുറവുവരാെത കഴിക്കാവുന്നതാണു്. ആഭരണങ്ങൾ
അധികെമാ ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. േതാട, ഞാ , മൂ ത്തി, നൂലും പതക്കവും,
കടകം, എട കയ്യിെന്റ െചറുവിരലിേന്മൽ ഒരു െചറിയ ൈവരക്ക വച്ച
േമാതിരം ഇ മാ േമ ഉണ്ടായിരു . തലമുടിയുെട അ ഭാഗംെകാ
ഏകേദശം ഒന്നരമുഴേത്താളം മടക്കിവ തു പുറേത്തക്കായി െകട്ടിയി ആ
െകട്ടിേന്മൽ െചറുതായ ഒരു പിച്ചകമാലയും തിരുകീ ്. െനറ്റിയിേന്മൽ ഒരു
ചാ െപാ ം കുട്ടീ ്. െറൗക്ക ഇട്ടിട്ടില്ല. ഒരു െചറിയ പാവുമു െകാ മാറി 
ടം മറ മുണ്ടിെന്റ ര തു ം കൂട്ടിെക്കട്ടി െക പിന്നിേലക്കാക്കി തലമുടിെകാ
മറച്ചി ്. അരയിൽ േനരിയ ഒരു മാതിരി ഈർക്കിൽക്കരയൻ പാവുമുണ്ടാണു
േമൽമുണ്ടായി ചുറ്റീ ള്ളതു്. ആെക ടി അനാവശ്യമായ കൃ ിമേമാടിെകാ

ീരത്നസൃഷ്ടിയുെട അഭൂതപൂർവമായ ഈ മാതൃകയുെട വിശിഷ്ടതെയ ദുഷിപ്പി 
വാൻ ന െട സുകുമാരി ഒ ംതെന്ന ഉദ്യമിച്ചിട്ടിെല്ല പറഞ്ഞാൽ മതിയെല്ലാ.

ഈ സമയ ് ഇവൾ ഏകാകിനിയായി ഈ വിജന േദശ വന്നിരി 
ന്നതു സാധാരണ അബലകൾ സഹജമല്ലാത്തതും േത്യകി ് ഇവളുെട

ആകൃതിക്കനുരൂപമല്ലാത്തതും ആയ മേനാൈധര്യവും െകാണ്ടാെണ വി 
ചാരി വാൻ ഒ ംതെന്ന പാടുള്ളതല്ല. അന്യചിന്തകളാൽ തരുണിയുെട
ഏകാന്തവാസത്തിലുള്ള ഭയാംശം അപഹരിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതിനു പുറേമ
േലാകത്തിെന്റ അേപ്പാഴെത്ത ശാന്തതെയ ഇവൾ സുഖമാകുംവണ്ണം അനുഭവിച്ചി 
രുന്നിേല്ല എ കൂടി സംശയി . പഞ്ചത്തിെന്റ ഒേരാേരാ സമയ ള്ള
േചഷ്ടകെള, മനുഷ്യർ അവരുെട അതാതു സമയ ള്ള മേനാവികാരെത്ത
അനുസരി , പല കാരത്തിൽ കാണുന്നതിനാൽ, ജനസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ ഒരു
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കാട്ടിൽ രാ ിസമയ തനി ഊഞ്ഞാലാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഈ ീ നിബി 
ഡങ്ങളായ നിഴലുകളിൽ ഭയങ്കരങ്ങളായ രൂപങ്ങെള നിർമ്മി , വനമൃഗങ്ങളിൽ
നി ം േചാരന്മാരിൽനി ം േനരിടാവുന്ന ആപ കെള ഓർ ം, മറ്റേന 
കം ൈവഷമ്യങ്ങെള ആേലാചി ം മനസ്സിെന ശല്യെപ്പടു ന്നതിനു പകരം
മൂളിപ്പാ ം പാടിെക്കാ ് നിലാവിെന്റ സരളതേയയും, പാറേമൽ തട്ടി ഒഴുകുന്ന
നദിയുെട ശാന്തമൃദുളമായ ശബ്ദേത്തയും സർേവശ്വരെന്റ േലാകവാത്സല്യേത്തയും
അനുഭവി രസി കയാണു് െചയ്തിരുന്നതു്. ഈ സുഖവിചാരങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി 
ത്തീർത്തവനും ആയവ മുഖ്യവിഷയവുമായിരുന്ന ആ ഭാഗ്യവാനായ പുമാൻ
പിന്നിൽ ടി ഉപായത്തിൽ വന്നതും താെഴ വീണുകിടന്നിരുന്ന പിച്ചക വു്
െപറുക്കിെയടു ് വൃക്ഷത്തിെന്റ മറവിൽ ഒളിവായിനി െചരി േനാ ന്നതും
കുറ േനരേത്ത യുവതി അറിയാെത കഴി . ഒരിക്കൽ സമയംേപാകുന്ന 
തിെന്റ ജ്ഞാനമുണ്ടായി വള്ളിയുഴിഞ്ഞാലിേന്മൽ നി ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരു
നിഴൽ മാറുന്നതുക ഭയെപ്പട്ടിെട്ടന്നേപാെല ഒെരാച്ച പുറെപ്പടുവി . അേപ്പാൾ
വൃക്ഷത്തിെന്റ മറവിൽ നി ആ പുരുഷൻ-

’ഭയെപ്പേടണ്ട, ഞാൻതെന്നയാണു് എ പറ േനരി െച . സൂേര്യാ 
ദയത്തിൽ പത്മം വികസി ന്നതുേപാെല ഹൃദയസ്ഥിതനായിരി ന്ന
സുന്ദരപുരുഷെന കണ്ണിനുേനെര കണ്ട നിമിഷത്തിൽ യുവതിയുെട മുഖം
മന്ദസ്മിതംെകാ കാശി വശായി. വിലാേസാല്ലാസികളായിരി ന്ന
നയനങ്ങളിൽനി ണയാതിേരകെത്ത വഴി ംെകാ ്-

’എ േനരമായി ഞാനിവിെട കാത്തിരി . േജാലിത്തിര െകാ ്
എെന്ന മറ േപാേയാ എ കൂടി ശങ്കി .’ എ യുവതി മു വാ പറഞ്ഞതു
യുവാവിങ്കൽ കുസുമാ ം േപാെലയാണു് ആചരിച്ചതു്.

’േദവകി ട്ടിയുെട ഈ ശങ്ക ഞാൻ േലശം േപാലും അവകാശം െകാ 
ടുത്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും, എെന്റ േജാലിെയ ഞാൻ മറന്നിരി േമാ എ
േദവകി ട്ടി ശങ്കിച്ചതിൽ അ തമുണ്ടാകുന്നില്ല. േദവകി ട്ടിയുെട മന ം
ക ം മെറ്റാേരട സഞ്ചരി ന്നതിനു ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാെണാ? ഞാൻ
ഇവിെട വന്നി കുറ േനരമായി എ ള്ളതിനു ഈ പിച്ചക വു സാക്ഷിയു ്.’

’േനരുമാർഗ്ഗംവി ് ഒളി വരുന്ന കഥ ആെരങ്കിലും അറിേഞ്ഞാ?’
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’ശിവേക്ഷ ത്തിേല ള്ള വഴി ഈ കാട്ടിൽ ടിത്തെന്ന ആയിരിക്കാം,
അേല്ല? തിങ്കളാ േതാറുമുള്ള ശിവദർശനത്തിനു അമ്മ പുറെപ്പടാ അമ്മയുെട
ഭാഗ്യക്ഷയം തെന്ന. വെന്നങ്കിൽ ീപാർവതി ത്യക്ഷരൂപിണിയായി ്
േക്ഷ ത്തിൽനി കാട്ടിേല േപാകുന്നതു കാണാമായിരു .’

’ശിവെന േക്ഷ ത്തിൽ കാണാഞ്ഞിട്ടെല്ല ീപാർവതി കാടുേകേറണ്ടി 
വരുന്നതു്?’ എ പറ ് ര േപരുംകൂടി ചിരി വാൻ തുടങ്ങി.

’ആെട്ട, ഇവിെട വന്നി കുറ േനരമാെയങ്കിൽ എന്തിനാണു് വൃക്ഷത്തിെന്റ
മറവിൽ ഒളി നി എെന്ന േപടിപ്പിച്ചതു്? േനരി വരാമായിരുന്നിെല്ല?
പുരുഷന്മാരുെട െശൗര്യെമാെക്ക ീകെള കളിയാ ന്നതിലാെണാ േവണ്ടതു്?
പുരുഷന്മാരുെട കളവു ക പിടി വാൻ ീകൾ ബുദ്ധിയും ൈദവം ക ി 

െകാടുത്തിട്ടില്ല. പിെന്ന മരപ്പാവകെളേപ്പാെല കളിപ്പിച്ചാൽ കളി കയേല്ല
തരമു .’

’ആ പറഞ്ഞതു് അ ശരിയായില്ല. പുരുഷന്മാരാണു മരപ്പാവകൾ. അവരുെട
ചരടു പിടി ന്നതു ീകളും. ഞാൻ േദവകി ട്ടിെയ ഭയെപ്പടുേത്തണെമ
വിചാരി ഒളി നിന്നതല്ല. ഇവിെട വന്നേപ്പാൾ േദവകി ട്ടിയുെട ഇരി
കണ്ടി ണ്ടായ ആനന്ദംെകാ െപെട്ട േനരി വന്നാൽ അതു അനുഭവി  
വാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിേലാ എ വിചാരിച്ചി ഉപായത്തിൽ വന്നതാണു്.’

’മുഖ തിയും ീകെള പകി വാൻ പുരുഷന്മാർ ഉപേയാഗി ന്ന ജാലവി 
ദ്യകളിൽ ഒന്നാണു്.’

’ശരി. ആ തർക്കം അവിെട ഇരിക്കെട്ട. കുറ േനരമായിെല്ല നമ്മൾ നി
സംസാരി . ഇനിയുള്ളതു് ഇരുന്നിട്ടാവെട്ട. േദവകി ട്ടി ആ വള്ളിയു 
ഴിഞ്ഞാലിേന്മൽത്തെന്ന ഇരി . ഞാൻ ഇവിെട ഇരിക്കാം’ എ പറ
കുമാരൻനായർ ഉഴിഞ്ഞാലിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തായി പീഠാകാരത്തിലുള്ള ഒരു
കുറ്റിയിേന്മൽ ഇരു . എട ൈക മടിയിൽ തൂക്കിയി വല ൈകെകാ
മുൻഭാഗ ള്ള വള്ളിയിേന്മൽ ചാരി േദവകി ട്ടിയും കുമാരൻനായർ ് അഭിമു 
ഖമായി ് ഒരു പുറേത്ത തിരിഞ്ഞിരു .’

’തെന്നത്താനറിയാത്ത ചില വകക്കാർ അവെരേപ്പാെലയാണഉ മ ള്ളവരുെമ
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വിചാരി പറയുന്ന വാ േകട്ടി ് പുരുഷവർഗ്ഗെത്ത അട ശകാരി ന്നതു
ഭംഗിയല്ല. അവനവെന നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവർ മ ള്ളവേരയും ശരിയായി 

അറിയും. ആത്മജ്ഞാനമാണു് പുേരാഗിതജ്ഞാനത്തിെന്റ മൂലകാരണം.
േമനി പറയുന്നവർ മുഖ തി പറയുന്നതിലും േകൾ ന്നതിലും ഉൽസുകന്മാ 
രായിരി ം. േദവകി ട്ടി ആെര മനസ്സിൽ വ െകാണ്ടാണു് ഇേപ്പാൾ ഈ
വാ പറഞ്ഞെത എനി നിശ്ചയമുള്ളതുെകാ േദവകി ട്ടി പു 
രുഷന്മാെര റി െപാതുവിലുള്ള അഭി ായം അ വിലയുള്ളതായി ഞാൻ
വിചാരി ന്നില്ല’ എ മുൻ സ്താവിച്ചിരുന്ന വിഷയത്തിേല കുമാരൻനായർ
വീ ം േവശി .

’അതു ശരിയായിരിക്കാം. എെന്റ അ ബുദ്ധിയിൽ മാറിേത്താന്നിെയേന്ന
ഉ . അച്ഛനും േജ്യഷ്ഠനും ഒരുേപാെല കണ്ണിലുണ്ണിയായി ള്ള ഒരാൾ പറയു 
ന്നതിൽ േദാഷം കാണുവാൻ മക്കൾ മന വരായ്കയാൽ പുരുഷന്മാരുെട
സാമാന്യമായി ള്ള സ്വഭാവം ഇങ്ങെനയായിരി െമ വിചാരി സമാധാന 
െപ്പട്ടതാണു്.’

’സമാധാനം തരേക്കടില്ല’ എ മാ ം, അ ദ്ധെനന്നേപാെല, പറഞ്ഞി
കുമാരൻനായർ ച െന്റ േനെര േനാക്കിെക്കാ െമൗനെത്ത അവലംബി .

’മുഖ തി പറ എെന്ന മുഷിപ്പി ക മാ മാെണങ്കിൽ ആവെട്ട എ ്.
ഇയ്യാൾ കാരണമായി വീട്ടിലുള്ള ആളുകെളാെക്ക ബുദ്ധിമു ന്നതിലാണു് പരമസ 
ങ്കടം. േജ്യഷ്ഠനു് ഇയ്യാൾ പറയുന്നെതാെക്ക േവദവാക്യമാണു്. േജ്യഷ്ഠൻ െകാ ന്ന
താളത്തിനു അച്ഛൻ തു കയും െച ം. ന െട പക്ഷത്തിൽ അമ്മമാ േമയു .’

േദവകി ട്ടിയുെട ഈ വാ കെളല്ലാം അരണ്യേരാദനമായിട്ടാണു് കലാ 
ശിച്ചതു്. ഒരു വാ േപാലും കുമാരൻനായർ മനസ്സിരുത്തി േകട്ടിട്ടില്ല. ഇതിെന്റ
േശഷം േദവകി ട്ടിേയാടു േചാദിച്ച േചാദ്യം തീെര അ കൃതമായി ള്ളതാണു്.

’പുളിേങ്ങാെട്ട േകസ്സിൽ കാര്യസ്ഥെന ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടിരിക്കയാെണ
േകട്ടിെല്ല?’ എന്നതു കുമാരൻനായരുെട മേനാരാജ്യത്തിെന്റ അവേശഷമായിരു 

. ഇതി േദവകി ട്ടി-

’ഇല്ല അച്ഛൻ മിനിയാ വീട്ടിൽ വന്നതിൽ പിെന്ന ഇേതവെര വന്നിട്ടില്ല.
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േകസ്സിെന്റ തു ണ്ടാ വാൻ േപായിരിക്കയാണെ ’ എ മറുവടി പറ .

’ഈ േകസ്സിെന്റ കലാശെമങ്ങിെനയാെണ ൈദവത്തിേന അറി കൂടു.
കാര്യസ്ഥെ കാര്യത്തിൽ ഇൻെ ക്ടരും േസ്റ്റഷൻ ആപ്സരും ഭിന്നാഭി ായക്കാ 
രാണെ . ഇൻെ ക്ടേരാടു പരി ിമി വാൻ വരെട്ട എ േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ
പറ െവ ം, അതു ഇൻെ ക്ടർ ൈകെക്കാണ്ടിെല്ല ആളുകൾ പറയു ്.’

േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ പിെന്ന ആേരയാണു സംശയിച്ചി ള്ളതു്? അച്ഛനും ഭാസ്ക്ക 
രേമനവനും തമ്മിൽ അഭി ായേഭദത്തിനുള്ള കാരണെമന്താണു്.

’േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ ആേരയാണു ശങ്കിച്ചി ള്ളെത ് അറിഞ്ഞില്ല. േസ്റ്റഷൻ
ആപ്സർ തടു പറഞ്ഞതുതെന്ന ഇൻെ ക്ടർ രസിച്ചിെല്ല ം, പിെന്ന
അേന്യാന്യം ഈ സംഗതിെയപ്പറ്റി ഒ ം സംസാരിച്ചിെല്ല മാണു ജന തി.’

’അച്ഛെനപ്പറ്റി പറയുന്നതാകെകാ തുറ പറഞ്ഞാൽ എനി രസമാ 
യിെല്ലങ്കിേലാ എ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ’ജന തി’ എ പറഞ്ഞതു്.
ആെട്ട ഒരു േചാദ്യംെകാ ഞാൻ ഇതു തീർച്ചയാക്കാം. എ െതളിവിേന്മലാ 
ണു് അച്ഛൻ കാര്യസ്ഥെന അപവാദത്തിനു പാ മാക്കിയതു്?’

’േഹാ! േഹാ! എെന്ന വിസ്തരി വാൻ അച്ഛൻ േദവകി ട്ടിെയ അധി 
കാരെപ്പടുത്തീ േണ്ടാ? ീകെള േപാലീസുേവലയിൽ ഏർെപ്പടുത്തിയാൽ
കളവുകൾ എളുപ്പാത്തിൽ െതളിയുമായിരു .’

’ആെട്ട, ഈ വക പിെട്ടാ ം പറയാെത കാര്യം പറയൂ.’

’േദവകി ട്ടിെയ ഞാൻ അറിയുന്നതുെകാ േകട്ടെതല്ലാം തുറ പറയു 
ന്നതിൽ എനി േലശം മടിയില്ല. കി ണ്ണിേമനവൻ മരി ന്ന ദിവസം
ൈവകുേന്നരം കാര്യസ്ഥെന വിളി ് എേന്താ കാര്യം നട വാൻ േവണ്ടി
ദൂരദിക്കിേലെക്കങ്ങാ േപായിവരുവാൻ പറ െവ ം, കാര്യസ്ഥൻ അ
രാ ി സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിച്ചേത ഉ െവ മാണു് ആദ്യെത്ത സംഗതി.
രണ്ടാമേത്തതു്, ആ രാ ിതെന്ന കാര്യസ്ഥെന്റ ഒരു ശിഷ്യൻ പുളിേങ്ങാ
ബങ്കളാവിൽ കിടന്നിരു െവ ം, അയാൾ കാര്യസ്ഥെന ബേന്താവസ്തിൽ
ആക്കിെയ േകട്ടേപ്പാൾ ചാടിേപ്പായി എ മാണു്. മൂന്നാമേത്തതു്, ആ
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ദിവസംതെന്ന അർദ്ധരാ ി പുളിേങ്ങാ നി ള്ള വഴിയിൽകൂടി ര േപർ
സംസാരി െകാ േപാകുേമ്പാൾ ഒരാൾ േദഷ്യെപ്പ ’പുളിേങ്ങാെട്ട സ്വ
കൂനെന്റ വീട്ടിൽേപായാൽ എനിെക്കന്താണുഗുണം’ എ ് ഉറെക്ക പറയുന്നതു
തവണക്കാരൻ കാൺസ്റ്റബിൾ േക െവ ം, കാര്യസ്ഥനു കൂനുെണ്ട മാണു്.
പിന്നെത്ത സംഗതി കി ണ്ണിേമനവെന്റ ശവം ആ ിയിൽ െകാ േപായി
കീറുന്നതിൽ കാര്യസ്ഥൻ തടസ്ഥം പറ െവ മാണെ . ഇങ്ങെന പിെന്ന 
യും പല ത്യക്ഷകാരണങ്ങളുള്ളതായി േക െവ അമ്മാവൻ പറ ഞാൻ
അറിഞ്ഞതാണു്.

’കാര്യസ്ഥൻ ദുരാ ഹിയാെണ ം കി ണ്ണിേമനവെന്റ ശുദ്ധഗതിെകാ
ഇയാൾ െച ന്ന അഴിമതികെളാ ം അേദ്ദഹം അറിയുന്നിെല്ല ം, അേദ്ദഹം
ഞങ്ങളുെട തറവാട്ടിേല ഉപകാരം െച ന്നതു കാര്യസ്ഥനു് ഒ ംതെന്ന
പിടിച്ചിട്ടിെല്ല ം അമ്മ പലേപ്പാഴും പറയുന്നതുഞാൻ എെന്റ െചവിെകാ ്
േകട്ടി ്. എങ്കിലും അച്ഛൻ ഈ കടുംൈക വർത്തിച്ചതു് ഒ കൂടി ആേലാ 
ചിച്ചി േവണ്ടതായിരു . കാലൈവഭവംെകാ സ്വന്തം ക ം െചവിയും കൂടി
ചതി െവ വേന്നക്കാം. വലുതായ ഒരു കുറ്റം ഒരുവെന്റ േപരിൽ ചുമ വാന 
െല്ല േപാകുന്നതു്? േകസു െതളിവാൻ കുറ അമാന്തം വന്നാലും നിരപരാധികെള
ഉപ വിച്ചാലുള്ള മഹാപാപം എ ം തീരാത്തതാണു്. മനശ്ശല്യത്തിനു പുറെമ
സാധുവിനു േദഹദണ്ഡംകൂടി അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നാലെത്ത കഥ വിചാരി കൂടാ.’

’അതു വളെര ശരിയാണു്. കളവുകളുെട ഊെടടു ന്നതിൽ ബുദ്ധി ാധാന്യം
െകാടുേക്കണ്ട കാലം അതി മിച്ചിരി . കാര്യസ്ഥൻ മര്യാദക്കാരനും
േനരസ്ഥനും യജമാനെന റി ഏറ്റവും സ്ഥായിയുള്ളവനും ഈശ്വരഭക്തനുമാ 
െണന്നാണു ഞാൻ ധരിച്ചി ള്ളതു്.’

’അച്ഛേനയും അമ്മേയയും േജ്യഷ്ഠൻ െതറ്റിദ്ധിരിപ്പി േണ്ടാ എ ് എനി
സംശയമു ്. േജ്യഷ്ഠൻ അവരായി സംസാരി േമ്പാൾ ഞാൻ അവിെട
െച ന്നതു േജ്യഷ്ഠനു് ഇഷ്ടമല്ല.’

’ശവം ആ ിയിേല ് എടുപ്പി വാൻ േദവകി ട്ടിയുെട അമ്മാവനാ 
ണു പുളിേങ്ങാേട്ട േപായിരുന്നതു് അേല്ല? കിണ്ടിയും മരു ം േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ
ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ ആദ്യം െകാടുത്തിെല്ല ം പിെന്ന രസീതിപ്പടിയാണു
െകാടുത്തെത ം േക വേല്ലാ’.
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’അച്ഛൻ േജ്യഷ്ഠേനാടാണു പുളിേങ്ങാേട്ട െച വാൻ പറഞ്ഞതു്. - േജ്യ 
ഷ്ഠനു അവിെടെച സങ്കടമനുഭവി വാൻ യാസമാെണ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
അമ്മാവൻതെന്ന പുറെപ്പേടണ്ടിവ . സാമാനെമാ ം പുറേത്ത െകാടു 
ത്തയ്ക്കരുെത ം, കൂെട നി തെന്ന അകങ്ങെളാെക്ക മു വ ിക്കണെമ ം
േജ്യഷ്ഠൻ അമ്മാവേനാടു പറേഞ്ഞ ിച്ചിരു . അതായിരിക്കാം കിണ്ടിയും മ ം
െകാടു വാൻ അമ്മാവൻ മടിച്ചതു് ’ എ േദവകി ട്ടി പറഞ്ഞേപ്പാൾ കുമാരൻ
നായർ െനറ്റി ഒ ചുളി . എന്നി ്-

’നമു ് ഇനി ഈ വർത്തമാനെമാെക്ക വി േവെറ വല്ലതും സംസാരി ക’
എ പറ .

ഇതുവെരയും േദവകി ട്ടി േനരം േപായതു് അറിഞ്ഞില്ല. കൃതം മാറു 
വാൻ കുമാരൻനായർ അഭി ായെപ്പട്ട ഘട്ടത്തിലാണു് അേതാർമ്മവന്നതു്.

’അേയ്യാ! ഇേപ്പാൾതെന്ന അമ്പലത്തിൽ നി തിരിെയ വീട്ടിെലേത്തണ്ട
േനരം കഴിഞ്ഞിരി .’

’എ ്? പുലക്കാല ആെരങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ േപാവാറുേണ്ടാ?’

’ഒ! ആ കഥ തീെര മറ . വീട്ടിൽനി പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ തിങ്കളാ യാെണ ള്ള
വിചാരം മാ േമ ഉണ്ടായിരു . ഭാഗ്യവശാൽ പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ സമ 
യം കുറ ൈവകിയതുെകാ േനരി ് ഇേങ്ങാേട്ട തെന്നയാണു േപാന്നതു്.
അമ്പലത്തിൽ േകറുവാൻ ഇടവന്നില്ല’ എ പറ െകാ ഉഴിഞ്ഞാലിേന്മൽ
നി താെഴ ഇറങ്ങി. ഉടെനതെന്ന അതിെസൗഷ്ഠവേത്താടുകൂടി ഇട
ൈകെകാ തലമുടിെക്ക പിടി മുേന്നാക്കം ഇട്ടി പിച്ചകമാല എടു വാൻ
തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ചികുരഭാരെത്ത േനാക്കിക്കടാക്ഷിച്ചിരുന്നതു വാത്സല്യാതി 
േരകംെകാ ം വരാം. ഈ വട്ടെമല്ലാം കണ്ടി കുമാരൻ നായർ പീഠത്തിേന്മൽ
നി െപെട്ടെന്നഴുേന്ന ് േദവകി ട്ടിയുെട ൈക കട പിടി െകാ
ഇ കാരം പറ :-

’വരെട്ട അതിെന ഉപ വി വാൻ വരെട്ട. പിച്ചകമാലയും ചാ െപാട്ടം
അതുകൾ ് ഉചിതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരി ന്നതു കണ്ടാൽ അസഹ്യത
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നടി ന്നവർ തൽക്കാലം ഇവിെടയാരുമില്ല. ഞാൻ േപാകുന്നതുവെര അവർ
സ്ഥാന ംശം വരു വാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കയില്ല. േദവകി ട്ടി ഇതു േകട്ട 
േപ്പാൾ ചിരി െകാ തലമുടിെക്ക ് പിേന്നാക്കം തെന്ന ഇ . എന്നി ്-

’േപാേര? ഇനി വീട്ടിെലത്താറാവുേമ്പാെഴ ഇതു കളയു ’ എ പറ 
.

’ഏെതങ്കിലും ഇ േനരമായിേല്ല. ഇനി കുറ കൂടി കഴിഞ്ഞി േപായാൽ
േപാേര?’

’ഇനി അമാന്തിച്ചാൽ േജ്യഷ്ഠൻ വ്യവഹാരമാ ം. അച്ഛൻ ഇ വരില്ല.
അമ്മേയാടു സത്യം പറവാനും വിേരാധമില്ല. എ ്, ’കച്ചിട്ടിറക്കാനും വച്ചാ,
മധുരിച്ചി തുപ്പാനും വയ്യ’ എന്ന വിധത്തിൽ, േദവകി ട്ടി മറുപടി പറ .

’പുലയായതുെകാ വരുന്ന തിങ്കളാ ഇങ്ങെനയുള്ള കൂടിക്കാ തരമാവു 
േമാ എന്നറിഞ്ഞില്ല. കാടു കഴിയുന്നതുവെര ഞാനും കൂെടവരാം’ എ പറ
കുമാരൻനായർ േദവകി ട്ടിയുെട ൈകേകാർ പിടി ്, ര േപരുംകൂടി
സാവധാനത്തിൽ നട തുടങ്ങി.

കുമാരൻനായരായി വായനക്കാർ പരിചയത്തിനിടവന്നിട്ടില്ലാത്തതി 
നാൽ യുവാവായ ഇേദ്ദഹത്തിെനപ്പറ്റി അ െമാ പറേയണ്ടിവന്നിരി .
ഇേദ്ദഹം പരിവട്ട കുഞ്ഞിരാമൻനായരുെട മരുമകനും മരി േപായ പുളി 
േങ്ങാ ദാേമാദരേമനവെന്റ പു നുമാണു്. വയസ്സിരുപത്തിനാലു കഴി .
ആകൃതിെകാ കുമാരൻനായർ േദവകി ട്ടി ് അനുരൂപനായ ഭർത്താവാ 
കുവാൻ തക്ക േയാഗ്യതയുള്ളവനാെണ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവുന്നതാണു്.

കൃതി വിേശഷമു ്. വിേശഷബുദ്ധി, വിനയം ക്ഷമ മുതലായ സൽഗു 
ണങ്ങെളെക്കാ കുമാരൻ നായർ അച്ഛെന്റ േനരുപകർപ്പാെണ പലരും
പറയാറു ്. ഇരുപത്തിമൂന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ ബി. ഏ. പരീക്ഷയിൽ ജയി .
ഉടെനതെന്ന തിദിനമുള്ള ഒരു വർത്തമാനപ്പ ത്തിെന്റ സഹപ ാധിപരായി
മൂ മാസം തിഫലം കൂടാെത േവലെയടു . അതിെന്റ േശഷം പ ത്തിെന്റ
ഉടമസ്ഥൻ സേന്താഷി ് അേദ്ദഹത്തിനു അറുപതുറുപ്പിക മാസപ്പടി നിശ്ചയി .
ഇേപ്പാൾ ര മാസമായി അവധിെയടു േദഹസുഖത്തിനായി നാട്ടിൽ വ
താമസി കയാണു്. ഈ കാലങ്ങളിലും േലഖനെമഴുതീ ം പുസ്തകം വായിച്ചി ം
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അല്ലാെത ഒരു വിനാഴികേപാലും മെറ്റാരുവിധത്തിൽ കഴയാറില്ല. കുമാരൻ
നായരും േദവകി ട്ടിയും തമ്മിൽ െചറുപ്പംമുതൽ തെന്ന കൂ െകട്ടാണു്.
എന്നാൽ ബാലികാബാലന്മാരുെട േസ്നഹം കാല മംെകാ യുവതീയുവാ 
ക്കളുെട അനുരാഗമായി പരിണമി െവേന്ന ഉ . ഇവർ കാട്ടിൽനി
പുറേത്ത കടക്കാറായേപ്പാൾ ഒേര മനേസ്സാടുകൂടി ര േപരും േസ്നഹപാശ 
ത്താൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല െപെട്ട നി . കുമാരൻനായർ തെന്റ ൈക
േവർെപടു വാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ േദവകി ട്ടിെയ അേധാമുഖിയായിക്കണ്ടി
കുറ േനരേത്ത മി വാനാകെട്ട ൈകെയടു വാനാകെട്ട ശക്തനായില്ല.
അതിെന്റ േശഷം പണിെപ്പ കുമാരൻനായർ ഇ കാരം േചാദി .

’ഇ േനരം എവിെടയായിരു െവ േജ്യഷ്ഠൻ േചാദിച്ചാൽ എന്താണു
മറുപടി പറക?’

’േജ്യഷ്ഠൻ കാണാെതക വീട്ടിൽ എത്തണം. എന്നാൽ പിെന്നെയാെക്ക
അമ്മ സഹായി െകാ ം’ എ െതാണ്ട എടറിെക്കാണ്ടാണു് േദവകി ട്ടി
സമാധാനം പറഞ്ഞതു്. കുമാരൻനായർ സാവധാനത്തിൽ േദവകി ട്ടിയുെട
ൈകവി ്-

’ഞാൻ വീട്ടിൽ വ ് ക െകാള്ളാം’ എ പറ െപെട്ട തിരി
പരിവട്ടേത്ത ള്ള വഴിയിൽകൂടി നട തുടങ്ങി. േദവകി ട്ടി ആ മേനാഹ 
രമായ രൂപം ദൃഷ്ടിേഗാചരമല്ലാെതയാവുന്നതുവെര നിശ്ചഞ്ചലമായി േനാക്കി
നിന്നതിെന്റ േശഷം, അേനകവിധത്തിലുള്ള ചിന്തകൾെക്കാരടിമയായി ്
േചരിപ്പറമ്പിേല ം തിരി . ഈ വിചാരങ്ങൾ എെന്തല്ലാമായിരു െവ ം,
ഏേതതുവിധത്തിലുള്ളവയായിരു െവ ം വിവരി പറവാൻ എന്നാൽ
സാധി ന്നതല്ല. േമൽ സ്താവിച്ച േപാെലയുള്ള ൈസ്വരസല്ലാപസുഖെത്ത
അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞി ള്ള യുവതികൾ േദവകി ട്ടിയുെട മേനാവികാരങ്ങേളയും
വിചാരങ്ങേളയും വായനക്കാർ െവളിെപ്പടുത്തിത്തരുവാൻ ഉദ്യമിച്ചാൽപെക്ഷ,
സാധി െവ വേന്നക്കാം.
ഒ മാ ം എനിക്കറിയാം, േദവകി ട്ടി പിച്ചക വും ചൂടി െപാ ംെതാ
േജ്യഷ്ഠനായ ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ േനെരയാണു വീട്ടിൽ െച േകറിയതു്.
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ഏഴാമദ്ധ്യായം

“’മടിയിൽ കനമുെണ്ടങ്കിെല വഴിയിൽ ഭയമു .’”
-പഴെമാഴി

കി ണ്ണിേമനവെന്റ ശവം മറവുെച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േനരം മണി നാലു
കഴി . ഭാസ്ക്കരേമേനാൻ കാല കുെറ കാപ്പി കുടിച്ചി ള്ളതല്ലാെത പിന്നീടു
ജലപാനം കഴിച്ചിട്ടില്ല. തല്ക്കാലെത്ത േജാലി ഒരുവിധം ഒതുങ്ങിയേപ്പാൾ
സ്വന്തം വാസസ്ഥലെത്ത വാൻ അേദ്ദഹത്തിനു തിടുക്കമായി. അവിെടെച ്
ഉടുെപ്പല്ലാം അഴി െവ ് ഉ വാൻ െചന്നിരുന്നേപ്പാൾ ആറിത്തണുന്ന േചാറും
കറിയും സ്വേതതെന്ന വയറുകാഞ്ഞതുെകാ മങ്ങിയിരി ന്ന രുചി മുഴുവനും
െകടുത്തി. ഉ െവ ം ഉണ്ടിെല്ല ം വരുത്തി േവഗം എഴുേന്ന ൈകകഴുകി.
എന്നി ശിഷ്യെന വിളി കാപ്പിയും പലഹാരവും ഉണ്ടാക്കിെക്കാ വന്നാൽ
മണി അടി വാൻ പറേഞ്ഞ ിച്ചി േചരിപ്പറമ്പിൽ കാരണവേരാടു വഴക്കടി
വാങ്ങിച്ചി ള്ള മരു കുപ്പിയും കിണ്ടിയുംെകാ വായനമുറിയിേല കട .

ഈ അക തെന്നയാണഉ് സ്വകാര്യമായ പല റിക്കാർ കളും കരെകൗ 
ശലം സംബന്ധിച്ച ബഹുവിധ സാമ ികളും അന്യദൃഷ്ടിയിൽ െപടുവാൻ
പാടില്ലാത്തവയും നിജേവലെയ സംബന്ധിച്ചവയുമായ മറ്റേനകം സാധനങ്ങളും
അേദ്ദഹം സൂക്ഷിച്ചി ള്ളതു്. സ്വന്തം ശിഷ്യരാകെട്ട, അടുത്ത ബ ക്കളാകെട്ട,
ഉറ്റ േസ്നഹിതന്മാരാകെട്ട, ആരുതെന്നയായാലും, ഈ മുറിയിേല കട ക
പതിവില്ല. ഈ അകത്തിനു ഒരു വാതിലും ര ജനാലകളും മാ േമ ഉ .
വാതിൽ അക ം പുറ ം പൂട്ടാവുന്ന മാതിരിയിലാണു്. പുറ സാക്ഷാൽ
പൂട്ടിനു പുറെമ ഒരു േകാൽത്താഴി പൂ കകൂടി പതിവു ്. കതകുകൾ ഇരു ചങ്ങ 
ലകെളെക്കാ ് ഉമ്മറപ്പടിയിേന്മലുള്ള ഇരു കുറ്റികേളാടുകൂടി ബന്ധിച്ചിട്ടാണു്
േകാൽത്താഴി പൂ ന്നതു്. കുറ്റികൾ ഉമ്മറപ്പടിയുെട െചരിവിൽകൂടി അയവായി
അകേത്ത തുള െകാള്ളിച്ചി അ റ വിലങ്ങത്തിൽ തടവി ് ഉറപ്പിച്ചി 
രി . കുറ്റികൾ വലിച്ചാൽ ഏകേദശം ഒരംഗുലേത്താളം പുറേത്ത വരും.
അക ഒരു മു പലകയിേന്മൽ തീൈത്തലം മുതലായ ൈതലങ്ങളും, നാക 
പ്പലക, െച തകിടു മുതലായവയും അടങ്ങി കുെറ മൺപാ ങ്ങൾ ഇരി ്.
ഇതുകളുെട അടു കുടയുള്ള പിച്ചളയാണികളുെട ആകൃതിയിൽ ചിലതു് ഒരു
െചറിയ വാർണീഷിട്ട പലകയിേന്മൽ ഉറപ്പിച്ചി ം ഉ ്. ഈ പാ ങ്ങളും
ആണികളും അക പാടുെകാ ് ഉമ്മറപ്പടിയിലുള്ള കുറ്റികളും തമ്മിൽ കമ്പി 
കേളെക്കാ ഘടിപ്പിച്ചി ്. അതിനു പുറെമ േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ കിട ന്ന
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അക ൈവദ തശക്തിെകാ അടി ന്ന ഒരു മണി വച്ചി ള്ളതിേനാടുകൂടി
ഇവെയല്ലാം േയാജിപ്പിച്ചി മു ്. ആെരങ്കിലും േകാൽത്താഴു് തുറ വാൻ
ഉത്സാഹിച്ചാൽ കുറ്റികൾ പുറേത്ത വലിയുകയും, ഈ വലിവു് കമ്പിയിൽകൂടി
ആണികളിൽ എ േമ്പാൾ ൈവദ തശക്തി വ്യാപരി വാൻ തുട കയും,
കിട ന്ന അകെത്ത മണി അടി കയും െച ം. േസ്റ്റഷൻ ആപ്സരുെട വായനമു 
റിെയെന്നാ സ്വകായ്യൎമുറിെയെന്നാ പറയുന്നതിലും ഇങ്ങെനെയാരു മണിയു ്.
അതു് അടി വാൻ തളത്തിൽ ചുവരിേന്മലുള്ള ഒരാണി അമത്തൎ ിയാൽ മതി.
േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ സ്വകായ്യൎമുറിയിൽ ഇരി േമ്പാൾ ആെക്കൎങ്കിലും അേദ്ദഹ 
ത്തിെന കാേണണെമ െണ്ടങ്കിൽ ഈ ആണി അമത്തൎ ിയാൽ അേദ്ദഹം
പുറേത്ത വരുന്നതാെണ അതിെന്റ ചുവട്ടിൽ എഴുതിപ്പതിപ്പിച്ചി മു ്.
ആണി തള്ളിയാൽ േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ പുറ ചാടുന്ന അ തക്കാ കാണുവാൻ 
േവണ്ടി ചില കൂട്ടർ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വ ഉപ വിച്ചിരുന്നതുെകാ ്, ’ആണി
അമത്തൎ ിയാൽ മണിയടി ം, അനാവശ്യമായി ആരും മണിയടി കൂടാ’
എ കൂടി പിന്നീടു േസ്റ്റഷൻ ആപ്സ ൎ േചേക്കൎണ്ടിവ . ഭാ രേമേനാൻ ഈ
വത്തൎ മാനം പലേപ്പാഴും േസ്നഹിതന്മാേരാടു പറ െപാട്ടിച്ചിരിക്കാറു ്.

ജനാലകൾ മരവാതിലുകളും കണ്ണാടിവാതിലുകളും ഇരുമ്പഴികളും ഉ ്.
കണ്ണാടിച്ചി കളിൽ െവളിെച്ചണ്ണ പുരട്ടി ഉണക്കിയ കടലാ കൾ ഒട്ടിച്ചി ള്ളതു 
െകാ െവളിച്ചം കട ന്നതല്ലാെത അക ള്ളതു പുറ നി ം പുറ ള്ളതു്
അക നി ം കാണുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അഥവാ ജനാലകൾ തുറ ന്ന
സമയം കാ നി വല്ലവരും എത്തിേനാക്കിെയങ്കിേലാ എ വിച്ചാരിച്ചി 
െട്ട േതാ ംവണ്ണം മുറ്റത്തായി ജനാലകളുെട േനെര കുണ്ഡലം മുതലായ
ലതകൾ പടത്തൎ ീ ള്ള മറകൾ തീത്തൎ ി ണ്ട്. ജനാലകൾ ഇല്ലാത്ത പുറ  
ള്ള ചുമരുകളിൽ അഞ്ചാറുവരിപലക തറച്ചി അതുകളിെലല്ലാം പുസ്തകങ്ങളും
കടലാ െക കളും നിരത്തീ ്. പടിഞ്ഞാെറ ജനാലയുെട അടു ള്ള അല 
മാരിയിൽ അനവധി കുപ്പികളും മരു കളും കുപ്പി ഴലുകളും രസത െത്ത
സംബന്ധിച്ച മറ്റേനകം ഉപകരണങ്ങളും, അടു തെന്ന േവെറ ഒരു അലമാരി 
യിൽ കൃതിശാ സംബന്ധമായ കുെറ സാമാനങ്ങളും േവെറ പല കരുക്കളും
വച്ചി ്. വടേക്ക ജനാലയുെട അടു ഒരു എഴു േമശയും അതിേന്മൽ
പലതരം എഴു കടലാ കളും കിട ്. ആ ജനാലയുെട അടു തെന്ന
ഒരു ചാരുകസാലയും േമശയുെട അടു ് ഒരു ൈകയില്ലാത്ത കസാലയും
കിട ്. അകേത്ത ള്ള വാതലിെന്റ ഇട പുറത്തായി ഒരു വലിയ
ഇരു െപട്ടി ഇരി ്. ഒത്ത നടു കിട ന്ന ഒരു നീണ്ടേമശ അകത്തിെന്റ
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വീതി ഒ മുക്കാലും വ്യാപിച്ചി ്. പലമാതിരി മരു കൾ വീണി ഈ
േമശയുെട പുറം നാനാവർണ്ണങ്ങൾ ം ഇരിപ്പിടമായിത്തീർന്നിരി . ഒരു
പിടിെമാന്ത പ്പിയിൽ കുെറ ആവിെവള്ളം, ാണ്ടിെയണ്ണ ഒഴി കത്തി ന്ന
ഒരു ജാതി കുപ്പിവിള ്, ഒരു െചറിയ പീഠത്തിേന്മൽ തുള ് ഇറക്കിയതും വിര 
ലിെന്റ സ ദായത്തിൽ ഉള്ളതുമായ ഒരു തരം കനംകുറഞ്ഞ കുപ്പി ഴലുകൾ,
വൃത്താകാരത്തിൽ െവട്ടിവച്ചി ള്ള അരി കടലാസുകൾ, തീെപ്പട്ടി, മുതലായ പല
സാമാനങ്ങളും േമശയുെട മുകളിൽ വിതറീ ്.

ഭാസകരേമേനാൻ കിണ്ടിയും മരു കുപ്പിയും േമശ റ െകാ േപായി
െവച്ചി ്, അലമാരിയിൽനി ചില മരു കളും എടു െകാ വ . എന്നി
പീഠത്തിേന്മലിരി ന്ന ’അംഗുല ഴലുകൾ’ ഓേരാന്നായി എടു മരു കൾ
അേങ്ങാ പകർന്നി ം, തിളപ്പിച്ചി ം അരിച്ചി ം, അരി കി ന്ന ഉറെലടു

ടം വച്ചി ം, ഇടക്കിെട ചിലെതാെക്ക േനാ പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചി ം ഇട 
മുറിയാെത ഒന്നരമണി േറാളം യത്നി . ഒടുവിൽ അപ്പാത്തിക്കരിയുെട
മരുന്നിൽ വ്യാജെമാ ം കാണുന്നില്ല എ മ ി െകാ ് അടുത്തിരി ന്ന
കിണ്ടിയിെല കുെറ ആവിെവള്ളം പകർ .

ഈ അവസരത്തിൽ അക ള്ള മണി െതരുെതെര അടി വാൻ തുടങ്ങി.
േസ്റ്റഷനാപ്സർ ആ േവല തല്ക്കാലം നിർത്തിെവ വാതിൽതുറ പൂമുഖേത്ത
കടന്നേപ്പാൾ ശിഷ്യൻ കാപ്പിയും പലഹാരവും െകാ വ തയാറാക്കിയി 
ണ്ടായിരു . ശിഷ്യെന്റ പരി മം കരി െപാരിച്ചി ള്ള പലഹാരത്തിലും

വാടെവള്ളത്തിൽ െമാെരാഴി കടുവറുത്തേപാെലയുള് കാപ്പിയിലും വിശദമായി
കാശിച്ചിരു എങ്കിലും ഭാ രേമേനാൻ മുടിയറ്റം മേനാരാജ്യത്തിൽ മുങ്ങി 

യിരു തെകാ ് ഈ വട്ടെമാ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ െപട്ടിെല്ല
മാ മല്ല. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ രസേന ിയത്തിെന്റ ർശംകൂടാെത മേനാ 
േവഗത്തിൽ അകേത്ത കട േപായതുെകാ ് അവയുെട േദാഷങ്ങെളാ ം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ രുചി േഗാചരമായേത ഇല്ല. എ പ മിന്നി ് ഈ വിധം
ജഠരാഗ്നിശാന്തിക്കായി ചിലവഴിച്ചതിെന്റ േശഷം പകുതിയാക്കി െവച്ചി ള്ള
േവല മുഴുവനാ വാൻ േവണ്ടി സ്വകാര്യമുറിയിേല തിരി പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ-

”ഏമാെന അേന്വഷി െകാ ് അ ം മു കറു തടി ് ഉയരത്തിൽ
ഒരാൾ ഇവിെട വന്നിരു . ഏമാൻ വായി കയാണു്. കാപ്പികുടി വാൻ
ഇേപ്പാൾ ഇേങ്ങാ വരും, എ ഞാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ’അേദ്ദഹത്തിെന
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ഇേപ്പാൾ അസഹ്യെപ്പടുേത്തണ്ടാ. ഞാൻ ഒ പുറത്തിറങ്ങീ വരാം’ എ
പറ ് അയാൾ േവഗം േപായി. ഞാൻ അയാെള അറിയില്ല. അയാളും മു
ഇവിെട വന്നി െണ്ട േതാ ന്നില്ല. ”അക കടന്നേപ്പാൾ നാലുപുറവും
പക േനാക്കി” എന്ന വിവരം ശിഷ്യൻ യജമാനെന ധരിപ്പി .

േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട ദൃഷ്ടിയിൽെപ്പടാെത അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിൽ നട ന്ന
സകല സംഗതികേളയും യാെതാരു ഏറ്റ റവും കൂടാെത വഴി വഴിയായി
അേദദഹത്തിെന േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തിെക്കാേള്ളണെമ ് ഒന്നായി ശിഷ്യനു
ക നെകാടുത്തി ്. ഇതിൽ നി ് ഒരു ശകലം േപാലും െതറ്റിനടന്നാൽ പകൃ 
ത്യാ ശിഷ്യവത്സലനും ദയാലുവും ആയ ഭാസ്ക്കരേമേനാെന്റ േവഷം ആകമാനം
പകരുെമ അനുഭവംെകാ ് ശിഷ്യനു കടുകട്ടിയായി അറിയാമായിരു . ”മുറ
മു ്, ദയ പി ് ” എന്നതായിരു ഭാസ്ക്കരേമനവെന്റ കുലധർമ്മം. മുറ മറന്നാൽ
പിെന്ന കഥതീർ . ഈ ഒരു ഭയമാണു് േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട മേനാരാജ്യത്തിനു
വിഘനം വരു വാൻ ശിഷ്യനു ൈധര്യമുണ്ടാക്കിത്തീർത്തതു്. ശിഷ്യെന്റ
വാ േകട്ടേപ്പാൾ ”അസഹ്യെപ്പടുേത്തണ്ട, പക േനാക്കി, േവഗം േപായി
അേല്ല? സൂക്ഷിക്കണം, ഉപായക്കാരനല്ല, െപാരുതുവാൻ തക്കവനാണു്, േക
കന വാൻ വഴിയു ്, ആെക ടി രസംപിടി െമന്നാണു േതാ ന്നതു് ”
എ വിചാരി െകാ ് ഭാസ്ക്കരേമേനാൻ തളത്തിൽ തെന്ന ഒരു ചാലു ലാത്തി.
എന്നി ് ശിഷ്യേനാടായിെക്കാ ്-

”അയാൾ പരി മിച്ചാേണാ അകേത്ത കട വന്നതു്?” എ േചാദി .

”അല്ല. െമെല്ല കട വ സ്വകാര്യമായിട്ടാണു എേന്നാടു േചാദിച്ചതു് ”
എ ്, തെന്റ േചാദ്യത്തിെന്റ അഭി ായം അറിഞ്ഞിെട്ടന്നേപാെല, മറുവടിയിൽ
ഒരു ൈകകൂടി ശിഷ്യൻ കടത്തിവച്ചതിൽ ഭാ രേമനവനു സേന്താഷമാണു്
ഉണ്ടായതു്.

ശിഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ അസാധാരണമായ ഈ പടുത്വം അഭ്യാസബലംെകാ ം
യജമാനെന്റ ശിക്ഷാസാമർത്ഥ്യംെകാ ം ലഭിച്ചി ള്ളതാകയാൽ അതിെന്റ
െമച്ചം മുഴുവനും ശിഷ്യനു െകാടു ന്നതു് അനുചിതമായിരി ം. എങ്കിലും
ശിഷ്യർ ള്ള സ്വാത ്യെത്ത അതി മിക്കാത്തവയും ഉപകാരവ ക്കളുമായ
ഇമ്മാതിരി െപാടിൈക്കകൾ ഭാസ്ക്കരേമനവൻ െകാണ്ടാടുക പതിവായിരു .
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ഈ സംഗതിയിലും കീഴ്നടപ്പിെന അനുസരി ശംസാവഹമായ പുഞ്ചി 
രിെകാ അേദ്ദഹം ദർശിപ്പിച്ച തൃപ്തിഭാവം ശിഷ്യനു അനാമാന്യമായ
സേന്താഷത്തിനും അഭിമാനത്തിനും ഉത്സാഹത്തിനും കാരണമായിത്തീർ .
മുറ നടത്തി ന്നതിൽ ദാക്ഷിണ്യമില്ലായ്ക, അതിരുകവി സംസാരി കേയാ

വർത്തി കെയാ െച വാൻ അനുവദിക്കായ്ക, ഉപകാരസ്മരണ ഉണ്ടാവുക,
ത പകാരം െചയ്ക, അവനവെന്റ വാക്കിലും വൃത്തിയിലും ചപലത ഇല്ലായ്ക

- ഇവയുെട ശരിയായ േയാഗമാണു സ്വാമിയുെട േപരിൽ അനശ്വരമായ ഭയ 
ഭക്തിവിശ്വാസം ശിഷ്യനു ജനിപ്പി വാനും സ്വാമിയുെട നില കാ വാനും
ഉത്തമമായ ഔഷധെമ സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയായ ഭാ രേമനവനു വഴിേപാെല
അറിയാമായിരു . മ ള്ള നിയമങ്ങളിൽ എന്നേപാെല ഈ കാര്യത്തിലും
അേദ്ദഹത്തിനു നല്ല നിഷ്ഠയുണ്ടായിരു , ഇതിെന്റ ഫലം ശിഷ്യെന്റ നടവടി 
യിൽ എ മാ ം കാശിച്ചിരു എ പറഞ്ഞറിയിേക്കണ്ടതില്ല.

ഭാസ്ക്കരേമനവൻ ശിഷ്യെന്റ മറുപടി മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി ൈകെക്കാണ്ടതി 
െന്റ േശഷം-

’തനി പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ ആെരങ്കിലും ഞാൻ അകത്തിരി  
ന്ന സമയം ഇവിെട വന്നാൽ മണിയടി ് എനി അറിവതരണം. അല്ലാെത
അയാേളാെടാ ം േചാദിേക്കണ്ട. ഞാൻ പുറേത്ത േപായിരിക്കയാെണങ്കിൽ
എല്ലാം പണ്ടെത്ത ഏർപ്പാടുേപാെലതെന്ന’ എ പറ . സ്വകാര്യമുറിയിേല 

വീ ം േവശി േവല രണ്ടാമതും തുടങ്ങി. കിണ്ടിെയടു നല്ലവണ്ണം
ഇളക്കി അതിലുള്ള െവള്ളം മുരലിൽകൂടി ഒരു സ്ഫടികത്തംപ്ളറിേല ഒഴി .
എന്നി ് അപ്പാത്തിക്കരിയുെട മരു െകാ കാട്ടിയ േയാഗങ്ങെളല്ലാം ഈ
െവള്ളംെകാ പുനരായി ് ആരംഭി . എന്നാൽ ഇത്തവണയുണ്ടായ പരീക്ഷാ 

മത്തിൽ ഓേരാപടി കയറുംേതാറും പരി മം ഫലവത്താകുെമന്ന വിശ്വാസം
വർദ്ധി വന്നിരുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖഭാവത്തിലും വൃത്തിയിലും േമണ
െവളിെപ്പട്ടിരു . മുഖം സന്നമായി ടങ്ങി. ശുഷ്കാന്തി മുഴു തുടങ്ങി. ദ്ധ
മെറ്റാേരട ം വ്യാപിക്കാെതയായി. േവലയുെട അവസാനം ക തുടങ്ങി. ഈ
അവസരത്തിൽ അന്ധകാരം വ പര ന്നതു് അേദ്ദഹം അറിയുന്നേത ഇല്ല.
മരു കൾ തിളപ്പി വാനായി കത്തിച്ചിരുന്ന ാണ്ടിഎണ്ണവിളക്കിെന്റ ഭ
മാ േമ േവല നട വാൻ അേദദഹത്തിെന സഹായിച്ചിരു .

അക ദുഷ്ടവായു സഞ്ചരിക്കാതിരി വാൻ േവണ്ടി പടിഞ്ഞാെറ ജനാല 
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യുെട മരവാതിൽ മുഴുവനും കണ്ണാടിവാതിൽ കുറെഞ്ഞാ ം തുറന്നിട്ടിരു .
േസ്റ്റഷനാപ്സർ ഏകാ ചിത്തനായി നിജേവലയിൽ നിമർജ്ജിച്ചിരി േമ്പാൾ
ഇരുമ്പിേനാടു തുല്യങ്ങളായ ര ൈകകൾ ജനാലയുെട അഴികളിേന്മൽ
മുറുെകപ്പിടി ഗാഢമായ ഒരു ശരീരെത്ത േമേ ാ യർ വാൻ ആരംഭിച്ചതും
കാലി ആധാരമായിരുന്ന പൂച്ചട്ടി മറിഞ്ഞതും ഒേര സമയ കഴി .
ചട്ടി മറിഞ്ഞേതാടുകൂടി കനത്ത ശരീരം അവലംബശൂന്യമായി തൂ കയാൽ
അതിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ ൈകവി ചട്ടിയുെടമീെത വീഴുകയും െച . ഈ ഒച്ചേക
ഭാസ്ക്കരേമേനാൻ െപെട്ട ജനാലയുെട അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ ഇരു െകാ 

യാെതാ െതളി ക കൂടാ. വിള െകാളുത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ
അടു കഴിഞ്ഞ സംഭവത്തിെന്റ ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങളായി ഇളകിമറിഞ്ഞ കുഴമണ 
ലും െപാട്ടിെപ്പാളിഞ്ഞ ചട്ടിയും മാ െമ കിട . തെന്റ വൃത്തികേളയും
ഗതാഗതങ്ങേളയും ഗൂഢമായി കാ െകാ നട ന്ന ഈ ചാരപുരുഷെന
തൽക്കാലം േതടിേപ്പായി േയാജനമിെല്ല അതി തക്കഅവസരം വരു 
േമ്പാൾ അവെന കുടുക്കിെക്കാള്ളാെമ ം കരുതി, േസ്റ്റഷനാപ്സർ ബാക്കിയുള്ള
േവലയും മൂഴുവനാക്കി പുറേത്ത പുറെപ്പടുവാൻ ഒരുങ്ങി ടങ്ങി.

’ജനാലകെളല്ലാം ഭ മായി ബന്ധി . േപാലീ ടുെപ്പാ ം എടുത്തില്ല.
സ്വസ്ഥന്മാരുെട നിലയിൽ മു ടു ്, ഷർ മി തലയിെലാരു െക ം െകട്ടി,
വടിവാേളാ വടിേത്താേക്കാ എടുേക്കണ്ടെത സംശയമായി. ഒടുവിൽ വടിവാൾ
മതിെയ തീർച്ചയാക്കി, അതും കയ്യിെലടു കാലിേന്മൽ കരയുന്ന േതാൽെച 
രുപ്പി പുറേത്ത കട ് അകം പൂട്ടി. ശിഷ്യെന അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ
വിള ംെകാ മിറ്റ നട കയായിരു . കാരണം േചാദിച്ചേപ്പാൾ,
’ആേരാ പറമ്പിൽകൂടി ഓടുന്ന ഒച്ചേകട്ടി ് ആരാെണ േനാ കയായിരു ’
എ മറുപടി പറ . േസ്റ്റഷനാപ്സർ ഇതുേക ് ഒ ചിരി . എന്നി ്-

’ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നതുവെര ഉറങ്ങിേപ്പാകരുതു്. നല്ലവണ്ണം കാത്തിരിക്ക 
ണം’ എ ശിഷ്യെന പറേഞ്ഞ ി വീട്ടിൽ നി പുറത്തിറങ്ങി.

സമയം ഏകേദശം അഞ്ചരനാഴിക രാെച്ചന്നിരിക്കണം. ച വാളത്തിനു
സമീപിച്ചിരി ന്ന ച ശകലം വൃക്ഷസമൂഹത്തിൽ മറഞ്ഞിരു . നാ വഴി 
യിൽ മനുഷ്യസഞ്ചാരം തീെര ഒതുങ്ങി. ഏകബ വായിരുന്ന കി ണ്ണിേമന 
വെന്റ േവർപാടുനിമിത്തം എളവ ർേദശം ദീർഘനി െയ അംഗീകരിച്ചേതാ
എ േതാ മാറു ഭയാവഹമായ ഒരു നിശ്ശബ്ദത എല്ലാടവും വ്യാപിച്ചിരു .
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നാ െവളിച്ചമാകുന്ന തുണേയാടുകൂടി ഭാ രേമേനാൻ ഇടമ േവഗത്തിൽ
നട കയും, കൂട െട ദൃഷ്ടികെള അ മി ം വ്യാപരി കയും െചയ്തിരു .
കുെറ െചന്നേപ്പാൾ ഒരു സ്വരൂപം അകല കൂടി നിഴെലന്നേപാെല തെന്ന
പി ടരു െണ്ട േതാന്നി േസ്റ്റഷനാപ്സർ തെന്റ ഗതിേവഗം ഒ ചുരുക്കി;
അേപ്പാൾ ആ സ്വരൂപവും അ കാരം െച . േസ്റ്റഷനാപ്സർ നിന്നേപ്പാൾ
സ്വരൂപവും വൃക്ഷത്തിെന്റ ഇടയിൽ മറ . അേദ്ദഹം വീ ം മുറുകി നട തു 
ട തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അതും ബദ്ധെപ്പ നട തുടങ്ങി. അേദ്ദഹം േനർവഴിവി
വൃഥാവിൽ ഒരു ഇടവഴിയിേല തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ അതു പിൻതുടരുവാൻ മടി .
അേദ്ദഹം തിരി േറാട്ടിൽകൂടി നട തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അതും അേദ്ദഹത്തിെന
അനുഗമി വാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങെന േസ്റ്റഷനാപ്സർ ആ ിയിൽ െച
േകറുന്നതുവെര ഈ സ്വരൂപം പിന്നാെല വരുന്നതുക .

ആ ിയുെട േകാലായിൽ ചുമരിേനാടുേചർ ഒരു ബഞ്ചിേന്മൽ കെമ്പൗണ്ടർ
ഇരു ് ഉറ ണ്ടായിരു . േസ്റ്റഷനാപ്സർ അയാെള വിളി ണർത്തി എേന്താ
സ്വകാര്യം പറ ര േപരുംകൂടി മരു കൾ വ സൂക്ഷി ന്ന മുറിയിേല
കട . േസ്റ്റഷനാപ്സർ അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന മരു കെളല്ലാം സൂക്ഷമമായി
പരിേശാധിച്ചതിെന്റ േശഷം കെമ്പൗണ്ടെര േനാക്കി-

’ഈ മരു നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉപേയാഗി കയുണ്ടായി  
േണ്ടാ? എ ്; ഒരു കല്ലട കുപ്പി ചൂണ്ടിക്കാണി െകാ േചാദി .

’ഇല്ല’ എ കെമ്പൗണ്ടർ മറുപടി പറ .

’എന്നാൽ കുപ്പിയുെട വക്ക ം അടു താഴ ം മരു വിതറിക്കാണു 
ന്നതി കാരണെമന്താണു്?’

’രൂപമില്ല. ഞാൻ എടു കയുണ്ടായിട്ടില്ല; നിശ്ചയം തെന്ന.

’േവെറ ആെരങ്കിലും എടുത്തി േണ്ടാ?’

’വൃഥാവിൽ ആരും ഈ അക കട കൂടാ എന്നാണു നിയമം’.

’ഈ നിയമം നിങ്ങൾ ശരിയായി െകാണ്ടാടാറുേണ്ടാ?’
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’അപ്പാത്തിക്കരിയുേടെയ എെന്റേയാ അപൂർവം ചില േവ ക്കാർ അക
വരാറിെല്ലന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവരാരും മരു കളും മ ം എടു െപരുമാറുക
പതിവില്ല.’

’നിങ്ങൾ അറിയാെത ക ഈ അകേത്ത കട വാൻ വഴിയിേല്ല?’

ഇല്ല, എ മാ മല്ല ഞാൻ ഇവിെട ഇല്ലാത്ത സമയം അകം തുറന്നിടാറു 
മില്ല.’

’അകം തുറ കിട േമ്പാൾ ആ ിവി ഈയ്യിെട എ ം നിങ്ങൾ പു 
റ േപായിട്ടിേല്ല?’

’പരിവ കുമാരൻ നായർ ഇന്നെല മരു േമടി വാൻ ഇവിെട വന്നി 
രുന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹമായി സംസാരി െകാ കുറ േനരം പിന്നാെല േപായി.
കഷ്ടിെച്ചാരു അ മിന്നി േനരം ഇവിെട ഇല്ലാതിരുന്നിരിക്കാം’

’നിങ്ങൾ സംസാരി െകാ പുറേത്ത േപായെതന്തിനാണു്? ഇവിെട 
ത്തെന്ന നി സംസാരി വാൻ വിേരാധെമന്തായിരു ?’

’മരു വാങ്ങിെക്കാ േപാകുവാൻ വന്ന േരാഗികളിൽ ചിലർ ഇവിെട
േകാലായിൽ നി ണ്ടായിരു ആയതുെകാ കുമാരൻനായർ സ്വകാര്യം
പറവാൻ െസൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതാണു പുറേത്ത േപാകുവാൻ
കാരണം.’

’നിങ്ങൾ ഈ േകസ്സിൽ ഉൾെപ്പടാെത കഴിച്ചാൽ െകാള്ളാെമ േമാഹമു 
െണ്ടങ്കിൽ ഉണ്ടായ സംഗതികെളല്ലാം എേന്നാടു തുറ പറയണം. അെല്ലങ്കിൽ
ഒടുവിൽ വ്യസനിേക്കണ്ടി വേന്നക്കാം.’

’അേയ്യാ! എെന്റ ഭാസ്ക്കരേമേന്ന! ഈ സാധുവിെന െവറുേത ശങ്കിക്കരുേത.
േചരിപ്പറമ്പിൽ ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ ഒരു നൂലു പണയംെവ അ റുപ്പിക
എേന്നാടുവാങ്ങിച്ചി ണ്ടായിരു . ആ നൂലു കുമാരൻനായരുെട ഉടപ്പിറന്നവളായ
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അ വിെന്റയാണെ . കടം തീർ പണ്ടം വാങ്ങിെക്കാ േപാേകണ്ട
ആവശ്യത്തി ം; പതിവായി ശീലി വരുന്ന മരു വാേങ്ങണ്ടതിേല ം
ആയി കുമാരൻനായർ ഇവിെട വന്നതാണു്. ഈ കായ്യൎങ്ങെളപ്പറ്റിയല്ലാെത
േവെറ യാെതാ ം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരി ക ഉണ്ടായിട്ടില്ല.’

’അ വിെന്റ നൂലു് ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ എങ്ങെന സമ്പാദി ?’

അ റുപ്പിക അത്യാവശ്യമാെണ പറ ഒരു ദിവസം ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ
പരിവട്ട െച വെ . അേപ്പാൾ അ മാ േമ അവിെടയുണ്ടായിരു .
അവരുെട കയ്യിൽ ഉറുപ്പിക ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല. എന്നി തൽക്കാലെത്ത
അത്യാവശ്യം നിവത്തൎ ി െകാടു വാൻ േവണ്ടി അ നൂലു് അഴി െകാടു 

െവ ം ഇതുവെര ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ ആ എടവാടു തീത്തൎ ിട്ടിെല്ല ം
കുമാരൻനായർ പറ . അേദ്ദഹം തെന്ന ഈ വിവരം ഇ ് ഉടപ്പിറന്നവൾ
പറഞ്ഞേപ്പാേള അറി വെ ’.

’എന്നാണു് നിങ്ങൾ ഉറുപ്പിക െകാടുത്തതു്?’

’ഒരു മാസം കഴി ”

’ആ! ഹാ!! എന്നി ് ഇതുവെര അ മിണ്ടാതിരു , അേല്ല? ആ കായ്യം
േപാെട്ട, മരു വാ വാൻ വ നിന്നിരുന്ന േരാഗികൾ ആെരല്ലാമായിരു ?’
എ േസ്റ്റഷനാപ്സർ േചാദിച്ചേപ്പാൾ കെമ്പൗണ്ടർ ഒരു രജിസ്തർ പുസ്തകം
മലത്തൎ ിക്കാണി െകാടു . അതിൽനി തേലദിവസം വന്നിരുന്നവരുെട
േപരുകൾ േസ്റ്റഷനാപ്സർ തെന്റ േനാ പുസ്തകത്തിൽ കുറിെച്ചടുത്തി ്-

’നിങ്ങൾ തിരിെയ വന്നേപ്പാൾ ആെരല്ലാം ഇവിെടയുണ്ടായിരു ?’ എ  
വീ ം കുത്തിേച്ചാദിച്ചേപ്പാൾ–

’ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാം അതാതു ദി കളിൽതെന്ന നിന്നിരു .’
എ കെമ്പൗണ്ടർ സമാധാനം പറ .

’നിങ്ങൾ കുമാരൻനായർ ഒരുമി പുറേത്ത േപായ സമയം ഏതായിരു 
?’
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’ഏകേദശം എ മണി കഴി .’

’നിങ്ങളുെട മുറിയിൽനി േരാഗികൾ കിട ന്ന പൂമുഖേത്ത ള്ള വാതിൽ
തുറന്നി ണ്ടായിരുെന്നാ?’

’ഉ ്; പെക്ഷ അവിെട കിട ന്ന ദീനക്കാെരാെക്ക കിട ന്ന കിടപ്പിൽനി 
് അന വാൻ വയ്യാത്തവരാണു് ’എ കെമ്പൗണ്ടർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ-

’ആെട്ട, നിങ്ങൾ ഇവിെട നിൽ ’ - എ ് അഭി ായേത്താടുകൂടി േസ്റ്റഷനാപ്സർ
േരാഗികൾ കിട ന്ന തളത്തിൽ കട സ്വബുദ്ധിേയാടുകൂടി സംസാരി വാൻ

ാണിയുള്ളവേരാെടാെക്ക ഓേരാ േചാദിച്ചകൂട്ടത്തിൽ കെമ്പൗണ്ടരുെട
മുറിയിേല കട ന്ന വാതിലിെന്റ അടു കിട ന്ന ഒരുവൻ-

’ഇന്നെല സന്ധ്യമയങ്ങിയതിെന്റ േശഷം ആേരാ ഒരാൾ പരി മി കാ 
ക്കൽ കട േപാകുേമ്പാൾ എെന്റ കാലു േവദനയാക്കി’ എ പറ .

േസ്റ്റഷനാപ്സർ േരാഗിേയാടു വിസ്തരി േചാദ്യം െചയ്തേപ്പാൾ, കാലു േവദന
എടുത്തേപ്പാെള അയാൾ ക തുറ േനാക്കിയു എ ം, കട േപായ
ആളുെട മുഖം അയാൾ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ല ം, ഉയരം െകാ ്
അയാൾ ഒത്ത ഒരാളാെണ ം മനസ്സിലാക്കി.

ഇ യും വിവരങ്ങൾ തിരക്കി അറിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ഭാസ്ക്കേമേനാൻ കെമ്പൗ 
ണ്ടേരാടു യാ യും പറ വീട്ടിേല തിരി . ആ ിയിേല വരുംവഴി
പി ടന്നൎിരുന്ന സ്വരൂപം വീട്ടിെല പടിക്കക കട ന്നതുവെര പിന്നാെല 
തെന്നയുണ്ടായിരു .
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എട്ടാമദ്ധ്യായം

“കുട്ടി രങ്ങിെനെക്കാ മാന്തിച്ചേചാർ
തട്ടിപ്പറി ന്ന മൂത്തൻകുരങ്ങിെന
കാട്ടിെക്കാതിപ്പി േഗാഷ്ടി കാട്ടിെക്കാ
കാട്ടിൽകടന്ന ചാടിേയാടുംവിധം.”

’ആ തടസ്ഥവും തീന്നൎിേല്ല? ഇനി എന്തിനാണു് അമാന്തി ന്നതു്? എനി േവ 
ണ്ടി ഒരു വാ നിങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചാൽ എെന്റ കായ്യൎെമല്ലാം ഒരു നിമിഷത്തിൽ
നട മേല്ലാ? പിെന്നെയന്തിനാണിങ്ങെനയി രു ന്നതു്? നിങ്ങളുെട വാ
വിശ്വസി എ നാളായി ഞാൻ ഒഴി നിൽ ! ഇതുെകാെണ്ടനി
േദാഷമല്ലാെത ഗുണെമാ ം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാലാവുെന്നടേത്താളം ഭാരം
ഞാൻ വഹി കഴി . ഇതിലധികം എെന്നെക്കാ സാധിക്കയില്ല. ഇനിയും
നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി ന്നതായാൽ അതുെകാ വരുന്നഫലം നിങ്ങൾ തെന്ന
അനുഭവിേക്കണ്ടിവരും.’

കഷ്ടം! കഷ്ടം! ഇങ്ങെനയുള്ള സാഹസെമാ ം പറയരുേത. െനാമ്മൾ
തമ്മിൽ ഇ ം ഇന്നലയുമായി ള്ള േവ യല്ലെല്ലാ. നിങ്ങളുെട ഗുണത്തിനുേവ 
ണ്ടി എെന്തല്ലാം ഞാൻ െചയ്തി ്! െന രുവീട്ടിെല ശൂപ്പൎണഖെയ നിങ്ങളുെട
തലയിൽ െകട്ടിവ വാൻ ഉത്സാഹിച്ചേപ്പാൾ ഞാനെല്ല നിങ്ങെള സഹായിച്ചതു്?
അതിെന്റ േശഷം വീ കാെരാെക്ക ടി നിങ്ങെള തല്ലി വാൻ മിച്ചേപ്പാൾ
ഞാനെല്ല നിങ്ങെള രക്ഷിച്ചതും അവെര ഒതുക്കിയതും? ഈ കായ്യൎത്തിലും
നിങ്ങൾ േവണ്ടി എെന്തല്ലാം ഞാൻ െചയ്തി ്. ഇെതാ ം ഓക്കൎാെത നി 
ങ്ങൾ ഇങ്ങെന പറയുന്നതു് എെന്റ കഷ്ടകാലം എേന്ന ഞാൻ വിചാരി ’

’നിങ്ങളുെട െമൗനത്തിെന്റ അത്ഥൎ ം മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാണു ഞാനിപ്പറയുന്നതു്.’

’ഇതാണെല്ലാ ബുദ്ധിമു ്! തിടുക്കംെകാ മതിമറ നിങ്ങൾ ൈവഷമ്യ 
െമാ ം കാണുന്നില്ല. മെറ്റാരുത്തൻ അതു ആേലാചി വാൻ പുറെപ്പട്ടാൽ
സമ്മതിക്കയുമില്ല. എെന്താരു കഷ്ടമാണു്! ഞാൻ െചേയ്യണ്ടെതാെക്ക െചയ്തി 

്. കായ്യൎം സാധി െമ ം എനി നിശ്ചയമു ്. പെക്ഷ, േതാക്കിെന്റ
ഉള്ളിൽ േകറി െവടിവച്ചാെലാ? എങ്ങെന േപായാലും പ പതിമൂ ദിവ 
സം കഴിയാെതക കായ്യൎം നട വാൻ സാധിക്കയിെല്ലന്നറി കൂേട?
അതിനുമുമ്പിൽതെന്ന പരി മിച്ചാേലാ? എെന്തല്ലാം ൈവഷമ്യങ്ങളുെണ്ട ്
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ആേലാചി േനാ .’

’എനിെക്കാ കാണുവാെനന്താണു വിേരാധം? അതിനും പതിമൂ ദിവ 
സം കഴിയെണാ?’

’അേതാ - അതു പറയാം - എന്നാൽ േകേട്ടാളു - ഞാൻ ഇെതാെക്ക ആേലാചി
െവച്ചി ് ’.

’എന്നാൽ പിെന്ന എന്തിനാണു മടി ന്നതു്? പറയരുേത? മനസ്സിലായി,
മനസ്സിലായി. ഇനിയും വഴിെപ്പട്ടിട്ടില്ല അതുതെന്ന.’

’ഐ! നിങ്ങളുെട തല തണു കഴിഞ്ഞില്ല. ഇേപ്പാൾ കാണുവാൻ അനു 
വദിച്ചാൽ വല്ലതും കട െപാട്ടി എ വേന്നയ്ക്കാം’

’ഒരു കാല മില്ല. അതുെകാ ള്ള േദഷം എനി തേന്നയേല്ല?’

’എല്ലാവ ൎമു ്. േസ്നഹമുള്ള ദിക്കിൽ വിശ്വാസവും ഉണ്ടാവും. വിശ്വസി 
വാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല.’

’എന്നാൽ കായ്യൎംസാധിച്ചാേല ഇതു ഞാൻതരു .’ എ പറ ഒരു
കടലാ മടിയിൽ തിരുകി.

’െവറുേത ശാഠ്യം പിടിേക്കണ്ട’. എ രണ്ടാമേത്ത ആൾ പുഞ്ചിരിേയാടുകൂ 
ടി പറ െകാ ആദ്യത്തവെന്റ മടി ത്തിേന്മൽ ൈകെവ .

’അരുതു േകേട്ടാ! ഇതു കളിയാവില്ല’ എ ചു ം മൂ ം വിറപ്പി ംെകാ 
പറഞ്ഞി ആദ്യെത്ത ആൾ പിന്നാക്കം മാറി.

’അല്ലാ! കളിവി കായ്യൎത്തിൽ കലാശിേച്ചാ? മന ണ്ടായി പതുെക്ക
സംസാരി ’ എ പറ രണ്ടാമെത്ത ആൾ ആദ്യത്തവെന്റ പുറെത്താ
തേലാടി. അേപ്പാൾ ഒന്നാമൻ-

’നിങ്ങൾ വീണവായന. എനി ാണേവദന. നിങ്ങൾ കുട്ടി രങ്ങി 
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െനെക്കാ േചാറുമാന്തിച്ചി ് എെന്നയി വട്ടത്തിലാ കയാണു് ’ എ
പറ േതങ്ങിേത്തങ്ങി കരയുവാൻ തുടങ്ങി.

സമസ്താപരാധം. ഞാൻ പറഞ്ഞെതാെക്ക ക്ഷമിക്കണം. ഇ കലശലാവുെമ
ഞാൻ അറിഞ്ഞിരു െവങ്കിൽ േനരേമ്പാ കാണി വാനും പറയുവാനും
പുറെപ്പടില്ലായിരു എ രണ്ടാമൻ താഴ്മേയാടുകൂടി പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഒന്നാമ 
െന്റ മുഖം കുറെഞ്ഞാ െതളി എങ്കിലും അവിശ്വാസം സൂചിപ്പി െകാ
രണ്ടാമെന്റ േനെര േനാക്കിയതല്ലാെത വ്യസനം മുഴുവനും അടക്കി അഭി ായം തു 
റ േചാദി വാൻ ശക്തനായില്ല. അേപ്പാൾ രണ്ടാമൻ അയാളുെട ഉള്ളറി ്;

’ഇേന്ന ഏഴാംദിവസത്തിനകം േവണ്ടെതാെക്ക നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ല 
ങ്കിൽ, എെന്ന ഇങ്ങെന വിളിേച്ചാളു’ എ പറ മുഖത്തിെന്റ േനെര
കെയ്യാ െഞാടി . ഒന്നാമൻ പിെന്നയും യാെതാരക്ഷരവും ഉച്ചരിക്കാെത
ഉള്ളൈങ്ക നീട്ടി കാണി െകാടു . രണ്ടാമൻ കയ്യടിച്ചേതാടുകൂടി ര േപരും
തമ്മിൽ പിരിയുകയും െച .

ഈ ഗൂഢസംഭാഷണം നടന്ന േദശം നമ്മൾ പരിചയമുള്ള കാടിെന്റ
നടുവിൽതെന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരു . ഈ അടവി േദവകി ട്ടിയും കുമാരൻനാ 
യരും െതരെഞ്ഞടുത്തി ള്ള ൈസ്വരസല്ലാപരംഗത്തിൽനി വളെര ദൂരത്തല്ല.

ീഷ്മകാലെത്ത മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽേപാലും സൂര്യശ്മി േവശി വാൻ പഴു 
തുെകാടുക്കാത്ത ഈ കാന്താരമമ്മൎം േഭദി വാൻ, പിറന്നി നാലാംപക്കം
േപാലും കഴിയാത്ത ബാലച െന്റ കിരണങ്ങൾ എ തെന്ന മിച്ചാലും
സാധി ന്നതാേണാ? ഈ അടവിയിൽ ഈന്തൽ, ൈകത മുതലായ തൃണവൃ 
ക്ഷങ്ങൾ തിക്കിത്തിരക്കി നിൽ ന്നതിെന്റ മറവിൽ നി െകാണ്ടാണു് ഇവർ
സംസാരിച്ചിരുന്നതു്.

സംവാദത്തിെന്റ ഇട ഒന്നാമെന്റ തി മത്തിനു മുഴു വന്നിരു
എങ്കിലും, അതുെകാ ണ്ടായ ശബ്ദം ഗൂഢസംഭാഷണെത്ത പരസ്യമാക്കത്തക്ക
വിധത്തിൽ കൃതരംഗംവി അകെലെയ ം വ്യാപിച്ചില്ല. അടവിയിൽ
കുടിപാത്തൎ ിരുന്ന പക്ഷിവഗ്ഗൎങ്ങെള ഇളക്കിത്തീ ൎ അവയുെട വിജനവാസ 
സുഖത്തിനു ഭംഗം വരുത്തി അവിെടതെന്ന ഒതുങ്ങിയേത ഉ . സ്വകായ്യൎം
പറവാൻ ഇങ്ങിെനെയാരു സ്ഥലം േതടിക്ക പിടിച്ചതു ഈവക സൗക◌ൎ◌ൎ 
യ്യങ്ങൾ ആേലാചിച്ചിട്ടായിരിക്കാെമങ്കിലും അവിശ്വാസംെകാേണ്ടാ മേറ്റാ
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ഒന്നാമെന്റ ഒച്ച െപാ ംേതാറും രണ്ടാമെന്റ മുഖ രിച്ചിരുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യം
വർദ്ധി വരികയും, അയാൾ ഇടയ്ക്കിെട ഇരുവശേത്ത ം പക േനാ കയും,
ഉടെനതെന്ന ഒന്നാമെന്റ േനെര തിരി വിരലുകെളെക്കാ പതുെക്ക പറയു 
വാൻ ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കയും െചയ്തിരു . എന്നാൽ ഒന്നാമൻ ഇെതാ ം
വകവച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ രണ്ടാമൻ മടി ത്തിേന്മൽ ൈകവച്ചേതാടുകൂടി
വ്യസനപരവശനും േകാപാന്ധനും ആയി പിന്നാക്കം മാറിയേപ്പാൾ അയാൾ
ഓക്കൎാെത െച ൈകതയിേന്മൽ േകറുകയും, മു കീറി തുട ണെപ്പടുകയും
െച .

ഇവർ സംഭാഷണം നിറുത്തി പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ അടവി മുഴുവനും അന്ധകാ 
രംെകാ നിറ കഴി . പരിചയേഭദംെകാേണ്ടാ മേറ്റാ രണ്ടാമനു
അപകടെമാ ംകൂടാെത വഴി തിരി നട വാൻ സാധി െവങ്കിലും, േവരു
തടഞ്ഞി ം മരത്തിേന്മൽ അടിച്ചി ം, മു തറച്ചി ം വീണി ം െപാട്ടീ ം ഒന്നാ 
മൻ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമു കൾ ം സങ്കടങ്ങൾ ം അവധിയില്ലായിരു .
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ഒൻപതാമദ്ധ്യായം

“മ ണ്ണിനാരുമായ്സ്സല്ലാപവും െച
നിൽ കാമിച്ചെതാപ്പി വാൻ ചിലർ
ദുർഘടസ്ഥാനെത്തതി◌ൎത്തൎ ശ ക്കേളാ-
ടുൽക്കടാേടാപം കയർ ന്നിതു ചിലർ
ദുഃഖം ചിലർ സുഖം ചിലർക്കിജ്ജീവി-
വർഗ്ഗത്തിെലാ േപാെലാന്നിെല്ലാരിക്കലും”

െപരുവല്ലാ നദീതീര ജീണ്ണൎ ായമായി നി ന്ന വടവൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
നിർബാധമായി നടന്ന േദവകീകുമാരസല്ലാപദിവസം പകൽ അഞ്ചരമണി
േശഷം പരിവട്ട നടന്ന സംഗതിയാണു് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമതായി
വിവരിക്കാൻ േപാകുന്നതു്.

െപരുവല്ലാനദി ശിവൻകാടുവി പരിവട്ടത്തിനടു േമ്പാൾ അതിെന്റ ഗതി അർ 
ദ്ധച ാകാേരണ മത്തിൽ െതേക്കാ തിരി പരിവട്ട വീടിെന്റ അടുത്ത
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗ കൂടിയും േചരിപ്പറ കാരുെട േചരിപ്പള്ളെമന്ന കൃഷിസ്ഥ 
ലത്തിെന്റ േനർമദ്ധ്യെത്ത നന െകാ ം ആകു . ഈ കൃഷിസ്ഥലത്തിെന്റ
വട കിഴ മൂലയിൽ പരിവട്ട വീടും, കിഴേക്ക അതിരു പരിവട്ട കാരുെട
ഒരു നിലവും ആകു . പരിവട്ടേത്ത ള്ള സാക്ഷാൽ പടിയുെട ദർശനം
വീടിെന്റ വട വശമുള്ള നാ വഴിയിേലക്കാെണങ്കിലും േമൽപറഞ്ഞ െനൽ 
ക്കണ്ടത്തിനു അഭിമുഖമായി െത പുറ ഒരു ’െകാട്ടിൽപടി’െകാേട്ടാമ്പടി,
െകാട്ടിയമ്പലം, പടി ര]യും ഉണ്ടാക്കീ ്. പടി കയറിക്കട വാനുള്ള െസൗ 
കയ്യൎത്തിന്നായി അതിെന്റ ഒത്തനടു വിലങ്ങത്തിൽ ഉറപ്പിക്കെപ്പട്ടി ള്ള
പലകയുെട പടിക്കകേത്ത ള്ള ഭാഗം പരിവട്ടത്ത വും പടിയുെട മീെതയുള്ള
പലകയുെട രണ്ടാെലാരറ്റം േചരിപ്പറമ്പിൽ ബാലകൃഷ്ണേമനവനും, പലതവ 
ണയും ഇരിപ്പിടങ്ങളായി ഉപേയാഗി വന്നിരു . കായ്യൎാേന്വഷണെമന്ന
വ്യാേജനേയാ വാസ്തവത്താേലാ േചരിപ്പള്ളേത്ത ള്ള േപാ വരു കളാണു
ബാലകൃഷ്ണേമനവനു അ വിേനാടുകൂടി സംഭാഷണത്തിനു അവസരങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കിത്തീ ൎന്നതു്.

ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ സ്താവിക്കെപ്പടുന്ന സംവാദം നടന്ന ദിവസം ഏക 
േദശം ര നാഴികപ്പകലുള്ള സമയം ബാലകൃഷ്ണേമനവൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽനി
പുറെപ്പ േറാഡിൽകൂടി ശിവേക്ഷ ത്തിനു േനെര വന്നേപ്പാൾ എടേത്താ
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തിരി ഒരു ഇടവഴിയിൽകൂടി നട വാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഇടവഴി െച
തുറ ന്നതു കറുക, െതാട്ടാവാടി, മു റ്റി, മുത്തങ്ങ മുതലായവ ഉൾ ൎ നി 

ന്ന ഒരു ൈമതാനത്തിേലക്കാണു്. ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ ഇടവഴിയുെട മുഖ
എത്തിയേപ്പാൾ സന്ധ്യാസൂയ്യൎൻ കാർേമഘത്താൽ സിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാ 

ദൃഷ്ടിയിൽെപട്ട ദിെക്കാെക്ക നിബിഡമായ നിഴലിൽ മങ്ങിക്കിടന്നിരു .
ൈമതാനത്തിൽ അ മി മായി േമ െകാ നിൽ ന്ന കന്നാലികളും
ആടുകളും അതിെന്റ ഇറമ്പിൽ കിട റ ന്ന രേണ്ടാ മൂേന്നാ ഇടയന്മാരും, താഴ 

ള്ള പരിവട്ടപ്പാട േവലെയടു ന്ന നാല പുലയന്മാരും പുലക്കള്ളികളും
ഒഴിെക ആ േദശ പറയത്തക്ക മെറ്റാരു ജീവജാലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടിവീശി കാലടിപ്പാതെയ ആ  
മിച്ചി ള്ള െതാട്ടാവാടി തട്ടിനീക്കിെക്കാ പാടത്തിെന്റ വടെക്കത്തിയേപ്പാൾ
അ ം ദൂെരെയാരു വരമ്പ നട ന്ന കുണ്ഡലിമ ക യുദ്ധം ക താഴത്തിറ 

വാൻ ഭയെപ്പ അവിെടത്തെന്ന നി . പാ സാവധാനത്തിൽ തലമുഴുവനും
മടയിൽ നി പുറേത്ത െപാ ന്നതിനു മു തെന്ന നാവുകൾ ഇളകുന്നതുക 

തവള അകേല ഒരു ചാട്ടം ചാടി. ഉടെന പാ തല കീൾേപ്പാ വലി
മടയിൽത്തെന്ന ഒതുങ്ങി. അ േനരം കഴി രണ്ടാമതും പാ തലെപാക്കി 
യേപ്പാൾ തവള െതരുെതെര ചാടുവാൻ തുടങ്ങി. തൽക്ഷണം അതിതീക്ഷ്ണമായ
സീൽക്കാരേത്താടുകൂടി പാ മടയിൽനി വാലുകുത്തി പുറ ചാടി പിന്നാെല
പാച്ചിൽ തുടങ്ങി. തവള ഭയെപ്പ വരമ്പ നി കണ്ടത്തിേല മറി വീ 
ഴുകയും േപടി നിലവിളി ന്ന തവളയുെട കാലിേന്മൽ പാ കടികൂടുകയും
ഒരു നിമിഷത്തിൽ കഴി . താഴെത്തക്കഥ ഇങ്ങിെനയല്ലാമിരി േമ്പാൾ
േമെല ചിറകുകൾ ചലിക്കാെത വട്ടത്തിൽ പറ െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കൃഷ്ണപ്പരു
ഈ തരംക പാമ്പിെന റാഞ്ചിെക്കാ േപാകയും േപാകുംവഴി പാമ്പിനാൽ
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട തവള പരിവട്ടേത്ത ള്ള ’െകാട്ടിൽപ്പടി’യുെട അരിേക വ
വീഴുകയും െച .

തവള താെഴ വീണി ് അധികതാമസം കൂടാെത ബാലകൃഷ്ണേമനവനും അവിെട
എത്തി. തവളെയ തട്ടി പാടേത്തക്കിട്ടി പരിചിതമായ സ്വസ്ഥാന കയറി
അടു കഴിഞ്ഞ സംഭവെത്ത റി ് മേനാരാജ്യം വിചാരി െകാ സുപ്ത 

ായനായി യാെതാരു േചഷ്ടയും കൂടാെതക കുറ േനരം ഇരു . അതിെന്റ
േശഷം അതിദൂരത്തിങ്കൽ നീരാവിയാൽ മൂടെപ്പട്ടതുേപാെല നീലവണ്ണൎങ്ങളാ 
യും അവ്യക്തങ്ങളായും കാണെപ്പടുന്ന പവൎതങ്ങളിലുള്ള വൃക്ഷമൃഗാദികളുെട
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സ്വരൂപനിണ്ണൎയം െച വാൻ ദൂരനിവാസികളുെട സ്വാഭാവിക ദൃഷ്ടികൾ ്
േകവലം അസാദ്ധ്യമാകുന്നതുേപാെല ഇന്ന കാരെമ വിവരിക്കെപ്പടു 
വാൻ യാസമായ ആപൽശങ്കലായിൽ വ്യാകുലെപ്പട്ടിരി ന്ന മനസ്സിനു്
ഉേന്മഷമുണ്ടാ വാെനാ ഭാവിയാെയാ വത്തൎ മാനമാെയാ ഉള്ള ആപത്തിൽ
നി േമാചനമാഗ്ഗൎം കാണുേമ്പാളുണ്ടാവുന്ന സേന്താഷത്താെലാ ഒരുവൻ
െച ന്നതുേപാെല താളം പിടി ഗാനരീതിയിൽ ചൂളംകുത്തിെക്കാണ്ടാണു്
ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ മേനാരാജ്യസമാധിയിൽനി ം ഉണന്നൎതു്.

കൃത്യാ സംഗീതത്തിെന്റ ആപാതമുധുരത്വം അറിയാത്തവനും വാസനാര 
ഹിതനും ആയ ബാലകൃഷ്ണേമനവൻ കൃതിവിരുദ്ധമായ ഈ േയാഗത്തിൽ
ൈദന്യം േതാന്നീെട്ടാ എ േതാ മാറു് െപെട്ട ധ്യാനരീതി വി ചൂളംകു  
ന്നതു സാധാരണമട്ടിലാക്കി.

അ ആഭരണങ്ങെളല്ലാം അഴി ശിഷ്യത്തിയുെട ൈകയിൽ െകാടുത്തി ്
തലമുടി രണ്ടായിപ്പകു ഒരു പകുതി മുമ്പാക്കം ഇ േപർെത്തടു െകാ
പുഴക്കടവിേല േപാകുംവഴിയാണു് ചൂളംകു ന്ന ശബ്ദം േകട്ടതു്. ഒച്ച വളെര
പരിചയമുള്ളതായിരു െവങ്കിലും, പതിവിൽ വ്യത്യാസെപ്പ പാ പാടുന്നതായി
േതാന്നിയതുെകാ , കാടുെതളി ന്ന കൂക്കിവിളിേക പക നിൽ ന്ന
മാൻേപടെയേപ്പാെല അ േനരം െചവി ഓ ൎ െകാ സംശയി നി .
പത്തായ രയും ഉരൽ രയും കൂടിയ ഒരു െകട്ടിടത്തിെന്റ മറവുെകാ െകാട്ടി 

ടി, കാണുവാൻ വയ്യായിരു . അധികതാമസംകൂടാെത ചൂളംകു ന്നതിെന്റ
സ ദായം പതിവിൻപടിയായി. ഉടെന അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന േമൽമുണ്ടിെന്റ
ഒരു തലെകാ മാറിടം മറ ം, കാറ്റടിെകാ മുഖേത്ത വരുന്നതും കറു
നീ ചുരുണ്ടതും ആയ തലമുടി ഒരു ൈകെകാ തടു ം അ വിെന്റ അനലം 
കൃതമായ സുന്ദരരൂപം ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ േനെര െച . തന്നിൽ അത്യന്തം
അനുരക്തയായ േമാഹനാംഗിയുെട വിനീതേവഷേത്താടുകൂടിയ വരവുകണ്ടി ം
നിമ്മൎലയായ മനസ്സിെന്റ ശുദ്ധഗതി ഓത്തൎ ി ം ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ മുഖ
ആദ്യം രിച്ച ഭാവം ഭരതശാ പണ്ഡിതന്മാ ൎകൂടി ദുർ ാഹ്യമായി ള്ള 
താണു്. അനുകമ്പയുേടയും പുച്ഛരസത്തിേന്റയും മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു ഭാവരസം
ഉെണ്ടങ്കിൽ അതാെണ കഷ്ടി സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ ഈ േസ്താഭം
അരനിമിഷത്തിൽ മാറി വ്യസന ർശേത്താടുകൂടിയ ഗൗരവഭാവമായിത്തീ ൎ .
അ അടു വ -
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’എന്നാ പാ പഠിച്ചതു്?’ എ േചാദിച്ചേപ്പാൾ ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ ഒര 
ക്ഷരവും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. അതുക വിഷാദേത്താടുകൂടി അ േമനവെന്റ
മുഖ േനാക്കി.

’ഞാൻ േദവകി ട്ടിെയ െച കാണാഞ്ഞി ള്ള പരിഭവമാെണങ്കിൽ ഇ
കാല ഞാൻ അവിെടേപായിരു . നിങ്ങൾ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഉച്ചേക്ക വരു എ േദവകി ട്ടി പറ .’

’േജ്യഷ്ഠനും അമ്മാമനും ഇവിെടയുേണ്ടാ?’

ഇല്ല. അമ്മാമെന ക സംസാരിക്കയുണ്ടാേയാ? എ േചാദി . അ
തലതാഴ്ത്തി. കാലിെന്റ െപരുവിരൽെകാ മണ്ണിൽ ചി െമഴുതുവാൻ തുടങ്ങി.
ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ അ വിെന്റ േചാദ്യത്തിനു ’ക്ഷമി ’ എ മാ ം മറുവടി
പറഞ്ഞി ്-

’അവർ എേപ്പാൾ വരും?’ എ വീ ം േചാദി .

’നല്ല നിശ്ചയമില്ല. ര േപരുംകൂടി അടിയന്തിരമായി ആേരേയാ കാണു 
വാൻ േപായിരിക്കയാെണ ശിഷ്യത്തി പറ , വളെര േനരമായിട്ടില്ല
േപായി ്. ഊണുകഴി േപായാൽമതി; അേപ്പാേഴ ം അവർ വരാതിരിക്കയി 
ല്ല.’ അ വിെന്റ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരി േവാ ഇല്ലേയാ എ സൂക്ഷ്മമറിവാൻ

യാസമായി ള്ള വിധത്തിൽ അധേരാഷ്ഠങ്ങേളയും ദന്തങ്ങേളയും മാ ം
വ്യാപിച്ചതായ ഒരുമാതിരി വികൃത മന്ദഹാസംെകാ മറുവടിയുെട ഭാരം നിർവ 
ഹിച്ചി , മനസ്സിൽ കട കൂടിയിരി ന്ന ശങ്ക സമാധാനം വരു വാനായി,
ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ ഇ കാരം േചാദി :-

’ഇ അടിയന്തിരമായ കാ◌ൎയ്യൎെമന്താണു്? അവർ എേങ്ങാട്ടാണു േപായി 
രി ന്നതു്?’

’നല്ല തീർച്ചയില്ല. ഇ കാല പുളിേങ്ങാ കായ്യൎസ്ഥൻ ഇവിെട ഉ  
വാൻ വന്നിരു . അേപ്പാൾ േസ്റ്റഷൻ ആപ്സെര കാണണെമേന്നാ ഏതാ
ചിലെതാെക്ക പറയുന്നതുേക .
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’എന്നി ്?’ എ േചാദിക്കാതിരി വാൻ ബാലകൃഷ്ണേമനവനു ക്ഷമയുണ്ടാ 
യില്ല.

’പിന്നെത്ത വത്തൎ മാനെമാ ം എനി രൂപമില്ല. ഞാൻ േദവകി ട്ടിെയ
കാണുക കഴി തിരിെയ വന്നേപ്പാൾ കുറ ൈവകി. എന്നി തിടുക്കെപ്പ
കുളികഴി അകേത്ത േപാകും വഴിയാണു ഇതു േകട്ടതു്. ഈറൻ മാറലും
കഴി പുറേത്ത വന്നേപ്പാൾ കായ്യൎസ്ഥൻ ഊണുകഴി േപായിക്കഴി .’

ആരംഭത്തിൽ ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ട കായ്യൎം േചാദി തീർച്ചെപ്പടു ന്നതിനു
മു ് സംവാദത്തിെന്റ ഗതി ദുർഘടമായ ഒരു വഴിേയ തിരിഞ്ഞേതാടുകൂടി
ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ ദ്ധ മുഴുവനും അേത മാഗ്ഗൎ െട അതിെന അടിക്കടി
പി ടേരണ്ടിവന്നതുെകാ ആ വഴി തീെര മുട്ടി എ േബാദ്ധ്യമാവുന്നതുവെര
മനസ്സിെന പിൻവലി വാൻ ബാലകൃഷ്ണേമനവനു സാധിച്ചില്ല. ഇക്കായ്യൎ 
െത്തപ്പറ്റി അ വി എ മാ ം അറിയാമായിരു േവാ, അതു മുഴുവനും
പറ തീ ൎ െവ തീച്ചൎവന്നേപ്പാൾ-

’വരു, മണൽ റേത്ത േപാവുക. മേറ്റ കായ്യൎെമാ ം പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ’
എ പറ െകാ െകാട്ടിൽപ്പടിേമൽനി താഴത്തിറങ്ങി. അ ഇതുവ 
െരയും ഇരുന്നിട്ടില്ല. േമൽ കഴുകുവാൻ േപാേകണ്ട സമയമാെയ വിചാരി
നിൽ കയായിരി െമ ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ ശങ്കിച്ചിരി േമാ എ
സംശയി ്-

’വരെട്ട, അവിെടയിരി . ഞാനും ഇവിെട ഇരിക്കാം’ എ പറ .

’ഐഃ അങ്ങിെനയല്ല, മഴക്കാെറാെക്കയു ് ഇനി പുഴയിേല േപാകുവാൻ
അമാന്തിക്കണ്ട. േപാകുംവഴി സംസാരിക്കാമെല്ലാ’ എ പറയുന്നതിനിടയിൽ
തവള കിടന്നിരുന്ന ദിക്കിേല ഓട്ടക്കണ്ണി േനാക്കീ വടിയും കക്ഷത്തിൽ
തിരുകി ക ംെകട്ടി നട വാൻ തുടങ്ങി. അ വും പിന്നാെല പുറെപ്പ .

’േജ്യഷ്ഠൻ ശങ്കരേമെന്ന േഗാപിെതാടീ െമ തെന്നയാണു എനി
േതാ ന്നതു്. േദവകി ട്ടി ് അയാെള കണ്ണിനുേനെര ക കൂടാ’ എ
േസാദരീേസാദരന്മാെരപ്പറ്റി ഏതദ്വിഷയകമായ വത്തൎ മാനം തുറ സംസാ 
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രി ന്നതിൽ പരിചയേഭദംെകാേണ്ടാമേറ്റാ കൂസൽ തീന്നൎി ള്ള േപാെല,
േദവകി ട്ടിയായി അ കാല നടന്ന സംഭാഷണത്തിെന്റ ഫലെത്ത റി 

, അ സംഗി വാൻ തുടങ്ങി.

’ശങ്കരേമെന്ന കുന്തമാ വാൻ ആരാെണ തീർച്ചയാ ന്നതി , അവളു 
െട വീട്ടിൽ േവെറ ചിലരുണ്ടെല്ലാ. ഞാൻ അ വിേനാടു പറഞ്ഞി ള്ള സംഗതി
മുഴുവനും അവേളാടു പറഞ്ഞിരു െവങ്കിൽ അവൾ േവണ്ടവഴി തെന്ന േപാ 
േയെന’.

’അേയ്യാ! ഞാൻ പഠിച്ച പണി പതിെന ം േനാക്കി. ഇനിയും അവ ൎ
വിശ്വാസമായിട്ടില്ല. ഞാെനന്താണു് െച ന്നതു്.’

’അവളുെട ഇേപ്പാഴെത്ത നടവടി ഞങ്ങൾ സമ്മതമെല്ല അവെര മന 
സ്സിലാക്കിേയാ?’

’അതു പേണ്ടതെന്ന അവ ൎ അറിയാമെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ
കായ്യൎത്തിൽ അഭി ായം പറവാൻ അവകാശമിെല്ലന്നാണു് അവർ സിദ്ധാന്തി 

ന്നതു്. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ മുഖെമാ തുടു . എന്നി -

’ഇതല്ലാെത പിെന്ന ചിലതു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നേതാ?’ എ േചാദിച്ചേപ്പാൾ
അ മുഖം താഴ്ത്തി കുറ േനരേത്ത ഒ ം മിണ്ടിയില്ല. അതിെന്റേശഷം-

’ഒ മുക്കാലും ഞാൻ പറ . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ തലകുലുക്കിയതല്ലാ 
െത മനസ്സിനു യാെതാരിളക്കവും തട്ടിയില്ല’ എന്നായിരു അ വിെന്റ ഉത്തരം.

അവരുെട സംസാരം ഈ നിലയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ പടു െകട്ടിയിരി 
ന്ന കടവിെന്റ അ ം താെഴ മണലും വേയ്ക്കാലും ചാണകവുംകൂടി േച ൎ

കുഴ മറി വൃത്തിഹീനമായിക്കിട ന്ന ഒരു കന്നാലിക്കടവിൽ കൂടി
ബാലകൃഷ്ണേമനവൻ മണൽ റേത്തക്കിറങ്ങി. െപരുവല്ലാ നദി കട വാനുള്ള
പാലം നദിയുെട െതേക്കാ ള്ള വളവിങ്കലായതുെകാ കന്നാലിക്കടവിൽ
നി വളെര അകലത്തെല്ല മാ മല്ല, അവിെട നിന്നാൽ അതു ഒരുവിധം
നല്ലവണ്ണം കാണുകയും െചയ്യാമായിരു . ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ പാലത്തിെന്റ
േനേര തിരി നില ഉറപ്പി . അ വാകെട്ട, അ ീകരമായ കടവിൽ ടി
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ഇറ വാൻ മടിച്ചി ഒരു അറ്റേത്ത മാറി പുഴയുെട എറമ്പിൽ തെന്ന നിന്നേത
ഉ . തിങ്ങിവിങ്ങിനി ന്ന ഇല്ലിപ്പടലുകളുെട മറവുെകാ ഈ സ്ഥല നി
പാലത്തിെന്റ കാ അടഞ്ഞിരു .

പ ണ്ടിനു അടുക്കിക്കളിച്ചതു കമ്പിയിൽ കലാശി െവ അറിവാൻ േവ 
ണ്ടതിലധികം അ വിെന്റ അവതാരികതെന്ന ബാലകൃഷ്ണേമനവെന സഹായി 
ച്ചി ണ്ടായിരു . േമലാൽ േദവകി ട്ടിയുെട അടുക്കൽ കള്ളപ്പാശി ഉരുട്ടീ

േയാജനമിെല്ല േമനവനു പൂ◌ൎണ്ണൎേബാധം വ . അേതാടുകൂടി അ വുമാ 
യി ള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ആസ്ഥയും കുറ . േവെറ ചില കായ്യൎങ്ങൾ
മനസ്സിരുേത്തണ്ട സമയം അതി മിച്ചതുെകാ െകാട്ടിക്കലാശത്തിനുള്ള വട്ടം
കൂ വാൻ നിശ്ചയി േചാദ്യത്തിെന്റ തിെയാ മൂപ്പി .

’േജ്യഷ്ഠെന്റ ചില ദുർന്നട കെളപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതും അവേളാടു
പറ േവാ?’ എന്നതിനു സമാധാനം പറവാൻ അ വളെര മടി .

’എന്താ മടി ന്നതു്? കുമാരൻനായരുെട ഹൃദയം കവർന്നിരി ന്നതു മെറ്റാരുവ 
ളാെണ ള്ളതിനു പല െതളിവുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല? അറി െകാ
എെന്റ ഉടപ്പിറന്നവെള കുണ്ടിൽചാടി വാൻ അ വിനു ൈധയ്യൎമുെണ്ടങ്കിൽ
എെന്ന ചതി വാനും മടിയുണ്ടാവില്ല.’

’കഷ്ടം! എന്താണു നിങ്ങളിങ്ങെന പറയുന്നതു്? ചിലെതാെക്ക സൂചിപ്പി
പറ . നിങ്ങൾ െതറ്റിദ്ധരിച്ചിരി കയാെണന്നാണു ഞാൻ പറയുന്നതു്.
അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ന െട തറവാടുകൾ തമ്മിലുള്ള ബ ത്വം വദ്ധൎിപ്പി  
വാനെല്ല നമ്മൾ ഉത്സാഹിേക്കണ്ടതു്?’

ഈ സമയ പാലത്തിേന്മൽ ഒരാൾവ കയറുന്നതു ബാലകൃഷ്ണേമനവ 
െന്റ ദൃഷ്ടിയിൽെപ്പട്ട ഉടെന-

’എെന്ന വിശ്വാസമിെല്ലങ്കിൽ ഇനി ഞാനിവിെട വരുന്നില്ല’ എ പറ
പുഴവക്കിൽകൂടി ധൃതിെപ്പ നട തുടങ്ങി. ഇെതല്ലാം േനരംേപാക്കായിരി െമ 

കരുതി അ കുറ േനരം സ്വസ്ഥയായി നി . േമനവൻ തിരി വാനുള്ള
ഭാവമിെല്ല കണ്ടേപ്പാൾ വിശ്വാസമില്ലാെതയായി. നടപ്പിെന്റ േവഗം ചു 
രു വാൻകൂടി ഭാവമിെല്ല കണ്ടേപ്പാൾ വല്ലാെത വ്യസനി . വൃത്തിെകട്ട
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കടവിൽകൂടിത്തെന്ന മണൽ റത്തിറങ്ങി ഓടുവാൻ തുടങ്ങി. ബാലകൃഷ്ണേമന 
വൻ അേപ്പാേഴ ം മറ കഴി . ഇ കാരം ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട ആ യുവതി,
കാലും ൈകയും കുഴ ഇരിക്ക ത്തായി ചരലിൽ വീഴുകയും, പിന്നിച്ചിതറി 
ക്കിട ന്ന തലമുടിെയ കാറ്റിന്നധീനമാക്കി വ ത്തിെന്റ അ ംെകാ മുഖവും
മറ അതിദയനീയമാംവണ്ണം വിലപി വാൻ തുട കയും െച .

ഈ സമയ ്, അനാഥനായ ആ അബലാരത്നെത്ത സമാധാനെപ്പടു  
വാേനാ എ േതാ മാറു കാർേമഘങ്ങളിൽനി വിമുക്തനായ ബാലച െന്റ
മൃദുലകിരണങ്ങൾ ആ യുവതിയുെട പൂേമനിെയ കുളുർപ്പി വാൻ തുടങ്ങി.

ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ ദ്ധെയ ആകർഷിച്ച പുരുഷൻ ഇക്കെര എത്തിയ 
േപ്പാേഴ ം ബാലകൃഷ്ണേമനവനും അടു കൂടി. അവർ തമ്മിൽ അ േനരം
സംസാരിച്ചതിെന്റേശഷം ബാലകൃഷ്ണേമനവൻ പരിവട്ട വീട്ടിെന്റ ഉള്ളിൽകൂടി
വന്നവഴി സ്വന്തം വീട്ടിേല ം മറ്റവൻ പിന്നാക്കവും തിരി . അ വിെന്റ
ശിഷ്യത്തിയുെട േചാദ്യങ്ങൾ യാെതാരു സമാധാനവും പറയാെത അവ 
െള പുഴക്കടവിേല ഓടി വാൻ വഴിയാക്കിത്തീത്തൎ ി േചരിപ്പറമ്പിൽ
െച കയറി േകാലായിൽ നി േമ്പാളാണു് ആറാമദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ 
േപാെല േദവകി ട്ടി േജ്യഷ്ഠെന്റ േനരി വന്നതു്. വീട്ടിൽനി കായ്യൎവശാൽ
പുറേത്ത േപായിരി ന്ന കുഞ്ഞിരാമൻനായരുേടയും കുമാരൻനായരുേടയും
മേനാഗതം, അ ശങ്കിച്ചതുേപാെല, ഭാസ്ക്കരേമനവെന കാണുവാൻതെന്നയാ 
യിരു . അേദ്ദഹം േകസുകഴി തിരി വരുംവഴി ക മു ന്നതായാൽ
എളവ ൎ നടക്കാെത കഴിക്കാെമ കരുതി അവർ മജിേ േകാടതിയിേല 
ക്കാണു പുറെപ്പട്ടതു്. അഥവാ േസ്റ്റഷൻ ആപ്സർ േകാടതിേജാലി എല്ലാം ഒതുക്കി
എളവ ൎ മടങ്ങിക്കഴി െവങ്കിൽ അേപ്പാൾതെന്ന അവർ അേങ്ങാ
േപാകുവാനും ഒരുക്കമായിരു . എങ്കിലും അവ ൎ ഫലംകൂടാെത അളന്നവഴി
ആവത്തൎ ിച്ചളേക്കണ്ടതായിവന്നില്ല.

േസ്റ്റഷൻ ആപ്സ ൎ ഹാജരാകുവാൻ സാധിക്കാഞ്ഞതിനാൽ 6-ാം൹ വിചാ 
രണ വച്ചിരുന്ന കവർച്ചേക്കസു 8-ാം൹ക്കാണു് നീട്ടിയിരുന്നതു്. നീട്ടിവച്ച
േകസു മുമ്പിെലടുേത്തക്കാെമ വിചാരി ഭാസ്ക്കരേമേനാൻ അേന്നദിവസം
േകാടതികൂടിയേപ്പാൾ അവിെട ഹാജർ െകാടു . പേക്ഷ ’േകാടയിയുക്താ’
വിപരീതമായിരുന്നതിനാൽ േകാടതി പിരിഞ്ഞതും േസ്റ്റഷൻ ആപ്സരുെട േജാലി
ഒതുങ്ങിയതും ഒ േയാജിച്ചിട്ടായിരു . അേദ്ദഹം അവിെടനി ഇറങ്ങി റ 
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െപ്പട്ടേപ്പാൾ കുഞ്ഞിരാമൻനായരും കുമാരൻനായരും എതിരായി വരുന്നതും
പഞ്ചപുഛമടക്കി പിന്നാെല നട ന്ന പരിവാരപ്പടയുെട നായകനായ മജിേ  
ട്ടിനു വഴി മാറിെക്കാടു ന്നതും ക െവങ്കിലും പടിവാതുക്കെല തിര മൂലം
വിചാരിച്ച േവഗത്തിൽ പുറ കട കൂടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബഹളെമാ
ശമിച്ചേതാടുകൂടി ഭാസ്ക്കരേമേനാൻ അവരുെട സമീപ െച േച◌ൎ ൎ .

’വിേശഷി വല്ലതും ഉണ്ടായിേട്ടാ? കായ്യൎസ്ഥൻ ഇ കാല വീട്ടിൽ
വന്നിരു , അെല്ല? പ മണി കഴി പതിെനാ മണിേയാടുകൂടി കിഴ 
േക്കാ േപായിരിക്കണം. പരിവട്ട തെന്ന ഊണും പറ്റിച്ചിരി . ഞാൻ
അേങ്ങാ വരണെമ വിചാരിക്കയായിരു . കണ്ടേതെതങ്കിലും നന്നായി,
എ േനരേമ്പാക്കായി ചിരി െകാ പറ സംസാസി ന്ന സമയ
ദൃഷ്ടി കുഞ്ഞിരാമൻനായരുെട മുഖത്തായിരുന്നില്ല. ഉദാസീനെമന്നേപാെല വഴി 
യുെട വലതുവശ സഞ്ചരി കയായിരു . േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട വാക്കിൽനി
കുഞ്ഞിരാമൻനായർ യഥാ തമായ അത്ഥൎ ം ഹിച്ചി ്-

അല്ല! കായ്യൎസ്ഥെനക്ക സംസാരി ക കഴി േവാ? ഞങ്ങൾ ഈ
വഴിെയാെക്ക നട വന്നതു നിഷ്ഫലമായി എ േണ്ടാ? എ േചാദിച്ചതിനുത്ത 
രമായി ’ഇല്ല’ എന്ന രണ്ടക്ഷരം ഒരു േചാദ്യത്തിനുകൂടി എട െകാടു . എന്നാൽ
വല്ലവരും പറഞ്ഞിരിക്കാം അെല്ല? എന്തിനു, ’അതും ഇല്ല’ എന്നായിരു
സമാധാനം. ഇതു ഭാസ്ക്കരേമേനാൻ വിചാരിച്ചേപാെല ഫലി . െചപ്പിടിവിദ്യ
കാ കേയാ കടം പറയുകെയാ െച േമ്പാൾ ബാലന്മാ ൎണ്ടാവുന്നതുേപാ 
െലയുള്ള ഒര തഭാവം കുമാരൻനായരുെട മനസ്സിലുദിച്ചതു മുേന്നാ തള്ളിയ
മുഖത്തിലും മലെക്കൎ വിടന്നൎമിഴികളിലും ധാരാളം െതളിഞ്ഞിരു . കുമാരൻ 
നായരുെട മനസ്സിലുദിച്ച മുഖ െതളിഞ്ഞ ആശ്ചയ്യൎഭാവം വാചകരൂേപണ
േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട െചവികളിേല പകത്തൎ ിയതു കുഞ്ഞിരാമൻനായരായിരു .

’പിെന്നെയങ്ങിെനയാണു് നിങ്ങൾക്കിതു മനസ്സിലായതു്?’

’കായ്യൎസ്ഥെന ക കിട്ടിയാൽ വിവരം േചാദിച്ചറി എേന്നാടു വ
പറ െകാള്ളാെമ നിങ്ങൾ തെന്ന ഏറ്റിട്ടിെല്ല?’

കായ്യൎസ്ഥെന്റ ചരി ം മുഴുവനും ഇതുെകാണ്ടാറിയാറാേയാ?
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ഇതുെകാ നിങ്ങൾ കായ്യൎസ്ഥെന ക എ ഊഹിക്കരുേത. നിങ്ങ 
ളുെട പടിക്കൽ മുൻഭാഗം അധികം പതിഞ്ഞി ള്ള കുെറ അടികൾ ക .
മുടന്തന്മാരുെടയാെണങ്കിൽ രണ്ടടികളും ഒരുേപാെലയായിരി വാൻ തരമില്ല.
മുട യത്തൎ ി നട ന്ന ചില വകക്കാരു ്. അവരുെടയാെണങ്കിൽ ഉ കുറ്റി
മണ്ണിൽപതി കാണുവാനും വഴിയില്ല. ഈ സംഗതികളിൽനി കൂനുള്ള
ഒരാളുെട ആയിരിക്കണെമന്നേല്ല വിചാരിേക്കണ്ടതു്? അടിയുെട ആകൃതിയും
വലിപ്പവും േനാക്കിയേപ്പാൾ കായ്യൎസ്ഥെന്റതെന്നെയ തീർച്ചയായി. ഞാൻ
പരിവട്ടേത്ത പടികടന്നേപ്പാൾ പ മണി കഴിഞ്ഞിരി . അടികളുെട
ഗതിെകാ അതുവെര കായ്യൎസ്ഥൻ തിരി േപായിട്ടിെല്ല ം മനസ്സിലായി.

പതിെനാ മണി കിഴേക്കാ േപായി എ ം ഊണുകഴി െവ ം
എങ്ങിെനയാണു മനസ്സിലായതു എ േചാദിച്ചതു കുമാരൻനായരാണു്.

’ഞാൻ പറഞ്ഞേപാെലയുള്ള അടികൾ കാണു േണ്ടാ എ വഴിയുെട
വല പുറ ള്ള മണൽ േദശ േനാ . അവയുെട േപാ കിഴേക്കാ 
ട്ടേല്ല? അവയിൽ ചിലതു േകാടതി വരുന്നവരുെട കാലടികെളെക്കാ
കാണാെതയായി ്. പതിെനാ മണിേയാടുകൂടി ആളുകളും േകാടതി 
യിെലത്തിക്കഴിഞ്ഞഇരി . വിേശഷി െതളിഞ്ഞി ള്ള അടികൾ
അടുത്തടുത്തിരി ന്നിെല്ല. ഒ േനാ കൂനുള്ളവ ൎ വയറു നിറഞ്ഞഇരി  
േമ്പാൾ കാലകത്തിവ വാൻ സാധിക്കില്ല. പിെന്ന പരിചയക്കാരുെട വീട്ടിൽ
കാല െച ഉച്ചവെര താമസിച്ചാൽ പട്ടിണിയി പറഞ്ഞയക്കാറുേണ്ടാ?’

’ഇനി കാറ്റിെന്റ ഗതിയിൽനി കായ്യൎസ്ഥൻ പറഞ്ഞതുകൂടി മനസ്സിലാ 
ക്കിക്കഴിഞ്ഞി െണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വന്നവഴിെയ െപാെയ്ക്കാള്ളാം. നിങ്ങൾ
െവറുെത ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ട’ എ കുഞ്ഞിരാമൻനായർ പറഞ്ഞതിൽ കൃതിശാ  
വിരുദ്ധമായ ഒരു േയാഗം കുമാരൻനായക്കൎ സുഖമായില്ല.

’നല്ലവണ്ണം മനസ്സിരു വാനുള്ള മിടു ം അതിനടുത്ത പരിചയവും ഉള്ളവ ൎ
വായുവിെന്റ എ യും സൂക്ഷ്മമായ ചലനേഭദത്തിൽനി ഏറ്റവും കലന്നൎി ള്ള
ശബ്ദവുംകൂടി വർതിരിച്ചറിയുവാനുള്ള േത്യകശക്തി ഉണ്ടാവുന്നതെല്ല
സിദ്ധാന്തി ന്നില്ല. പെക്ഷ ഞാൻ അതു ശീലിച്ചിട്ടില്ല. അതുെകാ കായ്യൎ 
സ്ഥൻ ഇ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞതു എനി മനസ്സിലാവണെമങ്കിൽ നിങ്ങൾ
പറ േകൾ കതെന്നേവണം. വരൂ ഇനി ഏെതങ്കിലും അമാന്തിേക്കണ്ട,

https://thalilakkam.in/



ഭാസ്ക്കരേമേനാൻ - രാമവർമ്മ അപ്പൻ ത രാൻ 66

നട ന്നവഴി സംസാരിക്കാം’ എ പറ കുഞ്ഞിരാമൻനായെരാരുമി
നട തുടങ്ങി. കുമാരൻനായർ അടു പിന്നാെലയും പുറെപ്പ .

വളെര താഴ്ന്ന തിയിലാണു് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നതു്. സംഭാ 
ഷണത്തിെന്റ അധികം ഭാഗവും കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുെട ഓഹരിയിൽെപ്പട്ട 
തായിരു . പിന്നാക്കം തിരി ’അേല്ല’ കുമാരാ എ േചാദി േമ്പാൾ,
അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതിെന ശരിവ കെയാ, അമ്മാവെന്റ ഓമ്മൎെയ സഹായി 

കേയാ െച ക മാ േമ മരുമകനു ഭാരമുണ്ടായിരു . േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട
േജാലി എട ചില േചാദ്യങ്ങൾ േചാദി ക മാ മായിരു . ഇങ്ങെന ’മരണ 
പ ിക’െയ ം, ’ശിഷ്യ’െന ം, ’ശങ്കരേമനവ’െന ം, ’േദവകി ട്ടി’െയ ം
’ഒപ്പി േവാ’ എ ം ’അങ്ങെനയല്ല; ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ ആവശ്യ കാരം
ഇതി മു ം അ അവെര കാണുവാൻ േപായി ് ’ എ ം മ ം പറ ം
േചാദി ം െത തീ ൎ ം അവർ മൂ േപരും ശിവേക്ഷ ത്തിങ്കേലാളം എത്തി.
ഇവിെടെവ കുഞ്ഞിരാമൻനായർ പിന്നാക്കം തിരി -

’കുമാരാ, കുമാരൻ േപായി കു ണ്ണിനായരിൻെ ക്ടർ വന്നി േണ്ടാ, ഇെല്ല 
ങ്കിൽ എ വരും എെന്നാെക്ക അേന്വഷി വരു. വന്നി െണ്ടങ്കിൽ കായ്യൎസ്ഥൻ
എന്നാണു് ഹാജരാേവണ്ടതു എ കൂടി അറി വരണം’ എ മരുമകേനാടു
ക ിച്ചി ഭാസ്ക്കരേമനവേനാടുംകൂടി പരിവട്ടപ്പാടേത്ത ള്ള ഇടവഴിയിേല
തിരി .

കുമാരൻനായർ ’ഉ ംെകാള്ളാം, വാവും കളിക്കാം’ എ കരുതി സല്ലാപ 
രംഗം േവശിപ്പാനായി ശിവൻകാട്ടിേല പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ കു കൃഷ്ണൻ
അത്താഴത്തിനുള്ള അരിയും വാങ്ങിെക്കാ േചരിപ്പറമ്പിേല ള്ള യാ യായി 
രു .

കു കൃഷ്ണാ! എ ൈകെകാട്ടി വിളിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ, െപെട്ട തിരി 
കുമാരൻനായെരക്കണ്ട താമസം, അവിെടത്തെന്ന നി . എന്നി െനറ്റി

ചുളി വായ് ഒരു പുറേത്ത േകാട്ടി എെന്തന്നില്ലാത്ത അസഹ്യതയുള്ളതുേപാ 
െല-

എന്താ േവണ്ടതു എ കഴു െവട്ടി െകാ േചാദി . ഇതു കഴിഞ്ഞ 
േപ്പാൾതെന്ന കുമാരൻനായ ൎ സാമാന്യത്തിലധികം തൃപ്തിയായി എങ്കിലും
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ആവശ്യം തേന്റതായിേപ്പായേല്ലാ എ വിചാരി ഒരു ദീർഘശ്വാസേത്താടുകൂ 
ടി-

’ഇൻെ ക്ടർ േചരിപ്പറമ്പിലുേണ്ടാ?’ എ േചാദി . ’ഇല്ല’ എ മാ ം
മറുപടിപറ കു കൃഷ്ണൻ തിരിയും മു ്-

’എ വരും’ എ കൂടി േചാദി വാൻ കുമാരൻനായ ൎ ക്ഷമയുണ്ടായി.
ഇതി ത്തരമായി നാെള എ ഉറെക്കയും അവേനാെന്റ േജാലിേനാക്കിയാൽ 
മതിെയ പതുക്കയും പറ െകാ കു കൃഷ്ണൻ അവെന്റ പാടുേനാക്കി
നട .

ഈ സമയ േദവകി ട്ടി കുമാരൻനായെര കാ െകാ വടവൃക്ഷ 
ത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നിരുന്നതും കുമാരൻനായർ അവിെട െചന്നേപ്പാൾ
േനെര ൈവകിയതും അവിെടവ ണ്ടായ സംഭാഷണത്തിൽനി കു കൃഷ്ണൻ
പറഞ്ഞതു െപാളിയെല്ല കുമാരൻനായ ൎ മനസ്സിലാകുവാൻ എടായതും
വായനക്കാർ ഓ ൎ ണ്ടെല്ലാ.

ഇനി വായനക്കാരുെട ദ്ധ കുഞ്ഞിരാമൻനായരുേടയും േസ്റ്റഷനാപ്സരുേട 
യും ഗതിേയയും വൃത്തിേയയും അ േനരേത്ത പി ടരെട്ട. ഇവർ
കുമാരൻനായേരാടു േവർപിരി പരിവട്ടപ്പാടത്തിെന്റ െതേക്കക്കരക്കൽ മഹർ 
ഷിമാരുെട ആ മംേപാെല ശാന്തമായ ഒരു വീട്ടിെന ലക്ഷ്യമാക്കിെക്കാണ്ടാണു
നടന്നിരുന്നതു്.

പഴക്കംെചന്നതും സകലതും പരിഷ്കാരംെകാ െവള്ളയടി ന്നതിനു മു
നാഗരികത്വത്തിെന്റ ബാധേയൽക്കാത്തതായ ഒരു നാടൻ പാപ്പിടത്തിെന്റ
മാതൃക ഒരു േനാ കണ്ടാൽ െകാള്ളാെമ ആ ഹി ന്നവർ പരിവട്ട 
പ്പാടത്തിറങ്ങി െതാേക്കാ തിരി േനാക്കിയാൽ മതി. കൃ ിമേമാടിയുെട
ശകലംേപാലും േമേലവീട്ടിൽ കയ്മളുെട പടിക്കടു െചന്നിട്ടില്ല. പടിമുതൽ പുര 
മുകളുവെര കൃതിേദവി സാദി െകാടുത്തി ള്ള ഉപകരണങ്ങെള കഴിയുന്നതും
േകടുപാടുവരുത്താെതയാണു ഉപേയാഗിച്ചി ള്ളതു്. പടിയുെട സ്ഥാന ള്ള
കടമ്പ വാക്കത്തിയുെട ഉപ വം വളെര അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. പാട കിടന്നി 
രുന്ന കഴിമണ്ണിനു േമേലവീട്ടിൽ ഭിത്തിയുെട പദവി ലഭിക്കത്തക്കേയാഗം
ഉണ്ടായി എങ്കിലും സഹജമായ കൃതി അധികെമാ ം മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല.
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വേയ്ക്കാലുെകാ േമ ’ഞറള’ വള്ളിെകാ െകട്ടിയുറപ്പിച്ചി ള്ള േമൽപുര
കൃതിേദവിയുെട മ , മഴ, െവയിലു മുതാലായ േദാഷേകാപങ്ങെള തടു വാ 

നല്ലാെത േമാടി ലവേലശം േമാഹിച്ചിട്ടില്ല. െകാങ്ങിണിെച്ചടി, കരിേഞ്ഞാട്ട,
മുരി , മുള, അടമ്പ, മുണ്ട മുതലായ െചടികളും വൃക്ഷലതാദികളും കൂടിപ്പിണ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടി ള്ള േവരിലും കൃതിേദവിയുടം വിളയാട്ടംതെന്ന. പറമ്പിൽ
എല്ലാടവും സുഭിക്ഷമായ വള ൎ െതളിഞ്ഞി ള്ള സസ്യാദികൾ നയനാനന്ദക 
രങ്ങെളേന്ന പറേയണ്ടതുള്ളഉ. ആകപ്പാെട േനാ ന്നതായാൽ ഈ വീട്ടിൽ
ദരി ഭാവേത്തക്കാൾ അ വൃത്തിയിലുള്ള സംതൃപ്തിയും േമാഹങ്ങളുെട മിതഭാവ 
വുമാണു അദികം കാശി കാണുന്നതു്.

കുഞ്ഞിരാമൻനായർ കടമ്പ കയറിക്കട ന്നതുക േകാലായിൽ നിന്നി 
രുന്ന ’ശിന്നൻ’ അകേത്ത ചാടി ഓടി. േസ്റ്റഷനാപ്സർ പറ ം പുരയും തെന്റ
ദൃഷ്ടിവി മത്താൽ ഉഴി െകാ പടിക്കക േവശിച്ചേതാടുകൂടി വൃദ്ധനായ
കയ്മളും പരി മി മിറ്റ ചാടിവീണു. കുഞ്ഞിരാമൻനായരുെട തുണയായി
േസ്റ്റഷനാപ്സരാെണ കണ്ടേപ്പാൾ പരി മം ഒ കൂടി വർദ്ധി . കയ്മളുെട
പാരവശ്യം ക കു രാമൻനായർ-

’ദാേമാദരേമേനാൻ കഴിഞ്ഞേതാടുകൂടി കയ്മൾ ഞങ്ങെള ഒെക്ക മറ െവ 
േതാ . എ ചിരി െകാ ാണു പറഞ്ഞതു്. കയ്മൾ ഇതിെന്റ

സാരം മനസ്സിലായില്ല. എങ്കിലും കുഞ്ഞിരാമൻനായരുെട സന്നഭാവം കയ്മൾ 
ൈധയ്യൎെത്ത ഉണ്ടാക്കിത്തീ ൎ .

’എെന്റ ഏമാെന്ന, ഏമാനന്മാരുെട കൃപെകാണ്ടെല്ല ഈ കു കുട്ടിപരാ 
ധീനത്തിനു നാഴി കഞ്ഞികുടി വാൻ വകയായതു്? എെന്റ ജീവനുള്ള കാല
ഞാൻ എങ്ങിെനയാണു ഏമാനന്മാെര മറ ന്നതു്?’

’എന്നാൽ പുളിേങ്ങാ നി കയ്മൾ തീറുതന്ന ശീട്ടിെന്റ കായ്യൎെത്തപ്പറ്റി
എന്താ ഞങ്ങേളാെടാ ം പറയാഞ്ഞതു്? കയ്മൾ ഗുണംവരുന്നകാല
ഞങ്ങളും േക സേന്താഷിേക്കണ്ടവരെല്ല?’

’അേയ്യാ അ ഞാൻ പരിവട്ട വന്നിരു . ഏമാനന്മാരാരും അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അ ട്ടിേയാടു വത്തൎ മാനെമാെക്ക പറഞ്ഞി ണ്ടായിരു .
എനിെക്കാ ം കിട്ടിയിെല്ലങ്കിലും എെന്റ ഈശ്വരാ! എെന്റ ഏമാനന്മാർ
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സുഖമായിട്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരു ’ എ ദാേമാദരേമനവേനയും കി  
ണ്ണിേമനവേനയും ഉേദ്ദശി പറ െകാ കയ്മൾ കര തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
കു രാമൻനായരുെട ഇടെന പിട തുടങ്ങി. ഈ അവസരത്തിൽ
ഭാ രേമേനാൻ —

’ശീട്ട് ’ എ ഉറുപ്പികയുേടതാണു്? തീറാധാരം എടു െകാ വരു, േനാ 
ക്കെട്ട, എ പറഞ്ഞതുേക , കയ്മൾ അകേത്ത േപായി ആധാരവും ഒരു
ൈകവിള ം എടു െകാ വരുന്നതിനിട കുഞ്ഞിരാമൻനായ ൎ വി  
മി വാൻ ഇടകിട്ടി. േസ്റ്റഷനാപ്സർ ആധാരംവാങ്ങി വായി േനാക്കിയേപ്പാൾ
പുളിേങ്ങാ കി ണ്ണിേമനവെന്റ ഒസ്യത്തിെല നിശ്ചയ കാരം ടിയാെന്റ േനെര 
േജ്യഷ്ഠനായി മരി േപായ ദാേമാദരേമനവെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്ന േമേലവീട്ടിൽ
കൃഷ്ണൻനാരായണൻ കയ്മൾ , ദാേമാദരേമനവെന്റ മരണപയ്യൎന്തം അേദ്ദഹ 
ത്തിനുേവണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിയി ള്ളതി ഏതാനും തിഫലമായി, കീറിക്കൽ
ഔേസപ്പിനു നൂ മുക്കാൽവീതം കൂടുന്ന പലിശയും അ റുറുപ്പിക െകാടു
എഴുതിവാങ്ങീ ള്ള ശീ തീറുെകാടുത്തി ള്ളതാെണന്ന വിവരം മനസ്സിലായി.
േസ്റ്റഷനാപ്സർ ആധാരം വായി ന്നതിനിട ’ഏമാനന്മാർ നി വേല്ലാ’ എ
വിചാരി പായ് െകാ വ േകാലായിൽ വിരി വാൻ അക പതുങ്ങിനി 

േനാ ന്നവേരാടു ആംഗ്യം കാണി ന്നതുക കുഞ്ഞിരാമൻനായർ—

’േവണ്ടാ ഞങ്ങൾ അധികം താമസി വാൻ ഇടയില്ല’ എ പറ ,
േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട വായന കഴിയുന്നതുവെര കാ നിന്നി ര േപരുംകൂടി
പരിവട്ടേത്ത തിരി . കയ്മൾ വിള ംെകാ അനുയാ ഉത്സാഹിച്ചേപ്പാൾ
’േവണ്ട, കയ്മൾ ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ട’ എ പറ ആധാരവും െകാടു തിരിെയ
അയ .

േസ്റ്റഷനാപ്സർ പരിവട്ട െച കാപ്പി കഴി പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ കുമാരൻ 
നായർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അ വിെന്റ ശിഷ്യത്തി ഏതാെണ്ടാെക്ക
തന്നത്താൻ മ ി െകാ ് മിറ്റ നി ണ്ടായിരു . പ മിന്നിേട്ടാളം
അവളായി ള്ള സംവാദത്തിൽ ചിലവഴിച്ചതിെന്റ േശഷേമ ഭാ രേമേനാൽ
പടി പുറേത്ത കട . എളവ ൎകാൽനട േപാവുകയാെണ 
ങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിനു പുറെമ അവിെട എ േമ്പാൾ േനരം കുെറ ൈവകുകയും
െച െമങ്കിലും േസ്റ്റഷനാപ്സ ൎ വണ്ടിപിടിെച്ചങ്കിേലാ എ മേനാരാജ്യം
തെന്നയുണ്ടായില്ല.
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വഴിയിലിറങ്ങി കിഴേക്കാെട്ടാ േനാക്കി ഉദയപവ്വൎതത്തിനടു ലഘു 
ക്കളായ കാർേമഘങ്ങേളാടു ഇടകലന്നൎി ള്ള ശുഷ്ക്കേമഘങ്ങൾ ശുദ്ധിെചയ്യാത്ത
പഞ്ഞി ട്ടംേപാെല, ശിഖേരാപശിഖരങ്ങളായി വ കൂടീ ്. അെതാ ം
കൂട്ടാക്കാെത മുറുകിനട . പാലത്തിെന്റ അക്കരപ്പറ്റാറായേപ്പാേഴ ം ആകാശ 
െത്ത കൃതെമാെക്ക മാറി. നഭസ്ഥലം ഒരു േപാക്കൎളംേപാലായായി, െവളുത്ത
േമഘങ്ങെളല്ലാം കറുത്തിരു , രണാങ്കണത്തിൽ പടയാളികെളന്നേപാെല, കാ 
റ്റടി െകാ അ മി പാ തുടങ്ങി, ച ൻ മറ . ഇടിെവട്ടി ടങ്ങി,
മിന്നൽ പാളി ടങ്ങി. ഇരു ം ഒരുവിധം എല്ലാടവും വ്യാപി .

ഈ േകാലാഹലത്തിൽ േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട കുട കയ്യിൽനി പറ േപായി.
മറി മറി േപാകുന്ന കുടയുെട പിന്നാല ഓടിെയത്തി അതു എടു വാനാ 
യി കുനിഞ്ഞേപ്പാൾ പിന്നിൽനി ഇരി കീടൻേപാെലയുള്ള ര ൈകകൾ
േസ്റ്റഷനാപ്സെര വ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചതും വല കാലിെന്റ മു മുതുക കയ വാൻ
ആരംഭിച്ചതും േസ്റ്റഷനാപ്സർ ഒ കൂടി െപെട്ട അണു കുമ്പിട്ടി ഒഴി കിട  
ന്ന തെന്റ കണൈങ്കകേളെക്കാ പിന്നിൽ നി ന്നവെന്റ ഇട കാലിേന്മൽ
പിടി മുേന്നാ വലി വിവന്നൎതും പിന്നിലുള്ളവർ േസ്റ്റഷനാപ്സെര മാറ
താങ്ങിെക്കാ മല ൎ വീണതും ഒരു െഞാടി കഴി . ആ കിടപ്പിൽ
േസ്റ്റഷനാപ്സർ മറഅേറവെന്റ അരെക്കട്ടിൽ ഒരു പിടിത്തം പിടിച്ചേതാടുകൂടി
ൈകകൾ ര ം അയ . തത്സമയം ഭാ രേമേനാൻ പി മറി മറ്റവെന്റ
തലയ്ക്കൽ െച നി . അവൻ പിടിെച്ചഴുേന്ന അടി ഉറപ്പി വാൻ ഇടകി  
ന്നതിനു മു കാലുവ അവെന കമഴ്ത്തി വീഴി . തൽക്ഷണം എതിരാളിയുെട
ൈകകൾ നിലേത്താടുേച ൎ പിടി . േസ്റ്റഷനാപ്സർ അവെന്റ പുറ കയറി
ഇരിപ്പായി. അവിെട ഇരു െകാ കായ്യൎം പറയി വാനുള്ള ആേലാചന
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ കിടന്നിരുന്നവർ എടുത്തിരുന്ന വിദ്യ േസ്റ്റഷനാപ്സർ വിചാരി 
ക്കാെതക ള്ളതായിരു . അരെക്ക മുതൽ െപരുവിരൽവെര വി േപാെല
ഒടിവുകൂടാെത വള കാലിെന്റ പത്തികെള ബലമായി േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട കക്ഷ 
ങ്ങളിൽ തിരുകി െപെട്ട െപാക്കി പിന്നാക്കം ഒേരറുെകാടു . അേതാടുകൂടി
േസ്റ്റഷനാപ്സരും തലപ്പാവും തമ്മിൽ േവർപിരി , ശ വിെന്റ സമീപ നി
ഏകേദശം ഒരു ദണ്ഡ് അകെലെച വീണു. േസ്റ്റഷനാപ്സ◌ൎ ൎ കരുതിവീഴുവാൻ
സംഗതിവരാഞ്ഞതുെകാ ് വീേണടം പു തൂന്നൎ മണൽ േദശമല്ലായിരു  
െവങ്കിൽ, പരു ധാരാളം പ മായിരു . ഈ വീ യിൽ നി രക്ഷെപ്പട്ട
േസ്റ്റഷനാപ്സർ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ എതിരാളിയും എഴുേന്നറ്റ തിരി േനാക്കി ഓടു 
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വാൻതുടങ്ങി. േസ്റ്റഷനാപ്സരും പിന്നാെല പാ . നദീതീര കൂടി കുറ േനരം
ഇങ്ങിെന ഓടി മത്സരിച്ചതിെന്റ േശഷം നിശ്ചയമായി ം പിടികൂടും എ ക
മേറ്റവൻ െവള്ളത്തിേലക്കിറങ്ങി ഓടുംവഴി അഴി െതയാറായിരുന്ന കുപ്പായം
വലിെച്ചറി ഭാസ്ക്കരേമനവനും കൂെടച്ചാടി. മുട്ടിനു െവള്ളത്തിൽവ ’പടമിറ്റ
കുളത്തിൽ ഒരുമി പയറ്റിയ െമാ അേല്ല ഇതു് ’ എ േചാദി െകാ അവെന
െപാത്തിപ്പിടി . ൈകവച്ചതു മല്ലയുദ്ധത്തിനിട അരെക്കട്ടിൽനി ം അ ം
പുറേത്താ തള്ളിേപ്പാന്ന ഒരു ലേക്കാട്ടിേന്മലാണു്. േസ്റ്റഷനാപ്സർ ലേക്കാ
വലിെച്ചടുത്തേപ്പാൾ—

”എെന്റ െകാേച്ചമാന്നായാലും, െമാ കളവിൽ ചതിെചയ്യില്ല ഏമാേന്ന”
എ പറ ലേക്കാ തട്ടിപ്പറി വാൻ ഉത്സാഹിച്ചതിൽ ഉള്ളിലുള്ള എഴു
െമാ വിെന്റ കയ്യിലും ലേക്കാ േസ്റ്റഷനാപ്സരുെടകയ്യിലും െപ . ഉടെന െമാ
എഴു ചുരുട്ടി മിഴുങ്ങിെക്കാ ് അടു ണ്ടായിരുന്ന കയത്തിേല ചാടി മുങ്ങി.
േസ്റ്റഷനാപ്സരും അവെന്റ പുറം ചാടി അേതദിക്കിൽതെന്നതാണു.
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പത്താമദ്ധ്യായം

“ഉത്തമപുരുഷന്മാരുെട
ചിത്തം വ ത്തിലും തുേലാം കഠിനം
നൽത്താരിലും മൃദുതരം
സത്യസ്ഥിതി പാക്കൎിലാക്കൎറിയാം.”
ഉത്തരരാമചരിതം.

പിേറ്റദിവസം പകൽ പ മണി േശഷം േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട ശിഷ്യൻ പര 
േമശ്വരൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാസസ്ഥലം അട പൂട്ടി വഴിേപാെല ബേന്താവസ്ത്
െച പുറത്തിറങ്ങി േസ്റ്റഷനാപ്സെര േതടുവാൻ ഒരുെമ്പ . അേന്നദിവസം
പരേമശ്വരൻ േകറി ഇറങ്ങാത്ത വീടാകെട്ട കുടിയാകെട്ട കുടിലാകെട്ട എളവ ർ
േദശ േണ്ടാ എ സംശയമാണു്. േത്യകി േസ്റ്റഷനാപ്സർ പരിചയമുള്ള
ദിക്കിെലല്ലാം അതി നിഷ്ക്കഷൎേയാടുകൂടി അേന്വഷി . ഇതുെകാ യാെതാരു
ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹം എവിെടയാെണ സൂക്ഷ്മമായ വിവരം ഒ ം
ഉണ്ടായില്ല. ഓേരാരുത്തർ അവരവരുെട ശുഷ്കാന്തിയുെട ശക്തിക്കനുസരി
ഓേരാ ജാതി മറുവടിയാണു് പറഞ്ഞെതങ്കിലും മിക്കവയുേടയും വ കൂടിയ
അത്ഥൎ ം ’കണ്ടില്ല, രൂപമില്ല’ എ തെന്ന. എന്നാൽ േകാടതിക്കായ്യൎത്തി  
േപായിരുന്ന ചിലർ, കു രാമൻനായരും കുമാരൻനായരും േസ്റ്റഷനാപ്സരുംകൂടി
േകാടതിയിൽനി പടിഞ്ഞാ േപാകുന്നതു ക െവ പറഞ്ഞവരും ഉ ്.

ഇതു വിശ്വസി പരേമശ്വരൻ ൈവകുേന്നരം അ മണിേയാടുകൂടി േകാട 
തിവഴി അേന്വഷി േപാകുവാൻ ഉറ പുറെപ്പ . കൂട്ടിനു ചില പരിവാരങ്ങളും
ഉണ്ടായിരു . ഉപജീവനം അവസാനി േവാ എ ഭയെപ്പ ം വ്യസനി
അല നട ന്ന ശിഷ്യെന്റ േപരിൽ േകവലം അനുകമ്പെകാണ്ടാേണാ
ഇവർ അയാെള അനുഗമിച്ചിരുന്നെത തീർച്ചയില്ല. എെന്തങ്കിലും വിേശ 
ഷവിധിയായ ഒരു സംഭവം നട േമ്പാൾ സ്വസ്ഥന്മാരുെട സ്വസ്ഥവൃത്തി
ഭംഗം വരുത്തി അവെര ഇളക്കിത്തീ ൎന്നതായ ഒരുമാതിരി വാസനാവി 
േശഷംെകാെണ്ടേന്ന ഈ കൂട്ടരുെട കായ്യൎത്തിൽ ഊഹി വാൻ തരമു .
കി ണ്ണിേമനവെന്റ ദുമ്മൎരണം കഴിഞ്ഞി അധികം ദിവസമായില്ല. അങ്ങി 
െനയിരി േമ്പാൾ ആ േകസിൽ െതളിെവടു വാൻ ഉത്സാഹിച്ചിരുന്ന ഒരു
േസ്റ്റഷനാപ്സർ പതിവിൻപടി വീട്ടിൽ െചന്നിട്ടിെല്ലന്നല്ല, തീർച്ചയായി ം ൈവകു 
േന്നരം വീട്ടിെല ന്നതാെണ േത്യകി പറ േപായി അതുേപാെല
െചയ്യാതിരി കയും െചയ്തിരി . വിേശഷി േസ്റ്റഷനാപ്സർ േകാടതിവി
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പടിഞ്ഞാ േപാകുന്നതു കണ്ടവരും ഉ ്. ഇതിൽനി ം വല്ലതും െകാട്ടിേഘാ 
ഷി വാൻ വകയുണ്ടാവുെമന്ന വിചാരവും ഈ കൂട്ട ൎണ്ടായിരു . അല്ല,
മ വിധത്തിൽ േ രിപ്പിക്കെപ്പട്ടവരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇെല്ലന്നില്ല. ശിഷ്യെന്റ
പക്ഷം യജമാനൻ ഒരു കാലവും വാ െതറ്റി നട ക പതിവില്ലാത്തതുെകാ
ഈ സംഭവം സംശയത്തിനു ഇടയാക്കിത്തീത്തൎ ിരി െവ മാ മായിരു 

.

ഇവെരല്ലാവരുംകൂടി െപരുവല്ലാപ്പാലത്തിനടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ അവരിൽ
ഒരു വിദ്വാൻ—

’അതാ ഒരു തലപ്പാവു കിട , എ പറ ഒരക്ഷരംേപാലും ശബ്ദിക്കാെത
എല്ലാവരുംകൂടി ആ സ്ഥലേത്തക്കിറങ്ങി. ശിഷ്യനു് തലപ്പാവു കണ്ടേപ്പാൾ
സംശയമുണ്ടായില്ല. ഒരു േനാട്ടത്തിൽ അതു യജമാനേന്റതാെണ മനസ്സി 
ലായി. അടു പലദിക്കിലും രേണ്ടാ രണ്ടിലധികേമാ ആളുകൾകൂടി ലഹള
കുലുക്കീ ള്ളതായ ലക്ഷണങ്ങളും കാണ്മാനു ്. അതു േനാക്കിെക്കാ കുെറ
െചന്നേപ്പാൾ ര േപരുംകൂടി ഓടീ ള്ള പാടു ക തുടങ്ങി അതിെന പി ട ൎ
കുേറ ടി െചന്നേപ്പാൾ ഒരു കുപ്പായം കിട ന്നതു ക . അതും േസ്റ്റഷനാപ്സ 
രുേടതാെണ ശിഷ്യൻ വിധി . കുപ്പായം കിടന്നിരുന്നതു െവള്ളത്തിേനാടു
വളെര അടുത്തിട്ടായിരു . അതു മഴെവള്ളംെകാ ം പുഴെവള്ളംെകാ ം നന 
ഞ്ഞി കൂടിയു ്. േകാലാഹലത്തിെന്റ സൂചനകൾ കുപ്പായം കിടന്ന സ്ഥല
അവസാനിച്ചിരു .

ശിഷ്യൻ കുപ്പായവും തലപ്പാവും കയ്യിെലടു ് ഇൻെ ക്ടർ വന്നി േണ്ടാ
എ ് അറിവാൻ േചരിപ്പറമ്പിേല തിരി . കൂട്ടരിൽ ചിലർ പിന്നാെലതെന്ന
പുറെപ്പ . ചിലർ എളവ ർ ം തിരി .

ഇൻെ ക്ടർ കു ണ്ണിനായർ അരുേണാദയേത്തടുകൂടി േചരിപ്പറമ്പിൽ എത്തീ 
ണ്ടായിരു . പരേമശ്വരൻ വ വിവരം േബാധിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഒരു നിമിഷം

കളയാെത കുപ്പായവും തലപ്പാവും കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലം പരിേശാധി വാൻ
പുറെപ്പ . അവിെടെച പരിേശാധന കഴി ്, നദീതീര കൂടിേപ്പായി
ശവം വല്ലദിക്കിലും അടി കിട േണ്ടാ എ േനാക്കിവരുവാൻ ര
േപാലീസുകാർ ക നയും െകാടു , എളവ ർ പരേമശ്വരേനയും കൂ 
ട്ടിെക്കാ േപായി. അവിെട െച േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട വാസസ്ഥലം മു വ
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ശിഷ്യെന്റ കയ്യിൽനി ം താേക്കാലും വാങ്ങി രാ ി പ മണിേയാടുകൂടി
േചരിപ്പറമ്പിൽ തിരിെക എത്തി. പരേമശ്വരൻ ഇൻെ ക്ടരുെട കരുണെകാ
േചരിപ്പറമ്പിൽത്തെന്ന അത്താഴവും കഴി കിട .

പുലക്കാല പൂവുംചൂടി െപാ ംെതാ സന്ധ്യ െതണ്ടാൻേപായി എന്ന
കുറ്റത്തിേന്മൽ േദവകി ട്ടിെയ പടി രമുറിക്കക ് ഇ പൂട്ടിയിരി കയായി 
രു . കാല കഞ്ഞികുടി േമ്പാൾ പകുതിവയേറാടുകൂടിയായിരു അച്ഛൻ
വലിച്ചിഴ െകാ േപായതു്; അതിൽപിെന്ന ജലപാനം െകാടുത്തിട്ടില്ല. േദവ 
കി ട്ടി മറിക്കക കടന്നതുതെന്ന എച്ചിൽൈകയും ചുരുട്ടിപ്പിടി െകാണ്ടാണു്.
കണ്ണീരുെകാ ൈകകഴുകിയാൽ ശുദ്ധമാകുെമങ്കിൽ അതുമാ മല്ല െചയ്തി  
ള്ളതു്, അതിൽ കുളിതെന്ന കഴിഞ്ഞിരി . ഇങ്ങെന കര ം, പിഴി ,
ഇരു ം, കിട ം പാതിരാവെര പണിെപ്പ കഴി കൂട്ടി. അർദ്ധരാ ിയായ 
േപ്പാൾ വിശ ം ദാഹവും സഹി ക വയ്യാെത പരവശയായി കറെഞ്ഞാ
മയങ്ങി. നിഷ്കരുണനായ വിധി ഹൃദയശല്യങ്ങളായ അേനകവിധം മേനാവി 
കാരങ്ങളാൽ ആകുലെപ്പട്ടിരി ന്ന ഈ സുകുമാരിയിൽ ഗാഢനി േവശം
െകാടുക്കാെത അവെള അർദ്ധനി അധീനയാക്കി ദുസ്വപ്നേവദനെയ അനുഭ 
വി േമ്പാൾ പുറേത്ത ള്ള ജനാലയിേന്മൽ ആേരാവ മു ന്ന ശബ്ദം അവെള
ഈ കഷ്ടസ്ഥിതിയിൽനി രക്ഷെപ്പടുത്തി. അസമയ ണ്ടായ ഈ ശബ്ദം
ഉണെന്നൎഴുേന്നറ്റിരുന്ന േദവകി ട്ടിെയ ക്ഷണേനരം ഭയെപ്പടുത്തിെയങ്കിലും
ഉടെന േദവീ, േദവീ എന്ന വാത്സല്യപൂരിതമായ നീട്ടിവിളി സമാധാനെത്ത
മാ മല്ല, സമയത്തിനടുത്ത സേന്താഷെത്ത ടി ജനിപ്പി . േദവീ എന്ന
ഓമനേപ്പരു കുമാരൻനായരല്ലാെത മറ്റാരും ഉപേയാഗി ക പതിവില്ല. കുമാരൻ
നായരുതെന്ന ആ േപരിലുള്ള തിപത്തിവിേശഷംെകാ അപൂർവമായി 
മാ േമ അതു് എടു െപരുമാറാറു . േദവകി ട്ടിയുെട ഇ കാരമുള്ള

വിചാരങ്ങളുെട ഇട ്—

”േദവീ, േദവീ, ഈ വാതൽ തുറ ; ഞാനാണു് ഭയെപ്പേടണ്ട” എ പി 
െന്നയും വാതുക്കൽ മുട്ടിവിളി ന്നതുേക േദവകി ട്ടിെച ്—

”വാതൽ തുറക്കെട്ട. േമൽ മുട്ടാ സൂക്ഷിക്കെണ” എ പറ ജനാലവാതൽ
സാവധാനത്തിൽ തുറ . അേപ്പാൾ നാ െവളിച്ചത്തിെന്റ സഹായത്താൽ
കുമാരൻനായർ ഒരു ഇലെപ്പാതിയും കിണ്ടിയും ആയി നി ന്നതു ക . കുമാ 
രൻനായരുെട ആ ഒരു നില കണ്ടേപ്പാൾ സന്താപാ േവാ സേന്താഷാ േവാ
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എ തെന്നയായാലും േദവകി ട്ടിയുെട കണ്ണിൽനി െതരുെതെര ക നീർ
ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി. കുമാരൻനായരുെട ശ്വാേസാച്ഛ്വാസത്തിെന്റ മാ മുറുകി. ഇട 
യ്ക്കിെട പുറെപ്പടുന്ന ദീർഘനിശ്വാസത്തിനു കരു കൂടുേന്താറും േദവകി ട്ടിയുെട
അ ധാരയും വർദ്ധി വ . ഇങ്ങെന മനേസ്സാടുമന പക ൎ ദുഃഖിച്ചിരുന്ന
േദവകീകുമാരന്മാ ൎ കുറ േനരേത്ത ഒരക്ഷരംേപാലും ഉച്ചരി വാൻ
സാധിച്ചില്ല. ഈ ഒരു നിൽപു ഒരു വിധത്തിലും സമാധാനകരമെല്ല ക
കുമാരൻനായർ മനസ്സിെന ആയാസെപ്പ പിടിച്ചടക്കി.

’ഇതുവെര േദവി ഉണ്ടില്ലെല്ലാ. ഇതാ ഈ േചാറുവാങ്ങി ഊണുകഴി ’
എ പറ ഇലെപ്പാതി അഴികളുെട ഇടയിൽ കൂടി അകേത്ത നീട്ടിെക്കാ 
ടു . േദവകി ട്ടി—

’എെന്റ ൈക എച്ചിലാണു്—കാല കഞ്ഞി കഴിഞ്ഞി കഴുകീട്ടില്ല’ എ പറ 
െവള്ളം വാങ്ങി ൈക കഴുകി ഇലവാങ്ങി താഴ വ . എന്നി ്—

’എനി ദാഹമാണു സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തതു് ’ എ പറ ര ൈക 
യും കൂടി അഴിയുെട അടുക്കൽ കാണി . കുമാരൻനായർ മൂ നാലുതവണ
െവള്ളം കയ്യിെലാഴി െകാടുത്തി ്—

’ഇനി കുറ ഊണുകഴിഞ്ഞിട്ടാവാം, െവറും വയറ്റിൽ െവള്ളം അധികം
കുടിേക്കണ്ട’ എ പറഞ്ഞി ം േദവകി ട്ടി ൈക എടു വാൻ മടി കുമാരൻ 
നായരുെട മുഖേത്ത േനാക്കിയേപ്പാൾ ഒരു ൈക െവള്ളവുംകൂടി പകന്നൎി
കിണ്ടി താെഴവ . േദവകി ട്ടി ഇരുട്ട തെന്ന ഇലെപ്പാതി അഴി െവ
ഉ നാനിരു . ഊണു കഷ്ടി പകുതിയായേപ്പാൾ മുറിയുെട സാക്ഷാൽ
വാതൽ െപെട്ട തുറന്ന കു ണ്ണിനായർ ഇൻെ ക്ടരും ബാലകൃഷ്ണേമനവനും
അകേത്ത കട . ബാലകൃഷ്ണേമനവൻ ൈകയിെലടുത്തിരുന്ന ക റാന്തലി 
െന്റ അടഞ്ഞ പുറത്തിെന്റ നിഴലുെകാ മകളുെട അേപ്പാഴെത്ത കൃതെമാ
ഇൻെ ക്ട ൎ ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല.

’ബാലകൃഷ്ണാ! െവളക്കിേങ്ങാ തിരി പിടി ’ എ ക ിച്ചതു മുഴുവൻ
േകൾ ന്നതിനുമു ബാലകൃഷ്ണേമനവൻ തുറ കിട ന്ന ജനാലയുെട അടു 
ക്കൽെച അച്ഛനു അഭിമുഖമായി നിന്നി റാന്തൽ തിരി കാണി കഴി .
ഊണിെന്റ വട്ടവും േദവകി ട്ടിയുെട പകച്ചേനാട്ടവും ഇൻെ ക്ടരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ 
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െപ്പട്ട നിമിഷത്തിൽ ഉണ്ടിരുന്ന ഇല കാലുെകാ ഒരു ത തട്ടി, എണീ ്
എ പറ േദവകി ട്ടിയുെട ര ൈകയും പിടിെച്ചഴുേന്ന ി —

’ആരാടീ? നിനക്കീ അർദ്ധരാ ി േചാറുെകാ വ തരാനുണ്ടായതു് ’
എ ് ഉച്ചത്തിൽ ക രുട്ടിെക്കാ േചാദി . കുറ േനരേത്ത േദവകി ട്ടി
ഒ ം മിണ്ടിയില്ല. പിെന്നയും ഇൻെ ക്ടർ േദഷ്യം ഒതു വാൻ വയ്യാെത േദ 
വകി ട്ടിെയപ്പിടി കുലുക്കിെക്കാ ’ആരാെണ പറയാനേല്ല പറഞ്ഞതു്?’
എ വീ ം േചദി . അേപ്പാൾ േദവകി ട്ടി—

’എെന്റ അച്ഛനും േജ്യഷ്ഠനും എെന്റേനെര േസ്നഹമിെല്ലങ്കിലും എെന്ന ഇഷ്ടമുള്ള
ആളുകൾ ഇെല്ലന്നില്ല. പരി—വട്ട കു—മാ—രൻനായരാണു േചാറുെകാ  
വ തന്നതു്. േജ്യഷ്ഠൻ എ തെന്ന ഉത്സാഹിച്ചാലും, അച്ഛൻ എ തെന്ന
പറഞ്ഞാലും, എ തെന്ന െചയ്താലും, എെന്ന െകാന്നാലും േവണ്ടില്ല. ഈ ജന്മം
ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെനയല്ലാെത േവെറ ഒരാെള സ്വീകരിക്കില്ല. എ പറ
മുഖെമാെക്ക ടു േതങ്ങിേതങ്ങിക്കരയുവാൻ തുടങ്ങി. ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ
ഒ പരുങ്ങി. ഇൻെ ക്ടർ േദവകി ട്ടിയുെട ൈകവി ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ
േനേര തിരി

’ബാലകൃഷ്ണാ! നീെയന്താ കുമാരൻനായരുെട േപെരേന്നാടു പറയാതിരുന്ന 
തു്? അതു കാരണം ഈ കുട്ടിെയ െവറുേത ഞാൻ ദണ്ഡിപ്പിച്ചിേല്ല? തറവാടിെന്റ
മാനം െകടു വാൻ തീന്നൎവക! കുമാരൻനായെക്കൎന്താെണാരു േദാഷമുള്ള 
തു്?’ എ ് ഇൻെ ക്ടരുെട േകാപം തിരി ക വാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ—

’ഞാൻ അച്ഛേനാടു പറയാതിരുന്നതു രൂപമില്ലാ...’ എന്നതു മുഴുവനാ മു
’രൂപമിേല്ല’ എ േദവകി ട്ടി കട പറഞ്ഞതുേക ഉടപ്പിറന്നവളുെട േനെര
തിരി . ”നിേന്നാടല്ല പറഞ്ഞതു് ” എ ് അവെള ഒതുക്കീ , അച്ഛേനാടായി ്
പിെന്നയും—

’രൂപമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല’ േവെറ ചില കാരണംെകാണ്ടാണു്. അതു സ്വകായ്യൎമാ 
യിേട്ട പറവാൻ തരമു ’ എ പറ വിള െകാ വാതുക്കേല നട .
അേപ്പാൾ ഇൻെ ക്ടരും ’കുട്ടി േപായിക്കിട റ ’ എ പറ േദവകി  
ട്ടിേയയും കൂട്ടിെക്കാ അകായിേല േപായി.
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വിള ംെകാ ബാലകൃഷ്ണേമനവനും കു ണ്ണിനായരും അകേത്ത കടന്നതു 
ക കുമാരൻനായർ ഒരറ്റെത്താതുങ്ങി ഒളി നി . കശപിശെയാെക്കശ്ശമി ്
എല്ലാവരും അകായിേല േപാകുന്നതുവെര അവിെടത്തെന്ന ചുറ്റിപ്പറ്റി നി 
ന്നേതയു . േദവകി ട്ടിെയ ഒരിക്കൽകൂടി തനി ക സംസാരി വാൻ
തരമുണ്ടാവുെമ ള്ള ആശ തീെര ഭഗ്നമായേപ്പാൾ മു റുവിധം ചീത്തവികാ 
രങ്ങേളാടുകൂടി ഇട നി ം ഇട സാവധാനത്തിൽ നട ം ചിലേപ്പാൾ
മുറുകിനട ം വന്നവഴി പരിവട്ടേത്ത മടങ്ങി.

കായ്യൎസ്ഥെന ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടതിെന്റ േശഷം ഇൻെ ക്ടർ നടത്തിയ അേന്വ 
ഷണത്തിൽ കായ്യൎസ്ഥെന്റ േപരിലുള്ള സംശയം, ഒ കൂടി ദൃഢമായേതാടുകൂടി
േയാഗ്യരായ ചിലരുംകൂടി ഇേക്കസ്സിൽ ഉൾെപ്പട്ടി േണ്ടാ എ ശങ്കിേക്കണ്ട 
തായും വ . കായ്യൎസ്ഥെന്റ വീട്ടിലും മ മായി അയാളുെട ൈകവശമുള്ള
റിക്കാർ കെളല്ലാം പരിേശാധിച്ചതിൽ അനവധി േനാ കളും ശീ കളും കാ◌ൎ 
യ്യസ്ഥെന്റ േപരിലും പരിവട്ട കാരുെട േപരിലും അവ ൎേവണ്ടീ ള്ള മ
ചിലരുെട േപരിലും മാറി എഴുതിച്ചി ള്ളതായി ം കി ണ്ണിേമനവെന്റ വക
ചില പണ്ടങ്ങൾ കായ്യൎസ്ഥെന്റവീട്ടിലും ഭായ്യൎവീട്ടിലും െപരുമാറ്റമുള്ളതായി ം
കെണ്ട വാനിടയായി. ഇങ്ങെനെയാേരാ െതളിവുകൾ സമ്പാദിച്ചതിെന്റ
േശഷം കായ്യൎസ്ഥെന േസ്റ്റഷനിൽ ഹാജരാക്കി രാ ിസമയ ഒ കൂടി വി 
സ്തരിക്കണെമ വിചാരിച്ചിരുന്ന ദിവസം ൈവകുേന്നരമാണു് ഇൻെ ക്ടരുെട

ദ്ധ േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട േകസ്സിേല തിരിേക്കണ്ടി വന്നതു്. േദവകി ട്ടിെയ
അകത്തി ് പൂട്ടിയ ദിവസത്തിെന്റ പിേറ്റദിവസം ഏകേദശം ര നാഴിക
രാെച്ചന്നേപ്പാൾ കായ്യൎസ്ഥെന േസ്റ്റഷൻമുറിക്കകത്തി വിസ്തരി വാൻ തുടങ്ങി.
ആദ്യം ഇൻെ ക്ടർതെന്നയാണു് വിസ്തരിച്ചതു്.

’ഇതിനുമു നിങ്ങെള ഞാൻ വിസ്തരിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങൾ േവണ്ടേപാെല
സമാധാനെമാ ം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരിക്കൽകൂടി നിങ്ങെള വിസ്തരി വാൻ
നിശ്ചയിച്ചിരി . ഈ അവസരം െവറുേത കളഞ്ഞാൽ വരുവാൻ േപാകുന്ന
കായ്യൎം നിങ്ങൾ തെന്ന അറിയാവുന്നതാണു്. അതുെകാ മാനത്തിനും
മയ്യൎാദ ം േമാഹമുെണ്ടങ്കിൽ സകലതും സത്യംേപാെല വി വീ കൂടാെത പറയു 
ന്നതാണു നല്ലെത ആഫീ േമശേയാടടുപ്പി ചരിച്ചിട്ടിരി ന്ന കസാലയിൽ
ഇരു ് മൂ വരൽെകാ മാ ം പിടിച്ചിരി ന്ന െപൻസിലിെന മുമ്പിൽ
നി ന്ന കായ്യൎസ്ഥെന്റ മൂക്കിനുേനെര ലക്ഷ്യമാക്കിെക്കാ , ഇൻെ ക്ടർ

https://thalilakkam.in/



ഭാസ്ക്കരേമേനാൻ - രാമവർമ്മ അപ്പൻ ത രാൻ 78

െഗൗരവമായി ക ി . കായ്യൎസ്ഥൻ ഒരക്ഷരംേപാലും ശബ്ദിച്ചില്ല.

’പുളിേങ്ങാ കി ണ്ണിേമനവെന്റ എടവാടുകെളല്ലാം നിങ്ങൾ ഒതുക്കിയിരി 
ന്നതു എന്തിനായിട്ടാണു്?’ എ ഇൻെ ക്ടർ വിസ്താരം ആരംഭി .

’എജമാനൻ പറഞ്ഞിട്ടാണു’ എന്നായിരു കായ്യൎസ്ഥെന്റ സമാധാനം.

േചാദിച്ചതിനു സമാധാനം പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തിനാെണന്നാ േചാദി 
േച്ച? ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഇൻെ ക്ടരുെട െപൻസിലിനു കായ്യൎസ്ഥെന്റ മൂ ്
ഒരിക്കൽകൂടി ലാക്കായിത്തീ ൎ .

’എജമാനെന്റ വിശ്വാസം ദീനം ൈവഷമ്മി െമന്നായിരു . അതിനു മു 
സകല കായ്യൎവും ഒതുക്കണെമ എജമാനൻ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടാണു് ’.

’അപ്പാത്തിക്കരി ദീനം ൈവഷമ്മി െമ വിചാരിച്ചിരുന്നിെല്ല എേന്നാടു
പറ വെല്ലാ. ആെട്ട, അതിരിക്കെട്ട ആെരല്ലാവരുേടയും എടവാടു തീ ൎവാൻ
ഉത്സാഹി ?’ എന്ന േചാദ്യത്തിനു മറുപടിപറഞ്ഞകൂട്ടത്തിൽ േചരിപ്പറ കാരു 
െട കായ്യൎം കായ്യൎസ്ഥൻ വി കള .

’കഴിേഞ്ഞാ? എല്ലാം ആേയാ? ഒ കൂടി ആേലാചി േനാ .’

’എടവാടു തീത്തൎ ി ള്ളവരുെട േപെരാെക്കയായി’ എന്നായിരു കായ്യൎ 
സ്ഥൻ ഓ ൎ േനാക്കി പറഞ്ഞ മറുവടി.

’പിരിെച്ചടുത്ത പണെമാെക്ക നിങ്ങൾ എ െച ?’

’എജമാനൻ പറഞ്ഞതുേപാെലെയാെക്ക െച .’

’ആ - ഹാ! നിങ്ങളും നിങ്ങൾ േവണ്ടീ ള്ളവരും േവ േവാളം അനുഭ 
വി െകാ വാനായിരിക്കാം എജമാനൻ പറഞ്ഞതു്. അേല്ല! ആെട്ട, അതും
ഇരിക്കെട്ട. കി ണ്ണിേമേനാൻ മരിച്ചദിവസം നിങ്ങളുെട ശിഷ്യെന എന്തിനാണു
പുളിേങ്ങാേട്ട അയച്ചതു്?’
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’എജമാനനു ഒരു എഴു െകാടുക്കാൻ.’

’എന്നാൽ എന്തിനാണു് അയാൾ അവിെട കിടന്നതു്?’

’കുഞ്ഞിരാമൻനായരുെട സഹായത്തിനു അവിെട താമസിപ്പി കയാണു
െചയ്തതു്. എനി അവിെട പാ ൎവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.’

’എന്നാൽ പിെന്ന എ െകാണ്ടാണു അയാൾ ആ രാ ിതെന്ന പുറേത്ത 
േപായതു്.’

’ആേവാ! േപായ വത്തൎ മാനംതെന്ന ഞാനറിഞ്ഞില്ല’ എന്നതുേക ഇൻെ ക്ടർ
ക രുട്ടി മിഴി െപൻസിൽ താഴ െവ ് ര കാ ം കുപ്പായക്കീശയിൽ
തിരുകി—

’അറിഞ്ഞിെല്ലന്നേല്ല! ഒ! നിങ്ങളുെട ഒ കാരൻ ശിഷ്യൻ െചയ്ത രകൃത്യ 
ത്തിെന്റ വില പിശകുന്ന സമയ തേന്റടം വിട്ടിരിക്കാം. ഈ കയ്യക്ഷരം
ആരുെടയാെണ രൂപമുേണ്ടാ?’ എ േചാദി െകാ കസാലയിേന്മൽ
നിെന്നഴുേന്ന ഒരു നീണ്ട ലേക്കാെട്ടടു കാണി െകാടു .

’ഈ കെയ്യഴു എെന്റയാണു സംശയമില്ല.’

’ഇതിെന്റ ഉള്ളിലുള്ളതും നിങ്ങളുേടതുതെന്ന ആയിരിക്കണമെല്ലാ’ എ
പറ കുെറ െവളുത്തെപാടി ലേക്കാട്ടിെന്റ ഉള്ളിൽ നിെന്നടു ഒരു െചറിയ
കടലാസുതുണ്ടിൽ വ കാണി െകാടു . കായ്യൎസ്ഥൻ മിഴി േപായി.

’വിശ്വാസവഞ്ചനത്തിനും െകാലപാതകത്തിനും ഉള്ള മരു തരേക്കടില്ല.
ൈവദ്യെന്റ അവകാശവും പറ്റിക്കഴി വെല്ലാ. ഇനി, കൂ ൈവദ്യന്മാരും ആെര 
ല്ലാവരുമാെണ േകൾക്കെട്ട’ എ പറ ഇൻെ ക്ടർ െപാടി ലേക്കാട്ടിൽ
തെന്ന ഇ . കായ്യൎസ്ഥൻ േകാൾമയിർെകാ നഖശിഖാന്തം വിയ ൎ
പരവശനായി —

’ലേക്കാട്ടിൽ എജമാനെ മരണപ മായിരു ’ എ െതാണ്ട വിറ  
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െകാ പറഞ്ഞതു വ്യക്തമാവാഞ്ഞിേട്ടാ എേന്താ—

അെത മരണസൂ മാെണ മനസ്സിലായി എന്നായിരു ഇൻെ ക്ടർ
വ്യാഖ്യാനിച്ചതു്. ഇതിെന്റ േശഷം കായ്യൎസ്ഥെന്റ ൈകപ്പീെത്തടുത്തി ള്ളതു
െവടിപ്പാ ന്നതിനിട —

’എന്തിനായിട്ടാണു മിനിയാ കാല നിങ്ങൾ പരിവട്ട േപായതു്?’
എ കൂടി േചാദി . ഈ േചാദ്യത്തിനു—

’കുഞ്ഞിരാമൻ നായേരാടു ഒസ്യത്തിെന്റ സംഗതി പറവാനാണു് ’ എ
സമാധാനം പറഞ്ഞതുേക ചു കടി തുറി േനാക്കിെക്കാ —

’അതു ഞാൻ കുഞ്ഞിരാമൻ നായേരാടു േചാദിച്ചറിേഞ്ഞാളം, ഇതു ഇേപ്പാൾ
വായി േനാക്കി ഒപ്പിടു’ എ പറ ൈകപ്പീ കാണി െകാടു . കായ്യൎ 
സ്ഥൻ അതു വായി േനാക്കി.

’ലേക്കാട്ടിൽ വിഷമായിരു അടക്കം െചയ്തയച്ചതു എ ഞാൻ സമ്മതി 
ച്ചിട്ടില്ല’ എ ശാഠ്യം പിടി െകാ പിന്നാക്കം മാറി.

’സമ്മതി േപാലും ഇല്ലേപാലും ഇല്ലേപാലും നിങ്ങൾ പറേഞ്ഞടംെകാ
െതളിവിെന്റ കായ്യൎത്തിനു സംശയമില്ല. ഒപ്പിടാൻ മന െണ്ടങ്കിൽ ഒപ്പിടു’
എ ൈകപ്പീ േമശയുെട അറ്റേത്ത മാറ്റിവ േപനയും മഷിയിൽ മുക്കി
വ െകാടു .

’എജമാെന്ന, ഇങ്ങെന ക ിക്കരുേത. എജമാെന്ന, മനസാവാചാ അറിയാത്ത
അപരാധം എെന്റ േപരിൽ ചുമത്തരുേത, എജമാെന്ന, എെന്ന ചതിച്ചതാണു്.
എജമാെന്ന, എജമാെന്ന, എെന്ന രക്ഷിക്കെണ. എജമാേന്ന, എ സങ്കടെപ്പ
ക നീർ െപാഴി േമ്പാൾ ഇൻെ ക്ടർ ഇട ൈകെകാ കായ്യൎസ്ഥെന്റ
െചകിട്ടെത്താ മൂളി . രണ്ടാമതും ൈക ഓങ്ങിയേപ്പാൾ കായ്യൎസ്ഥൻ വല 
േത്ത െചകിടു താങ്ങിെക്കാ ്—

’അേയ്യാ എജമാേന്ന, എജമാേന്ന!’ എ പറ നൃത്തം ത വാൻ തുട 
ങ്ങി.
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’കി ണ്ണിേമവനെന്റ ചികിത്സ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിെല്ല! നിങ്ങളുെട പിഴി കു ം
ധാരയും ഇവിെട കഴിപ്പിക്കാം’ എ പറ ഇൻെ ക്ടർ പുറേത്തക്കിറങ്ങി.

’െതാ റ്റ ് എവിെട? അക േപായി കായ്യൎസ്ഥെനെക്കാ ൈകപ്പീ 
െത്താപ്പിടുവിക്കണം’ എ പറഞ്ഞനിമിഷത്തിൽ ഒരു കാൺസ്റ്റബിൾ,
ഇൻെ ക്ടരുെട അഭി ായം അറിഞ്ഞിെട്ടന്നേപാെല ൈകര ം തിരുമ്മി 
െക്കാ അകേത്ത കട . ഇൻെ ക്ടർ േസ്റ്റഷൻമുറ്റ ഒരു കസാലയിൽ
ഇരു സുഖമനുഭവി നാനും തുടങ്ങി. അരമണി ർ േനരേത്ത േസ്റ്റഷൻ
മുറിയിൽ ചില ചാട്ടവും ഓട്ടവും ആത്തൎ സ്വരവും നടന്നതിെന്റ േശഷം ഒപ്പി ം 
വ പറ കാൺസ്റ്റബിൾ പുറേത്ത വ . അന്നെത്ത രാ ിയിെല കഥ
ഇങ്ങെന അവസാനി . കായ്യൎസ്ഥൻ ബന്തവസ്തിൽതെന്ന. തവണക്കാരൻ
കാൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിെക േശഷമുള്ളവർ അതാതു ദിക്കിേല േപാവുകയും െച .

പിേറ്റദിവസം പകൽ ര മണിേയാടുകൂടി കു രാമൻനായെര േപാലീ 
സുേസ്റ്റഷനിേല െകാ േപായി. കി ണ്ണിേമനവൻ മരിച്ചതിൽപിെന്ന
കു രാമൻനായർ എളവ ൎ കടന്നിട്ടില്ല. ഇതാ ഇേപ്പാൾ ആ കി  
ണ്ണിേമനവെന്റ െകാലപാതകേക്കസ്സിൽതെന്ന ഒരു കുറ്റക്കാരനായിട്ടാണു
എളവ ർ േസ്റ്റഷനിേല കടന്നതു്. ഭാസ്ക്കരേമനവനുപകരം പണിേനാ  
ന്ന െഹഡ്കാൺസ്റ്റബിൾ ഈ േകസ്സിെന്റ മുഖം നല്ലവണ്ണം കണ്ടറിവാൻ
ഇടയാവാത്തതുെകാ ഇ ഇൻെ ക്ടർതെന്നയാണു വിസ്താരരംഗത്തിൽ  
േവശിച്ചതു്. ഇേന്നദിവസം വിസ്താരത്തിനിട ഇൻെ ക്ടർ ൈകകൾ പിന്നിൽ
േകാ ൎ പിടി നിന്നേതയു . േനാ ് കുറി വാൻ പുതിയ േസ്റ്റഷനാപ്സരായി 
രു .

’കായ്യൎസ്ഥെന നല്ലവണ്ണം പരിചയമുേണ്ടാ?’ എ ള്ള േചാദ്യത്തിനു ’ഉ ’
എ , ’അയാൾ എ സ്വഭാവക്കാരനാണു’ എന്നതിനു ’നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാ 
ണു് ’ എ ം, കാര്യസംബന്ധമായി വല്ല കൃ ിമങ്ങളും െചയ്തി േണ്ടാ? എന്നതിനു
’ഉള്ളതായിട്ടറിവില്ല’ എ ം ആകു . ആരംഭത്തിെല േചാേദ്യാത്തരങ്ങളുെട
ചുരുക്കം. വിസ്താരം ഈ നിലയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ’കി ണ്ണിേമനവെന്റ ആധാര 
ങ്ങളും മ ം കായ്യൎസ്ഥെന്റയും നിങ്ങളുേടയും േപരിൽ മാറി എഴുതിച്ചി ള്ളതായി
നിങ്ങൾക്കറിവിേല്ല?’ എ േചാദ്യപരമ്പരയിൽ ഒരു പടികൂടി ഇൻെ ക്ടർ
േമേ ാ കയറി.
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’നാലാന്നാൾ കാല കായ്യൎസ്ഥൻ പറഞ്ഞേപ്പാേഴ ഞാൻ അറി .’

’നിങ്ങളുെട േപരിലും എഴുതിക്കാണുന്നതു് എ െകാണ്ടാണു്?’

’അേദ്ദഹത്തിെന്റ (കി ണ്ണിേമനവെന്റ) ഒസ്യത്തിൻ കാരമാെണന്നാണു്
കായ്യൎസ്ഥൻ പറഞ്ഞതു് ’

’കായ്യൎസ്ഥൻ എന്തിനായിട്ടാണു നിങ്ങളുെട വീട്ടിൽ വന്നതു്?’

’ഒസ്യത്തിെന്റ കായ്യൎം പറവാൻതെന്ന.’

’ഒസ്യെത്തവിെട?’

’അേദ്ദഹത്തിനയ െകാടുത്തതിൽ പിെന്ന അതിെനപ്പറ്റി യാെതാരു വിവര 
വും അറിവിെല്ലന്നാണു കായ്യൎസ്ഥൻ പറഞ്ഞതു്.’

’എന്നാൽ ഈ സംഗതി എ െകാ നിങ്ങൾ എേന്നാടു പറഞ്ഞില്ല?’.

’േസ്റ്റഷനാപ്സർ ഭാസ്ക്കരേമനവേനാടു പറഞ്ഞി ണ്ടായിരു .’

’ശരി, ഭാസ്ക്കരേമേനാൻ മരി േപായെല്ലാ? അെല്ല? അതവിെട ഇരിക്കെട്ട
കായ്യൎസ്ഥെന്റ ശിഷ്യൻ എഴു െകാ വന്നതു കണ്ടിെല്ല? അതിൽ എന്തായി 
രു ?”

’ഒസ്യത്തായിരു െവന്നാണു കായ്യൎസ്ഥൻ പറഞ്ഞതു്. അേദ്ദഹം ആ
ലേക്കാട്ടിൽ നി കടലാെസ്സടു വായി ന്നതു ഞാൻ കാണുകയും ഉണ്ടായി.’

’നിങ്ങൾ കിട വാൻ േപായസമയം വാതിെലല്ലാം അട ബന്ധിച്ചി ണ്ടാ 
യിരു െവ നിങ്ങൾ അ പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. േഗാവിന്ദെന അമ്പലക്കാേട്ട
അയ ന്ന സമയം വാതിൽ വല്ലതും തുറ കിടന്നിരുേന്നാ?’
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’ഇല്ല. േഗാവിന്ദൻ തെന്നയാണു വാതിൽ തുറന്നതു.’

’എന്നാൽ പിെന്ന എങ്ങിെനയാണു കായ്യൎസ്ഥെന്റ ശിഷ്യൻ പുറ േപായതു്?
േഗാവിന്ദനാണു വാതിൽ തുറ െകാടുത്തെത നിങ്ങൾ വിചാരി േണ്ടാ?’

’ഞാൻ അതിെനപ്പറ്റി ആേലാചിച്ചിട്ടില്ല; ശിഷ്യൻ എേപ്പാഴാണു എഴുേന്ന  
േപായെത തെന്ന എനി രൂപമില്ല.’

’തളത്തിൽ നിന്നിരുന്ന നിങ്ങൾ അതു രൂപമില്ല, അെല്ല? മരുന്നിട്ട ചു 
െവള്ളക്കിണ്ടി ആരാണു േമശ റ െകാ വച്ചതു്?’

’ചു െവള്ളക്കിണ്ടി ഞാനാണു െവച്ചതു, അേപ്പാൾ മരു ണ്ടായിരുന്നില്ല.’

’അതു േഗാവിന്ദൻ പറ്റിച്ചതാെണ േതാ േണ്ടാ?’

’അയാഴുെട കീൾനടപ്പാേലാചിച്ചാൽ എനിക്കതു വിചാരി വാൻ തരമില്ല.’

ഇതിെന്റേശഷം ഇൻെ ക്ടർ േചാദ്യത്തിെന്റ വഴിെയാ െതറ്റി .

’കഴിഞ്ഞ എട്ടാംതീയതി നിങ്ങളും കുമാരൻനായരുംകൂടി േസ്റ്റഷനാപ്സെര കൂ 
ട്ടിെക്കാ വരുേമ്പാൾ എന്തിനാണു് കുമാരൻനായെര പിന്നാക്കം അയച്ചതു്?’

’ഇവിടു േചരിപ്പാറമ്പിൽ വന്നി െണ്ടങ്കിൽ കാര്യസ്ഥെന എ ് ഹാജരാ 
േക്കണ്ടതാെണ അറി വരുവാൻ.’

’േസ്റ്റഷനാപ്സെര പ മണിവെര പരിവട്ട താമസിപ്പിച്ചെതന്തിനാണു്?’

’െവടിപറഞ്ഞിരു േപായതാണു്.’
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’േസ്റ്റഷനാപ്സർ േപായിെട്ട േനരം കഴി കുമാരൻനായർ വീട്ടിെലത്തിയ 
േപ്പാൾ?’

’ഏകേദശം ഒരു നാഴിക കഴി .’

’ഇ താമസി വാെനന്താണു കാരണം?’

’രൂപമില്ല.’

’ഉം! അതും നിങ്ങൾ ആേലാചിച്ചിട്ടില്ല, അേല്ല? നിങ്ങളുെട വാക്കിേന്മൽ,
കായ്യൎസ്ഥെന ആദ്യം വിട്ടയച്ചതു് അ ഞാൻ േകസ്സാക്കായ്കെകാണ്ടാണു്.
ഇപ്പഴെത്ത മെട്ടാെക്ക മാറി, ഇെതാരു െകാലേക്കസ്സാണു്; ഓമ്മൎേവണം’ എ
പറ േകസ്സിെന്റ െതളിെവാെക്ക എടു തീരുന്നതുവെര ര േപെരയും
ബേന്താവസ്തിൽ വ വാൻ മജിേ ട്ടിെന്റ േരഖാമൂലമായ അനുവാദം വരുത്തീ  
ള്ളതു േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട പക്കൽനി ം വാങ്ങി വായിച്ചി കുഞ്ഞിരാമൻനായെര
േസ്റ്റഷനിൽതെന്ന പാർപ്പി . ൈകപ്പീ ം ഒപ്പിടുവി .

കെമ്പൗണ്ടെര വിളി പുറേത്ത െകാ േപായി ആ ിയിൽനി
വിഷമരുന്നപഹരി ന്നതിൽ കായ്യൎസ്ഥെന സഹായി െവ ം, േസ്റ്റഷനാ 
പ്സെര വഴി തടു വ േദേഹാപ വംെച െകാലെപ്പടുത്തിെയ ം, ഉള്ള
കുറ്റത്തിേന്മൽ കുമാരൻനായേരയും പിേറ്റന്നാൾ ബേന്താവ െച . പതിമുന്നാം 
തീയതി ര െകാലേക്ക കൾ മജിേ മുമ്പാെക ചാർ െചയ് വാനുള്ള
ഒരുക്കങ്ങളും കൂട്ടി ടങ്ങി. ഈ വത്തൎ മാനം നാട്ടിൽ പരന്നേതാടുകൂടി
ഉത്ഭവിച്ച ബഹളെത്തപ്പറ്റി വായനക്കാർ ഊഹി െകാള്ളെട്ട.
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പതിെനാന്നാമദ്ധ്യായം

“ൈദവഗതിക്കഥവാ ഭുവേനസ്മിൻ
ൈനവകവാടനിേരാധെമാേരടം.”
—ശാകുന്തളം.

കായ്യൎസ്ഥനും കുഞ്ഞിരാമൻനായരും കി ണ്ണിേമനവെന്റ ഇട ം വല ം
ൈകകളായിട്ടാണു ജനങ്ങൾ വിശ്വസി േപാന്നിരുന്നതു്. ചാർച്ചെകാ
വിചാരിച്ചാൽ കു രാമൻനായരുതെന്നയാണു് ഉത്തമസ്ഥാനത്തിനവകാശി.
വിശ്വാസംെകാ േനാക്കിയാൽ കായ്യൎസ്ഥനും ഒ ം താെഴയല്ല. ഇതാ
ഇേപ്പാൾ ഈ ര േപരുംതെന്ന ആ കി ണ്ണിേമനവെന്റ െകാലപാതക ടു 
ക്കിൽ അകെപ്പട്ടിരി ! എന്നാൽ അ മാ ം െകാണ്ടാേയാ? അതുമില്ല.
വിദ്യാഭ്യാസം മേനാവികാസം സിദ്ധിച്ചി ള്ള കുമാരൻ നായരും ഇതിൽ കു 
ടുങ്ങീ ണ്ടെ . ഇതിലധികെമാരാശ്ചയ്യൎം എന്താണിനി ഉണ്ടാവാനുള്ളതു്!
കഷ്ടം! എ വളെര ആളുകൾ പരമസങ്കടത്തിനു സംഗതിയായി ്! ഇതിൽ
മെറ്റാരു സമാധാനവുമില്ല. തലയിെലഴു തേലാടിയാൽ േപാകുന്നതല്ലേല്ലാ.
കർമ്മഫലമനുഭവി ന്നതിൽ ഓേരാരുത്തേക്കൎാേരാ കാലമു ്. അതു തടുത്താ 
െലാ നി ന്നതുമല്ല.

ആനന്ദപുരനിവാസികളായ അേനകം ആളുകളുെട മനസ്സിൽ ശിലാേരഖ 
േപാെല പതി കിട െന്നാരു ദിവസമായ ആയിരത്തറുപത്തിമൂ ് തുലാം
പ ണ്ടാംതീയതി ആറുമണി മു ് അപ്പാത്തിക്കരിയുെട സീമന്തപു നായ
അമ്പലക്കാ ശങ്കരേമേനാൻ എളവ ർ തപാലാപ്പീസിേല യാ പുറെപ്പ .
അവെടെച്ചന്നേപ്പാൾ തപാൽശിപായിയുെട േവല നടത്തിയിരുന്നതു പതിവുകാ 
രനായിരുന്നില്ല. ശങ്കരേമേനാൻ അയാേളാടു ’എം. െക. േഗാവിന്ദപ്പണിക്ക ൎ
എഴു വല്ലതും വന്നി േണ്ടാ?’ എ േചാദി . പുതിയ തപാൽശിപായി അതു
തപ്പിത്തിരെഞ്ഞടു െകാടുത്തതു വാങ്ങി ലേക്കാട്ടിെന്റ ഒരു വ നുള്ളിെപ്പാട്ടി 

െകാണ്ടാണു് ശങ്കരേമേനാൻ വഴിയിേലക്കിറങ്ങിയതു്.

പടിമുതൽ വഴിവ വെര നീട്ടിെക്കട്ടീ ള്ള െചറുമതിലിേന്മൽ മൂത്തൎ ിമത്തായ
ദാരി ്യംേപാെല കിഴവനായ ഒരു ചട്ടക്കാരൻ ഇരി ണ്ടായിരു . ചുക്കി  
ളി ം െപാട്ടിെപ്പാളി ം ഉള്ള ഒരു േജാടുബൂട്ടീസ്സ്, കീറിപ്പറി ചളിപുരു
തൂങ്ങികിട ന്ന കാെലാറ, അതിെനക്കാൾ എ മാ കൂടി പഴക്കംെചെന്നാരു
വളുസ പ്പായം, ഈ കുപ്പായത്തിനിണ െന്നാരു ഉൾ പ്പായം, നര നീണ്ട
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െക താടിയും േമൽമീശയും കൂടിെയാരു കാടു്, വാടിവരണ്ടമുഖം, കനംകുറ
ചതെഞ്ഞാരു ഹനുമാൻെതാപ്പി, സവൎാംഗം െപാടി, അകേത്തെക്കാരു വളവു,
വായിൽ പകുതി കത്തിക്കരിെഞ്ഞാരു ചുരു ്,—ഇതാണു പടിക്കലിരി ന്ന
ദാരി ്യമൂത്തൎ ിയുെട ചുരുക്കത്തിലുള്ള ധ്യാനം. കടി പിടിച്ചിരി ന്ന ചുരു ്
ഒരിക്കൽ വായിൽ നിെന്നടു തു ന്നസമയമാണു ശങ്കരേമേനാൻ എഉ
െപാട്ടി െകാ പുറേത്ത കടന്നതു്. തുപ്പൽ ശരിയായി ലേക്കാട്ടിേന്മൽ 
തെന്ന െച പതി . േമേനാൻ അതുക കയ ൎ . ’ഈ വൃത്തിെകട്ട
കഴുക്കെള തട്ടി നാടുകടത്തണം’ എ പറ െകാ ലേക്കാ രിെയടു
സാ ിെന്റ മുഖ വലിെച്ചറി . ശകാരം േകട്ടി സാ ി യാെതാരു
ഭാവേഭദവും ഉണ്ടായില്ല. ലേക്കാ ധമ്മൎംെകാടുത്തതാെണ വിചാരി അതു
െപറുക്കിെയടു ് അതുെകാ തെന്നെയാരു സലാം െച . എന്നി കുപ്പായ 
ത്തിെന്റ ഒരു ദ്വാരത്തിൽനി കുെറ തീെപ്പട്ടിേക്കാേലാമേറ്റാ തപ്പിെയടു
ലേക്കാട്ടിൽ കുത്തിനിറ ഒെക്ക ടി േവെറെയാരു ദ്വാരത്തിേല തള്ളി.

”ഇതിനു പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല” എ പറ േമേനാൻ അേങ്ങാ 
ം ഇേങ്ങാ ം േനാക്കി എഴു നീത്തൎ ി വായി െകാ നട വാൻ തുടങ്ങി.

േമേനാൻ കുേറദൂരം േപായേപ്പാൾ സായ്പ് പതുെക്ക എഴുേന്ന പുറെപ്പ . ശങ്കര 
േമേനാൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ െച േകറി. അേപ്പാൾ സാ ് എവിേടേയാ മറ .
േമേനാൻ രണ്ടാമതും പുറേത്തക്കിറങ്ങി, പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ നിലാവു നല്ലവണ്ണം
െതളി . സാ ം നിഴൽേപാെല, കൂടീ ്. േമേനാൻ ആേവശം െകാണ്ട 
േപാെല ദൃഷ്ടിമുഴുവനും മുേന്നാട്ടാക്കി മുറുകി നട തുടങ്ങിയേപ്പാൾ സാ ിെന്റ
നടയും മുറുക്കി ടങ്ങി. ഇങ്ങെന ആേറഴു കുന്തപ്പാടിലധികം മുമ്പി േപാകുവാൻ
ഇടെകാടുക്കാെത േമനവെന പി ട ൎ െകാ സാ ് െപരുവല്ലാപ്പാലത്തി 
േന്മൽ കയറിയേപ്പാൾ േമേനാൻ ശിവൻകാട്ടിേല കട ന്നതുക ഒ കൂടി
േവഗം നട . പാലം കട തിരി നി ര തീെപ്പട്ടിേക്കാലുര െപാ 
ക്കിക്കാണിച്ചി പിെന്നയും േമനവെനത്തെന്ന ലാ വ കാട്ടിൽ േവശി .
ഇവർ ര േപരും മറഞ്ഞി വളെര താമസം കൂടാെത ഒരു േപാലീസുകാരൻ
െപരുവല്ലാനദിയുെട കിഴേക്കക്കരയ്ക്കൽ പാലത്തിെന്റ മറവിൽ വ നി .
അയാളുെട പിന്നാെലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ കാട്ടിൽക്കട സായ്പ് േപായവഴി
േതടുവാനും തുടങ്ങി.

േമൽ സ്താവിച്ച ഗൂഢസഞ്ചാരം അവസാനിച്ചേപ്പാൾ നവമിച്ച ൻ ഉച്ചതി 
രിഞ്ഞഇ നാലിൽചില്വാനം നാഴിക കഴിഞ്ഞിരി . േകാടതിവഴിയിൽ
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ആൾസഞ്ചാരം ഒതുങ്ങി. പരിവട്ട വീട്ടിെല പുരുഷൻമാർ ര േപരും േപാ 
ലീസു് േസ്റ്റഷനിൽ കിട ് കഷ്ണി . അ അത്താഴവുംകൂടിക്കഴിക്കാെത
അകായിൽ കിട കരയു . ഇൻെ ക്ടർ േചരിപ്പറമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല. േദവ 
കി ട്ടി കുമാരൻനായരുെട കഷ്ടാവസ്ഥെയ ഓ ൎ ം ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ
ത െകാ ം ത െകാ ം നടുമുറ്റ കിട ് നിലവിളി . േദവകി ട്ടി
നടുമുറ്റ മറി വീണി ് അരമണി റു കഴിയുംമു ഒരാൾ തലവെര മൂടി  
ത െപരുവല്ലാ നദീതീര കൂടി പാലത്തിെന്റ അടു വ . അവിെടനി
തല െപാക്കി എട ം വല ം േനാക്കി. പാലത്തിേന്മലാവെട്ട വഴിയിലാവെട്ട
ആെരയും കണ്ടില്ല. പുഴവ പറ്റിത്തെന്ന പിെന്നയും നട . േപാലീസുകാരൻ
നി ന്നതിെന്റ േനെര േചാട്ടിൽ കൂടിക്കട േസ്റ്റഷനാപ്സർ മുങ്ങിച്ച െവ
പറയുന്ന ദിക്കിെന്റ േനെരവ ശിവൻകാട്ടിൽ കാലുവച്ചേപ്പാൾ വൃക്ഷത്തിെന്റ
മറവിൽനിെന്നാരു കുറുക്കൻ ചാടി ഓടുന്ന ശബ്ദംേകെട്ടാ െഞട്ടി. െപെട്ട പു 
തച്ചിരുന്ന മുെണ്ടടു ് അരയിൽ െകട്ടി. കക്ഷത്തിൽ നി വടി കയ്യിെലടു .
എന്നി നാലുപുറവും സൂക്ഷി േനാക്കിെക്കാ നട തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ െച  
േകറിയതു മുെമ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചി ള്ള കാന്താരമമ്മൎത്തിേലക്കാണു്.
അവിെടയുള്ള ഒരറ്റ ച രശ്മി േവശം കി ന്ന ഒരു ദിക്കിൽ, അമ്പലക്കാ
ശങ്കരേമേനാൻ ഭയെപ്പ കണ്ണട നിൽ ണ്ടായിരു . അടു െച േതാ 
ള ൈകവച്ച സമയം ശങ്കരേമേനാൻ െഞട്ടി ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ
തെന്റ മുമ്പിൽ കണ്ടതു േചരിപ്പറമ്പിൽ ബാലകൃഷ്ണേമനവെനയാണു്. വരുവാനി
ൈവകിയതിനുള്ള പരിഭവമായി , ’എെന്ന ഭയെപ്പടുത്തിെക്കാ വാനാേണാ
ഇവിെട വരുത്തിയതു്?’ എ േചാദി .

’ഇ തെന്ന സംബന്ധംതുടങ്ങിക്കവാനുള്ള ഉത്സാഹമായിരു .’

’അേയ്യാ, ഞാൻ േമാതിരവും മ ം െകാ വന്നിട്ടില്ലേല്ലാ. ഓടിേപ്പായി എടു 
െകാ വരാം’ എന്നായി ശങ്കരേമേനാൻ.

’പരി മിേക്കണ്ട. ഇന്നിനി എങ്ങിെനയായാലും തരമാവവില്ല േദവകി  
ത്സാഹംതെന്നയാണു്. ആ കഴു ............ ഒഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കായ്യൎെമാെക്ക
സഫലമായി. പെക്ഷ അച്ഛനു മരണപ ം മുേമ്പ കയ്യിൽകിട്ടണമെ .’

’അച്ഛൻ എളവ ർ േസ്റ്റഷനിലെല്ല?’
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’അല്ല, ഇേപ്പാൾ വീട്ടിെലത്തി.’

’എന്നാൽ നമ്മൾ േചരിപ്പറമ്പിേല േപാവാം, ഞാനുംവരാം’ എെന്ന
ശങ്കരേമേനാൻ വിെട്ടാഴിക്കില്ല.

’ഇ േനരം കുെറയായെല്ലാ. എെന്റ കയ്യിൽ തന്നാൽ മതി. നാെള ഞാൻ
െകാടുേത്താളാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട അച്ഛേനയും മ ം കൂട്ടിെക്കാ നാെള
ൈവകുേന്നരം വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ അവിെടെയാെക്ക തയ്യാരു ്. നിങ്ങൾ
വല്ല ഒരുക്കങ്ങളും കൂട്ടാനുെണ്ടങ്കിൽ അമാന്തിക്കേല്ല. ഒസ്യത്തി തേന്ന .’

’ഞാൻ നാെളക്കാല തെന്ന വീട്ടിൽ വരാം’ എന്നതുേക ബാലകൃഷ്ണേമന 
വനു ക്ഷമയില്ലാതായി.

’ആെട്ട, ഒസ്യ െകാ വന്നി േണ്ടാ? അതു പറയൂ’.

’ഉവ്വ് ’ എ പറെഞ്ഞടു കാണി െകാടു .

’േനാക്കെട്ട’ എ പറ ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ ൈകനീട്ടി. ശങ്കരേമേനാൻ
െകാടുത്തില്ല. ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ മുഖ നി കെണ്ണടുക്കാെതക ്,

’വരു, നമ്മൾ േചരിപ്പറമ്പിേല േപാവാം’ എ പറ .

’എന്താ, എെന്ന വിശ്വാസമില്ലാണ്ടാേയാ? ഈ വടിെകാ തലെക്കാരു
ത തന്നി അതിേപ്പാൾ ഞാനിേങ്ങാ തട്ടിപ്പറിച്ചാേലാ എ ’സാമം’വി
’േഭദ’ത്തിേല ചാടി. അേപ്പാൾ ശങ്കരേമേനാൻ—

’എന്നാെലന്താ, ാണനേങ്ങാ േപാകും; എെന്റ കായ്യൎവും സാധി ം’
എ ഒരിക്കൽകൂടി ഭീഷണിെപ്പടുത്തി. പെക്ഷ മുഖെത്ത േസ്താഭത്തിനു ഒരു
വ്യത്യാസവും വരുത്തിയില്ല.

’ഇതുെകാെണ്ടാ ം േപടിക്കില്ല’ എ വീരവാദം പറ ഒ കൂടി പി 
ന്നാക്കം മാറിയേപ്പാൾ ശങ്കരേമനവെന്റ മുഖ ഒരുതുള്ളി േചാരയില്ല. എങ്കിലും
ഇെതല്ലാം കളിയാേയക്കാെമന്ന ആശെകാ തിരിേച്ചാടുവാനും ൈധയ്യൎംവന്നി 
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ല്ല.

’എന്നാെലാ മിടുെക്കാ കാണെട്ട’ എ ക രുട്ടി മിഴി വടി ഉയത്തൎ ി 
യേപ്പാൾ ശങ്കരേമനവെന്റ െശൗയ്യൎെമവിെട, േമനവെനവിെട’ അേയ്യാ,
രക്ഷിക്കെണ എ നിലവിളി െകാ തിരിേഞ്ഞാടുവാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ
േവരുതട മാറടി വീണു. ആ നിമിഷത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ വടിയും
കീേഴ്പാ വ . ഇനിെയന്താ ഒരു മാ കൂടി േവണ്ട, എന്നാൽ നിസ്സഹായനായി
കമ കിട ന്ന ആ ജീവിയുെട കഥ തീ ൎ . പേക്ഷ അതിനു സംഗതിവേന്നാ,
ഇല്ലേയാ എ അറിവാനിടയാകുന്നതിനുമു രാമബാണംേപാെല െചടികളുെട
ഇടയിൽകൂടി ഒരു വിറകുെകാള്ളി ആയത്തിൽ വ ൈകകളുെട കുഴകളിൽ
െകാണ്ടേതാടുകൂടി ബലകൃഷ്ണേമനവെന്റ വടി ൈകയിൽനി െതറിച്ചകെലെച്ച 

വീണു.

അവസേരാചിതമായ ഈ െപാടിൈക്ക േയാഗിക്കത്തക്കവണ്ണം സാമത്ഥൎ ്യ 
മുള്ള പുരുഷൻ ന െട േസ്റ്റഷനാപ്സർ ഭാസ്ക്കരേമനവനല്ലാെത മറ്റാരുമാവിെല്ല
പലവിധത്തിലും വായനക്കാർ ഊഹിച്ചിരിക്കാം. അേദ്ദഹം ശിഷ്യേനാടുകൂടി
അരങ്ങ േവശിച്ചേപ്പാൾ അവിെട കൂടിയാടിയിരുന്ന ര േപരും ആട്ടം
നിറുത്തിേപ്പായിക്കഴി . ’കി ണ്ണി’ എല്ലാം പറ െവച്ചി ള്ള േപാെല, എ
ശിഷ്യനു ക നെകാടുത്തി േസ്റ്റഷനാപ്സർ താെഴ വീണുകിട ന്ന വടിയും
കയ്യിെലടു ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ മഠത്തിേല , നട കയല്ല ഓടുകയാ 
ണു െചയ്തതു്. അവിെടെച്ചന്നേപ്പാൾ പടിതുറന്നിട്ടില്ല. േവലിചാടി അക
കടന്നേപ്പാൾ മഠം പൂട്ടിയിരി . േവഗം നാലുപുറവും പരിേശാധിച്ചതിെന്റ
േശഷേമ േസ്റ്റഷനാപ്സർ നല്ലവണ്ണം ശ്വാസം വിട്ടി . അന്നെത്ത രാ ിയിെല
േവല ഒരുവിധം ഇങ്ങെന കലാശിപ്പിച്ചതിെന്റേശഷം കി ണ്ണിേമനവെന പറ്റി
തറവാടിേനയും േതാ ി ആയിരത്തിൽചില്വാനം ഉറുപ്പിക ചിലവി പണി
തീർപ്പിച്ചി ള്ള ആ മഠത്തിൽ, ’അവനിവിെട എത്തീട്ടില്ല. അമ്പ കള്ളെന
പറയണെമങ്കിൽ ഇങ്ങെനയുള്ളവെന പറയണം. ഈ കളവും െതളിയി വാൻ
എനി ഭാഗ്യമുണ്ടായെല്ലാ’ എന്ന കൃതാത്ഥൎ തേയാടുകൂടി, ആ രാ ി കഴി കൂട്ടി.

ആ രാ ിതെന്ന ഏകേദശം പ മണിസമയ അമ്പലക്കാെട്ട  
കൃതമാെണങ്കിൽ അതു വർണ്ണിപ്പാൻ തൂലികയുെട സഹായംെകാ മാ ം
സാധി ന്നതല്ല. ശങ്കരേമേനാൻ സ്വന്തം അക കട്ടിലിേന്മൽ മല ൎ
കിട ൈകയും കാലുമി ത ്. മിഴിര ം കണ്ടാൽ ഭയമാവും. കലങ്ങി 
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മറി സാമാന്യത്തിലധികം പുറേത്ത തള്ളീ ്. അടിെതാ മുടിവെര
വിയർപ്പിൽ കുളിച്ചിരി . ഓടീ ള്ള കിത ് നിലച്ചിട്ടില്ല. അമ്മ ശങ്കരാ,
ശങ്കരാ എ അടെക്കയിരു വിളി ്. െതാണ്ട കാറി റെപ്പടുന്ന
െഞരുക്കമല്ലാെത നാവന ന്നതുകൂടിയില്ല. എന്തിേനെറ വിസ്തരി ! മരണ 
വികൃതികളല്ലാെത േവെറെയാ ം കാണ്മാനില്ല.

േപാലീ കാരനും കി ണ്ണിയും കട്ടിലിെന്റ കാക്കലും തലയ്ക്കലും നി വീ 
ശു ്. അപ്പാത്തിക്കരി അ മി േമാടി കുെറ മരു ം മ െമടു െകാ
വന്നേപ്പാേഴ ം േരാഗിയുെട കൃഷ്ണമണികൾ േമേ ാ േപായി. മിഴികൾ
അനങ്ങാെതയായി സവ്വൎാംഗെമാ വിറ യാെതാരു േചഷ്ടയുമില്ലാതായി.
ശങ്കരേമേനാൻ മരി .
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പ ണ്ടാമദ്ധ്യായം
ഉപസംഹാരം

ഇൻെ ക്ടർ പിേറ്റദിവസം കാലെത്തഴുനീ റിക്കാർ െകട്ടിൽനിെന്നാരു കടലാ 
സു ചുരുെളടു നിവത്തൎ ിയേപ്പാൾ കനലിൽ ചുെട്ടടുത്ത കനകച്ചങ്ങലേപാെല
വിള ന്ന സൂര്യബിംബത്തിൽനി െപാട്ടി റെപ്പടുന്ന രശ്മി ട്ടം ജനാലക 
ളിൽ കൂടി കട േസ്റ്റഷൻ മുറിക്കക കുടിെകാണ്ടിരുന്ന അന്ധകാരനികരെത്ത
നിർ ലനം െച വാൻ തുടങ്ങിയതുകണ്ടാൽ പതിമൂന്നാം തീയതി പുലന്നൎതു
കു ണ്ണിനായർ ഇൻെ ക്ടരുെട േത്യകാവശ്യെത്ത ഉേദ്ദശി തെന്നയാേണാ
എ േതാ ം. ഇൻെ ക്ട ൎ ം ഉപകാരസ്മരണ ഉണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. ബാ 
ലാക്കൎകിരണങ്ങെള ആദരപൂവൎം സ്വീകരി െകാ അേദ്ദഹം ജനാലയുെട
അടുക്കേല നീങ്ങി. അവിെടനി െകാ ് അേന്നദിവസം േകാടതിമുമ്പാെക
ചാ ൎ െച വാൻ നിശ്ചയിച്ചിരി ന്ന െകാലപാതകേക്കസുകളുെട വികടമാർ 
ഗ്ഗങ്ങൾ അകെപ്പ , േചരെയ വിഴു വാൻ ഉത്സാഹിച്ച നീേക്കൎാലിെയേപ്പാെല,
യാെതാരവസാനവും ക കിട്ടാെത കിട കുഴ േമ്പാൾ വഴിയിെലാരു
േകാലാഹലംേകാ തിരി േനാക്കിയ നിമിഷത്തിൽ, േകസ്സാേലാചനമൂലം
കു ണ്ണിനായ ൎണ്ടായിരുന്ന കണ്ടപ്പാടു് സകലതും കലാശി െനറ്റിത്തടത്തി 
െല ചുളിവുകെളാെക്ക നിവ ൎ . തലെചാറിഞ്ഞിരുന്ന കയ്യിെന്റ േജാലിയും
ഒതുങ്ങി എതിരായി വരുന്ന സ്വരൂപത്തിൽ പതിഞ്ഞിരി ന്ന ദൃഷ്ടികൾ  
മാ ം എമ മിഴി കുറ േപായതിനാൽ േവല കുേറ ടി വർദ്ധി . വളെര
താമസംകൂടാെത ത്യക്ഷമായി കാണുന്ന സ്വരൂപെത്ത റി ണ്ടായിരുന്ന
സംശയം തീ ൎ വിശ്വാസം ജനിച്ചേതാടുകൂടി വായിച്ചിരുന്ന കടലാ ം
വലിെച്ചറി ആനന്ദപുരം ഇൻെ ക്ടർ നിലവി പക നി േപായി.
ഇൻെ ക്ടർ േകട്ട േകാലാഹലം പടിക്കൽ കൂടിയിരുന്ന ജനസംഘത്തിേന്റ 
യായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കടലാ േസ്റ്റഷനാപ്സരുെട
മരണെത്തപ്പറ്റിയായിരു . േസ്റ്റഷനിേല കട വന്ന സ്വരൂപം ന െട
പണ്ടെത്ത േസ്റ്റഷനാപ്സരുേടതുമായിരു .

ച ജീവിച്ച ഭാസ്ക്കരേമനവെന കണ്ടി ണ്ടായ ഭയത്താലും ആശ്ചര്യത്താ 
ലും സ്തബ്ധന്മാരായ തെന്റ കീഴുേദ്യാഗസ്തന്മാേരയും മ പലേരയും തൽക്കാലം
ഗണ്യമാക്കാെത േസ്റ്റഷനാപ്സർ േനരി ഇൻെ ക്ടരുെട സന്നിധാനത്തിൽെച
സലാംവ നിൽ യാണുണ്ടായതു്. ഇൻെ ക്ടർ ഒ കൂടി ക മിഴിച്ചതല്ലാ 
െത ഏെതാരുവിധത്തിലാണു് േസ്റ്റഷനാപ്സ ൎ സ്വാഗതം പറേയണ്ടെത
തീരുമാനി വാൻ ശക്തനായില്ല. േസ്റ്റഷനാപ്സർ തെന്റ അജ്ഞാതവാസകഥ
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പറഞ്ഞഉ ഇൻെ ക്ടെര സമാധാരെപ്പടു കയും ഉണ്ടായില്ല. അതിനുള്ള
സമയം വന്നിട്ടിെല്ല കണ്ടിെട്ടന്നേപാെല.

’േകെസ്സല്ലാം െതളി . േസ്റ്റഷനിൽ കിട ന്ന പുള്ളികൾ എെന്റകൂെട
ഇേപ്പാൾ തെന്ന അമ്പലക്കാേട്ട പുറെപ്പടുവാൻ ഉത്തരവുണ്ടാകണം. ഇവിട ം
സഹായത്തിനു വരുന്നതായാൽ ഉപകാരമായിരു .’ എ ഭാസ്ക്കരേമേനാൻ
േബാധിപ്പിച്ചതിനു് അനുസ്വാരശൂന്യമായ ണവംെകാെണ്ടാരു അനുസരണവും
അതിനേയാജിച്ച നടവടിയും ആയിരു ഇൻെ ക്ടരുെട മറുവടി.

ഇൻെ ക്ടരും ആളുകളും അമ്പലക്കാ െച കയറിയേപ്പാൾ േസ്റ്റഷനാ 
പ്സരുെട ശിഷ്യനും േപാലീ കാരനും നാലുെകട്ടിൽനി േകാലായിേല
കട ന്ന വാതലിെന്റ ഇരുഭാഗ ം കൂടിയിരി . അപ്പാത്തിക്കരി നടു 
മുറ്റത്തിെന്റ വക്ക വല്ലഴിയിേന്മൽ ൈകെകാടു ൈകയിേന്മൽ തലയും
ചാ ് ചിന്താ ാന്തനായി കാലു പിണ നിൽ ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭായ്യൎ അടു ള്ള തൂണിേന്മൽ ചാരിയിരു ് കണ്ണീരിൽ കുളി മു ്.
േസ്റ്റഷനാപ്സർ വാതുക്കൽ നിന്നിരുന്നവേരാടു സംസാരിച്ചതും ശങ്കരേമേനാൻ
മരി കിട ന്ന അകം തുറ േനാക്കിയതും അപ്പാത്തിക്കരിയാകെട്ട ഭാ 
യ്യൎയാകെട്ട അറിയാഞ്ഞെത െകാണ്ടാെണ പു ദുഃഖമനുഭവിച്ചി ള്ള
മാതാപിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല മറ്റാക്കൎാകു പൂണ്ണൎമായി അറിവാൻ കഴിയുന്ന 
തു്? നാലുെകട്ടിേല കട ന്ന ഇൻെ ക്ടരുെട ബൂട്ട്സിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടാണു്
അപ്പാത്തിക്കരി തിരി േനാക്കിയതു്. ആ മാ യിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
നയനങ്ങളിൽനി െപാടുന്നെന പുറെപ്പട്ട അ ധാരെയ ഒതുക്കിനിറു വാൻ
മനസ്സിൽ കത്തിക്കാളുന്ന വ്യസനം അേദ്ദഹത്തിെന അനുവദിച്ചിെല്ലേന്ന പറേയ 
ണ്ടതു . േസ്റ്റഷനാപ്സെര കണ്ടതുമുതൽ ഇൻെ ക്ടരുെട കാ യും േകൾവിയും
മ ം േകവലം സ്വപ്ന ായങ്ങളായിത്തീ ൎ . അമ്പലക്കാേട്ട ള്ള വരവുതെന്ന
വാസ്തവത്തിൽ സ്വപ്നാടനെമേന്ന പറ കൂടു. അവിെട വന്നതിെന്റ േശഷം
നടന്നതും മുഴുവനും നടന്നിരുന്നതും കു ണ്ണിനായെരെച്ചാല്ലിേയടേത്താളം സ്വ 
പ്നത്തിൽ സ്വപ്നെമന്നല്ലാെത മെറ്റാ പറവാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ സ്ഥിതിയിൽ
ഇൻെ ക്ടരുേണ്ടാ
അപ്പാത്തിക്കരിെയ സമാധാനെപ്പടു വാൻ പുറെപ്പട്ടാൽ ാപ്തനായിത്തീരു !
മുഖേത്താടുമുഖം േനാക്കിെക്കാ മൂകന്മാെരേപ്പാെല നിന്നിരുന്ന ഇവെര ഈ
ദുർഘടസ്ഥിതിയിൽനി രക്ഷെപ്പടുത്താൻ േസ്റ്റഷനാപ്സർ തെന്ന സഹായിേക്ക 
ണ്ടിവ . അേദ്ദഹം ഇവരുെട അടു വ .
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’ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കായ്യൎെത്തപ്പറ്റി വിചാരി വ്യസനിച്ചി ഫലമുെണ്ട 
േതാ ന്നില്ല. സംഗതികെളല്ലാം ഞാൻ അേന്വഷിച്ചറിഞ്ഞിരി .

പേക്ഷ കറച്ചധികം വിസ്തരിപ്പാനുള്ളതുെകാ െസൗകയ്യൎമായിെട്ടാരു ദിക്കിൽ
േപായിരുന്നിട്ടാെണങ്കിൽ നന്നായിരു ’ എ സാവധാനത്തിൽ പറഞ്ഞതു 
േക ് അപ്പാത്തിക്കരി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഫീസുമുറിയിേല വഴികാണി .
ഇൻെ ക്ടരും അപ്പാത്തിക്കരിയും അക കട ഓേരാ ചാരുകസാലയിൽ
ഇരുന്നതിെന്റ േശഷം ഇൻെ ക്ടരുെട അനുവാദേത്താടുകൂടി, േസ്റ്റഷനാപ്സരും
ഒരു ചൂരക്കസാലയിൽ ഇരു . എന്നി അടു കിട ന്ന േമശയുെട വ
തേലാടിെക്കാ ഇ കാരം ആരംഭി :—

’ഈ മരണവും കി ണ്ണിേമനവെന്റ േകസ്സിേനാടു സംബന്ധിച്ചതുതെന്നയാ 
ണു് ’ എ പറ കുറ േനരം മിണ്ടാതിരു , േകട്ടിരി ന്നവരും െമൗനെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ചില്ല.

’ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാംതീയതി രാ ി എ മണി പ മിന്നിട്ടിനു ഒരാൾ
കമ്പൗണ്ടരുെട അറിവകൂടാെത ആ ിയിൽനി ’ സിക്ക് ആസിഡ് ’ എന്ന
വിഷമരു ക െകാേണ്ടാടി. ഇയാൾ േരാഗികൾ കിട ന്ന മുറിയിൽ കൂടിയാ 
ണു അകേത്ത കടന്നതു്. തിരിെയേപാന്നതും പരി മത്തിെന്റ ശക്തിെകാ
മരു കുപ്പി തുട വയ്ക്കാനാവെട്ട േരാഗികെള ഉപ വിക്കാെത നടക്കാനാവെട്ട
ക്ഷമയുണ്ടായില്ല. ഇയാൾ ശല്യെപ്പടുത്തിയ േരാഗിയുെട നിലവിളി കമ്പൗണ്ടർ
പുറ േപായി വരുേമ്പാൾ േക െവങ്കിലും സാധാരണയായി വിചാരിച്ചതി 
നാൽ അ ദ്ധെവച്ചില്ല.

’കുമാരൻനായരെല്ല കെമ്പൗണ്ടെര മാറ്റി നിറുത്തിയതു?’ എന്ന േചാദ്യംമൂല 
മാണു ഇൻെ ക്ടരുെട െമൗനത്തിനു ഭംഗം വന്നതു്.

’കുമാരൻനായരും കമ്പൗണ്ടരുംകൂടി ആ ി പുറ സംസാരി നി  
േമ്പാഴാണു് ആൾ കെമ്പൗണ്ടരുെട അക കടന്നതു്. പേക്ഷ, കുമാരൻനായർ
ഇെതാ ം അറിഞ്ഞിേട്ട ഇല്ല. ഉടപ്പിറന്നവളുെട നിർബന്ധംെകാണ്ടാണു
പണയപ്പണ്ടം അ രാ ിതെന്ന കുമാരൻനായെക്കൎടുപ്പിേക്കണ്ടിവന്നതു്.

’ഇതിൽ ശങ്കരെനന്താണു് പിഴച്ചതു്?’ എ അപ്പാത്തിക്കരിയും സംവാദ 
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ത്തിൽ പ െകാ വാൻ തുടങ്ങി.

’ശങ്കരേമനവെന്റ മരണം ഒടുക്കെത്ത സംഗതിയാണു്. അതു ഞാൻ അവി 
െട വരുേമ്പാൾ പറയാം. പണയംെവച്ച ആളും അ വിെനെക്കാ കുമാ 
രൻനായേരാടു പറയിപ്പിച്ച ആളും േവെറയാണു്. ഈ ആൾ തെന്നയാണു
വിഷമരുന്നപഹരി ന്നതിൽ സഹായിച്ചി ള്ളതും. കുമാരൻനായരുെട സഹായ 
മുണ്ടായിരു െവങ്കിൽ ഇ പരി മി മരുെന്നടുേക്കണ്ടിവരികയില്ലായിരു .’

’ആരാതു്? കായ്യൎസ്ഥെനാ, കുഞ്ഞിരാമൻനായേരാ?’

’ഊരും േപരും ഞാൻ വഴിെയ പറേഞ്ഞാളാം. കുമാരൻനായർ പ മി 
ന്നിേട്ട കെമ്പൗണ്ടരായി സംസാരി നിന്നി . കാര്യം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം പിരി . അേപ്പാൾ എ മണി പ മിനിട്ടായി. ഇതിനു സാക്ഷി
കുമാരൻനായരുെട വാ തെന്ന. ഒരാൾ മരു െകാ േപായേല്ലാ. അയാൾ
വീട്ടിൽെച ഉ െവ വരുത്തി അക േപായിക്കിട . മെറ്റല്ലാവരും
ഉറേങ്ങണ്ട സമയമായേപ്പാൾ അടുക്കളിൽ െച കിണറ്റിൻകെരയുള്ള തുടി 
യിേന്മൽ പിടി പുറേത്ത കട . ഇതിനു വീട്ടിൽ താമസി ന്ന ഒരു
ശിഷ്യൻതെന്നയാണു സാക്ഷി.

’ശിഷ്യെനങ്ങിെനയാണു് ഇതു കെണ്ടത്തിയതു് ’ എ േചാദിേക്കണ്ട ആവ 
ശ്യം അപ്പത്തിക്കരിയുേടതായിരു .

’രുചിക്ഷയം കണ്ടാൽ പുറേത്ത ചാടുന്ന ദിവസമാെണ’ കുേറദിവസംമു  
തെന്ന ശിഷ്യൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തീ ണ്ടെ . വീട്ടിെല ’വല്യജമാ ’ ഇതിെനപ്പറ്റി
കുറേച്ചതാെണ്ടാെക്ക രൂപമുെണ്ട കൂടി േക .

’ശങ്കരൻ കുെറ ൈ ണനായിരു . ഒ ം വികൃതിയല്ല. ഈ േകസ്സിൽ
അെനന്താണു് പിഴച്ചതു്?’ എ വീ ം േചാദിക്കാതിരിപ്പാൻ അപ്പാത്തിക്കരി 

മന വന്നില്ല.

’ശങ്കരേമനവെന്റ മരണം ഒടുക്കെത്ത സംഗതിയെല്ല അതു ഞാൻ പിെന്നപ്പ 
റയാം. വഷമരുെന്നടുത്തി അയാളും കൂ കാരനുംകൂടി അർദ്ധരാ ി പ  
മണിക്ക ംമു ് പുളിേങ്ങാ െച . ഇതിൽ ആദ്യേത്ത ആൾ എം.െക.
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േഗാവിന്ദപ്പണിക്കെര ം, രണ്ടാമനു് െക. അയ്യപ്പൻനായെര ം േപെരന്നി 
രിക്കെട്ട. അടുക്കളയും മതിെല്ക്ക ംകൂടി േചരുന്ന മുക്കിൽകൂടിയാണു അവർ
അകേത്ത േകറിക്കടന്നതു്. അയ്യപ്പൻ നായരുെട ൈകയിൽ ഒരു വലിയ
വടിയുണ്ടായിരു . അതിെന ജനാലയുെട അഴികളുെട ഇടയിൽ ടിക്കടത്തി
ഒവറയിേല കട ന്ന വാതിലിെന്റ സാക്ഷ കുത്തി റ . പിന്നെത്ത

വൃത്തി നടത്തിയതു േഗാവിന്ദപ്പണിക്കരാണു്! അേപ്പാൾ അയ്യപ്പൻ നായർ
വടി എറക്കാലിൽ കുത്തിനിത്തൎ ി ഓവറയുെട പുറ മരിേനാടു േച ൎ നിന്നേത 
യു . പണിക്കർ കി ണ്ണിേമനവെന്റ അക കട ചു െവള്ളക്കിണ്ടിയിൽ
വിഷമരു ധാരാളം െകാണ്ടി . അതിെന്റ േശഷം േമശ റത്തിരുന്ന ലേക്കാ 
ട്ടിൽനി ് എഴുെത്തടു െലേക്കാട്ടവിെടത്തെന്ന വ . എന്നി പുറേത്ത
കട ് ഇറയ കാ നി . ഏകേദശം പ മണി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
കി ണ്ണിേമനവൻ ഉണ ൎ െവള്ളെമടു കുറ കുടിച്ചേപ്പാൾ ദുസ്വാദു േതാന്നീ 
േട്ടാ ൈകകുടഞ്ഞിേട്ടാ കിണ്ടി േമശ റത്തി . അ മാ േമ എടയുണ്ടായു .
അേപ്പാേഴ ം േബാധക്ഷയേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം കിടക്കയിൽ വീണു. കിണ്ടി 
യുെട ശബ്ദംേക അയ്യപ്പൻനായർ ഓവറയിൽ കട െചരി േനാക്കിയേപ്പാൾ
കി ണ്ണിേമനവെന്റ ാണപരാ മമായിരു . േവഗം അക കട വിള 

തി ലേക്കാ ൈകയിെലടു . എന്നി കിണ്ടിയിെല െവള്ളവും കള
വച്ചിട്ടാണു ഓവറയിേല കടന്നതു്. അേപ്പാൾ അവിെട ഒഴിച്ചി ള്ള മരു
െവള്ളത്തിൽ കാലടികൾ പതിയുന്നതുെകാ ള്ള ൈവഷമ്യം ആേലാചിച്ചി 
ല്ല. ഇരു കുഴിയിൽകൂടി ചുമരിേന്മൽ പിടി പുറേത്ത ് കട ന്ന സമയം
േതാ ൎ മു തൂ ന്ന േകാലു തട്ടിക്കളഞ്ഞതും വകവച്ചില്ല. ഇരുട്ട ചുമരു
തടയുേമ്പാൾ ൈകകൾ േതാളിനു മീെത െപാങ്ങാറിെല്ല ് ഞാൻ ധരിച്ചി ള്ളതു 
െകാ അയ്യപ്പൻനായരുെട െപാക്കം ഞാൻ കണക്കാക്കി ഏകേദശം അഞ്ചടി
മൂന്നംഗുലം ആയിരിക്കണെമ ഇൻെ ക്ടർ അഭി ായെപ്പ . ഈ ’എടസരി’
കായ്യൎസ്ഥെന്റ ശിഷ്യെന ഉേദ്ദശിച്ചായിരു . ഇതിനുത്തരമായി,

’അല്ല, ശരിയായി ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ ഉയരമു ് ’ എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ഇൻെ ക്ടർ ഒ ം മിണ്ടിയില്ല. േസ്റ്റഷനാപ്സർ പിെന്നയും ആരംഭി .

അയ്യപ്പൻനായർ പുറ വന്നേപ്പാൾ പണിക്കെര കണ്ടില്ല. അക നി
പുറെപ്പട്ട ശബ്ദങ്ങൾ േക ഭയെപ്പട്ടിേട്ടാ എേന്താ അയാൾ േപായിക്കഴി .
ഈ വക ശബ്ദങ്ങൾ േകട്ടി തെന്നയാണു് കുഞ്ഞിരാമൻനായരും ഉണന്നൎതു്.
അയ്യപ്പൻനായരുതെന്നയാണു് ’പുളിേങ്ങാ സ്വ ് കൂനെന്റ വീട്ടിൽ’ എ

https://thalilakkam.in/



ഭാസ്ക്കരേമേനാൻ - രാമവർമ്മ അപ്പൻ ത രാൻ 96

പറ ് ബീ കാൺസ്റ്റബിളിെന ചതിച്ചതും അമ്പലക്കാ വ ് േഗാവിന്ദെന
െപാളിപറ പറ്റിച്ചതും.’

കായ്യൎസ്ഥെന്റ ശിഷ്യനു അയ്യപ്പൻ െ◌ന്നേല്ല േപരു്? എന്നായിരു ഇൻ 
െ ക്ടരുെട ക്ഷമവി ള്ള പിന്നെത്ത േചാദ്യം.

’അെത, പേക്ഷ ആ അയ്യപ്പനല്ല ഇതു്. കായ്യൎസ്ഥെന്റ ശിഷ്യനു വാതൽ
തുറ െകാടുത്തതു് കി ണ്ണിേമനവെന്റ ശിഷ്യനാണു്. അയാൾ െവളുപ്പി
വ െകാള്ളാെമ ് േഗാവിന്ദനായി കരാറാക്കീ രാ ി െതണ്ടാൻ േപാവകുക 
യാണു െചയ്തതു്.’

’േഗാവിന്ദൻ എ െകാണ്ടാണു് അതു പറയാതിരുന്നതു്.’ എ ് കു ണ്ണി 
നായർ എതിർേചാദ്യം തുടങ്ങി.

’അപകടം വല്ലതും വെന്നങ്കിേലാ എന്ന ഭയം െകാ ം പണമിടെപട്ട ഒരു
സ്വ സംഗതിയിൽ കായ്യൎസ്ഥെന്റ േനെരയുണ്ടായിരുന്ന േദ്വഷംെകാ ം
കായ്യൎസ്ഥെന്റ ശിഷ്യെന ഞാൻ േതടി ക പിടി ് കൂട്ടിവ േചാദിച്ചേപ്പാൾ
കായ്യൎെമാെക്ക െതളി .’

’പുളിേങ്ങാ ബം ാവിൽ ഗൂഢമായി നടന്നെതാെക്ക ഇ സൂക്ഷ്മമായിെട്ട 
ങ്ങിെനയാണു നിങ്ങൾ ് മനസ്സിലായതു്? നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകെള ഈ
േകസിൽ െപടുത്തീ ള്ളതായി അറിയുന്നില്ലേല്ലാ’ എന്ന േചാദ്യം അപ്പാത്തിക്ക 
രിയുേടതാണു്.

’സൂക്ഷ്മം അറിഞ്ഞി േവണം െപടു വാൻ എ വ ് കാത്തിരി കയാ 
യിരു . പുളിേങ്ങാ കണ്ട കാലടികളുെട ആകൃതിയും േപാ ം ആദ്യം
മനസ്സിലാക്കി. പിെന്ന അവിെട കണ്ട പല അടയാളങ്ങളും പരിേശാധി .
എനി സംശയം േതാന്നിയ ആളുകളുെട നടപടികെളാെക്ക ഞാൻതെന്ന
കാ െകാണ്ടിരു . പലേരയും വിസ്തരി യുക്തിെക്കാത്തവണ്ണം ചിലെതാെക്ക
ഊഹി . ഊഹത്തിെന പിന്താ ന്നതായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണുന്നതുവെര
ക്ഷമി . ഇങ്ങിെനെയാക്കായാണു് ഞാൻ സൂക്ഷ്മം മനസ്സിലാക്കിയതു്. ആെര
പറഞ്ഞാലും അതിെനാെക്ക െചവിെകാടു ം. ത്യക്ഷമായി അനുഭവം
വരുന്നതുവെര ഒ ം വിശ്വസി കയുമില്ല. ഇതാണു് എെന്റ നിയമം.’
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’ഇവെരന്തിനായിട്ടാണു ഈ ദുഷ് വൃത്തി െചയ്തതു്?’ എന്നായിരു ഇൻ 
െ ക്ടരുെട േചാദ്യം.

അതാണിനി പറവാൻ േപാകുന്നതു്. േഗാവിന്ദപ്പണിക്ക ൎ ഒരു ീയിൽ
എെന്തന്നില്ലാത്ത അനുരാഗം ജനി . അവൾേക്കാ അയാെള ക കൂടാ. അവളു 
െട േസ്നഹം അന്യനിലാണു േവരുറച്ചി ള്ളതു്. ആ ീ സ്വാധീനയാവുെമങ്കിൽ
പണിക്കർ എ തെന്ന െചയ്വാനും സന്നദ്ധനാെണ ക ് അയ്യപ്പൻനായർ
ഒരു േപാരാലിചു . കി ണ്ണിേമനവൻ മരിച്ചാൽ തനി കുെറ ലഭ്യത്തിനു
വകയു ്. പണിക്ക ൎ അനുരാഗമുള്ള ീ നായരുെട ഉടപ്പിറന്നവളാണു്.
തെന്റ അഭീഷ്ടം നടത്തിത്തന്നാൽ പണിക്കെരെക്കാ ഉടപ്പിറന്നവൾ
സംബന്ധം തുടങ്ങിക്കാെമ അയ്യപ്പൻ നായർ കരാറു െച . അങ്ങെനയിരി  
േമ്പാഴാണു തനി കി വാൻ വഴിയുള്ള സ്വ അന്യനു എഴുതിെക്കാടു വാൻ
േപാകു െവ സൂക്ഷ്മവത്തൎ മാനം േകട്ടതു്. പുളിേങ്ങാ നട ന്ന വത്തൎ മാ 
നങ്ങെളല്ലാം സമ്പാദിച്ചിരുന്നതു അവിെട താമസിച്ചിരുന്ന ഒരാളുെട വീട്ടിെല
െചറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു ീ മുേഖനയാണു്. ആ ീ അയ്യപ്പൻ നായരു
എ പറഞ്ഞാൽ ാണനാണു്. നായ ൎ ം തന്നിൽ നിഷ്കളങ്കമായ േസ്നഹ 
മുെണ്ടന്നാണു് അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ ഈ ീെയ അയാൾ
പാട്ടിൽ പിടിച്ചിരുന്നതു പുളിേങ്ങാെട്ട വത്തൎ മാനം അറിവാൻ േവണ്ടിയും തെന്റ
ഉടപ്പിറന്നവെള േഗാവിന്ദപ്പണിക്ക ൎ സ്വാധീനെപ്പടുത്തിെക്കാടു ന്നതിൽ
സഹായത്തിനുേവണ്ടിയും മാ മാണഉ്. മരണപ ത്തിെന്റ സംഗതി ഈ

ീ പറ േകട്ട നിമിഷത്തിൽ കായ്യൎം േവഗം തീ ൎവാൻ ഉത്സാഹി
തുടങ്ങിെയങ്കിലും, ഒസ്യ കി ണ്ണിേമനവൻ ഒപ്പിട്ട ദിവസം രാ ിയിേല
എല്ലാം ഒരു വാൻ സാധി . പിന്നെത്ത കഥ ഞാൻ മു പറ വേല്ലാ’
ഇ േത്താളമായേപ്പാൾ ഇൻെ ക്ടർ,

’ഭാസ്ക്കരേമെന്ന, നിങ്ങൾ എല്ലാം തുറ പറയുന്നിെല്ല െണ്ടാ’ എ ശങ്കി 
വാൻ തുടങ്ങി. േസ്റ്റഷനാപ്സർ ഇതിനുത്തരെമാ ം പറഞ്ഞില്ല. മുൻവിവരിച്ചി 

രുന്ന സംഗത്തിേല തെന്ന വീ ം േവശി .

’അയ്യപ്പൻനായർ പുളിേങ്ങാ നി േപാകുംവഴി ലേക്കാട്ടിെന്റ ഉള്ളിൽ
തപ്പിേനാക്കിയേപ്പാൾ ഒസ്യ കണ്ടില്ല. പണിക്കരുെട കയ്യിലാെണ
മനസ്സിലായേപ്പാൾ പിെന്നയും അയാെള ആ യിേക്കണ്ടിവ . കിണ്ടിയിൽ
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മരുന്നിടുവാൻ േപാകുന്ന സമയം കി ണ്ണിേമനവൻ ഉണന്നൎാൽ ദുർഘടമാവുമ 
െല്ലാ എന്ന മുൻകരുതെലാടുകൂടിയാണു് ആ പണിക്കെരെക്കാ കഴിപ്പിച്ചതു്.
പെക്ഷ മരുന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടെന ഒസ്യ ൈകക്കലാ െമ വിചാരി 
ച്ചില്ല. ഏഴാംതീയതി ഇവർ തമ്മിൽ ശിവൻകാട്ടിൽവ നടത്തിയ സംവാദം
അയ്യപ്പൻ നായരുെട ഇഷ്ടംേപാലയല്ല കലാശിച്ചതു്. പണിക്കർ ഒസ്യ
െകാടുത്തില്ല. അയാളുെട കായ്യൎം സാധിച്ചാെല െകാടു എ ശാഠ്യം
പിടി . സംവാദത്തിെന്റ ഇട ് ഒസ്യ തട്ടിപ്പറി വാൻ അയ്യപ്പൻ നായർ
ഉത്സാഹിച്ചിരുന്നിെല്ല എ കൂടി ഞാൻ സംശയി . സേങ്കതസ്ഥല ള്ള
ൈകതേയാലയിേന്മൽ കണ്ട േചാരയും മ മാണു് ഈ ഊഹത്തിനടിസ്ഥാനം.
എങ്ങെനെയങ്കിലും ഏഴുദിവസത്തിനകം പണിക്കരുെട അഭീഷ്ടം സാധിപ്പിച്ചാ 
ക്കാെമ പറ സമാധാനെപ്പടുത്തീട്ടാണഉ് പണിക്കെര അയച്ചതു്. അതു
റിക്കാർ കൽ പരിേശാധി േമ്പാൾ അറിയാറാവും.’

’ഒസ്യത്തിെനപ്പറ്റി കായ്യൎസ്ഥൻ പറഞ്ഞതും േനരാെണാ’ എ ഇൻെ  
ക്ടരുെട നിരാശ കാശി തുടങ്ങി.

അെത, എട്ടാംതീയതി േകാടതിപിരി വരുംവഴിയാണു് കുഞ്ഞിരാമൻ 
നായർ ഈ കഥ എേന്നാടു പറഞ്ഞതു്. അതു േകട്ടേപ്പാൾ ഞാൻ േപായവഴി
െതറ്റെല്ല വന്നതുെകാ സമാധാനമായി. േമേലവീട്ടിൽ കയ്മളുെട ശീ ം കു 
ഞ്ഞിരാമൻനായർ പറഞ്ഞേപാെലയാെണ കണ്ടറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒസ്യത്തിെന്റ
കായ്യൎത്തിൽ ഒ മുക്കാലും വിശ്വാസവുമായി. ഈ ദിവസം തെന്നയാണു എെന്ന
െകാ വാൻ െമാ വിെന ശട്ടംെകട്ടിയിരുന്നതു്. ശൂ േവഷം ധരി നട ന്ന
ഈ െമാ തെന്നയാണു് എെന്റ വീട്ടിൽവ െപര വീണതും, ആ ി 
യിേല േപാകുംവഴി എെന്ന പി ടന്നൎതും. പി െകാ താൻ പാട്ടിൽ
പിടിച്ചി ള്ള സാധു ീേയാടുകൂടി പരിവട്ട കടവിൽ സംസാരി െകാ
നിന്നിരുന്ന അയ്യപ്പൻനായർ െപെട്ട പിരിേഞ്ഞാടിേപ്പായതിനു പല കാരണ 
ങ്ങളും േതാ ്. പെക്ഷ അെതാ ം ഇവിെട വിസ്തരിച്ചി േയാജനമില്ല.
െമാ വിെന പാലത്തിേന്മൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം പരി മിേച്ചാടിേപ്പായതു്.
െമാ പാലത്തിെന്റ കിഴെക്ക കരയ്ക്കൽ വന്നി ഫലമിെല്ല അയ്യപ്പൻനായർ
ഓത്തൎ ിരിക്കണം. എങ്ങിെനെയങ്കിലും െമാ വായി ണ്ടായ മല്ലയുദ്ധത്തിൽ
എനിെക്കാരു ലേക്കാ ലാഭംകിട്ടി. ഈ ലേക്കാട്ടാണു് േമേ ാ ള്ള െതളിവു
മുഴുവനും എടു വാൻ എെന്ന സഹായിച്ചതു്.
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’നിങ്ങൾ എങ്ങിെനയാണു് രക്ഷെപ്പട്ടതു്? അവെനവിെടേപ്പായി?’ എ
അപ്പാത്തിക്കരി േചാദി .

’െചറുപ്പകാല ഞങ്ങൾ ര േപരും ഒരു ദിക്കിൽ അഭ്യാസം പഠി െകാ 
ണ്ടിരുന്നവരാണു്. എങ്കിലും ആദ്യം ഞങ്ങൾ അേന്യാന്യം മനസ്സിലായില്ല.
അഭ്യാസരീതി അനുഭവിച്ചറിവാൻ ഇടവന്നേപ്പാേഴ മനസ്സിലായു . െമാ വിനു
വാസ്തവം മനസ്സിലായതിെന്റ േശഷം െപാരുതുവാൻ നിന്നതുമില്ല. െവള്ളത്തിൽ
ചാടി മു ന്നതുവെര ഞാനും കൂെടയുണ്ടായിരു . പിന്നെത്ത കഥ എേന്താ!’

’കുമാരൻനായർ ഈ സമയെത്തവിെടയായിരു ? എ ഇൻെ ക്ടരും,
’നിങ്ങൾ പിെന്ന എ െച ’െവ അപ്പാത്തിക്കരിയും ഒപ്പം േചാദ്യം െച .

കുമാരൻനായർ അയ്യപ്പൻനായരുെട ഉടപ്പിറന്നവളുമായി ശിവൻകാട്ടിൽ
സംസാരിച്ചിരി കയായിരു . ഞാൻ ഉപായത്തിൽ ചില അേന്വഷണം
നട വാനുള്ള സൗകയ്യൎത്തി ം അയ്യപ്പൻനായെര കബളിപ്പി വാനും
േവണ്ടി ഗൂഢമായി സഞ്ചരി വാനും തീർച്ചയാക്കി. െമാ വിെന്റ കയ്യിൽ 
നി കിട്ടിയ ലേക്കാ പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ ആനന്ദപുരം അതൃത്തിയിലുള്ള
വരിയൂർ എന്ന തപാലാഫീസിെല കൂടുതൽ മു യാണു കണ്ടതു്. അവിടുെത്ത
തപാൽമാസ്റ്റർ എനി േവണ്ടീ ള്ള ഒരാളാണു്. അയ്യപ്പൻനായരുെട ആകൃതി
ഞാൻ തപാൽ മാസ്റ്റെര മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ ആ ഛായയിൽ ഒരാൾ അവിെട
ചിലേപ്പാൾ വരാറുെണ്ട അേദ്ദഹം പറ . എന്നി അേദ്ദഹത്തിെന്റയും
എെന്റ ശിഷ്യെന്റയും സഹായേത്താടുകൂടി ആ ആഫീസിൽ വരവു െചലവുള്ള
ലേക്കാ കൾ ഒെക്ക പതിവായി പരിേശാധി െകാ വ . ആ കാലങ്ങളിൽ
എെന്റ ശിഷ്യൻ തപാൽമാസ്റ്റരുെട ശിഷ്യനായിട്ടാണു് നടി വന്നിരുന്നതു്.
പ ണ്ടാംതീയതി എളവ ൎള്ള തപാൽ പരിേശാധി േമ്പാൾ ഒെരഴു
കെണ്ടത്തി. ലേക്കാട്ടിെന്റ സ ദായവും ൈകയക്ഷരവും എെന്റ ൈകയി 
ലുണ്ടായിരുന്നതിേനാടു ഒത്തിരു . പേക്ഷ, േമൽവിലാസത്തിൽ ഞാൻ
വിചാരിച്ചിരുന്ന േപരല്ല കണ്ടതു്. എം. െക. േഗാവിന്ദപ്പണിക്കെരന്നായിരു .
െവള്ളംെതാ നന ലേക്കാ േകടുവരാെത നിവത്തൎ ിയേപ്പാൾ ’എല്ലാം
െതയ്യാറായി, ഇ തെന്ന ഒസ്യ ംെകാ പതിവുള്ള സ്ഥലെത്ത മെല്ലാ’
എന്ന വാചകമായിരു ഉള്ളിൽ കണ്ടതു്. ഇതിെന്റ പകർെപ്പടുത്തി എഴു
പണ്ടെത്തേപ്പാെല പശവ തപാലിേലക്കയ . അ ൈവകുേന്നരം േവഷച്ഛ 
ന്നനായി എളവ ർ േസ്റ്റഷനിൽ ഹാജർെകാടു . േഗാവിന്ദപ്പണിക്ക ൎള്ള
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എഴു വാ വാൻ ആൾ വന്നേപ്പാൾ എെന്റ ഒ കാരനായ തപാൽ ശിപായി
എനിക്കറിവുത . പണിക്കർ അറിയാെത ഞാൻ അയാെള പി ട ൎ . ഒടു 
വിൽ അയാൾ ശിവൻകാട്ടിലുള്ള ഒരു അടവിയിലാണു െച നിന്നതു്. ഞാനും
ഒരു ദിക്കിൽ ഒളി നി . കുെറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അയ്യപ്പൻനായരും അവിെട
വ . ഉടപ്പിറന്നവെള വഴിെപ്പടു വാൻ ഒരു കാല ം സാധിക്കയിെല്ല
അയ്യപ്പൻനായ ൎ തീർച്ചവന്നി ണ്ടായിരു . കാട്ടിേല പുറെപ്പടുംമു
ഉടപ്പിറന്നവെള ദണ്ഡിപ്പി േനാക്കി. എന്നി ം ഫലിച്ചില്ല. ഇെതേന്നാടു ആ

ീ തെന്നയാണു പറഞ്ഞതു്. അയ്യപ്പൻനായർ കാട്ടിൽ വ പി െകാ
പണിക്കരുെട പക്കൽനി മരണപ ം ൈകവശെപ്പടു വാൻ േനാക്കി.
പറ്റിയില്ല. ബലാല്ക്കാേരണ തട്ടിപ്പറി വാൻ ഉത്സാഹി . വടിേയാങ്ങിയേപ്പാൾ
തിരിേഞ്ഞാടുവാൻ ഭാവിച്ച പണിക്കർ േവരുതട്ടി മാറടി വീണു. അേപ്പാേഴ ം
നായരുെട വടി വിറകുെകാള്ളിെകാെണ്ടറി കയ്യിൽനി ഞാൻ െതറ്റി .
ഒളി നിന്നിരുന്ന സ്ഥല നി ഞാൻ അവർ നിന്നിരുന്ന സ്ഥല െച 
ന്നേപ്പാേഴ ം അവർ ര േപരും ഓടിക്കഴി . അയ്യപ്പൻനായരുെട വടി
പണിക്കരുെട കഴുത്തിൽ െകാണ്ടിരിക്കണെമന്നാണു േതാ ന്നതു്. അയ്യപ്പൻ 
നായെര ം േഗാവിന്ദപ്പണിക്കെര ം ഉള്ള േപരുകൾ വ്യാജനാമങ്ങളാണു്.
ഈ േപരുവച്ചാണു് ഇവർതമ്മിൽ എഴു കു നടത്താറു്. േശഷം എെന്റ
സഹായത്തിനു വന്നിരുന്ന ശിഷ്യനും കാൺസ്റ്റബിളും പറയും എ പറ
േസ്റ്റഷനാപ്സർ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ അപ്പാത്തിക്കരിയും എഴുേന ൈക കട
പിടി .

’അവരാണെല്ലാ ശങ്കരെന ഇവിെട എടു െകാ വന്നതു്. േദേഹാപ  
വംെകാണ്ടാണു് ശങ്കരൻ മരിച്ചെത ം േതാ ണ്ടേല്ലാ. ഭാസ്ക്കരേമേന്ന,
എെന്ന േസ്നഹമുെണ്ടങ്കിൽ സത്യം പറയണം. േഗാവിന്ദപ്പണിക്കെര പറഞ്ഞ 
തു ശങ്കരൻ തെന്നയാെണാ?’ എ മുഖ േനാക്കിെക്കാ േചാദിച്ചേപ്പാൾ
േസ്റ്റഷനാപ്സർ തല താഴ്ത്തിെക്കാ ്, ’അെത’ എ മാ ം മറുപടിപറ . ഇതു
ഇൻെ ക്ടരുെട െചവികളിൽ രനാരായംേപാെല െച തറച്ചേതാടുകൂടി
’അെയ്യാ ചതി വെല്ലാ ബാലകൃഷ്ണ!’ എ നിലവിളി െകാ , തേന്റടമില്ലാെത
വീണു. േദവകി ട്ടി അനുരാഗം കുമാരൻനായരിലാെണ ം, ശങ്കരേമനവനു
േദവകി ട്ടിയിൽ അനുരാഗമുണ്ടായിരു െവ ം ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ ശങ്ക 
രേമനവെനെക്കാ സംബന്ധം തുടങ്ങി വാൻ ഉത്സാഹിച്ചിരു െവ ം,
ഇൻെ ക്ടർ ആേലാചി വാൻ തുടങ്ങീ കുേറ േനരമായതുെകാ ഇൻെ ക്ട 
രുെട ആശാബന്ധം മുഴുവനും അഴി അേദ്ദഹത്തിെന ഈ ദയനീയസ്ഥിതിയിൽ
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അകെപ്പടൂ വാൻ ശങ്കരേമനവെന്റ േപരു വിളി പറേയണ്ട താമസം മാ േമ
ഉണ്ടായിരു . അപ്പാത്തിക്കരി കുറ േനരം അന്ധനായി നി െവങ്കിലും
ഒടുവിൽ ‘അവനിതു പറ്റണം’ എ പറ കസാലയിൽത്തെന്ന വീണു.

ഇനി, ഈ കഥ ഉപസംഹരി ന്നതിനു മു വളെരെയാ ം വിസ്തരിപ്പാ 
നില്ല. ഇൻെ ക്ട ൎ തേന്റടമുണ്ടായതിെന്റ േശഷം ബാലകൃഷ്ണേമനവെന്റ
ബം ാഗിലും ശങ്കരേമനവെന്റ അക ം ഉണ്ടായിരുന്ന എഴു കളും കി ണ്ണി 
േമനവെന്റ ഒസ്യ ം പരിേശാധിച്ചതിൽ േസ്റ്റഷനാപ്സർ എടുത്ത െതളിവിൽ
കടുമാകാണി നീക്ക ക്കമിെല്ല എല്ലാവ ൎ ം േബാദ്ധ്യം വ . കാ 
യ്യൎസ്ഥെന്റ ശിഷ്യേനയും േഗാവിന്ദേനയും വരുത്തിേച്ചാദിച്ചതിൽ അവർ
സത്യെമാെക്ക സമ്മതി . ഒസ്യത്തിരുന്നിരുന്ന ലേക്കാട്ടിൽ വിഷമരുന്നാക്കി
ഇൻെ ക്ടരുെട പക്കൽ െകാടുപ്പിച്ചതു ബാലകൃഷ്ണേമനവനാണു്. വഴിയിൽ
കിട കിട്ടിയതാെണ വ്യാജംപറ ലേക്കാ ഇൻെ ക്ടരുെട ൈകയിൽ
െകാടുത്തതു് അേദ്ദഹത്തിേനാടു ആദ്യം െപാളിപറഞ്ഞ കാൺസ്റ്റബിൾ തെന്ന 
യാണു്. അയാളും അവസാനം വാസ്തവെമല്ലാം തുറ സമ്മതി . കായ്യൎസ്ഥനും
കുഞ്ഞിരാമൻനായരും കുമാരൻനായരും നിരപരാധികളായി േകസ്സിൽനി 
െന്നാഴി . ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ ചാടിേപ്പായതുെകാ േക നശി വാനും
സംഗതിയായി.

ഇൻെ ക്ടർ പണി രാജിവ . ആ സ്ഥാനേത്ത ഭാസ്ക്കരേമനവനാണു്
കയറ്റം കിട്ടീയതു്. ബുദ്ധിെകാ ം പഠി െകാ ം ഐശ്വയ്യൎംെകാ ം
ഇ േയാഗ്യനായ ഒരു േസ്റ്റഷനാപ്സർ ഉണ്ടാകുന്നതു് അസാധാരണയല്ല എ
വായനക്കാർ ശങ്കി െവങ്കിൽ ഇേദ്ദഹം ഒരു നാടുവാഴി ഭുവാെണ ം
േപാലീ േവലയിലുള്ള ആസക്തിെകാ മാ ം ഈ പണിയിൽ േവശിച്ച 
താെണ ം െവളിവായി പറ െകാ . കി ണ്ണിേമനവെന്റ സ്വത്തിൽ,
കായ്യൎസ്ഥനും മ ള്ളവ ൎം െകാടുത്തതുകഴി ബാക്കിയുള്ളതു പരിവട്ട കാ 
രും േചരിപ്പറ കാരും േനർപകുതി വിഭജി . വളെര കാലതാമസംകൂടാെത
അ വിനു കൃഷ്ണൻകുട്ടിേമനവനും, േദവകി ട്ടി കുമാരൻനായരും വീ കാരുെട
അേന്യാന്യമുള്ള പൂണ്ണൎസമ്മതേത്താടുകൂടി, സംബന്ധവും തുടങ്ങി.

ശുഭം.
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