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1. േയാഗീശ്വരൻ

ദണ്ഡകാരണ്യത്തിെന്റ എ യും ഉത്തരഭാഗത്ത് വില്വാ ി എെന്നാരു മലയുെട
താഴ്വാരത്തിൽ ധർമ്മപുരി എെന്നാരു ാമം ഉണ്ടായിരു . അവിെട ഈ കഥ 
യുെട കാലത്ത് രേണ്ടാ നാേലാ ാഹ്മണഗൃഹങ്ങൾ മാ േമ ഉണ്ടായിരു .
അധികം ജനങ്ങൾ ചക്കാലന്മാരായിരു . ധർമപുരിയിൽ നിന്ന് ഒരു കാതം ദൂര 

് ഒരു ചന്തയും ഉണ്ടായിരു . ആ ചന്തയിൽ എണ്ണ വിറ്റിട്ടായിരു അവരുെട
നിത്യവൃത്തി. ഒരു ദിവസെത്ത വഴി കിഴേക്കാട്ടായി സാമാന്യം വലിയ ഒരു പട്ട 
ണം ഉണ്ടായിരുന്നതിേല േപാകുന്ന െപരുവഴി ധർമപുരിയുെട സമീപത്തിൽ 

ടിയായിരുന്നതിനാൽ ഒരു കു ാമമാണങ്കിലും അവിെട ദിവേസന ര നാലു
വഴിേപാക്കന്മാർ എവിടുെന്നങ്കിലും എത്തി ടുക പതിവായിരു .
ഒരു ദിവസം തിരി ് പതിറ്റടി സമയമായേപ്പാൾ ഒരു ാഹ്മണൻ വഴി നട
ക്ഷീണിച്ച് ധർമപുരിയിൽ എത്തി. ദുർഗ്ഗാലയത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള ആൽത്തറയി 
േന്മൽ വന്നിരു . അ േനരം കാ െകാ ക്ഷീണം തീർന്നേപ്പാേഴക്ക് േവെറ
ഒരാൾകൂടി എത്തി. ആ ആെള കണ്ടാൽ ഒരു േയാഗീശ്വരനാെണ േതാ ം.
പീതാംബരം ചുറ്റിയിരി . േവെറ ഒരു വ ം െകാണ്ട് ശരീരം നല്ലവണ്ണം മറയ 
ത്തക്കവിധം പുതച്ചിരുന്നതിനു പുറെമ ഒരു മാേന്താൽെകാണ്ട് ഇട ഭാഗം മുഴുവ 
നും മറ കയുംെചയ്തിരി . കഴുത്തിൽകൂടി പുറേത്തക്ക് ഒരു െചറിയ ഭാണ്ഡം
തൂക്കീ ണ്ട്. ൈകയിൽ ഒരു ദ ം ഉണ്ട്. വലിയ ജടാഭാരം ശിരസ്സിെന്റ മുൻഭാഗ 
ത്ത് നിർത്തിെക്കട്ടിവച്ചിരി . താടി അതിനിബിഡമായി വളർന്നി ള്ളതിൽ
അ മി ം ദുർലഭമായി ഒേന്നാ രേണ്ടാ നരച്ച േരാമവും കാണ്മാനുണ്ട്. ഉന്നതകാ 
യനായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ലക്ഷണയുക്തമായ മുഖവും വ ഢമായിരി ന്ന ഉരസ്സം
പീവരമായിരി െന്ന ന്ധവും ഉജ്ജ്വല ക്കളായിരി ന്ന േന ങ്ങളും ശരീ 
രത്തിെന്റ േതജ ം കണ്ടാൽ സാമാന്യനെല്ലന്ന് ഉടെന േതാന്നാെതയിരിക്കയി 
ല്ല. അങ്ങെനയിരി ന്ന േയാഗീശ്വരനും ആ ആൽത്തറയിേന്മൽത്തെന്ന വന്നി 
രു . ദുർഗ്ഗാലയത്തിേല ദർശനത്തിനു േപായിെക്കാണ്ടിരുന്ന ചിലരല്ലാെത
അവിെട സമീപം േവെറ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ാഹ്മണൻ േയാഗീശ്വരെന
കണ്ടേപ്പാൾ വളെര വിസ്മയി എങ്കിലും േയാഗീശ്വരൻ മൗന തക്കാരനായിരി 

േമാ എ ശങ്കിച്ച് ഒ ം േചാദിച്ചില്ല. കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയാഗീശ്വരൻ 
തെന്ന സംഭാഷണം തുടങ്ങി:
േയാഗീശ്വരൻ: അ ന്ന് ഏതു ദിക്കിൽനിന്നാണ് വരുന്നത്, എേങ്ങാേട്ടക്കാണ്
ഇേപ്പാൾ േപാകുന്നത്, എന്നറിവാൻ ആ ഹി .

ാഹ്മണൻ: ഞാൻ അവന്തിരാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇേപ്പാൾ വരുന്നത്. കുെറ 
ക്കാലമായി സഞ്ചാരംതെന്നയായിരു . ഇേപ്പാൾ േപാകുന്നത് ബദരീപട്ടണ 
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ത്തിേലക്കാണ്. അ ആരാെണന്ന് അറിഞ്ഞാൽെകാള്ളായിരു .
േയാഗീശ്വരൻ: ഞാനും അേങ്ങേപ്പാെലതെന്ന ഒരു സഞ്ചാരിയാണ്. എന്നാൽ
ഈയിെട കുെറക്കാലമായി ഒരു ദിക്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടാണ് താമസി വരുന്നത്
. അേങ്ങ കണ്ടേപ്പാൾ വിേശഷവർത്തമാനങ്ങൾ വല്ലതും ഉെണ്ടങ്കിൽ അറിയാമ 
േല്ലാ എ വിചാരിച്ച് േചാദിച്ചതാണ്. േചദിരാജ്യേത്താ അതിനടുക്കേയാ മേറ്റാ
വിേശഷവർത്തമാനങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടാെയന്നറിയാേമാ? എനി കുറ കാലം
കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദി കളിേലക്ക് േപാകണെമ ണ്ടായിരു .

ാഹ്മണൻ: അവന്തിരാജ്യെത്ത വലിയ രാജാവ് വാന സ്ഥത്തിനു േപായി 
രി എന്നറിയു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ സീമന്തപു ന് അഭിേഷകമായിരു  
ഞാനവിെട െചന്നേപ്പാൾ. പിെന്ന വിേശഷാൽ- വിേശഷാൽ ഒ മിെല്ലന്നില്ല.
കലിംഗ രാജാവിെന്റ പു വിവാഹം ആേലാചി െണ്ടേന്നാ നിശ്ചയിച്ചി 
രി െവേന്നാ ഒരു വർത്തമാനം േകൾക്കയുണ്ടായി.
േയാഗീശ്വരൻ: നിശ്ചയി കഴി േവാ? എന്നാെണ േകൾക്കയുണ്ടാേയാ?

ാഹ്മണൻ: അത് എനി രൂപമില്ല. ആ ദിക്കിൽ രാജകുമാരനും മ ികുമാ 
രിയുമായി വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരി എെന്നാരു കിംവദന്തിയുണ്ട്. ഞാൻ
ഇേങ്ങാട്ട് േപാരുന്നതാകയാൽ സൂക്ഷ്മം അേന്വഷിപ്പാൻ എനി അ താൽപ്പ 
ര്യം ഉണ്ടായുമില്ല.
േയാഗീശ്വരൻ: േവെറ വിേശഷവർത്തമാനങ്ങൾ ഒ ം ഇല്ലായിരി ം?

ാഹ്മണൻ: േവെറ ഒ ം േകട്ട ഓർമ േതാ ന്നില്ല.
ഇങ്ങെന ാഹ്മണനും േയാഗീശ്വരനും തമ്മിൽ കുറ േനരം കൂടി സംഭാഷണം
െചയ്തേശഷം ാഹ്മണൻ സ്നാനത്തിന്നായി േയാഗീശ്വരേനാട് യാ പറ
േപായി, േനരം സന്ധ്യയുമായി. േയാഗീശ്വരൻ ചിന്താപരനായിേട്ടാ എ േതാ 

ം. അ േനരം അവിെടത്തെന്ന കാററുെകാ ംെകാണ്ടിരുന്നേശഷം എഴുനീ 
റ്റ് േനെര വടേക്കാ ഒരു െചറിയ ഊടുവഴിയിൽകൂെട േപായി. വില്വാ ിയുെട
താഴ്വാരത്തിൽ ജനസഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഒേരട കൂടി യാെതാരു ഭയേമാ സംശയ 
േമാ കൂടാെത ആ ദിെക്കാേക്കയും നല്ല പരിചയമുള്ളതുേപാെല നട . നാലു പുറ 

ം അതിേഘാരമായ വനം. ജനങ്ങളാരും നല്ല പകൽസമയ കുടി ആ ദിക്കി 
േലക്ക് സ്മരിക്കയില്ല. വില്വാ ിയുെട മുകളിൽ യക്ഷകിന്നരന്മാരുെട വാസസ്ഥ 
ലമാെണന്നായിരു െപാതുജനങ്ങളുെട വിശ്വാസം. വിജനതെകാ ് സ്വേത
ഭയങ്കരമായിരുന്ന ആ വന േദശം കൂടണയുവാൻ മി ന്ന പല പക്ഷികളുെട
ഉച്ചത്തിലുള്ള േ ങ്കാരങ്ങളാലും രാ ി മാ ം സ ഞ്ചരി ന്ന മററു പല പക്ഷികളു 
െടയും ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളുെടയും ഉത്സാഹസൂചകങ്ങളായ ബഹുവിധ അപശബ്ദങ്ങളാലും,
അേപ്പാൾ അധികം ഭയങ്കരമായിരു . ൈധര്യശാലികൾ കൂടി അേപ്പാൾ ആ
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േദശത്ത് സഞ്ചരി ന്നതായാൽ എെന്തന്നില്ലാത്ത ഒരു ഭയം േതാന്നാതിരിക്ക 
യില്ല. േയാഗീശ്വരനാകെട്ട യാെതാരു കുലുക്കവും കൂടാെത െപരുത്ത വങ്കാട്ടിൻ
നടുെവ മലയുെട മുകളിേല കയറി ടങ്ങി. ഇടക്കിെട തെന്റ വഴി െതറ്റിേപ്പാ 
കാതിരിപ്പാൻ ചിലവൃക്ഷങ്ങേളേയാ പാറകെളേയാ അടയാളം വച്ചി ള്ളതുമാ ം
േനാക്കിെക്കാ േവഗം കയറിെച്ചന്നേപ്പാൾ വഴിയിൽ വലിയ ഒരു പാറ റത്ത്
കരിമ്പടംെകാ ശരീരം മുഴുവൻ മൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരി ന്നതു ക . സാ 
ധാരണ ഒരാളാെണങ്കിൽ ആ രൂപം കണ്ടാൽ േപടിക്കാതിരിക്കയില്ല. േയാഗീ 
ശ്വരെന കണ്ടേപ്പാൾ ആ മനുഷ്യൻ എഴുനീറ്റ് അടു വ വണങ്ങി: ’സ്വാമി
ഇ താമസിച്ചതുെകാ ഞങ്ങൾ കുേറ ഭയെപ്പ ’ എ പറ . േയാഗീശ്വ 
രൻ, ’ഞാൻ വിചാരിച്ചതിൽ അ ം അധികം ൈവകിേപ്പായി. ആകെട്ട,നീ േവഗം
മുമ്പിൽ നടേന്നാ’ എ ത്തരം പറ . ര േപരും കൂടി േവഗത്തിൽ നട തുട 
ങ്ങി. വൃക്ഷങ്ങളുെട നിബിഡതെകാ ം രാ ിയായതിനാലും കാ നിന്നിരുന്ന
അവൻ ഒരു ചൂ െകാളുത്തി, ഏകേദശം ഒരു നാഴിക േമേ ാ കയറിയേപ്പാേഴ 

് ദൂെര േവെറാരു െവളിച്ചം കാണുമാറായി. ആ െവളിച്ചത്തിെന്റേനെര ഇവർ
രണ്ടാളുകളും നടന്ന് താമസിയാെത ഒരു പർണാ മത്തിൽ എത്തി.
ആയതു േയാഗീശ്വരെന്റ വാസസ്ഥലമാണ്. വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ അതി വളെര
അരിെക ഒ ം ഇല്ല. തുറ പരന്ന സ്ഥലം, ശീതളമായ കാറ്റ്, വിേശഷപരിമള 
മുള്ള അനവധി കുസുമങ്ങൾ ഭവനത്തിെന്റ മുൻഭാഗ തെന്ന പൂ നി ണ്ടാ 
കയാൽ മന്ദാനിലൻ വീശുന്ന  സമയം പരമാനന്ദം തെന്ന. േയാഗീശ്വരെന്റകൂെട
വന്നവൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭൃത്യനായിരു . ര േപരും കൂടി ആ മത്തിെന്റ
പടിക്കൽ എത്തിയേപ്പാേഴ ് കുെറ ായംെചന്ന ഒരു ീ ഒരു േകാലുവിള ം 
െകാണ്ട് പുറ വ . േയാഗീശ്വരൻ െച കയറിയ ഉടെന ’കുന്ദലത എവി 
െട?’ എ േചദി .’ഉറ എന്ന് ആയവൾ ഉത്തരം പറ . ’ഇ േനര 
െത്ത ഉറക്കമായതു എേന്ത’ എ േചാദിച്ചേപ്പാൾ ’പകെലാക്കയും വളെര അഹ 
ങ്കരി ഓടിനട കയാൽ ക്ഷീണംെകാ ഉറ ന്നതായിരിക്കണം’ എ ത്ത 
രം പറ . ’ആകെട്ട ഉറങ്ങെട്ട’ എ പറ േയാഗീശ്വരൻ അകേത്ത
കടന്ന് തെന്റ ഉടുപ്പഴി വ . അതിെന്റകൂെട ജടയും താടിയുംകൂടി അഴി വ .
ആയവ കൃ ിമമായിരു െവന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. േയാഗീശ്വരൻ പുറേത്ത 

േപാകുേമ്പാൾ ആ ജടയും താടിയും വ െക ക പതിവായിരു .അതിെന്റ
ആവശ്യം എെന്തന്നറിവാൻ യാസം. പേക്ഷ, സ്വകാരാച്ഛാദനത്തിനായിരി 
ക്കാം.മഹാന്മാരുെട അന്തർഗതം അറിവാൻ എളുതല്ലേല്ലാ.
ഏെതങ്കിലും, േവഷം ഒക്കയും അഴി വച്ചേപ്പാൾ മുഖത്തിനു വളെര സൗമ്യത കൂ 
ടി. സ്വേതയുള്ള പകുതി നരച്ച താടിയും മീശയും കാണുമാറായി. മുഖ ായാ 
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ധിക്യസൂചകങ്ങളായ ഒ ര ചുളികൾ ഉണ്ട്. ചുരു നീളം കുറഞ്ഞ തലമു 
ടി വക പിൻഭാഗേത്ത മാടിവ . ഉടു ്േകാ കളും അതാതിെന്റ പാട്ടിൽ
എടു വച്ച്, ’ആ- ആ-വൂ! കാലം! കാലം! എ േവഗത്തിൽ േപാകു കാ 
ലം! അ തം’ എ പറ ് വളെര വിചാരങ്ങൾ ആ ക്ഷണേനരം െകാണ്ട്
തെന്റ മനസിൽകൂടി പാ േപായതുേപാെല ഒരു ദീർഘശ്വാസം അയ ് മേറ്റ
അകത്തിെന്റ വാതിൽ പതുെക്ക തുറ കട .
ചുവരിേന്മൽ വളെര മങ്ങിെകാ കത്തിയിരുന്ന െവളിച്ചം കുറ കൂടി കാശി 
പ്പിച്ച് കുറെഞ്ഞാരു പരി മേത്താടുകൂടി അടുെക്ക ഒരു കട്ടിലിേന്മൽ കിട റങ്ങി 
യിരുന്ന ഒരു കുമാരിെയ അധികമായ േ മേമാടും ആനന്ദേത്താടുംകൂടി കുറ േന 
രം കുമ്പി േനാക്കി. അേപ്പാൾ മനസിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന വിചാരങ്ങൾ ജലരൂ 
േപണ പുറെപ്പടുകേയാ എ േതാ ംവണ്ണം ര മൂന്ന് അ ബി ക്കൾ േയാഗീ 
ശ്വരെന്റ േന ങ്ങളിൽനിന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അറിവുകൂടാെത ഉറ ന്ന കുമാരി 
യുെട മാറിടത്തിൽ െപാടുന്നെന വീണു. ഉടെന ആ കുമാരി ക മിഴിച്ച് അച്ഛാ!
അച്ഛാ! എ വിളിച്ച് എഴുനീറ്റിരു ്, േയാഗീശ്വരെന ഗാഢമായി ആലിംഗനം
െച . ഈ വ്യസനത്തിന് കാരണെമെന്ത േചാദി ം വിധത്തിൽ അതിഖി 
ന്നതേയാടുകൂടി േയാഗീശ്വരെന്റ മുഖേത്ത േനാക്കി. േയാഗീശ്വരൻ ’ഒ ം പരി  
മിേക്കണ്ട, വിേശഷാൽ ഒ ം ഇല്ല. ഞാൻ കുറ മുെമ്പ പുറേത്ത േപായിരു ,
വരുവാൻ കുേറ ൈവകിേപ്പായി. വന്ന ഉടെന എെന്റ കുട്ടി തരേക്കെടാ ം
ഇല്ലേല്ലാ എന്നറിവാൻ േവണ്ടി വ േനാക്കിയതാണു്. സുഖമായി ഉറ ന്നതു 
കണ്ടേപ്പാൾ എനി സേന്താഷവും, കുട്ടി വല്ലതും വ േപായാൽ എനി  
ണ്ടാവുന്ന വ്യസനവുംകൂടി വിചാരിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ അറിയാെത ക നീർ െപാ 
ടിഞ്ഞതാണു്. അല്ലാെത ഒ ം ഇല്ല, ഉറങ്ങിെക്കാ . ഞാൻ നമുക്ക് അത്താഴ 
ത്തിനു കാലമായാൽ വ വിളിക്കാം’ എ പറ . കുമാരി, ’അച്ഛാ! എനി
സംസാരിപ്പാൻ ആരും ഇല്ലാഞ്ഞി ം േതാട്ടത്തിൽ പണി എടുത്തതിെന്റ ക്ഷീണം 
െകാ ം ഇ േനരെത്ത ഉറങ്ങിേപ്പായതാണു്. അച്ഛൻ വ വേല്ലാ, ഇനി എനി 

ഉറേങ്ങണ്ട’ എ പറ . േയാഗീശ്വരനും ആ കുമാരിയുംകൂടി ഉമ്മറേത്ത
േപാകുേമ്പാൾ, മുേമ്പ പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശി അമ്മ ’ഉമ്മാൻ കാലായിരി ’ എ
പറ . േയാഗീശ്വരൻ ’എന്നാൽ ഊൺ കഴിയെട്ട’ എ പറ ് കാലും മുഖ 
വും കഴുകി ഉമ്മാൻ ഇരു .
കുന്ദലത എന്ന ആ കുമാരി േയാഗീശ്വര ് പതിവു േപാെല േചാറു മാ ം വിളമ്പി
െകാടു ് അടുേക്കതെന്ന ഉമ്മാൻ ഇരു . േയാഗീശ്വരൻ ഒ ം സംസാരിക്കാ 
െത േവഗത്തിൽ ഉമ്മാൻ തുടങ്ങി. കുന്ദലത ’എന്താ അച്ഛാ! എനി ് ഉരുള തരാ 
െത ഉമ്മാൻ തുടങ്ങിയതു്?’ എ േചാദി . േയാഗീശ്വരൻ ’ഓ! അതു ഞാൻ മറ 
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േപാേയ!’ എ പറ ് ൈക കഴുകി േവെറ കുെറ േചാറുേമടി ് േവഗത്തിൽ
ഒരു ഉരുള ഉരുട്ടി കുന്ദലത ് െകാടു . ’ഞാൻ വഴി നടന്ന ക്ഷീണംെകാ ം, വി 
ശ െകാ ം പതിവുേപാെല ഉരുള തരുവാൻ മറന്നതാണു് ’ എ പറ . കുന്ദ 
ലത ’അച്ഛൻ ക്ഷീണം െകാ മറന്നതായിരി ം എ ശങ്കി ; എങ്കിലും എനി 

് അച്ഛൻ തരുന്ന ഉരുള ഒന്നാമതുണ്ടിെല്ലങ്കിൽ സുഖമില്ല. അതു െകാണ്ട് േചാദി 
ച്ചതാണ് ’ എ പറ ് ഉമ്മാൻ തുടങ്ങി. ഊൺ കഴിഞ്ഞാൽ ര േപരുംകൂടി
ഉമ്മറ ം മുറ്റ ം കുറ േനരം നട ക പതിവു ്. അ രാ ി അധികേനരം
നടന്നില്ല. എ തെന്നയല്ല, തമ്മിൽ അധികമായി ഒ ം സംസാരിച്ചതുമില്ല. പൂ 
േന്താട്ടത്തിൽ താൻ അ െചയ്ത യത്നങ്ങെള റി ് കുന്ദലത ചിലെതാെക്ക
പറഞ്ഞതു് േയാഗീശ്വരൻ മൂളിേക്ക എങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. അസാരം േന 
രം നടന്നേശഷം േയാഗീശ്വരൻ ’പാർവതീ’ എ വിളി . അേപ്പാൾ ആ ായം
െചന്ന ീ പുറ വ കിടക്ക വിരിച്ചിരി െവന്നറിയി . ’കിടക്കാൻ സമ 
യമായാൽ േപായിക്കിട െകാ ’ എ പറ . േയാഗീശ്വരൻ കുന്ദലതെയ
െകാ േപായിക്കിടത്തി. ’ഞാനും കിടക്കെട്ട’ എ പറ േപാകുവാൻ തുട 

േമ്പാൾ ഇ ് അച്ഛെനന്താ ഇ മറവി എ ് കുന്ദലത േചാദി . ’ഓ! എെന്റ
മറവി ഇ കുെറ അധികംതെന്ന, ക്ഷീണം െകാണ്ടാണു് ’ എ പറ ് പതിവു
േപാെല കുന്ദലതയുെട കവിളിേന്മൽ ഗാഢമായി ചുംബനം െചയ്ത് ’ഉറങ്ങിെക്കാ 

’ എ പറ ് വിള നെന്ന താഴ് ത്തി പുറേത്ത േപായി.
എന്നാൽ, കുന്ദലതേയാടു പറഞ്ഞേപാെല ഉറ കയല്ല െചയ്തതു്. കുെറ േന 
രം ഉമ്മറ ് ഉലാത്തിയേശഷം മുറ്റേത്തക്കിറങ്ങി ’രാമദാസാ’ എ വിളി .
അേപ്പാേഴ ് േയാഗീശ്വരെന്റ ഭൃത്യൻ വ . അവേനാടു് മൂ നാലു നാഴികേന 
രം രഹസ്യമായി ചിലതു സംസാരി ് അവെന ഉറ വാൻ പറ  ഞ്ഞയ . പിെന്ന 
യും വളെര മേനാരാജ്യേത്താടും ആേലാചനേയാടും കൂടി താൻ ഏകനായി കുെറ
േനരം മുറ്റ ് അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം നട ്, ഏകേദശം അർദ്ധരാ ി സമയമാ 
യേപ്പാൾ ഉറ വാൻ േപാകയുംെച .
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2.കുന്ദലത

ഇനി േയാഗീശ്വരെന്റ ഈ വനവാസെത്ത റി ് അ ം പറേയണ്ടിയിരി .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെടയുള്ളവെര ഒെക്കയും നാം ഇേപ്പാൾ പറ കഴി .
ഒന്നാമതായിട്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാത്സല്യത്തിനും ദയയ് ം പാ മായതു് കുന്ദ 
ലത എന്ന കുമാരിയാണു്. ഈ കുമാരി ് പതിനാറു വയ ായമായി എങ്കിലും
അേത ായത്തിലുള്ളവേരാെടാന്നി പരിചയിപ്പാൻ ഇടവരായ് കയാൽ ’യൗ 
വനം വ ദിച്ചി ം െചറുതായില്ല െചറുപ്പം’ എ പറഞ്ഞതുേപാെല വാ കൾ 

ം വൃത്തി ം ബാല്യകാലത്തിെന്റ കൗതുകം േകവലം വിട്ടി ണ്ടായിരുന്നി 
ല്ല. ഭക്ഷണത്തിെന്റ കാര്യത്തിലും മ ് ദിനചര്യയിലും േയാഗീശ്വരൻ വളെര ദ്ധ 
െവ കയാൽ നല്ല ആേരാഗ്യവും ശരീരപുഷ്ടിയും അന മായ സൗന്ദര്യവും ഉ ്.
എന്നാൽ, കുന്ദലതെയ നല്ലവണ്ണം പരിചയമായി എങ്കിൽ, അവളുെട രൂപലാവ 
ണ്യെത്തക്കാൾ സ്വഭാവഗുണവും ബുദ്ധിഗൗരവവുമാണു് അധികം വിസ്മയനീയ 
മായി േതാ ക. ഉത്തമ ീകളുെട സ്വഭാവത്തിനു സഹജങ്ങാളായ സാധുത,
ദയ, േസ്നഹം, അധർമഭീരുത്വം, വിനയം മുതലായ വിേശഷഗുണങ്ങൾ ആ െച 
റു ായത്തിൽത്തെന്ന അവളുെട സ്വഭാവത്തിൽ വ്യക്തമായി കാശിച്ചിരു .
അ യുമല്ല, േയാഗീശ്വരെന്റ ദുർല്ലഭമായ ഉപേദശംെകാ ം അനുപമമായ ഉദാഹ 
രണംെകാ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹവാസത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൽഗുണങ്ങെള
വിഫലമാക്കിതീർേക്കണ്ടതിനു ചപലബുദ്ധികളും അവിേവവികളുമായ ആളുകൾ
ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും സാധാരണ ീകൾ ണ്ടാകുന്ന ദുഃസ്വഭാവങ്ങളും
വ തകളും ചപലതകളും മനസ്സിൽ അ രിപ്പാൻ സംഗതി വരാെത, അവൾ മറ 
റു ീകളിൽ കാണാത്തതായ പല വിേശഷഗുണങ്ങൾ ം ആ ദമായിത്തീരു 
കയുംെച . അ തമല്ലതാനും. േയാഗീശ്വരനു് ബാലലാളനത്തിനും ശിക്ഷ ം
ഉള്ള സാമർത്ഥ്യം അസാമാന്യംതെന്നയായിരു . എന്നാൽ, കുന്ദലത കാവ്യ 
നാടകാലങ്കാരാദികളിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വിദുഷിേയാ സംഗീതാദികളിൽ
ൈനപുണ്യമുള്ളവേളാ അല്ല. േയാഗീശ്വരൻ ആ വക അഭ്യാസങ്ങളുെട ആവശ്യ 
െത്തയും ഉപകാരെത്തയും വളെര സൂക്ഷ്മമായി ആേലാചി ഖണ്ഡിച്ചി ള്ളാളാക 
യാൽ കുന്ദലതെയ ആ വിഷയങ്ങളിൽ പരി മിപ്പിച്ചി ണ്ടായിരുന്നില്ല. സംഗീ 
തസാഹിത്യാദികൾ േകവലം മനസ്സിെന്റ ഭൂഷണങ്ങൾ. കാഞ്ചീകങ്കാണാദികെള 
െക്കാണ്ട് വിരൂപികൾ േശാഭി േമാ? സംഗീതസാഹിത്യാദിഗുണങ്ങൾ ഉെണ്ട 
ങ്കിലും ദുർബുദ്ധികൾ വന്ദനീയന്മാേരാ? ആയതുെകാണ്ട് ആ വക ഭൂഷണങ്ങൾ
അ സാരമായി ള്ളവയല്ല. ഒന്നാമതായി സമ്പാദിേക്കണ്ടതു് നിർമലമായും സു 
ജ്ഞാതമായും ഉള്ള മനസ്സാെണ ് േയാഗീശ്വരൻ തീർച്ചയാക്കീ ണ്ടായിരു .
ആയതിന് േലാകവ ത്തിെകാ ് മതികമലെത്ത വികസിപ്പിേക്കണ്ടതു് ആവ 
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ശ്യമാകയാൽ േയാഗീശ്വരൻ കുന്ദലതെയ എേപ്പാഴും കൂെടെകാ നട ് ബീജ 
ങ്ങൾ അങ്കരി ന്നതിെനയും വൃക്ഷലതാദികളുെട ഗുണങ്ങെളയും പക്ഷിമൃഗാദിക 
ളുെട സ്വഭാവങ്ങെളയും അവകളുെട ജാതി തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള വിധങ്ങെളയും ജീ 
വികളുെട ശരീരത്തിലുള്ള ഓേരാ അംഗങ്ങളുെട ധർമങ്ങെളയും ഭൂമിയുെട സ്ഥി 
തിെയയും സൂര്യച ന്മാരുെടയും നക്ഷ ങ്ങളുെടയും സൂക്ഷ്മാവസ്ഥെയയും ഗതി 
േഭദങ്ങെളയും നദികളുെട ഉ ത്തിെയയും രാജ്യങ്ങളുെട സ്വഭാവെത്തയും, ഇടി,
മഴ, മ ് എന്നിങ്ങെന പഞ്ചത്തിലുള്ള പല അ തങ്ങളുെട വിവരണങ്ങ 
െളയും മ മിങ്ങെനയുള്ള പല പല കൃതിതത്ത്വങ്ങെളയും കാര്യകാരണങ്ങളു 
െട അേന്ന്യാന്ന്യ സംബന്ധെത്തയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങേളാടുകൂടി പറ മനസ്സിലാക്കി 
െക്കാടു ക പതിവായിരു . മനസ്സിെന്റ അതാതു ായത്തിെല വളർച്ചയ്ക്കനുസ 
രി ് പറ െകാടു ന്ന വിഷയങ്ങളുെട കാഠിന്യെത്ത മീകരിക്കയാൽ ആ
വിഷയങ്ങൾ ഒെക്കയും കുന്ദലത സുഗമമായി േതാ ം. എ തെന്നയല്ല പറ 

െകാടുത്തതു് മനസ്സിലായി എന്നറിയി വാൻ അവൾതെന്ന ഉത്സാഹേത്താ 
ടുകൂടി േവെറ ഉദാഹരണങ്ങെള േതടിപ്പിടി കയും വല്ല സംശയവുമുണ്ടായാൽ
ആയതു് ജാ തേയാടുകൂടി േചാദി മനസ്സിലാ കയും സൂക്ഷ് മമായി ഓേരാ സം 
ഗതികെള ഹിച്ചാൽ മുഖ സാദംെകാ ് തെന്റ തൃപ്തിെയ ത്യക്ഷെപ്പടു ക 
യുംെച ം. ഇങ്ങെന േയാഗീശ്വരെന്റ ബുദ്ധികൗശലംെകാ ് മ പലരുെടയും
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളും ദുർഘടങ്ങളും അറിവാനിടവരാെത കുന്ദ 
ലതയുെട വിദ്യാഭ്യാസം അവൾ ് ഏറ്റവും വിേനാദകരമായി ഭവി .
ഈ വിധം വിദ്യാഭ്യാസം വളെര െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന തുടങ്ങിയിരു എങ്കിലും
പ വയസ്സായതിനുേശഷമാണു് കുന്ദലത അക്ഷരവിദ്യ അഭ്യസിച്ചതു്. ര
സംവത്സരത്തിനുള്ളിൽ സ്വഭാഷ എഴുതുവാനും വായി വാനും നല്ല പരിചയമാ 
യി. അതി പുറെമ ജഗദീശ്വരെന ാർത്ഥി വാനായി എ പ ഗാനങ്ങൾ
അർത്ഥേത്താടുകൂടി പഠിപ്പിച്ചി ണ്ടായിരുന്നതു് ചിലേപ്പാൾ േയാഗീശ്വരെന്റ കർ 
ണാനന്ദത്തിനായി ് പാടുമാറുണ്ടായിരു . അതല്ലാെത േവെറ ഒരുവിധ ഗാന 
ങ്ങളും വശമാക്കിയി ണ്ടായിരുന്നതുമില്ല.
കുന്ദലതയ് ് ൈശശവംമുതൽ ് ഒേര ായത്തിനടുത്ത കളികളും ഉണ്ടായിരു 

. ചങ്ങാതി േയാഗീശ്വരൻതെന്ന. അേദ്ദഹം അവളുെട ഇഷ്ടം ഇന്നെതന്നറി 
ഞ്ഞാൽ ഉടെന അതു സാധിപ്പി ം. കുട്ടിക്കാല ് വല്ലതും ഹിതം േപാെലയാ 
വാഞ്ഞി ് കരഞ്ഞാൽ അതിനു കാരണെമെന്തന്നറി ് ഹിതെത്ത െച െകാ 
ടു ം. എന്തിേനെറ പറയു , അേദ്ദഹം അവളുെട കുട്ടിക്കളികൾെക്കാെക്കയും
താേലാലിച്ച് നി കയും ചിലേപ്പാൾ താൻ തെന്ന ബാലചാപല്യം നടി ് അവ 
ളുെടകൂെട കളി കയും െച ം. ആപ ള്ള കളികളിൽ നിന്ന് വിരമിപ്പി ം.
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വ്യായാമം െകാണ്ട് ശരീരത്തിനു് ലാഘവവും അംഗപുഷ്ടിയും ഉണ്ടാകുന്ന വിേനാ 
ദങ്ങളിൽ ഇഷ്ടം ജനിപ്പി ം. ഇങ്ങെന അവളുെടേമൽ അച്ഛെന്റ േസ്നഹേത്താടും
കളിയിൽ ചങ്ങാതിമാരുെട ഇണക്കേത്താടും ചില സമയങ്ങളിൽ ഉപേദഷ്ടാവി 
െന്റ ഗാംഭീര്യേത്താടും എേപ്പാഴും അമ്മയുെട ലാളനേയാടും ഒരിക്കലും അ ിയം
കൂടാെതയും വളർത്തിെക്കാണ്ട് വരുവാൻ േയാഗീശ്വരൻെചയ്ത യത്നം കുന്ദലത
തെന്റ അപരിമിതമായിരി ന്ന ഗുേണാല്ക്കർഷങ്ങെളെക്കാ ് ഏറ്റവും സഫലമാ 
ക്കിത്തീർ കയും െച . ഇങ്ങെനെയല്ലാമാണു് കുന്ദലതയുെട അവസ്ഥ.
പിെന്ന പാർവതി എ േപരായ ീയാണു് ഉള്ളതു്. ആ ീ ് അമ്പതിൽ
അധികം വയസ്സായിരി എങ്കിലും വാർദ്ധ്യകത്തിെന്റ അതി മങ്ങൾ പറ 
വാൻ തക്കവണ്ണം ഒ ം തുടങ്ങീട്ടില്ല. വളെര നല്ല സ്വഭാവമാണ്. കുന്ദലതെയ കു 
ട്ടിയിൽത്തെന്ന എടു വളർത്തിയ േപാറ്റമ്മയാകയാൽ അവർ ് അേന്യാന്യം
വളെര താല്പ്പര്യമുണ്ടായിത്തീർ . േയാഗീശ്വരെന റി ് അവൾ ് വളെര
ബഹുമാനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവളാണ്. ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾ ഒെക്കയും െവടിപ്പായി കഴി 

് ഇടയുള്ളേപ്പാെഴാെക്കയും കുന്ദലതേയാടു് സംസാരി ം അവെള ലാളി ംെകാ 
ണ്ട് കാലേക്ഷപം െച കയുംെച ം.
രാമദാസൻ എന്ന ഭൃത്യനു് ഒരു നാ തു വയ ് ായമായിരിക്കണം. വളെര വി 
ശ്വാസേയാഗ്യനും വകതിരിവുള്ളവനുമാണു്. െചറുപ്പം മുതൽേക്ക േയാഗീശ്വരെന്റ
ഭൃത്യനാകയാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംസർഗംേഹതുവായി ് എല്ലാ ഭൃത്യന്മാർ ം
ഇല്ലാത്തതായ സ്വാമിഭക്തി, സത്യം എന്ന ര ഗുണങ്ങൾ അവെന്റ സ്വഭാവത്തി 
നു സഹജമായിത്തീർന്നിരി . അവൻ േയാഗീശ്വരനു് എ േവണം എ  
വച്ചാൽ അതു െചയ്യാൻ സന്നദ്ധനാണു്. േദഹത്തിനു് നല്ലേശഷിയും അധികമായ
ൈധര്യവുമു ്. അവെന വർ ് അവെന്റ സ്വാമിയുെട േയാഗ്യത അവനിൽ  
തിഫലി കാണാം.
േയാഗീശ്വരെന്റ ഈ വനഭവനം േഘാരകാന്താരത്തിൽ വളെര ഏകാന്തസ്ഥല 
ത്താെണങ്കിലും ചുരുക്കത്തിൽ ഉറ ം രക്ഷയുമുള്ള ഭവനമാണു്. ഗജം, വ്യാ ം മു 
തലായ കാ മൃഗങ്ങളുെട ആ മം തട്ടാതിരിപ്പാൻേവണ്ടി നാലു പുറ ം ബലമുള്ള
വൃക്ഷങ്ങൾ വളെര അടുപ്പി െവ ് ഒരു വളരുന്ന േവലിയുണ്ടാക്കിയി ്. അതു 
െകാ ം േയാഗീശ്വരൻ അത്യാവശ്യം ചില ആയുധങ്ങൾ കരുതിയി ണ്ടായിരു 
ന്നതിനാലും ആ വക ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളിൽ നി ് ഭീതിയുണ്ടാവാൻ സംഗതികൂടാെത
കഴി . ഭവനത്തിനുചുററും ഒരു വലിയ േതാപ്പാണു്. അതിൽ സസ്യാദികൾ കു 
ന്ദലതയുെട ക െകാണ്ട് ജലം ആസ്വദിച്ചവ അനവധിയു ്. ഉമ്മര ് മുറ്റത്തി 
നരിെക കുന്ദലത ് േത്യകമായി ഒരു വള ്. അതിൽ മന്ദാരം, പനിനീരു്,
പിച്ചകം, മുല്ല, മുതലായ സുഗന്ധപുഷ്പങ്ങളുെട െചടികളും വള്ളികളും നാരകം, ാ 
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ക്ഷ, മാതളനാരകം മുതലായ വിേശഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും െചടിക 
ളും കുന്ദലതയുെട ക െകാ തെന്ന ന നനച്ചി ണ്ടാക്കീ ണ്ടായിരു . ദിവ 
സം തി രാവിെല സമയങ്ങളിലും േയാഗീശ്വരെന്റ കൂെട നടക്കാൻ േപാകാത്ത
മ സമയങ്ങളിലും കുന്ദലത ആ െചടികെള നനച്ച്, അവയ് ് മ ം വളവും േചർ 
ത്ത്, വളെര വാത്സല്യേത്താടുകൂടി രക്ഷി കയും അവ മുള ന്നതും വളരുന്നതും
െതഴു ന്നതും െമാട്ടിടുന്നതും പൂ ന്നതും കാ ന്നതും കൗതുകേത്താടുകൂടി േനാ 
ക്കിക്ക ് സേന്താഷി കയും െച ം.
ഇല്ല നിങ്ങെള നനച്ചിടാെതെയാരുനാളിവൾ ജലപാനവും
പല്ലവം െതാടുവതില്ല മണ്ഡനരതാവപി ിയതെകാണ്ടിവൾ
നെല്ലാരുത്സവമിവൾ നിങ്ങളുെടയാദ്യമായ കുസുേമാൽഗെമ
വല്ലഭം ജതി സാ ശകുന്തളയനുജ്ഞ നിങ്ങളരുളീടുവിൻ’
എന്ന േ ാകത്തിൽ കണ്വമഹർഷി പറഞ്ഞത യും വാസ്തവമായി കുന്ദലതെയ 

റി ം പറയാം. അങ്ങെന കുന്ദലതയുെട യത്നത്തിെന്റ ഫലവും വിേനാദത്തി 
െന്റ േഹതുവും ആയ ആ െചറിയ പൂേന്താട്ടം സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പങ്ങെളെക്കാ ം
മാധുര്യമുള്ള ഫലങ്ങെളെക്കാ ം ആ ആരാമത്തിനു് ഒരു െതാടുകുറിയായി തീർ 
ന്നി ണ്ടായിരു .
േതാപ്പിെന്റ ഒരു ഭാഗ ് േഗാത ം വിളയിട്ടി ്. ആയതും കായ്ക്കനികളുമാണു്
അവരുെട ധാന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ. േതൻ മുതലായ വന്യങ്ങളായ പദാർ 
ത്ഥങ്ങൾ സുലഭം. വന്യങ്ങളല്ലാത്ത സാധനങ്ങളും ഇെല്ലന്നില്ല. ആ വക സാമാന 
ങ്ങൾ ധർമ്മപൂരി സമീപമുളള ച ന്തയിൽനി വാങ്ങി കരുതുമാറുണ്ടായിരു .
ഭവനത്തിെന്റ അ ം െത ഭാഗത്തായി ് വില്വാ ിയുെട അധികം ഉയർന്ന ഒരു
െകാടുമുടിയു ്. അധികം അടിയിൽനി ് ഒരു െചറുതായ േചാല ശാശ്വതമാ 
യി വഹി വരുന്നതിെന്റ മാർഗം തിരി ് േയാഗീശ്വരെന്റ വളപ്പിനുള്ളിേല
കടത്തി, അവിെട ഒ ര വലിയ കു  ഴികളിൽ െകട്ടിനിർത്തീ ണ്ടായിരുന്നതി 
നാൽ കുടി വാനും കുളി വാനും ആ നിർമലജലംതെന്ന ഉതകുമാറാക്കിയിരു 

. ആ കുഴികളിൽനി കവിെഞ്ഞാഴുകിേപ്പാരുന്ന െവളളം െചറിയ ചാലുക 
ളിൽ ടി പല വഴിയും തിരിച്ചി ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ േതാപ്പിെല വൃക്ഷാദികൾ 

നന വാൻ വളെര എളുപ്പമായിത്തീർ . ആകപ്പാ  െട വാസസൗഖ്യം രാജാ 
ക്കന്മാർ കൂടി ഇതിലധികം ഉണ്ടാവാൻ യാസമാണു്.
അങ്ങെന ഏകാന്തമായിരി ന്ന ആ ഭവനത്തിൽ േയാഗീശ്വരനും കുന്ദലതയും 
കൂടി സൗഖ്യമായി വസിക്കെട്ട. ഇനി ന െട കഥ വില്വാ ിയിൽനി ് വളെര
ദൂരമുളള േവെറ ഒരു രാജ്യ വ ് തുടേങ്ങണ്ടിയിരി .
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3.നായാട്ട്

ശിശിരകാലം അവസാനി ് വസന്തം ആരംഭമായി. സൗരഭ്യവാനായ മന്ദ 
മാരുതെനെക്കാ ം ശീേതാഷണങ്ങളുെട ആധിക്യം ഇല്ലായ് മയാലും േകാകി 
ലങ്ങളുെട കളകൂജിതങ്ങെളെക്കാ ം ഭാതകാലം വളെര ഉത്സാഹകരമായി 
രു . അെങ്ങെനയിരി ംകാലം ഒരു നാൾ സൂര്യനുദി െപാ േമ്പാൾ
ആ യുധപാണികളായി ഏകേദശം നൂറാളൂകൾ കലിംഗരാജ്യത്തിനു സമീപമുളള
ഒരു വന േദശ ് വട്ടമി നിൽ ന്നതു് കാണായി. അവർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ
അകലമിട്ടാണു നിൽ ന്നതു്. അതുെകാ ് അവരുെട എല്ലാവരുെടയും മദ്ധ്യ 
ത്തിലുളള വൃത്താകാരമായ സ്ഥലം ഒ ം ര ം നാ  ഴിക വിസ്താരമുളളതായിരി 
ക്കണം. അവർ അേന്യാന്യം ഒ ം സംസാരി ന്നില്ല. ആംഗ്യങ്ങെളെക്കാ
മാ െമ വിവരമറിയിക്ക ളളു. ചിലർവി ് കുല ം ചിലർ കുന്തം തയ്യാറാക്കിപ്പി 
ടി ം, മററു ചിലർ വാളൂരിപ്പിടി ം. ഇങ്ങെന എല്ലാവരും സന്നദ്ധന്മാരായി നിൽ 

്. നായാ കാരാണ്, മൃഗങ്ങൾ വരുന്നവെയ സംഹരിപ്പാൻ തയ്യാറായി
നിൽ ന്നതാെണ ് അറിവാൻ യാസമില്ല. എല്ലാവരും സ ദ്ധന്മാരായി
നിശ്ശബ്ദന്മാരായി അങ്ങെന നിൽക്കേന്നരം, കറുത്ത കുപ്പായവും ചുമന്ന െതാപ്പിയു 
മുള്ള നീണ്ട ഒരാൾ, ഒരു വലി യ കുതിര റ കയറി, നായാ കാർ നിൽ ന്ന 
തിെന്റ ചുററും ഓടിച്ച്, അവേരാട് വാളുെകാ ് ഓേരാ അടയാളം കാണി ം െകാ 
ണ്ട് േപായി. ആ അടയാളത്തിന്നനുസരിച്ച് നായാ കാർ എല്ലാവരും േവഗത്തിൽ
മുേമ്പാ െവ ംേതാറും അവരുെട നടുവിലുളള വൃത്തത്തിെന്റ പരിധി േമണ ചു 
രുങ്ങി ടങ്ങി. അതിനിടയിൽ ആ വൃത്താകാരമായ സ്ഥലത്തിെന്റ നടുവിൽ നി 
ന്ന് നാലുദി കളിലും മാെററാലിെക്കാളളുംവണ്ണം ഗംഭീരമായ ഒരു കാഹളശബ്ദം 
മുഴങ്ങി. ആ ശബ്ദത്തിെന്റ മുഴക്കം തീരുന്നതിനു മു തെന്ന അേത സ്ഥല നി 

് ആർ ംവിളികളും േഭരികളുെട ചടപട ശബ്ദങ്ങളും ഉച്ചത്തിൽ േകൾ മാറാ 
യി. അേപ്പാേഴ ഓേരാ കടവുകളിലായി വട്ടത്തിൽ പതിയിരി ന്ന േവടന്മാ 
രുെട പരി മവും ജാ തയും ഉത്സാഹവും പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല. കാടിളകി
മൃഗങ്ങൾ പല ദിക്കിേല ം ാണരക്ഷക്കായി പാ തുടങ്ങി എേങ്ങാ പാ 
ഞ്ഞാലും െചന്നവീഴുന്നത് ആ അന്തകന്മാരുെട മുമ്പാെകത്തെന്ന അവർ അതാ!
ഇതാ!േപായി ! പിടിേച്ചാ! എന്നിങ്ങെന പല വിരുതുകൾ പറയു , മൃഗങ്ങെള
അധിവിദഗ്ദ്ധതേയാടും കൂടി സംഹരി . ആയുസ്സ് ഒടുങ്ങാത്ത ദുർലഭം ചില
മൃഗങ്ങൾ േവടന്മാരുെട ഇടയിൽ ടി ചാടിേയാടി ഒഴി ് ഇടക്കിെട പിൻതിരി 

േനാക്കിെകാ കുതി പായുന്നതു കണ്ടാൽ
’പേശ്യാദ തത്വാദ്വിയതിബഹുതരം
േസ്താകമുർവ്വ്യാം യാതി’
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എന്ന സ്വഭാേവാക്തിയുെട താ ര്യംേപാെല ആയവ അധികം േനരം ആകാശ 
ത്തിൽ ടിത്തെന്നേയാ േപാകുന്നതു് എ േതാ ം; ർശം അ കുറ
മാ േമയു . വ്യാ ം, കരടി, പന്നി മുതലായ വലിയ മൃഗങ്ങെള നടുവിൽ
നി കാടിളക്കിയവർ, നായ്ക്കെളെകാ ം കുതിര റ നി ് കുന്തങ്ങെളെക്കാ 

ം ആട്ടിെക്കാ വരുേമ്പാൾ ചുററും നിൽ ന്ന േവടർ അവെയ വഴി െതററി ്,
കു കളിേല ം പാറകളുെടയും വൃക്ഷങ്ങളുെടയും ഇടു കളിേല ം പായി ്,
എ ം േപാകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതാക്കി. നാലു പുറ നി ം പലവിധ ആയുധ 
ങ്ങൾ അവയുെടേമൽ േയാഗി േമ്പാൾ, ാണ ഭയം െകാ ണ്ടാവുന്ന ആർ 
ത്തനാദേത്താടു കലർ . സ്വേത ഭയങ്കരങ്ങളായ അവയുെട ശബ്ദങ്ങളും നഖമു 
ഖാദികെളെക്കാ കാണി ന്ന ഭയാനകങ്ങളായ പല േചഷ്ടകളും നിഷ്കണ്ടക 
ന്മാരായ ആ േവടർ ് ഉത്സാഹെത്ത വർദ്ധി ന്നതല്ലാെത അ ം േപാലും ദയ
േതാന്നി ന്നില്ല. കഷ്ടം! എങ്കിലും ഈ േവട്ട വലിയ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. മാൻ,
മുയൽ മുതലായ സാധുക്കളായ മൃഗങ്ങെള ആരും ഉപ വി േപാകരുെതന്ന ക  
നയുണ്ടായിരു . അതിനാൽ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ മാ െമ നശി .
മൃഗങ്ങെള െകാ െകാന്ന്, ആ വലയത്തിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഒെക്ക 
യും ഒടുങ്ങിയേപ്പാേഴ ് ഭക്ഷിക്കത്തക്കതായ ചില മൃഗങ്ങെള േവടർ തിരെഞ്ഞ 
ടുത്ത് േവെറ വ െകാണ്ടിരിെക്ക, നായാട്ടിനു വന്നി ളളതിൽ ധാനികളായ
രണ്ടാളുകൾ തങ്ങളുെട ഭവനത്തിേല മടങ്ങിേപ്പാകാൻ തയ്യാറായി, കുതിര  
റ കയറി. അവരുെട േവഷംെകാ ം മ ളളവർ അവർ കാണി ന്ന വണ 
ക്കംെകാ ം അവർ ധാനികളാെണ േവഗത്തിൽ അറിയാം. കറുത്ത കുപ്പാ 
യവും ചുവന്ന െതാപ്പിയും ഉളള ഒരാെള റി മുെമ്പ പറ വേല്ലാ. അയാൾ 

് അമ്പതു വയ ായമായിരി . പലേപ്പാഴും ഇങ്ങെനയുളള വ്യയാമം 
െകാണ്ടായിരി െമ േതാ , അയാളുെട അവയവങ്ങൾ വളെര പുഷ്ടിയുള 
ളവ ആയിരു . മുഖത്തിനു സൗമ്യത കുറയുെമ ങ്കിലും പുരുഷലക്ഷണം തിക ം
ഉണ്ട്. നീണ്ട് അ ം വളഞ്ഞ മൂ ം, വി തമായ െനറ്റിയും വളെര തടിച്ച പുരി 
കെക്കാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മറ്റ് അനവധി മുഖങ്ങളുെട ഇടയിൽനി ്
ആ മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ ആ മുഖം
മറക്കാനും എളുപ്പമല്ല.
മേറ്റ ആൾ അതിസുഭഗനും സൗമ്യനുമായ ഒരു െചറുപ്പക്കാരനാണു്. എകേദശം
ഇരുപത്ത വയ ായമായിരി . അധികം എകരമില്ല. വളെര കൗ 
തുകം േതാ ന്ന നീല വില്ലീ െകാ ് ഒരു കുപ്പായവും ചുവന്ന കസവുെതാപ്പി 
യുമു ്. േവട്ട താ ര്യമുെണ്ടങ്കിലും പരിചയം കുറയുെമ കണ്ടാൽ തീർച്ച 
യാവും.ദുർഘടമായ ദി കളിൽ ടി കുതിരെയ േവഗത്തിൽ ഓടിപ്പാൻ സാമർ 
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ത്ഥ്യം കുറയും. േവട്ടയുെട അദ്ധ്വാനംെകാണ്ട് ര േപർ ം നല്ലവണ്ണം വിയർ 
ത്തിരി . ക്ഷീണം തീർ വാനായിട്ട് ഒരുവൻ കുെറ പാലും പലഹാരങ്ങളും
െകാ വ . ര േപരുംകൂടി അതു ഭക്ഷി ക്ഷീണം തീർത്തേശഷം ന െട
’കുമാരെനവിെട?’ എന്ന് വലിയ ആൾ ഉച്ചത്തിൽ േചാദിച്ചതിനു് ’സ്വാമി അ ം
െതേക്കാ േപായിരി .ഞങ്ങളിൽ ചിലരും ഒരുമി േപായി ് ’എന്ന് ഒരു
േവടൻ ഉത്തരം പറ .’അയാൾക്ക് അപകടം ഒ ം വരില്ലായിരി ം ’എന്ന്
ആ െചറുപ്പകാരനും പറ . ഇങ്ങെന രണ്ടാളുംകൂടി േപായ കുമാരൻ വരുന്നതു
ക െകാണ്ടിരിെക്ക െത നിന്ന് അതിേഘാഷമായ ആർ ം േകാലാഹലവും
േകൾ മാറായി. ഉടെന എല്ലവരുംകൂടി ആ ദിക്കി േനരി പാ . ഇരുവരും
അേങ്ങാ കുതിരെയ ഓടി . അവിെട വൃക്ഷങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നിരന്ന ഒരു സ്ഥലമു 

്. അതിെന്റ അേങ്ങ അറ്റ നി ് ഇവർ കാ നിന്നിരുന്ന കുമാരൻ ജീനി 
യില്ലാെത ഒരു കുതിര റ കയറി. അതിേകമത്തിൽ പായിപ്പി ന്നതും അതി 
െന്റ പിന്നിൽ, െതാ െതാട്ടില്ല എന്ന വിധത്തിൽ വലിയ ഒരു െകാമ്പനാന അയാ 
െള പിടിപ്പാൻ തുമ്പിൈക്ക നീട്ടിെക്കാ പാഞ്ഞണയുന്നതും ക .ആന േദ്വ 
ഷ്യം സഹി ന്നില്ല. ഉളള ശക്തിെയാെക്കയുമി മ ന്നതുമു ്. ആപൽക്കര 
മായ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടേപ്പാൾ അേയ്യാ! എന്ന ശബ്ദം ക നിൽ ന്ന അധി 
കം അളുകളിൽ നി ം ഒന്നായി പുറെപ്പ . ആ ശബ്ദം പുറെപ്പടാനിടയുണ്ടായില്ല.
അേപ്പാേഴ തെന്ന എങ്ങെന എന്നറിയാെത ആന െപാടുന്നെന അവിെടനി ്
ഇട ം വല ം ചുവട്ടിേല േനാക്കി വട്ടം തിരി തുടങ്ങി അതിനിടയിൽ
കുമാരൻ കുതിരെയ ഓടിച്ച് ആനെയ വളെര പിന്നി . അേപ്പാൾ ഹാ! ഹാ! എന്ന
സേന്താഷ സൂചകമായ ശബ്ദം കാണികളിൽനി പുറെപ്പ .
ഉടെന ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏകാ ദൃഷ്ടികളായി, ആന നി േപാകാൻ കാര 
ണെമെന്ത സൂക്ഷി േനാക്കിയേപ്പാൾ ഒരു േവടൻ ഓടുന്ന ആനയുെട കാലിന്നി 
ടയ്ക്ക് കട കൂടി. ഒരു കാലിേന്മൽ പറ്റിനിന്ന് അതിേന്മൽ കട്ടാരംെകാ കു  
ന്നതു ക . കുമാരെന്റ പിന്നാെല പായുകയാൽ അവൻ ഉപ വം ഏ ി ന്നതു
കുെറ േനരേത്ത ആന അറിഞ്ഞില്ല. പിെന്ന േവദന സഹി വാൻ കഴിയാ 
തായേപ്പാൾ ആന കുമാരെന ഉേപക്ഷിച്ച് തെന്റ പുതിയ ശ വിെന പിടിപ്പാൻ

മി തുടങ്ങിയതാെണ െതളിവായി. അ കഠിനമായി ഉപ വി ന്ന ആ
ശ വിെന പിടികിട്ടായ്കയാൽ ആ വലിയ ജ വിന് ാ പിടി കാണി ന്ന
േഗാഷ്ടികൾ ക , കാണികൾ സേന്താഷി േമ്പാൾ, കാലിന്നടിയിൽ പറ്റികൂടി 
യിരി ന്ന േവടൻ വളെര സാമർത്ഥ്യേത്താടുകൂടി ഉര പിരണ്ട് ആന പിടി 
പ്പാൻ കിട്ടാെത പാെഞ്ഞാഴി . അേപ്പാഴും ജനങ്ങളിൽ നി സേന്താഷശ 
ബ്ദം പുറെപ്പ .
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ഇനി ആന എേങ്ങാ പായു േവാ എന്നറിയാെത എല്ലാവരും ഒ നടുങ്ങി.
അേപ്പാേഴ മെറ്റാരു േവടൻ ജീനികൂടാെത ഒരു കുതിര കയറി പൃഷ്ടഭാ 
ഗം ആനയുെട മുന്നിേലക്കാക്കി ആനയുെട അടു െച നി തല തിരി
പിേന്നാക്കം ആനെയ േനാക്കിെകാ ം അതിെന െവറി ഇടുപ്പി വാൻ ഓേരാ 

ം പറ െകാ ം കുതിരെയ പതുെക്കപ്പതുെക്ക ഓേരാ അടിയായി പിേന്നാ
നടത്തി ആനേയാടു അധികം അടിപ്പി തുടങ്ങി. ക നിൽ ന്നവർ അ തം
െകാ നിശ്ശബ്ദന്മാരായി ആന കുെറ േനരേത്തക്ക് ഒ ം അനങ്ങാെത നി .
േവടനും കുതിരയും ഹസ്ത ാപ്തമായി എ േതാന്നിയേപ്പാൾ അവിെട നി ന്ന 
വർ ഒേക്കയും െഞട്ടത്തക്കവണ്ണം ഒ ചീറി,െചവിയടു പിടിച്ച് തുമ്പിൈക്ക 
നീട്ടി, വാലുയർത്തി ഭൂമികുലുങ്ങത്തക്കവിധത്തിൽ മുേമ്പാ പാ . ൈകയിൽ 
ക്കിട്ടിേപ്പായി എ തെന്നയാണ് ആന വിശ്വസിച്ചതു്, േനാക്കിയേപ്പാൾ േവടൻ
തെന്റ കുതിരെയ തിരിേച്ചാടി ് ആനയുെട ഇട ഭാഗത്തായി കുെറ ദൂെര െച 

നി ന്നതു ക . ആശാഭംഗംെകാ ് ആന ണ്ടായ േദ്വഷ്യം വിചാരിച്ചാൽ
അറിയാവുന്നതാണു് ഒ ം താമസ്സിക്കാെത ആന തിരി പിെന്നയും അവെന പി 
ടി വാൻ പാ . േവടൻ മുമ്പിലും ആന പിമ്പിലുമായി േന രും കിടയുമി ്
പായുന്നതിനിടയിൽ േവടൻ പിേന്നാക്കം തിരി ് ആനെയ െചാടിപ്പി വാൻ
ഒരു വടി നീട്ടിക്കാണിച്ചിെകാടു . കുതിര നില്ക്കാെത പായു . ആന േവടെന
അടു േന്താറും അതിധീരനായ ആ േവടെന്റ ജീവെന റി കാണികൾെക്കല്ലാ 
വർ ം േപടി തുടങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ ആനയുെട പിന്നാെല െവ കത്തി ഊരി 
പ്പിടി െകാ ് ര േവടന്മാർ പാളിപ്പതുങ്ങിയടു കൂടുന്നതു് എല്ലാവർ ം കാ 
ണുമാറായി. ആനമാ ം അവെര കണ്ടില്ല. കഷ്ടം! േവടെന പിടി പിടി എന്ന്
എല്ലാവർ ം േതാന്നിയപ്പാേഴ ് ആന െപാടുന്നെന പിേന്നാക്കം ഇരു ന്നതു
ക .േനാക്കിയേപ്പാൾ പിന്നാെല വന്നിരുന്ന ഒരു േവടൻ മുഴങ്കാലിെന്റ പിൻഭാ 
ഗ ള്ള വലിയ പാർഷികസ്സായുവിെന െവട്ടിമുറിക്കയാൽ ആന പിെന്ന ഒര 
ടിവ വാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായി വീണതാെണ ത്യക്ഷമായി. ര കാലി 
േന്മൽനി ം രക്തം ധാരാളമായി ഒലി കയാൽ ആന േമാഹലാസ്യെപ്പ കിട 

. േവടന്മാർ ് ജയംെകാ വളെര സേന്താഷം, ആന അതി കഠിനമായ
മരണം. ആന വീണ ഉടെന, അതിെന്റ മുമ്പിൽ സാഹസമായി ഓടി വന്നിരുന്ന
കുമാരെന കാ നിന്നിരുന്ന ആ രണ്ടാളുകളും അടു െച ് സേന്താഷേത്താടു 
കൂടി ആലിംഗനംെച . പിെന്ന അ േനരം ആനയുെട വ്യസനകരമായ അവസാ 
നം ക ഖിന്നന്മാരായി നി ് മൂന്നേപരുംകൂടി തങ്ങളുെട ഭവനത്തിനു േനരി
കുതിരകെള നട കയും അവരുെട ആൾക്കാരായ പലരും അവരുെട പിന്നാെല
തെന്ന േപാകയുംെചയ്ത.
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4.ചന്ദേനാദ്യാനം

നായാ കാരിൽ ധാനികളായ േമ റഞ്ഞ മൂ പരും തമ്മിൽ തങ്ങളുെട പരാ  
മങ്ങെള റി പറ െകാ ര നാഴിക വഴി വടേക്കാ െചന്നേപ്പാേഴ
അവരുെട ഭവനം ദൂര ക തുടങ്ങി.ഒരു വലിയ കുന്നിെന്റ മുകളിൽ വിസ്തീർ 
ണമായ ഒരു ഉദ്യാനമുള്ളതിെന്റ നടുവിലാണ് ആ ഭവനം. ആ ഉദ്യാനത്തിൽ
ചന്ദനവൃക്ഷങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടായതിനാൽ അതിന് ചന്ദേനാദ്യാനെമന്നാണ്
പേണ്ട പേണ്ട േപരു പറ േപാരുന്നതു്. കു ് െപാക്കം കുറ ് പരന്ന
മാതിരിയാണു്. നാലു പുറ ം ചുള്ളിക്കാടുകൾ ഉ ്. അധികം െചരിവുള്ള ഒരു
ഭാഗ ് ആ ചുള്ളിക്കാടുകൾ െവട്ടി മുകളിേല േപാകുവാൻ ഒരു വഴി ഉണ്ടാ 
ക്കി ്. അയതു്, സർപ്പഗതിേപ്പാെലയാകയാൽ കയറ്റത്തിെന്റ െഞരുക്കം
അധികം േതാ കയില്ല. വഴിയുെട ര ഭാഗ ം അടുപ്പി പിലാവു്, മാവു്,
േപരാൽ മുതലായ തണലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ െവ പിടിപ്പിച്ചി ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
െവയിലിെന്റ ഉഷ്ണം അ ംേപാലും ത കയില്ല. ആ വഴിയിൽ െട കയറി 
െച്ചന്നാൽ പടി രയിെല ം. പടി രയല്ല,േഗാപുരം എ തെന്ന പറയാം.
അ വലിയതാണു്. ആനവാതിലുകളും ചങ്ങലകളും വലിയ തഴുതുകളും ഉയർന്ന
കൽ ണുകളും കമാനങ്ങളും ഉ ്.
പടിവാതിൽ കടന്നാൽ െച ന്നതു് ഒരു മേനാഹരമായ പൂേന്താട്ടത്തിേലക്കാണു്.
അതിൽ വിവിധമായ െചടികളും സുഗന്ധപുഷ്പ്പങ്ങളും ഭംഗിയിൽ ന ണ്ടാ 
ക്കീ ്.അതിലൂെടയാണ് ഗൃഹത്തിേല െച വാനുള്ള വഴി. വഴിയുെട
ഇരുഭാഗ ം ഉള്ള േവലിയിേന്മൽ കൗതുകമുള്ള ഓേരാ ലതകൾ പടർ
പുഷ് പി നിൽ ണ്ട്. ആ വഴിയിൽ െട െച കയറുന്നതു് ഒരു താ 
ഴ് പുരയിേലക്കാണു്. അതിെന്റ മീെത അ ം എകർന്ന ഒരു തറേമൽതറയും
ഉ ്. വളെര ദീർഘവിസ്താരവും തെട്ടകരവും ഉള്ള വിലാസമായ പൂമുഖം.
പൂമുഖേത്ത കയറുന്നതു്, ഒരു വലിയ കമാനത്തിൽ കീഴിൽ െടയാണ്. താ 
ഴ് പുരയുെട മൂ ഭാഗ ം ഉള്ള വലിയ താല മാണങ്ങളായ തൂണുകൾ എല്ലാം
കരിങ്ക െകാ ണ്ടാക്കി മീെത െവള്ള മ്മായമി മിനു കയാൽ െവണ്ണ 
ക്ക െകാ കട ണ്ടാക്കിയതാെണ േതാന്നിേപ്പാകും.തറേമൽതറയുെട
േമലുള്ള കറുംതുണുകൾ, പാലുത്തരങ്ങൾ,ത ്,തുലാങ്ങൾ ഇതുകളിേന്മൽ ശി ിശാ 

ത്തിെന്റ ൈവഭവെത്ത അതിശയമാകുംവണ്ണം കാണിച്ചിരി .തൂണുകളും
തുലാങ്ങാളും ഒരുേനാക്കിനു് വീരാളിപ്പ െകാ െപാതിഞ്ഞിരി കേയാ
എ േതാന്നത്തക്കവണ്ണം വിേശഷമായി ചായം കയറ്റിയിരി . തട്ടി
നാംവിരൽ കീഴായി നാലുഭാഗ ം ഭിത്തിയിേന്മൽ ഇരുവിരൽവീതിയിൽ
കുമ്മായംെകാ ് ഒരു ഗളമു ്. അതിൻ കീഴിൽ പേലട ം പഞ്ചവർണ 
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ക്കിളികളുെടയും െവള്ളപ്പിറാക്കളുെടയും മ ം പല പക്ഷികളുെടയും രൂപങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കിവച്ചിരി ന്നതു കണ്ടാൽ അവ ചിറകു വിരുത്തി, ഇേപ്പാൾ പറ േമാ
എ േതാ ം. ശി ികളുെട സാമർത്ഥ്യം െകാ ് അവയ്ക്ക് അ ജീവ ം
തന്മയത്വവും വരുത്തിയിരി .
താ രയുെട നടുവിൽ േവെറ ഒരു വിചി പ്പണിയു ്. ഒറ്റക്കരിങ്ക െകാണ്ട്
അതിമിനുസത്തിൽ െകാത്തിയുണ്ടാക്കി ഒറ്റക്കാലിേന്മൽ നിർത്തിയ ഒരു വലിയ
വൃത്താകാരമായ പാ ത്തിൽ നിറഞ്ഞിരി ന്ന അതിനിർമലമായ ജലത്തിൽ
ചുവ ം സ്വർണ്ണവർണ്ണമായിയും മു ശ്ശിപ്പിയുെട നിറത്തിലും ഉള്ള െചറിയ
ഓേരാ മാതിരി മത്സ്യങ്ങൾ അതിൽത്തെന്ന ജലജങ്ങളായ ചില െചടികളുെട
നീലക്കരിഞ്ചണ്ടികളിൽ പൂ െകാണ്ട് ഏറ്റവും കൗതുകമാകുംവണ്ണം തത്തി 
ക്കളി . േവെറ ഒരിടത്ത് വളെര ദുർലഭമായ ചില പക്ഷികെള വലിയ
വിശാലമായ പഞ്ജരങ്ങളിലാക്കി തൂക്കീ ള്ളവ തങ്ങളുെട മധുരസ്വപ്നങ്ങെളെക്കാ 
ണ്ട് ചു മുള്ള നിർജീവവ ക്കൾ ംകൂടി തങ്ങളുെട ഉേന്മഷവും സന്നതയും
പകരു േവാ എ േതാ ം.
പൂമുഖത്തിെന്റ ഇട ം വല ം ഭാഗങ്ങളിൽനി ം ര േകാണികൾ
േമെ േപാകുവാനുണ്ട്. കയറിെച്ചന്നാൽ ഒരു വലിയ ഒഴിഞ്ഞ മുറിയിൽ
എ ം. ആ മുറി വളെര തെട്ടകരവും ദീർഘവിസ്താരവും ഉള്ളതും ചു ം
വിശാലമായ ാന്തേയാടുകൂടിയതുമാണ്. പുറേമ ആെരങ്കിലും വന്നാൽ
അവെര സല്ക്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്.അതിൽ പലവിധമായ ആസന 
ങ്ങൾ,കട്ടിലുകൾ,േകാസരികൾ,ചാരുകസാലകൾ,േമശകൾ,വിള കൾ,ചി ങ്ങൾ
മുതലായവയു ്. അതിെന്റ പിൻഭാഗ ് അതിലധികം വലുതായേവെറാരു
ഒഴിഞ്ഞ മുറിയുണ്ട്.അതിൽ േമ റ ഞ്ഞവ യാേതാ ംതെന്നയില്ല. ആയതു്
പുറ ് ഇറങ്ങി കളി വാൻ കഴിയാത്ത കാലങ്ങളിൽ പന്താടുവാനും മ ്
ഉല്ലാസകരമായ വ്യായാമങ്ങൾ ം ഉള്ള സ്ഥലമാണ്.
ഈ ര ് അകങ്ങൾ ം വിസ്താരമുള്ള ജനലുകൾ നാലും പുറ ം വളെര
ഉണ്ടാവുകയാൽ വായുസഞ്ചാരം നല്ലവണ്ണമുണ്ട്. മാളികയുെട മുകളിൽ വിേശഷ 
വിധിയായി േവെറ ഒ ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
താഴ ് പൂമുഖത്തിൽ നി ം അകായിേല കടന്നാൽ, മുകളിൽ ഉള്ളതി
േനെരകീഴിൽ,അതുേപാെലതെന്ന ഒഴിഞ്ഞ ര സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് . അതിൽ
ഒരുസ്ഥലം ആയുധശാലയാണ്. അതിനുള്ളിൽ പലവിധമായ വാളുകൾ,
െവ കത്തികൾ, കട്ടാരങ്ങൾ, കുന്തങ്ങൾ,ഈട്ടികൾ, എമതാടകൾ, ഗദകൾ, കവ 
ചങ്ങൾ,െവണ്മഴുകൾ എന്നീ മാതിരി അക്കാല പേയാഗിച്ചിരുന്ന പലവിധ
ആയുധങ്ങൾ, ഉപേയാഗിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിവച്ചിരി ന്നതുേപാെല െതളു 
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െതളങ്ങെന തുട െവടിപ്പാക്കിവച്ചിരി . ചിലെതാെക്കയും ചുമരിേന്മൽ
ആണി തറ തൂക്കിയിരിക്കയാണു്. അ കാരം ആയുധങ്ങൾ അടുക്കിവച്ചി 
ള്ളതിെന്റ ഇടക്ക് കലമാൻ, കാട്ടി മുതലായ െകാ ള്ള മൃഗങ്ങളുെട തലകൾ

െകാ കേളാടു ടി ഉണക്കി നിറച്ച കൃ ിമേന ങ്ങളും മ ം വ ണ്ടാക്കി
ചുമരിേന്മൽ പേലട ം തറച്ചിരി ന്നതു കണ്ടാൽ, ആ മൃഗങ്ങൾ അകേത്ത
കഴു നീട്ടി എത്തിേനാ കേയാ എ േതാ ം. നിലത്ത് വ്യാ ം, കരടി,
മാൻ മുതലായവയുെട േതാലുകൾ, േരാമം കളയാെത ഉണ്ടാക്കി പേലടങ്ങളിലും
വിരിച്ചി ണ്ട്. മെറ്റാരു ഭാഗത്ത് വലിയ ആനെക്കാ കൾ, പന്നിേതറ്റകൾ,
പുലിപ്പ കൾ, ചമരിവാലുകൾ, കാട്ടിെക്കാ കൾ, പുലിനഖങ്ങൾ, എന്നിങ്ങ 
െന നായാ െക്കാ കി ന്ന സാധനങ്ങൾ പലതും േശഖരി വച്ചിരി .
േമ റഞ്ഞ മൃഗചർമങ്ങൾ ചിേലട ് േമ േമലായി അടുക്കിവച്ചി ള്ളതിേന്മൽ
സിംഹതുല്യന്മാരായ മൂ നായാ നായ്ക്കൾ നട ണ്ട്.അവയുെട മുഖെത്ത ശൂര 
തയും മാ െക്കാ ം കടിെക്കാ ം ഏറ്റി ള്ള അനവധി ണങ്ങളുെട വടുക്കളും
അതിതീഷ്ണങ്ങളായ ക കളും വള നീണ്ട ദംഷ്ടകളുംവിസ്തീർണ്ണമായ വായും
കറു തടിച്ചചു കളുെട ഇടയിൽ ടി പുറേത്ത തുറിച്ചിരി ന്ന ചുകന്ന
നാവും കണ്ടാൽ ആ അക കൂട്ടി ള്ള അനസാമാനങ്ങെള സമ്പാദി ന്നതിൽ
അതിസാഹസകമായി യത്നിച്ചവരാെണന്ന് ഏവനും േതാന്നാതിരിക്കില്ല.
േമൽ വിവരിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണു് ഭവനത്തിെന്റ ധാന ഭാഗങ്ങൾ.ഭവനത്തിെന്റ
പിൻഭാഗം ഒരു വിസ്തീർണ്ണമായ വളർ കാടാണു്. അതുകുന്നിെന്റ ഇറക്കിേലാ 
ളമുണ്ട്. ആ കാട്ടിൽപൂ ം െതഴു ം നി ന്ന പലമാതിരിവിേശഷവൃക്ഷങ്ങളും
അവകളുെട മുകളിൽ മധുരമായി പാടിെക്കാണ്ടിരി ന്ന പക്ഷികളും അവകളുെട
ചുവട്ടിൽ തുള്ളിക്കളി ന്ന പുള്ളിമാൻകൂട്ടങ്ങളും ആ േമാഹനമായ മന്ദിരത്തിെന്റ
മഹിമെയ പുക കേയാ എ േതാ ം.
ഈ വിേശഷഭവനം കലിംഗരാജാവിെന്റ രാജധാനിയിൽ നി ് ഒരു കാതം
വഴി െതക്കായിട്ടാണു്. സമീപം േവെറ ഭവനങ്ങൾ ഒ ം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതു
വിജനവാസത്തിനായിട്ടാണു നായാട്ടി േപായിരുന്നതിൽ ായേമറിയആൾ
അതു് ഉപേയാഗി വന്നിരുന്നതു്.അേദ്ദഹത്തിെന്റേപര് അേഘാരനാഥൻ എന്നാ 
ണു്. കലിംഗമഹാരാജാവിെന്റ ഭണ്ഡാരാധിപനും ഒരു മ ിയുമായ അേദ്ദഹം
രാജ്യകാര്യംവളെര ആേലാചി മുഷിഞ്ഞാൽ, സംവത്സരത്തിൽ ഒ ര
മാസം ആ ഭവനത്തിൽ െചന്ന് രാജ്യകാര്യങ്ങളുെടആവശീലകളിൽനിന്ന് അ ം
ഒഴിഞ്ഞ്അവിെട സുഖംെകാ വാൻ താമസി കപതിവായിരു . എന്നാൽ,
ശരീരസൗഖ്യം േപാരായ്കയാേലാ മേറ്റാ, കുറ കാലമായി അേദ്ദഹം സ്ഥിരവാ 
സംതെന്ന ചന്ദേനാദ്യാനത്തിൽ ആയിരി . എങ്കിലും രാജ്യഭാരത്തിെന്റ
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അമരം യാെതാരാൾ ം ൈകവി െകാടുത്തി ണ്ടായിരുന്നതുമില്ല.
അേഘാരനാഥെന്റ ഒരുമിച്ച് സ്വർണമയീേദവീ എെന്നാരു കുമാരിയും താരാ 
നാഥൻ എെന്നാരു കുമാരനുംകൂടിയുണ്ടായിരു . നായാട്ടിൽ അതിസാഹസി 
കമായി ആനയുെട മുന്നിൽ ഓടി വന്നിരു െവ പറഞ്ഞ കുമാരനാണു്
താരാനാഥൻ. ആ േസാദരീേസാദരന്മാർ ക്ക് ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന അച്ഛന 
മ്മമാർ ഇല്ലാതാകയാൽ എളയച്ഛനായ അേഘാരനാഥെന്റ രക്ഷയിലാണ്
അവർ വളർ േപാന്നതു്. അേഘാരനാഥെന്റ േജ്യഷ് ഠനും േമൽപറഞ്ഞ
െചറുപ്പകാരുെട അച്ഛനും ആയി കപിലനാഥൻ എെന്നാരാൾഉണ്ടായിരു .
കലിംഗമഹാരാജാവിെന്റ ധാനമ ിയായിരുന്ന അേദ്ദഹെത്ത, രാജാവിനും
രാജ്ഞി ം ാണവിശ്വാസമായിട്ടായിരു .രാജ്ഞി മരിച്ചതി േശഷം
രാജാവിനു ായാധിക്ക്യത്താലും വിഷാദത്താലും ബുദ്ധി മുമ്പെത്തേപ്പാ 
െല ശക്തിയും ൈസ്ഥര്യവും ഇല്ലാതായി.വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ അതി മങ്ങളും
ധാരാളമായി ടങ്ങി. കുടിലന്മാരായ ചില സചിവന്മാരുെടയും വാർദ്ധക്യത്തി 
ലുണ്ടാകുന്ന ചില ചപലതകൾ െകാണ്ടാടിനിന്നിരുന്ന ഒരു േവശ്യയുെടയും
ൈപശൂന്യത്താൽ, അകാരണമായി ് അത്യന്തം വിശ്വാസേയാഗ്യനായ ആ
കപിലനാഥെന കാരാഗൃഹത്തിലാേക്കണെമ ് രാജാവു ക ി കയാൽ
അേദ്ദഹം ഏകശാസനയായി ഭരിച്ചിരുന്ന ആ രാജ്യത്തിൽത്തെന്ന ഒരു തടവു 
കാരനായി കാലം കഴിപ്പാനുള്ള ൈദന്യെത്ത ഭയെപ്പ സ്വന്തം ൈകയിനാൽ
ജീവനാശം വരുത്തിെയ മാണ് വർത്തമാനം.
താരാനാഥനു് ഇരുപത്തിര വയ ് ായമായി, വിദ്യാഭ്യാസവും മററും േവ 
ണ്ടതുേപാെല കഴി . അേഘാരനാഥെന്റ ശിക്ഷയാൽ ശ ശാ ത്തിൽ സാ 
ധാരണയിൽ അധികം നിപുണനായിത്തീരുകയുംെച . സ്വർണമയീേദവി
പതിേനഴു വയസ്സായി. ാജ്ഞനായ അേഘാരനാഥെന്റ സഹവാസംെകാ
ര േപരും വളെര ബുദ്ധികൗശലവും സന്മാർഗനിഷ്ഠയും തനി താൻേപാരിമ 
യും ഉള്ളവരായിത്തീർ .
താരാനാഥനു് ഇരുപതു വയസ്സായവെരയും രാജധാനിയിൽത്തെന്നയായിരു
േസാദരീേസാദരന്മാർ പാർത്തിരുന്നതു്. കപിലനാഥൻ രാജാവിെന്റ േകാപം
നിമിത്തം ആത്മഹത്യെച െവ രാജാവു േകട്ടേപ്പാൾ ശുദ്ധാത്മാവായ
അേദ്ദഹത്തിനു് അതികഠിനമായ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായി. അതിനു കാരണ 
ഭൂതന്മാരായ ദുഷ്ടസചിവന്മാെര അപ്പേപ്പാൾത്തെന്ന കാരാഗൃഹത്തിലാ വാൻ
ക ി . കപിലനാഥെന്റ സന്താനങ്ങെള േവ ംവണ്ണം വാത്സല്യേത്താടുകൂടി
േനാക്കിവളർ വാൻ എല്ലാംെകാ ം അേഘാരനാഥെനേപ്പാെല ആരും
തരമാവിെല്ല വ ,അവെര അേദ്ദഹെത്ത േത്യകം ഭരേമ ി െകാടു കയും
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െച . എ തെന്നയല്ല, രാജാവു് കൂെടകൂെട അവെര ആളയ വരുത്തി അവെര
േയാഗേക്ഷമം അേന്വഷിക്കകയുംെച ം. െചറുപ്പകാലത്ത് അവരുെട ഭവനം
രാജമന്ദിരംതെന്നയായിരു , രാജകുമാരൻ അവരുെട സഖാവായിരു .ര
സംവത്സരം ഇ റമാണു് അവർ അേഘാരനാഥൻ ഒരുമി ് ഉദ്യാനഭവനത്തിേല 

പാർ മാറ്റിയതു്. അേഘാരനാഥെന്റ ഭാര്യ മുപ്പതിൽ അധികം വയസ്സായി ം
സവിച്ചി ണ്ടായിരുന്നില്ല. ആയതുെകാ ് ആ ീ താരാനാഥെനയും സ്വർ 

ണ്ണമയിേദവിെയയും വെളെര േസ്നഹേത്താടുകൂടി തെന്റ സ്വന്തം മക്കെളേപാെല
രക്ഷി േപാരു മു ് . ഇെങ്ങെനയാണു് ചന്ദേനാദ്യാനത്തിെന്റയും അതിൽ
പാർ വരുന്നവരുെടയും വൃത്താന്തം.
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5.രാജകുമാരൻ

അേഘാരനാഥെന്റ ഒരുമി നായാട്ടിനു വന്നിരുന്ന മേറ്റ െചറുപ്പക്കാരൻ
ചി രഥൻ എ േപരായ കലിംഗമഹാരാജാവവർകളുെട സീമന്തപു  
നാണു്. താപച െനന്നാണു േപര്. മഹാരാജാവിനു ര പു ിമാർകൂടി
ഉണ്ടായിരു . താപച െന്റ േജ്യഷ്ഠത്തിയായിരുന്ന ഒരു പു ിെയ േവെറാ 
രുരാജ്യേത്ത ് േവ െകാ േപായി പട്ടമഹിഷിയായി കുേറ കാലം ഇരു
സന്തതിയുണ്ടാവാെത മരി േപായി. അനുജത്തിയായി അതിസുന്ദരിയായ ഒരു
കന്യകയും ഉണ്ടായിരു ആ കന്യകെയ വളെര െചറുപ്പത്തിൽ കള്ളന്മാർ
എടു െകാ േപായി, ആഭരണങ്ങൾ ത രി ് കാട്ടിൽ എങ്ങാേണ്ടാേരട  
െവ െകാന്നിരി വെ . കള്ളന്മാെര തു ണ്ടാക്കാൻ വളെര മിച്ചി ം
കഴിഞ്ഞില്ല. രാജകന്യകയുെട ശരീരസൗഭാഗ്യം ക ് കൗതുകെപ്പ ് ഇവൾ
ഭൂമിയിൽ ഇരിേക്കണ്ടവളെല്ല വ ്, യക്ഷന്മാേരാ കിന്നരന്മാേരാ െകാ േപാ 
യതായിരിക്കണം എ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചില ൈദവജ്ഞാനന്മാർ തീർച്ച
പറയുകയും െചയ്തി ണ്ടായിരു . ഏെതങ്കിലും പു ിെയ കാണായ്കയാൽ വൃദ്ധ 
നായ രാജാവിനു് കുേറക്കാലേത്ത കഠിനമായ വിഷാദത്തിനു കാരണമായി.
ഇങ്ങെന േസാദരിമാരും കൂടിയില്ലാെത ഏകപു നായിത്തീർന്ന താപച നു
െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന താരാനാഥനും സ്വർണ്ണമയീേദവിയും ചങ്ങാതിമാരായി 
ത്തീർ . അവർ മൂ േപരും പര രം വളെര േസ്നഹേത്താടുകൂടിയും എേപ്പാഴും
ഒരുമി ം വളരുകയാൽ താരാനാഥനും സ്വർണ്ണമയിയും ചന്ദേനാദ്യാനത്തിേല
പാർ മാറ്റിയേപ്പാൾ, താപച നു വളെര ബുദ്ധിക്ഷയമുണ്ടായി; ഉദ്യാനഭ 
വനത്തിൽ വാസം വളെര സുഖമാെണങ്കിലും താരാനാഥനും സ്വർണ്ണമയി ം
തങ്ങളുെട ഇഷ്ടേതാഴനായ രാജകുമാരെനയും നിേത്യാത്സവവതിയായിരി ന്ന
രാജധാനിയിെല ഓേരാ ആേഘാഷങ്ങെളയും കാണ്മാൻ കഴിയായ്കയാൽ
ആ മാറ്റം ഒ ം തെന്ന സേന്താഷെത്ത ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ചില ദിവസങ്ങളിൽ

താപച ൻ രാജാവിേനാടു സമ്മതം വാങ്ങി, ചന്ദേനാദ്യാനത്തിേല
േപാകും. ഉദ്യാനത്തിൽ എത്തി ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദിവസം താമസി ് രാജ 
ധാനിയിേല തെന്ന മട കയും െച ം. അതുെകാ ് രാജാവിന് ഒ ം
അ ിയം ഉണ്ടാകയില്ലതാനും. എന്നാൽ, അഞ്ചാറു മാസമായി ് രാജകുമാരൻ
ചന്ദേനാദ്യാനത്തിൽ വന്നാൽ എ ദിവസം താമസിച്ചല്ലാെത മടങ്ങിേപ്പാവുക 
യില്ല. കൂെട െട വരികയും െച ം. അതുെകാ ് രാജാവിന് ഒ ം അ ിയം
ഉണ്ടായില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ, അേഘാരനാഥൻ ഉള്ളതുെകാ ് അയാൾ
കുമാരെന്റേമൽ നല്ലവണ്ണം ദൃഷടിെവ െകാളളുെമ ് രാജാവിനു നല്ല വിശ്വാസം
ഉണ്ടായിരു . അേഘാരനാഥനും രാജകുമാരൻ വരുന്നതു വളെര സേന്താഷമാ 
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യിരു
അങ്ങെനയിരിെക്ക താപച നും സ്വർണമയിേദവിയും തമ്മിലുളള േസ്നഹ 
ത്തിന് ഒരു മാററം സംഭവി . താപച നു കുെറ കാലമായി ് സ്വർണമയിെയ
കുറച്ചധികമായി ഇഷ്ടം േതാന്നി ടങ്ങീ ണ്ടായിരു . ആദിയിൽ അതിനു
കാരണെമന്തായിരി െമ തനി തെന്ന അറിവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു
സംവത്സരത്തിന്നി റം അതു ത്യക്ഷമായി കാണി വാനും തുടങ്ങി. എെന്ത 
ങ്കിലും വിേശഷമായ ഒരു വ തനി കിട്ടിയാൽ അതു് അേപ്പാൾത്തെന്ന
േദവി െകാടു ം. എവിെടെയങ്കിലും േപായാൽ ധാനമായ സ്ഥാനത്തിൽ
േദവിെയ ഇരു ം.േദവിയുെട ഹിതം എെന്ത പറയാെതതെന്ന അറി

വർത്തി ം താരാനാഥെന റി ള്ള േസ്നഹത്തിനു് ഒ ം കുറവുണ്ടായിട്ട 
ല്ല, എങ്കിലും എേപ്പാഴും േദവിേയാടു് അധികമായ ആദരവു് ഭാവി കയാൽ
താരാനാഥേനാടു മുമ്പേത്തേപ്പാെല ആഭിമുഖ്യം കാണി വാനുംകൂടി ഓർമ
വി തുടങ്ങി. ഇങ്ങെന ഒരു പക്ഷപാതംേപാെല രാജകുമാരൻ സ്വർണമയി 
േയാടു് അധികം േസ്നഹം കാണി വാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ താരാനാഥനു് ഒരു
ആശ്ചര്യമാണുണ്ടായതു്. തെന്റ സേഹാദരേനാടു തനി വളെര േസ്നഹമുണ്ടാ 
യിരുന്നതിനാൽ താപച ൻ പക്ഷപാതംേപാെല കാണി ന്നതുെകാ ്
താരാനാഥനു് ഒ ം കുണ്ഠിതമുണ്ടായതുമില്ല. സ്വർണമയി തെന്റ സേഹാദരേനാടും
രാജകുമാരേനാടും ഒരുേപാെലയാണുേസ്നഹം കാണിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ,
ആന്തരമായി താരാനാഥെന അധികം േസ്നഹം ഉണ്ടായിരു താനും. എങ്ങ 
െനെയന്നറിയാെത സ്വർണമയി കുറ കാലത്തി ള്ളിൽ രാജകുമാരെന
അധികം തിപത്തി േതാന്നി ടങ്ങി. ബുദ്ധിഗൗരവം ഉള്ളവളാകയാൽ
ആയതു പുറേത്ത ് ഒ ം കാശിപ്പിക്കാെത തെന്റ അധികമായ േ മെത്ത
ഉള്ളിെലാതുക്കിവ കയുംെച ം. രാജകുമാരൻ ചന്ദനവനത്തിേല വരുന്നതു്
അധികം സാധാരണയായതിൽ പിെന്ന വന്നാലധികം േനരം സ്വർണമയിയുെട
ഒരുമി തെന്നയാണു കഴി ക.
ഒരു ദിവസം രാജകുമാരനും സ്വർണമയീേദവിയുംകൂടി മാളികയുെട മുകളിൽ
ഓേരാ േനരേമ്പാ കൾ പറ സേന്താഷി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ താരാനാ 
ഥൻ ആ അകേത്ത കട െച .അേപ്പാൾ ഇവരുെട സംഭാഷണം ഉടെന
നി േപായി. അയതിനു കാരണം താരാനാഥൻ വന്നതുെകാണ്ടാെണ ് അയാ 
െള അറിയിക്കാെത കഴി വാൻേവണ്ടി സ്വർണമയി േവെറ ഒരു വർത്തമാനം
നടുവിൽപിടി പറ തുടങ്ങി. രാജകുമാരനു് അതു മനസ്സിലായില്ല. ’എന്താ േദ 
വി! അസംബന്ധം പറയുന്നതു് എ േചാദി . ’അസംബന്ധമാേണാ, എേന്നാടു
േചാദിച്ചതിനു് ഉത്തരമേല്ല’ എ ത്തരം പറ ്, ’കഷ്ടം! ഇവിടുേത്ത ് ഇതു
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മനസ്സിലാകുന്നില്ലേല്ലാ’ എ പറയും വിധത്തിൽ മുഖേത്തെക്കാ േനാക്കി.
രാജകുമാരനു് ആകപ്പാെട ഒരു പരി മമാണു് ഉണ്ടായത്. ഒ ം ഉത്തരം
പറഞ്ഞതുമില്ല. ’ഓ! ഞാൻ വന്നി നിങ്ങളുെട ൈസ്വരസല്ലാപം മുടങ്ങി, അേല്ല.
ഞാനിതാ േപാകു ’ എ പറ താരാനാഥൻ പുറേത്ത നട തുടങ്ങി.’
ഞങ്ങൾ ഏട്ടൻ േകൾ വാൻ പാടില്ലാത്ത സ്വകാര്യം എന്താണള്ളത്?
ഞങ്ങളുംകൂടി േപാരാം’ എ പറ ് സ്വർണമയി രാജകുമാരെന്റ ൈകയും
പിടി െകാ േവഗത്തിൽ േതാട്ടത്തിേല നട . താരാനാഥൻ അവിെട
ഒ ം നില്ക്കാത തെന്റ കുതിരകെള േനാ വാനായി പന്തിയിേല േപായി.
സ്വർണമയി: ’കുമാരാ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിെന്റ താ ര്യം മനസ്സിലായിേല്ല? േജ്യ 
ഷ്ഠൻ വരുന്നതുെകാ ന െട സംസാരം തടസ്സെപ്പ എ േതാന്നി ന്നതു
നേന്നാ?’ എ േചാദി . രാജകുമാരൻ:’അ വിദ്യ എനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നി 
ല്ല. ഇനി ഞാൻ ഓർമ വ െകാള്ളാം’ എ പറ പകുതിയാക്കിവച്ചിരുന്ന
മുമ്പെത്ത സല്ലാപം വീ ം തുടർ . ഉദ്യാനത്തിെന്റ ഒരു അറ്റ വലിയ ഒരു
പരന്ന കല്ലിേന്മൽ ര േപരും േപായിരു . രാജകുമാരൻ: േദവീ, വരുന്ന
അയില്യം എെന്റ ജന്മനക്ഷ മാെണന്നറിയാമെല്ലാ. പുറന്നാൾസദ്യ വളെര
േഘാഷമായി വട്ടംകൂടുവാൻ അച്ഛൻ ക ിച്ചിരി . േദവിെയയും താരാനാഥ 
െനയും പുറന്നാളിനു നാലു ദിവസം മു തെന്ന ക്ഷണി െകാ വേരണെമ ്
അച്ഛൻ എേന്നാടു േത്യകം പറഞ്ഞിരി . അച്ഛ നിങ്ങെള രണ്ടാെളയും
കാണുന്നതു വളെര സേന്താഷമാെണ ് അറിയാമെല്ലാ. അതുെകാ ് േദവിയും
താരാനാഥനും മറ്റന്നാൾതെന്ന എെന്റ ഒരുമി ് രാജധാനിയിേല േപാരണം.
സ്വർണമയി: ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇവിടുെത്ത ഒരുമി വരുന്നത ഭംഗിയാകു 
േമാ?ജനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടുെത്ത െട വന്നാൽ എ പറയും? രാജകുമാരൻ:
അേഘാരനാഥനും കുെട വരുന്നിെല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുെട രാജധാനിയി 
േല േപാകുേമ്പാൾ ഞാനും നിങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ വ െവന്നല്ലാെത നിങ്ങെള
ഞാൻ കൂട്ടിെക്കാ വ എ പറയുേമാ? സ്വർണമയി: ഇവിടു കൂെടയുണ്ടാ 
യിരി ക. ഞങ്ങൾ രാജധാനിയിേല േപാവുക. ഇങ്ങെനയായാൽത്തെന്ന
ഇവിടു ഞങ്ങെള കൂട്ടിെക്കാ േപാകു എന്നല്ലാെത വരികയില്ല. പരമാർ 
ത്ഥം മെറ്റാരു കാരമാെണങ്കിലും ജനങ്ങൾ അങ്ങന പറയാതിരിക്കയില്ല.
രാജകുമാരൻ:അഥവാ അങ്ങെന പറയുന്നതായാൽത്തെന്ന എ തരേക്കടാ 
ണുള്ളത്? നാം ചങ്ങാതിമാരാെണ ് എല്ലാവർ ം അറിവിെല്ല, പ ് നാം
പലേപ്പാഴും ഒരുമി േപാവുകയും വരികയും െചയ്തി ം ഇെല്ല?
സ്വർണമയി:ഒ ം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. പേക്ഷ, ന െട സൂക്ഷ്മവൃത്താന്തം അധികം
േവഗത്തിൽ പരസ്യമാവാനിടയു ്. ഇേപ്പാൾത്തെന്ന കുെറ സംസാരമായിരി 
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േപാൽ, നാം അറിയാത്തതു് കണക്കല്ല. എെന്റ ഒരു ദാസി എേന്നാടു ര
ദിവസം മുമ്പ് ഇതിെന റി സൂചിപ്പി കുറെച്ചാ പറയുകയുണ്ടായി
രാജകുമാരൻ:അവളേപ്പാേഴ ് അതു് എങ്ങെന അറി ? ഈ വക വർത്തമാ 
നങ്ങൾ അറിവാൻെപ ങ്ങൾ വളെര സാമർത്ഥ്യമുണ്ട്.
സ്വർണ്ണമയി:ആണുങ്ങൾ ഒ ം കുറവില്ല. രാജധാനിയിൽ നി ഇവിടുെത്ത
കൂെട വന്ന ഭൃത്യൻ ഇവിെട പാർ ന്നവേരാട് സ്താവി ന്നതു േകട്ടിട്ടാണേ
അവൾ മനസ്സിലാക്കിയതു്.
രാജകുമാരൻ:ഒ! േഹാ! ഇ പരസ്യമാേയാ? എന്നാൽ, ഇനി ഒ ം താമ 
സ്സി കയല്ല നല്ലതു്. അച്ഛൻ ഇരി േമ്പാൾ തെന്ന വിവാഹം കഴിയണ 
െമന്നാണു് എെന്റ ആവശ്യം. സ്വർണ്ണമയി:അേങ്ങെട ഇഷ്ടം േപാെലയാ 
വാം.എന്നാൽ,’എളയച്ഛേനാടു് ആർ അറിയി ം? ’എ പറ ് ലജ്ജേയാടു 
കൂടി മുഖം താഴ്ത്തി.
രാജകുമാരൻ:േദവി എന്തിനു നാണി ? ഞാൻ തെന്ന അേഘാരനാഥേനാടു
പറ ് സമ്മതം വാങ്ങി വരാമേല്ലാ. േദവി യാെതാ ം അറിേയണ്ടതില്ല:
അച്ഛെന്റ സമ്മതം കി വാൻ മാ േമ മെറ്റാരാെള അയേക്കണ്ട ആവശ്യമു .
സ്വർണ്ണമയി: അതു േചാദിേക്കണ്ട താമസ്സേമയു കി വാൻ.എെന്ന റി ്
രാജാവിനു വളെര വാത്സല്യമായിട്ടാണു്. അവിടേത്ത ഇതു വളെര സേന്താഷ 
കരമായി തീരുകയും െച ം.
ഇങ്ങെന രണ്ടാളുംകൂടി പറ സേന്താഷി െകാണ്ടിരിെക്ക േമൽഭാഗ
നിന്നവൃക്ഷങ്ങളുെട ഇല െപാടുന്നെന ഒച്ചെപ്പടുന്നത് േക . കാരണെമെന്ത
േനാ ന്നതിനു മുമ്പായി വലിയ ഒരു കാ േകാഴി അവരുെട വളെര അടുെക്ക
മുൻഭാഗ വീണു. ഉടെന ചിറകി ് ഒ ര ത ് പിട ചാവുകയുംെച .
േനാക്കിയേപ്പാൾ അതിെന്റ കഴുത്തിൽ ഒരു ശരം തറ നിൽ ന്നതു ക ് ആ
അപകടം വർത്തിച്ചതാെര ് രാജകുമാരൻ േദഷ്യേത്താടുകൂടി തിരിയുേമ്പാൾ
കുെറ ദൂര നി ് ഹ,ഹ,ഹ! എ െപാട്ടിച്ചിരി ന്നതു േക . താരാനാഥെന്റ
ചിരിയാണു്. അയാൾ േവഗത്തിൽ വി മായി അടു വ ് ’ അങ്ങെനയാണു്
ഏെറേനരം സ്വകാര്യം പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ പലഹാരം തരുവാനായി നിങ്ങെള
രണ്ടാെളയും എ േനരമായി തിരയു ; ഇനിയും സംസാരം മതിയാക്കാറായി 
േല്ല?’ എ േചാദി .
രാജകുമാരൻ വിധം പകർ കുറഞ്ഞാ േദ്വഷ്യെപ്പ ് തെന്റ അനിഷ്ടെത്ത

കാശിപ്പി . സ്വർണമയിയും ഒ ംപറയാെത നിന്നതിനാൽ ആ വൃത്തി
തനി ം ഒ ം രസിച്ചിെല്ല ് താരാനാഥെന മനസ്സിലാക്കി.താരാനാഥൻ,’
ഞാൻ കളിയായി െചയ്തതാണു്. ആ പക്ഷിയുെട കഷ്ടകാലംെകാേണ്ടാ ശരത്തി 
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െന്റ ദുസ്സാമർത്ഥ്യംെകാേണ്ടാ അതിെന്റ കഴുത്തിൽ േപായി തറ തി  ഞാൻ
എ െച ം? എെന്റ േനെര േദ്വഷ്യെപ്പട്ടാൽ ഞാൻ ഒ ം ബഹുമാനി കയും
ഇല്ല,’ എ ് ഒ ം കൂസൽ കൂടാെത രാജകുമാരെന്റ മുഖ േനാക്കിപറ ്
ഉദ്യാനത്തിെന്റ മെറ്റാരു ഭാഗേത്ത േപാവുകയുംെച .
രാജകുമാരൻ കുേറേനരം ഒ ം സംസാരിക്കാെത ഒരു സാലഭഞ്ജികേപാെല 
നി . ’ േദവിയുെട േസാദരനായകയാൽ ഈ ദുർമര്യാദം സഹിേക്കണ്ടി
വ .ന െട ശുഭകാര്യത്തിന് ഇത് ഒരു ദുർലക്ഷണമാണേല്ലാ. കഷ്ടം! കഷ്ടം!
ൈദവംതെന്ന ഇതിനു വിപരീതമാെണ വരുേമാ’ എ പറ . സ്വർണമയി,
തെന്റ േസാദരനും രാജകുമാരനുംതമ്മിൽനിരൂപിക്കാെത ഒരു ൈവരസ്യ സംഭ 
വി വാൻ സംഗതി വന്നതു വിചാരിച്ചവ്യസനി ് നനുങ്ങെന െപാടിഞ്ഞിരുന്ന
ക നീർ തുട െകാ ് ’ കുമാരാ ഇതു ദുർലക്ഷണമാെണ വിചാരി വ്യസനി 
ക്കരുതു്. ആ വക ചപലതകൾ ഒെക്കയും അജ്ഞാനം െകാ ണ്ടാവുന്നതാണു്,
സാരമിെല്ല ” എളയച്ഛൻ എനി ദുഷ്ടാന്തെപ്പടുത്തി തന്നി ്. ഞാൻ
വ്യസനി ന്നത് അതുെകാണ്ടല്ല, എ ത്തരം പറ . രാജകുമാരൻ  ഞാൻ
താരാനാഥേനാടു് ഭാവം പകർ ് പറകയാലായിരി ം അേല്ല? അതു് എെന്റ
തൽക്കാലമുണ്ടായ േദ്വഷ്യം െകാ െചയ്തതാണു്. ഒ ം കുണ്ഠിതം േതാന്നരുതു് .
ഞാൻതെന്ന അയാെള പറ സമാധാനെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളാം’ എ പറ .
ഇങ്ങെന ര േപരും പര രം സമാധാനെപ്പടുത്തി, സേന്താഷേത്താടുകൂടി
ഗൃഹത്തിേല േപാവുകയും െച .
താരാനാഥനാകെട്ട വളെര ഖിന്നനായി , ഗൃഹത്തിൽ െച ് മററവർ ആരും
വന്നതിനു മുെമ്പ അത്താഴം കഴി ് ഒരു െചറിയ അക െച വാതിൽ അട
വിചാരം തുടങ്ങി. താരാനാഥെന്റ അവസ്ഥയും കുെറ ദയനീയം തെന്ന. തനി
കളി വാനും േനരംേമ്പാ പറയുവാനും മററും ആരുമില്ലാതായി. കൂട്ടത്തിൽ
നി തള്ളിക്കളഞ്ഞാലുള്ളതു േപാെല മനസ്സിനു് ഒരു മാന്ദ്യം സംഭവി . രാജകു 
മാരനും തെന്റ േസാദരിയും തമ്മിലുള്ള രഞ്ജി ം ലാളനയും കാണുേമ്പാൾ തെന്റ
സേഹാദരിയുെട ഭാഗ്യവസ്ഥെയ റി സേന്താഷി െനാങ്കിലും, തനി
ലാളി വാേനാ, തെന്ന ലാളി വാേനാ, തെന്റ വിചാരങ്ങൾ തുറ പറവാേനാ
ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലുള്ള വിഷാദം െവളിച്ചെത്ത അ യി നി ന്ന
നിഴൽ േപാെല ആ സേന്താഷേത്താടു േവർെപടാെതയുണ്ടായിരു . േമ റഞ്ഞ

കാരം രാജകുമാരൻ പ ണ്ടാവാത്തവിധം അ ം ദുർമുഖം ഭാവി ക േഹതു 
വാൽ താരാനാഥനു് തെന്റ സ്ഥിതി യഥാർത്ഥമായി ള്ളതിൽ തുേലാം അധികം
േശാചനീയമായി േതാന്നി. ഏറ്റവും അഭിമാനിയാകയാൽ, കുണ്ഠിതത്തിനു്
അ ം വല്ലതും കാരണമുണ്ടായാൽ, അതിെന റി ് അധികമായി വിചാരി
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േ ശി ന്നത് താരാനാഥെന്റ സ്വഭാവമായിരു .
രാജകുമാരനും സ്വർണ്ണമയിയുംകൂടി അേഘാരനാഥെന്റ ഒരുമി ് അത്താഴത്തിനു
െചന്നിരു . താരാനാഥെന കാണാഞ്ഞേപ്പാൾ സ്വർണ്ണമയി വെളെര അർത്ഥ 
േത്താടുകൂടി രാജകുമാരെന്റ മുഖേത്ത ് ഒ േനാക്കി. താരാനാഥെന്റ സ്വഭാവം
നല്ലവണ്ണം പരിചയമുള്ളതാകയാൽ രാജകുമാരനു് സ്വർണ്ണമയിയുെട േനാക്കിെന്റ
താ ര്യം മനസ്സിലായി. സുഖേക്കടുെക്കാ തല താഴ്ത്തി. അത്താഴം കഴി ്
അേഘാരനാഥനും രാജകുമാരനുംകൂടി അേഘാരനാഥെന്റ അകേത്ത ം സ്വർ 
ണ്ണമയിയും കൂടി അേഘാരനാഥെന്റ ഭാര്യയുംകൂടി അവരുെട പതിവുേപാെലയുള്ള
സ്ഥലേത്ത ം കിട വാൻ േപായി. താരാനാഥൻ േനരെത്ത അത്താഴം
കഴി ് ഉറക്കമായി എ ് അടുക്കളക്കാരൻ പറകയാൽ അയാെള റി ്
അേഘാരനാഥൻ അധികമായി അേന്വഷിക്കയും ഉണ്ടായില്ല.
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6.അതിഥി

ധർമ്മപുരി ് സമീപം ഒരു ചന്തസ്ഥലമുെണ്ട ് മു ് ഒേരട ് സ്താവിച്ചി  
ണ്ടേല്ലാ. ആ ചന്ത ് ഒരു ദിവസം ആ ദി കാരല്ലാത്ത നാല േപർ വരികയു 
ണ്ടായി. യവി യാദികൾ വരികയല്ല, വഴിേപാക്കന്മാരാണ്. അവിെടനി 

് ഭക്ഷണത്തിനും, മ ം തരമായ സ്ഥലേമെത ് അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ ധർമപുരി 
യിൽ ാഹ്മണഗൃഹം ഉെണ്ടന്നറി ് ചക്കാലന്മാർ ഒരു േകാമ്പലായി വരുന്ന 
വരുെട കൂെട അവരും വ കയറി. ചക്കാലന്മാർ ചിലർ അവരുെടകൂെട െച

ാഹ്മണഗൃഹങ്ങൾ കാണി െകാടു . ആ പാന്ഥന്മാരും ാഹ്മണരാണെ .
എകേദശം എെഴ നാഴിക പകലുള്ളേപ്പാഴാണ് ധർമ്മപുരിയിൽ വെന്നത്തിയത്,
എല്ലാവരും വഴിേപാക്കന്മാരുെട പതിവുേപാെല കുേര േനരം ആൽത്തറയിേന്മൽ
കാ െകാണ്ടിരു . ചിലർ പതുെക്ക സ്നാനത്തി ം േപായി.
രണ്ടാളുകൾ േപാകാെത പിെന്നയും അവിെടതെന്ന ഇരി േമ്പാൾ േയാഗീശ്വര 
നും വെന്നത്തി. േവഷം ഒെക്കയും മുമ്പെത്ത റി വന്നേപ്പാഴുണ്ടായിരുന്നതുേപാ 
െലതെന്ന. വ ്, ആൽത്തറയിേന്മൽ കയറി, കുറെഞ്ഞാ ് ഇരുന്നതിെന്റേശ 
ഷം ആ ര ് പാന്ഥന്മാേരാടും ഓേരാ വർത്തമാനം േചാദി വാനാരംഭി . അവ 
രിൽ അധികം െചറുപ്പക്കാരനായ പാന്ഥൻ േയാഗീശ്വരെന കണ്ടേപ്പാൾ വെള 
െര വിസ്മയേത്താടുകൂടി സൂക്ഷി േനാക്കിതുടങ്ങി. േയാഗീശ്വരനും ആ യുവാവി 
െന്റ കാന്തിേയറിയ മുഖവും വിസ്തീർണ്ണമായ മാറിടവും മ ം കാണുകയാൽ അധി 
കമായ കൗതുകം േതാന്നി. അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടാൽ ഒരു ൈവഷ്ണവ ാഹ്മണനാ 
െണ േതാ ം. േഗാപി നാസികാ ംമുതൽ മൂർദ്ധാവുവെര വെളെര വിശമാ 
കുംവണ്ണം കുറിയിട്ടി ണ്ട്. ആ വി മു തെന്ന, മാറ ം ൈകയിേന്മലും പുറ ം
മ ം പല ദിക്കിലും െചറുതായി കാണ്മാനുണ്ട്.വെളെര ദക്ഷിണദിക്കിൽനിന്നാണു
വരുന്നതു്. എ ം പല രാജ്യങ്ങെളയും പരിചയമുെണ്ട ം മ ം പറ :  
േമണ, സംഭാഷണം േയാഗീശ്വരനും ആ യുവാവും തമ്മിൽതെന്നയായി. ആ കു 
റ േനരത്തിനുള്ളിൽ േയാഗീശ്വരൻ തെന്റ േമൽ ആ യുവാവിനു് എെങ്ങെനെയ 
ന്നറിയാെത, ഒരു വിശ്വാസം ജനിപ്പി . അേപ്പാേഴ ് അ ശസ്തനായ മേറ്റ വഴി 
േപാക്കൻ സ്നാനത്തിന്നായിറങ്ങിേപാകയും െച . േയാഗീശ്വരൻ:ഞാൻ അേങ്ങ
അനാവശ്യമായി സംസാരി ് താമസിപ്പി കയല്ലെല്ലാ? മറ്റവെരല്ലാവരും സ്നാ 
നത്തിന് േപായി ടങ്ങി . അ ം കൂെട േപാകുന്നിേല്ല?
പാന്ഥൻ: എനി ് അ മായുണ്ടായ പരിചയത്തിൽ കുറ ് അധികം േനര 
മുണ്ടായിരിക്കാം അവരുമായുള്ള പരിചയം. അല്ലാെത അധികമായ സംബന്ധം
ഒ ം ഇല്ല. സമീപം എവിെടെയങ്കിലും ഒേരട ് ഭക്ഷണത്തിനു് തരമായി കി 
േട്ടണം. അവരുെടകൂെട േപാേയ കഴിയൂ എേന്നാ ഇേപ്പാൾതെന്ന േപാേകണെമ 
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േന്നാ നിഷ്കർഷയില്ലാതാനും!
േയാഗീശ്വരൻ: (കുറെഞ്ഞാരു പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി) വിേരാധമിെല്ലങ്കിൽ എെന്റ
ഒരുമി േപാന്നാൽ എെന്റ ഭവനത്തിൽ ഉള്ളതിനു് ഒ ം അസ്വാധീനമില്ല. യേഥ 
ഷ്ടം എ കാലെമങ്കിലും ഒരുമി താമസി ന്നതും എനി ് എനി ് വെളെര
സേന്താഷമാണു്.
പാന്ഥൻ:എനി ് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ദിക്കിൽ എേത്തണെമ ം മ ം ഒരു നി 
ശ്ചയവും ഇല്ലേല്ലാ. സൗഖ്യമാെണ േതാന്നിയാൽ വിശിഷ്ടെന്റ കൂെട താമസി 

ന്നതിെന വിേരാധം എ വിചാരി ്, ’അേങ്ങെട ഭവനത്തിേല ് ഇവി 
ടു ് എ ദൂരമുണ്ട്?’ എ േചാദി . ’അധികം ദൂരമില്ല, എങ്കിലും അ  

് വഴി നട ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കയാൽ അടുെക്ക ഒേരട നി ് ഭക്ഷണസാധ 
നങ്ങൾ വല്ലതും വാങ്ങി അ ം ക്ഷീണം തീർക്കാം’ എ പറ േയാഗീശ്വരൻ
എഴുനീ ; പാന്ഥനും കൂെട പുറെപ്പ . അേദ്ദഹത്തി ് െചറിയ ഒരു ഭാണ്ഢവും ാ 
ഹ്മണേവഷത്തി ് ഒ ം േചർച്ചയില്ലാത്ത ഉറയിൽ ഇട്ട ഒരു വാളും ഉണ്ട്; അല്ലാ 
െത ഒ ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. േപാകുന്ന വഴി ് ഒരു ാഹ്മണഗൃഹത്തിൽനി ്
പാന്ഥനു് കുെറ ഭക്ഷണസാധനം വാങ്ങിെക്കാടു ് ക്ഷീണം തീർത്തേശഷം ,
ര േപരുംകൂടി മു ് സ്താവിച്ച ഭയങ്കരമായ മാർഗത്തിലൂെട യാ തുടങ്ങി.
മാർഗത്തിെന്റ വിജനതയും േഘാരകാന്തരേത്തയും കണ്ടേപ്പാൾ പാന്ഥനു് വെള 
െര വിഷാദമായി: ’ഇേദ്ദഹം എെന്ന ചതി കയല്ലെല്ലാ? ഈശ്വരാ! ഞാൻ
ഒരു അവിേവകിയായ ബാലൻ, ഏകൻ,അസഹായൻ-മു ് േലശം േപാലും പരി 
ചയമില്ലാത്ത ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരുമി ് േപാരുവാൻ ഞാൻ സമ്മതി വെല്ലാ.
കഷ്ടം! പിേന്നാക്കം െവച്ചാേലാ-ഭീരുവാെണ വന്നാലും തരേക്കടില്ല, ാണര 
ക്ഷയാണെല്ലാ അധികം ാധാനം-അെങ്ങെനയല്ല—കൂെട േപാവുകതെന്ന - വല്ല 
തും അ മത്തിനു് മുതിർന്നാൽ ഇയ്യാേളാടു് ഞാൻ േപാെര? -േവെറയും ആളു 
കൾ ഉെണ്ടങ്കിേലാ-കണ്ടാൽ ഒരു ദുഷ്ടനാെണ ് ഒരിക്കലും േതാന്നില്ല-അബദ്ധ 
മാേയാ? എന്നീ മാതിരി അനവധി വിചാരങ്ങൾ പാന്ഥെന്റ മനസ്സിൽ ഉളവാ 
യി. അതിനാൽ തല താണു് നടത്തത്തി ് േവഗം കുറയുകയും േയാഗീശ്വരൻ
ഒരിക്കൽ പിേന്നാക്കം തിരി േനാക്കിയേപ്പാൾ പാന്ഥെന കുേറ ദൂരത്തായി
കാണുകയും െച . അേദ്ദഹം ബുദ്ധിമാനാകയാൽ യുവാവിെന്റ വിചാരം പത്തി 
ന ് കെണ്ടറി ് അവിെടനി ് ”േവഗത്തിൽ വരൂ” എ ് വിളി . ഒരു
സ്വപ്നത്തിൽനി ് െഞട്ടി ഉണർന്നതുേപാെല പാന്ഥൻ തല െപാങ്ങി േനാക്കി:
തെന്റ അകാരണമായ ഭയം വിചാരി ് നാണം പൂ ് േവഗത്തിൽ നട ് ഒപ്പം
എത്തി. േയാഗീശ്വരൻ ഭയമാസകലം നീങ്ങത്തക്കവിധത്തിൽ കനിേവാടുകൂടി
ചിലതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ പാന്ഥനു് മുമ്പെത്ത വിശ്വാസവും ബഹുമാനവും വീ ം
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ജനി . പിെന്ന േയാഗീശ്വരൻ പാന്ഥേനാടു് ഓേരാ ം േചാദി െകാ ് മേനാ 
രാജ്യങ്ങൾ ് ഇടെകാടുക്കാെതയും , വഴിയുെട ബുദ്ധിമു ് അറിവാൻ അയയ്ക്കാെത 
യും, കുേറ േനരം മല കയറിയേപ്പാേഴ ് ഭവനത്തിൽനി ് െവളിച്ചം ക തുട 
ങ്ങി.
’അതാ എെന്റ ഭവനം’ എ ് േയാഗീശ്വരൻ പറ . ’േവെര എ ഭവനങ്ങൾ
സമീപം ഉ ്?’ എ ് പാന്ഥൻ ഉടെന േചാദിച്ചേപ്പാൾ ’എെന്റ വാസം വെള 
െര ഏകാന്തമായിട്ടാണു്. അഞ്ചാറു നാഴിക ള്ളിൽ േവെറ ഒരു ഭവനവും ഇല്ല.
എ തെന്നയല്ല, ഈ േദശ ് മനുഷ്യെരതെന്ന കാണുകയില്ല’ എ ത്തരം
പറ .
ര േപരും കൂടി ഭവനത്തിെന്റ ഉമ്മര ് എത്തിയേപ്പാേഴ ് പാർവതി ഒരു
പായ െകാ വ നൂർത്തി. കുറ േനരം അവിെട കാററുെകാ ് ഇരുന്നേശ 
ഷം, േയാഗീശ്വരൻ അകേത്ത േപായി. പുതുതായി വന്ന ആെള റി ് കുന്ദ 
ലതേയാടു് അ ം സംസാരി ് േവഗത്തിൽ പുറേത്ത തെന്ന വ . ’നമു ്
ഒ ം താമസിയാെത കുളി വാൻ ഉത്സാഹിക്ക ’ എ ് േയാഗീശ്വരൻ പറഞ്ഞ 
േപ്പാൾ അതിഥി തെന്റ വ ങ്ങളും ഭാണ്ഡവും മ ം അഴിപ്പാൻ തുടങ്ങി. ’ഞാനും
അ ം ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കെട്ട’ എ പറ ് േയാഗീശ്വരൻ തെന്റ ജടയും
താടിയും അഴി . അതിഥി അതിവിസ്മയേത്താടുകൂടി േനാക്കി. എങ്കിലും മുഖത്തി 
െന്റ സൗമ്യത കണ്ടേപ്പാൾ വിസ്മയേത്തക്കാൾ അധികം സേന്താഷമാണുണ്ടായ 
തു്. ’ഇനി വല്ല മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കാനുേണ്ടാ? എ ് അതിഥി േചാദി . േയാഗീ 
ശ്വരൻ മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി ഇെല്ല ത്തരം പറ ് വിളെക്കടു ് േചാലയുെട
സമീപേത്ത നട തുടങ്ങി. സുഖമായി കുളി കഴി ് ഉമ്മരേത്ത എത്തി 
യേപ്പാേഴാ ് ഈറൻ വിഴു വാൻ പുതിയ ശു ങ്ങളായ വ ങ്ങളും ഒരു തമല 
യിൽ ജലവും വച്ചി ണ്ടായിരു . ഈറൻ വിഴു ് അകായിേല കടന്നേപ്പാ 
ഴാ ് അത്താഴത്തി ് ഒെക്കയും തയ്യാറായിരു . േയാഗീശ്വരനും അതിഥിയും
കൂടി ഭക്ഷണം കഴി ് ഉമ്മര തെന്ന രണ്ടാളുകൾ ം കിടക്ക വിരിച്ചി ണ്ടായി 
രുന്നതിനാൽ കിട കയും െച .ക്ഷീണമുണ്ടാകയാൽ അതിഥി ഉറങ്ങിെകാള്ള 
െട്ട എ വിചാരി ് േയാഗീശ്വരൻ ഒ ം സംസാരിച്ചില്ല. അതിഥി ’വിചാരിച്ച 
തുേപാെലെയാ മല്ല. വെളെര സുഖമായി ള്ള ഗൃഹം, ഇേദ്ദഹവും അതി ഉദാരൻ,
കഷ്ടം! ഞാൻ േവെറ ചിലെതാെക്കയും അബദ്ധമായി ശങ്കി വേല്ലാ, എന്നിങ്ങ 
െന ചിലതു വിചാരി ് വഴിനട ക്ഷീണം െകാ ം മൃഷ്ടമായി ഭക്ഷിച്ചിരുന്ന 
തിനാലും താമസിയാെത ഉറക്കമായി. അതിഥി ഉറങ്ങി എ തീർച്ചയായേശ 
ഷം, അകത്ത േപായി. അതിഥിെയ റി ് കുന്ദലതേയാടുകൂടി അ ം സം 
ഭാഷണം െച ് േയാഗീശ്വരനും ഉമ്മര വ കിട .അേദ്ദഹം അതിഥിയുെട
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ഊരും േപരും മ ം സൂക്ഷ്മമായി േചാദിക്കയുണ്ടായില്ല. എല്ലാംകൂടി േയാഗ്യനായ
ഒരു യുവാവാെണ ് തനി ് തൃപ്തിെപ്പട്ടതിനാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആവശ്യം  
േത്യകം ഒരു ദിക്കിേല േപാകണെമ ം മ ം ഇെല്ലന്നറിഞ്ഞതിനാലും, തെന്റ
ഒരുമി ് കൂട്ടിെകാ േപാന്നതാണ്. പേക്ഷ, തെന്റ ഒരു സഹായകനും േസ്നഹിത 
നുമായി തെന്റ ഭവനത്തിൽ താമസിപ്പാൻ തക്കവിധം ഏതു കാരത്തിെലങ്കിലും
വഴിെപ്പടുേത്തണെമ ം മററും പല മേനാരാജ്യങ്ങേളാടുകുടി േയാഗീശ്വര ം സു 
ഷുപ്തിെയ ാപി .
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7.ൈവരാഗി

ാതാപച നും സ്വർണമയീേദവിയും തമ്മിൽ ബാല്യത്തിൽ ത്തെന്നയുണ്ടായി 
രു സഖിത്വം അവർ താരുണ്യം വന്നേപ്പാൾ മുഴുത്തഅനുരാഗമായിത്തീർ 

. വിവാഹംെചയ്യാൻ അവർ ര േപരും തമ്മിൽ തീർച്ചയാക്കിയ വിവരം
മു പറഞ്ഞാേല്ലാ. അവരുെട ആ നിശ്ചയം അേഘാരനാഥേനയും കലിംഗമ 
ഹാരാജാവിേനയും അറിയി . അേഘാരനാഥെന അറിയിച്ചതു് രാജകുമാരൻത 
െന്നയായിരു .തങ്ങളുെട നിശ്ചയം സിദ്ധമാക്കാൻ തീർച്ചയാക്കിയതിെന്റ പി 
േറ്റദിവസം രാജകുമാരൻ അേഘാരനാഥെന്റ ആസ്ഥാനമുറിയിേല കട െച 

. അേഘാരനാഥൻ ആദരേവാടുകുടി രാജകുമാരനു് ആസനം നല്ലിയിരുത്തി 
വിേശഷിേച്ചാ എഴുന്നരുളിയതാ എ േചാദി . രാജകുമാരൻ:അധികം പണി 
ത്തിരക്കിെല്ലങ്കിൽ ഒരു കാര്യെത്ത റിച്ച് എനിക്ക് അ ം പറവാനുണ്ടായിരു .
അേഘാരനാഥൻ:പണിത്തിര ് എ യുണ്ടായാലും ഇവിടുെത്ത കാര്യം കഴി 
ഞ്ഞേശഷം മെറ്റല്ലാം. രാജകുമാരൻ: ഞാനും േദവിയും തമ്മിലുള്ള േസ്നഹത്തി 
െന്റ സ്വഭാവത്തിനു് ഈയ്യിടയിൽ അ ം ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരി ന്നതു് അങ്ങ 
െയ അറീപ്പാൻ വന്നതാണു്. അേഘാരനാഥൻ:എനീ ് ഈ വർത്തമാനം കർ 
ണപീയൂഷമായി ഭവി .വളെരക്കാലം അവെള രക്ഷി വളർത്തിയ എെന്റ

യത്നം സഫലമായി. എെന്റ ആ ഹവും ഇങ്ങെനയായാൽ െകാള്ളെമന്നായി 
രു ,അവൾ ം നല്ല സമ്മതംതെന്നയാണേല്ലാ? രാജകുമാരൻ: നല്ല സമ്മതമാ 
ണു്. േവണെമങ്കിൽ േചാദിച്ചാൽ അറിയാമേല്ലാ? രാജകുമാരൻ:അതിനു ഞാൻ
തക്കതായ ഒരാെള ഇന്നെല തെന്ന അയച്ചിരി .
അേഘാരനാഥൻ: എന്നാൽ ഇനി അധികം താമസിക്കണന്നില്ല;ര മാസത്തി 
ലക തെന്ന കഴിേഞ്ഞാെട്ട.
രാജകുമാരൻ:ര മാസേമാ? എന്തിനി വളെര താമസി ? ഞങ്ങൾ
തമ്മിൽ തീർച്ചയാക്കീ തെന്ന  ര മാസത്തിലധികമായി. പത്താംനാൾ ഒരുമു 
ഹൂർത്തമുെണ്ടന്നറിയു .അ തെന്ന കഴിയണം. േദവി ം അതുതെന്നയാണ്
താ ര്യം.
അേഘാരനാഥൻ: (ചിരി െകാണ്ട് )ഈശ്വരാ! ഈ െചറുപ്പക്കാരുെട ക്ഷമയില്ലാ 
യ്മ . അന്ന് മുഹൂർത്തമുെണ്ടങ്കിൽ അ തെന്ന കഴിയെട്ട. എനി യാെതാരു
തരേക്കടും േതാ ന്നില്ല.
രാജകുമാരൻ പുഞ്ചിരി െകാണ്ട് സ്വർണമയിെയ വർത്തമാനം അറിയി വാൻ
പുറേത്ത േപായി. അേപ്പാൾത്തെന്ന അേഘാരനാഥൻ സ്വർണമയിെയ വിളി 

വാൻ ഒരു ഭൃത്യെന അയ . താമസിയാെത, സ്വർണമായി വളെര ലജ്ജേയാ 
ടുകൂടി അേഘാരനാഥെന്റ മുമ്പാെക വ മുഖം താഴ്ത്തി നി .
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അേഘാരനാഥൻ:ലജ്ജിേക്കണ്ട, അവസ്ഥെയാെക്കയും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരി  
. നല്ലവണ്ണം ആേലാചിച്ചി തെന്നയാണേല്ലാ േദവി ഇതി സമ്മതിച്ചത്

എ മാ േമ എനിക്ക് അറിേയണ്ട ആവശ്യമു . വിവാഹംെകാ ണ്ടാ 
കുന്ന ഫലങ്ങെളയും ആേലാചി വർത്തിക്കാഞ്ഞാൽ അതുെകാ ണ്ടാകു 
ന്ന അവസാനമില്ലാത്ത േദാഷങ്ങെളയും ഞാൻ വിസ്തരി പറ തന്നി ണ്ട 
േല്ലാ.ആകയാൽ എല്ലാം സംഗതികളും ഒരിക്കൽ ടി ആേലാചിച്ച് എേന്നാടു
തീർച്ച പറയണം .
സ്വർണമയി:ഞാൻ അറിേഞ്ഞാടേത്താളം രാജകുമാരെന്റ സ്വഭാവം വളെര േബാ 
ദ്ധ്യമായിട്ടാണ്. അേദ്ദഹത്തിന് എെന്റ േമൽ ദൃഢമായ അനുരാഗം ഉെണ്ട
ഞാൻ തീർച്ചയറിഞ്ഞിരി . ആയതു് നിലനിൽക്കാതിരിപ്പാൻ യാെതാരു
സംഗതിയും കാണുന്നതുമില്ല. അതുേകാ ് ഈ സംബന്ധം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളു 
കൾ ം കല്യാണമായി ഭവി െമ ് ഞാൻ പൂർണമായി വിശ്വസി .
അേഘാരനാഥൻ:എല്ലാംെകാ ം ഞാനും അങ്ങെനതെന്നയാണു് വിചാരി ന്ന 
തു്. രാജാവിെന്റ സമ്മതംകൂടി കിട്ടിയാൽ താമസിയാെത വിവാഹംകഴിക്കാം
സ്വർണമയി:രാജാവിെന്റ സമ്മതം കിട്ടി. അവിടുേത്തക്ക് വളെര സേന്താഷമാ 
െണ ം എെന്ന ഇേപ്പാൾത്തെന്ന അേങ്ങാ കൂട്ടിെക്കാ െചല്ലണെമ ം രാജ 
കുമാരെന അറിയി വാൻ ഒരു ആൾ വന്നി ്. ആ വിവരത്തി തന്നെവയാ 
യി െമ േതാ . എളയച്ഛനു് ഒരു എഴു ്.
’േദവി ് ഒരു മഹാരാജാവിെന്റ പട്ടമഹിഷിയാവാൻ സംഗതി വരുെമ വിചാ 
രിച്ച് എനി വളെര സേന്താഷമു ്. ഭർത്താേവാടുകൂടി വളെരക്കാലം ദീർഘാ 
യുസ്സായി സുഖിച്ചിരിക്കാൻ സംഗതി വരെട്ട എ ് ഈശ്വരെന ാർത്ഥി .
കഷ്ടം! എെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ ഇല്ലാതായേല്ലാ ഈ സേന്താഷം അനുഭവിപ്പാൻ’എ
പറ ് അേഘാരനാഥൻ അവെള മൂർദ്ധാവിൽ അനു ഹി മടക്കി അയ ക 
യുംെച . അേഘാരനാഥന് എഴു വന്നിരുന്നത് രാജധാനിയിെലക്ക് താപ 
ച േനയും സ്വർണമയിെയയും േവഗത്തിൽ കൂട്ടിെകാണ്ട്െചന്ന് അടുത്തമൂഹുർ 
ത്തത്തി തെന്ന അവരുെട വിവാഹംകഴിപ്പി വാൻ മഹാരാജവിെന്റ ക ന 
യായിരു .പല കാരണങ്ങെളെക്കാ ം അേഘാരന് രാജധാനിയിെലക്ക് േപാ 
കാൻ അ സുഖം ഉണ്ടയിരുന്നില്ല എങ്കിലും സ്വർണമയിയുെടവിവാഹകാര്യമാ 
കയാൽ േവഗത്തിൽ േപായി ആ മംഗള കർമ്മം വളെര ആേഘാഷേത്താടുകൂടി
കഴി .രാജാവിനും പൗരന്മാർ ം അനന്ദം വാ മാറു് ആ ദമ്പതിമാെര രാജധാ 
നിയിൽതെന്ന താമസിപ്പി .താൻ ചന്ദേനാദ്യാനത്തിേല മട കയും െച .
വിവാഹത്തിന് താരാനാഥൻ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ രാജകുമാരനും സ്വർണമയി ം
വളെര വിഷാദമുണ്ടായി.കുെറ ദിവസം മുെമ്പ ചന്ദേനാദ്യാനത്തിൽെവച്ച് താ 
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രാനാഥൻ അ ം സുഖേക്കടായി ് അവേരാടു പിരിഞ്ഞതിൽപ്പിെന്ന അയാെള
എവിെടയും കാണുകഉണ്ടായിട്ടില്ല.ഒടുക്കെത്ത ദിവസം താരാനാഥൻ കിടന്നിരു 
ന്ന അക ് ഒരു എഴു കിട ന്നത്ക .അതു് താരാനാഥൻ എഴുതിവ േപാ 
യതാണ്.ഞാൻചുരുക്കത്തിൽ ഒരു തീർഥയാ േപാകുവാൻ തീർച്ചയാക്കിയി 
രി .ഒരു മാസത്തിലക ്മടങ്ങിവരും.ഞാൻ േപാകുന്ന സ്ഥലം ആെരയും
അറിയി വാൻ വിചാരി ന്നില്ല.ഞാൻ േപാകുന്നതു െകാ ് ആർ ം വിഷാ 
ദവും അരുതു് ’ എന്നാണു് എഴുത്തിെല വാചകം. ആ എഴു ് കിട്ടിയതു് വിവാ 
ഹത്തിനു ദിവസവും മുഹൂർത്തവും നിശ്ചയിച്ചേശഷമാണ്.ക കിട്ടിയ ഉടെന
അേഘാരനാഥൻ ചില ദി കളിേല ് അേന്വഷണം െച വാൻ ആളുകെള
അയ െവങ്കിലും താരാനാഥൻ ഇന്ന ദിക്കിലാെണ ് അറിവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
വിവാഹസമയ ് പല സേന്താഷങ്ങളുെടയും ഇടയ്ക്ക്ദമ്പതിമാർ ് താരാനാഥൻ
ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒരുകുണ്ഠിതം മനസ്സിൽനി ം േവർെപടാെത ഉണ്ടായിരു  
താനും.
വിവാഹനന്തരം താപച നും സ്വർണമയിയുംകുടി സുഖമായ് വാഴുംകാലം
ഒരു ദിവസം ൈവരാഗിേവഷം ധരിച്ച ഒരു ദിവ്യനായ ഒരാൾ രാജധാനിയുെട േഗാ 
പുരവാതിൽൽക്കൽ വന്നിരി െവ ് ഒരു അമാത്യൻ താപച െനഅറി 
യി . ആയാെള വിളി ക എ ് രാജകുമാരൻ ക ിച്ച ഉടെന ആ അമാത്യൻ
ആയാെള കൂട്ടിെകാ വ ് രാജകുമാരനും സ്വർണമയിയും ഇരി ന്ന മാളികയു 
െട മുൻഭാഗ ള്ള ഒരു നട രയിൽ മുകളിൽ നി ് അവർ കാണത്തക്കവ 
ണ്ണം ഒരു സ്ഥല ്െകാ േപായിരുത്തി കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ര ശിഷ്യന്മാരും
ആയാളുെട ഒരുമി ഇരുവശ ം ഇരു .
ൈവരാഗി െവള്ളിെകാ കുടയുള്ള െമതിയടി കാലിേന്മൽ ഇട്ടി ്. ജടകൂടിയ
േകശഭാരം ഓേരാകട്ടകളായി പിൻഭാഗേത്ത തൂ .ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു കാ 
വിവ ംെകാ മുടിയിരി .ചുമലിൽഒരു െപാക്കണം തൂക്കീ ്.േരാമങ്ങൾ
ഒ ം നരച്ചിട്ടില്ല. ക കൾ എങ്ങെനേയാ ചുവപ്പിച്ചിരി . മുഖം മുഴുവനും
ഭസ്മംെകാ മൂടിയിരി . തലയിൽ ഒരു കൂമ്പൻ െതാപ്പിയും രു ാക്ഷമാല 
യും ധരിച്ചി മുണ്ട്.ആയാെള നല്ലവണ്ണം പരിചയമുള്ളവർ ം ആ േവഷേത്താടുകു 
ടി കണ്ടാൽ അറിവാൻ യാസമായിരി ം. മൗന തവും ഉണ്ടെ . ആെരങ്കി 
ലും വല്ലതും േചാദിച്ചാൽ ൈകെകാ ചില ആംഗ്യങ്ങൾ അതിനുത്തരമായി കാ 
ണി ം. ഉടെന കൂെടയുള്ള ശിഷ്യർ അർത്ഥം ഇന്നതാെണ പറയുകയും അതു
ശരിതെന്നെയന്ന് തലകുലു ന്നതുെകാണ്ട് സ്ഥിരെപ്പടു കയുംെച ം. ഇങ്ങ 
െനയാണ് ആ ദിവ്യെന്റ േകാ കൾ. ദിവ്യത്വത്തിെന്റ ദൃഷ്ടാന്തമായി പല അ  
തകർമങ്ങളും അയാൾ െചയ്തി ള്ളത് ശിഷ്യേരാട് േചാദിച്ചാൽ അവർ പറ  
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െകാടു ം.തെന്റ േയാഗ്യതകൾ ആെരയും അറിയിക്കരുെതന്നാണ് സ്വാമിയാരു 
െട കൽപ്പന എ സകലവും പറ െകാടുത്തതിന് േശഷം സ്വകാര്യമായി പറ 
യുകയുംെച ം. ആ ദിവ്യന് െചയ്യാൻ കഴിയുന്ന അ ത കർമങ്ങളിൽ ഒന്ന്
നഷ്ട ശ്നം പറയുകയാണ്. അതിന് ലഗ്നത്തിെന്റ മുഖം മാ ം േനാക്കിയാൽ
മതി.ഭാവിയായി ള്ളതിൽ സാമർഥ്യം കുറയും. എങ്കിലും ഭൂതവർത്തമാനങ്ങൾ
സൂക്ഷ്മമായി പറെഞ്ഞാപ്പി ം. ചന്ദേനാദ്യാനത്തിൽനി ് ര നാഴിക ദൂര 

് കുെറ ശൂ രുെട വീടുകളും കുശവന്മാരുെട പുരകളും മററും ഉള്ള ൈസകതപുരി
എെന്നാരു കു ാമം ഉ ്. അവിെടയാണെ ആ ദിവ്യെന ഒരു ദിവസം കെണ്ട 
ത്തിയതു്. അവിെട ആയാളുെട േയാഗ്യത േക േക േകൾപ്പി ് നാലു ദിവസ 
ത്തിലധികം അനവധി ജനങ്ങൾ ആയാെള കാണ്മാൻ വരികയുണ്ടായി. എല്ലാ 
വേരാടും അവർ ് ഇ േജ്യഷ്ഠാനുജന്മാരു ്. ഇന്ന ആൾ ഇന്നാളുമായിട്ട് ചാർ 
ച്ചേയാ,േവ േയാ ഉ ്, വീടിെന്റ പടി ഇന്ന ഭാഗേത്തക്കാണു് ,ഇ വാതിലുകൾ
ഉ ്, എന്നീ മാതിരി വിവരങ്ങൾ ശരിയായി പറെഞ്ഞാപ്പി ് ആ ദി കാർ ്
ഒെക്കയും ആയാളുെട ദിവ്യത്വം വളെര വിശ്വാസമായി ത്തീർന്നിരി . അവ 
െരല്ലാവരും പറ നിഷ്കർഷി ച്ചിട്ടാണു് േപാൽ രാജകുമാരെന കാണ്മാൻ വന്ന 
തു്. വത്തിനും മററും കാംക്ഷ അേശഷംേപാലുമില്ല. എന്നാൽ, ആെരങ്കിലും
വല്ലതും ഭിക്ഷയായിേട്ടാ, വഴിപാടായിേട്ടാ മുമ്പാെക തിരുമുൽക്കാ യായി വണ 
ങ്ങിയാൽ സ്വീകരി വാൻ അ ിയമില്ലതാനും. സ്വണ്ണമയി ആ സന്ന്യാസിയു 
െട േവഷം ആകപ്പാെട കണ്ടേപ്പാൾ ’ഇങ്ങനെത്ത പകക്കാർ സാധാരണയായി 
വഞ്ചകന്മാരും ദുരാത്മാക്കളുമാണു്,ഇത യും വ്യാജമാണു്,പരമാത്ഥമാവാൻ പാ 
ടില്ല’എ പറ . അേപ്പാൾ അടു നിന്നിരുന്ന ഒരു ഭൃത്യൻ പറ : അങ്ങ 
െന മാ ം അരുളിെച്ചയ്യരുെത ത രാട്ടി. ഇദ്ദഹത്തിെന്റ െപരുമ, അടിയെന്റ ഈ
ക രേണ്ടാ ം കണ്ടിരി ന്നതെല്ല? മറെറാരു ഭൃത്യൻ േചാദിേക്കണ്ടതാമസ 
േമയുളളു മറുപടി പറവാൻ. പറഞ്ഞാൽ അതിൽെതല്ലേപാലു് പിഴ േപാകയില്ല.
മായം ഏ േല്ലെന്റ ത രാട്ടി, തനിച്ച േനരുതെന്ന’ എ പറ . സ്വണ്ണമയി
ആഭാസന്മാരായ അവരുെട സംസാരം േകട്ടിടി ് അല്ലം ഹാസ്യരസേത്താടു ടി
ഭർത്താവിെന്റ മുഖേത്ത േനാക്കി.
രാജകുമാരൻ, ’ഇവർ പറഞ്ഞതല്ലപരമാർത്ഥം ഏ ് എന്താനിശ്ചയം? സൂക്ഷമം
എങ്ങെനെയ ് നമു ് ഇേപ്പാൾഅറിയാമേല്ലാ? എ പറ ് ആ ൈവരാഗി 
േയാടു് ചില േചാദ്യങ്ങൾ േചാദ്യപ്പാൾതുടങ്ങി. മിക്കേചാദ്യങ്ങൾ ം ഏകേദശം
ശിയയ ഉത്തരം പറഞ്ഞേപ്പാൾ രാജകുമാരനു മററു് ക നിൽ ന്നവരും വളെര
വിസമയെപ്പ .
രാജകുമാരൻ: ’ഒ കുടി േചാദിക്കാം’ എ പറ :’ എെന്റ ഭാര്യയ്ക്ക് എ േസാ 
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ദരിമാരു ് എ േചാദി .
ൈവരാഗി സ്വർണമയിയുെട മുഖം േനാക്കി ഇല്ല എന്നറിയിപ്പാൻ തലകുലുക്കി.
രാജകുമാരൻ: േസാദരന്മാരുേണ്ടാ? ’ എ േചാദി .
ൈവരാഗി ചൂണ്ടാണിവിരൽെകാണ്ട് ഒ ് എ കാണി .
രാജകുമാരൻ:അയാൾ ഇേപ്പാൾ ഇവിെടയുേണ്ടാ?
ൈവരാഗി ’ഇല്ല’ എ കാണി . പിെന്ന ൈകെകാ ം തലെകാ ം മററു ചില
ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ചതിനു, സമീപം ഒരു ദിക്കിൽ സുഖമായിരി എന്നർ 
ത്ഥമാെണ ് ശിഷ്യർ വ്യാഖ്യാനി . അേപ്പാൾ രാജകുമാരൻ കുെറ സന്നത 
േയാടുകൂടി സ്വർണമയിയുെട മുഖേത്ത േനാക്കി.
അടുെക്ക നിന്നിരുന്ന ഒരു ാഹ്മണൻ ’അതു ശരിയായവൻ സംഗതിയു 
ണ്ട്.നായാട്ടിനു വളെര സമർത്ഥനായ ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ അവന്തിരാജ്യ െച 
ന്നി െണ്ട ം അവിെട ഈയിെട അഭിേഷകം കഴിഞ്ഞ യുവരാജാവിെന്റ ചങ്ങാ 
തിയായി താമസി വരു െവ ം ഒരു വർത്തമാനം ഞാൻ േകൾക്കയുണ്ടായി’
എന്നറിയി .
രാജകുമാരൻ: അതു് താരാനാഥനാെണ ളളതിനു് ആേക്ഷാവുമുണ്ടാ? േവഗ 
ത്തിൽ ആെള അേങ്ങാ ് അയ ് ആയാെള വരത്തണം എ പറ .
സ്വർണമയി,’ ഞാൻ ഒരു േചാദ്യം േചാദിക്കെട്ട’ എ പറ ’എെന്റ േസാദര 

് എ വയസ്സായി’ എ േചാദി .
ൈവരാഗി: അ ം ആേലാചി ് ’ഇരുപത്തിമൂ ് ’ എന്നകാണി ്.
സ്വർണമയി: ആശ്ചര്യം, അതു ശരിതെന്നയേല്ലാ. ആെകട്ട എെന്റഅചഛ ്
എ വയസ്സായി ? ൈവരാഗി: അമ്പത്തിനാലു് എ കണി .
സ്വർണമയി: ഇനി എ കാലം ഇരി ം അച്ഛൻ?
ൈവരാഗി: വളെരക്കാലം കീർത്തിമാനായി ഇരി ം എ കാണി . സ്വർണ 
മയി,’ മതി, മതി. വളെരക്കാലം മുെമ്പ അന്തരംവ േപായ എെന്റഅചഛൻ
ഇനിയും ദീർഘായുസ്സായിരി െമന്നേല്ലഇവൻപറഞ്ഞതു്? ’മതി.’ ഇനി, എനി 

്േചാദ്യം ഒ ം ഇല്ല. വല്ലതും െകാടു ് േവഗത്തിൽ ഇവിടുന്നയച്ചാൽ നന്നാ 
യിരു െവ ് ഭർത്താവിേനാടുപറ .
രാജകുമാരൻ:’അതിൽ ഒ മാ മെല്ല െതററിേപ്പായുളളു. എ േയാഗ്യന്മാരും
പറഞ്ഞതു മുഴുവനും ശരിയായിരി കയില്ല. ദിവ്യനെല്ലങ്കിലും സാമാന്യനെല്ല
തീർച്ചതെന്ന’എ തെന്റഅടു ് നിന്നിരുന്നവേരാടായി പറ . അതിനിട 
യിൽ ൈവരാഗി, മടക്കി, മു മ ് , ഭ മാക്കിയ ഒരു ഓല ൈകയിൽ എടു ് ചില
ആംഗ്യങ്ങൾ കാണി ്തുടങ്ങി. ആ എഴുത്തിൽ ഈശ്വരക ിതം എഴുതിയിരി 

ന്നെവ ആയതു് വാങ്ങി ഭ മായി സുക്ഷി ് മൂന്നാം ദിവസം ചുരുക്കത്തിൽ
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ഒരു പൂജകഴി ് വി െനെക്കാ െകട്ടഴിപ്പി േനാക്കിയാൽ അതിൽ ഈശ്വര 
ക ിതം മനുഷ്യഭാഷയിൽ ത്യക്ഷമായി എഴുതിയിരി ന്നതു കാണാെമ ം,
അതു കാരം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അപരിമിതമായ അഭ ദയം രാജകുമാര സംഭവി 

െമ മാണു് സ്വാമി പറയുന്നതു് എ ശിഷ്യർ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിെന ൈവരാഗി
ശിരഃ കമ്പനംെകാ സ്ഥിരെപ്പടുത്തി. ആ ഓലയുംകുെറ സി വാരെപ്പാടിയും 

ടി ഒരു ഇലയിലാക്കി ആരാജകുമാെരൻറ ൈകയിൽ െകാടു , രാജകുമാരൻ
അതു ഭക്തിപൂർവം സ്വീകരി ് ൈവരാഗി ചില സമ്മാനങ്ങൾ െകാടു ്, താമ 
സിയാെത മടങ്ങിവരുന്നതു് സേന്താഷമാെണ ം മററും നല്ല വാക്കിെന പറ ്
സേന്താഷമാക്കി അയയ്ക്കകയും െചയതു.
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8.ഗൂഢസന്ദർശനം

കുലിംഗമഹാരാജാവു് പു നായ താപചന്ദ വിവാഹംകഴിഞ്ഞതി േശ 
ഷം അധികം താമസിയാെത, ഒരു ദിവസം അേഘാരനാഥെന വരു വാൻ
ആെള അയ തനി വാർദ്ധക്യം േഹതുവായി ് ബുദ്ധി മന്ദതയും കാര്യ 
ങ്ങളിൽ അലസതയും ഉളളവിവരം അേദ്ദഹത്തി തെന്ന അറിവില്ലായ്കയല്ല.
ബാലനായി രുന്ന താപച ് കെറ ടി ായമാകെട്ട എ വിചാരി ്
അ നാളും കഴി . ഇേപ്പാൾ രാജകുമാര ് ഇരുപത്ത വയസ്സ് ായമായി,
രാജ്യഭാരം വഹി വാൻ ശക്തനായി. വിവാഹവും കഴി . അതുെകാ ്

താപച ന് അഭിേഷകം കഴി ് അേഘാരനാഥെന ധാനമ ിയായി
നിശ്ചയി ്, അവെര സകലവും ഭരേമ ി ് തനി രാജ്യം വി ് വിശ്വവി ത 
യായ മണികർണികയിങ്കൽ േപായി ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ േശഷം ജീവകാലം
കഴി ്, മരി േമ്പാൾ സാക്ഷാൽ ഈശ്വരങ്കിൽ നി ് താരക ഹ്മം ഉപേദശം
വാങ്ങി സായൂജ്യം സമ്പാദിേക്കണെമ വളെര കാലമായി താൻ വിചാരി 

േപാന്നിരുന്ന ആ ഹം സാധി വാൻ നല്ല തരം വ െവ നിശ്ചയി ്
അേഘാരനാഥൻ വന്ന ഉടെന തെന്റ അഭിലാഷം ഒെക്കയും തുറ പറ ’
ഞാൻ സംസാരസാഗരത്തിൽ നിയമഗ്നനായി ഇഹത്തിേല ം പരത്തിേല ം
െകാള്ളാെത ഇങ്ങെന കഷ്ടമായി കാലേക്ഷപംെച വരുന്നതിനാൽ വെളെര
വ്യസനമു ്. വാർദ്ധക്യം െകാ ് ബുദ്ധിമന്ദിച്ചിരിക്കയാൽ എെന്റ വൃത്തിക 
െളെകാ ് ജകൾ േക്ഷമംവഴിേപാെല ഉണ്ടാവിെല്ല തെന്നയല്ല, േമലാൽ
വിചാരിക്കാെതക ള്ള സങ്കടങ്ങൾ േനരിടുവാനും, ദുഷ്ടൻമാർ ് ശിക്ഷിക്കെപ്പ 
ടുെമ ള്ള ഭയംകൂടാെത അധികമായ അന്യായങ്ങൾ വർത്തിപ്പാനും മ ം പല
പല േദാഷങ്ങൾ ം ഇടയുണ്ടാകുന്നതാണു്. അതുെകാ ് കഴിയുന്നേവഗത്തിൽ
ന െട കുമാരെന്റ അഭിേഷകത്തിനു് ഒരു കൂ കതെന്ന േവണം’.
അേഘാരനാഥൻ മുഖ സാദേത്താടുകൂടി ക ി ം കാരം െചയ്യാെമ ത്തരം
പറ . പിെന്ന അഭിേഷകത്തിെന്റ സംഗതിെയ റി ് രാജാവും മ ിയും 
കൂടി സംസാരി െകാണ്ടിരിെക്ക രാജകുമാരൻ അവിെടക്കയ്ത്തി. രാജാവു തെന്റ
നിശ്ചയെത്ത പു േനയും അറിയി .
രാജകുമാരൻ: ആശ്ചര്യം! ഈശ്വരക ിതം ഇ സൂഷ്മമായി അറിയാമേല്ലാ
എ പറ .
രാജാവ്: എന്താ ഈശ്വരക ിതം അറിഞ്ഞതു് ? എ േചാദി .
രാജകുമാരൻ: ര ദിവസം മുെമ്പ ഒരു ൈവരാഗി ഇവിെട വന്നിരു . അയാൾ
എെന്റ പക്കൽ ഒരു എഴു തന്നി ണ്ടായിരു . ആയാൾ പറഞ്ഞ കാരം
ഇ ് അതു െപാളി േനാക്കിയേപ്പാൾ ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യംതെന്നയാണു്
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അതിലും കണ്ടതു് അച്ഛേനാടു് ആ വിവരം ആെരങ്കിലും പറയുകയുണ്ടാേയാ?
രാജാവ്: എേന്നാടു് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനി വെളെര കാലമായുണ്ടായി 
രുന്ന മേനാരാജ്യം താമസിയാെത സഫലമാേക്കണെമ നിശ്ചയി ് ഞാൻ
അേഘാരനാഥെന വിളി പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് ആ ഓലയിൽ കണ്ടതു്.
അതു വായി ക.
രാജകുമാരൻ: ’താമസിയാെത അഭിേഷകം കഴി ് ചിരകാലകീർത്തിമാനായി
വാഴുക’ എ സംസകൃതത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നതു വായി . അേപ്പാൾതെന്ന
അേഘാരനാഥൻ ആ ഓല വാങ്ങി േനാക്കി.
രാജാവ് : ൈദവക ിതം ഇങ്ങെന അറിവാടവന്നതുതെന്ന അ തം. എെന്റ
മേനാരഥവും ഇതിേനാടു് അനുകൂലിച്ചതു് അധികം അ തം. ഏെതങ്കിലും ഇനി
കാലവിളംബം ഒ ം അരുതു്.
അേഘാരനാഥൻ എേന്താ ഒരു ശങ്ക േതാന്നിയതുേപാെല ആ ഓലയിൽ എഴു 
തിതു് കുെറ േനരം സൂക്ഷി േനാക്കി. ഇതു് ഇേപ്പാൾ എെന്റ പക്കൽ ഇരിക്കെട്ട
എ പറ ് രാജാവിേനാടു വിടവാങ്ങി ഓലയും െകാ േപായി.
രാജാവു് താപച െന സമീപത്തിരുത്തി, തെന്റ മേനാരാജ്യങ്ങെള ഒെക്കയും
അറിയിച്ചേശഷം രാജധർമെത്തയും രാജ്യപരിപാലനെത്തയും സംബന്ധിച്ച
പല സാരമായ ഉപേദശങ്ങെള പറ െകാടു കയും െച .
അേഘാരനാഥൻ രാജാവിെന്റ തിരുമുമ്പാെകനി േപാന്ന ഉടെന, ആ ഓല
രാജകുമാരെന്റ പക്കൽ െകാടു ് സന്ന്യാസിെയ എവിടുനിെന്നങ്കിലും ക പി 
ടി െകാ വേരണെമ പറ ് ഏ ി ് പല വഴി ം ആളുകെള അയ ്
ചന്ദേനാദ്യാത്തിേല േപായി. അവിെട എത്തി തെന്റ ആസ്ഥാനമുറിയിൽ
െച ് അഭിേഷകത്തി വ ന്നവെര ഒെക്കയും വരു വാൻ എഴു കൾ
എഴുതുേമ്പാൾ, ഒരു ഭൃത്യൻ കട െച .
അേഘാരനാഥൻ എന്തി വ , എ േചാദി ം ഭാവത്തിൽ അവെന്റ
മുഖേത്ത േനാക്കി.
ഭൃത്യൻ:ഇന്നെല രാ ി സന്ധ്യമയങ്ങിയ ഉടെന ശരീരവും മുഖവും മുഴുവനും
മറ ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടുെത്ത കാേണണെമ പറ െകാ ് ഇവിെട
വന്നിരു .അടിയന്തരമായി ഒരു കാര്യം പറവാനാെണ ം പറ .
അേഘാരനാഥൻ: എവിടുന്നാണു് എ ് മററും വിവരം േചാദി േവാ? ഭൃത്യൻ:
അതു ഞങ്ങൾ േചാദിക്കായ്ക്കയില്ല. ഞങ്ങേളാടു യാെതാ ം പറഞ്ഞില്ല േചാദിച്ച 
തു മാ ം േശഷി .
അേഘാരനാഥൻ: ഇനി എേപ്പാൾ വരുെമ പറഞ്ഞതു്?
ഭൃത്യൻ:അതും പറക ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത എവിെടവെച്ചങ്കിലും ക
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െക്കാള്ളാം എ മാ ം പറ േപായി.
അേഘാരനാഥൻ’ ഇനി വരുന്നതറിയെട്ട ’ എ മാ ം പറ ് ഭൃത്യെന
അയ ് തെന്റ പണി േനാക്കി ട കയും െച . അ തെന്ന നാല
നാഴിക രാെച്ചന്നേപ്പാൾ ദൂര നി ് ഒരു കുതിരെയ ഓടി ന്നതു േക .
ആ സമയ ് ഉദ്യാനത്തിേല വന്നതായിരി െമ ് അേഘാരനാഥൻ
ആേലാചി െകാണ്ടിരിെക്ക ഒരു ഭൃത്യൻ ഓടിെക്കാ വ ്, ഇന്നെല വന്ന 
ആൾ തെന്നയാ േതാ . ഇന്നലെത്തേപ്പാെല തെന്നയല്ലാേവഷം.
ഇ വിേശഷി ് കുതിരയും ഉ ് ’ എ പറ അേഘാരനാഥൻ: ’ആ
ആേളാടു് എെന്റ മ ശാലയിേല വരുവാൻ പറക ’ എ പറ ് താൻ
മുെമ്പമ ശാലയിേല നട . മ ശാലയിൽ െചന്നിരുന്നേപ്പാേള ് ആ
മനുഷ്യനും എത്തി, ആേഘാരനാഥെന തെന്റ കൃ ിമമുഖെത്ത േന ങ്ങളുെട
സൂക്ഷി േനാക്കി ആൾ മാറീട്ടിെല്ല നല്ലവണ്ണം തീർച്ചയായേശഷം തെന്റ
അടി പ്പായത്തിെന്റ ഉറയിൽ ൈകയി ് ,അതിൽനി ് ഒരു എഴു ് എടു ്,
ഒ ം പറയാെത അേഘാരനാഥൻ ൈകയിൽ െകാടു . അേഘാരനാഥൻ
അയാളുെട സ്വരുപവും ച്ഛന്നേവഷവും മററും കണ്ടേപ്പാൾ കുറ േനരം അന്ധ 
നായി നി െവങ്കിലും എഴു കിട്ടി വായിച്ചേപ്പാൾ സം മം ഒെക്കയും തീർ
സേന്താഷംെകാണ്ടായിരിക്കാെമ േതാ , അേദ്ദഹത്തിനുക നീർ
തന്നാെലെപാടി . ആ എഴു ് ഒരിക്കൽ ടി വായി . ക നീർ തുട
പിെന്നയും വായി ം അതിെന്റേശഷം ആ എഴു ് ൈകയിൽ നി െവക്കാെത
ആ നിലയിൽ തെന്ന നി ് ഒരു ര മൂ നാഴിക േനരം രഹസ്യമായി ആ
മനുഷ്യേനാടുസംസാരി ് അയാെള പുറേത്ത െകാ വ ്,ഭക്ഷണവും മററും
േവണ്ടതു േപാെലകഴിപ്പി വാൻ ത്യന്മാെര ഏ ി ് താൻ ആസ്ഥാനമുറി 
യിേല തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െച . അേപ്പാേഴ ് രാജധാനിൽനി
ര കിങ്കരന്മാർ എത്തി. അേഘാരനാഥെന്റ മുമ്പിൽ വ വണങ്ങി. അതിൽ
ഒരുവൻ പറ :ഞങ്ങൾ ആ സന്ന്യസിെയ തിര ് പല ദിക്കിലും േപായി.
കാണ്മാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആയാളുെട കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശിഷ്യെന കണ്ട 
ത്തി. ആ ശിഷ്യനും സന്ന്യാസിയും േവെറ ഒരു ശിഷ്യനുംകൂടി മിനിഞ്ഞാ ്
രാ ി ഒരുമി ് ഒരു വഴിയമ്പലത്തിൽ കിടന്നിരു വെ . പുലർെച്ച എഴുനീററു്
േനാക്കയേപ്പാൾ ആസന്ന്യാസിെയകണ്ടിെല്ല ം, നാടുവി േപായി എന്ന േതാ 

എ ം ആ ശിഷ്യൻ പറ . ഞങ്ങൾ ഇനി ഏതു ദിക്കിൽ തിരേയ
എന്നറിയാെത മടങ്ങിേപ്പാന്നതാണു്. അേഘാരനാഥൻ, ’നല്ലതു്, നിങ്ങൾ ഇനി
അതിനായി ് യത്നിേക്കണ്ട. ആ ൈവരാഗി ശിഷ്യെര െവടി േപായതു്
ഓർ േമ്പാൾ, ഞാൻവിചാരിച്ചിരുന്നതുേപാെല വിശിഷ് ടന്നാണ േതാ  
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ന്നില്ല. അതുെകാ ് ഇനി ആയാെള കാേണണെമന്നില്ല’ എ പറ ് അവെര
മടക്കി അയ അതിനിടയിൽ ഭൃത്യന്മാർ തമ്മിൽ മെറ്റാേരട വ ് ആ വന്ന
വികൃതരൂപനാരായിരിക്കാെമ ് ആേലാചി തുടങ്ങി. അവരിൽ അധികം
പഴമയുള്ള ഒരു ഭൃത്യൻ തെന്റ വിവരണംെകാ ് മറ്റവരുെട ശങ്കാപരിഹാരം
വരുത്തി. ’ഇങ്ങെന അപൂർവം ചിലർ ചിലേപ്പാൾ വരുമാറു ്.പേക്ഷ,ഇ
െകട്ടിമൂടിെക്കാ ം മുഖം കാണിക്കാേതയും മററുമല്ല. ഈ മാതിരിക്കാെര
ചാരന്മാെരന്നാണു് പറയുക. ഓേരാ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഓേരാ േവഷം ധരി ്,
ഓേരാ േപരും പറ ്, അവിടവിെട കഴിയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ ഓേരാ ്
ഒററുനിന്നറി ് ന െട സ്വാമിെയ സ്വകാര്യമായി വന്നറിയി ക, ഇതാണു 
േപാലും ഈ കൂട്ടരുെടപണി; െമാരം കളളന്മാരാണു് ’എ ് പഴക്കേമറിയ ഒരു
ഭൃത്യൻ മററവേരാടു പറ . മെറ്റാരു ഭൃത്യൻ: അതു് ഒ ം ഇല്ലാത്തതല്ല. ഇവനും
അമ്മാതിരിക്കാരൻ തെന്നയായിരിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ ഇങ്ങെന വേരണ്ട
ആവശ്യം എ ് ? ആ വിദ്വാെന്റ കുപ്പായവും കാെലാറയും െക ം, പൂ ം എല്ലാം
പാേട കണ്ടേപ്പാൾ ഇതാെരടാ! എ ് വിചാരി വേല്ലാ ഞാൻ! അെതെല്ലേടാ!
ഇക്കള്ളന്മാർ ന െട നാട്ടിൽ കഴിയുന്ന വർത്തമാനം എല്ലാം മെറ്റങ്ങാനും
േപായി പറഞ്ഞാേലാ? അതു് േനാ ് േദാഷേല്ല? മൂന്നാമതു് ഒരു ഭൃത്യൻ:
അങ്ങെന ഏതാനും െചയ്താൽ ന െട യജമാനൻ ഇവെന െവേച്ച േമാ?
രണ്ടാമതു് പറഞ്ഞ ഭൃത്യൻ: ഈ കൂട്ടെര എങ്ങെന വിശ്വസി ം? അങ്ങെന
വല്ലതും െചയ്താൽതെന്ന ഇവെര പിടിക്കാൻ കിട്ടാേനാ? പതിെനട്ടടവും പമ്പ 
രംപാച്ചിലും പടിച്ചവരേല്ല? ഇങ്ങെനെയല്ലാം പറ െവങ്കിലും യജമാനെന്റ
ക നയ്ക്കനുസരി ് അവർ പുതുതായി വന്ന ആ മനുഷ്യനു് േവണ്ടതു് ഒെക്കയും
െകാടു ് സൗഖ്യമായി ഭക്ഷണം കഴിപ്പി . ഉമ്മാൻ ഇരി േമ്പാൾ അയാളുെട
മുഖം േനാ വാൻ അവർ മി . ഇരുട്ടത്തിരുന്നാണു് ഉ ന്നത് എ പറയു 
കയാൽ അതി ് തരമുണ്ടായില്ല. രാ ി കിട േമ്പാഴും അക ് ഒരു വാതിൽ
അട താഴിട്ടാണു് കിടന്നതു്. ആയതുെകാ ് മുഖം കാണ്മാൻ അേപ്പാഴും
തരമായില്ല. ഏകേദശം അ നാഴിക പുലരാനുള്ളേപ്പാൾ അേഘാരനാഥൻ
തെന്ന എഴുേന്നററു് വിള െകാളുത്തി. ആ മനുഷ്യെന വിളി ് അയാളുെട
പക്കൽ ഒരു എഴു െകാടു .അതു് അേപ്പാൾത്തെന്ന അടി പ്പായത്തിെന്റ
കീശയിൽ സൂക്ഷി െവ ്, തെന്റ കുതിര റ കയറി ഒ ം താമസിയാെത
യാ പറ േപാകയുംെച .
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9.അഭിേഷകം

അഭിേഷകത്തി നിശ്ചയിച്ച ദിവസം വന്നേപ്പാേഴ ് ൈവദികന്മാർ, കർ 
മ്മികൾ , പുേരാഹിതന്മാർ, അഗ്നിേഹാ ികൾ,േസാമയാജികൾ മുതലായ
മഹാ ാഹ്മണരും അനവധി ജനങ്ങളും എത്തി ടി. മുഹൂർത്തസമയ ്

താപച െനയും ഇട ഭാഗ ് സ്വർണ്ണമയീേദവിേയയും സിംഹാസന 
ങ്ങളിേന്മൽ ഇരുത്തി, വളെര മ ങ്ങെളെക്കാ ് പരിശുദ്ധമായ ജലെത്ത
അവരുെട തലയിൽ അഭിേഷകംെചയ്കയും പുേരാഹിതൻ അവരുെട പരേദവ 
തെയ റി ് ചില മ ങ്ങൾ അവർ ് ഉപേദശി കയും കിരീടം തലയിൽ
െവ കയും ചി രഥമഹാരാജാവു് രാജ്യഭരണചിഹ്നമായ വാൾ പു െന്റ
പക്കൽ ഏ ി െകാടുക്കയും മററും ിയകൾ വഴിേപാെല കഴി . അ
ൈവകുേന്നരംതെന്ന യുവരാജാവും രാജ്ഞിയുംകൂടി നഗര േവശംെച .
കലിംഗരാജാവിെന്റ ധാനനഗരത്തിൽ രാജവീഥി എ േപരായി വളെര
വിസ്തീർണ്ണമായ ഒരു വീഥിയു ്. രാജധാനിയുെട വടെക്ക േഗാപുര െട
പുറേത്ത കടന്നാൽ ആ വീഥിയിേലക്കാണു് െച ക. ആ വീഥി ഏകേദശം
ഒരു കലച്ചവില്ലിെന്റ ആകൃതിയിൽ രാജധാനിയുെട കിഴ പുറ കൂടി െതെക്ക
േഗാപുരത്തിേലാളം ഉ ്. നഗരവാസികൾ ആ വീഥിെയ അതിമേനാഹരമായി
അലങ്കരി ് ദീപങ്ങെളെക്കാ ് കാശിപ്പിച്ചിരു . ഭാവങ്ങളുെട മുൻഭാഗം കല 
വാഴകെളെക്കാ ം ഈന്തിൻ പട്ടകെളെക്കാ ം കുരുേത്താലകെളെക്കാ ം
ചുവ ശീലകെളെക്കാ ം വളെര കൗതുകമാകുംവണ്ണം അലങ്കരിച്ചിരുന്നതിനുപു 
റെമ, വീഥിയിൽ വിലങ്ങെന വളെര േതാരണങ്ങൾ തൂ കയും ഇടയ്ക്കിട ് ’യുവ 
രാജാവും രാജ്ഞിയും ജയിക്കെട്ട’, ’ താപച േനയും സ്വർണ്ണമയീേദവിേയയും
ൈദവം കടാക്ഷിക്കെട്ട’ യുവരാജാവും രാജ്ഞിയും ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട’
എന്നീവിധം ആശീർവ്വാദങ്ങൾ, വലിയ അക്ഷരങ്ങളായി െവള്ളശ്ശീലകളിൽ
കസവുെകാ തുന്നിപ്പിടിപ്പി ്, എല്ലാവരും കാണുമാറു് സൗധാ ങ്ങളിലും
സ്തംഭങ്ങളിേന്മലും, വീഥിയിൽ പേലടങ്ങളിലും െവ െകട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കമാ 
നങ്ങളിേന്മലും പതിച്ചി മുണ്ടായിരു . അസ്തമനേശഷം ഉത്തരേഗാപുര െട
എഴുന്നരുള ്പുറെപ്പ .ആ മേഹാത്സവം കാണ്മാൻേവണ്ടി വിേശഷവ ങ്ങളും
കുറികളും ധരി േമാടിേയാടുകൂടി വന്നിരുന്ന അനവധി ജനങ്ങൾ എല്ലാററിലും
മുമ്പിൽ തിക്കിത്തിരക്കി നട . അവരുെട വഴിെയ തിരെക്കാഴിപ്പാനായി
അശ്വാരൂഢന്മാരായ ഭടന്മാർ പലരും അ മി ം നട ് തങ്ങിനിൽ ന്ന
പുരുഷാരെത്ത േമണ മുേന്നാ തള്ളിെക്കാ ് എഴുന്നരുള ് േപാവാൻ
വഴിയുണ്ടാ . അവരുെട പിന്നിൽ വീഥി വിലങ്ങെന നാല വരിയായി
നിര നിന്നി ണ്ടായിരുന്ന പലവിധ വാദ്യക്കാർ, സാവധാനത്തിൽ മുേന്ന
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നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരി ന്ന ആ ബഹുജനങ്ങളുെട കൂട്ടെത്ത താങ്ങളുെട പാടവം
ക െകാണ്ടാടുവാൻേവണ്ടി താമസിപ്പി കേയാ എ േതാ ംവണ്ണം,
എഴുന്നരുളത്തിന്നിടയിൽ അവിടവിെട കുറ നി ് അതാതുവിധം വാദ്യക്കാർ,
താന്താങ്ങളുെട വാദ്യത്തി െമച്ചം കിേട്ടണെമ െവ ് ഏേകാപി മഝരി 

ംേപാെല എല്ലാവിധം വാദ്യക്കാരും അവരവരുെട വാദ്യെത്ത അത ത്സാഹ 
േത്താടും അതിവിദഗ്ദ്ധതേയാടുകൂടി േയാഗി . വാദ്യക്കാരുെട പിന്നാെല
െപാന്നണിഞ്ഞ നൂറു െകാമ്പനാനകെള അകലമി ് ര വരിയായി വിലങ്ങാെന
നിർത്തിയി ള്ളവയുെട പുറ ് െവൺെകാറ്റ ടകൾ, തഴകൾ, െവൺചാമ 
രങ്ങൾ, ആലവട്ടങ്ങൾ എന്നീ മാതിരി രാജഹ്നങ്ങെള ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചി ്.
അവയുെട പിന്നിൽ വാളും പരിചയും എടുത്ത പല അ തമായ അടവുകളും
വിരുതുകളും കാണി െകാ ് ഒരുകൂട്ടം മല്ലന്മാർ വരു .വഴിെയ,കടയും തല 
യും സ്വർണംെകാ െകട്ടിച്ച് രാജചിഹ്നങ്ങളായ വലിയ െവള്ളിവടികെള
പിടി െകാണ്ട് വലിയ െവള്ളത്തേലെക്ക ള്ള കുെറ ഹരികാരന്മാർ വീഥിയുെട
ഇരുവശ ം ഓേരാ അണിയായി നിരന്ന്,നടു മുഴുവനും ഒഴിച്ചി െകാ വരു 

.അവരുെടയും പിന്നിലാണു് യുവരാജാവും രാജ്ഞിയും കയറിയ പല്ല ്.
മണിമായമായ ആ പല്ല ് പൂമാലകെളെക്കാ ് അതിവിേശഷമാകുംവണ്ണം
അലങ്കരിച്ചിരു . പല്ലക്കിെന്റ വഴിെയ ഭുക്കന്മാർ, സചിവന്മാർ, േസന 
നായകന്മാർ, തിപാഠകന്മാർ, ഗായകന്മാർ മുതലായവരും, മററും അനവധി
പുരുഷാരവും ഉ ്. േമൽപറഞ്ഞവയുെട എല്ലാററിെന്റയും ഇരുഭാഗ ം േവലി
െകട്ടിയ േപാെല ആയുധപാണികളായ ഭടന്മാെര അണിയായി നിർത്തിയിരി  

. പല ദി കളിലും ദീപട്ടികളും ഇടയിൽ മത്താ കളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
ആ േദശ ് ഇരു ് േലശം േപാലും ഇല്ല തെന്നയല്ല, ജനങ്ങളുെട മുഖത്തി 

് സന്നതയും, എല്ലാ വ ക്കളുെടയും രമ്യതയും, സ്വേതയുള്ളതിൽ തുേലാം
അധികമായി േതാന്നി. പല്ലക്കിെന്റ ഇരുഭാഗ ം അ ം അകെല മത്താ കൾ
ഇടവിടാെത കത്തി കയാൽ, കാണികൾെക്കല്ലാവർ ം യുവരാജാവിെന്റയും
രാജ്ഞിയുെടയും ആ ാദകരമായ മുഖയുഗളങ്ങൾ ഒന്നി ദിച്ചിരി ന്ന ര
ച ബിംബങ്ങെളേപ്പാെല വർദ്ധിച്ച കാന്തിേയാടുംകൂടി കാണ്മമാറായിരു .
ഇങ്ങെന ആേഘാഷേത്താടുകൂടിയ ആ േഘാഷയാ സാവധാനത്തിൽ നട ്
ഒേരാ ഗൃഹങ്ങളുെട മുമ്പാെക എ േമ്പാൾ, ജകൾ താംബൂലമാല്യാദികൾ
ത കളിലാക്കി ഉപചാരം െച ന്നതിെന ീതിപൂർവം യുവരാജാവു് സ്വീക 
രി കയും ധാനികളായ ജകേളാെടാെക്കയും ീതിസൂചകമായി തല
കുമ്പിടുകയും അപൂർവം ചിലേരാട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരി കയുംെച 
യുംെച ് , പ നാഴിക രാെച്ച ന്നതി മുമ്പായി െതേക്ക േഗാപുര െട
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രാജധാനിയിേല മടങ്ങിെയ കയുംെച . അഭിേഷകം കഴിഞ്ഞതിെന്റ
അടുത്തനാൾതെന്ന അേഘാരനാഥ ് ധാനമ ിയുെട പട്ടം സിദ്ധമായി
രാജസഭയിൽ െവ െകാടു . അേദ്ദഹത്തി ഇതുെകാ ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ
അധികമായി എന്നല്ലാെത വൃത്തിക്ക് യാെതാതു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായില്ല.
കപിലനാഥേനാട് വലിയ രാജാവു് േകാപിച്ചതിൽപിെന്ന ധാനമ ിയുെട
ഉേദ്യാഗം നടത്തിവന്നിരുന്നത് അേഘാരനാഥൻതെന്നയായിരു . പേക്ഷ,
അതി മുമ്പിൽ ഭണ്ഡാരാധിപെന്റ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നതിനാലും ധാ 
നമ ിയുെട സ്ഥാനം മുറ കാരം െകാടുക്കായ്കയാലും അേഘാരനാഥെന
ഭണ്ഡാരാധിപൻ എ തെന്നയാണ് എല്ലാവരും േപർ പറ വന്നിരുന്നത്.
തെന്റ ാപ്തി തകുന്നതും പ തെന്ന തനിക്ക് കി വാൻ അവകാശമുള്ളതും
ആയ ധാനമ ിയുെട മാന്യസ്ഥാനം ലഭച്ചതിനാൽ അേഘാരനാഥ ്
സേന്താഷമുണ്ടായി കുെറ കാലമായി തിബന്ധെപ്പട്ട ിഷ്ടമാർഗങ്ങളിൽ

േവശിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനമാകുന്ന നദി, ഇേപ്പാെഴങ്കിലും േവ േന്നടേത്തക്ക്
വഹി വെല്ലാ എ വിചാരിച്ച് ജകൾക്ക് അധികം സേന്താഷമുണ്ടായി.

എന്നാൽ ,അേഘാരനാഥെന്റ സേന്താഷം,തെന്റ േജ്യഷഠൻ വളെര കാലം
ഭരിേക്കണ്ടതായിരു ആ ഉേദ്യാഗം എ ് മനസ്സിൽ േതാ േമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന
ദുഃഖേത്താടു മി ിതമായിരുന്നതിനാൽ പൂർണമായി എ പറ കൂടാ. േജ്യഷ 
ഠെന്റേമൽ വലിയ രാജാവി ് നീരസമുണ്ടാവാനുള്ള സംഗതികളും േജ്യഷഠെന്റ
അകാരണമായ അധഃപതനവും വിചാരിച്ച് വളെരക്കാലേത്ത അേഘാരനാ 
ഥൻ ഒരു മൗന തക്കാരെനേപ്പാെല ആേരാടും മിഥ്യാലാപവും ,മനസ്സിന്ന് ഒരു
ഉേന്മഷലും കുടാെത സ്വേതയുള്ള തെന്റ സന്നതയും ഉത്സാഹവും മങ്ങി, ഒരു
അരസികെനേപ്പാെലയാണ് കഴി വന്നിരുന്നത്. മുമ്പെത്ത അധ്യായത്തിൽ
വിവരിച്ച ഗുഢസന്ദർശനം കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിെന്ന ആ അവസ്ഥ വളെര േഭദം
വ . ഇേപ്പാൾ ധാനമ യുെട സ്ഥാനംകൂടി ലഭിക്കയാൽ മനസ്സ് ഏകേദശം
സ്വസ്ഥിതിയിൽത്തെന്നയായി. ൈവമനസ്യം േകവലം അസ്തമിച്ച്, സ്വഭാവം
െതളി അധികം ീതികരമായിത്തീരുകയുംെച ് . അേഘാരനാഥ ്

ധാനമ ിയുെട പട്ടം െകാടു കഴിഞ്ഞേശഷം കിഴുക്കെട കഴി വന്നി ള്ള 
സ ദായ കാരം യുവരാജാവു സിംഹാസനാരൂഢനായി ,പത്നീസേമതനായി,
ആസ്ഥാനമണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്ന് കലിംഗരാജാവി ് കപ്പം െകാടു ന്നവരായ
ഉപരാജാക്കന്മാേരാടും നാട് ഭുക്കന്മാേരാടും തിരുമുൽകാ കൾ സ്വീകരിച്ച്,
അവേരാട് ര നാലു വാ സംസാരിച്ച്, താരതമ്യംേപാെല ചില സമ്മാന 
ങ്ങൾ െകാടുത്തയയ്ക്കകയും ഉണ്ടായി അങ്ങെന തിരുമുൽക്കാ വന്നിരുന്നവരിൽ
ഒരാെള രി േത്യകി പരേയണ്ടിയിരി . അയാൾ േവടർക്കരചൻ
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ആണ് . േവടർ കലിംഗരാജ്യത്തിന്ന് സമീപമുള്ള വന േദശങ്ങളിൽ വസിച്ച്
, േവട്ടെകാ ം കായ്കനികെളെക്കാ ം ഉപജീവനം കഴി വരുന്ന ഒരു താണ
ജാതിക്കാരാണ്. അ േയാഗത്തിൽ അവർക്ക് അസാമാന്യമായ ൈനപുണ്യം
ഉ ്. സ്വേത അ ം സ്വഗാ ന്മാരാെണങ്കിലും എേപ്പാഴും േവട്ടയാടുകയാൽ
ആയവർ കൃേശാദരന്മരും വാനരജാതികൾ ള്ളതിൽ വളെര കുറയാെത അം 
ഗലാഘവം ഉള്ളവരുമായിരു . അവരിൽ ചിലർ കാട്ടാനെയ േവട്ടയാടി
െകാ വാൻ േത്യക സാമർത്ഥ്യം ഉണ്ട്. അത് എങ്ങെനെയാ മുെമ്പാേര 
ടത്ത് വിസ്താരമായി സ്താവിച്ചി ണ്ടെല്ലാ. േവടർക്കരചനും ഭാര്യയും മക്കളും
ഒരു ആന റത്തമ്പാരിയിലാണു വന്നിരുന്നത്. തിരുമുൽക്കാ കാട്ടിൽനി
കി ന്ന ദുർലഭങ്ങളായ സാധനങ്ങളും െകാ വന്നിരു സ്വർണമയിേദവി
േവടർചരകെനയും േവടെരയും അടു കാണണെമ ് ആവശ്യെപ്പ . യുവരാ 
ജാവ് സ്വർണമയിേയാടുകൂടി ആസ്ഥാനരണ്ഡപത്തിൽനി പുറേത്തക്കിറങ്ങി
അവിെട ഒെരാഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് രണ്ടാളുകളും െചന്നിരു ്, േവടർക്കരചെന
സമീപം വരു വാൻ ക ി . അരചൻ വളെര സേന്താേത്താടുകൂടി വന്ന് യുവ 
രാജാവിെന്റയും രാജ്ഞിയുെടയും മുമ്പാെക സാഷ്ടാംഗം നമ രി . യുവരാജാവ്
അവെന ഉടെന എഴുേന്ന ിച്ച് അടുെക്ക ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആസനത്തിേന്മൽ
ഇരിക്കാെമന്ന് കാണി . അരചൻ ’അടിയങ്ങൾ തിരുമുമ്പാെക ഇരി ക
പതിവെല്ല’ പറ . അേപ്പാെഴ ആളുകൾ ചുററും വ കൂടി അരചെന
േകശാദിപാദം േനാക്കി ടങ്ങി. അരചെന്റ ശരീരം ഏകേദശം നീലേച്ചമ്പി 
െന്റ നിറമാണ് . കുെറ എകരം കുറയുെമങ്കിലും തെന്റ സ്ഥിതിക്കനുസരീച്ച്
േയാഗ്യത നല്ലവണ്ണം ഉണ്ട്. വ ംഅരയിൽ ചുറ്റീ ള്ളതു് ഒ മാ െമ ഉ .
ഓേരാ കുരുക്കൾ െകാ ം മൃഗങ്ങളുെട െകാ കൾ െകാ ം മററുമുണ്ടാക്കിയ
ആഭരണങ്ങൾ വളെര അണിഞ്ഞി ണ്ട്. വിസ്തതമായ മാറിടം, ചുരുങ്ങിയ വയറു്,

സ്വങ്ങളാെണങ്കിലും മാംസളങ്ങളായി വ്യായാമകഠിനങ്ങളായ കരചരണ 
ങ്ങൾ, ഇതുകൾ പുറേമ വട്ടെമാത്ത ഒരു മുഖവും, അ ം െചമ്പിച്ച താടിയും
മീശയും െചറിയതാെണങ്കിലും വളെര തീക്ഷ്ണങ്ങളായ േലാചനയുഗളവും, നീ ്
അ ം അകേത്താ വളഞ്ഞ മൂ ം, ആകു ആസ്വരൂപത്തിെന്റ ധാന ഭാഗ 
ങ്ങൾ. അരചെന്റ ആ സ്വരുപവും കുലുക്കമില്ലാത്ത ഒരു നിലയും കണ്ടാൽ കാട്ടിൽ
ഉണ്ടായിവളർന്നവനാെണങ്കിലും വളെര ആർജ്ജവവും തനി താൻേപാരിമയും
ഔദാര്യവും ഉള്ളതാണ േതാ ം. രാജാവും രാജ്ഞിയും അരചെന നല്ലവണ്ണം
േനാക്കി വിസ്മയം പു . രാജ്ഞി, ’ഇവരുെട ീകളും ചിലരു വന്നി െണ്ട
േതാ , ആ നിൽ ന്നവർ ആരാെണ ് ’ യുവരാജാവിേനാടായി േചാദി .
അരചൻ അതു േക ് , ’ എെന്റ െപാ ത രാട്ടി! അതു് എെന്റ േവടത്തിയും
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കുട്ടികളുമാണു് എ പറ . രാജ്ഞി, ’ അവെര ഇേങ്ങാ വരു വാൻ ആെള
അയ ’ എ യുവരാജാവിേനാടു് ആവശ്യെപ്പ . യുവരാജാവു് ’ േദവി തെന്ന
ആെള അയയ്ക്കരുേത? ഈ കാണുന്ന അനവധി ജനങ്ങളും ഞാൻതെന്നയും
േദവിയുെട ഹിതെത്ത െചയ്യാൻ തയ്യാറായി ള്ളവരാെണ ് അറിവിെല്ല ? ’
എ ത്തരം പറ . രാജ്ഞീ, ഭർത്താവിെന്റ േസ്നഹപുരസ്സരമായ വാക്കിനാൽ
ൈധര്യെപ്പ ് അടു ് നിന്നിരുന്ന ഒരു സചിവെന വിളി ് കുെറ സേങ്കാചേത്താ 
ടുകൂടി തെന്റ ആവശ്യം പറ . അേപ്പാെഴ ് ആ സചിവൻ േവഗത്തിൽ
േപായി അവെര കൂട്ടിെകാ വ . രാജ്ഞി വളെര കൗതുകേത്താടുകൂടി അവെര
കുേറ േനരം േനാക്കിയ േശഷം എഴുനീററു് അനുജ്ഞ ് അേപക്ഷി ം േപാെല
ഭർത്താവിെന്റ മുഖേത്ത ് ഒ േനാക്കി. അരചെന്റ പത്നിയുെട അടുക്കൽ
െച ് അവേളാടു് കുലശ ശ്നംെച സംസാരി തുടങ്ങി. പിെന്ന, കുട്ടികളുെട
കറുത്ത കുഞ്ഞിൈക്കയുകൾ പിടി ് ചിരി െകാ ് അവരുെട ആഭരണങ്ങെള 
യും മററും സൂക്ഷി േനാക്കി. കാണികളായ മഹാജനങ്ങൾ, അതു കണ്ടേപ്പാൽ
രാജ്ഞിയുെട ഔദാര്യേത്തയും നന്മെയയും ദയേയയും കൂറി ് വളെര ശംസി 

. അരചെന്റ അേപ്പാഴെത്ത സേന്താഷം പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല. രാജ്ഞി
അരചെന്റ ഭാര്യേയാടും കുട്ടികേളാടും സംസാരി െകാണ്ടിരിെക്ക അരചൻ
തിരുമുൽക്കാ ള്ള വ്യങ്ങൾ എടു െകാ വരുവാൻ തെന്റ കിങ്കരന്മാേരാടു്
ആംഗ്യം കാണി . അേപ്പാെഴ േവടർ പലരുംകൂടി സാമാനങ്ങൾ ഒേരാന്നാ 
യിതാങ്ങിപ്പിടി ് എടു െകാ വ തുടങ്ങി. ഒന്നാമതായി വലിയ ര ്
ആനെക്കാ കൾ യുവരാജാവിെന്റ തിരുമുമ്പാെക വ . അചരൻ ’ ഉണ്ണിത്ത  
രാേനാടണഞ്ഞ െകാമ്പെന്റയാണിതു് ’ എ പറ . യുവരാജാവു് ആ വിവരം
രാജ്ഞിെയ അറിയി . രാജ്ഞി , ’ േജ്യഷ്ഠെന രക്ഷിച്ച േവടർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ
ഉേണ്ടാ? ’ എ േചാദി . അരചൻ അടു തെന്നയുണ്ടായിരുന്ന അവെന
വിളി ് ഉടെന മുമ്പിൽ നിർത്തി. രാജ്ഞി കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറ െകാ ്
തെന്റ വിരലിേന്മൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അനർഘമായ ഒരു ൈവരേമാതിരം ഊരി
അേപ്പാൾത്തെന്ന അവനു് സമ്മാനി . അേപ്പാൾ അതു ക നിന്നിരുന്ന മററു്
േവടർ ഒെക്കയും സേന്താഷംെകാ ് ആർ വിളി . രാജാവും അവ
നല്ല ഒരു സമ്മാനം െകാടു . രാജ്ഞി പിേന്നയും അരചെന്റ ഭാര്യേയാടു
സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. യുവരാജാവു കാ വ്യങ്ങൾ ഒെക്കയും ഒ േനാക്കി
താൻ സ്വീകരിച്ചതിനടയാളമായി ൈകെകാെണ്ടാ െതാ . പിെന്ന അരചനും
േവടർ ം പരെക്ക സമ്മാനം െകാടു വാൻ തുടങ്ങി. സമ്മാനം െകാടു കഴി 

് അവർ വിടവാങ്ങാറായേപ്പാൾ രാജ്ഞി തെന്റ കഴുത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു
വിലെയറിയ മു മാല എടു ് അരചെന്റ പത്നി സമ്മാനി . കുട്ടികൾെക്കാ 
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െക്കയും തരംേപാെല ചില കളിസാധനങ്ങളും സമ്മാനം െകാടു . എല്ലാവരും
തമ്മിൽ പിരിയാറായേപ്പാൾ രാജ്ഞി തെന്റ ഭർത്താവിേനാടു സ്വകാര്യമായി
അരചെന്റ ഭാര്യയുെട കഴുത്തിൽ കിട ന്ന ആ മാലേപാെല ഒരു മാല തനി ്
ഉണ്ടാക്കിച്ചയയ്ക്കാൻ അരചേനാടേരക്ഷിക്കണെമ പറ . രാജ്ഞി ് അ
കൗതുകം േതാന്നിച്ച ആ മാല ഏേതാ മരത്തിെന്റ കുരു തുള ചരടിേന്മൽ േകാർ 
ത്തി ണ്ടാക്കിയതാണു് , കുരുവിെന്റ മിനു ം ശ്യാമളിമാവും കണ്ടാൽ കൗതുകം
േതാന്നാതിരിക്കില്ലാതാനും . യുവരാജാവു് ആ മാല േനാക്കി െപാട്ടിച്ചിരി ് , അടു 

നിന്നിരുന്ന അരചേനാടു് എെന്റ രാജ്ഞി ് അസാദ്ധ്യമായ ഒന്നിൽ ആശ
കട കൂടിയിരി . അതു് സാധിപ്പിക്കാേമാ? ’ എ േചാദി . അരചൻ- ’
അടിയങ്ങളാലാവതാെണങ്കിൽ മാന നി ന്ന അമ്പിളിെയ പിടിപ്പാനുംകൂടി
അടിയങ്ങൾ െതയ്യാറാെണ , ത രാട്ടി’ എ പറ ് രാജ്ഞിെയ േനാക്കി
കുമ്പി . യുവരാജാവു് , ’ ഇതി ് അ വളെര യാസമില്ല. രാജ്ഞി കഴുത്തി 
േലക്കാഭരണങ്ങൾ തരത്തിൽ ഒ ം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അരചെന്റ െകട്ടിയവളുെട
കഴുത്തിൽ കിട ന്ന മാലേപാെല ഒരു മാല താമസിക്കാെത ഉണ്ടാക്കിച്ചാൽ
ന ് ’ എ പറ . രാജാവു് ഇങ്ങെന േനരംേപാക്കായി പറഞ്ഞേപ്പാൾ
േക നിന്നവർ ഉൾച്ചിരിെക്കാ . രാജ്ഞി ഭർത്താവിെന പഴി േമ്പാെല ഇട 
ക്കണ്ണി േനാക്കി നാണം െകാ ് അ ം തലതാഴ്ത്തി. അേപ്പാെഴ ് അരചെന്റ
ഭാര്യ രാജ്ഞിയുെട ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി േവഗത്തിൽ ആ മാലതെന്ന തെന്റ
കഴുത്തിൽ നിെന്നടു ് രാജ്ഞിയുെട അടുക്കൽ െകാടു വാൻ െകാ െച .
രാജ്ഞി , ’ ഇതു് ഞാൻ വാ ന്നില്ല, താമസിക്കാെത ഉണ്ടാക്കി ് അയച്ചാൽ
മതി ’എ പറ . രാജ്ഞി തേന്നാടു് ആ മാല സ്വീകരിക്കയ്കയാൽ അര 
ചെന്റ ഭാര്യ ് അ ം സുഖേക്കടുെണ്ട കണ്ടേപ്പാൽ രാജ്ഞി മനസ്സലി ്
രാജാവിെന്റ സമ്മതം കി വാനായി മുഖേത്തെക്കാ േനാക്കി. രാജാവു് , ’
ഒ ം തരേക്കടില്ല അതുതെന്ന വാങ്ങിെക്കാ ’ എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ രാജ്ഞി
സേന്താഷേത്താടുകൂടി ൈക കാണി അരചെന്റ ഭാര്യ ഒ ം മടിക്കാെത അതു്
രാജാഞിയുെട കഴുത്തിൽതെന്ന അണിയി .അേപ്പാൾ ക നിൽ ന്നവെരാ 
ക്കയും െകാണ്ടാടിച്ചിരി . അരചൻ തെന്റ കഴുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാല
രാജാവി സമ്മാനി വാൻ സമ്മതം േചാദി .’േദവി എനി ം ഒരു മാല
കിട്ടി’എ പറ യുവരാജാവു് ആ മാല തെന്റ കഴുത്തിൽ ചാർ വാൻ തല
താഴ്ത്തിെക്കാടു . അേപ്പാൾ ക നി ന്നവെരല്ലാവരും രാജ്ഞിയുെടയും രാജാ 
വിെന്റയും ബുദ്ധിഗുണേത്തയും താഴ്മേയയും ക ് ആനന്ദനിമഗ്നരായി, ’ഇവർ
വളെരക്കാലം വാഴുമാറാകെണ ഈശ്വരാ’എ മന െകാ നിർവ്യാജമായി

ാത്ഥി . അരചൻ,’തമ്പരാനും തമ്പരാട്ടിയും ഇ ് അടിയങ്ങേളാടു കണിച്ച
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തിരുമനസ്സിനു് അടിങ്ങൾപകരമായി എ െച ാൻ കഴയുേമാ എന്നറിയുന്നില്ല,
ഇതുേപാെലതെന്ന തമ്പരാെന്റ തിരുമന ് എേപ്പാഴും അടിയങ്ങളുെട േമലു 
ണ്ടായിരിക്കെട്ട എ പറ സേന്താഷാ ക്കേളാടുകുടി താനും ഭാര്യയും
രാജാവിെന്റയും രാജ്ഞിയുെടയും കൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വിണു് , എഴുനീററു
പിെന്നയും അവെര െതാഴുതു വിടവാങ്ങിേപ്പാകയുംെച .
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10.ശിഷ്യൻ

േയാഗീശ്വരനും അതിഥിയും ഇതിന്നിടയിൽ അേന്യാന്യം വളെര േസ്നഹവിശ്വാ 
സമുളളവരായി തീർ . അതിഥി േയാഗീശ്വരെന്റ ഭവനത്തിൽ കാലേക്ഷപം 
െചയ്വാനുളള സുഖവും, േയാഗീശ്വരെന്റ അപരിമിതമായിരി ന്ന വിജ്ഞാനവും,
വിസ്മയനീയനായ ബുദ്ധിചാതുര്യവും, ലൗകികവിഷയങ്ങിെല പരിചയവും
ശീലഗുണവും ക ് ഒരു ദിവസം സവിനയം പറ :
രാമകിേശാരൻ: വിേരാധമിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങെട ശിഷ്യനായി കുെറക്കാലം
ഒരുമി താമസിച്ചതിെന്റ േശഷേമ എെന്റ രാജ്യേത്താ മാടങ്ങിേപ്പാകാൻ
വിചരി ളുള.
േയാഗീശ്വരൻ: എനി ം അതുതെന്നയാണു വളെര സാേന്താഷം. അധികം
കാലം ഉത്സാഹേത്താടുകുടി ഗുരു ഷെച ം താ ര്യേത്താടുകുടി പരി മി ം
സമ്പാദിച്ചിരി ന്ന എെന്റ വിദ്യയാകുന്ന ധനം, ഈ വ ഹത്തിനു പരിണാ 
മംവന്നതിനുേശഷവും, പേരാപകാരത്തിനു കാരണമായി അേനക സംവത്സരം
ക്ഷയിക്കാെത നിൽേക്കണെമന്നാണു് എെന്റ േമാഹം. എന്നാൽ, ആയതു
സൽപാ ങ്ങളിൽ നിക്ഷപിേക്കണെമ ് ഒരു ശാഠ്യം ഉളളതിനാൽ ഇതുവെര
ആ േമാഹം സാധിപ്പാൻ സംഗതി വന്നില്ല. ഇേപ്പാൾ എനി ് ഒരു നിധി
കിട്ടിയ േപാെല, യദൃച്ഛയായി രാമകിേശാരെന കണ്ടത്തിയതു് എെന്റ ഭാഗ്യം
തെന്നയാണു്. അതിനു ഞാൻ ജഗദീശ്വരെന ഇതാ വന്ദി . രാമകിേശാ 
രൻ:ഞാൻ അങ്ങെനയല്ലാ വിചരി ന്നതു്. വളെര ഭാഗ്യശാലികൾക്കല്ലാെത
സത്സമാഗമത്തി ് ഇടവരുന്നതല്ല. ഞാൻ ആ ാമത്തിൽെവ ് അങ്ങ മായി
കാണ്മാൻ ഇടവരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ഓേരാ ദി കളിൽ സ ഞ്ചരി വൃഥാ കാലേക്ഷ 
പം െച േപകുന്നതായി . അതു കുടാെത ഇങ്ങെന ദുർല്ലഭമായിരി ന്ന
സത്സകാശത്തി സംഗതി വന്നതു് എെന്റ ഭാഗ്യം എന്നല്ലാെത ഞാൻ  ഒ ം
പറവാൻ കാണുന്നില്ല. േയാഗീശ്വരൻ:ന െട സഹവാസം പര രം ീതിക 
രമാെണ നമുക്ക പരമാർത്ഥമാണേല്ലാ . ഈ േലകത്തിൽ പലവിധക്കാരായ
അേനകം ജനങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിലും, അവരിൽ ബുദ്ധിൈവശിഷ്യംെകാ ം ,
ശീലഗുണംെകാ ം കൃത്യാകൃത്യപരിജ്ഞാനംെകാ ം സഖ്യത്തി ് അനുരുപ 
ന്മാരായവർ എ േയാ ചുരുക്കം. ഉളളവരിൽതെന്ന ഓേരാരുത്തരുെട ഗുണങ്ങെള
തമ്മിൽ തമ്മിൽ അറിയുവാനുളള അവസരങ്ങൾ വളെര ദുർല്ലഭമായിരിക്കയാൽ
അേന്യാന്യം വിശ്വാസവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിത്തീർ . ൈമ ി എന്ന
ബന്ധത്തിൽനി ് ഇടവിടാെത ഉളവാകുന്ന സാമ്യമില്ലാത്ത ആനന്ദെത്ത അനു 
ഭവിപ്പാൻ ാേയണ േദവികൾ ാപ്തന്മാരാകുന്നില്ല. ന െട സംഭാഷണവും
സഹവാസവും പരസ് പരം ീതികരമാെണ ള്ള ഒരലവസ്ഥ നിഷ്കളങ്കമായ
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ൈമ ീയുെട നിസ്സംശയമായ ഒരു ലക്ഷണമാകയൽ ആ സംഗതിെകാ ം നാം
ര േപരും ഭാഗ്യവാന്മാരാെണ ഞാൻ അഭി ായെപ്പടു രാമകിേശാരൻ
:അ പറഞ്ഞതിെന്റ പരമാർത്ഥം എെന്റ ചുരുങ്ങിയ പരിചയം െകാ ത 
െന്ന ആേലാചി േന്നടേത്താള െമനി ് അനുഭവമായി േതാ . എന്നാൽ,
േലകത്തിൽ േസ്നഹിതന്മാർ എ പരയെപ്പട്ടവരും അേന്യാന്യം അ കാരം
വിളി വരുന്നവരും ആയ ജനങ്ങൾ വളെര വളെരയു ്. അതു ആശ്ചര്യമായ
ഒരു സംഗതിതെന്ന. േയാഗീശ്വരൻ :േലാകം , അതിെന്റ രീതി വഴിേപാെല
പരിചയമില്ലാത്തവെര അത്യന്തം വഞ്ചിക്കന്നതാകു . ജനങ്ങെള അവരുെട  
വൃത്തിെകാണ്ടല്ലാെത വാ കെളെകാ ഗണി ന്നതു േപാെല അബദ്ധം മാെറ 
റാന്നില്ല. ഓേരാ സ്വാർത്ഥങ്ങെള സാധിക്കാൻ േവണ്ടിേയാ , അസംഗതിയാേയാ
തമ്മിൽ ഇടവിടുവാൻ സംഗതി വരുേമ്പാൾ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട ആ സംബന്ധ 
െത്ത േസ്നഹം എ പറ േപാരുന്നതു് ഒരു ലൗകികാവസ്ഥയാവ ്. ആയതു്
യഥാർത്ഥമായ േസ്സഹെണ ് ആദിയിൽ െതററായി ധരി ന്ന ശുദ്ധന്മാർ ്
മായമാെണ േലാകത്തിൽ അ ം പരിചയി േമ്പാൾ േബാദ്ധ്യെപ്പാടുകയും
െച ം. രാമകിേശാരൻ:അ പറഞ്ഞതു മുഴുവൻ ആേലാചി േനാ േമ്പാൾ
സ്വാർത്ഥത്തിെന്റ ലാഞ്ചരനേപാലും ഉെണ്ടങ്കിൽ ആ ൈമ ി നിഷ്കളങ്കമാെണ 

പറവാൻ പാടിെല്ല േതാ . േയാഗീശ്വരൻ:അെത, സ്വാർത്ഥേത്താടു
േവർെപ നിൽ േന്നടേത്താളം ൈമ ി നിലനിൽ ന്നതാകു .എന്നാൽ,
സ്വാർത്ഥെത്ത േകവലം നിരസി വർത്തി ന്നവർ േലാകത്തിൽ ഇെല്ല  
തെന്ന പറയാം.ധർമവിഷയമാെണ ം ഈശ്വര വിഷയമാെണ ം സാധരണ
പറ വരുന്ന വർത്തികൾ കൂടി ഓേരാന്നായി പരിേശാധന േവണ്ടി
ശാണഘർഷണം െചയ്താൽ ആവയിൽ സ്വാർത്ഥസമ്മി മല്ലാത്തവ എ  
േയാ ചുരുങ്ങിക്കാണുെമ തീർച്ചയാണ്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിെന്റ താ ര്യം
സ്വാർത്ഥത്തിനുമാ ം േവണ്ടി സമ്പാദി ന്ന േസ്നഹത്തി േസ്നഹം എ
പറ കൂടാ എ ം സ്വാർത്ഥം സാധി വാൻ േവണ്ടി ഉതകുമാറാകുന്ന േസ്നഹം
അസ്ഥിരമാെണ ം ആകു . ഇങ്ങെന ര േപരും തമ്മിൽ ഏതാ ഗുരുശി 
ഷ്യന്മാരുെട നിലയിൽ ആയി എങ്കിലും േസ്നഹിതന്മാെരേപ്പാെല ചിലേപ്പാൾ
പല ധർമ്മങ്ങൾ പറയുെമ തെന്നയല്ല ഒരിക്കലും തമ്മിൽ പിരിയാെതയുമായി.
രാമകിേശാരൻ തെന്റകൂെട ശിഷ്യനായി താമസിപ്പാൻ തീർച്ചയാക്കിയതിെന്റ 
േശഷം തെന്റ ഗൃഹത്തിലുളള എല്ലാവെരയും േയാഗീശ്വരൻ രാമകിേശാരന്ന്
പറ പരിചയമാക്കി െകാടു . ഒരു ദിവസം ര േപരുംകൂടി ഉമ്മറത്ത്
തിണ്ണയിേന്മൽ ഇരി േമ്പാൾ േയാഗീശ്വരൻ കുന്ദലതെയ വിളി . കുന്ദലത
തെന്റ പതിവുേപാെല േവഗത്തിൽ വന്ന് ഉമ്മറേത്ത കടന്നേപ്പാൾ പുതുതായി
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വന്ന ആൾ അവിെട ഇരി ന്നതു ക ് ഉടെന അ ം സേങ്കാചേത്താടുകൂടി
അകേത്ത തെന്ന പിൻവാങ്ങി. രാമകിേശാരൻ വന്നി നാല ദിവസമായി
എങ്കിലും, കുന്ദലത രാമകിേശാരെന അതുവെര അടു കണ്ടി ണ്ടായിരുന്നില്ല.
രാമകിേശാരൻ കുന്ദലതെയ അതി മുമ്പിൽ കണ്ടി തെന്നയുണ്ടായിരുന്ന 
തുമില്ല. അതുെകാ ് കാന്തിേയറിയ അവളുെട ശരീരം തടിൽ ഭേപാെല
ക്ഷണമാ ംെകാ ് കാണാതായേപ്പാൾ രാമകിേശാരൻ അത്യന്തം വിസ്മയി .
േയാഗീശ്വരൻ ’തരേക്കടില്ല, ഇേങ്ങാ വരാം’ എ പറ ് പിെന്നയും വിളി 
ച്ചേപ്പാൾ കുന്ദലത വളെര ശങ്കി ംെകാ ് പുറേത്ത കട ് േയാഗീശ്വരെന്റ
അരിെക െചന്നിരു തലതാഴ്ത്തിെക്കാ ് പുതുതായി വന്നാളുെട േവഷെത്ത
സൂക്ഷി േനാക്കി ടങ്ങി. ലജ്ജെകാ ് അയാളുെട മുഖേത്ത മാ ം േനാ 

വാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.രാമകിേശാരനും തെന്റ താരുണ്യം നിമിത്തം യുവതിയായ
കുന്ദലതയുെട മുഖേത്ത േനരി േനാ വാൻ കഴിയാെത ഉന്ന മുഖനായിെയ്ക്കാ 
ണ്ടിരുന്നേതയു . േയാഗീശ്വരൻ,’ഇേദ്ദഹം ഇ മുതൽ എെന്റ ശിഷ്യനാവാൻ
നിശ്ചയിച്ചിരി . േമലാൽ ന െട ഭവനത്തിൽതെന്നയാണ് ഇേദ്ദഹത്തി
സ്ഥിരവാസം. ന െട ഭാഗ്യംെകാണ്ടാണ് സഹവാസത്തി ് ഇങ്ങെന ഒരാെള
കി വാൻ സംഗതി വന്നത്. രാമകിേശാരൻ എന്നാണ് േപരു് ’എ ് കുന്ദല 
തേയാടായി ് പറ . പിെന്ന രാമകിേശാരെന േനാക്കി, ’ഈ കുമാരിക്ക്
കുന്ദലത എന്നാണു േപര്. ഇവളുെട അമ്മ മരിച്ചി കുെറ കാലമായി. അമ്മെയ
ഇവൾക്ക് ഓർമയുേണ്ടാ എ തെന്ന സംശയമാണ്.അ െചറുപ്പത്തിൽെന്ന
അമ്മയില്ലാതായിരി ’ എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ രാമകിേശാരൻ പണിെപ്പ ്
കുന്ദലതയുെട മുഖേത്ത േനാക്കി ഉടെന മുഖം താഴ്ത്തി. അേപ്പാഴാണ് അവർ
മുഖേത്താടു മുഖം കണ്ടതു്. രാമകിേശാരൻ കുന്ദലതയുെട മുഖേത്തക്ക് ഒ േനാ 
ക്കിയേപ്പാൾതെന്ന ഗുരുപു ിയാകയാൽ വിനയേത്താടുകൂടി കലശസൂചകമായി
അ ം തലതാഴ്ത്തി. അവെള റിച്ച് തെന്റ ീതിയും ബഹുമാനവും കാശിപ്പി .
കുന്ദലത അതു കഴിഞ്ഞ ഉടെന അനുമതിക്കായി േയാഗീശ്വരെന്റ മുഖേത്തക്ക്
ഒ േനാക്കി ഒ ം സംസാരിക്കാെത അകായിേല തെന്ന േപാവുകയുംെച .
േയാഗീശ്വരൻ ഇനി ന െട ഗൃഹഭരണം ഒെക്കയും കഴി ന്നവളായി പാർവ്വതി
എെന്നാരു ീയു ്. അവെള കണ്ടിരി വേല്ലാ. അതു കൂടാെത എനിക്ക്
ഒരു ഭൃത്യനും ഉ ്. അതാ ആ േതാട്ടത്തിൽ പണിെച ന്നവൻതെന്നയാണ്.
രാമദാസൻ എന്നാണു് േപരു്. അവെന ഞാൻ ഇയ്യിെട ഒരു ദിക്കിേലക്ക്
അയച്ചിരു , ഇന്നെലയാണു് എത്തിയതു് ’ എ പറ ് രാമദാസെന വിളി
മൂന്നാളുംകൂടി േതാട്ടത്തിൽ കുേറ േനരം നടന്നതിെന്റ േശഷം േയാഗീശ്വരനും
ശിഷ്യനുംകൂടി കുളി വാൻ േപാവുകയുംെച . അതി േശഷം േയാഗീശ്വരൻ
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എേപ്പാഴും രാമകിേശാരെന ഒരുമി െകാ നട ം. പല സംഗതികെള റി ം
സംസാരി േമ്പാൾ ഒന്നാമതു് രാമകിേശാര ് ആ സംഗതികെള റ ് ഹി 
തം ഇ യുെണ്ടന്നറ ് അതിൽ അബദ്ധെത്ത പറ ് മനസ്സിലാ കയും
സുബദ്ധങ്ങളായി ള്ളവെയ ധരിപ്പി കയും െച ം. ഈ വിധം സംഭാഷണ 
ങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുേമ്പാൾ േയാഗീശ്വരൻ കുന്ദലതേയയും
വിളി ം. എന്നാൽ, രാമകിേശാരെന റി ള്ള പരിചയേക്കടുനിമിത്തം
കുന്ദലത ഒ ം സംസാരി കയാകെട്ട തെന്റ സംശയങ്ങൾ േചാദി തീർ 
ക്കയാകെട്ട െചയ്കയില്ല. എങ്കിലും േയാഗീശ്വരൻ പറയുന്നത് രാമകിേശാരൽ

ഹി ന്നതുേപാെലതെന്ന െതളിവായും സൂക്ഷ്മമായും ഹി കയുംെച ം
ചിലേപ്പാൾ കുന്ദലതയ്ക്ക് മു ് േയാഗീശ്വവരൻ പറ െകടുത്തി ള്ള സംഗതി 
കെള റിച്ചാണ് സംഭാഷണം ഉണ്ടായതു് എങ്കിൽ അേദ്ദഹം കുന്ദലതേയാടു
േനരി േചാദി ം. അേപ്പാൾ അവൾ വളെര സേങ്കാചേത്താടുകൂടീട്ടാെണങ്കിലും
അക്ഷരവ്യക്തിേയാടുകൂടി മിതമായി ഖണ്ഡിതമായ സമാധാനങ്ങൾ പറ ്
േയാഗീശ്വരെന സേന്താഷിപ്പി കയും, രാമകിേശാരെന അത്യന്തം വിസ്മയിപ്പി 

കയും െച ം ഒരു ദിവസം മൂ േപരുംകൂടി രാ ി അത്താഴം കഴിഞ്ഞയുടെന
നക്ഷ ം േനാക്കിേക്കാ ് മുറ്റത്ത് നട െകാണ്ടിരിെക്ക രാമകിേശാരൻ
േചാദി ’ഈ കാണുന്ന േതജപുഞ്ജങ്ങൾ അവയുെട ഗതിേഭദങ്ങെളെക്കാ
മനുഷ്യരുെട സുഖദുഃഖാവസ്ഥ നിർണയി െണ്ട ചില േയാഗ്യന്മർകൂടി
വിശ്വസി വരുന്നവരിൽ പരമാർത്ഥം എ േത്താളമു ്? അതിെന്റ സൂക്ഷ്മം മന 
സ്സിലാവാൻ കഴിയാെത ഞാൻ പലേപ്പാഴും അന്ധാളിച്ചി ണ്ട്.’ േയാഗീശ്വരൻ :
ഛി! ഛി! ആ വിശ്വാസെത്തക്കാൾ അധികമായ ഒരു േഭാഷത്വം ഉെണ്ട ് എനി 

േതാ ന്നില്ല. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധന്മാരായ അനവധി ജനങ്ങൾ നിത്യത
പറ വരുന്ന പല നിരർത്ഥകങ്ങളായ വാ കളും െച വരുന്ന നിഷ് േയാ 
ജനങ്ങളായ ബഹുകർമ്മങ്ങളും ാേയണ ആ അബദ്ധമായ വിശ്വാസത്തിൽ
നി ളവാകുന്നതാെണ നിർവിവാദമാണു്. ഈ േതജപുഞ്ജങ്ങൾ എ േയാ
വലിയ േഗാളങ്ങൾ ന െട ഈ ഭൂമി അതിൽ ചില േഗാളങ്ങളുെട ശതാംശം
വലിപ്പമില്ല.അങ്ങെനയുള്ള േഗാളങ്ങളുെട മഹിമെയ വിചാരി േനാ േമ്പാൾ
എ േയാ നിസാരമായി േതാ ന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ, അതിനിസാന്മാരായിരി  
ന്ന ഈ മനുഷ്യരുെട ഇച്ഛങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങെള മീകരി വാനാണ് ആ
മഹിയ കളായ േതജ ഞ്ജങ്ങൾ സഞ്ചരി ന്നതു് എ ചില മൂഢാത്മാക്കൾ
വിശ്വസി ന്നതി കാരണം, ഒന്നാമതു് ഏറ്റവും ദൂരസ്ഥന്മാരായിരി ന്ന
ആ േഗാളങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മമായ വലിപ്പെത്ത അറിയാത്തതിനാലുള്ള തുച്ഛ മം;
രണ്ടാമതു പഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നത യും മനുഷ്യരായ ന െട സുഖത്തി ം
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േയാജനത്തി ം േവണ്ടി ഷ്ടിച്ചതാെണ ള്ള അതിനിന്ദ്യമായ തന്നിഷ്ടവി 
ചാരം, ഇതുകളാകൂ . അതി ് ഒരുദാഹരണം പറയാം, സമു ത്തിൽ അനവധി
വലിയ കപ്പലുകൾ അേങ്ങാ ംമിേങ്ങാ ം േപാകുന്നതിെന്റ ഗതിേഭതംെകാ ്,
ചുവട്ടിൽ തുള്ളിക്കളി ന്ന മീനുകളുെട സുഖദുഃഖാവസ്ഥെയ ഗണിക്കാെമ ് ആ

ജീവികൾ വിചാരി െവങ്കിൽ എ അബദ്ധമാണു് അവയുെട വിചാരം
എ നമു ് ഉടെന േതാ ന്നിേല്ല? േദഹികളുെട സുഖദു:ഖങ്ങൾ പലേപ്പാഴും
അവരുെട വൃത്തിയിൽനി തെന്ന ഉത്ഭവി ന്നവയാെണ നമു ് അനു 
ഭവമാണേല്ലാ. അങ്ങെനയിരിെക്ക മർത്ത്യന്മാർ ദ തം, മദ്യപാനം, േചാരണം,
മാരണം, എന്നിങ്ങെന ഓേരാ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതന്മാരായി തജ്ജന്യങ്ങളായ
കഷ്ടതകെളേയാ, തൽഫലങ്ങലായ ദണ്ഡനകെളേയാ അനുഭവിക്കനുേമ്പാൾ
അടുത്തിരി ന്ന അവരുെട ത്യക്ഷമായ േഹതുക്കെള ഗണിക്കാെത ആ
ഫലങ്ങേളാടുയാെതാരു സംബന്ധവുമില്ലാത്ത ദൂരെത്തങ്ങാനുമുള്ള ഹങ്ങളുെട
ഗതിേഭതങ്ങളാണ് അവയുെട േഹതുക്കള മിച്ച് നിരപരാധികളായ ആ

ഹങ്ങളുെടേമൽ േദാഷാേരാപണംെച ന്നത് , േഹതുഫലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
സംബന്ധെത്ത സൂക്ഷമമായി അേന്വഷിച്ചറിയുവാൻ ബുദ്ധിശക്തിയില്ലാത്തവരും
അവ ന്നന്മാരുമാ ബഹുജനങ്ങളുെട സ്വഭാവമാകു .: രാമകിേശാരൻ: എെന്റ
സംശയങ്ങൾ മിക്കതും നീങ്ങി. എന്നാൽ, േസാമസൂര്യന്മാരുെട ഹണം മുൻകൂ 
ട്ടി ഗണി ന്നത് എങ്ങെന എ െതളിവാകുന്നില്ല. േയാഗീശ്വരൻ: ഹങ്ങൾ
സൂര്യമണ്ടലത്തി ചുററും ഗമി ന്നതിന് ഒരിക്കലും വ്യത്യാസം വരുന്നതല്ല.
അവ ഇ േനരംെകാ ് ഇ ദൂരം സഞ്ചരി െമ ള്ളതിന്ന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്.
അതി ് ഒ െകാ ം ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നതു് അസംഭവമാണ്. ആകയാൽ
ഒരു ഹം മെറ്റാന്നിെന്റ ഛായയിൽ െപടുവാൻ എ കാലം േവണെമ ്
നമു ് ഗണിപ്പാൻ യാസമില്ല. ഹങ്ങൾ ഒക്കയും ഇേപ്പാഴേത്തേപ്പാെല 
തെന്ന േപാെയ്കാണ്ടിരുന്നാൽ, േമലാൽ ഏെതങ്കിലും ഒരു കാലത്തിനുള്ളിൽ
ഇ ഹണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുെമ ം ഇന്ന സമയത്ത് എ ം ഇേപ്പാൾ തെന്ന
േവണെമങ്കിൽ ഗണിക്കാം അതി ് ഈഷൽേഭദം േപാലും വരികയില്ലതാനും.
ഇതുേപാെലദുർഘടങ്ങളും ഭിന്നാഭി യങ്ങളും ഉള്ള സംഗതികളിൽ,
േയാഗീശ്വരൻ ചിലേപ്പാൾ രാമകിേശാരൻ പറയുന്ന അഭി യത്തി വിേരാ 
ധമായ അഭി യം പറ ചില ന്യായങ്ങെളെക്കാ ് അതിെന പിൻതാങ്ങി
കുേറേനരം വാദിച്ചേശഷം ഓേരാരുത്തരുെട വാദത്തിെന്റ സാമർത്ഥ്യെത്തയും
ന നതകെളയും കാണി ം, മററും പല കാരത്തിലും രാമകിേശാരെന്റ േലാ 
കവ ത്തിെയ ശുദ്ധിവരു കയും, വക്സാമർത്ഥ്യെത്ത ബലെപ്പടു കയും
മതികമലെത്ത വികസിപ്പി കയും, ഉപേദശം െകാ മനസ്സിെന്റ നിർമല 
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തെയ വർദ്ധിപ്പി കയും െച െകാണ്ടിരു . അങ്ങെനയിരി ന്ന കാലം
ഒരു ദിവസംവ്യായാമം ഒ ഇല്ലാത്തതിനാൽ രാമകിേശാെന്റ ശരീരത്തിന്ന്
അൽപം െകടുതലുെണ്ടന്ന് േയാഗീശ്വരൻ അറി   ്, ദിവേസന രണ്ടാളുകളും കൂടി
പുറേത്ത നടക്കാൻ േപാവുക പതിവായി. മിക്ക ദിവസവും ധർമപുരിയിൽ
െച ം. ഒരു ദിവസം ധർമപുരിയിൽ െചന്നിരി േമ്പാൾ ര നാലു കുതിരക 
െള ചന്തയിേല െക േപാകുന്നത് അവർ ക . രാമകിേശാരൻ;അശ്വം
അത്ത്യത്തമമായ മൃഗം,മനുഷ്യന്ന്ഇതിലതികം നല്ല വാഹനം കി വാൻ

യാസമാണ് േയാഗീശ്വരൻ;അശ്വത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയാേമാ? രാ 
മകിേശാരൻ;എനിക്കറി കൂടാ. എന്നാൽ, ശീലഗുണമുള്ള ഒരു അശ്വത്ത
കിട്ടിയാൽ അധികം യാസം കുടാെത പുറ കയറി ഓടിക്കാം േയാഗീ 
ശ്വരൻ അശ്വങ്ങളുെട ലക്ഷണം അറിേയണ്ടത് ആവശ്യമാെണ പറഞ്ഞ്
അശ്വങ്ങെള നിർത്തി ള്ളടിത്ത് െചന്ന്, അതിേന റിച്ച് കുറ ് രാമകിേശാരന്
ദൃഷ്ടാന്തസഹിതം പറ െകാടു . ഈ കുതിരകളിൽ രെണ്ടണ്ണം അധികം
ദൂഷ്യമില്ല; ായവും െചറുപ്പമാണ് എ പറ . രാമകിേശാരൻ;ഒന്നിെന
വാങ്ങിയാൽ ന വ്യായാമത്തിനു വളെര ഉപകാരമായിരു . നെമ്മ
േപാെല നിർദ്ധനന്മാരായുള്ളവർക്ക് അശ്വെത്ത വാ വാനും മ ം സാധി 

ന്നതല്ലേല്ലാ േയാഗീശ്വരൻ അവയുെട വില േചാദി രണ്ടാളുകളും കുടി
പിേന്നയും ചിലടങ്ങളിൽ സഞ്ചരി സന്ധ്യ മുേമ്പ തങ്ങളുെട ഗൃഹത്തി 
േല മട കയും െച . പിേറ്റ ദിവസം നട വാൻ പതിവായ േപാകുന്ന
േനരമായേപ്പാേഴ നല്ലവയാെണ േയാഗീശ്വരൻ തേല ദിലസം പറഞ്ഞ
ര കുതിരകെളയും െകാണ്ട് രാമദാസൻ എത്തി.രാമകിേശാരൻ ഒ ം താമ 
സിയാെത ഉൽസാഹേത്താടുകൂടി ഒന്നിെന െച െപാത്തിപിടി പുറ
കയറി. അ ം നടത്തിയേശഷം േയാഗീശ്വരേനാട് വളെര വിസ്മയേത്താടു
കൂടി ’ഇവെയ ന ക്ക് എങ്ങെന കിട്ടി’? എ േചാദി . ഈ കുതിരകെള
ന ക്കായിട്ടി ചന്തയിൽ നി വാങ്ങി.രാമകിേശാര ് ഇങ്ങെന ഒന്നിൻ
േമൽ താ ര്യംഉണ്ടന്നറിഞ്ഞാൽ എെന്റ അരിഷ്ട്ടി സമ്പാദിച്ച പണം
െകാണ്ടങ്കിലും വാ കെയന്നേല്ല വരികയു ’എ പറ .എന്തായി വില
?എ പിെന്ന രാമദാസേനാടു േചാദി രാമദാസസൻ;’ചുവന്നതി ് ഒരു നൂറു
പണവും മേറ്റതി െതാ രുപണവും െകാടു ’എ പറ . രാമകിേശ 
രൻ;കഷ്ടം ഞാൻ ിയം ഭാവി കെകാണ്ടേല്ല അങ്ങക്കി പണെമാക്കയും
െവറുെത ചിലവായത്?നെമ്മ േപാലുള്ളവർക്ക് ഇ പണം സമ്പാദിപ്പാൻ
എ കാലം േവണം.എെന്റ അ േനരത്ത സേന്താഷത്തിനുേവണ്ടി ഇ
വളെര വ്യം ചിലവായേല്ലാ,ഞാൻ വ്യസനി േയാഗീശ്വരൻ;ഈ വ്യം
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െവറുെത േപായിേപ്പായാൽ തെന്ന നമുക്ക് അധികം വ്യസനിേക്കണ്ടതില്ലെല്ലാ.
വ്യംെകാ നമു മെറ്റെന്താരു കർത്തവ്യമാണുള്ളത്? ഇങ്ങെന നമു

വിേനാദത്തിനുേവണ്ടി കുേറ ചിലവുെചയ്തത് വ്യർത്ഥമായി എ ് എനി
േതാ ന്നില്ല. ആയതുെകാണ്ട് അവെയ േവണ്ടതുേപാെല രക്ഷി ് ഉപേയാ 
ഗെപ്പടുത്തിെകാ കേയ േവ . വ്യം ചിലവായതിെന റി യാെതാരു
ചിന്തയും േവ . രാമകിേശാരൻ േയാഗീശ്വര തെന്ന റി ള്ള ആന്തര 
മായ േസ്നഹെത്ത വിചാരി ് സേന്താഷി ംെകാ താമസിയാെത തെന്റ
കുതിരെയ പുറേത്ത പായിപ്പി വാൻ തുടങ്ങി. ’െചറുകാല കുതിര റ
കയറുവാൻ ഞാനും ശീലിച്ചി ണ്ടായിരു , അതു് ഒെക്കയും മറ േവാ എ
േനാക്കെട്ട’ എ ് പറ ് േയാഗീശ്വരൻ മേറ്റ കുതിരയുെട പുറ ം കയറി.
ഇ സ്വാധീന ഗുണം തികഞ്ഞിരി ന്ന ഇേദ്ദഹത്തിനു് ഈ വകകളിേല ം
പരിചയമുള്ളതു് ആശ്ചര്യം ! എന്ന് രാമകിേശാരൻ വിചാരി . രണ്ടാളും കൂടി
ഓടിപ്പാനും തുടങ്ങി. കുതിരസവാരിക്ക് തനിക്ക് വളെര സാമർത്ഥ്യമുള്ള വിവരം
േയാഗീശ്വരെന കുറെഞ്ഞാ മനസ്സിലാേക്കണെമ ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി
രാമകിേശാരൻ തെന്റ കുതിരെയ അപകടമുള്ള ഇറ കളിലും തൂക്കമുള്ള െചരിവു 
കളിലും ടി പായി . േയാഗീശ്വരന്ന് അഭ്യസം കുറയുെമന്നാണ് രാമകിേശാൻ
വിചാരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ,അേദ്ദഹവും ആ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ടിതെന്ന തെന്റ
കുതിരേയയും പായിപ്പി .അേപ്പാൾ രണ്ടാളുകൾ ം പര രമുണ്ടായ വിസ്മയം
തമ്മിൽ പറയാെത മനസ്സിൽ ഒതുക്കി. അതിൽപിെന്ന പേല ദിവസങ്ങളിലും
ര േപരുംകൂടി സവാരി േപാവുക പതിവായി. പേക്ഷ, േയാഗീശ്വരൻ
ധമ്മപുരിയിേല ം അതി സമീപം ദി കളിേലാ ം മാ ം കുതിരപുറ
േപാവുകയില്ല. ഒരു ദിവസം ര േപരുംകൂടി മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ രാമകിേശാരൻ
കയറിയിരുന്ന കുതിരയുെട കാൽ ഒരു ഉരുണ്ട പാറ റ െകാ ് വഴുതി
കുതിരയും രാമകിേശാരനും വീണു. േയാഗീശ്വരൻ ഉടെന രാമകിേശാരെന
എടു െപാങ്ങിച്ചേപ്പാൾ എടെത്ത തുടയുെട എട ഭാഗ നിന്ന് രക്തം
ധാരാളമായി ഒലി ന്നതുക . ക്ഷതം സാമാന്യമായി നല്ല ആഴമുണ്ടയിരു .
ഉടെന േയാഗീശ്വരൻ തെന്റ ഉത്തരീയവ ം എടു ് രക്തം വരാതിരിക്കത്തക്ക 
വണ്ണം മുറുെക്ക െകട്ടി. അതിന്നിടയിൽത്തെന്ന അധികം രക്തം േപാവുകയാൽ
രാമകിേശാരൻ േമാഹലാസ്യെപ്പ േമലാസകലം വിയർ . േയാഗീശ്വരൻ ഒ ം
പരി മം കൂടാെത േവഗത്തിൽ കുതിരകെള മരേത്താടണ െകട്ടി. രാമകിേശാര 
െന എടു ചുമലിലി ഭവനത്തിേല െകാ വന്ന് കാറ്റ് നല്ലവണ്ണം കി ന്ന
സ്ഥല കിടത്തി.കുേറ തണുത്ത െവള്ളം മുഖ തളി ് വിശറിെകാ വീ 
ശിയേപ്പാൾ പതുെക്ക ക മിഴി : അേപ്പാഴാണു് എല്ലാവർ ം മനസ്സി കുറ
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സമാധാനമായത്. േയാഗീശ്വരൻ േതാപ്പിൽനി ഒരു പച്ചമരു പറി ് അര  
വാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാേഴ ് കുന്ദലത അച്ഛെന്റ സഹായത്തി െച . അേദ്ദഹം
അക േപായി പതുെക്ക മുറി െകട്ടഴി ് , കുന്ദലത അേപ്പാേഴ ് അര െകാ
വന്ന മരു മുറിയിേന്മൽ പിരട്ടി േവെറാരു ശീലെകാ മൂടിെക്ക കയുംെച .
കുറ െവള്ളം കുടിച്ചേപ്പാേഴ ് രാമകിേശാര നല്ലവണ്ണം സ്വേമധയുണ്ടായി,
അടുെക്ക നിൽ ന്നവെര അറിയുമാറായി. േയാഗീശ്വരൻ, ’ഒ ം ൈധര്യേക്കടു
േവണ്ട, താമസിയാെത ആശ്വാസമാവും’ എ പറ ് രാമകിേശാരെന
ൈധര്യെപ്പടുത്തി, അേദ്ദഹത്തി േവണ്ടതു് ഒെക്കയും അേന്യഷി വാനായിട്ട്
പാർവതിേയയും കുന്ദലതേയയും േത്യകി പറേഞ്ഞൽപ്പി കയുംെച .
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11.ശുശൂഷകി

കുന്ദലതയും രാമകിേശാരനും ആേറഴു മാസേത്താളമായി ഒേര ഗൃഹത്തിൽത്ത 
െന്ന പാർ വന്നിരു എങ്കിലും േയാഗീശ്വരൻ അവർ ൈസ്വരസല്ലാപ 
ത്തിനു് ഒരിക്കലും ഇടെകാടുത്തി ണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ തമ്മിൽ കാണ്മാൻ
ഇടവരുേമ്പാെഴാെക്കയും േയാഗീശ്വരൻ കൂെടയുണ്ടാവാതിരുന്നിട്ടില്ല. അേദ്ദഹം
വേല്ലടേത്ത േപാകുേമ്പാൾ രാമകിേശാരെനയും കൂെട െകാ േപാവുകയു 
മായിരു പതിവു്.ആകയാൽ രാമകിേശാരന്ന് അതുവെര ഒരിക്കെലങ്കിലും
കുന്ദലതേയാടു് േനരി സംസാരിപ്പാൻ സംഗതി വന്നി ണ്ടായിരു െവങ്കിൽ 
ത്തെന്ന ആ െചറുപ്പക്കാർ തമ്മിൽ സംസാരി ന്നതല്ലായിരു . കുന്ദലത
ഗുരുപു ിയാകയാൽ അവെള റി ള്ള ബഹുമാനം േഹതുവായി ം താരു 
ണ്യംെകാ ള്ള ലജ്ജ േഹതുവായി ം രാമകിേശാര ് അവേളാടു േനരി
സംസാരിപ്പാൻ വളെര സേങ്കാചമുണ്ടായിരു . രാമകിേശാരൻ വിശിഷ്ടനായ
ഒരു ഹ്മചാരിയാെണ ം വിദ്യാസമ്പാദനമാകുന്ന ഏകകാര്യത്തിൽമാ ം
നിരാതനാെണ മാ മാണു് കുന്ദലത ധരിച്ചിരുന്നതു്. േയാഗീശ്വരേനയും രാ 
മദാസേനയും അല്ലാെത േവെറ യാെതരു പുരുഷേനയും ബുദ്ധിവച്ചതിനുേശഷം
അവൾ കാണുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. സുഭഗനും ലക്ഷണയുക്തനുമായ രാമകിേശാരെന
കുന്ദലത ഒന്നാമതു കണ്ടേപ്പാൾ വില്വൗ ിയിൽ അധിവാസമുെണ്ട പറയുന്ന
ഗന്ധർവ്വന്മാരാെരങ്കിലും അഛെന്റകൂെട വരികേയാ എന്നാണ ശങ്കിച്ചതു്.അച്ഛൻ
പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻതെന്നയാെണ തീർച്ചയാക്കി എങ്കിലും
രാമകിേശാരെന വളെര വണക്കേത്താടും ആദരേവാടുകൂടിയും തെന്റ ഗുരുവിെന
േപാെലയുമാണു് കുന്ദലത വിചാരി വന്നിരുന്നതു്.
ആപ ണ്ടാവുന്ന സമയങ്ങളിൽ മനസ്സി ് കരുതൽ വി മ സമയങ്ങളിൽ
നേമ്മെക്കാ ് മറ െവ വാൻ കഴിയുന്ന ചില വികാരങ്ങൾ ന െട അറിവുകൂ 
ടാെത കാശിപ്പി ന്നതു് അസാധാരണയല്ലേല്ലാ.രാമകിേശാരെന്റ പരമാർത്ഥം
മുഴുവനും കുന്ദലത അറിവാൻ ഇടവന്നി ണ്ടായിരു െവങ്കിൽ അവളുെട മന 
സ്സിൽ അവളുെട അറിേവാടുകൂടിതെന്ന ജനി ് യേഥഷ്ടം വളരുവാൻ അവൻ
സമ്മതിച്ചിരുന്ന ചില വികാരങ്ങൾ, അവളുെട അറിവുകൂടാെതതെന്ന അവിെട
ജനിച്ചി ണ്ടായിരു . അനർഹങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിെന സഞ്ചരി 
പ്പാനയ ന്നതു കഷ്ടമാണേല്ലാ എ െവ ്, കുന്ദലത തെന്റ ആ വികാരങ്ങെള
ധിക്കരി ്,ഒ ം കാശിപ്പിക്കാെത കഴി േപാന്നിരു . ആ വികാരങ്ങൾ
രാമകിേശാരനു് ഈ ആപ വന്നേപ്പാൾ താേന െവളിെപ്പ . രാമകിേശാരെന
ശു ഷിപ്പാൻ, േയാഗീശ്വരൻ കുന്ദലതെയ ഏ ിച്ചതിനാൽ ആ വികാരങ്ങെള

ദർശിപ്പിക്കാൻ നല്ല ഒരു അവസരവും ആയി.രാമകിേശാരെന റിച്ച് കന്ദലത 
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യ്ക്ക് ഒന്നാമതായി ഒരു ആശ്ചര്യമാണു് ഉണ്ടായതു്. അതിൽനി ് താമസിയാെത
ദൃഢമായ ഒരു േസ്നഹവും ഉളവായി. അതു േഹതുവായി ് രാമകിേശാരെന്റ
ആ അവശസ്ഥിതിയിൽ കുന്ദലത തെന്റ േസ്നഹെത്ത ഷ്ടമയി കാണി .
േരാഗികെള ശു ഷ െചയവാൻ വശമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും, രാമകിേശാര ്
തല്ക്കാലം േവണ്ടന്നതിെന അറി വർത്തിപ്പാൻ േവഗത്തിൽ ശീലമായി.
ബുദ്ധിയുള്ളവർ താ ര്യേത്താടുകൂടി മനസ്സിരുത്തിയാൽ എെന്താന്നാണു വശമാ 

വാൻ കഴിയാത്തത്? അവൾ എേപ്പാഴും രാമകിേശാരെന്റ സമീപ തെന്ന
വി േപാകാെത നി ം. ആവശ്യം ഇന്നെതന്നറി വർത്തി ം. അനിഷ്ട 
മായി ള്ളതിെന നിവാരണംെച ം. പെക്ഷ, ശരീരസ്ഥിതിെയ റിേച്ചാ മേറ്റാ
രാമകിേശാരേനാടു വല്ലതും േചാദിച്ചറിയണെമങ്കിൽ ആയതു് േപാറ്റമ്മേയാടു
സ്വകാര്യമായി പറ േചാദിപ്പി കയല്ലാെത, താൻ േചാദി െവേന്നാ,
േചാദിപ്പി െവേന്നാ രാമകിേശാരനറിവാൻ സംഗതി െവ കയുമില്ല.
ഇങ്ങെന വർദ്ധിച്ചിരി ന്ന േസ്നഹത്തിനു പുറെമ കുന്ദലതയുെട ഹൃദയത്തി
സഹജമായി ള്ളതും, രാമകിേശാരെന്റ ആ ൈദന്യാവസ്ഥയിൽ െവളിെപ്പ 
ടുത്തെപ്പട്ടതുമായ കരുണരസവും ബലമായി ഉണ്ടായിരു . േസ്നഹെത്ത

ബലെപ്പടു വാൻ ഇ നന്നായി ് കരുണെയേപ്പാെല മാെറ്റാ ംത 
െന്നയില്ലെല്ലാ. വഹ്നി മാരുതെനെക്കാ ് എന്നേപാെല കാരുണ്യേത്താടു്
സമ്മി മായിരി ന്ന കുന്ദലതയുെട േസ്നഹം വളെര മുഴു വശമായി. തെന്റ
ആ അവസ്ഥെയ റിച്ച് ചിലേപ്പാൾ കുന്ദലതതെന്ന വിചാരി ം:
’പണ്ട് ഇേദ്ദഹെത്ത അറിവും പരിചയവും േലശംേപാലും ഇല്ല-എേന്നാട് ഇതു 
വെര ഒരു വാെക്കങ്കിലും സംസാരിച്ചി ം ഇല്ല-എ മാ മല്ല,എെന്നെക്കാ ്
ഇേദ്ദഹത്തിന് എ േതാന്നീ േണ്ടാ എ ം എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല-അ 
ങ്ങെനയിരി ന്ന ഈ തരുണേനാട് എനിക്ക് എങ്ങെന ഇ ആർ ത
സംഭവി ?-ആശ്ചര്യം തെന്നേപ്പാെല ഒരാൾ കഷ്ടത്തിൽ അകെപ്പട്ടിരി 

ന്നതു കണ്ടാൽ,വ്യസനം േതാ ന്നതും അവെര യഥാശക്തി സഹായി 
പ്പാനാ ഹമുണ്ടാകുന്നതും മാനുഷഹൃദയത്തിെന്റ ൈവശിഷ്ട്യമായിരിക്കാം- 
എന്നാൽ,േവേറാരാൾ ഈ അവസ്ഥയിൽത്തെന്നയായിരുന്നാൽ എനിക്ക്
ആയാെള റിച്ച് ഈ വിധം ഒെക്കയുംേതാ േമാ?- അതു സേന്ദഹം-ദയ േതാ 
ന്നാതിരിക്കയില്ല, നിശ്ചയംതെന്ന-േ മേമാ?-അതിെന കാരണം?േ മം
മെറ്റാരുത്തേനാട് അസംഗതിയായി േതാ ന്നതല്ലേല്ലാ-എേന്താ-മനുഷ്യഹൃദയ 
ത്തിെന്റ വികൃതികൾ!
അച്ഛനും എെന്നേപ്പാെലതെന്ന ഈ യുവാവിെന്റേമൽ തിപത്തി കാണ്മാനു 
ണ്ട്.ഈ ആപത്തി േശഷം അധികവും ഉണ്ട് ഇതിെന കാരണം? ഇേദ്ദഹ 
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വും ഞാൻ മാ മായി അച്ഛന്ന് ഇേപ്പാൾ അധികം േസ്നഹം ആെരയാെണ
പറവാൻ യാസം. അച്ഛന്ന് വളെരേനരം ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരുമി കഴിഞ്ഞി ം
അച്ഛെന റിച്ച് ഇേദ്ദഹം വളെര േസ്നഹവും ആഭിമുഖ്യവും കാണിക്കയാലും ഇേദ്ദ 
ഹേത്താട് ഇ മമതയുണ്ടായതു് അ തമല്ല-എനിേക്കാ?–ഇതിെനാന്നിനും
സംഗതിയുണ്ടായിട്ടില്ലേല്ലാ. എെന്റ േ മേമാ-അതിവിപുലം! മറ വ വാൻ

യാസം-പണ്ടിങ്ങെനയുണ്ടായിട്ടില്ല-ജന്മാന്തരവാസനേയാ?-അതല്ല-അതു മാ 
യെമന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ-പരമാർത്ഥം ഈശ്വരനറിയാം.ഏെതങ്കിലും
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ദീനം േവഗത്തിൽ ആശ്വാസമായി,മുമ്പെത്ത ഓജസും മുഖ  
സാദവും രണ്ടാമതും ഉണ്ടാകെട്ട ഈശ്വരാ!
ഇങ്ങെനയുള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി, കുന്ദലത േവെറ യാെതാന്നി ം ദ്ധ 
െവക്കാെത രാമകിേശാരെന ശു ഷെച ം. േയാഗീശ്വര ം കുന്ദലതയുെട
ഔ ക്യം കണ്ടി ് അ ം മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി േനാക്കി ഉളളിൽ സേന്താ 
ഷി ം. രാമകിേശാരെന വഴിേപാെല ശു ഷി ണ്ടേലാ എ മാ ം
ചിലേപ്പാൾ കുന്ദലതേയാടു േചാദി കയും െച ം.
ഒരു മാസാർദ്ധത്തിൽപുറം അങ്ങെന ചികിത്സയായി കഴിഞ്ഞ േശഷമാണു്
മുറി ഉണക്കം തുടങ്ങിയതു്. മുറി ് അധികം ആഴം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
ഒരിക്കൽ അ ം പനിയുണ്ടായി പഴു കയറുേമാ എ കൂടി ര ദിവസം
എല്ലാവരും ഭയെപ്പ . േവദനയുെട വർദ്ധന നിന്നതിെന്റ േശഷമാണ് രാമകി 
േശാരൻ തെന്റ അവസ്ഥെയ റി വിചാരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയതു്.താൻ വീണതും
േയാഗീശ്വരൻ പിടി എഴുേന ിചതും മാ േമ തനിക്ക് ഓർമയു .പിെന്ന

ജ്ഞയുണ്ടാകുന്നവെര ഉണ്ടായത യും വിവരമായി േയാഗീശ്വരൻ പറഞ്ഞറി 
അേപ്പാൾ രാമകിേശാരൻ കൃതജ്ഞതേയാടുകൂടി േയാഗീശ്വരെന്റ നന്മെയ

സ്മരി . അധികം താമസിയാെത, കുന്ദലത തനി േവണ്ടി െച ന്നേതാെക്ക 
യും കണ്ടറിഞ്ഞേപ്പാൾ, രാമകിേശാര ് അവെള റി ണ്ടായ വിചാരങ്ങൾ
പറയുന്നതിേനക്കാൾ വിചാരിച്ചറിയുകയാണ് എളുപ്പം.’ഈശ്വരാ! ഈ ഭാഗ്യം
അനുഭവിപ്പാൻതക്കവണ്ണം ഞാൻ എേന്താരു സുകൃതംെച ! ഭഗ്യശാലിനിയായി 
രി ന്ന ഈ ീ എെന്ന ഇ താ ര്യേത്താടുകൂടീ പരിചരി വാൻ തക്കവണ്ണം
ഞാൻ ഇവൾ േവണ്ടി എേന്താ െച ! ഇ കാരുണ്യം ഇവൾഎെന്റ
േനെരകാണിച്ചതിന്ന് എെന്റ കൃതജ്ഞതാസൂചകമായിട്ട് എേന്താ െചേയ്യ 

?അതുവെരയായി ം ഇവളുെട ഈകാരുണ്യം ഞാൻ അറിയു െണ്ടങ്കിലും
ഇവെള േബാധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. ഗുരുപ ിയാകയാലും അവളുെട അധികമായ
മന്ദാക്ഷത േഹതുവായി ം എനിക്ക് അേങ്ങാ കട സംസാരിപ്പാൻ മടി 
യു ്.ഏെതങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയിൽ എെന്റ സാദപിശൂനങ്ങളായ ചില
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വാ കെള പറയുകെയങ്കിലും െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മഹാപാപിയാ 
യിരി ം’എന്നിങ്ങെന വിചാരി ് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടെന
രാമകിേശാരൻ േവെറ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയം േനാക്കി കുന്ദലതേയാട് ഇ കാ 
രം പറ :
രാമകിേശാരൻ:എെന്റ ദീനം ര ദിവസമായി ആശ്വാസം തെന്നയാണ്.
എെന്റ പുണ്യാപൂരം പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല.ഇ സുകൃതിനിയായിരി ന്ന
ഭവതി എെന്റ ഈഅവശസ്ഥിതിയിൽ എേന്നാടു കാണിച്ച ദയേഹതുവായി 
് എനി ണ്ടായ സേന്താഷംതെന്നയാണ്,ഇ േവഗത്തിൽ എെന്റ ദീനം

ആശ്വാസമാക്കിയത്. ഇതി ് ശതാംശമായിെട്ടങ്കിലും ഒരു ത പകാരം
െചയ് വാനായി എെന്നെക്കാണ്ട് കഴിേയണേമ എ ഞാൻ ൈദവെത്ത

ാർത്ഥി .
കുന്ദലത,രാമകിേശാരൻ പറവാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ തേന്നാടാവുകയില്ലേല്ലാ,
എ വിചാരി , േവെറ ആെരങ്കിലും സമീപം ഉേണ്ടാ എ നാലു പുറേത്ത ം
ഒ േനാക്കി;പിെന്ന തേന്നാടു തെന്നയാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ, നാണംെകാ
േവഗത്തിൽ തല താഴ്ത്തിനി . അേപ്പാൾ ക്ഷണേനരംെകാ പല വിചാര 
ങ്ങളും തെന്റ മനസ്സിൽ ടി ഓടുകയാൽ ഹൃദയം ഊേക്കാടുകൂടി മിടി ന്നത്
തനി തെന്ന േകൾ മാറായി. ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം അയ .ഒ ം ഉത്തരം
പറവാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല. രാമകിേശാരൻ;ദുർലഭമായിരി ന്ന ഈ മഹാഭാഗ്യം
അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ എെന്താരു സൽക്കർമംെചയതു? കുന്ദലത:
േയാഗ്യനായിരി ന്ന അേങ്ങ ് തുച്ഛമായ ഈ ഉപകാരെമങ്കിലും െച വാൻ
സംഗതി വന്നതിനാൽ എനി വളെര സേന്താഷമുണ്ട്. എന്നാൽ അ
െകാണ്ടാടിയതിനു തക്കവണ്ണം അധികം ഒ ം ഞാൻ െചയ്തിട്ടില്ല. അേങ്ങ േവ 
ണ്ടി െചയ്താൽ െകാള്ളാെമ ള്ള എെന്റ ആ െത്ത റിച്ചായിരു അേങ്ങെട
ഈ അതിശേയാക്തി എങ്കിൽ വളെര പിഴച്ചിട്ടില്ല. രാമകിശാരൻ:ഭവതിയുെട

ിയയ്ക്ക് അനുരൂപമായ ഈ മധുരവാ കൾ എനി പരമാനന്ദകരമായി
ഭവി . കുന്ദലത:എന്നാൽ,എെന്റ കാംക്ഷിതം സഫലമായി, അേങ്ങെട

ീതിെയ കാംക്ഷി െകാണ്ടിരി ന്ന ഞാൻ കൃതാർത്ഥയായി. പേക്ഷ,എെന്റ
മേനാരഥം ഇ അനായാേസന സാധി വാൻ സംഗതിവന്നതിനാൽ മാ ം
അ തെപ്പടു . രാമകിേശാരൻ: ിയ കുന്ദലെത, ഭവതിയുെട ിയകൾ ം
വിചാരത്തി ം സദൃശമായ ഒരു ത പകാരം എെന്നെകാ െചയ് വാൻ
കഴിഞ്ഞല്ലാെത ഞാൻ കൃതകൃത്യനാവുന്നതല്ല.കുന്ദലത വിചാരി രാമകിേശാ 
രൻ: ിയ കുന്ദലെത, എന്നെല്ല എെന്ന വിളിച്ചതു് ?- ിയ കുന്ദലതാ-ഞാൻ
െചയ്തതിെന റി ളള സേന്താഷംെകാണ്ടായിരി ം- അല്ലാെത എനിക്ക്
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അേങ്ങാ ള്ളതു േപാെല ഇേങ്ങാ ം േ മം ഉണ്ടാവുകയാലായിരി േമാ-
അതല്ല- എെന്റമേമൽ ഇ േയാഗ്യനായിരി ന്ന ഇേദ്ദഹത്തി േ മം
ജനി വാൻ സംഗതിെയ ് ?അതുേപാെല അേദ്ദഹെന്റ കുതിരയും അേദ്ദ 
ഹത്തിനു് ിയമായി ള്ളതുതെന്ന-വാളും ിയമായി ള്ളതുതെന്ന-പറഞ്ഞ
സ്വരം െകാ ം മുഖഭാവംെകാ ം ിയശബ്ദത്തി ് അതിലധികം അർത്ഥം
കരുതീ െണ്ട േതാ ന്നില്ല. രാമകിേശാരൻ: എെന്റ ിയ കുന്ദലെത, ഭവതി 
യുെട േക്ഷമത്തിനും അഭ ദയത്തി ം സദാ ആ ഹി െകാണ്ടിരി ന്ന ഒരു
സുഹൃത്താെണ ് എെന്ന കരുതി ഭവതിയുെട അക്ഷീണമായ കാരുണ്യത്തിനും
സുദൃഢമായ േസ്നഹവിശ്വാസങ്ങൾ ം എെന്ന ഒരു പാ മാക്കിെക്കാേള്ളണ 
േമ. കുന്ദലത:ഈ അേപക്ഷ ഞാൻ അേങ്ങാ െചേയ്യണ്ടതായിരു . എെന്റ
ലജ്ജെകാ ് െചയ് വാൻ കഴിയാഞ്ഞതാണ്. അ ് ബുദ്ധിമാനാകയാൽ
പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം മാ മല്ലേല്ലാ ഹി കയു എ വിചാരി ് എെന്റ
വാ കൾ ചുരുങ്ങിയതിേന്മൽ ഞാൻ ഒ ം വ്യസനി ന്നില്ല.രാമകിേശാരൻ:
എനി ഭവതിെയ റി ള്ള േസ്നഹവും ബഹുമാനവും നാം തമ്മിൽ കണ്ടേന്ന
തുടങ്ങീ ണ്ട്.ഇേപ്പാൾ അവ കൃതജ്ഞതേയാടു സമ്മി മായി വളെര ഢമാകും 
വണ്ണം എെന്റ മനസ്സിൽ േവരൂന്നിയിരി . അവയ്ക്ക് ഈ േദഹേദഹികൾ
േവർെപടുന്നതുവെര യാെതാരു കുലുക്കവും ത ന്നതുമല്ല.
ഇങ്ങെന രാമകിേശാരൻ പറഞ്ഞതു മനഃപൂർവമായിട്ടാെണ ് കുന്ദലതയ്ക്ക്
പൂർണവിശ്വാസം വരികയാൽ അവളുെട മുഖം ഏറ്റവും സന്നമായി. രാമ 
കിേശാരനും തെന്റ അന്തർഗതങ്ങൾ ഒെക്കയും കുന്ദലതെയ േവണ്ടതുേപാെല

ഹിപ്പിക്കാൻ സംഗതിവന്നതിനാൽ അധികമായ സേന്താഷേത്താടുകൂടി കുന്ദ 
ലതയുെട മേനാഹരമായ സംഭാഷണെത്തയും അവളുെട പല ൈവഭവങ്ങെളയും
വിചാരി െകാ ് കുേറേനരം കഴിഞ്ഞേശഷം ഉറക്കമാകയുംെച .
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12.ദൂത്

ഇനി ന െട കഥ ഇതുവെര സ്താവിക്കാത്തതായ ഒരു സ്ഥല െവ
തുടേങ്ങണ്ടിയിരി .
കലിംഗരാജ്യത്തിെന്റ വട പടിഞ്ഞാറു ദിക്കിൽ കുന്തളം എെന്നാരു രാ 
ജ്യമുണ്ട്. കുന്തളരാജാക്കന്മാർ പ ് സ്വത ന്മാരായിരു െവങ്കിലും ഈ
കഥയുെട കാലത്തി ് ഏകേദശം ഒരു നുറ്റാ ് മുെമ്പ, ശക്തനായ ഒരു കലിം 
ഗരാജാവു് വി മാദിത്യൻ എ േലാക സിദ്ധനായ മാളവരാജാവിേനാടു
സഖ്യംെച ്, കുന്തേളശേനാടു പടെവട്ടി ജയി ് കപ്പം വാങ്ങി തുടങ്ങിയിരു .
കുന്തളരാജ്യ ് ബലന്മാരായ രാജാക്കന്മാർ ആരും അതി േശഷം കുേറ
കാലേത്ത ് ഉണ്ടാകായ്കയാൽ കുന്തേളശന്മാർ അനാദിയായി ള്ള തങ്ങളുെട
സ്വാത ്യെത്ത വീ കി വാൻ മിക്കാെത, കലിംഗരാജാക്കന്മാരുെട
ശാസനയിൻകീഴിൽ ഒതുങ്ങി അവർ കപ്പം െകാടു െകാ ് അവരുെട
േമേക്കായ്മേയാടുകൂടിയാണു് തങ്ങളുെട രാജ്യം ഭരി വന്നിരുന്നതു്. ചി രഥൻ
എന്ന കലിംഗമഹാരാജാവിെന്റ െചറുപ്പകാല ് അന്നെത്ത കുന്തേളശൻ താൻ
കപ്പം െകാടു കയിെല്ല ം കലിംഗാധീശ തേന്നാടു കപ്പം വാ വാൻ
അവകാശമിെല്ല ം മററും തർക്കി കയാൽ,യുദ്ധംെച ് കലിംഗാധീശൻ
പണിെപ്പ ് കുന്തേളശെന ഒതുക്കി, രണ്ടാമതും കപ്പം വാങ്ങി.ആ അപജയം

ാപി ് കുന്തേളശൻ പുരുഷ ജകൾ കൂടാെത മരി . കൃതവീര്യൻ എന്ന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബലനായ അനുജനു് രാജ്യം കിട്ടി. ഏകേദശം ഇരുപത്ത
വയ ായമായേപ്പാഴാണ് പട്ടം കിട്ടിയതു്. അതിൽ പിെന്ന അേദ്ദഹം ഒരു
പന്തീരാ കാലം വളെര ശുഷ്കാന്തിേയാടും ാപ്തിേയാടുംകൂടി തെന്റ രാജ്യം
ഭരി .
കൃതവീര്യൻ വളെര ഗംഭീരനും പരാ മിയും രാജ്യത ങ്ങളിൽ നിപുണ 
നും ആയിരു . അേദ്ദഹത്തി ് ഈ കഥയുെട കാല ് ായം നാ തു
വയസ്സിന്നടുത്തിരു െവങ്കിലും േദഹം ലിപ്പാനുള്ള ഭാവം േലശംേപാലും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ഒത്ത ആേളാളം മാ േമ എകരം ഉണ്ടായിരു .
എങ്കിലും ആേദ്ദഹത്തിെന്റ നടത്തം പാടുേള്ളടേത്താളം നിവർ ് തല െപാ 
ക്കിയും മാറിടം അൽപ്പം മുേന്നാ തള്ളിയും ആകയാൽ, കാ യ്ക്ക് ഉള്ളതിൽ
അധികം വലിപ്പമുള്ളാളാെണ േതാ ം. മുഖം െചറുപ്പകാലങ്ങളിൽ അ ം

ംഗാരരസം ഉള്ളതായിരു െവങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ആയതു് േകവലം േപായി
വീരരസ ധാനമായി തീർന്നിരി . ചിലേപ്പാൾ രൗ വും പകർ കാണാം.
െവളു ് രക്ത സാദമുള്ള ആ മുഖെത്ത അലങ്കരി ന്നതായ ഏറ്റവും സരി 

ം ൈചതന്യവുമുള്ള േലാചനയുഗളം അന്തരംഗത്തിെന്റ അടക്കമില്ലായ്മേയയും
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ഉന്നതഭാവെത്തയും വിളി പറയു െവാ എ േതാ ം.
കൃതവീര്യെന്റ സ്വഭാവം വർണി വാൻ എളുപ്പമല്ല. ആയതു് െചറുപ്പത്തി 
ലുണ്ടായിരുന്ന സചിവന്മാരുെട ദുർേബാധനയാലും പാർശ്വേസവികളുെട
മുഖ തിയാലും ചീത്തയാക്കെപ്പട്ടിരു എങ്കിലും മനസ്സി ് ജാത്യാലുള്ള
ആർജവംമാ ം വി േപായി ണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാല്യത്തിൽ അമിതമായി
ലാളി വളർ കയാലും താൻ നിത്യത കാണുന്നവരിൽ അധികം ജനങ്ങളും
അടിമകെളേപ്പാെല താഴ്മയായി നിൽ ന്നതു ക പരിചയിക്കയാലും തെന്റ
ഹിതത്തി വിപരീതമായി ആെരങ്കിലും വർത്തിച്ചതായിെട്ടാ അഭി ാ 
യത്തി ് മറു പറഞ്ഞതായിെട്ടാ ഓർമയില്ലായ്കയാലും രാജാക്കന്മാർ ്
അസാധാരണയില്ലാത്ത ദുരഭിമാനം ദുശ്ശാസനം മുതലായ ദുർഗുണങ്ങൾ അേദ്ദഹം
അറിയാെത അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിെന ബാധിച്ചിരു . ഗർവവും ൗഢിയും
മൂർത്തീകരിച്ചിരി കേയാ എ േതാ ം. താഴ്മേയാ, വിെട്ടാഴിച്ചിേലാ േല 
ശംേപാലും ഇല്ല. േകാപവും സാമാന്യത്തിൽ അധികം ഉ ്. രാജധാനിയിൽ
ഉള്ള സകല അമാത്യന്മാർ ം ഭൃത്യന്മാർ ം വളെര പഴക്കമുള്ള മ ിമാർ 

ംകൂടി രാജാവിെന്റ പുരികെക്കാടി അൽപം ചുളി കണ്ടാൽ അക ്
ഒ കാളാതിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ , സാധാരണ എല്ലാ രാജാക്കന്മാർ ം
ഇല്ലാത്ത ചില വിേശ ഷഗുണങ്ങളും കൃതവീര്യ ണ്ടായിരു . രാജ്യപരി 
പാലനത്തിങ്കൽ അലസത േലശംേപാലും ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല മു തെന്ന

സ്താവി വേല്ലാ. തെന്റ ജകൾ ് പരിഷ്കാരം വർദ്ധിക്കണെമ ം തെന്റ
ൈസന്യം ഭീമബലമുള്ളതായി തീേരണെമ ം തെന്റ ഭണ്ഡാരം എേപ്പാഴും
നിറഞ്ഞിരിേക്കണെമ ം ആയിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമാഹങ്ങൾ. ആയവ
സാധിേക്കണ്ടതി ള്ള വഴികളും കാരങ്ങളും താൻ വഴിേപാെല ഹിച്ചി ം
ഉണ്ടായിരു . തെന്റ കീഴിലുള്ള സകല ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെടയും നിത്യത
െച ന്ന വർത്തിയാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയും പരിേശാധനയും ഉണ്ടാവും.
ഒരുവെന്റ പക്കൽ ആകൃത്യമായിേട്ടാ, െതറ്റായിേട്ടാ വല്ലതും കണ്ടാൽ അേപ്പാൾ
രാജാവിെന്റ ചൂരൽ അവെന്റ പുറ വീണു. രാജാവു് വരു എ േകട്ടാൽ
കിടുകിെട വിറയ്ക്കാത്തവർ വളെര ജാ തേയാടും വകതിരിേവാടുകൂടി തങ്ങളുെട
പണി നട ന്നവർ മാ െമയുണ്ടായിരു ം. താൻ കാര്യത്തി നല്ല

ാപ്തിയുള്ളാളാകയാൽ ഒ ം മുഖം േനാക്കാെത പണി േപാരാത്തവെര താ  
കയും, ാപ്തന്മാെര തിരെഞ്ഞടു ് വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വ കയുംെച ം.
അതുെകാ ് മര്യാദക്കാർെക്കാെക്കയും രാജാവിെന േസ്നഹവും, മ ള്ളവർ ്
ഭയവും രാജ്യഭരണത്തിനുള്ള ാപ്തിെയ സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം എല്ലാവർ ം
ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരു .
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ഒരു നാൾ കൃതവീരൻ തെന്റ വിഖ്യാതന്മാരായ ചില മ ി വീരന്മാെര ആളയ
വരുത്തി,താനും അവരുംകൂടി മ ശാലയിൽ എത്തി ടി, ഏറ്റവും മുഖ്യമായ
ചില രാജ്യകാര്യങ്ങെളെക്കാ ആേലാചന തുടങ്ങി:
കൃതവീര്യൻ: ിയ സചിവന്മാെര! നാം വളെരക്കാലമായി ആേലാചിച്ചിരുന്ന
ചില കാര്യങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ വൃത്തിപ്പാൻ നല്ല തക്കം വന്നിരി െവ ് നമു 

േതാ കയാൽ ന െട അഭി ായങ്ങെള വിവരമായി നിങ്ങെള ഹിപ്പി ്
അധികം അറിവും, പഴമയും, ആേലാചനശക്തിയും, നെമ്മ റി ് കൂറും ഉള്ള നി 
ങ്ങളുെട അഭി ായം എങ്ങെനെയ ് അറിവാനാകു നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും
ഇ ് ആേലാചനസഭയിേല വരുത്തിയതു്. ആ കാര്യങ്ങൾ പല സംഗ 
തികെളെക്കാ ം ഇ നാളും, അതിവിശ്വാസേയാഗ്യന്മാരും,ആപ്തന്മാരുമായ
നിങ്ങെളേപ്പാലും അറിയിക്കാെത രഹസ്യമായി െവേക്കണ്ടിവന്നതിനാൽ
സമചിത്തന്മാരായ നിങ്ങൾ ് അ ിയം േതാ കയിെല്ല വിശ്വസി .
ന െട പൂർവന്മാർ സ്വത ന്മാരായിരു എ ം കലിംഗാധീശെന്റ അതി മം
േഹതുവായി ് ന െട കുലമഹിമ ഇങ്ങെന മങ്ങിക്കിട ന്നതാെണ ം, പൂർവ 
വൃത്താന്തം അറിവുള്ള നിങ്ങേളാടു വിസ്തരി പറവാൻ ആവശ്യമില്ലേല്ലാ. പിെന്ന
ന െട ഓർമയിൽത്തെന്ന ന െട േജ്യഷ്ഠൻ ഞങ്ങളുെട സ്വാത ്യം തിരിെക
കി വാൻ െചയ്ത മം നിങ്ങളാൽ ചിലരുെട ആേലാചന പിഴയ്ക്കയാലും, ന െട
ബലം കുറകയാലും അത്യന്തം അപമാനമായി കലാശിച്ചതു് വിചാരി േനാ  
േമ്പാൾ ന െട മന രുകു .(’നിങ്ങളാൽ ചിലരുെട’എ  പറഞ്ഞേതാടുകൂടൂ
സഭയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ര മ ിമാരുെട മുഖേത്ത ് ഇടക്കണ്ണിേട്ടാ
േനാക്കി).
ഇേപ്പാൾ കലിംഗരാജ്യ ് ചി രഥരാജാവു വളെര വൃദ്ധനായി. അേദ്ദഹം
ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും കണെക്കാ തെന്ന. പിെന്ന ഈയിെട അഭിേഷകം
കഴിഞ്ഞതു് താപച ൻ എന്ന ബാലനാണു്.അയാൾ വ ാഡംബരേത്താ 
ടുകൂടി രാജകുമാരൻ എന്ന േപരും പറ ് പല്ലക്കിൽ െകാ നടപ്പാൻ
നല്ല ഒരു പണ്ടമാണു്. കല്ല്യാണം,അഭിേഷകം മുതലായവ അടിയന്തരങ്ങൾ
കഴി കയാൽ അവരുെട ക്ഷീണിച്ചിരി ന്ന ഭണ്ഡാരം ഇേപ്പാൾ അധികം
ക്ഷീണിച്ചിരി ന്ന സമയമാണു്. ാപ്തന്മാരായ േസനാനായകന്മാർ ആരും
അവർക്കില്ല. ൈസന്യങ്ങളും വളെര അമാന്തരസ്ഥിതിയിലാണു്. എന്നാൽ,
ഇതിെനല്ലാറ്റിേനക്കാളും നമു വലിയ ഒരു ഗുണം ഉള്ളതു്, കലിംഗാധീശെന്റ

ധാനമ ിയും േസനാധിപനും ആയിരുന്ന കപിലനാഥൻ എന്ന ആ മഹാ 
ശക്തൻ മരി േപായതുതെന്നയാണു്. കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ േജ്യഷ്ഠനു വന്ന
അപജയം മുഴുവനും അയാൾ ഒരാളുെട സാമർത്ഥ്യംെകാണ്ടാെണ സംശയ 
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മില്ല. അയാേളാടു േതാൽ ന്നതു് അ തമല്ലതാനും, പുരുഷകുഞ്ജരൻ’ എ
പറയുന്നതു് അയാളാണ്. എ യും ഉദാരൻ, അതിഗംഭീരൻ ഒരുകുറി അയാൾ
ഇവിെട വന്നിരു . ന െട അസ്താനമണ്ഡപത്തിൽ സിംഹാസനത്തതിെന്റ
മുൻഭാഗ ള്ള ആ വലിയ സ്തംഭത്തിെന്റ സമീപം ഒരു ഉന്നതമായ ആസന 
ത്തിേന്മൽ േജ്യഷ്ഠെന്റ മുമ്പാെക ഇരു ് രാജ്യകാര്യെത്ത റി ് സംസാരിച്ചതു്
നാം അ ബാലനായിരു െവങ്കിലും ന ് ഈയിെട കഴിഞ്ഞതുേപാെല
ഓർമ േതാ . ആയാൾ ഒരു സഭയിൽ ഉണ്ടായാൽ വക്താവ് അയാളും
മെററല്ലാവരും േ ാതാക്കളും അങ്ങെന വരികേയയുളളു. അതിധീരൻ, അയാളും
മരി വേല്ലാ.
ഇനി ന െടവിഭവങ്ങളാണ് ആേലാചിേക്കണ്ടതു്. നമു ് കലിംഗരാജാവിന്
ഇേപ്പാൾ ഉള്ളതിേനക്കാൾ ആന, േതർ, കുതിര കാലാൾ ഇവേയാേരാ ം
അധികമു ്. ൈസന്യാധിപന്മാരും അസാരന്മാരല്ല. ന െട രാജ്യത്തിൽ

ജകൾ തമ്മിൽതെന്നയുണ്ടായിരുന്ന ഛി ങ്ങെളാെക്കയും അടങ്ങി, ഇേപ്പാൾ
സമാധാനവും സുഭിക്ഷവും ഉള്ള കാലമാണു്.അന്യശ ക്കളുെട ഉപ വവും
ഇേപ്പാൾ ഭയെപ്പടുവാെന മില്ല. എന്തിേനെറ പറയു ; ഇ ് കലിംഗാധീ 
ശെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുരയിൽവ തെന്ന േതാ ി വാൻ ൈദവം നമു ്
വളെര തികൂലമെല്ലങ്കിൽ കുറ േപാലും യാസമുെണ്ട ് ന േതാ  
ന്നില്ല. ഇങ്ങെനയാണു് ന െട അഭി ായങ്ങൾ. ഇനി നിങ്ങൾ വഴിേപാെല
ആേലാചി ് ന െട േനാ ് േപാരായ്കയാൽ നാം കാണാെത വല്ല തടസ്തവും
ഉെണ്ടങ്കിൽഅതിെന ആരാ ക പറ തേരണം. ഇതാകു ന ട
ആവശ്യം.
രാജാവു് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതിെന വളെര ദ്ധേയാടുകൂടി േകട്ട മ ിമാർ
കുറ േനരം ആേലാചനേയാടുകൂടി നിശ്ശബ്ദന്മാരായിരു . തവീര്യൻ കാ 
ര്യെത്ത റി ള്ള തെന്റ സംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടെന ആസനത്തിേന്മേല
പിേന്നാക്കം ചാരി, കാലിേന്മൽ കാേലറ്റി ഒരു ൈകെകാ തെന്റ വലിയ മീശ
പിടി തിരി ംെകാ ് താനും ആേലാചനയായിരു . മ ിമാർ തങ്ങളുെട
ആേലാചന കഴി മുഖേത്താടു മുഖംഎല്ലാവരും േനാക്കി, അവരിൽ അധികം

ായംെചന്ന ഒരാൾഎഴുനീ ് ഇ കാരം പറ :
’എനി േതാന്നിയതു് ഞാൻ ഉണർത്തിക്കാം. ഇവിടു ് അരുളിെച്ചയ്തെതാെക്ക 
യും യഥാർത്ഥമാണു്. ഇ നല്ല തക്കം നമു ് ഇനി ഒരിക്കൽ കി വാൻ യാ 
സം. പേക്ഷ, യാെതാരു കാരണവും കൂടാെത നാം അേങ്ങാ ് അതി മി വാൻ
േപാകുന്നതു് അ നല്ലേതാ എ സംശയി . ഇവിടെത്ത ഭാഗ്യംെകാ ം
യുദ്ധൈവദഗ്ദ്ധ്യം െകാ ം ജയം കി വാൻ നല്ല സംഗതിയു ്. എന്നാൽ,
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ഞങ്ങളുെട സാമർത്ഥ്യം േപാരായ്കയാെലാ, ജകളുെട ഭാഗ്യംേദാ ഷംെകാേണ്ടാ
നാം വിചാരി ന്നതിനു വിപരീതമായിട്ടാണു് ഈ ആരംഭത്തിെന്റ അവസാനം
എങ്കിൽ, ന െട ശ ക്കൾ ം മററു രാജാക്കന്മാർ ം നാം ഒരു പരിഹാസപാ 

മായി ഭവി െമ ള്ളതിനു സംശയമുേണ്ടാ?ഇങ്ങെനെയാര തടസ്സം മാ േമ
എനി േതാ .
രണ്ടാമൻ ഒരു മ ി: അതു ഞാൻ ഒരു തടസ്സമായി വിചാരി ന്നില്ല.
തങ്ങെളെകാ കഴിയുേമ്പാൾ തങ്ങളുെട സ്വത ്യം വീ െകാ വാനായി
,ആംവണ്ണം യത്നി ന്നതിനു് യാെതാരു ഭംഗിേകടും ഇല്ല. നാം വൃഥാവിൽ
അവെര അേങ്ങാ ് അതി മി വാൻ തുട കയല്ലേല്ലാ. ന െട പക്കൽനി ്
അപഹരിച്ചതിെന തിരിെക കി വാനെല്ല ന െട മം? പേക്ഷ, കപിലനാ 
ഥൻ ഇല്ലെല്ലാ എ വിചാരി നാം അ ൈധര്യെപ്പേടണ്ട. കപിലനാഥെന്റ
അനുജനായ അേഘാരനാഥനാണു് ഇേപ്പാഴെത്ത ധാനമ ി. അേദ്ദഹത്തി ്
കപിലനാഥെനേപ്പാെലതെന്ന ബുദ്ധികൗശലം ഇെല്ലങ്കിലും അതിസമർത്ഥനായ
ഒരു േയാദ്ധാവാണു്. ആ ഒരാൾക്ക് തുല്യനായി ് ഇവിടുെന്നാഴിെക ന െട
ഇടയിൽേവെറ ഒരു ആളുണ്ട ് എനി േതാ ന്നില്ല.
’ഇവിടുെന്നാഴിെക’ എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ രാജാവു് അ ം ഒ പുഞ്ചിരി െകാ 

.
മൂന്നാമൻ ഒരു മ ി: അേഘാരനാഥൻ അതിനിപുണനായ ഒരുേയാദ്ധാവുതെന്ന.
അതുെകാ ് നാം അടങ്ങിയിരി വാൻ പാടുേണ്ടാ? തിരി േനാക്കിയാൽ
ന െട കൂട്ടത്തിലും അ അതുേപാെലയുള്ളവർ അപൂർവം ചിലരുണ്ടാകിെല്ലന്നില്ല.
ഒരു സമയം ഇെല്ല െവച്ചാൽത്തെന്ന, മഗേധശനുമായി നാം സഖ്യത്തിലിരി  
ന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക്, ഇവിടെത്ത അഭിലാഷം അ ം ഒ ് അേങ്ങാ ് അറിയിച്ചാൽ
അേദ്ദഹം ഒരു യവനൈസന്യെത്തത്തെന്ന അയ തരുവാൻ മടി കയില്ല. യവ 
നന്മാരായി ് ഇേപ്പാഴെത്ത മഗേധശ്വര ം സഖ്യത്തിൽത്തെന്നയാെണന്നാണു്
അറിയുന്നതു്.
കൃതവീര്യന്: അതു ഞാൻ അ വിശ്വസി ന്നില്ല. മഗേധശ്വരനും യവനന്മാരും
തമ്മിൽ ആന്തരമായി ് അ ം ർദ്ധയുണ്ടന്നാണു് ചാരന്മാേരാടേന്വഷിച്ചതിൽ
അറിയുന്നതു്. അല്ല, താ ര്യമായിട്ടാെണങ്കിൽത്തെന്ന, നാം അേങ്ങാ ് വലിയ
ഉപകാരം യാെതാ ം െചയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആ ദിക്കിൽ നി ് അ വലിയ
ഒരു സഹായം കി ന്നതു് തീർച്ചയാക്കി കൂട്ടി ടാ. അേപക്ഷിപ്പാൻ അഭിമാനം
നെമ്മ സമ്മതി ന്നതും ഇല്ല.
രണ്ടാമൻ മ ി: അേഘാരനാഥൻ ഉള്ളതുെകാ ് നാം അടങ്ങിയിരിക്കണെമ 
ന്നല്ല ഞാൻ േബാധിപ്പിച്ചതിെന്റ താ ര്യം. നമു വിജയം അ എളുപ്പത്തിൽ
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സമ്പാതിപ്പാൻ ആവുന്നതെല്ല മാ മാണു്.
മൂന്നാമൻ മ ി : ദുർബലന്മാേരാടു് ഏററു്, യാസം കൂടാെത ജയം െകാ  
ന്നതിൽഎെന്താരു മഹിമയാണുള്ളതു്? ൈവരികൾ ബലന്മാരായിരുന്നാൽ
സംഗരം േഘാരമായി തീരുെമങ്കിലും വിജയം അതിനു തക്കവണ്ണം പുകൾ
െപാ കയും െച ം.യുദ്ധം േഘാരമാകുെമ തെന്നയാണു കരുേതണ്ടതു്.
അങ്ങെനയായാൽത്തെന്ന ന െടേസനകൾ ജയിപ്പാൻ മതിയായി ള്ളവേരാ
എന്ന ഏക സംഗതി മാ േമ തീർച്ചയാേക്കണ്ടതു .
രാജാവു്: (അ ം ബദ്ധെപ്പ ് ) ആ സംഗതിെയപ്പറ്റി ര ് അഭി ായം ഉണ്ടാവാൻ
പാടുേണ്ടാ?
മൂന്നാമൻ മ ി: ഇല്ല. ന െട ൈസന്യത്തി ് കലിംഗാരധീശെന്റ ൈസന്യ 
െത്തക്കാൾ പരാ മം കൂടുെമ ള്ള സംഗതി നിർവിവാദമാണു്. അതുെകാണ്ട 
നാം ഈ അവസരം ൈകവി േപാവാനയയ്ക്കാെത േവ ംവണ്ണം ഉേദ്യാഗിച്ചാൽ
ന െടെപാേ ായ സ്വാത ്യം വീ ം കി വാൻ സാധി െമ വളെര
കാലമായി നെമ്മെവടിഞ്ഞിരി ന്ന ജയലക്ഷ്മി ഇ റി നെമ്മ കടാക്ഷിക്കാതി 
രിക്കയിെല്ല ം ആകു എെന്റ മേനാഗതം.
രാജാവു് ആ അഭി ായം േക ് അ ം ഒരു മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി രണ്ടാമൻ
മ ിയുെട മുഖേത്ത ് ആയാളുെട അഭി ായം ഖണ്ഡി പറയണെമ ്
ആജ്ഞാപി ം േപാെല ഒ േനാക്കി.
രണ്ടാമൻ മ ി : ഇേപ്പാൾ നാം കലിംഗരാജ്യേത്ത ് അതി മി വാൻ
േപാകുന്നതു് അ ം അവിേവകമാെണ ം ആയതുെകാ ് ആ മാർഗം േകവലം
നിരസിേക്കണ്ടതാെണ ം ആകു . ഈ സഭയിൽ എനി ് ഏററവും വണ 
ക്കേത്താടുകൂടി േബാധിപ്പിപ്പാനുള്ളതു്. ആദിയിൽ സുഗമമാെണ േതാ ന്ന
കാര്യങ്ങൾ സാധി വാൻ മി േമ്പാൾ അസാദ്ധ്യമാെണ തീക്ഷ 
െപ്പടുന്നതു് അസാധാരണയല്ലേല്ലാ. കലിംഗാധീശൻ ന െട രാജ്യേത്ത ്
അതി മി ന്നതായാൽ അേപ്പാൾ ന െട പരാ മം വഴിേപാെല കാണി 
േക്കണ്ടതും ആയതി ് സംഗതിവന്നാൽ അേദ്ദഹം പരാജയം ാപി െമ ്
ഏതാ ് തീർച്ചയും ആകു . എന്നാൽ, നമു ് ജീവഹാനിയും വ്യനഷ്ടവും
എ േയാ കുറയും, എ തന്നയല്ല ന െട മേനാരഥം സാധി കയും, ശ ക്ക 
ളുെട ദർപ്പം ശമി കയും എല്ലാവർ ം ന െട വൃത്തി സമ്മതെപ്പടുകയും
െച ം.
രാജാവു്: ശ ക്കൾ ഇേങ്ങാ ് അതി മിപ്പാൻവിചാരി ന്നിെല്ലങ്കിേലാ?
രണ്ടാമൻ മ ി: അതിനു് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഉപായം ഉ ് നാം അവരുമായി
െചയ്ത ഉടമ്പടിെയ ലംഘിച്ചാൽ അവർ നേമ്മാടു് അതിെന റി ് ആേക്ഷപി 
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ക്കാതിരിക്കയില്ല. ആ ആേക്ഷപെത്ത നാം അലക്ഷ്യമാക്കിയാൽ നേമ്മാടു്
യുദ്ധം കൂടാെത കഴിപ്പാൻ അവർ ് നിവൃത്തിയില്ലാതായിത്തീരുകയും െച 

ം. അഥവാ,അവർ ന െട ാബല്യം ഓർ ് സ്വസ്ഥന്മാരായിരി വാൻ
തീർച്ചയാ ന്നതായാൽ അവരുെട ഛ ാധിപത്യെത്ത നമു ് പരസ്യമായി
പരിത്യജിക്കാവുന്നതും, എന്നാൽ, ന െട സ്വാത ്യം അനായാേസന തിരിെക
കി ന്നതും ആണേല്ലാ.
ഒന്നാമെത്ത മ ി: ഈ മാർഗം അംഗീകരി ന്നതിനു് യാെതാരു തടസ്ഥവും
കാണുന്നില്ല. എെന്റ അഭി ായവും ഇതിേനാടു േയാജി . ന െട സ്വാത 

്യം തിരിെക കി വാൻ ഇങ്ങെന സൗമ്യമായ ഒരു തിവിധി ഉണ്ടായിരിെക്ക,
അധികം കർശനമുള്ളതും ഇ തെന്ന തീർച്ചയില്ലാത്തതുമായ ഒരു മാർഗത്തിൽ

േവശിപ്പാൻ ഞാൻ ഇവിടുെത്ത ഉപേദശി കയില്ല.
രാജാവു്, േസവ പറവാൻ ശീലമില്ലാത്ത ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ കളങ്കമില്ലാത്ത അഭി 

ായം േകട്ടേപ്പാൾ തെന്റ മന റ ് അ ം ഒന്നയ ് ആന്തരമായി തനി ്
അധികം ബഹുമാനവും താ ര്യവും ഉള്ള നാലാമെത്ത മ ിയുെട മുഖേത്ത ്
ഒ േനാക്കി.
നാലാമൻ മ ി: ഞാൻ ആേലാചിച്ചിടേത്താളം കലിംഗരാജ്യേത്ത ് അതി 

മി ന്നതി പറയത്തക്ക തടസ്ഥങ്ങൾ യാെതാ കാണുന്നില്ല. ഇേപ്പാൾ
സഭയിൽ െവ ് സ്താവി േകട്ട മാതിരി ചില ചില്ലറ തടസ്ഥങ്ങൾ എേപ്പാഴും
ഉണ്ടായിരിെക്കാണ്ടിരി ം. അതുകൂടി ഇല്ലാതകണെമ വിചാരി ് നാം
കാത്തിരി ന്നതായാൽ എേന്ന ം കാത്തിരി കേയ േവ . എെന്റ പക്ഷം
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന കാലതാമസം ഒ ം കൂടാെത ഉത്സാഹിച്ചാൽ നമു നിശ്ചയമാ 
യും ജയം കി െമന്നാണു. എനി ് േവെറ ഒരു േമാഹംകൂടിയു ് . മുേമ്പെത്ത
യുദ്ധത്തിൽ ഇവിടുേത്ത ം , അമാത്യന്മാരായ ഞങ്ങൾ ം വ്യസനത്തി ം
അവമാനത്തി ം കാരണമായിത്തീർത്ത കലിംഗരാജാവിെന്റ ആ ിയ
തക്കതായ ഒരു തി ിയ െചയ് വാൻ നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുതു്. ഇനി
കാണിേനരം േപാലും താമസി കയും അരുതു്. മ േഗാപനത്തിെന്റ ൈവഭവം

ിയാസത്വരതെകാണ്ടല്ലാെത േശാഭി കയില്ല.
കൃതവീരൻ ആ അഭി ായവും േകട്ടേപ്പാൾ ശിരഃകമ്പനംെകാ തെന്റ അഭി ാ 
യവും അതുതെന്നയാെണ സൂചിപ്പി . പിെന്ന മ ിമാർ പറഞ്ഞെതാെക്കയും
ആേലാചി ചിലതുകൂെട പറയുവാൻ തുട േമ്പാേഴ ്, മ ശാലയുെട പു 
േരാഭാഗ ് കാവൽനിന്നിരുന്ന ആയുധപാണികളായ ഭടന്മാരിൽ ഒരുവൻ
കട വ സഭയുെട മുമ്പാെക കുമ്പി .
കൃതവീരൻ ’എ ് ’എ േചാദി .
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ഭടൻ: കലിംഗമഹാരാജാവു് അയച്ച ഒരു ദൂതൻ വന്നി ്. അടിയന്തിരമായ ഒരു
കാര്യെത്തപ്പറ്റി ഇവിടുെത്ത ക സംസാരിേക്കണെമ ം വന്ന വിവരം ഇ   വിെട
ഉണർത്തി ്കാണ്മാൻ സമ്മതം വാങ്ങി വേരണെമ ം ആവശ്യെപ്പടു .
കൃതവീരൻ, ’മറുപടി പറവാൻ വിളിക്കാം. പുറ നി ’ എ പറ ്
അവെന പുറേത്തക്കയ ്, അതിെന റി ് മ ിമാേരാടു് കുെറ േനരം ആേലാ 
ചിച്ചേശ ഷം, ആ ഭടെന തിരിെകവിളി ് ’നാെള രാവിെല രണ്ടര നാഴിക
പുലരുേമ്പാേഴ ് ന െട സഭയിൽ നാമും മ ിമാരും കൂടിയിരി ം, അേപ്പാൾ
നെമ്മ കാണാൻ സമയമാെണ പറക’ എ ം മറുപടി പറഞ്ഞയ . കുെറ േന 
രംകൂടി രാജാവും മ ിമാരും തമ്മിൽ പിെന്നയും ആേലാചന കഴിഞ്ഞേശഷം,
സഭ പിരിയുകയും െച .
നിശ്ചയിച്ച കാരം പിേറ്റദിവസം ത്യമായി രണ്ടര നാഴിക പുലർന്നേപ്പാേഴ 

് കുന്തേളശൻ കിരീടകണ്ഡലാദികെളെക്കാണ്ട് അലംകൃതനായി ആലവട്ടം,
െവഞ്ചാമര മുതലായ രാജചിഹ്നങ്ങേളാടും അധികം പരിവാരങ്ങേളാടുംകൂടി
തെന്റ താപെത്തമുഴുവനും കാണി െകാ സഭയിൽ എത്തി;ഉന്നതമായ
തെന്റ സിംഹാസനത്തിേന്മൽ വളെര ഗാംഭീര്യേത്താടുകൂടി വന്നിരുന്ന രാജാവ്
സഭയിേലെക്കത്തിയേപ്പാേഴ ്, ഒെന്നാന്നായി എഴുെന്ന നിന്നിരുന്ന സഭക്കാ 
രും, രാജാവു് ഇരുന്ന ഉടെന ഇരു . സഭ നിശ്ശബ്ദമായി. സഭയുെട മുൻഭാഗ ്
ര വരിയായി കു കികൾ നി ന്നവരുെട നടുവിൽ ടി ആ സമയ തെന്ന
കലിംഗരാജാവിെന്റ ദൂതനും വെന്നത്തി. എത്തിയ ഉടെന വളെര താഴ്മേയാടുകൂടി
കുന്തേളശെനയും സഭക്കാെരയും കുമ്പി . കുന്തേളശൻ ചൂണ്ടികാണിച്ച ഒരു
ആസനത്തിേന്മൽ ഇരി കയുംെച .
ദൂതനു ായം കുറയുെമങ്കിലും വളെര വിനയവും ഔചിത്യവുമുള്ളവനായിരു .
സഭയിേല കടന്ന ഉടെനതെന്ന അരക്ഷണം െകാ ് തല ചു ം തിരി ് ഒ
േനാക്കിയേപ്പാേഴ ് രാജാവിെനയും ധാനികളായ സഭക്കാെരയും അവരുെട
മുഖരസങ്ങേളയുംകൂടി തെന്റ വിമലമായ മതിദർപ്പണത്തിൽ തിഫലി ്
കാണുമാറാക്കി. ഒരു പരിചയമുള്ള മുഖം എ ംതെന്ന കാണ്മാനില്ലാത്ത
ആ രാജസഭയുെട നടുവിൽ താൻ ഒരുവൻ, എല്ലാവരുെടയും േനാ കൾ ്
ലാക്കായി നിേല്ക്കണ്ടിവ െവങ്കിലും ദൂതനു് ഒ ംതെന്ന ഒരു ചാഞ്ചല്യമുണ്ടായില്ല.
ആസനത്തിേന്മൽ ഇരുന്ന ഉടെന താൻ വന്ന കാര്യം പറവാൻ സമ്മതമുേണ്ടാ
എ േചാദി ം കാരം വളെര വിനയേത്താടുകൂടി രാജാവിനു് അഭിമുഖനായി.
കുന്തേളശൻ മ ിമാരുെട മുഖ ് ഒ േനാക്കി വന്ന കാര്യം പറയാെമ
ക ി .
ദൂതൻ എഴുനീ രാജാവിെനയും സഭക്കാേരയും രണ്ടാമതും വന്ദി ്, ഇ കാരം
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വ്യക്തമായി ഉച്ചത്തിൽ പറ :സാർവഭൗമെന സ്ഥാനമുടയ, ഏകച്ഛ ാ 
ധിപതിയായ ീ താപച കലിംഗ മഹാരാജവവർകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ദൂതനായ എെന്റ മുേഖന കൃതവീര്യൻ എന്ന നാമേധയമായ കുന്തളരാജാവിേനാടു്
പറയുന്നതാവിതു്:കുന്തേളശൻ ന െട ഛ ത്തിൻകീഴിൽ വളെര കാലമായി
സമാധാനേത്താടുകൂടി നമു ് േകാഴ ത െകാ ് രാജ്യം ഭരി വന്നിരുന്ന 
തും, പതിെന സംവത്സരം മുേമ്പ നേമ്മാടു് മത്സരി ജയിപ്പാൻ കഴിയാെത
ന െട ശാസനയിൻ കീഴിൽ ഒതുങ്ങിയതും, അ ് നിശ്ചയിച്ച പുതുതായ
ഉടമ്പടിക്കനുസരി ് ഇതുവെര കഴി േപാന്നി ള്ളതും നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരി 
െക്ക, നമു ് അഭിേഷകം കഴിഞ്ഞി ് ആറു മാസേത്താളമായി ം നെമ്മ വ
കാണുകയാകെട്ട, കിഴുക്കട കാരം നമു ് ഉപചാരം െച കയാകെട്ട. െചയ്തി 
ട്ടില്ലാത്തതി ം നമു ് കാലംേതാറും വീ കൂടാെത എത്തി െകാള്ളാെമ
െവച്ചി ള്ളതും, അ കാരം എത്തി േപാന്നിരുന്നതും, ആയ േകാഴ വ്യം ഇ റി
എത്തിക്കാത്തതി ം മതിയായ കാരണം വല്ലതും ഉേണ്ടാ? ഇെല്ല വരികിൽ
കുന്തേളശൻ ഇ കാരം െചയ്തതിെന റി ് നേമ്മാടു് തക്കതായ സമാധാനം,
താമസിയാെത പറഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിൽ കുന്തളരാജ്യം ന െട സ്വന്തം രക്ഷയിൽ
ആ കയും, കുന്തേളശെന്റ രാജ്യഭരണം അവസാനിപ്പി കയും െചേയ്യണ്ടിവരു 
െമ ് കൃതവീര്യൻ എന്ന നാമേധയമായ കുന്തേളശൻ അറിേയണ്ടതാണു്.’
ദൂതൻ ഇങ്ങെന ഒ ം സഭാകമ്പം കൂടാെത ഉച്ചത്തിൽ പറയുേമ്പാൾ നിശ്ശ 
ബ്ദമായിരുന്ന ആ സഭ, സംസാരം അവസാനിച്ചേപ്പാേഴ ്, സംസാരിച്ച
കാര്യേത്ത റി ം, മ ം ജനങ്ങൾ അേന്യാന്യം ക്ഷമകൂടാെത ഓേരാ ്
െചവിയിൽ മ ി വാൻ തുട കയാൽ അഗാധമായ വാഹിനികളുെട
അടിയിൽനി ചിലേപ്പാൾ േകൾക്കാവുന്ന മാതിരി ഒരു എരമ്പംെകാ
മുഴങ്ങി.ദൂതിെന്റ താ ര്യം മനസ്സിലായേപ്പാൾത്തെന്ന ഭാവം പകർന്നിരുന്ന
കൃതവീര്യൻ കർണകേഠാരങ്ങളായ ആ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ
ഏറ്റവും േ ാധപരവശനായി കുറ േനരേത്ത ് എ പറേയ എ ണ്ടാ 
യില്ല പിെന്ന അരിശം സഹിയാെത പാദപീഠെത്ത ചവിട്ടിമറി ്, വെളെര
ഘനമുള്ള സിംഹാസനം ശബ്ദേത്താടുകൂടി പിേന്നാ നിരങ്ങത്തക്കവണ്ണം
ഊേക്കാടുകൂടി എഴുനീ ് ’ഇനി വല്ലതും പറവാനുേണ്ടാ?’ എ ് ഇടിെവ േമ്പാെല
അതിരൗ തേയാടുകൂടി േചാദി . അേപ്പാഴാണു് ആ സഭ രണ്ടാമതും നിശ്ശബ്ദ 
മായതു്. ക കൾ ഉരുട്ടി പുരികെകാടികൾ വള ്, രൂ മൂർത്തിെയേപാെല
കൃത്യവീരൻ നി ന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാവരും,
ൈധര്യശാലിയായ ദൂതൻ തെന്നയും ഒ നടുങ്ങി. ദൂതൻ തെന്റ ഭീതിെയ ഒ ം

കാശിപ്പിക്കാെത ’ഇല്ല’ എ മാ ം ശാന്തതേയാടുകൂടി മറുപടി പറ .
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കൃത്യവീരൻ: പുരാതനമായി ന െട പൂർവന്മാർ ഭരി വന്നിരുന്ന ഈ രാജ്യം
കലിംഗാധീശ ് ൈകവി െകാടുക്കേയാ, നിെന്റ സ്വാമിെയ െച കാണാ 
ത്തിതിെന്റ പരിഭവം തീർക്കേയാ െചേയ്യണ്ടതു് എ ് ആേലാചി ് നിെന്റ
സ്വാമിെയ വഴിെയ അറിയിക്കാെമ പറക. ദൂതൻ: ഇവിടുെത്ത തീർച്ചയായ
മറുപടി അറിഞ്ഞല്ലാെത മടങ്ങി െചല്ലരുെതന്നാണു് എെന്റ സ്വാമിയുെട ക ന.
പേക്ഷ, ആേലാചന കഴിയുംവെര ഞാൻ ഇദ്ദിക്കിൽത്തെന്ന താമസിക്കാം.
കൃത്യവീരൻ: എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതു് ര ം ഉണ്ടാവിെല്ല ് നിെന്റ സ്വാമിേയാ 
ടറിയി ക. ദൂതൻ: വെളെര കാലേത്താളം സമാധാനമായി കഴി വന്നിരുന്ന
ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹങ്ങൾ തുട വാനും വെളെര വീരന്മാർ നശി 

വാനും കാരണമാകുന്ന ഈ മറുപടി െകാ േപാകുവാൻ എനി സംഗതി
വന്നതു വിചാരി ് വെളെര വ്യസനമു ്. മറുപടി േഭദെപ്പടു വാൻ ഭാവമി 
ല്ലാത്തപക്ഷം ഇതു തെന്ന െകാ േപാകയല്ലാെത നിവൃത്തിയില്ലല്ലാ ദൂതൻ
ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതു േക ് എന്ന ഭാവംതെന്ന കുന്തേളശൻ ഭാവിച്ചില്ല. പറഞ്ഞതു്
ഇള കയിെല്ല മനസ്സിലാവുകയാൽ ദൂതൻ, യാ പറയുന്നമാതിരിയിൽ
രാജാവിേനയും സഭാവാസികെളയും ഒ േനാക്കി കുമ്പി ്, രാജസഭയിൽനി ്
ഇറങ്ങി, അേപ്പാൾതെന്ന കുതിര റ കയറി മടങ്ങിേപാവുകയും െച .
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13.ദുഃഖ നിവാരണം

താപച ് പട്ടം കിട്ടിയതിൽപിെന്ന അേദ്ദഹം മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങ 
ളിലും രാജസഭയിൽെച ് കുേറ േനരം ഇരു ് ജകളുെട ഹരജികെള വായി
േകൾ കയും, അവരുെട സങ്കടങ്ങൾ േക ് മറുപടി ക ി കയും, അവരുെട
േയാഗേക്ഷമത്തിനുേവണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ആേലാചി കയും െച ന്നതി
പുറ ് ആേലാചനാസഭയിൽെച ്, അവിെട കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങെളയും
അറിയുക പതിവായിരു . ആ ആേലാചനാസഭയിൽ ധാനമ ിെയാഴിെക,
േശഷമുള്ളവർ മിക്കേപരും െചറുപ്പക്കാരും, കാര്യങ്ങളിൽ പഴക്കം കുറഞ്ഞവരും

താപച െന്റ കുട്ടികാലെത്ത പരിചയക്കാരാെണ ള്ള ഒരു ഗുണം ഒഴിെക
വിേശഷി ് േയാഗ്യതയില്ലാത്തവരുമായിരു . മുഖ്യമായ രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ
വല്ലതും ആേലാചിേക്കണ്ടതുണ്ടായാൽ അ ് അേഘാരനാഥനും ഉണ്ടാവും.
അേഘാരനാഥൻ സഭയിലില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം താപച നു് അഭിേഷകം
കഴിഞ്ഞതിൽപിെന്ന തെന്ന പതിവുേപാെല വ കാണാത്തവരും േകാഴ
ബാക്കി നിർത്തീ ള്ളവരും ആയ ഭുക്കന്മാരുെടയും ഉപരാജാക്കന്മാരുെടയും
അടുക്കേല ് അതിെന്റ കാരണം േചാദി വാനായി ് ഓേരാ ദൂതന്മാെര
അേയയ്ക്കണെമ ് ഒരു സചിവൻ സഭയിൽവ സ്താവിക്കയുണ്ടായി. രാജാവും
അതിെന അഭിനന്ദി ് അതു േവണ്ടതുതെന്നയാെണന്നരുളി, േപാേകണ്ട ദൂതന്മാ 
െര നിശ്ചയി കയും െച .
അങ്ങെന േകാഴ ബാക്കി നിർത്തീ ള്ള മിക്ക ഭുക്കന്മാരും ബലഹീനന്മാരായി 
രുന്നതുെകാ ് അവേരാടു് സമാധാനം േചാദി വാൻ ആെള അയ ന്നത് അ
വലിയ കാര്യമായിരുന്നില്ല. കുന്തേളശേനാടു് സമാധാനം േചാദി ന്നതു് ചില്ലറ
കാര്യമായരുന്നില്ലതാനും. ധാനമ ിയുെട അറിവുകൂടാെതയും കുന്തേളശെന്റ
ശക്തിയറിയാെതയുമാണു് കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച ദൂതു് അയച്ചത്.
ദൂതെന അയ ര ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനു േശഷം, യുവരാജാവ് അേഘാ 
രനാഥേനാടു് പല രാജ്യകാര്യങ്ങെള റി ം സംസാരി ന്നതിനിടയിൽ
യദൃച്ഛമായി ആ വിവരം പറ . ആയതു േകട്ടേപ്പാൾ ഉടെന അേദ്ദഹം ഒ
െഞട്ടി.െനറ്റിയിേന്മൽ ൈകെവ ംെകാ ് വെളെര വിചാരേത്താടുകൂടി മുഖം
താഴ്ത്തി നാലു നിമിഷം ഇരുന്നേശഷം, കുന്തേളശേനാടു് പറവാൻ പറഞ്ഞയച്ചതു്
എന്താെണന്ന് സൂഷ്മമായി അറിവാേന്വണ്ടി േചാദിച്ച് അത് ഇന്നെതന്ന് രാജാവ്
അറിയച്ച ഉടെന, േകാപേത്താടും വ്യസനേത്താടുംേകാടി ദീർഘമാകുംവണ്ണം
നിശ്വസിച്ച് െപെട്ടെന്നഴുനീറ്റ് ’ഇവിടു ് െചയ്തതിെന്റ ഫലം നമു ് അധികം
താമസിയാെത അനുഭവിക്കാം. സർപ്പത്തിെന്റ വാലിേന്മലാണു ചവിട്ടിയതു് ’
എ മാ ം പറ . പിെന്ന ആേരാടും ഒ ം പറയാെതയും ഒരുത്തേന്റയും
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മുഖ േനാക്കാേതയും, തെന്റ കുതിര റ കയറി കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ
ഓടിച്ച് ചന്ദേനാദ്യാനത്തിൽ എ കയുംെച .
അറിവാൻ യാസമായ അേഘാരനാഥെന്റ ആ വാ ം വൃത്തിയും കണ്ട 
േപ്പാൾ, യുവരാജാവി മനസ്സിൽ ഉണ്ടായ പരിതാപം പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല.
മൃതശരീരം നട േപാകുേമ്പാെല തെന്റ മുറിയിൽ േപായി ഒരു കട്ടിലിൻേമൽ
വീണു-കിട എന്ന് പറ കൂടാ–വിചാരം തുടങ്ങി:
’കഷ്ടം! ഞാൻ ഇ ആേലാചന റേവാടുകൂടി വർത്തി വേല്ലാ അനിർ 
വഹനീയമായ വല്ല െതററും ഉെണ്ടങ്കിലല്ലാെത അേഘാരനാഥൻ ഇങ്ങെന
ഒ ം പറവാനും വർത്തിപ്പാനും സംഗതിയില്ല—ൈധര്യവും അഭയദായികവും
അധികമുളള അേഘാരനാഥൻകൂടി ഇങ്ങെന സിേക്കണെമങ്കിൽ കുന്തേളശൻ
വളെര ബലനായിരിേക്കണെമ തീർച്ചതെന്ന–ഇത് അവിേവകിയായേല്ലാ
ഞാൻ–അച്ഛൻ അതിവൃദ്ധൻ–മൃത ായൻ എനിക്ക് പട്ടം കിട്ടിയത് ഇന്നെല !
യുദ്ധൈവദഗ്ദ്ധ്യം എനിക്കില്ല—ബലവും ശിഥിലം– ബലന്മാരായ ബ ക്കളും
ആരുമില്ല. എെന്റ രാജ്യഭാരം തുടങ്ങിയേപ്പാേഴ തെന്ന ശാന്തമായിരി ന്ന
ഈ രാജ്യേത്തക്ക് എെന്റ ജളത്വംെകാ യുദ്ധത്തിെന്റ നി രതകെള ഞാൻ
വലിച്ചി െവന്നെല്ല മാഹാജനങ്ങൾ പറയുക– കഠിനം ! കഠിനം! കുന്തേളശൻ
ബലവാനാെണങ്കിൽ ജയം അയാൾ െകാ േപാകും–അപമാനം എനി
േശഷി കയുംെച ം. ഇതാണ് എെന്റ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥ—ൈദവെമ ! അനാ 
ഥനായ ഈ ബാലെന കാരുണ്യേലശേത്താടുകൂടി ഒ കടാക്ഷിേക്കണെമ
’എന്നിങ്ങെന വിചാരി െക്കാണ്ട്, ഇടക്കിെട െനടുവീർേപ്പാടുകൂടി താപച ൻ
േകണുെകാ കിട േമ്പാൾ സ്വർണമയി അടുക്കൽ െച . ഭർത്താവം
ഇളയച്ഛനും തമ്മിൽ സേന്താഷമായി സല്ലാപം െച െകാണ്ടിരിെക്ക ഇളയച്ഛൻ
ഭാവം പകർ േക്ഷാഭേത്താടുകൂടി േപായതും േപാകുേമ്പാൾ പറഞ്ഞ വാ ം,
താൻ സൂക്ഷമമായി അേന്വഷിച്ചറി ്, ഭർത്താവ് വ്യസനി െണ്ടങ്കിൽ
സമാധാനെപ്പടുത്താമേല്ലാ എ വിചാരിച്ചാണ് അവിേട െചന്നതു് . ഭർത്താ 
വ് കഠിനമായി വ്യസനി ന്നത് കണ്ടേപ്പാൾ തെന്റ ൈധ ര്യം ജലരൂേപണ
കണ്ണിൽ നിെന്നാലി . ഭർത്താവിെന്റ അരികത്തിരുന്ന് താൻ വന്നതു് അറി 
യി വാനായി ്, സ്വർണ്ണമയി തെന്റ വലതു ൈക ഭർത്താവിെന്റ മാറിൽ
െവ . അേപ്പാൾ താപച ൻ ആ ൈക തെന്റ ൈകകെളെകാ പിടി
മാറേത്തക്കമർത്തി, ’നാം ഈ വ്യസനം അനുഭവി മാറയേല്ലാ ’എ പറയും
വിധത്തിൽ സ്വർണ്ണമയിയുെട മുകേത്ത ് ഒ േനാക്കി,ഒ ം പറയാെത ഒരു
ദീർഘനിശ്വാസം അയ ് ,തിരി കിട . സ്വർണ്ണമയി പലതും പറവാൻ
വിചാരിച്ചിട്ടായിരു വന്നിരുന്നതു് എങ്കിലും തല്ക്കാലം ഒ ം പറവാൻ േതാ 
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ന്നിയതുമില്ല. കുേറ േനരം ഭർത്താവിെന്റ അരിെക ഒ ം സംസാരിക്കാെത
ദുഃഖി െകാണ്ടിരുന്ന േശഷം സാവധാനത്തിൽ ഭർത്താവിെന്റ മാറ നി
തെന്റ ൈകെയ്യടുത്ത്, പുറേത്ത േപാകുകയും െച .
അേഘാരനാഥൻ ചന്ദേനാദ്യാനത്തിൽ എത്തിയ ഉടെന ഒരു വിനാഴികേപാലും
താമസിയാെത, ചില എഴു കൾ എഴുതി വിശ്വാസേയാഗ്യൻമാരായ ചില
ദൂതന്മാരുെട പക്കൽ െകാടുത്തയ . പിെന്ന ൈസന്യങ്ങളുെട അവസ്ഥ ആേലാ 
ചിച്ചപ്പാൻ തുടങ്ങി. ധാനികളായ േസനാനാഥന്മാെര അടിയന്തിരമായി
ആളയ വരുത്തി നാല ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നിടേത്താളം നല്ലതായ
ഒരു ൈസന്യെത്ത േശഖരി വാനും ഉള്ള ൈസന്യങ്ങെളയും ആയുധങ്ങെളയും
യുദ്ധത്തിനു തയ്യാറാ വാനും,അവെര ഏ ി . േവെറ ചില സചിവന്മാെര
വരുത്തി രാജധാനിയുെട ചുററുമുള്ള ചി ദുർഗത്തിെന്റ ഭിത്തികൾ അ ം േകടുവ 
ന്നി ണ്ടായിരുന്നതു നന്നാ വാനും കിട കൾദുസ്തരമാ വാനും വാതിലുകൾ
ബലെപ്പടു വാനും മററു് അറ്റകുറ്റങ്ങൾ ഉടെന തീർപ്പാനും ക ന െകാടു .
കുന്തളരാജ്യേത്ത ം അതിനു സമീപം ദി കളിേല ം ചില ചാരന്മാേരയും
ര രാജ്യങ്ങളുേടയും അതിരിൽ ഉള്ള ചില പുരാതനമായ േകാട്ടകളിേല
കുേറ ൈസന്യേത്തയും അയ . ൈസന്യങ്ങൾ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും
ൈകനില പടകുടികൾ െക വാനുള്ള സാമാനങ്ങളും േശഖരി വാനും മററും
യുദ്ധത്തിനു േവ ന്ന സകല ഒരു മാനങ്ങളും കൂ വാനും മതിയായ ആളുകെള
ക ിച്ചാ കയുംെച .
ഒരു പ നാഴിക ള്ളിൽ ഇെതാെക്കയും കഴി ്, തിര ് അ ം ഒഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം ഭക്ഷണം കഴി വാൻ േപായി. ഭക്ഷണം കഴി ് ആസ്ഥാനമുറിയി 
േല മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ, സ്വർണമയി ബദ്ധെപ്പ െവ കര ംെകാണ്ട്
അേഘാരനാഥെന്റ കാക്കൽ വീണു. അേദ്ദഹം അവെള ഉടെന എഴുേന്ന ി ്,
’േദവീ, ഇെതെന്താരു കഥയാണ്?’ എ േചാദി . സ്വർണമയി അേഘാ 
രനാഥെന്റേമൽ, ചാരിെക്കാ നി കരഞ്ഞേതയു . കുറ േനരേത്ത ്
ഒ ം സംസാരിച്ചില്ല. പിെന്ന അേഘാരനാഥൻ വെളെര ശാന്തതേയാടുകൂടി
കാരണം േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഉത്തരീയംെകാ ് അ ക്കൾ തുട ് ഇടെത്താണ്ട
വിറ െകാ പറ തുടങ്ങി.
സ്വർണ്ണമയി : അ ന്ന് എെന്റ ഭർത്താവിേനാട് ഭാവിച്ചതുേപാെല എേന്നാടും
പാരുഷ്യം ഭാവിക്കയില്ലേല്ലാ?
അേഘാരനാഥൻ: എന്താണിങ്ങെന ചപല ീകെളേപ്പാെല പറയുന്നത്? ഞാൻ
േദവിേയാട് എേപ്പാെഴങ്കിലും പൗരുഷ്യം ഭാവിച്ചത് ഓർമ്മ േതാ േണ്ടാ?
േദ്വഷ്യേത്താടുകൂടി ഒരു വാ േപാലും ഞാൻ േദവിേയാട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടി 
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ല്ലേല്ലാ.
സ്വർണമയി: അ പ െചയ്യാത്തവിധം ചിലതു െചയ്തതായി േക .
അതുെകാ ് ഈ വിധം ഞാൻ ശങ്കിക്കാനിടയുണ്ടായതാണു്. എനി ് ഒരു
അേപക്ഷയു ്.
അേഘാരനാഥൻ: എെന്നെക്കാ ് കഴിയുന്നതാെണങ്കിൽ േദവിയുെട ആവശ്യം
സാധിപ്പിപ്പാൻ പറേയണ്ട താമസേമയു . എന്നാൽ, അസാധ്യമല്ലേല്ലാ?
സ്വർണമയി: അ ഭർത്താവുമായി ് ചിലതു സംസാരി െകാണ്ടിരിെക്ക
ഭർത്താവിേനാട് ചില പരുഷവാ കൾ പറ ് ധൃതിെപ്പ ് േപാന്നതിനാൽ
ഭർത്താവ് വലിയ വ്യസനത്തിൽ അകെപ്പട്ടിരി . എ തെന്നയുണ്ടായാലും
േവണ്ടതില്ല, അ ന്ന് ഇേപ്പാൾ എെന്റ കൂെടതെന്ന േപാ ് ,ഭർത്താവിെന്റ
സന്താപം എെങ്ങെനെയങ്കിലും തീർ തേരണം(എന്നിങ്ങെന പറ ക 
ഴിഞ്ഞേപ്പാെഴ ് , കുറ േനരം ഒഴി നിന്നിരു , അ ക്കൾ രണ്ടാമതും
അവളുെട കണ്ണിൽ നിറ ).
അേഘാരനാഥൻ: എെന്റ പരുഷവാ കളല്ല യുവരാജാവിെന്റ വ്യസനത്തിനു
കാരണം, അേദ്ദഹം ആേലാചനകൂടാെത െചയ്ത ചില വൃത്തികളാണ്. ആ വൃ 
ത്തികളുെട ഭവിഷ്യ ് എെന്റ വാ കെളെകാണ്ടായിരിക്കാം അേദ്ദഹത്തി

ത്യക്ഷമായതു് . ഏെതങ്കിലും ഇനി വ്യസനി വാൻ ആവശ്യമില്ല. അപകടം
വരാവുേന്നടേത്താളം ഒെക്കയും വ കഴി . നമു ് ഇേപ്പാൾതെന്നേപ്പായി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യസനം തീർ വാൻ മിക്കാം.
എന്നിങ്ങെന പറ ് അേഘാരനാഥൻ ര േപർ ം േഡാലികൾ െകാ 

വരുവാൻ ക ി . ഉടെന േഡാലിയിൽ കയറി താനും സ്വർണ്ണമയിയും
രാജധാനിയിൽ മടടങ്ങിെയ കയും െച .
രാജ്ഞി അകമ്പടിെയാ ംകൂടാെത ധൃതിെപ്പ േപായി. ധാനമ ിെയ കൂ 
ട്ടിെക്കാ വന്നതും, രാജാവി ഒ ം സുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും, രാജാവും
അേഘാരനാഥനും തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണവും പുരവാസികൾ അറി ്,
ഇതിെന്നല്ലാം കാരണെമെന്തന്ന് അേന്യാന്യം രഹസ്യമായി േചാദി വാനും
ഊഹിച്ച് ഓേരാ ം പറവാനും തുടങ്ങി. അേഘാരനാഥൻ ആേരാടും ഒ ം
സംസാരിക്കാെത സ്വർണ്ണമയിയുെട ഒരുമി േപായി വ്യസനി ് െകാ തെന്ന
കിടന്നിരുന്ന താപച െന സാവധാനത്തിൽ പിടിെച്ചഴുനീ ിച്ചിരുത്തി
താെഴ പറയും കാരം പറ തുടങ്ങി.
അേഘാരനാഥൻ: എെന്റേമൽ ഇവിടുേത്തയ്ക്ക് അ ിയം േതാ വാൻ ഞാൻ
സംഗതിയുണ്ടാക്കീ ണ്ടങ്കിൽ എനി ് മാ തേരണം.എനി ് കാര്യത്തിെന്റ
വ തയും, ഇവിടുന്ന് വർത്തിച്ചതിെന്റ ഭവിഷ്യ ം മനസ്സിൽ േതാന്നിയ
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ഉടെന എെന്നതെന്നമറ േപായി. പാരുഷ്യമാെണന്ന് േതാന്നത്തക്കവണ്ണം
ഞാൻ വല്ലതും,പറയുകേയാ,െച കേയാ െചയ്തി െണ്ടങ്കിൽ അതിെന്റ ഓർമ്മ
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഇവിടുെത്ത മനസ്സിൽ നി ം തള്ളിക്കളയണം.നമുക്ക് വ്യസ 
നി വാൻ ഇതല്ല സമയം. കാര്യത്തിെന്റ ഗൗരവം ഞാൻ ഹിച്ചതുേപാെല
ഇവിടു കൂടി ഹിച്ചി ണ്ടായിരു െവങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിെന റി ് ഒ ം
വ്യസനിപ്പാൻ സംഗതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

താപച ൻ: ഞാൻ അ ് പറഞ്ഞതിെന റി ് അ ംേപാലും വ്യസനി 
ച്ചട്ടില്ല. അങ്ങെന െത തരിക്കരിക്കരുേത. അ ന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ എനി ്

ത്യക്ഷമായ എെന്റ അബദ്ധമാണു് എെന്ന ദു:ഖിപ്പി ന്നതു്. (അതു പറഞ്ഞ 
േപ്പാൾ അേഘരനാഥൻ സ്വർണമയിയുെട മുഖേത്ത ് ഒ േനാക്കി) ഇനി
ഈ ദുർഘടത്തിൽനി ് അപമാനം കൂടാെത നിവൃത്തി വാൻ, അേങ്ങെട
ബുദ്ധികൗശലമല്ലാെത എനി ് യാെതാരു ആധാരവും ഇല്ല. ഞാൻതെന്ന
ചന്ദേനാദ്യാനത്തിേല ് അേങ്ങ കാണാൻ വേരണെമ തീർച്ചയാക്കിയിരു 

. അേപ്പാേഴക്കാണു് അ ് ൈദവംതെന്ന അയ വന്നേപാെല എെന്റ
സഹായത്തി ് എത്തിയതു്.
അേഘാരനാഥൻ: എെന്ന സ്വർണമയിയാണു് കൂട്ടിെകാ േപാന്നതു്. അെല്ല 
ങ്കിൽ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഇേങ്ങാ വരുന്നതല്ലായിരു . അവളുെട വ്യസനം
കണ്ടിട്ടാണു് ഞാൻ എെന്റ പണികൂടി നിർത്തിെവ േപാന്നതു്. ആകെട്ട,
അതിരിക്കെട്ട ഇവിടു ് വൃത്തിച്ചതിെന്റ ഭവിഷ്യൽഫലങ്ങൾ ഇവിടു ്
നല്ലവണ്ണം അറിവാൻ സംഗതിയില്ല; അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതു് ആവശ്യവുമാണു്.
ഒ ം പരി മിക്കരുതു്. വരുന്നതു വരെട്ട. ധൃഷ്ടതയാണു് പുരുഷന്മാർ ് ഈ വക
സമയങ്ങിൽ അത്യാവശ്യം.

താപച ൻ: നിവൃത്തിമാർഗം ആേലാചി ന്നതി ് മുമ്പായി വൃത്തിയുെട
േദാഷം ഇ േത്താളമുെണ്ട ് അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതു് ആവശ്യമാണെല്ലാ. ഞാൻ
ആയതു് സൂക്ഷ്മമായി ഇനിെയങ്കിലും അറിയെട്ട, പറയൂ.
അേഘാരനാഥൻ: കൃതവീര്യൻ എന്ന ഇേപ്പാഴെത്ത കുന്തേളശൻ അതിധീരനും,
പരാ മശാലിയും ദുരഭിമാനിയുമാണു്. ആയുധവിദ്യശിക്ഷയിൽ അഭ്യസിച്ചി  
മു ്. അേദ്ദഹത്തി ് സമനായ ഒരു േയാദ്ധാവു് ഇ ് ന െട രാജ്യത്തിൽ
ഉേണ്ടാ എ സംശയമാണു്. അ യുമല്ല, അേദ്ദഹം മനസ്സിൽ ഇന്നെതാ ്
െചയ്യണെമ നിരൂപിച്ചി െണ്ടങ്കിൽ അതു് എങ്ങെനെയങ്കിലും െചയ്തല്ലാെത
അട ന്ന ആളല്ല. െചയ് വാൻ ാണിയുമുണ്ട്.
കുന്തളരാജ്യേമാ–ഒരു മുപ്പതു് സംവത്സരത്തിന്നി റം, ആ രാജ്യം വളെര
ഐശ്വര്യവതിയായിതീർന്നിരി . ഭണ്ടാരം തടിച്ചിരി –േസനകൾ
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അനവധി– ബലന്മാരായ േസനാധിപന്മാർ–ബുദ്ധിമാന്മാരായ മന്തികൾ–
ധനികന്മാരും രാജ്യഭക്തിയുമുള്ള ജകൾ–ബഹുവർത്തകം നട വരുന്ന
പട്ടണങ്ങൾ–കള്ളന്മാരുെട ഉപ വമില്ലാത്ത െച വഴികൾ–യ പ്പാലങ്ങൾ–
വിദ്യാശാലകൾ–ൈവദ്യശാലകൾ–എ േവണ്ട പരിഷ്കാരസൂചകങ്ങളായ
പലതും ഉണ്ട്. ഈ കുന്തേളശെന്റയും ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ േജ്യഷ്ഠനായ മുമ്പെത്ത
കുന്തേളശെന്റയും ബുദ്ധികൗശലം െകാ തെന്ന, കുന്തളരാജ്യം ഇേപ്പാൾ
പശ്ചിമഭാരതത്തി ് ഒരു െതാടുകുറിയായി തീർന്നിരി . കൂന്തേളശെന്റ രാ 
ജലക്ഷ്മിേക്ഷമവും സുഭിക്ഷവുമാകുന്ന സഖിമാേരാടുകൂടി ദിവേസന നൃത്തമാടു .
എെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ ധാനമ ിയായിരി േമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബുദ്ധിൈവ 
ഭവംെകാ ം പൗരുഷംെകാ ം കുന്തേളശെന ഒരുവിധം ഒതുക്കിെവ വാൻ
കഴിഞ്ഞതാണ്. വിേശഷിച്ച്, േജ്യഷ്ഠൻ അ ം ഒരു കഠിനക ം വൃത്തിച്ചി 
ണ്ട്. കുന്തേളശെന്റ വൃദ്ധനായ അച്ഛെന പിടിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി,

വളെര വ്യം പു േനാടു വാങ്ങീട്ടാണു് വിട്ടയച്ചതു്. േജ്യഷ്ഠൻ സാമദാനേഭ 
ദങ്ങൾ േയാഗിച്ചി ം കുന്തേളശൻ വഴിെപ്പടാൻപറഞ്ഞേപ്പാൾെവെറ വഴി
കാണായ്കയാൽ അേദ്ദഹം അങ്ങെന െചയ്തതാണ്. വഴിെപ്പട്ടതിെന്റ േശ 
ഷം,ആ വ്യംഅേങ്ങാ തെന്ന മടക്കിെക്കാടു കയും െചയ്തിരി എങ്കിലും
കൃതവീര്യൻ അതു േഹതുവായി ണ്ടായ ണം ഇേപ്പാഴും ഉണക്കാെത െവ െകാ 
ണ്ടിരി ണ്ടാകും. അേദ്ദഹം ൈവര്യം മറ കളയുന്ന മാതിരിയല്ല; ഇേപ്പാൾ
അയൽവക്കക്കാരായേചദി, അവന്തി, ഈ രാജ്യങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാരായി ം
അ ം ബ തയുമുണ്ടായി ്. എന്നാൽ അവർ പേണ്ട പേണ്ട നേമ്മാടു 
ൈമ ിയുള്ളവരാകയാൽ കുന്തളേനാട് േചർന്ന് ന െട േനെര തിരിയുവാൻ
സംഗതി േപാരാ. ഈ അവസ്ഥയിൽ അവർ നിരായുദ്ധന്മാരായിരുന്നാൽ തെന്ന
ആയത് ന െട ഭാഗ്യമാെണ വിചാരിക്കണം.
വിേശഷിച്ച് കുന്തേളശൻ മഗധരാജാവുമായി ് സഖ്യത്തിലാണു്. മഗതരാജാവി 

യവനന്മാർ പ തെന്ന മമതയായിട്ടാെണന്ന് അറിയാമേല്ലാ അതുെകാ ്
കുന്തേളശൻ കുഴങ്ങിയാൽ മഗധരാജാവു് യവനൈസന്യംതെന്ന അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ സഹായത്തി ് അയ വാനും മതി. േജ്യഷ്ഠെന്റ കാലം കഴി ് ഞാൻ
രാജ്യകാര്യം ഏറ്റതിൽ പിെന്ന,ഇതുവെരയും മനസ്സിൽനി ം വി േപാകാെത 
യുണ്ടായിരുന്ന ഒരു േപടി കുന്തളരാജ്യെത്ത ആ അഗ്നിപർവതം എേപ്പാഴാണ്
െപാട്ടിെത്തറി ന്നത് എന്നായിരു . എ െചയ്തിെട്ടങ്കിലും അതു കൂടാെത
കഴിക്കണെമ ം കഴിയുെമങ്കിൽ കുന്തേളശെന സാമദാനങ്ങെളെക്കാണ്ട് ഇണ 
ക്കി പാട്ടിലാക്കണെമന്നായിരു എെന്റ മേനാരാജ്യം. ഇവിടുന്ന് ഇെതാ ം
അറിയാെത, അ േനരംെകാ ് വളെരക്കാലമായി ഞാൻ ഭയെപ്പട്ടിരുന്ന 
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ത യും സംഭവി മാറാക്കിയേല്ലാ. കടന്നൽ ട്ടിേലക്ക് കല്ലിടുകയാണ്
െചയ്തത്. കുന്തേളശന്റ സ്വഭാവം എനി നല്ല നിശ്ചയമു ് .ഒ ം താമസിയാ 
െത കുന്തേളശനും പടയും ന െട ചി ദുർഗേത്തയും രാജധാനിെയയും വ
വളഞ്ഞാൽത്തെന്ന ഞാൻ വിസ്മയെപ്പടുകയില്ല എന്നാൽ ന െട പരാജയവും
തീർച്ചതെന്ന.
ഇങ്ങെനെയല്ലാമാണു് കാര്യത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥ. പേക്ഷ ഇേപ്പാഴാണ് ന െട
ഉത്സാഹവും പൗരുഷവും ആപൈദ്ധര്യവും കാേണണ്ടത്. അതിസാഹസമായി
യത്നിച്ചാൽ ൈദവാനുകൂലം െകാ ് നമു ് േദാഷംവരാെത കഴിയുവാനും
മതി. യുദ്ധത്തിെന്റ കലാശം വിചാരിച്ചേപാെലയാവുകയില്ല. കുന്തേളശെന്റ
അതി മെത്ത ഒരു വിധത്തിൽ തടുപ്പാൻ േവ ന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ഒെക്കയും
ഞാൻ െചയ്തി ണ്ട്. ഞാൻ ചന്ദേനാദ്യാനത്തിേല ് ബദ്ധെപ്പ േപായത്
അതിനുേവണ്ടിയായിരു (ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ യുവരാജാവിെന്റ വാടിയിരുന്ന
മുഖം അ ം സന്നമായി). നമു ് സഹായത്തിനു ചിലർ വരുെമ ് ഞാൻ
വിചാരി ്. അവർ എത്തിയാൽ എനി ് ൈധര്യം വർദ്ധി മായിരു .
കഷ്ടം! ന െട താരാനാഥൻ ഇനിയും വന്നില്ലേല്ലാ, അവനുെണ്ടങ്കിൽ എനി ്
ഒരു വലിയ സഹായമായിരു .

താപച ൻ: അതും എെന്റ വലിയ നിർഭാഗ്യംതെന്ന. താരാനാഥെന്റ
അ തമായ പരാ മം ഈ ആപത്തിൽ നമു ് വലിയ സഹായമായിരു .
സ്വർണ്ണമയി: നമു ് ഇങ്ങെന ഒരാപ വന്നിരി െവന്നറിഞ്ഞാൽ ,
േജ്യഷ്ടൻ എവിെടയായിരുന്നാലും ന െട സഹായത്തിനു് എത്താതിരി േമാ?

താപച ൻ, ’ഞങ്ങളുെട പുരാണ സിദ്ധമായ ഈ സ്വരൂപത്തിന്റ മഹിമ
േപാകാെത നിർത്തി രാജ്യം രക്ഷി വാൻ അ ന്നല്ലാെത േവെറ ആരും
ഇേല്യ’ എ പറ ് ആേഘാരനാഥേനാടുകൂടി യുദ്ധത്തി േവ ന്ന ഒരു  
കൾ പൂർത്തിയാ വാൻ പുറേത്ത േപാകയും െച .
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14.അനുരാഗവ്യക്തി

കുന്തലതയും രാമകിേശാരനും തമ്മിൽ പരിചയമായ വിവരം മു ് ഒേരട ്
പറ വേല്ലാ? അവർ തമ്മിൽ സംസാരി ന്നതും അേന്യാന്യമുള്ള ഔ  
ക്യവും കണ്ടി ് േയാഗീശ്വരൻ ആന്തരമായി സേന്താഷി ം. രാമകിേശാരെന്റ
ദീനം നല്ലവണ്ണം േഭദമായി, ശരീരം മുമ്പെത്ത സ്ഥിതിയിൽ ആയി എങ്കിലും,
േയാഗീശ്വരൻ പുറേത്ത ് േപാകുേമ്പാെഴാെക്കയും രാമകിേശാരെനകൂടി വിളി 

െകാ േപാകുമാറുണ്ടായിരുന്നതു മാറ്റി. കുന്ദലതേയാടുകൂെട ആരാമത്തിൽ
നടന്ന ഓേരാ സംഗതികെള റി സംസാരി ന്നതിൽ താ ര്യം േതാ ക 
യാൽ രാമകിേശാര ് അതുെകാണ്ട് ഒ ം സൗഖ്യേക്കടുണ്ടായതുമില്ല. അവർ
തമ്മിൽ ഇണക്കം വർദ്ധിേക്കണെമന്നായിരു േയാഗീശ്വരെന്റയും മേനാരഥം
എ േതാ ം. എ െകാെണ്ടന്നാൽ, താൻ പുറേത്ത േപാകാത്ത ദിവസ 
ങ്ങളിലും രാമകിേശാരനും, കുന്ദലതയും- നട ന്ന ദിക്കിേല െച കയാകെട്ട
അവെര തെന്റ അടുക്കേലക്ക് വിളി കയാകെട്ട െചയ്കയില്ല. പേക്ഷ, അവർ
തമ്മിൽത്തെന്ന സംസാരി േമ്പാൾ വല്ല സംഗതിെയ റി ം ഭിന്നാഭി ായം
ഉണ്ടായാൽ േയാഗീശ്വരേനാടു െച ് േചാദി കയും അേപ്പാൾ തെന്റ അഭി 

ായം പറ െകാടു കയുംെച ം എന്നാൽ, രാ ിയിൽ രാമകിേശാരനും
േയാഗീശ്വരനും തമ്മിൽ പതിവുേപാെലയുള്ള സംഭാഷണത്തിന്ന് ഒരിക്കലും
മുടക്കംവരികയില്ല. അത്താഴം കഴി ് കുന്ദലതയും പാർവതിയുംകൂടി അക ്
വാതിൽ അടച്ച് കിടന്ന േശഷം, ഉമ്മറ ് കിട ് ഉറക്കം വരുന്നതുവെര ഗുരുവും
ശിഷ്യനും കൂടി വളെരേനരം സംസാരി കയുംെച ം.
ഇങ്ങെന കഴി േപാരുന്ന കാലം ഒരു ദിവസം രാമകിേശാരനും കുന്ദലതയുംകൂ 
ടി േതാട്ടത്തിൽ നട േമ്പാൾ രാമദാസൻ അവിെട പണി എടു ന്നതു ക .
കുന്ദലത:’അച്ഛൻ എവിെടയാണ് ’ എ ് അവേനാടു േചാദി .
രാമദാസൻ: പുലർെച്ച എഴുനീററു പുറേത്ത േപാകുന്നതു ക .
കുന്ദലത: അപൂർവമായി ് ചിലേപ്പാൾ അച്ഛൻ രാവിേലയും പുറേത്തക്ക് േപാവുക
പതിവുണ്ട്.
രാമകിേശാരൻ: ഇയ്യിെട പുറേത്ത േപാകുേമ്പാൾ എെന്ന വിളിക്കാത്തതു്
എന്താെണന്ന് എനിക്ക് അറി കൂടാ.
കുന്ദലത: അതുള്ളതുതെന്ന. അേങ്ങെട ദീനം േഭതമായേശഷം ഒേന്നാ, രേണ്ടാ
കുറിയല്ലാെത അച്ഛെന്റ ഒരുമി ് പുറ േപാവുകയുണ്ടായിട്ടില്ല.
രാമകിേശാരൻ: ഒരു ദിവസം ഞാനും േപാരാെമ പറ ് കൂെട െച .
’അേപ്പാൾ ക്ഷീണം നല്ലവണ്ണം തീരെട്ട. അതിനു മുെമ്പ പുറത്തിറങ്ങീ ് തരേക്കട്
വേരണ്ട’ എ പറ ് എെന്ന മടക്കിയയ .
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കുന്ദലത: അതാവില്ല. ക്ഷീണം നല്ലവണ്ണം തീർ ് േദഹം സ്വസ്ഥമായി ് എ
നാളായി .അച്ഛെന്റ അന്തർഗതം എന്താെണന്നറിയുവാൻ എളുപ്പമല്ല.
രാമകിേശാൻ:അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം അഗാധമാണ്. എനി ് നല്ല പരി 
ചയമുണ്ട്. എെന്തങ്കിലും അച്ഛൻ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതുെകാ ് എനി ് ഒ ം
സുഖേക്കടുണ്ടായില്ല.
കുന്ദലത:(അ ം പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി) അെത െകാണ്ട്?
രാമകിേശാരൻ: നമു തമ്മിൽ ൈസ്വരമായി സല്ലാപം െചയ്യാമെല്ലാ എ
വിചാരിച്ചാണു് .അച്ഛൻ ന െട കൂെടയുണ്ടായാ ൽ നാം പറയുന്നതു്അേദ്ദഹേത്താ 
ടായിരി ം. ന തമ്മിൽ േനരി ് ഒ ം പറവാൻ ഇടവരുകയുമില്ല .
കുന്ദലത: അതങ്ങനതെന്ന അച്ഛൻ അേങ്ങ ചിലേപ്പാൾ കൂട്ടിെക്കാ േപായാൽ
എനി ം ഒ ം സൗഖ്യമുണ്ടാവാറില്ല. പതിവുേപാെല സംസാരിപ്പാൻ ആരുമി 
ല്ലായ്കയാൽ മനസ്സിനു് ഒരു മൗഢ്യം വ ബാധി ം. അ ് അച്ഛെന്റകൂെട
േപാകണ്ട എ പറവാനും എനി മടിയു ് അേങ്ങയ്ക്ക് അച്ഛെന്റ ഒരുമി
നടന്നാൽ പലതും ഹി വാനുണ്ടാകുന്നതാണു്. എെന്റ ഇഷ്ടത്തി ് ഇവിെട
ഇരുന്നാൽ എ ലാഭം?
രാമകിേശാരൻ:ഞാൻ അങ്ങെനയല്ല വിചാരി ന്നതു്. അച്ഛെന്റ കൂെട നടന്നാൽ
പലതും ഹിപ്പാനുെണ്ട പറഞ്ഞതു ശരി തെന്ന. എന്നാൽ, പരമാർത്ഥം
കുന്ദലതയുമായി സംഭാഷണം െചയ്ത് ആ മധുരമായ വാ കെള ആസ്വദി വാ 
നാണു് എനിക്ക് അധികം സേന്താഷം
കുന്ദലത:എെന്റ ായത്തിലുള്ള ആളുകെളഇതിൻ കീഴിൽ എനി കാണ്മാ 
നിടവരാത്തതിനാൽ അങ്ങ മായുള്ള സല്ലാപത്തിൽ എനി ് കൗതുകം
േതാന്നന്നതു് അ തമല്ല. പല ദി കളിലും സഞ്ചരിപ്പാനുംവളെര ജനങ്ങെള
കാണ്മാനും അവരുമായി സംസാരിപ്പാനും സംഗതി വന്നി ള്ള അേങ്ങയ്ക്ക് ഈ

ാകൃതയായ എേന്നാടു് സംസാരി ന്നതിലാണു് അധികം സേന്താഷം എ
പറഞ്ഞതു് എെന്ന മുഖ തിെച കയല്ലേല്ലാ?
രാമകിേശാരൻ:കഷ്ടം! എേന്നാടി നിർദയ കാണിക്കരുേത .വളെര ജനങ്ങെള
കണ്ടി െണ്ടങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കുന്ദലതെയ മാ േമ കണ്ടി . ദർശനം
െചയ്യണെമ ് വെളെര കാലമായി ആ ഹി വരുന്ന ഒരു പുണ്യസ്ഥല ്
ഏറ്റവും പണിെപ്പ ് എത്തിയ തീർത്ഥവാസികൾ േതാ ം േപാെല ഭവതി 
െയ ഒന്നാമതായി കണ്ടേപ്പാൾ എനി ഒരു കൃതകൃത്യതയാണു േതാന്നിയതു്.
പിെന്ന ഭവതിയുെട ദയാപൂരം െകാ ് എെന്റ േസ്നഹം വർദ്ധിച്ചതും വിശ്വാസം
ജനിച്ചതും. നാം തമ്മിൽ ഒന്നാമതായി സംഭാഷണമുണ്ടായ ദിവസം ഞാൻ
വ്യക്തമായി പറ വേല്ലാ. അന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞതു് മറന്നിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ഈ
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വിധം സംശയങ്ങെളെക്കാ ് എെന്ന വ്യസനിപ്പിക്കയില്ലായിരു .
കുന്ദലത:എെന്ന റിച്ച് ദയേയാടുകൂടി പറഞ്ഞ ആ വാ കൾ ശിലാേരഖ 
േപാെല എെന്റ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞി ള്ളതു് ഇതാ ഇേപ്പാൾ ടി എനിക്ക്

യാസംകൂടാെത വായിക്കാം. എങ്കിലും അേങ്ങെട വ ത സൂഷ്മമായി
അറിയായ് കയാൽ ആ വാക്ക്കൾ അേങ്ങാെട അവശസ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ
കുറഞ്ഞാരുപകാരം െചയ്തതിെന റി ് കൃതജ്ഞത േഹതുവായി മാ ം പറ 
ഞ്ഞതായിരി േമാ എ ശങ്കിരി .
രാമകിേശാരൻ: അേയ്യാ! ഈ ശങ്കകൾ ് എ കാരണം? നമ്മിെല അനുരാ 
ഗം നാം തമ്മിൽ വാ കെളെകാ ് പറഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിലും ന െട ഹൃദയങ്ങൾ
അനുരാേഗാൽ തങ്ങളായ പല േചഷ്ടകെളെകാ ം അേനാന്യം ദർശിപ്പി 
ച്ചിട്ടിെല്ല? എെന്റ േ മഭാരം അനിർവചനീയമാകയാൽ വാ കെളെകാ ്
അധികം വ്യക്തമാ വാൻ എനി ് കഴിയാഞ്ഞതാണു്.
കുന്ദലത: അേങ്ങ ് എെന്റേമൽ അനുരാഗമുെണ്ട േതാ േമ്പാൾ സേന്താ 
ഷവും പിെന്ന അേങ്ങെട പരമാർത്ഥം അറിയായ്കയാൽ വല്ല സംഗതിെകാ ം
ആശാഭംഗം വ േപാകുേമാ എ ള്ള ഭയവും, രണ്ടിെന റി ം സംശയവും
എെന്റ മനസ്സിൽ ഇടകലർ െകാണ്ടാണു് ഇ നാളും കഴിഞ്ഞതു്. അേയ്യാ!
ൈദവേമ, എെന്റ ഹൃദയം ഈ േവദനകൾ അനുഭവിേക്കണ്ടതേല്ല! എന്നിങ്ങെന
പലേപ്പാഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുമു ്. അ മി ം ഉഴ െകാ ം ഒേരട ം
ഉറ നിൽ വാൻ വഴിയില്ലാെതയും എ അദ്ധ്വാനി ഈ ഹൃദയം! കഷ്ടം!
രാമകിേശാരൻ, ‘എെന്റ ിയതമയായ കുന്ദലേത! എെന്റ അനുരാഗം മുഴുവനും
ഭവതിയുെടേമൽ നിക്ഷിപ്തമായിരി . ഭവതി എെന്റ ാണനായകിയാണ്.
ഇനിെയങ്കിലും ആ ബാഷ്പധാരെയ നിർത്തി അ മി ം സഞ്ചരി ് വളെര
േവദനയനുഭവിച്ച ആ ഹൃദയം ഇവിെട വി മിക്കെട്ട’ എ പറ ് കുന്ദല 
തയുെട മാറിടം തെന്റ മാറിടേത്താണ ്, ധാരാളമായി വന്നിരുന്ന ക നീർ
തുട െകാണ്ട് േയാഗീശ്വരെന ടി അറിയിക്കാത്ത തെന്റ ചില ചരിങ്ങെള
ഏറ്റവും േഗാപ്യമായി രാമകിേശാരൻ കുന്ദലതേയാടു പറ .
അേപ്പാൾ കുന്ദലത വളെര മുഖ സാദേത്താടുകൂടി രാമകിേശാരെന്റ മുഖേത്ത
േനാക്കി, ‘ ഇനി എെന്റ ിയ രാമകിേശാരാ എ വിളിക്കാമേല്ലാ എ
പറ ് ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം അയ . ‘ എെന്റ മനസ്സിൽനി ് ഒരു ഭാരം
ഇറങ്ങിയേപാെല േതാ . ശ്വാേസാച്ഛ്വാസങ്ങൾ ടി സൗകര്യം വർദ്ധി 
ച്ചതുേപാെലയിരി ’ പറ ് രാമകിേശാരെന ആേ ഷി കയും െച .
രാമകിേശാരൻ: ‘ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറ . ’ കുന്ദലതയ്ക്ക് മുഖ സാദം
മങ്ങിെക്കാ ് ‘അതു് എ ്? ’ എ േചാദി .
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രാമകിേശാരൻ: എെന്റ ിയ കുന്ദലേത, ഭവതിയുെട േസവന കാരം എെന്ന
ഭർത്താവാക്കി വരിച്ചാൽ അച്ഛൻ യാെതാ ം മറു പറകയില്ലായിരിക്കാം.
എങ്കിലും ഭവതി എെന്ന ഭർത്താവായി വരി ന്നതി മുമ്പായി ഒരു കാര്യം
ആേലാചിേക്കണ്ടതുണ്ട്തുണ്ട്. ഭവിഷ്യത്തിെന വഴിേപാെല ആേലാചിക്കാ 
െത വർത്തി ന്നവെര റിച്ച് എനി ് അ ം േപാലും ബഹുമാനമില്ല.
എെന്നയല്ലാെത േവെറ ഒരു െചറുപ്പക്കാരെനയും കുന്ദലതക്ക് കാണ്മാൻ സംഗതി
വന്നിട്ടില്ലേല്ലാ. േമലാൽ ഓേരാ രാജ്യങ്ങേളയും ജനങ്ങെളയും സഞ്ചരി കാ 
ണുവാൻ കുന്ദലതയ്ക്ക് തെന്ന സംഗതിവന്നാൽ, എെന്നക്കാൾ ഗുേണാൽക്കർഷം
ഉള്ളവരും കുന്ദലതയ്ക്ക് അധികം അനുരൂപന്മാരുമായ പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരിെക്ക
ഈ അസാരനായ എെന്ന വരിച്ചതൂ അബദ്ധമായി എെന്നാരു പശ്ചാത്താപം
േലശംേപാലും േതാ വാൻ ഇടെവക്കരുെത. ഭഗവതി എെന്റ ഭാര്യയായി
എ വരികിൽ എനി ജന്മസാഫല്യം വ .എങ്കിലും സ്വർത്ഥെത്ത മാ 

ം െകാതി ഭവിഷ്യ കളായ േദാഷങ്ങെള എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ
കഴിയുേന്നടേത്താളെമങ്കിലും, ഭവതിെയ അറിയിക്കാെത കഴി ന്നതൂ ഏറ്റ 
വും പാപകരമാണ്. ആയതുെകണ്ട്, ജീവാവസാനംവെര നിൽേക്കണ്ടതായ
നമ്മിെല ഈ ശാശ്വതമായ സംബന്ധെത്ത തീർച്ചെപ്പടു ന്നതി മുമ്പായി
ഒരിക്കൽ ടി ഗുണേദാഷങ്ങെള വഴിേപാെല ആേലാചിെക്കണെമ.
കുന്ദലത: അ പറയുേമ്പാെല േവെറ ഒരു പുരുഷെന വരിക്കാമായിരു  
െവന്ന് എനി േതാ ന്നതാകയാൽത്തെന്ന, (ഈശ്വരാ! ഇങ്ങെന േതാ ന്ന
കാലത്ത് എെന്റ ഈ ഹൃദയം നശിക്കെട്ട) ഇേപ്പാൾ സമർപ്പിച്ചിരി േന്നടത്ത്
എെന്റ അനുരാഗെത്ത തിരിെക എടു വാൻ എന്നാൽ അശക്യമാണ്. ആയതു 
െകാണ്ട് ഇനി ആ വിധം ആേലാചനകൾ നിഷ േയാജനെമ തീർച്ചതെന്ന.
നന്മയായാലും തിന്മയായാലും േവണ്ടതില്ല. ഇനി േമലാൽ ഞാൻ അേങ്ങെട
കുന്ദലത, അ എെന്റ ിയ രാമകിേശാരൻ; ഇതി യാെതാരു ഇളക്കവും
ഇല്ല. കാലേദശാവസ്ഥകെള ക്ക േഭദെപ്പടാെത, സമ്പത്തിലും, വിപത്തിലും
ആപത്തിലും അരിഷ്ടതയിലും, ഒരുേപാെല ജീവാവസാനപര്യന്തം അേങ്ങ ദൃടമാ 
കുംവണ്ണം േസ്നഹി വാൻ നിശ്ചയിച്ചിരി ന്ന ഈ ഹൃദയെത്തയും എെന്നയും,
അഖിലചരാചര ഗുരുവായ ജഗദീശ്വരൻ സാക്ഷിയാെക അേങ്ങയ്ക്കായതുെകാണ്ട്
ഇതാ ദാനംെച .
എന്നിങ്ങെന പറ വീഴുവാൻ ഭാവി േമ്പാേഴ , രാമകിേശാരൻ ഹർഷാ 

ക്കേളാടുകൂടി പിടി നിർത്തി ര േപരും അേന്യാന്യം ഗാഢമാകുംവണ്ണം
ആ ിഷ്ടന്മാരായി, കുെറ േനരേത്ത തങ്ങളുെട മ സകല അവസ്ഥകളും
വിചാരങ്ങളും മറന്ന്, ആനന്ദാർണവത്തിൽ നിമഗ്നന്മാരായി നി .
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പിെന്ന ദീർഘാശ്വാസേത്താടുകൂടി തമ്മിൽ േവർവി ് രണ്ടാമതും സംഭാഷണം
തുടങ്ങി.
രാമകിേശാരൻ: േനരം ഞാൻ വിചാരിച്ചതുേപാെല അ അധികമായിട്ടില്ല.
കുന്ദലത: നാം നടക്കാൻ േതാട്ടത്തിേല വന്നതിൽപ്പിെന്ന ഈ അ േനരം 
െകാ ന െട മനസ്സിൽ എെന്തല്ലാം മാതിരി വിചാരങ്ങളാണു് ഉണ്ടായതു്.
അധികം േനരമായി എ േതാന്നിയതു് അതുെകാണ്ടായിരിക്കണം.
രാമകിേശാരൻ: ഈ അ േനരംെകാ ്, ന െട വിചാരങ്ങളും സ്ഥിതിയും
എ േഭദംവ ! ഏെതല്ലാം ആശകൾ സാധി ; ഏെന്തല്ലാം ശങ്കകൾ നശി ;
എ െയല്ലാം േമാഹങ്ങൾ ജനി ; ന െട േമാദേഖദങ്ങൾ അ യും ന െട ചി 
ത്തവൃത്തികെള ആ യിച്ചവയാെണ ന െട ഇേപ്പാഴെത്ത അനുഭവംതെന്ന
ദൃഷ്ടാന്തെപ്പടു വേല്ലാ! ആശ്ചര്യം!
കുന്ദലത: ന െട ഇേപ്പാഴെത്ത ഈ അവസ്ഥ അകൃതസുകൃതന്മാർക്ക് അസുലഭം
തെന്ന.
രാമകിേശാരൻ: പേക്ഷ,നിരുപമമായ ഈ സേന്താഷം അധികേനരം നിൽ 

െമ മാ ം വിചാരിേക്കണ്ട.മനുഷ്യർക്ക് ദു:ഖ സമ്മി തമല്ലാെത സുഖം
ദുർല്ലഭം.വരുവാൻ േപാകുന്ന ഒരു സുഖേക്കടു ഇതാ ഇേപ്പാൾ തെന്ന എെന്റ
മനസിൽ നിഴലിച്ചിരി .ആേലാചി ന്നിടേത്താളം.ആ നിഴൽ അധികം
ഇരുളുകയും െച .കഷ്ടം!
കുന്ദലത:അത് എന്ത് ?’. എ േചദി േമ്പാെല,സങ്കടേത്താടുകൂടി രാമകിേശാ 
രെന്റ മുഖേത്ത േനാക്കി.
രാമകിേശാരൻ: എനിക്ക് എെന്റ േസാദരിെയകാണ്മാൻ ൈവകിരി .എെന്ന
ഇതു വരയായി കാണ്മാതായാൽ അവൾ ഇേപ്പാൾതെന്ന വ്യസനി  

ണ്ടാവും.േപായി േവഗത്തിൽ മടങ്ങിവരാെമ േതാ ണ്ട് .എങ്കിലും
കുന്ദലതെയ പിരിയു എ വിചാരി േമ്പാൾതെന്ന എനി വിഷാദമാ 
കു .േസാദരിെയ കാണ്മാതിരി ന്നേതാ,അതും വിഷമം എ െചേയ്യണം
എന്നറിഞ്ഞില്ല.
കുന്ദലത: കഷ്ടം!മനുഷ്യരുെട സുഖം,മിന്നൽപിണരുേപാെല ക്ഷണമാ ം

കാശിച്ച്,അതാ,േനാ !എ പറയും മു ് ദു:ഖമാകുന്ന അന്ധകാരം സി  
കഴിയു െവേല്ലാ!
രാമകിേശാരൻ: ഞാൻ കുന്ദലതെയയും എെന്റ ഒരുമിച്ച് െകാ േപായാേലാ?
കുന്ദലത: വളെര സേന്താഷം തെന്ന പേക്ഷ-
രാമകിേശാരൻ: പേക്ഷ അച്ഛൻ സമ്മതി േമാ എന്നാണു സംശയം.അേല്ല?
കുന്ദലത: ന െട രണ്ടാളുെടയും ഇഷ്ടം ഇന്ന കാരെമന്നറിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ
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അതിനു മറു ് ഒരു വാ േപാലും പറകയില്ല. അേദ്ദഹം അ നല്ലാളാണ്.
പേക്ഷ, എെന്ന റിച്ചി യും ഇ യും വാത്സല്ല്യവും ദയയും ഉള്ള അദ്ദഹെത്ത
വി േപാകാൻ എനി ൈധര്യം മതിയാകുന്നില്ല.
രാമകിേശാരൻ: അേദ്ദഹെത്ത വി േപാവാൻ മനസ്സില്ലായ്മ എനി ം കുന്ദല 
തേയക്കാൾ ഒ ം കുറവില്ല. േവഗത്തിൽ മടങ്ങിവരാമേല്ലാ എ വിചാരി ്
സമാധാനെപ്പടുകയാണു് ഞാൻ െച ന്നതു്.
കുന്ദലത: അച്ഛേനാടു ന െടകൂെട േപാേരണെമന്ന് അേപക്ഷിച്ചാേലാ?
രാമകിേശാരൻ: അതുണ്ടാവുെമ ് എനി േതാ ന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ
വിജനവാസവും മ ം കണ്ടതുെകാ ് എനിക്ക് ഊഹിക്കാം. അതുെകാ ് നാം
അങ്ങെന െചയ്യണെമന്ന് അേപക്ഷിച്ച് അേദ്ദഹത്തിന് മനസൗഖ്യമില്ലാതാക്കി 
തീർ ന്നതു നന്നല്ല. കുന്ദലതയുെട സമ്മതം ഉെണ്ടങ്കിൽ, ഞാൻ േപായി നാലു
ദിവസം എെന്റ േസാദരിയുെട ഒരുമി ് താമസി ് േവഗത്തിൽ മടങ്ങിവരാം.
കുന്ദലതെയ കാണായ്കയാലുള്ള വ്യസനം ഒരു ശൃംഖലേപാെല ഞാൻ േപാകു 
േന്നടെത്താെക്കയും എെന്ന ബന്ധി ം. കുന്ദലതെയ കാണ്മാനുള്ള ആ ഹം
ഇേങ്ങാേട്ടക്ക് എെന്ന സദാ ആകർഷി കയും െച ം. ആയതുെകാണ്ട് ഞാൻ
േപായിവരുവാൻ സമ്മതിക്കേണ.
കുന്ദലത: (കണ്ണിൽ അ ബി ക്കൾ െപാടി െകാ ് ) അ േപായാൽ
േവഗത്തിൽ വരുമേല്ലാ; േപായി വന്നാെട്ട. േസാദരിെയ കാണ്മാൻ താ ര്യംെകാ 
ണ്ടേല്ല, എ ം മററും എനി തെന്ന േതാ ്. പേക്ഷ, തമ്മിൽ പിരിയുക
എ ം േപാകാനുള്ള രാജ്യത്തിെന്റ ദൂരവും വിചാരി േമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന വ്യസനം
അട വാൻ ഞാൻ സമർത്ഥയാകുന്നില്ല.
രാമകിേശാരൻ ക നീർ തുട ് കുന്ദലതെയ സമാധാനെപ്പടു വാൻ തുട  
േമ്പാൾ കുന്ദലത വ്യസനം സഹിയാെത രാമകിേശാരെന്റ മാറിടത്തിേല തല
ചായി ്. അ ധാരെകാണ്ട് രാമകിേശാരെന കുളിപ്പി .
രാമകിേശാരൻ, ’ ഇങ്ങെന വ്യസനി ന്നതായാൽ ഞാൻ കുന്ദലതെയ
പിരി ് എ ം േപാകുന്നില്ല. നിശ്ചയംതെന്ന. േസാദരിെയ കാണ്മാൻ
എങ്ങെനെയങ്കിലിലും ഞാൻ വഴിയുണ്ടാക്കിെക്കാള്ളാം. ഏതായാലും ഒങ്ങെന
വ്യസനിക്കരുേത’ എ പറ .
ആ നിലയിൽത്തെന്ന ര േപരുംകൂടി നിൽ േമ്പാൾ േയാഗീശ്വരൻ പിൻ 
ഭാഗ കൂടി കട വരുന്നത് അവർ കണ്ടില്ല. രാമകിേശാരെന്റ ഒടുക്കെത്ത
വാ െകാണ്ട് േയാഗീശ്വരൻ വ ത സൂക്ഷ്മമായി ഊഹി . പിെന്ന അവർ
അ കഠിനമായി വ്യസനിക്കിന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ, സാവധാനത്തിൽ അവരുെട
മുൻഭാഗ ് വ നി . രാമകിേശാര ് േയാഗീശ്വരെന കണ്ടേപ്പാൾ അ ം
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പരി മമുണ്ടായി. േയാഗീശ്വരൻ അതു ക െവ ഭാവിക്കാെത കുന്ദലതെയ
പതുെക്ക തെന്റ േമേലക്കണ ് ’എന്തിനിങ്ങെന വ്യസനി ’ എ േചാദി .
കുന്ദലത േയാഗീശ്വരെന്റ മുഖേത്ത ് ഒ തല െപാങ്ങി േനാക്കി. അേപ്പാൾ
വ്യസനം അധികമായേതയു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വഭാവഗുണം വളെര പരിച 
യമുള്ളതായിരുന്നതുെകാ ് അവൾ ് ഒ ം പരി മം ഉണ്ടായില്ല.
േയാഗീശ്വൻ: ’എന്തായാലും േവണ്ടതില്ല നിങ്ങളുെട വ്യസനത്തിെന്റ കാരണം
എേന്നാടു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ വ്യസനി ന്നതു
കണ്ടി ് എനി ം വളെര വ്യസനമുണ്ടാകു ’ എ പറ .
േസ്നഹേത്താടും വളെര ദയേയാടുംകൂടി പറഞ്ഞ ആ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ, രാമ 
കിേശാരൻ കുന്ദലത കഠിനമായി വ്യസനി ന്നതിെന്റ കാരണം ചുരുക്കത്തിൽ
പറ . അതുതെന്ന തനി ം വ്യസനകാരണമായിരി എ ം അറിയി .
’ഇതി േവണ്ടീട്ടാണു് ഈ കാറും മഴയും? താമസിയാെത നമുെക്കല്ലാവർ 

ംകൂടിത്തെന്ന രാമകിേശാരെന്റ നാട്ടിേല േപായി േസാദരിെയക്ക ്
മടങ്ങിവരാമേല്ലാ. അതല്ല നാം ര േപരും അവിെടത്തെന്ന താമസിേച്ച
കഴിയൂ എന്നാണു് രാമകിേശാെന്റ ആവശ്യം എങ്കിൽ അങ്ങെന െച ന്നതി ം
തരേക്കെട ്? ഏതായാലും ഇങ്ങെന വ്യസനി വാനാവശ്യമില്ലേല്ലാ’ എന്നി 
ങ്ങെന േയാഗീശ്വരൻ പറഞ്ഞേപ്പാേഴ ് കുന്ദലതയുെട മുഖ നി കാറും
മഴയും നീങ്ങി മുഖം മുമ്പെത്തേപ്പാെല സന്നമായി.
രാമകിേശാരൻ: ഞങ്ങളുെട ആവശ്യം ഇതുതെന്നയായിരു അേങ്ങ അറിയി 

വാൻ മടിച്ചതാണു്. ഇ ് എല്ലാംെകാ ം ഒരു സുദിനമാണു്. അേങ്ങ ്
അ ിയമല്ലാത്തവിധം ഞങ്ങളുെട മേനാരഥം സാധി വേല്ലാ.
േയാഗീശ്വരൻ: ’എനി ം സുദിനമാെണ പറയാം. ഞാൻ രാവിെല നടക്കാൻ 
േപായതു് വൃഥാവിലായില്ല. എനി ് പണ്ടെത്ത ശിഷ്യരിൽ ഒരാൾ അയ തന്ന
ഈ പ ് കാണേണ്ട?’ എ പറ തെന്റ ൈകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു
െചറിയ െപട്ടിയിൽനി ് ഒരു പെട്ടടു ് അവെര കാണി .
കുന്ദലത അതു് എടു നൂർത്തിേനാക്കി ’നല്ല പ ് ’ എ പറ ്, അതിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സുവർണേരഖകെള കണ്ട് ആശ്ചര്യെപ്പ .
രാമകിേശാൻ: ഇതു് അയച്ച ശിഷ്യൻ ഏതാണു്? ധനികനാെണ േതാ .
എങ്ങെന കിട്ടി?
േയാഗീശ്വരൻ: ’എനി തരുവാനായി ധർമപുരിയിൽ എനിക്ക് പരിച 
യക്കാരനായ ഒരു ാഹ്മണെന്റ പക്കൽ ഇന്നെല െകാടുത്തതാണെ .
ആരയച്ചതാെണ സൂക്ഷ്മം വഴിെയ അറിയിക്കാം എ പറ ് രാമകിേശാര 
െനയും കുന്ദലതെയയും അകേത്ത പറഞ്ഞയ ്, താൻ രാമദാസേനാടു ചിലതു
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പറേഞ്ഞ ി ്അവേനയും എങ്ങാേണ്ടാേരടേത്ത ് അയ .
വളെര വിചാരമുള്ളമാതിരിയിൽ ആേരാടും സംസാരിക്കാെത ഉമ്മര ്, ഉലാ 
ത്തിെക്കാ ം ഇരു െകാ ം േനരം കഴി ന്നതു ക ് കുന്ദലത പറ ,
’അച്ഛൻ ന െട സംഭാഷണെത്ത റി ം നെമ്മ റി ംതെന്നയായിരിക്കണം
ആേലാചി ന്നതു് സംശയമില്ല.’
രാമകിേശാരൻ:അങ്ങെനതെന്നയായിരിക്കണം.ന െട മുമ്പെത്ത പരിചയ 
േക്കടും ലജ്ജയും, ഇേപ്പാഴെത്ത ഈ സ്ഥിതിയും കൂടി ഓർ േനാ േമ്പാൾ
നെമ്മെക്കാ ് എ േതാ ം, അ തം േതാന്നാതിരിക്കില്ല.
കുന്ദലത:നെമ്മെക്കാ ് അനിഷ്ടമായി ് ഒ ം േതാന്നീട്ടിെല്ല തീർച്ചതെന്ന.
ഉെണ്ടങ്കിൽ ഒരു വിനാഴികേപാലും നേമ്മാടു് പറയാെത ആയതു് അച്ഛൻ
മനസ്സിൽ െവ കയില്ല എ ് എനി നിശ്ചയമു ്. അതുെകാ ന െട
അവസ്ഥ മുഴുവൻ അേദ്ദഹം അറി എ ം എല്ലാം അേദ്ദഹത്തിനു പഥ്യമാ 
െണ ം നമു ് അനുമാനിക്കാം.
ഇങ്ങെന അവർ തമ്മിൽ േയാഗീശ്വരെന റി ് ഓേരാ പറ െകാ ം
േയാഗീശ്വരൻ വളെര ചിന്താപരനായി ം ഇരിെക്ക േനരം ൈവകി.സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കയുംെച .
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15.നിഗൂഹനം

കലിംഗരാജ്യത്തിൽ യുദ്ധത്തി വളെര ജാ തേയാടുകൂടി േകാ കൂട്ടിവ 
രുന്ന സമയ ്, കുന്തളരാജ്യേത്ത ് അയച്ചിരുന്ന ആ ദൂതൻ മടങ്ങിെയ 
ത്തി.അേപ്പാഴാണു യുദ്ധംകൂടാെത കഴികയിെല്ല ് എല്ലാവർ ം േബാദ്ധ്യ 
മായതു്. അതി മുമ്പായിത്തെന്ന, യുദ്ധം അടുത്തിരി എന്നറി
േവ ന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ ഒക്കയും കൂട്ടി തയ്യാറാകയാൽ ധാനമ ിയുെട മുൻ 
കാ െയ റി ് എല്ലാവരും ശംസി . ദൂതൻ എത്തിയതിെന്റ നാലാം
ദിവസംതെന്ന രണ്ടാളുകൾ കുന്തളരാജ്യത്തിെന്റ അതിരിൽനി ് അതിേവഗ 
ത്തിൽ പാെഞ്ഞത്തി കുന്തേളശനും പടയും വരുന്ന വിവരം അേഘാരനാഥെന
അറിയി .അേദ്ദഹം ആ ചാരന്മാേരാടു്, ’നിങ്ങൾ എ ക ’ എ േചാദി 

.’ഞങ്ങൾ അജ്ഞാതന്മാരായി കുന്തളരാജ്യത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ കുന്തേളശെന്റ
ൈസന്യത്തിെന്റ വലിെയാരു ഭാഗം ഇേങ്ങാ പുറപ്പാടു തുടങ്ങിയിരി .
അതിെന്റ ഉമേക്കാടുകൂടിയ പുറപ്പാടു് കണ്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഒ ം താമസിയാെത
സ്വാമിെയ ഉണർത്തിപ്പാൻ മുമ്പി ് ഓടിേപ്പാന്നതാണു് ’എ ് ആ ചാരന്മാർ
പറ .
അേഘാരനാഥൻ, ’നിങ്ങൾ ക എ തീർച്ചയാണെല്ലാ? എ േചാദിച്ചതിനു്
ചാരന്മാർ, ’സ്വാമി ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരി എ ള്ളതുേപാെല പരമാർത്ഥമാ 
ണു്.’എ ത്തരം പറ . അേപ്പാൾ അേഘാരനാഥൻ ശ ക്കൾ വരു െവ
മുൻകൂട്ടി അറിവു തെന്ന അവെര സമ്മാനിച്ചയ കയുംെച .

ധാന േസനാനാഥെന്റ സ്ഥാനം വഹി വാൻ തക്കവണ്ണം േയാഗ്യന്മാരായ
േസനാധിപന്മാർ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അേഘാരനാഥൻ തന്നത്താൻ

ധാന േസനാനാഥനായി നിയമി . തനി സഹായിപ്പാൻ പതിന്നാറു
േസനാപതിമാേരയും തിരെഞ്ഞ ടു . രാജധാനിേയയും അതി ബലമായി
ചുററുമള്ള ദുർഗെത്തയും രക്ഷി നിന്ന കുന്തേളശെന്റ അതി മെത്ത തടു കയ 
ല്ലാെത, അേപ്പാൾ ഉള്ള ൈസന്യങ്ങെളെക്കാ ശ ൈസന്യത്തിെന്റ ഭയങ്കര 
മായ വരവിെനത്തെന്ന തടു വാൻ യാസമാെണ ക ്,ചി ദുർഗത്തിെന്റ
നാലു േഗാപുരങ്ങളിലും ഓേരാ േസനാപതിമാെരയും ഓേരാ ആയിരം ഭടന്മാ 
െരയും ചുററും ര വരി കുതിരേച്ചവകെരയും നിർത്തി. േശഷം ൈസന്യെത്ത
രണ്ടായി പകു ് ഏകേദശം മൂവായിരം കാലാളുകളും കുെറ കുതിരേചകവരും
ഉള്ള ഒരു പകുതി ് യുവരാജാവിെന നായകനാക്കി, കുന്തേളശൻ വരുവാൻ
തരമുള്ളതാെണ േതാന്നിയ ഒരു വഴിയിൽ നിർത്തി. അ കാരമുള്ള മെററാരു
ൈസന്യത്തിെന്റ മെററാരു പകുതിേയാടുംകൂടി ധാന േസനാനാഥനായ
അേഘാരനാഥനും പാളയമടി . ഇങ്ങെന ൈസന്യങ്ങെള ഓേരാ ദിക്കിൽ
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ഉറപ്പ ് അവിടവിെട ൈകനില കുടികളും െകട്ടി കുന്തേളശനും ൈസന്യവും
ഇതാ എത്തി! ഇതാ എത്തി! എ വിചാരി െകാ ്, അസ്തമനംവെര
എല്ലാവരും കാ െകാണ്ടിരു . പിെന്ന രാ ിയിൽ ഊഴമി കാവൽ കാ 

ന്ന തവണക്കാർ ഒഴിെക മെററല്ലാവരും േവഗത്തിൽ ഉറങ്ങിെക്കാള്ളെട്ട.
എ ധാന േനാതൻക ിച്ച കാരം ഭടന്മാരും േസനാപതിമാരും േനരെത്ത
ഉറക്കമാവുകയുംെച .
ഇങ്ങെന കലിംഗരാജാവിെന്റ ൈസന്യം ശ ൈസന്യെത്ത േനരിടുവാൻ തയ്യാ 
റായിെക്കാണ്ടിരിെക്ക, അേത സമയ ് ചന്ദേനാദ്യാനത്തിെന്റ സമീപമുള്ള
ൈസകതപുരിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിരൂപിക്കാത്ത ഒരു സേന്താഷം സംഭവിച്ചതു
നാളുകളായി കഥേയാടു വളെര സംബന്ധമുള്ളതാകയാൽ ആ െചറിയ സംഭവം
ഇവിെട തെന്ന പറേയണ്ടിയിരി .
ആ വീട്ടിൽ ഒരു ായം െചന്ന ീയും അവളുെട ഒരു മകനും മ േമ ഉണ്ടാ 
യിരു . െവെറയാരും ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിലും വിളിപ്പാടിനുള്ളിൽ മ
പല വീടുകളും ആളുകളും ഉണ്ടായിരു . പുലരുവാൻ ഒരു മൂ നാഴികയു 
ള്ളേപ്പാൾ ആ വീടിെന്റ പടിവാതില്ക്കൽ ആേരാ ചിലർ വിളി ന്നതു േകട്ടി ്
തള്ളതെന്ന വിറ െകാ ്, ഒരു ൈകവിളേക്കാടുകൂടി പടിക്കേല േപായി
വാതിൽ തുറ , അേപ്പാൾ മുഴുവനും കറുത്ത വ ംെകാ മൂടിയ നാലാളുകൾ
അകേത്ത കട . അതിൽ ഒരുവൻ കൂെട വന്നി ണ്ടായിരുന്ന ചിലെര
പറഞ്ഞയ േവഗത്തിൽ എല്ലാത്തിനും മുമ്പിൽ വ . മുഖം മൂടിയത് എടു
കള . ’നിങ്ങൾ എെന്ന അറി േവാ’ എ തള്ളേയാടു േചാദി തള്ള
അവർ എെന്താരു കൂട്ടം ആളുകളാണ്, എന്തിനു വന്നവരാണു എ ം മ ം അറി 
യായ്കയാൽ പരി മിച്ചിരു െവങ്കിലും അവൻ േചാദിച്ചതു േകട്ടേപ്പാൾ തെന്റ
വിള ് ഉയർത്തിപ്പിടി ്,തലെപാങ്ങിച്ച് കുേറ േനരം അവെന്റ മുഖേത്തക്ക്
േനാക്കി. ’ഞാൻ അറിഞ്ഞിേല്ല’ എ പറ ക തിരുമ്മി പിെന്നയും േനാ 
ക്കി.അേപ്പാേഴക്ക് അമ്മ വരുവാൻ ഇ താമസെമെന്തന്നറിയായ്കയാൽ, മകളും
പടിക്കേലെക്കത്തി. ’നീ എെന്ന അറി േവാ?’ എ ് അവൻ അേപ്പാൾ
മകേളാടും േചാദി . അവൾ കുറ േനരം മുഖേത്ത സൂക്ഷി േനാക്കി. ’എെന്റ
ഏട്ടനേല്ല ഇതു് ’ എ പറ വിസ്മയംെകാ ം സേന്താഷംെകാ ം തെന്ന 
ത്താൻ മറ ് ഉടെന അവെന െകട്ടിപ്പിടി കര . ’എെന്റ കുട്ടീ, നീയ്
മരി േപായീ എന്നേല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചതു്?’ എ പറ
തള്ളയും അവെന െകട്ടിപ്പിടി . മൂ േപരും കൂടി വളെര സേന്താഷി .പിെന്ന
തള്ള പല പഴമകളും പറ ക നീർ ഒലിപ്പി ് അന്ധയായി നി .
അതിെന്റ േശഷം അവൻ തെന്റകൂെട വന്നിരുന്ന മ മൂന്നാളുകെളയും അകായി 
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േല കൂട്ടിെക്കാ േപായി ഉള്ളതിൽവ നല്ല ഒരു അക ് ഒരു കട്ടിലിേന്മൽ
ഇരുത്തി.കുറ േനരം അവേരാടു രഹസ്യമായി ചിലതു പറ പുറേത്ത
കട ് അമ്മേയയും െപങ്ങെളയും വിളി ് ’അേമ്മ എെന്ന ച േപാകാെത
ഇ നാളും രക്ഷിച്ചതു് ഇവരാണു കിേട്ടാ. െപരു നേല്ലാരാണേമ്മ ഇവരു്.
ഇവർ േവ ന്ന സൽക്കാരങ്ങെളല്ലാം നിങ്ങൾ െചയ്യണം. പേക്ഷ, അവേരാടു്
ഊരും േപരും ഏതും േചാദിക്കാതിരിക്കെട്ട. എ തെന്നയല്ല, മററാെരങ്കിലും
ഇവിെട വന്നാൽ ഇവരുള്ള വർത്തമാനം മാ ം മുണ്ടിേപ്പാകരുതു്. അവരു്
ഇവെരക്ക എ ം വ േപാകരുത്. അതു നല്ലവണ്ണം കരുതിെക്കാ വിൻ.
ഞാൻ അന്തിയാവുേമ്പാേഴ ് മടങ്ങിവരും. വർത്തമാനം എല്ലാം അേപ്പാൾ
പറയാം.എന്നാൽ, പറഞ്ഞവണ്ണം എല്ലാം ഒരു േതാര ് വ്യത്യാസം കൂടാെത
നടേന്നാളിൻ. െതറ്റി ം വ , എ മഷിവ േനാക്കിയാൽകൂടി നിങ്ങൾ
കാൺമാൻ കഴിയില്ല. അതു് നല്ലവണ്ണം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുേന്നാെട്ട!’ എ ം
പറ ് അവൻ തള്ളയുെട പക്കൽ ഒരു സഞ്ചി പണവും െകാടു ്, പുറേത്ത  
കട .. അേപ്പാേഴ ് അകത്കത്തിരുന്നവരിൽ ഒരാൾ  ടി പുറേന്ന വ .
അവർ ര േപരുംകൂടി,തമ്മിൽ ഒ ം സംസാരിക്കാെത ബദ്ധപ്പാേടാടുകൂടി
േവഗത്തിൽ പടികട േപാകയുംെചയ .
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16.യുദ്ധം

മുമ്പെത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച കാരം ഉറങ്ങിക്കിട ന്നൈസന്യ 
ങ്ങൾ യുവരാജാവിെന്റ പാളയത്തിൽനി ് ഭാതസമയ ് കാഹളശബ്ദവും
േഭരീനിനാദവും േകാലാഹലവും േകൾ കയാൽ ഉണർ ് ഉടുപ്പിട്ട് ആയുധ 
പാണികളായി. ആ േകാലാഹലം ഉണ്ടായതു് കുന്തേളശെന്റ ൈസന്യം ദൂര
വരുന്നതു കണ്ടതിനാലായിരു . ആ ൈസന്യെത്ത കണ്ട ദിക്കിേന്റയും യുവ
രാജാവിെന്റ പാളയം അടിച്ചതിേന്റയും മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു െചറിയകു ം അതി 

.ചുററും നല്ല കാടും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കുന്തേളശെന്റ ൈസന്യം എ
വലിയതാെണന്നറിവാൻ യാസമായിത്തീർ ആ കാട്ടിൽ യുവരാജാവി ്
യാെതരു േതാലിയും വരരുെത ള്ള കരുതേലാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േദഹര 
ക്ഷയിങ്കൽ വളെര താൽപര്യേത്താടുംകൂടി, േവടർ നിന്നിരുന്ന സഥലം കുേറ
ഉയർന്നതായിരുന്നതിനാൽ അതു് അവർ ഓേരാ മരങ്ങളുേടയും െപാന്തകളുെടയും
പിന്നിൽ തങ്ങളുെട ശരീരെത്ത മറച്ചാണു നിന്നിരുന്നതു്. അതുെകാ ംസ്വെത
കറുത്ത അവരുെട ശരീരം അധികഭാഗം നഗ്നമായിരുന്നതിനാലും ശ ക്കൾ
േവടെര കാണാെതയും അവരുെട വളെര അരിക ് ,െപെട്ട ് െചെന്നത്തി
എേത്തണ്ട താമസേമയുണ്ടായു , അേപ്പാേഴ ് കാട്ടിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നിരുന്ന
േവടർ ഒന്നായി എഴുനീററു്,അതിവിദഗ്ദ്ധതേയാടുകൂടി ശ ൈസന്യത്തിേന്മൽ
കഠിനമായ അ മാരി തുടെര ടെര തൂകി. ഒ ം ഓർക്കാെത ഇങ്ങെന ഒരടി
കിട്ടിയേപ്പാൾ, ഹുങ്കാരംേത്താടുകൂടി േപായിരുന്ന ആ ൈസന്യത്തിെന്റ തഗതി
െപാടുന്നെന നി ് കുഴപ്പേമാടുകൂടി അ േനരം പരി മി കയാൽ േവടന്മാരുെട
ഇടവിടാെതയുള്ള അ േയാഗം െകാ ് അതിനുവലുതായ നാശം േനരിടും
ശ ൈസന്യത്തിൽ വില്ലാളികൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അതിെന്റ േസനാപതി,
േവടേരാടു യാെതാ ം പകരംെചയ്വാൻ മിക്കാെത, േശഷിച്ച ൈസന്യെത്ത
േവഗത്തിൽ മുേന്നാ നടത്തി യുവരാജാവിെന്റ വ ഹേത്താടടുപ്പി അേപ്പാൾ
േവടർ ് എ വാൻ തരമില്ലാതായി. നിരന്ന സമേത്തക്കിറങ്ങി കുന്തേളശെന്റ
കുതിരപ്പടേയാടു് േനരിടുവാൻ കുതിരയില്ലാത്തതിനാൽ േവടർ ് സാമർത്ഥ്യ 
വും േപാരായിരു .ആകയാൽ അവർ യുവരാജാവി കഴിയുന്ന സഹായം
െചയ് വാൻ േവണ്ടി കുന്നിെന്റ േവെറാരു ഭാഗ കൂടി കീഴ് േപാട്ടിറങ്ങി ആ
ൈസന്യത്തിെന്റ വലെത്ത പാർശ്വേത്തയ്ക്കണയുകയുംെച .
അതിന്നിടയിൽ അേഘാരനാഥനും യുവരാജവിെന്റ രക്ഷയ്ക്ക് തെന്റ സ്ഥാനം വി ്
ഓടി എത്തി. ആകാരദാരുണനായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉന്നതേഘാണംെകാ ്
േശാഭിതമായ മുഖം എല്ലാറ്റിേന്റയും മീെത െപാങ്ങിക്കാണുമാറായേപ്പാേഴ ്
യുവരാജാവിനും ൈസന്യത്തിനും ൈധര്യവും ഉത്സാഹവും വർദ്ധി . യുവരാ 

https://thalilakkam.in/



കുന്ദലത - അ െനടുങ്ങാടി 92

ജാവിെന്റ ൈസന്യം സേന്താഷംെകാ ് ആർ വിളി അേദ്ദഹം എത്തിയ
ഉടെന തെന്റ നീണ്ട വലിയ വാൾ ഊരിപ്പിടി ് ശ ൈസന്യത്തിലുള്ള ധാ 
നികെള ഓേരാരുത്തെരയും സുക്ഷി േനാക്കി ടങ്ങി. അതിെന്റ ആവശ്യം
കൃതവീര്യെന ക പിടിപ്പാനായിരു . കൃതവീര്യേനാടു േനരി െപാരുതി
അേദ്ദഹെത്ത േതാ ിച്ചാൽ ശ ക്കൾ ഉടെന േതാേറ്റാടിേപ്പാകുെമ ം എന്നാൽ,
അധികം ജീവനാശംകൂടാെത യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാെമ മായിരു
അേഘാരനാഥെന്റ േനാട്ടം.അേദ്ദഹേത്താടു േനരിടുവാൻ തെന്റ ൈസന്യത്തിൽ
തെന്നേപ്പാെല അ ബലവും അഭ്യാസവും ഉള്ള ആളുകൾ േവെറ ആരും
ഇെല്ല ം അേഘാരനാഥന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരു . അേഘാരനാഥൻ
കൃതവീര്യെന തിരയുന്നതിടയിൽ യുവരാജാവിെന്റ ൈസന്യവും ശ ൈസന്യവും
തമ്മിൽ ഏ മുട്ടി, േഘാരമായ സമരം ആരംഭി കയും െച
രാജധാനിയുെട കിഴ ഭാഗ ് കുന്തേളശെന്റ ൈസന്യം ഭയങ്കരമായി അങ്ങ 
െന െപാരുതുവാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാേഴ ്, ഏകേദശം അ തെന്ന വലുതായ
മെറ്റാരു ൈസന്യം ആരും വിചാരിക്കാത്ത ദുർഘടമായ ഒരു സ്ഥല കൂടി
കട വ ് അധികം ശബ്ദങ്ങളും േകാലാഹലവുംകൂടാെത രാജാധാനിയുെട
പശ്ചിമേഗാപുരത്തി ് സമീപം എത്തി.എത്തിയ ഉടെന അവിെട നിർത്തി 
യിരുന്ന െചറിയ ൈസന്യേത്താടു് ചുരുക്കത്തിൽ ഒ ് ഏ .അവരുെട എണ്ണം
കുറകയാലും സാമർത്ഥ്യം േപാരായ്മയാലും ശ ക്കൾക്ക് രാജാധാനി ള്ളിൽ
കട വാൻ അധികം യസമുണ്ടായില്ല. ഉള്ളിൽ കടന്നതിെന്റേശഷമാണു്
കുന്തേളശൻ എത്തിയ വിവരം അേഘാരനാഥെന അറിയി വാൻ ആൾ േപാ 
യതു്. ആ ൈസന്യത്തിെന്റ അധിപതി കൃതവീര്യൻ താൻതെന്നയായിരു .
അേദ്ദഹം രാജധാനി ള്ളിൽ കടന്ന ഉടെന ഒരു നിമിഷം േപാലും കളയാ 
െത വൃദ്ധനായ കലിംഗരാജാവിെന്റ അരമനയുെട മുകളിേല കയറിെച്ച .
ദുർബലന്മാരായ രക്ഷിജനം കുന്തേളശനും ഭടന്മാരും വരുന്ന കണ്ടേപ്പാൾ
വ്യാ െത്തക്കണ്ട ശ്വാക്കെളേപ്പാെലെല അവരുെട സ്ഥാനം വി മണ്ടി 

ടങ്ങി.കുന്തേളശൻ മഹാരാജാവിെന്റ മുൻമ്പിൽ എത്തിയ ഉടെന കൂെട
െകാ വന്നി ണ്ടായിരുന്ന ഉറ ള്ള ഒരു േഡാലി തിരുമുമ്പാെക െവപ്പി ് ’തി 
രുമന െകാ ് അതിൽ കയറി ഇരിക്കണം’ എ ് ഉറപ്പി ് പറ . വൃ ദ്ധൻ
വ ത മുഴുവനും ഹിയാെത ’എന്തി ് ’? എ േചാദി .’അതു ഞാൻ വഴിെയ
ഉണർത്തിക്കാം’ എ പറ ് കൃതവീര്യൻതെന്ന വൃദ്ധനായ മഹാരാജാവിെന
പതുെക്ക താങ്ങിപ്പിടി ് എടു വണക്കേത്താടുകൂടി േഡാലി ള്ളിൽ െവ ്
വാതിലട . േഡാലിക്കാേരാടു േവഗത്തിൽ െകാ േപാകുവാൻ അടയാളം കാ 
ണി കയുംെച . േഡാലിക്കാർ േഗാപുത്തിൽ എത്തിയേപ്പാേഴ ് അവരുെട
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രക്ഷ ് കുന്തളശെന്റ ഭടന്മാരിൽ ഒരു മുപ്പതു ആളുകളും അവരുെട േമധാവിയും
കൂെട കൂടി കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ അവർ കുന്തളരാജ്യത്തിെന്റ േനരി ് േഡാലി 
യുംെകാ േപാകയും െച .
ഈ കാര്യം അര നാഴിക ള്ളിലാണു് കുന്തേളശൻ സാധിപ്പിച്ചതു്. അതി 
നിടയിൽ പശ്ചിമേഗാപുരം രാജധാനി ള്ളിൽ ഭണ്ഡാരശാല മുതലായ
പല പല മുഖ്യമായ സ്ഥലങ്ങളും കുന്തേളശെന്റ ൈസന്യം ൈകവശമാക്കി.
താമസിയാെത രാജധാനി മുഴുവനും കുന്തേളശൻ കരസ്ഥമാ െമ തീർച്ച 
യായി ടങ്ങിയേപ്പാേഴ ് കിഴ ഭാഗ കൂടി വന്നിരുന്ന ശ ൈസന്യം
മിക്കതും അേഘാരനാഥെന്റയും േവടർക്കരചരെന്റയും അ തമായ പരാ മം
െകാ ് ഒടുങ്ങിതുടങ്ങി. ആ സമയ തെന്നയാണു് കൃതവീര്യനും ൈസന്യവും
പടിഞ്ഞാെറ േഗാപുരത്തിലൂെട അകേത്ത ് കടന്ന വിവരം ഒരുവൻ ഓടിെച്ച ്
അേഘാരനാഥെന അറിയച്ചതു്.ഇടിെവട്ടിയതുേപാെല അേദ്ദഹം ഒ ് നടുങ്ങി,
അര വിനാഴിക േനരം ആ നിലയിൽ നി തെന്ന ആേലാചി ് ഉടെന മന  
റ ് അശ്വാരൂഢന്മായി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട അ റു ഭടന്മാേരാടുകൂെട കിഴേക്ക
േഗാപുരത്തി ് േനരി േപാകയുംെച .
(മൂന്ന് യവനന്മാർ)
രാജധാനിയുെട സമീപം യുദ്ധം ഇങ്ങെന ഭയങ്കരമായി മുറുകിെക്കാണ്ടിരിെക്ക
അവിെടനി ് ര നാഴിക വഴി വട ് ഒരു വഴിയമ്പലത്തിനു സമീപം
സാമാന്യത്തിൽ അധികം വലിയ ഒരു കറുത്ത അറബി തിരയുെട പുറ  
കയറി ഒരാൾ ഇരി ന്നതു് കാണായി. അയാളുെട മുഖം അതിൈശത്യമുള്ള
യവനരാജ്യങ്ങെളേപ്പാെല െവളു ം മഞ്ഞയും കൂടികലർന്ന മേനാഹരമായ
ഒരു നിമിഷമായിരു . മുഖെമാഴിെക ശരീരം മുഴുവനും കറുത്ത കുപ്പായവും
കാെലാറയുംെകാ ് ല്ലവണ്ണം മൂടിയിരു . തലെക്ക ം കറുത്തതുതെന്ന. തെന്ന.
കറു നീ ് അതിനിബിഡമായ താടി—നീ തടിച്ച വളെര ബലമുള്ള
ശരീരം— തീെപ്പാരികൾ പറ എ േതാന്നതക്കവണ്ണം ഉജ്ജ്വല ക്കളയ
േന യുഗങ്ങൾ—ഇെങ്ങെനയാണു് ആ യവനെന്റ സ്വരൂപം.കുതിരയുെട ജീനി 
േന്മൽ ഒരു വലിയ കുന്തം തിരുകിയി ് . അരയിൽനി ് അതിദീഘമായ
ഒരു വാൾ ഉറേയാടുകൂടി തൂ ്. ൈകയിൽ ഒരു വലിയ വണ്മഴുവും ഉ ്.
എല്ലാംകൂടി കണ്ടാൽ ഒരു നല്ല േയാദ്ധാവാെണ േതാ ം.
ആ യവനേയാദ്ധാവും ഒരു ൈകെകാ ് തെന്റ നീണ്ട താടി ഉഴി െകാ ം,
മേററക്കയ്യിൽ ആവലിയ െവനണ്മഴു എടു ചുഴററിെക്കാ ് ഒരാള കാ  
നിൽ ന്നതുേപാെല ഒരു ദിക്കിേല തെന്ന േനാക്കിെക്കാ ് കുറ േനരം
നിന്നേപ്പാേഴക്ക്, ആ ദിക്കിൽനി ് േവേറാരുയവനേയാദ്ധാവു് കുതിര റ ്
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അതിേവഗത്തിൽ ഓടിച്ചെകാ വരുന്നതു കാണാറായി.അയാളുെട മുഖവും
േവഷവും മ ം േമൽ വിവരിച്ചമാതിരിതെന്ന. പേക്ഷ, േവഷം ആസകലം
ധവളവർണ്ണമാണ്. താടിയും െവളുത്തതുതെന്ന.െവണ്മഴു ഇല്ല, വാളാ ് അയുധം
,മ ം വ്യത്യാസം ഒ ം ഇല്ല .
ആ െകളുത്ത താടിയുള്ള യവനൻ േവഗത്തിൽ വ , ബദ്ധപ്പാേടാടുകൂടി ചി 
ലതു് കറുത്ത താടിയുെട െചവിയിൽ മ ിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ തെന്റ പക്കൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു െചറിയ കുഴൽ എടു ് കൂകി വിളി േമ്പാെല ഉച്ചത്തിൽ
വിളി ് കിഴേക്കാേട്ട േനാക്കി നി . അരനിമി ഷത്തിനുള്ളിൽ ആ ദി 
ക്കിൽനി ം േവെറാരു യവനേയാദ്ധാവു് ഓടി വ .അയാളുെട േവഷവും
മുഖവും േമൽപറഞ്ഞവരുെട മാതിരി തെന്നയാണു്.പേക്ഷ, വ ങ്ങൾ ഒെക്കയും
രക്തവർണമായിരു .താടിയും അ ം െചമ്പിച്ച നിറമായിരു . കയ്യിൽ ഒരു
വലിയ കുന്തം പിടിച്ചിരി . അരയിൽനി ഒരു വാൾ തൂക്കിയി ം ഉ ്.
മൂ േപർ ം അ ം വിേശഷവിധികൂടിയു ്. െവള്ളേത്താടി ് കറുത്തതും,
കറുത്ത താടി ് ചുവന്നതും ചുവന്ന താടി ് െവളുത്തതും ആയ ഓേരാ പ റു 
മാൽ പിൻഭാഗ നി ് വിശദമായി കാണത്തക്കവണ്ണം , മടക്കി ചുമലിൽ ഒരു
ഭഗേത്തക്കായി ് െകട്ടീ ണ്ടായിരു . ഇങ്ങെന േവഷംെകാ ് ഏകാകൃതിക 
ളാെണങ്കിലും ഉടുപ്പിെന്റ വർണത്താൽ വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരുന്ന ആ യവനന്മാരുെട
സ്വരൂപങ്ങൾ, സമാനവർണങ്ങളായ താടികളാൽ അധികം വ്യത്യാസെപ്പട്ടവരാ 
യി േതാ കയുംെചയ്തിരു .
യവനന്മാർ മൂവരും എത്തികൂടിയ ഉടെന െവള്ളത്താടി വന്ന വഴി ദക്ഷിഭാഗ 
േത്ത ് അയെളത്തെന്ന മുമ്പിലാക്കി മൂ േപരുംകൂടി അ ം ഓടിച്ചേപ്പാേഴ ്,
കലിംഗമഹാരാജാവിെന എടു െകാ േപാകുന്ന േഡാലിക്കാരും, അവരുെട
കൂെട രക്ഷ ് േപാന്നി ള്ള ഒരു കൂട്ടം ഭടന്മാരും ദൂെര ഒരു വഴി ് േപാകുന്നതായി
കാണായി. അവർ യവനന്മാെര കണ്ടില്ല. യവനന്മാർ അവരുെട ഏതാ ്
അടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ, ചില മരങ്ങളുെട മറവിൽ ഒ ം അനങ്ങാെത അ േനരം
നി . അേപ്പാേഴ േഡാലിക്കാരും പകുതി ഭടന്മാരും ര കു കളുെട നടു 
വിൽകൂടിയുള്ള ഒരു ഇടുക്കിെന്റ അേങ്ങ ഭാഗേത്ത കടന്നതു ക ് യവനന്മാർ
ആ സ്ഥലേത്ത തക്കമറി ് ഓടിെച്ചത്തി. കറുത്ത താടി മുമ്പിൽ കട ്
തെന്റ വലിയ െവണ്മഴു ഓങ്ങിെകാ ്, ആ കുടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തിെന്റ മീെത െച 

നി ് ’അവിെട െവ വിൻ കള്ളന്മാെര! നിങ്ങൾ ആരാെണ പരമാർത്ഥം
ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെട അവസാനം അടുത്തിരി െവ ്
കരുതിെക്കാൾവിൻ’! എ ് അതിനി രതരം പറഞ്ഞേപ്പാൾ േഡാലിക്കാർ
ഉടെന േഡാലി താഴ െവ . ഭടന്മാർ പുറേത്ത േപാകുന്നതിെന തടു  
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വാൻേവണ്ടി, ചുവന്ന താടിയും െവള്ളതാടിയും അതിനിടയിൽ , ആ കുടങ്ങിയ
വഴിയുെട മുമ്പിലും പിമ്പിലും േപായി നി ് വഴിയട . ഇങ്ങെന െപെട്ട
തങ്ങെള, കാലതുല്യന്മാരായ ആ യവനന്മാർ കടുഭാഷണംെകാ ് ഭീഷണി 
െപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ ഭടന്മാർ നാലു പുറ ം േനാക്കി തങ്ങളുെട അപകടെത്ത
മനസ്സിലാക്കി നിർവാഹമിെല്ല നിശ്ചയി ്, പരമാർത്ഥം മുഴുവനും സമ്മതി .
’ നല്ലതു്.നിങ്ങൾ പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞതു നന്നായി. നിങ്ങൾ ് ാണെന െകാ 
തിയുെണ്ടങ്കിൽ േഡാലിെയടുത്തവെരാഴിെക േശഷമുള്ളവർ ഒരുത്തെനങ്കിലും
പിൻതിരിയാെത, ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ േനാക്കിനില്ക്കതെന്ന കുന്തളരാജ്യേത്ത
േപാകണം. താമസിച്ചാൽ മരണം നിശ്ചയം. േഡാലിക്കാെര ഞങ്ങൾ േവ ം
േപാെല രക്ഷി ം’ എ ് കറുത്ത താടി പിെന്നയും പറ . ഭടന്മാർ യവ 
നന്മാരുെട അധികമായ പൗരുഷം ക ് ഭയെപ്പ ്, അെങ്ങെനതെന്നെയ ്
സമ്മതി ്, അേപ്പാൾതെന്ന കുന്തളരാജ്യേത്ത േവഗം മടങ്ങിേപ്പാവുകയും
െച .
യവനന്മാർ ഭടന്മാെര കാണാതാകുന്നതുവെര േനാക്കിെക്കാ നിന്നേശഷം
രാജാവിെന എടുപ്പി െകാ േവേറാരു വഴിയായി േപായി. തരേക്കടു് ഒ ം
കൂടാെത ഒരു ദിക്കിൽ എത്തി, രാജാവാെണ പറ ്, അവിെട ചിലെര
ഏല്പ്പി ് ബദ്ധെപ്പ ് അ ം ഭക്ഷണം കഴി ് ഉടെന യുദ്ധം നട ന്നിടേത്ത ്
ഓടി കയുംെച .
(കാരാഗൃഹം)
ഇെതാെക്കയും നാഴിക ള്ളിലാണു് യവനന്മാർ സാധിച്ചതു്. അവർ രാജധാ 
നിയുെട സമീപം എത്തിയേപ്പാൾ ഉള്ളിൽ നി ് അതിേഘാരമായ സമരം
നട ന്നതിെന്റ േകാലാഹലം േകൾ മാറായി. യവനന്മാർ ് ക്ഷമയി 
ല്ലാതായി. അവരുെട പട തിരകളും അവെരേപ്പാെലതെന്ന യുദ്ധത്തിെന്റ
നടുവിേല ് എ വാൻ താ ര്യേത്താടുകൂടി െഹഷാരവം മുഴക്കി, മുേന്നാ ്
കുതി തുടങ്ങി. പശ്ചിമേഗാപുരത്തിെന്റ സമീപമാണ് അവർ ഒന്നാമതു െച 
ന്നതു്.അതിെന്റ മൂർദ്ധാവിൽ കുന്തേളശെന്റ െകാടിപാറുന്നതു ക ് അതിലൂെട
കടപ്പാൻ എളുതെല്ല തീർച്ചയാക്കി, ദക്ഷിണേഗാപുരത്തിെന്റ േനെര െച 

. അവിെട കലിംഗരാജാവിെന്റ െകാടി കണ്ടേപ്പാൾ അതിലൂെട കടപ്പാൻ
തുടങ്ങി. അവിെട നിന്നിരുന്ന ഭടന്മാർ വിേരാധം ഭാവിച്ചേപ്പാൾ,കറുത്ത താടി
’നിങ്ങൾ ഞങ്ങെല തുടേക്കണ്ട.ഞങ്ങൾ കലിംഗരാജാവിെന്റ ബ ക്കളാണു്
,സത്യം’എന്ന് ഉച്ചത്തൽ പറ .ഭടന്മാർ യവനന്മാർ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്ക 
യാേലാ,ഭയങ്കരമായ അവേരാടു് േനരിടുവാൻ ൈധര്യം േപാരായ്കയാേലാ,അവെര
ഒ ം തടുത്തില്ല.എ തന്നയല്ല,യുദ്ധംദ്ധ്യത്തിങ്കേല െച ന്ന യവന്മാരുെട പി 
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ന്നാെലതന്ന,അവരുെട സഹായത്തിനായി ് വളെര ഭടന്മാെര കൂെട േപാകുകുയും
െച .
അേഘാരനാഥനും ൈസന്യവും കിഴ ഭാഗ നി െപാരുതു . കുന്തേളശ 
നും തെന്റ അനവധി ഭടന്മാരും പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗ നി ് വെളെര ശൗര്യേത്താ 
ടും പര മേത്താടുംകൂടി അവെര എതൃ െപാരുതു . കുന്തേളശനും അേഘാ 
രനാഥനും തമ്മിൽ േനരിടുക മാ ം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അേഘാരനാഥെന്റ െചറിയ
ൈസന്യം േവഗത്തിൽ അധികം െചറുതാകു . കുന്തേളശെന്റ ൈസന്യത്തി
മദം വർദ്ധി . അെങ്ങെനയിരി േമ്പാഴാണ് യവനന്മാർ േപാർക്കളത്തിൽ
എത്തിയതു്. അവെരകണ്ടേപ്പാൾ കുന്തേളശെന്റ ൈസന്യം സേന്താഷി ്
ആർ വിളി കയും അേഘാരനാഥെന്റ ൈസന്യം ഭയെപ്പടുകയും െച . ആ
വ ത കറുത്ത താടി അറിഞ്ഞ ഉടെന, തെന്റ ചുമലിൽ െകട്ടിയിരുന്ന ഉറുമാൽ
അഴി ് േമൽേപ്പാ ് വലിെച്ചറി . അതു കണ്ടേപ്പാൾ അേഘാരനാഥൻ
’അവർ ന െട രക്ഷിതാക്കന്മാർ , ഒ ം ഭയെപ്പടരുത്, ഭയെപ്പടരുത് ’ എ ്
ഉച്ചത്തിൽ പറ ് തെന്റ വിഹ്വലമാനസന്മാരായ േസനാനായകന്മാേരയും
ഭയപരവശന്മാരായ ൈസന്യങ്ങെളയും ൈധര്യെപ്പടുത്തി. യവനന്മാർ ഒ ം
േനരം കളയാെത അവരുെട ആയുധങ്ങെള േയാഗി വാൻ തുടങ്ങി. കറുത്ത
താടിയുെട സമീപേത്ത ് കുന്തേളശെന്റ ഭടന്മാർ സ്മരി ന്നേതയില്ല. അയാൾ
ഒരു സംഹാരരു െനേപാെല, ശ ക്കെള അതിേവഗത്തിൽ െകാെന്നാടു .
വലേത്തക്കാൽ അങ്കവടിയിൽ ഊന്നി വലേത്താ െചരി ്, തെന്റ വലിയ
െവ ഴെകാ ് ഊേക്കാടുകൂടി െവ േമ്പാൾ അതിൽ തകർന്നേപാകാെത
ഒ ം തെന്നയില്ല. അയാളുെട െകാ െകാ മുറിയുന്ന ഭടന്മാരും കുതിരകളും
അനവധി—മുറിയുന്ന ആയുധങ്ങൾ അനവധി അങ്ങെന നി ല്യനായ ആ
യവനൻ ജൃംഭിച്ചടു ന്നടു നിന്ന് ശ ക്കൾ ാണരക്ഷയ്ക്കായി ഓടിെയാ 
ഴി തുടങ്ങി. കുന്തേളശൻ വളെര വിസ്മയവും വിസ്മയേത്തക്കാൾ അധികം
ഭയവും ഉണ്ടായി,’ഇവരാരു്? മഗേധശ്വരെന്റ കൂ കാരാവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ,
എെന്റ തികൂലികളാവുന്ന തല്ലായിരു . അേഘാരനാെന്റ മുൻകാ െകാണ്ട്
എവിടേന്നാ വരുത്തിയവരാണ്. ഏെതങ്കിലും എന്നാൽ, കഴിയുന്നതു് െചയ്യണം’
എന്നിങ്ങെന അേദ്ദഹം കുറ േനരം വിചാരി ് രണ്ടാമതും വർദ്ധിച്ചിരി ന്ന
പരാ മേത്താടുകൂടി െപാരുതുവാൻ തുടങ്ങി.
കുന്തേളശെന്റ പര മവും അ മല്ല.ശരിരവും മുഖവും മുഴുവൻ ഇരു ചട്ടെകാണ്ട്
മൂടിയിരിന്നതിനാൽ, ശ ക്കളുെട െവ ം കു ം അേദ്ദഹത്തിന്ന് അ ംേപാലും
ത ന്നില്ല. എ തെന്നയല്ല, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇട ൈകയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്ന
ഒരു െചറിയ ഇരു പരിചെകാണ്ട് െവ കൾ അതിവിഗദഗ്ദ്ധതേയാടുകൂടി തടു  
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ന്നതുമുണ്ട്.കവചങ്ങെള െകാണ്ട് സുരക്ഷിതനായ തനിക്ക് അപായംവരുവാൻ
വഴിയിെല്ല ളള ൈധര്യേത്താടുകൂടി ശ ൈസന്യേത്താടണ േപാരുതി,
കുന്തേളശൻ അനവധി ഭടൻമാെര െതരുെതെര തെന്റ വാളി ണാ കയും
െചയ്തിരു .
അങ്ങെന ര ഭാഗ ം ഭടൻമാർ മരണംെകാ ം മുറുെകാണ്ട് വീണുവീണ്
ഒഴി തുടങ്ങിയേപ്പാേഴക്ക് ഉത്തരേഗാപുത്തിൽ നിന്ന് ഒരു േകാലാഹലം
േകൾ മാരായി, ആയത് കുന്തേളശെന്റ സഹായത്തിന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സം 
ശപ്തകൈസന്യം വരികയായിരു . അവർ മു റ് അശ്വാരുഢന്മാരായ ഭടന്മാർ -
ആയുധവിദ്യയിൽ അതിനുപുണന്മാർ- സമേരാത്സവത്തിൽ അതികുതുകികൾ-
തങ്ങളുെട ാണെന ഉേപഷി വാൻ േലശംേപാലും മടിക്കത്തവർ-ജയേത്താ 
ടുകൂടിയല്ലാെത ശ വിെന്റ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിയാത്തവർ- നീർ മിളേപാെല
അനിത്യമായ മാനെത്ത അസിധാരയിങ്കൽനിന്ന് െപാത്തിപ്പിടി ന്നവർ-അ 
ങ്ങെനയിരി ന്ന ആ െചറിയ ൈസന്യം എത്തിയേപ്പാേഴക്ക് കുന്തേളശെന്റ
േശഷിച്ചിരി ന്ന ൈസന്യം സേന്താഷം െകാണ്ടാർ വിളിച്ച് അവരുെട
സമേയാചിതമായ വരെന അഭിവാദ്യം െച കയുംെച .
അവരുെട സമാരംഭം എങ്ങെനെയന്നറിയുവാൻ േവണ്ടി ,അവർ എത്തിയ
ഉടെന യവനന്മാർ മൂ േപരും ഒന്നായി ടി അേന്യാന്യം രഹസ്യമായി ചിലതു്
പറ െകാണ്ടിരി േമ്പാേഴക്ക്,ആ സംശപ്തകന്മാർ ക്ഷാമംപിടിച്ചിരി ന്ന
ഒരു കൂട്ടം െചന്നായിക്കെളേപ്പാെല ഒ ം തെന്ന ക്ഷമകൂടാെത ൈവരീ ഹത്തിന്ന്
മുതിർന്ന അവരുെട ശൂരതയും അടക്കമില്ലായ്മയും ആയുധം ഉപേയാഗി ന്നതി 
ലുളള പടുത്വവും കണ്ട്, യവനന്മാർ അ േനരം എ െചേയ്യണം എ തീർച്ച 
യാക്കാെത പിൻവാങ്ങി സ്വസ്ഥന്മാരായി ഒതുങ്ങിനി . യവന്മാർ എത്തിയ
ഉടെന കുന്തശെന്റ ജയെത്ത റിച്ച് സംശയം േതാന്നീട്ടണ്ടായിരുന്നത യും
അേപ്പാൾ തീർ . കലിംഗാധീശെന്റ പരാജയം കണ്ടല്ലാെത അന്ന് സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കയിെല്ല ജനങ്ങൾ മിക്കവരും തീർച്ചയാക്കി. അേഘാരനാെന്റ
ൈസന്യം നിരാശെപ്പടുവാനും തുടങ്ങി.
അങ്ങെനയിരിെക്ക ചുവന്ന താടിെയ മുമ്പിലാക്കി അ ം വഴിെയ ഇട ം
വല ം മറ്റ് രണ്ട് യവനന്മാരും നിന്ന്, സംശപത്കന്മാേരാടു മൂ േപരും കൂടി
ഒന്നായി േനരി . അേപ്പാൾ മുേക്കാൺ വടിയിൽനി ം ഏേകാപി െപാരുതുന്ന
ആ യവനന്മാേരാടു ജയി വാേനാ ,അവെര മുറി ി വാേനാ സംശപ്തമാർ
തരമില്ലാതായി . ചുവന്ന താടിയുെട കുന്തം കുതിരയുെട കഴുത്തിൽതറ  
ന്േപാേഴ പുറത്തിരി വന്ന് ഒരു ഭാഗ നിന്ന് കറുത്തതാടിയുെട
െവണ്മഴുേകാേണ്ടാ, മേറ്റ ഭാഗ നിന്ന് െവളളത്താടിയുെട വാൾെകാേണ്ടാ
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െവ കിട്ടി താഴ വിഴുകയും െച ം . അങ്ങെന സംശപ്തകൈസന്യവും യവന 
ല്മരും തമ്മിൽ രൂക്ഷതരമാകും വണ്ണം വാശിപിടിച്ച് േപാർതുടങ്ങിയേപ്പാേഴക്ക്
കിഴെക്ക േഗാപുരത്തിൽ കൂടി യുവരാജാവും േവർക്കരചനും . കുന്തേളശെന്റ
ആദ്യം വന്നൈസന്യെത്ത മുഴുവനും നശിപ്പി . തങ്ങളുെട േശഷിച്ച ഭടന്മാേരയും
െകാണ്ട് എത്തിയതിനാൽ അേഘാരനാഥെന്റ ൈസന്യം കാർേമഘെത്ത കണ്ട
ചാതപങ്ങെളേപ്പാെല വളെര സേന്താഷി , ആ്രര വിളി .
അേഘാരനാഥൻ ഉടെന യുവരാജാവിെന്റയും േവർക്കരചെന്റയും അടുക്കൽെചന്ന്
’ആ കാണുന്ന യവനന്മാർ നെമ്മ രക്ഷി വാൻ വന്നവരാണ്,’ അവരുെട പരാ  
മം േനാക്കിേകാൾക’ എ മാ ം പറ സംശപ്തൈസന്യെത്ത േവഗത്തിൽ
മുടി വാൻ േവണ്ടി, താനും യവനന്മാരുെട സഹായത്തി െച . അേപ്പാൾ
െവളളത്താടി തെന്റ സ്ഥാന നി ് ഒഴി അവിെട നി െകാൾവാൻ
അേഘാരനാഥേനാട് ആംഗ്യം കാണി പടിയുെട പിൻഭാഗേത്ത േപായി
െവളളം കുടിച്ച് അ ം ക്ഷീണം തീർത്തേശ ഷം, ൈസന്യത്തിെന്റ നടുവിൽനി
േപാരുതുന്ന കുന്തേളശെന ക പിട് ് അേദ്ദഹെത്ത േപാർ വിളി . വളെര
സാമർത്ഥ്യേത്താടുകൂടി ര മൂ ാവശ്യംകുന്തേളശെന്റ േനരി ഉടെനയുടെന
കുതിരെയ ചാടി കയാൽ,കുന്തേളശെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈസന്യത്തിൽനി 

േവർതിരിച്ച് ഒറ്റെപ്പടുത്തി.അതുകളിഞ്ഞേപ്പാേളക്കാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ
അപകടസ്ഥിതിെയ അറിഞ്ഞത്. ഉടെന യുവരാജാവും േവടർക്കരചനും െവള 
ളക്കാടിയുെട സഹായത്കിെനത്തി കുന്തേളശെന വള . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സഹായത്തിനു വരുവാൻ മിച്ച ഭടൻമാെര തങ്ങളുെട ഭടന്മാെരേകാണ്ട്
തടു നിർത്തി . ഇങ്ങെന ഒറ്റയായി ശ ക്കശുെട ഇടയിൽ െപ േപായി
എങ്കിലും ,കുന്തേളശൻ ഒ ം പരി മം കൂടാെത െവള്ളത്താടിെയ െചറു ന്ന 
തിനിടയിൽ അടു നിന്നിരുന്ന യുവരാജാവിെന്റ കുതിരെയ െവട്ടിത്താഴ്ത്തി.
അേപ്പാൾ അരചെന്റ കുതിരെയ യുവരാജാവി െകാടുത്ത് േവെറാരു കുതി 
ര റ കയറി. െവള്ളത്താടി രാജകുമാര ് തരേക്കടു് ഒ ം വന്നില്ലെല്ലാ
എ േനാ േമ്പാേഴക്ക് കുന്തേളശൻ ആ തക്കം പാർത്ത് പിൻവാങ്ങി തെന്റ
ൈസന്യേത്താടു രണ്ടാമതും േചർ . ആ ൈസന്യേമാ, കറുത്ത താടിയുേടയും
ചുവന്ന താടിയുേടയും അേഘാരനാഥെന്റയും അതിസാഹസമായ യത്നം
െകാ ് കുറ േനരത്തി ള്ളിൽ ശിഥിലമായി ടങ്ങി. സംശപ്തകന്മാരുെട
പരാ മംെകാ ് ചുവന്ന താടി മൂ ാവിശ്യം കുതിരെയ മാേറ്റണ്ടിവ .
ശുരന്മാരായ അവർ കൂ ംകൂട്ടമായി യവനന്മാേരാടു് ഏ െചന്ന് അഗ്നിയിൽ
ശലഭങ്ങൾ എന്നേപാെല ഒെന്നാഴിയാെത എല്ലാവരും െപാരുതി മരി .
പിെന്ന കുന്തേളശനും, കു കാരായ ചില അമാത്യന്മാരും, ഇരുനൂറിൽ ചില്വാനം
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ഭടന്മാരും മാ ം േശഷി . അങ്ങെനയിരിെക്ക കറുത്ത താടി കുറെഞ്ഞാ 
പിൻവാങ്ങി അേഘാരനാഥേനാടു് അ ം ഒ ് െചകി ട്ടിൽ മ ി .

അേപ്പാൾത്തെന്ന അേഘാരനാഥൻ കാഹളം വിളിപ്പിച്ച് ’പട നിൽക്കെട്ട ’
എ േപാർക്കളത്തിൽനി ് ഉച്ചത്തിൽ വിളി പറയി . ആയുധങ്ങളുെട
ഝണഝണ ശബ്ദം നിന്നേപ്പാൾ ’കുന്തളരാജാവിെന്റ ൈസന്യത്തിൽ കീഴട 

വാൻ മന ള്ളവരുെണ്ടങ്കിൽ അവെര നി ഹി ന്നില്ല’ എ രണ്ടാമതും
ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞതി ് ’ഞങ്ങളുെട സ്വാമി കീഴടങ്ങാത്തപക്ഷം, ഞങ്ങൾ
അേദ്ദത്തിനുേവണ്ടി മരി വാൻ തയ്യാറായവരാണു് ’ എ സചിവന്മാരിൽ

ധാനിയായ ഒരാൾ ഉത്തരം പറ . കുന്തേളശൻ അത് േക എങ്കിലും
കീഴട വാൻ വിചാരിക്കാെത െവള്ളത്താടിയുമായി രണ്ടാമതും േപാരാടുവാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാേഴ ്, കറുത്തതാടി അവിേടെയ്ക്കത്തി. ഒരു അന്തകെനേപ്പാെല
അയാൾ തെന്റ മുമ്പിൽ വ നിന്നേപ്പാൾ, കുന്തേളശനുണ്ടായ നിരാശയും
ഭയവും വ്യസനവും പറയുന്നതിേനക്കാൾ വിചാരി ് അറിയുകയാണ് എളുപ്പം.
കറുത്തതാടി കുന്തേളശെന്റ സഹായത്തിനു് എ വാൻ മിച്ച ചില കുറുള്ള
അമാത്യന്മാെര അേഘാരനാഥനും െവള്ളത്താടിയുംകൂടി തടു നിർ കയും
െച .
കറുത്തത്താടി: കീഴടങ്ങാെമ െണ്ടങ്കിൽ നമു രണ്ടാൾ ം കുെറക്കാലംകൂടി
ജീവിച്ചിരിക്കാം. ഇെല്ലങ്കിൽ നമ്മിൽ ഒരാളുെട ആയുസ്സ് എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ
അവസാനിേക്കണ്ടിവരുെമ ് തീർച്ചതെന്ന.
കൃത്യവീരൻ: അവമാനേത്താടുകൂടി ഇരി ന്നതിേനക്കാൾ ധീരതേയാടുകൂടി

ാണത്യാഗംെച കയാണേല്ലാ. വീരന്മാരുെട ധർമ്മം , എെന്റ ജീവെന റി
വിചാരെപ്പേടണ്ട.
കറുത്തതാടി: ൈധര്യശാലികളും സ്വാമിഭക്തിയുള്ളവരും ആയ ഈ കാണുന്ന
ആളുകളുെടയും, ഇവിടുെത്ത വിലേയറിയ ജീവെന അനാവശ്യമായി, ദുരഭിമാനം
വിചാരി ് അപമൃത വാൽ നശിപ്പി വാൻ ഒരു ന്നതിെനക്കാൾ അധികമായ
അവമാനം എ ണ്ട്? അ േന്നാ ഇ നിർഘുണനാേകണ്ടതു്? തെന്റ തി 
േയാഗിയുെട യുക്തിയുക്തമായ ആ വാ േക ്,
കുന്തേളശൻ അ േനരം ആേലാചിച്ചേശഷം വളെര പണിെപ്പ കീഴടങ്ങാെമ
സമ്മതി . കറുത്തതാടി ’എന്നാൽ, കുതിര റ നി ് ഇറങ്ങി ആയുധം
താെഴ െവക്കണം’ എ പറ . അേഘാരനാഥെന വിളി ് ആ വിവരം
അറിയി . അേഘാരനാഥൻ ’യുദ്ധം നിൽക്കെട്ട !’ എ രണ്ടാമതും ഉച്ചത്തിൽ
പറ . കുന്തേളശൻ അത്യന്തം ീണാപരവശനായി തെന്റ ഏറ്റവും വാടിയ
മുഖം താഴത്തിെക്കാ കുതിര റ നി ് ഇറങ്ങി ആയുധം െവ ്, ആ
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നിലയിൽത്തെന്ന ഒരു ചി ത്തിൽ എഴുതിയേപാെല നിേശ്ചഷ്ടനായി നി ,
കഷ്ടം!
ആയതു കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെടയുള്ളവെരാെക്കയും ഏറ്റവും ഖിന്ന 
ന്മാരായി തങ്ങളുെട ആയുധങ്ങേളയും വ . അേഘാരനാഥൻ ധാനമ ിയുെട
നിലയിൽ അവരുെട മുമ്പാെക െച നി ് ’കൃത്യവീരെനന്ന നാമേധയമായ
കുന്തളരാജാവും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ കാണാനാകുന്ന ആൾക്കാരും, ീ

താപച കലിംഗ മഹാരാജാവവർവകേളാട് പട െവട്ടി േതാ കീഴട ക 
യും, േമ റഞ്ഞ കുന്തളരാജാവിെനയും ആൾക്കാെരയും ഇ മുതൽ രണ്ടാമതു്
ക നയുണ്ടാകുന്നതുവെര, ദു ഭീദുർഗത്തിൽ തടവുകാരാക്കി പാർപ്പി വാൻ
മഹാരാജാവവർകൾ ക ി കയും െചയ്തിരി െവ ് കലിംഗ രാജാവവർ 
കളുെട ജകളായ മഹാജനങ്ങൾ ഇതിനാൽ അറിയുമാറാക’ എ വളെര
ഉച്ചത്തിൽ വിളി പറ പടഹമടിപ്പി . പിെന്ന വിനയേത്താടുകൂടി കുന്തേളശ 
െന്റ അടു െച . ’മറു കാരം ഇങ്ങെന പറേയണ്ടതാകയാൽ പറഞ്ഞതാണു്.
ഇതിൽ കയറി എഴുന്നരുളാം’ എ പറ വിേശഷമായി ചായം കയറ്റിയ
ഒരു േഡാലി അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പാെക െവപ്പി .
കുന്തേളശൻ, വാഹനാവശ്യമിെല്ല പറ ് എേങ്ങാട്ടാണു േപാേകണ്ടതു്
എ േചാദി േമ്പാെല അേഘാരനാഥെന്റ മുഖേത്ത േനാക്കി. ആയുധ 
പാണികളായ ഭടന്മാർ ര വരികളായി നി ന്നതിെന്റ നടുവിൽ േസനാപതി
കുന്തളേശെന കൂട്ടിെക്കാ േപാകുവാൻ ഒരുങ്ങിനിൽ ന്നതിെന കാണി  
െകാടുത്തേപ്പാൾ അേദ്ദഹം തല െപാങ്ങി േനാക്കാെത അയാളുെട പിന്നാെല
നട േപായി ടങ്ങി. വാഹനത്തിൽ കയറാെമ ് ര വിശ്യം അേഘാ 
രനാഥൻ പിെന്നയും പറ .കുന്തേളശൻ േവണ്ട എന്ന് ൈകെകാണ്ട്
വിലക്കി.എങ്കിലും ഒടുവിൽ അേഘാരനാഥെന്റ അേപാക്ഷ സമ്മതി ഡാലി 
യിൽ കയറി.അേഘാരനാഥൻ അനുയാ യായി കുെറ വഴി ഒരുമി േപായി
ഏറ്റവും വണക്കേത്താടു കുടി വിടവാങ്ങി േപാരുകയും െച .
യുവരാജാവും േവടർകരചനും യവനന്മാേരാടു വളെര ആദരേവാടുകൂടി ഓരാ
വൃത്താന്തങ്ങൾ േചദിച്ചറിയുേമ്പാേഴാ ം അേഘാരനാഖൻ കുന്തേളശെന
ദു ഭീദുർഗത്തിേലക്കയ മടങ്ങി എത്തി.രാജധാനിെയ രക്ഷിക്കാൻ േവ ന്ന
ഏർപ്പാടുകൾ അ യും െചയ്ത്,സ്ഥലങ്ങെളല്ലാം െവടി വരത്തി ശുദ്ധിെചയ്ത് മുൻ
സ്ഥിതിയിൽ ആ വാനും,യുദ്ധത്തിൽ നുറിേവറ്റവർക്ക് േവ ന്ന ചിത്സകൾ
െച വാനും, കന്തേളശെന വളെര വണക്കേത്താടുകൂടിയും മാന്യപദവിയായി
ദു ഭീയുൽ താമസിപ്പി വാനും,മ ം കീഴുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ം പലപല കൽപ്പ 
കൾ താരതന്യംേപാെല െകാടു ്,സകലവും അവെരയും േസനാപതിമാേരയും
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ഭരേമൽപ്പി യവനന്മാരും യുവരാജാവും നിൽ ന്നിടേത്ത െച .ചുവന്ന
താടി ം േവടർചരകനും ഒ ര െചറിയ മുറിവുകൾ ഏറ്റി ണ്ടായിരുന്നത്
നല്ലവണ്ണം വ കട്ടിച്ചേശഷം, അസ്തമനത്തിനു നാല നാഴികയുള്ളേപ്പാൾ
അവരംല്ലാവരും ചന്ദേനാദ്യാനത്തിേല േപാവുകയും െച .
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17.അഭിഞ്ജാനം

യുവരാജാവും യവനന്മാരും അേഘാരനാഥനും േവടർക്കരചനുംകൂടി ചന്ദേനാ 
ദ്യാനത്തിേലത്തിയേപ്പാൾ വൃദ്ധനായ കലിംഗരാജാവും,സ്വർണമയിേദവിയും
ഉണ്ടായിരു .യവനന്മാർ രാവിെല കലിംഗരാജാവിെന ചന്ദേനാദ്യാനത്തിേല 

െകാ െചന്നതു്.അവിെട പരിചാരകന്മാർ രാജാവിെന കണ്ടറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവർക്ക് വളെര അ തവും സേന്താഷവുമായി.സ്വർണമയിേദവി യുദ്ധം
തുട ന്നതിനു ര ദിവസം മു തെന്ന ചന്ദേനാദ്യാനത്തിേല പാർ
മാറ്റിയിരു .പരാജയമായി കലാശി െവ ം,യുവരാജാവിന് അപകടങ്ങൾ
ഒ ം വന്നിട്ടില്ല എ ം മററുംമുള്ള വിവരം ഒരു ഭൃത്ത്യൻ സ്വർണമയിേദവിെയ
അറിച്ചി ണ്ടായിരു . അതുെകാണ്ട് അവൾ രാജാവിെന്റയും ഇളയച്ചെന്റയും വര 
വ് കാ െകാണ്ടിരി േമ്പാേഴക്ക് അവർ രണ്ടാളുകളും, ര യുവനന്മാെരയും
േവടർചരകെനയും കൂട്ടിെകാ വരുന്നതുക തുടങ്ങി. ചുവന്ന താടിെയ ചന്ദ 
േനാദ്യാനത്തിേല എത്തിയേപ്പാേഴ ം കാണ്മാനില്ലാതായി. എവിെടെയ
യുവരാജാവു േചാദിച്ചേപ്പാൾ താമസിയാെത വരുെമ ് െവള്ളത്താടി ഉത്തരം
പറ .
േശഷെമല്ലാവരും ഉദ്യാനത്തിൽ എത്തിയ ഉടെന, മാളികയുെട മുകളിൽ മു 
െമ്പാേരട വിവരിച്ചി ള്ള ആ വലിയ ഒഴിഞ്ഞ അക ് എല്ലാവരുംകൂടി
ഒരു വട്ടേമശയുെട ചു ം ഇരു ചില േഭാജ്യേപയാദികെളെക്കാ ് ക്ഷീണം
തീർ െക്കാണ്ടിരിെക്ക, യവനന്മാർ െചയ്ത ഉപകാരെത്തപ്പറ്റി അേഘാരനാ 
ഥൻ ാഘി പറയുന്നതിനിടയിൽ വലിയ രാജാവിെന അ രാവിെല
േമാചി െക്കാ വന്ന വിവരവും പറ . അേപ്പാൾ യുവരാജാവിനുണ്ടായ
വിസ്മയവും സേന്താഷവും ഇ എ പറ കൂടാ. അേദ്ദഹം തെന്റ സേന്താ 
ഷെത്തയും കൃതഞ്ജതേയയും കുറി യവനന്മാേരാടു കുറെഞ്ഞാ പറ ്
അതിെന്റേശഷം അേഘാരനാഥൻ കറുത്തതാടിയുെട െചവിയിൽ അ ം ഒന്ന്
മ ി ് അയാെള മെറ്റാരു അകേത്ത കൂട്ടിെക്കാ േപായി. െവള്ളത്താടിയും
മനസ്സിനു സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തതുേപാെല താഴേത്തക്കിറങ്ങി പടിക്കൽ േപായി
നിൽ േമ്പാൾ ര േഡാലികൾ ഉദ്യാനത്തിേല വരുന്നതു ക . അതിെന്റ
പിന്നിൽ ചുവന്ന താടിയും ഉണ്ടായിരു . േഡാലികൾ അകേത്ത കടത്തി
അതിൽനി രണ്ടാളുകൾ പുറേത്തക്കിറങ്ങി. ഭവനത്തിെന്റ ഇട ഭാഗ ള്ള
ഒരു േകാണിയിേന്മൽകൂടി മുകളിേല കയറിേപ്പാകയും െച .
യുവരാജാവു് അതിനിടയിൽ അച്ഛന് തരേക്കടു് ഒ ം ഇല്ലെല്ലാ എ ് അറിവാനും
അരചെന അച്ഛെന്റ മുമ്പാെക െകാ േപായി. അയാൾ തനി െചയ്ത ഉപകാര 
െത്ത റി ് അച്ഛേനാടു പറയുവാനുംേവണ്ടി വലിയ രാജാവിെന്റ സമീപേത്ത
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േപായി. സ്വർണ്ണമയി വലിയ രാജാവിെന്റ സമക്ഷത്തിങ്കൽ തെന്നയുണ്ടായി 
രു . ഭർത്താവു വരുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ േവഗം അടുക്കേല െച ്,
യുദ്ധത്തിൽ ആപ കൾ ഒ ം സംഭവിക്കാെത ജയി േപാന്നതിെന റി
ര േപരും തമ്മിൽ പറ സേന്താഷി . അരചൻ രാജ്ഞിേയയും വലിയ
രാജാവിെനയും താണുെതാഴുതു വിനീതനായി നി . രാജാവു് അരചേനാടും

താപച േനാടും യുദ്ധെത്ത റി ് ഓേരാ വർത്തമാനങ്ങൾ േചാദിച്ചേപ്പാൾ
അവർ ര േപരും ഒരുേപാെല യവനന്മാരുെട സഹായെത്ത റി വളെര

ശംസി പറ .
താപച ൻ: ആ യവനന്മാർത്തെന്നയാണു്, കുന്തളൻ ഇ ്, അച്ഛെന ആരും

അറിയാെത െകാ േപാകുേമ്പാൾ തടു നിർത്തി ഇവിെട െകാ വന്നാ 
ക്കിയതു്. അവർ, നമു െചയ്ത സഹായത്തിനു നാം ഒരിക്കലും തക്കതായ
ഒരു ത പകാരം െച യ് വാൻ കഴിയുകയില്ല. അവർ വന്നിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ന െട
കലമഹിമ ഇ സൂര്യൻ അസ്തമി ന്നേതാടുകൂടി േമലാൽ ഉദിക്കാത്തവണ്ണം
അസ്തമി ന്നതായിരു െവ ് നിർവ്യാജം പറയാം.
രാജാവു്: ആർത്ത ാണപരായണനായിരി ന്ന ഈശ്വരൻതെന്ന അശര 
ണന്മാരായ ന െട സഹായത്തിനു് അവെര അയ തന്നിരിക്കേയാ! ഇ
േയാഗ്യന്മാരായ അവെര എനി േവഗത്തിൽ കാേണണം. അവർ എവിെടയാ 
ണു്?

താപച ൻ: അവർ ഈ മന്ദിരത്തിൽത്തെന്നയു ്. അേഘാരനാഥേനാടു
സംസാരി െകാണ്ടിരിക്കയാണു്. അേദ്ദഹം ആ യവനന്മാെര എവിടുേന്നാ,
സഹായത്തിനു ക്ഷണി വരുത്തിയിരിക്കയാണു്.
രാജാവു്: ’അവെര േവഗത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാ വരെട്ട’ എന്നരുളിെച്ച ഉടെന,
അവെര വിളി െകാ വരുവാൻ ആൾ േപായി. അ േനരം ഇരുന്നേപ്പാേഴ ്
അേഘാരനാഥൻ രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക വ കൂപ്പി. ’ഇവിടുെത്ത ഭാഗ്യാതിേര 
കംെകാ ് ഈ വിധം ഒെക്കയും കലാശി ’ എ ണർത്തി .
രാജാവു്: സംശയമില്ല, എെന്റ ഭാഗ്യംതെന്നയാണു്, എനി ് ഇ േയാഗ്യനായ
ഒരു മ ിയുണ്ടാവാൻ സംഗതിവന്നതു്.
അേഘാരനാഥൻ: (മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി) എെന്ന റിച്ചാണു് ഇവിടു ്
അരുളിെച ന്നതു് എങ്കിൽ എെന്നെക്കാ വിേശഷവിധിയായി ഒ ം െച 
യ് വാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ല ്, േപാർക്കളത്തിൽത്തെന്നയുണ്ടായിരുന്ന ഇവേരാടു
േചാദിച്ചാൽ അറിയാം. സകലവും മൂ യവനന്മാരുെട യത്നത്താലാണു
സാദ്ധ്യമായതു്.

താപച ൻ: അവെര റി തെന്നയാണു്     ഞങ്ങളും ഇതുവെര അച്ഛേനാടു
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പറഞ്ഞിരുന്നതു്.
രാജാവു്: അവെര േവഗത്തിൽ ഇേങ്ങാ കൂട്ടിെകാ വരിക. എനി ക്ഷമയി 
ല്ലാതായി. അവെര ഞാൻ കാണെട്ട.
അേഘാരനാഥൻ ഉടെന മേററ അകേത്ത കട ്, തെന്നേപ്പാെലത്തെന്ന
േവഷമായ ഒരാെള കൂട്ടിെകാ വ ് രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക നിർത്തി. ’ഇ
രാവിെല ഇവിടുെത്ത ശ ക്കളുെട പക്കൽ നി ം വീ െകാണ്ട ആൾ ഇേദ്ദ 
ഹമാണു് ’ എ പറ അേപ്പാൾത്തെന്ന അേദ്ദഹം രാജാവിെന വളെര
വിനയേത്താടുകൂടി െതാഴുതു കുമ്പി . അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നവർ എല്ലാവരും
അതിവിസ്മയേത്താടുകൂടി േതേജാമയനായ അേദ്ദഹെത്തത്തെന്ന ജമച്ച മിഴികൂ 
ടാെത േനാക്കി ടങ്ങി.
രാജാവു്: അവർ യവനന്മാരാെണന്നേല്ല ഉണ്ണി പറഞ്ഞതു്. അവർ എവിെട?
യവനന്മാർ എവിെട? എെന്നയും രാജ്യെത്തയും രക്ഷിച്ച യവനന്മാർ എവിെട?
അേഘാരനാഥൻ: യവനേവഷം ധരിച്ചിരു , അ മാ േമയു , ഇേദ്ദഹം
തെന്നയാണ് ഇവിടുെത്ത ശ ക്കളിൽനിന്ന് വീണ്ടത്. വിേഷശിച്ച്-
രാജാവു്: വിേഷശിച്ച് എന്താ?
അേഘാരനാഥൻ: വിേശഷിച്ച് ഇേദ്ദഹം വളെരക്കാലം ഇവിടെത്ത ധാനമ 

ിയായിരുന്ന കപിലനാഥനാണു്. എെന്റ േജ്യഷ്ഠനാണു്.
കപിലനാഥെന്റ സൂഷ്മാവസ്ഥെയ ഇ കാരം െവളിെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ അവിെട
കൂടീ ണ്ടായിരുന്നവരുെട ആശ്ചര്യം വാ കെളെകാ ് വർണി വാൻ  
യാസം. അവരിൽ നിന്ന് ആശ്ചര്യസൂചകങ്ങളായ പല ശബ്ദങ്ങളും വാ കളും
െപെട്ട ് അവരുെട അറിവുകൂടാെത പുറെപ്പ . ’എെന്റ അച്ഛേനാ!’ എ
പറഞ്ഞ് സ്വർണമയീേദവി പിതൃേസ്നഹംെകാ വിവശയായി കപിലനാഥെന
െകട്ടിപ്പിടി . അേദ്ദഹം ഉടെന തെന്റ പു ിെയ മുറുെകത്തഴുകി ഹർഷാ ക്ക 
േളാടുകൂടി മൂർദ്ധാവിൽ പല ാവശ്യം ചുംബി .
രാജാവ് ’കപിലനാഥൻ’ എന്ന ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾ അസാരം േനരം നിേശ്ചഷ്ടനാ 
യി ഇരു . പിെന്ന ഹർഷാ പ്ളുതനായി േരാമാ ഞ്ചേത്താടുകൂടി ’ഈശ്വരാ!
എെന്റ ഈ അവസ്ഥ ജാ േത്താ, സ്വപ്നേമാ? സ്വപ്നമാവാേന സംഗതിയു ’
എ ഗൽഗദാക്ഷരമായി പറ ് ആസനത്തിേന്മൽനി ് എഴുനീ േവപി 
താംഗനായിെകാ തെന്റ മുമ്പിൽ സാ ഞ്ജലിയായി നിൽ ന്ന കപിലനാഥെന
ഗാഢമായി ആശ്േളഷംെച : ’ഉണ്ണീ’ എ ് താപച െന വിളി ്, ’ഉണ്ണിെയ
വളെര െചറുപ്പത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥനാണിത്! വന്ദി !’
എ പറഞ്ഞ ഉടെന താപച ൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുെക്ക െച വന്ദി .

താപച േനയും കപിലനാഥൻ ആശ്േള ഷി . അടു നിന്നിരുന്ന സ്വർണ 
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മയിേയയും മാറേത്തക്കണ െകാ ് തെന്റ ആനന്ദബാഷ്പത്താൽ ര േപെരയും
പുതുതായി അഭിേഷകംെചയ്കയുംെച .
രാജാവു്: (ക നീർ തുട െകാ ് ) ഈ മഹാപാപിയായ എെന്ന രണ്ടാമതും
കാേണണെമ ് േതാന്നിയത് കപിലനാഥെന്റ ബുദ്ധിഗുണംെകാ തെന്നയാ 
ണു്. എെന്റ അ ബുദ്ധിെകാ ് അേങ്ങയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായി ഞാൻ പറഞ്ഞതും

വർത്തിച്ചതും സകലവും ക്ഷമിക്കണം എ മാ ം ഈ വൃദ്ധ ് ഒരു അേപ 
ക്ഷയു ്.
കപിലനാഥൻ: എെന്റ സ്വാമിയുെട ആജ്ഞ ഇഷ്ടെമങ്കിലും, കഷ്ടെമങ്കിലും, അതി 
െന ലംഘി രാജ്യെത്തയും സ്വാമിെയയും െവടി േപാവാൻ േതാന്നിയത്
എെന്റ അവിേവകം െകാണ്ടാണു്. അതിെന റിച്ച് ഇവിടുേത്ത ് എെന്റേമൽ
ഇനിെയങ്കിലും സുഖേക്കടു് േതാന്നാതിരിപ്പാൻ യാചി .
രാജാവു്: ദുഷ്ടന്മാരായ ചില സചിവന്മാരുെട ഉപേദശത്തിേന്മൽ എെന്റ മൂ 
ഢതെക്കാണ്ട് ആ കഠിനമായ ക ന ക ി േപ്പായതാണ്. കപിലനാഥൻ
േപായതിൽ പിെന്ന ഞാൻ െചയ്തതിെന റി ണ്ടായ പശ്ചാതാപംതെന്ന
എനി തക്കതായ ഒരു ദണ്ഡനയായിരി . ഇനി ആ കഥെയ രണ്ടാമതും
ഓർമെപ്പടുത്തി എെന്ന വ്യഥപ്പടുത്താതിരിക്കേണ.
കപിലനാഥൻ: ഇവിടുെത്ത ദാസനു് ഒരു യാചനകൂടിയു ്.
രാജാവു്: ഞാൻ എ തെന്ന വലിയ ഒരു വര ദാനംെചയ്താലും അത് കപിലനാ 
ഥൻ എനിക്ക് െചയ്തി ള്ളതി തക്കതായ ഒരു ത പകാരമാവാൻ പാടില്ല.
അതുെക്കാ ് എ തെന്ന ആയാലും േവണ്ടതില്ല, േചാദിക്കാം.
കപിലനാഥൻ: എെന്റ ൈനരാശ്യംെകാ ം തത്സമയെത്ത േകാപംെകാ 

ം നാടുവി േപാകുന്ന സമയം ഇവിടുേത്തക്ക് അത്യന്തം വ്യസനകരമായ
ഒരു കാര്യം ഞാൻ വർത്തിച്ചി ണ്ട്. എെന്റ സ്വാമിെയ ആ കഠിനമായ
ദു:ഖത്തിനു പാ മാ വാൻ എനി േതാന്നിയത് വിചാരി േനാ േമ്പാൾ
എെന്നേപ്പാെല ഇ നിഷ്കണ്ടകനായ ഒരു സ്വാമിേ ാഹി പ ണ്ടായിട്ടിെല്ല

ത്യക്ഷമാകും.
രാജാവു്: ഏറ്റവും വിശ്വാസേത്താടും സ്വാമിഭക്തിേയാടും കൂടിയും, രാജ്യകാ 
ര്യങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ഒരു ഉത്തമ സചിവെന്റ ഗുണങ്ങൾ േലശ ംേപാലും
അറിവാൻ കഴിയാെത അനർഘമായ ഒരു രത്നം ൈകയിൽ കിട്ടിയ വാന 
രെനേപ്പാെല, ആ സചിവശിേരാമണിെയ ഉപ വിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ എെന്ന
വ്യസനിപ്പിക്കാൻ എ തെന്ന െചയ്താലും ആയത് അവിഹിതമായി എന്ന് ഒരു
കാല ം വരികയില്ല.
കപിലനാഥൻ ഏറ്റവും ീതിപൂണ്ട്, ’എെന്റ അപരാധങ്ങൾ ് മാ തന്നരുേള 
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ണം’ എന്നേപക്ഷി . ഉടെന മേറ്റ അകേത്ത കട േപായി.
രാജാവും കപിലനാഥനുംകൂടി സംസാരി െകാണ്ടിെക്ക ചന്ദേനാദ്യാനത്തിലും
അതിനു സമീപവും ഉള്ള ആളുകൾ നാലു വശ ം വ നിറ . വളെര
സേന്താഷേത്താടു ടി കപിലനാഥെന േനാക്കി നിന്നിരു . അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാ, ആ ിതന്മാേരാ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഔദാര്യെത്ത വല്ല

കാരത്തിലും ആസ്വദിച്ചവേരാ അല്ലാെത ആരുംതെന്ന ആ ദിക്കിെല ം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കപിലനാഥൻ രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക തെന്റ സ്വെതയുള്ള
േവഷേത്താടുകൂടി െച നിന്നേപ്പാേഴ കുറ േനരത്തിനുള്ളിൽ േക േകൾ 
പ്പിച്ച ഉദ്യാനത്തിലും അതിനു സമീപമുള്ള ആളുകൾ അവരവരുെട പണിെയ
വിട്ട് ഓടിെയത്തീ ണ്ടായിരു . കപിലനാഥൻ മരിച്ചിരി െവന്നായിരു
എല്ലാവരുെടയും പരെക്കയുള്ള വിശ്വാസം. അതിനാൽ അധികം അ തമുണ്ടാ 
യി. അവിടുെത്ത വാതില്ക്കലും കിളിവാതിലുകളിൽ െടയും കപിലനാഥെന
കാണുവാൻേവണ്ടി ക്ഷമകൂടാെത തിക്കിത്തിരക്കി േനാക്കിെക്കാ നിേല്ക്ക
അവർ നയനാന്ദകരനായിരി ന്ന ആ കപിലനാഥൻ ദിവ്യമായിരി ന്ന
വ ാഭരണങ്ങെളെക്കാ ് അതിമേനാഹരമാകുംവണ്ണം അലംകൃതമായി, ഏറ്റ 
വും സൗഭാഗ്യവതിയായ ഒരു കന്യകാരത്നത്തിെന്റ ൈകയും പിടി െകാ
രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ വ നി . രാജാവും ക നിന്നിരുന്ന മെറ്റല്ലാവരും അ  
േനരം അത്യാശ്ചര്യം െകാ പാവകെളേപ്പാെല അനിമീലിതേന ന്മാരായി.
കപിലനാഥൻ ’കുന്ദലേത, ഇനി േമലാൽ എെന്ന അച്ഛാ എ വിളിേക്കണ്ട്.
അച്ഛൻ കലി ംഗമഹാരാജാവായ ഇേദ്ദഹമാണ്, വന്ദി !’ എ പറ .
അേപ്പാൾ കുന്ദലത ണ്ടായ അ തവും രാജാവിനുണ്ടായ സേന്താഷവും എല്ലാ 
വരുെടയും വിസ്മയവും ആെരെക്കാ പറവാൻ കഴിയും! കുന്ദലത അച്ഛെന്റ
മുൻപാെക സാഷ്ടാഗം നമ രി . രാജാവ് സം മേത്താടുകൂടി പു ിെയ
എഴുനീൽപ്പി തെന്റ മാറേത്തക്കണ സേന്താഷപരവശനായി പിേന്നാക്കം
ചാരിയിരു ്, കുെറേനരം ഒ ം സംസാരിക്കാെത ക നീർ വാർ . പിെന്ന
കുന്ദലത, ’അച്ഛാ, എെന്ന അനു ഹിേക്കണേമ!’ എ മധുരതരമാകുംവണ്ണം
പറഞ്ഞേപ്പാൾ, രാജാവു് ആ ആനന്ദമൂർച്ഛയിൽനി ണർ ് കുന്ദലതെയ ഗാഢ 
മായി പിെന്നയും പിെന്നയും ആ ഷിച്ച്, മൂർദ്ധാവിൽ പലവുരു ചുംബിച്ചേശഷം
ര ൈകകെളെക്കാ ം തല െതാട്ടനു ഹി കയുംെച .
രാജാവു്: ഈശ്വരൻ ഇന്ന് എെന്ന സേന്താഷം െകാ െകാ വാൻ നിശ്ചയി 
ച്ചിരി േവാ? ഈ േമാദഭാരം വഹി വാൻ എനിക്ക് ഒ ം ശക്തി േപാരാ.
ഇനി എനി ഗംഗാതീരേത്ത ം മ ം േപാകാനാ ഹമില്ല. ഈ സേന്താഷം
അനുഭവി െകാ തെന്ന പരേലാക ാപ്തി സംഗതിവന്നാൽ മതിയായിരു 
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. ഇ അപരിമിതമായ സേന്താഷം ഇതിൻകീഴിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നിശ്ചയം.
േമലാൽ എ കാലം ഇരുന്നാലും, എവിെടത്തെന്ന േപായാലും, എ തെന്ന
െചയ്താലും ഈ വിധം സേന്താഷം ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ല.
കപിലനാഥൻ: ഇവിടുെത്ത ആ ഹം സാധി ന്നതാകയാൽ അതു ഞങ്ങൾ
വലിെയാരിച്ഛാഭംഗത്തി കാരണമാണു്. ദയാപേയാധിയായിരി ന്ന അ  

്, ഞങ്ങളുെട ഇടയിൽ രാകാസുധാകരെനേപ്പാെല ആ ാദകരനായി ഇനിയും
ചിരകാലം ഇരിേക്കണെമന്നാണ് ഞങ്ങളുെട ാർത്ഥന.
പിെന്ന കപിലനാഥൻ ’ഇതു േജ്യഷ്ഠനാണു് ’ എ പറഞ്ഞ് കുന്ദലതയ്ക്ക്  
താപച െന കാണി െകാടു . അവർ തമ്മിൽ തങ്ങളുെട േസ്നഹെത്ത
കാണിച്ച േശഷം, കപിലനാഥൻ കുന്ദലതെയ മെറ്റല്ലാവരുെടയും അടുക്കൽ
െകാ േപായി.ഓേരാരുത്തെര െവേവ്വെറ വിവരംപറഞ്ഞ് കാണി . കുന്ദലത
പ താൻ കാണാത്ത ആളുകേളയും സ്ഥലങ്ങെളയും സാധനങ്ങേളയും കാണു 
കയാൽ ഒരു പുതിയ േലാക വന്നതുേപാെല േതാന്നി. നാലു ഭാഗേത്ത ം
വിസ്മയേത്താടുകൂടി േനാക്കിെകാ സ്വർണമയീേദവിയുെട സമീപ േപായി
ഇരു . കുറ േനരംെകാ തെന്ന സ്വർണ്ണമയിയും കുന്ദലതയും തമ്മിൽ
ഊഢമായ സൗഹാർദം സംഭവി കയാൽ, താപച നും കപിലനാഥനും
വളെര സേന്താഷമാകയും െച .
അേഘാരനാഥൻ രണ്ടാളുകെള െട രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക െകാ വ നിർ 
ത്തി. യവനന്മാരുെട േവഷം ധരച്ചിരുന്ന മ രണ്ടാളുകൾ ഇവരാെണ ർത്തി .
രാജാവു്: (അവരുെട മുഖേത്ത സൂക്ഷി േനാക്കി ) ’ഇതു് താരാനാഥനേല്ല?’
എ േചാദി .
അേഘാരനാഥൻ: അെത, താരാനാഥൻ തെന്ന. ഇവിെടനി േപായി ് ഒരു
സംവത്സരേത്താളമായി. ൈദവാനുകൂലംെകാ ് ആപെത്താ ം കൂടാെത
ആപെത്താ ം കുടാെത പല ദി കളിൽ സഞ്ചരി ്, േജ്യഷ്ഠെന്റ അടുെക്കത്ത 
െന്നയാണു് ഒടുവിൽ െചെന്നത്തിയതു്.
രാജാവു്: അ തം! കൃതാ േദഹികൾ തമ്മിലുള്ള േസ്നഹം അവരുെട അറി 
വുകൂടാെതയും അവെര അേനാന്യം ആകർഷി േമാ! മേറ്റ ആെളഎനി
മനസ്സിലായില്ല.
അേഘാരനാഥൻ: ഇവൻ േജ്യഷ്ഠെന്റ ഭൃത്യനാണു്. മുപ്പതു സംവത്സരത്തിൽ
പുറമായി േജ്യഷ്ഠെന്റ കൂെടതെന്ന താമസി വരു  . വളെര വിശ്വാസേയാഗ്യനാ 
ണു്. േജ്യഷ്ഠെന്റ ഗൂഡവാസത്തിലും കൂെടയുണ്ടായിരു . രാമദാസൻ എന്നാണു്
േപരു് .
രാജാവു് രാമദാസേനാടും തെന്റ സേന്താഷം കാണി .
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താരാനാഥൻ രാജാവിേനാടു് സംസാരി ് കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ , അയാെള
താപചന്ദൻ ൈക പിടി േവേറാരുത്തിടേത്ത കൂട്ടിെകാ േപായി.

അവിേട ് സ്വർണമയിയും എത്തി. താപച ൻവളെര േസ്നഹേത്താടുകൂടി
താരാനാഥെന ആശ്േളഷം െച . താരാനാഥനും, അവരുെട കല്യാണം
കഴിഞ്ഞതിെന റി ം മ ം തെന്റ സേന്താഷെത്ത തർശിപ്പി . കുന്ദലത
അടുെക്കനി ് അെതാെക്കയും അെതാെക്കയും ക ് അെതാെക്കയും ക ്
സേന്താഷേത്താടുകൂടി താരാനാഥെന കടാക്ഷി കയുംെച .

താപച ൻ: എെന്റ പരുഷവാ െകാ സുഖേക്കടായിട്ടാണു് താരാനാഥൻ
േപായതു്, അേല്ല? ഞാൻ തല്ക്കാലെത്ത േകാപം െകാ വല്ലതും പറ േപായി 
െണ്ടങ്കിൽ അത് ക്ഷമിേക്കണേമ.

താരാനാഥൻ: എെന്റ വൃത്തിെകാണ്ട് അങ്ങെന ശങ്കിപ്പാൻ വഴിയുണ്ടായി 
രിക്കാം. എന്നാൽ, വ ത അങ്ങെനയല്ലതാനും. അതു നിങ്ങെള അറിയി  
ന്നതിനും വിേരാധമില്ല. നിങ്ങഴിര േപരും കൂടി എെന്ന കൂട്ടാെത ഓേരാ
പറയുകയും നട കയും െചയ്താലും എനി സല്ലാപത്തിനും സഹവാസത്തിനും
േവണ്ട ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും, കുണ്ഠിതം േതാന്നി ആേരാടും പറയാെത
എേങ്ങാെട്ടങ്കിലും േപാകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചതാണു്. അല്ലാെത നിങ്ങളുെട േനെര
നീരസം േതാ കയാലാെണ ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ േതാന്നരുതു്. േമലിൽ
നിങ്ങൾ അങ്ങെന െച ന്നതിനു് എന് ് ഒ ം േഖദം ഉണ്ടാകാൻ അവകാശമി 
ല്ലതാനും.

താപച ൻ: താരാനാഥൻ േപായതിൽ പിെന്ന ഇതാ, ഇേപ്പാൾ തമ്മിൽ
അറി ക സംസാരിച്ചവേരയും എെന്റ വാ കളായിരി േമാ താരാ 
നാഥെന്റ വൃത്തി കാരണം എെന്നാരു ശല്യം എേപ്പാഴും വി േപാകാെത
ഞങ്ങളുെട മനസ്സിലുണ്ടായിരു .
േമൽ കാരം താരാനാഥനുണ്ടായിരു െവ വിചാരിച്ചിരുന്ന സുഖേക്കടു
പറ തീർത്തതിൽ പിെന്ന താരാനാഥൻ ഒേരാ ദി കളിൽ സഞ്ചരിച്ച 
തും, കുന്ദലതേയയും കപിലനാഥേനയും കെണ്ടത്തിയതും മ ം വിേശഷങ്ങൾ
േസാദരീേസാദരന്മാർ നാലുേപരും കൂടിയിരു സംഭാഷണംെച ന്നതു കണ്ട
കപിലനാഥനും അേഘാരനാഥനും വളെര സേന്താഷി .
അതിെന്റേശഷം കപിലനാഥൻ തെന്റ പണ്ടെത്ത ഭൃത്യന്മാേരയും സമീപം ദി  
കളിൽനി ് തെന്ന കാണ്മാനായി വന്നിരുന്നവരും തെന്റ ആ ിതന്മാരുമായ
മ പലേരയും ക ് കുശലം േചാദിപ്പാനായി അവരുെട മുമ്പിേല ് െച .
അേപ്പാൾ അവർ ണ്ടായ സേന്താഷം ഇ എ പറ കൂടാ. അേദ്ദഹം
കണ്ടറിഞ്ഞതിൽ മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി എല്ലാവെരയും ത്യകം േത്യകം േനാ 
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ക്കി മിക്കവേരാടും ഒ ര വാ ് സംസാരി . ചിലർ കാൽക്കൽ വീണി ം,
ചിലർ കരഞ്ഞി ം മ കാരത്തിലും അവർ തങ്ങളുെട ആന്തരമായ േസ്നഹ 
േത്തയും ഭക്തിേയയും കൃത ഞ്തേയയും സേന്താഷേത്തയും െവളിെപ്പടുത്തി.
അസാരന്മാരാെണങ്കിലും അവരുെട മന:പൂർവമായും ഏറ്റവും നിർവ്യാജമായും
ഉള്ള ആ േസ്നഹസൂചകങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ വളെര ദയാലുവായ കപിലനാഥൻ
മനസ്സലിയുകയുംെച .
അന്നെത്ത രാ ി ഉദ്യാനത്തിൽ എല്ലാവരും പുതുതായി വന്നവേരാടു സംഭാഷ 
ണംെച െകാ ം, അവരുെട ഓേരാ കഥകെള േക െകാ ം തെന്ന, േനരം
കഴി . ഭൃത്യന്മാരുെട ഇടയിലും സേന്താഷത്തിനു് ഒ ം കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല.
രാമദാസെന്റ അമ്മയും െപങ്ങളും ഒേരട ് അവെന അരികത്തിരുത്തി അവൻ
േപായതിൽ പിെന്നയുണ്ടായത യും േചാദിച്ചറി . മെറ്റാേരട ് തങ്ങളുെട
െചറിയമ്മയായ പാർവതിേയാട് വർത്തമാനങ്ങൾ േചാദി . േവേറ പല ദി ക 
ളിലും ര ം നാലും ആളുകളായി കൂടിയിരു ് യവനന്മാരുെട പരാ മെത്തയും,
കുന്തേളശെന്റ അപജയെത്തയും, േവടർക്കരചെന്റ കൂറിേനയും, മററും പല സം 
ഗതികെള റി ം പറ രസി െകാണ്ടിരു . എന്നാൽ, കപിലനാഥെന്റ
േയാഗ്യതേയയും കുന്ദലതയുെട സൗഭാഗ്യഗുണങ്ങെളയും പിെന്നയും പിെന്നയും
പറ ് അതിശയെപ്പടാത്തവർ ആരുംതെന്നയുണ്ടായിരുന്നതുമില്ല.
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18.വിവരണം

പിേറ്റന്നാൾ എല്ലാവരുെടയും സ്നാനേഭാജനാദികൾ കഴി . രാജാവും കപി 
ലനാഥനും കൂടി സംസാരി െകാണ്ടിരിെക്ക മെററല്ലാവെരയും വിളി വനായി
രാജാവു് ക ി .അേപ്പാൾ സ്വർണമയീേദവിയും, കുന്ദലതയും, താപച നും,
താരാനാഥനും രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക വന്നിരു . രാമദാസേനയും വിളി വാൻ
രാജാവു് ക ി കയാൽ അവനും വ . അേഘാരനാഥൻ ചില രാജ്യകാര്യ 
ങ്ങൾ അേന്വഷിപ്പാൻ പുലർെച്ച രാജധാനിയിേല േപായിരു . അേദ്ദഹവും
അേപ്പാേഴ മടങ്ങിെയത്തി. അങ്ങെന എല്ലാവരും എത്തി ടിയേപ്പാൾ
കപിലനാഥൻ േപായതിൽ പിെന്ന ഉണ്ടായ ചരി ം മുഴുവനും വിവരമായി
അറിയണെമ ് രാജാവു് ആവശ്യെപ്പ . കപിലനാഥൻ, താൻ നാടു വി
േപായി വില്വാ ിയുെട മുകളിൽ െച ് അവിെട ഒരു ഭവനം ഉണ്ടാക്കി താനും
കുന്ദലതയും അവിെട താമസിച്ച കാരവും മററും സംേക്ഷപമായി പറ .

താപച ൻ: അ ം എെന്റ േസാദരിയും മരി െവന്നാണേല്ലാ ഞങ്ങൾ
എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു്?
കപിലനാഥൻ: ഞാൻ േപാകുന്നിടേത്ത ് ആരും തിര വരാതിരിപ്പാൻേവ 
ണ്ടി, ഞാൻ ഒരു ഉപായം വൃത്തിച്ചതുെകാണ്ടായിരിക്കണം ആ വിശ്വാസം
ഉളവായതു്. എെന്ന കാരാഗൃഹത്തിലാ വാൻ ക ിച്ച ദിവസം രാ ിതെന്ന
ഞാൻ കുന്ദലതെയ ആരും അറിയാെത രാമദാസന്റ പക്കൽ െകാടുത്തയ
കാട്ടിൽ ഒേരട ് ഒരു േകാഴിെയ അറു ് രക്തം ഒലിപ്പി ് അതിനരിക ്
കുന്ദലതയുെട ഒരു അങ്കവ ം െവേച്ച വാൻ പറഞ്ഞി ണ്ടായിരു . അതു 

കാരം രാമദാസൻ െചയ്കയാൽ ആയിരിക്കണം കുന്ദലതെയ കള്ളൻമാർ
െകാ േപായി െകാലെപ്പടുത്തി എെന്നാരു സംസാരം ഉണ്ടായത്. പിെന്ന
കുന്ദലതെയ കാണാതായി, എല്ലാ ദിക്കിലും തിരച്ചിൽ തുടങ്ങിയ രാ ി
ഞാനും രാജധാനിയിൽനിന്ന് േഗാപ്യമ്യായി പുറെപ്പ േപായി. േപാകുേമ്പാൾ
ഞാൻ ാണത്യാഗം െച വാൻ നിശ്ചയിച്ചിരി എന്ന് ഒരു എഴുത്ത്
ഇവിെട എഴുതിെവച്ചിരുന്നതു കൂടാെത േപാകുന്ന വഴിക്ക് കാട്ടിൽ ഒരു വലിയ
ചിത കൂട്ടി അതിനു തീ െകാളുത്തി, അതിനരിെക എെന്റ ഒരു ഉത്തരീയവ വും,
ചില താേക്കാലുകളും , എെന്റചില ക കളും വലിെച്ചറിഞ്ഞി ണ്ടായിരുന്നതി 
നാൽ ആ എഴുത്തിൽ കണ്ട കാരം ഞാൻ ആത്മഹത്യ െചയ്തിരി എ ്
ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതായിരിക്കണം.
സ്വർണമയി: അച്ഛൻ ഞങ്ങെള എല്ലാവെരയും െവടി . കാട്ടിൽ ഏകാന്തമായ
സ്ഥല പാർ േമ്പാൾ ചിലേപ്പാേഴങ്കിലും ഞങ്ങെള വിച്ചാരി വ്യസനി ക 
യിെല്ല?

https://thalilakkam.in/



കുന്ദലത - അ െനടുങ്ങാടി 111

കപിലനാഥൻ: ആ ഒരു വലിയ വ്യസനത്തിനു പുറെമ ആദിയിൽ എനി േവ 
െറയും വ്യസനകാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു . േഘാരവനം-ഞാനും പാർ   വതിയും
രാമദാസനും-കര െകാ ് കുന്ദലത എെന്റ ൈകയിലും-േവെറ സമീപം
മനുഷ്യർ ആരും ഇല്ലാെതയും, അങ്ങെനയുള്ള സ്ഥിതിയിൽ േചാർച്ചകൂടാെത ഒരു
െചറിയ പുര െവ െകട്ടിയുണ്ടാ ന്നതുവെര ഞങ്ങൾെക്കല്ലാവർ ം വ്യസനവും
ഭയവുമുണ്ടായി.
കുന്ദലത: കഷ്ടം ! ഞാൻ അേപ്പാൾ അച്ഛെന എ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചി ണ്ടായിരി ം.
കപിലനാഥൻ: അങ്ങെനയെല്ല! കുന്ദലത എെന്റ പരിതാപ ശമനത്തിനു് ഒരു
സിദ്ധൗഷധമായിരു - എെന്റ ജീവധാരണത്തിനു് ഏകകാരണമായിരു -
കുന്ദലതയുെട മന്ദസ്മിതങ്ങൾ എനി ൈധര്യവർദ്ധനങ്ങൾ- കുന്ദലതയുെട
കളവചനങ്ങൾ എനി ് ആേമാദദായകങ്ങൾ- ഇങ്ങെനയാണു് കഴി
വന്നിരുന്നതു്. കുന്ദലത എെന്റ ഒരുമി ണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ഞാൻ എഴുതി 
െവ േപായിരുന്ന കാരം െചയ് വാൻതെന്ന സംശയിക്കില്ലായിരു -ഞാൻ
േപാകുന്നതു് ആെരയും അറിയിച്ചിട്ടിെല്ലന്നില്ല. മരിച്ചിട്ടിെല്ല മാ ം അേഘാ 
രനാഥെന അറിയിച്ചി ണ്ടായിരു . ഇന്ന ദിക്കിലാെണ ം മററും വിവരം
ഈയിെടയാണു് അറിയിച്ചതു്.
അേഘാരനാഥൻ: യുവരാജാവിനു് അഭിേഷകമുണ്ടായതിെന്റ അ ം മുമ്പായി
ഒരു ൈവരാഗി വന്നിരുന്നതു് ഈ രാമദാസനായിരു . അവൻ ഇവിെട െകാ 
ടുത്ത എഴു കണ്ടേപ്പാൾ തെന്ന എനി േജ്യഷ്ഠെന്റ ൈകയക്ഷരമാെണ
സംശയം േതാന്നി.
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ എല്ലാവരും വളെര വിസ്മയി . രാമദാസൻ പുഞ്ചിരി െകാ
തല താഴ്ത്തി.
സ്വർണമയി: അത യും േഭാഷ്ക്കാെണ ഞാൻ അ തെന്ന പറയുകയുണ്ടായി.
എെന്റ അച്ഛെന റി പറഞ്ഞതു് എങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ലേല്ലാ, കഷ്ടം!
നഷ്ട ശ്നം പറഞ്ഞതു് ഇ സൂക്ഷ്മമായി ഒ ക ഇതിൽകീഴിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല,
അമ്പ നാലു വയസ്സ്! ഹാ! എ കൃത്യം!

താപച ൻ: (സംശയം തീരായ് കയാൽ) ’രാമദാസ ! നീ തെന്നേയാ
ൈവരാഗിേവഷം ധരി വന്നതു്?’ എ േചാദി .
രാമദാസൻ: വളെര പണിെപ്പ ് ’അെത ’എ സമ്മതി .

താപച ൻ: എെന്റ സംശയം തീർ . ൈസകതപുരിയിലാണു് ഇവെന
ആദിയിൽ കെണ്ടത്തിയതു്. അവിെട നഷ്ട ശ്നംെകാ ് പലേരയും വി 
സ് മിയപ്പിച്ചിട്ടാണെ രാജധാനിയിേല വന്നതു്.
രാമദാസൻ: ഞാൻ േവഷച്ഛന്നനായിരു എെന്റ വീട്ടിൽത്തെന്നയാണു്
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ഒന്നാമതു െചന്നത്. സമീപം ആളുകേളയും സ്ഥലങ്ങേളയും എനി നല്ല
പരിചയമുണ്ടാകയാൽ ഞാൻ നഷ്ടം പറഞ്ഞതു മിക്കതും ശരിയായി. എല്ലാവരും
ഞാൻ ഒരു ദിവ്യൻ തെന്നയാെണ തീർച്ചയാക്കി, പല വീടുകളിൽനി ം
എനി ഭിക്ഷയും ദക്ഷിണയും മ ം ഉണ്ടായി. ആ വിധം ഉപജീവനമായവർ ം
നാൾ കഴിപ്പാൻ ഒ ം സ്വല്ലയിെല്ല ം േതാന്നി.
അേഘാരനാഥൻ: ’വിേശഷതസ്സർവവിദാംസമാെജ വിഭൂഷണം മൗനപപണ്ഢി 
തനാം’ എന്ന സുഭാഷിതെന്റ സാരം ഹി കയാലായിരി േമാ, രാമദാസൻ
മൗന തം അനുഷ്ഠി വാൻ തീർച്ചയാക്കിയതു്?

താപച ൻ: കഷ്ടം! വിശിഷ്ടനായ ഒരു ൈവരാഗിയാെണന്നെല്ല ഞാൻ
വിശ്വസിച്ചതു്? ആളുകെള ചതി വാൻ ഇ എളുപ്പമുണ്ടേല്ലാ! അ തം! എല്ലാ
ൈവരാഗിമാരും ഇങ്ങനാത്തവരെല്ലന്നാരറി !
കപിലനാഥൻ: ഞങ്ങൾെക്കല്ലാവർ ംകൂടി ഇേങ്ങാ വേരണ്ടതിനു വിേരാ 
ധമുേണ്ടാ എ തീർച്ചയാേക്കണ്ടതിേല ് ഇവിടുെത്ത വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും
അറിേയണ്ടതു് ആവശ്യമാകയാൽ രാമദാസെന ഇേങ്ങാ ് അയച്ചതാണു്. എെന്റ
ഗുഢവാസം സ്താവമാവാെത കഴിവാൻ േവണ്ടി, അവെന്റ യുക്തംേപാെല
േവഷം മാറ്റി േപാേകണെമ ് രാമദാസേനാടു് പറഞ്ഞി ണ്ടായിരു . േവഷം
മാറിയനിലയിൽ അവ ് അേഘാരനാഥേനാടു സ്വകാര്യമായി സംസാരിപ്പാൻ
തക്കം കിേട്ടണ്ടതിനു് ഉപകാരമായിത്തീരുെമ ് രാമദാസൻ പറകയാൽ
അവെന്റ ആവശ്യ കാരം ആ ഓല ഞാൻ എഴുതിെക്കാടു .
അേഘാരനാഥൻ: ആ എഴു ഞാൻ കണ്ട ഉടെന ൈവരാഗിെയ ക പിടി 

വാൻ പല ദിക്കിേല ം ആെള അയ . അേപ്പാേഴ ് രാമദാസൻ എെന്ന
കാണ്മാൻ ഇേങ്ങാ തെന്ന വ . അതും േവഷ ച്ഛന്നനായിട്ടാകയാൽ ഇവിെട
മറ്റാർ ം അവെന അറിവാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല.
കപിലനാഥൻ : ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വനത്തിനു സമീപം ഉള്ള ധർ മപുരി
എന്ന ാമത്തിൽനി ് ഒരു വഴിേപാക്കെന ക സംസാരിച്ചേപ്പാഴാണു്  
താപച നു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരി എന്നറിഞ്ഞത്. അതിെന്റ സൂക്ഷമം
അറിവാനും രാമദാസെന ഏ ിച്ചി ണ്ടായിരു . അവൻ ഇേങ്ങാ േപാന്നിരി 

േമ്പാൾ താരാനാഥൻ അവിെട എത്തി. ധർമപുരിയിൽവ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ
യദൃച്ഛയായി കെണ്ടത്തി. ഞാൻ എെന്റ ഭവനത്തിേല ് കൂട്ടിെക്കാ േപായി
താമസിപ്പി .
താരാനാഥൻ: ഞാൻ എെന്റ പരമാർത്ഥം അേപ്പാൾതെന്ന അറിയിച്ചിരു െവ 
ങ്കിൽ, അച്ഛനു് എ സേന്താഷമുണ്ടായിരു .
കപിലനാഥൻ: എെന്റ സേന്താഷത്തിനു് ഒ ം കുറവുണ്ടായിരുന്നിെല്ല തെന്ന
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പറയാം. താരാനാഥെന കണ്ടേപ്പാൾതെന്ന എനി സംശയം േതാന്നി.
പിെന്ന രാമദാസൻ മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ െകാ വന്ന അേഘാരനാഥെന്റ എഴു  
െകാ ം മിക്കതും തീർച്ചയായി. അതിനുേശഷം ഒരു ദിവസം താരാനാഥൻ
കുതിര റ നി വീണേപ്പാഴാണു് എനി നല്ല തീർച്ചയായതു്. അരയിൽ
കുട്ടിക്കാല തെന്ന അവനു് ഒരു മറു ഉള്ളതു് എനി സൂക്ഷി േനാക്കി കാ 
ണ്മാൻ; വീണു േമഹാലസ്യെപ്പ കിട േമ്പാൾ തരംവ . അതു കണ്ടേപ്പാൾ
സംശയം ഒെക്കയും തീരുകയും െച .
കുന്ദലത: രാമകിേശാരൻ കുതിര റ നി വീണതിൽ പിെന്ന, അച്ഛന്
രാമകിേശാരെന റി തിപത്തി അധികമായി ക . അതിെന്റ കാരണം
ഇേപ്പാഴാണു് എനി മനസ്സിലായതു്.
താരാനാഥൻ: (ചിരി െകാ ് )രാമകിേശാരൻ എ ്, എെന്റ അജ്ഞാതവാസ 
കാലെത്ത േപരാണു്. ഇേപ്പാൾ ഞാൻ പണ്ടെത്ത താരാനാഥൻതെന്നയായി,
എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ എല്ലാവരും ഒ ചിരി . കുന്ദലത അ ം നാണംപൂ .
രാജാവു്: ഇവരുെട ചരി ം ആശ്ചര്യംതെന്ന. ഇെതാെക്കയും എഴിതുവ 
ച്ചാൽ വായി ന്നവർ വളെര േനരംേപാ ണ്ടാകും, അജ്ഞാതവാസവും–

ച്ഛന്നേവഷവും–ൈകനാമവും–ചി ം!ചി ം!
കപിലനാഥൻ: താരാനാഥനും ഞാനും ഗുരുശിഷ്യന്മാരുെട നിലയിലായിരു .
ഇേങ്ങാ േപാരുന്നതിെന്റ തേലന്നാളാണു് താരാനാഥേനാടു് എെന്റ വ ത
അറിയിച്ചതു്.
താരാനാഥൻ: കഷ്ടം! അതുവേരയും അച്ഛൻ എെന്ന പരമാർത്ഥം അറിയിക്കാെത
കഴി വേല്ലാ. എങ്കിലും എനി ് അതുെകാണ്ട് അധികം വ്യസനി വാനില്ല.
അച്ഛനാെണ ് അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിലും എെന്റ േസ്നഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും
ഒ ം കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല. പേക്ഷ, വ ത മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ എനി വളെര
സേന്താഷവുംകൂെടയുണ്ടാകുന്നതായിരു .
കപിലനാഥൻ: താമസിയാെത അറിയിേക്കണെമ തെന്നയായിരു എെന്റ
വിചാരം. കുന്ദലത ് യൗവനമായി. എെന്റ സ്വാമി ് സ്വർഗ ാപ്തി വരു 
ന്നതിനു മുമ്പായി. കുന്ദലതെയ തിരുമുമ്പാെക െകാ വ ത ്. എെന്റ
അപരാധങ്ങെള ഒെക്കയും ക്ഷമി വാൻ അേപക്ഷിേകണെമ ം, അതി ്
ഇേങ്ങാ മടങ്ങിവരുവാൻ ഒരു സംഗതിയുണ്ടാേകണെമ ം, ഉണ്ടായേശഷം
താരാനാഥെന വ ത ഒെക്കയും അറിയിക്കാെമ ം, ആേലാചി െകാണ്ടിരി 

േമ്പാഴാണു് യുദ്ധമുണ്ടാവുെമ ള്ള വർത്തമാനം അറിഞ്ഞതു്.
താപച ൻ: അെതങ്ങെന അറി ?

അേഘാരനാഥൻ: കുന്തളരാജ്യേത്ത ദൂതെന അയ ് വിവരം ഇവിടു ്
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എേന്നാടു പറഞ്ഞേപ്പാൾത്തെന്ന, ഒ ം താമസിയാെത ഞാൻ രാജധാനിയിൽ 
നി ് ഇവിെട വ ് ഒന്നാമതു െചയ്തതു് േജ്യഷ്ഠെന വിവരം അറിയി വാൻ ഒരു
ദൂതെന എഴു ം െകാടു ് അയ കയാണു്.
സ്വർണമയി: ആ ദൂതനും അച്ഛെന കണ്ടിട്ടറിഞ്ഞിേല്ല?
കപിലനാഥൻ: അവൻ എെന്റ പക്കൽ േനരി ് എഴു തരികയല്ല. ധർ 
മപുരിയിൽ എെന്റ ചരിചാരകനായ ഒരു ഹ്മണെന്റ പക്കൽ ഒരു െപട്ടി
െകാ േപായി െകാടു വാനാണു് അേഘാരനാഥൻ അവെന അയച്ചിരുന്നതു്.
ആ െപട്ടി പിേറ്റദിവസംതെന്ന അേദ്ദഹം എനി ത . അതിൽ എനി ്
ഒരു എഴു ം ഒരു പ റുമാലും ഉണ്ടായിരു . പ റുമാൽ ഞാൻ േവഷച്ഛന്നനായി
വരുന്ന സമയം കണ്ടറിവാൻ അടയാളത്തി േവണെമ കരുതി അേഘാര 
നാഥൻ അയ തന്നതു വളെര ഉപകാരമായിത്തീർ .
താരാനാഥൻ: അച്ഛാ! നമു കുതിരകേളയും ആയുധങ്ങളും കിട്ടിയേതാ?
കപിലനാഥൻ: അേഘാരനാഥെന്റ ദീർഘദൃഷ്ടിയുെട ൈവഭവം േവെറ ഒരു
സംഗതിയിലാണു് എനി ് അനുഭവമായതു്. ഞങ്ങൾ ഇേങ്ങാ വരുേമ്പാൾ
എനി ം താരാനാഥ ം ഓേരാ കുതിരയുണ്ടായിരു . ധർമപുരി സമീപമു 
ള്ള ഒരു െകാല്ലെനെക്കാ പണിയിച്ച ചില ബലം കുറഞ്ഞ ആയുധങ്ങളും എെന്റ
പക്കൽ ഉണ്ടായിരു . അേഘാരനാഥെന്റ എഴുത്തിൽ കണ്ട കാരം, രാജധാനി 
യിൽ നി ് ഏെഴ കാതം വടക്കായി ഞങ്ങൾ േപാേര ംവഴി ് ഒേരട ്
ഒരുവെന ക ് ആ പ റുമാൽ അടയാളം കാണിച്ചേപ്പാൾ, അക േപായി
അവ ം ഒരു ഉറുമാൽ എടു െകാ വ നൂർത്തി േനാക്കിയേപ്പാൾ ര ം
ഒരിണയാെണ േബാദ്ധ്യംവന്നയുടെന അവൻ ഞങ്ങെള കൂട്ടിെക്കാ േപായി,
അ കുതിരകെളയും പല ആയുധങ്ങേളയും കാണി ത ് ആവശ്യമുള്ളതു്
എടുക്കാെമ പറ . അവയിൽ ഏറ്റവും േമത്തരമായ ഒരു കുതിരെയ
ഞാൻതെന്ന എ . േവെറ നല്ല ര കുതിരകെള താരാനാഥ ം രാമദാസനും
ഞാൻ തെന്ന തിര െഞ്ഞടു െകാടു . േവ ന്ന ആയുധങ്ങെളയും ഞങ്ങൾ
എടു െക്കാ േപാരികയുംെച . ഇതു് അേഘാരനാഥൻ െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിൽ
ഞങ്ങൾ േപാർക്കളത്തിൽ െചയ്തതിെന്റ പകുതിേപാലും ഞങ്ങെളെക്കാ
െചയ്യാൻ കഴികയില്ലായിരു .

താപച ൻ: ന െട കപിലനാഥെന്റ െവണ്മഴുവിനാൽ എ വീരന്മാരാണു്
നശിച്ചെത ം പറയുവാൻ യാസം. ഇേദ്ദഹം േപാർക്കളത്തിൽ െചയ്ത
പരാ മം കണ്ടിരുന്നാൽ ഇേദ്ദഹത്തി ് ഇ ായമായി എ ് ഒരിക്കലും
േതാ കയില്ല. ചണ്ഡ താപനായ കുന്തളെന കീഴട വാൻ താരാനാഥനും,
േവടർക്കരചനും ഞാനുംകൂടി അധികേനരം മി . അയാളുെട ബാഹു 
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ബലംെകാ ം ശിക്ഷാൈവഭവത്താലും ഞങ്ങൾ സാധിച്ചില്ല. പിെന്ന
കപിലനാഥെന, മൂർത്തീകരിച്ചിരി ന്ന മൃത വിെനേപ്പാെല പുേരാഭാഗത്തിങ്കൽ
കണ്ടേപ്പാഴാണു് അയാളുെട അതിദുസ്സഹമായ ഗർവം ശമി തല താണതു്.
രാജാവു്: ഉണ്ണി! പുരുഷശിേരാമണികളായ ഈ ര േസാദരന്മാർ ന െട
സചിവന്മാരാവാൻ സംഗതി വന്നതാണു് ന െട വലിയഭാഗ്യം. ന െട രാജ്യം
ഇങ്ങെന ഐശ്വര്യവതിയായി നിൽ ന്നതും, ബലന്മാരായ ശ ക്കളുെട
ദുർേമാഹം നേമ്മാടു ഫലിക്കാത്തതും, ന െട കുലമഹിമ ഉജ്ജ്വലി ന്നതും
ഈ ര േസാദരന്മാരുെട ബുദ്ധികൗശലംെകാണ്ടാണു്. ന െട രാജ്യത്തിൽ
പുഷ്ടി വർദ്ധിച്ചതും ഇവരുെട ദാക്ഷണ്യംെകാ ്–ന െട ജകളുെട ആർത്തി
അസ്തമിച്ചതും ഇവരുെട ഉത്സാഹംെകാ ്–ന െട കീർത്തി വിസ്തരിച്ചതും,
ഇവരുെട ഓജ െകാ ്–ഇവർ നമമുെട രാജ്യമാകുന്ന ഗൃഹത്തിൽ ര ധാന
ദീപങ്ങൾ–ഇവർ ന െട രാജലക്ഷ്മിയുെട അധിഷ്ഠാനമണ്ഡപങ്ങൾ–ഇവർ
ന െട താപനലെന്റ ബാഹുയുഗളങ്ങൾ. നാം എ തെന്ന െചയ്താലും ഇവർ
നമു െചയ്തതി ് ഒരു തക്കതായ തിഫലമാവുകയില്ല.
കപിലനാഥൻ: സ്വാമി ് ഞങ്ങെള റി ള്ള കൃപതെന്നയാണു് ഈ വാ 
ഗ് േദ്ധാരണി കാരണം. ഇവിടുെത്ത പിതാവ് ഞങ്ങെള ബാല്യകാല
വിദ്യാഭ്യാസംെചയ്യി സന്മാർഗങ്ങളി ൽ കൂടിത്തെന്ന നടത്തി വളെര നി 
ഷ് കർഷേയാടുകൂടി വളർ കയാൽ ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുേത്ത ്
ഉപകാരമായിത്തീർ െവങ്കിൽ ഇവിടുെത്ത പിതാവിെന്റ യത്നം വളെര
നിഷ് ഫലമായില്ല എന്നല്ലാെത എന്താണു പറവാനുള്ളതു്? ഞങ്ങൾ ഉത്തമ
സചിവന്മാർ െചേയ്യണ്ടതിെന െചയ് വാൻ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുേന്നടേത്താളം

മിച്ചി ്. അതി ഞങ്ങളുെട സ്വാമിയായ ഇവിടുെത്ത ീതിയും ഞങ്ങ 
ളുെട മനസ്സാക്ഷി ണ്ടാകുന്ന സമാധാനവുമല്ലാെത എെന്താരു തിഫലമാണു
ഞങ്ങൾ കാംക്ഷി ക? അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ സ്വാമി ഞങ്ങളുെട േമലുള്ള

ീതി േമൽ േമൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഓേരാ ിയകൾ ഞങ്ങെള 
െക്കാ േമലാലും ഞങ്ങളുെട േദഹപദനാവധി വേര ം െചയുവാൻ സംഗതി
വരുമാറാകെട്ട എന്നാണു ഞങ്ങൾ ഈശ്വരെന ാർത്ഥി ന്നത്.

താപച ൻ: അച്ഛാ! താരാനാഥെന്റ പരാ മവും അ മല്ല. താരാനാഥൻ ഒരി 
ക്കൽ കുന്തേളശെന അയാളുെട ൈസന്യത്തിൽ നി േവർതിരിച്ച് ഒറ്റെപ്പടുത്തി
ഭയങ്കരനായിരി ന്ന അയാെളകൂടി ഒ ഭയെപ്പടുത്തി, പിെന്ന എെന്റ കുതിര
െവ െകാ ഞാൻ താഴ വീണ തക്കത്തിലാണ് കുന്തേളശൻ താരാനാഥെന്റ
മുമ്പിൽ നി ഒഴിച്ചത്.
അേഘാരനാഥൻ: അത് താരാനാഥൻ െചയ്തതു കുെറ സാഹസമായിേപ്പായി.
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ആ യവനൻ താരാനാഥനാെണ ം ഞാൻ അേപ്പാൾ അറിഞ്ഞിരു െവങ്കിൽ
അവെന അതി സമ്മതി കയില്ലായിരു .
രാജാവ്:അച്ഛെന്റ ഗുണങ്ങൾ മക്കളിൽ തിബിംബി ന്നത് അ തമല്ലേല്ലാ
താരാനാഥെന ഇ മുതൽ ന െട ധാന േസനാപധിയായി നിശ്ചയിച്ചിരി  

.
മഹാരാജാവിെന്റ ആ ക ന എല്ലാവർ ം വളെര സേന്താഷകരമായി. കപില 
നാഥനും അേഘാരനാഥനും തങ്ങൾക്ക് താരാനാഥെന്റ ായത്തിൽ ആ വിധം
വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കി വാനിടവന്നിട്ടിെല്ല ം പറഞ്ഞ് അനുേമാദേത്താടു 
കൂടി താരാനാഥെന ആേ ഷം െച . മേറ്റവർ േവെറ കാരത്തിൽ തങ്ങളുെട
സേന്താഷെത്ത കാണി കയും പറയുകയുംെച .
അതിെന്റേശഷം കപിലനാഥൻ യുദ്ധമുണ്ടാവുെമന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടെന, തെന്റ വന 
ഭവനെത്ത ശൂന്യമാക്കി വിേട്ടച്ച് എല്ലാവരും കൂടി േവേഗന, പുറെപ്പ േപാന്നതും,
ധർമപുരിയിൽ എത്തി ഒരു വാഹനം സമ്പാദിച്ചതും, വഴിയിൽ ഓേരാ താവളങ്ങ 
ളിൽ അ ാ ം താമസി യുദ്ധം തുട ന്നതിെന്റ തേല ദിവസം രാജധാനിയുെട
വട ഭാഗത്ത് ഒരു വഴിമ്പലത്തിൽ എല്ലാവരുംകൂടി അേന്നെത്ത രാ ി അവിെട
കഴിച്ചതും, പുലർെച്ച രാമദാസെനയും താരാനാഥെനയും ഏ ിച്ച് കുന്ദലതേയയും
പാർവതിേയയും, മററും വിവരമായി പറ .
താരാനാഥൻ താനും രാമദാസനും കൂടി ൈസകതപുരിയിൽ രാമദാസെന്റ
വീട്ടിെലത്തി കുന്ദലതെയയും പാർവതിേയയും ഒരു അക െകാ േപായിരു 
ത്തിയതും, രാമദാസെന കണ്ടറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവെന്റ അമ്മ ം െപങ്ങൾ ം
ഉണ്ടായ സേന്താഷവും, പിെന്ന തങ്ങൾ കപിലനാഥെന്റ ഒരുമി കൂടി യവനേവ 
ഷം ധരിച്ചതും മററും വിസ്തരി പറ .
കുന്ദലതയും ഒ ം പറഞ്ഞിെല്ലന്നില്ല. തനിക്ക് രാമദാസെന്റ അമ്മയും െപങ്ങളും
വളെര ദയകാണിച്ച വിവരവും,ൈവകുേന്നരം രാമദാസൻ യവനേവഷേത്താടു 
കൂടി മടങ്ങിെച .തെന്നയും പാർവ്വതിേയയും േഡാലിയിൽ കയറ്റിയേപ്പാൾ
രാമദാസെന്റ അമ്മേയായും െപങ്ങേളയും കൂെട െകാ േപാേരണെമ താൻ
ആവശ്യപ്പട്ട കാരം അവെര േവെറാരു ഡാലിയിൽ തെന്റ കൂെട െകാ വന്നതും
മററും പറ .
ഇങ്ങെന എല്ലാവരും ഈ വർത്തമാനങ്ങൾ അ യും േക അ തെപ്പ 
.അന്യാന്യം പറഞ്ഞ് സേന്താഷി ം,നാല ദിവസം ചന്ദേനാദ്യാനത്തിൽ

താമസി .േവടക്കർരചൻ യുവരാജാവിനു െചയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ േവണ്ടി വലിയ
രാജാവ് അയാൾ വളെര സമ്മാനങ്ങളും േവടർക്കരചർ പണ്ടില്ലാത്ത ചില
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സ്ഥാനമാനങ്ങളും െകാടു , വളെര സേന്താഷമാക്കി പറഞ്ഞയ കയും െച .
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19.വിേമാചനം

കലിംഗമഹാരാജാവും യുവരാജാവും കപിലനാഥൻ മുതലായവരും ചന്ദേനാദ്യാന 
ത്തിൽ നി പുറെപ്പ രാജധാനിയിേല എ മാറായേപ്പാെഴ പൗരന്മാർ
അനവധി ജനങ്ങൾ സേന്താഷേത്താടുകൂടി എഴുന്നരുളത്തിെന എതിേരറ 
റു.േതാരണങ്ങെളെകാ ം മററും അഴകിൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന രാജവീഥിയുെട ഇട 

ഭാഗ ള്ള സൗധങ്ങളിലും വീഥിയിലും കുന്ദലതെയയും,കപിലനാഥെനയും
കാണ്മാൻ ജനങ്ങൾ തിക്കിതിരക്കി നിന്നിരു .പേലടങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ
അവെര പുഷ്പവൃഷ്ടി െച െകാ ം ജനങ്ങളുെട േകാലാഹലശബ്ദേത്താടും വാ 
ദ്യാേഘാഷേത്താടും കൂടി താമസിയാെത എല്ലാവരും രാജധാനിയിൽ എത്തി.
ആ രാജധാനിയാകെട്ട, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിൽ പിെന്ന വളെര ശുദ്ധിവരുത്തി,
േകടുതീർ മേനാഹരമാകുംവണ്ണം അലങ്കരിച്ചിരു . എല്ലാവരും െചന്നി 
റങ്ങി,രാജധാനിയുെട വിലാസമായ പൂമുഖ അ ംേനരം നിന്നേശഷം
കപിലനാഥൻ കുന്ദലതയുെട ൈകയും പിടിച്ച് രാജധാനി ള്ളിൽ ഓേരാ
സ്ഥലങ്ങൾ പറ കാണി െകാടുപ്പാൻ തുടങ്ങി. ആസ്ഥാനമണ്ഡപത്തിെന്റ
സമീപത്ത് െചന്നേപ്പാൾ പണ്ട് വളെര കാലം കപിലനാഥെന്റ ആജ്ഞയിൻ
കീഴിൽ ഉദ്യാഗം ഭരിച്ചിരുന്ന പല ഉദ്യാഗസ്ഥന്മാരും ഏറ്റവും ീതിേയാടുകൂടി,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിൽ പണിെയടുത്തിരുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങെള സ്മരി  
െകാ ം, തങ്ങളുെട േമധാവിയായിരുന്ന കപിലനാഥെന വ വണങ്ങി.
കപിലനാഥൻ അവേരാെടല്ലാവേരാടും സേന്താഷമാകുംവണ്ണം അ ം സംസാരി 

. പിെന്നക്കാണാെമ പറഞ്ഞ് കുന്ദലതേയയും െകാ മ ് ദി കളിേലക്ക്
േപായി,ഓേരാന്നായി ധാനെപ്പട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഒെക്കയും അവൾ കാണി  
െകാടു കയും െച .
കപിലനാഥൻ രാജധാനിയിൽ എത്തി ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ േശഷം കുന്ത 
േളശെന ഒ ം താമസിക്കാെത വിട്ടയ കയാണ് നല്ലെത ം ബലന്മാരുെട
ൈവരം അപൽക്കരമാെണ ം രാജാവിെന പറഞ്ഞ് േബാദ്ധ്യംവരുത്തി അതി 
നു അനുജ്ഞ വാങ്ങി, താരാനാഥെനയും കൂട്ടിെകാ ദു ഭീദുർഗത്തിേല
േപായി ര േപർ കാണ്മാൻ വന്നിരി എന്ന് കുന്തേളശെന അറി .
കാണ്മാ ൻ സമ്മതം വാങ്ങി, അടുത്ത് െചന്ന് വന്ദി . കുന്തേളശൻ ര േപേരയും
സൂക്ഷി േനാക്കി.’ഞാൻ കപിലനാഥെനയെല്ല എെന്റ മുമ്പാെക കാണുന്നതു?
എ േചാദി
കപിലനാഥൻ: അെത അയാെള തെന്ന, ആശ്ചര്യം.
കൃതവീര്യൻ: മേറ്റ മുഖം എനി പരിചയമില്ല.
കപിലനാഥൻ: ഇത് എെന്റ പു നായ താരാനാഥനാണ്.അ അറിവാൻ
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സംഗതിയില്ല.
കൃതവീര്യൻ: കപിലനാഥെന തെന്ന ഞാൻ ഒരിക്കെല കണ്ടി .അതും
ഇരുപേതാളം സംവത്സരം മുമ്പാണ്. എങ്കിലും കണ്ടേപ്പാൾ അറിവാൻ യാസം
ഒ ം ഉണ്ടായില്ല.
കപിലനാഥൻ: കേറ കാലമായി ഞാൻ നാടു വി േപായിരു . ഈ ഈയിെട
യുദ്ധമുണ്ടാവുെമന്നറിഞ്ഞിട്ട് എെന്റ സ്വാമിക്ക് എെന്ന െകാ കഴിയുന്ന സഹാ 
യം െചയ്യാൻ േവണ്ടി മടങ്ങി വന്നതാണ്.
കൃതവീര്യൻ: ഞാൻ കീഴടങ്ങിയതു അേങ്ങ തന്നേയാ എന്നറിവാൻ എനിക്ക്
ആ ഹം െപരിെകയുണ്ട്.
കപിലനാഥൻ: എെന്റ അേപക്ഷ കാരമാണ് ഒടുവിൽ അങ്ങ് യുദ്ധം നിർത്തിയ 
തു. കീഴടങ്ങി എന്ന് പറവാൻ നാം തമ്മിൽ ഏൽ കതെന്ന ഉണ്ടായിട്ടില്ലേല്ലാ.
കൃതവീര്യൻ: ആവൂ!ഇേപ്പാൾ എെന്റ വിഷാദവും ൈദന്യവും പകുതിയിലധികം
നശി . ഇ വലിയ ഒരു േയാദ്ധാവിനു കീഴടേങ്ങണ്ടിവന്നതുെകാണ്ട് എനി
േലശംേപാലും ലജ്ജേതാ ന്നില്ല. ഇതുവെരയും എങ്ങാനും കിട ന്ന ഒരു
യവനേനാടു ഞാൻ േതാററുവെല്ലാ എ വിചാരിച്ച് വിഷണ്ണനായി എെന്റ
പൗരുഷെത്ത ഞാൻ വൃഥാവിൽ വളെര ദിക്കരി . എനി ഒ കൂെട അറി 
വാൻ കൗതുകമുണ്ട്. എെന്ന ഒരിക്കൽ വ ഹമദ്ധ്യത്തിങ്കൽനി േവർെപ്പടുത്തി
കുറ േനരം തടു നിർത്തിയ അേങ്ങെട ആ വിരുതനായ സഖാവ് ആരാണ്?
കപിലനാഥൻ: (മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി)അതു ഈ നിൽ ന്ന താരാനാഥനാണ്.
കൃതവീര്യൻ: (താരാനാഥേനാട് )അങ്ങയുെട യുദ്ധ ൈവദഗ്ദ്ധ്യെത്തക്ക ഞാൻ
ആശ്ചര്യെപ്പടു . കപിലനാഥൻ: ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിെട പറവാനായി
രാജാവ് അറിയിച്ചി വന്നതാണ്.
കൃതവീര്യൻ ഉടെന ലജ്ജെകാണ്ട് തല താഴ്ത്തി പറയാെമ മന്ദാക്ഷരമായി
പറ .
കപിലനാഥൻ: ഇവിടു സ്വരാജ്യത്തിേല േപാകുന്നതിനു മുമ്പായി എെന്റ
സ്വാമിേയാട് രഞ്ജിപ്പായി പിരിേയണാെമ ം. േമലാൽ കുന്തള-കലിംഗ രാ 
ജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ൈവകാര്യമാല്ലാെത കഴിയണെമ ം, എെന്റ സ്വാമിക്ക് ഒരു
വാഞ്ഛിതം ഉള്ളത് ഇവിെട അറിയിച്ച്, രാജധാനിയിേലക്ക് േപാേരണെമന്ന്
ഇവിടുേത്താട് അേപക്ഷിക്കാനാണ് എെന്ന അയച്ചിരി ന്നത്
കൃതവീര്യൻ: ഞാൻ സ്വരാജ്യത്തിേലക്ക് േപാകുന്നത് എന്ന്?ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
കലിംഗ രാജാവിെന്റ കാരാഗൃഹത്തിലേല്ല?
കപിലനാഥൻ: യുദ്ധത്തിെന്റ േശഷം മുഖ്യമായ ചില രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ
ദൃഷ്ട്ടിെവേക്കണ്ടവരികയാണ്. ഇവിടുേത്ത യാ യാ വാൻ അ ം ൈവകി 

https://thalilakkam.in/



കുന്ദലത - അ െനടുങ്ങാടി 120

യതാണ്. ഇവിടുെത്ത കാരാഗൃഹത്തിൽ താമസിപ്പി വാൻ എെന്റ സ്വാമിക്ക്
ഒ ം മനസില്ല. ഇവിടുേത്ത കന്തളരാജ്യേത്തക്കയ വാൻ ാധാനമ ിയായ
അേഘാരനാഥൻ അകമ്പടിേയാടുകൂടി ഇേപ്പാൾ ഇവിെട എ ം. അതിനു
മുമ്പായി ഇവിടു രാജധാനിയിൽ വ തമ്മിൽ ക പിരിയണെമന്നാണ്
സ്വാമിയുെട ആ ഹം.
കൃതവീര്യൻ: ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിനു െചയ്ത േ ാഹങ്ങൾ ഓർ മ്പാൾ അേദ്ദ 
ഹത്തിെന്റ പക്കൽ നി ം ഇ ദയ അനുവദിേക്കണ്ടവനല്ല. എെന്റ അവി 
േവകംെകാണ്ട് ചില അബദ്ധങ്ങൾ ഞാൻ വർത്തി േപായെതാെക്കയും
െപാറുക്കാനായി അ ന്ന് തെന്ന എെന്റ േപർക്ക് അേദ്ദഹേത്തട് യാചിക്കണം
കൃതവീര്യേനാട് ഇ കാണിച്ച ഈ ഔദാര്യം അയാൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.
ഈ ൈദന്യസ്ഥിതിയിൽ എെന്ന രാജധാനിയിൽ വരുവാൻ മാ ം ആവശ്യ 
െപ്പടരുത്. പേക്ഷ താമസിയാെത ഒരിക്കൽ രാജാവിെന വ കണ്ട്, എെന്റ
കൃതഞ്ജതെയ വഴിെയ വ കാണി വാൻ ഞാൻ സംഗതി വരുത്തിെക്കാ 
ള്ളാം. ഇേപ്പാൾ തെന്ന വ കാണാത്തത്, എെന്റ കാലുഷ്യംെകാണ്ടാെണന്ന്
േതാ കയും അരുത്. ഈ വിവരം രാജാവിെന അറിക്കണം.
കപിലനാഥൻ: സകലതും ഇവിടുെത്ത ഹിതംേപാെല, സ്വരാജ്യേത്ത
േപാവുക എന്നതാണു തീർച്ചയാക്കിയതു എങ്കിൽ പുറെപ്പടവാൻ ഇവിടു
ഒരുങ്ങണ്ടതാമസേമയു .
കൃതവീര്യൻ: എെന്റ ആൾക്കാരും എെന്റ ഒരുമി തെന്ന എല്ലാവരും േപാരുക 
യിേല്ല?
കപിലനാഥൻ: ഇവിടു പുറെപ്പട്ടാൽ ആൾക്കാർ ഒെന്നാഴിയാെത കൂെട
ഉണ്ടാകും.
കൃതവീര്യൻ: (അൽപ്പം പുഞ്ചിരിേയാടുകുടി) എനിക്ക് ഒരു അേപക്ഷയുണ്ട്.
അ ം താരാനാഥനും താമസിയാെത ഒരിക്കൽ എെന്റ പുരിയിൽ വ
കാണ്മാൻ സംഗതി വരുേത്തണം.
കപിലനാഥൻ: അങ്ങെന തെന്ന. ഞങ്ങൾ ം അതു വലിെയാരു ബഹുമാനവും
വളെര സേന്താ ഷവുമാണ്. ഇവുടുെത്ത ആ ിതന്മാരായ ഈ ഞങ്ങെള റി ം
സ്മരണ േത്യകമുണ്ടായിരിേക്കണെമന്നാണു ഞങ്ങളുെട അേപക്ഷ.
ഇങ്ങെന പറ ് കപിലനാഥൻ കുന്തേളശെന വളെര വണക്കേത്താടുകൂടി
പല്ലക്കിൽ കയറ്റി കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആൾക്കാ 
െരയും അകമ്പടിക്ക് കലിംഗരാജാവിെന്റ നൂറു ഭടൻമാേരയും അേഘാരനാഥൻ
ഒരുമി യാ യാക്കി.കപിലനാഥനും അനുയാ യായി കുേറ ദൂരം ഒരുമി  
േപായി.കുന്തേളശൻ തെന്ന റി പേണ്ടയുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനത്തയും
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വിശ്വാസെത്തയും അധികം ദൃഢമാക്കി തമ്മിൽ പിരിയുകയുംെച .
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20.കല്യാണം

കുന്ദലതയും കപിലനാഥനും രാജധാനിയിൽ എത്തിയേശഷം രാജാവിെന്റ
ഇഷ്ട കാരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മന്ദിരത്തിൽതെന്നയാണ് അവർ താമസി വന്നി 
രുന്നത്. താരാനാഥൻ ധാന േസനാപതിയാകയാൽ അയാൾ ് േത്യകി ്
ഒരു മന്ദിരവും ഉണ്ടായിരു .ഇങ്ങെന കുന്ദലതയും താരാനാഥനും േവേവ്വെറ
മന്ദിരങ്ങളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. എങ്കിലും,രാജാവിെന്റ മന്ദിരത്തിൽവ 
േച്ചാ,യുവരാജാവിെന്റ മന്ദിരത്തിൽവേച്ചാ ദിവേസന അവർ തമ്മിൽ ക കുേറ
േനരം ഒരുമിച്ച് കഴി ക പതിവായി.
ഏകേദശം നാലു മാസേത്താളം അങ്ങെന കഴി ഞ്ഞേശ ഷം അവർ തങ്ങളുെട
സൂഷ്മാവസ്ഥെയ െവളിെപ്പടുേത്തണെമന്ന് ആ ഹം േതാന്നി ടങ്ങി. പേക്ഷ,
അതിനു മു കാണാത്ത ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിതീർ . കുന്ദലതയുെട 
യും താരാനാഥെന്റയും സ്ഥിതികൾക്ക് ഇതിനിടയിൽ വളെര അന്തരംവ .
കുന്ദലത രാജ ീയുെട പദവിലായി. താരാനാഥന് എ തെന്ന ബഹുമാനവും
വലിപ്പവും ഉെണ്ടങ്കിലും രാജാവിെന്റ ഒരു സചിവൻ എന്നല്ലാെത വരികയില്ല 
േല്ലാ. ആകയാൽ താരാനാഥൻ കുന്ദലതയുെട പാണി ഹണത്തിനു രാജാേവാടു്
അനുജ്ഞയ്ക്കേപക്ഷി വാൻ ഭംഗി േപാരാെതയായി. കുന്ദലത ീയാകയാൽ
തെന്റ ആ അഭിലാഷം താൻതെന്ന ഒരുവേനാടു പറയുന്നതും ഉചിതമാവുകയും
ഇല്ല. എങ്കിലും ആ തടസ്സങ്ങെള ഇല്ലാതാ വാൻ കുന്ദലത േവഗത്തിൽ വഴി
ക . ഒരു ദിവസം താൻ സ്വർണമയിയുമായി സംസാരി േമ്പാൾ വളെര
സാമർത്ഥ്യേത്താടുകൂടി തെന്റ വിവാഹ സംഗതിെയ റി േചാദി വാൻ സം 
ഗതി വരു കയും, േചാദിച്ചേപ്പാൾ വ ത ഒെക്കയും സ്വർണമയിേയാടു തുറ
പറയുകയും െച .സ്വർണമയി ഏറ്റവും സേന്താഷകരമായ ആ വർത്തമാനം
ഒ ം താമസിയാെത താപച േനാടറിയിച്ചേപ്പാൾ ’എെന്റ േസാദരിക്ക് ഇതി 
ലധികം േയാഗ്യനായ ഒരു ഭർത്താവിെന കി വാൻ യാസമാണ്. അവളുെട
ഹിതം സാധിപ്പി വാൻ ഞാൻതെന്ന േവണെമങ്കിൽ ഉേദ്യഗിക്കാമേല്ലാ’ എ
പറ ് സ്വർണമയിെയ ൈധര്യെപ്പടുത്തി.
സ്വർണമയി: അ ന്നല്ലാെത അവരുെട അഭിലാഷം സാധിപ്പി വാൻ അ
തരത്തിൽ ആെരയും എനി േതാ ന്നില്ല.അേങ്ങെട സഹായം ഇേപ്പാൾ
അവ വളെര ആവശ്യവുമായിരി ം

താപച ൻ: താരാനാഥൻ എെന്റ േസാദരി ് ഏറ്റവും അനുരൂപൻതെന്ന
സ്വർണമയി: കുന്ദലതയുെട അവസ്ഥ വിചാരി േനാക്കിയാൽ േജ്യഷ്ഠെനക്കാൾ
വളെര അധികം ആഭിജാത്യവും മഹിമയും ഉള്ള ഒരാൾ അവെള വിവാഹം 
െചേയ്യണ്ടതാെണ ് ജനങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കാം കുന്ദലതയുെട സ്വയംവരം
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ഉെണ്ട ് സിദ്ധെപ്പടുത്തിയാൽ അവളുെട പാണി ഹണെത്ത കാംക്ഷി
വരാത്ത കിരീടപതിരാജാക്കന്മാർ ഉെണ്ട ം േതാ ന്നില്ല

താപച ൻ: അച്ഛ ് ആ വക േമാഹങ്ങൾ ഒ ം ഉെണ്ട േതാ ന്നില്ല.
അഥവാ ഉെണ്ടങ്കിൽത്തെന്ന കപിലനാഥെന്റ മേനാരഥെത്ത െതറ്റി നട കയു 
മില്ല.
സ്വർണമയി: അച്ഛൻ േജ്യഷ്ഠ േവണ്ടി ഒ ം ഈ കാര്യത്തിൽ പറയുക 
യില്ല, നിശ്ചയം തെന്ന. രാജാവി കുന്ദലതെയ ഒരു രാജപത്നിയായി
കാേണണെമ തെന്ന ആ ഹമുെണ്ട വരികിൽ, ഇനി േജ്യഷ്ഠെന ഒരു
രാജാവാ കയല്ലാെത ഒരു നിർവാഹവുമില്ല.

താപച ൻ: (വിസ്മയേത്താടുകൂടി) അെത െകാണ്ട്?
സ്വർണമയി: കുന്ദലത േജ്യഷ്ഠെന വരിച്ചിരി . അത് അവർ വില്വാ ിയുെട
മുകളിൽനി തെന്ന കഴിച്ചിരി േപാൽ. ഇനി അവരുെട അന്തരംഗം
അറി കല്ല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ കുന്ദലതതെന്ന രാജാവിേനാടു പറ 
യുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരി എ ം, അവൾ തെന്നയാണു എേന്നാടു പറഞ്ഞതു്.

താപച ൻ അതുേകട്ട ഉടെന കുന്ദലതെയ െച ക ് വിവരം അ യും
േചാദിച്ചറി . അധികം താമസിയാെത തെന്റ േസാദരിയുെട മേനാരഥം
അച്ഛെനയും അറിയി
രാജാവ്: ഇത് ഞാൻ ഒ ം ഓർത്തില്ല. താമസിയാെത കുന്ദലത സ്വ 
യംവരം നിശ്ചയിേക്കണെമന്നായിരു എെന്റ മേനാരാജ്യം. അതു് ഒ ം
കൂടാെത കഴി . രാജകന്യകമാർ രാജകുമാരന്മാെരങ്കിലും േവണെമ  
തെന്നയായിരി ം അധികം ജനങ്ങളുെട അഭി ായം. ആയത് അധികം
മാന്യതയുള്ളതാെണന്ന് ധരി ം, അയൽ രാജാക്കന്മാരുട ൈമ ിെയ കാം 
ക്ഷി ം, ആചരി േപാരുന്ന ഒരു പഴയ നടപ്പാണ്. അവെരല്ലാവരുെടയും
ൈമ ിെയക്കാൾ മ ി വരന്മാരുെട ൈമ ി തെന്നയാണ് നമുക്ക് അധികം
വലുതായി ള്ളത്, എ തെന്നയുമല്ല താരാനാഥെന േപാെല ഇ പൗരുഷവും
ഓജ ം ബിദ്ധിശക്തിയും മ ് ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞി ള്ള മറ്റ് രാജാക്കന്മാർ
വളെര ദുർബലവുമാണ്. അതുെകാണ്ട് ഈ ശുഭകർമത്തിന് ഒ ം താമസിയരുത്.
എ പറഞ്ഞ് കുന്ദലതെയയും താരാനാഥെനയും ആളയ വരുത്തി ഏറ്റവും,
സേന്താഷേത്താടുകൂടി തെന്റ അനുഞ്ജയും, ആശി ം നൽകി കപിലനാഥ 
െനയും വിവരം അറി . കപിലനാഥന് ആ സംേയാഗം സംഭവി െമന്ന്
തീർച്ചയായിരു . എങ്കിലും രാജാവാെന്റ അനുമതിേയാടുകൂടി വിവാഹം
നിശ്ചയി െവന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ വളെര േമാദമുണ്ടായി.
കാലതാമസം കുടാെത അേഘാരനാഥൻ ജാ തയായി രാജാവാെന്റ ക  
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ന കാരം കുന്ദലതയുെട വിവാേഹാത്സവത്തിനു ഒരു കൾ കൂട്ടി ടങ്ങി.
കലിംഗരാജ്യെത്ത ഭുക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും പടനായകരും സ്ഥാനികളും
ആയ വളെര ആളുകൾ കല്ല്യാണത്തിനു േവണ്ട സംഭാരങ്ങളുമായി എത്തി
തുടങ്ങി. കുന്ദലതയുെടയും കപിലനാഥെന്റയും ആശ്ചര്യ ചരിതം കലിംഗരാജ്യ 
ത്തിനു സമീപമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ദൂര ദശങ്ങളിലുംകൂടി അഞ്ചാറുമാസം
െകാ സിദ്ധമായിത്തീർന്നിരു . ആയതുെകാണ്ട് കുന്ദലതയുെട അനു 
പമമായ ബുദ്ധിൈവശിഷ്യെത്തയും ലാവണ്യാദിഗുണങ്ങെളയും േകട്ട്, ആ
കമനീയരത്നേത്തയും, അവളുെട ഭാഗ്യശാലിയായ കമിതാവിെനയും ക
നയന സാഫല്യം വരു വാൻ ആ ഹേത്താടുകൂടി പല ദി കളിളിൽ നി ം
ജനങ്ങൾ വ കൂടി.
ജനബാഹുല്യെത്ത ഭയെപ്പ രാജധാനിയുെട പുറ ഭാഗ തെന്ന ഒരു
ൈമതാനത്തിൽ അേഘാരനാഥൻ മൂന്ന് വലിയ െനടു രകൾ െകട്ടിച്ചിരു .
വളെര ജനങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടിരു കാണത്തക്കവിധത്തിൽ ചു ം മഞ്ചങ്ങളും
പീഠങ്ങളും െവ െകട്ടി. അതു വളെര കൗതുകമാകം വിധത്തിൽ അലങ്കരി 
ച്ചി ണ്ടായിരു . ഔന്നത്യം െകാണ്ട് സമീപമുള്ള എല്ലാ മന്ദിരങ്ങെളയും
നീചങ്ങളാക്കിത്തീർത്തിരുന്ന ആ ഉ ംഗമായ െനടു ര വിവിധ വർണങ്ങ 
ളായ പവേനാ ളിതങ്ങളായിരി ന്ന പതാകാശതങ്ങെളെകാണ്ട് ഭൂഷിതയായി
നിൽ ന്നത് കണ്ടാൽ അതിെന്റ അന്തർഭാഗത്തിൽ വ സംഭവിക്കാൻ േപാ 
കുന്ന ഉദ്വാഹമേഹാത്സവം സ്വർഗേലാകത്തിെല്വ കഴിേയണ്ടതാെണ റച്ച്
അതിനു േവണ്ടി േമ ് പറക്കാൻ ചിറകുകൾ വിരുത്തി െതയ്യാറായി നിൽ 

കേയാ എ േതാ ം അങ്ങെന ഇരി ന്ന ആ വലിയ െവടു രയിൽ
വിവാഹത്തിനു നിശ്ചയിച്ച ദിവസം, മുഹൂർത്തത്തിനു നാലു നാഴിക മുമ്പായി
മഹാജനങ്ങൾ വാതിലുകളിൽ ടി തിക്കിത്തിരക്കി കട . കടുകിട്ടാൽ ഉതി 
രുവാൻ പഴുതില്ലാെത നിറഞ്ഞിരു . നടുവിൽ മഹാരാജാവും, കപിലനാഥൻ
മുതലായവരും പുേരാഹിതന്മാരും വിശിഷ്ട്ടന്മാരായ ാഹ്മണരും മാന്യന്മാരായ
മ ് ജനങ്ങളും മണിമയങ്ങളായ ആസനങ്ങളിേന്മൽ വന്നിരു .
അങ്ങെന ആ സദ നിറ . മുഹൂർത്തസമയം സമീപിച്ചേപ്പാൾ സ്വർണമയ 
മായ ഒരു പല്ലക്കിൽ കുന്ദലതയും മ ര പല്ല കളിൽ അേഘാരനാഥെന്റ
പത്നിയും സ്വർണമയിേദവിയും വന്നിറങ്ങി. കുന്ദലതെയ നടുവിലാക്കി മൂ
േപരും കൂടി നടന്ന് സഭയുെട ഇട ഭാഗ ള്ള മണ്ഡപത്തിൻ മീെത രത്ന 
ഖചിതങ്ങളായ ആസനങ്ങളിേന്മൽ െചന്നിരു . കുന്ദലതയും േതാഴിമാരും
എത്തിയേപ്പാേഴ ം, വീണാേവണുമൃദംഗാദികളുെട മ ളനാദം െകാ ം
മ ം അതുവെര ശബ്ദായമാനമായിരുന്ന ആ സദസ്സ് ഏറ്റവും നിശബ്ദമായി.
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രാജകുമാരിയുെട അസീമമായ േകാമളിമാവു് കാണ്മികളായ മഹാജനങ്ങളുെട
ക കൾ പീയുഷമായി ഭവി . ആ ക കളാവെട്ട മധുപാനേകളിയിങ്കൽ
ആസക്തിേയാടും കൂടി സാദ്ധ്യസംഫുല്ലങ്ങളായ സൂനനിചയങ്ങളിൽ േവ 
ശിച്ചിരി ന്ന മരപടലികെളേപ്പാെല ആയതിെന പിെന്നയും പിെന്നയും
ആദരേവാടുകൂെട ആസ്വദിച്ചി ം തൃപ്തിെയ ാപിച്ചില്ല.
കുന്ദലത ആസനത്തിൻേമൽ വന്നിരുന്ന ഉടെന ചു ം ഇരി ന്ന മഹാജനങ്ങെള
വിസ്മയേത്താട് കൂടി േനാക്കി ക . ചില ധാനികെള അേഘാരനാഥെന്റ
പത്നിേയാട് േചാദിച്ചറിയുേമ്പാേഴക്ക് ദൂരത്ത് നിന്ന് ചിലർ കുതിര റത്ത് കയറി
വരുന്ന ശബ്ദം േകൾ മാറായി. എല്ലാവരും സ ദ്ധന്മാരായി വരുന്നവെര
കാത്തിരിെക്ക താരാനാഥനും യുവരാജാവും അേഘാരനാഥനും ര റത്ത് നി 
ന്നിറങ്ങി താരാനാഥെന നടുവിലാക്കിയി ം മൂന്ന്േപരും സഭയിേലക്ക് കട .
ഏറ്റവും േചർച്ചയുളള കാഷണീഷണങ്ങൾ പുറെമ, ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ തെന്റ
പരാ മം ക സേന്താഷി കയാൽ യുവരാജാവിനാൽ രാജസഭയിൽ െവച്ച്
കുെറ ദിവസം മുൻപ് സമ്മാനിക്കെപ്പട്ടതും, മരതക ൈവഡൂര്യദികങ്ങെള െകാണ്ട്
ഉചിതമായ ച കലയുെട ആകൃതിയും ദീപ്തി കലർന്നതുമായ ഒരു കീർത്തി മു
താരാനാഥൻ മാറിടത്തിൽ ഇട ഭാഗത്ത് ധരിച്ചി ണ്ടായിരുന്ന മുഖം സ്വേത
രക്ത സാദമുളളതാകായാലും അേപ്പാൾ കുതിര റത്ത് ഓടിച്ച് വന്നതാകായാ 
ലും താരാനാഥൻ കാണുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും തീയാകൃതിയായി േതാന്നി. മൂന്ന്
ആളുകളും കൂടി സഭയിേലക്ക് കടന്നേപ്പാൾ വാദ്യഗാനങ്ങളുെട േഘാഷവും മ ം
നി . സഭ രണ്ടാമതും നിശബ്ദമായി താരാനാഥൻ മഹാജനങ്ങൾ തെന്റ
വന്ദനെത്ത കാണിപ്പാൻ ര മൂ ാവശ്യം തല കുമ്പി അേഘാരനാഥനും
യുവരാജാവും ഒരുമിച്ച് സഭയുെട വല ഭാഗത്ത് അലങ്കരി വച്ചിരി ന്ന
ആസനങ്ങളിേമൽ കുന്ദലതക്ക് അഭിമുഖനായി ഇരി കയും െച .
മുഹൂർത്തത്തിനു ര വിനാഴികകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, താരനാഥനും
കുന്ദലതയും തങ്ങളുെട പാണി ഹണമേഹാൽസവെത്ത കാണ്മാൻ വന്നവ 
രായ മഹാജനങ്ങെള േനാക്കി വിസ്മയി െകാ ം അവരുെട േന ാവലിെയ
തങ്ങളുെട രൂപമാധുര്യത്താൽ കുളിർപ്പി െകാ ം ഇരു . ആ മഹാജനങ്ങളും
കുന്ദലതാ താരനാഥന്മാരുെട സൗഭാഗ്യെത്തയും ദമ്പതിമാരാകാൻ േപാകുന്ന
അവരുെട അന്യാന്യമുള്ള േചർച്ചെയയും മ ് ഗുണങ്ങെളയും കുറി വളെര
െകാണ്ടാടി തി കയുംെചയ്യ്തു.
മുഹൂർത്തസമയ പുേരാഹിതൻ അഗ്നിസാക്ഷിയായി താരാനാഥനും കുന്ദ 
ലതയും തമ്മിൽ പാണി ഹണം െചയ്യി . അേപ്പാൾ തെന്ന പുറ നിന്ന്
പല മംഗളശബ്ദങ്ങവും മുഴങ്ങി. േമഘനിസ്വനം േപാെല അതിഗംഭീരമായ
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ശംഖദ്ധ്വനി എല്ലാറ്റിനും ഉച്ചത്തിൽ േകൾ മാറായി. എല്ലാ ജനങ്ങൾ ം ആ
അവസ്ഥയുെട ഗൗരവം നല്ലവണ്ണം മനസിൽ േതാന്നി. മു തെന്ന ഹൃദയങ്ങൾ
തമ്മിൽ ഐക്യം ാപിച്ചി ള്ള ആ ീപുരുഷൻമാർക്ക് ഈ ലൗകികമായ
പാണി ഹണം എന്ന മംഗല ീയെകാണ്ട് അല്പ്പം േപാലും അധികമായ
ഒരു സംബന്ധം ഉണ്ടാവാനില്ല. എങ്കിലും അവർ േലാകമര്യാദെയ അനുസരിച്ച്
അേന്യാന്യം പാണി ഹണം െച നിൽ േമ്പാൾ അവർ ാപിച്ചിരി ന്ന
ആ നിരന്തരമായ സംബന്ധത്തിെന്റ ഗൗരവം മുഴുവനും അവർക്ക് അനുഭവമാ 
യി. ആ സമയം അന്തരംഗത്തിൽ താങ്ങിവി ന്നതായി പലവിധ വികാരം
േഹതുവായി പുളകിതമായിരി ന്ന ഗാ ങ്ങേളാടും അ ം ഉന്ന മായിരി ന്ന
വദനാരവിന്ദങ്ങേളാടും കൂടി പര രം പാണി ഹണം െച െകാണ്ട് നിൽ ന്ന
ആ ദമ്പതിമാരുെട ത ലയിൽ പല ാവശ്യം പുഷ്പവൃഷ്ട്ടി െച കയും, ശംഖനാദം
പിേന്നയും പിേന്നയും മുഴ കയും കാണികൾ പലവിധമായ മംഗളവാദ്യങ്ങെള
േഘാഷി കയും െച .
പാണി ഹണം കഴിഞ്ഞ് അഗ്നികുണ്ഠെത്തയും സഭയിൽ അ ാസനാസീന 
ന്മാരായ േയാഗ്യന്മാെരയും ദക്ഷിണം െചയ്ത േശഷം ആ ജയാപതിമാരായ
യുവാക്കെള മഹാരാജാവും കപിലനാഥനും മ ം ആശിർവാദം െച .പിെന്ന
പലവിധ വാദ്യഗാനങ്ങേളാടും മഹാജനങ്ങൾ ജയ ശബ്ദംേഘാഷി െകാ ം
കുന്ദലതയും താരനാഥനും ര പുറ ം ഉ നിൽ ന്ന പട്ടണവാസികൾ
കാൺെക രാജധാനിയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .
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