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ഒ. ച േമേനാൻ

ഒന്നാം അച്ചടിപ്പിെന്റ പീഠിക

മലയാളഭാഷയിൽ േനാവൽമാതൃകയിൽ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ദിനം തി വർദ്ധി  
വരുന്ന ഈ കാലം ഞാൻ രണ്ടാമതായി ഈ വിധം പുസ്തകം എഴുതി സിദ്ധം
െച ന്നതിെനപ്പറ്റി വിേശഷവിധിയായി എനി ് ഒ ം പറവാനില്ല.
ഈ പുസ്തകെത്ത മൂ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണു് സിദ്ധെപ്പടു വാൻ നിശ്ചയിച്ചതു്.
രണ്ടാംഭാഗവും മൂന്നാംഭാഗവും ഈ ഇം ീഷ് സംവത്സരം അവസാനി ന്നതിനു
മു തെന്ന സിദ്ധെപ്പടു വാൻ തരമാവുെമ ് േതാ .
ഇം ീഷ് േനാവലുകൾ വളെര വായി ് ഈ മാതിരി പുസ്തകങ്ങളുെട ഗുണേദാഷ 
ങ്ങെള സൂക്ഷ്മമായി ഹിപ്പാൻ വിദഗ്ദ്ധത ഉള്ള എെന്റ േസ്നഹിതൻ ഈ ഭാഗം
അച്ചടി ന്ന കാലം അതിെന വായിപ്പാൻ ഇടവരികയും അടി തീർേന്നടേത്താ 
ളം അദ്ധ്യായങ്ങൾ പുസ്തകത്തിെന്റ ഒന്നാമെത്ത ഭാഗമാക്കി ഉടെന സിദ്ധെപ്പടു 
േത്തണ്ടതാെണ തീർച്ചയായി അഭി ായെപ്പടുകയും െചയ്തതിനാൽ ഈ പുസ്ത 
കെത്ത ഇങ്ങിെന മൂ ഭാഗങ്ങളാക്കി വിഭജി സിദ്ധെപ്പടു ന്നതാകു .
േകാഴിേക്കാടു്,
1892 ആഗസ്റ്റ് 16-ാനു
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ഒന്നാം അദ്ധ്യായം
കഥയുെട ആരംഭം

കല്യാണി അമ്മ:- നിങ്ങൾ ഈ നിസ്സഹായമായ സ്ഥിതിയിൽ ആയേല്ലാ.
എെന്റ േരാഗം േഭദമാകുെമന്ന് േതാ ന്നില്ലാ. ഞാൻ നിമിത്തം നിങ്ങൾ
വലിയ ഒരു ഭാരവും വ േചർ . എ െചയ്യാം, നിവൃത്തി ഇല്ലേല്ലാ.
രാമൻേമേനാൻ:- ഇങ്ങിെന പറയുന്നത് എന്താണ്? നിണക്ക് ഈ ദീനം
നിമിത്തം അപകടം ഒ ം വരാൻ സംഗതി ഇല്ല. ര നാലു ദിവസങ്ങൾ 

ള്ളിൽ േദഹസൗഖ്യം വന്ന് നുമ്മൾ സുഖമായി ഇവിെടനി പുറെപ്പ
നാട്ടിൽ െച േചരാം. നീ മനസ്സിെന ഇങ്ങിെന വിഷാദിപ്പിക്കരുത്. േരാഗി
മനസ്സിനു സുഖേക്കേടാ, ഭയേമാ ഉണ്ടാവുന്നതു േരാഗവർദ്ധന േഹതുവായി
വരും.
കല്യാ:- എനി ഭയം യാെതാന്നിലുമില്ല. മനസ്സി സുഖേക്കടുണ്ടാവുന്നതിന്
എന്താണു നിവൃത്തി? എനി മലയാളത്തിൽ െച േചരണെമന്ന് അേശഷം
ആ ഹമില്ല. നിങ്ങളുെട കൂെട ഇരി േമ്പാൾ എല്ലാ സ്ഥലവും സ്വേദശംേപാെല 
തെന്ന എനി േതാ . എെന്റ ദീനം േഭദമായി ഇവിെടനി നുമ്മൾ
പുറെപ്പടാറാവുെമന്ന് എനി േതാ ന്നില്ല; ശാരദെയ വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ല ഞാൻ
വ്യസനി ന്നത്. ശാരദെയപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരി േമ്പാൾ എനി യാ 
െതാരു സംഗതിയിലും വ്യസനിപ്പാനാവശ്യമില്ല. എന്നാൽ എനി നിങ്ങളുെട
ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി ഓർത്തിട്ടാണ് വ്യസനം. നിങ്ങൾ േരാഗിയായിത്തീർ .
ഇങ്ങിെന വരാവുന്ന കാലത്ത് ഉപേയാഗിപ്പാൻ സമ്പാദി വച്ചിരുന്ന ധനം
ഒെക്കയും നശി . അനന്യഗതിയായ ഒരു െപ ട്ടിെയ സംരക്ഷണം െച
വളർേത്ത ന്ന ഭാരവും നിങ്ങളിൽ വ േചർ . ഈ സ്ഥിതിയിൽ എന്നാൽ
മാ മാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സഹായങ്ങളും എനി ഉണ്ടാവാനുള്ളത്. അതും
ഇേപ്പാൾ ൈദവം ഇല്ലാെത െച ന്നതായാൽ കഷ്ടം—ഇ േത്താളം പറയുേമ്പാ 
േഴ കല്യാണിഅമ്മ വ്യസനത്താൽ ഗൽഗദാക്ഷരങ്ങളായി സംസാരിപ്പാൻ
േകവലം പാടില്ലാെത ആയി കര . രമൻേമേനാെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായ
പരിതാപെത്ത കുറിച്ച് എങ്ങിെന പറയാം. അേദ്ദഹത്തിനും ഒരക്ഷരം സംസാ 
രിപ്പാൻ പാടില്ലാെത കുേറ നിമിഷങ്ങൾ തെന്റ ാണ ിയ ആയ ഭാർയ്യയുെട
മുഖേത്ത കണ്ണീർ വാർ െകാ േനാക്കി.
”നീ ഇങ്ങിെന വ്യസനി പറയുന്നതു േകൾ േമ്പാൾ എെന്റ മന ദഹി 

േപാകു . കാരണമില്ലാെത നീ എെന്ന ഇങ്ങിെന വ്യസനിപ്പിെക്കാെല്ല.
എനിക്ക് ഇതുവെര വന്ന സകല കഷ്ടങ്ങളിലും വ്യസനശാന്തി നീ ഒരു േദഹം
നിമിത്തമാണ് ഉണ്ടായി ള്ളത്. ഞാൻ എ തെന്ന നിർഭാഗ്യവാനും പാപിയും

https://thalilakkam.in/
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ആയിരുന്നാലും എനിക്ക് ഇങ്ങിെന ഒരു അത്യന്ത കഠിനസങ്കടം ൈദവം
വരു കയില്ല, എ തെന്ന ഞാൻ ഉറപ്പായി വിശ്വസി . അ നിർദ്ദയ 
മായി ഒരു ാണിേയാടും ഇ കാരുണ്യമുള്ള ൈദവം െചയ്കയില്ല. െവറുെത
വ്യസനിക്കരുെത.”
ഈ സംഭാഷണം ഉണ്ടായതിെന്റ രണ്ടാം ദിവസം ”ഇ കാരുണ്യമുള്ള ൈദവം
അ നിർദ്ദയമായി” തെന്ന െച . കല്യാണിഅമ്മ, ശാരദാ എ േപരായ
തെന്റ െപൺകിടാവിെന അതിെന്റ അച്ഛൻ രാമൻേമേനാൻ വശംവി പരേലാ 
കം ാപി കയും െച .
രാമൻ േമനവനും മകൾ ശാരദയും കഠിനമായ വ്യസനത്തിൽ ആയി. കയ്യിൽ െരാ 
ക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തിൽ ചില്വാനം ഉറുപ്പികയും കല്യാണിഅമ്മ
തൻ ഉണ്ടാക്കി െകാടുത്തതും അവളുെട സ്വന്തം വകയും ആയ അഞ്ചാറായിരം
ഉറുപ്പികയുെട സ്വണ്ണാഭരണങ്ങളും ശാരദ െകാടുത്ത സ്വൽപ്പം ചില പണ്ടങ്ങളും
മാ മാണ് അേപ്പാൾ രാമൻേമേനാൻ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വത്ത്. ഏെത 
ങ്കിലും തെന്റ കുട്ടിെയ വിചാരിച്ച് രാമൻേമേനാൻ വളെര വിഷാദം തുടങ്ങി.
സ്വരാജ്യമായ മലയാളത്തിേല തെന്ന മട ന്നേതാ നല്ലത്, അതല്ല പരേദ 
ശങ്ങളിൽ തെന്ന വല്ല ദിക്കലും താമസി ന്നേതാ എന്നിങ്ങെന വിചാരി ം
സംശയി ം വിഷാദി ം മരി േപായ തെന്റ ാണവല്ലഭെയ ഓർ കര ം,
ശാരദ വ്യസനി േമ്പാൾ ൈധര്യം നടി ം, തെന്റ േന േരാഗം നിമിത്തം
തനി സംഭവിച്ച പരാധീനതെയ ഓർ ം രാമൻ േമേനാൻ ദുസ്സഹമായ
സങ്കടേത്താെട രാേമശ്വരത്തിൽതെന്ന തെന്റ ഭാര്യയുെട മരണേശഷം ഒരു
മാസേത്താളം ഒ െചയ് വാൻ ഉറയ്ക്കാെത ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഒരുേപാെല
അന്ധനായി താമസി .
ശാരദാ എന്ന കുട്ടിക്ക് ഇക്കാലം പതിെനാ വയ ായമാണ്. ഇവൾ
അതിബുദ്ധിയും കാ യിൽ അതിസൗന്ദര്യവും ഉള്ള ഒരു െപൺകിടാവായിരു 

. തെന്റ അമ്മയുെട മരണത്തിലും അച്ഛെന്റ കഠിനമായ വ്യസനത്തിലും
ഈ െപൺകിടാവിനുണ്ടായ സങ്കടം ഇന്ന കാരെമന്ന് പറവാൻ യാസം.
അച്ഛൻ കഠിനമായി വ്യസനി ന്നതു കാണുേമ്പാൾ ചിലേപ്പാൾ താൻ അതിനു
സമാധാനം െചയ് വാൻ മി ം. ചിലേപ്പാൾ താനും കൂെട കരയും. ഇങ്ങെന
ഇവർ ദിവസങ്ങൾ കഴി ംകാലം രാമൻേമേനാൻ ഒരു രാ ി ഊണുകഴിഞ്ഞ്
തെന്റ സമീപത്തിൽ കിടന്ന് ഉറ ന്ന ശാരദയുെട അതികാന്തമായി വിള ന്ന
മുഖെത്ത േനാക്കിെക്കാണ്ട് ഇങ്ങെന പറ .
”ഹാ ൈദവേമ! ഇ കഠിനം െച വേല്ലാ. എെന്റ മകൾ ഇങ്ങെന നിസ്സഹാ 
യമായ സ്ഥിതിയിലായേല്ലാ. ഞാൻ എെന്റ കുട്ടിേയയുംെകാണ്ട് ഇനി എന്താണു
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െചേയ്യണ്ടത്. ഈശ്വരാ.”
ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ വാ കുെറ ഉച്ചത്തിലായതിനാലും രാമൻേമേനാെന്റ
കണ്ണിൽനിന്ന് വഹി ന്ന ജലം തെന്റ ശരീരത്തിൽ വീണതിനാലും ശാരദ
ഉണർന്ന് കുവലയങ്ങൾേപാെലയുള്ള ക കൾ മിഴി േനാക്കി. അച്ഛൻ അടു 
െക്ക ഇരുന്ന കരയുന്നതുകണ്ട് ഉടെന ശാരദ എഴുേന്നറ്റ് അച്ഛെന ആലിംഗനം
െച ംെകാണ്ട് പറയു .
ശാരദ:- എ ദിവസമായി അച്ഛൻ ഇങ്ങിെന കരയു . അമ്മ ഇനി നമ്മളുെട
അടുെക്ക വരികയില്ല നിശ്ചയം, എന്ന് അച്ഛൻ തെന്ന പറ വെല്ലാ. പിെന്ന
എന്തിനു കരയു . കരഞ്ഞിട്ട് എ കാര്യം.
രാ:- ശരിയാണ് മകെള, കരഞ്ഞിട്ട് യാെതാരു കാര്യവുമില്ല. ഞാൻ നിെന്റ അമ്മ 
െയ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല കരഞ്ഞത്. അവൾ സൗഖ്യേത്താെട ഇേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
എെന്ന കാ ംെകാണ്ട് ഇരി ണ്ട്. ഞാനും ഒടുവിൽ അവിെട േപായി
അവളുെടകൂെട ഇരി കയും െച ം. ശാ:- അേപ്പാൾ ഞാേനാ അച്ഛാ, അച്ഛനും
േപാവു െവങ്കിൽ എനിക്കാരുണ്ട്,അമ്മയും അച്ഛനും രണ്ടാളും േപായാൽ
എനി ് ആരും േവേണ്ട. ഈ വാ കൽ േകട്ടേപ്പാൾ രാമേന്മേനാെന്റ ഹൃദയം
ഇടിെവ േപാെല െപാട്ടി ദാഹി േപായി.എ തെന്ന പറയാം. എ െച ം
പാവം? മകെള മടിയിൽ ഇരുത്തി മൂർദ്ധാവിൽ ചുംബി . കണ്ണിൽനി
െകാടുമഴ െചാരിയുംേപാെല ജലം ചാടി. ഇങ്ങിെന കുെറ കഴിഞ്ഞേശഷം
മകേളാടു പറയു .
രാ:-എെന്റ മകെള ഞാൻ ഒരിക്കലും വി കള േപാവുകയില്ല. എെന്റ കുട്ടിെയ
സുഖമായി ഒരു ദിക്കിൽതെന്ന താമസിപ്പി ് എനിയും േവ ന്ന വിദ്യാഭ്യാസം
എല്ലാം െചയ്യപ്പിച്ച് േയാഗ്യനായ ഒരു ഭർത്താവിെന്റ രക്ഷയിൽ സമർപ്പിച്ചേശഷ 
േമ എനി ് അമ്മയുെട അടുെക്ക േപാകണെമന്നാ ഹമു .
ഈ വാ കൾ േകട്ടേശഷം, ശാരദ കരെഞ്ഞാ വിചാരിച്ചി പറയു .
”അച്ഛാ! എനി ം അമ്മ ം മലയാളരാജ്യെത്താരു വീടുെണ്ടന്ന് അമ്മ എേന്നാടു്
ഒരുദിവസം പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. അതു് എവിെടയാണ്, അവിെട നുമ്മൾ
േപാവരുേത.”
രാമൻേമേനാൻ ഈ േചാദ്യം േകട്ടേശഷവും ഒ ം മിണ്ടാെത കുട്ടിയുെട മുഖ  
േനാക്കി കണ്ണീർ വാ ംെകാ തെന്ന ഇരു .
ശാ:-എന്താണു്, അച്ഛാ വീടു ഇെല്ല. ഞാൻ വല്ലതിനും ശാഠ്യം പിടിച്ചാലും
മ ം ഓേരാ കഥപറഞ്ഞ് അമ്മ എെന്ന സേന്താഷിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരു . ആ
കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതായിരി ം അെല്ല? എനി വീടില്ല. നിശ്ചയം. അതാണ്
അച്ഛൻ എെന്നയുംെകാ ് ഇവിെടതെന്ന പാർ ന്നതു്.
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രാ:- എെന്റ മകൾ മലയാളത്തിൽ വളെര വിേശഷമായ വീടു ്. അമ്മ
പറഞ്ഞതു േനരാണ്. നിെന്റ അമ്മ ഒരിക്കലും കളവു പറക ഇല്ല. വീടു എെന്റ
മകൾ ് എ പറ പിെന്നയും രാമൻേമേനാൻ കല്യാണി അമ്മെയ
ഓർ ം അ ക്കൾ വാർ ം മകളുെട മുഖേത്ത േനാക്കി.
ശാ:- വീടു് ഉെണ്ടങ്കിൽ നുമ്മൾ ് അവിെട േപായി പാർക്കരുേത, വീടു് ഉ ്
എ പറ ് അച്ഛൻ എന്തിനു കരയു ?
രാമൻേമേനാൻ എന്താണു കുട്ടിേയാടു പറേയണ്ടതു് എ ള്ള ആേലാചനയിൽ
ആയി. ശാരദ പതിെനാ വയ ായം മാ േമ ആയി . എങ്കിലും
കുട്ടിയുെട അറിവും ബുദ്ധിയുെട ഹണശക്തിയും കൂർമതയും അസാധാരണമായി
ഉള്ളതാെണ രാമൻ േമേനാനു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. ശാർദ ഇതുവെര തെന്റ
അമ്മയുെട പൂർവ്വകഥെയപ്പറ്റി ഒ ം അറിക ഇല്ല. ഈ സമയം ആ കഥ പറ 
ഞ്ഞറിയിപ്പി ന്നതിനാൽ ശാരദയ്ക്ക് അേപ്പാൾ ഉള്ളവ്യസനത്തിന് അധിക്യത
വരുന്നതല്ലാെത േവേറയാെതാരു േയാജനവും ഉണ്ടാവുന്നതെല്ലന്ന് ഷ്ടമാണ്.
കുട്ടി ഈ സംഗതിെയപ്പറ്റി വിടാെത േചാദ്യവും തുടങ്ങിയിരി . വല്ല കളവും
പറ ധരിപ്പി ന്നതിലും അബദ്ധമുണ്ട്. ഇങ്ങെന ഇരി േമ്പാൾ എന്താണു
കുട്ടിേയാട് ഉത്തരം പറേയണ്ടത്. ഈശ്വരാ എ രാമൻേമേനാൻ വിചാരി
പരി മി വശായി.
ശാ:- എന്താണ് അച്ഛൻ ഒ ം പറയാത്തത് ? വീടുെണ്ടങ്കിൽ നുമ്മൾ അേങ്ങാ
േപാവരുേത? നുമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ആരും സഹായത്തിന് ഇേല്ല?
രാ:- നുമ്മൾക്ക് വീട്ടിേല േപാവാം.
ശാ:- അമ്മയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ആരും ഇേല്ല? എന്താണ് അച്ഛൻ പറയാൻ മടി ന്നത് ?
കുട്ടികേളാട് പറയരുതാത്തതാെണങ്കിൽ ഞാൻ അച്ഛേനാടു േചാതി ന്നില്ല.
രാ:- വീട്ടിൽ േവണ്ടെരല്ലം ഉണ്ട്. നുമ്മൾക്ക് അേങ്ങാ േപാവാം. എെന്റ
മകേളാട് എല്ലാ വിവരവും ഞാൻ പറയാം.
ശാ:- എെന്ന എെന്റ വീ കാർ ഇതുവെര കണ്ടി േണ്ടാ?
രാ:- ഇല്ലാ.
ശാ:- പിെന്ന നുമ്മൾ അവിെട െചന്നൽ അവർ നുമ്മെള അറിയുേമാ?
രാമേമേനാൻ കുട്ടിയുെട േചാദ്യങ്ങൾ നിമിത്തം വലിയ വലച്ചിലിൽ ആയി.
ശാ:- നുമ്മെള കണ്ടിട്ടിെല്ലങ്കിൽ നുമ്മെള അവരറിയുേമാ?
രാ:- അറിഞ്ഞില്ലങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാമേല്ലാ.
ശാ:- എ വിവരങ്ങളാണു പറയുവാനുള്ളത്? എനി േകൾക്കാേമാ, എേന്നാടു
പറയാേമാ?
രാമൻേമേനാൻ മകെള വി ം തെന്റ ഉരേസ്സാടു േചർ ചുംബി പറയു .
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രാ:-വിവരങ്ങൾ ഒെക്കയും ഞാൻ നാെള പറ തരാം മകെള, ഇേപ്പാൾ എെന്റ
മകൾ അധികം ഉറെക്കാഴിയരുത്. േവഗം ഇവിെട കിട റങ്ങ്.
ശാരദ ”നാെള പറ തന്നാൽ മതി” എ ം പറഞ്ഞ് ക്ഷണത്തിൽ അച്ഛെന്റ
ക ന കാരം കിടന്ന് ഉറ കയും െച .
രാമൻേമേനാൻ ഉറങ്ങാെതയും വശായി. ഏകേദശം ഭാതത്തിനടുത്തേപ്പാൾ
ക്ഷീണം നിമിത്തം അ ം ഉറങ്ങി. ഉണർന്നേപ്പാൾ ഉദിച്ച് ഒരു നാഴികയാ 
യിരി . മകൾ എണീറ്റിരുന്ന് അമ്മ ഉള്ള കാലത്തിൽത്തെന്നയുംള്ള
സ ദായ കാരം െവറ്റിലമുറുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കിെവച്ച് അച്ഛെന്റ
സമീപം ഇരി ന്നതുകണ്ട് രാമൻേമനവൻ ബദ്ധെപ്പട്ട് എഴുനീറ്റിരു .
രാ:- കുട്ടി വളെര േനരമായി എഴുനീറ്റ് ഇരി ഇേല്ല. ഞാൻ ക്ഷീണം െകാ
വല്ലാെത ഉറങ്ങിേപ്പായി മകെള.
ശാ:-(േവഗം െവറ്റിലമുറുക്കാൻ അച്ഛെന്റ കയ്യിൽ െകാടു ം െകാണ്ട് ) അച്ഛന്
അമ്മെയ വിചാരി ം എെന്ന വിചാരി ം വളെര വ്യസനമുണ്ട്. ഉറക്ക് മു ള്ളതു 
േപാെല ഇല്ല. വളെര ക്ഷീണവുമുണ്ട്. എനിയും കുെറ ടി ഉറങ്ങരുേത. ഞാൻ
ഇവിെടത്തേന്ന ഇരിക്കാം.
രാ:- േവണ്ട മകെള , നുമ്മൾക്ക് ഇനി പുറ േപാവുക , എ പറ ര  
േപരും പുറേത്ത വ . രാവിെല നിയമ കാരമുള്ള കുളിയും ഭക്ഷണവും
കഴിഞ്ഞേശഷം ശാരദ രാമൻേമേനാെന്റ സമീപത്തിൽ വന്നിരു . രാവിെല
വിവരങ്ങൾ പറ തരാെമന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയും അതു േകൾ വാനു 
ള്ള അത്യാ ഹവും ശാരദ നല്ലവണ്ണ ഉണ്ടായിരു െവങ്കിലും അച്ഛെന്റ സമയം
േനാക്കാെത പലേപ്പാഴും വല്ലതും േചാദി ന്ന കൃതി ശാരദയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ട് ശാരദ സ്വസ്ഥമായി അച്ഛെന്റ അടുെക്ക ഇരു . തെന്റ മകളുെട
ബുദ്ധിശക്തി നല്ലവണ്ണം ഹിച്ചി ള്ള രാമൻേമേനാൻ ശാരദയുെട അേപ്പാഴെത്ത
ഭാവം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരു .
ശാരദ തെന്റ അമ്മയുെട പൂർവ്വവൃത്താന്തങ്ങൾ േകൾക്കാൻ അതിയായ ആ  
ഹം ഉണ്ട് എ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. താൻ പറ മനസ്സിലാക്കാെമന്ന്
തേലദിവസം രാ ി വാഗ്ദത്തം െചയ്കയും െച . എനി അതു കാരം െചയ്യാ 
തിരുന്നാൽ കുട്ടി മനസ്സിനു. വളെര കുണ്ഠിതവും വ്യസനവും ഉണ്ടായിവരും.
അതിനാൽ എനി കുട്ടിേയാട് എല്ലാ വിവരങ്ങെള റി ം പറയുന്നതാണു നല്ലത്
എ തെന്ന രാമൻേമേനാൻ ഒടുവിൽ ഉറ . എന്നിട്ട് ഇങ്ങെന പറ .
രാ:- എെന്റ മകൾ ഇ ഞാൻ പറ തരാെമ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ
േകൾപ്പാൻ ഉത്സാഹേത്താടുകൂടി ഇരി കയാെണ േതാ . മനുഷ്യജന്മം
എടുത്താൽ പേല കാരമുള്ള വ്യസനങ്ങളും സേന്താഷങ്ങളും മനുഷ്യർ
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ഉണ്ടായിവരുന്നതു സാധാരണയാണ് മകെള. ചിലേപ്പാൾ മനസ്സിനു സേന്താഷ 
മുണ്ടാ ന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചിലേപ്പാൾ മനസ്സിനു വ്യസനമുണ്ടാ ന്ന
കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിവരും. ഇങ്ങെന എടകലർന്നിട്ടാണ് നുമ്മൾ മനുഷ്യർ
എല്ലായ്േപ്പാഴും ഉള്ള അനുഭവം. അതുെകാണ്ട് മനസ്സിനു സേന്താഷം വരു 
േമ്പാഴും മനുഷ്യന് ൈധര്യം എ ള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സേന്താഷം
ഉണ്ടായാൽ അഹങ്കരി മദിക്കരുത്. വ്യസനകരമായ അവസ്ഥകൾ വരുേമ്പാൾ
മനസ്സിെന ദു:ഖിപ്പി കരയരുത്. മകെള , അങ്ങിെന മനസ്സിനു നല്ല മിടുക്ക്
എെന്റ മകൾ െണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ സകല വിവരങ്ങളും പറയാം.
ശാ:-ഞാൻ അച്ഛൻ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ േകട്ടാൽ ഒരിക്കലും വ്യസനി
കരയുകയില്ല. നിശ്ചയംതെന്ന. എെന്റ അമ്മയുെട വർത്തമാനങ്ങൾ േകട്ടാൽ
ഞാൻ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്. എനിക്ക് അതു േകൾക്കണെമ വളെര
ആ ഹമുണ്ട്. അച്ഛൻ പറയുകേയ േവ .
രാ:- എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം. നിെന്റ അമ്മ കല്യാണി മലയാളത്തിൽ പൂേഞ്ചാ 
ലക്കര എടം എന്ന കീർത്തിെപ്പട്ട നായർതറവാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു ീയായിരു .
ഈ പൂേഞ്ചാലക്കര തറവാട് വലിയ വ്യപുഷ്ടിേയാടും ബലതേയാടം ഭുത്വ 
േത്താടും കൂടിയുള്ള ഒരു തറവാടാകു . നിെന്റ കാരണവന്മാർ പൂേഞ്ചാലക്കര
അച്ചന്മാർ എന്ന സ്ഥാനേപ്പരുള്ളവരാകു . നിെന്റ അമ്മ വളെര രൂപവതിയായ
ഒരു ീയായിരു മകെള. ഏകേദശം പതിെനട്ട് ഇരുപത് വയ ായമായ 
േപ്പാൾ നിെന്റ അമ്മെയ മഹാവിരൂപനും ബുദ്ധിശൂന്യനുമായ ഒരു എട ഭുവിന് ,
നിെന്റ തറവാട്ടിൽ കാരണവൻ പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ചൻ, എേന്താ തറവാട്ടിേലക്ക്
ആദായമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനു േവണ്ടിമാ ം , സംബന്ധം കഴി െകാടു .
നിെന്റ അമ്മയ്ക്ക് ഈ ബുദ്ധിശൂന്യനായ പുരുഷേനാടുകൂടി ഇരിപ്പാൻ േകവലം
നിവൃത്തിയില്ലാെത ആയിത്തീർന്നതിനാൽ ഇേപ്പാേഴ ഒരു പതിന
സംവത്സരങ്ങൾ മുമ്പ് നിെന്റ അമ്മ പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽനി ഒളി ് മല 
യാളരാജ്യം വി െപായ്ക്കള . കൂെട സഹായത്തിനു് ആദ്യത്തിൽ ഒരു പട്ടരും
െചറുവയസ്സായ ഒരു നായർ ഭൃത്യനും മാ ം ഉണ്ടായിരു . ആ ഭൃത്യനാണു്
ന െട കൂെടയുള്ള ഈ കൃഷ്ണൻ. സ്വന്തം വകയായി ഉള്ള ചില പണ്ടങ്ങൾ
കയ്യടക്കമായി എടുക്കാൻ പാടുള്ളതുംകൂെട െകാ േപായി. ഒന്നാമതു കാശിയി 
േല േപാകണെമ ള്ള ഉേദ്ദശത്തിേന്മൽ പുറെപ്പ . കാശിയിൽ െവ ് നിെന്റ
അമ്മ എെന്ന ക പരിചയമായി. ഞാൻ ഒരു ചി െമഴു കാരനായിരു .
എെന്റ രാജ്യവും മലയാളമാണു്. വടേക്ക ഇൻഡ്യയിൽ പേല രാജസ്ഥലങ്ങളിലും
ചി െമഴുതി കുെറ പണം സമ്പാദി കാശിയാ െച . പെക്ഷ നാട്ടിേല
മടങ്ങണെമ ള്ള ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി ഇരി ന്ന കാലത്താണു് മകെള, ഞാൻ
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അതിരൂപവതിയും ഭാഗ്യവതിയും എെന്റ ാണ ിയയുമായ നിെന്റ അമ്മെയ
കെണ്ടത്തിയതു്. പിെന്ന ഞങ്ങൾ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുെട നിലയിലായി.
ഞാൻ ജാതിയിൽ നിെന്റ പൂേഞ്ചാലക്കര എടക്കാേരാടു സമം തെന്ന ആയി 
രു എങ്കിലും നിെന്റ എടക്കാർ ് ഭുത്വം ഉണ്ടാകയാൽ അവിെടയുള്ള

ീകൾക്ക് സാധാരണ ശൂ ർ ബാന്ധവം ആവുന്ന നട ണ്ടായിരുന്നില്ല. പൂ 
േഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ ാഹ്മണർ മാ മാണു സംബന്ധം നട വരുമാറു്.
ഇങ്ങെനയായിരു സ്ഥിതി. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അെതാ ം സാരമാക്കാെത
ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരായിത്തീർ . നാട്ടിേല തൽക്കാലം മടേങ്ങണ്ട എ
ഞങ്ങൾ നിശ്ചയി . ഉജ്ജയിൽ എന്ന പട്ടണത്തിേല േപായി അവിെട
താമസി . ഞാൻ ചി െമഴു െകാ ് അേഹാവൃത്തി സമ്പാദി ് ഞങ്ങൾ
വളെര സുഖമായി കാലേക്ഷപം െച . ഒരു നാലു് സംവത്സരങ്ങൾ അങ്ങെന
കഴി : ഈ കാലത്തിനുള്ളിൽ എനി ചി െമഴുത്തിൽ വിേശഷവിധിയായ
സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായി ടങ്ങി. ഇങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ ഞങ്ങൾ ് എെന്റ
മകൾ പു ിയായി ജനി . അതി േശഷം ഉജ്ജയിൻ എന്ന പട്ടണം വി ്
വടേക്ക ഇൻഡ്യയിൽ പേല രാജസ്ഥലങ്ങളിലും േപായി താമസി . എനി ്
അധികമായ ധനസമ്പാദ്യം ഉണ്ടായി. സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉജ്ജയിനിൽ
നാ കാർ േചർ ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു േബങ്കിൽ പലിശ ് ഇ വ . ഇങ്ങെന
ഒരു പ സംവത്സരങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചേശഷം നമ്മൾ നല്ല ധനവാന്മാരുെട
അവസ്ഥയിൽ ആയി മകെള. ഇങ്ങെന ഇരി േമ്പാൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ
എനി കഠിനമായി ഒരു േന േരാഗം ഉണ്ടായി. അതു നിമിത്തം േകവലം
അന്ധനായി എ പറയുവാൻ പാടിെല്ലങ്കിലും കണ്ണിനു കാ വളെര കുറവായി.
ഈ േരാഗം നിമിത്തവും എെന്റ മകെള േയാഗ്യനായ ഒരു മലയാളി തെന്ന
െകാടുക്കണെമ ് എനി ണ്ടായ അതിയായ േമാഹം നിമിത്തവും ഇതിനു 
േശഷം മലയാളത്തിേല തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാവാെമ ഞങ്ങൾ ഉറ . ഈ
കാലം നിർഭാഗ്യശിേരാമണിയായിത്തീർന്ന ഞാൻ േബങ്കിൽനി പണം
തിരിെയ േചാദിക്കാൻ ഭാവി േമ്പാേഴ ് ആ േബങ്ക് കടത്തിൽെപ്പ നശി 

േപായിരി . ഞാൻ പലിശ ഇട്ടിരുന്ന അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പികയും
നശി േപായി. ദീപാളിയായ േബ ടമസ്ഥന്മാർ േബങ്കിെല ബാക്കിസ്വ
കടക്കാർ ് ഓഹരിെച െകാടുത്തതിൽ ഒരു മൂവായിരം ഉറുപ്പികമാ ം
എനി ത . അതും വാങ്ങി നമ്മൾ വടേക്ക ഇൻഡ്യ വി മലയാളത്തിെല
പുറെപ്പ വരുംവഴി രാേമശ്വരയാ െചയ്യണം, എന്നാൽ എനി േരാഗത്തിനു
ശാന്തത ഉണ്ടാവുെമ ് ആ ഹി ് നമ്മൾ േനെര ഇവിെട രാേമശ്വരേത്ത
വ . ഇവിെട വ നിെന്റ അമ്മ കഠിനമായ ഒരു ജ്വരം ഉണ്ടായി. നുമ്മെള
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ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഇ ് അവൾ സ്വർഗ്ഗ ാപ്തിയാകയും െച . ”ഇങ്ങെനയാണു്
മകെള പൂർവവൃത്താന്തങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇേപ്പാൾ കുട്ടിയുെട വീട്ടിൽ െചന്നാൽ
കുട്ടിേയയും എേന്നയും ആരും അറികയില്ല, നിശ്ചയം.”
അച്ഛൻ പറഞ്ഞതു് എല്ലാം സാവധാനത്തിൽ സൂക്ഷ്മതേയാെട േകട്ടേശഷം ശാരദ
കുറെഞ്ഞാ വിചാരി . പിെന്നയും േചാദി .
ശാ:- എനിെക്കാ കൂടി അച്ഛേനാടു േചാദിപ്പാനുണ്ടായിരു . അതു് അച്ഛെന  
റി തെന്നയാണു്. അച്ഛനും എനി ം വീടുകൾ െവേവ്വെറയാേണാ. എന്താണു്
അച്ഛൻ ”എെന്റ വീടു് ” എ പറയുന്നതു്. അച്ഛനു വീടു േവെറ ഉേണ്ടാ. ഉെണ്ടങ്കിൽ
അതു് എവിെടയാണു്. അച്ഛനു വീട്ടിൽ ആെരല്ലാമു ് . ഇതും കൂടി എനി
അറിവാൻ ആ ഹമുണ്ടായിരു . എേന്നാടു പറയുന്നതിൽ വിേരാധമിെല്ലങ്കിൽ
പറ തരണം.
രാ:- ഒരു വിേരാധവുമില്ല. എെന്റ മകൾ അതും അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണു് .
എെന്റ വീടു് നിെന്റ പൂേഞ്ചാലക്കര എടമുള്ള രാജ്യ നി ഒരു പതിന കാ 
തം െതക്കാണു്. ഞാൻ ജാതിയിൽ വളെര േയാഗ്യതയുള്ള ഒരു നായരാണു്.
നിെന്റ ജാതി സമം തെന്നയാണു്. എന്നാൽ നിെന്റ വീട്ടിേല ഭുത്വം
ഉണ്ടാകെകാ ് എെന്റ ജാതിക്കാർ സമത്വമായി നട വരാറില്ല.
ശാ: - എന്താണു് അച്ഛാ ഭുത്വം എ വച്ചാൽ.
രാ:-രാജ്യം വാണു മനുഷ്യെര ശിക്ഷാരക്ഷെചയ്തിരു മു ള്ള നിെന്റ കാരണവ 
ന്മാർ. ഇേപ്പാൾ അെതാ മിെല്ലങ്കിലും ഈ അവസ്ഥ മു ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
നിെന്റ തറവാട്ടിേല ഭുത്വമുെണ്ട പറഞ്ഞതാണു്.
ശാ:- അേത ഉ അേല്ല. എെന്റ വീട്ടിൽ നി പതിന കാതം ദൂരമാണു്
അച്ഛെന്റ വീടു്. പിേന്നേയാ?
രാ:- ഞാൻ നിെന്റ അമ്മേയയും നിെന്നയും ഒഴിെക നിെന്റ വീട്ടിൽ ഉള്ള േവെറ
ആെരയും കണ്ടിട്ടില്ല. ആ ദി കാർ ആരും എനി പരിചയക്കാരായും ഇല്ല.
എെന്റ തറവാടു് വളെര ദാരി ്യദശയിൽെപ്പട്ട തറവാടായിരു . എെന്റ അമ്മയും
അച്ഛനും ഞാൻ െചറിയ വയസ്സായിരി േമ്പാൾ തെന്ന മരി . എനി കൂെട 
പ്പിറന്നവരായി ആരും ഇല്ല. വകയിൽ ര മൂ അമ്മാമന്മാർ ഉണ്ടായിരു .
അവർ ് എേന്നാടു േസ്നഹവും അഥവാ േസ്നഹം ഉണ്ടായിരു െവങ്കിൽതെന്ന
എെന്ന രക്ഷിപ്പാനുള്ള ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനി പതിന്നാലുവയ

ായമായിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ രാജ്യം വി ് ഇം ീഷ് പഠിക്കണെമ ള്ള
താ ര്യത്താൽ തിരുവനന്തപുരം എന്ന രാജ്യേത്ത െപായ്ക്കള . അതി 

േശഷം ഇതുവെര എെന്റ വീ കാരുെട വർത്തമാനം യാെതാ ം ഞാൻ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എെന്റ രാജ്യേത്ത ം ഞാൻ കടന്നിട്ടില്ല.
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ശാ:- എന്നിേട്ടാ, അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുര ് േപായി ് അമ്മെയ കണ്ടതുവെരയു 
ള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി പറ േകട്ടാൽ നന്നായിരു .
രാ:- ശരി. ഞാൻ തിരുവനന്തപുര ് ഒരു വലിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ കൂെട
താമസമായി. അേദ്ദഹത്തി ് എെന്ന വളെര താ ര്യമായി. എെന്ന ളിൽ
അയപ്പി ് കുേറ ഇം ീഷ് പഠിപ്പി . എനി ചി െമഴുത്തിൽ വാസന തുടങ്ങി.
അതിൽ മഹാനായ ഒരു വലിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ എെന്ന ശീലിപ്പി . കുെറ
കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ മനുഷ്യൻ മരി േപായി. ആ കാലം എനി ്
എണ്ണച്ചായത്തിൽ സാമാന്യം നല്ലവണ്ണം ചി ം എഴുതുവാൻ ശീലമായിരു .
എനി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണേശഷം യാെതാരാളും സഹായിപ്പാൻ ഇല്ലാെത
ആയതിനാൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം വി ് വടേക്ക ഇൻഡ്യയിൽ സഞ്ചാ 
രത്തിനു് ആരംഭി . അക്കാലം എനി ് ഇരുപേത്തഴുവയ ് ായമാണു്.
ചി െമഴു െകാ തെന്ന അേഹാവൃത്തി കഴി സഞ്ചരി .അങ്ങിെന ഒരു
ആേറഴുെകാല്ലം സഞ്ചരിച്ചേശഷമാണു് അതിസുന്ദരിയും ബുദ്ധിമതിയുമായ നി 
െന്റ അമ്മെയ ഞാൻ കെണ്ടത്തിയതു്. അതു മുതൽ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നിേന്നാടു
ഞാൻ പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ഇങ്ങെനയാണു് എെന്റ വർത്തമാനം മകെള.
ശരദ ഈ വിവരങ്ങെളല്ലാം വളെര ദ്ധേയാടും ക്ഷമേയാടും േക ് ഒടുവിൽ ഒരു
മന്ദഹാസേത്താടുകൂടി ഇങ്ങിെന പറ .
”എന്നാൽ അച്ഛേനയും എെന്നയും നുമ്മെട നാ കാർ ഇേപ്പാൾ അറിവാൻ

യാസം തെന്ന. നുമ്മൾ അവിെട േപായി ് എ െച ം. ഈ ശങ്കരൻ
നുമ്മളുെട കൂെട എേപ്പാൾ വ കൂടി അച്ഛാ. ശങ്കരെന അച്ഛനും അമ്മയും സ്വന്തം
മകെനേപ്പാെല െകാ നട വേല്ലാ. അവൻ നുമ്മളുെട ആരാണു്.”
രാ:- ശങ്കരൻ. അവനു് എ ് ഒമ്പതുവയ ായമായേപ്പാേഴ എനി തിരുവന 
ന്തപുരത്തിൽെവ ് പരിചയമാണു്. അവൻ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യക്കാരനാണു്.
നല്ല ഒരു തറവാട്ടിൽ ഉള്ള കുട്ടിയാണു്. ബഹുബുദ്ധിമാനാണു്. അവനു് വീട്ടിൽ
നല്ല േകാ ്. ചി െമഴുത്തിൽ മി ് എെന്റ കൂെട ചാടിേപ്പാന്നതാണു്.
പിെന്ന ഇതുവെര എെന്ന വിട്ടിട്ടില്ല. എനി ം കല്യാണി ം ശങ്കരെന നിെന്ന 
േപ്പാെല താ ര്യമാണു്. എെന്റ കുട്ടിേയാടു് എേന്നാളം വാത്സല്യമു ് ശങ്കരനു്.
അവേനാടും അേങ്ങാ ം എെന്റ കുട്ടി അതുേപാെല േസ്നഹമായിരിക്കണം.
ശങ്കരൻ അതിബുദ്ധിമാനാണു് മകെള. ഇം ീഷ് അവൻ താെന പഠി കുെറ
വി ത്തി ഉ ്. ചി ം സാമാന്യം നല്ലവണ്ണം എഴുതാൻ അറിയാം. വടക്കൻ
ഭാഷകൾ പലതും ഞാൻ സംസാരി ന്നതിലധികം നല്ലവണ്ണം സംസാരി ം.
നമ്മൾ ശങ്കരൻ വലിയ ഒരു േസ്നഹിതനും കൂറുള്ളവനും ആണു് മകെള. അവൻ
അതിബുദ്ധിമാനാകയാൽ അവെന്റ േസ്നഹത്തിനു നമ്മൾ വലിയ വില െകാടു 
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േക്കണ്ടതാണു്. എെന്റ മകൾ ് എല്ലാവരുേടയും വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലായേല്ലാ.
എനി ഞാൻ എെന്റ മകേളാടും ഒരു കാര്യം േചാദിക്കെട്ട. അതിനു് ഉത്തരം
പറയണം. എെന്റ മകൾ ന െട സ്വന്തം നാട്ടിൽ േപാകണെമേന്നാ അതല്ല,
ഈ ദിക്കിൽ എങ്ങാൻ തെന്ന പാർക്കണെമേന്നാ ആ ഹം.
ശാ:-അച്ഛനു എങ്ങിെനയാണു് ഇഷ്ടം എ വച്ചാൽ അങ്ങിെന തെന്നയാണു്
എെന്റ ഇഷ്ടവും. അച്ഛൻ എവിെട പാർ േവാ അവിെട പാർക്കാനാണു്
എനി ം ആ ഹമുള്ളതു്.
എന്നാൽ അച്ഛനു യാെതാരു സഹായവുമില്ലാെത ഇവിെട പാർ ന്നതിേനക്കാൾ
നല്ലതു് എനി നുമ്മളുെട രാജ്യേത്ത തെന്ന േപാവുന്നതേല്ല എ ് എനി
േതാ .എനി വീടുെണ്ടങ്കിൽ നുമ്മൾ ് അവിെട പാർക്കരുെത. അതിെന
എന്താണു വിേരാധം. അെല്ലങ്കിൽ അച്ഛ്െന്റ വീട്ടിൽ നുമ്മൾ രണ്ടാൾ ം
കൂെട േപായി താമസിക്കരുെത. എവിെടയായാലും എനിക്ക് അച്ഛ്െന്റ കൂെട
താമസിക്കണം. അതു മാ െമ ആ ഹമു .
രാമൻേമേനാൻ കുട്ടിയുെട വാ കൾ േക സേന്താഷി . പിെന്നയും ദീർഘാ 
േലാചനയിലായി. ഇങ്ങെന രാേമശ്വരത്തിൽ രാമൻേമേനാൻ ആേലാചനയിൽ 
തെന്ന ദിവസങ്ങൾ കഴി ന്ന കാലം ഒരു ദിവസം ശങ്കരൻ ഒരു െതരുവിൽ ടി
നട േമ്പാൾ ൈദവഗത്യാ ഒരു പട്ടെര കെണ്ടത്തി. അയാളുെട മുഖം മുൻപു
കണ്ട് നല്ല പരിചയമുള്ളതുേപാെല േതാന്നി. ശങ്കരൻ കുെറ അടു െച
കുെറ െട സൂക്ഷി േനാക്കി.
ശങ്കരൻ:- സ്വാമീ, നിങ്ങളുെട േപരു ൈവത്തിപ്പട്ടർ എന്നേല്ല?
ൈവ : - എന്താണു ശങ്കരാ; നീ എങ്ങിെന ഇവിെട എത്തിേച്ചർ . കല്ല്യണിയ 
മ്മയും രാമൻേമേനാനും ഏതു രാജ്യത്താണു. ഇേപ്പാൾ രാമൻേമേനാൻ പണം
കുെറ സമ്പാദി േവാ? നീ എന്തിനു അവെര വി േപാ . നിന സമ്പാദ്യം
വല്ലതും ഉണ്ടാേയാ?
ശ:- അമ്മ മരി േപായി. ഇേന്ന ഇരുപതു ഇരുപത്ത ദിവസം മുെമ്പ
ഇവിെട വ തെന്നയാണു മരിച്ചത്. എജമാനൻ ഇവിെട ഉ . ഇതാ ആ
കാണുന്ന സ ത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം ഒഴി വാങ്ങി പാർ . അേദ്ദഹത്തിനു
കല്യാണിഅമ്മയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മകളും കൂെട ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എജമാനെന
കാണേണ്ട?
ഈ ൈവത്തിപ്പട്ടെര കുറി ഈ കഥയിൽ എനി പേല സ്ഥലങ്ങളിലും ചില
മുഖ്യമായ സംഗതികെള സംബന്ധി പറേയണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ഇയ്യാളുെട
സ്ഥിതിെയ കുറി അ ം ഇവിെട സംഗിേക്കണ്ടി വന്നിരി .
ഇയാൾ െചറുപ്പം മുതൽ പുേഞ്ചാലക്കര എടത്തിെല ഒരു ആ ിതനായിരു .
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െതക്കൻ ചര കേച്ചാടത്തിലും മ ം ഒരു നാലഞ്ചായിരം ഉറുപ്പികയുെട സ്വ 
ത്ത് സമ്പാദിച്ചിരി . അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാഴാണു ഇയാൾ കല്യാണി
അമ്മയുെട ആവശ്യ കാരം ആ അമ്മയുെട കൂെട കാശി ചാടിേപ്പായത്.
കൂെടേപ്പായതു വ്യാ ഹത്തിേന്മലാണു. പെക്ഷ തെന്റ ആേലാചനകൾ സഫ 
ലമായിട്ടില്ല. രാമൻേമേനാനും കല്യാണിഅമ്മയും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുെട
നിലയിൽ ആയി കുെറ കഴിഞ്ഞേശഷം ഇയാൾ മടങ്ങി സ്വരാജ്യത്തിേല
തെന്ന േപാ . മടങ്ങിവന്നേശഷം പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിലും അതിനു സമീപ 
മുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എ ം ഇയാൾ ് പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ഛെന്റ േദ്വഷത്താൽ
ഇരിപ്പാൽ നിവൃത്തി ഇല്ലാെതയായി, സ്വന്ത ാമത്തിൽ തെന്ന പാർപ്പായി.
പ സമ്പാദിച്ച സ്വ െകാ ് സന്ധി ചിലവു കഴി വ . ഈയാൾ
കാ യിൽ വളെര വിരൂപനായിരു . േദഹം കറുത്ത മഷിയുെട വർണ്ണം. പിൻ
കുടുമ നരച്ച ഒരു എലിവാൽ േപാെല അൽപ്പം ഇരി ്. മുഖം അതിവിരൂപം
എ തെന്ന പറവാനു . വാർദ്ധക്യത്താൽ പ കൾ െകാഴി െപാേ ായതു
കഴി ് ര നാെലണ്ണം മാ ം വായിൽ ഒതുങ്ങാത്ത വിധം നീ ് ൈവത്തിപ്പ 
ട്ടർ ം കാണുന്നവർ ം ഒരുേപാെല സങ്കടെത്ത ജനിപ്പി ന്നവിധം േ ച്ഛമായ
സ്ഥിതിയിൽ നിൽ ്. ക കൾ സ്വഭാേവന അകേത്താ വലി
അേശഷം കാശമില്ലാെത ഇരു െവങ്കിലും എടയ്ക്കിെട മിഴികൾ ് സർപ്പദൃ 
ഷ്ടിേപാെല ഒരു വിഷമേചഷ്ട ഉണ്ടായിരു . വല്ല സാധനേത്തയും സൂക്ഷ്മമായി
േനാ േമ്പാഴും വല്ലതും ശുഷ്കാന്തിേയാെട സംസാരി േമ്പാഴും മന െകാ
വല്ലതും ആേലാചി േമ്പാഴും മനസ്സിൽ വല്ല വ്യസനേമാ ആശ്ചര്യേമാ സേന്താ 
ഷേമാ ഉണ്ടാവുേമ്പാഴും ഉള്ളിേലാ വലി ് കുണ്ടിൽ കിട ന്ന ഈ ക കൾ
മുേന്നാ തുറി വ ് വലുതായ മിഴികൾ ര ം നാസികയുെട ര ഭാഗവും
െതാ െകാ ് നിശ്ചലങ്ങളായി അെധാമുഖങ്ങളായി നിൽ ം. കൃതിയിൽ
േലശം ജീവനില്ലാത്ത ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട ഈ ക കൾ ് ഇങ്ങെന ഒരു വികൃ 
തി ഉണ്ടായിരു . ഈ സർപ്പദൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ൈവത്തിപ്പട്ടരുെറ്റ
മുഖം അത്യന്തം രൂക്ഷമായും രൗ മായും ഇരു . മുഖേത്ത േനാക്കിയാൽ
ഭയം േതാ ം. ഒരു സർപ്പം ഫണം ഉയർത്തി അതിേ ാധേത്താെട കടിപ്പാൻ
ഭാവി ന്നതുേപാെല േതാ ം. എന്നാൽ ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട ക കളുെട
ഈ വികൃതേചഷ്ട േ ാധത്തിൽ മാ മല്ല ഉണ്ടാവാറു്. സേന്താഷത്തിലും
സന്താപത്തിലും ഉണ്ടാവും. എ േവണ്ട ഇയാൾ മനസ്സി ള്ള സാധാരണ
സമഗതി ് ഒരു േലശം േഭദം വന്നാൽ സർപ്പദൃഷ്ടിയായി. അതുെകാ ്
അധികം സമയവും സർപ്പദൃഷ്ടിയിൽ തെന്നയാണു് ഇയാളുെട മിഴികൾ നിൽ  
മാറു്. ശരീരം കൃശമായി അകേത്താ വള കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഒരു വിറകിൻ
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െകാള്ളിേപാെല ഇരു . ആെകപ്പാെട പട്ടരുെട ആകൃതി ഒരു പിശാചിെന്റ
ആകൃതിെയ തെന്ന പറയാം. ശങ്കരൻ കണ്ടേപ്പാൾ ഇേദ്ദഹം സ്നാനത്തിനു
േപാകയായിരു .
ശങ്കരൻ േമല് കാരം പറഞ്ഞ ഉടെന ൈവത്തിപ്പട്ടർ കലശലായി ഒരു സർപ്പദൃ 
ഷ്ടി ഇ . ൈവ:- ഓ െഹാ, കല്യാണി അമ്മ മരി േപാേയാ, രാമേന്മേനാൻ ഇനി
എന്താണു് ഭാവം. എേങ്ങാ േപാവു ?
ശ:-ആ സംഗതിെയ റി എനി ് ഒ ം നിശ്ചയമില്ല. സ്വാമി അേങ്ങാ
വരുന്നിേല്ല, യജമാനെന കാണേണ്ട?
ൈവ:-രാമൻ േമേനാൻ വ്യം കുെറ സമ്പാദി േവാ? എ ് േകാളു് കയ്യിൽ.
െവറുെത ഈ രാേമശ്വര ് പാർത്തി ് എന്താണു് കാര്യം. ഞാൻ സ്നാനത്തിനു
വന്നി ് ഇേന്ന ് അ ് എ ് ദിവസമായി. ഞാൻ സ്നാനവും മ ം കഴി
നാെളേയാ മറ്റന്നാേളാ നാട്ടിേല മട . രാമൻ േമേനാൻ വരു എങ്കിൽ
േനാ ് ഒന്നി േപാവാേല്ലാ. രാമൻ േമേനാെന്റ കയ്യിൽ എ ്. വളെര
പണമുേണ്ടാ?
ശ:- അതു് അേദ്ദഹേത്താടു് െചാദിച്ചാലല്ലാെത എങ്ങെനയറിയുവാൻ കഴിയും.
നിങ്ങൾ അേങ്ങാ വരു െണ്ടങ്കിൽ മലയാളത്തിേല േപാവുന്നതിെന റി 

ം മ ം നിശ്ചയിക്കാമേല്ലാ. ഞാൻ ഇേപ്പാൾ േപാകെട്ട, എ പറ ശങ്കരൻ
നട . അേപ്പാൾ.
ൈവ:-(ചൂണ്ടിക്കാണി െകാ ് ) ഏതു് സ ത്തിലാണു്. ആ െചങ്ക െകട്ടിയ
മാളികയായ സ ത്തിേലാ.
ശ:- അെത.
ൈവ:-മു ് ഞങ്ങളുെട കൂെട വന്ന കൃഷ്ണൻ ഇേപ്പാൾ കൂെട ഉേണ്ടാ?
ശ:- ഉ ്.
ൈവ:-അവേനാടു് ഒ ് ഇ േത്താളം വരാൻ പറയുേമാ?
ശ:-അവനവിെട പണിത്തിര ് ഒ ം ഇെല്ലങ്കിൽ വരാൻ പറയാം എ ം
പറ ് ശങ്കരൻ േവഗം നട .
പട്ടർ ക്ഷണത്തിൽ വളെര എല്ലാം മന െകാ ് ആേലാചി . ആേലാചന
മുറുകിയേപ്പാൾ അഞ്ചാറു ാവശ്യം സർപ്പദൃഷ്ടിയും ഉണ്ടായി. കുളി ന്നതിനു
മു തെന്ന രാമൻ േമേനാെന ഒ കാണണെമ നിശ്ചയി . ശങ്കരൻ
കാണി െകാടുത്ത സ ത്തിേലക്കായി തെന്ന പതുെക്ക നട . അേപ്പാേഴ ം
ശങ്കരൻ സ ത്തിൽ എത്തി. പട്ടെര കണ്ട വിവരം രാമൻ േമേനാേനാടു പറ .
”പട്ടെര എ െകാ ് കൂട്ടിേക്കാ വന്നില്ലാ” എ രാമൻ േമേനാൻ കുെറ േദ 
ഷ്യേത്താെട േചാദിച്ചതിനു് ”ഞാൻ വരാൻ പറ . കൃഷ്ണെന അേങ്ങാട്ടയയ്ക്കാൻ
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ൈവത്തിപ്പട്ടരു് പറ . പട്ടർ വരുെമ േതാ ”. എ മറുപടി പറ .
രാമേന്മേനാൻ ഉടെന അടുെക്ക നിന്നിരുന്ന കൃഷ്ണെന വിളി ് ”നീ ഓടിേപ്പായി
േനാ ്, ൈവത്തിപ്പട്ടർ ആ കടവിൽ എങ്ങാനും ഉണ്ടായിരി ം. ഉെണ്ടങ്കിൽ
നിെന്റ ഒന്നി കൂട്ടിെക്കാ വാ. േവഗം വരണം.” എ പറഞ്ഞയ .
കൃഷ്ണൻ ഓടിേപ്പായി. കുെറ ഓടിയേപ്പാൾ ൈവത്തിപ്പട്ടർ അഭിമുഖമായി വരുന്നതു
ക .
ൈവ:-എന്താണു കൃഷ്ണാ? കല്യാണിയമ്മ മരി േപായി ഇേല്ല? ആ ീയുെട
കയ്യിൽ കുെറ പണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതു് എല്ലാം േപാേയാ, അല്ല രാമൻ
േമേനാൻ വശം ഉേണ്ടാ?
കൃ:-പണ്ടങ്ങൾ ഒ ം േപായിട്ടില്ല.എജമാനെന്റ പക്കൽ വളെര പണ്ടങ്ങൾ
അതു കൂടാെത ഉണ്ടേല്ലാ. സ്വാമി േപാന്നതിൽപ്പിെന്ന യജമാനൻ വളെര
പണം സമ്പാദി വലിയ േകാ കൂട്ടിയിരി . നാട്ടിൽ േപായി വീടും
മ ം അതിേകമമായി പണിയി താമസിക്കണം എന്നതായിരു വിചാരം.
അേപ്പാേഴ ് അമ്മ മരി . എനി അേങ്ങാ േപാകു േവാ എന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
എനി ് എെന്റ വീട്ടിൽ േപായാൽ െകാള്ളാമായിരു . സ്വാമി അേല്ല എെന്ന
ഈ കുടുക്കിൽ ആക്കിെവച്ചതു്. എനിെയങ്കിലും പറ ് വല്ലതും വാങ്ങിത്ത ്
എെന്ന നാട്ടിേല ് അയ തന്നാൽ നന്നായിരു .
ൈവ:-എന്താണു് നല്ല േകാ േണ്ടാ. എ ഉറുപ്പിക ആസ്തി ഉണ്ടാവും. എല്ലാം
കയ്യടക്കമായി കൂെടത്തെന്ന െകാ നട േവാ?
കൃ:-ഒെക്ക കയ്യിൽതെന്ന. േനാട്ടായി ം പണമായി ം പണ്ടമായി ം അമ്പതു്
അറുപതിനായിരം ഉറുപ്പിക കയ്യിൽ ഉ ്. അതുകൂടാെത വളെര പണം പലിശ
െകാടുത്തി മു ്. വട ് ഓേരാ കേച്ചരികളിലും പലിശ െകാടുത്തി മു ്.
മൂപ്പർ കണ്ണിൽ ദീനമാണു്. കണ്ണി നല്ല കാ യില്ല.
ൈവ:-സത്യമായി ് അമ്പതു് അറുപതിനായിരം ഉറുപ്പിക കയ്യിലുേണ്ടാ?
കൃ:-ഉ ്. സംശയമില്ല. ഒരു െപൺകുട്ടിയു ്. ശാരദ എന്നാണു േപരു്.
ൈവ:-കണ്ണിനു് ഉപ വം നെന്ന ഉേണ്ടാ. ആെള കണ്ടാൽ അറികയിെല്ല?
കൃ:-ആെള അടു കണ്ടാൽ സാമാന്യം തിരിയും. ദൂര ് ഉള്ളതു് യാെതാ ം
കാണുകയില്ല. നട ന്നതു വടി കുത്തീട്ടാണു്. സകല കാര്യങ്ങളും ശങ്കരേമേനാ 
നാണു നട ന്നതു്. പണവും മ ം ശങ്കരേമേനാനാണു് സൂക്ഷ്മം. ൈവ:-കുട്ടി ്
എ വയസ്സായി?
കൃ:-പ പതിെനാന്നായി. കല്യാണിഅമ്മെയേപ്പാെല തെന്നയാണു് കണ്ടാൽ.
ൈവ:-നീ വാ. ഞാനും വരാം. ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന ഒ ക കളയാം.
കൃ:-നിങ്ങെള വിളിക്കാൻ പറ മൂപ്പരു്. ഒന്നി കൂട്ടിെക്കാ വരാഞ്ഞി ്
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ശങ്കരേമേനാേനാടു ശണ്ഠയി .
ൈവത്തിപ്പട്ടരു് ”അങ്ങിെനെയാ” എ േചാദി . മനസ്സിനു ഓേരാ േസ്താഭങ്ങൾ
ഉണ്ടാവുേമ്പാൾ ഒെക്കയും ഓേരാ സർപ്പദൃഷ്ടി ഇ ംെകാ ം രാമൻ േമേനാെന്റ
കയ്യിലുള്ള പണത്തിെന്റ സ്ഥിതിെയയും മ ം ഓർ െകാ ം സ ത്തിേലക്കാ 
യി േവഗം നട .
സ ത്തിൽ െച കയറുേമ്പാൾ രാമൻ േമേനാൻ സ ത്തിെല േകാലായിൽ
ഒരു പരവതാനിയിൽ തെന്റ മകേളാടു കൂടി ഇരി ന്നതു ക . രാമൻേമേനാൻ
കണ്ടാൽ നല്ല സുമുഖനാെണ മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ ഏകേദശം
അൻപതു വയസ്സായിരു െവങ്കിലും തൽക്കാലമായി ഉണ്ടായ കഠിന വ്യസന 
ത്താൽ ഉള്ള ക്ഷീണമല്ലാെത േദഹകാന്തി ് അേശഷം കുറവു വന്നിട്ടില്ല. ഈ
രാമേന്മേനാൻ വളെര നിർമ്മലമായ മന ള്ളാളായിരു . നല്ല ബുദ്ധിമാനും
ആയിരു . എന്നാൽ ചിലേപ്പാൾ മനസ്സിെന്റ ൈനർമ്മല്യതയുെട ആധിക്യ 
ത്താൽ സാമർത്ഥ്യ റവു് വാ കളിലും വൃത്തികളിലും വ േപാകാറു ്.
ഇം ീഷ് സാമാന്യം നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കാം. വട രാജ്യ ് അധികം
കാലം താമസിച്ചതിനാൽ ഹി സ്ഥാനി, മാറാട്ടി, ബങ്കാളി മുതലായ ഭാഷകൾ
അേദ്ദഹത്തിനു വിേശഷമായി സംസാരിക്കാം. പേല രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരി ്
ഇേദ്ദഹത്തിനു നല്ല അറിവും െവളിവും വിശാലതയും ഉണ്ടായിരു .
ൈവത്തിപ്പട്ടരു് സ ത്തിെന്റ േകാലായിൽ കയറി രാമേന്മേനാെന്റ സമീപ 
ത്തിൽ എത്തി. ശാരദ ഈ മരണേദവതയുെട സ്വരൂപം ക ് ഒ െഞട്ടി.
അച്ഛെന്റ അടുക്കേല കുെറ ടി അടു ഇരു . പട്ടരു് അടുെക്ക എത്തിയ 
േപ്പാൾ രാമേന്മേനാൻ ക തിരിച്ചറി . ”അവിെട ഇരിക്കിൻ സ്വാമി” എ
പറ .
ൈവത്തിപ്പട്ടരു് അവിെട ഇരിക്കാെത മാറ ് ഒ തല്ലി കഠിനമായി ഒരു
സർപ്പദൃഷ്ടി ഇ . എന്നി ് ഒരു നിലവിളി. അതു കഴിഞ്ഞേശഷം. ൈവ:- എെന്റ
എജമാനെന ഈ ആപത്തിൽ ഞാൻ കാണാൻ ഇടയായെല്ലാ. ഈശ്വരാ
! എെന്റ കല്യാണിഅമ്മ മരി േപായേല്ലാ. ഞാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് സഹായം
െചയ്കനിമിത്തം ഇ ം ദരി നായി ഒരു ഗതിയുമില്ലാെത നട . പൂേഞ്ചാ 
ലക്കര അച്ചൻ എെന്ന ആട്ടിക്കള . എനിക്ക് ഇേപ്പാൾ അേഹാവൃത്തിക്ക്
ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലാതായി. ഏെഴ കുട്ടികളും ഞാനും പട്ടിണിയായി കാലം
കഴി . എജമാനെന, ഈശ്വരാ ! ആ അമ്മ ഇേപ്പാൾ ഇരുന്നിരു െവങ്കിൽ
എനി ം എ ഗുണമുണ്ടായിരു . എെന്റ ദാരി ്യം നീങ്ങഉമായിരുന്നേല്ലാ.
എജമാനന് എന്താണ് െകാറവ്. മഹാഭാഗ്യശാലി ഒന്നാന്തരം തങ്കക്കട്ടേപാെല
ഒരു മകേള കല്യാണി അമ്മ തന്നിരി . അ ശാരേദ , അമ്മെയ റി
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വ്യസനിക്കരുേത, എ പറഞ്ഞ് പട്ടരു പിെന്നയും കുെറ കര .
രാ :-നിങ്ങൾ ഇരിക്കിൻ സ്വാമി.
ൈവ:-േവണ്ട , എജമാനെന ഞാൻ ഇവിെട നില്ക്കാം.
രാ:-േവണ്ട , ഇരിക്കിൻ എ പറ തിരക്കിയതിെന്റ േശഷം പട്ടര് പതുെക്ക
ഇരു .
രാ:-നിങ്ങെള ഇേപ്പാൾ കണ്ട് എത്തിയത് എെന്റ ഭാഗ്യം.
ൈവ: എെന്റ ഭാഗ്യം. എജമാനെന. എെന്റ ഭാഗ്യം. എെന്റ ഭാഗ്യം തെന്ന
, എജമാനന് എ ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ നിമിത്തം വരുവാനുള്ളത്. മഹാ
ഭാഗ്യശാലിയായ എജമാനെന കണ്ടത് എെന്റ ഭാഗ്യം. എെന്റ സുകൃതം തെന്ന.
എെന്റ കുട്ടികളുെട ഭാഗ്യം. എജമാനേന കുട്ടികളുെട ഭാഗ്യം. രാേമശ്വരസ്നാന 
ത്തിനു വന്നതിനാൽ സ്വാമി എനി സഹായി . എന്തിന് ഇവിെട െവറുെത
താമസി . ഈ തങ്ക ട്ടിെയ ഈ ദിക്കിൽ ഇനി ഒ ം താമസിപ്പി കൂടാ.
ഉടെന നുമ്മെട രാജ്യേത്ത േപാണം. ഞാൻ കൂെടത്തേന്ന വരാം. ഞാൻ
ഇവിെടെയത്തിട്ട് എെട്ടാൻപതു നാളായി. സ്നാനവും മ ം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന്
ഉച്ചതിരി പുറെപ്പേടണെമ വിചാരിച്ചിരു . അെപ്പാെഴക്കാണ് ശങ്കരെന
കണ്ടത്. എജമാനൻ എനി ഇവിെട എന്തിനായി താമസി .
രാ:- എേങ്ങാട്ടാണു േപാേകണ്ടത് എ ഉറച്ചില്ലാ. അതുെകാ മാ ം താമസി 

ന്നതാണ്.
ൈവ:- എന്താണ് നുമ്മൾ നുമ്മെട നാട്ടിൽ തെന്ന േപാവരുെത. പണമുണ്ടാ 
യാൽ എവിെടയാണ് എജമാനെന സുഖമായി കഴി കൂടുന്നതി വിേരാധം.
പിെന്ന ശാര േയാഗ്യനായ ഒരു. ഭർത്താവു വരെണ്ട. ഈ െപാട്ടരാജ്യത്ത്
ഇരുന്ന് ഇെതല്ലാമങ്ങിെന നിവൃത്തി ം. ഉടെന നാട്ടിേല േപാകണം.
അതിനു സംശയമുേണ്ടാ.
രാ:- ഏതു നാട്ടിേലയ്ക്ക് , നാട് ഏതാണ് , ഞങ്ങൾക്ക് ഇേപ്പാൾ േത്യകതയുള്ളത്
, അതു പറയിൻ.
ൈവ:- മലയാളരാജ്യംതെന്ന. പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിേലക്ക് ഇേപ്പാൾ േപാ 
വണെമ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എജമാനെന്റ നാട്ടിേല ം േപാവരുെത ?
തൽക്കാലം എെന്റ ഗൃഹത്തിൽതെന്ന താമസിക്കാമേല്ലാ. എെന്റ രാജ്യ
േപായി പിെന്ന വിചാരി നിശ്ചയി ശാരദയുെട നാട്ടിേലെക്കാ യജമാനെന്റ
നാട്ടിേലേക്കാ േപാവാമേല്ലാ.
രാ:-പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിേല േപായാൽ എന്താണു വിേരാധം. ശാരദയുെട
വീട് അേല്ല അത് ?
ൈവ:-അെത എജമാനെന. അെത. ശാരദയുെട വീടു തെന്ന എന്നാൽ ആ
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തരത്തിലുള്ളവെരല്ലാം വളെര വികൃതികളാണ്.
ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ രാമൻേമേനാൻ പതുെക്ക ഇരുന്ന ദിക്കിൽ നിന്ന് എഴുേന്ന
ശങ്കരെന വിളി ശാരദ ഭക്ഷണം െകാടുപ്പാൻ ക ി . ”ഞാൻ േവഗം ഇേദ്ദ 
ഹത്തിെന അയ വരാം. മകെള അ ഊണു കഴിേച്ചാളു ” എന്ന ശാരദേയാടു
പറഞ്ഞ് അകേത്തക്കയച്ചേശഷം പട്ടേരാടുകൂടി സ ത്തിെല മുറ്റത്തിറങ്ങി ഒരു
വൃക്ഷത്തണലിൽ ര േപരും കൂടി േപായി നി .
രാ:- ഞാൻ പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ എെന്റ ഭാര്യ
ചില സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞറിഞ്ഞതല്ലാെത േവെറ യാെതാ ം അറിയില്ല.
കല്യാണി ആ ദി വി േപാന്നി തെന്ന ഇേപ്പാെഴയ്ക്ക് പതിന പതിനാറു
െകാല്ലങ്ങളായി. എനി എടത്തിെല ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതിെയയും വർത്തമാ 
നങ്ങേളയും കുറി വിവരമായി അറിവാൻ ആ ഹമുണ്ട്. വിവരമായി പറയിൻ ,
േകൾക്കെട്ട.
ൈവ:- വിവരമായി പറയാം. എജമാനൻ ക ിച്ച കാരം പറയാം. ഞാൻ
പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിലുള്ള ഉണ്ണിമാെരേപ്പാെല തെന്ന ആ എടത്തിൽ വളർന്ന
ഒരുവനാണ്. എെന്നേപ്പാെല അവരുെട വർത്തമാനം നിശ്ചയമുണ്ടായിട്ട് ആരും
ഇല്ല. എജമാനനവർകളുെട ഭാര്യേയാടുകൂടി ഞാൻ പുറെപ്പ േപാന്നതുവെര
എനിക്ക് ആവരുെട േചാറായിരു പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന
കാലം.
രാ:- അ പഴയ കഥ േവണ്ട , ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി േകട്ടാൽ മതി. ൈവ
:- പൂേഞ്ചാലക്കര എടം മഹാ സിദ്ധമായ ഒരു തറവാടാണ്. ഇേപ്പാൾ ആ
തറവാട്ടിേലക്ക് ഒരു ലക്ഷം പറ മീെത െന മിച്ചവാരമായിത്തെന്ന വരു 
വാനുണ്ട്. പറ കളിൽനി ള്ള കാലാനുഭവവും മലവാരവും മ ംകൂടി ഒരു
അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പികയിൽ ചുരുങ്ങാെത ഒരു െകാല്ലത്തിൽ വരവുണ്ട്. ചില 
വും അങ്ങിെനതേന്ന. എടത്തിൽ േനമം ഉള്ളതിനു പുറേമ നാലു ഊ പുരകളുണ്ട്.
യജമാനെന, നാല് ഊ പുരകളിൽ നിത്യം ാഹ്മണർ സുഖമായി ഭക്ഷണം
െകാടു . അതിയായ സമ്പ ള്ള ഒരു എടമാണ്.
രാ:-ഇേപ്പാഴെത്ത അച്ചൻ ആരാണ്. എന്താണ് നിങ്ങൾ അവിെടയുള്ള ആളുകൾ
എല്ലാം വികൃതികളാെണ പറഞ്ഞത്.
ൈവ:- പറയാം എജമാനെന , പറയാം. എജമാനനവർകെളഞാൻ സകല വി 
വരങ്ങളും പറ ധരിപ്പിക്കാം. ഇേപ്പാഴെത്ത അച്ചനു േപരു േകാ ണ്ണിഅച്ചൻ
എന്നാണ്. അവിെടയുള്ള അനന്തരവന്മാെരെയല്ലാം ”ഉണ്ണിമാരു” എന്നാണു
വിളി വരുമാറ്. േകാ ണ്ണിഅച്ചന് ഇേപ്പാൾ അമ്പത് അമ്പത്ത വയസ്സായി.
മഹാ ദുഷ്ടനാണ്. ഇ ദയ ഇല്ലാത്ത ഒരാെള ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അനന്തരവന്മാര്
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ാപ്തിയായവര് അ േപര് ഉണ്ട്. ഒന്നാമതു രാഘവനുണ്ണി , രണ്ട് േകശവനുണ്ണി
, ഇവര് ര േപരും വലിയച്ചെന്റ േനെര അനുജന്മാരാണ്. മൂ കൃഷ്ണനുണ്ണി ,
ഇയാൾ വലിയച്ഛെന്റ എളയമ്മയുെട മകനാണ്. നാല് േകശവനുണ്ണി. അഞ്ച്
േഗാവിന്ദനുണ്ണി. ഇവരു വലിയച്ചെന്റ േനെര അനന്തരവന്മാരാണ്. കുടുംബം ഇനി
ശാരദതെന്നയു എ പറയാം. േകാ ണ്ണി വലിയച്ഛെന്റ േനെര സേഹാദരി
ഇക്കാളിഅമ്മയുെട മകളായിട്ട് കു ട്ടിഅമ്മ എന്ന ഒരു ീയുണ്ട്. ഇരുപ 
ത്താറു വയസ്സായി. േചലക്കരന രിപ്പാടാണ് ബാന്ധവം. ഇങ്ങിെനയാണ്
കുടുംബത്തിെന്റ സ്ഥിതി.
രാ:-ഈ മരുമക്കൾ ഉണ്ണിമാർെക്കല്ലാം ഗൃഹസ്ഥവൃത്തി തേന്ന ആയിരി ം
അേല്ല ?
ൈവ:- അെത , ഗൃഹസ്ഥവൃത്തി തെന്ന , േഗാവിന്ദനുണ്ണി ഒഴിെക എല്ലാവർ 

ം ഗൃഹസ്ഥവൃത്തിതെന്ന. േഗാവിന്ദനുണ്ണി ഇം ീഷ് പഠി ബി.എ.പരീക്ഷ
ജയിച്ചരി . ഇേപ്പാൾ അതിലും വലിയ പരീക്ഷ മ ാശിൽ പഠി .
േശഷമുള്ളവർക്ക് എല്ലാം സ്വസ്ഥവൃത്തിയാണ്. വലിയ ഭാവമാണ്. അെമ്പാ
ആ കഥ പറേയണ്ട. കല്യാണിഅമ്മ നാടുവി െപായ്ക്കളഞ്ഞത് എടത്തിേലക്ക്
വലിയ ഒരപമാനമായി എ ള്ള വിചാരമാണ് ഇവർ ള്ളത്. ഞാൻ മടങ്ങി
എത്തി എ േകട്ടിട്ട് എെന്ന തല്ലിക്കാൻ വട്ടംകൂട്ടി. ഭയെപ്പട്ട് അവിടംവി ഞാൻ
ഓടി. എജമാനെന എെന്റ കാര്യം അതുമുതൽ മഹാകഷ്ടത്തിലായി , എനി
എജമാനനവർകൾ തെന്ന എേന്ന രക്ഷിക്കണം. കല്യാണിഅമ്മെയെക്കാണ്ട്
എനി ഉപകാരം ഒ ം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവർ േവണ്ടി ഞാൻ എെന്റ േചാറു
കള . എജമാനെന, ഞാനും കുട്ടികളും പട്ടിണിയായി. എങ്കിലും സ്വാമി
സഹായി . എനി യജമാനെന വിട്ട് ഒരാെളയും ഞാൻ ആ യി കയില്ല.
എെന്റ കല്യാണിഅമ്മ ഇേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരു െവങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സങ്കടവും
ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. എനി എേന്ന എജമാനൻ തെന്ന രക്ഷിക്കണം. എ പറയു 
േമ്പാേഴക്ക് ഒരു അഞ്ചാറു സർപ്പദൃഷ്ടി തുടെര ടെര ഉണ്ടായി.
രാ:-കല്യാണിയുെട എളയമ്മയുെട മകളായി ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നിേല്ല ?
ആ ീ ഇേപ്പാൾ ഇല്ല അെല്ല. ആ ീെയ കുറി കല്യാണി എേപ്പാഴും വളെര

തി ം പിരിഞ്ഞതിേന്മൽ വളെര വ്യസനമായു പറയാറുണ്ടായിരു .
ൈവ :- അെത എജമാനെന , ആ അമ്മ മരി . ബഹു ീയും ഭാഗ്യവും ഉള്ള
ഒരു കുട്ടിയായിരു . കല്യാണിഅമ്മേയക്കാൾ ആറു വയസ്സ് എളയതായിരു .
േപരു ലക്ഷ്മി അമ്മ എന്നായിരു . കല്യാണിഅമ്മയും ലക്ഷ്മി അമ്മയും ഇേപ്പാ 
ഴെത്ത അച്ഛെന്റ മുത്തശ്ശിയുെട അനുജത്തിമാരുട മക്കളായിരു . ലക്ഷ്മിഅമ്മ
, കല്യാണിഅമ്മ േപായി ര സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മരി . മരി  

https://thalilakkam.in/



ശാരദ - പൂവ്വൎഭാഗം - ഒ. ച േമേനാൻ 22

ന്നതിന് ഒരു െകാല്ലം മുേമ്പ ആയമ്മയുെട ഭർത്താവ് രാമവർമ്മൽ തിരുമു ാടും
അച്ചനുമായി ബദ്ധമത്സരമായി. തിരുമു ാട് എടത്തിൽ കയറി ടാ എ
ക ി . കല്യാണിഅമ്മ േപായ വ്യസനവും തെന്റ ഭർത്താവുമായി പിരിഞ്ഞ
വ്യസനംവുംനിമിത്തംതെന്ന , കല്യാണി അമ്മ ഈ ദി വി േപായി ര
സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പിെന്ന, ലക്ഷ്മിഅമ്മ മരി . ഇേപ്പാൾ ഉള്ള
കു ട്ടിയമ്മ വലിയച്ചെന്റ അടുത്ത കുടുംബമാണ്. എജമാനെന വലിയച്ചെന്റ
െപങ്ങൾ ഇക്കാളിഅമ്മയുെട മകളാണ്. ഇക്കാളിഅമ്മ മരി . ഇേപ്പാൾ ഈ
കു ട്ടിയമ്മമാ േമ തറവാട്ടിൽ സന്തതി എ പറവാനു . ഇവൾ സവി 

ന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. വളെരെയല്ലാം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സന്തത്യർത്ഥം
െച വരു ണ്ട്. അതിെന്റ ഫലമായിരിക്കാം ശാരദ ഉണ്ടായത്.
രാമൻേമേനാൻ ഈ വാ േകട്ടേപ്പാൾ ഒ ചിരി . പട്ടേരാട് ഉടെന കുളി
ഭക്ഷണം കഴി വരാൻ പറഞ്ഞയ . രാമൻേമേനാൻ കുളിയും ഭക്ഷണവും മ ം
കഴി സ ത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിൽ വന്നിരുന്ന് പിെന്നയും മന െകാണ്ട്
എന്താണിനി വർത്തിേക്കെണ്ടന്നാേലാചിച്ച് ഒരു വിധെമല്ലാം ഉറ . അേപ്പാ 
േഴ പട്ടരും ഊണു കഴിഞ്ഞ് ഹാജരായി.
രാ:- ഏെതങ്കിലും മലയാളത്തിേല പുറെപ്പടുക. തൽക്കാലം നിങ്ങളുെട ഗൃഹ 
ത്തിൽ താമസിക്കാം , പിെന്ന േവണ്ടതുേപാെല സാവകാശത്തിൽ ആേലാചി

വർത്തിക്കാെമല്ലാ.
ൈവ :- ഏെതങ്കിലും ഈശ്വരാധീനം , എജമാനന് ഇങ്ങിെന േതാന്നിയത്.
എെന്റ ഗൃഹം എജമാനനവർകൾ ം ശാരദ ം താമസിക്കാൻ അേശഷം േയാ 
ഗ്യതയുള്ളതാെണ ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടുേത്തയും
ഇവിടുെത്ത മരി േപായ ഭാർയ്യ്യയുെടയും േത്യകം ഒരു ആ ിതനാണേല്ലാ.
അതുെകാണ്ട് എെന്റ ഗൃഹത്തിൽ താമസി ന്നതിനു യാെതാരു കുറവും ഇവി 
േട വരാൻ പാടില്ല. എെന്റ മേനാരഥം സാധി . എജമാനെന , ഞാൻ
ഭാഗ്യവാൻ തെന്ന. പണം കാശ് എ സാരം , ഇ േസ്നഹമുള്ള ഒരു എജമാന 
െന േസവിക്കാൻ സാധി വേല്ലാ ഇതുതെന്ന എെന്റ ഭാഗ്യം.
ഈ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞതിെന്റ പിേറ്റ ദിവസം ഇവെരല്ലാം വരും രാേമശ്വരം
വി മലയാളത്തിേല പുറെപ്പടുകയും നിശ്ചയ കാരം ൈവത്തിപട്ടരുെട
ഗൃഹത്തിൽേപായി താമസി കയും െച .
ര മൂ ദിവസങ്ങൾ ഈ ഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചേശഷം രാമൻേമേനാൻ ൈവ 
ത്തിപ്പട്ടെര വിളിച്ച് ഇങ്ങിെന പറ .
രാ:- പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിേലക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിെട എത്തിയ വിവരം അറിയി 
പ്പാൻ ഞാൻ നിശ്ചയി . ഒരു കേത്താടുകൂടി ശങ്കരെന അയക്കാം. നിങ്ങൾക്ക്
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അവിെട െച വാൻ പാടില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ നിങ്ങൾകൂടി അവെന്റ കൂെട ആ
േദശേത്ത േപാണം. , എടത്തിൽ േപാേകണ്ട. അതിനു സമീപം ഒരു

സ്ഥല ഗൂഢമായി നിങ്ങൾ താമസിേച്ചാളിൻ , ശങ്കരൻ ക െകാടു
വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞേശഷം കൂെട ഇേങ്ങാ ം േപാേന്നാളിൻ.
ൈവ:- അങ്ങിെന തെന്ന ക ന കാരം നടക്കാം.
എ പറ എങ്കിലും ൈവത്തിപ്പട്ടർക്ക് ഈ നിശ്ചയം വളേര രസിച്ചില്ല.
ഒന്നാമതി പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിെന്റ സമീപം എങ്ങാൻ േപാകുന്നതിനുകൂടി
പട്ടർ ഭയം ഉണ്ട്. അവിെട എങ്ങാനും കണ്ടാൽ തല്ലി എെല്ലാടിക്കണ 
െമന്നാണ് അച്ചെന്റ ക ന. ആ േദശ ള്ള സകല മനുഷ്യനും ഈ
അച്ചെന ഏകച യിെല നിവാസികൾ ബകെന ഭയെപ്പട്ടതുേപാെല ഭയെപ്പട്ട്
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ സകല ക നകേളയും അത്യാദരേവാെട നടത്താൻ ഒരുങ്ങിയി 
രി ന്നവരായിരു . എടത്തിെല വർത്തമാനങ്ങൾ പട്ടർ ം നല്ല അറിവുണ്ട്.
പിെന്ന സമർത്ഥനായ ശങ്കരെന്റ ബാധയും കലശലായി ഉണ്ട്. തെന്റ സ്വന്ത 
മായി ചില ആേലാചനകൾ കാരം കാർയ്യം വരുന്നതിന് ഇേപ്പാൾ െകാടുത്ത
ക ന താമസം വരുന്നതുേപാെല പട്ടർ േതാന്നി. ഈ സംഗതികളാൽ
ൈവത്തിപ്പട്ടർ രാമൻേമേനാെന്റ ക ന വളെര േബാദ്ധ്യമായില്ല. എങ്കിലും
ക ിച്ച കാരം തെന്ന വർത്തിക്കാൻ ഉറ രാമൻേമേനാൻ ശങ്കരെന്റ പക്കൽ
സ്വകാര്യമായി ഒരു എഴുത്ത് പൂേഞ്ചാലക്കരഅച്ചന് എഴുതിെക്കാടു . ശങ്കരനും
ൈവത്തിപ്പട്ടരും പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിേലക്ക് പുറെപ്പ േപാവുകയും െച .
പുറെപ്പട്ട ദിവസം പകൽ നാലരമണിസമയത്ത് ഇവര് ര േപരും എടത്തിെന്റ
ഒരു മൂ നാഴിക സമീപെമത്തി. ൈവത്തിപ്പട്ടർക്ക് കാൽ മുേമ്പാട്ട് േപാവാതാ 
യി ടങ്ങി.
ൈവ:- ശങ്കരാ , എനി ഞാൻ ഇവിെട എങ്ങാനും താമസി ം. ഇവിടുന്ന് എനി
ഒന്നര-ര നാഴിക വഴിേയ ഉ . എടത്തിേല വഴി ഇതു തെന്നയാണ്.
േനെര നടന്നാൽ എടത്തിെല പടിഉ എ ം. എനി ഇ േത്താളം
വരാൻ തെന്ന ഭയമായിരി . അപ്പാ , ഈ േദശം എല്ലാം എടംവക
ജന്മമാണ്. ര മൂ നാഴിക മുെമ്പ നുമ്മൾ ഒരു പുഴ കടന്നിേല്ല , അതിനി റം
കണ്ട സകല ഭൂമികളും എടം വകയാണ്. അവരുെട ആൾക്കാരും കുടിയാന്മാരും
ആ ിതന്മാരുമല്ലാെത ഈ ദിക്കിൽ ആരും ഇല്ല. എെന്റ ഒരു ബ വിെന്റ
മഠം ഇവിെട സമീപം ഉണ്ട്. ഞാൻ അവിേട േപായി ഗൂഢമായി ഇന്ന്
അവിെട താമസിക്കാം. ശങ്കരൻ ഇന്ന് എടത്തി സമീപമുള്ള വല്ല മഠങ്ങളിലും
താമസിച്ച് രാവിെല എഴു െകാടുത്ത് ഇേങ്ങാട്ട് മടങ്ങിേക്കാളു. ഞാൻ നാെള
ഊണു കഴിഞ്ഞ് ഈ അരയാലിെന്റ ചുവട്ടിൽ ശങ്കരൻ മടങ്ങി വരുന്നതുവെര
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ഇരിക്കാം.
ശ:-േനരം അസ്തമനത്തിന് അടു വെല്ലാ. രാ ിയിൽ സ്വാമിെയ ആരു
കണ്ടറിയു . േനാക്ക് ഉപായത്തിൽ ഇന്ന് എടത്തിെന്റ സമീപം എങ്ങാനും
താമസി ന്നതെല്ല നല്ലത്. െവളിച്ചയാവാൻ നാല ള്ളേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
ഈ സ്ഥലേത്ത തെന്ന മടങ്ങിെക്കാള്ളിൻ , അതേല്ല നല്ലത്. ൈവ:- നീ
എന്താണ് പറയുന്നത്. അെതാ ം വയ്യ. നീ അവിടുെത്ത സ്ഥിതി അറിക ഇല്ല.
അതുെകാണ്ട് വല്ലതും പറയുന്നതാണ്
ശ:-ഏടത്തിെല സ്ഥിതി ഏെതങ്കിലുമാേയ്യാെട്ട നിങ്ങെള ആരും കാണാഞ്ഞാൽ
േപാെര.
ൈവ :- നിണക്ക് ഇേപ്പാൾ അങ്ങിെന എല്ലാം േതാ ം നിെന്റ െചറുപ്പം
േതാന്നി ന്നതാണ്.
ശ :- ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും അങ്ങിെനതെന്ന േതാ ം. േപാെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇ
ഭീരുത്വമുെണ്ടങ്കൽ നിങ്ങൾ വേരണ്ട. എടത്തിേല വഴി േനെര ഈ വഴി
തെന്നയാണെല്ലാ. ആതു നിശ്ചയംതെന്നയേല്ല.
ൈവ :- നിശ്ചയം. ഇേതവഴി നൂലിട്ടതുേപാെല ഈ ഒരു ഒറ്റ വഴി തെന്ന. ശങ്കരൻ
നാെള മട മേല്ലാ. ഞാൻ നാലുനാഴിക െവളിച്ചായാൽ ഇവിെടവ ശങ്കരൻ
വരുന്നതുവെര ഇവിെടത്തെന്ന ഇരിക്കാം.
ശ :- ഞാൻ മട ന്ന സമയം എനിക്ക് ഇേപ്പാൾ നിശ്ചയിക്കാൻ പാടില്ല.
ഞാൻ മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ നിങ്ങെള ഇവിെട കണ്ടിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ േനെര
തീവണ്ടിേസ്റ്റഷനിേല നട ം.
ൈവ :- നല്ല ശിക്ഷ. എെന്ന കൂടാെതേയാ.
ശ :- നിങ്ങെള കണ്ടിെല്ലങ്കിൽ അങ്ങെന തെന്ന. എനി നിങ്ങെള കാ
താമസിപ്പാൻ സാധിക്കയില്ല.
എ ം പറ ശങ്കരൻ േവഗം നട . ആദ്യം കണ്ടതുമുതൽ ശങ്കരന് ഈ
പട്ടെര െവറു ം പുച്ഛവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ സമർത്ഥനായ ശങ്കരൻ
തെന്റ ഈ അഭി ായെത്ത ആെരയും ഇതുവെര അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
”ഈശ്വരാ ! പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ചൻ ഈ അധിക സംഗി െചക്കെന്റ തലമണ്ട
അടി െപാളി വിടേണ.” എന്ന് ഉള്ളിൽ ാർത്ഥി െകാണ്ട് ൈവത്തിപ്പട്ടര്
അയാളുെട ബ വിെന്റ ഗൃഹത്തിേല ം േപായി.
ശങ്കരെന റിച്ച് ഇതനുമുമ്പ് അവിടവിെട സ്താവം െചയ്തി ള്ളതിൽ നിന്ന് ഇവ 
െന്റ സ്ഥിതിെയ റിച്ച് എെന്റ വായനക്കാർ സാമാന്യം എല്ലാം ഹിച്ചിരി ം.
ശങ്കരൻ കാ യിൽ മന്മേഥാപമനായ സുന്ദരനും അതിബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു
കുട്ടിയും ആയിരു . സ്വരാജ്യമായ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഒരു ധനപുഷ്ടിയുള്ള
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തറവാട്ടിെല ഒരു കുട്ടിയായിരു . ചി ത്തിൽ ഉള്ള ാ െകാണ്ട് എെട്ടാമ്പതു
വയസ്സായേപ്പാൾ രാമൻേമേനാെന്റ കൂെട ചാടി േപാന്നേശഷം പിെന്ന വീട്ടിെല
യാെതാരു വർത്തമാനവും അറിയാെത രാമൻേമേനാേനാടുകൂടി കാലേക്ഷപം
െച വന്നവനാണ്. ശങ്കരെന റി ള്ള അഭി ായം എനി ഈ കഥ പര 

ന്നേതാടുകൂടി എെന്റ വായനക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാകയാൽ ഇ മാ േമ
ഈ കുട്ടിെയ റി പറയു . ഈ കാലം അവന്ന് ഇരുപെത്താ വയ

ായമാണ്.
ശങ്കരൻ എടത്തിൽ എ േമ്പാേഴ സൂര്യാസ്തമനസമയം അടുത്തിരി .
പൂേഞ്ചാലക്കര എടവും അതിനു ചു മുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാ യ്ക്ക് അതിേയാഗ്യമായും
രമ്യമായും ഉള്ളവകളായിരു .
പൂേഞ്ചാലക്കര എടം ഉള്ളത് അതിദീർഘവിസ്താരത്തിൽ കിട ന്ന ഒരു വലിയ
പാടത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറക്കരയിൽ ആകു . ശങ്കരൻ വഴി നടന്ന് ഈ
പാടത്തിേല എറങ്ങിയേപ്പാൾ തെന്ന ദൂരത്തിൽ പാടത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ
കരയിൽ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുെടയും െതങ്ങിൻേതാട്ടങ്ങളുെടയും എടയിൽ ടി
െപാങ്ങിക്കാണാവുന്ന എടത്തിെന്റ ഉയർന്ന മാളികകേളയും അതുകേളാടു െതാ
െത ഭാഗത്തിൽ അസ്തമനസൂർയ്യ ഭ തട്ടി തിളങ്ങിെക്കാണ്ടിരി ന്ന ഒരു
തങ്കത്താഴികെകാ കൃതമായ ഒരു വലിയ േക്ഷ േത്തയും ക . ശങ്കര മന 
സ്സിൽ ആ ാദം േതാന്നി േവഗം നടന്ന് എടത്തിനു സമീപത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ
ശങ്കരൻ ആ സ്ഥലത്തിെന്റ മഹിമെയ കണ്ട് ആശ്ചര്യെപ .
എടത്തിെന്റ െതേക്ക മതിലും േക്ഷ ത്തിെന്റ വടേക്ക മതിലും ഒ തെന്നയാ 
ണ്. അേന്യാന്യം അ സമീപത്തിലാണ് േക്ഷ വും എടവും നിൽ ന്നത്.
ഇതുകളുെട പുേരാഭാഗത്ത് ശങ്കരൻ കണ്ടതു അതിവിശാലമായ കുളെത്തയാണ്.
വിേശഷമായി കരിങ്ക െകാ നാലുഭാഗവും െകട്ടി പടുത്തതും അതിനിർമ്മല 
മായ ജലേത്താടുകൂടിയുള്ളതുമായ ഈ വലിയ ചിറയുെട ഒരു കരയിൽ നി ന്ന
ആളുകെള മറുകരയിൽ നി ന്നവർ തിരിച്ചറിവാൻ കുെറ യാസെപ്പടും.
അ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടി ള്ള ഒരു ചിറയായിരു ഇത്. ഇതു
നാലുഭാഗങ്ങളിലും അവിടവിെട കരിങ്ക െകാ ം െചങ്ക െകാ ം പണിതു
മിനുസം വരുത്തി ഇട്ടി ള്ള തറകേളാടുകൂടി അതിെകൗതുകത്തിൽ പടർന്ന്
ഉയർ നിൽ ന്ന അരയാലുകേളയും , ചിറയുെട കിഴെക്ക കരയിൽ മുഴുവനും
ഊ പുരകൾ െവള്ള മ്മായമിട്ട മാളികകേളാടുകൂടി ഉയർ ചിറയിെല സ്വച്ഛ 
മായ ജലത്തിൽ സ്വച്ഛായകെള തിഫലിപ്പി ന്നതിനാൽ അതുകെളത്തെന്ന
ദ്വിഗുണീകരി കാണി ംെകാ നി ന്നതുകേളയും ക . ഇതു കൂടാെത
േഗാസ്സായിസ ം , ധർമ്മശാല മുതലായ അേനകം എടു കൾ ഈ ചിറ ചു ം
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ഉണ്ടായിരു . സന്ധ്യാകാലം സമീപിച്ചതിനാൽ ചിറവക്കിലും േക്ഷ മുറ്റ ം
എടത്തിെല പടിഉ ം ഉള്ള തിര കൾ ഇന്ന കാരെമ പറവാൻ

യാസം. ഇങ്ങെന േയാഗ്യതയും െ ൗഢിയും ഉള്ള ഒരു എടത്തിെല സന്തതി
ആയിരിേക്കണ്ടവൾതെന്നയാണ് എജമാനെന്റ മകൾ ശാരദ , എ ശങ്കര
മനസ്സിൽ േതാന്നി.
ശങ്കരൻ എടത്തിെല പടിഉ ം േക്ഷ തിരുമുറ്റ ം മദ്ധ്യവഴിയിലും മ ം
കുേറേനരം അവിെടയുള്ള േഘാഷങ്ങേളയും തിര കേളയും ക ംെകാ
നി . ഒരു മനുഷ്യെനങ്കിലും തേന്നാട് ഒരക്ഷരവും ഉരിയാടിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങ 
െന കുേറേനരം കഴിഞ്ഞേശഷം ആേരാെടങ്കിലും കട േചാദി കതെന്ന
എ നിശ്ചയിച്ച് ശങ്കരൻ പിെന്നയും എടത്തിെന്റ പടിഉ േപായി നി .
പേലവിധ മനുഷ്യരും പടി രയുെട അന്തർഭാഗത്തിേല ം പടി രയിൽ
നി പുറേത്ത ം എടതിരിവുകൂടാെത കട േപാകുന്നതു ശങ്കരൻ ക .
എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യെനങ്കിലും സാവകാശേത്താടു കൂടിേയാ സ്വസ്ഥചിത്തെന്റ
നിലയിേലാ അവിെട എ ം കുേറേനരേത്ത ശങ്കരൻ കണ്ടില്ല. എല്ലാവർ 

ം തിര തെന്ന. അത ത്സാഹേത്താെട ചാടിയും ഓടിയും നട ന്നവെര
അല്ലാെത കാണാൻ യാസെപ്പ . അങ്ങിെന കുെറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ൈദവഗത്യാ ഒരു നായർ പടിഅക നി പുറേത്ത സാവധാനത്തിൽ
നട േപാവുന്നതു ക . ശങ്കരൻ അയാളുെട പിന്നാെല െച . ആ നായർ
സുമുഖനായ ശങ്കരെന കണ്ടേപ്പാൾ.
നായർ :- എന്താണ് ? എവിെടനി വരു . ഈ ദിക്കിൽ എ ം മു
കണ്ടിട്ടില്ല.
ശ:-ഞാൻ അന്യേദശക്കാരനാണ്. എടത്തിൽ അച്ചന് ഒരു എഴു െകാടുപ്പാ 
നുണ്ടായിരു . അതിന്ന് എന്താണ് നിവൃത്തി എന്ന് ഒ പറ തന്നാൽ
നന്നായിരു .
നായർ :- ഇവിെട തെന്ന നിേന്നാളു. എടംവക ധാന കാർയ്യസ്ഥൻ ശങ്കനമ്പി
ഇേപ്പാൾ ഇതിെല വരും. അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞാൽ ഒെക്ക നിവൃത്തി ആവും.
എന്ന് അയാൾ പറയുേമ്പാേഴക്ക് ഒരു പൂണൂൽക്കാരൻ വൃദ്ധൻ െവറ്റില മുറുക്കിയ 
തിെന്റ ചണ്ടികൾ കലശലായി ശബ്ദേത്താെട നട ന്നതിെന്റ ര ഭാഗേത്ത ം
പാറ്റി തുപ്പിെക്കാണ്ട് പടിയുെട േകാണി എറ ന്നതു ക . ഇയ്യാളുെട പിന്നാ 
െല ര മൂ ആളുകൾ കൂടി എറങ്ങി ഓച്ഛാനി ംെകാ നട ന്നതു കണ്ട്
”ഇതാ ശ നമ്പി വരു ” എ കാണി െകാടുത്ത് െചറുപ്പക്കാരൻ നായർ
േപായി. ശങ്കരൻ ഉടെന ശ നമ്പിയുെട മുമ്പാെക േപായി ഓച്ഛാനി നി .
കുേറേനരേത്ത നമ്പി കണ്ടഭാവം നടിക്കാെത ഒ ം മിണ്ടാെത നട .
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അേപ്പാൾ ശങ്കരൻ വിടാെത അടുത്തടുത്തി അധികം ഓച്ഛാനി ംെകാ കൂടി.
ഒടുവിൽ ശ നമ്പി േചാദി .
ശ നമ്പി :- എന്താണ് . എവിെടനി വരു .
ശങ്കരൻ :- ഞാൻ കുെറ ദൂര നി ം വരു . എടത്തിൽ വലിയച്ച സ്വകാർ 
യ്യ്യമായി ഒരു എഴു െകാടുപ്പാനുണ്ടായിരു . അതിന്ന് ഇേപ്പാൾ തരമാവുേമാ
എന്നറിഞ്ഞില്ല.
”ആരുെട എഴുത്താണ് ”
”ആെള പറഞ്ഞാൽ ഇവിേട മനസ്സിലാവുകയില്ല. എഴുത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്.”
”ആെള പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുെല്ല. എെന്ത രസിക. ആെട്ട പറയു. മനസ്സിലാ 
വുേമാ എ േനാക്കെട്ട ”
”എഴു എഴുതിയ ആളുെട േപര് രാമൻേമേനാൻ എന്നാണ്. ”
”എവിടെത്ത രാമൻേമേനാൻ ”
”െതക്കില്ലേത്ത”
”െതക്കില്ലേത്താ ? ”
”അെത ”
”ഏതൂ രാജ്യക്കാരനാണ് ”
”അത് എനി നിശ്ചയമില്ല.”
”അേപ്പാൾ നീ അയാെള അറിയിേല്ല.”
”അറിയും ”
”പിെന്ന എന്താണ് പറയരുേത ? ”
”ഞാൻ ഇേപ്പാൾ പറേഞ്ഞടേത്താളം വിവരങ്ങൾ മാ േമ അറികയു . ”
”നീ ആെളാരു വികടനാെണ േതാ . എഴുത്ത് എെന്റ പക്കൽ തരാേമാ. ”
”അച്ചെന്റ പക്കൽതെന്ന െകാടുക്കാനാണു ക ന. ” ”ആരുെട ക ന ?”
”എെന്റ എജമാനൻ രാമൻേമേനാെന്റ.”
”എന്നാൽ ക ന കാരം നടേന്നാളു. അച്ചെന തെന്ന കണ്ട് എഴു െകാടു 
േത്താളു.”
എ ം പറ ധാന കാർയ്യസ്ഥനും കൂെടയുള്ളവുരം കള രയിേല നട .
ശങ്കരൻ പിെന്നയും അവിെട നി വശായി. അങ്ങിെന അവിെട ഒരു കാൽ
നാഴിക നിന്നേശഷം പടിവാതിക്കൽകൂടി അതികലശലായി ഒരു െവളിച്ചം
പുറേത്ത ചാടുന്നതുക .ക്ഷേണന ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ െവള്ളി സമമായി
മി ന്ന ദീർഘമായ തണ്ടിേന്മൽ തൂങ്ങി സ്വർണ്ണ ഭമായി തിള ന്ന ഓടുെകാ 

വാർക്കെപ്പട്ട തേണ്ടാടുകൂടിയ ഒരു കു വിളക്കിൽ ഏകേദശം പന്തംേപാെല
അഗ്നി ഉജ്വലി ക ന്ന െവളിച്ചേത്താടുകൂടി പടി ഇറ ന്നതു ക . അതിന്ന്
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അടു വഴിെയ അതി ദീർഘമായ ഒരു ചങ്ങലവട്ട കത്തി പിടി ംെകാ
മെറ്റാരു സുമുഖനായ െചറുപ്പക്കാരൻ എറ ന്നതു ക . അതിെന്റ വഴിെയ
അത്യന്തം തടിച്ച് ഉരുണ്ട് കറുത്ത വർണ്ണത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു സ്വരൂപം
എറങ്ങി വരുന്നതും ക . ഈ സ്വരൂപത്തിെന്റ തലയിൽ വാൽക്കണ്ണാടിേപാ 
െല അ ം മിനുസമായി െവളിച്ചംത േമ്പാൾ മി ന്ന കഷണ്ടിയാണു കണ്ടത്.
കറുത്തെനറ്റിമുഴുവനും െവളുത്ത ഭസ്മംെകാ മൂടിയിരി . ക കൾ വൃ 
ത്തത്തിൽ അത്യന്തം േകാപരസേത്താെട ചുകന്ന രാശിയായിട്ടാണ്. ദീർഘം
കുറ തടിച്ച് കുെറ േമേലാ മലർന്ന ദ്വാരങ്ങേളാടുകൂടിയ ആ മൂ ം പരന്ന
മുറവും കറു തടിച്ച ചു ം അത്യന്തം വിശാലമായ വക്ഷസ്സ് നിറെയ േതച്ച
ഭസ്മ ഭയും അതിന്ന് ഉപരി കിട ന്ന സ്വർണ്ണെകട്ടിയ വലിയ രു ാക്ഷമാലയും
ക ശങ്കരൻ അ തെപ്പ . വയറ് ഉ ംഭിച്ച ശരീരത്തിൽവന്ന് വളെര
മുേന്നാ ചാടി നിൽ ന്നതിേന്മൽ ടി െകട്ടി ഉടുത്തി ള്ള പുളിയിലക്കര
വലിയ മു ം കസവുേമൽമു ം എടയ്ക്കിെട അഴി േപാവാൻ തുട േമ്പാൾ
ൈകെകാ പിെന്നയും പിെന്നയും മുറുക്കിെക്കാണ്ടിരു . കാലിൽ ആനെക്കാ 

െകാരടുകേളാടു കൂടിയ ഉയരമുള്ള െമതിയടികൾ ഇട്ടിരു . അതുകൾ ഇട്ട്
ഒരുവിധം അനായാേസന ഈ കൂറ്റൻ നട ന്നതു നിത്യാഭ്യാസബലംതെന്ന
എ ശങ്കര സംശയം കൂടാെത േതാന്നി. ഈ ഉ േവഷത്തിെന്റ പിമ്പിൽ
േസവകന്മാരുെട നിലയിൽ നല്ല ഉടുേപ്പാടു കൂടി പ പതിന േയാഗ്യന്മാരു
നടന്നിരു . ഈ കണ്ട ഭയങ്കരേവഷം തെന്നയാണ് പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ചൻ
എ ശങ്കര സംശയംകൂടാെത േതാന്നി. േവെറ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
ആളുകേളാടു് അേന്വഷി തീർച്ചയായേശഷം ശങ്കരൻ ഈ േവഷത്തി കുെറ
അടു െച നല്ലവണ്ണം ഒ താണു െതാഴുതു. അച്ചന്മാെര െതാഴുന്നതു
സാധാരണ നടപ്പിെല്ലങ്കിലും ചിലേപ്പാൾ കാർയ്യവശാൽ സമർത്ഥന്മാരായ
ആളുകൾ െച വരുമാറു ്. െതാഴുത ഉടെന ”ആരാണ് അത് ” എ അച്ചൻ
േചാദിച്ചേപ്പാേഴ കൂെടയുള്ള േസവകന്മാർ ചാടി ശങ്കരെന്റ അടുക്കേലക്ക്
എത്തി. അേപ്പാേഴ ശങ്കരൻ എഴു ് എടു േസവകന്മാരുെട പക്കൽ
െകാടു . അവർ അച്ചെന്റ കയ്യിൽ െകാടുപ്പാൻ ഭാവി . അച്ചൻ വാങ്ങീല്ല.
അച്ചൻ :-ആരുെട എഴുത്താണ് ഇതു്?
ശ:-െതക്കില്ലത്ത് രാമൻേമേനാൻ എെന്നാരാളുെട എഴുത്താണു്. അേദ്ദഹം
ഇവിെട പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. ഒരു സ്വകാർയ്യസംഗതിെയ റിച്ചാണ്
എഴുതീ ള്ളത്. അതു വായി േമ്പാൾ ഇവിടു ഹി ം.
അ:-െതക്കില്ലത്ത് രാമേനാ, ഏത് െതക്കില്ലം, എന്ത് രാമൻ ഞാൻ േകട്ടിേട്ട ഇല്ല
എ പതുെക്ക പറ െകാണ്ട് അമ്പലത്തിേല നട . ശങ്കരൻ പിന്നാെല
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േപാവുന്ന ഒരാേളാടു േചാദിച്ചതിൽ എഴു വായിച്ചേശഷം മറുപടി ഉണ്ടാവു 
മായിരി ം, താൻ പടി രയ്ക്കൽ തെന്ന കുെറ േനരം കാത്തിരി . എന്നാൽ
വിവരെമല്ലാം അറിയാം എ പറഞ്ഞ കാരം ശങ്കരൻ അവിെടേപായി
താമസി കയും െച .
അച്ചൻ േക്ഷ ത്തിൽനി മടങ്ങി പതിവു കാരമുള്ള നാമം ജപവും മ ം
കഴി ് ഉണ്ണാൻ ഭാവി മാളികയിൽനി താഴത്തിറങ്ങി െതക്കിനിയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ എഴു കാരൻ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അമ്പലത്തിേലക്ക് േപാംവഴി
ശങ്കരൻ െകാടുത്ത എഴു ം കയ്ക്കൽ പിടിച്ച് അച്ചെന്റ മുൻപാെക െച നി .
കുഞ്ഞികൃഷ്ണെന്റ എഴു തുറ വിളക്കിെന്റ സമീപം ഇരു താെഴ പറയും  
കാരം വായി .

ീ
”അവിടു മായി യാെതാരു കാരവും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുവൻ അവിേട
സാധാരണ സംഗതികെളപ്പറ്റി തെന്നെയങ്കിലും ഒരു കത്ത് ഒന്നാമതായി എഴുതു 
േമ്പാൾ അവനു വളെര ശങ്കയും ഭയവും സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുന്നതാണേല്ലാ.
എന്നാൽ അങ്ങിേന പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുവൻ എഴുതുന്ന കത്തിൽ കാണി ന്ന
സംഗതികൾ അവിേട ം എഴുതുന്നവനും ഒരുേപാെല വ്യസനകരമായി ള്ളവ 
കളായി വരുേമ്പാൾ ആ കത്ത് എഴുതുവാനുള്ള സങ്കടം ഇന്ന കാരമാെണ
പറഞ്ഞറിയിപ്പാൻ യാസമാണ്. ഇങ്ങെനയുള്ള സങ്കടേത്താടുകൂടിയാണ്
ഞാൻ ഈ കത്ത് അവിെട ഹിപ്പാനായി എഴുതുന്നതു്. മഹാനായി, അതി 
ഭാഗ്യവാനായി, ദയാലുവായിരി ന്ന അവിടു ് ദയവുെച ഈ കത്തിെല
വിവരങ്ങൾ ഹിച്ച് യേഥാചിതം വർത്തി െമ ള്ള വിശ്വാസം പൂർ 
ണ്ണമായി എനി ണ്ടാകയാൽ എെന്റ മനസ്സിെന്റ സങ്കടെത്ത ചുരുക്കി ഈ
വിവരങ്ങെള റിച്ച് എഴുതു .”
അവിടുെത്ത മരുമകളായി കല്യാണി എ േപരായ ഒരു അമ്മ പ പതിന
സംവത്സരങ്ങൾ മു സംഗതിവശാൽ ഈ മലയാളദി വി െപായ്ക്കളഞ്ഞ 
തായി അവിടുെത്ത ഓർമ്മയിൽ നിസ്സംശയമായി ഉണ്ടായിരി ണം. ആ
കല്യാണിഅമ്മ ഈ രാജ്യംവി േനെര േപായത് കാശിയിേലക്കായിരു .
ഒന്നി സഹായത്തിനു ഒരു ാഹ്മണനും െചറുവയസ്സായ ഒരു നായരും
ഉണ്ടായിരു . കാശിയിൽെവ ഞാൻ ആ അമ്മെയ ക . ഞാൻ ഒന്നാന്തരം
കിരിയം എ പറയുന്ന നായർ ജാതിയിലുള്ള ഒരു നായരാണ്. ജാതിയിൽ
എെന്നക്കാൾ േ ഷ്ഠതയുള്ള നായന്മാർ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല. അതിെന റിച്ച്
അവിേടക്ക് േബാദ്ധ്യമുള്ളവിധം െതളിവു തരാം. കാശിയിൽെവ കണ്ടേശഷം
ഞാനും കല്യാണിഅമ്മയും അേന്യാന്യം പരിചയമായി. ഞങ്ങൾ ഭാര്യാഭർ 
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ത്തക്കന്മാരുെട സ്ഥിതിയിൽ ആയി. കുെറ കാലം ഞങ്ങൾ േക്ഷമമായിരു .
പിെന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു െപൺകുട്ടി ഉണ്ടായി. അതിെന്റ േശഷം ഞങ്ങൾ
മലയാളത്തിേല തെന്ന മടങ്ങണം എ നിശ്ചയിച്ച് വടേക്ക ഇന്ത്യ വി
പുറെപ്പ . േസതുസ്നാനം കഴിക്കണെമ ള്ള ആ ഹേത്താെട രാേമശ്വരേത്ത
വ . അവിെടെവച്ച് കല്യാണിഅമ്മയ്ക്ക് ഒരു ജ്വരേരാഗമുണ്ടായി. അതു നിമിത്തം
ഇേന്ന ഒരു മാസം പ ദിവസം മുേമ്പ കല്യാണിഅമ്മ സ്വർഗ്ഗ ാപ്തിയാ 
കുകയും െച . ശാരദാ എ േപരായ േമ റഞ്ഞ െപൺകുട്ടിക്ക് ഇേപ്പാൾ
പതിെനാ വയ ായേമ ആയി . അവളും ഞാനും ഇേപ്പാൾ ഇവിെട
താമസി . അവൾക്ക് ഇനി അമ്മയായും അച്ഛനായും ഈശ്വരേനേപ്പാെല
അവിടു തെന്നേയ ഗതിയുള്ളഉ എ ഞാൻ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഞാൻ
േരാഗം നിമിത്തവും മേനാവ്യസനംനിമിത്തവും വലിയ പരവശതയിൽ െപട്ടിരി 

പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിെല സന്താനമായ ശാരദെയ അവളുെട സ്ഥിതി
തക്കവണ്ണമുള്ള അഭ്യാസാദികെള െചയ്യി േയാഗ്യതയായ സ്ഥിതിയിൽ വരു 

വാൻ മിേക്ക ന്ന ഈ കാലം ഈ വിവരങ്ങെള അവിെട അറിയിക്കാത്ത
ഒരു െത എെന്റ േമൽ ഉണ്ടാവുമ ഭയെപ്പ ഞാൻ ഈ ക എഴുതുന്നതാണു്.
അതുെകാ ് മഹാദയാലുവായ അവിടു ദയവു െച ് നിസ്സഹായസ്ഥിതിയിൽ
ഇരി ന്ന ഈ കുട്ടിയുെട കാര്യത്തിൽ ഏതു കാരം വർത്തിക്കണം എ ്
മറുപടി ഉണ്ടാവാനായി വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ അേപക്ഷി .
എന്ന് അവിടെത്ത ആ ിതൻ.
െതക്കില്ല ് രാമൻ.
എഴു മുഴുവനും വായി കഴി ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എഴുനീ നി . അച്ചൻ ഇടി 
െവട്ടിയ ഒരു ജ െവേപ്പാെല നിശ്ചലനായി മുഖവും താഴ്ത്തിനി . ഒരു നാെല
നിമിഷം അങ്ങിെന നി . എഴു വായന തുട േമ്പാേഴ നാലുെകട്ടിൽ നാ 
ലു ഭാഗ ം അവിടവിെടയായി ഉണ്ണിമാരും കാര്യസ്ഥൻമാരും ഭൃത്യന്മാരും മ ം
അച്ചെന മറ നിറ നിന്നിരു . എഴുത്തിെല സകല വിവരങ്ങളും എല്ലാ 
വർ ം െവടിപ്പായി മനസ്സിലാകുകയും െചയ്തിരി . േകാവിലകങ്ങളിലും
വലിയ ഭുക്കന്മാരുെടവസതികളിലും സ്വകാര്യമായി ഒരു കാര്യവും െവയ്ക്കാൻ
കഴിയാത്തത് ഈ മാതിരി എഴു വായനെകാ ം മ മാെണന്ന് ഇേപ്പാൾ

ഷ്ടമാണേല്ലാ. അച്ചൻ എങ്ങെന സ്തബ്ധനായി നി േവാ അതുേപാെലതെന്ന
ഈ ക വായി േകട്ടവരു് എല്ലാവരും നി േപായി. േകട്ടതിൽ മിക്കതും
ആളുകൾ അതിസുന്ദരിയായ കല്യാണിഅമ്മെയ ക പരിചയമുള്ളവരായിരു 

. ഓേരാരുത്തരുെട മനസ്സിെന്റ സ്വഭാവത്തിനു് അനുസരി ് ഓേരാരുത്തർ ്
ഓേരാ മേനാവികാരങ്ങളും േചഷ്ടകളും ഉണ്ടായി. അെതല്ലാം ഇേപ്പാൾ പറവാൻ
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യാസം.
എഴു വായിച്ച ക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിൽനി ് എളകിളജ്ജ്യംഭിച്ച കഠിന 
പാരുഷ്യവും അവമാനത്തിൽനി ജനിച്ച കഠിനമായ ലജ്ജയും നിമിത്തം
നിർവ്വികാരനായി നാെല നിമിഷം നിന്നേശഷം അച്ചൻ ”ശ നമ്പിെയ വിളി 

” എ പറ .
ശ നമ്പി നാലുെകട്ടിൽനി പുറേത്ത കട ന്ന തളത്തിൽ ജാ തയായി
നി ് എഴു വായിച്ചതു് മുഴുവൻ േകട്ടിരി . ”വിളി ് ” എന്ന് അച്ചൻ
പറയുേമ്പാേഴ ശ നമ്പി അച്ചെന്റ മുമ്പിൽ എത്തി.
അ:- ഒരു എഴു വായി േക േവാ ?
ശ:- േക .
അ:- ആ എഴു െകാ വന്ന നാെയ പിടിച്ച് അക െകാ വരെട്ട. തല്ലി
എെല്ലാടി വിടെട്ട. അതാണ് ഇങ്ങെനയുള്ള എഴുത്തിെന്റ മറുപടി. വളെര
മാനം മര്യാദേയാടുകൂടി ഇരി ന്ന നെമ്മ അവമാനിച്ചതു കണ്ടിേല്ല. എന്താണു
ശ നമ്പി ഒ ം പറയാത്തതു്. ആ നായെയ പിടി െകാ വരാൻ പറയു.
ശ:- പറയാം: ആ എഴു െകാ വന്ന െചക്കൻ വളെര കുറു കാരനാെണ ്
എനി അവെന കണ്ടേപ്പാൾ തെന്ന േതാന്നി. എന്നാൽ അവനു് ഈ എഴുത്തി 
െല സംഗതി ഒ ം അറിവില്ലാ എ േതാ .
അ:- പിടി െകാ വരുവാൻ പറയു. എവിെട ആരാണു്. അവിെട ആ എഴു
െകാ വന്നവെന പിടി ് അക െകാ വരെട്ട; േവഗം െകാ വരെട്ട.
ഈ വാ േകട്ടേപ്പാൾ ര നാലു ഭൃത്യൻമാർ ശങ്കരെന തിരയുവാൻ പുറേത്ത
ഓടി. ”ആ എഴു െകാ വന്ന നായെയ തല്ലെട്ട” എ ് ഒന്നാമതു് അച്ചൻ
പറഞ്ഞ വാ കൾ ആ നിമിഷത്തിൽ പടി രയിൽ ”ടിലെഫാൻ” എന്ന
യ ശക്തിയിൽകൂടി അറിയുന്ന േവഗത്തിൽ നുണ പറയുന്നതിൽ സമർത്ഥ 
ന്മാരായ ഭൃത്യവർഗ്ഗങ്ങളുെട മുഖത്തിൽനി േകട്ട് ശങ്കരൻ എടത്തിൽനി ്
ഓടിയിരി . തിരയാൻ പുറേത്ത ചാടിയ ആളുകൾ ”അയാെള ഇവിെട
എ ം കാണാനില്ല” എ പറ ് അകേത്ത തെന്ന മടങ്ങിെച്ച .
അ:- എന്താണു്, ശ നമ്പി അവെന ഒളിപ്പി എ േതാ .
ശ:- ഞാൻ എന്തിനു് അവെന ഒളിപ്പി . അവനു ര ത ് കിട്ടണെമ
തെന്നയാണു് എനി ം ആ ഹം.
അ:- ഈ കാണിച്ച ധിക്കാരത്തിനു് ഉത്തരം േചാദിേക്കണ്ട , എന്നാണ് ശ നമ്പി
വിചാരി ന്നതു്. ഇ േത്താളം പറയുേമ്പാേഴക്ക് രാഘവനുണ്ണി അകായിൽനി 

പുറേത്ത വ േജ്യഷ്ഠെന്റ മുമ്പാെക െച നി .
അ:- രാഘവൻ എഴു വായിച്ചതു േകട്ടിേല്ല, നുമ്മളുെട ഈ എടത്തിേല ്
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ഇങ്ങിെന ഒരു അവമാനം വ േചർ വേല്ലാ. ഇങ്ങിെന ഇതിൻകീഴിൽ
ഒരവസ്ഥ ഈ എടത്തിേല സംഭവച്ചിട്ടില്ല. എനി ് ഈ സ്ഥാനം വഹി
ജീവിച്ചിരിേക്കണെമ എനി മനസ്സില്ല.
രാ :- ഇതു് എെന്താരു കഥയാണു് ഇങ്ങിെന ക നയാകുന്നതു്. വല്ല വികൃതികളും
നുെമ്മ അവമാനിക്കണെമ വിചാരിെച്ചാ വല്ല കാര്യലാഭമുണ്ടാേവണെമ
കരുതിേയാ വല്ല േതാന്നിയവാസവും എഴുതി അയച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്
കുറവ്. ഈ കത്തിൽ കാണിച്ച അവസ്ഥ മുഴുവനും ശുദ്ധേമ േഭാഷ്ക്കാെണ ള്ള 
തിേല സംശയമുേണ്ടാ. ആ പാപി കല്യാണി എന്ന ീ ഇവിെട നി
േപായി ര മാസങ്ങൾ ള്ളിൽ കുടകിേലാ മെറ്റാ െവ മരി േപായതായി
സൂക്ഷ്മമായി ഇവിെട വർത്തമാനം കിട്ടീ ണ്ടെല്ലാ. പിെന്ന ആ സർപ്പദൃഷ്ടിക്കാ 
രൻ കള്ളൻ ൈവത്തിപ്പട്ടരും പണം സമ്പാദിക്കാെമ ള്ള േമാഹത്തിേന്മൽ
ഒരു കളവുണ്ടാക്കിത്തീർ . നുമ്മെള അവമാനിക്കാെമ കരുതി ഇങ്ങിെന

വർത്തി ന്നതാെണ ള്ളതിേല സംശയമുേണ്ടാ ? ഈ പട്ടരു വലിയ
ഭീഷണിക്കാരനും അതിസമർത്ഥനായ കള്ളനും ആെണ നുമ്മൾെക്കല്ലാവർ 

ം നിശ്ചയമുണഅടേല്ലാ. ഈ കള്ളപ്പട്ടര് ഇ നാളും ഇങ്ങിെന ഒരു ചതി
വട്ടംകൂട്ടിവാൻ മി നട കയായിരു . എവിെട നിേന്നാ ഒരു െപൺകുട്ടി 
െയ തരത്തിൽ പിടി . അതിന് ഒരു അച്ഛെനയും സൃഷ്ടി നുമ്മളുമായി വല്ല
വ്യവഹാരെമാ കൂട്ടെമാ ഉണ്ടാക്കാെമ ള്ള ദുർവ്വിചാരേത്താടുകൂടി ൈവത്തിപ്പട്ടര്
ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത് േഭാഷ്ക്കാെണ ള്ളതിേല എനി യാെതാരു സംശയവു 
മില്ല. ആ പട്ടര് ഇവിെട രാമപുരത്ത് വ നിൽ ണ്ടെ ;കൃഷ്ണൻ ഇേപ്പാൾ
എേന്നാടു പറ .
ഒരു ഭൃത്യൻ കൃഷ്ണൻ :- അെത ൈവത്തിപ്പട്ടെര ഇ ഞാൻ രാമപുരത്ത് െവങ്കി 
ച്ചൻ പട്ടരുെട മഠത്തിൽ ചരക്കിനു േപായേപ്പാൾ കണ്ടിരി . ര നാഴിക
പകെല ആണു കണ്ടത്.
രാ :- ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല. ഇനി ഇതിൽ സംശയിക്കാൻ ഉേണ്ടാ.
അ :- ൈവത്തിപ്പട്ടെര കൃഷ്ണൻ ക േവാ ?
കൃ :- ക . ആയാൾ എെന്താ ഒരു കാര്യമായി െവങ്കിച്ചൻ പട്ടെര കാണാൻ
വന്നതാെണ പറ . നാെള രാവിെല മടങ്ങി നാട്ടിേല േപാവുെമ ം
പറ .
അ :- ഇവിടെത്ത വർത്തമാനം വല്ലതും നിേന്നാടു േചാദിച്ചേവ കൃ :- ഒ ം
േചാദിച്ചില്ല. തെന്ന കണ്ട വിവരം ആേരാടും പറയണ്ട എ മാ ം പറ .
എടത്തിേല എന്താണ് വരാത്തത് എ േചാദിച്ചതിനു വേരണ്ട കാലമാവു 
േമ്പാൾ വരും , ഇേപ്പാൾ വരുന്നില്ലാെയ ം പറ .
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രാ :- എനി ഇതിൽ സംശയമുേണ്ടാ.
അ :- രാഘവൻ പറഞ്ഞതു ശരിയാെണ എനി ം േതാ . പെക്ഷ ആ
പട്ടെര ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ആളയ വരുത്തിയാെലാ.
രാ :- വരെട്ട - വരെട്ട - ബദ്ധെപ്പേടണ്ട. പട്ടെര എേപ്പാെഴങ്കിലും വരുത്താം.
പണം െകാടുത്താൽ ആ കള്ളൻ എ ം െച ം. അയാെള സ്വാധീനമാക്കാൻ
ഒരു യാസവുമില്ല. എന്നാൽ ആയാൾ ഈ കാർയ്യത്തിൽ എെന്താെക്കയാണ്
ൈവഷമ്യങ്ങൾ വർത്തിച്ചിരി ന്നത് എന്ന് അേന്വഷിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ കാർയ്യ 
ത്തിെന്റ അവസ്ഥേപാെല േവണ്ടത് െചയ്യാം.
ശ :- ഇേപ്പാൾ ഉണ്ണി േകൾപ്പിച്ചതു ശരിയാണ്. അങ്ങിെന തെന്നയാണ്

വർത്തിേക്കണ്ടത് എ ം എനി ം േതാ .
അ :- ഈശ്വേരാ രക്ഷതു. പ പ ള്ള കാരണവന്മാെരല്ലാവരും അവരുെട
കാലം മാനമായി തെന്ന കഴി േപായി. നുമ്മളുെട കാലത്ത് ഇങ്ങിെന ഒരു
അവമാനം വരാൻ േയാഗമുെണ്ടങ്കിൽ നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ. രാഘവൻ പറഞ്ഞതു
ശരിയാെണങ്കിൽ ആ കള്ളപ്പട്ടെര ഉടെന സ്വാധീനമാക്കി ഈ സംഗതിെയപ്പറ്റി
പുറേത്ത ഒരു ശബ്ദത്തിന്ന് എടെകാടുക്കാെത കഴി ന്നതെല്ല നല്ലത് എന്ന്
എനി േതാ .
രാ :- ക ിച്ചത് ശരി തെന്ന. പുറേത്ത ഒരു ശബ്ദത്തിന് എട വരാെത
കഴി ന്നതു തെന്നയാണാവശ്യം. എന്നാൽ ൈവത്തിപ്പട്ടര് എെന്താെക്കയാണ്
ഇതിൽ വർത്തിച്ചിരി ന്നത് എ ം ഈ എഴുത്ത് അയച്ച വിദ്വാൻ ആരാ 
െണ ം മ മുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞേശഷം ൈവത്തിപ്പട്ടെര
വരുത്തിയാൽ മതി എന്ന് എനി േതാ .
അ :- അങ്ങെനയാവെട്ട. ഉണ്ണിയുെട ആേലാചനേപാെല െചേയ്താളു. നമുക്ക്
അവമാനെമാ ം വരരുത്. അ മാ േമ ആ ഹമു .
എ ം പറ ദീർഘത്തിൽ ഒ നിശ്വസി ംെകാണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനായി
അച്ചൻ അകായിേലക്ക് േപാവുകയും െച .
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രണ്ടാം അദ്ധ്യായം

ഹരം കി െമ ഭയെപ്പട്ട് പടി രയിൽനി ം ഓടിേപ്പായ ശങ്കരൻ ഒരു
ര നാഴിക വഴിയിൽ നിൽക്കാെത തിരി േനാക്കാെത ക്ഷീണി വലഞ്ഞ്
വഴിയിൽ ഒേരടത്ത് ഇരു .
പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ കൃഷ്ണനുണ്ണി എ േപരായിട്ട് ഒരു േദഹം ഉെണ്ട 
ന്ന് എെന്റ വായനക്കാർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കാം.ഇയാൾ വലിയച്ചെന്റ
മൂന്നാമെത്ത അനന്തരവനാണ്. ഈ കാലം നാ ത്ത വയ ായമാണ്.
സം തഭാഷയിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യവും നല്ല ബുദ്ധിഗുണവും നിർമ്മലമന ം
ഉള്ള ഒരാളായിരു . ഇേദ്ദഹത്തിന് ശാരദയുെട അമ്മെയ വളെര താ ര്യമാ 
യിരു . ആ ീെയ വലിയച്ചൻ േ ാഹിച്ചതിനാൽ രാജ്യം വി െപായ്ക്കളവാൻ
എടയായതാെണ ള്ള അഭി ായക്കാരനും ആ ീ സംഭവിച്ച കഷ്ടദശയിൽ
വളെര പരിതാപം ഉള്ളവനും ആയിരു . എഴു വായനയും ശങ്കരെന്റ ഓട്ടവും
കഴിഞ്ഞേശഷം ഇേദ്ദഹം സ്വന്തം വിശ്വാസമുള്ള ഒരു കാർയ്യസ്ഥെന വിളിച്ച്
ഓടിേപ്പായ ശങ്കരെന്റ പിന്നാെല ഓടി അവെന ക പിടിച്ച് ശാരദയുേടയും
രാമൻേമേനാെന്റയും വിവരങ്ങെള കുറി വിവരമായി അേന്വഷിച്ച് വർത്തമാന 
ങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് േവെറ ചില വിവരങ്ങൾ ശങ്കരെന അറിയി മടങ്ങി
െചേല്ലണെമ പറഞ്ഞയച്ചിരു . കൃഷ്ണനുണ്ണിയുെട ഭൃത്യൻ ക ന കാരം
ഓടി , വളെര ഓടി. കുെറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്റ മുമ്പിൽ വളെര ദൂരത്ത് ഒരാൾ
ഓടുന്നേപാെല േതാന്നി. പിേന്നയും ഓടി. അ ം ച ികാ കാശമുള്ള ഒരു രാ 

ിയായിരു . കുെറ കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം കൃഷ്ണനുണ്ണിയുെട കാർയ്യസ്ഥൻ രാമൻ
ഓടി ഏകേദശം അടുത്ത് എത്തി. ഏകേദശം ഇരുനൂറുവാര സമീപമായേപ്പാേഴ
ശങ്കരൻ ക . കണ്ട ഉടൻ ശങ്കരൻ ഭയെപ്പട്ട് എണീറ്റ കുതിേച്ചാടി.
രാമൻ :- െഹ, നി നി . എനി ഒ പറയാനുണ്ട്.
ശ :- ഒന്ന് പറവാനുണ്ട് , അെല്ല . ഈ ജന്മം എെന്ന െതാടാൻ കി കയിെല്ല
പറഞ്ഞ് പിെന്നയും കുതിേച്ചാടി. പിന്നാെല തെന്ന രാമനും ഓടി. മു ം
വഴിയുമായി ഓടി. ശങ്കരൻ കാൽതട വീണു. രാമൻ അേപ്പാേഴക്ക് അടുെക്ക
എത്തി.
ശ :- എെന്ന ഒ ം െചയ്യരുേത. ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരി . എെന്ന വല്ലതും
െചയ്താൽ ഞാൻ ഈ നിമിഷം മരി േപാകും എെന്ന െതാടരുേത , ഒ ം
െചയ്യേല്ല.
രാ :- തെന്ന ഞാൻ എന്താെണേടാ െച ന്ന്ത്. എനിക്ക് തേന്നാട് ഒരു
വിവരം പറയാൻ പറഞ്ഞയച്ചി ണ്ട്. ഞാൻ തെന്ന ഒ ം െചയ് വാനല്ല വന്നത്.
എണീക്ക്.
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ശ :- എനിക്ക് ഒരു വിവരവും േകൾേക്കണ്ട. ദയവു േവണം. ഞാൻ ഇവിെടനി
പതുെക്ക എണീറ്റ് െപാേയ്ക്കാളം എനിയും ആളുകൾ വരു ണ്ടായിരിക്കാം.
എെന്ന തല്ലി േ ാഹിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഫലം. ഞാൻ ഒരു കൂലിക്കാരെന്റ നില 
യിൽ എഴു െകാ വന്നതിന് എെന്ന എന്തിനു ത . അങ്ങെന െച ന്നത്
മർയ്യാദയാെണങ്കിൽ െചേയ്താളിൻ. ഞാൻ ഇവിെടത്തെന്ന കിടക്കാം. േവ ന്ന
ആളുകെള എല്ലാം േശഖരിച്ച് എെന്ന തല്ലി െകാേന്നാളു.
രാ:- കഷ്ടം . എന്താെണെടാ തനി ാ േണ്ടാ. ഞാൻ തല്ലാനും തല്ലിക്കാനും
വന്നതല്ല. കല്യാണി അമ്മയുെട േജ്യഷ്ഠൻ കൃഷ്ണനുണ്ണി എജമാനൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട്
തെന്ന കാണാൻ വന്നതാണ്. കല്യാണി അമ്മെയ കൃഷ്ണനുണ്ണി എജമാന വള 
െര താ ർയ്യമായിരു . ആ അമ്മയ്ക്ക് ശാരദ എന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി െണ്ട
േകട്ടതിലുള്ള സേന്താഷത്താൽ തെന്ന ക വിവരങ്ങൾ എല്ലാം അറി െച 
ല്ലാനും ചില വിവരങ്ങെള തേന്നാടു പറവാനും പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്.
ഓടി ഓടി ഞാൻ തെന്നക്കാൾ വലഞ്ഞിരി . ഇേപ്പാൾ എനിക്ക് ഒരാേളയും
തല്ലാൻ വയ്യ. ഞാൻ തെന്ന എന്തിനു ത . കഷ്ടം എണീറ്റിരി ം . എ
പറഞ്ഞ് ശങ്കരെന്റ ക പിടി പതുെക്ക എഴുനീ ിച്ച് ഇരുത്തി.
ശങ്കരനു പരി മം പിെന്നയും തീർന്നില്ല. ഈ വിദ്വാൻ തെന്ന എേന്താ ചതിപ്പാ 
നായി വന്നതായിരി ം എ ള്ള ഭയം ശങ്കര വിടുന്നില്ല. കുെറ ആേലാചിച്ച്
, ഒടുവിൽ
ശ :- എനിക്ക് ക്ഷീണംെകാണ്ട് ഒ ം വയ്യാ. ഞാൻ ഇ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല.
എനിക്ക് ഒ ം സംസാരിപ്പാനും വയ്യാ. കുെറ െവള്ളം കുടിപ്പാൻ കിട്ടിയാൽ
നന്നായിരു .
രാ :- ഞാൻ േപായി ക്ഷണം െവള്ളം െകാ വരാം എ പറ രാമൻ
സമീപമുള്ള ഒരു വാർയ്യേത്തക്ക് ഓടിേപ്പായി. ശങ്കരൻ എഴുേന്ന നി
നാലുഭാഗ ം സൂക്ഷി േനാക്കി. ഈ ഓടി വന്ന വിദ്വാെന്റ വഴിേയ പിെന്നയും
ആൾ േശഖരമായി വരു ണ്ടായിരി െമന്നതായിരു ശങ്കരെന്റ ഭയം. വളെര
എല്ലാം സൂക്ഷി േനാക്കി , ആെരയും കണ്ടില്ല. പിെന്നയും ഒന്ന് ഓടിയാേലാ
എ ശങ്കരനു േതാന്നി ”േവണ്ട , വരുന്നെതല്ലാം വരെട്ട . ഒരു സമയം ഈ വന്ന 
യാൾ പറഞ്ഞതു േനരായി വന്നാെലാ , അതുെകാണ്ട് ഇവിെടത്തെന്ന നി ക.
വരുന്നെതല്ലാം വരെട്ട എ മന െകാണ്ട് ശങ്കരൻ ഉറ . അേപ്പാേഴ രാമൻ
കിണ്ടിയിൽ നല്ല സംഭാരവവും ഒരു ചൂ െവളിച്ചവും െകാ വ ശങ്കരെന്റ
അടുെക്ക എത്തി. ചൂട്ട് ഒ കാശിപ്പി ശങ്കരെന്റ മുഖേത്ത േനാക്കി, രാമൻ
ഒ ചിരി . സംഭാരം കുടിപ്പാൻ െകാടു . സംഭാരം മുഴുവനും ആർത്തിേയാെട
കുടിച്ച് ”ആവൂ” എ പറ രണ്ടാമതും അവിെട ഇരു .

https://thalilakkam.in/



ശാരദ - പൂവ്വൎഭാഗം - ഒ. ച േമേനാൻ 36

രാ :- എന്താണ് െഹ സംശയെമല്ലാം തീർ േവാ. ഞാൻ ചതിപ്പാൻ വന്നവനാ 
െണ ള്ള ഭയം ഇനിയും വിട്ടിേല്ല ?
ശ :- എനി സംശയം ഒ മില്ല. സംഭാരം കുടിച്ചതുെകാ ക്ഷീണത്തി േഭ 
ദം േതാ . എനി ര ത െകാണ്ടാലും തൽക്കാലം സിദ്ധി കൂടകയിെല്ല
േതാ എ പറ ശങ്കരൻ ഒ ചിരി .
രാ :- എനിയും താൻ ശങ്കി െണ്ടങ്കിൽ തനി മഹാപാപം ഉണ്ടാകും.
തെന്റ മുഖവും േദഹവും കണ്ടാൽ തനി വളെര ക്ഷീണമുെണ്ട േതാ .
ഇവിെട അടുത്ത് ഒരു വാർയ്യം ഉണ്ട്. അവിെട നിന്നാണ് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഈ
സംഭാരം െകാ വന്നത്. േനാക്ക് അേങ്ങാ േപാവുക. അവിെട നി േനാ
രണ്ടാൾ ം ഊണു കഴിക്കാം. ഇ രാ ി അവിെട താമസി ഉഷസ്സിനു
തനി േപാവുകയും െചയ്യാം.
രാമെന്റ വാ കളും സ്വഭാവവും ശങ്കരെന്റ മനസ്സി േമണ വിശ്വാസെത്ത
വർദ്ധിപ്പി . ര േപരുംകൂടി വാർയ്യേത്ത േപായി ഊൺ കഴിച്ച് അവിെട
താമസി . ശങ്കരൻ കല്യാണിഅമ്മയുേടയും ശാരദയുേടയും വിവരങ്ങൾ എല്ലാം
വഴിേപാെല പറ രാമെന ധരിപ്പി . എടത്തിെല സ്ഥിതികൾ എല്ലാം
രാമനും പറ ശങ്കരെന െവടിപ്പായി മനസ്സിലാക്കി. ഒടുവിൽ -
ശ :- എന്നാൽ കൃഷ്ണനുണ്ണി എജമാനനും വലിയച്ചനുമായി തമ്മിൽ രസേക്കടായി 
ട്ടാണ് സ്ഥിതി എ േതാ . രാ :- യാെതാരു രസേക്കടുമില്ല. കൃഷ്ണനുണ്ണി
എജമാനൻ വളെര സ്വഭാവഗുണമുള്ളാളാണ്. അതി ദയാലുവും നിർമ്മലമന 

മാണ് വലിയ ഒരു കാർയ്യസ്ഥനല്ല. എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വഭാവം
െകാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും അേദ്ദഹേത്താടു മുഷികയില്ല. അതിേകാപിയായ
വലിയച്ചനും അതിദുഷ്ടനായ രാഘവനുണ്ണി എജമാനനും മ എടത്തിലുള്ള
എല്ലാവരും കൃഷ്ണനുണ്ണി എജമാനേനാട് ഒരുേപാെല താ ർയ്യമായിട്ടാണ്.
ഒരാേളാടും അേദ്ദഹം ശണ്ഠ േപാവാറില്ല. സ്വഭാവം ഇങ്ങെന നന്നായിട്ട് ഞാൻ
മെറ്റാരാെള കണ്ടിട്ടില്ല.
ശ :- എന്താണ് എേന്നാട് പറവാൻ പറഞ്ഞയച്ച വിവരങ്ങൾ.
രാ :- അെതാ, പറയാം. ശാരദ എന്ന കുട്ടി എഴുത്തിൽ കണ്ട കാരം സത്യമായി
കല്യാണിഅമ്മയുെട മകളാെണങ്കിൽ നിശ്ചയമായി എടത്തിെല സന്തതിയാ 
ണ്. എടത്തിൽ നിന്ന് അവെള രക്ഷിേക്കണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ വലിയച്ചൻ
അതിന്ന് സ്വന്തമനസ്സാെല സമ്മതി ന്നത് യാസമാണ്. രാമൻേമേനാൻ
എന്താണ് എനി െചയ് വാൻ വിചാരി ന്നത് എ ള്ളതിെനപ്പറ്റി വിവരമായി
എജമാനെന ഗൂഢമായി അറിയിേക്കണെമ ം എജമാന കുട്ടിെയ ഒ കാ 
േണണെമന്ന് വളെര ആ ഹമുെണ്ട ം അേദ്ദഹത്തിനാൽ കഴിയുന്ന സഹായം
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എല്ലാം െച െമ ം പറ
ശ :- കൃഷ്ണനുണ്ണി എജമാന കുട്ടിേയാട് ഇ ീതി േതാന്നിയതു ശാരദയുെട
ഭാഗ്യവിേശഷം തെന്ന. ഞാൻ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം എെന്റ എജമാനെന
അറിയിക്കാം. എനി ഞങ്ങൾ വർത്തി ന്നെതല്ലാം കൃഷ്ണനുണ്ണി എജമാനെന
ഗൂഢമായി അറിയിച്ചിട്ടല്ലാെത െചയ്കയില്ല എന്ന് അവിെട ധരിപ്പിക്കണം.
പാർപ്പിെന്റ കാർയ്യം ഉറച്ചാൽ ആ വിവരവും അറിയിക്കാം.
ശങ്കരനും രാമനും പിെന്നയും ൈവത്തിപ്പട്ടെര കുറി ം മ ം എടത്തിെലയും മ ം
വർത്തമാനങ്ങെള റി ം തമ്മിൽ ഉണ്ടായ സംഭാഷണം കഴിയുേമ്പാേഴ

ഭാതമായി. ശങ്കരൻ യാ പറഞ്ഞ് ഉടെന പുറെപ്പടുകയും െച .
രാമപുരം േദശത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ ര മൂ നാഴിക പുലർന്നിരി .
ൈവത്തിപ്പട്ടർ കാണി െകാടുത്ത അരയാൽ ചുവട്ടിൽ ഒരു നാഴികേയാളം
താമസി . പട്ടെര കണ്ടില്ല. ശങ്കരൻ അവിെട നി ം േപാ . പരിയാരം എ
േപരായ കടവു കട േമ്പാേഴ പതിെനാ മണി കഴിഞ്ഞിരി . ഉറ ം
, വിശ ം ക്ഷീണവും ശങ്കരെന അസാമാന്യമായി ബാധിച്ച് നടപ്പാൻ ഒരു
നിവൃത്തിയും. ഇല്ലാെത ആയി. കടവു കടന്ന് ഒരു മൂ നാഴിക െതേക്കാ നടന്ന
േശഷം വഴി സമീപം ഒരു േതക്കിൻകാട്ടിെന്റ ഉള്ളിൽ ഒരു േക്ഷ െത്ത കണ്ട്
അേങ്ങാ നട േക്ഷ ത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവിടം നിർജ്ജനമായിട്ടാണു
കണ്ടത്. മൂേന്നമുക്കാൽ ഭാഗവും കുറ്റിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ് ഇടി െപാളി കി 
ട ന്ന ഒരു കളവും പു ം കാടും നിറ നിൽ ന്ന ഒരു തറേയാടുകൂടിയ ഒരു
അരയാലും മുട്ടിനുമീെത കാടുനിറ നിൽ ന്ന തിരുമുറ്റത്ത് ഒരാൾ സന്ധി 

നടക്കാൻ മാ ം വിസ്താരത്തിൽ വാതിൽ മാടത്തിേല ഒരു വഴിയും ക .
േക്ഷ വള മുഴുവനും അതിദീർഘങ്ങളായി നിൽ ന്ന േത വൃക്ഷങ്ങളാൽ
നിറയെപ്പട്ടിരു . ശങ്കരൻ തിരുമുറ്റ ള്ള വഴിയിൽ െട വാതിൽമാടത്തിെന്റ
വാതുക്കൾ എത്തി. അകേത്ത േനാക്കിയേപ്പാൾ ര മൂ സംവത്സരമായി
ഓല മാറ്റിെക്കട്ടാെതയുള്ള പുരേയാടുകൂടിയ ഒരു മണ്ഡപവും വാതിൽ പകുതി
അട നിൽ ന്ന ഒരു ീേകാവിലും അതിെന്റ അക വളെര ക്ഷീണി
ക ന്ന ഒരു ദീപേത്തയും ക . അമ്പലത്തിൽ ആൾ ഉണ്ടായിരി െമ
നിശ്ചയി . ശങ്കരൻ ഉച്ചത്തിൽ േഹ, അമ്പലത്തിൽ ആരാണ് ഒ പുറേത്ത
വരേണ എ പറ . അേപ്പാൾ തിടപ്പള്ളിയിൽനി െവളു തടിച്ച ഒരു
കൂറ്റൻ തുളു എ ാൻ പുറേത്ത ചാടി വ .
എ ാൻ :- ആറു െദവസ്താനത്തില് ബായിടു . നീനു ഗജേപാക്കിരി , യമ്പള 
ത്തില് ബായിഡാേവാ , നിനഗു എ േവണം.
ശ :- അ െന്ന എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ ഒരു വഴിപാട് കഴിക്കാനുണ്ട്. അതു
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കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴി േപാണം. അതിനു തരമാവുേമാ എ അറിഞ്ഞില്ല.
എ :- ദുഡ് നീനു നന്ന കയ്യിെല െകാട്ടെര. ബാളിബാഡുരാത്തിരി ഗയ ം. ഇല്ല
ബഹു ദുർബിച്ച ദി അപ്പാ നായി അക്കി നി െബദ്യബച്ചെത ഉ . അതു നാനു
അരഗു െകാടലിക്കില്ല.
ശങ്കരൻ ഉടെന ഒരു ഉറുപ്പിക എടുത്ത് എ ാനു െവ കാണി ംെകാണ്ട് ഇതാ
അ േന്ന എനിക്ക് ഒരു ഉരി ഉണക്കൽ അരി േചാറുമാ ം കിട്ടിയാൽ മതി.
അതു തരാെത കഴികയില്ല. ഞാൻ ക്ഷണം കുളി വരാം എ പറ .
എ ാൻ മയാളത്തിൽ വന്നിട്ട് കഷ്ടിച്ച് ഒരു ര മാസമായിെട്ട ഉ . ഒന്നായി
അറയ്ക്കാലുറുപ്പികയിൽ കവിഞ്ഞ ദക്ഷിണേയാ വഴിപാേടാ ഇേതവെര കയ്യിൽ
വീണിട്ടില്ലാ. ഒന്നായി ഒരുറുപ്പിക. കയ്യിൽ വീണേപ്പാൾ സേന്താഷം അധിക 
മായി ഉണ്ടായി. ഇങ്ങിെന തന്നതിന്ന് എന്താണ് ശങ്കരേനാട് ഉപചാരമായി
പറേയണ്ടത് എന്ന് ഓർ ംെകാ ശങ്കരെന്റ മുഖേത്ത േനാക്കി െവടിപ്പാ 
യി ഒരു മന്ദഹാസം െച . മലയാളം ഒരു വാ േപാലും ശരിയായി പറയാൻ
ഇേദ്ദഹത്തിനു ശീലമില്ല. എങ്കിലും ശങ്കരൻ െചയ്ത ഈ ഉചിതകർമ്മെത്ത റിച്ച്
അഭിനന്ദിച്ച് ഒരു വാ പറയണെമന്ന് എ ാനു അത്യാ ഹം ഉണ്ടായതിനാൽ
കർണ്ണാടകം തന്നാൽ കഴിയുേന്നടേത്താളം മലയാളമാക്കി ഇങ്ങെന പറ .
എ :- നീനു ബഹള ബുദ്ധിമന്ത, രസിക നാനു ഉപവാസയിട്ടാലും നിേവദ്യ നിന 
ഗുെകാടുത്ത െബഗസ്താനമാഡിബാ നാനു മലയാളിക്ക ബ എരഡു തിങ്കളുമാ
ആയിത്തപ്പാ നിന്മ മലയാളബായ നനഗു െതളിവതല്ലപ്പാ.
ശങ്കരൻ കുളി വരുേമ്പാേഴ വാതിൽമാടത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തി ഒരു േതക്കില 
യിൽ ഒരു പട നിേവദ്യേച്ചാറും ഉപകരണമായി കുെറ ഉ ം പച്ചമുളകും സംഭാരവും
എ ാൻ െതയ്യാറാക്കി െവച്ചിരി . ശങ്കരൻ ഉടെന ഭക്ഷണത്തിനു ഇരു .
അേപ്പാേഴ േക്ഷ ത്തിെല കഴകക്കാരന വാർയ്യർ കട വ . ”ആരാണ്
പുതിയ വഴിേപാക്കൻ” എ എ ാേനാടു േചാദി ംെകാണ്ട് ശങ്കരൻ ഉ ന്ന
സ്ഥലത്തിനു സമീപം െചന്ന് ഇരു .
കഴകക്കാരൻ ശ വാർയ്യർ കുെറ ായം െചന്ന സുശീലനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്.
ശങ്കരെന്റ മുഖേത്ത സൂക്ഷ്മമായി േനാക്കിെക്കാണ്ടിരു . ഒരു നാല
നിമിഷം േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന േശഷം.-
ശ വാർയ്യർ :- ശങ്കരേനാട്-മുെമ്പ ഞാൻ എവിെടേയാെവ ഒരു ാവശ്യം
കണ്ടതായി എനി നല്ല ഓർമ്മ േതാ . എവിെട വച്ചാെണന്ന് ഓർ  
േനാക്കീ േലശം േതാ ന്നില്ല.
ശ :- എനി ം കണ്ടതുേപാെല േതാ .
ശ :- എവിെടയാണ് ദിക്ക്.
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ശ :-ദിേക്കാ- പറയാം (എ പറഞ്ഞ് ഒ ചിറി ) എെന്റ ദി പൂർവ്വം
തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഇേപ്പാൾ േത്യകം ദിക്ക് ഒ മില്ല. സഞ്ചാരിയായി
കാലം കഴി .
ശ :- കാശി േപായി േണ്ടാ ?
ശ :- ഉണ്ട്. കാശിയിൽ ഒ ര സംവത്സരം താമസിച്ചി ണ്ട്. ശ :- ശരി ,
ശരി , അങ്ങിെന വരെട്ട ശരി , കാശിയിൽെവച്ചാണു കണ്ടി ള്ളത്. സംശയമില്ല.
നിങ്ങൾ ആരുെട കൂെടയാണു കാശി േപായത്.
ശ :- െതക്കില്ലത്ത് രാമൻേമേനാൻ എെന്നാരാളുണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെട
ഞാൻ പലേപ്പാഴും കാശിയിൽ േപായി താമസിച്ചി ണ്ട്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാർയ്യ
കല്യാണി ട്ടി അമ്മയും ഉണ്ടായിരു .
ശ :- ഓ െഹാ , ഓ െഹാ , പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ നി െപായ അമ്മ !
മനസ്സിലായി , മനസ്സിലായി. സകലതും മനസ്സിലായി. എനി ഒ ം പറയണ്ട
ശിവ ! ശിവ ! ഇേപ്പാേഴക്ക് എ െകാല്ലമായി ഞാൻ നിങ്ങെള കണ്ടിട്ട്.
രാമൻേമേനാനും കല്യാണി അമ്മ ം െചറിയ ഒരു െപൺകിടാവും അന്ന്
ഉണ്ടായിരു . അവെരാെക്ക ഏതു ദിക്കിലാണ് ഇേപ്പാൾ ? രാമൻേമേനാൻ
നല്ല ശിക്ഷയാണ്. ബഹുേയാഗ്യനാണ്. എനിക്ക് അന്ന് അേദ്ദഹം ഒന്നാന്തരം
ഒരു കസവു േവഷ്ടിയും കല്യാണിഅമ്മ ഒരു ചകലാ സമ്മാനമായി തന്നിരു .
ശങ്കരൻ ഉണ്ടായ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം വാർയ്യേരാടു പറ . ഊൺകഴിഞ്ഞ്
സുഖമായി അമ്പലത്തിൽ കിട റങ്ങി. ഉറങ്ങി ഉണർന്നേപ്പാേഴ േനരം
അസ്തമനമായിരി . അ രാ ി വാർയ്യരുെട കൂെട സുഖമായി താമസി .
പേല വിവരങ്ങളും അയാളിൽ നി ഹി . പിേറ്റ ദിവസെത്ത വണ്ടി
രാമൻേമേനാെന്റ അടുക്കേല പുറെപ്പടുകയും െച .
ഇതിനിെട സർപ്പദൃഷ്ടിക്കാരൻ ൈവത്തിപ്പട്ടര് പറഞ്ഞ നിശ്ചയ കാരം
ആൽത്തറക്കൽ വ കുെറ കാ നിന്ന് വഴിേപാക്കര് ഓേരാരുത്തേരാടു
േചാദിച്ചതിൽ ശങ്കരൻ കട േപായിരിേക്കണെമ േതാന്നി. േനെര കട 
വിേലക്ക് നടന്ന് അവിെട അേന്വഷിച്ചതിൽ ശങ്കരൻ കട േപായതായി
അറി . കടവുകാരൻ ശങ്കരെന ൈവത്തിപ്പട്ടരുെടകൂെട പൂേഞ്ചാലക്കര
േപാവുേമ്പാൾ കണ്ടി ണ്ട്. ശങ്കരൻ ഭാതസമയം കടവ് കട േപായി എന്ന്
അവർ പറഞ്ഞറി ൈവത്തിപ്പട്ടർ വളെര േ ാധി . സർപ്പദൃഷ്ടികലശലായി
കൺമിഴികളുെട േഗാഷ്ഠികളാൽ കടവിലുള്ളവെര ആ സകലം ഭയെപ്പടുത്തി.
ഉടെന കടവു കടന്ന് േനെര തീവണ്ടി കുതി നട . ൈവകുേന്നരെത്ത വണ്ടി
കിട്ടി. അസ്തമി പ നാഴിക ആയേപ്പാേഴ തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ എത്തി.
രാമൻേമേനാൻ ഉറങ്ങീട്ടില്ല. വിവരങ്ങെള റി േചാദിച്ചതിൽ ൈവത്തിപ്പട്ടർ
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ശങ്കരെന്റ ധിക്കാരത്താലും വികൃതിയാലും യാെതാ ം താൻ വിചാരിച്ചേപാെല
നടന്നിെല്ല ം എഴു െകാടു േവാ എ തെന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെയ ം
മ ം േഘാഷം കൂട്ടി .
ൈവ:- അവൻ ഇ രാവിലെത്ത വണ്ടിക്ക് ഇേങ്ങാട്ട് േപാന്നിരി വേല്ലാ.
ഇെത കഥയാണ്. ഇങ്ങിനെത്ത കുരുത്തംെകട്ടവെര കൂെട െകാ നടന്നാൽ
എങ്ങെന കാര്യം നട ം. ഞാൻ യജമാനെന്റ കൂെട ആയതിൽ ശങ്കരന് വലിയ
സുഖേക്കടുള്ളതുേപാെല േതാ . ഞാൻ പേക്ഷ യജമാനൻ ക ിച്ചാൽ
എെന്റ പാട്ടിൽ േപാേയ്ക്കാളാം . എന്നാൽ യജമാനൻ ഈ ജന്മം കുരുത്തം െകട്ട
െചക്കെന ഒന്നി താമസിപ്പിക്കരുത്. മഹാപാപിയാണ് അവൻ. അേശഷം
സ്വാമിഭക്തിയും വകതിരിവും ഇല്ല, ഒരിക്കലും അവെന കൂെട താമസിപ്പിക്കരുെത.
ഉടൻ യജമാനൻ അവെന കളയണം. അവെന്റ നാട്യവും ശൃംഗാരവും കണ്ടിട്ട്
എനി മതിയായി.
രാമൻ േമേനാന് ഈ വാ കെള അേശഷം രസിച്ചില്ല.
രാ:- ആെട്ട, അവൻ നാളെത്ത വണ്ടി വരുമായിരിക്കാം.. വന്നി വിവരങ്ങെള
എല്ലാം അേന്വഷിക്കാം. എ ം പറ േമേനാൻ ഉറങ്ങാൻ േപായി.
പിേറ്റദിവസെത്ത വണ്ടി ശങ്കരൻ എത്തി വർതമാനങ്ങൾ എല്ലാം രാമൻ
േമേനാേനാടു പറ .
”ഓ േഹാ, ഇ കലശലാണു വട്ടം.” എ മാ ം രാമൻേമേനാൻ അേപ്പാൾ
പറ . എന്താണ് ഇനി വർത്തിേക്കണ്ടത് എന്ന ആേലാചനയും തുടങ്ങി.
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മൂന്നാം അദ്ധ്യായം

രാമവർമൻ തിരുമു ാട് എന്ന േദഹെത്തപ്പറ്റി ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഒേരടത്ത്
വായിച്ചത് എെന്റ വായനക്കാരുെട ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരി ം. അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ വസതി ഉദയന്തളി എന്ന ഒരു േദശത്തായിരു . ഈ സ്ഥലം
പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ നിന്ന് ഏകേദശം ഒരു ര കാതം കിഴക്കായിരു 

. അേദഹം പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ ഉണ്ടായിരു ലക്ഷ്മി അമ്മയുെട
ഭർത്താവായിരു എ പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ആ ീ മരി ന്നതിനു ര സം 
വത്സരങ്ങൾ മു രാമവർമ്മൻ തിരുമുൽപ്പാടും പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ചനുമായി
തമ്മിൽ ബദ്ധമത്സരമായതിനാൽ തനി തന്നിലും അത്യന്ത അനുരാഗേത്താ 
ടുകൂടിയിരുന്ന ഭാർയ്യെയ ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടിവ . ഈ േവർപാടി േശഷം
ഉടെന ലക്ഷ്മി അമ്മ മരി . ശാരദയുെട അമ്മയും ഈ ലക്ഷ്മിഅമ്മയും തമ്മിൽ
അത്യന്തേസ്നഹമായിരു . അതു നിമിത്തം രാമവർമ്മൻതിരുമു ാട്ടിേല
കല്യാണിഅമ്മേയാട് അതി ിയമായിരു . കല്യാണി അമ്മ രാജ്യംവി
െപായ്ക്കളഞ്ഞതി. തിരുമുൽപ്പാട് കഠിനമായി വ്യസനിച്ചിരു .
പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ചേനാളം ധനബാഹുല്യവും ാബല്യവും ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കി 
ലും രാമവർമ്മൻ തിരുമുൽപ്പാട് നല്ല ഒരു ജന്മിയും കുെറ സ്വാധീനശക്തി ഉള്ളാളും
ആയിരു .
പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ചനും ഇേദ്ദഹവുമായി അത്യന്ത വിേരാധമായിരു . ”മനു 
ഷ്യ മനുഷ്യേനാളം രത െച ന്ന ശ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ മെറ്റാരു ജ വും
ഇല്ല” എന്ന് ഇം ീഷ് കവി പറഞ്ഞതു സൂക്ഷ്മമായ ഒരഭി ായമാെണന്ന് ഇവർ
ര േപരും അേന്യാന്യം െചയ്തിരുന്ന കർമ്മങ്ങെള ഓർത്താൽ ഏവനും േബാ 
ദ്ധ്യെപ്പടും. ഇവർ അേന്യാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പാരുഷ്യത്തിെന്റ കർക്കശത
ഏതു കാരമായിരു എ എെന്റ വായനക്കാെര മനസ്സിലാേക്കണ്ടത് ഈ
കഥയിൽ എനിേമൽ പറയുവാൻ േപാകുന്ന സംഗതികെള ഓർ േമ്പാൾ ആവ 
ശ്യമാെണന്ന് എനി േതാ . അതുെകാണ്ട് അതിെനപ്പറ്റി ചുരുക്കമായി
ഇവിെട സ്താവി .
ഒന്നാമത് മത്സരം തുട വാൻ കാരണം ഒരു േദവസ്വമാണ്. േദവസ്വം വാസ്ത 
വത്തിൽ രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടിെല വകയായിരു . പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ചനു
പണ്ട് ഒരു േമൽേക്കായ്മസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരു വെ . എന്നാൽ എടത്തിൽനി 
ന്ന് അധികം കാലമായി ആ സ്ഥാനസംബന്ദമായുള്ള യാെതാരു വൃത്തികളും
െച വരികെയാ യാെതാരു അനുഭവങ്ങളും പറ്റിവരികേയാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
അത്യാ ഹിയായ രാഘവനുണ്ണിയുെട ഉപേദശം നിമിത്തം ഈ േമൽേക്കായ്മ 
സ്ഥാനം നടത്തിവരണെമന്ന് അച്ചനു കാംക്ഷ തുടങ്ങി. ആദ്യം ബ വിെന്റ
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നിലയിൽ ഇരുന്ന തിരുമു ാടുമായി സന്ധിസംസാരങ്ങൾ തുടങ്ങി. അെതാ ം
ഫലിച്ചില്ല. പിെന്ന ഈ പഴയ േമൽേക്കായ്മാവകാശം ഊരായ്മ തെന്നയാക്കി
പിടി കയറി വ്യവഹരി . തിരുമു ാടിെന േതാ ിച്ച് െകാല്ലത്തിൽ നാല 
ഞ്ചായിരം ഉറുപ്പിക മുതെലടു ള്ള േദവസ്വെത്ത അച്ചൻ കയ്ക്കലാക്കി. ഉടെന
േവെറ ഒരു വ്യവഹാരം തുടങ്ങി. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമവർമ്മൻതിരുമു ാട്ടിെല
കീഴിൽ കുടിയാന്മാർ നട വന്നിരുന്ന വലിയ ഒരു ഭൂമി ഒഴിപ്പിപ്പാൻ തിരുമു ാട്
െകാടുത്തിരുന്ന ഒരു വ്യവഹാരത്തിൽ, കുടിയാന്മാെരെക്കാണ്ട് അച്ഛൻ ജന്മവാദം
പുറെപ്പടുവീ ജന്മിയുെട നിലയിൽ വ്യവഹാരത്തിൽ കട കൂടി വ്യം ധാരാളം
െചലവു െച തിരുമു ാടിെന േതാ ി . ഈ വ്യവഹാരത്തിൽ േതാറ്റതിനാൽ
തിരുമു ാട്ടിേല െകാല്ലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ചില്വാനം പറ െന വരുമാ 
നമുള്ള ഒന്നാന്തരം ഒരു ഭൂമി െപായ് േപായി.
സങ്കടം സഹിക്കാൻ പാടില്ലാെത ആയതിനാൽ തിരുമു ാട് അച്ഛെന്റ ചില
കുടിയാന്മാെര സ്വാധീനമാക്കി അച്ഛെന്റ വക ഒരു ഭൂമിയിൽ കേയ്യറ്റം െച .
അച്ഛൻ ിമിനൽ അന്യായം െകാടു . തിരുമു ാടിനും ആൾക്കാർ ം ഒരു
മജിേ നല്ലവണ്ണം സമ്മാനം െകാടു . ഇവിെടയും േതാ .
െപാല്ലീസ്സ് അന്യായത്തിൽ േതാറ്റ േശഷവും തിരുമു ാടു വിട്ടില്ല. കേയ്യറ്റം െച
ൈകവശെപ്പടുത്തിയ ഭൂമി തേന്റതാെണ സ്ഥാപിപ്പാൻ വ്യവഹാരം െകാടു .
ആദ്യം േകാടതിയിൽ തിരുമു ാട് ഒരു വിധം ജയി . അച്ഛൻ അപ്പീൽ െച .
ആദ്യവിധി മാറ്റി അച്ഛെന്റ ഭൂമിയാെണന്ന് അപ്പീലിൽ തീർച്ചയാക്കി.
ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഉടെന തിരുമു ാട്ടിെല കുടിയാനായ ഒരു െചറുമെന,
തിരുമു ാട് തല്ലിച്ച് കഠിന ഉപ വം ഏ ിച്ചിരി എന്ന് ഒരു കള്ളെപ്പാല്ലീസ്സ്
അന്യായം അച്ഛൻ തിരുമു ാട്ടിേലക്ക് േമൽ െകാടുപ്പി . െചറുമനു കഠിനമായി
ത െകാണ്ട് എെല്ലാടിഞ്ഞത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ തിരുമു ാട്
യാെതാ ം അറികേയാ വർത്തി കേയാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കാര്യസ്ഥനാണു അടിച്ചത്. അതു തിരുമു ാട് കാര്യസ്ഥ 
െനെക്കാ തെന്റ മുമ്പാെക വ െചയ്യിച്ചതാെണന്ന് ഉണ്ടാക്കിത്തീർ .
െപാല്ലീ കാർ േജാറായി അേന്വഷണം നടത്തി. തിരുമു ാടും കുടുംബവും ഭയ 
െപ്പ വിറ . ഒ രണ്ടായിരം ഉറുപികേയാളം െചലവു െചേയ്യണ്ടിവ . ഉറുപ്പിക
ചിലവായേശഷം െപാല്ലീസ്സേന്വഷണത്തിെന്റ ഊക്ക് ഒ ശമി . മജിേ
തിരുമു ാടിെന വി . ”ആെട്ട, രണ്ടായിരം ചിലവായതിെന്റ േശഷമെല്ല” എ
പറ അച്ഛൻ രസി .
ഇതു കഴിഞ്ഞ്േശഷം തിരുമു ാട്ടിെല േകാവിലകത്ത് അതിേഘാഷമായി ഒരു
അടിയന്തരം ഉണ്ടായിരു . തിരുമു ാടിെല അമ്മയുെട മാസം. ആ മാസ 
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ടിയന്തിരത്തിൻനാൾ നാലഞ്ചായിരം എടങ്ങഴി അരിെവ സർവ്വാണിസദ്യ
നിശ്ചയിച്ചിരു .സർവ്വാണിസദ്യ തകരാക്കിത്തീർേക്കണെമ നിശ്ചയിച്ച്
അച്ഛെന്റ േദശ നിന്ന് ഒ രണ്ടായിരം ആൾക്കാെര സർവ്വാണിസാപ്പാ 
ടിനായി അയപ്പി . അവർ അവിെടെച്ച കലശൽകൂടി േചാറു കട വാരി
െവ സ്ഥലം അശുദ്ധമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ സകലതും
നശിപ്പി അേന്യാന്യം അടിയും പിടിയും നിലവിളിയും കലശലാക്കി. ഈ
ലഹള ക ഭയെപ്പട്ട് അടിയന്തരത്തിനു വന്ന മര്യാദക്കാരായ ആളുകൾ എല്ലാം
ഓടി ഒളി . തിരുമു ാടും കുടുംബവും മാളികേമൽ േപായി വാതിലട . അടി 
യന്തിരം േകവലം ഉരസലായിേപ്പായി. ഈ സംഗതിെയ കുറി തിരുമു ാട്
മജിേ ട്ടിൽ അച്ഛെന്റ േമൽ അന്യായം െകാടു . മജിേ ട്ട് ദീർഘമായി
വിസ്തരിച്ച് അന്യായം കളവാെണന്ന് ക നീക്കി.
ഒരു ഹീനജാതിയായ ീെയെക്കാണ്ട്, തിരുമു ാടുമായി ഉണ്ടായി ള്ള സംസർ 
ഗ്ഗത്താൽ തനി ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരി െവ ം അതി ചിലവിനു വാങ്ങി
െകാടുപ്പിേക്കണെമ ം ഒരു കള്ള അന്യായം അച്ഛൻ െകാടുപ്പി . ആ കാര്യം
വിചാരണ െചയ്ത് മജിേ ട്ട് ഒടുവിൽ അന്യായെത്ത നീക്കി. എങ്കിലും തിരുമു ാ 
ടി അതുനിമിത്തം കഠിനമായ വ്യസനവും അപമാനവും ഉണ്ടാക്കിത്തീർ .
തിരുമു ാടിെന്റ േകാവിലക ള്ള ീകളുെട സംബന്ധക്കാരായ ഒ ര
ന തിരിമാേരാടു ഭീഷണി പറഞ്ഞ് സംബന്ധം വിടിയിപ്പി . ഇങ്ങെന ഇവർ
തമ്മിൽ നടന്ന വ്യവഹാരങ്ങെള റി ം ദുഷ്ടകർമ്മങ്ങെള റി ം മുഴുവനും
ഇവിെട പറയുവാൻ യാസമാണ്. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ മിക്കവാറും കലാശം തി 
രുമു ാടിനു േദാഷമായിട്ടാണ്. തിരുമു ാടിെന്റ ഭാഗം േനരായാലും കളവായാലും
കാര്യം അവാസാനി ന്നതിൽ േഭദം അധികമായി ഉണ്ടാവാറില്ല. എന്നാൽ
നിർഭാഗ്യവശാൽ തിരുമു ാട് ഒരു വ്യവഹാര ിയനായിരു . വ്യ ബലത
ഉള്ളാളുമായി വ്യവഹാരത്തിൽ മത്സരി ന്നത് എല്ലാേ ാഴും അപകടമാെണ 

ള്ള േബാദ്ധ്യം നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടാവാൻ മാ മുള്ള പഠിപ്പ് തിരുമു ാടി
ഉണ്ടായി എങ്കിലും പിെന്നയും വ്യവഹാരത്തിൽ ഉള്ള രസം അേശഷം ഇേദ്ദ 
ഹത്തി വിട്ടിട്ടില്ല. എെന്തങ്കിലും ഒരു സുഷിരം കിട്ടിയാൽ അതിൽ കൂെട
അച്ഛെന്റ േനെര പാ േകറും. േതാറ്റ്, ഇളിഭ്യനായി മട ം. തെന്റ േനെര
പാ േകറിയതിനാൽ ഉണ്ടായ േ ാധശമനത്തിന്ന് അച്ഛൻ തിരുമു ാടിെന്റ
േനെര കയറും, മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ ജയി കയും െച ം. ഇങ്ങിെന ഇവർ
തമ്മിൽ ഉണ്ടായ ദുർവ്യവഹാരങ്ങളാൽ തിരുമു ാടി വളെര സ്വത്ത് ക്ഷയി
കടത്തിലായി. വ ക്കൾ പണയംവ തുടങ്ങി. ഈ കാലമാണ് ഇേദ്ദഹം
ഈ കഥയിൽ േവശി ന്നത്. കടം വാങ്ങിയും വ്യവഹരിേക്കണെമ ള്ള
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നിശ്ചയം ദൃഢമായി െചയ്തി ള്ള േദഹമായ ഇേദ്ദഹത്തി വ്യവഹാരത്തിൽ
രസം പിടിപ്പിപ്പാൻ ഒരു നാ കാര്യസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപർ
കരിപ്പാട്ടീൽ കണ്ടേന്മേനാൻ എന്നായിരു .
”നാ കാര്യസ്ഥൻ” എന്നപദത്തി ഞാൻ ഉേദ്ദശിച്ച അർത്ഥേമാ അെല്ലങ്കിൽ
വല്ല േത്യക അർത്ഥേമാ ഒരു വിവരണം കൂടാെത എെന്റ വായനക്കാർ

ഹി േമാ എ ഞാൻ സംശയി . ഞാൻ ഉപേയാഗിച്ച പദത്തിെന്റ
ഗാംഭീര്യം നിമിത്തം മനസ്സിലാവാൻ യാസെമന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്.
”നാ കാര്യസ്ഥൻ” എന്ന പദത്തിൽ എവിെടയാണ്, ഗാംഭീര്യം. എന്നാൽ
മനസ്സിലാവാൻ ൈവഷമ്യം എ ഞാൻ ശങ്കി ന്നത് ഈ പദം ഞാൻ
ഉേദ്ദശിച്ച അർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ ഹിക്കെപ്പടു െണ്ടന്ന് എനി വി 
ശ്വാസമില്ലാത്തതിനാലാണ്. അതുെകാണ്ട്, ആ പദത്തി ഞാൻ ഇവിെട
ഉേദ്ദശിച്ച അർത്ഥം താെഴ വിവരി .
സർക്കാരുേദ്യാഗം, കച്ചവടം, കൃഷി, ഗൃഹസ്ഥവൃത്തി, വിദ്യാപരി മം, ൈക 
േവല വൃത്തികൾ, കൂലിപ്പണി, തീർത്ഥാടനം, പിച്ച എടുക്കൽ മുതലായ
യാെതാരു വ്യാപാരങ്ങളിലും മമായും ശരിയായും േവശിക്കാെതയും അധി 
കകാലം േകാടതിയിൽ വ്യവഹാരകാര്യങ്ങളിൽ പരിചയി വ്യവഹാരത്തിൽ
അത്യന്തം രസം പിടി പൂർവ്വാർജ്ജിതമായി വല്ല സ്വ ക്കളും തനിക്ക്
ഉണ്ടായിരു െവങ്കിൽ അതു വ്യവഹാര ാന്തിനാൽ നശിച്ച് ദിവസവൃത്തി
നല്ല ബുദ്ധിമുേട്ടാടുകൂടി വല്ല കാര്യങ്ങളിലും മദ്ധ്യസ്ഥം പറ വ്യവഹാരങ്ങൾ
നട ന്നതിൽ വക്കീലന്മാരുെട ഉപേദഷ്ടാവായും വല്ല മുറിവാചകങ്ങളും പഠിച്ച
ഹർജികൾ, ആധാരങ്ങൾ, തറവാ കരാറുകൾ മുതലായത് എഴുതുന്നതിൽ ബഹു 
സമർത്ഥൻ എന്ന് അറിവില്ലാത്താളുകെള ധരിപ്പി ം, ധനപുഷ്ടിയും ജനപുഷ്ടിയും
ഉള്ള തറവാടുകളിൽ കട കൂടി കുടുംബച്ഛി വും നാശവും ഉണ്ടാക്കിയും നാട്ടിൽ
വ്യവഹാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പി കാലേക്ഷപം െച ന്ന ഒരു മനുഷ്യനു ഞാൻ
”നാ കര്യസ്ഥൻ” എന്ന േപർ െകാടു . േമ റഞ്ഞ കരിപ്പാട്ടിൽ കണ്ടേന്മ 
േനാൻ ഈ വിധമുള്ള നാ കാര്യസ്ഥനാകു . ശീ കളിയിലും മ ം ചിലേപ്പാൾ
കി ന്നതുേപാെല ദുർവ്യവഹാരങ്ങളാൽ തെന്റ െചറുപ്പത്തിൽ ആദ്യകാല
സമ്പാദിച്ചിരുന്ന സ്വ ം തനി തറവാട്ടിൽ കാരണവസ്ഥാനം കിട്ടിയേശഷം
തറവാ വക അ മായി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വ ം ഈ മനുഷ്യൻ ഒരുേപാെല
നശിപ്പിച്ച് അേഹാവൃത്തി വളെര ബുദ്ധിമുട്ടി ”ഉഴലൂർ” ആയി നട ന്ന കാല 
മാണ്, ഈ കഥ നടന്ന കാലം. സൂക്ഷ്മത്തിൽ വളെര വലച്ചിലിൽ ആയിരു ,
തെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി എങ്കിലും ഒരു െവളുത്തമു ം, േതാർ മു ം, ഒരു
ചൂരൽ വടിയും, പെഴ ര െചരി ം, കാലപ്പഴക്കത്താൽ ആദ്യെത്ത ആകൃതിയും
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വണ്ണവും ഏതാണ്ട് മാറിവശായ ഒരു പ െകാടയും കാര്യസ്ഥതയാൽ സഹജെമ 
ന്നേപാെല ആയിത്തീർന്നിരി ന്ന തെന്റ ഗംഭീരഭാവവും ധാർഷ്ട്യാതിേരകമായ
വാ കളും കൂടാെത കണ്ടേന്മേനാെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ ദുഷ്ക്കാലത്തിലും
ആരും പുറ കാണാറില്ല. ധാർഷ്ട്യവും ഗർവും നിമിത്തവും ഉള്ള വിലകൂടി
ക്ഷണത്തിൽ ഇല്ലാെത ആയി േപാവുെമ ശങ്കിച്ച്, തെന്റ കഷ്ടദശെയ കുറി ം
ബുദ്ധിമു കെള കുറി ം ആേരാടും കണ്ടേന്മേനാൻ പറയാറില്ല. വല്ല ശുദ്ധമന 

കളായ മനുഷ്യർ തെന്റ അേപ്പാശെത്ത സ്ഥിതിെയ റി പരിതാപെപ്പ
കണ്ടേന്മേനാേനാടു വലതും പറഞ്ഞാൽ അതു തനി അേശഷം രസമാവു 
കയിെല്ല മാ മല്ല ചിലേപ്പാൾ ശുണ്ഠി കൂടി കാരണമായി വരുമാറാണ്.
ഇങ്ങിെനയാണ് ഈ നാ കാര്യസ്ഥെന്റ കൃതം. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭവനവും
ഉദയന്തളി േദശ തെന്നയാണ്. രമവർമ്മൻ തിരുമു ാടിെന്റ േകാവിലക  
നിന്ന് ഒരു നാഴിക ദൂരമാണ്. രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടും അച്ചനുമായി വ്യവഹാരം
തുടങ്ങിയ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കണ്ടേന്മേനാൻ രാപകൽ തിരുമു ാേടാടുകൂടി
നി വ്യവഹാരപരി മം ചയ്തിരു . ഇയാളുെട ഉപേദശങ്ങളാൽ രാമവർമ്മൻ
തിരുമു ാടു പേല അബദ്ധങ്ങളിലും ചാടീ ണ്ടായിരു െവങ്കിലും കണ്ടേന്മേനാ 
നുമായുള്ള ആേലാചന തിരുമു ാടു േകവലം വിട്ടിരുന്നില്ല. കൂെട െട ഇക്കാലം
തിരുമു ാടു കണ്ടേന്മേനാെന കാണുമാറും വ്യവഹാരസംഗതികെളപ്പറ്റി ആേലാ 
ചി മാറും ഉണ്ട്. അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ ന െട ഈ കഥ നട ന്ന കാലം
ഒരു ദിവസം രാവിെല കണ്ടേന്മേനാൻ രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടിെന കാണ്മാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകാവിലകേത്ത െച . േകാവിലക പൂമുഖ െവ
രാമവർമ്മൻ തിരും ാടും കണ്ടേന്മേനാനുമായി ഓേരാ സംഗതികെള റി ം
സംസാരം തുടങ്ങി. ക :- ഇവിടുന്ന് ഒരു വിേശഷവർത്തമാനം േക േവാ.
രാ :- ഇല്ല, എന്താണു േകൾക്കെട്ട.
ക :- പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽനി മു നാടുവിട്ട െപായ്ക്കളഞ്ഞ കല്യാ 
ണിഅമ്മയുെട മകളായി ഒരു കുട്ടി അതിെന്റ അച്ഛേനാടുകൂടി ഈ ദിക്കിൽ
എത്തീ ണ്ടേ . കല്യാണിഅമ്മ മരി േപായിേപാൽ. കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ
പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ഛന് ഒരു എഴുത്തയച്ചിരി . അതിൽ കുട്ടിെയ അച്ചൻ
ഏ വാങ്ങി രക്ഷിേക്കണെമ ം അെല്ലങ്കിൽ ഉടെന വ്യവഹാരം െകാടു െമ ം
എഴുതിയിരി വെ . അച്ചനും ഉണ്ണിമാരും വളെര മി വശായിരി .
ഞാൻ ഇന്നെല ൈവകുേന്നരമാണ് ഈ വിവരം േകട്ടത്. അതാണ് ഇന്ന്
ഇ േനർെത്ത ഇേങ്ങാ േപാന്നത്.
ഈ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ തിരുമു ാട് െപെട്ടന്ന് അത്യന്തസേന്താഷത്തിലും
അ ം വ്യസനത്തിലും ആയതിനാൽ ര മൂ നിമിഷങ്ങൾ ഒ ം സംസാരി 
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പ്പാൻ വയ്യാെത ഇരു . ഈ േസ്താഭത്തിൽ നിന്ന് നിർത്തിച്ചേശഷം േചാദി .
രാ :- ഇതു സത്യേമാ ? കണ്ടേനാട് ആർ പറ ?
ക :- സത്യമാണ്. സംശയമില്ല. ഈ കുട്ടിയുെട അച്ഛെന്റ എഴുത്ത് ഒരുവൻ
പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ െകാടു ന്നതു കണ്ട േദഹമാണ് എേന്നാടു പറഞ്ഞത്.
കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. എഴുത്ത് െകാ വന്നവെന തല്ലിക്കാൻ അച്ചൻ
വട്ടംകൂട്ടി. അവൻ ഓടിക്കള വെ . വർത്തമാനം പരമാർത്ഥമാെണ ള്ളതി 
നു യാെതാരു സംശയവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
രാ :- വ്യവഹാരം െകാടു െമ തെന്ന എഴുതീ േണ്ടാ ??
ക :- അങ്ങിെന തെന്ന എഴുതിയിരി , എഴു കിട്ടിയ തിയ്യതി മുതൽ ഒരു
മാസത്തിനകത്ത് എഴുത്തിലാവശ്യെപ്പട്ട കാരം വർത്തി ന്നിെല്ലങ്കിൽ
വ്യവഹാരം െകാടു െമ തെന്ന തീർച്ചയായും എഴുതിയിരി . ഈ
കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ വളെര വ്യസ്ഥനും നല്ല കാര്യസ്ഥനുമാണെ . കുട്ടി അതി
സുമുഖിയാണ് അെ .
രാ :- നിശ്ചയമായി നുമ്മൾ ഈ കുട്ടി േവണ്ട സഹായങ്ങൾ സകലതും
െചയ്യണം.
ക :- സകല സഹായങ്ങളും െചയ്യണം.
രാ :- കഷ്ടം ! കല്യാണി മരി േപായി ഇേല്ല ? ഈ മഹാപാപി അച്ചൻ നിമിത്തം
ആ െപ ം എെന്റ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയും നശി . അവെര ര േപേരയും ഈ അച്ചൻ
െകാല െചയ്തതായി വിചാരിക്കണം. എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരു െവങ്കിൽ
ഈ വൃേകാദരെന ഞാൻ തൂക്കിെക്കാ വാൻ വിധി െകാടു മായിരു . ആ
മഹാപാപിക്ക് നല്ല കാലമാണ്. എ െച ം. നിവൃത്തി ഇല്ലേല്ലാ , വ്യവഹാരം
ഈ കുട്ടി െകാടുത്തിെട്ട ഫലം. അച്ചെന്റ പണത്തിനു മീേത എെന്തങ്കിലും
േപാവുേമാ ?
ക :- അങ്ങിെന പറയണ്ട. ഈ വ്യവഹാരം നല്ല ഒന്നാംതരം വ്യവഹാരമാണ്.
സ്ഥാപന െകാടുത്താൽ മതി ”ഇ ീശ്യാൽറില്ലി” എന്ന് ഇേപ്പാൾ ഒരാക്ട്
ഉണ്ട്. അതു കാരം സ്ഥാപന െകാടുത്താൽ കുടുങ്ങി.
രാ :- എന്ത് ആക്ട് ഉണ്ടായാലും അച്ചനു പണമിെല്ല. ആെക്ടാെക്ക പണത്തിനു
വഴങ്ങെണ്ട.
ക :- ഈ വ്യവഹാരം െകാടു േവാ എന്നാൽ ജയി ം , സംശയമില്ല. ”റില്ലി”
ആക്ട് കാരം േവേണ്ടടേത്താളം െതളിവുെകാടുത്താൽ ൈഹേക്കാടതിയി 
െലങ്കിലും ഗുണം കി ം നിശ്ചയം. ഞാൻ െവെറ ഒരു വിേശഷവർത്തമാനം
കൂടിേക . വലിയ മൂപ്പർക്ക് എളക്കമുണ്ടേ . ഏേതാ േവെറ ഒരു ജില്ലയിേലക്ക്
മാ വെ .
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രാ :- ജഗദീശ്വരാ-ഭഗവാെനാ-ഈ ബകഹാക്ഷസൻഇവിെടനി േപായാൽ
സാധുക്കൾക്ക് ജീവിക്കാമായിരു . േപാവുകയില്ല. ഒരിക്കലും േപാവുകയില്ല.
അ ഭാഗ്യം ഈ ജില്ലയിെല സാധുക്കൾ േണ്ടാ.
ക :- അല്ല േപാകും. ഇഷ്ടീൻസായ്പ് സകല വർത്തമാനവും അറിഞ്ഞിരി  
േപാൽ. ഉടെന മാറ്റം ഉണ്ടാവും.
രാ :- നീ പറഞ്ഞആക്ട് കാരം ഉള്ള വ്യവഹാരം ഏതു േകാടതിയിൽ െകാടു 
േക്കണ്ടതാണ് ?
ക :- അത് മുനിസിപ്പ് േകാടതിയിൽ െകാടുക്കാം.
രാ :- അേപ്പാൾ സലേയാ. എടത്തിെല വ മുതൽ ഒെക്കയും അധികാരസലയാ 
യി േചരേണ്ട. അത് മുനിസി േകാടതിയിൽ ഒതു േമാ ?
ക :- ഓ െഹാ , ”ഇ ിശ്യാൽ റില്ലി” ആക്ട് കാരം അധികാരസല ആവശ്യമില്ല.
പ റുപ്പികയുെട കടലാസിൽ അന്യായം എഴുതിെക്കാടുക്കണം. അേ േവ .
ഏതു േകാടതിയിലും െകാടുക്കാം.
രാ :- എെന്താ , എനി ഇതു നിശ്ചയമില്ല. ആെട്ട എനിക്ക് ആ കുട്ടിെയയും
അതിെന്റ അച്ഛെനയും കാണാൻ അത്യാ ഹമായിരി . അവർ ഏതു
ദിക്കിലാണ് ? ക :- കല്യാണിഅമ്മയുെട കൂെട േപായിരുന്ന ൈവത്തിപ്പട്ടര്
എന്ന ഒരു പട്ടരുെട ഗൃഹത്തിൽ ആണെ താമസം.
രാ :- കണ്ടൻ ഉടെന ആ ദിക്കിേലക്ക് പുറെപ്പടണം. ൈവത്തിപ്പട്ടർ എെന്റ ഒരു
താ ര്യക്കാരനാണ്. പട്ടര് വികൃതിയാെണങ്കിലും പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിേല 

ബദ്ധമത്സരിയാണ്. അയാെള സ്വാധീനത്തിൽ െവക്കണം. കുട്ടിേയയും
അതിെന്റ അച്ഛേനയും ഇേങ്ങാട്ട് ൈവത്തിപ്പട്ടർ മുഖാന്തിരം കണ്ടൻ തെന്ന
േപായി കൂട്ടിെക്കാണ്ട് വരണം. പേക്ഷ ഉദയവർമ്മനും കൂടി വരെട്ട. കുട്ടി എെന്റ
ഭാര്യയുെട േജ്യഷ്ഠത്തിയുെട മകളേല്ല. എനിക്ക് ആ കുട്ടിെയ എെന്റ സ്വന്തം
ആെള അയ വരു വാൻ അവകാശമുണ്ടേല്ലാ. ഒ ം താമസിക്കരുത് ഉടെന
കണ്ടൻ േപാകണം.
രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടും കണ്ടേന്മേനാനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ ഈ സംഭാഷണം
േക െകാണ്ട് പൂമുഖത്ത് ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ ന തിരി നിന്നിരു . ഇേദ്ദഹം
വലിയ ഒരു ീ ാന്തനും ഒരു ഉത്സാഹപുരുഷനുമായിരു . കണ്ടാൽ സുമുഖ 
നാണ്. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലം രാമവർമ്മൻതിരുമു ാട്ടിെല േകാവിലകത്തിന്ന്
ഏറ്റവും സമീപത്തായിരു . േകാവിലകത്ത് ഇേദ്ദഹം നിത്യനാണ്. കല്യാണി 
അമ്മയുെട മകളായിട്ട് ഒരു െപൺകുട്ടി എത്തീ െണ്ടന്ന് കണ്ടേന്മേനാൻ പറഞ്ഞ
ഉടെന കുട്ടിെയ കാേണണെമന്ന് ന തിരി മന െകാണ്ട് ഉറ കഴി !
ഇേദ്ദഹം വലിയ സഞ്ചാരിയാണ്. ഉത്സവങ്ങേളാ മ വലിയ കാ കേളാ ഉള്ള
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ഇടങ്ങളിെലല്ലാം ഈ ന തിരിെയ കാണാെത ഇരി കയില്ല. കുെറ സംഗീ 
തവാസനയുണ്ട്. പാട്ട് എവിെടയുേണ്ടാ അവിെട ന തിരിയും ഉണ്ട്. പാട്ട്
ശീലമുള്ള ീകൾ തനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തവരായി ആരു ഈ മലയാളത്തിൽ
ഇല്ല. ഈ രാജ്യത്തിൽ ഇേദ്ദഹം േപായി കാണാെതേയാ പരിചയമില്ലാെതേയാ

േദശം ഉേണ്ടാ എ സംശയമാണ്
”ഉടെന കണ്ടൻ േപാണം” എ തിരുമു ാട് പറഞ്ഞേപ്പാൾ-
ന തിരി ”ഞാനും കൂെട േപാവാം ! ഞാൻ ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട ഗൃഹത്തിൽ
പലേപ്പാഴും േപായി ണ്ട്. സർപ്പദൃഷ്ടിക്കാരനും ഞാനുമായി നെന്ന േസ്നഹമായി 
ട്ടാണ്. ഞാനും കൂെട േപാവാം. എ പറ .
രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടിനു ന തിരി പറഞ്ഞത് വളെര സമ്മതമായി.
സേന്താഷേത്താടുകൂടി ”അങ്ങിെനതെന്ന” എ സമ്മതി . ഉദയവർമ്മൻ തിരു 
മുൽപ്പാടിേല ം കണ്ടേന്മേനാനും ഉടെന പുറെപ്പടാൻ തരമായില്ല. ന തിരി
ഈ ര േപേരാടും എേപ്പാൾ പുറെപ്പടു , താൻ ഹാജരായിരി എന്ന്
ഈ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞതുമുതൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും േപായി േചാദ്യം
തുടങ്ങി. അവരു ര േപരും ഈ ന തിരിയുെട ബദ്ധപ്പാടുെകാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി.
ഒടുവിൽ ഒരു ദിവസം ഉദയവർമ്മൻ തിരുമുൽപ്പാട് ന തിരിേയാട് ഇങ്ങെന
പറ .
”എനി ര ദിവസം കഴിേഞ്ഞ പുറെപ്പടാൻ നിവൃത്തിയു ന തിരിക്ക്
ബദ്ധപ്പാടാെണങ്കിൽ മുെമ്പ െപാെയ്ക്കാ .”
”എന്നാൽ ഞാൻ മുെമ്പ േപാവാം. നിങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്ന വിവരം മുൻകൂട്ടി
അറിയി നിങ്ങൾ വരുേമ്പാൾ എതിേരൽക്കാൻ ഞാൻ ഹാജരായി നി െകാ 
ള്ളാം.” എ ം പറ ഉടെന ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട ഗൃഹത്തിേലക്കായി ന തിരി
േപായി. അേദ്ദഹം േപായതിെന്റ രണ്ടാംദിവസം ഉദയവർമ്മൻ തിരുമുൽപ്പാടും
കണ്ടേന്മേനാനും ഭൃത്യന്മാേരാടുകൂടി ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട രാജ്യേത്ത പുറെപ്പടുക 
യും െച .
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നാലാം അദ്ധ്യായം

”െഹ മനുഷ്യെര , നിങ്ങളുെട അത്യാ ഹത്തിെന്റ വലുപ്പം നിങ്ങളുെട രതയുെട
രൂക്ഷതയാൽ അല്ലാെത മെറ്റന്തിനാൽ ജയിക്കെപ്പടു .” എന്ന് ഒരു വ ന്ന 
നായ േദഹം പ പറ േപാൽ. ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ എഴുതുവാൻ േപാവുന്ന
കഥെയ ഓർത്തേപ്പാൾ എനി േമ റഞ്ഞ വാ കളുെട യഥാർത്ഥെത്തപ്പറ്റി
പൂർണ്ണേബാദ്ധ്യം ഉണ്ടായി.
എെന്റ ിയെപ്പട്ട വായനക്കാെര , നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഈ മാതിരി കഥക 
ളിൽ ഇങ്ങെന ന്ഥകർത്താക്കന്മാർക്ക് സാധാരണ സംഗതികെളപ്പറ്റിയുള്ള
സ്വാഭി ായങ്ങെള റിച്ച് എഴുതുന്നതു രസി േമാ എ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.
എങ്കിലും ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുവാൻ േപാകുന്ന കഥയുെട സ്വഭാവം
ഓർ േമ്പാൾ ആ കഥ പറയുന്നതിനു മുമ്പ് േമൽ കാണിച്ച കാരമുള്ള ഒരു മുഖ 
വുരയും അതിെനപ്പറ്റി ഏറ്റവും െചറിയ ഒരു വിവരണവും ഇവിെട െകാടു ന്നതു
േയാഗ്യെമ മാ മല്ലാ ആവശ്യമാെണ കൂടി ഞാൻ വിചാരി .
ഒരു മനുഷ്യന് തെന്റ േസ്നഹിതൻമാർ പലേരയും ഒന്നായിക്ഷണിച്ച് ഒരു വിരുന്ന്
കഴി േമ്പാൾ അവരിൽ ഓേരാരുത്തർക്ക് രുചിയുള്ളതും രുചിയില്ലാത്തതും
ആയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താെണന്ന് അേന്വഷിച്ച് അതു കാരം
ഓേരാരുത്തർക്ക് വട്ടം കൂ വാൻ അസാദ്ധ്യമാണ്. ഒരുവിധം തെന്റ രുചി ം
സാധാരണസ തായത്തിനും ഒത്തവണ്ണം സദ്യക്ക് വട്ടംകൂ ക എേന്ന വരൂ.
ഈ മാതിരിയിൽ മാ െമ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നയാൾ ം െചയ്വാൻ കഴികയു 

. ന്ഥകർത്താവിെന്റ ബുദ്ധിഇശക്തി ം വാസന ം രുചി ം ഒത്തവണ്ണം
ന്ഥം എഴുതുവാെന നിവൃത്തിയു . വായനക്കാരുെട ബുദ്ധിശക്തി ം രുചി 
ം ഒത്തവണ്ണം അവർ രസി കേയാ നിന്ദി കേയാ െച െകാള്ളെട്ട.

ഈ അദ്ധ്യായത്തിെന്റ ആദ്യത്തിൽ കാണിച്ച വാക്യ കാരം മനുഷ്യെന്റ ബുദ്ധി 
യുെട ദുഷ്ടതെയപ്പറ്റി ഓർത്താൽ ആശ്ചര്യെപ്പടാെത ഇരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
ഒരു സിംഹേത്തേയാ , പുലിേയേയാ , കരടിേയേയാ കാണുന്ന ക്ഷണത്തിൽ
അത് എെന്താരു മാതിരി ദുഷ്ടജ വാെണന്ന് മനുഷ്യർ ം മ ള്ള ജ ക്കൾ ം
മനസ്സിലാവു . അങ്ങിെന മനസ്സിലാവുന്നതിനാൽ ആ വക ജ ക്കളിൽനിന്ന്
ഉണ്ടാവുന്ന ആപ കെള തടുപ്പാനുള്ള വഴി മുൻകൂട്ടി കരുതു . എന്നാൽ
ദുഷ്ടമനുഷ്യൻ എ പറയുന്നത് എെന്താരു ജ വാണ് ? ഈ ജ വിെന്റ
സ്വഭാവെമന്താണ്. സിംഹം , പുലി , കരട് , കാ േപാത്ത് , പന്നി ,പശു ,
മാൻ മുതലായ ജ ക്കളുെട െ ൗര്യഗുണേമാ െസൗമ്യഗുണേമാ ഏകേദശം
ഇന്ന കാരമാെണന്ന് നാം ഗണി വച്ചി ണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ദുഷ്ടമനസ്സായ
മനുഷ്യെന്റ െദൗഷ്ട്യത്തിനു ഇന്ന കാരെമല്ലാമുള്ള േചഷ്ടകൾ ഉണ്ടാവാെമന്ന്
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വല്ല ഒരു നിശ്ചയവും നമുക്ക് ആർെക്കങ്കിലും കിട്ടീ േണ്ടാ-ഇല്ല കി വാൻ പാടില്ല.
മനുഷ്യെന്റ െദൗഷ്ട്യത്തിന്ന് അളവില്ല. ഒരു ദുഷ്ടമനുഷ്യനു െച കൂടാത്ത ദുഷ്ടകർ 
മ്മം ഒ മില്ല. അേപ്പാൾ അവെന്റ േചഷ്ടകെള കുറിച്ച് എങ്ങെന ഗണി .
ഒരു ദുഷ്ടെന്റ മനസ്സ് ഇന്ന കാരെമല്ലാം വ്യാപി െമ ം ഇന്നത് എല്ലാം
അവേനെക്കാണ്ട് െചയ്യിപ്പിക്കാെമ ം ഉള്ളത് ആർ ം നിശ്ചയിപ്പാൻ പാടില്ല.
അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടനായാൽ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങേളക്കാൾ ഭയെപ്പേടണ്ട ഒരു
ജ വാെണന്ന് ത്യക്ഷമാണ്. പിെന്ന മനുഷ്യരിൽ അത്യന്ത രനും അത്യന്ത
െസൗമ്യശീലനും ആകൃതിയിലും അവയവങ്ങളിലും പുറെമ കാണുന്ന സ്വഭാവ 
ത്തിലും ദുഷ്ടമൃഗങ്ങേളയും ശിഷ്ടമൃഗങ്ങേളയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിവാൻ കഴിയുന്ന
മാതിരിയുള്ള േഭദങ്ങൾ ഒ ം കാണെപ്പടുന്നില്ല. ജഗദീശ്വരൻ ദുഷ്ടമനുഷ്യെര
സൃഷ്ടി േമ്പാൾ അവർ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള േവർതിരി അറിയി ന്ന മാതി 
രിയിലുള്ള വല്ല ദം ങ്ങേളാ െകാ കേളാ നഖങ്ങേളാ മ വല്ല അടയാളേമാ
െകാടുത്തിരു െവങ്കിൽ ഈ േലാകത്തിൽ മനുഷ്യരിൽനി മനുഷ്യർ
ഇ ആപ കൾ േനരിടുന്നതല്ലായിരു . ഒരു സർപ്പം ഫണം ഉയർത്തി
കടിപ്പാൻ വരുന്നത് കാണുേമ്പാൾ നമുക്ക് ഒ കിൽ അതിെന അടി െകാ 

കളയാം. അെല്ലങ്കിൽ അത് സമീപി ന്നതിനുമുമ്പ് ഓടിക്കളയാം. ഒരു
ദുഷ്ടമനുഷ്യൻ ഭംഗിവാ ം പറ സമീപത്തിൽ വ മന്ദഹസി െകാണ്ടിരി 

ന്നതിനിടയിൽ ഒരു കത്തി എടു കഴുത്തിൽ കുത്തിെകാ വാനുറച്ചാേലാ
, അനുഭവി ക എന്നല്ലാെത എ നിവൃത്തി. ഇതര ജ ക്കളിൽ ഉള്ള 
തുേപാലതെന്ന മനുഷ്യനും ഈവക ഓേരാ രകർമ്മങ്ങ െച ന്നതിനുള്ള
മുഖ്യേഹതു ’സ്വാർത്ഥം’ തെന്നയാണ്. എന്നാൽ ഒരു മൃഗത്തിെന്റ സ്വാർത്ഥ 
വികാരങ്ങൾക്ക് അളവുണ്ട്. മനുഷ്യെന്റ സ്വാർത്ഥവികാരങ്ങൾക്ക് യാെതാരു
അളവുമില്ല. മൃഗത്തിനു വിേശഷബുദ്ധി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിെന്റ സ്വാർത്ഥവി 
കാരനിവൃത്തി േവണ്ടി െച ന്ന െദൗഷ്ട്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് അളവുണ്ട്. മനുഷ്യനു
വിേശഷബുദ്ധി ഉള്ളതിനാൽ മനുഷ്യെന്റ സ്വാർത്ഥവികാരനിവൃത്തി െച ന്ന
െദൗഷ്ട്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് അളവില്ല.
ഒരു സിംഹത്തിേനാ വ്യാ ത്തിേനാ അതിെന്റ ത്ത് അടക്കാനുള്ള ഭക്ഷ 
ണവും ദാഹം ശമിപ്പിക്കാനുളള ജലവും നി യ്ക്ക് ഒരു ഇടവും സംഗത്തിന്
സജ്ജാതിമൃഗത്തിലുള്ള ഒരു ജ േവയും ആവശ്യമുള്ളേപ്പാൾ എല്ലാം കിട്ടിവ 
ന്നാൽ യാെതാരു െ ൗർയ്യകർമ്മങ്ങളും ആ സിംഹേമാ വ്യാ േമാ െചയവാൻ
സംഗതിയില്ല. ഈ വിധം മൃഗങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങളും രുചികളും സ്വ ങ്ങളാണ്.
എന്നാൽ മനുഷ്യേനാ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ം രുചികൾ ം അവസാനമില്ല.
സർവ്വരാജ്യസ ാട്ടായിരി ന്ന ഒരു േദഹത്തിനും അത്യന്തം ദരി നും ഒരുേപാ 
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െല ആ ഹനിവൃത്തി പൂർത്തിയായി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല.
എന്നാൽ സ്വാർത്ഥത്തിൽ ത രന്മാരല്ലാത്ത മനുഷ്യെര കാണ്മാൻ യാസമാ 
ണ്. അതുെകാ ദുഷ്ടന്മാരല്ലാത്ത മനുഷ്യെര കാണ്മാൻ യാസമാെണ
പറ കൂടാ. ഹൃദയശുദ്ധിയും വിേവകവും ദയയും ഉള്ള മനുഷ്യർ തങ്ങളുെട
സ്വാർത്ഥനിവൃത്തി വരുന്നതു ദുഷ്ക്കർമ്മം െകാ മാ േമ കഴികയു എ
കണ്ടാൽ അവൻ ആ സ്വാർത്ഥനിവൃത്തി ള്ള കാംക്ഷെയ ത്യജി .
ദുഷ്ടബുദ്ധി സ്വാർത്ഥനിവൃത്തിയിലുള്ള കാംക്ഷ ഒരു വിധത്തിലും ത്യജി 
ക്കാൻ മന വരുന്നതല്ല. ദുഷ്ടാമനുഷ്യർതെന്ന പേലമാതിരികളിൽ കാണും.
ഒരു ദുഷ്ടബുദ്ധി പഠി ം അറിവും എ െയങ്കിലും ഉണ്ടായാലും ദുഷ്ടകർമ്മം
െച ന്നതിൽ യാെതാരു വിരക്തിയും ഉണ്ടാകയില്ല. പഠി ം അറിവും ഉള്ള
ദുഷ്ടൻ െച ന്ന ദുഷ്ടകർമ്മത്തി െവടി ം മിടു ം കൂടും. വലിയ പഠിപ്പ് ,
വലിയ ഉേദ്യാഗം, ഒന്നാന്തരം തലെക്കട്ട് , വിേശഷമായ പ േകാട്ട് , ഭംഗി 
യുള്ള ചന്ദനെപ്പാട്ട് , ജനവശ്യകരമായ പുഞ്ചിരി , വിനയമൃദുളമായ വാക്ക് ,
സർവ്വജനസമ്മതമായ നാട്യം , അതുകേളാടുകൂടിയുള്ള എ ഭയങ്കരദുഷ്ടന്മാെര
നാം ദിവേസന കാണു . ആ മന്ദസാഹത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരി ന്ന
കാളകൂടത്തിെന്റ ശക്തി കടിപിണഞ്ഞവർേക്ക അറിവാൻ കഴകയു . ഒരു
വ്യാ ത്തിെനാ പുലിെക്കാ ഈ മാതിരിയിലുള്ള േവഷത്തിലും ദുഷ്ടകർമ്മങ്ങൾ
െചയ് വാൻ സാധി േമാ ?
പിെന്ന ഒരുമാതിരി പഠിപ്പില്ലാത്ത് ദുഷ്ടന്മാരുണ്ട്. അവരുെട വൃത്തികൾ
ചിലേപ്പാൾ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളുെട വൃത്തിേപാെല വേന്നക്കാം. ഇവർക്ക് സ്വാർത്ഥനി 
വൃത്തി വരു വാനുള്ള ആ ഹം മുൻ പറഞ്ഞവെരേപ്പാെലതെന്ന ഉെണ്ടങ്കിലും
ക്ഷമയും ആേലാചനയും കുറഞ്ഞിരി ം. അതിനാൽ ഇവരുെട ദുഷ്ടകർമ്മങ്ങൾ
ഏകേദശം ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളുെട കർമ്മങ്ങൾ േപാെല േതാ ം. ഇവർക്ക് തെന്റ
സമസൃഷ്ടിയുെട ജീവഹാനി വരു ക. മുതൽ കളവു െചയ്ക ഈവക വൃത്തി 
കൾ െച ന്നതിൽ ബുദ്ധി യാെതാരു മടിേയാ ചഞ്ചലതേയാ േലശംേപാലും
ഇല്ല. മുൻപറഞ്ഞ രസികൻമാരായ ദുഷ്ടൻമാർ ം ഈ വക വൃത്തികൾ
െച ന്നതിൽ മടി ഉണ്ടാവുെമന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം. അവർക്ക്
ബൂദ്ധിചാതുർയ്യവും സാമർത്ഥ്യവും ആേലാചനയും ഉണ്ടാകയാൽ ഈവക

വൃത്തികൾ െച ന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് േനരിടാവുന്ന അപകടെത്ത ഓർത്ത്
അവൻ ഈവക കർമ്മങ്ങൾ േനരി െച ന്നതല്ല. പാഷാണംെകാെണ്ടാ മ
വല്ല ഔഷധംെകാേണ്ടാ ഉപായത്തിൽ ഉപായത്തിൽ ആരും അറിയാെത
ഒരുത്തേന തീർ കളഞ്ഞാൽ വല്ല കാർയ്യലാഭവും ഉണ്ടാകുെമങ്കിൽ അങ്ങിെന
െച ന്നതിൽ ഈ പഠി ള്ളല ദുഷ്ടന്മാർക്ക് അേശഷം വിരക്തി ഉണ്ടാവുകയി 
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ല്ല. കള്ളാധാരം അതിചാതുർയ്യേത്താെട ഉണ്ടാക്കി അന്യെന്റ സ്വ ക്കെള
തട്ടിപ്പറി ന്നത് ഈ കൂട്ടർക്ക് ബഹുരസകരമായ ഒരു െതാഴിലാണ്. ഈവക
ദുഷ്ടന്മാർ രാജേസവകന്മാെരാ ശിക്ഷാരക്ഷാധികാരികെളാ ആയാൽ അന്യെന്റ
പണം പിടി പറി ന്നതിൽ േലശം ദയ കാണി കയില്ല. അട്ട േചാര
കുടി ന്നതുേപാെല കയ്യിെ ട്ട മനുഷ്യെന്റ സർവ്വസ്വവും പിഴിേഞ്ഞടുത്താെല
കടി വിടുകയു .
പിെന്ന ഒരുവിധം കേഠാരന്മാരുണ്ട്. അവർ വിേശഷവിധിയായി സ്വാർ 
ത്ഥസിദ്ധി ഒ മിെല്ലങ്കിലും പരിതാപം ക െകാണ്ടിരി ന്നതു തെന്ന ബഹു
വിേനാദകരമായിരി ന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഈ ദുഷ്ടന്മാരുെട മനസ്സിന്ന്
ഉത്സാഹേമാ സേന്താഷേമാ ഉണ്ടാവുന്നത് അന്യെന്റ സന്താപത്തിലും സങ്കടത്തി 
ലുമാണ്. ഈ കഠിന ബുദ്ധി ആദ്യം െചറിയ സംഗതികളിൽ തുട ം. പിെന്ന
അതു വർദ്ധി ം. ദു വൃത്തിെച െച േമണ ബുദ്ധി അത്യന്തകഠിനമായി
തീർന്നാൽ പിെന്ന അവർ ഒരു ാന്തെനേപ്പാെല ആയിത്തീരു . ദുഷ്ടത
എെന്തങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ദിവസം െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ഈ ദുഷ്ടനു ശ്വാസം മുട്ടിയാൽ
ഉണ്ടാവുന്നതുേപാെലയുള്ള ഒരു ാണേവദന ഉണ്ടാവു . ചില രാജ്യങ്ങളിൽ
ഈ വിധം ദുഷ്ടന്മാർ തങ്ങളുെട ആത്മ ീതി േവണ്ടി നിരപരാധികളായ

ീകെളയും കു ങ്ങെളയും ഒളിച്ചിരുന്ന് വൃഥാ െവട്ടിെക്കാന്ന് അവരുെട
മരണവികൃതികെളക്കണ്ട് സേന്താഷി . തെന്റ സമസൃഷ്ടിയുെട ദുസ്സഹമായ

ാണേവദനയിൽ ഉള്ള ഓേരാ േഗാഷ്ടികൾ കാണുന്നതിലുള്ള സേന്താഷ 
വും അവെന്റ ശരീരത്തി െവട്ടി മുറി ഏ ി േമ്പാൾ തെന്റ മനസ്സി ള്ള
ഒരു തൃപ്തിയും രക്തവും കുടൽമാലയും സമ്മി ങ്ങളായി പുറ ചാടി കഴുകി
തളംെകട്ടിനിൽ ന്നത് കാണുേമ്പാൾ കണ്ണിനുള്ള ആനന്ദവും ഈ ദുഷ്ടന്
ഉണ്ടാവുന്നത് ഇ േത്താളമാെണന്ന് പറവാൻ അസാദ്ധ്യം. ഈ ഒരു തൃപ്തി  
മാ ം ദുർബുദ്ധികളായ ചില കുട്ടികൾ തവളേയയും ഓന്തിേനയും മ ം െവറുെത
എറി െകാ ന്നതുേപാെല മനുഷ്യെര ഈവക ദുഷ്ടന്മാർ െകാലെച .
ഇ േത്താളം രത മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിന്ന് ഉണ്ടാവുെമങ്കിൽ ഇങ്ങെന മൃതി 
െപ്പടുന്നതി കീഴായി എെന്തല്ലാംവിധം സങ്കടെത്ത ഈവിധം ദുഷ്ടനു തെന്റ
സമസൃഷ്ടി വൃഥാ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കം. അസംഖ്യം വിധത്തിൽ അേനകം സം 
ഗതികളിൽ െചയ്യാം. ഞാൻ എനി പറയാൻ േപാവുന്ന കഥെയ േകൾ േമ്പാൾ
ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞവിധം ഉള്ള ദുഷ്ടന്മാർകൂടി ന െട രാജ്യത്തിൽ തെന്ന
ചിലേപ്പാൾ കാണെപ്പടു െണ്ടന്നറിയാം.
ന െട സർപ്പദൃഷ്ടിക്കാരൻ ൈവത്തിപ്പട്ടർ ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞമാതിരിയുള്ള
ദുഷ്ടനല്ല. എന്നാൽ ൈവത്തിപ്പട്ടർ സ്വാർത്ഥസിദ്ധിക്ക് എ ം ൗർയ്യകർമ്മവും
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െചയ്വാൻ മടിയില്ലാത്തവനും പഠി ം അറിവും അേശഷവുമില്ലാത്ത ഒരു ദുഷ്ടനും
ആയിരു . ഇയാൾ േകവലം സാമർത്ഥ്യമില്ലാത്ത ഒരാളല്ല. ശങ്കരൻ മടങ്ങി
എത്തിയാൽ രാമൻേമേനാൻ അവേനാടു േ ാധി ശകാരി െമന്നായിരു 

ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട വിചാരവും ആ ഹവും. അ കാരം യാെതാരു ശണ്ഠയും
ഉണ്ടായിെല്ല തെന്ന അല്ലാ , രാ ി വളെരേനരം ശങ്കരനുമായി രാമൻേമേനാൻ
സ്വകാർയ്യം സല്ലപിച്ചിരി ന്നതാണ് ൈവത്തിപ്പട്ടർ കണ്ടത്. ൈവത്തിപ്പട്ടേരാ 
ട് രാമൻേമേനാൻ ശങ്കരൻ മടങ്ങിവന്നേശഷം ,യാെതാ ം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല.
ശങ്കരനുമായി സ്വകാർയ്യം പറഞ്ഞ സമയ ം ൈവത്തിപ്പട്ടെര വിളിച്ചിട്ടില്ല.
ൈവത്തിപ്പട്ടർക്ക് മനസ്സി ആെകപ്പാെട അേശ്ശഷം സ്വാസ്ഥ്യത ഇല്ലാെത
ആയി. തനി േമാഹങ്ങൾ വളെര എല്ലാം ഉണ്ടായിരു . അതുകൾ സാധി 

ന്നതിന്ന് അ യാസമിെല്ലന്നായിരു , പട്ടരുെട ആദ്യെത്ത വിചാരം.
േമണ ഈ വിചാരത്തിനു േഭദം വ തുടങ്ങി. ശങ്കരൻ തനി സർവ്വ

വിേരാധിയായി വന്നിരി . രാമൻേമേനാൻ ഇവെന്റ െചാൽപ്പടിയിൽതെന്ന
ഇരി കയു . പട്ടരുമായി രാമൻേമേനാൻ യാെതാരു കാർയ്യങ്ങെള റി ം
ആേലാചി ന്നില്ലാ. അധികം പണം െവച്ചി ള്ളെതന്ന് പട്ടര് തീർച്ചയായും
വിശ്വസിച്ചി ള്ള െപട്ടിയും താേക്കാലും ശങ്കരൻപക്കൽ തെന്ന. ഈ സംഗതി 
കൾ എല്ലാം ആേലാചിച്ച് അതിദുഷ്ടനായ പട്ടരുെട മനസ്സി േലശംേപാലും
സ്വാസ്ഥ്യത ഇല്ലാെത ആയിത്തീർ .
”കഷ്ടം ! കഷ്ടം !” ൈവത്തിപ്പട്ടര് വിചാരി . ”ഞാൻ എെന്താരു ഭാഗ്യ 
ഹീനനാണ്. എ തെന്ന ഞാൻ മിച്ചി ം അദ്ധ്വാനിച്ചി ം എെന്റ ദാരി ്യം
നീ ന്നില്ലേല്ലാ. പ വയ മുതൽ അദ്ധ്വാനി തുടങ്ങിയിരി . ഇേപ്പാൾ
എനിക്ക് 62 വയസ്സായി. അമ്പത്തിര െകാല്ലം അദ്ധ്വാനിച്ചി ം സുഖമായി
അേഹാവൃത്തി സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല. എെന്റ തലയിൽ എഴു തെന്ന. മെറ്റന്താ 
ണ് പറവാനുള്ളത്. പൂേഞ്ചാല എടത്തിൽ െതക്കൻ ചര കേച്ചാടത്തിൽ കുെറ
സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിരു . ആ കേച്ചാടം തെന്ന നിജ മായും സ്ഥിരമായും െച
വന്നിരു െവങ്കിൽ നാലു കാശു കാണുമായിരു . അതിേമാഹം െകാണ്ട്
അതുവി . ആ പാപി കല്യാണിയുെട കൂെട ചാടിേപ്പായി. േമാഹങ്ങൾ ഒ ം
സാധിക്കാെത പട്ടിെയേപ്പാെല മടങ്ങിേപ്പാ . കച്ചവടവും ആയി കഞ്ഞി ം
വകയില്ലാതായി. ആ കല്യാണിയുെടകൂെട േപായ സമയം ആേലാചിച്ചിരുന്ന 

കാരം എല്ലാം ക്ഷേണന ൈധർയ്യേത്താെട വർത്തിച്ചിരു െവങ്കിൽ ഇ
ഞാൻ നല്ല ഒരു ധനികനായിരി െമ ള്ളതിനു വാദമുേണ്ടാ . എ യായാലും
ഞാൻ പട്ടരെല്ല. പട്ടർക്ക് ൈധർയ്യം ഉണ്ടാവുേമാ. കഷ്ടം അ ം ൈധർയ്യം
നിശ്ചയിച്ചത് വർത്തി ന്നതിൽ േവഗതയും ഉണ്ടായിരു െവങ്കിൽ ഞാൻ
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എ എളുപ്പത്തിൽ പണം സമ്പാദി മായിരു . ഇേപ്പാൾ ൈദവഗത്യാ നല്ല
ഒരു തരം കിട്ടി എ ഞാൻ സേന്താഷേത്താടുകൂടി കരുതിയിരു . ഇതും
ഇേപ്പാൾ തകരാറായിട്ടാണ് വരാൻ േപാവുന്നത്. അന്നത്ത് മനെസ്സ , നിണക്ക്
എന്താണ് ഒരു ഭീരുത്വം. ആ ഹമുെണ്ടങ്കിൽ വർത്തിക്ക. വർത്തിക്ക.
ഭീരുത്വത്തിെന്റ ഫലം ദാരി ്യം. ദാരി ്യത്തിൽ കിട നശിക്ക , അെല്ലങ്കിൽ
വല്ലതും തീർച്ചയാക്കി വർത്തി . ഈ ക െപാട്ടെന്റ കയ്യിൽ അമ്പതു
അറുപേതാളം െറാക്കം ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു നാലിെനാ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ
കുേബരനായെല്ലാ. എങ്ങിെന കിട്ടാനാണ് ? ഞാൻ രാേമശ്വര െവച്ച്
ആ ഹിച്ചതു സകലം നിഷ്ഫലം. നിഷ്ഫലം തെന്ന. ഇങ്ങിെന കയ്യിൽ വന്നേപാ 
െലയുള്ള കാർയ്യം കിട്ടാെത േപാവുന്നെല്ലാ. ഇയാളുെട വശം അസംഖ്യം വ്യം
ഉണ്ടെല്ലാ. ഇയാളുെട വലിയ െപട്ടിയും േനാക്കി െകാതി െകാ വൃഥാ കാലം
കളയു വെല്ലാ. ശങ്കരൻ ഇവിെട താമസിപ്പാൻ ഒരിക്കലും അനുവദി കയില്ല.
ഇേപ്പാഴും ഭീരുത്വം കാണി നിന്നാൽ ഈ ജന്മം നമു ദാരി ്യംതെന്ന ഫലം
സംശയമില്ല. ശങ്കരൻ ആൾ മഹാ വികൃതിയാണ്. ബഹുസമർത്ഥനാണ്. അവൻ
ജീവിച്ചിരി േമ്പാൾ രാമേന്മേനാെന്റ േനെര ആർ ം എതിർപ്പാൻ കഴികയില്ല.
ന െട വിദ്യ യാെതാ ം ഫലിക്കയില്ല. യാെതാരു കാർയ്യവും രാമൻേമേനാൻ
എെന്റ മുഖാന്തിരം െചയ്കയുമില്ല. വല്ലതും സമ്പാദിേക്കണെമ െണ്ടങ്കിൽ അതി 
െന്റ വഴി ഇേപ്പാൾ തെന്ന എടുക്കണം. ഈ നിമിഷം എടുക്കണം , സംശയമില്ല.
സംശയമില്ല. ഇവറ്റ എെന്റ ഗൃഹത്തിൽ വ താമസി ന്നത് ഇതുവെര ആരും
അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ശങ്കരൻ ജീവേനാെട ഇരി േമ്പാൾ ഞാൻ വല്ലതും

വർത്തിച്ചാൽ എെന്ന അവൻ േജലിൽ ആ െമ ള്ളതിനു സംശയമില്ല.
ശങ്കരൻ ആൾ അൽപ്പനല്ല. ശങ്കരൻ ഇല്ലായിരു െവങ്കിൽ ഈ ക െപാട്ടനും
കുട്ടിയും അവരുെട പണവും ന െട കയ്യിൽതെന്ന. പിെന്ന ഞാനഗതി. േവെറ
യാെതാരു പരിചയക്കാരുംകൂടി ഇവർക്കില്ല. ന െട ഇഷ്ട കാരം അറുപത്
എഴുപതിനായിരം ഉറുപ്പിക െകാണ്ട് കളിക്കാം. വിചാരം ഇവിെട എത്തിയ 
േപ്പാൾ ഒരു സർപ്പദൃഷ്ടിേയാടുകൂടി ൈവത്തിപ്പട്ടർക്ക് േ ച്ഛമായ പ കൾ മുഴുവനും
പുറത്തായി ഒരു സേന്താഷഹർഷം ഉണ്ടായി. പിെന്നയും ആേലാചി തുടങ്ങി.
എന്താണ് ആേലാചിച്ചത് എന്ന് എനി എഴുതുവാൻ കൂടി ഭയമാവു . ഈ
മഹാപാപി പട്ടര് െച വാൻ ഉറച്ച കർമ്മം ഇന്നതാെണ ഞാൻ ഇവിെട
പറയണെമാ. ഈ മഹാപാപിെയ കുറിച്ച് എഴുതുന്നവർ കൂടി മഹാപാപം
ഇേല്ല.
പട്ടരുെട ആേലാചന മുറുകി. ഒരുവിധം എല്ലാം ഉറച്ചേശഷം തെന്റ ഒരു വിശ്വ 
സ്തനായ േസ്നഹിതേനാടും ഈ സംഗതിെയപ്പറ്റി ആേലാചന െചയ്യണെമ
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നിശ്ചയി . അയാളുെട പാർപ്പിടത്തിേലക്കായി ൈവത്തിപ്പട്ടർ േപായി. ഈ
േസ്നഹിതെന്റ േപർ കറുപ്പൻ െചട്ടി എന്നായിരു . കറുപ്പൻ െചട്ടി ആ ദിക്കിൽ
നല്ലവണ്ണം അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു െപരുംകള്ളനും ദുഷ്ടകർമ്മങ്ങൾ െച െച
അതിനി രനായിത്തീർന്ന ഒരു മഹാപാപിയും ആയിരു . നരഹത്യ ,
കൂട്ടായ്മക്കവർച്ച , കവർച്ച , കളവ് , ഇതുകളാണ് ഇവെന്റ െതാഴിൽ. എന്നാൽ
േപാല്ലീ കാരുെട അജാ തയാേലാ ഈ മഹാപാപിയുെട സാമർത്ഥ്യത്താേലാ
ഇവെന ര ാവശ്യത്തിലധികം ശിക്ഷിപ്പാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വളെരക്കാലം
മുമ്പ് ഒരു കളവിൽ മൂ െകാല്ലം കഠിനതടവും െകാരടാവുെകാണ്ട് നൂറടിയും
കിട്ടി. ഇതിനു േശഷം വളെരക്കാലം പേല െകാലക്കാർയ്യങ്ങളിലും ഇവൻ
ഉൾെപ്പട്ടിരു െവങ്കിലും ഒരു കാർയ്യത്തിെലങ്കിലും കുടുങ്ങീട്ടില്ല. ന െട ഈ
കഥ നടന്ന കാലത്തിന്ന് ഏകേദശം ഒരു പതിെനാ സംവത്സരങ്ങൾ മുമ്പ്
ഒരാെള െകാല്ലാൻ മിച്ച കുറ്റത്തിനു പ െകാല്ലം തടവുശിക്ഷ അനുഭവി .
അതു കഴി മടങ്ങി നാട്ടിൽ എത്തീട്ട് ഇക്കാലം ഒരു െകാല്ലേമ ആയി .
സൃഷ്ടിയിൽ ദുഷ്ടനും ശിഷ്ടനും വളെര േഭദങ്ങൾ സാധാരണ കാണെപ്പടുന്നിെല്ല 
ങ്കിലും ചിലേപ്പാൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചില അത്യന്തരൂക്ഷേവഷത്തിെന്റ
ഉള്ളിൽ അത്യന്തമൃദുവായ ഹൃദയവും ചില അത്യന്ത സൗമ്യേവഷത്തിെന്റ
ഉള്ളിൽ അത്യന്ത രഹൃദയവും കാണെപ്പടു . അതിനാലാണ് സ്വരൂപത്തി 
െന്റ സ്വഭാവെത്തെകാണ്ട് ഹൃദയത്തിെന്റ സ്വഭാവം നിശ്ചയിക്കാൻ പാടി െല്ലന്ന്
ഈ അദ്ധ്യായത്തിെന്റ ആദ്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ന െട
കറുപ്പൻ അക ം പുറ ം ഒരുേപാെല രൂക്ഷനായിരു .
കറുപ്പൻ വർണ്ണത്തിൽ കറുപ്പൻതെന്നയായിരു . ആ കറുത്ത മുഖത്തിലും
ശരീരത്തിൽ എല്ലാടവും ഒരുേപാെല കുഴി കീറി കാണുന്ന മസൂരിക്കലകളും
രക്തവർണ്ണങ്ങളായ വട്ടക്ക കളും ശ്വാവിെന്റ ദൃം ങ്ങൾേപാല നീ െവളുത്ത
മി ന്ന പ കളും രൂക്ഷമായ േനാട്ടവും ദീർഘിച്ച ഊ ള്ള ആ േദഹവും
എല്ലാേ ാഴും കയ്യിൽ െകാ നട ന്ന ഭയങ്കരമായ പിശ്ശാങ്കത്തിയും കണ്ടാൽ
ഈ വാർദ്ധക്യകാല ം ഈ മഹാപാപി ചണ്ഡാളൻ അത്യന്തം നി രനായ
ഒരു യമഭടൻതെന്ന എ മനുഷ്യർക്ക് േതാ ം. ഈ കറുപ്പെന്റ സ്വരൂപം 
േപാെല ഇവെനേപ്പാെലയുള്ള ദുഷ്ടമനുഷ്യെരെയല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരു െവങ്കിൽ
സാധുജനങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്ന് , ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇേപ്പാൾ ഒരുവിധം
രക്ഷെപടുന്നതുേപാെല , രക്ഷെപ്പടാമായിരു . മുമ്പ് ചില കളവു കാർയ്യങ്ങൾ
ഇവൻ െചയ്തി ള്ളതിൽ ഈ ൈവത്തിപ്പട്ടര് ചിലേപ്പാൾ കളവുമുതൽ ഇവ  
േവണ്ടി സൂക്ഷിച്ച് െകാടു കയും മ ം െചയ്തി ണ്ട്. ൈവത്തിപ്പട്ടരും കറുപ്പനും
തമ്മിൽ വളെര േചർച്ചയായിട്ടാണ്.
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ൈവത്തിപ്പട്ടര് കറുപ്പെന്റ പുരയിൽ െച കയറുേമ്പാൾ കറുപ്പൻ ഒരു മു
വിരിച്ച് തെന്റ പിശ്ശാങ്കത്തിയും തലയ്ക്കൽെവച്ച് കിട റ കയായിരു . പട്ടര്
മിറ്റ നി ”കറുപ്പാ, കറുപ്പാ, എന്ന സന്ത്യേവളയിെല തൂങ്കറയാ” എ
േചാദി . കറുപ്പൻ െഞട്ടി ഉണർന്നിരു . ”ഒ-അയ്യരു വന്തത് എനിക്ക്
തിരിയിെല , അയ്യര് ഇരുേങ്കാെള” എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പലക എടുത്തിരിപ്പാൻ
െകാടു . കറുപ്പനും പട്ടരുംകെട ഉടെന പുരയുെട െതെക്ക മിറ്റ േപായി അടു 
ത്ത് ഇരുന്ന് ഏറ്റവും േഗാപ്യമായി ര മൂ നാഴിക സംസാരി . സംസാരം
കഴിഞ്ഞേശഷം എഴുനീറ്റ് ര േപരം മന്ദഹാസം െച . കറുപ്പെന്റ ”മന്ദഹാ 
സം” ഏതു കാരമായിരി െമന്ന് എെന്റ വായനക്കാരിൽ ചിലർെക്കല്ലാം
മന െകാണ്ട് ധ്യാനി കൂെട. കാണാം എ തെന്ന ഞാൻ വിചാരി .
കറുപ്പെനേപ്പാെലയുള്ള ജ ക്കൾ മനസ്സി വല്ല േസ്താഭവും ഉണ്ടാവുേമ്പാൾ
പല്ലിളി കാണി ന്നതിന്ന് ”മന്ദഹാലം” ”പുഞ്ചിരി” എ ം മ മുള്ള വാ  
കെള ഉപേയാഗി ന്നത് േകവലം അബദ്ധമാെണന്ന് എനി നിശ്ചയമുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ അർത്ഥ െത്ത സൂചിപ്പി ന്നതിന് േവെറ വാ കെള ന െട
ഭാഷയിൽ ഉപേയാഗി കാണുന്നില്ല. കറുപ്പനും പട്ടരുമായുള്ള സംഭാഷണം
കഴിഞ്ഞ് കറുപ്പൻ എഴുനീ നിന്ന് പട്ടരുെട മുഖ േനാക്കി ഒന്ന് ”ഇളി കാട്ടി”
എന്ന് എഴുതിയാൽ എെന്റ വായനക്കാർ പരി മി െമന്ന് വിചാരി മാ ം
ഈ അത്യന്ത വിരൂപനും രനുമായ കറുപ്പെന്റ ഈ േചഷ്ടയ്ക്ക് ”മന്ദഹാസം”
എ എഴുതിയതാണ്. പ കൾ പുറേത്തക്ക് കാണിച്ച് ഒരു മഹാേ തം
ഹൂങ്കാരം ഇടുന്നതുേപാെല ഒരു ഹുങ്കാരം െച െകാണ്ട് പറ .
കറുപ്പൻ :- ഇന്തമാതിരിയല്ലാൽ ഇന്ത കാര്യം ശതിക്കറതക്ക് േവെറ ഉപായങ്കൾ
നാൻ ഒ ം കാണെല. എന നിേന്നേപ്പാെല ഉടമ്പക്ക് വലം െകടയാതയ്യെര
എനക്ക് വയശ്ശറുപതു മാച്ച്. മിെന്നേപ്പാെല മനശ് എത്തറ തിക്കിെല ഉടമ്പ
എത്താതിെല്ല. എനി ഇന്തമാതിരി കാരിയങ്കൾ ഒപായത്തിെല െശയ്യെറ
തന്നിെല െതക മിടുക്കനാെല നിവിരിത്തിക്കറുത് പരയാശം, അയ്യെര.
ൈവ :- ആനാൽ നീ എല്ലാം െശാന്നേപാെല പണ്ണിൈവ. നാൻ നാെള സായന്ത 
നം നാലുമണിക്ക് ഇെങ്ക വേറൻ.
ക :- അയ്യെര , നാൻ േശലിെല ഇരു വന്ത് പിടിപ്പാട് ഒര നാളക്കാവത് വയറു
നറെയ ശാപ്പടൈല പകുതാരത്തിരിയം അയ്യെര നമ്മ കഷ്ടപ്പാട് പാർക്കിരെപാ 
തു എ ം ഏതാവത് െചയ്ത മരുവടിയും െശലിേലക്ക് താൻ േപായി അെങ്ക താൻ
തമ്മകാലം മുഹിക്കറുെത നല്ലത് എ േയാശി േറൻ.
ൈവ :- നീ വിശാരിയാെദ അപ്പാ ഇന്ത കാരിയം കാളിയുെട ശഗായത്തിൻേപ 
രിെല ഫലിച്ചിെട ആനാൽഒൻ താരിത്തീരിയെത്തനാെന തീർ െവക്കേറൻ
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സേന്ദഹമിൈല്ല ശയം വരുമ്പടിക്ക് ഒ ടയ മൂരിത്തിെയ നന്നാ പിരാർത്തെയന
ൈശത ഇരു..
ൈവത്തിപ്പട്ടർ തിരിെയ ഗൃഹത്തിൽ വ മുമ്പെത്തേപ്പാെല വളെര ജാ ത 
യായും ഭക്തിേയാടും രാമേന്മനവെന ശു ഷി െകാണ്ടിരു . ശങ്കരേനാടും
ൈവത്തിപ്പട്ടർ വളെര സന്നഭാവത്തിലിരു . മുമ്പ് ചിലേപ്പാൾ ശുണ്ഠി
എടുക്കാറുണ്ട്. അത് ഇേപ്പാൾ േകവലം ഇെല്ലന്നല്ല. ഇേങ്ങാട്ട് ശങ്കരൻ എ
ഹാസ്യമായും പുച്ഛമായും പറഞ്ഞാലും അേങ്ങാട്ട് വളെര സേന്താഷി ം േസ്നഹ 
േത്താടും പറ തുടങ്ങി. കറുപ്പൻ െചട്ടിയുമായി ആേലാചന കഴിഞ്ഞ ദിവസം
രാ ി ശങ്കരനുമായി ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ടായി. ൈവ :- എന്താണ് ശങ്കരന 
േമേനാെന ന െട ദിക്കിൽ തലതട്ടി വല്ലാെത കട പിടിച്ചിരി വെല്ലാ.
ഇന്നെല തറയിൽ പ പതിന േപർ മരി േപാൽ. ഇ ം അെഞ്ച േപർക്ക്
തുടങ്ങിയിരി വെ . ഉണ്ടാവുന്നെതാെക്ക അപകടമായി തെന്ന. ന െട
ഈ ാമത്തിൽതെന്ന കുേറേശ്ശ ഉേണ്ടാ എന്ന് ഒരു സംശയം. ഞാൻ മൂപ്പേരാട്
വിവരം പറഞ്ഞില്ല. കുട്ടി അടുെക്ക ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കുട്ടി ഭയെപ്പടുേമാ
എന്ന് വിചാരി ഞാൻ ഒ ം പറഞ്ഞില്ല.
ശ :- പറയാത്തത് നന്നായി. മൂപ്പെര അറിയിച്ചിട്ട് എന്താവശ്യം ഈ ാമത്തിൽ 
തെന്ന ഉെണ്ടങ്കിൽ നുമ്മൾക്ക് പാർപ്പ് ഇവിെടനിന്ന് ഉടെന മാറ്റണം.
ൈവ :- ഞാനും അങ്ങിെന തെന്ന വിചാരി .
ശ :- ഈ ാമത്തിൽ എവിെടയാണ് ദീനം ഉണ്ടായത് ?
ൈവ :-ഒരു െമാട്ടച്ചി അമ്മ്യാർക്ക്. ാമത്തിെന്റ അേങ്ങ തലയ്ക്കലാണെ .
ഇേപ്പാൾ തുടങ്ങീേട്ട ഉ വെ . എേന്നാട് അക നി ം കുട്ടികളാണു
പറഞ്ഞത്. ശങ്കരേമേനാന് ഈ ദീനത്തിെന വളെര േപടിയുേണ്ടാ ?
ശ :- എനിക്ക് അേശഷം ഭയമില്ല. ഞാൻ എല്ലാേ ാഴും മരിപ്പാൻ ഒരുങ്ങി 
യവനാണ്. എെന്റ എജമാനെന വിചാരിച്ചിട്ടെല്ലങ്കിൽ എനി മരി ന്നത്
സേന്താഷമാണ്. അങ്ങിെനയാണ് എന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി.
ൈവ :- എെന്റ തങ്ക ട്ടി എന്തിനപ്പാ ചാവു . നിങ്ങൾ എ സമർത്ഥനാണ്.
നിങ്ങൾ ഇല്ലാതിരു െവങ്കിൽ എജമാനെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി എന്തായിരു 

. ഒരു ദിവസം നിങ്ങെള കൂടാെത അേദ്ദഹം ഇരിക്കയില്ല. ഈശ്വരാ, എനി
അേദ്ദഹത്തിന്ന് ഒരു ആപ ം വരരുെത. എെന്റ ഗൃഹത്തിൽവച്ച് ഒരു സങ്കടവും
അേദ്ദഹത്തിന്ന് േനരിടാതിരിേക്കണെമന്ന് ഞാൻ ൈദവെത്ത എേപ്പാഴും

ാർത്ഥി . എന്നാൽ ഇ സമീപം ദീനം ഉെണ്ടന്ന് ഞാൻ േകട്ടത് ശരിയാ 
െണങ്കിൽ ഇവിെടനിന്ന് തല്ക്കാലം പാർ മാറ്റണം. ശങ്കരേമേനാൻ പറഞ്ഞത്
ശരിയാണ്. സംശയമില്ല. ഇവിെടനിന്ന് മൂ നാഴിക കിഴക്ക് എനിക്ക് ഒരു
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ഗൃഹമുണ്ട്. പെക്ഷ േനാ നാലുദിവസം അവിെടേപായി താമസി ന്നതാണു
നല്ലത് എന്ന് േതാ . നാെള ഇവിടുെത്ത ദീനസ്ഥിതി അേന്വഷിച്ച് േകട്ടെത 
ല്ലാം ശരിയാെണങ്കിൽ േനെര എെന്റ മെറ്റാരു ഗൃഹത്തിേലക്ക് േപായി അവിെട
പാർപ്പാൻ എല്ലാം ശട്ടമാക്കി ഒരു വണ്ടിയുംെകാടുത്ത് ഞാൻ ഇേങ്ങാ വരാം.
എജമാനേനയും കുട്ടിേയയും നമുക്ക് അങ്ങട്ട് കൂട്ടിെക്കാ േപാവാം അതെല്ല
നല്ലത്.
ശ :- അെത , ഉടെന പാർ മാറുന്നത് ആവശ്യം. ഞാൻ െവളിച്ചാവുേമ്പാൾ
വിവരങ്ങേള റിച്ച് മൂപ്പെര അറിയിക്കാം.
ൈവ :- ശാരദയുെട അടുക്കെവ ദീനത്തിെന്റ വർത്തമാനം ഒ ം പറയരുെത.
കുട്ടികൾ ക്ഷണം ഭയെപ്പടും. വിേശഷിച്ച് ന െട കുട്ടിക്ക് ഈ വക ഒെക്കയും
ക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലാവുെമന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമേല്ലാ. കുട്ടിക്ക് യാെതാരു
അറിവും െകാടുക്കരുേത.
ശ :- ഇല്ല. ഞാൻ ശാരദെയ അറിയിക്കാേത മൂപ്പെര വിവരങ്ങൾ ഹിപ്പി െകാ 
ള്ളാം.
ൈവത്തിപ്പട്ടര് ആ ദിക്കിൽ ദീനമുെണ്ട പറഞ്ഞത് േകവലം കളവല്ല. ആ

ാമത്തിനു സമീപം ഒരഞ്ചാറ് ദിക്കിൽ നട ദീനം ഉണ്ടാകയും അെഞ്ച േപർ
മരി കയും െചയ്തിരു . െവളിച്ചായേപ്പാൾ ശങ്കരൻ ഈ വിവരെത്ത റിച്ച്
പുറേമയും േക . രാമൻേമേനാട് വിവരങ്ങെള റിച്ച് സ്വകാര്യമായി പറ .
രാമൻേമേനാൻ ൈവത്തിപ്പട്ടെര വിളിക്കാൻ പറ . അേപ്പാേഴക്ക് ൈവത്തി 
പ്പട്ടര് തെന്റ മേറ്റ ഗൃഗം രാമൻേമേനാനും മ ം പാർപ്പാൻ ശട്ടംെക വാനാെണ
പറഞ്ഞ് േപായിരി .
ൈവകുേന്നരം ഏകേദശം നാലുമണി സമയത്ത് പട്ടരു മടങ്ങി എത്തി. ഗൃ 
ഹം എല്ലാം ശട്ടമായിരി . ഒരു താഴ്ന്ന െകട്ടിപുരെപാളി കിട ന്നത്
നന്നാക്കാനുണ്ട്. ആൾപാർപ്പില്ലാത്തതിനാൽ നിലവും വളെര േ ച്ഛമായിരി 

. അതു കൂലിക്കാര് നന്നാ ണ്ട്. കുെറ പനേയാല െവട്ടി െകാ
േപാവാനാണ് പ മണിക്ക് താൻ മടങ്ങി എ ം. പുലർെച്ച നാലുമണി
ഗൃഹത്തിേലക്ക് പുറെപ്പടാം എ ം രാമൻേമേനാേനാടു പറഞ്ഞ് പട്ടര് പിെന്ന 
യും പുറെപ്പ . ഇതിനിടയിൽ ൈവത്തിപ്പട്ടര് േവെറ ചില കാർയ്യങ്ങൾ കൂടി

വർത്തിച്ചിട്ടാണ് േപായത്.
രാമൻേമേനാെന്റ കൂെട ഭൃത്യനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ എ േപരായ ഒരുവൻ ഉെണ്ടന്ന്
എെന്റ വായനക്കാരുെട ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരി ം. ഇവൻ വളെര ബുദ്ധി
കുറഞ്ഞ ദുഷ്ടെചക്കനായിരു . ഇവൻ െചറുപ്പത്തിൽ ൈവത്തിപ്പട്ടർക്ക് െതക്കൻ
ചര ചുമട് എടുത്ത് കൂലി വാങ്ങി ൈവത്തിപ്പടരുെട ഭൃത്യെന്റ മാതിരിയിൽ
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കാലേക്ഷപം കഴി വരാറായിരു . കല്യാണി അമ്മയുെട കൂെട കൂട്ടിെക്കാ 
േപായതും ൈവത്തിപ്പട്ടരാണ്. ഇവെന്റ സ്വന്തം എജമാനൻ ഇേപ്പാഴും

ൈവത്തിപ്പട്ടരാെണന്നാണ് ഇവെന്റ േബാധം. ൈവത്തിപ്പട്ടരുമായി കണ്ട്
ഒന്നി കൂടിയതിെന്റ േശഷം ൈവത്തിപ്പട്ടേരാടു േചർ രാവു പകൽ എടയുള്ള
സമയം എല്ലാം രാമൻേമേനാെന്റയും ശങ്കരെനയും ദുഷി കയാണ് ഇവെന്റ

വൃത്തി. ൈവത്തിപ്പട്ടെര ഇവനു വളെര വിശ്വാസമായിട്ടാണ്. ൈവത്തി 
പ്പട്ടർക്ക് അേങ്ങാ ം അങ്ങിെന തെന്ന. രാമൻ േമേനാെന്റ പക്കൽ നി ്
വളെര പണം െകൗശലത്തിൽ വാങ്ങി െകാടു െമ പട്ടരു പലേപ്പാഴും
ഈ കൃഷ്ണേനാട് പറകയും അതിെന കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസി കയും
െചയ്തിരു . ശങ്കരേമേനാെന്റ ഉപ വം െകാണ്ടാണ് ഒ ം ൈവത്തിപട്ടരു
വിചാരിച്ചതുേപാെല സാധിക്കാത്തത് എന്ന് ൈവത്തിപ്പട്ടരു പറ കൃഷ്ണനു
നല്ല േബാദ്ധ്യംവന്നി ള്ളതിനാൽ ശങ്കരേനാട് കൃഷ്ണനു ൈവരം ധാരാളമായി
ഉണ്ടായിരു . ൈവത്തിപ്പട്ടരു രാമൻേമേനാേനാട് പുരെകട്ടിക്കാനാെണ
പറ പുറെപ്പട്ടതി മുമ്പ് താൻ മഠത്തിൽനിന്ന് എറങ്ങിയാൽ ഒരു നാലു നി 
മിഷത്തിനുള്ളിൽ കൃഷ്ണൻ എറങ്ങി പുറേത്ത െചല്ലണെമ ം ാമത്തലയ്ക്കൽ
നിര വഴി സമീപം താൻ നി െമ ം അവിെടെവ ചില വിവരങ്ങൾ
കൃഷ്ണേനാടു പറവാനുെണ്ട ം പറഞ്ഞ കാരം കൃഷ്ണൻ ൈവത്തിപ്പട്ടരു പറഞ്ഞ
സ്ഥലേത്ത െച . ഒരു ര നാഴികേനരം കൃഷ്ണനും ൈവത്തിപ്പട്ടരും കൂടി
അത്യന്തം േഗാപ്യമായ ഒരു സ്ഥല െവ സ്വകാർയ്യം സംസാരി പിരി .
കൃഷ്ണൻ തിരിെയ ഗൃഹത്തിേല േപാരുകയും െച . കൃഷ്ണൻ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത
ഒരു െപാണ്ണച്ചാരാെണ മുെമ്പ പറഞ്ഞി ണ്ടെല്ലാ. എന്നാൽ ൈവത്തിപ്പട്ടരു
പറഞ്ഞതുേപാെല കൃത്യമായി എല്ലാം വർത്തിക്കാൻ അവനും അേശഷം

യാസം ഇല്ലാെത വന്നത് ഇവെന്റ ബുദ്ധി റവുനിമിത്തം തെന്നയാണ്.
ബുദ്ധിയും ആേലാചനയും ഉള്ള ഒരു ഭൃത്യനും ബുദ്ധിശൂന്യനും പറഞ്ഞതുേപാെല
േകൾപ്പാൻ മാ ം അറിവുള്ള ഒരു ഭൃത്യനും ആയാൽ പലേപ്പാഴും എജമാനൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല കൃത്യമായി വർത്തി ന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യനാെണന്ന്
കാണാം. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കാർയ്യസ്ഥെന ഒരു കാർയ്യം ഇന്ന കാരത്തിൽ
െചയ്യണെമന്ന് ഏ ിച്ചാൽ അതു കാരം തെന്ന വർത്തി ന്നതിൽ തെന്റ
എജമാനനു മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത വല്ല വിഷമങ്ങളും േനരിട്ടാൽ
അതുകെള തടുപ്പാൻ തല്ക്കാലമായി സദൃശമായി സ്വന്ത യുക്തിയാൽ ആ കാർ 
യ്യസ്ഥൻ വല്ലതും വർത്തിച്ച എേന്നാ അെല്ലങ്കിൽ വർത്തിക്കാൻ തെന്ന
ഏ ിച്ചതിൽ വല്ലതും വർത്തികാതിരു െവേന്നാ വേന്നക്കാം. തേന്നാട്
പറഞ്ഞതു വർത്തിക്കാൻ മാ ം ബുദ്ധി ശക്തിയുള്ള ഒരു കാർയ്യസ്ഥേനാ
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ഭൃത്യേനാ പറഞ്ഞതു മാ ം വർത്തി ം. അതു കൃത്യമായും വർത്തി ം.
എ ൈവഷമ്യങ്ങൾ എടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അെതാ ം േനാക്കാെത
കൃത്യമായി പറഞ്ഞതുേപാെല കഴിയുന്നിടേത്താളം വർത്തി ം. ന െട
കൃഷ്ണൻ, ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞമാതിരിയിലുള്ള ഒരുവനാണ്. കൃഷ്ണൻ മടങ്ങി
ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട ഗൃഹത്തിൽേപായി ൈവത്തിപ്പട്ടര് പറഞ്ഞെതല്ലാം മനസ്സിൽ
ദൃഢമായി ഓർ ംെകാണ്ട് തെന്റ നിയമ കാരമുള്ള ഓേരാ വൃത്തികൾ
േനാക്കിവരികയും െച .
ൈവത്തിപ്പട്ടര് രാമൻേമേനാേനാട് പറഞ്ഞതു മുഴവനും കളവല്ല. അേദ്ദഹത്തിന്ന്
ആൾപാർപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഗൃഹം ഉള്ളതും അതു നന്നാക്കിയിരുന്നതും േനരായി 
രു . എന്നാൽ താൻ വിചാരിച്ച കാർയ്യം സാധിച്ചാൽ രാമൻേമേനാെനയും
കുട്ടിേയയും ആ ഗൃഹത്തിേലക്ക് െകാ േപായി താമസിപ്പിക്കാെമ തെന്നയാ 
ണ് ൈവത്തിപ്പട്ടരു സത്യമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.
ൈവത്തിപ്പട്ടരു േപായി. രാമൻേമേനാൻ ആകപ്പാെട വലിയ മേനാവ്യസനേത്താ 
ടുകൂടി ശങ്കരേനാട് പറയു ”ഈ ദിക്ക് എനി അേശഷം പിടിച്ചിട്ടില്ല.ഇവിെട
ഒരു െസൗഖ്യവുമില്ല. ഇേപ്പാൾ ഈ ദിക്കിൽ ദീനവും തുടങ്ങിയിരി . നീ
ഇന്നാൾ പറഞ്ഞ ഉദയന്തളിദിക്കിേല േപായി അവിെട ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി
പാർപ്പാക്കിയാേലാ?
ശ :- ആ സ്ഥലം വസതിക്ക് വളെര േയാഗ്യെമന്നാണ് എേന്നാട് കൃഷ്ണനുണ്ണിയെട
ആൾ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇതിൽ അ ം ഒരാേക്ഷപമുണ്ട്. രാമവർ 
മ്മൻ തിരുമു ാടിെന്റ അധീനത്തിൽ നാം േപായി പാർ ന്നത് പൂേഞ്ചാലക്കര
എടക്കാരുമായി മത്സരിക്കാനാെണന്ന് ഒരു അപ തി ഉണ്ടാവുേമാ എന്ന്
ഞാൻ ശങ്കി .
രാ :- പൂേഞ്ചാലക്കര എടക്കാർ ന െട കുട്ടിെയ േകവലം തള്ളിക്കളയുന്നതാ 
യാൽ പിെന്ന എന്താണു നിവൃത്തി. ശാരദയുെട ന്യാമായ അവകാശങ്ങെള
നിശ്ചയമായി രക്ഷിപ്പാൻ തെന്നയാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായും ഉറച്ചത്. നുമ്മൾ
യാെതാരു സഹായവും ഇല്ലാെത നാം എ െച ം. അതുെകാണ്ട് രാമവർമ്മൻ
തിരുമു ാടിെന്റ സഹായെത്ത നുമ്മൾ ആവശ്യെപ്പേടണഅടതാെണ ഞാൻ
വിചാരി .
ശ :- പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിേലക്ക് ബദ്ധ മത്സരിയായ ഒരാളുെട സഹായമാണു
നമു ള്ളത് എ വരുന്നതിൽ ന െട കാർയ്യത്തി തെന്ന േദാഷമുേണ്ടാ
എ ഞാൻ ശങ്കി : രാഘവനുണ്ണി നുമ്മൾ ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട ആവ 
ശ്യ കാരം േവഷങ്ങൾ െകട്ടി പുറെപ്പട്ടതാെണ ം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാരദ
കല്യാണിഅമ്മയുെട മകൾ അെല്ല ം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വിശ്വാസം അ  
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തെന്ന എടത്തിൽ പലർ ം ഉണ്ടായതായി കൃഷ്ണനുണ്ണിയുെട ആൾ എേന്നാടു
പറഞ്ഞതായി ഞാൻ അറിയിച്ചിേല്ല. എനി അസംഗതിയായി ഉദയന്തളി
േപായി അവിെട പാർപ്പാ ന്നതായാൽ ഇങ്ങിെന നുമ്മൾ അവകാശം പറ
െച ന്നത് രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടിെന്റയും ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകയാലാെണ ം
നുമ്മൾ പറയുന്നതു വാസ്തവമെല്ല ം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു േബാദ്ധ്യമുണ്ടാവാൻ
ഇടയാകുേമാ എ ഞാൻ സംശയി .
രാ :- അങ്ങിെന അ അബദ്ധമായ ഒരഭി ായം ജനങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തിൽ
പെക്ഷ ഒരു സമയം ഉണ്ടായാൽതെന്ന ആ അഭി ായം നിലനി വാൻ പാടില്ല.
രേണ്ടാ നാേലാ ദിവസം പെക്ഷ ഇങ്ങിെന ദുഷി പറയുമായിരി ം. പിെന്ന
ജനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മം മനസ്സിലാവാതിരിക്കയില്ല. എനിക്ക് ഈ ദിക്കിൽ താമ 
സിപ്പാൻ അേശഷം മനസ്സില്ല. ഉടെന ഇവിടം വിട്ടാേല എനി സുഖമു .
ഇങ്ങിെന രാമൻേമേനാനും ശങ്കരനും സംസാരി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ ഒരു
െചറുപ്പക്കാരൻ ന തിരി ഇവരുെട പാർപ്പിടത്തിേലക്കായി വരുന്നതു ക .
ന തിരി രാമൻേമേനാെന്റ സമീപത്തിൽ എത്തിയ ഉടെന പറ . ”പൂ 
േഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ നി നാടുവി െപായ്ക്കളഞ്ഞ ഒരു ീയുെട മകൾ ഈ
ദിക്കിൽ എത്തിയി െണ്ട ം ഈ ഗൃഹത്തിൽ താമസി എ ം േക . ആ
കുട്ടിെയ കാണാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ. എെന്റ രാജ്യം ഉദയന്തളിയാണ്. ഞാൻ
ഒരു ന തിരിയാണ്. ഈ ഗൃഹത്തിൽ ആ കുട്ടി താമസി േണ്ടാ?”
രാ :- എന്താണ് ആ കുട്ടിെയ കാണ്മാൻ അേങ്ങക്ക് ഇ ആ ഹം ഉണ്ടാവാൻ
കാരണം!
ന :- ആ ഹം ആ ഹം തെന്ന. വിേശഷവിധി ആ ഹം ഒ ം ഇല്ലാതാനും.
ഉദയന്തളി രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടിെന അറിയുേമാ. രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാട്
എ േകട്ടിട്ടിേല്ല? ഊറ്റക്കാരനാണ്. അേദ്ദഹത്തിന്ന് ഈ കുട്ടിയുമായി എേന്താ
ഒരു സംബന്ധം ഉണ്ടേ . അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഉദയന്തളി 
യിേലക്ക് െകാ െച വാൻ ആൾ വഴിേയ വരു . ഞാൻ കുെറ മുെമ്പ േപാ .
കുട്ടിെയ കാണാനുള്ള അത്യാ ഹംെകാ ഞാൻ മു കട േപാ . ആ
കുട്ടിയുെട അച്ഛൻകൂടി ഇവിേട ഉെണ്ട േക . ഉേണ്ടാ ?
രാ:- ഉ ്. ഞാൻതെന്നയാണു് കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ.
ന :- ശിക്ഷ. അങ്ങിെനയാണു്. കണ്ടതു വളെര സേന്താഷമായി. കുട്ടി
ഇവിെടത്തെന്ന ഉണ്ടായിരി ം.
രാ:- ഉ ്.
എ പറ ന തിരിയും രാമൻേമേനാനും ഇരുന്നേശഷം പേല സംഗതിക 
െള റി ം ഇവർ സംസാരി . ന തിരി കുേറ അധികം കാമുകനാെണങ്കിലും
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േകവലം ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തയാളല്ല. േനരേമ്പാക്കായി സംസാരിപ്പാൻ വശത ഉ ്.
രാമൻേമേനാന് ആകപ്പാെട വളെര രസി . ഇവർ സംസാരി ന്ന മേദ്ധ്യ
ശാരദ ൈവകുേന്നരെത്ത േമൽകഴുകൽ കഴി ് അച്ഛെന്റ അടുക്കൽ വ നി .
ന തിരി കുട്ടിയുെട രുപം കണ്ട് അത്യന്തം ആനന്ദി . വഴിനടന്ന ക്ഷീണം
എല്ലാം തീർ . ക കൾെകാ ് ശാരദെയ പാനംെച ് െച ് തൃപ്തി വന്നില്ല.
അതിമേനാഹരിയായ ഈ കുട്ടിയുെട സൗന്ദർയ്യെത്ത റി ് ഈ കഥയിൽ
ഇവളുെട പൂർണ്ണയൗവനം തികയുന്ന ദിക്കിൽ മാ േമ ഞാൻ പറയുകയു
എ ് ആദ്യത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരു . ഇനിനുമുമ്പ് ര മൂ ാവശ്യം എെന്റ
മനസ്സിളകി. ഈ നിശ്ചയെത്ത ലംഘിക്കാൻ പുറെപ്പ എങ്കിലും ഒരുവിധം
മനസ്സിെന പിടി നിർത്തി. എനി അങ്ങിെന നിർ വാൻ നിവൃത്തി ഇല്ല.
ശാരദയുെട കാന്തിെയപ്പറ്റി അ ം ഇവിെട പറയാതിരിപ്പാൻ എന്നാൽ േകവലം
അസാദ്ധ്യമാണു്.
പൂർണ്ണചേ ാദയെത്ത ക െകാ ് ച വർണ്ണന െചേയ്യണെമ റച്ചിരുന്ന
ഒരു മനുഷ്യൻ സായന്തനകാലത്തിൽ അത്യന്തനീലമായി സ്വച്ഛമായിരി ന്ന
ആകാശത്തിൽ തിള ന്ന അസംഖ്യനക്ഷ ങ്ങളുെട മേദ്ധ്യ ഉദി വിള ന്ന
ബാലച െനക മനസ്സിളകി ബാലച െന വർണ്ണി എ ് വേന്നക്കാം.
ഇതു കാരം സായന്തന വം കഴി തെന്റ അച്ഛെന്റ സമീപ വ
നിന്നിരുന്ന ആ ശാരദെയ ന തിരി കണ്ട കാരം അ ം ഒ പറയാെത
നിവൃത്തിയില്ലാതായിരി . ശാരദയ്ക്ക് ഈ കാലം പ ണ്ടാമെത്ത വയ ്
ആരംഭിച്ചിരി . ഇങ്ങിെന സൗന്ദർയ്യമുള്ള ഒരു കന്യകാരത്നെത്ത താൻ
മു ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടിെല്ല ന െട െചറുപ്പക്കാരൻ ന തിരി ശാരദെയ
കണ്ട ക്ഷണത്തിൽ േതാന്നി. ശാരദയുെട അേപ്പാ ഴെത്ത കാന്തിെയ പൂർണ്ണ 
വികാസെത്ത ാപി േമ്പാൾ അത്യന്തസുരഭിയായി അതിമേനാഹരിയായി
കാണെപ്പടുന്ന ഒരു വിേശഷവിധി പുഷ്പം കുഗ്മളമായി വികസിപ്പാൻ ആരംഭി  
ന്ന കാല ് ഏതു വിധമായ കാന്തിേയാെട കാണെപ്പടു േവാ ആ കാന്തിേയാടു്
സദൃശമായിരു എ നിസ്സംശയം പറയാം. പുഷ്പത്തി വരുവാൻ േപാ 
കുന്ന സൗന്ദർയ്യവും സൗരഭ്യവും കുഗ്മളെത്ത പരിേശാധിച്ചാൽ അന്തർഗ്ഗർഭി
സൂക്ഷ്മങ്ങളായി ഇരിക്കന്നതു കാണാം. അതു േമണ വികസി വരുേമ്പാൾ
അതി ് അനുരൂപമായ ായത്തിൽ പൂർണ്ണവികാസഭാവത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന
ഓേരാ ഗുണങ്ങൾ േപാഷി േപാഷി വരുന്നതും കാണാം. ഇങ്ങിെന ഈ
കുഗ്മളാകൃതിയിൽ നി ് ഈ പുഷ്പം പൂർണ്ണവികാസെത്ത ാപി ന്നതുവെര
ഇതിൽ കാണെപ്പടുന്നതായ ഓേരാ േകാമളങ്ങളായ േഭദങ്ങെള ക്ഷമേയാടുകൂടി
േനാക്കിയിരുന്നാൽ മനസ്സി ് അത്യന്തം ആ ാദം ഉണ്ടായി വരുെമ ള്ള 
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തി സംശയമില്ല. ഇതു കാരം ഗജേന്മാഹിനിയായി വരുവാൻ േപാകുന്ന
ശാരദയുെട ൈശശവം മുതൽ യൗവനംവെരയുള്ള വളർച്ചെയ കാണ്മാൻ ഭാഗ്യമു 
ണ്ടായ ക കൾക്കായി ഒരു നമസ്ക്കാരം എ മാ ം ഞാൻ പറയു .
സായന്തനകാലം സാധാരണ സ ദായ കാരം ശരീരശുദ്ധി വരുത്തി പുതിയ
വ ങ്ങൾ ധരി ശാരദ അച്ഛെന്റ അടുക്കേല വ നിൽ ന്നതാണു് ന െട
ന തിരി കണ്ടതു് എ പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. പതിവു കാരം അേപ്പാൾ ശാരദ
ഏറ്റവും െവളുത്ത മസിളിൻ എ പറയെപ്പടുന്ന ഒരുമാതിരി അതിഭംഗിയുള്ള
തുണിെകാ െഞറിഞ്ഞി ണ്ടാക്കീ ള്ള ഒരു പാവാടെകാ ം െചറിയ ഒരു
നീല നീരാളപ്പട്ടിെന്റ റവിക്കെകാ ം ഉടുക്കെപ്പട്ടിരി . പാവാടയുെട
മദ്ധ്യ േദശത്തിൽ ഒരു െചറിയ സ്വർണ്ണപ്പട്ടയാൽ മുറുക്കിയിരി . െചറിയ
കസവുേരഖെയാടുകൂടി ഉള്ള പാവാടയുെട അ ങ്ങൾ മുഴുവനും െഞറികളായി
ശാരദയുെട ചു ം വൃത്തത്തിൽ തൂങ്ങിനിൽ . റവിക്കെയ മാറിെന്റ മദ്ധ്യം
ഏകേദശം കവിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു െചറിയ വൃത്തമായ ൈവര ടുക്കെകാ
കുടുക്കിയിരി . എന്നാൽ ആ കഴു മുതൽ ഈ കുടുക്കവെര റവിക്കയുെട
ര ഭാഗങ്ങളാൽ മൂടെപ്പട്ടത് കഴിച്ചി ള്ള മാർവ്വിടത്തിെന്റ മദ്ധ്യ േദശം െച 
മ്പക വിെന്റ വർണ്ണത്തിൽ നീലനീരാളത്തിനിടയിൽ അത്യന്ത േകാമളമായി
കാണെപ്പ . കഴുത്തിൽ മാർവ്വിടേത്താളം ഇറങ്ങി റവിക്കയുെട ഉപരികിട  
ന്ന മൂ ചരടായുള്ള ഒരു മു മാലേയയും അതി നായകമണിേപാെല
റവിക്കയുെട കട്ടക്കിെന്റ അ ം േമേ ാ തൂങ്ങിനിൽ ന്ന ഒരു െചറിയ
പതക്കേത്തയും ക . റവിക്കയുെട െചറിയ ൈവര ടുക്ക പതക്കത്തി
ചുവെട മു മാലയിേന്മൽ തെന്നയുള്ള രണ്ടാമെത്ത ഒരു നായകമണിേയാ
എ സൂക്ഷി േനാക്കാതിരുന്നാൽ േതാന്നെപ്പടും. വേണ്ടാട്ടിേപാെല നിറമുള്ള
തലമുടി ചീപ്പിനാൽ സന്നമായി വാർ മിനുക്കി തലയുെട രണ്ടഭാഗങ്ങളികൂടി
പുറേത്ത കീഴ്പ ് വിട്ടിരി ന്നതു് ഏകേദശം മദ്ധ്യ േദശെത്ത െതാടുവാൻ
മാ ം വളർച്ച ആയിേട്ട ഉ . ഉല സർവ്വ െഞറി ചു ം താണു 
നിൽ ന്ന ആ െവളുത്ത പാവാടയും അതിെന തിറേത്താെട മദ്ധ്യ േദശത്ത്
കുടുക്കിയ സ്വർണ്ണപ്പട്ടയും തമ്മിൽ ഉെള്ളാരു േചർച്ചയും മാർവ്വിടത്തിൽ ഉള്ള
മു മാലയും നീല നീരാള റവിക്കയും മാർവ്വിടത്തിെന്റ സ്വേത ഉള്ള വണ്ണവും
പരുത്തവും ൈവരെമാ കുട ം അേന്യാന്യം സേമ്മളി കാണുന്നതിൽ ഉള്ള
ഒരു ഭംഗിയും തലമുടിെയ വാർന്നി ള്ളതിെന്റ ഒരു സൗഷ്ഠവേത്തയും കണ്ടാൽ
ഇതിൽ ം ഭംഗിയായും വൃത്തിയായും െപൺകുട്ടികെള ഉടുപ്പിപ്പാനും അലങ്ക 
രിപ്പാനും ഒരിക്കലും സാധിക്കയിെല്ല ് ഏവനും സമ്മതി െമ ള്ളതിനു
സംശയമില്ല. പിെന്ന ഈവിധം ഉടു െകാ ് അലംകൃതമായിരി ന്ന ആ
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ബാലികയുെട േദഹസൗന്ദർയ്യേത്ത റിച്ച് എങ്ങിെന പറേയ . േമലിൽ
അസംഖ്യം േകാമളന്മാരായ യുവാക്കളുെട മന കെള വാട്ടി വറട്ടി വലിെച്ചടുപ്പാ 
നുള്ള ശക്തി ഉള്ളിൽ കിട െണ്ട െവളിവായി കാണി ന്ന ആ നീണ്ട
േന ങ്ങെള േനാക്കി േനാക്കി ന തിരി ആശ്ചർയ്യെപ്പ . അധരങ്ങൾ ര ം
പവിഴെക്കാ െവട്ടി ട ണ്ടാക്കിെവച്ചേതാ എ േതാ ം. ന തിരി
ശാരദെയക്കണ്ട് ഉത്സാഹം വർദ്ധി രാമൻേമേനാനുമായുള്ള സല്ലാപം മുറുകി 
യിരി . ശാരദ രസി വാൻ തക്കവണ്ണം പേല വാ കേളയും ന തിരി
പറയു ണ്ട്. ഇതിൽ ചിലതു േകൾ േമ്പാൾ മന്ദഹാസം ഉണ്ടാവുന്നതിൽ
ശാരദയുെട വാളങ്ങൾേപാലയുള്ള അധരങ്ങളുെട എടയിൽ ടി കുരു ത്തി
മുല്ലെമാ നിരത്തിെവച്ചതുേപാെല കാണാവുന്ന ദന്തങ്ങേളയും ന തിരി ക
ക ് ആനന്ദി . ആ െചറിയ മുഖത്തിൽനിന്ന് രി ന്ന കാന്തിെയ ക
ന തിരി ണ്ടായ സേന്താഷവും ആശ്ചർയ്യവും ഇന്ന കാരെമ പറവാൻ പാ 
ടില്ലാത്ത വിധത്തിലായി. െചറിയ േതാടകൾ പകരം ച ാകൃതിയിൽ ര
രത്നെകാരടുകെളയാണ് ശാരദയുെട കാതുകളിൽ കണ്ടതു്. കാതുകളുെട ത കൾ
മുഴുവനും ഈ േതാടകളാൽ മൂടെപ്പട്ടിരു . മൃണാളേകാമളങ്ങളായ ൈകകൾ
രണ്ടിലും ഓേരാേരാ െചറിയ പൂ വളകൾ ഇട്ടിരി . പങ്കജവർണ്ണങ്ങളായും
മൃദുക്കളായും ഉള്ള െചറിയ കയ്യടികേളയും ര മൂ രത്നേമാതിരങ്ങളാൽ മാ ം
അലംകൃതങ്ങളായ െചറിയ ൈകവിരലുകേളയും കണ്ടിട്ട് ന തിരിക്ക് അത്യന്തം
സേന്താഷവും കൗതുകവും േതാന്നി. ആകപ്പാെട ആ െചറിയ വി ഹത്തിൽ
ഉജ്വലി കാണുന്ന സൗന്ദർയ്യേമാ , കാന്തിേയാ , േശാഭേയാ , കൗതുകേമാ ,
േകാമളത്വേമാ ഇന്ന കാരമാെണ പറവാൻ യാസം. ശാരദയുെട െനറ്റിയും
േന ങ്ങളും മുഖത്തിെന്റ ആകൃതിയും , േനാക്കിയാൽ അത്യന്തം ബുദ്ധിശക്തിയു 
ള്ള ഒരു കുട്ടിയാെണ ബുദ്ധമാന്മാർ നിശ്ചയമായും തീർച്ചെപ്പടു ം. ന െട
േനരേമ്പാ കാരൻ ന തിരിക്ക് ഈ അഭി ായം കൂടി ഉണ്ടാേയാന്ന് എനിക്ക്
നിശ്ചയം പറവാൻ പാടില്ല. കുട്ടിയുെട സൗന്ദർയ്യെത്ത ആകപ്പാെട മനസ്സിലാക്കി 
യേശഷം ഒരു കാര്യെത്ത റി ന തിരി ക്ഷെണന തീർച്ചയാക്കി. തനിേക്കാ
തെന്റ മാതിരി േവെറ ന തിരിമാർെക്കാ േവെറ സാധാരണ മനുഷ്യർെക്കാ
ഈ ബാലികെയ കി കയിെല്ല തീർച്ചയാക്കി. ഈ രത്നെത്ത വല്ല മഹാരാ 
ജാക്കന്മാരും ക്ഷേണന കയ്ക്കലാ െമ ം തീർച്ചയാക്കി. പെക്ഷ ന തിരിക്ക്
ഇതു നിമിത്തം മനസ്സി യാെതാരു പരിഭവവും ഉണ്ടായില്ല. തനിക്ക് നല്ല
െപൺകിടാങ്ങെള കാണണം. അവേരാടു സംസാരി ം രസി ം പാ പാടിയും
ഉത്സവങ്ങൾ ക ം നല്ല സാപ്പാടു കഴി ം കാലേക്ഷപം െചേയ്യണെമ മാ േമ
േമാഹമുണ്ടായിരു . എന്നാൽ ഒരു കാർയ്യെത്ത കുറി കൂടി അേപ്പാൾതെന്ന
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ന തിരി നിശ്ചയി . തെന്റ താമസം േമലിൽ അധികവും ശാരദ എവിെടേയാ
അവിെടത്തെന്ന എന്ന് ഉറപ്പായി നിശ്ചയി . ശാരദയുമായി േനരി തെന്ന ഒന്ന്
സംസാരി ശാരദെയ രസിപ്പി മന്ദഹസിപ്പി ആ രസെത്ത അനുഭവിേക്കണ 
െമ ം നിശ്ചയിച്ച് ന െട സുമുഖൻ ന തിരി ശാരദേയാട് ഇങ്ങിെന പറ .
”എന്താണ് കുട്ടി സ്വരാജ്യത്തിേലക്ക് േപാവെണ്ട ? ഞാൻ അച്ഛേനയും
കുട്ടിേയയും കൂട്ടിെക്കാ േപാവാനാണു വന്നത്.”
ശാരദ മന്ദഹസി ംെകാ തെന്റ അച്ഛെന്റ മുഖേത്ത േനാക്കി.
ന തിരി പൂർണ്ണതൃപ്തിയായി. എന്നി വീ ം ഇങ്ങെന പറ . ”നാട്ടിൽ
േപായാൽ ഈമാതിരി ഉറയും മ ം ഉടുത്താൽേപാരാ. ഇങ്ങിെന കാൽ പ്പായം
ഈ ദിക്കിൽ െപ ങ്ങൾ ഇടാറില്ല. കുപ്പായം ഇട്ടാൽ ജാതിേപാവും. കാതു
വളർത്തി വലിയ േതാടകളും ഇടണം.”
ശാരദ െപാട്ടിച്ചിറി േപായി. അച്ഛെന്റ ൈകകട പിടി വളെര ചിറി .
ന തിരിയും കൂെടത്തെന്ന ചിറി . താൻ വിചാരിച്ച കാർയ്യം സാധി എ ള്ള
സേന്താഷേത്താടുകൂടി വളെര ചിറി .
ന തിരി സംഭാഷണം മതിയാ ന്ന ഭാവം കാണാനില്ല. ന തിരി  
േമണ സംസാരിപ്പാനുള്ള രസം വർദ്ധി വരുന്നതാണ് കണ്ടത്. സന്ധ്യാകാലം
കഴി എന്നി ം ന തിരി എഴുനീ ാൻ ഭാവമില്ല. ഒടുവിൽ രാമൻേമേനാൻ
എഴുനീ നി ് ഇങ്ങിെന പറ .
”ഇവിടു ് വഴിനട ക്ഷീണിച്ചിരി വേല്ലാ. േവഗം എനി കുളികഴി
ഭക്ഷണം കഴി ് ഇങ്ങ വരുന്നതേല്ല നല്ലത്. ഭക്ഷണത്തി ് ഇവിെട
അയൽഗൃഹങ്ങളിൽ ഏ ിച്ചി ്. ൈവത്തിപ്പട്ടർ തൽക്കാലം ഇവിെട ഇല്ല.
ഇ തെന്നേയാ നാെള രാവിെലേയാ മടങ്ങിവരും. അതാണു േവെറ മഠത്തിൽ
ഭക്ഷണത്തിനു ഏ ിച്ചതു്.”
”ഓ, െഹാ, ക്ഷണം ഊണുകഴി വ കളയാം.” എ ം പറ ന തിരി
എഴുനീ ് ശാരദെയ വീ ം ഒ നന്നായി േനാക്കി രസി ംെകാ ് ശങ്കരേനാ 
ടുകൂടി കുളിപ്പാൻ േപാവുകയും െച .
കുളിയും ഭക്ഷണവും കഴി ന തിരിയും ശങ്കരനും മടങ്ങി എ േമ്പാേഴ 

ശാരദ ഉറങ്ങിയിരി . ന തിരി രാമൻേമേനാനുമായി കുേറേനരം
സംസാരിച്ചിരു . അേപ്പാേഴ ം ശങ്കരൻ ഊണുകഴി വ . ശങ്കരനും
ന തിരിയുംകൂടി ശങ്കരൻ കിട ന്ന അറയിൽ വ . ശങ്കരൻ കിട ന്ന
െചറിയ ഇരു കട്ടിലിേന്മൽ ന തിരി കിടപ്പാൻ വിരി . ന തിരിയും
ശങ്കരനുംകൂടി ഓേരാ വിഷയങ്ങൾ സംസാരി െകാണ്ട് ആ മുറിയിൽ ഇരു 

. അേപ്പാേഴ ദുഷ്ടൻ കൃഷ്ണൻ പതിവു കാരം ശങ്കരനു കുറുകുന്ന പാൽ
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െകാ വ ് ശങ്കരെന്റ അരിക െവ പുറേത്ത ് േപാ . ശങ്കരൻ പാൽ
അങ്ങിെനതെന്ന എടു ന തിരിയുെട മുമ്പിൽെവ . ശ :- ഇവിടു ് ഇ
വഴിനട വളെര ക്ഷിണിച്ചതെല്ല. ഈ പാൽ േസവിച്ചാൽ വളെര സുഖമുണ്ടാ 
വും. ക്ഷീണം എല്ലാം തീരും ഇതു േസവിക്കാമേല്ലാ ?
ന :- അങ്ങിെന തെന്ന. എനി ക്ഷീണം വളെര ഉ ്. പെക്ഷ നിങ്ങെള
എല്ലാവേരയും കണ്ടതുെകാ ക്ഷീണം ഉെണ്ട േതാന്നിയേതയില്ല. പാൽ
”കുടി കളയാം” എ പറ പാൽക്കിണ്ടി എടു പാൽ മുഴുവനും ആർത്തി 
േയാെട കുടി കിണ്ടി താഴ െവ .
”പാലിൽ പഞ്ചസാര കുെറ അധികം േചർത്തിരി .” എ പറ
കട്ടിലിേന്മൽ ഇരു . അേപ്പാേഴ െപാണ്ണച്ചാരു കൃഷ്ണൻ കിണ്ടി എടുപ്പാൻ
അകേത്ത വ കിണ്ടി എടു െകാ േപായി കഴുകി കമഴ്ത്തി. അയൽഗൃഹ 
ത്തിേലക്ക് ഉറങ്ങാൻ േപാവുകയും െച .
പാൽ േസവി ് ഒരു നിമിഷം കഷ്ടിച്ച ആവുേമ്പാൾ ന തിരി ഇരുേന്നട നി 

എഴുേന്ന .
ന:- പാൽ േസവിച്ചത് എനി പിടിച്ചില്ല. ഞാൻ അത്താഴാനന്തരം ഒ ം കഴി 
ക്കാറില്ല. വയറ്റിൽ വല്ലാെത ഒരു സുഖേക്കടു േതാ . ഛർദ്ദിപ്പാൻ േതാ .
ഒ മുറുക്കെട്ട എ പറ തെന്റ മുറു െചല്ലം എടു വിളക്കിെന്റ സമീപം
ഇരു െചല്ലം തുറപ്പാൻ ഭാവി , അേപ്പാൾ.
”അേയ്യാ ശങ്കരാ, എനി വല്ലാെത ഒരു തളർച്ച. എെന്ന പിടി ” എ
പറ ഉടെന അതിശബ്ദേത്താെട ഒ ഛർദ്ദി . ഛർദ്ദിയുെട ഊക്ക് അതി 
കലശൽ തെന്ന. ഉണ്ട േചാറു മുഴുവനും, കഴിച്ച പാൽ മുഴുവനും, നാലിടങ്ങഴി
കഫേത്താടുകൂടി ഒന്നായി ഛർദ്ദി . ശങ്കരൻ കിട ന്ന അറമുഴുവനും ഛർദ്ദിയിൽ
മൂടി. ന തിരി നില വീണു. ശങ്കരൻ ഉടെന െചെന്നടു കട്ടിലിൻേമൽ
കിടത്തി കൃഷ്ണെന ഉറെക്ക വിളി . കൃഷ്ണെന കണ്ടില്ല. അേപ്പാേഴ ന തിരി
രണ്ടാമതും അത്യന്ത കഠിനമായി ഛർദ്ദി . ”വയറു ക േവാ, വയറുകത്തി 
ക്കാളു േവാ , എെന്റ വയറ്റിൽ തീ ക േവാ” എ ഉറെക്ക ന തിരി
നിലവിളി . ഉടെന കിടന്ന ദിക്കിൽതെന്ന കഠിനമായി ഒ അതിസരി .
നിലവിളിയും മ ം േക രാമൻേമേനാൻ അറഉമ്മറേത്ത വ .
രാ:- കഷ്ടം! എന്താണ് ഇതു കഥ! കുെറ െ ാേറാഢയിൻ ക്ഷണത്തിൽ െകാടു 
ക്കണം. നട ദീനത്തിെന്റ ഗുളികകൾ ഉ ്. അതു എടു െകാ വാ എ
ശങ്കരേനാടു പറ . ശങ്കരൻ പരി മി വശായിരി . ഗുളികയും േ ാ 
േറാെഡയിനും െകാ വ െകാടു . മാ ജാസ്തിയായിട്ടാണു് െകാടുത്തതു്.
മരുന്ന് േസവിച്ചേശഷം ദീനം അത്യന്തം കലശലായി. ”അേയ്യാ എെന്റ വയറു

https://thalilakkam.in/



ശാരദ - പൂവ്വൎഭാഗം - ഒ. ച േമേനാൻ 67

കത്തിേപ്പായെല്ലാ എെന്റ ഇല്ല ള്ളവേര കാേണണ്ടിയിരുന്നെല്ലാ ഈശ്വരാ
! ഞാൻ ഇതാ മരി . ൈദവേമ എെന്ന രക്ഷിക്കേണ , എനി െവള്ളം
കുടിക്കണം. െവള്ളം കുടിക്കണം.” എ പറ െകാ ം െ ാെറാഡയിനും
നട ദീനത്തിെന്റ ഗുളികയും കഴിച്ചേശഷം ക്ഷണത്തിൽ ന തിരി മരി കയും
െച .
അേപ്പാേഴ ് വിളിയും േഘാഷവും േകട്ട് കൃഷ്ണൻ മാറ തല്ലിെക്കാണ്ട്
ഓടിെയത്തി. ”അേയ്യാ എെന്റ ശങ്കരേമേനാെന തലതട്ടിതുടങ്ങിേയാ” എ
നിലവിളി ംെകാണ്ടാണ് ഓടി എത്തിയത്. അറഉ ത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ ”ഹാ
അസെത്ത കട പുറ േപാ” എ രാമൻേമേനാൻ പറഞ്ഞതുേക ് കൃഷ്ണൻ
നിലവിളി എല്ലാം മാറ്റി പുറ കട േപായി. ന തിരിയുെട ഛർദ്ദിയും ഒച്ചയും
ഉറെക്കയുള്ള നിലവിളിയും സമീപമുള്ള എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളിലും േക ് ആളുകൾ
എല്ലാം ഭയെപ്പ ് വാതിലുകൾ ബന്ധി കിടന്നിരു . അേപ്പാഴാണ് ൈവ 
ത്തിപ്പട്ടരുെട വരവു്. തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ നി യാെതാരു ശബ്ദവും േകട്ടിട്ടില്ല.
നിശബ്ദമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. പട്ടര് പതുെക്ക െച കയറി. അകത്തിെന്റ
വാതിൽ തുറ ക . ഉള്ളിൽ വിളക്ക് ഉജ്വലി ക ന്നതു ക . വാതിലിനു
സമീപം എത്തിയേപ്പാൾ ”ആരാണത് ൈവത്തിപ്പട്ടേരാ?” എ രാമൻേമേനാൻ
േചാദിച്ചതി ് ”അെത എജമാനെന” എ പറ ൈവത്തിപ്പട്ടരു് അകേത്ത 
ക്ക് കട . കണ്ട കാ വിേശഷം തെന്ന. ന തിരി മരിച്ച ഉടെന ശങ്കരെന
ശാരദയുെട അടുെക്ക അയ രാമൻേമേനാൻ ന തിരി മരിച്ച അറയുെട ഉ
നിൽ കയായിരു . ൈവത്തിപ്പട്ടരു് , കടന്ന ഉടെന അറയിൽ ന തിരിയുെട
ശവേത്ത ദൂര നി ക . ”അേയ്യാ ശങ്കരേമേനാെന അേയ്യാ എജമാനെന,
ശങ്കരേമേനാനു് തലതട്ടിേയാ” എ പറ മാറ ഉറെക്ക ഒ ് അടി .
രാ:- ശങ്കരനല്ല, ശങ്കരനല്ല. ഒരു സാധു െചറുപ്പക്കാരൻ ന തിരി ഉദയന്തളിയിൽ 
നിന്ന് എെന്ന കാണ്മാൻ വന്നിരു . ഇ ൈവകുേന്നരം ആ സാധുവിനു് ഒരു
മണി റു മുെമ്പ ദീനം തുടങ്ങി ക്ഷണത്തിൽ കഥ കഴി . ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട
മുഖവും ഭാവവും കണ്ടിട്ട് രാമൻേമേനാൻ വല്ലാെത പരി മി േപായി. ദീന 
ത്തിൽ ഉള്ള ഭീതിെകാണ്ടാണു് പട്ടർക്ക് ഈ പരവശത എ രാമൻേമേനാൻ
നിശ്ചയി .
രാ:- എന്താണു് നിങ്ങൾ ദീനത്തിെന വളെര ഭയമുെണ്ടങ്കിൽ ഇേങ്ങാ
കടേക്കണ്ട. ഇയാൾ മരിച്ച വിവരം സർക്കാരാളുകെള ക്ഷണത്തിൽ അറിയി ്
ഇയ്യാളുെട നാട്ടിേല ം കമ്പിയിൽ അറിയിക്കണം. എന്നിട്ട് ശവസംസ്ക്കാരം
െചയ്വാൻ േനാക്കണം. നിങ്ങൾ ഭയമുെണ്ടങ്കിൽ ഇേങ്ങാ കടേക്കണ്ട.
ൈവത്തിപ്പട്ടരു് ഈ വാ കെളല്ലാം േകട്ടി ം ഒരക്ഷരംേപാലും ഉരിയാടാെത
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ഒരു പിശാചിെനേപ്പാെല സ്തബ്ധനായിത്തെന്ന നി .
രാ:- എന്താണു് നിങ്ങൾ ഇങ്ങിെന നിൽ ന്നതു്? ശാരദെയ ഈ വിവരങ്ങൾ
ഒ ം അറിയിക്കാെത ഇവിെടനി േവെറ ഒരു സ്ഥലേത്ത ് െകാ േപാ 
യാൽ നന്നായിരു .
ഇവിെട ൈവത്തിപ്പട്ടരു് ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം െച .
ൈവ:- എനി ദീനെത്ത ഒരു ഭയവുമില്ല. ഞാൻ കട േനാക്കെട്ട. ഏതു
ന തിരിയാണു് ഈ മരണത്തിന് ഇവിെട ചാടിെയത്തിയതു് എ േനാക്കെട്ട
എ ം പറ ൈവത്തിപ്പട്ടരു് ന തിരിയുെട ശവം കിട ന്ന അറയിൽ
കട സൂക്ഷി േനാക്കി.
”ഓ, െഹാ, ഇയാെള ഞാനറിയും. പാലക്കാ ന തിരിയാണു് ഇതു്. ഇയാൾ
െതണ്ടിനട കയാണു് പണി. ഇയാൾ എനി മുെമ്പ കുെറ ചര ് എടുത്തവക
പണം തരാനുണ്ടായിരു . അതു പിരിപ്പാൻ ഞാൻ വെളര ബുദ്ധിമുട്ടി. ഒരു
വിധം ഒടുവിൽ കിട്ടി. പലിശ മുഴുവനും വി െകാടുേക്കണ്ടി വ . മഹാ അസ 
ത്താണ്. ഈ മാരണം ഇവിെടവ ചാടി ചത്തതു് എന്തിനപ്പാ എ ം പറ
ൈവത്തിപ്പട്ടര് പുറേത്ത ് കട .
ൈവ:- കൃഷ്ണൻ ഇവിെട ഇെല്ല , ഈ ഛർദ്ദിയും മ ം ഉടെന ഇവിടു വടിെച്ചടു ്
ഒരു കുഴിയിൽ ഇ മൂടെട്ട അത് േലശംേപാലും ഇവിെട എ ം നിൽക്കരുതു്.
അകം മുഴുവനും െമഴുകണം. അതാണു് ഒന്നാമതു േവണ്ടതു്. എന്നി കുെറ
ഗന്ധകം പുകയ്ക്കെട്ട. എന്നിട്ട് സർക്കാരാളുകെള വിളിക്കാം. സർക്കാരാളുകെള
വിളിച്ചി തെന്ന അവശ്യമില്ല. നട ദീനത്തിൽ എ ാൾ മരി . ഈവകമര 
ണത്തിൽ ശവങ്ങെള സർക്കാരാൾ പരിേശാധിക്കാറില്ല.
രാ:- സർക്കാരാെള നിശ്ചയമായി വരുത്തണം. ന തിരി അന്യദി കാരനാ 
ണു്. ഇങ്ങെന െപെട്ട മരി േപായ അവസ്ഥ നിശ്ചയമായി സർക്കാരാൾ
പരിേശാധിച്ചേശഷെമ ശവദാഹം െചയ്വാൻ പാടു . ശവദാഹം െചയ്യ്വാൻ
പാടു . എന്നല്ല ഇവിെട സ്സേരാ േഡാക്ടേറാ ഉെണ്ടങ്കിൽ അവെര ടി ഒ
വരുത്തികാണിച്ചാൽ നന്നായിരി ം.
ൈവ:- ഇെത കഥയാണ് എജമാനൻ പറയുന്നതു്. ശവത്തിനു ചികിത്സി 
പ്പാൻ ഡാക്ടെറ വരു കേയാ , നല്ല ശിക്ഷ. പെക്ഷ അധികാരിെയ ഞാൻ
വിളി െകാ വരാം. സ്സരും ഡാക്ടരും ഇവിെട സമീപമില്ല. േവണെമങ്കിൽ
ര താരം ദൂെര േപാവണം. വരണെമങ്കിൽ കഠിനഫീസുെകാടുക്കണം. ഈ
ശവത്തിനു േവണ്ടി എന്തിനു നാം ഇ െയല്ലാം അദ്ധ്വാനി ?
”എന്നാൽ അധികാരിെയ ഉടെന വരു ക.” എ ം പറ രാമൻേമേനാൻ
വലിയ വ്യസനേത്താടുകൂടി ശാരദാ ഉറ ന്ന മുറിയിേല േപായി.
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രാ:- ശങ്കരാ ന െട ൈവത്തിപ്പട്ടർക്ക് വല്ലാെത ഒരു പരി മം. അയാൾക്ക് ഈ
ദീനത്തിെന വളെര ഭയമുള്ളതുേപാെല േതാ .
ശ:- അയാൾക്ക് ഒരു ദീനത്തിേനയും േപടി ഉണ്ടാവാൻ സംഗതിയുെണ്ടന്ന്
എനി േതാ ന്നില്ല. ഈ മരണം അത്യാശ്ചര്യമായിരി . ന തിരി
പാൽ കഴി ന്നതുവെര യാെതാരു സുഖേക്കടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഷ്ടം!
ഇങ്ങെന ഒരു ആപത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വ േചർ വെല്ലാ?
രാ:- ന തിരി പാൽ കഴിച്ചിരു േവാ?
ശ:- കഴി . എനി െകാ വന്ന പാൽ ഞാൻ ന തിരി െകാടു . കുടി
കഴിയുന്നതുവെര േലശംേപാലും സുഖേക്കടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുടി ഛർദ്ദിച്ച
ഉടേന വയറു കാളു എന്നാണു് പറ നിലവിളിച്ചതു്.
രാ:- പാലിൽ അശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നട ദീനം ഉണ്ടാവുന്നതു് അധികവും
െവള്ളം, പാൽ മുതലായതുകളിൽ ഉള്ള േദാഷാംശം ഉദരത്തിൽ െച ന്ന
നിമിത്തമാണു്.
ശ:- അങ്ങിെന ആയിരിക്കാം. പാലിൽ വല്ല വിഷവും േചർ േപായി േണ്ടാ
എ ഞാൻ സംശയി .
രാ:- നട ദീനത്തിനു േഹതു വിഷം തെന്നയാണു്. ആ വക വിഷം പാലിൽ
ഉണ്ടായിരു വായിരിക്കാം. അല്ലാെത േവെറ ഒരു വിഷം േചർപ്പാൻ സംഗതി 
യില്ലേല്ലാ. ”ഞാൻ ആ പാൽക്കിണ്ടി ഒ േനാക്കെട്ട”. എ പറ ശങ്കരൻ
കൃഷ്ണെന വിളിച്ച് ”പാൽക്കിണ്ടി എവിെട” എ േചാദി .
കൃ:- പാൽ കുടിച്ചേശഷം കിണ്ടി ഞാൻ എടു െകാ വ കഴുകി കമഴ്ത്തിയിരി 

.
ശ:- എന്തിനു കഴുകി, കമഴ്ത്തി??
കൃ :- ഒ ം ഉണ്ടായിട്ടല്ല.
രാ :- നീ ദിവേസന കിണ്ടി കഴുകി, കമഴ്ത്താറുേണ്ടാ?
കൃ :- ഇല്ല.
രാമൻേമേനാൻ കിണ്ടി എടു െകാ ് വരാൻപറ . കൃഷ്ണൻ കിണ്ടി എടു  
െകാ വരുേമ്പാേഴ ൈവത്തിപ്പട്ടരും രാമൻേമേനാെന്റ മുറിയിേല വ .
രാ:- ൈവത്തിപ്പട്ടെര, കഴിയുെമങ്കിൽ സ്സെര ഒ വരുത്തിയാൽ ന ്. ഇേദ്ദ 
ഹത്തിെന്റ ശവം ഒ പരിേശാധിക്കെട്ട; എ ് ചിലവായാലും േവണ്ടതില്ല.
ൈവ:- ഇെത കഥയാണു് എജമാനെന. നുമ്മളുെട ഈ ഗൃഹത്തിനു സമീപം
ഇ രാ ി ഒരു നാലു നാഴിക മുെമ്പ ര േപർ നട ദീനത്താൽ ചത്തിരി .
നട ദീനം പിടി മരിച്ചാൽ ശവം േനാക്കീ ് എ കാർയ്യം?
രാ:- ശങ്കരൻ പറയു . കൃഷ്ണൻ കുറുക്കിെകാ െവച്ച പാൽ േസവിച്ച ക്ഷണത്തി 
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ലാണു് ന തിരി ദീനം തുടങ്ങിയതു് എ ്.
ൈവ:- അേപ്പാൾ എജമാനനും ശാരദയും പാൽ േസവിച്ചിെല്ല. എന്നി ് ഇതുവെര
ദീനം ഒ ം ഉണ്ടായില്ലെല്ലാ. ഒന്നായിട്ടേല്ല പാൽ കുറുക്കിയതു കൃഷ്ണാ?
കൃ:- അെത. ഒരു പാ ത്തിലാണു് കുറുക്കിയതു്. എജമാനനും ശാരദ ം പാൽ
െകാ േപായി െകാടുത്തേശഷമാണ് ശങ്കരേമേനാനു് പാൽ െകാ േപായി
െകാടുത്തതു്.
ൈവ:- കുറുക്കിയ പാ ം എവിെട, എടു െകാ വാ. കൃഷ്ണൻ പാ വും കയിലും
എടു െകാ വ . ൈവത്തിപ്പട്ടര് പാ ം വിളക്ക െകാ േപായി സൂക്ഷി 

േനാക്കി. പാ ത്തിേന്മലും കയിലിേന്മലും ചിേലടങ്ങളിൽ പാൽ ഉണങ്ങി
വറ്റീ ണ്ട്. അതു രാമൻേമേനാെന കാണി െകാടു . ൈവത്തി:- ഈ പാലിൽ
യാെതാരു ദൂഷ്യവും ഉണ്ടാവാൻ സംഗതിയില്ല. എജമാനനും ശാരദയും കുടിച്ച
പാലും ന തിരി കുടിച്ച പാലും ഈ പാ ത്തിൽ ഒന്നായി കാച്ചിയതാണു്.
പാലിൽ വല്ല േദാഷവുമുെണ്ടങ്കിൽ നിശ്ചയമായി അതു േസവിച്ചവർ ് എല്ലാം
കാണെണ്ട. സ്സെര വരുത്തി േനാക്കിയേശഷവും ശവം മറവുെച ന്നതായാൽ
നാെള അസ്തമി ന്നതി മു ് അതു് സാധിക്കയില്ല. തേലത്തട്ടി കലശലായു 
ള്ള ഈ സമയം ഈ ദീനം പിടി ചത്താളുെട ശവം ഈ കുട്ടികളുെട എടയിൽ
എെന്റ മഠത്തിൽ െവ സൂക്ഷി ന്നതു് എനി സങ്കടമാണു്. ശാരദ ഉണർ ്
ഈ വിവരം അറിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായി അവൾ ഭയെപ്പടും സംശയമില്ല.
എനി ം ര നാലു കുട്ടികൾ ഉണ്ടെല്ലാ എജമാനെന. പിെന്ന എെന്റ ഭാർയ്യ
ഇേപ്പാൾ ഗർഭിണിയാണു്. ഈ സ്ഥിതി ് അേശഷം താമസിക്കാെത ശവം
ദഹനം കഴി ് വീടു് ശുദ്ധമാ ന്നതാണു് നല്ലതു്. ഇെതാ ം എജമാനൻ
അറിേയണ്ട. എജമാനനും ശാരദയും ഇേപ്പാൾ തെന്ന എെന്റ മേറ്റ മഠത്തിേലക്ക്
പുറെപ്പടുന്നതാണു നല്ലതു്. ഇവിെട േവണ്ടെതല്ലാം ഞാൻ നടത്തി പ മ 
ണി ഞാനും എെന്റ കുട്ടികളും ഭാർയ്യയും അേങ്ങാട്ട് എത്തിേക്കാളാം ഈ

ാമത്തിൽ തീ പിടിച്ചതുേപാെല ദീനം തുടങ്ങിയിരി . ഒരു വിനാഴിക
കുട്ടികെള ഇവിെട താമസിപ്പിപ്പാൻ എനി മനസ്സില്ല. എജമാനനും ശാരദയും
ക്ഷണം പുറെപ്പടുന്നതാണു് നല്ലതു്. വണ്ടി ഇവിെട തയ്യാറു ്. എന്താണു്
ശങ്കരേമേനാൻ ഒ ം പറയാത്തതു്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരം െച ന്നതെല്ല
നല്ലതു്?
ശ:- ഞാൻ എന്താണു് സ്വാമീ പറേയണ്ടതു്. എനി ഒ ം പറയാൻ േതാ  
ന്നില്ല.
രാമൻേമേനാൻ പട്ടരുെട വാ കൾ േക പരി മി . ആകപ്പാെട ആേലാ 
ചിച്ചതിൽ പട്ടർ പറഞ്ഞതുേപാെല െച ന്നതാണു് തൽക്കാലം നല്ലതു് എ
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േതാന്നി. സാധു ന തിരിെയ വിചാരി രാമൻേമേനാനു അത്യന്തം വ്യസനം
ഉണ്ടാെയങ്കിലും തെന്റ തൽക്കാലെത്ത സ്ഥിതി ഓർ ൈവത്തിപ്പട്ടർ പറഞ്ഞ 

കാരം വർത്തി ക എ റ .
ന തിരിയുെട ശവം േനാക്കിച്ചി ് ഒരു ഫലവുമില്ല. നട ദീനം തെന്നയാ 
യിരിക്കണം മരണത്തിനു കാരണം. ശാരദ ഈ ന തിരിയുെട മരണെത്ത
അറിഞ്ഞാൽ ഭയെപ്പടും . നിശ്ചയമാണു്. തനി തൽക്കാലം എല്ലാറ്റിനും
ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട സഹായ മല്ലാെത േവെറ യാെതാരു സഹായവുമില്ല. ൈവ 
ത്തിപ്പട്ടർ അേപ്പാൾ പറഞ്ഞതു ശരിയാണു്. കുട്ടിേയയും െകാ ് ഈ ശവം
കിട ന്ന വീട്ടിൽ വളെര സമയം ഇരി ന്നതു് അേശഷം െവടിപ്പില്ല ഇങ്ങിെന
ആേലാചി ംെകാ ്,
രാ:- ശരി അങ്ങിെനയാവെട്ട. നിങ്ങൾ ക്ഷണം വണ്ടിെകാ വരുവിൻ. ശവ 
സംസ്ക്കാരത്തിനു പ റുപ്പിക ഇതാ എ പറ ൈവത്തിപ്പട്ടർവശം ഉറുപ്പിക
െകാടു . ൈവത്തിപ്പട്ടർ സേന്താഷേത്താടുകൂടി വണ്ടി െകാ വരുവാൻ
കൃഷ്ണേനാടുകൂടി ഓടിേപ്പായി. കൃഷ്ണെന വഴിയിൽെവച്ച് ൈവത്തിപ്പട്ടർ വളെര
ശകാരി . അവൻ െചയ്ത വിവരം എേപ്പാെഴങ്കിലും ആേരാെടങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ
അവെന സർക്കാർ ആൾ തൂക്കിെക്കാ െമ ം പറഞ്ഞ് െവടിപ്പായി വിശ്വസി 
പ്പി . പട്ടരു് ഉടെന വണ്ടിയുംെകാണ്ട് എത്തി. രാമൻേമേനാനും ശാരദയും
ശങ്കരനും കൃഷ്ണനും ആ മഠത്തിൽനിന്ന് അേപ്പാൾ തെന്ന പുറെപ്പ ൈവത്തിപ്പട്ടർ
തയ്യാറാക്കിയ ഗൃഹത്തിേലക്ക് േപാവുകയും െച . ൈവത്തിപ്പട്ടർ ക്ഷേണന
ശവദാഹം കഴി ് മഠം ശുദ്ധംവരുത്തി തെന്റ കുടുംബാംഗങ്ങേളാടുകൂടി പിേറ്റ
ദിവസം പ മണി രാമൻേമേനാൻ താമസി ന്ന ഗൃഹത്തിൽ എത്തി
വിവരങ്ങൾ എല്ലാം അറിയിച്ച് അവിെട താമസി .
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അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം

ൈവത്തി:- ഈ പാലിൽ യാെതാരു ദൂഷ്യവും ഉണ്ടാവാൻ സംഗതിയില്ല. എജ 
മാനനും ശാരദയും കുടിച്ച പാലും ന തിരി കുടിച്ച പാലും ഈ പാ ത്തിൽ
ഒന്നായി കാച്ചിയതാണു്. പാലിൽ വല്ല േദാഷവുമുെണ്ടങ്കിൽ നിശ്ചയമായി അതു
േസവിച്ചവർ ് എല്ലാം കാണെണ്ട. സ്സെര വരുത്തി േനാക്കിയേശഷവും ശവം
മറവുെച ന്നതായാൽ നാെള അസ്തമി ന്നതി മു ് അതു് സാധിക്കയില്ല.
തേലത്തട്ടി കലശലായുള്ള ഈ സമയം ഈ ദീനം പിടി ചത്താളുെട ശവം
ഈ കുട്ടികളുെട എടയിൽ എെന്റ മഠത്തിൽ െവ സൂക്ഷി ന്നതു് എനി
സങ്കടമാണു്. ശാരദ ഉണർ ് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായി അവൾ
ഭയെപ്പടും സംശയമില്ല. എനി ം ര നാലു കുട്ടികൾ ഉണ്ടെല്ലാ എജമാനെന.
പിെന്ന എെന്റ ഭാർയ്യ ഇേപ്പാൾ ഗർഭിണിയാണു്. ഈ സ്ഥിതി ് അേശഷം താ 
മസിക്കാെത ശവം ദഹനം കഴി ് വീടു് ശുദ്ധമാ ന്നതാണു് നല്ലതു്. ഇെതാ ം
എജമാനൻ അറിേയണ്ട. എജമാനനും ശാരദയും ഇേപ്പാൾ തെന്ന എെന്റ മേറ്റ
മഠത്തിേലക്ക് പുറെപ്പടുന്നതാണു നല്ലതു്. ഇവിെട േവണ്ടെതല്ലാം ഞാൻ നടത്തി 

പ മണി ഞാനും എെന്റ കുട്ടികളും ഭാർയ്യയും അേങ്ങാട്ട് എത്തിേക്കാളാം
ഈ ാമത്തിൽ തീ പിടിച്ചതുേപാെല ദീനം തുടങ്ങിയിരി . ഒരു വിനാഴിക
കുട്ടികെള ഇവിെട താമസിപ്പിപ്പാൻ എനി മനസ്സില്ല. എജമാനനും ശാരദയും
ക്ഷണം പുറെപ്പടുന്നതാണു് നല്ലതു്. വണ്ടി ഇവിെട തയ്യാറു ്. എന്താണു്
ശങ്കരേമേനാൻ ഒ ം പറയാത്തതു്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരം െച ന്നതെല്ല
നല്ലതു്?
ശ:- ഞാൻ എന്താണു് സ്വാമീ പറേയണ്ടതു്. എനി ഒ ം പറയാൻ േതാ  
ന്നില്ല.
രാമൻേമേനാൻ പട്ടരുെട വാ കൾ േക പരി മി . ആകപ്പാെട ആേലാ 
ചിച്ചതിൽ പട്ടർ പറഞ്ഞതുേപാെല െച ന്നതാണു് തൽക്കാലം നല്ലതു് എ
േതാന്നി. സാധു ന തിരിെയ വിചാരി രാമൻേമേനാനു അത്യന്തം വ്യസനം
ഉണ്ടാെയങ്കിലും തെന്റ തൽക്കാലെത്ത സ്ഥിതി ഓർ ൈവത്തിപ്പട്ടർ പറഞ്ഞ 

കാരം വർത്തി ക എ റ .
ന തിരിയുെട ശവം േനാക്കിച്ചി ് ഒരു ഫലവുമില്ല. നട ദീനം തെന്നയാ 
യിരിക്കണം മരണത്തിനു കാരണം. ശാരദ ഈ ന തിരിയുെട മരണെത്ത
അറിഞ്ഞാൽ ഭയെപ്പടും . നിശ്ചയമാണു്. തനി തൽക്കാലം എല്ലാറ്റിനും
ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട സഹായ മല്ലാെത േവെറ യാെതാരു സഹായവുമില്ല. ൈവ 
ത്തിപ്പട്ടർ അേപ്പാൾ പറഞ്ഞതു ശരിയാണു്. കുട്ടിേയയും െകാ ് ഈ ശവം
കിട ന്ന വീട്ടിൽ വളെര സമയം ഇരി ന്നതു് അേശഷം െവടിപ്പില്ല ഇങ്ങിെന
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ആേലാചി ംെകാ ്,
രാ:- ശരി അങ്ങിെനയാവെട്ട. നിങ്ങൾ ക്ഷണം വണ്ടിെകാ വരുവിൻ. ശവ 
സംസ്ക്കാരത്തിനു പ റുപ്പിക ഇതാ എ പറ ൈവത്തിപ്പട്ടർവശം ഉറുപ്പിക
െകാടു . ൈവത്തിപ്പട്ടർ സേന്താഷേത്താടുകൂടി വണ്ടി െകാ വരുവാൻ
കൃഷ്ണേനാടുകൂടി ഓടിേപ്പായി. കൃഷ്ണെന വഴിയിൽെവച്ച് ൈവത്തിപ്പട്ടർ വളെര
ശകാരി . അവൻ െചയ്ത വിവരം എേപ്പാെഴങ്കിലും ആേരാെടങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ
അവെന സർക്കാർ ആൾ തൂക്കിെക്കാ െമ ം പറഞ്ഞ് െവടിപ്പായി വിശ്വസി 
പ്പി . പട്ടരു് ഉടെന വണ്ടിയുംെകാണ്ട് എത്തി. രാമൻേമേനാനും ശാരദയും
ശങ്കരനും കൃഷ്ണനും ആ മഠത്തിൽനിന്ന് അേപ്പാൾ തെന്ന പുറെപ്പ ൈവത്തിപ്പട്ടർ
തയ്യാറാക്കിയ ഗൃഹത്തിേലക്ക് േപാവുകയും െച . ൈവത്തിപ്പട്ടർ ക്ഷേണന
ശവദാഹം കഴി ് മഠം ശുദ്ധംവരുത്തി തെന്റ കുടുംബാംഗങ്ങേളാടുകൂടി പിേറ്റ
ദിവസം പ മണി രാമൻേമേനാൻ താമസി ന്ന ഗൃഹത്തിൽ എത്തി
വിവരങ്ങൾ എല്ലാം അറിയിച്ച് അവിെട താമസി .
അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം
പുതിയ മഠത്തിൽ രാമൻേമേനാനും മ ം എത്തിയ ക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിെന്റ കാർ 
യ്യെത്തപ്പറ്റി ഒരു പുതിയ ഏർപ്പാട് െച . വടെക്ക ഇന്ത്യയിൽ അധികകാലം
താമസി ന്ന കാല ഇവരുെട ആഹാരം പലേപ്പാഴും േഗാത െറാട്ടിയാ 
യിരു . ശാരദ സാധാരണ അഭിരുചി അന്നത്തിൽ അല്ലാ. ഈ വിധം
ആഹാരത്തിലായിരു . തൽക്കാലം ഈ വിധം ആഹാരം ആക്കണെമ ള്ള
ശങ്കരെന്റ അഭി ായം രാമൻേമേനാൻ സമ്മതി . ഈ െറാട്ടി ശങ്കരൻ തെന്ന
ഉണ്ടാ വാൻ നിശ്ചയി . ശങ്കരൻ അദ്ധ്വാനിേക്കണ്ടാ എ രാമൻേമേനാൻ
പറഞ്ഞതിനു വളെരെയല്ലാം സമാധാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ രാമൻേമേനാെന്റ
സമ്മതം വാങ്ങി ഭക്ഷണം ശങ്കരൻ ഉണ്ടാ വാൻ തുടങ്ങി. പിെറ്റ ദിവസം ഉച്ച 
യാവുേമ്പാേഴക്ക് ൈവത്തിപ്പട്ടരും കുടുംബാംഗങ്ങളും എത്തി; രാമൻേമേനാനും
ശാരദ ം ഭക്ഷണം ശങ്കരൻ ഉണ്ടാക്കിയ േഗാത െറാട്ടിയായിരു എ
ൈവത്തിപ്പട്ടർ േകട്ട് ഒ മി . അേപ്പാൾ ഒ ം പറഞ്ഞില്ല. ൈവകുേന്ന 
രെത്ത ഭക്ഷണം രാവിലെത്ത കാരമാണ് ഉണ്ടാ ന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞ്
ൈവത്തിപ്പട്ടർ ശങ്കരേനാട് അതിെനപ്പറ്റി േചാദി .
ൈവ :- എന്താണ് ശങ്കരേമേനാന് െവ ം വശമുേണ്ടാ. േഗാത െറാട്ടി എെന്റ
അമ്യാർ നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടാ ം. െപാടി അങ്ങ െകാടുത്താൽ മതിയേല്ലാ.
ശ :- ഇത് ഞാൻ തെന്ന ഉണ്ടാക്കി േനാക്കെട്ട. വടക്ക് രാജ്യം വിട്ടേശഷം
ഞാൻ ഈ വക വൃത്തിയിൽ പരി മിക്കാറില്ല. െറാട്ടി മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ
പഠിച്ചിരുന്നത് മറ േപാവാറായിരി . അതുെകാണ്ട് ഞാൻ തെന്നയാണ്
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എനി ഞങ്ങൾ കുെറ ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാ വാൻ നിശ്ചയിച്ചത്.
പഠിച്ച വിദ്യ മറ കളയരുതേല്ലാ.
ആകപ്പാെട ൈവത്തിപ്പട്ടർക്ക് വലിയ കുണ്ഠിതമായിത്തീർ .
പുതിയ മഠത്തിേല േപായതുമുതൽ രാമൻേമേനാൻ അവിെട നിന്ന് എേപ്പാൾ
പുറെപ്പടാൻ സാധി െമ ള്ള ആേലാചനയിൽ ആയിരു . സാധു ന തിരി
പറഞ്ഞ കാരം ഉദയന്തളിയിൽ നിന്ന് ആൾ വരു െണ്ടങ്കിൽ അവർ വന്നി
പുറെപ്പടുന്നത് വളെര ഭംഗിയായിരി ം. അതുെകാണ്ട് ര ദിവസങങൾ
ഇതിനായി കാത്തിരി കതെന്ന എ ഉറ .
ൈവത്തിപ്പട്ടർക്ക് ആകപ്പാെട വ്യത്തിലുള്ള േമാഹവും അതു സാധിപ്പാനുള്ള

യാസവും രാമൻേമേനാെന്റ ഉേദ്ദ്യശങ്ങെള തനി അറിയുവാൻ കഴിയാത്ത
അവസ്ഥയും നിമിത്തം ബുദ്ധി വലിയ പരി മവും ചാപല്യതയും ഉണ്ടായി.
എന്താണ് രാമൻേമേനാൻ ഭാവിച്ചിരി ന്നത് എന്ന് ഒന്നറിേയണെമ ള്ള
അത്യാ ഹം കലശലായിത്തീർ . ഒടുവിൽ ഈ ആ ഹെത്ത ഉള്ളിൽ
അടക്കി നിർത്താൻ ൈവത്തിപ്പട്ടര് േകവലം അശക്തനായിത്തീർ . പൂതിയ
മഠത്തിൽ താമസം തുടങ്ങിയതിെന്റ രണ്ടാംദിവസം രാമൻേമേനാൻ പലഹാരം
കഴി സ്വസ്ഥനായിരി ന്ന േനരം ൈവത്തിപ്പട്ടര് രാമൻേമേനാെന്റ സമീപ
േപായി ഓഛാനി നി . ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞേശഷം ഇരു . എന്നിട്ട്
ഇങ്ങിെന പറ .
”പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ നി മറുപടി ഒ ം എനിയും അയച്ചിട്ടില്ലെല്ലാ.
എന്താണ് അവർ ഭാവിച്ചിരി ന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞി ല്ലേല്ലാ. എജമാനൻ
എന്താണു് എനി െചയ് വാൻ ഭാവി ന്നതു് എ ം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ശാരദ 
െയ വല്ല സംഗീതേമാ മേറ്റാ പഠിപ്പിേക്കണ്ട കാലമാണെല്ലാ ഇതു്. നമു ് ഒരു
പാർപ്പിടം േവെണ്ട. ഏെതങ്കിലും ചില നിശ്ചയങ്ങൾ െച വർത്തിേക്കണ്ട
കാലമായിരി എ ് എനി ് േതാ .”
രാ:-ഉദയന്തളി രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടു് എെന്നാരാെള റി നിങ്ങൾ മു ്
എേന്നാടു പറഞ്ഞിേല്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദി ് ഈ മരിച്ച സാധു ന തിരിയുെട
ദിക്കാണു് അേല്ല. ഇവിെടനി എ ദൂരമാണു് ആ ദി ്?
ൈവ:-ഉദയന്തളി എന്ന േദശം, പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ നി ് ഏകേദശം
ഒ ര കാതം െതക്കാെണ േതാ . എന്തണു് ഇതു േചാദിപ്പാൻ
കാരണെമന്നറിഞ്ഞില്ല.
രാ:-പെക്ഷ ആ േദശ ് എങ്ങാനും ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി െചറിയ ഒരു വീടും
വാങ്ങി അവിെട താമസമാക്കിയാേലാ എ ആേലാചി .
ഈ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട മുഖം കാേണണ്ടതായിരു .
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സ്വേതയുള്ള േഗാഷ്ഠികൾ ് എല്ലാം വളെര െവളിവും െതളിവും കൂടി. പട്ടരു്
വല്ലാെത അന്ധനായി ഒ ം ഉത്തരം പറയാെത അ േനരം ഇരു . തെന്റ
സകല േമാഹങ്ങളും നിഷ്ഫലമായി എ തീർച്ചയായും നിശ്ചയി പട്ടരു് അത്യ 
ന്തം വ്യസനത്തിലായി. ഉദയന്തളി രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടിെന ൈവത്തിപ്പട്ടർ
നല്ലവണ്ണം അറിയും. രാമൻ േമേനാൻ ഉദയന്തളിയിൽ താമസി ന്നതായാൽ
പിെന്ന ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ സകല കാര്യങ്ങളും രാമവർമ്മൻ തിരുമുൽപാടിെന്റ െചാ 

ടി ് അല്ലാെത നട കയിെല്ല നിശ്ചയമാണു്. രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടു്
കൂടി ഇേദ്ദഹത്തിനു സഹായമായാൽ ഒരുനൂറ് ശങ്കരന്മാരു് തെന്ന േ ാഹിപ്പാൻ
രാമേന്മേനാെന്റ ഒന്നി കൂടിയതുേപാെല ആയി. കഷ്ടം ഇങ്ങിെന വരുന്നതാ 
യാൽ എ നിവൃത്തി, എ ം മ മുള്ള വിചാരങ്ങൾ പട്ടരുെട മനസ്സിൽ കിട ്
മിന്നൽ ജ്വലി ് അടി ന്നതുേപാെല വർത്തി .
രാ:- എന്താണു് നിങ്ങളുെട അഭി ായം. അങ്ങിെന ആ ന്നതേല്ല നല്ലതു്. ആ
തിരുമു ാടിനു കല്യാണിേയാടു േസ്നഹമുണ്ടായിരു െവ ം കല്യാണിയുെട
അനുജത്തിയുെട ഭർത്താവായിരു എ മേല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതു്? ൈവ:-
അെത, അെത. എന്നാൽ രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടു ആൾ വികൃതിയാണു്. പലരു 
േടയും മുതൽ തട്ടിപ്പറിച്ചി ്. ആ ദിക്കിൽ േപാകുന്നതു് അ െവടി െണ്ട
േതാ ന്നില്ല. നമ്മെള േമാശെപ്പടുത്തി പണം തട്ടിപ്പറിക്കാൻ നല്ല സാമർത്ഥ്യ 
മുള്ളയാളാണു് ഈ തിരുമു ാടു്. എജമാനെന്റ പക്കൽ േവ ന്ന പണമുള്ള
അവസ്ഥ േനാം എന്തിനു് ഈ ദുഷ്ടെന്റ അടുക്കൽ േപായി താമസി .
നേല്ലാരു വീടു് ഈ ദിക്കിൽ എങ്ങാൻ പണിയിക്കാമേല്ലാ. എജമാനൻ ഒരു
ക ന തന്നാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നാന്തരം ഒരു വീടു് ഈ ദിക്കിൽ
തെന്ന ഞാൻ പണിയിക്കാമേല്ലാ. അതിനു എ യാസം. ഇ അധികം
പണം കയ്യിൽ ഇരി േമ്പാൾ യാെതാന്നിനും നുമ്മൽ ബുദ്ധിമു വരികയില്ല.
നിശ്ചയമെല്ല.
രാ:- എ അധികം പണം- എെന്റ പക്കൽ വളെര പണമില്ല. സ്വാമീ നിങ്ങൾ
െവറുെത അന്ധാളിക്കരുതു്. ഞാൻ കുെറ അധികം സമ്പാദി . ശരിതെന്ന.
പെക്ഷ അെതല്ലാം നശി േപായി. ഞാൻ ഇേപ്പാൾ സൂക്ഷ്മത്തിൽ വലിയ ഒരു
ദരി നാണു്. വലിയ വീടും മ ം പണിയിക്കാൻ േകവലം അസാദ്ധ്യമാണു്.
തൽക്കാലം വല്ല സ്ഥലവും വാടകേയ്ക്കാ മേറ്റാ വാങ്ങണെമ വിചാരിച്ചിേട്ടയു .
ശാരദെയ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പി വാനും എെന്റ പക്കൽ വ്യമില്ല. കഷ്ടി കുെറ
കാലേത്ത ശാപ്പാടു് ചിലവി തെന്ന മുതൽ ഉേണ്ടാ എ സംശയമാണു്.
നിങ്ങൾ കാര്യം അബദ്ധമായിട്ടാണു് മനസ്സിലാക്കിയിരി ന്നതു്. സ്വ ്
ധാരാളം എനി ണ്ടായിരു െവങ്കിൽ ഞാൻ ശാരദെയപ്പറ്റി പൂേഞ്ചാലക്കര
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എടത്തിേല ഒരിക്കലും എഴുതുകയില്ലായിരു .
ഈ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ ആദ്യം ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട മനസ്സിനു വലിയ കുണ്ഠി 
തവും വ്യസനവുമാണു് ഉണ്ടായതു്. എങ്കിലും േമണ അതി നിവൃത്തിയും
ഉണ്ടായി. ഒരുവെന്റ കയ്യിൽ വളെര പണമുെണ്ടങ്കിലും അവൻ അങ്ങിെന ഉെണ്ട 

ക്ഷണത്തിൽ മെറ്റാരുവേനാടു് സമ്മതി െമാ? ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കയില്ല.
രാമൻ േമേനാൻ തേന്നാടു പറഞ്ഞതു് ഒരിക്കലും വാസ്തവമായിരിക്കാൻ പാടില്ല.
വളെര പണം നിശ്ചയമായും ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്കൽ ഉെണ്ട തെന്ന തീർച്ചയാ 
ക്കി േ ച്ഛസ്ഥിതിയിൽ നീ നി ന്ന പ കെള ഒരു മന്ദഹാസത്താൽ മുഴുവൻ
പുറ കാണി െകാ ം തല പതുെക്ക ഒ കുലുക്കിെക്കാ ം ൈവത്തിപ്പട്ടരു്
ഇങ്ങെന പറ . ”ആെട്ട പണത്തിെന്റ കാര്യം എങ്ങെനെയങ്കിലും ഇരിക്കെട്ട.”
എ പറ ് പട്ടർ പിെന്നയും ഒരു മന്ദഹാസം െച . ”അസംഖ്യം പണം
കയ്യിൽ വച്ചി ് ഒ മിെല്ല പറയുകേയാ? ഈ വിദ്യ ആർ ം മനസ്സിലാവു 
കയിെല്ലന്നാേണാ ധരിച്ചിരി ന്നതു്?” അെതാെക്ക തനി ് നല്ല നിശ്ചയമു ്
എ വാ കൾെകാ പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നതിലുമധികം െവടിപ്പായി
മനസ്സിൽ േതാന്നി ന്ന വിധം പിെന്നയും പട്ടർ ഒ തല ഇളക്കി മന്ദഹസി .
രാ:-എന്താണു് നിങ്ങൾ ചിരി ന്നതു്? സത്യമായി ം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിരുന്ന
പണം എല്ലാം നശി േപായി. ഞാൻ േഭാ ് പറയുന്നതല്ല. േഭാഷ്ക് ഞാൻ
ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല. ഒരു അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പികേയാളം ഞാൻ വട ്
ആ ാ എന്ന സ്ഥല ള്ള നാ കാരുെട േബങ്കിൽ പലിശ െകാടുത്തിരു .
ആ േബ കടത്തിൽെപ്പ നശി േപായി. എെന്റ പണം സകലവും േപായി.
ൈവത്തിപ്പട്ടർ:-(അത്യന്തം ദ്ധേയാടുകൂടി) ഒരു കാശുേപാലും േബങ്കിൽനി
കിട്ടിയിെല്ലേന്നാ?
രാ:-അ ം പണം കടക്കാർ ് ഓഹരി ഇട്ട കൂട്ടത്തിൽ എനി ം കിട്ടീ ്.
ൈവ:-(ആർത്തിേയാെട) എ പണം കിട്ടി എന്നറിഞ്ഞില്ല.
രാ:-സാരമില്ല. ഒ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക കിട്ടി. അ മാ േമ ഉ .
ൈവ:-(വലിയ സർപ്പദൃഷ്ടി ഇ ംെകാ ് ) കല്യാണിയമ്മയുെട പക്കൽ പത്താ 
യിരം ഉറുപ്പിക മീെത വിലയുള്ള പണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു വെല്ലാ. അതും
േപാേയാ?
രാ:-അതുകളിൽ അധികം വില പിടിച്ചെതല്ലാം ഓേരാ ആവശ്യങ്ങൾ നിമിത്തം
എനി ചി െമഴുത്തിൽ നല്ല സമ്പാദ്യം തുട ന്നതിനു മുൻപു വി േപായിരി 

.
ൈവ:-(അത്യന്തം വിഷാദി െകാ ് )അേപ്പാൾ ശാരദ കൂടി പണ്ടങ്ങൾ ഒ ം
ഉണ്ടാക്കി െകാടുത്തിട്ടിെല്ലേന്നാ?
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രാ:-അ മായി ചില പണ്ടങ്ങൾ ഉ ്. വളെര എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി െകാടുക്കണെമ 
ന്നായിരു േമാഹം. അേപ്പാഴാണു് ഞാൻ വളെരെപ്പെട്ട ് ദരി നായിത്തീർ 
ന്നതു്.
ൈവ: -(കഠിന കുണ്ഠിതേത്താെട) എന്നാൽ േബങ്കിൽ നി കിട്ടിയ ഒ ര 
ണ്ടായിരം ഉറുപ്പികയും ഏകേദശെമല്ലാം വഴിച്ചിലവിനും കല്യാണിഅമ്മയുെട
ദീനെച്ചലവിനും മ ം ചിലവായിരിക്കണം. രാ:-ഏകേദശം അങ്ങിെന തെന്ന.
ൈവത്തിപ്പട്ടർ ് കാര്യം സാമാന്യം എല്ലാം മനസ്സിലായി. എതൃ വിസ്താരം
നിർത്തി. ശുദ്ധാത്മാവായ രാമേന്മേനാൻ പിെന്നയും ഉദയന്തളിയിൽ േപായി
താമസിേക്ക ന്ന കാര്യംെകാ േചാദി തുടങ്ങി.
രാ:-രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടു് നല്ല മര്യാദക്കാരൻ എന്നാണു് ഞാൻ േകട്ടതു്.
ൈവത്തിപ്പട്ടർ തൽക്കാലം വലിയ ഒരു ആേലാചനയിൽ മഗ്നനായിരുന്നതി 
നാൽ രാമൻ േമേനാൻ േചാദിച്ചതു് േകട്ടെത ഇല്ല.
രാ:-നിങ്ങൾ എന്താണു് ഒ ം പറയാത്തതു്? തിരുമു ാടു് ആൾ അപകടക്കാര 
നാേണാ?
ൈവ:-(െപെട്ട ് ഉറക്കം ഉണർന്ന ഭാവേത്താെട) അപകടക്കാരേനാ എെന്താ
എനി ് അെ നിശ്ചയമു . ആൾ ഒരു േപാക്കിരിയാെണന്നാണു് ഞാൻ
േകട്ടതു്. ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുളി കഴി വരാം എ പറ ്
ൈവത്തിപ്പട്ടരു് അവിെട നി േപാവുകയും െച .
രാമൻ േമേനാൻ പണത്തിെന്റ കാര്യംെകാ ് പറഞ്ഞതു ൈവത്തിപ്പട്ടർ
മുഴുവൻ വിശ്വസിച്ചില്ല. എങ്കിലും ആദ്യത്തിൽ കൃഷ്ണെന്റ വാ നിമിത്തം താൻ
ഊഹിച്ച കാരം അൻപതു് അറുപതിനായിരം ഉറുപ്പികയിെല്ല നിശ്ചയി .
പണ്ടങ്ങൾ അടക്കം ഏകേദശം പതിനായിരത്തിൽ ചുരുങ്ങാെത ഉണ്ടാവുെമ ്
പട്ടരു് തീർച്ചയാക്കി. കഷ്ടം! ഇതിൽനി ് ഒരു ൈപസ േപാലും തനി
കിട്ടാതാേ ാകേയാ എ വിചാരി പട്ടർ വിഷാദി .
േമ റഞ്ഞ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞതിെന്റ പിേറ്റദിവസം ഉച്ച ് ഉദയവർമ്മൻ
തിരുമു ാടും ’െ സിഫി ് റില്ലിഹ് ’ എ ് ഇം ീഷിൽ പറയെപ്പടുന്ന േത്യക 
നിവൃത്തി ആക്ടിെന ”ഇ ിഷ്യാൻ റില്ലി” എന്ന േപർ വിളിച്ച കണ്ടൻ േമേനാനും
ഭൃത്യന്മാരും കൂടി രാമൻ േമേനാെന കാണാൻ എത്തി. രാമേന്മേനാനു വളെര
സേന്താഷമായി. ന തിരിമരിച്ച വിവരം േക കണ്ടൻ േമേനാൻ ഭയെപ്പ െഞ 
ടുങ്ങി. ഗംഭീരഭാവം എല്ലാം േപായി. ഉടെന നാട്ടിേല പുറെപ്പടാൻ തിരക്കി;
പിെറ്റദിവസം പുലർകാെല ഉദയന്തളിയിേല പുറെപ്പടാൻ നിശ്ചയി കയും
െച . ഉദയവർമ്മൻ തിരുമു ാടും ആൾക്കാരും എത്തിയതു് ൈവത്തിപ്പട്ടരു്
ക . ഇതുവെര അയാൾ ് അത്യാ ഹം നിമിത്തം െചയ്ത വൃത്തികളിൽ
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പെല തിബന്ധങ്ങളും േനരിട്ടിരു െവങ്കിലും; മനസ്സിനു വളെര കുണ്ഠിതം ചി 
ലേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരു െവങ്കിലും തെന്റ ദുരാശെയ േകവലം ത്യജിേക്കണ്ടതിനു
മാ ം ഖണ്ഡിതമായ യാെതാരു സംഗതിയും കണ്ടിരുന്നില്ല. ഉദയന്തളിയിൽ
േപായി താമസിക്കണെമ രാമൻ േമേനാനു് ആ ഹമുണ്ടായി. എങ്കിലും
രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടിനു് ഇതു് അ രസമായി വരുേമാ എ ള്ളതിെന  
റി ് ൈവത്തിപ്പട്ടരു് ഒ ം ഇതുവെര അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പെക്ഷ രാമേന്മേനാൻ
ഉദയന്തളിയിേല േപാവുമായിരി ം. എന്നാൽ ഇതു അ േവഗം ഉണ്ടാവു 
കയില്ല. കുെറ ദിവസങ്ങൾ എങ്കിലും രാമൻ േമേനാനും പണെപ്പട്ടിയും തെന്റ
പുതിയ ഹത്തിൽ തെന്ന ഉണ്ടാവുെമന്നായിരു ൈവത്തിപ്പട്ടരു് വിചാരിച്ചി 
രുന്നതു്. പിെന്ന രാമൻ േമേനാെന്റ പക്കൽ താൻ വിചാരിച്ചിരുന്നിടേത്താളം
പണം ഇെല്ലങ്കിലും ഏതാനും വ്യം ഉെണ്ട ള്ളതിനു സംശയമില്ല. താൻ
ഒരു കാര്യം വർത്തിച്ചതു് ഫലിെച്ചങ്കിലും എനിയും ആ വക വർത്തികൾ
െച പരീക്ഷി ന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം േകവലം കാണാെത ആയി ണ്ടായി 
രുന്നില്ല. ശങ്കരൻ തെന്റ കഠിന ശ വായിരുെന്നങ്കിലും അവൻ അേപ്പാൾ
തെന്റ അധീനത്തിൽത്തെന്ന ആയിരു . വ്യം വച്ച െപട്ടിയുെട താേക്കാൽ
ശങ്കരെന്റ വശമായിരു െവങ്കിലും െപട്ടി ഇരി ന്നതു് തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ
തെന്നയാണു്. വിേശഷി ് ഇേപ്പാൾ രാമൻ േമേനാൻ താമസമാക്കിയ ഗൃഹം
ജനബാഹുല്യമില്ലാത്ത ഒരു ഉൾനാട്ടിലായിരു . ഈ വക സംഗതികെള ഓർ 

ൈവത്തിപ്പട്ടരു് തെന്റ ദുർേമ്മാഹങ്ങെള ഇതുവെര േകവലം വിട്ടിരുന്നില്ല.
ഉദയവർമ്മൻ തിരുമു ാടിേനയും ആൾക്കാേരയും ഒന്നായിക്കണ്ട നിമിഷത്തിൽ
അത്യാശാപർവ്വതത്തിെന്റ െകാടുമുടിയിൽ നിന്നിരുന്ന ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട മന
െകാടുമുടിേയാടുകൂടി ഇടി ് അത്യഗാധത്തിൽ ഒരുവിധം കയറുവാൻ വഴി
കാണാത്ത അന്ധകാരത്തിൽ വീണുേപായി.
”നമശ്ശിവായ, നമശ്ശിവായ ! കഴി . സകലതും കഴി . രാമൻ േമേനാനും
പണെപ്പട്ടിയും േനാക്കി േനാക്കി ഇരിെക്ക, െതാ െതാ ഇരിെക്ക ഇതാ ഇതാ
ആകാശത്തിേല മറ മറ േപാകു . ഈശ്വരാ! ഈവിധം വ  
വേല്ലാ. ഒ വാരാൻ സാധിച്ചില്ലേല്ലാ! ഇ നിർഭാഗ്യവാനാണേല്ലാ; ഞാൻ”
എന്നിങ്ങെന തിരുമു ാടും ആൾക്കാരും വ കയറിയ ക്ഷണത്തിൽ പട്ടരുെട
മനസ്സിൽ അത്യന്തസങ്കടേത്താടു കൂടിേതാന്നി. എനി എ നിവൃത്തി? ഒരു
നിവൃത്തിയും ഇല്ല. ആവെട്ട ഇേപ്പാൾ വല്ലതും ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ രാമൻ േമേനാൻ
തരുേമാ എ പരീക്ഷി േനാക്കണം എ നിശ്ചയി ൈവത്തിപ്പട്ടരു് രാ ി
രാമേന്മേനാെന്റ അത്താഴം കഴിഞേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിേ ായി വളെര
വിനയപൂർവം ഇങ്ങെന പറ .
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ൈവ:-എജമാനൻ നാെള രാവിെല ഉദയന്തളി പുറെപ്പടുവാൻ നിശ്ചയി 
വായിരിക്കാം. ഞാൻ കൂടി വരണെമ ക നയായാൽ വരാം. ഞാൻ

കുടുംബിയാണു്. അേഹാവൃത്തി സ്വ ഇല്ലാത്തവനാണു്. ക നയായാൽ
ഞാൻ വരാം. എേന്നയും കുടുംബേത്തയും എജമാനൻ തെന്ന രക്ഷിക്കണം.
എജമാനെന്റ പക്കലും അധികം പണമിെല്ലന്നാണേല്ലാ പറഞ്ഞതു്.എന്നാൽ
ഉള്ളതിെന്റ അവസ്ഥ േപാെല എേന്നയും കുടുംബേത്തയും എജമാനൻ രക്ഷിക്കാ 
തിരിക്കയിെല്ല എനി നിശ്ചയമു ്. നുമ്മെട കുട്ടി ശാരദെയ പൂേഞ്ചാലക്കര
എടത്തിൽനി ം സ്വീകരി െവങ്കിൽ പിെന്ന യെതാരു ബുദ്ധിമു ം ഇല്ല.
സ്വീകരി ന്നിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന അതിെന്റ നിവൃത്തി ള്ള വഴി േനാക്കണമ 
േല്ലാ. ഞാൻ എന്താണു് ഇതിൽ േവണ്ടതു് എ വച്ചാൽ എെന്റ േദഹെത്ത
ഉേപക്ഷി ംകൂടി വർത്തിക്കാൻ ഒരുക്കമാണു്. എജമാനേന, എജമാനെന്റ
ദയവു് എല്ലാേ ാഴും േവണം. എെന്റ അേപക്ഷ അ മാ േമ ഉ .
ഈ വാ കൾ േകട്ട രാമൻ േമേനാൻ നാെല നിമിഷം ഒ ം ഉരിയാടാെത
വിചാരിച്ചേശഷം-
രാ:-നിങ്ങൾ തൽക്കാലം എെന്റ കൂെടവ ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ട. നിങ്ങളുെട സാവകാ 
ശം േപാെല എെന്ന കാണാൻ വന്നാൽ മതി.
എ പറ ് എഴു െപട്ടി തുറ അമ്പതൂറുപ്പികയുെട ഒരു േനാ ് എടു
പട്ടരുെട വശം െകാടു .
രാ:-നിങ്ങൾ എനി േവണ്ടി െചയ്ത വൃത്തികൾ ് ഇതു മതിയായ ഒരു

തിഫലമാവുേമാ എ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. എങ്കിലും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ
ഇതുെകാ സേന്താഷി െമ ഞാൻ കരുതു . നിങ്ങളുെട ഭാര്യ എനി ം
ശാരദ ം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിതരുന്നതിലും മ ം വളെര ജാ തയായി നിന്നി 
രി . ഞാൻ ഇേപ്പാൾ തന്ന സംഖ്യ നിങ്ങളുെട ഭാര്യ ം കുട്ടികൾ ം

േത്യകമായി െചയ്ത ഒരു സമ്മാനമാെണ വിചാരിക്കണം.
ൈവ:-(േനാ സൂക്ഷി േനാക്കി സംഖ്യ മനസ്സിലായേശഷം) എനി ് ഇന്നതു
കിട്ടണെമ ് ഒരാ ഹവുമില്ല. എജമാനേന. ഞാൻ ഒരു അത്യാ ഹിയാ 
െണ എജമാനൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. എെന്നേപ്പാെല വ്യത്തിനു്
അത്യാ ഹമില്ലാെത ഒരു പട്ടര് ഈ േലാകത്തിൽ ഉെണ്ട ഞാൻ വിശ്വസി  
ന്നില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ കുടുംബിയാണ്. ദരി നാണ്. എ ം െച ം. ഒരുവിധം
അേഹാവൃത്തി എനി ം കുടുംബങ്ങൾ ം കഴിയെണ്ട. എനിക്ക് ഇേപ്പാൾ ഈ
ദിക്കിൽ വളെര കടം െകാടുപ്പാനുണ്ട്. കടക്കാരുെട ഉപ വം െകാ പുറത്ത്
ഇറങ്ങി സഞ്ചരിപ്പാൻ ൈവകാെത ആയിരി . എജമാനെന , ഈ ഗൃഹം
ഒ നന്നാക്കണെമ ഞാൻ വളെര കാലമായി വിചാരിച്ചിരി . ഓല
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മാറ്റി െകട്ടിക്കാൻ എെന്റ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ മൂ െകാ 
ല്ലങ്ങളിൽ ഓല െകട്ടീട്ടില്ല. വാരി കഴുേക്കാൽ മുതലായത് സകലതും നനഞ്ഞ്

വി േപായി. എജമാനന് പാർപ്പാനാണു നന്നാക്കിയിരി ന്നത്. ചിലവ് ,
എജമാനൻ വ തരുെമന്ന് പറഞ്ഞ് ഒല , മുള , കമുങ്ങ് മുതലായത് കടമായി
വാങ്ങീട്ടാണ് എജമാനെന ഞാൻ ചിലവി നന്നാക്കിച്ചത്. കൂലിക്കാർക്ക് ഒരു
പയിസേപാലും കൂലി ഇതുവെര െകാടുത്തിട്ടില്ല. എജമാനേനാടു വാങ്ങി തരാെമ 

പറ വിശ്വസിപ്പി പണി എടുപ്പിച്ചതാണ്. ആെക എനി ഇരുപേത്തഴു
ഉറുപ്പികേയാളം ഇതു നിമിത്തം കടമായി ണ്ട്. എനി ഈ കടക്കാരുമായി യുദ്ധം
െവട്ടണം.. ര ദിവസം എജമാനൻ ഇതിൽ താമസിച്ചിരു െവങ്കിൽ എജമാന 
േനാടു വാങ്ങീ തെന്ന ഞാൻ ഈ കടം വീ മായിരു . ഇ േവഗം എജമാനൻ
ഉദയന്തളിയിേല േപാവുെമന്നറിഞ്ഞിരു െവങ്കിൽ ഇ െവടുപ്പിൽ ഞാൻ
ഈ ഗൃഹം നന്നാക്കി ന്നതല്ലായിരു . എ െചയ്യാം ഭാഗ്യമില്ലാഞ്ഞാൽ
െച ന്നത് ഒെക്കയും ഇങ്ങിെന അല്ലാെത വരാൻ പാടില്ലേല്ലാ.
രാമൻേമേനാൻ ഉടെന ശങ്കരെന വിളിപ്പി . ഇരുപേത്തഴുറുപ്പിക ൈവത്തിപ്പട്ടർ 

െകാടുക്കാൻ പറ . ൈവത്തിപ്പട്ടര് അതു വാങ്ങി.
ൈവ :- അത് എനിക്ക് ഇേപ്പാൾ , കിേട്ടണെമ വ ഞാൻ പറഞ്ഞതാെണന്ന്
എജമാനൻ ശങ്കിക്കരുത്. ഞാൻ എജമാനനുേവണ്ടി അദ്ധ്വാനിച്ചതിനും ചിലവു
െചയ്തതി ം കണ വ തിഫലം വാങ്ങാെമ ഈ ജന്മം വിചാരിച്ചിട്ടില്ല.
എന്നിൽ എജമാന പൂർണ്ണദയവ് ഉണ്ടാവണെമെന്ന ഞാൻ ആ ഹിച്ചി .
രാ :- നിങ്ങൾ എനി േവണ്ടി വല്ല പണവും ചിലവിട്ടി േണ്ടാ എനിേക്കാർമ്മ 
യില്ല. ഉെണ്ടങ്കിൽ പറയണം. ൈവ :- ചിലവ് പറയാൻ മാ ം ഒ ം ഇല്ല.
സാരമില്ല. എനിക്ക് അത് ഇേപ്പാൾ െവ കിേട്ടണെമന്ന് ആ ഹവുമില്ല. എെന്റ
പണവും എജമാനെന്റ പണവും േവെറയാെണ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല.
രാ :- അതുേപാരാ , പറയണം. എനി ഓർമ്മയില്ല. നിശ്ചയമായി പറയണം.
ൈവ :- സാരമില്ലാത്ത് സംഖ്യയാണ്. എനിക്ക് ഇേപ്പാൾ തന്നതുെകാണ്ട്
തൃപ്തനായി. എനി ആ കണക്ക് ഇേപ്പാൾ പറയുന്നില്ല. എജമാനെന ക്ഷണി
കൂട്ടിെക്കാ വന്നിട്ട് കണ പറ പണം േമടി ന്നത് എനി േപാരാത്ത 
താണ്. ഞാൻ ഈ കണ പറകയില്ല.
രാ :- നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ പറയണം. എനിക്ക് അതു അറിേഞ്ഞ കഴിയുകയു 

. എ സംഖ്യ ചിലവായി ണ്ട്. എ വകയാണ് പറയിൻ.
ൈവ :- ഇതിൽ എജമാനൻ എെന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. ഞാൻ എല്ലാം പിെന്ന
വാങ്ങിെക്കാള്ളാം.
രാ :- അതുേപാരാ , തീർച്ചയായി എേന്നാട് ഇേപ്പാൾ തെന്ന പറയണം. എനിക്ക്
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അത് അറിയണം. നിശ്ചയമായിട്ട് പറയണം.
ൈവ :- എന്തിനു എജമാനൻ എെന്ന ഇങ്ങിെന നിർബന്ധി .
രാ :- നിർബന്ധം തെന്ന , പറയിൻ , പറയിൻ
ൈവത്തിപ്പട്ടർ കുെറേനരം മൗനമായിരു .
രാ :- പറയിൻ , ഞാൻ ഇ െയല്ലാം താ ർയ്യെപ്പ േചാദിച്ചാൽ പറയരുെത,
പറയിൻ
ൈവ :- ക നയ്ക്ക് അനാദരവു ഞാൻ കാണി ന്നില്ല. പറയാം. എെന്റ ബുദ്ധിേമാ 
ശം െകാണ്ട് ”െചലവ് ” എന്ന വാ വായിൽ നി വീണുേപായി. അബദ്ധം
വ േപായി. എനി പറയാെത നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ. എനി വളെര ലജ്ജയുണ്ട്.
എങ്കിലും പറയാെത നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ. ശാരദയുെട ജന്മനക്ഷ ത്തിൻനാൾ

ാഹ്മണർ സമാരാധനകഴിച്ചവകയിൽ പതിെനാന്നിൽ ചില്വാനം ഉറുപ്പിക
എെന്റ കയ്യിൽനി ചിലവു ഉണ്ട്. പിെന്ന രാേമശ്വരത്തിൽനി പുറെപ്പ
വരുംവഴി ഒരു ദിവസം വണ്ടിക്കാർ നാലുറുപ്പിക എട്ടണ ഞാൻ െകാടുത്തി  
ണ്ട്. പാൽ വാങ്ങിയ വക ചില്വാനം ഉറുപ്പികേയാ മേറ്റാ ഞാൻ െകാടുത്തി ണ്ട്.
പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിേല ശങ്കരെന്റകൂെട േപായേപ്പാൾ ഒരു രാ ി ഭക്ഷണ 
െച്ചലവ് രണ്ടണ , മടങ്ങിെപ്പാരുേമ്പാൾ കടവു കൂലി 6 ൈപ. തീവണ്ടി ലി 11
ണ , മിനിയാ ് ഇേങ്ങാ വരുവാനുള്ള വണ്ടി ലി. മൂ ദിവസമായി കൃഷ്ണെന്റ
സാപ്പാടു ചിലവ് ഇ മാ േമ ഉ . ഇെതല്ലാം എെന്നെക്കാണ്ട് നിർബന്ധി
പറയി ന്നതാണ് .
രാ :- ശങ്കരാ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ ം കാരമുള്ള ഉറുപ്പിക കൂടി െകാടുക്ക.
ശങ്കരൻ ഉറുപ്പിക െകാടു . പട്ടര് വിമുഖതേയാെട വാങ്ങി.
ൈവ :- ഞാൻ ഒരു അത്യാ ഹിെയ എജമാനനു േതാന്നരുേത. ദരി നാെണ 
ങ്കിലും അത്യാ ഹം ഒ ം ഇല്ല.
രാ :- എനിക്ക് അങ്ങിെന േതാന്നീട്ടില്ലാ , നിങ്ങൾ പുറ േപായി കിടക്കിൻ.
രാവിെല കാണാം.
ൈവത്തിപ്പട്ടര് പുറേത്ത േപായി കൃഷ്ണെന സ്വകാർയ്യമായി വിളി .
ൈവ :-കൃഷ്ണാ , രാമൻേമേനാൻ പുലർെച്ച പുറെപ്പടു . ഉദയന്തളിയിൽ െചന്നാൽ
നിണക്ക് ഒരു കാശുേപാലും കി കയില്ല. ക്ഷണത്തിൽ േപായി മാ ടി േചാദി
വാങ്ങി ഇവിെട നി തെന്ന പിരിേഞ്ഞാ. ഉദയന്തളി െചന്നാൽ പിെന്ന
നിണക്ക് ആരും സഹായം ഉണ്ടാകയില്ല.
കൃ :- സ്വാമി നമസ്ക്കാരം , സ്വാമി. സ്വാമി ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
േതാ േപാവുമായിരു . ഞാൻ എങ്ങിെനയാണ് െച േചാദിേക്കണ്ടത്.
എനി േപടിയാവു . എജമാനൻ േദഷ്യെപ്പട്ടാേലാ.
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ൈവ :- വിഡ്ഢി , പടുവങ്കാ. എനി എന്ത് േപടിക്കാനാെണടാ നിണക്ക്. നീ പിരി 
േപാവുേമ്പാൾ ആെര േപടിേക്കണം. മുമ്പിൽ െച നി ൈധർയ്യേത്താെട

പറ. എനി നാട്ടിൽ േപാണം. എെന്റ മാ ടി തരണം എ പറ.
കൃ :- എ ഉറുപ്പിക തരണം എന്നാണ് പറേയണ്ടത് സ്വാമി !
ൈവ :- മാസത്തിൽ ര റുപ്പിക കാരം പതിനാറുെകാല്ലെത്ത മാ ടിയിൽ
അമ്പതു ഉറുപ്പിക തന്നതുകഴിച്ച് മു റ്റനാ ത്തിനാലു ഉറുപ്പിക വരാനുെണ്ട
പറ. നിേന്നാട് ശുണ്ഠി എടുത്താൽ നീ ഒരു േലശം കൂട്ടാക്കാെത എെന്റ മാ ടി
കിട്ടാെത ഞാൻ േപാവില്ല എന്ന് ഉറെക്ക പറേഞ്ഞാ. കൃ :- എെന്ന തല്ലിയാേലാ.
ൈവ :- ത കയില്ല. അഥവാ തല്ലിയാൽ വല്ലാെത നിലവിളി കൂട്ടിെക്കാ.
”ആേയ്യാ മാ ടി േചാദിച്ചി എെന്ന തല്ലിെക്കാ േവാ” എ വല്ലാെത ഒച്ചയി
നിലവിളിേച്ചാ. നിലവിളി ഉറെക്ക േകട്ടാൽ ഞാൻ ഓടി വരാം. ഞാൻ വന്നാൽ
നിെന്ന ആദ്യം ശകാരി ം. പിെന്ന തരംേപാെല രാമൻേമേനാേനാടു വല്ലതും
വാങ്ങി തരാം. നമ്മൾ േചാദി ന്ന സംഖ്യ കിട്ടിയിെല്ലങ്കിലും വല്ലതും അതിൽ
ചുരുങ്ങിെട്ടങ്കിലും കി ം.
ക :- എല്ലാം സ്വാമിയുെട ദയ , എനിക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽേപായി
േചാദിപ്പാൻ േപടിയാകു .
ൈവ :- േപടാ വിഡ്ഢി , എ േപടിക്കാനാണ് . േപടിച്ചി നിെന്റ പണം ഒഴിവാ 

വാൻ പാടുേണ്ടാ. േപായി േചാദി , പണം കി ന്നതുവെര അലട്ടിേക്കാ.
കൃഷ്ണൻ ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട ഉപേദശ കാരം രാമൻേമേനാെന്റ മുറിയിേല
െച വാൻ ഭാവി . അേപ്പാേഴ ം രാമൻേമേനാൻ ഉറക്കായിരി . കൃഷ്ണൻ
മടങ്ങി ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട അടുേത്ത വ . ”എനി രാവിെല േചാദിക്കാ”
െമ ൈവത്തിപ്പട്ടർ പറ . പിെറ്റ പുലരാൻ നാലുനാഴിക ഉള്ളേപ്പാൾ
രാമൻേമേനാനും മ ം ഉദയന്തളി പുറെപ്പ . ൈവത്തിപ്പട്ടർ തെന്റ െചറിയ
കുട്ടികെള എല്ലാം രാമൻേമേനാൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ അടുെക്ക െകാ േപായി നിർ 
ത്തി വല്ലതും കി േമാ എ പരീക്ഷിേക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തല്ക്കാലം
രാമൻേമനവനു ശുണ്ഠി ഉണ്ടാകാെത കഴിേക്കണെമ നിശ്ചയി കൃഷ്ണേനാട്
അേപ്പാൾ മാ ടിെയ റി േചാദിേക്കണ്ട എ ം താൻ ഉദയന്തളി വ
മാ ടി വാങ്ങിത്തരാെമ ം ൈവത്തിപ്പട്ടര് പറഞ്ഞ കാരം കൃഷ്ണൻ തെന്റ
കാർയ്യെത്ത റി ഒ ം പറയാെത ഉദയന്തളി പുറെപ്പ .
രാമൻേമനവനും ശാരദയും മ ം പുറെപ്പടാറായേപ്പാൾ ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട കുട്ടികൾ
എല്ലാം ഉണർന്ന് ഉമ്മറത്ത് ഹാജരായി നിൽ . അമ്മ്യാര് അകത്ത് ഒരു
വാതിൽ മറ നി ശാരദെയ ൈകെകാണ്ട് മാടിവിളി .
ശാ :- അച്ഛാ , അമ്മ്യാര് എെന്ന വിളി ണ്ട്.
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രാ :- േപായി വരു.
അമ്മ്യാര് :- എനി കയ്ക്കിടുവാൻ ഒരു െചറിയ േമാതിരം അ തരിെല്ല.
അ വി േവണ്ടി ഞാൻ എ െവ വിളമ്പി ! ശാരദ :- ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ 
തെന്റ െചറുവിരലിൽ കല്ല് െവച്ച ഒരു േമാതിരത്തിനു തട ഇട്ടിരുന്ന ഒരു ഒഴുക്കൻ 
സ്വർണ്ണേമാതിരം ഊരി നിങളുെട വിരലിനു ഇതു പാകമാകുേമാ എന്നറിഞില്ല”
എ പറഞുംെകാണ്ട് അമ്മ്യാരു പക്കൽ െകാടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ അച്ഛെന്റ
അടുക്കേല മടങ്ങി വ .
ൈവത്തിപട്ടർ ഉറക്കമുണർന്ന് ഹാജരായി നിൽ ന്ന തെന്റ കുട്ടികെള കണ്ടിട്ട്
ആശ്ചര്യഭാവേത്താെട ചിരി ംെകാണ്ട് അവേരാട് പറ
ൈവ:-കുളന്തകെള, ഉദി 5 നാഴിക പിറകുതാൻ നിങ്ങൾ എഴുന്തിരിക്കറ
വഴക്കം, ഇേന്ന ബഹു ജാ തയായിയിരിേക്ക. എജമാനൻ േപാവറതിെല
കുളന്തകളു െറാമ്പ സങ്കട ം. എജമാനൻ എെങ്ക ഇരുന്താലും ഒങ്കെള രക്ഷിപ്പാർ.
എജമാനനും സൗഭാഗ്യവതി ശാരദയും േക്ഷമമായിരിക്കേവ െമ െശാല്ലി
ഉെള്ള േപായി പടു െക്കാണ്ട് തൂ ംകൾ.
കുട്ടികളിൽ മൂത്തവൻ:-എജമാനൻ േപാറെതപറ്റി എങ്കൾ അഴുൈകവറത്.
ശാരദാവും എജമാനനും നന്നായിരിെക്ക ം അപ്പാ. എങ്കളക്ക് മുട്ടായി വാങ്കറത 
ക്ക് എജമാനിടത്തിെല െശാല്ലി കാശ് വാങ്കി താ അപ്പാ.
ൈവ:-നിങ്കൾ ഏഴവയത്തിെല പിറന്ത കുളന്തകൾ , ഇന്ത മാതിരി ഉപ വം
പണ്ണാതുങ്കൾ, എജമാനൻ െറാംബവും െകാടുത്തിരിക്കാർ , േപശാമൽ ഉെള്ള
േപായി പടു െക്കാണ്ട് തൂ ംകൾ, ഇല്ലാവിട്ടാൽ െപരൻപാെല അടിേപ്പൻ ,
ഉേള്ളേപ്പാെങ്കാൾ.
രാമൻ േമേനാൻ ഈ സംഭാഷണ ം േക ചിരിച്ച് ര റുപ്പിക കുട്ടികൾ
െകാടുത്ത് ഉടെന പുറെപ്പ േപാകുകയും െച .
ഉദയന്തളി എത്തി രാമവർമ്മൻ തിരുമുൽപ്പാടിനു രാമൻ േമേനാെനയും ശാ 
രദെയയും കണ്ടിട്ട് അത്യന്തസേന്താഷമായി. ഉടെന ഇവർക്ക് പാർപ്പാൻ
േകാവിലക സമീപം നല്ലതായ ഒരു മാളികഭവനം ഏർെപ്പടുത്തി. അവിെട
സുഖമായി ഇവർ താമസിപ്പാൻ േവ ന്ന സകല ശട്ടങ്ങളും െച . ഇേപ്പാൾ
ഇവർ ഇവിെട താമസിക്കെട്ട. നമുക്ക് ഈ കഥയുെട േവെറ ഭാഗങൾ പേലതും
ഈ ഘട്ടത്തിേലക്ക് എത്തി വാൻ ബാക്കിയായിരി . അതുെകാണ്ട് ആ
സംഗതികെള കുറി എനി പറ കഴിഞ്ഞേശഷം വീ ം ഇേങ്ങാ വരാം.
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ആറാം അദ്ധ്യായം

രാമൻ േമേനാെന്റ എഴു വായിച്ചതിൽ പരിഭവെപ്പട്ട പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ഛനും
മരുമകൻ രാഘവനുണ്ണിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ സംവാദം കഴിഞ്ഞ ദിക്കിലാണ്
ഒന്നാം അദ്ധ്യായം അവസാനിച്ചത്. ഈ സംവാദം കഴിഞിട്ടിട്ട് ഈ അദ്ധ്യാ 
യത്തിൽ എഴുതുന്ന കഥ നടന്ന കാലത്ത് ഏകേദശ ം ഒ ര മാസങൾ
ആയിരി . എെന്റ ിയെപ്പട്ട വായനക്കാെര, നിങ്ങൾ ഒന്നാം അദ്ധ്യായ 
െത്ത വായിച്ചിട്ട് ഇേപ്പാേഴക്ക് എ സമയമായി ? ഇതു കഴിഞിട്ട് ഒ ര
മാസമായി എ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാെണങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി എഴുതുന്നില്ല.
നിങ്ങളുെട ഉത്തരം ഇേപ്പാൾ കി വാൻ സാധി ന്നതല്ലേല്ലാ. അര മണി  
റായി അെല്ലങ്കിൽ ഒരു മണി റായി എന്നാണ് നിങ്ങളുെട മറുപടി എ
മനസ്സിന്ന് അത്യന്തം തൃപ്തിേയാെട തെന്നയാെണങ്കിലും വിേശഷസംഗതി ഒ ം
കൂടാെത ഞാൻ തെന്ന നിശ്ചയിച്ച് ഇനിയും എഴുതു . എെന്നേപ്പാെലയുള്ള

കവികൾക്ക് േദവതകെളേപ്പാെല ആശ ഏറിയിരി ം. അതുെകാ
ന്ഥത്തിെന്റ ഗുണേദാഷ ചിന്ത ള്ള കാലമാവുന്നതുവെര ന െട ൈവത്തിപ്പട്ട 

രുെട മാതിരി േമാഹെത്ത ഒ ം ഞാൻ ചുരു ന്നില്ല.
എഴു വായന കഴിഞ്ഞതിൽ പിെന്ന ര മൂ ദിവസങളിൽ പൂേഞ്ചാല 
ക്കര എടത്തിലും സമീപസ്ഥലങ്ങളിലും എഴുത്തിെല സംഗതികെളപ്പറ്റിയുള്ള

സ്താവം ചുരമായിരു . എവിെട ര േപർ കൂടു േവാ അവിെടെയല്ലാം
ഈ സംഗം തെന്ന. രാഘവനുണ്ണി ഈ സംഗതിെയപ്പറ്റി ആേലാചിച്ചതിൽ
തത്ക്കാലം ഒ ം വർത്തിേക്കണ്ട എന്നാണ് നിശ്ചയിച്ചത്. ശ നമ്പി ം
േകാന്തനുണ്ണി ം േകശവനുണ്ണി ം ഈ അഭി ായ ം തെന്നയാണ് ഉണ്ടായത്.
കൃഷ്ണനുണ്ണി ഇതിൽ യാെതാരു അഭി ായവും പറഞില്ല. ബി. എൽ. പരീക്ഷ
വായി ന്ന േഗാവിന്ദനുണ്ണി ഈ കാലം എടത്തിൽ ഉണ്ടായിരു . ഇയാൾ ം
രാഘവനുണ്ണിയുെട മകൻ കൃഷ്ണേമേനാനും എഴുത്തിനു തക്കതായ മറുപടി അയ 
േക്കണെമന്നായിരു അഭി ായം.
രാഘവനുണ്ണിയുെട മകൻ കൃഷ്ണേമേനാൻ ൈഹേക്കാർട്ടിൽ ഒരു വക്കീലാണ്.
ഇയാൾ അതിഗംഭീര ബുദ്ധിമാനും ഇം ീഷിലും സം തത്തിലും വ്യവഹാരശാ 

ത്തിലും വളെര വിദഗ്ദനും ആണ്. വയസ്സ് ഇക്കാലം ഇരുപത്തിനാലു മാ േമ
ആയി . കണ്ടാൽ അതി േകാമളനാണ്. ൈഹേക്കാർട്ടിൽ വക്കീലായി
ഇക്കാലം കഷ്ടി മൂ മാസേമ ആയി . ൈഹേക്കാടതി പൂട്ടിയിരുന്നതി 
നാൽ ഈ സമയം നാട്ടിൽ വന്നതാണ്. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭവനം പൂേഞ്ചാലക്കര
എടത്തിനു സമീപമാണ്. എന്നാൽ പകൽ മുഴുവനും ഇേദ്ദഹം അച്ഛേനാടുകൂടി
പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിലാണ് താമസം. രാമൻ േമേനാെന്റ എഴു കിട്ടീട്ട്
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ഏകേദശം ഒന്ന് ഒന്നരമാസം കഴിഞ േശഷമാണ് ഇേദ്ദഹം മദിരാശിയിൽനി 
ന്ന് വീട്ടിൽ എത്തിയത്. ഇേദ്ദഹേത്താടു രാഘവനുണ്ണി വിവരങ്ങൾ എല്ലാം
പറഞതിൽ ഉടെന കത്തിനു തക്കതായ ഒരു മറുപടി അയേക്കണ്ടതായിരി
എന്ന് ഇേദ്ദഹം മറുപടി പറ
രാ:-നിെന്റ അഭി ായേത്താടുകൂടി ഞാൻ േയാജി ന്നില്ല, അ , മറുപടി
അയച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ എന്താണു േദാഷം?
കൃ:-േദാഷം എന്താെണന്ന് അല്ല ഇവിെട ഒന്നാമതു ചിന്തിേക്കണ്ടത്. ഇ കഠിന
ചതി െചയ്യാൻ ഉറച്ച് ഇങ്ങിെന ഒരു കത്ത് അയച്ചതു വാങ്ങി മിണ്ടാതിരി ന്നത്
എടത്തിെല മർയ്യാദ ം സ്ഥിതി ം മതിയായി ള്ളേതാ എന്നാണ്. ഈ ചതി
െവളിച്ചത്താക്കി ഈ എഴുതിയ ദുഷ്ടക്കള്ളേനയും അവനു സഹായിച്ചവെരയും
േജലിൽ െവപ്പിക്കണം, അതാണ് െചേയ്യണ്ടത്. ഈ എഴുത്ത് എടത്തിേല
വളെര അപമാനകരമായി ള്ളതാെണ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഇതു കൂടാെത
മറുപടി ഒ ം അയക്കാതിരി ന്നത് അവർ വ്യവഹാരം െകാടു െവങ്കിൽ
നുമ്മൾ ഗുണകരമായ ഒരു സംഗതിയായി ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല.
രാ:-ഈ ക കിട്ടീ െണ്ട വ്യവഹാരം െകാടു ന്ന പക്ഷം എന്തിനു സമ്മ 
തി .
കൃ:-അച്ഛെന കൂട്ടിൽ കയറ്റി സത്യത്തിേന്മൽ ഈ എഴുത്തിെനപ്പറ്റി േചാദിച്ചാ 
േലാ.
രാ:-ഞാൻ ഒരിക്കലും എഴു കിട്ടി എ സമ്മതിക്കയില്ലാ, എന്നാൽ എന്താ 
ണ് വരാൻ. ക രജി ാക്കി അയച്ചതല്ലേല്ലാ. കിട്ടീട്ടിെല്ലന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അവർ എങ്ങിെന ഉെണ്ട െതളിയി ം.
കൃ:-സത്യത്തിേന്മൽ കളാവു പറവാൻ ഉറ ന്ന പക്ഷം അങ്ങിെന തെന്ന. ഇങ്ങി 
െനയാണ് ഭാവെമങ്കിൽ ക രജി റാക്കി അയച്ചിരുന്നാലും കിട്ടീട്ടിെല്ല
പറയാമേല്ലാ.
രാ:-രജി റാക്കിയ ക വാങ്ങിയതാെണങ്കിൽ ന െട ഒ ള്ള രശീതി െതളി 
വിൽ വന്നാേലാ? കൃ:-(ചിറി ം െകാണ്ട് ) നുമ്മെട ഒപ്പല്ല, കള്ളരശീതിയാെണ
പറയാം.
രാ:-സർക്കാർ േരഖെയ കളവാെണ പറയാൻ പാടുേണ്ടാ?
കൃ:-(പിെന്നയും ചിറി ം െകാണ്ട് ) കളവു പറയാൻ ഉറ ന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും
പറയാം.
രാ:-അതു പാടില്ല. ഈ എഴു െകാണ്ട് എടത്തിേലക്ക് അപമാനമാെണ
പറയുന്നത് എന്താെണന്ന് എനി മനസ്സിലാവിന്നില്ല. ആ േപാക്കിരി ൈവ 
ത്തിപ്പട്ടർ ഇങ്ങെന ഒരു കത്ത് എഴുതിപ്പിച്ച് അയച്ചതിൽ നമ്മൾ എ
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അപമാനമാണ് ഉള്ളത്?
കൃ:-വളെര അപമാനമുണ്ട്. ഒരു േപാക്കിരി നമ്മെള ഇ അലക്ഷ്യമാക്കി
അച്ഛെന്റ കുടുംബത്തിെല സ്വത്തിന്ന് അവകാശം പറയിപ്പാൻ ചതിയായും
കളവായും ഒരു ആെള െകാ വന്ന് ”ഇതാ ഇയാെള നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ
ഒരാളാക്കി എടുേത്താളിൻ” എ പറയുന്നതു േക െകാണ്ട് അതിനു യാെതാരു
മറുപടിയും പറയാെത ഇളിഭ്യന്മാെരേപ്പാെല നിൽ ന്നതിൽ നമ്മൾ അപമാ 
നം ഒ മിെല്ലന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് േകൾ േമ്പാൾ ഞാൻ ആശ്ചര്യെപ്പടു .
നിശ്ചയമായി മറുപടി അയേക്കണെമന്ന് ആണ് എെന്റ അഭി ായം.
രാ:-(കുേറേനര ം ആേലാചിച്ചിട്ട് ) ഈ എഴുത്ത് അയച്ചത് എവിെടനിന്നാെണ ം
എഴുത്ത് എഴുതിയ ആൾ ഇേപ്പാൾ എവിെട ഉെണ്ട ം ഒരു വർത്തമാനവുമില്ല.
എേങ്ങാട്ടാണ് എഴുേതണ്ടത്? എന്താണ് എഴുേതണ്ടത്? എനിക്ക് ഒ ം
േതാ ല്ല.
കൃ:-എഴുത്ത് എഴുതിയ െപരുംകള്ളൻ ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട നാട്ടിൽ എങ്ങാനും
ഉള്ളവനായിരിക്കണം. അതി സംശയമില്ല. ആ ദിക്കിൽ അേന്യഷിക്കണം.
ഈ കാര്യം െവറുെത അച്ഛൻ വി കളയരുത്. ആ ൈവത്തിപ്പട്ടെരയും ഈ ക
എഴുതിയ െപരുംകള്ളെനയും കഠിനമായി ശിക്ഷിപ്പിക്കണം. ഈ മാതിരി
ചതികൾ ഈ രാജ്യത്ത് ദുർല്ലഭെമ ഉണ്ടാവാറു . ഉണ്ടാവുംേബാൾ നല്ല അമർച്ച
െകാടുക്കണം. എ ചിലവായാലും ഈ കാര്യം അച്ഛൻ െവറുെത വി കളയരുത്.
രാ:-ഞാൻ എന്താണ് അ െചേയ്യണ്ടത്? ആ ൈവത്തിപ്പട്ടർ ഏതു ദിക്കിൽ
ആെണന്ന് ആരറി . േജ്യഷ്ടനു നിെന്റ അഭി ായം വളെര സമ്മതമാവുെമ
േതാ . ഞാൻ ഇതിെനപ്പറ്റി ഒ േജ്യഷ്ടെന അറിയിക്കാം. ഈ സംഭാഷ 
ണം കഴി ് ഏകേദശം ഒരു മാസേത്താളം ഇതിെനപ്പറ്റി രാഘവനുണ്ണി ഒ ം
െചയ്തില്ല. അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം രാവിെല രാഘവനുണ്ണിയുെട
സ്വന്തം കാര്യസ്ഥൻ പാ േമേനാൻ എേന്താ ബദ്ധെപ്പ ് ഒരു കാര്യം അറിയി 
ക്കാൻ ഉെണ്ട ള്ള ഭാവേത്താടുകൂടി രാഘവനുണ്ണിയുെട സമീപത്തിൽ േപായി
നി .
രാ:-എന്താണു പാ വിേശഷി വല്ലതും പറവാനുേണ്ടാ?
പാ:-ഇന്നാൾ വലിയച്ഛനു് ഒരു എഴുത്തയച്ചിെല്ല ഒരു രാമൻ േമേനാൻ. അയാളും
ഒരു െപൺകുട്ടിയും കൂടി ഉദയന്തളി എത്തീ ണ്ടെ . അവിെട തിരുമു ാടു് അവർ 

് പാർപ്പാൻ വീടും മ ം ശട്ടമാക്കിെകാടുത്തിരി േപാൽ. വ്യവഹാരം
ഉടെന തുട േപാൽ. എല്ലാം തിരുമു ാട്ടിെല സഹായം തെന്നയാണെ .
ഈ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ രാഘവനുണ്ണിയുെട മന ് ഒ കാളി. എടത്തിേല 
ക്ക് ഇ ൈവരിയായ തിരുമുൽപ്പാടു് എനി സ്വസ്ഥനായിരിക്കയിെല്ല ള്ളതി
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സംശയമില്ല. േവഗം രാഘവനുണ്ണി ഇരുന്ന ദിക്കിൽനി ് എഴുേന്ന നി .
രാ:-പാ േവാടു് ആരാണു ഈ വിവരം പറഞ്ഞതു്?
പാ:-കരിപ്പാട്ടിൽ കണ്ടേന്മേനാൻ എെന്റ അനുജൻ അ തേനാടു് ഇന്നെല
പറ േപാൽ. അവനാണു് ഇേപ്പാൾ എേന്നാടു് പറഞ്ഞതു്. അവൻ ഇന്നെല
മുത്തശ്ശ്യാരുകാവിൽ ഉത്സവം കാണാൻ േപായിരു . അവിെടെവ ് കണ്ടേന്മ 
േനാെന ക വെ .
”ഞാൻ േജ്യഷ്ടെന ഒ കാണെട്ട” എ പറ ് ഉടെന രാഘവനുണ്ണി അവിെട 
നി േപായി. േനെര േപായതു് തെന്റ മകൻ ഇരി ന്ന മാളികയിേലക്കാണു്.
അവിെട െചന്നേപ്പാൾ കൃഷ്ണേമേനാെനയും േഗാവിന്ദനുണ്ണിെയയും ക .
രാ:- അ വർത്തമാനം അറി േവാ? പ ് എഴുത്തയച്ച കൂട്ടർ ഉദയന്തളി
എത്തീ ണ്ടെ .
കൃ:-ശരി, എനി പ ിക തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു ക തെന്ന. ഞാൻ അ പറഞ്ഞ 
തു് അച്ഛനു േബാദ്ധ്യമായില്ലേല്ലാ. അവർ ഇതുവെര േവ ന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം
െച കയായിരു . എനി സമൻസ്സ് വരുന്നതു കാണാം. തിരുമുൽപ്പാട് ഈ കൂട്ട 
െരെകാണ്ട് എെന്താെക്കയാണു െചയ്യി ന്നെത ് ആർക്കറിയാം. കാര്യത്തിൽ
പരമാർത്ഥമിെല്ല ് അച്ഛനു നല്ല ൈധര്യമുേണ്ടാ? രാ:-സർവ്വശക്തനായ ൈദവം
സാക്ഷിയായി ആ കല്യാണി എന്ന ീ ഇവിെടനി ് ഒളി േപായി ഒരു ര
മാസങ്ങൾ ള്ളിൽ കുടകി സമീപം ഒരു സ്ഥല െവ ് മരി േപായിരി  

. ഇെത കഷ്ടമാണു്. ഇങ്ങിനെത്ത നിർമ്മര്യാദയുേണ്ടാ? ൈവത്തിപ്പട്ടെര
കുറ്റം പറേയണ്ട. ഇെതല്ലാം തിരുമുൽപ്പാടിെന്റ വിദ്യയാണു്. സംശയമില്ല.
അയാൾ വലിയ ആപത്തിനുള്ള സമയം അടുത്തിരി സംശയമില്ല.
ഈ കാര്യത്തിൽെപ്പട്ട ആളുകൾ മുഴുവനും േജലിൽ ആയിേപ്പാവുെമ ള്ളതിനു
എനി സംശയമില്ല. എനി ഇേപ്പാൾ േനാം എന്താണു വർത്തിേക്കണ്ടതു്,
അ ?
കൃ:-തൽക്കാലം എന്ത് വർത്തിപ്പാനാണു്? സമൻ വരുന്നതു കാത്തിരി ക.
എഴുത്തി മറുവടി അയപ്പാൻ ഭാവമില്ലേല്ലാ.
രാ:-മറുവടി അയയ്ക്കണെമങ്കിൽ അയ കളയാം. നീ ഒരു മറുപടി െകാടു .
അതു റജി ാക്കി അയ കളയാം. ഞാൻ ക്ഷണം േജ്യഷ്ടെന ക വിവരം
അറിയിക്കെട്ട.
എ പറഞ്ഞയുടെന അച്ഛെന കാണ്മാനായി രാഘവനുണ്ണി േപായി. അച്ഛേനാടു
വിവരം പറഞ്ഞേപ്പാേഴ അേദ്ദഹം ചുക വ ം ക െഞട്ടിയ കാളയുെട മാ 
തിരി ഉള്ളിൽ അടക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധമുള്ള േ ാധവും പരി മവും നിമിത്തം
ഒരു ാന്തെനേപ്പാെല രാഘവനുണ്ണിെയ കലശലയായി ശകാരി തുടങ്ങി.
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അ:-ഈ അത്യാപ ് ഒെക്ക വരുത്തിയത് നീയാണു്. അ ് എഴു വന്ന
ദിവസം ആ ൈവത്തിപ്പട്ടെര ഇവിെട കൂട്ടിെക്കാ വന്നിരു െവങ്കിൽ ഞാൻ
അയാെള സ്വാധീനമാക്കി യാെതാരു കൂട്ടവും ഇല്ലാെത കാര്യം അവസാനിപ്പി  
മായിരു . അതു െചയ്യാനയക്കാെത ഇതു വെര ഇതിൽ ഒ ം വർത്തിക്കാെത
കാര്യം ന െട കഠിനശ വിെന്റ കയ്യിൽ െപടുത്തിയതു് നീയാണു്. എനി നല്ല 
വണ്ണം േകാടതി കയറി എടത്തിെല ീകളുെട വർത്തമാനങ്ങൾ ക ംെകട്ടി
പറയുകേയേവ . തിരുമുൽപ്പാടു്, ഈ ജന്മം ഞാൻ സന്ധിക്കാൻ ആവശ്യെപ്പ 
ടുകയില്ല. നീ ഇ ബുദ്ധി ഇല്ലാെത വർത്തി വേല്ലാ. കഷ്ടം ഉടെന വക്കീൽ
കർ രയ്യേനയും ശാമൂേമേനാേനയും വരുത്തണം. എനിെയങ്കിലും ആൾ േവഗം
േപാവെട്ട.
രാ:ആെള ഉടെന അയയ്ക്കാം. കൃഷ്ണൻ ഇവിെട ഉ ്. ഈ കത്തി ് ഒരു മറുവടി
അവൻ െതയ്യാറാ ്. മറുവടി അയയ്ക്കണം എന്നാണ് അവെന്റ പക്ഷം.
അ:-നീ കർപൂരയ്യെന്റ അടുക്കേല ് ആെള ഓടി . ശാമൂേമേനാനും വരെട്ട.
അവരു വന്നി ് എല്ലാം നിശ്ചയിക്കാം. ”അങ്ങിെന തെന്ന” എ പറ
രാഘവനുണ്ണി ശ നമ്പിെയ വിളി ് ഈ വക്കീലന്മാരുെട അടുക്കേല ് ആെള
അയപ്പാൻ ഏ ി . കരിപ്പാട്ടിൽ കണ്ടേന്മേനാെനേപ്പാെല ഈ എടത്തിേല ്
ഒരു വ്യവഹാരകാര്യസ്ഥനുണ്ടായിരു . അയാളുെട േപരു് താശ്ശാരുേമേനാൻ
എന്നായിരു . അയാെള ഉടെന കർ രയ്യേനയും ശാമുേമേനാേനയും കൂട്ടിെക്കാ 

വരുവാൻ അയ .
താശ്ശൻേമേനാൻ ഉടെന പുറെപ്പ ് ഈ വക്കീലന്മാർ താമസി ന്ന ദിക്കിൽ
എത്തി. അന്ന് ഒരു ഞായറാ യായിരു . കേച്ചരി വക്കീലന്മാർ േപായി 
രിക്കയിെല്ല നിശ്ചയിച്ച് വക്കീൽ ശാമുേമേനാെന്റ വീട്ടിേല ഒന്നാമതായി
താശ്ശേന്മേനാൻ കയറി വ ശാമുേമേനാെന വീട്ടിൽ കണ്ടില്ല.
”ശാമുേമേനാൻ വക്കീൽ ഇവിെട ഇെല്ല” എ താശ്ശേന്മേനാൻ േചാദിച്ചതിനു്
(ഉ നിന്നിരുന്ന ഒരു ഭൃത്യൻ) ”ഇല്ല െകാളമ്പിൽ വായിക്കാൻ േപായിരി  

.” എ പറ .
താ:- െകാളമ്പിേലാ ?
ഭൃത്യൻ:- അെത
താ:- എവിെടയാണു് െകാള ് ?
ഭൃത്യൻ:- വലിയ അമ്പലത്തിെന്റ കിഴ ഭാഗ ്.
താശ്ശേന്മേനാൻ വ്യവഹാരകാര്യമായി പലേപ്പാഴും ഈ ദിക്കിൽ വന്നി െണ്ട 
ങ്കിലും ഒ ് ഒന്നര െകാല്ലമായിട്ട് വ്യവഹാരകാര്യങ്ങൾ വിേശഷവിധിയായി
ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ദിക്കിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരു . ഈ കാലത്തിനുള്ളിൽ
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ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഭൃത്യൻ പറഞ്ഞ ”െകാള ം” ”വായനയും” ഏെതങ്കിലും
താശ്ശേമേനാനു് ഈ വാ ് അേശഷം മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിലും അേന്വഷിക്കാ 
െമ വ ് അവിെട നിന്നിറങ്ങി. കുെറ നടന്നേപ്പാൾ ളിൽ പഠി ന്ന ഒരു
െചറുപ്പക്കാരെന വഴിയിൽ ക ്.
താ:- കുള ് എവിെടയാണു് അറിയുേമാ ?

ൾകുട്ടി:- കുള ് സിേലാണിലാണു്.
താ:- വിഷമമായി. ഇേപ്പാൾ ര സംശയമായി . സിേലാൺ എവിെടയാണു് ?

ൾകുട്ടി:- അതു് ഒരു ദ്വീപാണു്. െതെക്ക സമു ത്തിലാണു്.
താ:- ദ്വീേപാ, വക്കീലന്മാർ വായി ന്നതു് ദ്വീപിൽ നിന്നാേണാ? ൾകുട്ടി:-
എന്താണു് നിങ്ങൾ ാ േണ്ടാ? എന്താണു തുമ്പില്ലാെത സംസാരി ന്നതു്?
താശ്ശേന്മേനാ കലശലായി േദഷ്യം വ .
താ:- എന്താണു് താൻ പറഞ്ഞതു്? തുമ്പില്ലാെത താനെല്ല വിേശഷം പറയുന്നതു്.

ൾകുട്ടിയായിരി ം അെല്ല. ആ ധിക്കാരം നല്ല വണ്ണം പുറ കാണ്മാനു ്.
വക്കീലന്മാർ വായി ന്ന കുള ് ഏതാെണ േചാദിച്ചാൽ ദ്വീപിലാെണ ം
മ ം പറയുകയാണു്. ാന്തെന്റ മാതിരി പറഞ്ഞതു താനേല്ല?

ൾകുട്ടി :- തെന്റ തലയുെട ക ് എളകിേപ്പായിരി . എ േതാ .
ഞാൻ തേന്നാടു പറവാൻ ആളല്ല. എ പറ നട .
സഹിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത േദഷ്യേത്താടുകൂടി താശ്ശേന്മേനാൻ ഒ േനാക്കി.
തനിക്ക് ആ െചറുപ്പക്കാരെന്റ െചകിട ര െകാടുേക്കണെമ ് ആ ഹം
ഉണ്ടായിരു . പെക്ഷ വേയാധിക്യത്താൽ തെന്റ അേപ്പാഴെത്ത ദൗർബ്ബല്യ 
തയും െചറുപ്പക്കാരെന്റ േദഹമിടു ം മാ ം ഓർ േദഷ്യെത്ത അടക്കിെവ 
േക്കണ്ടിവ . കഷ്ടം ഇേപ്പാഴെത്ത ഈ െചറുപ്പക്കാെരല്ലാം ഇങ്ങിെന ഗുരുത്വം
ഇല്ലാത്ത വഷളന്മാരായി തീരു വെല്ലാ. കലിയുഗൈവഭവം. എ മനസ്സിൽ
വിചാരി ംെകാ താശ്ശേന്മേനാൻ അമ്പലത്തിേല ള്ള വഴിയിൽ ടി
നട . അമ്പലത്തിെന്റ ഉമ്മറ ൾകുട്ടികെള ആണു് അധികം കണ്ടത്.
തെന്റ ഉടു ം കുപ്പായവും മ ംേനാക്കി ഈ കൂട്ടർ കുേറശ്ശ പരിഹാസം , താൻ
അമ്പലത്തിെന്റ േഗാപുരവാതുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ തെന്ന , തുടങ്ങിയിരി
എ താശ്ശേന്മേനാനു െവളിവായി മനസ്സിലായി. ഈ കൂട്ടേരാടു തനി ്
എനിയും മനസ്സിലാവാത്ത െകാള എന്ന സ്ഥലെത്തപ്പറ്റി വല്ലതും കട
േചാദിച്ചാൽ ഇവർ കലസൽ കൂ െമ ള്ള നല്ല ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
താശ്ശേന്മേനാൻ അമ്പലത്തിെന്റ നടയിൽ ഒരു ഇളിഭ്യെന്റ മാതിരി വശായി.
കുെറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു പട്ടർ അമ്പലത്തിേല വരുന്നതു ക .
അയാൾ ൾക്കാരനെല്ല കണ്ടേപ്പാൾ തെന്ന താശ്ശേന്മേനാൻ നിശ്ചയി .
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താ:- സ്വാമി, വക്കീലന്മാർ വായി ന്ന കുള ് എവിെടയാണു്?
പ:- കുളെമ്പാ, കുളമ്പല്ല, െകാെളാ ് എന്നാണു് പറയുക. അതു ആ കാണു 
ന്നതാണു് എ പറ സ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണി െകാടുത്തതിെന്റ േശഷം
താശ്ശേന്മേനാൻ ആ കാണി െകാടുത്ത സ്ഥലേത്തക്കായി പുറെപ്പ . എെന്താരു
സ്ഥലമായിരിക്കണം ഇതു് എ താശ്ശേന്മേനാൻ അവിെട െച കയറുന്നതുവ 
െര യാെതാരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താൻ െച കയറിയേപ്പാൾ ക
തനി വളെര പരിചയമുള്ള ഒരു പഴയ മഠെത്ത താശ്ശേന്മേനാൻ വ്യവഹാ 
രാവശ്യങ്ങൾക്കായി മുേമ്പ വന്നിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഹരിഹരൻ പട്ടരു് എ
േപരായ ഒരു േചാ കച്ചവടക്കാരൻ േചാറുവ വിറ്റിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരു
ഇതു്. താശ്ശേന്മേനാൻ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കായി വന്നാൽ ഒ ം ര ം മാസം
ഒന്നായി ഈ മഠത്തിലാണ് താമസി വന്നതു്. മഠം മുമ്പേത്തതിലും വളെര
ജീർണ്ണിച്ചിരി . കിഴ ഭാഗം മു ് ഒരു ചുമരുണ്ടായിരുന്നതു് ഇടി വീണ
സ്ഥിതിയിൽ കിട . കാറ്റിെന്റയും മഴയുെടയും അസഹ്യതെയ തടുപ്പാൻ
ആ ചുമരുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥല ് ഒരു ഓലപ്പായ് െകട്ടി തൂക്കിയിരി . ആ
തൂക്കിയ പായ് െപാന്തിച്ചി േവണം അകേത്ത കടപ്പാൻ. താശേന്മേനാൻ
പായ് െപാന്തിച്ച് അേത്ത തല ഇ േനാക്കിയേപ്പാൾ മു താനും വഴിേപാക്ക 
രും പലേപ്പാഴും ഉണ്ണാനിരുന്ന മുറിയിൽ എ പ വലിയ േയാഗ്യന്മാർ വളെര
ഘനേത്താെട വർത്തമാനക്കടലാ കേളയും പുസ്തകങ്ങേളയും വായി ന്നതു
ക . മു താശ്ശേന്മേനാൻ താമസിച്ചിരുന്നകാല ഈ മുറിയിൽ ഇേപ്പാൾ
കണ്ടതുേപാെലയുള്ള െവളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതു് ഈ മുറിക്ക് വലിയ
ജാലകങ്ങൾ പിെന്ന ഉണ്ടാക്കിെവച്ചതുെകാണ്ടാെണ ് എെന്റ വായനക്കാർ
ശങ്കിക്കരുെത. േമൽ രെകട്ടാൻ സമയ കാരം വരിപ്പണം കിട്ടാത്തതുെകാ
പുരയുെട ഓല അവിടവിെട വി നശി ണ്ടായ ദ്വാരങ്ങളിൽ ടി സൂര്യരശ്മി
ധാരാളമായി അകേത്ത േവശി ണ്ടാകുന്ന െവളിച്ചമാണു് ഈ അധികമായ
െവളിച്ചം. വൃത്താകൃതിയായുള്ള ഈ രശ്മികളിൽ ചിലതു് അവിെട ഇരി ന്ന
ചില േയാഗ്യന്മാരുെട തലമണ്ടയിൽ അടി ന്നതിെന േവഷ്ടിയാലും േതാർ  
മുണ്ടിനാലും തൽക്കാലം ആച്ഛാദനം െച െകാ ഗാംഭീര്യഭാവത്തിനു് ഒ ം
കുറവില്ലാെത ചിലർ വായി . ഈ അറയുെട നടുവിൽ ഒരു േമശ ഇട്ടി ്.
അതി ് ആെക മൂ കാലുകൾ മാ േമ ഉ . കഴി ള്ള ഒരു ഭാഗം സമമാക്കി
നിർത്തീ ള്ളതു് ക കളും മരക്കഷണങ്ങളും േമൽ േമൽവ ് ഉയർത്തീട്ടാണു്.
തെന്റ േസ്നഹിതൻ വക്കീൽ ശാമുേമേനാനവർകൾ ഇരി ന്നതു കണ്ടതു് ഒരു
പഴയ വാതിൽ പലകയിേന്മലാണ്. ഹരിഹരൻപട്ടരുെട പഴയ അടു ക കൾ
പറിെച്ചടു ര ഭാഗ ം ചുമരുേപാെല ഉയർത്തിെവ ് അതിേന്മൽ വാതി  
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ലകെവച്ച് അതിേന്മലാണു് ശാമുേമേനാനവർകൾ ഇരി ന്നതു്. സിദ്ധനായ
വക്കീൽ കർ രയ്യനും അവിെട ഉണ്ടായിരു . അേദ്ദഹം ഇരി ന്നതു് ശാമു 
േമേനാെനക്കാളും േഭദമായിട്ടാണു്. ഇം ീഷിൽ ഈസി െചയർ എ േപർ
പറയെപ്പടുന്ന ഒരു വക ചാരിക്കിട ന്ന കസാലയുെട ഏതാനും ഒരംശത്തി 
േന്മലാണു് ഇേദ്ദഹം ഇരി ന്നതു്. ഏതാനും ഒരംശം എ െവച്ചാൽ വളെര
കുറേച്ച ബാക്കിയു . കാലുകളും ൈകകളും െവ ന്ന ര ത കളും അതുകൾ
നിർത്തിയിരുന്ന ര കുറ്റികളും െവ ന്ന ചാരുന്ന ഭാഗം ഉള്ള ത കൾ െപാ 
ട്ടിേപ്പായിരി . ചാരിക്കിട ന്ന ഭാഗ ബാക്കിയുള്ള തണ്ടിേന്മൽ ചൂരൽ
മുഴുവനും െപാേ ായിരി . കഷ്ടി ് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥല മാ േമ ചൂരൽ
ഉ . കാൽ നാലു ് , എന്നാൽ അതിൽ ഒന്നിനു കലശലായുള്ള എളക്കേമാ വല്ല
േകേടാ ഉെണ്ട കർ രയ്യൻ വായി ന്നതിനിടയിൽ കൂെട െട ബദ്ധെപ്പ ്
ആ കാലിേന്മേല േനാ ന്നതുെകാ നിശ്ചയിക്കാം. വായി ന്നതിൽ ഒ  
രണ്ടാൾ ഈ അറയുെട നടുവിൽ ഇട്ടിരി ന്ന േമശയുെട വക്കിേന്മൽ സന്ധിച്ച്
ഇരു വായി . ഒരാൾ മൂ കാലുകൾ മാ മുള്ള ഒരു െചറിയ കസാലേമൽ
ഇരു വായി . ഒരാൾ മൂ കാലുകൾ മാ മുള്ള ഒരു െചറിയ കസാലേമൽ
ഇരു ് വീഴാതിരിപ്പാൻ എടെത്ത ൈകെകാ െചറിയ ഒരു കിളിവാതലിെന്റ
അഴി മുറുെക്ക പിടി വലെത്ത കയ്യിൽ വർത്തമാനക്കടലാ വ വായി .
മെറ്റാരു േയാഗ്യൻ ഹരിഹരൻ പട്ടരു് േവെണ്ട െവ ് ഇേട്ട േപായി ള്ള ഒരു
പഴയ അരിെപ്പട്ടിയിേന്മൽ കയറി ഇരു വായി . മെറ്റാരാൾ ് ഇരിപ്പാൻ
സാധനം ഒ ം കിട്ടാത്തതിനാൽ ഹരിഹരൻ പട്ടരുെട പഴയ അടുക്കളയുെട മു 
റിമണ്ണിേന്മൽ േതാർ മു ് മടക്കിഇട്ട് ഇരു വായി . താശ്ശേന്മേനാെന്റ
തല പായുെട ഇടയിൽ െട കണ്ട ഉടെന,
ശാമുേമേനാൻ:- ഓെഹാ, താശ്ശന്മാൻ എേപ്പാൾ വ . വളെര കാലമായേല്ലാ
കണ്ടി ്.
എ പറ വാതിൽ പലകേമൽ നി ് എഴുനീ താശ്ശേന്മേനാെന അക 
േത്ത ക്ഷണിപ്പാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുറേത്ത പുറെപ്പ .
താ:- ഞാൻ നിങ്ങളുെട വീട്ടിൽ േപായി. ഇവിെടയാണു് നിങ്ങൾ എ
മനസ്സിലായില്ല. ഈ മഠത്തി ് ഇേപ്പാൾ കുള ് എ േപരിട്ടതു് ഞാൻ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങെള വളെര തിര .
ശാ:- എന്താണ് വിേശഷിേച്ചാ വന്നതു്? താ:- എടത്തിൽനി ് അടിയന്തിരമാ 
യി ഒരു കാര്യെകാ പറവാൻ അയച്ചതാണു്. കർ രയ്യേനാടും നിങ്ങേളാടും
പറ ് നിങ്ങൾ ര േപേരയും ഇ തെന്ന എടത്തിേല കൂട്ടിെക്കാ
െച വാൻ അച്ചൻ പറഞ്ഞയച്ചിരി .
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ശാ:- എനി തൽക്കാലം വരാൻ സാധിക്കില്ല. കർ രയ്യനും തരമാവിെല്ല
േതാ . ഞാൻ േചാദിക്കാം. എന്താണ് കാര്യം?
താശ്ശേന്മേനാൻ വിവരങ്ങെളല്ലാം പറ .
ശാ:- ഇതു ഞങ്ങൾ േകട്ടിരി . ഇതിനു് ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ വന്നി ് എന്താണു്
േവണ്ടതു്? വ്യവഹാരം അവരു െകാടു െണ്ടങ്കിൽ െകാടുക്കെട്ട. അതിെന്റ
േശഷമെല്ല േനാം വല്ലതും വർത്തിേക്കണ്ടതു .
താ:- അേപ്പാൾ ഈ കത്തിനു് മറുപടി അയക്കേണ്ട?
ശാ:- വന്ന ക ് ഇങ്ങ ് െകാ വന്നി േണ്ടാ?
താ:- ഇല്ല.
ശാ:- പിെന്ന എങ്ങെന മറുപടി എഴുതും? ആകെട്ട ഞാൻ കർ രയ്യേനാട് ഒ
േചാദിക്കെട്ട. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ േപായി താമസിക്കിൻ. ഞാൻ ഒരുമണി റിന 
ക ് അങ്ങട്ട് വരാം.
എ പറ ശാമുേമേനാൻ വീ ം വായി ന്ന മുറിയിേല െച കർ  
രയ്യേനാടു സംസാരി . മലയാളത്തിൽ തെന്നയാണു സംസാരിച്ചതു്. എങ്കിലും
ഇം ീഷ് പഠിച്ച മലയാളികൾ ഈ കാല മലയാളം സംസാരി ന്ന മാതിരി 
യിൽ തെന്നയാണു് ഞാൻ ഈ സംവാദം ഇവിെട എഴുതുന്നതും.
വക്കീൽ ശാമുേമേനാൻ:- എന്താണ് സാർ വായി ന്നതു്? പൂേഞ്ചാലക്കര
എടത്തിൽനി ് ഒരാൾ വന്നിരി . നുമ്മൾ രണ്ടാളും ഒ അവിടേത്താളം
െചേല്ലണെമ പറഞ്ഞയച്ചിരി .
കർ രയ്യൻ:- വരെട്ട ഒരു പ മിനി താമസിക്കിൻ. ഞാൻ ഈബുക്കിൽ
നാല േപജുകൾകൂടി വായിേച്ചാെട്ട. എന്നി േനാക്കി സംസാരിക്കാം.
ശ:- എന്താണ് ബുക്ക്?
ക:- ഒരു മലയാളേനാവൽ. എഴുതിയ വിദ്വാൻ എെന്റ ഒരു േസ്നഹിതനാണ്.
ബുക്കിെനപ്പറ്റി എെന്റ ഒപ്പിനിയൻ കി വാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടിരി . ഞാൻ
ഇ േനരം വായിച്ചതു് േനാവൽ അല്ല. അതിെനപ്പറ്റി ഓേരാരുത്തർ െകാടുത്തി 
ള്ള തിലിഖിതങ്ങെള യാണു്. ബു ് ഇ വണ്ണം കാണുന്നതു് ന േ പ്പർ

റിവ കളും സർട്ടിഫിക്ക കളും ഇതിൽ അച്ചടി േചർത്തതുെകാണ്ടാണു്. ഇതു മു 
ഴുവനും വായി . ഇതിെലാ േപാെല ഒ ഞാനും എഴുതി അയിേച്ചക്കാെമ
െവ ഈ സർട്ടിഫിക്ക കൾ വായി കയാണ്. എനി ഒരു ആേറെഴണ്ണങ്ങൾകൂ 
ടി വായിപ്പാനു ്.
ശാ:- ഇേപ്പാൾ വായി ന്നതു് ആരുെട സർട്ടിഫിക്കറ്റാെണന്നറിഞ്ഞില്ല.
ക:- േനാക്കെട്ട പറയാം. നഗരം ചാർജ് െഹഡ്കാൺേസ്റ്റബിൾ െകാ ണ്ണി
െപരു നായരുെട ഒപ്പാണ് സർട്ടിഫിെക്കറ്റിനു േചാെട കാണുന്നതു്.
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ശാ:- എന്താണു് ബുക്കിെന്റ േപരു?
ക:- േപരു വളെര വലിയ േപരാണു്. ( ഒന്നാമെത്ത േപജു േനാക്കിെക്കാ ് )
േപരു വളെര നീളമായിരി . ഇതിൽ കാണുന്നതു്. ”ലീലാേലാലാകി, അല്ല,
ലീലാവല്ലി.”
ശാ:- ഞാൻ േനാക്കാം എ പറ ബു കർ േയ്യേനാടു വാങ്ങി േനാക്കി.
ഓ, അതു ഞാൻ വായിച്ചിരി . ഇതിെന്റ േപരു് ”ലീലാേലാലകേല്ലാല്ലവ 
ല്ലീേകാലാഹലം” എന്നാണ്. ഈ ബു ബഹുവിേശഷമാെണ ് അന്നംഭട്ടി
ദീക്ഷിതർ സമ്മതിച്ചിരി വെ .
വക്കീൽ രാഘവേമേനാൻ:- അേദ്ദഹം സമ്മതിച്ചാൽ ബു നന്നായിേപ്പാകുമാ 
യിരി ം.
ശാ:- ഇ ഈ ിഭൂവനങ്ങളിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമ്മതത്തി മീെത ഒ ം
േവണ്ടതില്ല.
രാ:- എന്താണു് െഹ. തിഭൂവനങ്ങൾ എ െവച്ചാൽ.
ശാ:- ഈ േലാകം മുഴുവനും തെന്ന. യൂർറാ ്, ഏഷ്യാ, ആ ിക്ക, അേമരിക്ക,
പിെന്ന ദ്വീപുകളും സമു ങ്ങളും തെന്ന.
രാ:- ശരി എനി േബാദ്ധ്യമായി. എന്താണു് ഈ ബുക്കിെന്റ നീണ്ട േപരിെന്റ
അർത്ഥം.
ശാ:- ലീലാേലാലകേല്ലാലവല്ലി ഈ കഥയിെല നായികയാണു്, അവളുെട
േകാലാഹലം എന്നർത്ഥം.
രാ:- (ചിരി ംെകാ ് ) നായികയുെട േകാലാഹലം എ പറഞ്ഞാൽ എന്താണു്
െഹ, ഇതിെന്റ സാരം?
ശാ:- േകാലാഹലം എന്ന വാക്കിെന്റ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നിേല്ല? രാ:- വാക്കി 
െന്റ അർത്ഥം എനിക്കറിയാം. അതുെകാണ്ടാണ് നായികയുെട േകാലാഹലം
എ പറയുേമ്പാൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാത്തതു്.
വക്കീൽ ചാ േമേനാൻ:- നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കാണുന്നതും േകൾ 

ന്നതും ആയ യാെതാരു വ േവയും ഇതുവെര േബാദ്ധ്യമായിട്ടില്ല. അതു
നിങ്ങളുെട സ്വഭാവമാണ്. ഈ േനാവലിെന്റ േപരു് ഒന്നാം തരമായിരി ,
ബഹു ലളിതമായിരി . മൃദുളമായിരി .
രാഘ:- മദ്ദളമായിർ , െചണ്ടയായിരി എ കൂടി പറേഞ്ഞാളൂ ’ല’ ’ള’
എന്നക്ഷരങ്ങൾ കുെറ അധികം േചർ ഒരു മാലയാക്കി ഒരു േപർ പറഞ്ഞാൽ
അതു മൃദുളമായിേപ്പായി അെല്ല? കഥയില്ലാെത പറയുന്നതിനു എ നിവൃത്തി?
ചാ :- അതുതെന്നയാണ് ഞാനും പറയുന്നതു്. രസം അറിയാെത പറയുന്നതിനു
എ നിവൃത്തി? ഈ േനാവലിെന്റ േപർ വിേശഷമാണ്, സംശയമില്ല. ബഹുസു 
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രളമായിരി .
രാഘ:- അങ്ങെനതെന്ന ”ലരളം” തെന്ന സമ്മതി . നായികയുെട േകാലാഹലം
എന്താെണ അറിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാമായിരു .
ചാ :- ബു ് വായിച്ചറിേഞ്ഞാളൂ.
രാഘ:-അതിനുമാ ം മഹാപാപം ഞാൻ െചയ്തി െണ്ട വിചാരി ല്ല.
ചാ :- േനാ ക ദുഷ്ടത േനാ . ഇ അസൂയ അരുതു്. ഇതുേപാെല ഒരു
ബു ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധി േമാ?
രാഘ:- ൈദവം സാക്ഷിയായി പറയു , ഒരിക്കലും സാധി കയില്ല എ
തീർച്ചതെന്ന.
ചാ :- പിെന്ന ഈ ബുക്കിെന ദുഷി ന്നതു എന്തിനു്?
രാഘ:- ശിക്ഷ! ഒരാൾ വിഡ്ഡിത്വം വല്ലതും കാണിച്ചാൽ അതിെന റി പരിഹ 
സിക്കണെമങ്കിൽ അതുേപാെല മെറ്റാരു വിഡ്ഢ്ത്വം കാണിച്ചി േവണേമാ?
ചാ:- നിങ്ങേളാടു ഞാൻ ഒ ം പറയുന്നില്ല. ഈ േനാവലിെന്റ േപർ ചീത്തയാ 
െണ പറയുന്ന നിങ്ങേളാടു് ഞാൻ എ പറയാനാണു്? നിങ്ങൾ േപർ
േബാദ്ധ്യമാവണെമങ്കിൽ ”ശൂർപ്പണഖ” എേന്നാ ”ഇ േലഖ” എേന്നാ മേറ്റാ
രൂക്ഷമായ ഒരക്ഷരത്തിൽ അവസാനിക്കണം അേല്ല, എന്നാൽ േബാദ്ധ്യമായി.
രാഘ :- ”ശൂർപ്പണഖാ” ”ഇ േലഖാ ” ശരി , ശരി. രൂക്ഷാക്ഷരം വിേശഷം
തെന്ന. ബഹുരസികൻ തെന്നയാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ൈദവം തുണയ്ക്കെട്ട.
മ ഞാൻ എ പറയെട്ട. നായികയുെട ”േകാലാഹലം” എ പറയുന്നത്
എ അപഹസിക്കത്തക്ക ഒരു വാക്കാണ്.
ചാ :- അേശഷം അപഹസിക്കത്തക്ക വാക്ക് അല്ല, േകാലാഹലം എ
പറഞ്ഞാൽ വിേനാദം എന്നാണ് അർത്ഥം. നിങ്ങെളേപ്പാെല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടി 
െല്ലങ്കിലും കുെറ സം തം എനി ം അറിയാം. നാഴികമണിയുെട േകാലാഹലം
എ പറയുന്നതിൽ ഒരബദ്ധവുമില്ലാ. വാക്കിനു നല്ല ഭംഗിയുമുണ്ട്. ഈ വാ
േകട്ടേപ്പാൾ രാഘവേമേനാനും സം തത്തിൽ നല്ല സമർത്ഥനും രസികനും
മൂ കാലുകൾമാ ം ഉള്ള കസാലേമൽ ഇരു കിളിവാതിലിെന്റ അഴിപിടിച്ച്
ഇരു വായി ന്നാളും ആയ മാധവേമേനാനും ചിറി . മാധവേമേനാൻ
കസാലേമൽനി എഴുനീ ം കസാല ഉടേന മറി വീണു.
മാധവേമേനാൻ :- േകാലാഹലം എന്ന പദത്തി വിേനാദം എന്നർത്ഥമില്ലാ.
െഹ , അഥവാ വിേനാദം എന്നർത്ഥംെവ ന്ന പക്ഷം തെന്ന നായികയുെട
വിേനാദം എന്ന േപരിട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയുേണ്ടാ ?
ചാ :- േകാലാഹലം എന്ന വാക്കി സം തത്തിൽ ജീവനായ അർത്ഥം
എന്താണ് ? മാധവേമേനാൻ പറയൂ , സം തത്തിൽ പരീക്ഷ െകാടുത്ത
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ആളേല്ല ?
മാ :- ’േകാലാഹലം’ ’കളകള’ എന്നാണ് അപിധാനം . ഒരു കളകള ശബ്ദം എ
മാ മാണ് ജീവനായ അർത്ഥം.
ചാ :- ശരി , ശരി. എന്നാൽ ഈ േപരു വളെര യുക്തമാെണ എനി
േതാ .
രാ :- ശരി , ’ള’ കാരം ര ണ്ടേല്ലാ ഇേല്ല ?
ചാ :- അെത. ’ള’ കാരം ബഹു മൃദുളമാണ്.
രാ :- ശരി. പിരളമാണ്, മദ്ദളമാണ് , എലത്താളമാണ് , ശരി തെന്ന. എന്നാൽ
”ലീലാേലാലകേല്ലാലവല്ലീ കളകള” എന്നാ ക േപര്.
മാ :- ഇതിലും നല്ലതു ’വളവള’ എ േചർ ന്നതാെണന്ന് എനി േതാ .
”ലീലാേലാലകേല്ലാലവല്ലീ വളവള” എന്നാേയ്ക്കാേട്ട. േപരു ഇങ്ങിെന ഇട്ടാൽ
ബുക്കി യഥാർത്ഥനാമത്വം എന്ന ഒരു ഗുണം കൂടി ഉെണ്ട ജനങ്ങൾ
സമ്മതി ം. ചാ :- അസൂയ്യ , അസൂയ്യ , അസൂയ്യ തെന്ന , നിങ്ങൾ എ
അസൂയെപ്പട്ടാലും അന്നംഭട്ടിദീക്ഷിതർ സമ്മതിച്ച ഒരു ബുക്കി യാെതാരു
ന നതയും വരുന്നതല്ല.
രാ :- ഞാൻ ബുക്കിെലപ്പറ്റി എന്താണ് ദുഷിച്ചത് ? ബുക്കിെന്റ േപരിെന
പറ്റിയെല്ല വ്യവഹാരമുണ്ടായത് ?
ചാ :- (ചിറി െകാണ്ട് ) അേപ്പാേഴക്ക് ഇതും വ്യവഹാരമാേയാ ? എന്താണ് സല
േചർേക്കണ്ടത്. േഗാഷ്ടിമയം എേന്ന പറവാനു .
വക്കീൽ ശിവരാമേമേനാൻ :- നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ശണ്ടകൂടണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ 
േപർ ം ഒരുേപാെല രസിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ഒരു േനാവൽ എഴുതുവാൻ
േപാവു .
ശാ :- എന്താണു കഥ ? എന്താണു ബുക്കിെന്റ േപര്.
ശി :- ബുക്കിെന്റ േപര് പാതാള രാജാവ് എന്നാേക്കണെമന്നാണ് തല്ക്കാലം
ഞാൻ വിചാരി ന്നത്. ഒറച്ചിട്ടില്ല. കഥ എന്താെണന്ന് ഞാൻ പറകയില്ലാ.
എന്നല്ല ബു വായിച്ചാലും എന്താണ് അതിെല കഥ എ അ േവഗം
മനസ്സിലാവുെമാ എ ം സംശയം. വായി നന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിയേശഷം ഒരു
സമയം മനസ്സിലാവാനും മതി. അങ്ങിെനയാണ് ഞാൻ എഴുതുവാൻ ഭാവം.
ശാ :- ഇങ്ങിെന ബുക്ക് എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുെട ബുക്ക് ആരു വായി ം.
ശി :- ബഹുജനങ്ങൾ വായി ം. തലകുലുക്കി രസി ം. അതിനു വിദ്യയുണ്ട്.
നിങ്ങൾ േനാക്കിെക്കാള്ളിൻ.
ശാ :- കഥ മനസ്സിലാവാെത ജനങ്ങൾ രസി േമാ ?
ശി :- കഥ േവഗം മനസ്സിലാവാഞ്ഞാലാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ രസി ക. ബുദ്ധിമാ 
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ന്മാർ രസിച്ചാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും രസി ം. ഗാംഭീർയ്യമുള്ള
േനാവലുകളുെട ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിശ്ചയമില്ല. ഗാംഭീർയ്യമുള്ള േനാവ 
ലുകൾ വായിച്ചാൽ? ഒന്നാമതു മനസ്സിനു യാെതാരു േസ്താഭങ്ങളും ഉണ്ടാവരുത്.
വായി ന്നിടേത്താളം മന സ്തംഭി ഘനമായി യാെതാരു വികാരങ്ങളും
കൂടാെത നില്ക്കണം. വായി മുഴുവനായാൽ ഒരു ആശ്ചർയ്യരസംമാ ം മനസ്സിനു
േതാന്നണം.
ശാ :- എന്ത് ആശ്ചർയ്യരസമാണ് മനസ്സി കഥ മനസ്സിലാവാഞ്ഞാൽ
േതാ ന്നത്. ശി :- ഇ മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചി ം കഥ വഴിേപാെല മനസ്സിലാ 
യില്ലേല്ലാ എ ം നാനൂറു അ റു േപജ് വായിച്ചി ം മനസ്സി ഒരു വികാരവും
ഒേരട ം വായി േമ്പാൾ ഉണ്ടായില്ലെല്ലാ എ ഉള്ള ആശ്ചർയ്യരസം തെന്ന.
ഇങ്ങിെന ബു എഴുേതണെമങ്കിൽ യാസമിെല്ല , ഇതാണ് ബുക്കിെന്റ
ഗാംഭീർയ്യം. നിങ്ങൾ േനാവലിെന്റ തത്വം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. േനാവലിൽ
”േ ാട്ട് ”എന്ന കഥാരചനാൈവഭവം കാണി ന്നതായാൽ കഥാസംബന്ധെത്ത
വായനക്കാരനു ക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലാവാത്ത വിധം എഴുതിെക്കാ േപാണം.
ചിേലടങ്ങളിൽ േലശം മനസ്സിലാവരുത്. എ വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവരു 
ത്. ന്ഥകർത്താവുതെന്ന പിെന്ന വായി േമ്പാൾ പരി മി വശാവണം.
അതാണ് ഈ േനാവലുകളുെട ഗാംഭീർയ്യം. അദ്ധ്യായങ്ങൾ വളെര േവണം.
ഒരു അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ കഥയുെട വാൽ പിെന്ന വളെര അദ്ധ്യായങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷേമ അ ം കാണാവു. അതു കണ്ടാൽ തെന്ന ഏതിെന്റ
വാലാണ് അത് എ ക്ഷേണന മനസ്സിലാവരുത്. എന്നിട്ട് വായനക്കാർ
തപ്പിത്തിരി ബുദ്ധിമുേട്ടണം. ഇങ്ങിെന വന്നാൽ ബുക്കി ഗാംഭീർയ്യമായി.
അങ്ങിെനയാണ് ഞാൻ എഴുതുവാൻ ഭാവം.
രാ :- മഹാപാപം ! നിങ്ങൾ എന്തിനു് ഈശ്വരാ ഇം ീഷ േനാവലുകെള
വഷളാ . ഇങ്ങിെനയാണ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് എഴുതു െവങ്കിൽ എനി
നിങ്ങൾ അയ ന്ന േകാപ്പി ഞാൻ വായിക്കാെത ചു കളയും.
ശി :- നിങ്ങൾ ഞാൻ േകാപ്പി അയക്കാൻ ഭാവമില്ല. എെന്റ ബുക്കിെന രസി
വായിപ്പാൻ മാ ം ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവർ ൈദവകൃപയാൽ മലയാളത്തിൽ വളെര 
യുണ്ട്. അവെരല്ലാം രസി ം. അവർ രസിച്ചാൽ സർവ്വജനങ്ങളും രസി ം.
രാ :- ആകെട്ട , ഇം ീഷിൽ േ ാട്ടിെന്റ രസം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിധമാെണ
മലയാളികെള െതറ്റായി ധരിപ്പിക്കരുെത. നിങ്ങളുെട രസം ഇങ്ങിെനയാെണ
പറേഞ്ഞാളിൻ. േ ാട്ടിെന്റ ലക്ഷണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞവിധമാെണ പറ 
ഞ്ഞാൽ അറിവുേള്ളാർ നിങ്ങെള പരിഹസി ം.
ഇവരുെട സംവാദം ഇ േത്താളമാവുേമ്പാേഴ കർ രയ്യെന്റ വായനകഴിഞ്ഞ്
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അേദ്ദഹം എഴുനീ .
ക :- കൂട്ടെര , ഒരു കഷണം കടലാ േണ്ടാ ഇവിെട എങ്ങാനും ഈ ബുക്കയച്ച
േസ്നഹിതന് എെന്റ അഭി ായം എഴുതി ഇേപ്പാൾ തെന്ന അയ കളയാമായിരു 

. ശ :- കടലാസ്സ് ഇല്ല. ഇതാ മ ാസ്സ് െലാഝർനലിൽ ആദ്യെത്ത കടലാസ്സ്
ഒഴിവുണ്ട്. അതു മതി എങ്കിൽ കീറി തരാം.
ക :- ഓേഹാ മതി. തടിച്ച കടലാെസ്സാ. കൂലി അധികമാവുേമാ ?
ശാ :- സാമാന്യം തടി ഉണ്ട്. േനർപകുതി അരയണ േപാവുെമ േതാ .
ക :- എന്നാൽ അതു കീറി എടുക്കിൻ.
ശാമുേമേനാൻ കടലാസു കീറി എടു െകാടു .
ക :- എനി തൂവലും മഷിയും േവണമെല്ലാ. മഷി ം തൂവലി ം അേന്വഷണം
തുടങ്ങി. അവിെട എ ം ആ ര സാധനങ്ങേളയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഒടുവിൽ അയൽ മഠത്തിൽ േചാ കച്ചവടക്കാരൻ േചാറു വിറ്റതിെന്റ കണക്ക്
എഴുതിെക്കാണ്ടിരിേന്നട നിന്ന് അയാെള ഉപ വിച്ച് ഒരു പഴയ കുറ്റി തൂവലും
ഒരു ചിരട്ടക്കഷണത്തിൽ ഉള്ള മഷിയും തട്ടിപ്പറി െകാ വ ബിെല േമശ 
േമൽ െവച്ച് എഴു തുടങ്ങി. എഴു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ േമശ കുലുങ്ങി ടങ്ങി.
അേപ്പാൾ ഒരു ഭാഗ കാലില്ലാത്തതി പകരം കൂട്ടി ഉയർത്തിെവച്ചിരുന്ന
മരക്കഷണങ്ങളും കല്ലിെന്റ കഷണങ്ങളും കുേറെശ്ശ കുേറെശ്ശ വീണുതുടങ്ങി .
േമശ ഒ െചരി . അതിേന്മൽ ഇരു വായി ന്നവർ എഴുനീ നി .
ഒരുവിധം അേപ്പാേഴ കർ രയ്യെന്റ എഴുത്ത് അവസാനി .
ക :- നുമ്മൾ നല്ല ഒരു േമശ വാങ്ങണം.
ശാ :- സംശയമില്ല വാങ്ങണം. ഒരുവരി പട്ടിക ഉണ്ടാക്കണം. ആൾ ഒ ക്ക്
നാലണ.
ക :- വയ്യാ , വയ്യാ , അ അധികമായാൽ ആരും പണം തരികയില്ല. ഒരണ
െവേച്ചാളു. മാവുപലക വാങ്ങി ഉപായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കാം. എന്നാൽ മതി.
ശാ :- മതി , മതി . എന്താണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ? ഒ വായി േകൾക്കാെമാ.
ഇം ീഷിെലാ മലയാളത്തിെലാ.
ക :- മലയാളത്തിൽ. മലയാളത്തിലുള്ള ബുക്കി ഇം ീഷിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
െകാടുത്തതുെകാണ്ട് ന േ പ്പർകാർ പരിഹസിച്ചിരി . എനി സം ത 
വും മ ം െവ മലയാളത്തിൽ ഭംഗിയായി എഴുതുവാൻ വയ്യ. ഒരുവിധം ഇതാ
ഞാൻ എഴുതിയിരി എ പറ ് താെഴ പറയും കാരം വായി . ”ദയ 
വുെച അയച്ച േനാവൽബു ം ക ം കിട്ടി. ഇേപ്പാൾ ഈയ്യിെട ഉണ്ടാക്കിയ
േനാവലുകൾ എല്ലാം ഓേരാ അസഭ്യകഥകളും േനരംേപാ ം അടങ്ങീ ള്ള
ദുർേദ്ദവതമാെരേപ്പാെല തെന്ന മലയാളത്തിെന ബാധിച്ചിരി . വായിപ്പാൻ

https://thalilakkam.in/



ശാരദ - പൂവ്വൎഭാഗം - ഒ. ച േമേനാൻ 98

അറ . അനാവശ്യമായി ാഹ്മണേരയും മ ം ദുഷി . നിങ്ങളുെട ബു 
ക്കിന്ന് അെതാ മിെല്ല കൂടാെത വളെര ശംസനീയമായി െണ്ട ഞാൻ
വിചാരി . നിങ്ങളുെട കഥ വളെര രസമുണ്ട്. നിങ്ങളുെട വാചകത്തി
നല്ല സുഖവും ഭടത്വവും ആകു . ആകപ്പാേട നല്ല െഞറിയുെണ്ട കൂടി ഇവിെട

സ്താവിേക്കണ്ടിവ േപായിരി . അതു െകാണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിെക്ക തരു 
ന്നതിൽ എനി വളെര കൃതഞ്ജതയും സത്വരവും ബഹുമാനവും സേന്താഷവും
കൂടി ഉള്ളതു വീ ം ആവർത്തി ആവർത്തി പറയു .”
ക :- എന്താണ് ശാമുേമേനാൻ േപാെര ?
ശാ :- ധാരാളം മതി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നാന്തരം. ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ േയാഗ്യത 
യ്ക്ക് ഒത്ത് സർട്ടിഫിേക്ക തെന്ന.
ഇവിെട എെന്റ വായനക്കാേരാട് എനിക്ക് ഒ പറവാനുണ്ട്, കർ രയ്യെന്റ
േമൽക്കാണിച്ച കത്തിൽനിന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വക്കീൽ വൃത്തിയിൽ ഉള്ള
സാമർത്ഥ്യെത്തേയാ പഠിപ്പിെനേയാകുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒ ം അനുമാനിക്കരുത്.
പട്ടർ അതിസമർത്ഥനായ ഒരു വക്കീലാണ്. പട്ടർ വ്യവഹാരശാ ത്തിൽ
അതിനിപുണനും കാര്യം ഹി ന്നതിലും ഹിച്ചാൽ അതിെനപ്പറ്റി  
വർത്തി ന്നതിലും വളെര ൈനപുണ്യമുള്ള ആളും ആകു . എന്നാൽ
വ്യവഹാരകാര്യങ്ങൾ ഒഴിെകയുള്ള സംഗതികളിൽ ഒ ം അറിവു വളെര കുറയു 
െമന്നല്ല സം തത്തിൽ പരിജ്ഞാനവും മലയാളവാചകങ്ങൾ എഴുതുവാനുള്ള
ൈവഭവവും േലശംേപാലും ഇേദ്ദഹത്തിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുെകാ മാ ം
േമൽക്കാണിച്ച കത്ത് അ ം അപകടമായി വ േപായതാണ്.
േമൽക്കാണിച്ച എഴു പൂട്ടിെവച്ചേശഷം കർ രയ്യനും ശാമുേമേനാനും കൂടി

ബ് മുറിയിൽ നി പുറേത്ത വ മിറ്റത്ത് നി .
ക :- എന്തിനാണ് പൂേഞ്ചാലക്കരനിന്ന് ആൾ വന്നിരി ന്നത് ? ഇന്നാൾ േനാം
േകട്ട ടിച്ചേബാറൻ േക തുടങ്ങാൻ ഭാവമുേണ്ടാ ?
ശാമു :- ഇങ്ങിെന ഒരു അന്യായമുേണ്ടാ , രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടും ഒരു പട്ടരും
തിരുവനന്തപുരക്കാരൻ ഒരു പിള്ളയും കൂടിയാണ് ഈ ചതി വട്ടം കൂട്ടിയി 
രി ന്നതേ . മഹാ അന്യായം , ഈ മാതിരി ചതി ഈ നാട്ടിൽ ഇതുവെര
ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ക :- വരെട്ട , കാര്യത്തിെന്റ സത്യം ഇേപ്പാൾ എങ്ങിെന നിശ്ചയിക്കാം. എന്താ 
ണ് ഇേപ്പാൾ േനാം വർത്തിേക്കണെമ ആവശ്യെപ്പടുന്നത്, അന്യായം
െകാടുത്തിട്ടില്ലെല്ലാ; െകാടുത്തേശഷം േനാക്കാം.
ശാ :- വ്യവഹാരം െകാടു െമ േനാട്ടീ വന്നിരി വെ . അതിന്ന് ഒരു
മറുവടി അയപ്പാൻ േനാം രണ്ടാളും അ േത്താളം െച വാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടിരി 
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.
ക :- േനാൺസൻസ് , േനാട്ടീ ഇങ്ങട്ടയച്ചാൽ ഇവിെടനി ഒരു മറുപടി

ാഫ്ട്െച അയക്കരുേത , അതുമതി. വന്നാൾ േപായിട്ടിെല്ലങ്കിൽ അയാേളാടു
ഈ വിവരം പറഞ്ഞയച്ചാൽ മതി , േനാട്ടീസ്സ് െകാ വന്നി േണ്ടാ ?
ശാ :- ഇല്ല. എന്നാൽ ഞാൻ വിവരം പറഞ്ഞയക്കാം.
എ ം പറ ശാമുേമേനാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിേല േപായി. ഈ
വിവരങ്ങൾ പറ താശ്ശേന്മേനാെന തിരിെയ അയ .
താശ്ശേന്മേനാൻ പൂേഞ്ചാലക്കര എത്തി അച്ചേനാടു വിവരങ്ങെള അറിയച്ചേപ്പാൾ
അച്ചൻ വല്ലാെത േകാപി .
അച്ചൻ :- പണം വാങ്ങാനും നിലം ചാർത്തി വാങ്ങാനും പഠിച്ചാൽ േപാരാ.
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൃത്തികൾകൂടി െചയ്യണെമ കർ രവും ശാമുവും ഓർ 
ക്കാത്തത് ആശ്ചര്യം. കർ രത്തിനു പെക്ഷ തിര ണ്ടായിരിക്കാം , അയാൾ
വളെര ന കൾ ഉണ്ട്. ഈ െപാട്ട ശാമുവിനുകൂടി ഇ ധാർഷ്ട്യമായിേപ്പാേയാ.
ഇവിടുെത്ത വക ന ല്ലാെത അവനു് ഒ ം ഇല്ല. ഇന്നാൾ ആ നിലം ചാർത്തി 
െകാടുത്തത് െതറ്റായിേപ്പായി. അതു കി ന്നതുവെര അവൻ ഇവിെടനി ം ഒരു
സമയവും വിടാറില്ല. അേപ്പാൾ നമ്പറും തിര ം ഒ ം കണ്ടില്ലാ. രാവുപകൽ
എെന്റ പിന്നാെല തെന്ന. മനുഷ്യര് ഇങ്ങിെന കൃതഘ്നന്മാരായി വന്നാൽ എ
െച ം. ആെട്ട തല്ക്കാലം നുമ്മളെല്ല കുഴക്കിൽെപട്ടിരി ന്നത്. ഉടെന താ
ഇവിെട വന്ന ക ംെകാ േപായി അവെര കാണി . മറുവടി വളെര നന്നാ 
യിരിക്കണം. രണ്ടാളുംകൂടി ദീർഘാേലാചന െചയ്ത് ഉണ്ടാേക്കണം എ പറയു.
മറുവടി കണ്ടാൽ പിെന്ന വ്യവഹാരംെകാടുത്തി ജയിക്കാെമ ള്ള േമാഹം ഈ
കള്ളന്മാർക്ക് വി േപാണം. അ വിേശഷമായിരിക്കണം എ പറയു. അച്ചൻ
പറഞ്ഞ കാരം താശ്ശേന്മേനാൻ പുറെപ്പ . അേപ്പാേഴ രാഘവനുണ്ണി തെന്റ
മകൻ കൃഷ്ണേമേനാെനെക്കാണ്ട് ഒരു മറുവടി ഉണ്ടാക്കി വച്ചി ണ്ടായിരു . അതു
താശ്ശേന്മേനാെന്റ പക്കൽ െകാടു . അതു കർ രയ്യേനയും ശാമുേനേനാെനയും
കാണിച്ച് അതിൽ േവണ്ട േഭദം െചയ്യിച്ച് അസ്സൽ എഴുതി െകാ വന്നാൽ
മതി , എ രാഘവനുണ്ണി പറഞ്ഞയച്ച കാരം താശ്ശേന്മേനാൻ പുറെപ്പ
േപാവുകയും െച .
താശ്ശേന്മേനാൻ കത്ത് ഒന്നാമത് ശാമുേമേനാെന കാണി . േകാടതിവളപ്പിൽ
ശാമുേമേനാെന്റ ആഫീ മുറിയിൽവച്ചാണ് ക െകാടുത്തത് , ശാമുേമേനാെന്റ
ആഫീ മുറിെയ എെന്റ വായനക്കാർക്ക് ഒ വർണ്ണി േകൾക്കണെമാ ?
േവണ്ട മുഷിയും.. ഏകേദശം ”െകാളമ്പിെന്റ” മാതിരി തെന്ന എ അനു 
മാനി െകാൾവിൻ. ശാമുേമേനാൻ ക വായിച്ചിട്ട്. ”ഇതു കൃഷ്ണേമേനാൻ
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ഉണ്ടാക്കിയേതാ ? ”
താ :- അെത.
ശാ :- ഈ മാതിരിക്കാെര ൈഹേക്കാർട്ട് വക്കീലന്മാരാ വേല്ലാ. കഷ്ടം
! ഈ കത്ത് അയച്ചാൽ പകുതിയും വ്യവഹാരം സമ്മതിച്ചേപാെലതെന്ന.
ആവെട്ട. ഞാൻ ഇെതാ കർ രയ്യെന വായി േകൾപ്പിക്കെട്ട. നിങ്ങൾ
ഇവിെടത്തെന്ന നിൽക്കിൻ.
എ ം പറ ശാമുേമേനാൻ കർ രയ്യെന്റ മുറിയിൽ െച േനാക്കി. അേദ്ദ 
ഹം വിചാരണയിൽ േകാടതി മുമ്പാെകയാെണന്ന് അറിഞ്ഞ് േകാടതിയിേല
െച . ബാറിൽേപായി ഇരു . കർ രയ്യൻ ഒരു വ്യവഹാരത്തിൽ സംഗം
െച . സംഗത്തിനു ഇടയിൽ എേന്താ ഒരു റിക്കാർ േനാക്കി പറവാനുണ്ടാ 
യിരുന്നതിനാൽ ഇരു റിക്കാർട്ട് തിരയുന്ന മേദ്ധ്യ ശാമുേമേനാൻ സ്വകാര്യം
കർ രയ്യെന്റ െചവിയൽ ”പൂേഞ്ചാലക്കരനി കത്തിെന്റ പകർപ്പ് ഉണ്ടാക്കി
അയച്ചിരി , പുതിയ വക്കീൽ കൃഷ്ണേമേനാെന്റ കൃതിയാണ്. മഹാ അബദ്ധം
! ഇെതാ േനാ ന്നിേല്ല ” എ പറ .
ക :- ഇതു മഹാ ഉപ വം തെന്ന. നിങ്ങൾ നന്നായി ഒ എഴുതിെവക്കിൻ.. ഈ

സംഗം കഴി ഞാൻ വ േനാക്കാം. ഇേപ്പാൾ എെന്ന ഒ ം അലട്ടരുത്.
േവഗം ശാമുേമേനാൻ തിരിെക തെന്റ മുറിയിേല വ സ്വയമായി ഒരു
ക ഉണ്ടാക്ക െവ . ൈവകുേന്നരം 5 മണി ആയേപ്പാൾ കർ രയ്യൻ തന്റ്െറ
ആഫീ മുറിയിേല മടങ്ങിവ എ അറി ശാമുേമേനാൻ അേങ്ങാ
െച .
ക:-എന്താണു് സാർ. ടിച്ചേബാറൻ േകസിെന്റ േനാട്ടീസി മറുവടി തയ്യാറാ 
േയാ? കൃഷ്ണേമേനാൻ തയ്യാറാക്കിയ മറുവടി ഒ വായി . അതു് ഒന്നാമതു
േകൾക്കെട്ട. ഞാൻ ആ കുട്ടിെയ കണ്ടിട്ടില്ല. സമർത്ഥനാെണ ് എേന്നാടു
ൈഹേക്കാർ വക്കീൽ പറ .
ശാ:-നല്ല സമർത്ഥൻ. ബങ്കാറയ്യെന്റ എ ണ്ടീസ്സായിരു കൃഷ്ണേമേനാൻ!
അതുെകാ പറഞ്ഞതായിരി ം. ഈ ക വായി േകട്ടാൽ സാമർത്ഥ്യ 
െത്ത റി ് എല്ലാം സ്വാമി മനസ്സിലാവും. എ പറ ് ക ് എടു
താെഴ പറയുന്ന കാരം വായി .
”അയച്ച ക കിട്ടി. ന െട എടത്തിേല ് അപമാനെത്തയും ഉപ വേത്തയും
ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കണെമ ള്ള അത്യാ ഹേത്താെട ഇരി ചില ദുഷ്ടന്മാരു 
െട ദുരുപേദശത്താൽ മാ ം സത്യേത്തയും മര്യാദേയയും ലജ്ജേയയും േകവലം
വി താൻ വ്യാജമായ ചില വിവരങ്ങെള കുറി ് എഴുതിയ ഈ കത്തിനു താൻ
ആവശ്യെപ്പടുന്ന കാരം എെന്താരു മറുപടിയാണു് തനി അയേക്കണ്ടതു്
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എ അറിയുന്നില്ല.”
”ന െട എടത്തിൽനി ് ഈ രാജ്യം വി െപായ്ക്കളഞ്ഞതായി താൻ പറയുന്ന

ീയിൽ തനി ് ഒരു െപൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരി എ താൻ പറയുന്നതു്
ഏറ്റവും കഠിനമായ വ്യാജമാെണ ം, നിർല്ലജ്ജനായ താൻ ഈ വിധം ഉള്ള
ഒരു വ്യാജെത്ത നിലനിർത്തി വല്ലതും സമ്പാദിേക്കണെമേന്നാ, ഈ എടത്തി 
േല വല്ല അപമാനം വരുത്താെമേന്നാ, ഉള്ള ദുർേമ്മാഹെത്ത ക്ഷേണന
വിടുന്നിെല്ലങ്കിൽ അതു തനി ം തെന്റ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ ം ഒരുേപാെല
നാശത്തിനു േഹതുവായി വരുെമ ം മാ ം തെന്റ കത്തിനു മറുപടിയായി
അറിയി .”
”തെന്റ രാജ്യവും വീടും ഏതു ദിക്കിലാെണ ് ഇതുവെര ഇവിെട ആർ ം
അറിവാൻ കഴിയാഞ്ഞതിനാൽ ഈ മറുവടി ഇതുവെര അയക്കാഞ്ഞതാണു്.
ഇേപ്പാൾ താൻ എടത്തിെല പരമശ വും തെന്റ മുഖ്യ ഉപേദഷ്ടാവുമായ ഉദ 
യന്തളി രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടിെല അധീനത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു
മഠത്തിൽവ താമസി െണ്ട അറിഞ്ഞതിനാൽ ഈ ക ് അേങ്ങാ ്
അയച്ചിരി .” പൂേഞ്ചാലക്കര വലിയച്ചൻ. ക :- എനി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ
മറുവടി വായിക്കിൻ
ശാമുേമേനാൻ താെഴ പറയുന്ന കാരം വായി .
”രാമൻ എ േപർ െവച്ച് എഴുതിയ ആൾ ് അയ ന്ന മറുവടി. രാമെന്റ
കത്തിെന നാം ഇതിനാൽ നിേഷധിച്ചിരി . രാമെന്റ കത്തിൽ പറയുന്ന
സകല സംഗതികളും െവേവ്വെറ ആയും എല്ലാം കൂടിയും ഇതിനാൽ നിേഷധിച്ചി 
രി .”
”കല്യാണി എന്ന ഒരു ീ ന െട എടത്തിൽനി നാടുവി േപായിട്ടിെല്ല
ഇതിനാൽ നിേഷധി . രാമൻ ആ ീയുെട ഭർത്താവെല്ല ഇതിനാൽ
നിേഷധി . ശാരദ എ േപരായി ആ ീയിൽ രാമന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി 
ട്ടിെല്ല ഇതിനാൽ നിേഷധി . ആ കുട്ടിക്ക് എടത്തിെല സ്വത്തിേന്മൽ
യാെതാരു അവകാശവുമുണ്ടാവാൻ പാടിെല്ല ഇതിനാൽ നിേഷധി .”
”കാര്യം ഇങ്ങിെന ഇരിെക്ക രാമൻ ന െടേമൽ വല്ല വ്യവഹാരവും െകാടുത്താൽ
ആ വ്യവഹാരത്തിൽ രാമനു് ഉണ്ടാകുന്ന സകല ചിലവുകളും രാമൻ സഹിേക്ക 
ണ്ടതും നമു ണ്ടാവുന്ന സകല ചിലവുകളും രാമൻ തേരണ്ടതും ആെണ ്
ഇതിനാൽ അറിയി .”
ക :- ഒന്നാമത് വായിച്ച ക മതിെയന്ന് എനി േതാ . അവരുെട
സ്വന്തം ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കത്തേല്ല. അതുതെന്ന അയക്കെട്ട. അതിൽ
ര േപായി കൾ ഉ ്. കല്യാണി അമ്മ നാടുവി േപായി െണ്ട ള്ള
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സംഗതിെയ െതളിവായി സമ്മതിച്ചി ം നിേഷധിച്ചി ം ഇല്ല. അതു അങ്ങി 
െനതെന്നയാണ് ഇേപ്പാൾ െവേക്കണ്ടതു്. പിെന്ന കത്തി മറുവടി ഇതുവെര
അയപ്പാൻ താമസിച്ചതിെന്റ സംഗതി പറഞ്ഞതു് വളെര നല്ലതായ മാതിരിയിൽ
ആയിരി . നല്ല ഗൗരവം ഉ ്. എന്നാൽ വാചകപുഷ്ടി നിങ്ങളുെട കത്തി 
നായിരി ം. അതിെന റി ് എനി പറവാൻ സാധിക്കയില്ല.
കർ രയ്യൻ ഇ േത്താളം പറയുേമ്പാേഴ വക്കീൽ മാധവേമേനാനും രാഘവ 
േമേനാനും കർ രയ്യെന്റ മുറിയിേല കട . അവേരാട്.
ക:- ആെട്ട, നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഈ ക കൾ േനാക്കിൻ. ടിച്ച േബാ 
റൻ േകസ്സിെല േലായർേനാട്ടീസ്സിെന്റ മറുപടിയാണ് ഇത്. ഇതിൽ ഒ
ൈഹേക്കാർ വക്കീൽ കൃഷ്ണേമേനാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണു്. മെറ്റാ ന െട
േസ്നഹിതനുണ്ടാക്കിയതാണു്. ഏതാണു് നന്നായെത പറയിൻ.
മാധവേമേനാൻ ഒന്നാമതു കൃഷ്ണേമേനാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മറുപടി വായി . അതു
രാഘവേമേനാനു െകാടു . എന്നി ശാമുേമേനാൻ എഴുതിയ ക വായി .
വായി തുടങ്ങിയതുമുതൽ ചിറിയും തുടങ്ങി. ഏകേദശം പകുതിയായേപ്പാൾ
ചിറി കലശലായി. ചിറി ചിറി വായിപ്പാൻ വയ്യാെതയായി. കടലാസ്സ്
േമശേമൽ ഇ . രാഘവേമേനാൻ ഉടെന ആ കടലാസ്സ് എടു വായി . ചിറി
ശാമുേമേനാെന്റ മുഖേത്തക്ക് ഒ േനാക്കി.
ക:- എന്താണ് കത്തിൽ വാചകത്തിനു വല്ല അബദ്ധവുമുേണ്ടാ?
രാ:- കഷ്ടം, സർവ്വാബദ്ധം. ഈ കത്തിൽ രാമൻേമേനാൻ പറയുന്ന സകല
സംഗതികേളയും സമ്മതിച്ചിരി വേല്ലാ.
ശാ:- (കഠിനേദഷ്യേത്താടുകൂടി) നിങ്ങേളാട് ഞാൻ എെന്റ കത്തിെന കുറിച്ച്
അഭി ായം േചാദിച്ചിട്ടില്ല.
എ പറ ക കൾ ര ം കയ്യിൽ എടു ് കർ രയ്യേനാട്.
ശാ:- സ്വാമീ ഏതാണു് ഇതിൽ അയേക്കണ്ടതു്? ആൾ താമസി . േവഗം
തീർച്ച പറയുക.
ക:- കൃഷ്ണേമേനാൻ തയ്യാറാക്കിയതു് അസ്സൽ എഴുതി ് അയേച്ചാളു. അതു മതി.
ഭാരം നമു േവണ്ട.
ഈ വാ കൾ േകട്ട ഉടെന അങ്ങെനതെന്ന എ പറ ശാമുേമേനാൻ
വലിയ േ ാധേത്താെട കർ രയ്യെന്റ മുറിയിൽ നി കട േപാവുകയും െച .
രാഘവേമേനാൻ:- സ്വാമീ ഈ കൃഷ്ണേമേനാൻ അതിസമർത്ഥനായ ഒരു കുട്ടി
തെന്ന ആണു്. അയാളുെട വാചകം ബഹുവിേശഷം തെന്ന.
ക:- സംശയമില്ലാ. അയാളുെട കത്തിൽ ര മൂ േപായി കൾ കാണുന്നതു്
അസ്സലായിരി .
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എ പറഞ്ഞ ഇവർ എല്ലാവരും പിരി . കർ രയ്യെന്റ അഭി ായ കാരം
വളെര കുണ്ഠിതേത്താടുകൂടി ശാമുേമേനാൻ കൃഷ്ണേമേനാൻ തയ്യാറാക്കിയ ക ്
അസ്സൽ എഴുതി താശ്ശൻേമേനാൻ വശം െകാടുത്തയ . താശ്ശൻേമേനാൻ
ക െകാ േപായി അച്ചെന്റ പക്കൽ െകാടു . അച്ചൻ വായി േക
വളെര സേന്താഷി . അച്ചൻ :- കത്ത് വിേശഷമായിരി . കർ രം ആൾ
സമർത്ഥൻ തെന്ന. ഇതു കർ രം ഉണ്ടാക്കിയേതാ ശാമുവിെന്റ വാചകേമാ ?
താ:- അവർ രണ്ടാളുേടതുമല്ല. നുമ്മെട കുട്ടി കൃഷ്ണേമേനാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണു്.
ഞാൻ ഈ പകർ ഇവിടു േപാവുേമ്പാൾ െകാ േപായിരു . അതു
കർ രയ്യനും ശാമുേമേനാനും േനാക്കി സമ്മതിച്ചതാണു്.
അച്ചൻ:- (േ ാധേത്താെട) അതു് എന്താണു്. അവർ തെന്ന ഒരു കത്ത് ഉണ്ടാ 
ക്കി അയക്കരുേത? ഇവർ ഇ ഉേപക്ഷ കാണി ന്നത് എന്താണു്? കൃഷ്ണനു്
ഇതിൽ ഒ ം പരിചയമായിട്ടില്ല. അവർ എഴുതുവാനുള്ള മടിെകാണ്ട് ഇതു മതി
എ പറഞ്ഞയച്ചതായിരി ം. അങ്ങിെന വരെട്ട. ക വായി േകട്ടേപ്പാൾ
തെന്ന ഇതു മുഴുവനും സംഗതികൾ ് മറുപടിയായിട്ടിെല്ല ് എനി േതാന്നി.
ഇങ്ങ ് അയച്ച കത്തിെന്റ ഒരു പകുതിേയാളംകൂടി ഇല്ല. മറുവടി ഇതു േപാരാ.
താ വീ ം േപായി കർ രെത്തെക്കാ ം ശാമുെവെക്കാ ം തെന്ന ഒരു
മറുവടി ഉണ്ടാക്കി െകാ വരണം. മടങ്ങി വീ ം േപാവാൻ വളെര മടിയുള്ള
താശ്ശേന്മേനാൻ:- അങ്ങിെനയല്ല. ഈ കത്ത് വളെര വിേശഷമായിരി
എന്ന് എല്ലാ വക്കീലന്മാരും സമ്മതിച്ചിരി . വക്കീൽ രാഘവേമേനാൻ,
മാധവേമേനാൻ ഇവർ എല്ലാം സമ്മതമായിരി . എന്നല്ല കർ രയ്യനും
വളെര ആേലാചി േനാക്കിയേശഷമാണ് സമ്മതിച്ചതു്.
അച്ചൻ കുറെഞ്ഞാ ആേലാചിച്ചി ്.
”കർ രം ഈ ക േവ േവാളം മതി എ സമ്മതി േവാ?”
താ:- േവ േവാളം മതി. ബഹുവിേശഷമായിരി എ പറ .
അ:- എന്നാൽ അങ്ങിെനയാവെട്ട. ഇ വലിയ ഭുക്കന്മാെര വക്കീലന്മാരാ 
ക്കിയാൽ ഇങ്ങെന ഇരി ം. ആവെട്ട. ഈ കത്ത് ഒരാൾ ഉദയന്തളിയിേല
െകാ േപായി െകാടുക്കെട്ട.
അച്ചൻ ക ിച്ച കാരം പിേറ്റദിവസം ഈ ക ംെകാ ് ഒരാൾ ഉദയന്തളിയി 
േലക്കായി പുറെപ്പടുകയും െച .

https://thalilakkam.in/



ശാരദ - പൂവ്വൎഭാഗം - ഒ. ച േമേനാൻ 104

ഏഴാം അദ്ധ്യായം

ഉദയന്തളി കത്തയച്ചതിെന്റ ഏഴാം ദിവസം പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ചനു റജി
െചയ്തതായ ഒരു ക കിട്ടി. ക തുറ താെഴ പറയും കാരം വായി .
”രാജമാന്യരാജ ീ”
പൂേഞ്ചാലക്കര വലിയ അച്ചൻ അവർകൾ അറിവാൻ,
താങ്കളുെട മരുമകളായ മരിച്ച കല്യാണിഅമ്മയുെട മകൾ ശാരദ എന്നെപൺകു 
ട്ടിെയ ആ കുട്ടിയുെട സ്ഥിതി ം േയാഗ്യത ം തക്കവിധം രക്ഷിപ്പാൻ താങ്കൾ
വീ െച ന്നതിനാൽ ആ കുട്ടി തെന്റ രക്ഷിതാവായ അച്ഛൻ രാമൻേമേനാൻ
മുഖാന്തിരം തെന്റ അവകാശങ്ങെള സ്ഥാപി കി വാൻ സിവിൾ േകാർട്ടിൽ ഒരു
വ്യവഹാരം തുട വാൻ വിചാരി എ ം താങ്കൾ ഇ മുതൽ പതിന
ദിവസങ്ങൾ ള്ളിൽ ആ കുട്ടിെയ താങ്കളുെട എടത്തിെല സന്തതിയായി ൈക 
െക്കാ േവ ന്ന എല്ലാ സംരക്ഷണങ്ങളും െച െമ ് േരഖാ മൂലമായി എെന്ന
അറിയി ന്നിെല്ലങ്കിൽ താങ്കളുെടയും താങ്കളുെട അനന്തരവന്മാരുേടയുംേമൽ
േമ റഞ്ഞ കാരമുള്ള ഒരു സിവിൾ വ്യവഹാരം നടത്താൻ േമ റഞ്ഞ കുട്ടി
രക്ഷിതാവു് രാമൻേമേനാൻ മുഖാന്തിരം എെന്ന നിശ്ചയിച്ചിരി എ ം ഈ
കത്തിനു താങ്കൾ മറുവടി അയപ്പാൻ വിചാരി െണ്ടങ്കിൽ അതു് എനി ്
അയേക്കണ്ടതാെണ ം ഇതിനാൽ അറിയിച്ചിരി .
രാഘവേമേനാൻ
ഒന്നാം േ ഡ് വക്കീൽ
ഈ ക വായിച്ചേപ്പാൾ അച്ചനു് ഉണ്ടായ വ്യസനവും ലജ്ജയും േ ാധവും
ഇന്ന കാരെമന്ന് പറവാൻ യാസം. ഉടെന രാഘവനുണ്ണിെയ വിളി .
അച്ചൻ:- എനിയും േനാം താമസി ന്നത െവടിപ്പല്ലാ. ആ ൈവത്തിപ്പട്ടെര
ക്ഷണത്തിൽേനാക്കി പാട്ടിൽ പിടിക്കണം. എന്നാൽ ഈ കാര്യം എല്ലാം െവ 
ളിവാവും. പെക്ഷ എ ചിലവു വന്നാലും േവണ്ടതില്ല. ഉടെന ആൾ േപാവെട്ട.
തക്കതായ ഒരാെള അയയ്ക്കണം. േനാം ആെള അയ േമ്പാൾ പട്ടരു് വീർയ്യം
നടി വരാൻ മടി ം. േപാവുന്നാൾ സമർത്ഥനായാൽ അയാെള െകാ വരാം.
രാഘവനുണ്ണി :- ക ിച്ചതു ശരിയാണു്. ഉടേന ആെള അയ കളയാം.
എ പറ എടത്തിൽ ഉള്ള കാർയ്യസ്ഥന്മാരിൽ കുെറ അധികം സാമർത്ഥ്യ 
മുള്ളവെന വിചാരിക്കെപ്പ വന്ന കു േമേനാെനയും ര ഭൃത്യന്മാേരയും
ഉടേന ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട നാട്ടിേലക്കായി അയ .
ന െട പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ചനു മനസ്സിനുണ്ടായ വ്യസനവും, അസ്വാസ്ഥ്യതയും
നിമിഷംേതാറും വർദ്ധി വർദ്ധി വ . സ്വഭാവത്തിൽ ഇേദ്ദഹത്തിനു ര
വിേശഷവിധിയായ അവസ്ഥകൾ ഉ ്. എെന്തങ്കിലും തനി മനസ്സിനു്
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ഒരു വ്യസനേമാ, തെന്റ കാർയ്യങ്ങൾ വല്ല േദാഷേമാ, തട്ടാൻ എടയുെണ്ട
കാണുന്ന സമയങ്ങളിെലല്ലാം ജാതകപരീക്ഷയും ശ്നവും കലശലായി നട ം.
അതും കാരംതെന്ന മ വാദത്തിലും വളെര തിപത്തിയാണു്. ശ്നം െവ
പറയുന്നതു് എല്ലാം ഇേദ്ദഹത്തിനു ബഹുവിശ്വാസമാണു്. ഒരു കാർയ്യത്തിൽ
ജയി െമ ് ാശ്നികൾ തീർച്ചയായി പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന ആ കാർയ്യത്തിൽ
യഥാർത്ഥത്തിൽ അപജയം വന്നാൽകൂടി വ എ ് അച്ചെന്റ മനസ്സിൽ
േതാ വാൻ യാസം. അ വിശ്വാസമാണു് ശ്നത്തിൽ. ജയി െമ ്
തീർച്ചയായി ശ്നക്കാരൻ പണിക്കരു് പറഞ്ഞി ള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ജയം വരാതി 
രുന്നാൽ കൂടി ”ആെട്ട വരെട്ട ഇതുെകാണ്ട് ആയില്ല. ചാ പ്പണിക്കരുെട വാ
െവറുെത ആയി ഇതുവെര കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതുെകാ ് കാര്യം തീർച്ചയാവുകയില്ല.”
എ ം മ ം പറ ഉടെന രണ്ടാമതും ചാ പ്പണിക്കെരെക്കാ ശ്നം
െവപ്പി ം. ”ഇതു ഒരു േതാല്മയല്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ പര്യവസാനത്തിൽ
ഇവിടു ജയിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അടിയൻ കവിടിസഞ്ചി കിണറ്റിൽ ഇട്ടി ് ചാടി
കാശി േപാവും.” എ ചാ പ്പണിക്കരു പറയും. ഈ വാ കൾ ഓലയിൽ
കുറി െവപ്പി ം. ആ ഓല എടു വായിച്ചാൽ മനസ്സിനു കൃതാർത്ഥതയായി.
േദാഷമായി ഒരു േകാടതി ക ിച്ച വിധിപകർ വായി േമ്പാൾ അച്ചനു മന 
സ്സി ഉണ്ടാവുന്ന കുണ്ഠിതം ചാ പ്പണിക്കരുെട കുറി വായിച്ചാൽ തീർ .
ഇങ്ങെനയാണ് ഈ ശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സ്വഭാവം. എന്നാൽ ചാ പ്പണിക്കേരാ,
ഇവൻ അതിസമർത്ഥനായ ഒരു ാശ്നികനാണ്. ഇവെന്റ പാർപ്പിടം ഉദയന്തളി 

സമീപമാണ്. ഉദയന്തളി രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാട്ടിെല ഒരു കുടിയായ്മകൂടി
ഉണ്ട്. എങ്കിലും അച്ചെന്റ വക വ ക്കളാണ് ഇവൻവശം അധികം ഉള്ളതു്. എട 
ത്തിെല ഒരു േത്യക ആ ിതെന്റ നിലയിലാണു് അച്ചൻ ഇവെന വിചാരി
വന്നി ള്ളതു്. അങ്ങിെന വിചാരിപ്പാൻ േവ ന്നതിലധികം നാട്യം നടിപ്പാൻ
ചാ പ്പണിക്കർക്ക് ബഹുവശതയും ഉ ്. ഉദയന്തളിയിൽനി തെന്റ
വസതി വി പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിനു സമീപം പാർ ് ആേക്കണെമ ള്ള
അച്ചെന്റ ഉപേദശം അത്യാദരേവാെട അനുഷ്ഠിപ്പാൻ ചാ പ്പണിക്കരു് ഒരുങ്ങി,
ഒരുങ്ങി, നി എ ് അച്ചെന പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിപ്പിച്ചി ്. ഇങ്ങിെന
വിശ്വസിപ്പി തുടങ്ങീ ് അെഞ്ച െകാല്ലങ്ങളായി എങ്കിലും അതു കാരം യഥാർ 
ത്ഥത്തിൽ വർത്തിക്കാത്തതുെകാ ള്ള ഒരു പരിഭവം േലശംേപാലും അച്ചനു്
ഉണ്ടാക്കാെത കഴി വ . അ സമർത്ഥനാണു് ഈ ചാ പ്പണിക്കരു്.
ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ ക കിട്ടിയ ഉടെന ചാ പ്പണിക്കെര വിളിപ്പാൻ ആൾ
േപായി. ചാ പ്പണിക്കരു് വിളിക്കാൻ വന്ന ആേളാട്കൂടി എടത്തിേലക്കായി
ഉടെന പുറെപ്പ . വഴിയിൽെവച്ച് വിളിപ്പാൻ വന്ന ആേളാടു ചാ പ്പണിക്കരു
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പറ .
”മു എവിെടേയാ െവ കണ്ടതായി േതാ . എടത്തിൽ െവ തെന്നേയാ,
അറിഞ്ഞില്ല.”
”അെത പണിക്കെര, ഞാൻ എടത്തിൽ െവ പലേപ്പാഴും കണ്ടി ്.”
”ശരിതെന്ന എനി ് ഓർമ്മെത്ത വ േപായി. വലിയ ത രാനു േദഹസൂഖ 
േക്കട് ഒ ം ഇല്ലെല്ലാ ? അവിടെത്ത ഒരു ആ യം മാ മാണു് എനി ള്ളതു്.
െവെറ യാെതാരു ത രാക്കന്മാരുെടയും ആ യത്തിൽെപടാെത കാലം
കഴിേക്കണെമന്നാണു് എെന്റ ആ ഹം. ഇന്നെല ഉദയന്തളിയിൽനി ് ആൾ
വന്നിരു , ഞാൻ േപായില്ലാ. ഏതായാലും ഉദയന്തളി േദശം വിേടണെമ ,
ഞാൻ തീർച്ചയാക്കിയിരി . വലിയ ത രാനു അങ്ങിെനയാണു് തിരുമന 

്. ഞാൻ അതിെന അനുവർത്തി നി കയല്ലാെത മ ് ഒരു കാരത്തിലും
ഒ ം വർത്തിക്കയില്ലാ. ഉദയന്തളിക്കാരും എടത്തിൽ നി ം എനിയും
എേന്താ ഒരു വ്യവഹാരമുണ്ടാവാൻ േപാവു േപാൽ. ഉള്ളതുതെന്ന ആയിരി ം
അെല്ല?”
”അെത ഉദയന്തളിക്കാരും എടത്തിൽ നി ം േനരിട്ടിട്ടല്ല വ്യവഹാരം.”
”പിെന്നേയാ, എങ്ങിെനയാണു ഭാവം എന്നറിഞ്ഞില്ല.” ”മു ് എടത്തിൽനി
കല്യാണിഅമ്മ എന്ന ഒരു ീ നാടുവി േപായി ണ്ടായിരു വെ . ആ

ീയുെട മകളാെണ പറ െകാ തിരുവനന്തപുരക്കാരൻ ഒരു പിള്ള
ഒരു െപൺകിടാവിെന ഉദയന്തളിയിൽ െകാ വ പാർപ്പിച്ചിരി . ആ
കുട്ടിക്ക് എടത്തിൽനി െചലവു െകാടുേക്കണെമ ം മ ം പിള്ള അച്ച ്
എഴുതി അയച്ചിരി . രാമവർമ്മൻ നിരുമു ാടിെന്റയും ൈവത്തിപ്പട്ടരുേടയും
ഉത്സാഹത്തിേന്മലാണെ ഈ കൂട്ടം ഉണ്ടാവാൻേപാകുന്നതു്.”
”ൈവത്തിപ്പട്ടർ ത രാൻ ഏതാണു ഞാൻ അറിയില്ല.”
”ൈവത്തിപ്പട്ടർ ഒരു വലിയ കള്ളനാണു്. ഞാൻ ഒരു ാവശ്യേമ കണ്ടി .
കണ്ടാൽ ഭയമാവും. എേപ്പാഴും സർപ്പദൃഷ്ടിയാണു് പട്ടർ ്. ഒരു പിശാചിെന 
േപ്പാെലയാണു് ”
”പട്ടർ ഇേപ്പാൾ എവിെട ഉ ്.”
”അയാളുെട സ്ഥല തെന്ന. അവിേട ് എടത്തിൽനി ആെള അയച്ചി 
രി . പട്ടെര പിടിച്ച പിടിയാെല കൂട്ടിെക്കാ വരുവാൻ കു േമേനാൻ
ആൾക്കാേരാടുകൂടി േപായിരി .”
”പട്ടർത രാെന കൂട്ടിെക്കാ വന്നി ് എന്താണു കാർയ്യം. അേദ്ദഹം എടത്തി 
േല ൈവരിയാെണങ്കിൽ അേദ്ദഹം വരുേമാ?”
”വരും , വരും പണത്തിേന്മൽ അയാൾ ബഹു ആർത്തിയാണെ . പണം
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െകാടുത്താൽ അയാൾ നുമ്മെട ഭാഗ േചരുെമ ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായി
പറയു .”
”പട്ടർ ത രാെന നുമ്മെട ഭാഗ േചർത്താൽ നുമ്മൾ ് എെന്താരു ഗുണമാണു
വിേശഷവിധിയായി ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ളതു് എന്നറിഞ്ഞില്ല.”
”പട്ടരു് നു െട ഭാഗമായാൽ അവർ സകലാളുകളും േതാ ം എ സകലാളുകളും
പറയു . ഈ പട്ടരാണ് എടത്തിൽ നി ം കല്യാണിഅമ്മെയ െകാ െപായ്ക്ക 
ളഞ്ഞതുേപാൽ. അതു നിമിത്തം എടത്തിേല പട്ടേരാടു വിേരാധമായി. പട്ടെര
പൂേഞ്ചാലക്കര ദിക്കിൽനിന്ന് ആട്ടിക്കള വേ .”
”അേപ്പാൾ നാടുവി േപായ പട്ടർ അങ്ങിെന പൂേഞ്ചാലക്കര മടങ്ങിവ .”
”കല്യാണിഅമ്മ വഴിയിൽെവ ് ഇവിടം വിട്ടേപായ ഉടെന മരി േപായെ .
അതാണു് പട്ടർ മടങ്ങിേപ്പാന്നതു്.”
”ഈ പട്ടർ വൃദ്ധേനാ?” ”വളെര വയസ്സായിരി ”
”ഉദയന്തളി െകാ വ പാർപ്പിച്ചി ള്ള കുട്ടി വളെര െചറുപ്പമായിരി ം”
”പ പതിെനാ വയേസ്സ ആയി എന്നാണ് േകട്ടതു് ”
”കല്യാണി എ േപരായ ത രാട്ടി ഈ ദി വി േപായി എ െകാല്ലമാ 
േയാ അറിഞ്ഞില്ല ”
”അതു എനി നിശ്ചയമില്ല. പ ് ഇരുപതു് െകാല്ലമായി എ ചിലർ
പറയു .”
”ഉദയന്തളിക്കാർ വ്യവഹാരത്തി പുറെപ്പട്ടാൽ അതി േവ ന്ന െതളിവു
െകാടുത്താലെല്ല അവർ ജയിക്കയു . എ െതളിവാണു് അവർ െകാടുക്കാൻ
കഴിയുന്നതു്? ആ വക വല്ല സ്താവവും േക േവാ എന്നറിഞ്ഞില്ല”
”ഞാൻ യാെതാ ം േകട്ടില്ലാ. പട്ടരു സ്വാധീനമായാൽ അവർ േകവലം
േതാ േപാവുെമ തീർച്ചയായും ആളുകൾ പറയു .”
”ഈ വന്നി ള്ള കുട്ടിയും പിള്ളയും സൂക്ഷ്മത്തിൽ എ ജാതിക്കാരാെണന്നാണു്
ആളുകൾ പറയുന്നതു്. എന്നറിഞ്ഞില്ലാ.”
”ശൂ ർ തെന്നയാണുേപാൽ. താണ ജാതിക്കാരാണെ .”
”എെന്താരു കഷ്ടമാണു്. ഈ മാതിരി വ്യാജം വർത്തി തുടങ്ങിയാൽ എ
നിവൃത്തി. എെന്ന തല്ക്കാലം വിളിപ്പാൻ ക ിച്ചതി വിേശഷകാരണം ഒ ം
ഉണ്ടായിരിക്കയില്ലാ.”
”പതിന ദിവസത്തിനക ് അന്യായം ഫയലാ െമ ് ഒരു രജി കത്ത്
അയച്ചിരി . അതു കിട്ടിയ ഉടെന പണിക്കെര വിളിക്കാൻ ക നയായി.”
ഇങ്ങിെന ഓേരാ വിേശഷങ്ങൾ പറ െകാ ് ഇവർ വഴി നട എടത്തിൽ
എത്തി.
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ചാ പ്പണിക്കർ കണ്ടാൽ സുമുഖനാണു്. െവളുത്ത നിറമാണു്. കഷണ്ടിയാണു്
തലയിൽ എങ്കിലും മുഖത്തിനു് ആകപ്പാെട നല്ല ീയു ്. നല്ല പാവുമു ് ര ്
അടി അമരം താഴ്ത്തി ഉടുത്തി ്. െനറ്റിയിലും മാറ ം െവളു ് ഭസ്മ റി
ഇട്ടിരി . കഴുത്തിൽ സ്വർണ്ണം െകട്ടിയ ഒരു വലിയ പഞ്ചമുഖരു ാക്ഷം
ഒരു െചറിയ നൂലിേന്മൽ ധരിച്ചി ്. വൃത്തിയായി തുന്നിച്ച കവിടിസഞ്ചിയും
ഓലപ്പഞ്ചാംഗവും മുഴുവൻ െവള്ളിെകട്ടി. ഒരു എഴുത്താണിയും ഒരു െവളുത്ത
േതാർ മു െകാ മൂടി എടെത്ത കക്ഷത്തിൽ െവച്ചി ്. അച്ചെന കണ്ട
ഉടെന താണു വലി ് കൂട്ടി െതാഴുതു. ഒന്നാമതു താണു തല വണങ്ങി െതാഴുത 
േശഷം പിെന്ന നീർ നി ് അച്ചെന്റ മുഖേത്ത േനെര േനാക്കി അ ം ഒരു
മന്ദഹാസേത്താടും അതിഭക്തിരസേത്താടും കൂടി േനാക്കി മാർവിടത്തി േനെര
ൈകകൾെകാ വ ഒരു അെഞ്ച ാവശ്യം െതാഴുതു.
അച്ചൻ:- എന്താണു് ഈയ്യിെട ഇേങ്ങാ ് വരവു് ചുരു ?
പണിക്കർ:- അടിയൻ ഒരു മാസമായി ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. േതേഞ്ചരി
േകാവിലക ് ഒരു തറവാ ശ്നത്തിനായി വിടെകാണ്ടിരു . അടിയൻ
തിരുമനസ്സിെല ഒരു കാരുണ്യെത്തയല്ലാെത േവെറ യാെതാന്നിേനയും ഇച്ഛി 

ന്നവനല്ല. ഇവിെട തല്ക്കാലം തിര കൾ ഇെല്ലന്ന് അറിഞ്ഞതിനാൽ
േതേഞ്ചരിനി ് ആൾ വന്നേപ്പാൾ വിടെകാണ്ടതാണു്.
അ:- ഇവിെട ചുരുങ്ങീട്ട് ഒരു ശ്നം േവണം.
ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ പണിക്കർ േമേലാ ര ഭാഗേത്ത ം ഒ േനാക്കി.
വലെത്ത ൈക മുക്കിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ വ വായുേവ ഉറ വി . ഇതിനു് ശരം
എ പറയും.
അ:- എന്താണു് േനാക്കിയതു്. ശരം എങ്ങിെന. ശുഭേമാ, അശുഭേമാ?
പ:- ശുഭം, ശുഭം, അത്യന്തശുഭം.
അ:- ഈശ്വേരാ രക്ഷതു.
പ:- ഭഗവൽകൃപ പൂർത്തിയായി ഉ ്. വിളിപ്പാൻ വന്നേപ്പാൾ തെന്ന ര മൂ
ശുഭലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിരി .
അകായിൽ നി പുറേത്ത കടന്ന ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ കാർയ്യസ്ഥൻ പറ

ശ്നംേവണെമ ് ക ിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ഈ വാതുക്കൽ നി ണ്ടായിരു .
ക ിച്ച ഉടെന ഒരു െഗൗളി ഈ പടിയിേന്മൽ നി ശബ്ദി .
അ:- (വലിയ ബദ്ധപ്പാേടാടുകൂടി) എ ശബ്ദി എ ശബ്ദി ?
പണി:- എ ശബ്ദി . എ ശബ്ദി ?
കാർയ്യസ്ഥൻ:- ഞാൻ എണ്ണീട്ടില്ല.
അ:- (വലിയ േ ാധേത്താെട) കഴുെത കട പുറ േപാ. െഗൗളി ശബ്ദി  
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േമ്പാൾ എണ്ണെണ്ട. നീ എെന്താരു ബുദ്ധിഹീനനാണ്. ഈ വക അസ ക്കൾ
േചാ ചിലവിനു തെന്ന. കട പുറ േപാ വിഡ്ഢി. കാര്യസ്ഥൻ ഇളിഭ്യനായി
അകേത്ത തെന്ന േപായി.
പണിക്കർ ശ്നത്തിനായി കിഴെക്ക േകാലായിൽ ഇരു . വിേശഷമായ ഒരു
വീരാളി പായ് മടക്കി ഇ ് അതിൽ കിഴേക്കാ ് അഭിമുഖമായി ചാ പ്പണി 
ക്കർ ഇരു . ഇരി ന്നതിനു മു ് പു പായ് െതാ ് ഒ വന്ദി . കസാലേമൽ
ഇരി ന്ന അച്ഛേന വീ ം ഒ െതാഴുതേശഷമാണു് ഇരുന്നതു്. നല്ല ചുവന്ന
പ േകാ ് കസവുെവ ് ഉണ്ടാക്കീ ള്ള സഞ്ചിയിൽ നിറെയ നിറ വച്ച കവി 
ടിയും ഓലയും എടു ് എട ഭാഗ വ . പായയിൽ ഇരി േമ്പാേഴ ്
പണിക്കരുെട മുഖത്തിൽനി ് രി ന്ന ഒരു ഭക്തിരസം ഇന്ന കാരെമ
പറവാൻ യാസം. ക ് ഭക്തിരസപാരവശ്യത്താൽ പകുതിെയ മിഴിയു .

ശ്നത്തിനു് പണിക്കർ ഇരുന്ന ഉടെന എടത്തിൽ ഉള്ള ഉണ്ണിമാരും മ ം േകാലാ 
മൽ വ നിറ നിന്നിരു . പണിക്കർ മന്ദമായി കവിടി എടു മുമ്പിെല്വ
െതാഴുതു. സഞ്ചി അഴി ് അത്യന്ത ധവളമായിരി ന്ന ഒരു ഇരുന്നാഴിേയാളം
കവിടി വീരാളിപ്പായയിൽ െചാരി . െചറു വക കവിടികളിൽ പ ം പതിന 

ം വലിയ കവിടികളും സ്ഫടിക മഷി പ്പിേയാ മെറ്റാ െപാളിഞ്ഞതിൽനിന്ന്
എടുത്ത ആേറഴു സ്ഫടികക്കഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരു . കവടി െചാരിഞ്ഞ് ഉടെന
പണിക്കർ അതിെന അത്യന്ത ഭക്തിരസേത്താടുകൂടി െതാട്ട് അഭിവാദ്യം െച .
കവിടിെയ അഭിവാദ്യം െചയ്തതു കണ്ടാൽ ആ കവടിയാണ് സാക്ഷാൽ ജഗദീശ്വ 
രൻ എ േതാ ം. ഇതു കഴിഞ്ഞയുടെന രാശിച ം ഉണ്ടാക്കി ഗണപതി
വിടകൾ നിരത്തി പേല കാരമുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങളും ജപങ്ങളും കഴിഞ്ഞേശഷം

ശനത്തിനു ആരംഭി . ഒരു നാഴികയിൽ െചറുകവിടി തെന്റ മുമ്പിേല നീക്കി 
െവ വലേത്ത ൈകെകാ അതിെന െതാ െകാണ്ട് അച്ചെന്റ മുഖേത്ത
പണിക്കർ ഭാക്തിേയാെട ഒ േനാക്കി. അച്ചൻ ഭക്തിവിശ്വാസത്താൽ ക
പകുതി അട ം ൈകകൾ ര ം കൂ ൈകയ്യാക്കി മാറത്ത് അടുപ്പി െവ ം
െകാണ്ട് പറ . ”ഞാൻ എെന്റ മനസ്സിൽ ഇേപ്പാൾ ഒരു കാർയ്യെത്തകുറിച്ച്
വിചാരി ണ്ട്. അതിൽ എനി വരുവാൻ േപാകുന്ന ഗുണേദാഷെത്ത ഈ

ശ്നം സത്യമായി അറി തരെട്ട.”
ഈ വ കൾ പറ കഴിഞ്ഞ ഉടെന പണിക്കർ മന്ദമായി മുമ്പിൽ കൂട്ടിെവച്ച
കവിടികെള തേലാടി തേലാടി ചുഴറ്റിതുടങ്ങി. ക കൾ ര ം തീെര അട
മ ജപവും തുടങ്ങി. പണിക്കരുെട ചു കൾ ഈ ജപത്താൽ അതികല 
ശലായി എളകി ടങ്ങി. വിറപ്പനി ഉണ്ടായാൽ ഇ േവഗം വിറ കയില്ല.
വിറ േമണ കലശലായി തുടങ്ങി. കവിടി തേലാടലും മുറുകി മുറുകി േമണ
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കലശലായി. അതു കാരം തെന്ന ചു കളുെട വിറയലും. അച്ചനും ഈ സമയം
െവറുെത ഇരുന്നില്ല. തെന്റ ഭഗവതിേയയും മു മരി േപായ അച്ചന്മാേരയും
ധ്യാനി ക ് അട ് െതാഴുതുംെകാണ്ടിരു . ഒടുവിൽ കവിടിയുെട ചലനവും
നി . ധ്യാനശക്തിയാൽ ഒരു നിമിഷം പണിക്കർ കവിടി ചുഴറ്റാെത മ ം
ജപിക്കാെത ക ് കവിടിേമൽവ െകാ ് നിശ്ചഞ്ചലനായി ഇരു . കവിടി
ചുഴ ന്ന ശബ്ദം മാറിയേപ്പാൾ അച്ചൻ ക കൾ മിഴി . പണിക്കർ ചുഴറ്റിയിരുന്ന
കവിടിയിൽനി ് ഒരു പിടി വാരിെയടുത്ത് േവെറ െവ . ക മിഴി ് ഉടെന
േവെറ വാരിെവച്ച കവിടികളിൽനി മ കാരമുള്ള കിഴിവുകൾ കിഴി .
അച്ചനു് ശ്നത്തിൽ വളെര മമാെണങ്കിലും ശ്നശാ െത്ത റി യാെതാ ം
നിശ്ചയമില്ല.
അച്ചൻ:- എന്താണു രാശി?
പണിക്കർ:- കന്നിരാശിയാണ് ഉദയം. ലഗ്നത്തിൽ ശനിയും, രണ്ടിൽ േകതുവും,
മൂന്നിൽ ഗുളികനും, നാലിൽ ച നും, അഞ്ചിൽ െചാവ്വായും, ഏഴിൽ വ്യാഴവും,
അഷ്ടമത്തിൽ രാഹുവും, പത്തിൽ ആദിത്യബുധന്മാരും, പതിെനാന്നിൽ ശു  
നും. ഇങ്ങെനയാണ് ഹസ്ഥിതി. ശീർേഷാദയരാശിയാണു്.
അച്ചൻ:- അതുെകാ ്.
പ:- വളെര നല്ലതാണു്. ശീർേഷാദേയ സമഭിവാഞ്ചിത കാർയ്യ സിദ്ധി
പൃേഷ്ടാദയ വിഫലതാ എന്നാണു് മാണം. ഉദയരാശിയാകുെകാ ് ഇഷ്ടാർ 
ത്ഥസിദ്ധിയുണ്ടാവുെമ ള്ളതിനു സംശയമില്ല.
അ:- ഈശ്വേരാ രക്ഷതു.
പ:- പിെന്ന മൂർേദ്ധാദയവും നരരാശിയും മ ം വന്നി ള്ളതുെകാ ം ഇഷ്ടാർത്ഥം
ലഭിേക്കണ്ടതാണു്.
അ:- ഇവിെട ഞാൻ വിചാരിച്ച കാർയ്യം എന്താെണ കൂടി പറഞ്ഞി ് പിെന്ന
ഫലെത്ത റി പറയാം.
പ:- പറയാം (കുേറേനരം ഹസ്ഥിതികൾ േനാക്കിയേശഷം) അടിയെന്റ
മനസ്സിൽ േതാ ന്നതു് ഇതു് ഒരു വ്യവഹാരസംബന്ധമായ ശ്നമാെണന്നാണു്.

മാണങ്ങൾ പറയാം. അ:- (മന്ദഹസി ംെകാ ് ) ”അെത, പണിക്കർക്ക്
സമനായ ഒരു േജ്യാതിഷക്കാരെന ഞാൻ ഇതുവെര കണ്ടിട്ടില്ല. എനി ഗുണ 
േദാഷങ്ങൾ പറയുകേയ േവ . ഒരു വ്യവഹാരെത്തപ്പറ്റി തെന്നയാണ് ശ്നം.
അങ്ങിെന ആയാൽ ഈ രാശിെകാ ള്ള ഫലം െവടിപ്പായി േകൾക്കെട്ട.
പ:- വ്യവഹാര ശ്നത്തിൽ ശനിയുെട ഉദയം ഉണ്ടാവുന്നതു വളെര വിേശഷവി 
ധിയായി ള്ളതാണു്. ”വിവാേദ ശ ഹനേനരേണ സങ്കടേകപി വാ െമൗ
മൂർെത്തൗ ശേഭാേജ്ഞയഃ രതൃഷ്ട്യാ പരാജയഃ:” എന്നാണു് മാണം. ഉദയ 
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രാശിയിൽ പാേപാദയം വ്യവഹാരകാർയ്യത്തി ം ശ നാശത്തി ം വളെര
ഗുണമായുള്ളതാണു്. പിെന്ന ”ഭാന്വി ബലിെനൗ ചതുഷ്ടയഗെതൗ േക്ഷ ം
താെയാർവ്വാ ഭേവ ദാരൂഢംയദിെവാ ദ്യദിസ്തി നൃപേത രാജ്യാനുഭൂതിഃപരം.
ഏെതൗ േചദ്വി പരിതതാമുപഗെതൗ രാജ്ഞാനുഭൂെയ തേനാ രാജ്യം സമ്യഗ 
തീരേയദവനിഭുേദ്യാഗാശ്ചചിന്ത്യാ ഇഹ” ആദിത്യച ന്മാർ ബലവാന്മാരായും
േക സ്ഥന്മാരായും വരികയും അവരുെട േക്ഷ ം ആരൂഢമാേയാ ഉദയമാേയാ
വരികയും െചയ്താൽ രാജ ീതി ം മ ം േയാഗമുണ്ടാവുന്നതാണ്. പിെന്ന
നിവൃത്തിരാശിയിൽ വ്യാഴം സ്വേക്ഷ ബലേത്താടുകൂടി ഇരി ന്നതും ശുഭ ദം
തെന്ന. ”ജീവസ്ഥേഗ ബലവതി വിണാദിലാേഭാ മാേനാന്നതിർന്നരപേതർ 
ന്നിതരാം സാദഃ ശ ക്ഷയശ്ചയശസാഞ്ച സമാഗേമാഥ ൈദൈവനുകൂല്യമപി
സർവ്വഹിതാർത്ഥ സിദ്ധി” വിചാരിച്ച സകല കാർയ്യവും സാധി ം. കീർത്തി
താേന അധികമായി ഉണ്ടാകും. രാജാവിെന്റ ീതിയുണ്ടാവും. ശ ക്ഷയി ം
എന്നാണ്.
അ :- (രാഘവനുണ്ണിെയ േനാക്കീട്ട് ) ഈമാതിരി വ്യാജങ്ങൾ വർത്തി ന്ന 
വർക്ക് ക്ഷയമല്ലാെത വരുേമാ. ശ്നശാ ം മിത്ഥ്യയാവുേമാ ?
രാ :- ഒരിക്കലും ആവുകയില്ല. ഈ മഹാവ്യാപ്തി നട വാൻ ഉത്സാഹി ന്നവർ
ആസകലം േജലിലാവാതിരി േമാ ?
പ :- (മന്ദഹസി ംെകാണ്ട് ) ഏകേദശം അ േത്താളം എല്ലാം വരുെമ തെന്ന
അടിയനു േതാ . ശനിയുെട ഉദയം ഈ വക ശ്നത്തിൽ അത്യന്തവിേശ 
ഷമാണ്. ശ സംഹാരിയാണ് ശനി. പിെന്ന ഇവിെട ലഗ്നകർമ്മപതിയായ
ബുധൻ നിപുണേയാഗ ദനായി സ്വേക്ഷ ത്തിൽ കർമ്മഭാവത്തിങ്കൽ ഇരി 

. ഇത് അത്യന്തശുഭമാണ്. അതുകൂടാെത സർവ്വാഭീഷ്ടസ്ഥാനപതിയായ
ച ൻ ലഗ്ന കർമ്മപതിയായ ബുധെന ദൃഷ്ടിെച ംെകാണ്ട് നാലിൽ ഇരി ന്ന 
ത് അഭീഷ്ടകാർയ്യസിദ്ധിെയ െകാടു ന്നതാണ്. പിെന്ന ധനഭാഗ്യപതിയായ
ശു ൻ പതിെനാന്നാം ഭാവത്തിലിരി ന്നത് ഏറ്റവും ശുഭ ദം തെന്ന. ”ഭാഗ്യം
നൃണാം ഥമമ വിചാരണീയം ഭാഗ്യം ഹി സർവ്വശുഭകാരണമാഹുരാർയ്യഃ
ഭാഗ്യാധിേപഭിമതരാശിഗേത നരാണാം ജീേവക്ഷിേത നനുഭേവദഖിലാർത്ഥ 
സിദ്ധിഃ”. ഇത്യാദികളായ അേനക മാണങ്ങൾ േനാക്കിയാലും ഇവിേടക്ക് ഈ
കാർയ്യത്തിൽ ജയംവരാെത ഇരിപ്പാൻ തരമില്ല. അ യുമല്ല വ്യാഴശു ന്മാർക്ക്
ഇഷ്ടഭാവസ്ഥിതിയും മ ം ഉണ്ടായാൽ രാജമ ിയുെട അനുകൂലതെകാണ്ട് ഒരു
വിേശഷവിധി ഈ കാർയ്യത്തിൽ സിദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്. ”ഉദയഭംശശിന ത
ഈക്ഷേത ഹിമരുചിം യ ദിവ പരമശുഭഃ വിജയഭൃത് ധനലബ്ധി മിരാദിേശാശുഭ 
തം പുനര ന കിഞ്ചന” എന്നാണ് മാണം.
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അച്ചൻ :- ആ മഹാപാപി ഉദയന്തളി ഈ കാർയ്യത്തിൽ േജലിൽ കുടുങ്ങാതി 
രിക്കില്ല. അ മാ ം വിേശഷത് കാണു ണ്ട്. ഈ ശ്നവശാൽ ഇെല്ല
പണിക്കെര ?
പ :- നിസ്സംശയമായി ഉണ്ട്. സംശയം തിരുമനസ്സിേല േലശം േവണ്ട.
എന്നല്ല ബുധൻ ഉദയരാശിെയ േനാ കേയാ ച െന ശു ൻ േനാ കേയാ
െചയ്താൽ അത്യന്തശുേഭാദയമാണ്. ”ശുഭവർഗ്ഗലഗ്നഗേത ലേഗ്നവാ െസൗമ്യ 
േയാഗമായാേത യാദഭിമതസിദ്ധിം പൃഷ്ഠസ്ഥആനാന്തവാപ്തീം.”
പണിക്കർ ഇ േത്താളം പറയുേമ്പാേഴക്ക് അമ്പലത്തിൽനി വാദ്യശബ്ദവും
ശംഖുവിളിയും േക . ഉടെന പണിക്കർ ”ഇ വിേശഷമായ ഒരു ലക്ഷണം
എനി ഒ ം ഉണ്ടാവാനില്ല. ശിനകാലത്ത് േഭരിനാദവും ശംഖദ്ധ്വനിയും
ഒരു അത്യന്ത വിേശഷണ ലക്ഷണമാണ്. ”േഭരീമൃദംഗമൃദുമദ്ദള ശംഖ വീണാ
േവദദ്ധ്വനിനിർമ്മധുരമംഗലഗീതേഘാഷഃ” എന്നാണ് മാണം.
അച്ചെന്റ മന െതളി . വക്കീൽ രാഘവേമേനാെന്റ ക വായിച്ചതിനാ 
ലുണ്ടായ സകല വ്യസനവും െമൗഢ്യവും തീർന്ന് വ്യവഹാരത്തിൽ ജയിച്ച്
, രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടിേനയും , രാമൻേമേനാെനയും പതുപ്പ െകാല്ലം
തടവിൽ െവപ്പാൻ ക ിച്ചതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാരം സേന്താഷി . പണിക്കർക്ക്
സമ്മാനം െകാടു അയച്ച് ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട വരവും കാത്തിരു . ച  
പ്പണിക്കെര നുമ്മൾക്ക് അ േവഗം വിടാൻ പാടില്ല. ഈ കള്ളേജാത്സ്യൻ
ഇയാളുെട വീട്ടിൽ തിരിെയ എത്തിയത് അറിഞ്ഞ ഉടെന രാമവർമ്മൻ തി 
രുമു ാട് ഇയാെള വിളിപ്പാൻ ആെള അയ . എടത്തിൽ ശ്നംകഴിഞ്ഞാൽ
എല്ലാം തിരുമ ാട് ഉടെന പണിക്കെര വരുത്തി സകല വിവരങ്ങളും േചാദി 
ച്ചറിയുമാറുണ്ട്. അച്ചെനേപ്പാെലതെന്ന ശ്നശാ ത്തിൽ തിരുമു ാട്ടിേല ം
ബഹു വിശ്വാസമാണ്. പണിക്കര് ര ദിക്കിലും തരംേപാെല പറഞ്ഞ് പണം
പിടുങ്ങന്നതിൽ അതിനിപുണനും ആയിരു .
ചാ പ്പണിക്കരു് ജാ തയായി ഉദയന്തളി േകാവിലക ക ന കാരം
ഹാജരായി. അച്ചെന െതാഴുത് അഭിവാദ്യം െചയ്തതിലും ഭംഗിയായി ആ വക
ആചാരങ്ങെള എല്ലാം കാണി പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി മുമ്പാെക നി .
തിരുമു ാട് :- എന്താണ് ഇന്നെല പൂേഞ്ചാലക്കര ശ്നത്തി േപായിരു േവാ
? എ സംബന്ധമായിട്ടിയിരു ശ്നം ?
ചാ :- (മന്ദഹസി ംെകാണ്ട് ) ഒരു വ്യവഹാര ശ്നമായിരു .
തി :- എങ്ങിെന ശ്നവശാൽ , എടത്തിേല ഗുണമായിേട്ടാ കണ്ടത് ?
ചാ പ്പണിക്കരു് ഒരു മന്ദഹാസേത്താടുകൂടി തല പതുെക്ക ഒ താഴ്ത്തി നി .
ത :- എന്താണ് പറയാൻ മടിേക്കണ്ട. ശ്നവശാൽ ഗുണമായിട്ടാണ് കണ്ടത്
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എങ്കിൽ ഇവിെട അതുെകാ ഒരു െമൗഢ്യവും ഇല്ല. ധാരാളമായി പറയാം.
എന്തായിരു രാശി ?
പ :- കന്നി രാശിയായിരു . ശനി ഉദയമാണ്.
തി :- അതുെകാേണ്ടാ ?
പ :- റാൻ. ഗുണം േപാരാ. വ്യവഹാര ശ്നത്തിനു പാേപാദയം േകവലം
വിേരാധം തെന്ന. ’പാേപ ലഗ്നേത പരാജയ ശിേരാരുഗ്  ദുഃഖദുഷ്കീർത്തായാഃ
സ്ഥാന ംശ ധനക്ഷയാഖില ശരീരാസ്വസ്ഥ്യ ദുഃഖാധികാഃ പാേപ വിത്തഗേദ
സ്വപൂർവ്വനിചത വ്യക്ഷേയാ വ രുഗ് ഭർത്തവ്യമായ ദക്ഷണാംബഗരുജാ
ദുേഷ്ടാക്തി പാ ക്ഷതി ’. ഈ മാണം െകാണ്ട് പാപൻ ലഗ്നഗതനായിരി ം
വിഷയത്തിങ്കൽ പരാജയം , കാര്യത്തിൽ േതാൽമതെന്ന , മേനാദുഖം , അപ 
കീർത്തി , സ്ഥാന ംശം മുതലായ കഠിനേദാഷഫലങ്ങളാണ്. അത് ഇവിെട
വന്നി ണ്ട്. ശനി വിേശഷി ം േദാഷവാൻ തെന്ന േഹാരാ ശാ ത്തിൽ പറ 
യു ”അദൃഷ്ടാർേത്ഥാേരാഗീ മദനവശേഗാത്യന്ത മലിന ശ്ശിശുേത്വപീഡാർത്ത
സവിതൃസുതലേഗ്നത്യലസവാൻ. ഗുരുസ്വെക്ഷാച്ചേസ്ഥ നൃപതിസദൃേശാ ാമ 
പുരപ വിദ്വാംശ്ചാർവ്വാംെഗാ ദിനകരസേമാന്യ കഥിത!”. ഇ മാ മല്ല
േദാഷം. ദുരിതാധിപനാണ് ലഗ്നാധിപേനാടുകൂടി കർമ്മത്തിൽ-അതുതെന്ന
പരാജയത്തിനു മതി . ’അരാതി േരാഗാദ്യ മരാധിനാേഥാ മൃതിശ്വേരാ മൃത ഭ 
യം കേരാതി വ്യായാധിേപാ ംശദരി താദ്യം േയാേഗക്ഷണാൈദ്യരശുേഭാ
വിേശഷാൽ” പിെന്ന ഇവിെട ബുധെമൗഢ്യം ഉള്ളതു ഏറ്റവും േദാഷം തെന്ന.
വലുതായ ഒരു വ്യവഹാരം ഇേപ്പാൾ സംഭവി കയും ആറാം ഭാവാധിപെന്റ
ഉദയം ലഗ്നത്തിൽ വരികയും അഷ്ടമത്തിൽ പാപൻ ഉണ്ടായിരി കയും
അഞ്ചാെമടത്ത് അഷ്ടമാധിപനായ ആദിത്യൻ ഉണ്ടായിരി കയും െച  
േമ്പാൾ അത്യന്തേദഷമാണ് ഫലെമ നിശ്ചയമായി അനുമാനിേക്കണ്ടതാണ്.
ഇതി മാണമുണ്ട്. ”ഷഷ്ഠം ദ്വാദശമഷ്ടമം ചമുനേയാ ഭാവാനനിഷ്ടാൻ
വിദുസ്തന്നാഥന്വിതവീക്ഷിതായദധിപാേയ ചാവിഭാവാസ്സ്വയം ത സ്ഥാംശ്ച 
യദീശ്വരാ യയിേമ നശ്യന്തിഭാവാനൃണാം ജാതാവാ വിഫലാ വിനഷ്ടവികലാ
സ്ത ാദികേഷ്ടാഷ്ടമഃ” ! വിേശഷി അഷ്ടമാധിപൻ സുകൃതസ്ഥാന നിന്നതും
സുകൃതക്ഷയം തെന്ന. ലഗ്നത്തിൽ ശനിയും അഞ്ചിൽ െചാവ്വായും നിന്നതുെകാ 

ഈ ലഗ്നത്തി പരാജയം. േതാൽമ ഭവി െമ മാ മല്ല പെക്ഷ അതു
നിമിത്തം വല്ല ഉന്മാദേമാ ചിത്ത മേമാ കൂടിയുണ്ടാവാൻ ഇടയുള്ളതായിട്ടാണു
വിചാരിേക്കണ്ടത്. മാണമുണ്ട് ലഗ്നംേസ്ഥധി ക്ഷേണ ദിവാകരസുേതാ
െഭൗേമാധവാദ്യാനേഗാ. മേന്ദലഗ്നഗെത മദാത്മജതപസ്സംെസ്ഥാ മഹീനന്ദന:
മൂർെത്താ മൂഢശശീ െജൗ കൃശശശി മന്ദശ്ചരഃ േഫസ്ഥിതൗപാേപാേപതകൃ
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ശാമൃതാശുരുദയായുസ്സ്വാന്ത്യധർേമ്മാപെഗൗ.
അടിയൻ ഇ േദാഷകരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈയ്യിെട എ ം ഒരു ശ്നത്തിലും
കണ്ടിട്ടില്ല. ശ്നം േവണെമ അവിടു ക നയായ ഉടെനതെന്ന ഒ ര
കഠിനദുർലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ഒന്നാമത് അടിയൻ നിന്നിരുന്നതിനു
േനെര േമൽഭാഗത്തിൽ ഒരു ബലിഭു മുറിെയ പറ േപായി. ഉടൻ ഒരു
മാർജ്ജാരൻ അടിയെന്റ മുമ്പിൽകൂടി ഓടിേപ്പായി. എെന്താ ഇത് അവിേടക്ക്
ഒരു ആപൽക്കാലമാെണന്നാണ് അടിയനു് ആകപ്പാെട േതാന്നിയത്.
തിരുമു ാട്ടിേലക്ക് ബഹു സേന്താഷമായി. ന െട െപരുങ്കള്ളൻ പണിക്കരു്
ര മു കൾ ഓണ ടവയായി വാങ്ങി വീട്ടിേല മടങ്ങിേപ്പാരികയും
െച . ശ്നത്തി ഉടെന േകാവിലകേത്ത െചല്ലണെമ ഏറ്റിട്ടാണ്
േപാന്നത്. എന്നാൽ ഈ െപരുങ്കള്ളെന്റ വർത്തമാനെത്ത റിച്ച് ഞാൻ എനി
എഴുതുന്നില്ല. ഈ കള്ളെത്താഴിൽെകാ നാ കാെര മിപ്പി പണം പിടുങ്ങി
നട െകാള്ളെട്ട.
ൈവത്തിപ്പട്ടെര കൂട്ടിെക്കാ േപായ വർത്തമാനെത്ത റിച്ചാണ് എനി ഈ
അദ്ധ്യായത്തിൽ പറവാനുള്ളത്. എടത്തിെല കാര്യസ്ഥൻ കു േമേനാനും
ഭൃത്യന്മാരും ൈവത്തിപ്പട്ടെര കൂട്ടിെക്കാ വരുവാൻ പുറെപ്പട്ട വിവരം മു
പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.
രാമേന്മേനാനും മ ം ഉദയന്തളി പുറെപ്പ േപായ മുതൽ ൈവത്തിപ്പട്ടരു 
െട ആേലാചനകൾ എല്ലാം അതുവെര ഉണ്ടായിരുന്ന കൃതികളിൽനി
േകവലം മാറിയിരി . രാമൻേമേനാൻ കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾ ഏതു
വിധെമങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കയ്യിൽനി പണം തട്ടിപറിേക്കണെമ ള്ള
ദുരാശയായിരു ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അേദ്ദഹെത്ത
കൂട്ടിെക്കാ േപാവാൻ ഉദയന്തളിയിൽനിന്ന് ഉദയവർമ്മൻ തിരുമു ാടും ആൾ 
ക്കാരും എത്തിയതു കണ്ടനിമിഷം മുതൽ രാമൻേമേനാെന േസവിച്ചിട്ട് തനി
യാെതാരു േയാജനവും ഉണ്ടാകയിെല്ല പട്ടരു തീർച്ചയാക്കിയിരി .
എനി ഈ കാര്യസംബന്ധമായി തനി വല്ലതും സമ്പാദിേക്കണെമങ്കിൽ
പൂേഞ്ചാലക്കര എടക്കാരുെട ഭാഗം േചർന്ന് രാമൻേമേനാടു മത്സരിച്ചാൽ മാ േമ
സാധിക്കയു എന്ന് പട്ടര് ഉറപ്പായി നിശ്ചയിച്ചിരി . രാമൻേമേനാൻ
വ്യവഹാരത്തി പുറെപ്പടും എ ള്ളതിെനപ്പറ്റി പട്ടർക്ക് േലശംേപാലും
സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉദയന്തളി രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടും പൂേഞ്ചാലക്കര
എടക്കാരും തമ്മിൽ ഉള്ളസ്ഥിതിെയപ്പറ്റി ൈവത്തിപ്പട്ടർക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട്.
എെന്തങ്കിലും ഒരു സംഗതി കിട്ടിയാൽ പൂേഞ്ചാലക്കര എടക്കാേരാടു വ്യവ 
ഹാരത്തിന് പുറെപ്പേടണെമന്ന് അത്യാ ഹേത്താടു കൂടിയാണ് തിരുമു ാട്
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ഇരി ന്നത് എന്ന് ൈവത്തിപ്പട്ടര് നല്ലവണ്ണമറിയും. രാമൻേമേനാൻ വ്യവഹാ 
രം തുടങ്ങിയാൽ പൂേഞ്ചാലക്കര ഒ ഭയെപ്പടും. അേപ്പാൾ തനി കട
വീഴാം. രാമൻേമേനാെന്റ ഭാഗം േചർന്നതിനാൽ വിേശഷ േയാജനങ്ങൾ
ഒ ം ഉണ്ടാകയില്ല. ശങ്കരനും തിരുമു ാടും അത്യാവശ്യത്തിലധികം ഒ ം
രാമൻേമേനാെനെക്കാ ചിലവിടീ കയില്ല. പിെന്ന രാമൻേമേനാൻവശം
ആദ്യം താൻ ഊഹിച്ചിരുന്നതുേപാെല യുള്ള വ്യം ഇല്ല. അ യുമല്ല, സ്വേത
തിരുമു ാട് ലുബ്ധനാണ്, അേദ്ദഹം വ്യവഹാര ാന്ത് നിമിത്തം പണം കുെറ
അധികം െചലവു െച ക്ഷീണിച്ചിരി ന്ന കാലമാണ്. പൂേഞ്ചാലക്കാേരാ

വ്യത്തിൽ നീന്തി ളി ന്നവരാണ്. ഇങ്ങിെന വ്യപുഷ്ടിയും ബലതയും
െചലവു െചയ് വാൻ അലക്ഷ്യതയും ഉള്ള ഒരു കൂട്ടെര േവെറ കാണുകയില്ല. വലി 
യച്ചൻ സേന്താഷിച്ചാൽ ഒരു െചറിയ കളപ്പാട ചാർത്തിക്കിട്ടിയാൽ േപാേര?
ഒരു േചരിക്കല്ല കാര്യം കിട്ടിയാൽ മതിയേല്ലാ. നിശ്ചയമായും കഴിയുെമങ്കിൽ
എടത്തിെല ഭാഗം തെന്നയാണ് േചർ ത്സാഹിേക്കണ്ടത്. ഇങ്ങിെന ആയി 
രു ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട വിചാരം. എന്നാൽ പട്ടർ എടക്കാെര ഉള്ള ഭയം
വിട്ടിട്ടില്ല. താെന കട െച േസവ കൂടികളയാം എ ള്ള ആേലാചന
ഉണ്ടയേതയില്ല. തെന്ന എടത്തിൽനി വിളിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ ഭാഗ്യ 
മായിേപ്പായി. വിളിപ്പി േമാ അതാണു സംശയം. താൻ രാമൻേമേനാെന്റ
ഭാഗിയെണന്നെല്ല അേപ്പാൾ ഉള്ള തി. അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ തെന്ന
വിളിപ്പി േമാ, സംശയം.എന്നാൽ ഉദയന്തളി രാമൻേമേനാെന്റ കൂെട താൻ
േപായിട്ടില്ലെല്ലാ. ആ വർത്തമാനം എടത്തിൽനിന്ന് അറിയാതിരി േമാ
ഒരിക്കലും ഇല്ല. അേപ്പാൾ ഒരു സമയം വിളിപ്പിക്കാൻ ആെള അയ െവ കൂെട
വരാം, വരാം, ഇങ്ങിെന പട്ടര് ഇരുഭാഗവും ആേലാചിച്ച് ഒരു ഭാഗവും ഉറയ്ക്കാെത
വശായി. എന്നാൽ തെന്ന പൂേഞ്ചാലക്കര എടക്കാർ വിളിപ്പിച്ചാൽ എെന്തല്ലാം
കളവുകളാണു രാമൻേമേനാെനെക്കാ ം ശാരദാെയെക്കാ ം പറേയണ്ടത്
എ ള്ളത് പട്ടർ മു തെന്ന ആേലാചി നിശ്ചയിച്ചി ണ്ട്. പട്ടർ ഇങ്ങെന
സംശയിച്ചിെകാണ്ടിരി ന്ന കാലത്താണ് ഒരു ദിവസം രാവിെല എടത്തി െല
കാര്യസ്ഥൻ കു േമേനാനും ഭൃത്യന്മാരും തെന്റ ഗൃഹത്തിേല കയറിവരുന്നതു
കണ്ടത്. കണ്ടേപ്പാൾതെന്ന പട്ടർ കാര്യം മനസ്സിലായി, മനസ്സിന് അത്യന്തം
സേന്താഷമായി.
ൈവ:-ഓ, െഹാ, ഓ, െഹാ, ശിവ! ശിവ! എ കാലമായി കു േമേനാെന
കണ്ടിട്ട്. ഇരിക്കിൻ, ഇരിക്കിൻ. എടത്തി ൽ നി തെന്നയായിരി ം
വരുന്നത്.
കു േമേനാൻ:- അെത, അച്ചൻ ക ിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. സ്വാമിെയ ഉടെന അങ്ങ 
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കൂട്ടിെക്കാ െച വാൻ ക നായായിരി . ൈവ:- (സേന്താഷത്താൽ
ചിറി ംെകാ ) എന്തിനാണപ്പാ തല്ലിക്കാെനാ? പണ്ടെത്ത കറ എനിയും
വലിയ എജമാെന തീർന്നിട്ടിെല്ല േതാ .
ക: -ശിക്ഷ, തല്ലിക്കാനും മ മല്ല. സ്വാമിെയ കാണ്മാൻ അവിടു വഴുകി
നിൽ . ഉടെന പുറെപ്പടുന്നിെല്ല? നിങ്ങേളാട് അവിടേത്ത ള്ള സകല
മുഷിച്ചിലും തീർ . മന െതളിഞ്ഞിരി . ആ തിരുവനന്തപുരക്കാരൻ
കള്ളൻപിള്ളയും കുട്ടിയും നിങ്ങളുെട അടുെക്കവ താമസിച്ചിരു െവ ം
നിങ്ങൾ ഈ കള്ളക്കാര്യത്തിനു സഹായി കയിെല്ല തീർച്ചയായി പറ 
ഞ്ഞേശഷം അവർ നിങ്ങെള വിട്ട് ഉദയന്തളി കട േപായി എ ം േകട്ടിട്ട്
അവിടു ം ഉണ്ണിമാരും എല്ലാവരും ഒരുേപാെല സേന്താഷിച്ചിരി . ഒ ം
താമസിക്കാെത എനി പുറെപ്പടണം. നിങ്ങൾ െചറുപ്പം മുതൽെക്ക അവിെട
ആ യി വന്നാളെല്ല? അവസാനംവെര ആ യം തെന്നയാവെട്ട.
ൈവ:-ഈശ്വരൻ സത്യസ്വരൂപനാണെല്ലാ. അച്ഛെന്റ മനസ്സിൽ ൈദവംതെന്ന
സത്യെത്ത ഉദിപ്പിക്കെട്ട. ഞാൻ അവിേട ഒരിക്കലും ഒരു േദാഷവും െചയ്ക 
യില്ല. ഞാൻ അവിടു ക ി ന്നതുേപാെല വർത്തിപ്പാൻ എല്ലാേ ാഴും
ഒരുക്കമാണ്. ഞാൻ ആ പിള്ളയ്ക്ക് ഒരു സഹയവും െചയ്കയിെല്ല പറഞ്ഞതു
അച്ഛൻ അറി ഇേല്ല? ഈശ്വരാധീനം, സത്യം അറി വേല്ലാ.
ക:-െവടിപ്പായി അറി . പലരും ആ ദിക്കിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ പറയു ണ്ട 
േല്ലാ.
ൈവ:-ഈശ്വേരാ രക്ഷതു. ഞാൻ െചയ്തത് ഉറക്കത്തിൽ കാലു തേലാടി െകാടു 
ത്തതുേപാെല ആയില്ലേല്ലാ. അെതെന്റ ഒരു ഭാഗ്യം.
ക:-വലിയ ഭാഗ്യം തെന്ന. അവിടുന്ന് ഒ കടാക്ഷിച്ചാൽ സ്വാമി കുേബരനായി
േപായേല്ലാ.
ൈവ:-കടാക്ഷിക്കേണ്ട?
ക:-കടാക്ഷി ം.
ൈവ:-എേപ്പാൾ കടാക്ഷി േമാ?
ക:-നിങ്ങൾ അവിെട െചന്ന നിമിഷം കടാക്ഷി ം.
ൈവ:-എെന്താ അപ്പാ. ഈ നിഭാഗ്യമണ്ടയു ംെകാ െച േന്നടത്ത് എല്ലാം
അനർത്ഥം
ക:-നിർഭാഗ്യമണ്ട എല്ലാം തീർ . ഭാഗ്യമുണ്ടായിേപ്പായി. അതിഭാഗ്യമണ്ട.
ആെട്ട എേപ്പാഴാണ് പുറെപ്പടുന്നത്. ൈവ:-രാവിലെത്ത വണ്ടിക്കെല്ല എനി
തരമു .
അന്ന് കു േമേനാനും കൂെടയുള്ളവരും പട്ടരുെട കൂെട താമസി . പിെറ്റ
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ദിവസെത്ത വണ്ടി ൈവത്തിപ്പട്ടരും കു േമേനാനും ഭൃത്യന്മാരും പൂേഞ്ചാ 
ലക്കരക്കായി പുറെപ്പടുകയും െച . കു േമേനാൻ പേലവിധം മിച്ചി ം
ൈവത്തിപ്പട്ടർ രാമേന്മേനാെന്റയും ശാരദായുെടയും യഥാർത്ഥസ്ഥിതികെള കുറി 

യാെതാ ം കു േമേനാടു പറഞ്ഞില്ല. അതു േഗാപ്യമായി ള്ളതാെണ ം
വലിയച്ഛേനാടു മാ ം സ്വകാര്യമായിെട്ട പറവാൻ പാടു െവ ം പറ
ശഠി യാെതാരു വിവരേത്തയും അറിയിച്ചില്ല.
ൈവത്തിപ്പട്ടർ എടത്തിൽ എത്തിയത് ഒരു ൈവകുേന്നരം അ മണി സമയ 
മാണ്. പട്ടെര കണ്ടേപ്പാേഴ എടത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒെക്കയും ഒരു പരി മം.
എന്താണ് ഈ പരി മത്തി സംഗതി എന്ന് അവർ തെന്ന നിശ്ചയ 
മില്ല. എടത്തിൽ ഉള്ളവരിൽ കൃഷ്ണനുണ്ണി ഒഴിെക മ സകല ആളുകൾ ം
ശാരദാേയയും രാമൻേമേനാേനയും ൈവത്തിപ്പട്ടർ േവഷംെകട്ടി പുറെപ്പടീച്ചതാ 
െണന്നായിരു വിചാരം. കൃഷ്ണനുണ്ണി ഒ ം തീർച്ചയാക്കീട്ടില്ല. ഒരു സമയം
കാര്യം േനരായിരിക്കാം എന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ടായിരു . ൈവത്തിപ്പട്ടെര
കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി ഈ സംശയം മിക്കവാറും തീർ എ തെന്ന
പറയാം. പട്ടരുെട രവ വും സർപ്പദൃഷ്ടിയും കണ്ടേപ്പാൾ ഇയ്യാൾ ഒരു മഹാ 
പാപിതെന്നയാണ്, ഇയ്യാൾ െച ന്നത് പാപകർമ്മങ്ങളായിട്ടാണ് വരുവാൻ
അധികം സംഗതിയുള്ളത്. പട്ടരുെട കള്ള വൃത്തി തെന്നയായിരിക്കണം ഇത്
എ ം മ ം കൃഷ്ണനുണ്ണി ം കൂടി േതാന്നിേപ്പായി. പട്ടർ എടത്തിൽ പൂമുഖ
കയറിയേപ്പാേഴ മാളികമുകളിൽനി പട്ടെര വിളിക്കാൻ ഒ ര േപർ
ബദ്ധെപ്പട്ട് ഓടിെയത്തി. മുകളിൽ ൈവത്തിപ്പട്ടർ കയറിെച്ച . അച്ചൻ
െതക്കിനിമാളികമുകളിൽ തളത്തിൽ നിൽ . പട്ടെര കണ്ട ഉടെന -
അച്ചൻ:-നിങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പട്ട കാരം ക്ഷണത്തിൽ വ വേല്ലാ. സേന്താഷ 
മായി.
ൈവ:-ഞാൻ ഇവിടെത്ത ആ ിതനാെണ ള്ള വിചാരം ഇതു വെര വിട്ടിട്ടില്ല.
കാലേദാഷത്താൽ ഇവിടേത്ത എെന്റ േമൽ അ ീതി ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാ 
യി. ഏതായാലും എനിക്ക് ഇവിടുെത്ത അന്നം ഭക്ഷി വളർന്നവനാെണ ള്ള
സ്മരണയും ഇതുവെര വിട്ടിട്ടില്ലാ. ഈ ജന്മം വിടുകയുമില്ല. അ:-നിങ്ങൾ ആ
ഭക്തിയുെണ്ടന്ന് ഞാൻ ഈയ്യിെട ചില വിവരങ്ങൾ േകട്ടതിൽ നിശ്ചയി .
ൈവ:-(ക നീർ തുട ം എടെത്താണ്ട വിറ ംെകാണ്ട് ) ൈദവം സത്യസ്വരൂപ 
നാണ്. സത്യംതെന്നയാണു മാണം എ ള്ളത് എനി നല്ല േബാദ്ധ്യമുണ്ട്
എജമാനെന, സത്യം വിട്ട് ഒ ം ഞാൻ വർത്തിക്കയില്ല.
അ:-എന്താണു ൈവത്തിപ്പട്ടെര ഈ േഘാഷങ്ങൾ എല്ലാം േകൾ ന്നത്?
ഇവിെട േനരി ര എഴു കളായി വരു . ആരാണ് ഇെതല്ലാം െചയ്യിപ്പി  
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ന്നത്? എന്താണ് വിവരങ്ങൾ. എല്ലാം േകൾക്കെട്ട.
ൈവ:-എല്ലാ വിവരങ്ങളും േബാധിപ്പിക്കാം. കുെറ സ്വകാര്യമായിേട്ട ഇേപ്പാൾ
േബാധിപ്പിപ്പാൻ പാടു . ഇവിെട പുറെമ ആരും ഇല്ലായിരി ം.
എ പറ ൈവത്തിപ്പട്ടർ തളത്തിെന്റ ഉമ്മറെത്ത മുറിയിേല േനാക്കി 
യേപ്പാൾ ഒരു പത്തിരുപത് ആളുകൾ ശ്വാസം കഴി ന്ന ഒച്ചകൂടി അടക്കി
െചവികൾ കൂർപ്പിച്ച് ൈവത്തിപ്പട്ടരുമായുള്ള അച്ചെന്റ സംഭാഷണം ഒെട്ടാഴി 
യാെത േകൾപ്പാൻ ഒളി നിൽ ന്നതുക . ഉടെന അച്ചനും മുറിയിേല
േനാക്കി. ”എന്താണ് ഇവിെട ആൾ ട്ടം? എല്ലാവരും തഴത്തിറങ്ങി േപാവിൻ.
അസ ക്കൾ. സ്വകാര്യമായി എനി ഒ ം സംസാരിക്കാൻ കൂടി വയ്യ.
ഇവിെട” എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് േകട്ട് എല്ലാവരും ബദ്ധെപ്പ താഴത്തിറ 
ങ്ങിേപ്പായി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ര നാല് രസികന്മാർ അച്ഛനും ൈവത്തിപ്പട്ടരും
വീ ം സംസാരം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മടങ്ങി മുമ്പെത്ത സ്ഥാന തെന്ന േപായി 
നി സംഭാഷണം മുഴുവനും േകട്ടതായി വിചാരിപ്പാൻ എടയുണ്ട്.
അ:-(ൈവത്തിപ്പട്ടേരാട് ) വിവരങ്ങൾ എല്ലാം പറയിൻ േകൾക്കെട്ട.
ൈവ:-എല്ലാം േകൾപ്പിക്കാം. എനി നാെള അസ്തമനം വെര എടതരണം.
അേപ്പാൾ ഞാൻ എല്ലാ വിവരവും വഴിേപാെല അറിയിക്കാം.
അ:-അെതന്തിനാണ്? എല്ലാം ഇേപ്പാൾതെന്ന പറയാമേല്ലാ?
ൈവ:-അങ്ങിെനയല്ല. എനിക്ക് ഒരാെള ഇവിടുെത്ത മുമ്പാെക െകാ വരാ 
നുണ്ട്. അയാൾക്കാണ് വിവരങ്ങൾ എല്ലാം നിശ്ചയമുള്ളത്. അയാൾ എെന്റ
സ്വാധീനത്തിൽ ഉണ്ട്. അയാെള ഒ കൂട്ടിെക്കാ വരണം.
അ:-ആരാണ് ഈ ആൾ? എവിെടയുണ്ട് ഈയാൾ?
ൈവ:-ആ തിരുവനന്തപുര കാരൻ പിള്ളയുെട കൂെട ഉണ്ട്. ന െട രാജ്യ 
ക്കാരൻ കൃഷ്ണൻ എ േപരായ ഒരു െചക്കനാണു ഇവൻ. ഇവനാണ് എേന്നാടു
എല്ലാ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞത്. ഇവൻ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞേശഷമാണ് എെന്റ
മനസ്സി േകവലം വിേരാധം േതാന്നി ഞാൻ പിള്ളയുമായി െതറ്റിയത്.
അ:-എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? അതു പറയൂ.
ൈവ:-അത് ഇവിെട അവൻതെന്ന േബാധിപ്പി ം. എനിക്ക് ഇവിെട അറി 
യിപ്പാൻകൂടി ഭയവും ലജ്ജയും േതാ . അതുെകാണ്ട് എജമാനൻ ഇ
രാ ിയെത്ത എട എനിക്ക് ക ി അനുവദിച്ചാൽ സകല വിവരങ്ങേളയും
ഞാൻ നാെള ഇവിടുെത്ത മനസ്സിലാക്കിെക്കാള്ളാം. എെന്റ കൂെട ഉദയന്ത 
ളിേയാളം വരുവാൻ ആ ദി പരിചയമുള്ള ഒരാേളയും അയ തരുവാൻ
ക നയാവണം.
അ:-അങ്ങിെന തെന്ന, എന്നാൽ നാെള െവളിച്ചാവുേമ്പാേഴക്ക് എ മേല്ലാ. ആ
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െചക്കൻ ഇേപ്പാഴും പിള്ളയുെട കൂെട തെന്നേയാ? അവൻ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ
വരുേമാ?
ൈവ:-അവൻ എെന്റ സ്വന്തം ആളാണ്. മു ഞാൻ ഒരബദ്ധം വർത്തിച്ച 
േപ്പാൾ ഒന്നി കൂട്ടിെക്കാ േപായതാണ്. അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരം
എല്ലാം േകൾ ം. അവെന എനി ഇവിടു രക്ഷിക്കണം. ഈ േനര് അവൻ
പറയുന്നത് ഇവിടുെത്ത ഒരു കാരുണ്യം മാ ം ഇച്ഛിച്ചിട്ടാണ്.
അ:-അതിെന സംശയം. നിശ്ചയമായി അവെനയും അവെന്റ കുടുംബേത്തയും
ഞാൻ രക്ഷി ം. ഉടെന േപായി കൂട്ടിെക്കാ വരിൻ.
എ ം പറ ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട കൂെട ഗൂഢമായി ഒരാെളയും അയപ്പാൻ
അച്ഛൻ ക ി . പട്ടര് ഊൺ കഴിഞ്ഞ് രാ ിതെന്ന പുറെപ്പ . ഉദയന്തളി േദ 
ശം നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാേളാടുകൂടി ആ ദിക്കിേല േപായി. രാമൻേമേനാൻ
താമസി ന്ന മഠത്തിനു സമീപം ഒരു ദിക്കിൽ താമസി . കൂെടയുള്ളവെന  
ഭാതസമയ രാമൻേമേനാൻ പാർ ന്ന മഠത്തിേലക്ക് അയ . കൃഷ്ണൻ എ
േപരായി അവിെട ഒരുവനുണ്ട്. അവെന സ്വകാര്യമായി വിളിച്ച് ൈവത്തിപ്പട്ടര്
ഒ സംസാരിപ്പാൻ വിളി . പട്ടര് അടുെക്ക വ നിൽ െണ്ട ് പറ 

കൂട്ടിെക്കാ വരുവാൻ പറഞ്ഞയ . ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട ആൾ െച േമ്പാൾ
കൃഷ്ണൻ കുളത്തിേല േപാവാൻ പുറെപ്പ മഠത്തിെന്റ മിറ്റ നിൽ .
അേന്വഷിച്ചതിൽ കൃഷ്ണനാെണ അറിഞ്ഞേശഷം ”ൈവത്തിപ്പട്ടരു് വിളി
”എന്ന് പട്ടരുെട ആൾ പറ . കൃഷ്ണൻ സേന്താഷി മദി കുതി ് ഓടി
പട്ടരുെട അടുെക്ക എത്തി.
”സ്വാമീ , സ്വാമീ, സ്വാമി വ േവാ ? എെന്ന ഇ തെന്ന വല്ലതും വാങ്ങിത്ത
പറഞ്ഞയക്കേണ.”
ൈവ :- ആെട്ട നീ അവിെട േപായി നിെന്റ മു കേളാ മെറ്റാ ഉെണ്ടങ്കിൽ അതു 
കൾ ആരു കാണാെത എടുത്ത് ഇങ്ങ വാ , എനി നീ രാമൻേമേനാെന്റ കൂെട
താമസിേക്കണ്ട. നിണ നല്ല സമ്പാദ്യത്തി എല്ലാം വഴിയായിേപ്പായി.
കൃ :- അേപ്പാൾ മാ ടി േചാദിക്കെണ്ട ?
ൈവ :- ഒരക്ഷരവും ഉരിയാെടാല്ല. ഉടെന ഒളി േപാേന്നാ. കാര്യം എല്ലാം
നീ ഇവിെട വന്നി ഞാൻ പറ തരാം. കാൽനാഴിക ള്ളിൽ നീ ഇവിെട
എത്തണം.
കൃ :- അങ്ങിെന തെന്ന സ്വാമീ. എനിെക്കല്ലാം സ്വാമിയുെട ക ന തെന്ന.
എ പറ കൃഷ്ണൻ മടങ്ങിേപ്പായി. തനി ണ്ടായിരുന്ന ര മൂ മു കളും
കുടയും എടുത്ത് രാമൻേമേനാെന്റ മഠത്തിൽ ആർ ം സംശയം േതാന്നിക്കാ 
െത ചാടി മടങ്ങി ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട അടുെക്ക െച . ഉടെന മൂ േപരും
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പൂേഞ്ചാലക്കരയ്ക്ക് പുറെപ്പ . ൈവത്തിപ്പട്ടരും കൃഷ്ണനും വഴിയിൽ ഒരു മഠത്തിൽ
ഭക്ഷണത്തിനാെണ പറ കയറി. അവിെട െവ ം പിെന്ന പൂേഞ്ചാലക്കര
സാവധാനത്തിൽ നട എ ന്നതുവേര ം ശാരദേയയും രാമൻേമേനാേനയും
കുറിച്ച് അച്ചൻ േചാദിച്ചാൽ പറേയ ന്ന വിവരങ്ങെള എല്ലാം കൃഷ്ണെന ഉരു  
ഴിപ്പിച്ച് പഠിപ്പി . പറ െകാടുത്തതുേപാെല പറയാറാേയാ എന്നറിവാൻ
ര മൂ ാവശ്യം ൈവത്തിപ്പട്ടര് തെന്ന കൃഷ്ണെനെക്കാണ്ട് കഥ പറയി .
െവടിപ്പായി പറയാറായി എ പട്ടർക്ക് പൂർണ്ണേബാദ്ധ്യമായേശഷം മാ ം
കൃഷ്ണേനയുംെകാ ൈവത്തിപ്പട്ടര് എടത്തിേല കയറിെച്ച . അേപ്പാേഴ
ര മൂ നാഴിക രാവായിരി . അച്ചൻ അേപ്പാൾ നാമത്തിന് ഇരി കയാ 
യിരു . ൈവത്തിപ്പട്ടർ എത്തിയാൽ ഏതു സമയമായാലും ക്ഷണത്തിൽതെന്ന
അറിയിക്കണെമ ക ിച്ചിരുന്നതിനാൽ നാമ ത്തിനിടയിൽ തെന്ന അച്ചെന
ഭൃത്യന്മാർ ൈവത്തിപ്പട്ടരു് എത്തി എ ള്ളവിവരം അറിയി . അച്ചൻ ബദ്ധെപ്പ
നാമം ഒരു വിധം എല്ലാം ജപി എഴുനീ ൈവത്തിപ്പട്ടേരയും കൂെടയുള്ളവേനയും
മുകളിേല വിളിപ്പാൻ ക ി .
അച്ചൻ േവഗത്തിൽ ൈവത്തിപ്പട്ടേരാടും കൃഷ്ണേനാടും അകേത്ത കടക്കാൻ
പറ . അക കടന്ന ഉടെന-
അച്ചൻ :- ഇവേനാ , േനരുകെള എല്ലാം നിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞത് ?
പ :- അെത ഇവൻ എല്ലാ വിവരങ്ങേളയും ഇവിെട േബാധിപ്പി ം.
കൃ :- ഞാൻ എല്ലാ വിവരവും അേങ്ങക്ക് േപാതിപ്പിക്കെട്ട ?
അ :- പറ േകൾക്കെട്ട.
കൃ :- ഞാൻ കളവ് ഒ ം പറയില്ല. േനേര പറയു . എെന്ന ത രാൻ
തിരുമന തെന്ന രക്ഷിക്കണം !
അ :- അങ്ങിെന തെന്ന. വിവരങ്ങൾ എല്ലാം നീ എേന്നാട് പറ.
കൃ :- കല്യാണി അമ്മ ഇവിടംവി േപാകുേമ്പാൾ ൈവത്തിപ്പട്ടർ സ്വാമിയും
ഞാനും കൂെടേപ്പായി. കാശിവരയ്ക്ക് കൂെട േപായി. കാശിയിൽ ഞങ്ങൾ
താമസി . അേപ്പാേഴക്ക് രാമപിള്ളെയ കെണ്ടത്തി. രാമപിള്ള ഞങ്ങളുെട
കൂെട താമസമായി. അേപ്പാേഴക്ക് ൈവത്തിപ്പട്ടർ സ്വാമിക്ക് േദ്യഷ്യമായി.
ഞങ്ങെള അവിെട തെന്ന വി ംെവ സ്വാമി ഇേങ്ങാ േപാ . കല്യാണിഅമ്മ
ഉടെന മരി േപായി. രാമപിള്ള കല്യാണി അമ്മയുെട കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
പണ്ടങ്ങളും പണവും എല്ലാം കയ്ക്കലാക്കി. എനി ഒ ം തന്നില്ല. മടങ്ങിവരാൻ
ചിലവും തന്നില്ല. പിെന്ന രാമപിള്ള ഉശാനി ദിക്കിേല േപായി. ഉശാനിനിന്ന്
ഒരു പട്ടാണിച്ചി ജാതിക്കാരത്തി േതവടി ീയുമായി ് സംസർഗ്ഗമായി. ഒരു
െകാല്ലേത്താളം അവെട ഒന്നി തെന്ന താമസി . അവർക്ക് ഒരു െപങ്കിടാവ്
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ഉണ്ടായിരു . രാമപിള്ളയുെട സംസർഗ്ഗത്തിന്ന് മു തെന്ന പട്ടാണിച്ചിക്ക്
ഉണ്ടായ െപൺകിടാവാണ്. ആ െപൺകിടാവ് കണ്ടാൽ നന്നാണ്. വളെര
നന്നാണ്. ഈ പട്ടാണിച്ചി ീ മരി േപായി. പിെന്ന ഈ െപൺകിടാവി 
െനയും െകാണ്ട് ഞങ്ങൾ വട രാജ്യെമല്ലാം െതണ്ടി. ഞങ്ങളുെട കൂെട ഒരു
ശങ്കരനുണ്ട്. അയാൾ അപ്പാ വലിയ വികൃതിയാണ്. അയാൾക്ക് ചൂതാട്ടവും
റാ കുടിയും ആണ് േവല. ഒരു പ െകാല്ലം ഞങ്ങൾ െതണ്ടിത്തിരി
നട . രാമപിള്ളയുെട കയ്യിലുള്ള മുതൽ മുക്കാലും തീരാറായി. കടം െകാടുത്തി
കിട്ടാെതയും. ക കുടിച്ചി ം ചൂതാട്ടത്തിലും കൂടി ശങ്കരേമേനാൻ തെന്നയാണു
മുക്കാലും പണം കളഞ്ഞത്. പിെന്ന ഞങ്ങൾ െശലവിനു െഞരുക്കമായി,
ശങ്കരേമേനാൻ ഒരു ചതി വട്ടംകൂട്ടി. ത രാെന്റ ഈ എടത്തിൽ വളെര
േകാ െണ്ട കല്യാണിഅമ്മ പറഞ്ഞി ണ്ട്. ഈ പട്ടാണിച്ചി െപൺകിടാവ്
വളെര നന്നാണേല്ലാ. ഇതു കല്യാണിഅമ്മയുെട മകളാെണ പറ ത രാ 
െന്റ എടത്തിൽ വ കൂട്ടംകൂടിയാൽ വല്ലതും കി െമ ശങ്കരേമേനാൻ പറഞ്ഞ്
പിള്ളെയ േബാധിപ്പി . ഞാനും അങ്ങെന തെന്ന പറയണെമന്ന് െപാ ം
വിള ം െവച്ച് സത്യം െചയ്യി . ഞാൻ സത്യം െച . ഞങ്ങൾ പിെന്ന രേമ 
ശ്വര വ . അവിെട ൈവത്തിപ്പട്ടർ സ്വാമിെയ ക . ശങ്കരേമേനാൻ ഈ
പട്ടാണി െപെണ്ണ കല്യാണിഅമ്മയുെട മകളാെണ പറ വിശ്വസിപ്പി .
സ്വാമി കല്യാണിഅമ്മ മരിച്ചതു േക വ്യസനംെകാണ്ട് െപൺകുട്ടിേയയും ഞങ്ങ 
േളയും സ്വാമീെന്റ ഗൃഹത്തിൽ െകാെണ്ട അവിടു ത രാനു എഴുത്തയ .
അതിെന്റ േശഷം സ്വാമി ഈ പട്ടാണിച്ചി കുട്ടിയുെട നിറവും ഉടുപുടവയും
ക സംശയമായി എേന്നാട് െതരക്കി േചാദി . സത്യം െച േചാദിച്ചേപ്പാൾ
ഞാൻ േനെരല്ലാം പറ . സ്വാമി ബഹുേദഷ്യമായി. ശങ്കരേമേനാൻ
അേപ്പാേഴ ഉദയന്തളിനിന്ന് ആെള വരുത്തി, ഞങ്ങൾ ഉദയന്തളി േപാ .
ഇതാണു ത രാെന സത്യം.
അ:- ശിവ, ശിവ, നാരായണ! േകട്ടതു മതി, മതി, മതി, പട്ടാണിച്ചി ജാതിയാണു
െപണ്ണ്.
കൃ:- അെത, ത രാെന.
അ:- ഈ മുസൽമാൻ ജാതി മാപ്പിളജാതിേയാ?
കൃഷ്ണൻ ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട മുഖ േനാക്കി.
ൈവ:- അെത, ശുദ്ധ ബൗദ്ധൻ ബൗദ്ധജാതിതെന്ന.
അ:- കഷ്ടം, ശിവ! ശിവ! കഷ്ടം ൈവത്തിപ്പട്ടെര, നിങ്ങൾ എ െകാണ്ട് ഈ
വിവരം ഉടെന ഉദയന്തളി അറിയിച്ചില്ല. ഉദയന്തളിക്കാരും ഇവിെടയും
ബദ്ധ മത്സരമായാലും അവരുെട േക്ഷ ം മുതലായതു അശുദ്ധം വരു ന്നതു
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ാഹ്മണർ പരെക്ക േദാഷം വരുന്ന കാര്യമണെല്ലാ. നിങ്ങൾ എ െകാണ്ട്
ഇതുവെര അറിയിച്ചില്ല.
ൈവ:- ഞാൻ എന്താണു എജമാനെന അറിയിേക്കണ്ടത്? ഉദയന്തളിയിൽനിന്ന്
ഉദയവർമ്മൻ തിരുമു ാടുതെന്ന വ ഈ കുട്ടിേയയും രാമൻപിള്ളേയയും
െകട്ടിവലി െകാ േപാവുേമ്പാൾ ഞാൻ എ പറയാനാണ്, ഉദയന്തളിക്കാർ
ഒരു സമയം അവരുെട ജാതിേപായാലും ഇവിെട അപമാനം വരുേത്തണ 
െമന്നായിരി ം വിചാരി ന്നത്. ഞാൻ ഇെതല്ലാം പറഞ്ഞാൽ വഷളായി
തീർ െവങ്കിേലാ ?
അ :- െഛ , െഛ. അതുേപാരാ. നാം ഇേപ്പാൾ ഉദയന്തളി തിരുമു ാട്ടിേല ം
മറ്റ് ആ ദിക്കിൽ ഉള്ള മാണെപ്പട്ട ന തിരിപ്പാടുമാർ ം മ ം െവടിപ്പായി
േവ ന്ന അറിവു േരഖാമൂലം െകാടുക്കണം. സംശയമില്ല. എനി അതിനു
വാദമുേണ്ടാ ? ആരേടാ അവിെട. ശ നമ്പിെയ വിളിക്കെട്ട ? രാഘവനുണ്ണി
എവിെട ?
എ പറ െകാണ്ട് അച്ചൻ േ ാധത്താലും , െശൗര്യത്താലും , ലജ്ജയാലും
, െതളിവു കിട്ടിേപ്പായി എ ള്ള സേന്താഷത്താലും , ആകപ്പാെട ഒരു ാന്ത
ചിത്തത്തിെന്റ നിലയിൽ ആയി ബദ്ധെപ്പട്ട് മാളികമുകളിൽനിന്ന് താഴേത്തക്ക്
ഇറങ്ങി.
ആ ധൃതഗതി ആകപ്പാെട കണ്ടേപ്പാൾ ൈവത്തിപ്പട്ടർക്ക് അ ം ഭയം ഉണ്ടായി.
തെന്റ ഈ െപരുംകളവ് േമണ ഉറപ്പി െകാ വന്നിട്ട് േലശം േലശമായി
പുറ വി േമണ ജനങ്ങെള മനസ്സിലാക്കി വന്നാേല ഒരു സമയം നില 
നി കയു എ ം ഒന്നായിട്ട് െകാട്ടിേഘാഷിച്ച് ക്ഷേണന പരത്തിയാൽ
ഒരു സമയം ക്ഷണത്തിൽ െവളിവായിേപ്പായാേലാ എ ം കുരുട്ട് ആേലാചന 
യിൽ വൻപനായ ൈവത്തിപ്പട്ടർക്ക് േതാന്നിയതിനാൽ അച്ചെന്റ േഗാഷ്ടികൾ
കണ്ടേപ്പാൾ കുെറ ഭയവും വ്യസനവുമാണ് ൈവത്തിപ്പട്ടർക്ക് ഉണ്ടായത്. പട്ടാ 
ണിജാതിയാണ് കുട്ടി എ കൃഷ്ണെന്റ മുഖത്തിൽനി േകട്ടേപ്പാൽ െവടിേക
ശീലമില്ലാത്ത ഒരു ആന അടു െവടിെപാ ന്ന ശബ്ദം േകട്ട് െഞട്ടി െമരളുന്ന
മാതിരി അച്ചൻ െമരളുന്നതുകണ്ട് ൈവത്തിപ്പട്ടർ ഭയെപ്പ . ആെട്ട വന്നെതല്ലാം
വരെട്ട. വല്ലതും ഇതിൽ തകരാറു വന്നാൽ അത് ഒഴിക്കാനും മാർഗ്ഗമുെണ്ട
ക പട്ടരുെട ഭീതിക്ക് വളെര ആധിക്യത ഉണ്ടായില്ല.
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എട്ടാം അദ്ധ്യായം

അച്ചൻ മാളികേമൽ നി ് താഴത്തിറങ്ങി രാഘവനുണ്ണിെയയും ശ നമ്പി 
െയയും വിളി ് ഉടെന ൈവത്തിപ്പട്ടരു് മുേഖന അറിഞ്ഞ വിവരങ്ങെള റി ്
ഉദയന്തളിയിലുള്ള ന തിരിമാർ ം മ ം തിരുമു ാടിനു തെന്നയും ക കൾ
െതയ്യാറാക്കി അയയ്ക്കണം എ ക ി . രാഘവനുണ്ണി ് എല്ലാേ ാഴും
തെന്റ മകൻ കൃഷ്ണേമേനാനു് ക കൾ എഴുതുവാനും മ മുള്ള സാമർത്ഥ്യെത്ത
വലിയച്ചേനയും മ ം അറിയിക്കണെമന്നായിരു താ ര്യം. അതുെകാ ്
കത്തയേക്കണെമ പറഞ്ഞ ഉടെന കൃഷ്ണേമേനാെന വിളി ് അച്ചെന്റ മുമ്പാെക
െകാ േപായി. ഈ കൃഷ്ണേമേനാൻ എനി ഈ കഥയിൽ പറവാൻ േപാവുന്ന
സിവിൽ വ്യവഹാരസംഗതിയിൽ മുഖ്യനായി വരുന്ന ഒരു േദഹമാകയാൽ
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതേത്തയും മ ം പറ്റി അ ം വിവരമായി ഇവിെട ഞാൻ

സ്താവി .
കൃഷ്ണേമേനാന് ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സാണു് ഈ കഥയിൽ േവശി ന്ന
കാലെമ ം നല്ല പഠി ള്ള അതിേയാഗ്യനായ ഒരു കുട്ടിയാെണ ം ഞാൻ
പറഞ്ഞി ണ്ടെല്ലാ. സൃഷ്ടിയിൽ ഇേദ്ദഹത്തിന്റ്െറ േദഹലാവണ്യം എ
ധാരാളമായി കാണെപ്പ േവാ അ ധാരാളമായിതെന്ന ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീ 
രകാന്തിെകാ ം ബുദ്ധിവിദഗ്ദതെകാ ം ബുദ്ധിമാന്മാരായ എല്ലാ മനുഷ്യരും
ഇേദ്ദഹെത്ത വളെര േസ്നഹി വ . ഇം ീഷ് പഠിച്ച ബി.എ., ബി.എൽ, പരീ 
ക്ഷകൾ ജയിച്ചവരു് എല്ലാവരും വളെര പഠി ള്ളവരും അതിബുദ്ധിമാന്മാരും
ആെണ സാധാരണ ഇേപ്പാൾ വചാരി വരു ണ്ടേല്ലാ. അതു് എ േയാ
കാര്യങ്ങളിൽ അബദ്ധമായ ഒരു വിചാരമാെണ ് സൂക്ഷ്മമായി അേലാചിച്ചാൽ
നുമ്മൾ ് അറിയാം. പരീക്ഷകളിൽ ജയി ന്നതെകാ ് അങ്ങിെന ജയി  
ന്നതുവെര ആ പരീക്ഷകൾക്കായി നിയമിക്കെപ്പട്ട ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായി ്
അറിവു വരുത്തീ െണ്ട ് പെക്ഷ ഊഹിക്കാം എ മാ മല്ലാെത പഠി ള്ളെവ 

് ഞാൻ ഒരുവെന സമ്മതിക്കണെമങ്കിൽ അവെന്റ അറിവിെന്റ വലിപ്പെത്ത
സാധാരണ അവെന്റ വിചാരങ്ങളിലും ആേലാചനകളിലും വൃത്തികളിലും

ത്യക്ഷമായി കാണണം. ന െട കൃഷ്ണേമേനാൻ ൾവകയായ ഉയർന്നതരം
പരീക്ഷകൾ എല്ലാം െകാടു ജയിച്ചേശഷമാണു് യഥാർത്ഥമായ പഠി ് ആരം 
ഭിച്ചതു് എ പറേയണ്ടതാണു്. വ്യസ്ഥനായ തെന്റ അച്ഛൻ രാഘവനുണ്ണിയുെട
അത്യന്തം ിയെപ്പട്ട മകനായ കൃഷ്ണേമേനാനു് വ്യം െചലവുെച ന്നതിന്
ബുദ്ധിമു ണ്ടാവാൻ എടയില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ ചില വ്യസ്ഥരായ െചറുപ്പക്കാരു്
െച ന്നതുേപാെല േജാഡ് ഒത്ത വലിയ ൈവരക്കടുക്കൻ അ റും ആയിരവും
ഉറുപ്പിക െകാടു വാ ന്നതിലും സ്വർണ്ണനൂലുകളും രത്നേമാതിരങ്ങളും ഉണ്ടാ 
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ന്നതിലും കുതിര വണ്ടകൾ വാ ന്നതിലും വിലപിടിച്ച പ കൾ െകാ ം
മ ം ഉടു കൾ ഉണ്ടാ ന്നതിലും മ ം അല്ല കൃഷ്ണേമേനാൻ തെന്റ പണം ചില 
വിട്ടതു്. ഈ കുട്ടി ചിലവു െചയ്തതു് ഇന്ന വിഷയത്തിലാെണ ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പഠി മുറി േനാക്കിയാൽ കാണാം. മദിരാശിയിൽ താൻ പാർ േന്നട ം
മലയാളത്തിെല തെന്റ സ്വഗൃഹത്തിലും കൂടി ഏകേദശം രണ്ടായിരത്തിൽ
ചുരുങ്ങാെത പേല വിധങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ ഇേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു . തർ 
ക്കം, സൃഷ്ടിതത്വജ്ഞാനം, മേനാവികാരതത്വജ്ഞാനശാ ം, ഐഹികവൃത്തി,
തത്വശാ ം, ശരീരശാ ം, പദാർത്ഥഗുണജ്ഞാനശാ ം, േലാകചരി ങ്ങൾ,
വ്യവഹാരശാസ്തം, മുതലായ സംഗതികെളപ്പറ്റി മഹാവിദ്വാനാമാരു് ഇം ീഷ്
ഭാഷയിൽ എഴുതീ ള്ള അസംഖ്യം പുസ്തകങ്ങളും സം തത്തിൽ എഴുതീ ള്ള
അേനകം പുസ്തകങ്ങളും ഇേദ്ദഹം വളെര പണം െചലവുെച വാങ്ങി തെന്റ
പഠി മുറിയിൽ നിറച്ചി ണ്ടായിരു . ഈ വക ന്ഥങ്ങളാൽ ഉള്ള കാലേക്ഷ 
പേമ ഇേതവെര ഇേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായി . ബിലാത്തിയിൽ ഏെതങ്കിലും ഒരു
പുതിയ പുസ്തകം എഴുതീ െണ്ട അറിയുന്ന ഉടേന അതിെന കൃഷ്ണേമേനാൻ
വരുത്താതിരി കയില്ല. പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വല്ലതും ഒരു ദിവസെമങ്കിലും
തപ്പാലിൽ ഇേദ്ദഹത്തിനു കിട്ടാതിരി കയില്ല. ഒരു സമയെമങ്കിലും ഒരു പുസ്ത 
കം വായി െകാണ്ടല്ലാെത കൃഷ്ണേമേനാൻ ആരാലും കാണെപ്പട്ടിട്ടില്ല. സ്വേത
അതിബുദ്ധിയും ഗ്ഹഹണശക്തിയും ഉള്ള ഒരാൾ ് ബുദ്ധി ് അറിവുണ്ടാകാൻ
ഇ മം താേന ഉണ്ടായാൽ അയാളുെട പഠിപ്പിെന്റ അവസ്ഥെയ റിച്ച് പറവാ 
നുേണ്ടാ? ഇേദ്ദഹെത്ത പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മഹാവിദ്വാന്മാെരല്ലാം ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
അറിവിേനയും, അതിെന േയാഗിപ്പാനുള്ള ഒരു ചതുരതയും ക ് ആനന്ദി  
കയും ചിലേപ്പാൾ ലജ്ജി ് അസൂയെപ്പടുകയും െച . എനി ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
സ്വഭാവെത്ത റി പറയുന്നതായാൽ ഒ ര സംഗതികെള കുറി മാ േമ
വിേശഷവിധിയായി പറവാനു . ബുദ്ധി ് ഇ സ്വത ത ഉണ്ടായി ള്ള
ആൾ േവെറ ഹി ക്കളിൽ ദുർലഭമാെണ തെന്ന പറയാം. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഗുണഗണങ്ങെള അറി ് ഗവർെമ്മ ് ഇേദ്ദഹത്തിനു തക്കതായ ഒരു ഉേദ്യ 
ഗം െകാടുപ്പാൻ ഭാവി . തെന്റ സ്വാത ്യഹാനിെയ വിചാരി ് ഇേദ്ദഹം
സർക്കാരുേദ്യാഗത്തിൽ േവശിച്ചില്ല. എന്നാൽ അപാരമായ അറിവുണ്ടായി 
രുന്നതിനാൽ ആ സ്വത ത നിമിത്തം ഇേദ്ദഹത്തിനു ബുദ്ധിക്ക് അഹങ്കാരം
േലശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തെന്റ സമസൃഷ്ടിയിൽ അത്യന്തം ദയാലുവും സത്യനി 
രതനും ആയിരു . എല്ലാേ ാഴും പഠിപ്പിൽ മഗ്നനായി കാലം കഴിച്ചതിനാൽ
തനിക്ക് േസ്നഹിതന്മാരായി വളെര ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാ. ഒ ര േപെര
ഉണ്ടായിരു . അവരുമായിത്തെന്ന സംസാരിപ്പാനും മ ം ഇേദ്ദഹത്തിനു
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സമയം ഉണ്ടാവുന്നതു് ദുർലഭമാണു്. ഇേദ്ദഹം കാ യിൽ അതിേകാമളനാെണ
പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ീകളുെട െസൗന്ദര്യെത്ത റി വർണ്ണി ന്നമാതിരിയിൽ
പുരുഷന്മാരുെട സ്വരൂപവിേശഷതെയ റി അംഗ ത്യംഗവർണ്ണന െച ന്ന 
ത് അനാവശ്യമാകു . എങ്കിലം അ െമാ പറേഞ്ഞക്കാം.
കൃഷ്ണേമേനാൻ ദിർഘം ധാരാളമുള്ള ആളാണ്. വർണ്ണം തങ്കവർണ്ണം എ തെന്ന
പറയണം. മുഖത്തിെന്റ ആകപ്പാെടയുള്ള കാന്തി എനി േതാ ന്നതു വളെര
ദളമുള്ള അേശഷം വാട്ടംതട്ടാത്ത ഒരു െചന്താമരപുഷ്പത്തിെന്റ കാന്തിേപാെല
ഇരി ം എന്നാണ്. ക കൾ വിശാലമായി ദീർഘി ് നിബിഢമായ് േരാമങ്ങ 
ളാലുള്ള പക്ഷ്മങ്ങേളാടുകൂടിയാണു്. േന ങ്ങളിൽനി രി ന്ന രസംതെന്ന
ബുദ്ധി അനുസരിച്ച ശാന്തതേയാടുകൂടിയ ഗാംഭീർയ്യമാണു്. ശൃംഗാരരസം
േലശംേപാലും ഉെണ്ട സാധാരണ ആളകൾ േതാ കയില്ല. ര മൂന്നി
നീളത്തിൽ െവട്ടിനിരത്തി നിറുത്തിയ അ ം ചുരുണ്ട അതിനീലവർണ്ണമായ
തലമുടിയും ചുരു ഘനമായി നിൽ ന്ന കുടുമയും അതിേമാഹനമായുള്ള
ഫാലത്തിെന്റ സ്വേതയുള്ള വർണ്ണെത്ത അത്യന്ത മേനാഹരമാക്കിതീർ
എേന്ന പറവാനു . അത്യന്ത രക്തവർണ്ണങ്ങളായി അതിേകാമളങ്ങളായിരി 

ന്ന ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ അധരങ്ങെള കാണുന്ന യുവതികൾ ് എന്താണു ഗതി
എന്ന് എനി പറവാൻ യാസം. േദഹം സൃഷ്ടിസ്വഭാേവന ഉള്ളതിനു പുറെമ
കൃത്യമായ വ്യായാമത്താലും അതിഭംഗിയായി ഇരി എേന്ന പറവാനു .
ആകപ്പാെട കൃഷ്ണേമേനാൻ ഒരു വിേശഷവിധിയായ സുന്ദരനാെണ ദൃഷ്ടമാ  
ത്തിൽ ഏവനും േതാ ം. ബുദ്ധി ചാതുർയ്യവും പഠി ംെകാ ബുദ്ധിമാന്മാരായ
പുരുഷന്മാർ എങ്ങിേന കൃഷ്ണേമേനാെന ആശ്ചർയ്യെപ്പ േവാ അതു കാരംത 
െന്ന സുന്ദരികളായുള്ള യുവതികൾ എല്ലാം ദൃഷ്ടമാ ത്തിൽ കൃഷ്ണേമേനാനിൽ
ലയിക്കാതിരുന്നില്ല. കണ്ടാൽ മന്മഥമന്മഥനായിരു എ വരികിലും, തെന്ന
കാണുന്ന ഏതു സുന്ദരി ം തന്നിൽ മം ഉണ്ടായി എ അറിവാൻ കൃഷ്ണ 
േമേനാനു് ധാരാളമായി ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടായിരു െവങ്കിലും അതിൽനി
യാെതാരു ചാപല്യങ്ങളും ഇതുവെര കൃഷ്ണേമേനാെന്റ മനസ്സിെന ബാധിച്ചിട്ടില്ല.
നല്ല സുന്ദരികളായ യുവതികൾ യദൃച്ഛയാ കൃഷ്ണേമേനാേനാടു സംസാരിപ്പാൻ
എടവന്നാൽ അ ഉപ വം തനി േവെറ ഒ ംെകാ ം ഉണ്ടാവുകയിെല്ല  
ള്ള നാട്യമാണു് കൃഷ്ണേമേനാനു ഉണ്ടായി കാണുമാറു്. പൂേഞ്ചാലക്കര േദശ
പേല മാണെപ്പട്ട വീടുകളിലും അതിസുന്ദരികളായ ജാതി സാമർത്ഥ്യേത്താടും
അറിേവാടും കൂടിയുള്ള യുവതികൾ എല്ലാം കൃഷ്ണേമേനാൻ എനി ്, എനി ്
ഭർത്താവായിവേരണെമ അത്യാ ഹെപ്പടാത്തവർ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇേദ്ദഹേത്താടു് ഒ സംസാരിച്ചാൽ മതി, ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു മന്ദഹാസം
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കണ്ടാൽ മതി, ഒരു വാ പറയുന്നതു േകട്ടാൽ മതി, ര നിമിഷം അടു
കണ്ടാൽ മതി, എ ആ ഹിക്കാത്ത തരുണികൾ ആ ദിക്കിൽ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല തെന്ന പറയാം. എന്നാൽ ഈ ആ ഹനിവൃത്തി കൃഷ്ണ 
േമേനാൻ ഒരിക്കലും െച െകാടുത്തിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
സ്വഭാവം വളെര ചീത്തയാെണ ം, ഇേദ്ദഹം ദുഷ്ടനാെണ ം, ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
ബുദ്ധി ശൃംഗാരമിെല്ല ം, ഇേദ്ദഹം െവട്ടി ട െതളിയിക്കാത്ത ഒരു
ൈവരക്ക േപാെലയാെണ ം, ചളിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിട ന്ന െചന്താമര വി 
െനേപ്പാെലയാെണ ം, ആർ ം ഉപകാരമില്ലാത്ത, വന േദശത്ത് ഉണ്ടായി
വികസി നി ന്ന അതിസുരഭിയായ ഒരു പുഷ്പെത്തേപ്പാെലയാെണ ം അസ 
ത്താെണ ം േകാമളാംഗികളായ പേല െപ ങ്ങളും സങ്കടേത്താടുകൂടി പറ
വ . വഴിയിേലാ േക്ഷ ത്തിെലാ മേറ്റാ െവ ചിലേപ്പാൾ ഒരു സുന്ദരിയായ

ീ കൃഷ്ണേമേനാെന എതിേര ക എ വരാം. കാണുേമ്പാേഴ ് അവളുെട
മനസ്സ് എളകി കലശലായ അനുരാഗത്താൽ പരവശെപ്പ ലജ്ജി കൃഷ്ണേമ 
േനാൻ ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഒ ം മനസ്സിലായിെല്ല നടി ് ശുദ്ധകുട്ടികളുെട
മാതിരി േനെര നട േപാവും. പരിചയമുള്ള ീയാെണങ്കിൽ മുഖേത്ത
േനെര േനാക്കി തെന്റ വാളാധരങ്ങെള ഒ ചുളി മന്ദഹാസത്തിെന്റ ഒരു
ലക്ഷണം അ മായി ഒ കാണി എ വരുത്തി െപായ്ക്കളയും. ഇതിൽ
അധികം ഒ ം കാണുകയില്ല. തെന്റ പുസ്തകങ്ങളും താനും. മ യാെതാരു
ചിന്തയും ഇല്ല. ഇങ്ങിെനയാണു് കൃഷ്ണേമേനാൻ ഇക്കാലം കഴി വന്നത്.
കൃഷ്ണേമേനാൻ അച്ഛെന്റ മുമ്പാെക േപായി നി എ പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. കണ്ട
ഉടെന, അച്ഛൻ ”കുട്ടാ നീ ഇന്നാൾ ഉണ്ടാക്കിയ മറുപടി ബഹുവിേശഷെമ
സകല വക്കീലന്മാരും സമ്മതി േപായെ .” എനി വളെര സേന്താഷമായി.
എഴുത്തയച്ച കള്ളന്മാരുെട യഥാർത്ഥരീതി എല്ലാം രാഘവൻ കുട്ടേനാടു പറഞ്ഞി 
േല്ല. എെന്താരു കഷ്ടമാണ് ഇതു്.
കൃ:-വലിയ കഷ്ടം തെന്ന.
അ:-ഇവരുെട ജാതി ഇന്നതാെണ േനാം ഇേപ്പാൾ അറിഞ്ഞതിനാൽ എനി
ആ വിവരം എല്ലാവേരയും അറിയി േക്ഷ ം, കുളം മുതലായത് ഇവെരെക്കാ
െതാ അശുദ്ധമാക്കിക്കാെത കഴിേക്കണ്ടിയിരി . അതിനു് ഈ വിവരങ്ങൾ
കാണിച്ച് കുട്ടൻ എഴു കൾ ഉണ്ടാക്കണം.
കൃഷ്ണ:-േനാം േകട്ട വിവരം സൂക്ഷ്മമെല്ലങ്കിൽ ഇങ്ങിെന എഴുതുന്നതിൽ ൈവ 
ഷമ്യമുെണ്ടന്ന് എനി േതാ . പിെന്ന േനാം ഇേപ്പാൾ അവെരെട
ൈവരികളാെണന്ന് എല്ലാവരും അറിയുന്നതുെകാ േകട്ട വിവരം സൂക്ഷ്മമാ 
യിരുന്നാൽ തെന്ന ഇതിെനപ്പറ്റി േനാം േനരി ഓേരാരുത്തർെക്കഴുതുന്നതു
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ഭംഗിയായിരി േമാെയ ് ഞാൻ സംശയി .
അച്ഛൻ:-(അ ം േ ാധേത്താെട) കാര്യം സൂക്ഷ്മമാണു്, യാെതാരു സംശയവുമില്ല.
േനാം ഈ ദിക്കിൽ ഭുക്കളെല്ല. ഈ വിധം ന െട ആചാരങ്ങളിൽ അ മ 
ങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അതുകെള അമർച്ച െചയ്യാതിരിപ്പാൻ പാടുേണ്ടാ?
കുട്ടൻ ആേലാചി േനാ . ക്ഷണത്തിൽ എഴു െതയ്യാറാക്കണം. പേക്ഷ
ശങ്കനമ്പി ഒപ്പിട്ടയക്കെട്ട. ഞാൻ ക ിച്ച കാരം എഴിയതാെണ ് എഴുത്തിൽ
കാണിക്കെട്ട. അേല്ല രാഘവാ—
രാഘവനുണ്ണി:-ക നേപാെല
എ ം പറ ് എല്ലാവരും പിരി . കൃഷ്ണേമേനാൻ എഴുെത്തഴുതുവാൻ
തന്നാൽ സാധിക്കയിെല്ല പറ . ശങ്കനമ്പിയും കു േമേനാനും കൂടി
ആേലാചിച്ച് ഉടെന എഴു കളുണ്ടാക്കി. ഒ ഉദയന്തളി രാമവർമ്മൻ തിരു 
മു ാട്ടിേല ം മെറ്റാ ് ഉദയന്തളി േദശ ് കലിങ്ങമ ് ഇല്ല ് വലിയ
ന തിരിപ്പാടവർകൾ ം മൂന്നാമേത്തതു് ഉദയന്തളി േക്ഷ ത്തിനു സമീപമുള്ള
ന തിരിമാരുെട അദ്ധ്യായനമഠത്തിേല മാണു്. ക കൾ അയപ്പാൻ
നിശ്ചയിച്ചത്. ഉടെന എഴു കെള അയ .
ഉദയന്തളി ള്ള എഴു ംെകാ ് ആൾ െചന്നേപ്പാൾ രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടും
കണ്ടൻേമനവനും തമ്മിൽ വ്യവഹാരെത്ത റി െചേയ്യ ന്ന ഏർപ്പാടുക 
െളപ്പറ്റി സംസാരി െകാണ്ടിരി കയായിരു . എഴു െകാ വന്നവൻ
സമീപെത്തത്തിയേപ്പാൾ തിരുമു ാട് േചാദി .
”ആരുെട എഴുത്താണിത്?”
”പൂേഞ്ചാലക്കര കാര്യസ്ഥൻ ശ നമ്പിയുെട”
തി:- ശ വിനു നമുെക്കഴുതുവാെനന്താവശ്യം
”അതു എനി നിശ്ചയമില്ല ”എ പറ െകാ വന്നവൻ എഴുത്തിെന
േകാലാമൽ െവ അവൻ തിരിെയ േപാരുകയും െച .
തിരുമു ാടു് വളെര ആശ്ചര്യെപ്പ .
തിരു:- കണ്ടാ, എഴുെത്തടു ് തുറ വായി . ഇതു് എ കഥയാണ്?
പുതുതായി ന െട േനെര വല്ല വ്യവഹാരവും ഭാവിച്ചി ണ്ടായിരി ം.
കണ്ടേന്മേനാൻ എഴുെത്തടു ് തുറ പറയും കാരം വായി .

ീ.
”തിരുവനന്തപുര കാരൻ രാമൻപിള്ള എെന്നാരാൾ ഒരു െപൺകുട്ടിേയാടുകൂടി
അവിടെത്ത വക മഠത്തിൽ അവിടെത്ത ചിലവിേന്മൽ താമസി വരു ണ്ടെല്ലാ.
ആ െപൺകുട്ടി മുസൽമാൻജാതിയായ ഒരു ബൗദ്ധ ീയിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാെണ 

ം നായർജാതി അെല്ല ം നായർജാതിയാെണ രാമൻപിള്ള പറയുന്നതു
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വ്യാജമാെണ ം ഇവിെട വലിയച്ചനു സൂക്ഷ്മമായ അറിവുകിട്ടിയിരി .
ഇവിടു ം അവിടു മായി വ്യവഹാരം നിമിത്തം തമ്മിൽ നല്ല രസമിെല്ലങ്കിലും
ക്ഷ ിയജാതിയിലുള്ള അവിേട ം അവിടെത്ത േക്ഷ ം, കുളം മുതലായതു 
കൾ ം അശുദ്ധി വ േപാകുന്നത് ഇവിെട വ്യസനമാകെകാണ്ട് ഈ വിവരം
അറിയിപ്പാൻ വലിയച്ചൻ എേന്നാടു ക ിച്ചിരി . എന്ന് പൂേഞ്ചാലക്കര
ഒന്നാം കാര്യസ്ഥൻ, ”പൂമഠത്തിൽ േഗാവിന്ദെനന്ന ശ നമ്പി.”
തിരുമു ാട്:- ഓ, ഇതു ശുദ്ധ കളവു്. ഇങ്ങിെന കളവു് എഴുതിയാൽ ആരു
ബഹുമാനി ം? ഇവിടെത്ത ജാതി േപാവുന്നതിന് അച്ചനു വലിയ സങ്കടം
ഇെല്ല. ആ മഹാപാപി, ചണ്ഡാളൻ, കരിേമ്പാ ് എെന്റ ജാതി കളയാൻ
ഒരു നീചജാതി ീെയെക്കാണ്ട് ഗർഭത്തിെന്റ ചിലവുവാങ്ങിെകാടുപ്പാൻ കള്ള
അന്യായം െകാടുപ്പിച്ചിേല്ല. അേപ്പാൾ ഇവിടുെത്ത ജാതി േപാവുന്നതിന് സങ്കടം
ഇേല്ല. കണ്ടാ ആ എഴു ് കീറി ചുടു്.
ക:- വരെട്ട, വരെട്ട. ബദ്ധെപ്പേടണ്ട. ബദ്ധെപ്പേടണ്ട. ഇത് അസാരം ആേലാ 
ചിേക്കണ്ട കാർയ്യമാണു്. അവർ നല്ല സൂക്ഷ്മം കിട്ടാെത ഈ വക എഴുതാൻ
ഒരിക്കലും പാടുേണ്ടാ. സ്ഹീനൽേകാർ കാരം ഇല്ലാത്ത കാർയ്യെത്തപ്പറ്റി
ഇങ്ങിെന എഴുതുന്നാൾ ചങ്ങലയിലായി േപാവുമേല്ലാ.
”സ്ഫീനൽേകാർട്ട് ” എ ് ഇയ്യാൾ പറഞ്ഞതു് ”പീനൽേകാഡ് ”എന്ന ശിക്ഷാ 
നിയമെത്ത റിച്ചാണു്. സാധാരണ ഇം ീഷ് അറി കൂടാത്ത ആളുകൾ
ഇം ീഷ് ബു കളുെട േപരുകൾ മലയാളത്തിൽ ഉച്ചരി ന്നതുേപാെലതെന്ന
ഉച്ചരിച്ചാൽ തെന്റ അവസ്ഥ േപാെര ള്ള വിചാരത്തിേന്മലും ഇം ീഷിൽ പ
എന്ന അക്ഷരമിെല്ല ം ആ അക്ഷരത്തിനു പകരം ”എഫ് ” ’F’ എന്ന അക്ഷരം
മാ േമ ഉ എ ം ചിലർ ധരിച്ചിരി ന്നതുേപാെല ഉള്ള ധാരണയിേന്മലും
ആണു് കണ്ടേന്മേനാൻ പീനൽ േകാഡിെന ”സ്ഫീനൽ േകാർട്ട് ” എ പറഞ്ഞതു്.
ക:- പിെന്ന അതുകൂടാെത നുമ്മൾ ് ഇതിൽ ഒരു വ്യവഹാരകാരണം കിട്ടീ ണ്ട 
േല്ലാ. വ്യവഹാരം െകാടുക്കണം. മാനനഷ്ടത്തി നല്ല സല കൂട്ടിെക്കാടുക്കണം.
ര വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒന്നായി ഫയലാവെട്ട. ഈ എഴു ് ഒരിക്കലും നശി 
പ്പിക്കരുതു്. ഈ ഏഴുത്ത് നമു നല്ലതായി. ഒരു വ്യവഹാരകാരണെത്ത
തന്നിരി . ഇതു് ഇേപ്പാൾ കിട്ടിയതു നുമ്മളുെട ഒരു ഭാഗ്യമാണു്. ’റില്ലി’
ആക്ട് കാരം േനാം ഇേപ്പാൾ െതയ്യാറാക്കിയ വ്യവഹാരത്തിെന ഈ മാ 
നനഷ്ടവ്യവഹാരം വളെര പിൻതാ ം. ര വ്യവഹാരവും കൂടി ഒന്നായി
െച േമ്പാൾ അച്ചൻ നിശ്ചയമായും ഒ അമ്പര ം സംശയമില്ല. പിെന്ന
നുമ്മൾ ് ഈ ര വ്യവഹാരച്ചിലവിനുള്ള പണങ്ങെളാെക്കയും ഈ മാനന 
ഷ്ടവ്യവഹാരത്തിൽ ഒ ര മൂവ്വായിരം ഉറുപ്പിക വിധി കിട്ടിയാൽ അതിൽ
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നി കഴിക്കാമേല്ലാ. ഇതു നല്ല കാര്യമാണു്.
തിരുമു ാടു്:- (കുറെഞ്ഞാന്ന് ആേലാചിച്ചതിെന്റ േശഷം) അവർ എഴുത്തിെലഴു 
തിയ വിവരം ശരിയെല്ല കാണിച്ചാലേല്ല മാനനഷ്ടം വിധി കി കയു .
ക:- െതളിവും െകാടുക്കണം. െതളിവു െകാടുക്കണം. നല്ല െതളിവു െകാടുക്കണം.
െതളിവു െകാടുക്കാഞ്ഞാൽ കാർയ്യം ജയി േമാ?
തി:- ആെട്ട, വരെട്ട. രാമൻേമേനാെന്റ മഠത്തിൽേപായി ഈ എഴു ് ഒ ്
അേദ്ദഹത്തി കാണി ക. കണ്ടനും വരു.
എ ം പറ തിരുമു ാടും കണ്ടേന്മേനാനും രാമേന്മേനാെന്റ മഠത്തിേലക്കാ 
യി പുറെപ്പ .
ന തിരിമാരുെട മഠത്തിൽ എഴു കിട്ടിയേശഷം ഉദയന്തളിയിൽ ജനങ്ങൾ
മുഴുവനും ഒരു ഭുകമ്പം ഉണ്ടായാൽ ഉള്ളതുേപാെല ഈ വർത്തമാനം േക ം
ഒ പരി മി വശായി. േക്ഷ ത്തിലും കുളവക്കിലും മ ം ഈ ഒരു സംസാരം

ചുരമായി. മഠത്തിൽ അദ്ധ്യയനത്തി ം മ വന്ന ന തിരിമാരുെട സംഘം
വലുതായിരു . ഈ എഴു ് ഓതിേക്കാൻ ന തിരി വായി േമ്പാേഴ 

് അവിെട ഉള്ളവര് ആസകലം അേദ്ദഹത്തിെന ചുറ്റി വളഞ്ഞിരി .
ചിലരു് കൗപീനമാ വ ന്മാരായി ്, മൂ പിടി ജപി േന്നട നി ്
എഴുനീ ് ഓടിെക്കാ ് ചിലതു്, കുളിപ്പാൻ േപാവാൻ ഭാവി മു അഴി
കയ്യിൽ പിടി നാഭി േദശം എടക്കിെട മാ ം കഥകളി തിരപിടി  
േമ്പാെല മറ ംെകാ ചിലരു്, െവറ്റില മുറുക്കിെക്കാണ്ടിരി േന്നട നി ്
അതു മുഴുവനാവുന്നതി മു ് എണീ ് ഓടിെക്കാ ് ചിലരു്, മൂ ശങ്ക
ഇരുേന്നട നി ശൗചം കഴി ന്നതി മുമ്പ് ഇവരിൽ കാണെപ്പടുന്ന
േഗാഷ്ടിേവഷത്തിൽ തെന്ന ഓടിെക്കാ ചിലരു്. ആകപ്പാെട ഓതിേക്കാൻ
ന തിരി എഴു വായിക്കേമ്പാൾ അയാളുെട ചു മുള്ള തിര േഘാഷവും
ഒച്ചയും പറവാനില്ല. ”എന്താണു്. എന്താണുബൗദ്ധേനാ ബൗദ്ധ ീേയാ, െച്ഛ
അബദ്ധം, എെന്താരു കഥയാണിതു്, കുളം അശുദ്ധമാേയാ േക്ഷ ം അശു 
ദ്ധമാേയാ എന്താണു് െഹ. എഴു ് ആരു്, എ ് , എവിെട , എങ്ങിെന.”
എന്നിങ്ങെന ന തിരിമാർ കലശൽ കൂട്ടി ടങ്ങി.
നീലമനന തിരി:- എവിെടയാണു് ഈ കുട്ടി. ദുർഘടം. ഇന്നെത്ത കുളി
മുട്ടിേയാ?
ചാങ്കാടു്:- ഇ കുളിക്കാൻ പുഴയിേല െപാെയ്ക്കാ .
െചർപ്പാടു്:- വിഡ്ഢിത്വം ഒ ം പറേയണ്ട. ഇെതാെക്ക ആ പൂേഞ്ചാലക്കര
അച്ചെന്റ വിദ്യകളാണു്. കുട്ടിെയ ഞാൻ ഇന്നെല ക .
അത്തിപ്പറ്റ:- താൻ കുട്ടിെയ കണ്ടാൽ , കുട്ടിയുെട ജാതി നന്നാവുേമാ?
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െചർപ്പാടു്:- കഥയില്ലാെത വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ , കേച്ചരി കയേറണ്ടി വരും.
െപാന്നടക്കം:- കുട്ടിെയ ഞാൻ ക . അതി സുന്ദരിതെന്ന. നിറം അതിവിേശ 
ഷം. െവള്ളക്കാരുെട െപ ങ്ങളുെട നിറം തെന്ന.
െചർപ്പാടു്:- നിറം മാ േമാ? സ്വരൂപത്തിെന്റ ഒരു ഭംഗി പറഞ്ഞറിയിപ്പാൻ
പാടില്ല.
നീലമന:- സ്വരൂപം എങ്ങിെന എങ്കിലും ആേയ്ക്കാെട്ട. കുളിപ്പാൻ പുഴയിേല
തെന്ന േപാേകണ്ടിവരുേമാ? ആ കാർയ്യം പറയൂ.
ഇവർ ഇങ്ങിെന സംസാരി േമ്പാൾ കുളിപ്പാൻ കുളത്തിൽ േപാേയട നി
ര ന തിരിമാർ ഓടി എത്തി. കുളം അശുദ്ധമായി. ഒരു മാപ്പിളയും ഉമ്മയും
കുളത്തിൽ കുളി േപാൽ. പുണ്യാഹം കഴിക്കാൻ ഭാവി .
െചർപ്പാടു്:- ഇെത േഗാഷ്ടിയാണു്. മാപ്പിളജാതിയാണു് കുട്ടി എ തീർച്ചയാ 
േണാ? പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ചൻ കളവായി എഴു അയച്ചതാെണങ്കിേലാ?
നീലമന:- താൻ കുട്ടിെയ ക വളെര മിച്ചിരി എ നിശ്ചയം. ജാതി
സൂക്ഷിേച്ചാളു.
എ ം മ ം ന തിരിമാർ േഘാഷി തുടങ്ങി.
തിരുമു ാടും കണ്ടമേന്മേനാനും എഴുത്തിെല വിവരെത്ത റി ് പറവാൻ
രാമൻേമേനാെന്റ മഠത്തിേല േപായി എ പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ഈ വർ 
ത്തമാനം രാമൻേമേനാെന അറിയിച്ച മുതൽ നടന്ന സംഗതികളുെട സ്വഭാവം
േനാ േമ്പാൾ അതുകെള റി ് പറയുന്നതു് േത്യകം ഒരു അദ്ധ്യായത്തിൽ 
ത്തെന്ന േവണ്ടതാകയാൽ അതുകെളപ്പറ്റി പറവാൻ ഒമ്പതാം അദ്ധ്യായത്തിൽ
ആരംഭിക്കാം.
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ഒമ്പതാം അദ്ധ്യായം

എഴുതിക്കഴിഞ്ഞി ് ഇേപ്പാേഴ ് കാലം വളെര കഴി . എട്ടാം അദ്ധ്യായ 
ത്തിൽ വിവരിക്കെപ്പട്ട കഥ നടന്നി ം ആ വിവരെത്ത റി ് കവി അറിഞ്ഞി ം
ഉള്ള കാലേമറി ഇതും വളെരയായി. എന്നി ം ഈ പുസ്തകെത്ത ഇതുവെര
പര്യവസാനേത്താളം എഴുതി തീർക്കാതിരുന്നി ള്ളതു് എെന്റ പക്കൽ ഒരു
വലിയ െതറ്റല്ലേയാ? െതറ്റാെണ ഞാൻ സമ്മതിേക്കണ്ടി വന്നിരി . ഒരു
വലിയ െത തെന്നയാണു്. അതിെന എെന്റ വായനക്കാർ സദയം ക്ഷമിപ്പാനും
ഈ കാലത്തി മേദ്ധ്യ അ ം ചില ൈദവീകമായ തികൂലസംഗതികൾ
ഉണ്ടായി െണ്ട കൂടി സവിനയം ഇവിെട സ്താവി െകാ . ഈ െത 
റ്റിെന മുഴുവനുമായിേട്ടാ അെല്ലങ്കിൽ ഏതാനുമായിേട്ടാ പരിഹരിക്കാൻ ആ
സംഗതികൾ മതിയാവുന്നതെല്ല ് എനി തെന്ന തൃപ്തിവന്നിരി . അതു 
െകാ ് ഏെതങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ വന്നി ള്ള ഉേപക്ഷേയാ അമാന്തേമാ
േഹതുകമായ അപരാധെത്ത എെന്റ ിയെപ്പട്ട വായനക്കാർ സസേന്താഷം ക്ഷ 
മി ് ഈ കഥെയ സ്വീകരി ് അതിെന്റ അവസ്ഥാന്തസാരം രസി െമന്നാണു്
എെന്റ വിശ്വാസം. ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ഒടുവിൽ കാണിച്ചിരുന്നതു തിരുമു ാടും
കണ്ടേമേനാനും പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എടം വക ഒന്നാം
കാര്യസ്ഥൻ പൂമഠത്തിൽ േഗാവിന്ദൻ എന്ന ശ നമ്പി എഴുതിയ എഴുത്തിെന രാ 
മൻ േമേനാ വായി േകൾപ്പിക്കണെമന്ന വിചാരേത്താടുകൂടി രാമേന്മേനാൻ
പാർ ന്ന മഠത്തിേല േപായ സംഗതിയാകു . എഴു രാമേന്മേനാെന സ്വ 
കാര്യമായി വായിച്ച േകൾപ്പി . രാമേന്മേനാൻ:- (ചിരി ംെകാ ് ) മുസൽമാൻ
ജാതിയായ ഒരു ബൗദ്ധ ീയിൽ ശാരദാ ജനിച്ചകുട്ടിയാെണ പറഞ്ഞതു ശരി 
യായിരിക്കാം. കല്യാണി ബൗദ്ധ ീയായിരിക്കാം. ഞാൻ ഇതു് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
അവളുെട ൈശശവകഥകളിൽ ഉള്ള രഹസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം അതു്.
ആർക്കറിയാം. എനി യാെതാരു സംശയം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അഥവാ
പൂേഞ്ചാലക്കര എടക്കാർ ് തെന്ന വല്ല ം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതു് അവർക്ക 
െല്ല നിശ്ചയമു . എ പറയുേമ്പാേഴ ് തിരുമു ാടും കണ്ടേന്മേനാനും വളെര
ചിരി . കണ്ടേന്മേനാൻ ”റില്ലി ആക്ട് ” കാരമുള്ള വ്യവഹാരത്തി ് ഈ
കത്തിെല സംഗതി േത്യകം പിൻതാ ന്ന ഒരു വ്യവഹാരസംഗതിയായി
തീരുെമ പറ േഘാഷി .
രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാട് :- എനിക്ക് ഈ കത്തിൽ പറയുന്ന സംഗതി േഭാഷ്ക്കാ 
െണ ള്ളതിേല യാെതാരു സംശയവും ഇല്ല. കല്യാണി ഇവിെട നി
െപായ്ക്കളഞ്ഞത് അറിയാത്ത േപർ ഒരു മുപ്പത്ത വയസ്സി മീെത ആെരങ്കിലും
ഈ രാജ്യ ഉണ്ടാവുേമാ എ ഞാൻ സംശയി . പിെന്ന കല്യാണി
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െബൗദ്ധ ീയെല്ല പരേബാദ്ധ്യമെല്ല? ഇതിനു ൈവത്തിപ്പട്ടർ സാക്ഷിയായി
ഇേപ്പാഴും ഇരി വെല്ലാ?
കണ്ടേന്മേനാൻ:- ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട കാര്യം അ ഉറേയ്ക്കണ്ട. അയാൾ പണം
കിട്ടിയാൽ ഏതു പുറവും എങ്ങിെന എങ്കിലും ലപിഡൻസ് െകാടു ം.
രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടു്:- അങ്ങിെന നീ പറയുന്ന ലപിഡൻസ് െകാടുത്താൽ
അങ്ങിെന എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കുടുങ്ങിേപ്പാകും. േനാം എല്ലാവരും
കൂടി ഒന്നിച്ചെല്ല അയാളുെട ാമത്തിൽ നിന്ന് രാമേന്മേനാേനയും കുട്ടിേയയും
ഇേങ്ങാ കൂട്ടിെക്കാ വന്നതു്. ഇെതെന്താരു കഥയാണു്. ഇല്ലാതാ വാൻ ആ
പ രുേമെലാ മറ്റാരാേലാ കഴിയുേമാ?
കണ്ടേന്മേനാൻ:- അങ്ങിെന പറേയണ്ട. ഇതു് ഒരു ജഡ്ജി േബാദ്ധ്യം വ
ഓപ്യം ആവ ന്ന കാര്യമാണു്. ജഡ്ജിമാർ ലപിഡൻസ് അല്ലാെത മെറ്റ 
ന്താണുള്ളതു്. എന്നാൽ ന െട ഇേപ്പാഴെത്ത മൂപ്പർ ് (ബകരാക്ഷസൻ എ ്
രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടു് മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ആൾ) ഇെതാ ം
േവണ്ടാ. എ ് ലിപിഡൻസ് െകാടുത്താലും തരേക്കടില്ലാ. അവിെട പണം
മാ ം ശരിയായി കിട്ടണം. എന്നാൽ മ ജഡ്ജിമാർ ഈ കാര്യെത്ത റിച്ച്
വിചാരണ െച േമ്പാൾ ലപിഡൻസ്സ് േനാക്കി േകാഡ്ഢീസ്സ് കാരം ഓപ്യം
ഉണ്ടാവുന്നതല്ലാെത മറ്റ് അവർക്ക് എ നിവൃത്തി. ആ വക സ്ഥലങ്ങളിൽ
ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട ലപിഡൻസ്സ് നമുക്ക് വളെര ആവശ്യമുള്ളതാണു്.
രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടു്:- നിെന്റ ലപിഡൻ െകാ ബുദ്ധിമുട്ടായി. എന്നാൽ
ൈവത്തിപ്പട്ടെര പിടി ക. അ തെന്ന. എനി ഈ കാര്യത്തിൽ ൈവ 
ത്തിപ്പട്ടരുെട കൃതത്തിലും വൃത്തിയിലും കുെറ സംശയം ഉ ്. ഇവിെട
താമസിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണനിൽ േപായി?? ആരുെട കൂെട േപായി? ഇവിെട േചാദി 
ച്ചി തെന്നേയാ േപായത്?
രാമൻേമേനാൻ :- അവൻ ഇവിെടനി ് ആേരാടും േചാദിക്കാെത ഒളി
െപായ്ക്കള . ഒരു ദിവസം രാ ി ഊൺ കഴി ് ഇവിെട പതിവു കാരമുള്ള
സ്ഥല ് ഉറങ്ങിയിരു എ ം പിെറ്റദിവസം േനാക്കിയേപ്പാൾ അവേനയും
അവെന്റ കര, മു കൾ ഇതുകേളയും കാണ്മാനിെല്ല ം ശങ്കരൻ പറ .
ഇവെര ൈവത്തിപ്പട്ടർക്കല്ലാെത ഇ േവഗം ഇവിെടനി െകാ േപാവൻ
സാധി േമാ എ ഞാൻ സംശയി . ഇവനു് ൈവത്തിപ്പട്ടേരാടുള്ള
േസ്നഹം അതികലശലാെണ ശങ്കരൻ പറ ഞാൻ അറി . ഇവെന
കല്യാണിയുെട കൂെട ആക്കിയതുതെന്ന ൈവത്തിപ്പട്ടരാെണ ഇവൻ തെന്ന
പലേപ്പാഴും പറയാറുണ്ടെ . കല്യാണിെയ ഒന്നാമതു കണ്ടേപ്പാൾ ഇവനും
ൈവത്തിപ്പട്ടരും കല്യാണിയുെട കൂെട ഉണ്ടായിരു .
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കണ്ടൻേമേനാൻ:- ഈ ൈവത്തിപ്പട്ടർ ഈ കാര്യത്തിൽ എെന്താ അപകടം
വർത്തിച്ച നിമിത്തം ഈ കൂട്ടം ഇ ൈവഷമ്മി കാണുന്നതാെണ

ഞാൻ തീർച്ചയായും ഓപ്യം െകാടു . കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ ആ പട്ടെര
ഇേങ്ങാ കൂട്ടിെക്കാ വ അയാെള പാട്ടിൽ പിടി ് ”റില്ലി ആക്ട് കാരം”
വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉടെന െകാടുക്കണം എന്നാണ് എെന്റ അഭി ായം.
ഈ സംസാരെമല്ലാം ഉണ്ടായേപ്പാൾ ശങ്കരൻ ആ സ്ഥലത്തിനു സമീപം നിന്നി 
രു . രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടു് ശങ്കരെന ക . തെന്റ പക്കൽ ഉള്ള എഴു
ശങ്കരെന കാട്ടാേമാ എന്ന ഭാവസൂചകമായ തിരുമു ാട്ടിെല സ്ഥിതി കണ്ടി
ക്ഷേണന രാമൻേമേനാൻ അതിനു അനുവദിച്ചതായ ഭാവം കാട്ടി. ഉടെന
എഴുത്തിെന ശങ്കരൻ പക്കൽെകാടു . ശങ്കരൻ എഴു വാങ്ങി വായി .
അതിെന തിരുമു ാടു പക്കൽ തെന്ന െകാടു .
രാ: തി:- ഞാൻ ഇേപ്പാൾ രാമൻേമേനാേനാടു കൃഷ്ണെന്റ വർത്തമാനെത്ത
കുറി പറയുകയായിരു . അവൻ എവിേട കട േപായിരി േവാ
എ അറിയുന്നില്ല. അവ ഇവിെടനി താെന െപായ്ക്കളയുവാൻ എങ്ങിെന
ൈധര്യം ഉണ്ടായതു്? അവൻ എ േയാ കാലം - എ െവച്ചാൽ കല്യാണിയും
രാമേന്മേനാനും തമ്മിൽ കണ്ട മുത കൂെട താമസി വെല്ലാ. ഇവൻ മുെമ്പ
ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട ഒരു ഭൃത്യനായിരു എ ം ഇേപ്പാൾ അറി . ഒരു സമയം
ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട വിദ്യെയാ ഇതു എന്നിറിഞ്ഞില്ല.
ശ :- (കൂെറ മന്ദഹാസേത്താടുകൂടി) ഒരു സമയം അങ്ങിെന ആയിരിക്കാം.
ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട അവസ്ഥ ഏെതല്ലാം കാരത്തിലും വിധത്തിലും ആെണ ്
എനി അറി കൂടാ. ഈ എഴുത്തിെല താൽപ്പര്യ കാരം എന്താണു്
ഇവിെട നി ് വർത്തി ന്നെതന്നറിഞ്ഞില്ല.
രാ. തി:- ആ അസത്ത്, ദുഷ്ടൻ, ചണ്ഡാളൻ, ആ പാപി, ദുർബുദ്ധി അച്ചൻ
പറഞ്ഞി ് കാര്യസ്ഥൻ േഗാവിന്ദൻ എഴുതീ ള്ള ഈ വിലയില്ലാത്ത കത്തിെന
ആരു ൈകെക്കാ ം. ഞാൻ ഈ എഴുത്തിനു ഒരു മറുപടി അയപ്പാൻ േപാകു .
അതു നീ എഴുതി തരണം. ഇങ്ങിെന കളവായ വിവരെത്ത റി ് എഴുതി
അയ കളയാെമന്ന് ഒരു ൈധര്യം ഉണ്ടായെല്ലാ.
ക:- വരെട്ട, ബദ്ധെപ്പേടണ്ട. േനാ ് ആ പട്ടേര പിടി വാൻ േനാ ക.
അയാൾ വന്നാൽ വളെര വിവരങ്ങൾ േനാ ് അറിവാൻ കഴിയും.
രാ.തി:- എന്താണു ശങ്കരാ. അങ്ങിെനേയാ അഭി ായം. പട്ടെര ഈ കത്തിനു
മറുപടി അയ ന്നതിനു മുെമ്പ ഒന്നാമതു വരുേത്തണെമ േണ്ടാ?
ശ:- ഈ കത്തിനു മറുപടിയായി എെന്തങ്കിലും അയപ്പാൻ ഭാവമുെണ്ടങ്കിൽ അതു
കഴിഞ്ഞി മതി എന്നാണു് ഞാൻ വിചാരി ന്നതു്. ഒന്നാമതു പട്ടെര കി േമാ
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എ സംശയമാണു്. കിട്ടിയാലും നുമ്മൾ േവണ്ടി എെന്തങ്കിലും െച േമാ
എ ം സംശയമാണു്. പട്ടരുെട സ്വഭാവം കണ്ടേന്മേനാൻ ഇേപ്പാൾ ഇവിെട

സ്താവിച്ചതു് വാസ്തവമാണു്. എടത്തിെല പണത്തി മീെത ഒരു വിധത്തിലും
പട്ടരുെട മന െപാ ന്നതല്ല. അയാൾ ഇേപ്പാൾ എടത്തിൽ ആയിരി ം
എ ള്ളതിനു അധികം സംശയംേതാ ന്നില്ല. കൃഷ്ണനും അവിെടത്തെന്ന
ആയിരി ം. ഇവിെടനി കൃഷ്ണെന്റ േഗാപ്യമായ യാ യും, അവൻ ഇവിെട
ൈവത്തിപ്പട്ടെര കണ്ടേശഷം വർത്തിച്ചി ള്ള അവസ്ഥകളും ഓർത്താൽ
അതിെനപ്പറ്റി ഇങ്ങഇെന സംശയം ഉണ്ടാവാതിരിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല.
ശങ്കരൻ പറഞ്ഞതു തിരുമു ാട്ടിേല േബാദ്ധ്യമായി. കണ്ടേന്മേനാനും തൽ 
ക്കാലം േകവലം വിരസമല്ലാെത േബാദ്ധ്യമായിതീർ . താൻ പറഞ്ഞി ള്ള
അഭി ായേത്താടുകൂടി േയാജിച്ചല്ല. എങ്കിലും ൈവത്തിപ്പട്ടരുെട സ്വഭാവെത്ത 

റി താൻ പറഞ്ഞി ള്ളതു മുഴുവനും അനുകരിച്ചിട്ടാണു തെന്റ അഭി ായം
എ ള്ള ഏക സംഗതി മാ ം ഓർത്തിട്ടാണു്. രാമൻേമേനാനും അങ്ങിെന
തെന്നെയ അഭി ായെപ്പ .
ശ:- എന്നാൽ ഈ കത്തിനു് എന്താണ് മറുവടി അയേക്കണ്ടതു്? എ െവച്ചാൽ
അത് ഉടെന തയ്യാറാ ന്നതു് ഏറ്റവും നല്ലതാെണ ് എെന്റ താഴ്മയുള്ള ബുദ്ധി 
യിൽ േതാ ന്നതു് ഇവിെട േകൾപ്പി .
രാ.തി:- ശങ്കരൻതെന്ന ക ണ്ടാക്കി തരണം. േവഗം കടലാ ്, തൂവൽ, മഷി
ഇതുകെള െകാ വരിക.
ശ:- കടല്ലാ ം മ ം െകാ വരാം. ക ് എഴുതുന്നതു് കണ്ടമ്മാമൻ അെല്ല,
വളെര നല്ലതു്.
രാ.തി:- ക നീ തെന്ന എഴുതണം. കടലാ ം മ ം േവഗം െകാ വരണം.
കണ്ടേന്മേനാ ് ഈ കാര്യത്തിൽ വളെര എഴുതുവാൻ എനി എടയുണ്ടാകുമേല്ലാ.
കണ്ടേന്മേനാന് ഇതു് അ രസിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഒ ം പറയാെത നിൽ ന്നതു്
നല്ലതെല്ല വിചാരി ് ”ഓ,േഹാ, ക എഴുതുന്നതു ശങ്കരൻ തെന്ന ആകെട്ട,
ഞാൻ സമ്മതി . നമുക്ക് ഇവെന്റ വാചകത്തിെന്റ രീതിയും ഒന്നറിയാമേല്ലാ.”
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ശങ്കരൻ എഴു ് എഴുതുന്നതു് ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞ കാരം തെന്ന
മതിയായിരി ം. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ഞാൻ അതു കാരം എഴു ണ്ടാക്കി 
െക്കാ വ വായി േകൾപ്പിക്കാം.
രാ.തി:- ഓ, െഹാ, ധാരാളം മതി. ഒ എഴുതിെക്കാ വരിക. ശങ്കരൻ
എഴുതിയാൽ വളെര നന്നാവുെമ ് എനി േബാദ്ധ്യമാണു്.
ശങ്കരൻ ഉടെന അകായിൽ േപായി എഴു ് എഴുതിെക്കാ വ . താെഴ
പറയും കാരമായിരു എഴുത്ത്.
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ീ
”തെന്റ എഴു കിട്ടി. തിരുവനന്തപുര കാരൻ രാമൻപിള്ള എ തെന്റ
എഴുത്തിൽ കാണുന്ന രാമൻേമേനാൻ എന്ന ആൾ ഒരു െപൺകുട്ടിേയാടുകൂടി
ന െട വക ഒരു മഠത്തിൽ താമസി വരു ്. അതു താൻ എഴുത്തിൽ
കാണിച്ച കാരം ന െട ചിലവിേന്മലല്ല അവരുെട സ്വന്തം ചിലവിേന്മലാ 
ണു്. ആ െപൺകുട്ടി മുസൽ മാൻ ജാതിയായ ീയിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയല്ല.
േമൽപറഞ്ഞ രാമൻേമേനാനു പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ കല്യാണി എ
േപരായ ീയിൽ ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയാകു . നായരുജാതി എ സിദ്ധമായി
അറിയെപ്പടുന്ന പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ േമലാൽ സന്തതി ം േവറം വളെര
അഭ ദയങ്ങൾ ം ആയി പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ ഒരു ീെയ സംബന്ധത്തി 
നു് എല്ലാവിധത്തിലും അർഹനായ രാമൻേമേനാ പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ
കല്യാണി എന്ന ീയിൽ പു ിയായി ജനിച്ചതുെകാ എങ്ങിെനയാണു്
ആ കുട്ടി ് ഇേപ്പാൾ ജാതിൈവരൂപ്യം ക ി ന്നതു എ മനസ്സിലാകുന്ന
വിധം ഒ ം തെന്ന എഴുത്തിൽ സ്താവി കാണുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മമായി അറിവു
കിട്ടിയിരി . എ താൻ എഴുതിയതു വളെര നിസ്സാരമായി വിചാരിപ്പാേന 
പാടു . അവിടു ം ഇവിടു ം തമ്മിൽ വ്യവഹാരം നിമിത്തം രസമിെല്ലങ്കിലും,
സൂക്ഷ്മമായി കിട്ടിയ വിവരെത്ത അറിയിപ്പാനുണ്ടായ അനുകമ്പ വളെര യേഥാ 
ചിതം തെന്ന. ക്ഷ ിയനായ നമു ം ന െട കുടുംബങ്ങൾ ം േക്ഷ ം, കുളം
മുതലായതുകൾ ം സദാചാര വിശുദ്ധി ഉണ്ടായി വരുന്നതു തെന്റ പൂേഞ്ചാലക്കര
അച്ചനു സ ഷ്ടിയാെണ ് ഇേപ്പാൾ േലാക സിദ്ധമാണേല്ലാ. എനി ഈ
വിധം ഒരു കത്ത് തനി ് എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണു്. അതു തെന്റ
പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ചൻ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഒരുേപാെല തെന്ന.
ഹുംകൃതിേയാടുകൂടി ഇങ്ങിെന ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കിത്തീർ കളയാെമ ള്ള
വിചാരം മാ ം സർവ്വ രി ന്നതായും നിസ്സാരമായും ഉള്ള തെന്റ കത്തനു
േമൽകാണിച്ച കാരമാണു് ഇവിെടനി മറുപടി പറയുന്നതു് എന്ന് അറിയി  

.
ഉദയന്തളി രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടു്.
ഈ ക വായി േകട്ടേപ്പാൾ രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാട്ടിേല അതിയായി
ഉണ്ടായ സേന്താഷത്തിനാൽ ഒ ം പറയാെത മന്ദഹസി ംെകാ കണ്ടേന്മ 
േനാെന്റ മുഖ േനാക്കി.
കണ്ടേന്മേനാൻ:- ക ് വളെര നന്നായി. ഇതിൽ ലാേപായിന്റ് കൂടി ഉ ്.
രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടു്:- എനി ് അതു് അറി കൂടാ. എന്നാൽ ഇവിെട 
നി പൂേഞ്ചാലക്കര ് ഇതുവെര എഴുതീ ള്ള എഴു കൾ മുഴുവൻ ശങ്കരൻ
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ആെണ േതാ ം ഈ എഴു വായി േകട്ടാൽ. ഇവെന്റ ബുദ്ധി വളെര
വിേശഷമായി ള്ളതാെണ ഓർ ഞാൻ ആശ്ചര്യെപ്പടു . ഉടെന എഴു
വാങ്ങി പൂട്ടി േമൽവിലാസം എഴുതി തെന്റ ഒരാൾക്കാരൻ പക്കൽ തിരുമു ാട്
െകാടു .
തിരുമു ാടും കണ്ടേന്മേനാനും ഊൺ കഴി വരാം എ പറൻ ഉടെന
അവിെടനി പുറെപ്പടുകയും െച . വഴിയിൽ െവ േചാദിച്ച ന തിരിമാേരാടു്
ഇെതല്ലാം പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ഛൻ കളവായി ഉണ്ടാക്കിയ നിർമ്മര്യാദമായ ഒരു
കഥയാെണ പറയുകയും അതു ചിലർ വിശ്വസി കയും െച .
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പത്താം അദ്ധ്യായം

പൂേഞ്ചാലക്കര എടവും ഉദയന്തളി രാമവർമ്മൻ തിരുമു ാട്ടിെല േകാവിലകവും
മ ് ഇതിൽ പറയെപ്പടുന്ന ൈവത്തിപ്പട്ടരു്, കണ്ടേന്മേനാൻ മുതലായവരുെട
വസതിയും ഒേര ജില്ലയിൽ എ മു ് േപർ അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന കാരമുള്ള ഒേര
ഡി ിക്ടിൽ ആയിരു . ആ ഡി ിക്ട് മുഴുവനും ഒർേള ഡി ിക്ട് ജഡ്ജിയുെട
സിവിലും മിനാലും അധികാരങ്ങൾ കീഴടങ്ങെപ്പട്ടതായിരു . എന്നാൽ
ഈ ഡി ിക്ടിെന്റ വലിപ്പം നിമിത്തം രണ്ടായിരത്തി അ റു ഉറുപ്പിക മീ 
െത സലയായുള്ള എല്ലാവക സിവിൽ ആദ്യവ്യവഹാരങ്ങൾ ഡി ിക്ട് ജഡ്ജി
അയ ന്ന അപ്പീലുകൾ, അമ്പതു ഉറുപ്പിക മീെതയുള്ള എല്ലാ സ്മാൾ ാസ്സ്
വ്യവഹാരങ്ങൾ ഇതുകേളയും മ ം തീർച്ചെപ്പടു വാനായി ഒരു സേവാഡി 
േന ജഡ്ജികൂെട ഉണ്ടായിരു . ഈ ഡി ിക്ട് ആറ് മുൻസി മാരുെട
അധികാരത്തിൽ കീഴിൽ വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരു . ഇതിൽ ഒരു മുനിസിപ്പിെന്റ
അധികാര അതിർത്തിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടി തെന്നയാണു ന െട പൂേഞ്ചാലക്കര
എടവും രാമവർമ്മൻ തിരും ാട്ടിെല േകാവിലകവും കിടന്നിരുന്നതു്. അതി
ആ ജില്ലയുെട കസബേസ്റ്റഷൻ എ ് ജനങ്ങൾ പറ വ . ഈ ജില്ല
എന്ന ഡി ിക്ട്േകാർ ം സേബാർഡിേനറ്റ് ജഡ്ജിയുെട േകാർ ം കസബാ
മുനിസി േകാർ ം സ്ഥിതി െച ന്നതു് ഒേര മതിൽെകാ ് ചുറ്റെപ്പട്ടി ള്ള
വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലത്തായിരു .
േകാടതിയിെല ജഡ്ജിമാർ, േകാടതിയിലുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ, വക്കീലന്മാർ,
വക്കീലന്മാരുെട കീഴുേദ്യാഗമായിരി ന്നവർ, അവരുെട കീഴ് മക്കാർ, വ്യ 
വഹാരകാര്യസ്ഥന്മാർ, നാ കാര്യസ്ഥന്മാർ കച്ചവടക്കാർ, കൃഷി വൃത്തിക്കാർ,
വിദ്യാപരി മക്കാർ, ൈകേവല വൃത്തിക്കാർ, കൂലിക്കാർ, വ്യഭിചാരവൃന്ദങ്ങൾ
മുതലായ അേനകവിധമായ ജനങ്ങളുെട സാമ ്യത്താൽ തിങ്ങിവിങ്ങി ഇരി  
ന്ന ഒരു പട്ടണമാണു് ഇതു്. പലവിധങ്ങളായ ജനങ്ങളുെട വസതിക്കായിെക്കാ
പലവിധമായ എടു കേളാ, ഭവനങ്ങേളാ മ കൗതുകമായുള്ള ചില െവൺമ 
ണിമാട ടേമടങ്ങേളാ ഈ പരന്ന വിശാലമായി കിറ്റ ന്ന സ്ഥല എ ം
ഏവരും കാണ്മാൻ കഴിയുന്നതാകു . ഭാതം മുതൽ ഭാതം വെര ഈ സ്ഥല 

ള്ള ഒരു േഘാഷം ഇന്ന കാരമായിരു എന്ന് വാഴാമേഗാചരമാണു്. ഈ
സ്ഥലത്തിെന്റ അതി ൗഢമതേയയും ഔന്നത്യേത്തയും മാഹാത്മ്യേത്തയും
അറിഞ്ഞിേട്ടാ എ േതാ ം ഇവിെടയുള്ള ീരാമസ്വാമിയുെട േക്ഷ ത്തിെന്റ
പരിണാമഹീനമായ വിേശഷത. നാലുപുറവും അഞ്ചാറാൾ ഉയരം, അതി 
ഭംഗിയായി െകട്ടി ഉയർത്തിയിരി ന്ന േക്ഷ ത്തിന്റ് കൺമതിലുകളും ആ
കൺമതിലുകൾ തെന്ന െകട്ടി ഉയർത്തെപ്പട്ടി ള്ള ഉയർ നിൽ ന്നതായ
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സ്ഥലേത്തയും പറ്റി എന്താണ് ഞാൻ പറേയണ്ടതു്. ഒരു ര ൈമൽ ദൂരം എ ം
കാണ്മാൻ തക്കതും കുെറ ഉയർന്നതുമായ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ
നി ് ഈ പട്ടണത്തിേല േനാക്കിയാൽ ജനസമുദായത്തിനാൽ തിങ്ങി
വിങ്ങി നിൽ ന്ന ഭവനങ്ങളുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ഈ േക്ഷ ം അേനകവിധമായ
െചറുവക നവരത്നങ്ങെളെക്കാ പതിക്കെപ്പട്ടി ള്ള ഒരു േമാതിരത്തിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ നിൽ ന്ന മഹത്തായി ഉജ്ജ്വലത്തായ ഒരു നായകമണി എ
സങ്ക ിക്കെപ്പടാവുന്ന െവഡൂര്യേമാ ൈവരക്കേല്ലാ ആെണ നിശ്ചയമായി
ഉപമിക്കെപ്പടും. ഈ േക്ഷ ത്തിെന്റ കിഴ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗങ്ങളിൽ വളെര
ഉയർ പര നിൽ ന്ന ര േഗാപുരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു . ആ േഗാപുര 
ങ്ങളിൽനി ് കീഴ് ഭാഗേത്ത ള്ള കരിങ്കൽപടവുകൾ കിഴ ം പടിഞ്ഞാറും
െകട്ടി വരിവരിയായി താഴ്ത്തീ ള്ളതിെന്റ ഒരു ഭംഗി അവിെടയുള്ള ര ചിറകളുെട
മേനാരമ്യമായ കിടപ്പിനാലല്ലാെത മെറ്റാ െകാ ം ജയിക്കെപ്പടുേമാ എ
സംശയി . ഈ േക്ഷ ത്തിെന്റ കിഴ ം പടിഞ്ഞാറും ഉള്ളതായ ഈ
ചിറകളുെട വിസ്തീർണ്ണവും വിശാലതയും അതിലുള്ള ജലത്തിെന്റ സ്വച്ഛതയും
നിമ്മലത്വവും കണ്ടാൽ അ അധികം ജനങ്ങൾ അതിൽ കുളിച്ചി കൂടി െവ 
ള്ളത്തി യാെതാരു മലിനതേയാ അശുദ്ധിേയാ കാ വല്ല ദുസ്സഹത്വേമാ
ഗന്ധൈവപ രീത്യേമാ േകവലം ഇല്ലാതിരി ന്നത് ഈശ്വരസഹായത്താൽ
മാ മാെണ െപാതുവിലുള്ള ആളുകൾ േതാന്നാം.
ഈ േക്ഷ ത്തിെന്റ ഉന്നതമായ ഭാഗത്തിെലല്ലാം ശാതകുംഭ പുകൾ അവിട 
വിെട ഉണ്ടായിരുന്നതുകളിൽനി ഉപരിതലത്തിലാകെവ മൂടിയിരുന്ന െച
പലകകളിൽ സൂർയ്യ ഭ രാവിേലയും ൈവകുേന്നരവും ത േമ്പാൾ ഉണ്ടാവുന്ന
കനകമയങ്ങളായും പിംഗലങ്ങളായും രേക്താച്ഛ്ഠനങ്ങളായും സംഗതിവശാൽ
എടയ്ക്കിട രൂപ്യമയങ്ങളായും ഉള്ള വർണ്ണങ്ങൾ ഏെതല്ലാം കാരത്തിൽ ഉള്ള
േശാഭെയ ഈ െചമ്പടിച്ച േമൽപുരകൾ ം ഈ െപാൻതാഴിക ടങ്ങൾ
തെന്നയും െകാടു എ മന െകാണ്ട് ആേലാചിച്ചാൽ ഏവനും േതാ ം.
പിെന്ന ജനങ്ങളുെട വസതികൾ ഇന്ന കാരത്തിൽ തിക്കിത്തിരക്കീട്ടാെണ
പറഞ്ഞാൽ അവസാനമില്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ േക്ഷ ത്തിന്റ ഒരു കാ
എന്തായിരി െമ സാധാരണയായി ഏവനും മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. രാവി 
െല േനരം അ മണി മുതൽ രാ ി പ മണിവെര ഈ േക്ഷ ത്തിൽ
മേഹാത്സവമായി തെന്ന ദിനം തി കഴി വരുന്നതാണ്. ഇതിെന്റ വിേശഷ 
തകൾ എല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ േത്യകി പറവാൻ ഞാൻ ഭാവി ന്നില്ല.
നുമ്മൾക്ക് ഇവിെട പറേയ ന്ന കഥ ഒരു സിവിൽ വ്യവഹാരെത്ത റി
മാ മാകയാൽ അതിെന സംബന്ധി ള്ള മനുഷ്യരുെട കഥ മാ ം ഇവിെട
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അ ം പറേയണ്ടതു േയാഗ്യമാണ്.
ഉയർന്നതരം പരീക്ഷകൾ െകാടു ജയം ാപിച്ച് ആ അവസ്ഥെയ കാണി  
ന്നതായ വാചകേത്താടുകൂടി ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടി ള്ള ഓട് , െചമ്പ് , മരം , കാൻവാസ്
മുതലായ സാധനങ്ങളിൽ എഴുതി പതിച്ചി ള്ള വക്കീൽമാരുെട വീടുകൾ
അസംഖ്യം. ബാരിസ്റ്റർ അറ്റ് െലാ , എം.എ., എം.എൽ , എം.എ.ബി.എൽ
, ബി.എ.,ബി.എൽ, എൽ.എൽ.ബി. , എഫ്.എ.ബി.എൽ എന്നിങ്ങെനയുള്ള
പരീക്ഷകൾ ഒ ം ജയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ, കർ രയ്യെന്റ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം
വിേശഷ ാപ്തിയും നിമിത്തം അയാൾ വ്യവഹാര കാർയ്യം സംബന്ധമായി ഈ
പട്ടണത്തിലുള്ള തിരക്ക് അതികലശൽ തെന്ന. വക്കീൽമാരും കക്ഷികളും കൂടി
ഒരു െതരക്ക് , മെറ്റാേരടത്ത് വക്കീൽമാരും വക്കീൽമാരുംകൂടി ഒരു െതരക്ക്
മെറ്റാേരടത്ത് കക്ഷികളും കക്ഷികളുംകൂടി ഒരു െതരക്ക് , മെറ്റാേരടത്ത് വ്യവഹാ 
രകാർയ്യസ്ഥന്മാരും കക്ഷികളുംകൂടി ഒരു െതരക്ക് , മെറ്റാേരടത്ത് േചാറുെവച്ച്
വിൽ ന്ന പട്ടന്മാരു കക്ഷികളുംകൂടി ഒരു െതരക്ക് , മെറ്റാേരടത്ത് േചാറുെവ
വി ന്ന നായന്മാരും കക്ഷികളുംകൂടി ഒരു െതരക്ക് , മെറ്റാേരടത്ത് ചായെവ
വിൽ ന്ന പട്ടന്മാരും ചായ െവ വി നായന്മാരുംകൂടി ഒരു െതരക്ക് ,
ഇെതല്ലാം സാമാന്യം ശമനമാവണെമങ്കിൽ േനരം പ മണി കഴിയണം.
പ മണിക്ക് േകാടതി സംബന്ധെപ്പട്ടി ള്ളവർ എല്ലാം േകാടതിയിേലക്കായി
േപാകും.
നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന സബ് ജഡ്ജി അവർകളും , മുൻസിഫ് അവർകളും
ഈ തിരക്കിലുള്ള പട്ടണത്തിൽതെന്ന ആയിരു അധിവാസം െചയ്തിരുന്ന 
ത്. ഡി ിക്ട് ജഡ്ജി അവർകൾ ഈ സ്ഥല നി ര നാഴിക ദൂരം
ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരു പാർപ്പ്. നമുക്ക് ഇതി മുെമ്പ പരിചയമായ
കരിപ്പാട്ടിൽ കണ്ടൻേമേനാൻ ഉദയന്തളിമഠത്തിൽനി പിരിഞ്ഞ് ഊൺ
കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം തനിക്ക് സഹജമായുള്ള നാരദസ്വഭാവം തെന്ന വളെര
അലട്ടി. സ്വേത തെന്റ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങൾ െവളിവായി പുറേത്ത
ക തുടങ്ങി. തനിക്ക് ഇേപ്പാൾ സ്വെത ഉള്ളതായി തീർന്നി ള്ള ഗംഭീരഭാവവും
ധാർഷ്ട്യാതിേരകമായ വാ കളും ഒ കവി . ”ഇതു ബഹുരസം തെന്ന.
വ്യവഹാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുണ്ടാമണ്ടികൾ കലശലായി തീരും. ഈ വ്യവ 
ഹാരം പറഞ്ഞതുേപാെലേയാ വിചാരി ംേപാെലേയാ ഒ ം നിൽ കയില്ല.
”റില്ലി” ആക്ട് കാരം വ്യവഹാരം െകാടുപ്പാനായി ഞാൻ പറ . ആ
ആക്ടതെന്ന എന്താെണന്ന് ഇനിയും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങിെനയാണ്
ആ ആക്ടട് കാരം വ്യവഹാരം തയ്യാറാേക്കണ്ടത് എ കൂടി എനി നല്ല
ശീലമില്ല. ഈ വ്യവഹാരംസംഗതിെയപ്പറ്റി ഇനി തിരുമു ാടുമായിേട്ടാ മേറ്റാ
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സംസാരിക്കണെമങ്കിൽ ”റില്ലി ആക്ടി” െന്റ ഗുണേദാഷം െവടിപ്പായി വിചാരി 
ച്ചി േവണം. ഇതി േനാട്ടീസ്സ് അയച്ച വക്കീൽ രാഘവേമേനാനുമായി ക
സംസാരിക്കണം.”
എ വിചാരി നിശ്ചയി െചരി ം , കുടയും , ചൂരൽവടിയും എടു േമൽ 
പറഞ്ഞ പട്ടണത്തിേലക്കായി ക്ഷേണന േപാവുകയും െച . പട്ടണത്തിൽ
എ േമ്പാൾ അസ്തമിച്ചിരി . രാഘവേമേനാൻ കേച്ചരിയിൽനി മട 
ങ്ങിവന്നിരി . കണ്ടേന്മേനാെന കണ്ടേപ്പാൾ ആചാരപൂർവ്വം ഇരിപ്പാൻ
പറ . കണ്ടേന്മേനാൻ ഇരുന്ന ഉടെന േനാട്ടീസ്സിെന്റ കാർയ്യെത്ത റി

സ്താവി . ഈ രാഘവേമേനാൻ ബി.എ.ബി.എൽ ജയിച്ചി ള്ള ഒരു വക്കീലാ 
കു . അ െകാല്ലം കഴിഞ്ഞി ൈഹേക്കാടതി സന്നത്ത് വാങ്ങാെമ വച്ച്
തൽക്കാലം ഒന്നാംേ ഡ് വക്കീൽപണിയിൽ േവശിച്ചി ള്ള ഒരു േദഹമാകു 

. ഇം ീഷിൽ നല്ല പഠി ം വ്യവഹാരശാ ത്തിൽ നല്ല അറിവും ഉള്ള ഒരു
ആളായിരു .
രാഘവേമേനാൻ :- അെത , ആ േനാട്ടീസ്സ് അയച്ചിട്ട് ഇേപ്പാൾ ദിവസം കുെറ
അധികമായേല്ലാ. എന്താണ് അവർ വ്യവഹാരം െകാടു ന്നിെല്ല ? കണ്ടന്മാമന്
നല്ല തരമായേല്ലാ.
കണ്ടൻേമേനാൻ :- നിശ്ചയമായി െകാടു . അന്യായഹർജി എഴുതി
തരണം. അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഈ അന്യായം െകാടു ന്നത്
”റില്ലി” ആക്ട് കാരമേല്ല േവണ്ടത് ?
രാ :- എന്താക്ട് ? എ പറഞ്ഞ് കുെറ ചിറി .
ക :- നിങ്ങൾ ഇം ീഷിൽ പറയുന്ന േപര് ഒരുവിധത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്
”റില്ലി” ”റില്ലി” ആക്ട്. റില്ലി ആക്ട് എന്ന് ഒരാക്ട് ഇേല്ല ?
രാഘവേമേനാൻ ചിരി . ഇയാൾ എന്താക്ടിെന കുറിച്ചാണു പറയുന്നത് എ
തനി ഒ ം തെന്ന മനസ്സിലായില്ല.
രാ :- ഇത് മഹാ ദുർഘടംതെന്ന . എന്ത് ”റില്ലി” ആക്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങിെന ഒരാക്ട്
ഇം ീഷിൽ േകട്ടിേട്ട ഇല്ല. ഈ ആക്ടിനു മലയാളത്തിൽ േപരിേല്ല ?
ക :- മലയാളത്തിൽ േത്യക നിവൃത്തി ആക്ട് എ േപർ േകട്ടി ണ്ട്.
രാ :- ശിക്ഷ , ശിക്ഷ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങിെന സംസാരി തുടങ്ങിയാൽ ഇം ീ 
ഷ് അറിയുന്ന ആളുകെളല്ലാം അമ്പര േപാകും. എ കഥയാണ്. െഹ ,
ഇതു െ സിഫിക്ക് റിലീഫ് ആക്ട് എന്ന ആക്ടിെന ”റില്ലി” അക്ട് , ”റില്ലി”
ആക്ട് എ പറയുന്നത് വളെര സങ്കടം തെന്ന. പിെന്ന മലയാളത്തിൽ േപർ
തർജ്ജമാക്കീ ണ്ടേല്ലാ. തർജ്ജമയാക്കിയതും നല്ലമാതിരിയിലാണ്. ” േത്യ 
കനിവൃത്തി ആക്ട് ” എ മലയാളത്തിൽ േപർ വിളിച്ചിരി . ഇതിനു്
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”റില്ലി” ആക്ട് എ േപർ പറയുന്നത് എേന്താരു കഷ്ടമാണ്. ഈ ആക്ട്
കാരേമാ വ്യവഹാരം െകാടു ന്നത്. എെന്റ േനാട്ടിസ്സിൽ കാണിച്ച സംഗതി

ഈ വിധമല്ല. കുട്ടിെയ സംരക്ഷിപ്പാനുള്ള ചിലവ് വാങ്ങി കി വാനുള്ള ഒരു
വ്യവഹാരം െകാടു െമന്നാകു . ഇേപ്പാൾ ഈ േത്യക നിവൃത്തി ആക്ട്
എങ്ങിെന ഇതിൽ ചാടി വ .
കാ :- അെത , അങ്ങിെന തെന്നയാണ് േനാട്ടീസ്സിെന്റ അർത്ഥം. എന്നാൽ േനാ 
ട്ടീസ്സ് ”അവകാശങ്ങെള സ്ഥാപി കി വാൻ” എ ഒരു വാചകം ഉള്ളതിനാൽ
രാ :- അസംബന്ധമായി എെന്തങ്കിലും സംസാരിേക്കണ്ട. സ്ഥാപന എെന്നാരു
വാക്ക് ഒരു അന്യായ ഹർജിയിൽ എഴുതിയാൽ ആ അന്യായഹർജിയിൽ
കാണി ന്ന നിവൃത്തി സ്ഥാപനമായി േപാവുേമാ ? എന്താണ് കണ്ടന്മാമൻ
ഇങ്ങിെന എല്ലാം പറയുന്നത്.
കണ്ടേന്മേനാൻ എെന്തങ്കിലും ഒരു സംഗതി പിടി വ്യവഹാരങ്ങെളപ്പറ്റി
ദുസ്തർക്കം െചയ്വാൻ വളെര മന ള്ള ആളാണേല്ലാ.
ക :- ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്കരീ ് അറി കൂടാ. അതിരിക്കെട്ട, എന്നാലും ഞങ്ങൾ
േചാദി ന്ന േചാദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉത്തരം പറ മടക്കീ േവണം
നിങ്ങളുെട അഭി ായ കാരം ഞങ്ങെളെക്കാ നടത്തി വാൻ. സ്ഥാപന  
ള്ള വ്യവഹാരമേല്ല ഇത് , എ ഒരു സംശയം. ആക്ട് ഇവിെട ഉേണ്ടാ ?
രാ :- ഈ വ്യവഹാരം ഒരു സാധാരണവ്യവഹാരമാണ്. ചിലവിനു വാങ്ങി
കി വാൻ ഉള്ള ഒരു വ്യവഹാരം. അതിനു് ”റില്ലി ആ മായി” യാെതാരു
സംബന്ധവും ഇല്ല.
ക :- അേപ്പാൾ ഈ ’സ്ഥാപി കി വാൻ’എന്ന് എഴുതിയേതാ ?
രാ :- എന്താണ് അങ്ങിെന എഴുതിയതുെകാണ്ട് ?
ക :- അവിെടയാണ് കുറ ൈവഷമ്യം. ഈ കുട്ടി കല്യാണി അമ്മയുെട
മകളാെണ ം പിെന്ന ആ അമ്മ പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ ജനി വളർ 
ന്നതാെണ ം അേല്ല സ്ഥാപിേക്കണ്ടത്. സ്ഥാപനവ്യവഹാരമായിേല്ല ഇത്
? അതാണ് ഒരു സംസയം. ”സ്ഥാപന ആക്ട് ”ഈ വക വ്യവഹാരങ്ങെള
കുറി എ പറയു . ഈ ” േത്യക നിവൃത്തി ആക്ട് ”ഇവിെട ഉേണ്ടാ.
അതുെണ്ടങ്കിൽ ഒ കണ്ടാൽ െകാള്ളാം.
രാ :- (കുെറ േദഷ്യേത്താടുകൂടി) ”ആക്ട് ഇവിെട ഉണ്ട് . അതു ഇം ീഷിൽ അണ്.”
ക :- അതു തർജ്ജമയായി ഒ പറ േകൾപ്പിക്കാേമാ ?
രാ :- എനി ഇേപ്പാൾ ആ പുസ്തകം തർജ്ജമയായി പറവാൻ വയ്യ. പുസ്തകം
േവണെമങ്കിൽ തരാം. ആെരെക്കാെണ്ടങ്കിലും തർജ്ജമയാക്കി േനാക്കിേക്കാളു.
ക :- മലയാളത്തിൽ ഈ പുസ്തകം ഇേല്ല ?
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രാ :- ഉണ്ട് എെന്റ ൈകവശം ഇല്ല.
കണ്ടൻേമേനാനു് ഈ സംവാദം അ രസിച്ചില്ല. താൻ പഴയ ഒരു മനുഷ്യൻ
തെന്ന. എന്നാലും ഒരു വ െവ റിെച്ചങ്കിലും സിവിൽ വ്യവഹാരസംബന്ധമാ 
യി അറികയിെല്ലന്ന് ഈ െചറുപ്പക്കാരായ വക്കീൽമാർക്ക് ഇ ക്ഷണത്തിൽ
മനസ്സിലാവുന്നതും അതിെന പുറത്താ ന്നതും തനിക്ക് പരമസങ്കടമായി ള്ള
ഒരവസ്ഥയായിരു . തെന്റ അേപ്പാഴെത്ത പണമില്ലാത്ത സ്ഥിതിേയയും
മ ം ക്ഷണത്തിൽ ഓർമ്മ വ . താൻ കാർയ്യങ്ങളിൽ പണ്ടെത്തേപ്പാെല
വാദി മാറില്ല. എന്നാലും ഇ ലഘുവായ ഒരു സംഗതിയിേന്മൽ തെന്ന
നിന്ദി പറ വേല്ലാ . ഹാ , കഷ്ടം . ൈദവം ഓേരാേരാ കാലത്തിെന്റ
അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ഓേരാരുത്തെന ശിക്ഷി കയും െച ന്നതാണ് എ റച്ച്
ഉടെന അവിെട നിന്ന് േപാവാൻ സമ്മതം േചാദി .
രാ :- അേപ്പാേഴ േപാവാൻ ബദ്ധപ്പാടാേയാ ? ഇന്ന് ഇവിെട ഊണു കഴിച്ച്
രാ ി ഇവിെട െകടക്കാമേല്ലാ ?
ക :- അല്ല എനിക്ക് അസാരം ബദ്ധപ്പാടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒ വക്കീൽ ശാമുേമ 
േനാെന്റ അടുെക്ക േപാേവണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്.
രാ :- എന്നാൽ അെ േവ . അങ്ങിെനയാവെട്ട.
ക :- അന്യായഹർജി എഴുതുന്നതു നാെള ആക്കാം. അതിന്നായി ഞാൻ ഇേങ്ങാ
വരാം.
രാ :- അങ്ങിെനയാവെട്ട.
വക്കീൽ ശാമുേമേനാെന റിച്ച് എെന്റ വായനക്കാർ ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ
ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വായിച്ചി ണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ശാമുേമേനാൻ പൂേഞ്ചാ 
ലക്കര എടത്തിൽ ഏകേദശം ഒരു ആ ിതെനേപ്പാെല ആയിരു എ ം
അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇയാളും കണ്ടേന്മേനാനുമായി പെഴ ചങ്ങാതിമാരായിരു 

. തൽക്കാലം ശാമുേമേനാെന കാേണണെമന്ന് ഒരു താ ർയ്യം ഉണ്ടായത്
എ െകാണ്ടായിരു എന്ന് എനി പറയാന േപാകുന്ന കഥയിൽനിന്ന്
അറിയാവുന്നതാണ്. പിെന്ന കണ്ടൻേമേനാൻ വടിയും , കുടയും െചരുപ്പമായി
ശാമുേമേനാെന്റ വീട്ടിൽ െച . ശാമുേമേനാൻ കുശല ശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഉടെന
വന്നതു വല്ല വിേശഷസംഗതി ഉണ്ടായിേട്ടാ എ േചാദി . ക :- വിേശഷസംഗ 
തി ഒ മില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാർയ്യത്തിൽ കുറ സംശയം. ” േത്യകനിവൃത്തി
ആക്ട് ” ഇവിെട ഉേണ്ടാ ? ഉെണ്ടങ്കിൽ അത് ഒന്ന് േനാേക്കണ്ടിയിരി .
ശാമുേമേനാൻ :- ഇവിെട ഉള്ളത് ഇം ീഷിൽ ആണ്. അത് െകാ വിേരാ 
ധമില്ല. മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമയാക്കി ഞാൻ പറ തരാം. എ പറ
ശാമുേമേനാൻ പുസ്തകം എടു െകാ വരാൻ േപായി.
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ക :- ഈശ്വേരാ ! രക്ഷതു ! ഇങ്ങിെനയും ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതു ന െട ഭാഗ്യം
തെന്ന. എേന്നാർ ംെകാണ്ട് പുറ കാത്തിരു : അേപ്പാൾ ശാമുേമേനാൻ
പുസ്തകം എടു െകാ വ . ഇതാണ് െ സിഫിക്ക് റിലീഫ് ആക്ട് എ
പറ . ശരി , ഇെതാ വായി േകട്ടാ. നന്നായിരു . ശാമുേമേനാൻ
വായി തുടങ്ങി. കണ്ടൻേമേനാൻ അതു േകൾക്കാനായി അതി ദ്ധേയാെട
െചവി െകാടു സന്നദ്ധനായിരു . ഇയാൾ ഒരു മാതിരി ഒ മുതൽ 57 വെര
വകു കൾ തർജ്ജമ െച െകാ േപായി. കണ്ടേന്മേനാൻ സ ദ്ധനായി
േകൾ കയും െച . ഒരു ദ്ധെകാ ം ഉത്സാഹംെകാ ം കാർയ്യം വിചാരി 
ച്ച വഴി ഒ ം വന്നില്ല. ആക്ട് യാെതാ ം മനസ്സിലായില്ല.
ക :- ഈ ആക്ട് വലിയ കഠിനം തെന്ന. എല്ലാ ആ േപാെലയല്ല അപ്പാ ,
വലിയ ഉ േവഷം തെന്ന. എനിക്ക് ഇതിൽ സ്ഥാപനവിധിയുെട തത്വമാണ്
അറിേയണ്ടത്. അതിനുള്ള െസക്കിൻ വായിച്ചില്ലേല്ലാ.
ശാ :- ഓ, െഹാ , ഇതാണ് ആവശ്യം. ഇതു 42-ം െസക്ഷ്യനിൽ ഉണ്ടേല്ലാ.
അതിെന്റ തർജ്ജിമ ഒ ംകൂടി വായി േകൾപ്പി തരാമേല്ലാ.
ക :- ഈശ്വരാ ! എന്നാൽ നന്നായിരു .
ശാമുേമേനാൻ പുസ്തകത്തിൽ 42-ം െസക്ഷ്യൻ താെഴ പറയും കാരം വായി .
”42 യാെതാരുത്തനും വല്ല വ െവ സംബന്ധിേച്ചാ , വല്ല ശാ ീയമായ
സ്ഥിതിെയ സംബന്ധിേച്ചാ അതിെന സ്ഥാപി കി വാനായി , വല്ല ഒരു 
ത്തെന്റ േമലും വ്യവഹാരം െകാടുക്കാവുന്നതും േകാടതിയുെട യുക്ത കാരം
ആ കാർയ്യത്തിൽ ആ മനുഷ്യെന അങ്ങിെന അവകാശമുെണ്ട ഒരു വിധി
െകാടുക്കാവുന്നതും എന്നാൽ അങ്ങിെനയുള്ള വ്യവഹാരത്തിൽ അന്യായക്കാരൻ
േവെറ സംഗതികൾ ഒരു വിധി െകാടുപ്പാൻ ആവശ്യെപ്പേടണെമന്നില്ലാ 
ത്തതും ആകു . എന്നാൽ അന്യായക്കാരന്ന് അധിക അവകാശങ്ങൾ കൂടി
േചാദിപ്പാൻ പാടുെണ്ട കാണുന്ന പക്ഷം േമ റഞ്ഞമാതിരി വ്യവഹാരം
േകാടതി സമ്മതിേക്കണ്ടതുമില്ല.”
ക :- ശരി , ശരി , ശരി . അങ്ങിെന വരെട്ട , ഇേപ്പാൾ എനി കാർയ്യെമല്ലാം
മനസ്സിലായി. അങ്ങിെന വരെട്ട. ഇതു അവകാശസ്ഥാപന പ ന്ന ഒരു
വ്യവഹാരമേല്ല ? എന്താ വിചാരി ന്നത്.
ശാ :- അെത. സംശയമില്ല.
ക :- ഒരു തറവാട്ടിെല ഒരു കുടുംബക്കാരെന തറവാ കാർ രക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ
അവനുള്ള നിവൃത്തി ഈ 42-ം െസക്കിൻ കാരം അന്യായം െകാടുത്തിട്ടേല്ല ?
ശാ :- അെത , സംശയം കൂടാെത.
ക :- ഈ മഹാ േകമന്മാരായ വക്കീൽമാർ അല്ല എ പറയു .
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ശാ :- ആരാണ് പറഞ്ഞത് ? ഇങ്ങനെത്ത വക്കീൽമാർ ഇവിെട ഉെണ്ട ഞാൻ
ഓർത്തിരുന്നില്ല. ഒരു സമയം പുതിയ വക്കീൽ കൃഷ്ണേമേനാേനാ ? ഇവിെട
രാമപിള്ള എെന്നാരാൾക്ക് അസംബന്ധമായി ഒെരഴുത്ത് ഈ േമൽപറഞ്ഞ
കൃഷ്ണേമേനാൻ ഉണ്ടാക്കിയതു ഞാൻ ക . എ േഗാഷ്ടിയാണ്. ഈ െസ 
ക്ഷ്യെന്റ ആവശ്യം പൂേഞ്ചാലക്കര എടക്കാരുമായി രാമപിള്ള വ്യവഹാരത്തിനു്
ഒരുെമ്പട്ടിരി ന്ന കാർയ്യത്തിലേല്ല ? കണ്ടേന്മേനാേനാട് േചാദി ന്നതിനു്
ഒ ം വിേരാധമില്ലേല്ലാ.
ക :- അതിെനന്താണ് വിേരാധം. നുമ്മൾക്ക് അന്യന്മാരുെട കാർയ്യം െകാണ്ട്
എേപ്പാഴും സംസാരിക്കാമേല്ലാ ? ഞാൻ ഈ സംശയം േചാദിച്ചറിേയണെമ  
ള്ള ആ ഹേത്താടുകൂടി ന െട േനാട്ടീസ്സ് അയച്ച വക്കീലായ രാഘവേമേനാെന
ഇ ക . കുേറ സംസാരിച്ചതിെന്റ േശഷം എനിക്ക് മതിയായി. ഇം ീഷ്
അറിവു തെന്നേപ്പാെല ആർ മിെല്ല തനി ള്ള ദുരഭിമാനത്താൽ പ
ൈദവം െകാടുത്തിരുന്ന ബുദ്ധിയും കൂടിേപ്പായി. അഹങ്കാരത്താലും ദുർമ്മദ 
ത്താലും ഇം ീഷിേലാ മേറ്റാ തേന്നാടാെരങ്കിലും സംസാരി േപായി െണ്ടങ്കിൽ
അതിെന ഒെക്കയും അബദ്ധമാ ന്ന വൃത്തിയാണ് ഇേപ്പാൾ രാഘവേമേനാനു
എ എനി േതാ .
ശാ :- അസൂയ ഇങ്ങിെന ഉണ്ടായിട്ട് െചറുപ്പക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ രാഘവേമ 
േനാെനേപ്പാെല മെറ്റാരാെളയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പിെന്ന േവണെമങ്കിൽ
െചറിയ കൃഷ്ണേമേനാനും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അല്ല, വർത്തമാനങ്ങൾ േകൾക്കെട്ട,
കർ രയ്യൻ സ്വാമിയും ഞാനും പൂേഞ്ചാലക്കര അച്ചെന്റ വക്കീൽമാർ ആയി
ഇനിയും അതുെകാ പറഞ്ഞി ഫലമില്ല. എന്താണ് ഉദയന്തളി രാമവർമ്മൻ
തിരുമു ാട്ടിേലക്ക് വളെര രസകരമായിരി എ േതാ . കണ്ടേന്മ 
േനാനും ഒരു േനരേമ്പാക്കായി.
ക :- കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുേപാെല ഒ മായില്ല. കർ രയ്യനും, നിങ്ങളും
പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിെല വക്കീൽമാരായി വരാേന സംഗതിയു എ
ഞാൻ കാര്യം േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന നിശ്ചയി . അതു നിമിത്തമാണ് പിെന്ന
രാഘവേമേനാെന െകാ േനാട്ടീസ് െകാടുപ്പിച്ചത്. അയാളുെട ഇേപ്പാഴെത്ത
ഭാവം കാണുേമ്പാൾ ’േവണ്ട’ എ േതാന്നിേപ്പാകു . എ ധിക്കാരമായ
വാ കളാണ് എേന്നാട് സംസാരിച്ചത്. ആ ചാ േമേനാൻ മതിയായിരു .
അെല്ലങ്കിൽ വലിയ ഇം ീഷുകാർ േവണെമങ്കിൽ മാധവേമേനാെന കൂടി ആക്കാ 
മായിരു . ഇതു മഹാ ദുർഘടമായിത്തീർ . വല്ലതും നിന്ദി പറയുന്നതു
സഹിക്കാം. എന്നാൽ കാര്യം പറയാെത നിന്ദി ക മാ ം െചയ്താൽ !
ഇയ്യാൾ കുെറ കാര്യശീലമുള്ള വക്കീലാെണ ജനേബാദ്ധ്യമായത് എങ്ങെന ?
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ശാ :- ഇയാളുെട ഭാഗ്യംതെന്ന. മ ഞാെനാ ം പറവാൻ കാണുന്നില്ല. പണം
വളെര കി ണ്ട്. മാസത്തിൽ ആയിരം ഉറുപ്പികേയാളം കി ണ്ട്. കഥ
ഈശ്വരൻ ക . 42-ം െസക്ഷ്യൻ പറ മനസ്സിലാക്കിെക്കാടുത്താൽ ഇയാൾ
പിെന്ന ഒ ം പറകയില്ല എ േതാ .
ക :- പറ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ? അതേല്ല െവഷമം. മ ള്ളവനു് ഇങ്കളീഷ്
അറി കൂടാ. വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താെണന്ന് ആേലാചിക്കാെത
നിസ്സാരമാക്കി ത ം. പിെന്ന എ െച ം ? ഒരു സമയം ഹരം കൂടി
ഉണ്ടാകയിേല്ല എ ം സംശയി .
ഇങ്ങിെന ഇവർ രണ്ടാളുംകൂടി വിേശഷം പറ ് ഊൺ കഴി റങ്ങി. പിേറ്റ ്
രാവിെല കണ്ടേന്മേനാൻ രാഘവേമേനാെന്റ മഠത്തിൽ േപായി. കണ്ടേന്മേനാൻ
ഇങ്ങിെന കക്ഷികളുടം ഒരു െതരക്ക് േവെറ ഒരു വക്കീൽമാരുെട അടുെക്കയും
കണ്ടിട്ടില്ല. രാഘവേമേനാൻ വന്നതുതെന്ന കണ്ടില്ല. അയാൾ അവിെട ഒരു
ബ ഇട്ടി ള്ളതിേന്മൽ േവെറ ആളുകേളാടുകൂടി കുത്തിയിരു . അവിെട
വലിയ തിര തെന്ന. ഒരു േക േനാക്കി അതിെന്റ മറുവടി പറഞ്ഞ് ,
മെറ്റാരുേക േനാ ം. ഇങ്ങെന ഓേരാന്നായി േനാക്കി ഏകേദശം തീരാറാ 
കുേമ്പാേഴക്ക് കേച്ചരിക്ക് േപാേവണ്ട സമയമായി. അേപ്പാൾ കണ്ടേന്മേനാെന
അവിെട ക .
രാ :- ഇ ് അന്യായപകർപ്പ് എഴുതുവാൻ നിര െകാണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. കണ്ട 
മ്മാമൻ ഇ േപാവണ്ട. ഇ ൈവകുേന്നരം കേച്ചരിയിൽനി ് വന്ന ഉടെന
അന്യായ ഹർജിയുെട വൃത്തിതെന്ന ആക്കാം. അതല്ല. ഇേപ്പാൾ േപാവു 

െവങ്കിൽ നാെളേയാ മറ്റന്നാേളാ വന്നാൽ നിശ്ചയമായും അന്യായപകർപ്പ്
െകാ േപാവാം.
ക :- എനിക്ക് അന്യായത്തിെന്റ സാരം ചില സംഗതിേയാടുകൂടി മനസ്സിലാക്ക 
ണം. അതിനു് ഇന്ന് ൈവകുേന്നരം തെന്നയാണു നല്ലത്. ഞാൻ ഊൺ കഴിച്ച് ,
ൈവകുേന്നരം കേച്ചരിയിൽനി വരുേമ്പാേഴക്ക് ഇേങ്ങാട്ട് എത്തിക്കളയാം.
രാഘവേമേനാൻ :- എന്താണ് െഹ , അബദ്ധമായി പറയുന്നത്. ഊണ് ഇവിെട 
ത്തെന്ന.
ഉടെന തെന്ന ഒന്നിച്ച് ഉണ്ണാൻ ഇരു . ഓേരാേരാ െവടികൾ പറ െകാണ്ട്
സാപ്പി . രാഘവേമേനാൻ കേച്ചരി പുറെപ്പ . അേന്നക്ക് ഒരു ഇരുപതു
ദിവസം മുേമ്പ മ ാശിയിൽനി വരുത്തീ ള്ള ഒന്നാന്തരം ഹാംവണ്ടിയും
ഒന്നാംതരം െവള്ള തിരയുമായിരു കേച്ചരി ള്ള വാഹനം. ആ കുതിരയും
വണ്ടിയും െകട്ടി ലിവറി േകാ ഇട്ടി ള്ള ര കുതിരക്കാർ വണ്ടിയുെട എടവും
വലവും കറുത്ത ചാമരങ്ങേളാടുകൂടി ഓടിെക്കാ ം െകാ േമൽ വണ്ടിയുെട
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ഉപരി സ്വച്ഛന്ദം ഇരു െകാ ം വണ്ടിെയ ഓടി െകാണ്ട് േപാകയും െച ..
കണ്ടൻേമേനാൻ ഈ യാ യുെട ഒരു േഘാഷം കണ്ട് വിസ്മയി . ”നാരാ 
യണ” ”ശിവശിവ” ഈ കുട്ടി ഇ േവഗത്തിൽ ഈ പദവിയിൽ എത്തിയത്
ഈയാളുെട ഭാഗ്യവിേശഷം തെന്ന. എന്നാൽ സ്വഭാവം ഇങ്ങെന വഷളായി
േപായതിനു് എന്താണു കാരണം. ഒരു സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അബദ്ധമായി 
രിക്കാം. അതു െകാണ്ടായിരിക്കാം എേന്നാടു േദഷ്യെപ്പട്ടത്. ഇംകിരീസ് േലാ
പഠിച്ചി ള്ളവർക്ക് ശുദ്ധ മലയാളിയായ തങ്ങളാൽ ചിലത് പറയുന്നതും പെക്ഷ
ബുദ്ധി ഇല്ലാെത പറയുന്നെത േതാന്നിേപ്പാവു ണ്ടായിരിക്കാം. േലാവിൽ
ഇയാൾക്ക് നല്ല ാപ്തിയുെണ്ടന്നാണ് ഞാൻ േകട്ടെതല്ലാം. ശാമുേമേനാൻ
മാ ം മറി ം പറ . അത സാരമില്ല. ശാമുേമേനാൻ ഇങ്കിരീസ്സ് ഒര ം
മാ േമ പഠിച്ചി . എെന്താ ഒരു ”മറ്റിക്കേലശൻ” പരീക്ഷയും െകാടുത്തി ണ്ട്.
ഇങ്കിരീസ് ശാ ം സാമാന്യം അറിയാമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ആളുകൾ, ഒ ം
അയാളുെട അടുക്കൽ േപാവുന്നില്ലേല്ലാ. കർ രയ്യൻ സ്വാമിയുെട അടുെക്കയും
രാഘവേമേനാെന്റ അടുെക്കയും, മാധവേമേനാെന്റ അടുെക്കയും ആണേല്ലാ ?
ഈ കുട്ടിക്ക് ആയിരത്തിലധികം ഉറുപ്പിക മാസം കി േപാൽ. ഇ
േക കളിൽ ഓേരാ മറുപടി കക്ഷികൾ പറ െകാടു ന്നതു േകട്ട് ഞാൻ
അത്യാശ്ചര്യെപ്പ േപായി. 13 േക ഇ ണ്ടായിരു . ആ പതി േക  
കളിൽ ഉള്ള ’ലപിഡൻസ് ’ േനാക്കിയ ഒരു മാതിരിയും ഓേരാ സംഗതികെള
തീർച്ചെപ്പടുത്തിയ മാതിരിയും കണ്ടതിൽ എനി വളെര സേന്താഷം േതാന്നി.
ഈ വ്യവഹാരെത്തപ്പറ്റി ഇയ്യാളുെട അഭി ായം എന്താെണന്ന് സൂക്ഷ്മമായി
അറിയണം. ആൾ ഇയ്യാൾ അതിസമർത്ഥനാണ് സംശയമില്ല. പെക്ഷ േചാ 
ദി ന്നത് വളെര താഴ്മേയാെട േചാദിക്കാെമ ം മ ം ഓേരാ സംഗതികെള
വിചാരിച്ച് ഈ വൃദ്ധൻ പുമുഖ ള്ള ഒരു തിണ്ണയിൽകിട ് ഉറക്കമാകയും
െച . ൈവകുേന്നരം അ മണിക്ക് കുതിരസാർട്ടിെന്റ ഒച്ച േക തുടങ്ങി.
രാഘവേമേനാൻ കേച്ചരിയിൽനി ് വരുന്നതായി കണ്ടേന്മേനാൻ അറി .
അേപ്പാേഴക്ക് വ കയറി. കണ്ടൻേമേനാേനാട് മുഖ േനാക്കി മന്ദഹാസം
െച ഇരിക്കാൻ പറ . അക േപായി ഉടു മാറ്റി പുറ വ രണ്ടാൾ ം
ചായെകാ വരാൻ പറ പൂമുഖത്തിരു .
രാഘവേമേനാൻ :- (ചിറി ംെകാണ്ട് ) എന്താണ് ഇ വലിയ ൈവഷമ്യമായി
ഈ അന്യായ ഹർജിയുെട കാര്യംെകാ കണ്ടന്മാമനു േതാന്നിയിരി ന്നത്.
ഈ റില്ലി ആക്ടിെന്റ േയാഗം അസംബന്ധമായി ആേരാ പറഞ്ഞിട്ട് അനാ 
വശ്യമായി ഇങ്ങെന സംശയി ന്നതാണ്. ഈ ആക്ടിനാൽ ഇേപ്പാൾ നാം
െകാടുക്കാൻ േപാകുന്ന വ്യവഹാരത്തിൽ േത്യകമായി ഒരു േയാജനവും
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ഇല്ല.
കണ്ടൻേമേനാൻ :- (കുെറ േദഷ്യേത്താടുകൂടി) അസംബന്ധമായി ആെരങ്കിലും
പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായി എെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരുത്തൻ േക കാര്യമാ 
െണ ് വിചാരി േമാ. ഞാൻ സിവിൽ കാര്യം പഠി തുടങ്ങീട്ട് ഇേപ്പാൾ
ഏകേദശം നാ തു െകാല്ലേത്താളമായി. ഇനിയും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അസം 
ബന്ധമായി ആെരങ്കിലും പറ ഞ്ഞാൽ അതുകൂടി അനാവശ്യമായി ള്ളതാെണ
അറിവാൻ കഴികയിെല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാേലാ.
രാ :- അെതല്ലാം ശരി തെന്ന. കണ്ടന്മാമൻ സിവിൽകാര്യം ശീലിച്ച കാല
ഞാൻ ജനി കകൂടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ കണ്ടന്മാമനു കാര്യം അറി കൂടാ
എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. കണ്ടന്മാമെനേപ്പാെല കാര്യത്തിനു് അ ാപ്തിയായിട്ട്
പുറേമ ഒരാെള ഈ സ്ഥിതിയിൽ അേന്വഷിച്ചാൽ കി േമാ എ സംശയമാണ്.
എന്നാൽ ഈ റില്ലി ആക്ട് ചിലവിനു വാങ്ങി കിേട്ട ന്ന വ്യവഹാരവുമായി യാ 
െതാരു ബന്ധവുമില്ല , അത് അസംബന്ധമായി ആേരാ ഇം ീഷ് പഠിച്ചി ള്ളവർ
നിങ്ങെള പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയി ള്ളതാണ്. ഇേപ്പാൾ അതിെന്റ േഭദങ്ങെള
െവളിവായി പറയുേമ്പാൾ കണ്ടന്മാമൻ സമ്മതി ം.
കണ്ടേന്മേനാൻ :- (സേന്താഷേത്താടുകൂടി) അതാണ് േവണ്ടത്. ഇം ീഷ് പഠിച്ച
കാര്യത്തിനു ാപ്തന്മാരായി വന്നാൽ അവർ െചേയ്യ ന്നത് താന്താങ്ങൾ
ബുക്കിൽനി കി ന്ന അറിവുകെള ബുക്കില്ലാത്ത നാ കാർക്ക് പറ െകാടു  
കയാണ്. പേല സംഗതികളിലും എനിക്ക് ഈ വിധമായ അറിവുകൾ കിട്ടീ ണ്ട്.
പഠി ള്ള നിങ്ങെള ചിലേരേപ്പാെലയുള്ള ആളുകൾ ഓേരാേരാ സംഗതിവശാൽ
പറയുേമ്പാൾ േക മനസ്സിലാവുന്നിെല്ലങ്കിൽ േചാദിച്ച് ഈ വക സംഗതികെള
മനസ്സിലാക്കി വരാറും അതു പറ തരുന്നവർ വളെര സേന്താഷിച്ച് പറ ത 
രാറുമുണ്ട്. ഇതു കാരം ’േബാണാപിട്ട് ’ എന്ന വാക്കിെന്റ അർത്ഥവും ’േമലാപിട്ട് ’
എ ള്ള വാക്കിെന്റ അർത്ഥവും ൈഹേക്കാടതിവക്കീൽ ബങ്കാറയ്യൻ അവർകൾ
എനി പറ മനസ്സിലാക്കി തന്നി ള്ളതാണ്.
രാ :- (ചിരി കുഴങ്ങിെക്കാണ്ട് ) ഇതിെന്റ അർത്ഥം മനസ്സിലായി േണ്ടാ ?
േകൾക്കെട്ട.
ക :- നിശ്ചയമായി ം അറിയാം. മുെമ്പ പറഞ്ഞ ’േബാണാപിട്ട് ’ നല്ല കാര്യെത്ത
സൂചിപ്പി . പിെന്ന പറഞ്ഞ ’േമലാപിട്ട് ’ ചീത്ത കാര്യങ്ങെള സൂചിപ്പി .
പിെന്ന കുെറ ദിവസം മുേമ്പ ഈ കർ രയ്യൻ സ്വാമിയുെട മഠത്തിൽെവച്ച് ഒരു
കാര്യത്തൽ ”രസചൂടിെകട്ടി ”െന്റ തടസ്ഥമുെണ്ട ് ഒരു ഭാഗ വാദമായിരു .
അ ് അവിെട െവച്ച് കർ രയ്യൻ ”രസചൂടിെക്കട്ടി” െന കുറിച്ച് െവടിപ്പായി
എനി പറ ത . രാഘവേമേനാൻ ചിറി . ചിറി വല . എന്നി ്
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ഇങ്ങിെന പറ ഇതിെന്റയും മ ഇനി പറവാനുള്ള വാക്കിെന്റയും അർത്ഥം
മലയാളത്തിൽ കണ്ടന്മാമൻ അറിയുെമങ്കിൽ എനി േകൾ ന്നതു വളെര
സേന്താഷമായിരി .
ക:- അതു് പറയാം. ”രസചൂടിെക്ക ് ” എ െവച്ചാൽ ഒരു വിധിെകാ
തീർച്ചയായി േപായകാര്യം പിെന്ന അതിെന റി ഒരു വ്യവഹാരം പാടില്ല.
ഇങ്ങെന പേല വാ കളും ഉ ്, ഒ ം േതാ ന്നില്ല.
രാ:- ചിറി ംെകാ ്, അെയ്യാ അതു പറയരുതു്. എനി ് അതു് േകൾക്കാെത
കഴികയില്ല. കണ്ടന്മാമൻ ബഹു രസമായി പറയണം. നിശ്ചയം തെന്ന.
ക:- േനാക്കെട്ട. എെന്റ ഓർമ്മയിൽ എെന്തല്ലാമു ് എന്നറിഞ്ഞില്ല. േനാക്കെട്ട
പറയാം. ”െചമ്പരത്തി” എന്ന വ്യവഹാരെത്ത റി ് ഞാൻ മ ാസിൽനി ്
േകട്ടി ്. അതിെന്റ അർത്ഥം വ്യവഹാരങ്ങളിൽ െപട്ട ഭൂമി വ്യവഹാരത്തിൽ
െപടാതുള്ള ഒരുവനു ഭാഗിെച്ചടുപ്പാൻ മുൻകൂട്ടി ഒരു കരാറു െച ന്നതാണെ .
ഇതു ചീത്ത വ്യവഹാരമാണു്. പിെന്ന ഇതു കൂടാെതയും േതാ ം. ”െകാ ാഭുവം 
മാരി” മനസ്സാക്ഷി വിേരാധമായി െച ന്ന വൃത്തിെയപ്പറ്റി പറയുന്നതാണു്.
”കാർപ്പാസംധലിഷും” ഇതു വല്ല കുറ്റങ്ങളുെട ശരീരേമാ അവസ്ഥേയേയാ കാണി 

ന്നതു്. ഈ ആ ്, മറു ആ ്, േവെറ ഒരാ ്, ഈ സിവിൽ കടക്കാർ ്
േകാടതിയിേല െവെറ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി േപാകുേമ്പാഴും അവിെട നിൽ 

േമ്പാഴും അവിെട നി മടങ്ങിവരുേമ്പാഴും പിടിക്കാൻ പാടില്ലാ എ ള്ള
ക നയുെട സാരമാണു്. ”സുയാഝ്യാസ് ” ഒരുവെന്റ സ്വന്തമായി ള്ള അവകാ 
ശങ്ങൾ കാരമുള്ളതു് ”റീസ് ഇ വലിയൻ ചൂടിെക്ക ് ” ”നളം ഇ വലിയൻ

േദഷംേഭാ” അന്യൻമാർ തമ്മിൽ തീർന്നി ള്ള കാര്യം അവർക്കല്ലാെത
മറ്റാർ ം ബാധകമല്ല. ”റിധാ േയാദശി” അവർ ഒഴി കള . ”സംദൃശം
അല്ലിക അേയ്യാ ധാനി” ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഒരുത്തെന്റ തർക്ക കാരവും
ലപിഡൻസ് കാരവും എന്നാകു . ആലുപ്പി അന്യ േദശ ്, ഇങ്ങിെനയും
മ ം ഉള്ളതുേപാെല വാ കളും അവിട ം ഇവിടു മായി ഓേരാ മഹാന്മാർ
പറഞ്ഞതു അതു കാരം ഹിച്ചതാണു്. അതു കാരം തെന്നയാണു് ഈ
” േത്യക നിവൃത്തി ആക്ടിനു് ”, ”റില്ലി” ആക്ട് എ േപർ ഹിച്ചതും. ഇങ്കി 
രീസ് ഒ ം പടിച്ചിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് ആ വാ കൾ ഉപേയാഗി ന്നതിൽ
അബദ്ധങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ അതു മാ തരണം. എനി ് ഈ ആക്ടിെന്റ 42-ം
വകുപ്പിെന്റ അർത്ഥം എന്താെണ പറ മനസ്സിലാക്കിത്തരണം.
രാ:- (കണ്ടൻേമേനാൻ പറഞ്ഞ ഓേരാേരാ ലാറ്റിൻ വാക്കിനുവന്ന ചിറി എല്ലാം
ചിറി കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം) ശരി. കണ്ടന്മാമേനാടു് 42-ം വകുപ്പിെന്റ
അർത്ഥം എന്താെണ പറ തരാം.
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ഈ ആക്ട് എല്ലാ ആ കൾേപാെലയല്ല. ഇതിൽ അന്തർ ച്ചി ള്ള വ്യവഹാ 
രങ്ങളും എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങൾേപാെലയല്ല. സിവിൽശാ സംബന്ധമായ
എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളും സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഗതി ഒ േപാെല തെന്നയാെണങ്കിലും
അതിെന്റ ഫലങ്ങൾ േഭദങ്ങൾ കാണാം. അതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ
നുമ്മൾ ഇേപ്പാൾ കിട്ടാൻ അേപക്ഷിച്ചി ള്ള വിധി ചിലവു പിരി കി വാനാ 
കു . ആ വ്യവഹാരം അതുമാതിരിതെന്നയിരി ന്നതും അതിനു് അേപ്പാൾ

േത്യകനിവൃത്തി ആക്ടിെന്റ സംബന്ധം ഇല്ലാത്തതും ആകു . 42-ം വകുപ്പ്.
ഒരുത്തനു് സിദ്ധിേക്കണ്ടതായ അവകാശങ്ങേളേയാ സ്ഥാനമാനങ്ങേളേയാ
സിദ്ധിക്കാതിരി േമ്പാേഴാ, സിദ്ധിച്ചിരി ന്നതിേന്മൽ വല്ല ന നതേയാ
അപകടേമാ വരുേമ്പാേഴാ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതായ ഒരു വകുപ്പാണു്. ഇ കാരം
െകാടു ന്ന വ്യവഹാരത്തനു് പ റുപ്പിക മാ മാണ് റവന സല. എന്നാൽ
ഈ വ്യവഹാരത്തിൽ മെറ്റാരു സംഗതിയും നിവൃത്തിയായി േചാദിപ്പാൻ പാടില്ല.
ഇതു തീർച്ചയായ ഒരു സംഗതിയാണു്. എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങൾ ം എഡ്ജക്ടീവ്
േകാസ് എന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതു നിമിത്തം ആ വ്യവഹാരമാെണ
സങ്ക ിക്കരുത്. ഇതാണു് ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതു് െതറ്റാെണ ്
ഞാൻ പറയുന്നതു്. ശാരദാ എന്ന കുട്ടിയുെട അമ്മ പൂേഞ്ചാലക്കര കുടുംബത്തിെല
അവിഭക്തയായ ഒരു ീയാെണ ് വരുേത്തണ്ടത് നുമ്മൾക്ക് ആവശ്യം സി 
ദ്ധാന്തമായി ള്ള കാര്യമാണു്. അതു കാരം തെന്ന പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിെല
സ്വത്തിെന്റയും മ ം സ്ഥിതികെളപ്പറ്റി െതളിയി ന്നതായി ള്ള െതളിവും
െകാടുക്കണം. അവർ ഈ ര സംഗതികേളയും നിേഷധി െണ്ടങ്കിൽ
മാ മാണു് അതു േവണ്ടതു്. ഇതിൽ ഒരു സംഗതി അേന്യാന്യമുള്ള ബന്ധെത്ത 

റി ് ഇേപ്പാൾതെന്ന അവർ കഠിനമായി നിേഷധിച്ചിരി . അതുെകാ ്
ആ സംഗതി െവടിപ്പായി െതളിയിക്കണം. മേറ്റ സംഗതി ആവശ്യമുെണ്ടങ്കിൽ
അതും െതളിയിക്കണം. ഈ ര സംഗതിയും പൂർണ്ണമായി െതളിയിച്ചാൽ
നുമ്മൾ ് പെക്ഷ േചാദി ന്ന ചിലവു സംഖ്യ വിധി കി മായിരിക്കാം.
എെന്തങ്കിലും അെല്ലങ്കിൽ അതിൽ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സംഖ്യ വിധി കി മായി 
രി ം. അതുെകാ ് ഞാൻ േനാട്ടീസിൽ കാണിച്ചി ള്ള വ്യവഹാരചിലവിനു
വാങ്ങികി വാനുള്ള ഒരു വ്യവഹാരമാണു്. ഇതും 42-ം െസക്ഷനിൽ പറയുന്ന
വ്യവഹാരവുമായി വളെര േഭദമു ്. എനി 42-ം െസക്ഷനിൽ ഉേദ്ദശി ന്ന
വ്യവഹാരങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തമായി ര മൂ േക കൾ പറയാം. ഞാൻ എെന്റ
തറവാട്ടിെല കാരണവനാെണ ് സ്ഥാപി കിേട്ടണെമ ് ഒരു നിവൃത്തി 

മാ ം അേപക്ഷി . അെല്ലങ്കിൽ അങ്ങെന ഒരു കാരണവനെല്ല
സ്ഥാപി കി വാൻ മാ ം അേപക്ഷി . അെല്ലങ്കിൽ അങ്ങെന ഒരു കാര 

https://thalilakkam.in/



ശാരദ - പൂവ്വൎഭാഗം - ഒ. ച േമേനാൻ 150

ണവനെല്ല സ്ഥാപി കി വാൻ മാ ം അേപക്ഷി . അെല്ലങ്കിൽ ഞാനും
നിങ്ങളുമായി ് ഇന്ന സംബന്ധമാെണ വിചാരി ് അറിയി ന്ന ഒരു ക ന
മാ ം അേപക്ഷി . അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന ഒരു വൃത്തിക്കാരനാെണ 

സ്ഥാപി കി വാനുള്ള നിവൃത്തി മാ ം അേപക്ഷി . ഇങ്ങിെന
ഏെതങ്കിലും നിവൃത്തികൾ മാ ം അേപക്ഷയുള്ളതായ അന്യായങ്ങൾ 42-ം
വകു കാരമുള്ളതാകു . ഇതുെകാണ്ടാണ് അന്യായങ്ങൾ േഭദമു ് എ ്
ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 42-ം വകുപ്പിൽ പറയുന്ന വിധികെളെകാ ് യാെതാരു
പണേത്തേയാ, യാെതാരു എളകുേന്നേയാ, എളകാേത്തേയാ, മുതലിേനേയാ
അന്യായക്കാരനു് കി വാൻ സാധി ന്നതല്ല. നുമ്മൾ േചാദി ന്ന വ്യവഹാരം
ഇ ഉറുപ്പിക വാങ്ങി കിട്ടണെമന്നാകു . ഈ വകു ് ഈ കാര്യത്തിനു്
സംബന്ധിക്കയില്ല. ഇേപ്പാൾ കണ്ടന്മാമനു് മനസ്സിലാേയാ?
ക:- എനി െവടിപ്പായി മനസ്സിലായി. എന്നാൽ രസചൂടിെക്കട്ടിെന്റ വിേരാധം
നുമ്മൾ െകാടു ന്ന വ്യവഹാരത്തിെല വിധിെകാ േവെറ ഈ സംഗതിയി 
േന്മൽ യാെതാരു വ്യവഹാരങ്ങൾ ം ഉണ്ടാകുമേല്ലാ.
രാ:- അതാണു് േകാടതി ഏതാെണ സൂക്ഷി െകാടുക്കണം വ്യവഹാരെമ ്
എനി അഭി ായമുള്ളതു്. കണ്ടന്മാമെന്റ േചാദ്യം വളെര നന്നായിരി .
ഈ വ്യവഹാരം സബ് േകാടതിയിൽ െകാടുത്താൽ പിെന്ന യാെതാരു േകാടതി 
യിലും ഈ കാര്യെത്തപ്പറ്റി േവെറ വ്യവഹാരം പാടില്ല.
”ചൂടിെക്കട്ടി” െന്റ വിേരാധം നല്ല ചൂടിെക്ക തെന്നയായിരി ം. എന്നാൽ ഈ
വ്യവഹാരത്തിൽ ചിലവു സംഖ്യ തറവാട്ടിെന്റ അതാതു കാലെത്ത സ്ഥിതി 
േപാെലയാക്കാൻ വ്യവഹാരം െകാടുക്കാം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാരം റില്ലി
ആക്ട് സംബന്ധി അന്യായം െകാടു ന്നതായാൽ അവകാശം സ്ഥാപി
കി മായിരിക്കാം. അതിനു തെന്ന വളെര ൈവഷമ്യമു ്. ഇം ീഷ് ജൂരി മാ 
രുെട അഭി ായം േനെര ര വിധത്തിലായിരി . താന്താങ്ങൾ കിട്ടി
വേര ന്ന അനുഭവേമാ ന്യായ കാരം കിേട്ട ന്ന ചിലേവാ കിട്ടാതിരുന്നാൽ
െ സിഫിക്ക് റിലീഫ് ആക്ട് കാരം ഒരു വ്യവഹാരം െകാ െചല്ലാൻ പാ 
ടിെല്ലന്നാണു് അധികപക്ഷം ജൂറി മാർ ം അഭി ായമുള്ളതു്. അതുെകാണ്ട്
42-ം െസക്ഷെന കുറി നമുെക്കാ ം െചയ്യാൻ ആവശ്യമിെല്ലന്നാണു് ഞാൻ
വിചാരി ന്നതു്.
കണ്ടേന്മേനാൻ:- ഒ പറഞ്ഞതിൽ ആണു് ഇേപ്പാൾ കാര്യത്തി ് അ ം
ൈവഷമ്യമുള്ളതു്. ഈ വ്യവഹാരം സബ് േകാടതിയിൽ േവണേമാ?
രാഘവേമേനാൻ:- അെതന്താണു്?
ക:- ഒ മില്ല. ഞാൻ െവറുെത പറ . അങ്ങിെന തെന്ന. സബ് േകാടതിയിൽ
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തെന്ന െകാടു ക.
രാഘ:- (ചിറി ംെകാ ് ) എന്താണ് സബ് േകാടതിയിൽ െകാടു ന്നതിനു
വിേരാധം?
ക:- (ചിറി ംെകാ ് ) അതു് എെന്റ മുഖ നി അബദ്ധമായി വ േപായി.
അത് ക്ഷണിക്കണം.
രാഘ:- (മന്ദഹാസേത്താടുകൂടി) എങ്ങിെന എങ്കിലും വരെട്ട. സബ് േകാടതിയിൽ
തെന്ന െകാടു ക. വ്യവഹാരത്തിെന്റ സല എന്താണു് േചർേക്കണ്ടതു്. കുട്ടിക്ക്
നിത്യെത്ത ചിലവി തെന്ന എ േവണ്ടിവരും. ഒന്നാമത് എഴുത്തയച്ച മുതൽ
ഇതുവെര എ ചിലവായി ്.
ക:- ഈ സംഗതി അറിയുന്നതു് ആവശ്യംതെന്ന. പെക്ഷ ഞാൻ അതു് ഓർമ്മ 
െവച്ചില്ല. നാെള ൈവകുേന്നരം ഞാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ സകലവും തക്കതായ
സമാധാനേത്താടുകൂടി ഇവിെട എത്തിക്കളയാം.
ഈ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ പിേറ്റ ് രാവിെല കണ്ടേന്മേനാൻ ഉദയന്തളി
പുറെപ്പ േപാവുകയും െച .

https://thalilakkam.in/



ശാരദ - പൂവ്വൎഭാഗം - ഒ. ച േമേനാൻ 152

പതിെനാന്നാം അദ്ധ്യായം

കണ്ടേന്മേനാൻ േമൽ കാണിച്ചവിധം രാഘവേമേനാനുമായി സംഭാഷണം
കഴി . മടങ്ങി ഉദയന്തളി െചന്നേശഷം അവിടു േവ ന്ന ആേലാചനകളും
മ ം െച മടങ്ങി പിെന്നയും രാഘവേമേനാെന്റ വീട്ടിൽ എത്തി അേദ്ദഹവുമായി
സംസാരി . സല മൂവായിരം ഉറുപ്പിക ആക്കാെമ ് നിശ്ചയി . രാഘവേമ 
േനാനു് കാർയ്യത്തിൽ കുെറ സംശയമുണ്ടായതുെകാ ് മാധവേമേനാനും കൂടി
അന്യായഭാഗം വക്കീലായിരിക്കെട്ട എ റ . വക്കാല നാമം വരുത്തി
മാധവേമേനാെനയും ഏ ി . അന്യായം െകാടു ന്നതു് ധർമ്മ അന്യായമായി
ആയാെലന്താണു് വിേരാധം എ സംശയമുണ്ടായി. അതിെന റി മാധവ 
േമേനാൻ ഇ കാരം രാഘവേമേനാേനാടു പറ .
മാ:- ഇേപ്പാൾ ഈ കുട്ടിയുെട സ്ഥിതി എന്താണു്? അമ്മെയ രാമേന്മേനാൻ
കല്യാണം െചയ്തി ള്ളതു് ആക്ട് കാരമല്ല. ശാ ീയമായി ഒരു വിധത്തിലും
അച്ചെന്റ മുതലിനു് അവകാശെപ്പടുവാൻ ഈ കുട്ടി ഒരു അധികാരവുമില്ല.
അമ്മ സമ്പാദിച്ചി ള്ള സ്വ ക്കൾ ആകെവ ഉള്ളതു് ഏതാനും ആഭരണങ്ങൾ
മാ മാണെ . ഇത് ഇേപ്പാൾ ഒരു രക്ഷിതാവിെന്റ ൈകവശമാണു് ഇരി ന്നതു്
എ വിചാരിക്കാം. പെക്ഷ അതു അച്ഛനായിരി ം. എന്നാലും അ േഭദമില്ല.
ഒന്നാമതു് ഈ ആഭരണങ്ങൾ വി ് ആ മുതൽ ഈ അന്യായചിലവിേല ഉപ 
േയാഗിേക്കണ്ടതാെണ വരാേമാ? എനി വളെര സംശയമു ്. ഇം ീഷ്
േക ് ര മൂ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇൻഡ്യൻ േക ് ഇതിെന സംബന്ധി
െവളിവായി യാെതാ ം കാണി ന്നില്ല. എന്നാൽ ഇം ീഷ് േക കളുെട

മാണം തെന്നയാണു് ഇവിെട നടപ്പാ ക എ ള്ളതു ബലമായി ഊഹിേക്ക 
ണ്ടതാണു്. രണ്ടാമതു് ഈ ആഭരണങ്ങൾ എ സ ദായത്തിലും വിധത്തിലും
ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണു്. എ ് ആേലാചി ക. കല്യാണിഅമ്മ രാമേന്മേനാെന്റ
കൂെട ഭാർയ്യയായിരി േമ്പാൾ ആ ീക്ക് െനയമം െപരുമാറുവാനായി ഉണ്ടാ 
ക്കിച്ചതാണ്. ആ ീ അതുകെള അതു കാരം െപരുമാറിവ . ഇേപ്പാൾ
െപരുമാറുവാനായി ള്ള അവകാശം ഈ കുട്ടിക്കാണു്. ഇത് ഇം ീഷുകാരുെട
മാതിരിയിൽ ഉള്ള ഒരു ീയുെട സ്വത്തായിരു എങ്കിൽ ഒരു സമയം നിത്യത
െപരു മാറുന്ന ചില്ലറ ആഭരണങ്ങേളാ അെല്ലങ്കിൽ െവയറിങ്ങ് അേപ്പറൽ എന്ന
സാധനങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ടേതാ ആയി പറവാെന ഉ . ഇതുകെള വി പണമാ 
ക്കി അന്യാഹർജിയുെട സല േചർ െകാടുേക്കണെമ പറയുേമാ? സീറ്റൻ
എന്ന ഇം ീഷ് ശാ ജ്ഞെന്റ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിെന കുറി പറയു ്.
എെന്റ അഭി ായം ഇതു് ഒ ് പരീക്ഷിേക്കണെമന്നാണു്.
രാ:- ആഭരണങ്ങൾ ഉള്ളതിനു 4000 മുതൽ 5000 വെര ഉറുപ്പിക വില ഉണ്ടെ .
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ഇതു മുഴുവനും നിത്യം െപരുമാറുന്ന ആഭരണങ്ങൾ ആയിേട്ടാ അെല്ലങ്കിൽ െവ 
യറിങ്ങ് അേപ്പറൽ എന്ന വകകളുെട കൂട്ടത്തിൽ തള്ളിെവ കേയാ െച ന്നതു്
അ വിഹിതെമാ എ സംശയി .
മാ:- ആഭരണങ്ങൾ എ വില ണ്ടാകുെമ സൂക്ഷ്മമായി അറിയാേമാ?
രാ. േമ:- കണ്ടേന്മേനാെന്റ ഉപേദശത്തിൽ നി ം കിട്ടീ ള്ള അറിവു മാ മാണു്
എനി ള്ളതു്. ഈയ്യിെട ഒരു ദിവസം ഞാൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഈ വിധം
പറ .
മാ. േമ:- എെന്തങ്കിലും ആവെട്ട. ഈ േപായി തർക്കത്തിൽ എങ്ങിെന
തർക്കത്തിൽ എങ്ങിെന തീർച്ചെപ്പടുെമ ് അറിയാമേല്ലാ.
രാ. േമ.:- അതി വളെര സംശയം േതാ ന്നില്ല.
മാ. േമ:- (ചിറി ംെകാ ് ) അതു ൈ വ കാർയ്യമേല്ല. നുമ്മൾെക്കന്താവശ്യം
അതു ചിന്തിച്ചി ്. എന്നാൽ ആൾ വളെര ാപ്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണു്.
അതുെകാണ്ട് എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിവൃത്തിയാകയിെല്ല നല്ല നിശ്ചയമു 
ണ്ടാകും. സംഗതികൾ െവളിവായി കാണിേക്കണ്ടിവരും. അതിനു സമാധാനവും
പറേയണ്ടിവരും. സമാധാനം സാമാന്യം ജഡ്ജിമാർ പറയുന്നതുേപാെല ഉരു  
െപരട്ടായി പറകെയാ േകവലം ബുദ്ധിയില്ലാത്തതായി വരുന്നെതാ, അവുകയില്ല.
എന്താണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി ായെമന്ന് അറിയണം.
രാ:- സാന്നിദ്ധ്യം കലശൽതെന്ന. പെക്ഷ സങ്ക ംേപാെല സാദ്ധ്യം വരുേമാ
എ സംശയം. 407-, 409-, പകു കൾ കാരം നല്ല സ്വാത ്യമിെല്ല.
തീർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സംഗതി എന്താെണ പറഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന
, എന്താണു് ഭാവം. അപ്പീൽ ഇല്ലെല്ലാ. ഞാൻ ഇതു േവണെമാ എ സംശ 
യി . മാധവേമേനാെനെക്കാ ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എ ം െവളിവായി
പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇയ്യാെള റി അ ം പറേഞ്ഞയു 

. ഇയ്യാൾ എം.എ., എം.എൽ. പരീക്ഷകൾ ര ം െവടിപ്പായി ജയി .
ഇം ീഷിലും സം തഭാഷയിലും അതിസമർത്ഥനായ വിദ്വാനാണു്. വയ
28 മാ െമ ആയി . വക്കീൽ പണിയായി ് അേപ്പാേഴ ്, ഏകേദശം
ര െകാല്ലേത്താളമായി. യാെതാരു വ്യവഹാരങ്ങളിലും താൻ ഏർെപ്പടുന്നതിൽ
തർക്കങ്ങൾ േവണ്ടതി ം ചില സംഗതികളിൽ േവണ്ടാത്തതിനും പെക്ഷ
പുറെപ്പടുവി ന്നതു് ഇയാളുെട സാധാരണഗതി സാമാന്യമുള്ളതായിരു 

. ഇതു് സാധാരണ ബുദ്ധിെകൗശലം ജാസ്തിയായിരി ന്ന യുവാക്കൾ ്
ഉണ്ടാവുന്നതാണെല്ലാ. പഠിപ്പിെന്റയും മിടുക്കിെന്റയും നവെയൗവനത്തിൽ
ഇത് എല്ലാവർ ം ഉണ്ടാവുന്നതും കാല മത്താൽ ഇതു ക്ഷയി േപാവുന്നതും
ആെണ ള്ളതിേല വാദേലശം ഇല്ലാത്തതാകു .
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മാ:- എനി േതാ ന്നതു് ഇതു േവണെമന്നാകു . േതാ േപാെയങ്കിൽ സല
െകാടുക്കണം.
രാ:- ഓേഹാ അങ്ങിെനയാവെട്ട. അന്യായഹർജി ഈ ആ ിേക്കഷേനാടുകൂടി
തയ്യാറാക്കാം എ പറ രണ്ടാളും പിരി . രാഘവേമേനാൻ വീട്ടിൽ
മടങ്ങി എത്തി. അേപ്പാൾ ന െട കണ്ടൻേമേനാനും ശങ്കരേമേനാനും അവിെട
ഉണ്ടായിരു . അവേരാടു േചാദി ് പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ
ആെരല്ലാമാെണന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റ് കുറിെച്ചടു . 1) േകാ ണ്ണി എന്ന വലിയച്ചൻ
2) രാഘവനുണ്ണി 3) േകാന്നനുണ്ണി 4) കൃഷ്ണനുണ്ണി 5) േകശവനുണ്ണി 6) േഗാവിന്ദ 
നുണ്ണി ഇങ്ങെന ആറാെളയാണു് എഴുതി എടുത്തത്. എടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
കു ട്ടി അമ്മ എന്ന ീ ഒരു ഗുന്മദീനത്താൽ അേന്ന ര മാസം മുെമ്പ
മരി േപായിരി . ഇേപ്പാൾ പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിേല സന്തതിയായി
”ശാരദാ” ഒഴിെക േവെറ യാെതാരു ീകളും ഇല്ലാത്ത കാലമായി എ ് ഞാൻ
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഇവരുെട േപർ എല്ലാം കുറിെച്ചടുത്തേശഷം രാഘവേമ 
േനാൻ കണ്ടേന്മേനാേനാടു പറയു .
രാ:- ഞങ്ങൾ ഈ വ്യവഹാരം േപാപ്പർ വ്യവഹാരമായിട്ടാണു് ഒന്നാമതു െകാ  
െച ന്നതു്. എന്താണ് അതിേന റി വല്ല ആേക്ഷപവും ഉേണ്ടാ?
ക:- എനി നിങ്ങൾ െച ന്നത് എല്ലാം സമ്മതമാെണങ്കിലും ശാരദാ എ കു 
ട്ടി ് ഇേപ്പാൾ െകാടുപ്പാൻ കഴികയില്ലാത്ത വരു വാൻ നമ്മളാൽ കഴിയുേമാ
എ സംശയി . പേക്ഷ േവണെമങ്കിൽ ൈകവശമുള്ള മുതൽകൂടി ഇെല്ല
പറേയണ്ടിവരും എ േതാ . അങ്ങിെന പറയുന്നതായാൽ അ നല്ല
ലപിഡൻസ് െകാടുേക്കണ്ടി വരും. സാക്ഷി ഒന്ന് ഈ ശങ്കരേമേനാൻ തെന്ന.
പിെന്ന ഈ കുട്ടിയുെട അച്ഛനും പറയാമെല്ലാ.
ശങ്കരേമേനാൻ:- ഇത് എനി വളെര ആശ്ചർയ്യമായിരി . ഞങ്ങൾ ഈ
വ്യവഹാരത്തിൽ ഒെരട ം കളവു പറയുവാൻ ഉേദ്ദശി വന്നവരല്ല. ന്യായമായ
സങ്കടങ്ങെള േകാർട്ടിൽ േബാധിപ്പി ്, അതിൽനി ് ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ
നിവൃത്തി ലഭി െമങ്കിൽ അതിെന കി വാൻ ഉള്ള ഏക ഉേദ്ദശത്തിേന്മൽ
വ്യവഹാരം െകാടു ന്നതാണു്, അതിൽ ഒരു കളവായ വിവരം ഉണ്ടാക്കി,
അതിേന്മൽ ഒരു വിധിെയാ, ജയെമാ കിേട്ടണെമ ് അേശഷം താ ര്യമി 
ല്ലാത്തവരാണു്. കണ്ടമ്മാമനു് വ്യവഹാരത്തിെന്റ േനാട്ടം പേല കാരത്തിലും
സ്ഥിതിയിലും ഉള്ളതാെണ സർവ്വസമ്മതമാണെല്ലാ. എന്നാൽ കളവുപറ 
ഞ്ഞി ഒേരട ം ജയിക്കണെമ േലശം താ ർയ്യം ഇല്ലാത്തവരാണു് ഞാനും
എെന്റ യജമാനനും എ നിശ്ശങ്കം പറയു .
രാഘവേമേനാൻ കുറെഞ്ഞാരു മന്ദഹാസേത്താടുകൂടി ഒ ം ഉരിയാടാെത
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ഇരു .
ക:- (ശങ്കരേമേനാേനാടു് ) നിങ്ങൾ വലിയ സാമർത്ഥ്യക്കാരനാെണ തി 
രുമു ാടു പറഞ്ഞതു ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ വ്യവഹാരത്തിെല ഓേരാ
േപായി കൾ സമാധാനി ന്നതു് ഇങ്ങെനയായാൽ േപാരാ. കാർയ്യം സൂ 
ക്ഷ്മത്തിൽ ശരിയായി ള്ളതാെണ തെന്ന അഭി ായെപ്പട്ടാലും ചില ചില
സ്ഥലങ്ങളിൽ േനരിൽനി അ ാ ം േഭദമായി കുേറെശ്ശ പറേയണ്ടിവരിക 
െയാ െചേയ്യണ്ടിവരികെയാ ആവശ്യമായിരി ം.
േനേരവാ േനേരേപാ എ തെന്ന ധ്യാനിക്കരുതു്. ഇതിലാണ് കുെറ ൈവഷ 
മ്യമുള്ളതു്. സിവിൽ വ്യവഹാരത്തിെന്റ ശിഷ്ട അറി വർത്തിേക്കണ്ടതു്
അതിൽ ഏർെപ്പടുന്ന ആളുെട വൃത്തിയായിരി ം. രാഘവേമേനാൻ നുമ്മേളാ 
ടു് ഇേപ്പാൾ തുറന്ന ഒരു കാര്യെത്ത റി സംസാരി . അതിനു സദുത്തരമായി
ഞാനും ഏതാ പറ അെല്ല? എന്താണു് ഇവിടു ് ഒ ം പറയാത്തതു്
എ രാഘവേമേനാേനാടു കണ്ടേന്മേനാൻ േചാദി . രാ:- നിങ്ങൾ േവണ്ടാത്ത
ഒരു സംഗതിയിേന്മൽ വൃഥാ കണ്ഠേക്ഷാഭം െച കയാണു്. ഞാൻ എന്തി ്
അതിൽ കട സംസാരി . എ പറ ശങ്കരേമേനാെന്റ മുഖ േനാ 
ക്കി ഒ ചിറി .
ക:- അല്ലാ ഇതും അസംബന്ധമായി തീർ േവാ? ഈ കുട്ടിയുെട വകയായി
നാലഞ്ചായിരം ഉറുപ്പിക പണ്ടങ്ങൾ ഉെണ്ട പൂേഞ്ചാലക്കര എടക്കാർ
ൈവത്തിപ്പട്ടർ മുതലായവെരെക്കാ ലപിഡൻ െകാടുത്താേലാ?
രാ:- ലപിഡൻസു് െകാടുക്കെട്ട.
ക:- എന്താണു് അേപ്പാൾ അതു വിശ്വസിക്കയിെല്ലേന്നാ?
രാ:- വിശ്വസി െകാള്ളെട്ട.
ക:- എന്നാൾ നുമ്മൾക്ക് അപജയമെല്ല?
രാ:- ഈ ആഭരണങ്ങൾ ഉള്ളതുെകാ അതുകേള വി പണമാക്കി സല
അടേയ്ക്കണെമ തീർച്ചയാ ന്നതായാൽ അതു അപജയം തെന്ന. എന്നാൽ
ഞങ്ങൾ അറിേഞ്ഞടേത്താളം ഈ േകസ്സിൽ യാെതാരു കളവായ വഴി ം

വർത്തി ക ഇല്ല. നിശ്ചയം തെന്ന, ഈ കുട്ടി ള്ള ആഭരണങ്ങൾ െനയമം
െപരുമാറി വരുന്നതാെണ ം അതുെകാ ആ ആഭരണങ്ങെള വി ് സല
െകാടുപ്പാൻ സാധി ന്നതെല്ല ം തർക്കി വാനാണു് ഭാവം. കുട്ടിയുെട
പക്കൽ ആഭരണങ്ങൾ ഇെല്ല ള്ള കളവായ വാദം ആരു് പുറെപ്പടുവി ം.
േക ജയിച്ചാലും േകസ്സിെന്റ ഗിെഷ്ടാ േപായിെന്റാ എ തെന്ന ആയാലും
േവണ്ടതില്ല എ പറ രാഘവേമേനാനും ശങ്കരേമേനാനും കുെറ ചിറി .
കണ്ടൻേമേനാൻ കുെറ വിഷണ്ഡനായി. താൻ പറഞ്ഞതിൽ കാർയ്യമുെണ്ട
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തനി േബാദ്ധ്യമുണ്ടായി എങ്കിലും അതു നടിക്കാെതയും ശങ്കരേമേനാേനാടു
തനി വന്ന േ ാധേത്ത റി ഒ ം പറയാെതയും കഴി . അ രാ ി
അന്യായ ഹർജി െതയ്യാറാക്കി പിേറ്റ രാവിെല രാഘവേമേനാെന്റ ഗുമസ്തൻ 
മാർ അതിെന അസ്സൽ എഴുതുകയും െച . കക്ഷികൾ വന്നവർ ഇതിെന്റ
വിവരെത്ത റി സ്വകാര്യം ഹി രാഘവേമേനാെന്റ പടി പുറ
കടന്നേപ്പാൾ െകാട്ടിേഘാഷി തുടങ്ങി. േമണ ഈ വർത്തമാനം ചുരമായി
പര . രാവിെല ഏകേദശം എ മണിയായേപ്പാൾ ആ സ്ഥല ് എ ം
ഈ വർത്തമാനം സംസാരവിഷയമായി. ജനങ്ങൾ േകൾ ന്നതിൽ അധി 
കപക്ഷവും അന്യായം ശുദ്ധെമ കളവാെണ ം ഇങ്ങെനയുള്ള മഹാവ്യാപ്തി
നടത്തി കാര്യം ജയി എങ്കിലും ഇതിൽപരം ഒരു കഷ്ടം ഉണ്ടാവാനിെല്ല ം
പറ തുടങ്ങി.
എെന്റ വായനക്കാേരാടു് എനിയും ചില വിവരങ്ങൾ പറവാനു ്. അതുകൂടി
പറ കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം വീ ം ഈ വ്യവഹാരത്തിെന്റ കഥ പറവാൻ
നമു വരാെമ െവ ് ഇതു് ഇവിെട നിർ . രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ശങ്ക 
രേമേനാൻ പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിൽനി മടങ്ങിവരുന്ന വഴി വഴിയിൽ ഒരു
േക്ഷ ത്തിൽ കയറി അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തുളു എ ാെന സാദിപ്പി ്
അയാളുെട ഒണങ്ങൽ അരി േചാറു വാങ്ങി ഭക്ഷണം െചയ്തതും അതിന്നിടയിൽ
ശ വാര്യർ എന്ന ഒരു പാരിയെന കെണ്ടത്തിയതും എെന്റ വായനക്കാർക്ക്
ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരി ം. ഈ വാരിയർ ായംെചന്ന സുശീലനായ ഒരു
മനുഷ്യനാെണ ം മു ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞി ്. എന്നാൽ ഇയാളുെട
മുഴുവനുമായുള്ള അവസ്ഥെയ ഒ ം എെന്റ വായനക്കാർക്ക് അറികയില്ല. അതു്
അ ം സ്താവിേക്കണ്ടിയിരി . ഈ ശ വാരിയർ ഈ കഥ പര ന്ന 
തിൽ ഒരു മുഖ്യ മനുഷ്യനായി സംഭവി ന്നതുെകാ ഇതു് അത്യാവശ്യമായി
തീർന്നിരി . പൂമഠത്തിൽ വാരിയ സിദ്ധനായി ഉണ്ടായിരുന്ന കൃഷ്ണവാ 
രിയരുെട മകനാണു് ഇേദ്ദഹം. കൃഷ്ണവാരിയരു ജീവിച്ചിരി ന്ന കാല താൻ
നല്ല വ ന്നനാകെകാ പലരുെട അടുെക്കയും നിത്യസൗഹാർദ്ദമായി കാലം
കഴിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരു . പണത്തി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാെത കഴി വന്ന
ഒരാളും താൻ മരി േമ്പാൾ കുെറ സ്വത്ത് സമ്പാദി െവച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും
ആയിരു . കുെറ സ്വ ് എ െവച്ചാൽ ഒരു എ റുപറേയാളം െന ്
ജന്മമായി എടു ് അതും ഒരു എഴുപതു ഉറുപ്പികേയാളം പാട്ടം കിട്ടിവരുന്ന
പറ കളും തെന്റ ജന്മസ്ഥലമായ പറമ്പിൽ സാമാന്യം നല്ലതായ ഒരു വീടും
ഉണ്ടായിരു . കൃഷ്ണവാരിയരുെട ഭാർയ്യ ലക്ഷ്മിവാരിയസ്യാരു് ഈ കഥ നടന്ന
കാലേത്ത ഒരു പ സംവത്സരം മു മരി േപായി. അേപ്പാൾ കൃഷ്ണവാ 
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രിയർ ഉണ്ടായിരു . കൃഷ്ണവാരിയർ ് ഈ ീയിൽ ര മക്കൾ ഉള്ളതിൽ
ഒ ന െട ശ വാരിയരും മേറ്റതു ഒരു ീയും ആയിരു . ഇവരു് ര
േപർക്കായി താന സമ്പാദിച്ച മുതലുകൾ എല്ലാം െകാടു അച്ഛൻ കൃഷ്ണവാ 
രിയരു് ചരമഗതിെയ ാപി കയും െച . ആ സ്വത്തിെന ശ വാരിയർ
രക്ഷി വ . െപങ്ങളായ പാറു വാര്യസ്യാെര ഒരു ന തിരിക്കായി ബാന്ധവം
െച െകാടു തനി യാെതാരു ബാന്ധവവും കൂടാെത ഈശ്വരവിചാരം 
െകാ തെന്ന കാലം കഴിക്കയാണു് ശ വാരിയരു് െചയ്തതു് വഴിയിൽ െവ
ക എ പറഞ്ഞ ആ ക്ഷീണിച്ചിരി ന്ന േക്ഷ ത്തിൽ ഒരു കഴകമുെണ്ട
േപർ പറ വരുമാറു ്. ആ േക്ഷ ം പാൽനുര ഇല്ല ് ന തിരിയുെട
വകയാണു്. ന തിരിയുെട ദുഷ്പാഭവത്തിനു് ഈ േക്ഷ ം വക മുതൽ ആക 
െവ പിടി പറി സ്വന്തം മുതലാക്കി േക്ഷ ത്തി നുമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു
തുളു എ ാെനന്ന ഒരാെള ശാന്തി ം വ കഴിക്കയായിരു . എന്നാൽ
ഇവിെട കഴകത്തിനു് ആൾ ആരുമില്ലാെത വ േപായതിനാൽ ആ വൃത്തി
താൻ തെന്ന െച തരാെമ ് ഇഷ്ടംെകാ മാ ം ശ വാരിയരു് നിശ്ചയം
െചയ്തിരു . ശ വാരിയരു് മൂ നാലു ാവശ്യം കാശി ം പതിെനാ

ാവശ്യേത്താളും രാേമശ്വരേത്ത ം മ വിേശഷമായ േക്ഷ ങ്ങളിേല ം
മ ം അേനകം ാവശ്യങ്ങളായി ം േപായി ഒരു രാജ്യസഞ്ചാരിയായിരി .
ഈശ്വരഭക്തി അതികലശലാണു്. ഇങ്ങെനയാണു് ഇയാളുെട സ്ഥിതി. ഈ
വാരിയരും പാൽനുര ഇല്ലെത്ത ന തിരിയും കൂടി ഒടുവിലെത്ത ാവശ്യം
കാശി ് ഒന്നായിട്ടാണു് േപായതു്. ആ ന തിരിയുെട േപർ പാൽനുരഇല്ല ്

ിവി മൻ ന തിരി എന്നായിരു . അയാളുെട വസതി ഈ വാരിയരുെട
ദിക്കിൽനി ് അ കാതം വട കിഴക്കായിട്ടാണു്. ശങ്കരേമേനാൻ ഈ
തരത്തിൽ ഇവെര കാണമെമ ് നിശ്ചയി വാരിയരുെട ഭവനത്തിൽ െച .
ശ വാരിയരു് ശങ്കരേമേനാെന വളെര സേന്താഷേത്താടുകൂടി ആദരി ് ഇരുത്തി
സാദരമായി സംസാരി തുടങ്ങി. ശങ്കരേമേനാെന്റ ബുദ്ധിയിൽ നൂറ്റിൽ ഒരംശം
ഉള്ള ആൾ ് ഈ ശ വാരിയരുെട കൃതം ക്ഷേണന ഹിക്കത്തക്കതാണു്.
ഇ പരമസാധുവായുള്ള പച്ച പശുെവ മനുഷ്യരുെട കൂട്ടത്തിൽ േവെറ കാണു 
വാൻ യാസെപ്പടും. മനസ്സിനു ഇ ശുദ്ധതയും ഇ മാർദ്ദവവും ഉണ്ടായി
േവെറ ഒരു മനുഷ്യനും കാണാൻ പാടിെല്ല തെന്ന പറയാം. ഈ ഗുണങ്ങെള
എല്ലാം അറിഞ്ഞിരി ന്ന ശങ്കരേമേനാൻ എങ്ങിെനയാണ് ഈയാേളാടു
സംേസരിേക്കണ്ടതു് എ വിേശഷമായി മനസ്സിലാക്കീ െണ്ട ള്ളതു ഞാൻ
പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. ശ വാരിയരുമായി ക പിരിഞ്ഞതിനുേശഷം ഉണ്ടായ
വിവരങ്ങൾ എല്ലാം പറ .
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ശ വാരിയരു്:- (കുെറ വിചാരിച്ചി ് ) ഇതു കാര്യം മഹാവിഷമമായിരി  
വെല്ലാ. പൂേഞ്ചാലക്കര എടം എ പറഞ്ഞാൽ ഈ ദിക്കിെലല്ലാം വളെര
വലുപ്പമാെയാരു സ്ഥലമാണു്. അവിേട തികൂലമായി യാെതാരു കാര്യത്തി 
ലും നിന്നാൽ ആ വക ആളുകൾ വരുന്ന ഫലം കുെറ നിരൂപിേക്കണ്ടതാണു്.
കാര്യം പരമാർത്ഥമായിരി േമ്പാൾ എന്താണു് അവിടു ഈ ശാഠ്യത്തിനു
വട്ടം കൂ ന്നതു്?
ശ. േമ:- നിങ്ങൾ പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിെല ഒരു ആ ിതേനാ കുടിയാേനാ
അയിരി േമാ എന്നറിഞ്ഞില്ല.
ശ. വാ:- കുടിയായ്മ യാെതാ മില്ല. യാെതാരു കഴക വൃത്തിയും ഇല്ല.
ആ ിതന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ തെന്നെയാ എ ം സംശയമാണു്. എന്നാൽ ഭയ 
െപ്പേടണ്ട മനുഷ്യെര കുറിച്ച് എനി എല്ലായ്േപ്പാഴും ഭയമാണു്. പൂേഞ്ചാലക്കര
എടത്തിെല അവസ്ഥ എങ്ങിെനെയ ള്ളതു് ശങ്കരേമേനാനു മനസ്സിലായി ്.
കുടിയായ്മ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ആ ിതയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരു 
േപാെല അവിടുെത്ത കീഴിൽ സകല നടവടികളും അവിടു മായി വിേരാധം
ഉണ്ടാകാെത കഴിയുന്ന മാതിരിയിൽ മാ േമ ഈ ദി കളിൽ വർത്തി 

വരുമാറു . സാധുക്കളായി ള്ള ഞങ്ങളിൽ ചിലർ അവിെട ഭയെപ്പേടണ്ടി
ഇരി ന്നതുേപാെട്ട ഈ ദിക്കിൽ നല്ല േകാേപ്പാടുകൂടി നല്ല ഒരു ജന്മിയായിരി 

ന്ന ഉദയന്തളി േകാവിലകേത്ത തെന്ന എടത്തിെല വിേരാധങ്ങൾ വ
സംഭവിച്ചതിനാൽ ഉണ്ടായ നഷ്ടകങ്ങൾ ഏതു കാരെമ ഞാൻ പറയാെത
തെന്ന അറിയാമെല്ലാ. ഇങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ ഈ ദരി നായ ഞാൻ ഈ
െകാലയാനത്തലവന്മാേരാടു െപാരുതുവാൻ നിശ്ചയി സാക്ഷി പറഞ്ഞാെലാ
മേറ്റാ ഉണ്ടാവുന്ന ഫലം എന്താെണ പറ ് അറിയിേക്കണേമാ? പാൽനുര
ഇല്ലെത്ത ന തിരിപ്പാട്ടി ം പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിേല വിേരാധമായി ഒരു
കാര്യത്തിലും സാക്ഷി പറകയിെല്ല എനി നല്ല നിശ്ചയമു ്, പിെന്ന
പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിേല വിേരാധമായി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിധി
കി വാൻ യാസെപ്പടും. ഇെതല്ലാം ആേലാചിച്ചാണു് ഞാൻ പറഞ്ഞതു്.
ശ േമ:- കുടിയായ്മയും േക്ഷ ത്തിൽ കഴകവും ഒ ം ഇല്ലെല്ലാ? ഇതു തീർ 
ച്ചതെന്നയേല്ല? പിെന്ന അ ഭയെപ്പടാൻ എന്താണ് ആവശ്യം? മനുഷ്യർ
േലാകത്തിലുള്ള കാർയ്യങ്ങെള പരമാർത്ഥതേയാടുകൂടി കഴിയുന്നിടേത്താളം
നട കയും നടത്തിപ്പാൻ ഉത്സാഹി കയും െചയ്യണം. അങ്ങെന അേല്ല
േവണ്ടതു്? നിങ്ങേളാടു് ഞാൻ ആവശ്യ െപ്പടുന്നതു് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നിർമ്മ 
ര്യാദയായി ഉണ്ടാക്കിത്തീർ ് അതിെന റി സാക്ഷി പറയണെമന്നല്ലെല്ലാ.
വാസ്തവമായി നടന്നി ള്ള ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയുള്ളതു് ഒരു നീതിന്യായേക്കാ 
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ടതിയിൽ േബാധിപ്പിേക്കണെമന്നെല്ല? ഇതിനു േവെറ സംഗതിവശാൽ
(കുടിയായ്മേയാ ആ യേമാ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം) വിേരാധമിെല്ലങ്കിൽ േവേറ
ഐഹികമായി എെന്താരു തിബന്ധമാണു് ഉള്ളതു്? അതുെണ്ടങ്കിൽ പറ
േകൾേക്കണ്ടിയിരി . പാര ികമായി ഇതു െച ന്നതു് സർവ്വശുഭമായിേട്ട
വരുവാൻ പാടു എ ള്ളതു നിർവ്വിവാദമാണു്. ഇങ്ങിെനയുള്ള കാര്യത്തിൽ
സ ക്കളായ നിങ്ങെളേപാെല ഉള്ള ആളുകൾ േനരു പറയാെത ഇരുന്നാൽ
അതുെകാ സംഭവി ന്ന േദാഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദികൾ അല്ലേയാ?
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ൈദവത്തിൽ സമർപ്പി െചേയ്യണ്ടതാണു്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ
ൈദവത്തിനു വിപരീതമായി വർത്തിച്ചാൽ അതിനുള്ള തിഫലം ൈദവമു 
േഖന എന്തായിരി ം? നിങ്ങെള ഞങ്ങൾ സാക്ഷിെകാടുക്കാെത ഇരിക്കയില്ല.
സാക്ഷി െകാടു കൂട്ടിൽ കയറ്റി വിസ്തരി േമ്പാൾ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ
നിങ്ങളുെട മനസ്സാക്ഷി ഒത്തവണ്ണം ഇരിക്കെട്ട.
ഈ വാ കൾ േകട്ടേശഷം ശ വാരിയർ ് കുെറ വ്യസനമായി. എന്താണു്
ഈശ്വരാ േവണ്ടതു് എ ആേലാചന തുടങ്ങി. സത്യത്തിൽ വളെരവിശ്വാസമു 
ള്ള ഒരാളാണു് ഈ ശ വാരിയർ, എന്നാൽ പുേഞ്ചാലക്കര എടത്തി മായി വല്ല
വിേരാധവും സംഭവി എങ്കിേലാ എ നല്ല ഒരു ഭീതിയും ഉള്ളിൽ കിട ്.
ഈ ശങ്കരേമേനാൻ പറഞ്ഞതിനു മറുപടി എന്താണു് പറേയണ്ടതു്, എ ള്ള
ആേലാചനയായി.
ശ. േമ:-എന്താണു് ഇങ്ങിെന ആേലാചി ന്നതു്. പരമാർത്ഥെത്ത പറേയണ്ടി
വരുന്നതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ മനുഷ്യരിൽ നി ള്ള ഭീതിെകാേണ്ടാ
കാര്യത്തിൽ വരുന്ന നഷ്ടങ്ങേളേയാ കഷ്ടങ്ങേളേയാ ഓർത്തിേട്ടാ വ്യതിചലി
പറഞ്ഞാൽ അതി ള്ള േദാഷം ഇന്നതാെണ നല്ല അറിവുള്ള ഒരാളാകയാൽ
അങ്ങിെന മനസ്സി ഒരു വ്യഥ ഉണ്ടാവുന്നതാെണ ് എനി നല്ല ഓർമ്മ
എല്ലാേ ാഴും ഉ ്. ഈ ഓർമ്മ ഉണ്ടായതുെകാ തെന്നയാണ് ഞാൻ
ഇേങ്ങാ േപാന്നതും. അേനകം മനുഷ്യെര പല വിധമായി ള്ള കാര്യത്തിൽ
അനുഷ്ഠാനം െചയ്തിരി ന്നവെര ഞാൻ കണ്ടി ്. അതിൽ ഈ വിധം
എ െവച്ചാൽ അേങ്ങമാതിരി കാരം ഉള്ള ആളുകെള റി മാ മാണു്
എനി ബഹുമാനം ഉള്ളതു്. വളെര ചുരുക്കെമ ഇങ്ങിെന യുള്ള ആളുകെള
കാണാൻ സാധി കയു . ഞങ്ങൾ ് ഈ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങിെന ഒരാെള
ഉപകരിക്കാനായി കിട്ടി എ ള്ള അവസ്ഥ ൈദവദഹായമുണ്ട ള്ളതി ഒരു
ദൃഷ്ടാന്തമാണു്. വ്യവഹാരത്തിൽ ഒരു സമയം ജയേമാ േതാൽവിേയാ േനരിടാം
എന്നാൽ െച ന്ന വ്യവഹാരം ന്യായത്തി ം സത്യത്തി ം ഒത്തേതാ, അതല്ല
വ്യവഹാരത്തിൽ ഉള്ള രസംെകാേണ്ടാ വല്ല തിഫലവും അന്യായമായി
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കിട്ടണെമ ആ ഗിച്ചിേട്ടാ കളവായ ഒരു വിവരം സ്ഥാപിക്കാനായിേട്ടാ
മേറ്റാ െച ന്നേതാ എ മാ മാണു് ഓർേക്കണ്ടതു്. ഈ വ്യവഹാരം െകാ 
ടുക്കാെത ഇരിപ്പാൻ യാെതാരു നിവൃത്തിയും ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഒരു സമയം
ഈ കുട്ടി േവ ന്ന ചിലവി െകാടു സംരക്ഷിപ്പാനായി ആ കുട്ടിയുെട
അച്ഛ സ്വ ണ്ടായിരു െവങ്കിൽ ഈ വ്യവഹാരം െകാടുക്കാെതതെന്ന
കഴിക്കാമായിരു . ആ സ്ഥിതി ഇേപ്പാൾ വി േപായി. ഇേപ്പാൾ വ്യവഹാരം
െകാടുക്കാെത കഴിയിെല്ല വ . ഈ സങ്കടങ്ങെള ഒരു േകാടതിയിൽ
േബാധിപ്പിച്ചി ് അവിെട െവ കാര്യം സമർപ്പിേക്കണെമ കുട്ടിയുെട അച്ഛ 
നുണ്ടായ താ ര്യെത്ത കഴിയുന്നിടേത്താളം സഹായിപ്പാനായി സത്യവാനായ
താങ്കളും ഞാനും ഉത്സാഹിേക്കണ്ടതല്ലേയാ? ഉദയത്തളിരാമവർമ്മൻ തിരുമു ാടു്
പുേഞ്ചാലക്കര എടത്തി വ്യവഹാരങ്ങൾ െചയ്തി േതാ േപായി എ സി 
ദ്ധമാണു്, ഞാൻ േകട്ടി ്. ഇതു ന െട വ്യവഹാരം േതാ േപാവാനായി ഒരു
സംഗതിയായിരി ന്നതെല്ലന്നാണു് എെന്റ വിചാരം.
ര വലിയ വ്യസ്ഥന്മാർ തമ്മിൽ െചയ്തി ള്ള വ്യവഹാരങ്ങളുെട പര്യവസാ 
നത്തിലുള്ള ഫലം രണ്ടാൾ ം തികൂലമായി തെന്ന ഇരിക്കയു . ര
ഭാഗ നി ം െകാടു ന്ന െതളിവുകൾ തുല്യമായി കളവായി വരാെന പാടു .
അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ സിവിൽ വ്യവഹാരങ്ങളുെട ഗതി സൂക്ഷ്മത്തിൽ വളെര
സ്വാഗതമായി വരുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അവനവനു വന്ന സങ്കടേമാ വ്യസനേമാ
േഹതുകമായി ള്ള അേപക്ഷെയ ഒരു നീതിന്യായേക്കാടതി മുമ്പാെക െവ ക.
അതിേല ആവശ്യമുള്ള െതളിവിെന സത്യമായി െകാടു ക. അതി ് അനു 
കൂലമായി സത്യമായി ഒരു വിധി കിേട്ടണെമ ൈദവെത്ത ാർത്ഥി ക.
ഇ മാ മാണ് സങ്കടമുള്ള ഒരു കക്ഷി െചയ് വാൻ പാടുള്ളതു്. ഇതുംകൂടി
ഞങ്ങളിൽ ചിലർ െച കൂടാ എ േണ്ടാ? ൈദവെമ, ഈ പുേഞ്ചാലക്കര
എടത്തിൽ ഉള്ള ആളുകളുെട േമൽ ഒരു വ്യവഹാരംകൂടി െകാടുപ്പാൻ വേയ്യ?
ഒരു കാല ് അ തെന്ന വ കണ്ടതായ ഒരവസ്ഥെയ കുറി തുറ
പറയു ന്നതു് എടത്തിേല വിേരാധമായിട്ടാകെകാണ്ട് അതു മറ െവ കള 
യാെമ വിചാരി ന്നതു കഷ്ടമല്ലേയാ? മനുഷ്യരവലംബിച്ചിരി ന്ന ഈ
േദഹം എ തെന്ന നശ്വരമാക്കിയി ള്ളതാണു്. അതു് ഓർ ന്നിേല്ല? ഒരു
മനുഷ്യനുള്ള ജീവകാലം ഒരു ചാൺ നീളേമ ഉ . ആ കാലത്തിനുള്ളിൽ
െച ന്ന ഗുണ വൃത്തികേളേയാ േദാഷ വൃത്തികേളേയാ തെന്ന പി ടരുന്ന
ആളുകൾ പിേന്നയും പിേന്നയും ഓർമ്മയായിെക്കാേണ്ടവരും. ഇതിൽ അവരു
െചയ്ത ഗുണകർമ്മങ്ങൾ ഏതാെണ െപാതുവിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അഭി ായം
എെന്തങ്കിലും ഉണ്ടായിേക്കാെട്ട എേന്നാ ഇവിടുെത്ത വിചാരം. മനസ്സി ്
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അേങ്ങ നല്ല ഒരു വിഷാദം ഇതിൽ കടന്നി െണ്ട മുഖത്തിൽ നി  
രി . കളവായ വിവരെത്ത റി ്, ഒരു സാക്ഷി പറയുന്നതു് ഒരിക്കലും
ഭംഗിയായി വരുന്നതെല്ല ് അേങ്ങ തെന്ന മനസ്സിൽ പൂർണ്ണേബാദ്ധ്യമു ്.
എന്നാലും പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിേല ് വിപരീതമായി എങ്ങിെന സാക്ഷി
പറയും എ ള്ള ഒരു മഹാഭീതിയും ഉള്ളതായി കാണെപ്പടു . ”സർവ്വശ 
ക്തനായി ജഗന്നാഥനായുള്ള ഭഗവാെന്റ പരാശക്തിയാൽ മൂടെപ്പട്ടിരി ന്ന
ഈ േലാകത്തിൽ ൈദവാനുകൂലമായിട്ടല്ലാെത നാം യാെതാ ം വർത്തി
േപാവുന്നതിൽനി എല്ലാേ ാഴും പിന്തിരിേയണെമ വിചാരിേക്കണ്ടതാകു 

.” എ ് പുേഞ്ചാലക്കര എടം, എ ് അച്ചൻ, ഇവെരെക്കാെണ്ടല്ലാം എ
കഴിയും. ഹാ! കഷ്ടം! ഇ ബുദ്ധി വിശാലത്വമില്ലാെത േപാകു വേല്ലാ.
ഈ അസത്യെത്ത െവളിച്ചത്താ വാേനാ ഈ സത്യസ്ഥിതിെയ സത്യമായും
എല്ലാവേരയും അറിയിപ്പാേനാ ഉള്ള ൈദവീകമായ ഇച്ഛയിേന്മൽ താങ്കൾ ഈ
പറയുന്ന വാ കൾ എങ്ങിെനെയങ്കിലും കലാശിക്കെട്ട. അതിൽനി ് എ  
തിഫലെമങ്കിലും കിട്ടെട്ട എ റ തനി താൻ േപാരുക എന്ന േപരു ൈദവം
മുമ്പാെക സമ്പാദി ന്നേതാ നല്ലതു്. കാര്യത്തിൽ സാക്ഷിയായി നുണ പറ
നിൽ ന്നേതാ നല്ലതു്. ഈ കാര്യത്തിൽ വളെര ആളുകൾ പണത്തിെന
ഓർത്തി നുണ പറവാൻ ഒരുങ്ങിയി ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നുണ പറയുന്നേതാ
നല്ലതു്, അല്ല കാര്യം ഉണ്ടായ കാരം സത്യമായി പറയുന്നേതാ നല്ലതു്.
സത്യം പറയുന്ന േപരു് ഈ കാര്യത്തിൽ ദുർല്ലഭം ആളുകെള ഉണ്ടാവുകയു .
എന്നാൽ അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ നിൽ ന്നേതാ നല്ലതു്. താങ്കളുെട സ്വഭാവവും

കൃതവും േകവലം േലാകത്തിൽ നി ഭിന്നമായിട്ടാണു് ക േപാരുന്നതു്.
േലാകത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർ ം താന്താങ്ങൾ എ വ്യം സമ്പാദിേച്ചാ
എ കണക്കാ കയാണീ മനുഷ്യെന്റ ഒരു ജീവിതകാല ് എെന്താെക്ക
മുതലുകൾ സമ്പാദി കൂ വാൻ കഴിയുേമാ അെതാെക്ക സമ്പാദി െവച്ചിടാത്ത
മന ് േകവലം അവഗണനീയമായ നരകകൂപത്തിേല െച ചാടുന്നതു്.
ഒരു രാജാവു മുതൽ പിപീലികാപര്യന്തമുള്ള മംഗളവ ക്കെള പരിേശാധി
േനാക്കിയാൽ ഓേരാ ശരീരത്തിേനാ ജ വിേന്നാ ആവശ്യ കാരമുള്ളവയും
അനാവശ്യമായുള്ളവയും സഹർത്ഥ നിവൃത്തിയിൽ തെന്ന കാംക്ഷിയായിെക്കാ 

് ഈ സകല ചരവ ക്കേളയും േത്യകം താന്തെന്ന േവെറ കാരത്തിൽ
ബന്ധിതനായിട്ടിെല്ലങ്കിൽ കാണെപ്പടും. ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരു നിബന്ധനെയ
അ ം ചില മഹ ക്കൾ മാ െമ അനുഷ്ഠി വരു . ഇതിൽ ഥമ
ഗണനീയനാണു താങ്കെള ഞാൻ അത്യാ ാദേത്താടുകൂടി ഇവിെട പറയു .
ഇങ്ങെന ഒരു ബ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ഉണ്ടായി വന്നതു ഞങ്ങളുെട
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പരമഭാഗ്യമാെണ ഞങ്ങൾ കരുതു . ഇവിടു ് അതിഭാഗ്യവാനായും
അതിമാനിയായും ഇരുന്ന കൃഷ്ണവാരിയരുെട മകനാകു . കൃഷ്ണവാരിയർ യാ 
െതാരു കാര്യത്തിലും കളവു പറഞ്ഞതായി ഒേരട ം ഒരുത്തനും പറയുകയില്ല.
ഇതുേപാെല ഒരു വിദ്വാന്മണിയായ വ ന്നെന കാണാൻ വളെര യാസമാണു്.
എ േയാ മഹാന്മാരായ ജനങ്ങൾക്ക് അവിരതം തെന്റ കൃതികളിലുള്ള രസെത്ത
ജനിപ്പി ം വിേശഷമായ ഉപേദശങ്ങൾ െകാടുത്തി ം മ ം തെന്റ ജീവിതകാലം
മുഴുവൻ കഴി . ഏതു സ്ഥിതിയിലും പദവിയിലും തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന
അറിവുള്ളവയും േനരി കണ്ടറിവില്ലാെതയും ആയുള്ള പേലവിധ മനുഷ്യരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിെന എല്ലാേ ാഴും രക്ഷി വരുന്നതു േനാ ക. അേദ്ദഹം
സമ്പാതിച്ചി ള്ള വ ക്കളിൽ ഒരു ശതാംശം മാ േമ നിങ്ങൾ കഴിവിനായി
അേദ്ദഹം സൂക്ഷിച്ചി . സാധുക്കളുമായി അതിരഞ്ജനയായിരുന്നതിനാൽ
സമ്പാതിച്ച മിക്കവാറും പണം അവരുെട ഉപേയാഗത്തിനായി താെന യേഥഷ്ടം
ചിലവു െച േപാ . ഇതു ഓർമ്മയിെല്ല? പിെന്ന താൻ മരിച്ചേശഷം േശഷിച്ച
വ ക്കെള പരിപാലിേക്കണ്ടതി ം തെന്റ കുടുംബങ്ങെള രക്ഷിേക്കണ്ടതിനും
അേദ്ദഹത്തിനു തെന്റ മനസ്സി ഏറ്റവും േബാദ്ധ്യമുള്ള ഒരാളായ താങ്കെള
സൃഷ്ടി താങ്കളിൽ ഇതുകെളല്ലാം സമർപ്പി അേദ്ദഹം സ്വർഗ്ഗ ാപ്തനാകുകയും
െച . അേദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചി ള്ള വ ക്കളിേലാ വ്യത്തിേലാ യാെതാരു
നഷ്ടവുംകൂടാെത താങ്കൾ അതിെന പരിപാലി വരു . വല്ല ദിക്കിലും അേന്വ 
ഷി മിച്ചാൽ താങ്കൾ ം അച്ഛനിൽനി കിട്ടിയ സ്വത്തിെന അ ം
അധികരിപ്പിക്കാമായിരു . എന്നാൽ ഇതു താങ്കളുെട മനസ്സിന്നഭിരുചിയുള്ള
ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. ഇതിൽ താങ്കൾ െതറ്റിേപ്പായി എ സൂക്ഷ്മാേലാചന
െച ന്ന യാെതാരാളും പറകയിെല്ല നിർവ്വിവാരമാണു്. തെന്റ പക്കൽ കിട്ടിയ
മുതൽ താൻ ആർക്കാവശ്യമായി തെന്റ വൃത്തി സഹജമായ അനർഗ്ഗള
വിരക്തി നടി കയും ഭാവി കയും െച . അങ്ങിെന താങ്കൾ കാലം കഴി  
േപാരു . ”ഈ അനർഗ്ഗള വിരക്തി” എ ക മധുര രസമായി മാധുര്യമുള്ള
മന കൾ േതാ എ ഇവിടുന്ന് വിചാരിേക്കണ്ടതാണു്. കാശി ്
ഇവിെടനി എ ാവശ്യം േപായി എ ് ആേലാചിക്കെട്ട. രാേമശ്വര 
േത്ത ് എ ാവശ്യം േപായി എ ് ആേലാചിക്കെട്ട. േഗാകർണ്ണേത്ത ്
എ ാവശ്യം േപായി എ ് ആേലാചിക്കെട്ട. വൃന്ദാവനത്തിേല ് എ

ാവശ്യം േപായി എ ് ആേലാചിക്കെട്ട. മൂകാംബി ് എ ാവശ്യം
േപായി എ ് ആേലാചിക്കെട്ട. ജഗന്നാഥത്തിേല എ ാവശ്യം േപായി
എ ് ആേലാചിക്കെട്ട. കന്യാകുമാരി ് എ ാവശ്യം േപായി എ ്
ആേലാചിക്കെട്ട. അേയാദ്ധ്യ ് എ ാവശ്യം േപായി എ ് ആേലാ 
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ചിക്കെട്ട. ഈ വക ആേലാചനകൾ ഒെക്കയും െചയ്താൽ അേപ്പാൾ താങ്കൾ
എ െയാെക്ക ഭക്തനാെണന്ന് അറിയും. ഇേപ്പാൾ വയ 50-തി താെഴ
ആയിരിേക്കണെമ എനി േതാ . ഈ അമ്പതിലധികം വർഷങ്ങൾ 
െകാ േകവലം ഒരു മനുഷ്യനു സാധിക്കാത്ത പുേണ്യാൽക്കർഷമായ ഈ

വൃത്തികൾ നിഷ് യാസം െചയ്തി ള്ള ഒരു പുമാൻ എ താങ്കെള അറിയുന്ന
ഈ കാണുന്ന നിവാസികൾ എല്ലാം നിർദ്ദാഷണ്യം പറയുന്ന ഒരാളെല്ല താങ്കൾ?
ഇങ്ങിെനെയല്ലാം ഗുണകർമ്മങ്ങൾ ഔഷ്ഠി സാദ്ധ്യം വരുത്തിയിരി ന്ന
താങ്കളുെടയും അച്ഛെന്റയും സ്ഥിതി േനാക്കിയാൽ പൂേഞ്ചാലക്കര എടത്തിേല
േവണ്ടി അറി ംെകാ ഒരു കള്ളസാക്ഷി പറയുവാൻ താങ്കൾ തുനിയുെമ ്
ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കയില്ല.
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