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ന്ഥകാരെന്റ മുഖവുര

‘മാർത്താണ്ഡവർമ്മ’ എന്ന ആഖ്യായിക എഴുതിയ അപരാധത്തിന്, എെന്റ
അനന്തരപരമ്പരകളായ യുവാക്കന്മാർ ഒരു ശിക്ഷ എന്നേപാെല, ചില അേപക്ഷ 
കൾെകാണ്ട് എെന്ന അത്യധികം അസഹ്യെപ്പടുത്തി. സർവ്വകലാശാലയിെല
മാതൃസ്ഥാൈനക്യംെകാണ്ട് സേഹാദരാവകാശസ്ഥരായ ഈ ഉപ വികളിൽ
ചിലർ രണ്ടാമതായി ഒരു ആഖ്യായികകൂടി എഴുതിേയതീരൂ എന്ന് നിർബ 
ന്ധശാഠ്യം തുടങ്ങി. അവരുെട നിേത്യാത്സാഹം ാരബ്ധവലയിതമായ എെന്റ
വൃദ്ധത ിെയ ഇളക്കി. ആ യുേവാത്സാഹത്തിെന്റ അക്ഷീണേ രണയുെട
ഫലമായി ഈ ‘ധർമ്മരാജാ’ എന്ന ആഖ്യായികയും പുറെപ്പ . ഇതിൽ വല്ല
ആസ്വാദ്യതേയാ, അനാസ്വാദ്യതേയാ ഉെണ്ടങ്കിൽ അതിേല ള്ള സംഭാവ 
നെയ മുൻപറഞ്ഞ ഉപ വകർത്താക്കന്മാരിൽ നായേകാപനായകന്മാരായുള്ള
രാജ ീ എ. േഗാപാലേമേനാൻ എം. എ. അവർകൾ ം, സാഹിത്യകുശ 
ലൻ രാജ ീ സി. എസ്. സു ഹ്മണ്യൻേപാറ്റി ബി. എ. അവർകൾ ം,
മലയാളഭാഷയിൽ എം. എ. ബിരുദകാംക്ഷിയായ രാജ ീ എ. ശങ്കരപ്പിള്ള
ബി. എ. അവർകൾ ം ദത്തം െച െകാ ന്നതിന് ഇതിനാൽ സമ്മതിദാനം
െചയ്തിരി .
തിരുവിതാംകൂർ രാജഭക്തന്മാരിലും രാജ്യേക്ഷമകാംക്ഷികളിലുംവച്ച് ഥമഗണ 
നീയനും ജാകുേലാത്തംസവുമായുള്ള ീമാൻ രാജാ േകശവദാസ് ദിവാൻജി
അവർകളുെട ജീവിതസംേക്ഷപമായ ഒരു പുരാവൃത്തനിർമ്മിതിക്കാണ് എെന്റ
യുവസഹൃദേയാപ വികൾ എെന്ന ഉേദ്യാഗിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ കഥയുെട
ആസ്വാദ്യതയും ആ മഹാനുഭാവെന്റ ജീവിതസംഭവങ്ങളുെട പൂർണ്ണതയും ഏകീ 
ഭവിപ്പിച്ച് ഒരു ഒറ്റ ആഖ്യായികാ ന്ഥെത്ത നിർമ്മി ന്നത് അത്യധ്വാനെമ
േതാ കയാൽ, ആ മഹജ്ജീവിതകഥെയ മൂന്നായി ഭാഗിച്ച് ഥമഭാഗെത്ത
ഈ ‘ധർമ്മരാജാ ’ എന്ന ആഖ്യായികയിൽ കഴിയുന്ന സംഘടിപ്പിച്ചിരി .
രാജ േകശവദാസ് എന്ന മഹാനുഭാവെന്റ ജീവചരി സംഭവങ്ങളുെട ഹണം,
ആ മ ിമണ്ഡലദിവാകരെന്റ സ്വന്തവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാനഭാര്യയുെട
വകയും ആയ തറവാടുകേളാട് എനിക്ക് ജനനകാലം മുതൽ ള്ള ഗാഢപരിചയ 
ത്തിനിടയിൽ സമ്പാദിതമായി ള്ളതാണ്. അഭിജ്ഞന്മാരും പക്വവയ ന്മാരും
ആയുള്ള ആ തറവാടുകളിെല അംഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഐതിഹ്യരൂപത്തിലും മ ം
കിട്ടീ ള്ള വൃത്താന്തങ്ങെളയാണ് ഈ കഥാരചനയിേലക്ക് യുക്തമാക്കീ ള്ള 
ത്. കഥാപുരുഷനായ രാജാ േകശവദാസ് മ ി മഹാനുഭാവെന്റ േശഷക്കാരനും
അഭ്യസ്തേയാഗ്യനും ധർമ്മപരന്മാരിൽ വരിഷ്ഠനുമായ മ. രാ. രാ. െക. പത്മനാ 
ഭൻതമ്പി ബി. എ., ബി. എൽ (തഹശീൽദാർ) അവർകളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ

https://thalilakkam.in/
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അനുജൻ എഡിൻബെറാ സർവ്വകലാശാലയിെല െവദ്യശാ കലാംഗത്തിൽ
ശസ്തവിജയിയായ ഡാക്ടർ രാജ ീ െക. രാമൻതമ്പി അവർകളും ഈ

ചരി വിഷയത്തിൽ എനി ള്ള എെന്റ സാക്ഷ്യത്തിെന്റ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക്
ഉത്തമസാക്ഷികളാകു .
ഈ കഥാഗാ ം എെന്റ സൃഷ്ടി എങ്കിലും, ജനകൗതുകാകർഷണത്തിനുള്ള
അതിെന്റ വ ാഭരണാദ്യലങ്കാരസംഘടനകെള തിരുവനന്തപുരം രാജകീയേകാ 
േളജിെല മലയാളപണ്ഡിതരായിരുന്ന രാജ ീ െക. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി.
എ. അവർകളും ഈേപ്പാഴെത്ത പണ്ഡിതരായ രാജ ീ എ. കൃഷ്ണപിഷാരടി
അവർകളും സുഹൃത്സഹായരൂപമായി പരിേശാധിച്ച് സ്വരൂപണംെചയ്തി ള്ളവ 
യാണ്. അതുകളിെല അഭിരാമത ആ ഭാഷാദൃഢജ്ഞന്മാർക്ക് ഇദം ഥമമായി
ഒരു അഭിമാന്യതേയേയാ ഖ്യാതിേയേയാ നൽേകണ്ടതില്ല. അരമ്യാംശങ്ങൾ
ശിക്ഷാർഹൻ ന്ഥകർത്താവുതെന്ന. ആ ര പണ്ഡിതന്മാരുെടയും വില 
േയറിയ സഹകരണത്തിനുള്ള എെന്റ അഭിനന്ദനെത്ത യഥാകൃത്യം ഞാൻ

സ്താവി െകാ .
കഴിഞ്ഞ െകാല്ലത്തിൽ ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യചികിത്സക്കായി ഗവെണ്മെമന്റിൽ 
നി ം സകരുണം അനുവദിച്ച ആറരമാസെത്ത സാവകാശലബ്ധിയിൽ ഈ

ന്ഥരചന നിവർത്തിപ്പാൻ സംഗതിയായതിനാൽ, ആ മഹാകരുണാദാനത്തി 
ന് എെന്റ ഹൃദയംഗമമായുള്ള കൃതജ്ഞതെയ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സവിനയം

കടിപ്പി െകാ .

https://thalilakkam.in/
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അദ്ധ്യായം ഒന്ന്

”ധീരനായുള്ള കുമാരനും െമല്ലേവ
ചാരുസേരാജേന ൻപദാംേഭാരുഹം
മാനസതാരിലുറപ്പി ഭക്തനാ-
യാനന്ദേമാേട നട തുടങ്ങിനാൻ-”

ീവീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ മഹാരാജാവ് തിരുവിതാം 
േകാട് സംസ്ഥാനവി തിെയ വർദ്ധിപ്പിച്ച് രാജ്യഭരണംെച ന്നകാലത്ത്,
നവമായി സമ്പാദിക്കെപ്പട്ട ചങ്ങനാേശ്ശരി മുതലായ േദശങ്ങളിെല ജാ 
സംഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില അന്തച്ഛി ങ്ങളും രാജേ ാേഹാദ്യമലക്ഷ്യങ്ങളായ
കലാപങ്ങളും സംഭവി . പാണ്ഡ്യേദശീയന്മാരായ ചില പാളയത്തലവന്മാർ
927-ൽ കൗശലവി തനായ രാമയ്യൻദളവയാൽ അമർത്തെപ്പ െവങ്കിലും, ’ദുഷ്ട്
കിടെക്ക വരട്ടെപ്പട്ട’ ണം േപാെല വീ ം തിരുവിതാംകൂറിൽ സം മിപ്പാനു 
ള്ള ദുർേമ്മദസ്സമുച്ചയലാഞ് ഛനങ്ങെള കാട്ടി ട . സിംഹപരാ മനായ
ൈഹദരാലിഖാൻ ബഹദൂർ ൈമസൂർ രാജാവിെന്റ പദ്ധതികൾ ചരി വി തര 
ണശൂരനായ െവങ്കിട്ടറായ് േസനാധിപെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ മധുരപട്ടണത്തിെന്റ
ഉത്തര േദശങ്ങെള നിേരാധിച്ചിരി കയാൽ ആ അല് പായുഷ് ഭാവത്തിെന്റ
അ ദൂര ള്ള ആവിർഭാവവും രക്തവർഷസൂചകമായ െകാള്ളിമീെനന്നേപാെല
ഒരു മഹാവി ാന്തിെയ വ്യാപരിപ്പി . ഈ ആപ കളുെട നിവാരണത്തി 
നായി മഹാരാജാവ് തെന്റ അക്ഷൗഹിണീബഹുലെത്ത ഭാഗിച്ച് രാജ്യത്തിൽ
സഹ്യപർവതനിരേയാടും സമു തീരേത്താടും േചർന്ന േദശങ്ങളിലും ഉത്തര 
പര്യന്തങ്ങളിലും പാളയങ്ങളുറപ്പിച്ചിരി . രാജ്യത്തിെല ഭുശക്തിെയ
ഇതിന്മണ്ണം വിനിേയാഗിച്ചതിനു പുറെമ വിേദശീയരിപുക്കളുെട സ്ഥാനെത്ത
ത മാർേഗ്ഗണ നിേരാധി ന്നതിന്, ആർക്കാ നബാബ്, ഇം ീഷ് ഈസ്റ്റിൻ 
ഡ്യാക്കമ്പനി മുതലായ മഹച്ഛക്തികളുെട ആസ്ഥാനങ്ങളിേലക്ക് മഹാരാജാവ്
അത്യന്തവിശ്വസ്തനും കാര്യവിദഗ് ദ്ധനുമായ ഒരു സ്ഥാനാപതിെയ ഗൂഢമായി
നിേയാഗി കയും െച .
രാജ്യകാര്യങ്ങളുെട ഏവംവിധങ്ങളായ സ്ഥിതിഗതികൾക്കിടയിലാണ് ഈ
വിഷ്കംഭാദ്ധ്യായത്തിെല സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്. ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂർകാ 
രായ ജനങ്ങൾ ’ആപദി ഭജന്തി’ ന്യായെത്ത അനുസരിച്ച് െകാല്ലം 929 െല
ശിവരാ ി തെത്ത േത്യക ദ്ധേയാടും, ശിവപുരാണേ ാക്തമായുള്ള
മാർഗ്ഗെത്ത കൃത്യമായി അനുസരി ം, അനുഷ്ഠി . സാമാേന്യന ആബാ 
ലവൃദ്ധം ഉപവാസം അനുഷ്ഠി ന്ന ആ ദിവസത്തിൽ പുരാതനത്വം, ഭുത്വം,
ധനസമൃദ്ധി എന്നിവെകാണ്ട് അേനകശതവർഷങ്ങളായി, കിരീടധാരണ ി 
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യകൂടാെത, രാജാധികാരെത്ത നടത്തിവന്നിരുന്ന ഒരു ഭുകുടുംബത്തിെല
പരിചാരകനായ ഒരു ബാലൻമാ ം തലംഘകനായിത്തീർന്നിരി .
സ്വകുടുംബെത്ത വർജ്ജിച്ച്, അനന്യശരണനായി ഐശ്വേര്യാൽകർഷദീ 
ക്ഷിതനായി, ആ ഗൃഹത്തിൽ േവശിച്ച ബാലൻ അതിെന്റ നാഥനായ
മഹാ ഭുവിെന രായസക്കാരനായി േസവി ന്നതിന് ഉപേയാഗെപ്പ േപാന്ന 
തിനാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ം േകവലം ഭൃത്യൻമാർ ം ഇടയിൽ, അ മി ം
േചരാത്ത ഒരു മൂന്നാംകൂ കാരനായി, ആ ര വർഗ്ഗക്കാരുെടയും അസൂയാപാ 

മായി അവിെട പാർ വന്നിരു . ശ ജയത്തിന് ഉപയുക്തമായി ള്ളത്
ആേരാഗ്യപൂർണ്ണമായ കായംതെന്ന എ ള്ള സിദ്ധാന്തത്താലായിരിക്കാം, ബാ 
ലൻ ആ രാ ിയിലും പാചക ശാലയുെട മുൻപിലുള്ളതളത്തിൽ നിയമ കാരം
അത്താഴത്തിന് ഇരു പിടി . ആ തക്കെത്ത കളയാെത ചില ഭൃത്യനാരദന്മാർ
ജവത്തിൽ ഗൃഹനായികയുെട അന്തികം ാപിച്ച് ഐശ്വര്യനാശകമായ ആ
ദുർവൃത്താർശനസങ്കടെത്ത ധരിപ്പി . സ്വന്തം േകാട്ടയ്ക്കക ള്ള ജലാശയ 
ത്തിൽ ഥമമായും, കസവുേചല, ആഭരണസഞ്ചയം, സി രാദ്യലങ്കാരങ്ങൾ
എന്നിവകളിൽ ആവർത്തി ം മജ്ജനം കഴിച്ച്, സ്വന്തം അന്തിമാളമ്മൻേകാ 
വിലിെല ശിവസന്നിധിയിൽ രണ്ടാം യാമപൂജയ്ക്ക് ദർശനംെചയ് വാനായി
ചമയം കഴിഞ്ഞിരി ന്ന ഭുകുടുംബിനി, ഔദ്ധത്യംെകാണ്ട് പാഷണ്ഡതെയ
അവലംബിച്ചിരി ന്ന ബാലെന്റ ദുരാചാരത്തിെന ശിക്ഷിപ്പാൻ, താൻതെന്ന
അവെന ഊട്ടിക്കളയാെമ നിശ്ചയിച്ച്, ഇരുന്നിരുന്ന മഞ്ചവും തെന്റ പാദഭാരം
ഏൽ ന്ന തളങ്ങളും തകർ േപാകാെതയും, എന്നാൽ ഭുമഹിമേചഷ്ടകൾ
േലാപം വരാെതയും, കഥകളിേവഷക്കാർ അണിയറയിൽനിന്ന് അരങ്ങേത്ത
പുറെപ്പടുേമ്പാഴുള്ള ചലങ്കധ്വനി തുല്യമായ ആഭരണധ്വാനങ്ങേളാടുകൂടിയും,
അവർ ‘ഗന്ധദ്വിപ ൗഢമന്ദ’ഗമനം തുടങ്ങി. ബാലൻ ഇരി പിടിച്ചിരുന്ന തള 
ത്തിൽ േവശിച്ചേപ്പാൾ, കർേണ്ണജപന്മാരുെട േ രണെയന്നിേയ, ബാലെന്റ
അപരാധെത്ത കണ്ടതുേപാലുള്ള നാട്യപുഷ്ടിേയാടുകൂടി ആ ഭവൈനശ്വര്യസം 
വർദ്ധിനി അവേലാകനാശ്ചര്യവട്ടങ്ങെള അഭിനയി . ഭൃത്യന്മാർ തങ്ങൾ
േമാദകരമായുള്ള അനന്തരെചാല്ലിയാട്ടെത്ത ദർശനംെചയ് വാൻ ഹർഷേത്താടു 
കൂടി നടന്മാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രംഗസ്ഥലെമാഴിച്ചിട്ട്, വട്ടത്തിൽ നിലെകാ .
മാംസേഗാപുരശരീരിണിയായ ഭ്വി വിള സാഹസംെകാ വിയർ ം
തളർ ം ചമ ഗൃഹനായകനായ മന്മഥനു രതിയായി വർത്തി ന്നതിനിട 
യിൽ ണയകലഹനൃത്തങ്ങൾ െകാണ്ട് ചില അവസരങ്ങളിൽ അേദ്ദഹെത്ത
രമിപ്പിേക്കണ്ടി വന്നി ണ്ട്. അങ്ങെനയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാ ം ക്ഷീണെമ  
ള്ള അവസ്ഥെയ പരിചയിച്ചി ള്ള തെന്റ മൃദുഗാ െത്ത തളർത്തിയ ബാലേനാടു
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കുപിതയായി, അവെന്റ ഉദരഗഹ്വരാഗാധതെയ, ഭർ ധനെത്ത സംരക്ഷി 
പ്പാനുള്ള കാംക്ഷാധിക്യംെകാെണ്ട നീതീകരിക്കാെമങ്കിലും, ബീഭത്സമായും
അതിനിഷ്കരുണമായും അപഹസി . അനന്തരം, “കുറു െഞരിെയ േവലെച 
യ്താൽ വയറുനിറെയ േചാർ” എന്ന് വിദഗ്ദ്ധനായ അഭിഭാഷകെന്റ നിലയിൽ
ബാലൻ മുഷ്ടിവാദം വാദിച്ചതും, “പത്തായപ്പടി െചലുത്താനെക്കാണ്ട് മാമമ്മാര്
ഏലാപ്പടി േനടിവച്ചിരിക്കണമപ്പീ! അല്ലാണ്ട് പിറുപിറുത്താല്, കുമ്പീെല
േനാവാറമാട്ടാര് ” എന്ന് ഭ്വി ൈദവെത്ത മറന്ന് ബാലെന്റ ദാരി ്യസ്ഥിതിെയ
മാ ക്കണക്കിനുള്ള വിരാമങ്ങേളാടുകൂടി അപഹസിച്ചതും, ആ ഭത്സനവാക്ശൂല 
ങ്ങൾ ൽപീഡിതനായ ബാലനിൽ തറച്ച്, ഇതുേപാെലതെന്ന ഒരു ശാസന
തനിക്ക് ഇതിനു മുെമ്പാരിക്കൽ കിട്ടിയിരുന്നതിെന്റ സ്മരണെയ അവനിൽ ഉണർ 

കയാൽ, അവെന്റ മുഖത്ത് ലേജ്ജാഷ്മാവിെന്റ ലക്ഷ്യമായി േസ്വദബി ക്കൾ
രിച്ചതും, അവെന്റ ഉള്ളിൽ തിളച്ച തി ിയാകാംക്ഷ ആത്മദമനശക്തിെയ

പരാജിതമാക്കി, െപണ്ണരശുനാട്ടിൽ ‘െപൺ പടതി ച ; ആൺ പട അല
ച ’ പിെന്നങ്ങിെന േനാവാറുവാര്? എന്ന് ആ ഭ്വി തെന്റ ഭർത്താവിെന്റേമൽ
നട ന്നതായി കു സിദ്ധിയുള്ള അധികാരധുരന്ധരതെയ അവെനെക്കാണ്ട്
അവരുെട സ്വരത്തിലും ഭാഷാരീതിയിലും ത്യപഹസിപ്പിച്ചതും; അടുക്കളവാ 
തിൽപടിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഭ്വി ആഭരണാദികളുെട താളസാഹായ്യേത്താടുകൂടി
മുേമ്പാ കുതിച്ച് താൻ വഹിച്ചിരുന്ന തവി (കയിൽ) െകാണ്ട് ബാലെന്റ മൂർദ്ധാ 
വിൽ ഹരിച്ചതും, അവരുെട അസാമാന്യമാംസപുഷ്ടിേയാടുകൂടിയ കരത്തിെന്റ
ഘനെത്ത ആ യി ള്ള ഊേക്കാടുകൂടി ഹരം പതിക്കയാൽ, തവിയുെട മൂർച്ച 
യുള്ള വ െകാണ്ട് ബാലെന്റ മൂർദ്ധാവിൽ മുറിേവറ്റ് രക്ത വാഹം തുടങ്ങിയതും
എല്ലാം ഒരു ഇടേ ാകംെകാെണ്ടന്നേപാെല ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ള്ളിൽ
കഴി . ബാലൻ െവ െകാണ്ട ക്ഷണത്തിൽ ഉച്ചസ്ഥനായ രുധിരെന്റ െച 
ങ്കനൽ ഭ ചിതറുന്ന മുഖേത്താടുകൂടി എഴുേന്ന . അവെന്റ ഉള്ളിൽ അ രിച്ച
പരിതാപലജ്ജാഭാരങ്ങൾ ഇതരമേനാവികാരങ്ങെള പാെട തിസ്തംഭിപ്പി .
അപരാധിനിയായ ഭ്വി തെന്റ കുലമര്യാദേയയും, ആ മധർമ്മേത്തയും,
ബാലെന്റ അനന്യഗതികത്വേത്തയും മറന്ന് െപശാചികമായ േകാപാേവശം 
െകാ തുള്ളി ദുർഭാഷണങ്ങളാൽ അവെന അഭിേഷചനംെച . ഭ്വിയുെട
ഈ കഠിനകൃത്യവും വലിയവായാലുള്ള േരാഷാട്ടഹസങ്ങളും െവളിപാടുകളും ദുർ 
േദ്ദവതാനൃത്തങ്ങളും ക ം േക ം, ഭൃത്യന്മാർക്ക് ഇടയിൽ സന്ദർഭവി തിതെന്ന
സംഭവി േപായി എങ്കിലും ഉദരംഭരികളായ ആ സാധുക്കൾ തങ്ങളുെട ഗൃഹനാ 
യികയുെട ിയകളിൽ സഹൃദയത്വം അഭിനയി . “ഈ എേമ്പാക്കിമൂേതവീെട
േപച്ചിൻ േകേപ്പാര് വരുമ്പം പാേത്താളിൻ ഏഴിയപ്പടെയ്ക്കാപ്പം തി മുടിക്കണ
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കൂട്ടം േകാേങ്കാലാട്ടം നീക്കണാേരാ, ഈ ചനിയപ്പിഞ്ചിെന െചവിയാെല തൂക്കി
എടുത്ത് േമേലപടപ്പിൽ െകാണ്ട് ചപ്പാണ്ട്?” എന്ന് ഗർജജനംെചയ്ത് ഭ്വി
തെന്റ ഇളകിയാട്ടെത്ത അവസാനിപ്പി .
തെന്ന ആ ഗൃഹത്തിൽനി ം ബഹിഷ്കരി ന്നതിന് ഭ്വി ഇതിന്മണ്ണം തെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാട് ആജ്ഞാപന അരുളിെച്ചയ്തേപ്പാൾ , നിണമണി ള്ള മുഖ 
േത്താടുകൂടിയ ബാലൻ, മനുഷ്യേലാകത്തിലും ബഹുേകസരികളുെട ജനനം
താണനിരകളിലാണ് എ ള്ള ാണിശാ തത്വെത്ത സ്ഥാപി മാറ്; ജൃം 
ഭിത ാഗത്ഭ്യനായി സമസ്തവി മധാമമായി ആ നായിക ം മ ം കാണെപ്പ .
മ ബദ്ധരായ സർപ്പങ്ങെളേപ്പാെല നായികയും ഭൃത്യരും നി ന്നതിനിടയിൽ
“ആ അടിച്ച ൈക വാഴെട്ട! ഇന്ന് നിങ്ങൾ എെന്റ തലയിൽ കുളംേതാണ്ടി - നാെള 
െയാരുകാലത്ത് ഇവിടംതെന്ന കുളംേകാരിേപ്പാകാം. എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരൻ
സാക്ഷി. എന്തായാലും, ആ തങ്കവായ് ഉ നീരു കുടി േപാകും. അ പറയാം
േശഷം,” എ ശാന്തതേയാടും ഗാംഭീര്യേത്താടും പറ െകാണ്ട് ബാലൻ
അവിട നി മി . ഭ്വിയുെട േകാപാഗ്നി പശ്ചാത്താപ വണത്താൽ
ശമിപ്പിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ അന്നെത്ത സംഭവം തെന്റ ഭർത്താവുേപാലും അറി 

േപാകരുെത ള്ള കഠിനശാസനെത്ത ഭൃത്യർ െകാടു . അതിെന
ലംഘിച്ചാലുള്ള അനുഭവെത്ത ഊഹിപ്പാൻ ശക്തന്മാരായിരുന്ന ഭൃത്യവർഗ്ഗത്തിൽ
ശിക്ഷാഭയംെകാണ്ട് ആ സംഭവത്തിെന്റ തിേപാലും മാ േപായി. എന്നാൽ

ഭ്വിയുെട മനസ്സിെന മാ ം അവരുെട അപരാധം ഒരു അപസ്മാരബാധേപാെല
ബഹുകാലം പീഡിപ്പി െകാണ്ടിരു .
ചാപമുക്തമായ ശരത്തിെന്റ േവഗത്താൽ ബാലൻ, തനിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യേസാപാ 
നെമ കരുതി പാർത്തിരുന്ന ഭവനത്തിനു പുറത്തായി. തരുശിഖരങ്ങളിലും
ഭൂകുഹരങ്ങളിലും നി െയ അവലംബിച്ചിരി ന്ന ദശവയ നായ ആ ബാലന്
ത്വരിതഗതിക്കിടയിലുണ്ടായ ശ്വാസേവഗം വീ ം മെപ്പ . നക്ഷ പ 
ങ് ക്തികൾ ആകാശത്തിൽ േമാഹനതരമായി േശാഭി െണ്ടങ്കിലും തെന്റ
ഗമനെത്ത വിഷമെപ്പടു ന്ന നിബിഡാന്ധകാരേത്താടുകൂടിയ ഒരു വ്യേമാഹം
ബാലെന്റ മനസ്സിനും വ്യാപി . പുരുഷപദത്തിൽ നി പതിതനാക്കെപ്പട്ടി 
രി എെന്നാരവജ്ഞെകാണ്ട് അവെന്റ മാനേസാല്ലാസൈനർമ്മല്ല്യങ്ങളും
സ്വാ യയബുദ്ധിയും നഷ്ടമായി. എങ്കിലും; സത്യനിഷ്ഠനായ ന്യായാധിപെന്റ
നിലയിൽ തെന്റ ആത്മേശാധനെചയ്ത്, ഭ്വിയുെട നൃശംസതെയ മറന്ന് തെന്റ
കുസൃതിെകാണ്ട് അവെര േകാപിപ്പിച്ച ഭാഗം സംഭവെത്തകുറി േ ശി .
വിദ്യാഭ്യസനകാല വിശ െകാ വലഞ്ഞേപ്പാൾ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാ
തെന്റ മാതാേവാടു ശണ്ഠകൂടി “ഒഴക്കരി വഴി േതടിെക്കാ വേന്നയ്ക്കാം” എ
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ശപഥംെച േപാന്ന ദരി നായ താൻ അഹങ്കരിച്ചത് വലിയ മൂഢതയും മൂർഖത 
യും ആയിേപ്പാെയന്ന് ബാലെന്റ മന േവദനെപ്പ . തേന്നാടു േത്യകിെച്ചാരു
വാത്സല്യബന്ധമുള്ള ഗുരുനാഥാനു ഹത്താൽ അേഹാരാ ശാസേനാപേദശ 
ങ്ങൾമാർേഗ്ഗണ നല്കെപ്പട്ട വിജ്ഞാനം വ്യർത്ഥമായി എ േതാന്നി അവെന്റ
ലജ്ജയും വ്യഥയും വർദ്ധി . ഗർഭാശയത്തിൽ നിേശ്ചഷ്ടപിണ്ഡമായിക്കിടന്ന
കാല തെന്ന ഗർഭച്ഛി ം സംഭവി േപാെയങ്കിൽ താൻ എ ഭാഗ്യവാനായി 
രു എ ള്ള പന്ഥാവിേലക്ക് തെന്റ ചിന്തകൾ വ്യതിയാനം െച . ജീവധാ 
രണം നരകജീവിതെമ ള്ള ആത്മ ാഹം അവെന സി തുടങ്ങി. തെന്റ
പുറകിലായി ഒ ര നാഴിക ദൂര മുരളുന്ന സമു െത്ത ശരണം ാപിച്ച് ാ 
പഞ്ചികാരിഷ്ടങ്ങളിൽനി മുക്തനാവുകേയാ? എന്നാൽ ഭക്ഷണരംഗ നി
േപാരുേമ്പാൾ ഈശ്വരങ്കൽ സമർപ്പി േഘാഷിച്ച ഭാവിസംഭവങ്ങൾ താൻ
എങ്ങെന സാക്ഷിയാകും? വിശിഷ്യ, മാതൃസംരക്ഷണമാകുന്ന ഥമർണ്ണേമാച 
നെത്ത നിർവഹിപ്പാൻ ജീവിച്ചിരി ന്നതിന് താൻ ബദ്ധനുമേല്ല? വിശാലമായ
ആകാശമണ്ഡലം അതിെന്റ സഹ േകാടി േന ങ്ങളാകുന്ന നക്ഷ ങ്ങളുെട

രണംെകാണ്ട് അവെന്റ ഈ തത്വേബാേധാദയങ്ങെള അഭിമാനി ന്നതായി
ഒരു ദിവ്യസം ഹർഷം ബാലെന്റ അന്തരംഗത്തിൽ ചരിക്കയാൽ, അവെന്റ
ആത്മാവും തിരുവിതാംകൂറിെന്റ ഭാൈവശ്വര്യവും രക്ഷെപ്പ . ആത്മീയപഥ 
ങ്ങെള ആ യി ള്ള ചിന്തകെള അവസാനിപ്പി െകാണ്ട്, സംേക്ഷപമായി
അന്നെത്ത പൂർവ്വരംഗസംഭവെത്ത റി വീ ം പര്യാേലാചനെചയ്ത് തെന്റ
ശിരസ്സിൽ ഏറ്റി ള്ള മുറിവിനു േവണ്ട ചികിത്സ ള്ള മാർഗ്ഗെത്ത റിച്ച് വിചാരം
തുടങ്ങി. വഴിയരികിലുള്ള രാമച്ചത്തിെന്റ ഇലകൾ പറിച്ച് കരശുചീകരണം
സാധി െകാണ്ട് അതികരുണേയാടുകൂടി ശിരസ്സിലും രക്തം വഹിച്ചി ള്ള
ഭാഗങ്ങളിലും ഒ ർശി . അേപ്പാഴുണ്ടായ രക്ത ർശംെകാണ്ട്, ബാലെന്റ
സകല നാഡികൾ ം ഒരു പുനർ ഭണം ഉണ്ടായി. ആ ണം എക്കാല ം,
നവജീവേനാടുകൂടി, സ്വദുർഗ്ഗർവശമനത്തിന് ഒരു ശാശ്വേതാപേദഷ്ടാവായി,
േവദനെയ നല്കിെക്കാണ്ടിരിക്കെട്ട, എ വിധി െകാണ്ട് തെന്റ ഗമനെത്ത
തുടർ .
ഏകേദശം ഒരുനാഴിക ദൂരം നടന്നേപ്പാൾ മുൻഭാഗ ജനബഹളത്തിെന്റ
സഞ്ചാരാരവവും േകൾ മാറായി. ആകാശത്തിൽ ധൂമ സരവും, െചടിക 
ളുെടയും വൃക്ഷങ്ങളുെടയും ഇടയിൽ ടി ദീപ ഭയും ക തുടങ്ങി. തെന്റ
യജമാനൻ അടുത്തകാല ഗുരുപാദരായി വരിച്ചിരി ന്ന േയാഗീശ്വരെന്റ
ഭജനസംഘമായിരിക്കാെമ ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി ബാലൻ പാദശബ്ദം അമർ 
ത്തി ജനസംഘം കൂടിയിരി ന്നതിെന്റ ാന്തത്തിൽ അടുത്ത്, െചടികളുെട

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 12

ഇടയിൽ തെന്റ േദഹെത്ത മറ നി . തെന്റ േന ങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി
േഗാചരമായത്, ഗജെത്തേപ്പാെല മന്ദമായി ശിരശ്ചലനം െച െകാണ്ട് നി ന്ന
തെന്റ യജമാനൻതെന്ന ആയിരു . ഈ ഭുവിെന്റ ഏഴടി െപാക്കവും മൂന്നടി
മാർവിസ്താരവും സൃഷ്ടിയുെട ഒരു അതിവിേശഷകകർമ്മമായി അക്കാല
വിചാരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. അവിദഗ്ദ്ധനും അരസികനുമായ രകനാൽ അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ ശിരസ്സിൽ ഊർദ്ദ്വഭാഗത്ത് ധനുരാശിയിൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടി ള്ള കുടുമ
െദർഘ്യവും മാർദ്ദവവും കുറഞ്ഞ് ഇടതുഭാഗേത്താ വിതറിക്കിട ന്നതിെന
ധരിച്ചിരി ന്നത് സ്വസമുദായമു കളിലുള്ള തിപത്തിെയ സാക്ഷീകരി .
കർണ്ണങ്ങളിൽ രക്തേകാഹിനൂർകൾേപാെല േശാഭി ന്ന കുണ്ഡലദ്വന്ദ്വവും
കരങ്ങളിൽ മദ്ധ്യാംഗുലികൾ ഒഴിെക മറ്റ് എട്ടിലും പൂർവകാലാംഗുലീയങ്ങളുെട
ഒരു ദർശനെമന്നേപാെല ആ വർഗ്ഗം ആഭരണങ്ങെള ധരിച്ചിരി ന്നതും,
“േപാകുന്നിടെത്തല്ലാം പ കാശിെന്റ കരുവ് ൈകക്കലിലിരിക്കണം” എ ള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാരണവന്മാരുെട സിദ്ധാന്തെത്ത അനുഷ്ഠി കെകാ
മാ മായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ േന ങ്ങൾ ആകൃതിയിലും വർണ്ണത്തിലും
െതാണ്ടിപ്പഴേത്താടു സാമ്യം വഹി െണ്ടങ്കിലും, ഗണ്ഡങ്ങളിൽ വളർ
കൃഷ്ണചാമരങ്ങളായി തൂ ന്ന കൃതാക്കൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗാംഭീര്യെത്ത ഒരു

ൗര്യരസ ചുരിമെകാണ്ട് പുഷ്ടീകരി െണ്ടങ്കിലും, അതുകെളല്ലാം അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ പരമാർത്ഥസ്വഭാവെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വ്യാജവക്താക്കളായ

തിപാഠകന്മാരായിരു . അേദ്ദഹം ധരിച്ചിരി ന്ന മൂന്നരവീതിയിലുള്ള
കട്ടിയും കവിണിയും, ഉദരത്തിെന്റ പരമാർത്ഥപരിമിതിെയ മറികട ന്ന
മട കവിണിയും, ശരീരത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും അണിഞ്ഞിരി ന്ന
ഭസ്മ ിപുണ്ഡങ്ങളും, ഏകേദശം ഒരു ഗർദ്ദഭ മടു സ്വർണ്ണം െകട്ടിയി ള്ളതും
ഓേരാ മണി ം ഒരു നാരങ്ങേയാളം മുഴ ള്ളതും ആയ രു ാക്ഷമാലയും, ‘െപരു 
മയ്ക്കടയാളം’ എന്ന്, ീകൃഷ്ണൻ, ആകാശം, പർവ്വതം, സമു ം, ഗജം എന്നിവകെള
ദൃഷ്ടാന്തമാക്കി അേദ്ദഹം േഘാഷി മാറുള്ള ഗജേമചകവർണ്ണെത്ത കഴിയുന്ന
േഗാപനംെചയ്തിരു .

ഭുവിെന്റ സ്വഭാവമാർദ്ദവം അറിഞ്ഞിരുന്ന ബാലന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുൻപിൽ
േവശി ന്നതിന് ലവേലശവും അെധര്യം ഇല്ലാതിരു െവങ്കിലും, നാഞ്ചി 

നാ പിള്ളമാർ, ൈശവന്മാരായ സ്ഥാനികന്മാർ, ഭുവിെന്റ വർഗ്ഗ്യന്മാരായ
നായർ മാണികൾ ആദിയായി ഏകേദശം പ നാനൂേറാളം ജനങ്ങൾ അേദ്ദ 
ഹെത്ത ചുറ്റിനി ന്നതു കാണുകയാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപാന്ത േവശനെത്ത
അവൻ ആ ഘട്ടത്തിൽ കാംക്ഷിച്ചില്ല. രാജ്യത്തിന് ‘ആപച്ശൂലം’ കണ്ടിരി  
ന്ന ആ കാലത്ത്; അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭവനംവക ാചീനപാളയവും പടനിലവുമായ
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ആ ൈമതാനെത്ത, മതസംബന്ധമായ ഒരാേഘാഷത്തിനാകെട്ട, അനുവദിച്ചത്
ഭുവിെന്റ സ്വാഭാവസ്ഥിതികൾക്ക് ഒരാശ്ചര്യസംഭവമായി ബാലനുേതാന്നി.

ബാലൻ ആ സ്ഥലെത്തയും അവിെട തെന്റ യജമാനെന്റ ഭവനസ്മാരകമായി
നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടി ള്ള ക മണ്ഡപെത്തയും സംബന്ധിച്ച് ഓേരാ ഐതിഹ്യങ്ങൾ
ആ ഭവനത്തിൽ തെന്റ സഹചാരികളായുള്ള വൃദ്ധന്മാരിൽനി ം േകട്ടി ണ്ടാ 
യിരുന്നേതയു . േഷാഡശ ണങ്ങേളാടും വിചി വി ഹേവലകേളാടും
െവൺമാടമായി പണിെചയ്യെപ്പട്ടി ള്ള ക മണ്ഡപെത്ത േനാക്കിയേപ്പാൾ,
അതു തൽക്കാലം ഒരു േയാഗീശ്വരവസതിക്ക് േയാഗ്യമാക്കിതീർക്കെപ്പട്ടി 
രു എങ്കിലും, ജീവരേക്ഷാപയുക്തങ്ങളായ ബഹുവിധം ആയുധങ്ങേളയും
വിവിധമുഖന്മാരായ കിങ്കരന്മാേരയും അതിനക കാണുകയാൽ, അതിെന്റ
നിർമ്മാണാവശ്യെത്തത്തെന്ന ആ മണ്ഡപം അേപ്പാഴും നിറേവ ന്നതായി
ബാലൻ അനുമി . മണ്ഡപത്തിെന്റ പിൻഭാഗ ള്ള ഭൂമിയിൽ തിമിർത്ത
ഗാ ങ്ങേളാടുകൂടിയ അശ്വം, വൃഷഭം, ഗർദ്ദഭം — മുതലായ മൃഗങ്ങെള നിർത്തീ  
ണ്ടായിരു .
മണ്ഡപത്തിെന്റ പുേരാഭാഗം അവർണ്ണനീയമായുള്ള സാന്നിദ്ധ്യേത്താടുകൂടി

േശാഭി . ആ െവളി േദശത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ പൂർവ്വദക്ഷിണപശ്ചി 
േമാത്തരഭാഗങ്ങളിൽ അഗ്നികുണ്ഡങ്ങൾ വളർത്തിയിരി . ജടാഭാരം,
കാഷായാംബരം, േയാഗേവഷ്ടി, േയാഗദണ്ഡം ഇത്യാദി ധരിച്ചി ള്ള ചില
ശിഷ്യ ധാനന്മാർ ഈ കുണ്ഡങ്ങളിൽ ബഹുവിധപദാർഥങ്ങൾ അർപ്പിച്ച്
അക്ഷയജ്വാലേയാടുകൂടി അഗ്നിെയ േപാഷിപ്പി െകാണ്ടിരി . ആ ചതു  
ണ്ഡങ്ങങ്ങളുെട മദ്ധ്യത്തിൽ അതുകളുെട േതജഃപുഞ്ജം മൂർത്തീഭവിച്ചതുേപാെല
ഒരു േജ്യാതിഷ്മാൻ, ആശാപാശവിനിർ ക്തനും സർവവാസനാവർജ്ജിത 
നും വർത്തമാനനിവൃത്തനും തേമാഹങ്കാരവിരഹിതനും എ ള്ള നിലയിൽ
ഭ പീഠത്തിേന്മൽ സ്ഥിതിെച . വാമാംഗുഷ്ഠാ െത്ത ഊന്നി മടക്കിെവച്ചി 
ള്ള പാദത്തിെന്റ ഊരുവിേന്മൽ ദക്ഷിണപാദവും അതിേന്മൽ വാമഹസ്തവും

ജ്ഞാനമു േയാടുകൂടി ദക്ഷിണഹസ്തവും സ്ഥാപിച്ച്, ന മുഖനായി, നാഭിെയ
ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള സ്ഥിരവീക്ഷണേത്താടുകൂടി, േ ാണി േവശംെകാണ്ട്
പീഠ ർശംെചയ്യാെത, േകവലം കാഷ്ഠശരീരനായി ഒരു വിഷമേയാഗാ 
സനെത്ത അവലംബിച്ചിരി ന്ന, ആ പുരുഷെന കണ്ടേപ്പാൾ അവിെട
സന്നിഹിതരായുള്ള മ ബഹുജനങ്ങെളേപ്പാെല ബാലനും താൻ അറിയാെത
ബദ്ധാഞ്ജലിയായ് ഭവി . സതീദഹനാനന്തരം സാക്ഷാൽ വാമേദവൻ
അനുഷ്ഠിച്ച ദീർഘേയാഗത്തിെന്റ രൗ ഭ ഈ േയാഗീശ്വരനിൽ പൂർണ്ണമായി
പകർ കാണെപ്പടു . ാഹ്മം, ആർഷം, ക്ഷാ ം എന്നീ ധർമ്മങ്ങൾ
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ടമായി രി ന്ന ആ ആകാരം അതുകളുെട സംഗമമാഹാത്മ്യംെകാണ്ട്
ിേവണീമാഹാത്മ്യെത്തയും അധഃകരി . അതാ ധ്യാനത്തിൽനി ം

വിരമിച്ച ആ ദാന്തത്മാവിെന്റ േന ങ്ങൾ വ രണങ്ങേളാടുകൂടി േശാഭി 
ച്ച് അഗ്നികുണ്ഡങ്ങളിെല ഭെയ ധൂസരമാ . അന്തർഭാഗത്തിേലക്ക്
അത്യഗാധതേയയും, ബഹിർഭാഗത്തിേലക്ക് അതിദൂരവീക്ഷണശക്തിേയയും

ത്യക്ഷമാക്കി നീലരക്തസമ്മി ദ തികെള വിതറുന്ന ആ േന ങ്ങൾ,
ആ പുരുഷനിൽ വാമേദവത്വവും കാമേദവത്വവും കാലധർമ്മാനുസാരമായി
കൃ ിമസങ്കലനംെചയ്തിരി ന്നതിെന്റ സുവ്യക്തസൂചകങ്ങളായി വിള .
സൗന്ദര്യാദിലക്ഷണങ്ങൾ സങ്ക േവലാവിലംഘികളായി വിലസുന്ന ആ
ശാരീരം കലികാലെത്ത നവമേനാധർമ്മങ്ങളിൽ പരിചയിച്ചി ള്ള ഒരു നവ 
വിധാതാവിനാൽത്തെന്ന സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കണം. ഉ തയും ശാന്തതയും
തങ്ങളിൽ മത്സരം കലർന്ന് കളിയാടിെക്കാണ്ടിരി ന്ന ആ മുഖത്തിെല അനു 
ക്ഷണേചഷ്ടാേഭദങ്ങൾ േ ക്ഷകന്മാർക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വഭാവ ഹണം
ദുഷ് ാപമാ . ക്ഷ ിയാന്തകനായ ഭാർഗ്ഗവരാമെന്റ ഗാംഭീര്യേത്താടുകൂ 
ടിയ ശിരശ്ചലനങ്ങൾെചയ്ത് അനുവാദസൂചകങ്ങൾ അരുളുന്ന ആ മഹാനുഭാവൻ
ക്ഷ ിയകുലസംരക്ഷകനായ രഘുരാമബാലെന്റ ശാന്തമൃദുലസ്വരത്തിലാണ്
വാചാക നകൾ നൽകുന്നത്. സരസ്വതീകരലസത്തായ വീണയുെട േചേതാ 
ഹാരിത്വേത്താടു കൂടിയ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വച കൾ സകലചരാചരങ്ങേളയും
വശീകരി . പാദങ്ങളിൽ വീണു െതാഴുന്ന ഭക്തന്മാെര നിസ്സീമമായ നാട്യ 
കലാൈവദഗ്ദ്ധ്യേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം സേസ്മരം കടാക്ഷം െചയ്തനു ഹി .
സംഭാവനയായി സമർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന വ്യങ്ങെള ന േവഷധാരികളായ ചില
കാര്യസ്ഥന്മാർ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിേക്ഷപി ന്നതിെന സ്വധർമ്മവിേലാപമായി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കരവിേക്ഷപങ്ങൾെകാണ്ട് നിേരാധി ന്നതിൽ എ ധർമ്മ 
ശാ ങ്ങൾ അന്തർഭവിച്ചിരി ?
േയാഗീശ്വരൻ, അന്നെത്ത േയാഗസമാധിയും ഉപഹാരസ്വീകരണവും അവ 
സാനിച്ചേപ്പാൾ, ധ്യാനപരി മംെകാ ള്ള അലസതെയ രിപ്പി ന്നതായ
അധരങ്ങെള വിടുർത്തി ചില ആജ്ഞകെള അരുളിെച്ച . അതുകെള
െചവിെക്കാ ന്നതിനായി ജനസംഘങ്ങൾ അഗ്നികുണ്ഡങ്ങേളാട് അണഞ്ഞ്
ഒരു ജനവലയാകാരമായി സ്ഥിതിെച . എേന്താ വിേശഷമായ ഒരു

വ്യം കുണ്ഡങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കെപ്പടു . കുണ്ഡങ്ങളിൽനിെന്നഴുന്ന ധൂമം ചു ം
വ്യാപിച്ച് ഭക്തതതിെയ പരമാനന്ദാധീനരാ . ധൂമത്തിെന്റ വിേശഷഗന്ധം
ബാലെന്റ അപക്വമായും, ആ രാ ിയിെല മങ്ങൾെകാ ക്ഷീണമായുമുള്ള
സ് നായുക്കെളത്തളർത്തി ബുദ്ധിെയ മന്ദിപ്പി ; ഭൂ ർശം െവടിഞ്ഞ് ശരീരം
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ആകാശസഞ്ചാരവും ആരംഭിച്ചതുേപാലുള്ള ഒരു മെത്ത ഉദിപ്പി ; ൈമ 
താനവും മണ്ഡപവും േയാഗീശ്വരനും ഭക്തന്മാരും സ്വകീയരൂപങ്ങെള ത്യജിച്ച്
കാനൽജലമായതുേപാെല േതാന്നി ; ഹ്മാണ്ഡ മണത്തിനിടയിൽ
സ്വശരീരം ശിഥിലീകരിെപ്പട്ട് പരമാണുക്കളായിത്തീർന്നതുേപാെലയും, അന 
ശ്വരമായ ആത്മാവ് അനന്തമായി സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം െച ന്നതുേപാെലയും
ഒരാത്മാനുഭൂതി അവനു സഞ്ജാതമാകു .
ഇങ്ങെനയുള്ള മേനാവികാരങ്ങൾക്കധീനനായി ബാലൻ സം മി ന്നതിനിട 
യിൽ േഡാലക്ക്, സാരന്ദ മുതലായ സംഗീതമ ികേളാടുകൂടി േയാഗീശ്വരൻ ഒരു
ശിവസ്തവഗാനം ആരംഭി . മധ്യമ തിയിൽ ിസ്ഥാനെത്ത അവലംബിച്ച്
സൂക്ഷ്മമായും, ടമായും, സ്വര മണചാതുരികേളാടും, അനുഭവരസേത്താടും,

ഹ്മാണ്ഡവും നിശാേദവിയും പരാശക്തിയും വി േപാകും വണ്ണം ഒരു വിേദ 
ശീയകീർത്തനെത്ത സിദ്ധൻ ഗാനംെച . അംഗവിേക്ഷപേഗാഷ്ടികെളാ ം
കൂടാെത സ്വരമാധുര്യംെകാ ജീവേലാകെത്ത വശീകരിച്ച് നിർജ്ജീവസാധന 
ങ്ങളാ ന്ന േയാഗീശ്വരൻ ഒരു ഗന്ധർവെനന്നേപാെല സദസ്യർക്ക് അേപ്പാൾ
കാണെപ്പ . സങ്കീർത്തന വണത്തിെന്റ ദിവ്യാനന്ദലഹരിെയ അനുഭവി ന്ന
ഇവരുെട മനസ്സിൽ ആ േദശം േദവവനിതമാരുെട നൃത്തമണ്ഡപംതെന്ന
എ ള്ള ഒരു മായാവി മം ഉദി . അവരുെട ഉള്ളിലുണ്ടായ േക്ഷാഭങ്ങളുെട തി 
ര െകാ പലതും ഉച്ചരിച്ച് ആ അവധൂതെന അവതാരപുരുഷനാക്കിക്ക ിച്ച്
അവർ ആരാധനെച .

ഭു മുതലായ സദസ്യർ സ്വർഗ്ഗാനുഭൂതിെയ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സംഗീതം
ബാലെന്റ ആത്മാവ് അനുഭവി െകാണ്ടിരുന്ന ഹ്മാനന്ദനിർവ്വിേശഷമായ
നിർവൃതിെയ ഭഞ്ജി . രാജ്യങ്ങൾ വില േപാരുന്നതായ ആ സംഗീതത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിൽത്തെന്ന ബാലൻ അവെന സിച്ചിരുന്ന സം മണത്തിൽനി
വിമുക്തനായി. ശിേരാമാംസേഭദനം െചയ്യെപ്പട്ട സന്ദർഭത്തിലും ആത്മ ൗഢി 
െയ ദർശിപ്പിച്ച ബാലൻ സംഗീതവർഷേമറ്റേപ്പാൾ ാണഭയംെകാെണ്ടന്ന 
േപാെല ഗാരുഡമായ േവഗേത്താടുകൂടി ആ ഭൂമിയിൽ നി ം പലായനംെച .
മാർഗ്ഗനിശ്ചയമില്ലായിരു െവങ്കിലും നക്ഷ ങ്ങളുെട ഗതിെയ റി ള്ള
ജ്ഞാനം അവൻ സമ്പാദിച്ചിരുന്നതിനാൽ രാ ി എന്തായി എ ം താൻ
ഏതു ദിക്കിേല േപാകു െവ ം, നിർണ്ണയിക്കാൻ അവനു സാധി . ചില
വന േദശങ്ങൾ, കർഷകന്മാരാൽ സുരക്ഷിതമായ പറ കൾ, ജലശൂന്യമായ
സര കൾ, വിളെവടു െവയിൽെകാ വര വിണ്ടതായ പാടങ്ങൾ,
നിലംപറ്റി വളരുന്ന മുൾെച്ചടികളുെട നിബിഡതെകാ പാന്ഥവർജ്ജിത 
മായ മരുഭൂമികൾ, ഇതുകെളല്ലാം കടന്ന് അരുണ ഭ ക തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
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തിരുവനന്തപുര നി ം ആരുവാെമാഴിേകാട്ട ള്ള രാജപഥത്തിൽ ‘വില്ലി 
ക്കിറി ’ എന്ന സ്ഥലെത്തത്തി, േനെര പടിഞ്ഞാറു േനാക്കി നട . കുറ ദൂരം
നടന്നതിെന്റേശഷം തെന്റ അഭീഷ്ടസിധിക്കായി അഗേസ്ത്യാപേദശമായ
ആദിത്യഹൃദയമ െത്ത—
‘അഭ ദയം നിനക്കാശൂ വരു വാ–
നിേപ്പാളിവിേട വന്നിതു ഞാെനെടാ.
എ ള്ള ാരംഭഭാഗംമുതൽ ഉറെക്കയും ശബ്ദപദവ്യക്തികേളാടും പാരായണംതു 
ടങ്ങി. ഏകാ ചിത്തനായി മ ജപേത്താടുകൂടി ബാലൻ നട ന്നതിനിടയിൽ

ീബാഹുേലയെന്റ വിവാഹസൗധെമ േപർെകാണ്ടിരി ന്ന േവളിമലയുെട
സാ മായ മരതകച്ഛവി ക തുടങ്ങി. ീസ ർണ്ണമായ ആ വിശുദ്ധ 
ഹർമ്മ്യത്തിെന്റ മുഖമണ്ഡപംേപാെല ഉദയഗിരി എന്ന ദുർഗ്ഗവും അതിനു
മകുടഭൂഷാസ്തംഭമായി തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടി ള്ള ധ്വജവും, ഉദയവാതേപാതത്താൽ
മന്ദമായി ചലിക്കെപ്പടുന്ന ശംഖമു ാങ്കിതപതാകയും, േകതുവിെന്റ ഇരുഭാഗ ം
ദുർഗ്ഗത്തിെന്റ പാർശ്വവർത്തിയായ േക്ഷ ത്തിൽ വസി ന്ന ദുർഗ്ഗായുഗളംത 
െന്ന ഭൂകമ്പിനി, ഗർഭധ്വംസിനി എന്ന നാമങ്ങെള ധരിച്ച് രക്ഷിതാക്കളായി
നി ന്നതുേപാെല കാണെപ്പടുന്ന വലിയ പീരങ്കികളും, ദുർഗ്ഗെത്ത ആവരണംെച 

ന്ന ഉന്നതമായ ഛി ാകാരവും, ദിഗ്ഗജങ്ങൾേപാെല എ ദിശാഭാഗങ്ങളിലും
ഉറപ്പിക്കെപ്പട്ടി ള്ള െകാത്തളങ്ങളൂം, ആ സ്ഥലങ്ങളിെല ഛി ദ്വാരങ്ങളിൽ ടി
ൈവരിവാരങ്ങൾ ഭയ ദമായി വദനര ങ്ങെള കാണി ന്ന െചറുതരം പീ 
രങ്കികളും, അവിെട സഞ്ചരി ന്ന ഭടജനങ്ങളുെട കരങ്ങളിൽ ലസി ന്നവയും
സൂര്യ ഭതട്ടി വ ശാലകൾേപാെല േശാഭി ന്നവയുമായ ആയുധങ്ങളും ആ
സ്ഥലെത്ത ന്ദ ീഡാസേങ്കേതെമന്ന് ഉൈച്ചസ്തരം േഘാഷി െകാണ്ടിരു .
രാജപഥത്തിനരികിലുള്ള െകാത്തളത്തിെന്റ സമീപ ബാലൻ എത്തിയ 
േപ്പാൾ േകാട്ടയ്ക്കക നിന്ന് ഉച്ചസ്വരത്തിലുള്ള ചില ൈസനികാജ്ഞകളും,
പട്ടാളങ്ങളുെട പടഹകാഹളശബ് ദങ്ങളും, അതുകെള തുടർന്ന് ദുർഗ്ഗേഭദനംെച 

മാറുള്ള ആർ കളും േകൾ മാറായി. നിർജ്ജീവരാശികൾ ം ജീവൈചത 
ന്യെത്ത ദാനംെച ന്നതായ േയാഗീശ്വരസംഗീതത്തിൽ വിരസനായ ബാലന്
ഗംഭീരമായ ൈസനികവാദ്യാരവം സ്വാരസ്യഭൂയിഷ്ഠമായ സരളസംഗീതെമ
േതാന്നി; അവെന്റ ഉേന്മഷം വളർന്ന്, ‘സന്താപനാശകരായ നേമാ നമഃ’ എന്ന്
പാരായണെത്ത മുറുക്കിെക്കാണ്ട് ബാലൻ േകാട്ടയുെട പശ്ചിമദ്വാരത്തിേല
സന്ദർഭയുക്തമായ ഗാംഭീര്യേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടും നട തുടങ്ങി.
പാന്ഥനായ കുമാരെന്റ വണങ്ങളിൽ പീയൂഷേസചനംെചയ്ത കാഹളാദി 
രവങ്ങൾ രാജശാസനേത്താടുകൂടി പുറെപ്പടുന്ന സ്ഥാനാപതി നല്കെപ്പട്ട
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ൈസനികാചാരേഘാഷങ്ങളായിരു . സ്ഥാനാപതിയായ ഭുവും സഹ 
കാരികളും അവരുെട പരിചാരകവൃന്ദവും ഉൾെപ്പെടയുള്ള ആ സംഘത്തിെന്റ
യാ കാണുന്നതിനായി വിശാലമായ രാജപാതയിൽ അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ
പാർശ്വങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി അത്യാദരേത്താടുകൂടി നിന്നിരു . കാ യിൽ ഒരു
വ്യാപാരസംഘെമ േതാന്നി ന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങേളാടുകൂടിയാണ് ആ
സംഘം പുറെപ്പട്ടത്. എന്നാൽ, നടുെക്ക കളും ഭാണ്ഡെക്ക കളും ശരീരരക്ഷ 

ള്ള ആയുധനിേക്ഷപസ്ഥാനങ്ങെള സൂക്ഷ്മദൃ കൾ കാണാമായിരു .
സംഘത്തലവനായ ഭു െചമ്പഴുക്കാവർണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു അറബി തിര  
റത്ത് ആേരാഹണംെചയ്ത് അതിെന ദൃഢമായി നടത്തി പുറെപ്പടുംവഴിയിൽ
ജനതതി ആനന്ദഭരിതരായി ആർ കൾെകാൾണ്ട് വിജയെത്ത ആശംസി .
അേദ്ദഹത്തിന് അനുയാ യായി കുതിരയുെട അടു കൂടി നടന്നിരുന്ന സ്വന്തം
കാര്യസ്ഥനായ ഒരു നായർ, ബാലെന്റ അഭിമുഖമായുള്ള ആഗമനം കണ്ടേപ്പാൾ
ദുശ്ശകുനശങ്കെകാണ്ട് “അ േന്ന, െപാല്ലാശകുനമല്ലേയാ കാണുന്നത്?” എ
മ ി .

ഭു: “എ ശകുനങ്ങൾ ക ; എെന്തല്ലാം ശകുനപ്പിഴകൾ അനുഭവി ! നീ
തിരി േപാ. മുേന്നാ വച്ച കാൽ പിൻവലിക്കാൻ മടിയുണ്ട്.”
നായർ: “േവലുത്തമ്പി അങ്ങെത്ത അേന്വഷിപ്പാൻകൂടിഅല്ലേയാ അ
േപാണത്? അതുെകാണ്ട്, ശകുനം കൂട്ടാക്കെത േപായാേലാ?”
തെന്റ രണ്ടാമെത്ത പു ിയുെട ഭർത്താവ് ചില സംഗതികളാൽ സ്വഭാര്യേയയും
ഗൃഹേത്തയും നാട്ടിേനയും ത്യജി േപായിരി ന്ന സംഗതിേയ അേപ്പാഴെത്ത
യാ ാരംഭത്തിലും തെന്റ ഭക്തനായ ഗൃഹകാര്യസ്ഥൻ ഇതിന്മണ്ണം തെന്ന
ഓർമ്മിപ്പിച്ചേപ്പാൾ പു ിെയ റി ള്ള വാത്സല്യംെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിനു
േ ശാവർത്തനമുണ്ടായി. എന്നാൽ, മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങെനയായിരു :
“സ്വന്തം കാര്യം കിടക്കെട്ട, രാജക നെയ ലംഘി കൂടാ. ബാല്യം മുതൽേക്ക
ജീവൻ തൃപ്പാദത്തിൽ പണയെപ്പ േപായി. അച്ഛെന്റ ചരമാജ്ഞയും ആ പണ 
യപ്പാടിെന േഭദെപ്പടുത്തരുെതന്നാണ്; ഞാൻ കൂലിക്കാരനല്ല അതുെകാണ്ട്
ക ന തന്ന സമയെത്ത ശുഭാശുഭെത്ത മാ േമ േനാക്കാനു . അവിടുെത്ത
കാ രക്ഷി ന്ന ീപത്മനാഭൻതെന്ന നമു തുണ.”

ഭുവിെന്റ വാ കൾ ണ്ടായ ഉപ തി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുെത്തത്തിയ
ബാലെന്റ, “ഇത്ഥമാദിത്യഹൃദയം ജപി നീ
ശ ക്ഷയം വരുത്തീടുക സത്വരം.”
എ ള്ള മ സമാപ്തിയായിരു . അതു േകട്ട് അത്യന്തം സാദേത്താടുകൂടി

ഭു തെന്റ കാര്യസ്ഥേനാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ് അയാെള ആശ്വസിപ്പി : “അവൻ
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ജപി വന്ന മ േത്തക്കാൾ ഉത്തമമായ ശകുനം എന്താണുള്ളത്? ഭയെപ്പേടണ്ട,
എല്ലാം ശുഭമായ് വരും.”
നായർ: (ബാലെന സൂക്ഷി േനാക്കി, വർദ്ധിച്ച പരിഭവേത്താടുകൂടി) “േചാര
എറപ്പിേച്ചാ വരുന്നവൻ നല്ല ശകുനെമ വേല്യാരു പറേഞ്ഞാണ്ടാൽ—”

ഭു: (ബാലേനാട് ) “നീ എേങ്ങാ േപാകു അപ്പൻ?” ഭുവിെന്റ കരുണാപൂരി 
തസ്വരത്തിലുള്ള േചാദ്യം േകട്ട് ബാലൻ തിരി നി . ശകുന്തളാപു നായ
ഭരതകുമാരൻ ഥമദർശനത്തിൽ സ്വപിതാവിെന്റ അംഗവിേലാകനം ഗംഭീരനാ 
യി െചയ്തതുേപാെല ബാലൻ ഭുവിേനയും അശ്വേത്തയും ലക്ഷണശാ ജ്ഞെന്റ
ഭാവത്തിൽ േനാക്കി ടങ്ങി. ബാലെന്റ അംഗസൗഷ് ഠവവും ഭയും ായവും
തെന്റ മൃതനായ ഒരു പു െന ഓർമ്മിപ്പിക്കയാൽ അവെന്റേനർ േത്യകമായ
ഒരു വാത്സല്യം ഭുവിൽ അ രി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ േചാദ്യത്തിെന മൃദുലമായ
സ്വരത്തിൽ ഒ കൂടി ആവർത്തിച്ച് ഭു േയാഗീശ്വരെനക്കാൾ സൗന്ദര്യസമ്പന്ന 
നും സ്വസമ്പർക്കേയാഗ്യനും എ ബാലെന്റ േന ിങ്ങൾ േതാ കയാൽ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശ്നത്തിനു ാതരാശാകാംക്ഷയ്ക്കിടയിലും അവൻ കനി —
“പുള്ളിപ്പട്ടാളത്തിൽ േചരാൻ േപാണു. െപാ ത രാെന േസവിച്ചാൽ കേണ്ടാ 
രുെട കാലുപിടിേക്കണ്ടെല്ലാ.” ഭുവിെന്റ പുരികങ്ങളും ഓഷ് ഠസന്ധികളും ഈ
വാ കൾ േക ണ്ടായ ചിന്തകൾക്കിടയിൽ അർത്ഥവത്തായി ചലി േപായി.
അങ്ങെന സംഭവിച്ചത് പുള്ളിപ്പട്ടാളത്തിൽ േചരുന്നതിനു ായം ഒ ംതെന്ന
അടുത്തിട്ടില്ലാത്തവനായ ബാലെന്റ പുറപ്പാടുെകാെണ്ട േത്യകമായി നടിച്ച്,
അവെന്റ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച് മുഖ സരി തുടങ്ങിയ നീരസെത്ത ബുദ്ധിമാനായ

ഭു നീക്കി, രാജേസവനെത്ത റിച്ച് അഭി ായെമാ ം പുറെപ്പടുവിക്കാെത,
“ഈ മുറിവ് നിനെക്കങ്ങെന കിട്ടി?” എ േചാദ്യം െച .
ബാലൻ: “നാക്കിെന്റ െനറിേകടുെകാ കിട്ടി.”

ഭു: “െകാണ്ടതിന് അേങ്ങാ െകാടുക്കാെത നീ േപാേന്നാ? നിെന്ന കണ്ടിട്ട്
ഒരു െറാക്ക ള്ളിയാെണ േതാ ന്നേല്ലാ.”
ബാലൻ: (നില േനാക്കി ആത്മഗതമായിട്ടാെണങ്കിലും, ഉറെക്ക) ”എ െച 
യ്യാം! തന്നത് െപറ്റമ്മെയേപ്പാെല ഒരു െപൺ പിറന്നവരായിേപ്പായി!”
ബാലെന്റ സേങ്കാചങ്ങൾകൂടാതുള്ള മറുപടികളും ഒടുവിലെത്ത ആത്മഗതവും േകട്ട 
േപ്പാൾ ഭുവിന് അവനിൽ കാ യിൽത്തെന്ന ജനിച്ച സാദം വളെര വർദ്ധി .

ഭുവിെന്റ അടു പുറകിലായി േവെറാരു അശ്വത്തിൽ ആേരാഹണംെച
പുറെപ്പട്ടിരുന്ന ആലി ഹസൻകുഞ്ഞ് േപാ മൂസ് മരക്കായർ നൂഹുക്ക
എന്ന േപേരാടുകൂടിയവനും േപാ മൂസാ മുതലാളി എന്ന സിദ്ധവർത്തകെന്റ
കുടുംബത്തിൽ ഒരു ധാനാംഗവുമായ യുവാവ് തെന്റ വാഹനത്തിൽനി ം
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താ ചാടി, ബാലെന്റ ആത്മഗതെത്ത അനുേമാദിച്ച്, “സബാഷ്! നീ ബഹദൂർ!
നമു തമ്പി! തലവർ പിൈള്ള” എ പലതടവും പറ െകാണ്ട്, അവെന്റ
ബഹുജാലകങ്ങേളാടുകൂടിയും മലിനമായുമുള്ള വ ത്തിന് ആ സംഘത്തിെന്റ
ആഡംബരങ്ങേളാടുള്ള ൈവപരീത്യെത്ത ഗണിക്കാെത അവെന എടുത്ത് തെന്റ
കുതിര റത്തിരുത്തി താനും കയറി. തെന്റ ആത്മമി മായ മഹമ്മദീയവർ 
ത്തകകുമാരെന്റ മഹാമന തേയാടുകൂടിയ ഉചിത ിയെകാണ്ട് ബാലൻ തെന്റ
സംഘേത്താട് സഹയാ ക്കാരനാക്കെപ്പട്ടതിനാൽ, ദുശ്ശകുനഭയം ൈദവഗത്യാ
ദൂരീകരിക്കെപ്പ എ ള്ള സേന്താഷേത്താടുകൂടി സ്ഥാനാപതി ആ ിയയുെട
മഹത്വെത്ത തി .

ഭു: (കാര്യസ്ഥേനാട് ) “ഇപ്പാൾ ദുശ്ശകുനേദാഷം തീർന്നേല്ലാ. ഇനി നിൽ .
ഞങ്ങൾ േപായി വരുന്നതുവെര വീട്ടിലുള്ളവെര അസഹ്യെപ്പടുത്താതിരി ന്ന 
തിൽ തെന്റ സാമർത്ഥ്യം കാണിക്കണം. െകാ മ്മിണിയുെട കാര്യം—”
തെന്റ അന്തർഗതെത്ത ഉച്ചരിപ്പാൻ ശക്തനല്ലാെത ഹസ്തംെകാ മാറ
തട്ടി പു ി സേന്താഷംവരുേത്തണ്ട ഭാരം താൻ വിസ്മരിക്കയിെല്ലന്ന് ഭു
കാര്യസ്ഥെന ധരിപ്പി . വിപരീതേചഷ്ടകെളാ ംകൂടാെത അശ്വത്തിെന്റ
പുറ െഞളിഞ്ഞ് വീരനായി സ്ഥിതിെച ന്ന ബാലൻ ൈദേവച്ഛയാ ലബ്ധമായ
േസാപാനാേരാഹണെത്ത ‘അവിഘ്നപരിസമാപ്ത്യർത്ഥം’ ഗാഢമായ ാർത്ഥന 
േയാെട ആരംഭി .
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അദ്ധ്യായം രണ്ട്

“അക്കാലങ്ങളിലതിഭുജവി മ–
ധി തശ പരാ മനാകിയ
നക്തഞ്ചരപതി രാവണെനെന്നാരു
ശക്തൻ വ പിറ ധരായാം”
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെട ജീവനാഡിയായിരുന്ന കഴ ട്ട കുടുംബത്തിെന്റ
അധിവാസേദശത്ത് ഒൻപതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ, ചിലമ്പിനഴിയത്ത് (ചുരുക്കേപ്പർ
– ചിലമ്പിേനത്ത് ) എെന്നാരു ഭവനം ‘പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും’ എന്നവിധം
കാലേക്ഷപത്തിനുമാ ം േവണ്ട സ്വേത്താടുകൂടി ഉണ്ടായിരു . ആ ശതവർ 
ഷാവസാനത്തിൽ, അതിനുമുമ്പ് ആ ഭവനത്തിൽനി ം െകാട്ടാരക്കരയ്ക്ക് ഒരു
ശാഖ പിരി േപായതു നീക്കി ചിലമ്പിനഴിയം മൂലകുടുംബം ഹസ്തിനപുരാദി

ഖ്യാതരാജധാനികെളേപ്പാെല ബന്ധവിഷയമായിേപ്പാേയ മാറു നിർദ്ധന 
തേയയും, കഴ ട്ട ഭവനത്തിൽ വളർ വന്നിരുന്ന ഒരു ബാലൻ ഒഴിേകയുള്ള
അംഗങ്ങൾ കാലഗതിേയയും ാപി . കഴ ട്ട പിള്ളമാരുെട കുടുംബേച്ഛദ 
നാനന്തരം ച വർത്തികൾ വാസേയാഗ്യമായ ഒരു മന്ദിരം ചിലമ്പിേന
വക പൂർവ്വഭവനസ്ഥാനെത്ത അലങ്കരി . സ്വർണ്ണ ഭമായി േശാഭി ന്ന ഉന്നത
മരഭിത്തികളും, വിശാലമായ മുറി, അറ, തളം എന്നിവകളും േസനാനിരകൾ
അണിയി നി േമ്പാലുള്ള കഴുേക്കാൽപ്പന്തികളും, കണ്ണാടിേപാെല േശാഭി 

ന്ന തറകളും, വിചി മരേവലകളും മ ം വിളങ്ങിെക്കാണ്ട് അക്കാലത്ത്
േകരളത്തിെല ഭവനവർഗ്ഗത്തിൽ ഥമസ്ഥാനെത്ത അർഹിച്ച, മുപ്പതിആറു 
െക ധാനമന്ദിരവും, മഠം, പാചകശാല, ഭൃത്യശാല, കരിങ്കൽെക്കട്ട്, നീരാഴി,
കുള രമാളിക, ഉന്നതമായ മതിൽെക്കട്ട്, ആനെക്കാട്ടിൽ, േകാട്ടപ്പടിവാതിൽ
മുതലായ എടു കളും, അ െതങ്ങിൽ കമ്പിനിയാരന്മാരുെട ഉപേദശ കാരം
പാശ്ചാത്യരീതിയിൽ തീർക്കെപ്പട്ട ചവുക്കയും േചർന്ന്, ചിലമ്പിേന ദിച്ച
നവ ഹമണ്ഡലം േലാകവിസ്മയെത്ത സമ്പാദി . ഇ കാരം മഹത്വംെകാണ്ട
ചിലമ്പിേന ഭവനത്തിെന്റ വക എ ള്ള പുണ്യപദവിെയ ആകാംക്ഷിച്ച്
പറ കളും പാടങ്ങളും ആ ഭവനേത്താടു േചർ തുടങ്ങി. ഭൂേദവിെയ ടർ
തൃച്ച വും അതിെന ടർ ലക്ഷ്മീേദവിയും ചിലമ്പിേന ഭവനപ്പടിക്കൽ
േസവനം തുടങ്ങി. പുരാതനഭവനെമ ള്ള മാഹാത്മ്യെത്ത ടി ഉണ്ടാ വാനാ 
യി, അവിടെത്ത അറകളിെല സഞ്ചയങ്ങൾ സർപ്പത്താന്മാരാൽ രക്ഷിതെമ ം,

ധാന തളങ്ങളിെല െവങ്കല ണുകൾ നിേക്ഷേപ ഴലുകളാെണ ം മ ം
ചില ഐതിഹ്യങ്ങളും ആ മന്ദിരെത്ത ചുറ്റി മുള പടർ തുടങ്ങി. ധനരാശീ 
ശെന്റ പരിപൂർണ്ണാഭിമുഖ്യംെകാണ്ട് ആ ഭവനം രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ
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സിംഹാസനാേരാഹണകാലേത്താടുകൂടി ഒരു രണ്ടാംലങ്കെയ്ക്കാത്ത ഖ്യാതിെയ
ാപി . ചിലമ്പിേന ദശകണ്ഠെന്റ ഹർമ്മ്യങ്ങൾ, മശകമക്ഷികാധൂമാ 

ധിശല്യങ്ങളാൽ ബാധിക്കെപ്പടാെത അക്ഷയ കാശേത്താടുകൂടിത്തെന്ന
സർവ്വകാലം േശാഭി െകാണ്ടിരു . ബഹുശതഭൃത്യജനങ്ങളുെട സഞ്ചാരനിേക 
തനമായിരുെന്നങ്കിലും, ഒരു നഖേലാമശകലംേപാലും ആ മണിമണ്ഡപങ്ങളിലും
അങ്കണങ്ങളിലും വൃഥാസഞ്ചാരം െചയ്കയില്ല. ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ ജടാതാഡന 
ത ംെകാ ഭൂമി പിളർെന്നന്നേപാെല, ഉണ്ടാകുന്ന ഭൃത്യസഞ്ചയ റപ്പാട്
ഏവേനയും വി മിപ്പി കയും െച ം. അവിടെത്ത അനവരതമായ നിശ്ശബ്ദത 
തെന്ന ആ ഭവേനശെന്റ താപപാഞ്ചജന്യമായിരു . അതിദുശ്ശാഠ്യക്കാരനായ
കാകൻേപാലും ഭുേസവനമാർഗ്ഗെത്ത പഠിച്ച്, ആ ഭവനത്തിലും അടു ള്ള

േദശങ്ങളിലും ബദ്ധതുണ്ഡ തെത്ത ആചരി .
ഈ നവലങ്കാനാഥെന്റ ഇംഗിതെത്ത ികാലജ്ഞാനശക്തിെകാ ധരിച്ചി 
െട്ടന്നേപാെല അനന്യസാധാരണമായ ഒരു മാതൃകയിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത

ഹ്മാവു നിർമ്മാണംെച . ഇരുേക്കാൽവിട്ടമുള്ള ഒരു െവള്ളകിൽേഗാള 
ത്തിൽനി ശി വിദഗ് ദ്ധെന്റ കൃ ിമകരകൗശലംെകാ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട
ആ രൂപെത്ത അംഗം തി പരിേശാധിച്ചാലും മിക്കതിെന്റ സൃഷ്ടിയിലും
േഗാളധർമ്മം വി തമാകാെതതെന്ന രൂപനിർമ്മാണം നിർവ്വഹിക്കെപ്പട്ടിരു  
െവ കാണെപ്പടും. വി തലലാടത്തിന് പുറേകാ ള്ള ചരിവും െതളുെതളു ം,
േന ഗർത്തങ്ങളിൽനിന്ന് ഉന്തിനി ന്ന വട്ടക്ക കളുെട മണികൾ ള്ള
പിംഗലതയും, ചിരി േമ്പാൾ കർണ്ണങ്ങെള എച്ചിലാ ന്ന വായുെട ൈദർഘ്യ 
വും, പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ ത്തിെല മീനമേഹാത്സവത്തിൽ നിറുത്തെപ്പടുന്ന
പാണ്ഡവ തിമകളിൽ കാണെപ്പടുന്നതുേപാലുള്ള ദന്തപ്പരലുകളുെട െവൺമയും,
കഥകളിക്കാരുെട കറുത്ത കുപ്പായം ശകലി പതിച്ചതുേപാലുള്ള േരാമാവ 
ലിഭംഗിയും, മി േഭേദാപാഖ്യാനത്തിെല പിംഗളർഷഭെന്റ മു റെയ്ക്കാത്ത
ശബ്ദേഘാരതയും, ശിവകിങ്കരനായ കുേണ്ഡാദരെന്റ ഹാലാസ്യപുരാണ സിദ്ധ 
മായുള്ള അതിേരാചകതയും സഞ്ചാരത്തിൽ ‘പാരിെലെന്നയിന്നാരറിയാതവർ’
എ േചാദ്യംെച ന്ന തലെയടു ം; വദനാണ്ഡംെകാണ്ട് ആകാശപ ത്തിൽ
വൃത്തേലഖനംെച ന്നതിൽ അന്തർഭവി ള്ള ഉന്മത്തതയും കൂട്ടിേച്ചർത്താൽ,
ആ അമാനുഷെന്റ ആകൃതിയും ഏതാനും കൃതിയും ഒരുവിധം ഹിക്കാവുന്ന 
താണ്.
അജ്യൗതിഷികന്മാരായിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരുെട
സന്താനത്തിെന്റ ഭവിഷ്യൽ ഭാവെത്ത ഹിക്കാെത അതിന് അനുരൂപമല്ലാ 
ത്തവിധത്തിൽ നാമകരണം െച . ആ നാമേത്താടു കാരണവെന്റ നാമവും
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േചർത്ത് ‘കാളിഉടയാൻ’ എ േയാഗിച്ചി ം, ഏെറ െറ മരങ്ങത്വം ചുവ 
യ്ക്കയാൽ, പരി മശീലനായ ഉടയാൻപിള്ള സ്വബുദ്ധിെയ േ ശിപ്പി തെന്റ
ഭവനേപ്പേരാടു േചരുേമ്പാൾ ഗംഭീരമായി ധ്വനി ന്ന ഒരു സ്ഥാനനാമെത്ത പു 
രാതന ന്ഥവരികൾ പരിേശാധനെച തിരെഞ്ഞടു . ചിലമ്പിേനത്ത് എന്ന
നാമേത്താട് ‘ച’കാരാദ്യക്ഷര ാസവും, ‘ ’ എന്ന ്യക്ഷരസംഘടനെകാ
രവമുഴക്കവുമുള്ള ‘ച ക്കാറൻ’ എന്ന ഉേദ്യാഗനാമെത്ത സ്വീകരിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദ 
ഹത്തിെന്റ സർവ്വാർത്ഥസിദ്ധിക്ക് ഒരുവിധം പൂർത്തിയുണ്ടായി. ‘ചിലമ്പിേന
ച ക്കാറൻ’ എന്ന നാമേധയം ക്ഷണകാലംെകാ സിദ്ധിവിഷയത്തിൽ
‘കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ’ എന്ന സ്ഥാനേത്താടു തുല്യതെയ സമ്പാദി . ഈ
സ്ഥാനനാമലബ്ധിയുെട ചരി േത്തയും സംേക്ഷപമായി വിവരിക്കാം. കഴ 

ട്ട പിള്ളമാരുെട കുലൈദവേക്ഷ മായ ‘ചാമുണ്ഡിക്കാവ് ’ എെന്നാരു
േദവസ്വെത്ത ആ കുടുംബധ്വംസനാനന്തരം ഉടയാൻപിള്ള തെന്റ സ്വാധീനത്തി 
ലാക്കി. വളെര ഭൂസ്വ ക്കളും നിറഞ്ഞ ഭണ്ഡാരവും വിലേയറിയ ആഭരണങ്ങളും
അളവറ്റ െവങ്കലപാ ങ്ങളും ീേകാവിൽ, നാലമ്പലം, േസാപാനം, ഗർഭഗൃഹം
എന്നിത്യാദി സാമ ികളും ഉള്ളതുെകാണ്ട് ഐശ്വര്യസ ർണ്ണമായി ഊ ം
പാ ം താലെപ്പാലിയും മ ം പല ആേഘാഷങ്ങളും നടത്തിവന്ന ആ മഹാ 
േക്ഷ െത്ത കരസ്ഥമാക്കിയേപ്പാൾ, ച ക്കാറൻ എന്ന ഉേദ്യാഗനാമേത്തയും
അേദ്ദഹം അണി തുടങ്ങി. എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭരണത്തകർ െകാ 
ണ്ട് ആ േക്ഷ ം അചിേരണ െപാളിഞ്ഞ് ഇടിഞ്ഞ്, ഒരു തറയും സ്ഥാന ഷ്ടരായ
ചില കരിങ്ക കളും, ദുർമ്മരണേ തങ്ങളുെട ഒരു ശവക്കാടും ദുർഗ്ഗന്ധത്താൽ
അടു കൂടാത്തതായ ഒരഗാധകുഴിയും േശഷി . നാവില്ലാവിശ്വസ്വരൂപിണി 
യുെട സ്വ കെളല്ലാം അതുകെള സം ഹിപ്പാൻ പരമശക്തി തൽക്കാലം
വഹിച്ച സ്ഥാന ലയി എേന്ന പറവാനു . േദവസ്വം നശി എങ്കിലും,
ഉടയാൻപിള്ള സ്വായത്തമായി ധരിച്ച ച ക്കാറസ്ഥാനം ഒരു സ്റ്റാർ ആഫ്
ഇൻഡ്യാ മു േപാെല മഹായശ രബിരുദമായി അേദ്ദഹെത്ത അലങ്കരി .
ഘാതകശിേരാമണിെയ ന്യായേബാധജ്ഞന്മാരാൽ വിധിക്കെപ്പട്ടി ള്ള
രാമനാമഠത്തിൽപിള്ളയുെട ഏകസന്താനമായിരുന്ന ഈ വി മൻ േക്ഷ 

ത്തറെയ ടി തെന്റ ഭാവാർത്തിക്ക് ആഹുതിെചയ്യാത്തതിെന റി
സേന്താഷിേക്കണ്ടേത ഉ .
സ്വസംഭാവനകൾക്ക് ആരാധിക്കെപ്പ വന്നിരുന്ന മ ി വീണന്മാർ ആ
ദാനങ്ങെള രാജ്യത ത്തിൽ ‘സംസ്ഥാനപര രത’ എന്ന ഖണ്ഡത്തിൽ ഉൾ 
െപ്പടുത്തി സ്വീകരണംെച വരികയാൽ, ച ക്കാറനായ ഇട ഭുെപ്പരുമാൾ
ആ അഭിമാനത്തിനു തിഫലമായി സ്വമി ങ്ങളായ ഉേദ്യാഗവനരാ കളു 
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െട ഭാരങ്ങെള, തെന്റ വി തമഹാമന ത സ്വ േദശങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ട
മഹാരാജ ജകളിൽനി ലഭ്യമായ കാ കളുെട താരതമ്യം അനുസരിച്ച്,
വിധികളും വ്യവസ്ഥാസ്ഥാപനങ്ങളും ക ിച്ച് ലഘൂകരി വന്നിരു . അടുത്താൽ
േലഹനംെകാണ്ട് വഞ്ചനയും, അടുത്തിെല്ലങ്കിൽ ആദരശ ിയാ േയാഗ 
ത്താൽ അനുക്ഷണേ ാഹവും വിേരാധെപ്പട്ടാൽ സ്വാധികാരവ ംെകാണ്ട്
ദൃഢഹതിയും—ഈ വിധമുള്ള പരമകുടിലനയ ിതയത്താൽ േവളിമുതൽ വർ 
ക്കലവേരയും, െനടുമങ്ങാടുമുതൽ പശ്ചിമസമു ംവെരയും ഉൾെപ്പട്ട േദശെത്ത
ച ക്കാറമഹാറാട്ട് സങ്കടനിേവദനങ്ങൾ സംഗതിയും മാർഗ്ഗവും കൂടാെത
പരിപാലനം െച വ . അവിടങ്ങളിൽ സവംമുതൽ ശവദാഹംവെരയുള്ള
യാെതാരു ിയ ം സംഭവത്തിനും ച ക്കാറേനാ തിനിധിേയാ മൂളിെയങ്കി 
ലല്ലാെത നിർവ്വാഹണേമാ പര്യാപ്തിേയാ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലായിരു .
ദശ ീവലങ്കാനാഥൻ സാമേവദജ്ഞനായിരു െവങ്കിൽ, ച ക്കാറലേങ്ക 
േശനും ജ്ഞാനസമ്പേത്താടു ചില സംബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരു . സ്വഭാഷ
യൗവനദശെയ ാപിച്ച് അേനക സരസകവിസന്താനങ്ങെള ഉ ാദനംെചയ്തിരു 
ന്ന അക്കാലത്ത് ചിലമ്പിനകംവക െകാട്ടാരക്കരശ്ശാഖയിെല ഒരു േശഷക്കാരൻ
നാടകാലങ്കാരപര്യന്തമുള്ള വ ത്തിെയ ശസ്തമാംവണ്ണം സമ്പാദനംെചയ്തി 
രു . എ മാ മല്ല, ച ക്കാറഭരണാതിർത്തിയിൽ പാർ വന്നിരുന്ന
ഒരു കണിശപ്പണിക്കർ ‘കാളീശമഥനം’ ന ണിപ്പാട്ട്, ‘ഒമാസ്വയമ്മരം’
കല്യാണക്കളിപ്പാട്ട്, മുതലായ കാവ്യങ്ങെള രചിച്ചി ണ്ടായിരു . ഇതിനുംപു 
റെമ, നാന്ദിമുതൽ ഭരതവാക്യംവെര സങ്ക ി മേനാനിർമ്മാണം െചയ്തി ള്ള
നാടകത്തിൽ ഒന്നാമങ്കമായ ഭവനനിർമ്മാണവും രണ്ടാമങ്കമായ വ്യാർജ്ജ 
നവും മൂന്നാമങ്കമായ സ്വാധീനസമ്പാദനവും നാലാമങ്കമായ യശഃസ്ഥാപനവും
അരേങ്ങറ്റം കഴിഞ്ഞി ള്ളതു നീക്കി അഞ്ചാമങ്കമായ മ ിപദാേരാഹണവും
കഴിയുേമ്പാൾ പിന്നെത്ത അങ്കമായി കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാ 
രാജാവിെന ടർന്ന് ‘തഥാ മ ി’ എ ള്ള ന്യാേയന ച ക്കാറനും ചില
കവനങ്ങൾെചയ്ത് ചിരഞ്ജീവയശ നാവാൻ നിശ്ചയിച്ചി ണ്ട്. ഇ യും േപാ 
െരങ്കിൽ, സംഭാഷണത്തിൽ തമിഴിെന ഗീർവ്വാണീകരി ം ഗീർവ്വാണെത്ത

ാകൃതീകരി ം അേനക നവപദസൃഷ്ടികൾ അേദ്ദഹം െച ംവന്നിരു !
ശബ്ദശാ ജ്ഞന്മാെര തെന്റ കവിതാരസികത്വെത്ത ഇങ്ങെന ആസ്വദിപ്പിച്ച
ച ക്കാറൻ വനിതാരസികത്വെത്ത കെയ്ക്കാണ്ട നിലയും വർണ്ണനീയമാ 
യുള്ളതാണ്. ച ക്കാറെന്റ താപേജ്യാതിസ്സ് സർവ്വാദിശാന്തങ്ങളിലും
വ്യാപരിച്ചേപ്പാൾ, മിക്ക നായർകുടുംബങ്ങളും അേദ്ദഹേത്താടു സംബന്ധേമാ
ചാർച്ചേയാ ബ ത്വേമാ അവകാശെപ്പ തുടങ്ങി. എങ്കിലും, ഒരു വിവാഹം 
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െകാ കൂടി തെന്റ ഗൃഹസ്ഥനിലെയ സ്ഥിരീകരിക്കണെമ നിശ്ചയിച്ച് ഒരു
വലിയ കുടുംബത്തിൽനിന്ന്, ജന്മപ ികയിൽ പാപ ഹവസതിയായ സപ്തമ 
രാശിേയാടുകൂടിയ ഒരു തരുണീരത്നെത്ത ‘അടുക്കളക്കാരി’യായി ച ക്കാറൻ
േവ . ആ പരി ഹവും അതിലുല് പന്നയായ ഒരു ‘െപ ം’ അടുക്കളത്തളത്തിന്
അലങ്കാര തിമകളായി സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരു .
ധർമ്മഘാതകന്മാരുെട അഭീഷ്ടങ്ങൾക്ക് അ േമയശക്തിയുെട നിർ ണത്വം 
െകാണ്ട് നിയേമന ാപ്തിയും, ധർമ്മത രന്മാരുെട സംഗതിയിൽ വിപരീ 
തഫലവുമാണ് േലാകരീതിയായി കാണെപ്പടുന്നെതങ്കിലും ചിലമ്പിേന
ച ക്കാറെന്റ ഒരിച്ഛ സാദ്ധ്യംവരാെത അേദ്ദഹം േ ശിക്കയും അതുെകാണ്ട്
താനും ിപ്തശക്തിമാൻതെന്ന എ ള്ള ഗൂഢേബാധത്താൽ സ്വല് പം മദശമ 
നമുണ്ടാവുകയും െച . എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെട കണ് ഠേച്ഛദനം െചയ്തതും, ആ
കുടുംബത്തിെല ീവർഗങ്ങെള ൈകവർത്തന്മാർ നല്കി ജാതി ഷ്ടരാക്കിയ 
തും, അവരുെട സർവ്വസ്വ ക്കേളയും രാജസ്ഥാനത്തിേല ക െകട്ടിയതും,
മൂരി ട്ടനായി ഉന്മാദവാനായി വർത്തിച്ചിരുന്ന ച ക്കാറനു മഹാേലാകചര്യ 
യാകുന്ന നവജന്മെത്ത ന വാൻ ഉപനയനസം തിേപാെല േയാജകീഭവി .
രക്തത്തിളേപ്പാടും മാംസെക്കാഴുേപ്പാടും വർത്തിച്ചിരുന്ന ആ ായത്തിെല
രാജാധികാരത്തകൃതികൾ അയാൾ േലാകദ്വാരം തുറന്ന്, നവവും ദീർഘ 
വുമായ അേനകം പന്ഥാക്കെള കാട്ടിെക്കാടു . രാജ്യസവ്വാധികാരിപദമായ
സ്വർണമഞ്ചത്തിൽ ആേരാഹണംെചയ്ത്, പൗരദാസസഹ ങ്ങെളെക്കാണ്ട്
സ്വർണ്ണദണ്ഡെവഞ്ചാമരവീജനം െചയ്യിച്ച്, രത്നമയമഞ്ചത്തിൽ വാ പുരു 
ഷെനേപ്പാെല ഭൂമിെയ സ്വകായവി തി കീഴടക്കിശ്ശയനംെചയ്ത്, തെന്റ
ജാ ദവസ്ഥയിെല േന നിേമേഷാേന്മഷഖഡ്ഗങ്ങൾെകാണ്ട് ഭരണംെച 
യ് വാൻ േമാഹബീജാർപ്പണവും െച . തെന്റ നാടകത്തിൽ ദുസ്സാദ്ധ്യമെല്ല
സങ്ക ിക്കെപ്പടുന്നതായ ഈ ഷഷ്ഠാങ്കത്തിനു മുമ്പായുള്ള ഒരങ്കത്തിെല ഒരു
രംഗമാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ സങ്കല് പനിലയിൽ ലയി േപായിരി  
ന്നത്. കഴ ട്ട ഭുകുടുംബത്തിന് അനന്ത വ്യങ്ങൾ അടിങ്ങീ ള്ളതായ
ഒരു നിേക്ഷപം ഉെണ്ടന്ന് അക്കാല േകരളത്തിെല ം സിദ്ധമായിരു
ഇതിന്മണ്ണം അതിസ്വാദുകരമായ ഒരു സാധനം സ്വഹസ്ത ഹണത്തിനു േവണ്ട
സാമീപ്യെത്ത അവലംബി സ്ഥിതിെചയ്തേപ്പാൾ ച ക്കാറനു നി യുണ്ടാ 
കാെത ബഹുരാ ികൾ കഴിഞ്ഞതിെന റിച്ച് അതിശയിപ്പാനുേണ്ടാ? അതു
കരസ്ഥമാക്കിയാൽ തെന്റ ധനദാഹശമനവും, കവിഹൃദയം സിദ്ധീകരി 
ക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതായ ഏഴാമങ്ക ടിയാട്ടത്തിെന്റ നിർവ്വഹണവും ഇങ്ങെന
ഏകാ േയാഗംെകാണ്ട് പക്ഷിദ്വയഹനനം സാധിക്കാൻ അേദ്ദഹം ബഹു 
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യത്നങ്ങൾ െചയ്ത് സ്ഥലെമല്ലാം കിണറാക്കി, കിണറുകെള കുളമാക്കി,
കുളെത്ത കായലാക്കി, കായെല കടലാക്കി, സമു െത്ത കീേഴ്മലും െചരി .
എന്നി ം ച ക്കാറേനാടു മനഃപൂർവ്വവിേരാധംെകാെണ്ടന്നേപാെല നിേക്ഷപം
പാതാളത്തിേലക്ക് അവഗാഹനംെച െകാ തെന്നയിരു . “േപാേട്ട ഫൂതം
ചൂഴ്ന്ന ആൾെക്കാല്ലി” എന്ന വി മഭർത്സനംെച െകാണ്ട് ച ക്കാറൻ ഈ
അപജയരംഗെത്ത സ്വനാടകത്തിൽനി ബഹിഷരിേച്ചകള .
െകാല്ലം 942-െല സ്വർണ്ണച്ചിങ്ങമാസം ഉദയമായി. ചിലമ്പിേന ഭവനത്തിൽ
ആ ആണ്ടെത്ത സംഭാര മിയലും ആരംഭി . കിഴേക്ക വരാന്തത്തളിമത്തിൽ
സാലപ നിർമ്മിതമായുള്ള സധർമ്മാസനത്തിൽ തെന്റ സന്തതസഹചാ 
രിയായ പിശ്ശാത്തിേയാടു കൂടി കുടവയർേഗാളെത്ത തുള്ളി െകാണ്ടിരുന്ന്
ഉദി യരുന്ന ആദിത്യെന്റ കിരണങ്ങെളെക്കാണ്ട് ത്വഗ് േദശത്തിേലയും െതരു 
െതെര വരുന്ന ഓണക്കാ കളുെട സ്വീകരണംെകാണ്ട് അന്തർഭാഗത്തിേലയും
ശീേതാപശാന്തിശു ഷ പരമഭാഗ്യാംേഭാനിധിയായ ച കാറൻ നിർവർത്തി 

. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിശ്ശാത്തിയുെട ചുഴ കളും, ചില േന റി കളും,
വാ തുറക്കാതുള്ള പല്ലിളി കളും െകാണ്ട് സംഭാവനക്കാേരാട് സ്വാഗതവും കുശ 
ല ശ്നവും സൽക്കാരവും യാ യയ ം കഴി . വ േചരുന്ന സാമാനങ്ങെള
ഭൃത്യന്മാർ ഉടനുടൻ മാറ്റിെക്കാണ്ടിരി ന്നതിനിടയിൽ െവറുങ്കയ്യനായ ഒരാൾ
കിഴേക്ക മുറ്റെത്തത്തി താണുെതാഴുതു. േന േഗാളങ്ങെള നിയമത്തിലധികം
തുറപ്പി ം, ദ്വിേഗാളാർദ്ധങ്ങൾ സംയുതമായുള്ള താടിെയ ഒ യർത്തിയും േഗാ 
ളസാനുക്കളായ ഗണ്ഡങ്ങെള ജൃംഭിപ്പി ം ശിേരാേഗാളെത്ത പുറേകാ ചായി ം
ച ക്കാറ ഭു കാണിക്കകൂടാെത വന്ന ‘നിർഗ്ഗന്ധകുസുമ’ൻ ആരാെണന്നറിവാൻ
ഒരു േനാട്ടം കഴി . ഇതിനിടയിൽ ആഗതനായ വിേശഷപുരുഷൻ ഭവനത്തിെന്റ
വട വശം ചുറ്റി ഒരു ദക്ഷിണം െചയ്ത് അക കടന്ന് ച ക്കാറെന്റ പുറകി 
െലത്തി ഒ ചുമ . മന്ദമായി ഒ മു റയിട്ട്, ച ക്കാറൻ തെന്റ ഘനമാർന്ന
കണ്ഠെത്ത കകുദേഗാളസഹിതം തിരി പുറേകാ േനാ ന്നതിനിടയിൽ,
ഗൃഹത്തിനക േവശിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞ ‘ജലജളൂകൻ’ പടിഞ്ഞാറുവശം ചുറ്റി
വരാന്തയുെട വഹ്നിേകാണിൽ എത്തി പാദങ്ങെള പര രം ഉരുമ്മിയും, അവ്യ 
ക്തങ്ങളായ ചില ശബ്ദങ്ങെള പുറെപ്പടുവി ം, മാേറാടണ െകട്ടിയിയിരി ന്ന
മുഴംൈകകെള പര രം െചാറി ം, സ്വശർമ്മനിദാനമായ ച കാറെന്റ
സന്നിധാനത്തിൽ വീ ം അഞ്ജലി സമാരാധനംെച . മൂ ഭവനനാമശൃം 
ഖലെകാണ്ട് കീർത്തിയും, അനവധി ഗൃഹങ്ങേളാടു ചാർച്ചയും, ഒരുവിധം നല്ല
സമ്പ ം, വലിയെകാട്ടാരംരായസെമ ള്ള ഉേദ്യാഗവും, വിേശഷാൽ ചിലമ്പി 
േനെത്ത ഗൂഢചാരിത്വവും, ‘അടുക്കളക്കാരി’ വഴി തെന്റ അടുത്ത സംബന്ധിയും
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ആയി ഉള്ള ഈ ആെള, വാലൂന്നി നി ന്ന സർപ്പത്തിെന്റ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങേളാടു 
കൂടി കണ്ടേപ്പാൾ, ച ക്കാറൻ മ ജനങ്ങെളയും ഭൃത്യെരയും അവിെടനിന്ന്
ആട്ടി പുറത്താക്കി, േഗാപുരവാതിലും ബന്ധി . ഒരു ദീർഘമു റയായ സം 
േബാധനേയാടുകൂടി ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ ആഫണലാംഗുലം ച ക്കാറൻ ഒ
പരിേശാധി . ആ സരസൻ ആ േനാട്ടെത്ത ആദരി മിന്നൽപ്പിണർേപാെല
വിറ . ഉമ്മിണിപ്പിള്ള, ഒരു പരി ഹണയത്നത്തിൽ ‘കാമനും വിധിതാനും ഖല 
ൈവരികളാ’യിത്തീരുകയാൽ വിവാഹകാംക്ഷയാകുന്ന മാന്മഥനിേദശകാരിെയ
ഹൃദയശിലാമന്ദിരഗഹ്വരങ്ങളിൽ എങ്ങാണ്ട് ബന്ധനം െചയ്തിരു . സംഗതി  
മണംെകാണ്ട് രണ്ടാമതും ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട പൂർവാനുരാഗ വാഹമുണ്ടായി.
വീ ം തുഴഞ്ഞി ം ണയജലധിയുെട തരണം അയാെള വിഷമിപ്പിക്കയാൽ,
വിധികാമന്മാരുെട അനു ഹത്തിനു ജപതപങ്ങെള തുടങ്ങിയിരു . ഈ സ്ഥി 
തിയിൽ, മെറ്റാരു അനർത്ഥവും േനരിട്ട്, അയാളുെട മേനാവ്യഥെയ വർദ്ധിപ്പി .
ലിപിേലഖനത്തിൽ അതിചതുരനായിരുന്നതുെകാണ്ട് മഹാരാജാവിെന്റ കവ 
നങ്ങെള പകർ ന്നതിന് സ്വകാര്യ എഴു കാരനായി ടി ഉമ്മിണിപ്പിള്ള
നിയമിക്കെപ്പ . ദുഷ്കാലൈവഭവം അയാെള അവിെടയും തുടർ . ‘ജാരസംഗമ 
േഘാരദുരാചാര’ എ മഹാരാജാവ് രചിച്ചിരുന്നതിൽ ‘ജാര’ എന്ന പദേത്താടു
സംന്യാസപദ ാപ്തിെകാ ണ്ടായ വി തിയാൽ, രാജകൃതി രാജധി തി 
യാകുമാറു ‘രാജസംഗമേഘാരദുരാചാര’ എന്ന് ആ നിർഭാഗ്യവാൻ പകർത്തി.
രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ പരമധാർമ്മികേന ങ്ങൾ ം ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട
മേനാധർമ്മാപരാധം ക്ഷന്തവ്യമെല്ല േതാന്നിയതിനാൽ, വിഷമമായുള്ള
േജാലികളിൽനി ം അയാെള ഒഴിച്ച് പകടശ്ശാല എന്ന രായസമണ്ഡപത്തിൽ
ഇരുന്ന് അയാളുെട ധ്യാനവൃത്തികെള നിർബാധമായി തുടർ െകാ ന്നതിന്
അനുവദിപ്പാൻ മഹാരാജാവ് സാദി .
ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട അന്നെത്ത മുഖക്ഷീണം വലുതായ ബുദ്ധിക്ഷയെത്തയും
ഇച്ഛാഭംഗെത്തയും മേനാവ്യാധിെയയും സൂചിപ്പി കയാൽ ച ക്കാറൻ അയാ 
ളുെട േനർ തിരിഞ്ഞിരു വാത്സല്യപൂർവം േചാദ്യംെച : “എന്തമ്മിണാ!
മാനമിട വീഴു േട്ടാ? അേതാ െപരുെവള്ളം േകറിവ േട്ടാ? െതാലിയുരിച്ച
ഓന്തിെനേപ്പാെല നീ േപയുറുഞ്ചിേപ്പായിരിക്കണെതന്ത്?”
സ്വസംബന്ധിയുെട കരുണ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട തിങ്ങിനിന്നിരുന്ന വ്യസന 
ക്കരകെള േഭദനംെച . അയാൾ േന ങ്ങെള ക നീർവാർണ്ണീഷുെകാ

കാശിച്ച് െതാണ്ട ഇടറി തെന്റ പരിേദവനെത്ത ഇങ്ങെന ഉണർത്തി :
“ത രാെന േസവി മാനംെക െപാ ടയേത. ഇേപ്പാൾ ഇതാ, നീെട്ട 
ഴു േവല ഒഴിവുവ . അപ്പഴും ഇരുപെത്ത വർഷം അടുത്ത ദീപാളിക്ക്
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ഓലപറണ്ടിത്തികയുന്ന ഇവനു കുന്തം! എങ്ങാ കിടന്ന, കണ്ട ജാതി, വീടും
കുടിയും പറവാനില്ലാത്ത െചറുക്കെന, െതാലിേമനിമിനുക്കം മാ ം േനാക്കി
എെന്റ തല മീെത ഉന്തിേക്കറ്റിയിരി ണു— തിന്നാൻ വകയില്ലാഞ്ഞാേണാ
േസവിപ്പാൻ േപാണത്! തലമുറ വാഴ്ക്കയായി മുന്നിരുന്ന െപാ ത രാക്കന്മാർ
തിരുവുള്ളംെകാ തന്ന അനുഭവെത്ത ഇങ്ങെന െമാടക്കിക്കളഞ്ഞാൽ എവി 
െടെച്ച വിളിക്കാം സങ്കടം?”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള തെന്റ സങ്കടേബാധനം നിറുത്തിയേപ്പാൾ ച ക്കാറൻ ഇങ്ങെന
ഗുണേദാഷി : “േനാെക്കെന്റമ്ണാ! ഇ യല്ലാ, ഇതിേലെറയും വരും! ധർമ്മം
േകറി ആറാടണതാണിെതാെക്ക. എന്നാലെക്കാണ്ട് — േനാക്ക്! അവിെട നിന്ന്
ചിണങ്ങാണ്ട് നൂ നി േകള്. നീെട്ടഴുത്തിെല്ലങ്കിൽ നീ എരേപ്പാെടടു േമാ 
ടാ? ചിലമ്പിേന കലത്തിലിടണ െവള്ളം െതള മ്പം ന െട മച്ചമ്പി ം
ഉരിയക്കഞ്ഞിവാ ല്ലിേയാ? ഇതിെനാെക്ക ത രാക്കന്മാെര പിണപറയാെത.
അവർക്ക് ശബ്ദ(സപ്ത)െവസനങ്ങളും മ െമാണ്ട്. ഇന്ന് ധാസിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
നാെള ധാസി ം! ഞാൻ തെന്ന അവിെട േകറിയാലും ഇങ്ങെന െചല
അളിച്ചിയാട്ടങ്ങളും അമളികളും വ േപ്പാേയയ്ക്കാം! നീെട്ടഴു േപാെയങ്കിൽ
പുെല്ലാേന്ന േപാ ! എന്റപ്പിക്ക് വാച്ചതു സ തി—ഇനി കാര്യം വല്ലതുെമാെണ്ട 
ങ്കിൽ െചാല്ല്! വർമ്മങ്ങള് ചൂണ്ടിത്താ അെല്ലങ്കിൽ നീ എന്തരു ചമ്മന്തി?”
‘മച്ചമ്പി’ എന്ന പദത്തിനു പകരം ‘ചമ്മന്തി’ എ േയാഗിച്ചത് ആയാേളാടുള്ള
േസ്നഹവിശ്വാസങ്ങളുെട ആധിക്യെത്ത സാക്ഷീകരിച്ചതിനാൽ; ഉമ്മിണിപ്പിള്ള
വാെപാത്തിക്കര െകാണ്ട് “ഇസ്സ വിലിങ്ങേന എെന്ന േപാഞ്ഞെകാള്ളി
െപാറംെകാള്ളിയാക്കിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ട് മനെസ്സരിയുണ േന്ന! അതാണ്
താങ്ങാൻ വയ്യാത്തത് ” എ േബാധിപ്പി . ആർത്തനാദത്തിൽ ഒടുവിലെത്ത
സങ്കടവചനെത്ത അറിയി ന്നതിനിടയിൽ അയാളുെട േന ാന്തങ്ങളിൽ ഒരു
െചറിയ ശൃംഗാരരസം അയാെള വഞ്ചിച്ച്, പുറെപ്പട്ടതിനാൽ, അയാളുെട അന്തർ 
ഗതെത്ത ച ക്കാറൻ മനസ്സിലാക്കി “മച്ചമ്പിക്കന്നാ, മനസ്സിലാെയടാ! വാലു
െകളതണെതന്തിെനന്ന്! നീ ആദ്യം പയനം (ഭജനം) ഇരുന്നില്ലേയാ? — അപ്പ 
െച്ചാല്ലിയതുതെന്ന ഇ ം െചാ ണു—ഒേര വാക്ക്! അതിനിട്ട െവള്ളം വാങ്ങിെവ 

ട്! ആ െകാലംകുത്തിപ്പടത്തലവെന്റ േമാെള നീ േവ ടാ—െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ
ചവു ണ കാല് െചലമ്പിേന തീണ്ടി ടാ! െചലമ്പിേന കാരും െചമ്പകേശ്ശ 
രിക്കാരും െനഴല് െവലങ്ങികൂെടടാ—െവലങ്ങി ടാ” എ മറുപടിയുണ്ടായി.
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “പടത്തലവൻ എെന്തങ്കിലും ആവെട്ട!” എന്ന് സ്വാനുരാഗഭാ 
ജനത്തിെന്റ പക്ഷവാദിയായി വാദമുഖസ്ഥാപനം െചയ് വാൻ മുതിർന്നേപ്പാൾ,
തലയിലും മുഖ ം ഗൃഹംതെന്ന ഇടി വീണേപാെല, ഊേക്കാടുകൂടി
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ഒരു സംഘടനമുണ്ടായി. “ച !” എന്ന് നിലമറന്ന് ശ്വാസനാളംെകാണ്ട്
ഉറെക്ക ന്ദനംെചയ്ത് അയാൾ നില പതി . സംഗതിയുെട പരമാർ 
ത്ഥസ്ഥിതിെയ റിച്ച് േബാധമുണ്ടായേപ്പാൾ, നരസിംഹമൂർത്തിെയേപ്പാെല
േരാഷസ ർച്ഛിതശരീരനായിരി ന്ന ച ക്കാറെന കാണുമാറായി. തെന്റ
മുഖ വലിെച്ചറിയെപ്പട്ട സുധർമ്മാ തടുക്കിെന ഭൂധൂളിവിഭൂഷിതഗാ നായ
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള എടുത്ത് മണൽ തട്ടിക്കളഞ്ഞ്, ജാനുക്കൾ ഇട ം ഉദരം

സി ം ദിഗ് മത്താലുഴ ം മുേന്നാ നട ം പുറേകാട്ട് ആ ം പിെന്നയും
നട ം ഇങ്ങെന ആ ധൂ ാക്ഷസന്നിധിയിലണഞ്ഞ്, ആ ദിവ്യാസനെത്ത
പൂർവസ്ഥാനസമീപത്തിൽ നിേക്ഷപി .
ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ബീഭത്സത്വങ്ങൾ കണ്ട് ച ക്കാറൻ അലി . “എടാ
െപൺെകാതിയാ! നിെന്റ മന വിറുത്താെളതന്തെയങ്കില്, ഈ ച ക്കാറെന്റ
തന്തെപ്പരുമാെനെക്കാല്ലിച്ചതും ആ ധാമേ ാവില്ലേയാടാ? അവെന ഞാനും
മാന േകറ്റണെമേന്നാ? അവെന്റ കുടർമാല ശാർത്താൻ കാലം വരും!
അതുകള—നിെന്റ സാമീെട െപാടിപാെടന്താെയ പറ. േലാകം െപരട്ടാനു 
ള്ള വിത്യെയാെക്ക വന്നറുണ ചന്തയല്ലിേയാടാ ന െട ഇവിടം? അവനും
െകാ േപാട്ട് അവെന്റ വീതം. നാെള വരുെമാരുത്തൻ, പറസുരാമസ്സാമി
എ ം പറേഞ്ഞാണ്ട്; ഇപ്പം വന്നിരിക്കണതാര്? ആശ്വസ്താമാേവാ? എ
മാെവങ്കിലും, ന െട ആളുകള് െതാണ്ടയിെത്താടാെത വിഴു ടൂല്ലിേയാ? േഫാ 
ടാ, േഫാ! േയാഗിശ്വരസ്സാമി—ചുത്ത യമേലാഹംെപരട്ടി—നിത്തം മൂ േനരം
േചാറു വിളമ്പണ മ ം അവെന്റ തഞ്ചിയിെലാെണ്ടങ്കിൽ, അെതടുക്കാൻ
പറ!” ഈ സംഗത്തിനിടയിൽ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള വി ശങ്കരശക്തിസഹ  
നാമങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു പത്തിരു റു നാമങ്ങെള ആശ്ചര്യ തിേഷധപരി 
താപസൂചകങ്ങളായി മ ാവസാനധ്വനിയിൽ ഉച്ചരി കഴി . സംഗം
അവസാനിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ ഭക്തിത്തിളേപ്പാടുകൂടി െതാഴുതുപിടിച്ച് ഇങ്ങെന
പറ : “പരമാർത്ഥമറിഞ്ഞാൽ അങ്ങെത്ത അഭി ായവും—നാരായണ! ഇ

ത്യക്ഷ ീേവദവ്യാസരാണ് സ്വാമിതിരുവടികള്—െപാ ത രാൻതെന്ന
സമ്മതി േപായിരി ണു.”
ച ക്കാറൻ: “ചവറ്, ചവറ്! അതും കള ക്ഹു! ൈമസൂെപ്പരുെവള്ളം ഏതുവെര 
േക്കറി?
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “ൈമസൂർപ്പട്ടാളത്തിെന്റ കാര്യംെകാെണ്ടേന്താ വലിയ അമിളി
ഒണ്ട്. നീ േമ്മൽ നീ ം കായിതത്തിേന്മൽ കായിതവും, നാഴിക നാഴിക
േപായുംവ മിരിക്കണു—ഒ മാരും െവളി വിടുണില്ല—െചവി െചവി
അറിയാെത എല്ലാം െപാതി െകട്ടി നട ണു.” ച ക്കാറൻ: “ഛൂ!
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െചവി െചവി അറിയാെത മറിക്കാൻ മീച്ചെയാള്ളവനാെരടാ അവിെട?”
(ആത്മഗതം) “ആ കമ്പനിയാന്മാരുെട േതാ ച്ചിറ തടുത്തിരിക്കണ്.” (ദീർ 
ഘമായും ഉറെക്കയും ആകാശെത്ത ആ ാണംെചയ്ത് ബഹിശ്ശ്വസി െകാണ്ട്,
ആത്മഗതെത്ത തുടരു .) “ആ െചറ റ്റി ഒെന്നളക്കാൻ ച ക്കാറെന്റ ഈ
കുറുൈങ്ക കഴിയും. അപ്പഴെത്ത െവള്ള ത്ത് എെന്തല്ലാം എടുേത്താ
േപാവും?—യ! യഃ” ( കാശം) “മച്ചമ്പി! കാര്യങ്ങള് ശുദ്ധേമായം തെന്ന!
എങ്കിലും എല്ലാംകൂടി തള്ളി, തള്ളി—ത്തള്ളി വരുമ്പം, അപ്പം വരൂല്ലേയാടാ ഒരു
േമളം? സർവാധിയും, ദളവായും, അതിെന്റ േമത്ത ം വ പിടി ല്ലേയാ ച  
ക്കാറെന്റ താടിക്ക്?” (വലതുൈകയിെല െപരുവിരലിെനയും മധ്യവിരലിെനയും
മൃദുവായി കശക്കിെക്കാണ്ട് ) “ഇതില്ലാെത പുള്ളിപ്പട്ടാളം പുലരുേമാ? മതിരപ്പട
ചാൺനീ േമാ? കമ്പനിപ്പടപ്പാപ്പാസ് ന െട ക ം െചളിയും ചവുട്ടാൻ
വരുേമാ? എടാ! െവങ്കലപ്പറവച്ച് അള തട്ടണം, കിലുകിലാ എന്ന്! അതിന്
േപാന്ന ആണിന്നാെരടാ. ഇച്ച ക്കാറനല്ലാണ്ട്? അ വാ, സ തിക്ക്
—അമ്മാ നിന സ തി.” അഗസ്ത്യപർവ്വതത്തിെന്റ ശിഖരത്തിൽനി 
ന്ന് ഒരു വലിയ െച പാ െത്ത ഉരുട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന േഘാരതേയാടും,
കാലൈദർഘ്യേത്താടും, രവേഭദങ്ങേളാടും ച ക്കാരൻ ഒ െപാട്ടിച്ചിരി .
അല് പേനരം തുറി ന്ന േന ങ്ങേളാടുകൂടിയിരു . പിശ്ശാത്തിച ഹാസം
െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ നാന്ദകംേപാെല സി . ആ കാ കണ്ടേപ്പാൾ സാക്ഷാൽ
ശൈനശ്വരൻ ത്യക്ഷമായി രാജ്യത്തിനു കണ്ടകശ്ശനിദശാരംഭത്തിനു മുതിർന്ന്
ഉദയം െചയ്തിരി ന്നതു േപാെല ഉമ്മിണിപ്പിള്ള േതാന്നി. അയാൾ ഒ
നടുങ്ങി. ആപൽക്കരമായ രാജ്യകാര്യത്തിൽനിന്ന് ച ക്കാറെന്റ ചിത്തവൃത്തി 
െയ സ്വാഭീഷ്ട കൃതത്തിേല തിരിപ്പാൻേവണ്ടി ഉമ്മിണിപ്പിള്ള പിെന്നയും
േയാഗീശ്വരവർണ്ണനെയ ടങ്ങി: “സ്വാമികൾ അനു ഹം െകാണ്ട് ഫലങ്ങൾ
പറഞ്ഞാൽ കണ്ടതുേപാെല ഒത്തിരി ം മ െമന്ത്? മരുെന്നന്ത്? േജാസ്യെമ 
ന്ത്? വരങ്ങെളന്ത്? ഒ ം പറവാനില്ല. അ െന്നാ കണ്ടാൽ—”
ച ക്കാറൻ: (ആേലാചനേയാട് ) “മഷിയിയി േനാക്കാേന— അതിനറിയാ 
േമാടാ?”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “ഹും! മഷി! സ്വാമിതിരുവടികളുെട െവള്ളം േകാരി കൂടി
അതും അതിെന്റ അ റവുമറിയാം! സ്വാമിക്ക് കാശും കനകവും കളിമ ം ഒപ്പം.
എന്ത് ആ ഹിേച്ചാണ്ട് എവിെടെച്ച േന്നാ, സമാധിയിൽ ക മടച്ചിരുന്ന്,
സൂക്ഷ്മെമല്ലാം ഉടനടി അരുളിെച്ച ം സിദ്ധരല്ലേയാ? അനു ഹിെച്ചാരു തിലകം
തന്നാൽ അതുമിേട്ടാണ്ട് േപാണവഴിെക്കാെക്ക ജയം!”
ച കാറൻ: “നീ ശിക്ഷ്യനല്ലിേയാടാ? ഒരു തിലസവും വാങ്ങിേച്ചാ േപായി
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നീെട്ടഴു പറ്റിക്കാഞ്ഞെതന്ത്? അതിനുശിണുങ്ങാൻ ഇവിെട വരണം. േപാ
കള്ള മൂേധവിപൂരായം പറയാണ്ട്. (തെന്റ ആേലാചന മുറുകി) “ആ കമ്പകൂത്താടി 
െയ ഇവിെട ഒ െകട്ടിെയടുപ്പിക്ക്— ച ക്കാറൻ െതളി തരാം പൂെച്ചല്ലാം.”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: (ഭയനാട്യത്തിൽ) “ഇങ്ങെന ഉത്തരവാകരുത്! നശി േപാകും!
തിരുവടികള് മഹാപുണ്യവാൻ”. പിെന്ന എനിക്കറിയാം ‘ഒരു കാര്യംകൂടി’
എന്ന്, അടുത്തണഞ്ഞ് ച ക്കാറെന്റ െചവിയിൽ ഉമ്മിണിപിള്ള എേന്താ
സ്വ ം സ്വകാര്യമായി മ ി . അതു േകട്ടേപ്പാൾ ച ക്കാറൻ പൂർണ്ണ 
ശക്തിേയാടുകൂടി െതളിയുന്ന സൂര്യഭഗവാെന്റ അത ക്ഷണകിരണങ്ങളാലും
ബാധിതനാകാെത ആ തിള ന്ന േഗാളെത്ത തുറിച്ച ക കേളാടുകൂടി ഇമയിള 
ക്കാെത േനാക്കി, ചലനമാകെട്ട ശ്വാസമാകെട്ട കൂട്ടാെത, തെന്റ പിശ്ശാത്തിെയ
ഉള്ളം ൈകകൾക്കിടയിലാക്കി വിചാരശൂന്യതേയാടു കൂടി കാൽനാഴികേയാ 
ളം കറക്കിെക്കാണ്ടിരു േപായി. കുറ കഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിൽ ദൂെര
മാറിനിന്നിരുന്ന ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ അടു വിളിച്ച്, അന്നെത്ത സംഭാഷ 
ണസംഗതികെള ഏതാനും അഭി ായേഭദങ്ങേളാടുകൂടി ആവർത്തനംെച :
“ഉം! മച്ചമ്പി, ശരി, ശരി! നിെന്റ ദമയ ി, െകാച്ചമ്മണിെക്കാച്ച്, കഴു ട്ടെത്ത
ഉശിരല്ലിേയാ? അതിെന്റ തള്ള ഉ െനജമാെന്റ േമാള്! അതിെന നിനച്ച്
അവെള നിന കിട്ടിക്കാൻ ഞാനും പണിയാം! പിെന്ന േവണം?”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “അങ്ങെന ആയാൽ പിെന്ന എന്തായാലും േവ ല്ലാ. ഉള്ളതു 
െകാണ്ട് മാനമായി കഴിേച്ചാളാം! അങ്ങെത്തേപാെല മനക്കരുത്ത് ഇവനില്ല.
ച ക്കാറൻ: ( സാദേത്താടുകൂടി) “െപെണ്ണെന്തടാ? പിെഞ്ചെന്തടാ? ആണാ 
യിപ്പിറന്നാൽ ഒരു ഒറ്റ െപരുങ്കെയ്യങ്കിലും േനാക്കണം. അല്ലാണ്ട് പിറവി
എന്തിന്? ഉയിെരന്തിന്? ആ െചറുക്കെന്റ കാര്യത്തിന് — അവെനടുക്കാൻ
കഴിക്ക്, ഇരുേക്കാൽ തറയിെല്ലേന്നാ?”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: (രസിച്ച് അതിയായ മുഖ സന്നതേയാട് ) “അ വിചാരി 
ച്ചാൽ നാൽേക്കാലുമുണ്ടാകും!”
ച ക്കാറൻ: “അതിെനാരു കഴുതാേക്കാലു കിടക്കണേല്ലാമ്ണാ. പൂവാ
മുതലാളി അവെന്റ തന്തെയങ്കില്—”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “തന്തേയാ തള്ളേയാ? അവൻ അവിടെത്ത െതാഴുത്തിൽ 
പിറപ്പനാണു. മുതലാളിെട െതര ം പേട്ടാലയുെമല്ലാം അവന്റടു വന്നറുണു.
അവനു ദളവാസ്വാമിമഠത്തിൽേപാെല െചന്നതു െചലവ് അവർ നട ണു. ആ
ജാതിക്കാരുെട ഭാഷയും അവനറിയാം.”
ച ക്കാറൻ: “അതാണെല്ലാ—ആ െകാള്ളപ്പണം െച െചാരിയണ കഴുത്ത 
റപ്പൻെമാതലാളി എവിെട! നാലുകാശൻ നാം എവിെട?” (ദീർഘശ്വാസമിട്ട് ,
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കുേറേനരം മിണ്ടാതിരുന്ന്, ആത്മഗതം) “ൈമസൂ ലി െപരുമ്പടപ്പിെന അമുക്കി.
ഈ ശനിയൻ ശാമി വല ം, ആ പടത്തലവൻ ഇട ം, െമാതലാളി ര ം 
െകട്ടവനായും, എല്ലാം കൂടി നെമ്മ അടിയറുത്താൽ! ആഹ! പാടിലാ, അത്.
ആ ശാമി ച്ചെന നമു പിടിക്കണം; അതാണ് കണ്ണി” ച ക്കാറെന്റ േന  
ങ്ങൾ ജ്വാലാമുഖികൾേപാെല കാശി . അയാൾ ചു കെള സ്വ െമാ
വിടുർത്തി, ശിേരാസ്ഥിയിൽ കാണുന്നേപാെല കർണ്ണംമുതൽ കർണ്ണംവെരയുള്ള
ദന്തനിരെയ ഒ െഞരി . അനന്തരം ഇങ്ങെന ഒരു ഗർജ്ജനവും െച :
“നിെന്റ ചാമിെയ വി ടാ! െകാണ്ടാ ഇവിെട ആ കയം ചൂന്ന ഇരുളെന, ഞാ 
െനാ കാണെട്ട! തിരുവിതാംകൂർ ര കാലിെലങ്കിലും നിയ്ക്കേണാ, ഫരിപ്പാൻ
ആണുങ്ങളു േവണം.” ഉമ്മിണിപ്പിള്ള കണ്ണട തലകുലുക്കി ഒടുവിലെത്ത
അഭി ായെത്ത ശരിവ .
ച ക്കാറൻ: “അങ്ങിെന നല്ലബുദ്ധി തുല ങ്ങെട്ടടമ്ണാ! ആണുങ്ങളില്ലാത്ത
െകാറ, വല്യെകാറ. കഴ ട്ടക്കളരിയിെലേപ്പാെല ചില പിള്ളരുേവണം. ക
െവച്ചിെട്ടാണ്ട്! എല്ലാം ഒെന്നളക്കി, ഒതുക്കി, കലക്കിത്തളിച്ച് ചുത്തവും വരുത്തി,
കലയവും കഴിച്ചാല് പിെന്ന, ചിലമ്പിേന ച ക്കാരൻ ഭരിച്ചാൽ തിരുവി 
താംേകാട് ഭരുെമാെന്നാ േനാക്കികളയാം” എ പറ െകാണ്ട്, ‘ഭരു’
എന്ന േയാഗത്തിെന്റ ചാതുര്യെത്ത വിചാരിേച്ചാ, സ്വാത്മഗതങ്ങളുെട സ്ഥി 
തിക്ക് ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ പിരിച്ചയയ്ക്കാള്ള ധൃതിെകാേണ്ടാ പിശ്ശാത്തിയുമായി
മുറ്റത്തിറങ്ങി, തെന്റ സ്വങ്ങളും ഘനമുള്ളവയുമായ ൈകകെള വീശി, െതേക്കാ 
ം വടേക്കാ ം ഒ നടന്നിട്ട് ച ക്കാറൻ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള യാ യനുജ്ഞ

നല്കി. “വടേക്ക റ േപായി, വല്ലതുമുെണ്ടങ്കിൽ വാങ്ങി കുടിേച്ചാ േപാ!
ഒ ം കാണൂല്ലാ. വ വിളമ്പാൻ വീട്ടിനക വൗെസ്സാള്ളവരു േവണ്ടേയാ?”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള യാ െതാഴുത്, വ വിള കാര്യെത്ത റി ണ്ടായ സ്വാഭി ാ 
യെത്ത അടക്കിയുംെകാണ്ട് വടേക്കവശേത്ത േപായി. ച ക്കാറൻ വീ ം
തെന്റ ആസനെത്ത അവലംബിച്ച് താഴെത്ത നടക്കല്ലിൽ ര കാലും ഊന്നി
വിറപ്പി െകാണ്ട് ദീർഘമായ ആേലാചനയിൽ ഇരു . ഒടുവിൽ ഇങ്ങെന
തീർച്ചെപ്പടുത്തി: “അതെത— അതു േവണം—എന്താെണ്ടാെക്ക കാണും —
പൂയിേച്ചയ്ക്കാം –േചതെമന്ത്? േദവീന്ന് ഒ െണ്ടങ്കിെലാ . അെല്ലങ്കി, ആളുകള്
വാ ം — ആ മിച്ചം മതി — എേന്ന വിചാരി ണു ഞാൻ? ‘നാെള നാേളതി’
എ ചുമ്മാ അല്ലാ പറഞ്ഞി ള്ളത്. ചാമുണ്ഡിഅമ്മ , േപാെട്ട, ന െട കണക്ക്
കുടിയിരിപ്പാൻ ഒരു മാടെമങ്കിലുമിരിക്കെട്ട! അവിടെത്ത കാെടാെക്ക ഒ
െതളിച്ച്, ഒരൂ ം ഗുരുസിയും ൈകേയ്യാെട. ആ കളപ്പാെട്ട െതാ തിന്നി ട്ടെത്ത
കരയിൽ കൂട്ടിനടത്തണെമങ്കിൽ വയ്ക്കെട്ട ഇതിനു േവണ്ടിയ മുതല്.” ഇങ്ങെന
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പരിഷ്കാരനിശ്ചയവും, അതിേലക്ക് ഉടെന മുതലുതിരി ം െചയ്ത്, ച ക്കാറൻ
കാര്യനടപ്പിനു പാദരഥത്തിൽ ആേരാഹണംെച . വാതിൽ തുറ പുറത്തിറ 
ങ്ങിയേപ്പാൾ പടിക്കൽ ഒരു വലിയ സംഘം കാ കേളാടുകൂടി കാ നിന്നിരു .
അവേരാട്, സാമാനങ്ങെളല്ലാം അക െകാ വച്ചിട്ട് അടുത്തദിവസം വരുന്ന 
തിന് ഉത്തരവുകൾ െകാടു െകാണ്ട് അേദ്ദഹം ചാമുണ്ഡിേക്ഷ ത്തറയിേല
നട തുടങ്ങി. “അവെനക്കാണണം ആ ഇരുത്തലമൂലിയാൻ ചാമിയാെര.
നിധീെട േവേരാട്ടം ഒ േനാക്കി കളയാം. പിെന്ന, ഉമ്മിണി പറഞ്ഞേപാ 
െല വല്ലതുമാെണങ്കിൽ, െവ ം പുറ ച ക്കാരനും” എന്നിങ്ങെനയുള്ള
അന്തർഗ്ഗതങ്ങൾെകാണ്ട് േകാശഭാഗ്യങ്ങളുെട വർദ്ധനമാർഗ്ഗങ്ങെള നിർണ്ണയം 
െച നട ന്നതിനിടയിൽ ചാമുണ്ഡിക്കാവ് േക്ഷ ംവക താൻ അടക്കീ ള്ള
മുതലിെന്റ ഒരു കണക്ക് മന െകാ ച ക്കാറൻ തയ്യാറാക്കി. അത് ച  
ക്കാറേഗാളത്തിെല നീലഞര കെള ഒ വിളറി എങ്കിലും, ഈശ്വരന്മാരുെട
കടാക്ഷത്താലാണേല്ലാ മനുഷ്യർ അനുഗൃഹീതരാേകണ്ടത്, എ മനസ്സിന്
സമാധാനം വരുത്തി, അേദ്ദഹം േക്ഷ പ്പറമ്പിൽ എത്തി.
ആകാശവീഥിയിൽ ആദിത്യഭഗവാൻ അത ദീപ്തിേയാടുകൂടി വിളങ്ങി, തെന്റ
അഗ്നിമയകിരണങ്ങെള ആ ശ്യാമളാംബികാേവദിയിൽ സന്നപൂജാർപ്പ 
ണം െച . തൽ േദശഭൂേദവിയും ാഹകർമ്മസാക്ഷിണിയായി ഭവിച്ച
അപരാധത്തിനു ശിക്ഷയായി എരിെപാരിഞ്ഞ്, ശാശ്വത ണാമയായി ക്ഷമാ 
പണ ന്ദനം െച . അവിടെത്ത തരുജാലങ്ങൾ പരാശക്തിേ ാഹകെന്റ
ഹതിക്കായുള്ള ചണ്ഡദണ്ഡങ്ങെളന്നവണ്ണം അവെന്റ ദുരന്തമുഹൂർത്ത ഹണ 
ത്തിനായി, ഹതാരങ്ങളുെട പന്ഥാവിൽ സ്ഥിേരക്ഷണന്മാരായി നി .
പ പുഷ്പാദികളും, ൈദവേ ാഹഭൂവിൽ ജാതരായ പരിതാപെത്ത വഹിച്ച്
ക്ഷീണരായവർ ശാപദാനംെചയ്ത് അനന്താപദെത്ത ാപിക്കയും േശഷമു 
ള്ളവർ ശാപമുഷ്ടികെള ഉയർത്തി അവസൈരകകാംക്ഷേയാടു വർത്തിക്കയും
െച . നാരകീയമായ ഒരു നിശ്ശബ്ദത ആ േദശെത്ത ബന്ധിച്ചിരി .
അവിടെത്ത ഓേരാ അണുവിൽനി ം മാംസകർണ്ണങ്ങൾ േഗാചരമല്ലാതുള്ള
ദുസ്സഹമായ ഓേരാ പരിേദവനം സ്വർനീതിപീഠത്തിങ്കേലക്ക് െപാങ്ങിെക്കാ 
ണ്ടിരി . തിഷ്ഠ തെന്ന രു ഭൂമിയായിത്തീർന്ന്, സർവാത്മാക്കളാലും
വർജ്ജിക്കെപ്പട്ട ആ ദുർേദ്ദശത്ത്, സാക്ഷാൽ വിശ്വസംരക്ഷണശക്തി, ധർമ്മ 
ബന്ധനത്തിൽനിന്ന് അപ ഷ്ടയാക്കെപ്പടുകയാൽ, സ്വത ചാരിണിയായി
ക ാന്തകാലനടനെത്ത െച . ഈ ദിക്കിേലക്ക് ഉടയാൻപിള്ള േവ 
ശിച്ചേപ്പാൾ അവിടെത്ത മദ്ധ്യാഹനദ തിയും ഏകാന്തയും സ്വനികൃതികളുെട

തിയും അയാൾക്ക് ഒരു ഹൃദയസ്തംഭനെത്ത ഉണ്ടാക്കി. വട കിഴക്ക് കു
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നീരാഴിയിൽനിന്ന് ഒരു ‘ഭും’കാരധ്വനി െവള്ളത്തിൽ എേന്താ വീണ ശബ്ദമായി
പുറെപ്പട്ടത് അധർമ്മചിന്താഭരിതമായ ച കാറെന്റ മനസ്സിന് ഭയങ്കരമായി
േതാ കയാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആത്മഗങ്ങൾ ം കായഗതി ം വിഘ്നം
സംഭവിപ്പി . ആ ശബ്ദെത്ത േദവിയുെട അനിഷ്ടസൂചകമായി അേപ്പാഴെത്ത
സ്ഥിതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കയാൽ, അേദ്ദഹം ചിന്താ സ്തനായി, തറയ്ക്കെപ്പട്ടതു
േപാെല നിലെകാ . അേദ്ദഹത്തിെന്റ േദഹത്തിലുള്ള ചുരുണ്ടേരാമാവലി
എല്ലാം മുള്ളൻേകാലുകൾേപാെല നിവർ ജൃംഭി . തെന്ന ഇങ്ങെന ചഞ്ചല 
െപ്പടുത്താൻ സന്നദ്ധയായ േദവിെയ ശിക്ഷിച്ച്, ‘മാടവുമില്ലാ കൂടവുമില്ല’ എ
വിധി െകാണ്ട്, സ്വഭവനത്തിേല മട ന്നതിനായി അേദ്ദഹം ആരംഭി .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാനുഷ്യകമായ േന ങ്ങൾ േഗാചരമായ കാ എന്താണത്?

ത്യക്ഷേലാകമാ നായ ച ക്കാറൻ, അല് പഗാ നായി വിയർ വിറ 
. ക കെള കഠിനമായി തിരുമീ ം അേദ്ദഹം കണ്ട കാ മറയുന്നില്ല.

പഞ്ചാരിവട്ടം തുടങ്ങിയ തെന്റ ഹൃദയപടഹെത്ത തടവി ഒതുക്കീ ം, അതാ
ആദ്യം കാണെപ്പട്ട സത്വത്തിനു ൈവശദ്യം വർദ്ധി വരുന്നേതയു . ച ക്കാ 
റമഹാത്മാവിെന്റ നിര്യാണഗതി പാദുകമായി ചാമുണ്ഡീഭഗവതീവി ഹം
െത വട വീണുകിട ന്ന ഉയർന്ന ഗർഭഗൃഹത്തറയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ,
ജഗേന്മാഹനകരമായും, സാക്ഷാൽ േലാക്യകുടുംബിനിയുെട മദ്ധ്യാർക്കദ  
തിേയാടും ആപാദ സൃതമായ നീലകുന്തളഭാരേത്താടും, കരുണാവൃതങ്ങളായ
വിശാേലക്ഷണങ്ങേളാടും, അനംേഗാജ്ജ്വലങ്ങളായ വ േത്താടും, ഗൗരവേസ്മ 
രാധര വാളേത്താടും മണികുണ്ഡലഹാരാവലികൾെകാ പരിഭൂഷിതമായും,
രക്താംബരപരിേവഷ്ടിതമായും, നവയൗവന ൗഢിെകാണ്ട് ഭാസ്വത്തായും
ഉള്ള ഒരു വി ഹം ത്യക്ഷമാകു . ഇങ്ങെന ഒരു അംബികാരൂപം അവി 
െട കണ്ടത് ൈദവമഹാഗതി എ േതാന്നി ച ക്കാറൻ, ജീവനാഡികൾ
ഭിന്നമായി മൃത വശനാേ ാകുെമ ള്ള സ്ഥിതിെയ ാപി . എന്നാൽ തെന്റ
ബുദ്ധീ ിയെത്ത ആകർഷി മാറ് അേപ്പാൾ ഒരു മാനുഷ്യകമായ വിലപനം
േകൾക്കയാൽ, ഉടയാൻപിള്ളയുെട ഹൃൽചലനം സ്വല് പം ആശ്വസെപ്പട്ട്
വിലാപത്തിെന്റ കാരണം എന്താെണ േനാക്കി ടങ്ങിയേപ്പാൾ ആദ്യം
കണ്ട രൂപത്തിെന്റ മുമ്പിലായി മെറ്റാരു രൂപം രക്തവർണ്ണവ ധാരിണിയായി
മു കുത്തി മാറ ം തലയിലും തല്ലി ദുസ്സഹമായ േവദനേയാടുകൂടി ദുഃഖി ന്നതു
കാണെപ്പ . ഇതു ൈദവികമായ കാ യെല്ല ള്ള ഒരാശ്വാസം അരക്ഷണേനരം
ച ക്കാറനു േതാന്നിെയങ്കിലും െത ള്ള കുറ്റിക്കാടിെന െഞരി െകാണ്ട്
േമഘാകാരമായ ഒരു സത്വം ആ രംഗത്ത് േവശിച്ചേപ്പാൾ, സ്വല് പംമുമ്പ്
തിരുവിതാംകൂർ കീേഴ്മൽമറിപ്പാൻ കച്ചെകട്ടിയ കഴ ട്ട കളരിയിെല വീ 
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രശൂരെപ്പരുമാൾ പിന്തിരിഞ്ഞ്, ഭുമി കുലുക്കിെക്കാണ്ട് പുകവണ്ടിേവഗത്തിൽ
മ കെനേപ്പാെല കാലുകൾ വിടുർത്തി, ചാടി മണ്ടി ടങ്ങി. സംഭവങ്ങളുെട
സംഘടനാവിേശഷംെകാണ്ട് ശൂന്യമനസ്സാന്നിദ്ധ്യവാനായി ധാവനംെച
തുടങ്ങിയ ച കാറൻ അരക്ഷണംെകാണ്ട് ഒരിരു കുടുക്കിലകെപ്പട്ടതുേപാെല
നിറുത്തെപ്പ . അേദ്ദഹം തിരി േനാക്കിയേപ്പാൾ കാണെപ്പട്ടത് രാക്ഷസമൂല 
ബലത്തിേലാ യമൈസന്യത്തിേലാ േചർന്ന ഒരംഗമായിരിക്കണെമ േതാന്നി.
തെന്റ ഒരു ൈക പിടിച്ചമർത്തിനി ന്ന വിരൂപനായ ദീർഘകായൻ, കറുത്ത
കമ്പാവടങ്ങൾെകാ മാ ം ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ട ഒരു സത്വംേപാലിരു . വള 

പിരിഞ്ഞ് അവിടവിെട വടുെക്കട്ടിയ കൃശദീർഘദൃഢശരീരം, ഏകേന ം,
അതിൽ ശു ച്ഛായ, മുരടി െജടെകട്ടി തിമർ നിൽ ന്ന േകശമീശകൾ,
നീ കറുത്ത് ആടുന്ന ഏതാനും ദന്തങ്ങൾ, െപരുമ്പാ കൾേപാലുള്ള ൈക 
കാലുകൾ, തലയിൽ കച്ചെകാ ള്ള വലിയ െറട്ടിെക്കട്ട്, അരയിൽ മുഷിഞ്ഞ
കാങ്കി ത്തിയുടുപ്പ്—ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഉടയാൻപിള്ളെയ പിടികൂടി 
യിരി ന്നത്.
ച ക്കാറെന്റ പിശ്ശാത്തി േയാഗങ്ങളും െമ ം കഴ ട്ട കളരിയിെല
അടവുകളും ഈ മനുഷ്യക്കരടിേയാട് അടു ന്നില്ല. ആ നരമൃഗം പിശ്ശാത്തി 
െയ പിടി പറിച്ച് പുറകിൽ തിരുകിെക്കാണ്ട് േതാലി എന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
ച ക്കാറവിശ്വവിജയിെയ ചുരുട്ടി എടുത്ത് നീരാഴി ണ്ടിെന മറ ന്ന
കാവിനുള്ളിേല തിരി . അനുകമ്പേയാടുകൂടിയ നിേരാധാജ്ഞകൾ

തിഷ്ഠാേദശ നി ം േകൾക്കെപ്പടു . ഈ ഭയങ്കരസത്വത്തിെന്റ വണ 
ദ്വാരങ്ങളിൽ അതുകൾ േവശനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അയാളുെട ചീറ്റലിെന്റയും
മുഖേക്ഷാഭത്തിെന്റയും ആസുരരൂക്ഷത അവർണ്ണനീയമായിരി . ച ക്കാ 
റെന്റ ഹരംെകാണ്ട് കരിങ്ക ം ധൂളിയാകുെമ വരികിലും ഈ സത്വത്തിെന്റ
ൈകയിൽ അേദ്ദഹം പഞ്ഞിെകാ െകട്ടെപ്പട്ട പാവെയേപ്പാെല ലഘുപ 
ദാർത്ഥമായിരി . ഉടയാൻപിള്ളെയ നിലത്തിട്ട് അമർത്തിെകാണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവരക്തെത്ത പാനംെച ന്നതിനായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിശ്ശാത്തിെയത്തെന്ന ആ കരടിത്താൻ ഉയർ . അതിൈദന്യസ്വരത്തിൽ
ദൂെര നി ം “െകാല്ലാെത കുപ്പാ! െപാല്ലാക്കർമ്മം െചയ്യ ടാത് ” എന്ന്
േരാഗവാർദ്ധക്യങ്ങൾെകാണ്ട് ക്ഷീണതെയ ാപിച്ചിരി െവന്ന് അനുമാ 
നിക്കാവുന്നതായ ഒരു ീയുെട സ്വരം അേപക്ഷി . ഇതും ഫലെപ്പടാെത
പിശ്ശാത്തി കിഴ്പ്െപ പതിയുകയും ധീരനായ ച ക്കാറൻ നിര്യാണത്തിനു സ്വാ 
ഗതംപറയുകയും െച . ച ക്കാറെന്റ സംഗതിയിൽ ഈ വിധമുള്ള ദുരന്തം
ൈദവനീതി സ ഷ്ടിവരുംവണ്ണമുള്ള പരിണാമമാകാത്തതുെകാണ്ടായിരി 
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ക്കാം, ‘വിടുകു മ്മാൻ’ എെന്നാരു കാകളീസ്വരം സമീപ േകൾക്കെപ്പടു .
എ മാ മല്ല, പിശ്ശാത്തി പിടിച്ചിരി ന്ന കരുന്താളിഉലക്കേപാലുള്ള കര 
ത്തിെന തങ്കക്കടകങ്ങൾേപാെല ര േകാമളഹസ്തങ്ങൾ ആവരണംെചയ്കയും
െച . ലക്ഷീസദൃശയായ ഈ രൂപെത്ത സമീപ കണ്ട കൃഷ്ണസത്വം
ആർ ഭാവെമ പറഞ്ഞറിേയണ്ടതായ ചില േചഷ്ടകൾെകാണ്ട് വാത്സല്യകടാ 
ക്ഷങ്ങൾ െച ന്നതിനിടയിൽ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി കഴിഞ്ഞ ായംെചന്നതായ
േരാഗിണി അവിെട എത്തി. കുപ്പൻ എ വിളിക്കെപ്പട്ടവൻ എഴുേന്നറ്റ് ച ക്കാ 
റെന കുറ ദൂര മാറ്റിനിറുത്തി താൻ കാവലാ യിനി . ഉടയാൻപിള്ളെയ
അടു കണ്ടേപ്പാൾ േചലയുെട ഒരു വിടുമുന്തി ഉയർത്തി മുഖം മറ െകാ 
ണ്ട് തെന്റ വേക്ഷാേഭദനംെച ന്ന ദുഃഖെത്ത അടക്കാൻ അശക്തയായ വൃദ്ധ
കര തുടങ്ങി. യാ ാക്ഷീണംെകാണ്ട് ലളിതമാക്കെപ്പട്ട് ഏറ്റവും ദർശനീയമാ 
യിരി ന്ന സൗന്ദര്യ ഭേയാടുകൂടിയ ബാലിക വൃദ്ധെയ െകട്ടിത്തഴുകിത്തേലാടി
ആശ്വസിപ്പി . ച ക്കാറൻ കിങ്കരേനയും വൃദ്ധാബാലികമാേരയും വീ ം
വീ ം േനാക്കീട്ട്, “െചരുപ്പാലടി ം ച ക്കാറനു േനദ്യം” എ ചിന്തിക്ക 
യും, കരടിത്താെന്റ ഏകേനതൃത്വെത്ത അഭിനയിച്ച് അർത്ഥവത്തായ ഒരു
മൂളൽെകാ സ്വച ഹാസമൂർച്ചെയ സൂചിപ്പിക്കയുംെച െകാണ്ട് വൃദ്ധെയ
താണുെതാഴുത് ഓച്ഛാനി നി . മനുഷ്യക്കരടി ഏതാണ്ട് ചിലതു ഞറു കയും
ബീഭത്സമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾെകാണ്ട് ച ക്കാറെന്റ മര്യാദെയ അഭിനന്ദിക്കയും,
ബാലിക കുപ്പെന ൈക പിടിച്ച് ഒ ചായിച്ച് കർണ്ണത്തിൽ “ഇവരാരമ്മാൻ?”
എ ഗൂഢമായി േചാദ്യംെചയ്കയും െച .
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അദ്ധ്യായം മൂന്ന്

“തത്വേബാധത്താൽ ബൃഹ തിെക്കാത്തവൻ,
സത്വഗുണംെകാ വി തുേല്യാദയൻ,
ശാ വിജ്ഞാേനന ശംഭുതുല്യൻ നല്ല–
ശ ാ വിദ്യാ ഭാർഗ്ഗവൻതാനവൻ.
വിേദശീയവ ധാരിണികളായ ീകെള തെന്റ ഭവനത്തിനടു ള്ള ഒരു െച 
റിയ ഗൃഹത്തിൽ ച ക്കാറൻ പാർപ്പി . ആ അതിഥിസംഘത്തിെല യുവതി
ച ക്കാറെന്റ ഹൃദയവ െത്ത ത രി . ആ അപരാധത്തിനു ശിക്ഷയായി,
താൻ ആരായുന്ന നിധിെയകാ ന്ന ഭൂതത്തിന് ആ സുരഭിെയ ബലിെകാടുേത്ത 

െണ്ടന്ന് ചിലമ്പിനഴിയം സംസ്ഥാനെത്ത അസലപ്പീൽേക്കാടതിയുെട
നിലയിൽ അേദ്ദഹം വിധി നിശ്ചയി . എന്നാൽ, ച ക്കാറെന്റ അനന്തര 
വനായ വിദ്യാർത്ഥിയും സംബന്ധിയായ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അന്തർഗ്ഗതങ്ങൾ ധരിക്കാെത പരിണയകാംക്ഷേയാടുകൂടി ബാലികയുെട
വാസഗൃഹെത്ത ചുറ്റി മര ദിക്ഷണം തുടങ്ങിയതുെകാണ്ട് ആ ബലികർമ്മശി 
ക്ഷാവിധിെയ നട വാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായില്ല. നിേക്ഷേപലബ്ധി മെറ്റാരു
മാർഗ്ഗമായി കണ്ടിരുന്ന േയാഗീശ്വരകാമേധനുവും ച ക്കാറെന്റ ഹിതാനുവർ 
ത്തിയായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭവനത്തിേലക്ക്, ‘െകട്ടി എടുപ്പിക്ക’െപ്പടുന്നതിന്
അനു ഹിച്ചില്ല. ഈ സ്ഥിതിയിൽ രവിസം മം ര കഴിഞ്ഞ് തുലാവർ 
ഷവും ഇടി, മിന്നൽ, സമു േകാപാരവം ഇത്യാദി ആേഘാഷങ്ങേളാടുകൂടി
ആരംഭി . അസ്തമനം അടു േമ്പാെഴ ം േമഘകംബളം ആകാശേത്തയും,
അന്ധകാരനിേചാളം ഭൂമിേയയും മറച്ച് ഗതാഗതത്തിന് അതിൈവഷമ്യെത്ത
ഉണ്ടാ ന്ന ഒരു സന്ധ്യയിൽ ച ക്കാറ ഭു അനന്തശയനപുരവീഥികെള
തെന്റ പാദപിണ്ഡങ്ങെളെക്കാ പരിപൂതമാക്കി. ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട വക
തിരുവനന്തപുര ള്ള ഭവനത്തിൽനിന്ന് കട്ടിയും കവണിയും ഉടുത്ത് െതറു  
േകറ്റി ഭസ്മ റികളും തലയിൽ വലിയ വട്ടെക്ക ം ധരിച്ച്, ച ക്കാറൻ പുറെപ്പട്ട
യാ യിൽ കത്തിജ്ജ്വലിെച്ചരിയുന്ന ചിലവട്ട, വലിയ ഓല ട, െചല്ലം,
പിടിെമാന്ത എന്നീ സൗകര്യസാധനങ്ങളും ചില കാ സാമാനങ്ങളും വഹിച്ച്
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള മുതലായ േസവകന്മാരും ഭൃത്യജനങ്ങളും ച ക്കാറെന്റ മു ം
പി ം അകമ്പടിക്കാരായി ഗമനംെച . ീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ ത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ േഗാപുരത്തിനടു ള്ള ഒരു േയാഗീശ്വരമഹാവാടത്തിനകത്ത്
ഈ സംഘം േവശി . മണൽത്തരിേപാലും വീശാൻ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം
വിടാെത തിങ്ങിനി ന്ന ആൾ ട്ടത്തിനിടയിൽ ച ക്കാറ ഭൃതികൾ കട 
ന്നേപ്പാൾ കാഷായവ ം ധരിച്ച ചില നന്ദിേകശ്വരന്മാർ അവെര എതിേര .
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ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ചില കടാക്ഷസംജ്ഞകൾ തേന്നാടുകൂടി വന്നിരി ന്ന
സാർവഭൗമെന്റ ഹിമാ ിസന്നിഭമായ െകേങ്കമത്വെത്ത ആ കിങ്കരന്മാെര
മനസ്സിലാക്കി. ച ക്കാറൻ എന്ന നാമത്തിെല ആരംഭദിവ്യാക്ഷരദ്വയം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വി തശരീരത്തിന് ൈകകെള സന്ദർഭയുക്തമാംവണ്ണം വീശി,
ൈസ്വരഗമനംെചയ് വാൻ േവണ്ട മാർഗ്ഗെത്ത െതളി െകാടു .
ഏതാനും തളങ്ങൾ കടന്ന് േയാഗീശ്വരെന്റ പൂജാമണ്ഡപത്തിൽ ച ക്കാറൻ

േവശി . മാണികൾ ഇടതിങ്ങി നിന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അനവധി
ദീപതാരങ്ങൾ തിബിംബി ന്ന രത്നങ്ങളാൽ ഖചിതവും, മണമാർന്ന
പുഷ്പഹാരങ്ങൾെകാണ്ട് അലംകൃതവും നീരാളാംബര ഭാപൂരിതവും ആയ
വിമാനത്തിനകത്ത് ിജഗദംബികാവി ഹം സജീവ തിഷ്ഠ എന്നേപാെല
അനു ഹമായ സന്നമുഖമായി കാണെപ്പ . പുഷ്പസഞ്ചയത്തിെന്റ സ ർച്ഛ 
കമായ സൗരഭ്യവും, ശ്വാസനാളെത്ത േഭദി ന്നതായി ധൂപ റ്റിയിൽനി
പുറെപ്പടുന്ന ധൂമഗന്ധവും, പരിചാരക ധാനികൾ ള്ള വീര്യസൗന്ദര്യപരി 
പൂർണ്ണമായ ഗാ ൗഢിയും, പൂജാധികാരിയായി നി ന്ന ഒരു വൃദ്ധസിദ്ധെന്റ
േവഷവിേശഷവും, ഭക്തന്മാരുെട ബഹുലതയും കണ്ടേപ്പാൾ േയാഗീശ്വരനും
അനൽപസാമർത്ഥ്യവാനായ ഒരു സൂ ധാരൻതെന്ന എന്ന് അഭിജ്ഞനായ
ച ക്കാറനു േബാദ്ധ്യെപ്പ . േയാഗീശ്വരെന കാൺമാനുള്ള തിടുക്കേത്താടുകൂടി
ച ക്കാറൻ വട്ടമി േനാട്ടം തുടങ്ങി. ’ക്ഷമിക്കണം, അെല്ലങ്കിൽ അന്തസ്സിനു
േപാരാ’ എന്ന് ഉമ്മിണിപ്പിള്ള േന ക്കമ്പിമാർഗ്ഗം അറിവുെകാടു . ദീപാ 
രാധന ആരംഭി . അതിമേനാഹരമായുള്ള നാഗസ്വരവും ഗംഭീരമായുള്ള
നഗരാേഘാഷവും, അസംഖ്യം േചങ്ങലകളുെട നാദവും സന്നിഹിതരായ ജന 
ങ്ങളിൽനി പുറെപ്പട്ട ഭക്തിപൂരിതമായ ഉൽേഘാഷങ്ങളും ച ക്കാറെന്റ
മനസ്സിേനയും ഇളക്കി. അയാെളെകാ ം ഒ െതാഴുവി . ദീപാരാധന
അവസാനി . വലുതായ ധൂപ റ്റിയിൽ രംഭാപ ത്തിെന്റ ആകൃതിയിൽ
ജ്വലി ന്ന കർ രദീപെത്ത ഓേരാരുത്തർ തള്ളിത്തിരക്കി അക്ഷിേ ാക്ഷണം
െച ന്നതിനിടയിൽ സാക്ഷാൽ േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻതെന്ന പാവകദീപ്തിേയാടു 
കൂടി അവതീർണ്ണനായതുേപാെല ഒരു പുരുഷൻ ത്യക്ഷനായി. ആ േദശം
ശ്വാേസാച്ഛ്വാസപര്യന്തം സ്തബ്ധശബ്ദം ആക്കെപ്പ . ഇ കാരമുണ്ടായ വി മ 
ണത്തിനിടയിൽ ച ക്കാറൻ പുറേകാ ൈകനീട്ടി, താൻ െകാ വന്നിരുന്ന
പട്ടാംബരം, സ്വർണപ്പനിനീർ പ്പി, ഫലപുഷ്പകന്ദങ്ങൾ എന്നീ സാധനങ്ങെള
വാങ്ങി, പഞ്ചമഹാദാനമായി േയാഗീശ്വരപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പണംെച .
വരദാനഹസ്തെത്ത ഉയർത്തി േയാഗീശ്വരൻ അനു ഹി . േയാഗീശ്വരെന്റ
മുഖവും േചഷ്ടകളും ച ക്കറെന്റ മനസ്സിൽ ബഹുദൂരമായ ഭൂതകാലെത്ത  
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തികളും തന്മയത്വേത്താടും പേക്ഷ അവ്യക്തമായും ഉണർത്തി, അേദ്ദഹെത്ത
അശ്ചര്യസരസ്സിൽ വീഴി . ആ അനുഭവത്തിെന്റ രഹസ്യെത്ത ഹിപ്പാൻ
ബുദ്ധിേ ശംെചയ്ത് പരവശെപ്പടുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ കർണ്ണങ്ങളിൽ മൂലമേ ാ 
പേദശവും, ഹസ്തത്തിൽ സൂ ബന്ധവും, ലലാടാദിേദശങ്ങളിൽ മു ാധാരണവും,
ശിര ർശം െചയ്ത് ആത്മസം രണവും േയാഗീശ്വരഗുരുവര്യൻ യഥാനുഷ്ഠാനം
നിർവഹി . ച ക്കാറെന്റ ആത്മാവ് കാന്തത്താൽ അയശ്ശകലെമന്നവണ്ണം
േയാഗീശ്വര ഭവത്താൽ ആകർഷിക്കെപ്പ . ച ക്കാറെന്റ ഹസ്തങ്ങെള

ഹിച്ച്, ബ വത്സലത്വംെകാണ്ട് ശുദ്ധേകരളീയവാണിയിൽ േയാഗീശ്വരൻ
കുശല ശ്നങ്ങൾ തുടിങ്ങിയേപ്പാൾ സ്വനായ ശിഷ്യ‘മഹിഷൻ’ ഉന്നതനും
ഉദ്ധതനും ആയ േയാഗീശ്വരെന്റ ൈവദ തകാന്തി ഉജ്ജ്വലി ന്ന മുഖത്ത്
കൃതജ്ഞതാസൂചകമായി തല ഉയർത്തി ഒ േനാ ന്നതിനു തുനി .
േയാഗീശ്വരെന്റ കാഞ്ചന ഭമായ മുഖതലത്തിൽ േന മണികൾ കൃഷ്ണസ്ഫടി 
കമയതേയാെട തിളങ്ങി. ച ക്കാറെന്റ താ ക്ഷശക്തിെയ ആവാഹിച്ച്,
അതിെന്റ േചഷ്ടകെള ഉദ്വസനംെച . േയാഗീശ്വരെന്റ കൃഷ്ണമണികളിെല
അണുക്കൾക്ക് അചിന്ത്യമായ േവഗത്തിൽ ഒരു സമ്മി ചലനം തുടങ്ങി.
ക്ഷണംെകാണ്ട് സ്ഫടികൈനർമ്മല്യേത്താടുകൂടി ശാന്തനിലെയ ാപിക്കയും,
ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ആ േന ങ്ങൾ ആകാശമാ ങ്ങളായ സുഷിരങ്ങളായി
ച ക്കാറനു േതാ കയും െച . നിർജ്ജീവവീക്ഷണനായി നി േപായ
ച ക്കാറന് ഭൂഗർഭസ്ഥമായുള്ള ഒരു വ്യനിേക്ഷേപെത്ത ‘അഞ്ജനപുട’ േയാ 
ഗംെകാെണ്ടന്നേപാെല േയാഗീശ്വരെന്റ അനന്തെമ േതാന്നെപ്പട്ട േന വിലം
കാട്ടിെക്കാടുക്കയും െച . ച ക്കാറെന്റ സർവധാതുക്കളും ജ്വാരധിക്യം
െകാെണ്ടന്നേപാെല വിറെകാ . അേദ്ദഹത്തിെന്റ മസ്തിഷ്കം അ മയമായി.
കാലസന്ദർഭങ്ങെള വിേവചനം െചയ് വാനുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശക്തിയും
നശി . ആ ഭുവിെന്റ വ്യാേമാഹപാരവശ്യം കണ്ട് േയാഗീശ്വരൻ േത്യക
ശിഷ്യന്മാെര ആദരി ന്ന മത്തിൽ ര ൈകകളാലും ശിര മുതൽ കരനഖ 
പര്യന്തം സാവധാനമായും ശ്വാസബന്ധേത്താടും മൂ രു തേലാടി അനു ഹി .
ച ക്കാറൻ അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായ ആഭിചാരതുല്യമായ സ്വപ്നത്തിൽനി ം
ഉണർ . ച ക്കാറെന്റ നാടകത്തിെല ‘നിധിലാഭം’ എന്ന രംഗത്തിന് അേദ്ദ 
ഹത്തിെന്റ കൃതിയിൽ രണ്ടാമതും സ്ഥലം കി വാനുള്ള േഗാപുരകവാടം ഇങ്ങെന
തുറക്കെപ്പ . സ്വാധികാരായത്തമായ രാ ം, ധനജനപര്യന്തം നശിച്ചാലും
തെന്റ പൗരുഷ താപസാമർത്ഥ്യങ്ങെള ജ്ഞാനേന വാനായ േയാഗീശ്വരെന
ധരിപ്പിേച്ച െണ്ടന്ന് ഒരു മഹാേനർച്ച ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ ച ക്കാറനായ
ധനാരാധകൻ െച .
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ച ക്കാറേയാഗീശ്വരന്മാരുെട സന്ദർശനെത്ത തുടർന്ന് രാജ്യാധികാരികൾ
േ ശകരമായ ചില സംഭവങ്ങൾ നട . തന്നാൽ ഭരിക്കെപ്പടുന്ന രാജ്യ 
ത്തിൽ കൃ ിമകലഹാദ്യങ്ങൾ കൂടാെത ജകൾ വർത്തിേക്കണ്ടതിേലക്ക്
രാമവർമ്മമഹാരാജാവ് തെന്റ മ ത ൈനപുണ്യങ്ങെള േയാഗി വ 
ന്നിരു . ഇതിനു വിഘാതമായി കഴ ട്ട പിള്ളമാരുെട വകയായ ഒരു
േമാതിരം തിരുവനന്തപുരത്ത് െപാൻവാണിഭകുേബരൻ അണ്ണാവയ്യനു വിൽ 
ക്കെപ്പ എെന്നാരു തി ഊ പുരവർത്തമാന വർത്തനശാലയിൽനി

സിദ്ധീകരണം െചയ്യെപ്പ . ഈ സംഗതി മ ിമാർ ധരിച്ച ഉടെന തെന്ന
ാഹ മശങ്കേയാടുകൂടി അണ്ണാവയ്യെന പിടികൂടാനും അേന്വഷണങ്ങൾ നട 

ത്താനും അവർ ഒരുെമ്പ . ആ ാഹ്മണെന്റ മഠത്തിൽനി ം േമാതിരം കിട്ടി
എങ്കിലും അയാെള ക കിട്ടായ്കയാൽ വിചാരണകൾ തടസ്ഥമുണ്ടായി.
മഹാരാജാവും മ ിമാരും സം മേത്താടുകൂടി ആേലാചനകൾ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ,
അവിടെത്ത േത്യകതിരുവുള്ളത്തിനു പാ മായ നീെട്ടഴു േകശവപിള്ള
ആ അംഗുലീയവി യെത്ത റിച്ച് പര്യാേലാചിച്ചതിൽ കൃ ിമെമാ ം കാണു 
ന്നിെല്ല ം ഇങ്ങെനയുള്ള സംഭവെത്ത അധികാരികൾ ഗൗരവമായി ഗണി
എ പുറ വരുന്നത് അേനകധാത വിരുദ്ധമാെണ ം തിരുമനസ്സറിയി .
മഹാരാജാവ് ഈ അഭി ായെത്ത അഭിനന്ദിച്ച്, േമാതിരെത്ത െകാട്ടാരത്തിൽ
സൂക്ഷി ന്നതിനും തെന്റ ഭൃത്യ ധാനന്മാർ അേന്വഷണങ്ങെള തുടരുന്നതു
ഗൂഢമായി േവണ്ടെത ം വ്യവസ്ഥെച .
“േലാകവിശുദ്ധി വരു വാനാെയ്ക്കാ
േലാകപാലന്മാർ നട െമല്ലാടവും”
എ േ തായുഗത്തിൽ ീരാമൻ കൽപിച്ചതുേപാെല, കലികാലധർമ്മ 
സംരക്ഷണാർത്ഥം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒരു അവതാരപുരുഷൻ, അക്കാലത്ത്
അനന്തശായിേസവാരതനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ മസ്ഥാപനംെച 

പാർത്തിരു . ഹിമാ ിേസതുക്കളായ ഉത്തരദക്ഷിണായനച ങ്ങളുെട
മദ്ധ്യത്തിൽ ചരിച്ചിരുന്ന ഈ ഭാേകതു, അന്നെത്ത യുവരാജകുമാരന് ഇ  
മേഹ ാദിജാലങ്ങളിൽ ഉപേദശദാതാവായി. ഈദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മഭൂമി,
പരമാർത്ഥനാമം, ജാതി, വയസ്സ് എന്നിതുകെള റി തിരുവതാംേകാട്ട്
ആർ ം തെന്ന ഒരു രൂപവുമില്ലായിരു . എങ്കിലും സപ്തചിരംജീവികളിൽ
കല്യാബ്ദാരംഭേത്താട് ഏറ്റവും അടുത്തകാല ജീവിച്ചിരുന്ന അശ്വത്ഥാമാവ്

ീപത്മനാഭേസവാർത്ഥം അനന്തപുരതീർത്ഥങ്ങളുെട ാന്തേദശവാസം
അനുഷ്ഠി ന്നതാെണന്ന് ഒരു ഐതിഹ്യെത്ത ബഹുജനമേനാധർമ്മം സൃ 
ഷ്ടി . ‘ഹരിപഞ്ചാനനസ്വാമികൾ’ എ ജനവചനംെകാ നാമകരണം
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െചയ്യെപ്പട്ട ആ സിദ്ധൻ സൗഭ നായ കുമാരെന നി ഹിച്ച അശ്വത്ഥാമാവാ 
െണ വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടിരു എങ്കിലും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ സർവദാ

രി െകാണ്ടിരുന്ന രസം ‘ആത്മവൽ സർവഭൂതാനി’ത്വംതെന്ന ആയിരു .
ഹരിപഞ്ചാനനൻ സ്വന്തപൂജസാധനങ്ങേളാടും ഭണ്ഡാരേത്താടും ഏതാനും
ഭൃത്യേരാടും ഒന്നിച്ച് േകാട്ടയ്ക്കകത്ത് ച ക്കാറേനാടുണ്ടായ കൂടിക്കാ നടന്ന
സ്ഥല ം, അനവധി ഭടന്മാർ, ഗജതുരഗാദിമൃഗങ്ങളും, ഒരു മഠാധിപതിക്ക്
ഉചിതമായുള്ള മ സാമ ികേളാടുംകൂടി േകാട്ട പുറത്ത് ആര്യശാല എന്ന
സ്ഥല ം താമസിച്ചിരു . േകരളത്തിൽ ധാനേക്ഷ ങ്ങെള സന്ദർശനം
െചയ്ത്, േകരളീയാചാരങ്ങളും ഭാഷയും ഗാഢമായി അേദ്ദഹം ഹിച്ചിരു .
മുൻ സ്താവിച്ച അംഗുലീയവി യാനന്തരം അടുെത്താരു ദിവസം ഹരി 
പഞ്ചാനനസ്വാമി അന്നെത്ത മുത്താഴഭിക്ഷ അമൃേത ം കഴിഞ്ഞ് തെന്റ
തേപാവാടത്തിൽ അന്തർഭാഗത്ത് ഒരു വിശാലശാലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വർ 
ണ്ണധൂപകുഴലിൽനിന്ന് ഹുക്കാ കുടി ന്നതിനിടയിൽ, ചില സായിെല
ജലെത്തെക്കാണ്ട് ഗുളുഗുളുമൃദുവർണ്ണാലാപം െചയ്യി വിഹരി . ഇട 
യ്ക്കിെട ധൂമെത്ത കൃ ിമാകൃതികളാക്കി ബഹിഷ്കരിക്കയും ആ രൂപങ്ങളുെട
വിവിധത്വെത്ത ക രസിക്കയും ഭിക്ഷാമൃതത്തിെന്റ ഹൃദ്യതയും സമൃദ്ധിയും
തിങ്ങിത്തിമർ വി കയാൽ ചില ഓങ്കാരധ്വനികെള പുറെപ്പടുവിക്കയും
െച . തെന്റ അടു വച്ചിരി ന്ന വാൽക്കണ്ണാടിെയ എടു േനാക്കി,
േകാതി ഒതുക്കി പുറേകാട്ടിട്ടിരി ന്ന ജടാഭാരേത്തയും, ക്ഷൗരകർമ്മംെകാണ്ട്
അരികുകൾ ഭംഗിയാക്കെപ്പട്ട ലലാടേദശേത്തയും, സുന്ദരികൾ ലഭിച്ചിരു 
ന്നാൽ ച വർത്തികേളയും കറ മായിരുന്ന വിജയേതാരണ ക്കേളയും,
നാട്യതരംഗ തപരമ്പരയാൽ ഭരതശാ പാരംഗതന്മാേരയും വല ന്ന േന  
ങ്ങേളയും, മധ്യത്തിൽവ വകുന്ന് ഇരുഭാഗേത്താ ം ചീകി ഒതുക്കി െമഴുകിട്ട്
കൃഷ്ണമൃഗശൃംഗങ്ങൾേപാെല തിരുകിനിർത്തീ ള്ള മീശേയയും, മല്ലേയാഗ്യമായി
വിരിഞ്ഞ് ഘനംപൂ ള്ള വക്ഷ േദശേത്തയും േനാക്കി, ‘നാഥനാകുന്നിതു
ഞാൻ ജഗത്തിന്ന് ’ എ സമർത്ഥിക്കാവുന്നതായ ‘അഹേമവ ജഗത്സർവ്വം’
എ ള്ള പരമതത്വെത്ത അഭിനയപരിശീലനംെച . ഏതാണ്ട് ചില ആത്മ 
ഗതങ്ങേളാടു കൂടി ചിലുമ്പിയുെട സ്വർണ്ണമുഖെത്ത വായിൽനി ം എടുത്ത്,
ധൂമെത്ത ഉദ്വമിച്ച് സ്വവ ത്തിന് ഒരു തിര തിെയ സൃഷ്ടി . ധൂമത്തിര
നീങ്ങിയതിെന്റ േശഷം വിജയേനാട്ടങ്ങേളാടുകൂടി തിരിവിതാംേകാ ള്ള ചില

ഭുക്കന്മാരുെട നാമങ്ങെള ഉച്ചരിച്ച് വിരലുകൾ മടക്കി അവരുെട എണ്ണെത്ത
കണ . അനന്തരം വീ ം ധൂമാശനം ആരംഭിച്ച് ചിന്താമഗ്നനായിരി 

. വിശാലേന ങ്ങെള തുറിച്ച്, അതിഭയങ്കരനാട്യേത്താടുകൂടി ‘േകശവൻ’
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എന്ന നാമെത്ത ഉദ്ധരിച്ച് ഫൂൽക്കാരേത്താടുകൂടി പുകെയ കഫാദിസഹിതം
തു . ഈ അശുദ്ധേഹാമത്തിങ്കൽനി ം ഉൽഭൂതനായതുേപാെല െനറ്റി
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുര ള്ള സകലേക്ഷ ങ്ങളിെലയും
ചന്ദനകു മമഞ്ചാണാദി സാദങ്ങളും കുടുമയ്ക്കിടയിലും െചവിമടക്കിലും നിർമ്മാ 
ല്യസഞ്ചയങ്ങളും കരസന്ധികളിൽ ഉേദ്യാഗമു യായ െചാറിയുെട ശൽക്കങ്ങളും
തെന്റ നിയേമനയുള്ള വിദ ല്ലതികാത്വവും വഹിച്ച് പകടശ്ശാലവ്യാസരായ
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള ആവിർഭവി . േയാഗീശ്വരെന്റ വിേശഷവിശ്വസ്തത പാ മായ 
തിനാൽ ആ മഠത്തിൽ ഏതു സ്ഥല ം ഏതു സമയ ം േവശി ന്നതിന്
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്യം കിട്ടിയിരു . ആ അൈദ്വതാേദ്ധ്യതാവ്
തെന്റ െനറ്റിെയ നില െതാടുവിക്കാെത ഒരു കസർ െകാ ഗുരുപാദ 
ങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗ ണാമംെചയ്ത് എഴുേന നി . ഹരിപഞ്ചാനനൻ തെന്റ
ചണ്ഡമായ േസ്താഭങ്ങെള െവടിഞ്ഞ് ൈപ ്യമായ വാത്സല്യെത്ത സന്ധാനംെച 

ള്ള മുഖേത്താടുകൂടി ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയ്ക്ക് ആശി ം സ്വാഗതവും അരുളിെച്ച .
ആ ശബ്ദ ാഹിയ ം െകാട്ടാരത്തിലും നഗരവീഥികളിലുംനിന്ന് േമാതിര 
സംഗതി സംബന്ധമായും മ ം ഹിച്ചിരുന്ന കഥകെളല്ലാം ഒെന്നാഴിയാെത
ഗുരുപാദപത്മങ്ങളിൽ സ്വനവമനംെച . േയാഗീശ്വരൻ ഒരു ഭൃത്യെര വിളിച്ച്
ചിലുമ്പിെയ അവിെടനി ം മാറ്റിച്ചതിെന്റേശഷം ഇങ്ങെന ശാന്തമായി അരു 
ളിെച്ച : “ പഞ്ചം നടക്കത്താൻ െച മപ്പ!—കീരവി മുളച്ച് അശ്വത്ഥമായി
എന്ന് ആരുതാൻ േകട്ടി ണ്ട്? ആ േമാതിരവി ന ക്ഷീരാബ്ധിജലത്തിെല ലവണ

വാഹെത്ത ഉണ്ടാക്കിടുേമാ? നിസ്സാരമായ ഭയങ്ങൾ! മഹാരാജാ ഘനബുദ്ധി
എന്നേല്ലാ നാം ചിന്തെകാണ്ടിരുന്നത്? ഹായ്! എ ജളത്വം? ”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “ഊഹും! സ്വാമി ഇങ്ങെനേയാ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാ  
ന്നത്. അ െകാ േമാതിരം ആരുെട തലയിെലല്ലാം അപരാധം േക െമ
സ്വാമിക്കറിയാേമാ? ഇങ്ങെന ചില കളികളിച്ച് തലവീ ം െതാറേക ം നടന്ന്
തലമുറ ഒ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാ, ഈ തീെപ്പാരി കുമറി മറി എവിെട എല്ലാം
േകറിപ്പിടി െമ ൈദവത്തിെന അറിയാവൂ.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “ന്യായമായ സംശയം. സംഗതി രാജേ ാഹം — രാജകക്ഷം,
ജനകക്ഷം ഈ രണ്ടിെലാന്നിെന്റ നാശംെകാേണ്ട അതിൽ നിവൃത്തിയുണ്ടാവു.
േമാതിരം കഴ ട്ട പിള്ളയുെട സ്വത്ത് — ”(ശബ്ദം താഴ്ത്തി പാരേദശികത്വെത്ത
അവലംബിച്ച് )“നമത് ച ക്കാറർക്ക് അന്ത സ്ഥാനിഗൃഹവുമാക േഗാ ബന്ധ 
െമപ്പടി? എന്ന ഉമ്മിണിപ്പിെള്ള? നിജെത്ത െശാ ം. ഉടയാൻപിള്ള അവാെള
കാപ്പാത്തേവണ്ടിയത്.”
ഇ യും സൂചകം െകാ തെന്ന കാര്യം എങ്ങെന പരിണമിേച്ചക്കാെമന്ന്
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ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയ്ക്ക് ഷ്ടമാവുകയാൽ തനിക്ക് ഉേദ്യാഗക്കയറ്റം ഉണ്ടാവാനുള്ള
പടി നഷ്ടമായിേപ്പാകാെമന്ന് അയാൾ ഭയെപ്പ . സ്വല് പം ഉണർച്ച വന്നേപ്പാൾ
അതിദയനീയമായ സ്വരത്തിൽ തെന്റ അഭി ായെത്ത േയാഗീശ്വരസമ 
ക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങെന ധരിപ്പി : “ഈ അപവാദം വല്ലതും മച്ചമ്പി േകട്ടാൽ
ഉടവാെളടുേത്താണ്ട് െവളിച്ചെപ്പടും. പിന്നെത്ത കഥ പേടനിതെന്ന. െനാണ
നട ന്ന കൂട്ടങ്ങൾ ഇതുവല്ലതും േകട്ടാൽ െപാടി ം െതാങ്ങലുംവച്ച് തിരുമുമ്പിൽ
െകാണ്ട് അടിയറവ ം. അേപ്പാൾ നാ രാജാ പൂപ്പടവാരും. മച്ചമ്പി കാ രാജാ
കളവുമഴി ം. പിെന്ന, ഇ നും ച നും െപാടി. അെല്ലങ്കിൽ മച്ചമ്പി ം അവി 
െട േചർന്നവർ ം േമക്കാമണ്ഡപം തെന്ന ശരണം. അതും ഒരു യശ തെന്ന,
സ്വാമിതിരുവടികൾ ഇവിെട ആളുകെള റിച്ച് എന്തറി ?”
‘അതും ഒരു യശ തെന്ന’ എ ള്ള വാ കൾ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട നാവിൽനി 

ം പുറത്തായേപ്പാൾ ആ തേപാധനപഞ്ചാസ്യെന്റ ശരീരം േരാമാഞ്ചംെകാണ്ട്
ഒ ചലി . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ഒടുവിലെത്ത വാ കൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അധരസൗന്ദര്യെത്ത ഒരു വികട ഞ്ചിരിെകാണ്ട് വ ിപ്പി കയും െച . ആവ 
ശ്യം േപാെല ച ക്കാറെന തെന്റ ഒരായുധമാക്കി േയാഗിപ്പാൻ സന്ദർഭം
ലഭിച്ചിരി എ കണ്ട് േയാഗീശ്വരൻ കൃഥാർത്ഥനായി, ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയു 
െട അഭി യങ്ങെള റി വീ ം പരിചിന്തനം െചയ്ത്, ‘ചിന്താ നാസ്തി കിലാ
നാസ്തി’ എ വീണാനാദത്തിെന്റ സുഖകരമായ മാധുര്യേത്താടുകൂടി കീഴ്സ്വര 
ത്തിൽ ഗാനം െച െകാണ്ട് ചിന്താ സ്തനായിരു . േയാഗീശ്വരെന്റ ഗാനെത്ത
േക രസിപ്പാൻ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട മനസ്സിെന്റ അേപ്പാഴെത്ത അസ്വാസ്ഥ്യം
അനുവദിച്ചില്ല. ഗാനെത്തത്തടഞ്ഞ് അയാൾ ഇ കാരം പറ : “മച്ചമ്പി
ഈ തിരുസന്നിധികളിൽ മാ േമ േതാറ്റിെട്ടാ . ഇവിെട കുമ്പി േപായതു
ശരിതെന്ന. മെറ്റടെത്തല്ലാം മച്ചമ്പിതെന്ന രാജാധിരാജൻ, വീരാധിവീരൻ.
കാണാൻേപാണ പൂരം ഞാനിേപ്പാൾ വിസ്തരി േകൾപ്പി ന്നെതന്തിന്?
അങ്ങെന ഉള്ള ആൾ വല്ലതും ഇടിവുവന്നാൽ—”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (സന്ദർഭംേപാെല ച ക്കാക്കാറെന കുടുക്കിലാക്കാൻ
വഴിയുെണ്ട മനസ്സിലാവുകയാൽ കൃതാർത്ഥനായി) “അേഹാ, ശുദ്ധാത്മൻ!
നമത് ശിഷ്യാ ധാനർ—ച ക്കാറപ്പിൈള്ള അവാളുക്ക് ” (ഹി സ്ഥാനി 
യിൽ ചില ഗർജ്ജനങ്ങൾ െച െകാണ്ട് ) “അഭയസ്ഥലം, െചാക്ക്ടാമണ്ഡപ
നേഭാമണ്ഡലം—”
ഈ യുക്തിവാ കൾ ഊദ്യാഗപ്പാൽപ്പായസം നിറ ള്ള ഒരു വാർപ്പിെന
സാദ്ധ്യാസാദ്ധ്യാവിേവചനശൂന്യനായ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള ദൃശ്യമാക്കി. അയാൾ
തെന്റ സംബന്ധിയായ ച ക്കാറൻ രാജ്യഭരണം െച ന്ന താപെത്ത റിച്ച്
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അഹസ്സ്വപ് നങ്ങൾ ക രസി ന്നതിനിടയിൽ, ഹരിപഞ്ചാനനൻ അഭൗമമാ 
യുള്ള ഒരു അനിവാര്യശക്തിയുെട േ രണംെകാെണ്ടന്നേപാെല നിവർന്നിരുന്ന്
ക കൾ അടച്ച് ശ്വാസേവഗേത്താടുകൂടി ഇങ്ങെന െവളിപാടുെകാ : “ഉത്തര 
ദിശിയിെല തീക്ഷ്ണഭാ രൻ ഉദയംെശ റാർ— ഓ! അംബിേകൈച്ഛ അപ്പടിയാ?
അസ്തമനം മേഹ ാ ിയിെലയാം അരെര! അവരുെട ചണ്ഡകിരണംഗൾ—”
ൈദവികമായ ഒരു ഉേദ്യാഗേത്താടുകൂടി വിറ ംെകാണ്ട് േയാഗീശ്വരൻ
അർേദ്ധാക്തിയിൽ വിരമി . ഉത്തരമലയാളെത്ത ആച്ഛാദനംെചയ്തിരി ന്ന
ൈഹദരാലി ൈമസൂർ മഹാരാജാവായ രാഹുബിംബം തിരുവിതാംകൂർ സം 
സ്ഥാനെത്തയും നിശ്ചയമായി സി െമ ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ അരുളപ്പാട്
ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ മനസ്സിലാക്കി. ൈഹദരാലിയുെട ൈസന്യവും മഹാരാജാ 
വിെന്റ പുള്ളിപ്പട്ടാളവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാേയക്കാവുന്ന യുദ്ധത്തിൽ തനി ം തെന്റ
സംബന്ധികൾ ം അഭയ ദനായി ഹരിപഞ്ചാനനസ്വാമികളുെണ്ടന്ന് അയാൾ
ആശ്വസി െകാണ്ട് ഇങ്ങെന സ്വന്തമായ ഒരു കാര്യത്തിെന്റ സ്താവനയിൽ

േവശി : “െചമ്പകേശ്ശരിയിെല അവെള ഒന്നിണ ന്നതിന് ” (താടിത്താളം
പിടി െകാണ്ട് ) “തിലകവും തരൂല്ല, ആ പുത്തൻെപണ്ണിെന്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട്
അന ണുമില്ല– േപാട്ട്!” (ഭജനഭാവത്തിൽ കണ്ണടച്ച് )‘സന്യാസേവളിമതി,
അതിേന തലയിൽ വരച്ചിെട്ടാ !” (വ്യസനം നടി .)
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “െപാറു െക്കാ അപ്പൻ! — പടത്തലവെന്റ പു ിെയ േമാ 
ഹി ടാ. പരഭാര്യാവരണം പാടിെല്ല നാം പറയുന്നതു േഭാേഷ്കാ? കർമ്മഫലം
കിട്ടാത്ത ിയയിൽ ന െട സഹായം ഉണ്ടാവൂല്ലാ. ആ പുത്തൻകുട്ടിയുെട
കാര്യത്തിൽ —”(േയാഗീശ്വരെന്റ സന്യസ്തസമഭാവനകൾ നീങ്ങി രാജസമായ
ധർമ്മ ംശശിക്ഷാഗൗരവം രിച്ച് )“അന്ത ഉണ്ണിത്താനുെട മകനിടത്തിൽ
അവൾ േപാക മപ്പാ— ദാേരഷണെത്ത ഹതം െചയ്തിട്— ശാന്തി!”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “എന്നാൽ െകാമ്മിണിെയ കിട്ടാൻ തിരുവുള്ളമുണ്ടായി അനു  
ഹിക്കണം.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “എെന്നടാ? അന്ത േമാതിരത്തിെല ഇവളവ് ആൈസ്ത
വ ാേന?” ഈ േചാദ്യേത്താടുകൂടി േയാഗീശ്വരൻ ഒരു മൂളിപ്പാ ം അതിനടുത്ത
താളവും തുടങ്ങി. അഷ്ടാദശാവധാനിയായ അേദ്ദഹം പുറ ണ്ടായ ചില
േചാേദ്യാത്തരങ്ങെളേക്ക . ഒരു ഭൃത്യൻ േവശിച്ച് മഹാരാജാവിെന്റ ആജ്ഞാ 
കരന്മാർ സ്വാമിപാദങ്ങെള സന്ദർശനംെചയ് വാനായി വന്നിരി എന്ന്
ഉണർത്തി . ഹരിപഞ്ചാനനൻ ചില ആജ്ഞകൾ െകാടുത്ത് അടുത്ത മുറിയിേല 

തിരി . േയാഗീശ്വരെന്റ ധ്യാനസമാധികൾക്കായി ഭൃത്യൻ മെറ്റാരു മുറിയിൽ
പീഠമിട്ട് തയ്യാറാക്കി. ൈതലമയംകൂടാെത ചിതറിക്കിട ന്ന ജടാദ്യങ്ങളും, അതു 
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കളിേന്മലും മുഖ ം കർണ്ണങ്ങളിലും വിതറിയ ഭസ്മവും കണ്ഠംമുതൽ പാദംവെര
മറ ന്ന ഒരു കാഷായെനടുംകുപ്പായവും അതിെന്റ മുകളിൽ വ ങ്ങൾ പതി ള്ള
ഒരു െചറിയ ഗൗരീശങ്കരസമന്വിതമായ കൃഷ്ണവർണ്ണരു ാക്ഷമാലയും ധരിച്ച്,
ധ്യാനഭാരത്താൽ ന ശിര നായി, വാമഹസ്തെത്ത അഭയമു യിൽ വഹിച്ച്
ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരൻ പീഠസ്ഥനായി. ആ േവഷം ക പരിചയമു 
ണ്ടായിരുന്ന വലിയെകാട്ടാരം സ തി രാമയ്യനും നീെട്ടഴു േകശവപിള്ളയും
അേദ്ദഹെത്ത യേഥാചിതം അഭിവാദനങ്ങൾ െചയ്കയും, അേദ്ദഹം ‘മഹാരാേജാ
വിജയീഭവതു!’ എന്ന് അനു ഹി െകാണ്ട് രാമയ്യനു ഭസ്മം െകാടു കയും
െച . ആ ാഹ്മണൻ അതിെന വാങ്ങി ശിേരാലലാടങ്ങളിൽ ധരി െകാണ്ട്
ശിഷ്ടെത്ത േകശവപിള്ള െകാടു ന്നതിനു ഭാവി . അതിെന സ്വീകരി  
ന്നതിനുള്ള ഭാവംകൂടാെത േകശവപിള്ള നിന്നതിെനക്കണ്ട് ഹരിപഞ്ചാനനൻ
േകശവപിള്ളെയ സമീപ വിളി ൈകപിടിച്ച് ഒരനു ഹമ േത്താടുകൂടി
ഭസ്മ ദാനംെച . ഇങ്ങെന ഉണ്ടായ കരസമ്പർക്കം പര രവിരുദ്ധാത്മാക്കൾ
എന്നേപാെല അനാസ്ഥാനുഭവെത്ത ര േപർ മുണ്ടാക്കി. സാദഭസ്മെത്ത
വാങ്ങിെക്കാണ്ട് േകശവപിള്ള പുറേകാ മാറി. പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ ത്തിന 
ഭിമുഖമായിത്തിരി ധ്യാനേത്താെട, അതിെന ശിരസ്സിൽ ധരി . സ്വാമികൾ
ഏേതാ ഭാഷയിൽ തെന്റ ഭൃത്യന് ഒരു ഉത്തരവു െകാടു . അവൻ സ്വൽപസമയ 
ത്തിനിടയിൽ വലിയ ഒരു സ്വർണ്ണധൂപ റ്റിയിൽ നിറെയ കർ രമി കത്തിച്ച്
േയാഗീശ്വരെന്റ മുമ്പിൽ െകാ വ . അേപ്പാൾ മുറിയിൽ അതിവിേശഷമായ
സുഗന്ധം വഹി . രാമയ്യൻ ദീപെത്ത യഥാവിധി വന്ദി . േകശവപിള്ള
പുറത്തിറങ്ങി സഹചരന്മാരായ പട്ടക്കാർക്ക് ചില ആജ്ഞകൾെകാടുത്ത്
സാവധാനത്തിൽ മടങ്ങിവ . ഇച്ഛാഭംഗകാലുഷ്യംെകാണ്ട് ഹരിപഞ്ചാനെന്റ
ദന്തനിരകൾ തമ്മിൽ ഉരുമ്മി, ആ േയാഗിപഞ്ചാനനൻ ഒരു സമാധിയിരുപ്പിനു
േകാപ്പി . ഈ അവസരത്തിൽ േകശവപിള്ളെയ ഒ വർണ്ണിക്കാം: ഇരുപ 
ത്തിനാേലാളം വയ ള്ള ഈ യുവാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ
ഒരു രണ്ടാം പതിപ്പായി, വിസ്തീർേണ്ണാന്നതലലാടനും ഉന്നതനാസനും സിം 
ഹേന നും പുഷ്കല ന്ധനും ദീർഘബാഹുവും ആയിരു എ േകട്ടിടുണ്ട്.
സ്വമാതുലനായ രാജേകസരിയുെട സ്മാരകമായ രൂപസാമ്യെത്ത വിചാരിച്ച്
രാമവർമ്മമഹാരാജാവിന് ഈ യുവാവിൽ അേഭദ്യമായുള്ള വാത്സല്യവും വിശ്വാ 
സവും ജനി . ച ക്കാരെനേപ്പാെല ഈ യുവാവും മ ിപദ ാപ്തിവെര ഒരു
നാടകെത്ത മേനാരചനംെചയ്തി ള്ളവനായിരു . എന്നാൽ സ്വർണ്ണെവഞ്ചാ 
മരാദിസ്വാധികാര മത്തതാംഗങ്ങളും, കൂടിയാട്ടത്തകൃതികളും ഈ കവിയുെട
അവസാനാങ്കളിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരു . ച ക്കാറനാകുന്ന കവിക്ക്
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മാണം ഏകനായ താൻ; ഈ കവിക്ക് ജനേകാടിപൂർണ്ണമായുള്ള േലാകം,
ച ക്കാറപുരുഷനു കാമ്യം സ്വസുഖം; േകശവയുവാവിന് സ്വരാജ്യങ്ങളുെട
ഐശ്വര്യം; ച ക്കാറെന സ്വനിയ ണാധീനമായുള്ള ഇഹേലാകമല്ലാെത
മെറ്റാന്നിെല്ല ള്ള തത്വം സ്വ വൃത്തികളിൽ പരമൈധര്യവാനാക്കിത്തീർ 
ത്തിരു ; േകശവപിള്ള സകലം ൈദവാധീനെമ ള്ള വിശ്വാസത്താൽ
കർത്തവ്യാകർത്തവ്യങ്ങളിൽ സ്വാത ്യചാരിയല്ലായിരു ; ച ക്കാറൻ സർ 
വദാ വൃകശീലനായിരു ; ഈ യുവാവ് യുദ്ധത്തിൽ മാ ം ശാർ ലവി മനും
രാജസമുദായഗൃഹകാര്യങ്ങളിൽ പരമകാരുണികനും ആയിരു . ച ക്കാറൻ
ധൂമേകതുേപാെല സ്വല് പകാലേത്തക്ക് അത്യാശ്ചര്യേത്തയും ഭയേത്തയും
വ്യാപരിപ്പിച്ച് അസ്തമിച്ച ഒരു ഹാലാഹല ഭയായിരു ; ഈ യുവാവ് ബഹുജ 
ൈനശ്വര്യത്തിനുേവണ്ടി സ്വജീവെനത്തെന്നയും നിശ്ചലമനേസ്സാെട ത്യജിപ്പാൻ
സന്നദ്ധമായിരുന്ന നായർവർഗ്ഗത്തിെല ഒരു രത്നസ്തംഭമായിരു െവന്ന് ഈ
കഥ പുറേമ അേനകം സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്.
ഹരിപഞ്ചാനനൻ ആരംഭിച്ച സമാധി ഏകേദശം അരനാഴികെകാണ്ട് അവ 
സാനിക്കകയും അേപ്പാൾ സ്വാമിയുെട ഉപാസനാഫലമായി ഇങ്ങെന അർ 
ത്ഥമാ ന്ന ഒരു അരുളപ്പാട്, അേദ്ദഹം സന്ദർഭം േപാെല ഉപേയാഗി വന്ന
മി ഭാഷയിൽ, ഉണ്ടാവുകയും െച ”ഓം നേമാ! —” (അ ഷ്ടം) “രാജാ
ധർമ്മകവചത്താേല സുരക്ഷിതർ! കുടിലകൃ ിമക്കാർ സമീപവർത്തികളാക
പരിേസവിക്കിറാർ! തല്ക്കാലഭയാദി മു ടും ഏതൽസ്ഥിതികളുടയഫലങ്കലാള്ള 
േമൽ േവറന്ന്! അന്ത:ഛി േക്ഷാഭങ്കൾ ബഹളമാക ഭാവിയിെല കാണെപ്പടു 
കിറത്. രക്തവർഷജീവനാശ ജനസന്താപ അഗ്നിഭയ മഹായുധ സ്ഥാന ംശ
അനീതിവിജയ– ആഹാ! രംഗാ രംഗാ!—എന്നവെയല്ലാം ദൃശ്യമാകിറത്? യാവതു 

ം സൂ ധാരനാക, േമാഹ രിതനാക, സർവരംഗപാ നാക, കാണുകിറത്.
അനന്തശായി, കരുണാരാശി രക്ഷിക്ക ം. െഹാം നേമാനമഃ! അന്തരൂപം
യാരുേടതംബാ?” ഈ േചാദ്യേത്താടുകൂടി ഒരു േബാധക്ഷയത്തിൽനി ണർന്ന്
തെന്റ തല്ക്കാലസ്ഥിതികൾ ജാഗരൂകനായതുേപാെല േകശവപിള്ളെയ േനാ 
ക്കി േയാഗീശ്വരൻ കരുണാേസ്മരേത്തയും കടാക്ഷകാരുണ്യേത്തയും െപാഴി .
രാജഭൃത്യന്മാരുെട ആഗമനം, േമാതിരവി യത്തിെന്റ മൂലം വ്യാപ്തി പര്യവസാ 
നം ഇതുകെളപ്പറ്റി ശ്നംെചയ്ത് ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ മറുപടി അറി വരുവാൻ
മഹാരാജാവിെന്റ ക നയുണ്ടായതുെകാണ്ടായിരു . എന്നാൽ ആ സിദ്ധൻ
ചാരലക്ഷണമാ ത്താൽ ആഗമേനാേദ്ദശെത്ത ധരിച്ചതായും ഭഗവതീ സാദ 
ത്താൽ ശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അരുളിെച്ചയ്തതായും കാണിച്ചേപ്പാൾ, സ തി
അയ്യൻ അത്യാശ്ച്ചര്യസമ്മതഭാവങ്ങേളാടുകൂടി േകശവപിള്ളയുെട മുഖ േനാ 
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ക്കി. േകശവപിള്ളയുെട മുഖഭാവം േകവലം അർത്ഥശൂന്യമായിരുന്നതിനാൽ ആ
യുവാവിേനാട്, സേഹാദരസൗഹാർദ്ദവാനായിരുന്ന സ തി അയ്യൻ േയാഗീ 
ശ്വരെന്റ െവളിപാടുെകാണ്ട് തൃപ്തിെയ ാപിക്കാെത ഇങ്ങെന േചാദ്യം തുടങ്ങി:
“അവിടെത്ത ശക്തി അതിദിവ്യം! ഞങ്ങൾ കല് പന കാരം വരികയായിരു .
ഉത്തരം കിട്ടിയ വിഷയെത്ത റി ശ്നം അറിവാൻതെന്ന വന്നതും. എന്നാൽ
ആ േമാതിരം എവിെടനി ം വ ? ആരാൽ, എന്തിനു വില്ക്കെപ്പ എന്നാണ്
തിരുമനസ്സിേല വ്യക്തമായി അറിവാൻ ആ ഹമുള്ളത്.” ഹരിപഞ്ചാനനൻ:
“അതിനുടയ പൂർവ ഉടമസ്ഥൻ യാരയ്യാ?”
സ തി: “കഴ ട്ട പിള്ള എന്ന എ വീട്ടിൽപ്പിള്ളമാരിൽ ഒരു നീചരാജേ ാ 
ഹി.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (സതീദഹനവൃത്താന്തെത്ത േകട്ടേപ്പാൾ ീപരേമശ്വരെന്റ
മൂന്നാം തൃക്കണ്ണിൽനി വഹിച്ചതുേപാെല േയാഗീശ്വരെന്റ േന ങ്ങളിൽനി 

ചില കനൽക്കട്ടകൾ രാമയ്യെന്റ േനർ പുറെപ്പ എന്ന് േകശവപിള്ളയുെട
സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി കാണെപ്പ .) “ആം! ആം! അവെരേങ്ക? അവരുെട കുടുംബെമേങ്ക?
അവരുെട സ്വ ക്കെളെങ്ക?”
സ തി: “യാവതും രാജശിക്ഷ ഭക്ഷ്യമായ് വിട്ടാർ. സ്വെത്തല്ലാം പണ്ടാരവക 
യിെല എടു മാച്ച് ”.
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (ചിരി െകാണ്ട് ) “അപ്പടിയാനാൽ, അംഗുലീയം രാജഭണ്ഡാ 
രത്തിലിരു താെന വന്തിരുേവണും? എന്നാ? അപ്പടിയല്ലവാ, േകശവപിേള്ള?
രാജഭൃത്യാൾതാൻ ഇതുെക്കല്ലാം ജവാബ് െശാല്ലേവണ്ടിയത്. അന്ത രാജശ  
വംശം േശഷിക്കറുതുണ്ടാ?
േകശവപിള്ള: “ആ വംശശക്തി ഇ ം തിരുവിതാംേകാട്ട് മുള തഴ വരു .”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (ഈ ഉത്തരം ഉേദ്ദശിക്കാത്ത ഒരു മുസലതാഡനമായി
ഫലി എങ്കിലും, േയാഗീശ്വരെന്റ മുഖശാന്തതയ്ക്ക് േരഖാമാ േത്താളം േഭദമുണ്ടാ 
യില്ല.) “അേര! അെതന്ന? അെതപ്പടിയപ്പാ? െശാ , േകൾക്ക ം. എന്ന ശക്തി?
”
േകശവപിള്ള: “ആ കഥകെളല്ലാം സ തി അണ്ണാവികൾേക്ക വിവരമായി
അറിയാവൂ. ആ കാലം കഴിഞ്ഞാണ് എെന്റ ജനനം.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “െശാ മയ്യാ സ തിഅയ്യെര! അന്തരാജേ ാഹ െട
ഉത്ഭവതീർത്ഥം എെങ്ക?”
സ തി: “എ വീട്ടിൽപ്പിള്ളമാർതാൻ അതുെക്കല്ലാം കാര്യകാരണകർത്താ 
ക്കൾ”
േകശവപിള്ള: “അതിൽ ഒരു െത ണ്ട്. ധ്വംസനംെചയ്യെപ്പട്ട കൂട്ടത്തിൽ ാ 
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ഹ്മണരും ഉൾെപ്പട്ടിരു . ൈവദികരും അൈവദികന്മാരും േയാജി നട ന്ന
കാര്യങ്ങളിൽ, ൈവദികശക്തിയാണ് ബുദ്ധി–മ ള്ളവർ അവയവങ്ങളും ആയുധ 
ങ്ങളും മാ േമ ആകൂ. ഇ ം നായന്മാർ രാജേ ാഹത്തിനു മി െന്നങ്കിൽ
അതിെന്റ ഉല് പത്തി സ്വാമിയുെട സിദ്ധിെകാ കാണാവുന്നതായിരിക്കണം.
നാടുനീങ്ങിയ തിരുമനസ്സിെല കാലത്ത് വീരനയംെകാ ം ഇപ്പഴെത്ത െപാ 

ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല കാല കരുണാനയംെകാ ം സങ്കടത്തിനും
ശണ്ഠ ം ഉള്ള വഴികളട . ഇേപ്പാൾ േ ാഹമുണ്ടാകണെമങ്കിൽ െപാ ത  
രാൻതിരുേമനിയുെട അധികാരേത്താടു മത്സരമുള്ള ഒരധികാരേമാ ശക്തിേയാ
പണിെച തുടങ്ങിയിരിക്കണം. സ്വാമി ദിവ്യച െണ്ടന്ന് ജനങ്ങൾ
പറയു . െപാ ത രാനുേവണ്ടി ഒ മനസ്സിരുത്തി േനാക്കി തിരുമനസ്സിെല

ശ്നത്തിന് ഉത്തരമുണ്ടാകണം. തിരുമനസ്സിെല ചു പാ കാരാണ് േ ാഹത്തിനു
മി ന്നെത മാ ം ഞങ്ങൾ െചന്നറിവി ന്നെതങ്ങെന? േമാതിരെത്ത

വാങ്ങിയ ാഹ്മണെന കാൺമാനില്ല. ഉരുപ്പടിെയ അയാളുെട ഭവനത്തിൽനി 
ന്ന് എടു മിരി .” (ഹരിപഞ്ചാനനൻ േയാഗി ന്ന സ ദായത്തിലുള്ള
ഒരു േനാട്ടെത്ത ത്യ മായി ഉപേയാഗിച്ച് ) “അണ്ണാവയ്യൻ േപായ മാർഗ്ഗം
അറിവാൻ ഇവിടേത്ത സാധി െമന്ന് അറിവു കിട്ടിയുമിരി . അണ്ണാ 
വയ്യൻ ഹാജരാകെട്ട—രാജേസവകന്മാരാണ് േ ാഹികെളങ്കിൽ അവരുെട
േപരുകെള അയാൾ വിളി പറയെട്ട. അതു േവണ്ട, അവിടുെത്ത ഉപാസനെകാ 
ണ്ട് കൃ ിമക്കാെര ത്യക്ഷമാക്കാെമങ്കിൽ അങ്ങെന െചയ്യണം. അെല്ലങ്കിൽ
രാജേസവകന്മാെര േചർ നിർത്തി, അവിടു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം. അ  
ഷ്ടമായുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ െചയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവായ തിരുമനസ്സിെലെക്കാണ്ട്
അപനയം വർത്തിപ്പിക്കരുത്. എ മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഉണർത്തി 
േക്കണ്ടെതന്ന് ഒ കൂടി ആേലാചി പറയണം.” േകശവപിള്ളയുെട ഈ

സംഗം എേന്താ യവനഭാഷയാെണ രാമയ്യനു േതാന്നി. എന്നാൽ, അതി 
െന്റ ഒടുവിലെത്ത ഭാഗം തെന്റ അന്തർഗ്ഗതങ്ങേളയും തിബിംബിച്ചതിനാൽ
േകശവപിള്ളെയ മന െകാണ്ട് അഭിനന്ദിച്ച് അയാേളാടടു േചർ നി .
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ മനസ്സ് അേപ്പാൾ വിരുദ്ധേക്ഷാഭങ്ങളുെട ഒരു യുദ്ധാങ്കണ 
മായിരു . േകശവപിള്ളയുെട അഭി ായത്തിെല പൂർവ്വഭാഗം, അയാൾ
സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരജീവിതെത്ത റി ള്ള സൂക്ഷ്മ ഹണെത്ത

ടമാക്കിയതുെകാണ്ടായിരിക്കാം, േയാഗീശ്വരന് ഏറ്റവും രുചി . താനും
േകശവപിള്ളയും ഒ േപാെല യുവരാജാവിെന്റ ഇഷ്ടെത്ത സമ്പാദിക്കയും, ആ
തിരുമ്പിൽവ പര രം സന്ദർശിക്കയും െചയ്തി െണ്ടങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ
മത്സരികെളന്ന േപാെല വർത്തി വന്നിരു . ബഹുകലാപാണ്ഡിത്യം െകാ
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ഹരിപഞ്ചാനനൻ അനൽപപൗരുഷനായിരു . േകശവപിള്ള ൈദവദത്തമാ 
യുള്ള ബുദ്ധിമാ ംെകാ രാജേസവനംെചയ്ത് ഉപജീവി ന്നവനുമായിരു
എങ്കിലും, ര േപരും പര രമഹിമകെള ധരിച്ചിരു . േകശവപിള്ളെയ
സ്വശിഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ േചർത്താൽ തെന്റ മങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കെപ്പടുെമ
വിചാരിച്ച് അതിേലക്കായി ഹരിപഞ്ചാനനൻ പല വിദ്യകളും േയാഗി .
അവെയല്ലാം ആ യുവാവിെന്റ പഞ്ചാനുസാരിത്വംെകാ നിഷ്ഫലമായി ഭവി 

. അന്നെത്ത ദിവസത്തിലുണ്ടായ കൂടിക്കാ യിൽ ആ യുവാവിെന്റ ആഗമനം
ഒരു അനുകൂലസന്ദർഭെമ ഹരിപഞ്ചാനനൻ കരുതി, അസാധാരണമായ ലൗ 
കികേത്താടുകൂടി അയാൾക്ക് അേദ്ദഹം വിഭൂതി ദാനം െച . അതു ഫലെപ്പട്ടില്ല
എ മാ മല്ല, തെന്റ സിദ്ധിയുെട ഫലമായും മ ം ഉണ്ടായ സ്താവനകെള
േകശവപിള്ളയുെട സംഗം ഖണ്ഡി കയും െച . ഹരിപഞ്ചാനനന് അതു
ശല്യസമാനമായി അന്തർമർമ്മങ്ങളിൽ തറ . അണ്ണാവയ്യെന്റ നാമ സ്താ 
വനത്തിൽ അഭിനയിച്ച നാട്യത്തിെന്റ അർത്ഥേത്തയും ഹരിപഞ്ചാനനൻ
സൂക്ഷ്മമായി ഹി . ഇങ്ങെന മധുരവിഷരസങ്ങളുെട സങ്കലനാനുഭവമുണ്ടാ 
യേപ്പാൾ േകശവപിള്ള തനിെക്കാരു നീങ്ങാശ വും തേന്നാടു തുല്യമായ ഒരു
മഹച്ഛക്തിയും ആെണ ഹരിപഞ്ചാനനൻ അനുമാനി . തെന്റ അന്തർവി 
കാരങ്ങെള നിയമ കാരമുള്ള ശാന്തശീതളമന്ദഹാസങ്ങളാൽ മറ െകാണ്ട്
അേദ്ദഹം സ തിഅയ്യേനാട് ഇങ്ങെന പറ : ”േദവീവദനേ ാക്തെത്ത
നാൻ െശാേന്നൻ. അൈത മഹാരാജസന്നിധിയിെല ധരിപ്പിക്കേവണ്ടിയത്.
േമലും പൂജാേവളയിെല ജഗദാംഗികാ സാദെത്ത ാർത്ഥി െകാ കിേറൻ.
രാജ്യത്തിെല എവ്വളവു സമാധാനമിരുന്താലും അരമന ൈള്ള രാജക്കള്ളന്മാരി 
രുക്ക്.” ആ സംവാദത്തിൽ േയാഗീശ്വരെന്റ അഭി ായങ്ങൾ മിക്കവാറും തെന്റ
േനർ രാജേകാപെത്ത ഉണ്ടാ വാൻ രാമയ്യൻ വഹി . രാജകർണങ്ങളിൽ
യഥാവസരം േചർ ന്നതിനുള്ള അ ങ്ങളാെണ മനസ്സിലായി, േകശവപി 
ള്ളയുെട രക്തത്തിന് അ മായ ചൂടു തട്ടി, അടക്കാൻ മിച്ചി ം അടങ്ങാത്ത
യുവരക്തത്തിളപ്പിൽനിന്ന് ഇങ്ങെന ഒരു മറുപടി െപാട്ടി റെപ്പ േപായി: ”േലാ 
കത്തിൽ ഹ്മാണ്ഡക്കള്ളന്മാരുള്ളതുേപാെല.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (ശാന്തതെകാ പദങ്ങെള ദീർഘമായി ഉച്ചരിച്ച് ) ”ആമ—
ഇന്തക്കാലം കലികാലംതാേന?”
േകശവപിള്ള: (നയേകാവിദനായ രാമയ്യനാൽ ത്യക്ഷമായി തടുക്കെപ്പട്ടി 
ം)”ദശാനനൻകാലമായ േ തായുഗവുമായിരിക്കാം.”

ശകലംേപാലും േമഘം കൂടാെതയിരി ന്ന ആകാശത്തിൽനി സൂര്യ 
കിരണങ്ങെള േഭദി വിദ ച്ഛലാക ഭൂമിയിൽ പതി ന്നതു വായനക്കാർ
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കണ്ടിരി മേല്ലാ. അതിന്മണ്ണംതെന്ന േകശവപിള്ളയുെട ശാന്ത സന്നമായുള്ള
മുഖ നി ം ഗൂഢാർേത്ഥാേദ്ദശ്യം കൂടാെത പുറെപ്പട്ട ഒടുവിലെത്ത ജ നം

ഹ്മേജ്യാതി ർത്തി പരിലസി ന്ന ആ സാന്നിദ്ധ്യത്തിെന്റ മഹിമാവിെന
ലംഘിച്ച് ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ സ്വതത്വസം ാഹിയായ ഹൃദയക്ഷമാെവ േഭദനം
െച . അരനിമിഷേത്ത കാളുന്ന തീേപാെല ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ശരീരം
തീക്ഷ്ണ കാശമായി. അേദ്ദഹം െപെട്ട സ്വസ്ഥാനെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച് രാമയ്യനു
യാ ാനു ഹവും നല്കി പൂജാമുറിയിേല തിരി . ആ ാഹ്മണെന്റ ബുദ്ധി
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ സം മണത്തിനു മതിയായ കാരണെമാ ം കാണെപ്പടാ 
ത്തതിനാൽ അയാ ൾ ം ആ േയാഗീശ്വരെന റി ണ്ടായിരുന്ന ബഹുമതിക്ക്
അ ം വിഘാതം സംഭവി . രാമയ്യനും േകശവപിള്ളയും അവിെടനി ം
യാ യായ ഉടെന ഹരിപഞ്ചാനനൻ പുറ വ വാതലടച്ചിട്ട്, ഒരു യുവമനു 
ഷ്യക്കരടിെയ വിളിച്ച് ഈർഷ്യാേകാപങ്ങേളാടുകൂടി ചില ക നകൾ െകാടു .
അതിെന്റേശഷം ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ വരുത്തി, തനിക്ക് ഒ ം താമസംകൂടാെത
ച ക്കാറെന കാണണെമ ം, അതിേല താൻതെന്ന ചിലമ്പിേന ഭവന 
ത്തിേല യാ െചയ് വാൻ തയ്യാറാെണ ം അരുളിെച്ച .
എ വീട്ടിൽപ്പിള്ളമാെര നി ഹിച്ച വിജന േദശം.
രാമയ്യൻദളവായ്ക്ക് മഹാരാജാവ് മ ിപദെത്ത നല്കിയ മണ്ഡപം. ഈ ഇടക്കാല 

ം ഈ സ്ഥലം ഈ വക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപേയാഗെപ്പട്ടി ണ്ട്.
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അദ്ധ്യായം നാല്

”ഏവം നിങ്ങെട ഭാവെമങ്കിലതു ഞാൻ െചയ്തീടുവാൻ സാദരം
ഭാവം േനാക്കിയുരച്ചിടാമുടനറിഞ്ഞീടാമവൻഭാവവും”
അനു ഹശാപങ്ങൾക്ക് അധികൃതന്മാരായ പരമഹംസന്മാർ ഭവിഷ്യദ്ദർശ 
നശക്തികൂടിയുെണ്ട നാനാമതങ്ങളിലും ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ േഘാഷി 

ണ്ട്. ഐശ്വരമായ ഈ ശക്തിെകാെണ്ടന്നഭാവത്തിൽ മഹാരാജാവിെന്റ
ധാരണത്തിനായി ഹരിപഞ്ചാനനനാൽ സമാദിഷ്ടങ്ങളായ ചില വി വങ്ങൾ
അടുത്തകാല തെന്ന സംഭവി . രാജഭണ്ഡാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
േമാതിരം ചാ ഷവിദ്യെകാെണ്ട േതാ മാറ് ആ മുറിയിൽ നിന്ന് അതി 
െന്റ ആറുവശങ്ങളിലും ബല േയാഗത്തിെന്റ യാെതാരു ചിഹ്നവും കൂടാെത
േമാഷ്ടിക്കെപ്പ . െകാട്ടാരം അധികാരികളും ഭണ്ഡാരരക്ഷികളും ജഡജീവങ്ങൾ
േയാജിച്ചിരിേക്ക ആത്മവിേയാഗം സംഭവിച്ചതുേപാെല വിഷമി . േമാതിരവി 

യത്തിെന്റ ഗൗരവെത്ത ഈ േമാഷണം ശതഗുണീകരി . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ
ദീർഘദർശനഫലെത്ത ധരിച്ചിരുന്നവർ അേദ്ദഹത്തിനു ൈകലാസാചലര 
ത്നപീഠത്തിേല കയറ്റവും െകാടു . ദൃഢമന നായ മഹാരാജാവിെന്റ
നിഷ്കർഷയായ ക നകൾെകാണ്ട് ഈ വൃത്താന്തം െകാട്ടാരമതിലുകൾക്കകത്ത്
ഉപഗുഹനം െചയ്യെപ്പ . അധികൃതന്മാർ ഗൂഢമായ കാവലുകൾ നാനാഭാഗങ്ങ 
ളിലും ഉറപ്പി . വിദഗ്ദ്ധചാരന്മാർ വിവിധേവഷങ്ങൾ ധരിച്ച് ജനഗൃഹങ്ങളിെല
അന്തർവ്യാപാരങ്ങെള ആരാ എങ്കിലും, ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരെന്റ
ഭക്തിമാർഗ്ഗ ചരണമല്ലാെത യാെതാരു വിേശഷസംഭവത്തിെന്റ അറിവും ആർ 

ം ലബ്ധമായില്ല. ആശ്ചര്യകരമായ ഈ േമാതിരേമാഷണത്തിെന്റ വാസ്തവം
െവളിെപ്പടാെത കഴിഞ്ഞ ഓേരാ ദിവസവും, േ ാഹേക ം പരിചാരകച  
ത്തിനക തെന്ന എ ള്ള ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരെന്റ െവളിപാടിെന
മഹാരാജാവിെന്റ മനസ്സിൽ സംശയെച്ചടിയായി േവര് ഊന്നി . എന്നാൽ
അവിടുെത്ത നിഷ്കൽമഷബുദ്ധി സേന്ദഹാ ഷ്ടമായ െതളിവുകൂടാെത യാ 
െതാരു ഭൃത്യേനയും േത്യകം സംശയിപ്പാൻ സന്നദ്ധമാകാത്തതുെകാണ്ട്,
അപന്യായമായുള്ള പീഡനങ്ങൾ സംഗതിയുണ്ടായില്ല. അണ്ണാവയ്യേന്റയും
േമാതിരത്തിേന്റയും കഥകൾ ദിനാവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ േമണ മറ .
ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ീഷ്മർ വിൽ ഒരു പൗർണ്ണമി ദിവസം
അടു . സ്വഭർ േ ാഹമാകുന്ന അപരാധത്താൽ അവ ഷ്ടമായി ഏകാ 
ന്തനിശ്ശബ്ദേരാദനം െച ന്ന കഴ ട്ട േദശത്തിെന പാദ ർശത്താൽ
സംശുദ്ധമാക്കിെച്ചയ് വാൻ ഹരിപഞ്ചാനനൻ എഴുെന്ന ന്ന ശുഭരാ ി സമാ 
ഗതമാകു . ആ മഹാമഖത്തിെന്റ പൂർവദിവസം സൂേര്യാദയത്തിനുമുമ്പ് ’നാം’
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എന്ന പദെത്ത പര രം ഉപേയാഗിപ്പാൻ അവകാശമുള്ള ര മഹാപുരുഷ 
ന്മാർ പരിചാരകാദിജനങ്ങെള ബഹുദൂരത്താക്കീട്ട് അത്യന്തഗൗരവമുള്ളെതന്ന്
ഊഹിക്കാവുന്നതായി ഒരു സംഭാഷണെത്ത രാജമന്ദിരത്തിനകത്ത് ഒരു
പള്ളിയറയിൽവച്ച് ആരംഭിച്ചിരി . ജാമദഗ്ന്യെനേപ്പാെല േകാപേജ്യാതി 
ഷ്മാനായി ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരൻ ഒരു പീഠെത്ത സംഭാവനംെച .
സംരംഭേവഗം, ധി തി, ഭത്സനം, േസാൽ ാശസ്ഥിതി, അപഹാസം എന്നി 
ങ്ങെന തേപാധർമ്മവിരുദ്ധങ്ങളായ വികാരങ്ങളാൽ കലുഷമായി വഹി ന്ന
ആ േയാഗീശ്വരെന്റ സങ്കീർത്തനധാര, ആശ്ചര്യരസംെകാ വികസി ന്ന
മുഖകമലേത്താടുകൂടി ഉപധാനങ്ങെള പരിരംഭണംെച െകാണ്ട് സ്വമഞ്ച 
ത്തിൽ ശയി ന്ന രവിവർമ്മാഖ്യനായ യുവരാജകുമാരെന്റ നി ാസക്തിെയ
ദുരീകരി . ഈ രാജകുമാരൻ ‘സിംഹവി മപരാ മനും’ േജ്യഷ്ഠ ാതാ 
വിെന്റേനർ ള്ള ഭക്തിയിൽ ‘ഭരതസമാനനനും’ ആയിരു എ കവികൾ
കീർത്തിച്ചി ള്ളതുകൂടാെത, മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ വീര്യസമ 

തേയയും അതിലംഘിച്ച്, അനന്തരകാലീനനായ േവലുത്തമ്പിദളവായുെട
ഭൂതദയാവിഹീനത്വെമ ശങ്കിക്കാവുന്ന കഠിനമായ നീതിനിഷ്ഠെയ ഈ
തരുണ വയസ്സിലും അനുവർത്തിച്ചിരു എ കിംവദന്തിയും ഉണ്ട്. ഇവി 
ടു സരസകലാംഗങ്ങളിൽ അഭിരുചിയും പടുതയും രസികജീവിതത്തിൽ

സക്തിയും കഥാകാലമായ തെന്റ ഈ കൗമാരദശയിലും ദർശിപ്പിച്ചിരു 
. മുഖംേനാക്കാെത പേരംഗിതങ്ങെള നിരസി ന്നതിൽ ഈ യുവരാജാവ്
കടിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്വാത ്യബുദ്ധി ദുഷ്കീർത്തിപര്യവസായികളായ മാർഗ്ഗങ്ങളി 

േല നയി ന്ന യ ികളുെട ദുരുപേദശങ്ങളിൽനിന്ന് അവിടുെത്ത രക്ഷി .
സ്വരാജ്യത്തിെന്റ ഐശ്വര്യെത്തയും കുടുംബത്തിെന്റ അഭിമാനെത്തയും സംര 
ക്ഷിക്കെയന്നത് അവിടുെത്ത മുഖ്യദീക്ഷയായി അനുഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതിനാൽ
മഹാരാജാവിെന്റ വിശ്വാസപാ ങ്ങളായ േകശവപിള്ള മുതലായവെര ആ
നിലയിൽത്തെന്ന അവിടു ം വരിച്ചിരു .
അടുത്തദിവസം ഉദയത്തിനുമുമ്പ്, താൻ ച ക്കാറെന്റ അതിഥിയായി
ചിലമ്പിേനത്ത് എ വാൻ നിശ്ചയിച്ചി െണ്ട യാ അറിയിച്ചിട്ട്, തിരുമാ 
ടേമ്പാടടുത്ത ായം മാ ം െചന്നി ള്ള ആ രാജകുമാരേനാട് ഹരിപഞ്ചാനന 
ഗുരുഭൂതൻ ചില കലിേ രണങ്ങൾ തുടങ്ങി. സന്ദർഭവശാെല ള്ള ഭാവത്തിൽ
അനന്തമു േമാതിരത്തിെന്റ സംഗതിെയ റിച്ച് സ്താവം ആരംഭിക്കയും
േകശവപിള്ളയുെട േപരിെന ആ സ്താവേത്താടു സംഘടിപ്പിക്കയും െച .
യുവരാജാവിെന്റ മുഖം ആ ഉദയകാലത്തിെന അർദ്ധാന്ധകാരത്തിലും ാനമായി
കാണെപ്പ . തെന്റ ആത്മാവും േകശവപിള്ളയും േവറെല്ല ം. എന്നാൽ
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ീപത്മനാഭസ്വത്തായ വഞ്ചിരാജ്യത്തിെന്റ ഐശ്വര്യെത്ത കാംക്ഷി മാ ം
താൻ മി ാമി േഭദം കൂടാെത ഒരു രാ ീയത്വെത്ത വദി ന്നതാെണ ം
ഹരിപഞ്ചാനനൻ ഉപന്യസി . എവെരാരുവനിൽ ധർമ്മസിദ്ധാന്തം, തീക്ഷ്ണ 
ബുദ്ധി, സ്ഥിര ജ്ഞത, മരണൈധര്യം എന്നീ ഗുണഭാവങ്ങൾ അന്യാദൃശമായി
കാണെപ്പടു േവാ അവൻ രാജ്യത്തിന് അവശ്യം േവണ്ടതായ സന്ദർഭയുേക്താ 
പായങ്ങെള അനുവർത്തിക്കാെത ധർമ്മവാദിത്വം െകാണ്ട് മഹാകാര്യങ്ങൾ
വിഘാതം വരുത്തിേയക്കാെമ ം, ഇങ്ങെനയുള്ളവെന രാജഹൃദയം ഹിപ്പാൻ
അനുവദി ന്നതു രാജധർമ്മവിേലാപത്തിൽ പരിണമിേച്ചക്കാെമ ം ആ
േയാഗി മാണസഹിതം സംഗി .
യുവരാജാവ്: “അവിടുന്ന് ഉള്ളിരിപ്പിൽ മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാർ,
ദളവാമാരായിരുന്ന ആറുമുഖംപിള്ള, രാമയ്യൻ, അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ള
എന്നിവരുെട കഥകൾ േകട്ടിട്ടിേല്ല? ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങെളല്ലാം അവർ 

ണ്ടായിരു . അവരും താണസ്ഥിതികളിൽനിന്ന്, അമ്മാവന്മാെര േസവിച്ച്,
വലിയ സ്ഥാനങ്ങെള ാപി . അവെരേപ്പാെല േകശവനും—“
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “വത്സ! എ േചാദ്യമാണിത്? നാം ഈ രാജ്യത്തിെന്റ
ചരി വും ഹിച്ചി ണ്ട്. ആ മ ിമാർ ന െട മതാനുയായികളായിരു .
േകശവെന്റ കുടുംബം, മതം, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, എെന്ത അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞി 
രി േന്നാ? മഹമ്മദിയരുേടയും നവയവനന്മാരുേടയും ഇഷ്ടെത്ത അവൻ
സമ്പാദിച്ചിരി . മി ഭാവത്തിൽ ശ വായിത്തിരിഞ്ഞ് വഞ്ചന തുടങ്ങി 
യാൽ ഈ രാജ്യെമവിെട? രാജശക്തിെയവിെട? അഷ്ട ഹസ്ഥാനികൾ
മൂർഖന്മാരായിരു . അവരുെട ദർശനം ഇവിടെത്ത കു കേളയും മലകേളയും
കവിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അന്ധമായ താപെത്ത ഇച്ഛിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് മി ങ്ങ 
ളുെട സ്വാധീനതയല്ലാെത എ ബലം? എ സന്നാഹം ഉണ്ടായിരു ?
അവരുെട ആയുധാഭ്യാസവും പരിചയവും അതിതുച്ഛമായിരുന്നിേല്ല? അവർ
ദുഷ്കരമായ കാര്യങ്ങൾ േകശവന് ക്ഷി സാദ്ധ്യങ്ങളേല്ല? ന െട ബുദ്ധിക്ക്
ദൃശ്യമായതിെന നാം ഇവിെട ധരിപ്പി . ദുരാപ കൾ നീങ്ങി എന്ന്
ധീമനായ മഹാരാജാവും സ്വസ്ഥചിത്തനായി വർത്തി . അേഹാ! കഷ്ടം!
അടുത്ത സൂേര്യാദയം — േഭാ രാജകുമാരാ! നെമ്മ ധർമ്മ ചാരത്തിെന്റ
കാംക്ഷയല്ലാെത മെറ്റ േ രണംെച ? ആപത്തിെന്റ ഉദയം ഏറ്റവും
അടുത്തിരി . മഹാ കഷ്ടം! ീകാശീവിശ്വനാേഥാ രക്ഷതു!”
രാജകുമാരെന്റ മുഖത്ത് അസേന്താഷച്ഛായ സരിച്ച് അവിടുെത്ത സൂക്ഷ്മ  
കൃതെത്ത ദർശിപ്പി തുടങ്ങി. ഹരിപഞ്ചാനനൻ രാജ്യകാര്യങ്ങെള റിച്ച്
ഉപേദശിപ്പാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടത് അവിഹിതെമന്ന് അവിടുേത്ത േതാന്നി,
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മഞ്ചത്തിൽനിന്നിറങ്ങി അേങ്ങാ മിേങ്ങാ ം നട . ആ േയാഗിയാകെട്ട
അപമാനിതനായ ഗുരുവിെന്റ ഗൗരവഭാവേത്താടുകൂടി പീഠത്തിേന്മൽ ഇരുന്ന്
ഒ പുളഞ്ഞ്, പുഷ്പമി സുംഗൻ, വൃഷലൻ എന്നിത്യാദി രാജഭൃത്യന്മാർ സ്വ 
സ്വാമിനി ഹവും കിരീടധാരണവും െചയ്തി ള്ള കഥകെള ഖ്യാപനംെച .
േകശവപിള്ള േപാ മൂസാവർത്തകെന്റ ആ ിതനാകയാൽ ൈഹദരുെട
ചാരനാെണന്ന് അേദ്ദഹം വാദി . ൈഹദർ, ൈമസൂർരാജകുടുംബെത്ത സിംഹാ 
സന ഷ്ടമാക്കിയതുേപാെല േകശവപിള്ള ഒരു കടുൈങ്ക േനാക്കിേയക്കാെമ
ബലമായ സൂചകെത്ത ഊന്നി ഉറപ്പി ; ഈ അഭി ായം മഹാരാജാവും
ധരിേക്കണ്ടതാെണന്ന് ഉപേദശി . തനിക്ക് ഗംഗാ ാന്തങ്ങളിൽ നദീജല 
കണവാഹിയായുള്ള വാതത്താൽ ശീതളമാക്കെപ്പട്ട ഏകാന്തവനതലങ്ങൾ
സുഖവാസേദശങ്ങളായി ഉെണ്ട സ്താവിച്ച് യാ യാരംഭിക്കയുംെച . ബാ 
ലനായ രാജകുമാരൻ അ േനരേത്ത കുഴങ്ങി. ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ കരെത്ത

ഹിച്ച് തനിക്ക് എേന്താ സംശയ നിവൃത്തി വരാനുെണ്ട ം അതിേലക്ക്
കുറ കൂടി ടമായ അറിവുകിട്ടണെമ ം ഉള്ള ഭാവത്തിൽ േയാഗീശ്വരെന്റ
മാർഗ്ഗെത്ത നിേരാധി നി . േയാഗീശ്വരെന്റ അകൃതി ഒ വളർന്ന്, വ
രാജകുമാരെന സാക്ഷാൽ മഹാവി എന്നേപാെല അേദ്ദഹം സ്വഹസ്തത്താൽ
രാജകുമാരെന െതാട്ടനു ഹി തേലാടുകയും നിസർഗ്ഗമായ വാങ്മാധുര്യ വർ 
ഷേത്താെട ഒരു രാജതേ ാപേദശം െചയ്കയും െച . ഏകച്ഛ ാധിപനായ
സാർവ്വഭൗമേനാട് േ ാഹ വൃത്തി തുടരുന്നവെന കായവധം െചയ്യാെത േതേജാ 
വധം െചേയ്യണ്ടതാെണന്ന്, ഒരു നവരാജധർേമ്മാപനിഷത്ത്, ആ ിയയുെട
അനുഷ്ഠാനപദ്ധതിസഹിതം അരുളിെച്ചയ്യെപ്പട്ടതു േകട്ടേപ്പാൾ രാജകുമാരൻ
വീ ം മഞ്ചാസനെത്ത അവലംബി . തെന്റ ഉപേദശാഭിചാരം നിഷ്ഫലമായി 
െല്ലന്ന് ഹരിപഞ്ചാനനൻ സേന്താഷി . ആ രാജകുമാരെന്റ അടുത്തണഞ്ഞ്
കർണ്ണത്തിൽ സ്വകാര്യമായി, ”അണ്ണാവയ്യൻ തിരുമ്പിവന്തിരിക്ക് – അവൻ
എറ േപാകെല— ഇന്ത െവടിയിറ രാ ിയിേലയും അവനും കുമാരർ ഭക്തനായ
േകശവപിൈള്ള സുമ രും സംഘടിത്താർ—ഹേരാഹര! ഹേരാഹര! എന്ന 
െതല്ലാം തമാശാ കാണേപ്പാകിറേതാ? അംബിൈക—ഏന്നംബാ— രക്ഷിക്ക ം”
എ മ ി െകാണ്ട് േയാഗീശ്വരൻ തടിത് ഭേപാെല മറ .
യുവരാജേയാഗീശ്വരന്മാരുെട സംവാദത്തിനിടയിൽ വലിയ െകാട്ടാരത്തിനക 

തെന്ന മെറ്റാരു സംഭാഷണവും രാജ്യകാര്യസംബന്ധമായി നട െകാണ്ടിരു 
. ഗുരുശിഷ്യന്മാർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണത്തിന് സാക്ഷിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

രണ്ടാമെത്ത സംഭാഷണെത്ത തിരുവിതാംേകാ കാരുെട ഹൃദയസാക്ഷി കാരം
കളങ്കരാഹിത്യംെകാണ്ട് ഥമഗണനീയനായ കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർ 
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മ്മമഹാരാജാവുതെന്ന േകൾ ന്നതിനു സംഗതിയായി. ഈ മഹാരാജാവിെന
സംബന്ധിച്ച് ജകളുെടയും ചരി കാരന്മാരുെടയും േദശസഞ്ചാരികളുെടയും
അഭി ായം ഐകകേണ്ഠ്യന േസ്താ പരിപൂർണ്ണമായിരി . മലിനേരഖാ 
സങ്കലനം ഇല്ലാത്ത അവിടുെത്ത യശ തെന്ന അവിടുെത്ത അനസ്തമയമായ
ഭാഗ്യമഹിമെയ ഖ്യാപനംെച . ൗര്യം, കാപട്യം, വഞ്ചനം, ദ്വന്ദ്വവൃത്തി
എന്നിത്യാദിയായ കുത്സിതവൃത്തികൾ അവിടുേത്ത ഭരണനയത്തിലാകെട്ട
ദിനചര്യയിലാകെട്ട ലവേലശവും സംഗിച്ചിരുന്നില്ല. സകല ഹൃദയങ്ങളാലും
ആർ മായുള്ള ഭക്തിേസ്നഹങ്ങളുെട പരിപൂർണ്ണതേയാടുകൂടി അ ം ഇ ം
എ ം ആരാധനീയനാവാനുള്ള പുണ്യസമ്പത്തിെന അവിടുെത്ത സുസ്ഥിരമായ
ധർമ്മതൽപരത സമ്പാദി . ”ധർമ്മരാജാവ് ” എന്ന ശാശ്വതവിഖ്യാതിെയ
സമ്പാദിച്ച രാമവർമ്മമഹാരാജാവുതെന്ന അന്നെത്ത ജാസഭയും അദ്ധ്യക്ഷനും
ആയിരു . സ്വ ജകളുെട സന്താപങ്ങേളയും അഭിലാഷങ്ങേളയും ചാരമുേഖന

ഹിച്ച്, അന്നന്ന് അനുകരണീയങ്ങളായ നിവൃത്തികെള അരുളി, സ്വരാജ്യ 
രക്ഷണം ീപത്മനാഭനിേവദിതമായ ധർമ്മെമ സങ്ക ിച്ച് നടത്തിവ .
മഹാവി സാദത്താൽ രാജവീര്യസഹിതം ക്ഷമാദിഗുണസമ്പ ം, ലക്ഷ്മീ 

സാദത്താൽ ഐശ്വര്യവും, ഹ്മ സാദത്താൽ സൗന്ദര്യദീർഘായു കളും,
സരസ്വതീ സാദത്താൽ കവന ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും, മേഹശ്വര സാദത്താൽ
ഖലസംഹാരകത്വവും, പാർവ്വതീ സാദത്താൽ കാര്യനിർവിഘ്നതയും, സു ഹ്മ 
ണ്യ സാദത്താൽ സം ാമവിജയിത്വവും സിദ്ധിച്ചിരുന്ന ഈ പുണ്യേ ാകെന്റ
നാമേധയെത്ത മഹാജനങ്ങൾ ഇ ം നിർവ്യാജഭക്തിപൂർവ്വം െകാണ്ടാടു .
ഈ സംഭവദിവസം ഭാതത്തിൽ വലിയെകാട്ടാരത്തിെല പലഹാര രപ്പടിവാ 
തൽ തുറ നിൽ . അതിനകേത്താ, പുറ സമീപേത്താ, ആ ശാലയുെട
ഭാഗ്യവാന്മാരായ ഭരി കാരുെട സാന്നിദ്ധ്യത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ കാൺമാനില്ല.
മുൻഭാഗ കൂടി െകാട്ടാരത്തിെല േജാലിക്കാർ പലരും അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം
ഗതാഗതം െച . അവരിൽ അതിദുർമ്മദനായുള്ളവനും അത്യാകർഷണശ 
ക്തങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളുെട സംഭാരസ്ഥലമായ ആ ശാലയ്ക്കകേത്ത കടപ്പാൻ,
എ േവണ്ട, കണ്ണിടാൻേപാലും ൈധര്യെപ്പടുന്നില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ, അവ 
െരല്ലാവരും ആ ഹവ്യശാലാേഹാ ിയുെട വ തുണീരത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായുള്ള
ജിഹ്വാജൃംഭകാ ത്തിെന്റ നീളവും മുനമൂർച്ചയും െകാല്ലാെക്കാലെചയ്യാനുള്ള
ശക്തിയും നല്ലതിന്മണ്ണം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞി ണ്ടായിരു . പലഹാര രയുെട
മുഖമുറിയിൽ; ഉയർ ’െമാത്താണം’ ഒന്ന് േഹാ ീഭൂേദവന് അനന്തശയനം
െചയ് വാൻ ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടിരു . മ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരത്തി വയ്ക്കെപ്പട്ട പത്തായം,
ഭരണി മൺകലം ഉരുളി മുതലായ സാധനങ്ങളും കാണാമായിരു .
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ആരും േവശിക്കാത്തതായ ഈ മുറിക്കകത്ത് ഭാതത്തിൽ വ്യായാമത്തിനാ 
യി സ്വച്ഛന്ദസഞ്ചാരം െച ന്നതിനിടയിൽ വിേശഷിെച്ചാരുേദ്ദശ്യവും കൂടാെത
മഹാരാജാവു േവശി . അവിടുന്ന് എഴുന്ന ന്നതിെന അ മി ം നി
കണ്ട ആളുകൾ അത്യാദരേത്താടു മുഖംകാണിച്ച് അവരവരുെട പണിക്കായി
ക്ഷണത്തിൽ െപായ്ക്കള . മഹാരാജാവ് പലഹാര രയിൽ സഞ്ചരി  
ന്നതിനിടയിൽ ”സ്വാമി, സ്വാമി,” എ വിളി െകാണ്ട് വാതുക്കൽ ഒരാൾ
വരികയാൽ അവിടുന്ന് ഒരു പത്തായത്തിെന്റ പുറകിൽ മറ . രണ്ടാമതാ 
യി ആ സ്ഥലെത്തത്തിയ ന െട േകശവപിള്ള സ്വാമിെയക്കാണായ്കയാൽ
വാതൽപ്പടിയിൽ കയറി നി ായി. ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ തേപാവാടത്തിൽ ഉേദ്യാ 
ഗ ാഗല്ഭ്യേത്താടുെചന്ന് വിദഗ്ദ്ധവാഗ്മിയായി വാദംെചയ്ത ഉദ്ധതൻ, ശാന്തവും
ലളിതശീലനുമായ ഒരു േകാമളയുവാവായി അേപ്പാൾ കാണെപ്പ . കുെറക്കഴി 
ഞ്ഞ് പലഹാര രസംസ്ഥാനാധിപെന്റ ആഗമനമായി. ചാക്യാന്മാരുെട പാ 
ഞ്ചാലീസ്വയംബരകഥാ സംഗങ്ങളിെല ’െപാണ്ണ ാഹ്മണ’രൂപസങ്ക ത്തിെന്റ
അസൽ ഈ ാഹ്മണനായിരുന്നിരിക്കാം. ഈ അഭി ായത്തിൽനിന്ന്
അയാളുെട ആകൃതി ഹണം ഒരുവിധം സാധിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ,
മുറുക്കിെന്റ ആധിക്യം െകാണ്ട് വായും ചു ം ചുക തഴമ്പിച്ച്, കീ ണ്ടിെന്റ
ഇരുഭാഗ ം അരംഗുലംവീതം നീളത്തിൽ ദം ാകൃതിയിൽ ര ചാലുകൾ
വീണി ള്ളവ അയാളുെട ജീവചരി ന്ഥത്തിൽ ഒരു ധാനസ്ഥാനത്തിന്
അവകാശെപ്പട്ടിരുന്ന സംഗതിെയ ടി ഇവിെട േചർ െകാ . നാമകര 
ണമുഹൂർത്തം മദ്ധ്യമമായിരുന്നതുെകാണ്ടായിരിക്കാം, ’െവങ്കിേടശ്വരൻ’ എ
സം രിക്കെപ്പട്ട ബാലൻ വൃദ്ധശയ്യയിൽ ’മാമാെവങ്കിടൻ’ ആയി കലാശി .
’െവങ്കിടഘനപാഠികൾ’ എന്നിത്യാദി ബഹുമാനസൂചകങ്ങളായ പദങ്ങെള

േയാഗിച്ചാലും െവങ്കിേടശ്വരനണ്ണാവി െചകിടെന നടി കളയും. സംേബാ 
ധനയിൽ ’െവങ്കിടമാമ’ എ ം ഥമപുരുഷപദമായി ’മാമാെവങ്കിടൻ’ എ ം
അയാളുെട ഇഷ്ടാനുസാരം ശരിയായി അഭിധാനംെചയ്തിെല്ലങ്കിൽ ആ ാഹ്മ 
ണെന്റ ദ്ധെയ ലഭിപ്പാൻ മഹാരാജാവായിരുന്നാലും വിഷമി മായിരു .
’മാമാ’ എ മാ ം േയാഗി ന്ന കന്നന്മാർക്ക് പലഹാര രെയ മുഴുവനും
അയാൾ നീർവാർ ദാനംെച കയും െച മായിരു .
മാമാെവങ്കിടന് പല നിലേഭദങ്ങളുണ്ട്. െകട്ടാെത വിതിർത്തിട്ട കുടുമ, നാഭി 

താെഴവ ധരിച്ച് മുേട്ടാളംമാ ം എ ന്ന വാൽ റിേത്താർ മുണ്ട്,
സാഹസികത്വം, മാണിത്വം, കൂ വിളി എന്നിവകേളാടുകൂടിയ പലഹാര 

ര മൂത്തണ്ണാവി; തലേയാടു േചർത്ത് ഇറുക്കിെക്കട്ടിയ കുടുമ, ചന്ദനേഗാപി,
നിലത്തിഴയുന്നതും കുടവയറ്റിൽ വ ടുത്തതുമായ േകാട്ടാറൻ ഇരട്ടാപ്പാവുമുണ്ട്,
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വലിയ തീയൻക കൾ വച്ച കടുക്കൻ േജാടി, ഊക്കൻ ഉരു േമാതിര ട്ടം,
പാവുമു കളുെട മീെത ധരി ള്ള സ്വർണ്ണകുത്തരഞ്ഞാണം, ശൃഗാര ഴമ്പത്വം,
കാഹളകണ്ഠത്വം, ഹാരദാതൃത്വം എന്നിവകേളാടുകൂടിയ കഥകളിഭാഗവതർ;
മദ്ധ്യത്തിൽ െകേട്ടാടുകൂടിയ കുടുമ, മുരിങ്ങയ്ക്കാ ഭസ്മ റി, െനറ്റിയിൽ പതിച്ച
ചന്ദന ഉരുള, െചവിക്കിടയിൽ തുളസി, രു ാക്ഷക്കടുക്കൻ, േവണ്ടിവന്നാൽ
പണയംവ ന്നതിന് ഒേന്നാ രേണ്ടാ േമാതിരം, നാഭിചുറ്റി ഉടുത്ത് മുട്ടിന് ഒരു
ചാൺ താെഴ എ ന്ന പാണ്ടിക്കട്ടിമുണ്ട്, കക്ഷത്തിൽ മട പുടവ, വലിയ
ഓല ട, മുറുക്കാൻെപാതി, ചതയൻ പാ െവട്ടി, സർവ്വ ഗുണേദാഷകഥനം,
’നാഴികതികെച്ചാരുനാൾ— വാഴുേവനെല്ലാേരട ം’ എ സമ്മതിച്ച ഹ്മ 
ജ്ഞാനിവര്യെന്റ സഞ്ചാരിത്വം, എന്നിവകേളാടുകൂടിയ സമുദായാംഗം—ഇത്യാദി
ഭാവേഭദങ്ങൾ അയാെള അപരിേജ്ഞയനാക്കാെത പരിചിതേലാകത്തിന്
’ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശൻ’ എന്ന് വിഷമംകൂടാെത ഹിപ്പിപ്പാൻ ഒരു ടീകയായി
ഉപേയാഗെപ്പ . മാമാെവങ്കിടന് അറുപതിൽപ്പരം വയ െണ്ടങ്കിലും േദഹശക്തി,
ഉത്സാഹശീലം, സരസവചനത്വം, മേനാലാളിത്യം എന്നിവകേളാർ േമ്പാൾ,
അയാൾ ബാല്യാവസ്ഥയിൽനി ം യൗവനപ്പടിയിേല കയറ്റത്തിന്
അേപക്ഷ േബാധിപ്പിച്ച് തീർച്ചെയ തീക്ഷി നിൽ ന്നേതയു എ
േതാന്നിേപ്പാകും.
നീെട്ടഴു േകശവപിള്ള ഈ ാഹ്മണെന്റ നിത്യപൂജാമൂർത്തികളിൽ ഒന്നാ 
യിരു . ആ യുവാവിെന്റ ആകൃതിഗുണങ്ങേളയും ബുദ്ധിവിേശഷങ്ങേളയും

തി ന്നത് സർവ്വേലാകബ വായ ആ ാഹ്മണെന്റ മാദ്ധ്യാഹ്നികാനു 
ഷ്ഠാനമായിരു . തെന്റ ഉേദ്യാഗശാലയുെട േഗാപുരപാലകനായി നി ന്ന
േകശവപിള്ളെയ മാമൻ കണ്ടയുടെന ’ലീലേഗാപകുമാരഹേര’ എ ം, പിന്നീട്
അടു െചന്ന് ആ യുവാവിെന്റ തലയിലും േതാളിലും തേലാടിെക്കാണ്ട്, ’വദന 
സുധാകരകലിതാമൃതരസ’ എ ം ഗാനംെച .
േകശവപിള്ള: ”ഇങ്ങ് അക േകറണം. പാേടണ്ട കാലമല്ലിത്. അടിയ  
ത്തിൽ ഒരു സ്വകാര്യം പറവാനുണ്ട്. ഈ വാതിലിങ്ങെന തുറന്നിട്ടിരുന്നാൽ
കണ്ടവർ േകറി, െപാ ത രാെന്റ മുതലിെന െകാ േപാകൂല്ലേയാ? അതുെകാ 
ണ്ട് മാമനു േചതമിെല്ലന്നായിരിക്കാം?”
മാമാെവങ്കിടൻ: (വലതുകരത്തിെല ചൂ വിരൽ നീട്ടി. അങ്ങെന ഒരു ിയ
നട ക അസാദ്ധ്യെമ കാണിച്ച് ) ”ഏറിനാക്കാൽ ’ദുശ്ശാസനെന്റ രുധിരം’
താനിൈങ്ക” (ദാനശീലെത്ത അഭിനയിച്ച് ര ൈകകളും മലർത്തിനീട്ടി)
”െകാ േപാ മേപ്പൻ—രാശാ മുതൽ താേന—എേല്ലാരും ശാപ്പട ം. നിറെയ
ശാപ്പട ം. എങ്കപ്പൻ വീ മുതലാ? രാശാ, രാജ്യ േക്ക േതാപ്പനാരാേച്ച—
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െകാഴന്തകൾ െകാ േപാക ം —കളവാണ്ട ഇെങ്ക ഏറ്റതാ? അതു നടവാത്—
അന്തയവൻ—പിഴച്ചിത്! അെട! രാശാ താനിൈങ്ക ഏറുവാനാ?” (വാ തുറന്ന്
കബന്ധനാട്യേത്താടുകൂടി ”വിഴുങ്ഗിടുവൻ—ഒേര വിഴുങ്ഗ്! രാശാ, കീശാ,
എല്ലാം മാമൻ കിെട്ട, ’േഗാ നാഥന്മാെരല്ലാരും, അ വ വണ ’ —
അപ്പടിയാ ം. െപരിയ രാശാ, ഇൈന്തളിയിെല വളന്തവർതാേന? വിേല,
ഒനെക്കാരു മ ം പഴങ്കൈഥ െതരിയാത്—േകാപെപ്പടാതും, ഉസ്സീ! ഒ െട
കാര്യെത്ത െശാല്ലിമാട്ട് — െവടിയും മുേന്ന െശാല്ല് — എന്ത ഉർവ്വശി? എന്ത
േമനൈക, രംൈഭ, തിേലാത്തൈമ? എൻ കുഴന്ത നാലുമിതുക്ക ം പിള്ളായ്—
എവളവാനാലും നമ്മാൾ ധർമ്മദാരംഗങ്ങൾതാേന?”
േകശവപിള്ള: ”ആട്ടപ്പാ വിളി ംേപാെല കുപ്പാടുകൂടാെത വർത്തമാനം
പറയണം, മാമാ. അതിസ്വകാര്യമായി ള്ള ഒരു കാര്യം പറവാനുണ്ട്. മറ്റാെരയും
വിശ്വാസമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് മാമെന്റ അടു വന്നത്—കിട വിളിച്ചാൽ എഴുന്ന 
ള്ളിയിരി ന്നിട ം േകൾ ം.”
മാമാെവങ്കിടൻ: (ഗായകനായ തെന്റ ശബ്ദം ധിക്കരിക്കെപ്പട്ടതിനാലുണ്ടായ
നീരസത്താൽ, അത ച്ഛത്തിൽ) ”േഭാഗീ േഭാഗശയനം ഭുവൈനകനാഥം’
േകൾക്ക േമൻ—അേങ്ക—െപരിയരാശാതാൻ േകൾക്ക ം. അവരുെട കൃതിതാേന
മാമൻ പാടറെതല്ലാം.”
േകശവപിള്ള: ”ഇെത നാശം! െചവിതരാഞ്ഞാൽ കാര്യം എങ്ങെന പറയും?
വാേയ ഉ . അതുെകാണ്ട് കൂപ്പിടാെന േകാ .”
മാമാെവങ്കിടൻ: (േകൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ സ്വകാര്യമ മായി) ”െകാഞ്ചം
മലർെപ്പാടി സാപ്പട്—”
േകശവപിള്ള: (അക്ഷമനായി) ”അതല്ലാ ഇേപ്പാഴെത്ത ആവശ്യം.”
മാമാെവങ്കിടൻ: (വാ മാ േമയു എന്ന് മു ണ്ടായ ആേക്ഷപത്തിനു ത്യാ 
േക്ഷപമായി) ”ഒനക്ക് വായ്, കീയ്, വയർ, കിയർ ഒെരളവുമിൈല്ല. ഇേതാ,
ഇന്ത ഡാെപ്പേക്കൾ അഷ്ടൈവദ്യർ ം െതരിയാത്ത േയാഗം. പഞ്ചസാരെപ്പാടി
ഇെതാ ഇവളവ്, ശീനക്കൽക്കണ്ട് ൈകെയ്യാണ്ണ്, പൂനാ മ നു െരണ്ട്,
അറബിപ്പനിനീർ തുടം മുക്കാൽ, നമ്മ നാേട്ടലത്തരി പനിെരണ്ട്, േതാവാഴ
ഇലമിച്ചം പഴച്ചാറിേല,— േവണെമന്നാൽ െകാഞ്ചം കരമനയാ ജലവും—
േശർത്ത്; കല , കുടി ണ്ടാക്കാൽ, ’സുരഭിലകുസുൈമർ വിരാജമാനം’—
അപ്പടി, നവരസം വഴി േണ്ട ഇരിപ്പാൻ!”
േകശവപിള്ള: ”തിന്നാനും കുടിപ്പാനുമല്ലാ ഞാനിേപ്പാൾ വന്നത്. തിരുമനസ്സി 
െല ഒരു കാര്യത്തിനാണ്.”
മാമാെവങ്കിടൻ: ”ആമാമാ? രാശാക്കാര്യമാ? േപാെച്ചാല്ല്! അമ്പതുവർഷമാച്ച്
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േസവിക്കിേറൻ. പ പറ െന ടൈമ— വീരശങ്കിലി ത ട്ടിതാ?”
േകശവപിള്ള: ”മാമെന്റ തലമുതൽ ഉള്ളങ്കാലുവെര പന്തിരുേക്കാൽ ചുറ്റിൽപ്പക്കം,
ഇടപ്പക്കം, െകാ മഠപ്പള്ളി, േതവാര ര, േഹാമ ര കളരി, മാർത്താണ്ഡമഠം,
സാക്ഷി, മൃഷ്ടാന്നം, ഗണപതി േഹാമ ര ഈ സ്ഥലങ്ങളിെല േചാറൂറ്റം എവിെട 
വിെട എന്ന് ഞാൻ യമപടംേപാെല കാണിക്കാം.”
മാമാെവങ്കിടൻ: ”’േകശവ വദ തവ വചസാ മാമക േചതസി േമാദം വളരുന്നധി 
കം’ അെട! വിളയാ െശാന്നെതല്ലാം കാര്യമാെയടാെത. രാശാവിടത്തിൽ
െചാ ടാെത—െകടു ടാതും പിള്ളായ്! എന്നപ്പൻ സർവാധിയാനാൽ
എൻപിൈള്ളകാര്യെത്തയും വിശാരി െക്കാ— െവങ്കിടൻ മ ക്കടിയിെല
േപായ് വിടുവാൻ അവെന പാ ം കൂപ്പാ ം പലഹാര ം വിടാെത.
ഒംകൂടി എഴുതുറാെന? എെങ്കയാവതു ൈകതാങ്കി ശാപ്പാ വഴി െകാടു  
വിട്. ഹരി! ഹരി! േകശവപിള്ള മാമെന്റ സമറാഴ്യമല്ലിേയാ കാണണം?
പരീക്ഷി െകാ . രാജാ, അന്നദാന ഭു കാര്യം —േകശവപിള്ളയുെട
നിർേദശം—മാമാെവങ്കിടൻ ിേലാകസ്വർഗ്ഗങ്ങെള െപാടിെപടു ല്ലിേയാ?
െശാ —കാര്യെത്ത അല്ലാം െശാല്ല്—മൂ െശവിയാെല േകൾക്കിേറൻ.”
േകശവപിള്ള: ”മാമൻ ചിലമ്പിേനത്ത് ച ക്കാറൻ എെന്നാരാെള േകട്ടി  
േണ്ടാ?”
മാമാെവങ്കിടൻ: ”േകട്ടി േണ്ടാെന്നാ? ആ അറ്റെക പ്പിടാ ണ്യവാളെന അറിയു 
െമേന്നാ? ഓേഹാ! ’ഞാനറിയുെമന്നല്ലവൻ നൂനെമെന്നയുമറിയും’”
േകശവപിള്ള: ”അവിെട നാെള കാലത്ത് ഹരിപഞ്ചാനനസ്വാമി േപാകു ണ്ട്.”
മാമാെവങ്കിടൻ: ”അന്ത ധൂമേകതുവാ? ആനാൽ കലിപുഷ്കരരാച്ച്! ഉത്സാഹിനാ 
ഥകലിനാ”
േകശവപിള്ള: ”ഉറ കിടന്ന് വിളിക്കരുെതെന്റ മാമാ—”
മാമാെവങ്കിടൻ: (അട്ടഹാസം െച ംവണ്ണം—േയാഗീശ്വരെന ഭത്സി ം) ”ജാ 
തിയിന്നെതന്നിവനറിഞ്ഞി േണ്ടാ” (േകശവപിള്ള വാ പിടിച്ചമർത്തി വിട്ട
ഉടെന) ”ജാതിധർമ്മമിവനിന്നെത മുേണ്ടാ” (േകശവപിള്ള േദഷ്യേത്താടുകൂടി
മാമാെവങ്കിടെന പിടി കുലുക്കി) ”ഇ പാതകപുണ്യങ്ങെളന്നതിവനുെണ്ടാ”—
(േകശവപിള്ള കയർത്ത് അവിെടനി േപാകാൻ ഭാവി .)
മാമാെവങ്കിടൻ, ”നില്ലപ്പാ, െശാല്ലപ്പാ!” എ പറ െകാണ്ട് മൗനെത്ത അവ 
ലംബിച്ച്, കഥകളിയിൽ മഹർഷിേവഷക്കാെരേപ്പാെല കാലിേന്മൽ കാലുമിട്ട്
ജപേത്താടുകൂടി ഇരിപ്പായി.
േകശവപിള്ള: ”നാെളക്കാല ചിലമ്പിേനത്ത് എത്താൻ തയ്യാറുേണ്ടാ?” (മാ 
മൻ കഥകളിക്കാരുെട രീതിയിൽ സമ്മതെത്ത അഭിനയിച്ച് )— ”അവിെടെത്ത
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േമളങ്ങെളല്ലാം സൂക്ഷിച്ചറി വരണം.” (അേ േവ േവാ എന്ന് ശിര ം
കരങ്ങളുംെകാണ്ട് േചാദ്യംെച .) ”നിസ്സാരമായ സംഗതിേപാലും, ഒ ം വി  
േപാകരുത് ” (േഛ! േഛ! ഒ ം വിടുകയിെല്ലന്ന് അഭിനയിച്ച് ) ”തിരുമനസ്സിെല
േക്ഷമെത്ത സംബന്ധി ന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. തിരുമനസ്സിേല േവണ്ടി
അങ്ങ് ജീവൻ കളേയണ്ട ആളാണ്.” (തെന്റ ഭക്തിേയാടുകൂടിയ ശു ഷ
പാ മായ ഉണ്ണിയാണ് മഹാരാജാവ് എന്ന് അഭിനയി .) േകശവപിള്ള തെന്റ
സ്വരെത്ത വളെര താഴ്ത്തി. ”ഇേപ്പാഴെത്ത ആ േമാതിരസംഗതിയുണ്ടെല്ലാ—”
(മാമാെവങ്കിടൻ ചാടി എഴുേന്ന . താൻതെന്ന ശ സംഹാരം െച െണ്ടന്ന്
അതിരൗ േത്താടുകൂടി അഭിനയി . കുടുമെയ മുറുക്കിെക്കട്ടി ’ മദാവനമിതു
ഭഞ്ജി േന്നൻ’ എ പാടി, ഏകേദശം ആട്ടവും തുടങ്ങി. പിന്നീട് തിരി നി 

േകശവപിള്ളേയാട് ഇങ്ങെന പറ .) ”െപാറു േക്കാ അപ്പൻ! ഇെതല്ലാം
േകശവൻകു െട വിേനാദ ക്ക്. അെങ്ക േപാനാൽ മാമാെവങ്കിടൻ ’രാജമ 

ി സേമാ ഭവ’ ഇെങ്ക അലുവലുക്കാർ? േചാദ്യം വ ട്ടാൽ—”
േകശവപിള്ള: ”അതിെനല്ലാം സമാധാനമുണ്ടാക്കിെക്കാള്ളാം. മുറുകിവരികയാ 
െണങ്കിൽ കാര്യെത്തത്തെന്ന തിരുമനസ്സറിയിേച്ചക്കാം. അടിക്കടി തിരുമുമ്പിൽ
െച പ വിക്കാെത, ഇങ്ങെനയുള്ള ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ ഉ ം േചാറും തി ന്ന
നാം തെന്ന സാധിക്കണം. ഞാനിനി പകടശാലയിൽ േപാെട്ട. അപകടെമാ  
മുണ്ടാക്കരുത്. സ്ഥലം വീട്, ആളുകൾ—ആണും െപ ം—കാര്യക്കിടപ്പ്, നടപടി
എല്ലാം ഒ ം വിടാെത സൂക്ഷിച്ചറി േപാരണം. മിടു െണ്ടങ്കിൽ എ
കൗശലംെകാെണ്ടങ്കിലും സ്വാമിയാേരയും സൽക്കാരിേയയും—” (നഖം ചുരണ്ടി
േന വിേക്ഷപംെകാണ്ട് ) ’പിണക്കാേമാ’ എന്ന് േചാദ്യം െച .
മാമാെവങ്കിടൻ: (കാര്യസ്ഥനായി) ”അന്ത ഹ്മരക്ഷസാക്കളിടയിെല േപാറാ 
േത തിക്തകകഷായമാട്ടമിരുക്ക്. ആനാലും അന്നദാന ഭു സ്വാമികാര്യത്തിെല
മാമാെവ ’പങ്കജാക്ഷപാഹി ശൗെര!” ( ാർത്ഥനെകാ വി മനായിട്ട് )
”ശണ്ഡാളപ്പയകെള! രാമരാവണരാക്കമാട്ടനാ?—എൻ കുഴന്തയാനാൽ ഒരു വായ്
മലർെപ്പാടി ശാപ്പ െകാ േപാ.”
േകശവപിള്ള: ”േവണ്ട മാമാ, വയർ പത്തായം േപാെല വീർത്തിരി .”
മാമാെവങ്കിടൻ: ”കള്ളപ്പയൽ! കാലത്താെല പഴഞ്ചിക്കലത്തിെല മുംഗിയുട്ടാനാ 

ം.” (േകശവപിള്ള തല കുലുക്കി.) ”ആമാ— തലകുലുക്ക്. ഒൻ കച്ചവടെമല്ലാം
നമു െതരിഞ്ചാച്ച്! അന്ത അണ്ണാ ട്ടി കറുത്തവാവാട്ടം തിരുമ്പിവന്തിരുക്കി 
റാേന അവെനേങ്ക േപായിരുന്താൻ? ഏൻ തിരുമ്പിവന്താൻ? അവനിടത്തിൽ
ഉനെക്കന്ന ഇടപാട്?”
േകശവപിള്ള: ”ഉറക്കത്തിെല കിനാവിെന പകൽ പുലമ്പിെക്കാ നടന്നാൽ
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വല്ലവരും ാന്തെന പറയും.”
മാമാെവങ്കിടൻ: ”കഴുവു കഴുെത്തെക്കാടാതും പിള്ളായ്, തുറന്ത കണ്ണാെല
കണ്ടത് കിനാവാ?” (വിേനാദവാർത്ത എന്ന ഭാവത്തിൽ) ”ചിന്നപ്പയൽ! രാ ി 
യിെല ’അേങ്ങാടടൻ പുനരിേങ്ങാടടൻ’ അപ്പടി േപാറേപാത് ആരാവത് ര
േപാ ടാവടി മാമനും തുടർേന്തൻ.” (ഗൗരവത്തിൽ അഭിനന്ദനമായി) ”അന്ത
അണ്ണാക്കയ്യിെല ചരെക്കന്നെത്ത?—കട്ടിക്കാറപ്പയൽ! നീ മു വരുവാൻ
െതള്ളിവിട്! അന്ത േമാതിരം കുഴന്തകെള തൂ റുതു ം വിടറതിെല്ല—” മാമെന്റ
അഭി ായങ്ങെള പൂർത്തിയാവാൻ സമ്മതിക്കാെത അയാെള ഊേക്കാടു പിടി
തള്ളീട്ട് േകശവപിള്ള പകടശാലയിേല ം വാതലിെന വലി ചാരിെക്കാണ്ട്
മാമാെവങ്കിടൻ തെന്റ യാ യ്ക്ക് സ്വന്തം ചില ഏർപ്പാടുകൾ െചയ് വാനും തിരി .
പത്തായത്തിനടിയിൽ ടി മാമാെവങ്കിടെന്റ അഭിനയങ്ങെള കണ്ടേപ്പാഴുണ്ടായ
ചിരിെയ അമർ ന്നതിന് ടി വിെന്റ ആ മണെത്ത തടയുവാനുണ്ടായതിലും
അധികം ൈവഷമ്യം മഹാരാജാവിനു േനരി . അ തെന്ന മാമാെവങ്കിടെന്റ
മകന് പകടശ്ശാലയിൽ ഏഴു പണവും മാമന് അ പറ െനല്ല് ഉടമയിൽ
കൂടുതലും പതി . ഈ ഭാഗ്യെത്ത റിച്ച് ആ ാഹ്മണൻ േകട്ടേപ്പാൾ
േകശവപിള്ളേയാട ണ്ടായ കൂടിക്കാ യുെട ഫലെമന്ന് അയാൾ വ്യാഖ്യാനി .
അണ്ണാവയ്യെന റിച്ച് മാമൻ െചയ്ത സ്താവനകൾ േകട്ടേപ്പാൾ സ്വപ്നവി മേമാ
എ മഹാരാജാവ് അത്യാശ്ചര്യെപ്പ എങ്കിലും, തെന്റ ചാരന്മാരും േതാ ന്ന
സംഗതിയിൽ േകശവപിള്ളയുെട ദൃഷ്ടി എ ന്നതിെന റിച്ച് സേന്താഷി .
യാദൃച്ഛികമായി കിട്ടിയ ആ അറിവിേന്മൽ യാെതാരു ിയ ം പുറെപ്പടാെത,
തെന്റ ബുദ്ധിമാനായ േസവകൻ ൈകേയറ്റ് നിർവഹി ന്ന അേന്വഷണ 
െത്ത പര്യവസാനം വെര അയാൾ തുടരെട്ട എ ള്ള നിശ്ചയെത്തെക്കാണ്ട്
അവിടെത്ത തൽക്കാലചിന്തകെള സമാപിപ്പി . മാമെന ഭരേമ ിച്ച ദൗത്യം
ഫല ാപ്തമായിെല്ലങ്കിലും അപകടത്തിൽ പര്യവസാനിക്കാെത കഴിയേണ
എന്ന് ഒരു ാർത്ഥനയും അവിടെത്ത അകക്കാമ്പിൽനി വാർ .
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അദ്ധ്യായം അഞ്ച്

”സാദരം നീ െചാെന്നാരു െമാഴിയിതു, സാധുവല്ല കുമേത!
േഖദമിതിനുടയ വിവരമിതറിക നീ, േകവലം പരനാരിയിൽ േമാഹം.”
മുമ്പിൽ പിടികിട്ടാത്ത അണ്ണാവയ്യൻ രണ്ടാമതും കൃ ിമരംഗ േവശം െചയ്തിരി 

ന്ന വാർത്തെയ ഉടൻതെന്ന യുവരാജാവ് മഹാരാജാവിെന അറിയി . ആ
വൃത്താന്തം അറിഞ്ഞിരുന്ന മഹാരാജാവ് മുഖത്തിൽ വിേശഷേസ്താഭെമാ ം
കൂടാെത അതിെന വിച്ചതിെന്റ േശഷം, യുവരാജാവിെന്റ കുശലങ്ങെളപ്പറ്റി
െപാതുവായും, സം തപാഠങ്ങെള റിച്ച് േത്യകമായും ചിലെതല്ലാം േചാദിച്ച്
ചില സമ്മാനങ്ങളും അണ്ണാവയ്യെന്റ സംഗതി മറ്റാരും അറിയരുെതന്ന് ക നയും
നല്കി രാജകുമാരെന അയ . ഈ സമയത്ത് ചിലമ്പിേന ഭവനത്തിെന്റ
അടുത്ത് െത വശമുള്ള ഒരു നാലുെകട്ടിൽ ഗൃഹസ്ഥജീവിതെത്ത പരമാന 
ന്ദപരിപൂർണ്ണമാക്കിത്തീർ ന്ന വിവാഹ ിയയ്ക്ക് അവശ്യം േവണ്ടതായ ഒരു
മനെപ്പാരുത്തപരീക്ഷ നട െകാണ്ടിരു . ഇവിെട ീപത്മനാഭേസവിനി
(ഈ സ്ഥാനം അ സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല) വഞ്ചിധർമ്മസംവർദ്ധിനി
രാജരാേജശ്വരി ഉമയമ്മമഹാരാജ്ഞിയാൽ സൽകൃതനും വി തധീരനും ശ ാ 

വിദഗ്ദ്ധനും ആയിരുന്ന േകാട്ടയ േകരളവർമ്മത രാെന്റ അനുചരനായി
വന്നിരുന്ന ഒരു വി ാന്തേയാദ്ധാവിെന്റ ഭാഗിേനയൻ കുട്ടിേക്കാന്തിഅച്ഛൻ
എെന്നാരു ഉ പുരുഷൻ മു താമസിച്ചിരു . ഇേദ്ദഹം ആഴുവാേഞ്ചരി
കാ മാടത്ത്, പാ േമക്കാട്, േചന്ന(മംഗലം)ത്ത്, മറ്റപ്പള്ളി മുതലായ വി ത
മലയാള ാഹ്മണരുെട ഇല്ലേപ്പരുകളിൽ അന്തർഭവി ള്ള മ ത ാദിശക്തി 
കളുെട ഒരു സം ഹവും; നരസിംേഹാപാസനം, ഹനുമൽേസവനം, രാജരാേജ 
ശ്വരിഭജനം എന്നീ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ സിദ്ധിെയ ാപിച്ചവനും, വിശിഷ്യ
േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻ എന്ന കിരാതാംശകമൂർത്തിയുെട േത്യേകാപാസകനും കലി 
യുഗസിദ്ധമല്ലാത്ത ധനുർേവദത്തിെന്റ ാന്തദർശനം എങ്ങനേയാ സിദ്ധിച്ച
ശ േജതാവും ആയിരു െവ േകൾവിയുണ്ട്. ഒടുവിൽ കണ്ഠേച്ഛദം െചയ്യെപ്പട്ട
കഴ ട്ട പിള്ളയുെട േജ്യഷ്ഠസേഹാദരിെയ കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശൻ പരിണയിച്ച്,
തെന്റ ശുദ്ധമായ ഏകാന്തവാസക്കാലത്ത് മ ടത്ത് എന്ന് അേദ്ദഹം േപരിട്ട
നാലുെകട്ടിൽ കഴിച്ച്, ാഹ്മണപരിചര്യേയാടുകൂടി തെന്റ േതവാരാദികൾ
നടത്തിവന്നിരു . ഈ മഹാമാ ികൻ ഗാ ലാവണ്യ ഭാവങ്ങൾെകാണ്ട്
േദവരാജതുല്യനായിരുെന്നങ്കിലും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കായൈദർഘ്യവും മുഖ
സർവദാ വ്യാപിച്ചിരുന്ന നരസിംഹ ൗര്യവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏകാന്തവാ 
േസച്ഛെയ അനുകൂലി . മ േലാകെരല്ലാം നിസ്സാരന്മാെര ഗണി വന്നിരുന്ന
ഇേദ്ദഹെത്തെകാണ്ട് ഒ സംസാരിപ്പി കെയന്നത് കൃച്ഛ് റസാദ്ധ്യമായി രു .
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എ വീട്ടിൽപിള്ളമാർക്ക് ആപൽക്കാലത്തിെന്റ ശകുനങ്ങൾ ക തുടങ്ങിയ 
േപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഭാര്യാപു ഭൃത്യസേമതം തിരുവിതാംകൂറിൽനി മറ .
അ മുതൽ ആൾപാർപ്പില്ലാെത നാശം ാപി തുടങ്ങിയ ആ ഭവനവും
ച ക്കാറെന്റ പാദാരവിന്ദങ്ങെള ശരണം ാപി . ഈ ഭവനത്തിെല പടി 
ഞ്ഞാേറെക്കട്ട് കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശെന്റ പൂജാസ്ഥലമായ തുറക്കാത്ത മുറികളും ആൾ
കയറാത്ത മ ം ആൾ ഇറങ്ങാത്ത കല്ലറകളും േചർ ള്ളതായ താ രയായി 
രു . പടിഞ്ഞാേറ െകട്ടിേനയും അതിെല നിലവറേയയും തുറ ന്നതിേനാ
പരിേശാധി ന്നതിേനാ, കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശെന തെന്റ വൻക കൾതെന്ന
കണ്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് അ ത്യക്ഷചാമുണ്ഡിെയ കൂസാെത കുടിയിളക്കിയ ച  
ക്കാറനും ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.
ചാമുണ്ഡിക്കാവിൽവച്ച് ച ക്കാറന് ഉന്മാദം ജനിപ്പിച്ചതായ ബാലികാരത്നം
േചർന്നിരുന്ന സംഘക്കാർ കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശേനാടുകൂടി പുറെപ്പട്ട സംഘം വർദ്ധിച്ച 
തിൽ േശഷിച്ച അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ ിപുരസുന്ദരി എന്ന കഴ ട്ടംഭവനത്തി 
െല ച്ഛന്നയായ സന്താനവല്ലിയും, അവരുെട ദൗഹി ിയും, ബാല്യം മുതൽ

ിപുരസുന്ദരിഅമ്മെയ േസവി നടന്നി ള്ള ഭൃത്യനും ആയിരു . അവരുെട
ഗൃഹം പണ്ടാരവകയായിേച്ചർന്നതിനാലും േക്ഷ ം ഉേപക്ഷയാലും നശി േപാ 
യതായി ക േകണുതുടങ്ങിയ വൃദ്ധെയ ച ക്കാറൻ തെന്റ േമാഹേക മായ
നിധിെയ ാപിപ്പാനുള്ള േസാപാനെമ കരുതി, സാഹസികനായ കുപ്പ 
ശ്ശാരിൽനി ണ്ടായ അവമതിെയ മറന്ന് മ ട ഭവനത്തിൽ പാർപ്പി .
ഉ േദവതാസാന്നിദ്ധ്യമുള്ള േക്ഷ ങ്ങളിെലന്നേപാെല, ഐഹികമായുള്ള േഭാ 
ഗകാംക്ഷകെള വർജ്ജിച്ച്, പരിശുദ്ധചിന്തകേളാടുകൂടി മാ ം ചരിേക്കണ്ടതായ
മ ട ഭവനം, ച ക്കാറെന്റ മനസ്സിൽ അംബികാ മെത്ത അ രിപ്പിച്ച
ആ ബാലികയുെട േവശനേത്താടുകൂടി അനംഗചാപല്യങ്ങൾക്ക് ഒരു രംഗ 
മായിത്തീർ . സമീപവാസികളിൽ വൃദ്ധയുെട സമകാലീനരായുള്ളവർ ആ

ീയുെട തത്വെത്ത അറിഞ്ഞിരു െവങ്കിലും അനുകമ്പേയാടും വിധിച ത്തി 
െന്റ ഗതിവിഗതികെള ഓർത്ത് സഹതപി ം, അവരുെട അജ്ഞാതവാസെത്ത
ലംഘിപ്പാൻ മുതിർന്നില്ല. മ ജനങ്ങൾ ‘ഇെന്നൻഭൃത്യജനത്തിലഗ്നി ചുടുേമാ
സൂര്യൻ തപിപ്പി േമാ എേന്നാണം താപവാനായ ച ക്കാറെന ഭയന്ന് ആ
സംഘത്തിെന്റ ചരി െത്ത അേന്വഷിപ്പാൻ തല ഇട്ടില്ല. കൃത്യാ ീജിതന 
െല്ലങ്കിലും ‘അമ്മാളു’ എ വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന മീനാക്ഷികുട്ടിഅമ്മേയാട് സംഘ 
ടിച്ച ദിവസം മുതൽ ച ക്കാറ ഹ്മജ്ഞനിൽ കാമബാണങ്ങൾ വിപൃഥുവിൽ
പാർത്ഥാ ംേപാെല മുറിേവൽപ്പിക്കാെത ഏ തുടങ്ങി. അയാൾ അധികമായ
കുളിയും കുറിെതാടലും ശു വ ധാരണവും ആരംഭി ; ഗർജ്ജനങ്ങെള അൽപം
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മൃദുലങ്ങളാക്കി; മ കയാനെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച് ഗജഗമനെത്ത അനുവർത്തി 
; േന റി കെള ശാന്തമാക്കാൻേവണ്ടി വിേശഷരസപൂർണ്ണമായ ഒരു

ഇമയാട്ടവും അഭ്യസി . അർക്കൻ ഒ ദിച്ച് അസ്തമി ന്നതിനിടയിലുള്ള
നാഴിക ഓേരാ ം ച ക്കാറെന്റ മ ടേത്ത ള്ള ഓേരാ യാ െയ ദർശ 
നംെച . സാപത്ന്യദുരിതം അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നാലും ഈ ഓേരാ യാ യും
ആപ്തവിജയമായി പരിണമിച്ച്, ഭർത്താവിെന്റ ഹൃദയം മനുഷ്യാർ മാകെട്ട എന്ന്
പാചകശാലാപരൈദവമായ ച ക്കാരി, ആ കുലീനയുെട ഓജ ന്യമാക്കെപ്പട്ട
ആത്മാവുെകാ ാർത്ഥി . ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരെന്റ അടുത്ത ദിവ 
സമുള്ള എഴുന്നള്ളത്തിനു േവണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ െച ന്ന തകൃതികൾക്കിടയിലും,
ച ക്കാറൻ മ ട നാലുെകട്ടിനകത്ത്, വൃദ്ധയ്ക്ക് കണിയായിെട്ടന്നേപാ 
െല അതി രാവിെല പൂർണ്ണചേ ാദയം െച . മാതാമഹിയുെട ശയ്യയിൽ
ഇരുന്നിരുന്ന ബാലിക എഴുേന്ന മാറിനി . സ്വാ ിതേലാകത്തിെന്റ
ഹിതനിയന്താവായ ച ക്കാറൻ താൻ അടുത്തദിവസം നടത്താൻേപാകു 
ന്ന മേഹാത്സവത്തിൽ സ്വാതിഥികൾ ഭാഗഭാ കളാേകണ്ടതിേലക്ക് താൻ
തയ്യാറാക്കീ ള്ള ഒരു കാര്യപരിപാടി അവെര േകൾപ്പി . “ഒദയത്തിനുനുമ്പ്,
കുളിെച്ചാരുങ്ങി അെങ്ങത്തണം. നടയിൽനിന്ന് സാമീെട എഴുന്നള്ള ദൂേര
കാണാം. ധീവാരാണനി െതാഴാൻ േത്യനം െപരെയാണ്ട്. അമ്മാളു ട്ടി
േവണം, വീ കാറിയായി മിന്തിനിപ്പാൻ. എല്ലാം ന െട മട്ടില് ഉടുെത്താരുങ്ങി
—കുറയ്ക്കണെതന്തിന്? േവണ്ട െപാ ം െപാടിയുെമാെക്ക അണിഞ്ഞ്, ധ്വജം ഭ
(സ്വയം ഭ)മാരായി വന്ന്, അവിടെമാെക്ക ഔലസ(ഉല്ലാസ)മാ ടണം—എ
കുേഞ്ഞ? ചിരിെകാ െവളുപ്പിക്കണെതല്ലാം നാെള, ചിലമ്പിേന വീട്ടില്,
െവളുത്തവാവുെപാെല അങ്ങെന െതാളങ്ങിെക്കാണ്ട് നി ാൻ ന െട വീട്ടിലും
ഒരു തയ്യലാൾ േവണ്ടേയാ? എല്ലാത്തിനും സാരധി(സാരഥി)യായി ഉമ്മിണിെയ
വിേട്ടയ്ക്കാം—ന െട മച്ചമ്പിേയ–”
വൃദ്ധ: “ഞങ്ങെള ഉപ വിേക്കണ്ട. എനിക്ക് നടക്കാനും കൂട്ടത്തിൽ കൂടാനും
ശക്തിയില്ല. ഗതിെകട്ട കൂട്ടത്തിെനന്ത് സം ാന്തിയും തിരുേവാണവും?”
ച ക്കാറൻ: “െഗതിയും െഘതിേകടും ച ക്കാറെന്റ എമയടച്ച െതാറ 
പ്പിലേല്ല്യാ? കുഞ്ഞമ്മ അനുവധിച്ചാൽ, അമ്മാളു ട്ടി ഈ മുഹൂ ത്തിൽ
ചിലമ്പിേനത്ത് അകെത്തെക്കട്ടിലമ്മ–പിെന്ന, പണ്ടാരവക െവല ം െവളംബ 
രവും, ചാക്കടി ം േപാക്കടി ം െകാ വരാൻ ഉയിരാർക്ക്?”
ഈ േ മവാദം അതിശയമായും തെന്റ നില േചരുംവണ്ണം അന്തസ്സായും
സാധി എന്ന് സ ഷ്ടനായി, ച ക്കാറൻ ആകർണ്ണഗതമായ ദന്തക്കവടിേമ 
ഖലെയ െതളുെതെള വിള മാറ് കാട്ടിെക്കാണ്ട്, ന ണി മീ ന്ന സ്വരത്തിൽ
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ഒ ചിരി . വൃദ്ധയുെട മനസ്സ്, ’ഇതിനും കാലം വന്നെല്ലാ ഭഗവാേന’ എ ള്ള
വ്യസനെത്ത സർവ്വേലാകവ്യാപ്തമായുള്ള പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പണംെച െകാ 

ം സ്വകുടുംബേത്തയും ഭർത്താവിേനയും ധ്യാനി ം, നിേശ്ചഷ്ടമായിരു .
ച ക്കാറന് വൃദ്ധയുെട അന്തർഗ്ഗതം മനസ്സിലായി, അവരുെട തൽക്കാലമ 
േനാഗതത്തിന് അനുകൂലമായി ഇങ്ങെന പറ : “െപെണ്ണന്ത്! െപാറുതി
എന്ത്? മനുക്ഷജയ്മെമടുത്താൽ നിർമ്മാണപദം േതടണം, അതു തരാൻ
സാമിെയേപ്പാെലെക്കാള്ളേവദാന്ധികളല്ലതാെരാണ്ട്! അവെര തൃക്കാലിൽ
ഒെരാറ്റ കുമ്പിട്ടാല്, ഒരായിരം ൈകലാഷം!” ശൃംഗാരരസത്തിെന്റ തിങ്ങൽ
െകാണ്ട് ഭാഷാപരി തിേയാടുകൂടി അരുളെപ്പട്ട ഈ നേവാേമാക്ഷസംഹിത
അമ്മാളു എന്ന ബാലികയുെട മുഖഗൗരവെത്ത ഭഞ്ജിച്ച് ചില മന്ദസ്മിതങ്ങെള
പുറെപ്പടുവി . ച ക്കാറൻ അതു കണ്ട് സം ീതനായി, തെന്റ വാമകരത്തിെല
ഊർദ്ധ്വഭാഗേഗാളത്തിേന്മൽ ദക്ഷിണഹസ്താ ം േചർത്ത് വിജയസൂചകമായ
താളം തുടങ്ങി. “അമ്മാളു ട്ടിക്ക്— ച ക്കറമ്മാവൻ കാലത്ത് അമ്മാവൻ,
ൈവ മ്പം േവേറയുമാേമ— പറഞ്ഞെതാെക്കയും സമ്മധി . അങ്ങെന
ഇരിക്കട്ട—കുപ്പണ്ണെന പറയുണു?”
ഈ സംഭാഷണെത്ത േകൾപ്പാൻ പുറ വാതൽപ്പടിക്കടുത്ത് ഹാജരായി
നിന്നിരുന്ന കുപ്പശ്ശാർ എന്ന പരിചാരകേനാടായിരു ഒടുവിലെത്ത േചാദ്യം.
േചാദ്യേത്താടുകൂടിത്തെന്ന മറു പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷണത്തിൽ കഥകഴി കള 
യും എെന്നാരു േനാട്ടവും പുറെപ്പ . കുപ്പശ്ശാർ മിണ്ടാെത നി .
ച ക്കാറൻ: “മൗനം അനുവാസം. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞേപാെലതെന്ന.
ഉമ്മിണി വന്നി ണ്ട്. േചട്ടത്തി ശമയിക്കാനും മ ം വല്യ ശട്ടമ്പിയാണവൻ.
എല്ലാം ഒരുക്കി അമ്മാളു ട്ടിെയ അവൻ ലംഭയാക്കി േമാടിപിടിപ്പി ം.”
എ പറ െകാണ്ട് വിപരീതവാ കൾക്കിടെകാടുക്കാെത യാ യായി.
അവിെട േശഷിച്ച സംഘക്കാർ ഫണക്ഷതേമറ്റ സർപ്പത്താന്മാെരേപ്പാെല
ക്ഷീണവീർേപ്പാടുകൂടി പുള . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ആഗമനം ഉണ്ടാകുെമ ള്ള
േബാധം വൃദ്ധ ം പൗ ി ം ഒരു ദുസ്സംഗമഹാഭയെത്ത ജനിപ്പി .
ഏകേദശം ഒമ്പതു നാഴിക പുലർച്ചയായേപ്പാൾ വൃദ്ധ കുളികഴിഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാ 
റുവശ ള്ള തിണ്ണയിലിരുന്ന് ജപം തുടങ്ങി; മീനാക്ഷിഅമ്മയും കുളികഴിഞ്ഞ്
രാവിലെത്ത ഭക്ഷണത്തിന് മാതാമഹികൂടി വ േചരുന്നതിനായി, നന 
ഞ്ഞിരുന്ന തലമുടിെയ മാടിഉണ ന്ന മേത്താടുകൂടി നാലുെകട്ടിനക
നട െകാണ്ടിരു . ബാലികയുെട സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ ആ ഭവനത്തിെല
ആഭിചാരമൂർത്തികൾ ീണിപ്പിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല അവിടം േശാഭിച്ചിരു .
പരേലാകവാസിയായ കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശെന്റ ആത്മാവും സ്വദൗഹി ിയുെട
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നവഗുണങ്ങൾ കണ്ട് സ ീതമായി സാദവർഷെത്ത ആ ഭവനത്തിേന്മൽ
െചാരിയുന്നതുേപാെല കാണെപ്പ . സ്വേകശാ ം ഭൂ ർശം െചയ്യാെത സൂക്ഷിച്ച്
വിരലുകൾക്കിടയിലാക്കി ഉയർത്തിച്ചീകുന്ന ബാലിക, തെന്ന അഭിനന്ദി ന്ന
മാതാമഹെന്റ ീതിക്കാെയന്നേപാെല ഒരു ാർത്ഥനാഗാനം തുടങ്ങി: ”സബി 

സി സുസ്ഖലത്തരംഗഭംഗരഞ്ജിതം, ദ്വിഷദ്വിപാപജതകാരിവാരിസംയുതം,”
എ തുടങ്ങിയ നർമ്മദാഷ്ടകപാരായണത്തിെന്റ ആേരാഹാരവചാതുരിേയാ 
ടുകൂടിയ മധുരസ്വരതരംഗങ്ങൾ അവിെട വഹിച്ചേപ്പാൾ, ആ ഭവനത്തിന്
ആ ബാലികതെന്ന ശർമ്മദയായി ഭവി . േശാഭാവാഹികളായ ആഭരണപൂ 
രംെകാണ്ട് അലങ്കരിക്കെപ്പടാെത ദൃശ്യമാകുന്ന ആ രൂപം കാമുകേലാകത്തിന്
വി മേത്തയും സത്വചിത്തന്മാർക്ക് അലഭ്യദർശനലാഭാനന്ദേത്തയും ന െമ 

ള്ളതിനു സംശയമില്ല. കുേബരതുല്യനായ ഒരു പിതാവിനാൽ ലാളി
വളർത്തെപ്പട്ടതിെന്റ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒ ംതെന്ന കാണുന്നില്ല എങ്കിലും, മീനാ 
ക്ഷി ട്ടിയുെട േനാട്ടത്തിലും വാക്കിലും നടയിലും സകല േചഷ്ടകളിലും ആ
കന്യകയുെട ആഭിജാത്യവും ലളിതമായ ഒരു പൗരുഷവും ശാന്തമായ ഊർജ്ജ 
സ്വലതയും ഷ്ടമായി അനുരഞ്ജിച്ചിരു . ീളാനി തമായുള്ള സൗന്ദര്യം
വിശുദ്ധകന്യാത്വത്തിെന്റ പവി തെകാണ്ട് ഭൂഷിതമാകുേമ്പാളെ സൃഷ്ടിവിദ്യ
അതിെന്റ പരമമായ പരി തിഫലേത്തയും അതിശയി ന്നത്. ഇ കാരമുള്ള
സൗന്ദര്യപരമകാഷ്ഠെയ ാപിച്ചി ള്ള മീനാക്ഷി ഉത്ഭവസമ്പർക്കങ്ങളുെട
മഹനീയതയാൽ സ്വർഗ്ഗംഗാതുല്യയായി ൈനർമ്മല്യവിശുദ്ധികൾെകാണ്ട്
സർവ സംശുദ്ധിേയയും സേമ്മാഹനേത്തയും വിതരണംെച വാൻ അനു 

ഹശക്തിയുള്ള ഒരു പാവനശീലവതിയായിരു . ആ നാലുെകട്ടിെല
ത തുലാംതൂണുകളിലും േച പടികളിലും സുംഭനിസുംഭമഹിഷാസുരാദിമർ 
ദ്ദനരംഗങ്ങളും അനന്തനരസിംഹവാസുകിവ്യാളിേവതാളാദിവി ഹങ്ങളും
ഭീഷണരൂപങ്ങളായി െകാത്തെപ്പട്ടിരുന്നതുകൾ മീനാക്ഷി ട്ടിയുെട േകാമളി 
മാവിപര്യയംെകാണ്ട് ഭൂഷണങ്ങളായിത്തീർന്നിരി . ാർത്ഥനാഗാനം
അവസാനിക്കാറായേപ്പാൾ ച ക്കാറെന്റ സംബന്ധിയായ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള
നാലുെകട്ടിനകത്ത് സർവസുന്ദരീകാമുകെന ള്ള നൃത്തവിലാസങ്ങേളാടുകൂടി

േവശി . നർമ്മദാഷ്ടകത്തിെല അവസാനേ ാകഗാനത്തിെന്റ മാധുര്യ 
െത്ത അയാളുെട കർണ്ണങ്ങൾ അമൃതംേപാെല പാനം െച . മീനാക്ഷിയുെട
േകശനിബിഡതാൈദർഘ്യങ്ങേളയും, വിേലാചനാേസചനകമായ അവളുെട
അംഗ ഭാസൗഷ്ഠവങ്ങേളയും, ആദ്യമായി കാണുന്നതുേപാലുള്ള കൗതുകേത്താടു
കൂടി അയാൾ മിഴി േനാക്കി ടങ്ങി. ാർത്ഥനാവസാനംവെര, തെന്റ
ഹരിപഞ്ചാനനസന്നിധിയിെല അഭ്യാസശക്തിെകാണ്ട് വൃത്തികെള ദമനംെച
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നി . അനന്തരം ”തരുണീ നി ടയ സഞ്ചാരദൂനതര, ചരണനളിനപരിചരണ 
പരൻ ഞാൻ” എ ള്ള ഗാനത്തിെന്റ സഹായംകൂടാെത, അതിലന്തർഭവി ള്ള
അനുരാഗെത്ത തെന്റ കരസന്ധിയിെല െചാറിയിേന്മൽ െചയ്ത വീണാംഗുലീ 

േയാഗങ്ങൾെകാണ്ട് ധ്വനിപ്പി . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട േ മവാസ്തവെത്ത
ധരിച്ച്, ത്യനുരാഗത്തിനു പകരം ഭാഗിേനയത്വെത്ത പരേമാത്സാഹമായി
അനുവർത്തി വന്നിരുന്ന മീനാക്ഷി, അയാെള കണ്ടേപ്പാൾ മാതാമഹിേയാടുകൂ 
ടി ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ ക്ഷണി .
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: ”അമ്മാളു ട്ടി വിളമ്പിത്തരാൻ കാലം വരുേമ്പാൾ മെറ്റാെര 
ടത്ത് ഞാൻ േപായി ഉ േമാ? പഴം നീട്ടീട്ട് െതാലി തരുേമ്പാെല എെന്ന
കബളിപ്പിക്കരുത്. േതേനാലുന്ന ആ ൈകകൾ എനിെക്ക ം വിളമ്പിത്തരാൻ
സംഗതി വരെട്ട. എെന്റ നിത്യാേന്നശ്വരി ആക്കാനല്ലേയാ ഞാൻ േനാ ന്നത്?”
ഇങ്ങെന വിടസംഭാഷണത്തിൽ പടുവായുള്ള ഉമ്മിണിപ്പിള്ള ൗഢവയ  
യായ െകാച്ചമ്മിണി എന്ന ീേയാടു േതാ എങ്കിലും, സ്വപു ിയാവാൻ മാ ം

ായമുള്ള ഈ ബാലികയുെട സംഗതിയിൽ അയാളുെട വാഗ്മിത്വംെകാണ്ട്
വിജയം േനടാെമന്ന് അയാൾ വിശ്വസിച്ചിരു . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ശൃം 
ഗാരേഗാഷ്ടിമയമായ അഭി ായത്തിന് മീനാക്ഷി ഇങ്ങെന മറുപടി പറ :
”വിള ന്ന കാര്യെത്ത റിെച്ചാ ം വിചാരിേക്കണ്ട. ഇ തെന്ന അമ്മാവന്
ഞാൻ വിളമ്പിത്തരാം. പേക്ഷ, േതൻകൂെട വിചാരി ന്നതു കടന്തൽകൂടുമാ 
േയക്കാം.” ഈ ഉത്തരേത്താടുകൂടി ഒരു െചറുചിരിയും പുറെപ്പടുവി .
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “മനസ്സിണങ്ങിവിളമ്പിയാേല സ്വാദുണ്ടാവൂ. ഈ ക്ഷാമമൂർത്തി 
േവഷവും കളയണം. എന്നാൽ നമു സുഖമായി കഴിയാം. അമ്മാളു ട്ടി
അങ്ങെന ചിരി ന്നതിെനക്കാൾ േനെര എെന്റ കണ്ണിെലാ കു കയേല്ല
േഭദം?”
മീനാക്ഷി ട്ടി: “ഇതിലധികം എങ്ങെനയാണു മനസ്സിണങ്ങാനുള്ളത്? അമ്മാ 
വെനക്കാണുേമ്പാൾ എനിെക്കന്ത് ഉത്സാഹം? എ സേന്താഷം? കണ്ണിൽ
കു ന്നത് അമ്മാവൻ തന്നത്താൻ െച ണ്ടെല്ലാ.”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: (െചവി െപാത്തിെക്കാണ്ട് ) “ഈ അമ്മാവൻ വിളി എെന്ന
െകാ ണു. തൽക്കാലേത്തക്ക് േചട്ടാ എെന്നാ മെറ്റാ വിളിക്കരുേതാ?”
മീനാക്ഷി ട്ടി: “നാടു മറന്നാലും മൂടു മറക്കാേമാ? അമ്മാവൻ ഈ ജന്മേത്തക്ക്
എനിക്കിനി അമ്മാവൻതെന്ന. േചട്ടാ എ വിളിച്ചാൽ അമ്മാവന് അവസ്ഥ  
റവാണ്.”
മീനാക്ഷിയുെട മറുപടിയിൽ ആദ്യഭാഗം മീനാക്ഷിയുെടയും ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട 
യും കുടുംബവ്യത്യാസെത്ത സൂചിപ്പി എന്ന് ഉമ്മിണിപ്പിള്ള േതാന്നി. അതു
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വ സൂചിേപാെല ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ഹൃദയത്തിൽ തറ . അയാൾ േകാപാ 
രംഭേത്താടുകൂടി ഇങ്ങെന പറ : “ആർ ം സൗന്ദര്യത്തിള െകാ ല്ല.
അഹങ്കാരത്തിനും േവലി േവണം. നാടും മൂടുംെകാ തിളച്ച്, ഒരിക്കൽ കഴുകും
തുറയും േകറി — ഇനിയും കാടു േകറരുത്, പറേഞ്ഞക്കാം.”
മീനാക്ഷി ട്ടി: (േകാപവ്യസനങ്ങൾ ഇടകലർന്ന് കലുഷവദനയായി) “കഴുേക 
റിയവർ േണ്ടാ കാടിെന ഭയം? ഇെതാ ം അമ്മ േകൾക്കരുത്.”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: (കുറ കൂടി േദഷ്യേത്താടുകൂടി) “േകട്ടാൽ പച്ചപ്പച്ചാത്തി ക 
ളയുേമാ? ഞാൻ ക്ഷമി ല്ല. നാളേത്ത നിങ്ങളുെട കാര്യെമല്ലാം എെന്ന
ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരിക്കയാണ്. സ്വാമി തിരുവടികൾ എഴുന്ന ന്നതിനു മുമ്പ്
രണ്ടിെലാ തീർച്ചയാക്കണം. ന െട കാര്യെമല്ലാം ഞാനവിെട ധരിപ്പിച്ചി  
ണ്ട്. ഇവിെട വരുേമ്പാൾ തീർച്ചയാക്കാെമന്ന് ഒടുക്കം അരുളിെച്ചയ്തി മുണ്ട്.”
മീനാക്ഷി ട്ടി: “സ്വാമി അവർകൾ വരുെമ്പാേഴ രണ്ടിെലാ തീർച്ചയാക്കി 
വയ്ക്കാൻ അേദ്ദഹം എെന്റ അച്ഛേനാ? അമ്മാവേനാ? െകാച്ചമ്മിണിഅേമ്മടടു ം
ഇങ്ങെനതെന്നയാേണാ മല്ലിനുനിന്നതും? െപ ണ്ടാക്കാൻ േവട്ടേക്കാലുെമ 
ടുേത്താണ്ട് പുറെപ്പടാറുേണ്ടാ? ഒ ഞാൻ തീർച്ചപറയാം—അമ്മാവൻ
അമ്മാവനായിരിേക്കയു . േവെറവിധം അവകാശം െകാ വരികയാെണ 
ങ്കിൽ ഇനിേമൽ അതുമില്ല.”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “ഈ വീരവാദെമല്ലാം ഏതുവെര? എെന്റ ൈകയിൽ ചില
മ ങ്ങളുണ്ട്. ഒേര ഒരു വാക്കിൽ നിങ്ങെട സ്ഥിതി എവിെടക്കിട ം?”
മീനാക്ഷി ട്ടി: “ച ക്കാറമ്മാവനുണ്ട് ഞങ്ങളു സഹായം.”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: (ച ക്കാറസ്വരത്തിൽ െപാട്ടിച്ചിരി െകാണ്ട് ) ”ആ അമ്മാവൻ
കിമ്മാവനുമാകാം! ഈ അമ്മാവെന്റ കാര്യത്തിൽ ശാ െമടു ം, മുറെയടു ം,
തറെയടു ം—അെത, മിനുമിനാന്നിരി ം, മനസ്സിെന കിരുകിരാന്ന് െചാറി 
യി ം. ച ം! േഹേഹ! മിഴിക്കണ്ട, ആ അമ്മാവനും ഭാര്യയാക്കാൻതെന്ന
െകട്ടിച്ചമ നട ന്നത്. അല്ലാ േണ്ടാ അേക്കാമര് തു ണു?”
മീനാക്ഷി ഒ പുറന്തിരി പാചകശാലെക്കട്ടിേല നട തുടങ്ങി. ഉമ്മി 
ണിപ്പിള്ള ധർമ്മവും മര്യാദയും മറന്ന്, ആ കന്യകെയ ൈക പിടി തടു .
സിംഹശക്തിേയാടുകൂടി ൈക തട്ടീട്ട് സിംഹിെയേപ്പാെല േകാപംെകാ
ജൃംഭിതമായ മുഖേത്താടുകൂടി മീനാക്ഷി തിരി നി . ജംബുകെനേപ്പാെല
താടി വിറച്ച്, താണ്, സ്വ േനരം നിന്നിട്ട്, ചില അമർത്തിയ ഊളികേളാടും
കിതേപ്പാടും ഉമ്മിണിപ്പിള്ള മീനാക്ഷിഅമ്മെയ പരിരംഭണം െചയ് വാൻ
ഉന്മാേദാേദ്വഗവാനായി മുേമ്പാ കുതി . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട അഭീഷ്ടവിഘാതം
ഉണ്ടായി എ മാ മല്ലാ, അയാൾ തെന്ന ഒരു പരിരംഭണത്തിൽ അകെപ്പ .
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കുപ്പനായ അരക്കെന്റ മുഷ്ടികൾക്കിടയിൽ അയാളുെട മുഴംകാലുകൾ തളയ്ക്കെപ്പട്ട്,
വൃക്ഷാസനഭ്യസനം െച ംവണ്ണം തലകീഴായ് തൂ ന്നതിനിടയിൽ ഉമ്മിണിപ്പി 
ള്ള മത്സ്യംകണ പിട . കുപ്പെന്റ ഏകേന ം തുറിച്ച് ഇളകിയാട്ടം തുടങ്ങി.
അയാളുെട നാസാര ങ്ങൾക്കിടയിൽ ടി അേനകം അനുനാസികങ്ങൾ
ഒന്നി േചർ ള്ള ചില ഘനശബ്ദങ്ങൾ പുറെപ്പ . ജപി ംെകാണ്ടിരുന്ന
വൃദ്ധ േവശിച്ച് ക്ഷീണസ്വരത്തിൽ കുപ്പെന്റ സാഹസെത്ത ശാസിച്ചേപ്പാൾ
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള പൂർവസ്ഥിതിയിൽ പാദങ്ങളിേന്മൽ നിർത്തെപ്പ . വൃദ്ധയുെട
േചാദ്യങ്ങൾക്ക് മീനാക്ഷി ഉത്തരെമാ ം പറയാെത നില്ക്കയാലും, േകാപത്തിടു 
ക്കത്തിനിടയിൽ പുറെപ്പട്ട കുപ്പെന്റ സമാധാനങ്ങൾ ദുർ ഹമായിരുന്നതിനാലും,
വൃദ്ധ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളേയാട് താൻ കണ്ട കഥയ്ക്ക് കാരണെമെന്ത േചാദ്യംെച .
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള ജനിച്ചതിൽപ്പിെന്ന അതുവെര ദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായ
േകാപപാരുഷ്യകാലുഷ്യങ്ങേളാടുകൂടി തുള്ളി, നിലയിൽനില്ക്കാെത, ശ്വാസംമുട്ടി
ഇങ്ങെന പറ : “കഥയും പുരാണവുെമല്ലാം ഞാൻ പറ തരാം. ഹി
മൂത്തില്ലെയാ? െതണ്ടിപ്പരിഷകള്! നാളേത്തടം—ഒരു ദിവസം കഴിേഞ്ഞാട്ട്.
െതാറേകറ്റല്ല നിങ്ങൾക്ക്. െപെണ്ണ ം കിഴ വങ്കടെമ ം—കൂട്ടാക്കാെത കഴുേക 
റ്റിച്ചിെല്ലങ്കിൽ, ഛീ! രാജ്യം െവള്ളരിക്കാപ്പട്ടണമായിേപ്പായിട്ടില്ലാ.”
വൃദ്ധയുെട മുഖം ഹാസ്യരസംെകാണ്ട് ഒരു വലിയ തളികേയാളം വിസ്താരമാർ .
ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ആയിട ള്ള പരിചയഗതിയാൽ ഹരിപഞ്ചാനനേന  
ങ്ങളിെല ഉ രശ്മികൾ ആ വൃദ്ധയുെട നരച്ച പുരികെക്കാടികൾ കീഴുള്ള
ക കളിൽനി ം പുറെപ്പട്ടതായും, രക്ത സരംെകാണ്ട് പുഷ്ടമായ വൃദ്ധയുെട
മുഖം ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരെന്റ അംബികാവി ഹമുഖേത്താടു തുല്യ
േതജ ള്ളതായും അയാൾക്ക് ഒരു ഛായാ മമുണ്ടായി. ആ ീയുെട പൗ 
രുഷേത്താടുകൂടിയ പരുഷവാ കൾ ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ വാക്പടുതേയയും
അതിശയിച്ച്, അയാളുെട അന്തരാധാരങ്ങെള ഭിന്നമാക്കി. “ഫ്! എ പറ
നീ? ആെര വിചാരി പറ ? വാടാക്കരൾെകാണ്ട കുലെമന്ന് നീ േകട്ടിട്ടി 
ല്ലേയാ? അ ലം െപറ്റമങ്കമാേരാ െതണ്ടിപ്പരിഷകൾ? ഞങ്ങെളപ്പഠിപ്പിക്കാൻ
ആശായ്മയുള്ളവെന ഒ കാണെട്ട! െതാറേക ം കഴുേക ംെകാണ്ട് ഇ ല 
ത്തിന് എ കുറ വെന്നടാ? മഹിമെപറ്റ മാറാേപ്പര് കുലത്തിനും കൂട്ടത്തിനും
േചർ ! അല്ലാെതന്തടാ? ഞങ്ങളും നീയുമായി ഇ മുതൽ സ്വന്തവും ബന്ധവും
അ . േപാ, േപാ! മറയ േപാ!”
െവടിതീർന്നതുേപാലുള്ള ’ഫ് ’ എന്ന ആ െകാണ്ട് ഉമ്മിണിപ്പിള്ള മുക്കാൽഭാഗ 
വും, ഒടുവിലെത്ത ഊർജ്ജിതമായുള്ള വാ കൾ െകാ മുഴുവനും, മുറ്റത്തായി
എങ്കിലും അവിടം വി േപാകുന്നതിനിടയിൽ ഇ യും വീരവാദം പറ :
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“എെന്റ ഗുരുനാഥതൃപ്പാദങ്ങൾ ഇവിെട എഴുന്നള്ളെട്ട—നിങ്ങെളെക്കാ നാ 
യ്ക്കെളേപ്പാെല എെന്റ പുറെക വാലാട്ടിേച്ചക്കാം. അതിനു നാഴിക നാ തും
മ ം േവണ്ട.” ഇതിനുത്തരമായി കുപ്പശാര് ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ തുടർ െചന്ന്,
“ണിെന്റ ഷാമീെണ തലമണ്ഹ!” എന്ന് അയാളുെട ബുദ്ധിെക്കത്തിയതായ
ഒരു ഭത്സനെചയ്ത്, പുറത്താക്കി വാതിലടച്ച്, ചാണകം തളി ശുദ്ധിയാ ന്ന
ഭാവവും കാണിച്ച് ‘ഹണിശ്ശിണി!’ (ഹരിഃ ീ) പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നവൻ! എ ം
മ ം, മലയാള അക്ഷരമാലെകാ ധരിപ്പിക്കാൻ ശക്യമല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ചില
ആേക്ഷപങ്ങളും വീരവാദങ്ങളും െച െകാണ്ട്, ീകളുെട സന്നിധിയിേല
മടങ്ങി. മീനാക്ഷിഅമ്മയുെട രണ്ടാമെത്ത കാമുകഖലെന്റ ഭീഷണിേയയും
ശപഥേത്തയും കുറിച്ച് ഊണിനിടയിൽ വൃദ്ധയും ദൗഹി ിയും ഒേട്ടെറ സംഭാ 
ഷണംെച എങ്കിലും മനക്കരു ള്ള ആ ര ീകൾ ം ഭക്ഷണത്തിന്
ഒ ംതെന്ന രുചി റവുണ്ടായില്ല. അവരുെട േക്ഷമഭാരവാഹിയായ കുപ്പശ്ശാർ
വീരവാദിയായി, ധീേരാദ്ധതനായി ഊണിനിരുന്നി ം, ഒരു മണി അരിേപാലും
ആസ്വദിപ്പാൻ അയാൾക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ടാകാഞ്ഞതിനാൽ, തെന്റ പാച 
കൈവഭവെത്ത അധിേക്ഷപി െകാണ്ട് എണീ ൈകകഴുകി; അഞ്ചാറുൈക
െവള്ളം ശാപങ്ങേളാടുകൂടി സൂര്യെന്റ േനർക്ക് അർപ്പി കയും െച . ആ സം 
ഘത്തിെന്റ പരമാർത്ഥസ്ഥിതിെയ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള പരസ്യംെചേയ്തക്കാെമ ള്ള
ശങ്കെകാണ്ട് അടുത്ത ദിവസെത്ത ആേഘാഷങ്ങളിൽ അവർ േചരുന്നിെല്ല ം,
തങ്ങളുെട ഭവനപ്പടിക്കൽ നിന്ന് അനു ഹദാതാവായുള്ള മഹാേയാഗിെയ
സന്ദർശനംെച െകാള്ളാെമ ം, ച ക്കാറെന്റ അേപക്ഷ കാരം േവഷം 
േഭദംെചയ്യാെത ആ സന്ദർശനം നിർവ്വഹിക്കണെമ ം അവർ തീർച്ചയാക്കി.
മൂന്നാമെത്ത നിശ്ചയം ഏറ്റവും നിസ്സാരെമങ്കിലും േലാകത്തിൽ ചില നിസ്സാര 
സംഭവങ്ങൾ അതിെന്റ മഹാഗതിെയ നിയ ണംെച ന്നവണ്ണം, ആ നിശ്ചയം
ഈ ചരി ത്തിെന്റ ഗതിയിൽ സാരമായവിധത്തിൽ വർത്തി .
സന്ധ്യേയാടടു ന്നതുവെരയുള്ള അന്നെത്ത ദിവസശിഷ്ടം ആ ഭവനത്തി 
ലുള്ളവർ ചിന്താേമഘച്ഛന്നമായിത്തെന്ന കഴി . ആ സംഘത്തിെന്റ
പൂർവ്വഗാമിയായി ആ ഭവനത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഉ മേ ാപാസകൻ
ആരാധനെചയ്തതിൽ അവിടെത്ത ആകാശത്തിൽ സരംെചയ്ത േശഷി ന്ന
ആത്മാരാധനാബി ക്കളും, അന്യേന േഗാചരമാകാെത പടിഞ്ഞാേറെക്ക 
ട്ടിനക പൂർവ്വപൂജാവാഹനാദി ിയകൾെകാ സാക്ഷാൽക്കരിക്കെപ്പ
സ്ഥിതിെച ന്ന വി ഹങ്ങളും ദൗഹി ിെയ എങ്കിലും രക്ഷിക്കെട്ട എ വൃദ്ധ
അവകാശേബാധേത്താടുകൂടി അന്തരാത്മനാ ാർത്ഥി . ഹൃദയാന്തർന്നാളം
തപി ണ്ടായ ആ ാർത്ഥന ഉടൻതെന്ന ഫേലാ ഖമായി കാണെപ്പടുകയും
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െച .
അന്നസ്തമയത്തിനു കുറ മുമ്പായി പരിചിതസ്വരത്തിലല്ലാെത ഒരാൾ പടിവാ 
തുക്കൽ വിളിച്ച്, വാതലിെന്റ ചുഴുകുറ്റി ഇളകുമാറു മുട്ടിേത്താറ്റിട്ട് ഉറെക്ക ആ
ദിക്കിെനത്തെന്ന പഴിപറ തുടങ്ങി. ആ സന്ദർഭത്തിൽ മുറ്റ വ്യായാ 
മത്തിനായി നട െകാണ്ടിരുന്ന വൃദ്ധ ആ കലുഷവാ കെള േക െചവി
െകാടു സൂക്ഷിച്ചതിൽ, അതുകൾ ഒരു ാഹ്മണെന്റ േകാപജ നങ്ങളാെണ 

മനസ്സിലാക്കി, തെന്റ ഭൃത്യെന വിളി വാതിൽ തുറക്കാൻ ചട്ടം െകട്ടീട്ട്
നാലുെകട്ടിേല തിരി . വാതിൽ തുറന്നേപ്പാൾ ഉണ്ടായ േവശനം െവ 
ങ്കിേടശ്വരഭീമേസനയ്യരുേടതായിരു . കുപ്പശ്ശാർ വാതിലിെന പിെന്നയും
ബന്ധി . ചിലമ്പിേന നട ന്ന േകാലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ സുഖനി
സൗകര്യമിെല്ല ള്ള ആേലാചനയാൽ അവിെടനി േപാന്ന്, ഈ പറമ്പിന 
ക കടന്ന മാമാെവങ്കിടനും ഭൃത്യനും പര രം ഒരു മുഖപരിേശാധന കഴി .
ഭൃത്യെന്റ ആകൃതി ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ വിസ്മരി േപാകുന്നതല്ലാത്തതിനാൽ,
മാമാെവങ്കിടൻ തെന്റ നിയമ കാരമുള്ള സ്വാത ്യസംേബാധനയിൽ തുടങ്ങി:
“അേട അഷ്ടവ ാ! ” എ പറഞ്ഞ് അർേദ്ധാക്തിയിൽ വിരമിച്ച്, അ ം
കുഴങ്ങിനി എങ്കിലും, പിേന്നയും വിേനാദെത്തത്തെന്ന തുടർ : “ഉെന്ന
അപഹസിച്ചാക്കാൽ കബന്ധനായിടുേമാ? ശപി ടാതുമണ്ണാ! െവങ്കിടിെയ
മറ ട്ടിയാ? ശിന്നെവങ്കിടിെയ? ചു വാറയാ?” അവസാനത്തിെല
േചാദ്യംേക കുപ്പശ്ശാർ മാമാെവങ്കിടെന മനസ്സിലായി. ആ ഭൃത്യെന്റ ഏക 
േന ം വർഷിച്ച് അ വാഹം അയാെള ഒരു സന്ധ്യാസ്നാനം കഴിപ്പി .

ാഹ്മണെന പിടി െകാ സ്വ ം െത മാറി അനുനാസിക ചുരമായ
അയാളുെട േത്യകഭാഷയിൽ സ്വാഗതം പറ . പിന്നീടു ര േപരുമായി
ദീർഘമായ ഒരു സംഭാഷണവും കഴി . അതിെന്റ വിഷയം അവരുെട
വിേയാഗാനന്തരമായ കാലെത്ത ചരി ത്തിെന്റ സംേക്ഷപമായിരിക്കണെമ
വായനക്കാർക്ക് ഊഹ്യമാണേല്ലാ. സംഭാഷണത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ,
കുപ്പശ്ശാർ “അേ ാംണീ! അേ ാംണീ!” എ വിളി . അമ്മാളുഅമ്മിണി
എന്ന പദെത്ത സംേബാധനാരൂപത്തിൽ േമൽ കാരം േയാഗി കുപ്പശ്ശാർ
വിളിച്ചേപ്പാൾ, പടിഞ്ഞാേറവശ നിന്നിരുന്ന മീനാക്ഷി ത്യക്ഷമാവുകയും
മാമൻ സ്താവനെയാ ംകൂടാെത “മുഗ്ദ്ധപാംഗസ്മിേതാദ്യൽസ്മരരസമധുരം

ാഹതം േമാഹനാംഗി” എന്ന്, താൻ കണ്ട സൗന്ദര്യധാമത്തിനു േസ്താ മായി
മൂളുകയും െച . തെന്റ പൂജാബിംബമായ കന്യകെയ തി ള്ള ഗീതമാെണ
മനസ്സിലാക്കി കുപ്പശ്ശാർ രസ ണുങ്ങലുകൾെകാണ്ട് മാമന് ബേല പറ .
മാമാെവങ്കിടെനക്കണ്ടേപ്പാൾ അന്യനായ ഒരു പുരുഷെന്റ ആഗമനത്തിൽ ആശ്ച 
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ര്യേത്താടും, എന്നാൽ ാഹമണനാെണ കാണെപ്പട്ടതുെകാ േത്യകം
ആദരേവാടും സ്വ ം നിന്നിട്ട്, മീനാക്ഷി വൃദ്ധയുെട സമീപേത്ത തിരി .
“ഇതാ ഈ കന്യകാരത്നമാണ് ഞങ്ങെട വലിയ ഭാരം” എ ഏകേന വും
കരങ്ങളുംെകാ കുപ്പശ്ശാർ ഉപന്യസി .
മാമാെവങ്കിടൻ: “എെന്നടായിത്! തായാർ െരണ്ടാവതും കുഴന്തയായി, ലക്ഷ്മീരൂ 
പമായി വ ട്ടിതാ? ആശ്ചര്യം! ‘വിണ്ണിലുമില്ലനൂനം—അന്യേലാകത്തിങ്കലും’—
സേന്ദഹമിെല്ല കുപ്പണ്ണാ—നല്ലാസൂക്ഷി െക്കാ—കണ്ട പയാക്കൾെകാ
െതാങ്കിയുെട ടാത്.”
കുപ്പൻ:‘ശളുവാശ്ശാമി’ എന്ന് ആേക്ഷപി െകാണ്ട് അയാെള കാൽകഴുകിച്ച്,
നാലുെകട്ടിനകത്താക്കി, ഇരുപ്പിന് ഒരു പായ് വിരി െകാടു . അത്യാദരേവാ 
ടുകൂടി െകട്ടിനക കടന്ന ാഹ്മണെനക്കണ്ടേപ്പാൾ വൃദ്ധ സൂക്ഷി േനാക്കി,
ഇതിനുമുമ്പിൽ കാളിഉടയാൻപിള്ളെയക്കണ്ടേപ്പാൾ ഉണ്ടായതിലും അധികം
പരവശതേയാടുകൂടി കര . അതു കണ്ട് പതിവായി െപാന്നാനിപാടുന്ന
മാമാെവങ്കിടൻ വൃദ്ധയുെട ദുഃഖഘണ്ടാരത്തിനു ശങ്കിടിപാടാൻ ഇലത്താളം
ൈകേയ .
ഏകേദശം അ നാഴിക അസ്തമിച്ചേപ്പാൾ എല്ലാവരും േചർന്ന് നാലുെകട്ടിെന്റ
കിഴേക്കത്തളത്തിൽ ഒരു സംഘം കൂടി. മട കസാലേപാെല മു െകട്ടി തള 
ത്തിെന്റ വട കിഴ മൂലയിൽ കുപ്പശ്ശാർ ൈകമടക്കിേന്മൽ തലെചരി വച്ച്,
സ്വേന െത്ത മാ ം വിളക്ക െതളിയുമാറു കാട്ടിെക്കാണ്ട് അ ാസനെത്ത
വഹി . മാമാെവങ്കിടൻ തെന്റ അത്താഴത്തിനു തയ്യാറാക്കി, മ ള്ളവർ ം
െകാടുത്ത പദാർത്ഥങ്ങെളേപ്പാെല മധുരമായുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ

സംഗങ്ങെളെക്കാണ്ട് സദസ്യെര രസിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകു . എന്നാൽ ആ
ഗത്ഭവാഗീശ്വരെന്റ സംഗാരംഭെത്ത ചില ആത്മഗതങ്ങൾ കുറ േനരേത്ത 

ക്ക് ഏകേദശം ഇ കാരം നിേരാധനം െച : “നിധി എടുപ്പാൻ പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ഭൂതം പുറെപ്പട്ടതുേപാെല ആയി ന െട കാര്യം. വലിയെകാട്ടാരം പലഹാര 

ര മൂത്തണ്ണാവിയും കഴ ട്ടെത്ത കുട്ടിപ്പട്ടരും തമ്മിൽ ഇതാ ശണ്ഠയിലായി.
രാമരാജകാര്യനിവൃത്തിക്കായി ഗൂഢസഞ്ചാരം െച ന്നതിനിടയിൽ ഈ ബാലി 
കയുമായി േകശവപിള്ള സംഘടിച്ചി ണ്ട്. ഇവളിൽ അയാൾക്ക് അനുരാഗവും
ഉദിച്ചി ണ്ട്. നാളെത്ത ആൾത്തിരക്കിൽ ഇവെള സംരക്ഷണം െചയ് വാനാണ്
വിശ്വസ്തനായ നെമ്മ നിേയാഗിച്ചിരി ന്നത്. ീകളുൾെപ്പെടയുള്ള സ്ഥിതി 
കെള അറി വരാനാണേല്ലാ അയാൾ നിഷ്കർഷിച്ചത്. ശുദ്ധഗതിെകാണ്ട്
ഇതിൽ വ ചാടി. ഇവെര വി െകാടുക്കാേമാ? അന്നദാതാവായ സ്വാമിെയ
വഞ്ചിക്കാേമാ? ന െട വത്സനായ േകശവപിള്ളെയ വട്ടത്തിലാക്കാേമാ?
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ആയാളും ഈ കന്യകയും പാലും പഞ്ചസരയുെമന്നവണ്ണം േചരുമെല്ലാ. പെക്ഷ,
േകശവപിള്ളയുെട ജാതി എെന്ത ം, കുടുംബേമെത ം, നാം തെന്ന അറി 
ഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് വിവാഹാേലാചനയ്ക്ക് ഉേദ്യാഗിച്ചാൽ, വൃദ്ധ —അേമ്പാ!
നെമ്മ ശ്മശാനയാ തെന്ന േകാപ്പിടുവിേച്ചക്കാം. േകശവപിള്ളയും ഇവളും
തമ്മിൽ ദാമ്പത്യമുണ്ടായാൽ അയാളുെട ഭാഗ്യേമാ? തുല ! മഹാരാജ ീതി
പറ േപാവൂേല്ല? നാശം! എങ്കിലും എ ം വരെട്ട. അപ്പേപ്പാൾ കണ്ടതുേപാെല
നടക്കാം. ഈശ്വേരാ രക്ഷതു–ഇവെര സഹായിക്കണം. ൈധര്യെത്ത അവലം 
ബിച്ച് ഒരു െപാടിെക്ക പുറെപ്പടുവിക്കാം” — ഈ സ്വകാര്യനിശ്ചയേത്താടുകൂടി
മാമൻ ഥമനിശ്ചയെത്ത സദസ്സിൽ സിദ്ധമായി സമർപ്പണം െച : “വി 
ളി പറയാൻ പട്ടരാണെല്ലാ. അമ്മാളു ട്ടിെയ ഇങ്ങെന വെച്ചാണ്ടിരു ടാ.
‘അർത്ഥ ഹി കന്യാ പരകീയ ഏവ’. കുഞ്ഞമ്മ അനുവദിച്ചാൽ –”
വൃദ്ധ: “കുഞ്ഞമ്മെയേന്നാ? അവസ്ഥയും യശ ം സ്ഥാനവുെമല്ലാം മണ്ണടി
േപായി, വ്യാഴവട്ടം മൂന്നായില്ലേയാ? െകാ എ വിളിച്ചാൽ മതി.”
മാമാെവങ്കിടൻ: “നാക്കിൽ അതു വഴങ്ങണ്ടെയാ! അമ്മ എ മാ ം പറയാം.
അത് ഇടറൂല്ല. കുഞ്ഞിന് തക്കതായ ഒരു ഭർത്താവിെന േവഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്ക 
ണം. ഈ ചായ ണികൾ ദൂെരക്കളയുകയും േവണം— ന െട ഒരു ഇതിെന —
മ ള ീത്വത്തിെന—അത് ‘ഹേതജഗൽ ാണസുേത’ എന്ന മട്ടാ .”
വൃദ്ധ: “അതിന് തരം വരാെത െച ം? എല്ലാരും മരിെച്ചാടുങ്ങി. കുപ്പനും
എനി ം ഇനി കാലെമ ണ്ട്? ഞങ്ങെള റ്റിയിരി ന്ന ആപത്ത് തീർ 
ന്നല്ലാെത ഇവെള ആരു െകാ േപാകും? അതിനു വഴിെയന്ത്? േവണ്ടതു
െചലവിടാം.” (വൃദ്ധയും മ ദാരി ്യസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കയാെണ ം, അതിെന്റ
നിവൃത്തിക്ക് എെന്തങ്കിലും താൻ അപ്പഴേപ്പാൾ സഹായിക്കണെമ ം മാമൻ
ആേലാചിച്ചിരു . സമ്പത്തില്ലാത്ത കഷ്ടം അവെര ബാധി ന്നിെല്ലന്ന്
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ മാമെന്റ മനസ്സിൽനിന്ന് വലുതായ ഒരു ഭാരം നീങ്ങി.) “സഹാ 
യിപ്പാൻ ാപ്തിയും േനരും ഉള്ളവെര ഇങ്ങ് കിട്ടണ്ടേയാ? ഈ പരമാർത്ഥങ്ങൾ
മുഴുവനും ച കാറേനാടുതെന്ന പറവാൻ പാടില്ല. തേന്നാടാകെകാണ്ട് പറ 

.” (താൻ നാരായേവരായ ബ വാെണന്ന് മാമൻ അഭിനയി .) “ഈ
േദശംവിട്ട് ഇവൾക്ക് ഒരു െപാറുതി കിട്ടിയാൽ വല്യ ഭാഗ്യമായി. അതിനു

േവണ്ട വഴി േനാക്കാനാണ് ഇേങ്ങാ േപാന്നതുതെന്ന.”
കുപ്പശ്ശാർ ക െകാണ്ട് മാമെന സകല കാര്യങ്ങളും ഭരേമ ി . ‘െവങ്ണുശ്ശാമി’
എന്ന് സംേബാധനെച െകാണ്ട്, ാഹ്മണെന്റ ഉള്ളിൽ അ രിച്ചി ള്ള അഭി 

ായങ്ങെള സൈധര്യം പറവാൻ അയാൾ ഉത്സാഹിപ്പി . മാമൻ ഇരുന്നിരുന്ന
സ്ഥല നിന്ന് പല ആവൃത്തി ഇളകിയുറച്ച്, തുടയിൽ താളവും പിടിച്ച് ചുമച്ച്,
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കണ്ഠവും െതളിച്ച്, കരുണേയാെട അമ്മാളു ട്ടിെയ കടാക്ഷം െചയ്തേപ്പാൾ, ആ
ബാലിക അ തനിക്ക് ഭർ വർഷെമ വിചാരിച്ച് ഒ പുഞ്ചിരിെക്കാ .
മാമാെവങ്കിടൻ: “പുഞ്ചിരി തൂകറയാ? നമു ം രാജാധികാരമിരുക്ക്. ബന്ധനം
െച ടേറൻ പാർ!” (വൃദ്ധേയാടും) “ന െട സ്വാധീനത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്.
എഴു കുത്തിൽ ബുധൻ പഠ ം; കണ്ടാേലാ രാജേകസരി. മിണമിണന്നങ്ങെന
നിപുണത്വം വഴിയും. എന്തിനു വിസ്തരി ? ന െട േകശവൻകുഞ്ഞിെന
ഒ കണ്ടാൽ—” അമ്മാളു ട്ടി ഭൂമി പിളർന്ന് തിേരാഹിതയായതുേപാെല
മറ . വൃദ്ധ അർദ്ധവ്യാജഗൗരവം നടി . കുപ്പൻ “അങ്ങെന! അരമനരഹസ്യം
അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ” എ സ്വഭാഷയിൽ വൃദ്ധയുെട േമാഹാനുകൂലമായി നട െകാ 
ണ്ടിരുന്ന ഒരു മം പുറ വ േപായി എന്ന് അപഹസി ചാഞ്ചാടി.
മാമാെവങ്കിടൻ ലാക്കിനുെകാ എന്ന് തെന്റ ബുദ്ധിെയ അഭിമാനിച്ച് ഉത്സാഹ 

മം െകാണ്ടിളകി, ഒരു രുഗ്മിണീസ്വയംവരകഥ നടത്താൻ േചങ്ങലയും േകാലും
ൈകെക്കാണ്ട് രാഗാലാപം തുടങ്ങി.
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അദ്ധ്യായം ആറ്

“നീ മമ സഹായമായിരിക്കിൻ മേനാരഥം
മാമകം സാധിച്ചീടുമില്ല സംശയേമതും.”
വി മേചാളകുേലാ ംഗെചൽവപാദത്തരശരാന, േചരനാട്ടീേരാരായിര  

ം തമ്പി വിശ്വനാഥൻ കു പിരാട്ടി എന്ന ഭുെവ േമാപചാരപുരസ്സരം
വായനക്കാരുെട സമക്ഷ േവശിപ്പി െകാള്ളെട്ട. ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിെല
ഭക്തസംഘത്തലവൻ ഇേദ്ദഹംതെന്ന ആയിരു . അേദ്ദഹം വഹി ന്ന സ്ഥാ 
നമാനങ്ങൾ സ്വാ മസിദ്ധമെല്ലന്ന് ഖണ്ഡി പറ കൂടാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കുടുംേബാത്ഭവെത്ത റിച്ച് ന്ഥവരികളിൽനി ഹിപ്പാൻ സാധിച്ചിട 
േത്താളം സംേക്ഷപെത്ത ഇവിെട േചർ —േചരഉദയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമ 
ഹാരാജാവ് നായന്മാരുെട വസതിയായുള്ള േദശത്തിെന്റ ദക്ഷിണ ാന്തെത്ത
പാരേദശികമുഷ്കരന്മാരുെട ആ മങ്ങളിൽനി രക്ഷിപ്പാനായി, ഇരണിയൽ,
കൽ ളം എന്നീ താലൂ കളുെട െതക്കരുേകാടടുത്ത്, ഏതാനും നായർഗൃഹ 
ങ്ങെള പടിഞ്ഞാറ് സമു തീരംമുതൽ കിഴക്ക് സഹ്യപർവതതടങ്ങൾവെര ഒേര
നിരയായി ഉറപ്പി . ഈ ഏർപ്പാടിൽ അ ാസനസ്ഥാനത്തിേലക്ക് അവേരാധം
മഹാരാജാവിൽനി സിദ്ധിച്ചത് കുേലാ ംഗരാജവംശ്യനായ ഒരു ഭുവിെന്റ
സന്താനവർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േവണാ രാജേശഖരപാദങ്ങെള ശരണം ാപിച്ച
ഒരു ശാഖയ്ക്കായിരു . ഇവർക്ക് േവമ്പ െരന്ന ദിക്കിൽ സമു തീര നി ം
അധികദൂരമല്ലാെതയുള്ള ഒരു രമണീയ േദശത്ത് േകാട്ടയും െകാത്തളവും പാള 
യവും പടനിലവും തനി ളവും േകാവിലും ഏർെപ്പടുത്തി, േവട്ടവിളി ം കൂട്ടവിളി 

ം അധികാരം െപറ്റ്, പല്ലക്ക്, പ ട, െപാന്നിൻെകാടി, കു വിളക്ക്, മുരശ്,
പഞ്ചവാദ്യം മുതലാന പദവി അറുപത്തിനായ് ം, ആച താരേമ സന്തതി  
േവശേമ െചല്ല, ക നാട്ടി െചമ്പിൽ പട്ടയവും െകാടു വിട തിരുവുള്ളമുണ്ടായി.
ഇങ്ങെന ഉത്ഭവിച്ച ഭവനത്തിന് കള ാേക്കാട്ട എ നാമകരണവും െചയ്യെപ്പ .
ആദിയിൽ േകരളീയ ീസ ർണ്ണന്മാരായിരുന്ന കള ാേക്കാട്ടത്തമ്പിമാർ
‘ദുർഭഗമാരായ രാക്ഷസ ീകേളാെടേപ്പാഴുമുള്ളതാം സംസർഗ്ഗകാരണാൽ’
ലങ്കാലക്ഷ്മിയുെട സൗന്ദര്യം രാക്ഷസീയമായിത്തീർന്നതുേപാെല, കാലാന്തരം
െകാണ്ട് ആകൃതിയിലും കൃതിയിലും ഒരു ആസുരവർഗ്ഗമായ് ഭവി . ആ
ഭവനെക്ക കൾക്കിടയിലുള്ള ഓേരാ അങ്കണവും ഓേരാ ഹതശരീരത്തിെന്റ
സമാധിസ്ഥലമാക്കെപ്പട്ടതിനാൽ അനവധി ഹ്മരക്ഷ കളും േ തങ്ങളും
അവിെട സം മിച്ചിരു . ഇങ്ങെനയുള്ള ാചീനതാലക്ഷ്യെത്ത ആ ഭവനം
വഹി തുടങ്ങിയതിെന അനുകൂലി മാറ് േകാട്ടകൾ ഇടി ം കിട കൾ
തൂർ ം െകട്ടിടങ്ങൾ വി ം തുടങ്ങി. എങ്കിലും, ആ കുടുംബം പൂർവവൽ
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യശഃ സരേത്താടും രാജസന്നിഭ ഭാവേത്താടുംകൂടിത്തെന്ന കഴി .
ന െട ഈ കഥാകാലെത്ത കാരണവപ്പാടായ വിശ്വനാഥൻ കു പിരാട്ടി 
ത്തമ്പി, അെല്ലങ്കിൽ കു ത്തമ്പി, തെന്റ തറവാ മഹിമെയ വഴിയാംവണ്ണം
പുലർത്തി സ്മരണീയമായ ഒരു നിലെയ ാപിച്ചത് ഈ കഥയിെല സാരമായ
ഒരു പർവമാകു . കു ത്തമ്പി കള ാേക്കാട്ടെപ്പരുമാളായി വാണ കാലത്ത്,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു വിളിെകാണ്ട് നാഞ്ചിനാ പിടാക പതിെന ം, തിരുനാൾ
ആദരിപ്പാൻ എ ന്നതിലും കൃത്യമായി കൂട്ടേത്താടിളകും. കുളച്ചൽമുതൽ
കന്യാകുമാരിവെരയുള്ള തുറക്കാർ ം, നാടാന്മാർ ം, അന്തരാളവർഗ്ഗ്യർ ം
’അരശും മന്തിരിയും’ കു ട്ടിത്ത ാക്കൾ തെന്ന ആയിരു . കാരണവന്മാ 
രുെട വിശദബുദ്ധി അവകാശരീത്യാ കു ത്തമ്പി സിദ്ധിക്കാത്തതുെകാ ം,
മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ സമ ബലസ്ഥാപനേത്താടുകൂടി രാജ്യ 
ത്തിൽ ഗണനീയമായ ജ്ഞാന ചാരം ഉണ്ടായതിനാലും, സ്വപൂർവഗാമികളുെട

താപാഗ്നിയിൽ ദുർമ്മരണം ാപിച്ച കൂട്ടെത്ത േഹാമാദി ിയകൾ െകാ
മുക്തന്മാരാക്കിത്തീർത്തിെല്ലങ്കിൽ തെന്റ ഭവൈനശ്വര്യം േസ്വച്ഛാനുകൂലമായ
സമുത്കർഷെത്ത ാപിക്കയിെല്ല തമ്പി േ ശി തുടങ്ങി. ഇങ്ങെനയിരി 

ന്ന കാലത്ത്, ആ േദശത്ത് അവതീർണ്ണനായ ഒരു അവധൂതനിൽനിന്ന്,
ഗൃഹബാധകേളയും ആത്മബാധകേളയും അപസാരണം െച ന്നതിനുള്ള
ചില ഉച്ചാടനവിധാനങ്ങെള തമ്പി ഹിക്കയും ജീവ ക്തനായ ആ േയാഗീ 
ശ്വരനും തമ്പിയും തമ്മിൽ ദൃഢമായ ൈമ ി സ്ഥാപിക്കെപ്പടുകയും െച .
940-ാമാണ്ടിനിടയ്ക്ക് രണ്ടാമതും ആ േയാഗീശ്വരൻ േവമ്പ ർ ദിക്കിെന പരി 
ശുദ്ധമാക്കാൻ എഴുന്നള്ളിയേപ്പാൾ, തമ്പിയുെട അതിഥിയായി ഏകേദശം
മൂ മാസേത്താളം താമസിച്ച്, അവസാനത്തിൽ തെന്റ പരമാർത്ഥേത്തയും
അേപ്പാഴെത്ത സഞ്ചാേരാദ്ദശ്യേത്തയും തമ്പിെയെക്കാ ഖഡ്ഗമുഷ്ടി സത്യം
െചയ്യിച്ച്, ധരിപ്പി . ഈ വിധം ക്ഷ േയാഗ്യമായുള്ള ഒരു ിയ തെന്നെക്കാ
െചയ്യിച്ചതിനാൽത്തെന്ന, േയാഗീശ്വരെന്റ അതിഗൂഢവും ഗുരുതരവുമായ തത്വം
ശുദ്ധത്മാവായ തമ്പി പൂർണ്ണമായി േബാദ്ധ്യെപ്പ . ഗുരുനിേയാഗാനുസാ 
രമായി സ്വന്ത പടക്കളത്തിൽ ഹ്മാണ്ഡക്കണക്കിൽ ഒരു ഭജനമഠേത്തയും
അേതാടു േചർത്ത് അേനകം ശാലകേളയും തീർപ്പിച്ച് സ്വയം താചാരമായ
ഭജനവും സ്വകുടുംവപാരമ്പര്യെത്ത ടർന്ന് അക്കാല ചാരലുപ്തമായിരുന്ന
േസനാസജ്ജീകരണവും തുടങ്ങി. ഈ ഉദ്യമങ്ങൾ പൂർവകാരണവന്മാരാൽ
’ഈടം’ വയ്കെപ്പട്ടിരുന്ന ധനെത്ത അതിെന്റ പരമാർേത്ഥാദ്ദിഷ്ടമായ വിനിമേയാ 
പേയാജ്യതെയ നിർവഹി ന്നതിനായി പുറത്തിറക്കി. െകാല്ലം ര മൂ കഴി 
ഞ്ഞേപ്പാൾ കു ത്തമ്പിയുെട സ്വന്തസമ്പാദ്യങ്ങളായ ചില ആഭരണാദികൾ
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സാമാന്യജനങ്ങളുെട അംഗങ്ങെള അലങ്കരി െകാ ന്നതിന് ഉദാരമതിയായ
അേദ്ദഹം അനുവദി . ചില ദരി ട്ടത്തിെന്റ ഉദ്ധാരണത്തിനായി തമ്പിയുെട
ഭൂസ്വത്തിൽ നിസ്സാരമായ ഒ രണ്ട് അംശങ്ങളുെട അനുഭവൈകവശങ്ങളും
മാറ്റെപ്പ . ഈ വ്യയങ്ങൾനിമിത്തം ഉണ്ടായ നഷ്ടം ഭാവിയിൽ മഹാേ  
യ കെള ആശംസി ന്ന തെന്റ ശിഷ്യത്വത്തിലും േസനാനിത്വത്തിലും
തമ്പി ള്ള അഭിനിേവശേത്തയും ശുഷ്കാന്തിേയയും വർദ്ധിപ്പിച്ചേതയു .
രാജ്യത്തിെന്റ േകാണസ്തംഭങ്ങളായ ഭുകുടുംബങ്ങൾ രാജ്യമണ്ഡപകൂടെത്ത
അതിൽ സംസ്ഥാപിതമാകുന്ന ജീവന്തികാസഹിതം വഹിേക്കണ്ടതാെണ ,
വാതവൃഷ്ടിഭൂകമ്പാദി സംഭവങ്ങളിലും അസംഭിന്നൈധര്യമായി അതിെന
രക്ഷിേക്കണ്ടതാെണ ം ഉള്ള രാജ്യരക്ഷാനിദാനങ്ങെള പരമ്പരാസിദ്ധമായ
ഊർജ്ജസ്വലത്വംെകാണ്ട് കു ത്തമ്പി നല്ലതിന്മണ്ണം ഹിച്ചിരു . ചു 
രുക്കത്തിൽ തെന്റ ഭവനസ്ഥാപനംതെന്ന രാജ്യരക്ഷയ്ക്കായിട്ടാകയാൽ ആ
പരി മത്തിൽ േനരിടുന്ന നഷ്ടം ധീരന്മാരാൽ അഭിലഷിതമായ ആത്മബലി 
തെന്ന എന്ന് അേദ്ദഹം പരിഗണനം െചയ്തിരു . രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ
ക നകൂടാതുള്ള പടെയാരുക്കങ്ങൾ രാജ ാഹതുല്യമായി ഗണിക്കെപ്പടാമായി 
രുെന്നങ്കിലും മ ിമാർമുഖാന്തിരമല്ലാെത മഹാരാജാവ് സ്വവിശ്വസ്തന്മാർമുേഖന
ചില കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹി വന്നിരുന്നതിനാൽ തമ്പിയുെട വൃത്തികെള
മുളയിൽത്തെന്ന േഛദംെചയ് വാൻ സമീപാധികൃതന്മാർ മുതിർന്നില്ല. രാജ 
കുടുംബാ യത്താൽ ഒരു ഉൽകൃഷ്ടപദവിെയ ാപിച്ചിരുന്ന കള ാേക്കാട്ട
ഭവനത്തിെല കാരണവർ മഹാരാജാജ്ഞകൂടാെത പടേക്കാ കൂട്ടാൻ പുറെപ്പട്ടത്
എ പേരാക്ഷാധികാരത്തിേന്മലാെണന്ന് വഴിേയ ഷ്ടമാകുന്നതാണ്.
കള ാേക്കാട്ടയിേലക്ക് അ മായുണ്ടായ ധനക്ഷയെത്ത നിക ന്നതിന്
ഹരിപഞ്ചാനനൈമ ിയാൽ ചില ാധാന്യങ്ങളും തമ്പി സിദ്ധി . തിരു 
വനന്തപുര നി ം രാജ്യകാര്യസംബന്ധമായി ഓേരാ ഭടന്മാരും ചാരന്മാരും
അടിക്കടി കള ാേക്കാട്ടയിേല വ െകാണ്ടിരു . പത്മനാഭപുരത്ത്
എഴുന്ന േമ്പാൾ അമൃേത കഴിഞ്ഞയുടൻതെന്ന മധുരവിഭവങ്ങളുെട ഒരു
പകർച്ച തമ്പിക്ക് അയ ക നിയമമായിരി എ ം അടുെത്താഴിവുവ 
രുന്ന മുഖ സർവാധി ഉേദ്യാഗത്തിന് തമ്പിെയത്തെന്ന നിേയാഗിപ്പാൻ
മഹാരാജാവ് നിശ്ചയിച്ചിരി എ ം, ക ന കാരവും യുവരാജാവിെന്റ
ഗുരുസ്ഥാനേത്താടുകൂടിയും, തിരുവനന്തപുരെത്തഴുന്നള്ളി അനു ഹിച്ചരുളുന്ന
സാക്ഷാൽ ീപര ഹ്മപാദരായ ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗി പഞ്ചാസ്യസ്വാമി 
തീർത്ഥൻ തിരുമുമ്പീന്ന് കു ത്തമ്പിയുെട സൂ ത്തിരിപ്പിൽ ആടുന്ന ഒരു തിമ
മാ മാെണ ം, അതുെകാണ്ട് തിരുവിതാംേകാടുസംസ്ഥാന ം ആ േയാഗി 
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സന്നിധികളുെട ഗുരുസ്ഥാനാധികാരം വ്യാപിച്ചി ള്ള ഭാരതഖണ്ഡം മുഴുവനിലും
തമ്പി വിചാരിച്ചാൽ അസാദ്ധ്യമായി യാെതാ ം തെന്നയിെല്ല ം, ‘ഡില്ലിപാ 
ച്ചാലും’, ൈമസൂരിെല സുലുത്താനും’, ആർക്കാട്ടിെല നഭാവും, െവള്ളക്കാരുെട
തുറമുഖങ്ങളിെല ‘കുമേണ്ഡാദരന്മാരും’, ഗൗണേധാരണന്മാരും’ അേദ്ദഹത്തിനു
കറിത്താകൾ അയയ്ക്കാറുെണ്ട ം, അേദ്ദഹവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േവ ക്കാരും

സിദ്ധം െച വ . ഇ കാരമുള്ള ജന തി പലേപ്പാഴും വാസ്തവമായി
പരിണമിക്കാറുള്ളതിെന വിചാരിച്ച്, അതിെന്റ ചാരപുഷ്ടിയാൽ തമ്പിയുെട
വൃഥാഭിമാനവും േപാഷി െകാണ്ടിരു .
ഇ കാരം താപരു നായിക്കഴിയുന്ന തമ്പിേയയും ഒരാൾ ‘െകാടികുത്തിച്ച്
ആചാരം’ െചയ്യി വന്നിരു . േലാകത്തിൽ സാഹിത്യരസെമെന്നാ െണ്ട 
ങ്കിൽ, അതിെന്റ സാരസർവസ്വെത്ത ഹിച്ചവർ ഈ മര്യാദെയ്ക്കങ്കിലും തമ്പിെയ
അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഗൃഹജീവിതച ത്തിെന്റ സംഘർഷണശൂന്യ 
വും നിശ്ശബ്ദവുമായ ഗതിക്ക് ൈതലവും െകാഴു ംേപാെല ഉപേയാഗെപ്പട്ട
ഈ മഹാനുഭാവത്വം ഗൃഹസ്ഥമറകളിെല മർമ്മസൂ മായി അഭിജ്ഞന്മാർ
ൈകെക്കാ . േലാകരാവണനായ രാവണമഹാരാജാവും “ചടുലമിഴിനി 

െടയടിമലരിൽ വീണുഴന്നടിമെപ്പടുെന്നെന്ന െവടിയരുതു നാേഥ!” എ
യാചിച്ച്, സ്വപത്നിയായ മേണ്ഡാദരിക്ക് ‘നാഥ’ എന്ന പദെത്ത നൽകിയിേല്ല?
അതുെകാണ്ട് തമ്പി ണ്ടായ അൽപമായ മടക്കവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഹിമാ 
സാക്ഷ്യമായി മാനിക്കെപ്പേടണ്ടതാണ്. കള ാേക്കാട്ടയിൽനിന്ന് അത്താഴം
ഊണിൽ മുറിേവ െകാ േപായ ബാലെന്റ കഥേപാലും ആ ഭവനത്തിൽ േകൾ 
പ്പാനില്ലാെതചമ . എന്നാൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തെന്റ വക ഒരു തീ രെത്ത
വാചകഗാംഭീര്യേത്താടുകൂടി ചാർത്താൻ േനരിട്ട കഷ്ടത്തിനിടയിൽ “വല്ലതു 
െമാ ചുഴിപ്പാൻ ഒരു െപാടിയനുണ്ടായിരുന്നതും േപായിേപ്പാെക്കാഴി ”
എന്ന് തമ്പി പരിഭവെപ്പട്ടേപ്പാൾ, അടു ണ്ടായിരുന്ന ആഭരണ ട്ടത്തിെന്റ
കിലുകിലാരവം െകാണ്ട്, േ മവതിയായ സ്വഭാര്യയുെട സാമീപ്യത്തിന്
അേദ്ദഹം ജാഗരൂകനായി േ േശാച്ചാരണങ്ങെള ഉപസംഹരിച്ച് തല െചാ 
റി െകാണ്ട് തുടങ്ങി. ‘പാതിയും പുരുഷനു ഭാര്യ’ എ ള്ള മാണം
ഒട്ടിടംെകാണ്ട് ഒരു കാര്യേത്തയും െച കൂെട ള്ള മാണവാദിയായ കു  
ത്തമ്പിയുെട സംഗതിയിൽ, ഇരട്ടി എന്നല്ല, അതിലധികവും വ്യാപ്തിേയാടുകൂടി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദിനചര്യയിൽ അനുകരിക്കെപ്പട്ടിരു . എങ്കിലും, ഭർ ധി 
കാരെത്ത അേദ്ദഹേത്താളം കണിശമായി െചലു ന്ന പുമാൻ ഇ ാംകാരുെട
ഇടയിലും ഇെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം അഹങ്കരിക്കാറുണ്ടായുരുന്നതിെന അേല്ല നാം
വിശ്വസനീയസാക്ഷ്യമായി ഗണിേക്കണ്ടത്? വിേശഷി ം കു ത്തമ്പിക്ക
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ഒരു കാര്യത്തിൽ അരത്തമപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിെയ അേപക്ഷിച്ച് താ യുണ്ടായിരുന്ന
സംഗതിയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മര്യാദ അപമര്യാദ എ തെന്ന കണക്കാക്ക 
െപ്പട്ടാലും അതിെന്റ ഗൗരവെത്ത ലഘൂകരി മേല്ലാ. കു ത്തമ്പിക്ക് തെന്റ
കുടുംബത്താൽ സ്വയം സ്വീകൃതമായുള്ള പദവികളല്ലാെത ’കണ തമ്പി
െചൺപകരാമൻ’ എന്ന സ്ഥാനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബപുരാണത ം ഭാ 
വത്തിനും അനുരൂപമായി കിട്ടീട്ടില്ലായിരു . തങ്കച്ചിയുെട തറവാട്ടിേലക്ക്,
അതിെല അംഗങ്ങളിൽനിന്ന് രാജസ്ഥാനത്തിേല ണ്ടായ സഹായങ്ങൾ

തിഫലമായി ഇരട്ടിത്തിരുമുഖവും െചൺപകരാമപ്പട്ടവും തമ്പിസ്ഥാനവും മാർ 
ത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിനാൽത്തെന്ന നല്കെപ്പട്ടിരു . മെറ്റാരു സംഗതിയും
തങ്കച്ചിയുെട േമൽേകായ്മെയ ഉറപ്പി . തമ്പിയുെട മുൻപറഞ്ഞ ഉദ്യമങ്ങളും
അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആപൽക്കരവും ധനനാശകവും എ േതാന്നിയതിനാൽ,
ഈ ദമ്പതിമാരുെട ബന്ധം േവർെപടുത്താൻകൂടി ഭാര്യാഗൃഹക്കാർ ഇടക്കാല 
ങ്ങളിൽ ആേലാചി . എന്നാൽ അരത്തമപ്പിള്ള സതീനിഷ്ഠവീര്യേത്താെട
ഭർ പക്ഷത്തിൽനി െകാണ്ട് ഈ മെത്ത ഭഞ്ജി . പ പതിനാറു ’ഏരു’
കാളയും അ േത്താളം കരിമ്പറ്റവും, കറവയ്ക്കം ചാണകത്തിനും േവണ്ടതിലധികം
പശുക്കളും, മൂ നാല് ആട്ടിൻപറ്റവും, എ പത്ത് വന്മല മാണമുള്ള വേയ്ക്കാൽ 

റുക്കളും, നി ല്യമായ വലിപ്പേത്താടുകൂടിയ കളങ്ങളും കളിയലും, പ
മു റുേകാട്ട നിലവും അളവില്ലാേത്താട്ടങ്ങളും കാടുതരിശുകളും, അറ ള്ളിൽ
കിട ള്ള സ്വർണ്ണേച്ചന, െപാൻകദളി ല മുതലായ നിേക്ഷപങ്ങളും തെന്റ 
വക എ പറവാൻ അവകാശമുള്ളവനായ തമ്പിെയ, വിേശഷി ം ആേറഴു
സന്താനങ്ങളുെട അമ്മയായതിെന്റ േശഷം, ഉേപക്ഷിച്ച് േവർപിരിയാൻ സന്ന 
ദ്ധയാകത്തത് സതീത്വെത്ത സാക്ഷീകരി ന്നിെല്ല ചിലർ വാദിേച്ചക്കാം.
കഥ നടക്കേട്ട. തങ്കച്ചിയുെട ആത്മമഹിമെയ ഹിപ്പാൻ നികേഷാപലമായ
ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടാവും. തങ്കച്ചിയുെട സ്ഥിരമന തെയ ഉ തമാക്കാൻ അവ 
രുെട സേഹാദരാദികൾ സാധിക്കാഞ്ഞതിനാൽ അവർ അടങ്ങിപ്പാർ .
അതിനാലും, ആരിലും നിന്ന് ഒരു ബാധയുംകൂടാെത കു ത്തമ്പി ദക്ഷിണദിക്കി 
േനയും അരത്തമപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചി കു ത്തമ്പിേയയും യേഥഷ്ടം ഭരിക്കാനുണ്ടായ
വിധിമതത്തിന് ലംഘനമുണ്ടായില്ല.
ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരെന്റ എഴുന്നള്ളത്ത് കഴ ട്ടത്തടുക്കാറായേപ്പാൾ,
കള ാേക്കാട്ടിെല കാരണവർ പാലാഴിമഥനത്തിെല മന്ഥധ്വനിേയാടുകൂടി
കൂർക്കംവലിച്ച് സ്വപ്നസുഖേത്തയും അനുഭവിച്ച് ആനന്ദി കയായിരു .
ഏഴരനാഴിക പുലരാനുള്ളേപ്പാൾ തമ്പിയുെട നി ാവിഘാതംെചയ് വാൻ പൂമുഖ 
പ്പടിവാതിൽ തുറ ന്നതിന് ചില വിളികളുണ്ടായി. അവ തി തികളായി,
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അേപ്പാൾ ഉണർെന്നഴുേന്നറ്റ ക കാലികളുെട കണ്ഠമണികൾ നാഴികമണി 
യുെട ഉറുക്കമുണർത്തിയ ം േപാെല കുറ േനരേത്ത മുഴങ്ങി. അവിെട
കിടന്നിരുന്ന പരിചാരകന്മാർ ഉണർ എങ്കിലും, ഒേട്ടറേനരേത്തക്ക് അവർ
അർദ്ധനി ാവശന്മാരായി മന്ദബുദ്ധികളായി കിട ം ഇരു ം കഴി കൂട്ടി.
ഉറക്കസദ്യ േശഷം ഉറക്കംതൂങ്ങലായ ഒരു ലഘു സുഖാനുഭവക്കഞ്ഞിെയ ടി
ഭൃത്യർ ൈകെക്കാണ്ടത് ആ സാധു ട്ടത്തിന് നി കി ന്ന സ്വല് പസമയെത്ത
കഴിയുന്ന ദീർഘിപ്പിച്ച്, ക്ഷീണശമനം സാധി െകാൾവാൻ മാ മായിരു .
ഭൃത്യന്മാർ അർദ്ധ ബുദ്ധന്മാരായി വർത്തി ന്നതിനിടയിൽ കു ത്തമ്പി
ആത്മാകർഷണത്താെലന്നേപാെല ഉണർന്ന് പുറ ണ്ടായ േകാലാഹലങ്ങ 
ളുെട കാരണെമന്താെണന്ന് ആേലാചി ന്നതിന് ഭാര്യെയ ഉണർ വാൻ

മി . ആ മഹതി േകാപഹാസ്യനീരസങ്ങെള സൂചിപ്പി ള്ള ചില ആ കേളാ 
ടുകൂടി തെന്റ ച മഞ്ചത്തിെന്റ ചട്ടവും കൂടവും കാലുകളും തകർ േപാമ്മാറ് ഒ
തിരി കിടന്നതല്ലാെത ഭർ േചാദ്യത്തിന് യാെതാരു ആഭിമുഖ്യേത്തയും
നല്കിയില്ല. ‘എടാപാെട’ എന്ന് തമ്പി തെന്റ അക്ഷമെയ ഉദ്വമി . “അേയ്യ! േകാട്ട!
നിലംപാ േപാവൂടെണാ?” എന്ന് തമ്പിയുെട ര വാക്കിന് ഇരട്ടിയായി
തങ്കച്ചി തെന്റ കൃതപർവതത്വെത്ത കടനംെച . “ഒ ചവപ്പാെനങ്കിലും
എടു ത ടേയാ?” എന്ന് തമ്പിയും, “എെക്കെന്റ കുറുക്ക് നൂരട്ട് ” എ തങ്ക 
ച്ചിയും, “നമ്മ ള്ള െപാ ംെകാടതമ്മിണിയല്ലിേയാ?” എന്ന് ശൃംഗാരമായി
തമ്പിയും, “ഉദി ംേവളയിൽ െകട െവളയണതു കണ്ടിെല്യാ?” എന്ന്
സരസമറുപടിയായി തങ്കച്ചിയും— ഇങ്ങെന ആ ദമ്പതിമാർ അവർ രസക 
രെമ േതാന്നിയ ഒരു രഹസ്സല്ലാപംെകാ കുറ േനരം കഴി . അേപ്പാൾ
അവർ കിടന്നിരുന്ന അറയുെട െതെക്കവശ ം, എന്തിനു പറയു , മ ള്ള
സ്ഥലങ്ങളിലും നിന്ന് “െകാച്ചമ്മ! അ േന്ന! അമ്മച്ചീ” എന്ന് ഭൃത്യന്മാർ പരി മ 
േത്താെട വിളികൂട്ടി ടങ്ങി. തമ്പി ച ക്കാറെനേപ്പാെല കണ്ടകനല്ലായിരു .
സ്വകുടുംബത്തിലും ഒരു ദളവാേയാ സർവാധിേയാ ഉണ്ടായിട്ടിെല്ല ള്ള അസൂയാ 
ശകലവും, ഉണ്ടാവാനുള്ള അതിേമാഹശകലവും ഇതുകളിൽനിന്ന് ശാഖകളായി
ബഹുദൂരം വീശീ ള്ള ചില ചില്ലറ ചാപല്യശകലങ്ങളും അല്ലാെത മെറ്റാരുവി 
ധത്തിലും തമ്പിയുെട സ്വഭാവം മനുഷ്യസാമാന്യത്തിെന്റ സ്വഭാവത്തിൽനിന്ന്
വളെര ഭിന്നമായിരുന്നില്ല. തമ്പിയുെട സുഖനി ാലംഘനമായി ഭൃത്യന്മാർ
വിളികൂട്ടിയേപ്പാൾ, അേദ്ദഹം തെന്റ ശയനമുറിയുെട വാതിൽ തുറന്ന് അവരുെട
സം മകാരണെമെന്തന്ന് അേന്വഷണംെച .
അ നാഴിക െവളുേപ്പാടുകൂടി ‘പടിക്കൽ’ വിളിച്ച പറയർ ം മ ം കൃഷിയാ 
യുധങ്ങെള എടു െകാടുപ്പാനായി അവിടെത്ത രണ്ടാം വിചാരി കാരിൽ
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ഒരാൾ വാതിൽ തുറന്നേപ്പാൾ, പൂമുഖത്ത് ഒരു കാ കാണെപ്പ . ആ സംഗ 
തി പരസ്യമാക്കാെത യജമാനെന ധരിപ്പിക്കാൻ മിച്ചത്, ഉണർന്നിരുന്ന
ഭൃത്യരുെട ദ്ധെയ ആകർഷി . വിചാരി കാരനും ഭൃത്യരും തമ്മിൽ ശുഷ്കാ 
ന്തിമത്സരം ഉണ്ടായി. കാര്യം വലുതായ തിരക്കിൽ കലാശി . തമ്പിയുെട
അേന്വഷണാരംഭത്തിൽ, സ്വമഞ്ചത്തിൽ കിട െകാ തെന്ന എെന്തെരടാ,
െകാളത്തിൽ തീ പിടി െട്ടാ?” എ തങ്കച്ചി േചാദ്യം െചയ്തേപ്പാൾ “ചാമീര്
പൂെമാവത്ത് അവസാനിക്കണാ” എന്ന് ഭൃത്യൻ അറ രത്തിണ്ണയിൽ കയറി
തമ്പിേയാടു സ്വകാര്യമായി ഉണർത്തി . തമ്പിക്ക് ഭൃത്യൻ പറഞ്ഞതിെന്റ
അർത്ഥം മനസ്സിലായി, അേദ്ദഹം പരമാനന്ദാബ്ധിയിൽ മുങ്ങി. തങ്കച്ചിയും
ഭൃത്യെന്റ വാ േകൾക്കയാൽ കൃതയുഗകാലേത്ത േചർന്ന ഭീമാകൃതിയുള്ള
കാൽപ്പ കണെക്ക കട്ടിലിൽനിന്ന് എക്കി ഉയർന്ന് ഭർത്താവിെന്റ പുറകിെല 
ത്തി, സ്വമനസ്സാക്ഷ്യത്തിനു വിേരാധമായി “ഇവിെടക്കിട പൂത്താനിക്കണം,
ഞാനിതാ അനത്താേനാ കാച്ചാേനാ േപാേണൻ” എ പറഞ്ഞ് തെന്റ
പാചകശാലാഭരണത്തിെനന്ന ഭാവത്തിൽ പുറെപ്പടാൻ ഭാവി . “ആങ്ഹാ!
ഇങ്ങെനേയാ േവണ്ടപ്പം േവണ്ടത്?” എന്ന് കാര്യമായിത്തെന്ന ണയപരി 
ഭവം പറവാൻ തമ്പി ഭാവി ന്നതിനിടയിൽ, തങ്കച്ചി ഭൃത്യെര വിളിച്ച് ആ
െകട്ടിടത്തിനക ണ്ടായിരുന്നവയിൽ സ്വമഞ്ചെമാഴിച്ച് സകലതും അവിെട 
നി ം മാറ്റി . തെന്റ ഭാര്യയുെട സഹകാരിത്വം ക സ ഷ്ടനായി, തമ്പി
മുഖപാദക്ഷാളനാദ്യങ്ങൾക്കായി േപായി. അകെത്ത തളങ്ങളും മുറ്റങ്ങളും അടി 

വാരിത്തളിപ്പിച്ച്, ജപപ്പലക, പുലിേത്താൽ, വലുതായ ഇരട്ടദ്ദീപം എന്നിവ
തളത്തിലും, കംബേളാപധാനങ്ങൾ, വീശുന്നതിന് ആലവട്ടം എന്നിത്യാദി 
കൾ മഞ്ചത്തിേന്മലും, ജലപൂർണ്ണമായ വലിയ കലശപ്പാനകളും കിണ്ടികളും
തിണ്ണയിലും ഒരുക്കംെചയ്തതിെന്റ േശഷം, ശിഷ്ടം താൻകൂടിയ കാര്യമെല്ല ള്ള
ഗൗരവേത്താടുകൂടി അരത്തമപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചി വടേക്കെക്കട്ടിലും മ ം നിന്ന്
കുട്ടികെള ശകാരി ം തല്ലിയും ഉണർത്തിെക്കാണ്ട്, അടുക്കളെക്കട്ടിേല
െപായ്ക്കള . തമ്പി ദന്തധാവനാദി ശരീരശുദ്ധി ിയകൾ െചയ്ത്, ഭസ്മവും
രു ാക്ഷമാലയും ധരിച്ച്, വ വും മാറി പൂമുഖത്ത് എത്തി ദൂെര മാറിനിന്ന് തല
നില മു മാറ് അേനകം കുറുെന്താഴലുകൾ ഇടകലർ ള്ള െനടുംെതാഴലുകൾ
മൂ ം ഹൃദയപുരസ്സരം കഴി . ഭൃത്യന്മാരുെട ഉത്സാഹൗദാര്യങ്ങളാൽ അവിെട
െകാ വയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ദീപങ്ങളുെട ഭയ്ക്കിടയിൽ ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരൻ

ാണായാമ ിയാമദ്ധ്യസ്ഥനായി, സംവിന്മയസുവർണ്ണവി ഹനായി സ്ഥിതി 
െച ന്നതു കാണെപ്പ . അതികായനായ തമ്പിയുെട ണാമസാഹസങ്ങൾ
സ്വാമികളുെട സമാധിബന്ധെത്ത ധ്വംസി . സമൃദ്ധമായ ചന്ദനേലപനത്താൽ
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ജടിലമാക്കെപ്പട്ട മീശെയ തേലാടിെക്കാണ്ട്, ൈവഷ്ണവദ തിമാനായ േയാ 
ഗീശ്വരൻ, വിശ്വാകൃതി ദർശനെത്ത ന വാെനന്നവണ്ണം ഉത്ഥാനംെച .
ഭവബന്ധേമാചകമായ ആ പുണ്യലബ്ധിക്കായി തമ്പി അതിദൂര മാറി വാ െപാ 
ത്തി ഓച്ഛാനഭാവത്തിൽ തെന്റ ശരീരപുഷ്ടിക്ക് അതിവിഷമമായ മുേന്നാ ള്ള
അവനമനെത്ത അവലംഘി നി . േയാഗീശ്വരൻ സഹജമായുള്ള കരുണാവീ 
ക്ഷണംെകാണ്ടല്ല, മഹാ ഭുക്കൾക്ക് ഉചിതവും ഗംഭീരവുമായ ശിരഃകമ്പനത്താൽ
തമ്പിെയ ആദരി . ച ക്കാറെന്റ ഭവനത്തിെല സാമാന്യസ്ഥിതിേപാെല
േയാഗീ ാവിർഭാവം െകാണ്ട് കു ത്തമ്പിയുെട ഭവനവും ഭൃത്യസഞ്ചാരവിഹീ 
നമാക്കെപ്പ . ഏെഴ ചുവടു പുറകിൽ കു ത്തമ്പിയാൽ പരിേസവിതനായി
േയാഗിരാജൻ അറ രയ്ക്കക കടന്ന് ശാർ ലചർമ്മത്തിേന്മൽ ഒരു േയാഗാ 
സനെത്ത ൈകെക്കാണ്ടിരു . താഴ തിണ്ണയിൽ െത കിഴ മാറി
പൂർവവൽ അത്യാദരഭാവേത്താടുകൂടി തമ്പി നിലയും ഉറപ്പി . രാജസകാന്തിയും
ശാന്തേതജ ം ഇടകലർ ള്ള േയാഗീശ്വരമുഖം തമ്പിയുെട സന്നിധിയിൽ
ആനക്കഴുത്തിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പാൻ ഒരുക്കെപ്പട്ട ഭാമധ്യസ്ഥമായ ബിംബം 
േപാെല േശാഭി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശബ്ദധാടിയിലും ശരീരപുഷ്ടി ഭകളിലും
ഉദയേവളയിൽ ഇതരജീവജാലങ്ങൾ നിശാവി മത്താൽ സിദ്ധിച്ചി ള്ള
അഭിനവൈചതന്യം ത്യക്ഷമായിരു . എന്നാൽ ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ സാ 
ക്ഷാൽ കൃതമായുള്ള പഞ്ചാനനത്വം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല.
ബഹുപരിവാരസേമതനായി എഴുന്ന ന്ന ഗുരുരാജതീർത്ഥപാദർ അേന്നദി 
വസം സ്വേസവ്യനായിത്തെന്ന എഴുന്നള്ളിയിരി ന്നതിെന വിചാരിച്ച്, ആ
ആഗമനത്തിന് എേന്താ ഗൗരവേമറിയ കാരണമുണ്ടായിരി െമന്ന് തമ്പി ശങ്കി 

. േയാഗീശ്വരൻ തമ്പിേയയും കുടുംബേത്തയും ഗൃഹേത്തയും മി ങ്ങേളയും
രാജനാമെത്ത സംഘടിപ്പിക്കാെത രാജ്യേത്തയും യഥാവിധി അനു ഹി . ഭാ 
ര്യാസന്താനങ്ങളുെട കുശലങ്ങെളപ്പറ്റി കൃപാർ മന നായി അേനകം ശ്നങ്ങൾ
െച . അനന്തരം തമ്പിയുെട മുഖ േനാക്കിെക്കാണ്ട് ശാന്തനിശ്ശബ്ദതേയാട്
സ്ഥിതിെച . തമ്പി ൈകകൂപ്പി കുറച്ച് അടുത്തണഞ്ഞ് മനസ്സേങ്കാചേത്താടുകൂടി
ഇങ്ങെന ഗൃഹഹനായകെന്റ നിലയിൽ സംഭാഷണഭാരെത്ത വഹി : “ഇന്ന്
എഴുന്നള്ളിയിരിക്കണത് തിരുമനസ്സിൽ എേന്താ െവമ്പലുെകാണ്ടിട്ടാെണന്ന്
അടിയെന്റ പഴമനസ്സിൽ േതാ . ക ന എന്തായാലും ൈക റ്റപ്പാടു
െചയ് വാൻ അടിയൻ കാത്തിരി ണു. കുപ്പപ്പാട്, കിടാത്തങ്ങളടക്കം തൃപ്പാദം
േചർന്നത്. തിരുവടികളുെട തിരുവുള്ളം അരുളിെച്ചയ്യണം.”
േയാഗീശ്വരൻ: “നീ തമ്പി മാ മല്ല, നമു ം രാജ്യത്തിനും െപരിയ നമ്പിയാണ്.
അപ്പന്മാർ കഥയില്ലാത്ത ഉണ്ണികൾ, ഈ തറവാട്ടിെന്റ മഹിമെയ അറിഞ്ഞില്ല.
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ആെട്ട, നാംതെന്ന എല്ലാം ശരിയാക്കാം. ന െട ആൾ ഒ വരും. അ നീ
തിരുവനന്തപുരേത്ത തിരിക്കണം. നിെന്റ ആൾക്കാെരെയല്ലാം ശരിേയ
തയ്യാറാക്കിെക്കാള്ളണം. ഒരു രണ്ടായിരപ്പറ െനല്ല് കുത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത്
അളവും തരണം. മൂവായിരം രാശിയും മുേമ്പെറടുക്കണം. കടമായിേട്ട േവ .
സമ്മാനമായി ഒ ം േവണ്ട. കണക്കിനു പലിശേയാടുകൂടി മടക്കിത്തരാം.
അെല്ലങ്കിൽ തക്കഗുണവും അനുഭവവും കാട്ടിത്തരാം. എന്താ—തമ്പി ആേലാചി 

ന്നത്?”
തമ്പി: “െപാ തിരുവടികളുെട കല് പനയുണ്ടായാൽ അടിയ ങ്ങൾക്ക്
പഴമനസ്സിൽ ആേലാചന എന്ത്? ഇതിന് ഇങ്ങെന പാടുെപട്ട് എഴുന്നള്ളിയത്
േപാരായ്മേക്കടായി എ പഴമന റവുെകാണ്ടതാണ്.” േയാഗീശ്വരൻ: “അതി 
െലാ മില്ല. ക്ഷണംെകാണ്ട് അേങ്ങാ ം എത്തിക്കഴിയും. തമ്പി മറി പറയൂല്ല
എ നമു വിശ്വാസമുണ്ടായിരു . കാര്യം മഹാകാര്യവും അടിയ വുമാ 
കെകാണ്ടാണ് നാം തെന്ന പുറെപ്പട്ടത്. ആേവാ! വിഷമം! വല്യ ആപ
വന്നടു . നാെടാെട്ടാ നമുക്ക് അനുകൂലമുണ്ട്. എങ്കിലും നീതെന്നയാണ്
നമുക്ക് വലംൈകയായി നിേല്ക്കണ്ടത്.” (േയാഗീശ്വരൻ ഒരു മഹാമ കീർത്തനം
െച ) “സത്യേലാകസുഖവും മായാേലാകസുഖവും ര തെന്നയാണ്. അനുഭവി 
േച്ച അറിയാവൂ.” (തമ്പി തല വളെര താഴ്ത്തി ഈ അഭി ായെത്ത സമ്മതി ) “നീ
ശരി നിന്നാൽ എല്ലാം ശുഭം. ധ്യാനങ്ങെളല്ലാം ശരിയായി നട ന്നിേല്ല?”
തമ്പി: “ഒരു മുറയും പടിയും െതറ്റാെത എല്ലാം തിരുവടിെച്ചൽവംെകാ
നട ണു.”
േയാഗീശ്വരൻ: “ഐശ്വര്യം വർദ്ധി ം. എന്നാൽ പറഞ്ഞെതാെക്ക ശട്ടംെച 
േയ്തക്കണം —േകേട്ടാ?”
തമ്പി: “അടിയൻ! അടിയൻ! തിരുവരുളിന് ഇമ്മി കുറവുവരാെതല്ലാം വിടെകാ 

തൃപ്പാദം േചർ െകാള്ളാം.”
േയാഗീശ്വരൻ: “ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കെട്ട. ചില േഭഷജങ്ങളും ഭീഷണങ്ങളും ഇതിനി 
ടയിൽ ഇളകിേയ ം.” ഈ ഉപേദശത്തിെല ‘ഭ’കാരം േചർ ള്ള പദങ്ങളുെട
അർത്ഥം തമ്പിയുെട ബുദ്ധിക്ക് എത്താൻ അധികം ദൂരത്തായിരുെന്നങ്കിലും,
താനും േകട്ടിരുന്ന ചില തികളുെട ഓർമ്മയാൽ കാര്യം ഒരുവിധം മനസ്സിലാ 
യി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖകാർഷ്ണ്യം ഒ വർദ്ധി . േയാഗീശ്വരൻ പാമ്പിെന
ആടി ംവണ്ണം ൈകയുയർത്തി വിടുർത്തി സാവധാനത്തിൽ ആകാശെത്ത
തേലാടി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കരുണാ ചുരിമ പരമേലാലമന നായ തമ്പിയുെട
ആത്മസത്വെത്ത വർദ്ധിപ്പി . (തമ്പിെയ അടു വിളിച്ച് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കരെത്ത അമർത്തിെക്കാണ്ട് ) “ഒ െകാ ം ഇളകി ജാള്യം കാട്ടിേപ്പാകരുത്!
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ഒെട്ടാരു കഷ്ടത വന്നാൽ വരെട്ട! അതു പിന്നെത്ത യസ്സിെന ഇരട്ടിയാ ം.
നെമ്മ നെന്നവിശ്വസി െകാ . അലസരുത്!”
മഹാേഗാപുരാന്തസ്ഥമായ കൂപഗർഭത്തിൽനിന്ന് തിധ്വനി മുഴക്കേത്താടുകൂടി
പുറെപ്പടുന്ന ശബ്ദത്തിലുണ്ടായ േയാഗീശ്വരെന്റ അരുളപ്പാടിന്, ‘അടിയൻ
അടിയൻ’ എന്ന് ആവർത്തി മറുപടി പറവാൻമാ ം തമ്പി ശക്തനായിരു .
കാഷായവ സിതമായിരുന്ന ഹസ്തദണ്ഡെത്ത േയാഗീശ്വരൻ പുറ നീട്ടി,
കനക ഭമായുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ കരത്തിൽ നീലമരതകവർണ്ണമായുള്ള ഒരു
െചറിയ സർപ്പം കടകമായി ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതിെന കാട്ടി േന ാഞ്ചലം 
െകാണ്ട് ഒരു ക നെകാടു . ഫണെത്ത ഉയർത്തി വിടുർത്തി, കൃഷ്ണമണികെള

രിപ്പിച്ച്, ജിഹ്വദ്വന്ദ്വെത്ത ചലിപ്പിച്ച്, േയാഗീശ്വരരഹിതത്തിെന അനുകരി
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന സർപ്പത്തിെന്റ തലയിൽ ഞരമ്പിളക്കേലശംകൂടാെത തമ്പി
കരംെകാണ്ട് തേലാടി സത്യദാനം െച . സാക്ഷാൽ ൈവഷ്ണവമായ ശാന്ത 
താപൂരത്താൽ രക്ഷാധർമ്മം രി െകാണ്ടിരുന്ന മുഖത്തിൽ ഏതാനുംഭാഗം
ആച്ഛാദനംെചയ്തിരുന്ന ഭസ്മെത്ത ര ൈകകളാലും തുടച്ച്, േയാഗീശ്വരൻ
തമ്പിെയ അനു ഹിച്ച്, ആലിംഗനംെച . കരുണാ ംെകാണ്ട് ക്ഷി ം
പരാജിതനാക്കെപ്പടാവുന്ന തമ്പി ആനന്ദബാഷ്പം െചാരി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശരീരം വിറച്ച് ആനന്ദാബ്ധിയിൽ മുങ്ങി ഒെട്ടാ മയങ്ങി. അതിൽനി  
ണർന്നേപ്പാൾ േയാഗീശ്വരൻ അ ത്യക്ഷനായിരു . തമ്പി േയാഗീശ്വരൻ
ഇരുന്നിരുന്ന പുലിേത്താലിെന െതാ ക കളിൽവ താണുെതാഴുതു. തമ്പിയു 
െട ചില ആേ ാശനങ്ങൾ േകട്ട് ഭാര്യയും ഭൃത്യരും എത്തി. അവിെട നടന്നതിൽ
േഗാപനീയമെല്ല തമ്പി േതാന്നി പുറ പറയെപ്പട്ട കഥകെളേക്കട്ട്,
എല്ലാവരും വിസ്മയി . പരംേജ്യാതിസ്സിെന്റ ലീലാേഭദെമ മ ള്ളവരും, സ്വർ 
ഗ്ഗവാസം െകാ സിദ്ധിച്ച ശക്തിയുെട ദർശനെമ തമ്പിയും മന െകാ
തീർച്ചെപ്പടുത്തി. അങ്ങെനയുള്ള ആശ്ചര്യസംഭവത്തിെന്റ സാക്ഷിയാവാൻ
സഹ്യപർവതത്തിെന്റ മകുടാലങ്കാരമായി ബാലഭാ രബിംബം കാശി തുട 
ങ്ങി.
േയാഗീശ്വരെന്റ ാർത്ഥനാനുസാരമായുള്ള സംഭാരങ്ങെള േശഖരിേക്കണ്ടതിെന
സംബന്ധിച്ച് ഭാര്യേയാടു തമ്പി ആേലാചന തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ദാമ്പത്യ ണയ 
െത്ത അതി മി ള്ള ഒരു കലഹവാദം അവർ തമ്മിലുണ്ടായി. അതുെകാ ം
അന്നെത്ത അനർത്ഥം അവസാനിച്ചില്ല. ഹരിപഞ്ചാനനമഹാത്മാവിെന്റ
ദൂരദർശനം ക്ഷി ഫല ാപ്തമായതുേപാെല, തെന്റ ഭാര്യാസേഹാദരെന്റ ഒരു
എഴുത്ത് ഏഴുനാഴിക പുലർന്നേപ്പാൾ തമ്പിയുെട ൈകയിൽ കിട്ടി. ഭവനം
വി േപായ ബാലെന്റ സ്ഥാനംവഹിച്ചിരുന്ന പരപ്പൻ ചട്ടമ്പിെയ ഉടെന വരുത്തി
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അയാെളെക്കാണ്ട് എഴുത്തിെന വായിപ്പി .
“തലവർകുളത്തിലിരി ം കണ തമ്പി െചമ്പകരാമൻ അയ്യപ്പൻ കാര്യം—
മച്ചമ്പി േബാധി ംപടിക്ക് ” എ തുടങ്ങി, “വലിയക്കാള് കു ങ്ങൾക്ക്
െകാടുപ്പാനുണ്ടാക്കിയ ചീടകലം ഒ ം രാമയ്യൻ കയ്യാലയയ്ക്കണ” തായും “തി 
രുവനന്തപുര ന്ന് കുമാരൻതമ്പി െജണ്ട്റാളമ്മാവെന്റ ഒരു എഴു വ
വായി േകട്ടതിൽ കള ാേക്കാട്ടയിൽ കുശ്ശാണ്ടങ്ങളും പണ്ടെത്ത എ വീ  
ട്ടത്തിെന്റ െകാഴാമറിച്ചിലുകളും മച്ചമ്പി തുടങ്ങിയിരി ന്നതായും അെച്ചയ്തികൾ
തിരുമനസ്സറിയുമ്പം വലിയ െപാല്ലായ്മകൾ വ േചരും” എ ം മ മുള്ള അവ 
സ്ഥകെളേപ്പരും, “േമലേങ്കാട്ടമ്മതുണ” ഉൾെപ്പെട, രണ്ടാംമുണ്ടിെന തലയിൽ
െകട്ടി, നിവർന്ന് ഒ വള നി െകാണ്ട് ‘സാധനരാഗത്തിൽ’ ശ്വാസംവിടാ 
െത, പരപ്പൻപിള്ള കള ാേക്കാട്ട കേച്ചരി േചർന്നതായ അന്തേസ്സാടു കൂടി
വായി േകൾപ്പി വ കയും െച .
എഴു വായന അവസാനിച്ചേപ്പാൾ തമ്പിയും അരത്തമപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിയും
മുഖേത്താടുമുഖം േനാക്കി. തെന്റ സേഹാദരെന്റ എഴുത്തിൽ അന്തർഭവിച്ച
ഗുണേദാഷം സ്വീകാര്യമായുള്ളെത ം അതിനു വിപരീതമായുള്ള വൃത്തി
നാശേഹതുകെമ ം ആ ഗുണവതി ഗുണേദാഷി . “ഓേഹാ! വരണെതല്ലാം വര 
െട്ട. ഞാനറിഞ്ഞ കാര്യം തെന്ന െചണ്ട്റാളമ്മാവ്വെന്റയും കിണ്ട്റാള പ്പെന്റയും
ക കടിെക്കാഴാമറിച്ചിലിന് ആടണെമങ്കിൽ േകാട്ടയിത്തമ്പി കുലംമാറി  
റക്കണം” എ പറഞ്ഞ് ഉള്ളിലുണ്ടായ ചാഞ്ചല്യെത്ത മറ െകാണ്ട് തമ്പി
ചിരി കള .
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അദ്ധ്യായം ഏഴ്

“പാരെപ്പട്ടമരത്തിലിരുന്തെല്ലാ
പല്ലി വന്ത് വലംേതാളിെല വീഴ–
െതാട്ടെതാട്ട കുറിപലം െപാല്ലാെത
േതാകയർതാനും മാ െത, . . . . . . ”
ൈകലാേസാദ്ധാരണമായ അഹങ്കാര ിയയ്ക്ക് ച ഹാസഖഡ്ഗം വി വസ്സി 
െന്റ ദ്വിതീയപു നു സംഭാവനയായി കിട്ടി. ആ വീരാ ഗണ്യെന്റ ആത്മഹത്യാ 

മം അക്ഷയദശകണ്ഠത്വം െകാണ്ട് അനു ഹിക്കെപ്പ . ഇങ്ങെന ിയ ം
ഫലത്തിനും തമ്മിലുള്ള വിരുദ്ധതെകാണ്ട് ൈദവജ്ഞാധീനന്മാരല്ലാത്ത ഒരു 
കൂട്ടം പരാ മികൾ േലാകത്തിൽ വിജയി െണ്ട മനുഷ്യാനുഭവത്തിൽ
കാണെപ്പടു . ഈ വക േജതാക്കളുെട മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തിനു
ന െട ച ക്കാറനും അവകാശമുണ്ടായിരു . തെന്റ സങ്ക മാ ം െകാ
സ്ഥലകാലദൂരതകെള വിേച്ഛദിക്കാൻ മതിയാകുമായിരുന്ന അധികാരബലം
അേദ്ദഹത്തിനും അധീനമായിരു . എങ്കിലും, ചില ഒരുക്കങ്ങൾ െചയ് വാനും
മഴയും മ ം മാറിയുള്ള അവസരെത്ത തീക്ഷി ം, ഹരിപഞ്ചാനനസൽക്കാര
മേഹാത്സവെത്ത ഫാൽഗുനമാസേത്ത മാറ്റിവ . ആ േയാഗീശ്വരനുമായു 
ണ്ടായ സന്ദർശനം കഴി മടങ്ങിയതിെന്റേശഷം ച ക്കാറെന്റ ഭാവത്തിനു
വളെര പകർച്ചയുണ്ടായി. ജീവേലാകസഹജമായുള്ള അവസ്ഥാ യത്തിലും
അേദ്ദഹം തെന്റ ദളവാപീഠെത്ത മേനാഭ്യസനം െച . ഉേദ്യാഗസ്ഥ ധാനന്മാർ
അനുഷ്ഠി ന്നതായി കണ്ടി ള്ള ഉദയസ്നാനാദിദിനചര്യാ മങ്ങേളയും വ ധാ 
രണസ ദായങ്ങേളയും ൈകെക്കാ തുടങ്ങി. അരാജസങ്ങളായ ’അമ്മണാ’ദി
ശബ്ദങ്ങെള ഉേപക്ഷിച്ച്,രാജസഭാമാന്യമായുള്ള ’അനിയാ’ദി സം തസംബ 
ന്ധികളായ പദങ്ങെള സ്വീകരിച്ച്, സംഭാഷണരീതിേയയും ഒ നവീകരി .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിചിതവർഗ്ഗത്തിന് നിർഭരമായ ആശ്ചര്യെത്ത ഉണ്ടാ മാറ്
ഭാര്യാപു ാദികേളയും ഭുകുടുംബാംഗങ്ങളായി െപരുമാറുന്നതിന് അവെര
ഉചിതകളാക്കിത്തീർപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പരി തരീതിയിലുള്ള ദിനചര്യാപാഠപ 
ദ്ധതികെള അദ്ധ്യയനം െചയ്യി . രാജ്യഭാരനായകത്വെത്ത വഹി ന്നതിന്
ഒരു െചാല്ലിയാട്ടമായി സങ്ക ിച്ച്, ഹരിപഞ്ചനാനസൽക്കാരെത്ത ആത്മ 
ജീവസർവ്വസ്വദാനത്താലും നിർവഹിപ്പാൻ ച ക്കാറൻ ബദ്ധകങ്കണനും
ആയി. മുതെലടുപ്പിെന സർവ്വഥാ േപാഷിപ്പി ം െചലവുഭാഗെത്ത പൂജ്യമായി
േശാഷിപ്പി ം നടേത്തണ്ട ജഗജ്ജയമനനെത്ത ഹൃദിസ്ഥിതമാക്കീ ള്ള ച  
ക്കാറമനീഷിക്ക്, ഈ പരീക്ഷ വൃഥാ മമായിരു . ിമൂർത്തികൾ തെന്ന

ത്യക്ഷരായി ശാശ്വതസായൂജ്യേമാ അ കാലദളവാപദേമാ േവണ്ടെത
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ച ക്കാറേനാടു േചാദ്യം െചയ്തിരുന്നാൽ, ആ ഉേദ്യാഗത്തിെന്റ മു ാംഗുലീയവും
ഖഡ്ഗവും ധരിപ്പാനുള്ള സൗഭാഗ്യം െനാടിയിടേനരേത്തെക്കങ്കിലും നല്കി
അനു ഹിച്ചാൽ മതിയാകുെമന്ന് നിസ്സംശയമായി അേദ്ദഹം ാർത്ഥി േപാ 
കുമായിരു . ഈവിധം മ ിസ്ഥാനതൃഷ്ണയാൽ എരിെപാരിെക്കാ ന്ന
ച ക്കാറൻ േയാഗീശ്വരാഗനമേഹാത്സവെത്ത, ’ഇരയിട്ടാെല മീൻ പിടിക്കാവൂ’
എ ള്ള ദാശ മാണെത്ത ആ ദമാക്കി, അത്യാഡംബരേത്താടുകൂടിത്തെന്ന
ആേഘാഷിക്കാൻ സന്നദ്ധനായി.
േയാഗീശ്വരെന്റ എതിേര ിന് ചിലമ്പിേന ഭവനത്തിൽ നിന്ന് കാൽ കാ 
തം അകല ള്ള ഒരു ജലാശയത്തിെന്റ തീരത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിന് രാ ി
പള്ളിയുറക്കത്തിനും േതവാരത്തിനും േവണ്ടപുരകൾ മുതലായതും, ആ സ്ഥ 
ലംമുതൽ ഭവനംവെര അവിടവിെട േതാരണങ്ങൾെകാണ്ട് അലങ്കരിക്കെപ്പട്ട
ഒരു വി തമായ നിര ം, ഭവനപ്പടിക്കൽ ഗംഭീരമായ മകരേതാരണവും,
ഭവനവിളപ്പിനകത്ത് സൽക്കാരത്തിനും സദ്യ ം വിതാനിക്കെപ്പട്ട െനടു  
രകളും ച ക്കാറ ഭുവിെന്റ വട്ടക്ക കൾ ഒന്നട തുറന്നതുെകാ മാ ം
പണിതീർ . അലങ്കാരാവശ്യങ്ങൾക്കായി, വാഴ ല, കുരുേത്താല, കമുകിൻ 
പൂ ല എന്നിവ ദാരി ്യംകൂടാെത േശഖരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതിെന്റ ഫലമായി
സമീപവാസികളുെട ഗൃഹങ്ങളിൽ കുറ കാലേത്തക്ക് ദാരിേ ്യശ്വരീ തിഷ്ഠാ 
പനവും നിർവ്വഹിക്കെപ്പ — അതാരറി ? — ചിലമ്പിേന ഭവനത്തിൽ
സംഭരിക്കെപ്പട്ട സസ്യാദിവിഭവങ്ങൾ ം, ആ ഭവനത്തിെല അറകളിൽനി ം
പുറത്തിറക്കെപ്പട്ട െപാൻ, െവള്ളി, െവങ്കലപാ ങ്ങൾ ം, ച ക്കാറെന
സഹായിപ്പാൻ കൂടിയ പുരുഷാരത്തിനും കണക്കില്ലായിരു . എന്നാൽ േയാ 
ഗീശ്വരെന്റ ഭിക്ഷയ്ക്ക് അരിയും, കായ്കറിേക്കാ കളും ൈതരും വിറകും മുളകും മ ം
ഇനത്തിമ്പടി ഇ വീതെമ ം, ഇന്നതിന്നത് ഭരിപ്പാൻ ഇന്നാരിന്നാെര ം
കാണി ം, അടക്കിബ്ഭരിപ്പാൻ േപർ ചാർത്താേതയും വിവരമായും നിഷ്കർ 
ഷാവാചകങ്ങേളാടുകൂടിയും ഒരു വരിേയാല ഉമ്മിണിപ്പിള്ള തയാറാക്കിയത്
”അടക്കിപരി ം പഴവും നീതന്നളിയാ” എ ള്ള അഭി ായസമന്വിതം ച  
ക്കാറനാൽ അനുവദിക്കെപ്പ . മാമാെവങ്കിടൻ മ ട സംഘത്തിൽവ ം
മീനാക്ഷീപരിണയത്തിന് വരനിശ്ചയം െച െകാണ്ടിരുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ,
ചിലമ്പിേന ഭവനത്തിനക നട െകാണ്ടിരുന്ന േകാലാഹലം അവർ 
ണ്ണനീയമായിരു . തൻകര, അയൽക്കരകളുൾെപ്പട്ട എല്ലാ കരകളിെല
നാഥന്മാരും, ആശാന്മാരും കുറുപ്പന്മാരും—എന്നല്ല, എളിമെപ്പട്ടവരും പലവക
െതാഴിലന്മാരും —ഇങ്ങെന പല പടിക്കാരായി കൂടിയ മക്കാരിൽ “പാർ 
ത്ഥെന്റ അ െകാള്ളാെതയില്ലാരും കുരുക്കളിൽ” എ പറയെപ്പട്ടതുേപാെല,
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ച ക്കാറെന്റ ഹസ്തഗദാ പതനം ഏൽക്കാെത ആരും തെന്ന േശഷിച്ചില്ല.
അർദ്ധരാ ി അടുത്തേപ്പാൾ ച ക്കാറെന്റ തിനിധിയായി ഉമ്മിണിപ്പി 
ള്ളയും ഏതാനും കരക്കാരും േയാഗീശ്വരെന എതിേര ാനായി മുൻപറഞ്ഞ
കുളക്കരയിൽ ഹാജരായി. അതുവെര നിർമ്മലനീലിമേയാടു കാശിച്ചിരുന്ന
ആകാശപ്പന്തൽ പശ്ചിമസമു ത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഥിതങ്ങളായ േമഘപീതാംബരഖ 
ണ്ഡങ്ങൾെക്കാണ്ട് സവിേശഷം വിതാനിക്കെപ്പടു . തങ്ങളുെട അേധാഭൂവിൽ
നട ന്ന വി ിയകളുെട കൃതേത്തയും പരിണാമേത്തയും അറിവാനായി
നക്ഷ വൃന്ദത്താൽ നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട ചാരന്മെരന്നേപാെല ചില രൂക്ഷവിദ  

കൾ ആ േമഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ടി ഇടയ്ക്കിെട എത്തിേനാക്കി മറയു .
‘നക്ഷ ’ മാണന്മാരായ കഴ ട്ടവാസികളാൽ ആരാധിതനായ ഒരു മഹാ 
െന്റ ആഗമനസന്ദർഭത്തിൽ നക്ഷേ ശനായ താൻകൂടി ആകാശമദ്ധ്യത്തിൽ
നിലെകാ ന്നത് അനുചിതെമ കരുതിേയാ, മദ്ധ്യാകാശഗതനായ ച ൻ
പടിഞ്ഞാേറാ മാറി േമഘേമൽക്കട്ടിക്കിടയിൽ മറയു . േമഘശകലങ്ങളിൽ
ചിലത് കാർഷ്ണ്യെത്ത അവലംബി . ച ികാ കാശം ക്ഷയിച്ചേപ്പാൾ,
നിശാചാരി ധ്വംസകന്മാരായ കാകന്മാർ കർണ്ണാരു ദങ്ങളായ സം ന്ദ 
നങ്ങൾെകാണ്ട് തങ്ങളുെട േ മഗീതെത്ത വിസ്തരി തുടങ്ങി. ഈ അധർ 
മ്മവൃത്തിെയ ശാസി ന്നതിെനന്നേപാെല കിഴ ള്ള കു കളുെട മുകളിൽ
ധർമ്മസംരക്ഷകനായ പാകാരിയുെട ഖഡ്ഗം ഇളകി കാശി . ആകാശമുഖ 
ത്തിെന്റ കറുത്ത ഭാവങ്ങളും അകാലകാകധ്വനിയും ഉമ്മിണിപ്പിള്ള ഭൃതികെള
അപശകുനശങ്കാേവശംെകാണ്ട് വല ന്നതിനിടയിൽ, ദൂര നിന്ന് മൃദുലമായ
േമനാമൂളലുകൾ േകൾ മാറായി. ച ക്കാറെന്റ പരിചാരകന്മാർ ദീപയ 
ഷ്ടികളും കുറ്റിവിള കളും െകാടിവിള കളും െചാക്കപ്പനകളും കത്തിച്ച് ആ
സന്ദർഭെത്ത അമംഗളമാക്കാൻ മിച്ച നക്ഷ ച ാദികളുെട ദർപ്പെത്ത
വിേച്ഛദനംെച . ഗജമായന്മാരായ േപാണ്ടന്മാരുെട ചുമലിൽ വഹിക്കെപ്പടുന്ന
േമനാവിൽ ആേരാഹണംെചയ്ത് ഹരിപഞ്ചാനനസ്വാമികൾ, പല്ലക്ക്, കുട, തഴ,
െവഞ്ചാമരാദിസ്ഥാനസാമ ികേളാടുകൂടി അവതീർണ്ണനായി. ആ വൃത്താന്ത 
െത്ത അടയാളെവടികളായ വാർത്താവാഹകന്മാർ ചിലമ്പിേനത്തറിയി .
നാലാം യാമത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ േയാഗീശ്വരൻ ഗംഗെയ ഉണർത്തി,
പള്ളിനീരാ കഴിച്ച് പള്ളിേത്തവാരത്തിനായി പൂജാമുറിയിൽ േവശി .
ആ മുറിക്കകെത്ത അതിനിശ്ശബ്ദത ഉമ്മിണിപ്പിള്ള മുതലായവരുെട മനസ്സിൽ
േയാഗീശ്വരെന്റ ഉഭയസമാധിെയ ദർശനംെചയ് വാൻ ബലവത്തായ കൗതു 
കമുണ്ടാക്കി. അവർ വൃദ്ധസിദ്ധ ഭൃതികളായ ഗുരുപാദാനുചരന്മാരിൽനിന്ന്

തിബന്ധെമാ ംകൂടാെത പൂജാശാലയ്ക്കകേത്താ േനാക്കാൻ തുനി .
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െചറിയ ഭഗവതീവി ഹം വച്ചലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന സിംഹാസനവും, അതിെന്റ
പുറകിൽ ചില സാമാനങ്ങളും മുമ്പിൽ ചില വ ങ്ങളും പൂജാപാ ങ്ങളും അല്ലാ 
െത മെറ്റാ ം അവിെട കാൺമാനില്ലായിരു . േയാഗീശ്വരെന്റ ജഡജീവങ്ങൾ
അവിെട ആകാശഗമനംെചയ്തിരുന്നതിനാലായിരിക്കാം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സാന്നിദ്ധ്യദർശനം അവർ സാദ്ധ്യമായില്ല. ഉമ്മിണിപ്പിള്ള മുതലായവർ
അവിേവകംമൂലം െചയ്ത പരീക്ഷണെത്തപ്പറ്റി അത്യധികം അനുേശാചി ം;
ആത്മനാ, അപരാധക്ഷമാ ാർത്ഥനകൾ െച ം, പുറത്തിറങ്ങി നിരുല്ലാസന്മാ 
രായി ദ്വാരപാലവൃത്തിെയ അനുഷ്ഠി .
മ കാലങ്ങളിൽ നിർജ്ജനമായുള്ള ആ േദശം ഒ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ജീവജാല 
നിബിഡമായും, സഞ്ചാരസ്ഥലമില്ലാെത ശബ്ദേഘാഷമുഖരിതമായും തീർ .
ച ക്കാറെന്റ ഉത്സാഹവിലാസേത്താടുകൂടിയ ഗർജ്ജിതാജ്ഞകൾ സകല
േചഷ്ടകൾ ം ധ്വനികൾ ം ഉപരിയായി മുഴങ്ങി ടങ്ങി. കള ാേക്കാട്ടയിൽ
ൈവഷ്ണവ ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ തിര തിെയ സമാരാധനംെചയ്ത സൂര്യകിരണ 
ങ്ങൾ തെന്ന കഴ ട്ടെത്ത ജലാശയതീരത്തിൽ കാഷായാംബരധരനായ ൈശ 
വഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ആവിർഭാവേത്തയും സമാരാധനം െച . തൃശ്ശിവേപരൂർ,
ആറാ പുഴ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിെല പൂരെപ്പാടിപൂരേത്തയും ജയിച്ച്, അണിെവടി 
കൾ ഏകനിനാദമായിത്തീർന്ന്, പടിഞ്ഞാറ് സമു തരംഗനിരയിലും കിഴക്ക്
പർവതേ ണിയിലും തിദ്ധ്വനി . ഹ്മാണ്ഡകടാഹേഭദകമായുള്ള ആ ഭീഷ 
ണരവേത്തയും ജയിച്ച്, “ജയശങ്കര! ജയേഗാവിന്ദ! ജയജഗദംബിേക!” എന്ന്
മാമാെവങ്കിടെന്റ പുറപ്പാടുെകാണ്ട് േ രിതന്മാരായി ഭക്ഷണ തി ഹേലാലു 
പന്മാരായി എത്തിയിരി ന്ന ാഹ്മണർ കീർത്തി ന്ന േകാലാഹലവും,
േയാഗീശ്വരെന്റ സ്വന്തവും ച ക്കാറനാൽ ഏർപ്പാടുെചയ്യെപ്പട്ടതുമായ നഗരാ 
നാഗസ്വരാദിവാദ്യങ്ങളുെട േഘാഷവും സാമാന്യജനങ്ങളുെട ആർ വിളികളും
െപ ങ്ങളുെട മദമമത്സരേത്താടുകൂടിയ വാ രവകളും േചർന്ന് േയാഗീശ്വ 
രേഘാഷയാ ാവൃത്താന്തെത്ത ഇ പദത്തിൽ എത്തി . മുകളിൽ
ച വിതാനംകൂടാെത പുഷ്പമാലകളും കസവുകുഞ്ചങ്ങളും േകസരങ്ങളുംെകാണ്ട്
അലങ്കരിക്കെപ്പട്ട ദണ്ഡേത്താടുകൂടിയ പല്ലക്കിൽ േയാഗീശ്വരൻ ആേരാഹണം
െചയ്യെപ്പ . വാഹകന്മാർ പല്ലക്കിെന ഉയർത്തി, ബഹുശു വ ങ്ങൾെകാ 
ണ്ട് സവിേശഷം വി തനായ ച ക്കാറൻ പാർശ്വേസവനേത്താടുകൂടി,
േയാഗീശ്വരേഘാഷയാ യ്ക്ക് സകലതും തയ്യാറായി. വഞ്ചിരാജേസനാനാ 
യകൻ ആകാൻ േപാകുന്ന ച ക്കാറെന്റ േന ാഞ്ചലജ്ഞാബലം െകാണ്ട്
ബഹുസഹ ജനസങ്കലനമായുള്ള ആ സംഘം വഴിമദ്ധ്യത്തിൽ വിരിക്കെപ്പ
തുടങ്ങിയ രസികൻ കു മണലിന് ഭംഗിഭംഗം വരുത്താെതയും, കാേലാടുകാലു
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തട്ടാെതയും, േതാേളാടുേതാളുരുമ്മാെതയും കവാ മുറ നടെകാ ന്നതിന്
രണ്ടണിയായി നിര നി . െപാന്നണി ള്ള ഗജങ്ങളും െകാടിതഴകളും

സ്ഥാനത്തിെന്റ ഥമാംഗമായി അണിയി . െചകിടുെപാടിെപടു ന്ന
പടഹാദിവാദ്യക്കാർ കാഹളാദിസേമദം ഗജനടകൾ പുറകിൽ നിര .
അനന്തരം േകാലടിക്കാർ, കല്യാണക്കളിക്കാർ, പാണ്ടിവാദ്യക്കാർ എന്നിങ്ങെന
ഓേരാ സംഘം അനു മമായി നിലെകാ . അതിനടുത്ത് പുറകിൽ ഭജനസം 
ഘവും പിന്നീട് ാഹ്മണസംഘവും അതിെന ടർന്ന് വിേശഷവിദഗ്ദ്ധന്മാരായ
നാഗസ്വരക്കാരും, അവരുെട പിന്നിൽ അഷ്ടമംഗല്യം വഹി ള്ള കന്യാജ 
നങ്ങളും, രാജശാസനയാെലന്നവണ്ണം കൃത്യമായും കുഴപ്പങ്ങൾ കൂടാെതയും
പുറപ്പാടുവട്ടെത്ത പുഷ്ടീകരി . അനന്തരം േയാഗീശ്വരബിരുദവാഹകന്മാരും
പരിവാരങ്ങളും േയാഗീശ്വരപര്യങ്കവും പൗരജനങ്ങളും, ഇങ്ങെന പർവവിഭാഗം
െച പുറെപ്പ തുടങ്ങിയ േഘാഷയാ േകരളത്തിൽ ”ന ഭൂേതാ ന ഭവിഷ്യതി.”
തുരുതുെര എത്തി സംഖ്യകൂ ന്ന ാഹ്മണസംഘങ്ങെള േ ാ ഗീതങ്ങളും,
െചണ്ട മുതലായ വാദ്യങ്ങൾ താളസ്വരലംഘികളായിത്തകർ ന്ന ആരവവും
ഇടയ്ക്കിെട പുറെപ്പടുന്ന ”േഗാവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം! േഗാവിന്ദാ! േഗാവി 
ന്ദാ!” എ ള്ള ആർ കളും, വൃദ്ധന്മാരിൽ േരാമാഞ്ചേത്തയും യുവാക്കളിൽ
ഉേന്മഷേത്തയും ബാലന്മാരിൽ ീേഡാത്സാഹേത്തയും ഉടയാൻപിള്ളയുെട
മനഃപത്മത്തിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യമധുവിേനയും ഉ ാദിപ്പി . ഭക്തിപാരവശ്യം 
െകാണ്ട് പുരുഷന്മാരും, ബാേധാപ വതുല്യമായ മംെകാണ്ട് ീകളും, ചിലർ
തുള്ളി ട ; ഉപവാസത്തിനിടയിൽ ഉദയസൂര്യരശ്മികൾ ത കയാലും,
വാദ്യേഘാഷത്തിെന്റ ഇടയ്ക്കിെട തീരുന്ന െവടികളുേടയും ബഹളങ്ങൾെകാണ്ട്
സിരാബന്ധങ്ങൾ ക്ഷീണി ം ചിലർ േമാഹാലസ്യെപ്പ ം വീഴു . ഇവരുെട
ആലസ്യപരിഹാരത്തിനായി മിച്ച് മ ചിലർക്ക് ക്ഷീണം വർദ്ധി ന്നതി 
നിടയിൽ, ഉത്സാഹമൂർച്ചേയാടുകൂടി വാദ്യക്കാർ തങ്ങളുെട േമളകളകളെത്ത
മുറു . സങ്കീർത്തനക്കാരും, കല്യാണ ആർ കാരും, കുരവക്കാരിക 
ളും പുേഷ്ടാത്സാഹരായി മത്സരം കലർന്ന് തങ്ങളുെട ശബ്ദനാളശക്തിെയ
പരീക്ഷി . എല്ലാത്തിനും സ്ഥായിസൂ െമേന്നാണം േയാഗീശ്വരെന്റ

ധാന അേന്തവാസിയായ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള െകാമ്പനാനകളുെട വാലുകൾെതാട്ട്
കണ്ണിൽവ ം, േകാലടിക്കാർക്ക് പാതാള ണ്ട്, ആകാശവീച്ച്, എ ചില
െപാടിൈക്കകൾ ഉപേദശി ം കല്യാണക്കളിക്കാേരാടുേചർന്ന് ചില േചാടുകൾ
ചവിട്ടിയും, പരിചിതരായ ാഹ്മണരുെട വീശുപുടവകെള തട്ടിെത്തറിപ്പി ം,
അഷ്ടമംഗല്യവാഹിനികളുെട അണികൾ ശരിയിടീ ം; േയാഗീശ്വരവാഹനത്തി 
ന് അ ദക്ഷിണങ്ങൾ െച ം; അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭടന്മാെര േദശവിേശഷങ്ങൾ
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പഠനംെചയ്യി ം, െചണ്ടേക്കാലിനടിയിലും െകാടക്കാരുെട കക്ഷത്തിനിടയിലും
െവടിക്കാരുെട ചൂട്ടി നകളിലും ഏകകാലത്തിൽ െപരുമാറിയും, ഒരു ൈകയിൽ
വിശറിയും മറ്റതിൽ കച്ചമു മായി, അഴി പറ ന്ന കുടമ െകട്ടാൻ സമയം
കിട്ടാെത, അേങ്ങാേട്ടാടി, ഇേങ്ങാ പാഞ്ഞ്, അവിെടത്തിക്കി, ഇവിെടത്തള്ളി,
ഒരിടത്ത് ഒ വി മിച്ച്, മെറ്റാരിടത്ത് ഉത്സാഹം െകാണ്ട് ആടി, ഇങ്ങെനയുള്ള
ചടുലഗതിക്കിടയിൽ തനി ം എല്ലാവർ ം വീശിയും സർവാധികാരഭരണം
നിർവഹിച്ച്, സർവ്വ വിലസുന്നതു മാ ം െകാണ്ട് ഈ സ്ഥാനത്തിന്
േഘാഷയാ എന്നേപര് ത്യക്ഷരം അർത്ഥവത്തായിരി .
നീരാളപരിേവഷ്ടിതമായ പല്ലക്കിേന്മൽ ആരൂഢനായി നേഭാേദശേത്തക്ക്
ഉയർന്നേപ്പാൾ, ആ േയാഗീശ്വരൻ, കൃത്യാ ൈശവേതേജാമയെനങ്കിലും ബാ 
ലേഗാവിന്ദതുല്യവി ഹനായും കരുണാകുലേന നായും ആർ ഹസിതനായും
കാണെപ്പ . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദീ തരമായ ദൃഷ്ടിപാതം ഭൂതജാലങ്ങളുെട ഇ ിയ 
വൃത്തിെയ നിേരാധിക്കാറുള്ളതുേപാെല, കഴ ട്ട േദശത്തിെന്റ സന്ദർശനം
മ ശക്തിയാെലന്നേപാെല േയാഗീശ്വരെന്റ ബാഹ്യാന്തഃകരണങ്ങേളയും
പാേട സ്തംഭിപ്പി . േയാഗിജീവിതത്തിെന്റ കഠിന താനുഷ്ഠാനങ്ങൾെകാണ്ട്
സമു തരമാക്കെപ്പട്ടെതങ്കിലും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം മജ്ജാമാംസരക്തസങ്ക 
ലിതരായ മനുഷ്യർക്ക് സാധാരണങ്ങളായ വികാരങ്ങളാൽ അ ഷ്ടമല്ലായിരു
എ േതാന്നിപ്പി മാറ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േന ങ്ങൾ ആ േദശത്തിെന്റ കൃതി
വിലാസചാതുര്യെത്ത ദർശനംെചയ് വാൻ കൗതുകേത്താടുകൂടി നാലു ദിക്കിങ്കലും
സഞ്ചാരം തുടങ്ങി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േന ങ്ങേളാടിടഞ്ഞ ഓേരാ വൃക്ഷാ  
വും ഗൃഹകൂടവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ േക്ഷ ാദിപുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ
മാ ം ശക്യമായുള്ള ഒരു ആനന്ദാനുഭൂതിെയ അ രിപ്പി . േയാഗീശ്വരൻ
തെന്റ ആത്മീയശക്തിെകാണ്ട് ച ക്കാറെന വ്യാേമാഹിപ്പി എങ്കിൽ,
ഇതാ ച ക്കാറെന്റ ലൗകീകത്തിരിപ്പാൽ േയാഗീശ്വരൻ ചഞ്ചലചിത്തനാ 
യി, മൂഢസാധാരണമായുള്ള പരവശതകെള ദർശിപ്പി തുടങ്ങിയിരി .

പഞ്ചബന്ധവിമുക്തനായി അേക്ഷാഭ്യ ഹ്മയനായി ജനങ്ങൾ കാണ 
െപ്പടുന്ന ആ േയാഗിപരമഹംസെന്റ മനസ്സിൽ െപാങ്ങിത്തിള െകാണ്ടിരുന്ന
വിചാരങ്ങൾ എന്തായിരുന്നിരിക്കാം? ഓേരാ േന ത്തിലും നിന്ന് ഓേരാ അ  
ധാര നാസികാ ാന്തമാർഗ്ഗമായി വഹിച്ച് അധരപുടേത്തയും മീശേയയും
നന െകാണ്ട് ഉദരത്തിൽ പതി . അേന്താളിക ള്ളിൽ അേദ്ദഹെത്ത
ആവരണം െച ന്ന സൂര്യപേടാപധാനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാനത്തിനും സന്ദർഭ 
ത്തിനും ഉചിതമായ ൗഢതേയാടുകൂടി സ്ഥിതിെച ന്നതിന് അജയ്യങ്ങളായ
എേന്താ േചേതാവികാരേക്ഷാഭങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത അനുവദി ന്നിെല്ലന്ന്
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അസ്വാസ്ഥ്യസൂചകങ്ങളായ ചില അംഗചലനങ്ങൾ ത്യക്ഷെപ്പടു . താൻ
തരണംെച ന്ന ആകാശെത്ത സ്വമാതൃസ്തനപയെസ്സന്നേപാെല അേദ്ദഹം
അത ൽക്കണ്ഠേയാെട പാനം െച . അേന്താളത്തിൽനിന്ന് താഴ ചാടി
ആ േദശലക്ഷ്മിെയ ണാമംെച കളകേയാ എ ം അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു
വ്യാേമാഹാേവശം ഉണ്ടാകു . ‘സർവം ഹ്മമയം’ എ ള്ള തത്വം െകാണ്ട്
പരിപൂരിതമായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാവനഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങെനയുള്ള വികാ 
രങ്ങൾ അ രിച്ചത് ഏതു ജന്മെത്ത ബന്ധത്തിെന്റ ഫലെമ ള്ള രഹസ്യം
തൽക്കാലം രഹസ്യനിലയിൽത്തെന്ന ഇരിക്കെട്ട.
ആ േഘാഷയ നാല നാഴികെകാണ്ട് ചിലമ്പിേന പടിക്കൽ എത്തി.
അേപ്പാളുണ്ടായ േകാലാഹലം മുമ്പിലേത്തതിേലയും അതിശയിച്ച് ചണ്ഡമായ 
േപ്പാൾ ാഹ്മണരുെട ഇടയിൽ ‘യസരീകാഭരാഗു’ എ ള്ള േഘാഷധ്വനിയും
മുഴങ്ങി ടങ്ങി. അതിെന ശാസിച്ച് ഒരു വലിയ ശബ്ദം പടിക്കൽനി ം
പുറെപ്പ . അതുേക ണർച്ചയുണ്ടായ ാഹ്മണസംഘം സന്ദർഭഗൗരവെത്ത
മറന്ന് “മാമാ േജ, െവങ്കിടാ േജ!” എന്ന്, അതിരാവിെല കുളി കുറി മുത 
ലായതും കഴിഞ്ഞ് സമുദായാംഗേവഷത്തിൽ ചിലമ്പിേനെത്തത്തിയിരി ന്ന
മാമാെവങ്കിടെന അഭിമാനിച്ച്, തങ്ങൾ അറിയാെത ഉൽേഘാഷി േപായി,
അതിേനയും േകാപപൂർവ്വം ഭത്സി നി ന്ന ഭീമാകാരനായ മാമെനക്കണ്ടേപ്പാൾ
ച ക്കാറെന്റയും ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെടയും ഉത്സാഹ വാഹം െപെട്ടന്ന് ഒ
നില . എങ്കിലും അവർ ക്ഷണമാ ത്തിൽ ഊർജ്ജിതഭാവെത്ത ൈകെക്കാണ്ട്
ൈകകൾ വീശിയേപ്പാൾ, യാ ാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായതുേപാെല െവടികളും
കുരവകളും ആർ കളും സങ്കീർത്തനങ്ങളും വാദ്യേഘാഷങ്ങളും, ഒെത്താരു 
മി തകർ . ചിലമ്പിേന േഗാപുരദ്വാരത്തിൽ എത്തിയ പല്ലക്കിെന
താഴ്ത്തി അക െകാ േപാകുന്നതിന് വാഹകന്മാർ ഒരുെമ്പടുന്നതിനിടയിൽ
േയാഗീശ്വരെന്റ ക കൾ െതേക്കാെട്ടാരു യാ െച . അ ം ദൂരത്തായി
വിചി വർണ്ണങ്ങേളാടുകൂടിയ വ ങ്ങെള അേകരളീയസ ദായത്തിൽ ധരി
നി ന്ന ര ീകൾ അേദ്ദഹത്തിന് േന േഗാചരമായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ

കൃതിസിദ്ധമായ സിംഹേനാട്ടം അേപ്പാൾ ആ മുഖത്ത് ആവർത്തനം െച .
േമാഹാേവശകിരണങ്ങൾ ആ കടുനീലേന താരങ്ങളിൽനി പുറെപ്പ .
േയാഗീശ്വരെന്റ നന്ദനീയമായുള്ള നന്ദകുമാരത്വം മാറി ഹരിപഞ്ചാനന ൗഢി
പിെന്നയും വിലസി. വാഹനെത്ത നിറു ന്നതിന് അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് ഒരു
ക ന പുറെപ്പ . ച ക്കാറെന സമീപ വിളിച്ച്, ആ ീകൾ ആരാെണ 
ന്ന് ഗൂഢമായി ഒരു േചാദ്യെത്ത മ ി . സ്വാ യവർത്തിനികളായ ചില
അനാഥകളാെണ നിസ്സാരകാര്യം േപാെല ച ക്കാറെന്റ മറുപടിയും ആ സ്വ 
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രത്തിൽത്തെന്ന ഗൂഢതമമായി ഉണർത്തിക്കെപ്പ . പല്ലക്കിെന്റ െത വശത്ത്
അേപ്പാൾ നിലെകാണ്ടിരുന്ന ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട േന ങ്ങൾ ാർത്ഥനാശത 
ങ്ങെള സ്വാമിപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം െച . സമർത്ഥനായ ഗുസ്തിക്കാരെന്റ
കായസാധകേത്താടുകൂടി േയാഗീശ്വരൻ പല്ലക്കിൽനി ം താഴ ചാടി, സകല
േഘാഷങ്ങേളയും ഒരു കരവിന്യാസംെകാ തിബന്ധനംെച . തങ്ങളുെട
താൽക്കാലികമായ േകവലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുരൂപമായിക്കഴിപ്പാൻ പൂർവ്വദിവസ 
ത്തിൽ െചയ്യെപ്പട്ട നിശ്ചയെത്ത വൃദ്ധയും ദൗഹി ിയും അനുഷ്ഠിച്ചതുെകാണ്ട്
’വ കൂടിയതന്യഥാ.’ വ ങ്ങളുെട വർണ്ണവിേശഷത്താലും, അവെയ ധരിച്ചിരു 
ന്ന രീതിേഭദത്താലും േയാഗീശ്വരെന്റ ദ്ധ അവരിൽ ആകർഷിക്കെപ്പ . അവർ
നിന്നിരുന്ന സ്ഥലേത്തക്ക് അേദ്ദഹം രാജരാേജശ്വര ഭാവേത്താടുകൂടി നട  
തുടങ്ങി. േയാഗീശ്വരെന്റ കാൽ നടയായ എഴുന്നള്ളത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സ്ഥാനഗൗരവെത്ത േപാഷിപ്പി ന്നതിേനാ തങ്ങളുെട കുലധർമ്മെത്ത യഥാ 
വിധി അനുഷ്ഠി ന്നതിേനാ, കഴ ട്ടെത്ത വിഭൂതികാരകന്മാരായ പണ്ടാരങ്ങൾ
തങ്ങളുെട ശംഖങ്ങെള ധ്വനിപ്പി ; കര ം കളരി ം നാഥന്മാരായ ആശാൻ,
കുറുപ്പ് എന്നിവർ മുമ്പിൽ നട വഴികാട്ടി; ചാമുണ്ഡിക്കാവിെല തറവാ പര 
മ്പരക്കാരനായ െവളിച്ചപ്പാട് തുരു പിടിച്ച ഖഡ്ഗെത്ത വഹിച്ച് മുന്നകമ്പടി
േസവി ; അക്ഷരവിദഗ്ദ്ധനായ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള വിശറി മാറ്റി, ഒരു െവഞ്ചാമരം
വഹി വീശി ടങ്ങി; ച ക്കാറിയുെട കാരണവൻ രണ്ടാംമുണ്ടിെന തലയിൽ
െകട്ടിെക്കാണ്ട് ച വാള ട പിടി ; ച ക്കാറ സർവ്വസ ാട്ട് േയാഗീശ്വരെന്റ
പാദുകെത്ത വഹി . ഈ സന്നാഹങ്ങെളാ ം തെന്റ മനസ്സിൽ കടക്കാെത
മ ടേദവതകളുെട ആേവശംെകാെണ്ടന്നേപാെല േബാധവർജ്ജിതനായ
േയാഗീശ്വരൻ ഇമനിേമഷങ്ങൾകൂടാെത വൃദ്ധ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലെത്തത്തി.
മീനാക്ഷി പടിക്കക േവശിച്ച്, കുപ്പശ്ശാരുെട പുറകിലായി നി . അേപ്പാൾ
ഒരു നവസുകുമാരനായ ശശാങ്കെന്റ തതരാസ്തമയം ഉണ്ടായതിെന സൂക്ഷ്മസൃ 
ഷ്ടിയായ േയാഗീശ്വരൻ കാണാതിരുന്നില്ല. േയാഗീശ്വരെന െതാഴുന്നതിനായി
മുകുളീകൃതമായ വൃദ്ധയുെട ൈകകെള അേദ്ദഹം ക്ഷണത്തിൽ സ്വകരങ്ങളിൽ

ഹിച്ച്, അഞ്ജലിനിേരാധനംെച . ഭർ സന്താനങ്ങളുെട പരിചരണത്താൽ
ക്ഷീണങ്ങളായ ആ കരങ്ങെള ബാഷ്പപൂർണ്ണമായ േന ങ്ങേളാടുകൂടി തെന്റ
ശിരസ്സിേന്മൽ പതിപ്പിച്ച് എേന്താ ഒരു ണാമേ ാകെത്ത െചാല്ലി അേദ്ദഹം
വൃദ്ധയുെട വയഃപൂർത്തിെയ ആരാധി , ആ സം ർശലാഭത്തിൽ വൃദ്ധയുെട
മനശ്ശരീരങ്ങൾ അനിർവാച്യമായ ദിവ്യാനന്ദലഹരിെയ ആസ്വദി . ഈ വികാ 
രത്തിെന്റ ബലത്താൽ വൃദ്ധ േശഷിച്ചി ണ്ടായിരുന്ന കായബലം നശിക്കയും,

ീവർഗ്ഗസാധാരണവും അപസ്മാരശങ്കെയ ജനിപ്പി ന്നതുമായ ഒരു മൂർച്ഛയ്ക്ക്
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അധീനനായി അവർ േയാഗീശ്വരെന്റ മാറിൽ പതിക്കയും െച . വൃദ്ധയുെട
മുഖത്ത് ഒ സൂക്ഷി േനാക്കിയേപ്പാൾ, േയാഗീശ്വരെന്റ ശരീരവും കഠിനമായി
വിറെകാ . അേദ്ദഹം വിളറിയ മുഖേത്താടുകൂടി, േബാധശൂന്യനായി, കരുണാ 
പരിഭൂതനായിട്ട് വൃദ്ധെയ മാേറാടണ മുറുെക ണർ . പര രകരബദ്ധരായി
വൃദ്ധയും േയാഗീശ്വരനും നി ന്ന ഘട്ടത്തിൽ കുപ്പശ്ശാർ േയാഗീശ്വരെന നമ ാ 
രംെചെയ്തഴുേന്നറ്റ് നിർഭരമായ ഭക്തിഭയങ്ങേളാടുകൂടി വൃദ്ധയുെട അടു െചന്ന്
ക നീർ വർഷി ന്ന ആ ീെയ േയാഗീശ്വരഭുജങ്ങളിൽനി േവർെപടുത്തി
സ്വരക്ഷയിൽ ഏ . േയാഗീശ്വരൻ തെന്റ അച്ഛനും അമ്മാവനും അെല്ലന്ന് ഒരുദി 
വസംമു വാദിച്ച മീനാക്ഷി ഭക്ത്യാനന്ദാർ േന ങ്ങേളാടുകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അഞ്ജലീ ണാമം െചയ്ത് മാതാമഹിയുെട പാർശ്വത്തിൽ സഹായത്തിനായി
എത്തി. ക നിന്നവർ േയാഗീശ്വരെന്റ മേനാമാർദ്ദവെത്തയും ഭൂതദയേയയും
െകാണ്ടാടുകയും, ഇങ്ങെന പരമഗുണവാനായ മഹാവധൂതെന സൽക്കരിപ്പാൻ
തങ്ങൾ ണ്ടായ ഭാഗ്യെത്ത നിനച്ച് ആനന്ദസാഗരമഗ്നന്മാരാവുകയും െച .
ഹരിപഞ്ചാനനവാസത്തിനു േത്യകം ഒരുക്കെപ്പട്ടതായ ഇരട്ട നിലച്ചവുക്കയി 
േലക്ക് ആദ്യേമതെന്ന അേദ്ദഹെത്ത എഴുന്നള്ളിക്കാെത, ധാനെകട്ടിടത്തിെന്റ
നാലുെകട്ടിലുള്ള വിശാലമായ തളത്തിൽെവച്ച് ഥമസൽക്കാരം കഴി െകാ 
ണ്ട് ച ക്കാറൻ േയാഗീശ്വരെന്റ ആജ്ഞെയ കാ വിനീതനായി ദൂര
മാറിനി . േയാഗീശ്വരെന്റ മുഖം വിളറിയും ഓജസ്സ് വളെര ക്ഷയി ം സാധിഷ്ഠാ 
നേഭദംെചയ്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അന്തഃകരണം വി വംെച ന്നതുേപാെലയും കാ 
ണെപ്പ . മീനാക്ഷിയുെട സൗന്ദര്യസമുത്കർഷത്താൽ അേദ്ദഹം വശീകൃതനായി
എ ശങ്കിച്ച്, ച ക്കാറനും ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയും ആ സ്വയംകൃതാനർത്ഥത്തിെന്റ
പരിണതിെയ ചിന്തിച്ച്, ഓേരാവിധമായ ഉപശാന്തിമാർഗ്ഗെത്ത ക പിടി .
അ റിൽപരം ാഹ്മണർ കൂടിയേപ്പാൾ മുറ്റ ള്ള െനടു രകളിൽനിന്ന്
വലുതായ ശബ്ദം മുഴങ്ങി ടങ്ങി. അതിെന യഥാശക്തി േപാഷിപ്പിക്കാെനന്ന 
േപാെല ‘ശേത്താം! ശേത്താം,’ എ ം മ ം വിളികൂട്ടിെക്കാണ്ട്, ഇതിനിടയിൽ
കലവറയിലും, വയ്പ്, വിളമ്പ് മുതലായ െനടു രകളിലും, ചവുക്ക, കുളി ര
മുതലായ െകട്ടിടങ്ങളിലും, സർക്കീ ം പരിേശാധനയും കഴിച്ച് എത്തിയ മാമാ 
െവങ്കിടൻ െകട്ടിനക കട കൂടി. ആ ാഹ്മണൻ, ‘ആശീർവാദമങ്കെത്ത’
എന്ന് ച ക്കാറെന അനു ഹിച്ചതിെന്റേശഷം, രണ്ടാ ംമുണ്ടിെന ഒരു മട
നിവർത്ത് പടിേമലിട്ട്; അടു ള്ള തൂണ് താൻ േകട്ടി ള്ളതിന്മണ്ണം േലാഹനിർ 
മ്മിതംതെന്നേയാ എ നിർണ്ണയെപ്പടുത്താൻ അതിേന്മൽ നഖംെകാണ്ട് ഒരു
കലാശം െകാട്ടി െവങ്കല ണുതെന്ന എ തീർച്ചയാക്കിെക്കാണ്ട് അതിേന്മൽ
ചാടി ഇരി റപ്പി . അന്നെത്ത പുറപ്പാടിെന റിച്ച് “േകമമായി! കൗരവരുെട
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േഘാഷയാ യും ഇ േകമമായിട്ടില്ല” എന്ന് അയാൾ തുടങ്ങിയ ശംസ
ഉപമാനം ശരിയായിട്ടിെല്ല േതാന്നിയതിനാൽ “പുണ്ഡരീകനയനാ ജയ ജയ”
“അൈല്ല—ഇനി വരും കുശലങ്ങൾ േമൽ േമെല” എന്ന സന്ദർഭസംബന്ധമ 
ല്ലാെതയുള്ള ഗാനത്തിൽ അവസാനി . ഈ അബദ്ധത്തിനു ശുദ്ധിപ മായി
ആ ഭവനവർണ്ണനയ്ക്ക് ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ, േയാഗീശ്വരൻ വൃദ്ധെയ കാൺമാൻ
പുറെപ്പട്ടതും അമ്മാളു ട്ടിെയ കടാക്ഷിച്ചതും തനി േവണ്ടി ആയിരിക്കാെമ
വ്യാഖ്യാനിച്ച്, ഉന്മാദം െകാ തിളച്ച്, ച ക്കാറെന്റ സാന്നിദ്ധ്യേത്തയും
മറന്ന് േയാഗീശ്വരെന്റ ഇഷ്ടശിഷ്യനിലയിൽ അടു ള്ള നിരേമൽ ചാരിനി 

ന്ന ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ മാമൻ കണ്ട്, അയാേളാട് ഇങ്ങെന കുശലംപറ :
“അെട! എെന്നടാ, ഇെന്നയ്ക്ക് പുതുമാപ്പിളവട്ടേമാ ഇരുക്കിടയൻ േദാൈശ ഇരു 
പത്തിനാൈല ഒരു വായാെല അമുക്കിറ ഈനാചാനാപുള്ളി!” ഇങ്ങെനയുള്ള
അസംബന്ധ കടനങ്ങൾ തുരുതുെര പുറെപ്പട്ടവ േയാഗീശ്വരെന്റ മനസ്സിേനയും
ആകർഷി എങ്കിലും, തെന്റ ആത്മാവിെന സിച്ചിരുന്ന ഗാഢമായ വ്യാേമാ 
ഹത്താൽ അന്ധനായിത്തീർന്ന്, മാർഗ്ഗദർശനത്തിനു വിഷമെപ്പടുന്ന അേദ്ദഹം
നിേശ്ചഷ്ടനായും സ്വാന്തർേവദനെയ മുഖ രിപ്പിക്കാത്തതായ ഗൗരവേത്താ 
ടുകൂടിയും ഇരുന്നേത ഉ . ആ ഗൗരവെത്ത മാമാെവങ്കിടെന്റ വാ കളാൽ
ഉല് പാദിതമായ നീരസെമ വ്യാഖ്യാനിച്ച്, ആ ാഹ്മണെന്റ കണ്ഠെത്ത
േഛദി കളവാൻേപാലും ച ക്കാറൻ സന്നദ്ധനായി. എന്നാൽ േയാഗീശ്വ 
രനും ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയും ാഹ്മണൻമഹാരാജാവിെന്റ േസവകനാെണ ം,
അതിനാൽ അയാേളാടുള്ള െപരുമാറ്റം വളെര സൂക്ഷി േവണ്ടതാെണ ം
മുഖഭാവങ്ങൾെകാ ഗുണേദാഷി . ച ക്കാറൻ െവളിയിൽ ഇറങ്ങി,
ആർ വിളി െകാണ്ടിരുന്ന ാഹ്മണേരാടു േദഷ്യെപ്പട്ട് തെന്റ േകാപെത്ത
തീർ െകാണ്ട് മടങ്ങിവ . മാമാെവങ്കിടെന്റ വിടുവായത്തം സന്ദർഭത്തിെന്റ
മഹിമെയ തീെര ലംഘി െമ ശങ്കിച്ച് ഹരിപഞ്ചാനനൻ അൈദ്വതസാര 
പൂർണ്ണമായ ഒരു സംഗം െകാണ്ട് കുറ േനരം കഴിച്ചതിെന്റേശഷം എഴുേന്ന
സംഗീതരസപൂർത്തിയാൽ മാമാെവങ്കിട ം ആശ്ചര്യമുണ്ടാ ംവണ്ണം ചില
േ ാകങ്ങൾ െചാല്ലി ച ക്കാറെന അനു ഹി . അനന്തരം പുറ െചന്ന്

ാഹ്മണസംഘെത്ത അഭിവാദനവും, ഭക്ഷണസമയ തേന്നാടു േചരുന്നതിന്
മാമാെവങ്കിടെന ക്ഷണവുംെച െകാണ്ട്, ച ക്കാറനാൽ നീതനായി തെന്റ
പൂജയ്ക്ക് ഒരുക്കിയി ള്ള സ്ഥലേത്ത േയാഗീശ്വരൻ നടെകാ .
രണ്ടാമതും സ്നാനംകഴിച്ച് ഹരിപഞ്ചാനനൻ പൂജയ്ക്കാരംഭി . പൂജാമുറിയിൽ

േവശിച്ച േയാഗീശ്വരേനാട് പരികർമ്മിയായ വൃദ്ധസിദ്ധൻ എേന്താ അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ ധരിപ്പി . േയാഗീശ്വരൻ ചണ്ഡമായി േകാപഭത്സനങ്ങൾ
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െച െകാണ്ട്, വൃദ്ധസിദ്ധേനാട് എേന്താ അരുളിെച്ച . അയാൾ പുറ  
േപായി ഒരു െചറിയ കരിംകുര സ്വരൂപനുമായി മടങ്ങിെയത്തി. രണ്ടാമതു

േവശിച്ചവേനാട് േയാഗീശ്വരൻ മൂർഖസ്വരത്തിൽ ചില േചാദ്യങ്ങൾെച .
പൂർവ്വരാ ിയിൽ േയാഗീശ്വരാജ്ഞ കാരമുള്ള ആേളാട് തിരുവിതാംകൂർ
വിട്ട് തത്കാലം താമസിപ്പാൻ ഗുണേദാഷി എ ം അതിനു മറുപടിയായി
അയാൾ ചിരി കള എ ം, അയാെള േബാധംെകടുത്തിെക്കാ േപായി
ബന്ധനത്തിലാക്കി ഒളി ന്നതിന് ഭസ്മം േയാഗിച്ചതിൽ ഫലിച്ചിെല്ല ം,
അതിനാൽ അയാളുെട ൈകയിലിരുന്ന നാരായെത്ത പിടി പറിച്ച് മാറിൽ
കുത്തിയിറക്കിയി േപാ എ ം ഭൃത്യൻ േബാധിപ്പി . അനന്തരം തെന്റ
വ ത്തിനിടയിൽനിന്ന് ഒരു െചറിയ െപാതിെയടുത്ത് േയാഗീശ്വരെന്റ മുമ്പിൽ
വ നമ രി . അവൻ ഉടൻ തെന്ന ആ മുറിക്കക നിന്ന് അയയ്ക്കെപ്പ 
. ആ ഘട്ടത്തിൽ വൃദ്ധസിദ്ധൻ പരിചാരകഭാവം വിട്ട് ഹരിപഞ്ചാനനനു

സിദ്ധിച്ചി ള്ള അധികാരെത്തക്കവി നടത്തെപ്പട്ട ആ ദു ിയെയ ഉടെന
തെന്റ നാഥെന ധരിപ്പി െമ ം അവിടു മറുപടി വരുന്നതിനിടയിൽ
ഇതിന്മണ്ണം ഇനി ഒരു ിയകൂടി നടത്തെപ്പടുെന്നങ്കിൽ പരമാർത്ഥസ്ഥിതി
എല്ലാം രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന ധരിപ്പി െമ ം ഗൗരവമായ ഒരു താക്കീതു
െകാടു . ച ക്കാറേനാടുള്ള പരിചയം തെന്റ മങ്ങെള പരാജേയാ ഖമാ 

ന്നതിെനപ്പറ്റി േ ശി െകാണ്ട് മറുപടിെയാ ം പറയാെത േയാഗീശ്വരൻ
അടങ്ങിയിരു .
ഭിക്ഷാമൃേത സമയത്ത് േയാഗീശ്വരൻ മാമാെവങ്കിടെന ടി ഇരുത്തി
രാജേയാഗ്യവും േദവേയാഗ്യവുമായുള്ള സദ്യയുെട വിഭവങ്ങെള സരസസംഭാഷ 
ണപൂർവ്വം ാഹ്മണെനെക്കാണ്ട് സമൃദ്ധാശനം െചയ്യി . േയാഗിവര്യൻതെന്ന
ചില മധുരപദാർത്ഥങ്ങൾ പകർ െകാടു കയും െച . അ േനരം കഴിഞ്ഞ 
േപ്പാൾ, അമിതഭക്ഷകനായ ആ ാഹ്മണെന്റ ശിരസ്സിന് ഒരു മാന്ദ്യം തുടങ്ങി.
കുറ േനരംെകാണ്ട് അയാളുെട അവശത വർദ്ധിച്ച് താടി െനേഞ്ചാടമർന്ന്
ക കളട . കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ഭീമാകാരൻ ൈകകാലുകൾ നീട്ടി,
അതിദയനീയമായ സ്ഥിതിയിൽ േബാധംെകട്ട് െനടുന്തടിേപാെല കിട മായി.
സ്ഥല ള്ള ചില ൈവദ്യന്മാരും ഭിഷഗ്വരനായ ഹരിപഞ്ചാനനനും പഠിച്ച
വിദ്യകെളല്ലാം പരീക്ഷിച്ചി ം, തി മലർന്ന ാഹ്മണന് ഉണർച്ചയുണ്ടാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. ആ വൃദ്ധെന ഇനിയും ഇവിെട താമസിപ്പി ന്നത് വിഹിതമെല്ല
തീർച്ചയാക്കി, ച ക്കാറൻ അയാെള ഉടൻതെന്ന എടുപ്പിച്ച് തിരുവനന്തപുര 
േത്ത യാ യാക്കി. ച ക്കാറെന്റ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായുള്ള ഈ ഉചിത ിയ
ക ണ്ടായ സേന്താഷെത്ത സൂചിപ്പിച്ച് േയാഗീശ്വരൻ തെന്റ ൈകവശമുണ്ടായി 
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രുന്ന വിലേയറിയ ഒരുേജാടി രത്നെത്ത ച ക്കാറനു സമ്മാനി .
രണ്ടരമണിേയാടുകൂടി സ്വാമികൾ സ്വ മായ ഒരു നി യ്ക്കാരംഭി . ച ക്കാറൻ
വടെക്കാരു െകട്ടിൽ െചന്നിരുന്ന് കുടുംബസംബന്ധമായുള്ള ഒരു കാര്യവിചാരം
തുടങ്ങി. ചിലമ്പിേന തറവാടിെന്റ ഒരു ശാഖ െകാട്ടാരക്കെര പാർ റപ്പിച്ചി 
െണ്ട ം, ആ തായ് വഴിയിലല്ലാെത അേദ്ദഹത്തിന് മ േശഷക്കാരിെല്ല ം,

ഇതിനുമുമ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചി ണ്ടേല്ലാ. ആ ശാഖയിൽ ഒരു ീെയ നന്തിയ  
ണ്ണിത്താൻ എന്ന മാടമ്പി പരി ഹിച്ച് ഒരു പുരുഷസന്താനം ഉണ്ടായി ണ്ട്.
അച്ഛനുണ്ണിത്താൻ ധനികനും ധീേരാദാത്തനും വലിയ വിദ്വാനും ആയിരു 

. സം താഭ്യസനത്തിനു നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട പു ൻ നാട്ടിൻപുറ ള്ള
ഗുരുനാഥന്മാരുെട പാണ്ഡിത്യപരിമിതിെയ കവിയുകയാൽ ഉണ്ണിത്താൻ അയാ 
െള തർക്കവ്യാകരണാദി പഠനത്തിനായി തിരുവനന്തപുര താമസിപ്പിച്ച്
സാംബദീക്ഷിതർ എന്ന ഒരു വി തശാ ജ്ഞെന ഭരേമ ിച്ചിരു . ചില 
മ്പിേനെത്ത സ്വ ക്കൾെക്കല്ലാം അവകാശിയായിരുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥി
അനദ്ധ്യായദിവസങ്ങളിൽ അവിെട െച േപാരാറുണ്ടായിരു . ഹരിപ 
ഞ്ചാനനസ്വാമികെള എതിേര ന്നതിന് അ ദയേത്താടുകൂടി എങ്കിലും ആ
യുവാവും െച േചരണെമ ദൂതമുേഖന കാരണവർ ക്ഷണിച്ചി ണ്ടായിരു .
അയാളുെട സാന്നിദ്ധ്യംകൂടാെത എതിേരൽ ം മ ം നടേത്തണ്ടിവന്നതുെകാണ്ട്
ന്യായമായി കാരണവർ ണ്ടായ േകാപെത്ത അടക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നിട്ട്, സാവ 
കാശംകിട്ടിയേപ്പാൾ അനന്തരവെന്റ അപരാധെത്തപ്പറ്റി വിചാരണ തുടങ്ങി. ആ
യുവാവ് വളെര താമസിച്ച് എത്തീ െണ്ടന്നറിയുകയാൽ അയാെള തെന്റ മുമ്പിൽ
വരുത്തി. ഒരു മാടമ്പിയുെട മകനായിരുന്നതുെകാണ്ട് ’കുഞ്ഞ് ’ എ ള്ള സ്ഥാ 
നപദം േചർത്ത് ‘േകശവൻകുഞ്ഞ് ’ എ വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഈ യുവാവിന്
ഇരുപത്തിനാലു വയ ായമുണ്ടായിരു . ഈയാൾ യുദ്ധശീലന്മാരായ ആദി 
മനായന്മാരുെട ശരീരലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാെത, നാട്ടിൽ സമാധാനവ്യാപ്തിേയാടും
നവമായ ന്ഥസമുച്ചയത്തിെന്റ ചാരേത്താടും ഉത്ഭവിച്ച ശാന്ത കൃതരും
രേജാഗുണ ധാനരും ആയ പുത്തൻവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായി 
രു . വിനയമര്യാദകളാൽ ഒതുങ്ങിയും, അപരാധകെന്റ പുഞ്ചിരിതൂകിയും,
തെന്റ മുമ്പിൽ േവശിച്ച പല്ലവേകാമളവും വല്ലീകൃശവുമായ ആ ശരീരത്തിെന്റ
േചേതാഹാരിത്വം ഉ നായ ച ക്കാറേന്റയും ഹൃദയെത്ത സ്വ െമാ വി 
പ്പി . ശിരസ്സിെന്റ പൂർവ്വഭാഗം മുഴുവൻ വളർ നീട്ടി േന ക്കാേപാെല െകട്ടി
മുമ്പറ്റം വികസിച്ച് പുറേകാ വാലിട്ടിരി ന്ന കുടുമയും, ക്ഷൗരകർമ്മംെകാണ്ട്
നീലിമേയാടു േശാഭി ന്ന േശഷം ശിരഃ േദശവും, ആ വർണ്ണേത്താടുതെന്ന
അതിമിനുസമായി വിള ന്ന ഗണ്ഡങ്ങൾ ം താടി ം േമൽ ണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക്
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രക്തവർണ്ണമായി േശാഭി ന്ന അധരവും, ശാന്തമായ കൃതിഗൗരവേത്തയും
അഗാധതമമായ വിജ്ഞാനേത്തയും ടീകരി ന്ന േന ങ്ങളും, പൗരുഷ 
സൂചകമായ വിസ്തീർണ്ണലലാടവും, ഭുക്കളിടയിലും വിശുദ്ധവൃത്തന്മാരിൽ
മാ ം കാണെപ്പടുന്ന വർണ്ണേകാമളിമാവും കൂടിയ ഈ യുവാവ് ച ക്കാറെന്റ
സന്നിധിയിൽ, ആ ഭുവിെന സൃഷ്ടിച്ച ൈകപ്പിഴയ്ക്ക് ഹ്മാവ് പിഴ മൂളിയ ഒരു
വിശിഷ്ടനിർമ്മാണമായി വിപര്യയെപ്പ . ആ യുവാവിെനക്കണ്ടേപ്പാൾ, ആ
കണ്ടകെന്റ ഹൃദയത്തിലും മൃദുവായ ഒരു േകാണുെണ്ട െതളിയി മാറാണ്
േക വിസ്താരം തുടങ്ങിയത്.
ച ക്കാറൻ: “ഉേണ്ടാ നീ?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ഉേണ്ട.”
ച ക്കാറൻ: “എേപ്പാൾ? വല്ലകൂട്ടത്തിലും െചന്നിരുന്നാേണാ തിന്നത്?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ഊണുകഴിഞ്ഞ് ഒ ര നാഴികയായി. അമ്മാവൻ ഉണ്ട
ഇലയിൽ, അമ്മാവി വിളമ്പിത്ത . ലക്ഷ്മി ഞ്ഞിനും അവിെടത്തെന്ന ഇല
വ .”
ച ക്കാറൻ: (േകാപം മുക്കാേലമുണ്ടാണിയും ശമി . തെന്റ പു ിയുെട അടുത്ത്
ഉണ്ണാനിരു എ പറഞ്ഞത്, മാണിത്വവും ജാതിേ ഷ്ഠതയും ഉള്ള ഒരു
പഴയ കുടുംബേത്താട് ആ യുവാവിെന സംഘടിപ്പിച്ച് തനി ബലവാന്മാരായ
സംബന്ധികെള ഉണ്ടാക്കണം എ താൻ കരുതി ഇരി ന്നതിെന, വിഘ്നെപ്പ 
ടുത്തിേയ േമാ എ ഭയെപ്പട്ട് ) “യക്ഷി ഞ്ഞിെന്റ അടു ം മ ം അങ്ങെന
െചങ്ങാത്തവും മ ം േവണ്ട. ഞാനതിെനാെക്ക തക്കവും തരവും േനാക്കെണാണ്ട്.
നീ നാലക്ഷരം പടിച്ചവനല്ലേയാ? നല്ലട േവണം േചരാൻ, എേപ്പാത്തിരി
തിരുവനന്തപുര ന്ന്?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “എെട്ടാമ്പതു െവളുപ്പിന്.”
ച ക്കാറൻ: “അ കാലെത്ത േപാെന്നങ്കിൽ െപലച്ചക്കിവിെട എത്താെത്ത 
ന്ത്?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “െവങ്കിേടശ്വരഭാഗവതർ ഇേങ്ങാ േകറിയേപ്പാൾ ഞാൻ
െത വ .”
ച ക്കാറൻ: “എന്നിേട്ടാ? അവിെട വല്ല ആണിയും നിെന്ന ഒടക്കിപ്പിടിേച്ചാ 
േണ്ടാ?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ആ കുപ്പച്ചാര് എെന്ന അകേത്താ വിളി .”
ച ക്കാറെന്റ അഭി ായ കാരം, രാജ്യസമുദായഗൃഹകാര്യങ്ങളുെട ജീവനാഡി 
യാകുന്ന ധർമ്മം ആജ്ഞാനുസരണമാണ്. ആജ്ഞാലംഘനാപരാധെത്ത തെന്റ
ജീവസുഖത്തിന് സന്നിപാതജ്വരം എന്നേപാെലയാണ് അേദ്ദഹം ഗണിച്ചിരി  
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ന്നത്. ഈ യുവാവിെന ആ പരേദശ ീകളുെട പാർപ്പിടത്തിൽ കയറ്റരുെതന്ന്
ആ ീകൾക്ക് േത്യകം ക നകൾ അേദ്ദഹം െകാടുത്തി ണ്ടായിരു .
അവെയ ലംഘി ള്ള കുപ്പശ്ശാരുെട വൃത്തിെയ റിച്ച് അേദ്ദഹത്തിന് അറിവു
കിട്ടിയേപ്പാൾ ആ സംഘെത്ത ആ സ്ഥല നിന്ന് ആകപ്പാെട തുരത്തിേയ 

െണ്ട നിശ്ചയി എങ്കിലും അതിയായ ഒരു ക്ഷീണവും ദയനീയതയും
തെന്റ അനന്തരവൻ കാണി കയാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകാപം പകർന്ന്,
പുച്ഛം, ഹാസ്യം, വിേനാദം ഇങ്ങെന ഓേരാ പടികളിൽ ടി കരുണയിൽ
െചന്നവസാനി . അനന്തരവനുതെന്ന തെന്റ തിേഷധക ന െകാടുത്ത്,
തനിക്ക് അനിഷ്ടമായി സംഭവിക്കാവുന്ന ബാന്ധവെത്ത തട കളയാെമ
നിശ്ചയി െകാണ്ട് അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റ്, തളർ വാടി നി ന്ന അനന്തരവ 
െന്റ സമീപ െചന്ന്, ആ യുവാവിെന്റ മുഖ േനാക്കിെക്കാണ്ട്, ഇങ്ങെന
ആജ്ഞാപി : “ഇനി ഒരു ദിവസി നീ അതിനക േകറിേപ്പാെണങ്കില്—ആഃ.
ഇ തെന്ന സാമി തിരുമുമ്പില് അവെര േപയാട്ടം എന്തരു േചലായിരു ! ഛീ!
ഛീ!—ഛവങ്ങള്! ആ െപ ങ്ങളാെര നിനക്കറിയാേമാ?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അമ്മാവെന്റ ആദ്യെത്ത ഭാര്യയുെട അമ്മയും മകളും–”
ഉടയാൻപിള്ളയുെട നാസികേഗാളദ്വാരങ്ങൾ വിടർന്ന്, േന ച്ഛായ പകർന്ന്
ഇടയ്ക്കിെട ഇമകൾ അടഞ്ഞ്, െനഞ്ച് അമർ െപാങ്ങി— ഇങ്ങെനയുള്ള േച 
ഷ്ടാഭാവങ്ങൾെകാണ്ട് െപാട്ടാൻ തുടങ്ങിയ ചിരിെയ അേദ്ദഹം ബഹുസാഹസം
െചയ്ത് അമർത്തി തെന്റ അനന്തരവൻ ആ ഭവനത്തിൽ േവശിച്ചിരി ന്ന 
തും ന്യായേത്തയും മുറേയയും ആ ദമാക്കി ആണെല്ലാ എന്ന് ച ക്കാറൻ
ആശ്വസി . വൃദ്ധയുെട ജാമാതാവും യുവസുന്ദരിയുെട ജനകനുമാകാൻ തനിക്ക്
മഹിമയും സുഭഗതയുമുെണ്ടന്ന് അനന്തരവന് േതാന്നീ ള്ളതും തെന്റ വമ്പത്വ 
ത്തിന് സ ഷ്ടി ദമായിത്തീർ . “എെന്റ അമ്മാവീം മകളുേമാ? ഏതു
യ്യാഗരണത്തീന്ന് പിടി അത്? അവർ നമുക്ക് േചരാൻ െകാള്ളണവരല്ല! ഞാ 
നിരിെക്ക നീ ഒ ം അറിയണ്ട. േപാട്ടിൽ പാടണത് പാമ്പ്. അവിെടെക്കാണ്ട്
െചവിവച്ചാൽ െകാ ം! െകാ ം! േപാ! േഫാ! േപാരായ്മ ഒ ം വരുത്തരുത്—
അെല്ലങ്കി നില്ല്.” ഇങ്ങെന പറ െകാണ്ട് അനന്തരവെന്റ കാതിൽ കിടന്ന
െചറിയ ചുവ വച്ച കടുക്കൻ അഴി െകാണ്ട് പകരം തെന്റ ൈകയിൽ ഇരു 
ന്നിരുന്ന കനൽക്കട്ട കുണ്ഡലങ്ങെള അയാളുെട കർണ്ണങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പി .
മുതുകിൽ തേലാടിേയാ എ സംശയം േതാ മാറ് ഒ ർശിച്ചതിെന്റേശ 
ഷം, അനന്തരവെന യാ യാക്കി. േകശവൻകുഞ്ഞ് കിഴേക്കവശ േപായി
കുറച്ച്േനരം പരുഷാേലാചനേയാടുകൂടിയിരു . അ രാവിെലയും തന്നാൽ
ദർശിക്കെപ്പട്ട മേനാഹാരിതയുേടയും ആത്മശുദ്ധിയുേടയും ആവാസമായ ആ
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ബാലികെയ എങ്ങെന കുല ഷ്ടയായി സങ്കൽപി ം? സാധുത്വവും ൗഢിയും
സൗന്ദര്യവും സൗശീല്യവും ഗാംഭീര്യവും േസ്നഹവും മഹത്വവും സംേയാജിച്ച്
അധിവസി ന്ന ആ േക്ഷ െത്ത എങ്ങെന താൻ തിര രി ം? അമ്മാവെന്റ
ഗുണേദാഷം ര മൂ മാസങ്ങൾ മു ലഭിച്ചിരു െവങ്കിൽ തെന്റ പുരുഷ 
ത്വത്തിനും സത്യനിഷ്ഠ ം ഭംഗംവരുത്താെത താൻ നട െകാ മായിരു .
ഇങ്ങെന ആേലാചിച്ച്, തൽക്കാലം കരണീയെമെന്ത ചിന്ത തുടങ്ങി. ‘ഇനി’
ഒരു ദിവസം ആ ഭവനത്തിനക േകറിേപ്പാകരുെതന്നാണേല്ലാ കാരണവരുെട
ആജ്ഞ എ ം, ആ സ്ഥിതിക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഉദി ന്നതുവെര അവിെട

േവശി ന്നതിനു തിബന്ധമില്ലേല്ലാ എ ം ആ താർക്കികൻ വാദി .
ക്ഷീണ തിജ്ഞന്മാർ അകൃത്യാനുകരണത്തിന് ക പിടി ന്ന ഏതദ്വിധ 
മായ യുക്തിവാദേത്താടുകൂടി കാരണവരുെട ആജ്ഞെയ അനുസരി ന്നതിന്
ഉറച്ചിരുന്ന േകശവൻകുഞ്ഞ് തളത്തിൽനി ം തിണ്ണയിൽ ഇറങ്ങി ഒ ലാത്തി.
അവിെട നി ം മുറ്റ ം മുറ്റ നിന്ന് പടി വാതുക്കലും എത്തി. അയാളുെട
അന്തഃേക്ഷാഭത്തിനിടയിൽ, അനുമതികൂടാെത പാദങ്ങൾ സ്വത ചരണംെചയ്ത്
അയാെള മ ട പടിക്കൽ എത്തി ; പടിവാതുക്കൽ അയാളുെട ൈക
മുട്ടിയതും അനുവാദാനുസാരമായല്ല. ആ സംഘട്ടനാർത്ഥെത്ത ഹിച്ച് കുപ്പശ്ശാർ
വാതിൽ തുറന്നത്, ‘ദിനമപി രജനീ സായം ാതഃ’ എന്ന് കാലച മണത്തിൽ

കൃതിനീത്യനുസരണമായി നട ന്ന ഒരു സംഭവംേപാെല കഴി .
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അദ്ധ്യായം എട്ട്

“കല്യാണീ! കളവാണീ! െചാ നീയാെരന്നതും
ധേന്യ! നീ ആരുടയ പു ിെയ ം”
മൂ നാലു െവളുപ്പിനു മാമാെവങ്കിടൻ മ ടത്ത് ആദിത്യ രശ്മി ർശം
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത നീരാഴിയിൽ കുളികഴി മട പുടവ മുതലായ സമുദാ 
യാംഗേക്കാ കളണി ചിലമ്പിേനേത്ത പുറെപ്പ . ആ ാഹ്മണെന
അ ം അനുയാ െചയ്തതിെന്റേശഷം ന െട ഏകേലാചനൻ അേങ്ങാ ം
ഇേങ്ങാ ം സഞ്ചരി ന്ന ജനാവലികെള േനാക്കി േലാകവിേദ്വഷകനായി
കലുഷചിത്തനായി നി േമ്പാൾ, കവിസങ്ക ശക്തിെയ അതിലംഘി ംവണ്ണം
ബീഭത്സമായ അയാളുെട മുഖകബളം അനവധി കൃഷ്ണജളൂകങ്ങൾ ഒന്നായി 
േച്ചർന്ന് പിണഞ്ഞിട പുളയുംവണ്ണം സേന്താഷംെകാ ചലി തുടങ്ങി.
തനി േശഷിച്ചി ള്ള പ കളുെട ഒരു കാേനഷുമാരി എടുക്കത്തക്കവണ്ണം
അയാൾ വാ െപാളിച്ച് അവെയ മുഴുവൻ പുറ കാട്ടി, വി ിതമായ മുഖത്തിെന്റ
ഏകപാർശ്വംെകാണ്ട് ആനന്ദരസബി ക്കെള വർഷി . ഈ മഹാ സാദ 
ത്തിെന്റ കാരണം ചില സഹചരന്മാേരാടുകൂടിയുണ്ടായ േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ
ആഗമനമായിരു . ദക്ഷിണസമു ത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഛായാ ഹണിയുെട
സാമർഥ്യേത്താടുകൂടി അയാൾ േകശവൻകുഞ്ഞിെന മാ ം പിടി പടിക്കക 
ത്താക്കി വാതിലിേനയും ബന്ധി . അനന്തരം േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ മുമ്പിൽ
ചില പിശാചതാണ്ഡവങ്ങൾ െച െകാണ്ട്, “കുഞ്ഞിെന്റ കൺമണി അമ്മിണി
നാലുെകട്ടിനക മിനുമിെന മിനുങ്ങിെക്കാ നിൽ . വലിയമ്മിണി കുളി 
ക്കാൻ േപായിരി ,” എന്ന് സ്വകീയമായ അനുനാസികഭാഷയിൽ കുപ്പശ്ശാർ
ഗുണേദാഷി . അധർമ്മചാരിത്വത്തിൽ അതിരു നായ കുപ്പശ്ശാരാൽ ഈവണ്ണം

േചാദിതനായി ആ യുവാവ്, ജന്മബന്ധത്തിെന്റ േ ഷകത്വംെകാെണ്ടന്നേപാ 
െല നാലുെകട്ടിൽ സ്വ ണയിനിയുെട സമീപെത്തത്തി, േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ
സ്മരദീക്ഷയ്ക്ക് ഇ കാരം പൗേരാഹിത്യെത്ത അനുഷ്ഠിച്ചതിെന്റ േശഷം, കുപ്പശ്ശാർ
കിഴേക്കാ തിരി നിന്ന് തെന്റ ഇഷ്ടേദവതയായി ഉദി യരുന്ന ആദിത്യ
ഭഗവാേനാടു സ്വാഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കായി ഒരു ാർത്ഥനയും നടത്തി. സാഹസി 
കത്വംെകാ മന്ദവിേവകനായ േകശവൻകുഞ്ഞ് നാലുെകട്ടിൽ കടന്നേപ്പാൾ,
ആ സ്ഥലം കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശെന്റ അസ്ഥികുടീരെമന്നേപാെല ശാന്തമായും
അരമ്യമായും കാണെപ്പ . ആ കാമുകെന്റ ഹൃൽേക്കാശം സഞ്ചയിച്ചിരുന്ന
കാളിദാസ ഭൃതികളായ കവിച വർത്തികളുെട ഉ ംഗശൃംഗാരാശയങ്ങൾ
ആ നാലുെകട്ടിനകെത്ത ഭയാനകമായ ഗൗരവത്താൽ അപഹരിക്കെപ്പ .
അകാരണമായുള്ള ഒരു ഭയസേങ്കാചവും, ീേലാലതാസഹജമായുള്ള ലജ്ജയും
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അയാളുെട മനസ്സിെന്റയും ശരീരത്തിെന്റയും സ്വച്ഛന്ദഗതിെയ നിേരാധി . രക്ത 
വർണ്ണമായ ഒരു പ േചലയും, സാമാന്യം വിലപിടി ന്ന ആഭരണങ്ങളും ധരി
നിൽ ന്ന മീനാക്ഷി േകശവൻകുഞ്ഞിെന കണ്ടേപ്പാൾ ച ക്കാറൻ, ഉമ്മിണി 
പ്പിള്ള എന്നിവരുെട മുമ്പിൽ ദർശിപ്പിച്ച കൗമാരസ്വാത ്യെത്ത ൈകവി ം
അപകൃത്യസഹായിനിയായിത്തീർന്നേപാെല സം മി ം ഒ േനരം നി .
എങ്കിലും മര്യാദെയ ലംഘി കൂെട ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി, “ഇരിക്കണം,
അമ്മ ഇേപ്പാൾ കുളി വരും” എ സൽക്കരിച്ചിട്ട് വടേക്കെക്കട്ടിേല തിരി 
പ്പാൻ തുടങ്ങി. ബലാൽക്കാരമായ കന്യാജനകര ർശേമാ ഗതിനിേരാധനേമാ
തനിക്ക് അനുവദനീയമെല്ല സ്മരിക്കയാൽ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയേപ്പാെല കീച 
കനയ േയാഗത്തിനു വട്ടം കൂടാെത, േകശവൻകുഞ്ഞ് മുറ്റ പടിഞ്ഞാേറാ
തിരി നിന്നിരുന്ന കുപ്പശ്ശാരുെട സഹായെത്ത തെന്റ ൈദന്യഭാവംെകാ
യാചി . അരസികനും വിരൂപനും എങ്കിലും പരഹൃദയജ്ഞനും ആയിരു
കുപ്പശ്ശാര്. േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ സങ്കടാവസ്ഥെയ ഹിച്ച്, കുട്ടിേകാന്തിശ്ശെന്റ
ഉപാസനാമൂർത്തികളിൽ ശനിേദാഷഹന്താവായ ശാസ്താെവന്നേപാെല നാലു 
െകട്ടിേല കട . ഉൽ ഷ്ടമന നായ ആ ഭുകുമാരെന ധിക്കരി ന്നതു
സ്വകുലത്തിെന്റ മഹിമെയത്തെന്ന ധിക്കരിക്കയാെണന്ന് അയാൾ ഏകേന 

ംെകാ മീനാക്ഷിെയ ശാസി . മീനാക്ഷി തെന്റ ഗതിെയ തുടരാെതയും
എന്നാൽ, താൻ ശാസിതയായി എ ള്ള ഭാവെത്ത ദർശിപ്പിക്കാേതയും

ൗഢമായ നിലയിൽ അ ം ഒരു ശുണ്ഠിേയാെട പടിഞ്ഞാെറ നിരചാരിനി .
കുപ്പമൂർഖശ്ശാർ മര്യാദേയയും അടുത്ത ഭവനത്തിെല തകൃതികേളയുംകുറി ചില
വിമർശനങ്ങൾ െച െകാണ്ട് അവിെടനി നടെകാ . ണയപാശത്താൽ
പര രബദ്ധരായ ആ യുവാക്കൾ പവി വൃത്തരായിരുന്നതുെകാണ്ട്, ലജ്ജാമാ 
ത്സര്യേത്താടും ദിഗ് മത്താൽ കുഴ ന്നതുേപാെലയും ഒ േനരം അമ്പര നി .
മീനാക്ഷി ഒരു ചി വി ഹംേപാെല നിേശ്ചഷ്ടമായി നിൽ ന്നതിനിടയിൽ,
േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ മുഖകരപാദങ്ങൾ േയാഗിച്ച വിന്യാസങ്ങൾ ലൈജ്ജ 
കബാണരായി പഞ്ചശരവിജയം െചയ് വാൻ പുറെപ്പടുന്ന അവിേവകികളുെട
േഗാഷ്ടികൾ തെന്നയായിരു . തെന്റ വൃത്തികളാൽ നഖേഭദ്യക ായം
കവിഞ്ഞിരി ന്ന േ മം അപാ ദത്തമായിട്ടിെല്ലന്ന് ആശ്വസി ം, എന്നാൽ
, അേപ്പാഴെത്ത സന്ദർഭം തെന്റ പുരുഷത്വെത്ത ധ്വംസിച്ച് ആ കന്യകാ
സന്നിധിയിൽ തെന്ന ബീഭത്സനാ എ ലജ്ജി ം, അയാൾ അവിടു

ഷ്ടേമ േതാ എ വരാെത നിർഗ്ഗമിപ്പാനുള്ള ഉപായെത്ത റിച്ച് നിരൂപണം
െച തുടങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ മീനാക്ഷിയുെട േന ങ്ങൾ ഹ്മശി ി
വർണ്ണസങ്കലനത്തിലുള്ള ൈവദഗ്ദ്ധ്യ ൈവകല്യം നിമിത്തം േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ
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പാദനഖങ്ങളിൽ േശാണത കുെറ അധികെപ്പ േപായി എ ദൂഷണംെച .
ആ യുവതീമണിയുെട വർണ്ണ കർഷെത്ത കവരുന്നതിനായി പ േചലകൾ
ആ േകാമളശരീരത്തിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കിട േന്നാ എന്ന് ആലങ്കാരികെന്റ നി 
ലയിൽ േകശവൻകു മനസാ ഉൽേ ക്ഷി . അനന്തരം എെന്തങ്കിലും
മര്യാദയായി ഒ പറ െപാെയ്ക്കള്ളാൻേവണ്ടി അയാൾ ആ സ്ഥലത്തിെന്റ
നിശ്ശബ്ദതെയ ഇങ്ങെന ഭഞ്ജി : “െവടികളും മ ം േക തുടങ്ങീ കുറ േനരമാ 
യി. കാണാൻേപാകുന്നതിനു കാലം ൈവകുന്നായിരിക്കാം കുറിെതാടലും മ ം
കഴിപ്പാനുണ്ടേല്ലാ. ഞാൻ േപാേയക്കാം. ഇന്നെത്ത ഗൗരവഘനം വർഷി തുട 
ങ്ങിയാൽ എല്ലാം മു ം!”
മീനാക്ഷി: (മൗനപരീക്ഷയിൽ താൻതെന്ന ജയി എ ള്ള ഉത്സാഹേത്താടുകൂ 
ടി) “േപാകാൻ അനുവാദം എേന്നാടു േചാദി ന്നെതന്തിന്? ഇല്ലത്തിൽ മൂസ്സ്
ഞാനല്ലെല്ലാ. അമ്മ വ കണ്ടിട്ടാെണങ്കിൽ അങ്ങെന. ഞാനിവിെട നി ന്നതു
വിേരാധെമങ്കിൽ—”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അദ്യാപി ആകണ്ഠം പരിഭവം ഇെത േപാെയാടു ം
ഭഗവാേന? അമ്മാളു ട്ടിയുെട ഒരു മൃദുവാ േകൾപ്പാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാെയങ്കിൽ
സമസ്തപുരുഷാർത്ഥവും സാധി !”
മീനാക്ഷി: “പുരുഷാർത്ഥം നാലും ഭാഗ്യവാനായ അവിടുേത്തക്ക് ജന്മാവകാശ 
സിദ്ധമല്ലേയാ? അവിടുെത്ത േ ാഹിപ്പാൻ അഞ്ചാം പുരുഷാർത്ഥെമെന്നാ കൂടി
ഉണ്ടാേയാ? എന്നാൽ േവദാന്തജ്ഞന്മാരും അവിടുെത്തക്കാരണത്താൽ വട്ടത്തി 
ലായി.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അതെത. പക്ഷികൾ ചില ന്ന കാലമാണിത്. ചുമ്മാ
പുല ം. പക്ഷികളുെട കാര്യം പറഞ്ഞതുെകാ േചാദി , ചാതകവും
േമഘവും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധെത്ത അമ്മാളു ട്ടി അറിഞ്ഞി േണ്ടാ?”
മീനാക്ഷി: “അവർ തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗേഭദവും ദൂരവും എനിക്കറിയം. ചാതകത്തിന്
എ െപാക്കത്തിൽ പറക്കാെമ ം, േമഘം അതിെല ഏെറെപ്പാക്കത്തിൽ
ചരി െന്ന ം ഞാൻ േകട്ടി ണ്ട്.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ഈ ഒരു പല്ലവി മാ േമ ഇവിെട പഠിച്ചി . കുലവ്യത്യാ 
സം, കുലക്കളങ്കം, കുലഹാനി! ഇങ്ങെന ൈവഷമ്യം പറ വിലകൂ ന്നതു
പരേദശസ ദായമായിരിക്കാം. എന്തായാലും ഈ നാ കാരാനായ ഞാൻ
മടങ്ങാൻ ഭാവിച്ചിട്ടില്ല. മൂല്യം കൂടാെത വ്യാപാരമിെല്ലങ്കിൽ അതിനും ഞാൻ
ഒരു ണ്ട്. അമ്മാളു ട്ടി ചില സമ്മാനങ്ങൾ െകാ വരാൻ മിച്ച്
ആ അണ്ണാവയ്യെന തിരക്കിനട കാെലല്ലാം െവെള്ളല്ലായി. അയാൾ ചു 
റ്റിച്ച ചു െകാണ്ടാണ് ഈ ശൂണ്ഠിക്കാട്ടിൽ വന്നകെപ്പടാൻ സംഗതിയായത്.
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അെല്ലങ്കിൽ രാ ിതെന്ന ചിലമ്പിേനത്ത് എത്തിേപാകുമായിരു .” മീനാക്ഷി:
“എനി സമ്മാനങ്ങേളാ? എന്തിന്? ഞാൻ വില കൂ േമ്പാൾ അവിടുന്ന് വില
ഇടി കളയാനുള്ള നാ വിദ്യയും െകാ വരികയാേണാ? ഓേഹാ! അണ്ണാ 
വയ്യെന്റ അടു മുണ്ടേല്ലാ പഠിപ്പ്. ൈകകണ കൾ പറവാൻ ആ കടയീന്ന്
അഭ്യസിച്ചതായിരിക്കാം.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അണ്ണാവയ്യന് ഏറിവന്നാൽ ഗുരുസ്ഥാനമേല്ല ഉ . അമ്മാളു 

ട്ടിക്ക് സ്വാത്മസ്ഥാനവുമാണേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് ആത്മവഞ്ചന െചയ്യാെതയും
െചയ്യിക്കാെതയും എനി പറവാനുള്ള കണ പറ തീർേത്തയ്ക്കാം. കളി
പറഞ്ഞ് ആയു കളവാൻ അമ്മാളു ട്ടിയുെട കളി ായം എനി കഴി  
േപായി.”
മീനാക്ഷി: “അതിെനന്ത്? നാം ര േപരും ഒരു ായമാകുന്നതുവെര കളി പറ 
യാെതകഴിക്കണം. അേപ്പാൾ ‘അശ്വത്ഥാമബലിവ്യാേസാ—’ എന്ന കൂട്ടത്തിൽ
ആദ്യനാകാം.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ഭാവാർത്ഥം മനസ്സിലായി. കണ്ഠത്തിനു േമൽെകാണ്ട്
ചാടുവാ പറവാൻ വാേഗ്ദവിവർഗ്ഗക്കാർ േത്യകം വര സാദമുണ്ട്.”
മീനാക്ഷി: “സരസ്വതിെയ േസവി ന്നവർ ം ആ മിടു െണ്ടന്ന് ഇേപ്പാൾ
െവളിെപ്പ . എങ്കിലും സത്യം പറവാൻഭാവിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതിൽ സരസ്വതി

സാദി ന്നെതങ്ങെനെയ കാണെട്ട.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ഇവൻ ക നകെളല്ലാം േകൾക്കണം. അമ്മാളു ട്ടി
േതാന്നിയേപാെലയും. നല്ല ന്യായം! എങ്കിലും, അങ്ങെനതെന്ന നടക്കെട്ട.
ഞാൻ പറവാൻതുടങ്ങിയതേല്ല േകൾപ്പിേക്കണ്ടത്? അമ്മാളു ട്ടിെയ കണ്ട  
മുതൽ എെന്റ സ്മരണെയല്ലാം ഇങ്ങ്. അതുേപാെല എെന്റ േനർ മുണ്ടാകാൻ,
അപ്പേപ്പാൾ േമഘങ്ങെളേയാ മേറ്റാ, സേന്ദശങ്ങൾ െകാടുത്തയപ്പാൻ എനി
ദിവ്യത്വവും മഹത്വവുമില്ല. അതിനാൽ അമ്മാളു ട്ടിയുെട ഹൃദയത്തിൽ എെന്റ
സ്മരണെയ സദാപി ജനിപ്പി ന്നതിന്, ചില സേന്ദശവാഹികെള ആ വിരലുക 
ളിൽ ബന്ധി ന്നതിനു ഞാൻ േനാ —”
മീനാക്ഷി േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ സംഭാഷണെത്ത തടുക്കാെത േക നി േപാ 
യതുെകാണ്ട്, അയാൾക്ക ഇ യുെമങ്കിലും ദീർഘമായി തെന്റ അനുരാഗെത്ത

സ്താവിപ്പാൻ സന്ദർഭം കിട്ടി. ലജ്ജക്കാരനും അഭിമാനിയും ധർമ്മ തനും
ഭുവംശ്യനും ആയ തെന്റ കാമുകെന്റ ഈ ഉപന്യാസത്തിൽ ആ യുവാവിെന്റ

അഗാധവും നിർവ്യാജവുമായ ണയം ത്യക്ഷരം ധ്വനിച്ചതായി മീനാക്ഷി 
േബാധ്യെപ്പ . എന്നാൽ രാജേകാപ സ്തമായുള്ള തെന്റ കുടുംബേത്താട്

ആ യുവാവിെന്റ ഭാവിെയ സംഘടിപ്പിച്ച് ദുര്യേശാഗർത്തത്തിൽ അയാെള
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പതിപ്പി ന്നത് അതിനീചമായ സ്വാർത്ഥനിഷ്ഠയാകുമേല്ലാ എ വ്യസനിച്ച്,
മീനാക്ഷി പതിവുേപാെല തെന്റ അനുരാഗെത്ത മറച്ച് വിേനാദഭാവത്തിൽ
ഇങ്ങെന മറുപടി പറ : “അങ്ങെന പാണി ഹണംകഴി കളയാെമന്നാ 
യിരിക്കാം! ആൾ മ ള്ളവർ മനസ്സിലാക്കീരി ംേപാെല കുഞ്ഞല്ലേല്ലാ. ആ
വില കൾ എവിെട?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: ഞാൻ മു പറഞ്ഞില്ലേയാ? പട്ടർ പറ്റി . അയാെളെക്കാ 

ണ്ടാകുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ പറവാനില്ല. അനന്തമു േമാതിരെമന്നല്ലാെത
അവിടങ്ങളിൽ മെറ്റാ ം േകൾപ്പാനില്ല.”
മീനാക്ഷി: “ഏഴരശ്ശനിക്കാണ് അതിെന വിറ്റത്. മു ം തുണിയും വാങ്ങാൻ
വിറ്റേമാതിരം എ കശയുണ്ടാ ! അളുകൾക്കിനി ഉ കൂടാ, ഉടു കൂടാ
എെന്നല്ലാം ചട്ടം വരുമായിരിക്കാം. ആ മൂത്ത പട്ടർക്ക്, കല്ലിെന ത്തിപ്പറിച്ച്
സ്വർണ്ണത്തിെന ഉരുക്കി, രണ്ടിേനയും വിലയാക്കിെക്കാ ടായിരുേന്നാ?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അേദ്ദഹം നല്ലവൻ. കുരുത്തംെകട്ട ഞാൻ െതാട്ട കാ 
ര്യമാകെകാണ്ട് അങ്ങെന വട്ടക്കലാശത്തിലായതാണ്. അേദ്ദഹം പേക്ഷ
പുറെപ്പ േപായി തിരി വന്നിട്ട്, ആദ്യം പറ്റിച്ചതു നെമ്മ. അമ്മാളു ട്ടി നന്തി 
യേത്ത േപാരണം.” മീനാക്ഷി: “അമ്മാളു ട്ടി േപാരുണു! അമ്മാളൂചരിതം
ആട്ടക്കഥ െകട്ടിയുണ്ടാക്കി ആ െവങ്കിടഭാഗവതെര പഠിപ്പിച്ചതു മഹാേയാഗ്യ 
തതെന്ന! അപകടക്കാരെന െകാടിയുംെകട്ടി നട ന്ന ആളിെന്റ പുറേക
േപാരുന്നതിന് േവെറതെന്ന ആളുണ്ടാക്കണം. അ െപാട്ടിയല്ല ഞാൻ.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ആട്ടക്കഥേയാ? െവങ്കിടഭാഗവതേരാ? ഇതിഎ പുതു 
ക്കഥ?”
മീനാക്ഷി: “േയെഹ! കാര്യസ്ഥതനടിച്ചാൽ േപാരാ. വൃത്തിയിൽ അതു
കാണണം. നാം വലിയ പരിചയത്തിലാെണ ം മ ം അയാൾെക്കങ്ങെന
മനസ്സിലായി?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ആ വിടുവായെന ഞാൻ കണ്ടേതാ േകട്ടേതാ? നാം പരിചയ 
മുെണ്ട തെന്ന അയാെളങ്ങെന അറി ?”
മീനാക്ഷി: “നല്ല വിദ്യ! േചാദ്യത്തിനു േചാദ്യം! അയാളിതാ, ഇേപ്പാൾ ഇവിടു
േപായേതയു . േവെണങ്കിൽ തിരിെയ വരുത്താം. അവിടുെത്ത വലിയ
ചങ്ങാതിയും പുലർപ്പനും െകാണ്ടാടനും ആെണ നടിച്ച് ഇന്നെല രാ ി
മുഴുവൻ ഇവിെട ഇരട്ടെച്ചണ്ടെകാട്ടിേഘാഷിക്കയായിരു .”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “തിരുവനന്തപുരത്ത്, ആകാശ തെന്ന വിതച്ചാലും ആ വി 

വളർ പടർന്ന്, വീടും കുടിയും ഇളെക്ക പൂ ഫലിേച്ച ം. അതുെകാണ്ട്
അവിടെത്ത താമസം േവെണ്ട വയ്ക്കാൻ തെന്ന തീർച്ചയാക്കി. ആ മാമെനന്ന
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െപാണ്ണ ാഹ്മണനുമായി എനിെക്കരു കൂ മില്ല, െക മില്ല. അയാെളേന്താ
ഇളക്കി; നിങ്ങൾ േക രസി .”
മീനാക്ഷി: “ഞങ്ങൾ കുറ്റമാേയാ? അേദ്ദഹം േപരുവിളി പറഞ്ഞ്,
കണ്ടാലങ്ങെന—കാര്യത്തിലിങ്ങെന — എെന്നല്ലാം തി .”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “എനിക്കെതാ ം േകൾക്കണ്ട. കളിപറയാെത കാര്യമായി
മറുപടിപറയൂ. കൂടിേപ്പാരാൻ സമ്മതമുേണ്ടാ?”
മീനാക്ഷി: “‘മന്നവാ േഹാമ വ്യമിവിെടയുണ്ടായ് വരും’ എന്ന് ശകുന്തളെയ 
േപ്പാെല ഞാനും മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അവിടുേത്ത സേന്താഷമായിരിക്കാം.
എന്നാൽ അവിടു തന്ന പാഠെത്ത അനുസരിച്ച് ഞാനും പരമാർത്ഥെത്തത്ത 
െന്ന പറയാം. ഞങ്ങൾ വിധിെകട്ട വർഗ്ഗമാണ്. അതുെകാണ്ട്, അവിടെത്ത
സൗഭാഗ്യത്തിൽ പ െകാള്ളാൻ ഞങ്ങൾ സംഗതിവരുേമാ? ഞങ്ങെട
സ്ഥിതി അങ്ങെന ഉള്ളതാണ്. അവിടേത്ത േചരാൻ പാടുള്ളേത അല്ല—”
ഇ യും പറഞ്ഞേപ്പാൾ മീനാക്ഷിയുെട മുഖം കഠിനമായി ചുവ ം, േന ങ്ങ 
ളിൽ ചുടുചുെടയുള്ള ലവണജലം െപരുകിയും; ഹൃദയഗാംഭീര്യവും ആത്മസത്വവും
�ക്ഷീണങ്ങളായും ചമ . ഇങ്ങെനയുള്ള ഭാവപ്പകർച്ച കണ്ടേപ്പാൾ, േകശവൻ 
കുഞ്ഞിെന്റ സാക്ഷാലുള്ള പുരുഷത്വവും സഹനശക്തിയും ഷ്ടമായി കാശി .
“വ്യസനിക്കരുത്! ഞാൻ രാവിെല വ േവണ്ടാസനം പുലമ്പിയതിെന ക്ഷമി 
ക്കണം. പേക്ഷ, ൈദവഗതി ആരു ക , ആരറി ? നമു തമ്മില്ല് േചർച്ച
പാടില്ലാത്തവിധം േദാഷം നിങ്ങെട കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരിക്കയിെല്ലന്ന് എെന്റ
ആത്മാവ് തീർച്ചയായി പറയു . പിെന്നന്താണു േവണ്ടത്? വലിയമ്മയുെട
സമ്മതം മാ ം—”
“അതുതേന്നയാണ് വിഷമം കുേഞ്ഞ; നിെന്റ അമ്മാവൻ സമ്മതിച്ചാലും അച്ഛൻ
സമ്മതിച്ചാലും, േലാകർക്ക് നിരന്നാലും കാര്യമായില്ല. നിെന്ന കി ന്നത്
ഞങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യം തെന്ന. എങ്കിലും, നിനക്ക് ആപ ണ്ടാകുന്നത്
ഞങ്ങൾ ആേലാചിക്കണമേല്ലാ. ഞങ്ങെട വഴിക്ക് ഞങ്ങെള വിേട്ടക്ക്. വി 
സ്തരിെച്ചാ ം േചാദിക്കണ്ട!” എ സംഗി െകാണ്ട് നാലുെകട്ടിനക

േവശിച്ച വൃദ്ധ, മീനാക്ഷിയുെട അടു െചന്ന്, ആ ബാലികയുെട മുഖ
സൂക്ഷി േനാക്കീട്ട് ഹാസ്യമായി ഇങ്ങെന പറ . “അല്ലാ! ഇങ്ങെനയും ഒരു
കാലം വേന്നാ? കഷ്ടം! കാലംതെന്ന േഭദി േപായി. ക നീർ െചാ ന്ന കണ്ണ്
ഇന്നാദ്യമായി നീ ജനിച്ച കുലത്തിൽ കാണുകയാണ്. നില വീഴുംമുെമ്പ
തുടയ്ക്ക്. ഭൂമിെയെക്കാ കൂടി െവറുപ്പിക്കാെത.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “െവറുക്കാനും നിരക്കാനും ഒ മില്ലേമ്മ! അച്ഛെന്റ സമ്മതം
ഞാൻ വരുത്തിെക്കാള്ളാം. എന്റമ്മയും അമ്മെയേപ്പാെലതെന്ന അമ്മാളു ട്ടി 
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െയ തങ്കെക്കാടിയായി വളർത്തിെക്കാ ം. ഈ േദശം നമു കാണുേക
േവണ്ട. നിങ്ങൾ മൂ േപെര ടി സുഖമായി പുലർത്താൻ ഞങ്ങൾ വഴിയു 
ണ്ട് ”
വൃദ്ധ: (സ്വകുടുംബാഭിമാനഗർവേത്താടുകൂടി) “സ്വത്തിെന്റ കഥ ദൂെരക്കളേഞ്ഞക്ക്.
ഞങ്ങൾ ം വല്ല െപാ ം െപാടിയും അരി പിറക്കാനുണ്ടാകും. വിഷമം ആ
വഴിക്കല്ല. നിെന്റ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചാലും അമ്മാവൻ േക ി ം.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അമ്മാവെന്റ സ്വത്ത് ഞങ്ങ േവെണ്ട വച്ചാേലാ?”
വൃദ്ധ: “ഞാനും അമ്മാവെനേപ്പാെല തടസ്ഥം െച ം. ഉടയാമ്പിള്ളയുെട
അഭി ായെത്ത അനുകൂലിേക്ക എനി നിവൃത്തിയു .”
ഈ വാ കൾ, വൃദ്ധ തെന്റ അമ്മാവെന്റ ശ്വ വാണ ം, ആ കന്യക മാതുല 
പു ിയാെണ ം, ആ ശുദ്ധമന ൻ സംശയിച്ചിരുന്നതിെന സ്ഥിരെപ്പടുത്തി.
വൃദ്ധയുെട വാ കൾ പുറ നിന്നിരുന്ന കുപ്പശ്ശാരുെട ജീവനാളെത്ത െപാളി .
അയാൾ അക കടന്ന്, പല െപാടിപാടുകളും െപടുത്തി. േകാപച്ചീറ്റത്തിനിട 
യിൽ നാസികാര ങ്ങളിൽ ടി ചില രക്ത ള്ളികെള നില വീഴിക്കയും
െച . തെന്റ ബുദ്ധികൗശലത്താൽ സാധിത ായമായ ഈ വധൂവരന്മാരുെട
ഘടനയിൽനി സിദ്ധിക്കാൻേപാകുന്ന ഗുണങ്ങെള ശുദ്ധഗതിയാലും കുടും 
ബഗർവത്താലും തടയുന്ന തെന്റ സ്വാമിനിയുെട നിർമ്മര്യാദെത്ത കുപ്പശ്ശാർ
ഈവിധം ശാസിച്ചേപ്പാൾ വൃദ്ധ സംഗതി മനസ്സിലായി. സ്വകുടുംബഭക്തനായ
ഭൃത്യെന തിശാസി ന്നതിേനാ, അയാേളാടു ശണ്ഠയുണ്ടാ ന്നതിേനാ
നിൽക്കാെത അവർ പരിഭവേത്താടുകൂടി പുറത്തിറങ്ങി തെന്റ ജപസ്ഥലേത്ത
തിരി . കുപ്പശ്ശാർ മീനാക്ഷിയുെട ബാഷ്പങ്ങെള തുടച്ച് തെന്റ ഇംഗിതാനുസര 
ണമായി വർത്തിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ആ ബാലികയുെട നാസാേച്ഛദനം െച െമന്ന്
വിേനാദഭീഷണി കാട്ടിെക്കാ ം, ‘വിധിർവാ ഗതിർവാ’ വൃദ്ധേയയും ച ക്കാ 
റേനയും േതാൽപി ന്നതിനു തെന്റ ൈകയിൽ ഒരു പരമശക്തിയുെണ്ട ള്ള
നാട്യേത്താടുകൂടിയും, േകശവൻകുഞ്ഞിെന പിടികൂടി ആചമനാദി ിയകൾക്കാ 
യി െകാ േപായി.
േയാഗീശ്വരെന്റ എഴുന്നള്ളത്ത് ചിലമ്പിേന പടിക്കൽ എ ന്നതുവെര
മീനാക്ഷിയുെട സഹവാസസൗഭാഗ്യെത്ത അനുഭവി െകാണ്ട് വൃദ്ധേയാടു
സംഭാഷണം െച ന്ന വ്യാജത്തിൽ േകശവൻകുഞ്ഞ് മ ട താമസി .
േഘാഷയാ ചിലമ്പിേനത്തടുത്തേപ്പാൾ വൃദ്ധയും മീനാക്ഷിയും മ ട
പുറവാതിലിെന്റ പുേരാഭാഗ നിന്ന് അതിെന ദർശി . അ തീക്ഷിതമാ 
യി േയാഗീശ്വരൻ ആ സ്ഥല തെന്ന െചന്ന് അവേരയും െപാടുന്നനെവ
മറ കളഞ്ഞ േകശവൻകുഞ്ഞിേനയും കണ്ട കഥകെള പൂർവ്വാദ്ധ്യായത്തിൽ
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വർണ്ണിച്ചി ണ്ടെല്ലാ. േയാഗീശ്വരെന്റ േന മാർഗ്ഗത്തിൽ പതിച്ചതിെന്റേശഷം
അവിെട നിൽക്കാെത ആ യുവാവ് ഒരു ഊടുവഴി തുടർന്ന് ചിലമ്പിേന
വളപ്പിനക കട . വൃദ്ധയുെട േബാധക്ഷയത്തിൽ, മീനാക്ഷിയും കുപ്പശ്ശാരും
സഹായികളായി താങ്ങിയേപ്പാൾ എങ്ങെനേയാ അവർക്ക് ഉണർച്ചയുണ്ടാ 
യി. കരനാഥന്മാരുെടയും മ ം സഹായേത്താടുകൂടി നാലുെകട്ടിനക വൃദ്ധ

േവശിപ്പിക്കെപ്പട്ടതിനിടയിൽ, ച ക്കാറനും ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയും അവനവെന്റ
ഗൂഢമായ മത്സരവിചാരങ്ങൾെകാ പുറ നിന്നേതയു . േയാഗീശ്വരൻ
‘വാതൂലേവഗ തിനീയമാനമാം േകതൂെന്റ ചീനാംശൂകെമന്നേപാലെവ’ മന 
സ്സിെന മ ട േശഷിപ്പിച്ചിട്ട്, ശരീരം മാ ം മുേമ്പാ ഗമിച്ചേപാെല
അവിെടനി ം പിരി .
തെന്ന ബാധിച്ചതു േകവലം വാർദ്ധക്യക്ഷീണമായിരു െവന്ന് സഹായത്തി 
നായി വന്ന കരനാഥന്മാേരാടും മ ം സമാധാനം പറഞ്ഞ് മനഃശക്തിയാൽ
മദ്ധ്യവയ യായ ന െട വൃദ്ധ അവെര യാ യാക്കി. എന്നാൽ സ്വശയ്യയിൽ
ശയിപ്പാൻതുടങ്ങിയ അവരുെട േന ങ്ങൾ എേന്താ പരി മാേവശസൂചകമായി
ചലി െകാണ്ടിരുന്നത് മീനാക്ഷിക്ക് ഏകാകിതിത്വത്തിെന്റ പൂർവചിഹ്നദർശന 
മായി േതാന്നിയതിനാൽ, അത് ആ ബാലികെയ അതിയായി പരവശെപ്പടുത്തി.
വൃദ്ധ ം ദൗഹി ി ം സർേവാപേദഷ്ടാവും സർവകാര്യനിർവാഹകനും ആയ
കുപ്പശ്ശാർ ആ സന്ദർഭത്തിൽ, എന്താശ്ചര്യം! വൃദ്ധയുെട ദുർഘടെത്ത കാണുന്നില്ല.
മീനാക്ഷിയുെട മുഖ ഷ്ടമായി കാശി ന്ന അഗാധക്േളശേത്തയും
ധരി ന്നില്ല. മ ട പടിക്കൽനി ം ചിലമ്പിേനേത്ത േപാകുേമ്പാൾ
ഹരിപഞ്ചാനനൻ ഏതു സ്ഥിതിയിൽ ഇരു േവാ, അതുേപാെല തെന്ന
ഈയാളും സ്തബ്ധജീവനായിത്തീർന്നിരി . ആപദ്ഭയ ശൂന്യനായ ആ
രാക്ഷസസ്വഭാവൻ ഭക്തിപുരസ്സരം സ്വയം വരിച്ചി ള്ള രക്ഷാവൃത്തിയിൽനിന്ന്
അയാൾ നിവൃത്തനായതുേപാെല വർത്തി . ഈ സ്ഥിതികെളല്ലാം കണ്ട്,
മീനാക്ഷി മതിമറന്ന് ഇങ്ങെന വിലപി : “അേയ്യാ, മഹാപാപേമ! ഞങ്ങെള 
െക്കാ വാലാട്ടിേച്ചക്കാെമന്ന് ഉമ്മിണിപ്പിള്ളമ്മാൻ പറഞ്ഞ വീരവാദെത്ത
അക്ഷരം െതറ്റാെത പറ്റിച്ചിരി ന്നെല്ലാ! സ്വാമിയാര് േ ാഹിപ്പാൻ പല്ലക്കിൽ 
നി ം ചാടി റെപ്പട്ടെല്ലാ. ആ സന്യാസി, ആ പരമവഞ്ചകൻ നശി—”
ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരൻ ചാരി േകാപാഗ്നിയിൽ ദഹി േപാകുമാറുള്ള
ഒരു ശാപവചനം മീനാക്ഷിയുെട നാവിൽനി പുറെപ്പടുെമ ഭയെപ്പട്ട്
വൃദ്ധയും കുപ്പശ്ശാരും ഒേരമാ യിൽത്തെന്ന ഝടിതിയിൽ ശാേപാപസംഹൃ 
തിക്കാെയ്ക്കാ യത്നി . വൃദ്ധയുെട മനസിെന ബാധിച്ചിരുന്ന ക്ഷീണെത്ത
വംശപരമ്പരാസിദ്ധമായ ാഗത്ഭ്യേത്താടുകൂടി അമർത്തിെക്കാണ്ട്, അവർ
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ദൗഹി ിെയ ഇങ്ങെന ആശ്വസിപ്പി : “െകാ ം െവടിയുംമ ം േകട്ട് എെന്റ
പതിവായ ക്ഷീണം വന്നതാണു മകേള! കുറ കഴിയുേമ്പാൾ മാറും. നീ
വ്യസനിേക്കണ്ട. എേന്താ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ക േപായി. വയസ്സായേല്ലാ. എളു 
പ്പത്തിൽ മന കലിങ്ങിേപ്പാണു. സന്യാസിെയ നീ ശപിക്കാെത, അേദ്ദഹം

െമാ ം െചയ്തിട്ടില്ല. ഒരു വയസ്സിെയക്കണ്ട് ബഹുമാനി —അേ യു .
ശീ! മെറ്റാ ം വിചാരിക്കാെത. അേദ്ദഹം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വഴി േപായി.
ഇങ്ങെന വ ം േപായും എെന്തല്ലാം ക ! അേദ്ദഹവുമായി നാമിനി ഇട 
േയണ്ട. “വൃദ്ധയുെട സാന്ത്വനങ്ങൾ ഒടുവിലെത്ത ഭാഗത്തിൽ എ ന്നതുവെര
കുപ്പശ്ശാർ ആശ്വസി നി . അവസാനെത്ത വാ കൾ ഒരു ‘അറ’ ശങ്കെയ
അയാളുെട മനസ്സിൽ ഉ ാദിപ്പിച്ച്, അയാെള ദ്ധനാക്കി. ആ േകാപത്തിെന്റ
കാരണെത്ത റിച്ച് വൃദ്ധ േചാദ്യം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശൻേപാലും,
കഴ ട്ട കുടുംബത്തിെല ഒരു ബാലികയുെടേനർക്കാകെട്ട േയാഗിപ്പാൻ
മുതിർന്നിട്ടില്ലാത്ത ഗർവേത്താടും കുപ്പശ്ശാർ അവിെടനി ം നട കള .
േയാഗീശ്വരൻ വൃദ്ധയുെടയും കുപ്പശ്ശാരുെടയും മന കളിൽ, അവർ എ വ്യാ 
ജങ്ങൾ കഥിച്ചാലും നടിച്ചാലും, അതിരൂക്ഷമായ അസ്വാസ്ഥ്യെത്ത ഉണ്ടാക്കി
എ ള്ളത് വൃദ്ധയുെട ക്ഷീണവും കുപ്പശ്ശാരുെട േകാപവും ത്യക്ഷീകരി .
മ ടെത്ത പാർ കാർ ചിലമ്പിേന നി ം പകർ െകാ വന്ന
അന്നാദിവിഭവങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ട്, വൃദ്ധ നി ാസ്വപ്നങ്ങളിലും മീനാക്ഷി മേനാരാജ്യ 
സ്വപ്നങ്ങളിലും ലയി . കുപ്പശ്ശാർ നിയമവിരുദ്ധമായി ചിലമ്പിേന നട ന്ന
ആേഘാഷങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി പുറെപ്പ . ആ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ
േയാഗീശ്വരഭൃത്യനായ കരിംകുരങ്ങനുമായി അയാൾ കൂട്ടിമുട്ടി. നാനാസ്ഥിതിേഭദ 
ങ്ങളുള്ള മനുഷ്യേലാകത്തിൽ, സ്ഥാനജാത്യാദിവ്യത്യാസങ്ങൾകൂടാെത തുല്യബ 
ലമായി ചരി ന്ന േസ്നഹബന്ധം നികൃഷ്ടമായ ദരി ാവസ്ഥയിൽ ജീവി ന്ന
ജനങ്ങളുെട ഇടയിലും എ േത്താളം ഉൽകൃഷ്ടത ാപിക്കാെമ നിർണ്ണയംെച 
യ് വാൻ, ഈ ര കൃഷ്ണസത്വങ്ങളും േചർന്ന് ഒരു വിജനസ്ഥല െവ നടന്ന
കൂടിക്കാ സൂക്ഷ്മതരമായ മാനദണ്ഡമായിരു . ഏകേദശം നാല നാഴിക
കഴി മടങ്ങിയേപ്പാൾ കുപ്പശ്ശാര്, ഹരസൃഷ്ടനായ വീരഭ െനേപ്പാെല അട്ട 
ഹാസവുംെകാ ഭൂകമ്പനംെചയ് വാൻ സന്നദ്ധെനന്നേപാെലയാണു വന്നത്.
സ്വപ്നസുഖത്തിൽനി വിരമിച്ച് വി മി െകാണ്ടിരുന്ന വൃദ്ധയും മീനാക്ഷിയും
കുപ്പശ്ശാരുെട ഭാവേഭദത്തിെന്റ കാരണെത്ത റി േചാദിച്ചതിന് ഉത്തരമായി
അയാൾ രാജ്യക്േളശങ്ങളിൽനി െപെട്ട വിമുക്തനായ ഒരു രാ ാധിപെന്റ
സ്വച്ഛന്ദതയും ഗർവവും നടിച്ച് ആകപ്പാെട ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരെന്റ
ആഗമനം തങ്ങൾ ദുഷ്കാലെത്ത ഉദിപ്പി എ മീനാക്ഷി തീർച്ചയാക്കി.
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മനസ്വിനിയായ വൃദ്ധയ്ക്ക് ബാലയായ മീനാക്ഷിെയക്കാൾ പൂർവചരി ജ്ഞാനം
ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, കുപ്പശ്ശാരുെട ഭാവേഭദത്തിന് േഹതൂഭൂതമായ സംഗ 
തിെയ വഴിെയ ഹി െകാള്ളാെമന്ന് അവർ അടങ്ങിപ്പാർ . എങ്കിലും
പൂർവസംഭവങ്ങളുെട തിയാൽ പീഡിതമായ അവരുെട ഹൃദയം കൂട െട
വാടിയും തളർ ം ഇരു .
‘അനർത്ഥം വരുേമ്പാൾ കൂട്ടേത്താെട’ എ ള്ള വിധിവാനരത്വം ഈ സാ 
ധുക്കേളയും പരിതപിപ്പി . ഏകേദശം ഏഴുനാഴിക അസ്തമിപ്പാനുള്ളേപ്പാൾ
ജനസഞ്ചാരധ്വനികളുെട ഇടയ്ക്ക് പടിവാതിലിൽ േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ഹസ്താ 
ഡന ാർത്ഥന ഉണ്ടാവുകയും കുപ്പശ്ശാർ കവാടേമാചനത്താൽ ആ ഭക്തെന
അനു ഹി കയും െച . എന്നാൽ സാഹസെപ്പ കച്ചെകട്ടി പരിശീലിച്ചാലും
ആ യുവാവിെന്റ മുഖ പുറെപ്പടാത്ത േകാപഭാവേത്താടുകൂടിയാണ് അേപ്പാൾ
േകശവൻകു മുറ്റ േവശിച്ചത്. മ ള്ള ചാഞ്ചല്യേഹതുക്കെള എല്ലാം
മറന്ന്, കുപ്പശ്ശാർ സർവാഭീഷ്ടദായകത്വം തനി സിദ്ധെമ ള്ള ഭാവത്തിൽ
ആ യുവാവിെന്റ സമീപത്തണ . ആ യുവാവ് അേപ്പാൾ ആ സ്ഥല

േവശിച്ചത് അ കാലെത്ത ണയകലഹത്താൽ ജളനാകെപ്പട്ടതിെന്റേശഷം
പരിത്യജിക്കെപ്പടുന്നതിനല്ല. തെന്റ അനുരാഗഭാജനമായ കന്യകയുെട മാതാ 
മഹിയും ഗർവ്വഗർഭയുമായ ഒരു വൃദ്ധയുെട മാതൃനിർവിേശഷെമങ്കിലും, തിക്തര 
സാവസായിയായ, മധുേരാക്തികളാൽ വഞ്ചിതനാവാനുമല്ല.മരണപര്യന്തമുള്ള
സ്വാത്മസുഖത്തിനു നിദാനമായ ഒരു വിജയസിദ്ധിക്കായിട്ട് ധൃതഖഡ്ഗനായി
പുറെപ്പട്ടിരിക്കയാണ്. ഭൂമി സമു ത്തിലും രവിച താരങ്ങൾ പാതാളേദശ ം,
ചിലമ്പിേന ഭവനം അതിേനാടു േചർന്ന കൗേബരമായ ധനസഞ്ചയവും
ആഹുതികുണ്ഡത്തിലും, താൻ പഠനംെചയ്തി ള്ള ന്ഥാവലികൾ അതുകളുെട
കർത്താക്കെളേപ്പാെലതെന്ന കാലതിര തിയിലും ആണുേപാകെട്ട. തൽ 
ക്കാലം തെന്റ ജീവിതധാരണം സ്വേ മസർവസ്വമായ ആ മീനാക്ഷിയുെട
കുടുംബപരമാർത്ഥ ഹണം ഒന്നിനുമാ മായിരു . വരുണാലയേഭദനാർത്ഥം

േയാഗിക്കെപ്പട്ട ദിവ്യാ ത്തിെന്റ േവഗശക്തികേളാടുകൂടി, സുന്ദര ാഹ്മണൻ
പകർന്ന് ധനഞ്ജയനായിത്തീർന്നിരി ന്ന േകശവൻകുഞ്ഞ് മ ട
നാലുെകട്ടിനക േവശി . െകാടുംകരൾെകാണ്ടകുലത്തിൽ ജനിച്ച ിപു 
രസുന്ദരി വലിയകുഞ്ഞമ്മയും ആ സന്ദർഭത്തിൽ േകശവൻകുഞ്ഞിെനക്കണ്ട്
െഞട്ടി എഴുേന്നല്ക്കാൻ ഭാവി . അയാളിൽ കാണെപ്പട്ട രൗ ാഗ്നിശിഖ, കന്ദർപ്പ 
സൗന്ദര്യം േപാെല മീനാക്ഷിയുെട മനസ്സിൽ സാദഹർഷങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി,
അയാളുെട പരിചയാരംഭംമുതൽ ള്ള പരിചരണങ്ങളും േ മവാദങ്ങളും െകാ 
ണ്ട് സിദ്ധമാകാത്തതായ അവളുെട വശീകരണെത്ത സാധി .
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അ രാവിലെത്ത ദർശനത്തിൽ ശുണ്ഠിെകാ മുഖം വീർപ്പി നിന്ന
ആ ബാലിക, വൃദ്ധയുെടയും കുപ്പശ്ശാരുെടയും പരി മെത്ത കൂട്ടാക്കാെത,
േകശവൻകുഞ്ഞിനാൽ പരിണീതയായ ഗൃഹിണിയുെട നിലയിൽ പൂർവ്വക 
ഥെയയും സ്താവനകെളയും മറന്ന് ആ യുവാവിെന സ്വകുടുംബാംഗമാക്കി
അയാേളാട് ഇങ്ങെന കുശലാേന്വഷണംെച : “നമുക്ക് േവണ്ടവർെക്കല്ലാം
ഒ േപാെല ഇ സുഖേക്കടുതെന്ന. (ബഹുവചനത്തിൽ ‘നമുക്ക് ’ എ ണ്ടായ

േയാഗത്താൽ േകശവൻകുഞ്ഞ് കുറച്ച് ശീതളനായി) അമ്മാവേനാട് ശണ്ഠ
കൂടിക്കഴി എ േതാ . എന്തായാലും ഇവിേടക്ക് ഒ ം േചർച്ചയില്ലാത്ത
ഈ സംഹാരരു െന്റ േവഷം അഴി കളയണം. (ആ യുവാവിെന്റ നവകുണ്ഡ 
ലങ്ങെള േനാക്കി) നല്ല കടുക്കനിട്ടേപ്പാൾ അതിനു േവണ്ട താപം താേന
വ േപായി!”
കുപ്പശ്ശാരും വൃദ്ധയും മീനാക്ഷിയുെട വാൈഗ്വഭവെത്ത അനുേമാദിച്ച്, ഈ സൽ 
ക്കാരെത്ത താങ്ങിപ്പറ . മീനാക്ഷിയുെട ഭാവപ്പകർച്ചയും േസ്നഹപൂർണ്ണമായ
വാ കളും േകശവൻകുഞ്ഞിെന സ ഷ്ടനാക്കി എങ്കിലും, താൻ അവലംബിച്ച
രൗ രസെത്ത മനഃപൂർവ്വം തുടർ െകാണ്ട്, മീനാക്ഷിയുെട സൽക്കാരം കന്യാ 
ധർമ്മവിരുദ്ധമാെണന്ന് അർത്ഥമാ ന്ന ഒരു േനാട്ടത്തിൽ അയാൾ അതിെന
അനാദരി കള . എന്നാൽ വൃദ്ധ ആ യുവാവിെന്റ കരങ്ങെള ഹിച്ച് അയാ 
െള തെന്റ സമീപത്തിരുത്തി അയാളുെട ഭാവേഭദനത്തിനു കാരണെമെന്ത
േചാദി . അതിെന ധിക്കരിച്ച് വികടമറുപടി പറവാൻ േവണ്ട മനഃശക്തി
അയാൾക്ക് അേപ്പാൾ േശഷിച്ചിരുന്നില്ല.
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ഞാൻ ഇതാ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന നന്തിയേത്ത േപാകു .
ആകപ്പാെട സ്ഥിതികെളല്ലാം േകട്ടതിൽ, ഒ കൂടി േചാദി െകാ േപാക 
ണെമ തീർച്ചയാക്കി. നിങ്ങൾ സത്യമുെണ്ടങ്കിൽ —എേന്നാടു േസ്നഹേമാ
മര്യാദേയാ ഞാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്നില്ല—നിങ്ങൾ സത്യെമെന്നാ െണ്ടങ്കിൽ,
ആെര ം ഏതു ഭവനക്കാെര ം പറയണം. പറയുന്നിെല്ലങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും
േവണ്ടാ, ചിലമ്പിേനെത്ത അനന്തരത്വവും േവണ്ടാ, അമ്മാളു—നിങ്ങേളാട് —ഒരു
സായൂജ്യവും േവണ്ടാ.”
വൃദ്ധയും കുപ്പശ്ശാരും പരുങ്ങലിലായി. കുപ്പശ്ശാർക്ക് പരമാർത്ഥെത്ത പറയുന്നതി 
ന് വൃദ്ധയുെട അനുമതി മാ േമ േവണ്ടിയിരു . വൃദ്ധേയ്ക്കാ, ച കാറെന്റ
അനുമതികൂടാെത തെന്റ വാസ്തവെത്ത അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്തരവെനേപ്പാലും
ധരിപ്പിപ്പാൻ അേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതികൾെകാ ൈധര്യമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ
ആ യുവാവിെന്റ മർക്കടമുഷ്ടി അയാളുെട അച്ഛെന്റ സ്ഥിര തിജ്ഞെയ ഓർ 
മ്മിപ്പിച്ചതിനാൽ, അയാളുെട അേപക്ഷെയ െപാടുന്നനേവ നിേഷധി ന്ന
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കാര്യത്തിൽ, കഴ ട്ടെത്ത ിപുരസുന്ദരി വലിയമ്മ ം “ഒരു ശ ാ ങ്ങൾ
വഴിെയ േതാന്നീല”—അതിനാൽ അവർ ഇങ്ങെനയുള്ള സാമവചനങ്ങൾ  
േയാഗി തുടങ്ങി: “ഞങ്ങൾ ീകെള, എെന്റ കുഞ്ഞിങ്ങെന െഞരു ന്നേല്ലാ.
ഞങ്ങളുെട സത്യം നിെന്റ അച്ഛനും അമ്മാവനും അറിയാം. അവേരാടു േചാദിച്ച്
കുഞ്ഞിന് അറി െകാള്ളരുേതാ?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ഇങ്ങെന ഒഴിയണ്ട. അമ്മാവെന്റ വഴിെയാ ം എനി
രൂപമില്ല. അച്ഛൻ കഴു േപായാലും പറകയുമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങെള റി
പല എഴു ം അയ . നിങ്ങളുെട കാര്യം സംബന്ധി മാ ം മറുപടികളിൽ
ഒരക്ഷരവുമില്ല. മനസ്സാെണങ്കിൽ പറയണം.”
വൃദ്ധ: “ഈ സ്വാമികൾ േപായിക്കഴിയെട്ട. ച ക്കാറേനാടു േചാദി െകാണ്ട്,
അയാളുെട സമ്മതമിെല്ലങ്കിലും പറയാം.” ച ക്കാറെന്റ സമ്മതമുണ്ടാവുക 
യിെല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നതു െകാണ്ട്, മുറുകിയ ആയത്തിനു കടവടുക്ക 
ണെമ കരുതി േകശവൻകുഞ്ഞ് ഇങ്ങെന പരുഷം പറ : “നിങ്ങൾ
–ഞാൻ പറയാം േയാഗ്യതകെള—അമ്മാവൻ തന്ന േമാതിരം വില്ക്കാൻ എെന്ന
വിശ്വസിക്കാം. അതിൽനി ണ്ടായ ബഹളം അറിവാൻ അമ്മാവൻ േവണ്ട—
കണ്ട പരേദശികളുെട കാൽ കുമ്പിടാൻ ഇവൻ േവണം. നിങ്ങെള ൈകവി 
ടാെത സ്വകാര്യെത്ത രക്ഷി െകാള്ളാൻ എനി സാമർത്ഥ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ
ഏതു കുടുംബെമന്ന് അറിയണെമങ്കിൽ, അവിെട െവറ്റിലെക്ക വ െതാഴണം,
ഇവിെട പതികിടക്കണം, മൂന്നാമെതാരിടത്ത് മൂത്ത െകാഴവനാകണം! കു 

കളിപ്പിക്കാൻ നല്ലതരം ക !” (ഇരുന്നിട നിന്ന് എഴുേന്ന െനഞ്ച
ൈകവ െകാണ്ട് ) “ഇതാ ീപത്മനാഭനാണ, ഞങ്ങളുെടയും കുലൈദവമായ
ചാമുേണ്ഡശ്വരിയാണ—”
വൃദ്ധ കടന്ന് ആ യുവാവിെന്റ സത്യെത്തത്തടഞ്ഞ്, സം മം െകാ ഴന്ന്
ഇങ്ങെന പറ : “എെന്റ കു നില്ക്ക്. എ േയാ ശുദ്ധൻ നീ! പരമാർത്ഥി!
അമ്മാവൻ തന്ന േമാതിരേമാ? അതിെനക്കാൾ ീരാമസ്വാമീെട തിരുവാശി
എ പറ. ച ക്കാറെന്റ ക തിരു തിന്നാൻ കാലം കഴ ട്ട ടേയാർക്ക്
ഇതുവെര വന്നിട്ടില്ല അപ്പെന–ഇനി വരാെതയും േപാെട്ട.”
േവണ്ടതറി . അന്നെത്ത സൂര്യാസ്തമനം ബഹുേകാടി സൂര്യന്മാർ ഒ േചർന്ന്
ഉദയംെചയ്തേപാെല കാശമുള്ളെത േകശവൻകുഞ്ഞിനു േതാന്നി. വൃദ്ധ
വയ പതിനാറും മീനാക്ഷി ര ം മാ േമയു എ ം, കുപ്പശ്ശാർ തേന്നാടു
സമവയ നും തുല്യസുഭഗനും ആെണ ം മുല്ലബാണവിജയ’ൈവജയന്തി’യായ
ആ ദിനാന്തത്തിൽ ആ യുവാവിന് ആനന്ദ മാദമുണ്ടായി. പൂർണ്ണച നുദിച്ച്
മ ട കാർക്ക് അമൃതകിരണങ്ങെളത്തെന്ന വർഷി . പലകയിടലും
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പ വിരി ം വിള വ ം കൂടാെത ഒരു വിവാഹം സമസ്തസേമ്മളനസഹിതം
നട ന്നതുേപാെല ആ ഭവനം സേന്താഷപൂർണ്ണമായി വിലസു . മ ട
നാലുെകട്ടിെന്റ കിഴേക്കത്തിണ്ണയിൽ ഇരുന്ന് ച ാരാധനംെച ന്ന വൃദ്ധ ം േക 
ശവൻകുഞ്ഞിനും മീനാക്ഷി ം തല്ക്കാലസ്ഥിതിയുെട മേനാഹരതയും ഭാവിയുെട
മധുരിമയും മനസ്സിൽ തിങ്ങി, സരസസംഭാഷണരൂപമായി വഴിയു . ഉത്സാ 
ഹംെകാണ്ട് മൂ േപരും ഈശ്വരകഥാലാപനം തുട . ചിലമ്പിേന ള്ള
പരമാനന്ദ ദമായ സൗധത്തിൽ സമാധിയായിരി ന്ന ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീ 
ശ്വരനും െചവികെള വട്ടംപിടി മാറ്, വൃദ്ധയുെട നിേയാഗ കാരം മീനാക്ഷി
ഭഗവതിേസ്താ മായ ചില ശ്േളാകങ്ങെള ഗാനം െചയ് വാൻ തുട .
ഹാ! “േഭാഗങ്ങെളല്ലാം ക്ഷണ ഭാചഞ്ചല”െമ ള്ളത് ഏറ്റവും അവിതർക്കിതം
തെന്ന. കാലച മണത്തിെന്റ േവഗത ആരറി ? മിന്നൽകൂടാെതയും
ഇ ഖഡ്ഗനിപാതം എ ജീവജാലങ്ങെള ഹനി ! മീനാക്ഷിയുെട
സംഗീതമധുഝരി ആ സ്ഥല വഹിച്ച് അവിടെത്ത ഗായകപടുക്കളുെട

ാഗത്ഭ്യെത്ത സമു ഗമനം െചയ്യിച്ചതുേപാെല, ചിലമ്പിേനത്ത് അതിസ 
രളമായി ധ്വനി െകാണ്ടിരുന്ന നാഗസ്വരം െപാടുന്നനേവ നിലെകാ .
ഗംഭീരമായി അവിടവിെട മുഴങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്ന ച ക്കാറെന്റ അട്ടഹാസങ്ങളും
അമർ കൂടു . ആശ്ചര്യസൂചകമായുള്ള ചില ശബ്ദങ്ങൾ മാ ം മന്ദവാതം
വഹിച്ച് മ ടത്ത് എത്തി . അടു ള്ള പാചകശാല അതിെല  
മക്കാരാൽ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല നിശ്ശബ്ദസ്ഥലമായിത്തീർന്നിരി .
സർപ്പ വണനായ കുപ്പശ്ശാരും ചിലമ്പിേനെത്ത വിേശഷനിശ്ശബ്ദതയാൽ
ആകർഷിതനാകു . ആശ്ചര്യഭയസേങ്കാചങ്ങേളാടുകൂടി അയാൾ മ മൂ േപ 
രുേടയും മുമ്പിൽ യമവാർത്താവഹെനന്നേപാെല വ വദനനായി എ .
എേന്താ ഭയാനകമായുള്ള സം മത്താൽ സം മിതരാക്കെപ്പട്ടതുേപാെല ആളു 
കൾ ഓടി ട . പാദശബ്ദങ്ങൾ കിഴ ള്ള വഴിയിൽ േക തുട .
ചിലമ്പിേന ഭവനത്തിന് അഗ്നിഭയം േനരി േവാ എ സംശയിച്ച്, േകശ 
വൻകുഞ്ഞ് അവിേട പുറെപ്പടാൻ ഭാവി . കർമ്മവിപാകേദാഷംെകാണ്ട്
അയാളുെട ഗമനെത്ത വൃദ്ധ തിബന്ധി . കുറ േനരേത്തക്ക് പരിസര 

േദശെമല്ലാം നിശ്ശബ്ദമായി. അനന്തരം കിഴ ള്ള വഴിയിൽ േകൾക്കെപ്പട്ട
പാദവിന്യാസശബ്ദങ്ങൾ െപെട്ടന്ന് മ ട പടിക്കൽ എത്തി. രാജാധി 
രാജാജ്ഞേപാെല വാതൽ തുറപ്പാൻ ഒരു വിളിയുണ്ടായി. േകശവൻകു ം
മ ം മുഖേത്താടുമുഖം േനാക്കി ആശ്ചര്യഭരിതരായി മുറ്റത്തിറങ്ങി നി . പടി 
വാതിൽക്കലുണ്ടായ വിളി അതിേഘാരമായി മുറുകി. തങ്ങളുെട പരമാർത്ഥം
െവളിെപ്പ േപായി എ വൃദ്ധ മാറത്തല . വൃദ്ധയുെട പരവശത കണ്ട് മീ 
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നാക്ഷി വാടിത്തളർ . മ ള്ളവരുെട മുഖേസ്താഭങ്ങെളയും �ക്ഷീണങ്ങെളയും
കണ്ട്, ഹാസ്യരസേത്താടുകൂടി േകശവൻകു നി . എല്ലാത്തിനും നിവൃത്തി
താൻ കണ്ടി െണ്ട ള്ള ൈധര്യേത്താടുകൂടി കുപ്പശ്ശാർ മുേന്നാട്ടടുത്ത് വാതൽ
തുറ . ജല ളയം േപാെല വാതൽപ്പടിയും അേതാടു േചർ ള്ള കയ്യാലകളും
േഭദിച്ച ഒരു ജന വാഹം ആ മുറ്റേത്താ ണ്ടായി. വാൾക്കാരും േകാൽക്കാരും,
കൃതാവ് മുതലായ മു ാധാരികളായ മുതൽേപ്പരന്മാരും, ചുവന്ന േല കാരായ
വില്ലക്കാരും കാണികളും തടസ്സരുമായി എത്തിയിരി ന്ന വീരരായ കരക്കാ 
രും, ദുശ്ശാസനതുല്യനായ ഉമ്മിണിപിള്ളയുെട മദാേടാപത്താൽ നയിക്കെപ്പട്ട്,
വൃദ്ധ മുതലായവരുെട മുമ്പിൽ നിര . അ ദയത്തിെല േഘാഷയാ യിൽ
അതിബഹുലവും നിബിഡവുമായിരുന്ന ജനതതിെയ അണിനിരത്തി നടത്തിയ
ച ക്കാറമഹാമാ ികൻ, അേപ്പാഴെത്ത ആൾത്തിരക്കിനിടയിൽ അകെപ്പ
െഞക്കിെഞരുങ്ങി രസായനപാകമാക്കെപ്പ . അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം പാഞ്ചാ 
ലീവ ാപഹരണമഹാപമാനത്തിൽ ഭീമേസനേന്റതുേപാെല നരസിംഹ ഭമാ 
യിരു എങ്കിലും ആ മഹാനുഭാവനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബ സഹ ങ്ങളും
എേന്താ മഹത്തായ രണെകാണ്ട് േകവലം ശുഷ്ക്കജീവന്മാരായി നിന്നേതയു .
ഭൂകമ്പനത്തിനുമുമ്പായി ഉണ്ടാകുന്ന നിശ്ചലത തുല്യമായി സകലരും നിെല്ക്ക,
ച ക്കാറനാകുന്ന താപവാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഴ ട്ട കളരിയിെല
വീരാ ഗണ്യന്മാരും കാൺെക, ഒരു മാണിയിലും ാണിയിലും—ഹാ
കഷ്ടം! ാണ ണയിനിയിെലങ്കിലും—നിന്ന് ഒരു തടസ്ഥശബ്ദവുമുണ്ടാകാ 
െത സകലേന ാനന്ദകരനും പാവനധാർമ്മികനും ആയ േകശവൻകുഞ്ഞ്
പരമാർത്ഥഘാതകെന്റ േന ദ്വന്ദ്വം ആ ിയാസന്ദർശനംെകാണ്ട് ആശ്ചര്യജ 
ലധിയിൽ മുങ്ങി നീ ന്നതിനിടയിൽ നരഹത്യാപരാധത്തിന് ഉത്തരം പറവാൻ
അരക്ഷണം െകാണ്ട് രാജാധികാര സ്തനായി അവിടന്ന് യാ യാക്കെപ്പ .
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അദ്ധ്യായം ഒൻപത്

“തിങ്ങിവരുെന്നാരു േചാരയണി ം
ക തുറി തുറി മരി കിടപ്പതു
കണ്ണൻതിരുവടി കണ്ടാനേപ്പാൾ.”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള മുഖന്മാരുെട ദുരനുസന്ധാനശീലെത്ത േതാ ിച്ച് ഹരിപഞ്ചാ 
നനനു പഞ്ചീകരണത്താൽ കഴ ട്ട കുളക്കടവിെല പൂജാശാലയിൽനി
േവ്യാമഗമനംെചയ്കയും കള ാേക്കാ ഭവനത്തിൽ ത്യക്ഷനാവുകയും െചയ്ത
േയാഗൈവഭവംേപാെല നീെട്ടഴു േകശവപിള്ള താമസിച്ചിരുന്ന ീവരാഹ 

ള്ള ഒരു ഭവനത്തിലും അേ തരങ്ങളായ ചിലാ തങ്ങൾ സംഭവി . ഈ
യുവാവ് ആ രാ ിയിെല പൂർവയാമങ്ങെള അണ്ണാവയ്യെന വശത്താക്കി അനന്ത 
മു േമാതിരത്തിെന്റ പരമാർത്ഥങ്ങൾ അറിവാനുള്ള മത്തിൽ അയാേളാടുകൂടി
കഴിച്ചിരു . ഈ രണ്ടാളും തമ്മിൽ നടന്ന സംവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ തിേരാഭൂത 
നായി പാർത്തിരുന്ന ആ ാഹ്മണെനക്കണ്ട് തെന്റ േ മാനുകൂലങ്ങളായ ചില
കാര്യങ്ങൾ സാധി ന്നതിന് ന െട മീനാക്ഷികാമുകനായ േകശവൻകുഞ്ഞിനു
സന്ദർഭം കിട്ടിയില്ല, ‘പൂച്ച പാൽ കുടി േമ്പാെല’ താൻ വർത്തിച്ചതിെന
ആരും കണ്ടിെല്ല ള്ള വിശ്വാസേത്താടുകൂടി േകശവപിള്ള നിവർത്തിച്ച സംഗ 
മേത്തയും, േകശൻകു നിവർത്തിച്ച വൃഥാസഞ്ചാരേത്തയും അണ്ണാവയ്യെന്റ

ത്യാഗമനവൃത്താന്തെത്ത യുവരാജ മാമാെവങ്കിടന്മാരിൽനി ധരിച്ചതു 
െകാണ്ട് അ രാ ിയിെല ഗൂഢസഞ്ചാരെത്ത ആ ാഹ്മണൻ പാർ ന്ന
അ ഹാരവീഥിയിൽ കഴിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച് ച്ഛന്നേവഷനായി പുറെപ്പട്ടിരുന്ന
രാജ്യനാഥൻതെന്ന കാൺമാൻ സംഗതിയായി. ദുർവാസെസ്സന്ന ഋഷീശ്വരെന
സുദർശനച ം പി ടർന്നേപാെല, േകശവപിള്ള ഉത്സാേഹാജ്ജ്വലനായി
അണ്ണാവയ്യെന്റ ഛായയായി കൂടിയിരി ന്നതിെന ത്യക്ഷമായിക്ക
സമാശ്വസി െകാണ്ട് മഹാരാജാവ് െകാട്ടാരത്തിേല ം അനന്തമു േമാതിരം
സംബന്ധിച്ച് തനിക്കറിയാവുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങെള അടുത്തദിവസംതെന്ന മഹാ 
രാജസമക്ഷത്തിൽ ധരിപ്പി െകാള്ളാെമന്ന് അണ്ണാവയ്യൻ വാഗ്ദത്തംെചയ്കയാൽ
അർദ്ധരാ ിേയാടുകൂടി േകശവപിള്ള തെന്റ വാസസ്ഥലേത്ത ം മടങ്ങി.
പടിഞ്ഞാറ് വലിയതുറയിെല തിരമാലകൾ മന്ദതേയാടുകൂടി ഏകതാളെത്ത
േമളി ം, സമീപ പാർ ന്ന ഒരു നാഗസ്വരക്കാരൻ ഉണർന്ന് അഭ്യസനാ 
രംഭത്തിെല വിഷമതേയാടുകൂടി ‘സാ–രീ–ഗാ—മാ’ എന്ന് സ്വരങ്ങെള സാധകം
െച ം, ശാ ാനുസാരിയായ ഒരു കു ടൻ ഏഴരെവളുപ്പിനു കൃത്യമായി

ികാലജ്ഞെന ള്ള ഗർവേത്താടു കൂജനം െച ം, അടു ള്ള ഒരു അശ്വ 
ത്ഥത്തിൽ പാളയമടിച്ചിരുന്ന വാവൽൈസന്യത്തിെല കാവൽപ്പണിക്കാർ
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കർണ്ണാരു ദങ്ങളായ കാഹളധ്വനികൾെകാണ്ട് നവയാമാഗമനെത്ത അറി 
യി ം, വാതേരാഗപീഡിതനായ ഒരു വൃദ്ധഭക്തൻ ഉറക്കപ്പായിൽ കിടന്ന്,
’പിൻകാലിേന്മൽ കടിച്ച തല കടിവിടാത്ത’ കഥാലാപത്താൽ കണ്ഠെത്ത
േക്ഷാഭിപ്പി ം, േകശവപിള്ളയുെട അരിെവ കാരിയും സ്വർഗ്ഗപാതാളങ്ങേളാടു
സംബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു അന്തരാള ഭഗവതിയും ആയ ‘ഭഗവതി ’ എന്ന ീെയ
നി യിൽനി ണർത്തി, ഉദയസ്നാനസമയം ആഗതമാെയന്ന് ഉണർത്തി .
ഈവക സഹകാരികെള എല്ലാം ആട്ടിയും ശപി ം ശകാരി ം, സ്വനിഷ്ഠകെള
േരഖാമാ ഭംഗംേപാലും വരുത്താെത അനുഷ്ഠി ന്ന ആ ീ അടു ള്ള കുള 
ത്തിേല യാമവ്യത്യയം വ േപാകാെത ഝടിതിയിൽ പുറെപ്പ . എന്നാൽ,
അതുേപാെലതെന്ന ത്വരേയാടുകൂടിയും പലതും പുലമ്പിെക്കാ ം ആ ീ
ഉടേനതെന്ന തിരി വന്ന്, ചില സാധനങ്ങെള തെന്റ സർവവിശ്വസ്തനായ
േകശവപിള്ളെയ വിളി ണർത്തി ഏൽപിച്ച്, അക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് തെന്റ
സകല ഭാരവും അതിൈവഭവേത്താടു നിർവഹിക്കെപ്പ എ ള്ള ഭാവത്തിൽ,
ചാടി വീണ് അന്യ വണേഗാചരമായി ടാത്ത േതാറ്റൻപാട്ടിെല ചില ചരണ 
ങ്ങളുെട ഉച്ചാരണേത്താടുകൂടി വീ ം ധാവനംതുടങ്ങി.
പരമാർത്ഥം പറയുകയാെണങ്കിൽ, ആ ീക്ക് അച്ഛനമ്മമാരാൽ നൽകെപ്പട്ട
നാമം ‘പവതി’ എന്നായിരു . ന്ഥമര്യാദ സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന ‘ഭഗ 
വതി’ എന്ന നാമം അതിെന്റ ഉടമസ്ഥ തെന്ന േബാദ്ധ്യമാവുകയില്ലായിരു .
വേയാവൃദ്ധിേയാടുകൂടി ‘പവതി’ എന്ന പദം ‘പവതീച്ചീ’ ആയും ‘പവതിെക്കാച്ചി’
ആയും രൂപീകരി . കൗതുകകരമായുള്ള ഈ പദത്തിെന്റ പരിവർത്തനസൂ 

ങ്ങെള, വിേശഷി ം, തിരുവിതാംകൂർകാരത്തിയായ ഒരു ീ ‘െകാച്ചി ’
എന്ന സംസ്ഥാനനാമത്തിന് അവകാശെപ്പട്ട ന്യായെത്ത, ശബ്ദാഗമജ്ഞന്മാർ
അരാ െകാള്ളെട്ട. പവതിച്ചിയുെട സൗന്ദര്യവർണ്ണന ചുരുക്കത്തിൽ കഴിയും,
പരമാർത്ഥ‘കണ്ടിവാർ’േകശിതെന്നആയിരു എ ള്ളതല്ലാെത വർണ്ണനീയ 
മായി മ േയാഗ്യതകൾ ഒ ം തെന്ന അവർക്കില്ലായിരു . ജടിലമായുള്ള ആ
േകശമകുടെത്ത ഉട ം പിണ ം വിടുർത്തി നിരത്താൻ ലങ്കാ കാരങ്ങെള
ഭജ്ഞനംെചയ്ത വാതാത്മജനും ിഷ്ടസാധ്യമായിരു . ര മണ്ഡലക്കാലം
മുഴുവൻ പീഡിപ്പിച്ച മസൂരി, കണക്കിനു സുഷിരവും എടു ം കഴി മഷിയിട്ടി
തുടയ്ക്കാെത ഉേപക്ഷി കളഞ്ഞ അവരുെട ശരീരം “ഇനി കരി ം ചാമ്പലിനും
െകാ ല്ല” എന്ന് ആ ീതെന്ന വിലപിക്കാറുണ്ടായിരു . ഇങ്ങെനയുണ്ടായ
‘തലയിൽ പറണ്ടലിെന’ ബഹുമാനിച്ച് ആ ീ കള സ്താനകാംക്ഷെയ ത്യജിക്ക 
യും, അങ്ങെന ഏഷണ യങ്ങളിൽ രണ്ടിെന പരിഹരിക്കയും െച . എങ്കിലും
പവതിെക്കാച്ചി സന്ന്യസിച്ച് േലാകെത്ത ശിക്ഷി കളയാെത, കർമ്മപദ്ധതിെയ
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ആ യി തെന്ന ജീവിതെത്ത നിർവഹി വ . അവരുെട മത കാരം
ഹ്മാണ്ഡം േന േഗാചരമല്ലാതുള്ള ബഹുവിധയക്ഷിഭൂതേ താദികൾ ഇടതി 

ങ്ങി സഞ്ചരി ന്ന ഒരു ‘െതാലയാവട്ട’ (അനന്തവി തി) ആയിരു . ഈ
പിശാചസംഹതിക്കിടയിൽ പീഡാരഹിതമായുള്ള വാസത്തിന് ആ ീയുെട
പണിയായുധമായ മാർജ്ജനിെയ സുദർശനച േത്താടു തുല്യമായ വിശിഷ്ട 
രക്ഷാസൂ മായി അവർ ഗണി വന്നിരു . ഇതിനു പുറേമ, ദുർമ്മദന്മാർക്ക്
ഉപേദശേയാഗ്യമല്ലാതുള്ള ചില മ ങ്ങളും ആ ീ വശമായിരു . അക്ഷ 
രജ്ഞാനശൂന്യയായ ആ മ വാദിനിയുെട മാ ിക േയാഗങ്ങളിൽ ഓം,
സ്വാഹ, ീം, ീം! എ ള്ള ണവാദിധ്വനികൾ അടങ്ങിയിരു എന്ന്, ആ
ഭാഗങ്ങളുെട ഗുപ്തമായ ഉച്ചാരണത്തിൽനിന്ന് അവരുെട സഹായാേപക്ഷകരായ
ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരു . സകലകർമ്മങ്ങൾ ം ഈ ീ േത്യകമ  
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൂടാെത, െകാതി ഒഴിക്കാനും ഉളുെക്കഴയ്ക്കാനും കുട ിണ 

കൾ തീർക്കാനും ഇവർ ‘ധന്വന്തരി’ ആയിരു . തിഫലസ്വീകാരത്താൽ
തെന്റ മ ശക്തി ഹനിക്കെപ്പടുെമന്ന് ഈ പണ്ഡിതർ സിദ്ധാന്തിച്ചിരുന്നതി 
നാൽ, അവരുെട ഈ ചികിത്സകെള അേപക്ഷിച്ച ആതുരച ം ദിവേസന
വർദ്ധി െകാണ്ടിരു . മാമാെവങ്കിടെന്റ േത്യക‘കലഹബ ’വായിരുന്ന
ഈ പുരുഷേദ്വഷിണിക്ക്, അയാെളയും േതാ ിക്കാൻേവണ്ട നിശിതവാഗ്മിത്വം
ഉണ്ടായിരു . ‘സദാഹൃദ്യാനന്നത ാണി’ എന്ന് അനക്ഷരകുക്ഷിയായ
ആേരാ അമരേകാശം പഠി ന്നതിെന േക ധരിച്ചി ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ,
പാചകവൃത്തിേയാളം പരിശുദ്ധവും ഉപകാര ദവുമായ ജീവനവൃദ്ധി മെറ്റാന്നി 
െല്ല നിശ്ചയി െകാണ്ട്, ഇവർ സ്വന്തമായ ഒരു പാചകചിന്താമണിെയ
നിർമ്മിച്ച്, പല സുഖശരീരന്മാർ ം, അേരാചകാജീർണാദിദാനവും, ഘടാദിപാ 

ങ്ങൾ േമാക്ഷദാനവും, പല ഗൃഹങ്ങേളയും പാചകവൃത്തി പരേദവതയായ
അഗ്നിഭഗവാനു സംഭാവനാദാനവും െചയ്തതിെന്റേശഷം േകശവപിള്ളയുെട
ശു ഷയ്ക്കായി വ േചർന്നിരിക്കയാണ്. യൗവനത്തിള െകാണ്ട്, സർവഥാ
ആരാധനീയനായ മഹാരാജാേവാടും കയർ മായിരുന്ന േകശവപിള്ളയും
ക്ഷമാധർേമ്മാപേദശിനിയായ ഈ നരഭ കാളിേയാടു േതാ േപാന്നിരു .
‘രാജാേകശവദാസ് ’ എന്ന നായർയശഃസ്തംഭത്തിെന്റ അസ്തിവാരസ്ഥാപനം മു 
തൽ കാവൽപ്പണിക്കാരായി േസവനം െചയ്ത ഈ ധന്യയും ആ മഹാപുരുഷനും—
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാേഗ്യാൽക്കർഷദശയിലും—‘മക്കൾ’ എ ം ‘അക്കൻ’ എ ം
പര രം വിളി വന്നിരു . ര േപരുേടയും അനന്യബ ത്വത്താൽ
അവരുെട പരിചയ ാരംഭത്തിൽത്തെന്ന അേന്യാന്യം സഞ്ജാതമായ അനു 
കമ്പാബന്ധം എങ്ങെന പുലർത്തെപ്പ എന്ന് ഈ കഥാേശഷംെകാ ം,
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‘േദവിേകാട് ’ എന്ന സിദ്ധഭവനത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മമായ പൂർവചരി െത്ത ഹി 
ച്ചി ള്ളവേരാട് ആരാ ം അറിയാവുന്നതാണ്.
സംഭരണശീലയുംകൂടി ആയിരുന്ന ഭഗവതിഅക്കൻ വിളി ണർത്തിെക്കാടുത്ത
സാധനെത്ത വാങ്ങിച്ച്, ഉറക്ക ടിശ്ശിക തീർപ്പാൻ േമാഹമുണ്ടായിരു
എങ്കിലും, ബലമായ എേന്താ ഒരു അഭിനിേവശത്താലും സുഖേലാലുപത്വം
സ്വകൃത്യനിർവഹണെത്ത ഒരിക്കലും ബാധി കൂെട ള്ള തെന്റ മാണത്താലും
േ രിതനായി, അയാൾ ഉടേനതെന്ന അതിെന പരിേശാധിപ്പാൻ എഴുേന്ന 
റ്റിരു . സമീപ ണ്ടായിരുന്ന വിള കത്തിച്ച് സൂക്ഷി േനാക്കിയേപ്പാൾ
ദൃശ്യമായത് രക്ത വേത്താടുകൂടിയ ഒരു അംഗേവഷ്ടിയായിരു . രക്തദർശനം 
െകാണ്ട് അശുഭശങ്കയുണ്ടായി എങ്കിലും ആ വ െത്ത അ രാ ിയിൽത്തെന്ന
താൻ കണ്ടി െണ്ട ബലമായി സംശയം ജനിക്കയാൽ, അതിെന നല്ലതിന്മ 
ണ്ണം സൂക്ഷി പരിേശാധി . ആ പ ക്കരേവഷ്ടിയുെട പരുത്തിനൂൽഭാഗവും
രക്തേ ാക്ഷണംെകാ മലിനമായും എല്ലാംകൂടി ഒരു പരിപൂർണ്ണേശാണാം 
ബരമായും തീർന്നിരു . ഒരു നി രകർമ്മത്തിെന്റ സാക്ഷ്യമായ ഈ ലക്ഷ്യ 
െത്തക്കണ്ടേപ്പാൾ, തെന്റ അനുമാനശക്തിെകാ േകശവപിള്ള ചിലെതാെക്ക,
മനസ്സിൽ ഒെട്ടാരു അന്ധാളിേപ്പാടുകൂടി തീർച്ചയാക്കി. വ ത്തിെന്റ ഒരു േകാ 
ണിൽ എേന്താ െകട്ടിയുണ്ടായിരുന്നത് ആ മേനാഗതങ്ങൾക്കിടയിൽ തെന്റ

ദ്ധെയ ആകർഷി കയാൽ, െകട്ടിെന അഴിച്ച് അതിലടങ്ങിയിരുന്ന സാധ 
നങ്ങൾ ൈകയിെലടു വിളക്ക േനാക്കി. ബഹുഫണനായ സർപ്പത്താെന്റ
രൂപം െകാത്തി, േന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വ ങ്ങളും വലിയഭാഗ നവരത്നങ്ങളും
പതിച്ചി ള്ളതും, ഭീമാകാരന്മാർ ധരിച്ചിരുന്നതും ആയ ഒരു പുരാതനാംഗുലീയവും
ഏേതാ ഭാഗ്യവതിയായ കൃശാംഗി ധരിപ്പാൻ അടുത്തകാല പണിതീർന്ന 
തായ ഒരു വിലേയറിയ അംഗുലീയ ട്ടവും ആ ദീപ ഭ തട്ടി ലിംഗവർഷം
െച . ഈ ദർശനത്തിൽ വിധിച ത്തിെന്റ അ തതമമായ മണെത്ത
ഓർത്ത്, േകശവപിള്ളയുെട ബുദ്ധിയിൽ ഒരു താമസത ഉത്പാദിതമായി.
അതിെന ക്ഷേണന ദുരീകരി െകാണ്ട്, തെന്റ അനുമാനം ശരിയാെണങ്കിൽ
രാജ്യസ്ഥിതികൾ വ ഭാവെത്ത ഭജിക്കയല്ലാെത ഗത്യന്തരമിെല്ലന്ന് അയാൾ
നിർണ്ണയി . ആ ഭവനത്തിൽ മെറ്റാരുഭാഗത്ത്, ബാലസാന്ത്വനമായുണ്ടായ
താരാട്ടിേനയും പടിവാതിൽക്കൽ മുട്ടി േവശനം കിട്ടായ്കയാൽ ഒരു ശ്വാനൻ
കയ്യാലേമച്ചിലിനിടയിൽ ടി തിക്കിെഞരുങ്ങി അക കടന്ന ശബ്ദവും
േകട്ട് കുേറെശ്ശ െഞ കയാൽ മനുഷ്യർ ജന്മസിദ്ധമായുള്ള ഭീരുത്വെത്ത
ഓർത്ത് അയാൾ പുഞ്ചിരിെകാ . ൈസ്ഥര്യെത്ത ആ യിച്ചിരുന്ന അയാളുെട
ചിന്താഗതി ഇങ്ങെന അനുക്ഷണം അനുേലാമവിേലാമങ്ങെള അവലംബി .

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 118

തെന്റ മുമ്പിലിരി ന്ന സാധനങ്ങൾ അത്യന്തം അവമാനകരമായ ശിക്ഷാ 
ബലിപീഠത്തിേലക്ക് തെന്ന നിസ്തർക്കമായി ആകർഷി ന്ന പാശങ്ങളേല്ല?
അ കാരം താൻ നീതിപാലകന്മാരുെട ദണ്ഡനീതിക്കധീനനായാൽ തെന്റ
അനന്തരഗതിെയന്ത്? ഉൽകൃഷ്ടമായ സ്ഥാനെത്ത ാപിച്ച് മഹാഡംബര 
ങ്ങേളാടും ഐശ്വര്യവിഭവങ്ങേളാടും മാതൃപാദങ്ങൾ കണ്ട് െതാഴുന്നതിനായി
അജ്ഞാതവാസെത്ത അവലംബിച്ചിരുന്ന തെന്റ ഉദ്യമങ്ങെളല്ലാം ാണാപാ 
യത്തിനും അതിലും നികൃഷ്ടതരമായ മാനഹാനി മുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിേലക്കേല്ല
തെന്ന ബലാൽ േവശിപ്പി ന്നത്? രാജ്യേക്ഷാഭകവും അണ്ണാവയ്യെന്റ
ൈകവശ െണ്ട താൻ ധരിച്ചിരി ന്നതുമായ അംഗുലീയം ഇതാ യാദൃർ 
ച്ഛികമായി വിധിസർപ്പെമന്നേപാെലതെന്ന തുടർന്ന് എത്തിയിരി ന്നേല്ലാ.
ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഒേന്ന ഊഹ്യമായു . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ അനു ഹം ഇതാ
യമദണ്ഡെമന്നേപാെല തെന്റ ശിേരാഘാതത്തിനായി പതിക്കാൻേപാകു .
ഇങ്ങെനയുണ്ടായ മനഃേ ശങ്ങൾ ഹരിപഞ്ചാനനസ്മരണഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ 
േപ്പാൾ ആത്മരക്ഷാചിന്തകെള ദൂരീകരി ം രാജ്യരക്ഷാമാർഗ്ഗെത്തപ്പറ്റി മാ ം
ഗാഢമായി വിചിന്തനം െച ം േകശവപിള്ള വീ ം തനി സഹജമായ
ദൃഢമന െയ അവലംബിച്ച് എഴുേന്നറ്റ്, വ േത്തയും അംഗുലീയങ്ങേളയും
യഥായുക്തം േഗാപനംെച . അേപ്പാൾ ഭഗവതി എന്ന ീ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ്,
േതാർത്താേതയും പരി മേത്താടുകൂടിയും വിറച്ച്, “നാനായന! നാനായന!
എെന്തല്ലാം കണ്ടാ മൂച്ചി എടു െമെന്റ ത രാട്ടി!” എ പരിതപി െകാണ്ട്
എത്തി, േകശവപിള്ളെയ വിളിച്ച് ഒരു േകാണിൽ െകാ േപായി താൻ
െകാ െച െകാടുത്ത വ െത്ത എ െച എ േചാദ്യം െച .
േകശവപിള്ള: (ഉറക്കക്ഷീണെത്ത നടി ം താൻ സംശയിച്ച ഭയങ്കരസംഭവ 
െത്ത െവളിെപ്പട്ടിരി എ തീർച്ചയാക്കിയും) “ആ വൃത്തിെക്കട്ട മുണ്ടിെന
കളഞ്ഞക്കാ. അക്കൻ െപട്ടീലിരി ന്ന ഇരണിയൽത്തരെമാന്ന് എടു െകാ 
ള്ളണം.”
ഭഗവതി: “എെന്റ െചതറാലമ്മ ലക്ഷിച്ച്, എെന്റ മക്കള് േകാട്ടാറനും തരും.
അതല്ല—ഈ ഏകാ ത്തടി െവേന്താ കരിേഞ്ഞാ േപാട്ട്.” (അതിഗൂഢമായി)
“മുണ്ടിെന ഇപ്പം ചുടണം. െകാളക്കടവിൽ നി ാൻ വിടൂല്ല ആളുകള്? വല്യ
െകാലവാസം, അരുംെകാലവാസം ആേരാ െച ! കുരുകുരുത്തംെകട്ട മാവാവി 

ട്ടത്തിന് അ രുതി കളം ന െട നടയിേല കെണ്ടാ . എെന്റ മക്കള്
ദൂക്ഷിക്കണം.”
േകശവപിള്ള: (ഒ ം മനസ്സിലാകാത്തകൂട്ടത്തിൽ) “െകാലേയാ? എവിെട
? ആരു െച ? അക്കൻ എല്ലാേ ാഴും കിനാവും േപയുംതെന്ന! േഛ േഛ!
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വിറയ്ക്കരുത്. അക്കെന്റ മക്കളടു നിൽ ന്നില്ലേയാ?”
ഭഗവതി: “ക്നാേവാ, എെന്റ പയ്മനാവാ? േപേയാ എെന്റ െപാ ട്ടിമക്കേള?
േപപ്പവതിേക്കതു േപയ്? ക്നാെക്കാണ്ട െചമ്മത്തിന് ഏതു കിനാവ്?” (ഊർജ്ജി 
തേത്താട് ) “ മ്മയസ്തി– പൂണിെക്കാല–െചയ്തിരി ണു. തൂഷ്ക്ഷിക്കണെമ
ഞാൻ െചാ ണു. എെന്റ മുത്താരമ്മയാെണ, തുണിെയ കരി കളയണം—അതും
ചട്ടെന— നെമ്മ പിടിച്ചിഴുത്താല്—പിടിച്ചിഴു െമെന്നാ?” (വയറ്റ ര
ൈകയാലും തട്ടിെക്കാണ്ട് ) “അതാ, അവിെട െച േനാക്കിൻ! ന െട ഈ
വഴിയിത്തെന്ന, േകാവിലിെന്റ നടുമുമ്പില് —നവേകാടി നാരായണൻെചട്ടി
അണ്ണാപ്പട്ടെര കുത്തി, കീച്ചൻ മാച്ചെന—എെന്റ െപാന്നമ്മിണാ, കിറിെപ്പളന്ന്,
മലത്തി ഇട്ടിരിക്കണാ! െപരുെങ്കാല!— അതാ, േകട്ടില്ലേയാ അരവം? എഴവും
ഒപ്പാരും െകാണ്ടാടണ ആയിേമ്മെട കഴുത്തിലുെമാണ്ട് ആനെക്കടുപ്പതു െപാന്ന്.
എെന്റ മക്കളേങ്ങാ േപാണ്ട—േവണ്ട—”
േകശവപിള്ള പുറ നി പുറെപ്പട്ട മുഴക്കത്താൽ ആകർഷിതനാകയാൽ
നിശ്ശബ്ദനായി നിന്നതുെകാണ്ട്, ആ ീ പിെന്നയും ഗുണേദാഷിപ്പാനും വർ 
ണ്ണിപ്പാനും തുടങ്ങി. േകശവപിള്ള അവെര േനാക്കി ഹലാകൃതിയിലുള്ള തെന്റ
നാസികയുെട മുകളിൽ ചൂ വിരൽ അടുപ്പിക്കമാ ം െച . വ െത്ത റിച്ച്
അവരിൽനി ം ഒരു ശബ്ദം പുറ വ േപാകരുെതന്ന് ആജ്ഞാപി .
േകശവപിള്ളയുെട ൗഢഭാവത്താലും നിശ്ചലതയാലും ഉൽപന്നൈധര്യയായ
ആ ീ ആ നാട്യത്തിെന്റ സാരേത്തയും അതിെന്റ വ്യാപ്തിേയയും സൂക്ഷ്മമായി

ഹി . തെന്റ സ്വന്തകാര്യങ്ങൾ കവി ള്ള സംഗതികെളാ ംതെന്ന താൻ
ധരിച്ചിട്ടിെല്ല ള്ള നാട്യേത്താടുകൂടി, വാ മുറുക്കി അമർത്തിെക്കാണ്ട് അവർ
ഗൗരവഭാവത്തിൽ അവിെട നി തിരി .
ജനാകരത്തിെന്റ ശബ്ദം മുഴുത്ത്, വ്യക്തമായി േക തുട കയാൽ േകശവപി 
ള്ള പടിവാതുക്കൽ െച േനാക്കിയേപ്പാൾ, അ ം വടക്ക്, േക്ഷ ത്തിെന്റ
മുൻഭാഗത്ത് വലിെയാരു ജനതതി ആ മഹാേഘാരസംഭവെത്ത ദർശിപ്പാൻ
കൂടിനി ന്നതായി കാണെപ്പ . ആ കാ കാൺമാൻ ഓടുന്നവരിൽ ചിലർ
േകശവപിള്ള രാജ്യകാര്യസംഹിതയാെണ ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി, “അെത 
േന്താ പിേള്ള?” എ േചാദിച്ച് ഉത്തരം കിട്ടാെത ധാവനെത്ത ടർ .
ഒരു മൂത്ത കിഴവി ഓടുന്നതിനിടയിൽ “രാച്യേമ മുടിയാൻ കാലം! പൂണൂ 
ലിട്ട കൂട്ടം േപയായാൽ അവിടം പിെന്ന കരിഞ്ചാമ്പല് ” എ പരിതപി .
ഇങ്ങെനയുള്ള ഓേരാ ജൽപനങ്ങെളയും േകശവപിള്ള യേഥാചിതം വ്യാ 
ഖ്യാനിച്ച് പൗരജനങ്ങൾ രാജ്യയ ഗതിയിലുള്ള ആജ്ഞതെയ റി
േ ശി . രാജ്യത്തിനു േദാഷസൂചകമായ നരഹത്യ, തെന്റ വാസസ്ഥലത്തിന്
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അ സമീപ സംഭവിച്ചിരി ന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രാജ്യഭൃത്യനായ താൻ
ഉദാസീനനായി നി കളയുന്നത് എെന്തങ്കിലും സംശയം തെന്റേനർ തി 
രിഞ്ഞാൽ തനി വിപരീതാനുമാനങ്ങെള ഉൽപാദിപ്പി െമ വിചാരിച്ച്
േകശവപിള്ള ആൾ ട്ടത്തിനിടയിൽ േവശി . ആ െചറു ായത്തിലും
അേപ്പാഴെത്ത താഴ്ന്നതരം ഊദ്യാഗത്തിലും തെന്ന ജനസമ്മതി സമ്പാദിച്ചിരുന്ന
േകശവപിള്ളയ്ക്ക് ആൾ ട്ടം സ്വയേമയും ആദരേത്താടും വഴിമാറിെക്കാടു .
ശവശരീരം കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ അയാൾ കണ്ടത് ആ
ശരീരെത്തയല്ല, സ്വസ്വാമിയായ മഹാരാജാവിനും ജന്മഭൂമിയായ രാജ്യത്തിനും
ആസന്നമായ അത്യാഹിതെത്ത മാ ം ആയിരു . അയാൾക്ക് ആ സമ 
യ ണ്ടായ അന്തരംഗ മണംെകാണ്ട്, അഗ്നിജ്വാലകൾതെന്ന അയാളുെട
േന ങ്ങൾ േഗാചരമായി. ആ ജ്വാല ക്ഷണമാ ംെകാ ശമിച്ച്, സകലവും
അന്ധകാരമയമായി. അയാളുെട സഹനശക്തിയും മനഃൈസ്ഥര്യവും വിപാടനം 
െചയ്യെപ്പട്ട്, ജീവൻ പർവ്വതസമമായ ഭാരെമ േതാന്നി. അനന്യശരണനായി,
അപരിചിതേലാകത നായി ചരി ന്നതിനിടയിൽ രാജപഥത്തിൽ വ
തെന്ന സ്വീകരിച്ച് ഭുവായ ഗുരുനാഥെന്റ അനുഭവങ്ങെള റിച്ച് അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ മുഖഗളിതങ്ങളായ വൃത്താന്തങ്ങെളേക്കട്ട് അേനകപാഠങ്ങൾ താൻ

ഹിച്ചിരുന്നവെയ ഓർ കയാൽ േകശവപിള്ള ലജ്ജിതനായി, രാജ്യഭരണ 
േനതൃത്വെമ ള്ളത് മ പാണ്ഡിത്യത്തിനു പുറേമ, ‘അ ാന്തയുദ്ധസന്നദ്ധത’
എന്നതിെന്റ പര്യായമാെണ ം, അതിനു േകാപ്പിടുന്നവൻ തെന്റ ബുദ്ധി മുത 
ലായ സർേവ്വ ിയങ്ങേളയും സദാ സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്തിബ്ഭരി ന്നതിനു
ശക്തനായും, അടൽക്കളത്തിൽ തേന്റയും ഇതരന്മാരുേടയും ചുടുചുെട വഹി 

ന്ന രക്തെത്ത രാജ്യേക്ഷേമത്തിനായി വിനിമയംെചയ് വാൻ തക്കവണ്ണം
ധീരനായും ഇരിേക്കണ്ടതാെണ ം, ആ ഗുരുനാഥനിൽനിന്ന് അേനകസംവത്സ 
രം താൻ അഭ്യസിച്ച തത്വങ്ങെള അേപ്പാൾ അനുസ്മരിച്ച് അസ്തമിതമായ തെന്റ
ആത്മദാർഢ്യെത്ത ഉജ്ജീവിപ്പി .
വട്ടമി നിൽ ന്ന ജന ട്ടത്തിൽനിന്ന് േകശവപിള്ള മുേമ്പാ കടന്ന് മൃതശ 
രീരത്തിെന്റ അടുത്തണഞ്ഞ് അതിെന സൂക്ഷി േനാക്കി. ആ ശരീരത്തിെന്റ
മാറത്ത് ഖലേകാപത്തിനു േവശമാർഗ്ഗെത്ത നിർമ്മിക്കാൻ േയാഗിക്കെപ്പ 
ട്ടേപാെല ഒരു െവള്ളിെകട്ടിയ നാരായം തറ നി ന്നതുകൂടാെത ദയനീയമായ
മുറവിളി ട്ടാെനന്നേപാെല പെലട ം െവ ം കു ം ഏറ്റ് വി മാധരങ്ങെള
തുറ കാണി ന്ന മുറിവാകേളയും കാൺമാനുണ്ടായിരു . അണ്ണാവയ്യൻ
അണിഞ്ഞിരുന്നതും രാജകുടുംബത്തിനുേപാലും അസൂയെയ ഉണ്ടാക്കി വന്നതു 
മായ വലിയ ചുവ ക വച്ച കുണ്ഡലദ്വന്ദ്വം കർണ്ണങ്ങളിൽനി മാംസസേമതം
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അപചയിക്കെപ്പട്ടിരു . ഏകവ നായി ശയി ന്ന മൃതശരീരൻ കാലധർ 
മ്മാധീനനായിട്ട് പ പ നാഴിക കഴിഞ്ഞതുേപാെലയും കാണെപ്പ .
ശരീരം വഴിയരിക ള്ള കയ്യാലേയാടു േചർ കിട െന്നങ്കിലും ഇടവഴിയുെട
മദ്ധ്യ േദശത്തിെല മണൽ തകർ ം േശാണവർണ്ണമായും കാണെപ്പട്ടത്
കലഹരംഗം ആ സ്ഥലമായിരു എ െതളിയി . ഘാതകന്മാരുെട നി ര 
ത ഭക്ഷ്യമായിത്തീർന്ന്, രക്തപങ്കിലനായി, ശിഥിലാംഗനായി ശയി ന്നത്
കഴ ട്ട പിള്ളയുെട അനന്തമു േമാതിരം വില വാങ്ങിയതിെന്റേശഷം
അതിെന റിച്ച് അേന്വഷണം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മറ കളഞ്ഞ അണ്ണാവയ്യൻ 
തെന്ന ആയിരു . ഈ സംഭവവും, ആ േമാതിരത്തിെന്റ വി യം മുതലായ
സംഗതികൾ രാജ്യേ ാഹസംബന്ധമായുണ്ടായവ എ പരേമാൽകൃഷ്ട
സാക്ഷ്യമായി സ്ഥിരീകരി . ആ രാജ ാഹവും ഈ കേഠാരകൃത്യവും സംബ 
ന്ധിച്ചവെയ കർണ്ണാകർണ്ണികയാ ജനങ്ങൾ ധരിക്കയാൽ കാ ക്കാരിൽ
ആപൽ ിയന്മാരല്ലാത്ത ഭൂരിഭാഗവും മരിച്ച ഗുണവാെന ാഘിേച്ചാ ആ ിയ 
യുെട കേഠാരതെയ നിന്ദിേച്ചാ യാെതാരഭി ായവും പറവാൻ ൈധര്യെപ്പടാെത
കാ ക കഴിഞ്ഞ േവഗത്തിൽ അവരവരുെട വഴി െപാെയ്ക്കാ . േകശവ 
പിള്ളയുെട സ്ഥിതിേയാ—രാജപരിചാരകജനംതെന്ന േമാതിരസംഗതിയിൽ
കൃ ിമക്കാെരന്ന് ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ഉപാസനശക്തിെകാ െതളിഞ്ഞി ണ്ട്.
അതിെന്റ വി യസംഗതിെയ റി ഗൗരവമായ അേന്വഷണംനടേത്തണ്ട
അവശ്യമിെല്ല ദളവാ മുതലായവരുെട അഭി ായത്തിനു വിേരാധമായി
താൻ ഉപേദശിച്ചി മുണ്ട്. െകാട്ടാരത്തിൽനി ം ആ േമാതിരം രണ്ടാമതു
േമാഷ്ടിക്കെപ്പട്ട സംഗതി പരസ്യമാക്കി െട നിർബന്ധിച്ചതും താൻതെന്ന.
ആ ഘാതകകർമ്മം തെന്റ വസതിയുെട ഏകേദശം പുേരാഭാഗ വ തെന്ന
നടത്തെപ്പ മിരി . മ ള്ളവരും അറിഞ്ഞി ള്ള ഈ സംഗതികേളയും,
പൂർവരാ ിയിലും മ ം താൻ അണ്ണാവയ്യേനാടു സംഘടിച്ചി ള്ളതിേനയും,
സംശയ സ്തമായ സംഗതിേയയും ഒന്നായിേച്ചർ ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ ആ െകാ 
ലപാതകം തെന്ന ഏതുവിധം ബാധിേച്ചക്കാെമ ള്ള സംശയം അയാളുെട
ബുദ്ധിെയ രതരമായി േ ശിപ്പി .
ക്ഷണേനരംെകാണ്ട് കാര്യക്കാർ, അധികാരി, േചരുമാനക്കരൻ, മാസപ്പടി
മുതലായവർ എത്തി, േ തെത്ത പരിേശാധിച്ച്, കണ്ട വിവരങ്ങൾക്ക ആ  
മാസംതീയതി മുതൽ ഇപ്പടി കെണ്ടഴുതിയ ’എന്നവസാനി ന്നതുവെര
ഏകവാചകത്തിൽ പ െനടിേയാലക്കീറു മുഴുവൻ ഇരുവശവും നിറ ള്ള
ഒരു യാദാ തയ്യാറാ കയും, നാരായം പണ്ടാരവക ക െക കയും,
ശവശരീരം ഭാര്യാദികെള ഏ ി രസീതു വാ കയും, െകാലപാതകക്കാരൻ
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ആെരന്ന് അവിെട കൂടിയിരുന്ന മഹാജനങ്ങേളാടു േചാദ്യംെചയ്കയും െച .
അവിെട എത്തി കാ കെളല്ലാം ക െകാ നിന്നിരുന്ന സാംബദീക്ഷിതർ
മുേന്നാ കടന്ന് നാരായെത്ത െതാടാെത “അതിെല, അന്ത െവള്ളിമകുടത്തിെല;
ചിന്നതാക‘േക’കാരം െകാത്തിയിരുേക്കാ?” എന്ന് എതിർേചാദ്യംെച .
കാര്യക്കാർ നാരായെത്ത േനാക്കി “ഉണ്ട് ” എന്ന് എതിർേചാദ്യം െച . കാര്യ 
ക്കാർ നാരായെത്ത േനാക്കി “ഉണ്ട് ” എ ത്തരം പറകയാൽ, “ആനാൽ, അത്
ന െട േകശവൻകു േടതാകും. കണ്ണാലും കാതാലും ബന്ധനംെചയ്യ ടാത്.
ശുദ്ധിെച നമ്മിടം അനുപ്പിക്കേവണ്ടീയത് ” എ പരമസാധുവായ ദീക്ഷിതർ

ഹ്മ ീഗൗരവേത്താടും സ്വ ാധാന്യസൂചകമായ ഗർവേത്താടും ആജ്ഞാ 
പി . േകശവപിള്ളയും കാര്യക്കാരും ഏതാനും ആളുകളും മുഖേത്താടുമുഖം
േനാക്കി. േമൽ കാരമുള്ള ഉത്തരവുെകാടുത്ത ആൾ മഹാവിഢ്യാനാെണ
പരസ്യമായി സ്താവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ അധികാരി സൂക്ഷി േനാക്കിയേപ്പാൾ
കണ്ടതു പണ്ഡിതവര്യനും, സർവാദരണീയനും, രാജ േത്യകനുമായ ദീക്ഷിത 
െര ആകയാൽ ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ മുഖം ാനമായി. അധികാരിെയക്കാൾ
കാര്യസ്ഥനായ കാര്യക്കാർ ദീക്ഷിതരുെട സമീപ െച േത്യകവിനീ 
തിേയാടുകൂടി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹായത്താൽ അനുകൂലിപ്പാൻ ഉേദ്ദശി ന്ന
ശിഷ്യെന അത് എങ്ങെന ബാധി െമന്ന് ആേലാചിപ്പാൻ ഗൂഢമായി അേപ 
ക്ഷി . േലാകവ്യാപാരങ്ങെള റി പരമപുേരാഭാഗിയായ ദീക്ഷിതർക്ക് ആ
സ്വകാര്യവാർത്ത രസിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം േതാൽക്കാൻ ഭാവവുമില്ല. “അവൻ തല 
യിെല ഹ്മഹത്യാ ഏത്തറതൂക്ക് ഇ നാലും മുടിയാത്. നമ്മ േകശവകുമാരൻ
നന്തിയ ണ്ണിത്താൻ ഭുവുെട പുള്ളയാ ം. തവിര െശ ക്കാര ഖ്യാതരുെട
ഭാഗിേനയനും. കാര്യക്കാറപ്പിള്ളയങ്കെത്ത അബദ്ധെത്ത േബാധിപ്പിച്ചാൽ നാം
സമ്മതി േമാ? ഹരിേയാ ഹരി! ീവരാഹമൂർത്തിെയത്തെന്ന ഈ ഹിംസയ്ക്ക്
ഇഴു . ഏതു രാജസന്നിധിയിലും – േകെട്ടാ സംസാരിപ്പാൻ സരസ്വതി ഇെതാ
(നാവിെന നീട്ടി) ഇതിെന തന്നനു ഹിച്ചി ണ്ട് – ശപ്പന്മാര്!”
കാര്യക്കാർ: “സ്വാമികൾ േദഷ്യെപ്പടണ്ട. വിസ്താരം തുട േമ്പാൾ സ്വാമികൾ
പറവാനുള്ളെതല്ലാം േബാധിപ്പിക്കാം– ഇേപ്പാൾ ക്ഷമിക്കണം. നടത്താഞ്ഞാൽ
ഞങ്ങളുെട തല െപാേ ാകും.”
ദീക്ഷിതർ: (േവദേഘാഷധ്വനിയിൽ) “ ത്യന്തരം ധർമ്മരാജ ഭു െശ 
യ് വാേരാേടാ?” േക നിന്നവരിൽ ചിലർ ശാ ികേളാട് ഉടെന ഇട .
തിരുവനന്തപുര േകശവപിള്ള എ വിളിക്കെപ്പ വന്ന േകശവൻ കുഞ്ഞ്,
മൂ നാലുദിവസമായി അണ്ണാവയ്യെന അേന്വഷിച്ച് അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം നട 
ന്നിരു എ ചില ാഹ്മണരും, പൂർവ്വരാ ിയിെല ച ികയിൽ ആ വഴിെയ
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അയാൾ പല ാവശ്യം നടന്നിരു എന്ന് ചില നായന്മാരും അറിവുെകാടു .
ഈ സംഗതികൾക്ക് അവേരാെടല്ലാം കാര്യക്കാർ ഉടൻതെന്ന വാെയ്മാഴി
വാങ്ങി ഒപ്പിടുവി . സാംബദീക്ഷിതർ മാ ം െമാഴിെകാടുപ്പാൻ തയ്യാറിെല്ല ം,
നാരായം ഉടെന തെന്റപക്കൽ എത്തിേക്കണ്ടെത ം അെല്ലങ്കിൽ കാര്യക്കാെര
‘തുല േപ്പാടു’െമ ം ജളമ്മാേരാടു വാദിപ്പാൻ തെന്റ നിത്യകർമ്മങ്ങൾ സമയം
അനുവദി ന്നിെല്ല ം ശഠിച്ച്, അവിടു നടെകാ . േകശവൻകുഞ്ഞിെന
പിടി ഹാജരാ ന്നതിന് ഉടെനതെന്ന കാര്യക്കാർ ഭടന്മാെര നിേയാഗിക്കയും,
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാം പിരിയുകയും െച . േ തെത്ത ാഹ്മണർ എടു
ദുഃഖവിവശയായി നിലവിളി ന്ന ഭാര്യേയാടും, മക്കേളാടും ഒരുമിച്ച് അവിെടനി 

ം തിരി . അവിട പിരിയുന്നതിനുമുമ്പ് േകശവപിള്ള കാര്യക്കാെര വിളിച്ച്
അന്നെത്ത അസ്തമയംവെര ദ്ദർപ്പിതനടപടികൾ നിറുത്തിവയ്ക്കണെമ പറഞ്ഞ്,
സ്നാനം െചയ്ത് ആശൗചപരിഹാരം വരുത്താൻ തിരി .
ദീക്ഷിതരുെട ശിഷ്യനായ ലളിതഹൃദയൻ നിസ്സാരജ ക്കെളേപ്പാലും ഹിംസെച 
യ്യാത്ത ഭൂതദയാപരനായിരിെക്ക, ാഹ്മണനി ഹമാകുന്ന മഹാനികൃഷ്ടാപരാ 
ധത്തിന് അയാെള ഉത്തരവാദിയാ ന്നതു കാലവിേശഷത്തിെന്റ ലക്ഷണെമ
ചിലർ വ്യഥി . ചിലമ്പിേന കുടുംബത്തിെല യുവകാരണവസ്ഥാനികെന
െകാലപാതകക്കാരനാക്കാൻ പുറെപ്പടുന്നത്, പാറ ട്ടവും ചുഴികളും ന മക 
രാദിജ ക്കളും അടങ്ങയ അഗാധജലധിെയ ീഡാതടാകമാ ന്നതുേപാെല
ആപന്നിബിഡമായ ഒരു വൃത്തിയാെണ ചില ബുദ്ധിമാന്മാരും, നന്തിയ  
ണ്ണിത്താനായ മാടമ്പി ധാനെന്റ സന്താനത്തിേന്മൽ കുറ്റസ്ഥാപനംെചയ് വാൻ
കാ െകട്ടി റെപ്പടുന്നതു േദശിംഗനാട്, ഇളയ നാട് എന്നീ േദശങ്ങളിെല
ജനങ്ങേളാടുള്ള ഒരു േപാർ വിളിതെന്ന എ മ ചില ബുദ്ധിമാന്മാരും
അഭി ായെപ്പ . േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ധനപുഷ്ടിത്വംെകാ സമ്പാദിച്ചി ള്ള
അന്തസ്സിേനയും കണ്ട് അസൂയാലുക്കളുമായി അയാെള േദ്വഷിച്ചിരുന്ന ഒരുവക
കുടിലന്മാർ അയാൾ ഒരു വിടനായിരു െവ ം, ദുർവൃത്തിയും ദൂർ ം േചർന്ന്
അയാെള അണ്ണാവയ്യെന്റ വലിയ കടപ്പാടിൽ കുടുക്കി എ ം, അങ്ങെനയുള്ള
അകപ്പാട് പുറ വരാതിരിക്കാൻേവണ്ടി ാഹ്മണെന്റ നി ഹം സന്ദർഭ 
സൗകര്യം േനാക്കി തക്കത്തിനു നിവർത്തിച്ചതാെണ ം ഉത്സാഹേത്താെട

സിദ്ധെപ്പടുത്തി. ദു വാദങ്ങളുെട രുചി േദവാമൃതേത്തയും അതിെന്റ ചാരം
ൈവദ തേവഗേത്തയും ജയി െമ ള്ളതു േലാക സിദ്ധവുമാണേല്ലാ.
ഈ ദാരുണമായ നരഹത്യെയ റിച്ച് അറിവുകിട്ടിയ ഉടെനതെന്ന ദളവാ
േഗാപാലയ്യൻ േസാമെന്റമീെത നായർ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട രീതി അനുസരിച്ച്
െവള്ളക്കവണിയും തലയിൽ ക ി ള്ള െക ം ധരിച്ച് , സമയംകാത്ത്, തിരു 
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മുമ്പിെലത്തി, ൈകെകട്ടി വാ െപാത്തി നിന്ന്, വ തകെളല്ലാം ‘സ്വാമി’എന്ന
പദത്തിെന്റ ധാരാള േയാഗേത്താടുകൂടി അറിയി . കാര്യക്കാരുെട സം 
ക്ഷിപ്തവിചാരണകേളയും പരിവാദകേലാകത്താൽ ത ചരണം െചയ്യെപ്പട്ട
അപവാദെത്തയും ബലമായി ആ ദമാക്കി േകശവൻകു തെന്ന ഘാതകെന 

സ്ഥാപി ം, അയാെള ഉടേനതെന്ന ബന്ധനത്തിലാക്കി െകാല റ്റം ചുമത്തി
ജീവഹാനിവരുത്താൻ വിധികൽപി ന്നതിനുേവണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ സുമാറായി
െചയ്തിരി എന്ന് ഉണർത്തി ം, ആ സംഗതിയിലുള്ള തിരുവുള്ളെത്ത

തീക്ഷി ദളവാ നി . മഹാരാജാവിനാൽ അഭിജ്ഞാതമായിരുന്ന ചില
സംഗതികളുെട രഹസ്യേഭദനം െചയ് വാൻ ഉചിതമായ സന്ദർഭം വന്നിട്ടിെല്ലന്ന്
അവിടേത്ത േതാ കയാലും, വിശിഷ്യ ചില സംശയങ്ങൾ അധികൃതരുെട
ഊഹങ്ങൾ അേന്വഷണഗതി ം വിരുദ്ധമായി അവിടുെത്ത വിശാലബു 
ദ്ധിയിൽ അ രിച്ചതുെകാ ം, മ ിമാരുെട നടപടിയിൽ േവശിച്ച് ഒരു
ക നെകാടു ന്നതിന് അവിടുന്ന് ഉടെന സന്നദ്ധനായില്ല. മഹാരാജാവിെന്റ
മുഖം നിർവ്വികാരമായി കാണെപ്പടുകെകാണ്ട്, ആ സംഗതിയിൽ അവിടെത്ത
അന്തർഗ്ഗതെത്ത ആ പതനത്തിൽ ദുർ ാഹ്യെമ ദളവാ മനസ്സിലാക്കി,മ
തനിക്ക് ഉണർത്തിപ്പാനുണ്ടായിരുന്ന സംഗതികെളയും അറിവി െകാണ്ട്,
അവിെടനി തിരി .
േഗാപാലയ്യെന്റ റിേപ്പാർട്ടിൽ ഉൾെപ്പട്ട െകാലപാതകവൃത്താന്തവും അതി 
െന സംബന്ധി ള്ള സകലവിവരങ്ങളും മഹാരാജാവ് അതിനുമു തെന്ന
സൂക്ഷ്മമായി ധരിച്ചിരു . ദളവാെയ തുടർന്ന് മുഖംകാണിച്ച സർവാധികാര്യ 
ക്കാരും സ തിഅയ്യനും അണ്ണാവയ്യെന്റ ദുർമൃതിെയ റിച്ച് അഭി ായങ്ങൾ
അറിവിക്കാതിരുന്നില്ല. അവരുെട പക്ഷം, ആ സംഗതി അഗാധാേന്വഷണ 
േയാഗ്യമായി ള്ള ഉപജാപകൃ ിമമാെണ ം ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ദിവ്യേലാച 
നംെകാണ്ട് “എന്നെവല്ലാം കാണേപ്പാറേതാ” എന്ന് അരുളിെചയ്യെപ്പട്ടതിൽ,
രണ്ടാമേത്തതായ ആ ിയ ം ഒന്നാമേത്തതായ ഭണ്ഡാരേഭദനത്തിനും
തമ്മിൽ സംബന്ധമുണ്ടായിരി െമ ം ആയിരു . ഇവരുെട ഗമനാനന്തരം
കട്ടിമു ം പുറകിൽ ഇരട്ടെക്കാ വച്ച് േനരിയതുെകാ ള്ള വട്ടെക ം ധരിച്ച്,
ഒരു പിടി എഴുേത്താലയും േലഖനായുധങ്ങളുമായി േകശവപിള്ള തിരുമുമ്പിൽ

േവശി . ‘വിദ്വാൻ മാ ം വിദ്വാെന അറിയുന്ന’ മാനസികമായുള്ള ധർ 
മ്മത്തിെന്റ വർത്തനംെകാണ്ട് മഹാരാജാവിെന്റ മുഖം ൈസനികാംഗമായ
കൃതാവിനാൽ ഗംഭീരമാക്കെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിലും, തൽകാേലാദിതമായ സാദം 
െകാണ്ട് കരുണാപൂർണ്ണമന നായ ഒരു ബഹുസന്താനപിതാവിേന്റതുേപാെല
ലളിതേസ്മരപൂർണ്ണമായി കാശി . ബാഹ്യവീക്ഷണത്തിന് ശാന്തതടി 
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നികെളേപ്പാെല മൃദുഗതികളായി കാണെപ്പടുന്ന ഋജൂവചന്മാരായ ആ ര
മഹച്ഛക്തികളും, ദുസ്തരമായുള്ള ഔഷ്ണ്യേവഗങ്ങേളാടുകൂടി വിന്ധ്യഗന്ധമാദനാദി
മഹാഗിരിവാരേഭദനവും െചയ്ത്, ഉദ്ദിഷ്ടതീർത്ഥമുഖ സി സംഗമംെച ന്ന
അന്തർവാഹിനികളായിരു . മഹാരാജാവ് ഗുരുതര ഭാവനായ മാതുലഗു 
രുനാഥെന്റ അനു ഹത്താലും സ്വബുദ്ധിപരിചയങ്ങളുെട ചാതുരിെകാ ം
രാജ്യത ങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധ വിപശ്ചി ം, ആ യുവാവ് ആ മഹാരാേജാപാ 
ന്തവാസവും പാദശു ഷണവുംെകാണ്ട് ഗുരു സാദാനു ഹസമ്പാദനെത്ത
ആരംഭിച്ച്, ജീവെനത്തെന്ന ഗുരുദക്ഷിണയായിക്കരുതീ ള്ളവനും അ ധാ 
നനുമായ ഒരു ശിഷ്യൻമാ വും ആയിരു . മ ിസമ്പൽസമൃദ്ധനായിരുന്ന
മഹാരാജാവിന് ആ യുവാവിെന്റ അംഗ ൗഢിയും ബുദ്ധിവിലാസവും കണ്ട്,
പരിചയാരംഭംമുതൽ അയാെള റിച്ച് അതിയായ വാത്സല്യവും വിശ്വാസ 
വും ഉദിച്ചിരു . യുവത്വംെകാ ള്ള സ്വാത ്യശീലെത്ത അവിടുെത്ത
ൈപ ്യമായ കൃപാർ തെകാ േപാഷിപ്പിച്ച്, അയാെള സ്വസന്നിധിയിൽ
അനിയ ിതവച നാക്കാൻ അവിടുന്ന് േ ാത്സഹിപ്പിച്ചിരു . എന്നാൽ ആ
യുവാവിെന്റ ക്ഷി കുപിതത്വം ചിലേപ്പാൾ അയാളുെട സ്ഥിതിവിേശഷത്തിെന്റ
ജ്ഞാനേത്തയും ഉൽക്കർേഷാ ഖതേയയും േഭദി േപായി ള്ളെതാഴിെക,
തനി ഭാഗ്യദായകനായി അനു ഹിച്ചരുളുന്ന ഗുരുവിെന്റ ദൃഷ്ടാന്തപാഠെത്ത
തുടർന്ന്, ശിഷ്യനും ിയാമാ ദീക്ഷിതനായി തെന്റ ശിഷ്യാ മെത്ത നയി  
വ .
േകശവപിള്ള മഹാരാജപദങ്ങളിൽ അത്യന്തഭക്തിവിനയസമന്വിതം, ഓല  
ട്ടെത്ത കക്ഷത്തിലിടുക്കി, യഥാ മം താണുെതാഴുത്, ഉടുവ െത്ത ഒതുക്കി,
പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നി ന്നതിനിടയിൽ, അയാെളയും അന്നെത്ത ദു ിയേയയും
സംഘടിപ്പിച്ച് അയാളുെട മനസ്സ് അ ദയത്തിൽ ഗതിെചയ്ത മാർഗ്ഗ േട 
തെന്ന മഹാരാജാവിെന്റ മന ം ഒരു സഞ്ചരണംെച . എന്നാൽ ഈ
അഭിനിേവശങ്ങളുെട ഒരു ഛായേപാലും മുഖ സരിപ്പിക്കാെത, അനന്തശ 
യനവി ഹത്തിെന്റ വദനനിശ്ചാഞ്ചല്യേത്താടുകൂടിയാെണങ്കിലും ദളവാേയാടും
മ േദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാടും ദർശിപ്പിക്കാത്ത ഒരു കരുണേയാടുകൂടിത്തെന്ന അവി 
ടന്ന് ഇങ്ങെന േചാദ്യംെച : “എന്താ, േകശവൻ ഇന്ന് ഊണുകഴിഞ്ഞിേല്ല?”
േകശവപിള്ള: “തിരുവുള്ളം അനു ഹിച്ച മുതൽ അടിയന് കല്ലരി മു ണ്ടാ 
യിട്ടില്ല.”
മഹാരാജാവ്: “എന്നാൽ നിെന്റ മുഖമിങ്ങെന ക്ഷീണി കാൺമാൻ സംഗതി
എന്ത്?”
േകശവപിള്ള: (ആദ്യെത്ത പദത്തിൽ ശേബ്ദാർജ്ജിതേത്താടുകൂടി) “അടിയനു
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വിേശഷിച്ച് പടുകാലെമാ മില്ല.”
മഹാരാജാവ്: “പിെന്ന ആർക്കാണു പടുകാലം? നിെന്റ നളപാകക്കാരി കിടപ്പി 
േലാ? ഇവിെട ഏെതങ്കിലും മഠപ്പള്ളികളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഊണുകഴി കൂേട?
രാപ്പകലുഴ ന്ന ശരീരം മേപാഷണമില്ലാഞ്ഞാൽ, െചറുപ്പമായാലും ക്ഷണ 
ത്തിൽ ക്ഷയി േപാകും.”
മഹാനുഭാവന്മാരുെട കൃപ ചിലേപ്പാൾ സാധുജനങ്ങെള മുട്ടി ന്ന കൂ ത്തിൽ
ഉണ്ടായ ഈ കരുണാ വാഹത്തിൽ, ‘ഉത്തമാശനം’ എെന്ത ള്ള വാദ 
ച്ഛ െത്ത വഹിക്കാേനാ, എെന്തങ്കിലും രസകരമായ നാട്യെത്തെക്കാണ്ട്
സ്വാദുഭക്ഷ്യ ഹണം മഹാരാജാവിനുണ്ടാക്കാേനാ അയാൾ സാക്ഷാൽ 
ത്തെന്ന രസികത്വവും അേപ്പാൾ മനഃസ്വാസ്ഥ്യവും ഇല്ലായിരു . അയാൾ
മിണ്ടാെത നിന്നതു കണ്ടാ മഹാരാജാവു പിെന്നയും ഇങ്ങെന അരുളിെച്ച :
“ഇെന്നന്താണ്, ഇവിെട വരുന്നവെരല്ലാം മൂർഖമുഖന്മാരായിരി ന്നത്?”
േകശവപിള്ള: “കാലപ്പിഴെകാണ്ടായിരിക്കാം, ക നയുെണ്ടങ്കിൽ സംഗതി
തിരുമനസ്സറിയിക്കാം.”
മഹാരാജാവു സേന്താഷി . രാജ്യേക്ഷേമാപയുക്തമായ സംഗതികൾ തെന്റ ഇം 
ഗിതജ്ഞനായ ഭൃത്യനിൽനി ണ്ടാകുെമ ള്ള ഉത്സാഹേത്താടുകൂടി അവിടന്ന്,
“എ ം ഓേരാകാര്യത്തിനും േത്യകം ക ന േവേണാ? ഇങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
കാലം, അേങ്ങാ െച േമ്പാൾ നിന ക ന തരുന്നതിനുമാ ം എനി
സമയം േശഷി ം.”
ആ മഹാരാജാവ് മനുഷ്യ കൃതസൂക്ഷ്മജ്ഞനുമേല്ല? സൗഭാഗ്യദാനശക്തന്മാർ
ഇങ്ങെന വരദാതാക്കളായി അപേദശവചഃ േയാഗങ്ങൾെച േമ്പാൾ ഏെതാരു
തൃഷ്ണാധീനനാണ് വശ്യനായിത്തീരാത്തത്? എന്നാൽ ആ അരുളപ്പാടുെകാണ്ട്
േകശവപിള്ള മാദവാനാകാേതയും, പേക്ഷ അങ്ങെനതെന്ന സംഭവിക്കെട്ട
എ ാർത്ഥി െകാ ം, ‘കാലപ്പിഴ’ എെന്ത ള്ള വിവരണെത്ത ടങ്ങി:
“ചിലമ്പിേന ച ക്കാറൻ പടകൂട്ടാൻ തുട —”
മഹാരാജാവ്: “എന്താത്? പടകൂട്ടാേനാ?”
േകശവപിള്ള: “അടിയൻ! പടകൂട്ടാൻതെന്ന. പണ്ട്, കളരി ട്ടവും ഓണക്കളി 
യും ഇേപ്പാൾ പരിഷ്കരിച്ച്—”
മഹാരാജാവ്: “ന െട ആ േയാഗിെയ സൽക്കരി െകാ വാനാണേല്ലാ
ച ക്കാറനുേവണ്ടി ആ ഉമ്മിണി ന െട അനുവാദം േചാദിച്ചത്.”
േകശവപിള്ള: “കൽപന. ശിവാജിരായെന്റ നവരാ ിേവലയും ഔരംഗബാദ്
നവാബിെന്റ െമാഹേറാത്സവവും. ഇവിെട എലന്ത അമ്പലത്തിൽ കാളച്ചന്തയും,
വയ്യാമൂല മണൽ ന്നിെല േവട്ടയൂ ം, കളിപ്പാം ളക്കരയിൽ കിളിയംത കളി 
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യും, െവങ്ങാനൂരമ്പലത്തിൽ െവള്ളംകുടിയും—ഇങ്ങെന നടന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക്
ഇേപ്പാൾ സം തേപ്പര് ഇ . ‘സപര്യ’ എന്നാണ് േയാഗീശ്വരെന്റ ശാസനവാച 
കത്തിൽ േയാഗിച്ചി ള്ളത്. അതുെകാ േ ാഹസ്വഭാവത്തിനു കലശശുദ്ധി
വന്നി െണ്ടങ്കിൽ അടിയൻ പിഴവിടെകാ േപായി. കൽപിച്ച് ക്ഷമിച്ചരുള 
ണം.”
മഹാരാജാവ്: (തെന്റ വാദനിലെയ ൈകവിടാെതയും ആ യുവാവിെന്റ സ്വകാ 
ര്യേന്വഷണിങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജിതെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും) “െഹയ്! അബദ്ധം!
േദാൈഷകദൃക്ക് എന്ന വിളിക്ക് വിളിേകൾപ്പാൻ നീ ഹാജർ—എ കളിയാണി 
ത്?”
േകശവപിള്ള: (മഹാരാജാവ് കളിയായി ധരിച്ചിട്ടിെല്ല ള്ള ൈധര്യേത്താടു 
കൂടി) “തിരുേമനി കൽപി ം േപാലിരിക്കെട്ട— എങ്കിലും അവിെട വലിയ
പടതെന്ന കൂ —” (അതു സംബന്ധിച്ച് േവണ്ട കരുതൽ താൻ െചയ്തി െണ്ട
മഹാരാജാവു സ്മരി ) “ച ക്കാറനിേപ്പാൾ മുമ്പിലേത്തതിലും താപക്കാരനാ 
യിത്തീർന്നി ണ്ട്. എ വീടർക്ക് തമ്പിമാെരേപ്പാെല, അയാൾക്ക് സ്വാമിയാെര
കിട്ടിയിരി . നന്തിയത്ത് ഉണ്ണിത്താനേദ്ദഹവും അവിെട എത്തിയിരി ം.”
(‘മൂക്കിൽ െതാടാൻ െചവി ദക്ഷിണംെചേയ്യണ്ട. അണ്ണാവയ്യെന്റ കാര്യെത്ത
േനെര േചാദി െകാ ’ എ മഹാരാജാവു ചിന്തി ) “ഇെതാെക്ക രാജ്യത്തിനു
പടുകാലമാണ്.”
മഹാരാജാവ്: ര ഗൃഹസ്ഥന്മാർ കൂടുന്നതു രാജ്യത്തിന് ആപേത്താ? നല്ല
ഗുണേദാഷം!”
േകശവപിള്ള: “ഹരിപഞ്ചാനനസ്വാമി എെന്നാരു മൂർത്തികൂടി ഉള്ളതുെകാ
അടിയൻ തിരുമന ണർത്തി ന്നതാണ്. അേദ്ദഹത്തിന് അടിയേനാടും
അടിയന് അേങ്ങാ ം തീരാത്ത വിേരാധെമ കൽപി ം. അടിയെന്റ അൽപ 
ബുദ്ധിയിൽ േതാന്നിയതിനുള്ള െതളിവിെന (‘ഇതാ വ അണ്ണാവയ്യെന്റ കഥ’
എന്ന് മഹാരാജാവു ചിന്തി ) ൈദവം തട്ടിക്കള . ഇനി അതിെന തിരുമ 
നസ്സറിയിച്ചി ഫലമില്ല. എന്നാൽ ആ സ്ഥലം കഴ ട്ടമാണ്. ച ക്കാറൻ
രാമനാമമഠത്തിൽപിള്ളയുെട മകനും, നന്തിയ ണ്ണിത്താൻ എളയിട സ്വരൂ 
പത്തിെല മ ിയും—”
മഹാരാജാവ്: “നീ ഇവിടെത്ത സ്ഥിതി ഒ ം അറിയാെത െപരുമ്പടപ്പീ
വരികയാേണാ?”
തെന്റ രാജ്യം പുള്ളിപ്പട്ടാളത്താൽ സുരക്ഷിതെമ ം, തെന്റ സ്വകാര്യനിശ്ചയ 
മായി െജൻ ാൾ കുമാരൻതമ്പിയും ഏതാനും ഭടജനങ്ങളും കഴ ട്ടേത്ത
ഗൂഢമായി നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതു െകാണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് കലാപ 
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െമാ മുണ്ടാവാൻ മാർഗ്ഗമിെല്ല ം ൈധര്യെപ്പട്ട് മഹാരാജാവ് ഇങ്ങെന
അരുളിെച്ചയ്തേപ്പാൾ മഹാരാജാവിെന്റ അതിഗൂഢമായ വ്യവസ്ഥേയയും തെന്റ
സാമർത്ഥ്യം െകാ ധരിച്ചിരുന്ന േകശവപിള്ള ആ അറിവിെന േഗാപനം
െച െകാണ്ട്, വ്യസനേത്താടുകൂടി ഇങ്ങെന അറിയി : “അടിയനിേപ്പാൾ
െപരുമ്പടപ്പിൽനി വിടെകാ കയല്ല. െപരുമ്പടപ്പിൽത്തെന്ന ൈകനില
ഊന്നിയിരി കയാണ്. അതുേപാെല രാജ്യവും കുറ്റെപ്പ േപാകാെതയിരിപ്പാൻ
തിരുമനസ്സറിയി ന്നതാണ്. ആ ച ക്കാറെന്റ അനന്തരവെന, കുറ താമസി 
ച്ചി പിടി ന്നതുെകാണ്ട് ഒരു േദാഷവും ഉണ്ടാവാനില്ല. അവിടെത്ത കൂട്ടെമല്ലാം
അറിേകയും സ്വാമിയുെട ഉപേദശം അവിെട കിട്ടാൻ സൗകര്യെപ്പട്ടിരി ന്ന
സമയ ം ഒരു മാദ ിയെയ അവിെട വ നട ന്നതു ന പായമാേണാ
എന്ന് തിരുമന െകാണ്ട് ആേലാചി കൽപനയുണ്ടാകണം.”
മഹാരാജാവ്: (തെന്റ ഊഹം ഈ സമർത്ഥെന്റ സംഗതിയിലും െതറ്റിയി 
െല്ല ള്ള സേന്താേഷാൽക്കർഷേത്താടുകൂടി) “െകാലപാതകക്കാരെന ഉടെന
െക കയെല്ല േവണ്ടത്?”
േകശവപിള്ള: “െകാലപാതകംെച എങ്കിൽ ഉടെന തൂ കയും േവണം.
സാംബദീക്ഷിതരുെട സാധുത്വംെകാണ്ട് ആ േകശവപിള്ളയുെടേമൽ കുറ്റം ചുമ 
ത്തെപ്പട്ടതാണ്. െവള്ളിനാരായം എ േയാേപർ ണ്ട്! ‘േക’ എന്ന അക്ഷരം
എ േകശവന്മാർ ം േകരളീയർ ം ഉപേയാഗിക്കാം!”
മഹാരാജാവ് : “നീയും ഒരു േകശവനാണേല്ലാ.”
േകശവപിള്ള: “അടിയൻ! കുപ്പപ്പാട് അതിനടു മാണ്. പേക്ഷ, അടിയൻ
ൈക റ്റപ്പാടു െചയ്തതാെണങ്കിൽ, നാരായെത്ത േദഹ നിറുത്തീ േപാ 
വൂല്ലായിരു . ഉണ്ണിത്താനേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ േകശവപിള്ളയും, ഇങ്ങെന
അയാൾക്ക് വിപരീതമായ ഒരു െതളിവിെന അവിെട വിട്ടി േപാകുേമാ എ
കൽപി തെന്ന തിരുവുള്ളമിരുത്തി ആേലാചി രക്ഷിക്കണം.”
ഈ സംശയം ആദ്യേമതെന്ന മഹാരാജാവിെന്റ മനസ്സിൽ ധാനമായി േവ 
ശിച്ചി ള്ളതായിരു . എങ്കിലും േകശവപിള്ളയുെട മനസ്സിേനയും ഇഷ്ടേത്തയും
ഒ കൂടി പരീക്ഷിപ്പാനായി അവിടന്ന് ഗൗരവമായ ചില േചാദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി.
തെന്റ വൃത്തികൾ രാജ്യാഭിമാനി ം ഭക്തനായ ഭൃത്യനും േചർന്നതെല്ല ള്ള
ഛായയിൽ ഒ ര േചാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് േകശവപിള്ളയുെട മനസ്സിെന
ചഞ്ചലിപ്പി . ആ േചാദ്യങ്ങൾ ണ്ടായ മറുപടികൾ മഹാരാജാവിന് ആ
സന്ദർഭത്തിൽ സേന്താഷ ദമായിരുന്നില്ല. ആ സംവാദം അവസാനത്തിൽ
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ഉദ്യമങ്ങെള റി ത്യക്ഷമായിത്തെന്ന അനുകൂല  
തികൂലവാദമായി പരിണമി . ബാല്യത്തിൽ ഊർജ്ജിതമായും അനന്തരം
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ശാസനംെകാ ശമിതമായി േശഷി ം അയാളുെട ഹൃദയത്തിൽ കുടിെകാ  
ന്ന തേകാപം േകശവപിള്ളെയ ആ സന്ദർഭത്തിലും അനർത്ഥഗർത്തത്തിൽ
ചാടി . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ മത ചരേണാദ്യമങ്ങൾ ാഹ മങ്ങൾ മാ മാ 
െണന്ന് അയാൾ വർണ്ണി . പൂർവരാ ിയിൽത്തെന്ന എെന്തങ്കിലുെമാരു ദു തി
സംഭവ്യെമ താൻ കാണുന്നതായി ഹരിപഞ്ചാനനൻ യുവരാജാവിേനാടു
പറഞ്ഞതും മഹാരാജാവ് ആ രാജകുമാരനിൽനി ധരിച്ചിരു . അങ്ങെന 
യുള്ള ദിവ്യെന ഭത്സി ന്നതു മതധിക്കാരമാെണന്ന് മഹാരാജാവിനു േതാന്നി.
ഇങ്ങെന സംശയിക്കെപ്പട്ട അപരാധത്തിനു ശിക്ഷയായി. “കുറ ദിവസേത്ത
േകശവൻ ഇവിെട വരണെമന്നില്ല. സാധനങ്ങെള ഇേങ്ങാട്ടയച്ചാൽ മതി.
എേന്താ ആകപ്പാെട കഷ്ടകാലംതെന്ന!” എ തിരുവുള്ളേക്കടായും ഒടുവിൽ
പശ്ചാത്താപസൂചകമായും മതനിഷ്ഠനായ മഹാരാജാവിൽനിന്ന് ഒരു കൽപനയു 
ണ്ടായി.
രാജ്യ ംശത്തിനു തുല്യമായി തന്നാൽ ഗണിക്കെപ്പട്ട ഈ ശിക്ഷ താൻതെന്ന
െകാലപാതകകർത്താെവ സംശയിച്ചതുെകാ ണ്ടായെതന്ന്, േകാപാന്ധ 
മായ ആ സമയത്തിൽ േകശവപിള്ള വിചാരി േപായതിനാൽ, അയാളുെട
മുഖ ണ്ടായിരുന്ന വിളർച്ചയും വിവശതയും മുഴുവൻ നീങ്ങി, രാജസന്നിധി 
യിൽ അനുവദിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതായ മുഖ സാദേത്താടുകൂടി തെന്റ മടിയിൽ
സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന അനന്തമു േമാതിരെത്ത എടുത്ത്, “എന്നാൽ െതളിവുേപാ 
ലും പൂർത്തിയായിരിക്കെട്ട” എ പറ െകാണ്ട്, അതിെന തിരുമുമ്പിൽ
സമർപ്പണം െച . തെന്റ േന ങ്ങൾ തെന്ന വഞ്ചി േവാ എ ള്ള
വിചാരേത്താടുകൂടി േനാക്കി, അതു തെന്റ മുമ്പിൽ ത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു ഭയങ്കര 
വ തെന്ന എ മഹാരാജാവു നിശ്ചയംവരുത്തി. എന്നിട്ട്, “ഇവിെട േവണ്ട,
ദുഃശകുനവലയെത്ത നീ തെന്ന െകാ േപാ” എ മനഃപൂർവ്വമായ ജുഗുപ്സേയാടും
ഉേദ്വഗേത്താടും ക ി . േകശവപിള്ള അതിനുത്തരമായി ഒ ം ഉണർത്തിക്കാ 
െത, ‘ഇതുതാൻ അവസാനമാം ണാമം’ എ സങ്കൽപിച്ചേപാെല െതാഴുതു
വിടവാങ്ങി.
േമാതിരെത്ത രണ്ടാമതും അണ്ണാവയ്യൻ തെന്റ വ്യശക്തിെകാ ൈകവശെപ്പ 
ടു കയും, അതിെന കരസ്ഥമാ ന്നതിനു േകശവപിള്ള െചയ്ത യത്നത്തിനിട 
യിൽ ജീവഹാനി സംഗതിവരികയും െച എ മഹാരാജാവ് അനുമാനി .
എന്നാൽ ഇങ്ങെനയുള്ള അനുമാനത്തിനു വിപരീതമായി, ചില െതളിവുകൾ
മെറ്റാരാെള കുറ്റക്കാരനായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കയും െച . ഈ സ്ഥിതികളിൽ
ഗൂഢമായുള്ള ഒരു ാഥമികവിചാരണ താൻതെന്ന നടത്തിക്കളയാെമ
മഹാരാജാവു നിശ്ചയി . അതിനാൽ േകശവപിള്ളെയ പുറത്താക്കിയുണ്ടായ
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ക നെയ റ െചയ്യാെതയും, എന്നാൽ അതിെന സിദ്ധീകരിക്കാെതയും,
ചിലമ്പിേന ച ക്കാറെന്റ മരുമകെന പിടി ന്നവർ അയാെള യാെതാരു
ഉപ വവും അസഹ്യതയും ഏ ിക്കാെത തെന്റ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയതിെന്റ
േശഷേമ അനന്തരവിചാരണകൾ നടത്താവൂ എന്ന് ഒരു അടിയ ക്ക ന
പുറെപ്പടുവി .
‘െതാലയാവട്ട’ ഇരണിയൽ താലൂക്കിൽ ഉള്ള വൃക്ഷശൂന്യവും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു
വിസ്തീർണ്ണമരുഭൂമിയാകു . ഈ സ്ഥല വച്ച് ചില മരണശിക്ഷകൾ ആസുര 
മായവിധത്തിൽ നടത്തെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് അതിനു കു സിദ്ധിയും ജനവർജ്യതയും
സിദ്ധിച്ചിരു .
ചിതറാൽ എന്ന് കുഴി റയ്ക്കടുത്ത് ഒരു ദുർഗ്ഗവും അതിെന്റ മുകളിൽ ഒരു ദുർഗ്ഗാ 
േക്ഷ വുമുണ്ട്. ഈ േക്ഷ ം, ബുദ്ധമതക്കാരുെട ഒരു സ്ഥാപനെമന്ന് ചിലർ
വിചാരി .
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അദ്ധ്യായം പത്ത്

“............ തി ിയ
ധീരതേയാടു െചയ്തീടുന്നതുമു പിെന്ന
പാരിതു പരിപാലിച്ചിരി ന്നതുമുണ്ട് ”
തെന്റ ിയഭാഗിേനയെന്റ ബന്ധനം ച ക്കാറനു പാണ്ഡ്യേചാളാദി മഹൽ 
സാ ാജ്യങ്ങളുെട അവസാനംേപാെല ചരി കീർത്തനീയവും ജാസ്വാ 
ത ്യത്തിനു ഹാനികരവുമായ ഒരു ഉപഗമമായിരു . എങ്കിലും തെന്റ
യൗവനാരംഭത്തിെല വി വങ്ങൾ എങ്ങെന തെന്റ ഭാഗ്യസ്ഥിതി വ്യാേഴാദയ 
മായി ഭവി േവാ, അങ്ങെനയുള്ള േജ്യാതിശ്ച പരിവർത്തനം െകാ തെന്ന,
അപമാനകരമായ ഈ സംഭവവും തെന്റ ഭാഗ്യഭാ രെന ‘േസ്വാച്ചഗത’നാക്കി
സം മിപ്പിേച്ചക്കാെമന്ന് േലാഭാകുലിതനായി ആ മഹാ ഭു സമാശ്വസി .
എന്നാൽ, തൽക്കാലസ്ഥിതികളുെട രൂക്ഷമായ പാരമാർത്ഥ്യം അയാളുെട അന്തഃ 

േദശെത്ത വ്യാകുലെപ്പടുത്തി. തെന്റ കീർത്തി ം താപത്തിനും മാന്യത ം
േനരിട്ട ധി തിക്ക് ഭൂമിയുെട നാനാഭാഗങ്ങളിലും തിധ്വനി മാറുള്ള ഒരു

തി ിയ ബലിഷ്ഠനായ താൻ നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതാെണന്ന് അത ൽക്കട 
േമാഹമാകുന്ന സന്നിപാതജ്വരത്തിെന്റ മൂർച്ഛയിൽ അയാൾ സങ്ക ി കയും
െച . ഭൂകമ്പാരംഭംേപാെല നാഭിനാളംമുതൽ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസംെചയ്ത്
ച ക്കാറൻ അശരണെനന്നേപാെല ഊർദ്ധ്വമുഖനായി നിന്നേപ്പാൾ, ആകാശ 
വീഥിെയ ശാന്തമായി തരണംെച ന്ന ച ൻ അയാളുെട േന േഗാളങ്ങളിൽ

തിബിംബിച്ച് അവെയ ര ച േപാതങ്ങെളന്നേപാെല കാശിപ്പി . േ  
ക്ഷകന്മാരായ ജനങ്ങൾ, ആ ൈപശാചദർശനം െകാ ഭയാതുരന്മാരായി, ആ
ദുർമ്മദെന്റ േകാപാഗ്നിയിൽ ശലഭദശെയ ാപി േപാകാെത അവിെടനി ം
ജവഗമനം തുടങ്ങി. എന്നാൽ ച ക്കാറെന്റ േന ശശാങ്കന്മാരുെട പരിേവ 
ഷദ്വന്ദ്വം പിണഞ്ഞിട ലസി ം വണ്ണം ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയായ കണ്ടകവല്ലി
അേദ്ദഹെത്ത താണ്ഡവ ദക്ഷിണം െച െകാ നി . വൃദ്ധ മുതലായവരുെട
വാസസ്ഥല വ ണ്ടായ മഹാപരിതാപകരമായ സംഭവത്തിൽ അവേരാട്
അനുകമ്പാഭാവെമാ ം കാണിക്കാെതയും, അങ്ങെന ഒരു വകക്കാരുെണ്ട ള്ള
സംഗതിേപാലും ഗണിക്കാെതയും, ഋഷഭ കൃതനായിത്തെന്ന ച ക്കാറൻ,
ഈശനാകെട്ട ഹ്മനാകെട്ട തേന്നാട ിയം വർത്തിച്ച ധൂർത്തെന ൈവര 
നിര്യാതനംെകാ ക്ഷേണന അ പാനംെചയ്യി െണ്ട ശപഥംെചയ്ത്
ചിലമ്പിേനേത്ത തിരി .
വൃദ്ധ മുതലായവേരാട് ച ക്കാറൻ കാണിച്ച മര്യാദാേലാപെത്ത തെന്റ സ്വന്ത 
രീതിയിൽ ഉദാരശീലനായ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള പരിഹരി . മ ടംവിട്ട് തനി
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ശർമ്മദനായുള്ള അളിയെപ്പരുമാെള തുടരുന്നതിനുമുമ്പിൽ തെന്റ േചാദന 
ത്താൽ േകശവൻകു േള്ളടം അറി സ്വകാമ ാപ്തി തിബന്ധമായ
ആ യുവാവിെന രാജഭൃത്യന്മാർ മാ കെകാണ്ട് അയാൾ ഉല്ലാസഭരിതനായി 
ത്തീർന്നിരു . തെന്റ ശരീരവല്ലരികത്വത്തിെന്റ സരസതെയ അതിശയമായി

ടീകരി ം, ഏതു സരസാംഗനാഹൃദയഭിത്തിേയയും കര നശിപ്പിപ്പാൻ
നിപുണമൂഷികനാെണ നടി ം മീനാക്ഷിയുെട േനർക്ക്, “ആെരന്നാലും
രക്ഷിപ്പാനിനി അപരൻ വരുേമാ േകണാെള” എ വിജയസേന്ദശമായും,
വൃദ്ധയുെട േനർക്ക്, “എന്തറി മമ ശീലഗുണങ്ങളും ബുദ്ധിവിലാസവും” എ
ഭത്സനമായും, കുപ്പശ്ശാർ നിൽ െമ വിചാരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലെത്ത േനാക്കി “വി 

തം തവ രക്തധാര കുടിച്ചിടാെതയട േമാ” എ ഗർവ്വേദ്യാതകമായും ഓേരാ
േനാട്ടങ്ങെള േക്ഷപണം െച . കുപ്പശ്ശാരുെട ഒരു െപാടിെയങ്കിലും അവിെട
ഇല്ലാതിരുന്നത് ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ആയുർബലം േശഷിച്ചതുെകാണ്ടായിരു .
മീനാക്ഷി സാമാേന്യന തെന്റ വംശമഹത്വത്തിെനാത്തവിധം ധീരസിംഹ 

കൃതിയായിരു എങ്കിലും, തനി ൈദവഗത്യാ സിദ്ധിച്ച കാമുകെന്റ
സംഗതിയിൽ ഹൃദയമാർദ്ദവം െകാണ്ട് ഹരിണീസ്വഭാവയായിത്തീർന്നിരു 

. ആ യുവാവിെന ഒരു ലളിതദിവ്യസമ്പത്തായി ധ്യാനിച്ച്, ആ ബാലിക
മാനസപൂജ െച വന്നിരു . സമ്പൽസമൃദ്ധിയും ശൃംഗാരപരമാനന്ദാനു 
ഭൂതിയും കാമി ത്ഭവി ന്നതല്ലായിരു മീനാക്ഷിയുെട ണയം. ആ
കന്യക ആ യുവാവിെന ഭർ സ്ഥാനത്തിൽ സങ്കൽപനംെച വരിച്ചത്
തെന്റ ഐഹികേദഹിക്ക് ഒരു ആധാരപുരുഷനായും, രാസ ീഡാരഹസ്യാ 
ന്തർഭൂതമായ ആത്മസേമ്മളനസ്വാരസ്യദനായും ആയിരു . ആ യുവാവും
താനും പര രസർവ്വസ്വതെയ ൈകെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മേദശമായ
നാ റത്ത് വൃക്ഷസങ്കലിതമായുള്ള വിജനസ്ഥലത്തിൽ രമ്യമായുള്ള ഒരു
ഭവനത്തിൽ അതിെന്റ നായികാസ്ഥാനം വഹിച്ച്, വി മാവസരങ്ങളിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യ ചാതുരിെയ ആസ്വദി ം, തനി സിദ്ധമായുള്ള
സംഗീതാമൃതത്താൽ യഥാഹിതം അേദ്ദഹത്തിെന സന്തർപ്പണം െച ം,
തനി യഥാ മം ഉപദിഷ്ടമായി ള്ള ഹനുമൽകവചാദിമ ങ്ങെളെക്കാണ്ട്
ഗൃൈഹശ്വര്യസംരക്ഷണംെച ം, ൈദവ സാദത്താൽ സന്തതി ലാഭമുണ്ടാകു 
േമ്പാൾ ബാലപരിചരണംകൂടിെച്ച ം— ഇങ്ങെനയുള്ള ഗൃഹസ്ഥവസതിയുെട
ചാരി മഹിമെകാണ്ട് സ്വകുലത്തിെന്റ കളങ്കം ആസകലം നീക്കിയും പാപരഹി 
തമായുള്ള കർമ്മസഞ്ചയസമ്പാദനം െച ം, ഭർ ചരമത്തിൽ സതീ തെത്ത
അനുഷ്ഠിപ്പാൻ മീനാക്ഷി മേനാരാജ്യവ്യവസ്ഥാപനങ്ങൾ െചയ്തിരു . ആ
ബാലികെയ ഹതവിധി െപാടുന്നനേവ വഞ്ചിച്ചേപ്പാൾ, ആ പരമദുഖഃത്തിെന്റ
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കാരണം സ്വകുടുംബദു തികൾതെന്ന എന്ന് അവൾ സങ്കൽപി . രാജ ാ 
ഹാദിപാപങ്ങൾെകാണ്ട് ശൃംഖലിതമായുള്ള തെന്റ കുടുംബേത്താട്, തേന്റയും
മാതാമഹിയുേടയും പൂർവ്വനിശ്ചയങ്ങൾ വിരുദ്ധമായി േകശവകുഞ്ഞിന്
സംഘടനം ഉണ്ടാ മാറ് നടന്ന നിശ്ചയതാംബൂല ിയയുെട പരിപൂർത്തി 
േയാടുകൂടിത്തെന്ന അേദ്ദഹവും രാജേകാപ സ്തനായിത്തീർന്നിരി ന്നത്
വിധിഗതിയുെട ന്യായമായ പരിണാമെമ ം ആ കന്യക േതാന്നി. തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ തിങ്ങിെപ്പാ ന്ന താപെത്ത അ വർഷംെകാ തണുപ്പി 
ക്കാൻ അവളുെട അതി ൗഢതസമ്മതിക്കായ്കയാൽ, സ്വാന്തഃക്ഷീണെത്ത
ഗൗരവബുദ്ധ്യാ േഗാപനം െച ം ഇതിനിടയിൽ വാടിത്തളർ തന്നിലധികം
ഖിന്നയായി നിന്നിരുന്ന മാതാമഹിെയ ഹസ്ത ഹണം െച ം നാലുെകട്ടിനക 

േവശി .
ദണ്ഡകവനവാസിയായ കബന്ധെനേപ്പാെല ഹരിപഞ്ചാനന സന്നിധിയിേല
ച ക്കാറൻ പാ േപാകുന്നതിനിടയിൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഹാസൗധമായു 
ള്ള ചവുക്കയുെട ാന്തത്തിൽ നിന്നിരുന്ന വൃദ്ധസിദ്ധാദികൾ ആ ഗഭീരാക്ഷെന്റ
അേപ്പാഴെത്ത ആകാരമഹാരൂക്ഷതെയക്കണ്ട് ആശ്ചര്യെപ്പ . അഗ്നിമയമായ
ഒരു േലാഹേഗാളെമന്നേപാെല ഭൂ മണേവഗത്തിൽ അേദ്ദഹം ഹരിപഞ്ചാന 
നദൃഷ്ടിച ത്തിൽ േവശിച്ച് സ്തംഭനിലെയ ൈകെക്കാ . എന്തതിശയം!
തെന്റ ബദ്ധശ വും സ്വാഭീഷ്ടവിഘാതകനും ആയ കുപ്പശ്ശാർ േയാഗികരപത്മ 
ങ്ങളാൽ സകരുണം തേലാടെപ്പ ം, ആനന്ദ ബാഷ്പാർ േന ങ്ങേളാടുകൂടിയും,
ബദ്ധപഞ്ചപുച്ഛനായും, ാവിഡ ാകൃതെമെന്നാരു നവഭാഷെയ േയാഗി ം,

ാരബ്ധദുരിതദൂരീകരണ ാർത്ഥകനായി നിൽ . മീനാക്ഷിേയയും, കഴ 
ട്ടെത്ത വകനിധിേയയും ഇതാ േയാഗീശ്വരഗൃ ൻ നഖ സ്തമാക്കിെക്കാണ്ട്,

പക്ഷപുടങ്ങെള വിടർത്തി അംബരേദശേത്താടുയരു എ ച ക്കാറൻ നിരൂ 
പി . േയാഗീശ്വരഗുരുവിടേനയും കുപ്പയാശ്ശായ ശ ഖലേനയും തെന്റ ‘സർവം
ഭക്ഷ്യാമി’ത്വത്തിന് അവകാശവലബ്ധിയിൽ ാതലാ െണ്ട ച ക്കാറൻ
നിശ്ചയി . ആ ആേഗ്നയബൃഹൽപിണ്ഡെത്തക്കണ്ടേപ്പാൾ േയാഗീശ്വരനും
കുപ്പശ്ശാരും ഒ േപാെല സം മി . ഭാഗ്യവശാൽ അത്യാവശ്യം പര രം

ഹിപ്പാനുള്ളതു പറ തീർന്നിരുന്നതിനാൽ േയാഗീശ്വരൻ കുപ്പശ്ശാർക്ക്
യഥാനിയമം സാദെത്ത നൽകി, അയാെള യാ യാക്കി. ആ സന്ദർഭത്തിൽ
തെന്റ സംബന്ധിയുെട അവമാനവിപത്തിൽ സഹതാപിയായി അനുകരണംെച 
േയ്യണ്ടത് തെന്റ ധർമ്മെമ വിചാരിച്ച്, മാളികമുകളിലുള്ള വാതൽപ്പടിയുേടയും
അതിനടു േകാപത്തീജ്വാല ചിന്നിെക്കാ നിന്നിരുന്ന ച ക്കാറേന്റയും
ഇടയിൽ ടി, തെന്റ ശരീരത െവ അക േവശിപ്പിക്കാൻ പരിതാപ 
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ചിഹ്നമായി ദീർഘിപ്പി ള്ള മുഖാ െത്ത ഉമ്മിണിപ്പിള്ള േകാർ . തെന്ന
െഞരി െകാണ്ട് അകേത്താ േവശിച്ച അവിേവകിെയ ച ക്കാറെന്റ
േന കൂശ്മാണ്ഡാന്തങ്ങൾ ദർശനംെചയ്തേപ്പാൾ ആ ഹതഭാഗ്യനായ വിദ ജ്ജി 
ഹ്വെന്റ കണ്ഠത്തിനു ച ക്കാദശകണ്ഠൻ പിടികൂടി യാണവിഷമംകൂടാെത
േകാണി താഴ ള്ള തളത്തിൽ കിരാതനാൽ ദണ്ഡിതനായ അർ നന 
െനേപ്പാെല പതിപ്പിക്കെപ്പ . ആ ിയെചയ്ത ച ക്കാറേനയും അതുക
രസി നിന്ന േയാഗീശ്വരേനയുംെകാണ്ട് ൈകകടിപ്പിേച്ച െണ്ടന്ന് ഉമ്മിണി 
പ്പിള്ള േഘാരമായ ഒരു തിജ്ഞ െച . േയാഗീശ്വരൻ ഈ സംഭവത്താൽ
ച ക്കാറനും ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയും തമ്മിലുള്ള ഥബന്ധെത്ത മനസ്സിലാക്കി.
അതുെകാണ്ട്—തൽക്കാലം കഥ നടക്കെട്ട.
അഭിമാനിയായ ച ക്കാറൻ ധിക്കാരിയായ തെന്റ സംബന്ധിെയ ഈവിധം
ശാസിച്ചതിെന്റേശഷം വീ ം േയാഗീശ്വരെന്റ സന്നിധിയിൽ േവശിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അ ാപഞ്ചികത്വേത്തയും ജീവമുക്തതേയയും വിസ്മരിച്ച്
വീരധർമ്മാനുസാരിയായി ആ മുറിയുെട ചുവരിൽ തൂക്കിയിരുന്ന ഒരു കഠാരിെയ

ഹിച്ച് തെന്റ മാറിനു േനർ തെന്ന അതിെന ഉയർത്തി ഓങ്ങി. തെന്റ
സൽക്കാരകനായ ശിഷ്യ ധാനനുണ്ടായ അവമാനപരിഹാരകമായ ഈ
സാഹേസാദ്യമം കണ്ടേപ്പാൾ ജന്മനാ രക്തച്ഛി കനായുള്ള ആ േയാഗീശ്വരൻ
അഭിമാനപൂർവ്വം േവഗത്തിൽ അടുത്ത് അയാളുെട ആത്മഹത്യ ള്ള മെത്ത
നിേരാധി . േയാഗീശ്വരേനാടുള്ള ശിഷ്യബന്ധെത്ത ഓർക്കാെതയും അവമാന 
സഹനായി നിൽപാൻ ശക്തനല്ലാെത ചമ , ച ക്കാറൻ അേദ്ദഹത്തിെന
ഇങ്ങെന കയർ ം വിലപനവും തുടങ്ങി: “വിടണം സാമി! ഇവനിനി ചത്താെല 
ന്ത്, ഇരുന്നാെലന്ത്? മാനവും മതിയുംെക ! വായ്ക്കരി തഹണവൻ കാലന്മാെര
വായിലുമായി! എെന്റ െപാ സ്വാമി! ഈ ഒറ്റത്തടിക്കിനി വിലെയന്തര്,
െനലെയന്തര്? ൈകവി ടണം.” േയാഗീശ്വരൻ ച ക്കാറെന്റ ൈകവിടാെത
ശാന്തതേയാടുകൂടി ഇങ്ങെന ഗുണേദാഷി : “എന്ന ച ക്കാറ ഭു? അവിേവ 
കമൂർച്ചയാെല ജന്മജന്മാന്തരസിദ്ധമാന മനുഷ്യാത്മാെവ ഹതംെച ടറതാ?
ആഹാ? പരമജാള്യം! നമതു ശിഷ്യർ.”
ച ക്കാറൻ: “ശിഷ്യര്! േനാവിച്ചാൽ െകാത്താത്ത പാെമ്പാെണ്ടാ? തന്തപ്പാ 
മ്പിേനേപ്പാെല കു ം മൂ മ്പം െകാ ം.”
രാമനാമഠത്തിൽപ്പിള്ളെയ തുടർന്ന് താനും രാജ ാഹത്തിനു ശക്തൻതെന്ന
എ ച ക്കാറൻ പറഞ്ഞതിെന്റ താൽപര്യം േയാഗീശ്വരനു വ്യാഖ്യാനംകൂടാ 
െത മനസ്സിലായി. ദന്തങ്ങെളെക്കാ സകലദൃശ്യങ്ങേളയും േഭദനംെചയ് വാൻ
സന്നദ്ധനായി മദമ്പാേടാടുകൂടി നി ന്ന ഗജരാജെനേപ്പാെല സംരംഭമൂർച്ഛിത 
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നായ ച ക്കാറേനാട് തെന്റ ശാന്തവാദവും സാേമാപേദശവും വിേദശീയഭാഷ 
യും േയാജകീഭവിക്കയിെല്ല നിശ്ചയിച്ച്, അയാെള ഒ ശമിതഗർവനാക്കി
സ്വപാർശ്വസ്ഥനാക്കിെക്കാണ്ട് അവിടം വി േവഗത്തിൽ മട ന്നതിന് േയാ 
ഗീശ്വരൻ ഉപായം േനാക്കി. തെന്റ അന്തർഗ്ഗതങ്ങെള തനി സഹജമായുള്ള
നാട്യൈവദഗ്ദ്ധ്യം െകാണ്ട് േഗാപനം െച ം, സവിേശഷമായി ആശ്ചര്യമ 
ന്ദഹാസെത്ത െചാരി ം, പുറേത്ത ള്ള വാതൽപ്പടിയിൽ കയറിനിന്ന്,
ച ക്കാറെന്റ കഠാരി വഹി ള്ള ഹസ്തെത്ത സ്വഹസ്തത്തിൽനി േമാചിച്ച്,
േയാഗീശ്വരൻ ഇങ്ങെന സംഗി : “തെന്റ വലിയ മാനഹതിക്ക് നാം നിവൃത്തി 
യുണ്ടാ ം. തെന്റ അനന്തരവെന വി െകാടുപ്പാൻ നാംതെന്ന ഉപേദശിച്ചത്.
അതിെന്റ കാരണം േകൾ : തെന്റ പുറപ്പാടിെന തടുപ്പാൻ ഒരു വിന്ധ്യനിര
ചുറ്റി നി ണ്ട്. കുമാരൻതമ്പി െജൻ ാളും വലിെയാരു പരിവാരവും ഇേപ്പാഴും
ഈ സ്ഥലം ചുറ്റിയുണ്ട് .”
ച ക്കാറൻ: “അഹഹഹ! എന്തരു സാമീ! ഞാൻ ഏ ം േപ ം െകട്ടവെന 
േന്നാ? അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ വ ടെട്ടാ തീ െപരുച്ചാഴിേപ്പാട്ടില്?”
േയാഗീശ്വരൻ: “െഹയ് ! കാര്യം കളിയല്ല—ഞാനിവിെട ഉള്ളേപ്പാൾ വലിയ
ൈക ഒ ം പാടില്ല. പിെന്നയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂടി ആെള യുെണ്ടന്ന 
റി കൂടാ. ഒരു മു േറാളം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരു എന്ന് എനി
േതാന്നി; രാ ിയായേപ്പാൾ അത് ഇരട്ടിച്ചിരി ം. ന െട േദഹരക്ഷയ്ക്ക്
മഹാരാജാവിങ്ങെന സാദി െച ന്ന ഉപചാരെത്ത നാം അനാദരിേക്ക?
തനി ം അവിട െചയ്തിരി ന്നത് ഒരു വലിയ അഭിമാനമേല്ല?”
ച ക്കാറൻ: “അമ്പിച്ചിെയാ! കുശാല് കുശാല്—ഇ േനാട്ടത്തിനും മര്യാധ ം
അവിെട ആൺെപറന്നവനാര്—?”
േയാഗീശ്വരൻ: “അരുതരുത്. അവസ്ഥയായി സംസാരി . മാർത്താണ്ഡ 
വർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ കാലമല്ലിത്. അക്കാലത്ത് ആ സിംഹെത്ത മാ ം
ഭയന്നാൽ മതിയായിരു . രാമവർമ്മമഹാരാജാവും ജാവർഗ്ഗവും ഒരു
ശരീരമാണ്. അതിനാൽ അവിടുേത്തയും അവേരയും േപടിക്കണം. നിങ്ങൾ
ചില മഹാനുഭാവന്മാർ മാ ം അവിടുെത്ത ആഭിചാരശക്തിെയ നീക്കാൻ
േനാ . വിടുവാ കൾെകാണ്ട് അങ്ങെനയുള്ള മത്തിന് അപകടമുണ്ടാ 
ക്കരുത്. ഈ സംഗതികെളല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് തടസ്ഥംകൂടാെത
അനന്തരവെന കൂട്ടി അയപ്പാൻ ഞാൻ ഗുണേദാഷിച്ചത്. നമുക്ക് ഇനി എല്ലാം
നല്ലതിന്മണ്ണം ആേലാചി നടത്തണം. ചു മിട്ടിരി ന്ന കാവൽ അവിെട
കിടക്കെട്ട. അറിഞ്ഞ ഭാവംേപാലും നടിക്കണ്ട. നമു േവെറ കാര്യങ്ങൾ
വലുതായി പലതുമുണ്ടേല്ലാ.”

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 136

ച ക്കാറനും മന്ദബുദ്ധിയായിരുന്നില്ല. േയാഗീശ്വരെന്റ യുക്തിവാദം അയാൾ
നല്ലതിന്മണ്ണം േബാദ്ധ്യമാവുകയാൽ ഇങ്ങെന േയാഗീശ്വരെന്റ സാമർത്ഥ്യെത്ത
െകാണ്ടാടി: “സാമികള് െകാമ്പിച്ച അരശരുതെന്ന. ത രാെന്റ എടതിരിക്ക്
സാമീെട മറുതിരി അയ്യമ്പ! ” ാമ്യപദങ്ങെളെക്കാെണ്ടങ്കിലും, ഇങ്ങെനതെന്ന
സംഭാവനംെച െകാണ്ട്, ച ക്കാറൻ അയാളുെട േദഷ്യ റപ്പാടിെന ഉപസം 
ഹരിച്ചേപ്പാൾ, ഇനി ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യത്തിേല േവശിപ്പാൻ താമസി കൂെട
േയാഗീശ്വരൻ നിശ്ചയി . വങ്കെനങ്കിലും മഹാകുേബരരും മഹാന്ധനും അപരി 
മിതജനസ്വാധീനമുള്ളവനും ആയ ഇയാെള തെന്റ പാർശ്വത്തിൽ അേച്ഛദ്യമായ
വല്ല പാശവും െകാ ബന്ധിച്ച് സ്വ തത്തിെന്റ ഉദ്വ്യാപനത്തിന് േയാ 
ജ്യമാക്കണെമ ചിന്തിച്ച്, ഉപ മണികയായി ഇങ്ങെന തുടങ്ങി: “എെന്റ
േകാെപ്പ നിസ്സാരം! േദശന്തരിയായി സഞ്ചരി ന്ന ഒരവധൂതൻ. എെന്റ 
കൂടി പരികർമ്മിേവഷത്തിൽ സഞ്ചരി ന്ന ധനികെന്റ േതവാരെത്ത ഞാൻ
നട . നമു കുലവുമില്ല. ബലവുമില്ല, ധനവുമില്ല– ഹ്മെമെന്നാരാധാരം
മാ േമയു .”
ച ക്കാറൻ: “സാമി ഇങ്ങെന തന്നത്തൻ ധുഷിക്കരുത്. ആറു ശാ ങ്ങളും
പഞ്ചേവധങ്ങളും പടിച്ച്, കുടലഴുക്കറുത്ത പുണ്യവാളൻ! സാമിക്കാരുമിെല്ലങ്കിൽ
ച ക്കാറെനാണ്ട്.”
േയാഗീശ്വരൻ: (സേന്താഷേത്താടുകൂടി) “ച ക്കാറന് ഉറക്കം വന്നിെല്ലങ്കിൽ കു 
റ പറവാനുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു േമാതിരം വി എ ം അതിെനപ്പറ്റി
ചില കൃതികൾ നട എ ം േകട്ടിേല്ല?”
ച ക്കാറൻ: “ആ ഉമ്മിണിശ്ശവം എേന്താേന്നാെക്ക ഇവിെട ഒഴറി. ഞാൻ
വകവച്ചില്ല. മമ്മട്ടിെക്കാ െപഴയ്ക്കണവര് വമ്പളപ്പാനിരുന്നാല് അരിയളവിനു
കുറവുവരും.”
േയാഗീശ്വരൻ: “ശരിതെന്ന. േമാതിരം കഴ ട്ട പിള്ളയുെട വക എന്ന്—
(വളെര ആേലാചനേയാടുകൂടി അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം േനാക്കിെക്കാണ്ട് )—
രാജകുമാരേനാ—ഉമ്മിണിേയാ—ആേരാ എേന്നാടു പറ . ച ക്കാറെന
വല്ലവിധവും സംബന്ധി െമ സംശയിച്ച് ഞാനും ചില അേന്വഷണങ്ങൾ
െച . അടു വരൂ, പറയെട്ട.” (ച ക്കാറൻ േയാഗീശ്വരെന്റ അടുത്തണഞ്ഞ്
എന്താണു വരാേമ്പാകുന്നെത ള്ള സം മേത്താടുകൂടി നി .) “േമാതിരം
വിറ്റത് അനന്തരവൻകുട്ടിയാണ്.”
ച ക്കാറൻ: (തലയിൽ ത െകാണ്ട് അമർത്തിയ അട്ടഹാസമായി) “ഒള്ളേതാ
സാമി? എങ്കിൽ ചതിച്ചേല്ലാ മാവാവി!”
േയാഗീശ്വരൻ: “അതുെകാണ്ട് ച ക്കാറെന്റ ൈകവശ നി ം ആ േമാതിരം

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 137

പുറത്തിറങ്ങിയെത േതാന്നി, അേന്വഷണെത്ത നിറുത്തി.”
ച ക്കാറൻ: (മനഃപാടവം അസ്തമിച്ച് ) “ധാമ ാവികള് ഇ േത്താളമാക്കിേയാ
അവെന? എെന്റ കുഞ്ഞിെന അരുംചാക്കിനു െകാടു സാമീ, ആ ശനിപിടിച്ച
കൂട്ടം—”
േയാഗീശ്വരൻ: “ആ പട്ടെര പറെഞ്ഞാതുക്കി മഹാരാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന
സംശയങ്ങെള തീരുമാനം നീക്കി. ഇേപ്പാൾ ആകപ്പാെട വ കൂടീരി ന്നത്
േമാതിരം വാങ്ങിയ ആെള, അതു വിറ്റ ആൾ െകാ എന്നാണ്! അേപ്പാൾ
കാര്യം എങ്ങെന തിരിയുെമന്ന് ച ക്കാറൻതെന്ന ആേലാചി .” ഈ

സ്താവനയിൽനിന്ന് സംഗതികളുെട സ്ഥിതിയും സംഭാവ്യമായുള്ള ഗതിയും
മനസ്സിലാവുകയാൽ “എെന്റ സാമീ!” എ ച ക്കാറെന്റ നാവിൽനിന്ന്
അയാൾ അറിയാെതാരു സംേബാധന പുറെപ്പട്ട്, ആ മാളികയിൽ എ യും
അത്യന്താർത്തനാദത്തിൽ മുഴങ്ങി, േയാഗീശ്വരേനയും ഒ കുലുക്കി. “എെന്റ
െപാ ഗുരുപാഥെര ചതി കളഞ്ഞെല്ലാ ആ നീലികള്! നാലും മൂ ം െതരി 
യാത്ത എെന്റ പിള്ളെയ ഇടി പിഴിഞ്ഞ് അവിടെത്ത കാലമ്മാര് എെന്തല്ലാം
െചല്ലി േമാ!” (ശ്വാസംമുേട്ടാടുകൂടി) “െഫായി സാമീ കാര്യം! എെന്റ അരുമെച്ച 
റുക്കെന െകാല തള്ളിയ മാവാവികെള—ഹിപ്പം െകാ —കുഴി മീടീട്ട്—േനരം
െവളുക്കണതു പിെന്ന—”
ച ക്കാറെന്റ ഭയാനകത്വെത്ത േയാഗീശ്വരൻ അഭിനന്ദി . തെന്റ അ ം
സൂക്ഷ്മമായി യ ഖണ്ഡനംെച എന്ന് അേദ്ദഹം സേന്താഷിക്കയും െച .
എന്നാൽ ‘മഹാപാപികൾ’ എന്ന് അവശംസിക്കെപ്പട്ട ആളുകൾ താൻ അ
കണ്ട മഹാമനസ്വിനിയായ വൃദ്ധയും കനകേകാമളാംഗിയായ കന്യകയും ആയി 
രിക്കാെമ സംശയിച്ച് ഇങ്ങെന േചാദ്യം െച : “അനന്തരവെന്റ അപകടം
വല്ലാത്ത ദുർഘടംതെന്ന. എന്നാൽ ആരാണയാെള വഞ്ചനെചയ്തത്? അവെര
െകാ ന്നെതന്തിന്? മഹാപാപികെള പറഞ്ഞത് ആെര റിച്ചാണ്?”
ച ക്കാറൻ: “സാമീെട തിരുമുമ്പില് ഇന്ന് ആടാനും െകാഞ്ചാനും വന്നില്ലേയാ?
ആ െതരുവാടി ട്ടംതെന്ന. (അേദ്ദഹത്തിെന്റ േന ദ തി അ ജല  
വംെകാണ്ട് അ ംകൂടി തിളങ്ങി) മായവും മ വുംെകാണ്ട്, െത വട
തിരിയാ ഞ്ഞിെന, െതന്തനമാട്ടി, െകാല ം െകാടുത്ത കാക്കെക്കാറേക്കാലം!
െപ –േപപ്പിെഞ്ച വച്ചാല്, കരും കാഞ്ഞിര രു. െതാലിെതളിച്ചം കണ്ട്
സാമീ കലങ്ങെല്ല, ആ കൂട്ടത്തിെന െവേച്ചപ്പാേനാ? െതാറേകറ്റാെത, പടി 
ഞ്ഞാെറക്കട റത്ത് പുതമൺ അടിയില്, ഈ രാെകാ കുഴി മൂടി, കള്ളിയും
നടണം.”
അ ക്കൾെകാ മറയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ഇ നീലേന ങ്ങളിൽ 
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നിന്ന് രാമയ്യെന്റേനർ പുറെപ്പട്ടതായി േകശവപിള്ള ശങ്കിച്ചതുേപാലുള്ളതിലും
തീക്ഷ്ണമായ ചില ജ്വാലാരശ്മികൾ ച ക്കാറെന്റേനർ പുറെപ്പ . ആ കൃതഘ്ന 
രാക്ഷസെന്റ വദനത്തിൽനിന്ന് ‘തുറേകറ്റാെത’ എ ള്ള പദം പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ,
േയാഗീശ്വരെന്റ ദന്തങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധരെത്ത രമായി ദംശനംെച .
മസ്തകധ്വംസനത്തിനു യുക്തനായ െകാലയാനെയ കണ്ട േകസരിെയേപ്പാെല
താൻ ഇരുന്നിരുന്ന പീഠത്തിൽനിന്ന് ഹരിപഞ്ചാനനൻ താഴ ചാടി, ലാം 
ഗൂലപിഞ്ഛെത്ത ചുഴ ന്നതിനുപകരം മുഷ്ടികൾ ചുരുട്ടി െഞരി െകാണ്ട് ആ
മുറിയിൽ ാന്തി വൃത്തേലഖനം െച ംവണ്ണം തസഞ്ചരണംെച . ഇങ്ങെന
കുറ േനരം നടന്ന് േകാപം ശമിപ്പി െകാണ്ട്, ച ക്കാറെന്റ മുഖേത്താടടു 

േചർന്ന് അയാെള േലാമകൂപം തി ദൃഷ്ടിസൂചികൾെകാ ക്ഷതംെച .
അനന്തരം അയാൾ ഉേദ്യാഗി ന്ന വധെത്ത റിച്ച് ഇങ്ങെന അപഹസനം
െച : “രാജവധം കഴിഞ്ഞ് ീവധത്തിനാേലാചനയാേയാ? അടുത്ത ൈക
ഗുരുവധമായിരിക്കാം. എല്ലാം കഴിയെട്ട. അേപ്പാൾ രാജസ്ഥാനത്തിന് പരശുരാ 
മെനേപ്പാെല രക്തതീർത്ഥസ്നാനം കഴിച്ച് ഒരുങ്ങാം.”
തന്നാൽ സങ്ക ിതമായുള്ള നാടകത്തിെന്റ പരിണാമെത്ത േയാഗീശ്വരൻ
ഇങ്ങെന തിനിന്ദനംെചയ്തേപ്പാൾ നിധിദർശനം െചയ്യിക്കാൻ ശക്തനായ
ഗുരുവിൽനി ശാപേമ െവങ്കിൽ നിധിയും നാടകപരിണാമവും നഷ്ടമാകുമേല്ലാ
എ ച ക്കാറൻ ഒ സേന്ദഹി . എെന്തങ്കിലും പരശുരാമ ഹ്മർഷിയുെട
േജ്യാതിേസ്സാടുകൂടി നിൽ ന്ന േയാഗീശ്വരേനാട്, അനുസരണഭാവെത്ത
ൈകെകാ കയാണുത്തമെമ നിശ്ചയിച്ച് “സാമീെട മനംേപാലല്ലാണ്ട് എനി 
െക്കന്തെരേന്ന? െപ ങ്ങള് അവിെട െകടക്ക എ ക നെയങ്കിൽ, അവർ
െപലരെട്ട. തുര ടാൻ ക ിച്ചാൽ പറ ടാനും അടിയൻ ആളുതെന്ന. അവെര
ആ വിശാരമാണ് എെന്റ കുഞ്ഞിെന മയക്കി കഴുകിന് എരയാക്കണെത മാ 

ം സാമിയും കരുതണം.” ച ക്കാറെന്റ സ്വരം ഇങ്ങെന താ വിനയസമ്മതി
ഉണ്ടായി എങ്കിലും, അയാളുെട കരങ്ങെള േസ്വച്ഛാഭംഗഭയമാകുന്ന പാശംെകാ
സുസ്ഥിരമായി ബന്ധിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ആ സാധുക്കൾ നിരന്തരപീഡനെത്ത ആ
ധർമ്മവിമുഖൻ െച െമ ശങ്കിച്ച്, േയാഗീശ്വരൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായുള്ള ഒരു
അഭി ായെത്ത കടിപ്പി : “മഹാനുഭാവ! തെന്റ കുടുംബമാഹാത്മ്യം എനി

ഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. അനന്തരവൻ ഹ്മഹത്യെചയ്തതിെന അമ്മാവൻ
ീവധംെകാ പൂർത്തിയാ . ഈ ിയകൾ മഹത്തായ ഈ മാളിക ം

ഭവനത്തിനും ആച താരം യശ ണ്ടാ ം. ഏതുവിധമുള്ള യശെസ്സ ഞാൻ
പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ. എന്നാൽ ാഹ്മണെന്റ മരണംെകാണ്ട് േമാതിരം വിറ്റ 
യാൾ അമ്മാവനെല്ല െതളിയിപ്പാനുള്ള ഏകസാക്ഷി കിട്ടാസ്സാക്ഷിയായി.
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‘മഹാപാപികൾ’ എ താൻ പറഞ്ഞ െപ ങ്ങൾ മരിച്ചാൽ അത് എവിട
പുറത്തിറങ്ങി എ ള്ളതിേലക്ക് തനി ഹാജരാക്കാവുന്ന സാക്ഷികളും
മറയും, അേപ്പാൾ െകാല േശഷക്കാരനും, രാജ ാഹ മത്തിനു കാരണവനും
രാജസമ്മാനം നിശ്ചയം. ഇതു നേന്ന വിചാരി .”
വൃദ്ധയും ദൗഹി ിയും തനിക്ക് അനുകൂലസാക്ഷികളാകയാൽ അവെര ശിക്ഷി 

കേയാ വിപരീതെപ്പടു കേയാ െച കൂെട ം ച ക്കാറനു മനസ്സിലായി.
േയാഗീശ്വരെന്റ ബുദ്ധിേയയും, തെന്റ േനർ ള്ള കരുണേയയും അയാൾ എ  
യും വിനീതിേയാെട അഭിനന്ദിച്ച്, തെന്റ മതി മംെകാ കാണിച്ച നിസ്സീമമായ
ഗർവത്തിനും, വദിച്ച ധി തികൾ ം, ആേലാചിച്ച ദുഷ്ടതകൾ ംക്ഷമായാ 
ചനംെചയ്കയും െച . മാമാെവങ്കിടെന്റ കൗശലംകൂടാെത, സന്ദർഭവശാൽ
ബാലിസു ീവന്മാരായിത്തിരിഞ്ഞ് ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിനു േകാപ്പിടാൻ ഭാവിച്ച ആ
ഭിന്ന കൃതശക്തികൾ, ഇതിെന്റ േശഷം തെന്ന സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ
ഏകമതന്മാരായി, അവർ തമ്മിൽ പൂർവസ്ഥിതിയിലും ഊർജ്ജിതമായ സഖ്യ 
സംഘടനയും നട .
അർദ്ധരാ ി കഴി . ചിലമ്പിേന ള്ള ജനസംഘവും ഗാഢമായ നി യിൽ
ലയി . തിരുവിതാംകൂർ നിവാസികളായ ജാലക്ഷങ്ങളുെട ഹൃദയസിം 
ഹാസനത്തിൽ ധർമ്മനിരതനായി എഴുന്നരുളി, ീപദനാഭ ിയയായ
രാജ്യലക്ഷ്മിെയ പരിചരണംെച ന്ന രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ സ്ഥാന ം 
ശവും ഖലകുലേശഖരെപ്പരുമാളായ ചിലമ്പിേന കാളിയുടയാൻപിള്ളയുെട
കിരീടധാരണയജ്ഞകർമ്മം അവഭൃഥസ്നാനപര്യന്തവും ഹരിപഞ്ചാനനസിദ്ധെന്റ
േപശലവാഗ്ദാനങ്ങൾെകാ ം ച ക്കാറദുർമ്മതിയുെട മൂഢമേനാരാജ്യങ്ങൾ 
െകാ ം ആേഘാഷി ം കഴി . അത്യാവശ്യം േഗാപനംെചേയ്യണ്ടതായ
അവരവരുെട അഭിമതിെള മറ െകാ ര േപരുേടയും ഹൃദയങ്ങെള തുറ ം
സേങ്കാചവിഹീനമായും നിർബാധമായും രാജ ാഹാേലാചനകൾ യേഥഷ്ടം
അവർ പരിപൂർത്തിയാക്കി. ഏത് അൽപബുദ്ധി ം അതിമഹെത്ത ം
നി യാസം അനുേഷ്ഠയെമ ം ത്യക്ഷമാകുമാറുള്ള ഒരു കാര്യപരിപാടിെയ,
ദക്ഷിണഭാരതഖണ്ഡെത്ത അക്കാല വിറപ്പി െകാണ്ടിരുന്നതായ ഒരു
നാമമ ത്തിെന്റ പല ഘട്ടത്തിലുമുണ്ടായ ഉരുക്കഴിക്കേലാടുകൂടി, േയാഗീശ്വരൻ
ച ക്കാറെന്റ മുമ്പിൽ സമർപ്പി . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയാൽ തെന്റ കർണ്ണങ്ങളിൽ
തിരുേവാണസംഭാവനകളുെട സ്വീകരണസന്ദർഭത്തിൽ മ ിക്കെപ്പട്ട രഹസ്യം
പരമാർത്ഥം തെന്ന എ േബാദ്ധ്യെപ്പട്ട്, പരിപാടി അനുസരി ള്ള കാര്യങ്ങളു 
െട നിർവഹണത്തിനു കഴിയുന്ന ജനസഹായവും, േവണ്ട ധനം െവങ്കലപ്പറവച്ച്
കിലുകിലരവേത്താടുകൂടിത്തെന്ന അള തട്ടി െചലവുംെചയ് വാൻ ച ക്കാറൻ
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ഭരേമ . ച ക്കാറൻ േയാഗീശ്വരെന വന്ദി ം േയാഗീശ്വരൻ ച ക്കാറെന
അനു ഹി ം ആ മേനാഹരമായുള്ള ശാലയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങെനയുള്ള തി 
ജ്ഞകൾ, കഴി നിൽ േമ്പാൾ, േയാഗീശ്വരൻ അഷ്ടഗൃഹ ധാനികളുെട
വീേര്യാ താസഞ്ചയങ്ങൾ ഏകീഭവി ം മൂർത്തീകരി ം ആ സ്ഥലത്ത് അവ 
തീർണ്ണനായതുേപാെല കാണെപ്പ . ഹീനവൃത്തനായ ച ക്കാറരും ആ

ഭുവർഗ്ഗത്തിെന്റ ദൗഷ്ട്യം അഗ്നി ടസംശുദ്ധിെകാണ്ട് വർദ്ധിതശക്തിേയാെട
അവിെട സാന്നിദ്ധ്യം െച ന്നേപാെലയും കാണെപ്പ . ഇങ്ങെന തി ിേയ  
ക്കളും രാജ ാേഹാ ഖമായി സം രണം െച േപാന്നി ള്ളവരുമായ ആ ര
ശക്തികളുേടയും അർദ്ധരാ ിയിെല സേമ്മളനമുഹൂർത്തത്തിൽ, ആ മുറിയിലും
പരിസരങ്ങളിലും ഒരു ഭയാനകത്വം സരി . ആ രണ്ടംഗങ്ങൾ ംതെന്ന
അവരുെട ആ നിലയിലുള്ള സംഗമത്തിെന്റ നിസർഗ്ഗമാഹാത്മ്യെത്ത റിച്ച്
ഒരു മഹത്തായ അഭിമാനം സഞ്ജാതമായി. തന്നാൽ ാതിനിധ്യം വഹിക്കെപ്പ 
ടുന്ന എ വീട്ടിൽപ്പിള്ളമാെരന്ന് മഹാവീരസമിതിയുെട ഗൂഢസഭാേയാഗങ്ങളിൽ
പുഷ്പദീപസുവർണ്ണങ്ങളുെട സാക്ഷ്യേത്താടുകൂടി, അതുകളിെല അംഗങ്ങൾ

തിജ്ഞാബദ്ധന്മരായിത്തീരുമാറുണ്ടായിരുന്നതുേപാെല അന്നെത്ത സഖ്യവും
ഈ അനുഷ്ഠാനം െകാണ്ട് സുസ്ഥിരീകൃതമാകണെമന്ന് ച ക്കാറൻ അഭി ാ 
യെപ്പ . േരാമാഞ്ചസമന്വിതം േയാഗീശ്വരൻ ആ അഭി ായെത്ത സ്വീകരി .
ച ക്കാറെന്റ ഏകഗർജ്ജനംെകാണ്ട് തിജ്ഞാസാമ ികെളല്ലാംക്ഷണമാ 

ത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കെപ്പ . ച കാറൻ സത്യവാചകം െചാല്ലി തെന്റ ഭാഗം
ിയെയ പരിപൂർത്തിയാക്കി. സകല ജഗ ക്ഷാശക്തി പഞ്ചമണ്ഡലെത്ത

ശശാങ്കകരമാർഗ്ഗമായി മൃദു ർശം െചയ്തനു ഹി ന്ന ആ മംഗലമുഹൂർത്തെത്ത,
രാജ ാഹവിഷയവും രാജ്യക്ഷേമവിഘാതകവുമായ നി തിചിന്തകൾ െകാ 
ണ്ട് ദുർ ഹൂർത്തമാക്കിെച്ച ം, സ്വയംവൃതമായുള്ള േയാഗസന്യസ്ത മു കെള
വ്യഭിചരിപ്പി ം, ഹരിപഞ്ചാനനൻ തെന്റ വലതുകരെത്ത നീട്ടി ഉൽക്കടവീര്യ 
േത്താടുകൂടി ദീപത്തിെന്റ മുകളിൽ മാംസം കരിെയപ്പിടിച്ച്, സത്യവാചകെത്ത
ഉച്ചരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. മായെകാെണ്ടന്നെപാെല മൂന്നാമതായ ഒരാൾ അക

േവശിച്ച് വിളക്കണ . ഈ ിയ മഹത്സത്യങ്ങൾ വൃദ്ധസാന്നിദ്ധ്യെത്ത
നൽകുെമ ള്ള ചിന്തേയാടുകൂടി, ഹരിപഞ്ചാനനൻ സത്യ ിയെയ തിബ 
ന്ധത്തിനിടയിലും, നിർവഹിപ്പാൻ ആരംഭി . എന്നാൽ ഹി സ്ഥാനിയിൽ
ഉണ്ടായ ഒരാജ്ഞെകാണ്ട് ആ തിജ്ഞ നിേരാധിക്കെപ്പ . അവിെട ഇങ്ങെന

ത്യക്ഷനായ പുരുഷൻ രൂപവും സ്വരവുംെകാണ്ട് വൃദ്ധസിദ്ധെനന്ന് ഊഹ്യ 
മായിരു െവങ്കിലും, താൻ കുറ മു കണ്ടി ള്ള വാർദ്ധക്യം അേപ്പാഴെത്ത
രൂപത്തിേലാ സ്വരത്തിേലാ ച ക്കാറനു കാണെപ്പട്ടില്ല.
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അ േനരംെകാണ്ട് ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ മടക്കയാ യ്ക്ക് വൃദ്ധസിദ്ധൻ േവണ്ട
ഏർപ്പാടുകൾ െച കഴി . പുറെക ‘പുറെപ്പടുന്നതിന് ച ക്കാറനും ഒരു 
ക്കങ്ങൾെച . ഇതിന്മണ്ണം ഈ അഭീഷ്ട ാർത്ഥകന്മാരിൽ, മീനാക്ഷി എന്ന
കന്യകേയയും, നിധിയും രാജ്യാധികാരവും കി ന്നതിേലക്ക് ഹരിപഞ്ചാന 
നാനുകൂല്യമുണ്ടാകണെമ ച ക്കാറനുണ്ടായിരുന്ന അഭിലാഷങ്ങളിൽ,
ഒടുവിലേത്തതുമാ ം അയാൾ ം, േയാഗീശ്വരെന്റ യാ ാേദ്ദശ്യങ്ങളായ
ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ഹൃദയത രിണി ആെരന്നറിക, താൻ സംശയി ന്ന
തരുണിയാെണങ്കിൽ ച ക്കാറനാദിഖലന്മാരുെട ബാധ കൂടാതിരിപ്പാൻ േവണ്ട
വ്യവസ്ഥകൾ െചയ്ക, ച ക്കാറെന്റ പുരുഷധനസഹായങ്ങെള സ്വാധീനമാ ക
എന്നീ മൂ ം ഒെന്നാഴിയാെത േയാഗീശ്വരനും സാധി .

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 142

അദ്ധ്യായം പതിെനാന്ന്

“ഇനിെക്കെന്റ മനക്കാമ്പിലിരി േന്നാരഭിലാഷം
നിന േമ്പാൾ നിന ഫലിപ്പിപ്പാെനളുപ്പവം.”
ചിലമ്പിേന സൗധത്തിെല ദുർമ്മ ണങ്ങൾ മഹാരാജാവിെന്റ നി ാസുഖ 
ത്തിന് ഒരു ദുസ്സ്വപ്നലാഞ്ചനംെകാെണ്ടങ്കിലും ഭംഗമുണ്ടാക്കിയില്ല. അതുകെളാഴി 
ച്ച് അവിെടയുണ്ടായ മാമാങ്കേഘാഷത്തിലും മ ടെത്ത അരിഷ്ടരംഗത്തിലും
ച ക്കാറൻ കടിപ്പിച്ച നവരസാതീതമായുള്ള അഭിനയവിേശഷങ്ങളും
മാമെന്റ ഉഭയഭാ ം ഉച്ചദീപ്തിയും അസ്ത മവും മഹാരാജാവ് ഉടനുടൻ അറി 
ഞ്ഞിരു . അടുത്ത ഭാതത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരാൽ പള്ളിയുണർത്തെപ്പട്ട്
തിരുമു വിളക്കാനിരുന്നേപ്പാൾ, മഹാരാജാവ് ഒരു ഭാതവിേനാദമായി േസ 
വകജനങ്ങേളാട് േലാകവാർത്താേന്വഷണംെച . അേപ്പാൾ ഒരു ൈവതാളിക 
വിദഗ്ദ്ധൻ, മാമാെവങ്കിടൻ ബുഭുക്ഷാതി മത്താൽ അന്തകേക്ഷ തീർത്ഥാടനം
െച മടങ്ങി കാലൈഭരവാരാധന ദീക്ഷെകാ ന്ന കഥാരസെത്ത വക്താ 
വിെന്റ മേനാധർമ്മമാകുന്ന കൽക്കണ്ടത്തരിേമെമ്പാടിെകാണ്ട് മധുരമാക്കി
മഹാരാജാവിെന്റ ആസ്വാദനത്തിനായി പകർ . ഈ കഥയിെല ആപൽ  
ന്ധന്ധെത്ത റിച്ച് ഓർമ്മവരികയാൽ, ആ ാഹ്മണൻ തിരുവനന്തപുരത്ത്
എ േമ്പാേഴ തെന്ന അയാൾ ണ്ടായ മൂർച്ഛ നല്ലതിന്മണ്ണം നീങ്ങി ആ
രാ ിയിൽത്തെന്ന ഒരു സദ്യകൂടിയും ഉണ്ണാൻ തക്കവണ്ണം സുഖെപ്പട്ടിരുന്ന 
തായി അവിട ധരിച്ചിരു എങ്കിലും, അയാെള ഒ കാണുന്നതിനായി,
അ ദയത്തിെല വ്യായാമസഞ്ചാരെത്ത പലഹാര ര ലക്ഷ്യമാക്കിെച്ചയ് വാൻ,
അവിടെത്ത കൃപാർ ത ാവാഹിപ്പി . േകശവപിള്ളയുമായി കർണ്ണകഠി 
നമായ കണ്ഠസമരം െച െകാണ്ടിരു മാമാെവങ്കിടൻ, മഹാരാജാവിെന്റ
ആഗമനദർശനത്തിൽ ചുടുെവള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ചെയേപ്പാെല േവദനെപ്പ
കുട ം സം മി ം പുറ ചാടി, ഹൃദയനാളെത്തക്കാളും അഗാധമായ ഒരു
സഞ്ചികയിൽനിന്ന് ഉദ്ഗളിതമായ ഭക്തിേയാടുകൂടി അഭിവാദനം െച ം,
നാഭിയുെട നിരപ്പിൽ നാസികാ ം എ ംപടി കായെത്ത കുനിച്ച് വാെപാത്തി
സവിനയം ബദ്ധ മനായും, രാജക നാ തീക്ഷകനായി നി . ഇതിനി 
ടയിൽ ബന്ധനംെചയ് വാൻ തരെപ്പടാത്ത േകശം ഇരുപാടും ചിതറിവീണ്,
േക്ഷാഭകലുഷമായുള്ള അയാളുെട മുഖത്തിന് ആ നിലയിലുണ്ടായ ഹനൂമച്ഛായ 
െയ സവിേശഷം പുഷ്ടീകരി . തെന്റ ിപ്ത കാരമുള്ള വ ങ്ങളണി മാ ം
തിരുമുമ്പിൽ പരിചരിച്ചി ള്ള മാമൻ, അേനകം ധന്യാദിപദാർത്ഥങ്ങളുെട
ധൂളികൾെകാണ്ട് കളെമഴുതെപ്പട്ട ശരീരേത്താടും, താംബൂലചർവ്വണത്താൽ
നിണെമഴുകുന്ന വാേയാടും, വഡ്ഢിവൃത്തത്തിെന്റ ൈദർഘ്യെത്ത സൂക്ഷ്മമാനം
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മാ ം െച ന്ന േതാർ മുേണ്ടാടും തിരുമുമ്പിൽ േവശിച്ചേപ്പാൾ, മഹാരാജാ 
വ് അയാളുെട േരാഗബാധ മുഴുവൻ നീങ്ങി എന്ന് ആശ്വസി . േകശവപിള്ള
േകൾെക്ക കുശലഭാഷണം നടേത്തെണ്ട ചിന്തിച്ച്, മാമൻകൂടി അനുഗമിപ്പാൻ
ആംഗ്യത്താൽക്ഷണി െകാണ്ട്, പലഹാര രവാതുക്കൽനി ം നട തുടങ്ങി.
പുറേക എ ന്നതിനിടയിൽ മാമൻ ഏെറ െറ കുഴങ്ങി, തെന്റ കൃതജ്ഞതെയ
അറിയി തുടങ്ങി: “തിരുവുള്ളത്താെല േനെത്തയ്ക്ക് െപരിയ മഹാനു ഹമു 
ണ്ടാച്ച്. എെണ്ണ ം ഏഴവർഗ്ഗെത്ത ഇപ്പടിേയ കാപ്പാത്തി, ഭരജഡതരാക–
ജഡഭരതരാക– ഥുല—പൃഥുശ വർത്തിയാട്ടം ദീർഘായുഷ്മാനാക—”
മഹാരാജാവ്: “വല്ലട നി ം കി ന്ന അഷ്ടിക്ക് ഇവിെടയാേണാ അനു  
ഹം?”
മാമാെവങ്കിടൻ: ( ാചീനഭാരതച വർത്തികളുെട നാമെത്ത െതറ്റി ഉച്ചരിച്ചി  
േണ്ടാ എ സംശയി ണ്ടായ പരി മത്തിനിടയിൽ) “എന്തപ്പയൽ തന്താലും
അനു ഹദശാംശം–അെല്ല, മു ടും താൻ– സ്വാമി ഭാവ താെന ഉടമയി 
െല െകാ ം ഏത്തവും, ശിന്നനുക്ക്—”
തെന്റ അനുകമ്പാജന്യമായ ഒരു ിയെയ റി ള്ള ശംസകൾ േകൾ  
ന്നതിലുള്ള ൈവമുഖ്യത്താലും, മാമനു വിേശഷിെച്ചാരു സുഖേക്കടുമിെല്ല
തൃപ്തിെപ്പട്ടതിനാലും, മഹാരാജാവ് അയാളുെട േസ്താ ങ്ങെള തട . വലിയ
അപകടെമാ മുണ്ടാക്കാെത ചിലമ്പിേന നിന്ന് ഇയാൾ േപാന്നത് തെന്റ

ാർത്ഥനാൈവഭവം െകാ തെന്നെയന്ന് ആശ്വസിച്ച്, പലഹാര രയ്ക്കകത്തി 
രി ന്നതാരാെണ മാ ം മഹാരാജാവു േചാദി . മാമൻ തെന്റ യാ യുെട
േ ക്ഷകൻ ആെര പറേയണ്ടിവരുെമ ശങ്കി ം, ഏകാക്ഷേരാച്ചാരണം 
െകാണ്ട് തിരിച്ചറിയെപ്പടാൻ േവണ്ട സിദ്ധി തെന്റ പൂജാപുരുഷനുെണ്ട
വിചാരി ം, ‘േക’ എ മാ ം പറ നിറുത്തി.
മഹാരാജാവ്: “ആരാണ്, േകളേരാ?”
മാമാെവങ്കിടൻ: “നമ്മ—തൃപ്പാദ—േകശ—”
മഹാരാജാവ്: “ ഓെഹാ! േകശവപുര കുറുപ്പാണേല്ല?”
മാമാെവങ്കിടൻ: “സ്വാമീ അവരൈല്ല. അന്ത, േകശവൻ—കുഞ്ഞ്—”
മഹാരാജാവ്: അല്ലാ—അവെന പിടി െകാ വരിക താൻ കഴിേച്ചാ? െകാല
ശിക്ഷ െകാട്ടാരത്തിൽ പാർ ം പലഹാര രയിൽ ഭക്ഷണവും! ഇ പരിഷ്കരി 
േച്ചാ ന്യായത്തിെന്റ ഗതി!”
മാമാെവങ്കിടൻ: (ദുർഘടതാളം ചവുട്ടിെക്കാണ്ട് ) “അന്ത പരമ ാഹി അന്ന്,
സ്വാമീ—നമ്മ നീെട്ടഴു , തൃപ്പാദ െട േകശവപിൈള്ള.”
മഹാരാജാവ്: “അെത വാ തുറെന്നങ്കിൽ താൻ താളംെതറ്റി ം” എ മാ ം
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അരുളിെച്ച െകാണ്ട് അവിെടനി ഗമി . േകശവപിള്ളയുെട നാമെത്ത
േകട്ടയുടെന, തെന്റ താളവിഷയത്തിലുള്ള അഗാന്ധർവതെയ പുച്ഛിക്കമാ ം
െച െകാ െപായ്ക്കളഞ്ഞത് മഹാരാജാവിനു േകശവപിള്ളേയാടുള്ള തിരുവു 
ള്ളപൂർത്തിെകാണ്ടാെണ മാമൻ വ്യാഖ്യാനി . പരി മനാേട്യാപായത്താൽ
ജീവരക്ഷയട എ ള്ള ഉത്സാഹേത്താടുകൂടി മാമൻ തെന്റ മുറിയിേല തി 
രി െചന്ന്, മഹാരാജാവുമായുണ്ടായ സംഭാഷണെത്ത േവണ്ട ശു വ്യാജങ്ങൾ
േചർ ചമൽക്കരിച്ച് ആ യുവാവിെന ധരിപ്പി : “അെട അപ്പൻ! എെന്നല്ലാം
േക ട്ടാർ? െറെവയും സംഗതിയും െവയ്ത്ത്, ‘ഹരിഃ മുതൽെക്ക ശുഭമ ’ പര്യന്തം
െശാ േട്ടൻ. മാമൻ കിടുംകുവനാ? രാശാവുെട അഷ്ടകലാശ ക്ക് മാമനുെട
ഡാവ്! െതരിഞ്ചിയാ?”
േകശവപിള്ള: (മാമെന ചിലമ്പിേനത്തയച്ചതു വിഫലമായതിനാലുള്ള േദഷ്യ 
േത്താടുകൂടി) “െകട്ടിെയടുപ്പാൻ പാടുകിട െകാടുത്തേപ്പാൾ ഈ ഡാെവല്ലാം
എവിെട െപാതി വച്ചിരു ?”
മാമാെവങ്കിടൻ: “അെട! െശ േപാനാൽ എന്നെത്തത്താൻ െശയ് വായ്?
‘വാണാലു ടയവൻ വന്താൽ വരമാേട്ടെനന്റാൽ വിടുവാേനാ ശിത്തൻ’—
േയാശിക്കിറെതന്നെത്ത?”
േകശവപിള്ള: “കാലൻ വന്ന് അേങ്ങെട മധുരം ഒ നക്കിയാൽ ചു തിന്നാെത
വിേട്ട േമാ, മാമാ? ഉണ്ടാൽ, പ ം മലർ േപാകുന്ന ആളുതെന്നയാണ്
അങ്ങ്! എല്ലാം േക കഥ— ഹരിപഞ്ചാനനൻ ീകൃഷ്ണസ്വാമി! ച ക്കാറൻ
ധർമ്മപു ര്! അവിടെത്ത േഘാഷം രാജസൂയം! എന്നി ം, ഇന്നെല രാ ി കണ്ട 
േപ്പാൾ ന ം നാ മടഞ്ഞിരു . െവളുത്തേപ്പാൾ ഇതാ ാന്ദമഴിച്ചിരി .
അമ്പെമ്പാ! കള്ളങ്ങൾ േക കാതു മര .”
മാമാെവങ്കിടൻ: “ഒ െട വായിെല പൈടത്തെതല്ലാം െശാല്ല്.” (ശിമി കേളാടു 
കൂടി) “‘സ്വർണ്ണവർണ്ണമരയന്നം—മ നാദമിത് ’—അന്തക്കഥ വരേപ്പാക്കിറതു—
േപാകിറദൂ!” (പരുഷഭാവത്തിൽ ) “അെട! നാൻ ക കുടിപ്പനാ, അപ്പാ?
എപ്പടിേയാ വിഴു േട്ടൻ! അതുക്കിവളവു ആർഭാടമാ?”
േകശവപിള്ള: “ഇരു ശൃംഗാരി ! ‘വിഴു േട്ടൻ’േപാലും! ഊ റയ്ക്കാെത
വിഴുന്നതിനു കാരണെമന്ത്? സത്യം പറയണം. വിളമ്പിത്തന്നതാര്?”
മാമാെവങ്കിടൻ: “കരിപ്പ —ഇടതുൈക—ഉണ്ട —ഏത്തൻകാ നാണു—
ഇരിക്കാെന, അവൻ—അന്ത, മുട്ടാള കുപ്പൻ—േകാണച്ചാമീ—”
േകശവപിള്ള: “കുപ്പനും ചുപ്പനും മ െമല്ലാെരയും ഞാനുമറിയും. അേങ്ങ അവർ 
ക്കാർ ം ഉരുട്ടിയിടാൻ കഴിയൂലാ. ഒന്നാമതുതെന്ന, മാമൻ െനടു രയിലാേണാ
ഉണ്ടത്?”
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മാമാെവങ്കിടൻ: (െചമ്പിൽ ച കത്തിെന്റ സംഘട്ടനമുണ്ടാകുന്ന സ്വരത്തിൽ)
“അതല്ലിേയാ കാലെത്തതെന്ന പറഞ്ഞത്? എ തരം പറ ? ‘മനമ ം
മിഴിയങ്ങ ം’ എ െപെണ്ണ നിന െകാേണ്ട ഇരുന്നിട്ട്, നമുക്കാേണാ ായ 
ശ്ചിത്തം വിധി ന്നത്? എന്നാൽ കഥ ഒ കൂടി േകൾ . മഹാരാജാവിെന്റ

തിനിധിയായി ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗിസ്വാമികൾ നെമ്മ കാൽ കഴുകി
ഗുരുപൂജയും െച , കുടി നീർ വാർത്ത് യേഥാക്തം ബഹുമാനി . ഊണുകഴി 
ഞ്ഞതിെന്റേശഷം, ബഹുപുണ്യസ്ഥലങ്ങളിെല തീർത്ഥങ്ങളും ത . പിന്നീട്
ഒരു കളഭ ട്ട്—ജവാത്, പുനുക്, പച്ചക്ക രം—” േകശവപിള്ള: “മതി മതി!
അങ്ങാടിച്ചരക്ക് അമ്പത്തിഒരുനൂറിേന്റയും പരിമളം േചർന്ന ചന്ദനം േത ത
എന്നിരിക്കെട്ട— മാമനു തന്ന തീർഥവും സാദവും ചന്ദനവും മറ്റാർെക്കങ്കിലും
െകാടുേത്താ?”
മാമാെവങ്കിടൻ: “അെട, അന്ത രാജസൂയത്തിെല ‘മഹയമഹയമധുനിഷൂദനം’
ആക, അ ്യപൂജ നമുേക്ക ആരാധിക്കെപ്പടും േപായത്, എന്ത മാഗധവം 
ശപാഞ്ചാലമിഥിലാേചദിപനുക്ക്, നമുക്ക് സംഭാവിതമാനെപ്പട്ടതാന അന്ത
വിഭൂതിവിഭാഗെത്ത കുടുപ്പാർ.”
േകശവപിള്ള: “ഇതാ, നല്ലതിന്മണ്ണം ആേലാചി പറയണം. അങ്ങ് അവരുെട
സൽക്കാരം െകാണ്ട് ഒന്നിളകിേപ്പായി. ഇനിെയങ്കിലും തല േതാളിൽ വേച്ചാണ്ട്
ഓർമ്മി േനാക്കിപ്പറയണം. ഊണുകഴിഞ്ഞതിെന്റേശഷം തീർത്ഥം തന്ന
വിേശഷവിധി ഒന്നിെന മാ ം ആേലാചി േനാക്കണം.” ഇതിനു മു തെന്ന
കുലുങ്ങി ടങ്ങിയിരുന്ന മാമൻ േകശവപിള്ളയുെട ഈ ആജ്ഞ േകട്ടേപ്പാൾ
അയാളുെട ഹസ്തിളിൽ വീണു. ഗാഢമായി കുറ േനരം ആേലാചനയിൽ
ഇരുന്നിട്ട്, എഴുേന്നറ്റ് ഒരു മുഖ സാദേത്താടുകൂടി നിയമ കാരം േകശവപി 
ള്ളയുെട തലയിൽ ര ൈകയും വച്ച് അനു ഹി : “അേട െശാല്ലലയാ?
നീ രാശാ! ഒ െട മുഖത്തിെല ശംഖച ാദിയിരുക്ക്.” (േ ശഭാവത്തിൽ)
“ശതി ട്ടാൻ മഹാപാപി! അന്ത തീർഥം താൻ െകാടുത്തത്. കശകെശ
കശച്ചത്–മാമാ ാഹ്മണൻ വിടുവിഡ്ഢിയായി വി േത അപ്പൻ—അന്ത മറയപ്പയ 
െല കരിപ്പഞ്ചാസ്യരക്ഷെസ, ഇന്ത െകാട്ടാരത്തിെല െയത്തേവകൂടാതിനിേമ—..
േകശവപിള്ള: “അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാേയാ? അേങ്ങാ ം
ഇേങ്ങാ ം െകട്ടിയിഴച്ചതുമാ ം ലാഭം.” (കടുതായ ഭത്സനേരാഷേത്താടുകൂ 
ടി) “അയാളുെട ഭസ്മം വാങ്ങിക്കരുെതന്ന് ഞാൻ എ തവണ െചവിയിൽ
അറ േകറ്റീ ണ്ട്? അവിെട െചന്നേപ്പാൾ മാണിയായി— െപാണ്ണക്കാര്യം 
െകാെണ്ടല്ലാം മറന്ന്? കാര്യെമല്ലാം നാശമാക്കി!”
മാമാെവങ്കിടൻ: (സാധുവായ വാദമെല്ലന്നറിഞ്ഞിരുന്നി ം) “തീർത്ഥത്തിെന്റ
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കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ പിെള്ള? അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ശുമ്മാ വീൺശണ്ട
പിടിേച്ചാണ്ടാേലാ?”
േകശവപിള്ള: (പ കടി െകാണ്ട് ) “ക തുറന്ന്, െചവിത്തേയാടുകൂടി,
ചു പാടും േനാക്കി, എല്ലാം നടത്തിക്കണെമന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേയാ? ചത്ത 
േതാടുകൂടി അതും മറേന്നാ? സാദം േപാെലതന്നല്ലേയാ തീർത്ഥവും?”
മാമാെവങ്കിടൻ: (മഹാശാന്തഗാംഭീര്യെത്ത നടിച്ച് കാലിേന്മൽ കാലും മടക്കി
ഇരുന്ന് ) “ഇരിക്കണം പിേള്ള—അ ചാടണ്ട. പിള്ള േവണ്ടെതല്ലാം ചു  
പാടും, ചുഴഞ്ഞപാടും, േനാക്കി അേന്വഷി തെന്ന, മാമൻ േപാ . പട്ടനിൽ
െപാട്ടനുെണ്ട പിള്ള മാ ം നടിേക്കണ്ട േകേട്ടാ— മാമെന അയച്ച കാര്യം
സാധി െകാ തെന്ന വന്നി ണ്ട്.” ഇങ്ങെന പറ െകാണ്ട് ശൃംഗാരഭാവ 
ത്തിൽ കണ്ഠം െതളി സ്വഗാനാനുഭസ്ഥനായി ‘സ്വർവധൂജനമണിഞ്ഞിടുന്ന
മണിമൗലിയിൽ ഖചിതരത്നമാം ഉർവ്വശീ—’ എ വിസ്തരി െചാല്ലി, േ ാകപൂർ 
വ്വാർദ്ധം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േകശവപിള്ളയുെട ഗണ്ഡസ്ഥലങ്ങളിൽ ര ൈകകളും
അണ കുലുക്കി, പിെന്നയും ഗാനം തുടങ്ങി. ‘അതുർമാം ജവംപൂ ൽ—’ എ
പാടിയേപ്പാൾ , മാമാെവങ്കിടെന്റ ഗാനം എന്തിെന സംബന്ധിെച്ചന്ന് േകശവപി 
ള്ള മനസ്സിലാകാത്തതിനാൽ, “ഇന്നലെത്ത മത്ത് ഇ ം വിട്ടില്ലേയാ” എന്ന്
അയാൾ േചാദി .
മാമാെവങ്കിടൻ: “അെത! മ തെന്ന—സൗന്ദര്യലഹരി തല പിടിച്ച മത്ത്. ‘സ്മ 
േരാപി ത്വാം നത്വാ രതിനയനേലേഹ്യന വപുഷാ’—േനാക്കണ്ട— ആ ക രുട്ട്
‘ ികുടീംകടക’ എ ഞാൻ ധാരാളം കണ്ടി ള്ളതുതെന്ന. പിെന്ന ചു പാടും
എല്ലാം േനാക്കി വരാനേല്ല മാമെന്റ അടു പറഞ്ഞയച്ചത്?” (ര ചൂ വിരലും
നീട്ടി തുള്ളി െകാണ്ട് ) “കുട്ടിേക്കശവപിള്ള ഇ സരസനാെണ മാമൻ അറി 
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്ങെന ഈ എഴുത്തൻകണ്ണ് അവിെടെച എന്നാണ് മാമൻ
അതിശയെപ്പടുന്നത്. േകൾ –േകശവൻകുഞ്ഞ് എ പറഞ്ഞേപ്പാൾത്തെന്ന
‘കബരി തിരുകിനാൾ േമനകാ മാനേവ ന്ദ് –രാ’ ഈ പൂച്ചസന്ന്യാസിത്തെമാ ം
നേമ്മാെടടുേക്കണ്ട—ചുരുക്കംപറഞ്ഞ് മാമെന്റ പാട്ടിനുേപാെട്ട.” (അഭിനയേത്താ 
ടുകൂടി “സന്ധിച്ചിേപ്പൻ തവ ഖലു മനം ൈഭമിതന്മാനസേത്താടി ൻ താേന
വരികിലിളകാ കാ കഥാേന്യഷു രാജൻ.”
മാമാെവങ്കിടൻ സ്വയംകൃതിയായി തനി േവണ്ടി ഒരു േ ാമദൗത്യെത്ത നിർവ 
ഹിച്ച് വിജയവാദം െചയ്കയാെണന്ന് േകശവപിള്ള േതാന്നി. തെന്റ നാമെത്ത
ഉച്ചരിച്ചേപ്പാൾ ണയപരവശയായ ആ ീ ആെരന്നറിവാൻ ആ ത വിദഗ്ദ്ധ 
നായ യുവാവിന് ഒരു കൗതുകമുണ്ടായി, മാമാെവങ്കിടെന പിടിച്ചിരുത്തി. തെന്റ
വാ കളിൽനി ം യാെതാരു സൂചനയും ഉണ്ടാകാെത സൂക്ഷിച്ച്, ഇങ്ങെന
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േചാദി : “പറയണം മാമാ മുഴുവനും േകൾക്കെട്ട. മാമൻ സാമാന്യനാേണാ?
എെന്റ മുഖസേന്താഷം കണ്ടില്ലേയാ?”
മാമാെവങ്കിടൻ െഞളിഞ്ഞിരു ചുമന്ന പൂണൂലിെന പിടി നഖംെകാ
ശു തവരു ന്ന േയാഗം െച ം മുറുക്കി വാെയ്ക്കാണ്ടിരുണ താംബൂലാസവ 
െത്ത സേന്താഷച്ചിരി വിള കയാൽ മൂക്കിലും വായ്ക്കിരുഭാഗ മുള്ള ചാലിലും
കൂടി പുറെപ്പടുവി ം, തന്നാൽ നിർവഹിക്കെപ്പട്ട സേന്ദശവൃത്തെത്ത ഇതിന്മണ്ണം
കഥി : “അങ്ങെന ‘കഥയ കഥയ പുനരിെന’െയന്നെല്ല? പറയാം.” (െഞാടി
താളംപിടി െകാണ്ട് ) “അതുച്ഛമാം ജവംപൂ ൽപ്പതി കുണ്ഡിനപുരം’ കുണ്ഡി 
നം എ പറഞ്ഞതു പറയാനുേണ്ടാ? ചിലമ്പിേനത്തിനടുത്ത മ കഷായ ടം
എന്ന ഭവനംതെന്ന. ‘ഗമി തദുപവനമതിൽെച്ച വസിേച്ചൻ ഞാൻ—’ ഉപ 
വനം ന െട കു കാമസന്യാസീെട സേങ്കതസ്ഥലം— അേപ്പാൾ, ‘അകിൽ
െചംകു മച്ചാറും’—”
േകശവപിള്ള: “നാശമായി—ഈ ആട്ടപ്പാെട്ടല്ലാം െവ മുടിെഞ്ഞങ്കിൽ—”
മാമാെവങ്കിടൻ: “ഒത്താശെചയ്താൽ, പിഴ മുട്ടിപ്പാനാേണാ അനു ഹം പിേള്ള?
അതിനു കരാറില്ല. േപാെട്ട, മുഷിയണ്ട. കഥെയല്ലാം ചുരുക്കിപ്പറേഞ്ഞക്കാം.
അസ്സൽെപണ്ണ്! ‘കമനിരത്നകനക’, അതു വി . പാലും പഞ്ചസാരയുംേപാെല
നിങ്ങൾ ര േപരും ദിവ്യമായിേച്ചരും. ഒരു വിേരാധവുമില്ല. സ്ഥിതിെയല്ലാം
എനിക്കറിയാം. വളെര വളെര നന്ന്–”
േകശവപിള്ള: “ഏതു വീ കാരിെയന്ന് ഒന്നാമതു പറയണം. ഞാൻ അങ്ങെന
ഒരുത്തിെയ കണ്ടി ം േകട്ടി മില്ല.”
ഉടെന വീ േപരു പറവാൻ മാമൻ തയ്യാറില്ലായിരു . പര രം പരിചയമി 
െല്ലന്ന് േകശവപിള്ള പറയുന്നതിെന വിശ്വസിക്കാതിരിപ്പാൻ ആ യുവാവിെന്റ
മുഖഭാവം കണ്ടിട്ട് മാമാെവങ്കിടനു േതാന്നിയതുമില്ല. ആ അപകടക്കാരെന്റ
േചാദ്യം മർമ്മേചാദ്യവുമാണ്. അതിനാൽ, അേങ്ങാട്ട് അതിന്മണ്ണമുള്ള േചാദ്യം
െചയ്യാഞ്ഞാൽ േതാൽേക്കണ്ടിവരുെമന്ന് മാമാെവങ്കിടൻ നിശ്ചയി : “കുഞ്ഞി 
െന്റ വീ േപെരന്താണ്? അതു പറഞ്ഞാൽ മറ്റതു പറയാം.” എ പറഞ്ഞ്
കള്ള തിരെയേപ്പാെല നിലയൂന്നി.
േകശവപിള്ള: “മറ്റത് എനി േകൾെക്കെണ്ട വച്ചാേലാ?”
മാമാെവങ്കിടൻ കുഴങ്ങി. ഈ യുവാവിെന്റ േപരു പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ആ ബാലിക
ശൃംഗാരേചഷ്ടകേളയും, മറ്റവർ ഹർഷാ ക്കേളയും വർഷിച്ചതുെകാ ം മ ം,
ഏതുവിധവും വിവാഹെത്ത നിർവഹിക്കാെമ താൻ വാഗ്ദത്തംെച . അങ്ങ 
െന ഒരു കൂട്ടക്കാെര ഒരുവിധവും പരിചയമിെല്ല േകശവപിള്ള പറകയും
ഭാവിക്കയും െച . എങ്കിലും തെന്റ മെത്ത ഒരു കടവടുപ്പിക്കണെമ
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നിശ്ചയിച്ച്, ഇങ്ങെന വാദി തുടങ്ങി: “അെട അപ്പൻ! ഒ െട ൈകയിെല
വീരശങ്കിലിയും േപാട്ട്, ഒടവാെളയും തന്താൽ, എപ്പടി ലസ ലസത്താക
വിളംകുവാേയാ, അപ്പടിേയ, ഉൻപക്കത്തിെല അന്തത്തങ്കെക്കാടിപ്പതിനിയാൾ
കമലവാഹനമാട്ടം കാശിപ്പാൾ; ആകാശകുസുമമാട്ടം ഒ െട മന ക്ക്
എേപ്പാതും ഘുമുഘുമാ സൗരഭ്യാമൃതെത്ത ധടധടായമാനമാക വരിഷിപ്പാൾ!
ഗാനത്താെല ഒ െട മരക്കർണ്ണ ഗന്ധർവസ്വർഗ്ഗാനന്ദെത്ത കുടുപ്പാൾ;
ഗൃഹ ക്ക് ദീപസ്തംഭമാക അവൾ േശാഭിേപ്പാൾ, ശീലാവതിയാട്ടം ധർമ്മപ 
ത്നിശു ഷെയ അനുഷ്ഠിപ്പാൾ. ബഹുകാലം തപ െചയ്താക്കാലും അന്തപ്പടി
ഒരു കന്യകെയ ഉന കിടയാതു. അെട െചാല്ലേവണുമാ? എൻ കടുകട്ടിയപ്പ 
നാക ം, അപ്പൻ തലയിെല മിതിത്തവനാക ം, എന്ത അന്തകാന്തകനാഹ ം,
അന്ത രതിവിലാസവിരാജമാനധാമെത്ത കണ്ണാെല പാർത്തേതാ, അവൻ
കൈഥ—ധുടി! പിള്ളായ്, ധുടി!”
േകശവപിള്ള: “നാരായണ! ഇങ്ങെനയുള്ള പാരിജാതം എവിെട വിടർ
നി ?”
മാമാെവങ്കിടൻ: ”ചിലമ്പിേന വീ ക്ക് േനെര െത പ്പക്കം”
േകശവപിള്ള: “അല്ല, മിനിഞ്ഞാ േപായ മാമൻ അവെര റിച്ച് ഇ മാ ം

തിക്കണെമങ്കിൽ കഥ േകമമായിരിക്കണമേല്ലാ—” എ പറ െകാണ്ട്,
േകശവപിള്ള ആ കൂടിക്കാ െയ നിറു ന്നതിനു തീർച്ചയാക്കി. ചിലമ്പിേന
ച ക്കാറെന്റ സമീപത്ത് കുടുംബനാമം പറ കൂടാത്തതായി താമസി ന്ന

ീകൾ ആരാെണന്നറിവാൻ അയാൾ ബലമായ ഒരുൽക്കണ്ഠയുണ്ടായി.
തനി േജാലിയുെണ്ട പറഞ്ഞ് അവിെടനി ം പിരി . േകശവപിള്ളയു 
െട യാ െയ തടയാെത മാമൻ മനഃക്ഷീണേത്താടുകൂടി ഇങ്ങെന ചിന്തെച :
‘പാതാളമാട്ടം ആഴ ള്ളി. ആനാലും ഉത്തമൻ. ഇന്നെല ന െട വാർത്തെയ
േകട്ടേപ്പാൾ എ സം മി ? നെമ്മ വലിയ കൃപയാണ്. ആ കുഞ്ഞിട്ടി
മീനാക്ഷിെയ ഇയാൾ േഗാപിെതാടീ ം. അങ്ങെന മാമെന്റ ൈവഭവം അ ം
പുക , ഇ ം പുക . അേങ്ങാ േപായേത കണ്ടകശ്ശനിക്ക്. ഇനി
ജന്മമുള്ളകാലം, പർണ്ണാദഭട്ടെന്റ വൃത്തി നമു േവേണ്ട േവണ്ട. പട്ടർ ം
ഒരിക്കെലാെക്ക പറ്റിേപ്പാവും.”
മാമാെവങ്കിടൻ ഇങ്ങെന ആത്മഗത കടനങ്ങൾ െച ന്നതിനിടയിൽ, േകശവ 
പിള്ള തെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥല െചന്ന്, രാജസന്നിധിയിൽനി ബഹിഷ്കരിക്ക 
െപ്പട്ടിരുന്നതുെകാ നിരുത്സാഹനാകാെത, തെന്റ േജാലികെള ഭക്തിേയാടും
ഏകാ ചിത്തതേയാടും തീർത്ത്, താമസസ്ഥല െചന്ന് ഊണുകഴിച്ച്,
ഇങ്ങെന മേനാരാജ്യം തുടങ്ങി: “ഹരിപഞ്ചാനനന് ൈദവാനു ഹംെകാ
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സിദ്ധിച്ചി ള്ള ശരീരത്തിെന്റ സുഭഗതയും പൂർണ്ണസുഖവും രാക്ഷസമായുള്ള
ബലവും ബുദ്ധിയുെട ദർശന ഹണാദിശക്തിയും ജ്ഞാനസമ്പത്തിെന്റ വിവിധ 
ത്വവും, കാഷായവ ത്താൽ ദൃഢീകൃതമായ ആത്മരക്ഷാവിശ്വാസേത്താടുകൂടി,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനർക്ക് യാെതാരു അപരാധവും െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത തെന്റ
രാജ്യസിംഹാസനെത്ത ഇളക്കാനും എടു മറിക്കാനും നിേയാഗിക്കെപ്പ 
ടു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസ്വച്ഛാവത്വത്തിനും എേന്താ േമാഹ മത്തിനും
അേദ്ദഹം അടിമെപ്പട്ട്, സ്വശിഷ്യസംഘെത്ത മാ മല്ല, ലേക്ഷാപലക്ഷങ്ങളായ
സേഹാദരിേളയും അന്ധരാക്കി, നാശഗർത്തത്തിൽ വീഴി . ഇതിെന
നിേരാധി ന്നതിന് ഗൃഹജനധനാദികളായ ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനും
രാജ്യകാര്യങ്ങളിലും ത ങ്ങളിലും േകവലം ഹ്മചര്യാ മസ്ഥനും ആയ
തന്നാൽ കഴിവ് എ ണ്ട്? രാജ്യേ ാഹത്തിനുതെന്ന േയാഗീശ്വരെന്റ മെമ 
ന്ന് മാമാെവങ്കിടെന അകറ്റിയ ഉപായം െവളിെപ്പടു . ആെട്ട നിശ്ശബ്ദമായി
പണിെചയ്ത് ശ സംഹാരെത്ത സാധിപ്പാൻ സത്യസ്വരൂപൻ തനി പരമശ 
ക്തിെയ നൽകി അനു ഹിക്കെട്ട.” അങ്ങെന ഒരു ശക്തി ഉെണ്ട ള്ള േബാധം
അയാളുെട മനസ്സിൽ ശു ഹ്മർഷിക്ക് ജന്മനാ സിദ്ധമായ തപശ്ശക്തിേപാെല

കാശി . ചിലമ്പിേന ‘കനക’ശക്തിയും അതിെന്റ െതേക്ക ഗൃഹത്തിൽ
‘കാമിനി’ശക്തിയും, ആ സ്ഥലത്ത് ഹരിപഞ്ചാനനസാന്നിദ്ധ്യവും സേമ്മളിച്ചി 
രി ന്ന രഹസ്യാവസ്ഥയുെട സൂക്ഷമ ഹണം ആവശ്യെമ േകശവപിള്ള
നിശ്ചയി . േയാഗീശ്വരമാ ികത്വത്തിെന ഭഞ്ജിക്കാൻ തിമാ ികശക്തി
തെന്റ ൈകവശമുള്ളതിെന ഓർ ണ്ടായ പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി, അയാൾ തനി 

ണ്ടായി ള്ള രാജശിക്ഷാവൃത്താന്തെത്ത ധരിച്ചി ള്ള പാചകിെയ വരുത്തി
അവേരാട് ത ത്തിൽ ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങി:
േകശവപിള്ള: “അക്കാ, ഇന്നെത്ത കൂട്ടാെനല്ലാം അമൃത് അമൃതുേപാെല.”
ഭഗവതി: “അമൃതുേപാെല കയ്െച്ചാ മക്കെള? അങ്ങെന വന്നെതന്ത്?” േകശവ 
പിള്ള: “അമൃതം–േദവകെട അമൃേത, അതുേപാെല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
അ രുചിയുണ്ടായിരു .” നിയമത്തിലധികം താൻ ാഘിക്കെപ്പടുന്നത്,
തെന്റ േ മഭാജനമായ ആ യുവാവിെന്റ എേന്താ സ്വകാേര്യച്ഛാ കടനത്തിെന്റ
പൂർവ്വരംഗമാെണന്ന്, അവരുെട കുശാ ബുദ്ധി ദർശി എങ്കിലും, അതിനു തി 
കൂലമായ കൗശലരീതിെയ അനുവർത്തിപ്പാൻ തെന്റ മാതൃഭാവംെകാണ്ട് മന
വരായ്കയാൽ, അവർ ചിരി െകാണ്ട് ഷ്ടേമ തെന്റ അന്തർഗ്ഗതെത്ത തുറന്ന്,
“പവതി ആനേയാ മേറ്റാ ആേണാ മക്കെള? ഛീ! ഛീ! വിഛ്വാതമുെണ്ടങ്കിേല
മനുഷ്യരു കിട െപാറു . പറവിൻ! ശുമ്മാ പറവിൻ! മിഞ്ഞി വിളിച്ചേല്യാ
െചാല്ലണത്.” (വിവാഹകാര്യത്തിനു േചരുന്ന രസെത്ത അഭിനയിച്ച് ) “എന്ത 

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 150

രിന് ഒളിക്കണു? ചാതകം വാങ്ങിേച്ചാ? േതയ്തി നിച്ചയിേച്ചാ? ആെരെയാെക്ക
വിളിക്കണു? ചരെക്കത്തറ പണത്തിന്? അക്കൻകൂടി ഇത്തിരി േകക്കെട്ട.”
േകശവപിള്ള: (ആ ീയുെട അഗാധബുദ്ധിെയ റി ള്ള അഭിനന്ദനെത്ത
അമർത്തിെക്കാ ം ഗൗരവമായുള്ള ആേലാചനാഭാവെത്ത േത്യകം നടി 

ം) “ശരിതന്നക്കാ—അക്കന്റടുത്ത്, അകെത്താന്ന് മുഖെത്താന്ന് എ ള്ള
സ ദായം കാണിക്കാൻ എനി കഴിയുന്നില്ല. അക്കെന്റ കണ്ണിൽ ആർ 

തെന്ന െപാടിയിടാൻ കഴിയും? ” (അങ്ങെന എന്ന് അവർ തലയാട്ടി)
“ഒരു—വല്ലട ം—അക്കൻ ചിരി ണു—എനി െപ ം േവണ്ട മ ം
േവണ്ട.”
ഭഗവതി: “അയെശ്യാ ശതിക്കെല്ല. അങ്ങെന ചണ്ടപിടിേച്ചാണ്ട് സന്ന്യസി 
ച്ചാൽ, പവതി താേലാലിപ്പാൻ ഒരു ഇമ്പിടിെക്കാച്ച് കിട്ടണ്ടേയാ?”
േകശവപിള്ള: “ഒരുത്തിെയ െകാണ്ടന്നാൽ അക്കനു സഹായമാകുമേല്ലാ
എെന്നാരാേലാചനയാണ്.”
ഭഗവതി: “എക്കിപ്പം ഒരു െതാണയും േവണ്ടപ്പീ. അതു മാത്തറമല്ല അെതാെക്ക
ക ം കരുതിയും െചയ്യണം. ഛടഫടാെന്നാ ം െച കൂടാത്ത കാര്യമേല്യാ?
എന്തായാലും ഒരു പടികൂടി േകറീേട്ട അതാവൂ മക്കെള. ആരാെണ്ട കലം മഴക്കി 
യാലും, േപാക്കില്ലാെത െപ െകാണ്ടരരുത്. എ ം അടീം പിടീം ആവും.
നമു േപാ മൂത്തൻെമാതലാളി അറിഞ്ഞാല്, എ ം താ ം–എന്നാലും,
േഛ! അങ്ങെന പാടില്ല. എെന്റ മക്ക െവല കൂട മക്കെള. വല്യ ഉേദ്യാഗത്തി 
ലായാല് ആകായം മുെട്ട െവല കൂടും. അപ്പം എെന്റ മക്ക , ഒത്ത െപ തരാൻ
െകാമ്പച്ചക്കറുപ്പമാരു വട്ടമിട്ട് വരം െകാട േല്യാ?”
േകശവപിള്ള: “അതു ശരിതെന്ന—എന്നാൽ അടുത്ത പടിയിൽ എ െച 

െമന്നാർക്കറിയാം? വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാലുമായി. നല്ല െപെണ്ണാന്ന്
ഒരിടത്തിരി മുണ്ട്: അതിസുന്ദരി! നല്ല ായം, നല്ല തരം, നല്ല ശീലം
എെന്നാെക്കേക്ക .”
ഭഗവതി: (മാമാെവങ്കിടെന്റ യാ ാഫലമായിട്ടാണ് ഈ ദുർഘടം ഉണ്ടായിരി 

ന്നെത സംശയിച്ച് േദ്വഷ്യത്തിലും ആക്ഷേപഭാവത്തിലും) “അെതയെത!
ഇരുേന്നാ െവളിച്ചില് പറയണ കണ്ടിെല്യാ? അയ്യപ്പാണ്ടപ്പിള്ളകതയിൽ 
േപാെല, ‘െനറ്റി ട്ടിെയാണ്ട്, നാലുകാലിെച്ചലെമ്പാണ്ട്, വാലി വാെലാണ്ട്,
അടിവയറ്റി മറെയാണ്ട്, കാളവില കാണാൻ വാടി െപാന്നരീപൂമാേല’ എന്നെല്യ
െതാടങ്ങണത്? ൈപെവാ കാളെയാ മെറ്റാ ആെണാ െപണ്ണിെന്റ ചുഴിയും ചീ 
ലവും േനാക്കാൻ–എല്ലാെമാ െമങ്കിലും അവിെട ഇരിക്കട്ട്!” (സാമവാദമായി)
“എെന്റ പിള്ള േചർന്ന െപെണ്ണാണ്ട്–പവതി െകാണ്ടരീെഞ്ച ം. അപ്പം കട്ടീം
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കവണീം ഉടുത്ത്, െപാ െകട്ടിയ നാരായവും പിയ്യാത്തിയും െചരുവി, ഒരഞ്ചാറു
പട്ടക്കാറും, ഒെക്ക ടി ചങ്ങലെവള ം പിടിച്ച്, േവണ്ട കൂട്ടത്തിെന്റ നുയ്മ്പില്,
ക ം വീയി, പവതി കാണാം േപാണ െപറവടി ( ൗഢി) എവിെട? ഇപ്പഴെത്ത
േമനിക്ക്, ചൂ ംെകട്ടി, െകാച്ചാളമ്പി േവഴത്തില്, ഇരു കൂത്തിന് േപാണ െകാ 
ഞ്ചത്തരെമവിെട? ഛീ! ഛീ! െവളയ മക്കെള, െവളയട്ട്–പിഞ്ചിേല പറിച്ചാൽ
നഞ്ച്.” ( ീകൾ സഹജമായുള്ള അനുസന്ധാനശീലത്തിെന്റ രണെകാ 
ണ്ട് ) “ഇേപ്പാഴെത്ത ലംഭ എവിേടന്നാണ്?” േകശവപിള്ള: “ചിലമ്പിേനത്ത്—”
ഭഗവതി: (െനഞ്ചിലടിച്ച് മൂക്ക വിരൽ വ െകാണ്ട് ) “ചിലമ്പലത്തെയാ?
എ വേയ്യന്റമ്മച്ചീ! അവരു വല്യ െകാേവരന്മാരും െകാമ്പിച്ച െവായി വ 
ണന്മാരുമേല്യാ? അവടന്ന് ഒരു െപെമ്പാടി നമു കി േമാ? ഇെതാെന്താരു
കൂത്ത്!”
േകശവപിള്ള: “ചിലമ്പിേന കാരിയല്ല—”
ഭഗവതി: “പവതി െത േമാേന്ന? പിെന്ന ഏതു കുടുംബത്തിെല കുറുമ്പയാണ്?
േകശവപിള്ള: (പരിഭവിച്ച് ) “എന്തക്കായിത്?”
ഭഗവതി: “ഏെതെന്തെരന്ന്?”
േകശവപിള്ള: “ചിലമ്പിേന കഴിഞ്ഞാൽ കുറുമ്പേയ ഉേള്ളാ?”
ഭഗവതി: “എെന്റ മക്കള്, ഇരുപത്നാലു കഴിഞ്ഞപ്പം, െപ െകാണ്ടരണെമ
െചാല്ലിയപ്പം, പവതിക്ക് െച ം േചലും മറന്നപ്പം േപാട്ട്, േപാട്ട് —പറവിൻ. ഏതു
കുടുംബത്തിെലന്നാണു േകട്ടത്?”
േകശവപിള്ള:“അതിെന്റ അടുത്ത് െതേക്കവീട്ടിെലാള്ളവളാണ്.” ആ ീക്ക്
ചിലമ്പിേന നാമം േകട്ടേപ്പാളുണ്ടായ ഉത്സാഹം ഭഗ്നമായി. താൻ ീവരാഹ 
ക്ഷ ത്തിെന്റ െതേക്കഭവനത്തിൽ അണുമാ െമങ്കിലും തനി േണ്ടാ? ഈ
വിധമുള്ള ന്യായനിഗമനേത്താടുകൂടി ആ ീ മിണ്ടാെത നി ന്നതിനിടയിൽ,
തെന്റ പുറപ്പട് ഋ മാർഗ്ഗമായല്ലാെത തുടങ്ങിയ ത പ്പിഴയുെട പരിഹാരത്തി 
നായി, േകശവപിള്ള തെന്റ ലളിതയുവത്വെത്ത നീക്കി, അയാളുെട സാക്ഷാൽ

കൃതമായ കാര്യസ്ഥഭാവത്തിൽ ഇങ്ങെന പറ : “അക്കൻ ഒ േപായി െപ 
കണ്ടി വരണം. അങ്ങെനയാണു സംഗതിെയല്ലാം വ കൂടിയിരി ന്നത്.”

അവർ ര േപരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിെന്റ സ്ഥിതിക്ക് േകശവപിള്ളയുെട
അേപ്പാഴെത്ത നിലയിലുണ്ടായ അേപക്ഷ ആ ീക്ക് ഒരു ക നതെന്ന ആയി 
രു . സാമാന്യമുള്ളവർ േകശവപിള്ളയുെട ഒടുവിലെത്ത വാ കളിൽനിന്ന്
അയാൾ വിവാഹത്തിനു വാഗ്ദാനംെച േപായി എ വ്യാഖ്യാനി മായിരു 

. എന്നാൽ ബുദ്ധിസൂക്ഷ്മതയുള്ള ആ ീ ആ വാ കെള അർത്ഥമാക്കിയത്
ഇങ്ങെന ആയിരു . ചിലമ്പിേന മൂത്തപിള്ളയുെട അനന്തരവനാണ്

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 152

െകാലസ്സംഗതിയിൽ സംശയിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത്. അവിെട അടു ള്ള ഈ
സുന്ദരി അതിൽ എേന്താ സംബന്ധെപ്പട്ടി ണ്ട്. അതിേല േവണ്ടതാരാ  
വരാൻ ഈ അഗാധാശയൻ നെമ്മ നിേയാഗി . അതിനാൽ അയാളുെട
അേപക്ഷെയ സ്വീകരിക്കേയ നിവൃത്തിയു . വിവാഹത്തിനുതെന്നയാണു
പുറപ്പാെട കാണുെന്നങ്കിൽ അതിെന തെന്റ യാ യിൽ വിഘാതെപ്പടുത്താൻ
േവണ്ട സാമർത്ഥ്യം തനി ണ്ട്. എന്തായാലും അയാേളാെടാരു വാഗ്ദത്തെത്ത
വാങ്ങിെക്കാണ്ടല്ലാെത പുറെപ്പ കൂടാ. ഇങ്ങെനയുള്ള ആേലാചനേയാടും നിശ്ചയ 
േത്താടും ആ ീ മ ാപേദശഗൗരവത്തിൽ പറയു : “എെന്റ െപാ മക്കെള
േകൾപ്പിൻ. െപ േവണെമങ്കില് പവതി ക വച്ചിെട്ടാണ്ട്. േവ ചന്തമല്ല
േനാക്കാനുള്ളത്—ഒന്നാമതു െകാലം െപാരുന്തണം. അതാേലാചിച്ചാൽ ഞാൻ
പറയുന്ന നങ്കെകായിക്കാലിെനതിര് ഏതു തറവാെടാണ്ട്? അവിടന്ന് ഒരു
െപണ്ണിെന െകാണ്ടെന്ന ത രാൻതെന്ന േകട്ടാൽ ഒടനടി സർവാധിക്ക്
നീട്ട്! ഒെന്ന ം രെണ്ട മില്ലതിന്.” ആ ീ ഇങ്ങെന ദൗത്യം തനി ലബ്ധ 
മാവുകയിെല്ല വിചാരിച്ച് േകശവപിള്ള മിണ്ടാതിരു . ‘രാജാേകശവദാസ് ’
എന്ന തിരുവിതാംകൂറിെല ഥമദിവാൻ നങ്കേകായിക്കെലന്ന ഭവനത്തിൽനി 

പരി ഹസ്വീകാരംെചയ്തിരുന്ന പരമാർഥസംഭവെത്ത അറിഞ്ഞി ള്ളവർ
കർമ്മബന്ധംെകാണ്ടാണു ന െട കഥായുവാവ് ഈ അവസരത്തിൽ മൗനാവ 
ലംബിയായിരുന്നെത സമർത്ഥിേച്ചക്കാം. ആ ീ മന വ ന്ന സംഗതിെയ
ഉേപക്ഷി കളയുന്നവളല്ലായ്കയാൽ, പുറങ്കാെലാടിഞ്ഞ കസാലയുെട ആകൃതി 
യിൽ സംവിഷ്ടയായി, അവർ തുടങ്ങിയ സ്താവനെയ ഉത്സാഹപൂർവ്വം തുടർ .
അവരുെട ദീർഘമായ സംഗത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ചരി കഥകളിൽ ഒരു

ജാജീവബലിക്കഥ അടങ്ങീ ള്ളതുെകാണ്ട് അവരുെട േദശഭാഷാനിബിഡമാ 
യുള്ളതും ാചീനമായ ഒരു സ ദായെത്ത ടർ ള്ളതും ആയ കഥനെത്ത
അതിെന്റ രീതി ഭംഗംവരാെത സ്വ ം മാ ം പരിഷ്കരി ം പദസന്ധികൾ ം

ിയാപദപൂരണത്തിനും വാചകാന്തസൂചകമായും േയാഗിക്കെപ്പട്ട ശബ്ദങ്ങെള
കുറ ം കഴിയുന്നതും സംേക്ഷപി ം ഇവിെട േചർ :
“സർവാധി നീെട്ടാടെന എ പറഞ്ഞെത െകാെണ്ടേന്നാ? (വിളവംേകാ
മണ്ഡപ ംവാതുക്കൽ അരുമന അധികാരത്തിൽ) നങ്കേകായിക്കൽ വീട്ടിൽ
കുറു കു പിരാട്ടി എന്ന െപരുമാെന എെന്റ മകൻ േകട്ടി േണ്ടാ? ആ ലന്ത 
പ്പട, പീരങ്കിനാട്ടിയ കപ്പലും ഉരുവും െകാണ്ട് ആദ്യം കുളച്ചൽ തുറയിലടുത്ത്,
കുടിമുടി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ കപ്പൽപ്പട കാണാൻ അറ ട്ടി (ജനൽ–ജാലകം)
ഇ പള്ളിമാടവുംെകട്ടി, പള്ളിമാടത്തിനക ത രാെനഴുന്നള്ളി. ‘അറ ട്ടി
തുറക്കെട്ട’ എ ത രാൻ ക ന അരുളി. അേപ്പാൾ ‘അേയ്യാ ചതിക്കേല്ല
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െപാ ത രാെന! െകാതി ഴി െതറിക്കെട്ട’ എ ര ; ഉ ത്തിൽ കാൽ
പിറന്ന്, മുപ്പത്തിര വയ ം െചന്ന്, അരുമയ്ക്കരുമയായി വളർന്ന്, തിരുേമനി
കാവലുംെച െപാറു ം കുറുപ്പ്, മുൻനടക്കം ത രാെനത്തട പിന്നാക്കി,
‘ചാേക്കവാ’ എ വിളിയുംെകാണ്ട്, അറ ട്ടി റ കടലിേലാ ക നീട്ടി.
പിന്നെത്തക്കഥ െചാൽക ആേമാ? പള്ളിമാടം െകട്ടിയേവള മുതേല, തിരുമുടി
ചൂടിയ തല കാത്ത്, െകാ േപാൽ പതിയിരുന്ന അക്കപ്പലാണ്ട കരുമന ട്ടം,
േചരനാ ടയാർ ത രാർക്കായി ഉഴിെഞ്ഞറിഞ്ഞ തല േപാക്കാകുംവണ്ണം,
ലന്തേപ്പാരാളികൾ ഇടിമലേപാെല പീരങ്കിയണിത്തീവായ്കൾ തുറ . ഇടിത്തീ
താങ്ങിയ തടിേപാെല ഉടൽ ചാഞ്ഞ് കുറു വീഴുംകാ , തൃക്കണ്ണാൽ കണ്ടിറങ്ങി,
തെന്റ ഉ റവിന് എതിരുറവായ്, അത്തടി താങ്ങിെക്കാണ്ടാർ കുലേശഖരർ ീ 
വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മർ, ചാേക്ക തലയറ്റ തടിെയ, മാൻതളിർവീരവാളിപ്പട്ടാൽ
മൂടി, െപാൻതിള ം പള്ളിേമനാേവറ്റി, െപറ്റവയർ കാണുവാനായി, വളർെകാ 

ം കുഴലുമൂതി, മുരശുെപരുമ്പറയും താക്കി, പാണിപഞ്ചവാദ്യവും മുഴക്കി,
മു ട കു വിളക്ക് എ തുടങ്ങി രാജ സാദമുറയ്ക്കടുത്ത ആചാരഭിമാനം
അടക്കേമ േചർ െകാണ്ട് ത രാനും തിരിച്ചാർ പടയുമാക. ഊരിലും േപരിലും
െപരിയ െപാ ത രാൻ തിരുവരവറിഞ്ഞ്, കുറുപ്പിെന്റ അമ്മയാർ െചന്ന്,
പ വിരി പൂമുഖം കയറ്റി, പ ം െപാ ം അടിയറവ തൃേച്ചവടികൾ വണങ്ങി.
ത രാൻ ഏങ്ങി വിങ്ങിക്കര . ‘എെന്തൻ െപാന്മകേന?’ എന്ന് അമ്മയാൾ
കനിവുെകാ . നാട്ടിനും ആ വീട്ടിനും ഉടയാരായ ത രാൻ എന്തരുളൂ എന്നാലും
വന്നവാക്കിനു േചർന്ന വാക്കായി ‘ഇന്നാൾ മുതൽക്കിനി അമ്മയാർക്ക് അരു 
മമകൻ ഞാൻതേന്ന’ എ െപാ വായാലരുളിെച്ച ീവീരവഞ്ചിരാജർ.
അറിവും െനറിവുമുള്ള ആ െപരുമേചർന്ന മങ്കയാർ, തൻതലയിൽെകാ വിന 
െയ മനംെകാ താങ്ങി, ‘അടിയൻ െപറ്റേപേറ െപരുേമ്പറു!’ എ െചാല്ലി;
രാജരാജർ മനംതടവി, ഊരറിവാൻ ആളയ , ചന്ദനച്ചിതയും കൂട്ടി മകെന
എതിേരൽക്കാൻ നടയിേല കാവൽനി . അേപ്പാൾ, അരുമനയിൽ െപെറ്റടു 

, െപരുമയിൽ വളർ വന്ന മകൻ െപരുമാൻ ഉടലുറ ം വടിെവക്ക രുകി
െപരുകിയ ക നീെര ഉള്ളിറക്കി, അെപ്പരുംകുലം പിറന്ന മങ്ക, െപാൻമകെന
തഴുകിെക്കാണ്ട് ‘എന്നരശർ വാഴ്വീേരാ—അരുമെക്കാടിക്കഴകാ—ആശമകേനടാ
അഴകുള്ള മന്തിരിേയ’ എ കിഴ വിളിപ്പാടക നി ം ആ െകാട്ടാരത്തിൽ
തെന്റ ഉടവാൾ ചാരിവച്ച്, ഉടേലാ സ്വർഗ്ഗം േപായ ത രാൻ േകൾ മാറ്,
ഒറ്റെമാഴി ഒപ്പാരും െചാല്ലി, പടുതടിെയ വീട്ടിനക െകാ േപായി നീരാട്ടാ 
ടി,. . . ദുഃഖപായും വ വീണു. ഇ ം എഴിച്ചിട്ടില്ല മകേന–എൺപത്തിനാലു
കഴി . അവരുെട താപത്തീ നീ അണയ്ക്ക്. അതിനു സംഗതി വന്നാൽ നീ
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രാജ്യത്തിനു തലവനാകും. െപാ ത രാൻ ദഹനവും നടത്തി, അന്നവിെട
ദുഃഖപ്പട്ടിണിയും കിട . േശഷം ആ സംഭവത്തിെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കായി ത രാൻ
െചയ്തി ള്ള ഏർപ്പാടുകെള, എെന്റ മകൻ അേന്വഷിച്ചറി െകാ ക. നിന
െപാരുന്തിയ ായത്തിൽ ഒരു െകാ നങ്ക കനകക്കനിേപാെല അവിെടയുണ്ട്.”
നങ്കേകായിക്കൽവീട്ടിെന്റ വകയായ ഇരണിയൽ െതേക്ക പൂമുഖ വീടു
സംബന്ധി ള്ള ഈ കഥെയ ബഹുവിധ േസ്താഭങ്ങേളാട് ആ ീ പറയുന്ന 
തിനിടയിൽ, േകശവപിള്ളയുെട േന ങ്ങൾ ഉജ്ജ്വലി . ഹൃദയം വികസിച്ച്
വേക്ഷാേദശാസ്ഥികെള െഞരി . രക്തനാഡികളിൽ കൃമിസഞ്ചയങ്ങളുെട

തസഞ്ചാരമുണ്ടായതു േപാെല ഒരു വികാരമുണ്ടായി. ഉ രാജ്യഭിമാനിയായ രാ 
ജഭക്തശിേരാമണിയുെട നിര്യാണെത്ത അന്തശ്ചക്ഷ കൾ ദർശനംെച . ആ
മഹാപുരുഷെന്റ വർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ച തെന്റ ഭാഗ്യത്തിന് അനുരൂപമായി ക  
നീരു മുറവിളിയും, ആ കഥയിെല ധീരജനയി ിെയ ടർന്ന് അകേമ സ്തംഭി .
തെന്റ അഭിനവമാതാവിെന്റ അഭീഷ്ടെത്ത സാധി െകാടുപ്പാൻ ൈനസർഗ്ഗി 
കമായ ധൃതിേയാെട മനഃ തിജ്ഞയും െച . എന്നാൽ, തൽക്കാലകഥെയ
സംബന്ധിച്ച് അഭി ായം പറഞ്ഞത് െതാണ്ട ഇടറിെക്കാണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും,
ഇങ്ങെന ആയിരു : “അങ്ങെനയുള്ള വലിയവേരാട് നമുക്കടുക്കാേമാ അക്കാ?
നമുക്ക് ഞാൻ ആേലാചി ംേപാെലയും, അക്കൻ പറയുംേപാെലയും തന്നിെല 
ളിയ സംബന്ധമല്ലേയാ നല്ലത്?”
ഭഗവതി: “അെത–അതു ‘ഏട്ടിലപ്പടി’, പയറ്റില് അങ്ങെന േവെണ്ടന്ന് ആ
നീതി പറഞ്ഞ ശാ ിതെന്ന െചാല്ലീെട്ടാണ്ട്. എന്തായാലും ഒ െചാ േണ–
പവതി അരത്തം ഉഴി വീട്ടിനക േകറ്റണേമാ, അവെട മനെമണങ്ങിയ
െപണ്ണായിരിക്കണം. കഴ ട്ട േപാണ കാര്യത്തിന് ഇവൾ ഇതാ തിരി .
െചലമ്പിേനത്തിെന്റ?. . .”
േകശവപിള്ള: “േനെര െതേക്കത്.”
ഭഗവതി: “വീ േപര്?”
േകശവപിള്ള: “അെതനിക്കറി കൂടാ.” എ മായങ്ങേളാ എ മ ി െകാ 

േകശവപിള്ളയുെട അേപക്ഷ കാരെമല്ലാം നടത്തിവരാെമ വാഗ്ദത്തവും,
വിവാഹം മാ ം തെന്റ ഇഷ്ട കാരമല്ലാെത നടക്കയിെല്ലന്ന് ഉള്ളിലടക്കിയ ഒരു
നിശ്ചയവും െചയ്ത് ഭഗവതിഅക്കനും, ഏൽ ന്നതിലധികം നടത്തിവരുെമ
സമാശ്വസിച്ച് േകശവപിള്ളയും ആ സേമ്മളനെത്ത ശുഭമായി ഉപസംഹരി .
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അദ്ധ്യായം പ ണ്ട്

“ഇേപ്പാഴശുദ്ധേനാ ശുദ്ധേനാ ഞാനതി–
നിപ്പാദപത്മം മാണം ദയാനിേധ!”
രാജനീതിയുെട നിർവ്വാഹകന്മാരായ ഭടന്മാരും കാരണവരാൽ നിയുക്തരായ
സുഹൃജ്ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് േകശവൻകുഞ്ഞ് മ ട പടി കടന്ന് നി 

ാചരണംേപാെല കുറ ദൂരം നടന്നേപ്പാൾ പുറേകാേട്ട ള്ള അതിയായ
ആകർഷണത്താൽ േചഷ്ടാശൂന്യങ്ങളായ പാദങ്ങേളാടുകൂടി അയാൾ ഒ േനര 
േത്തക്ക് വിദ ത്താഡിതമായ തരുശിഷ്ടംേപാെല നി േപായി. ആ യുവാവ്

ചണ്ഡമായ ഒരു അന്തർേവ്വദനെയ അനുഭവി എ കണ്ട് രാജഭൃത്യന്മാർ
അത ദാേരാപചരണങ്ങളും ആർ വചനങ്ങളുംെകാണ്ട് അതിെന ശമിപ്പിക്കാൻ

മി . കുലധനവിദ്യാസൗന്ദര്യാദികളിൽ കുേബരത്വംെകാണ്ട് ഇഹേലാ 
കത്തിൽ ദുസ്സാദ്ധ്യമായ കാമ്യങ്ങൾ യാെതാ മിെല്ലന്ന് മാദി വന്നതിനു
വിപരീതമായി, താൻ കാംക്ഷിച്ച ദാരസംസിദ്ധിേപാലും ആകാശേരഖേപാെല
മായിച്ചിരി ന്ന ആകസ്മികമായ ഈ മഹാപരാധാേരാപണം കലികാലത്തി 
െന്റ ധർമ്മൈവകല്യം തെന്ന എ നിഗമനംെചയ്ത് അയാൾ ആശ്വാസെത്ത
അവലംബിേക്കണ്ടിവ . ഈ ദു വാദശനിയുെട തൽക്കാലപാപഭാവത്തിന്
ഒരുപക്ഷത്താലും മാർഗ്ഗമിെല്ലന്ന് അയാൾ വിചാരി എങ്കിലും ന്യായാധി 
പസർപ്പവ ത്തിൽ അകെപ്പ േപായാൽ ായശ്ചിത്തകർമ്മങ്ങളല്ലാെത
വിേമാചനപുണ്യകാലം ലഭ്യമെല്ല ള്ള ഒരു പരവശതയും അയാെള ബാധി .
തൽക്കാലെത്ത മാന ംശവും വ്യനാശവും സഹനീയംതെന്ന എങ്കിലും, തെന്റ
സ്ഥിതിയിലുള്ള ഒരാളിന് അപരാധത്തിെന്റ ആേരാപണമാ ംെകാ ണ്ടാ 
കുന്നതും ജീവാവസാനപര്യന്തം നിലനിൽ ന്നതുമായ കീർത്തിമാലിന്യം

മാേണാപേദശങ്ങളാലും ായശ്ചിത്തങ്ങളാലും അപരിഹാര്യെമ േഖദിച്ച്
അയാൾ ആത്മപൗരുഷെത്ത വിധിേവശ്യാവശഗമാക്കി പരിത്യജിക്കാൻ
ആേലാചി . എങ്കിലും, അതിലും േ ഷ്ഠമായ നിവൃത്തിമാർഗ്ഗം അയാളുെട
മനസ്സിൽ കാശിക്കയാൽ, അന്ധേമാ അർത്ഥശൂന്യേമാ ആയ ചപലവി 
ധിേദവതെയ അവലംബിക്കാെത, സ്വാത്മധാമെത്ത സത്യസ്വരൂപങ്കൽ
സമർപ്പണംെച . തെന്ന ഹതസത്വനാക്കിയ േ മസിംഹികെയ തെന്റയും

ണയിനിയുെടയും േക്ഷമ ാപ്തിക്കായി തെന്റ ഹൃദയത്തിൽനി വ്യവ 
േരാഹണം െചയ്യി ഇതിന്മണ്ണം തെന്റ മനഃൈസ്ഥര്യെത്ത പുനസ്സന്ധാനം
െച ം, അച്ഛനറി തെന്റ രക്ഷെക്ക ന്നതുവെര ബന്ധനാധീനനായി
അടങ്ങിപ്പാർ ന്നതിനു നിശ്ചയി ം, േകശവൻകുഞ്ഞ് രാജധാനിയിേല ള്ള
യാ െയ ടർ .
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തെന്റ വ്യ തകൾക്ക് ഇങ്ങെന നിർവൃതിയുണ്ടാക്കി, ആ യുവാവ് കു ട്ട 
ക്കാേരയും സഹചരന്മാേരയും അനുഗമിച്ച് ഉദയേത്താടുകൂടി തിരുവനന്തപുര 
െത്ത കയും ഏകേദശം മധ്യാഹ്നമായേപ്പാൾ,പകടശ്ശാലക്കേച്ചരിസ്ഥലത്ത്

േത്യകം ‘തൂണും പിടിച്ച്, പലകയും ചാരി ഇരി ന്ന സർവാധി ധാനെന്റ
മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കെപ്പടുകയും െച . ഈ മഹാനുഭാവൻ േകശവൻകുഞ്ഞി 
െന കണ്ടമാ യിൽ, ഏകേദശം ഒരു കുടം േപാരുന്ന താംബൂലാസവെത്ത
വിസർജ്ജനംെചയ്ത് പരിസര േദശങ്ങെള േശാണീകരി ം, ഫൂൽക്കാരബഹളം 
െകാണ്ട് താംബൂലാ മുകാദ്യവശിഷ്ടങ്ങൾ പറപ്പിച്ച് വ െത്ത ശുദ്ധമാക്കിയും
‘അ’കാരാദ്യാക്ഷരസമസ്തേത്തയും അനുനാസികാസ്വരത്തിൽ ഗൗരവഭാവേത്താ 
െട ഉച്ചരി ം, ആ യുവാേവാട് ഒരു ാഥമികാേന്വഷണം െച വാൻ ആരംഭി .
എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ തെന്റ ചു ം സഞ്ചയിച്ച പാരിഷദരിൽ നിന്ന് താൻ
ആദ്യമായി മഹാരാജസന്നിധിയിൽ നയിക്കെപ്പടുെമ ധരിച്ച േകശവൻ 
കുഞ്ഞ്, തെന്റ കാരണവരുെട കവനകാര്യസ്ഥനായ കണിശപ്പണിക്കരുെട
കൃതിയായ ‘േപച്ചിങ്കൽ വാമുറുേക്കണം’ എന്ന ഉപേദശെത്ത സ്മരിച്ച്, ഉത്തര 
െമാ ം േബാധിപ്പിക്കാെത നി . സർവാധികാര്യക്കാരൻ ചാടി എഴുേന്ന .
പട്ടക്കാർ, രായസക്കാർ, പരിചാരകന്മാർ എന്നിവരുെട ഇടയിൽ മാദമായ ഒരു
ചലനമുണ്ടായി. സർവാധികാര്യക്കാരും പരിവാരങ്ങളും ദക്ഷിണ ഭാഗ ള്ള
മുറ്റം, അതിേനാട് േചർന്ന് പൂജ രമണ്ഡപം, പടിഞ്ഞാേറാട്ട് തിരി ള്ള ഇടനാ 
ഴികൾ, ഈ സ്ഥലങ്ങെള അരക്ഷണം െകാണ്ട് തരണം െച . േകശവൻകുഞ്ഞ്
അവരുെട ഗതിെയ ടർന്ന്, ഒരു മേനാഹരാങ്കണത്തിൽ േവശി ചില പഞ്ച 
വർണ്ണക്കിളികളുെട ീപത്മനാഭഗീതങ്ങളാലും, രാജകണി േയാഗ്യമായുള്ള
കരിംകുരങ്ങന്മാരുെട ഭംഗേചഷ്ടകളാലും വിേനാദിക്കെപ്പട്ട്, സ്വൽപേനരം നി 
ന്നതിെന്റേശഷം, ശക്തിമുദ്ഗരാദ്യായുധപാണികളായ ഭടന്മാരാലും, പള്ളിയറ,
ഇലയമൃത്, കരുേവല ര, ആയുധെമടുപ്പ്, അങ്കി ര മുതലായ വകു കളിെല
പരിചാരകന്മാരാലും പരിേഷവിതമായ ഉപ്പരീക്ക (ഉബ്ബരീഗാ) മാളികമുക 
ളിൽ പള്ളിക്കമലാലയാന്തർഭാഗത്ത്, ലക്ഷ്മീകാന്ത സാദ വാഹത്താൽ
സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണമായ കുലേശഖരമഹാരാജാവിെന്റ വിശിഷ്ടസന്നിധിയിൽ

േവശിക്കെപ്പ .
േകശവൻകുഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരി ന്ന വർത്തമാനം അറിഞ്ഞ്,
അനന്തമു േമാതിരെത്ത വരുത്തി, സമീപ സൂക്ഷി ം, സാംബദീക്ഷിതെര
വരു ന്നതിന് ദൂതെന നിേയാഗി ം, അയാേളാടുള്ള വിചാരണയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയിരു 
ന്ന മഹാരാജാവ് തെന്റ മുമ്പിൽ ഹാജരാകാൻേപാകുന്ന യുവാവ്, ഭാണസാേന്ദശാ 
ദികുസുമചയങ്ങളിെല ശൃംഗാരരസ ാഹിയായ ഒരു വിട മരമായിരി െമ
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വിചാരിച്ചിരു . എന്നാൽ, ആദിയുഗധർമ്മസർവസ്വത്തിെന്റ അവതാരം 
േപാെല അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ, േവശിച്ച ആ പരമപാവനാകാരത്തിെന്റ
ദർശനമാ യിൽ സൂേര്യാദയത്തിൽ ഹിമാവരണംേപാെല ഈ ദുശ്ശങ്ക അേശഷം
അസ്തമി . സൗന്ദര്യസമുൽക്കർഷംെകാ സമൃദ്ധമായി വിതാനിക്കെപട്ടിരുന്ന
ആ യുവാവിൽ, ത ല്യമായ വൃത്തിശീലാദിസമ്പത്തിേനയും വിധാതാവു
സമുച്ചയിച്ചി െണ്ടന്ന് ആ ഭുകുമാരെന്റ സ്വഭാവികമായ വിനീതഗാംഭീര്യം

ത്യക്ഷമാക്കി. ഇ ശിലാനിർമ്മിതമായ ബുദ്ധവി ഹംേപാെല മഹാരാജാവ്
നിർവ്വികാരവദനനായി നി എങ്കിലും അവിടെത്ത ആത്മാണുക്കൾ ശങ്കാ 
േവശംെകാണ്ട് അസ്വസ്ഥങ്ങളായിച്ചമ . ഈ യുവാവിെന്റ ദർശനത്തിൽ
അസംഗതമായ ഒരു മനസ്തമസ്സ് അവിടെത്ത ബാധി . തെന്റ അേന്വഷണാരംഭം
ധർമ്മേലാേപാ ഖമായ നീതിയുെട വ്യതിയാനേമാ എ ള്ള ഭയം അവിടെത്ത
സത്യാനുവർത്തിയായ ആശയെത്ത ചലിപ്പി . അപരാധകെന്റ സന്നിധിയിൽ
ന്യായാധിപൻ പരു ക എ ള്ള നിലയിൽ തെന്റ ഉദ്യമം പര്യവസാനി ന്ന 
തിെന വിചാരിച്ച് അവിടന്ന് ആശ്ചര്യെപ്പ . ഈ േസ്താഭങ്ങൾ മഹരാജാവിെന്റ
അന്തരംഗത്തിൽ വ്യാപരി എങ്കിലും, അവിടെത്ത വദനത്തിെന്റ നിരുപമനി 
ശ്ചലത യാെതാരു ഭംഗവും ഉണ്ടായില്ല. അവിടെത്ത ജാ ധാനന്മാരിൽ
അ ഗണ്യനായുള്ള ഒരു പുരുേഷാത്തംസത്തിെന്റ സന്താനമായ ആ യുവാവ്
തിരുമുമ്പിൽ േവശിച്ച് ആചാരാനുസൃതമായി താണുെതാഴുത രീതിയിലും
വിദ്യാപരി തിെകാ ള്ള ഒരു അഭിനവത്വമുെണ്ടന്ന് മഹാരാജാവിെന്റ മഹാമ 
ന സാദി .
ആ യുവാവ് ആ സന്നിധാനത്തിൽ ‘തന്മാ േശഷം ബല’നായി േവശിച്ച 
േപ്പാൾ, അയാളുെട ഹൃദയം ക്ഷീരസാഗരതരംഗതാണ്ഡവം തുടങ്ങി. രാജപാ 
ദാരാധനെത്ത അയാളുെട കരങ്ങൾ എങ്ങനേയാ നിവർത്തി . അയാളുെട
േന ങ്ങൾ തൃപ്പാദലക്ഷ്യമായി മാ ം േചഷ്ടി . ആ സൗധത്തിെല ഭിത്തി 
കളിലും തട്ടിലും തളിമത്തിലും ഉള്ള രാജസാലങ്കാരങ്ങളുെട സൗഭാഗ്യെത്ത
ആ േന ങ്ങൾ അനുഭവിച്ചില്ല. സമീപത്ത് ‘കൂജന്തം രാമരാേമതി’ എന്ന് ഒരു
ശുകഗായകി കർണ്ണാമൃതെത്ത വർഷിച്ചതിന് ആ വണപുടങ്ങൾ മുകുളിതങ്ങ 
ളായും ഇരു . േകശവൻകുഞ്ഞ് ഇങ്ങെന നിസ്സീമമായ രാജഭക്തിയിൽ മുങ്ങി

മി ന്നതിനിടയിൽ, മഹാരാജാവ്, േകവലം വാണിജ്യവിഷയെമന്നേപാെല,
“നിന കാര്യെമല്ലാം മനസ്സിലായിരി മേല്ലാ? എന്താണു സമാധാനം
പറയുവാനുള്ളത്?” എ വളെര െഞരുങ്ങി അരുളിെച്ച . അധികാരരസ  
ധാനമായുള്ള ഈ േചാദ്യം േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ൈപതൃകമായ ഭുവീര്യെത്ത
പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പി . മഹാരാജാവിെന്റ അരുളപ്പാടിനു മു തെന്ന, അവി 
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ടെത്ത അതിവിഖ്യാതമായ ധർമ്മതൽപരതയുെട സ്ഥിതിക്ക് അവസാനത്തിൽ
തനിക്ക് അഭയസിദ്ധി ഉണ്ടാകുെമന്ന് ആ യുവാവു ൈധര്യെപ്പട്ടിരു െവങ്കിലും
തേന്റതായും, താൻ ധരിച്ചി ള്ളതായും ഉള്ള പരമാർത്ഥങ്ങെള മുഴുവൻ തിരു 
മനസ്സറിയിച്ചാൽ നിരപരാധികളായ മ ജനങ്ങൾകൂടി ആപദ്വലയത്തിൽ
അകെപ്പടുെമ ഭയെപ്പട്ട് അയാൾ രഹസ്യമായിവയ്ക്കാൻ നിശ്ചയിക്കാത്തതായ
പരമാർത്ഥങ്ങെള മാ ം ധരിപ്പി തീർത്ത് അവിെടനി ം വിടെകാ രക്ഷ 
െപ്പടാൻ ഇങ്ങെന തുടങ്ങി: “അടിയൻ ആ—ക ിച്ച് അടിയൻ—”
മഹാരാജാവ്: (അത്യന്തം ശാന്തതേയാട് ) “പരി മിേക്കണ്ട. നിെന്റ അച്ഛേനാടു
പറയുേമ്പാെല വിചാരിച്ച്, േപടികൂടാെത സത്യെമല്ലാം പറക.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അടിയൻ ആെരയും ഉപ വിക്കാൻ ആേലാചി ന്നവ 
നല്ല; അത് അച്ഛനറിയാം. തിരുവുള്ളത്തിലും അങ്ങെന വിശ്വസിക്കണം.
അണ്ണാവയ്യൻ നന്തിയ കുട്ടിപ്പട്ടരായിരുന്ന് അച്ഛെന്റ സഹായംെകാ നാണ 
യവാണിഭം തുടങ്ങിയ ആളാണ്. സത്യെത്ത ഭയ നടന്നതിനാൽ വ്യാപാരം
അഭിവൃദ്ധമായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സൂക്ഷിപ്പിലാണ് അടിയെന തിരുവനന്തപുര 

പഠിപ്പിക്കാൻ അച്ഛൻ അയച്ചത്. പ പതിനായിരം രാശിയിൽ കൂടുതൽ
അച്ഛൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കച്ചവടത്തിൽ മുടക്കീ ണ്ട്. അടിയെന്റ െചലവുകൾ
േവണ്ടേപാെല നടത്തി, അപ്പഴേപ്പാൾ കണ കൾ അയച്ച്, ആണ്ടറുതിക്ക്
ഉഭയശിഷ്ടം നന്തിയത്ത് അയ െകാടു ം. മുതൽ ഇ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കണക്കിൽ നിൽപാണ്. അടിയൻ അേങ്ങാട്ട് കാശിനുേപാലും കടെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
തൃപ്പാദങ്ങളുെട േനർക്ക് അടിയൻ േ ാഹം വർത്തിച്ചി െണ്ടങ്കിൽ, അേദ്ദ 
ഹെത്ത െകാന്നവൻ അടിയൻതെന്ന. അടിയെന്റേമൽ ഇങ്ങെന ഒരപരാധം
ആേരാപിെപ്പട്ടിരി എ മാ വുംേകട്ടാൽ, അച്ഛനും പരമസാധു അമ്മയും

ാണങ്ങെള ത്യജി ം. തിരുവുള്ളമുണ്ടായി രക്ഷിക്കണം. തൃപ്പാദത്തിൽ
ഉണർത്തിപ്പാൻ ഇ യല്ലാെത അടിയനു മെറ്റാ മില്ല.” തെന്റ മുമ്പിൽ അപരാ 
ധിയായി ഹാജരാക്കെപ്പട്ട യുവാവിെന്റ വാദേത്തയും അയാളുെട േചഷ്ടകേളയും,
മാതാപിതാക്കന്മാർ സംഭവ്യമായ ദുഃഖെത്ത റി ള്ള സ്താവനേയയും
സ്മരിച്ച്, മഹാരാജാവ് നിരുദ്ധനിർദ്ദാക്ഷിണ്യനായി. തിെയ മാന്യേമാചനം
െചയ് വാനുള്ള വിധിക ന അവിടെത്ത മന െകാണ്ട് േലഖനവും െച ക 
ഴി . എങ്കിലും, ഒ ര സംശയതമ കെള ദൂരീകരിപ്പാനായി, അടു
വച്ചിരുന്ന അനന്തമു േമാതിരെത്ത അയാെള കാണിച്ചിട്ട്, ”ഇതു നീ കണ്ടി  
േണ്ടാ” എന്ന് ആദ്യമായി േചാദ്യം െച . ”ഇല്ല” എന്ന് ആ യുവാവ് സൈധര്യം
മറുപടി പറ . മീനാക്ഷിേയാട് അനന്തമു േമാതിരത്തിെന്റ വി യംെകാ
തനി ണ്ടായ അനർത്ഥെത്ത റി വിലപനംെചയ്ത ഈ യുവാവ് ഇങ്ങെന
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അറിയിച്ചത് വ്യാജമല്ലേയാ എ വായനക്കാർ വിചാരി ം. പരമസത്യവാന്മാ 
രും ആപൽഭയത്തിങ്കൽ അസത്യവാദികളായിത്തിരി േപാകാം. അയാളുെട
പാരമാർത്ഥികത്വത്തിന് എ േത്താളം േവരുറ െണ്ട ള്ളത് േശഷഭാഗം
കഥെകാണ്ട് അറിേയണ്ടതാണ്. ഇങ്ങെന ഒരു സാധനം പുറ വരണെമങ്കിൽ
കഴ ട്ട കുടുംബംവക മുതൽ അടങ്ങീ ള്ള ഒരു ഭവനത്തിൽ നി േവണെമ 

വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്, മഹാരാജാവിെന്റ അടുത്ത േചാദ്യം ഇങ്ങെന
ആയിരു : ”നിെന്റ അമ്മാവനു പണത്തിനുമുട്ടില്ലേല്ലാ. പിെന്നന്താണ് ഇതിെന
വിറ്റത്?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: ”അമ്മാവന് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാെതാരു സംബന്ധവുമില്ല.
ഉെണ്ട കൽപിച്ച് സംശയി െന്നങ്കിൽ പഴവെന്റ ആപൽക്കാലം െകാണ്ടാ 
ണ്.”
ഈ ഉത്തരം ആ യുവാവിെന്റ സത്യസന്ധതെയ റിച്ച് മഹാരാജാവിനുണ്ടാ 
യിരുന്ന വിശ്വാസെത്ത സ്വ ം ഒ ചലിപ്പി . ഇതിെന്റ േശഷം ഇങ്ങെന
ഒരു തതരംഗാവലിയായി േചാേദ്യാത്തരങ്ങൾ നട . “ഈ േമാതിരം
ഇതിനുമു നീ കണ്ടിട്ടിേല്ല?” “ഇല്ല.” “അണ്ണാവയ്യെന്റ ഉത്തരീയത്തിൽ
െകട്ടെപ്പട്ടിരുന്നതാണിത്. അെതങ്ങെന അവിെട വ ?” “അടിയന് അറിവാൻ
പാടില്ല”–“െകാല നടന്ന രാ ി നീ അയാെളക്കണ്ടിേല്ല?” “ഇല്ല”–“എന്ത്!
അയാെള അേന്വഷി മിേല്ല?” “കാണാനായി നട . നീെട്ടഴു േകശവപി 
ള്ള ആ മഠത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് കാണാൻ തരെപ്പട്ടില്ല”—“അവൻ
അവിടിരുന്നാൽ നിന ക കൂടായിരുേന്നാ?” “േകശവപിള്ള തൃപ്പാദകാര്യ 
സ്ഥനാണ്. രാജ്യകാര്യങ്ങൾ വല്ലതും ക ന കാരം സംസാരിക്കയാെണ
വിചാരി ം, ചിലമ്പിേന വിടെകാള്ളാൻ ധിറുതിയായിരുന്നതുെകാ ം,
അവിെട അധികം താമസിക്കാെത അടിയൻ െപായ്ക്കള .” മഹാരാജാവിെന്റ
അടുത്ത േചാദ്യം ഒരു രാജസ ഭാവേത്താടുകൂടി ആയിരു .
മഹാരാജാവ്: “ആരാ പിെന്ന അണ്ണാവയ്യെന െകാന്നത്? നീെട്ടഴു േകശവ 
െനന്ന് നീ സൂചിപ്പി േന്നാ?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അടിയൻ അടിസ്ഥാനമില്ലാെത ഒ ം തിരുമുമ്പിൽ വിടെകാ 

േപാകയില്ല. ഒരു സംശയമുള്ളതിെന അറിയിക്കാം. അന്ന് ആ െതരുവിൽ
ചിലർ പതുങ്ങി സഞ്ചരിച്ചിരു . അവെര തിരക്കിപ്പിടികൂടിയാൽ പേക്ഷ,
പരമാർത്ഥം െവളിെപ്പേട്ടക്കാം.”
‘പതുങ്ങി’ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതു മഹാരാജാവുതെന്ന ആയിരുന്നതിനാൽ, അവി 
ട വലിയ പരുങ്ങലിലായി. അടു പുറെപ്പടുന്ന അഭി ായം എെന്ത
നിർണ്ണയിക്കാൻ ശക്തനാകാെത, മഹാരാജാവു േചാദ്യെമാ ം െചയ്യാെത
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നിന്നതുെകാണ്ട്, േകശവൻകു തെന്റ സംശയെത്ത സ്ഥിരെപ്പടുത്തി ഇങ്ങെന
അറിയി : “ആളുകൾ അവരുെട മുഖങ്ങെള കഴിയുന്നതും മറച്ചിരു . നല്ല നി 
ലാവു െവളിച്ചം ഉള്ളതുെകാണ്ട് നിഴലിൽത്തെന്ന സഞ്ചരി .” (മഹാരാജാവിെന്റ
മുഖ സൂക്ഷി േനാക്കീട്ട് ) “അതിൽ ഒരാൾ മീശ വളർത്തീ ണ്ടായിരു .”
(ശുദ്ധഗതിയും പരമാർത്ഥബുദ്ധിയുംെകാണ്ട് ) “തിരുമനസ്സിെല ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
അണ്ണാവയ്യെന തിരക്കി നട ന്ന സംഗതി അടിയന് അേപ്പാൾ ഓർമ്മവ .
പുറ നിൽ ന്നവർ നീെട്ടഴു പിള്ളയുെട സഹായികളായിരിക്കാെമന്ന്
അടിയൻ ഊഹി . അടിയൻ രാജ്യനയങ്ങളിൽ ഒരു പരിചയവുമില്ല. എങ്കിലും
ഒരു പരമാർത്ഥം അടിയൻ അറിയിക്കാം. ധിക്കാരെമ തിരുവുള്ളത്തിൽ
വിചാരിക്കരുത്. തിരുമനസ്സിെല ഊദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ശുദ്ധതെകാ ം ദുഷ്ടത 
െകാ ം ഓേരാ സന്ദർഭവശാൽ തിരുമനസ്സറിയി േപാകും. ഇങ്ങെന
അറിയി ന്നതു െതറ്റിേപ്പായാലും, പരമസത്യവാന്മാരും ഭക്തന്മാരും ആയി ള്ള 
വർ ഒഴിെക േശഷമുള്ളവർ, അവരവർ ഉണർത്തിച്ചതിെന സ്ഥിരെപ്പടുത്താൻ

മി ം. അതിനു ധർമ്മാധർമ്മചിന്തനെത്ത ഉേപക്ഷിക്കയും െച ം. ഇതിൽ
നിന്ന് ഇേപ്പാഴെത്ത സംഗതിയിൽ ചിന്ത്യമായുള്ളതിെന അടിയൻ വ്യക്തമായി
അറിയി ന്നില്ല. തിരുമനസ്സിെല ബുദ്ധി ഭാവം വി തമാണ്.”
ഈ വാദത്തിൽനിന്ന് അനുേമയമായുള്ളത്, വധകർത്താവ് േസ്വാപേദഷ്ടാക്ക 
ളായ മ ിമാേരാ രായസം േകശവപിള്ളേയാ ആയിരിക്കണെമന്നായിരു .
രാജമ ിമാർ അനന്തമു േമാതിരെത്ത സംബന്ധിച്ച് ദ്വന്ദ്വാഭി ായങ്ങൾ

കടിപ്പിച്ചി െണ്ട ം അങ്ങെനയുള്ള അഭി ായഭിന്നതയിൽ ഒരു പക്ഷത്തിനു
വിപരീത സാക്ഷ്യം അണ്ണാവയ്യങ്കൽനി ണ്ടാകുെമന്നായേപ്പാൾ ആ സാക്ഷി 
െയ അധികാരഹസ്തങ്ങൾ ാപ്യമല്ലാത്തവിധത്തിൽ മറച്ചതാെണ ം
ആ യുവാവിെന്റ ഇംഗിതപൂർവമായ സൂചനം മഹാരാജാവിനു വ്യക്തമായി.
ഇങ്ങെന യുക്തിയുക്തമായി സംശയി ന്ന യുവാവ് ആ രാ ിയിൽ തെന്റ
തത്ത്വെത്ത ഹിക്കാത്തതു വലിയ ഭാഗ്യമാെയ തിരുമനസ്സിൽ ആശ്വ 
സി . അതിബുദ്ധിമാനായ മഹാരാജാവിന് ആ അേന്വഷണം അേപ്പാൾ

ാപിച്ചിരുന്ന പതനത്തിൽനി മുേന്നാ തുടരുന്നതിനു ശക്തിയില്ലാെത
ചമ . അവിടെത്ത ഭാഗ്യാതിേരകംെകാണ്ട് സാംബദീക്ഷിതർ അനുവൃ 
ത്തഖണ്ഡങ്ങൾേപാെല വളഞ്ഞ ഭസ്മ ിപു ങ്ങൾെകാണ്ട് േശാഭി ന്ന
വേക്ഷാേജാദര ികുംഭങ്ങേളാടുകൂടി തിരുമുമ്പിൽ േവശി . കാര്യക്കാർ
മുതലായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട മുൻപിൽ ദർശിപ്പിച്ച ാധാന്യം അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ വിദ്വത്ത സഹജമായിരുന്നതിനാൽ, അതു തിരുമുമ്പിലും അക്ഷയമായി

കാശി . എന്നാൽ രാജസന്നിധിയിലായേപ്പാൾ, ആ ാമണ്യഭാവത്തിെന്റ
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നഗ്നതെയ അത്യാദരവിനയഭാവവും വചസ്സരളതയും ദർശനീയമായവിധത്തിൽ
ആച്ഛാദനംെചയ്തിരു . മഹാരാജാവിന് ‘ധാരാളധാര’യായി ആശി കെള
വർഷി ം, സ്വശിഷ്യെന മന്ദഹാസേത്താടുകൂടി കൃപയാ കടാക്ഷി ം, മഹാ  
ഭുവായ മഹാരാജാവിെന്റ മഹാ താപെത്ത ശംസി ം, ഘാതകഡിംഭനായ
ആ യുവാവിെന ഇ േവഗം പാശാവരുദ്ധനാക്കി ധർമ്മരാജമഹൽസന്നിധി 
യിൽ േചർത്ത കാര്യസ്ഥന്മാരുെട നിപുണതെയ പുരാണകഥകൾെകാണ്ട്
ഉദാഹരിക്കെപ്പട്ട മാണങ്ങെള ആ ദമാക്കി അഭിനന്ദി ം, സാംബദീക്ഷിതർ
മഹാരാജാവിെന്റ അനുവാദെത്ത വാങ്ങി േകശവൻകുഞ്ഞിേനാട് ഇങ്ങെന
ഗുണേദാഷി : “അപ്പേന! സത്യെത്തെയല്ലാം െശാല്ലിവിട്. ഇന്ത സന്നിധാനം
സാക്ഷാത് ീൈവകുണ്ഠസമം” (സ ാർത്ഥനനായി കണ്ണട നി നിശ്വസി  
െകാണ്ട് ) “ഒ െട നാരായെത്ത അന്ത അണ്ണാവയ്യർ വക്ഷസ്സിെല ഏത്തനിനു
രൂക്ഷദുരിതൻ ആരാ ം?” (മഹാരാജാേവാട് ) “സ്വാമീ! വി വധത്തിെല
വി ർ ാഡ്വിപാകനാക ദണ്ഡകർ ത്വം വഹിക്കേവണ്ടിയത് തിരുവുള്ളേക്ക 
ടുണ്ടാക ടാത്.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “നാരായം നന്തിയെത്ത വകയാെണന്ന് സ്വാമികൾക്കറിയാമ 
േല്ലാ. മു ണ്ടായിരുന്ന േകളർ ഉണ്ണിത്താൻ എെന്നാരു കാരണവരുെട നാമാക്ഷ 
രമാണ് അതിൽ െകാത്തിയിരി ന്നെത ം ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞി ണ്ട്.
മുന കുറ തുടങ്ങിയതുെകാണ്ട് ഉരു വ ിക്കാൻ അണ്ണാവയ്യരുെട പക്കൽ
ഞാൻ ഏ ിച്ചിരു .” ഈ ഉത്തരത്താൽ ദീക്ഷിതർ ണ്ടായ സേന്താഷം
അപരിമിതമായിരു . അണ്ണാവയ്യെന്റ ൈകയിൽനി ം ആ നാരായം പിടി 

പറിച്ച്, ഏേതാ ഒരു ദുഷ്ടൻ അയാെള ഹനിച്ചതാെണ സാരഗർഭങ്ങളായ
േ ാകങ്ങളും അതിെന്റ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇടകലർന്ന്, അേദ്ദഹം ഒരു ദീർഘവാ 
ദം െച . ഈ വാദം െകാ തെന്റ ശിഷ്യൻ അപരാധാേരാപണത്തിൽനി
രക്ഷെപ്പ എ വിശ്വസിച്ച് പാഞ്ചാലമഹാരാജാവിെന്റ മദധ്വംസനം സാധിച്ച

ാണാചാര്യെരേപ്പാെല ഉൽക്കടസേന്താഷനായി തെന്റ അർ നെന കടാക്ഷ 
വലയങ്ങൾെകാ സംഭാവനം െച . ഹാ കഷ്ടം! വിേഘ്നശ്വരെന്റ കുമ്പേപാെല
വി തമായ ദീക്ഷിതരുെട ഉദരഗഹ്വരത്തിൽ സഞ്ചയിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന അന്ന 
െത്ത മൃഷ്ടാശനം ഥമസ്തന്യസമന്വിതം ഭസ്മീഭൂതമായി. നവാനുഭവമായ ഒരു
ജലതൃഷ്ണയുെട വ്യാപ്തി േദഹെത്ത തപപ്പി . കൽപാന്തകാലാഗ്നിജ്വാലയാൽ
സമാവൃതനായതുേപാെല അേദ്ദഹം അമ്പര . ആ യുവാവിെന്റ കർണ്ണത്തിൽ
സ്ഥിരവീക്ഷണനായിനിന്ന്, ശിരസ്സിൽ ഹസ്തതാഡനം െച : “നാരായണ!
ജനാർദ്ദന! ശംേഭാ! മഹാേദവ!” എന്നിങ്ങെന ാർത്ഥനാേ ാശങ്ങൾെകാ 

മഹാരാജാവിേനയും സം മിപ്പി . ദീക്ഷിതെര തുടർന്ന് മഹാരാജാവും
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േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ കർണ്ണങ്ങെള ലക്ഷ്യമാക്കി തെന്റ വീക്ഷണെത്ത ഉറപ്പി .
ആ യുവാവിെന്റ കർണ്ണങ്ങളിൽ കാശി കാണെപ്പടുന്ന കുണ്ഡലദ്വന്ദ്വം,
അണ്ണാവയ്യെന്റ ഘനേശാണിതംേപാെല ഘാതകെന ത്യക്ഷീകരി െകാണ്ട്
അവിെട സ്ഥിതിെച . ആ കുണ്ഡലങ്ങൾ േത്യകമായി മഹാ സിദ്ധി
ഉള്ളതുകളായിരു . കായാംപൂവർണ്ണനായി, ശംഖച ഗദാസേരാരുഹങ്ങൾ
ധരി ചതുർബാഹുവായി, പീതാംബരവനമാലാദ്യലംകൃതനായി, ീവത്സവക്ഷ 

നായി, ലക്ഷ്മീസേമതം ഗരുഡാരൂഢനായി ആവിർഭവി ന്ന ദിവ്യസ്വരൂപം
എങ്ങെന മഹാവി വിേന്റെതന്ന് അഭിനയിക്കെപ്പടുേമാ, അതിന്മണ്ണം ആ
ഗാ വും ശുദ്ധിയും കാശവും ക ം േജാടിേയാജ്യതയുമുള്ള രത്നങ്ങൾ
സംഘടിച്ച ആ സ്വർണ്ണ ടും, തിരു ം, ചുരയുംേചർന്ന കുണ്ഡലങ്ങൾ അണ്ണാ 
വയ്യേന്റതെല്ല ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ ഏവെനാരുവെനങ്കിലും ശങ്കി േമാ?
ഈ രത്നങ്ങെള സുവ്യക്തമായി ദർശനംെചയ്തതിെന്റേശഷം, ദീക്ഷിതർ തെന്റ

ിയശിഷ്യെന്റേമൽ അനന്തരമായി നിയമദണ്ഡനിപാതമുണ്ടാകുന്നതിെന ദർശ 
നംെചയ്യാൻ നിൽക്കാെത മഹാരാജാവിെന്റ അനുജ്ഞ വാങ്ങിയും, അവിടെത്ത
അഭിവാദനംെച ം യാ യായി. എന്നാൽ മഹാരാജാവിെന്റ ബുദ്ധിയിൽ ആ
രത്നസന്ദർശനം ഘാതേകാേദ്ദശ്യത്തിെന്റ കുടിലതെയ റി ള്ള അനുമാന 
ങ്ങെള വിഷമതരങ്ങളാക്കിത്തീർത്തതല്ലാെത ആ യുവാവിെന ശിക്ഷാേയാഗ്യ 
െന േതാന്നിച്ചില്ല. അയാൾ വധകർത്താവായിരു െവങ്കിൽ, അയാളിൽ

കാശിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിയുേടയും വിേവചനാശക്തിയുേടയും സ്ഥിതിക്ക്, ആ
രത്നങ്ങെള അ സമീപകാലത്ത് അണിയുവാൻ സന്നദ്ധനാവുകയിെല്ല
രായസംേകശവപിള്ളയുെട വാദെത്ത ടർന്ന് അവിട തീർച്ചയാക്കി. ദീ 
ക്ഷിതരായ ഗുരുനാഥെന്റ അപമര്യാദമായക്ഷി നി മണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഒരു ശാപെമന്നേപാെല പരിതപിപ്പിക്കയാൽ ആ യുവാവു നിേസ്തജനായി
നിൽ ന്നതിെന തൃക്കൺപാർത്ത്, അനുകമ്പേയാടുകൂടി അയാളുെട അടു
െചന്ന് അതിമൃദുവായ സ്വരത്തിൽ “ഈ കടുക്കൻേജാടി നിനെക്കവിടു കിട്ടി?”
എ േചാദിപ്പാൻ മഹരാജാവിനു കനിവുണ്ടായി. തെന്റ പാദങ്ങൾ ർശി 

ന്ന അതിശീതളമായ തളിമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഗ്നിശിഖ ഉദിച്ച്, തെന്റ
ശരീരെത്ത ദഹിപ്പി തുടങ്ങിയതുേപാലുള്ള അത ഷ്ണവ്യഥ ആ യുവാവിനുണ്ടായി.
ആ കുണ്ടലങ്ങെള വത്സലനായ മാതുലൻ തെന്റ കർണ്ണങ്ങളിൽ ധരിപ്പിച്ചതിെന്റ
േശഷം കണ്ണാടിേനാക്കി അതുകെള കാണുന്നതിന് ആ യുവാവിനു സന്ദർഭം
കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ദീക്ഷിതരുെട വ്യസനവും മഹാരാജാവിെന്റ േചാദ്യവുംെകാണ്ട്
ആ കുണ്ഡലങ്ങൾ തെന്റേനർക്ക് ആേരാപിക്കെപ്പട്ട അപരാധെത്ത എങ്ങെന
സ്ഥിരെപ്പടു എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലായി. സ്വാർത്ഥപരനാെണങ്കിലും
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തെന്റ മാതുലനും, തേന്നാടുമാ ം ആർ ഹൃദയനും ആയുള്ള ച ക്കാറെന
തെന്റ സാക്ഷ്യംെകാ െകാല റ്റത്തിന് ഉത്തരവാദിയാ ന്നതു ധർമ്മ ംശ 
മാെണന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ േതാന്നിേപ്പായതിനാൽ അയാൾ ഉത്തരെമാ ം
തിരുമനസ്സറിയിക്കാെത നി . മഹാരാജാവിന് അേനകേചാദ്യങ്ങൾ ആ സംഗ 
തിസംബന്ധി േചാദിപ്പാനുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും, തെന്റ സ്വകാര്യവിചാരണെയ
അവിെട അവസാനിപ്പി .
കുറ്റക്കാരെന്റ കാരണവരുേടയും അച്ഛേന്റയും ഗുരുവിേന്റയും സ്ഥിതികെള
അഭിമാനിച്ച്, തൽക്കാലം അയാൾ താമസി ന്ന സ്ഥല പരുക്കയിട്ട്
‘ഇടവലം മുൻപിൽ പുറംേപാ മുടക്കിയും ഉടയാേരാടും ഊരാേരാടും വാ ം
വചനവും തട ം പണ്ടാരവക കു ട്ടക്കാവലിൽ അടക്കിയും, തിരുവാണപ്പടി
േമൽക്കണ്ടവിധെമല്ലാം നട മാറും, കാര്യം പ്ടാത്തവകയിൽനിന്ന് ീപണ്ടാര 
ക്കാര്യം െചയ്കവക ണ്ടായി ള്ള വരിേയാലപ്പടി ം ധർമ്മനീതികൾ ം ത ം
തവറലും വരാേതയും, കാര്യം തീരുമാനെപ്പടു ന്നതുവെര പാറാവിൽ പാർപ്പി 

െകാള്ളാൻ’ തൽക്കാലം ഒരുത്തരവു പുറെപ്പ . അതിന്മണ്ണം േകശവൻകുഞ്ഞ്
ഏകാന്തബന്ധനത്തിലായി. ഈ വിചാരണ ആരംഭി ന്നതിനു മുമ്പിൽത്തെന്ന
ച ക്കാറനും പത്ത റ് പൗരന്മാരും രാജമന്ദിരത്തിെന്റ ദക്ഷിണവീഥിയിൽ
സംഘംകൂടിയിരു . ആ പൗരതതിയുെട സംഖ്യെയ ജനറൽ കുമാരൻതമ്പിയു 
െട ഭടവ്യാപരണം ഇരട്ടി േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ േനർ ണ്ടായ തൽക്കാലവിധി

സിദ്ധമായേപ്പാൾ, ച കാറൻ െകാട്ടാരത്തിേന്മൽ പാഷാണധൂളി വൃഷ്ടി 
െചയ്യാെത തെന്റ കാളച്ചിരിെയ രാജമന്ദിരസാമീപ്യത്തിന് േചരുംവണ്ണം
സ്ഥായി താഴ്ത്തി ഒ ധ്വനിപ്പിക്കമാ ം െച . ചിലമ്പിേന ച കാറെന്റയും
നന്തിയ ണ്ണിത്താെന്റയും വ്യമഹാനദികളുെട സേമ്യാഗത്താൽ ധ്വംസനം
െചയ്യെപ്പടാത്ത സാക്ഷ്യേമത്, അധികാരശക്തി ഏത്, സമു ഗർഭത്തിൽ
നയിക്കെപ്പടാത്ത നിയമ ാകാരങ്ങേളത് എ മദി േഘാഷി െകാണ്ട് ച  
ക്കാറൻ തെന്റ അനുചരന്മാേരാെടാരുമിച്ച് െതേക്കെത്തരുവിൽനിന്ന് സർവഥാ
തെന്റ രക്ഷാഭാരെത്ത വീക്ഷി ന്ന ഹരിപഞ്ചാനനഗുരുവിെന്റ വാസനിലയന 
േത്ത തിരി . അ തീക്ഷിതമായുണ്ടായ ഹ്മഹത്യയുെട േഘാരതേയയും
വിസ്മരിച്ച് അവിെട ടിയിരുന്ന പൗരന്മാർ ച ക്കാറ ഭുവിെന്റ അനന്തരവ 
െന ബന്ധി ന്നതിനുണ്ടായ ആജ്ഞെയ അപഹസി . അപരാധങ്ങൾ
ദണ്ഡനമുണ്ടാേകണ്ടത് തിശാ ങ്ങളാൽ സ്ഥാപിതമായുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ 
യാെണ ള്ളതിേനയും മറന്ന് അവർ മതി മേത്താടുകൂടി ച ക്കാറെന്റ
സഹതാപികളായിത്തീർ . ച ക്കാറെന ടർന്ന ഒരു വലിയ ജനസംഘം
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ സന്നിധിയിൽ എത്തി. ആ േയാഗീശ്വരൻ തെന്റ സമാധി 
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പീഠത്തിൽ ഇരുന്ന്, മഹാജനഗമനത്തിൽ ഒരു നവലക്ഷമേണാപേദശം നല്കി,
അവെര ശാന്തേകാപന്മാരാക്കി പിരിച്ചയ . തെന്റ കൃ ിമഫലമായി ണ്ടായ
വധം അനന്തരസംഭവ്യങ്ങളറിയാെത താൻ െചയ്ത സമ്മാനദാനത്താൽ സ്വകൃപാ 
ഭാജനമായ കന്യകയുെട കാമുകനിൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പടുെമ ള്ള ൈദവഗതിെയ
ആ ബുദ്ധി ധാനൻ പൂർവ്വരാ ിയിെല അവസാനസംവാദംമുതൽ ഹിച്ചിരു .
ധനാരാധകനായ ച ക്കാറൻ ആ കുണ്ഡലങ്ങെള സ്വഭണ്ഡാരത്തിൽ േചർ
േഗാപനംെച െമ ം, അതുെകാണ്ട് അവ അയാളുെട കണ്ഠത്തിനുേനർക്ക്
ഓങ്ങെപ്പട്ട ഖഡ്ഗംേപാെല സദാ സ്ഥിതിെചയ്ത് തനിക്ക് ഒരു രക്ഷാസൂ മായി
ഇരി െമ ം േയാഗീശ്വരൻ വിചാരി െചയ്ത ദാനം അതിെന്റ ദാതാവായ
തെന്നത്തെന്ന ആ ഖലനു ദാസ്യെപ്പടു മാറു പരിണമി ! അതുെകാണ്ട്
ച ക്കാറെന്റ പാർശ്വവർത്തിത്വെത്ത ഇനിയും ഒ കൂടി ദൃഢെപ്പടുത്തണ 
െമ കരുതി ജനസമൂഹെത്ത പിരിച്ചയച്ചതിെന്റ േശഷം ഹരിപഞ്ചാനനൻ
അയാേളാട് മഹാരാജാവിെന്റ വിധിയുെട അനൗചിത്യേത്തയും, ധർമ്മാധർ 
മ്മവിചിന്തനശൂന്യതേയയും, ഇതര രാഷ് ാധിപന്മാരുെട വ്യത്യസ്തമായ
നീതിമുറകേളയും, മഹൗദാര്യ ബുദ്ധിേയയും, കാരുണ്യ ചുരതേയയും കുറി
ദൃഷ്ടാന്തസമന്വിതം ഒേട്ടെറ സംഗിച്ച് ച ക്കാറൻ തിരുവനന്തപുര തെന്ന
തൽക്കാലം താമസിപ്പാൻ ഗുണേദാഷി . ദുേര്യാധനാദികളുെട സദസ്സിൽ
“ചത്തതു കീചകെനങ്കിേലാ—മാരുതപു നേ െകാലെചയ്തതു നിർണ്ണയം”
എ ഭീഷ്മർ അഭി ായെപ്പട്ടതുേപാെല മരിച്ചത് അണ്ണാവയ്യെനങ്കിൽ െകാന്നത്
നീെട്ടഴു േകശവപിള്ളയാെണ ം അതിേല േവണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
േകശവൻകുഞ്ഞിെന രക്ഷി െകാള്ളാെമ ം ഹരിപഞ്ചാനനൻ വാഗ്ദാനവും
െച . ഹന്താവ് ഇന്നാെര ള്ള ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ഗുഢവിധി, കാറ്റിനാൽ
വിതറെപ്പട്ട കാ േപാെല പര . നീെട്ടഴു േകശവപിള്ളയാണ് അണ്ണാവയ്യ 
െന െകാന്നെത ള്ള കഥ അതിേവഗത്തിൽ നാെട ം െപരുവഴിപ്പാട്ടായി.
ഈ ദുഷ്കീർത്തിയിൽ, ച ക്കാറനുണ്ടായതുേപാെലയുള്ള സഹതാപസമൃദ്ധി ആ
യുവാവിനു ലബ്ധമായില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങെനയുള്ള ദുർവിഖ്യാതി അധികകാലതാ 
മസംകൂടാെത േകശവപിള്ളയ്ക്ക് ഒരു നവമി െത്ത ടി സമ്പാദി െകാടു .
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അദ്ധ്യായം പതിമൂന്ന്

“കാഞ്ജേനർമിഴിയുെട കാന്തിയാം പീയൂഷംെകാ–
ണ്ടശ്ചസാ സംപൂർണ്ണമായ് വന്നിതു സഭാതലം.”
അനന്തശയനപുരിയിെല വാർത്തെയ ഇവിെട സംേക്ഷപി െകാള്ളെട്ട —
േകശവൻകുഞ്ഞ് പരിക്കബന്ധത്തിലാക്കെപ്പട്ട വൃത്താന്തവും, തെന്റേപരിൽ
പരന്ന അപഖ്യാതിയും ധരിച്ചേപ്പാൾ േകശവപിള്ള മ ട വസിച്ചിരുന്ന
ബാലികയുെട തത്വെത്ത ആരാ വരുവാനുണ്ടായ നിേയാഗെത്ത തൽക്കാ 
ലേത്ത വിളംബനംെച . േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റേനർ വിധിക്കെപ്പട്ട കാ 
രാവാസം നീതിനിർവഹണത്തിൽ ഒരു അപഥഗതിയായി േകശവപിള്ളയുെട
മനസ്സിൽ പതി . സ്വാർത്ഥമാ ബുദ്ധികളായ ശ ക്കളുെട കപടത ങ്ങ 
ളാൽ ാഹ്മണനി ഹാപരാധം തെന്റേമൽ ആേരാപിതമാേയക്കാെമന്ന് ഒരു
വ്യാകുലതയും അയാളുെട മനസ്സിൽ ജനി . അതിനാൽ തെന്റ പക്ഷത്തിലും മതി 
യായ മി ങ്ങെള സംഭരിച്ചിരിക്കണെമ ള്ള താൽപര്യേത്താടുകൂടി അയാൾ
രാമവർമ്മ പടത്തലവേരയും േപാ മൂസ്സാമരയ്ക്കായർ എന്ന വർത്തകേനയും
തെന്റ തൽക്കാലസ്ഥിതിസംബന്ധമായുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള േലഖനംമൂലം
ധരിപ്പിച്ച് ബലസജ്ജീകരണംെചയ്ത് ര മൂ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിെന്റേശഷം
േകശവപിള്ള ഭഗവതിഅമ്മെയ കഴ ട്ടേത്ത യാ യാക്കി.
രാജവിശ്വസ്തനും സുയശ നും ആയ േകശവപിള്ളയുെടേമൽ ഹരിപഞ്ചാനനൻ
അപവാദാേരാപണംെചയ്ത ൈപശൂന്യെത്ത, വധപരമാർത്ഥങ്ങെള അറിഞ്ഞി 
രുന്ന വൃദ്ധസിദ്ധൻ ശാസനംെച . അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവിേശഷംെകാ
ഹരിപഞ്ചാനന് വൃദ്ധസിദ്ധെന തിശാസിക്കെയന്നല്ല, അയാേളാട് അൽ 
പമായ ദുർ ഖത ഭാവിക്കേപാലും ശക്യമായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങെന ഉത്ഭവിച്ച
അസ്വരസം ദിവേസന വർദ്ധി വ . ഇക്കാലത്തിനിടയിലും ച ക്കാറൻ
േയാഗീശ്വരെന്റ ആജ്ഞാനുസാരമായി തിരുവനന്തപുര താമസിച്ച് ദളവ
മുതലായവെരക്കണ്ട് നിയമവ്യാളിയുെട ദം കൾ ള്ളിൽ അകെപ്പ േപായ
തെന്റ ഭാഗിേനയെന േമാചിപ്പാനുള്ള മങ്ങൾ െച െകാണ്ടിരു .
തനിക്ക് ഒരു വല്ലായ്മ എ ള്ള വ്യാജകാരണം പറഞ്ഞ് തിരുമുമ്പിൽ േപാകാെത
കഴി ന്ന േകശവപിള്ള പകരം അടുത്ത ഊദ്യാഗസ്ഥാനികനായ ഉമ്മി 
ണിപ്പിള്ള തിരുമുമ്പിൽ ഹാജരായി ടങ്ങി. ച ക്കാറെന്റ കരതലംെകാണ്ട്
തെന്റ ഗളത്തിൽ ചാർത്തെപ്പട്ട അർദ്ധച ാലംകൃതി യുക്തരൂപമായ ഒരു
സമ്മാനെത്ത ഗർവിഷ്ഠനായ ആ മഹാ ഭുവിനു ത്യർപ്പണംെചയ് വാൻ
ഉൽക്കണ്ഠിതനായും, േകശവൻകു നിമിത്തം തെന്റ ണയസിദ്ധി
േനരിട്ടിരി ന്ന തിബന്ധെത്ത ഉ ലനം െചയ് വാൻ ജാഗരൂകനായും
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ഇരി ന്ന ആ വീണാധരൻ അണ്ണാവയ്യെന്റ വധകാര്യത്തിൽ ച ക്കാറനും
േകശവൻകുഞ്ഞിനും ത്യക്ഷബന്ധമുള്ളതായി തനി ചില അറിവുകൾ
ഉെണ്ടന്ന്, ഒരു ഏഷണി തിരുമനസ്സിൽ െകാള്ളിക്കാൻ ഒ മി . എന്നാൽ
അയാളുെട കണ്ഠത ി േയാഗാരംഭത്തിൽത്തെന്ന നാദശൂന്യമാക്കെപ്പ . “േര
േര രാവണ” എന്ന അംഗദ ത്യവ ന്ദനത്തിെന്റ അവേഹളനെത്ത രി  
ന്നതായ ഒരു േനാട്ടംെകാണ്ട്, ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയും േകശവൻകു ം തമ്മിൽ
എ േത്താളം അന്തരമുെണ്ടന്ന് മഹാരാജാവ് ആ വികൃതസൃഷ്ടിെയ ധരിപ്പി .
തെന്റ ഭസ്മചന്ദന റികളും ശരീരപാംസുക്കളും വിയർെത്താഴുകി കഷായിച്ച്,
ച ക്കാറെന്റ ‘മച്ചമ്പി’ ആയിരുന്ന ‘ഉമ്മിണിശ്ശവം’ േശഷിച്ച ാണനുംെകാണ്ട്
തിരുമുമ്പിൽനി വിടവാങ്ങി.
ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരെന്റ േഘാഷയാ െയ ടർ ണ്ടായ ഭഗവതീേയാ 
ഗീശ്വരിയുെട ആഗമനത്തിൽ കഴ ട്ട സൽക്കാേരാത്സവാഡംബരങ്ങൾ
ഒ ം ഉണ്ടായിെല്ലങ്കിലും, ആ സ്ഥലം അവരുെട വാസസൗഭാഗ്യെത്ത ര മൂ
ദിവസേത്താളം വിഘ്നരഹിതമായി അനുഭവി . ആ ചി േലഖയുെട മടക്കത്തി 
നു താമസം വന്നേപ്പാൾ അവരുെട ദൗത്യം അതിസാമർത്ഥ്യ കടനത്താൽ
ദുർഘടത്തിൽ പരിണമിേച്ച േമാ എ ശങ്കിച്ച് ആേറഴു സ്ഥാനങ്ങളുള്ള സം 
ഖ്യകെള ഒേന്നാെട സങ്കലനംെചയ്ത് ഫലനിർണ്ണയം െച ന്ന േകശവപിള്ളയുെട
ഗണനസാമർത്ഥ്യത്തിനും അൽപെമാരുക്ഷീണമുണ്ടായി. എങ്കിലും തെന്റ
വസതിയിലിരു േപാ മൂസ്സാമരയ്ക്കാരുെട ഏ മതി ഇറ മതിക്കണ കൾ
പരിേശാധി ന്നതിനിടയിൽ, വ്യാപാരവർദ്ധന പുതുതായി തുറമുഖങ്ങളും
താരി കളും സ്ഥാപിച്ചാൽ തെന്റ സംസ്ഥാനഭണ്ഡാരത്തിന് അമിതേപാഷണ 
മുണ്ടാകുെമന്ന് അ രിച്ച ആേലാചനകളിൽ സ്വരാജ്യവത്സലനായ അയാളുെട
ബുദ്ധി ലയിച്ച് തൽക്കാലെത്ത നിസ്സാരേ ശങ്ങെള വിസ്മരി . ആ സ്ഥിതിയിലി 
രി േമ്പാൾ, ആകാശവർണ്ണമായുള്ള ഒരു െറ മു ം, ചീട്ടി പ്പായവും, േതാളിൽ
ചുവന്ന ഒരു ഉറുമാലും, തലയിൽ മു ീംെതാപ്പിയും ധരിച്ച് ഊശാന്താടി ടുമയും,
മുണ്ഡിതമായ ശിര ം േമൽ മായി, പരമപരിചയം നടിച്ച് െനടുതായ ഒരു
കാ വടി ഊന്നി നടന്ന്, വലിെയാരു തുകൽസഞ്ചിയും തൂക്കി ആകാശമാനദ 
ണ്ഡംേപാെല ഒരു മഹാകായൻ േകശവപിള്ളയുെട മുമ്പിൽ േവശിച്ച്, “ ാം
പുെള്ള!” എ പറ െകാണ്ട് ഒെരഴുത്തിെന അയാളുെട ൈകയിൽ െകാടു .
കള ാേക്കാട്ടത്തമ്പിേയയും മാമാെവങ്കിടേനയും ജയി ന്ന ഭീമാകാരേത്തയും,

ൗഢത കാശി ന്നതായ വലിയ ക കേളയും, സൂക്ഷ്മത്തിൽ പൂർണ്ണച വൃ 
ത്തത്തിലുള്ള മുഖേത്തയും, ഞര കൾ പിടിച്ച് േവടുകൾേപാെല വലയംെച ള്ള
പാണിദ്വയേത്തയും േനാക്കി ആശ്ചര്യെപ്പടുേമ്പാെഴയ്ക്ക്, “ഞമ്മ നല്ലവണ്ണം കറി

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 167

കിറി തി ം പുെള്ള, അതുവാെല ഒട ബരു ഭലവ െകാണ്ടിരിക്കണു”
എന്ന് ആ ശരീരപുഷ്ടിസമ്പാദനത്തിനുള്ള ഭക്ഷണചര്യെയ ആഗതൻ ഉപേദശി 

. ആ നിേദശവാഹകന് കായപുഷ്ടിേപാെലതെന്ന പരിചിത്ത ഹണത്തിന്
ബുദ്ധിപുഷ്ടിയുമുെണ്ടന്ന് അനുമി െകാണ്ട് േകശവപിള്ള എഴു െപാട്ടി
വായി . തെന്ന നിർവ്യാജം േസ്നഹി ന്ന േപാ മൂസ്സാമുതലാളി, തെന്റ
എഴുത്തിനു മറുപടിയായി, തൽക്കാലാപ കളിൽ തനി ജീവഭയം േനരി 
ടാെത സൂക്ഷി ന്നതിന് ഒരു വിശ്വസ്തെന അയച്ചിരി ന്ന സംഗതിയാണ്
മുഖ്യമായി എഴുത്തിൽ അടങ്ങിയിരി ന്നത്. അയാൾ ഈശ്വരന്മാെരേപ്പാെല
സഹ നാമനാെണങ്കിലും തേന്നാടു താമസി ന്ന കാലത്ത് പക്കീർസാ എ
വിളി െകാ ന്നതിനും, അയാെള പൂർണ്ണമായി വിശ്വസി നടപ്പാനും എഴു 
ത്തിൽ ഗുണേദാഷിച്ചിരു . തനിക്ക് ഇങ്ങെന ഒരു അംഗരക്ഷകെന്റ ആവശ്യം
േവണ്ടിവരാൻ എന്ത് ആപ േനരിടു എന്ന് േകശവപിള്ള ആേലാചി .
അങ്ങെനയുണ്ടായ അന്തർഗ്ഗതങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മെത്ത മനസ്സിലാക്കാെത പക്കീർ 
സാ, താൻ േദശസഞ്ചാരംെകാണ്ട് േലാകപരിചയസമ്പന്നനാെണ ം തെന്റ
മതനിർബ്ബന്ധങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സത്യവാനാെണ ം, എങ്കിലും െചറുപ്പകാല 
െത്ത െകാഴു െകാണ്ട് അഹങ്കാരികളായ ധനികന്മാർ വഹി ന്ന ഭാരങ്ങെള
അയാൾ ലഘുവാക്കിവന്ന “ധൗളത്ത് ബഹുപർമാസ( മാദ)മായിരു ” എ ം,
പരമാർത്ഥത്തിൽ തെന്നക്കാളും അ മികളായ ഉേദ്യഗസ്ഥന്മാർക്ക് തെന്ന പി 
ടികിട്ടായ്കയാൽ അവർ േതാന്നിയ നാമങ്ങെള തനി ദാനംെചയ്തി െണ്ട ം
മ ം തെന്റ ചരി െത്ത േകശവപിള്ളെയ ധരിപ്പി . രാജശിക്ഷാർഹനായുള്ള
ആ ബ വിെന്റ സഹായലബ്ധി, തെന്ന ബന്ധിച്ചിരി ന്ന അപവദന്തിെയ
ബലെപ്പടു െമന്ന് േകശവപിള്ള വിചാരി . പക്കീർസാ ആകെട്ട, തെന്റ
െനടുവടിെയ ഉയർത്തി താൻ നിൽ ന്ന െകട്ടിടത്തിെന്റ ഉത്തരത്തിനിടയിൽ
െകാടുത്ത് േമൽ ടം മുഴുവേനയും ആയാസഹീനമിളക്കി ഉയർത്തിയതിെന്റ േശ 
ഷം അതിെന പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ സ്ഥാപി . താൻ ധാരാളം േകട്ടറിഞ്ഞി ള്ള
‘മായെപ്പാടിമലു ’ എന്ന ഭവനേഭദകനായ മുഷ്കരൻ േകവലം ഐതിഹ്യ 
പാ മെല്ല േകശവപിള്ള േബാദ്ധ്യെപ്പ . ഈ നാമ വണമാ െത്ത
കുറ കാലം ജനങ്ങൾ മസൂരിെയക്കാളും ഭയന്നിരു . േബാധസ്തംഭകമായുള്ള
അയാളുെട ഭസ്മം (മായെപ്പാടി) എേപ്പാൾ പതി െമ ചിന്തിച്ച്, ആളുകൾ
നടുങ്ങിപ്പാർത്തിരു . രാജ്യാധികാരികൾ ിേലാകപരിേശാധന െചയ്തി ം
ആ മഹാവിരാധെന െക ന്നതിനു സാധിച്ചില്ല. കായ ളം, മുളമൂട് മുതലായ
സ്ഥലങ്ങെള അനന്തരകാലങ്ങളിൽ കു സിദ്ധമാക്കിത്തീർത്ത ജന ാഹ 
കന്മാരുെട വർഗ്ഗസ്ഥാപകെന സംശയിക്കെപ്പടാമായിരുന്ന ഈയാളുെട
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സാമീപ്യം േകശവപിള്ളയുെട ധർമ്മനിഷ്ഠയ്ക്ക് ഒരു മഹാപരീക്ഷണമായിരു .
ഈശ്വരനിയമങ്ങെള അനുസരി കേയാ, ആ നിയമങ്ങെള തൃണീകരിച്ച് മേദാ 
ന്മത്തനായി െപരുമാറുന്ന ദുർവൃത്തെന്റ ൈമ െത്ത അംഗീകരിക്കേയാ, താൻ
െചേയ്യണ്ടതന്ന് അന്തഃേശാധനെചയ്തേപ്പാൾ തെന്റ ബ വായ വർത്തകൻ
തെന്ന അധർമ്മപഥത്തിൽ ചാടി േമാ എെന്നാരു ശ്നമാണ് അയാളുെട
ഹൃദയത്തിൽ ഉദിതമായത്.
േകശവപിള്ളയുെട അന്നെത്ത സുഹൃൽസമാഗമം ഇതുെകാണ്ടവസാനിച്ചില്ല.
പക്കീർസാ യാ യായി കുറ കഴിഞ്ഞ ഉടെന സ തി രാമയ്യെന്റ പുറപ്പാടായി.
ഇേദ്ദഹം േകശവപിള്ളയുെട പരമാർത്ഥസ്ഥിതികൾ സമഷ്ടിയായി ധരിച്ചിരു 
ന്നഭാവത്തിൽ, ‘അസിധാരാവേലഹനം’ േപാെലയുള്ള രാജേസവനത്തിെന്റ
ൈവഷമ്യങ്ങെള റിച്ച് സംഗം തുടങ്ങി. എല്ലാ കാലേക്ഷപമാർഗ്ഗങ്ങളും
ൈവഷമ്യനിബിഡങ്ങളാെണന്ന് േകശവപിള്ള വാദി . അങ്ങെനയാെണ 
ങ്കിൽ, ഹരിപഞ്ചാനനൻ നിർബാധമായി സർവ്വാഭീഷ്ടങ്ങേളയും സാധി ന്നത്
എങ്ങെന എന്ന് രാമയ്യൻ േചാദി . ൈദവവും േലാകവും ഒ േപാെല ‘നാസ്തി’
ശബ്ദാധീനമായി പരിഗണി ന്ന പാഷണ്ഡമുഷ്കരന്മാരുെട ഗതികൾ വ്യത്യസ്ത 
സംഗതികളാെണ േകശവപിള്ള ഉത്തരം പറ . “എന്നാൽ, ആ രാക്ഷസൻ
നിങ്ങെള െകാല്ലാെത സൂക്ഷി െകാ . ഞാനും ഇടയ്ക്ക് കുറെച്ചാ മി േപാ 
യി. ചില കഥകൾ എനിക്കിേപ്പാൾ മനസ്സിലായി. ഒ ം തിരുമനസ്സറിയിക്കാൻ
പാടില്ല.” (സ്വകാര്യമായി) “േനാ –എെന്റ സഹായം എ െവണേമാ—
എ തെന്ന ആയാലും സംശയിേക്കേണ്ട—ആവശ്യെപ്പ െകാ ” എ പറ 
ഞ്ഞ് രാമയ്യൻ േകശവപിള്ളയുെട ൈകയടി , യാ യായി. രാമയ്യെന്റ ഈ
യാ യും സഹായ തിജ്ഞയും മഹാരാജാവിെന്റ ആജ്ഞ കാരമാെണന്ന്
േകശവപിള്ളയുെട സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി വ്യക്തമായി.
േകശവപിള്ള പതിവുേപാെല പകടശ്ശാലയിൽ ഹാജരായി തെന്റ ഉേദ്യാഗേജാ 
ലികൾ ഒതുക്കി, മടങ്ങിവന്ന്, മദ്ധ്യാഹ്നേഭാജനവും കഴിച്ച്, തെന്റ ആസ്ഥാന 
ത്തിൽ, െവയിലിെന്റ ചൂടുതട്ടാെത വിരി താഴ്ത്തിയിട്ട് വി മി ന്നതിനിടയിൽ
“െപ ങ്ങള് വീട്ടിലില്ലാഞ്ഞാലെക്കാണ്ട് ഇങ്ങെന തെന്ന! േകാട്ടേപാെല
െതാറ മലത്തി അേല്യാ വച്ചിരി ണു കതവിെന!” എ ചില േകാപവിമർ 
ശനങ്ങൾ േക തുടങ്ങി. പറമ്പിൽ ഓലമടലുകൾ വിതറിക്കിട ന്ന അനാഥത്വം
ആ പരിേദവനംെച ന്ന ആൾക്ക് ദുസ്സഹദർശനമായിരി . “ആളും ആൺ 
ചാതിയും െവളിയിക്കാണാെത്തന്ത്?” എെന്നാരപരാധവും ആ ഭവനവാസിക 
ളുെട ശിരസ്സിൽ േക്ഷപിക്കെപ്പ . സർവൈവകല്യങ്ങൾ ം സമാധാനമായി
“പവതി െപയ്യപ്പം വൗതിയും (ഐശ്വര്യവും) െപയ്യ് ” എന്ന് ആത്മേസ്താ ം
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െചയ്ത്, തെന്റ അധികാര ഭാവെത്ത പുറകിൽ വരുന്ന ആെള േബാദ്ധ്യെപ്പടു 
ത്തിെക്കാണ്ട്, േകശവപിള്ള ഇരി െന്നട ള്ള വിരി െപാക്കി, ഭഗവതിഅമ്മ

േവശി . വിരിയുെട ജാലര ങ്ങളിൽ ടി ഒരു കനകേതജ കാണെപ്പടു 
കയാൽ േകശവപിള്ള: “കൂടി ആരക്കാ?” എ വിസ്മയാകുലനായി േചാദി .
ഭഗവതിഅമ്മയുെട മറുപടി, ഉഷാേമാഹാപ്തിയിൽ ചി േലഖ ആ കന്യകേയാട്
എ വിേനാദവചനങ്ങെള േയാഗിച്ചിരി േമാ, അതുകളുെട സാരമായ അഭി 
നയം മാ മായിരു . ീ ഹനുമാൻ വിശല്യകരിണി മുതലായ ഔഷധങ്ങ 
െള“കാണാ േകാപി പർവ്വതെത്തപ്പറിേച്ചണാങ്കബിംബംകണെക്ക”െകാ
തിരിച്ചതു േപാെല, മ ട കാരുെട പരമാർത്ഥം അറിവാൻ സാധിക്കാത്ത 
തുെകാണ്ട് അവിടെത്ത കന്യകെയത്തെന്ന തെന്റ ആജ്ഞാകാരിണി െകാ  
േപാ എന്ന് േകശവപിള്ള ഊഹി . മാമാെവങ്കിടെന്റ അമാന്തെത്ത ഭഗവതി 
അമ്മയുെട ാഗ്ത്ഭ്യം പരിഹരി . എന്നാൽ അതു താൽക്കാലികമായുള്ളതിലും
ഉപരിയായ മഹാപവാദെത്ത ഉണ്ടാ െമ ം അയാൾ നിർണ്ണയി . അയാളുെട
പുരുഷരത്നത്വം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായി കാശി . ഭഗവതിയായ സൂ 

ധാരിണി, സ്വപു െന്റ മുഖേതജ കണ്ട്, ചാരിതാർത്ഥ്യ മാദേത്താടുകൂടി,
വിരിയായ തിരനീക്കി, മീനാക്ഷിയായ േമാഹിനിെയ േകശവപിള്ളയായ രംഗ 
വാസിയുെട മുമ്പിൽ േവശിപ്പി . േകശവപിള്ളയുെട ക കൾ ദൃശ്യമായ
ലാവണ്യപൂരത്തിെന്റ സാദൃശ്യെത്ത, താൻ സഞ്ചരിച്ചി ള്ള നാനാേദശങ്ങളിലും
അയാൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരു . കൃതയുഗവൃത്തിൈനർമ്മല്യം അ ാപ്തകാലത്തിൽ
ഭൂജാതംെചയ്ത്, കലികാലപാശൈവകൃതബന്ധങ്ങളിൽ അകെപ്പട്ട് അതുകളിൽ 
നി മുക്തിെയ ാപി ന്നതിന് നിർഭര മങ്ങൾ െചയ്ത് ാന്തമായതുേപാെല
ആ ലാവണ്യമഞ്ജരി ആ യുവാവിനു കാണെപ്പ . ദൂരയാ യാൽ ക്ഷീണി ം,
െവയിൽെകാണ്ടിരു ം, തെന്റ ിയയുെട അയുക്തതെയ റി ലജ്ജി ം,
പരപുരുഷദർശനത്തിനു അഭിമാനമുണർ ം നി ന്ന ആ കന്യകയുെട സൗന്ദ 
ര്യാനർഘതെയ മാമെവങ്കിടെന്റ അതിശേയാക്തിപൂർണ്ണമായ വർണ്ണനേപാലും

ാന്ത ർശമാകെട്ട െച ന്നിെല്ല േകശവപിള്ള മതി . ആ കന്യകയാകെട്ട,
ൗഢസുന്ദരനായ ഈ യുവാവിെന്റ ദർശനത്തിൽ, താൻ ഭഗവതി എന്ന
ിയഭാഷിണിയാൽ വഞ്ചിതയാെയ ചിന്തി ം, നിന്ദാവഹമായുള്ള തെന്റ

നി ലീനവൃത്തിെയ സ്മരി പരിതപി ം, അ ന്ദിതമായ േന ങ്ങേളാടുകൂടി
നി േപായി. ഇതു കണ്ട് േകശവപിള്ള ആർ മന നായി ഭഗവതി അമ്മേയാ 
ട് ഇങ്ങെന പറ : “അക്കാ, പത്മനാഭനാണ ഞങ്ങൾ ഇതിനുമുമ്പിൽ തമ്മിൽ
കണ്ടിട്ടില്ല —ഇതുേപാെല ഒരു ഉട റപ്പ് എനി മുണ്ട്. എന്റക്കനല്ലേയാ? ഞാൻ
െകാട്ടാരത്തിൽ േപായി വരാം. കുളി കഴിപ്പിച്ച്, എെന്തങ്കിലും െകാടുക്കണം.
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നന്നായ് ക്ഷീണിച്ചിരി . കണ്ടിേല്യാ?”
െകാട്ടാരത്തിൽ േപാകുന്ന കാര്യം സ്തവിച്ചേപ്പാൾ മീനാക്ഷിക്ക് ഒരു േശാ 
കാേവശം നവമായി ഉണ്ടായി. പരമാർത്ഥം ഓർ േനാക്കിയേപ്പാൾ, തെന്റ
ഉേദ്ദശ്യെത്ത നിവർത്തിക്കാൻ സഹായിയാകുന്ന ഒരു െകാട്ടാരം ഉേദ്യാഗസ്ഥ 
േനാടു പരിചയെപ്പടുത്താെമന്നല്ലാെത, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ായേത്തയും മ ം
ഭഗവതിഅമ്മ വർണ്ണിച്ചിെല്ല ം, അതുകെള റി ള്ള തെന്റ അഭി ായം
സ്വക ിതം മാ മാെണ ം, മീനാക്ഷിക്ക് ഓർമ്മ വ . അതുെകാണ്ട് ആ

ീെയ റിച്ച് ഉദി തുടങ്ങിയ ദുരഭി ായത്തിൽ ക്ഷമായാചനംെച ന്ന
ഭാവത്തിൽ, കൃതജ്ഞതാ ചുരമായ മുഖേത്താടുകൂടി അവരുെട സമീപത്ത് ആ
കന്യക േചർ നി േകശവപിള്ളയുെട േചഷ്ടകളിൽ േ മച്ഛായ ലവേലശ 
െമങ്കിലും കാണാത്തതിനാൽ, ഭഗവതിഅമ്മ സേന്താഷിച്ച്, കൃപേയാടുകൂടി
സ്വാതിഥിെയ ഊണിനുക്ഷണി . തെന്റ താമസസ്ഥല വഴിയാ ക്കാരിയാ 
യിെച്ചന്ന് കഥാമാലകൾെകാ തെന്നയും മാതാമഹിേയയും വിേനാദിപ്പിച്ച്,
ചില ഹരക്ഷാ ിയകളും െചയ്ത്, ര മൂ ദിവസം താമസിച്ച ഭഗവതി 
അമ്മേയാെടാന്നി സ്വരക്ഷകെര വഞ്ചി പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ, ഭക്ഷണത്തിെന്റ
കാര്യെത്ത റിച്ച് മീനാക്ഷി ഒ ം ആേലാചിച്ചിട്ടില്ലായിരു . തെന്ന ആ
സാഹേസാദ്യമത്തിേല േ രിപ്പിച്ച േ മമാകെട്ട, ധർമ്മത രതയാകെട്ട,
സത്യനിഷ്ഠയാകെട്ട, ആ ിയയുെട ഔചിത്യേത്തേയാ മാന്യതേയേയാകൂടി
ചിന്തിേക്കേണ്ടതാെണ ഗുണേദാഷിച്ചില്ല. മഹാരാജാവിെന്റ അത്യന്ത 
േസവകനും രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ധാനയ കനും ആയ േകശവപിള്ളയുെട
അരിവ കാരിയാണു ഭഗവതിഅമ്മ എ ധരിച്ചേപ്പാൾ മുതൽ, ആ ഉേദ്യാ 
ഗസ്ഥെന കണ്ടാൽ തെന്റ അഭിലാഷസിദ്ധി ഉണ്ടാകുെമ മീനാക്ഷി ട്ടി

മി േപായി. ഈ അഭീഷ്ടപര്യാപ്തിക്ക്, ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം, മഹാരാജസ 
ന്നിധിയിലും േവശിച്ച്, സങ്കടെത്ത ധരിപ്പിപ്പാനായിട്ടാണ് മീനാക്ഷി ട്ടി
പുറെപ്പട്ടിരി ന്നത്. രാജസന്നിധിെകാ ം സാധ്യമായിെല്ലങ്കിൽ ീപത്മനാ 
ഭദിവ്യപാദാരവിന്ദങ്ങളിൽത്തെന്ന തെന്റ ാർത്ഥനാ ക്കെള സമർപ്പിപ്പാനും
അവൾ ഒരുെമ്പട്ടി ണ്ട്. തിരുവനന്തപുര നട ന്ന കലാപത്തിെന്റ ചില
അംശങ്ങൾ മാ േമ അവൾ േകട്ടി എങ്കിലും തെന്റ സാക്ഷ്യം െകാലപാതക 
സംഗതിയിെല ചില വിഷമ ന്ഥികളുെട അപ ഥനത്തിന് ഉപയുക്തമാകുെമന്ന്
ആ ബുദ്ധിമതി അനുമാനി . തെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങെള അധികാരസ്ഥലങ്ങളിൽ
എത്തി ന്നതിനു രാജപക്ഷ്യരല്ലാെത മറ്റാരും അനുവദിക്കയിെല്ല ം അവൾ
ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരു . ആ പരി മത്തിൽ േനരിടാവുന്ന കഷ്ടത 
കേളയും അവമാനങ്ങേളയും മറന്ന് േ മാനുതാേപാപേദശം ഒന്നിെന മാ ം
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അനുസരിച്ച് അവൾ പുറെപ്പ . േകശവപിള്ളയുെട ായത്തിൽ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി 
േയാ, മാമാെവങ്കിടൻ വർണ്ണിച്ച േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ സന്നിധിയിേലക്കാണു
താൻ നയിക്കെപ്പടുന്നെതേന്നാ, ആ കന്യക അറിഞ്ഞിരു െവങ്കിൽ ഈ സാ 
ഹസത്തിനു പുറെപ്പടുകെയക്കാൾ സീതാേദവിയുെട ദൃഷ്ടാന്തെത്ത അനുകരിച്ച്
ഭൂമി ള്ളിൽ അന്തർദ്ധാനം െച കളയുമായിരു . രാജ്യഭരണാധികാരികൾ
ജരയും നരയും ബാധിച്ച് മുമ്മടി ള്ള കുടവയറും തൂക്കി, പ െകാഴി ള്ള
േകാളാമ്പിവായും െപാളിച്ച്, മൂ മുരങ്ങിച്ച മൂപ്പീ ന്നന്മാരായി, കന്യകകൾ ം
കാണത്തക്ക വിരക്തരായി, ഹസ്തങ്ങളിൽ അനു ഹങ്ങൾ വഹി െകാണ്ടിരി  
െമന്ന് ആ ബാലിക മാദിച്ചിരു . തനിക്ക് ആലംബനമായി ഗണിച്ചിരുന്ന
നീെട്ടഴു പിള്ള, യുവാവും വിേശഷി സുന്ദരനും ആയിരി ന്ന അനർത്ഥം
േകവലം അസേ ക്ഷിതമേല്ല? എന്നാൽ തെന്ന സേഹാദരഭാവത്തിൽ
സൽക്കരി ന്ന ആ യുവാവ് അനുചിതേചഷ്ടാവർജ്ജിതനായി കാണെപ്പട്ടത്
വലിെയാരാശ്വാസമായി. അേദ്ദഹം തെന്റ േസ്നഹബഹുമാനങ്ങൾ ം നിേവദന 

വണത്തിനും പാ മാെണ ം മീനാക്ഷി ട്ടി േതാന്നി ടങ്ങി. തെന്റ
ഹൃദയം ഏതു യുവാവിെന്റ േ മേക്ഷ മായിരി േവാ, അയാളുെട രൂപദർ 
ശനം തെന്റ ചിത്തത്തിൽ അ രിപ്പി ന്നേപാലുള്ള വികാരങ്ങൾ ഒ ംതെന്ന
ഈ യുവാവിെന്റ ദർശനം ഉദിപ്പി ന്നില്ല. എങ്കിലും ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ
അേദ്ദഹം ആരംഭിച്ച സൽക്കാരം കഴ ട്ട കുഞ്ഞമ്മയുെട ആഭിജാത്യമർമ്മ 
ത്തിൽ ശൂലമുനേപാെല തറ . ആ കന്യകയുെട ൈവമനസ്യം േകശവപിള്ള
സു ാഹ്യമായിരു . ആ മൂന്നാളുകളും അനന്തകരണീയെത്ത നിർണ്ണയിപ്പാൻ
ശക്തരല്ലാെത നി േമ്പാൾ “. . . ഗണ്ഡമണ്ഡലമണ്ഡിതകുണ്ഡല— ചണ്ഡൈവ 
രിഖണ്ഡന ഹേര കൃഷ്ണ!” എന്നിങ്ങെന വടക്കൻ േകാട്ടയത്തിലമർന്നിരുന്ന
രാജവംശകവിേകാകിലഗേളാൽഗളിതവും, ഭക്തിമധുരിമാ ചുരവും ആയുള്ള ഒരു
ഗാനേത്താടുകൂടി ഒരാളിെന്റ പുറപ്പാടുണ്ടായി. മാമാെവങ്കിടൻ ‘ രയാകുന്ന ന  
തുണ്ഡി’ എ ം മ ം പാടാറുള്ളത് ആ ീെയ റി ള്ള േസ്താ ങ്ങളാെണ
ഭഗവതിഅമ്മ വിചാരിച്ചിരു . ഈ പുറപ്പാടിെല ഗാനം േകട്ട ഉടേനതെന്ന
അർദ്ധനീരസഭാവത്തിൽ അവർ ഇങ്ങെന പറ : “എന്ന ആഷ്ഷമിച്ച് അതാ
അ ന്തൻ െതാറ ണു. ഈ െകാച്ചിെന എ െച ം? എ ം പിടിേച്ചാ
െവന? െനല്ലിേലാ പുല്ലിേലാ പതുക്കാേമാ?” (െനഞ്ചിൽ അടി െകാണ്ട് ) “ഇവി 
െടെക്കടന്നിപ്പം രാവണാട്ടമാടൂല്ലിേയാ, വീമൻപട്ടര്?” മീനാക്ഷിെയ ഒളിക്കാൻ
കഴിയുന്നതിനു മുമ്പിൽത്തെന്ന ഗൃഹസ്ഥേവഷത്തിൽ മാമാെവങ്കിടൻ േവശിച്ച്
ആ രംഗത്തിെല ൈശത്യെമല്ലാം ദൂരീകരി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗാനെത്ത, വി 
േശഷി ം “പാ പു രാം ഞങ്ങെള നീ മുകിൽവർണ്ണാ ൈകെവടിഞ്ഞിേതാ”
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എന്ന ഭാഗെത്ത രസജ്ഞയായ മീനാക്ഷി ട്ടി കർണ്ണപീയൂഷമായി ആസ്വദി
സുഖി . േകശവൻകുഞ്ഞിെനെക്കാണ്ട് തെന്ന പരിണയംകഴിപ്പിക്കണെമ
ഗുണേദാഷിച്ച അ ാഹ്മണൻ തനി മി മായിത്തെന്ന ഇരി െമ ള്ള
ചിന്തേയാടുകൂടി, അേദ്ദഹം േവശിച്ച ഉടെന ആ കുട്ടി അേദ്ദഹത്തിേനാട്
േചഷ്ടെകാണ്ട് സ്വാഗേതാച്ചാരണം െച . ആ യുവതിേയയും േകശവപി 
ള്ളേയയും ഒരുമി കണ്ട മാ യിലുണ്ടായ മാമാെവങ്കിടെന്റ ഭാവരസങ്ങളും

ഹസനങ്ങളും, ൈകെകാട്ടിക്കളിയും അവർണ്ണനീയങ്ങളായിരു . “അെട
തിരു ക്കാമാ—മായമയ താ—െകാേണ്ടവംതൂട്ടിയാ? കീഴ ണിെയേപ്പാ
െമരട്ടിയുണ്ട്, േമാടി വിദ്യയാേല, കന്നി നിയാെള ഇഴ േണ്ട വ ട്ടാ ം? അേട,
വിവാഹ ക്ക് ദക്ഷിണയാവതു ാഹ്മണനുക്കില്ലിയാ? ഓെഹാ! അതുവും െപാ 
യ് വി െത.” (മീനാക്ഷിേയാട് ) “എന്നമ്മിണീ? ‘അനന്തഗുണനിധിപരന്തപൻ,
ഇവനവന്തിജനപദപുരന്ദരൻ?—അണ്ണ െശാന്നാേപ്പാെല താൻ പറ്റി ട്ടിേയ?
എൻ െശൽവേച്ചേല! കിഴവെനേപ്പാ നീയും െമര ട്ടിേയ? ആനാലും ‘അനൽപം
വാമ ഭവ്യം മമ സാേദന.’” ഈ സംഗത്തിനിടയിൽ, എ ിയെയ
അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടെത ള്ള പരി മേത്താടുകൂടി മ ള്ളവർ നി േപായി. ആ ാ 
ഹ്മണെന്റ േകശവൻകുഞ്ഞ്, തെന്റ മുമ്പിൽ നി ന്ന യുവാവാെണ ം, അല്ലാെത
തെന്റ ണയാ ദമായ ലളിതസുന്ദരനെല്ല ം, ആ കമനെന്റ ആപേന്മാചന 
ത്തിനായി ഈ തുല്യവയ നും തുല്യ ഭാവനും ആയ യുവാവിെന്റ അടുത്ത്
അേപക്ഷിപ്പാൻേപാകുന്നത് വിധിവിലാസത്തിെന്റ ഗതിവിേശഷമാെണ ം
മീനാക്ഷി േതാന്നി. ഇനി മാമാെവങ്കിടൻതെന്ന തനിെക്കാരാധാരെമ ള്ള
വിചാരേത്താടുകൂടി അവൾ ആ ാഹ്മണെന്റ അടുത്തണഞ്ഞ് “േപാേവാമാ
മാമാ? കാലഗതിയാെല വ േട്ടൻ” എ ക്ഷീണിച്ച സ്വരത്തിൽ പറ .
മാമാെവങ്കിടൻ ആകപ്പാെട കുഴക്കിലായി. എന്നാൽ ഭഗവതിഅമ്മയുെട പാടവ 
ങ്ങൾക്ക് ഉണർച്ചയുണ്ടായി, മാമെന്റേനർ തെന്റ കാലുഷ്യെത്ത വർഷി :
“കൂനിെല കുരുേപാെല വ ട്ടതു കണ്ടിേല്യാ. ഇ ന്തത്തിന് ഒരു കാലനുമിേല്ല 
േന്നാ?” മാമാെവങ്കിടൻ: “െമാേള്ളടി, കാളേമഘനിറമാണ്ട ദാനവീ!”
ഈ േസ്താ ംെകാണ്ട് ഭഗവതിഅമ്മ സന്നയായി. തിേസ്താ ത്തിന് ഒരു 
െമ്പ . എങ്കിലും േകശവപിള്ള സംഭാഷണത്തിനാരംഭിച്ചതുെകാണ്ട്, അതിെന
അവർ അമർത്തിെക്കാ . അനവരത മണേത്താടുകൂടി കഴിയുന്ന തെന്റ ജാത 
കവിേശഷെത്ത റിച്ച് ആ യുവാവു പരിതപി . അ തീക്ഷിതമായി ീകൾ
തെന്റ ജീവഗതിെയ വ ിപ്പിക്കാൻ ഉദയംെച ന്നതിെന റിച്ച് അയാൾ
ആശ്ചര്യെപ്പ . തെന്ന കാൺമാനായി ഈ കന്യക പുറെപ്പട്ടിരി ന്നത് എെന്താ 
രു ഹപ്പിഴയാണ്! ഇവൾ പുറേമ കാണെപ്പടുന്നതുേപാലുള്ള ഒരു ീയല്ല. താൻ
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സംശയിച്ചതുേപാെല രാജ്യകാര്യസം മണങ്ങെള ഭരി ന്ന ഒരു ഉപ ഹെമങ്കി 
ലും ആയിരിക്കണം. ഇവളുെടേനർക്ക് മാമാെവങ്കിടൻ രാജകന്യക എന്നേപാെല
ആദരെത്ത കാണി . പരിശുദ്ധതമിൾഭാഷയിലും സ്വരത്തിലും ഇവൾ
സംസാരി മുണ്ട്. ഇനി സംശയിപ്പാനുേണ്ടാ? തെന്റ അനുമാനങ്ങൾ ശരി 
യായിത്തെന്ന പരിണമി . ഇവൾ േകശവൻകുഞ്ഞിെന രക്ഷെപ്പടുത്താൻ
പുറെപ്പട്ടിരി ന്നതുെകാണ്ട് േശഷവും ഷ്ടം. േദാൈഷകദൃ കളായ ജനങ്ങൾ
എ ദു വാദങ്ങേളയും പറയെട്ട. രാമയ്യൻമുേഖന തെന്റ വാദങ്ങൾെകാണ്ട്,
തെന്റ അനുമാനങ്ങളുെട അവിതർക്കിതത്വെത്ത മഹാരാജാവിന് േബാദ്ധ്യം
വരു ം. ഈവിധമുള്ള ചിന്തകേളാടുകൂടി േകശവപിള്ള ഇങ്ങെന പറ :
“മാമാ, ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എവിെടെയങ്കിലും താമസിപ്പിക്കണമേല്ലാ.
െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ െകാണ്ടാക്കിയാൽ േവ ല്ല.”
ഒരു കഴ ട്ട പിള്ളയുെട ഭാര്യാഗൃഹമായ െചമ്പകേശ്ശരിയിേലക്ക് ആ
കന്യകെയ അയപ്പാൻ േകശവപിള്ള ആേലാചിച്ചത് അവളുെട പരമാർത്ഥ 
െത്ത അറി െകാണ്ടാെണ മാമൻ മനസ്സിലാക്കി. ആ നിശ്ചയേത്താളം
ഉചിതമായ മെറ്റാരു മാർഗ്ഗം തനി േതാന്നായ്കയാലും, െചമ്പകേശ്ശരി എന്ന
ഭവനനാമെത്ത േകട്ടതിൽ ആ കന്യകയും വിപരീതഭാവെമാ ം കാണിക്കാ 
ത്തതിനാലും, മാമൻ “ആമാമാം—അെങ്ക താൻ ‘കിേന്ദവീ കിമു കിന്നരി സുന്ദരി’
ആടറതു തകിന രംഗം” എ മറുപടി പറ . എന്നാൽ ‘നിനച്ചവണ്ണമല്ല
ൈദവമാർ േമ’ എ ദൃഷ്ടാന്തെപ്പടു മാറ്, േകശവപിള്ള ബഹുദൂരേദശ 
ങ്ങളിലും തിരുവിതാംകൂറിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സത്വം അയാളുെട മുമ്പിൽ

ത്യക്ഷമായി. അങ്ങെന ത്യക്ഷമായത് മനുഷ്യവി ഹേമാ, േ താ 
യുഗത്തിൽ ദണ്ഡകാരണ്യവാസംെചയ്ത് തേപാവിഘാതകന്മാരായി ചരിച്ച
വർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരു തിനിധി അവേശഷിച്ച് അവിെട അന്നെത്ത നാടകത്തിൽ
ഭരതവാക്യകഥനത്തിനായി ആവിർഭവിച്ചേതാ എ ശങ്കിക്കത്ത രൂപമായി 
രുെന്നങ്കിലും, പൂർവശിലാശിഷ്ടെത്തക്കണ്ട് സ്വജാതീയെനന്ന് േകശവപിള്ള
അഭിമാനിച്ച്, സ്വർഗ്ഗമഹിമാവിന് സാക്ഷ്യമായുള്ള ആ വി ഹെത്ത വീ ം,
പരിേശാധി . മാമാെവങ്കിടൻ തിരി േനാക്കി, ചാടി എഴുേന്നറ്റ്, ആഗമിച്ച
അ ാകൃതരൂപത്തിെന്റ ചു ം നൃത്തംെച . എന്നാൽ അയാളുെട വരവിെന്റ കാ 
രണെത്തപ്പറ്റി എെന്തങ്കിലും ഒരു േചാദ്യം െച ന്നതിനിടയിൽ, ചിലമ്പിേന
ച ക്കാറൻ, ഉമ്മിണിപ്പിള്ള മുതലായി ബഹുജനങ്ങൾ ആ മുറ്റ നിറ .
ദ തവിജയിയായ പുഷ്കരൻ നളെന്റ േനർെക്കന്നേപാെല ഉമ്മിണിപ്പിള്ള ബഹു 
വാചാലതേയാെട ഒരു ഭത്സനം തുടങ്ങി: “നീെട്ടഴുത്തങ്ങെത്ത പൂെച്ചല്ലാം പുറത്ത്!
പട്ടണത്തിലും പട്ടാപ്പകലും, പത്താമുദയം കഴി ം മണ്ണാേപ്പടി ഇതിനുമുൻ 
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പു േകട്ടിട്ടില്ല. ഇതാർക്കടുത്ത േവല? ഇെതല്ലാം ത രാൻ േകൾക്കണം.
എവിെട—െപെണ്ണവിെട? ആണുങ്ങൾ വന്നിരി ണൂ ഉടയവരായിട്ട്. ഉത്തരം
പറയിക്കാെത തെന്ന വിടുെമേന്നാ? േമത്തേനാ കീത്തേനാ പിറന്ന നീചൻ—”
ചിലമ്പിേന ച ക്കാറൻ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ തടു : “ഛീ! ഛി! ഏെറേപ്പച്ച്
എരപ്പത്തനം! മര്യാധക്കാർക്ക് ഏഴരാണ്ടംപിടിച്ചിരിക്കണ ഇക്കാലത്ത്, ഒത്തി,
ഒതുങ്ങി നടെയടാ—”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “അങ്ങെനയല്ല േന്ന! ഇയ്യാൾ തിരുമുമ്പിൽേസവയു 
െണ്ടാെന്നാരു ഹു ണ്ട്. ത രാനും മാേലാകരുമറിയിട്ട്, ധർമ്മപു രുചമ
നട ന്ന വയ്മ്പുകള്. ഇവെന്റ പ പറിേക്കണ്ടേയാ?” ആദ്യമായി മുറ്റത്ത്
ആഗമിച്ച കുപ്പശ്ശാർ “ഛ്ണീ! ഛ്ണീ! എ ം ഫ ം ഫണിക്കണതു ഫി 
െന്ന. കുെഞ്ഞവിേണ േണാക്കിൻ!” (ഭഗവതിയമ്മെയ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് )
“ഇെപ്പമ്പണന്നവര്—”
ഭഗവതിഅമ്മ: “ഛീ! മൂക്കറമാടൻ തുള്ളാ നി കൂവാ. തെന്റ ‘െപമ്പറന്നവെരാ’
ഞാൻ? എടാ െനട്ടപ്പനയാ! തെന്നെപ്പറ്റടിച്ചത് ആമ്പറന്നവെരാ?”
കുപ്പശ്ശാർ ഈ വാഗ്വിഷേമ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചേതയു . അതിെന്റ കൂർത്ത  
തിയും വക്താവിെന്റ ആ കളും കൂടിയാട്ടവും കണ്ട് ച ക്കാറനും അണഞ്ഞ
ദീപംേപാെല സ്വ ം ഒ പുക നി . ഭഗവതിഅമ്മ മാമാെവങ്കിടേനയും
േകശവപിള്ളേയയും െഞരി െകാണ്ട് അക കയറി. ച ക്കാറൻ മാമാെവ 
ങ്കിടേനാടു കയർത്ത് കാര്യെമടുത്ത്, ചില േചാദ്യങ്ങൾെച .
മാമാെവങ്കിടൻ: “ച ക്കാറ െന്ന, ‘സാ’എ തുടങ്ങണം. ‘നീ’യിൽ എടു 
ത്താൽ അ വെര നിൽ ല്ല. ഈ അപ്പനു കുറ്റെമാ മില്ല. ആ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള
ശുദ്ധ വിദ ജ്ജിഹ്വൻ! ഹ! എെന്തല്ലാമാണു പറഞ്ഞത്? പ പറിക്കേയാ?
പല്ലിനു െകാതിയുെണ്ടങ്കിൽ, പുത്തൻേകാട്ട ശ്മശാനത്തിൽ േപായിെപ്പറുക്കണം.
അതിെന്റ ഹപ്പിഴ ഇ ഞ്ഞിെന ഇവിെടക്കിഴു , അതിേലക്ക് േകശവ 
പിള്ളയാേണാ കുറ്റക്കാരനായത്? ച ക്കാറന ന്ന് നല്ലതിന്മണ്ണം ബുദ്ധി
ഉറപ്പിച്ചാേലാചിക്കണം. നിങ്ങെട കു േപാെലതെന്ന, മാമെന്റ കു മാണ്.
പുറേകാേട്ടക്കഥകളിൽ േകറിയാൽ മു ചവി ം. അങ്ങെന അേല്ല അ േന്ന?
മിണ്ടാെത കുഞ്ഞിെന െകാ െപാെയ്ക്കാള്ളിൻ! അതാണുത്തമം.”
ഉമ്മിണിപിള്ള: “താൻ വ ടെവട്ടാൻ വലിയ കട്ടിയക്കാറൻതെന്ന—”
മാമാെവങ്കിടൻ: “നിെന്റ ‘ഗ്വാഗ്വാ’യ്ക്ക് ആെരങ്കിലും ക്ഷണത്തിൽ െപാലി ം.
ഞാൻ വാ ടയനാണേല്ല? നല്ലകാലത്ത് ആ ഊ പുരയിെല എരിേശ്ശരിവാർപ്പ്
ഒരുതല െപാ ന്ന കയ്യായിരു ഇത്. അന്നായിരു െവങ്കിൽ, നീ ഒരു
കശക്കിെന്റ കഷണത്തി േണ്ടാ? ഇ തരത്തിന് തരം ഇതാ വിട്ടിരി  
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ണു. അതാ നി േകശവപിള്ള–പയ കാണെട്ട–അൈക്കയ്യ് ഒ മടക്ക്—
കാണിക്ക്— ാഗ്ത്ഭ്യം—‘കി േഭാ െചാന്നതും വാസുേദവ!’ എന്ന്. ഏെറ തി 
േക്കണ്ട. ൈകവിലാസങ്ങൾ അ ദൂര വേച്ചക്ക്. ഈന്തപ്പനച്ചീന്തലിലാണ്
നിെന്റ ധനാശി എ കേണ്ടാ.”
ഇങ്ങെന തെന്റ വത്സനുേവണ്ടി തലെകാടുത്ത് മാമൻ കലശൽ മുറു ന്നതിനി 
ടയിൽ, ഭഗവതിഅമ്മ മീനാക്ഷി ട്ടിെയ പുറത്തിറക്കിെക്കാ വ . അവെള
കണ്ട ഉടെനതെന്ന ച ക്കാറൻ “നുേമ്പ നട” എന്ന് ഉത്തരവുെകാടു .
മീനാക്ഷി : “ഞാൻ വരുന്നില്ലാ.”
ച ക്കാറൻ: “വരുണില്ലേയാ? എ! ഇവിെട െപാറുതിെക്കാേണ്ടേച്ചാ? പിേള്ള 
െട കെണ്ണന്ത്? െചമ്പിടാംകുഴിയിേലാ െചന്ന് ഇരി ന്നത്?”
മീനാക്ഷി: (േകശവപിള്ളേയാടും മാമേനാടും) “ഇേദ്ദഹത്തിന് എെന്റേമൽ
ഒരവകാശവുമില്ല. ശാസിപ്പാനും െകാ േപാകാനും ഒരധികാരവുമില്ല. എെന്ന
ആരും െതാടാെത നിങ്ങെളങ്കിലും രക്ഷിക്കണം.”
ച ക്കാറൻ: (േദ്വഷ്യേത്താട് ) “െപേണ്ണ! എ ചല ണു നീ? ആെര
കണ്ടാണീഹവങ്കാരങ്ങള്?”
അധികം വാ കൾക്ക് ഇടെകാടുക്കാെത കുപ്പശ്ശാർ മുേമ്പാ കടന്ന് മീനാ 
ക്ഷി ട്ടിേയാടു േസ്നഹപുരസ്സരമായി ചില കർണ്ണമ ങ്ങൾ ജപിച്ച്, അവെള
വശത്താക്കിെക്കാണ്ട് അവിെടനി തിരി . ച ക്കാറനും ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയും
അനുഗാമികളും േകശവപിള്ളയുെട േനർക്ക് ഒരു ലഹളെയ്ക്കാരുെമ്പ . കൂട്ടത്തി 
നിടയിൽ കാ ക്കാരനായി േവശി നിന്നിരുന്ന പക്കീർസാ മുേമ്പാ കട .
അയാളുെടയും ച ക്കാറെന്റയും േന ങ്ങളിട .
ച ക്കാറഭാ രൻ ഭൂതചരി തിെകാണ്ട് ആ മഹമ്മദീയാഞ്ജേനയനാൽ
ഭക്ഷിക്കെപ്പടുെമ ഭയന്നേപാെല അരനിമിഷം അവിെട താമസിക്കാെത
നട കള . പക്കീർസാ ചിരി െകാണ്ട് ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട പുറങ്കഴുത്തിൽ
ഒരു വിരൽെകാണ്ട് ഒ തേലാടിവി . അരനാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ
സരസെന്റ നാസിക വാമകർണ്ണമുഖമായി വ ി േപായതായി കാണെപ്പ .
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അദ്ധ്യായം പതിനാല്

“എല്ലാം േവണ്ടതുേപാെലയാക്കി വരുവൻ
േവണ്ടാ വിഷാേദാദയം.”
അർദ്ധരാ ിവെര രാജധാനിവർത്തമാനങ്ങെള റിച്ച് ഭഗവതിഅമ്മേയാടു സം 
സാരി െകാണ്ടിരുന്ന വൃദ്ധ, അടുത്തദിവസം സൂേര്യാദയത്തിൽ നിയമ കാരം
ദൗഹി ിയുെട മൃണാളശീതളമായ അംഗുലികൾെകാ ള്ള പരാമർശനത്താ 
ലല്ല, മ ട നാലുെകട്ടിെന്റ നടുമുറ്റ ചരിച്ച സൂര്യകിരണങ്ങളുെട

ർശത്താലാണ് സുഖനി യിൽ നി ണർത്തെപ്പട്ടത്. മീനാക്ഷിയുെട ഭഗ 
വൽേസ്താ കളഗീതെത്ത വി ള്ള സുഖമാകെട്ട, വാത്സല്യാതിേരകമായ
ആലിംഗനമകെട്ട തനി ലഭ്യമാകായ്കയാൽ, ആ ബാലിക ഉറക്കമുണർന്നി 
ട്ടിെല്ല വിചാരിച്ച്, വൃദ്ധ തെന്റ ദൗഹി ിെയ ഉണർ ന്നതിനായി മൃദുസ്വര 
ത്തിൽ വിളി . അതിനു തിശബ്ദെമാ ം ഉണ്ടാകായ്കയാൽ അവർ എഴുേന്നറ്റ്
നാലുെകട്ടിെന്റ പുറത്തിറങ്ങി തെന്റ കുമാരിെയ േനാക്കി ടങ്ങി. ആ പരിേശാധ 
നയും നിഷ്ഫലമായതു െകാണ്ട് സ്വ െമാരു പരി മേത്താടുകൂടി കുപ്പശ്ശെര വിളി .
തെന്റ നിരന്തരപരിചാരകനായ ആ ഭൃത്യനും വിളിേകൾ ന്നില്ല. കിഴേക്കാ ള്ള
പടിവാതൽ തുറ കിട കയും െച . വൃദ്ധയുെട നരച്ച േകശബന്ധം
പിംഗളസടേപാെല ജൃംഭി . ഉമ്മിണിപ്പിള്ള കാണെപ്പട്ടതുേപാെല അവരുെട
മുഖവി തി ഒ വർദ്ധി . വിശാലേന ങ്ങൾ യൗവനദശാവർത്തനത്താെല 
ന്നേപാെല നീലിമെകാണ്ട് ഉജ്ജ്വലി . തരക്തഗതിെകാണ്ട് കണ്ഠേദശത്തിെല
രക്തനാളങ്ങൾ പീനങ്ങളായി ടി . വാമേന ത്തിെന്റ വലതുഭാഗ ള്ള ഒരു
മറുക് തുടുതുെട രി . വൃദ്ധ ജീവധാരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന േമാഹമാസകലം
നഷ്ടമായി. ശൂലാ ാേരാഹണമായ ശിക്ഷേയയും അനശ്വരയേശാമു െയ
ഗണിച്ച ആ നിസർഗ്ഗൈധര്യവതി അവമാനശങ്കാേക്ഷാഭംെകാണ്ട് ാഹകർ 
ത്താവിെന്റ േനർക്ക് അതിരുഷ്ടയായി, സ്വജീവിതഹതി ം സന്നദ്ധയായി,
തെന്റ പരേദവതയായ ചാമുണ്ഡിെയേപ്പാെല ഭാവേത്താടുകൂടി, ശരീരത്തി 
െന്റക്ഷീണേത്തയും സൂര്യകിരണങ്ങളുെട ഔഷ്ണ്യേത്തയും മറ നി . തെന്റ
കുടുംബ താപെത്ത ഉദ്ധാരണംെചയ് വാനുള്ള ബീജമായിക്കരുതിയിരുന്ന
കന്യക ച ക്കാറനാൽ അപഹരിക്കെപ്പട്ട് കുല ഷ്ടയായിത്തീർന്നിരി .
ആ ദുർവൃത്തെന്റ ദുഷ്ടതെയ തിേരാധിച്ച ഭക്തശിേരാമണിയായ ഭൃത്യൻ
വധിക്കെപ്പട്ടിരി . ഇങ്ങെന ഉദിച്ച വിചാരങ്ങേളാടൂടി, സർവ്വവീര്യവും
ൈസ്ഥര്യവും അസ്തമിച്ച് ആ മാന്യകുടുംബിനി വാതിലിനുേനർ ള്ള മുറ്റത്ത്
േമാഹാലസ്യെപ്പ വീണുേപായി.
പഥികനായുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങെന ഒരു ശരീരം കിട ന്നതു കണ്ട് അനാഥ 
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േ തെമ ശങ്കിച്ച്, ഓടിേപ്പായി താൻ കണ്ട സംഗതിെയ ചിലമ്പിേന
ധരിപ്പി . ആ സംഗതിയിൽ നിരപരാധിയായ ച ക്കാറൻ അേപ്പാൾ അവിെട
ഇല്ലായിരു എങ്കിലും, കഴ ട്ട കുടുംബാവശിഷ്ടങ്ങളുെട ഭാഗ്യംെകാണ്ട്
അത ത്തമനായ ഒരു മാണി അവിെട എത്തീ ണ്ടായിരു . േകശവൻ 
കുഞ്ഞിെന്റ ആപൽക്കഥെയ അറിഞ്ഞ് തെന്റ പു െന്റ സഹായത്തിനായി,
പാചകന്മാരായ മലയാള ാഹ്മണരും, കാര്യസ്ഥന്മാരായ നായന്മാരും അേന 
കം ഭൃത്യരും ഒരുമി പുറെപ്പട്ട രാഘവരുണ്ണിത്താൻ ച ക്കാറെനക്കണ്ട്
ആദ്യമായി േവണ്ട ആേലാചനകൾ െച വാൻ ചിലമ്പിേനത്ത് ഇറങ്ങിയി 
രു . അേദ്ദഹത്തിന് ചിലമ്പിേന ള്ള മഠത്തിൽ അരിെവപ്പിനും മ ം
വട്ടംകൂ ന്നതിനിടയിലാണ് വഴിേപാക്കെന്റ വർത്തമാനം അവിെട കിട്ടിയത്.
സം ത സാഹിത്യത്തിെന്റ പാരംഗതനായിരുന്നതുകൂടാെത ‘സർവ്വാംഗസുന്ദ 
രീ’വല്ലഭനും ആയിരുന്ന ഉണ്ണിത്താൻ നിമിഷമാ േപാലും താമസിക്കാെത
തെന്റ ഔഷധെപ്പട്ടിയും എടുപ്പിച്ച് മ ടെത്തത്തി. ഇേദ്ദഹം ആകൃതിയിൽ
മസൂരിത്തഴ കളും കഷണ്ടിയും വാർദ്ധക്യജരാനരകളുെട ാരാംഭലക്ഷണ 
ങ്ങളും വാേതാപ വംെകാണ്ട് നട ന്നതിൽ ഒരു വിഷമതയും േചർ ള്ള
േകശവൻകു തെന്ന ആയിരു . പു െന്റേമൽ ചുമത്തെപ്പട്ട അപരാധെത്ത 

റി േകട്ടിരി എങ്കിലും, തെന്റ സന്താനം നീചമായ ഒരു കർമ്മത്തിെന്റ
കർത്താവാകുന്നതു േകവലം അസംഭാവ്യെമ ള്ള ൈധര്യേത്താടുകൂടിയും,
മഹാരാജാവിെന മുഖം കാണി ക ന വാങ്ങി എതൃവാദം നടത്തി മകെന
വീ െകാ േപാകുന്നതിനായും, ഇതിനിടയിൽ ചിലമ്പിേന ച ക്കാറൻ
വല്ലതും സാഹസത്തിനു പുറെപ്പടുെന്നങ്കിൽ അതിെന തടു ന്നതിനായും പു 
റെപ്പട്ടിരി ന്നതാണ്. തെന്റ സഹായംെകാ സമ്പന്നനായ അണ്ണാവയ്യൻ
സ്വേത തെന്ന ഗുണവാനും, ആ ാഹ്മണനും േകശവൻകു ം തമ്മിൽ ആത്മ 
മി ങ്ങളും ആയിരു . േകശവൻകുഞ്ഞിെന റിച്ച് അണ്ണാവയ്യനിൽനി
കിട്ടിയിരുന്ന സേന്ദശങ്ങെളല്ലാം േസ്നഹാദരപൂർണ്ണങ്ങളായിരു . അതിനാൽ,
അവർ തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടായി െകാല നട എന്നത് കലിയുഗാവസ്ഥ ം
വിശ്വസനീയമെല്ലന്ന് ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയനായ ഈ മഹാനു 
ഭാവൻ ചിലമ്പിേനത്ത് എത്തി. തെന്റ പു നു മഹാരാജാവ് അരുളിയിരി ന്ന

ഥമശിക്ഷെയ റിച്ച് േകട്ടേപ്പാൾ, “തിരുമനസ്സിെല േചാറുതെന്നയാണ് നാം
എല്ലാവരും എല്ലാേ ാഴും ഉ ന്നത്. അവിടെത്ത സ്വന്തെചലവിേന്മൽ അവൻ
കുറ ദിവസം കഴി ന്നതുെകാണ്ട് എന്ത് അവമാനം വരാനുണ്ട്?” എ
സാധാരണ പിതാക്കന്മാർ ണ്ടാകാത്തതായ നിശ്ചലതേയാടുകൂടി ആ പുരുഷ 
രത്നം അഭി ായെപ്പട്ട്, ഈ ഭു ച ക്കാറെന്റ ഐശ്വര്യസ ർണ്ണതയിലും,

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 178

അയാളുെട ഹാർദ്ദമായ േസ്നഹെത്ത കാംക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അയാളുെട സമ്പാദ്യത്തിന്
തെന്റ മകൻ അനന്തരാവകാശിയായി െട മായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സ്വകാര്യാഭി ായം. കുടിലകുലാവതംസമായ ച ക്കാറേനാടു തനി വാ 
സ്തവമായ ജുഗുപ്സയും േദ്വഷവും േതാന്നിയിരു എങ്കിലും ഉണ്ണിത്താൻ തെന്റ
അന്തർഗ്ഗതെത്ത ഇതരന്മാർ വി െകാടുത്തില്ല. ഈ മഹാനുഭാവൻ വൃദ്ധയുെട
താമസസ്ഥലെത്തത്തി അവെര മുറ്റ നി മാറ്റി, നാലുെകട്ടിനക ള്ള
ത പടിയിൽ കിടത്തി, നാഡി പരീക്ഷിച്ച് ചില ചികിത്സകളും െച . വൃദ്ധ 
യുെട കണ്ഠത്തിൽ സർപ്പാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മംഗല്യസൂ വും, വലതുകണ്ണിെന്റ
പുറേങ്കാണിനടുത്ത് ഒരു കറുത്ത മറുകും കാണെപ്പ . ഹാ ഹാ കർമ്മഗതി!
ഒ കൂടി വൃദ്ധയുെട നാഡിപരിേശാധിച്ച്, േകവലം േമാഹാലസ്യമായിരു
എ ം തൽക്കാലം ആപത്ഭയമിെല്ല ം അേദ്ദഹം തെന്റ മനസ്സിനു േബാ 
ദ്ധ്യം വരുത്തി. വൃദ്ധേയാട് അടു െചന്ന് സ്വമാതൃസമീപത്തിെലന്നേപാെല
ഇരുന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ േസ്നഹാദരഭക്തികെള ടീകരി ന്ന കരുണേയാടുകൂടി
കയ്യണച്ച്, ‘േചച്ചീ’ എ വൃദ്ധെയ വിളി . വൃദ്ധ േബാധാവർത്തനേത്താടുകൂടി,
ക്ഷീണസ്വരത്തിൽ അതിനുത്തരമായി ഒ മൂളി. ഉണ്ണിത്താൻ തെന്റ രണ്ടാം
മുണ്ടിെന മടക്കി വൃദ്ധെയ വീശി ട . വൃദ്ധ ദീനസ്വരത്തിൽ “ആരത്?”
എ േചാദ്യംെച ; “നന്തിയ ന്ന് ” എന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ ഉത്തരം പറയു ;
“രാമരുണ്ണിേച്ചട്ടേനാ?” എ വൃദ്ധ േചാദി ; “അല്ലാ അേദ്ദഹം മരി േപായി;
രാഘവനാണ് ” എന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ തെന്ന അറിയി ; “കു ണ്ണിേയാ”
എ പറ െകാണ്ട് വൃദ്ധ ക തുറന്ന്, അേദ്ദഹെത്ത േനാക്കിക്കര തുട  

. ര േപരും േസ്നേഹാപചാരവചനങ്ങൾെകാണ്ട് പര രമുള്ള ബലവത്തായ
പരിചയേസ്നഹബന്ധങ്ങെള ദർശിപ്പി . ഒടുവിൽ “എെന്റ കുഞ്ഞിെന
ചിലമ്പിേനെത്ത മഹാപാപി എ െച ?” എന്ന് വൃദ്ധ അ വർഷേത്താെട
േചാദ്യംെച .
ഉണ്ണിത്താൻ: “കുഞ്ഞിെന ച ക്കാറൻ െകാ െപായ്ക്കള എന്നാേണാ
വിചാരം?”
വൃദ്ധ: (കഷ്ടെപ്പട്ട് ) “ആ സ്വാമി ാഹി അതും അതിൽ കട ം വർത്തി ം.
ആൺ തുണ ഒ ണ്ടായിരുന്നതിേനയും—െകാ ൈകകഴുകിേയ–നാരായണാ!”
കുലീനതെകാ ം വേയാവൃദ്ധിെകാ ം കഷ്ടങ്ങളുെട സഹനംെകാ ം വന്ദ്യ 
യായുള്ള ആ മഹതിയുെട ദുഃഖത്തിൽ അവെരേപ്പാെല അഭിജാതനും സഹജഭാ 
വാനുവർത്തകനും സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണനും ആയ ഉണ്ണിത്താൻ പൂർവ്വചരി ങ്ങെള
വിസ്മരിച്ച് ീകൃഷ്ണേകാപ സ്തനായ ഗയന് ആ ിത ാണനിപുണനായ
അർ നെനന്നേപാെല ഒരു അഭയ തിജ്ഞ നല്കി ആശ്വസിപ്പി : “േചച്ചി
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വ്യസനിേക്കേണ്ട. രാജ്യം ഇേപ്പാൾ നല്ല ഭരണത്തിലാണ്. ദുരാപ കൾ
ഒ ം വരികയില്ല. ച ക്കാറൻ അവെന െകാന്നിരിക്കയില്ല. ഞാൻ ഒ
േചാദിക്കെട്ട. ഉണ്ണി ഇവിെട വരാറുണ്ടായിരു ഇേല്ല?”
വൃദ്ധ: “കർമ്മബന്ധം അങ്ങെന വരുത്തിവ . ആ കുഞ്ഞിന് ആപ വന്ന 
േപ്പാൾ എെന്റ മകൾ കുഞ്ഞിെന്റ ബുദ്ധിയും ക്ഷയി .”
ഉണ്ണിത്താന് മകെന്റ അനുരാഗെത്തപ്പറ്റി ആ യുവാവിെന്റ എഴു കൾ കിട്ടിയി 
രു . കന്യക ഏതു ഭവനക്കാരി എ ം മ ം എഴു കളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ആ യുവാവിെന്റ ണയാ ദമായ കാമിനി ആെരന്ന്
ഉണ്ണിത്താന് െവളിെപ്പ . വൃദ്ധയ്ക്ക് ആ കന്യകയുെട േവർപാടുെകാ സംഭ 
വിച്ചിരി ന്ന ആപത്ത് തെന്നയും തുല്യദുഃഖനാ ന്നതുേപാെല ഉണ്ണിത്താനു
േതാന്നി.
ഉണ്ണിത്താൻ: “കുഞ്ഞ് എ പറഞ്ഞത് േചച്ചിയുെട ഒടുവിലെത്ത മകളാേണാ?”
വൃദ്ധ: “ഞങ്ങൾ ഇവിട േപായേപ്പാൾ സാവി ിയും അവളുെട ഭർത്താവുംകൂടി 
യുണ്ടായിരുന്നതറിയാമേല്ലാ. അേപ്പാൾ ൈക ട്ടികളായി ഉ ശാന്തന്മാെരന്ന്
എല്ലാവരും വിളി വന്ന ിവി മനും ജനാർദ്ദനനും മാ ം ഉണ്ടായിരു .
അതിൽപിെന്ന ഞാൻ സവിച്ചില്ല. അവെരല്ലാം െപാേ ായി, ഉണ്ണീ–ൈദവം
അങ്ങെന വിധി . ഭർത്താവും േപായി, ഞങ്ങൾ ഏകാന്തകളായി. ആദിത്യനും
ച നുംേപാെല ഇരുന്ന ഉ േനയും, എെന്റ മകൻ (െതാണ്ട ഇടറി ദുസ്സഹമായ
വ്യഥേയാട് ) ശാന്തേനയും തീരാവിനക്കാറ്, — അേയ്യാ—മഹാപാപികള്—
ആ മറവന്മാര് െകാേണ്ടേപായി. ഏതുവഴി േപാേയാ എേന്താ? അവരുെട
അച്ഛൻ അങ്ങെന പറ െകാണ്ട്—അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വഭാവെമല്ലാം അവിെട
അറിയാമേല്ലാ—േലാകത്ത് ആണിനും െപണ്ണിനും ഇണങ്ങാത്ത സ്വഭാവം!
ഞാൻ മാ ം കഴി കൂട്ടിയത് എങ്ങെന എന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം. ഒടുവിൽ
ദുശ്ശീലം മുഴുത്ത്, ഇടയ്ക്കിെട ഞങ്ങെള വി േപാകും— അങ്ങെന ഇരി േമ്പാൾ
തിരി വരും. രാ ി കാണാെതയാകും— ആറുമാസം കഴിയുേമ്പാൾ പിെന്നയും
വരും. മധുര, കാഞ്ചീപുരം, തൃെക്കാടിന ര്, ൈവഗാപുരം ഇങ്ങെന ഓേരാേരാ

ാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഞങ്ങേളയും വലിച്ചിഴ . ‘േഗാവിന്ദസ്വാമിഗുരു’
എന്ന് എല്ലാട ം േപെരടു . പണം വ െചാരിയുന്നതിനു കണക്കില്ലായി 
രു . അവിടങ്ങളിെല ആളുകെളല്ലാം ഞങ്ങെള വളെര സഹായി . ന െട
ആളുകൾേപാലും അങ്ങെനയുള്ള മര്യാദയും ദയയും കാണി ല്ല. പാളയേപ്പട്ട 
ക്കാേരയും നാവാഭന്മാേരയും കാണുകേയാ എെന്തല്ലാം െച . തിരുവിതാംേകാട്
മുടിക്കണെമന്ന് ഒേര തമായി. സാവി ിെയ വിചാരിെച്ചങ്കിലും അടങ്ങിപ്പാർ 
ക്കണെമ ഞാൻ കാൽപിടിച്ചിരന്നി ം ഒ ം േകട്ടില്ല. അങ്ങെനയിരിക്കേവ
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മീനാക്ഷിെയ സാവി ി സവി . മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ
കാലവും കഴി . അേപ്പാൾ സാവി ിയുെട അച്ഛന് ഉത്സാഹം കൂടി ട 
ങ്ങി. പിെന്ന കാണുന്നതും അപൂർവ്വമായി. നാ താമാണ്ട് എങ്ങാേണ്ടാവച്ച്
ഒരു ജ്വരംപിടിച്ച് ഞങ്ങെള വി േപായി. അ മുതൽ ഇേങ്ങാ േപാരാൻ
ആേലാചന തുടങ്ങി. അടുത്തേപാെല സാവി ിയും അവളുെട ഭർത്താവും
രാമരുണ്ണിത്താൻ ഞങ്ങളുെട സഹായത്തിന് അയച്ചിരുന്ന നായന്മാരും അച്ചിയും
ഒരു െകാള്ളവസൂരിയിൽ മരി . കുപ്പേനയും അതു പിടികൂടി, എങ്കിലും രക്ഷെപ്പ .
ഞങ്ങൾ ള്ളെതല്ലാം വി പിറക്കി, ഈയാണ്ട് ആദ്യം ഇേങ്ങാ േപാ .
ചാമുണ്ഡീശ്വരത്തിറങ്ങി, ഊ പുരയിേലാ മേറ്റാ താമസി െകാണ്ട്, വെല്ലട ം
ഒരു പറ വാങ്ങി കുടിെകട്ടിപ്പാർക്കാെമ വിചാരിച്ച് അവിെട െച —എെന്റ
ശിവേന! നശിപ്പിച്ചാലും ഇ െകാടിയ നാശം െചയ്യാേമാ? അവിെട ച ക്കാ 
റനും വ കൂടി. എേന്താ, മനസ്സിരങ്ങി ഞങ്ങെള ഇവിെട പാർപ്പി . ഞങ്ങൾ
േപാകുേമ്പാൾ തുണ നന്തിയ നിന്നായിരു . വന്നേപ്പാഴും നന്തിയെത്ത
സന്താനം ഞങ്ങൾ തകുവാൻ വ േചർ . േദവിയാേണ സത്യം—ഞാൻ
അനുകൂലിച്ചില്ല—േകശവൻകുഞ്ഞിെന ഇവിെട േകറരുെത ചട്ടംെകട്ടി െവള്ള 
െമാഴിച്ച ൈക കടി കൂെട വിചാരി . എനിക്കറിയാം—അവനും അവളും
ക ം കണ്ണമണിയുമായിേപ്പായി. അതു കളിയല്ലാ എ വിചാരിച്ച്, ഞാൻ
ആണയിട്ട് അവെന െവളിയിലാക്കി. ഞങ്ങൾ ഏതുവഴിയും േപാെട്ട—ഉണ്ണി
ഉടെന േപായി േകശവൻകുഞ്ഞിെന വിടുവിക്കണം. എെന്റ കുഞ്ഞ് എേങ്ങാ
േപാേയാ ൈദവേമ! കഴിയുെമങ്കിൽ അവൾ േപായ വഴിയും—”
വൃദ്ധ ക്ഷീണിച്ച് തെന്റ കഥയും അേപക്ഷയും നിറുത്തി. ഉണ്ണിത്താനും തെന്റ
ഭാര്യയും വിവാഹത്തിനുമുമ്പിൽ ണയബദ്ധരായിത്തീർന്ന്, ചില കുരങ്ങാട്ട 
ങ്ങൾ ആടി, തങ്ങളുെട ഭവനക്കാെര വിഷമിപ്പിച്ച്, ഒടുവിൽ സംഘടിച്ചി ള്ള
ദമ്പതിമാരാണ്. വൃദ്ധയും വൃദ്ധയുെട ഭർത്താവും കുടുംബനിർബന്ധ കാരം
േചർക്കെപ്പട്ട വല്ലഭനും ഗൃഹിണിയും ആയിരു . അതുെകാണ്ട് കാമേദവെന്റ
േ രണയിൽ യുവാക്കന്മാരും യുവതികളും എ ചാപലങ്ങൾ കാട്ടിേപ്പാകുെമന്ന്
ആ ീക്ക് അറിവാൻപാടിെല്ലങ്കിലും, ഉണ്ണിത്താന് സ്വാനുഭവത്താൽ നല്ലവ 
ണ്ണം ഊഹിക്കാമായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിരാമമായുള്ള ഗംഭീരമുഖം
സരളങ്ങളായ അനവധി സൽപാഠങ്ങൾ അടങ്ങീ ള്ള ഒരു ന്ഥത്തിെന്റ
മുഖപ മായിരു . ഹണശക്തിെകാണ്ട് ദൃഢമായ ൈവശദ്യംകൂടി ഉണ്ടായി 
രുന്നതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം മ വിഷയങ്ങെള പുര രിച്ച് ഇങ്ങെന േചാദ്യംെച :
“കുട്ടൻ ബന്ധനത്തിെല ം മ ം മീനാക്ഷി മനസ്സിലാേയാ?”
വൃദ്ധ: “പറയാെതങ്ങെന കഴി ം? നാല ദിവസത്തിനു മുമ്പ് തിരുവന 
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ന്തപുര കാരി ഒരു ീ വടെക്കങ്ങാേണ്ടാ േപായി, തിരി േപാകുന്നവഴി
ഇവിെടേക്കറി. െകാലക്കഥയും െകാല്ലാക്കഥയും അവരു വിസ്തരി പറ .
അേപ്പാൾ മുതൽ മീനാക്ഷി തിരുവനന്തപുരെത്ത കാര്യങ്ങെള റിച്ച് അേന്വഷ 
ണം തുടങ്ങി. അവെര വി പിരികയിെല്ല മായി. എെന്റ അടു നി മാറി,
അവേരാടു രാപ്പകൽ വർത്തമാനമായി. അവർ ഇന്നെല രാ ി ഉറ േമ്പാൾ
രാവിെല എഴി േപാകുെമ പറ െകാ കിട . ഉദി ംമു േപാവുകയും
െച .”
ഉണ്ണിത്താൻ: “എന്നാൽ പിെന്ന വ്യസനിപ്പാെനാ മില്ല. ഭർത്താവിെന വിടീ 
ക്കാൻ ആ ീേയാടുകൂടി ഭാര്യ േപായിരിക്കയാണ്. അവരുെട പുറെക കുപ്പശ്ശാർ
തടയാനും പുറെപ്പ . ഇ േയ ഉ കഥ. അതുെകാണ്ട് ജീവെന കളയണ്ട
— ‘ഭർത്താവ് ’ എ ം ‘ഭാര്യ’ എ ം പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് അവരുെട വിവാഹം
നട എ തെന്ന വിചാരി െകാള്ളണം. കുട്ടിെയ കണ്ടിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഞാൻ
എല്ലാം അനുവദി . േചച്ചി ഇനി വ്യസനിക്കരുത്. േജ്യഷ്ഠൻ അ പകരി .
അതിലധികം ഇന്ന് അനുജൻ ഏൽ . നിങ്ങൾ നന്തിയ േപാരണം.
ആ െകാ കന്നത്തി ആരും അറിയാെത ചാടിേപ്പായതു െവടിപ്പായില്ല. കുട്ടനും
അത രസി െമ േതാ ന്നില്ല. തെന്ന അേന്വഷിച്ച് ഒരു െപ പുറെപ്പ 
ടാൻ േവണ്ട േയാഗ്യത തനി ണ്ടെല്ലാ എന്ന് അയാൾ അഹങ്കരി ന്നവനല്ല.
എന്തായാലും അെതല്ലാം നാം ഇനി വകെവേയ്ക്കണ്ട. കുട്ടികളാകുേമ്പാൾ പല
േഗാഷ്ടികളും കാ ം.”
വൃദ്ധ: “പേക്ഷ, എല്ലാത്തിനടിയിലും ഒരു വലിയ േകാ മുണ്ട്—അതു ടി
പറേഞ്ഞക്കാം. ഞങ്ങെട ൈകവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു േമാതിരം േകശവൻ 
കു െകാ േപായി അണ്ണാവയ്യനു വി . അതാണു തിരുവനനതപുര ള്ള
ഇേപ്പാഴെത്ത കലക്കത്തിെനല്ലാം അടിസ്ഥാനം. േമാതിരം ആരുേടെത
സമ്മതി േമ്പാൾ ഞങ്ങൾെക്കങ്ങെന കിട്ടി എ ം, ഞങ്ങളാെര ം േചാദ്യ 
ങ്ങളിളകും. പിന്നെത്ത ഫലം ഉണ്ണിതെന്ന ഊഹി .”
ഉണ്ണിത്താൻ: “ചിലെതല്ലാം ഒളി ന്നതുെകാണ്ടാണ് അനർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്.
വരുന്നതു വരെട്ട എ റച്ച് പരമാർത്ഥെത്ത മുഴുവൻ പറയണം. ആ ഉണ്ണിത 
െന്ന എെന്തല്ലാം വള പുളച്ചാണ് എനിെക്കഴുതീ ള്ളത്! അവെന്റ ായവും
സ്ഥിതിയും വർണ്ണിെച്ചാേരാല നാലുവശം; ായം തികഞ്ഞ പുരുഷന്മാർ പരി 
ണയംെചേയ്യണ്ട ആവശ്യെത്തപ്പറ്റി മെറ്റാേരാല അങ്ങെന; അച്ഛനമ്മമാരുെട
ഇഷ്ടെത്ത അനുകരിേക്കണ്ട മുറകെളപ്പറ്റി മെറ്റാേരാല; എങ്ങാെണ്ടാരു െപ
സൗന്ദര്യവതിയായിരി ന്നതിെന റി ള്ള വർണ്ണന, കുനുകുെന, െപാടി
അക്ഷരത്തിൽ, അവളുെട സൗശീല്യാദി ഗുണവും മ ം വർണ്ണിച്ച് ഒരു കവിത—
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എ ഓല എ ഞാൻ എണ്ണീല്ല. േചച്ചീെട മകെട മകള് ഒ ണ്ട്, അവെള
കൂട്ടിെക്കാ വീട്ടിൽ േപാരണെമ താ ര്യമുണ്ട്. അതിനനുവദിക്കണം; എ
മാ ം എഴുതിയിരുന്നാൽ ഇതിനുമുമ്പിൽത്തെന്ന ആ ിയയും നടന്ന്, ഇേപ്പാഴ 
െത്ത അനർത്ഥങ്ങളും അവമാനങ്ങളും കൂടാെത കഴിയുമായിരു . ച ക്കാറൻ
തടുത്താലും ഇവിെടക്കിടന്ന് തടു േക ഉ . സംഗതികൾ അവിെട സുഖമായി
നട ം.”
വൃദ്ധ:“േകശവൻകുഞ്ഞിെന കുറ്റെപ്പടുേത്തണ്ട. ഞങ്ങൾ ഉണ്ണി’ ‘േച 
ച്ചി’യാെണ ം മ ം അയാൾ ഒടുവിലെത്ത ദിവസം സന്ധ്യേക്ക അറിെഞ്ഞാ .
എ ണ്ണി ഇേപ്പാൾത്തെന്ന തിരുവനന്തപുരേത്ത േപാണം. പട്ടണങ്ങേള
ചീത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. മീനാക്ഷി � പേക്ഷ � തനിച്ചായിരിക്കാം. അവൾ
കണ്ടാൽ കുറ േഭദവുമാണ്. ഉണ്ണി കാണുേമ്പാൾ മനസ്സിലാവും.”
ഉണ്ണിത്താൻ: “സാവി ിയുെട ഛായയാെണങ്കിൽ എനി കാണാെതതെന്ന
കഥ എെന്ത നിശ്ചയിക്കാം.”
വൃദ്ധ: “സാവി ിെയാ? –” എ പറ തുടങ്ങീട്ട് തെന്റ ദൗഹി ിയുെട
സൗന്ദര്യെത്ത താൻ വർണ്ണി ന്നതുചിതമെല്ല വിചാരി വിരമി . ഇങ്ങ 
െന സംഭാഷണം നട െകാണ്ടിരി ന്നതിനിടയിൽ വൃദ്ധ ഉണ്ണിത്താെന
പിടിച്ചണച്ച്, ഗദ്ഗദേത്താട് ഒരു േചാദ്യം െച : “സാവി ിയുെട അമ്മാവെന
കണ്ടി േണ്ടാ?”
ഉണ്ണിത്താൻ: “ഉണ്ട്.”
വൃദ്ധ: “എെന്റ വലിയാങ്ങെള —അേദ്ദഹം കുലത്തിെനാത്ത കരുേത്താടുതെന്ന
െകാലവാൾ ഏേറ്റാ?”
ഉണ്ണീത്താൻ: “േചച്ചി അെതാ ം േചാദിക്കരുത്. അക്കാലം ഒരു ളയ 
കാലമായിരു . കഴിഞ്ഞെതല്ലാംകഴിഞ്ഞതായിരിക്കെട്ട. ഇേങ്ങഭാഗ ം
നിലയില്ലാത്ത േ ാഹ വൃത്തികളുണ്ടായിരു . േചച്ചിയുെട ഭർത്താവ്, ശകു 
നിയും കർണ്ണനും ഭീക്ഷ് മരും ഒന്നായിേച്ചർന്ന് ഒരു മഹാകൗരവനായിരു .
അേദ്ദഹത്തിന് എല്ലാം തടുക്കാൻ കഴിയുമായിരു . െപരുെവള്ളത്തള്ളൽ കണ്ട 
േപ്പാൾ നിങ്ങേളയും െകാണ്ട് നന്തിയ േപാ . െവള്ള മുറുകിയേപ്പാൾ
അവിട ം കട . ഇേപ്പാൾ നിലെകാണ്ടിരി ന്ന സ്ഥിതിതെന്ന എല്ലാം
െകാ ം ഉത്തമെമന്ന് ആശ്വസിക്കണം.”
അല്ലേയാ ബുദ്ധിയും വിദ്യയും സമ്പ ംെകാ സമൃദ്ധനായ ഭുേവ! അങ്ങയു 
െട ഒടുവിലെത്ത അഭി ായത്തിൽ ഒരു െത െണ്ടന്ന് അങ്ങ് അറിയുന്നില്ലെല്ലാ?
അങ്ങ് ഉത്തമപുരുഷന്മാരുെട ഉത്തംസംതെന്ന എ സമ്മതിക്കാം. പേക്ഷ,
ആരുംതെന്ന പരിപൂർണ്ണബുദ്ധിമാെന ം, സർവ്വസാക്ഷി എ ം നടി േപാകരു 
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ത്. അങ്ങിരി ന്ന ഭവനത്തിെന്റ അ ം കിഴ മാറി, ഒരു വലിയ പറ മുഴുവൻ
വ്യാപി നില് ന്ന ഒരു വടവൃക്ഷം ബഹുശതവർഷങ്ങൾ മുമ്പിൽ, ഒരു സാ 
ധു ാണിയുെട വായിൽനി ം പതനംെചയ്ത് എൺമണിയിലും െചറുതായ ഒരു
ബീജത്തിൽനി ം മുള വളർന്നി ള്ളതാണ്. അങ്ങെന ഒരു സ്വ ജ വിനും,

േത്യക ഉേദ്ദശ്യം കൂടാെതയും ഒരു മഹത് തിഷ്ഠാപനം സാധി െമ വ 
രികിൽ, തി ിൈയക തനും ദൃഢനിഷ്ഠനും ആയും, മൂല ിഗുണശക്തികൾ
ഏകീകരി ം ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധെന്റ ആത്മാവ് ഭൂേലാകത്തിൽ അവേശഷിക്കാെത,
എല്ലാം നിലെകാ എ നിർേദ്ദശി ന്നെതങ്ങെന? കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശെന്റ കൗ 
രവത്വേമാ രൗരവത്വേമാ—എെന്തങ്കിലുമാകെട്ട—അതിെന, സന്ദർഭം വരുേമ്പാൾ
വർണ്ണിക്കാൻ, ചില വിേശഷണപദങ്ങെള ടി സംഭരി െകാ ക. അന്ന്
അത്താഴവും കഴി രാഘവരുണ്ണിത്താൻ മ ട തെന്ന താമസി .
മീനാക്ഷിയും കുപ്പശ്ശാരും തിരുവനന്തപുര െണ്ട ം, അടുത്തദിവസം മടങ്ങി 
െയ െമ ം ച ക്കാെന്റ ഒരു ഭൃത്യൻ വ മ ട െതര്യെപ്പടുത്തി.
മീനാക്ഷി വ കണ്ടതിെന്റേശഷം ആ സ്ഥല നി ം തിരിക്കാെമ
നിശ്ചയിച്ചാണ് ഉണ്ണിത്താൻ അവിെട താമസിച്ചത്.
ഇതിനിടയിൽ ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരെന്റ തേപാമന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ര
സംഭവങ്ങെള വർണ്ണി െകാള്ളെട്ട. ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട നാസിക പക്ഷാഘാ 
തം സംഭവി എ കണ്ട ഉടെനതെന്ന ച ക്കാറൻ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുമായി
മർമ്മവിദ്യാവിദഗ്ദ്ധനായ േയാഗീശ്വരെനക്ക ചികിേത്സാപേദശെത്ത ാർ 
ത്ഥി .
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള േനരിട്ട ആപത്തിെന റി േയാഗീശ്വരൻ സകരുണം
അനവധി േചാദ്യങ്ങൾ െച . അതിെന്റ നിവാരണത്തിന് അധികസമയം
ഗാഢചിന്തനവുംെച . നാസാൈവരൂപ്യം സംഭവിച്ചിരി ന്നതു മരണലക്ഷണ 
െമ വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പടാെമങ്കിലും, ആ ഭയം മനസ്സിെന ബാധിേക്കെണ്ട ം,
ആ സംഭവം മഹമ്മദീയമുഷ്കരെന്റ കര ർശം െകാ ണ്ടായി ള്ളതെല്ല ം,
േകവലം മുഖവാതാരംഭത്തിെന്റ ലക്ഷണമാെണ ം, അതിേല ചിലക്ഷാ 
രസി രാദികൾ േസവി േമണ പരിഹാരം ഉണ്ടാേക്കേണ്ടതാെണ ം,
േയാഗീശ്വരൻ വിധി . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട സന്താപത്തിന് ഇങ്ങെനയാണു
ശാന്തി അരുളിെച്ചയ്തെത വരികിലും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദങ്ങളിൽ അ
രാ ി കുപ്പശ്ശാർ വീണുരുണ്ട്, ന്ദനം െചയ്ത്, മീനാക്ഷിേയാടു േയാഗിച്ച
കർണ്ണമ െത്ത ടർന്ന് ആ കന്യകയുെട ണിധിയായി, ഒരേപക്ഷ െചയ്ത 
േപ്പാൾ അവർ തമ്മിൽ ദീർഘമായ ഒരു സംഭാഷണം നടന്ന്, അവസാനത്തിൽ
ഹരിപഞ്ചാനനൻ ആേലാചനയിൽ മഗ്നനായി ഇരു . അേപക്ഷെയ നിർ 
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വ്വഹിച്ചിെല്ലങ്കിൽ, മീനാക്ഷി ജീവത്യാഗംെച കളയുെമ ം, അ േത്താളവും
അതിലധികവും വർത്തി ന്നതിന് ആ കന്യക സന്നദ്ധയായിരി
എ ം കുപ്പശ്ശാർ ഉണർത്തി . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ശിലാഹൃദയം ഉരുകി.
മീനാക്ഷിയുെട ഇംഗിതത്തിനു സിദ്ധി ഉണ്ടാകുെമന്ന് അേദ്ദഹം അനു ഹം
െച . കുപ്പശ്ശാർ അവിെടനി പിരിയുന്നതിനു മുമ്പിൽ േയാഗീശ്വരൻ ഇങ്ങെന
ഒരു ക ന ടിെക്കാടു : “അമ്മിണിെയ ആരുക്കാവത് ദത്തം െചയ്യ ടാത്.
നമതു യജ്ഞം മുടിയ ം. അപ്പാൽ തകിന്തപടി നാേമ സുമാർെശയ് േവാം. ഭ ം!”
പിെന്നയും എേന്താ ചിലതു പറവാൻ ആേലാചിച്ചിട്ട്, ഉള്ളിലുണ്ടായ വികാരവി 
േക്ഷാഭംെകാണ്ട്, ആ ാരബ്ധനിവൃത്തനും ‘പരവശ’െപ്പ നി . കുപ്പശ്ശാർ
ചില വ ങ്ങളും കുറ വ്യവും സമ്മാനി ം, അയാെള വാതൽപ്പടിവെര അനുഗ 
മി തേലാടി പരിരംഭണവും െച ം, േയാഗീശ്വരൻ യാ യാക്കി. കുപ്പശ്ശാരുെട
ഭൃത്യഭക്തിെയ ഇതിലധികംെകാ അഭിമാനിേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
അടുത്തദിവസം ഉദിച്ച് ഏെഴ നാഴിക െചന്നേപ്പാൾ മീനാക്ഷിയുെടയും കു 
പ്പശ്ശാരുെടയും തിരിെയയുള്ള യാ യുണ്ടായി. വൃദ്ധയുേടയും ഇവരുേടയും
പുനസേമ്മളനത്തിൽ ഇരുഭാഗേത്ത ം വിഷമങ്ങെളാ മുണ്ടാകാെതയും,
വൃദ്ധയാൽ മീനാക്ഷി ട്ടി ശാസിക്കെപ്പടാെതയും സൂക്ഷി ന്നതിനു മനഃപൂർവ്വം
അവിെട താമസിച്ചിരുന്ന ഉണ്ണിത്താെന്റ സാന്നിദ്ധ്യംെകാണ്ട്, േകാപ ദർശ 
നെമാ ം കൂടാെതയും, എന്നാൽ സ്വൽപമായ അന്യഥാഭാവേത്താടും വൃദ്ധ
മീനാക്ഷിെയ സ്വീകരണംെച . തെന്റ പു നാൽ സ്വയംവരണം െചയ്യെപ്പട്ട
കന്യക ഉണ്ണിത്താെന്റ േന ങ്ങൾ സാവി ി എന്ന മാതാവിേനയും ബഹുമ 
ണ്ഡലങ്ങക്ക റം ദൂരീകരി ന്നതും രംഭ പകരം നിേയാജ്യയായിരുെന്നങ്കിൽ
നിത്യ ഹ്മചാരിയായ ശുക ഹ്മർഷിേയയും ാപഞ്ചികനാ വാൻ േപാരുമാ 
യിരുന്നതും ആയ ഒരു സൗന്ദര്യധാമെമന്ന്, അത്യാശ്ചര്യാനന്ദങ്ങെള ഉ ാദിപ്പി .
അേദ്ദഹം ആ ൗഢകന്യകെയ സമീപ വിളിച്ച്, കരുണാപൂർവ്വം തേലാടി,
സേന്താഷ ദമായുള്ള തെന്റ നിശ്ചയങ്ങെള ധരിപ്പിക്കയും, തെന്റ വാഗ്ദത്തെത്ത
അനുസരി ഗൂഢമായി ചില ശാസേനാപേദശങ്ങൾ നൽകുകയും െച . ഇതു
ക ം േക ം നിന്ന കുപ്പശ്ശാർ േവദാന്ത ഹണേമാ കീർത്തനകഥനേമാ കൂടാെത
‘പടിയാറും കടന്ന് ’ ൈകലാസ ാപ്തനാവുകയും െച .
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അദ്ധ്യായം പതിനഞ്ച്

“പാ െകാ ം ഫലിച്ചീല, കൂ െകാ ം ഫലിച്ചീല,
പാട്ടിലാക്കാെനളുതെല്ലന്നവർ േതാന്നി.”
ച ക്കാറനാദിയായ ശ ക്കളുെട അഹംകൃതിെകാണ്ട് അ ം ഒരു ഘനക്ഷയശ 
ങ്ക േകശവപിള്ള ണ്ടായി. എന്നാൽ തനി ാപ്തമായിരി ന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുെട
സ്ഥിതിക്ക്, മാർഗ്ഗബാധകളായിത്തടയുന്ന ശല്യശകലങ്ങളാൽ ക്ഷേതാത്സാ 
ഹനായി െട നിശ്ചയിച്ച്, അയാൾ തൽക്ഷണം രാമയ്യെന ണ്ട്, താൻ
അനുഷ്ഠി ന്ന ഉപായത്തിെന്റ വിജയത്തിന് േകശവൻകുഞ്ഞിെന സന്ദർശനം
െചയ് വാൻ ആ ഹമുെണ്ട ധരിപ്പി .
കുപ്പശ്ശാരുമായി നടന്ന നിമ ണത്തിൽ താൻ െചയ്തി ള്ള തിജ്ഞെയ
നിർവഹി ന്നതിൽ േയാഗീശ്വരനും ഉദാസീനനായിരുന്നില്ല. ദുർജ്ജനഹി 
തങ്ങെള അനുകൂലി ന്ന കൃതിേദവെന്റ വികൃതിത്തംെകാണ്ട് ആ രാ ി
മദ്ധ്യകാലമായേപ്പാൾ വർഷകാലത്തിെന്റ സമാഗമസൂചകമായി അഭിന്നമായുള്ള
ഒരു കാളിമ ആകാശെത്ത ആച്ഛാദി . ഭൂബന്ധത്തിൽനി മുക്തരാകാെത
നക്തഞ്ചരത്വെത്ത അനുവർത്തി ന്ന കാളികൂളിസഞ്ചയം, തങ്ങളുെട സേങ്കത 
കാരാഗൃഹങ്ങെള േഭദിച്ച് സ്വച്ഛന്ദനർമ്മം തുടങ്ങിയതുേപാെല രാജധാനിയിെല
നാനാഭാഗങ്ങേളയും ഭയങ്കരമായ അട്ടഹാസപടലികളും ആേ ാശധാരകളും 
െകാണ്ട് ആകമ്പനം െച . ഹ്മരക്ഷസ്സിെന്റ േകാപാരംഭമാെണ ള്ള
ജ്യൗതിഷികമതം ഇങ്ങെന ഉത്ഭവിച്ച ഭയെത്ത സ്ഥിരീകരി . നി യിൽനി 

ണർന്നതിെന്റേശഷവും ജനങ്ങളുെട കർണ്ണങ്ങളിൽ ആ േഘാരധ്വനികൾ
ഭയജനകമാംവണ്ണം മാെറ്റാലിമുഴക്കിെക്കാണ്ട് അവേശഷിച്ചതിനാൽ, നാഗരര 
ക്ഷികളുെട രാ ിസഞ്ചാരങ്ങളും ‘ഉക്കള’ക്കാരുെട േമൽേനാട്ടവും ഒ കാലേത്ത
നാമമാ മായി.
അടുത്തദിവസെത്ത സൂര്യഭഗവാനും േമഘകവചനായി താെഴ രഥത്തിൽ
ആേരാഹണംെച . ആ വിശ്വേന െന്റ വീക്ഷണമുണ്ടാകുന്നതിനു മു തെന്ന,
ഹരിപഞ്ചാനനനായ യുവരാജസാരഥി ആ രാജകുമാരെന, രഥസാമ ികൂടാതുള്ള
തെന്റ സാരഥ്യചാതുര്യം െകാണ്ട് മഹാരാജസമക്ഷത്തിേലക്ക് എഴുന്നള്ളി ക
കഴി . ‘അപ്പ’െന്റ അ തീക്ഷിതമായ സു കാശവദനദർശനത്താൽ വികസി 
തഹൃദയനായ മഹാരാജാവ്, സ്വവത്സകുമാരെന്റ അഭീഷ്ടെമെന്ത സേസ്മരം
പൃച്ഛി . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ഭഗവൽക്കഥാ കാലേക്ഷപൈവദുഷ്യെത്ത ഗുരുജനം
ആസ്വദിക്കണെമന്ന് ഒരു ാർത്ഥനയുെണ്ടന്ന് രാജകുമാരൻ സേങ്കാചേത്താെട
ഉണർത്തി . സ്വകുടുംബാംഗങ്ങളിൽ അമിതകരുണനായ മഹാരാജാവ്, ആ
അേപക്ഷാനിർവഹണത്തിനുമുമ്പായി ഇനിെയാരു സൂേര്യാദയമുണ്ടായി െട
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നിശ്ചയിച്ച്, അതിന്മണ്ണം സാദിച്ചരുളിയിട്ട്, വ്യായാമാർത്ഥെമന്ന ഭാവത്തിൽ
അ ം ഒരു സഞ്ചാരത്തിനു പുറെപ്പ .
േകശവപിള്ള പകടശ്ശാലയിേല േപാകുന്നവഴിയിൽ, രാജമന്ദിരത്തിെന്റ

ാകാരത്തിനക കടന്നേപ്പാൾ, ചിന്താ സ്ഥനായി നി ന്ന മഹാരാജാവി 
െനക്ക മുഖംകാണി . അനിഷ്ടച്ഛായാേലശവും കൂടാെത േകശവപിള്ളെയ
അടു വിളിച്ച് പരമാർത്ഥമറിഞ്ഞിരുന്ന മഹാരാജാവ് “നിെന്റ ആശൗചം
നീങ്ങീേല്ല” എ ത്യക്ഷത്തിൽ നിരർത്ഥമായ ഒരു കുശല ശനം അരുളി 
െച്ച . സ്വസങ്ക കാരമുള്ള ആശൗചഘ്നാചാര്യന്മാർ ആെര നിർേദ്ദശിച്ച്,
വട പടിഞ്ഞാറുള്ള പത്മനാഭക്ഷ േത്തയും മഹാരാജാവിെന്റ പാദങ്ങേള 
യും േകശവപിള്ള േനാക്കി. തെന്റ ഭൃത്യഭക്തിെയ ആദരിച്ച് മഹാരാജാവ്
േക്ഷ ാഭിമുഖമായിത്തിരി നി ാർത്ഥനാപൂർവം ശിരഃകമ്പനം െച .
“അടിയങ്ങൾ ര സന്നിധാനവും ഒ േപാെല തെന്ന” എ േകശവപി 
ള്ള ആ ആംഗ്യത്തിന് അവിളംബിതമായ ത ത്തരമായി ധരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ,
സത്യപരായണനായ മഹാരാജാവിെന്റ മനസ്സ് ആ ഭക്തെന സന്തപിപ്പിക്കത്ത 
ക്കവണ്ണമുണ്ടായി ള്ള തെന്റ ക നയുെട സാഹസെത്ത ഓർത്ത് അ െമാ
കലുഷമായിത്തീർ . തന്നിൽ അധിേരാപിതമായ ഈശ്വരത്വം പക്ഷാന്തരാ 
ധീനെമ സൂചിപ്പി മാറ്, ”ന െട മഹമ്മദീയ ജകളും നിെന്റ മതെത്ത
അനുവർത്തി േമാ?” എ േകശവപിള്ളയ്ക്ക് അസംഗതെമ േതാന്നിയ ഒരു

ശ്നമുണ്ടായി.
േകശവപിള്ള: ”ഇെല്ലങ്കിൽ, കമ്പനിയാെരയും മ ം േനാക്കാെത ഇതിനുമു ത 
െന്ന ഇേങ്ങാട്ട് ആ മി ന്നതിന് ൈഹദർ രാജാവിെന ൈധര്യെപ്പടുത്താൻ
ഒരു കക്ഷി ഇവിെട ഉണ്ടാകുമായിരു .”
മഹാരാജാവ്: ”നിെന്റ ഹരിപഞ്ചാനനമാർഗ്ഗക്കാേരാ?”
േകശവപിള്ള: ”ആ മാർഗ്ഗക്കാരും േനരുമാർഗ്ഗമറിയുേമ്പാൾ േനർവഴിക്ക് നിൽ 

ം!”
മഹാരാജാവ്: ”അവരുെട ഇേപ്പാഴെത്ത ഗമനം േനർവഴിവിട്ടാെണന്ന് ഇനിയും
നീ വിചാരി േന്നാ?”
മഹാരാജാവിെന്റ പരിപൂർണ്ണവിശ്വാസംെകാണ്ട് അനു ഹിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന കാ 
ല ം, അവിടന്ന് ഈവിധമുള്ള വിതർക്കിത േചാദ്യങ്ങൾ േകശവപിള്ളേയാടു
േചാദിക്കാറുണ്ടായിരു . തിരുവുള്ളം സന്ദിഗ്ദ്ധമായുള്ള അന്നെത്ത സ്ഥിതിയി 
ലും, രാജ്യത്തിൽനി ംശമുണ്ടായാലും, അസത്യവും അപഥ്യവുമായുള്ളതിെന,
സ്വാത്മവഞ്ചനം െചയ്ത്, രാജസന്നിധിയിൽ ധരിപ്പിപ്പാൻ അശക്തനായ േക 
ശവപിള്ള അച്ഛത്മകൃത്യനിഷ്ഠനായി ഇങ്ങെന അറിവി : ”ആ സ്വാമിയാർ
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െത ം വട ം, ഇവിടങ്ങളിലും എല്ലായിട മുള്ളവെര തലെതറ്റി എന്ന്
അടിയൻ ഇേപ്പാഴും തിരുമനസ്സറിയി െകാ ന്നതിെന ക ി ക്ഷമി രക്ഷി 
ക്കണം. പുറ നാ കാരും പല പല ജനങ്ങൾ വന്ന്, അേദ്ദഹേത്താടു േചരു .
ഇന്നെല രാ ിയിലും ഒരു വലിയ സഹായി ആേരാ വ േചർന്നി ണ്ട്.”
മഹാരാജാവ്: ”നിെന്ന കാണാൻ വന്നതുേപാെല വല്ല േദവകന്യകയും അേങ്ങാ 
ം പുറെപ്പട്ടതായിരിക്കാം.”

സന്മാർഗ്ഗചാരിയും യുവാവുമായ തെന്റ വിശ്വസ്തഭൃത്യനിൽ അർ നെനേപ്പാെല
അപഹാസത്താൽ ഉൽബുദ്ധവീര്യനാവുക എെന്നാരു സ്വഭാവൈവശിഷ്ട്യം
ഉെണ്ട മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന മഹാരാജാവ്, അയാളുെട പൗരുഷെത്ത അ ം
ഉജ്ജ്വലി ന്നതിനായി ഈ വിേനാദവാർത്തെയ േയാഗിച്ചതായിരു .
എന്നാൽ ആ വിരസൻ അതിെന ഗൗരവമായി ധരിച്ച്, ഇങ്ങെന അറിയി 

: ”അടിയൻ എല്ലാം ആപത്തിെന്റ ഇറ മതികൾതെന്ന. തൃപ്പാദത്തിെല
അനു ഹംെകാണ്ട് കണ്ണിനു വരുന്നതു പുരികംവഴി േപാകു . അടിയൻ അറി 
യിക്കാെത പരമാർത്ഥെമല്ലാം തിരുമനസ്സറിഞ്ഞി ണ്ട്. ൈഹദരുെട കാര്യത്തിൽ
ആപത്തില്ലാത്തവിധത്തിൽ തിരുമനസ്സിെല ബുദ്ധി ഭാവം ബഹളെമാ ം
കൂടാെത എല്ലാം ഒതു . എന്നാൽ, ഇവിടെത്ത സ്ഥിതികൾ-അടിയെന്റ
പഴമനസ്സിൽ െകാണ്ടി ള്ളത് കുറ ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, എല്ലാം തൃപ്പാദത്തിൽ
വിടെകാ െകാള്ളാൻ കൽപനയുണ്ടാകണം.”
മഹാരാജാവ്: ”നന്തിയ ണ്ണിത്താെന്റ മകെന കണ്ടിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുെണ്ടങ്കിൽ,
അങ്ങെന െച െകാള്ളാം. വിേരാധമില്ല. അവൻ ന െട ൈകയിൽനിെന്നാഴി 
െഞ്ഞങ്കിേല ശുഭം ഉണ്ടാവൂ.”
സാഭി ായമായ ഈ അനുമതിെയ അരുളിെച്ചയ്ത്, മഹാരാജാവു നടെകാ .
രാമയ്യൻ മുേഖനയുണ്ടായ തെന്റ അേപക്ഷയ്ക്ക് രാജാനുവാദം ഇ ലാഘവത്തിൽ
ലഭിച്ചതുെകാണ്ട് തെന്റ ത്യക്ഷൈവകുണ്ഠ ഭുവാൽ സവിേശഷം താൻ അനു 

ഹിക്കെപ്പ എ ം, മീനാക്ഷിെയ സംബന്ധി ള്ള തെന്റ േമാേദ്ദശ്യെത്ത
അടിടന്ന് ദുർവ്യാഖ്യാനം െചയ്യാെത സൂക്ഷ്മബുദ്ധ്യാ ധരിച്ചിരി എ ം
േകശവപിള്ള േമാദി .
മദ്ധ്യാഹ്നഭക്ഷണത്തിനായി േകശവപിള്ള തെന്റ ഭവനത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ
അവിേടയും േമാദകരമായ ഒരു വിേശഷസംഭവമുണ്ടായി: തെന്റ നവസുഹൃ 
ത്തായ പക്കീർസായും, അണ്ണാവയ്യെന്റ കണ കേളാടുകൂടി ആ ാഹ്മണെന്റ
കാര്യസ്ഥന്മാരും അവിെട കാ നിന്നിരു . അയാേളാട് ഇടപാടുകൾ
ഉള്ളതിൽ ഒരു മാണിക്ക് േകശവപിള്ളെയ മാ േമ വിശ്വാസമു എ ം
ആ പുള്ളിയുെട േപർ പുറ പറയുന്നത് അേദ്ദഹത്തിനു സമ്മതമെല്ല ം,
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അതുെകാണ്ട് തന്നാണ്ടെത്ത കണ കൾ അ യും ഒ പരിേശാധിച്ച്,  
ധാനപുള്ളികൾ സംബന്ധിച്ച് അേങ്ങാ മിേങ്ങാ മുള്ള കടപ്പാടിെന്റ ആക ക
ഒ വരുത്തിെക്കാടുക്കണെമ ം ആ കാര്യസ്ഥന്മാർ അേപക്ഷി . േസവി 
ക്കാൻ സങ്കൽപിക്കെപ്പടുന്ന ൈദവം ത്യക്ഷനാകുന്നേപാെല ഈ സന്ദർഭം
തനി കിട്ടിയത് അപാരൈദവേയാഗമാെണ സേന്താഷിച്ച്, ഝടിതിയിൽ
ഭക്ഷണവും കഴിച്ച്, േകശവപിള്ള തനി കണ വിഷയത്തിലുള്ള സവ്യ 
സാചിത്വെത്ത അത്യന്തം കർണ്ണനീരസമായുള്ള ഒരു നാസാമുരളേലാടുകൂടി

േയാഗി തുടങ്ങി. ആ പരിേശാധനയിൽ േകശവപിള്ളയുെട ബുദ്ധിയിൽ
ചില ഫലദർശനങ്ങൾ അ തസംഗതികളായി പതി . ഒന്നാമതായി,
താൻ സംശയിച്ചിരുന്നതിനു വിപരീതമായി ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ നാമേധയം
ആ ഓല രുണകളിൽ എ ംതെന്ന കാൺമാനില്ലായിരു . രണ്ടാമതായി,
േകശവൻകുഞ്ഞ് ആ ാഹ്മണേനാടു കടെപ്പട്ടിട്ടിെല്ല മാ മല്ല, കണക്കിൻ 

കാരം ആ വാണിജ്യസംഘം നന്തിയേത്ത പതിമൂവായിരം രാശിയിൽ
കൂടുതൽ കടെപ്പട്ടി മുണ്ട്. മൂന്നാമതും മുഖ്യവുമായി, േപർ പറയാെത ഒരു
പുള്ളിയിൽ പ ം വരവും എഴുതി അയ്യായിരം വരാഹേനാളം അണ്ണാവയ്യനു
വസൂലാേക ം മുതലായി നിൽപ്പ് എഴുതിയിരി . പൂജ്യേപ്പരിട്ട പുള്ളി
പൂജ്യനായ ഹരിപഞ്ചാനനനായിരിക്കണെമന്ന് േകശവപിള്ള അനുമാനി .
മൂന്നാമെത്തേപ്പരിലുള്ള ആക ക േകട്ടേപ്പാൾ, അവ്യക്തമായ ചില േക്ഷാഭ 
ങ്ങേളാടുകൂടി പാക്കീർസാ ൈക തിരുമ്മി. തെന്റ സ്വകാര്യനിരൂപണെത്ത
പേരംഗിത ാഹിയായ അവെന്റ മേനാദർപ്പണം സൂക്ഷ്മ ഹണംെച എ ം
േകശവപിള്ള വ്യാഖാനി . ഇങ്ങെന ഒരു സംഭവമുണ്ടായത് തനിക്ക് അന്ന്
രണ്ടാമെത്ത മഹാഭാേഗ്യാദയെമന്ന് േകശവപിള്ള േമാദിച്ചേപ്പാൾ അവിെട കൂ 
ടിയിരുന്ന സകലരുേടയും കർണ്ണങ്ങളും ക കളും െപാടിയുംവണ്ണം ഒരു മിന്നൽ,
ഇടിരവേത്താടുകൂടി അടു ള്ള അേനകം നാളിേകരവൃക്ഷങ്ങെള ഏകസമയ
ഭസ്മീകരി . താൻ സേന്താഷിച്ചതിനു വിപരീതമായി ൈദവവിേരാധലക്ഷണം
കാണെപ്പടുകയാൽ േകശവപിള്ളയുെട മന ചഞ്ചലെപ്പ . കടിഞ്ഞാണിൽ
നിൽക്കാത്ത അശ്വെത്ത ശാസനംെച ംേപാെല പക്കീർസാ ആ സംഹാ 
രശക്തി ദർശനത്തിൽ സഹൃദയത്വം െകാേണ്ടാ, അന്തരീക്ഷേകാപത്തിനു

തി ാധമാേയാ ഹി സ്ഥാനിയിൽ ചില ഉദ്ഗാരങ്ങെള േഘാഷി .
അന്നസ്തമി നാല നാഴിക ഇരുട്ടിയേപ്പാൾ േകശവപിള്ള േകശവൻകു 
ഞ്ഞിെന്റ കാരാഗൃഹത്തിേല പുറെപ്പ . ബന്ധനസ്ഥെന കാ നിന്നിരുന്ന
കു ട്ടക്കാർ രാജമതം അറിഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല േകശവപിള്ളെയ കണ്ടമാ  
യിൽത്തെന്ന ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന ആദരപൂർവ്വം അകേത്ത കൂട്ടിെക്കാ  
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േപായി, കാശിെച്ചരിയുന്ന ദീപത്തിെന്റ സമീപത്ത്, ന്ഥരസാനുഭൂതിയിൽ
ലയിച്ചിരുന്ന േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ മുമ്പിൽ േവശിപ്പി . ഓേരാ സ്ഥലങ്ങ 
ളിൽവ കാണുകമാ ംെകാ ള്ള പരിചയക്കാരായ ആ ര േപരും ആ
സമാഗമത്തിൽ മുഖേത്താടുമുഖം േനാക്കി അനന്തരകരണീയമായുള്ള മര്യാദ 
െയ റി വിേവകശൂന്യന്മാരായതുേപാെല സ്ഥിതിെച . ഊർജ്ജിതവും
കഠിനവുമായുള്ള മഹാരാജാജ്ഞെയ അനുസരിച്ച് തെന്ന ബന്ധനത്തിലാ 
ക്കിയിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക് അന്യനായ ഒരു പുരുഷെന്റ ആഗമനം തനിക്ക്
അനിഷ്ടമായുള്ള ഫലെത്ത സൂചിപ്പി എന്ന് േകശവൻകുഞ്ഞ് ഥമത്തിൽ 
ത്തെന്ന വിചാരി . എന്നാൽ മഹാരാജാവിേനാടുണ്ടായ സംഭാഷണത്തിൽ
നാമ സ്താവനമുണ്ടായ േകശവപിള്ളയാണു േപാന്നിരി ന്നെത കണ്ടേപ്പാൾ
മര്യാദെയ ലംഘി ന്നതു വിഹിതമെല്ല വിചാരിച്ച് ആ യുവാവ് എഴുേന്ന
േകശവപിള്ളെയ ഇരി ന്നതിനു സൽക്കരി . മാമാെവങ്കിടനാൽ തനി
സങ്കൽപിക്കെപ്പട്ട കന്യകയുെട കാമുകെന്റ സുഭഗത കണ്ട് േകശവപിള്ള പര 
മാ തവശനായി, മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി അയാളുെട ഹസ്ത ഹണംെചയ് വാൻ
ഉദ്യമി . “െതാടരുത്, േചാര പുരണ്ട ൈകയല്ലേയാ?” എ പറ െകാ 
ണ്ട് േകശവപിള്ളയ്ക്ക് അസംബന്ധെമ േതാന്നിയ ഒരു ധാർഷ്ട്യേത്താടുകൂടി
േകശവൻകുഞ്ഞ് ൈകകെള പിൻവലി . േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ കഷ്ടാവസ്ഥ 
െയ റി സഹതാപേത്താടുകൂടി “ചിലതു പറവാനുണ്ട്—അതിനാണ് ഞാൻ
വന്നിരി ന്നത് ” എ േകശവപിള്ളയുെട ഭാഗം സംഭാഷണാരംഭി .
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അന്യചിത്തം അറിക ബഹുരസമാണ്. ഞാൻ പഠി ന്ന
കാവ്യങ്ങളും ശാ ങ്ങളും—ഈ ന്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയതും—എല്ലാം ഓേരാ മഹാ 
ന്മാരുെട മേനാധർമ്മങ്ങളാണ്. നിങ്ങേടത് അറിവാനും എനി കൗതുകമുണ്ട്;
തുടിണം.”
താൻ ഒരു ചിത്ത മക്കാരെന്റ പൂർവ്വാപരസംബന്ധവിഹീനമായ ജൽപന 
ത്തിെന്റ േ ാതാവായി ഭവിച്ചിരി േവാ എന്ന് േകശവപിള്ള സ്വ േനരം
സംശയി . എങ്കിലും, േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ഓേരാ പദങ്ങളിലും രിച്ച
ആേക്ഷപരസം വക്താവിെന്റ ചിത്തെത്ത ചലിപ്പി ന്ന വ്യഥാധിക്യത്തിൽനി 
ന്ന് ഉദ്ഭൂതെമ േതാ കയാൽ േകശവപിള്ള ക്ഷമാപരനായി, മൗനെത്ത
അനുഷ്ഠി . േകശവൻകുഞ്ഞ് തെന്റ ഉക്തികളുെട നീരസത്വം സകാരണമ 
െല്ല പശ്ചാത്തപിച്ച് വീ ം േകശവപിള്ളെയ ഇരി ന്നതിനുക്ഷണി .
ദീപത്തിെന്റ ഓേരാ പാർശ്വത്തിലായി ആ ര േപരും ഇരുന്നേപ്പാൾ അവ 
രുെട ആകൃതികൾ സൃഷ്ടിമഹിമ അതിെന്റ പരേമാകൃഷ്ടതയിലും എങ്ങെന
വ്യത്യാസസംകലിതമായിരിക്കാെമന്ന് അ തമായി ദൃഷ്ടാന്തീകരി . തു 
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ല്യവയ രും ഏകനാമധനന്മാരും ആയ ആ യുവാക്കൾ സൗന്ദര്യത്തിലും
ഒ േപാെല അ നിലയന്മാരായിരു െവങ്കിലും ഒരാളിെന്റ സൗന്ദര്യം ക്ഷാ  
മായ നായകത്വേത്തയും, മേറ്റ ആളിേന്റത് ശാന്ത ാഹ്മണ്യേതജസ്സിേനയും
അനുകരി . േകശവപിള്ളയുെട അംഗസൗഷ്ഠവം ൗഢവും ആദരണീയ 
വും, േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ കായലാളിത്യം ആകർഷകവും ആരാധനീയവും
ആയിരു . സ്വഭാവത്തിനും ഈ വിധമായുള്ള ഭിന്നത അവർ തമ്മിലുണ്ടായി 
രു . േകശവപിള്ള ബുദ്ധിേതജ നും േലാകത വിദഗ്ദ്ധനും കൃത്യനിഷ്ഠനും
സംഖ്യാശാ കുശലനും, േകശവൻകുഞ്ഞ് ആത്മസത്വനും ജ്ഞാനവിഭവനും
ധർൈമ്മകദീക്ഷിതനും കാവ്യരസജ്ഞനും, േകശവപിള്ള സ്വപൗരുഷത്താൽ
ദീപ്തനും, േകശവൻകുഞ്ഞ് കുലജനധനയേശാധനനും, േകശവപിള്ള സ്വാ  
േയാദ്ധതനും, േകശവൻകുഞ്ഞ് ഗുരുജനങ്ങൾ വശംവദനും, േകശവപിള്ള

തേകാപിയും, േകശവൻകുഞ്ഞ് അരു േദാക്തിനിപുണനും ആയിരു .
ഇങ്ങെന ഭിന്ന കൃതന്മാരാെണങ്കിലും, ആ ര പുരുഷരത്നങ്ങളും അശ്വിനീേദ 
വന്മാെരേപ്പാെല അവിടെത്ത ദീപ ഭാേമഖലയിൽ േശാഭി . േകശവപിള്ള
േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ദുരാപത്തിെന റി സഹതപി . മീനാക്ഷിയുേടയും
ച ക്കാറേന്റയും സന്നിധിയിൽ ലളിതസ്വഭാവനായിരുന്ന േകശവൻകുഞ്ഞ്,
“‘ ിഭുവനംതന്നിെലാരുവനുേണ്ടാ െചാ–
ല്ലഭിമാനക്ഷയമനുഭവിയാെത’
അങ്ങെന നട ം േലാകം” എന്ന് അർ നേനാടുള്ള േവദവ്യാസവചനെത്ത

മാണമാക്കി തെന്റ താപസഹനതെയ പൗരുഷേത്താടുകൂടി ദർശിപ്പി .
േകശവപിള്ള: “അെതെന്തങ്കിലുമാകെട്ട. ആകപ്പാെട ഇങ്ങെന താമസി ന്നത്
നിങ്ങളുെട അവസ്ഥ ം ായത്തിനും സ്ഥിതി ം കഷ്ടമല്ലേയാ?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അതെത. എന്നാൽ ‘രാേമാ േയന വിഡംബിേതാപി വിധിനാ
ചാേന്യ ജേന കാ കഥാ’ എെന്നാരു േ ാകമുണ്ട്.”
േകശവപിള്ള: (തെന്ന കളിയാ എ ള്ള നീരസേത്താടുകൂടി) “ മാണ 
ങ്ങൾ ഒരുവഴി കിട ം. ഇതിന് എളുപ്പത്തിൽ നിവൃത്തിയുണ്ട്.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: (അസാധ്യെമ ള്ള ഭാവത്തിൽ) “നിവൃത്തിേയാ? ‘സർവ്വഃ
കാലവേശന നശ്യതി നരഃ േകാ വാ പരി ായേത.’”
അശ്വഹൃദയമ ജ്ഞനായ നളെന അക്ഷഹൃദയജ്ഞനായ ഋതുപർണ്ണൻ
േതാൽപിച്ചതുേപാെല േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ സം തത്തിനു തെന്റ ഗണിത 
വിദ്യാമഹാജാലെത്ത ഒ കടിപ്പിക്കേയാ എ േകശവപിള്ള വിചാരി .
ഇങ്ങെനയുള്ള മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടായതിനിടയിലും ദുഃഖങ്ങേളാടു നിരന്തരപരി 
ചിതനും മഹാമന നുമായ ആ യുവാവ് േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ദുരാപത്തിൽ
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അനുകമ്പാർ നായി പിേന്നയും തെന്റ കാര്യവാദെത്ത തുടർ : “നിങ്ങൾ
വിദ്വാനാണേല്ലാ—”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിദ്വാേനാ? േഭാജൻ, വി മാർക്കൻ,
പാണ്ഡ്യൻ, അനംഗഭീമൻ, കുസുേമ സാഹി മുതലായ രാജസദസ്യെര എല്ലാം
ഏത്തമിടീക്കാൻേപാന്ന ഉദ്ദണ്ഡേകസരിയല്ലേയാ നിങ്ങൾ? കാ രാജനു കരടക 
മ ി!”
േകശവപിള്ള: (ആശ്ചര്യമായ വിധത്തിൽ ക്ഷമെയ വരി െകാണ്ട് ) “പിെന്ന—
ആ േപരിെന വലിച്ചിഴയ്ക്കണ്ട. ചീത്തയാകും.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “എന്ത്! ഉലകുടയെപരുമാള് ഉലകുടെപരുമാൾതെന്ന, അേപ്പ 
രിെന ന െട ശണ്ഠയിൽ െകാ വരിേക!— ഏയ്—ഏയ്—
‘ഉലകുടെപരുമാൾ വാഴുംകാലം
പല കുടയില്ല ധരി ിയിെല ം
വിലപിടിയാത്ത ജനങ്ങളുമില്ല. . .’
എെന്നാെക്ക നമ്പ്യാരാശാനും വർണ്ണി .”
േകശവപിള്ള: (ഇയാൾ മാമാെവങ്കിടെന്റ മു മുറി എ കുണ്ഠിതെപ്പ െകാണ്ട് )
“േ ാകവും പാ ം േവെറ സാവകാശത്തിലാവാം. ഞാൻ വന്നിരി ന്നത് കുറ
ഗുണേദാഷം പറവാനാണ്. ഒരു േസ്നഹിതെന്റ നിലയിൽ േകൾക്കാെമങ്കിൽ
അെതെന്ത പറയാം—”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ഗുണപാഠെമങ്കിൽ േകൾക്കെട്ട. സം തേമാ എലക്കണ 
േമാ?”
േകശവപിള്ള: “ഒരു മണി വാളകാര്യമാണ്. കഴ ട്ട പിള്ളയുെട അനന്തമു 

േമാതിരത്തിെന്റ സംഗതി—”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അനന്തശയനചരി മാെണങ്കിൽ ഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ
എ പറഞ്ഞി െണ്ട ഞാൻ പറയാം. ഗരുഡമു േമാതിരത്തിെന്റ കഥ
ഗാരുഡപുരാണത്തിലായിരിക്കണം— അെതനി രൂപമില്ല.”
േകശവപിള്ള: “അനന്തമു —ഗരുഡമു യല്ല. ആ േമാതിരെത്ത വിറ്റെതന്തിന്?
ആര്? അതു പറഞ്ഞാൽ ഇ തെന്ന വീട്ടിൽ േപാകാം.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അ യും െകാ േപാകാൻ ഒ ല്ല. അതു പറയുേമ്പാൾ,
അണ്ണാവയ്യെന െകാന്നതാര്? എ കുടം േചാരവാർ ? ആരു കവിൾെക്കാ ?
ഏതു ഭീമേസനൻ അടർക്കളത്തിൽ നടനംെച ? ഈ േചാദ്യങ്ങെളല്ലാം വരും.
ഭാരതകഥേയ ആപൽപര്യവസായിയാണ്. രാ ി സംസാരിപ്പാൻ െകാ ന്ന
കഥ വല്ലതുമുെണ്ടങ്കിൽ അഴിക്കണം.”
ഈ ഉത്തരം േകട്ട് േകശവപിള്ള കുറ േനരം ആേലാചനേയാടുകൂടിയിരു .
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േകശവൻകുഞ്ഞ് പരമാർത്ഥവാദിയാകെകാണ്ട് ഉത്തരെമാ ം പറയാെത
ഒഴിയുന്നതാെണ ം െഞരുക്കിയാൽ സത്യമായ ഉത്തരം കി െമ ം ഊഹി :
“നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരനെല്ല സ്ഥാപിപ്പാനാണ് എെന്റ മം. അതുെകാ
തർക്കംകൂടാെത സത്യം പറയണം. േമാതിരം എന്തിനു വി ? ആരുെട വക?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: (അധികമായ പുച്ഛഭാവത്തിൽ) “പത്മനാഭസ്വാമി എേപ്പാഴും
പള്ളിയുറക്കംെകാ ന്നെതന്ത്? ഇന്ന് എങ്ങാേണ്ടാ വീണ ഇടി ആരാണു
വീഴ്ത്തിയത്? ഇേപ്പാൾ ആദിത്യഭഗവാൻ ഉ േന്നാ ഉറ േന്നാ?”
േകശവപിള്ള: “േമാതിരേത്താട് ഒരു സംബന്ധവുമിെല്ല നടി ന്നതു
േപാെട്ട—നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിച്ച പുത്തൻ േമാതിരങ്ങെള എ െച ?” േകശവൻ 
കുഞ്ഞ്: “പാലാഴിമഥനത്തിൽ, വാസുകിയുെട വാൽ ഴ തട്ടി, കട േപായി.”
േകശവപിള്ള െകാ േപായിരുന്ന അംഗുലീയ ട്ടെത്ത എടു േകശവൻകു 
ഞ്ഞിെന കാണി . അയാൾ സം മേത്താട് എഴുേന്നറ്റ്, ദൂര മാറിനിന്ന്,
വിേദ്വഷവും പരിതാപവുംെകാണ്ട്, “കഷ്ടം! ീപത്മനാഭാ! ഇനി എ െതളിവു
േവണം? അന്ന് അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി സഞ്ചരിച്ച്, െകാലെചയ്ത രാക്ഷസൻ ഇതാ
കാര്യസ്ഥനായി കാര്യെമടുക്കാൻ നട . ഞാൻ ബന്ധനത്തിലും വലയു .
ഇതാണു ധർമ്മരാജ്യം! എ വീട്ടിൽപ്പിള്ളമാർ ഈ നരകത്തിെന സമു ത്തിൽ
മുക്കാത്തതുകഷ്ടമായിേപ്പായി. തീണ്ടാെത എണി നട . എല്ലാം ഈശ്വരന 
റിയേട്ട! എ ഗർജ്ജി . േകശവൻകുഞ്ഞ് തെന്ന െകാലപാതകക്കാരനായി
സംശയിച്ച് സംഭാഷണത്തിൽ കുതാർക്കിതത്വെത്ത അവലംബിച്ചതാെണ ം,
അ െപാടുന്നനെവ ആ േമാതിര ട്ടെത്ത പുറെത്തടുത്ത് അന്ധത്വമായി
എ ം േകശവപിള്ള മനസ്സിലായി. എന്നാൽ തെന്റ യാ േകവലം
നിഷ്ഫലമായിെല്ല ം അയാൾ ആശ്വസി . േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ കൗശലവി 
ഹീനമായ ഭാവേഭദവും േശാകസംരംഭവും കണ്ടേപ്പാൾ അണ്ണാവയ്യെന്റ വധെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അയാൾ നിരപരാധി എ ം ആ േമാതിര ട്ടം മീ 
നാക്ഷി േവണ്ടി അയാളാൽ ഉണ്ടാക്കിക്കെപ്പട്ടെത ം ആ പരമത ജ്ഞനു
േബാദ്ധ്യമായി. േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ലാപേഘാഷം േകട്ട് ഓടിവന്ന കാവൽ 
ക്കാെര ദൂര മാറ്റീട്ട്, ഇങ്ങെന ഒരു വാഗുപായെത്ത േയാഗി : “നിങ്ങെള
രക്ഷിപ്പാനായി നിങ്ങെട മീനാക്ഷി ട്ടി തിരുവനന്തപുര വന്നിരു .”
േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ മുഖം െചമ്പരുത്തി േപാെല ചുവന്ന് അയാളുെട ഗാ മാ 
സകലം ഒ വിറ . ൈക ര ം െകാ കർണ്ണങ്ങെള െപാത്തി, മീനാക്ഷിയല്ല
ഹരിണാക്ഷിപരം ആയാലും േകശവപിള്ളയുെട പിന്നീടുണ്ടായ ഭാഷണങ്ങൾ 

മറുപടിപറയാെത നിലെകാ . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ േനർ േപാലും
ജയെത്ത ാപി വരുന്ന േകശവപിള്ളയുെട സാമർത്ഥ്യം ശുദ്ധമന നും
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അകൗശലനുമായ ഈ യുവാവിെന്റ സംഗതിയിൽ വിപരീതഫലകമായി
ഭവി . േമാതിരവി യേത്തയും മീനാക്ഷിയുെട പരമാർത്ഥേത്തയും കുറി
േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ അന്തർഗ്ഗതം അറിവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എ മാ മല്ല, താൻ
അയാളുെട വിേദ്വഷസാധനവും ആയിത്തീർ േപായതുെകാണ്ട്, േകശവപിള്ള
േശഷിച്ചിടേത്താളം ാഗ്ത്ഭ്യവും െകാ മട കതെന്ന എ നിശ്ചയി .
എങ്കിലും, േപാകുന്നതിനുമുമ്പായി ഇങ്ങെന ഒരു ശ്നം കൂടി െച : “േഹ! ഈ
പുനത്തിൽ കിട കുടുങ്ങാെത പുറ ചാടാൻ കള്ളി കാട്ടിത്തന്നാേലാ?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ആ േചാദ്യം വരുെമന്ന്, നിങ്ങൾ വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ കരു 
തി. അതിനുത്തരം തയ്യാറുണ്ട്. ത രാെന്റ പള്ളിയാേന്ദാളത്തിൽ കയറ്റി,
പുള്ളിപ്പട്ടാളവും, െകാടി കുടതഴ ആലവട്ടം െവഞ്ചാമരം ഭണ്ഡാരം—ഈ പരിവാ 
രങ്ങേളാടുകൂടി എെന്ന യാ യാക്കാെമങ്കിൽ, ഞാൻ ചാടിയല്ല , പറ തെന്ന
േപാരാം.”
ഈ വാചകം പൂർത്തിയാകുന്നതിനുമുമ്പിൽ, തനി കിട്ടിയടേത്താളം ലക്ഷ്യ 
വുംെകാണ്ട്, എല്ലാം അടുത്തദിവസം ശരിയാക്കിെക്കാള്ളാം എ ള്ള അന്തർഗ്ഗ 
തേത്താടുകൂടി, േകശവപിള്ള അവിെട നി ം തിരി . ഈ ര യുവാക്കന്മാരു 
േടയും ഒടുവിലെത്ത ചിന്തകൾ വിപരീതമായി ‘ൈദവം അന്യ ചിന്തേയൽ’
എ പരിണമിച്ചതും ആ രാ ിയിെല ഒരു സംഭവംതെന്ന ആയിരു .
േകശവപിള്ള ആ ഭവനത്തിൽനി പുറേത്ത ള്ള പടിക്കെലത്തിയേപ്പാൾ,
അർദ്ധനി യിൽ തല മാേറാടു കുനി ം, കാൽ നീട്ടിയും ‘ല’കാരരൂപമായി,
ഇരു െകാ തിരിച്ചറിവാൻ പാടില്ലാത്തതായ ഒരു കൃഷ്ണസത്വം ഇരി ന്നതു
ക . അയാൾ അതിെന ഗണ്യമാക്കാെത തെന്റ വാസസ്ഥലം േനാക്കി നട  
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ആ സത്വം അയാെള ടർന്ന്, “വവറും വയിേച്ചാണ്ട്, കണ്ട
െപ ങ്ങൾ േവണ്ടി, അവെര നായമ്മാർക്ക് ഒതവാൻ നടന്നാ, മെറ്റാള്ളവര്,
ഉയിരുമടക്കി, എങ്ങെന വീട്ടിെക്കട ം? കാലേമാ െപാല്ലാക്കാലം— ഒള്ള
അലവറെയല്ലാം െകടന്ന് ഇന്നെല അട്ട്റാസിച്ചത് ആരും േകട്ടില്ലിേയാ? ഇ
േനരമല്ലാേനരത്ത് —എെങ്ങല്ലാം ഞാൻ തപ്പരവി” എ പുലമ്പിയേപ്പാൾ,
തെന്ന നിഷ്കാമമായി േസ്നഹി ന്ന ഒരു ബ െവങ്കിലുമുെണ്ട േകശവപിള്ള
സ ീതനായി.
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അദ്ധ്യായം പതിനാറ്

“ലളിതം നടനം മേനാഭിരാമം
കളസംഗീതകമംഗലം വിളങ്ങി.”
രാജ്യദാസനും കാവ്യരസികനുമായ േകശവാഖ്യന്മാർ ര േപരുേടയും സംഭാ 
ഷണത്തിെല അഭിമതവിരുദ്ധതയ്ക്കിടയിൽ, വലിയ െകാട്ടാരം നൃത്തമണ്ഡപം
താളേമളസ്വരസംഗീതസാഹിത്യങ്ങളുെട സംേയാജമധുരിമെകാണ്ട് കലിംഗാദി
മഹാര ാധിപന്മാരുെട നവരാ ിസേമ്മളനങ്ങേളയും ഭിക്ഷാടംെചയ്യി .
മഹാരാജാവിെന്റ അനുമതിേയാടുകൂടി ആരംഭിച്ചിരി ന്ന ഹരികഥാകാലേക്ഷ 
പെത്ത അനുഭവിച്ച് കാലേക്ഷേപാപയുക്തമായ അവിടെത്ത സാദഫലങ്ങെള
സമ്പാദിപ്പാൻ, ആ ‘സഭാക തരു’െവ പൗരാണിക ചേകാരങ്ങളും കവിവര 
മയൂരങ്ങളും ഗായകേകാകിലങ്ങളും ശാ ാപയുക്തം അഭിനന്ദനീയമാംവണ്ണം
മണ്ഡനംെച . ആ സഭാതലത്തിെന്റ ഒരു പാർശ്വെത്ത ദളവാ, സർവാധി,
ജനറൽ, സ തി എന്നിത്യാദി വികസിതകുസുമങ്ങളാൽ രചിതങ്ങളായ ഹാ 
രങ്ങളും, മെറ്റാരു പാർശ്വെത്ത ദളവാദിസ്ഥാനേകാരകങ്ങളായ കണ തമ്പി
െചമ്പകരാമനിരകളും സവിേശഷം അഭിരാമമാ . പടിഞ്ഞാറു ഭാഗ ള്ള
സൗധാന്തരം ‘മി ം പൂേഞ്ചല’കളുെട അവികലവിമലഭാ െകാണ്ട് അളികുല 
സങ്കീർണ്ണമായുള്ള കമലകുവലേയന്ദീവരാദി ദളങ്ങളുെട ചടുലവിലാസങ്ങളാലും,
കർണ്ണഭൂഷകളായുള്ള െപാേന്നാലകളുെട കാന്തി രണംെകാ ം, മണികനക 
മയമായ മാലാകലാപം െകാ ം, ‘അ ത ീവിലാസ’മായി പരിലസി .
ആ അന്തർഗൃഹത്തിൽനി ചരി ന്ന മുല്ലമല്ലികചമ്പകാദികുസുമചയ 
ത്തിെന്റ പരിമളരൂക്ഷതെയ, ആ സദസ്സിെന അലങ്കരി ന്ന ഭൂേദവതതിയുെട
വ ാന്തർഗൃഹത്തിൽനി വഹി ന്ന അ ശാലാരസാളത്തിെന്റ കട്വ വ 
സമ്മി ണം നന്ദനാരാമത്തിനും ദുർല്ലഭമായുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടസൗരഭ്യമാ .

മത്തതെകാ തിബന്ധംകൂടാെത പിതൃപാദപരിസരത്തിെലന്നേപാെല
സഞ്ചയിച്ചിരുന്ന പൗരജനാവലിയുെട നിസ്വനംെകാണ്ട് കളകളായിതമായി 
രുന്ന ആ രംഗം, മഹാരാജാവിെന്റ ആഗമനസൂചകമായുള്ള അകമ്പടിക്കാരുെട

േവശനത്തിൽ സാക്ഷാൽ ചിദാ ദമായ ൈവകുണ്ഠത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യേത്ത 
യും പഞ്ചസൃഷ്ടിയുെട പൂർവഗാമിയായ ശാന്തതേയയും ൈകെക്കാ .
ആ മണ്ഡപത്തിെല സകല ജീവചലനങ്ങൾ ം ഇങ്ങെന പഞ്ചത ഭവിച്ച
മാ യിൽ, ആ രംഗം അഖിലജനമേനാഹരനായ ഒരു ശാരദീയേകാകില 
ത്തിെന്റ ീഡാവനമായി വിഡംബനെത്ത അവലംബി . പഞ്ചമുഖനായ
ആദിമപിതാമഹെനേപ്പാെല വിശിഷ്ടനായ ഒരു ാസംഗികൻ ആ സഭാത 
ല ഹ്മാണ്ഡെത്ത ഭൂഭരണം െചയ് വാൻ നിൽ െണ്ടന്ന് സഭാവാസികൾ
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സാമാേന്യന ധരിച്ചിരു എങ്കിലും, അവരുെട േന ിയങ്ങൾ ദൃശ്യ 
മായത് േമചകവർണ്ണമായ േകശബന്ധ പിെയ വഹി ന്ന ഒരു കസവു
പട്ടാംബരത്തഴയായിരു . ആ രാജസാലങ്കാരമു യുെട വാഹകെനന്നേപാെല

ാസംഗികനായ ബുദ്ധെന്റ സുരചിതമായുള്ള മുഖഹസ്തപാദങ്ങൾ കാണുമാറാകു 
. രത്നസംഖചിതങ്ങളായ കനകകാഞ്ചീവലയാദികളും, വ കുണ്ഡലങ്ങളും,

ച ദീപയഷ്ടിദ്വന്ദ്വംേപാെല അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ േശാഭി ന്ന ഹംസനി 
ലവിള കളിെല ദീപശിഖകെള അേനകവർണ്ണങ്ങളായി നക്ഷ േകാടികൾ
എന്ന േപാെല തിബിംബിപ്പി . ാസംഗിേകാദ്ദണ്ഡൻ ആദി ഹ്മാ 
േവാട് സാമ്യവാനാെണങ്കിലും, സൃഷ്ട്യാരബ്ധി പരമായി ഉ ന്നമായ അനവധി
കരകൗശലങ്ങളുെട അേപക്ഷയാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അന്നെത്ത േവഷൈവഭവം
പരിപുഷ്ടമാക്കെപ്പട്ടിരു . േകശമീശകളുെട അതിർത്തികൾ ണ്ടായിരുന്ന
േരഖാസൂക്ഷ്മതയും രമ്യതയും രകേന്റയും, പുറേകാ ബന്ധിച്ചിരി ന്ന േക 
ശമകുടത്തിൽ കുഞ്ചമായി തിരുകിയിരി ന്ന ഹാരം ഒരു സുദാമാവിേന്റയും,
അേദ്ദഹം അണിഞ്ഞിരി ന്ന ചന്ദനകു മങ്ങൾ ഒരു കുബ്ജൈസര ിയുേടയും,
വ ാഭരണങ്ങൾ അതതിെന്റ വിദഗ്ദ്ധനിർമ്മാതാക്കളുേടയും സാഹായ്യെത്ത  
ത്യക്ഷമാ . മുഖത്തിെന്റ സ്വർണ്ണ ഭ ചാ ികാത്വമുണ്ടാ വാൻേവണ്ടി
അ ചൂർണ്ണ േയാഗേത്തയും ാസംഗികനടരാജൻ അേപക്ഷിച്ചിരി .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ െനറ്റിയിൽ െതളിയുന്ന കു മ റിയുെട േശാണതെയ സുഗ 
ന്ധപരിപൂർണ്ണമായുള്ള താംബൂല വ്യങ്ങളുെട ചർവണംെകാ േശാഭി ന്നതും
തനി ള്ള അജിത ഗത്ഭതയ്ക്ക് അനുരൂപകമായ ഒരു സദസ്സ് അവിെട
ലഭി ന്നതെല്ല ള്ള നിർഭാഗ്യത്താൽ േശാചി ന്നതും ആയ അധരങ്ങൾ
അപഹരി . ത്യാഗരാജേഗാവിന്ദസ്വാമി ഭൃതികളായ ഗായകേകസരി 
കളുേടയും ‘ഗുരുപാദര് ’ എ സങ്കൽപിക്കെപ്പടാവുന്ന ആ ാസംഗികനായ
ഉദ്ധതസിദ്ധെന്റ േന ങ്ങൾ കനകജലസമു ത്തിൽ ഇ നീലമത്സ്യങ്ങൾ 
േപാെല കളിയാടിെകാണ്ടിരി . ആ മഹാരാജസമക്ഷം രാജാങ്കമായുള്ള
ര സാ ാണി റ്റികളിൽ ാസംഗികെന്റ ഭൃത്യന്മാരാൽ തിരുകെപ്പട്ട
തിരികളിൽനി വഹി ന്ന പരിമളവിേശഷം ഭക്തിേദ്യാതകവും ബുദ്ധി 
സ്തംഭകവും ആയി പരിലസി . മൃദംഗാദിവാദ്യസ്വരങ്ങളുെട താപേത്താടു
ലയിപ്പിച്ച്, ഹരിപഞ്ചാനനൻ സ്വ തിഝരികെയ ണവശബ്ദസംയുതമായ

ീപത്മനാഭനാമേഘാഷേത്താടുകൂടി മ ള വാഹം െചയ്യി തുടങ്ങിയ 
േപ്പാൾ, മഹാരാജാവും മയങ്ങി ടങ്ങി. ഹരിനാമപുണ്യ ദത്തിൽനിന്ന്
ഉൽഭൂതമായ അമൃത വാഹം നാട്ടമലഹരിയാദി ഗിരിസാനുക്കളും, സാ കരു 
ണമായ ഘണ്ഡപുന്നാഗാദി വനതലങ്ങളും, േകദാരവാരാട്യാദിശിലാദ്വീപങ്ങളും,
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ൈസഗ്നവസൗരാ ാദി വി തികളും, ഗളമാളവാദി പുരവരങ്ങളും, കല്യാണി 
കാേമാദരിയാദി ൈച രഥങ്ങളും, േതാടിൈഭരവിയാദി വിഷമശാഡ്വലങ്ങളും,
ആഹരിബലഹരിയാദി കർദ്ദമേദശങ്ങളും തരണംെചയ്ത് ആരഭീമൃദുശഷ്പശീത 
ളാനുഭൂതിേയാെട, ഭൂപാള ഹ്മാനന്ദസാഗരേത്താടു സംഗമി . മൃേഗേ ാൽപ 
തനംേപാലുള്ള ആേരാഹങ്ങളും, നദിഝരികകൾേപാലുള്ള അവേരാഹങ്ങളും,
ഗജ ൗഢിേയാടുകൂടിയുള്ള പാതങ്ങളും, സർപ്പ വതുല്യമായുള്ള മണങ്ങളും,
ആകാശമദ്ധ്യസ്ഥനായ ഗരുഡെന്റ പക്ഷനിശ്ചലതേപാെല വർത്തനംെച 

ന്ന സ്വരലയങ്ങളും െകാണ്ട് സരസ്വതീേദവിെയ സംഗീതാത്മികയായി ആ
ാസംഗികഗായകൻ അവിെട ത്യക്ഷയാക്കി. കഥാവിഷയം, നശ്വരമായ
പഞ്ചത്തിൽ ആത്മാെവാേന്ന ശാശ്വതമായു എ ം അത് പരമാത്മാവിെന്റ

ൈചതന്യമാകയാൽ പരമാത്മാനുഭൂതിെയ സ്വാത്മാവിനാൽ സാധിക്കണെമ 
ം, അത് ഗുരു സാദലബ്ധിയാൽ ബാലന്മാർക്ക് ക്ഷി സാദ്ധ്യമാെണ ം

ഇതിന് ദൃഷ്ടാന്തം വരാജകുമാേരാപാഖ്യാനംതെന്ന എ ം ആയിരു .
ാസംഗികനായ ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ സംഗീതതരളതയും സ്വരമാധുര്യവും

അഭിനയൈനപുണിയും വചന ൗഢിയും രംഗവാസികെള ആത്മമാ ന്മാരാ 
ക്കി: സൗധാന്തർഗൃഹവാസിനികളായ മഹാരാജാസംബന്ധികെളമുക്കാലും

വപദത്തിേല ഗമിപ്പി . ഗായകശ വായ മാമാെവങ്കിടെനെക്കാണ്ട്
സന്ദർഭാനുസാരമായ സന്താപഹർഷാനുതാപാ ക്കെള വർഷിപ്പി : മഹാരാ 
ജാവിെന്റ ഭക്തിസംപൂർണ്ണമായുള്ള മനസ്സിെന്റ പൗരുഷെത്ത ഉ ലനംെച :
ഇ യിലും പരം ആശ്ചര്യമായി അവിെട സന്നിഹിതരായുള്ളവരിൽ ക്ഷീ 
ണചിത്തന്മാെരെക്കാണ്ട് പു നാൽ അലങ്കരിക്കെപ്പട്ട അങ്കേത്താടുകൂടിയ
ഉത്താനപാദേനയും, മത്സേരർഷ്യാകലുഷയായ സുരുചിേയയും, ീലമ്പടനായ
അച്ഛനാൽ അധിക്ഷിപ്തനായ രാജകുമാരേനയും, പു പാരവശ്യം കണ്ട് പരി 
പീഡിതയായ സുനീതിേയയും, വി പാദാേന്വഷകെന്റ നിലയിൽ രണ്ടാമതും
രാജകുമാരേനയും, തേപാമാർേഗ്ഗാപേദഷ്ടാവായ ീ നാരദ ഹ്മർഷിേയയും,
ൈവനേതയവാഹനാരൂഢനായി അവതീർണ്ണനായ മഹാവി വിേനയും കഥ 
യിെല അതാതുഘട്ടത്തിൽ ഹരിപഞ്ചാനനവിഭവനിൽ സന്ദർശനം െചയ്യി .
കഥാമദ്ധ്യത്തിൽ ീകൃഷ്ണാവതാരരാ ിയിെലന്നേപാെല െച െചറ്റ് ഇടിമു 
ഴക്കവും ീപത്മനാഭവിജയാശംസകമായ മംഗളഗാനേഘാഷങ്ങേളാടുകൂടി
ഹരിപഞ്ചാനനൻ ദീപവന്ദനംെചയ്ത് കഥെയ സമാപനംെച . മഹാരാജാവ്
ആ രാ ിയിെലേപ്പാെല പരമാനന്ദം അതിനുമുമ്പ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരു .
കഥാരംഭംമുതൽ അവസാനം വെര അരക്ഷണംേപാലും വി മത്തിേനാ
ദാഹശാന്തിേക്കാ നില്ക്കാെതയും, ശബ്ദത്തിനുക്ഷീണവും സ്വരവ്യക്തി ഭംഗ 
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വും കൂടാെതയും ശരീരത്തിൽ വിയർപ്പിെന്റ ലവേലശമില്ലാെതയും സംഗം
െചയ് വാൻ സാധിച്ച േയാഗസിദ്ധിയുെട മഹത്വെത്ത അവിടന്ന് അത്യന്തം  
ശംസി . തനി ണ്ടായ ലഘുവായ വി ാന്തി ആ സിദ്ധെന്റ മുഖഗളിതമായുള്ള
ഹരികഥാലാപന വണത്തിൽ ലയി ണ്ടായ ഹ്മാനന്ദഫലെമ സ്വകാര്യ 
മായി വിധിച്ച്, മഹാരാജാവ് ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരെന തെന്റ സമീപ
വരുത്തി, ഒരു സ്വർണ്ണത്തളികയിൽ വിലേയറിയതായ േജാടിസാൽവയും സ്വർ 
ണപ്പഞ്ചപാ ാദികളും വച്ച്, സംഭാവനയായി ദാനം െച . തെന്റ കരങ്ങളാൽ
ലൗകികകൃത്യങ്ങൾക്ക് തിഫലസ്വീകാരം വർജ്ജിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതാെണ 
ങ്കിലും, ീപത്മനാഭദാസെന്റ കരപദങ്ങളാൽ സമ്മാനിക്കെപ്പടുന്നതിെന താൻ
ആരാധി ന്ന അംബിക സമർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഉപഹാരമായി സ്വീകരിക്കേയ
നിവൃത്തിയു എ സംഗി ം, തിരുമനസ്സിേല ദീർഘായുസ്സിെന ാർ 
ത്ഥിക്കാെത, ആത്മസുഖെത്ത ആശംസി ം, അേദ്ദഹം ആ സംഭാവനെത്ത
സ്വീകരി . ഈ സമ്മാനസ്വീകരണത്തിനിടയിൽ, മഹാരാജാവിേന്റയും
േയാഗീശ്വരേന്റയും കരങ്ങൾ പര രം ർശി . അേപ്പാൾ ഹരിപഞ്ചാനന 
െന്റ േന ങ്ങൾ ഒരു വിേശഷകാർഷ്ണ്യേത്താടുകൂടി ഉജ്ജ്വലിക്കയും, “ആഹ!
ഇച്ഛാനുസാരമായ എ നല്ല അവസരം!” എന്ന് അേദ്ദഹം മന െകാ
ചിന്തിക്കയും െച . എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാപട്യകലുഷമായ േന ാന്തം
ആയുധപാണികളായി നിൽ ന്ന അനവധി പരിചാരകന്മാേരയും, വിേശഷി ം
ശിലാബിംബംേപാെല നി ന്ന വ്യാളിേന നായ ജനറൽ കുമാരൻതമ്പി 
േയയും, മല്ലന്മാരായ ഭടജനങ്ങേളയും ദർശനംെചയ്കയാൽ സ്വാന്തർഗതെത്ത
അന്തഃേകാശങ്ങളിൽ നിഗുഹനംെചേയ്യണ്ടിവ . േയാഗീശ്വരനിൽ കാണെപ്പട്ട
േസ്താഭങ്ങൾ സ്വസാന്നിദ്ധ്യം െകാ ണ്ടായെത മഹാരാജാവ് വ്യഖ്യാനി .
അേദ്ദഹേത്താടു മനസാ േസ്നഹ തിജ്ഞെചയ് വാനും അവിട സന്നദ്ധനായി.
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ അനുഗാമികൾ ം വിലേയറിയ സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുത്ത്
അേദ്ദഹത്തിെന മഹാരാജാവു യാ യാക്കി എങ്കിലും, ഉടെന നി ാവി  
മെത്ത ആരംഭി ന്നതിന് അവിടേത്ത സൗകര്യം ലഭിച്ചില്ല. വിളറിയ
മുഖേത്താടുകൂടി സർവ്വാധികാര്യക്കാർ അവിടെത്ത മുമ്പിൽ എത്തി വിറെകാ
നി . അസംഖ്യം കീഴ്ജീവനക്കാരും സം മാധീനന്മരായി രാജമതെത്ത

തീക്ഷിച്ച് അവിടവിെട നിലെകാ . ൈഹദരാലിമഹാരാജാവിെന്റ ൈസ 
ന്യം തിരുവിതാംകൂറിെന ആ മി എ ള്ള വർത്തമാനെത്ത ധരിപ്പിപ്പാൻ
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ എത്തിയിരി എന്ന് മഹാരാജാവു സംശയിച്ച്,
െതാണ്ടയട ം വിറ ം നിൽ ന്ന സർവ്വാധികാര്യക്കാേരാടു വിേശഷെമെന്ത
േചാദ്യം െച .
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സർവ്വാധികാര്യക്കാർ: “ക ിച്ച്, ക്ഷമി രക്ഷിക്കണം, ഇേദ്ദഹം. . . ഇേദ്ദഹം. .
.”
മഹാരാജാവ്: “ഇേദ്ദഹം—എേദ്ദഹം? എ െച ? പറയൂ!”
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ: “അയാെള കാൺമാനില്ല—െകാ െപായ്ക്കള , െപാ  
ത രാേന, െകാ െപായ്ക്കള . അടിയങ്ങളുെട വായിൽ മ മടി !”
മഹാരാജാവ്: “അനർത്ഥമായി! ഒരേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥെയന്ത്? കാൺമാനി 
ല്ലാത്തതാെര? േപരുകൾ പറഞ്ഞ് കഥ ഒതു . ഈ ഹ്മ ളയഭയപ്പാട്
ഇവിെടക്കഴിഞ്ഞ രംഗത്തിനു ദൃഷ്ടിേദാഷം തീരാേനാ?”
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ: “േകശവൻകുെഞ്ഞ പറഞ്ഞ െകാലപാതകക്കാരെന
ഈ സ്വാമിയാരു െകാ െപായ്ക്കള െപാ ത രാെന! അതാണ് വായിൽ
മണ്ണടി എന്നറിയിച്ചത്!”
മഹാരാജാവ്: (ക്ഷമ അസ്തമിച്ച് ) “എന്ത് േകശവൻകുഞ്ഞിെന ഈ സ്വാമിയാരു
െകാ േപാേയാ? ഇതാരു സ്വപ്നം ക ?” സർവ്വാധികാര്യക്കാർ: “കിനാവു
കണ്ടതല്ല—അല്ലാ, െപാ തിരുേമനീ—ഈ േവഷം, കാശീപ്പ കള്, ൈവരക്കടു 
ക്കൻ, പടിയരഞ്ഞാണം—എല്ലാം ഇതുതെന്ന, ഈ േവഷംതെന്ന. അവിെടെച്ച
കാവൽകിടന്നവെര മയക്കി കുറ്റ ള്ളിെയ െകാ േപായി! തിരിെയപ്പിടിപ്പാൻ
േവണ്ട മങ്ങൾ െച . അഞ്ചൽ തിരകളും നാലുവഴി ം ഓടീ ണ്ട്.”
മഹാരാജാവ്: (േരാഷഹാസ്യേത്താട് ) “തിെര്യപ്പിടി ന്നത് തീെയപ്പിടി ന്ന 
േപാലാകരുത്. തടിയന്മാർ എല്ലാം കിട റങ്ങി—മിടുക്കന്മാർ െകാ കട !
പഴിചുമക്കാൻ െകാണ്ടവനും െകാടുത്തവനും ക നിന്നവനുമല്ല, സർവ്വവ്യാപി
ഹരിപഞ്ചാനനൻ. ഇനി ൈഹദരാലിഖാൻ രാജ്യവും ഇതുേപാെല ഒരു രാ ി
ൈകയ്ക്കലാക്കിെക്കാ പറ എ ം വേന്നക്കാം. ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് സമർത്ഥ 
ന്മാരായ മ ിമാരുണ്ടായിരു . ന െട ഭാഗ്യമിങ്ങെന! ഈ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ
പതിന നാഴികയായി നിൽ ന്ന ഹരിപഞ്ചാനനൻ, അതിനിടയിൽ അവി 
െട പറ െചന്ന്, അവെന െകാ േപായി എന്ന് ഒരു വിദ്വാൻ ഒരു കൂസലും
കൂടാെത പറയു ! മ ള്ള േയാഗ്യന്മാർ വായുംതുറന്ന്, നാം ജളനാകുന്നതു ക
രസിപ്പാൻ വട്ടമി നിൽ ! കാര്യങ്ങൾ ഒ ം നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കണ്ട.
േനരം െവളുക്കെട്ട. ഇനി അവേനാെന്റ കാര്യം അവേനാൻ േനാക്കിെക്കാള്ളാം.
ദളവായും വലിയ സർവ്വാധിയും സർവ്വാധിയും! സഹിേക്കേണ്ട െപാളി േകട്ടാൽ?
ആ േകശവെന രാവിെല ഇവിെട വരുത്തി നിറുത്തിേയക്കെട്ട—ഉണരുേമ്പാൾ
കാണണം”
മഹാരാജാവിെന്റ േദഷ്യം േഹതുവാൽ സർവാധികാര്യക്കാർ വിറ വിയർ 
ത്ത് ക നീര് വാർ തുടങ്ങി. േകശവപിള്ളയുെട ജീവചരി ത്തിെല ഒരു
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സംഭവം ഇതിഹാസമായി ഇ ം നടപ്പിലുണ്ടേല്ലാ. അയാളുെട േവശനാരം 
ഭത്തിൽ അയാെള മഹാരാജാവ് ഒരു ദിവസം കണിയായി കാണുകയുണ്ടായി.

ാകൃതെന്റ ദർശനത്തിലുണ്ടായ നീരസത്താൽ അയാെള മഹാരാജാവ് ബന്ധ 
നത്തിലാക്കി. അക്കാലത്ത് പഞ്ചസാരക്ഷാമം ബാധിച്ച് േക്ഷ ത്തിൽ ചില
നിേവദ്യങ്ങൾേപാലും മുട്ടിയിരു . എന്നാൽ ഇങ്ങെനയുണ്ടായ കണിദിവ 
സത്തിൽ ഒരു കപ്പൽ പഞ്ചസാര തിരുവനന്തപുര തുറമുഖത്തടു . ഈ
സംഭവത്തിലുണ്ടായ സേന്താഷത്തിെന്റ സൂചകമായി േകശവപിള്ളെയ ബന്ധന 
ത്തിൽനി ം േമാചിപ്പി . എ മാ മല്ല, പകടശാലയിൽ എഴു േവല നി 
യമി കയും െച . ഈ ശിക്ഷയും സമ്മാനവും നൽകിയത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
മഹാരാജാവും, േകശവപിള്ള പടത്തലവേന്റയും േപാ മൂസാമുതലാളിയുേടയും
ശുപാർശ കാരം രാമവർമ്മ യുവരാജാവിനാൽ അവിടെത്ത എഴു കാരനായി
സ്വീകരിക്കെപ്പട്ട് അവിടെത്ത േസവിച്ചിരുന്ന കാല ം ആയിരുെന്നങ്കിലും
അയാെള വരുത്തി നിർത്തണെമന്ന് ഈ കഥാരാ ിയിൽ ക ന ഉണ്ടായതു
േകട്ട്, “നാെളയും പഞ്ചസാരക്കപ്പൽ വരുെമന്നായിരിക്കാം വിചാരം; എ ം
കാണണെമങ്കിൽ കണ്ണിനകത്തിട്ടടേച്ചാെട്ട” എന്ന് അസൂയക്കാരായ പരിചാ 
രകന്മാർ ഓേരാവിധം അഭി ായെപ്പ . മഹാരാജാവിെന്റ നിേയാഗതാ ര്യം
വായനക്കാർ ഊഹിച്ചിരിക്കാം. അവിടുന്ന് ആ യുവാവിെന്റ സന്ദർശനം
ആവശ്യെപ്പട്ടത്, േകശവൻകുഞ്ഞിെന ക െകാൾവാൻ അയാൾ നൽകിയ
അനുവാദെത്ത ഏതുവിധത്തിൽ ഉപേയാഗി എ നിർണ്ണയംവരുത്തീട്ട് ആ
സംഗതിയിൽ അേന്വഷണം നടത്താൻ മാ മായിരു .
േകശവപിള്ളെയ റി ള്ള ക നയും അതിെന റി ള്ള ഗൂഢാപഹാസവു 
െകാ ം, ആ രംഗം അവസാനിച്ചില്ല. ദ്വാദശി ഊട്ടിന് ആതിഥ്യനിമ ണം
െചയ്തതിെന്റ േശഷം തെന്ന ടാെത അംബരീഷമഹാരാജാവ് പാരണവീ 
ടിയതിേല ശിക്ഷ െചയ് വാനായി, അ ിപു നായ ദുർവാസാവ് തിളച്ച
ഗർവേത്താടും എരിഞ്ഞ േകാപേത്താടും ആ മഹാരാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ ത്യക്ഷ 
നായതുേപാെല, ഇതാ വീ ം ഹരിപഞ്ചാനനൻ രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ േവശിച്ചിരി . ഭക്ഷ്യം കണ്ട സർപ്പത്തിെന്റ ചീറ്റം
അകേമ സരി െണ്ടങ്കിലും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ േരാഷദീപ്തമായ മുഖം
മഹാരാജാവിെന്റ സ്മിതച ികാവിലാസത്താൽക്ഷണത്തിൽ ശാന്തമായി, രാ 
മണീയകത്തിെന്റ പരേമാൽക്കർഷെത്ത ാപിച്ച്, ആ രാജേശഖരെന ആശ്ചര്യ 
സരസ്സിൽ മഗ്നനാ . ഹരിപഞ്ചാനനൻസിദ്ധസിംഹൻ ആ േവശത്തിൽ
മുമ്പിലേത്തതിലും ദീർഘഗാ നായും ദാരുണഭാവത്താൽ കലുഷമുഖനായും
ചമഞ്ഞിരി . അങ്കവ െത്ത കടിസൂ ത്തിെന്റ മുകളിലായി അരയിൽ ചുറ്റി 
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യും, ജടാഭാരെത്ത അഴിച്ചി ം, മീശെയ ഉ ൈവരാഗിെയേപ്പാെല വിതർത്തി ം,
വിയർ തുള്ളികെള ൈവഡൂര്യശകലങ്ങൾേപാെല ശരീരത്തിൽ മിനുങ്ങി ം,
ഉൽ ലമായുള്ള ധിക്കാരമദെത്ത രാജസന്നിധിക്കനുരൂപമായവിധത്തിൽ
അടക്കാെതയും, മഹാരാജാവിെന്റ തിരുേമനിേയാടു സംഘട്ടനം െചയ് വാൻ
തക്കവണ്ണം അടു . പരിസരസ്ഥിതന്മാരായ പരിജനങ്ങളിൽനി ഭയസൂ 
ചകമായുള്ള സീൽക്കാരേഘാഷം െപാ ന്നതിനിടയിൽ, ഹരിപഞ്ചാനെന്റ
പുറകിൽ തടിജ്ജിഹ്വേപാലുള്ള ഒരു ഖഡ്ഗം അതിെന്റ കിരണങ്ങെള വർഷി .
സ്വാമിേ ാഹം കണ്ട് വിചാരശൂന്യനായി േയാഗീശ്വരദർപ്പെത്ത ശിക്ഷിപ്പാൻ
അണഞ്ഞ ജനറൽ കുമാരൻതമ്പിയുേടയും മഹാരാജാവിേന്റയും േന ങ്ങൾ
ഇട . തെന്റ ഭുജബലെത്ത േലഹനംെചയ് വാൻ താഴ്ന്ന ഖഡ്ഗത്തിെന്റ ഗതി 
െയ സൂക്ഷ്മമായി ഹിച്ച ഹരിപഞ്ചാനനനൻ േകവലം ഒരു മന്ദഹാസത്താൽ
അതിെന ആദരി . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ദുർഗർവെത്ത തിഹാസംെകാണ്ട്
ആദരി നിന്ന മഹാരാജാവിെന്റ നിേരാധഭൂേചഷ്ടെയക്കണ്ട്, ഡിലനായിയുെട

ഥമാേന്തവാസിയായ തമ്പി തെന്റ ആയുധെത്ത ഉപസംഹരി ന്നതിന്
ഉേദ്യാഗി . എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉയർത്തെപ്പട്ട കരം മെറ്റാരു കര 
ത്താൽ ബന്ധിക്കെപ്പ . തെന്റ ഹസ്തെത്ത വലയംെച ന്ന ഉദ്ധതഹസ്തം
വീരശൃംഖലെകാ ള്ള ആവരണത്തിനു േയാജ്യമായുള്ളെതന്ന് അസൂയകൂടാ 
െത അഭിമാനി ം, അത് സ്വവർഗ്യേന്റതായിരിക്കേണ എന്ന് അഭിലഷി ം
കുമാരൻതമ്പി തിരി േനാക്കിയേപ്പാൾ കാണെപ്പട്ടത് ഹരിപഞ്ചാനനൻ വല്ല
സാഹസവും വർത്തിേച്ച െമ ള്ള ശങ്കാേവശേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹെത്ത
പിൻതുടർന്ന വൃദ്ധസിദ്ധനായിരു . തെന്റ സാഹസത്താലും അതിനു കിട്ടിയ
ശിക്ഷയാലും ലജ്ജിതനായി കുമാരൻതമ്പി മഹാരാജാവിെന മുഖം കാണി
മാറിനി . ഇതിനിടയിൽ അക്കഥെയാ ം ധരിക്കാത്ത േപാെല ഹരിപഞ്ചാന 
നൻ മഹാരാജാവിെന സം തത്തിൽ ഇങ്ങെന ഭാവമുണ്ടാകുമാറ് സംേബാധനം
െച : “അല്ലേയാ മഹാരാജാധിരാജൻ! ളയാവർത്തനവൃത്താന്തം േകട്ടിേല്ല?
അവിടെത്ത ജകൾ, ഭൃത്യന്മാർ, എ മഹാന്ധമാർഗികൾ! ഹരിപഞ്ചാനനൻ

ഹ്മഘാതകെന രക്ഷി െകാ േപായിേപാലും! ഹരിപഞ്ചാനന ജഡവും
ജീവനും ആ സമയത്ത് മഹാരാജസന്നിധിയിൽത്തെന്ന ആയിരുന്നിേല്ല? േയാ 
ഗസിദ്ധികൾ ദുര്യശ രമായിത്തീരുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൽ! ഏകജീവാത്മാ
ഏകമാ യിൽ ര സ്ഥലങ്ങളിൽ വർത്തി ന്ന അ തകർമ്മവും ഈ
രാജ്യത്തിൽ! ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ സർേവ്വ ിയങ്ങളും മഹാരാജസന്നിധിയിൽ
ജാ ത്തായി േചഷ്ടി െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ഹരിപഞ്ചാനനൻ മഹാഘാതക 

ാണത്തിനായി ശരീരജീവന്മാേരാടുകൂടി ഇതര േദശത്ത് ആവിർഭവിച്ചതും
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തിരുമനസ്സിെല രാജ്യ ഭാവം! േയാഗികൾ ംതെന്ന ദ്വിദിശാസാന്നിദ്ധ്യം
ഏകമാ ത്തി1ൽ സാധ്യമെല്ലന്ന് പുരാണകഥകെളല്ലാം സാക്ഷീകരി ന്ന 
തിെന ീപത്മനാഭദാസനായ അവിടെത്ത രാജ്യത്തിെന്റ നവപുരാണം
ഖണ്ഡി ! സർവവ്യാപിത്വം പര ഹ്മരൂപിക്ക് േത്യകം വിവക്ഷിതമായ
ലക്ഷണം. ീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ബഹുലാശ്വ തേദവന്മാരുെട േമാദത്തിനായി
ഒേരസമയത്ത് ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ത്യക്ഷീഭവി . അങ്ങെനയുള്ള സർവ 
വ്യാപിത്വം ഈ അൽപ ാണി സാധ്യേമാ? ീപത്മനാഭദാസ േഭാ!
ധർമ്മവിഭവ! രാജാധിരാജൻ! ഈ രാജ്യം വി േപാകുന്നതിനു കൽപന 
തന്നനു ഹിക്കണം. അന്യേദശീയനായ ഇവെന്റ സത്യവാദിത്വംെകാണ്ട്
ബുദ്ധിമാന്മാരും ബലവാന്മാരും ആയ ശ ക്കെള ഇവിെട സമ്പാദി . അവർ
ദിനം തി വർദ്ധി ംവരു . ീപത്മനാഭേസവനം ഒരുവിധം കഴി .
ഈ സന്നിധിയിൽവ ചരമം ാപിപ്പാൻ േമാഹിച്ചിരുന്നതിെന അവിടെത്ത

ജകളുെട ധർമ്മം അനുവദി ന്നില്ല. അവിടേത്തക്ക് ആത്മസുഖവും ാരബ്ധ 
ദുഃഖതരണവും സ്വർഗ്ഗതിയും സുഗമമാകെട്ട!”
േയാഗീശ്വരെന്റ വാദം അവിതർക്കിതവും, അേപക്ഷ അനുവദനീയവും ആയിരു 

. ഹരിപഞ്ചാനനെന സമാധാനെപ്പടു ന്നതിനായി കരുണാപൂരേത്താടുകൂടി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കരങ്ങെള ഹിപ്പാൻ മഹാരാജാവ് മുേന്നാട്ടടുത്തേപ്പാൾ,
ആ േയാഗീശ്വരെന്റ വിഷേ ാഹഭയങ്ങളാൽ എന്നേപാെല െപാടുന്നനെവ
പുറേകാ മാറി. രാമവർമ്മമഹാരാജാവ്, േയാഗീശ്വരൻ വിചാരിച്ചതുേപാെല
കുമാരൻതമ്പിയും േകശവപിള്ളയും അല്ലായിരു . അഭയ ദാനമായി നീട്ടിയ
സ്വഹസ്തങ്ങെള ഹരിപഞ്ചാനനൻ തിര രിച്ച മാ യിൽ മഹാരാജാവിെന്റ
മനസ്സിൽ ദിവ്യമായ ഒരു ഉേദ്വഗം ഉണർ . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ മുഖമ ളത 
േയയും വിജയി ന്ന സൗഹാർദ്ദഭാവേത്താടുകൂടി ആ േയാഗീശ്വരെന ഇരുത്തി,
താനും ഇരുന്ന്, മ ള്ളവെര അകലത്താക്കീട്ട്, ആത്മീയമായും ലൗകീകമായും
രാജ്യകാര്യസംബന്ധമായും ഉള്ള ഓേരാ വിേശഷങ്ങെളപ്പറ്റി അവിട സംഭാ 
ഷണം തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ ഹരിപഞ്ചാനനൻ ആ ഘട്ടത്തിൽ തെന്റ രാജ്യം വി
േപാകുന്നത് അവിടേത്ത ം അനുജൻ യുവരാജാവിനും മനസ്താപകാരണമായി 
ത്തീരുെമ ം, ജളന്മാരുെട അന്ധവിശ്വാസാധിക്യം െകാ ള്ള ലപനങ്ങൾ
എന്തായാലും, അന്നെത്ത അ തസംഭവെത്ത സംബന്ധിച്ച് ീപത്മനാഭൻ

സാദിച്ചരുളുന്ന ബുദ്ധിെയ േയാഗിച്ച് ധർമ്മാനുസാരമായും, രാജ്യേക്ഷമ 
ദമായും ഉള്ള വിധത്തിലല്ലാെത താൻ ഒ ം വർത്തി ന്നതെല്ല ം

അരുളിെച്ചയ്ത് ഹരിപഞ്ചാനനെന യാ യാക്കി. മഹാരാജാവും ഹരിപഞ്ചാനന 
നും തമ്മിൽ സുസ്ഥിരമായുള്ള ൈമ ീബന്ധം ഉണ്ടായിരി എ ള്ള തി
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ഉദയത്തിനുമുമ്പ് പുരവാസികളുെട ഇടയിൽ പര .
അടുത്ത ദിവസം ഉദി ന്നതിനുമുമ്പിൽത്തെന്ന ഈ വൃത്താന്തങ്ങെളല്ലാം മഹാ 
രാജാവിനു േകശവപിള്ളെയ കാണണെമ ണ്ടായ ക നസഹിതം അയാൾക്ക്
അറിവു കിട്ടി. ബന്ധനസ്ഥനായ േകശവൻകുഞ്ഞിെന സന്ദർശനംെചയ്തത്
അത്യനർത്ഥകാരണമായി എ ം, രാമയ്യൻമുേഖന മഹാരാജാേവാട് താൻ
െചയ്തിരുന്ന അേപക്ഷനിമിത്തം അവിടെത്ത അ ീതി ഈ വിഷയത്തിലും
തെന്ന ബാധിേച്ചക്കാെമ ം ഉള്ള സംശയത്താൽ േകശവപിള്ളയുെട ചാ 
ഞ്ചല്യങ്ങൾ നിലയില്ലാെത ആയി. േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ബന്ധേമാചനം
ഹരിപഞ്ചാനനാൽ െചയ്യെപ്പട്ടെത ണ്ടായ സ്താവെത്ത േകശവപിള്ള പൂർണ്ണ 
മായി വിശ്വസി . എ മാ മല്ല, അയാളുെട ബുദ്ധിയിൽ അ തകരമായ ഒരു
സംശയവും ഉദി , പൂർവ്വരാ ിയിെല പിശാചേഘാഷങ്ങളും, താൻ േകൾക്ക 
െണ്ടന്നേപക്ഷിച്ച ഹരികഥാ സംഗവും േകശവൻകുഞ്ഞിെന ത രിപ്പാനുള്ള

മത വിൽ േകാർക്കെപ്പട്ട മണികെള ം, ച ക്കാറെന്റേയാ മീനാക്ഷിയു 
െടേയാ ഇച്ഛാനുസാരമായി േയാഗീശ്വരൻ ഇതരദുസ്സാധ്യമായുള്ള ആ ിയെയ
നിവർത്തിച്ചതാെണ ം അയാൾ വിധി . രാജശാസനെത്ത അനുസരിച്ച്;
അയാൾ രാജമന്ദിരത്തിൽ െചന്ന് മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല സമയം കാ
നി . പള്ളിനീരാട്ടിനു കടവിെലഴുന്ന ന്നതിനുമുമ്പിൽ മഹാരാജാവ് അയാെള
വരുത്തി േകശവൻകുഞ്ഞിെന സന്ദർശനംെച േവാ എ മാ ം േചാദ്യം
െച . അയാൾ ബന്ധനഗൃഹത്തിൽ നടന്ന പരമാർത്ഥെമല്ലാം അറിയി . ആ
സംഗതിയിൽ തെന്റ ഭൃത്യൻ നിരപരാധി എ തീർച്ചയാക്കിയ ഭാവത്തിലും
അയാേളാട് അഭി ായെമാ ം േചാദിക്കാെതയും മഹാരാജാവ് അയാെള
െപാെയ്ക്കാ ന്നതിന് അനുവദി .
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അദ്ധ്യായം പതിേനഴ്

“നല്ലനായുള്ള വിരാധഗുപ്തൻതെന്ന
വല്ലാെതയുള്ളാഹിതുണ്ഡികേവഷമായ്
കണ്ടതുേനരമമാത്യ ാരനു–
മുണ്ടായതില്ലവനാെരന്നതും തദാ;
പിെന്നയും പിെന്നയും സൂക്ഷിച്ചേനര
ധന്യനാം മ ി ത ള്ളിലുണ്ടായി.”

ാഹ്മണഘാതകെന്റ ഹരണവൃത്താന്തം സൂേര്യാദയത്തിനു പൂർവമായിത്തെന്ന
പര . ആകാശത്തിൽ ഭാേദ്യാതനംെകാണ്ട് ഇക്കാല വാർത്താവ്യാപ 
രണം െചയ്യെപ്പടു . എന്നാൽ ന െട ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയ്ക്ക് ഇതിലും ലഘുവായി
വാർത്താ സരണം െച ന്നതിനുള്ള വിദ്യ വശമായിരു . വിഷയസുഖാനു 
വർത്തിയായ തെന്റ അപകൃഷ്ടകാമത്തിനു തിബന്ധമായി ഗണിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
പുരുഷെന്റ അന്തർമാനത്തിലുണ്ടായ സേന്താഷം പക്കീർസായുെട കര ർശം
നാസിക സംഭവിപ്പിച്ചതുേപാെല അയാളുെട തലേച്ചാറിേനയും വല്ലാെത
വ ിപ്പി . പത്മതീർത്ഥത്തിൽ ചാടി ഒരു സ്നാനവും, അടു ീകേണ്ഠശ്വര 
ത്ത് ഒരു ധാരയും, പാൽ ളങ്ങര ഭഗവതിക്ക് ഒരു കു മാർച്ചനയും, അവിട
മണക്കാ പറെന്നത്തി ശാസ്താവിന് ഒരു ശർക്കരപ്പായസവും, വരാഹമൂർത്തിക്ക്
ഒരു ഉഷയും ഇങ്ങെന ആ നഗരത്തിെല ഓേരാ ദിവ്യമൂർത്തികളുേടയും ീണനം
സാധിച്ചേതാടുകൂടി ആ വൃത്താന്തവും അതിെന്റ കാരണവും അനവധി പ ാധി 
പ സംഗംെകാണ്ട് സാധ്യമാകുന്നതിലും അധികം അ തവ്യക്തിേയാടുകൂടി

സിദ്ധമായി. പശ്ചിമാംബുധിയും ാചീനാചലവും തമ്മിൽ ‘േമഷയുദ്ധം’ െചയ്ത്
അനന്തശയനനഗരെത്ത ജംബുകഗതിെയ ാപിപ്പിക്കാൻ ആരംഭി ന്നതുേപാ 
െല ഒരു ഭയാനകൈവ ബ്യം ആ നഗരത്തിെല ആകാശത്തിൽത്തെന്ന ച 
രി . േകശവൻകുഞ്ഞിെന അപരാധകനാക്കിയതും, ബന്ധനാലയത്തിൽനി
തിേരാഭൂതനാക്കിയതും, ച ക്കാറേയാഗീശ്വരന്മാരുെട േനർക്ക് കുനയാനുവർ 
ത്തകരായ ചില ഭരണാധികാരികൾ അനുഷ്ഠി ന്ന മി േഭദത മാെണന്ന്
ഒരു ഗീതയും വിവിധകാവ്യരൂപമായി വ്യാപരി . അനിരുദ്ധാപഹരണം ദ്വാര 
കാവാസികളുെട ഇടയിൽ രാജപക്ഷാനുകൂലമായ ഒരു സംരംഭമുണ്ടാക്കിയതിനു
വിപരീതമായി േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ദുരാപത്ത് തിരുവനന്തപുരനിവാസികളിൽ
രാജവിേദ്വഷകമായുള്ള അഭിനിേവശ വാഹെത്ത ജനിപ്പി . രാജഭൃത്യന്മാർ
വഞ്ചിക്കെപ്പ എന്ന വൃത്താന്തവും രാജമന്ദിരത്തിെല നൃത്തമണ്ഡപത്തിലുണ്ടായ
സർവ്വാധികാര്യക്കാരുെട അഭിനയങ്ങളും, മഹാരാജാവിെന്റ േകാപാപഹാസങ്ങ 
ളും, നാനാദി കളിലും രാജചാരന്മാർ ആ യുവാവിെന്റ ഗതിെയ ആരായുന്നതും,
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എല്ലാം േകവലം നിർമ്മിതകഥയും നാട്യവും േഭാ ം േഭഷജവും ആെണന്ന് ഒരു
സ്ഥിര തി ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ പര . “െചാെല്ലഴുമർ നൻതെന്റ തിരുമ 
കൻ, വല്ലവീവല്ലഭാ, നിെന്റ മരുമകൻ” എ ഗാന്ധാരിയാൽ നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ട
അഭിമന െവേപ്പാെല ര നിസ്സീമ താപന്മാരുെട ഏകവത്സെന്റ ത രണം,
രക്ഷാധികാരികളുെട ദം ം ജാേക്ഷമെത്ത ഖാദനം െച ന്നതിെന്റ ത്യക്ഷ 
ലക്ഷ്യെമന്ന് ആബാലവൃദ്ധം സകലജനങ്ങളും സകലജനസംഗമസ്ഥലങ്ങളിലും

മാദവാദം െച . സംഗതിയുെട സൂക്ഷ്മ ഹണത്തിനു മിക്കാെത അപവാദര 
സാനുഭൂതിയിൽ ഉ കന്മാരായ ചില നാ കാര്യസ്ഥശൗണ്ഡന്മാർ ക്ഷണം തി
വളർ വന്ന ഈ ബഹളെത്ത അപരിമിതാകൃതിയാക്കിത്തീർ .
ഇങ്ങെന കഴി കൂടുന്ന ഓേരാ വിനാഴികയും പൗരന്മാരുെട േകാപെത്ത
വർദ്ധിപ്പി . ജനസംഘങ്ങൾ വ്യാകുലചിത്തരായി നഗരത്തിെന്റ ഓേരാ 
ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച്, ഏക േണാദനത്താൽ ഭരിതന്മാെരന്നേപാെല
തീ സാഹസങ്ങെള വർത്തിക്കയും വിേവകത്തിേന്റയും ഗുണേദാഷചിന്ത 
യുേടയും നിയ ണങ്ങെള അതി മിക്കയും െച . രാജമന്ദിരത്തിേല
േപാകുന്ന മ ി ധാനന്മാെര ആേക്ഷപഗീതവും ധൂളിവൃഷ്ടിയുംെകാ സമ്മാ 
നിതന്മാർ ആ . വ്യാപാരശാലകൾ തുറ വച്ചിരി ന്ന വാണിജ്യക്കാെര
ഭയെപ്പടു കയും, േക്ഷ ങ്ങളിേല ം അ ശാലയിേല ം പുറപ്പാടു തുട ന്ന

ാഹ്മണെരയും പാഠശാലയിേല ഗമി ന്ന ബാലന്മാെരയും ബലാൽക്കാ 
േരണ അവരവരുെട ഗൃഹങ്ങളിേല തിരിച്ചയ കയും െച . പുള്ളിപ്പട്ടാള 
ത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യവിഹീനതതെന്ന അന്നെത്ത കലാപത്തിൽ ൈസനികമായ
രാജശക്തിയുെട മാഹാത്മ്യെത്ത ജനങ്ങെളെക്കാണ്ട് സ്മരിപ്പി . ഈ
മഹത്തായ പൗരസംരംഭം അതിെന്റ ഉേത്സചനത്വരെകാ തെന്ന വിനിഷ്ട 
മാകേട്ട എ വിചാരിെച്ചന്നേപാെല ഭാരവാഹികളും ത ീേസവനംെചയ്ത്
തങ്ങളുെട താപെത്ത േഘാഷണം െച . േയാഗിവാടത്തിേല പുറെപ്പ  
തുടങ്ങിയ ച ക്കാറന് പൗരതതിയിൽനി ണ്ടായ സൽക്കാരാരവംെകാണ്ട്
ആകാശമണ്ഡലം െപാടിെപാടിയു . അരക്കർ ലസാകല്യത്തിേന്റയും അക 
മ്പടിെകാെണ്ടന്നേപാെല ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥലെത്ത ന്നതു വെര ച ക്കാറലേങ്കശൻ
പൗരതതിയാൽ പരിേസവനം െചയ്യെപ്പടു . ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട മൗനവും,
ഇക്കഥെയാ ം അറിയാത്തതു േപാെല മഹാരാജാവിെന്റ നിയമ കാരമുള്ള
േകാവിെലഴുന്നള്ള ം, പൗരസംരംഭെത്ത മന്ദീഭവിപ്പി . േപാെരങ്കിൽ, അഗ്നി 
യിൽ ഹിമവർഷംേപാെല ആ ഘട്ടത്തിെല ‘അനിരുദ്ധ’െന്റ അച്ഛൻ ഉണ്ണിത്താൻ
സന്ദർഭമഹിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും വിരുദ്ധമായ ശാന്തവദനേത്താടും, േചഷ്ടാവിഹീ 
നമായുള്ള േനാട്ടേത്താടും ജളേലാകത്തിനും ആദരണീയെമ േതാന്നിയ
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പൃഥക്ത്വേത്താടും ആ നഗരത്തിൽ േവശനം െച . ച ക്കാറനുണ്ടായതിലും
ഗംഭീരമായുള്ള ഒരു േകാലാഹലേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം എതിേരൽക്കെപ്പ .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവഗൗരവവും, ആ അനർഹമായ ആദരെത്ത ശാസി  
ന്നതായ ഭംഗവും കണ്ട് ഭേഗ്നാത്സാഹന്മാരായ േ ാഹ വർത്തകന്മാർ
“അമ്പിളിഅമ്മാച്ചാ—കൂടയിെലേന്താന്ന്— വാളൻപുളിയങ്ങ—” എ ള്ള ബാ 
ലഗാനംെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അംഗത്തിെന്റ ഭേയയും കൃതത്തിെന്റ
അനാസ്വാദ്യതേയയും ഹസി എങ്കിലും, ആ കൂട്ടരുെട അേപ്പാഴെത്ത ഉന്മാദ 
ജ്വാല ആ ശമധനെന്റ സാന്നിധ്യത്താൽ അണയ്ക്കെപ്പ .
ഈ ഘട്ടത്തിൽ േലാക ള്ള സേന്താഷസമ ത രാജപാർശ്വത്തിനും ജന 
പാർശ്വത്തിനും സമവന്ദ്യനായിത്തീർന്നിരി ന്ന ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗിയുെട
ഹൃദയകുഡ്യങ്ങൾ ള്ളിൽ സം ഹിക്കെപ്പ . തെന്റ ഭാഗ്യസമൃദ്ധിയിലുള്ള
ആ ാദലഹരിെയ നിയമനംെചയ് വാൻ ശക്തനാകാെത ജിേത ിയനായ
സിദ്ധൻ തെന്റ പൂജാമുറിയിൽ പൂർവരാ ിയിെല നൃത്താവശിഷ്ടമായ ഒരു
മത്തവിലാസെത്ത അഭിനയി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ േവദാേന്താപന്യാസ 
ങ്ങളും ഉപാേയാപേദശങ്ങളും, ഹസ്തഗതമായി വിചാരിക്കെപ്പട്ട വിജയത്തിെന്റ
വീരവാദങ്ങളും െകാണ്ട് സാന്ത്വിതനാകാെത അടു നിൽ ന്ന ച ക്കാറൻ
തെന്റ മുഖത്തിൽ കടിപ്പിച്ച വിവിധചാപല്യേസ്താഭങ്ങൾെകാണ്ട് ആ അഭി 
നയത്തിെന്റ ൈവരൂേപ്യാൽക്കർഷെത്ത ശതഗുണമാ . േയാഗീശ്വരൻ
തെന്റ പൂജാബിംബേത്താടണഞ്ഞ് അതിെന്റ മൂർദ്ധാവിൽ ൈകവച്ച് കുറ േനരം
ധ്യാനേത്താടുകൂടി നിന്നിട്ട്, േകശവൻകുഞ്ഞിെന താൻ െതാടുകേപാലും െച 
യ്തിട്ടിെല്ലന്ന്, പാദേദശമായ പാതാളംമുതൽ മൂർദ്ധാവായ സത്യേലാകപര്യന്തം
ചതുർദ്ദശേലാകേത്തയും ഏതു േദവി സ്വഗാ ത്തിൽ അടക്കി വിശ്വഭരണംെച 

േവാ, ആ മൂല കൃതിയും പഞ്ചസ്വരൂപിണിയും ആയ ജഗദംബികയുെട
വി ഹെത്ത െതാട്ട് സത്യം െച .
ച ക്കാറൻ: “ഭൂേലാകം ഫരിക്കണ സാമിെയ െപാന്നി മയക്കാനും
െഹ(യ)മെപ്പരട്ടൻ ത രാെനാണ്ടേല്ലാ—പിെന്നന്തിനിസ്സദ്യവും െനടുവാശകവും?
നിങ്ങൾ ഇരുവരും ഒരുമയായി േചർന്ന് െസാർഘം പിടിപ്പിൻ. ഓല ട്ടിന്
ഒറവു നിനച്ച ച ക്കാറൻ ഓച്ചനുമാകെട്ട. ഒ െനനേച്ചാളിൻ—കണ്ടവെന്റ
െകാച്ചിെന ചു തിന്നാൽ,—അക്കളിയിൽ െകാതിെപ േപാം! ഓതാൻ മ വും
കാണൂല്ല—മരു ം കാണൂല്ല. ഇ കെണ്ടാ ം ച ക്കാറനാടൂല്ല. നിങ്ങെട
തവ്വിനു െപാറുക്കാൻ വിേട്ട െമ വിത്സാരിക്കീംേവണ്ട—സാമിക്ക് ധൂ(ദൂ)രെത്ത
മയിസൂെലാെണ്ടങ്കില്, ച ക്കാറനു ൈകവാക്കിെല അ െതെങ്ങാണ്ട്.”
േയാഗീശ്വരൻ: “ഏെഹ! അബദ്ധം! നാം രാജബ വല്ല. അങ്ങെന മിക്കണ്ട.
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എ പഞ്ചപാ ം, ഉദ്ധരണി, സ്വർണ്ണത്തളിക കണ്ടതാണു ന െട ക കൾ!
മഹാരാജാവിെന്റ സംഭാവനകൾ ന െട െചറുവിരൽ ള്ള ഒരു േമാതിരത്തി 
െന്റ വില േപാരില്ല. ഞങ്ങെട ബ ത്വെമ ള്ള കഥ അഴി കഥി .
ച ക്കാറൻ കൃഷിത ങ്ങളല്ലാെത രാജത ങ്ങളറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബ ക്കളായ
നെമ്മപ്പിണക്കാൻ കുഞ്ഞിെന മറ െകാണ്ട്, ന െടേമൽ കുറ്റെത്ത ആേരാ 
പി . ഇന്നെല രാ ി െകാട്ടാരത്തിൽ എ േമാഹിനിയാട്ടമായിരു !
ഓേഹാ നിങ്ങെട ധർമ്മരാജാവ് എ പാതാളേഭാഗീ ൻ! നാം പറയുന്നതിെന
വിശ്വസി ന്നിെല്ലന്ന് ച ക്കാറെന്റ മുഖം പറയു .”
ച ക്കാറൻ: “എന്തരു വിച്ഛ്വസി ണു സാമീ? ച ക്കാറനും ഉലഹം ഒെട്ടാ
കണ്ടവനാണ്. അതിെന മുരശുെകാട്ടി തമുക്കടിച്ചിെല്ലേന്ന ഒ . സാമീെട
െകാ ം േകാലാലഹവും കൂടാെത ച ക്കാരൻ െചലമ്പിേനത്തിരുേന്നാ
െകട്ടിവന്ന െപരുേങ്കാട്ട സാമീെട ധൃക്കാല് അതിനഹ വച്ചപ്പം െതാടങ്ങി
വാനംെപളർ . ച ക്കാറൻ വാണ വാഴ്ക്ക കാേറ്റാെട മഴേയ്ക്കാെട മാനവും
പറ . സാമീ! അ െതങ്ങിേല–അവടം െചലമ്പിേന നടപ്പാടിൽപരം
ധൂരത്തല്ല—അവെട പരിഷ പലരുെമാണ്ട്. അവെര കേയ്യന്താൽ െമടഞ്ഞ െമട 
ച്ചിലിെന സാമി തിരുവിളക്കളിെകാണ്ട് ശരഫേരന്ന് പിരിേച്ചകള ! ഇനി
എങ്കിലും, അവേനാെന്റ പാട്ടി െപയ്, അതിെന വീ ം മനയ്ച്ചാൽ േചലു
െകാ േമാ എ േനാക്കെട്ട.” (ദുസ്സഹേകാപവ്യസനങ്ങൾെകാണ്ട് ) “എെന്റ
െകാച്ചിെന െതാടുണവെന ഉയിരടക്കി ഉരുളതിന്നാൻ വിടുെമന്ന് എെന്റ ഗുരുപാ 
ഥേരാ ത രാൻ തിരുവടികേളാ കേയ്യന്തി േമാ ണ മിടാന്തിലും കരുതണ്ട.”
ഇങ്ങെന പറ െകാണ്ട് ച ക്കാറൻ േയാഗീശ്വരേനാടു പിണങ്ങിപ്പിരിയാൻ
ആരംഭി . രാജധാനി സ്വപാർശ്വത്തിൽ േചർന്നിരി ന്ന ആ സന്ദർഭെത്ത
സ്മരിച്ച്, േയാഗീശ്വരൻ ക്ഷണത്തിൽ ച ക്കാറെന്റ ശരീരെത്ത പിടികൂടി ബ  
വത്സലത്വംെകാെണ്ടന്നേപാെല മുറുെക ണർന്ന്; കൃപാതരംഗികെനന്നേപാെല
അംബികാവി ഹത്തിെന്റ പൂർവ്വഭാഗ െകാ നിറുത്തി ഭസ്മേലപനവും
െച . ച ക്കാറെന്റ േകാപവും പരിഭവങ്ങളും സ്വപ്നസംഭവങ്ങെളന്നേപാ 
െല മാ തുടങ്ങി. രാജപുരുഷന്മാരുെട ചതിയാൽത്തെന്ന തെന്റ മരുമകൻ
ത രിക്കെപ്പട്ടിരി എ ള്ള േശാകപാരവശ്യം മാ ം അവസാനത്തിൽ
അയാളുെട മനസ്സിൽ േശഷി . േയാഗീശ്വരൻ സാദിച്ച് ഇങ്ങെന അരുളി 
െച്ച : “ബ േവ, നമു ജയകാലം അടുത്തിരി . പുറേത്ത കഥകൾ
നിങ്ങൾതെന്ന കണ്ടിേല്ല? നിങ്ങെട മരുമകെന്റ ഒരു േരാമെത്ത ആെരങ്കിലും
നഷ്ടമാ െന്നങ്കിൽ, തിരുവിതാംകൂർ—കടലും കായലും കരയും മലയുമടക്കം
ഭസ്മം! പണ്ട് പൗ കവാസുേദവെന്റ കാശീപുരം േപാെല ഒരായിരം വത്സരം
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ഇ രം എരിഞ്ഞമരും. അതിന് ജഗദംബികസഹായം. മരുമകൻ എവിെട
എന്നറിയണം—അേല്ല? നിൽ .” ഇങ്ങെന പറ െകാണ്ട് േയാഗീശ്വ 
രൻ വിശ്വദർശനം െചയ് വാനുള്ള സാക്ഷാൽകാരധ്യാനെത്ത അനുഷ്ഠി .
പേഞ്ച ിയബന്ധം െചയ്ത്, തുറന്ന േന ങ്ങേളാടുകൂടിയും ഇമനിേമഷങ്ങൾ
കൂടാെതയും ഹസ്തങ്ങെള ഉയർത്തി അംഗുലികളുെട അന്തങ്ങെള സംഗിപ്പി ം
പാദാംഗുഷ്ഠങ്ങൾമാ ം നില ന്നിയും നിൽ ന്ന ആ മഹാേയാഗബന്ധസ്ഥ 
െനക്കണ്ട് ച ക്കാറൻ ശിലാവി ഹംേപാെല നിേശ്ചഷ്ടജീവനായി നി .
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ േന ദ തി അസ്തമിച്ച് േകവലം കൃഷ്ണശിലേപാെല ാകാശ 
ശൂന്യമായും, മുഖവും കണ്ഠവും ദീർഘമായും, അസ്ഥികൾ സുവ്യക്തമായും, ഉദരം
അതിനിമ്നമായി വ ി ം ചമ . ഏകേദശം ഒരു നാഴികേയാളം ഇങ്ങെന
നിന്നേപ്പാൾ, േയാഗാഭ്യാസമഹിമകെള റി ചില ഐതിഹ്യങ്ങൾ മാ ം
േകട്ടി ള്ള ച ക്കാറൻ തെന്റ ഗുരുവര്യെന്റ സിദ്ധി ഭാവെത്ത അത്യന്തം
ആദരി ; കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, േയാഗീശ്വരെന്റ ജീവൈചതന്യം ആ ജഡ 
ത്തിൽ പുനഃ േവശനംെചയ്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധരങ്ങൾ വിടർന്ന് ഇങ്ങെന
മ ി തുടങ്ങി: “ഹാ ഹാ! വിശ്വംഭരചാതുര്യം! അപ്പേന, ഉെന്ന രാജഭൃത്യന്മാർ
ഉപശാരം െച റതാ? േനത്തി! േനത്തി! സേന്താഷമടയ്ന്തിരി റയാ?
അപ്പടിയിര് ഉെന്ന നാേമ രക്ഷിേപ്പാം. അേരംബാ—എന്ന േഘാരവനാ 
ന്തരം! േമഘ ർശിതമാന ഗന്ധമാദനത്തിെല മുനികദംബേസവ്യമാന
മണ്ഡപത്തിെല, ഇ കാന്തശിലാസ്തരണത്തിെല, ഉൈന്ന േചർ വയ്ക്കറയാ?
ഇര്—ഇര്—അങ്കിര്—പതറാമലിര്—ഇേദാ—” ഇങ്ങേനയും മ ം കുറ േനരം
വിശ്വദർശനഫലെത്ത ഉച്ചരിച്ച്, േയാഗീശ്വരൻ വിരമി . ഹരിപഞ്ചാനനൻ
േയാഗബന്ധെത്ത ഖണ്ഡിച്ച്, ബാഹ്യജ്ഞാനെത്ത ാപിച്ചേപ്പാൾ, പൂർവവൽ

താപരു നായി ഹാസ്യസൂചകമായ ഒരു മന്ദഹാസേത്താടുകൂടി ച ക്കാറ 
േനാടിങ്ങെന േചാദി : “എന്ന െശാന്നാൾ പര ഹ്മ സ്വരൂപിണി?”
ച ക്കാരൻ: “സാമീ! അറിയാെത പറഞ്ഞെതല്ലം ഷമിക്കണം. സാമിതെന്ന
അവെന രഷ്ഷി തരണം. ഏതു വനാന്ധരത്തിൽ െകാ െപയ് അവെന
ഒളിച്ചിരിക്കേണാ, ൈധവത്തിനറിയാം. ഇങ്ങെന ഒെക്ക—”
േയാഗീശ്വരൻ: “നിങ്ങൾ മഹാരാജാതിരുമനസ്സിെല അടിയാരിൽ ഒരു ഭാരിച്ച
ഗൃഹസ്ഥനാണ്. േകൾക്കാൻ സംഗതിയായ ഹ്മവചനങ്ങളിൽ രാജാ കൃ 
തിയുെണ്ടങ്കിൽ പുറ പറയരുത്. ന െട സന്നാഹങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമാകും 
വെരക്ഷമിക്കണം. ഇതിെനല്ലാം കണെക്കണ്ണി ശിക്ഷ െകാടു െകാള്ളാം.”
ഇ കാരം േയാഗീശ്വരനും ച കാറനും സംഭാഷണങ്ങൾെച നിൽ  
ന്നതിനിടയിൽ, ഒരു ഭൃത്യൻ േവശിച്ച്, നന്തിയത്ത് ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന
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ഭു േയാഗീശ്വരപാദങ്ങെള വന്ദിപ്പാൻ കാ നിൽ എ ധരിപ്പി .
ഉണ്ണിത്താെന്റ ആനുകൂല്യംകൂടി ലഭി േമ്പാൾ അരാജകകക്ഷിക്ക് പൂർണ്ണബലം
സിദ്ധി െമന്ന് േയാഗീശ്വരനും ച ക്കാറനും ആശിച്ചിരു . എങ്കിലും ഈ
വാർത്താ വണത്തിൽ ച ക്കാറൻ ഇച്ഛാഭംഗഭയംെകാ െഞട്ടി. ഹരിപ 
ഞ്ചാനനൻ ഹൃദയംഗമമായ ഭക്തി കടനേത്താടുകൂടി ഭഗവതിവി ഹത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽ മുകളീകൃതപാണിയായി നി . മനുഷ്യരുെട അന്തരംഗപ 
രിേശാധനേയാളം വിഷമമായുള്ള മെറ്റാരു വ്യാപാരമിെല്ലങ്കിലും, അതിെന
തുടരുന്നവർ മേനാഹരമായ ദർശനഫലങ്ങളും ചിലേപ്പാൾ ാപ്തമാകുന്നതാ 
ണ്. ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ അന്തരംഗെത്ത അേപ്പാൾ പരിേശാധി എങ്കിൽ,
ആദരം യം ഗുരുഭക്തി എന്നീ ധർമ്മങ്ങളും സൽക്കാരദാനൈവമുഖ്യവും
തമ്മിൽ േപാർെച ന്ന അസംഭവ്യെത്ത വാസ്തവസംഭവമായി സാധനപാ 
ഠെമന്നേപാെല ദർശനംെചയ്യാമായിരു . അേദ്ദഹം ആംഗ്യംെകാണ്ട് ആ

ഭുവിെന എതിേരൽക്കാൻ ച ക്കാറനു കൽപന െകാടു . ആ ഭുെവയും
ഒരു ൈവമനസ്യം ബാധി തുടങ്ങി എങ്കിലും, ആജ്ഞാനുസാരമായി പുറെത്ത
െകട്ടിൽ കട . പു െന സംബന്ധി ള്ള ആപൽസംഭവങ്ങളുെട ദുഃഖംെകാ
കലുഷമായിരി ന്ന ഉണ്ണിത്താെന്റ ൗഢമായ മുഖം കണ്ടേപ്പാൾ ച ക്കാറ  
ഭു ഗുളികാകാരനായി, താൻ വഹി ന്ന ാതിനിദ്ധ്യേത്തയും അനുഷ്ഠിേക്കണ്ട
ഉപചാരേത്തയും മറ . വി നാമഘടനയാൽ മഹിതമായ ഒരു മേ ാ 
ച്ചാരണധ്വനി പൂജാശാലയിൽനി േക തുടങ്ങി. േയാഗികളുെട േസ്താ ം
അജ്ഞന്മാർക്ക് േക കൂടാത്തവകയിലുള്ളതായിരു എങ്കിലും, ഉണ്ണിത്താൻ
വിജ്ഞനായിരുന്നതിനാൽ അതിെന വണംെചയ്ത് ശുഭസൂചകമായ ഉപ  
തിെയന്ന് ആനന്ദി . ച ക്കാറന് േവദധ്വനിയും കാകശബ്ദവും ഒ േപാലുള്ള
അർത്ഥശൂന്യഗീതങ്ങളായിരുന്നതുെകാണ്ട്, “സാമികള് വലിയ അടേവേതാ
െതാടങ്ങണ് ” എ വ്യാഖ്യാനിക്ക മാ ം െച . ഐഹികാമുഷ്മികങ്ങെള
ത്യജി ള്ള സിദ്ധനായ ഹരിപഞ്ചാനനൻ കർമ്മികളുെട അനുഷ്ഠനങ്ങെള
തുടരുന്നത് പണ്ഡിതവൃദ്ധൻ അക്ഷരമാലാഭ്യസനം െച ന്നതുേപാെല േതാന്നി,
ഉണ്ണിത്താന് ഒരു സംശയമുദി . ഇങ്ങെന നിൽ േമ്പാൾ ദീപാരാധനാഫല 
മായി േയാഗീശ്വരവാടത്തിനു സഹജമായുള്ള ദിവ്യസുഗന്ധം വീശി ടങ്ങി.
“കന്നൻ! ഏമാെന കുരുക്കാൻ മായെപ്പാടി കരിക്കണാ!” എ ച ക്കാറൻ
ബ സ്വാത ്യേത്താടുകൂടി ഉണ്ണിത്താേനാടു പറ . ഭഗവൽേസ്താ ത്തിെന്റ
മധു വാഹത്താൽ സിക്തമായ ഹൃദയവല്ലിേയാടുകൂടി നിൽ ന്ന ഉണ്ണിത്താെന്റ
നാസാപുടെത്ത ആ ഗന്ധം ീണനംെച . ആപാദമസ്തകം ഭക്തിയാൽ
കവചിതമായ ഒരു ശരീരം ഉണ്ണിത്താെന്റ മുമ്പിൽ േവശി . കാഷായവ ം 
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െകാ ള്ള കുത്തിയുടു ം േയാഗേവഷ്ടിയുമല്ലാെത, സ്വാമികൾ ആഭരണങ്ങേളാ
കു മേലപനങ്ങേളാ അേപ്പാൾ അണിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ച ക്കാറൻ സ്വഗുരുവിെന
ഭക്തിപൂർവ്വം ആ ദർശനത്തിലും െതാഴുതു. ഉണ്ണിത്താെന്റ മുമ്പിൽ ആ രൂപം

ത്യക്ഷമായേപ്പാൾ, അേദ്ദഹം ാഹ്മണ്യേത്താടു കാണിേക്കണ്ടതായ ഭക്തി 
േയേയാ ഹരിപഞ്ചാനനനുള്ളതായി േകട്ടി ള്ള േയാഗസിദ്ധിക്ക് അനുരൂപമായ
വിനയാദരങ്ങേളേയാ യേഥാചിതം കടിപ്പിക്കാെത താൻ കാണുന്ന രൂപ 
ത്തിേന്റയും േകട്ട ശബ്ദത്തിേന്റയും വിശിഷ്ടതയാൽ ബേദ്ധ ിയനായി നി .
അതീതമായ മനശ്ചാഞ്ചല്യം െകാണ്ട് ഉണ്ണിത്താെന്റ ബുദ്ധി സ്വൽപെമാ

മി . എങ്കിലും, േയാഗീശ്വരെന്റ ആദ്യദർശനത്തിൽ രൂപസാമ്യംെകാ ം
മ ം ച ക്കാറൻ അമ്പര നിന്നതുേപാെല, ഉണ്ണിത്താൻ തെന്റ ആത്മപൗരു 
ഷെത്ത േയാഗീശ്വരനു പാദകാണിക്കയാക്കിയില്ല. അേദ്ദഹം മുമ്പിൽ നി ന്ന
രൂപെത്ത നിശ്ശങ്കനായി ഒ പരിേശാധിച്ച്, താൻ േകട്ട സൂക്തേഘാഷെത്ത
വീ ം സ്മരി . ആ ആകാരെത്ത അേദ്ദഹം അതിനുമുമ്പ് കാണുകയും സ്വരെത്ത
േകൾ കയും െചയ്തി െണ്ടന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബുദ്ധി ടവാദം െച . േയാ 
ഗീശ്വരെന്റ ഭാവേചഷ്ടകൾ നാട്യൈവഭവത്താൽ സരളതരങ്ങളായിരുെന്നങ്കിലും
ഉണ്ണിത്താെന്റ ശങ്കെയ സ്ഥിരീകരിച്ചേതയു . സാമാന്യമനീഷിയുെട നിലയിൽ
ഇങ്ങെന ിവിധമായുള്ള ഒരു സാമ്യസ്മരണ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ ഉ ാദി
എങ്കിലും, ആയുർേവ്വദസാേങ്കതികജ്ഞെന്റ ദൃഷ്ടിെയ േയാഗിച്ച് തെന്റ ആവി 
ശങ്കെയ വിേവചിച്ചേപ്പാൾ അതു േകവലം അസംഗതമായ അന്തഃ വെമന്ന്
അേദ്ദഹംതെന്ന നിരൂപണംെച . ച്യവനമഹർഷി േരാഗേമാചനവും സുഖാ 
വസ്ഥയും ആ തേപാധനനാമെത്ത ധരി ന്ന സിദ്ധൗഷധംെകാണ്ട് പരിപൂർണ്ണ 
മായി ലഭി എന്ന് ആയുർേവ്വദം സമ്മതി െണ്ടങ്കിലും, ദന്തവിഹീനമായും
േരാമംെകാഴി മുള്ള പടുവാർദ്ധക്യെത്ത ഉദ്ധതതാരുണ്യമാക്കി ഉദ്ധരിപ്പി ക
ആ ദിവ്യൗഷധത്തിനും ശക്യമെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം ഖണ്ഡി . എന്നാൽ, േയാഗി 
സാമ്യമായുള്ള ക േസവനംെകാണ്ട് കായരൂപാന്തരം നിവൃത്തിക്കാവുന്നതിെന്റ
തത്വങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിനു ദൃഢമല്ലായിരു . വിേശഷി ം തെന്റ മുമ്പിൽ നിൽ 

ന്ന ആകാരം തെന്റ മനസ്സിൽ തമാകുന്ന രൂപെത്തക്കാൾ സ്വമായും
കാണെപ്പടുകയും െച . എന്നാൽ കാർേക്കാടകദംശനംെകാണ്ട് നളെന്റ
ശരീരത്തിന് ഇങ്ങെനയുള്ള േഭദവും സംഭവിച്ചി െണ്ട ം അേദ്ദഹം വാദി .
നന്തിയ ണ്ണിത്താെന്റ ച രാദീ ിയങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാണ്ഡിത്യവും
തമ്മിൽ ഇങ്ങെന ഇട േപാരാടി തെന്റ മനസ്സിെന അസ്വസ്ഥമാക്കി 
ത്തീർ ന്നതിനിടയിൽ ച ക്കാറൻ, “സാമികള്! െതാഴണം—സാഷ്ഷാൽ
േവധവ്യാസര്!” എന്ന് ഓേരാ ഗൂേഢാപേദശങ്ങൾ പുറെപ്പടുവി െകാണ്ട്,
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“ന െട മച്ചിണൻ നന്തിയേത്തമാൻ—അനന്തരവൻെകാച്ചെന്റ തന്ത— അഷ്ടാ 
ങ്ഘൃധവും മ ം െമച്ചം—വലിയ സൗപതീകൻ— എളയടെസ്സാരുവത്തിെല
മ ിമാര്—െകാള്ളച്ച വും െന ം—” എന്നിത്യാദി േസ്താ ങ്ങളാൽ നന്തിയ  
ണ്ണിത്താെന്റ തിപാഠകത്വെത്ത വഹിച്ച് അേദ്ദഹെത്ത േയാഗീശ്വരനു പരിച 
യെപ്പടുത്തി. ഉണ്ണിത്താൻ ഇതിനും നിശ്ചലനായി നിന്നേതയു . അേപ്പാഴെത്ത
േവഷെത്ത അവലംബിക്കാൻ േ രിപ്പിച്ച തെന്റ ജളത്വെത്ത റി പരിതപിച്ച
ഹരിപഞ്ചാനനൻ ഉണ്ണിത്താെന്റ മനസ്സിെന വല ന്ന ചിന്തയുെട ആഴേത്തയും
വിസ്താരേത്തയും ഒരു േനാട്ടത്താൽ അള നിർണ്ണയി . സ്വഹസ്തങ്ങളാൽ
േകശേത്തയും മീശേയയും ഒ ശു ഷണംെചയ്ത്, േന ത്തിൽ അൽപമായ
ധാർഷ്ട്യേത്തയും അധരത്തിൽ ൗഢമായ ശൃംഗാരേത്തയും രിപ്പിച്ചേപ്പാൾ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാക്ഷാലുള്ള സൗന്ദര്യസമുത്ക്കർഷവും വിജ്ഞാനേജ്യാതി 
സും പകർന്ന് ബീഭത്സമൂർഖതയായി രൂപാന്തരി . ഇതുെമേന്യ അേദ്ദഹം
അനഭിജ്ഞെന്റ സം തത്തിൽ ഉണ്ണിത്താേനാടു കുശല ശ്നം െച . അതിൽ
നാരായണീയാദി േകരളീയസം ത ന്ഥങ്ങളുെട രസം കലർന്നി ള്ളതായി,
വിവിധകാലേദശങ്ങളിെലയും സം തസാഹിത്യത്തിെന്റ നാനാശാഖകളിൽ
അഭിജ്ഞനായിരുന്ന ഉണ്ണിത്താനു േതാന്നി. േയാഗീശ്വരൻ, നർമ്മദാതീരത്തിൽ
അവതീർണ്ണനായി ആ മ യേത്തയും അനുഷ്ഠിച്ച് അന്ത്യത്തിൽ തപ  
െകാണ്ട് ഹ്മപദത്തിൽ ാപിച്ച തെന്റ പിതാവിെന്റയും പരേലാകഗതയായ
മാതാവു മുതലായവരുെടയും ചരി ങ്ങേളയും അൈദ്വതാദി സിദ്ധാന്തങ്ങേളയും
സംബന്ധിച്ച് ഒ സംഗി . ഉണ്ണിത്താൻ അതുകൾ ത്തരമായി അഭിവന്ദനം
മാ ം െച . പു വാർത്താേന്വഷണത്തിലുള്ള കൗതുകം േചാർ േപായതു 
േപാെല, ആ സംഗതിയിൽ ഉപേദഷ്ടാവായി കരുതിയിരുന്ന േയാഗീശ്വരെന്റ
സന്നിധിയിൽനി പിരിയുന്നതിന് ഉണ്ണിത്താൻ അവമര്യാദമായുള്ള ഒരു
അക്ഷമേയയും കാണി കയാൽ, അേദ്ദഹെത്ത സ്വാധീനത്തിലാ ന്നതിനു
സുകരമായ മെറ്റാരു മാർഗ്ഗം ബുദ്ധിയിൽ കാശിച്ച ഹരിപഞ്ചാനനൻ, തനിക്ക്
ചില വിേശഷമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുെണ്ട ം, അതുെകാണ്ട് പിന്നീെടാരുദിവസം
കാണുന്നതിനു േമാഹമുെണ്ട ം പറഞ്ഞ് ആ ഭുവിെന യാ യാക്കി. ആ
സന്ദർശനത്തിെന്റ അ തീക്ഷിതവും ആശാഭഞ്ജകവുമായ പരിണാമത്താൽ
കുപിതനായ ച ക്കാറൻ തെന്റ ഹസ്തപിണ്ഡങ്ങളും നഖദന്തങ്ങളും േയാഗിച്ച്,
‘മച്ചിണെന’ നാമാവേശഷനാക്കിക്കളയട്ടേയാ എന്ന് ആേലാചി . ഉണ്ണിത്താൻ
പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടെന തെന്ന ഹരിപഞ്ചാനനൻ നിന്നിരുന്നിട നിന്ന് ഒ
പുഞ്ചിരിെക്കാണ്ടതിെന വ്യാഖ്യാനി ന്നതായാൽ, അതിേല േത്യക 
െമാരു ന്ഥം വിനിേയാഗിേക്കണ്ടിവരും. അേദ്ദഹം ച ക്കാറമാന്ദിേയയും
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മാർജ്ജനംെച ബഹിഷ്കരി മാറുള്ള േവഗബലേത്താടുകൂടി പൂജാമുറിയിൽ
േവശിച്ച്, തെന്റ കൃഷ്ണമുഖനായ ഭൃത്യെന വരുത്തി, ഉടെന മ ട

േപായി, കുപ്പശ്ശാേരാടു ചില സംഗതികൾ ധരിപ്പിപ്പാൻ ഒരു ക ന െകാടു .
നന്തിയ ണ്ണിത്താൻ അ തെന്ന സമുചിതമായുള്ള കാ കേളാടുകൂടി മഹാ 
രാജാവിെന മുഖംകാണി . ഇക്കാലെത്തേപ്പാെലതെന്ന അ ം ജകൾക്ക്
മഹാരാജാവിെന്റ തൃപ്പാദദർശനം സുലഭമായിരു . ാണാദ്യാചാര്യജനങ്ങെള
േജ്യഷ്ഠപാണ്ഡവൻ ആദരി േപാന്നതുേപാലുള്ള ഉപചാരങ്ങേളാടുകൂടി മഹാരാ 
ജാവ് ഉണ്ണിത്താനു സ്വാഗതമരുളി. വിദ്വൽേകസരികളായ ആ ര േപരും
ബഹുകലാരാ ങ്ങളിൽ ത്വരിതസഞ്ചാരംെചയ്തി ം, പു വിഷയത്തിൽ േവ 
ശിപ്പാൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉൽക്കൺഠാേലശേത്തയും കടിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ,
മഹാരാജാവ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭുബുദ്ധിെയ റിച്ച് അനൽപമായി സാദിച്ച്,
അവസാനത്തിൽ “വിേശഷിച്ച്?—” എ ള്ള ഏകപദംെകാണ്ട് അഭി ായഗർ 
ഭമായ േചാദ്യം െചയ്ത്, ഉത്തരം എ തെന്ന ദീർഘേമാ അപഥ്യേമാ ആയാലും
േകൾക്കാൻ സന്നദ്ധനും സേന്താഷവാനും എ ള്ള ഭാവത്തിൽ നി . ഉണ്ണി 
ത്താൻ മഹാരാജാവിെന്റ ആന്തരാർത്ഥമായ ഹിതെത്ത മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങെന
അറിയി : “അടിയെന്റ മകൻ ബന്ധനെത്ത ലംഘി എ തിരുമനസ്സിൽ
സംശയി േണ്ടാ?”
മഹാരാജാവ്: (ഉണ്ണിത്താെന്റ വാ കെള തടഞ്ഞ് ) “ഏെഹ! ആ വിധമുള്ള
സംശയേമ ഇവിടില്ല. അങ്ങെന വരിെല്ല നമു തെന്ന നിശ്ചയമുണ്ട്! അവൻ
ആൾ വീരനാണ്.”
ഉണ്ണിത്താൻ : “ഇവിെട വന്നതിെന്റേശഷം േകൾ ന്ന കഥകൾ ബുദ്ധിെയത്ത 
െന്ന ചലിപ്പി .”
മഹാരാജാവ്: “ന െട ആജ്ഞയാൽ മറയ്ക്കെപ്പട്ടിരി എ ം േകട്ടിേല്ല?”
ഉണ്ണിത്താൻ: “േക ; കഷ്ടം! തിരുമനസ്സിെല ക നെയ ഉണ്ണി ലംഘിച്ചിെല്ല
തിരുമനസ്സിൽ േബാധ്യമുള്ളത് അടിയന് ആശ്വാസമായി. േശഷം ഈശ്വേരച്ഛ 
േപാെല നടക്കെട്ട.”
ഇ യല്ലാെത തെന്റ മകെന്റേമൽ ചുമത്തെപ്പട്ട നരഹത്യാപരാധെത്തപ്പറ്റി ഉണ്ണി 
ത്താൻ ഒ ം ഉണർത്തിച്ചില്ല. ഉണ്ണിത്താെന്റ ഭുബുദ്ധിെയ റി മഹാരാജാവ്
അന്തരാത്മനാ പിെന്നയും അഭിനന്ദി .
മഹാരാജാവ്: “ച ക്കാറെന്റ ഗുരുവായ ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗിെയ കണ്ടിേല്ല?”
ഉണ്ണിത്താൻ: (പു വിഷയത്തിലും ദർശിപ്പിക്കാത്ത മുഖേസ്താഭേത്താടുകൂടി)
“ക , സുന്ദരൻ, വീരൻ, നല്ല നടൻ.” (കുറ േനരം ആേലാചനേയാടുകൂടിനിന്ന് )
“അടിയന് തിരുമനസ്സിെല ജയായി കഴിയാേന ൈവഭവമു . സന്ന്യ 
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സിക്കയും മ ം (േ ശഭാവത്തിൽ) മ ള്ളവർ കഴിക്കെട്ട. തൃപ്പാദശരണെത്ത
താമസംകൂടാെത ചിലർ ാപി ം. അേപ്പാൾ വിടെകാ േകഴുന്ന കൂട്ടത്തിൽ
അടിയനുമുണ്ടാവും. ൈവഷ്ണവമായ കൃപാതിേരകെത്ത വർഷിച്ച് അ ാണനം
െചയ്യണം.”
മഹാരാജാവ് ഈ വാ കെള വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ ആവശ്യെപ്പടാെതയും, എന്നാൽ
ആ വിഷയെത്ത ടരാൻ സന്നദ്ധനല്ലാെതയും, അത്യാർ മന നായി
ഇങ്ങെന ഉപേദശി : “മകെന്റ ഭാഗേത്ത േവണ്ടെതല്ലാം ദളവാേയാടും കാര്യ 
ക്കാരന്മാേരാടും പറയണം. േവണ്ട ഉത്സാഹങ്ങൾ െചയ്ത് െതളിവു െകാടുക്കണം.
ഉണ്ണിത്താന് േപാരാത്തെത േതാ കയിെല്ലങ്കിൽ ഒ കൂടി ഗുണേദാഷി 
ക്കാം. നീെട്ടഴു േകശവനുണ്ട്. അവേനാടാേലാചിച്ച് ഈ സംഗതികൾ
േവണ്ടതു നട ന്നതിനു നാം അനുവദി . ഈ ഗുണേദാഷം സ്വകാര്യമായി 
രിക്കെട്ട.”
മഹാരാജാവ് േചാദ്യഗുണേദാഷാദികൾ നിറുത്തി. ഐശ്വരമായ ബുദ്ധിയും
പരമാർത്ഥസത് ഭുത്വവും േചർ ള്ളടം അനർഹേസ്താ വും കിഴി ള്ള
സ ാർത്ഥനയും െഞക്കിപ്പിഴി ള്ള ക നീരും കൂടാെത കാമേധനുെവേപ്പാ 
െല ചിന്തിതാനു ഹെത്ത കാേലാചിതം അനർഗ്ഗളമായി ദാനം െച െമ
ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഉണ്ണിത്താൻ അന്നെത്ത മുഖംകാണി ം അവസാ 
നിപ്പി .
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അദ്ധ്യായം പതിെനട്ട്

“മി പദവീഗതവിചി മണികൂടനാ–
െയ യും വിലസു ധാ ീധേര ൻ.”
കനകകാന്തിെകാ കമനീയതരവും ഗുളമധുരിെകാണ്ട് ആസ്വാദനീയവുമായി
കവിമേനാധർമ്മത്താൽ നിർമ്മിതമായ േലാകത്തിൽത്തെന്ന ഇേതവെര െപരു 
മാറിയും, േഘാരഘാതകന്മാരുെട ൈസ്വരവാസത്താൽ നരകതുല്യമായിരി ന്ന
പരമാർത്ഥേലാകത്തിൽ േകവലം പരിചയശൂന്യമായും ഇരുന്ന േകശവൻകു 
ഞ്ഞിന് േകശവപിള്ളയുെട ഉപേദശങ്ങൾ സ്വാർത്ഥപരനും ീജിതനും ആയ
ഒരു കുടിലവിടെന്റ കൃ ിമങ്ങളാെണ േതാന്നിയേപ്പാൾ, തനി േനരിട്ട
ആപത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ അയാളുെട ഉള്ളിൽ അ രിച്ചമർന്നിരുന്ന വിശ്വവി 
േദ്വഷത്തിന് നവമായ ഒരു വിജൃംഭണം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ആ യുവാക്കന്മാരുെട
രസനായുദ്ധം അവസാനിച്ചേപ്പാൾ, േകശവപിള്ള േയാഗിച്ച അ ങ്ങളിൽ
‘മീനാക്ഷി’ നാമലിഖിതമായ ഒ മാ ം ആ നാമെത്ത സദാ സ്മരി ന്ന
േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ലാക്കിനു തറച്ച്, അവിെട വസതിെകാ .
പാർവതീശാപംെകാ പാർത്ഥബാണങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരം ഉണ്ടായതുേപാെല,
പൂവമ്പായി തെന്റ ഹൃത്തടത്തിൽ ലയിച്ച ആ സ്മരണയാലുണ്ടായ ആനന്ദേത്താ 
ടുകൂടി േകശവൻകുഞ്ഞ് നി ാർത്ഥിയായി ശയനം െച . കുലീനയായ തെന്റ

ണയിനി അപരിചിതനും ദാസവൃത്തിയിൽ കാലേക്ഷപംെച ന്നവനുമായ
ഒരു യുവാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ േവശിച്ച് അന്തർജ്ജന തെത്ത ലംഘി 
ച്ച വൃത്താന്തം അയാളുെട മനസ്സിൽ രൂക്ഷമായ അഭ്യസൂയെയ ജനിപ്പി .
എന്നാൽ തെന്റ മനശുദ്ധതയക്ക് അർദ്ധാവകാശിനിയായി വരിക്കെപ്പട്ട കന്യക
ദുരാചാരവർജ്ജിതമായ ചാരി സേങ്കതമാെണ ം അയാൾതെന്ന വിധി .
തനി ള്ളതുേപാെലയുള്ള നിഷ്കളങ്കതയും ധർമ്മനിഷ്ഠയും അന്യചിത്തങ്ങേളയും
അലങ്കരിക്കാെമന്ന് നിർമ്മലമായ അയാളുെട അന്തഃകരണം ഉപന്യസിച്ചതി 
നാൽ, വീ ം ശാന്തമായ അയാളുെട ആത്മാവ് സുഷുപ്തിപദെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി

യാണം തുടങ്ങി. എന്നാൽ, ജാ ദവസ്ഥയിൽനി നി ാപഥത്തിൽ ഗതി
തുടങ്ങിയ അസ്തവിേവകനായ ആ ശരീരപാന്ഥൻ, മാർഗ്ഗമദ്ധസ്ഥമായ ഒരു
േഗാപുരത്തിെന്റ കവാടങ്ങൾ സ്വയേമ നീ കയാൽ ത്യക്ഷമായ സ്വപ്നഭൂ 
വിേലക്ക് ബലാൽ ആകർഷിക്കെപ്പ . അവിെട, കണ്ഠ്യമായ വിസർഗ്ഗത്തിെന്റ
ഉച്ചാരണത്തിൽ ‘ഹ’കാരവ്യക്തി ശരിയാവാത്തതിെനപ്പറ്റി അനുപദം ശാസി  
െകാണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുെട നടുവിൽ ഇരി ന്ന തെന്റ ഗുരുനാഥൻ ആദ്യത്തിൽ
ദൃശ്യനാകു . ദക്ഷ ജാപതി ദീക്ഷിച്ചതുേപാലുള്ള ഒരു മഹായാഗത്തിെന്റ
ദർശനം അടുത്തേപാെല േകശവൻകുഞ്ഞിെന ആനന്ദിപ്പി ; ആ യജ്ഞ 
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കർമ്മത്തിൽ പു േക്ഷമാർത്ഥം അച്ഛനായ ഉണ്ണിത്താൻ നവനിധികെള
ഗുരുസംഭാവനയായി ദാനം െച . സാംബദീക്ഷിതരായ അധ്വരിയുെട
ആശിേസ്സാടുകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽനി താൻ സാദെത്ത സ്വീകരി 

േമ്പാൾ, ിയതമയായ മീനാക്ഷി തെന്റ വാമഭാഗെത്ത അലങ്കരി . ഈ
യജ്ഞത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ മീനാക്ഷിയുെട പാണി ഹണമേഹാത്സവം
സപ്തപദീപര്യന്തം സമാപനംെചയ്യെപ്പടു . മീനാക്ഷിയുെട കുസുമമൃദുലമായ കര 

ർശനത്താൽ ഉൽഭൂതമായ നിബിഡാനന്ദം അയാെള ഉന്മത്തനാ കയാൽ,
അനന്തരാനുഭവങ്ങൾ അ ടങ്ങളായിത്തീരു . പരിണയത്തിനു മുമ്പ് തേന്നാടു

ണയപരിഭവം കൂടാെത വർത്തിപ്പാൻ കൃപ േതാന്നിയ അവസരങ്ങളിൽ ലജ്ജാ 
വതിയായിരുന്ന ആ നേവാഢ ഇതാ ഈ സദസ്സിൽ േവശ്യാഭാവത്തിൽ തെന്ന

ർശിച്ച് തേലാടി താേലാലി . ഭർത്താവിെന്റ ഇംഗിതലംഘനമാകുന്ന
കുലടാവൃത്തിെയ പരുഷകലുഷമായ ദൃഷ്ടിപാതത്താൽ താൻ ശാസനംെച 

. ക്ഷീണമായ ദീപ ഭയിൽ തെന്റ കാന്തയുെട ച ികാധവളമായ
ലലാടവും ദണ്ഡദർപ്പണത്തിെന്റ േതേജാവിപര്യത്താൽ ദ്വിഗുണിത ഭേയാെട
േശാഭി ന്ന കൃഷ്ണവർണ്ണങ്ങളായ പുരികെക്കാടികളും സന്നേശാഭേയാടും
ചടുല ഭാവേത്താടും ത്യക്ഷമാകു . വിേദശ ീകളുെട മാതിരിയിൽ ശി 
രസ്സിെന ആച്ഛാദനംെച ന്ന പ േചല േകശപാശെത്ത മറ െണ്ടങ്കിലും
ഈ ആവരണെത്ത അതി മി സരി ന്ന അളകങ്ങളുെട നീലവർണ്ണം
ജാ ദവസ്ഥയിെല തന്മയത്വേത്താടുകൂടി ആ യുവാവിെന്റ േചതസ്സിെന പര 
മാ ാദപൂർണ്ണമാ . ണയമധുസരസ്സിൽ ഉ ന്നമായ കനകകമലത്തിൽ
നി മകരന്ദാപഹരണംെച െപാ ന്ന മരങ്ങെളേപ്പാെല കരുണാകടാക്ഷ 

ചുരമായ േന യുഗളം േ മധാരാവർഷംെകാണ്ട് ആ അനുരാഗപരിതപെന്റ
മനസ്സിെന ശീതളമാ . േ മസ്യന്ദികളായ മധുരമ ങ്ങൾ, തെന്റ ജീവനാ 
യിക സഹജമായുള്ള ൗഢമ ളതയാലും ലജ്ജെകാ ള്ള അ ടതയാലും
അയാളുെട മനസ്സിെന നിഷ്കരുണം വല . ആ സരളവചനങ്ങെള വഹി ന്ന
ഓഷ്ഠാദിഭാഗം മുഖാർദ്ധവും പാപാരവശ്യംെകാെണ്ടന്നേപാെല പട്ടാംബരാന്ത 
ത്തിെല സുവർണ്ണേകാടിയിൽ നിലീനമായിരി . ചന്ദനാദിചർച്ചനംെകാണ്ട്
അയാൾ പരമാനന്ദമഗ്നനായി പാർശ്വവർത്തിയായി പരിേസവനം െച ന്ന
സർവ്വാഭരണഭൂഷിതമായ വി ഹത്തിനു വശംവദനാകു . ശകടങ്ങെള അതു 
കളുെട േനതാക്കന്മാർ വാഹനശാലകളിൽനി പുറത്തിറ േമ്പാെല താൻ
ഒരു നിർജ്ജീവസത്വമായി തെന്റ ശയ്യാഗൃഹത്തിൽനി നയിക്കെപ്പട്ട് വൃഷ്ടിജ 
ലവാഹിയായുള്ള ഭൂമിയിേല നി മിപ്പിക്കെപ്പടു . നിശയുെട നി കാശത
കാർേമഘങ്ങളാലും തെന്റ േന ങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരി ന്ന അന്ധത ഒരു
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വി മേമഘത്താലും പാതാളതമ ല്യമാക്കെപ്പടു . ഹരികഥാസദസ്യരിൽ
ജളമതികളായ ചിലരുെട ദർശന കാരം ഹരിപഞ്ചാനന ീനാരദ ഹ്മർഷി
ഹരിപഞ്ചാനന വരാജകുമാരെന്റ കർണ്ണങ്ങളിൽ ീനാരായണ ധ്യാനമ 

െത്ത ഉപേദശംെചയ്തനു ഹിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ, േകശവ ഭുകുമാരെന്റ
വണര ങ്ങളിൽ ഒരു ഹ്മാണ്ഡ മണാരവം മുഴങ്ങി ടങ്ങി. ജിഹ്വാമൂലം

നിർഭരമായ ഘനേത്താടുകൂടി ശ്വാസസഞ്ചികാഗർത്തത്തിൽ അവഗാഹനം 
െച . ആത്മജീവച്ഛക്തികൾ ഒരു േദവതയാെലന്നേപാെല സമൂലം
േഛദിക്കെപ്പ .
ജീവനും ആത്മാവും സമസ്തബാേഹ്യ ിയങ്ങളും ൈചതന്യശൂന്യമായി ഭവി
എങ്കിലും, ആ യുവാവിെന്റ ബുദ്ധി എ ള്ള ശക്തി അന്യസത്യങ്ങേളാടുള്ള
ബന്ധം േവർെപ ം, വ്യാേമാഹപഞ്ജരത്തിൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടതുേപാെലയും
സ്വസ്ഥാനെത്ത അവലംബിച്ച് നിരുദ്ധവീര്യേത്താെട വർത്തനംെച .
ജനിസാഗരെത്ത തരണംെച പരേലാക േവശനം െച എന്ന് ഒരു
േബാധം അണു ായമായിത്തീർന്നിരി ന്ന ആ ബുദ്ധിേക ത്തിൽ ജനി 

. ജീവശരീരത്തിൽനി യാതനാശരീരത്തിേല പരിവർത്തനം
എ കാലംെകാ നിവർത്തി െമന്ന് ആ ബുദ്ധി രൂപമുണ്ടാകുന്നില്ല.
ഈ യാ യിൽ എ പാന്ഥമന്ദിരിളിൽ താമസി എ ം, നശ്വരമായുള്ള
തെന്റ അംശത്തിന് എങ്ങെന േപാഷണം സാധി എ ം, അയാൾ
വ്യക്തമാകുന്നില്ല. സകലവും അന്ധകാരമയവും സൂക്ഷ്മ ജ്ഞാതീതവും ആയി 
ക്കഴി . . . പരേലാക ാന്തം സമീപിച്ചതുേപാെല ഇ ിയമൗഢ്യങ്ങൾ
നീങ്ങി ടങ്ങി. സ്വപ്നാരംഭത്തിനു പൂർവമായുള്ള സ്ഥിതിയിൽ ശ്വാേസാച്ഛ്വാസം
െച ന്നതിനും അവയവങ്ങെള ചലിപ്പി ന്നതിനും ശക്യമായി. ശിരസ്സിെന
അവനമനംെചയ്യി ന്നതായ ഒരു ലഘുഭാരവും, കർണ്ണപുടങ്ങെള ശാന്തമായി
ബാധി ന്ന ഒരു മുരളീസ്വരവും പീഡാവശിഷ്ടങ്ങളായി അയാൾ അനുഭവി .
ബലാൽ ാപിച്ചിരി ന്ന നവേലാകത്തിെന്റ സ്ഥിതികെള അശ്ചര്യേത്താടുകൂടി
പരിേശാധനംെച . അതിശീതളമായ ശിലാശയ്യയിേന്മൽ കുസുമമൃദുലമായ
ഉപധാനത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി താൻ സുഖശയനംെച എന്ന്
അയാൾ ജ്ഞാനമുണ്ടായി. ഇ കാന്തശിലാനിർമ്മിതമായ ഒരു മണിയ 
റയിൽ, ബാലതതികൾേപാെല വിഹരി ന്ന മരു കളാൽ ആവൃതനായി,
േചേതാഹർഷകങ്ങളായ പരിമളേഭദങ്ങെള അനുഭവിച്ച്, അയാളുെട ഹൃദയം
പരമാനന്ദവ്യാപൃതമായി. അപ്സര കളുെട വർണ്ണാലാപങ്ങൾ എ േതാ മാറ്
നാനാപക്ഷിവർഗ്ഗങ്ങളുെട ഉേന്മഷസഹിതമായ കൂജനങ്ങളും അയാെള ആനന്ദി 
പ്പി . ആ സംഗീതത്തിനു തംബുരു തി എന്നവണ്ണം ഉപാന്ത േദശ ള്ള ഒരു
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െചറിയ അരുവിയിെല ജലനിപാതം ധ്വനി െകാണ്ടിരു . മണിമന്ദിരത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഗത്ത് ൈദർഘ്യം കൂടിയതും വിസ്താരം തുേലാം കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു
ജാലകനിര കാണെപ്പ . ആ ദ്വാരപങ്ക്തികളിൽ ടി നാനാവർണ്ണമായുള്ള
പുഷ്പവല്ലീദളാദികൾെകാണ്ട് അലംകൃതമായുള്ള ഗിരികന്യാവക്ഷെസ്സന്നേപാെല
ഒരു ദിവ്യദർശനം ലബ്ധമായി. ആ ശ്യാമളാവിശ്വസ്വരൂപിണിയുെട കിരീട 
വലയെമന്നേപാെല േമഘമണ്ഡലങ്ങളുെട ഭാസ്വച്ചലനങ്ങളും ദൃഷ്ടമായി. ഈ
നന്ദനാരാമത്തിെന്റ ദർശനത്തിൽ േജ്യഷ്ഠപാണ്ഡവനായ ധർമ്മപു െരേപ്പാെല
താനും നരകെത്ത ദർശനംമാ ംെചയ്ത് സാ ാനന്ദനിബിഡമായുള്ള ഇ േലാ 
കെത്ത ാപിച്ചിരി എന്ന് ആ കുമാരപണ്ഡിതൻ അ േനരം മി .
ഇങ്ങെനയുള്ള േബാധങ്ങൾ വിശദത ഉണ്ടായേപ്പാൾ േകശവൻകുഞ്ഞ്
തെന്റ ശരീരേത്തയും വ ങ്ങേളയും ആഭരണങ്ങേളയും വിേശഷി ം തെന്ന
ആപത്തിൽ ചാടിച്ച കുണ്ഡലങ്ങേളയും പരിേശാധി . മരണാനന്തരം ആത്മാ 
വിെന്റ വസതിക്ക് പരേലാകസൃഷ്ടമായുള്ള ഒരു ശരീരെത്ത ദാനംെച ക
മൃത നിയമത്തിെല ഒരു വ്യവസ്ഥയാെണ വരികിലും, മൃതി ാപ്തന്മാരുെട
വ ാദ്യലങ്ങരണങ്ങൾ കൂടി പരേലാകഗതിയുണ്ടാകുന്നത് അസംഭവ്യെമ
േതാ കയാൽ താൻ സജീവനായി മനുഷ്യേലാകത്തിൽത്തെന്ന തെന്റ സുഖങ്ങ 
െള ടി കരുതുന്ന ജനങ്ങളുെട അധീനത്തിൽ സ്ഥിതിെച എന്ന് അയാൾ
ക്ഷണത്തിൽ അനുമാനി . ഇതിെന്റേശഷം ആ യുവാവിനാൽ ഥമമായി
അനുഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടത് ഗാഢമായ ഒരു ാർത്ഥനയായിരു . താൻ സ്ഥിതി 
െച ന്ന മുറിയുെട ഒരുഭാഗ കൂടി െവളിച്ചത്തിെന്റ േവശനമുണ്ടാകുന്നത്
രണ്ടാൾെപാക്കത്തിൽ ഒരു ൈകേപാലും കടത്താൽ പാടില്ലാത്ത ഇടുങ്ങിയ
ഒരു ജാലകനിരയിൽ കൂടിയാെണ കാണെപ്പ . അതുെകാണ്ട് ആ നില 
യനവും ഒരു ബന്ധനശാലതെന്ന ആയിരിക്കാെമന്ന് അയാൾ തിർച്ചയാക്കി.
നാനാവർണ്ണങ്ങളായ പൂപ്പണികൾ െച ള്ള പച്ചപ്പ കുപ്പായവും ശു വർണ്ണമായ
തലപ്പാവും ധരി ള്ള ഒരു ഗിരിരാജകുമാരനാണ് ജാലകങ്ങളിൽ ടി കാണ 
െപ്പട്ടെത ം, ആ െചറുപർവ്വതനിരയിെല നിബിഡമായ ലതാസഞ്ചയത്തിൽ
സൂര്യരശ്മികൾ പതി ണ്ടാകുന്ന തിഫലനമാണ് ആ മണ്ഡപത്തിനു നീലസ്ഫ 
ടികത്തിെന്റ ഭെയ നൽകുന്നെത ം ആ കാവ്യസമ്പന്നൻ വ്യാഖ്യാനി .
കായസുഖ ദങ്ങളായ ദിവ്യൗഷധതരുക്കളിൽ തടവി വരുന്ന വായു ധന്വന്തരി 
േദവെനേപ്പാെലതെന്ന ആ കഷ്ടതയിൽ ശരീരസുഖത്തിന് അനു ഹി
എ ചിന്തിച്ച്, അയാൾ തെന്റ അച്ഛെന്റ ഇഷ്ടേദവതയായ ആ മൂർത്തിെയ
മന െകാ േസ്താ ംെച . എന്നാൽ താൻ ആ സ്ഥലത്ത് എങ്ങെന, ആരാൽ
എന്തിനായി െകാ േപാരെപ്പ എ ള്ള േചാദ്യങ്ങളും ആ യുവാവിെന്റ മന 
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സ്സിൽ ഉടേന തെന്ന ഉൽ വനംെച . താൻ തെന്റ അച്ഛനാലും അമ്മാവനാലും
ബന്ധനത്തിൽനി േമാചിക്കെപ്പട്ടിരു െവങ്കിൽ തനി േബാധക്ഷയവും
അേപ്പാഴെത്ത എകാന്തവസതിയും സംഭവി ന്നതിന് ഇടയിെല്ലന്ന് അയാൾ
തീരുമാനി . േകവലം േവ്യ ക്കളായ ഖലന്മാരുെട കൃത്യമാെണങ്കിൽ തെന്റ
നിര്യാണം വരുത്തി കുണ്ഡലാദി സാധനങ്ങെള അവർ അപഹരി മായിരു
എ ം അയാൾ വാദി . തെന്റ ബന്ധേമാചനത്തിനു സഹായിക്കാെമ
ഗുണേദാഷിച്ച േകശവപിള്ള മീനാക്ഷിെയ അപഹരിപ്പാനായി, രാജേസവമൂലം
അയാൾ ള്ള അധികാരെത്ത േയാഗിച്ച് തെന്ന നിഗൂഹനംെചയ്തിരി 

ന്നതാെണന്ന് ന െട താർക്കികൻ അവസാനത്തിൽ തീർച്ചയാക്കി.
പുഷ്പേലാകത്തിൽ കണ്ണിന് ആനന്ദവും സ്ഫർശത്തിന് മാർദ്ദവൈശത്യങ്ങളും,
ആസ്വദിച്ചാൽ മൃതിയും േചർ ന്ന ചില വിഷപുഷ്പങ്ങെളന്നേപാെല േകശവപി 
ള്ള മഹാേദാഷസം ാമനായി ധർമ്മരാജ്യത്തിെന്റ പാപദശാഭരണം െച
എ ദൃക്കിേനയും പരഹിതേത്തയും ആ ദമാക്കി നിർണ്ണയിക്കയും െച . ആ
ഘാതകെന്റ നി രദുർന്നയെത്ത സൂക്ഷ്മ ഹണം െചയ്തിരി ന്ന തനിക്ക് അതി 
െന സിദ്ധമാ വാനുള്ള സൗകര്യം നഷ്ടമായിേപ്പായിരി ന്നതിെന റി
േകശവൻകു േ ശി . എന്നാൽ ഈ ചിന്തകൾ േവഗത്തിൽ മാറി തെന്റ
മാതാപിതാക്കന്മാരുേടയും ണയിനിയുേടയും ധ്യാനത്തിൽ േവശി . ആ
സമയത്തിൽ തെന്റ മുറിയുെട വാതൽ തുറന്ന് രാജപദാതിയുെട േവഷത്തിൽ
ആയുധപാണിയായ ഒരുവൻ േവശിച്ച്, “ഒ കുളിക്കണ്ടേയാ?” എന്ന് അതി 
വിനീതനായി േചാദ്യം െച . േകശവപിള്ളയുെട േനർ ണ്ടായ സംശയമുറ .
തെന്റ മുമ്പിൽ നിൽ ന്ന രാജഭടെന ഹനി കളകേയാ എ ക്ഷീണനും
നിരായുധനും ആയ ന െട ബന്ധനസ്ഥൻ ആേലാചി . മ ള്ളവരുെട പാത 
കദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ തനിക്ക് അനുവർത്തനീയമെല്ല േപക്ഷിച്ച്, ദിവേസന ര
സന്ധ്യാസ്നാനം കഴി വന്നിരുന്ന ആ യുവാവ് ആക്ഷണനെത്ത ഒരു മഹാസൗഭാ 
ഗ്യമായി സ്വീകരിച്ച്, പൂർണ്ണസമ്മതഭാവത്തിൽ എഴുേന്നറ്റ് ഭടെന്റ മുമ്പിെലത്തി.
കട്ട്ള ട്ട് കരിങ്ക െകാ ം, വാതൽ ആനയാലും തകർക്കാൻ കഴിയാത്തവി 
ധത്തിൽ ഘനമുള്ള പലകെകാ ം പണിെചയ്യെപ്പട്ടി ള്ള ദ്വാരെത്തക്കടന്ന്
ദീർഘവും വ വും ആയുള്ള ഗുഹാന്തരങ്ങെള തരണംെചയ്ത്, പുറേത്ത ള്ള
പടിയിൽ േവശി . “ഗേജ വൃന്ദം ഗഗേന പറന്നാർ” എന്ന േ ാകപദെത്ത
യഥാർത്ഥമാ വാൻ മതിയാകുന്ന ഊേക്കാടുകൂടി വീശുന്ന കാ േമറ്റ്, പുറന്തളിമ 
ത്തിൽ ആ യുവാവ് നിലെകാണ്ടേപ്പാൾ സാക്ഷാൽ വിശ്വരൂപദർശനംേപാെല
പരമാനന്ദകരമായ ഒരു കാ അയാൾ ലഭി . വിചി വർണ്ണങ്ങേളാടുകൂടിയ
പുഷ്പങ്ങേളയും പക്ഷിവൃന്ദങ്ങേളയും വഹി ന്ന തരുക്കൾ, നിബിഡതെകാണ്ട്
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ആ െകാടുങ്കാറ്റിലും നിശ്ചലമായി കാരപരമ്പരകൾ േപാെല േമഘമണ്ഡ 
ലപരിസരത്തിൽനിന്ന് സമഭൂമിവെര ആച്ഛാദനംെച നിൽ ന്നതിെന്റ
മേനാഹരത, വിശ്വകർമ്മാവിെന്റ മേഹ ജാലത്തിനും ദുസ്സാധമായ ഒരു വി 
താനമായി പരിലസി . അ ത സരംെകാണ്ട് േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ
േന ങ്ങെള തുറിപ്പി ന്നതായ ഹരിതേജ്യാതിസ്സ് കനകരജതാചലങ്ങളുെട

ഭേയയും അസ്തമിപ്പി . ഇങ്ങെനയുള്ള കാരാന്തംമുതൽ ബഹുേയാജന 
വിസ്താരമുള്ളതും സൂര്യപടത്താൽ ആ തെമന്നേപാെല മേനാഹരവുമായ ഈ
രംഗത്തിൽ തരുരൂപിണികളായി േവഷനാനാത്വെത്ത അവലംബിച്ച് േകരള ീ
ദിവ്യനൃത്തം തുടരു . ലഘുനീലച്ഛവികലർ ള്ള ആകാശമണ്ഡപം േമൽക്കട്ടി 
യായും ശ്യാമളദ തിയായ സമു ം പുറംതിരശ്ശിലയായും, സ്വർണ്ണ പികകെള
വഹിച്ച് അവിടവിെട ഉയർ കാണെപ്പടുന്ന ചില േഗാപുരങ്ങളും സൂര്യ ഭ
തട്ടി കാശി ന്ന ജലാശയദർപ്പണങ്ങളും സമുചിതരംഗസാമ ികളായും,
താൻ നിൽ ന്ന പർവതനിര രംഗവാസികളുെട മഞ്ചസമുച്ചയമായും, ആ
നൃത്തമണ്ഡപെത്ത അല1രി . ബഹുകാവ്യനാടകാദികളുെട സാരസർവസ്വ 
ത്തിെന്റ അനുഭൂതിെയക്ഷണമാ ംെകാ സാധിപ്പിച്ച ആ പരമരമണീയമായ
ആേലാകത്തിൽ ഖല യുക്തമായി തെന്ന പീഡിപ്പി ന്ന ബന്ധനാപനയവും
ക്ഷന്തവ്യെമ േതാന്നി. അയാളുെട ഹൃദയത്തിൽ സൃഷ്ടിമഹിമെയ റി ള്ള
അഭിനന്ദനം ഒ മാ ം േശഷി . തെന്റ േന ങ്ങൾ േഗാചരമാകുേമ്പാലു 
ള്ള സമതലവി തി നാഞ്ചിനാടാകുന്ന ഐശ്വര്യഖനിയും ഗഗനചാരികളാകുന്ന
യക്ഷകിന്നരാദിവർഗ്ഗങ്ങളുെട വി മാർത്ഥെമന്നതുേപാെല വിേശേഷാന്ന 
തിേയാടു െപാങ്ങിനിൽ ന്ന േഗാപുരം മേഹ െന്റ പാപശാന്തിക്കായി

ിമൂർത്തികളുെട സേമ്മളനത്താൽ ധന്യമായ സ്ഥാണുമാലയേക്ഷ ത്തിെന്റ
പുേരാഭാഗവും ആയിരി െമ കൽപി െകാണ്ട് ആ സ്ഥലെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി
ആ യുവാവ് പരമശിവപരമായ മാനസിക ണാമം െച . താൻ നിൽ ന്ന
സ്ഥലം േയാഗികളുെട ിയവാസേദശമായുള്ള മരുത്വാൻ എന്ന പുണ്യഗിരി 
യാെണ നിശ്ചയി െകാ ം, അവിടെത്ത വാസം സർൈവശ്വര്യത്തിനും
ആ ദെമ ള്ള വിരക്തിസിദ്ധാന്തേത്താടും അയാൾ സ്നാനവും ഭക്ഷണവും കഴി 

. എങ്കിലും, തെന്റ കാരാഗൃഹത്തിനക ള്ള ശീതളമായ ശിലാശയ്യയിേന്മൽ
പിെന്നയും ശയനം ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ അയാളുെട ാന്തമായ യുവമനസ്സ് തെന്റ മാ 
താപിതാക്കന്മാേരാടും മീനാക്ഷിേയാടും പുനസ്സംഗമത്തിനു ാരബ്ധ ാർത്ഥനം
ആവുകയും െച .
േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ തിേരാധാനസംഗതിയിൽ മഹാരാജാവ് ഉദാസീനനായും
നന്തിയ ണ്ണിത്താൻ നിരുദ്യമനായും കാണെപ്പ എങ്കിലും രാജചാരന്മാരും
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വനസഞ്ചരണത്തിൽ പരിചിതന്മാരായ ഉണ്ണിത്താെന്റ ഭൃത്യന്മാരും തിരുവിതാം 
കൂറിൽ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പരസ്യമായും ഗൂഢമായും ആ യുവാവിെന ആരാ .
എന്നി ം അപഹർത്താവ് ആെരന്നറിവാൻ ഒരു ലക്ഷ്യവും ആർ ംതെന്ന
കിട്ടിയില്ല. ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ അത്യന്തം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു കക്ഷിയാൽ ആ
യുവാവ് അപഹരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കണെമന്ന്, ഈ േതാലിയിൽനി മഹാരാജാവ്
അനുമാനി . അവിടെത്ത േസവകനായ േകശവപിള്ളെയ ആ സംഗതിയിലും
ബാധി തുടങ്ങിയ ദു വാദെത്ത പരിഹരി ന്നതിന്, അയാൾതെന്ന പുറെപ്പട്ട്
ഒരേന്വ- ഷണംെചയ് വാൻ ഭാണ്ഡംമുറുക്കിയതിെന പക്കീർസായുെട ഗൂഢമായ
ചില ഉപേദശങ്ങൾ തിബന്ധി . േകശവപിള്ളയ്ക്ക് ആ ബ വിൽനി കി 
ട്ടിയിടേത്താളം പരമാർത്ഥങ്ങെള മഹാരാജപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പണംെചയ് വാൻ
അയാളുെട ഹൃദയം കിത . പക്കീർസായുെട ‘കറി കിറി’ േഭാജനത്താൽ മുഴുതി 
ങ്കൾ മാണേത്തയും കവിഞ്ഞിരുന്ന അയാളുെട മുഖത്തിനു തൽക്കാലെത്ത ഒരു
കാർഷ്ണ്യച്ഛായെകാണ്ട് ഉപമാനേത്താടു സാമ്യസ ർത്തി സിദ്ധിക്കയാൽ ആ
ആേലാചനയും തിബന്ധി െപ്പ .
ദിവസങ്ങൾ കഴി . േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ രക്ഷാധികൃതനായ ഭടൻ നാ 
ഴികമണിയുെട കൃത്യതേയാടുകൂടി അയാെള ൈദനംദിനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക്
ഇറ ന്നതിനും ഭക്ഷണം െകാടു ന്നതിനും ഹാജരായിവ . രസാളാദികളായ
േഭാജ്യവിഭവങ്ങെളല്ലാം വിദഗ്ദ്ധപചിതങ്ങളായിരു എങ്കിലും, വിരഹിയായ ആ
യുവാവിന് അവ ‘നിേവദ്യ’മാ ങ്ങളായി ഭവി . തെന്റ കാലയാപനത്തിനായി
തനി സകരുണം നൽകെപ്പട്ട വിശിഷ്ട ന്ഥങ്ങെള ശാരീരികമായ സുേഖാപ 
േഭാഗങ്ങളിൽ ൈവരാഗ്യം ഉദി തുടങ്ങിയ അയാളുെട മനസ്സ് കാകനഖേലഖന 
ങ്ങൾേപാെല നിരർത്ഥങ്ങളായി ഉേപക്ഷി . അയാളുെട മന സർവകാലവും
മീനാക്ഷിധ്യാനത്തിൽ ലീനമായി. പർവ്വതപാർശ്വങ്ങെള അലങ്കരി ന്ന വനകു 
സുമങ്ങളും മധുപസമൂഹവും വല്ലീസഞ്ചയങ്ങളും എ േവണ്ട, സകലദൃശ്യങ്ങളും,
മീനാക്ഷീസ്മരണെത്ത ഉൽപാദിപ്പി . ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരണം െച തങ്ങ 
ളുെട നിഴലുകെള ജാലകനിരകളിൽ ടി കാരാഗൃഹത്തിൽ പതിപ്പി ന്ന ഓേരാ
പക്ഷിയും സ്വകാമുകപരേദവതയായി ആ ഉപവനത്തിൽ സഞ്ചരി ന്ന മീനാ 
ക്ഷിയുെട ആത്മാവാെണ ള്ള ഒരു സങ്കൽപംെകാണ്ട് അയാൾ ആനന്ദി .

ൗഞ്ചേകാകിലാദികളുെട കൂജനങ്ങൾ അയാളുെട വണപുടങ്ങളിൽ അവളുെട
മധുരഗീതെത്ത അനുസ്വരം തിധ്വനിപ്പി . വർഷർ വിെല മഹാകാളിമെയ
അവലംബിച്ച േമഘങ്ങൾ പാദാന്താവലംബിയായ േകശചാമരെത്ത റി
ദാരുണമായ സ്മരണകെള ഉദ്ധരി . ആകാശത്തിൽ കാശിച്ച ഇ ചാപ 
ത്തിെന്റ ഓേരാ േരഖയും തെന്റ ണയിനിയുെട ഓേരാ അംഗങ്ങെള റിച്ച്
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അയാളുെട മനസ്സിൽ ഓേരാ ഉൽ ക്ഷകെള സംജാതമാക്കി, ിഭുവനങ്ങളിലും
വച്ച് ഉൽകൃംതരവും നിർവൃതികരവുമായ സ്ഥാനം മ ട ഭവനത്തിെല
നാലുെക തെന്നെയന്ന് അയാൾ നിർവിശങ്കം തീർച്ചെപ്പടുത്തി.
ആ യുവാവു പർവതവാസം ആരംഭിച്ചകാലത്ത് ശു ാംബരച്ഛായെയ അവലംബി 
ച്ചിരുന്ന േമഘങ്ങളും സാ മായ കാർഷ്ണ്യെത്ത അവലംബി . ധാരമുറിയാതുള്ള
കാലവർഷം ഉപാന്തേദശങ്ങെളല്ലാം ഭയങ്കരവും തെന്റ ബന്ധനമുറി ശിശിരതര 
വും ആക്കിത്തീർ . കാലാവസ്ഥയുെട ഭയാനകത്വെത്ത ബൃഹൽക്കരിക്കാെന 
ന്നേപാെല ഇടിരവങ്ങളും ഗിരിമകുടങ്ങളിടയിൽ േദവഡിംഡിമംേപാെല മുഴങ്ങി.
അസ്തമയസന്ധ്യ പരിതാപമാന്ദ്യേത്താെടന്നേപാെല ദീർഘഗമനം െചയ്ത്
നിശാന്ധകാരേത്താടു സന്ധി . േമഘങ്ങൾ വിസർജ്ജി ന്ന വർഷധാരകൾ
സാധ്വിയായ തെന്റ മാതാവിെന്റ േശാകാതിേരകേത്തയും, കൃതിേകാപത്തി 
െന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ പിതാവായ ഉദ്ധത ഭുവിെന്റ ൗഢമായ തി ിയാസാഹ 
സങ്ങേളയും സ്മരിപ്പി . അഴി ല ള്ള േകശേത്താടും അതിമലിനങ്ങളായ
വ ങ്ങേളാടും ഭക്ഷണനി ാദിസുഖങ്ങെള പരിത്യജി ം അത്യാധിവശയായി
പരിേദവനംെച ന്ന മാതാവിെന മനസാ സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ മാതൃകമായ
തെന്റ ദുർബലതെയ ത്യക്ഷീകരിച്ച് ആ പൗരുഷമന ൻ ബാലെനേപ്പാെല
േകണുതുടങ്ങി. എന്നാൽ പു വിരഹ ദുഃഖത്തിലും തെന്റ പൗരുഷെത്ത പരി 
ത്യജിക്കാെത നാടും കാടും ആരാഞ്ഞ് തെന്ന ആപത്തിൽനി േമാചിപ്പാൻ
അച്ഛൻ നിരന്തര മനായി പുറെപ്പടുെമന്ന് അയാൾ ൈധര്യെപ്പ . മഹാരാജാ 
വിെന്റ പദാതികളാൽ ആ ബന്ധനസ്ഥലം പരിപാലനംെചയ്യെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട്
അവിട തെന്റ ഗതിെയ അറിവാൻ സംഗതിയാവുകയും, തനി േമാചനമുണ്ടാ 

കയും െച െമ ം അയാൾ നിർണ്ണയി . എല്ലാ ചിന്തകൾ ം ഉപരിയായി
തെന്റ ഇ ിയങ്ങൾ േഗാചരമാകുന്ന ഋതു േകാപങ്ങൾ തെന്റ ൈവരികളുെട
ശിരസ്സിൽ പതിക്കാറായിരി ന്ന ൈദവശിക്ഷയുെട ലക്ഷ്യങ്ങളാെണ ള്ള
തത്വം അയാെള സ്ഥിര തിജ്ഞനാക്കി. ആ യുവാവിെന്റ പരിചരനായ ഭടൻ
ദിനാന്തരംെകാണ്ട്, വിശ്വസ്തഭാവെത്ത ൈകെക്കാണ്ട് ഗുണേദാഷങ്ങൾ പറ  
െകാടു ന്നതിന് തനിക്ക് അവകാശമുെണ്ട നടി തുടങ്ങി. ബന്ധനസ്ഥനായ
യുവാവിെന്റ കാരണവരായ ച ക്കാറ ഭു ശുപാർശെചയ്ത്, ഉപജീവനമാർനമാ 
യി താൻ വഹി ന്ന ഉേദ്യാഗം തനി കിട്ടീ ള്ളതാെണ ം, അതിനാൽ ആ
യുവാവിെന്റ ആ ിതനായും തെന്ന കരുതണെമ ം, അയാൾ േകശവൻകുഞ്ഞി 
െന ധരിപ്പി . തെന്റ കാരണവെന്റ ഔദാര്യെത്ത അതുവെര അനുസ്മരിക്കാെത,
ആ ഭടൻ നവമായ ഒരു അവസ്ഥാേഭദെത്ത തുടരുന്നതുേപാെല സൗജന്യ 
സംഭാഷണത്തിനു െപെട്ടന്ന് ആരംഭിച്ച പുറപ്പാടിെന േകശവപിള്ളയുെട
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കൃ ിമേ രണയായിരിക്കാെമന്ന് േകശവൻകു വ്യാഖ്യാനി . അടുത്ത്
ഒരുദിവസം ഭക്ഷണസമയത്ത് േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ അച്ഛേനാ അമ്മാവേനാ
േമൽവിലാസംവച്ച് ഒരു സേന്ദശെത്ത െകാടു െന്നങ്കിൽ, ആയതിെന ഭ മായി
േമൽവിലാസസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ താൻ ഏൽ എന്ന് ആ ഭടൻ ചാമു 
േണ്ഡശ്വരിെയെക്കാ തെന്ന സത്യംെച . േകശവൻകുഞ്ഞ് ഇതിനുത്തരമായി
തെന്റ പുേരാഭാഗത്ത് അേഭദ്യ ാകാരമായി കാണെപ്പടുന്ന പർവ്വതത്തിെന്റ നി 
ശ്ചലതെയ ൈകെക്കാണ്ട് ഇരി ന്നേതയു . തെന്റ ഒരു ഉദ്യമവും നിഷ്ഫലെമ
കണ്ടതിനാൽ, ആ ഭടൻ മെറ്റാരുദിവസം ഗുണേദാഷവുംെകാ പുറപ്പാടായി.
യുവാവിനുതെന്ന അറിവുള്ള കാരം ച ക്കാറമഹാരാജെന്റ ഗുരുപാദരും,
നവകിംവദന്തി കാരം മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല അർദ്ധാസനാവകാശിയും
ഉണ്ണിത്താൻ ഭുവിെന്റ ആത്മമി വും ആയുള്ള ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരെന
ശരണം ാപിച്ചാൽ തൽക്കാലാപ കൾ നിശ്ചയമായി നിവാരണമുണ്ടാ 
കുെമന്ന് ഒരു സൂചകെത്ത ഉദാരഭാവത്തിൽ ആ ഭടൻ പുറെപ്പടുവി . ആ
ഗുണേദാഷെത്ത മൂളിേക്കൾ ന്നതിനുേപാലും േകശവൻകുഞ്ഞ് കനിഞ്ഞില്ല.
അടുത്തദിവസം േയാഗീശ്വരെന്റ താപൈവഭവങ്ങേളയും ജനസ്വാധീനേത്ത 
യും ആ വിടുവായൻ വർണ്ണി തുടങ്ങി. അടു ള്ള പർവ്വതനിരകെള കഴുകി
കടലാടിക്കാെനന്നേപാെല വന്മഴ െചാരിയുകയാൽ, ആ ആരവത്തിനിടയിൽ
ഭടെന്റ നിർബേന്ധാപേദശങ്ങൾ നിഷ്ഫലശബ്ദേക്ഷാഭങ്ങളായി പരിണമി .
അന്നെത്ത സന്ധ്യാഭക്ഷണസമയ ം നിർബന്ധശീലനായ ഭടൻ, നിയമമായി
ചമ തുടങ്ങിയ ഗുണേദാേഷാപേദശക്കളരിയിൽ കയറി, അരയും തലയും
മുറുക്കി ചുവടു പലതുംവ . തെന്റ സ്ഥിതിക്ക് ആ ഭടൻ സമരേയാഗ്യനെല്ലങ്കിലും,
തനിക്ക് നിരന്തേരാപ വിയായിത്തീർന്നിരി ന്നതിനാൽ അവന്ന് ഒരു െചറു 
പാഠെത്ത നൽകുവാൻ േകശവൻകുഞ്ഞ് ഒെട്ടാ മുതിർ . േകശവപിള്ളേയാടു

േയാഗിച്ച പണ്ഡിതസ്വരത്തിലല്ലാെത ഇടനാടൻ മാടമ്പിയുെട യാ കളി 
േസാപാനമട്ടിൽ, നായർസാമന്തനു േചരുന്ന പരി തിേയാടുകൂടി, ഇങ്ങെന
തുടങ്ങി: “എേടാ! തനിേക്ക, എെന്ന രക്ഷിക്കാൻ താൽപര്യമുെണ്ടങ്കിേല,
ഇ െയാെക്ക െഞരുക്കി ഗുണേദാഷിക്കേണാ? ഞാൻ എഴുതീേട്ട, എെന്റ
വർത്തമാനം അച്ഛെനെയാ അമ്മാവെനേയാ, അറിയിക്കാവൂ? അതിെനക്കാൾ
തനി തെന്ന ര വരി, താൻ നടി ന്നിടേത്താളം കൃതജ്ഞനാെണങ്കിൽ,
എഴുതിച്ചാണ്ടിക്കള കളയരുേത? താൻ െകാ വരുന്ന േചാറിെന ഞാൻ
എ ൈധര്യേത്താടുകൂടി ഉ ണൂ എ താൻ കാണുന്നിേല്ല? എല്ലാത്തിലും
വലുതായ ആപത്ത് മരണമേല്ല? അതിെനേപ്പാലും ഞാൻ ഭയെപ്പടുേന്നാ?
പറയൂ, േതാ ന്നെതെന്തന്ന്? ഭയെപ്പടുന്ന ആളാെണങ്കിൽ, ഓേരാ േനര ം
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തെന്ന ഊട്ടീട്ടല്ലാെത ഒരു േവള െതാടുമായിരുേന്നാ? കണ്ടാൽ സാരി എടു 
ക്കാൻെകാ ന്ന െപൺേകാലെമ തനി േതാന്നീ ണ്ട്—ഇേല്ല? അങ്ങെന
ശുദ്ധഗതിെകാണ്ട്—ആ—േതാന്നിേപ്പാകും, ചില മാണികൾ ം. എന്താ
പറവാൻ തുടങ്ങിയത്? അതേത തെന്റ േയാഗീശ്വരൻ—അേദ്ദഹത്തിെന ഞാനും
കണ്ടി ണ്ട്. എേടാ—ചില ന്ഥങ്ങളുെട സാരം സം ഹം െകാ തെന്ന
അറിയാം. അതുെകാണ്ട്, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥ കിടക്കെട്ട. തെന്ന ഈ
കുപ്പായമിടീച്ച കൂട്ടക്കാരുെട കഥ ആദ്യം എടുക്കാം, അവരിൽ ചിലേരയും
ഞാൻ കണ്ടി ണ്ട്.” (ഇവിടം ആയേപ്പാൾ സ്വരം ഒ മാറി) “രാജ്യെത്ത
പുലർ ന്നവെര നടി ന്ന െകാമ്പശ്ശന്മാരിൽ ചിലരുെട േയാഗ്യതകൾ
ഞാനും കുറ മനസ്സിലാക്കിയി ണ്ട്. നരകംതെന്ന ലജ്ജി പാതാളത്തിൽ
മറ കളഞ്ഞിരി ന്നത് എ െകാെണ്ട താൻ അറിയുേന്നാ? എെല്ലങ്കിൽ
േവണ്ട. ആ ധർമ്മ ാഹികളും ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കെട്ട—പരമകാരുണികനായ
തിരുേമനിയുെട ധാർമ്മികത്വം എനി ശരണമുണ്ട്; സാക്ഷാൽ വിശ്വസ്വരൂപി 
ണി എെന്ന ൈകെവടിയുകയുമില്ല. ആഭാസവൃത്തിേയാ ആജ്ഞതേയാ ആയുള്ള
പടുകുഴിയിൽ അല്ലാ ഞാൻ േവേരാടി വളർന്നിരി ന്നത്. ഈശ്വരൻ എെന്നാ  
െണ്ട താൻ േകട്ടിട്ടിേല്ല? ഇെല്ലങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിലും ചില പരേമാപേദശങ്ങൾ
എെന്റ മനസ്സിനു ദീപങ്ങളായി വിള ണ്ട്. ആ ദീപം എനി കാട്ടിത്തരുന്ന
മാർഗ്ഗെത്ത, ശുഭമാകെട്ട, അശുഭമാകെട്ട, ഞാൻ തുടരും. അ േയ്ക്ക എനി
ൈവഭവമു . ഇനി തെന്റ ഹരിപഞ്ചാനനസ്വാമികളുെട കഥ േകൾ ! യമ 
ഘാതകാന്തകൻ എ ള്ള സ്ഥാനേപ്പര് ആർെക്കങ്കിലും േചരു െണ്ടങ്കിൽ ആ

ഹ്മരാക്ഷസനാണ്. ‘ഹരി ’ശബ്ദംമാ ംെകാണ്ട് അയാളുെട ദുഷ്ടത േപാരാ 
ത്തതിനാൽ, ‘പഞ്ചാനന’ശബ്ദംകൂടി ആ േപേരാടു േചർത്ത ആൾ എ സരസൻ!
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദങ്ങെള ശരണം ാപിക്കെയക്കാൾ,—ഒരു സാധുവായ കന്യ 
കെയ കണ്ടേപ്പാൾ വി മി പറെന്നത്തിയ ചപലസന്യാസി—അമ്മാവൻ
പേക്ഷ, ദുരാ ഹിെയങ്കിലും, അേദ്ദഹെത്ത വട്ടംകറക്കാൻ എത്തിയിരി ന്ന
വഞ്ചകസന്യാസി—എേടാ! ൈദവം എനി ം ര ക തന്നി ണ്ട്—ആ

ഹ്മാണ്ഡസ ാട്ട് ചിലമ്പിേന മാളികയിൽ പള്ളിയമർന്നരുളുേമ്പാളേല്ല,
കാശുെതണ്ടിത്തിരിയുന്ന മുന്തിയറുപ്പെനേപ്പാെല എെന്ന പിടികൂടി തെന്റ
കൂ കാർ െകാ േപാന്നത്? അ തെന്റ ഹരിപഞ്ചാസ്യസ്വാമികളുെട വി മം,
രാജേസവ, അനു ഹശക്തി— ”േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ വാക്പടുത അസ്തമി .
അയാളുെട സംഗം ആ യുവാവിെന്റ ജീവേനാടുകൂടി ഉദരപാദങ്ങൾ മാർഗ്ഗ 
മായി ആ ശിലാതളിമെത്ത േഭദനംെചയ്ത് പാതാളമാർഗ്ഗേമ പലായനംെച .
തെന്ന റി ള്ള പരുഷഭത്സനങ്ങൾ ദിവ്യേ ാതങ്ങളാൽ വണംെചയ്തിെട്ടന്ന 
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േപാെല ഹരിപഞ്ചാനന ഹ്മജ്ഞൻ സ്വർണ്ണസങ്കാശനായി ത്യക്ഷീകരിച്ച്,
ആ കല്ലറെയ ദീപാരാധനാസമയ ള്ള ീേകാവിൽേപാെല ഭാസമാനമാക്കി.
ആ രംഗത്തിെന്റ ഉപ മണത്തിനു വിദൂഷകനായി പുറെപ്പട്ടിരുന്ന രാജഭടൻ
േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ാഗത്ഭ്യങ്ങെള അനുധാവനംെചയ്തതുേപാെല, നിന്നിരുന്ന
സ്ഥല തെന്ന അവഗാഹനംെചയ്ത്, അ ത്യക്ഷനായി.
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അദ്ധ്യായം പെത്താൻപത്

“വൃദ്ധൻ ഭവാനതിസ്നിഗ്ദ്ധനാമ്മി മി–
ത ക്തികൾ േകട്ടാൽ െപാറു കൂടാ ദൃഢം.”
ഗുരുശിഷ്യന്മാേരാ പര രാരാധകന്മാേരാ ഏകാന്താത്മകേരാ— യുവരാജഹരി 
പഞ്ചാനനന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം എന്തായിരുന്നാലും േയാഗീശ്വരെനപ്പറ്റി
മഹാരാജാവിെന്റ മനസ്സിൽ അഭിമാനമുണ്ടാ വാനായി ആ രാജകുമാരൻ
െചയ്ത ഏർപ്പാടിേനക്കാൾ ആപൽക്കരമായ ഒരു ആനുകൂല്യം മെറ്റാന്നില്ലാ 
യിരു . ഈ കഥയിെല അനന്തരസംഭവങ്ങേളാട് അതിഗൗരവമായുള്ള
ൈനമിത്തികബന്ധം ഹരികഥാനുഷ്ഠാനത്തിന് ഉണ്ടായി. േകശവൻകുഞ്ഞി 
െന്റ അപഹരണമാകുന്ന അപരാധം തന്നിൽ ആേരാപിക്കെപ്പട്ടതിെനപ്പറ്റി
പരുഷനിേവദനം െചയ് വാൻ രാജസന്നിധിയിൽ േവശിച്ച േയാഗീശ്വരന്
കരുണാഭിമാനപൂർവ്വം മഹാരാജാവ് തൃക്കരദാനംെകാണ്ട് സാന്ത്വനമരുളാൻ
ഒരുങ്ങിയേപ്പാൾ, ബുദ്ധസ ർണ്ണെന തെന്ന വിവക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതായ
ഹരിപഞ്ചാനനപാദങ്ങൾ, പഞ്ചസൂ ധാരെന്റ നിയ ണംെകാെണ്ടന്നേപാ 
െല, ഒന്ന് അതിയായി വഴുതി. രാജഹസ്തങ്ങെള തി ഹണംെചയ് വാൻ
േയാഗീശ്വരനുണ്ടായ ഇലിമാ േനരെത്ത ൈവമനസ്യം ആ േയാഗിെയ 

റി ള്ള േകശവപിള്ളയുെട സംശയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനശൂന്യങ്ങളെല്ലന്ന്,
പരി ടസാക്ഷ്യങ്ങളായി മഹാരാജാവിെന ദർശിപ്പി . ധർമ്മവിേലാപം
വരാെതയും രാജ്യത്തിൽ മഹത്തായ േക്ഷാഭങ്ങെളാ ം ഉത്ഭവിക്കാെതയും
േയാഗീശ്വരെന്റ വിഷമശാ ങ്ങെള നയ ത്യ ംെകാ ഭിന്നമാ വാൻ
അവിടന്ന് ബദ്ധപരികരനായി. ഈ നിശ്ചയേത്താടുകൂടി േയാഗീശ്വരെന തെന്റ
പാർശ്വത്തിൽ ഇരുത്തി. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ഭരണം നയഗതി എന്നിത്യാദി
ലൗകികകാര്യങ്ങെള സംബന്ധി ം, സർവ്വജ്ഞപദേയാഗ്യനായ ഹരിപഞ്ചാ 
നനെന്റ മതങ്ങെള ആരാ . എന്നാൽ, മഹാരാജാവിെന്റ േന ങ്ങൾക്ക്,
വനമാർപ്പാരെന്റ വീക്ഷണസൂക്ഷ്മതയുണ്ടായിരു എങ്കിൽ, ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ
േന ങ്ങൾ മേഹ ഗിരിയുെട ശിരസ്സിൽ നി െകാണ്ട് നൂറു േയാജന ദൂര ള്ള
ലങ്കാപുരെത്ത സുവ്യക്തമായി ദർശനംെചയ്ത സമ്പാതി എന്ന ഗൃ വരേന്റതുകൾ 
തെന്ന ആയിരു . മഹാരാജാവിെന്റ സൗജന്യൗദാര്യങ്ങൾ കണ്ട്, അവിടെത്ത
ചുറ്റി താൻ വീശുന്ന വലകെള േമലിൽ ഒ ം താമസംകൂടാെത മുറുക്കി, താൻ
ഉേദ്ദശി ന്ന യജ്ഞസമിതിയുെട നിവർത്തനം സാധിപ്പാൻ േയാഗീശ്വരൻ
ഉറ . അടുത്ത ദിവസംതെന്ന പതിേനഴാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിച്ചി ള്ള 
തിന്മണ്ണം നന്തിയ ണ്ണിത്താെന്റ സഖ്യെത്ത സമ്പാദിപ്പാൻ മി . ആ
മാർഗ്ഗം ദുർഗ്ഗെമ കാണുകയാൽ യുക്തികളിൽ സമ്പന്നനും, നന്തിയേത്തയും
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കഴ ട്ടേത്തയും സ്ഥലപുരാണങ്ങെള ഹിച്ചി ള്ളവനും ആയിരുന്ന അേദ്ദഹം,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബുദ്ധി ദൃശ്യമായ ദുർഗ്ഗെത്ത മ ട താമസി ന്ന
വൃദ്ധയായ ലങ്കാലക്ഷ്മിയുെട സ ീണനംെകാണ്ട് ഭഞ്ജിക്കാെമ നിശ്ചയിച്ച്,
ധൂർത്തന്മാരായ േസ്വച്ഛാവർത്തികളുെട സംഗതിയിൽ ധർമ്മാദിശാ ങ്ങളും
പേരംഗിതഗതികളും ആ സ ാ കളുെട നിശ്ചയങ്ങെള അവലംബിക്കണെമ  
ള്ളതിനാൽ, സ ഹൂർത്തത്തിനുള്ള ശകുനാദി തീക്ഷയാൽ നിർവ്വഹണെത്ത
താമസിപ്പി ക സഹജമല്ലേല്ലാ. വൃദ്ധ എ ള്ള കൃത്യ സ്വാജ്ഞാനുകൂലിയായി 
രിപ്പാൻ നിർബന്ധിതയായി ജീവധാരണംെച എന്ന് ഹരിപഞ്ചാനനന്
സ്മരണയുണ്ടായ രാ ിയിൽത്തെന്ന ആ വൃദ്ധയുെട തിപുരുഷനായ കുപ്പശ്ശാെര
വരു ന്നതിന് തെന്റ വിശ്വസ്തഭൃത്യനായ െചറുകരടിത്താെന കഴ ട്ടേത്ത
യാ യാ ക കഴി .
അടുത്ത ദിവസേത്തക്ക് മ ടഭവനരക്ഷണം ആ ഭൃത്യനിൽ സ്ഥാപി െകാ 
ണ്ട്, സേത്സവകനായ കുപ്പശ്ശാർ ഹരിപഞ്ചാനനവാടെത്ത ാപി . അന്നെത്ത
സന്ദർശനത്തിൽ കുപ്പശ്ശാർ േയാഗീശ്വരൻ നൽകിയ അരുളപ്പാടുകൾ കൗ 
രേവ നായ സുേയാധനമഹാരാജാവിെന്റ ഭാവേത്താടുകൂടിയായിരു .
സന്ദർഭേയാജ്യതെയ ബീഭത്സമാക്കാെത കുപ്പശ്ശാർ, േ ാണകൃപാദികളായ
ആചാര്യന്മാരുെട ബുദ്ധിവിജ്ഞാനസമ തേയാടുകൂടിയവൻ എന്നേപാെല
ആ ഗൗരവമായ സംവാദത്തിൽ നീതിേഭദങ്ങെള ഖ്യാപനംെചയ്ത്, രാജ്യത 

വിദഗ്ദ്ധെന്റ ഉൽക്കട ാഗത്ഭ്യേത്താടുകൂടി ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ഉദ്യമെത്ത
തിേഷധി . സകല തിഭാവിഭവനും സമസ്തകാര്യവിജയിയുമായ ഹരിപ 

ഞ്ചാനനൻ ആ മൃഗമനുഷ്യവൃദ്ധേനാട് സാമവാദവും അേപക്ഷയും യാചനയും
ാർത്ഥനയും െചേയ്യണ്ടി വ . എന്നി ം ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ദുരാരംഭെത്ത പൂർ 

വകഥാദൃഷ്ടാന്തവാദങ്ങൾെകാണ്ട് ആ വൃദ്ധൻ ദൃഢസിദ്ധാന്തമായി നിേരാധി .
മൃതി ാപ്തന്മാരായ ചില മഹാനുഭാവന്മാരുെട നാമങ്ങെള വചിച്ച് ആണയിടുകയും
ഗുരുജനങ്ങളുെട തിനിധിസ്ഥാനത്തിൽ ഹരിപഞ്ചാനനന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േ ാഹ മങ്ങളിൽനി വിരമിപ്പാൻ ഒരു കൽപന നൽകുകയും െച .
ഹരിപഞ്ചാനനേകസരിയുെട സടാപങ്ക്തി ഉ ംഭി ; േന ങ്ങൾ രക്തദ തി
കലർ രു ; ഭാവവും നിലയും പകർന്ന് വക്ഷ വി തമായി; കരാം ികൾ
െഞരി . അേദ്ദഹത്തിനു ജന്മനാ എ മാ മല്ല കർമ്മണാകൂടി സിദ്ധമാ 
യുള്ള േസനാനിപദെത്ത അവലംബിച്ച്, േകവലം ഭൃത്യനായ കുപ്പശ്ശാെര തെന്റ
നിയ ണേയാഗത്തിൽനി ബഹിഷ്കരിച്ച്, “പുരത്തിൽ മരുവും മഹാജനങ്ങ 
ളും പുകൾെപരുെത്തഴും നാഗരികജനങ്ങളും നാട്ടിൻപുറ വസി േമാേരാ
ജനങ്ങളും ഇ േകൾക്കണെമെന്റയാജ്ഞ” എന്നേപാെല സമഷ്ടിയായി ഒരു
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വിളംബരെത്ത ആ അവ ഷ്ടെന്റയും മ ം അറിവിനായി സിദ്ധമാക്കി. ഏെതാ 
രു നാമെത്ത ആ ദമാക്കി കുപ്പശ്ശാർ ശാസനംെച േവാ, അലംഘ്യാജ്ഞനായ
ആ മഹാഗുരുവിെന്റ നാമത്തിലും സ്ഥാനത്തിലും താൻ കൽപി ന്നതിെന
േകൾക്കാഞ്ഞാൽ ‘െകാ ം സേന്ദഹമില്ല’ എന്ന് ഹരിപഞ്ചാനനസിദ്ധനായ
ആജ്ഞാകരൻ അരുളിെച്ചയ്കയും െച . തെന്റ യജമാനത്തിെയ േസവിച്ച്,
ഒടുവിലെത്ത ജലം അവരിൽനി വാങ്ങി കണ്ഠേസചനം െചയ്ത്, ജന്മബന്ധം
േമാചിക്ക—എന്നിങ്ങെന മൂ വരിയിൽ തെന്റ ജീവചരി ം ഒതു വാൻ
കുപ്പശ്ശാർ നിശ്ചയിച്ചിരു . ഇതിനു വിപരീതമായി മ ം മത്സരവും െകാണ്ട്
നാടും കുടിയും വിട്ട്—എ ം പ ം െഞരിഞ്ഞ്, ര പന്തീരാ കാലത്തില 
ധികം ൈദ്വതാടവീവാസവും അജ്ഞാതവാസവും അനുഷ്ഠി . ഇനിെയങ്കിലും
ജീവിതാസ്തമനകാലെത്ത സമാധാനസമന്വിതം ജന്മഭൂമിയിൽവ കഴിക്കാെമ 

കാംക്ഷി ന്ന ആ വൃദ്ധൻ േയാഗീശ്വരനാകുന്ന ബ വിെന്റ കേഠാരാജ്ഞ
േകട്ടേപ്പാൾ െപാട്ടിക്കര . സഹ േന നും സാധിക്കാത്ത ധാരകെള
അയാളുെട ഏകേന ം വർഷി ; മർമ്മങ്ങളിൽ ശ ജ്ഞഭിഷക്കിെന്റ ആയുധ 

േയാഗംെകാ ണ്ടായ േവദനയാെലന്നേപാെല ആപാദമസ്തകം വിറ ; താൻ
ജനിച്ച മുഹൂർത്തേത്തയും വാസരവത്സരങ്ങേളയും വ്യസനാധിക്യത്താൽ ശപി ;
േകാപാതി മം െകാ ള്ള ജ്ഞാവിഹീനതയാൽ, കഴുകന്മാർ ശവശരീരങ്ങ 
െളത്തെന്ന കാംക്ഷി െമ ം, അങ്ങെനയുള്ള ദൗഷ്ട്യത്തിന് വിധിയല്ലാെത
േവെറ ചികിത്സകനിെല്ല ം, അയാളുെട ജീവിതകാലേസവനത്തിനും വാർ 
ദ്ധക്യത്തിനും ഭക്തിദൃഢത ം േചരുംവണ്ണം അധിേക്ഷപഗർഹണം െച .
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ േന ങ്ങളിൽനി തടി ലങ്ങൾതെന്ന വർഷി . ദുസ്സഹ 
മായുള്ള േകാപത്തിന് അധീനനായി, ബഹുഭാഷകളുെട സമ്മി ണേത്താടുകൂടി
ഇങ്ങെന അർത്ഥമാകുമാറ് അേദ്ദഹവും കൽപാന്താട്ടഹാസം െച : “ശഠാ, രാജ്യ 
േത്തയും ഗൃഹേത്തയും ജനേത്തയും േലാകത്തിൽ സകലതിേനയും െവടിഞ്ഞ്,
േദശാന്തരങ്ങൾേതാറും ഭി വൃത്തിെയ അനുഷ്ഠിച്ച്, നരസിംഹസത്വെനങ്കിലും
നാ ം കുറുനരി ം ദാസ്യെത്ത അനുവർത്തിച്ച്, താരുണ്യവും യൗവനവും
പുരുഷത്വവും ഒ േപാെല വ്യർത്ഥമാക്കി, ഗുരുവിെന്റ ആജ്ഞാനിർവഹണെത്ത
നാം ദീക്ഷി . മരണ ാന്തത്തിൽ എത്തിയിരി ന്ന ഭൃത്യമൂർഖൻ നീ
വൃദ്ധശാഠ്യംെകാണ്ട്, അതിവന്ദ്യനായുള്ള ഗുരുവിനാൽ അനുഗൃഹീതനായ ഈ
ശിഷ്യനിൽ തിജ്ഞാപൂർവം സംക്ഷിപ്തമായുള്ള നിേയാഗെത്ത തിബന്ധി 

. നമ്മാൽ ആരാധിക്കെപ്പടുന്ന ഭഗവതിയാണ, നമുക്ക് ഈ ആത്മാവിെന
നൽകിയിരി ന്ന പര ഹ്മത്താണ, ശരീരെത്ത നൽകിയിരി ന്ന അച്ഛനാണ,
നിെന്നയും നിെന്റ യജമാനനത്തിേയയും, നീങ്ങളുെട സകല ഭാവിേ യസ്സിനും
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നിദാനമായി സങ്കൽപിച്ചിരി ന്ന ആ സ്വർണ്ണപ്പാവേയയും, ഉ േക്ഷ ത്തിൽ 
നിന്ന് ഇതാ ഇക്ഷണംമുതൽ ബഹിഷ്കരിച്ചിരി . നീങ്ങെള േപാ ന്ന നിധി
നേമ്മാടു േചരെട്ട—നിങ്ങൾ ഇദ്ദിനംമുതൽ നിരാധാരസത്വങ്ങളായി, ഭിക്ഷാംേദ 
ഹികളായി, െതണ്ടിത്തിരിയുവിൻ! ഗൃഹപ്പടികളിൽ വീണു കര പിടിയരി
വാങ്ങി ഭക്ഷണവ ധാരണങ്ങെള നിർവഹിപ്പിൻ! ശക്തികൾക്ഷയി േമ്പാൾ,
നീങ്ങളുെട ജാതിഹീനത േചർന്നതായ നരകസാ ാജ്യക്കഞ്ഞി രകളിെല
ഉറനീർ വാങ്ങി അന്ത്യകാലകഫ സരണെത്ത അമർ വിൻ! മരി േമ്പാൾ
അനാഥേ തങ്ങളായി—”
കുപ്പശ്ശാരുെട ചുരുങ്ങിയ അക്ഷരമാലയും നിഘ വും ഈ േകാപദർശ 
നത്തിൽ നഖാന്തമാർഗ്ഗമായി വണംെച . തെന്റ ഭൃത്യകൃത്യെത്ത
യഥാധർമ്മം താൻ നിർവഹി എ സമാശ്വസിച്ച്, ധാരയായി വർഷി  
െകാണ്ടിരുന്ന ക നീരിെന അയാൾ തുട . സകലവും കർമ്മാധീനെമ
വിധി ം, ഈ സ്ഥിതികളിൽ ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ മൃതിതെന്ന േമാക്ഷെമ
സങ്കൽപി ം, കൽപന എന്തായാലും അതിെന നിർവഹിക്കാെമ സത്യം െച 

ം െതാഴുതുെകാണ്ട് കുപ്പശ്ശാർ കാഷ്ഠേശഷമായി അവിട നി മി . എന്നാൽ
ഹരിപഞ്ചാനനമതവും നന്തിയ ണ്ണിത്താെന്റ ഇംഗിതവും ിപുരസുന്ദരി
വലിയമ്മയുെട യത്മ ാർത്ഥനകൾെകാ ം ഏകീകരണെത്ത ാപിച്ചിെല്ലന്ന്
ഇവിെട ചുരുക്കത്തിൽ സ്താവി കഴിേച്ചക്കാം. അേദ്ദഹം മകെന്റ അച്ഛൻതെന്ന
ആയിരു . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ഉദ്യമവിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹവും ഗിരിസഹജ 
മായുള്ള അേഭദ്യത്വെത്ത ദർശിപ്പി .
ഈ രംഗം ഒരു മഹാങ്കത്തിെന്റ പൂർവരംഗമായിരുന്നേതയു . ഇക്കഴിഞ്ഞ രംഗ 
ത്തിൽ േയാഗീശ്വരെന്റ ചുവട് രണ്ടാമതും ഒ പിഴ . കുപ്പശ്ശാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽനി മറ ക്ഷണത്തിൽ, േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ അപഹൃതി 
മുതൽ മീനാക്ഷി പരി ഹണത്തിനു വീ ം കാ െകട്ടി നിർബ്ബന്ധംെകാ
േയാഗീശ്വരെന ഇടുക്കിപ്പിഴിച്ചിൽ െച വരുന്ന ഉമ്മിണിപ്പിള്ള സർവ്വജ്ഞ  
ഞ്ചിരികളും േക്ഷ ങ്ങളിെല സാദഭാരങ്ങളും വഹിച്ച്, അടുത്തമുറിയിൽനിന്ന്
ആകാരശൂന്യനായ രാഹുെവേപ്പാെല ഉദയംെച . േയാഗീശ്വരെന്റ മുമ്പിൽ

േവശിച്ച ഉടെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ കാണെപ്പട്ട രമായ ഭംഗെത്ത 
ക്കണ്ട് അതിെന ആദരിെച്ചന്നേപാെല ര ചുവടു പുറേകാ ചാടി, പാദങ്ങൾ
ഒപ്പി നിന്നിട്ട്, ഉരഗാകൃതിയിലുള്ള സമ്പാതെത്ത അനുഷ്ഠി . ഇങ്ങെനയുള്ള
നമ ാരാനന്തരം േയാഗീശ്വരെന്റ പരമാർത്ഥങ്ങളുെട ഏകേദശെത്ത താൻ
അതുവെര ഹിച്ചതു നീക്കി േശഷെത്തയും അേപ്പാൾ േകട്ട േകാപശാസ 
നങ്ങളിൽനിന്ന് അവധാരണംെചയ്തിരി എ ം, എങ്കിലും ശിഷ്യനും
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ആ ിതനുമായ തന്നിൽനി യാെതാരാപത്തിേനയും ഭയെപ്പേടെണ്ട ം,
അതുവെര അനുകരിപ്പാൻ ൈധര്യെപ്പടാത്ത ഒരു മി നാട്യേത്താടുകൂടി ഓേരാ
കരേത്തയും ഗഡുമാറി തേലാടിെക്കാ നി . തനിക്ക് ൈഹദരാലിയുെട ആനു 
കൂല്യമുെണ്ടന്ന് ആ ജളജളൂകൻ ഹിച്ചി ള്ളതായി േയാഗീശ്വരൻ അറിയുകയും,
അങ്ങെന അയാൾ അറിഞ്ഞി ള്ളതിെന അറിഞ്ഞതായി നടിച്ച് അേദ്ദഹം
ഓേരാ വർത്തിക്കയും െചയ്തി ണ്ട്. എന്നാൽ, കുപ്പശ്ശാേരാടുണ്ടായ അന്ന 
െത്ത സംഭാഷണത്തിൽ അടങ്ങിയ പരമാർത്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി അയാൾ
ധരി എങ്കിൽ, വിജയസമീപസ്ഥമായ തെന്റ മങ്ങൾ ഭഞ്ജിക്കെപ്പടുെമന്ന്
അേദ്ദഹം ഭയെപ്പ . ച ക്കാറേനാടു മത്സരവും വിേരാധവും അന്തരാത്മനാ
തുടങ്ങി, അേദ്ദഹെത്തയും തെന്നയും അയാൾ ദൂഷണംെച നട ന്നതായും
േയാഗീശ്വരൻ അറിഞ്ഞിരു . താപസവൃത്തിക്ക് ഒ ം അനുരൂപമല്ലാത്ത
വിവാഹദൗത്യെത്ത ഉമ്മിണിപ്പിള്ള തെന്റേമൽ െഞരുക്കിേക്ക ന്നത്, തെന്റ
വാസ്തവസ്ഥിതിെയ ഹിച്ചി ള്ളതിനാൽ അയാൾക്ക് തെന്റേമൽ ദൃഢമായ ഒരു
പിടി കിട്ടിയി െണ്ട ള്ള ൈധര്യത്തിെന്റ ലക്ഷ്യമല്ലേയാ എ ം അേദ്ദഹം
ശങ്കി . അതു െകാണ്ട് തേന്റയും കുപ്പശ്ശാരുേടയും അന്നെത്ത പരുഷഭാഷണ 
ത്തിൽ നിന്ന് ഉമ്മിണിപ്പിള്ള, എെന്തല്ലാം, എ േത്താളം, ധരിച്ചി െണ്ടന്ന്
കൗശലത്തിൽ അറിവിനായി, ‘ഹും’ ശബ്ദേത്താടുകൂടിയുള്ള ശിരശ്ചലനത്താൽ
ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട വരവിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമെന്തന്ന് േയാഗീശ്വരൻ േചാദ്യംെച .
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള െതാഴുതുപിടി ള്ള ൈകകെള വ മായ നാസികേയാടു േചർത്ത്
മുേമ്പാ ചലിപ്പി െകാണ്ട് “ഇേപ്പാൾ മനസ്സിലായി സ്വാമി. ഇന്നാൾ രാ ി
വലിയ മൂടുേമനാവിൽ എഴുന്നള്ളിയതാെരന്ന് ” എന്ന് അയാൾ േതാന്നിയ
പരമാർത്ഥെത്ത തുറ പറ . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ ഉടൻതെന്ന ഹനിച്ച്,
അയാെള തെന്റ ആത്മാേവാടു േചർ ന്നതിനുള്ള ‘ േഹ്മാഹത്വം’ അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ മനസ്സിൽ അ രി എങ്കിലും േവദാന്തേഗാപ്യങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
ആജ്ഞേലാകം അതിേനയും വധെമ തെന്ന ഹസി െമ ഭയെപ്പട്ട് സായൂ 
ജ്യ ദാനത്തിനു പുറെപ്പടാെത ഒരു േചാദ്യംകൂടി െച : “അപ്പടിയാ? നല്ലത്!
എഴുെനള്ളിനതു യാർ?”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: (താൻ സമർത്ഥെനന്ന ഭാവത്തിൽ) “േചാദിപ്പാനുേണ്ടാ? െപാ 

സ്വാമി തിരുവടികെട ഗുരുസ്വാമി സന്നിധീ തെന്ന. നാരായണ! ഇെതല്ലാം
മച്ചമ്പി അറിയുേമ്പാൾ എ ഭാഗ്യം! പരമാനന്ദം! മീനാക്ഷി ഞ്ഞമ്മെയ
കിട്ടാൻ എനി ഭാഗ്യമില്ല. അതു ഞാൻ ൈകവി . സ്വാമി രക്ഷിച്ച് എെന്ന
െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ േചർ തന്നാൽ മതി. മറ്റെതാെക്ക നാലുനാഴികയിെല
കിനാവ്. െകാ മ്മിണിയും െകാച്ചമ്മിണിയും തമ്മിൽ േപർെപ്പാരുത്തെമങ്കിലു 
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െമാണ്ട്.”
പരമാർത്ഥം മുഴുവേനയും സൂക്ഷ്മമായി പേക്ഷ, ധരിച്ചിെല്ലങ്കിലും താൻ കുപ്പശ്ശാ 
േരാടു ഗർജ്ജിച്ചതിൽനി ഗുരുെവ നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ട ഒരു മഹാനുഭാവൻകൂടി
തിരുവിതാംേകാ േവശിച്ചി െണ്ട ം, താനും മ ട നിവാസികളും
പൂർവ്വപരിചിതരാെണ ം ആ കശ്മലൻ ധരിച്ചിരി ന്നതായി േയാഗീശ്വരൻ
ഊഹിച്ചക്ഷണത്തിൽ, എേന്ന ദുരിതേമ! പരമകഷ്ടേമ! ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട
കണ്ഠത്തിൽ കാലപാശം വീശിക്കഴി . അനന്തശയനപുരം മുഴുവനും നടു ംവ 
ണ്ണം േയാഗീശ്വരൻ ഒ െപാട്ടിച്ചിരി . ഹിരണ്യകശിപുവിെന്റ രക്താധാരയിൽ
മഗ്നനായ നരസിംഹമൂർത്തി ഹർഷനൃത്തം െചയ്തതുേപാെല േയാഗീശ്വരൻ
ആ മുറിക്കകത്ത് ഏകപദനൃത്തത്തിൽ അർദ്ധ ദക്ഷിണം െച . അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ ദന്തങ്ങൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിേന്റയും ധാവള്യം ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയ്ക്ക് അയാളുെട
അഭീഷ്ടസിദ്ധിയുണ്ടാെയന്ന് ഒരു സ ഷ്ടിയുണ്ടാക്കി. േയാഗീശ്വരെന്റ ചിരിയും
നൃത്തവും ദക്ഷിണവും അവസാനിച്ചേപ്പാൾ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മാേറാടു േചർത്ത്—പാവനകരങ്ങളാേലാ, പാപനഖരങ്ങളാേലാ ബന്ധിക്കെപ്പ .
പിന്നീടുണ്ടായ ചാഞ്ചാട്ടം േയാഗീശ്വരെന്റ ഭാഷയിൽ ‘രംഗാ രംഗാ!’ തെന്ന
ആയിരു . ഉമ്മിണിപ്പിള്ള സ തീസാധ്വസങ്ങൾെകാണ്ട് േയാഗീശ്വരെന്റ
വിപുലവക്ഷഃസ്ഥലത്തിൽ ബാഷ്പപ്പനിനീർ േക്ഷപി . േയാഗീശ്വരൻ “ഉന 

ത്താനപ്പാ, അന്ത െകാച്ചമ്മിണി ഉന ത്താൻ—നമതു യജ്ഞം മുടിയ ം.
അപ്പാൽ വരുകിറ ഥമമുഹൂർത്തത്തിെല, ഒ ടയ മരതകഗാ െത്ത അന്ത
നകസ ടത്തിെല നാേമ സംഘടിപ്പിേപ്പാം. ബഹത് ബഹദൂർ! ശാന്തമായിര്,
ജഗദംബികെയ നല്ലായ് ഭജി േക്കാ—സത്യം!” എന്ന് ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട
കർണ്ണത്തിൽ ഗൂഢമായി മ ി . രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ പുണ്യമഹിമ 
യാൽ അതു വൃദ്ധസിദ്ധെന്റ കർണ്ണങ്ങളിൽ പതി . േയാഗീശ്വരേനാട് ആ
സിദ്ധനുണ്ടായിരുന്നതും േകശവപിള്ളെയ റിച്ച് ദു വാദസൃഷ്ടിെകാ ശി 
ഥിലമാക്കെപ്പട്ടതും ആയ ബന്ധം േയാഗീശ്വരൻ അറിയാെത പരിപൂർണ്ണമായി
ഖണ്ഡിക്കെപ്പ .
മിഥുനത്തിേലക്ക് രവിസം മം കഴിഞ്ഞ്, കാലവർഷത്തിെന്റ ശക്തിയുംക്ഷയി 
ച്ചിരി ന്ന ഈ കാലത്തിൽ അസ്തസന്ധ്യാസമയം വത്സരത്തിെന്റ വൃദ്ധത
േചരുന്നതരത്തിൽ ആദരണീയമായിരി . രാജ്യഭരണനാഡികളുെട
േക മായ വലിയെകാട്ടാരത്തിെല ‘പകടശ്ശാല’ എന്ന മ ിമണ്ഡപരംഗം, കാ 
ലസ്ഥിതികൾ ം നിശാദ്വാരമായ ആ സമയത്തിനും ശക്യമായുള്ളവിധത്തിൽ
മേനാരമ്യമാക്കെപ്പടു . അവിടെത്ത െവളുത്ത ഭിത്തികളിേന്മൽ ആ സ്ഥലെത്ത
പരിചാരകസാമാന്യത്തിെന്റ സദാചാര മാണങ്ങളും, അവരുെട രുചി
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േചരുന്നതായുള്ള ഗൃഹവാർത്താദികളും, ദുർവാസനാ ചുരമായുള്ള കവനങ്ങളും,
വികടങ്ങളായ അക്ഷരബന്ധങ്ങളും ചതുരഗജച വടിവുകളിൽ എഴുതെപ്പട്ടി 
രി ന്നവ, ആ സേങ്കതത്തിന് ഇേപ്പാഴുള്ളതുേപാെല വത്സരത്തിെലാരിക്കൽ
നവരാ ി കാല മാ ം സിദ്ധമാകുന്ന സരസ്വതീസാന്നിദ്ധ്യവും ലഭി തുട 
ങ്ങിയിരുന്നിെല്ല ത്യക്ഷീകരി . ആ മണ്ഡപത്തിെന്റ ചുവരുകൾ ഒരു
ചി ശാലയുെടയും വർത്തമാനപ്പ ത്തിെന്റയും സ്ഥാനവും ആശ്ചര്യകരമാംവ 
ണ്ണം വഹി . ‘കരിക്കട്ട ’െകാ ള്ള േലഖനങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരായവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ചി കർമ്മകുശലന്മാരാൽ രചിക്കെപ്പട്ട ഗേജ േമാക്ഷാദി രംഗേത്താ 
ടുകൂടി, ാമ്യത ാപിക്കാവുന്ന പരമാവധിയുെട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി അനവധി
‘കരകൃതമപരാധ’ങ്ങളും ആ സ്ഥലെത്ത ‘അ’കാരമാദ്യമായുള്ള പകടശ്ശാല എ
ശങ്കി മാറാകു . ആ മണ്ഡപം മശകമ ണ പിപീലികാദിേകാടികളുെട
വസതിെകാണ്ട് െചറിയേതാതിലുള്ള ഒരു ഹ്മാണ്ഡവുമായി ലസി . അവി 
ടവിെട വിരിക്കെപ്പട്ടതും, വക്കിെല െക കൾ െപാട്ടിച്ച് താംബൂലാദിസാധനങ്ങൾ
ഉള്ളിൽ സം ഹിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നവയുമായ െമത്തപ്പായ്, തടുക്ക് എന്നിവകളും
ഉയർന്ന് പടിക്കാരുെട വിയർ െകാണ്ട് െമഴുകി കരുംതാളിയുെട നിറം വഹി 

ന്ന ചാരുപലകകളും, ഓേരാ രായസക്കാരുേടയും മുമ്പിൽ വിടുർത്തിയി ള്ള
ഓല രുണകളും, അവരിൽ കൃത്യനിഷ്ഠന്മാരായുള്ളവരുെട നാരായമുനകൾ
പുതിയ ഓലകളുെട മുകളിൽ തതരണംെച ന്ന കിരുകിരാരവവും; ആ
സ്ഥലത്തിെന്റ ാചീനതാ ീെയ അവാച്യമായി കാശിപ്പി . അേപ്പാൾ 
ത്തെന്ന കത്തിക്കെപ്പട്ട മാടമ്പിവിള കൾ അവിടെത്ത ഇതരസാമ ികേളാട്
അതിശയമായി േയാജിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിെന്റ ഭാവെത്ത സപൂർണ്ണമാ .
സംഘങ്ങളായിേച്ചർന്ന് ദീപ ദക്ഷിണംെച ന്ന മശകേചടികളുെട മംഗലഗാ 
നാരവത്തിലും േ മാധിക്യപൂർവമുള്ള ചുംബനങ്ങളിലും ലയിച്ചിരി ന്ന പിള്ള 
മാർ “ഹയ്യ!” വിളി െകാണ്ട് മർമ്മതാളങ്ങൾ േഘാഷി . ഗഗനചാരിയായ
ആ ബാൻഡ്വാദ്യസംഘത്തിെന്റ വലിയ തേമ്പെറന്നേപാെല പടിഞ്ഞാറുള്ള
ഒരിരുട്ടറയിൽ േവശിച്ചിരി ന്ന സർവാധിപ മാണിയുെട ‘റാമറാമ’ജപം
മാ ഭംഗം കൂടാെത ധ്വനി . േകശവൻകുഞ്ഞ് തെന്റ കാരാഗൃഹത്തിൽ വച്ച്
േകശവപിള്ളെയ അപനയെന ഭവനംെചയ്ത മുഹൂർത്തത്തിെന്റ േദാഷെത്ത
ഇയാെള േനരിട്ട് അനുഭവെപ്പടു ന്നതിന് അവസരം നൽകുവാെനന്നേപാെല
വി ഭക്തനായ സർവാധികാര്യക്കാർ ീപത്മനാഭക്ഷ ത്തിേല ം അവി 
ട ഭവനത്തിേല ം ഉേദ്ദശി പുറപ്പാടായി. അടുത്ത ഉേദ്യാഗസ്ഥനായ
സ തിയുെട സാന്നിദ്ധ്യവും ആ സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നതിനാൽ െവളിെച്ച 
ണ്ണത്ത രന്മാരായ പിള്ളമാർ അതിെന സം ഹി െകാണ്ട് േപാവാനുള്ള
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പനേയാലപ്പാത്തികെള നിർമ്മി ന്നതിനും വിേനാദരസജ്ഞന്മാർ ഒരു സദിർ
കൂ ന്നതിനും തുടങ്ങി. പരേമാത്സാഹികളുെട വിേനാദസംഘങ്ങളിൽ നാസി 
കാ ത്തിൽ േകാപം സംഭരി ള്ള ഒരു സാധുവിെന പിടികൂടി ബലികഴി ന്ന
കർമ്മം രസികേലാകത്തിൽ വി തമാണേല്ലാ. അന്നെത്ത യജ്ഞപശു 
വായി കുറിക്കെപ്പട്ടത് ഏകാ ചിത്തനായി പണിെയടു ന്ന േകശവപിള്ള
ആയിരു . അസൂയാഗരളംെകാ സ ർണ്ണനായിരുന്ന ഉമ്മിണിപ്പിള്ള
സഹൃദയസദസ്യപക്ഷേത്താട് കുറിേ ാകസ ദായത്തിൽ ഒരു േചാദ്യം െച :
“നിെട്ടഴുത്തിങ്ങെത്ത—േപ വാലാമ — നീട്ടെമെന്ത രയ്ക്ക.” ഈ േചാദ്യത്തിന്
“ഇ ാത്മജൻ ദശകണ്ഠെന ചുറ്റിയ തിരുവാലതിൻ െനടുനീളം—” എ ത്തരവും
ആശൗചൈദർഘ്യവും അഭിജാത്യനിർണ്ണയത്തിന് ഉപയുക്തമായ മാനദണ്ഡ 
മാെണ ള്ള ഒരു മാണവും ഒരു സരസനായ കവിസൂനം െപാട്ടി . ആ

മാണെത്ത തവിഷയത്തിൽ േയാഗിച്ച്, “അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ജാതി
നിശ്ചയമില്ലാത്ത ആൾക്ക് എ ം വല്ലായ്മതന്നേല്ലാ” എന്ന് ഉമ്മിണിപ്പിള്ള ഒരു
സാമുദായികനിയമെത്ത സ്ഥാപിച്ച്, തെന്റ ബുദ്ധിവിപുലതെയ അഭിനന്ദി
െപാട്ടിച്ചിരി . ആ േഘാഷം ഒരു വലിയ സംഘെത്ത ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ചു ം
ആകർഷി . ആ വിടുവായന്മാേരാടു േചരാെത ദൂരത്തിരുന്നിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധേനാട്
“അമ്മാച്ചാ—നാരായം വിഴുങ്ങിയതുേപാെല അനങ്ങാൻ വയ്യാതിരി ന്നെതന്ത് ”
എ വിരുതനായ ഒരു വികടൻ േചാദ്യം െച .
വട്ടമിട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു െപരുങ്കന്നൻ: (രായസവാചകത്തിൽ) “നാരായം ഇക്കാല 
ത്ത് െകാല േന്നയും, െകാലച്ചാൽ പഴു േന്നയും, പഴുത്താൻ വിഴുങ്ങാവുേന്നയും
സ്ഥിതിക്ക് ‘രായം വിഴുങ്ങിയേപാെല’ എ പഴിപ്പാൻ ന്യായെമന്ത്?”
മെറ്റാരുത്തൻ: “നാരായം െകാലച്ച കഥ പുരാണങ്ങളിലുമില്ലാ—അതു േകട്ടാൽ—
ഫല തിയും കഥ പറയുന്നവർതെന്ന പറവിൻ!”
േവെറാരുത്തൻ: “െചവിത്തെയല്ലാം േമാന്തായത്തിൽ വേച്ചച്ച് വയറ്റിപ്പാട്ടിനുള്ള 
ട വന്നിരുന്ന്, നാരായം നട്ടതാര്? െകാലച്ചെതന്ത്? അണ്ണാേനാ, പൂവേനാ?
എെന്നാെക്ക േകൾപ്പാനിരുന്നാൽ, വിഴുേങ്ങണ്ടിവരുന്നത് ഈരമണ്ണ്!”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “നട്ടവെന്റ വായല്ലേയാ അതും ശിഷ്ടവും വിഴുേങ്ങണ്ടത്?”
കവിവിരുതൻ: “കുലച്ചാെലന്ത് െകാന്നാെലന്ത്?—
‘തിങ്കൾ ഭേയാേടറ്റങ്കം ജയി ള്ള
തങ്കപ്പഴ ല ങ്കപ്പകിട്ടിനാൽ
നയ് തലയനുൈമങ്കരസ്സ്വാമിയും
ശിങ്കികളി േമ ശങ്കേവെണ്ടാ േമ.”
വികടൻ: “സഭാെസടേഘാേട! െപാന്നിൻകദളി ല ആർക്ക് ആരു േനദി ?
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ഈ ൈവരംവച്ച േചാദ്യത്തിന് ഉമ്മിണിപ്പിള്ള ആശാൻ ഉത്തരം പറയെട്ട.”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “േനതിച്ചതു നന്തിയെത്ത യജമാനൻ, പറ്റിയത്— അതു പറഞ്ഞ്
പഴി ഞാൻ ഏൽക്കേണാ?”
കവിവിരുതൻ: “ചിത്തരപ്പ തനിൽ
െപെറ്റഴുന്ത െപരുങ്കണക്കൻ—
മാറ്റില്ലാെച്ചെമ്പാ ം
േതാ മവൻ വാശലിേല—
പത്തിനിയാൾ തനിെയവന്ത്.
പതികിടപ്പാൾ പടിതനിേല.” പത്താമുദയദിവസത്തിെല ജനനേത്തയും,
ഗണിതശാ ൈവദഗ്ദ്ധ്യേത്തയും, സുഖമായി കഴിയുന്ന നിത്യവൃത്തിേയയും
മീനാക്ഷിേയാടുണ്ടായ സംഘടനേയയും സൂചിപ്പിച്ച് േകശവപിള്ളെയ ഭവിച്ച
ഈ ഗാനെത്തേക്കട്ട സദസ്യർ “ബേലടാ കവികുഞ്ഞരാ” എ ം, ചിലർ “നല്ല
സുേദഷ്ണതൻ ാതാവു കീചകൻ” എ ം േഘാഷി .
കവിവിരുതൻ: “‘കണ്ടാൽ നല്ലവനിലും േകളിയുള്ളവനിലും ഉണ്ടാകുമേല്ലാ
മധുവാണികൾക്കനുരാഗം’, എന്നല്ലേയാ ന െട കവിരാ പറഞ്ഞിരി ന്നത്?
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള ആശാേന! എനി ം ഒരു പുരാണപ്പട്ടേപ്പർ തരണം”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള: “തരാെമടാ, നൂറുവട്ടം തരാം—എന്റപ്പനും േപായി, ഒരു പട്ട 
െരെക്കാന്ന്, ഒരു െപണ്ണിെന േമാഷ്ടിച്ച്, ഒരു െകാല ള്ളിെയ വിട്ട്, ഒരു
െപാ ംകുല ൈക ലിയും വാങ്ങിച്ച്, എ ം വാലായ്മയുംെകാണ്ട്; െകാട്ടാര 
ത്തിൽ വന്ന് പലകയും ചാരി, ‘െനടുമാതിരുമരുകാ’ എ െഞളിഞ്ഞിരിക്ക്.
അേപ്പാൾത്തരാം പട്ടവും പടഭണ്ഡാരവിരുതുകളും പടലപടലയായി.”

ഹ്മഹത്യാദി കഥകൾ േക തഴമ്പിച്ചിരുന്ന േകശവപിള്ളയുെട കർണ്ണങ്ങൾ 
ക്ക്, രാജശാസനാനുസാരമായി മഹാത്മാവായ ഉണ്ണിത്താൻ തെന്നക്കണ്ട്
ചില ആേലാചനകൾ െച വരാറുള്ളതിെന പരസ്യമായി അപഹസനംെച 
യ്തത് അതിദുസ്സഹമായി. അന്ന ണ്ടായി ള്ള അവമാനങ്ങളുെട മുകളിൽ ആ
ൈകക്കാണക്കഥയും കൂടി ചുമത്തെപ്പട്ടേപ്പാൾ ആ യുവാവിെന്റ ക്ഷമാസ്തിവാരം
തകർ . േകശവപിള്ളയുെട ഭാവേഭദം കണ്ട് ഉമ്മിണിപ്പിള്ള ം കൂ കാർ ം
ഉേന്മഷം വർദ്ധി . ആ ഉന്മാദലഹരിക്കധീനനായ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള അതിനീച 
മായ ചില അസഭ്യവാ കൾ േകശവപിള്ളയുെട ശിരസ്സിൽ പുഷ്പാഞ്ജലിെച .
ആേക്ഷപസംഘക്കാർ െപാട്ടിച്ചിരി . അവിേവകം; അപമര്യാദ എന്നീ ലക്ഷ 
ണങ്ങൾെകാണ്ട് സംഗങ്ങൾ ണ്ടാവുന്ന ഊർജ്ജിതം ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട
വീരഭത്സനങ്ങെള സദസ്യർ ാവ്യമാക്കി “കാലും മലർത്തിക്കിട േമ്പാൾ
നാ നനപ്പാനും ചത്താൽ പുലെകാൾവാനും ആളില്ലാത്ത എരപ്പന ന്നമ്മാെര
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കുഴി മൂടാൻ മമ്മട്ടിക്കയ്യന്മാരില്ലാത്ത കാലമായേല്ലാ. ആണുങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന 
െതല്ലാം ചെത്താടുങ്ങി, കണ്ടടെമല്ലാം കണ്ടവൻകാണിയായി െവട്ടെതാറന്ന്—’
േകശവപിള്ള ആ കുവിതസംഘേത്താട് മറുപടി പറേയെണ്ട ള്ള ദൃഢനിശ്ചയ 
േത്താടുകൂടി ഇരുന്നിരു . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട കരകവി ള്ള ഒടുവിലെത്ത
അധിക്ഷേപങ്ങൾ അയാെള എഴുേന്നൽപി : “മമ്മട്ടിക്കയ്യന്മാർ ചെത്താടുങ്ങീ 
ട്ടില്ല. ഇവിടം വിട്ടാൽ ഇേപ്പാഴും കാണാം ആര്, ആെര കുഴി മൂടു എ ം,
വഴിേയ കാണാം—”
ഈ േകാപ ലപനാരംഭത്തിൽ ഉള്ളിെല കാലുഷ്യദുസ്സഹത െകാ ശിര 
സ്സിൽ ൈക അമർത്തി തടവുകയാൽ, പ മുറിേവറ്റ ഭാഗെത്ത ർശിച്ച്,
േകാപപരിത്യാഗംെചേയ്യ ന്ന ധർമ്മത്തിന് അതിെന ശാശ്വതപാഠമായി വരി 
ച്ചിരി ന്ന നിശ്ചയെത്ത േകശവപിള്ള ഓർ . തിള െപാങ്ങിയ േകാപെത്ത
അമർത്തി, തെന്റ ഉക്തികളുെട അനൗചിത്യേത്തയും ആപൽഗർഭതേയയും
അനുസ്മരി േ ശി . അടുത്ത വാക്കിൽ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളേയാടു ക്ഷമായാചനം
െചയ് വാനും അയാൾ ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ “ഉമ്മിണിപ്പിള്ള അമ്മാവാ! ഉമ്മിണി 
പ്പിള്ളഅണ്ണാ! തല േപായി! കഴു േപാക്ക് ” എന്നിങ്ങെന പലരിൽനി ം
പുറെപ്പട്ട പലവിധമായ ആർ കളും “വൃതാരിപു െനെക്കാന്ന ശരം” എ
ചില സൂചകവ ാക്തികളും േകൾ കയാൽ, അയാൾ അവിെടനി മിണ്ടാ 
െത നട . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ ഹനി കളയുെമന്ന് േകശവപിള്ള ശപഥം
െചയ്തതായി സദസ്യർ “അേസാ അേസേല്ലാ” േഘാഷി . ആ സംഗതിെയ
അതിയായി വർണ്ണി ള്ള ഒരു സങ്കടം മഹാരാജാവിെന ധരിപ്പിപ്പാൻ നക്കൽ
എഴുതി എല്ലാവെരയും വായി േകൾപ്പിച്ച്, ഉമ്മിണിപ്പിള്ള മടിയിൽ തിരുകി.
സങ്കടസമർപ്പണത്തിനു മു തെന്ന രാജചാരന്മാർ ആ വൃത്താന്തെത്ത മഹാരാ 
ജാവിേനാട് ഉണർത്തി .
തെന്റ പാദങ്ങൾ ഭൂ ർശം െച ന്നതറിയാെതയുള്ള േവഗത്തിൽ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള
ഓടി; തനി ണ്ടായിരുന്ന ഭയേത്തയും സങ്കടേത്തയും ഹരിപഞ്ചാനനസദ 
സ്സിൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പി . അയാെള ആ സമയ ം,
വലിയ സംരംഭേവഗേത്താടും കണ്ടേപ്പാൾ േയാഗീശ്വരമനസ്സ് ആപൽസാമീ 
പ്യം െകാെണ്ടന്നേപാെല ഒ െഞട്ടി. ഉമ്മിണിപ്പിള്ള എന്ന നാമത്തിെന്റ
ഉച്ചാരണശ്വാസമാ ംെകാ ം അക്കാലങ്ങളിൽ ഹരിപഞ്ചാനനമഹദശ്വത്ഥം
ഉ ലനം െചയ്യെപ്പടുമായിരു . ആ ദുർന്നയനുമാ ം ഹരിപഞ്ചാനനസി 
ദ്ധനായ മഹാെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ യജ്ഞെത്തയും അരക്ഷണം െകാ
ഭഞ്ജിക്കാൻ ശക്തി സിദ്ധിച്ചിരു . അ പരമശക്തെന്റ പാരവശ്യകാരണ 
െത്ത ഹിച്ചേപ്പാൾ ഹരിപഞ്ചാനനസമചിത്താേ സരൻ േകശവപിള്ളയുെട
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യൗവനാഹംകൃതിെകാ ള്ള അന്ധവൃത്തികെള സ്വശിഷ്യന്മാർ ക്ഷമിച്ച്, തെന്റ
ഉപേദശമാഹാത്മ്യെത്ത ദർശിപ്പിക്കണെമ ം മ ം സന്നിഹിതരായിരുന്ന
വിദ്വജ്ജനങ്ങൾ േകൾ മാറു സംഗംെചയ്ത് ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട നക്കൽ
സങ്കടെത്ത വായി േകട്ട് േയാഗീശ്വരൻ അതിെന ഭ മായ ഒരു സ്ഥല
നിക്ഷിപ്തമാകുംവണ്ണം വലിെച്ചറി . േയാഗീശ്വരൻ തെന്റ ഭക്തസംഘെത്ത
പ മണിേയാടുകൂടി പിരിച്ചയ ,. അനന്തരം കുടിലേകസരിയായ ഗുരുവ 
ര്യനും ചപലേകസരിയായ ശിഷ്യമന്ദനും തമ്മിൽ അഭിനയമാ മായുണ്ടായ
സംഭാഷണം. മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് ഊഹ്യമായുള്ള മഹാപാതകസാകല്യേത്തയും
സംഘർഷണംെചയ്ത് സരസകലയാക്കിത്തീർക്കലും, അതിനു ഉപയുക്തമായ
ഒരു ഭരതശ ത്തിെന്റ േ ാഡീകരണവും അതിെന്റ േയാഗാരംഭവും തെന്ന
ആയി പരിണമി . ഹരിപഞ്ചാനനഭരതാചാര്യൻ േചാദി . ”അേര!
നമതു ഗൂഢമാന മേത്തയും യാവൽസ്ഥിതിേയയും ജ്ഞാപകംെപ െക്കാണ്ട
ഖലചാര േവശനം നമ്മ സംഘത്തിലിരുേക്ക.”
ശിഷ്യൻ േബാധിപ്പി : ”അല്ലേയാ സ്വാമിൻ, സീദ! ഈ അഗതിെയ
േയാഗദണ്ഡനിപാതത്താൽ ശിക്ഷിക്കരുത്.”
ആചാര്യൻ: ”യജ്ഞെത്ത ഭഞ്ജനംെച ടുേമ രു ഘാതകൻ!”
ശിഷ്യൻ: (സംശയം തെന്ന റിച്ചെല്ല ൈധര്യമായി) ”സ്വാമി ക തുറന്നാൽ
െപാടിഭസ്മമായി പറ േപാവൂല്ലേയാ? തട്ടിക്കളയണം- െചവി െചവി
അറിയണ്ട.”
ആചാര്യൻ: ”എന്നബ്ബാ? വിശദമാക െശാ -”
ശിഷ്യൻ: തല തല എ ള്ള ന്യായമില്ലേയാ? കാച്ചണം.”
ആചാര്യൻ: ”നല്ലായ് നിനെവെക്കാ േപശറയാ?”
ശിഷ്യൻ: ”ഇേപ്പാെഴങ്കിൽ ഇപ്പൾ. ആേലാചിപ്പാെനന്ത്? ബഹുജനനന്മയ്ക്ക്
എ തെന്ന െച കൂടാ?”
ഹരിപഞ്ചാനനാചാര്യർ തെന്റ ശിഷ്യൻ ഉപേദശിച്ച വധഗുണേദാഷത്തിന്
’തദാ ’ എന്നനു ഹിച്ച്, അയാെള യാ യാക്കി തെന്റ മം കൂടാെത
േയാഗീശ്വരൈപശാചത്വംെകാണ്ട് േകശവപിള്ളയുെട നി ഹം കഴിയുെമ 

ം, അേപ്പാൾ തനി നീെട്ടഴു നിശ്ചയമായി കി െമ ം, അനന്തരം
െകാച്ചമ്മിണിഅമ്മയുെട പരിണയനം അവസ്ഥയായി ആേഘാഷിക്കാെമ ം
സേന്താഷി െകാണ്ട് ഉമ്മിണിപ്പിള്ള ഇേപ്പാഴുള്ള ’േചാ പുര’ ഇടവഴിയിൽ ടി
പടിഞ്ഞാെറ െതരുവിൽ എത്തി. അേപ്പാൾ കാലഗതിെകാണ്ട്, ഉണ്ണിത്താെന
കാണുന്നതിനായി പുറെപ്പട്ടിരുന്ന േകശവപിള്ളയുമായി അയാൾ കൂട്ടിമുട്ടി. ഉമ്മി 
ണിപ്പിള്ള ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ നിശ്ചയെത്ത സ്മരി ണ്ടായ ൈധര്യംെകാണ്ട്
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ആ യുവാവിെന ആ സന്ദർഭത്തിലും അധിേക്ഷപി തുടങ്ങി. േകശവപിള്ള
മിണ്ടാെത തിരി നി . ”ൈകെവയ്ക്കാൻ ഭാവമുെണ്ടങ്കിൽ അതും, മു
പറഞ്ഞതും കഴി . നല്ല ഇരുട്ട്-ആകാശംേപാലും സാക്ഷിയില്ല. േമഘവും
തനി സഹായം” എന്ന് ഉമ്മിണിപ്പിള്ള ജളവീരവാദം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ,
േകശവപിള്ള ”ഇെങ്ങാന്നിനം ഭാവമില്ല. നടക്കണം. ഞാൻ തിരി േപാവുക 
യാണ് ” എന്ന് അതിശാന്തനായി കലശലുണ്ടാകരുെത ള്ള കരുതേലാടുകൂടി
പറ . ”തെന്റ അപ്പെന്റ വഴിയല്ലിത് ” എ പറ െകാണ്ട് േകശവപിള്ളെയ
പിടി ന്നതിനായി ത്വരിതത്തിൽ ഉമ്മിണിപ്പിള്ള അടു കയും “നിെന്ന
ഒ ഞാൻ പഠിപ്പിേച്ചക്കാം—തല വീശുന്നവർ വീശെട്ട” എ പറഞ്ഞ് ആ
യുവാവിെന്റ പുറങ്കഴുത്തിനു പിടി മുേമ്പാ ത കയുംെച . നിനച്ചിരിക്കാത്ത
ഈ സമ്മാനത്തിനു തിസംഭാവനയായി േകശവപിള്ള തിരി നിന്ന് ഗണ്ഡ 
ത്തിൽ െകാടുത്ത ഒരു ഹരം, ആകാശത്തിൽ സ്വേതയുള്ള നക്ഷ ങ്ങളുെട
സംഖ്യെയ കാലാരംഭംമുതൽ അവ മറഞ്ഞിരുന്ന ദിവസങ്ങളുെട സംഖ്യെകാ
ഗുണിച്ചാൽ കി ന്ന ഫലേത്താളം ഇരുട്ടിച്ചതുേപാെല ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയ്ക്ക് ആ
ഇരുട്ടിലും ദർശിപ്പി . ഉമ്മിണിപ്പിള്ള െനടുമ്പനേപാെല ചായുന്നതിനിടയിൽ,
അയാെള സഹായിപ്പാനായി യുദ്ധധർമ്മെത്ത മറന്ന് ഒരു നിഷാദവി ഹം
വേധാേദ്ദശ്യേത്താടു തെന്ന, സിംഹെത്തേപ്പാെല േകശവപിള്ളയുെട േനർ
മുേന്നാ കുതി . പരമാർത്ഥം പറകയാെണങ്കിൽ ആ ച്ഛന്നനരേകസരിയുെട
ശ്വാസമാ ത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ േകശവപിള്ള സാധി ന്നതല്ലായിരു .
ആ േഘാരനായ നരാന്തകെന്റ ഹസ്തം േകശവപിള്ളെയ ർശി എങ്കിൽ രാജാ 
േകശവദാസ് എന്ന നാമേധയം ചരി ാകാശത്തിൽ ഉദയംെചയ്കയില്ലായിരു .

ീപത്മനാഭെന്റ സേങ്കതസ്ഥല വച്ച് ധർമ്മനിരതനായ േകശവപിള്ളയുെട
ആയുരന്തം വരുത്താെത രക്ഷിപ്പാൻ ീപത്മനാഭനിയുക്തനായ േപാെല
ഗിരിശരീരനായ ഒരു പുരുഷൻ േകശവപിള്ളയുേടയും നരപഞ്ചാസ്യേന്റയും
ഇട ചാടി വധ ിയ യുക്തമായ ഹസ്തെത്ത സ്വഹസ്തത്തിൽ ബന്ധി .
ഇതിനിടയിൽ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയും ഒ ം കുറയ്ക്കാെത േകശവപിള്ളെയ െചറു നി 
റുത്തി, അവർ തമ്മിൽ ഒരു ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം തുടങ്ങി. മുറുക്കത്തിലായി. ഉമ്മിണിപ്പിള്ള
‘മമ്മട്ടിക്കയ്യന്മാ’രുെട വീര്യേത്തയും ൈകവിട്ട് ‘എന്റമ്മേമ്മാ! െപാ സ്വാമിേയ!”
എ ചില വിളികൾ കൂട്ടി ടങ്ങി. േകശവപിള്ളയുെട യുദ്ധസാമർത്ഥ്യം ക
രസി ന്നതിന് അയാളുെട തിപാഠകനായ മാമാെവങ്കിടൻ ഉണ്ണിത്താെന്റ
താമസസ്ഥല നിന്ന് തംബുരുവാഹകനായ ഒരു ഭൃത്യനുമായി മട ന്നവഴി
അവിെടെയത്തി. കാക്ക ട്ടത്തിൽ കെല്ലറിഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന ബഹളേത്താടുകൂടി

ാഹ്മണൻ േചാദ്യംെച ന്നതിനിടയിൽ, യുദ്ധസാമർത്ഥ്യത്തിൽ ൈഹ 
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ദർഖാൻ േപാലും തേന്നാടു േതാൽ െമ ഗർവിച്ചിരുന്ന നിഷാദാകാരൻ
ഥമമായി ഒരു വിപുലബലെന്റ കരബന്ധനത്തിൽ അകെപ്പട്ടേപ്പാൾ, ആ

ഇരുട്ടിനിടയിൽ ടി തിേയാഗിെയ സൂക്ഷി േനാക്കി. ഐരാവതഗാ െന
അയാൾ അേപ്പാൾ ധരിച്ചിരുന്ന േവഷത്തിലും നിഷാദേവഷൻ മനസ്സിലാക്കി.
ഹി സ്ഥാനിയിൽ ഹസ്തേമാചനെത്ത അേപക്ഷി . നിഷാദൻ പക്ഷ, േയാഗി 
േച്ച മായിരുന്ന അടവുകളിൽ ഒന്നിേനയും ഭയെപ്പടാെത അയാളുെട ൈകകെള

തിേയാഗി തെന്റ പിടിയിൽനി വി . ഇതിനിടയിൽ ബ ലാഭംെകാ 
ണ്ട് ഉത്സാഹിയായി േപാരാവർത്തിച്ച ഉമ്മിണിപ്പിള്ള േകശവപിള്ളയാൽ
െതരുവിെന്റ അരുകിലുള്ള ഓടയിൽ ശയിപ്പിക്കെപ്പ . നിഷാദേവഷൻ അതി 
ഭയങ്കരസ്വരത്തിൽ േകശവപിള്ളേയയും ഉമ്മിണിപ്പിള്ളേയയും ശാസി .
മാമാെവങ്കിടനും അനുഗാമിയായ നായർ ം ഈ വാ കൾ ധാർമ്മികനായ
ഒരു മധ്യസ്ഥെന്റ ന്യായമായ ശാസനകൾ എ േതാന്നി. ഉമ്മിണിപ്പിള്ള
നിേശ്ചഷ്ടനായും നിശ്ശബ്ദനായും കിട ന്നതിെനകണ്ട് അയാൾ മരി േപായി
എ സംശയിച്ച് മാമൻ ‘പാരയിളവാ ’ എ പരിതപി . എണീറ്റാൽ
പിേന്നയും ആണത്തംകരുതി േകശവപിള്ളേയാട് ഏേല്ക്കണ്ടിവരുെമ ഭയന്ന്
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള സുഖശയനം െചയ്കയായിരു . മാമാെവങ്കിടൻ േകശവപിള്ളെയ
പിടി െകാണ്ട് അയാളുെട ഭവനത്തിേല തിരി . “ഇതിെന്റ അവസാനം
കണ്ടാേല േപാകാവൂ” എ േകശവപിള്ള സിദ്ധാന്തി . “ശനിയെന ആെരങ്കി 
ലും െകട്ടിെയടു െകാ േപാെട്ട. കഥകഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം” എ പറഞ്ഞ്,
േകശവപിള്ളെയ ഉന്തിത്തള്ളിെക്കാണ്ട് ആ ാഹ്മണൻ നട “ആ ര േപരും
ആര്?” എ േകശവപിള്ള േചാദിച്ചതിനുത്തരമായി “ജേന്യ ജഞ്ജന്യമാേന
പവനതനയേയാരി സേന്ദശതസ്തൗ—” എ മാമൻ ഗാനം െചയ്ത്, അപരാധക 
െനേപ്പാെല തെന്റ വത്സലെന വലിച്ചിഴച്ച് അയാളുെട ഗൃഹത്തിലാക്കി.
ബഹുവിധവിേലപനിേളാടുകൂടി ശയി ന്ന ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട സമീപ
നിഷാദേവഷധാരി അടു . തിേയാഗിയായ ഗിരികായൻ ദയാവാത്സ 
ല്യങ്ങേളാടുകൂടി നിഷാദാകാരെന മുന്നിട്ട്, മുേമ്പാ കടന്ന് ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ
പിടിെച്ചഴുേന്നൽപിച്ച്, “ഹാ! ഹൂ! അമ്മച്ചി!—” എെന്നല്ലാം ഞറു ന്ന
പരാജിതക്ഷീണെന െപാക്കി ഞര കേളയും— മഹാശ്ചര്യേമ! വ ിച്ചിരു 
ന്ന നാസികേയയും ശരിയാക്കി നിറുത്തി. നിഷാദാകാരനും “എന്തപ്പേന!
എ െച ? നിെന്റ ഭാഗ്യംെകാണ്ട് ഞാനിവിെട എത്തി—അെല്ലങ്കിൽ
െകാ േപാേയെന!”എ പറ െകാ ഗിരികായനു തടുക്കാൻ കഴിയു 
ന്നതിനുമുമ്പിൽ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട മുതുകിൽ ഒ തേലാടി. ആ ിയ
കണ്ട് ഗിരികായൻ ശിരസ്സിൽ താഡനംെച െകാണ്ട് അവിെടനി പറ 
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. നിഷാദെന്റ ഭൂതദയാപൂർവ്വമായുണ്ടായ സാന്ത്വന ർശം ഏറ്റേപ്പാൾ
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള െഞട്ടി. “അേയ്യാ!” എ സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളിൽ ഒ േപാെല
േകൾ മാറ് വാവി വിളി . ഉടൻതെന്ന “ഒ മില്ല, അകെത്താെരരിച്ചിൽ”
എ പറഞ്ഞ് അയാൾ തെന്റ സഹായിെയ ആശ്വസിപ്പിക്കയും െച .
അേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹാതിമിരെത്ത ആ സഹായിയുെട വ ങ്ങളുെട
വർണ്ണം ജയി എങ്കിൽ, ആ േഘാരപാതകെന്റ ശരീരവർണ്ണെത്ത അയാളുെട
അന്തരംഗതിമിരം സൂര്യ ഭമായി വിപര്യയെപ്പടുത്തി. ഉമ്മിണിപ്പിള്ള തെന്റ
ഭീരുത്വേത്തയും ബലഹീനതേയയും കുറി ലജ്ജി െകാ കുറ േനരം
നിന്നിട്ട്, “ഒ മില്ലാ—ഒ മില്ലാ—ഞാൻ െപാെയ്ക്കാള്ളാം” എ പറഞ്ഞ് നി 
ഷാദാകാരെന െതാഴുതുെകാണ്ട് വടേക്കാ ം, ച്ഛന്നേവഷനായ ആ സഹായി
കിഴേക്കാ ം നട . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട പാദസിരകൾ നീരശൂന്യങ്ങളായി;
അവയവങ്ങൾ േലാഹനിർമ്മിതങ്ങെളന്നേപാെല േചഷ്ടാശൂന്യങ്ങളായിച്ചമ ;
അന്തർദ്ദാഹാഗ്നി കത്തിപ്പടർ ; അനുപദം ദിഗ് മവും പരിസരകാർഷ്ണ്യ  
മവും വർദ്ധി ; പാതാളാവഗാഹനം െച ന്നേപാെല ഒരു മഹാ മത്താൽ
ആവൃതനായി, അയാൾ ീപത്മനാഭക്ഷ ത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാറുള്ള ചതുഷ്പഥസ 
ന്ധിയിൽ എത്തി. പഞ്ചസർവസ്വവും കൃഷ്ണശിലാതുല്യം േന ിയത്തിൽ
സംഘടനം െച േമ്പാെല േതാന്നി. ബഹുശതേയാജനദൂരത്തിൽ രി ന്ന
അതിസൂക്ഷ്മമായുള്ള അഗ്നി ലിംഗംേപാെല സമീപ ള്ളക്ഷ ത്തിെന്റ
പശ്ചിമേഗാപുരത്തിൽ ക ന്ന ദീപം ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട കൃഷ്ണമണികളിൽ
പതിച്ചേപ്പാൾ , അയാെള തപിപ്പി തുടങ്ങിയിരുന്ന ജഠരാഗ്നി അന്തകാഗ്നിസമം
സർവാംഗം സരി . ആ ക്ഷണത്തിൽ സ്വകണ്ഡത്തിൽനി േഛദിതമായ
ആസന്നചരമെന്റ േബാധകർണ്ണകയിൽ ഒരു ജ്ഞ കന്ദളിതമായി. തെന്റ ഹതി 
െയ തെന്നെക്കാ തെന്ന ഹരിപഞ്ചാനനൻസർവസംഹാരകൻ സമ്മതിപ്പി
എന്ന് അയാളുെട മനസ്സിൽ കാശി . തെന്റ അവസ്ഥാപരമാർത്ഥെത്ത റിച്ച്
ആ സാധുവിന് സൂക്ഷ്മേബാധമുണ്ടായേപ്പാൾ, “ ീപത്മനാഭാ! വിശ്വംഭരാ!”
എ ഗുരുനാഥന് അത ച്ചത്തിലുള്ള ന്ദനമഹാനു ഹെത്ത ദാനംെച ം, ആ
അനു ഹം പരിപൂർണ്ണമായി ഫലി ന്നതിന് ആ വിശ്വംഭരെന്റ േക്ഷ െത്ത
േനാക്കി െതാഴുതുപിടി െകാ ം, ഉമ്മിണിപ്പിള്ള എ േപർ െകാണ്ടിരുന്ന
തടി സാഷ്ടാംഗ ണാമമായി വീണു.
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്

“മൽക്കാര്യഗൗരവം നിങ്കലും നിർണ്ണയം
ഉൾക്കാമ്പിേലാർ കർത്തവ്യം കുരുഷ്വ നീ.”
സമുദായങ്ങളുെട ‘വിശ്വകർമ്മാ’ക്കളും അനാത്മികമായ പദവികളുെട ാപ്തി 
ക്കാെയ്ക്കാണ്ട്, ജ ഹിംസെയ മാണരൂപമായി നിേഷധി ം ശാ മാകുന്ന
ഛ െത്ത ശരണീകരി ം, അജേമധാദി ിയകെള അനുഷ്ഠി ന്നതിൽ
ഉ കന്മാരായിരി . ‘ശാ ം’ എന്ന േ ഷ്ഠസാധനത്തിെന്റ െമഴുകു ാ 
യമുള്ള നമ്യതെയ ചിന്തി േമ്പാൾ, രാജ്യലബ്ധിദീക്ഷെയ അനുവർത്തി ന്ന
ലൗകികന്മാർ നരേമധംെചയ് വാൻ മുതിരുന്നതിെനയും വല്ല തിഘട്ടേമാ
പുരാണമൂലേയാ സാധൂകരി െമന്ന് സൈധര്യം ആഖ്യാപനംെചയ്യാം. എന്താ 
യാലും, മഹാരാ ങ്ങളുെട തിഷ്ഠ രക്തപങ്കിലമായ അസ്തിവാരത്തിലാെണ
പുരാണങ്ങളും പുരാവൃത്തജ്ഞന്മാരും കീർത്തി . ആധുനികചരി ന്ഥ 
ങ്ങൾതെന്ന അേനകവും രക്തവിസർജ്ജനത്തിേന്റയും വിസർപ്പകന്മാരുേടയും
സ്മാരകങ്ങെള ഖണ്ഡിക്കാവുന്നതേല്ല? ഇങ്ങെനയിരിെക്ക, െപരുമാക്കന്മാ 
രാൽ ഭരിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന േകരളമണ്ഡലത്തിെന്റ ധാനഖണ്ഡമായി േശഷി ന്ന
വഞ്ചിരാജ്യത്തിലും സംസ്ഥാനസ്വരൂപണത്തിെന്റ ഗത്യന്തരങ്ങൾക്കിടയിൽ,
ചില വധങ്ങൾ സംഭവി എന്നത്, ആ സംസ്ഥാനത്തിൽ തീക്ഷ്ണവീര്യന്മാരായ
ബാഹുജസിംഹങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്നതായി മാ േമ െതളിയി . അതുെകാണ്ട്,
ഹരിപഞ്ചാനനമതത്തിെന്റ ചാരണത്തിനിടയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മു ാധാര 
ണത്താൽ അവേരാധംെചയ്യെപ്പട്ട ഒരു ആചാര്യേനാ ആര്യേനാതെന്നയാകെട്ട,
മൃതനാക്കെപ്പട്ടത് നിസ്സാരമായ മത്സരഫലെമ വാദിച്ചാൽ അത് വ്യാജവും,
വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ േലാകമഹൽഗതിെയ റി ള്ള അജ്ഞതയും ആയിരി ം.
ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട മരണവൃത്താന്ത വണത്തിൽ മഹാരാജാവിന് ഈ

മാണങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മജ്ഞാനംെകാണ്ട് േമനിയും മന ം തളർ . ആ വൃ 
ത്താന്തേത്താടുകൂടി ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ നി ഹിച്ചിട്ട്, നീെട്ടഴു േകശവപിള്ള
നാടുവി േപായിരി എ കൂടി ധരിപ്പിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ അവിടെത്ത
മുഖ ദിച്ച നരസിംഹദ തികണ്ട്, ആ വൃത്താന്തവാഹകൻ അവെന്റ കഥയിെല
നായകെനേപ്പാെലതെന്ന പേരാക്ഷത്തിൽ എവിെടേയാ അന്തർദ്ധാനംെച 

. മഹാരാജാവിെന്റ മേനാേന ം സംസ്ഥാന ംശത്തിന് ഉദ്യതമായ ഒരു
തിേയാഗിപക്ഷത്തിെന്റ ഊർജ്ജിതമായ വർത്തനെത്ത ദർശി . േകശ 

വൻകുഞ്ഞിെന്റ സംഗതിയിെലന്നേപാെല േകശവപിള്ള േവണ്ടിയും അവിട
േവശിക്കാെത ധാനമ ിമാരുെട ദൃഷ്ടിക്ക് ആ സംഗതിെയ േത്യകമായി

വിഷയീഭവിപ്പി മാ ം ഒരു കൽപന പുറെപ്പടുവിച്ച്, അടങ്ങി.
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ഹൃദയശുദ്ധന്മാരും ഹൃദയശൂന്യന്മാരും ഒ േപാെല സുഖനി യാകുന്ന ഐഹി 
കസ്വർഗ്ഗെത്ത അനുഭവി . പരിപഞ്ചാനനനായ ഹൃദയശൂന്യൻ സ്വേയാ 
ഗനി യുെട ശാന്തതെയ അനുസ്മരിച്ച് ഉദ്ഗാരപടലികളും നൃത്തകീർത്തനാ 
ദികളുംെകാണ്ട് ഉദയാർഘ്യദാനത്തിൽ സംഭവി േപായി ള്ള ന നതകെള
പരിഹരി . േകരേള പദവിെയ ാപി കഴിഞ്ഞതുേപാെല അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ ഉല്ലാസപൂർണ്ണത ഉദയഭാ രെന്റ മൃദുലകിരണങ്ങൾക്ക് അതി കാശം
നൽകി. ഉദയസന്ധ്യാനടനായി നിൽ ന്ന േയാഗിയുെട മുമ്പിൽ ഒരു ഭൃത്യൻ

േവശിച്ച് ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയായ ശിഷ്യൻ മരി േപായിരി എ ള്ള
വൃത്താന്തേത്താടുകൂടി േകശവപിള്ളെയ കാൺമാനിെല്ല ം ധരിപ്പി . ആ ാര 
ബ്ധനിവൃത്തെന്റ മുഖത്ത് അേപ്പാൾ രിച്ച സംശയഭാവവും േന ങ്ങളിൽനി
പുറെപ്പട്ട ശ്നചിഹ്നങ്ങളും നാട്യകലാധിഷ്ഠാനേദവതെയെക്കാ ം ‘ ീേതാഹം’
വദിപ്പി മായിരു . തെന്റ യജ്ഞത്തിെന്റ ഋത്വിഗ്വരണം തെന്ന, അതിെന്റ
മാഹാത്മ്യത്തിന് ഇ അനുേയാജ്യമായ ഒരു ബലിദാനേത്താടുകൂടി നടന്നേല്ലാ
എന്ന് അേദ്ദഹം സ ഷ്ടനായി മദി . എന്നാൽ ആ തത്വനിധാനനായ
അഗാധഹൃദയനാൽ അക്ഷീണമായി വചിക്കെപ്പടുമാറുള്ള “ജീവെന മൃത വും,
സേന്താഷെത്ത സന്താപവും, ഉന്നതിെയ അധഃപതനവും േവർപിരിയാെത
നിരന്തരാവരണം െച ” എ ള്ള മാണത്തിെന്റ ഒരു അനുഭവപാഠമായി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജയവിജൃംഭിതമായ ജടാബന്ധത്തിൽത്തെന്ന, ആ മഹാവിജ 
യഘട്ടത്തിൽ ഒരു വ നിപാതം ഉണ്ടായി. മഹാരാജാവിന് േകശവപിള്ളയുെട
േവർപാടുെകാ ണ്ടായ നഷ്ടംേപാെല, അവിടെത്ത കിരീടകാംക്ഷിയായുള്ള
ഹരിപഞ്ചാനനന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശ്വസ്തേസവകനും േകാശകാര്യസ്ഥനുമായ
വൃദ്ധസിദ്ധനും ആകാശഗമനം െചയ്തിരി . ഈ വൃത്താന്തം േകട്ടേപ്പാൾ
ഹരിപഞ്ചാനനൻ ഹതപഞ്ചാനനനായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കപാലത്തിനക 

ള്ള മജ്ജാപിണ്ഡം, അതിെന്റ വത്തിൽ മണംെച തുടങ്ങിയതുേപാെല
േതാന്നി. തെന്റ മങ്ങളുെട സിദ്ധിക്ക് അപരിത്യാജ്യമായ വ്യസഞ്ചയം തെന്റ
േ ഷകന്മാരിൽനി വ േചരുന്നതിനുള്ള കവാടം വൃദ്ധസിദ്ധെന്റ പുറേക
അട കണ്ടേപ്പാൾ ഹരിപഞ്ചാനനൻ സ്വയം ആഗതമായ ഒരു സമാധിയാൽ
ബന്ധിക്കെപ്പ . ഹതവിധിയാൽ താൻ അഭിയുക്തനായിത്തീർന്നിരി ,
എ ള്ള േബാധേത്താടുകൂടി, അേദ്ദഹം അ േനരം ആസനെത്ത അവലംബിച്ച്
ഊർദ്ധ്വൻവലി . ഭക്തന്മാരും സ്വാ യവർത്തികളും ആയ ഭുതതിയും,
വിേശഷി ം ഒരു മഹാനിേക്ഷപത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥകളായ മ ടനിവാസി 
നികളും തെന്റ സ്വാധീനത്തിലിരി േമ്പാൾ വ്യഹാനിെകാ ണ്ടാകുന്ന

തിബന്ധെത്ത ഭയെപ്പടാനിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം വീ ം ഉദ്ദീപ്തനായി. ഉമ്മിണി 
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പ്പിള്ളയുെട േദഹവിേയാഗത്തിൽ ഉദ്ഭൂതമായ അനുകമ്പാഭാരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഹൃദയത്തിനു വഹിക്കവഹിയാെത ചമഞ്ഞതുേപാെല പരിതാപന നായി,
തെന്റ ഗുരുപദത്തിനു േചർന്ന പിതൃസ്ഥാനകർത്തവ്യെത്ത നിവർത്തിപ്പാനായി
ഭക്തെന്റ സം ാര ിയാകരണത്തിനു പുറെപ്പ .
ഈ സമയ തെന്ന അധികാരികളിൽ ചിലർ േകശവപിള്ളയുെട ഗൃഹ 
പരിേശാധന ആരംഭി . ഭഗവതിഅമ്മ അവരുെട ഉപാസനാേദവിയായ
നീലിെയേപ്പാെല ഭയാനകയായി, േകശമകുടെത്ത ഉരൽെപ്പട്ടിേപ്പാെല ജൃംഭിപ്പി 

വിടുർത്തി വിളങ്ങി െകാ തെന്റ കുരരീരവപടലികളാൽ ആ ഭവനെത്ത
മാർജ്ജാരാക്ഷൗഹിണി പതിെന ം േചർന്നേപാലുള്ള ഒരു കുരുക്ഷ മാക്കി 
ത്തീർ . പാർത്ഥനും പാർത്ഥസാരഥിയും മ ബ ജനങ്ങളും പരിപന്ഥികളും
താൻതെന്ന ആയി, വിശിഷ്ടചമ്മട്ടി ധരി ം, ചില ഭഗവൽഗീതകളുപേദശി ം,
“േകശവപിള്ള എവിെട?” എ േചാദ്യം െചയ്ത ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്ക് തെന്റ
നാസികാന്തെത്ത െപാക്കി വിശ്വദർശനം നൽകിയും, “പണ്ടാരവക ആളുകേളാടു
കളിക്കരുത് ” എ വാദിച്ച വിലരുെട മുഖങ്ങളിലും മുതുകുകളിലും ദന്തനഖാദി
ശ േയാഗം െച ം, നിർബ്ബന്ധേചാദ്യങ്ങൾ െചയ്തവരുെട പൂർവ്വപരമ്പരകൾ,
േമലാൽ തിരുവനന്തപുരത്തിെന്റ സമീപേദശമായ തിരുവല്ലെത്ത പിണ്ഡസ്വീ 
കാരത്തിനുേപാലും പുറെപ്പടാെത വർത്തിക്കത്തവണ്ണം, ദിവ്യാ ങ്ങൾെകാണ്ട്
അവെര സമാരാധി ം, േപാർെച . എന്നി ം അമർത്താൻ സാധിക്കാത്ത
ഭടന്മാരുെട മാറ ം തെന്റ മാറ ം നിർദ്ദയമായി അറ ം, “െവള്ളം കുടി 
യും മുട്ടെട്ട” എന്ന് അേ ാശിച്ച്, പാളെയ എടു കിണറ്റിൽ നിേക്ഷപി ം,
ഭഗവതിഅമ്മ തൽക്കാലേത്തക്ക്, ീപരശുരാമൻ തപസ്സിനായി േകരളത്തിൽ
േപാന്നതുേപാെല, ീവരാഹക്ഷ ത്തിൽ ഭജനമിരിപ്പാൻ പുറെപ്പ .
ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ദുർമ്മരണം തിരുവനന്തപുരം നഗരെത്ത ഒരു മഹാസാം മി 
കേരാഗവ്യാപ്തിേപാെല ഭയകരിമ്പടംെകാണ്ട് ആേവഷ്ടി . പൗരകാര്യസ്ഥന്മാർ
മാ ം ആ സംഗതിയുെട അേന്വഷണത്തിനു പുറെപ്പടുകയും, മ സകല ജനങ്ങ 
ളും രാജാധികാരത്തിന് ഒരു രൂക്ഷശിക്ഷയായി, ദുഃഖദീക്ഷെയ അനുവർത്തിക്ക 
യും െച . രാജാധാനിയിെല ഗൗരവമായ ജനേക്ഷാഭം അതിെന്റ ശാന്തമായ
നിസ്സ്വനതെകാ തെന്ന രാജ്യത്തിെന്റ ചതുരന്തങ്ങളിലും ക്ഷണത്തിൽ പര .
േക്ഷ ത്തിെല പൂജാകർമ്മങ്ങൾ തിബന്ധമുണ്ടാകാെത േകാട്ട പുറ
മാറ്റെപ്പട്ട മൃതശരീരെത്ത കാണുന്നതിനു കൂടിയ കരനാഥന്മാരുെട ഇടയിൽ
“ഈ അ മം ആരാൽ െചയ്യെപ്പ ?” എ ണ്ടായ േചാദ്യത്തിന് “നീെട്ടഴു
േകശവപിള്ള” എ ത്തരം അശരീരിവചസ്സായി ആകാശത്തിെല ം മുഴങ്ങി.
മൃതശരീരത്തിെന്റ പാർശ്വത്തിൽ ചിലമ്പിേന ച ക്കാറൻ െപരുംകൂറ്റ രമാ 
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ന്തൽെകാണ്ട് അനന്തശയനപുരെത്ത കുളംേതാണ്ടി കടേലാടു സംഘടിപ്പിക്കാൻ
എന്നേപാെല തലതാഴ്ത്തി ചിന ചീറിെക്കാ നി . നന്തിയ ണ്ണിത്താൻ
തെന്റ സംബന്ധിയുെട ദുഃഖത്തിൽ അനുതപി െകാണ്ട് ദുശ്ശാസനെന്റ അധർ 
മ്മചാരിത്വെത്ത ദർശിച്ച് മൂക്കിൽ വിരൽ തള്ളിേപ്പായ കൃപാദ്യാചാര്യന്മാരുെട

തിച്ഛായേപാെലയും നിലെകാ . നവീനേലാകഗുരുവായുള്ള ഹരിപഞ്ചാ 
നനേയാഗീശ്വരൻ ദന്തപ്പാദുകങ്ങളിൽ ആേരാഹണംെചയ്ത് എഴുന്നള്ളി, തെന്റ
ഭക്തെന്റ മൃതശരീരെത്ത തേലാടി അനു ഹി ം, അങ്ങെന പാവനമാക്കെപ്പട്ട
കേളബരെത്ത ഭസ്മീകരിക്കാെത സമാധിയിരുത്തി കൃമിേഭാജ്യമാ ന്നതി 
നുള്ള വിധികെള ഉപേദശി ം, യാ യായി. അനന്തരം അണ്ണാവയ്യെന്റ
സംഗതിയിെലന്നേപാെല നിയമ കാരമുള്ള േരഖകൾ തയ്യാറാ ന്നതിന്
അധികാരിമാർ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ശരീരെത്ത പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ, അയാെള
നി ഹി െമന്ന് േകശവപിള്ള തിജ്ഞെചയ്തതിെന സംബന്ധി മഹാരാ 
ജാവിനു സമർപ്പിക്കാൻ അയാൾ തെന്റ ചരമേലഖനമായി തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന
സങ്കടപ ം കാണെപ്പ . രാജാധികാരവിധി എങ്ങെന അവസാനിച്ചാലും, ഉമ്മി 
ണിപ്പിള്ളയുെട കൃതാന്തൻ ആെരന്ന്, പുനരിനും പരിേശാധന ം മാർഗ്ഗമില്ലാെത
രാജകീയതീർച്ചയായിത്തെന്ന ഒരു വിധി േകശവപിള്ളയുെട േനർക്ക്, തുറന്ന
ജനേലാകേകാടതിയിൽനി സിദ്ധീകരിക്കെപ്പ .
അ മദ്ധ്യാഹ്നമായേപ്പാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവ് മേനാവി മത്തിനായി
ഏകാന്തവാസം ആ ഹിച്ച്, ഇേപ്പാൾ ‘രംഗവിലാസ്സം’ മുതലായ രാജസൗധ 
ങ്ങൾ സ്ഥിതിെച ന്ന ഉപവനത്തിൽ ‘വലിയ ചവുക്ക’ എന്ന േപേരാടുകൂടി
ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മണ്ഡപത്തിൽ േവശിച്ച്, പരിജനങ്ങെളെയല്ലാം വളെര
ദൂരത്താക്കീട്ട് വ്യാകുലതേയാടുകൂടി അവിെട നട െകാണ്ടിരു . മനുഷ്യരുെട
സുഖാവസരങ്ങെള വഷളാ ന്ന സന്ദർഭകുസൃതി എെന്നാരു ചാത്തെന്റ ബാധ
പലരും അനുഭവിച്ചിരിക്കാം. ഈ മൂർത്തിയുെട കളിെകാെണ്ടന്നേപാെല,
ഉന്നതമായ ശാഖയിൽനി ഭൂമിയിൽ വീഴുന്ന ചക്ക യുെട ‘ധുമി’ധ്വനിേയാടുകൂടി
ഒരു ഭീമാകാരൻ െത ള്ള ചുവർചാടി ആ ഉദ്യാനത്തിനക വീണു. ആ
ശബ്ദത്താൽ ആകർഷിതനായ മഹാരാജാവ് തെന്റ സ്വസ്ഥവാസേത്തയും
രാജസന്നിധിയിൽ സങ്കടങ്ങൾ േബാധിപ്പിക്കാൻ േവശി ന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ 
നിയമേത്തയും ലംഘിച്ച മത്തെന്റ ശരീരൈദർഘ്യവി തികെള ക ണ്ടായ
വിസ്മയത്തിൽ, അയാളുെട അപരാധങ്ങെള മറ . വിചാരിച്ചിരിക്കാെത
മഹാരാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ ചാടിേപ്പായ പക്കീർസാ തനി ശിക്ഷയുണ്ടാകാ 
തിരിപ്പാനായി “മുതലാളി സങ്കടം” എ മഹാരാജാവു േകൾ മാറ് ഒരു
വ്യാജം പറ . ‘മുതലാളി’ എ പറയെപ്പട്ടത് േപാ മൂസാ വർത്തകനാ 
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െണന്ന് മഹരാജാവു വ്യാഖ്യാനിച്ച് പൂർവ്വരാ ിയിെല സംഭവത്തിെന്റ തി
ഉണ്ടായിരുന്നി ം, ൈധര്യേത്താടുകൂടി ആ യമകായെന സമീപ വിളിച്ച്,
“മുതലാളി എ പറഞ്ഞയ ?” എ േചാദ്യം െച . ആ ദൂതൻ ഇടതുൈക
മാേറാടണച്ച്, വലതുൈക നില മു ംവണ്ണം നാല സലാംവച്ച്, മാമെവങ്കി 
ടൻ തെന്റ മുഖെത്ത മറയ്ക്കാൻ ൈകെക്കാണ്ട നിലയിലും അധികമായി വ ിച്ച്,
സൂക്ഷ്മസമേകാണാകൃതിയിൽ, അധരംെപാത്തി നി . ആ ദൂതെന അതിനു
മുമ്പിലും കണ്ടി െണ്ട മഹാരാജാവിനു ബലമായ ഒരു ശങ്ക ഉദിക്കയാൽ
“നിെന്റ േപെരന്ത്?” എ േചാദി കയും “പക്കീർസായാണു െപാന്നടികേള”
എന്ന് നില തെന്ന േനാക്കിെക്കാ അയാൾ മറുപടി അറിയിക്കയും െച .
മഹാരാജാവ്: (പക്കീരിെന്റ പരമാർത്ഥെത്ത ആേലാചിപ്പാൻ ഇടകി ന്നതിനു
പുറെപ്പടുവി ന്ന തെന്റ േചാദ്യത്തിെല വിേനാദരസെത്ത ഓർ സ്വൽപ 
െമാരു പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി) “ഏേഹ! നിെന്നക്കണ്ടിട്ട് സാധാരണ ഒരു െവറും
പക്കീർസായാെണ േതാ ന്നില്ല. പരമാർത്ഥം േകൾക്കെട്ട.”
പക്കീർസായുെട േന ങ്ങൾ, കുനി നിൽ ന്ന ആ നിലയിലും ഉള്ളിലുണ്ടായ
ചിന്തകളുെട ഗതിവിേശഷംെകാണ്ട് അനൽപേവഗത്തിൽ പലവുരു അട
തുറ എന്ന് മഹാരാജാവിനുതെന്ന േതാന്നി. “പക്കീർപിള്ള എ ം ചില
അങ്ങത്തമാർ അന്തസ്സിന് ഉത്തരവാവാർ—ക െന”
മഹാരാജാവ്: “അങ്ങെന ഒ ം അെല്ലന്ന് നാം പറയു .”
പക്കീർസാ: (ഝടിതിയിൽ) “അലിയാർഖാൻ എ കൽപിച്ചാൽ അതുവും
െപാരു ം ൈദവെപ്പരുമെയ.”
മഹാരാജാവ്: (അക്ഷമനായി) “ഛ! േഛ! അതുമല്ലാ—”
പക്കീർസാ: (സമ്മതി തലയാട്ടി. അേതാട് ഉടലും ആടി) “പടച്ചവെന്റ
േമന്മയാൽ മലു ം േപെരാണ്ട് —അതിനും പക്കീർ മൂളും.”
മഹാരാജാവ്: “ആദ്യം അമ്മയച്ഛന്മാരിട്ട േപെരന്ത്? അതു േകൾക്കെട്ട.”
വാ കൾ മുട്ടിയും ഇടറിയും, ഒരു ൈകെകാ െചവി കശക്കിയും തല
െചാറി ം, േന ങ്ങെള അൽപെമാ പുറ കാണിച്ച് മഹാരാജാവിെന്റ
മുഖഭാവെത്ത നിർണ്ണയം െച ം, ചു ം അണയും അമർത്തിയും പക്കീർ
എേന്താ മുനങ്ങി. മഹാരാജാവിെന്റ സരസഗുണം കാശിച്ച് അവിടെത്ത
മനഃ ാന്തതെയ നീക്കി. ആ ഭീമാകാരെന്റ ശരീരപരിമിതിയും അയാളുെട സം 

മവും തമ്മിലുള്ള ൈവപരീത്യം തിരുമനസ്സിൽ നിർഭരമായ വിേനാദരസെത്ത
ജനിപ്പി . “എന്താത്,—ഇ വിഷമിപ്പാൻ? ഭയം കൂടാെത പറേഞ്ഞക്ക് ” എ
കരുണാപൂർവ്വം ാവാഹിപ്പിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ പക്കീർസാ പരമാർത്ഥെത്ത െപാ 
ട്ടി . അതിബാല്യത്തിെല ഒരു സംഭവമായതുെകാണ്ട്, നാമകരണസമയത്ത്
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അച്ഛനമ്മമാർ നൽകിയ േപരിെന, തനിക്ക് ഓർക്കത്ത വണ്ണം േകൾക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിെല്ലന്ന് ആ വൻെപാണ്ണൻ പച്ചയിൽ വിളിച്ചറിയി . മഹാരാജാവ്
െപാട്ടിച്ചിരിപ്പാൻ മടിക്കയാൽ, ശ്വാസംമുട്ടി, കരൾ കലങ്ങി, ക കളിൽ ജലവും
നിറഞ്ഞ്, ഒരുവിധം വിഷമെപ്പട്ട്, തെന്റ ശ്വാസെത്ത നിലയിലാക്കിെക്കാണ്ട്
“ആെട്ട , നിെന്റ സംഗതി വല്ലതും നാം ധരിപ്പാൻ ഇടവന്നി േണ്ടാ?” എ
പിെന്നയും േചാദി .
പക്കീർസാ: “പടച്ചവൻ കൃപെചയ്ത്—പഞ്ചാെതാട്ട്, അള്ളാ അടിച്ച് വാപ്പാേമല്—”
എന്നിങ്ങെന തെന്റ േബാധനെത്ത സത്യവാങ്മൂലമാ ന്നതിന് സത്യവാ 
ചകെത്ത ഉച്ചരിപ്പാൻ തുടങ്ങീട്ട് ശരിയാകാത്തതിനാൽ, “ഇക്കടിതം എല്ലാ
പരമാ വും അറിവി ം” എ പറ െകാണ്ട് ”ഒരു ഓല േലഖനെത്ത
താൻ നിന്നിരു ം” എ പറ െകാണ്ട് ഒരു ഓലേലഖനെത്ത താൻ
നിന്നിരുന്നിട വച്ചിട്ട് പുറേകാ മാറിനി . ‘മുതലാളി’യുെട സ്വകാര്യ േലഖ 
നമായിരി െമ സങ്കൽപിച്ച് മഹാരാജാവുതെന്ന താഴത്തിറങ്ങി അതിെന
എടു െകാ തിരിെയ ചവുക്കയിൽ േവശിച്ച് ദൂതെന േനാക്കിയേപ്പാൾ
ര പാദങ്ങൾ മതിലിെന്റ മുകളിൽ അസ്തമി ന്നതു മാ ം കാണുകയുണ്ടായി.
മഹാരാജാവിെന്റ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കെപ്പട്ടത് േകശവപിള്ളയുെട ഒരു
സങ്കടഹർജിയായിരു . അക്ഷരവടിവുെകാണ്ട് അതിെന്റ ആഗമനം എവിെട 
നിെന്ന മനസ്സിലാവുകയാൽ, െക െപാട്ടിച്ച് ആദ്യംമുതൽ അവസാനംവെര
മഹാരാജാവ് ആ േലഖനെത്ത േവഗത്തിൽ വായിച്ച്, അതിൽ അടങ്ങീ ള്ള
സംഗതികെള സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കി. അതിെന്റേശഷം, ചവുക്കയുെട
മര ണിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒളിയറ തുറന്ന് െവള്ളിേപാെല മിനു ന്ന ഒരു
കഠാരിെയ പുറെത്തടുത്ത്, ആ ഓലെയതിലതുല്യമായി നുറുക്കി കാറ്റെത്തറി .
മഹാരാജാവിെന്റ േന ങ്ങൾ രക്തദ തിയും അഗ്നിദ തിയും െകാ ഭയങ്കരമാ 
യി. രക്തദ തി അപാരബുദ്ധിമാനും നി ലഭക്തനുമായ തെന്റ ഭൃത്യെന റി
പശ്ചാത്തപിക്കയാലും, അഗ്നിദ തി ആ സങ്കടപ ത്തിൽ ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ
കൃ ിമങ്ങൾ ആദ്യംമുതൽ ഓേരാേരാ സംഗതി ം െതളിേവാടുകൂടി വിവരിക്ക 
െപ്പട്ടിരുന്നതുകെള റി േബാദ്ധ്യം വന്നതുെകാ ം ആയിരു . അവിടെത്ത
കർണ്ണങ്ങളിൽത്തെന്ന സിംഹഗർജ്ജനെമ േതാന്നിയ ഒരു സ്വരത്തിൽ
മഹാരാജാവ് ഭൃത്യന്മാെര വിളി . കൽപന േകട്ട് ഓടിയടുത്ത ഭടന്മാേരാട്
“സുബ്ബയ്യൻ—കുമരൻതമ്പി” എന്നീ ര നാമങ്ങെള മാ ം േകാപാന്ധനായി
നിന്നിരുന്ന മഹാരാജാവ് ഉച്ചരി . ഭാഗ്യവശാൽ അന്നെത്ത സംഭവങ്ങെള
സംബന്ധിച്ച കൽപനകൾ വാ ന്നതിനു മാളികത്താെഴ സമയംകാ
നിന്നിരുന്ന ദളവായും ഉപേസനാധിപതിയും കൽപന ഉണ്ടായിക്കഴിയുന്നതി 
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നിടയിൽ തിരുമുമ്പിൽ ഹാജരാക്കെപ്പ . മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ
അത തയും കണ്ടറിഞ്ഞിരുന്ന ആ രണ്ട് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും ആ സമയ
കാണെപ്പട്ട ധർമ്മരാജാവിെന്റ പരിസരത്തിൽ അടു ന്നതിനു ൈധര്യെപ്പട്ടി 
ല്ല. മഹാരാജാവ് മ ിമാരുെട അഭി ായെത്ത കാംക്ഷിപ്പാനും അവേരാട്
ആേലാചനെചയ് വാനും പുറെപ്പടാെത, ഊർജ്ജിതസ്വരത്തിൽ കൽപനകൾ
നൽകുകമാ ം െച . ആ കൽപനകൾ എങ്ങെന ക പിളർ എ വഴിേയ.
ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരൻ സ്വശിഷ്യെന്റ സം തി പുേരാഹിതവിധി 
കൾ നൽകീട്ട് ആ മത്തിേല മടങ്ങിയ ഉടെന ആരംഭിച്ചത് പൂജേയ്ക്കാ
ഭക്ഷണത്തിേനാ അല്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വകാര്യേവേദാക്തങ്ങൾ കാ 
രം ഒ വൃഥാ മവും, മെറ്റാന്ന് മഹാ താനുഷ്ഠായികൾക്ക് അ ധാനവും
ആയിരു . അേപ്പാഴെത്ത അത്യാനുകൂലഘട്ടത്തിൽ തെന്റ ചിരകാല മ 
െത്ത സഫലീകരി ന്നതിനു േവണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ െചയ് വാൻ അേദ്ദഹം
തുടങ്ങി. മഹാരാജാവിെനേപ്പാെല മേനാവി മത്തിനും മ സന്നാഹത്തിനും
പുറെപ്പടാെത ഹരിപഞ്ചാനനമേനാരാജ്യരാജാവ് ചില േലഖനം മുേഖന യജ്ഞ 

വ്യങ്ങേളയും ഉപേഹാതാക്കന്മാേരയും സംഭരിപ്പാൻ ഉേദ്യാഗി . ജനേക്ഷാഭം
രാജ്യത്തിൽ മുഴുത്തിരി എ ൈഹദരാലിഖാൻ നവാബിെന ധരിപ്പിപ്പാൻ
ഒരു സമർപ്പണപ വും തെന്റ ശിഷ്യമഠങ്ങളിേല യജ്ഞദിവസം നിശ്ചയി ം
മ ം ശാസനങ്ങളും എഴുതി തുരഗാരൂഢന്മാരായ ദൂതെര ഏൽപിച്ച് ഉടെന
അയ . ഇതുകൾ കൂടാെത സ സമാപ്തിയിൽ നിസ്സേന്ദഹം തെന്റ തൃപ്പടിേയ 
റ്റവും സിംഹാസനാേരാഹണവും ആേഘാഷി ന്നതാെണന്ന് േവദജ്ഞനും
േയാഗധനനും സകലകലാനിപുണനും വിവിധരാജനീതി വിദഗ്ദ്ധനും ആയ
ഹരിപഞ്ചാനനാവധൂതൻ ഭൂതവർത്തമാനസൂക്ഷമജ്ഞാനത്തിെന്റ ബലംെകാ

തിജ്ഞയും െച .
ഏകേദശം സന്ധ്യേയാടടുത്ത് അേദ്ദഹം രാജ്യാധികാരത്തിെന്റ ദിവ്യമഹിമേയ 
യും രാജമതാനുവർത്തനം എന്ന ജാധർമ്മസർവസ്വേത്തയും കുറിച്ച് തെന്റ
ശിഷ്യവൃന്ദത്തിന് സാേരാപേദശങ്ങൾ െച െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ, അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ യജ്ഞമേഹാത്സവത്തിന് മഹാരാജാവ് തിരുവുള്ളമുണ്ടായി നൽകുന്ന
സംഭാവനേയാടുകൂടി സ തി രാമയ്യനും പരിവാരങ്ങളും ആ േയാഗിവാട 
ത്തിെലത്തി. രാജസംഭാവനയുെട സാക്ഷ്യമായുള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാരുെട
‘സാധന’േലഖനെത്ത ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരൻ താൽക്കാലികമായ തെന്റ

ജാധർമ്മം അനുസരി വാങ്ങി, ക കളിൽ േചർത്തതിെന്റ േശഷം, സദ 
സ്യെര വായി േകൾപ്പി . മഹാരാജാവ് േയാഗീശ്വരെന്റേനർ ദർശിപ്പിച്ച
ഈ അനുഭാവം ജനേക്ഷാഭത്താൽ തിരുമനസ്സിൽ ഉണ്ടായ ഭയവി ാന്തികളുെട
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ഫലമാെണന് മഹാജനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനി . േയാഗീശ്വരൻ മഹാരാജാവിെന്റ
തൽക്കാല ഹനിലകെള മന െകാ ഗണിച്ച്, അവിടെത്ത മൃത കാരകെന്റ
നില തെന്റ യജ്ഞത്തിെന്റ സമംഗളമായ പര്യാപ്തിക്ക് അനുകൂലംതെന്നേയാ
എ പരിേശാധിക്ക മാ ം െച .
വംശവൃക്ഷങ്ങളിൽ ര ം മൂ ം നാലും ശാഖകളുെട തായ് േവരായി നിൽ ന്ന
പിതാവ് പിതാമഹൻ പിതാമഹൻ എന്നിത്യാദി പദവികെള ജീവിതകാല  
തെന്ന ചിലർ ാപി ന്നതിെന്റ പരിപൂർണ്ണാനന്ദത്തിൽ ഭാഗഭാ കളാവാൻ
േമാഹമുള്ളവർ ഈ കഥാദിവസം ഭാതത്തിൽ െചമ്പകേശ്ശരിഭവനത്തിെല
അറ രയ്ക്കക നട ന്ന ഒരു േകാലാഹലെത്ത സന്ദർശനംെചയ് വാൻ
േപാരുവിൻ. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന ആഖ്യായികയിെല നായിക േരാ 
ഗാതുരയായി കിടന്ന മഞ്ചത്തിൽ ഇതാ ഒരു ദീർഘകായൻ ആപാദമസ്തകം
വിലേയറിയതായ ഒരു സാൽവെകാ െപാതിഞ്ഞ് കുംഭകർണ്ണേസവെച  

. ഉദയമുഹൂർത്തത്തിൽ സ്വനിലയങ്ങളായ അശ്വത്ഥങ്ങളിൽ തുരുതുരെന
െചന്നണയുന്ന വാവലുകളുെട ശബ്ദകലാപത്തിനു തുല്യമായ ഒരു ആരവം ആ
മഞ്ചത്തിെന്റ മുൻഭാഗതു മുഴങ്ങി ട . ബാലരവികിരണിളുെട േശാണിമ
അംബരാന്തേമഖലെയ അലങ്കരി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ നി ാതൽപരെന ആച്ഛാ 
ദനംെച ന്ന േശാണകംബളെത്ത ഉത്സാരണംെചയ് വാൻ ബഹുവിംശതി
ബാലപല്ലവാംഗുലികൾ സാഹസംെച . ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറിെല മല 
യാളഭാഷയിൽ പിതാമഹപദത്തിെന്റ പര്യായമായ അ പ്പൻ എന്ന പദെത്ത
ആ ബാലമുഷ്കരസംഘം ‘ഫൂ’ എ വെര, ശുഷ്കി ം ചതുരുപായസൂചകങ്ങളാ 
യും തത്തൽസ്വരങ്ങളിലും ആർത്തി ം ഭുശരീരെത്ത ആസ്തരണംെച ന്ന
പദവിെയ അനുഭവി ന്ന സാൽവ നി ാധീനെന്റ കായെത്ത ദൃഢതരമായി
ആവരണംെച ന്നേതയു . കൽപനകളും കൂ വിളികളും േകാപകലഹ 
കലശലുകളും െകാണ്ട് ആ മുചുകുന്ദന് ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ,
കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിര മുതൽ പാദംവെര ഓടങ്ങളുെട
വ കളിൽ കാണെപ്പടുന്ന ത കുറ്റികൾ േപാെല അണിയിട്ട്, വി മികളായ
ആ ബാലവർഗ്ഗം സാൽവയുെട മുകളിലായി ഇരി പിടിച്ച്, കുതിരയും ആനയും
കളിതുടങ്ങി. ഓേരാരുത്തർ ‘ഹായ്! ഹ! െഹലത്തി!’ എന്നിങ്ങെന േമളംകൂ ന്ന 
തിനിടയിൽ ആ ബാലസംഘത്തിെല മൂപ്പരായ ആറുവയ ള്ള ഒരു കുരുമുളകൻ,
“കുതിര റ േകറിവരും—കുഞ്ചാതിച്ചപ്പിേള്ളെട—കു മീശെയാെക്കത്തങ്കം!”
എ ഗാനംെചയ്ത്, കുതിര േവഗം കൂട്ടി . ഈ ഗാനെത്ത അനുേമാദിച്ച്,
ശങ്കിടിക്കാരായ കടുകുമണികൾ ‘കീയം’ വിളി . ഇതു േക ണ്ടായ നീരസേത്താ 
ടുകൂടി ഗൃഹനായികയായ പാർവതിപ്പിള്ളയമ്മ അറ രയ്ക്കക േവശിച്ച്,
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“കു ങ്ങൾ കാലേത്ത നില നി ടേയാ?” എ ശാസനംെച . ആ
ആജ്ഞയുെട വണമാ ത്തിൽ ആ കുട്ടിഗ്ഗന്ധർവസംഘം വാനനരന്മാെരേപ്പാ 
െല ഇഴ ം കിഴി ം, മഞ്ചത്തിൽ നി താഴത്തിറങ്ങി, േമാഷണംെചയ്ത
മാർജ്ജാരന്മാെരേപ്പാെല നിലയായി. നി െചയ്തിരുന്ന മാണിയും അവ 
െര ടർന്ന്, ഝടിതിയിൽ എഴുേന്നറ്റ്, ഒ ര ൈപതങ്ങെള കരസ്ഥവും,
ചിലെര ഭുജസ്ഥവും ആക്കിെക്കാണ്ട്, പത്നീശാസനെത്ത ആദരിെച്ചന്നേപാെല
േശഷംേപരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ േചർ നിന്ന് ശിക്ഷണീയനാട്യെത്ത അഭിനയി .
തെന്റ ഭർത്താവിെന്റ പരിഹാസഭാവം കണ്ട് ശുണ്ഠിേയാടുകൂടി പാർവതിപ്പിള്ള
വടേക്കെക്കട്ടിേല തിരി . ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിെല രാജ ണിധിയും,
മൂഢശിേരാമണിയായ ച ക്കറൻ തെന്റ കണ്ഠാലങ്കാരമായി കരുതിയി ള്ള
കുടൽമാലകളുെട സം ഹാകാരവുമായ രാമവർമ്മത്ത് അനന്തപത്മനാഭൻ
പടത്തലവർ െപാട്ടിച്ചിരി . ബാലസംഘം ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തിെകാണ്ട് ആവർ 
ത്തിതബാല്യനായ ആ സന്ദർഭത്തിെല തങ്ങളുെട േസനാനിയുെട വിജയെത്ത
പരിേതാഷിച്ച് വിവിധധ്വനികൾെകാണ്ട് ആ നാലുെകട്ടിെന െപാടിെപടു .
ര നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, പടത്തലവരായ അനന്തപത്മനാഭന് ബാലദീ 
പാവലിയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ഉഷനിേവദ്യം എടുത്തിരി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാര്യയായ സൗഭാഗ്യവതി ത ിയുെട നിലയിൽ ചട കൾ ഉപേദശി െകാ
നിൽെക്ക, രണ്ടാമെത്ത പു ിയായ െകാച്ചമ്മിണി എന്ന ീരത്നം ഭർ കരക 
നകസംപുടത്തിൽനി േവർെപട്ടതിനാലുള്ള ധൂസരതേയാടുകൂടി േമൽശാന്തി
സ്ഥാനത്തിൽ നിേവദ്യാർപ്പണം തുടങ്ങി. പിതൃവാത്സല്യപൂർണ്ണമായുള്ള ആ
അതിമാനുഷെന്റ മനസ്സ് പു ിയുെട വിരഹതാപെത്ത ഓർത്ത് കരുണാർ മായി
ഭവി . അേദ്ദഹം സ്വപത്നീമുഖത്തിൽ േനാക്കി ഇങ്ങെന പറ : “പറേഞ്ഞാ
െകാച്ചമ്മിണിേയാട്?” (പു ിയുെട െചവികൾ വട്ടംപിടി .) “ൈഹദെര േസവി 
ച്ച് ീരംഗപട്ടണ താമസി എ കിട്ടിയ എഴുത്തിെല കാര്യം.” (മുഖം
വികസി നിൽ ന്ന പു ിേയാട് ) “ൈഹദർ രാജാവിെന ടർന്ന് പാലക്കാ ം
മ ം സഞ്ചരി എന്ന് ഒരു േസ്നഹിതെന്റ എഴു വന്നി ണ്ട്.” (ആ ഗത്ഭ 
യുെട േന ങ്ങളിൽ ബാഷ്പം െപരുകി.) “േചാരകണ്ടാൽ േമാഹാലസ്യെപ്പടുന്ന
ആ വീരൻ ആ പട ട്ടത്തിൽ എ െച േന്നാ -”
െകാച്ചമ്മിണി: (ക നീർ വർഷി െകാണ്ട് ) “അച്ഛെനേപ്പാെല ൈധര്യമില്ലാത്ത 
വെര അച്ഛന് എ ം ആേക്ഷപംതെന്ന.”
അനന്തപത്മനാഭൻ: “ഞാൻ വങ്കാളക്കശാപ്പനാകെകാണ്ട് അങ്ങെന ആേക്ഷ 
പി ന്നതിൽ ഒരു ന്യായമുണ്ട്. ഞാൻ അതിെന ഒളിയ് ക്കയും മറയ് ക്കയും
െച മില്ല. എെന്റ െകാച്ചമ്മിണി ട്ടിയും അന്ന് അച്ഛെന്റ കക്ഷിയിൽ
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േചർന്ന കൂറ്റാത്തിയല്ലായിരുേന്നാ?”
െകാച്ചമ്മിണി: “അത് അച്ഛെന്റ മകളാകെകാണ്ട്. എ ആണ്ടായിേപ്പാൾ?
എെന്റ പിഴ ഞാൻ േവണ്ടതു കര . ഇനി എെന്ന ഒന്നേങ്ങാട്ടയച്ചാൽ,
അേദ്ദഹെത്ത ഞാൻ തിരി െകാണ്ടരാം.”
അനന്തപത്മനാഭൻ: “ന െട രാജ്യത്തിെന്റ ശ വിെന േസവി ന്ന ആളിെന്റ
അടു നിെന്ന അയയ് ക്കേയാ?”
െകാച്ചമ്മിണി വാദത്തിൽ േതാ എങ്കിലും, അച്ഛേനാടിങ്ങെന അേപക്ഷി :
“അച്ഛാ! വരിഷവും പത്തിരുപതാവാറായി. ഇനിെയങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ബുദ്ധിേമാശെത്ത �ക്ഷമിക്കണം.”
അനന്തപത്മനാഭൻ: “മാേങ്കായിക്കലായ വലിയപടവീട്ടിൽ തമ്പിമാര് േചാര
കണ്ട് മയങ്ങി ട മകേള. ഛി! ഛീ! രാജ്യത്തിനുതകാത്തവൻ—”
പാർവ്വതിപിള്ള: (പരിഭവിച്ച് ) “രാ ി വ , േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ, കു ങ്ങെള
കരയി തുട ന്നത് എ മാതിരിയാത്? െവ ം കു ം െകാലയ് ം എല്ലാവ 
രും കച്ചയും െകട്ടി നട േമാ?” അനന്തപത്മനാഭൻ: “എവിെടവിെട? ആ മുഖം
േനെര ഒ കാണെട്ട—അങ്ങെന ഒരുങ്ങിനടന്നാൽ, ചത്താലും എഴി വരുെമന്ന്
അനുഭവമില്ലേയാ ന െട അമ്മമ്മയേമ്മ? അതു കിടക്കെട്ട. ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട
മരണം മഹാകഷ്ടം! ശുദ്ധപാവം—എല്ലാം െകാ ം—മുഖംകാണി വന്ന് എല്ലാം
ആേലാചിക്കാം.”
ബാല ീഡാരേസാപേഭാഗത്തിൽ ആകണ്ഠമഗ്നനായി കാണെപ്പട്ട അജയ 
നായ ഈ രണസിംഹം േകശവപിള്ളയുെട സങ്കടേലഖനെത്ത ആ ദമാക്കി
മഹാരാജാവിനാൽ അരുളെപ്പട്ട ആജ്ഞെയ അനുസരിച്ച് രാജധാനിയിൽ
എത്തിയിരി ന്നതായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുട്ടിക്കളിെയ അപഹസി 
പ്പാൻ സന്നദ്ധരായുള്ളവർ പട്ടണ പ്പിള്ളയാർ എന്ന മഹാവധൂതെന്റ കഥെയ
സ്മരിപ്പിൻ. ആ അവധൂതൻ സംസാരനിവൃത്തിെയ കാംക്ഷി ം, പടത്തല 
വൻ സ്വരാജ്യക്ഷേമസിദ്ധിെയ പുര രി ം, അവധൂതൻ തൃഷ്ണാകലിതമായ
ഇഹേലാകജീവിതെത്ത നിന്ദി ം, പടത്തലവർ േലാകഗതിയുെട സ്ഖലന 
ങ്ങളിൽ ഉദാരകാരുണ്യെത്ത ദർശിപ്പി ം, ഈ ര േപരും ഒരുേപാെല
ആദത്യാഗികളായിരു . മഹാവിപ കളിലും അതിശാന്തനായും മഹൽസമ്പ 

കളിലും േകവലം ഉദാസീനനായും വർത്തിക്കെകാണ്ട് ായാധിക്യത്തിലും
യുവ ൗഢിക്ക് ക്ഷയം വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഈ രാജ്യാഭിമാനി മഹാരാജാവിെന
മുഖംകാണിപ്പാനായി പരിവാരങ്ങേളാടുകൂടി യാ യാരംഭിച്ചേപ്പാൾ ആദ്യമാ 
യി ജനറൽ കുമാരൻതമ്പി അേദ്ദഹെത്തക്ക െതാഴുതു. അടുത്ത േപാെല
മേറ്റാേരാ ധാന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും പൗര മാണികളും വ േചർ . പല 
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േരാടും സമാധാനം പറ ം, കുമാരൻതമ്പിയുെട ഹസ്തെത്ത അവലംബി ം
നട ന്നതിനിടയിൽ ഓടിെയത്തി ആശീർവാദം പറഞ്ഞ മാമാെവങ്കിട 

പാശ്ചാത്യരീതിയിൽ ൈക െകാടു കുലുക്കി, അയാെളെക്കാെണ്ടാരു
കൂപ്പാടുേപാടി . രാജമന്ദിരത്തിനക േവശിച്ചേപ്പാൾ അവിടവിെട മു 
ഴങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്ന കലാപം െപെട്ട നി . സിംഹവി മനായ തെന്റ
പൂർവ്വഗാമിയുെട മ ിേ ഷ്ഠനും ഥമ തിരുമുഖസ്ഥാനികനും ആയിരുന്ന മഹാ 
നുഭാവെന്റ ഏകപു നും, തെന്റക്ഷണന കാരം വന്നി ള്ള അതിഥിയുമായ
പടത്തലവെന ഭാഗിേനയമാതുലന്മാർ അേന്യാന്യം ആചരി ന്ന ആദരൈമ 

ികേളാടുകൂടി, മഹാരാജാവ് ക്ഷണത്തിൽ സൽക്കരിച്ച് കുശല ശ്നം െച .
ധീേരാദാത്തശീലനും നിരന്തരകാര്യനിരതനും ആയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാ 
രാജാവിനും വിേനാദസംഭാഷണംെകാണ്ട് മേനാലംഘനെത്ത ജനിപ്പി വന്ന
പടത്തലവേരാട് മഹാരാജാവ് കുശലാേന്വഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, ക്ഷമാ ാർത്ഥി 
െയ ള്ള നാട്യത്തിൽ ഇങ്ങെന അരുളിെച്ച : “മഴക്കാലമാണേല്ലാ—േവട്ട
തരമില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ഇേങ്ങാ വരുത്തിയതാണ്.”
പടത്തലവർ: “അടിയൻ–നാട്ടിലും േവട്ട തരമുെണ്ടന്ന് തൃക്കണ്ണിൽ കണ്ടിരി 
ക്കാം.”
മഹാരാജാവ്: “ഒരു കാടിളക്ക് ഇവിെടത്തെന്ന േവണ്ടിവരും. അതിേലക്കാണ്
ആളയച്ചത്. േപാ മൂസാേയയും വരുത്തിയിരു . അവിട േപാന്ന േകശവൻ
എേങ്ങാ േപായി?”
പടത്തലവൻ: “കൂടിെചമ്പകേശ്ശരിയിൽ വിടെകാണ്ടി ണ്ട്. കഥെയല്ലാം അവൻ
പറ േക . ഇനി കൽപന എെന്തന്ന് അരുളിെച്ചയ്യണം.”
മഹാരാജാവ്: “പല സംഗതിയുണ്ടിവിെട, എങ്കിലും, ഉടനടി നിവൃത്തിേക്കണ്ട
കാര്യം രണ്ടാണ്. ഒരു േയാഗീശ്വരൻ എന്തിേനാ ഒെക്ക പുറപ്പാടുണ്ട്. അതിെന്റ
സൂക്ഷ്മം േകശവൻ ധരിപ്പി . ഒതുക്കാൻ േവണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ നാമും െച .
അതിെന റി േമലിൽ േവണ്ട ആേലാചനകൾക്ക് ദളവാ െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ
വ െകാ ം. മേറ്റ സംഗതിയിലാണ് വിഷമമുള്ളത്. കഴ ട്ട പിള്ള 
മാരുെട വകയിൽ വേല്ലാരും േശഷി േണ്ടാെയന്നറിേയണ്ടിയിരി .
ചിലമ്പിേന െതേക്കതിൽ ര ീകളുെണ്ടന്ന് േകശവൻ വാദി . അവ 
രുെട പരമാർത്ഥം നന്തിയ ണ്ണിത്താനും െവങ്കിടഭാഗവതർ ം അറിയാം.
അവേരാടു ഞാൻ േനരിട്ടേന്വഷിപ്പാൻ പുറെപ്പട്ടാൽ കാര്യം കാര്യംേപാെല നട 
േത്തണ്ടിവരും. ീകളിൽ ഒ കുട്ടിയാണ്. അവെള േകശവെന്റ അരിവ കാരി
േപായി ക . ഈ സ്ഥിതിയിൽ അവെന്റ മനസ്സിെന്റ ഗതിെയെന്തന്നറിവാൻ

യാസമായിരി . ആ വഴി ള്ള കഥ എന്താെണ നമുക്ക് ഒരു രൂപവുമു 
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ണ്ടായിരുന്നില്ല. നമു ം, കഴ ട്ടെത്ത വീ കാർ ം, േകശവനും, ഒ േപാെല
േവണ്ടത്തക്ക ആളാണേല്ലാ കാരേണാര്. എല്ലാം അേങ്ങാേട്ടൽപിച്ചിരി .
ഒരു ബഹളത്തിനും ഇടവരുത്താെതയും േകശവനു സന്താപം ഉണ്ടാകാെതയും
എല്ലാം ശരിയാക്കണം. മനസ്സിലായേല്ലാ?”
പടത്തലവർ മഹാരാജാവിെന്റ ചിത്തഗതികെളയും ഇംഗിതങ്ങെളയും വിചാരിച്ച്
ആശ്ചര്യെപ്പ . ഖഡ്ഗെത്തക്കാളും ഊർജ്ജിതമായും സഫലമായും ജയസമ്പാദ 
നം െച ന്ന ഒരു ആയുധം മഹാരാജാവിന് ഒരു ൈവഷ്ണവപാശുപതതുല്യമായി
സ്വാധീനമുെണ്ട കാണുകയാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയ തിഷ്ഠിതമായുള്ള
‘മാർത്താണ്ഡവർമ്മ’ വി ഹേത്താടു തുല്യസ്ഥാനെമങ്കിലും ഈ ധർമ്മരാജാവിന്
അവകാശെപ്പടു എന്ന് അതി ീതനായി അേദ്ദഹം അഭിമാനി . “അടിയൻ
േകശവൻ കഥകൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ്, അടിയനറി . തിരുമനസ്സിേലക്ക്
രൂപമാകാത്ത ആ കിടാത്തിയുെട സംഗതിയിൽ അടിയനും കുറ സംശയമുണ്ട്.
ഇ നാെളെക്കാണ്ട് എല്ലാം അേന്വഷി തിരുമനസ്സറിയിക്കാം. ഈ കൃപാ 
നീതി തിരുമനസ്സിേലക്ക് ദീർഘായു നൽകി രാജ്യത്തിെന്റ സൗഭാഗ്യെത്ത
വർദ്ധിപ്പിക്കെട്ട.”
ഇങ്ങെന തുടങ്ങിയ സംഭാഷണം മഹാരാജാവിെന്റ േകാവിെലഴുന്നള്ളത്തിേന 
യും താമസിപ്പി . രാജരത്നവും ജാരത്നവും പര രഗുണ ാഹികളായേപ്പാൾ
ഇടക്കാലെത്ത അനാസ്ഥസ്ഥിതിെയ റിച്ച് അധികം േ ശിച്ചത് മഹാരാ 
ജാവായിരു . പടത്തലവർ െചമ്പകേയരിയിേല മടങ്ങി. ഉടേന തെന്ന
ഊണുകഴിച്ച്, പാടുന്നതിനു തുംബുരുവും തൂക്കി ഹാജരായ മാമെന തല്ലി ഓടി 
ച്ചിട്ട്, ഉച്ച മു തെന്ന േതാക്ക്, കുന്തം, വാൾ, കുറുവടി എന്നീ ആയുധങ്ങൾ
ധരി ള്ള േവട്ടക്കാരും ചില കുപ്പായക്കാരുമായി കഴ ട്ടേത്ത പുറെപ്പ .
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അദ്ധ്യായം ഇരുപെത്താന്ന്

“അതുെപാഴുതു കുന്തിെയ വന്ദി മാധവൻ;
ആശീർവചനവും െചയ്തിതു കുന്തിയും.”
ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട നി േഹാദന്തം കഴ ട്ടം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അടുത്ത
ഉദയയാമാന്തത്തിനുമു തെന്ന എത്തി, “കൂനിൽ കുരു പുറെപ്പടുക” എ ള്ള
െമാഴിെയ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഫലെപ്പടുത്തി, മ ട താമസി ന്ന
സ്വാധികളുെട ഹൃദയ ണങ്ങളിൽ നവേവദനയുണ്ടാ മാറു തറ . ആ ദി 
വസത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന മീനാക്ഷി േകശവപിള്ളെയ സന്ദർശനംെചയ്ത
വീരവനമാൻകിേശാരിക, ശിംശപാതരുമൂലവാസെത്ത ബഹുവത്സരം അനുഷ്ഠിച്ച 
േപാെല അവസ്ഥാന്തര ാപ്തയായിരി . തെന്റ കാമുകൻ പൂർണ്ണസുഖനായും
സംശുദ്ധയശ നായും തനി തിരിെയ ലബ്ധനാകുെമ ജഗജ്ജയിയായ ഹരി 
പഞ്ചാനനൻ തിജ്ഞെചയ്തിരി എ പറഞ്ഞ്, സമാശ്വസിപ്പിച്ചാണ്
കുപ്പശ്ശാർ ആ കന്യകെയ അവളുെട സാഹസ മത്തിൽനി വിരമിപ്പിച്ചത്.
എന്നാൽ, ഹരിപഞ്ചാനനൻ ക്ഷണേനരേത്തക്ക് മ ട പടിക്കൽവച്ച്
തെന്ന കണ്ടതിലുണ്ടായി ള്ള അഭിമാനേമാ, കഷ്ടേമാ— ണയേമാ—അല്ലാെത,
തെന്റ ഇംഗിതസിദ്ധിക്കായി യത്നി ന്നതിന് അേദ്ദഹെത്ത രിപ്പിപ്പാെന

േണാദനമുെണ്ട ള്ള സാരമായ ശ്നം അവളുെട ഹൃദയത്തിൽ അ രി 
. ഈ േചാദ്യത്തിന് സ്വസ്വാന്തത്തിലുണ്ടായ തിേഷേധാത്തരം അവളുെട

ക്ഷേതാത്സാഹെത്ത അണുമാ വും ഉേത്തജനം െചയ്തില്ല. മ ട തിരിെച്ച 
ത്തിയേപ്പാൾ ഉണ്ണിത്താൻ ഭുവിെന്റ ഇ ശീതളമായ ഗുരുതരകാരുണ്യത്തിനും,
വ്യസേനാൽ ാവിതമായ ആ കന്യകയുെട മനസ്സിെന സമസ്ഥിതിയിൽ
ആ ന്നതിനു സാധിച്ചില്ല. കുപ്പശ്ശാർ അയാൾ പുറ പറയുന്നതിലധികം
എേന്താ മനസ്സിൽ ഉപഗുഹനംെച ന്നതായി ആ കന്യക േതാന്നി. അയാൾ
ഐശ്വര്യകാംക്ഷനിമിത്തം ആ േയാഗീശ്വരെന തേന്നാടു സംഘടിപ്പിക്കാൻ
യത്നി ന്നതായി വ്യാഖ്യാനിച്ച്, അവൾ ധർമ്മ തനായ ആ വൃദ്ധെന േദ്വഷി  
തുടങ്ങി. കുപ്പശ്ശാർ രണ്ടാമതും േയാഗീശ്വരവാടത്തിൽ േപായി തിരി വന്നേപ്പാൾ
മുതൽ, അയാളിൽ കാണെപ്പട്ട ൗര്യഭാവവും നിതാന്തപരുഷതയും, അയാൾ
വൃദ്ധേയാടു ഗൂഢമായിെച്ചയ്ത ആേലാചനകളും, വൃദ്ധ ഉണ്ണിത്താെന േത്യകം
വരുത്തി ദീർഘസന്ദർശനം െചയ്തതിൽ ഭിന്നാഭി ായെനന്നേപാെല അേദ്ദഹം
പിരിഞ്ഞതും, മീനാക്ഷിയുെട ഉള്ളിൽ ജനിച്ച വിേദ്വഷകാലുഷ്യെത്ത സ്ഥി 
രീകരി . വൃദ്ധയും കുപ്പശ്ശാരും ദുർേമ്മാഹികെള ം, േലാകത്തിൽ തനിക്ക്
താനല്ലാെത ഇതരശരണ്യനുെണ്ടങ്കിൽ അത് ചിലമ്പിേന നിന്ന് ഉ ഭാ 
വനായി വന്ന്, സ്വമാതാമഹിയുെട സമക്ഷത്തിൽവ തെന്ന പരസ്യമായി
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വരിച്ച കാമുകനല്ലാെത മറ്റാരുമെല്ല ം ചില സ്വന്തൈകവല്യസിദ്ധാന്തങ്ങളും
അവൾ പാഠമായി. ഇങ്ങെന ആത്മൈകവല്യനിവൃത്തയായ ആ േവദവ 
തിെയ അവളുെട തൽക്കാലാ മത്തിന് യുൽശരീരയാ വാെനന്നേപാെല
മാതമഹിയുേടയും പരിചാരകേന്റയും മ ടഭവനത്തിേന്റയും വേയാവൃദ്ധി, ആ
കന്യകയിൽ പകർ . തെന്റ കുടുംബത്തിന് നിസർഗ്ഗവും അ തിഹതവുമായ്
ധൃഷ്ടത അതിെല എല്ലാ അംഗങ്ങേളയും ഒേര കാരം വിപന്നരാക്കിയതുേപാെല,

ണയബന്ധത്തിലുള്ള തെന്റ സ്ഥിരനിഷ്ഠ തെന്നയും അംഗുല മമായ സ്വപൂർ 
വഗാമികളുെട ദുരന്തത്തിേല നയി എ ം മ ം േ ശിച്ചതിനിടയിൽ
തെന്റ ഗൃഹനാമെത്ത ‘കഴ ട്ട’െമ സങ്കൽപിച്ച് ഓേരാ ചിന്താവിമർശനങ്ങൾ
മനശ്ചാപല്യംെകാ തുടങ്ങി. കഴുകന്മാർക്ക് തങ്ങളുെട നഖരതുണ്ഡങ്ങൾ 
െകാണ്ട്, മൃതങ്ങേളാ, ജീവ ക്കേളാ ആയ, ഇതരശരീരങ്ങളുെട മർദ്ദനവും
േഭദനവും അശനവും െചയ്കെയ ള്ള രാനുഭവങ്ങൾക്കല്ലാെത, ദിവ്യമായ
അനുരാഗഭൂതിേക്കാ ആത്മസ1രത്തിേനാ ഉത്തമമായ ഗൃഹജീവിതത്തിെന്റ
സൗഭാഗ്യത്തിേനാ അവകാശെമന്ത്? തങ്ങൾക്ക് തെന്റ വർഗ്ഗത്തിൽ ജനി ള്ള
അവാന്തരങ്ങളായ പറവകളുെട ഇടയിൽ നായകസ്ഥാനവും അന്തകസ്ഥാനവും
വഹി ം ജലതരുതൃണശൂന്യമായുള്ള വല്ല പർവതാ ശിലയിലും വാസംെച ം
മൃദുലവും കരുണാസങ്കലിതവുമായ ജീവികാമാർഗ്ഗെത്ത പരിത്യജി ം ഉള്ള ഏകാ 
ന്തജീവിതമേല്ല വിധിയാൽത്തെന്ന കൽപിക്കെപ്പട്ടി ള്ളത്? സ്വജാതീയരിൽ
ഇതരന്മാർ ാപല്യമല്ലാതുള്ള വാസേദശത്തിേന്റയും സഞ്ചാരവീഥിയുേടയും
ഔന്നത്യംെകാ മാ ം തങ്ങൾ സ ഷ്ടിെയ ാപിേക്കേണ്ടതേല്ല? തെന്റ
കുലത്തിെന്റ നിയതി ഏതദ്വിധമായ ഒരു രാജത്വമാെണങ്കിലും, ആ ഉന്നതകു 
ടുംബത്തിെന്റ നാമമഹിമ േവണ്ടി താൻ പൂർവജന്മത്തിൽ ാർത്ഥിച്ചില്ലേല്ലാ
എ ം അവൾ ചിന്തി . എ മാ മല്ല, താൻ സ്വകുടുംബധർമ്മത്തിെന്റ
വലുതായ വിേലാപത്താെലന്നേപാെല, ിപുരസുന്ദരിവലിയമ്മയുെട മുഖ 
ത്തിൽനിന്ന് ആശ്ചര്യാേക്ഷേപാക്തികെള ഉത്സർജ്ജിപ്പി മാറ്, േന ങ്ങളിൽ
അ രണംെചയ്യിച്ച ഒരു മൃദുശീലയായ കന്യകയുമേല്ല? ഇങ്ങെന ബഹു 
രൂപങ്ങളായി മനസ്സിൽ വ്യാപരിച്ച ആത്മഗതിളും അവളുെട താപസാന്ത്വനം
െചയ്യാത്തതിനാൽ, അവൾ ആത്മ ഭാവംെകാണ്ട് തെന്റ വിരഹദുഃഖെത്ത
ഉപഗുഹനംെച . എന്നാൽ അതിെന്റ രൂക്ഷജ്വലനത്തിൽനിന്ന് ഉൽഭൂതമായ
ഒരു ധൂമം അവളുെട കാന്തിസൗഭാഗ്യെത്ത ക്ഷണം തി ആച്ഛാദി . അവളു 
െട നി ാകാലങ്ങൾ ണയസമു തരംഗങ്ങളിൽ അകെപ്പ വലയുന്ന തെന്റ

ാണരക്ഷണത്തിനുള്ള മങ്ങളായും, സ്നാനഭക്ഷണാദി ിയകൾ േകവലം
വി ഹാരാധനയിെല ത കർമ്മങ്ങളായും, ാർത്ഥനാേ ാകകഥനങ്ങൾ
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ൈദവനിഷ്കരുണത്വത്തിെന്റേനർ ള്ള േകാപപർജ്ജന്യധ്വനികളായും ചമ .
ച ക്കാറൻ, നന്തിയ ണ്ണിത്താൻ എന്നീ ഭുക്കളുെട പുരുഷത്വേത്തയും രാജാ 
ധികാരത്തിെന്റക്ഷീണതേയയും തെന്റ കാമുകെന്റ അനുരാഗദൗർബ്ബല്യേത്തയും
അവൾ ആത്മനാ ഉപഹസി ; വർഷകാലത്തിെന്റ തകൃതികൾ കണ്ടേപ്പാൾ,
അതുകേളാടുകൂടി േലാകം അവസാനിക്കേട്ട എന്ന് അവൾ ശപി . താദൃശമായ
തെന്റ അവസ്ഥെയ അപഹസിക്കാെനന്നേപാെല, ഇടയ്ക്കിെട സന്നവദനനായി
കാണെപ്പട്ട ആദിത്യേനാടു കയർ ; ഇടവി െപാഴിയുന്ന മഴകെള വിധിഗതിയു 
െട ചാപല്യേത്താടുമപി ഭർത്സി . തെന്റ ഭർ സ്ഥാനികന്, ആപേന്മാചനം
വരു ന്നതിൽ തനി ള്ള ശക്തിവിഹീനതെയ പരിഹരിപ്പാൻ നിർമ്മമനായ
ൈദവേത്താടു ാർത്ഥി ; താൻ നിത്യപാരായണംെച ന്ന േസ്താ ങ്ങളിൽ
“ േലാക്യവിജയീ ഭേവൽ”, “ശ ൈസന്യം വിേജഷ്യസി” എ ം മ ം ഫല  
തികൾ ഓേരാ ഋഷീശ്വരന്മാരാൽ കീർത്തിക്കെപ്പട്ടി ള്ളവ തെന്റ സംഗതിയിൽ
വിഫലങ്ങളായി ഭവിച്ചതിനാൽ, “ആെരാരുവൻ േമലിൽ േസവിപ്പതും” എ ള്ള
നളമഹാരാജാവിെന്റ േചാദ്യം ആ കന്യകയുെട ഹൃദയത്തിലും ഉദി . തെന്റ മാ 
താമഹിേയാടും തെന്റ മനസ്സിന് ‘ആനന്ദകന്ദള’മായ കാമുകേനാടും േചർന്നിരുന്ന
നിശയിൽ, തെന്ന ശീതളകരങ്ങൾെകാ തേലാടിയ പൂർണ്ണച െന്റ ആകാ 
ശസഞ്ചാര മെത്ത താൻ ാർത്ഥനാഗീതങ്ങൾെകാണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ച ആ
സ്വപ്നസദൃശമായ അൽപകാലത്തിെന്റ ആവർത്തനെത്ത അവൾ കാംക്ഷി . ആ
രാ ിയുെട മേനാഹരാരംഭവും അതിഭയങ്കരമായ അവസാനവും ഓർത്തേപ്പാൾ
മീനാക്ഷി പാണ്ഡരവദനയായി, രാജഭടാദിജനങ്ങളുെട േവശനംെകാ
തെന്റ ഭവനദ്വാരം പുനശ്ച വിപാടനംെചയ്യെപ്പടു എ വി മി . ീകളുെട
കൗമാരകാലം മുതൽ രക്ഷിപ്പാനുള്ള പുരുഷെന്റ ണയസമ്പാദനം തെന്റ
സംഗതിയിൽ ാണേഭദകമായി പരിണമിച്ചിരി ന്നതും, എല്ലാം ൈദവവി 
േരാധത്തിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങെള സ്മരിച്ച്, ‘സമസ്താപരാധ’ ാർത്ഥനേയാടുകൂടി,
തെന്ന വലയംെചയ്ത ദുഃഖതരളതാവാഹിനിയിെല േയാഗാനന്ദതരംഗത്തിൽ
നിമഗ്നയായി.
ഇങ്ങെനയുള്ള അശരണ്യതെകാണ്ട് ദിവസം തി ഉത്തേരാത്തരംക്ഷീണിച്ച
മീനാക്ഷിെയ മാതാമഹിയും കുപ്പശ്ശാരും കഴിയുന്ന സാന്ത്വനംെചയ് വാൻ

മി . മാതാമഹിയുെട ശയ്യാർദ്ധഭാഗിനിയായി ശയി ക, അനുക്ഷണം
എഴുേന്നറ്റ് ഗൃഹദ്വാരേത്താട് കാമുകസമാഗമെത്ത ഇച്ഛി േനാ ക, വഴിേപാ 
കുന്ന ജനങ്ങളുെട സ്വജനങ്ങളിൽ ിയതമസംഭാഷണം േകട്ടതായി മി ക,
മന ന്യയായി ഗൃഹത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരണം െച ക, ദിനകൃ 
ത്യങ്ങെള വിേദ്വഷിച്ച് സ്വരക്ഷകേരാട് മൗനെത്ത അവലംബി ക ഇത്യാദി
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വിരഹജ്വരേചഷ്ടകേളാടുകൂടി ആ കന്യക സാക്ഷാൽ മീനാക്ഷിയുെട േ തെമന്ന 
േപാെല ചമഞ്ഞ്, േ ക്ഷകജനത്തിന് അനുകമ്പാവിഷയമായി ഭവി . ഇങ്ങെന
കഴിയുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ൈവകുന്നതിനു മൂ നാലു നാഴികയുള്ളേപ്പാൾ
തെന്റ ഹൃദയാപഹാരിയുെട സ്വരസംഘടനം തെന്ന എ േതാ ംവണ്ണം ഒരു
ശബ്ദം പടിക്കൽ േക . അപാരമായ ആശാനിേവശേത്താടുകൂടി മീനാക്ഷി
എഴുേന്ന േനാ ന്നതിനിടയിൽ, േയാഗീശ്വരെന്റ ഗതികെള റിച്ച് ഏകാ  
ചിന്തനംെച ം, മ ള്ളവരുെട സഹതാപംേപാലും ലഭിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധം
അതുകെള േഗാപനംെച ം ഉഴലുന്ന കുപ്പശ്ശാർ വാതൽ തുറ . മീനാക്ഷിയുെട
ഹൃദയം മുകുളീകൃതമായി. അരുത്! ബുദ്ധിഹീനമായ മനേസ്സ , വികസിക്ക്! േകശ 
വൻകുഞ്ഞിെനെക്കാണ്ട് തെന്ന വിവാഹംെചയ്യിപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ച് അനു ഹിച്ച,
പരമബ വായ വൃദ്ധ ാഹ്മണനേല്ല വരുന്നത്?—അല്ലാ! ാഹ്മണ്യമായുള്ള
ശാന്തത ആഗതനിൽ കാണെപ്പടുന്നില്ലാ!—ക്ഷമിക്ക, ഹൃദയേമ! അനു ഹദാന 
ഹസ്തത്തിെന്റ സമാഗമത്തിൽ കൂ ക എ ള്ളത് പുഷ്പജാതി ം മര്യാദയല്ല.
നിന്നാൽ അഭിലഷിതമായുള്ള വിവാഹെത്ത സാദപൂർണ്ണതേയാടനുവദിച്ച ഭു 
വര്യൻ പു സേമതം നിെന്ന ആനന്ദസരണിയിലാക്കാൻ ആഗമനംെച േമ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദങ്ങളിൽ നമ രിക്ക—ആഹാ! അങ്ങെനയുമല്ല! േശാകാ 
േവഷ്ടിതമായ ഹൃദയം വ്യർത്ഥങ്ങളായ ആശകൾെകാ വഞ്ചിക്കെപ്പടുന്നേല്ലാ!
അേയ്യാ! ഭൂസ്വർഗ്ഗേഭദങ്ങൾ നഷ്ടമായി, നിര്യാണഗതനായ മാതാമഹെന്റ ാപ 
ഞ്ചികമായുള്ള കായെത്തയേല്ല ദർശനംെച ന്നത്. ഭഗവാേന! മീനാക്ഷിയുെട
വാടാക്കരൾ ഭിന്നമാകു . സഹ്യനിരയുെട തരണത്തിലും ക്ഷീണിക്കാത്ത പാദ 
ങ്ങൾ തളരു . മാതൃകാമുകവിേയാഗങ്ങളിലും ഊർദ്ധ്വശിഖമായി നിലെകാണ്ട
േബാധദീപം അണയു . കനകേകതകീസദൃശമായുള്ള ആ ശരീരത്തിന്
ഭൂപതനമാകുന്ന അപഹതികൂടി സംഭവിക്കാെത സാ ശരണാവേബാധെത്ത
നൽകുന്ന ര ഹസ്തങ്ങൾ രക്ഷി . സൽക്കരിക്കാൻ വിമനസ്സായ കുപ്പ 
ശ്ശാരുെട നയ മങ്ങെള പരുഷ േകാപേത്താെട നിരാകരിച്ച് നാലുെകട്ടിൽ

േവശിച്ച പടത്തലവർ ായംെകാണ്ട് ബാലികയും ചാർച്ചമുറെകാണ്ട് ഭാഗി 
േനയിയും എ ള്ള നിലകളിൽ മീനാക്ഷിെയ ഹസ്ത ഹണംെചയ്ത് ശിരസ്സിൽ
മുകർന്ന്, ശയ്യാവലംബിനിയായ വൃദ്ധെയ ബഹുമാനേസ്നഹാദരപൂർവ്വം കടാക്ഷി 

. ഈ അത്യാശ്ചര്യസംഭവം കണ്ട് വൃദ്ധ പരി മിച്ച്—ആൾ മനസ്സിലാകാെത
സൂക്ഷി േനാക്കി—സ്വപ്നവി മേമാ എ സംശയി ഴന്ന്— പിെന്നയും േനാ 
ക്കി, —നിർഭരമായ വിേദ്വഷാതിേരകം െകാ വിറച്ച്, ഓേരാ പുലമ്പി.
സൽഗുണസമ്പന്നന്മാരുെട ഹസ്തങ്ങളിൽ സർവദാ വശീകരണവിദ ത് വാഹം
ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരി െമ െതളിയി മാറ്, മീനാക്ഷിെയ ഹിച്ചിരി 
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ന്ന ഹസ്തങ്ങൾ അവൾ ശാശ്വതനർമ്മദയായ ഒരു ബ വിെന്റ ലബ്ധി
ഉണ്ടായിരി എ ള്ള ജ്ഞാനെത്ത ആേത്മാപേദശംേപാെല നൽകി.
ഗംഭീരവദനനായി, ആേരാഗ്യസൗഭാഗ്യങ്ങളുെട അവതാരരൂപമായി നിൽ ന്ന

ഭുവിെന്റ മുഖ മീനാക്ഷി ബന്ധവാസനാ യുക്തമായ കൗമാരസൗഹാർദ്ദ 
േത്താടുകൂടി േനാക്കി. തങ്ങളുെട തൽക്കാലാവസ്ഥ സർവഥാ ശരണ്യെന ള്ള
ദൃഢവിശ്വാസെത്ത ജനിപ്പി ന്നവനായ ആ അതിഥിെയ തെന്റ മാതാമഹി
സൽക്കരിക്കാത്തതിെന റിച്ച് ആശ്ചര്യെപ്പ .
വൃദ്ധയുെട ഈർഷ്യാേകാപങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് അവരുെട വാർദ്ധക്യക്ഷീണത്തിനു
ദുസ്സഹമായിത്തീർ . മീനാക്ഷിയുെട പിടി വിടാെത പടത്തലവർ ശയ്യയുെട
സമീപ നീങ്ങി വൃദ്ധേയാട് അടുത്ത്, അവരുെട മുഖെത്ത പരിേശാധിച്ച 
േപ്പാൾ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ മറ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ആകൃതിയുെട

ടതരമായ സ്മരണ ഉണ്ടായി. ൗഢയായ ഗൃഹനായികയായി വർത്തിച്ചിരു 
ന്ന കാലങ്ങളിലും ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന സർപ്പരാജവി ഹം െകാത്തീ ള്ള താലി
അക്കാലെത്തന്നേപാെലതെന്ന വർണ്ണവിപര്യയംെകാണ്ട് അധികം േശാഭി മാ 
റ്, കറുത്ത ചരടിൽ േകാർത്ത് ഇേപ്പാഴും ധരിച്ചിരു . വലതുേന ത്തിനടു ള്ള
ഗണ്ഡസ്ഥലത്ത്, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബാല്യ വികൃതിത്വത്തിനിടയിൽ ചുരണ്ടിയും
കഴുകിയും മായ്ക്കാൻ േനാക്കിയി ള്ള ഒരു ലാഞ്ഛനവും ീവത്സെമന്നേപാെല
കാണു ണ്ട്. ഭുവിെന്റ സംശയങ്ങൾ തീെര നീങ്ങി. േകശവപിള്ളയുെട
അനുമാനത്തിൽ ദർശിതമായ ബുദ്ധിൈവശിഷ്ട്യെത്ത അേദ്ദഹവും അത്യന്തം
അഭിമാനി . മാമാെവങ്കിടെനേപ്പാെലതെന്ന അേദ്ദഹവും ‘വി േപാവാനും വി 
േരാധിപ്പതി മെങ്ങാ ം സമർത്ഥനല്ലാെത’ കുഴങ്ങി, വ്യാകുലനായി, കുറ േനരം
നി ; എങ്കിലും സകലതും ഈശ്വേരച്ഛയും മഹാരാജാവിെന്റ കൽപനയും അനു 
സരിച്ച് നടക്കെട്ട എ ം, എന്നാൽ ഈ ഭവനക്കാർ േവണ്ടി അഭയം യാചിച്ച്
തെന്റ ഹസ്തത്തിൽ ആനന്ദപരവശയായി ലസി ന്ന കന്യകയുെട ജീവിതെത്ത
സുഖമായി കഴി ന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം താൻ ഉണ്ടാക്കിെക്കാടു ന്നതാെണ ം
നിശ്ചയി .

ിപുരസുന്ദരി വലിയകുഞ്ഞമ്മയുെട മുപ്പതു വയേസ്സാളം അവേരാടടു പരിചയ 
മുണ്ടായിരുന്ന പടത്തലവർ ആ ഭ്വിയുെട ദയനീയമായ അേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി
കണ്ട് അനുകമ്പാപരവശനായി, അത്യന്തം വിനയേത്താടും ഭക്തിേയാടും കുശ 
ലാേന്വഷണം തുടങ്ങി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കരുണാസൂചകമായുള്ള വാ കൾ
േകട്ടേപ്പാൾ രാജനിേയാഗാനുസാരം തങ്ങെള ബന്ധനത്തിലാ ന്നതിനുള്ള
ദൗത്യേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം െചന്നിരി ന്നതെല്ലന്ന് വൃദ്ധ അനുമാനി . എങ്കി 
ലും പൂർവ്വകഥകെള ഓർത്തേപ്പാൾ തെന്റ മാതുലജാമാതാവായ ഇേദ്ദഹം തെന്റ
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വംശനാശത്തിന് അനുകൂലനായി നി എ ള്ള അക്ഷന്തവ്യകൃത്യം അവരുെട
മനസ്സിന് മഹാൈവകല്യെത്ത ഉണ്ടാക്കി. ബാല്യത്തിെല സ്വർണ്ണവി ഹ ഭ 
യും, േലാഹയഷ്ടിെക്കാത്ത കായദാർഢ്യവും, ‘ലീലാേഗാപകുമാര’െന്റ വദന  
സന്നതയും, ഭുവിൽ അ ം കാശി . േജ്യഷ്ഠസേഹാദരീസ്ഥാനികമായുള്ള
വൃദ്ധയിൽ ീസഹജമായവിധത്തിൽ േസ്നഹെത്ത ഉദ്ധരിച്ച്, “തിരുമുഖെത്ത
അപ്പനല്ലേയാ?” എ േചാദ്യംെചയ്യിപ്പി . “അേത” എ ം, ഈ ഉത്തരെത്ത
കുറ കൂടി ടമാ ന്നതിന് “െചമ്പകേശ്ശരിയിൽനി ം വരു ” എ ം
പടത്തലവർ മറുപടി പറഞ്ഞേപ്പാൾ, വൃദ്ധ വളെര ൈവഷമ്യേത്താടുകൂടി എഴു 
േന്നറ്റ് ശയ്യയിൽ ഇരി കയും, മാതാമഹിയുെട അ സന്നതയിൽ അതുവെര
കുണ്ഠിതേത്താടുകൂടി നിന്നിരുന്ന മീനാക്ഷി ഇ േത്താളെമങ്കിലുമുണ്ടായ ആദ 
രെത്തക്കണ്ട്, തെന്റ പാർശ്വസ്ഥമായ കനകസാലത്തിെന്റ ശിേരാേദശെത്ത
ലക്ഷ്യമാക്കി ചില പുഞ്ചിരിെച്ചറു ാക്കെള പറപ്പിക്കയും െച . തെന്റ ശയ്യയിൽ 
ത്തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത ഇരുത്തി വൃദ്ധ പരുഷസംഭാഷണം തുടങ്ങി: “കഴിഞ്ഞ
കഥ പറ വ്യസനിേക്കണ്ട. എനിെക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി. േകാന്തിേജ്യഷ്ഠ 
െന്റ അന്നെത്ത മിടു െകാണ്ട് നിങ്ങൾ അേപ്പാൾ രക്ഷെപ്പ . അമ്മാളു ട്ടി
സാവി ിഅമ്മയുെട മകളാണ്. നിങ്ങൾ ര േപരുേമ േശഷിച്ചി . ഈ
െകാ മിടുക്കിെയ ഞാൻ ദെത്തടുക്കാൻ നിശ്ചയി ” എ ള്ള ചുരുക്കമായ

സ്താവനെകാ പടത്തലവർ പൂർവകഥകളും വിേരാധകാരണങ്ങളുെമല്ലാം
മാർജ്ജനംെച . ഉണ്ണിത്താൻ ഭുവിൽനി ണ്ടായതിലും തീർച്ചയും കാര്യ  
േയാജകവുമായ വാഗ്ദാനം ഇതാ ലബ്ധമായിരി . ദാതാവും നിസ്സാരമതിേയാ
വൃഥാ തിജ്ഞേനാ അല്ലതാനും. തങ്ങളുെട വിശ്വാസത്തിന് പാ മായുള്ള
ധർമ്മനിഷ്ഠനും തങ്ങേളാടു കരുണാപൂർണ്ണനായി വർത്തിപ്പാൻ ബന്ധിതനും
ആണ്. നാരായണ! സകല ദുഃഖങ്ങൾ ം കരക , എന്ന് ിപുരസുന്ദരിവ 
ലിയമ്മ ആശ്വസി െകാണ്ട് “അമ്മാളു ട്ടി എന്നല്ല േപര് മീനാക്ഷി എന്നാണ്
അപ്പേന!—ഞങ്ങൾ െപട്ട പാടുകൾ—”
ആദ്യമായി ആ േന ങ്ങളിൽനിന്ന് കുടുംബാപരാധങ്ങൾ സമസ്തത്തിനും 
ക്ഷമാ ാർത്ഥനയായി ക നീർ വഹി . ഇങ്ങെനയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ
കുറേയ്ക്കെണ്ട വിചാരി ം, സാം മികശക്തിയാലും അഭൂതപൂർവ്വമായുള്ള
തെന്റ മാതാമഹിയുെട ദുഃഖ ദർശനാനുമതിയാൽ ൈധര്യെപ്പ ം, മീനാക്ഷി
സ്വന്തമായ വിരഹദുഃഖെത്ത നിർബ്ബാധമായി, ക നീർവഴി വർഷിച്ച്,
പടത്തലവരുെട ഹസ്തത്തിന് അർഘ്യദാനം െച .
ഇവരുെട പര രസൗഹാർദ്ദെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ, പൂർവ്വചരി സൂതിയും തൽക്കാ 
ലസ്ഥിതികളുെട പരമാർത്ഥധാരണവുംെകാണ്ട് കുപ്പശ്ശാര് അസാമാന്യമായി
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പരുങ്ങി. അറിേയണ്ട ധാനസംഗതികെളല്ലാം പടത്തലവർ അറി .
കലാപങ്ങൾകൂടാെത കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കണെമ ള്ള മഹാരാജാവിെന്റ
ഇംഗിതെത്ത ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ, തെന്റ സംബന്ധബന്ധധർമ്മെത്ത നിറേവ 
റ്റി, ഇവെര സുഖസ്ഥിതിയിലാ വാൻ നിവൃത്തിയുെണ്ട തീർച്ചയാ കയും
െച . എന്നാൽ മഹാരാജാവിനും തനി ം ഉള്ള സംശയത്തിന് നിവൃത്തിവരു 
ത്തി മീനാക്ഷിയുെട ഭാവിവിധിെയ നിയമനംെചേയ്യണ്ട കൃത്യം േശഷിച്ചിരു .
അതിേലക്കായി മീനാക്ഷിയുെട ൈക ദൃഢമായി പിടികൂടിെക്കാണ്ട്, നാലുെക 
ട്ടിെന്റ പുറേകാ ള്ള വാതിലിൽ െച നിന്ന്, പടത്തലവർ ഹി സ്ഥാനിയിൽ
ഉറെക്ക ഒരു ആജ്ഞ പുറെപ്പടുവി . കാഷായവ ംെകാ ള്ള കുപ്പായവും
തലെക്ക ം കൃ ിമമീശയും കുറികളും ധരി ദൃഢകായനായ ഒരു യുവാവ്
അകേത്താ േവശി . അയാളുെട ദർശനത്താൽ മീനാക്ഷിക്ക് ബല 
മായ എെന്തങ്കിലും േചേതാവികാരം ജനി എങ്കിൽ, ൈവദ്യശാ പടുവായ
അനന്തപത്മനാഭൻ ഭുവിെന്റ വിരലുകൾക്ക് നാഡീചലനേഭദത്താൽ അതു
സു ഹമാകുമായിരു . ആ േവഷംെകാ ം മീനാക്ഷിയുെട കഴ ട്ട
വകയായുള്ള േന ങ്ങൾ വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടില്ല. അന്തര്യാമിയായ ദിവ്യൈചതന്യ 
ത്തിെന്റ സാക്ഷ്യേത്താടുകൂടി ഗൂഢാർപ്പണംെചയ്യെപ്പടുന്ന പര ര ണയബന്ധം
കൃ ിമേവഷങ്ങൾെകാ ം മ ം വഞ്ചിക്കെപ്പടാവുന്നതല്ലേല്ലാ. യുവാവിെന്റ
മുഖവും കന്യകയുെട മുഖവും പടത്തലവരുെട തത്വാേന്വഷികളായ േന ങ്ങളാൽ

തിേരഖം പരിേശാധിക്കെപ്പ . യുവാവിനും കന്യക ം ഒ േപാെല പടത്തല 
വരുെട അന്തർഗ്ഗതം മനസ്സിലായി. അവാച്യമായുള്ള ഒരു ബന്ധം അവർതമ്മിൽ
ഉണ്ടായി െണ്ട വരികിലും അത് സൗ ാ ത്തിെന്റ പരമകാഷ്ഠ എന്നല്ലാെത

ണയബന്ധമായി ഭവിച്ചിട്ടിെല്ലന്ന് പടത്തലവർ േബാദ്ധ്യെപ്പ . ര കക്ഷി 
കളുേടയും േന ങ്ങളിൽ ബഹുമാനവും ആദരവും അഭിമാനവും രിച്ചതിെന
ആത്മശാ ജ്ഞെന്റ നിലയിൽ പടത്തലവർ മനസ്സിലാക്കി. ഒരു ിയെന്റ
വരണംെകാണ്ട് മീനാക്ഷി സ ഷ്ടയായിരു . രണ്ടാമെതാന്നിന് അവളുെട ഹൃ 
ദയത്തിൽ സ്ഥലവും ഇല്ലായിരു . ആത്മസമന്വിതം സമർപ്പണംെചയ്യെപ്പടുന്ന

ണയെത്ത ഉപസംഹരിച്ചാൽ അതു സ്ഥാനശൂന്യമായി വ്യഭിചരണഗതിെയ
ാപിക്കാെമ ള്ള പതി താധർമ്മത്തിെന്റ സ്ഥായിയായ സിദ്ധാന്തെത്ത

മീനാക്ഷി ധരിച്ചിരു . അതുെകാണ്ട് ആ കന്യകയുെട ജീവരക്തം അവളുെട
അന്തർഗ്ഗതത്തിെന്റ പരിശുദ്ധതെയത്തെന്ന സൂക്ഷ്മമായി അനുഗമിക്കയും ഈ

ൗഢമായുള്ള നാഡീ ടനെത്ത പടത്തലവരുെട അംഗുലികൾ ഹിക്കയും
െച . അേത; ഒരു സമുദായത്തിേല മുഴുവനുംകൂടിത്തെന്നയാകെട്ട ഒരു
യുഗത്തിൽ ഒരിക്കെലങ്കിലും ഇങ്ങെന ചാരി ശുദ്ധിപൂർണ്ണതേയാടുകൂടിയ
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ഏകസമ്പെത്തങ്കിലും ഉണ്ടാകുെന്നങ്കിൽ, ആ സമുദായഭൂമി എ മഹത്തമ 
മായുള്ളെതന്ന് അഭിമാനിക്കെകാ ണ്ടായ പരിേതാഷ ഞ്ചിരിേയാടുകൂടി
വിേദശഭാഷയിൽ എേന്താ പറഞ്ഞ്, േവഷ ച്ഛന്നനായ യുവാവിെന അയച്ചിട്ട്,
“എെന്റ കുഞ്ഞിെന്റ േകശവൻകുഞ്ഞിെന തിരി തരാനും ഞാൻ ഏ ” എ ള്ള
ഒരു തിജ്ഞാമൃതെത്ത സമ്മാനിച്ച്, അേദ്ദഹം മീനാക്ഷിെയ ചിരംജീവിനിയാ 

കയും െച .
പടത്തലവർ അ രാ ി അവിെടത്താമസിച്ച്, കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശെന്റ േദശാന്ത 
ര യാണാരംഭംമുതൽ ള്ള കഥകൾ അറിഞ്ഞ്, അടുത്തദിവസം െചമ്പക 
േശ്ശരിയിേല മടങ്ങി. തിരി േപാകുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ, േവഷ ച്ഛന്നനായി
തേന്നാടുകൂടിയുണ്ടായിരുന്ന േകശവപിള്ളേയാടും മിണ്ടാെത ഗൗരവമായു 
ള്ള ചിന്തകേളാടുകൂടിയാണ് അേദ്ദഹം യാ െചയ്തത്. െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ തിരി വരവു കാത്ത് നന്തിയ ണ്ണിത്താനും
മാമാെവങ്കിടനും ആ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നിരു . പടത്തലവരുെട മുഖഭാവംകണ്ട്
അവർ ര േപരും തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന പരമാർത്ഥെത്ത അേദ്ദഹവും ധരി
എന്ന് ഊഹി . ഉണ്ണിത്താനും പടത്തലവരും മാ ം േചർന്ന് േത്യകമായി
കുറ േനരെത്ത സംഭാഷണമുണ്ടായി. അതിൽ, തെന്റ ഒരു സംശയെത്ത
ആ ദമാക്കി ചിലർ േവണ്ടി ക്ഷമാ ാർത്ഥകനായി തിരുമുമ്പിൽ എേത്തണ്ടി 
വരുെമ തിരുമനസ്സറിയിച്ചി ള്ള സംഗതിേയയും ഉണ്ണിത്താൻ പടത്തലവെര
ധരിപ്പി . ഉണ്ണിത്താൻ ഒരു സ്വപ്നകഥ പറയുകയാെണന്ന് പടത്തലവർ വിചാ 
രി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംശയഭാവം മനസ്സിലാവുകയാൽ “അങ്ങെന വരാം.
അബദ്ധെമ വിചാരിേക്കണ്ട. ശാ ങ്ങൾ അനുകൂലമാണ്. ക ം േസവിച്ച്
സഹ മണ്ഡലജീവിതവും സമ്പാദിക്കാം. അെതല്ലാം അവിെടയും അറി കൂ 
േട? ഈ സംശയെമാ ം മ ടത്തില്ല. കുപ്പൻ പരമാർത്ഥമറിഞ്ഞി ണ്ട് ”
എന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ പറ . ഈ വിധമുള്ള വിഷമസംഗതികളാൽ സ്വന്തേന  
ങ്ങേളാളം വിശ്വസനീയന്മാരായ ഉപേദഷ്ടാക്കൾ മറ്റ് ആരുമിെല്ല പടത്തലവർ
വിചാരി . മഹാരാജാവിെന്റയും രാജ്യത്തിെന്റയും രക്ഷ തെന്റ മങ്ങൾ
ആവശ്യെപ്പട്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ഭക്ഷണനി ാദികെള വർജ്ജി ക നി 
യമമായിരുന്നതിനാൽ, ആ സംഭാഷണെത്ത ആ ഘട്ടത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ച്,
മെറ്റാ ം പറയാേതയും ഭക്ഷണത്തിനും മ ം താമസിക്കാേതയും പടത്തലവർ
ഹരിപഞ്ചാനനവാടത്തിേല തിരി .
ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരൻ സ സന്നാഹ ാന്തനായി േയാഗാനുഷ്ഠാനങ്ങ 
േളയും പൂജാദ്യാേഘാഷങ്ങേളയും ഭൃത്യെര ഭരേമ ിച്ച് അടിയന്തരക്കാരനായി
ഉഴലു . തിരുവനന്തപുരെത്തത്തിയിരി ന്ന കള ാേക്കാട്ടത്തമ്പി തെന്റ
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വാഗ്ദെത്ത നിറേവറ്റീട്ട് ഭൃത്യർ മുേഖന ഗുരുരാജസന്ദർശനത്തിന് അവസരെത്ത
കാത്തിരി . തിരിവിതാംകൂർകിരീടത്തിെന്റ വലയം തെന്റ ശിേരാവൃത്ത 
ത്തിനുേചരുേമാ എ ള്ള ഏകാ ചിന്തയ്ക്കിടയിൽ, സ്വഭക്തദർശനത്തിന്
അനുകൂലമായി സമയനിശ്ചയംെചയ് വാൻ േയാഗീശ്വരതീർത്ഥപാദർക്ക്
അവസരമുണ്ടാകുന്നില്ല. തെന്റ സ മങ്ങൾ മുറുക്കത്തിലാകുംേതാറും മ  

ടനിവാസികെള അസാങ്കൽപികമായി സന്ദർശനം െച േപായ ഒരു
ആജ്ഞാലംഘനാപരാധം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉത്സാഹഗതിെയ മന്ദീഭവിപ്പി .
ച ക്കാറനാദി േഗാവൃന്ദെത്ത തെന്റ ത ൈനപുണ്യപൂർണ്ണമായ അംഗുലികൾ 
െകാ േദാഹനംെച േമ്പാൾ, തെന്റ മെറ്റാരു േ ശേഹതുവായ വ്യശൂന്യത
പരിഹരിക്കെപ്പടുെമന്ന് അേദ്ദഹം ആ ാദി . എന്നാൽ ഗുരുനിേദശെത്ത ധി 
ക്കരിച്ചതിന് ഉമിത്തീയിൽ നിലെകാ ജഡെത്ത ഭസ്മീകരി ക എന്നല്ലാെത
അനിഷ്ടവൃത്തി ായശ്ചിത്തെമ ? അൈദ്വതസിദ്ധാന്തകുശലനായ
താൻ ഇങ്ങെന േ ശി ന്നതിന് അവകാശമില്ലേല്ലാ. അപരാധകൃത്തായ
ആത്മാവിെന ആ അപരാധംെകാ പരിഭൂതനായ ആത്മാേവാട് ഏകീക 
രി േമ്പാൾ, ക്ഷമാ ാർത്ഥകനും ക്ഷമാദാനാധികാരിയും എ ള്ള വ്യത്യാ 
േസാപാധി നഷ്ടമാവുകയിേല്ല? ഇങ്ങെന ക പിടിച്ച ായശ്ചിത്തവിധിെയ
അനുവർത്തിപ്പാൻ തെന്റ പൂജാവി ഹത്തിനു പുറകിൽ സൂര്യപടസഞ്ചിക്കക
സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു ഛായാപടെത്ത എടുത്ത്, ഭഗവതിവി ഹത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ വ െകാണ്ട്, േയാഗീശ്വരൻ സർവാന്തഃകരണങ്ങേളയും ആ രൂപത്തിൽ
അദ്ധ്യാേരാപം െച നമ രി . തെന്റ ൈവരാഗ്യശക്തിെയ പാേട ഹനി 
ച്ചതായ േലാഭനെത്ത യദൃർച്ഛയാ ആദരി േപായതിനു ായശ്ചിത്തമായി
േയാഗീശ്വരെന്റ നിയാമകശക്തി മാ ം സാദ്ധ്യ മായുള്ള ഏകാ ചിത്ത 
േയാടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട ഈ ക്ഷമാപണനമ ാരത്തിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം
എഴുേന്ന തിരി േനാക്കിയേപ്പാൾ കാണെപ്പട്ടത്, ആ ചി ത്തിെല രൂ 
പേത്താട് വർണ്ണം, ഗാംഭീര്യം, ആകാരം, ായം എന്നിവെകാണ്ട് സാമ്യം
വഹി ന്നതായ ഒരു മഹാനുഭാവവി ഹമായിരു . ചി ത്തിെല ഛായ
ഒരു അവധൂതവരവൃദ്ധേന്റതായിരു എങ്കിൽ തെന്റ മുമ്പിൽ കാണെപ്പട്ടത്
ഒരു വൃദ്ധവരേയാമാവിേന്റതായിരു . ബുദ്ധിശക്തിയിൽ ബൃഹ തിേയയും
ജയിച്ചിരുന്ന ഹരിപഞ്ചാനനൻ തെന്റ ഗൂഢമായുള്ള േതവാരമുറിയിൽ അനു 
മതികൂടാെത േവശിച്ച ഗംഭീരൻ ആരാെണ മനസ്സിലാക്കി, ചി ത്തിൽ

ാർത്ഥിക്കെപ്പട്ട ഉ ഗുരുവരെന്റ മുമ്പിെലന്നേപാെലതെന്ന ഒരു സേങ്കാ 
ചത്താൽ കൃശഗാ നാക്കെപ്പ . തെന്റ സന്ന്യാസാ മസ്ഥിതിക്കിടയിൽ
ആർ ംതെന്ന അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായ ഒരു പീഠെത്ത േയാഗീശ്വരൻതെന്ന
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അനന്തപത്മനാഭൻ പടത്തലവർ നീക്കിെക്കാടു . ഇരുട്ടിലും കാൺമാൻ
ശക്തിസിദ്ധിച്ചി ള്ള പടത്തലവരുെട േന ങ്ങൾ ഭഗവതീവി ഹത്തിെന്റ
പാദേത്താടു േചർന്നിരി ന്ന ചി െത്ത ദർശി . േയാഗീശ്വരെന സംബന്ധിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ അ രിച്ച സേന്ദഹെമല്ലാം അസ്തമിക്കയാൽ അേദ്ദഹം
ഹരിപഞ്ചാനനേനയും ഇരുത്തി സംഭാഷണം തുടങ്ങി. കൗരവവ ഹത്തിൽ കുടു 
ങ്ങി തെന്ന ആവരണംെചയ്ത ചതുരംഗേസനാനിരെയ േഭദി പുറ ചാടുവാൻ
മാർഗ്ഗമില്ലാെത കുഴങ്ങിനിന്ന അഭിമന വിെന്റ അവസ്ഥ വായനക്കാർക്ക് ഊഹ്യ 
മാണേല്ലാ. ആ സ്ഥിതിയിൽത്തെന്ന, അശരണനായി, യേശാജീവഹാനിക്ക്
ഉ ഖനായിത്തീർ എങ്കിലും, ഹരിപഞ്ചാനനശൂരൻ തെന്റ അച്ഛേന്റേയാ
മാതുലേന്റേയാ നാമമ ങ്ങെള വചി പരിപന്ഥിഹനനത്തിന് ഉദ്യമിച്ചില്ല.
സമു ത്തിനും േവട്ടക്കാർ ം മദ്ധ്യസ്ഥനായ വ്യാ ത്തിെന്റ കഥയും വായന 
ക്കാർ േകട്ടിരി മേല്ലാ. ാണഭീതനായ ആ ഹിം മൃഗത്തിെന്റ രസാഹ 
സേത്തയും ഹരിപഞ്ചാനയജ്ഞൻ അനുകരിച്ചില്ല. സൂര്യച വംശ്യന്മാരായ
ച വർത്തികളുെട അനുഗാമികളായി ഭാരതവർഷെത്ത ഭരിച്ച ച കലാമു ാങ്കി 
തന്മാരായ സാർവഭൗമന്മാരുെട ഭാവനാട്യേത്താടുകൂടി അവരുെട ഭാഷയിൽ

േശ്നാത്തരങ്ങൾ തുടങ്ങി. ര േപരുേടയും സംവാദം നയവിഷയത്തിൽ
ഭീമേസനദുേര്യാധനന്മാരുെട ഗദായുദ്ധംേപാെല വിദഗ്ദ്ധസമരമായി. രാജനീ 
തിേയയും സമുദായനീതിേയയും സംബന്ധി സരസവും സാരഗർഭവുമായ
അഭി ായങ്ങെള അവർ േയാഗി പര രം സാമർത്ഥ്യ പരീക്ഷണംെച .
ര േപരുേടയും ബുദ്ധിയിൽ ഉൽപാദിച്ച പര രാഭിമാനേത്താടുകൂടി, വിരു 
ദ്ധഗതികന്മാരാകയാൽ പര രബ ത്വത്തിനു മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതിെന റിച്ച്
ര േപരുേടയും അന്തരംഗത്തിൽ അതിയായുള്ള േശാകം സരി . ശ്യാമ 
ളാംബികാപാദസ്ഥമായ ആ ചി െത്ത ാപിച്ച ഹരിപഞ്ചാനനാപാംഗത്തിൽ
വ മണിേപാെല ഒരു അ ബി തിളങ്ങി എങ്കിൽ, പടത്തലവരുെട ര
ക കളിലും ഒരു ബാഷ്പച്ഛായ കാശി . ഉണ്ണിത്താെന്റ സന്നിധിയിൽെവച്ച്
തെന്റ മുഖ സന്ധാനംെചയ്തതുേപാെലയുള്ള ഭാവേഭദങ്ങൾ എ മാ മല്ല;
സ്വരേഭദങ്ങളും േചഷ്ടാേഭദങ്ങളും ഹരിപഞ്ചാനനൻ പടത്തലവെന്റ മുമ്പിലും
അഭിനയി . ഈ വക േയാഗങ്ങൾെകാ ം അഭിനയവിദ്യയിൽ േയാഗീ 
ശ്വരെനേപ്പാെല അഭ്യാസവിദഗ്ദ്ധനെല്ലങ്കിലും, അതിലും സാമാന്യപരിശീലനം
െചയ്തി ള്ള പടത്തലവെര വഞ്ചിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പരമബ ക്കെള ള്ള
ഭാവത്തിൽ പര രദർശനത്തിന് മാലുക്കളായി ര േപരും പിരി .
പടത്തലവർ പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ കണ്ടത് കള ാേക്കാട്ടത്തമ്പിയുെട ചില
ഭൃത്യന്മാെര ആയിരു . വ ധാരണ മവും മ ം കണ്ട് െതക്കൻനായന്മാെര
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മനസ്സിലാക്കി, അേദ്ദഹം അവെര ചില േചാദ്യങ്ങൾെകാ വട്ടംചുറ്റിച്ചിട്ട്,
െചമ്പകേശ്ശരിയിേല നട .
ഹരിപഞ്ചാനനവാടത്തിൽനി പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ പടത്തലവർ അഗ്നി 
ജാതനായ സാക്ഷാൽ േദവേസനാപതിതെന്ന ആയിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഖത്തിൽ രിച്ച രക്തകാന്തി വ ത്തിലും തിബിംബി . അേദ്ദഹം െചമ്പക 
േശ്ശരിയിൽ േവശിച്ചേപ്പാൾ, ആ ഭവനവാസികൾ സകലരും ആേഗ്നയമായുള്ള
ഒരു സത്വത്തിെന്റ ആഗമനെമ ഭയന്ന് ഓേരാ േകാണുകളിൽ മറ .
യുവസിദ്ധേവഷധാരിയായ േകശവപിള്ളയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ േവശി 

ന്നതിനു ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല. തെന്റ സാന്നിദ്ധ്യെത്ത ആവശ്യെപ്പടുന്നതായി ഒരു
സിംഹഗർജ്ജനം േകട്ട്, ആ യുവാവ് അറ രയ്ക്കക േവശി . ചു മുള്ള സക 
ലേരയും അകലത്താക്കീട്ട് പടത്തലവർ േസ്നഹേത്തയും ആദരേത്തയും മറന്ന്
േകശവപിള്ളെയ ഇങ്ങെന ഭത്സി : “നീ എ ക , എന്തറി ? മലകൾ
മറിച്ച മറി കൾ എവിെട? ഹരിപഞ്ചാനനൻ ആര്, എവിടന്ന്, എന്തിനു വ ?
ആ ചിലമ്പിേനെത്ത ഉടയാൻ അവിെട എന്തിനു േചർ ? എറു കടിച്ച് ഈച്ച
ച , ഈച്ച െനാച്ചി പൂച്ച െപറ്റ്, അെതാെക്ക എ കഥകൾ? ത രാെന
േസവി ന്നവർ ഇ മ തി ന്ന കൂട്ടമാേയാ? നീ ഹ്മാണ്ഡബുദ്ധിമാൻ;
കാണാക്കാര്യെമല്ലാം കാണുന്ന െനടുങ്കണ്ണൻ! എന്നിെട്ട ക നീ? നിെന്റ
കണ്ണിൽ വിളയുന്നതു മരേമാ മേണ്ണാ? ഛായ്! ”േകശവപിള്ളയുെട ബുദ്ധി ജൃംഭി 

; പാദങ്ങൾ ശക്തിേയാടു നിവർ ; ഇമകൾ വിടർ ; അധരങ്ങൾ അമർ .
ആ ഭുവിൽനി ണ്ടായി ള്ള സഹായങ്ങെള സ്മരി ള്ള കൃതജ്ഞതാബന്ധം
ഫഥമായി, അയാളുെട തേകാപം പുറേത്താ വഴിയുെമ ള്ള നിലയിൽ
കരകവി .
പടത്തലവർ: (തുടരു ) “ഹരിപഞ്ചാനനെന നീ കണ്ടിേല്ല? ആ അമ്മാളു ട്ടി 
േയയും നിെന്റ കണ്ണേല്ല കണ്ടത്? എന്നിട്ട്?”
േകശവപിള്ള: (പരുഷഹാസസ്വരത്തിൽ) “അയാൾ അവെള േവ െകാ
േപാകെട്ട. േചരും. എനിെക്ക േചതം?” പടത്തലവരുെട ഗാ ം എേന്താ ചി 
ന്താേവഗംെകാ വിറ “കഷ്ടം! കഷ്ടം! െകാ ം െകാടു ം േപാകുന്ന കാര്യം
ആരു പറഞ്ഞിവിെട?” (ശാന്തസ്വരത്തിൽ) “നിന ായം കുറ േപായി
അപ്പേന. അതു നിെന്റ കുറ്റമല്ല. ഒ ം ഒ ം രെണ്ട പറവാൻ വളെര എളുപ്പം.
എന്നാൽ അതിനും വയസ്സ് മൂ നാെലങ്കിലും െചല്ലണം. നാ പല്ലിനിടയിൽ
അകെപ്പട്ടേപാലാണ് എെന്റ സ്ഥിതി. നീ അമ്മ എ വിളി ന്ന എെന്റ ഭാര്യ
ഉ ൻ കഴ ട്ട പിള്ളയുെട മകളാെണന്ന് നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേയാ? ഞാെനാ 

ം പറകയില്ല. രാജ്യത്തിൽ ആണുങ്ങളിെല്ലങ്കിൽ അത് കാടുേകറെട്ട. നീ
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നിെന്റ ബുദ്ധിെചലുത്തി, അറി പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആ വ ത തിരുമനസ്സറി 
യിക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ ീപത്മനാഭൻ എല്ലാം െവളിെപ്പടുത്തെട്ട. പരമാർത്ഥം
പറയാെത ഉണ്ണിത്താൻ ഒഴിയു . ഞാനും അങ്ങെന ഒഴിഞ്ഞേക്കാം.” (ഗൗരവം
ആവർത്തിച്ച് ) “േബാധമില്ലാത്തേപാെല നീ അവിെട നിൽ ന്നെതന്ത്? ആ
െപണ്ണ് ആര്? അതു പറവാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ അണ്ണാവയ്യെന െകാന്നതും
നീ, േകശവൻകുട്ടിെയ േമാഷ്ടിച്ചതും നീ, ആ ഉമ്മിണിെയ െകാന്നതും നീ—ഏറു
കഴക്—എരട്ടക്കഴക്—ഞാൻ വി .” പടത്തലവരുെട വാ കൾ േകശവപിള്ളയു 
െട േ ാധെത്ത സ്തംഭിപ്പിച്ച്, ബുദ്ധിെയ െവളിവാക്കി വർത്തി . ആ യുവാവ്,
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് അഭ്യസിച്ചി ള്ള ആജ്ഞാനുസാരിത്വെത്ത ടർന്ന്
അമ്മാളു ട്ടിയുെട രൂപെത്ത സങ്കൽപംെകാണ്ട് തെന്റ മുമ്പിൽ ആകർഷി .
ആ രൂപത്തിെന്റ പാർശ്വത്തിൽ ഹരിപഞ്ചാനനരൂപേത്തയും നിലെകാള്ളി ;
ശ്വാസഹീനനായി നിന്ന്, മനശ്ച സ്സിെന്റ സമ മായുള്ള വർത്തനംെകാണ്ട്
ആ രൂപങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യെത്ത അവേലാകനംെച . അഭ്യസനംകൂടാ 
െത, അവമാനദുഃഖാധിക്യംെകാ സാധിച്ച ഈ ാടകകർമ്മത്തിൽ ര
രൂപത്തിേലയും േകശസമൃദ്ധിയും, അതിെന്റ വിേശഷനീലിമയും, ഫാലേദശ 
ത്തിെന്റ ആകൃതിയും, ക്കളുെട ൈദർഘ്യവ തകളും, േന ങ്ങളുെട വടിവും
േതജ ം—എന്നിങ്ങെന മുഖത്തിെന്റ നാനാംഗങ്ങളുെട വിേശഷലക്ഷണങ്ങൾ 

ം, ര േപരുെടയും സ്വരൈവശിഷ്ട്യത്തിനും തമ്മിൽ ത്യക്ഷമായ തുല്യത
ആ യുവാവിെന്റ മനസ്സിൽ ഒരു ദീേപാദയം േപാെല ഉജ്ജ്വലി . േകശവപി 
ള്ളയുെട മുഖം അതി സന്നമായി. തെന്റ സർവ്വാഹങ്കാരങ്ങളും ശമിച്ച്, ആ
യുവാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ പരിപൂർണ്ണാഭിമാനെത്ത സമ്പാദിച്ച
മഹാശക്തെന്റ മുമ്പിൽ ലജ്ജേയാടും സേങ്കാചേത്താടും നി . അേപ്പാൾ ആ
ഗുരുവരനിൽനിന്ന് “ആരപ്പേന ഹരിപഞ്ചാനനൻ?” എ മൃദുവായി ഉണ്ടായ
േചാദ്യത്തിന് “അമ്മാളു ട്ടിയുെട അച്ഛൻ” എന്ന് ആ യുവാവ് ര പക്ഷത്തിനു
വഴിയിെല്ല ള്ള തീർച്ചസ്വരത്തിൽ ഉത്തരം പറ .
പടത്തലവർ: “െവേച്ചാ—പുറ പറയണ്ടാ, അത്. അമ്മയാകാത്തതു ഭാഗ്യം.
എങ്കിലും ‘അ പ്പൻ’ എ പറയുന്ന ഉണ്ണിത്താെനക്കാളും നീ േഭദം; എന്നല്ല
വളെര േഭദം. അ ടുംബത്തിെന്റ പുരാതനങ്ങൾ നിനക്കറി കൂടേല്ലാ—
അതുെകാണ്ട്, നീ സമർത്ഥൻ! നട ട്—അധികം പുറ കാണണ്ട, േകേട്ടാ—
നിെന്റ പക്കീർസായുെട ഉപേദശം വിലപിടിച്ചത്—ഹരിപഞ്ചാനനൻ കുടുക്കിലാ 
കെട്ട. പിന്നീേട നീ പുറ ചാേട .”
പടത്തലവർ ഉടേനതെന്ന മുഖം കാണിച്ച് അറിയിക്കാവുന്ന വ തകൾ
തിരുമനസ്സറിയിച്ച്, ആവശ്യമുള്ള കൽപനകൾ വാങ്ങി വീട്ടിൽ േപാന്ന്,
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േവണ്ട ആജ്ഞകൾ െകാടു കയും െച . പടത്തലവരുെട ഒന്നാമെത്ത
ആജ്ഞ േസനാനായകനായ കുമാരൻതമ്പി ം, രണ്ടാമേത്തതു ഭഗവതിഅ 
മ്മ ം ആയിരു . ീവരാഹക്ഷ ത്തിൽനിന്ന് ആ ീെയ വരുത്തി,
പടത്തലവർ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതിന് പതിന്മട കാരണങ്ങളും പറ 
േയണ്ടിവ . തെന്ന ഏൽപി ന്നതുേപാലുള്ള ഒരു പണിക്കാണ് തെന്ന
ആവശ്യെപ്പട്ടെത ഭഗവതിഅമ്മ ആദ്യേമ മനസ്സിലാക്കി. പടത്തലവർ തെന്ന
ഏൽപിച്ച പണിയിൽ അന്തർഭൂതമായുള്ള വിശ്വാസെത്ത അവർ വലിെയാരു
സർട്ടിഫിേക്കറ്റായി ൈകെക്കാ . അവസാനത്തിൽ “േകയൂെന്റ തലേപാണ
കാര്യമാണ്. അതുെകാണ്ട്—” എ പറ പടത്തലവർ ഭഗവതിഅമ്മയുെട
ഉത്സാഹെത്ത ഊർജ്ജിതെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ ആ ീ “തലയും െമാലയും ഒ ം
േപാവൂല്ല േന്ന, അ ന്നിരി മ്പം. പിെന്ന അ ന്നേല്യാ െചാല്ലിവിടുണത്?
കള ാേക്കാട്ടെയ പുത്തൻേകാട്ടയാക്കി, പുള്ളിെയ റാഞ്ചിെക്കാ വ ടൂെല്യാ
പവതി” എന്ന് ആ ഭുവര്യേനാടും തെന്റ വീരവാദനിയമത്തിനു കുറവു വരു 
ത്താെത ഉത്തരം പറ . ഭഗവതിഅമ്മയുെട നാവിൽനി പുറെപ്പട്ടതും ഈ
കഥാരംഭത്തിെല ബാലേന്റതുേപാെല ഒരു അറമായിത്തെന്ന ഇരുന്നിേല്ല?
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട്

“നല്ലതു നിന ഞാൻ െചാ വാൻ േകൾ ന്നാകിൽ,
നല്ലതേല്ലതും നിനക്കിെത്താഴിലറിക നീ.”
പടത്തലവരുെട ആഗമനെത്ത മഹാരാജാവ് ിയാകാണ്ഡ േവശനം െച ന്ന 
തിെന്റ ഗണപതിസ്തവമായിട്ടാണ് ഹരിപഞ്ചാനനൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. എന്നാൽ
പാദബന്ധംെചയ്ത് തെന്റ ഇംഗിതഗംഗയിൽ ഇട്ടി ള്ള അസംഖ്യം ഭുക്കേളാ 
ടുകൂടി, േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ഹസ്തലിഖിതമായ ഒരു ‘യ ം’ തനി സിദ്ധമാ 
യിരി ന്നതിെന േയാഗിച്ച്, ഉണ്ണിത്താൻ ഭുവിേനയും തള്ളിവിടുേമ്പാൾ,
പടത്തലവരായ ഒറ്റെക്കാമ്പൻ തകർത്താലും സ്വസങ്കൽപനിർമ്മിതമായുള്ള

മദാവനം ഭഞ്ജിക്കെപ്പടുകയിെല്ല േയാഗിമാ ികൻ സമാശ്വസി . മഹാരാ 
ജാവ് ഭ ദീക്ഷാനുവൃത്തനായി അടുത്ത ദിവസം മുതൽ കാ െകട്ടി ശുദ്ധവാസം
അനുഷ്ഠി ന്നതിനിടയിൽ പടത്തലവർക്ക് മഹാരാജസന്ദർശനത്തിന് അവസ 
രലബ്ധിയുണ്ടാകുന്നതെല്ല ം, താൻ ൈഹദർമഹാരാജാവിനയച്ചി ള്ള േലഖനം
ആ ദീക്ഷാവസാനമായ ദക്ഷിണായനാരംഭത്തിനുമുമ്പിൽ ഫല ാപ്തിയായി
തെന്റ യജ്ഞത്തിെന്റ യൂപസ്ഥാപനത്തിനു സൗകര്യെപ്പടു െമ ം അേദ്ദഹം
ൈധര്യെപ്പ . തെന്റ മനസ്സിെന ഇങ്ങെന പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ഉത്സാഹപൂരി 
തമാക്കിെക്കാണ്ട് ഹരിപഞ്ചാനന ‘ബഹദൂർഷാ’ തെന്റ ‘വസീർ’ ധാനനായ
കള ാേക്കാട്ടത്തമ്പിെയ സൽക്കരി ന്നതിനു വട്ടംകൂട്ടി.
ഹരിപഞ്ചാനനഭരദ്വാജെന്റ ഭാവനാൈവഭവത്താലായിരിക്കെട്ട, അെല്ലങ്കിൽ
ഹരിപഞ്ചാനനമാരീചെന്റ മായാ േയാഗംെകാെണ്ട വ ക, ആ േയാഗീ 
ശ്വരവസതിയുെട അന്തർഭാഗം ‘സ്വർണ്ണരത്ന ാതനിർമ്മിത’മായുള്ള ഒരു
രാജേഗഹംേപാെല വിരാജമാനമായി. ഹരിപഞ്ചാനനെപരുന്തച്ച ാഗത്ഭ്യ 
ൈധര്യത്താൽ വിശ്വസ്വരൂപിണിയുെട ത്യക്ഷബിംബമായി, അനവധിസഹ 

ം ഭക്തിപൂർണ്ണാത്മാക്കളാൽ വന്ദിക്കെപ്പടുന്ന ശ്യാമളാംബികാവി ഹത്തിെന്റ
വിചി ശിൽപനിദാനമായുള്ള കനകമണിവാഹനം ആ സന്ദർഭത്തിേലക്ക് ഒരു
രാജസിംഹാസനമാക്കി പരിവർത്തനംെചയ്തിരി . േഖടകഖഡ്ഗചാപ 
ബാണതൂണീരശൂല ശല്യാദി ക്ഷാ വീര്യചിഹ്നങ്ങെളെക്കാണ്ട് ആ ഭ ാസനം
സമുചിതമാംവണ്ണം ഭാസുരമാക്കെപ്പ . കുപ്പായങ്ങളും തലെക്ക കളും ധരി ള്ള
‘ബക്ഷി’ മുഖരായ േസവകജനങ്ങളും, ബാലാ മുതലായ ആയുധങ്ങൾ വഹി ള്ള
മഹൽദാരന്മാരും, രാജമന്ദിരാങ്കണങ്ങളിെലന്നേപാെല പാദശബ്ദങ്ങെളേപ്പാലും
മന്ദമാക്കി സഞ്ചരി . എങ്ങാെണ്ടാരു േകാണിൽ നി പുറെപ്പടുന്ന
േതവാരത്തിെന്റ നാഗസ്വരവാദ്യം ആ രാജർഷിസേങ്കതം ഭാരതവർഷത്തിൽ
ഉൾെപ്പട്ടെതന്ന് േസാദകെന്റ ദൂരാവകാശെത്ത എന്നേപാെല നിരുേന്മഷമായി
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മുരളു . േവശനദ്വാരത്തിൽ ാബല്യാഹങ്കാരേത്താടു തകർ ന്ന ഷഹ 
നാ(കാഹള)സമന്വിതമായ നകാരേഭരി ‘പൗരസ്ത്യം’ എന്ന അഭിധാനച്ഛ െത്ത
അവലംബി ന്നത് ‘സൽഭാവം’ എന്ന് ശബ്ദസൂക്ഷ്മതേയാടുകൂടി അനുക്ഷണം
േഘാഷാവർത്തനംെച . ീഭഗവതീമണ്ഡപസ്ഥനായ ഹരിപഞ്ചാനന 
േയാഗിരാജൻ േചരമണ്ഡലെപ്പരുമാളായി, േകരളീയശു ാംബരങ്ങൾ ധരി ം,
മൂർദ്ധാവിെല േകശെത്തമാ ം കുടുമയാക്കിെക്കട്ടി വഴികാട്ടിേപാെല മുന്തി ം,
തങ്ക ഭേയാടു കൂടിയ ഭുജേദശത്തിൽ ഉദയംെചയ്ത് ശംഖശൂ തേയാടുകൂടി
തിള ന്ന ഉപവീതെത്ത നഖദളങ്ങൾെകാ മൃദുവായി വീണാവാദനംെച ം,
വിധിനന്ദനനായ ദക്ഷെനേപ്പാെല ാജാപത്യഗർവ്വനായും സ്ഥിതിെച .
നന്ദന ങ്കാവിെല സൗരഭ്യപൂരത്തിനു തുല്യമായി, സൗന്ദര്യ ഭാവനായ ആ
അഭിനവേചരമാൻെപരുമാളുെട ‘ക രിതിലകാഞ്ചിതഫാല’ത്തിൽനിന്ന്
അലൗകികമായുള്ള ഒരു പരിമളം സരി . പരമശുദ്ധഹൃദയനായ
തമ്പിയുെട േവശത്തിനായി, ആ സഭാഗൃഹദ്വാരം തുറക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന,
ഭക്തിവിനയങ്ങളുെട അനിവാര്യ സരംെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േന കവാ 
ടങ്ങൾ അട ; എങ്കിലും സ ടന്യാേയന ആർഷകിരണം ർശിച്ചി ള്ള
തമ്പിയുെട അടഞ്ഞ േന ങ്ങൾ ം, േയാഗീശ്വരെന്റ ഭാവദീപ്തിയുെട ഉ ത
ദൃശ്യമായിരു . അൈഷ്ടശ്വര്യസമ്പന്നനായ ആ േയാഗിരാജർഷിെയ കണ്ട്,
കള ാേക്കാട്ട ടുംബത്തിെന്റ ഭാവിഭാഗേധയത്തിനു തി യമായി ആ ദി 
വ്യപാദങ്ങെള വരിച്ച തെന്റ ബുദ്ധിൈവഭവെത്ത അേപ്പാൾ ഓർത്ത്, തമ്പിയുെട
മാനസ മ്പിൽ ഗൂഢവാസം െചയ്തിരുന്ന ചില താന്തതകളും അന്തരീക്ഷഗമനം 
െച . ഇങ്ങെന ചാരിതാർത്ഥ്യഭരിതനായേപ്പാൾ തമ്പിയുെട ഗിരികായത്തിന്,
സ്വഗുരുവായ േതജശ്ച ത്തിെന്റ പരിേവഷേദശ േപാലും എ വാൻ േവണ്ട
ലഘിൈമശ്വര്യം നഷ്ടമായിച്ചമ . സ്വബൃഹ തിയായ രാജേയാഗസ്ഥെന്റ
തിരുമുമ്പിൽ ആ ഗജരാജൻ തളർ വിയർത്ത് കരങ്ങെള കൂമ്പിച്ച് ഉച്ചിേയാളം
െപാക്കി മുഖം കാണി . േയാഗിരാജൻ കനിഞ്ഞ്, നാടകങ്ങളിെല േദേവ  
ന്മാർ നിയമമായുള്ള ദിഗ്ഭരണാേന്വഷണേച്ചാദ്യക്കടുദാസിെന ശ്നം ന 1
മുതൽ അവസാനംവെര അഭിനയത്തിൽ രസത്താ വരാെത,—മുനങ്ങി. ൈഹ 
ദർഖാനായ ‘രാവണൻ തെന്റ വരവുണ്ടിനിയിേപ്പാൾ’ എ ം മ ം അവിടെത്ത
അന്തർഗ്ഗതം മുഴുവൻ േയാഗിരാട്ട് തമ്പിെയ ധരിപ്പി . “കല്യബ്ദം 4869–ന്
യുഗദിനം 17, 78, 185–ം െചല്ല െകാല്ലം 942–ാമതിൽ കർക്കടകഞായറ്റിന്
സർവജിദ്വർേഷ, ാവണമാസാരംേഭ, പുണ്യനക്ഷ ശു ഥമ സൂര്യവാ 
രാദിസംഘടിതശുഭദിേന, കർക്കടകരാശി ശുഭമുഹൂർേത്ത” നട ന്ന തെന്റ
യജ്ഞത്തിനും തദനന്തരമുള്ള അവഭൃഥസ്നാനത്തിനും തമ്പിയും പടയും മുൻകൂട്ടി
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വ േവണ്ട മങ്ങൾ െച സകലവും മംഗലമായി പരിണമിപ്പിക്കണെമ 
ന്ന് േയാഗിരാജൻ ക നെകാടുത്ത്, േതവാരിെയെക്കാ വട്ടക സാദവും
നൽകി . സന്നവദനനായിരുന്നരുളുന്ന േയാഗിസ ാട്ടിെന്റ ഓേരാ മധുര 
വചന വേത്താടുകൂടിയും, തമ്പിയാൽ ചിരകാല ാർഥിതമായുള്ള കണക്ക്,
െചമ്പകരാമൻ, തമ്പി എന്ന ഓേരാ സ്ഥാനങ്ങൾ മുള്ള നീ ം ചിട്ടിയും, ദളവാദ 
ത്തിനുള്ള പിടിപാടും, വളർവാളും, മു ാംഗുലീയവും െപാഴി െകാണ്ടിരുന്നത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്താഷ വാഹെത്ത െപരുകി . തമ്പിയുെട വി തമായുള്ള
ഹൃദേയാദരങ്ങളിലും അതിെന സംഭരി ന്നതിനു സ്ഥലം േപാരായ്കയാൽ സ്വ 
പത്നീസഹായ്യെത്ത അേദ്ദഹം മനഃകർണികയിൽ കാംക്ഷി . തെന്റ ‘തുമ്പവും
തുയിരും’ േപാ ം ഗുരുതിരുവടികളുെട തിരുവുള്ളെപ്പരുെവള്ളത്തിരത്തള്ളലിൽ
തമ്പിയുെട മനസ്സ് കുടി ം നീന്തിയും കരേകറി അരത്തമപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിയാകുന്ന
മന്ദരഗിരിതടെത്ത ാപി . എന്നാൽ അണിമാശക്തി സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
ശരീരേമാ—അത് അവിെടത്തെന്ന നിലെകാ േപായതിനാൽ തമ്പി കൽപന 
കൾെക്കല്ലാം ‘അടിയൻ’ മൂളി ഭ ദീപത്തിനായി കാ െക ന്ന മഹാരാജാവായ
‘മൂത്ത അപ്പേനാട് ’ തമ്പിെയ ആ സന്ദർഭത്തിൽ മുഖപരിചിതനാക്കാൻ സൗക 
ര്യെപ്പടാത്തതിെന റിച്ച്, േയാഗീ ൻ വളെര േ ശി . പരി തരീതിയിലുള്ള
ആയുധങ്ങൾ സഹിതം േയാഗീശ്വരെന്റ തൃേച്ചവടിയുഗളം േസവിച്ച് അവിടെത്ത
പരിശുദ്ധപതാകാനുഗാമികളായി പടക്കളത്തിൽ ജീവത്യാഗം െച ന്നതിന്
ആയിരത്തിൽപ്പരം രേക്ഷാവരസമന്മാരായ ഭടജനങ്ങൾ സഞ്ചയിക്കെപ്പട്ടി െണ്ട 

ധരിപ്പിച്ച്, തമ്പി സ്വാമികളുെട തിരുവുള്ളപൂർത്തിേയയും സമ്മാനമായി ഒരു
പാരസീക ഖഡ്ഗേത്തയും സമ്പാദി . േയാഗിരാജനാൽ നൽകെപ്പട്ട ആശി 
സ്സ് വിശ്വനാഥൻ കു പിരാട്ടിപ്പടക്കപ്പലിെന ആനന്ദാംബുധിയിൽ ഇറക്കി,
സേന്താഷക്കാറ്റിെന്റ തക്കത്തിൽ ഓടിച്ച്, കള ാേക്കാട്ട റമുഖത്ത് ഭ മായി
ന രമിടീ .
ഭ ദീപസംബന്ധമായി മഹാരാജാവ് ആ മവാസമാരംഭി . ൈഹദർമ 
ഹാരാജാവായ ബകന് വാർഷിേകാദനമായി ഒരു വലിയ കപ്പം നൽകാൻ
തിരുവിതാംകൂർ ഉടെമ്പട്ടിെല്ലങ്കിൽ, ആ ഏകച ാമെത്ത ഒരു ദിവസെത്ത
ഉഞ്ഛവൃത്തിയിെല ഉപദാനമാക്കി അശനംെച കളയുെമന്ന് മഹാരാജാവി 
െന ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത്, മുറുകിയിരി ന്നതായി ഒരു ഭീഷണി തി പര .
ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറിൽ മറവരുേടയും, ഹരിപഞ്ചാനനബ ക്കളായ
പല ഗൃഹസ്ഥന്മാരുെട ഭവനങ്ങളിൽ മായെപ്പാടിമലു വിെന്റയും ശല്യങ്ങൾ
ആവർത്തനംെചയ്തിരി എന്ന് ഒരു തിയും ബലമായിത്തീർ .
തിരുവിതാംകൂർസംസ്ഥാനദിവാകരൻ അണഞ്ഞതുേപാെല ഒരിരുൾ രാജ്യ 
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ത്തിൽ എ ം അട . അങ്ങെന സംഭവിച്ചിരി ന്നത് അധർമ്മഫലെമ
പൗരജനങ്ങൾ േശാചി . സംസ്ഥാനത്തിെന്റ രാജാധികാരം ദ്വന്ദ്വീഭവിച്ചതു 
േപാെല, മഹാരാജാവിെന്റയും ഹരിപഞ്ചാനനെന്റയും എ ള്ള കക്ഷിവ്യത്യയം
അഷ്ടഗൃഹവി മികളുെട കാല ണ്ടായിരുന്നതിലും അധികം ഗൗരവമായി

ടീകരി . രാജൈസന്യത്തിനിടയിൽ അനൽപമായ അസ ഷ്ടിയും
ആജ്ഞാലംഘനവുംെകാണ്ട് ആ ശക്തിയിലും ചില ഛി ങ്ങൾ സംഭവി .
ഹരിപഞ്ചാനനഭജനസംഘത്തലവന്മാർ ത്യക്ഷമായി ഹരിപഞ്ചാനനെന
രാജ്യകാര്യേനതാവായും ഉപേദഷ്ടാവായും സ്വീകരിച്ച് അവരുെട ജീവജീവിതവൃ 
ത്തികെള അേദ്ദഹത്തിനു പണയമാക്കി. ഇങ്ങെന സർവാഭീഷ്ടസിദ്ധിയാകുന്ന
ശയ്യ ഹരിപഞ്ചാനന‘സംസ്ഥാന’ന് സിദ്ധി എങ്കിലും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ തി 
രുെമയ്യിലും തിരുവുള്ളത്തിലും ിശൂലതുല്യം കുത്തിത്തറ ന്ന ഒരു കണ്ടകം
ആ ശയ്യയുെട കാർപ്പാസധൂളിക്കക കട കൂടി. അനന്തപത്മനാഭൻ പട 
ത്തലവർ മ ടഭവനത്തിെല അതിഥിയായി അവിെട താമസിച്ച സംഭവം
ഹരിപഞ്ചാനനസിദ്ധെന്റ വണങ്ങളിൽ പതി . ധർമ്മദൃഷ്ട്യാ പൂജ്യെനങ്കി 
ലും, ജയാപജയവിഷയത്തിൽ പരശ വായ ആ ഭുവിെന്റ കഴ ട്ടദർശനം
േയാഗിനാഗരാജെന്റ വിഷവഹ്നിെയ ഉജ്ജ്വലിപ്പി . ഇ കുലിശം േപാെല
സംഹാര േകാപംെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരം ആതപ ഭമായി. സ്വ 
ഹസ്തഗതമായുള്ള േലഖനൈവഷ്ണവചാപംെകാണ്ട് ഉണ്ണിത്താൻ പരശുരാമെന
ശമിതമദനാക്കി പടത്തലവെര ‘കൂട്ടംപിരിച്ച് ’ ഏകനാക്കാൻ നിശ്ചയി . ഭുെവ
ഉടെന വരുത്തി, ആ എഴുത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽ െകാടുത്ത്, “ഇെതാ
വായിക്കണം” എന്ന് അരുളിെച്ച . ഉണ്ണിത്താൻ അതിെല ൈകയക്ഷരം
കണ്ട്, തെന്റ പു േന്റതാെണ മനസ്സിലാക്കി എങ്കിലും േസ്താഭേഭദെമാ ം
ബാഹ്യമായി ദർശിപ്പിക്കാെത കണ്ണട എടു മൂക്കിൽ ഉറപ്പി െകാണ്ട്
ഇങ്ങെന വായി :
“ഞാൻ ബന്ധനത്തിൽ കിട ബുദ്ധിമു . അച്ഛനമ്മമാേരയും അമ്മാവേനയും
കാണാ ള്ള േവദന ഇ െയ പറവാനില്ല. ആ മഹാപാപി നീെട്ടഴു
േകശവപിള്ള എെന്ന വഞ്ചി . എെന്ന ശിക്ഷിച്ചാലും ശിക്ഷിക്കാഞ്ഞാലും
അപകടമുെണ്ട ഭയന്ന് ഈ വിദ്യെയ അനുഷ്ഠി െകാ വാൻ ത രാനും
ന െട ദുഷ്കാലംെകാണ്ട് അനുവദി എ േതാ . അമ്മാവേനാ അച്ഛേനാ
എെന്ന ഉടെന രക്ഷി െകാ േപാകണം. പര ഹ്മ ീ ഹരിപഞ്ചാനനതീർ 
ത്ഥപാദപരമഹംസർ തിരുമുമ്പീന്ന് അമ്മാവെന്റ ഗുരുവായി ഭവിച്ചി ണ്ടേല്ലാ.
അച്ഛനു വലിയ പഥ്യവുമാണേല്ലാ. ആ സന്നിധികൾ കടാക്ഷിച്ചാൽ എെന്റ
േമാചനം ഏറ്റവും ലഘുവായി സാധി ം. അതിേലക്ക് എ െച ം ആ തൃപ്പാ 
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ദെത്ത കാത്ത് അനു ഹെത്ത ാർത്ഥിക്കണം. ഇത് അമ്മാവേനാ അച്ഛേനാ
േബാധിപ്പാൻ തീർത്ഥപാദർതിരുമുമ്പിെല സമർത്ഥനായ ഒരു ഭൃത്യൻമുേഖന
അയ െകാ . ീഭഗവതി രക്ഷിക്കെട്ട. ശുഭം.” എഴു വായിച്ചതിെന്റേശ 
ഷം “ഇതിൽ വിേശഷവിധിയായ ഒ മില്ലേല്ലാ” എന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ പറ .
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “മകെന്റ ൈകപ്പടതന്നേല്ല അത്?” ഇതിനുത്തരമുണ്ടായത്
മരം െവ ന്നതിന് അതിെന്റ െകാമ്പ്, തായ്ത്തടി, നീളം വണ്ണം എന്നിതുകളുെട
ഗുണേദാഷെത്ത വിേവചനംെചയ് വാൻ േയാഗിക്കെപ്പടുന്നതുേപാലുള്ള ഒരു
േനാട്ടമായിരു . നവനീത കൃതനായുള്ള ആ ഭു ആപൽശൃംഖലിതനായുള്ള
പു െന്റ ഹസ്തലിഖിതമായുള്ള അേപക്ഷാദർശനത്തിലും കുലുങ്ങാത്ത സ്ഥിരധീ 
യാെണ കണ്ടേപ്പാൾ, ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ േയാഗനാളം ഒന്ന് ഉൽ സ്തമായി
എങ്കിലും, ആ ഭുവിെന്റ മുഖ സരിച്ചതു േകാപേമാ, ഹാസ്യേമാ അെല്ല ം
ഭക്തിവിനയാദരങ്ങളാെണ ം കാണുകയാൽ േയാഗീശ്വരൻ വിസ്മയത്താൽ
ഉപഹതനായി. ഉണ്ണിത്താൻ ഭു എേന്താ പറയുന്നതിന് ഉേദ്ദശി എങ്കിലും,
നിശ്വാസേവഗേത്താെട നിൽ ന്നതല്ലാെത അന്തർഗ്ഗതെത്ത വചനമാർഗ്ഗമായി
ബഹിഷ്കരി ന്നില്ല. അന്തർേമദസ്സിെന വിസർജ്ജനം െചയ്യിക്കാെനന്നേപാെല
ഒരു ശ്നക്ഷാരെത്ത േയാഗീശ്വരൻ, ഭിഷഗ്ദക്ഷെന്റ പടുതേയാടുകൂടി േയാഗി :
“ഇേപ്പാൾ േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടിേല്ല, നാം മുമ്പ് ച ക്കാറേനാടും മ ം പറഞ്ഞയച്ചത്?
േകശവപിള്ളയുെട കൂ ം ബ ത്വവും നല്ല പന്തിയിലല്ലാ എ പറഞ്ഞത്
നിങ്ങളുെട പരിഭവെത്ത വർദ്ധിപ്പി . രാജ്യത്തിെല ധർമ്മഗതിയും സ്ഥിതികളും
ഇേപ്പാൾ മനസ്സിലായിേല്ല?”
ഇങ്ങെനയുള്ള സ്താവന േകട്ടേപ്പാൾ ഉണ്ണിത്താൻ സ്വഹസ്തങ്ങെളെക്കാണ്ട്
കർണ്ണങ്ങൾ െപാത്തി, ഭഗവൽ ാർത്ഥന െച ന്നനിലയിൽ ചിന്തേയാടുകൂടി
തെന്റ പാദങ്ങെള േനാക്കി നി . ഉണ്ണിത്താെന്റ ചിന്താപഥം ഹരിപഞ്ചാനനനും
ഊഹ്യമായി.
ഉണ്ണിത്താൻ: “എെന്ന ഈ െപരുവഴക്കിൽെക്കാ ചാടിക്കാൻ അവിേട
േതാ ന്നേല്ലാ. കഷ്ടം! ഞങ്ങൾെക്കാെക്ക ഗുരുസ്ഥാനമേല്ല അവിടേത്തക്ക്?
ഉണ്ണി അവിടെത്ത രക്ഷയിൽ ആെണ കുറ മു തെന്ന എനി മനസ്സിലാ 
യി ആശ്വസിച്ചിരിക്കയാണ്. ഈ അന്തർഗ്ഗതം ഞാനാേരാടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
അവിടന്ന് എ വ്യാപാരത്തിേലക്കാണു പുറെപ്പട്ടിരി ന്നത്?”
ഉണ്ണിത്താെന്റ േചാദ്യം േയാഗീശ്വരെന്റ രാജ ാഹ മങ്ങെള സംബന്ധിച്ചാ 
യിരു . അങ്ങെന ഒരു േചാദ്യേമ ഉണ്ടായിെല്ല ള്ള ഭാവത്തിലും, തെന്റ

വൃത്തികെള നീതീകരി മാറും ഇങ്ങെന പറ : “അണ്ണാവയ്യൻ, ഉമ്മി 
ണിപ്പിള്ള എന്നിവരുെട െകാലകൾക്ക് എ േചാദ്യമുണ്ടായി? രാജ്യം
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നശി േപാകുന്നതു കാണുന്നിേല്ല? ഈ സ്ഥിതിയിൽ ജകൾക്ക് എ രക്ഷ?
നാലുനാൾ ള്ളിൽ ഭ ദീപ തിഷ്ഠ ഇളകി ഒരു നവകൃതവീര്യജൻ േവെറാരു
ദീപെത്ത സ്ഥാപിേച്ചക്കാം.”
ഉണ്ണിത്താൻ: “ജനങ്ങൾ ജാധർമ്മമനുസരിച്ച് രാജഭക്തിെയ അനുവർത്തി 
ച്ചാൽ ഭ ദീപം വാടാെതരിയും. അങ്ങെന ഏകമന തേയാടു തടുത്താലും
അതിെന അണ ന്നതിന് ഒരു വീരനുെണ്ടങ്കിൽ ന െട ആളുകൾ മല േകറെട്ട.
അെല്ലങ്കിൽ കടലാടെട്ട. ശ ക്കൾ ക ം മ െമടു വാഴുകയും െചയ്യെട്ട.
എന്തായാലും അവിടേത്തക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ എ ബന്ധം? േയാഗിെയ 
ങ്കിൽ ധ്യാനസമാധിയിലിരിക്കണം. ഭക്തെനങ്കിൽ ഭഗവൽേസവെചയ്യണം.
ഋഷിെയങ്കിൽ വനവാസമാചരിക്കണം. അൈദ്വതാവധൂതെനങ്കിൽ ാസംഗിക 
സഞ്ചരണം െചയ്യണം. രാജ്യവും രാജ്യകാര്യവും അധികൃതന്മാർ വിേട്ടക്കണം.
അതിനു മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ, പ കാേട്ടണ്ടിയിരുന്നേപ്പാൾ മറന്നിരുന്ന ൈവരം
ഇേപ്പാൾ എവിട വ എ േചാദി ന്നതിന് ഉത്തരം പറയണം.”
മൃദുശീലെന വിചാരിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഉണ്ണിത്താൻ ഇങ്ങെന മു േചാദ്യം തുട 
ങ്ങിയേപ്പാൾ, അേദ്ദഹം അടു കൂടാത്ത ഒരു തിബന്ധകൻതെന്ന എന്ന്
േയാഗീശ്വരൻ ക . താൻ മീനാക്ഷിയുെട മാതാമഹനായ കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശ 
നാെണ മനസ്സിലാക്കി പരിഭവി ന്ന ഇേദ്ദഹേത്താട് രാജദുർന്നയെത്ത
ആ ദമാക്കി വാദി ന്നതു നി േയാജകെമ വിചാരി െകാണ്ട് േകശവൻകു 
ഞ്ഞിെന്റ സംഗതിയിൽ േയാഗീശ്വരൻ വീ ം േവശി . “ഏേഹ! ശാന്തന്മാർ
ഇങ്ങെന ഊർജ്ജിതവാദം െചയ്യരുത്. നാം നിങ്ങൾ വിചാരി ംവണ്ണമുള്ള
ആളല്ല. ീഭഗവതിയാണ സത്യം!” (സത്യത്തിെന്റ സ്വരവും നിർവ്യാജതയും
കണ്ട് ഉണ്ണിത്താെന്റ വിശ്വാസം ഒന്നിളകി.) “നിങ്ങെട ഈ സ്വർഗ്ഗസേങ്കതമായ
രാജ്യം സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ീപത്മനാഭൻ പള്ളിെകാ ന്ന
പുണ്യസ്ഥലെമന്ന് അഭിമാനിച്ചാണ് നാം ഈ സംസ്ഥാന വന്നത്. ച  
ക്കാറെന ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ചേപ്പാൾ നീങ്ങേളാടും, അതുെകാണ്ട് നിങ്ങളുെട
പു േനാടും ഒരു വാത്സല്യമുണ്ടായി, അയാെള രക്ഷി െകാ േപാരാൻ—”
ഉണ്ണിത്താൻ: (വീ ം ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ മുഖേത്തയും സ്വരേത്തയും നല്ലതി 
ന്മണ്ണം പരിേശാധിച്ചതിൽ തെന്റ വിശ്വാസത്തിന് കുറ മുമ്പിലുണ്ടായ ചലനം
തീരുകയാൽ) “ ീപത്മനാഭെന്റ കാര്യങ്ങൾ അവിടെത്ത ദാസനായി ഉടവാൾ
ഏറ്റി ള്ള തിരുേമനി സൂക്ഷി ം. എെന്റ മകെന്റ ആപത്തിന്—അവേരാർക്ക്
ആപ ണ്ടായേപ്പാൾ േനർ നി ാൻ കരളൂറ്റമില്ലാെത—” (അതിേകാപസ്വര 
ത്തിൽ) “എന്ത് േഭാ കളാണിത്? അവിടെത്ത ചാ ഷി, തിര രണി—ഈ
വലിയ വിഷമപദങ്ങൾ വിളമ്പി ആളുകെള പാട്ടിലാക്കി റ്റിക്കാൻ, അവിടെത്ത
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ായെമന്ത്? പഠിത്തെമന്ത്? സ്ഥിതി സകലതും മറന്ന് യുവത്തിള കാേട്ടണ്ട
ആളാേണാ അവിടന്ന്? തി ിയയ്ക്കാെണങ്കിൽ ഈ സന്ധിയിലാേണാ
േവണ്ടിയിരുന്നത്? ഒരു ധൂർത്ത ഭുവിെന്റ ആ മം അനുകൂലി ന്ന തക്കെത്ത
േനാക്കി പുറെപ്പട്ടിരി ന്നതാെണങ്കിൽ അവിടെത്ത ധ്യാനങ്ങളും സിദ്ധിയും—
േഹാ െഹാ! കഷ്ടം! നാടുനീങ്ങിയ സിംഹമിരുന്നേപ്പാൾ അവിടെത്ത വീര്യങ്ങൾ
െകട്ടി പുകയ വച്ചിരുന്നിേല്ല? ഇനിയും അെതല്ലാം അവിടിരിക്കെട്ട, ആ
കിഴവിയും കുട്ടിയുെമങ്കിലും ഒരു വീടുേചർ സുഖമായി കഴിയെട്ട. അവിട ം
നന്തിയേത്ത േപാരണം—” ഹരിപഞ്ചാനനന് നിയമ കാരമുള്ള ചിരിയും
ചിരിപ്പാൻ ശക്യമായില്ല. ശമദമസിദ്ധികളും സമഭാവനകളും അനീഹതയും
വസിക്കേണ്ടതായ ആ സിദ്ധെന്റ മാനസസേരാജത്തിൽ വാൾ, വിഷം, കഠാര
എന്നീ വിഹംഗമങ്ങളുെട രൂപങ്ങൾ വിഹരി . ആ ജീവന്തികകളുെട ഭാരം
േയാഗീ െന്റ കണ്ഠകാണ്ഡെത്ത നമനംെചയ്യിച്ച്, അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ട് ഭൂേര 
ണുഗണനം െചയ്യി . “അതുപാടില്ല, മഹാപാതകം!” എന്ന് ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ
ഹൃദയത്തിെല ധർമ്മചിന്ത അേദ്ദഹേത്താടു ഗുണേദാഷി . “പാതകേമാ?
അതിേലക്കേല്ല നീ നിേയാജ്യൻ? ശ സംഹാരം പാതകമാകുന്നത് ഏത്
അമരത്തിൽ? തിബന്ധമാർജ്ജനം പാതകമാകുെമങ്കിൽ, ഭഗവൽക്കഥകൾ
നരകസംഹിതകളേ . ചീരവസനനായ ീരാമൻ ബാലിെയ ഒളിയ െകാ
െകാന്ന ദൃഷ്ടാന്തെത്ത സ്മരി ക” എന്ന് ആകാശസഞ്ചാരിയായ ഒരു േദഹി
ഹരിപഞ്ചാനനെന ശാസി . “ഇേദ്ദഹം തിബന്ധിയല്ലേല്ലാ. ശ സംഹാരമ 
ല്ലാെത, ബ സംഹാരം നമു ധർമ്മമാകുേമാ?” എന്ന് ഹരിപഞ്ചാനനൻ ആ
ശാസകശക്തിേയാടു േചാദ്യംെച . “ന െട ശ പക്ഷനാഥെന്റ പരമഭക്തൻ
ബ വല്ലേല്ലാ! ചാരന്മാർ വധ്യഗണത്തിൽ ഉൾെപ്പടും” എന്ന് ദുേ ഷകസത്വം
ഹരിപഞ്ചാനനെന സ്മരിപ്പി . “ന െട പരമാർത്ഥെത്ത ഒരുവിധം ഹി
എങ്കിലും, ഇേദ്ദഹം ശ വായിത്തീരുന്ന ഖലനല്ലേല്ലാ” എന്ന് ഹരിപഞ്ചാന 
നൻ തർക്കി . “ശ്ശീ! ശ്ശീ! നിെന്റ ഇദം ഥമമായുള്ള മന ദ്ധത ന െട
ഉപേദശശക്തി വർത്തനെത്ത ഹനി ം” എന്ന് അശരീരഗുരു ധാർഷ്ട്യം
വദി . “ബാലികയായ മീനാക്ഷിയുെട േക്ഷമ ാർത്ഥിയാണ് ഇേദ്ദഹം” എന്ന
സ്മർത്തവ്യെത്ത ഹരിപഞ്ചാനനൻ ഉണർത്തി . േദാേഷാപേദഷ്ടാവിെന്റ
ഉപേദശസ്വരങ്ങൾ ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ആത്മ വണകർണ്ണികയിൽ ധ്വനി 

െകാണ്ടിരുന്നതു െപെട്ട നില . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ പൗരുഷം ശമി .
ഇല്ല—അഗ്നിഭയസന്ദർഭങ്ങളിൽ രാജധാനികളിൽ ഘണ്ടാേഘാഷമുണ്ടാകുന്ന 
തിന്മണ്ണം അത്യാരവേത്താടുകൂടി ഒരു രുഷ്ടഭർത്സനെത്ത ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ
അന്തഃകർണ്ണങ്ങൾ വണം െച . “നിെന്ന അൈദ്വതപഠനം െചയ്യിച്ച്
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അശ്മമന നാക്കിയത് ഇങ്ങെന മൃദുബന്ധങ്ങൾ വശനായി ക്ഷീണകാഠി 
ന്യനാകുന്നതിേനാ?” ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ജിഹ്വ തളർ എങ്കിലും, ക്ഷമായാ 
ചകനായി ഇങ്ങെന േബാധനംെച : “സ്വാമിൻ! വിശ്വാമി ൻ േമനകെയ
ശകുന്തളാസഹിതം പരിത്യജിച്ച ൈധര്യം അവിടെത്ത ശിഷ്യനുണ്ടാകുേമാ?
അടിയൻ ജന്മസുഖം രുചിച്ച് വിരക്തനായിട്ടില്ലേല്ലാ. അനേപക്ഷമായി സംഭ 
വിച്ച സംഘടനയിൽ ജന്മബേന്ധാൽപാദിതമായുള്ള േ മം ഉണർന്ന് ഇവെന
ബന്ധി േപായി. അതു ക്ഷന്തവ്യമേല്ല?” ആത്മീയശാസകൻ ഈ ാർത്ഥനാ 
വാദെത്ത ൈകെക്കാണ്ടില്ല. “സന്ദർഭംേപാെല, നാം മ ശുദ്ധിെച തന്നി ള്ള
വിഷകഠാരെയ േയാഗിക്ക. തിജ്ഞാത ിയന് തിബന്ധത്തിെന്റ
ഗുരുലഘുത്വധർമ്മചിന്തനങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ല. മൃതജീവന്മാർ േകണു ാർ 
ത്ഥി . വിക്ക! ദയനീയമായുള്ള അവരുെട ാർത്ഥനെയ നിരസിക്കാെത
നാം സം രി നൽകിയ നാമെത്ത യഥാർത്ഥീകരി . അ ജയം!” ഘടി 
കായ ം ക്ഷീണ വർത്തനമായി നിലെകാ ംേപാെല അന്തയാസകെന്റ

േചാദനങ്ങൾ നിലെകാ . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ഈ ചിന്തകൾക്കിടയിൽ
ത ത്തരത്തിനുണ്ടായ വിളംബനവും ആ േയാഗിവര്യെന്റ മുഖ ശാന്തതയും

നന്തിയ ണിത്താെന്റ സംശയെത്ത ഒ കൂടി സ്ഥിരെപ്പടുത്തി. ഹരിപഞ്ചാന 
നൻ ശാന്തമാനസനായേപ്പാൾ പുച്ഛകടുതേയാടുകൂടി ഇങ്ങെന മറുപടി പറ :
”അവിടന്ന് ൈവദ്യനാണേല്ലാ—രക്തശുദ്ധിക്ക് വല്ല ഗവ്യവും േസവിക്കണം.
അപസ്മാരേദാഷം ബലമായുണ്ട്. ”ഇങ്ങെന പറ െകാണ്ട് സം തത്തിൽ
തെന്റ നർമ്മദാതീേരാത്സവേത്തയും സിദ്ധി ഭാവങ്ങേളയും ധാർമ്മികത്വം
േഹതുവാൽ െച ന്ന േലാകസഞ്ചാരേത്തയും കുറിച്ച് ഊർജ്ജിതമായി ഒ

സംഗിച്ച്, തെന്റ പൂജാമുറിയിേല തിരി . നന്തിയ ണ്ണിത്താനും ആ
ഭാഷയിൽത്തെന്ന ഹരിപഞ്ചാനനവൃത്തിെയ ഭത്സി െകാ പുറത്തിറങ്ങി
നടെകാ . ഹരിപഞ്ചാനനൻ തെന്റ ശയ്യയിൽ വീണുരു ചിന്തകൾ തുടങ്ങി.
നന്തിയേത്തയും രാമവർമ്മെത്തയും ഭുക്കൾ േചർന്ന് മ ടെത്ത ഭരണം
ൈകേയൽ േമ്പാൾ തെന്റ ശക്തിക്ഷയവും മഭഞ്ജനവും ഉണ്ടാകുെമങ്കിലും,
ഇേദ്ദഹം നിഷ്പക്ഷനായി വർത്തി കയല്ലാെത തനിക്ക് ത്യക്ഷശ വായി
സ്വേമധയാ പുറെപ്പടുകയിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം സമാധാനെപ്പ . എങ്കിലും സന്ദി 
ഗ്ദ്ധബ ക്കളുെട യാനുകൂല്യങ്ങെള അവലംബി കൂടാ എ ം ആ ര

ഭുക്കേളാടും പടെവട്ടി അവെര േതാൽപി കേയാ ഹനി കേയാ െച ന്ന
കൃത്യം ച ക്കാറമഹിഷാസുരെനെക്കാ സാധി ക എ ം േയാഗീശ്വരെന്റ
ബുദ്ധി അേദ്ദഹേത്താടു ഗുണേദാഷി .
ര നാഴികെകാണ്ട് ച ക്കാറൻ ഹരിപഞ്ചാനനസമക്ഷത്തിൽ േസവതുള്ളി 
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ടങ്ങി. “എന്നാ ച ക്കാറർ! േദാഷനൃത്തം തു റേയ? ൈഹദർഷാ
വരലാച്ച്. നമതു ഭാവുകം ഉദയമാകുലാച്ച്. അടടാ! നമതു ഭഗവതിപൂജാർത്ഥം
എന്നവാവതു മാലിഖാൻ ത േപാറ്റേവണ്ടാമ —ഇരുക്ക ം! േശഷകാറ വത്സൻ 
കാര്യത്തിെല തൂ റേയ! പടിയും, ഇന്ത കടിതെത്തപ്പടിയും” എ പറഞ്ഞ്
േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ എഴുത്തിെന ച ക്കാറെന്റ ൈകയിൽ െകാടു .
ച ക്കാറൻ: “അത്തറ വിഛ്വാസമിെല്ലേന്നാ സാമീ? ഭരസ്വരം (പര രം)
വിഛ്വാസമിേല്ലല് ഫൂേലാഹം ഒരു െധവസംഹുദിച്ചണയുേമാ? ക ിച്ച് വാ 
യിച്ചാ മതിേയ മതി.” എങ്കിലും കൃതാ ഉള്ള തെന്റ പരവഞ്ചനധർമ്മെത്ത
സ്മരിച്ച്, ഉത്തമസാക്ഷിയായുള്ള സ്വന്തേന ങ്ങെളെക്കാണ്ട് എഴുത്തിെല
േലഖാർത്ഥെത്ത ധരി വാനായി ച ക്കാറൻ അതിെന ൈകയിൽ വാങ്ങി.
സാഹിത്യപദേത്താടും ചാർച്ചെയ അവകാശെപ്പടുന്ന ആ സർവജ്ഞൻ ഏക 
േദശം ഒരു നാഴികെകാണ്ട് എഴുത്തിെല ചില അക്ഷരങ്ങെള വിഴുങ്ങിയും,
േശഷെത്ത എണ്ണിയും, വായിച്ച്, ഹരിപഞ്ചാനനനു മർമ്മത്താങ്ങായിട്ട് െകാ ം
വണ്ണം “േതയ്തിയും വ ല്ല—എടവും വ ല്ല— െചവിത്തെകട്ട െകാ ങ്ങള് ” എന്ന്
അഭി ായെപ്പ .
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “അതുകൾെക്ക ാധാന്യം? നാം പറഞ്ഞതിെന നാം
സ്ഥാപി . ഇനി, ബലന്മാരായ അച്ഛനും അമ്മാവനും േചർന്ന്, മിടു  
െണ്ടങ്കിൽ െകാ േപാരിൻ. ആളുണ്ട്, മുതലുണ്ട്, സകല ൈവഭവങ്ങളുമുണ്ട്.”
ച ക്കാറൻ: “ആഹ! അത്തറ ചീത്തവും െചാണയുെമാെണ്ടങ്കി ഇേതാ
ഭൗക്ഷ്യം? ഞങ്ങള് െതങ്കടി പുളിയടി എന്നിട്ടടിച്ചിട്ട് ഒഴേക്കാലളെവങ്കിലും
നീങ്ങിേയാ? ഉരുവറിഞ്ഞവെന്റ െഹാരി േകട്ടപ്പം, ഝൽ! ഝൽ! എന്നേല്യാ
നട? ക പിടിച്ചേപാെല ‘സാമിതെന്ന വരുത്തീം തരണം.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “േദവെന പുറെത്തഴുന്നള്ളിക്കണെമങ്കിൽ ീഭൂതബലി
ആദ്യം കഴിക്കണം. അതിന് മുതെലവിെട? നാം ഭി .”
ച ക്കാറൻ: (ആത്മഗതം) “അച്ചാരം കിട്ടാൻ നാ െനാണയുണൂ! എെന്റ
ജാമി അതിെലാന്നിത്തിരി ചങ്കിച്ചിളി ം.” ( കാശം) “അയ്യാവ്! ഇത്തടിയെന
ഇേപ്പാം കമത്തീം മലത്തീമിട്ടടിച്ചാലും, കൂറേപ്പൻേപാലും നുള്ളിെയടുപ്പാൻ
കാണൂല്ല. വീടും കുടിയുെമാെക്ക വലിയ ഭൗ തെന്ന. അഹം െപാള്ള സാമീ,
െവറും െപാള്ള.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “അല്ലാ! ഇങ്ങെനയാേണാ പറവച്ചളക്കാെമ െചയ്ത
വാഗ്ദത്തിെന്റ നിറേവറ്റം?”
ച ക്കാറൻ: (കിഴങ്ങൻ േലാഭിയുെട സ്വരംമാറി ച ക്കാറധനദനായി)
“അേതാ സാമി? അതു ചര േവെറ—കച്ചവടം േവെറ—കാര്യം േവെറ. ധുലു 
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ത്താെന്റ പട ആറാമ്മഴിക്കക ഒരടിവയ്ക്കട്ട്—ഹപ്പം, ആ െമാതല് ശരിവെര
തീരുനുമ്പിെശ്ശാരിയും. ൈമസൂൽ തിരുവടി തിരുവുള്ളംെകാണ്ട നീട്ടിെന്റ വാർ 
കണ ഇക്ക കുളിെര കാണെട്ട. ഹപ്പം, െരാക്കപ്പടി—െറാക്കപടി. അെല്ലങ്കി
ആേണാ െകേട്ടാണ്ട് അ േപാടണം പത്തരമാ െകാണ്ട െമാങ്കാൻ െകാമ.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “സേന്താഷം! സ്ഥിതികൾ താൻ കാണുന്നിേല്ല? േകൾ  
ന്നിേല്ല? ൈഹദർമഹാരാജാവ് ശുേ ാദയം െച ന്ന ഈ ക കെള അഞ്ചി
തുടങ്ങിേല്ല? തുട തെന്റ സംഭാരെമാരുക്കൽ. അനന്തരവ േവണ്ടി ഇവിെട
പാടുകിടന്നാൽ േകൾപ്പേതതു ദർബാർ?—ച ക്കാറേര താങ്കൾ സൗധത്തിലിരു 
ന്ത്, അംബികവിളംഗും ദീപസന്നിധിയിെല വയ്ത്ത്, ഉശിരു ശിരാകദത്തമാകിന

തിജ്ഞെയ നിറേവറ്റി െശൽവം കാപ്പാ ം.”
ച ക്കാറൻ: ‘ആഹാ! അതിന് ഘീർവാണെമന്തിന്? മലയാംപാഴ വഴങ്കാ 
ത്ത വലിയ കാര്യേമാ അത്? ച ക്കാറെന്റ സഥ്യത്തിനും െവഥ്യാസെമാേണ്ടാ?
‘ഉരച്ചാൽ ഉരയും’ പിെന്ന—െചയ്കെചയ്കയും ‘ആവണം’ ഇതാണ് ആണുങ്ങടുത്ത
‘സത്വം’, ഉടയാമ്പിള്ളക്കവിയുെട നീതിേ ാകാർദ്ധത്തിെന്റ താൽപര്യം.” ഹരി 
പഞ്ചാനനപണ്ഡിതനു മനസ്സിലായി, ചിരി . ഉടയാമ്പിള്ളക്ക് കാളിദാസപദവി
കിട്ടിയതുേപാെല ചാരിതാർത്ഥസേന്താഷവും; തെന്റ മുതലിൽ െതാടാെത ഹരി 
പഞ്ചാനനെന്റ ആവശ്യത്തിനുേവണ്ട വ്യം വസൂലാക്കി അടയ്ക്കേണ്ടതിേല ള്ള
മാർഗ്ഗത്തിന് മേനാധർേമ്മാദയവും ഉണ്ടായി. ഗുരുപാദങ്ങെള െതാഴുതുെകാണ്ട്
അയാൾ യാ യാരംഭിച്ചേപ്പാൾ, അയാളുെട ഉത്സാഹത്തിന് മൂർച്ഛ കൂ ന്നതിനാ 
യി താൻ വരുത്തിയ ഉേദ്ദശ്യെത്ത ടർ ള്ള സംവാദെത്ത ഹരിപഞ്ചാനനൻ
ആരംഭി : “നിൽ ! ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല? നിങ്ങൾക്ക് ആേലാചന റവി 
െന്റ േദാഷം ചിലേപ്പാളുണ്ട്. കഴ ട്ടേത്തക്കേല്ല ഇേപ്പാൾ േപാകുന്നത്?”
ച ക്കാറൻ: “അേത, അല്ലാണ്ട് ഈ വഹക്കാർക്ക് ഏതു െതങ്കരാഞ്ചിെകാണ്ട്.
സാമിെയേപ്പാെലെക്കാള്ളവർക്ക് കണ്ടടെമല്ലാം ൈകലാഷം! െചന്നടെമല്ലാം
വൃ േലാഹം! അങ്ങെനെയാള്ള േയാഹം ഈ എവൻകൂട്ടത്തിെനാേണ്ടാ?”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “അേങ്ങാ േപായിട്ടിേപ്പാൾ കാര്യമില്ല. തെന്റ പരമബ
അനന്തപത്മനാഭൻ പടത്തലവർ അവിെട ഈയിട കാലുവ േപായി.”
ച ക്കാറൻ: “ഹാര്?”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “പടത്തലവർ—െചമ്പകേശ്ശരിയിെല, അെല്ലങ്കിൽ രാമവർമ്മ 
െത്ത.” ച ക്കാറൻ: (താൻ കാംക്ഷി ന്ന നിധി അവിടെത്ത ആകാശ ം
സഞ്ചരണംെച േവാ എ േനാ ന്നേപാെല അമ്പരന്ന്, േഘാരാട്ടഹാ 
സസ്വരത്തിൽ) “േഹതു െഛമ്പകേശ്ശരി? േഹതു രാമവർമ്മം? ഏെതവൻ
കഴു േപാവാൻ കഴ ട്ട കാലു വയ്ക്കണു? സാമീെട ശാഴി ഴിവിധ്യെകാണ്ട്
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കണ്ടതാേണാ അതും?”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “േചാദ്യെമാ ം െചയ്യണ്ട—േപായി അേന്വഷിച്ചറിയൂ.
ച ക്കാറെന്റ പരാ മം ഇേപ്പാൾ വഴിേപാെല കാട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ ആ അന 
ന്തപത്മനാഭസഹ കവചൻ ചിലമ്പിേന ഭവനെത്ത ചാമ്പലാ ം. നാം,
തനി ദൃഷ്ടിേഗാചരമാക്കിയ നിധിെയ കരസ്ഥവുമാ ം.”
ച ക്കാറൻ വായുസ്തംഭനവിദ്യ ം സാധിക്കാത്തവിധം ഭൂമിയിൽനി യർന്ന്
പൂർവസ്ഥിതിയിൽ നിലെകാ . ഇങ്ങെന പരാ മത്തിനുചിതമായ ഒരു
െഞട്ടൽ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അയാൾ പൂർവേഘാരാട്ടഹാസസ്വരത്തിൽ വിട
നൽകുന്നതിന് േയാഗീശ്വരഗുരുവര്യേനാട് അേപക്ഷി . ച ക്കാറെന്റ ൈക 

പിടി െകാണ്ട് ഹരിപഞ്ചാനനൻ തെന്റ സ്വകാര്യമുറിക്കക കടന്ന് ഒരു
െപട്ടി തുറന്ന്, വിരേലാളം നീളമുള്ളതും, വ്യാ ദം ത്തിൽ നീലവർണ്ണമായുള്ള
ഇരു ശലാക ഇറക്കി ഉണ്ടാക്കീ ള്ളതും ആയ ഒരു കഠാരെയ ഒരു തുകലുറ 
യിൽനിെന്നടു കാണിച്ചിട്ട് പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ഉറയ്ക്കകത്താക്കി അതിെന
ച ക്കാറനു നീട്ടി.
ച ക്കാറൻ: (കഠാരിെയ വാങ്ങിക്കാെത) “ഞങ്ങൾക്ക് അെത്താഴിലില്ല
സാമി. േനർകത്തി, കുറുന്തടി, കവണ്ണക്കല്ല്, അവേനാങ്കയ്യ്ജ്ഞ്—ഇവ്വകെകാണ്ട്
െവല്ലാക്കാര്യം േവേണ്ടേവെണ്ട വേച്ചയ്ക്കാം. അവേനാ ള്ളം അവേനാ 
ന്. ഉമ്മിണിെയെക്കാന്ന കത്തി ച ക്കാറൻ കേയ്യക്കണെമേന്നാ? അത്
നടവാനടവാ—പട്ടെര കടുക്കെന പിടിേച്ചപ്പിച്ചേപ്പാ പറ്റിയതുപറ്റി. രണ്ടാംപറ്റിനു
ചുമ്മാടു െകട്ടാനെക്കാണ്ട് മെറാള്ളവൻ ക ം ച നട ണൂ സാമിെനനയ്ക്ക 
രുത്. ആ ചവത്തിെന തടവിയപ്പം ഉമ്മിണിയട കെയ്യഴുേത്താലെകാണ്ടിട്ടത്
എവൻ കണ്ടിെല്ലേന്നാ സാമീ? െപാല്ലാപ്പിനു െപാല്ലാപ്പ്, േകാളിനു േകാള്,
േപാരിനു േപാര്—ച ക്കാറൻ എല്ലാത്തിനു ആളുതെന്ന. അവേനാെന്റ വഴി 
മാത്തറം അവേനാന്. െപാരുളു ച ക്കാറൻ െകാണ്ടരും. പിടിപ്പത് ഈടു
കണ്ടാൽ അതിെന്റ അളവും തരും. ഇെല്ലങ്കില്—അ ം ഇ ം െചാ ണത്,
ചിലമ്പിേന ച ക്കാറൻ കാളി ഉടയാൻ, േപർ ഒന്ന്—രണ്ടല്ല!”
ച ക്കാറൻ, ഉമ്മിണിപ്പിള്ള വിഷസൂചി േയാഗംെകാ നി ഹിക്കെപ്പ
എ ധരിക്കയും േകശവപിള്ളയുെടേമൽ അപരാധെത്ത ചുമ ന്നതിന്
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള എഴുതിയ സങ്കടഹർജിെയ താൻ ശവശരീരത്തിനടിയിൽ
നിേക്ഷപിച്ചതിെന കാണുകയും െചയ്തിരി എന്ന് ഹരിപഞ്ചാനനയതീ 
ശൻ ഹി . തക്കംേപാെല ഉണ്ണിത്താെന്റയും, പടത്തലവെന്റയും േനർ
ച ക്കാറൻ േയാഗി ന്നതിനായ ഹരിപഞ്ചാനനനാൽ െകാടുക്കെപ്പട്ട
കഠാരെയക്കണ്ടേപ്പാൾ, തെന്റ സംബന്ധിയുെട വധകർത്താവ് ആ േയാഗീശ്വ 
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രൻതെന്ന എ നിശ്ചയിച്ച്, അേദ്ദഹെത്ത െതാഴുകേപാലും െചയ്യാെത, തെന്റ
തിജ്ഞാനിർവഹണത്തിനായി അയാൾ യാ തുടങ്ങി. ഹരിപഞ്ചാനനു 

തെന്ന േബാദ്ധ്യമുണ്ടായതായ ഥമ ബുദ്ധിേമാശെത്ത വിചാരിച്ച് അേദ്ദഹം
നിരുദ്ധവീര്യനായി നി .
േയാഗിവാടത്തിൽനി പുറത്തിറങ്ങിയ ച ക്കാറൻ, പടത്തലവനല്ല, മു ർ 
ത്തികളും അവരുെട പത്നിമാർ ഐവരും േചർ തെന്ന തെന്ന തടുത്താലും,
കഴ ട്ടംവക നിധിെയ അ രാ ി ൈകക്കലാ െണ്ട ം ‘പാലം കട 
ന്നാൽ കൂരായണ’ എ ജപിേച്ചക്കാവുന്ന േയാഗീശ്വരെന്റ സഖ്യെത്ത േമൽ
കാണുന്ന തക്കംേപാെല പുലർത്താനും നിശ്ചയി . നിധി ൈകയിലാകുേമ്പാൾ,
േപാ െകട്ട പുലിെയേപ്പാെല പു ം തിന്മാൻ സന്നദ്ധനായിരി ന്ന േയാഗീശ്വ 
രനും തെന്റ കമ്പിക്കമർന്ന് അനുകൂലനൃത്തം തു കയിേല്ല? മഹാരാജാവിെന്റ
പുള്ളിപ്പട്ടാളെത്തത്തെന്ന അട്ടിേപ്പർെകാൾവാൻ ആ നിധിെകാ േപാരുന്ന 
തേല്ല? ച ക്കാറൻ ൈകവീശി, കാൽ നീട്ടി, തവളച്ചാട്ടമെല്ലങ്കിലും, ദളവപ്പടി
കയറുംേപാെല പുതിെയാരു ആയംെകാ കുതി നടതുടങ്ങി. െനടിയ കാല 
ന്മാരായ പരിചാരകഗണം അേദ്ദഹെത്ത തുടരുന്നതിന് ഓേടണ്ടിവ . ഇതാ
ധൂർത്തനായ ഒരു മീശക്കാരൻ െനടുമ്പനേപാെല ച ക്കാറ ഥമവി ഹെന്റ
ഗതിെയ തടയു . ച ക്കാറെന്റ േന േഗാളങ്ങൾ ആ ഗർവപൂർണമായുള്ള
മീശെയ ഭസ്മീകരിപ്പാൻ തീക്ഷ്ണകിരണങ്ങെള ഉദ്യമി . സാലകായനായ
ജനറൽ കുമാരൻതമ്പി ആ ദശകൺഠെപ്പരുമാളുെട പരാ മെത്ത പരമാർത്ഥ  
ഹണംെചയ്യാെത, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുകളിൽ ഒ തേലാടി, കർണ്ണങ്ങളിൽ ഒരു
സദുപേദശെത്ത സൽബ വായി നൽകു . “അവിടന്ന് ആടിപ്പഞ്ചം തുടങ്ങി 
യാൽ ഒരു മാസേത്ത വീട്ടിലടങ്ങിയിരിക്കണം. പിെന്നക്കൽപനേപാെല.”
ഈ ചുരുങ്ങിയ മ ാപേദശെത്ത ഭൃത്യജനങ്ങൾ വിച്ചില്ല. മഹാരാജാവിെന്റ
അനുമതിേയാടുകൂടി പടത്തലവനാൽ കുമാരൻതമ്പിമുേഖന നൽകെപ്പട്ട ഈ
ശാസനെത്ത േകട്ടയുടെന ച ക്കാറെന്റ മുഖേമാ പുള്ളിരങ്ങിേയാ അധികം
ജൃംഭിച്ചെത വ്യവസ്ഥീകരി ക മഹാവിഷമം. എ െകാെണ്ടന്നാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വകായം ആസകലം ഒ േപാെല ചുവന്നതിനു പുറേമ,
മ കസാദൃശ്യെത്ത യഥാർത്ഥമാ മ്പടി വീർ കയും െചയ്കയാൽ അംഗ 
വ്യത്യസങ്ങൾ നംമായിച്ചമ . തെന്റ ഉള്ളിലുദിച്ച േകാപെത്ത അയെവട്ടി,
അകത്തിറക്കി, “കാണാം” എ ള്ള ഏകപേദാച്ചാരണേത്താടുകൂടി ജനറൽ
കുമാരൻതമ്പിേയയും െഞരി െകാണ്ട്, ച ക്കാറകുേണ്ഡാദരൻ കഴ ട്ട ഗൃ 
ഹംവക നിധിെയ ഭക്ഷിപ്പാൻ പാ തുടങ്ങി.
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന്

“ഓർ തൻ ച ഹാസമിളക്കി ലഘുതരം
പക്ഷിനായകനുെട പക്ഷിൾ േഛദിച്ചേപ്പാ–
ളക്ഷതിതന്നിൽ വീണാനക്ഷമനായിട്ടവൻ.”
രാമനാമഠത്തിൽപിള്ളയായ ‘തന്തെപ്പരുമാന് ’, ദശകണ്ഠെപ്പരുമാൾക്ക് ഇ ജി 
െത്തന്നേപാെല, ശാശ്വതവിഖ്യാതിെയ സമ്പാദിപ്പാൻ ഉപകരിച്ച ച ക്കാറൻ
സ്വഭവനത്തിൽ പുനഃ േവശം െചയ്തേപ്പാൾ, മ ടഗൃഹത്തിെല വാസികളായ
വൃദ്ധയും മീനാക്ഷിയും വിേനാദസംഭാഷണനർമ്മമായ സരള വാഹത്തിൽ
മുങ്ങി സകല ആപ കേളയും ദുഃഖങ്ങേളയും മറന്നിരി . ഹരിപഞ്ചാ 
നനഫണത്തിെന്റ വിജൃംഭണകാലം സമീപിച്ചിരി ന്നതിെന കുപ്പശ്ശാരും
മറന്ന് സ്വസ്വാമിനികളുെട സൗഹാർദ്ദജല ീഡയിൽ ശു ഷകനായിേച്ചരു .
മായാേവഷ്ടിതരായ ഈ സാധുജനങ്ങൾ ദൃശ്യമാകാത്തവിധത്തിലുള്ള ഒരു
അതിേലാലശരീരനും ആ വിഹാരസാക്ഷിയായി എത്തിയിരി . ഇത്
ജനദുരിതസംഹാരിയായ മൃത തെന്ന ആയിരു . ഈ സംഘടന ക ണ്ടായ
പരവശത െകാെണ്ടന്നേപാെല, ആ രാ ിയിെല ഏകാദശിച്ച ൻ ആർത്തി ാ 
ന്തനായിരി . അതുകണ്ടേപ്പാൾ പടത്തലവരുെട ഉപേദശ തിജ്ഞകൾ 
െകാണ്ട് ഉന്മിഷിതയാക്കെപ്പട്ടിരുന്ന മീനാക്ഷിയുെട ഉത്സാഹകളരവം െപെട്ട
നിലെകാ . ഹരിപഞ്ചാനനവികൃതികെള റി ള്ള ജ്ഞെകാ ണ്ടായ
ഗൂഢാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങേളയും ദൂര മാറ്റിവച്ച്, കന്യകയുെട ഹിതാനുവർത്തിയായി
െച േചർന്നിരുന്ന കുപ്പശ്ശാർക്ക് ബാലികയുെട മൗനാനുഷ്ഠാനം ഉത്സാഹ 
ഭംഗപാരുഷ്യെത്ത ഉണ്ടാക്കി. തെന്റ ിയവത്സെയ ആ സന്ദർശനത്തിനു
േചരുന്നതായ ഉപായംെകാണ്ട് ഉ േതാത്സാഹയാ ന്നതിന് അവളുെട ചില
വിരഹേചഷ്ടകെള അയാൾ അതിേഗാഷ്ടിയായി അഭിനയി . വൃദ്ധയും മീനാ 
ക്ഷിയുെട മനഃക്ഷീണെത്തക്കണ്ട് വ്യാകുലയാകയാൽ കുപ്പശ്ശാരുെട ഉപായം
അവർക്ക് ഏറ്റവും രസി . മീനാക്ഷി ‘കാകൻ പറ പുനരന്നങ്ങൾ േപായവഴി—
േപാകുന്നേപാെലയിഹ നാരായണായ നമഃ’ എന്ന ഹരിനാമകീർത്തനഭാഗെത്ത
ഗാനം െച . മീനാക്ഷിയുെട മൂകത േയാഗിക്കെപ്പട്ട ചികിത്സ ഇങ്ങെന
ഫലിച്ചതുെകാണ്ട്, കുപ്പശ്ശാർ ജയി ! വൃദ്ധ കുപ്പശ്ശാരുെട സാമർത്ഥ്യെത്ത
അഭിനന്ദി കണ്ണിറുക്കി, അയാളുെട വിദൂഷകത്വെത്ത േ ാത്സാഹിപ്പി െകാണ്ട്
“അമ്പടി ഹംസിേക! കുപ്പാ! കാക്ക ം നട െട എ േചാദിക്ക് ”, എന്ന്
ഒടുവിലെത്ത ഉപേദശത്തിൽ എേന്താ ബുദ്ധിൈവശിഷ്ട്യേമാ സരസയുക്തിേയാ
അന്തർഭവിച്ചിരുന്നതുേപാെല പറഞ്ഞ് മദ്ധ്യവയഃസ്ഥിതിെയ അഭിനയി .
തെന്റ മാതാമഹിയുെട ായാവേരാഹം കണ്ടേപ്പാൾ അവരുെട ഉത്സാഹ മവും
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മീനാക്ഷിയിൽ പകർന്ന് “അേമ്മ! അേമ്മ! കുപ്പമ്മാെന ീേവഷം െകട്ടിച്ചാൽ
എ രസം!” എ ബാലകുസൃതി യുക്തമായ സ്വര മണേത്താടുകൂടി ആ
കന്യക േചാദ്യം െച . കുപ്പശ്ശാർ േതാൽക്കാൻ ഭാവമില്ല. “അതിനും ആളുകൾ
ഉണ്ടായിരു ” എന്ന് അനൽപമായ സ ഷ്ടിഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞ്, അയാൾ
രണ്ടാമതു േയാഗീശ്വരെന്റ അടു േപായേപ്പാൾ മ ടഭവനരക്ഷെയ ഭയേമ 
റ്റിരുന്ന വിവിദമുഖെന ‘ഏ’ മാണമാക്കി വാദി .
വൃദ്ധ: “ആ കനക ട്ടി എങ്ങെന േയാഗീശ്വരെന്റ അടു െച േചർ ?
‘അപ്പനു പ്പിറന്താൽ ഇപ്പിടിത്താൻ പിറക്കണം.’ എങ്കിലും അതിശയമാണ്.
കുട്ടിക്കാലെത്ത േതാന്ന്യാസം വി കളഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഇ തെന്ന വ േചർന്നി 
രി ന്നേല്ലാ!”
മീനാക്ഷി:—“അെത അെത! അച്ഛനും മകനും ഒ േപാെല തങ്ക ടങ്ങൾ!
സ്വാമിയാരിവിെട വന്നന്ന് അച്ഛശ്ശാർക്ക് എ പിടിപ്പായിരു ! അ തെന്ന
അതു പറ മാട്ടാെത ഈയുള്ളവെര േവവുപിടിപ്പി .”
കുപ്പശ്ശാർ എേന്താ അതിദൂര ള്ള സംഗതിെയ ചിന്താേന ം െകാണ്ട് ദർ 
ശനംെചയ് വാൻ സാഹസെപ്പടുന്നതുേപാെല ഇരുന്നതിനിടയിൽ, അയാളുെട
േബാധശൂന്യമായ നാവ് “ഇങ്ങെന അന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ േനരം െവളുക്കാ 
െതേപാവും” എ പറ . “വിധിമതവും തൈഥവ” എന്ന് അദൃശ്യനായി, ആ
വിഹാരസഭാംഗനായി വർത്തി ന്ന അതിേലാലഗാ ൻ മ ി .
മീനാക്ഷി: “അതുേപാെല ഇ ം ഒ കൂത്താടണം കുപ്പമ്മാൻ. പൂെക്കാ 
ലകൂടാെത തു ന്നതു കാണെട്ട—അമ്മയ്ക്ക് കുപ്പമ്മാൻ അമ്മാ—എനിക്ക്, ആ
ൈഭരവശ്ശാർ. ഓേരാ വിളി ം ‘കാലൈഭരവ’ േസ്താ ത്തിെന്റ ഫലംകൂടിയുണ്ട്.”
വൃദ്ധ: “അതിനു േമാഹിക്കണ്ട മകേള—കുപ്പൻ വകെയാന്ന്—അതു വക േവെറ.
ൈഭരവനല്ലാ—ൈവരവനാണ്.”
കുപ്പശ്ശാർ: ‘ങൂഞ്േഹ! അനു വിജ്ജ്വസിങ്ഹണുേന —ശൂണക്ക്വുണ് ഹി അവൻ!
െകാണ്ഹണൂേള്യാ േങഞവൺ ങുഞ്ഞ് െങാഞ്ഞ ണ്ണിെന?” (കുഞ്ഞ അതു
വിശ്വസിക്കരുേത ചുണ ട്ടി അവൻ െകാണ്ടരൂല്ലേയാ േകശവൻകു െകാച്ച 

ന്നിെന.)
േകശവൻകുഞ്ഞിെന കുപ്പശ്ശാരുെട ‘ചുണ ട്ടി’ വീ െകാ വരുെമ ള്ള
സൂചകം മീനാക്ഷിയുെട ആമയെത്ത ഉണർത്തി. അതു കണ്ടേപ്പാൾ കുപ്പശ്ശാരുെട
പൂർേവ്വാപായെത്ത അനുഷ്ഠിച്ച്, ആ കന്യക ഓേരാ മൂലകളിൽ െചന്നിരു
ചിണു ന്നതും, തലെകട്ടാൻ മറന്ന് ആകാശ േനാക്കി ഏ ന്നതും, വാവൽ 
േപാെല ഒരു സ്ഥല ം ഒതുക്കാെത പതറുന്നതും, പാളവിശറിെകാണ്ട് േവവു
വീശി തുല ന്നതും, ആപ വന്നേപ്പാൾ മുക്തിയും നാമജപവും വർദ്ധിച്ചതും—
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മ ം ഓേരാന്നായി എണ്ണി കുറ്റം ചുമത്തി ആേക്ഷപി . അതിന് ഒേരാന്നിനും
സമ്മാനമായി ഓേരാ കിക്കിളിയിടൽ. മീനാക്ഷി െകാടു ന്ന തകൃതി ക
വൃദ്ധ ചിരി . മീനാക്ഷിയുെട വിേനാദ േപാഷണത്തിനായി കുപ്പശ്ശാർ തിരി 

ം പിരി ം ഒഴി ം തട ം—ഇങ്ങെന കുേറേനരെത്ത കളി കഴിഞ്ഞ്
ഗൗരവെത്ത അവലംബിച്ച്, േകശവൻകുഞ്ഞിെന എ തിരി കി െമന്ന്
ഈശ്വരപരീക്ഷകൾ െചയ്ത് ശ്നങ്ങൾ പറ തുടങ്ങി. അതുകെള മീനാക്ഷി  
ദ്ധേയാടുകൂടി േക മിണ്ടാതിരിക്കയാൽ “ഇേപ്പാൾ എെന്റ അമ്മിണീെട കിക്കിറി
എവിെടേപ്പായ്?” എ കുപ്പശ്ശാർ ഹാസ്യമായി േചാദ്യംെച . അതിേല
ശിക്ഷയായി പരിഭവി ം േകാപി ം കുപ്പശ്ശാരുെട തലപിടിച്ച് ഊേക്കാെട ഒ
കുലുക്കി. മീനാക്ഷിയുെട േകാപം കണ്ട കുപ്പശ്ശാർ െപാട്ടിച്ചിരി . വൃദ്ധ ബാല 
സങ്കലിതമായുള്ള ഈ സരളലീലാസന്ദർശനത്തിൽ, ആ സഭാംഗമായിരുന്ന
ഛായാസംഭവൻ ആനന്ദഭരിതനായി, സ്വകൃത്യത്തിെന്റ അനിവാര്യതെയ സ്മരി 
ച്ച്, പഞ്ചത്തിൽ തേന്നാളം ദുർഭഗനായുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി ഇെല്ല പരിതപി .
കുപ്പശ്ശാർക്ക് ഏറ്റ കുലുക്കിനിടയിൽ അയാൾ മുറുക്കി വായിൽ ഒതുക്കിയിരുന്ന
താംബൂലം നാസികാര ങ്ങളിൽ കടന്ന് അയാെള വളെര പീഡിപ്പി . അയാ 
ളുെട ചുമെകാ ള്ള കണ്ഠേക്ഷാഭത്തിനും, നാസികാദ്വാരങ്ങളിൽകൂടി ഉണ്ടായ
താംബൂലശകലവിസർജ്ജനത്തിനും ഇടയിൽ മീനാക്ഷി ‘കണക്കാക്കിേപ്പായി’
എന്ന് ആേക്ഷപി . എങ്കിലും അയാളുെട നാസാ വഫലമായി ചില രക്ത 

ള്ളികൾകൂടി പുറെപ്പടുന്നതു കണ്ട്, അയാളുെട ശിരസ്സിലും മാറ ം തടവി
ആശ്വാസശു ഷകൾെച . നിഷ്കളങ്കേസ്നഹഭാരത്തിെന്റ വർത്തനമായ ആ
ശു ഷയാൽ കുപ്പശ്ശാർ ആനന്ദതുന്ദിലനാക്കെപ്പട്ട്, തെന്ന ർശിച്ച ഹസ്തങ്ങ 
െള പിടിച്ച്, തെന്റ ഏകേന ത്തിൽ േചർത്ത് േസ്നഹധർമ്മപൂർണ്ണയായ ആ
കന്യകയ്ക്ക് ജീവാവസാനപര്യന്തം ദുസ്സഹമായുള്ള ഒരു തിെയഉണ്ടാ മാറ്,
ആനന്ദാ ക്കൾെകാ കുലപരമ്പരാ ന്ദിതമായുള്ള ദുരിതലാഞ്ഛനങ്ങെള
കലശകർമ്മത്താെലന്നേപാെല ശുദ്ധിെച . ഗൽഗദബഹളേത്താടുകൂടി
അയാൾ ആ വത്സയ്ക്ക് ആശി കൾ നല്കി തെന്റ അേപ്പാഴെത്ത ഭാഗ്യാനുഭൂതിക്ക്,
അയാളുെട േസവനാഭ്യസനത്തിൽ വശ്യമായി ള്ള ഏകാ തേയാടുകൂടി, തെന്റ
ഭക്തിസർവ്വസ്വേത്തയും ജഗച്ഛക്തിസമക്ഷത്തിൽ സമർപ്പണംെച . െപെട്ട
വിളക്കണ . സദസ്യർ നിശ്ശബ്ദരും നിേശ്ചഷ്ടരുമായി. മീനാക്ഷിയുെട
മനസ്സ് േവദനേയാടുകൂടി തെന്റ കമിതാവിെന്റ ആവാസേദശെത്ത ആരാഞ്ഞ്
വൃദ്ധയുെടകരങ്ങൾ ദൗഹി ിയുെട മൃദുശരീരെത്ത ആവരണം െച . കുപ്പശ്ശാ 
രുെട ആേത്മ ിയങ്ങൾതെന്ന േ ാധവശനായി അധിക്ഷേപശാസനംെചയ്ത
ഉ േകസരിയുെട പരിസരെത്ത ാപി . വൃദ്ധ, ദീർഘനിശ്വാസേത്താടുകൂടി
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“എെന്റ ചാമുണ്ഡി—രക്ഷിക്കേണ മായാമേയ!” എ ാർത്ഥി . കുപ്പശ്ശാരുെട
മനസ്സ് തരു ായമായി. മീനാക്ഷി മാതാമഹിെയ തേലാടി.
െചറുതായ ഒരു േമഘശലാക ാചീനാ ിശിരസ്സിൽ ഉദയം െച . സഹ്യപർ 
വ്വതനിരതെന്ന ധൂമീകൃതമായതുേപാെല, കാർേമഘം െപാങ്ങി ആകാശെമ ം
പര . മന്ദവീജനം െച െകാണ്ടിരുന്ന ജഗൽ ാണനും ഹത ാണനായി.
ചിലമ്പിേന ഗൃഹരക്ഷകനായ ഒരു വൃദ്ധശ്വാനൻ, ബുധന്മാർ ം അന്തകദർ 
ശനെത്ത സൂചിപ്പി മാറുള്ള ഒരു ദീനസ്വരത്തിൽ ദീർഘമായും ഉച്ചത്തിലും
േമാങ്ങി ടങ്ങി. ഭയങ്കരിയായ മഹാകാളിയുെട േകാപാരംഭമായ ആ മുഹൂർ 
ത്തത്തിൽ ൈസ്വരസഞ്ചാരത്തിന് ഏകാകിനിയായി പുറെപ്പട്ട സ്വപത്നിെയ
അേന്വഷണംെചയ്ത്, കിഴ ള്ള ഇടവഴിയിൽ ടി പുറപ്പാടു തുടങ്ങിയ ഒരു
കാ മാർജ്ജാരവിരഹി അതിനി പമായി ചണ്ഡേരാദനം െച . അന്ധകാര 
ത്തിേന്റയും നിശ്ശബ്ദതയുേടയും വർദ്ധനത്തിനിടയിൽ ഉണർ ചിറകിളക്കി
ഉേന്മഷംെകാണ്ട കൂമസഞ്ചയങ്ങൾ, ദൗഷ്ട്യസഹകാരികളായി സ്വസംേബാ 
ധനകൾെകാണ്ട് ഖലകർമ്മെത്ത അനുവദി . അണഞ്ഞ ദീപെത്ത വീ ം
കത്തിക്കാെത മ ടത്തിെല പാർ കാർ നി ം, നാലാമവൻ അലംഘ 
നീയ ഹ്മാജ്ഞെയ നിവർത്തിപ്പാനും ആരംഭി . വൃദ്ധയും ദൗഹി ിയും
നാലുെകട്ടിനക ദുശ്ശകുനശങ്കയാൽ ആതുരമനസ്വിനികളായും, നിർഭയനായ
കുപ്പശ്ശാർ നിയമ കാരം പുറവരാന്തയിൽ കിടന്ന്, കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശെന സ്വപ്നംക 

ം, നി തുടങ്ങി.
ച ക്കാറൻ തിരുവനന്തപുര നി ം ചിലമ്പിേനെത്തത്തിയതും അത്താ 
ഴം കഴിച്ചതും സുേബാധേത്താടുകൂടി അല്ലായിരു . തെന്റ വി തമായുള്ള
പനേയാലസുധർമ്മയിൽ മഹിഷാസുര ഭാവേത്താടിരുന്ന്, ഭൃത്യെര വരുത്തി
ഒരു േദശകാര്യവിചാരം തുടങ്ങി. “േയവെനടാ, ച ക്കാറനറിയാണ്ട് കഴ  
ട്ടം തീണ്ടിെത്താടക്കിയ നീശൻ ആെരടാ?” “ഉ ൻ യജമാനെന്റ മകളുെട
ഭർത്താവ് ” എ മറുപടി നൽകിയ ഭൃത്യെന്റ തലയിൽ ച ക്കാറെന്റ ‘െമാ 
ങ്കാൻ െകാമ’ തെന്ന ഒ പതി . “െഹല്ലാം മുടി , മൂടും മുടിപ്പാൻ വന്ന ആ
കാലെന വീട്ടിേക്കറ്റിയ, െചവിേത്തം െചമ്മേണ്ടം െകട്ടേപയനാരവൻ? അതു
പറവിൻ!” എ രണ്ടാമതുണ്ടായ േചാദ്യത്തിന് “ഇവിടം ആരും േകറ്റീല്ല—
അേങ്ങതിെല അയാള്—കുപ്പച്ചാരാണു െപഴച്ചെതല്ലാം” എന്ന് മെറ്റാരു ഭൃത്യൻ

ഹരേമൽക്കാെത സൂക്ഷിച്ച് ദൂര മാറിനിന്ന് മറുപടി പറ . ച ക്കാറൻ
ചിന്തകൾ തുടങ്ങി. തെന്റ ഭവനത്തിൽ േയാഗീശ്വര േവശനം ഉണ്ടായ  
മുതൽ തനി മാനക്ഷയവും കാര്യവിഘാതവും സ്വജനനഷ്ടവും സംഭവി .
സ്വഗൃഹവാസസൗഭാഗ്യം നഷ്ടമാവുകയും െച . ആ സഖ്യംേഹതുവാലാണ്
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തെന്ന രാജധാനിയിൽനി ബഹിഷ്കരി ള്ള കൽപന പുറെപ്പട്ടിരി ന്ന 
തും. രാജ്യേമാ, വലിയ ൈവതരണിയിൽ അകെപ്പട്ടിരി . തെന്ന
കുട്ടി രങ്ങാക്കി ചുടുേചാറുവാരിക്കാൻ േനാ ന്ന േയാഗീശ്വരെന്റ ബുദ്ധിയും
ൈവഭവവും ദുഷ്ടതയും തനിക്ക് അടു കൂടാത്തതായിരി കയും െച .
പണ്ടെത്ത വിധത്തിലുള്ള ഭരണത്തിന് താൻ നിസ്സംശയം േപാരുമായിരു .
തൽക്കാലസ്ഥിതികൾ തെന്റ ബുദ്ധിെകാ മതിയാകുേമാ എ ചിന്തിക്ക 
േണ്ടതായിരി . എ വരികിലും, നീട്ടിയ കാൽ മട കേയാ? പാടില്ല!
അതുെകാണ്ട്, ചിലമ്പിനകംഭവനത്തിെന്റ േമച്ചിൽ പഴേയാലയടക്കവും കഴ  
ട്ടെത്ത നിധിയും േയാഗീശ്വരെന്റ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച്, തെന്ന അവമാനിച്ച
അധികാരേത്തയും മ ിജനങ്ങേളയും സംഹരിച്ച്, അവരുെട രക്തംെകാണ്ട്
ഒരു നവസമന്തപഞ്ചകതീർത്ഥെത്ത ഉണ്ടാക്കി സ്നാനംെചയ്ത്, ആത്മതുഷ്ടി 
വരുത്താെത താൻ അട ന്നതായാൽ—പിതൃവധ തി ിയയായിട്ടേല്ല
േകരളസ്ഥാപകനായ പരശുരാമൻക്ഷ ിയകുലനി ഹെത്ത അനുഷ്ഠിച്ചത്?
അതുെകാണ്ട് േശഷം ക െകാണ്ടാേട്ട! —ചിന്തകൾ അവസാനി . “െഹടാ!
െഖാണ്ടാ—ഹവെന െഖാണ്ടാ വീരമാർധാണ്ടൻ െഖ െഖട്ടി വരിഞ്ഞിറുക്ക്വി,
ഹാ േധവീെട ഛുടുകാട്ടിൽ െഖാണ്ടാ—േനാക്കിൻ—സാമി എഴുെനള്ളീരി ണൂ—
െസാഖാര്യം—ഹടിയന്തറം—കേണ്ട ധീരൂ എ പറവിൻ—ഹപ്പം വരുമവൻ—
ന െട ഘുരുപാഥെരച്ചതിപ്പാൻ ആ ഫടത്തലവൻ െകാലമാടെന അവൻ
ഫൂയിച്ചിേല്യാ?” എന്നായിരു ച ക്കാറെന്റ ഉപേദശം, വിധി, ക ന.
േയാഗീശ്വരെന്റ നാമ േയാഗം ഭൃത്യജനത്തിെന്റ വീര്യത്തിനു ചൂടുെകാള്ളി .
അപഹൃതസാന്നിദ്ധ്യയായ ചാമുണ്ഡീേദവിയുെടക്ഷ മിരുന്നിരുന്ന സേങ്കതസ്ഥ 
ലം അന്ന് അർദ്ധരാ ി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വിറെകാ , തുള്ളി, കീേഴ്മൽമറിയു .
ചിലമ്പിേനെത്ത വൃദ്ധനായ ശ്വാനനും പഥികനായ വനമാർജ്ജാരനും തരു 
വാസികളായ കൂമനിവഹവും തങ്ങളുെട ആ ന്ദനപ്പണികെള വായുഭഗവാങ്കൽ
സമർപ്പിച്ചിരി . ച ക്കാറെന്റ ആസുരകേഠാരമായ ആരംഭെത്തക്കണ്ട്
ആ ഭഗവാൻതെന്ന, നിേവദ്യാന്നശൂന്യനായി ക്ഷീണനി യിൽ ലീനമായുള്ള
ഭഗവതിെയ പള്ളിയുണർ ന്നതിന് പാഞ്ചജന്യേഘാരാരവത്തിൽ ശംഖനാ 
ദംെച . ആ അഭൂതപൂർവ്വനായ സമ ദുഷ്ടെന സഹകരി ന്നതിനായി
സഞ്ചയി ന്ന േമഘതിമിരങ്ങെള പലായനംെചയ്യി ന്നതിന് വൃക്ഷങ്ങെള
ഉമൂനനം െച . കൃതിേദവാംശജരായ ആ ഖലകൃത്യസഹായികെള ള 
യസമു ാരവേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം േകാപാട്ടഹാസംെചയ്ത് അപഹസി .
ചാമുണ്ഡീേക്ഷ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ േശഷിച്ചി ള്ള അണുമാ േത്തയും നാരകീ 
കരിപ്പാൻ പരേമാദ്ധതനായി നിൽ ന്ന ച ക്കാറെന്റ സമീപവർത്തികളായ
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തരുജാലങ്ങൾ അവരുെട ശിര കെള നിലത്തറഞ്ഞ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹ 
േസാദ്യമത്തിൽനി വിരമി ന്നതിനു യാചി . കരയും കടലും കായലും
ഇളകി, ആശാമുഖസകലത്തിൽകൂടിയും ‘മഹാപാതകം’ എന്ന് ഐകകേണ്ഠ്യന
നിേരാധന ാർത്ഥനെച ന്നതും ച ക്കാറെന വർദ്ധിതശൗര്യനാ ന്നേത 
യു . തെന്റ കിങ്കരന്മാർ വരാൻ താമസിച്ചതുെകാണ്ട്, അംബികാവി ഹെത 
ത്തെന്ന സിംഹാസനമാക്കി, അതിേന്മൽ ആ േലാകഡിംഭനിസുംഭൻ ഇരുന്ന്,
അന്തകച്ചാഞ്ചാട്ടം ആടു . ഈ പരമദൗഷ്ട്യെത്തക്കണ്ടേപ്പാൾ തനി േപാ 
ലും ശ്വാേസാച്ഛ്വാസവൃത്തി സഹകാരിയാകാെത വായുഭഗവാനും സ്തംഭി .
വർഷിപ്പാൻ തുടങ്ങിയ േമഘങ്ങളും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആർ വൃത്തികൾ അനു 
ചിതെമ ചിന്തിച്ച്, അടങ്ങി. പവനശാസനകൾെകാണ്ട് സ്തബ്ധരാക്കെപ്പട്ട
അന്ധകാരപടലങ്ങളും ച ക്കാറെനക്കണ്ട്, സഹജദർശന മം ഉദി കയാൽ,
തങ്ങളുെട മാതാവായ ഛായാേദവിയുെട പരിസരത്തിേല മണ്ടി. മൃതശരീരെമ 
ന്നേപാെല കുപ്പശ്ശാർ െകട്ടിെയടു െകാ വരെപ്പ . േയാഗീശ്വരെന്റ നാമമ  
െത്തേക്കട്ട് വശീകൃതനായ ആ ശുദ്ധൻ, യമഭടതുല്യന്മാരായ സാഹസികളാൽ
ഇതാ ച ക്കാറെന്റ പാദങ്ങളിൽ ശയിക്കെപ്പടു . വൃദ്ധന് ച ക്കാറെന്റ
യഥാർേത്ഥാേദ്ദശ്യം മനസ്സിലായി, താൻ ബാല്യത്തിൽ ൈകെതാഴുതി ള്ള ഭഗവ 
തിയുെട പാദങ്ങളിൽ തെന്റ േദഹിെയ സമർപ്പി . കഴ ട്ട ഭവനത്തിേന്റയും
അേതാടുസംബന്ധിച്ച സകലരുേടയും സമസ്താപരാധങ്ങേളയും തെന്റ ജീവദാ 
നംെകാ സ ഷ്ടയായി ക്ഷമിച്ച് തെന്റ യജമാനനായ കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശൻ
തെന്ന ഭരേമൽപിച്ചി ള്ള വൃദ്ധേയയും അവരുെട ദൗഹി ിേയയും ീഭഗവതി
കാ രക്ഷിച്ച് കുലനാശം വരാെത പുലർത്തിെകാള്ളേണ എന്ന് അയാൾ

ാർത്ഥി . പഞ്ചത്തിൽനി മുക്തമാകാൻേപാകുന്ന അയാളുെട ജീവബുദ്ധി,
ഹരിപഞ്ചാനനേനയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭൃത്യനും തെന്റ പു നും ആയ െചറു 
കരടിത്താേനയും സ്മരി . അൽപ ാണിയായ തെന്റ ജന്മം ച ക്കാറനായ
േഘാരഘാതകെന്റ ദുരിതപൂർണ്ണമായുള്ള കരങ്ങളാൽ അവസാനി ന്നതിെന
മാ ം വിചാരിച്ച്, ആ ഭക്തശിേരാരത്നം േ ശി . അങ്ങെന സംഭവി ന്നതും
ഈശ്വേരച്ഛെകാെണ്ടന്ന് ഒടുവിൽ സമാധാനെപ്പ .
ച ക്കാറൻ “െഫേലടാ േഫഷ് കൂട്ടേര” എ പറ െകാണ്ട് അനുചരന്മാെര
ദൂര മാറ്റി നിറുത്തി. കുപ്പശ്ശാരുെട അടു െചന്ന്, “സാമീെട ഖ ന—
ഖഴ ട്ടെത്തെത്താമ്മ് നെമ്മ േയപ്പിപ്പാൻ ഖ ന. െഹവിെടയിരികുണൂ ഫറ”
എ സ്വരം തിനി രതെയ രിപ്പി േചാദ്യംെച . കുപ്പശ്ശാരിൽനി
മറുപടി ഒ ം ഉണ്ടായില്ല. “െഹടാ! െചലമ്പിേന മാളികയിൽ വ ഖൂ 
ത്താടിയതും, െതരുെതെര തിരുവന്ധര െപയ്യതും മറേന്നാ? നിെന്റ ആ

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 281

അപ്പാപ്പെന്റ ഖ ന. ഉയിരു േവണെമങ്കിപ്പറ—ച ക്കാറന്റടുെത്തടുക്കാെത
നിെന്റ ധരവഴികള്!” എ ച ക്കാറൻ ഭയങ്കരമായി പിെന്നയും ഗർജ്ജി .
എന്നി ം കുപ്പശ്ശാരിൽ നി ം മറുപടിയായി ഒരു ശബ്ദവും പുറെപ്പട്ടില്ല. വൃദ്ധയുെട
ഖജാൻജിയും ധാേനാപേദഷ്ടാവും ആയ കുപ്പശ്ശാരുെട കഥകഴിഞ്ഞാൽ
വൃദ്ധയിൽനിന്ന് ഉടെന നിധി കരസ്ഥമാകുെമ ച ക്കാറൻ തീർച്ചയാക്കി.
“ഫറയേണാ, ഥുലയേണാ?” എ തെന്റ കണ്ഠത്തിനു േനർക്ക് ആ ഭൂമിൽവച്ച്
ഓങ്ങെപ്പട്ട പിശ്ശാത്തിെയ അനുസ്മരി െകാണ്ട്, അടുത്തേപാെല പുറെപ്പട്ട
േചാദ്യം ച ക്കാറൻ നിന്നിരുന്ന ഭൂേകാശത്തിൽനി തെന്ന ആയിരു .
അത് അ േത്താളം ഭയങ്കരമായ ഒരു ധ്വനിയിൽ മുഴങ്ങി. കലാനാഥൻ ശീതളക 
രങ്ങെള നീട്ടി സൽക്കാരഭാവെത്ത ൈകെക്കാ . മീനാക്ഷീവിേനാദദായകെന്റ
ലബ്ധെയ സമീപിച്ച് താരേപാതങ്ങൾ േന ങ്ങെള റന്ന് അംബരതളിമത്തിൽ
തുള്ളിക്കളിയാടി. ച ക്കാറഭൗമന് േശഷമുള്ള കൃത്യം ക്ഷണമാ ിയയായി 
രു . േചാദ്യംെചയ് വാനായി എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ഒഴിഞ്ഞ് അടു കിടന്നിരുന്ന
ചാമുണ്ഡീവി ഹെത്ത അനായാേസന എടുത്ത് നിധിേലാഭിയായ ച ക്കാറൻ
കുപ്പശ്ശാരുെട ശിേരാേദശെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി ഒ കീഴ്പ്െപ േതാണ്ടി, ബഹുേകാ 
ടി ജന്മങ്ങളിൽ ആ അമാനുഷെന തുടരാൻ േപാരുന്ന ഒരു മഹാപാപനിധിെയ
സമ്പാദി . ച ക്കാറെന്റ അനുഗാമികൾ മഹിഷേമധകെന്റ ശക്തിേയാടുകൂ 
ടിയുള്ള ആ കര േയാഗെത്തക്ക ം, ‘േദവീ’ എന്ന് അതിദയനീയമായ ഒരു
വിളി കുപ്പശ്ശാരുെട കണ്ഠത്തിൽനിന്ന് ഉൽഗളിതമായതു േക ം, വ്യാജകഥക 
ളാൽ തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കെപ്പ േപാെയ പശ്ചാത്തപി െകാണ്ട്, സാക്ഷാൽ
ശക്തിസ്വരൂപിണിയുെട നിർേദ്ദശത്താൽ തി ിേയ ക്കളാെയന്നേപാെല
അവിെടനി പലായനംെച .

കൃതിേദവെന്റ ഭയങ്കരമായ വികൃതികൾക്കിടയിൽ ഉണർന്ന്, സുഖനി കൂടാെത
രാ ിെയ നയിച്ച വൃദ്ധ, നാലുെകട്ടിെന്റ വാതുക്കൽ ആേരാ മര്യാദേലശംകൂടാെത
മുട്ടിവിളി ന്നതിെനേക്കട്ട്, വിള കത്തിച്ച്, വാതൽ തുറ . ആ ശബ്ദം 
േക ണർന്ന മീനാക്ഷി മാതാമഹിയുെട പുറകിൽ എത്തി. നിണമണി ള്ള
ച ക്കാറെന്റ ഗാ െത്തക്കണ്ട് ര േപരും അത്യന്തഭയംെകാ വിറ .
ൈപശാചത്വം േന േഗാചരമാംവണ്ണം രൂപീകരി ള്ള ആ രാക്ഷസെന്റ േരാ 
മങ്ങൾക്ക് അക ള്ള ഹൃദയെത്തക്കാളും മനുഷ്യത്വമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ,
അതുകൾ തങ്ങളുെട ജന്മഭൂവായ ആ ശരീരേത്താടു വിേദ്വഷംെകാെണ്ടന്നേപാ 
െല ജൃംഭി നി . “മനസ്യന്യം, വചസ്യന്യം, കർമ്മണ്യന്യം” എ ള്ള
ശബ്ദ യം നരക ണവമായി ഏകീകരണവും മൂർത്തീകരണവും െച ള്ള
ആ സത്വെത്തക്കണ്ടേപ്പാൾ, നി ാരംഭസമയെത്ത ദുശ്ശകുനം എേന്താ കേഠാ 

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 282

രകൃത്യത്തിൽ പരിണമിച്ചിരി എ വൃദ്ധ സങ്കൽപി . ച ക്കാറൻ
ദീർഘവാദിയായില്ല. അയാളുെട ഉേദ്ദശ്യെത്ത പുറപ്പാടിൽത്തെന്ന ഷ്ടമാക്കി:
“ഖഴ ട്ടെത്ത നിഥി, എവിെട ഴി വച്ചിരി ണൂന്നറിവാനാണു േഫാന്നത്.”
കഥ അ യിലധികം ഒരക്ഷരംേപാലുമില്ല.
വൃദ്ധ: “ഏതു വക? എ വക?”
ച ക്കാറൻ: “ഖഴ ട്ട വഹേയ ഖഴ ട്ട വഹ. നിഥിേയ, നിഥി. രാഝ്യം
െവട്ടെതാറപ്പിച്ചവെര ഹീടുൈവപ്പ്— െഫമ്പറേന്നാര്—”
വൃദ്ധ: “നിൽ , നിൽ —ഞങ്ങെട വകെയ റിച്ചാേണാ താനി അല 
ക്ഷ്യമായി േചാദി ന്നത്? എ മുതൽക്കാണ് ഉ നമ്മാവെന്റ േശഷകാരൻ
താനായത്?”
ച ക്കാറൻ: “െഹ െമാതെല ം മ ം േഖപ്പാെറാെണ്ടാ? െഹവന് േഥാന്നി 
യപ്പെമ്മാതല്.”
വൃദ്ധ: “അതിന് തനിെക്കന്തവകാശം?”
ച ക്കാറൻ: (വൃദ്ധ ആ തറയിൽ ജനിച്ച ൈസ്ഥര്യഗുണെത്ത കാ െമ
വിചാരിച്ച് നയവാദമായി തുട .) “താെന ം മ െമാള്ള ഏട് െകട്ടിവേച്ച 
യ്ക്കണം. യിവെന്റ ആവിഛ്യത്തിനല്ല. ഹവേനാെന്റ വയറ്റിന് േവണ്ടതും മീഥും
ഹാെണേപ്പാെല കരുഥീ ണ്ട്. ഹരിപഞ്ചാനനസ്സാമി ഖ ി . േഖശവൻകുട്ടിെയ
വിടിപ്പാെന ഉേധ്യാഹപ്പട്ടികെള, നക്കാപ്പിച്ചാ, വല്ല കരുവാ ത്തല ചുെട്ടങ്കിലും
അടിക്കണെമന്ന്.”
വൃദ്ധയുെട മനസ്സ് ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ േനർക്ക് അ േമയമായ വാത്സല്യത്താൽ
ആകൃഷ്ടമായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു ആജ്ഞെയ അനുസരി ന്നതിനുള്ള
കാലെത്ത അവർ ദീക്ഷി ം ഇരിക്കയായിരു . താൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചതിനു
വിപരീതമായി, ച ക്കാറെന്റ അന്നെത്ത ദർശനം ശുേഭാദർക്കമാെണന്ന്
അവർ വിചാരി . ഉണ്ണിത്താൻ, പടത്തലവർ എന്നീ ബ ക്കൾ അവരുെട
ആദരേസാപാനത്തട്ടിൽ മൂന്നാംപടിയിേല വഴുതി. തെന്റ കുടുംബകാര്യ 
ത്തിൽ ഹരിപഞ്ചാനനുണ്ടായ താൽപര്യം ൈദവസങ്കൽപംതെന്ന എന്ന് അവർ
പരമാനന്ദെത്ത ൈകെക്കാ . “സ്വാമി കൽപിച്ചാൽ ആ നിധി മുഴുവനും
തെന്ന െകാ െപാെയ്ക്കാള്ളാമേല്ലാ. ഞങ്ങൾ പട്ടിണികിട കഴി െകാള്ളാം.”
എ പറ െകാണ്ട് കുപ്പശ്ശാെര വിളി . ഏതു കുപ്പശ്ശാർ വിളിേകൾ !
ആത്മസാധകത്താൽ മൃതി ാപ്തന്മാെരെക്കാ വിളിേകൾപ്പിക്കാൻ സാധി  
െമ ള്ള മതെത്ത നിേഷധി ന്നില്ല. എന്നാൽ ഹരിപഞ്ചാനനസ്വാമികളുെട
കാര്യാർത്ഥമായി ം ഉണ്ടായ വൃദ്ധയുെട വിളിക്ക് ഉത്തരംകൂടാെതയാണു കഴി 
ഞ്ഞത്.
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ച ക്കാറൻ: (പരുഷമായി) “െഹടുത്ത വാക്കിന് കുപ്പാ—കുപ്പാ—കുപ്പാ—”
വൃദ്ധ: “അതിെന്റ കിടെപ്പല്ലാം അവേന അറിയാവൂ.”
ച ക്കാറൻ: (ഉള്ളിൽ തീകത്തി) “െഹന്തര്? വഴിേയ േപാണവന് അതിൽ
ഖാര്യെമന്തെരെന്ന? ച ക്കാറന്റടു ഫിത്തലാട്ടക്കെട്ടഴിക്ക്വാതിൻ—
െഹാരുത്തെന വിളിക്കണെമങ്കില്, എവൻ ഥടിേപാെല അടു നിക്കണവെന
വിളിപ്പിൻ!”
വൃദ്ധ: “അങ്ങെനയല്ല അതിെന്റ കിടപ്പ്. ഉ നമ്മാവന് മീനാക്ഷിയുെട
അ പ്പെന മാ േമ വിശ്വാസമുണ്ടായിരു . അേദ്ദഹത്തിന് കുപ്പേനയും.
അതാതുകാലത്ത് ഓേരാ ആൾ മാ േമ എവിെട എന്നറിഞ്ഞിരിക്കാവൂ. അെല്ല 
ങ്കിൽ അതു പാതാളം പാ േപാകും, എ ള്ളതു താനും അറിഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ—”
വമ്പനായ ൈദവേമ! ആ േകാന്തിമൂപ്പൻ ഭാര്യേയയും വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന ചതി
ആരറി ? ച ക്കാറൻ വിഷണ്ണനായി, ഒരു േത്യക േവദനേയാടുകൂടി
േചാദി : “ഹതപ്പം അക്കഴുവൻ കുഞ്ഞമ്മ െഛല്ലിത്തന്നിട്ടിേല്ല?”
വൃദ്ധ: “മരിക്കാറാകുേമ്പാൾ േകശവൻകുഞ്ഞിേനാടു പറയണെമ ഞങ്ങൾ
തീർച്ചയാക്കിയിരു .” ച ക്കാറൻ: “െഹന്നാൽ മഹാഭാവി ശതി ” എ
പറഞ്ഞ്, തെന്റ േദഹ ം വ ത്തിലും ഉള്ള രക്തെത്ത കാണി െകാണ്ട് അവി 
െടനി ം പറ . വൃദ്ധ നിന്നിരുന്നിട വീണു. അതിേനയും സാരമാക്കാെത
ച ക്കാറൻ തെന്റ േകാവിലകമായ ചിലമ്പിേന ക്ഷണംെകാെണ്ടത്തി.
വാതൽ തുറ കിടന്നിരു . തെന്റ പതിവിൻ കാരം വരാന്തയിൽ െചന്ന്,
ഇരുത്തിെക്കട്ടിയ ഭീമനായി ഇരുന്ന്, കാലും തുള്ളിച്ച് പിശ്ശാത്തിയും ചുഴറ്റി. ഭൃ 
ത്യെര വിളി . ഒരുവൻേപാലും വിളിേക്കൾ ന്നില്ല. തെന്റ ബിരുദനാമത്തിെല

്യക്ഷരസംഘടന േചരുംവണ്ണം ്യക്ഷേകാപനായി കൽപാന്തഗർജ്ജ 
നംെച . ദിഗന്തങ്ങൾ തിധ്വനിക്കമാ ം െച . ഈ ഉേപക്ഷകൾ
അവർണ്ണനീയമായുള്ള ഒരു അനുരാഗെത്ത ഉജ്ജ്വലിപ്പി കയാൽ അടുക്കളക്കാ 
രിയായ ച ക്കാരിണിെയ വിളി ; തിധ്വനിയുമില്ല; പു ിയായ െപണ്ണിെന
വിളി ; മറുപടി തൈഥവ. ച ക്കാറൻ എഴുേന്നറ്റ്, ഔദാസീന്യശാസനം
െചയ് വാനായി ആ ഭവന റ്റികേളയും കുലു മ്പടി, തുള്ളിച്ചാടി ഭവനെമല്ലാം
ചുറ്റിത്തകർ . മനുഷ്യലാഞ്ഛനങ്ങൾ ഒ ംതെന്ന കാണുന്നില്ല. പറമ്പിൽ
അമ്പര നട . ഭൃത്യരുെട െപാടിേപാലും നാസ്തി. പുറത്തിറങ്ങി അ മി ം
മണ്ടിത്തിര . കാണുന്ന കാണുന്ന ജനെമല്ലാം ഭൂതെത്തക്കണ്ടേപാെല
പാ മ . പേലട ം കട . സ്വച്ഛായാമാ ത്താൽ സർവതഃ സൽകൃത 
നാകു . ഏഴാമങ്ക ടിയാട്ടം അഭൂതപൂർവമായുള്ള ‘ഏകച്ഛ ’ത്വത്തിൽത്തെന്ന
ആയി പരിണമി .
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ഈ ദുഷ്ട്യസാകല്യത്തിെന്റ ‘സാരസർവസ്വെന’ കഥാരംഭത്തിൽ രാവണ 
േനാടുപമിച്ച അപരാധെത്ത വായനക്കാർ ക്ഷമിപ്പിൻ! ആ ച വർത്തിെയ
പുരാണങ്ങൾ നീചത്വത്തിെന്റ സംേക്ഷപമായി വിവക്ഷി . എന്നാൽ
അേദ്ദഹം വീര്യസ്വർഗ്ഗ ാപകമായുള്ള സമരാങ്കണത്തിൽ ആയുധപാണിയായി
ദിവ്യകരങ്ങളാൽ േയാഗിക്കെപ്പട്ട ദിവ്യായുധേമറ്റ് നിര്യാണെത്ത ാപിച്ച്,
സാക്ഷാൽ ീരാമാജ്ഞയാ ചിതയിൽ ആേരാഹിതനായ വീരവീരാഭിമാ 
നികളിൽ സമ ാത്തംസമായിരു . ഈ ധൂർത്തെന്റ മഹാവമാനത്തിൽ
അനുവർത്തിച്ചത് ഓർ േമ്പാൾ—“ഇട്ട ൈക കടിക്കണ പട്ടികള്! ചവ ങ്ങ 
െട പിണ്ടത്തിന് അളക്കണ അരിലാവം!” എന്ന് ഖരേഘാഷാക്ഷരങ്ങളും മറ
പറ െകാണ്ട് വാതലടച്ച്, ഭവനത്തിനക കയറി ഇരിക്കമാ ംെചയ്ത
ഈയാളുെട വൃത്തിെയ ഓർ േമ്പാൾ—ക്ഷമിക്കേണ!
ഹരിപഞ്ചാനനസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നാം വിട്ടിരി ന്ന അനന്തരവെന്റ അവ 
സ്ഥ എെന്ത കൂടി ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരി െകാള്ളെട്ട. സാക്ഷാൽ
സിദ്ധാർത്ഥമഹർഷിെയേപ്പാെല സാത്വികേതേജാമയനായുള്ള ഹരിപഞ്ചാന 
നമഹൽസിദ്ധെന്റ സമക്ഷത്തിൽ േകശവൻകുഞ്ഞ് അപഹൃതപൗരുഷനായി.
തെന്റ സമചിത്തതെയ പുനരവലംബനംെചയ് വാൻ അയാൾ അസാമാന്യമായി
വിഷമിേക്കണ്ടിവ . േയാഗീശ്വഹരൻ േമാക്ഷദാനെത്തെച്ചയ് വാൻ സന്നദ്ധെന 
ന്നേപാെല, അവിടെത്ത ശിലാശയ്യയിേന്മൽ ഇരുന്ന് തെന്റ ഉപാന്തസ്ഥനാവാൻ
ആംഗ്യംെകാണ്ട് യുവാവിെനക്ഷണി . സ്വർേലാകഗമനത്തിന് ഉൈച്ച വ 

തെന്ന തെന്റ ൈകവശത്തിലുെണ്ട ള്ള ഭാവനേയാടുകൂടി േയാഗമഹിമെയ
അഭിനയി ന്ന ആ സിദ്ധെന്റ കായത്തിൽ ഉ മായുള്ള തേപാവൃത്തിയിെല
ആതപസഹനംെകാ ണ്ടാകുന്ന ശുഷ്കത ലവേലശവും കാണാത്തതിനാൽ,
തെന്റ മനസ്സങ്കൽപ കാരമുള്ള തപ ർത്തി അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിട്ടിെല്ലന്ന് ആ
യുവാവ് നിശ്ചയി . തെന്റ കാരണവരുെട ഗൃഹത്തിൽ അത്യാഡംബരേത്താടു 
കൂടി എഴുന്നള്ളിയ കാമരമ്യമായുള്ള ശരീരേത്താടുകൂടിയ മല്ലവരൻതെന്നയാണ്
തെന്റ മുമ്പിൽ സ്ഥിതിെച ന്നെതന്ന് അയാൾ ആ സിദ്ധഗാ െത്ത സൂക്ഷ്മപ 
രിേശാധനെച തീർച്ചയാക്കി. എന്നാൽ കടുതായ േവനലിെന്റ ഊഷ്മാവുള്ള
കാലത്ത് ദൃഷ്ടമായിരുന്ന ്യംബേകാ തവർഷർ വിെല ശിശിരതയാൽ ശാ 
ന്തേകാമളമാക്കെപ്പട്ടതായ ഒരു വ്യതിരിൽസ്ഥിതിെയ ദർശിക്കയും െച . തെന്റ
ദിവ്യത്വത്തിന് ഹാനിവരാെത േദവഭാഷയിൽത്തെന്ന േയാഗീശ്വരൻ ആ യുവാ 
േവാട് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ സംഭാഷണം തുടങ്ങി: “വത്സാ! സ്ഥാണുമൂർത്തി
അനു ഹിക്കെട്ട. നിെന്റ മുഖത്തിൽനി ഗളിതങ്ങളായ അപഹസനങ്ങൾക്ക്
ഈ സാധു എങ്ങെന അർഹനായി?”
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േകശവൻകുഞ്ഞ്: (തെന്റ വചനങ്ങെള േയാഗീശ്വരൻ പതുങ്ങി നി േക
എ തീർച്ചയാക്കി) “അതുകെള വാണീേദവി എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിപ്പി .
അന്തസ്സത്യെത്ത ജിഹ്വാ ം ഉച്ചരി .”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “പു ാ! സന്ന്യാസമാകുന്ന അറിശുദ്ധിെകാ ള്ള ഈ
പവി ശരീരം നിെന്റ യുവേന ങ്ങൾക്ക് പേക്ഷ, ാപഞ്ചികേന്റെത
േതാന്നിേയക്കാം. എങ്കിലും സകല ൈദവാനു ഹങ്ങളും സാധിച്ച്, മത്സരശീലം
െവടിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിനക്ക് ക്ഷാ െത്തയുണ്ടാക്കാൻ നാം എന്തപരാധം
െച ?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “സ്വാമിൻ! പരമാർത്ഥമേല്ല പറേയണ്ടത്? എെന്റ ഹൃദയ 
ത്തിൽ അവിടെത്ത േനർക്ക് ഈശ്വരാർപ്പിതമായി, വാദംെകാണ്ട് അനവേച്ഛദ്യ 
മായി, ഒരു ബലസംശയം േവരൂന്നിേപ്പായിരി .”
ഹരിപഞ്ചാനനഭി തെന്റ മന്ദഹാസസഞ്ചികയിൽനി വശ്യശക്തിയിൽ
േമാഹനതമമായുള്ളതിെന എടു തെന്റ മുഖ ചാർത്തിെക്കാണ്ട്, ശയ്യ 
യിൽനിെന്നഴുേന്നറ്റ്, യുവാവിെന്റ സമീപേത്ത മൃദുപാദനായി തരണംെചയ്ത്,
ആയാളുെട ന്ധങ്ങളിൽ കുസുമതുല്യ മൃദുലതേയാടുകൂടിയ തെന്റ ഹസ്തതലങ്ങെള
ഗുരുതരമായ വാത്സല്യേത്താടുകൂടി സ്ഥാപനംെച . യുവാവിെന്റ നഖശിഖാ 
ന്തമുള്ള സ്നായുവല്ലകികൾ വിദ ച്ഛക്തിെകാെണ്ടന്നേപാെല ഒന്നാെയാരു
േ ംഖണമുണ്ടായി. ആ കര ർശെത്ത അതിനുമുമ്പിൽ താൻ അനുഭവിച്ചി 
െണ്ടന്ന് ആ യുവാവിൽ ഒരു സം തിയുണർത്തി. സ്ഥലവും സന്ദർഭവും

ഏെത പരി ടമായില്ല. േയാഗീശ്വരെന്റ തിഭ, രൂപം, േചഷ്ടാ ഭാവം,
സ്വരം എ േവണ്ട, നിശ്വാസഗന്ധംേപാലും— ആ യുവാെവെക്കാ ം ഒരു ാ 
ടകവിദ്യാനുകരണം സാധിപ്പി . ഗുരുശാസനീയമായ ഒരു സങ്കൽപംകൂടാെത
അനുഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട ആ മഹത്തായ വിദ്യയുെട ഫലം ഭിന്നകാലങ്ങളിലും ഭിന്നലിം 
ഗങ്ങളിലും വിേശഷി ം ഭിന്ന കൃതിയിലും ര സൃഷ്ടികൾ പര രബന്ധം
കൂടാെതയും ഏകമാതൃകയിൽത്തെന്ന ഉണ്ടാകുന്നതു സംഭാവ്യമാെണ ള്ള
ഒരു ആശ്ചര്യേബാധമായിരു . തനി േബാദ്ധ്യമായ രൂപസാമ്യം അയാ 
ളുെട മനസ്സിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായുള്ള ആശ്ചര്യെത്ത ഉണ്ടാക്കി. എങ്കിലും,
മീനാക്ഷിേ മത്തിനും ശാശ്വതവിശ്വാസത്തിനും പാ മായ പരമസാധ്വി 
യും, തെന്റ മുമ്പിൽ നി ന്ന തിച്ഛായ—പക്ഷ, അകാരണവും അവിഹിതവും
ആയിരിക്കാം—വിേദ്വഷപാ മായുള്ള കൃ ിമാ ദനും ആെണന്ന് ആ യുവാവു
വ്യവേച്ഛദി . യുവാവിെന്റ ഈർഷ്യാേസ്താഭെത്തക്കണ്ട്, താൻ മീനാക്ഷിയുെട

ാർത്ഥനാനുസാരമായി അയാെള േകശവപിള്ളയുെട വ ശൃംഖലകളിൽനി
േമാചനം െചയ് വാൻ േപാന്നിരിക്കയാെണ േയാഗീശ്വരൻ കരുണാമൃതവർഷ 
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േത്താടുകൂടി സ്താവി . ഭൂവദനം തുറ തെന്ന ഭക്ഷി കളകേയാ, അെല്ലങ്കിൽ
ആകാശം തകർ വീണു തെന്ന പരമാണുക്കളായി ധൂളീകരിക്കേയാ െചയ്താലും
അങ്ങെനയുള്ള വിധി പാതത്തിെന്റ കർത്താവിെന അവസാനശ്വാസത്തിലും
അയാൾ ആരാധി മായിരു . എന്നാൽ, ആ േയാഗിഖലെന്റ നാവിൽ ഉച്ചാ 
രണകാലമാ െമങ്കിലും തെന്റ പരിശുദ്ധേ മേക്ഷ മായ ‘മീനാക്ഷി’ എന്ന
നാമേധയം ആവസിച്ചത്—ദുസ്സഹം!—പരമദുസ്സഹം!—ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലും ക്ഷ 
ന്തവ്യമല്ലായിരു . േയാഗീശ്വരനിൽ പണ്ഡിതഖലെന്റ ആഭിചാരചതുരേനയും
തെന്റ ണയവിഷയത്തിൽ ഒരു മത്സരിേയയും ആ യുവാവു ദർശനംെചയ്കയാൽ
പുറംതിരി നിലെകാ . േയാഗീശ്വരൻ ആ ിയയുെട ദർശനമാ ംെകാ 
ണ്ട് തെന്റ മത്തിെന്റ ദുസ്സാമ്യതെയ സൂക്ഷ്മമാനംെച .
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “വത്സാ! ീപത്മനാഭസേങ്കതെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച്, നിന്നി 
ലുള്ള വാത്സല്യംെകാണ്ട്, നിേന്നാടു സംഗതനായിരി ന്നക്ഷണകാലെത്ത
സ േയാജനമാക്കാെത വൃഥാസംഭാഷണംെകാ വ്യർത്ഥമാ േന്നാ? ഇവി 
െട വസി എങ്കിൽ നിെന്റ അവസാനം അടുത്തിരി . എേന്നാടുകൂടി
േവ്യാമതരണം െച ന്നതിനു സന്നദ്ധനാവുക. എന്നാൽ നിെന്റ ിയത 
മ േവണ്ടി നീ രക്ഷിക്കെപ്പടും. ന െട ഗുണേദാഷങ്ങെള അംഗീകരിക്ക.
നീ മഹാരാജാെവ ഗണി ന്ന പുരുഷൻ ച ക്കാറനായ ന െട ശി 
ഷ്യ ഭുവിെന്റ ജീവനസമ്പ ക്കേളയും, അവിടെത്ത േസവകൻ ന െട
മീനാക്ഷി—അല്ലാ— നിെന്റ—ആ കന്യകാവരണേത്തയും കാംക്ഷി .”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: (‘തീർ സേന്ദഹെമല്ലാം’ എന്ന സ്ഥിതിയിൽ തിരിഞ്ഞ് )
“ഹാ! കഷ്ടം! അവിടന്ന് ഇ ഗുരുലഘുത്വമില്ലാെത സംസാരി ന്നെതന്ത്?
ധർമ്മപരനായ മഹാരാജാവിെന്റയും ആ ഭൃത്യഖലെന്റയും നാമങ്ങെള ഒേരശ്വാ 
സത്തിൽ സംഘടിപ്പി ന്നതു നിർമ്മര്യാദമേല്ല?”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (കന്യകാവിഷയത്തിൽ തനി ണ്ടായ പിഴെയ റി േചാ 
ദ്യമുണ്ടാകാത്തതിനാൽ സേന്താഷിച്ച് ) “വത്സാ, എന്ത്! ഈ കാരാഗൃഹെത്ത
സൂക്ഷി ന്ന—ആളുകൾ രാജഭടന്മാെര കാണുന്നതിനു നിന േന ങ്ങളി 
േല്ല?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “ഉണ്ട്. ശരീരസിദ്ധമായുള്ള രണ്ടിനും പുറേമ ര വകകൂടിയു 
ണ്ട്. കുലസിദ്ധവും ജ്ഞാനസിദ്ധവും. അതുകൾ േമാക്ഷമാർഗ്ഗമായി ഇവിടന്ന്
ഉപേദശി ന്ന ഈ പർവതശിരസ്സിൽ നി ള്ള ആകാശഗമനം ജീവനാശക 
െമ ം, പിെന്നയും പലതും ദർശിപ്പി .”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “ശുദ്ധാ! പരമശുദ്ധാ! എങ്കിലും, കഠിനഹൃദയാ! നിെന്റ
രാജഭക്തിെകാ ള്ള ആത്മബലിയിൽ സഹാത്മത്യാഗം െചയ് വാൻ സന്നദ്ധ 
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യായിരി ന്ന ആ സതിയുെട േവദനകെള റി നീ എ ചിന്തി ?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “സന്ന്യസ്തകർമ്മാവായ അവിടേത്തക്ക് ഈ ഇ ിയബന്ധ 
വിഷയങ്ങളിൽ ബന്ധെമന്ത്? രാജന്യകുലീനയായ ആ പരമപാവനയുെട

ാതിനിധ്യം വഹി ന്നതിേലക്ക് എന്തവകാശം എന്ന് അരുളിെച്ചയ്താൽ, ആ
േചാദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം.”
േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ ‘രാജന്യ’പദ േയാഗം േയാഗീശ്വരെന്റ മനക്കമ്പിെയ
അതിമ ളമായുള്ള നിസ്വനത്തിനു തക്കവണ്ണം മീ കയാണു െചയ്തത്.
“അല്ലേയാ ബാലകാ! എെന്റ ജീവിതെത്തേയാ ചരി െത്തേയാ കുറി നീ
എന്തറി ?” എന്ന് അർത്ഥമാകുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ 

ചരി . ആ യുവാേവാടുള്ള സംവാദെത്ത അന്നേത്ത നിറു ന്നത്
ഉചിതെമ വിചാരിച്ച്, അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന ഖണ്ഡിച്ച് ഒരു േചാദ്യം െച :
“ആകെട്ട , ന െട നിയ ണെത്ത അനുസരി ന്നതിനു മന േണ്ടാ എ
തീർ പറയുക.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അവിടെത്ത േചാദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണെമങ്കിൽ,
മീനാക്ഷിേയാട് അവിടേത്ത ള്ള ബന്ധെമെന്തന്ന് ആദ്യമായി എെന്ന ധരിപ്പി 
ക്കണം.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (‘അതാ വ മർമ്മേചാദ്യം’ എ ചിന്തി െകാണ്ട് ) “അതും
അതിലധികവും നീ ധരി ന്നതായ കാലം അടു . ആ ബാലികയിൽ
ഒരു മനുഷ്യന് എന്ത് അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാേമാ, അതുകൾക്കവകാശി
നാംതെന്ന.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: (ഭർ സ്ഥാനെത്ത സൂചിപ്പി എ ധരിച്ച് ) “കഷ്ടം!
സുഭ ാഹരണകഥ—”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (തടഞ്ഞ് ) “കുേഞ്ഞ! ൈദവവിേരാധമുണ്ടാകുന്ന വാ കൾ
ഉച്ചരിക്കാെത. സർവ്വജ്ഞെന ള്ള അഹങ്കാരം വിദ്വത്വെത്ത ഹനി ം.
അരുത്! ഭാഷണം നിറു ക.”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “എന്നാൽ അവിടെത്ത ഭാഷണവും നിറു ക.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “പരമകഷ്ടം! പരമകഷ്ടം! നിെന്റ ഈ മേനാഹരശരീരം

രഗുഹാന്തരത്തിൽവ മൃതിെയ ാപി ം. നിെന്റ മൃദുലമാംസം വി
വഴുതിയിറങ്ങി ഈ ശിലാതളിമെത്ത ദുർഗന്ധപൂർണ്ണമാക്കിെച്ച ം. നിെന്റ
അസ്ഥികൾ ശുഷ്കിച്ച്, ഉളുത്ത്, ഭസ്മമാകും. ഒരു ദിവസം, നേല്ലാരുദയത്തിൽ ഈ
ശിലാകവാടങ്ങൾ ദൃഢബദ്ധങ്ങളാകും. ഈ സംഭവങ്ങെള ഈ ക കൾ കാണു 

. േപാരിക. എെന്റ മാേറാടുേചർ േപാരിക. നാം നിനക്ക് ഒരു പിതാവായും,
അതിലധികമായും ഭവി ം. ഈ ശിലാമന്ദിരത്തിെന്റയും രാജമന്ദിരങ്ങളുേടയും
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സാക്ഷകൾ നിെന്റ കൽപനകൾേപാെല അതുകളുെട നാളങ്ങളിൽ തിരിയും.
നിെന്റ പാദങ്ങൾ െമതി ന്ന ഭൂമിെയ നാട്ടിെല ഭുക്കളും പുണ്യഭൂമിയായി
െതാ കണ്ണിൽ വ ം. അങ്ങെനയുള്ള പദവികൾ േപാരിക.” ഈ ആപൽ 
സൂചനകളും ഐശ്വരപദദാനവും േകട്ട് േകശവൻകു കർണ്ണങ്ങൾ െപാത്തി.
ഹരിപഞ്ചാനനൻ അ ത്യക്ഷനുമായി.
നന്തിയ ണ്ണിത്താെന തെന്റ കക്ഷിയിൽ േചർ ന്നതിന് മ ടെത്ത വൃദ്ധ 
മുഖാന്തരം െചയ്ത മം നിഷ്ഫലമാവുകയാൽ മെറ്റാരുമാർഗ്ഗമായി കരുതിയിരുന്ന,
േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ േലഖനെത്ത സമ്പാദി ന്നതിനു െചയ്ത മവും ഇങ്ങെന
ഭഗ്നമായി. എന്നാൽ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട ഹതി കഴിഞ്ഞതിെന്റേശഷം, േവ 
ണ്ടിവന്നാൽ ച ക്കാറേനാട് എതിർക്കത്തക്കവണ്ണം തെന്റ സ്വാധീനങ്ങെള
പൂർണ്ണബലമാക്കിെച്ച ന്നതിനായി ഉണ്ണിത്താെന്റ ബ ത്വെത്ത പിെന്നയും
ഹരിപഞ്ചാനനൻ ഇച്ഛി . അതിനാൽ േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ േലഖനെത്ത
തെന്റ േയാഗംെകാ തെന്ന ൈകവശമാ ന്നതിനു േയാഗീശ്വരൻ
കച്ചെകട്ടി. ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട വധത്തിനുേശഷം ഒ ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
ഒരു രാ ി േകശവൻകു പരമാനന്ദചിത്തനായി നി െച േമ്പാൾ, തിരുവന 
ന്തപുരെത്ത ബന്ധനഗൃഹത്തിൽവ ണ്ടായതുേപാെല മീനാക്ഷീ സമാഗമെത്ത
ദർശനംെച . അത് സ്വപ്നവി മവും മീനാക്ഷീസാന്നിദ്ധ്യവും അെല്ല ം,
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ിയാഫലമാെണ ം ഹിപ്പാൻ േവണ്ട സമയംവെര
ആ േയാഗീശവരെന്റ ൈവദ താഭിചാരെത്ത ആ യുവാവിെന്റ ബുദ്ധി എതിർ .
ദീപ ഭെകാണ്ട് േശാഭ വർദ്ധിച്ചിരുന്ന സിദ്ധേന േജ്യാതിസ്സിെന്റ രണം,
ആ യുവാവ് ഉണരുന്നതിനുമുമ്പിൽത്തെന്ന അയാളുെട േനർക്ക് േയാഗി കഴി 
ഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളുെട ശക്തിെകാണ്ട് ക്ഷീണ ായമായിത്തീർന്നിരുന്ന അയാളുെട
നിയ ണശക്തിെയ, തീെര നഷ്ടമാക്കി. േയാഗീശ്വരെന്റ നിേയാഗാനുസാരം,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അരുളപ്പാടിെന്റ അക്ഷരവ്യത്യാസംകൂടാെത ഒരു ഓലയിൽ ആ
യുവാവ് േലഖനംെച . അനന്തരസംഭവങ്ങൾ തൽക്ഷണമുണ്ടായ സുഷുപ്തിയിൽ
വി തമായി, ആ ഗിരിഗുഹാഗൃഹത്തിൽ ആദ്യം േവശനംെചയ്തേപ്പാൾ അനു 
ഭവിച്ചിരുന്ന ശിേരാമാന്ദ്യേത്താടുകൂടി ആ യുവാവ് ഉണർ . ഹരിപഞ്ചാനനനും
രാജസചിവന്മാരുെട ബ വാെണന്ന് ആ യുവാവു തീർച്ചയാക്കി. അേദ്ദഹം
തനിക്ക് ഒരു ദർശനം നൽകി എന്നല്ലാെത തെന്നെക്കാണ്ട് എ െചയ്യി
എന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായില്ല.
കുപ്പശ്ശാരുെട നി ഹവൃത്താന്തം തിരുവനന്തപുരെത്തത്തിയ ഉടെനതെന്ന
ആപൽക്കരമായ തി ിയ ഒ ം അയാളുെട പു നായ ൈഭരവവിവിദമുഖൻ
അനുഷ്ടി േപാകാെത സൂക്ഷി ന്നതിനായി, േയാഗീശ്വരൻ മ ചില ദൗത്യ 
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ങ്ങേളാടുകൂടി, അയാെള േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ രക്ഷാകാര്യെത്ത ഭരേമൽപിച്ച്,
മരുത്വാൻമലയിേല യാ യാക്കി. നിയമ കാരമുള്ള പരിചാരകൻ മാറി
ൈഭരവെന്റ പരിചരണം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ േകശവൻകുഞ്ഞ്, ീരാമാന്തിക 
ത്തിൽ അന്തകെന്റ ഗൂഢാഗമനമുണ്ടായ പുരാവൃത്തെത്ത സ്മരി . ആ ഭൃത്യൻ
ആരാശ്ശാരുെട കിങ്കരനാെണ ം, അതിനാൽ തെന്റേമൽ മരണശിക്ഷ വിധിക്ക 
െപ്പട്ടിരി എ ം ശങ്കി . മാതൃപിതൃ ണയിനികളുെട േ മസ്മരണങ്ങെള
നിറുത്തി ഇഹേലാകവാസെമ ള്ള േമാഹെത്ത പരമാർത്ഥസംഗനിവൃത്തെന്റ
നിലയിൽ ഖണ്ഡിച്ച് ഏതാനും ദിനരാ ങ്ങൾ കഴി .
ഒരു ദിവസം നാലാംയുഗനാഥെന്റ തിച്ഛായായുള്ള ഭൃത്യെന്റ ആഗമനവും സ്നാന 
സൽക്കാരവും ഭക്ഷണദാനവും ഉണ്ടായില്ല. േയാഗീശ്വരൻ ദീർഘദർശനംെചയ്ത
‘ന ദയം’ സമാഗതമാേയാ എന്ന് മനസ്സിൽ ഒരു കമ്പനമുണ്ടായി കുറ േനരം
കഴിച്ച്, തനി േനരിട്ടിരി ന്ന മഹാദുർവിധിെയ സ്മരിച്ച് മദ്ദ്യാഹ്നംവെര
ആ യുവാവു പരിതപി . സമീപത്തിരുന്ന ന്ഥത്തിെന്റ പാരായണംെകാണ്ട്
ക്ഷീണശമനം െചയ്യാെമ വിചാരിച്ച് അതിെന എടുത്തതിൽ ഭാരമുള്ള ഒരു
സാധനമായിേത്താന്നി. ഗുഹാമാർഗ്ഗങ്ങെള തരണംെചയ്ത്, പുറേത്ത ള്ള
വാതിലിനടു െചന്ന് ഒ ര നാഴികേനരം ദ്വാരപാലവൃത്തിെയ അനുഷ്ഠി .
തെന്റ ബഹിർഗമനെത്ത തടയുന്ന വാതൽ മനുഷ്യവർജ്യെമ സൂചിപ്പി  
ന്ന നിശ്ചലതയ്ക്കല്ലാെത മെറ്റാന്നിനും അന്തഃ േവശനം നൽകുന്നില്ല. തെന്റ
ബന്ധനശാലയിേല മടങ്ങി, ആ പകൽ മുഴുവൻ ഉപവാസമായിക്കഴി . ജാല 
കപങ്ക്തിയിൽ ടി അന്ധകാരത്തിേന്റയും അനന്തരം ച കിരണങ്ങളുേടയും

േവശനമുണ്ടായി ം ഭടെന്റ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഉപവാസാനുഷ്ഠാനം 
െകാണ്ട് നാമജപങ്ങേളാടുകൂടി യുവാവ് നി യ്ക്കാരംഭി . േകാകിലഗാനങ്ങളൂം
ചേകാരകൂജനങ്ങളൂം വ കളുെട ഝങ്കാരധ്വനികളും തൂ മര വട്ടിേല
നയി ന്ന കാഹളധ്വനികെള േതാന്നി ം െകാണ്ട് അയാെള ഭാതത്തി 
നുമുമ്പ് ഉണർത്തി. സൂേര്യാദയം കണ്ട്, സ്വൽപം ആനന്ദമുണ്ടായി എങ്കിലും,
ഭടെന്റ ആഗമനം അ ം കാണാെത കഴിഞ്ഞ ഓേരാ മാ യിലും അയാളുെട
ബുദ്ധിക്ഷയം വർദ്ധി . േയാഗീശ്വരനു വശംവദനാകാെത, അേദ്ദഹേത്താടുള്ള
തെന്റ മേനാവിരുദ്ധതെയ കടിപ്പിച്ചതിന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േന ങ്ങൾ
ദർശനംെചയ്ത മാർഗ്ഗത്തിൽത്തെന്ന മൃതി സംഭവിപ്പി ശിക്ഷി എ തീർ 
ച്ചയാക്കി. അകക്കാമ്പിൽ വർദ്ധിച്ച ദാഹാഗ്നിെയ പാദ ക്ഷാളനാദികൾ
വച്ചിരുന്ന ജലശിഷ്ടെത്തെക്കാ ശാന്തിവരുത്തി. സന്ധ്യാസമയമടുത്തേപ്പാൾ
കാളരാ ിയുെട സമാഗമെമ ം, പർവ്വതനിരകൾ കാലദൂതന്മാെര ം, തെന്റ
വസതി ള്ളിൽ തിക്കിത്തിരക്കി േവശി ന്ന േചമന്തിവനമല്ലികാദികളുെട
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സൗരഭ്യം നരകഗന്ധകധൂമെമ ം, അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം അ കൾേപാെല
പറന്ന് മരെക്കാ കളിൽ ഒതു ന്ന ശൂകചേകാരാദി പക്ഷികൾ പിണ്ഡകാം 
ക്ഷികളായ കാകജാതി എ ം, അയാളുെട ക്ഷേത ിയിൾ േതാന്നി. നാവു
തളർ എങ്കിലും, ദിവ്യങ്ങളായ ഓേരാ അഷ്ടകങ്ങളും ദശകങ്ങളും മ ിച്ച്,
ൈദവകരുണാമൃതെത്ത യാചി . ശുചീ േക്ഷ വാസിയായ സ്ഥാണുമാല 
യെപ്പരുമാൾ േകൾ മാറ് ആ ശിലാ ണത്തിൽ ബദ്ധനായ മൃക പു ൻ
വാവി നിലവിളി . ഈ േഘാഷങ്ങെളല്ലാം തൽക്കാലം സമീപവർത്തി 
കളായ കുരരികെള സ്വഗൃഹ ഷ്ടരാക്കി പലായനംെചയ്യിക്കമാ ം െച .
ചു ം ആവരണംെച ന്ന ശാന്തശീതളപവനൻ സൗഷുപ്തികമായുള്ള ഒരു
മഹാര ത്തിേല തെന്ന നയി തുട . ആ അവഗാഹനം നി േയാ
േബാധക്ഷയേമാ മൃതിേയാ എ സം മി ന്നതിനിടയിൽ അയാളുെട നാഡി 
കൾ സ്തംഭിച്ച്, ശരീരം സുപ്തി ചുരമായി. മണ്ഡപവലയിനിയായ കൃതീശ്വരി,
സ്വാക്ഷേദശത്തിൽ സംഭവി ന്ന അപമൃത െവ ൈസ്വരിണിയുെട സമദൃഷ്ട്യാ
തുച്ഛീകരി ജഗേന്മാഹനകരിയായി വിലസി. സമീപഗുഹാദ്വാരവാസികളായ
മഹാത്മാക്കളുെട ദിവ്യച കളും ആ അകാലാസന്ന തിെയ ദർശി ന്നില്ല.
നിശാനടി തെന്റ കാന്തനായ ച െന ടർന്ന് ഭൂരംഗെത്ത കൃതാന്തകൃത്തായ
ദ്വാദശാർക്കനൃത്തത്തിന് ഒഴി െകാടു . ആ ശിലാമണ്ഡപം അേപ്പാൾ
സാക്ഷാൽ സത്യശക്തിയുെട പരീക്ഷാസേങ്കതമായി കാശി വിരാട്സ്വരൂ 
പത്തിെന്റ മഹാേയാേഗാപാധി ശാന്തത ബന്ധിച്ച ആ മണ്ഡപെത്ത സർവ
അനിേരാധ്യരായ യമകിങ്കരന്മാർ ദിക്ഷണം െച .
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിനാല്

“നിൽക്കരുതാരും പുറത്തിനി വാനര–
െരാെക്കക്കടക്ക മുറിക്ക മതിലുകൾ,
കൂപതടാകങ്ങൾ തൂർക്ക കിട കൾ,
േഗാപുരദ്വാരാവധി നിരത്തീടുക.”
കഥാവസാനം അടുത്തിരി ന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ കഥാരംഭരംഗമായ കള 

േക്കാട്ടഭവനത്തിെന്റ േക്ഷമസ്ഥിതികെള റിച്ച് അേന്വഷി ന്നതു സമു 
ചിതമായിരി മേല്ലാ. പതിമൂ വർഷവും നാലിലധികം സൂര്യസം മവും
കഴിഞ്ഞി ം ആ ഭവനം ബാലശാപംെകാ ക്ഷയെത്ത ാപിക്കാെത, േന 
െരമറിച്ച് പുരാതന കാലെത്ത േദശാധിപത്യ ാമാണ്യേത്തയും കവി ള്ള
രാജപു ഭുത്വത്തിെന്റ വി മയശഃസ്തംഭെത്ത നാട്ടിയിരി . ഹരിപഞ്ചാ 
നനേയാഗിരാജസന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് കു ത്തമ്പി മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ,
അേദ്ദഹെത്ത ദൃഷ്ടിേദാഷം, നാവിൻേദാഷം എന്നിവകെള പരിഹരിച്ച് േകാട്ട 
യകം പൂകിപ്പാൻ വട്ടകയിൽ അരത്തെവള്ളവും (കുരുതിയും) ദീപവുംെകാണ്ട്
അരത്തമപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിയുെട മുമ്പിലായി പുറെപ്പട്ട േതാഴി, പാണ്ഡവാരാധകരായ
േവലർ വർഗ്ഗത്താൽ ഉപാസ്യയായ ഒരു വനയക്ഷിതെന്ന ആയിരു . അതിെന്റ
വിതർ ള്ള കാപ്പിരിമുടിയും, കർണ്ണങ്ങളിൽ ഊേഞ്ഞാലാടുന്ന രു ാക്ഷദ്വന്ദ്വ 
വും, ഭൗതികമായുള്ള ഭയങ്ങൾ രക്ഷാസൂ മായണി ള്ള കരിമ്പടനൂൽ
കണ്ഠഹാരവും, ജ്വരസംഹാരിയായുള്ള ആനവാൽകങ്കണങ്ങളും, ൈകവിരലുകെള
അലങ്കരി ന്ന ശംഖതാ േമാതിരങ്ങളും, പാദാഭരണങ്ങളായ ഇരു വലയങ്ങ 
ളും, െനറ്റിയിലും ക കെള വലയംെച ം െതളിയുന്ന ഭസ്മപ്പരി കളും, എ ം
നടപ്പില്ലാത്ത സ ദായത്തിൽ ശരീരെത്ത ആവരണംെച ന്ന കാവിവ ങ്ങ 
ളും, എല്ലാത്തിനും വിേശഷമായി നാസികാഭരണസ്ഥാനത്ത് മാ ികധ്വജമായി
െപാങ്ങിനി ന്ന ഈർക്കിൽമൂ ത്തിയും കണ്ടേപ്പാൾ, ഹരിപഞ്ചാനനേനാടുള്ള

ത്യയാനു ഹമായി തനിക്ക് ഒരു കരിംകൃത്യാങ്കരിെയ കിട്ടിയിരി
എ തമ്പി സേന്താഷി . ഭഗവതിയമ്മയുെട മനം തമ്പിയുെട ദർശനത്തിൽ
അമ്മെയക്കാണാൻ ഉഴറാഞ്ഞത് അവരുെട മ ശക്തിയുെട മാഹാത്മ്യം
െകാ തെന്ന ആയിരു . തമ്പിേയക്കാൾ പ പതിന നാഴിക മുമ്പിൽ
തിരുവനന്തപുര നി ം ശരവും പക്ഷിയും ച നും രാഹുവും ഗുളികനും പിെന്ന
പ പ ‘നവേദാഷങ്ങളും’ േനാക്കി, പടത്തലവരുെട നിർേദശ കാരം
ഭഗവതിയമ്മ കള ാേക്കാട്ടയിേല പുറെപ്പ . കദളീവനത്തിൽ േകട്ടിരു  
െവങ്കിൽ, ൈവയാകരണപടുവായ ീഹനുമാെന്റ സമാധിബന്ധലംഘനം
െചയ്യി മായിരുന്ന പദവ്യതിേരകങ്ങേളാടുകൂടി ആ വി ഭക്തെന്റ നാമദശക 
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േത്തയും ജപി െകാണ്ടാണ് ന െട ദൂതിനട തുടങ്ങിയത്. ാർത്ഥനകളിൽ
ശബ്ദമല്ലാ, ധ്യാനമാണ് ധാനെമ െതളിയി മാറ്, ഭഗവതിയമ്മയുെട
‘അങ്ങനാസൂനു’വായുള്ള ‘വാശുപു ’നാമമ ത്തിെന്റ േ ഷകശക്തിെകാണ്ട്
ആ ീ തമ്പിെയ മുന്നിട്ട് കള ാേക്കാട്ടയിൽ അടുത്ത്, തമ്പി ഭു എ  
ന്നതിനുമുമ്പിൽ ആ ഭവനത്തിെല നായികേയയും അടുക്കളേയയും തെന്റ
െചാൽക്കീഴാക്കി. തമ്പിയുെട ത്യാഗമനാേഘാഷമായി പരി ം െന ം കൂട്ടിയു 
ള്ള ഊണിനിരുന്നേപ്പാൾ, മേനാരമ്യമായുള്ള പാചകചിന്താമണി േയാഗങ്ങെള
തങ്കച്ചി തളികകളിൽ പകർ . ഭഗവതിയമ്മയുെട ൈക ണ്യസാക്ഷ്യങ്ങളായ
സദ്യവിഭവങ്ങെളക്കാളും തമ്പി രുചിച്ചത്, േതാഴിയുെട ഉപേദശ കാരമുള്ള
തങ്കച്ചിയുെട ‘തലെചാരുക് ’ മുതലായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായിരു . തമ്പി ഭാഗ്യ 
ഹിമവാെന്റ അ സാനുവിൽ കയറി കണ്ണര . ഭക്ഷണാനന്തരം ഭാര്യേയയും
ഊട്ടി, വി മെക്കട്ടിൽ ആനന്ദാേന്ദാളമഞ്ചത്തിൽ, ‘സർവവിഘ്നകരേന്ദവ’നായി
കുശാൽെകാണ്ട് ഇരിപ്പായി. നവേവഷം ധരിച്ചതുെകാണ്ട് ീളാവതിയായി 
രി ന്ന തങ്കച്ചി താംബൂലദാനംെചയ്തതും ഒരു നവസ ദായത്തിലായിരു .
ഒടി മടക്കി, കശക്കിയല്ലാെത, ഞരമ്പറു സുന്നം തടവിനിരപ്പാക്കി, തിറു 
ത്ത്, അ െത്ത സുന്നശകലംെകാണ്ട് ഒട്ടിച്ച്, െനടുഗുളികയായി നിൽകിയ
െവറ്റില രുൾ കണ്ട്, തമ്പി സ്വപത്നിേയയും നവഗുേണാപേദശകർ ിേയയും
ഒ േപാെല അഭിനന്ദിച്ച് കരി േതാട്ടം തകർക്കാെനാരു ന്ന ഗജെത്തേപ്പാ 
െല രസമദംെകാ കുണുങ്ങി. അേദ്ദഹം േയാഗിരാജെന്റ രാജസ‘ കിലും’
രാജധാനിയിെല ‘അലവലാദി’ത്വവും ഭാര്യെയ േകൾപ്പി . “േകട്ടില്ലേയാ
തങ്കച്ചി, ത രാെന്റ േസവൻ, ഒരു േകശവൻ, ഹ്മഹസ്തി െചയ്തത്? അവ 
ടങ്ങെളാെക്ക കുടിെപാറുതി െക െപയ്! സാമി തെന്ന അവിടങ്ങെക്കാെക്ക
ഇേപ്പാത്ത രാനും പത്മനാസ്സാമിയും.” ഭർത്താവു പറഞ്ഞതും അതിൽ കൂടുത 
ലായ രാജ്യവൃത്താന്തങ്ങളും ഭാര്യ അറിഞ്ഞിരു . “േകശവന്മാെര േപരുവാഴ്ക്കേയ
െപാല്ലാത്തത്!” (തെന്റ അഭി ായം സംഗവിഷയെത്ത ആ ദമാക്കി മാ ം
പുറെപ്പട്ടെത സ്ഥാപിപ്പാൻ) “അച്ചനിയനാരവൻ? പിെന്ന— ഒരു മാടമ്പി 
ള്ളേയാ, എെന്താരുവേനാ—അയ്യാെണ്ട െകാച്ചിെന എന്തരാേണ്ടാ െച ട്ടാര്!”
എന്ന് ആ മഹതി ള്ള അറിവിെന ഭർത്താവിെന ധരിപ്പി . വിജ്ഞനായ
തമ്പി : “െഫാ മടെല! മാടമ്പിള്ളേയാ? എേളഡ നാട്ടിെല ഒരു മാടമ്പീെട
േമാെന. ‘മാടമ്പി’ എ വച്ചാൽ ‘തിരുവില്ലാത്ത മാടമ്പ്,—മാടേമ്പ, പൂണൂലിടല്—
കഴിഞ്ഞവൻ— എേന്നാ മേറ്റാ ആണ് അതിെന്റ വ്യഭക്തി. അേത–അങ്ങേനയും
ഒരന്യായം നട .”
തങ്കച്ചി: “തേള്ളം തവപ്പനും എങ്ങെന താ വാേരാ?”
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തമ്പി: “െകാടുത്തവന് ഒടേനെകാേണ്ട—അവടങ്ങളിൽ എട്ടാവട്ട ചവിട്ടാൻ
എടവരാേണ്ട െപയ്യ്.” (സംഗതിയുെട കേഠാരത ചിന്തി ണ്ടായ ദുസ്സഹതയാൽ
ര ൈകെകാ ം തങ്കച്ചിയുെട െനഞ്ചിലടി െകാണ്ട് ) “െചല്ലിപ്പറേഞ്ഞാണ്ട 
േല്യാ എണെയ ത .”
തങ്കച്ചിക്ക് തമ്പിയുെട ഊേക്കറിയ േശാചേനാർജിതം പുറ ം ഉള്ളിലും ഒ  
േപാെല െകാ . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ േകശവപിള്ള എെന്നാരു രായസ ൗഢൻ
െകാ െമ തിജ്ഞെചയ്തതും, പറ കിള േമ്പാെല നിവർ നി കാച്ചി
ജീവഹതിെചയ്തതും തങ്കച്ചിയുെട ക കളിൽ കാണുംവണ്ണമുള്ള ചമൽക്കാര 
േത്താടുകൂടി തമ്പി വർണ്ണി . പരിചിതന്മാർ, േസ്നഹിതന്മാർ എന്നിങ്ങെന
േചർ കഴിയുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളുെട അടുത്തപടിയിലുള്ള ‘ഇണ’ ദമ്പതിമാരാണേല്ലാ
എ ചിന്തിച്ച് തങ്കച്ചിയുെട ഘനമാർന്ന ഹൃദയം വ്യാകുലമായി. രായസംപി 
ള്ളയുെട നാമം ‘േകശവപിള്ള’ എന്നായിരുന്നതുെകാണ്ട് താൻ േകട്ട കഥെയ
‘മാവാരതെത്ത’ക്കാളും പരമാർത്ഥമായി വിശ്വസി . ദമ്പതിമാരുെട സംഗതിയാ 
കുേമ്പാൾ ഇങ്ങെനയുള്ള േകശവനാമവാന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരുെട ഭാര്യമാർ
എ ം മൃത വദനസ്ഥകളാണേല്ലാ എന്ന് തെന്റ ഹൃദയസ്ഥനായിരി ന്ന േക 
ശവബാലെനകുറി ള്ള ഓർമ്മെകാ േതാന്നി. േകശവനാമാവല്ലാത്ത തെന്റ
ഭർത്താേവാടണഞ്ഞ്, ഭയാനുരാഗങ്ങൾ സ ടമായ ഒരു അർദ്ധാലിംഗനേത്താ 
ടുകൂടി ഇങ്ങെന േശാചി : “എ ം എതിരും ഇരുേന്നാണ്ട്, എണയ്ക്കെണയായി
വാേഴ്വാര്, ഊട്ടിയറുത്താല്, തവിച്ച നീെരയും എങ്ങെന ന വാര്?” (തെന്റ
ഹൃദയമാലിന്യത്തിെന്റ ഊർജ്ജിതംെകാണ്ട് ) “േപരുവാെക്കേന്ന! േപരുവാക്ക്!”
സൗഭാഗ്യഖമധ്യത്തിനും ഉപരിയായുള്ള ആകാശാേരാഹണം സമീപിച്ചിരി 

ന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ, തനി തക്കതായ ഒരു രായസക്കാരനില്ലാത്തതി 
െന റിച്ച് ചിന്താപരിഭൂതനായിരി ന്ന തമ്പിയുെട മനസ്സിൽ തങ്കച്ചിയുെട
പരിരംഭണാർദ്ധം ഉറവുെകാള്ളിച്ച ണയരസെത്ത, തെന്റ ിയനായ െചറു 
സി ട്ടറിെയ അപഹസി ണ്ടായ ഒടുവിലെത്ത സ്വരവിന്യാസം ഉദയമുഖംവെര
വറ്റി . “േകശവൻ! േകശവൻ! അേപ്പരിവിെട ജപിക്കാണ്ടായിട്ട് എ പൂവു
കഴി ! ‘നഞ്ചൻ!’ ‘നഞ്ചൻ’ എ പറേഞ്ഞാണ്ട്, അവെന െകാേന്നാ കുഴി 

മൂടിേയാ എന്തരു െചയ്താേരാ? െകാണ്ടിരുേന്നാ കുലം േപെശെണ്ട വ
മിണ്ടാണ്ടിരു . ഇേപ്പാൾ താേന ചാടി ഒള്ളതും ഉള്ളിരു ം.”
തങ്കച്ചി: “ഹേയ്യ! ഈ െകാലംേപയണ കാര്യവും മ ം എടുക്കണതു െചേവ്വാ,
േമനിേയാ? ആ പൂെപ്പാടീെട േമമയ്ക്ക് ഉച്ചി ടി െകാ ടായിരുേന്നാ? ഇങ്ങാരു
െകാല്ലണതും െകാലയ്ക്കണതും?”
ഭഗവതിയമ്മ ഇത്തക്കം േനാക്കി ഇട ചാടി മാധ്യസ്ഥവും വഹിച്ച്, ദമ്പ 
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തിമാരുെട ശണ്ഠെയ ഒതുക്കി. താപസിംഹനായിരി ന്ന തമ്പിേയാടു
സംസാരിപ്പാൻ സന്ദർഭം കിട്ടിയ ഭഗവതിയമ്മ, പത്മനാഭൻ പള്ളിെകാ കിട 
ന്ന് പ േകാടി അരി ദിവേസന അമൃേത കഴി ന്നതും െപാ ത രാൻ
കാർത്തവീര്യച വർത്തിെയേപ്പാെല ആയിരം ൈകയാൽ അന്നദാനംെച 

ന്നതും തുടങ്ങിയുള്ള മഹാരാജ ഭാവങ്ങെള വർണ്ണി . തമ്പി അതുകെള
ഭക്തിേയാടു േകട്ടതല്ലാെത, താൻ ഉദീക്ഷിച്ചേപാെല അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ
രാജവിേരാധലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒ ം കണ്ടില്ല. തമ്പി അരാജകകക്ഷിെയ പടത്തല 
വർ ണ്ടായി ള്ള സംശയം അകാരണമായുള്ളെത ഭഗവതിയമ്മ േതാന്നി.
എങ്കിലും, തെന്റ മപരീക്ഷണങ്ങെള അവിെട അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. ആ ഭവനം
േ താദിബാധകളുെട സേങ്കതെമ താൻ േകട്ടി ള്ളതുകെള തെന്റ മാ ിക ി 
യകൾെകാണ്ട് ആവാഹനംെചയ്ത്, ആ േദഹികൾ േമാക്ഷദാനം െചയ് വാൻ
ഭഗവതിയമ്മ ഏ . തമ്പിയുെട നാസികാ ത്തിൽ മുട്ടി ടങ്ങിയിരി ന്ന
ഭാഗ്യദശയ്ക്ക് ഇങ്ങെന ഗൃഹശുദ്ധ്യനുകൂലംകൂടി ലഘുവായി കി ന്നതു പരമഭാഗ്യമാ 
യി. കള ാേക്കാട്ടത്തളങ്ങളിൽ പുഷ്പാദിസംഭാരങ്ങൾ കുമി തുടങ്ങി. ഓേരാ
മുറിയും, അറയും കല്ലറയും തുറക്കെപ്പ . ഭഗവതീമാ ിക കുത്തിയുടുത്ത്, കുറിയും
ചാർത്തി, പ കടിച്ച്, ക തുറിച്ച്, േദഹം ആ വിറ ം, തലയാട്ടി ഭീഷണി
കാട്ടിയും, ഇളി ം, ഇമ ം, ചീറി മിച്ച് ‘ഖാ’ദിവകയ ം ‘ഉ’കാരതയുതമായി
െതള്ളിെപ്പാടിത്തീയിൽ അർപ്പണം െച ം, ആ ഭവനത്തിനു വഴിേപാെല
ഉച്ചാടനശുദ്ധികഴി . ഈ ‘മാണിക്കെച്ചമ്പഴുക്ക’ െത്തല്ലാം ആടീ ം േകശവൻ 
കുഞ്ഞിെന്റ െപാടി അവിെട ം കാൺമാനില്ല. െചമ്പകേശ്ശരിയിലുള്ളതിലും
അധികം അറകളും കല്ലറകളും ഉെണ്ട ള്ള അറിവിൽ പടത്തലവർ െത 
റ്റീട്ടില്ല. േകശവൻകുഞ്ഞിെന അതുകളിൽ ബന്ധനംെചയ്തിരി െമ ള്ള
ഊഹം—എ കഥേയാ—അബദ്ധമായി. േയാഗീശ്വരൻ ആ ഭവനത്തിെന്റ
രക്ഷാമൂർത്തിയാെണ തെന്റ ചികിത്സാസഹായത്താൽ പാട്ടിലാക്കെപ്പട്ട ചില
ഭൃത്യരിൽ നി ഭഗവതിഅമ്മ ഹി . തമ്പി പടകൂ ന്ന വൃത്താന്തേത്തയും
അവർ സമ്മതി . എങ്കിലും േകശവൻകുഞ്ഞെന്നാരുവെന ആ ഭവനത്തിനക
െകാ വന്നി േണ്ടാ എന്ന േചാദ്യത്തിന് ചില സംശയഭാവങ്ങേളാടുകൂടിയുള്ള
നിേഷേധാത്തരമാണുണ്ടായത്. ഭഗവതിയമ്മ ാ ം മറുതല ാ ം േചാദ്യ 
ങ്ങൾ തുടങ്ങി. ആയിടയിലും േയാഗീശ്വരൻ കള ാേക്കാട്ടവക പടനിലത്തിൽ
എഴുന്നള്ളിയിരു എന്ന് ആ ഭൃത്യർ സമ്മതി . തക്കതായ കാരണമുണ്ടാ 
ക്കി, ഭഗവതിയമ്മ പടക്കളരിെക്കട്ടിടങ്ങേളയും സന്ദർശി . എന്നാൽ ആ
സ്ഥലങ്ങളിെല പടവട്ടങ്ങളുെട ‘തൃമാകണിശം’ തെന്റ മാ ികത്വത്തിന് അടു 

കൂടാത്തതായി കാണെപ്പടുകയാൽ ഭേഗ്നാവാഹയായി മടേങ്ങണ്ടിവ .
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ഈ േതാലി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, തെന്ന സംശയി തുട ന്നതുേപാെല ചില
ലക്ഷ്യങ്ങളും ഭഗവതിയമ്മ ക . ഭഗവതിയമ്മ വചനേന ങ്ങെളെക്കാ ള്ള
പണികെള നിറുത്തി, വേണ ിയാംഗങ്ങെള തെന്റ യത്നസാധ്യത്തിനായി
ഏകാ മാക്കി.
തമ്പി ചിന്താ സ്തനായി നടക്കയും പലെരയും വരുത്തി പല ആജ്ഞകളും
നൽകുകയും വ്യേശഖരവും വ്യയവും െചയ്കയും, തങ്കച്ചി ഉേന്മഷം െപരുകി
ഒ കൂടി വീർ കയും െച . ആ ഭവനത്തിനകത്ത് കാഷായവ ക്കാരുെട
വരവു െപരുകി. പടനിലത്തിെല ആരവങ്ങൾ ഭവനത്തിലും േകൾ മാറായി.
അടുക്കള അക്ഷയപാചകശാലയായി. തമ്പി ഇടയ്ക്കിെട െനടുംകുപ്പായശരായി 
കൾക്കക കടന്ന്, നടുെക്ക ം തലെക്ക ം ധരിച്ച്, ഹരിപഞ്ചാനനനാൽ
സമ്മാനിക്കെപ്പട്ട ഖഡ്ഗവും നടുെക്കട്ടിൽ തിരുകി, മഹമ്മദീയമ ിേവഷെത്ത
അഭ്യസനംെച ന്നതും ക തുടങ്ങി. താൻ േപാന്ന കാര്യം നിവർത്തിക്കാെത
മടേങ്ങണ്ടിവരുന്നതിെന റിച്ച് ഭഗവതിയമ്മ വളെര വ്യസനി . കന്യാകു 
മാരിമുതൽ സകല ഗൃഹങ്ങളും വഴിയമ്പലങ്ങളും കാടും കുഴിയും കു ം മലയും
പരിേശാധിച്ച് ഒരു കാേനഷുമാരിക്കണെക്കടുെത്തങ്കിലും േകശവൻകുഞ്ഞിെന
ക പിടി െണ്ട നിശ്ചയി െകാണ്ട് അതിൽ വിജയമുണ്ടാകുവാൻ ചില
‘ഉ ര’മ ങ്ങെള ജപി . സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞയുടെന ാർത്ഥന ഫലി . ഒരു
കാവിവ പ്പായക്കാരൻ ഓടിക്ഷീണിച്ച്, സം മവശനായി, വാടിത്തളർന്ന്,
അവിെട എത്തി ചില വ തകൾ തമ്പിെയ ഗൂഢമായി ധരിപ്പി . ഭഗവതി 
യമ്മ, മസൂരിയാൽ ഇരട്ടിക്കെപ്പട്ട തെന്റ കൃഷ്ണവർണ്ണം ഇരുളിേനാടു േചരുന്ന
ലയചാതുരിയുെട ആനുകൂല്യത്തിൽ, തെന്റ വണങ്ങെള ആ സംഭാഷണസ്ഥ 
ലേത്ത നിേയാഗി . തൽക്കാലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു മഹാപത്തിൽ കുലുങ്ങാെത
തെന്ന വിശ്വസി കാത്ത്, മരുത്വാൻഗിരിയിൽ അൽപകാല ഭജനംെചയ്ത്,
ഹരിശ്ച സമനായി തമ്പിയുെട തിജ്ഞാമഹത്വെത്ത രക്ഷിക്കണെമന്ന്
ഹരിപഞ്ചാനനൻ അരുളിെച്ചയ്തിരി ന്നതായി ആഗതനായ ദൂതൻ തമ്പിെയ

ഹിപ്പി . ആപത്തിെന്റ സ്വഭാവെമെന്ത േചാദിച്ചതിൽ, ഭൃത്യനു രൂപമു 
ണ്ടായിരുന്നില്ല. തമ്പി ക്ഷീണപാദനായി, തെന്റ കട്ടിലിേന്മൽ െച വീണു.
”മരുത്വാമലേയാ?” എ ഭഗവതിയമ്മയുെട ഉള്ളിൽ ഒരു േചാദ്യം ഉദി .
ഈശ്വരൻ ശരീരെത്ത ൈകെക്കാണ്ട്, സകല സ്ഥല ം ഈശ്വരനായി

ത്യക്ഷെപ്പട്ട്, പഞ്ചഭരണെത്ത നിർവഹി ന്നില്ല. ദൃശ്യവും േചതനവും
ആയുള്ള ഓേരാ സത്വങ്ങളുെട വർത്തനങ്ങൾ, സർവനിയ ിണിയായ ഒരു
ശക്തി ള്ള സർവാധികൃതത്വെത്തേലാകെത്ത ധരിപ്പി . അതിന്മണ്ണം
തെന്ന രാജ്യകാര്യനിർവ്വഹണത്തിലും ഒരു ഭ േക ത്തിൽ ഒേന്നാ ഏതാനുേമാ

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 296

ബുദ്ധികൾ സംഘടി ; ആ സംഘടനയിൽ ചില സങ്കൽപങ്ങൾ സമാവി 
ഷ്ടങ്ങളാകു : ആ സങ്കൽപങ്ങളുെട സമവായത്തിൽ അവയ്ക്ക് ിയാജീവൻ
ജാതമാകു : ആ ജീവൻ നിർവാഹകരൂപങ്ങൾമുേഖന വർത്തനംെച :
ആ വർത്തനത്തിന് രാജ്യഭരണം എ ജനങ്ങൾ അഭിധാനദാനം െച .
ഭ ദീപയജ്ഞാനുവർത്തനത്താൽ വർദ്ധിതഭ കീർത്തനനായ രാമവർമ്മധർ 
മ്മരാജെന്റ മ മണ്ഡപത്തിൽ ചിലമ്പിനകം, കള ാേക്കാട്ട എന്നിത്യാദി
ഭവനങ്ങളുെട ആയുർദ്ദായരജി കൾ സാചിവ്യാമ ണത്തിനു വിഷയമായി
ഭവി . അതുകളിൽ വാർദ്ധക്യവ്യാധിപാതകാദികൾെകാണ്ട് ആയുഃഖണ്ഡനത്തി 
നു ഥമഗണനീയമായിക്കണ്ട കള ാേക്കാട്ട ജന്മപ ികെയ, പടത്തലവരുെട
ആജ്ഞാനുകാരിയായി പാണ്ടിേദശങ്ങളിേല ഭഗവതിയമ്മെയ ടർന്ന്
യാ യാക്കെപ്പട്ടിരുന്ന േകശവപിള്ള അറിവാൻ സംഗതിവരാെത മ ിമാർ
കിഴിെവഴുതി, അതുഗൂഢമായുണ്ടായ ആ വിധിെയ ഹരിപഞ്ചാനനൻ അറിഞ്ഞ്
തമ്പി വ്യക്തമല്ലാതുള്ള ഒരു മുന്നറിവുെകാടു . ആ സ്ഥിതിക്ക് മ ിമാരിൽ
ഒരാളായ ‘െജണ്ട്റാളമ്മാ’വൻവഴി തലവർകുളത്തിലും ആ വ തയുെട സൂക്ഷ്മച്ഛാ 
യതെന്ന എത്തിയത് ആശ്വര്യമല്ലേല്ലാ?
തമ്പിയുെട ബുദ്ധിക്ഷയത്തിെന്റ കാരണമറിവാൻ തങ്കച്ചി േചാദ്യം തുടങ്ങി.
“െപഞ്ചാതി അറിേയണ്ട കാര്യമല്ല” എ തമ്പി, പതിനിയുെട ആശ്വാസ 

ശ്നത്തിന് ആവശ്യമിെല്ല ം, തെന്റ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി ള്ള കാലുഷ്യം
നിസ്സാരെമ ം ൗഢിേയാട് അഭിനയി പറ . തങ്കച്ചി തമ്പിയുെട
വാ ം ഭാവവും േബാദ്ധ്യമാകാെത, അേദ്ദഹെത്ത പിെന്നയും േചാദ്യിൾെകാണ്ട്
അസഹ്യെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ, ഹരിപഞ്ചാനനബാന്ധവവിഷയത്തിലുള്ള തങ്കച്ചി 
യുെട നിരന്തരനീരസം ദുശ്ശകുനമായി േദാഷാനുഭവത്തിൽ കലാശിച്ചിരി
എ സൂചിപ്പിച്ച്, “മനംേപാെല മംഗല്യം” എ തമ്പി ആപത്സംഭവഭയെത്ത
സ്ഥിരെപ്പടുത്തി ആേ ാശി .
തങ്കച്ചി: (തെന്റ ഗുണേദാേഷാപേദശങ്ങെള ഭവി ണ്ടായ തമ്പിയുെട പരുഷ 
വാക്കിൽ കുപിതയായി) “േക ടാത്ത െപഞ്ചാതിെയപ്പിെന്ന വീട്ടിെക്കട്ടിവലി 
ച്ചിട്ടിരിക്കണെതന്തരിന്? ചാമിയാെര ആള് എന്തരു െപാടിമായവുംെകാ
വന്നിരിക്കണാേരാ എേന്താ? നീ ം േപാ മില്ലാെത വിനയായേല്യാ അദ്യം—
”
തമ്പി: “അമ്മാച്ചന്മാെര അധികാരങ്ങെളാ ം കള ാേക്കാട്ടയിെലടുക്കണ്ട,
േകേട്ടാ?”
തങ്കച്ചി: “ഹും! അതിനിങ്ങാർ ം വ്യാ മില്ല. പ ം കള ാേക്കാട്ടേമ്മ
കണ്ടല്ലേല്ലാ തലവർകളും പടച്ചത്!”
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തമ്പി: “ഥു! പുേല്ല! വാവിട്ഠാണം െചാല്ല്യാെലാണ്ടേല്ലാ!”
തങ്കച്ചി: “േമാന്ത്യ േമാന്ത്യയ്ക്ക് അമ്പണം വിളിച്ച്, മൂേധവി െതാറപ്പാൻ ഇനി
എന്തെരാണ്ട്? േകറിക്കിടപ്പാൻ കൂരയില്ലാെക്കാമ്പെനേപ്പാെല, പുേല്ല, പുകിേല 
ന്ന്, എവെള മുഞ്ഞീ താറ്റിയാലെക്കാണ്ട് േചതെമാണ്ട്.”
തമ്പി: (സ്വകാര്യമായ േമാഹഭംഗ ാന്തിനാൽ) “ഏെറ നൂരാെത നില്ല്—
തന്തറയിൽ നില്ല്. േചതവും േചതാരവും െചാല്ലിെത്തറിക്കാെത.”
തങ്കച്ചി: “ഏെറ നൂന്നിറ്റേല്ല്യാ ഇപ്പം കാണണ കനിഞ്ഞിരിപ്പിന് എടവന്നത്?
(കനിേവാട് ) “വന്ന ചൂെനന്തെര െചാല്ലേണാ, എവെട പാട്ടി െശവേന
േപാേട്ടാ?”
ഭാര്യയുെട കനിവ് ഭർത്താവിെന്റ േകാപെത്ത വർദ്ധിപ്പി കയാണുണ്ടായത്.
തമ്പി: “െശവെനേന്നാ, ഹരെനേന്നാ, ഏതു െതാലയിെലങ്കിലും േപായി മാട്ട്.
േചരാത്തട േചർന്നാൽ െകാ ടാത്തതു െകാ െമ പറഞ്ഞതു െമയ്യ്!
ഇന്നെലെപ്പയ്ത മഴയിൽഇ കുരുത്ത തകര പച്ച കൂടും. ക ം ഉ ം നിറയാ 
ത്ത ഏക്കറ ട്ടം! ഥ്സൂ!” തമ്പി ഒ തു കയും െച .
തമ്പിയുെട സ്വകാര്യകുണ്ഠിതേകാപംെകാ തങ്കച്ചിയുെട മഹിമയുള്ള തറവാട്
ഇങ്ങെന ഹീനമായി അധിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ, ആ ഭ്വി തുള്ളിച്ചാടി തെന്റ

േത്യക അരമനയിേല പുറെപ്പട്ട്, ആ ഭവനം മുഴുവൻ കുലു ംപടി അവർ
േത്യക പാടവം സിദ്ധിച്ചി ള്ള ഇളകിയാട്ടം തുടങ്ങി: എങ്ങാേണ്ടാനി വന്ന്,

ആരും െതാ തിന്നാെത കഴിഞ്ഞ് അവസ്ഥ നടിച്ച്, കുത്തിക്കവർ ം െകാലെച 
ം ധനം െപരുക്കി, താപംെകാണ്ടിരി ന്ന ആ വീട്ടിെല െപാറുതി നിറുത്തി,

സ്വന്തഭവനത്തിേല മടങ്ങാൻ താൻ തയ്യാറാകു എന്ന് ആദ്യമായിത്ത 
കർ . േയാഗീശ്വരെന്റ ചരി വും അേദ്ദഹത്താൽ ആ ഗൃഹത്തിനുണ്ടായതും
ഉണ്ടാകുന്നതും ആയ അനർത്ഥങ്ങളും തമ്പി തുടരുന്ന അനർത്ഥപഥങ്ങളും ആയി 
രു ആ േകാപ സംഗത്തിെല രണ്ടാംഘട്ടം. അവേനാെന്റ ഭാര്യെയ ഒളി
േവണ്ടാസനങ്ങൾ തുട ന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ പതി തകളുെട ണയത്തിന്
അവകാശികളെല്ല ം, ആയിെട അതിഗൂഢമായി എേന്താ ചില സംഗതികൾ
പടക്കള രകളിൽ നടത്തിവന്നതിെന താൻ നിേരാധിച്ചതുെകാണ്ട് അനന്ത 
ര ിയകെളല്ലാം തന്നിൽനിന്ന് ഒളി എ ം പടേശഖരം െച ന്നത്
തിരുവനനതപുര ം മരുത്വാമലയിലും കാല ം വയ്യി ം ദർശനംെകാടു 

ന്ന സ്വാമി േവണ്ടിയല്ലാെത ത രാൻതിരുവടി േവണ്ടി അെല്ല ം,
ഇതുകൾക്കെല്ലാം േമലിൽ താൻകൂടി ഇെല്ല ം, മൂന്നാംഭാഗമായി ഉച്ചത്തിൽ െവ 
ളിപാടുെകാണ്ടിട്ട് തങ്കച്ചി തെന്റ െചറുകുട്ടിേയയും വിളി . ഭാണ്ഡവും മുറുക്കി. ഈ
െചാല്ലിയാട്ടത്തിെന്റ മൂന്നാം ചരണം േകട്ടേപ്പാൾ, മുളക് പുളി മുതലായ രസങ്ങൾ
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കണക്കിനു േചർന്ന ഒരു പുളിയിഞ്ചിെയ ആസ്വദി േമ്പാെല ഭഗവതിയമ്മ
രസി നുണച്ച്, ഒരു സീൽക്കാരവും പുറെപ്പടുവി . ഇക്കഥകൾ അറിഞ്ഞി ം,
തമ്പിയുെട ഗൗരവം ഭാര്യാസാന്ത്വനത്തിനു പുറെപ്പടാൻ മൃദുലമാകാെത രൗ 

കഠിനമായി ഭാവെപ്പ . തമ്പിയുെട പടയാളികൾ ഹരിപഞ്ചാനനദൂതൻ
വഹിച്ചിരുന്ന ദൗത്യെമെന്ത ഗൃഹംചുറ്റി തിരക്കി ടങ്ങി.
ഈ കലാപങ്ങെള പരിപുഷ്ടീകരിപ്പാൻ തങ്കച്ചിയുെട കാരണവരും ഒ ര
േമനാവും അനവധി ബ ജനങ്ങളൂം ഭൃത്യന്മാരും കള ാേക്കാട്ടയിെലത്തി. കാര 
ണവപ്പാട് തെന്റ ഉൾേഖദംെകാണ്ട് അന്തർഗൃഹ േവശം െചയ്യാെത, പുറമുറ്റത്ത്
അന്യഥാഭാവെത്ത ൈകെക്കാ നടതുടങ്ങി. ഈ ആഗമനവൃത്താന്തമറിഞ്ഞി ം
തെന്റ െകട്ടിനകംവി ഭാര്യാമാതുലെന സൽക്കരിപ്പാൻ പുറെപ്പട്ടില്ല. ആവശ്യ 
ക്കാരനായ കാരണവപ്പാട്, തെന്റ തറവാട്ടവസ്ഥേയയും അഭിമാനേത്തയും
അടക്കി അക കടന്ന്, ഒരു തൂണുചാരി മിണ്ടാെത ഇരിപ്പായി. വൃദ്ധന്മാരുെട
ശുദ്ധഗതിെകാ െപാറുതിയില്ലാെതതീർന്ന നാട്യത്തിൽ, തമ്പി പുറേത്താ ള്ള
വാതലിെന്റ േമൽപടിയിൽ ൈകകൾ ഉറപ്പി നിലെകാ . തങ്കച്ചി അടു ള്ള
മുറിയിൽ എത്തി, കാരണവെര െതാഴുതുെകാണ്ട്, േദശാചാരമനുസരി മറ
നി . തലവർ ളത്തിെല കാരണവപ്പാട്ടീ തമ്പിേയാട് സംസാരിക്കാെത,
അനന്തരവേളാട് ഇങ്ങെന കാര്യം പറ തുടങ്ങി: “ഒളി കളിപ്പാനല്ല ഇപ്പം
േനരം. പടത്തലവത്തി ചമഞ്ഞ് ഇങ്ങിരുന്നാലെക്കാണ്ട്, മാനംെക േപാവും.
േമനാവുകൾ െകാ വന്നി ണ്ട്. പിള്ളെര പിറക്കിയിേട്ടാണ്ട് മുേമ്പ നട. ഞാൻ
പുറേവ വരാം.” ാന്തചിത്തനായ കു ത്തമ്പി തിരി കാരണവപ്പാേടാടു കാ 
ര്യെമടു . “മൂേത്താെര ം മ ം വച്ച്, അ േകറി അ െപ്പടണ്ട. എവനിവിെട
തടിേപാലിരി മ്പം, എവെന്റകൂടിെപ്പാറുക്കണ െപ ംപിള്ളെയ എറെങ്ങ
കുറിപ്പാൻ എേങ്ങർ കാര്യം? ഇെതവിെടേക്കാട്ട ഞായം? ഏതു ജാതിക്കടുത്ത
െമാറ?”
കാരണവർ: (ശാന്തമായി) “തലപ്പടവന്മാെരയടു മല്ലിടാൻ നാമാളല്ലാ. േച 
ഷകാറിെപ്പണ്ണിെന മാനമായി െകാ േപാവാൻ നമു കാര്യെമാണ്ട്. അതു
െപാല്ലാെപ്പങ്കിൽ നാലുേപർ പറയട്ട്. തെന്റ കൂടിെപ്പാറുത്തതും, േകാരിവാരിക്കി 
ട്ടിയതും മതി. െകാ തമ്പി എഴുതി അയച്ചേപ്പാൾ െകാറവായിേപ്പായി. അവൻ
അശു. അവന്റടുെത്തടുത്ത െമാറെയാ ം ന െട അടുെത്തടുത്താെലാണ്ടെല്ലാ”—
(അനന്തരവേളാട് ) “െപേണ്ണ! ഈ േകാട്ട നാെള െപാഴുതിന്—ശിവേന!
െകാളം—െകാളം േകാരിേപ്പാവും! കൽപന, കൽപന—അയ്യരുളിന് എതിര 
രുേളത്? മാനമ്മര്യാദ നങ്കെമാറേപാേറ്റണ്ട െപണ്ണകുലം കണ്ട പരിേഷെട
ഉ മടിയും െകാ ണത് ഈ ഏറാങ്കടക്കാല ക െപാറുക്കാൻ നമുെക്ക

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 299

വിധിച്ച വിധി!”
കു ത്തമ്പി: “എവെന്റ േകാട്ട കുളംേകാരിയാൽ, നിങ്ങെട മനപ്പടി തുറന്ന് ഒരു
േചക്കതരണ്ട; ഇേക്കാട്ടയക വ തൻകുലം വാഴ്ത്തണത് ഇവിടം േചർന്ന നില
േപ ം പിനാ ം അടക്കിെക്കാ േവണം.”
കാരണവർ: (തമ്പിേയാട് ) “അടടാ! കിഴ പ്പിച്ചെന െപാറുേത്താ അപ്പാ.”
തങ്കച്ചിേയാട് “നീ എറ േന്നാ—അേത നായെരേപ്പാെല കുടിെക ം െകാടുമ
കാണാൻ നിയ്ക്കേണാ? കൽപന കെല്ലപ്പിളർ ം െപേണ്ണ, കെല്ലപ്പിളർ ം.
െകാടുത്ത ൈക എടുത്താലെക്കാണ്ട് െമാറതറ െചലുത്തിയാൽ െച ല്ല. അതു
നീ േകട്ടിട്ടിേല്യാ? ഇയാളിവിെട മാണിക്യമന്തിരമായി മറിച്ച ചൂെതല്ലാം ഉരുത 
പ്പാണ്ട് അങ്ങട . നാെള െവടിയക്കാലം കാണാം, തായ്െച്ചാ േകളാത്ത
വവ്വാെലേപ്പാെല ഇയ്യാളു തലകീഴുേമലായ് തൂങ്ങണത്.” (ദീർഘശ്വാസേത്താടുകൂ 
ടി) “അയാെളറങ്ങട്ട്, േതാന്നിയവഴി െപരുവഴിയില്. ആൺെപറന്ന മുേന്നാെര
മുഖം േനാക്കി അ െകാടു േപായി. ഇനി നിനക്കിവിെട കിടപ്പാനും
നാെപടാപ്പാടു െപടാനും പിടിച്ച വിനെയന്ത്? െകാണ്ടിറ െവളിയില്!
നില്ല്—അയ്യാെട െകാ ങ്ങേളയും താങ്ങ്—തൻപിറവി ം മുന്ന് അവെര ഇറക്ക്.
അതു നമുക്കടുത്ത മുറ.”
കു ത്തമ്പി ഒ കുലുങ്ങിയതിെന പുറ വിടാെത േകാപഗാംഭീര്യേത്താടുകൂടി
തെന്റ ഭാര്യാമാതുലെന്റേനർക്കടുത്ത്, “ഈ േകാട്ടയ്ക്കക േകറി ഉന്താനും
തള്ളാനും വരുന്ന േപരാര്? ഇവനരുളീ ള്ള ക ന േമൽ ക നേയത്? പട 
േക്കാപ്പിെട്ടങ്കിൽ, അതിനു തക്കെന പിടിവാടും കാണും. െകാക്കിപ്പതെപ്പാള്ള

ാണി ഒന്ന് ഇതിനകേത്തശുേമാ? കാണാം.”
കാരണവർ ഇതിനു നൽകിയ ഉത്തരം “ഇങ്ങെന ഒരു കാലവും വന്നാനേല്ലാ,
എെന്റ മണ്ടയ്ക്കാ േദവീ!” എ വാവി ള്ള ഒരു ന്ദനമായിരു . അത് കു ത്ത 
മ്പിെയ േതാൽപി . തലവർകുളത്തിൽ മൂത്തകാരണവരായ തമ്പിെയെക്കാണ്ട്
കണ്ണീർ െചാരിയി ന്ന സംഗതി ഗൗരവേമറിയതായിത്തെന്നയിരിക്കണം.
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ദൗത്യം തെന്റ ഭവനാദികളുെട േനർ ണ്ടായി ള്ള രാജവി 
ധിെയ സൂചിപ്പിച്ചാെണ ം തെന്റ ഗുരുരാജർഷിയും തെന്ന തൽക്കാലേത്ത
ൈകെവടിഞ്ഞിരി എ ം തമ്പിയുെട കരൾ വര തുടങ്ങി. എങ്കിലും
േയാഗീശ്വരനിലുള്ള വിശ്വാസബലം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരി മെത്ത ശമിപ്പി .
തമ്പി വരുന്നതു വരെട്ട എ ൈധര്യെപ്പ ം മ ള്ളവെര ടി അനർത്ഥത്തിൽ
ചാടിക്കണ്ട എ വിചാരി ം ഭാര്യേയാടിങ്ങെന പറ : “നീ തെന്ന േകള്!
ഇനി ഇങ്ങൾ മാമനാരായി, മരുമകളായി; എെന്റകൂടിെയാള്ള െപാറുതി മുഖിച്ചാ 
യെല്ലാ.”
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തങ്കച്ചി: (ഗൽഗദേത്താട് ) “െപരുെവന വന്ന് മാനവും െപാരുളും െകടുണു!
ഏഴരാണ്ടൻ മുടിയാമുടിവും വര ണു!” എ സ്ഥിതിേദാഷെത്ത വിശദെപ്പടു 
ത്തിയും, “േനായ്മ്പുേനാ മുടിവു വരുത്തിയത് ഇന്ത മുടിേവാ താണുമാലയേന!”
എ േകണും, “േകേട്ടാ–ഇെങ്ങാ വരേണ” എ ഭർത്താേവാടു ാർത്ഥി .
അരത്തമപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിയുെട വിളി േകട്ടി ം തമ്പി അറ രയ്ക്കക കടക്കാ 
െത, ഭൃത്യെര വിളിച്ച് തെന്റ സ്വന്തമായ േമനാവുകൾ ഇറക്കി, ഭാര്യെയയും
കു ങ്ങേളയും കയറ്റി, ഉടെന തലവർകുളത്തിേലക്ക് ആൺെപൺപരിവാ 
രസഹിതം ദീപയഷ്ടി, പന്ത റ്റി എന്നിവേയാടുകൂടി െകാണ്ടാ ന്നതിനു
കൽപനെകാടുത്തിട്ട് “ഉശിെരാ െപയ്യാൽ െപയ്യ് ” എ പറ െകാണ്ട്,
നടവിലങ്ങിയ മദഗജംേപാെല നിലെകാള്ളാെത കുട . അതുവെര ഭർത്താവി 
െനക്കാൾ ാധാന്യം തനിക്കാെണ നടി വന്ന തങ്കച്ചി, പശുസ്വഭാവയായി,
ഭർത്താവിെന േനാക്കി െതാഴുതുനിന്ന് “പിള്ളരുകൂടിേപ്പാട്ട്. നന്മ ം തിന്മ ം
േവൾച്ച കൂറിവന്നേപാെല വലിമ ം എളിമ ം ഇവേള കൂ ” എ കരഞ്ഞ്
അേദ്ദഹേത്താടും, “അമ്മാവൻ പിള്ളെരയുംെകാ േപാണം. ഞാൻ എടുത്ത
കുടം മാനമായ് െകാണ്ടിറക്കട്ട് ” എ കാരണവേരാടും പറഞ്ഞ്, മുറിക്കക
പായ് വിരി കിടപ്പായി. തെന്റ ഭാഗിേയനി സ്വകുടുംബമഹത്വെത്ത രക്ഷി ന്ന
സ്ഥിരനിശ്ചയക്കാരി എ ധരിച്ചിരുന്നതിനാലും, ആപത്തിൽ ഭർത്താവിെന
ഉേപക്ഷിപ്പാൻ നിർബ്ബന്ധി ന്നതു ഗൃഹസ്ഥധർേമ്മാചിതമെല്ല വിചാരി 

കയാലും തങ്കച്ചിെയ തെന്റ തറവാട്ടിേല പുറെപ്പടാൻ കാരണവപ്പാട്ടീന്ന്
പിന്നീട് നിർബ്ബന്ധിച്ചില്ല. എന്നാൽ കു ത്തമ്പി ഭാര്യയുെട അടുത്തണ 
ഞ്ഞ്, തൽക്കാലേത്ത തലവർകുള േപായി താമസി ന്നത് തെന്റയും
ആജ്ഞയും അേപക്ഷയും നിർബ്ബന്ധവും ആെണന്ന് ഒേരാ പടിയായി പറഞ്ഞ്,
ഒടുവിൽ ശണ്ഠകൂടുകയും െച . തങ്കച്ചി തെന്റ നിഷ്കളങ്കനായ ഭർത്താവിെന
േ മകാരുണ്യപൂർണ്ണയായി തേലാടിയതല്ലാെത, അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിർബ്ബന്ധവാ 

കെള അനുവർത്തിപ്പാൻ ഒരുെമ്പട്ടില്ല. കാരണവര് കുട്ടികേളയും, ‘തമ്പിയാൽ
തിരി െവയ്ക്കെപ്പട്ട, ജംഗമസാധനങ്ങേളയും െപട്ടി മാണങ്ങേളയും ക കാ 
ലിവകകേളയും തെന്റ ഭവനത്തിേല യാ യാക്കീട്ട്, താനും തേന്നാടുകൂടി
വന്നി ള്ള ഏതാനും ബ ക്കളും ഭൃത്യരും അവിെട താമസി .
ആ രാ ി ആ ഭവനത്തിനകത്ത് ആർ ംതെന്ന ഊേണാ ഉറക്കേമാ ഉണ്ടാ 
യില്ല. അരത്തമപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചി വീണ പായിൽത്തെന്ന കിട ന്നതിനിടയിൽ,
“അപ്പീ! വല്ലപ്പഴും ഈ ആളുകെള േതടിപ്പിടിച്ചാല്, വരണ െവനെയ്ക്കാ െപാ 
റു ണ്ടാക്കാേമാ പാപ്പാൻ ആെളാണ്ട്. എെന്റ േമാൻ, ആ പിള്ളെയാണ്ട്.
ഇപ്പം നീെട്ടഴുത്ത്. െകാലെചയ്യണ െകാഠൂരനും മ മല്ല. എന്റടുത്ത് വരുവിന്!
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മാനവു ആകായവും െപരുമയും ാതനവും ഒ ം നിനയ്ക്കാതിൻ. ചുമ്മാവരുവിൻ.
എല്ലാം െചാവ്വാക്കാം. അവളിക്കാതിൻ—േമാളിലിരിക്കണവൻ ക ംചത്തല്ല
ഇരിക്കണത്.” എന്ന് ഭഗവതിയമ്മ ആ മുറിക്കക കിടന്ന് സ്വകാര്യമായി
മ ി െകാണ്ട്, തെന്റ പാട്ടിലാക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ര മൂ ഭൃത്യന്മാെരാന്നിച്ച്
ചില സാമാനങ്ങളൂം സംഭരിച്ച് ആ രാ ിതെന്ന ഭൃത്യന്മാെരാന്നിച്ച് മാർഗ്ഗദുർ 
ഘടങ്ങെളാ ം വിചാരിക്കാെത യത്നനിർവഹണത്തിന് അതിത്വരേയാട്
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ രണ്ടാം സേങ്കതമായി തനിക്ക് അറിവു കിട്ടീ ള്ള മരുത്വാൻ 
ഗിരിയിേല തിരി . കുലീനതെയ ധനത്തിലും ജീവനിലും ധാനമായി
ഗണി വന്നിരുന്ന കു ത്തമ്പി അവമാനലജ്ജാ സ്തനായി, കൂട്ടിലടച്ച പു 
ലിെയേപ്പാെല വീട്ടിെന്റ ഓേരാ ഭാഗ ം ഉഴ നട . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പട്ടാളത്തിൽ മാണികളായുള്ളവരിൽ ചിലെര അ സന്ദർശനംെചയ്തതിൽ
അവർ ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗികെള ടർ േസവിപ്പാനല്ലാെത, രാജക നെയ
എതിർത്ത് കള ാേക്കാട്ടെയ രക്ഷിപ്പാൻ ഉടെമ്പട്ടിട്ടിെല്ല ം മ ം പറ പി 
രി . അടു ള്ള ഓേരാ മാണികൾ “ഇത്തിരിവിെത്ത—വിത്ത്—അതിെന
അതിെനേള്ളാളം ഒണ െകാറ തീർപ്പാെനാണ്ട്,” എ ം മ ം സമാധാനങ്ങൾ
പറ ം െപായ്ക്കള . തമ്പി “ഇപ്പഴെത്ത വിത്തിെന്റ സ്വഭാവത്തിന് വറ ണ 

ണക്കണം,” എന്ന് ആപൽസ്ഖലിതമായ ബുദ്ധി ഭാവംെകാ ചിന്തി :
അടുത്തദിവസം പുലർച്ച മു തെന്ന കള ാേക്കാട്ടപ്പടനിലത്തിെല ക മ 
ണ്ഡപവും പടവീടുകളും എല്ലാം പൂർവ്വ കൃതിയായിരുന്ന ഭൂഗർഭത്തിൽത്തെന്ന
ലയിപ്പിക്കെപ്പ . ഉദയമായേപ്പാൾ ദുർദ്ദശാകാളിമ ആ ഭവനത്തിെന്റ പുേരാ 
ഭാഗ സ്വരൂപിച്ചതുേപാെല രണ്ട് ഉന്നതഗജവരന്മാർ ദ്വാരരക്ഷികളായി
നിലെകാണ്ട്, ഘനഗർജ്ജനം െച . ദക്ഷിണമുഖസർവ്വാധികാര്യക്കാരും,
ഏതാനും കാര്യക്കാരന്മാരും, ര മൂന്ന് അണി ള്ളിപ്പട്ടാളക്കാരും ഭടജനങ്ങ 
ളൂം ശിൽപാദിസൃഷ്ടിസംഹാരവൃത്തിക്കാരും ആനകളുെട മുമ്പിൽ സഞ്ചയി .
കള ാേക്കാട്ടയുെട ‘ഈരാരായിര’ നായകചിഹ്നമായുള്ള പുറം ാകാരം
അരനിമിഷംെകാണ്ട് കിടങ്ങിന് ഭക്ഷ്യമായി, ര ം സാധാരണനിലെയ
ഒരുേപാെല അവലംബി . അന്തിമാളമ്മൻേകാവിൽ ഗജഗിരികളുെട ശ്വാസ 
സംഘടനത്താൽ അടു ള്ള നീെരാഴിയിൽ നിേക്ഷപിക്കെപ്പ . അവിടെത്ത
അംബികാശക്തിെയ പത്മനാഭപുരം േകാട്ടയ്ക്കകത്ത് ഒരു നവേക്ഷ വാസിനി 
യാക്കി സ്ഥലംമാറ്റി. തമ്പിെയ ‘തൻതനിെയ േപെരടുത്ത്, കൽപന ം
നാ മുറ ം അടങ്ങാെത പുലരും’ വിശ്വനാഥൻ കു പിരാട്ടിെയ, കാൺമാൻ
രാജകൽപനയും വഹി െചന്നിരി ന്ന സർവധികാര്യക്കാർ ആവശ്യെപ്പ .
ശാന്തിശിരശ്ചലനങ്ങേളാടുകൂടിത്തെന്ന പുരുഷഗജമായ തമ്പി വിശ്വനാഥൻ
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കു പിരാട്ടി മുേന്നാ െച . ഉടുേചലയുെട മുന്തിെകാ മുഖെത്ത മൂടുപടമായി
മറച്ച് കരിണിയുെട ഗർേവ്വാട് തങ്കച്ചി അരത്തമപ്പിള്ളയും സഹകാരിണിയാ 
യി ഭർ പദങ്ങെള തുടർ െചന്ന്, അേദ്ദഹത്തിെന ൈകതാങ്ങി നി .
സർവാധികാര്യക്കാർ ഈ കാ കണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും േനാക്കി, താടി
ൈകെകാടു . തലവർകുളത്തിെല കാരണവപ്പാടായ തമ്പി സർവാധിപസ്ഥാ 
നികെന കുറ ദൂെര മാറ്റി ഒരു സംഭാഷണം നടത്തീട്ട്, ആ ദമ്പതിമാേരാടു
ചിലതു ഗുണേദാഷി . “ഞങ്ങെട വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ” എ തമ്പി ബഹുവച 
നത്തിൽ മറുപടി പറ . അതിെന്റേശഷം ദളവാ സുബ്ബയ്യൻ ൈകെയാപ്പിട്ട്,
കള ാേക്കാട്ട വീട്ടിൽ പാർ ം തലവർകുളത്തിൽ തങ്കച്ചി ഉമയമപ്പിള്ള അരത്ത 
മപ്പിള്ളയുെട വകയും േമൽേപ്പർ വകയ്ക്ക് വിശ്വനാഥൻ കു പിരാട്ടിത്തമ്പിവഴി
അടങ്ങീ ള്ളതായുമുള്ള മു മുടു െപാ െവള്ളി െവങ്കലപാ ം െപട്ടികട്ടിൽക  
കാള ഉരുെവേപ്പരും നീക്കി, േമൽപടി വീടും േചരുമാനങ്ങളൂം െപാളിച്ചിറക്കി
േമൽ രനിരപടികൽെക്കട്ടറേവ മാറ്റി, നടക്ക മിളക്കി, കുളംേകാരിയും,
േമൽപടി തറവാ േപർ െകാണ്ട വ വകകെളേപ്പർെപ്പട്ടവയും പണ്ടാരവക
ക െകട്ടി അടക്കിയും, തമ്പിെയ വീടിറക്കിയും െച മ്പടിക്ക് ഉണ്ടായി ള്ള
ഉത്തരവിെന കൂടിയ ഉടമസ്ഥരും ഊർേപ്പർകളും േകൾെക്ക സർവ്വാധിപെന്റ
ആജ്ഞാനുസാരം മുഖ കണക്കനായ പിള്ള വായി . തമ്പിയും ഭാര്യയും
തലവർകുളത്തിെല കാരണവെര െതാഴുതുെകാണ്ട്, േകാട്ടയിൽ കാൽെപാടിതട്ടി
പുറത്തിറങ്ങി. ശകുനം തങ്ങെളേപ്പാലുള്ള ഗജദ്വന്ദ്വം തെന്ന ആയിരു .
തങ്കച്ചിയുെട സ്വന്തമായ ഏതാനും മുതലുകൾ ചുമ െകാണ്ട് േകാട്ടവകയും
തലവർകുളംവകയും ആയുള്ള ചില ഭൃത്യന്മാർ ആ ദമ്പതിമാെര ഭക്തിപൂർവം
തുടർ . തലവർകുളത്തിെല കാരണവപ്പാട് തങ്കച്ചിയുെട േശഷിച്ച മുതലുകൾക്ക്
പ ചീട്ടി െകാടുത്ത് ഏറ്റ് അവയുംെകാ വാവി കരഞ്ഞ്, േകാട്ടഭവനെത്ത
കു ത്തമ്പിയുെട തിനിധിയായി, രാജകൽപന വണങ്ങി, ൈകയുേപക്ഷി
പിരി . സർവ്വാധിപ ധാനൻ രാേജാർജ്ജിതേയാഗ്യമായ ഗുഹാന്തർഭാ 
ഗ തിധ്വനിസ്വരത്തിൽ ഒ മൂളി. ഭടജനങ്ങളുെട മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് ഒരു
പരശുധരൻ മുേമ്പാ കടന്ന്, കള ാേക്കാട്ട ഭവനത്തിെന്റ പൂ പുരപ്പടിയിൽ
തെന്റ ആയുധവായിറക്കി, െതാ കണ്ണിൽവച്ച്, വിേഘ്നശ്വരഗുരുസ്തവങ്ങൾ
കഴി . ആ ഉദയത്തിനുമുമ്പ് കള ാേക്കാട്ടെയ കണ്ട് അസ്തമി ള്ള ദിവാകര 
േകാടികൾക്ക് ശുദ്ധീകരണാക്ഷതമായി കിഴേക്ക ഭവനദ്വാരെത്ത ഹസ്തിവരന്മാർ
െപാടിച്ച് പടിഞ്ഞാേറാട്ട് അർപ്പണംെച . േയാഗീശ്വരെന്റ പൃഷ്ഠസമ്പർക്ക 
ത്താൽ പരിപൂതമാക്കെപ്പ ള്ള പൂമുഖം ഉ ബലന്മാരായ ആ താപ്പാനകളുെട
ഒരു െഞരുക്കിൽ വടേക്കാ ചാഞ്ഞ്, “അജ്ഞാത്വാ േത മഹത്വം” എന്ന്
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ധർമ്മേദവ ാർത്ഥനയിൽ ഭൂമിയിൽ നമനംെച . ദക്ഷിണേവണാടടക്കമുള്ള
കരകൗശലകുശലന്മാർ കള ാേക്കാട്ട ഭവനകാളിയെന്റ ഫണനിരകളിൽ
സഹ കൃഷ്ണഗാ രായി നിരന്ന് മർദ്ദനനൃത്തം തുടങ്ങി. ഭവനത്തിെന്റ േമച്ചിൽ
ശലിതമായി, ഭയാ ാന്തമായ കാകവൃന്ദംേപാെല നാലുപാടും പറ . അതിെന്റ
ധൂളീഗന്ധം ൈപശാചപൂതിേയാട് ആകാശെമ ം പര . കു ത്തമ്പിയുെട
ഭടജനഗണങ്ങളുെട അണിെവടിച്ചടചടിതംേപാെല േമൽ ം തകർ െപാടി 

. ആ പടുവൃദ്ധഗൃഹത്തിെന്റ ത വിതാനങ്ങൾ ദീനസ്വരവിലപനങ്ങേളാടുകൂടി
െപാളിഞ്ഞിളകിക്കീറി നില പതി . ഗജവരപുേരാഹിതന്മാർ അവരവരുെട
ശംഖങ്ങെള മുഴക്കി, ഉത്തരസ്ഥായികെള ഭഞ്ജനംെച . നിരപ്പലകപ്പന്തികൾ
ഭിന്നബന്ധനങ്ങളായി തുരുതുരെന വിതിർ ചവറിനിടയിൽ പുത . കള 

ാേക്കാട്ടയുെട അസ്ഥിേശഷങ്ങളായ ണശതകങ്ങെള ഗജവരന്മാർ ഇളക്കി,
അരക്ഷണേനരേത്ത ാഹശിക്ഷാദണ്ഡങ്ങളായി നാട്ടി, നില ത്യജി .
ആ ഭവനാസ്തിവാരെത്ത ഭൂേശഷമാക്കിത്തീർപ്പാൻ ഭിത്തികാരകന്മാർ ംശനം 
െചയ്ത് കിണറുകെള തൂർ . കുേലാ ംഗാദി ഭാവങ്ങൾ ശകലേശഷംകൂടാെത
ദക്ഷിണഗംഗാതടെത്ത ാപി . കള ാേക്കാട്ടക്കല്ലറകൾ ക്ഷാരചികിത്സയാൽ
നികരാത്ത വി ധിര ങ്ങൾേപാെല േശഷി .
മായാശക്തിെകാെണ്ടന്നേപാെല സകലതും സന്ധ്യാഗമനത്തിനുമുമ്പ് അവി 
െടനി ം മാറ്റെപ്പട്ട്, വി തമായ കള ാേക്കാട്ടഗൃഹം പരിശുദ്ധമായ സ്ഥ 
ലമാ മായി. ഈ ിയകളുെട സാക്ഷികളായി, ദൂര മാറി േദഹക്മമങ്ങൾ
മറ നിന്നിരുന്ന തമ്പിയും പത്നിയും ആ പുരാതനഗൃഹെത്ത ആകാശ 
േശഷമായിക്കണ്ടേപ്പാൾ, തമ്പി ശ്വാസശൂന്യനായി: ഉദരചലനം നില ,
േന ങ്ങളിൽനിന്ന് ചില ജലകണങ്ങൾ വി : തങ്കച്ചി ആ നിർമ്മലചിത്ത 
െന തേലാടി ആ ദുർദ്ദർശന ാന്തത്തിൽനി മാ ന്നതിനു മി . തെന്റ
ഭവനേശഷമായ ആകാശദർപ്പണത്തിൽകൂടി അസ്തമനദിവാകരെന ീപ 
ത്മനാഭസുദർശനായുധംേപാെല െചങ്കനൽ ഭനായിക്കണ്ടേപ്പാൾ, “ഇനി
എേങ്ങാട്ടപ്പീ?” എ ഭാര്യേയാടു നിഷ്പൗരുഷനായ തമ്പി ൈവവശ്യാലിംഗന 
പൂർവ്വം േചാദി . “അരശർവരാക്കടലിരിെക്ക മനം കലങ്ങാൻ കാര്യെമന്ത്?”
എ തങ്കച്ചി ഭ പൗരുഷേത്താടുകൂടിപ്പറ . സമു ത്തിൽ നീരാടുകേയാ!
തമ്പിയുെട അന്തഃകരണം, രാജേയാഗാദികൾെകാ പരമഹംസനായും ആശ്ച 
ര്യകർമ്മ വൃത്തനായുമുള്ള തെന്റ ഗുരുവരെന ധ്യാനി . പശ്ചിമാകാശത്തിെല
അരുണജാജ്വല്യതയ്ക്കിടയിൽ സ്വർണ്ണ ഭമായുള്ള ഒരു നവസൗധെത്ത തമ്പിയു 
െട വി ാന്തി ദർശനംെച . ഈ േമാഹാേവശം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉത്സാഹെത്ത
ഉദ്ധരി . മരുത്വാൻമലയിേലക്ക് ഭാര്യയുെട ഹസ്തെത്ത ഹി െകാ തമ്പി
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നടതുടങ്ങി. സമീപസ്ഥരായ ചില ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത സൽക്കരി ന്ന 
തിന് രാജനിേരാധമിെല്ല ള്ള ൈധര്യേത്താടുകൂടി അവരുെട ഗൃഹങ്ങളിേലക്ക്
ആ ദമ്പതിമാെരക്ഷണി . തങ്കച്ചി തമ്പി േവണ്ടി തലയാട്ടി, ഭർത്താവിേന 
യുംെകാ നടതുടർ . ബഹുശതവത്സരങ്ങളായി തെന്റ ഗൃഹത്തിെന്റ ‘മാട ’
മു യായി രക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന പടക്കളം അതിെന്റ ശ്മശാനഭൂമിേപാെല തുറ
കാണെപ്പട്ടേപ്പാൾ, ക മണ്ഡപം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന തറയിൽ െചന്ന്, തമ്പി
വീണുരു . “ഇെത പാട് ” എ േഖദി െകാണ്ട് തങ്കച്ചിയും നിലം പറ്റി.
ഹൃദയേഭദകമായ ഈ അധഃപതനെത്ത കണ്ട ഭൃത്യന്മാർ വാങ്ങിനി േശാചി .
ശതഗുണിതമായുള്ള അന്നെത്ത നിശാകാളിമയുെട ദർശനത്തിൽ, ബഹുസം 
വത്സരങ്ങൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒരു രാ ിയും, േദവീദർശനത്തിനായി താൻ
ബഹുലാഭരണഭൂഷിതയായതും കുമതികളായ ചില ഭൃത്യന്മാരുെട ദുേ രണയിൽ
താൻ സാഹസിനിയായി പുറെപ്പട്ടതും, അനന്തരം രാക്ഷസമായുള്ള ഒരു കൃത്യ 
െത്ത താൻ െച േപായതും, ആപൽസം രണത്താൽ സംശുദ്ധമായുള്ള ആ

ഭ്വിയുെട േദഹി തന്മയത്വേത്താടുകൂടി ദർശനംെച . താൻ പൂർവദിവസത്തിൽ
വിേദ്വഷിച്ചതിന്മണ്ണമുള്ള ഒരു നരഹത്യയായും സംഭവിേച്ചക്കാമായിരുന്ന തെന്റ
ഭൂതകൃത്യെത്ത ഓർത്ത് തങ്കച്ചി വിറ . ആ രക്തധാരെയ സന്ദർശനംെചയ്ത്
മന തളർ . അപമാേനാൽഭൂതമായുള്ള പരിതാപേത്താടു സഹതപി 
ക്കാൻ അഭ്യസനജ്ഞാനസിദ്ധിയുണ്ടായിരി ന്ന ആ ഭ്വി, ആ ബാലൻ,
അവെന്റ േകാപാമർഷങ്ങെള അമർത്തിനി വിറെകാണ്ടതിെന്റ മഹത്വെത്ത
തദാനീന്തനസംഭവംേപാെല കണ്ട്, അഭിനന്ദിച്ച്, ക്ഷമാ ാർത്ഥിനിയാവാൻ
സന്നദ്ധയായി. ഏത് ഉദരത്തിൽ ജനി എങ്കിലും, സ്വജഡജാതെനന്നേപാെല
വിചാരിച്ച്, ആ ബാലെന്റ അന്നെത്ത ഉദരാർത്തിെയ താൻ ശമിപ്പിക്കാെത,
തെന്റ ധനപുഷ്ടിയിൽ അഹങ്കരി ം, അവെന്റ ദാരി ്യെത്ത വിനിന്ദി ം,
താൻ െച േപായി ള്ള മഹാദുർദ്ധരപാതകത്തിന് ആ ബാലേനാട് തനി
സംഘടനയുണ്ടാവാൻ തങ്കച്ചി ാർത്ഥി . ഭർ ഗൃഹത്തിനും തെന്റ സൗഭാ 
ഗ്യത്തിനും നഷ്ടം ഭവി എങ്കിലും ആ പശ്ചാത്താപസം ാരം മനസ്സിൽ ഒരു
ആനന്ദെത്ത സഞ്ജാതമാക്കി അവരുെട ഗാ െത്ത വിറപ്പി . തെന്റ ഭാര്യയുെട
ഖിന്നതാേക്ഷാഭെത്തക്കണ്ട തമ്പി ആ മഹതിെയ ണയ ഹർഷേത്താടു
ഹസ്താവലംബനംെചയ്ത്, ‘വിസ്തീർണ്ണപൃഥ്വി’െയ ശരണം ാപി .
തെന്റ ഉച്ചാടന ിയകൾ ഉടനടി കള ാേക്കാട്ടഭവനത്തിനുണ്ടാക്കിയ ശുദ്ധീ 
കരണെത്ത കാണാൻ നിൽക്കാെത ഭഗവതിയമ്മ അടുത്ത പുലർച്ചേയാട്
മരുത്വാമലയുെട താഴ്വരയിൽ എത്തി, മലേകറി, ഋഷിവാസഗുഹകെള ആരാ .
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധാനമണ്ഡപത്തിെന്റ വാതൽ ബന്ധി കാണ 
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െപ്പ . ഭൃത്യന്മാർ കരിങ്ക െകാ തകർത്തി ം അത് അേഭദ്യമായിരു .
ഭഗവതിയമ്മയ്ക്ക് താൻ ആരായുന്ന വ ആ മണ്ഡപത്തിനക െണ്ടന്ന് ഒരു
ആേദാദയമുണ്ടാകയാൽ, വാതൽപ്പടിയിലിരു കണ്ണടച്ച് ധ്യാനം തുടങ്ങി.
തെന്റ കർണ്ണങ്ങൾ പരിചയമുള്ള ഒരു സ്വരം േകട്ട് ഭഗവതിയമ്മ ചു മുള്ള
“വാനവും വാത(ബാധ)േകാട്ടയും മാനവും മല ടലും േചാലയും െചാന ഴിയും
താഴ ള്ള പര ം പച്ചപ്പര ം തീരാപാങ്കടലിെന്റ തിരയിര ം കാണാൻ
ആർ കൂടിതലയിൽ വര !” എ േകാപി െകാ ക തുറ . “ഹയമ്പാ!
തമ്പിയ െപറേവ വ േട്ടാ?” എന്ന് ഭയെപ്പ ചാടി സൂക്ഷി േനാക്കിയ 
േപ്പാൾ, ഭഗവതിയമ്മ െനഞ്ചിലും തലയിലും തുടയിലും, അറ െപാട്ടിച്ചിരി .
“ഹങ്ങെന ഓടി വാ കുട്ടണാച്ചി” എ പറ െകാണ്ട് ആഗതെന മണ്ഡപ 
ദ്വാരബന്ധകമായി തൂ ന്ന തുരു പൂട്ടിെന കാട്ടി. ആഗതെന്റ ഒറ്റ െഞരിപ്പ്
ഒന്ന്—പൂ തകർ വീണു. ഭഗവതിയമ്മ ഭയഹീനയായി ഗുഹദ്വാരത്തിനക

േവശി . േകശവൻകുഞ്ഞിനാൽ ാർത്ഥിതയായ സാക്ഷാൽ ൈശവശക്തി 
യുെട േനതൃത്വത്താൽ എന്നേപാെല , ആ ീ അ മി ം തടയാെത എല്ലാ
വി വിലങ്ങേളയും കടന്ന്, ദിവ്യവി ഹനായി, സ്വർണ്ണ ഭനായി, ആസന്ന 
നിര്യാണനായി ശയി ന്ന യുവാവിെന്റ സമീപത്തിൽ അടു . ഭഗവതിയമ്മ
നടുങ്ങി. തെന്റ ദൗത്യം നിഷ്ഫലമാേയാ എ ശങ്കി പരി മി . ‘മക്കേള’ എന്ന്

ീകൾ ം അസാമാന്യമായുള്ള ആർ തേയാടു കൂടി വിളി െകാണ്ട്, ആ യുവാ 
വിെന്റ അടുത്തിരുന്ന്, അയാെള തേലാടി ഒരു നാഡീപരിേശാധനയും കഴി .
ബുദ്ധിമതിയായ ഭഗവതിഅമ്മയുെട അടുത്ത ിയ ആശ്ചര്യകരമായിരു .
തെന്റ സഹഗാമികളുേടയും നവമി ത്തിേന്റയും പരമാർത്ഥസ്വഭാവങ്ങെള റി 

നിശ്ചയമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ, ആ യുവാവ് അണിഞ്ഞിരുന്ന വിലേയറിയ
ആഭരണങ്ങെള എല്ലാം അഴിച്ച് തെന്റ ഭാണ്ഡെക്കട്ടിനകത്താക്കി. അനന്തരം
പുറ ചാടി ആരാഞ്ഞ്, ചില പച്ചിലകൾ പറി െകാണ്ട്, വീ ം ഗുഹാമ 
ന്ദിരത്തിനക േവശിച്ച്, അതുകൾ കശക്കി തനി വശമുണ്ടായിരുന്ന
ചികിത്സകൾ ആരംഭി . ‘ശങ്കരാ’ എ ള്ള ാർത്ഥേനാച്ചാരണേത്താടുകൂടി
ആ യുവാവ് ഉണർ . േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ രാ ിയിെല ദീനസ്വര ന്ദന 
ത്താൽ ആനീതമായ സ്ഥാണുമാലയമൂർത്തിയുെട സാർവ ിക സാന്നിദ്ധ്യം ആ
േദവെന ാർത്ഥിച്ച ഭഗവതിയമ്മ സന്ദർശിച്ച് അവരുെട ശുചീ േത്ത ള്ള
‘കാശിയാ ’ ശുഭസമാപ്തമാക്കി.
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച്

”പുരന്ദരസുതൻ പുരുഷകുഞ്ജരൻ
പുരന്ദരേസനാപതിസമൻ പാർത്ഥൻ,
ചമ ച ാർദ്ധ ഭമാകും വ ഹം

മിച്ചതു ക കുരുവരന്മാരും.”
ഭഗവതിയമ്മ കള ാേക്കാട്ടയിേല യാ യാക്കെപ്പട്ടദിവസം ഇരുട്ടി, സ്വ ം
ആശ്വാസേത്താടുകൂടി പടത്തലവർ െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ ഇരി േമ്പാൾ, “നി 
ന്തിരുവടിതെന്ന അന്തിേക കണ്ടതിനാൽ സേന്താഷം വളരു ചിന്തയിൽ—”
എന്നിങ്ങെന ഗാനം െച െകാണ്ട് മാമാെവങ്കിടൻ ഭ ദീപാരംഭത്തിെന്റ
അത്താഴം ഊട്ടിലുള്ള യേഥഷ്ടഭുക്തിയാൽ ഉദരപുഷ്ടിേയാടും ഹൃദയതുഷ്ടിേയാടും
അറ രയ്ക്കക േവശി . മാമെന്റ ഗാനം േകട്ട് ബാലസംഘവും പടത്തലവരു 
െട ഭാര്യയും പു ിയും അയാെള വള കൂടി.
പടത്തലവർ: (മാമെന ഇരുത്തീട്ട് ) “മനുഷ്യെരാെക്ക വയസ്സാകു . മാമര്
മുപ്പതിനും നാ തിനും ഇടയ്ക്ക്, ‘സരിഗമ’ എ കയറുേമ്പാൾ ‘സനിധപ’ എ
വഴുതുണു. ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ കൽപം വല്ലതും േസവി േന്നാ, േഹ.”
മാമൻ: “ശിവ ശിവ! മാമപ്പട്ടര് ആ ഹരിയല്ല, ീകൂടി ട്ടിയ പഞ്ചബാണസാമീ 
െട ഭക്തനാവുേക? അവെന്റ ‘ധാ’ടിക്ക് ഒരു ‘ഭീ’ ം െകാടുേത്താണ്ട് ‘ഗാഢമി
വാടാ രണത്തിന് ’ എന്ന് ഒരു ശിശുപാലവധം കഴിക്കാൻ െകാതി ണൂ.”
േപാർവട്ടം െചാ കയാൽ മാമൻ അതിനു േചർന്ന ആട്ടവും കഴി . അതു കണ്ട്
ഉത്സാഹ ാന്തിയിളകിയ കുട്ടികളിൽ ചിലർ േതാന്നിയ താളങ്ങളിൽ ആട്ടവും
മ ള്ളവർ അർത്ഥശൂന്യമായ പാ കളും തുടങ്ങി. “വല്ലതും ര െമാഴി െചാല്ലാനും
േകൾപ്പാനും സമ്മതി ല്ലേല്ലാ, ശനിപിടിച്ച കൂട്ടം െകാ ങ്ങള്!” എ പാർവ്വ 
തിപ്പിള്ള േദഷ്യെപ്പ . പടത്തലവർ ചിന്താവിഷ്ടനായി പരിസരസംഭവങ്ങൾക്ക്
േചതനനല്ലാെത ഇരു . “െകാച്ചമ്മാ! ഇവിടെത്ത ശാരികയേല്ല മാമൻ? എ
േകക്കണം പാട്ട്? േവെണങ്കിൽ രാപ്പകൽ കിടന്ന് കൂപ്പിടാം” എ മാമൻ
പറയുന്നതിനിടയിൽ, വൃദ്ധെന്റ കുടുമെയ ഒ ര ബാലന്മാർ വിടുർത്തി കടി 
ഞ്ഞാണാക്കി, ചിലർ തുടകളിൽ രഥാേരാഹണവും െച . മാമൻ കീഴ്സ്വരത്തിൽ
ബാലസ്വരെത്ത അനുകരിച്ച്, ബാലഗാനത്തിന് ഉപഗായകനായി. കുട്ടികൾ
വൃദ്ധനിൽനി പുറെപ്പട്ട ബാലസ്വരസാദൃശ്യസൂക്ഷ്മതെയ അനുേമാദിച്ച്, എല്ലാവ 
രുംകൂടി വൃദ്ധെന്റ പുറ കുമി . അവരുെട ഉത്സാഹെത്ത അനുവദിച്ച് വൃദ്ധൻ
വായുസ്തംഭവിദ്യയും കാട്ടി ഉരു വീഴുന്നതിനിടയിൽ, കുപ്പായധാരിയായ ഒരാൾ
െതക്കേപ്പടിക്കൽ എത്തി, ചില കടലാസുേലഖനങ്ങെള അകേത്താ നീട്ടി.
പടത്തലവർ അതുകെള വാതുക്കൽ വാങ്ങി, മടങ്ങി, ഓേരാന്നായി വായിച്ച്
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ഒപ്പിടുന്നതിനിടയിൽ, മാമൻ എഴുേന്നറ്റ് െതേക്കവശത്തിറങ്ങി, കുപ്പായക്കാര 
േനാട് ഒരു വ്യവഹാരവിഹാരം തുടങ്ങി: “സന്യാസിപ്പിേള്ളെട േവഷത്തിെന്റ
േപെരന്താണ്?”
േവഷച്ഛന്നനായ േകശവപിള്ള: (ശബ്ദവിഡംബനേത്താടുകൂടി) “മാേതവൻ—ഇടി
താങ്ങി മരിച്ച കാളിയമ്പിപ്പിേള്ളെട രണ്ടാമെത്ത അനുജൻ.”
മാമൻ: “അടടാ കള്ളാ! കാളിയമ്പിപ്പിള്ളയ്ക്ക് ഏതനുജൻ? പഞ്ചബാണക്കളരി 
യിൽ കയറാൻ കുരള ം കച്ചെകട്ടി െമ ണ്ടാക്കിേയാ നീയ്?”
േകശവപിള്ള: “ക്ഷമിക്കണം ഭാഗവതേര.”
മാമൻ: “ഫ് കാേറാടാ! നിെന്റ ഭാഗവതേമാ! യേര ധൂട്ടയാ! കുലേശഖരെപ്പരു 
മാെളക്കാൾ നീ വലിയവേനാ?” എ പറ െകാണ്ട് വിഹാരകലഹമായി
േകശവപിള്ളെയ താഡിപ്പാൻ ആ യുവാവിെന്റേനർ മാമൻ അടു . േക 
ശവപിള്ള ഒഴി നീ ന്നതിനു മി . കാലുകൾ വിരിച്ച്, വട്ടം പിടിച്ച്,
‘തക്കത്തക്കത്തക്കത്ത’ എ താളം െചാല്ലി, കലാശം ചവുട്ടി, േകശവപിള്ളെയ 
ത്തടു പിടിപ്പാൻ മാമൻ െമയ് േയാഗങ്ങൾ തുടങ്ങി.
േകശവപിള്ള: (ആത്മഗതമായി ഉറെക്ക) “ ഹപ്പിഴയായി.”
മാമൻ: “ ഹപ്പിഴേയാ? എടാ ഭുങ്കാ! മാമെന്റ ഹരം കിട്ടിയാൽ അരുവിയ 
രുവിയായിത്തകർെന്നാഴുകുന്ന മധുര ഴയേല്ല? ഹപ്പിഴ—ആ പദം ഇവിെട
ഏശുേമാ? അത് ” (ദുസ്സഹേകാപേത്താട് ) “നിെന്റ െപേരാഹിതന്—ഇതാ
ഞാനും കണ്ടതേല്ല? ആ പഞ്ചബാണഘാതകൻ, നിെന്റ ഗുരുവ്, കുരുത്തംെകട്ട
കാലൻ, ആ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളെയ പച്ചെയ ഹനിച്ചത്? എെന്റ അപ്പൻ, ആ േകശവ 
പിള്ളസ്സാധുെവ, ആ പരമേ ാഹി ചതിക്കയേല്ല െചയ്തത്? കാട്ടാളേവഷത്തിൽ
അയാെള ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്ന് ഒരു ഗർ കാണും. മാമന് അവെന
േപടിയില്ല േകേട്ടാ. ഇങ്ങ െകാണ്ടരാൻ പറ ആ വിഷെത്ത. നീ അവിടെത്ത ശി 
ഷ്യനായി ആടി ടി നടക്ക്. ഒരുദിവസം കാലത്ത്, എെന്റ കുട്ടനും ‘ക്വാക്വാ’
വാ െപാളിച്ച്, നാലും കാലും പറിച്ച്, അവസ്ഥ പേക്ഷ, കിഴേക്കനടയിൽ പ
കിറിച്ച് ഉറുെമ്പാരിച്ച്, കിട ന്നതു കാണാം. നമുക്കറി കൂേട കഥെയല്ലാം?”
(മാമാ, േഹ പരമശുദ്ധാ! വാക്കിനാൽ ഗുളികേദാഷം എെന്നാരു കഥയുണ്ട്:
ആളറി പുല ക.)
േകശവപിള്ള: “ആട്ടക്കഥകേളാ അറിയാവുന്നത്? മെറ്റന്തറിയാം? അറിയാെമ 
ങ്കിൽ, പടത്തലവരേദ്ദഹം ഇന്നെല േപായെതവിെടെയ േകൾക്കെട്ട.”
മാമൻ: (തയ്യാറായി) “എന്താ അതിൽ ഒളിക്കാനുള്ളത്?”
േകശവപിള്ള: “എെന്ത േകശവപിള്ള എന്ന ആ െപണ്ണെകാതിയനും,
ദൂതനായി നടന്ന ആൾ ം അറിയാം.”
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മാമൻ: “േഫാടാ ൈപത്യക്കാറാ! നീ എെന്നെത്തെത്തരി െശാല്ലറാെയടാ
ബാവാജി? ധൂതനായി നടന്ന ആൾ ം അരിഹാം! അേട ബിേല ശിന്നഭി  
ണ്ഡീ േപാ ടുവൻ പാർ!” േകശവപിള്ള: “ആവകെയാ ം ഞാനല്ല.”
മാമൻ: എെന്തടാ മാമേനാടു പടെവട്ടിക്കളയാെമേന്നാ? അസംബന്ധ ക്ഷി!
അധിക സംഗി ൈഹരാവണഭീേരാ! നിെന്റ അഛച്ഛാഛെന്റ ായമുണ്ട്. അതും
നിനയ്ക്കാണ്ട് ശണ്ഠീ!”
പടത്തലവർ ആവശ്യെപ്പടുകയാൽ േകശവപിള്ള വഴ നിറുത്തി, അക
കട . ഒപ്പിട്ട എഴു കെള എല്ലാം പടത്തലവർ േകശവപിള്ളെയ ഏൽപി ം,
മഹാരാജാവിനാൽ അനുവദിക്കെപ്പട്ടി ള്ള ഭൃത്യജനങ്ങേളാടുകൂടി, രാജമന്ദിരം
വക അശ്വവാടത്തിെല കുതിരകളിേന്മൽ രാ ിതെന്ന തിരുനൽേവലി തിരി 
ച്ച്, എഴുത്തിെല േമൽവിലാസക്കാരായ ഭുക്കന്മാെരക്കണ്ട്, ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഹരിപഞ്ചാനനനുണ്ടാകാവുന്ന സഹായങ്ങെള നശിപ്പിച്ച് േവണ്ടേപാെല വിജ 
യിയായി വരണെമ ം മ ം ഹി സ്ഥാനിയിൽ ഗുണേദാഷി ം, അനു ഹി ം,
ആ യുവാവിെന യാ യാക്കി. അനന്തരം മാമെന അക വിളിച്ച്, “വല്ലതും
ഒ െചാല്ലിമാ േഹ! അെല്ലങ്കിൽ പാർവ്വതിപിള്ള കലഹി ം. ഞാൻ തി
പിടിക്കാം” എ പറഞ്ഞ് മാമെന ഇരുത്തി. മാമൻ ര നാഴിക വെര കുന ം
കുര ം കയർ ം കഫിച്ചിരുന്ന കണ്ഠെത്ത െതളിയി ം ‘േതാടി’ രാഗത്തിൽ
‘അ’കാരെത്ത വള ം പുളി ം ത്വരിതഗമനം െചയ്യിച്ചാൽ എ ദൂരേത്താളം
എത്തിക്കാേമാ അ യും ദൂരം ‘ആനന്ദ’േമാ ‘അ—നന്ത’േമാ ആയി ഓടിച്ച്, “ ീ 
േതയം ിയദർശനത്തിനുഴറിപ്പീഡാം െവടിഞ്ഞാശൂേപായ് ” എ പിടിച്ച്,
ആ േ ാകത്തിെന്റ നാലു പാദങ്ങളിലും നാലു പടിയായി േമണ ആേരാ 
ഹംെച കിത . അനന്തരം താൻതെന്ന ഥമാനുേഭാക്താവായി രസിച്ച്,
“എങ്ങാനുമുേണ്ടാ ക തുംഗാനുഭാവനാം നിൻ ചങ്ങാതിയായുള്ളവെന” എന്ന്,
േകണും േകഴി ം ഉണ്ണായിവാരിയകവിവരെന്റ വാണിമധുരിമെയ വഹി .
െകാച്ചമ്മണി ട്ടിയായ സഭാവാസിനിയുെട മുഖം തുല്യദുഃഖയായ ദമയന്തിയുെട
സംപൃച്ഛനെത്തേക്ക കറു . പടത്തലവർ ഭർ ദർശനകാംക്ഷെകാണ്ട്
വിവശയായി വലയുന്ന പു ിയുെട മനഃസ്ഥിതിെയധരിച്ച്, ആ ഗാനെത്ത
നിറു ന്നതിന്, ആംഗ്യം െകാണ്ട് മാമെന മനസ്സിലാക്കി. ാഹ്മണന് ആ

ൗഢയുെട വിരഹദുഖഃെത്ത റി സ്മരണയുണ്ടായി, പടത്തലവേരാടിങ്ങെന
േചാദി : “അ േന്ന! ന െട േകശവൻകുട്ടി എേങ്ങാട്ടാണു േപായിരി ന്ന 
ത്?”
പടത്തലവർ: “ഈ പദവും അയാളുെട േപാ ം തമ്മിൽ എന്താണു സംബന്ധം?”
മാമൻ: “ൈമസൂർേക്കാ, പാലക്കാേട്ടേക്കാ, എങ്ങാേണ്ടാ ഒെക്ക ഒരു സവാരി
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നിശ്ചയിച്ചി െണ്ടന്ന് അ ട്ടി പറ . അയാൾ കനകക്കട്ടിയാണ്. ന െട
ഈ കുഞ്ഞിെന്റ—” മാമൻ വാ കൾ നിറുത്തി.
പടത്തലവർ: “പറയൂ! പറയൂ! ഒ ം ഒളിക്കണ്ട. ഇവളുെട ഭർത്താവ് അവിെട
എങ്ങാേണ്ടാ ഉെണ്ടന്ന് ഞങ്ങളും േക . േകശവൻ എ പറ എ വിസ്തരി 

പറയണം.”
“അങ്ങേത്ത സേന്താഷമുണ്ടാക്കാൻ, ജീവൻ കള ം, ആ തമ്പിെയ െകാ 
ണ്ടരുെമന്ന് എെന്റ കുട്ടൻ സത്യം െച . എേന്താ സൂക്ഷ്മമായ അറിവു കിട്ടീ ണ്ട്.
നല്ല ഉറപ്പായിട്ടാണു പറഞ്ഞത്. ൈകയിൽ കിട്ടിയേപാെല പറ .”
പടത്തലവർ പരി മേത്താടുകൂടി “ആ േകശവെന ഇ വിളിക്കെട്ട” എ
പറ േപായി. മാമൻ ക കൾ തുറപ്പിച്ച്, േകശവപിള്ള എവിെട ഉെണ്ടന്ന്
ആശ്ചര്യം അഭിനയി േനാക്കി.
പടത്തലവർ: “അെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട. പുറേക വിളിക്കണ്ട. േപായിട്ട് നാഴികയും
ര മൂ കഴിഞ്ഞെല്ലാ.” താൻ ശാസിച്ച യുവാവ് േകശവപിള്ളയാെണ
തീർച്ചയാക്കി, മാമൻ ഇളിഭ്യനായി.
െകാച്ചമ്മിണി: “അച്ഛാ—”
പടത്തലവർ: ക്ഷമി മകേള! േകശവൻ ഏ . എെന്റ ഭാരം നീങ്ങി, നി 
ങ്ങൾ ം അവൻ നെല്ലാരു തുണയായിരി ം. ഇ കാലം െപാറുത്തിേല്ല?
ഇനി കുറ കാലംകൂടി ക്ഷമി . അവൻ െകാണ്ട രുെമന്ന് എെന്റ ഹൃദയവും
പറയു .” മാമൻ എഴുേന്ന . പടത്തലവരുെട മകൾ ക്ഷമിക്കെട്ട, താൻ
േകശവപിള്ളെയ കാണുന്ന കാര്യത്തിൽ, ക്ഷമി ന്നതിനു പടത്തലവനല്ല
തലത്തലവൻതെന്ന കൽപിച്ചാലും സന്നദ്ധനല്ല. തെന്റ വത്സെന ഉടെന വരു 
ത്തണെമ പടത്തലവേരാടു നിർബ്ബന്ധമായി. പടത്തലവർ മിണ്ടാതിരു .
തേന്നാടു സംഭാഷണംെചയ്തത് േകശവപിള്ളതെന്നയാെണ ധരിക്കാത്ത
തെന്റ ബുദ്ധിേമാശെത്ത അവഭാഷണങ്ങളാൽ ശാസി െകാണ്ട്, ാഹ്മണൻ
പുറ ചാടി േകശവപിള്ളെയ അേന്വഷിച്ച് ഓട്ടം തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ മുതൽ
പരമകാംക്ഷകയാകുന്ന ഒരു േമഘ സരം ആ ഭവനത്തിെന്റ ഉേന്മഷദീപ്തിെയ
ആവരണം െച . നിശ്ചലമന നായ പടത്തലവരും ക്ഷീണസത്വനായിക്കാ 
ണെപ്പ .
അടുത്തദിവസെത്ത സന്ധ്യ പടത്തലവർക്ക് ഇതിലും കഠിനമായ മനശ്ചാ 
ഞ്ചല്യെത്ത ഉണ്ടാക്കി. അേദ്ദഹവും നന്തിയ ണ്ണിത്താനും മാമനുംകൂടി
ച ക്കാറെന ബന്ധനസ്ഥനാക്കീ ള്ള വ്യവസ്ഥെയ റി സംഭാഷണം
നട നതിനിടയിൽ, “കലികൃതമഖിലമഘം അകന്നിതു”എ പാടിെക്കാ 
ണ്ട് മാമൻ, ഭഗവതിയമ്മ ഇരട്ടജ്ജയശംഖവും വിളിച്ച് പുറെപ്പടുന്നതിേനയും
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ച ക്കാറമൂർക്കപ്പാമ്പ് കൂട്ടിൽ കിട പലേരയും ദംശനംെച ന്നതിേനയും
അഭിനയി . മ ര വൃദ്ധന്മാരും മാമെന്റ വിഡ്ഢിയാട്ടം കണ്ട് െപാട്ടിച്ചിരി .
ഉണ്ണിത്താൻ “കരയാൻ എേന്താ േയാഗമുണ്ട്. അതാണി ചിരി േപാകുന്നത് ”
എ തെന്റ അന്ധവിശ്വാസെത്ത പുറെപ്പടുവി . ഇങ്ങെന ആ വൃദ്ധസദസ്സ്
ഗൗരവവിേനാദ സങ്കലനങ്ങേളാടുകൂടി നട ന്നതിനിടയിൽ, െതേക്കവശത്ത്
വാതലിനടുത്ത് ആേരാ ചുമ . പടത്തലവരുെട ക്ഷണന കാരം അക
കടന്നത് മാമനു സഹകരിയായി പരി മം വിദ ജ്ജിഹ്വേവഷം ധരി പുറ 
െപ്പട്ടതുേപാെല ആഗമിച്ച ഒരു കഴ ട്ട കാരനായിരു . അവെന്റ രൂപം
കണ്ട്, തംബുരുെവ മീട്ടി, “ഞരമ്പറക്കടി തി പച്ചമാംസഭക്ഷിരക്ഷസ്സാം”
എ പാടാൻ തുടങ്ങിയ മാമൻ ആഗതെന്റ ഭാവം േനാക്കീട്ട് അർദ്ധഗാനത്തിൽ
വിരമി . എേന്താ വലുതായ ആപ സംഭവി േപായി എന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ
തീർച്ചയാക്കി.
പടത്തലവർ: “എേന്താെന്നടാ?”
ഭൃത്യൻ: “അവിടെത്ത െകാച്ച് െചല്ലി അയ —” അർദ്ധവിരാമം.
പടത്തലവർ: “എവിടേത്തെക്കാച്ച്?”
ഭൃത്യൻ: “െചാല്ലി അയ —ഉണ്ണിത്താേനമാൻ—” പൂർണ്ണവിരാമം. പടത്തലവർ
േതാ േചാദ്യം നിറുത്തി.
ഉണ്ണിത്താൻ: “നീ പരി മിക്കാെത. ചിലമ്പിേന ന്നേല്ല നീ? അവിെട
വിേശഷെമന്ത്?”
ഭൃത്യൻ: “മന്തറെക്കാട , മരു മ്മ െമാെക്ക െകാടുക്കണതും, അനത്തിപ്പിഴി 
യണതും േപരുകെളാ ം െചാല്ലാണ്ട്, ഏമാന്റടു െചല്ലാൻ അെക്കാച്ച് െചല്ലി
അയച്ചതും—” പറഞ്ഞേപ്പാൾ മീനാക്ഷി ആവശ്യെപ്പട്ടതാെണന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ
ഭാഷാന്തരം െച , പടത്തലവെര ധരിപ്പി . ഈ പരിഭാഷണം ഭൃത്യെന
ഉത്സാഹെപ്പടു കയാൽ ച ക്കാറൻ കഴ ട്ട കാട്ടിയ കഠിനവി മങ്ങെള
അവൻ വർണ്ണി . കുപ്പശ്ശാരുെട വധവൃത്താന്തം േകട്ടേപ്പാൾ വൃദ്ധന്മാർ മൂ േപരും
ച ക്കാറെന്റേനർ പടെവട്ടാെനന്നേപാെല വിജൃംഭിതേകാപാർത്തന്മാരായി
എഴുേന്ന . മാമാെവങ്കിടൻ തലയറഞ്ഞ്, കുപ്പശ്ശാെര േസ്താ ങ്ങൾെചയ്ത് ആർ 
ത്തനായി വി ശങ്കരനാമങ്ങെള മണ്ഡപനമ ാരത്തിെലന്നേപാെല വിളി
കര . ഉണ്ണിത്താൻ േലാകഗതിയുെട വ തകെള വിചാരിച്ച്, തത്വചിന്താവ 
ശനായി കിട . പടത്തലവർ “നേല്ലാർ ം ഇങ്ങെന വരും” എ പറ
ദീർഘമായി നിശ്വസിച്ചിട്ട്, തെന്റ േമനാവിെന ഉടെനതെന്ന തയ്യാറാക്കി,
ഉണ്ണിത്താെന്റ ഭൃത്യേരയും സാമാനങ്ങേളയും വരുത്തി, ആ ഭുെവ മ  
ടേത്ത യാ യാക്കി, പുറെത്ത പടിവാതൽവെര അനുയാ യായിെച്ചന്ന്,
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വൃദ്ധ ചരമഗതിെയ ാപി െമ ള്ള ലക്ഷണം ക തുട േമ്പാൾ, ആ
വ ത തെന്ന െതര്യെപ്പടുത്തണെമന്ന് അേപക്ഷിച്ച്, അറ രയിേല മടങ്ങി.
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ചാരേദാഷം മൂർദ്ധന്യെത്ത ാപിച്ചേപ്പാൾ അത് രാജ്യഭര 
ണേക വർത്തികളുെട തികൂലവീക്ഷണത്തിനു േഗാചരീഭവി . മ ിമാരുെട
േക സംേയാജനം ഭ ദീപസം മാനന്തരമായിരു . മഹാരാജാവിെന്റ
കൽപന അനുസരിച്ച് രാജ്യകാര്യത്തിൽ സംവർദ്ധിതമായിക്കാണെപ്പട്ട മഹാ 
വ്യാധിയുെട നിഷ്കാസനത്തിനായി എല്ലാ മ ിമാരും പടത്തലവരുംേചർന്ന്,
ചികിേത്സാപായനിരൂപണം തുടങ്ങി. തിരുവിതാംേകാടുസംസ്ഥാനത്തിെന്റ
ബ ക്കളായ ഇം ീഷ് കമ്പനിക്കാർ ം മ ം സമാധാനകാരണമായി േബാധ്യ 
െപ്പടുത്താൻ ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ കലാപങ്ങളുണ്ടാക്കി, അവെരെക്കാണ്ട് തെന്റ

േവശനെത്ത അേപക്ഷിപ്പിപ്പാൻ ൈഹദർ മഹാരാജാവിന് അന്തർഗ്ഗതമുള്ള 
തായി സ്താവിച്ച് അതിേലക്കായി ഹരിപഞ്ചാനനൻ പണിെച എ
മ ിമാർ തങ്ങളുെട സഭാേവദിയിൽ അർപ്പിതമായ ചാരസാക്ഷ്യങ്ങളിേന്മൽ
നിർേദ്ദശി . സാമാേന്യന രാജഭക്തിെയ മതസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ പരിശുദ്ധഗണ്യ 
തേയാടുകൂടി അനുഷ്ഠി ന്ന ജനങ്ങെള ഹരിപഞ്ചാനനൻ തെന്റ ൈവദ ത ഭാ 
വം െകാ വശീകരിച്ചിരി ന്നതിേനയും ജനങ്ങൾക്ക് ആ േയാഗിേയാടുള്ള
ഊർജ്ജിതമായ ഭക്ത്യാദരങ്ങേളയും രാജസദസ്സിെല ബുദ്ധിസംഹതി അത്യന്തം
ഉൽലികേയാെട പരിേച്ചദി . ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ജാത്വം വിട്ട് ഉപജാ 
പകൗടില്യങ്ങെള അനുവർത്തി ന്ന മുഷ്കരന്മാർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തപാഠമാകുന്ന ഒരു
ദണ്ഡന ിയെയ ഉടെന നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാെണന്ന് അവർ വിധി . ഹരിപ 
ഞ്ചാനനബ ക്കളായ ധാനികളുെട പട്ടിക അടുത്തേപാെല ഗൗനിക്കെപ്പ .
ച ക്കാറെന്റ േപര് ഒന്നാം ന ായി നി . അയാളുെടേമൽ െകാല റ്റം
ആേരാപിക്കെപ്പ ം, എന്നാൽ തൽക്കാലം ൈദവഗത്യാ ബുദ്ധി മശിക്ഷ ഏ
പരാഭൂതനായും ഇരി . അതിനുപുറെമ അയാൾ ആയുധസജ്ജീകരണം
െചയ്ത് ഭജനമഠെത്ത അപേരാക്ഷപ്പടക്കളരിയാക്കിതീർത്തിട്ടിെല്ല ള്ള അപ 
രാധലഘുതയും കാണെപ്പ . രണ്ടാം േപരുകാരൻ കളി ാേക്കാട്ടയിൽ തമ്പി
വിശ്വനാഥൻ കു പിരാട്ടി. ഇേദ്ദഹം അതിേഗാപനഭാവെമാ ം കൂടാെത
ആയുധസാമ ികേളാടുകൂടി ൈസന്യേശഖരം െച ന്നതും, രാജഭക്തി
പരാങ്മുഖനായി േയാഗീശ്വരവിജയത്തിനു വ്യസഹായം െച ന്നതും മ ി 
സഭയിൽ നിേവദിക്കെപ്പ . ചുരുക്കത്തിൽ പൂർവാദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കെപ്പട്ട
ഗൃഹധ്വംസനം മ ിസഭയിൽ വിധിക്കെപ്പടുകയും ഉണ്ടായി. ഹരിപഞ്ചാനനാപ 
രാധകെന്റ സംഗതി ആേലാചനയ്ക്ക് എടുക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ, മ ിമാർ ചണ്ഡമായ
ഒരു മാ ാവർത്തത്തിൽ അകെപ്പ . ജകളുെട ദുർമ്മദാഹംകൃതികേളാട് ആ
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പരമദിവ്യെന എങ്ങെന സംഘടിപ്പി ം? അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരമാർത്ഥനിലയും
സ്ഥിതിയും എന്ത്? ഏെതല്ലാം ആചാര്യപീഠങ്ങേളാടും ആ മങ്ങേളാടും ആ
േയാഗീ നു സാഹിത്യമുെണ്ട ം ഏെതല്ലാം രാജ്യാധിപന്മാരുെട സഖ്യത്താൽ
ആ ശാങ്കരസർവകലാവല്ലഭൻ നിർ തശാ വനായി, യേശാമണ്ഡലതരണം
െച എ ം എങ്ങെന നിർണ്ണയി ം? ശാലിവാഹന താപവാനായ
ൈഹദർ മഹാരാജാവിനാൽ നിയുക്തനായ ഒരു തിപുരുഷനല്ല ഇേദ്ദഹെമന്ന്
എങ്ങെന വ്യവസ്ഥാപി ം? തങ്ങളുെട സ്വച്ഛന്ദ വർത്തനത്തിന് അന്തർഗൃഹ 

തിബന്ധിയായി, യുവരാജാവ് ഗുരുരക്ഷണത്തിനു സന്നദ്ധനായും ഇരി .
സ്ഥിതികളുെട അവിതർക്കിത ഹണംകൂടാെത പരാ മികളായ വിേദശഭൂ 
പന്മാേരാടും സമുദായാധിപന്മാേരാടും കലഹത്തിനു സംഗതിയുണ്ടാ ന്നത്
തുച്ഛസാചിവ്യമായി ഭവിക്കയിേല്ല? ഇങ്ങെനയുള്ള ഗൗരവനിമ ണങ്ങ 
േളാടുകൂടി ദിവസങ്ങൾ കഴിയു . ഹരിപഞ്ചാനനനയതീ ൻ ആെരന്ന്
ഏകേദശസൂക്ഷ്മതേയാടു ഹിച്ചിരി ന്ന പടത്തലവർ ഈ ആേലാചനകളിൽ
േ ാതൃസ്ഥാനെത്ത മാ ം അവലംബി . മ ട വൃദ്ധയുെട മൃതിസമീപ 
കാലത്ത് ആ േയാഗിനിേയാട് േ ാഹകൃത്യത്തിനു പുറെപ്പടാൻ അേദ്ദഹം വളെര
ശങ്കി . എങ്കിലും, കള ാേക്കാട്ട, ചിലമ്പിനകം എന്നീ രണ്ട് ഉദ്ധതബ ക്കൾ
നഷ്ടമായി ം, ‘ഹരിപഞ്ചാനനികന്മാർ’ എെന്നാരു ഗണം തിരുവനന്തപുര
നിറ തുട ന്നതായി കാണുകയും തിരുനൽേവലി േപായിരി ന്ന
േകശവപിള്ളയുെട ചില എഴു കളിൽനി േയാഗീശ്വരപക്ഷവർത്തികളായി
ബഹുസംഘങ്ങൾ ആ േദശങ്ങളിലും തിരുവിതാംേകാെട്ടന്നേപാെല തെന്ന
മഠസ്ഥാപനവും േസനാഭ്യസനവും െച വരു എന്ന് അറിയുകയും െചയ്കയാൽ
പടത്തലവർ ക്ഷണദണ്ഡനൗചിത്യെത്ത പരി ഹി . അടു കിട്ടിയ ഒരു
േലഖനത്തിൽ പടത്തലവരുെട അകൃ ിമമായ േലാകതത്വജ്ഞാനേത്തയും
ഉൽഖനനം െചയ്തതായ ഒരു വൃത്താന്തംകൂടി അടങ്ങിയിരു . ഹരിപഞ്ചാ 
നനേയാഗീശ്വരൻ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഇ ിയനിവൃത്തനായി, ആത്മമാ കനായി,
േവ്യാമചരത്വം സാധിച്ചി ള്ള ഹ്മർഷിതെന്നേയാ എ പടത്തലവർ ശങ്കി .
ആ േയാഗീശ്വരൻ, തെന്റ ഭവനത്തിനടു ള്ള പാന്ഥവാടത്തിൽ സമ  
താപനായി, മേഹാത്സവാരംഭംെചയ്ത് ബഹുജനവന്ദനെത്ത സമ്പാദി
എന്ന് അേദ്ദഹം ചാരന്മാർമുേഖന ക്ഷണം തി അറിയു . മിത്ഥ്യാവാദങ്ങളും
അന്ധ മങ്ങളുംെകാണ്ട് വഞ്ചിക്കെപ്പടുന്നവനല്ലാെത തെന്നേപ്പാെലതെന്ന
സൂക്ഷ്മ ഹണസമർഥനായിരി ന്ന േകശവപിള്ള മെറ്റാരു ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ

വർത്തനെത്ത അയാൾ സഞ്ചരി ന്ന േദശങ്ങളിൽ കാണു േപാലും.
എന്താശ്ചര്യം! േയാഗീശ്വരൻ ഏതദ്വിധമായുള്ള പരമഹംസതെയ സമ്പാദി 
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ച്ചി െണ്ടങ്കിൽ, രാജകുടുംബത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഭീഷണമായ ളയദുരന്തം
ഉപപന്നമാകു . പരമാർത്ഥപരമഹംസതയും ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ തൃഷ്ണാജന്യ 
മായുള്ള കൗടില്യനി രതകളും സംേയാജി ന്ന അവസ്ഥ അസംഭാവ്യെമ
ശാ ങ്ങളും സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയും അവിതർക്കിതമായി ദർശിപ്പി . എന്നാൽ
ഹരിപഞ്ചാനനൻ ര സ്ഥലത്ത് ഏകകാല വ്യാപരിച്ചി െണ്ടന്ന് താനും
ചില കഥകൾ േകട്ടി ണ്ടേല്ലാ. തെന്റ സംശയനിവൃത്തി ള്ള ഭൂതക്കണ്ണാടി
സ്വാധീനമായിരി േമ്പാൾ, ഊഹാേപാഹ മങ്ങളിൽ വിഷമെപ്പടുന്നെതന്തി 
ന്? േകശവൻകുഞ്ഞ് അപഹരിക്കെപ്പട്ട രാ ിയിൽ അയാെള സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന
ഭടന്മാെര ഉടെന വരുത്തി. ഹരിപഞ്ചാനനൻ പട്ടാംബരങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും
ചന്ദനകു മാദിേലപനങ്ങളൂം അണിഞ്ഞ്, സ്വർണ്ണ ഭേയാടുകൂടി തങ്ങളുെട മു 
മ്പിൽ ത്യക്ഷമായി എല്ലാവേരയും േബാധംക്ഷയിപ്പി എ ം, ാമകങ്ങളായ
ഭക്ഷണങ്ങൾേക്കാ നി ാക്ഷീണത്തിേനാ വശെപ്പ വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടതെല്ല ം
അവർ പരി മം കൂടാെത പടത്തലവരുെട വിേനാദേചാദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി
ധരിപ്പി . അവഞ്ചകരും നിർവ്യാജഭക്തന്മാരും ആയ ഭടന്മാെര യാ യാക്കീട്ട്,
പടത്തലവർ മീശെയ തടകിത്തിരുകി, ചിലതിെന്റ േവരിളക്കി നാസികെയ
കശക്കി വപ്പി . െനറ്റിത്തടെത്ത മർദ്ദനംെചയ്ത് കേപാലങ്ങളിെല ഞര കെള
ജൃംഭമാണങ്ങളാക്കി. ഒടുവിൽ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് അത്യാഗാധമായ മാനസികസ 
മാധിയിൽ ലയി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ മേനാേന ം ഭൂതസംഭവപടലങ്ങെള
േഭദനംെചയ്ത് തെന്റ ദാമ്പത്യകാലാരംഭത്തിെല ഥമസന്താനലാഭദശയിൽ
കട . അക്കാലത്ത് സ്വപത്നീേക്ഷമെത്ത അേന്വഷി ന്നതിനായി വന്ന ിപു 
രസുന്ദരി ഞ്ഞമ്മ ഗർഭധാരണത്താൽ അസാമാന്യവ്യാകുലയായിരുന്നതിെന
സന്ദർശനം െച . ആ ഗർഭത്തിെന്റ ഫലം—! ൈകെകാട്ടി, ഉറെക്ക െപാട്ടിച്ചിരി 

െകാണ്ട്, പടത്തലവർ ഉണർ . “പടച്ചത രാേര! പിത്തിെയാെണ്ണാെണ്ടങ്കി
മനിയരു ചാെമണ്ണാ?”എ തെന്റ യുവകാല പരിചയങ്ങളുെട തിയിൽ
നാവിലുദിച്ച ഭാഷെകാ ം മനുഷ്യരുെട ിപ്തപരിമാണകമായ ബുദ്ധിെയ
അപഹസി . എന്നാൽ ഈ അപഹസനം കഴിഞ്ഞതിെന്റേശഷം, രാജ്യെത്ത
രക്ഷണംെചയ്ത് പരമവിജയിയായി മനിവൃത്തനായതുവെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരിേപാലും ഉദയംെചയ്തില്ല. ഈ മുഖസ്ഥിതി കണ്ടതുമുതൽ
പാർവതിയമ്മ ബാലവർഗ്ഗങ്ങളുെട ലീലാബഹളങ്ങേളയും അറ രയിേല ള്ള
ബഹുജനഗമനങ്ങേളയും മാമാെവങ്കിടെന്റ വിേനാദസ്വാത ്യങ്ങേളയും നിേരാ 
ധി .
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ സ മേഹാത്സവം വളെര അടു . അടുത്തദിവസെത്ത
മാധ്യന്ദിനത്തിനുേശഷം തെന്റ യജ്ഞശാലാ േവശനത്തിനുള്ള േഘാഷയാ
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നടത്താൻ ആ േയാഗീശ്വരനും, യജ്ഞധ്വംസനത്തിനുള്ള തെന്റ യാ ാേഘാഷം
േകാട്ടയ്ക്കക ള്ള േയാഗിവാടമുഖമായി നടത്താൻ പടത്തലവരും നിശ്ചയി .
േകശവപിള്ളയുേടയും ഭഗവതിയമ്മയുേടയും ത്യാഗമനമുണ്ടാകാത്തതിനാൽ
അേദ്ദഹം അസ്വസ്ഥനാെയങ്കിലും രാജദർശനംകഴിച്ച് െചമ്പകേശ്ശരിയി 
േല മടങ്ങി, കുമാരൻതമ്പിെയ വരുത്തി, തെന്റ അന്തർഗതങ്ങേളയും
മഹാരാജാവിെന്റ അഭിമതങ്ങേളയും ധരിപ്പി . പടത്തലവർ അനുഷ്ഠിപ്പാൻ
നിശ്ചയിച്ചിരി ന്നതിനായി ധരിപ്പിച്ച ഉദ്യമം സാഹസമാെണ സ്ഥാപി 

ന്നതിന് കുമാരൻതമ്പി ആേലാചി എങ്കിലും, ഒ ം മിണ്ടാെത തെന്റ
ഗുരുബ േവ റിച്ച് അേദ്ദഹം വൃദ്ധാദരനായി െതാഴുതുെകാ നട .
അനന്തരം പടത്തലവർ അനുഷ്ഠിച്ച കൃത്യം തെന്റ ആയുധങ്ങളുെട പരിേശാ 
ധനയും ശു ഷണവും ആയിരു . സന്ധ്യേയാടുകൂടി ചിന്താവിവശനായി,
തെന്റ നിയമസ്ഥാനത്ത് ഉപധാനാവലംബിയായി സ്ഥിതിെച ന്നതിനിടയിൽ,
താൻ പാതി ൈദവാർദ്ധ ടീകരണമായി, മ ടെത്ത വൃദ്ധ ദീനം
അത്യാസന്നമാെണ ം പടത്തലവെര കാണുന്നതിന് ആ ഹി എ ം,
ഉണ്ണിത്താെന്റ ഒരു ദൂതൻ എത്തി ധരിപ്പി . “ശരി! തിരുേമനി മഹാഭാഗ്യ 
വാൻ! അവിടേത്ത േവണ്ടിയുള്ള പുറപ്പാടിേലക്ക് എ ന്യായമായ കാരണം
കിട്ടിയിരി ” എ വിചാരി ന്നതിനിടയിൽ മാമെവങ്കിടൻ എത്തി.
അസാധാരണമായുള്ള ഒരു ശുദ്ധഗതിെകാണ്ട് “മ ടെത്ത വലിയമ്മ മുട്ടിയ
സ്ഥിതിയിലായി. ഹരിപഞ്ചാനനമൂസിെന കൂട്ടിെക്കാ േപാകാൻ ഞാൻ
അേങ്ങാ േപാകു ” എന്ന് പടത്തലവർ മാമെന ധരിപ്പി .
മാമൻ: “എന്നാൽ കുട്ടിപ്പട്ടരായി മാമൻകൂടിയുണ്ട്.”
പടത്തലവർ: “േവണ്ട—ഞാൻ തനി മതി.”
മാമൻ: “ആ പഞ്ചമഹാപാതകന്റവിെട തനി െപാ ടാ.”
പടത്തലവർ: “േപായാൽ—?”
മാമൻ: “അയാളുെട േപരുതെന്ന നാലുകാലന്മാരുെട അരചൻ ഇരട്ടിച്ചതേല്ല?”
പടത്തലവർ: “എേപ്പാെഴങ്കിലും ഒ മരിക്കേണ്ട േഹ?”
മാമൻ: “മരിപ്പാൻ നല്ല വാരാണസി േനാക്കിെച്ച ണു. അയാളുെട ൈകയിൽ
എട്ടടിവീരെന്റ വിഷമാണുള്ളത്. മാമനിതാ—ഓം! ഭുഃ! സ്വഹഃ ഹ്മസ്വം പിടി
സത്യംെചയ്യാം. ആ ഉമ്മിണിപ്പിേള്ളെട ഉടല്—”
പടത്തലവർ: “നാശം! അക്കഥ േക കാതു തഴമ്പി —”
മാമൻ: “െകാ തഴമ്പി ന്നതിേനക്കാൾ സുഖമേല്ല?”
പടത്തലവർ: “ഇന്നെത്ത എെന്റ യാ തനിച്ചാണ്. േനരെത്ത കാലെത്ത
േപായി ഉറങ്ങണം. ഒറ്റപ്പട്ടർ ശകുനത്തിന് ഇവിെട നിൽക്കണ്ട.”
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മാമൻ: (അർദ്ധനിർബന്ധമായി) “അ േന്ന—”
പടത്തലവർ: “േപാകൂ േഹ!”
പടത്തലവരുെട നിശ്ചയത്തിനു ബലമായി ഏേതാ ഒരു പേരാക്ഷേവരുെണ്ട
മാമനു മനസ്സിലായി. അേദ്ദഹം എെന്തങ്കിലും കരുതീ െണ്ടങ്കിൽ, കണ്ടിട്ടാവെട്ട,
മാമനും ചിലതു കരുതു . സംശയം കൂടാെത എഴുേന്നറ്റ്, മിണ്ടാേതയും അേങ്ങാ 
ം ഇേങ്ങാ ം കുരങ്ങെനേപ്പാെല േനാക്കി ചൂ വിരലുകെള മറി ം തിരി ം മുട്ടി

ചില നീശ്ശബ്ദതാളങ്ങൾ പിടി ം മാമൻ പുറത്താകുന്നതുവെര സാവധാന ൗഢി 
േയാടു നടന്ന്, മുറ്റത്തിറങ്ങി, പറേന്നാ പറന്നില്ലേയാ, ാഹ്മണൻ ഇതാ ജനറൽ
കുമാരൻതമ്പിയുെട ഭവനത്തിൽ എത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന അേന്വഷി .
ആ േസനാനി കുറ മുമ്പ് തെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥലേത്ത പുറെപ്പട്ടിരു എ
േകട്ട്, ദളവാമഠത്തിെലത്തി, ആ ാഹ്മണൻ ഉരുട്ടി ഉയർത്തിയ േചാറ്റിെന
തടഞ്ഞ്, ഒരു ‘പാർത്ഥവധം’ നാട്യ ബന്ധെത്ത കഥനംെച . കഥാമധ്യ 
മായേപ്പാൾ, ആ മ ി വരെന്റ ത്േകാപവും അക്ഷമതയും േചർന്ന് “േപാം
പാട്ടാ!” എ െകാടുത്ത ഒരാട്ട്, മാമെന മഹാരാജാവിെന്റ മണിയറദ്വാരത്തിൽ
എത്തി . അവിടെത്ത നിശ്ശബ്ദതയും താറുമാറും കണ്ടി ം മാമൻ സേങ്കാച 
െപ്പടാെത ദ്വാസ്ഥന്മാെര തകർത്തിട്ട് തിരുമുമ്പിൽ കട വീഴു . “നെല്ലാരു

ഭു— ൈജ–ശാകേപ്പാറാർ സ്വാമീ! നാങ്കളാരുെശാന്നാലും േകക്കമാട്ടാർ.
ഹരിപഞ്ചവാനര—രാവണ—ചതുരാനന—” എന്നിങ്ങെന തെന്റ സങ്കടെത്ത
ഉണർത്തി . പടത്തലവരുെട ഗൗരവതീ തെയ പാർവേണ ത്വമാ ന്ന
ൈന ര്യം ഉജ്ജ്വലി ള്ള മുഖേത്താടിരി ന്ന മഹാരാജാവിൽനി പുറെപ്പട്ട
“േപാകൂ തെന്റ പാട്ടിന്!” എ ള്ള സപ്തമുഖശൂലം മാമെന കുത്തിെയടുത്ത്
പത്മതീർത്ഥക്കരയിലാ . “ഒമ്പത്തി ആരേരമുക്കാൽ ശനി!” എ
പുലമ്പിെക്കാണ്ട് ഒരു അശ്വത്ഥത്തിെന്റ ചുവട്ടിലിരുന്ന് രണ്ടാംമു െകാ
വീശി ക്ഷീണംമാറ്റി, ഭുക്കളായുള്ളവരുെട നിർഘൃണത്വെത്ത തുഷ്ടിയാേവാ 
ളം ശകാരിച്ചേപ്പാൾ, ഒരു യുക്തിയുദിച്ച്, വൃദ്ധൻ മണക്കാ മഹമ്മദീയരുെട
വാസേദശേത്ത മണ്ടി ട . അതികഠിനമായുള്ള കൂരിരുട്ടിൽ, പല
ഇടവഴികളിെല കയ്യാലകെള െഞരിച്ചിട്ട്, തിര ന്നതിനിടയിൽ, ാർത്ഥിത 
നായ ഭീമകായെന ക മു . ആ സരസസാലഗാ െന പിടി നിർത്തി,
കുലുക്കി, തെന്റ ശ്വാസംമുട്ടിനിടയിൽ പല താഡനങ്ങളൂം മീശെക്കാ ം വ ാ 
ക്ഷേപവും െതാപ്പിഹസനവും കഴിച്ച് അയാളുെട ‘ഭീമേസന’ വിദ്യകളും െകാണ്ട്
ഹരിപഞ്ചാനനവാടത്തിൽ പടത്തലവർ സഹായിയായി എത്തണെമ
കൽപി . ഹരിപഞ്ചാനന—പടത്തലവന്മാരുെട നാമദ്വന്ദ്വെത്ത ഒന്നി
േകട്ടേപ്പാൾ ഭീമാകാരനായ പക്കീർസാ മണ്ടി ടങ്ങിയതിെന്റ േവഗവും
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സം മവും മാമാെവങ്കിടെനെക്കാണ്ട് നക്ഷ െമണ്ണിപ്പി . ഭേഗ്നച്ഛനായി
തിരി നടന്ന്, കിഴേക്ക ാകാരദ്വാരത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ാഹ്മണെന്റ
ഭാഗ്യതാരം െതളിഞ്ഞേപാെല, അനുചരന്മാർസഹിതം ഗമനംെച ന്ന കുപ്പാ 
യവ ധാരിയായ ഒരാൾ ഇരുട്ടിനിടയിൽകൂടി മാമെന്റ ആകാരെത്തക്കണ്ട്
തെന്റ പരമാർത്ഥസ്വരത്തിൽ “അതാര് ” എ േചാദ്യംെച . ഊ പുര
വലിെയരിേശ്ശരിവാർപ്പിെന ഒറ്റൈക്കയാൽ െപാ ന്നതിനു സാമർത്ഥ്യമുണ്ടാ 
യിരുന്ന മാമെന്റ ര ൈകകളും േചർന്ന് പഥികെന്റ ആകാശാേരാഹണം
നി യാസം സാധ്യമാ . പഥികൻ പിടഞ്ഞ്, പുളഞ്ഞ് ൈകകാൽ കുടഞ്ഞ്,
പല ാർത്ഥനകളും െച ന്നതിനിടയിൽ മാമാെവങ്കിടെന്റ ബുദ്ധി വിേശ 
ഷ കാശമുണ്ടായി, പാന്ഥയുവാവിെന താഴ നിറുത്തി, “മ തര—” എ
പാടി, “വച്ചിരു നക്ക്—പാർ” എ ഭയെപ്പടുത്തി, ചുംബനവർഷവുംെചയ്ത്
പടത്തലവരുെട ഉദ്യമെത്ത ധരിപ്പി . അയാളും പക്കീർസാെയേപ്പാെല
ചിറെകാതുക്കിപ്പായുന്ന പക്ഷി തുല്യം ആകാശെത്ത ചീന്തി മറയു . മാമൻ
ആശ്ചര്യഭരിതനായി, േതാറ്റ്, അമ്പി, െചമ്പകേശ്ശരിയിേല മടങ്ങി. പാർവതി 
പ്പിള്ളേയാടു സഹതപനത്തിന് ഹാജരു െകാടു .
ഇതിനിടയിൽ െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ ചില വിേശഷസംഭവങ്ങൾ നട .
മാമാെവങ്കിടൻ പടത്തലവെര വി പിരിഞ്ഞ്, ആ ഭു ചിന്തകേളാടുകൂടി ഇരി  
േമ്പാൾ, വിജയാത്മകമൂർത്തി തെന്ന ഉത്സാഹപൂർണ്ണമന നാ ന്നതിനായി
അവതരണം െചയ്തതു േപാെല സൗന്ദേര്യശ്വര്യലാളിത്യങ്ങളുെട ധാമമായ ഒരു
യുവാവ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ത്യക്ഷനായി, മുകുളീകൃതപാണിയായി നി .
തെന്റ മുമ്പിൽ അശുവർഷംെച നി ന്ന സേമ്മാഹനകരനായ േകാമളകുമാര 
െനക്കണ്ട്, പടത്തലവർ ആനന്ദക്ഷീണനായി എങ്കിലും എഴുേന്ന യുവാവിെന്റ
അടു െച മുഖെത്ത നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷി േനാക്കീട്ട് േസ്നഹവിവശനായി
അയാെള തേലാടി വിജയലബ്ധിയാൽ സ ഹൃഷ്ടനായി. “കഴ ട്ട നി
വരികയാേണാ?” എ േചാദ്യംെച . ആഗതനായ േകശവൻകുഞ്ഞ്, “അല്ലാ,
എനിക്ക് ഒരു ജന്മം കഴി േപായി. രണ്ടാംജനിക്ക് അച്ഛൻ അവിടന്നാണ്.
അതുെകാണ്ട്, ആദ്യമായി ഇവിെട ക െതാഴാൻ േപാ .” ശബ്ദാകർഷ 
ണം പടത്തലവെര പനിനീർ ളത്തിൽ മുക്കി. എന്നാൽ, ഇതിനിടയിൽ
നാലുെകട്ടിനകത്ത് ഒരു വലിയ തകൃതി േക തുടങ്ങി. അതു ഭഗവതിയമ്മയുെട
വിജയപൂർവ്വമായ ത്യാഗമനംെകാ ണ്ടായ ബഹളംതെന്ന ആയിരു . ആ
വിജയിനി കള ാേക്കാട്ടമർദ്ദിനി എന്ന ഭാവേത്താടുകൂടി, പടത്തലവേരാടു
വിടുവാ ടെവട്ടാൻ അറ രയ്ക്കക േവശി . “പവതി െപയ്യാ ചുമ്മാ വരു 
േമാ േന്ന? അമ്പമ്പേടാ! പവതിെപ്പണ്ണ് എലങ്കചാടിയ രാമായണം െചാല്ലിയ
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പൂരായമാഹും. ആണുങ്ങളു െകട്ടിച്ചമ്മച്ചാലേല്യാ, െപാരാണങ്ങള്? പവതി െപ 
ട്ടപാടും കണ്ടവേരാെണ്ട. അെതാെക്ക എെന്റ പിള്ള കവിസെക്കരന്ധമാ മ്പം
അങ്ങേത്ത ം േകൾക്കാം.”
പടത്തലവർ ആ സന്ദർഭത്തിൽ കളിവാ കൾ േകൾ ന്നതിനും പറയുന്ന 
തിനും സന്നദ്ധനായിരുന്നില്ല. േകശവൻകുഞ്ഞിെന പിടിച്ച്, അടുത്തിരുത്തി,
വീ ം തേലാടി സംഗതികെളല്ലാം േചാദിച്ചറി . ഭഗവതിയമ്മെയ അടു
വിളിച്ച്, തെന്റ ൈകയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു വിലേയറിയ േമാതിരെത്ത അവരു 
െട ൈക പിടിച്ച് വരലിൽ ഇ െകാടു . “ഇ യുമല്ലാ അക േപായിരിപ്പിൻ.
ഇനി എനി കുറ േജാലിയുണ്ട്.”
ഭഗവതിയമ്മ: “ഇനി എെന്റ പിേള്ളത്തരണം.”
പടത്തലവർ: “നിങ്ങെടപിള്ള രാജ്യെത്ത രക്ഷി െകാ വരു . അവൻ
നിങ്ങൾ കനകം െചാരിയും. അതു ചുമക്കാൻ അക േപായി നിറ ണ്ട്
കരു ണ്ടാക്കിൻ.” േകശവൻകുഞ്ഞിെന പടത്തലവർ ക്ഷണത്തിൽ ഊണുകഴി 
പ്പിച്ച്, ഉണ്ണിത്താൻ ഉപേയാഗിച്ച േമനാവിൽത്തെന്ന കയറ്റി ചിലമ്പിേനെത്ത
യാ യാക്കി. അങ്ങെന യാ യാ ന്നതിനുമുമ്പിൽ ആ യുവാേവാട് ഒരു േചാ 
ദ്യം െച : “കൽപിച്ച് ഒരു േമാതിരം കാണിച്ചത് എെന്റ അപ്പൻ വിറ്റതേല്ല?”
േകശവൻകുഞ്ഞ്: “അതുേപാെല ഞാെനാ വി . എെന്നക്കാണിച്ചതിൽ
ക കൾ കൂടുതലുണ്ട്. ഉപേയാഗി വന്നതുമാണ്.” ഈ ഉത്തരം േകട്ട ഉടെന
ആ യുവാവു നിരപരാധി എ വിധി ണ്ടായി ള്ള കൽപനനീട്ട് താൻ വാങ്ങി 
വച്ചിരുന്നതിെന പടത്തലവർ ആ വിദ്യാധനെന്റ ൈകയിൽ െകാടുത്ത്, ആ
േകാമളവദനെന്റ െചകിട്ടിൽ തട്ടി, “ഞാൻ പുറെകയുണ്ട്. മീനാക്ഷി ട്ടിെയ
ഒരു ദിവ്യരത്നമായി വിചാരിക്കണം” എ ം മ ം ചില ഉപേദശങ്ങൾ നൽകി.
പടത്തലവരുെട പാദങ്ങെള ര ൈകെകാ ം ഭക്തിപൂർണ്ണതേയാടു െതാട്ട്,
അേദ്ദഹെത്തയും വടേക്കെക്കട്ടിൽ കടന്ന് ഗൃഹനായികെയയും, നവമായ ഒരു
സ്ഥാനത്തിേലക്ക് ആേരാഹംെച മാറ് ഭഗവതിയമ്മേയയും െതാഴുതുെകാണ്ട്
േകശവൻകുഞ്ഞ് യാ യാരംഭി . ഒടുവിലെത്ത ിയെയ, യുവാവിെന തുടർ
െചന്നിരുന്ന പടത്തലവർ സൂക്ഷി . ‘പവതിെക്കാച്ചി’ ആ മുഹൂർത്തംമുതൽ പവ 
തിപ്പിള്ളെയന്ന േജ്യാതിഷ്മതിയായി രാജ്യസമുദായമണ്ഡലങ്ങെള വിതാനി .
േകശവൻകുഞ്ഞിെന യാ യാക്കി, അഞ്ചാറുനാഴിക കഴിയുന്നതുവെര പടത്ത 
ലവർ ഭഗവതിയമ്മേയാടു സംഭാഷണംെചയ്തിരു . അനന്തരം ആ ീെയ
അടുക്കളെക്കട്ടിേല യാ യാക്കീട്ട് വട പടിഞ്ഞാറുള്ള ഒരു മുറിക്കക
കട . കാൽനാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ അറയ്ക്കക നി നി മിച്ചത്
രാമവർമ്മത്ത് അനന്തപത്മനാഭനല്ല, രാമവർമ്മ മഹാരാജനിയുക്തനായ ഒരു
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വീരഭ ൻ തെന്ന ആയിരു . കൃ ിമേവലകൾെച ള്ള ചല്ലടമിട്ട് നടുക്ക 
ച്ച വലി െകട്ടി മുറുക്കിയും, അതിെന്റ മുകളിൽ ഇരട്ടവ ം ഇറുെക ഉടു ം
അതിനിടയിൽ ിേകാണാകൃതിയായ ഒരു കഠാരി തിരുകിയും ഇെതല്ലാം
മറച്ച് ഒരു െവണ്ണപ സാൽവ പുത ം, തലേചർന്നമരുന്ന ഉരു െതാപ്പിെയ
െചമ്പ െകാ വാലിട്ട് പുറം ചുറ്റിയും, വലതുൈകയിൽ ഉറയിൽ ഇട്ടി ള്ള ഒരു
െനടിയ വാൾ ധരി ം, മുഖം വീര ചുരിമയാൽ അരുണിതമായും പടത്തലവർ
പുറെപ്പട്ടിരി . കൃതാവ് ഇരുഭാഗേത്താ ം േകാതി വികസിക്കെപ്പട്ടി ള്ളതു

സരിപ്പി ന്ന സു ീേവാ തയും, സ്വസാേങ്കതികാഭ്യസനത്തിെന്റ േയാ 
ഗസംഭാവനയാൽ ഉണർ ള്ള വി ാന്തിയും, കച്ചെകട്ടി മുറുക്കിയതുെകാണ്ട്
വർദ്ധിച്ച വേക്ഷാവി തി ആവിഷ്കരി ന്ന സംഹാരകത്വവും, ആ പുരുഷെന
ഒരു സിംഹ ഭനായി ജ്വലിപ്പി . രഖഡ്ഗം ധരി ള്ള ദീർഘപാണി 
യായി, ശ രക്തമധു മംെകാണ്ട് ഉന്മത്തെനന്നേപാെല, രണരേസാദ്യതനായ
മല്ലെന്റ പടുതേയാടു പടത്തലവവൃദ്ധൻ സ്ഥിതനാകുന്നത് അന്ന് ആദ്യമായി
കാണുകയാൽ, പതുങ്ങി േനാക്കിനിന്നിരുന്ന ആ ിതജനങ്ങൾ വിഷണ്ണരായി.
കാൽനാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ൈകേത്താ മുതലായ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ച്
മ വിധങ്ങളിൽ പടത്തലവെരേപ്പാെലതെന്ന ഒരുങ്ങിയ ഒരാൾ അറ രയുെട
െതേക്കശെത്തത്തി. പടത്തലവർ എഴുേന്നറ്റ്, തുല്യേവഷനായി ആഗമിച്ച
േസനാനായകൻ കുമാരൻതമ്പിെയ മുന്നിട്ട്, യാ തുടങ്ങി.
രാ ി ഏകേദശം പതിന നാഴിക അടു എങ്കിലും നഗരത്തിെല ധാന 
വീഥികൾ ഉൽഗതജീവ സരങ്ങളായിരി . രാ ി പകലായിത്തീർന്നി 
രി ന്ന ആ അവസ്ഥ ഹരിപഞ്ചാനനപരമഹംസരുെട യജ്ഞദിവസത്തിെന്റ
ഉപസ്ഥിതിെകാ തെന്ന ആയിരു . കാഷായവ ചുരിമ രാ ിയു 
െട ശ്യാമതെയ പിശംഗതയും ശാന്തതെയ ഉത്സവേകാലാഹലവും ആക്കി,
സ്ഥലകാല സ്ഥിതികെള പാെട അവസ്ഥാന്തരീകരിച്ചിരി . ഹരിപ 
ഞ്ചാനനജയ ണാദങ്ങൾ മാർഗ്ഗസന്ധികളിൽ മുഴ . ഭക്ഷ്യതാംബൂലാദി
വാണിജ്യസേങ്കതങ്ങൾ രാജ്യസമൃദ്ധിെയ ബഹുധാ ലക്ഷീകരി . എന്നാൽ
രാജ്യലക്ഷ്മീകാന്തൻ മുഖെത്ത വിവർണ്ണെപ്പടുത്തി, പടത്തലവരുെട തച്ഛായയിൽ
േവഷം ധരിച്ച്, ‘ക മണ്ഡപം’ എന്ന (ഇേപ്പാൾ നഷ്ടമായിരി ന്ന) രാജനില 
യത്തിൽ അവസ്ഥിതനായി, അവിെടയുള്ള ഒരു കൃഷ്ണവി ഹെത്ത േനാക്കി
ആത്മഗതം െച . “പാർത്ഥസാരഥിയായി അവിട േപാർക്കളത്തിൽ
പരിേ ശിച്ചിേല്ല? സത്യെത്ത ലംഘി ം ആ ിതരക്ഷണത്തിനായി ഭീഷ്മനിധ 
നത്തിന് ആയുധെമടുത്തിേല്ല? കഷ്ടം! ഞാൻ ഇവിെട സുഖമായി ഉറ കയും,
ആ ഭക്തശിേരാമണിയായ േയാദ്ധാവ് അവിെട—െകാ െമന്നേല്ല മാമൻ പറ 
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ഞ്ഞത്? ആ വൃദ്ധ ാഹ്മണെന്റ േസ്നഹമഹത്വം എെന്റ കർത്തവ്യെമെന്ത ള്ള
പാഠെത്തത്തരു . എന്നി ം ഇങ്ങെന ചഞ്ചലമനേസ്സാെട നിൽ േക?
ഭഗവത് സാദം േപാെല വരെട്ട.” ര മൂ യുദ്ധവിദഗ്ദ്ധന്മാരായ േസവകേരാ 
െടാന്നിച്ച് മഹാരാജാവും നടതുടങ്ങി. രാജമന്ദിരത്തിെല ഗാ കൾ ഇരട്ടിയും
മൂവിരട്ടിയുമായി ഉറപ്പിക്കെപ്പട്ടിരി . ഇളയരാജാവ് തെന്റ മണിയറയിൽ
രാജാജ്ഞയാൽ ആ രാ ികാലേത്താളം ബന്ധിക്കെപ്പടുകെകാണ്ട്, അവിെട
അസ്വസ്ഥനായി ഉഴന്ന് നി കൂടാെത സഞ്ചരി . ീപാദനിലയനവാസി 
നിയായ അമ്മത രാട്ടി എേന്താ സംരംഭമുെണ്ട ശങ്കിച്ച്, ീപത്മനാഭേസവി 
നിയായിത്തെന്ന രാ ി കഴി . രാജനിലയനങ്ങളിെല പരിചാരകജനങ്ങൾ
അ രാജേസവനമൗനേത്തയും സേങ്കാചേത്തയും സ മം അനുഷ്ഠി .
മതിലകെത്ത േഗാപുരദ്വാരപാലന്മാർ അന്നെത്ത രാ ിയിൽ നി റങ്ങാെത,
ദ്വാരരക്ഷണെത്ത അത ജാറായി അനുവർത്തി . അടുത്തദിവസെത്ത
േഘാഷയാ ാഡംബരെത്ത റിച്ച് ‘ഹരിപഞ്ചാനനിക’ന്മാരിൽ കവികളാ 
യുള്ളവർ അഡ്വാൻസ് (മുേമ്പറ് ) കവനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ േഘാഷി .
ഇതിനിടയിൽ, ഹരിപഞ്ചാനനവാടത്തിെന്റ അന്തർഭാഗം പുറെത്തന്നേപാെല
അസാധാരണമായുള്ള ജീവജാല ചുരിമെകാ നിബിഡമായിരി െന്നങ്കി 
ലും, നിശ്ശബ്ദതയാൽ ആ സാേങ്കതാധിപെന്റ സമാധിസമ തെയ ടീകരി 

. രാജപഥസഞ്ചരന്മാരായ കാഷായവ ക്കാരുെട സംഖ്യ െപെട്ട
െപരുകു . തിക്കിത്തിരക്കി ടുന്ന നവസംഘക്കാരിൽ ചിലർ മൃദുപദന്മാരായും
ശീമക്കന്ന ഴലുകെള വ ങ്ങൾക്കിടയിൽ മിടുേക്കാടു മറ ം അവരവരുെട
സാന്നിദ്ധ്യെത്തത്തെന്ന ശങ്കി ന്ന േചാരന്മാെരേപ്പാെല അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം
േനാക്കിയും, ഒെന്നാന്നായി ഹരിപഞ്ചാനനവാടത്തിനു ചു മുള്ള പറ കളിെല
മര വടുകളിലും െകട്ടിടങ്ങളുെട മറവുകളിലും ചുവരുകളുെട പുറകിലും േചർെന്നാ 
തു . ഈ മഹാതിമിേര ക്കളായ ഗണം ഹരിപഞ്ചാനനമഹാഹുതി

ീപത്മനാഭസേങ്കതത്തിൽത്തെന്ന േഹാമഗർത്തനിർമ്മാണം െചയ് വാൻ നി 
യുക്തന്മാരായുള്ള നന്ദിഭൃംഗി മുഖന്മാരായ ഭൂതങ്ങേളാ—ൈവഷ്ണവകിങ്കരന്മാേരാ,
അല്ല, ധർമ്മരാജഭടന്മാേരാ?
ബുദ്ധിയുെണ്ടങ്കിൽ മനുഷ്യർ ചാകുേമാ?
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ്

“ഇങ്ങിനിവരാതവണ്ണം േപായാർ െതേക്കാട്ടവർ”
കുപ്പശ്ശാരുെട രക്തത്തിൽ അഭ്യംഗസ്നാനം കഴിച്ചേതാടുകൂടി ച ക്കാറെന്റ
പൂർവ്വവി തിയിൽ നാരകീയമായ ഒരു അസുരത്വം കൂടി സംഘടി . എന്നാൽ,
അതു ച ക്കാറെന്റ ഹൃദയകുട്ടിമെത്തത്തെന്ന ഥമമായി ഭൂകമ്പസം മണം
െചയ്യി . വി മികൾ സന്ദർഭങ്ങളാൽ സൃഷ്ടങ്ങളായി വിേച്ഛദ്യരാകു . അവ 
രുെട പരാ മശക്തികൾക്ക് ദുർദ്ദശാൈവരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ, അവരാൽ
വിക്ഷതന്മാരാക്കെപ്പട്ട സത്വങ്ങളും ക്ഷതദാനത്തിനു ബലിഷ്ഠന്മാരാകു . ച  
ക്കാറാനുകൂല്യം ആ ധന്യെന ൈകെവടിഞ്ഞ മാ യിൽ, തന്നാൽ പാദക്ഷതം
െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്ന കൃമികൾ, ജിഹ്വയുെട സംഖ്യയിലും ചാരവി തിയിലും

േയാേഗാർജ്ജിതത്തിലും, നാഗരാജതുല്യന്മാരായി. ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ
മ ചര്യകെള മാഭ്യസനം കൂടാെത അനുവർത്തിക്കയാൽ, ച ക്കാറദുർമ്മതി
ഉന്മാദവാനായിത്തീർന്നിരി എെന്നാരു തി കഴ ട്ടം േദശ പര .
ആ ഘട്ടത്തിൽ ച ക്കാറാനുകൂലികളായി വർത്തി ന്നവർ രാജ്യാധികാ 
രത്താൽ ദണ്ഡ്യേരാ ബദ്ധ്യേരാ ആകുെമന്ന് ഒരു ഭീഷണിവാദവും സർവ
വ്യാപരിച്ച്, ച ക്കാറെന്റ േമൽ പതിച്ച സാമുദായികശിക്ഷെയ പൂരിപ്പി .
സാമൂേഹ്യാർജ്ജസ്വലതയുെട ഈ വിജൃംഭണത്തിെന്റ ഫലമായി ചിലമ്പി 
േന ദശാസ്യൻ േദശനായകത്വത്തിൽനി ം സമുദായാംഗതയിൽനി ം
ഏകയാമംെകാ ബഹിഷ്കരിക്കെപ്പ . അനവരതമായുള്ള ഉേപക്ഷാതപത്താൽ

ണയെഞ ശുഷ്കമാക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ച ക്കാറിണി (പു ീസേമതം) ജന വാ 
ദവാത്യയുെട ഥമേക്ഷാഭത്തിൽത്തെന്ന ഭർ തരുവിൽനി േവർെപ .
ആ ഖലകുലസ ാട്ടിെന്റ പരപീഡനൗ ക്യം ഇ കാരം സ്വജനേദ്വഷത്തിൽ
പര്യവസാനിച്ച ദിവസവും, സകലേലാകങ്ങൾ ം തപനനായ േദവൻ അയാ 
േളാടു സഹതാപം ഭാവിക്കാെത ഉദയവും അസ്തമയവും െച . എന്നാൽ,
‘സൗജന്യം’ എ ള്ള ധർമ്മം െകാണ്ട്, മ ജീവതതിയിൽനി മനുഷ്യജാതി
വ്യത്യസ്തെപ്പടുന്ന മാണേത്തയും തൃണീകരി ന്ന ച ക്കാറൻ സഹതാ 
പസാന്ത്വനാദി ിയകെള ‘ഊട്ടാത്ത’ േഗാഷ്ഠിവർഗ്ഗത്തിൽ ഗണിച്ചിരു .
ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ ഹ്മാണ്ഡപരിചാരകനായ സൂര്യെന്റ ഒഴി കൂടാത്ത ൈദനം 
ദിനകർത്തവ്യങ്ങളായിരു . അന്യേഗാളകാര്യങ്ങൾ അവരവെര ബന്ധി ന്ന
നിയമങ്ങൾ അനുസരി നടക്കെട്ട. തെന്റ മഹൽേഗാള വർത്തനെത്ത തെന്റ
സുഖഹിതസൗകര്യാനുസാരമായി—അതായത്, തെന്റ സ്വകാര്യജ്യൗതിഷിക 

മാണങ്ങളാൽ നിർദ്ഷ്ടമാകുന്ന ‘കാലവും കർമ്മവും’ ഒപ്പിച്ച്—താൻതെന്ന
യഥാവശ്യം നിയമനവും പരിരക്ഷണവും െച െകാ ം, ദൃഷ്ടാന്തം ആേഗാള 

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 321

സ്ഥമായുള്ള ഉദരഘടികാരത്തിെല േബാധിനിയ ം അസ്തമയത്തിനുേശഷം
ത ടനം തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ച ക്കാറ ഭുതെന്ന പാചകവൃത്തിെയ അനു 

ഷ്ഠിച്ച്, മൃഷ്ടമായി ഭക്ഷണവും കഴിച്ച്, ഉഷപൂജ പഴേഞ്ചാറു വച്ചടച്ച്, തെന്റ
സുധർമ്മാസ്തരണത്തിൽ ദക്ഷിണാസനനായി ശരശയനംെചയ്ത്, കാള ർ 
ക്കംെകാ െകാതുേകാട്ടിച്ച് ൈചതന്യത്തിെന്റ അഭാവപുഷ്ടിെയ അനുഭവി .
അനന്തരം, പറ കളിൽ വീഴുന്ന ഫലങ്ങെള െപറുക്കാനായി അയാൾ പക്ഷി 
കൾ മുമ്പ് ഉണർ .
ദുർദ്ദശാസഹ്യതയിലുള്ള തിതിക്ഷ മനുഷ്യരുെട ധീേരാദാത്തതയ്ക്ക് ഒരു മാനദ 
ണ്ഡമാെണങ്കിൽ, ച ക്കാറൻ വീര്യപൗരുഷങ്ങളിൽ ലങ്കാധിപദശാസ്യേനയും
ജയി . േകവലം മദമൂർച്ഛയാേലാ, ആന്ധതയാേലാ അല്ല, ആത്മ മാണങ്ങളുെട

ടത, വീര്യം, ദാർഢ്യം എന്നിവകൾെകാ തെന്ന, ച ക്കാറൻ തെന്റ
ആപന്നതെയ തൃണീകരി . അതിെന്റ േഹതുഭൂതന്മാെരന്ന് തെന്റ ബുദ്ധിയിൽ
േതാന്നിയവർക്ക് തെന്റ ശകാരനിഘ വിൽനിന്ന് തിരെഞ്ഞടുത്ത ചില
മുക്താ വാളങ്ങെള അയാൾ സമ്മാനി കയും െച . മുഖം രക്തകാളിമേയാടു

ജ്വലിപ്പി ം, മുഖച്ചാണെകാ തെന്ന ആകാശത്തിൽ ചന്ദനമര ം, താൻ
േലാകഗതിെയ അനുകൂലിേക്കണ്ട ഒരു അംഗമെല്ല െഞളിഞ്ഞ്, ൈകവീശി
നട ം, അധഃപതനകളങ്കം സ്വബിംബെത്ത തേലാടുകേപാലും െചയ്തിട്ടിെല്ലന്ന്
ച ക്കാരൻ തെന്റ മണിമന്ദിരത്തിനു േബാദ്ധ്യമാക്കി.
തെന്റ വൃത്താന്തെത്ത റിച്ച് ഇേതവെരയും അേന്വഷണം െചയ്യാത്ത ഹരി 
പഞ്ചാനനനതീർത്ഥപാദേരയും ച ക്കാറൻ സ്വരചിതമായ നിഘ വിെല
ചില നാമങ്ങളുെട പര്യായമാക്കി. താൻ നടത്തിയ വധാപരാധത്താൽ രാജാധി 
കാര േവശനമുണ്ടാക്കാത്തത്, തെന്റ പരാ മെത്ത ഭയന്നാെണന്ന് അയാൾ
മദി . എന്നാൽ ആ ഭവനത്തിെന്റ േകാട്ട വരുകളുെട മുകളിൽ ടി ഒരു
തിരേനാട്ടം കഴിച്ചേപ്പാൾ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ േന ങ്ങൾ പരിചയമില്ലാത്ത
ചില നാഗരികജനങ്ങെള അേദ്ദഹം ദർശനംെച . ച ക്കാറസരസെന്റ
പുരികങ്ങൾ ഒന്നിളകി; േന ങ്ങൾ അപഹാസ സരംെകാ ചലി ;
ഋഷഭാധരങ്ങൾ സുഷിരാകൃതിയായി സമുച്ചയിച്ച് ഒരു മുരളീഗീതെത്ത വി 
സർജ്ജി .“ഇ വരുവിൻ—ഒടയാൻ െചറുക്കെന്റ െനേട്ടാട്ടം പിടിപ്പാൻ
കരുെത്താള്ളവര്—തള്ളമാെരെത്താഴുതു വായ്ക്കരീമിേട്ടച്ച് ഇ വരുവിന് ” എ
ദർപ്പനിർേഘാഷേത്താടുകൂടി ഭവനത്തളത്തിൽ കടന്ന് മു കൾ തമ്മിൽ മുട്ടിച്ച്,
മുമ്പിലെത്ത േവണുവാദനത്തിൽ വി േപായിരുന്ന താളെത്ത ആ വീരവരിഷ്ഠൻ
േമളി . എന്തായാലും കാ വ ള്ള ഒരു ബ വിെന്റ സാഹചര്യം പരിസരാ 
വസ്ഥകൾക്ക് അേപക്ഷിതെമ വിചാരിച്ച്, പൂർവാനുചാരിയായ പിശ്ശാത്തിെയ
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വാരിയിൽതിരുകി, ഒരു െവ കത്തിെയ അേദ്ദഹം ജന്യായുധമായി വരി . േകാട്ട
ബന്ധി ള്ള തെന്റ ഏകാന്തവാസം എ കാലേത്താളം നിവർത്തിക്കാെമ
കണ വരുത്താൻ ച ക്കാറൻ കലവറയും ഖജാനയും ഒ വഴിേയ പരിേശാ 
ധി . ഈ യുദ്ധസന്നാഹത്തിനിടയിൽ ച ക്കാറെവ കത്തിധരൻ, ഔചിത്യ 
ങ്ങളുെട അത്യഭിജ്ഞതെകാെണ്ടന്നേപാെല, ഒരു തുലായ്പ് (തള ) അരയിൽ
ബന്ധി . ച ക്കാറൈവ വണൻ തെന്റ കുടവയറ്റിെന്റ താഴ്വര ചുറ്റി രക്ഷാക 
ടിസൂ മായി അണിഞ്ഞ്, വ വിതാനംെകാണ്ട് അന്യച ർേഗാചരമാകാെത
േഗാപനംെചയ്ത പടിയരഞ്ഞാണം അതിൽ അടക്കംെചയ്തിരുന്ന വ ാദിമണി 
കളുെട വിശിഷ്ടതെകാണ്ട് ഇക്കാലെത്ത രത്നവ്യാപാര ദർശനശാലകെള
ലജ്ജിപ്പി മായിരുന്ന ഒരു ‘അരമടിശീല’യായിരു . ആയുധസജ്ജീകരണം 
തെന്ന കാമകാമൈവരികൾ സമാനനാക്കിയിരി എ ച ക്കാറൻ
പരിതുഷ്ടനായി. “ഇനി ഏതു തിരുവന്ഥരേത്താ—തൃ േലാ— ീരങ്കപട്ടേത്താ
( ീരംഗപട്ടണേത്താ) െച ടാ? ധൗസങ്ങള് (സൗധങ്ങൾ) െതാറപ്പാൻ
മണിമംഖകളുതെന്ന മു േല്യാ?” എന്ന് ആവൃതരായ നാളിേകരവിദ്വൽസമാ 
ജത്തിെന്റ സമക്ഷത്തിൽ, ധനസാമൂഹ്യനിരൂപണങ്ങെള സംബന്ധി ള്ള ഒരു
വിഷമ ശ്നെത്ത അർപ്പി . ജണ്ട്റാേളാ കാലേനാ കബന്ധേനാ, മുടേക്കാ
കാവേലാ ഇട്ടാലും, തെന്റ ‘ഒറ്റെപ്പരുൈങ്കെയ’ നിവർത്തിച്ച്, ‘പു കൂട്ടങ്ങളുകൂടി
മറയ ചപ്പീരിക്കണ’ ചിലമ്പിേന ച ക്കാറൻ നാമെത്ത ശാശ്വതസ്മര 
ണീയമാക്കിയല്ലാെത താൻ വിടുന്നതെല്ലന്ന് ആ ധീരപാഷണ്ഡൻ നിശ്ചയി .
എന്നാൽ, ഈ മേഹാത്ഥാനത്തിനും ഒരു ഉത്തരായണസമാഗമെത്ത തീ 
ക്ഷിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. “വരേട്ട െചറുക്കൻ വരെട്ട—അപ്പം കാമ്പി െകാടുക്കാം.
പയുേപാലും േമയാ കൾ ച ക്കാറെന്റ തനിെക്കാണം” എ േക 
ശവൻകുഞ്ഞിെന്റ തിരി വരവിേല മാ മായി ച ക്കാറദയാലു തെന്റ
‘െപരുൈങ്ക’ േയാഗെത്ത നീക്കിവ .
ആ ഏകാന്തവാസവും തെന്ന വലയംെച ന്ന ആപത്തിെന്റ അനിവൃത്തതയും
കൂടിേച്ചർന്ന്, ര ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, ആ വ ശിലാഹൃദയെന കഷായി 
പ്പി തുടങ്ങി. “ആടിയ കാലും പാടിയ വായും” േപാെല ച കാറവികൃതികളും
അനമ്യായസ്വസ്ഥതെയ അവലംബി ന്നവയല്ലായിരു . ച ക്കാറൻ മ 
ത്തനും, ഹനനഭീഷണി വാദകനും ആയിരുെന്നങ്കിലും, ആ േഗാളനിർമ്മിതി
നിധനകർമ്മത്തിനും നിധനധർമ്മത്തിനും വിരുദ്ധ കൃതിയിൽ ആയിരുന്ന 
തിനാൽ കുപ്പശ്ശാരുെട വധജാള്യത്തിന് കാൈര്യകദൃക്കായ താൻ എങ്ങെന

േചാദിതനായി എെന്നാരു ശങ്കാശല്യവും അയാളുെട കഷായത്വെത്ത കുഴ 
മ്പി . “അെപ്പാല്ലാത്ത ചാവുണ്ണിേത്തവടിയാെട മായാമയക്ക്!” എന്ന് ആ
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ബുദ്ധി റ്റപ്പാടിനും ച ക്കാറഭക്തൻ സമാധാനം ക പിടി . എന്നി ം,
ബഹുസഹ ജനേസവനവും ക്ഷണം തിയുള്ള സംഭാരാഗമനവും രാപ്പകൽ
േഭദം കൂടാതുള്ള ഉന്മത്തസഞ്ചരണവും ആ ബന്ധനത്താൽ തളയ്ക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ച ക്കാറമഹാനുഭാവെന്റ മദമൂർച്ഛിതമായുള്ള അന്തഃസൂ ം ഒ പിടിയുകത 
െന്ന െച . ഹിമവൽപാർശ്വം േപാെല വി തവും കഠിനവുമായുള്ള തെന്റ
വേക്ഷാനിരപ്പിൽ തട്ടി, തടവി, ൈക മലർത്തി, നിവൃത്തിമാർഗ്ഗങ്ങെള പുനശ്ച
ആേലാചി ; അത്യന്തം ശാന്തചിത്തനായിരുന്ന്, ശിേരാേദശത്തിരുമലിനിട 
യിൽ, അവിടെത്ത സഞ്ചാരികളിൽ അനവധി തിലമാ ഗാ ന്മാെര ഹനനം
െചയ്ത് ”അേത—അങ്ങെന െതാല്ല ഒതുക്ക്യാേലാ?” എന്ന് ആത്മഹത്യയായുള്ള
നിർവൃതിപഥത്തിെന്റ മേനാഹരസൗകര്യെത്തകുറി ചിന്തനംെചയ്ത്, തന്നാൽ

തിഷ്ഠിതമായി, സംരക്ഷിതമായി, മഹൈദശ്വര്യേക്ഷ മാക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന
ചിലമ്പിേന സൗധാദിസമ്പെത്ത “കണ്ട, എങ്ങാനൂന്നം ചാടിക്കടക്കണ
എരപ്പേക്കാമാളിത്താൻ” അപഹരിച്ചടക്കി, ഭാഗ്യാനുഭൂതിേയാടു വാണാ 
േലാ, എ ള്ള അഭ്യസൂയ ആ ആേലാചനെയ സമൂലം വിേച്ഛദി . തെന്റ
ആപന്നതയിൽ തന്നാൽ നിർമ്മിതമായുള്ള ഭവനം മേനാഹരത്വെത്ത അവലം 
ബി നി ന്നതിെന ഒ േലഹനം െച ഭസ്മീകരിപ്പാനും, ആ കൃതിേഭദ്യെന്റ
അക ക ന്ന േകാപവിഷാഗ്നി ഒ ജ്വലിച്ച് ആ . തെന്ന ാന്തെന 

ജനങ്ങൾ ഭവിേച്ച െമ ള്ള അഭിമാനപവമാനൻ ആ തീെയ െകടു .
െകാട്ടാരക്കരത്താമസി ന്ന സ്വജനങ്ങേളാടുേചർന്ന് തൽക്കാലം ഗൂഢവാസം 
െചയ്കേയാ എന്ന് ആേലാചിച്ച്, ഒരു ചീറ്റംെകാണ്ട് അതിെന അവസാനിപ്പിച്ച്
ഹരിപഞ്ചാനനപാദങ്ങളിൽ ദണ്ഡനമ ാരംെചയ്ത്, ആജ്ഞാലംഘനാപ 
രാധപാപത്തിനു നിവൃത്തി ാർത്ഥിേക്ക, എ ം ചിന്തി . ദന്തങ്ങളാൽ
അഖാദ്യവും ബുദ്ധിയാൽ ദുർ ാഹ്യവുമായുള്ള മ ത േവദാേന്താക്തികളുെട
വ്യാപാരകനായ ആ വഴിപിണക്കിഭൂതത്താെന്റ ഗുരുപാദർ താൻ ആയി, ആ
‘െചപ്പടിേപ്പച്ചേന’ അഞ്ചാലിൽ തൂക്കി, ഗാന്ധാരിമുളകി പുക ക ംെകടുത്ത്,
േമൽെത്താലി ‘വാർവാെറന്ന് ’ വാങ്ങി െകാലവിളി വിളിപ്പി കുമ്പിടീച്ചിെല്ലങ്കിൽ
‘ഹ —’ ഈ ചിന്താവാചകെത്ത, അതിെല ിയാപദത്തിനു പകരം മുഖെത്ത
കീേഴ്മൽ െതരുെതെര ആട്ടി, െചറുവിരൽെകാണ്ട് ആകാശത്തിൽ ഒരു അനുസ്വാ 
രചിഹ്നവും വാലും വരച്ച് ആ സാഹിത്യസംബന്ധി അവസാനിപ്പി . തെന്റ

ാഹാേലാചനകൾ മതിയായ ായശ്ചിത്തംെചയ്ത് മഹാരാജപാദങ്ങെള
ശരണം ാപിച്ചാേലാ? ഈ ആേലാചന സമാധാനമായി പുറെപ്പടുന്നത്,
“െപരുൈങ്കേനാക്കന്മാെര െമനെക്കടുക്കാൻ കുരുത്തംെകട്ട തന്ത പിറന്ന
െചറുക്കൻ” എെന്നാരു േ േശാച്ചാരണമായിരു .
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ച ക്കാറെന്റ ദുഷ്കാലശകുനമായ െജണ്ട്റാൾ കുമാരൻതമ്പി, ആ ഖല മത്ത 
െന്റ ഗുരുവും സത്യബന്ധത്താൽ മി വും ആയ ഹരിപഞ്ചാനന‘തിമിംഗല’െന
തെന്റ േസനാവലയത്തിനക ബന്ധിപ്പാൻ വ ഹസജ്ജീകരണം െച . ഈ
ഒരുക്കെത്ത പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള കരുതേലാടുകൂടി ആ സമയ തെന്ന ചിലമ്പി 
േന ഗൃഹമാകുന്ന വ ഹവും അന്ധകാരവ ഹവും തെന്റ പാപകർമ്മവ ഹവും
വളഞ്ഞിരി ന്ന ച ക്കാറേനയും ഒരു െചറുതായ േസനാവ ഹംെകാ കൂടി
ആ േസനാനായകൻ ആവരണംെച . ഭക്ഷണാദി ദിനചര്യകളിലും നി യിലും
ആസ്ഥ കുറഞ്ഞ്, തെന്റ ആപൽഗൗരവേക ത്തിൽ സമസ്തകരണങ്ങേളയും
സമാഹരി സ്ഥിതിെച ന്ന ച ക്കാറൻ ഈ വ തയും ധരി . തെന്റ
ഭവനത്തിെല മുപ്പത്തിയാറു െക കളുേടയും വാതലുകൾ ള്ള ഈര സാക്ഷക 
േളയും ദൃഢമായി ഉറപ്പിച്ച്, വാതലുകെള ബന്ധിച്ച്, ഗൃഹ േവശസാഹസത്തിനു
തുനിയുന്ന രാജഭടന്മാെര തെന്റ ഗൃഹസേമതം െവണ്ണീറാ ന്നതിന്, ഗൃഹമ 
ദ്ധ്യസ്ഥമായുള്ള അങ്കണത്തിൽ ഒരു േഹാമം ആരംഭിച്ച്, അഗ്നിജ്വാലകെള
േപാഷണംെച . അേദ്ദഹം തെന്റ നവച ഹാസെത്ത ധരിച്ച്, വണ 
ങ്ങെള സൂക്ഷ്മ വർത്തകങ്ങളാക്കി ഇരി ന്നതിനിടയിൽ ച ഹാസത്തിെന്റ
വായ്ത്തലയും കിളി ം േഹാമ ഭതട്ടി, രജത ഭേയാടുകൂടിയ ഉ രശ്മികെള
ഉദ്വമി . എന്നാൽ, ആ ച ഹാസത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ െവള്ളകിലിെന്റ
വർണ്ണവും േഗാളാകൃതിയും പകർന്ന് മി വർണ്ണനായി ലംബമാംസനായി,
പിംഗളദന്തനായി, ജൃംഭിതസടാേകശനായി, ജരാ ാന്തനായി, ാണാ 
യാമസ്ഥനായി കാണെപ്പടു . തെന്റ ഭരണസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കാെത
ദുർദ്ദശാവിലത്തിൽ പതിക്കാൻ േപാകുന്ന സ്വരാജ്യത്തിെന്റ ഭാഗേധയൈവ 
കൃതെത്ത തെന്റ മദാത്യവി ാന്തികൾക്കിടയിൽ, ആ ധൂർത്തൻ ശപിച്ച്
അപഹസി . അശമഹൃദയനായി, പേരാപ വ തനായി, നീതിനിഗമാദി
സകല ധർമ്മാധാരങ്ങളുേടയും വിേദ്വഷകനായി, ഐശ്വരമായുള്ള സർവ്വഭൂതി 
കേളയും ഹതംെച ന്ന നഗ്നപാഷണ്ഡനായുള്ള ആ കലികാലേവനെന്റ ശാപം
ആ കുടിലബുദ്ധിയുെടേനർ തെന്ന തിപതനം െച . എങ്ങാെണ്ടാരു
െകട്ടിെന്റ പുര റത്ത് ആൾ സഞ്ചാരത്തിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടതുേപാെല ആത്മരക്ഷാ 
സമ ചിത്തനായ ച ക്കാറനു േതാ . ച ക്കാറൻ വണശക്തിെയ
സമ ജാഗരൂകമാക്കി പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ തനി േകട്ടതായി േതാന്നിയ
ശബ്ദം തെന്റ സംശയബുദ്ധിയുെട ഫലമാെണ തീർച്ചയാക്കി എങ്കിലും, ദളവാ 
പദകാംക്ഷിയായ അയാൾ സന്നാേഹാേപക്ഷെകാ ഹതനായിേപ്പാകാെത
സൂക്ഷി ന്നതിനായി േഹാമെത്ത ഒ കൂടി വളർത്തി പുഷ്ടിയാക്കി. തെന്റ
ഏകാ ചിന്തകളുെട ഫലമെല്ല തീർച്ചയാകുമാറ്, ഒരു ശബ്ദം പരമാർത്ഥമാ 
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യി താൻ ഇരി ന്ന െകട്ടിനക ച ക്കാറൻ േകൾ . വാതലുകൾ
ബന്ധി ന്നതിനിടയിൽ ശ ക്കളും തെന്ന മുന്നിട്ട് ഓേരാ െക കളിൽ  
േവശിച്ചി െണ്ട ചിന്തി െകാണ്ട്, േഹാമകുണ്ഡത്തിെന്റ സമീപ ചാടി
കത്തിെയരിയുന്ന ഒരു െകാള്ളിെയടുത്ത ബഹുസഹ ംജനങ്ങളുെട ഞരമ്പറു 
തിെകാ നിർമ്മിതമായുള്ള ആ മഹാമന്ദിരെത്തത്തെന്ന സംഹാരവഹ്നിയിൽ
േഹാമി ന്നതിന്, ച കാറപുേരാചനൻ െകാള്ളിെയ ഉയർത്തി മി . ആ

ഭാവിസരണത്തിൽ, അതിദൂരത്തല്ലാെത അതികൃഷ്ണവർണ്ണനായി, ജൃംഭിതശരീ 
രനായി, അവ്യൽരൂപനായുള്ള ഒരു ഭൂതം ച ക്കാറനു ത്യക്ഷെപ്പടു . അ
െപരുമ്പടപ്പിലുള്ള ഭവനത്തിെല ഏകാന്തതയിലും, േഹാമത്തിെന്റ അനവസ്ഥി 
തമായ കാശത്തിലും, തെന്റ വിചാരകാളിമയ്ക്കിടയിലും, അങ്ങെനയുള്ള ഒരു
ദർശനം ഉണ്ടായേപ്പാൾ തെന്റ മർദ്ദനത്താൽ വ ിതശരീരനായ കുപ്പശ്ശാരുെട
േ തം, തെന്ന ബാധിപ്പാൻ ശവഗർത്തം േഭദി പുറെപ്പട്ടിരി ന്നതാെണ 

ച ക്കാറൻ വിചാരി . അങ്ങെന ഒരു അഭൗമദർശനത്തിെനങ്കിലും
ആ ഘട്ടത്തിൽ സന്ദർഭമുണ്ടാക്കിയ ഭൂതെത്ത അഭിനന്ദിച്ച് ആ ഭൂത സ്തൻ
എഴുേന്നറ്റ്, “വാ അമ്മിണാ വാ വാ—കൂട്ടില്ലാണ്ട് ച ക്കാറെന്റ കൂത്താട്ടങ്ങള്
േമാടിയാവണില്ല” (േമഷയുദ്ധസമർത്ഥന്മാർ പലകപിടി ം േപാെല െവ  
കത്തിെയക്കാട്ടി) “ബാഹാ! ച ക്കാറെന്റ കരളിെല ഉെപ്പാ നക്കാൻ
ഹങ്ങ വാ!” എന്ന് കാളിഉടയനായ ച ക്കാറൻ തെന്റ നാമാർത്ഥെത്ത
യഥാർത്ഥീകരിച്ച് അന്ധാളിപ്പിെന്റ ഛായേപാലും കൂടാെത ഒരു നിമ ണം
നൽകി, േമഷശിരസ്സിൽ തച്ച് അതിെന പുറംപായിപ്പി ന്ന േചാടിൽ മൂന്നാ
കുതംെകാ നി . ഭൂതം ച ക്കാറെന്റ നാന്ദകത്തിെന്റ ധാരാ കാശം കണ്ട്
അതിെന്റ േലഹനാനു ഹത്തിൽ കൗതുകിയാകാെത വാതൽ തുറന്ന് അടുത്ത
െകട്ടിൽ ചാടി. “െപയ്യ വാ നല്ലേനരംപറ്റി” എന്ന് ച ക്കാറൻ പറ
എങ്കിലും, ആദ്യെത്ത ശേങ്കാേദ്വഗം ആ ഭൂതത്തിെന്റ മടക്കം ക നീ കയാൽ,
ആ സത്വെത്ത തുടർ . അ േത്താളം ഹിംസാ മത്തിനു സംഗതിയുണ്ടായത്
ച ക്കാറെന്റ ഋഷേഭാന്മത്തത മാധ്വീകമായി. ഭൂതത്താൻ ആ ഭവനത്തിെല
മുപ്പത്തിയാറു െക കളിലും നൃത്തംെച ക്ഷീണിച്ച്, അവസാനത്തിൽ എേന്താ
ഭീഷണഗർജ്ജനം െച . ച ക്കാറൻ നിലയിൽനിന്ന് ഭൂതത്താെന്റ ആകാ 
ശവാണികൾ െചവി നൽകു . തെന്റ ഭാഗിേനയെന്റ മൃതികഥേയയാണ്
ഭൂതം വർണ്ണി ന്നത്. ഒരു കല്ലറയിൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ട്, ആ മേനാഹരകുമാരൻ,
കുപ്പനായ വൃദ്ധവിരൂപൻ മണ്ണകുഴിയിെലന്നേപാെല വിച്ച് കീടഭക്ഷ്യമായി 
ത്തീരു എന്ന് ഭൂതം ഹസി . ച ക്കാറനാൽ വധിക്കെപ്പട്ട ആ
വികൃതഭൃത്യധാമനും സർവവന്ദ്യനായ തെന്റ ഭാഗിേനയപാരിജാതത്തിനും,
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വിധിവശാൽ ഏകഗതിതെന്ന സംഭവിച്ചിരി എ ഭൂതത്താൽ കൂ വി 
ളി െകാണ്ട്, ആ ഭവനത്തിെല നവാങ്കണങ്ങളിലും ച ക്കാറെന്റ വ്യാകുലത
കാൺമാനുള്ള ഉത്സാഹ മേത്താടു തുള്ളിക്കളിയാടി. “ഏതു മഹാപാപി
അെക്കാടുമെയ്ക്കാടവരുത്തി?” എന്ന് അ െകാണ്ട ഗജത്തിെന്റ ഘനേരാദനധ്വ 
നിയിൽ ച ക്കാറൻ േചാദ്യംെചയ്തതിന്, ഭൂതത്താൻ ഹരിപഞ്ചാനനനാമെത്ത
സമസ്തബിരുദസേമതം ഉച്ചരി . േയാഗിവാടത്തിൽവ ണ്ടായ ഹ്മസാക്ഷാൽ
രണഭാവനയിെല ഉക്തികേളയും തെന്നക്കാണിച്ച േലഖനേത്തയും ഓർത്ത്, ആ
യുവാവിെന്റ സംഗതിയിൽ ആദി മുതൽ അന്തംവെര ആ േയാഗീശ്വരൻ പരമ 
പാതകത്വെത്ത അനുഷ്ഠിച്ചിരി എന്ന് ക്ഷണവ്യാഖ്യാനംെചയ്ത്, ഉള്ളിൽ
എരിഞ്ഞ തീേയാടുകൂടി, “എരി കരിഞ്ചാമ്പലടിച്ച്, നഹി പറ േപാേട്ട
പഞ്ചപാഥകൻ” എ ച ക്കാറൻ ശപി . ഭൂതത്താൻ ആ പുര ം പറമ്പിനും
പുറ ചാടി കുമാരൻതമ്പിയുെട ഭടജനവലയത്തിൽ അകെപ്പ .
േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ മൃതിവൃത്ത വണം ച ക്കാറനിൽ േശഷിച്ചിരുന്ന
നരത്വേത്തയും ൈപശാചീകരി . തെന്ന ആ സ്ഥലേത്താടു ബന്ധിച്ചിരുന്ന
ഏകത വും ഖണ്ഡിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ ച ക്കാറൻ ഹരിപഞ്ചാനേനാപേദശ 
ങ്ങളുെട സഹായം കൂടാേതയും, തെന്റ രൂക്ഷതാമാ ത്താൽ ശാസ്യനായും
ധൂമ ായമായ തെന്റ ബുദ്ധിെയ സ്വഹൃദയവർത്തിയായ തേമാ ഹ്മത്തിൽ ലയി 
പ്പി . ഗൃഹത്തിെന്റ മധ്യാങ്കണത്തിൽ കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന അഗ്നികുണ്ഡെത്ത
പാദ പാതംെകാണ്ടണച്ച്, പശ്ചിമ ാകാരമുഖമായുള്ള ശീതളതളിമത്തിൽ

േവശിച്ച്, ബൃഹൽപിണ്ഡാസനസ്ഥനായി, സമാധിനിഷ്ഠനായി സ്ഥിതിെച 
. തെന്റ മനസ്സിനും ച സ്സിനും േഗാചരമാകുന്ന അന്ധകാരവ തെന്റ

അവസ്ഥകെള ഗുഹനം െച ന്ന സ ഷ്ടിെകാണ്ട്, അയാളുെട ആസുരബുദ്ധി
ഏകാ തേയാട് അതിെന സർവാന്തര്യാമിയായി സാക്ഷാൽകരിച്ച് ആരാധി .
ആ ഉ സമാധിയാൽ ഉപസ്യമായ മൂർത്തി ക്ഷി സാദിയായി അയാളുെട
മൂർത്തിയിൽ പൂർണ്ണാനു ഹേത്താട് അധിവാസം െച . തന്നിൽ വ്യാപരി 
ച്ചിരി ന്ന േദവന് നിേവദ്യമാേയാ, ഭവനത്തിൽ ഘാതർമം നട എന്ന്
െതളുവുണ്ടാക്കാേനാ, േകവലം ദുർദ്ദശാചകിതതയാലുള്ള ചിത്താന്ധതയാേലാ
ആ തമഃപൂർണ്ണൻ തെന്റ വിരലുകളുെട അ ങ്ങെള കടി മുറിച്ച് ആ തളിമെത്ത
ചില രക്തമണികൾെകാ മണ്ഡിതമാക്കി. ദർശനസന്ദർഭം ഉണ്ടാെയങ്കിൽ,
കാലൻതെന്ന വിറെകാ മായിരുന്ന അ ാകൃതരൂപനായി, ആ പിണ്ഡാകാരൻ
എഴുേന്ന നിൽ . അംഗുലികളിൽനി ം വി ന്ന രക്ത ാവെത്ത അറി 
യാെത അയാൾ തെന്റ ൈകകെള നീട്ടി, നിവർന്ന്, വക്ഷസ്സിെന വി തമാക്കി,
മനസ്സിൽ ശാേപാദയേത്താടുകൂടി ഒരു ഗർജ്ജനംെച . ശവഭുക്തിസ ഷ്ടി 
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െകാണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നൃത്തംെച ന്ന ൈപശാചകൂളിെയേപ്പാെല അയാൾ
െപാട്ടിച്ചിരി . “എടാ ഇരുളാ! വിഴുങ്ങ് വാതുറന്ന്, ഈ െമാണ്ണയെന.
നീയല്ലാണ്ട്, കാലേമത്, ഖലിേയത്? ഉശിരുടയാൻ കാലനും നീ തെന്നടാ
പടച്ചെപാരുേള! നീയല്ലാണ്ട് പൂലവത്ത് ആെരടാ െനടുെനലെകാ ന്ന െപരു 
െമ്പാലിമ? താെയ െചാല്ലിയവെട െകാടലിരുട്ടിൽ േതാറ്റി, മനുക്ഷ്യവെര
െപരട്ടിരുട്ടിൽ ഇരുട്ടെവടിയ െപലന്ന്, തിരുമ്പാപാംകുഴിയിരുട്ടിൽ െഥാലയണ
ഇെക്കാണംെകട്ട, ഈ ഈരിരുളന്, കരുംകൂരിരുേള, നീേയ െനടുെഘതി!”
എ ം മ ം അതിവിശിഷ്ടങ്ങളായ ചില അൈദ്വത മാണങ്ങെള ഉദ്വമി  
െകാണ്ട്, മുറ്റത്തിറങ്ങി, പുറേകാ നടന്ന്, ഇഷ്ടേദവതയായ ആദിയും അന്തവും
ഇല്ലാത്ത അന്ധകാര ഹ്മാണ്ഡത്തിൽ, കാളിയുടയാനായി ജന്മെമടുത്ത്, ഈ
വിധെമല്ലം നിവർത്തിച്ചവെന്റ ഉടൽ പാ .
“കദംബവനവാസിനീം മുനികദംബകാദംബിനീം. . .

ിേലാചനകുടുംബിനീം ിപുരസുന്ദരീമാ േയ.”
ഈ േസ്താ ഗീതത്തിെന്റ അമൃതധാരാമാധുരിെയ വഹി ള്ള ശാന്തപവനൻ
മ ട ഭവനത്തിൽ വ്യാപരി ന്ന ശബ്ദബഹുത്വേത്തയും േഭദിച്ച്, പിശുന 
സമ്പർക്കം െകാ ദൂഷിതമായ ചിലമ്പിനഴിയ വായുമണ്ഡലെത്ത, അതിെന്റ
യുവനാഥെന്റ സുഖസഞ്ചാരണത്തിനായി ശുദ്ധീകരി . ആ സംഗീതവാഹി 
നി അത്യന്താധിജന്യങ്ങളായുള്ള പരമദുഃഖാശ്മങ്ങളിൽ തടഞ്ഞ്, തിങ്ങിെപ്പരുകി,
കവിഞ്ഞ്, ഝരികയായി ആലാപസേമതം പാതം െചയ്ത്, ാന്തങ്ങേളയും
ൈദന്യശിശിരിതമാ മാറ്, വിലപനകേല്ലാലങ്ങളായി തടതരണം െച .
‘ ിപുരസുന്ദരി’ എന്ന സങ്കൽപത്തിൽ, ശിവശക്തിസ്വരൂപിണിയുെട കരു 
ണാമൃതെത്ത അഭിവാഞ്ഛി ണ്ടായ ാർത്ഥനാഗാനം മ ട നട ന്ന
മൃത ീഡയിെല രണ്ടാംകളത്തിൽ ‘മൃത ഞ്ജയ’മായി കഥനീയമായ ഒരു ‘ചതു 
ഷ്പാദം’ ആയിരു . രക്താഭിഷിക്തമായ ച ക്കാറെന്റ ശരീരവ ങ്ങെള തെന്റ
ഭൃത്യെന്റ ദുർഗതിെയ ഊഹി വീണ സ്വാമിനിെയ, ഭാഗ്യവശാൽ ആ ഘാത 
കെന്റ ഉന്മാദഗതികെള പതുങ്ങി േനാക്കി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ചില കരനാഥന്മാർ,
ഉടേന േനരിടുമായിരുന്ന മൃതിയിൽനി രക്ഷെപ്പടുത്തി. വൃദ്ധയും മീനാക്ഷിയും
ആ ക്ഷണംമുതൽ കഴ ട്ടംേദശവാസികളുെട ഹൃദയംഗമമായ േസ്നേഹാപ 
ചാരശു ഷണങ്ങൾ പാ ങ്ങളായി ഭവി . ആയുർേവദവിദഗ്ദ്ധന്മാരായ
ൈവദ്യന്മാരും ആയുർേവദനകളിൽ പരിചരണവിദഗ്ദ്ധകളായ വൃദ്ധകളുംകൂടി
വൃദ്ധേയയും മീനാക്ഷിേയയും ൈകേയറ്റ്, േവണ്ടേപാെല കാര്യാേന്വഷണങ്ങൾ
നടത്തി. ഭാഷാകവീ നായ കണിശപ്പണിക്കർേപാലും, പിശുനനായ തെന്റ
േദശനാഥെന തൃണീകരിച്ച് മ ടെത്തത്തി, മാണികളുെട തുരുതുേരയുള്ള
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വരവിനിടയിൽ ‘നിലം െപാത്താൻ’ ഇടകിട്ടിയിെല്ലങ്കിലും, ആയുർദ്ദായപരീ 
ക്ഷകൾ നടത്തി, അൽപ ായശ്ചിത്തങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച്, ചില അനുകൂലങ്ങെള
കവടിസ്സഞ്ചിയിൽ ക . െപാടുന്നനെവ േനരിട്ട അത്യാപത്തിൽ ബുദ്ധിക്ഷയം
സംഭവിച്ചിരുന്ന മീനാക്ഷി ഉച്ചയായേപ്പാെഴ ം ഒരുവിധം മനസ്സ്വാസ്ഥ്യെത്ത
അവലംബിച്ച്, നന്തിയ ണ്ണിത്താെന വരുത്താൻ തെന്റ പരിേസവകമഹൽസം 
ഘത്തിൽനിന്ന്, െചമ്പകേശ്ശരിയിൽവ നമുക്ക് പരിചയെപ്പട്ട ചതുരവാഗ്മിെയ
നിേയാഗി . അ രാ ിതെന്ന ഉണ്ണിത്താൻ മ ടെത്തത്തി, ചികിത്സാേമ 
ലധികാരവും ഗൃഹഭരണവും ചാർേജ്ജറ്റ്, വൃദ്ധയുെട മരണേത്തയും ദൗഹി ിയുെട
മഹാപാരവശ്യേത്തയും ഒേട്ടെറ ശാന്തമാക്കി, ര േപർ ം മനസ്സമാധാനവും
ഉണ്ടാക്കി.
ദിവേസന സൂര്യാസ്തമയമാകുേമ്പാൾ ആ േദവെന്റ സന്താനവരൻ ഭടജനസ 
ഹിതം ിപുരവീര്യേത്താടുകൂടി ിപുരസുന്ദരി വലിയമ്മയുെട ജീവേനാടു
േപാർക്കടു ം. ഭാമാൈവദഗ്ദ്ധ്യേത്താടുകൂടി ആ മഹതിയുെട കായം സ്വജീവ 
ധാമ തിേയാഗികേളാടു േനരി നിന്ന്, ദിേനശാഗമനമുണ്ടാകുേമ്പാൾ, അവെര
പായിെച്ചാളിപ്പി ം. ഉദയംമുതൽ അസ്തമയംവെര കാലഭടന്മാർ തങ്ങളുെട
പടനിലയനങ്ങളിൽ അമർന്ന്, വി മി രാ ി മട േമ്പാെഴ വൃദ്ധ 
വീര്യന്മാരാകും. ഇങ്ങെന ഈര വട്ടം രാപ്പടെവട്ടിക്കഴിഞ്ഞി ം, വൃദ്ധയുെട
േദഹജീവന്മാർ േയാജിച്ച്, അപരാജിതരായി േശഷി . വൃദ്ധയുെട സാരഥി 
യായ ഉണ്ണിത്താൻ, തെന്റ ധന്വന്തരിേദവദത്തങ്ങളായ അ ങ്ങൾ ഒടു കയാൽ,
“കാണും േപാ പുറ നി കരയും” എന്ന മട്ടിൽ കർത്തവ്യനിശ്ചയം കൂ 
ടാെത വിഷണ്ണനായി. ഒരു രാ ിയിെല മഹാസമരം ഭാ േരാദയേത്താടും
അവസാനിച്ചില്ല. മീനാക്ഷി, ആ ഗൃഹത്തിൽ േവശിച്ച ദുർ ഹൂർത്തത്തിെന്റ
ഫലമായി ഉണ്ടായ ണേയാദയേത്തയും ിയെന്റ വിരഹേത്തയും തെന്റ
രക്ഷകെന്റ ദുർമൃതിേയയും േശഷിച്ച ബ വായ മാതാമഹിയുെട ആസന്നമായ
അവസാനഗതിേയയും സ്മരിച്ച്, മാതാമഹിേയാെടാന്നിച്ച് തേന്റയും േദഹവിേയാ 
ഗമുണ്ടാകേണ എ ള്ള ാർത്ഥനേയാടുകൂടി, േരാഗിണിയുമായി സഹശയനം
െചയ്ത്, വിേവകശൂന്യയായി പലതും പുലമ്പി. മീനാക്ഷിയുെട ആ സമയത്തിെല
അംഗ ർശവും േശാകസ്വരവും േബാധരഹിതയായി കിടന്നിരുന്ന വൃദ്ധെയ
ഉണർ കയാൽ, അവർ േസ്നഹഗൗരവേത്താടുകൂടി ഉണ്ണിത്താെന േനാക്കി,
തെന്റ കുടുംബമഹത്വത്തിനു േചർന്ന താപഭാവേത്താടുകൂടി മ സകലേരയും
പുറത്താ ന്നതിന് ആജ്ഞാരൂപമായി പുറെപ്പട്ട അേപക്ഷെയ അവിെട കൂടിയി 
രുന്ന സമസ്തജനങ്ങളും ഈർഷ്യകൂടാെത ആദരി . വൃദ്ധ ഉണ്ണിത്താെന അടുക്കൽ
വിളിച്ച്, മീനാക്ഷിെയ മാറ്റി, ആ കന്യക കിടന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്തിരുത്തി, താ 
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ഴ്ന്നസ്വരത്തിൽ അതി ടമായി “ഹരിപഞ്ചാനനസ്വാമികൾ എഴുന്നള്ളിേയാ?”
എ േചാദ്യം െച . നന്തിയ ണ്ണിത്താന് ഈ േചാദ്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയതിലും കടുതായ േവദനെയ ഉണ്ടാക്കി. ഹരിപഞ്ചാനനൻ,
കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശൻ കൽപേസവനംെകാണ്ട് യുവ ായനായിത്തീർന്നി ള്ള
േയാഗിയാെണന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരി ന്നതായി പല സ്താവനക 
ളിൽനി ം വായനക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയിരി മേല്ലാ. ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾ
കലർ ണ്ടായ ഈ േചാദ്യം േകട്ടേപ്പാൾ, ഉണ്ണിത്താെന്റ ഈ വിശ്വാസം
സുസ്ഥിരമായി. വൃദ്ധയും േയാഗീശ്വരെന്റ പരമാർത്ഥെത്ത ധരിച്ചി െണ്ട
മനസ്സിലാക്കി, അനർത്ഥകരമായ സംഭാഷണത്തിനു സംഗതി വരുത്താെത
ഒഴിയുന്നതിന് അേദ്ദഹം മിണ്ടാെതയിരു .
വൃദ്ധ: (േ ശേമാഹക്ഷീണങ്ങേളാടുകൂടി) “ഉണ്ണീ! ഞാൻ മരി ം. എെന്ന
ചതിക്കരുത്. അന്ന്, എനി മനസ്സിലായില്ല.” (ഭാഷണശക്തി ക്ഷയിക്കയാൽ
അൽപേനരം കിടന്നിട്ട് ശ്വാസത്തടേവാടുകൂടി) “മഹാപാപിയായ എനിക്ക്
അ മനസിലായില്ല. സ്വമികളല്ല.” (കര െകാണ്ട് ) “എ പറയു ?
കുപ്പൻ അ തെന്ന മനസ്സിലാക്കി. ഇേപ്പാൾ എേന്താ ഒരു ഉണർവ് എനി ം
ഉണ്ടാകു . അേദ്ദഹെത്ത എെന്റപ്പേന—ഉ ാ—ഓമനശ്ശാന്താ! അംബാ!–” വൃദ്ധ
േബാധക്ഷയത്തിൽ ലയി . മീനാക്ഷി ആശ്ചര്യഭാവത്തിൽ ഉണ്ണിത്താെന്റ
മുഖ േനാക്കി. അേദ്ദഹം ആ കന്യകെയ തേലാടി, തെന്റ ധാരണെയ
സ്വകാര്യമായി പുറ പറ . േയാഗീശ്വരെന ഉടേനതെന്ന വരുത്തണെമന്ന്
ആ കന്യക ബാല്യശാഠ്യേത്താടുകൂടി കര നിർബന്ധം തുടങ്ങി. ഉണ്ണിത്താൻ
അേദ്ദഹം അറിഞ്ഞി ള്ള പൂർവകഥകൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ്, വൃദ്ധേയയും േയാഗീ 
ശ്വരേനയും പരസ്യമായി സംഘടിപ്പി ന്നത് ആ ര േപർ ം, കന്യക ം,
തനി ം—എ മാ മല്ല, എങ്ങാേണ്ടാ ഗൂഢമായി ബന്ധിക്കെപ്പ ള്ള തെന്റ
പു െന്റേമൽ ആേരാപിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന േമാതിരവി യം സംബന്ധിച്ച്
അയാൾ ം, അത്യാപ ണ്ടാ െമന്ന് അേദ്ദഹം വാദിച്ച്, മീനാക്ഷിെയ
േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തി. ആപ കൾക്കെല്ലാം നിവൃത്തി പടത്തലവരായ ‘അമ്മാ 
വൻ’ ഉണ്ടാ െമന്ന് കന്യക ഉണ്ണിത്താെന ധരിപ്പി . ആ സംഗതിയിെല
അനന്തരവിേധയങ്ങൾ ആ േസനാനായകെന്റ വിധി അനുസരിച്ച് തുടരുകയാണു
വിഹിതെമന്ന് ഭുവും കന്യകയും സമ്മതിച്ച്, ഉടെനതെന്ന െചമ്പകേശ്ശരിയിേല 

രണ്ടാമതും ഒരു ദൂതെന നിേയാഗി .
ഇതിനിടയിൽ പടത്തലവരുെട നിേയാഗ കാരെമ പറഞ്ഞ് ചില രാജഭ 
ടന്മാർ ച ക്കാറെന്റ ആ മങ്ങൾ കൂടാെത രക്ഷി ന്നതിന്, മ ട
താമസിച്ച്, ചു മുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരി വന്നിരു . പടത്തലവെര വരു  
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ന്നതിന് ദൂതെന നിേയാഗിച്ച ദിവസം അസ്തമിച്ച് എ പ നാഴികയായേപ്പാൾ
ആ ഭടജനസംഖ്യ ബഹുഗുണമായി. വൃദ്ധയുെട േരാഗവും അതിമൂർച്ഛെയ ാ 
പി . അർദ്ധരാ ി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േരാഗിണി പൂർണ്ണശക്തിേയാടുണർന്ന്,
യുവ ഭാവിനിെയേപ്പാെല ഉണ്ണിത്താെന േനാക്കി, തെന്റ ഭർത്താവാെണ
സങ്കൽപിച്ച്, ചില അേപക്ഷകളും ശാസനകളും സരസസംഭാഷണങ്ങളും
തുടങ്ങി. മീനാക്ഷിെയ ആ കന്യകയുെട മാതാവായ സാവി ിയാക്കി. നി 
േസ്തേജാേവഷയായി നിൽ ന്നതിൽ കയർത്ത്, കഠിനഗർഹണംെച .
പു രായ ഉ ശാന്തന്മാരുെട ലാളന മങ്ങളിൽ, േജ്യഷ്ഠകുമാരെന്റ ഉ മായ
വികൃതിത്വങ്ങൾെകാണ്ട്, േസ്നഹേകാപങ്ങളുെട വിരുദ്ധാവസ്ഥകൾക്കിടയിൽ
അകെപ്പട്ട്, വൃദ്ധ അതിവിഹ്വലമന യായി. ഇതിെന്റ ഫലമായി, ക നിന്നി 
രുന്നവരുെട കണ്ണിൽനി ം രക്തം വർഷിപ്പി മാറ്, ആ േരാഗിണി ഓേരാ
ചാപല്യങ്ങൾ കാട്ടി. ഉ ബാലൻ ശാന്തനായ കനിഷ്ഠെന ീഡാമദ്ധ്യത്തിൽ
അസ്തേസ്നഹനായി പീഡിപ്പി എന്ന് ജ്വര ാന്തിക്കിടയിൽ േതാന്നി. അനു 
ജസന്താനത്തിൽ ദാക്ഷിണ്യശീലയായി “ശാന്താ! എെന്റ കുഞ്ഞ! നീ ഇങ്ങ്
അേമ്മടടുത്ത് േപാെര. ഉ േനാടു കളിക്കാൻ നീയാളല്ല. അവൻ വല്ല പുലി ട്ടി 
േയയും കൂ പിടിച്ച് കളിക്കെട്ട.” (ശാന്തേനാടു പരിഭവിച്ച് ) “അതെത തരുന്നതു
വാങ്ങാൻ സുഖമിെല്ലങ്കിൽ െകാള്ള്. എെന്റ എല്ലല്ലാ െഞരിയുന്നത്—അതാ,
അമ്മ പറഞ്ഞിേല്ല േനാവി െമന്ന്? കരയാതങ്ങ േപാേര.” (േകാപേത്താട് )
“ഉ ാ! ഏെറക്കളിക്കാെത േപാ. അച്ഛന്റടു േപാ. നീ അവിെടയല്ലാെത
മനുഷ്യർക്ക് േചരൂല്ലാ” എന്നിങ്ങെന ടമായി മാതൃകാര്യേ ശങ്ങൾ െച  
ന്നതിെന ക ം േക ം നിന്നവർ വിേശഷിച്ച്, ആ േകാമളാശ്വിേനയന്മാരുെട
ദർശനാനന്ദം അനുഭവിച്ചി ള്ളവർ—സകലരും േ ശി . കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
വൃദ്ധയുെട േന ങ്ങൾ തുറിച്ച്, വായ് തുറന്ന്, നുര വിസർജ്ജി െകാണ്ട്, ഒരു
മഹാഭയസംരംഭം തുടങ്ങി: “തീയ്യ്! ഉ ാ! അച്ഛെന വിളിച്ച് പുടം െപാട്ടി
എ പറ. നീ െതാടാെത: അേങ്ങാ േപാണ്ട ശാന്താ—അതാ! അച്ഛൻ
വിളി . ഉ ാ നീ അേങ്ങാ െചല്ല്, ശാന്തേനയും ഇഴുക്കാെത. അേയ്യാ!
നിെന്നെക്കാ െപാറുതിയിേല്ല—എെന്റ ഭഗവാെന—െകാല്ലാതനുജെന. തീ 
യാണത്! അേയ്യാ! ചതി ! ചാമുണ്ഡീ! ഇവളി മഹാപാപിേയാ? എ
കാലകാലാഗ്നി!” (കണ്ണടച്ച് അവസാനശ്വാസം എന്നേപാെല) “നാരായണാ!
നാരായണാ! അേയ്യാ ശാന്താ! എവിെട നീ? അേയ്യാ മഹാപാപീ അമ്മെയ
നീയും ചതിേച്ചാ? ശാന്താ! ഉ ാ! ശാന്താ! ഉ ാ! ശാന്താ! ജനാർദ്ദനാ!
ശാന്താ!” എ മുറവിളി ട്ടിെക്കാണ്ട് വൃദ്ധ േബാധക്ഷയത്തിൽ ലയിച്ച്,

തശ്വാസം തുടങ്ങി. ആ മഹാശ്വാസേവഗം കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നിലച്ച്,

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 331

േരാഗിണി സുഖനി യിെലന്നേപാെല ഒ േനരം കിട . അനന്തരം ഉണർ 
ന്ന് പൂർണ്ണസുഖമായേപാെല “മീനാക്ഷീ—ആ േസ്താ െമാ െചാ ” എന്ന്
ആജ്ഞാപി . ആ ബാലിക, ക്ഷീണസ്വരത്തിൽ ‘ ിപുരസുന്ദരീ േസ്താ ’െത്ത
ഗാനം െചയ് വാൻ തുടങ്ങി. വൃദ്ധ സ്വരവ്യക്തി േപാെര േതാന്നി, “സ്വർഗ്ഗ 

ം േകൾക്കണം. ചാകാൻേപാകുേമ്പാൾ േക ചാകെട്ട” എ നിർബ്ബന്ധി .
മീനാക്ഷി മാതാമഹിയുെട അേപക്ഷാനുസാരമായി സ്വകണ്ഠസരളതയുെട പരമാ 
വധി േചരുന്ന സ്ഥായിയിൽ സ്വരാരംഭം െചയ്ത്, ചിലമ്പിേന ഭവനെത്ത
ശുദ്ധീകരിച്ച് ദിവ്യഗാനെത്ത ആരംഭി . അഞ്ചാറു േ ാകം െചാല്ലിക്കഴിഞ്ഞ 
േപ്പാൾ, വൃദ്ധ ഒരു അത ക്കടതൃഷ്ണാേവഗേത്താട് “അവിെട ആരു വ ?” എ
േചാദ്യംെച . ഈ േചാദ്യവും മരണവി മംെകാ ണ്ടായെതന്ന് അവിെട 

ടിയിരുന്നവർ േതാന്നി എങ്കിലും, പരമാർത്ഥം അങ്ങെന അല്ലായിരു .
വൃദ്ധയുെട ഭയാനകമായ സ്വപ്നം ചില ദർശനങ്ങെള നൽകി, ആ മഹതിയുെട
ജീവിതപാഠാഭ്യസനങ്ങൾക്കിടയിൽ സിദ്ധിച്ചി ള്ള ജ്ഞാനൈവരാഗ്യെത്ത
ൈദവേയാഗംെകാെണ്ടന്നേപാെല നവീകരി . കുട്ടിേക്കാന്തിശ്ശെന്റ ഉ നി 
ഷ്ഠകേളയും സിദ്ധാന്തങ്ങേളയും അനുവർത്തി ം, വലുതായ ദുഃഖങ്ങേളയും
ആപ കേളയും സഹിച്ച് ധർമ്മപത്നീ തെത്ത നിർവഹി ം, അേദ്ദഹത്തി 
നാൽ ഉപദിഷ്ഠങ്ങളായ മ ാദികളുെട ധ്യാനപാരായണങ്ങെള യഥാവിധി
അനുഷ്ഠി ം—ഇങ്ങെനയുള്ള മഹൽസം രണങ്ങളാൽ ധർമ്മദാർഢ്യം സിദ്ധി 
ച്ചി ള്ള ആ മഹാമനസ്വിനിയുെട മനസ്സിൽ തെന്റ ദർശനങ്ങൾ എന്തായിരു
എന്ന് ടമായിരു എങ്കിലും, അവർ അതുകെള ൈദവാനുകൂലസിദ്ധമായുള്ള
ഒരു ഗുരൂപേദശെത്തേപാെല േഗാപനംെച . അവരുെട കർമ്മകാഠിന്യാനുഭവ 
മായുണ്ടായ ദർശനത്താൽ സിദ്ധിച്ച ശുദ്ധിയിൽ, ആ മഹതിയുെട അന്തർേന്ന ം
ഒരു ശുഭാഗമനേത്തയും എങ്ങെനേയാ അതു സംഭവി ന്നതിനുമുമ്പിൽ സന്ദർ 
ശനംെച . ര മിന്നി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, േകശവൻകുഞ്ഞ് പടിക്കൽ മുട്ടി.
േഹ! ാർത്ഥിതസൗഭാഗ്യേമ! കരസംഘടനെത്ത ഒ കൂടി േകൾ ന്നതു
ജന്മേമാക്ഷെമ ള്ള ധ്യാനത്തിൽ സദാ ദത്തധീയായിരുന്ന കുപ്പശ്ശാർ ഈ
തപഃഫലെത്ത കാണുന്നില്ല. ഹ്മാണ്ഡയ ം മുൻേപാെല മ വർത്തനം
െചയ് വാൻ ശക്തമല്ലാെത അതിെന്റ േക സ്ഥമായ ഒരു ച ദന്തം ശകലിതമാ 
യിരി . ആ കരസംഘടനത്തിന് ഉത്തരക്ഷണമുണ്ടാേകണ്ട കുപ്പശ്ശാരുെട
ദ്വാരേഭദനം, ചില്ലിനർത്തനം, നാസികാമുരളനം, വിവിദപരിരംഭണം, എ
േവണ്ട മുല്ലബാണസാരഥ്യസൂക്തികളും, ഉണ്ടാേകണ്ടതിന്—രാജഭടത്തകൃതിയിൽ
െപാളിഞ്ഞ വാതൽ പുനശ്ച യഥാപൂർവം നിലെകാ . കാലരാജ്യ ാന്ത 
െത്ത ദർശനംെചയ്ത യുവകന്ദർപ്പൻ മടങ്ങിവന്നിരി ; കാലസമരംെചയ്ത വൃദ്ധ

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 332

അനുേഭാക്താക്കളും അക നിൽ —ആ പരമാനന്ദെത്ത സ്വർഗ്ഗാനുഭൂതി 
േപാെല ആത്മതുഷ്ടിപൂർവം ആസ്വദി മായിരുന്ന ദ്വാരപാലൻ മാ ം തെന്റ
സ്വാമിനിയുെട േവശനത്തിന് സ്വർഗ്ഗകവാടെത്ത തുറപ്പാൻ സ്വധർമ്മെത്ത
തുടർെന്നന്നേപാെല ദിവംഗതനായിത്തീർന്നിരി . അതിനാൽ ആ േസ്ന 
ഹപൂർണ്ണകുംഭവാഹകെന്റ ആനന്ദാ വായ ഹിമജലേ ാക്ഷണംെകാണ്ട് ആ
യുവാവിെന്റ പുനസ്സമാഗമെത്ത ആേഘാഷിപ്പാൻ ആ കൃത്യനിഷ്ഠെന്റ സാന്നിദ്ധ്യ 
ഭാഗ്യം േകശവൻകുഞ്ഞിനു ലബ്ധമാകുന്നില്ല.
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിേയഴ്

“ഈവണ്ണേമാേരാ—േഘാരതരദുരിേതാരു
ജലനിധിതാരേണ ഗതി ആരേയ തവ—േചരുവതല്ലി–
വെയാ മേഹാ ബഹുപാപം—അരുതിനി ജനതാപം.”
മാമാെവങ്കിടനാൽ േ രിതനായ േകശവപിള്ള, മെറ്റാ ം ആേലാചിക്കാെത,
തെന്റ താമസസ്ഥല പറെന്നത്തി, ആവേശ്യാചിതങ്ങളായ ആയുധങ്ങളും
ഹരിപഞ്ചാനനശിഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ വ ങ്ങളും ധരിച്ച്, വഴിയിൽ ചില ഗാഢപ 
രിചിതെര ക മുട്ടി എങ്കിലും, അവേരാടു േവണ്ട ഉപചാരങ്ങൾ നിൽക്കാെത
ആ േയാഗിവാടത്തിെന്റ ാഗ്ഭാഗ ാകാരെത്ത ചാടി, ജീവഭയം കൂടാെത
അക കടന്ന്, ശിഷ്യസംഘാതത്തിരക്കിനിടയിൽ േവശി . അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൃത്യന്മാർ ഗഞ്ജാദിധൂമേസവെകാണ്ട് മത്തരായി, ചിലർ
ഉറ കയും ചിലർ ഹരിപഞ്ചാനനാജ്ഞാദീക്ഷിതന്മാരായി കാത്തിരിക്കയും
െച . ഹി സ്ഥാനി സംഭാഷകരായ ചില സരസ ധാനന്മാെര ആ
ഭാഷയിൽ തെന്റ ചാടുവചന യുക്തികൾെകാ വശീകരി ം, അടുത്തദിവസം
ഒരു േഘാഷയാ യുെണ്ടന്നറിഞ്ഞ് അതിന് മഹൽദർബാറുകെള ദർശനം 
െച ള്ള േദശസഞ്ചാരിയുെട നിലയിൽ വർത്തന മങ്ങെള ഉപേദശി ം
േകശവപിള്ള ഓേരാ മുറികളിലായി ഉലാത്തി ടങ്ങി. നട രകൾെകാ 
ണ്ട് ശൃംഖലിതമാക്കീ ള്ള ചതുശ്ശാലകളും, ആ ശാലകൾ കണക്കില്ലാത്ത
മുറികളായും ഓേരാ െനടുമുറിയും ചിറ്ററകളായും വിഭാഗിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതും,
േകാണികൾ സംഘടി ള്ള മച്ചിൻപുറങ്ങളും, കല്ലറകളും, പരിചയരഹിതന്മാെര
കുഴ ന്നതായ വാതലുകളുെട സംഖ്യയും കണ്ട്, ആ മന്ദിരം േ ാഹാേലാച 
നകളുെട സുഖ സവത്തിനുള്ള സൂതികാലയംതെന്ന എ േകശവപിള്ള
സമർത്ഥി . പാണ്ഡവനാശത്തിനായി നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട അരക്കില്ലത്തിെല
കൂരിരുട്ടിെന്റ ആനുകൂല്യത്തിൽ േകശവപിള്ള ഹരിപഞ്ചാനെന്റ ശയനമണി 
യറയും, വി മതളിമവും, മ മണ്ഡപവും, ഭണ്ഡാഗാരവും, പൂജാരംഗങ്ങളും,
സമാധിേവദിയും ഒഴിെക േശഷമുള്ള എല്ലാ മുറികേളയും പരിേശാധി . അേന 
കം കച്ചവടപ്പാണ്ടികശാലകളിൽ വ്യാപാരകനായിരുന്ന േകശവപിള്ളയുെട
േന ങ്ങൾെകാണ്ട് ഇരു മുറികളിൽ അധികം േയാജനെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിലും അയാ 
ളുെട ാണത്വഗി ിയശക്തികൾ ആ മേയാജ്യമായ സമിൽകുശാദികൾ
പകരം സം ാേമാപയുക്തിളായ ഖഡ്ഗപട്ടസാദ്യങ്ങളാണ് ആ സ്ഥല
സംഭൃതമായിരി ന്നെതന്ന് അനുഭവെപ്പടുത്തി. അടുത്ത വാതൽ കടന്ന്, വായു 

ചാരശൂന്യമായ ഒരു മുറിയിൽ േവശിച്ച്, ഒ രണ്ടടി മുേന്നാ നടന്നേപ്പാൾ
തുളസി മാടംേപാെല െകട്ടെപ്പട്ടി ള്ള ഒരു െചറിയ ഉയർന്ന അറ കാണെപ്പ .
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യജ്ഞസംഭാരമായ ആജ്യത്തിെന്റ കുടീരെമ ശങ്കിച്ച് പരിേശാധനെയ
ഒ സൂക്ഷ്മതരമാക്കി. എെന്താരു ഗന്ധമാണ് ആ മണ്ഡപകുഡ്യെത്ത േഭദി
പുറെപ്പടുന്നത്? ആ ഗന്ധം േകശവപിള്ളയുെട മനസ്സിൽ എ വികാരങ്ങെള ഉദി 
പ്പി ? അയാളുെട അവയവസന്ധികൾ ക്ഷീണി ന്നെതന്ത്? ൈകയിൽ
തടഞ്ഞ ഒരു താേക്കാൽ ട്ടെത്ത അയാൾ സാഹസെപ്പ േഗാപനംെച ന്നതു
മഹാപൽ തീക്ഷണംെകാണ്ടേല്ല? േസനാരക്ഷിതമായുള്ള നഗര ാകാര 
ങ്ങെള കടന്ന് അതിശുദ്ധസേങ്കതമായ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇ യും സന്നാഹം
കൂട്ടിയിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക്, പാളയസ്ഥലമായ ആര്യശാലയിലും നഗരത്തിെന്റ
ദക്ഷിണഭാഗസ്ഥമായുള്ള യജ്ഞശാലയിലും േകാ കൾ എന്തായിരി ം? ഈ
ചിന്തെയക്കാൾ ധാനമായുള്ള ഒന്നാണ് ആ യുവാവിെന ആ സന്ദർഭത്തിൽ
പരി മിപ്പിച്ചത്. ധൃഷ്ടത ൈകവിട്ട്, വഴിയറിയാൻപാടില്ലാെത കുഴങ്ങി. അ  
മി ം തട മുട്ടിയും, കാൽ ഇടറി മടങ്ങി മുട കൾ ഏ ം, എങ്കിലും വലിയ
അപായങ്ങൾ കൂടാെതയും േകശവപിള്ള മ ഭൃത്യേരാടു േചർന്ന്, അതിശയമായി
അനസ്വാസ്ഥ്യെത്ത അഭിനയി , ഒരുവേന്റയും സംശയത്തിനും േനാട്ടത്തിനും
ഇടവരുത്താെത ഝടിതിയിൽ േയാഗിവാടത്തിെന്റ പറമ്പിേല കട . ആ
ദൃഷ്ടയുവാവിെന്റ ദൃഢശരീരം ആപാദമസ്തകം വിറ . പടത്തലവരുെട രക്ഷ
േവണ്ട മാർഗ്ഗെത്ത കരുതുന്നതിനു മുമ്പിൽ, ധാനമായി അനുേഷ്ടയമായി ള്ള
കർമ്മം തെന്റ യാ ാമദ്ധ്യത്തിൽ ദൃഷ്ടനായ ഒരു പുരുഷെന്റ ജീവരക്ഷണമാ 
െണ നിശ്ചയി . ഭാഗ്യേയാഗംെകാണ്ട് െകട്ടിടത്തിെന്റ അടയ്ക്കെപ്പട്ട ഒരു
ജാലകെപ്പാളിവിൽ ടി േനാക്കി അക നട ന്ന സംഭാഷണ വണ 
ത്തിനു കർണ്ണദാനം െച നിന്ന ഒരു ആെളക്കണ്ട് സ്വപാർശ്വക്കാരെന
കരുതി അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമീപ െച . അേദ്ദഹം ‘േതടിയ വള്ളി’ തെന്ന
ആയിരു . തെന്റ അന്തർഗതെത്ത ധരിപ്പിേക്കണ്ടതിനുള്ള മനസ്സാന്നിദ്ധ്യം
േകശവപിള്ളെയ ൈകെവടി . ഗൂഢേശാധനംെച നിന്നിരുന്ന പുരുഷൻ
േകശവപിള്ളയുെട ആഗമനം കണ്ട്, എന്താണു സംഗതി എ േചാദ്യംെച ന്ന
ഭാവത്തിൽ നിലെകാ . ‘നടക്കണം’ എ ള്ള ആംഗ്യെത്ത േകശവപിള്ള
ആദരേവാടുകൂടി കാണി . ആജ്ഞാദാനപാ ങ്ങൾ ആജ്ഞാനുസാരണദൃ 
ഷ്ടാന്തങ്ങളായി വർത്തിക്കണെമ ള്ള പാഠത്തിനു ദാർഷ്ടാന്തികനായി ആ
സ്ഥല നിന്നിരുന്ന ക്ഷണ ാഹിയായ ഇതരൻ േചാദ്യംകൂടാെത ആ യു 
വാവിെന അനുഗമി . അവർ ര േപരും പറമ്പിനു പുറ ചാടുന്നതു കണ്ട്
അതിനകത്ത് അവിടവിെട നിന്നിരുന്ന മ ചിലരും ആ വഴിെയ ടർ നിർ 
ഗ്ഗമി . േകശവപിള്ള പടിഞ്ഞാെറെത്തരുവിേല നടന്നേപ്പാൾ മ ള്ളവരും
ആ സ്ഥലേത്ത യാ യായി. അവിടെത്ത ജനബഹളത്തിനിടയിൽവച്ച്
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ീ മായി ഒരു െചറിയ ആേലാചന നട . േവഷ ച്ഛന്നരിൽ ധാനി
േകശവപിള്ള ധരിപ്പിച്ച വർത്തമാനെത്ത േകട്ട് “എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒരു
കച്ചവടവും േവണ്ട പടത്തലവനും െജണ്ട്റാളൂം അവിെട എങ്ങാേണ്ടാ ഉണ്ട്.
അവരും നീയും അവിട േവഗം േപാരണം. ദളവായും െജണ്ട്റാളുമായി നാെള
േവണ്ടതു നടത്തെട്ട” എ ഹി സ്ഥാനിയിൽ പറഞ്ഞതിന് “ആപ കൂടാെത
അവിടെത്ത ദാസന്മാരായ അടിയങ്ങൾ േപാരാം എന്ന് ആ ഭാഷയിൽത്തെന്ന
ധരിപ്പി െകാണ്ട് േകശവപിള്ള വീ ം ഹരിപഞ്ചാനനഗുഹയിൽ േവശി .
അർദ്ധരാ ി കഴിഞ്ഞി ം ജനശൂന്യമാകാത്ത രാജവീഥിയിൽ നിലെകാണ്ട
സംഘക്കാരിൽ ധാനൻ രാജ്യേ ശഭരിതനായ മഹാരാജാവായിരു . വട 

കിഴക്കായി ഉയർ െപാങ്ങിയ കാർേമഘത്തിേന്റയും ആകാശമൂർദ്ധാവിൽ
െതളിയുന്ന നക്ഷ ങ്ങളുേടയും വർണ്ണവ്യത്യാസെത്ത േനാക്കി, അതിന്മണ്ണം
ആപൽസേന്താഷങ്ങളുെട സാമീപ്യം േലാകാനുഭവത്തിൽ നിരന്തരസംഭവമായി
കാണെപ്പടുന്നതിെന റിച്ച് അവിട തത്വവിചാരം തുടങ്ങി. വായുേകാണിൽ 
നി വീശുന്ന ആ ദിശാനാഥൻ ഊർജ്ജിത വർത്തനനായി നിശാ േശാഭി 
കളായ ദീപമണ്ഡലേകാടിെയ േമഘച്ഛന്നരാക്കിയാൽ, സ്വപക്ഷാപഹതിയുെട
സൂചകമാകുമേല്ലാ എന്ന് അവിടന്ന് അസംഗതമായി ഒരു അപശകുനെത്ത
അന്തർദ്ദർശനംെചയ്ത് ീപത്മനാഭപാദങ്ങെള ധ്യാനി . കഠിനത ിേയാട്
ഉറ നിന്നിരുന്ന ഘനപടലം േമണ ഉയർന്ന്, പവന ക്ഷിപ്തങ്ങളായി
പൂർവ്വാ ിതടം േനാക്കി യാനമാരംഭി . ഈ ാർത്ഥിതാർത്ഥലാഭത്തിൽ
സ ഹൃഷ്ടനായ മഹാരാജാവ് സ്വധർമ്മനിഷ്ഠാ േചാദിതനായി റെപ്പട്ടതി 
െന്റേശഷം ആപച്ഛ്റവണമാ ത്തിൽ ഭീരുെവന്നേപാെല മടങ്ങിേപ്പാന്നതിെന
ചിന്തി ലജ്ജിച്ച്, ഹരിപഞ്ചാനനമന്ദിരത്തിെന്റ പുേരാഭാഗേത്ത തെന്ന
അക്ഷമേയാടു തിരി . അനുഗാമികൾ രാജഹിതെത്ത അനുവർത്തി പിൻതുടർ 

. ഹരിപഞ്ചാനനാ മത്തിെന്റ ദ്വാരേദശം അടുക്കാറായേപ്പാൾ ഗംഭീരമായ
ഒരു മുഷ്കാരത്തിരനിര മഹാരാജാവിെന്റ സ്ഥാനമഹത്വേത്തയും നിസ്സാരമാക്കി,
ആ സംഘെത്ത വലയംെചയ്ത് അ തിഹതമായ വാഹത്തിൽ വഹിച്ച്,

ീപത്മനാഭേക്ഷ ശിലാ കാരത്തിെന്റ അഗ്നിേകാണായേപ്പാൾ ത്വരയമർ 
ന്ന്, നിരപിരിഞ്ഞ്, മുഷ്കരശിര കൾ ീപത്മനാഭദാസെന നമി . േശഷം
സർേവ ിയസ്തംഭനമാംവണ്ണം ഭയാനകം!
ച ക്കാറെന്റ മൂർഖതയും കള ാേക്കാട്ടത്തമ്പിയുെട ജളതയും െകാണ്ട്, ആ
ര വഴി മുള്ള ബ സഹായം നഷ്ടമായിത്തീർെന്നങ്കിലും ഹരിപഞ്ചാന 
നേയാഗികളുെട പരി മപക്ഷങ്ങൾ ക്ഷീണങ്ങളാകാെത കിരീട ഹാകാശ 
ത്തിെന്റ അത ന്നതിയിൽ സ്ഫീതപർണ്ണങ്ങേളാടു സഞ്ചരണംെച . ദിവ്യങ്ങളും
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അ ത്യക്ഷങ്ങളുമായ അക്ഷയബാണബാണാസനങ്ങൾ ധ്യാനമാ ത്തിൽ
ഹസ്ത ാപ്തമാകുംവണ്ണം ഉപദിഷ്ടനായുള്ള ഒരു ധനുർേവദജ്ഞന്, േകവലം
ഓണക്കളി ള്ള ര ചായവി കൾ നി േയാജകീഭവിച്ചാൽ ഇച്ഛാഭംഗകദ 
നത്തിന് അധീനനാവാൻ എന്താണവകാശം? തെന്റ ത ൈനപുണിയാൽ
തിരുവിതാംകൂറിെല ജാസമുച്ചയത്തിെന്റ ആത്മശക്തികൾ ആവാഹിക്കെപ്പ 
കഴി . തെന്റ ത ൈനപുണിയാൽ ദഗ്ദ്ധസ്വാധിഷ്ഠാനന്മാരായുള്ള ആ

ദാസന്മാർ സന്ദർഭാഗമനത്തിൽ ക്ഷണ ഭിതരാക്കി അടർക്കളത്തിേല
േമാചിക്കെപ്പടും. തെന്റ മഹാമാ ികത ൈനപുണിയാൽ അനന്തശയനരൂ 
പാങ്കിതമായുള്ള വഞ്ചിരാേജശ്വരഖഡ്ഗം, സ്വഹസ്തരേക്താ ല ഭെയ സ്വയം
വരിച്ച് ശ രാജകുശലങ്ങളുെട ഗളഖണ്ഡനം െച കയിേല്ല? അടുത്തദിവസെത്ത
യാ ാദർശനത്തിനായി ആഗമിച്ചി ള്ള ദശസഹ പരമായ ഭക്തതതിേയാട്
പാണ്ഡ്യേദശ നി യാ ാരംഭം െചയ്തിരിക്കേണ്ട ‘ശിഷ്യ’നിവഹം സംഘടി 

േമ്പാൾത്തെന്ന, തെന്റ ൈസനികബലം എന്തായിരി ം! രാജ്യത ാന്ധ 
നായ മഹാരാജാവിെന്റ േസനയിൽ ഭൂരിപക്ഷവും, തെന്റ കൗശലചാതുരിക്ക്
അധീനന്മാരായി ള്ളവർകൂടിയും ഇേങ്ങാ േചരുേമ്പാഴെത്ത കഥ പിെന്ന
പറവാനുേണ്ടാ? ഇതിനുംപുറേമ, അനുമതിയും അനു ഹവുംെകാണ്ട് സിംഹാസ 
നരാജ്യസമ്പാദനങ്ങൾക്ക്, തെന്ന നിയുക്തനാക്കിയിരി ന്ന വിജയസിംഹൻ,
സാക്ഷാൽ ൈമസൂർ ൈഹന്ദവരാജകുലധ്വംസകൻ, സ്വയംവർദ്ധിതേജ്യാതി ർ 
ത്തനായ ധീരധീേരാത്തംസൻ, ൈഹദരാലിഖാൻ ബഹദൂർ രാജാധിരാജൻ,
നര ീനാരായണൻ എന്നേപാെല, അവതീർണ്ണനായി സരിച്ചരുളു .
അതിനുംപുറേമ, തെന്ന ജീവ തിഷ്ഠയും ജീവപദ്ധതിസം രണവും െചയ്ത്,
ഈ ഉദ്യമത്തിേല നിേയാഗിച്ചി ള്ള തി ിേയ വായ മഹാത്മാവ് തെന്റ
ജീവെന ആവരണംെച ന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ സമ്മി നായി, ഭാർഗ്ഗവശക്തി 

ദനായി സദാ ആവസി മുണ്ട്. ഇങ്ങെന അധൃഷ്ട്യനായിത്തീർന്നി ള്ള
തെന്റ സ സാക്ഷിയായി കത്തിക്കെപ്പടുന്ന ദീപം ആച താരം തിരുവിതാം 
കൂറിേല ഭ ദീപസ്ഥാപനമായി ഭവി ം. അേപ്പാൾ ഇ ഗുരുപാദങ്ങെള
കൽപിച്ച് തെന്റ പാദങ്ങളിൽ െതാ നമി ന്ന ജനങ്ങൾ, രാജപാദനഖപ 
ത്മരാഗ ഭയാൽ നിമീലിതേന ന്മാരായി, ദൂര വാങ്ങിനിന്ന്, ഭൂമിയിൽ
ഫാലഘട്ടനം െചയ്ത്, താണുവീണു നമി ം. ഇങ്ങെനയുള്ള ഭാവെത്ത സന്ദർ 
ശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ േയാഗീശ്വരെന്റ സുഹൃദ്ദയാവസതിയായുള്ള മനസ്സ് ഒരു
വിഷമേത്തയും സന്ദർശി . തെന്ന വിശ്വസി ന്ന ബ വും ശിഷ്യനുമായ യു 
വരാജാവ്! അേത, ആ രാജകുമാരൻ ശിഷ്യനും ബ വും തെന്ന. അതിെനന്ത്?
ശ േശഷെത്ത േശഷിപ്പി ന്ന നയം ജളാ ഗണ്യെന്റ ജളത്വമാവുകയിേല്ല?
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രാജകുമാരെന്റ പുരുഷത്വം വികസിത ായമാകുേമ്പാൾ, അേദ്ദഹം ഗുരുവായ
തേന്നാടും നിഷ്കരുണനയനായിത്തെന്ന വർത്തി ം. അകാരണമായുള്ള ബുദ്ധി 
ക്ഷീണത്തിൽ താൻ വല തുട ന്നെതന്തിന്? എ ജനങ്ങെള ഈശ്വരൻ
തെന്റ കൃത്യഗതികളായ േരാഗദാരി ്യാദികൾെകാണ്ട് ആത്മഹത്യേപാലും
െചയ്യി ? ഹരിപഞ്ചാനനനായ സൂക്ഷ്മ കൃതി തത്വജ്ഞന് ഒരു ഒറ്റ
ധൂർത്താദാവിെന പീഡിപ്പി കൂെടേന്നാ? യുക്തിഭംഗം! ഹ്മാണ്ഡഭരണവും
രാജ്യഭരണവും തമ്മിൽ ഈഷലും േഭദമില്ല. രണ്ടിലും േചാദ്യംെച കൂടാത്ത
ദു തികളും മർമ്മേഭദകമായ ദുഃഖവിതരണങ്ങളും ജീവികെള െഞരി ം.
അവർ സഹി ം; ഇതുകൾ അ േമയഗതികൾ എന്ന് അഭിജ്ഞൻ വാദി ം.
അങ്ങെനയുണ്ടാകുന്ന പണ്ഡിതസംഹതിയുെട അഭിേഘാഷണം ന െട രണ്ടാം
പരശുരാമത്വേത്തയും ഏകദശാവതാരസംഹിതയാക്കിത്തീർക്കെട്ട! ഇങ്ങെന
വാദി ം വാഞ്ഛി ംെകാണ്ട്, ഹരിപഞ്ചാനനൻ തെന്റ ആ മത്തിലുരുന്ന് സ്വാ 
നുകാരികളായ വൃകങ്ങെള യുദ്ധാങ്കണേവട്ടയ്ക്ക് ശൃംഖലാബന്ധം േവർെപടുത്തി
വിേടണ്ടതിനുള്ള ഒരു കാര്യപരിപാടി പള്ളിച്ചാർ െച . സൂര്യനും അസ്തമി .
അസ്താചല ാപ്തനായ ആദിത്യനു പകരമായി ഹരിപഞ്ചാനനമന്ദിരത്തിെല
സന്ധ്യാരാധനാദീപങ്ങൾ േലാക േശാഭനമാകുന്നപണിെയ അന നജഗ 
ത്സമ്മതിേയാടു നിർവഹി . ആ ലക്ഷദീപ ഭയുള്ള നക്ഷ തതിയുെട

ഭാസേമളനത്തിനിടയിൽ േയാഗീശ്വരൻ പൂർണശശാങ്കസമനായി വില 
സി ഭക്തഹൃദയകുഡ്മളങ്ങെള ഹിമജലേസചനംെച ഫുല്ലദളങ്ങളാ .
പുഷ്പസമൃദ്ധികാലാനുകൂല്യത്താലും, രത്നസുവർണ്ണങ്ങളുെട സമൃദ്ധി ഉത്സവാ 
രംഭാനുേയാഗ്യത േവണ്ടിയും സാമാന്യത്തിലധികം അനവധികത്വേത്താട്
ആ പൂജാശാലെയ ഹരിപഞ്ചാനനപട്ടാഭിേഷകമണ്ഡപമാ . ആ രാജ 
േസാന്മത്തതയുെട സേങ്കതത്തിൽനി വഹി ന്ന സുഗന്ധനാനാത്വം
അടു ള്ളക്ഷ മുറ്റെവളികളിലും വ്യാപിച്ച് അവെയ പരമാസൂയാലുക്കളാക്കി 
ത്തീർ . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ദീപാരാധനെയ ദർശനംെച സാദങ്ങൾ
വാങ്ങി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനു ഹങ്ങെളെക്കാ സ ഷ്ടചിത്തന്മാരായി
േപാകുന്നതിന്, ബഹുസഹ ജനങ്ങൾ തിക്കിത്തിരക്കി തള്ളിത്തളർന്ന് ആ
േയാഗിവാടത്തിനക ം പുറ ം അണിയിടു .
ഒരു നവ ഭാകരെന്റ മേഹാദയമുണ്ടായി, ഹരിപഞ്ചാനനനിശാകരൻ െപ 
െട്ട യർന്ന ആ വിന്ധ്യാ ിശിരസ്സിെന്റ പുറകിൽ മറയു . ഇങ്ങെന
അ തീക്ഷിതമായി അസ്തമിച്ച ഹരിപഞ്ചാനനൻ പുനരുദയംെച ന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭക്തസംഘക്കാർ ീപത്മനാഭേക്ഷ ത്തിെല പൂജാേകാലാഹ 
ലങ്ങെളേക്ക നിശാവൃത്തിെയ കണക്കാ . ആ േക്ഷ കർമ്മങ്ങളിെല പല
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ഘട്ടങ്ങളിേലയും നാഗസ്വരശംഖനാദങ്ങൾ അ തിബന്ധമായി കഴിയുന്നത്
അവെരെക്കാണ്ട് രാജശക്തിയുേടയും രാജേയാഗശക്തിയുേടയും ലൗകികാ 
ന്തരെത്ത പരിഗണനംെചയ്യി . രാ ിയിെല ശീേവലിേഘാഷങ്ങൾ
ചതു ദക്ഷിണാവൃത്തിയിലും കഴിഞ്ഞത് അവരുെട ഹൃദയതടങ്ങേളയും േഭ 
ദിച്ച്, ഉദരാഗ്നികുണ്ഡെത്ത ജ്വലിപ്പി . ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരെന്റ
(ഇെതങ്ങെന സാധി എന്നറിയുന്നില്ല) നാെല തൃൈക്കകേളാടും അ യും
ആയുധങ്ങേളാടുംകൂടിയ മഹിഷമർദ്ദിനീനടനം കാണുന്നതിനു കാ നിന്ന ആ
ഭക്തന്മാർ ഭക്താകർഷിതരായേപ്പാൾ, ഒരു ശിഷ്യ ധാനനെന്റ ആസ്വാരസ്യ 
മായുള്ള തീയുഴിച്ചിലിെന ക മുഷിഞ്ഞ്, “സ്വാമികൾെക്കേന്താ ക്ഷീണം”
എ പറ പലഹാരക്കടകളിേല തുരുതുെര ഗമനം തുടങ്ങി. നീശ്ശബ്ദത,
ശ്മശാനേദശെത്ത നീശ്ശബ്ദത, േ ക്ഷകജനങ്ങളുെട മനസ്ഖലനംെച മാറുള്ള
നീശ്ശബ്ദത, ആ യതിവരാ മെത്ത ബന്ധിച്ചിരി . ദീപ വാളേകാടികൾ
ൈവധവ്യപാതത്താൽ എന്നേപാെല ശിഖാമുണ്ഡിതരായി മംഗല്യാസ്തമയെത്ത

ാപിച്ചിരി . അ മി ം േശഷി ന്ന ര മൂ ദീപികാസുമംഗലികൾ
സ്വസേഹാദരീസംഘാസ്തമയത്തിൽ സഹദീനതയാൽ ാന്തമായ േന ങ്ങ 
േളാടുകൂടി നി . ആ മന്ദിരെത്ത അനന്തശയനാലയൈവകുണ്ഠത്തിലും
അ തകരമാക്കിത്തീർത്തിരുന്ന രംഗവിതാന ഭയും, ദീപനിർഝരിേയാടു
സഹ വണംെച മറഞ്ഞിരി . പരിസരവാതം രാജേകാപൈതക്ഷ്ണ്യെത്ത
വഹിച്ച് ആതപകാരിയായി ചരി . ആ വാടത്തിൽ േയാഗധർമ്മ 

വർത്തനം വർദ്ധിതമായി, േ ാഹഗരിമാത്വെത്ത അവധാനംെച .
അതിനാൽ ശാന്തത—ഭൂഗർഭാന്ത ശാന്തത, േകശവപിള്ളയുെട ൈദവാ 
നുഗൃഹീതമായുള്ള വാണിയിൽ ഉദിച്ച് ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ അേക്ഷാഭ്യതെയ
അസ്തമിപ്പിച്ച ‘ദശാസ്യകാലം’ എന്ന അവസ്ഥെയ ആവരണംെച .
ര മൂ ധാനമുറികളിലായി, ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ പാരേദശികഭടന്മാർ
അമ്പേതാളം േപർ ആയുധപാണികളായി, ആപൽ തീക്ഷകരായി, എ കൃ 
ത്യത്തിനും ബദ്ധകങ്കണന്മാരായി സഞ്ചയിച്ചി ള്ളവർ ‘രാമരസ’സരസ്സിൽ മുങ്ങി,
ആ ഋഷിവാടസംരക്ഷണത്തിന്, ജീവേമാഹസന്ന്യസ്തരായി, ആജ്ഞാ തീക്ഷ 
ന്മാരായി ഇരി . േയാഗീശ്വരെന്റ തൽക്കാലാജ്ഞകെള നിർവ്വഹിപ്പാനായി
നിൽ ന്ന ചില ജവാന്മാരും പുേരാഭാഗദ്വാരത്തിൽ ഗാ േസവി ന്ന ഒ ര
ശല്യധരന്മാരും മാ ം അന്തർഗൃഹത്തിനു പുറ ള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാണെപ്പടു 

ണ്ട്. ഹരിപഞ്ചാനനശ വായ േകശവപിള്ളയും, ഗുരുപാദതൽപരന്മാരായ
ഏതാനും നാ ഭക്തന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ, ആ രംഗകാളിമയിൽ ഒരു നടാംഗെത്ത
നിർവ്വഹി െകാ സഞ്ചരിച്ചിരു . മാമെവങ്കിടെന്റ കൽപന േക മണ്ടി 
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ടങ്ങിയ പക്കീർസായുെട ഭീമാകാരം, മത തിബന്ധംെകാണ്ടായിരിക്കാം,
ശുദ്ധാ മഭംഗസാഹസത്തിനു സന്നിഹിതമായിട്ടില്ല.
ഹരിപഞ്ചാനനപരമഹംസൻ ആകെട്ട, അ രാ ി വിദ്യാേയാഗാരണ്യങ്ങളി 
െല പഞ്ചാനനനായിട്ടല്ല, സാക്ഷാൽ വൃക്ഷനിബിഡമായുള്ള അരണ്യത്തിെല
മൃഗരാജപഞ്ചാസ്യനായിത്തെന്ന തെന്റ പൂജാമുറിയുെട മുൻഭാഗ ള്ള ശാലയിൽ
അസ്തക്ഷമനായി, നിസ്സാരമായ ഭക്ഷ്യമൃഗത്താൽ അപഹതനായേപാെല ദം 

ാനഖരങ്ങെള പുറ കാട്ടി, രതെയ കാശിപ്പിച്ച്, വട്ടക്കൺമണികെള
വിേശഷേവേഗാ തകേളാടുരുട്ടി, േമഘനാദകടുതേയയും താ ന്ന ഋജൂഗർജ്ജ 
നങ്ങൾെകാ ശ ഭജ്ഞനശപഥങ്ങൾ െചയ്ത്, ദർശനത്തിന് ഒരു മഹാവി  
മപുഞ്ജമായി കാണെപ്പടു . ഐരാവതദന്തചതുഷ്ടയെത്ത തകർത്തതിേനാടു
തുല്യമായ, ആ യതീശ്വരെന്റ വേക്ഷാേദശം േകാപാേവഗശ്വാസങ്ങൾെകാണ്ട്
ഉയർ താഴുന്നത് ആ വി തിയിെല മാംസപുഷ്ടിെയ സംവരണംെച ന്ന
നീല ഞര കെള മരതകത ികെളേപ്പാെല കാശിപ്പി . ൈസംഹ 

ൗര്യത്തിെന്റ പരമകാഷ്ഠെയ പരിഹസി ന്ന േകാപാേവശവും കു മമായ
ശ േശാണിതവും രക്താംബരേവഷ്ടനങ്ങളായ കുടൽമാലയും സംേയാജിച്ച്,
മഹാഭയങ്കരനായി ചമഞ്ഞിരി ന്ന ഹരിപഞ്ചാനനൻ ആ അർദ്ധാന്ധകാരരം 
ഗത്തിൽ സാക്ഷാൽ നരസിംഹനടനെത്ത പുനഃ കടനംെച .
കാപട്യമാകുന്ന അേഭദ്യകൃഷ്ണശിലയാൽ രചിതമായ ആ ‘കലിധർമ്മേദ്യാതിനി’
നാടകശാലയുെട, അന്തർഗൃഹമദ്ധ്യത്തിെല നൃത്തേസാപാനം നിശാദു തി  
വർത്തനത്തിനായി ദീപ സരം താഴ്ത്തി ഒരുക്കെപ്പട്ടിരി . അഭിനയിക്കെപ്പ 
ടുന്നത് ഒരു ‘അന്തകസഭ’യാെണ വിജ്ഞാപിതമാകുംവണ്ണം, രംഗത്തിെന്റ
പാർശ്വാദിഭാഗങ്ങൾ കാളിമാ ചുരിമെകാ സമർത്ഥരംഗസാമ ികർമ്മാക്ക 
ളാൽ സവിേശഷം ഭയാനകരസാനുകൂലമാക്കെപ്പട്ടിരി .
ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗിസിംഹെന്റ വി മേസാപാനം അ ാകാശ്യതയും ശാ 
ന്തതയും മഹാവിലതുല്യമായുള്ള സാധനശൂന്യതയുംെകാണ്ട് വിലക്ഷണീകൃതമാ 
യതിെന്റ പരിഹരണ ത്തിനായി, അഭൂതപൂർവ്വവും അനന്യസാധാരണവുമായുള്ള
ഒരു ൈവദ തമഹാശ്ചര്യം ആ സേങ്കതത്തിൽ സംഭവി . സർപ്പത്താന്മാർ
തങ്ങളുെട വ്യാവർത്തനത്ത്വക്കിേനയും ശലഭങ്ങൾ ശൽക്കങ്ങേളയും െവടിഞ്ഞ്
നവശരീരരാകുന്നതു നാം കണ്ടിരിക്കാം. മൃതിസമീപസ്ഥന്മാർ ഏകദീപശിഖെയ
ദ്വിതയമായി കാണുന്ന അവസ്ഥെയ റി നാം േക മിരിക്കാം. ഏകശരീരം
ദ്വന്ദീഭവി ന്ന ഹ്മവിദ്യാവിധാനം, ഇതാ, നവ ഹ്മാത്മകനായ ഹരിപഞ്ചാ 
നനേയാഗികൾ ദർശിതമാക്കി, അതിെന്റ സാദ്ധ്യതെയ നമു േബാദ്ധ്യ 
മാ . ഉൽകുലേകാപാഗ്നിയുെട നിർഭരത്വംെകാണ്ട് ഭിന്നമായതുേപാെല,
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ഹരിപഞ്ചാനനകായം ൈദ്വധീഭാവെത്ത ൈകെക്കാ . േയാഗീശ്വരെന്റ
രാജേയാഗ േയാഗങ്ങൾെകാണ്ട് ആ ദിവ്യെന്റ ലശരീരം സാക്ഷാൽ
ജഡകായമായും, അതിൽ ആവാസംെചയ്തിരുന്ന സൂക്ഷ്മശരീരം ഈഷൽേഭദംകൂ 
ടാതുള്ള തുല്യതേയാട് ആത്മകായമായും ഐക്യേയാഗെത്ത ഖണ്ഡനംെച ള്ള
ആർഷ ഭാവാ തമാണ് ആ ീമൽപതഞ്ജലി ഭാവപുണ്യാ മത്തിൽ
യജ്ഞാരംഭ ിയയായി സംഭവി ന്നത്. ആ േദഹേദഹിമൂർത്തികളിൽ

കൃതിസിദ്ധമായുള്ള ഐഹികവും പാര ികവുമായ ലക്ഷണങ്ങൾ അതാതു
വി ഹങ്ങളിൽ േത്യകി കാണെപ്പടു . പൂജാമണ്ഡപത്തിെന്റ കിഴ ഭാഗ 
ത്താണ് ഈ മഹാരാജേയാഗപരമാ തം നിവർത്തിതമാകുന്നത്. പര രാഭി 
മുഖമായും, നി ന്നവരിൽ, ദക്ഷിണപാർശ്വസ്ഥമായ വി ഹം ആപാദമസ്തകം
രൗ ാേഗ്നയവും, ഉത്തരപാർശ്വസ്ഥമായുള്ളത് ൈവഷ്ണവസൗമ്യവും ആയി

കൃതവിപര്യങ്ങെള സ്ഖലിപ്പി . ദക്ഷിണവി ഹം അംഗാരാ ഗന്ധകാദ്യാ 
ത്മകമായ െവടിമരു േപാെല സ്വാത്മദാഹകനായും ശീ സംഹാരകനായും
മേറ്റ വി ഹം ൈതലേമദസ്സമ്മി നായും ആജ്യശീതളനായും േയാഗാനുസ 
രണമായി േപാഷണദഹനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലനായും നിൽ ന്നതിനിടയിൽ,
ക ാന്തകാേലശൻ ഐഹിക മവശനായി ശഠി കയും ശപി കയും, മേറ്റ
വി ഹം ശാന്തതേയ അേപക്ഷിച്ച് ’ൈദവാധീനാ’ദി മാണങ്ങെള മന്ദസ്വ 
രത്തിൽ വാദി കയും െച . ഈ വി ഹങ്ങൾ ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ
ജഡേദഹികൾ ൈദ്വതീഭവിച്ച് മൂർത്തിധാരണം െചയ്തവയെല്ലങ്കിൽ ആ ഭിന്ന 
ധർമ്മാത്മകെന്റ സൃഷ്ടി സ്വരൂപിക്കെപ്പട്ട ധർമ്മാധർമ്മസാധനങ്ങൾ ഭിന്നി
മൂർത്തിധാരണംെച നിൽ ന്ന രൂപങ്ങൾ എ ഖണ്ഡി സംവാദിക്കാവു 
ന്നതാണ്. അപരാധാനുകൂലനായി ഭവി എങ്കിലും സുപഥനിഷ്ഠകൗതുകനും
ദമധനസമ്പന്നനുമായുള്ള ശാന്തവി ഹത്തിൽ നിന്ന് ’ൈദവാധീന’ മാണം
ഉൽഗളിതമായേപ്പാൾ, അക്ഷാന്തിമൂർത്തിയായ ഉ സിംഹം അേരാചകമൂർച്ച 
െകാെണ്ടന്നേപാെല ൈപശാചമായി വമനാഹ്വാനങ്ങൾ െചയ്ത്, അൈഗർവാണി 
യായ ഒരു ഭാഷയിൽ ഗർജ്ജി : ’ൈദവാധീനം! ഹറാം! ആ അനർത്ഥപദം
എെന്റ സർവ സൂ പുടങ്ങേളയും േഭദി . അേര! യതി, മാ , വൃത്തം
ഈ ലക്ഷണങ്ങളുെട അജ്ഞതെകാണ്ട് ദൂഷിതനായ പദ്യകാരൻ അഭിമാന്യ 
േനാ? സൃഷ്ടിസ്ഥിതികെട സംഹാരകനുംകൂടിയേല്ല ൈദവം? ജീവേകാടികെള
യേഥഷ്ടം പീഡിപ്പിച്ച്, സംഹരി ന്ന ധൂർത്തേസ്വച്ഛാ ഭു ’ജ്ഞാനൈവരാ 
ഗ്യ’േയാഗവാനായ ൈദവേമാ? സൃഷ്ടിരക്ഷകളുമില്ല, സംഹാരവുമില്ല. കർത്താവും
ഭർത്താവും ഹർത്താവുമില്ല. ൈചതന്യവിഹീനം പഞ്ചം! അവിേജ്ഞയമാ 
യുള്ള ഒരു ശക്തി വളരു . പണിയു . രൂപാവർത്തനംെച . സർവ്വവും
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മഹാ മേഹ ജാലം! ഇങ്ങെന ന െട ചാ ഷാനുഭവം. ഇതിലാകെട്ട,
ഇതരവിഷയങ്ങളിലാകെട്ട, ഉപേദഷ്ട്യസ്ഥാനെത്ത നീ എടുേക്കണ്ട. ആജ്ഞാ 
നിർവാഹകെന്റ നിലയിൽ ഉപന്യസിക്ക. ആ പാണ്ഡ്യേ ാഹികൾ, വഞ്ചകന്മാർ
എങ്ങെന നേമ്മാട് കരാറുലംഘനം െച ? ന െട സംഭാവനകൾക്ക് ഇേതാ

തിഫലം? അവിടന്ന് ഉണ്ടാകാവുന്ന സഹായം ശുദ്ധേമ നാസ്തിതെന്നേയാ?”
ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗികെള ദീപാരാധനാകർമ്മത്തിനും കാളീനൃത്തത്തിനും
അശക്തനാക്കിയ ’ക്ഷീണം’, ഇതാ െവളിെപ്പ .

തിച്ഛായ: ”ൈദവവിേരാധംെകാണ്ട് — ആ നാമെത്ത ഉപേയാഗി ന്നില്ല
— ന െട ിയയാെലാന്നാവെട്ട — സർവാനുകൂലവും നഷ്ടമാവു . രാജഭൃ 
ത്യൻ, ഒരു യുവാവ്, ആ േദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച്, അൈദ്വതാദ്യാചാര്യന്മാർ
ശാക്യമതെത്തേപ്പാെല ന െട ശക്തിെയ ധ്വംസി . രാജമു പുറെമ, ഒരു

സിദ്ധസ്ഥാനാപതി ഭുവിെന്റ ശാസനാ പ ങ്ങളും അവൻ വഹിച്ചിരു .
ആ മഹൽ തിേയാഗികെള ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെത്ത ധർമ്മ ംശമേല്ല?”
അസൽച്ഛായ: ”ധർമ്മ ംശേമാ? കർേണ്ണജപന്മാരുെട ഏഷണികൾക്ക് നീ
ദത്ത വണനായി. ശരീരെത്ത ആത്മാവു വഞ്ചി ന്നതാണ് അധമമായുള്ള
ധർമ്മ ംശം. സഹജാത്വേത്തയും സഹ തിഷ്ഠിതത്വേത്തയും മറന്ന് അപരമാർ 
ഗ്ഗനായി, നീ ഇേപ്പാൾ അങ്ങെനയുള്ള ധർമ്മ ംശെത്ത അനുഷ്ഠി .”

തിച്ഛായ: ”കനിഷ്ഠതെകാണ്ട് ഈ ആത്മാ േജ്യഷ്ഠശാസനാധീനം തെന്ന
എങ്കിലും, ഇങ്ങെന ക ിക്കരുത്. ന െട തിഷ്ഠാതാവ് നെമ്മ മാനുഷ്യകമായ
ഒരു ഗൗരവകാര്യത്തിേല നിേയാഗി . പുരുഷയത്നം, വീരധർമ്മം, ധർമ്മ  
തം, രാജ്യത ം ഇതുകളുെട അനുയായികളായി വർത്തിച്ച്, ൈദവാനുകൂേല്യന
ന െട തിഷ്ഠാപേനാേദ്ദശ്യെത്ത സാധിപ്പാനാണ് നാം നിയുക്തന്മാരായി 
രി ന്നത്. ഭവാൻ ആർഷസമ്മതമായും, ശാശ്വതങ്ങളായുള്ള ധർമ്മങ്ങളുെട

ംശേത്താട് നെമ്മയും ബന്ധി . അവിടത്താൽ വാഗ്ദത്തമായ മാതൃദർശ 
നത്തിലുള്ള തൃഷ്ണെകാണ്ട് ഞാനും പാപകർമ്മപിശൂനനായി. പരമശുദ്ധനും
നിർമ്മല കൃതനും ആയ ന െട തമ്പി േനരിട്ടിരി ന്ന അവസ്ഥാന്തരെത്ത
വിചാരി േമ്പാൾ പരമാർത്ഥെത്ത രാജസമക്ഷത്തിൽ ധരിപ്പാനും എെന്റ മന 
സ്സ് സന്നദ്ധമാകു .” (അസൽച്ഛായയുെട നീലതീക്ക കൾ പുക ) ”ബാല്യം
മുതൽ അവിടെത്ത ശക്ത ത്സാഹങ്ങളുെട അതി സരത്തിന് എെന്റ സഹ 
വാേസാപേദശങ്ങൾ കടിഞ്ഞാണായി നിയമനംെച വന്നിരു . ഇേപ്പാൾ
എെന്ന തിര രിച്ച്, അവിട പരമാസുരബുദ്ധിെയ സ്വീകരി കള . അ
ഞാൻ ഇവിെട വന്നിരുന്നേപ്പാൾ ഒ ം ധരിച്ചില്ല. അതിനു സമയവും സന്ദർഭവും
തന്നതുമില്ല. ന െട ധനവിേ താവ് അണ്ണാവയ്യൻ ജീവിച്ചിരി േന്നാ?”
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അസൽച്ഛായയുെട േകാപ ഭ തിച്ഛായയുെട ശാസനങ്ങളാൽ വർദ്ധിപ്പിക്കെപ്പ 
. ”മാനുഷ്യകം, ൈദവികം, ആസുരം, ആർഷം—ഈ വിധം നിരർത്ഥശബ്ദങ്ങെള

അമരസിംഹൻ ഹാരാവലികളായി സം ഹിച്ചി ണ്ട്. പാഠശാലാമ ങ്ങളാ 
യി അതുകൾ അവേശഷിെക്കെട്ട. നാം ഇേപ്പാൾ രാജ്യലക്ഷ്മീവരണത്തിന്
സൂ ബന്ധധരനായിരി ന്ന ക്ഷാ ധർമ്മ ബുദ്ധൻ, എ മാ മല്ല, സമ  
വീണനും ആണ്. ആ കന്യകാഹരണത്തിനുള്ള ശൃംഗാരകൗമുദികൾ നിരവധി
നീതി വദകന്മാരായ ഭട്ടാര്യന്മാരിൽനി നാം ഹിച്ചി ണ്ട്. രാജ്യലബ്ധിക്ക്
ബഹുജീവേമധങ്ങൾ സമാപിേക്കണ്ടിവരും. ആ വീരസം തത്യംഗെത്ത
ധർമ്മ ംശം എന്ന് എങ്ങെന വിധി ം?”

തിച്ഛായ: ”ഹാ കഷ്ടം! അണ്ണാവയ്യൻ അവിടെത്ത വിശ്വസിച്ചിരുന്ന
ബ വേല്ല? അയാെള ആ ഭൃത്യൻ ൈഭരവെനെകാണ്ട് വധിപ്പി . രാജ്യലക്ഷ്മീ 
പാണി ഹണത്തിനുള്ള സമാവർത്തനം ഇതാേണാ?”
അസൽച്ഛായ: ”നീ ന െട ജീവാത്മാവിെന്റ ധാനാർദ്ധെമ സമ്മതിക്കം.
എന്നാൽ, ആത്മാെവ ള്ള അംശത്തിെന്റ സുഷുപ്തിയിൽ നീ അവസര ഹണം 
കൂടാെത ലയി േപാകു . ജീവിതധർമ്മിയായ നാം സ്വകർമ്മ തികൂല്യങ്ങെള
ശിഥിലീകരിപ്പാൻ ഉദ്യമി േമ്പാൾ, ത വധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ വിേധ 
യങ്ങളാേയക്കാം. ഒരു ൈഭരവൻ ന െട ആജ്ഞെയ നിർവഹി . ന െട

മങ്ങൾ ഗംഗാനദിേപാെല ചിേലട പങ്ക ഷ്ടയായും, ചിേലട പങ്കാപഹ 
യായും വഹി . ആ വാഹഗതിെയ തടയുന്നതിന് വിന്ധ്യെനന്നവണ്ണം
മഹാകുമതിയും നിെന്ന പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിൽ പരാജിതനാക്കിയവനും ആയ
േകശവനാമവാൻ ഇട വീണു. അവൻ എെന്റ ൈകകൾക്ക് എത്തായ്കയാൽ,
രാജകരത്താൽ ദണ്ഡ്യനാകുന്നതിന്, ന െട മതമറിഞ്ഞ് ൈഭരവനും, നാം
സ്വയമായും എെന്തല്ലാം അനുഷ്ഠി എന്ന് നമു തെന്ന ഇേപ്പാൾ രൂപമില്ല.

ീകൃഷ്ണൻ യവനൈവരിെയ മുചുകുന്ദെനെക്കാ െകാല്ലിച്ചിേല്ല?” തിച്ഛായ:
“പുരേണാപമാനെത്ത ഇതിൽ വചിക്കരുത്. ഉപായവും ഖലത്വവും ഭിന്നനീതിക 
ളേല്ല?”
അസൽച്ഛായ: “ശട്ട് ശട്ട് അമാന്തം! ബുദ്ധിയുെട ദർശന ടത ആത്മസത്വവാ 
ന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ര ം വധംതന്നേല്ല?” (തമിഴിൽ) “യബ്ബാ! ീകൃഷ്ണരാലും
അജയ്യനാന യവനസിംഹർ എേങ്ക, അണ്ണാപ്പട്ടർ പണപ്പാപ്പാെനേങ്ക?”

തിച്ഛായ: (കർണ്ണങ്ങൾ െപാത്തി നിന്നിട്ട് ) “കഷ്ഠം! കഷ്ഠം! ആ
ഉപമാ മാണം—”
അസൽച്ഛായ: (മലയാളത്തിൽ) “എന്തപ്പേന എന്ത്? സിംഹാസങ്ങൾ, കി 
രീടങ്ങൾ, ഉടവാളുകൾ—ഇതുകൾ ധർമ്മശാലകളിൽ ദാനം െചയ്യെപ്പടുന്നില്ല.
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വൃക്ഷങ്ങളിൽ കാ ന്നില്ല. മഴേയാടും മേഞ്ഞാടും വർഷി ന്നില്ല. ഭൂഖനനം 
െചയ്താലും കി കയില്ല! അങ്ങാടികളിൽ വിൽക്കെപ്പടു മില്ല. അതിനാൽ
ൈശലൂകമുകില ഭൃതികളുെട നയെത്ത ടർന്ന് െകാ ം െവ ം തീവ
മുടി ം അവെയ േനടണം നിേന്നാടിതാ അന്തർഗ്ഗതെത്ത തുറ പറയു .”

തിച്ഛായ: “വധിക്കണം. ജയിക്കണം. കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ ഇവെന ഉേപ 
ക്ഷിേച്ചക്കണം. അമ്മെയ കാട്ടിത്തരാെമ പറഞ്ഞതു െകാണ്ടേല്ല ആ
േകശവൻകുഞ്ഞിെന ഞാൻ വഞ്ചി െകാ േപായി പിെന്നയും വഞ്ചിച്ചത്.
എനിക്ക് വാഗ്ദത്തമായുള്ള ആനന്ദമയമായ ദർശനം തന്ന് അനു ഹിക്കണം.
നമുക്ക് ഭൂശർമ്മ ദായിനികളായ ആ േദവിമാർ എവിെട? ൈഭരവെന്റ ൈകക 
ളിൽ അവിടെത്ത നിേയാഗമനുസരിച്ച് ഏൽപിക്കെപ്പട്ട മധുരാംബിക ിയൻ
എവിെട?”
അസൽച്ഛായ: (അത്യാധികമായ പരിഭവം നടിച്ച് ) “ആഹാ! നഷ്ടസാഹയ്യ 
നായിത്തീർന്നിരി ന്ന ഈ അവസരത്തിൽ കൃപർ കർണ്ണെന എന്നേപാെല
ഭത്സനംെകാണ്ട് നെമ്മ ക്ഷീണിതനാ ന്നതിനാേണാ നീ േപാന്നിരി ന്നത്?
കൃത്യമാർഗ്ഗങ്ങെളല്ലാം നാം നിശ്ചയി േപായി. നിെന്റ സഹകരണംെകാണ്ട്
നമു ശക്തിപൂർണതെയ ദത്തംെച ക. ധർേമ്മാപേദശങ്ങൾ, പിതുരാജ്ഞ 
െയ നിർവഹിച്ച് പിതൃ ീതി വരുത്തിയതിെന്റേശഷം ആവാം. വധം നരഹത്യ,

ഹ്മഹത്യ—ഫൂ്! എ ീത്വം! പരശുരാമതേപാവൃത്തെന്റ കൃത്യങ്ങെള
സ്മരി ക.”

തിച്ഛായ: “പിതുരാജ്ഞയനുസരിച്ച്, പിതുരാത്മ ീതിക്കായി—”
അസൽച്ഛായ: “അഹഹഹ! ന െട ജന്മകാരകൻ മാതൃജാരേനാ? പിതാവെല്ല 
േന്നാ? ആ ഗാന്ധർവ്വമഹിമപൂർണ്ണൻ ജമദഗ്നിതുല്യനല്ലേന്നാ?” എ േചാദ്യം
െച ം, ആശ്ചര്യെത്ത നടിച്ച് െതാഴുതുപിടിച്ച് ൈകവിരലുകെല നാസികാ  
ത്തിൽ മുട്ടി െകാ ം, നിലയായി.

തിച്ഛായ: “ ബുദ്ധാത്മാേവ! പിതൃ ീതിക്ക്, ആ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട നി  
ഹം ആവശ്യമായിരുേന്നാ?”
ജഡപഞ്ചാനനെന്റ ജഠരാഗ്നി കത്തിജ്വലി . ആ പശുസമനായ ആത്മധർ 
മ്മാനുഷ്ഠാപകെന തെന്റ േകാപാഹുതിക്ക് ‘പശു’വാക്കാനും അേദ്ദഹത്തിനു
മന ണ്ടായി എങ്കിലും, “ചി തരേമാർ േന്നരം അ നിെന്റ ദുർവിചാരം”
എ ചൂ വിരൽെകാണ്ട് ഒരു വിചി നൃത്തം കഴിച്ചിട്ട്, “മഹാബദ്ധം! ദ്വന്ദ്വയു 
ദ്ധത്തിൽ അവൻ ഹതനായി. തിേയാഗി യുദ്ധസമർത്ഥനായിരുന്നതുെകാണ്ട്
മറ്റവെന ഹനി . ഹനി െമന്ന് അതിനുമു തെന്ന തിജ്ഞയും െചയ്തിരു ”
എ വാദി .
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തിച്ഛായ: “കഷ്ടം! പിെന്നയും ആത്മാെവ സമ്മതി ന്നവെന വഞ്ചി 
ന്നേല്ലാ! അവിടെത്ത ആയുധങ്ങൾ എനി പരിചയമിേല്ല? ആ നായർ
തിേയാഗിയാൽ വീഴ്ത്തെപ്പെട്ടട വ മരി എങ്കിൽ അവിടെത്ത വാദം സാ 

ധുതെന്ന. അവിടന്ന്, െതാ നടെകാള്ളിച്ചതിെന്റ േശഷമണ് അയാൾ മരിച്ചത്.
ഒക്കപ്പാെട ന െട ഭുജീവിതം ഇനി അവസാനിപ്പിക്കണെമന്നാണു േതാ ന്ന 
ത്. അവിടന്ന് ജനേകാടിെയ അന്തകപുരയിേല ള്ള ഗമനത്തിന് ദർഭശയനം
െചയ്യിച്ചിരി . പതിയുന്ന ഇടി എവിടെമല്ലാം, എെന്തല്ലാം നഷ്ടമാ െമന്ന്
ആരറിയു ? നാം ീപത്മനാഭെന്റ പുറകിൽ പാർ െന്നങ്കിലും ആ പരമപു 
രുഷന് േന ങ്ങൾ പുേരാഭാഗ മാ മല്ല. മഹാരാജാവ് ധർമ്മപരൻ. നമു
പരാജയത്തിേന മാർഗ്ഗമു . ൈഹദർസഖ്യമാണ് ന െട ഥമധർമ്മവിഗതി.
പിതൃശാസനത്താൽ മമാ ത്തിേന നാം നിയുക്തരായി . നാം സഞ്ചയിച്ച
സകല സഞ്ചയങ്ങളും ഇേപ്പാൾ നഷ്ടമായിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ രാ ിതെന്ന
ഇവിെട നി പുറെപ്പ രക്ഷെപ്പടാം. പാപനിവർത്തനം െചയ്തതിെന്റേശഷം,
നവപഥെത്ത അവിടന്ന് അനുഷ്ഠി െകാള്ളണം. ഞാൻ വല്ല പുണ്യേക്ഷ  
േത്തയും ശരണം ാപി െകാള്ളാം. ആ ഭക്തനായ വൃദ്ധഭൃത്യെന േലാഭിയും
തൃഷ്ണാവശനും ആത്മവിഹീനനുമായ ആ മാംസമാ െനെക്കാ വധിപ്പിക്കാൻ
സംഗതിയാക്കിയതും വലുതായ ഒരു ശ െവ ഉണ്ടാക്കിയിരി . ൈഭരവെന്റ
അച്ഛനാണ് ആ ഭൃത്യൻ. അവൻ ന െട അച്ഛെന്റ ആജ്ഞെയ അനുസരിച്ച്
നെമ്മ അതിഭക്തിപൂർവ്വം േസവി . എന്നി ം, അവെന്റ അച്ഛെന അവിട
രക്ഷി െകാണ്ടില്ല. ആ നരഹത്യയും അവിടെത്ത ദുരുപേദശകാരണത്താൽ
സംഭവിച്ചെതന്ന് ൈഭരവൻ ധരിച്ചി ണ്ട്. ലക്ഷണങ്ങൾ ഒ ം ശുഭമല്ല.”
അസൽച്ഛായ: (േകശവൻകുഞ്ഞിെന ൈഭരവെന്റ രക്ഷയിലാക്കിയതു ബുദ്ധിയുെട
അമർഷമായിേപ്പായി എ േതാന്നി എങ്കിലും, തെന്റ നിലെയ േഭദെപ്പടു 
ത്താൻ സന്നദ്ധനാകാെത) “ലക്ഷണങ്ങളുെട ശുഭാശുഭപരിഗണനം െചയ് വാൻ
അവകാശം ബുദ്ധിക്കാണ്. ആത്മാവായ മൃദുസത്വവാന് അതിെനന്തവകാശം?
നിെന്റ ആത്മപൂർണ്ണമായ സഹകരണംെകാണ്ട് എെന്റ ശക്തി പൂർണ്ണത്വം
നൽകിയാൽ മാ ംമതി. നെമ്മെക്കാ െചയ്യിച്ചി ള്ള സത്യെത്ത ഓർമ്മിക്ക.

മമാ മല്ല നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടി ള്ളത്. സാധു കൃതനായ നിനക്ക് അവിട 
െത്ത ദിവ്യഹൃദയത്തിെന്റ പൂർണ്ണഗതി ഉപദിഷ്ടമായിട്ടില്ല. അവിടെത്ത വത്സൻ
നാം ആയിരു ; നീ മാതൃസ്വവും. േകൾക്ക: ഗുരുത്വം അതിേ ഷ്ഠമായി ള്ള
ധർമ്മം. ന െട ജന്മകാരൻ സകല ിയകെളയും അന്തർഗതങ്ങെളയും
അറിയുകയും കാണുകയും െച . ീബാലവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് സഹജമായുള്ള
േലാലമാനസതേയാടുകൂടി നീ കാംക്ഷി ന്ന മാതൃദർശനപുണ്യവിഭവത്തിന്
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നാം ഉടെന മാർഗ്ഗമുണ്ടാക്കാം.” ( തിച്ഛായയുെട മുഖം വലുതായ ആനന്ദേസ്താ 
ഭംെകാ േശാഭി .) “നിെന്റ ആനന്ദ സാദം നമുക്ക് വലുതായ ശക്തിെയ

ദാനംെച . സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ പിളർ പതിക്കെട്ട. നരകങ്ങൾ കിളർ
െപാതിയെട്ട. സമു രാശികൾ ളയ വാഹംെകാ കഴുകെട്ട. നാം വി 
ജയപതാകെയ ഈ ഭൂസ്വർഗ്ഗത്തിൽ തിഷ്ഠി ം. മാതാപിതാക്കന്മാരായ
ലക്ഷ്മീനാരായണൈവകുണ്ഠപരിസരത്തിൽ, കൗപീനമാ ന്മാരായി കിങ്ങിണീ 
കടകങ്ങളുെട മധുരക്വണിതങ്ങേളാടു വിഹരിച്ച ആ വി തിെയ സ്മരിക്ക.” ആ
കുടിലഹൃദയൻ സ്വാർദ്ധമായ മൃദുലമന െന ഇങ്ങെനയുള്ള േമാേഹാൽപാദനം 
െകാ വഞ്ചി ം, “ശാന്തം—ശരണ്യം—വേരണ്യം” എ ഛന്ദസ്സ്വരൂപത്തിൽ,
സാക്ഷാൽ ചതുർമുേഖാൽഗളിതഗാംഭീര്യേത്താടുകൂടി ആ പദങ്ങെള വദി ം,
തെന്റ കരദണ്ഡങ്ങെള വിടുർത്തിയും, സർവ്വാംഗങ്ങളും െകാണ്ട് സ്വാേപക്ഷെയ
ആജ്ഞാരൂപമാക്കിത്തീർ ം, ആ ര കായങ്ങളാലും ആരാധനീയനായുള്ള
ഒരു മൃതഗാ െന്റ തൽച്ഛായയായി, വൃദ്ധമായ ഗാന്ധർവ്വഗാംഭീര്യേത്താടു
നിലെകാ . ആ ദർശനത്തിൽ തിച്ഛായയുെട ആത്മധാേമാ ത േകവലം
‘മാതൃസ്വ’നായ ശാന്തകുമാരെന്റ നിലയിൽ െപാലി . “അമ്മെയ ഒ കാ 
ണാൻ അനുവദിച്ചാൽ—” എ പറ തുടങ്ങിയതിെന അസൽച്ഛായ തട :
“വിജയികളായി ക െകാള്ളാനേല്ല അച്ഛെന്റ അനുജ്ഞ?”

തിച്ഛായ: ‘േജ്യഷ്ഠൻ ക വേല്ലാ—”
അസൽച്ഛായ: “നീ എ വിഡ്ഢി ട്ടൻ! ആ യദൃച്ഛാസംഭവം എെന്ന മിപ്പിച്ച
കഥ–‘നാരായണാ’” (ഈശ്വരനാമേത്തയും സന്ദർഭേയാജ്യത േവണ്ടി ഉപേയാ 
ഗി ) “ര മൂ ദിവസേത്ത മാ ം ക്ഷമി . നമു ര േപർ ം േചർന്ന്,
ആ പരിശുദ്ധപാദങ്ങളിൽ നമ രിച്ച്, കുട്ടി മീനാക്ഷികനകബാലികേയയും ദർ 
ശനം െചയ്ത്, പൂർവ്വകഥകെള ധരിപ്പിക്കാം. നാം ജീവിച്ചിരി ന്നത് ആ മഹതി
അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. േപാരൂ—ഒന്നി േപാകാം. എന്റനുജൻ—ഇതാ േനാ —അച്ഛൻ
കൽപി ന്നേപാെല—അേത—അച്ഛൻതെന്ന—ന െട അച്ഛൻ കൽപി ന്ന 
േപാെല വിചാരി . അമ്മ പരമസാധു, അമ്മയുെട അരുളപ്പാെട ം ആദരി .”
ഇങ്ങെന കരുണാനിദാനേക േഭദിയായുള്ള മൃദുമ ളയാചനേയാട് അസൽ 
ച്ഛായ പിെന്നയും കരങ്ങെള വിടുർത്തി. തിച്ഛായ, േസ്നഹശാഠ്യം െകാ
കലഹിച്ചിരുന്ന ബാലൻ മാതൃവക്ഷേസ്സാടു േചരുംവണ്ണം, ആ കരങ്ങൾക്കിടയിൽ
പാ പതി . ആ മൂർത്തിദ്വയം വീ ം ഏകീഭവി . . . പടിവാതുക്കൽ
കാ നിന്നിരുന്ന ഒരു ഭടൻ േവശിച്ച് “പടത്തലവനാർ” എ േബാധിപ്പി .
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “ഏകനാ?”
ഭടൻ: “ആം സ്വാമി.”
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ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “ആയുധപാണിയാ?”
ഭടൻ: “അപ്പടിേയ, തിരുവടി!”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “നല്ലത്? വരെച്ചാൽ.”
ഭടൻ തെന്റ ആജ്ഞാനിർവഹണകൃത്യത്തിനു തിരി .
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിെയട്ട്

“വിബുധപതിെയാടു നിശിചരാലയം െവെന്താരു
വൃത്താന്തെമല്ലാമറിയി െകാ വാൻ
അഹമഹമികാധിയാ പാവകജ്വാലക–
ളംബരേത്താളമുയർ െച മുദാ.”
നമു പരിചയമുള്ള മൃദുേസ്മരവദനനും കാരുണ്യകടാക്ഷാവേലാകന വീണനും
കനകഗാ നും ആയുള്ള ഹരിപഞ്ചാനനസിദ്ധൻ മാ ം ആ രംഗ േശഷി .
“ശരി! എല്ലാം കലാശിച്ചറു ! ശകുനം നന്നല്ല. അച്ഛൻ ഗന്ധർവാംശജെന
സംശയമില്ല. അവിടെത്ത കൽപന വിേരാധമായി, അമ്മെയക്കണ്ട
തുടങ്ങി ഹപ്പിഴ. എങ്കിലും, ൈഹദർമഹാരാജാവിെന്റ ഉള്ളറിയുന്നതുവെര
പയ കതെന്ന. ഈ അകാല റപ്പാട്? ഉണ്ണിത്താെനേപ്പാെല ഇേദ്ദഹവും
ബ വാണ്. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ് അച്ഛെന മനസ്സിലാക്കി മൂപ്പിൽ ചാടിത്തി 
രിച്ചിരിച്ചിരിക്കയാണ്. വരെട്ട, മനഃപൂർവവും കട ം നെമ്മ േ ാഹിക്കയില്ല.
എങ്കിലും കരുതണം.” ഇങ്ങെന ആത്മഗതമായി സ്ഥിതിവിേവചനംെചയ്ത്,
ര ലഘുവായ നാരാചകഠാരികെള എടുത്ത് അരയിൽ തിരുകിയും, േയാഗേവ 
ഷ്ഠിയാൽ അതുകെള മറ കടിതടെത്ത ദൃഢമായി ബന്ധി ം, തമ്പി ഭുവിനു
നൽകിയതുേപാലുള്ള ഒരു വ വാൾ ഉറേയാടു വഹി ം, രാജസച്ചാഞ്ചാട്ടേത്താടു 
കൂടി, അതിഥിസൽക്കാരശാലയിേല േയാഗീശ്വരൻ നടെകാ . പടത്തലവർ
ഹരിപഞ്ചാനനെനക്കണ്ടേപ്പാൾ, “ഉറങ്ങിെപ്പാകൂെല്ല ഞാൻ വിചാരി .
നാളേത്ത േവണ്ട മങ്ങളുണ്ടേല്ലാ” എന്ന് തെന്റ അകാലഗമനത്തിനു
സമാധാനമായി പറ . അേദ്ദഹം പുതച്ചിരുന്ന സാൽവെകാ കണ്ഠത്തിനു
കീഴ്വശമുള്ള ഒരുക്കവും, തലെക്കട്ടിനാൽ അക ള്ള രക്ഷയും, മറയ്ക്കെപ്പട്ടിരു
എങ്കിലും, ഹരിപഞ്ചാനനഗൃദ്ധ്റെന്റ േനാട്ടത്തിന് ആ സന്നാഹങ്ങളുെട യാഥാർ 
ത്ഥ്യം ക്ഷണംെകാ മനസ്സിലായി. തെന്റ മുമ്പിൽ േവശിച്ചിരി ന്നത്,
സ്വബ ത്വകാംക്ഷിയായി, മുമ്പിൽ പിരിഞ്ഞ ഗൃഹസ്ഥനായ രാമവർമ്മ പി 
ള്ളയെല്ല ം, ീപത്മനാഭദാസനായ കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ കിരീടപതിയുെട
സ്ഥാനാപതിയാെണ ം ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗികൾ ധരിച്ചതിനാൽ, അതിനുമു 
മ്പിൽ അനുവദിച്ച ആസന ദാേനാപചാരം െചയ്യാെത, യുദ്ധാങ്കണനിയമെത്ത
അനുകരി ം, അഭിമുഖസ്ഥിതിെയ അവലംബി നി ം, കാര്യാവേലാകനം
െചയ്യാെമ നിശ്ചയി എങ്കിലും ശിര ം ലലാട േന ങ്ങളും അധരങ്ങളും
കുംബു ീവവും രക്ത ഭമായ ഹസ്തപത്മങ്ങളും േചർന്ന് ഒരു പത്മബാണ 
വിലാസം അഭിനയിച്ച്, സ്വാഗതാഭിനയത്തിൽ ഒരു പടിയും വിടാെത,
ഹരിപഞ്ചാനന വീണൻ സ്വാഗതേചഷ്ടാമര്യാദകെള അനുഷ്ഠി . “ഏകനല്ല—
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ഏകസഹ െമങ്കിലും നെമ്മ വലയംെച ” എ ക്ഷണസങ്കലനഫലെത്ത
മന െകാ കുറി ചഞ്ചലമന നായി. അതിേനയും ഹരിപഞ്ചാനനൻ
തെന്റ യമിത ൈവഭവംെകാണ്ട് ഉപഗുഹനം െച . ആസനദാനം െചയ്യാതുള്ള
ഉപചാരത്തിെന്റ ന നതെയ പടത്തലവരും പരിഗണനം െച . അേയ്യാ!
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ മനക്കാമ്പ് നിയമവിരുദ്ധമായി കൂ കതെന്ന െച ന്നേല്ലാ!
രാജരാജന്മാേരാടും േനർക്കാൻ വീര്യസന്നദ്ധനായുള്ള ഹരിപഞ്ചാനനന് പട 
ത്തലവരായ ‘വൃദ്ധെന്റ സാന്നിദ്ധ്യമാ വും അസ്വാസ്ഥ്യകരമാകു . സാൽവ
ആച്ഛാദനംെച ന്ന ഖഡ്ഗത്തിെന്റ ധാരയും ശരീരം ആവരണംെച ന്ന
വി മത്തിെന്റ ഉത്സാഹ സരവും, വാർദ്ധക്യത്താൽ എ േത്താളം �ക്ഷത 
മായി െണ്ട നിർണ്ണയിപ്പാൻ ശക്യമാകാത്തതിനാൽ, തേന്നാടു തുല്യനായ
ഒരു അപരിേജ്ഞയബലിഷ്ഠൻതെന്നയാണ് തെന്ന േനർ നിൽ ന്നെത
ഹരിപഞ്ചാനനൻ അഭിമാനി . സ്വഖഡ്ഗെത്ത ഗാഢപരിരംഭണംെച െകാ 
ണ്ട്, “അവിടേത്തക്ക് ഒരു കാഴചയായിട്ടാണിതിെന െകാ വന്നത്. അ
തിടുക്കത്തിൽ പിരി . ഇ സാവകാശമായി സംസാരിപ്പാൻ േപാന്നത്
എ സേന്താഷം! ഇവിട യജ്ഞശാലയിേല നാെള മാറു . സംഗപരി 
ത്യാേഗഛുക്കൾ ം ാരബ്ധെമാഴിഞ്ഞിരിപ്പാൻ സൗകര്യം കി ന്നില്ല. അവരും
േലാകകാര്യധുരന്ധരന്മാരായി, ഇങ്ങെന പരി മേഖദങ്ങൾ പരിചയിച്ചാലേല്ല

പഞ്ച ാസ് സമനിലയിൽ നിൽ .” എ ലളിതമായ് സംഗി .
പടത്തലവർ: “വിഷമവിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ അജ്ഞൻ—അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ
തക്ക ഗുരുക്കന്മാരും ഉണ്ടായില്ല. അവിടെത്ത അഭി ായത്തിനു ശരിവയ്ക്കാനും
കുറേച്ചാരു പഠി േവണമേല്ലാ.”
“അച്ഛൻ നെമ്മ അഭ്യസനംെചയ്യിച്ചതിെന ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതേല്ല ഇത്? അങ്ങ 
െനയാെണങ്കിൽ കഥ ഇവിെട മല്ല നിൽ ന്നത്!” എ ചിന്തി െകാണ്ട്,
ഹരിപഞ്ചാനനൻ സംഗീതത്തിൽ െപാട്ടിച്ചിരിച്ച്, ആശ്ചര്യസാഭിനയമായി, ഒരു
വിലാസനടനവും കഴിച്ച്, “ഞാൻ ചിരിച്ചത് േലാകത്തിെന്റ വിപരീതഗതിെയ
നിനച്ചാണ്. അവിടെത്തേപ്പാലുള്ള ‘അജ്ഞ’ന്മാരാണേല്ലാ ഓേരാ മണ്ഡലാധിപ 
ന്മാരുെട േദാർദ്ദണ്ഡങ്ങളായി അവരുെട പാണികൾ ഭരണഹരണശക്തികെള
നൽകുന്നത്. ആശ്ചര്യമേല്ല അത്?”
പടത്തലവർ: “അേങ്ങ നിന്ദാ തി വളെര ഭംഗിയായി. എന്നാലിേപ്പാൾ
ഭംഗിപറഞ്ഞ് പര രം രസിപ്പിപ്പാനുള്ള കാലമല്ല. നമു ര േപർ ം ഒരു
ദുഃഖം േനരിടാൻേപാകു .”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “ആഹാ! േമാദകരം! നമു സമാന ദുഖഃമുെണ്ടങ്കിൽ
നാം സഹൃദയന്മാരാണ്. ഞാൻ ബ വിഹീനനുമല്ലാ. ഭവാദൃശനായുള്ള ഒരു

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 349

മഹാപുരുഷെന്റ മാതുലത്വത്തിന് സന്യസ്തമായ എെന്റ ഹൃദയവും ഹി .”
പടത്തലവർ: “ആ നിലയിൽതെന്നയാണ് ഇേങ്ങാ പുറെപ്പട്ടിരി ന്നത്.
അെല്ലങ്കിൽ ഈ സ്ഥല ം, ഈ സമയ ം, ഞാൻ വരില്ലായിരു . അൽപദൂ 
രെത്താരു സ്ഥലത്ത് എേന്നാടുകൂടി പുറെപ്പടണെമന്ന് ഒരേപക്ഷയുണ്ട്.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “ഞാൻ ഈ െചറിയ വാൾ ഒ മാറ്റിെക്കാള്ളെട്ട. അവിട
െകാ വന്നി ള്ളത് ൈകയിലിരി ന്നതുതന്നേല്ലാ? ര ം തുല്യമായിരിക്ക 
േണ്ട?”
പടത്തലവർ: (തെന്റ ഖഡ്ഗെത്ത ഉറേയാടു പുറ കാണിച്ചിട്ട് ) “ഒന്നാമതായി
ഇതുതെന്ന.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (ചിരി െകാണ്ട് ) “ഇത് േസ്നഹബന്ധവും കവിഞ്ഞ് രക്തബ 
ന്ധെത്ത സന്ധി ന്നതാണേല്ലാ. ദൂരെത്തന്തിനു േപാകു ? ‘ശുഭസ്യശീ ം’
ഇവിെടവ തെന്ന  കഥ കഴിയെട്ട. സമീപെത്ത േക്ഷ ത്തിന് അശുദ്ധി വരു 
െമേന്നാ? അതു േപടിേക്കണ്ട. നമുക്ക് അതിനക തെന്ന സമാധിസ്ഥാപനയ്ക്ക്
അവകാശമുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെത്ത ായെത്ത വിചാരിച്ച് നിരായുധനായി
പരീക്ഷിക്കാം.” ഇങ്ങെന പറ െകാണ്ട് േയാഗീശ്വരൻ വിേനാദഭാവത്തിൽ
അരക്കച്ചെയ ഒ കൂടി മുറുക്കി.
പടത്തലവർ: “ഞാൻ വൃദ്ധെനങ്കിൽ അങ്ങ് ഐഹികനിവൃത്തനാണ്; നാം
തമ്മിൽ കളിവാ േപാലും േചരുന്നതല്ല. പിെന്ന, ദ്വന്ദ്വയുദ്ധക്കാര്യം ആേലാ 
ചിപ്പാെനങ്കിലുമുേണ്ടാ? അങ്ങ് െചേയ്യണ്ട ഒരു കൃത്യെത്ത െചയ്യിക്കാനാണ്,
ഞാൻ ക്ഷണിച്ചത്.” ഹരിപഞ്ചാനനൻ പടത്തലവരുെട ശാന്തതയും സ്ഥാനാ 
പതി മത്തിൽ കാര്യം െതാടാെതക ള്ള കാര്യകഥനവും സൂക്ഷി . തെന്റ
മഹൽ ഭാവെത്ത ദർശിപ്പിച്ച് ആ കൂടിക്കാ െയ അവസാനിപ്പിച്ചാേലാ
എന്ന് ആേലാചി . “പാടില്ലാ, വിഡ്ഢിത്തംെകാ േതാ കൂടാ” എന്നിങ്ങെന
ചിന്തെച പറയു : “എേന്ന ഞാനും വിചാരിെച്ചാ . െചറുപ്പംെകാണ്ട്
കളിവാ പറ േപായി ക്ഷമിക്കണം!” (കുറച്ച് ആേലാചിച്ച് വിഷമെത്ത
നടിച്ച് ) “അേങ്ങാ കൂടിയുള്ള യാണത്തിന് ഒരു വിഘാതമുണ്ട്. ഏഴു െവളുപ്പിന്
ഒരു േഹാമം തുടങ്ങണം.”
പടത്തലവർ: “ആ േഹാമേത്തക്കാൾ വലുതായ ഒരു കർമ്മം അേങ്ങ ആവ 
ശ്യെപ്പടു . മാതൃപൂജേയക്കാൾ വലുതായ കർമ്മം മനുഷ്യനു മെറ്റാ േണ്ടാ?”
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ഹൃദയം കർ രം േപാെല ക്ഷണത്തിൽ അഗ്നി ഷ്ടമായി
കത്തി. തെന്റ പരമാർത്ഥെത്ത പടത്തലവർ ഹി എന്ന് ആ ഭുവിെന്റ
ആദ്യമായ ഉത്തരത്തിൽനി സംശയിച്ചതു സ്ഥിരെപ്പ . ഏതു സജ്ജനസ 
മാജം േകട്ടാലും സമ്മതി ന്ന ഒരു കാരണെത്തയാണ് വൃദ്ധൻ ആഖ്യാനം
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െചയ് വാൻേപാകുന്നെത തീർച്ചയാവുകയാൽ, ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ പാദങ്ങൾ
ഒരു സാവധാനതാളം ചവുട്ടി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാവിെന സരസ്വതി ഇങ്ങെന
നടനവും െചയ്യി : “അേല്ല! ഇെതന്ത് ‘അജ്ഞ’ത്വം? ഇതിന് മഹാേയാഗിമാരും
ശിഷ്യെപ്പടുമേല്ലാ. മാതൃപൂജാമാഹാത്മ്യം ഹിച്ച മഹാനുഭാവൻ ‘അജ്ഞത’
നടിച്ചാൽ ‘അ’കാര ‘വി’കാരേഭദങ്ങൾ നശി േപാകൂേല്ല? ‘മാതൃപൂജ’ തെന്നയാ 
ണു നാമും എ ം, ികാലങ്ങളിലും അനുഷ്ഠി ന്നത്. അക ണ്ട്, കാണാം.
അതിവിേശഷസാന്നിദ്ധ്യമുള്ള ദുർഗ്ഗാ വി ഹം. സാക്ഷാൽ ീഹലായുധസം 
േസവ്യമായി ള്ളതാണ്. അർ നൻ, ീ പരീക്ഷിത്ത്—”
പടത്തലവർ: (ഭാവേഭദെമാ ം കൂടാെത) “ സവിച്ച അമ്മയുെട സംഗതിയാണ്
ഞാൻ പറയുന്നത്.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “മഹാഭാഗ്യവാൻ! അമ്മ ജീവിച്ചിരി . ഇേല്ല? പരമപു 
ണ്യവതി! പു ധനത്തിൽ—”
ഈ കന്നത്തം പടത്തലവെര ചിരിപ്പി . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ തയുക്തിസ്വാര 
സ്യെത്ത അഭിമാനിച്ച്, ആ മഹാ അവിേവകിെയ രക്ഷി കതെന്ന േവണെമന്ന്
അേദ്ദഹം ഒ കൂടി ഉറ . അതിനാൽ േയാഗീശ്വരെന്റ വാ കെള തടഞ്ഞ്,
“ആ ഭാഗ്യവതി വി പദം േചർ കാലം കുറച്ചധികമായി” എ പറ .
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (പുരികം ഉയർത്തി െനറ്റിെയ ചുളുക്കി സംഗതിയുെട ദുർ ാ 
ഹ്യതെയ അഭിനയിച്ച് ) “നമുക്ക് കഥെയാ ം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കുറ കൂടി

ഷ്ടമാക്കിപ്പറയണം. അത്യാവശ്യെമങ്കിൽ യജ്ഞെത്ത ഉേപക്ഷി ം അവിട 
െത്ത ഇഷ്ടെത്ത അനുഷ്ഠിക്കാം.”
ഇ കാരമുള്ള ഉദാരവചനകൗശലക്കാരേനാട് അന്തരംഗെത്ത ആ ഘട്ടത്തിൽ 
വ തെന്ന തുറ കാട്ടണെമ പടത്തലവർ നിശ്ചയി : “അത് ഗുണബുദ്ധി!
അങ്ങ് ഈയിെട ചിലമ്പിേന േപായിരുന്നിേല്ല?”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (പുരികെക്കാടി െപാ മാറ് വ പ്പിച്ച്, ഏകനഖംെകാണ്ട്
െനറ്റി െചാറിഞ്ഞ് ) ‘ചിലമ്പിേനടം’ ചിലമ്പിേനടെത്തന്നാൽ?—െഹാ ശരി! ച  
കാര ഭുവിെന്റ മഠം. മനസ്സിലായി!—കഴൽ ടം എന്ന സ്ഥലത്തേല്ല? അവിെട
നമു േകമമായ ഒരു ഭിക്ഷാസൽക്കാരം നട .” പടത്തലവർ: “അതിെന്റ െത 
േക്കവീ വാതുക്കൽവ ണ്ടായ സൽക്കാരവും ഒരുവിധം േകമമായിരുന്നിേല്ല?”
ഈ േചാദ്യം ജീവഹതകമായ ശല്യമായിെക്കാണ്ട്, ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ
എരി െപാരിഞ്ഞിരുന്ന കരൾ െപാടി . പാണ്ഡ്യേദശത്ത് തേന്നാട് ഉട 
െമ്പട്ടിരുന്ന സഹായികെള തടഞ്ഞ ഈ ശനി സ്വവർഗ്ഗക്കാരായ കാട്ടാനകെള
പിടിപ്പാൻ പരിശീലിപ്പിക്കെപ്പട്ട താപ്പാനകൾ സാധി ംേപാെല, ഹരിപഞ്ചാന 
നേയാഗിഗജെത്ത തടഞ്ഞ് ഇതാ െകാപ്പത്തിലാ . ഈദ്ദഹം എങ്ങെനേയാ
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സംഗതി ഏതാണ്ടല്ലാ—സൂക്ഷ്മമായി മുഴുവനുംതെന്ന— ഹിച്ചിരി . ആഹാ!
ഇവിെട ഉണ്ണിത്താേനാടനുഷ്ഠിച്ച നവനീതനയം സ്വാത്മനാശകമായ ഗരളാ 
ഗ്നിയായി ഭവി ം. ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗീശ്വരനും അനന്തപത്മനാഭൻ
പടത്തലവരും ഒന്നി ഭൂമിയിൽ ശ നിലയിൽ വർത്തി ക അസാധ്യം!
മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ ധനുർേവ്വദസഹാേന്തവാസിയായ ഈ
ഭീഷ്മസമൻ തേന്നാട് ജന്യപരീക്ഷയിൽ നിൽ കയിെല്ല ം, ‘ഏകനല്ല,
ഏക സഹ ം’ എ താൻ മുമ്പിൽ വിചാരിച്ചത് യഥാർത്ഥമായിരുന്നാേലാ?
തെന്റ സ്വന്തമായ ഭടന്മാർ അമ്പതിൽപരവും, ഭക്തസംഘത്തിൽ ചിലരും ആ
വാടത്തിനക െണ്ടങ്കിലും, രണ്ടാം വകക്കാർക്ക് ഈ ദുർഘടസ്ഥിതിയുെട  
ഹണമില്ല. അവർ ആയുധവിതരണംെകാണ്ട് സന്നദ്ധരാക്കെപ്പട്ടി മില്ല. ഇതല്ല
തർക്കം. ൈഹദർ മഹാരാജാവിെന്റ കൽപനമറുപടി ര ദിവസത്തിനകം
എ െമ ള്ളതുെകാണ്ട്, യജ്ഞാവസാനംവെര ഒന്ന് ‘ഉരുളകതെന്ന’ എ
ഹരിപഞ്ചാനനൻ നിശ്ചയി . തെന്റ ഹൃേദ്വദനയും അഗാധചിന്തകളൂം അതാത്
ഇ ിയേക ങ്ങളിൽ വസിച്ചതല്ലാെത, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖേചഷ്ടകെള ഈഷ 
െലങ്കിലും േഭദെപ്പടുത്താൻ ബഹിർഗമനം െചയ്തില്ല. “നാം ഓർമ്മി —ആ
പാണ്ടിക്കിഴവി ീേശ്വതാംബികാലക്ഷണവതി—”
പടത്തലവർ: “അതു ക പിടിപ്പാനുണ്ടായ സംഗതി?—”
ഹരിപഞ്ചാനൻ: “അവർക്ക് നാം തെന്ന സാദം നൽകണെമ ച കാരൻ
അേപക്ഷി .”
പടത്തലവർ: (േസ്താഭേഭദെമാ ം കൂടാെത സ്വർണ്ണജലതരംഗിണിപ്പാ  
ത്തിൽനി പുറെപ്പടുന്ന മ സ്വനത്തിൽ) “എന്നിട്ട്, സാദം െകാടുേത്താ
അനുഭവിേച്ചാ?”
ഹരിപഞ്ചാനൻ: (േകാപഘനം വിജൃഭിച്ചതിെന ൈവഷ്ണവ ഭാവേത്താടമർത്തി)
“അനു ഹിച്ച്—”
പടത്തലവർ: (വർദ്ധിച്ച ഗൗരവേത്താട് ) “ആര് ആെര അനു ഹി എ കൂടി
വ്യക്തമാക്കണം.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (തുല്യഗൗരവേത്താട് ) “അവകാശമുള്ള ആൾ ആവശ്യമുള്ള
ആെള.”
പടത്തലവർ: “അെതനിക്കറിയാം. എന്നാൽ, മ ട വാതുക്കൽവച്ച്
വൃദ്ധയായ ആ അമ്മെയക്കണ്ട—ആ സമയത്ത്, ആർക്കാണ് അനു ഹിപ്പാനും
അതു സ്വീകരിപ്പാനും കർത്തവ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ിപുരസുന്ദരി ഞ്ഞമ്മ—”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (അത്യാശ്ചര്യം നടിച്ച് ) “അതാര്? എന്തായിതു പുതുക്കഥ?
പാ ങ്ങളും െപരുകിവരുന്നേല്ലാ!”
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പടത്തലവർ: (കാപട്യം ക വർദ്ധിച്ച ഈർഷ്യെയ അമർത്തി) “എന്താ 
യിെതേന്നാ? ‘പാ ങ്ങെള ം ആേയാ? ‘പാ ം’ എ തെന്ന ഇരിക്കെട്ട.
ആ നിർഭാഗ്യ ‘ഗർഭപാ ’കാരിയുെട പാദത്തിൽ എ െകാണ്ട് കണ്ടയുടെന
നമ രിച്ചില്ല? അേങ്ങ ആത്മാവിെന്റ ക െപാത്താെത ഉത്തരം പറയണം.”
ഈ േചാദ്യം േകൾക്കത്തക്ക സ്ഥിതിയിൽ നിന്നിരുന്ന േകശവപിള്ളയ്ക്ക്
അതിെന്റ അർത്ഥവും തെന്റയും ഉണ്ണിത്താെന്റയും ഊഹങ്ങളുെട സ്ഖലിതങ്ങളും
വ്യക്തമായി. ഹരിപഞ്ചാനനൻ: (‘എെന്ന പ്പീടുവാനായ് സമയഖിലദിക്പാല 
രും േനാക്കി വാഴു’ന്ന രാവണ ഭാവെത്ത നടിച്ച്.) “നാം നമ രി േക?”
പടത്തലവർ: “അേത ‘നാം’ തെന്ന. അവിെട കിടന്ന് പുഴു ള പിടിച്ചതിെന 
ക്കാൾ, െതാഴുതു കരെഞ്ഞങ്കിൽ ൈദവത്തിനും േലാകത്തിനും നിര മായിരുന്ന 
േല്ലാ?”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “നന്തിയ ണ്ണിത്താൻ എ േകട്ടിട്ടിേല്ല? അേദ്ദഹത്തിന്
ഒരു പി പിടിച്ചിരു . അവിടേത്ത ം അതുേപാെല എേന്താ ഒരു ചിത്ത മം.
. .”
പടത്തലവരുെട ഹൃദയഝരത്തിെല രക്തം േമൽേപാട്ട് ഉയർ . ആേദ്ദഹം
നില ന്നിയിരുന്ന ഉറയിൽനി വാൾപ്പിടിയും ഒ െപാങ്ങി. ‘ ിങ് ക് ’
എ ശബ്ദിച്ച്, പൂർവസ്ഥിതിയിൽ അമർ . അക നിന്നിരുന്ന േകശവപിള്ള
തെന്റ ഗുരുബ വിെന്റ വൃദ്ധഗൗരവ ഭെയ കണ്ട് തനി സംഭാവനകിട്ടിയ
ദിവസെത്ത ഓർ . ഭക്ത്യാദരഗുരുത്വങ്ങേളാടുകൂടി തെന്ന ആദരി സം 
സാരിേക്കണ്ട ഒരാൾ വ്യാജേവഷത്തിലും നടെന്റ സ ദായത്തിലും തേന്നാട്
ധിക്കാരവചനെത്ത േയാഗിച്ചേപ്പാൾ, ആത്മനിയമനപരീക്ഷയിൽ അതുവെര
സ്ഥിര വൃത്തനായിരുന്ന പടത്തലവർ, ആ ദുർമ്മദധിക്കാരിേയാട് ത്യ 
ക്ഷത്തിൽ േതാറ്റ് േകാപഹാസ്യ ചുരതേയാട് ഇങ്ങെന വചനകഠാരികെള
െചറുശൂലങ്ങളായി വിസർജ്ജി : “സന്യാസപ്പകി െകാണ്ട് രാജ്യം േനടിക്ക 
ളയാെമ പുറെപ്പട്ടിരി ന്ന േഗാസായിത്വമാണ് ചിത്ത മം! പണ്ട് ചില
വലിയവെര കുഴിക്കടയിലാക്കിയ ദുർമ്മദേക്കാടാലിെകാണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിെന്റ
േചാടിളക്കാെമ സ്വപ്നംകാണുന്നതാണ് ചിത്ത മം! ഒരു ഒറ്റ വാൾവീശിനു
േപാരാത്ത കാവിവ ട്ടം പീരങ്കിയുണ്ടയിൽ ഭസ്മം എന്നറിയാത്ത അന്ധ 
തയാണ് ചിത്ത മം!” (ഹരിപഞ്ചനനെന്റ ഖഡ്ഗ വാളം ദർപ്പണ ഭേയാടു
പുറ ക തുടങ്ങി. മൃദുേസ്മരങ്ങൾ പകർന്ന്, ഖരതര ൗര്യം കലർന്ന കു 
ടി ടിതങ്ങൾ മുഖെത്ത മഹാരൂക്ഷമാക്കി. വക്ഷസ്സിെല മരതക വാളങ്ങൾ
നീങ്ങി, രക്തമുക്താഹാരങ്ങൾ തിളങ്ങി. േയാഗാഭ്യസന സാധനസമസ്തവും
ൈവര േകാപസംരംഭത്തിൽ അസ്തമിതമായി.) പടത്തലവർ ജയഘട്ടെത്ത
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സന്ദർശനംെചയ്ത്, ൈപതാമഹാശാന്തതേയാട് തെന്റ വിമർശനെത്ത തുടർ :
“അെതല്ലാം േപാെട്ട—മീനാക്ഷി ട്ടിയായ മരുമകൾക്ക് ഭർത്താവുണ്ടാക്കാൻ
പുറെപ്പടുവിച്ച േസ്നഹെത്ത ഇനിെയങ്കിലും പൂർണ്ണമായി ഫലിപ്പിക്കണം. വരണം.
മരിക്കാൻ കിട ന്ന അേങ്ങ സവിച്ച അമ്മെയ െതാഴുത്, ആശ്വസിപ്പിക്ക 
ണം. അവർ തീർത്ഥെമാഴിച്ച് സുഖ യാണമാക്കണം. കർമ്മങ്ങൾ െച
പരമഗതിയുണ്ടാക്കണം. കഴ ട്ട പിള്ളമാരുെട സംബന്ധിയാണ് ഇങ്ങെന
ഗുണേദാഷി ന്നത്.” പടത്തലവർ തെന്റ അന്തർഗ്ഗതെത്ത ഇങ്ങെന ഷ്ടമായി
പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ഹരിപഞ്ചാനനൻ തനി േനരിടാനുള്ള ആപത്തിെന്റ പരമകാ 
ഷ്ഠെയ ാപി എ ധരി . തെന്റ ഖഡ്ഗെത്ത അടുത്ത ചുവരിൽ ചാരിവച്ചിട്ട്,
കുടിലാഭിനയചാതുരിെയ വീ ം േയാഗി . ശൃംഗാരരസധാവള്യേത്താട്
ദന്തനിരകെള പുറ കാട്ടി, ചർവണഭാവത്തിൽ അതുകെളെക്കാ ചില
താളങ്ങൾപിടിച്ച്, എങ്ങാേണ്ടാ േനാക്കി, ഏകേന ാന്തത്തിെന്റ സേങ്കാചനം 
െകാണ്ട് വൃദ്ധചാപല്യത്തിനുണ്ടായുള്ള അസ്വാസ്ഥ്യെത്ത ടമായി കടിപ്പിച്ച്,
ഉദാരബുദ്ധിയിൽ ക്ഷമെയ അനുവർത്തി എ ത്യക്ഷെപ്പടുത്തി,
അനന്യശക്യമായുള്ള ഒരു ൗഢനിലെയ അവലംബി നി . പടത്തലവ 
രുെട അേപക്ഷാവചനങ്ങൾ അവസാനിച്ചേപ്പാൾ, ‘കഴ ട്ട പിള്ളമാരുെട
സംബന്ധി’യായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഖഡ്ഗെത്ത ഉറമുനെക്ക മുതൽ പിടിവെര
സഹാസനായി േനാക്കീട്ട്, ഹരിപഞ്ചാനനൻ ‘ധിക് ’ പദത്തിെന്റ ഉൽസർജ്ജനം
കൂടാെത അതിെന്റ ഭാവഭൂയിഷ്ഠമായ സ്വരത്തിൽ ഇങ്ങെന േചാദ്യം െച :
“ഇതേല്ല കുടമൺപിള്ളെയ ജരാസന്ധേഭദനംെചയ്ത് സിദ്ധിേചർത്തത്?” ഈ
േചാദ്യമുണ്ടായത് തെന്റ ബ ത്വെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗുണേദാഷിച്ചതു 
െകാണ്ടാെണ പടത്തലവർ മനസ്സിലായി. ദീപശിഖകൾ കുട്ടികളുെട
വികൃതത്വത്താൽ ചിലേപ്പാൾ ഒട്ടണയ്ക്കെപ്പട്ട് രക്ഷിജനങ്ങളുെട തശാസന 
െകാണ്ട് ആ ിയ പൂർത്തിയാകാെത വീ ം പൂർവ ഭെയ ാപി േമ്പാെല
കാര്യജ്ഞനായ പടത്തലവർ ഒന്ന് അന്ധാളി എങ്കിലും, തെന്റ ിയയു 
െട ധർമ്മാനുസൃതിെയ സ്മരിച്ച്, അേദ്ദഹം തെക്കാരു ത ത്തരദാനത്തിനു
സന്നദ്ധനായി. പേക്ഷ � ക്ഷി ദണ്ഡനനയെത്ത അനുകരിേക്കണ്ട ഘട്ടെത്ത

ാപി േപായിരി ന്ന സ്ഥിതിയിൽ സൗഹൃദെത്ത തുടരാനുള്ള ൈവമനസ്യം
ബലപ്പട്ട്, േയാഗീശ്വരെന്റ േചാദ്യെത്ത തെന്റ ഒരു േചാദ്യവും അതിെല അവ 

സാന അർദ്ധാക്ഷരത്തിെന്റ അസാമാന്യ സ്വീകരണവുംെകാണ്ട് എതിർ :
“ആെണങ്കിൽ?”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “ഇേപ്പാൾ വീട്ടിൽത്തന്നേല്ല താമസം?”
പടത്തലവർ: “അേത, കണ്ട േവഷം ധരിച്ച് ആണ്ടവേനയും േവണ്ടവേരയും
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േ ാഹിക്കാെത പരമസുഖമായിട്ട്.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “അതിേന സംഗതിയു . പേക്ഷ, ഫലകാംക്ഷകൂടാെത
െകാലതുടങ്ങിയുള്ള വലിയ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠി ന്നതിെന ചിലർ ചിത്ത മ 
ത്തിൽ േചർ േല്യ എന്ന് ഒരു ‘ശങ്ക’ ഉദി േചാദി . അതല്ലാെത അവിടെത്ത
സ്വാത ്യകാംക്ഷെയ അധിേക്ഷപിച്ചല്ല. അക്കാര്യം വിേട്ടക്കാം; വാദിേക്കണ്ട.
ദർശനേഭദങ്ങൾ െകാണ്ടാണ് ഭിന്നമതങ്ങൾതെന്ന േലാകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്.
അവിടെത്ത േന മാണ് സൂക്ഷ്മദർശനംെച ന്നെതങ്കിൽ അങ്ങെന ഇരിക്കെട്ട.
മഹാഭാവിയായ ഹ്മാണ്ഡഭാവി അനുഭവിപ്പി ം!”
പടത്തലവർ ആ ആത്മശക്തനാൽ അവിടെത്ത അൽപ ഭയ്ക്കിടയിലും വിസർ 
ജ്ജിക്കെപ്പട്ട േന രശ്മിയുെട ഉ തയാൽ അന്ധനാക്കെപ്പ . ഹരിപഞ്ചാനനൻ
മൃഗ കൃതനല്ലായിരു . ഒടുവിലെത്ത ദീർഘദർശിജ്ഞാനം വദിക്കെപ്പടുന്നതി 
നിടയിൽ അേദ്ദഹം ഒരു മഹാേലാേകാപേദഷ്ടാവിെന്റ ൈവദ തേതജേസ്സാടു
േശാഭി . ആ വാ കൾ ഉച്ചരിച്ചേതാടുകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ തസമുദ്വ്യാപ 
നെത്ത സമാപി . േകവല ബിരുദാർത്ഥിയായ ഒരു മല്ലെന്റ മത്സരകാലുഷ്യം
തിളച്ച് വാദെത്ത ദീർഘിപ്പിക്കാൻ മി ം, എന്നാൽ തെന്റ മുമ്പിൽ നിൽ ന്ന
രാജ്യാഭിമാനിെയ അഭിമാനി ം, അേദ്ദഹം വിഷയെത്ത മാറ്റി “എെന്റ അമ്മ
നർമ്മദാതീരത്തിൽ, ഗൃഹത്തിൽ വ മരി . അച്ഛൻ, എെന്നെക്കാണ്ട് കർമ്മവും
െചയ്യി ” എ പടത്തലവെര ധരിപ്പി . പടത്തലവരുെട ബുദ്ധി ഈ വചന 
ങ്ങളിൽ ടമായ കാരാന്തതെയ ഹി കലങ്ങി: “ഒരു മാതൃകർമ്മം കൂടി
എെന്റ അേപക്ഷയിേന്മലും ആകെട്ട.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “ഭൂേലാക ള്ള ീകെളല്ലാം എെന്റ അമ്മമാർതെന്ന.
പിെന്ന, അവിടെത്ത അേപക്ഷയുംകൂടി ആകുേമ്പാൾ ഞാെനന്താണു െചയ്യാതു 
ള്ളത്? ഈ യജ്ഞം എ പറഞ്ഞിേല്ല? ആ തടസ്ഥത്തിനു പരിഹാരെത്ത
ആേലാചി ന്നതിനിടയിൽ അവിട ശണ്ഠകൂട്ടി.”
പടത്തലവർ: “യജ്ഞം അവിെട നില്ക്കെട്ട.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “ഈ സംഭാരങ്ങെളല്ലാം കണ്ടിേല്ല? എ േപർക്ക് ഇച്ഛാഭം 
ഗമാകും?”
പടത്തലവർ: “അതിെന മാറ്റിവയ്ക്കണം. ഞാൻകൂടിേച്ചർന്ന് ആവശ്യമുെണ്ട 
ങ്കിൽ യജ്ഞമായിത്തെന്ന പിന്നീടു നടത്താം. അേങ്ങ ബ വായി ഞാൻ
ഗുണേദാഷി . നന്തിയ ണ്ണിത്താെന്റ ആൾ വന്ന്, അേങ്ങ അമ്മ
ശ്വാസവികാരം മുറുകിയിരി എന്ന് െതര്യെപ്പടുത്തിേപായിരി . മ ള്ള
പുറപ്പാടുകെളല്ലാം നിറുത്തിവച്ച് ഉടെന പുറെപ്പടണം.”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “മരണശ്വാസെത്ത ഒരു വാരം ആ സ്ഥിതിയിൽ നിറു ന്ന 
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തിനു മരു ഞാൻ തരാം. ഞാൻ വരുന്നതിനകം മരിക്കയിെല്ല സത്യവും
െചയ്യാം. യജ്ഞം നടത്തീ വന്നാൽ േപാേര?”
പടത്തലവരുെട ക്ഷമ അസ്തമി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വരം ഒ െപാങ്ങി:
“മാതൃകർമ്മം കഴിഞ്ഞല്ലാെത യജ്ഞകർമ്മത്തിനു േകാപ്പിടണ്ട” എന്ന് അേദ്ദഹം
ഊർജ്ജിത ഭാവനായി ആജ്ഞാപി .
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “അങ്ങെന ഒരു കൽപന ഈ ധർമ്മരാജ്യ പുറെപ്പടുേമാ?”
പടത്തലവർ: “ആശൗചം ഇേന്നാ നാെളേയാ തുട ം. അതു കഴിയുന്നതുവെര
യജ്ഞദീക്ഷ പാടിെല്ല ള്ളതിെന ധർമ്മരാജ്യമല്ലേയാ ധാനമായി ഊർജ്ജി 
തെപ്പടുേത്തണ്ടത്?”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ: “ആ ആശൗചം നെമ്മ ബന്ധി ന്നെതങ്ങെന എന്നാണു
നാം േചാദി ന്നത്?”
പടത്തലവർ: “ആശൗചമുെണ്ട ള്ളതിന് ഒന്നാമെത്ത സാക്ഷി ഞാൻതെന്ന.
അവിടെത്ത ആകൃതി, ശബ്ദം, േചഷ്ടകൾ—എല്ലാം എനി മുഖപരിചയമുള്ളത 
േല്ല? േകാന്തി അച്ഛെന്റ ആകൃതി എനി നല്ല ഓർമ്മയിേല്ല? അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സൂക്ഷ്മച്ഛായയിലുള്ള ഉ ൻ കുട്ടിെയ കണ്ടാൽ അറി കൂടാത്ത കുരുടനാേണാ
ഞാൻ? ഉ ശാന്തന്മാെര സവിച്ച ആ ഉദരം തപി ന്നത്, ഉ നായ ി 
വി മനായ അേങ്ങ ജന്മാന്തരങ്ങളിലും തപിപ്പി കയിേല്ല? കഷ്ടം! ഈ
താപസേവഷെത്ത രാജ്യ ാഹത്തിനുപേയാഗിപ്പാൻ ൈധര്യെപ്പടുത്തിയ ദുഷ്ടത
എവിെട തീർത്ഥമാടിക്കഴുകാം? ഈ നാട്യവും കപടവുംെകാണ്ട് എെന്ന
വഞ്ചിപ്പാൻ സാധിച്ചാലും, രാജ്യെത്ത മുടിപ്പാൻ ഉപേയാഗെപ്പട്ടാലും, സവിച്ച
ജീവെന്റ ആവാഹനെയ തടയുന്നതിന് ഉപേയാഗെപ്പടൂല്ലാ. അത് അ തെന്ന
അനുഭവിച്ചറി . അേങ്ങ കണ്ട മാ യിൽ വാർദ്ധക്യംെകാ ശുഷ്കിച്ച
മുലകൾ ചുര എന്ന് അവർ പറയുന്നതും ഞാൻ േക . അവരുെട ദുഃഖം
കണ്ട് ഇവെന്റ മന തെന്ന എ െനാ ! ‘ഉ ശാന്തന്മാർ’ എന്ന േപരുകൾ
പറയുന്നതിെന്റ അരിമതെന്ന ഏതു മനസ്സിെന അലിയി കയില്ല? ൈദവേ ാ 
ഹത്തിനും മാതൃേ ാഹത്തിനും ഇടയിൽ, അേങ്ങെട രാജ ാഹം വിജയി േമാ?
പുറെപ്പടണം—ഇക്ഷണത്തിൽ പുറെപ്പടണം, അെല്ലങ്കിൽ മഹാപാതകം!”
ഹരിപഞ്ചാനനൻ പടത്തലവരുെട അധിേക്ഷേപശാസനങ്ങെള േകട്ട് ശിലാനി 
ശ്ചലതേയയും ശമമൗനേത്തയും അവലംബി ം, എന്നാൽ അഗ്നിപർവതത്തി 
െന്റ സംഘർഷണത്തിനു സന്നദ്ധനായി തിള ം നി . പടത്തലവർ തുടരു :
“ആപെത്താഴിവാനും ൈദവം കനി തരുന്ന വഴിയാണിത്. ൈകെക്കാള്ള 
ണം.” (വൃദ്ധയുെട സ്വരെത്ത അഭിനയിച്ച് ) “ശാന്താ! —ഉ ാ!” എന്ന് അവർ
േബാധക്ഷയത്തിനിടയിൽ െനാ വിളി കരയു േപാലും.”
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‘ശാന്താ’ എന്ന ദയനീയേരാദനപദം മാതൃസ്വരസാമ്യത്തിൽ പടത്തലവരുെട
നാവിൽനിന്ന് ഉൽഗളിതമായമാ യിൽ, ശാന്തകിരണനായ ഒരു നവഹരിപ 
ഞ്ചാനനൻ ആ രംഗ ത്യക്ഷമായി, അവിെട നിന്നിരുന്ന അത കിരണ 
നായ ഹരിപഞ്ചാനനെനെതാഴുതുെകാണ്ട്, ‘േജ്യഷ്ഠാ! ന െട അമ്മ—” എന്ന്
ഒരു ാർത്ഥനയ്ക്ക് ആരംഭി . ആ ത േവശനദർശനത്തിൽ സാക്ഷാൽ
പഞ്ചാനനൻ ഒരു സ്വപ്ന മത്തിൽനിെന്നന്നേപാെല ഉണർ . ാർത്ഥനാ 
രംഭെത്ത േകട്ടേപ്പാൾ, ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ദുഷ് പഥ ാപ്തമായുള്ള ക്ഷാ ാഗ്നി
വിഷൈതക്ഷ്ണ്യനീലിമേയാടു ജ്ജ്വലി . ആ തി ിയാകർമ്മ വൃത്തെന്റ
ഹൃത് േദ്യാതനത്തിനു നിശ്ചലശിഖയായി കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന രാജ്യതൃഷ്ണാ 
ഗ്നി ധൂമേരഖയായിത്തീർ േമൽേപാ യർ . ആ നഷ്ടേമാഹെന്റ അരയിൽ
തിരുകിയിരുന്ന ലഘുകഠാരികളിൽ ഒന്ന് തെന്റ സഹജാതനും, തിച്ഛായയും,

ിപുരസുന്ദരി വലിയമ്മയുെട ‘ജനാർദ്ദന’സന്താനവുമായ ശാന്തെന്റ വേക്ഷാസ്ഥി 
െയ േഭദിച്ച്, ജീവേക ത്തിൽ സർജ്ജി .
അകെത്തെക്കട്ടിൽനിന്ന് ‘ആഹാ’ എന്ന ഒരു വിലാപേഘാഷം പുറെപ്പ .
എന്നാൽ ശാന്താനുചരന്മാരുെട അമർഷസം ാന്തമായ േവശനാരംഭെത്ത
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ വികൃതമായുള്ള മുഖത്തിെന്റ കൃതാന്തകാളിമ തിബന്ധി .
‘ആഹാ’ എ പടത്തലവരും നിലവിളി . “ഈ മഹാദുരിതം കാൺമാേനാ
ഈ ായത്തിൽ, ഈ രാ ിസമയ ൈദവം എെന്ന ഇവിെട ചാടിച്ച 
ത്? അടടാ? ഇെത കർമ്മബന്ധം!” എ പടത്തലവർ പരിതപിച്ചത്,
ശാന്തഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ഹൃദയെത്ത അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനർക്ക് ഒ കൂടി
ആകർഷി . ഹത ാണനായ ആ സിദ്ധേയാഗി അത്യാർ കടാക്ഷങ്ങളാൽ മാ 
തുലസ്ഥാനികനായ ആ ഭുവിെന അനു ഹി െകാണ്ട്, അത ബലിഷ്ഠെന്റ
വീരധർമ്മെത്ത അനുകരിച്ച്, കഠാരി സ്താംഗേത്താെട േജ്യഷ്ഠഗുരുപാദങ്ങളിൽ
വീണ്, സാഷ്ടാംഗ ണാമം െച . ആ കുടിലായുധത്തിനു ഭൂേദശ ണ്ടായ
സംഘടനേത്താടുകൂടി അതിെന്റ വിഷലിപ്തമായ അ ം വേക്ഷാബന്ധെത്ത
മുഴുവൻ േഭദിച്ച്, പശ്ചാൽഭാഗ വിഷ്ടമായി ആ ഘാതകെന സൗഹാർദ്ദാഭിവാ 
ദനംെച . തെന്റ കേഠാര ിയകളുെട ഈ പരിണാമം ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ
ശ്വാസനാളത്തിൽ ഒരു മാംസഖണ്ഡം ഉദയംെച വിലങ്ങിനിന്നതുേപാെല
േതാന്നി . എങ്കിലും, പടത്തലവരുെട ധാർമ്മികത്വംെകാ ള്ള പരിേദ 
വനങ്ങേളയും തെന്റ അനുജെന്റ വീരധർമ്മാനുഷ്ഠാനേത്തയും കണ്ടേപ്പാൾ
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ആസുരത്വം സഹ ശഃ അഭിവൃദ്ധമായി. തെന്റ കടിേവ 
ഷ്ടനത്തിൽനിന്ന് രണ്ടാമെത്ത കഠാരിേയയും ഹരിപഞ്ചാനനൻ വലി രി
േ ാധാന്ധതേയാടുകൂടി, ആ േരാധനത്തിൽ സന്നദ്ധനല്ലാെത നിന്ന പടത്തലവ 
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രുെടേനർക്ക്, ഒരു സിംഹ തി െകാ . രാമവർമ്മമഹാരാജധാർമ്മികെന്റ
സമൃദ്ധമകരുണാപൂർവമുണ്ടായുള്ള ആജ്ഞയുെട നിർവഹണം ഇതാ ഒരു ഭക്ത 
ജീവഹനനത്തിൽ പര്യവസാനിപ്പാൻ തുട ! തെന്റ ചിന്താേന ങ്ങൾ
അ പകൽസമയത്ത് ദർശനംെചയ്ത അതിേകാമളഗാ ന്മാരായ ബാലയുഗ 
ളെത്ത ആ പരമദുർഘടസ്ഥിതിയിൽ കണ്ടതിനാൽ, പടത്തലവരുെട മനസ്സ്
അവരുെട മാതാവായ വൃദ്ധേരാഗിണിയുെട ാന്തത്തിൽ േവശിച്ചിരി  

. കഠാരി ഉയരു . ഹരിപഞ്ചാനനൻ കുതംെകാ മുേന്നാട്ടായു . ആ
സംഹാരകർത്താവിെന്റ കഠാരിയുതമായുള്ള ദീർഘബാഹുദണ്ഡം ആകാശവീ 
ഥിയിൽ ഇ ധനുസ്സിെന േലഖനം െച . തനിക്ക് േനരിടുന്ന ആപത്തിനു
സം മസഹിതം ജാഗരൂകനായ പടാത്തലവർക്ക് കഠാരിയുെട തപതനെത്ത 
ക്ക ൈദവഗതിെയ സമാധാനിപ്പാേന സമയം കി . എന്നാൽ,
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ കരദണ്ഡം ഒരു മഹാസാലകായെന്റ ഹസ്തങ്ങളാൽ അേമാ 
ച്യമായി, ദൃഢതരം ബന്ധിക്കെപ്പടു . ദ്വാരപാലെന മർദ്ദനംെചയ്ത്, മെറ്റാരു
സാലശരീരനും ആ രംഗത്തിൽ േവശിച്ച്, പടത്തലവെര ബേലന പിടി
പുറേകാ മാറ്റി, ഹരിപഞ്ചാനനകഠാരിെയ സ്വഖഡ്ഗത്താൽ അങ്കണത്തിൽ
െതറിപ്പി . ആ സാലകായനായ കുമാരൻതമ്പി തനിക്ക് അഭിമുഖനായി

ജ്ജ്വലി നിൽ ന്ന മഹാസാലകായൻ വൃദ്ധസിദ്ധെന്റേനർക്ക് സ്വപക്ഷാനു 
കൂല ിയെന ള്ള സംഗതിെയ വിസ്മരി ം, ഹരികഥാരംഗത്തിൽവച്ച് തെന്റ
ഖഡ്ഗെത്ത തിബന്ധംെചയ്തതിെന ധാനമായി സ്മരി ം, വാേളാങ്ങി
അടു . വൃദ്ധസിദ്ധെന്റ െനടിയ ദണ്ഡം ഒരു മഹാഋഷഭസ്വരെത്ത, അതിെന്റ
ആകാശവീജനതിനിടയിൽ ഗീതംെച . എേന്ന അവമാനേമ! അജിതപ 
രാ മേസനാനായകനായ കുമാരൻതമ്പിയുെട ഖഡ്ഗേത്താടുകൂടിയ ഹസ്തെത്ത
ഇതാ, ഒരു യുവസിദ്ധനും തിബന്ധി . ഈ തിബന്ധകൻ സ്വപക്ഷക 
നായ േകശവപിള്ളയാെണന്നറിഞ്ഞ്, കുമാരൻതമ്പി അട . െജൺ ാൾ
കുമാരൻതമ്പിയുെട പുറകിലായിത്തീർന്ന പടത്തലവരുെട േന ങ്ങൾ വിടർന്ന്,
അതുകൾ സാദ്ധ്യമായുള്ള പരമവി തിയിൽ വികസി . േന േഗാ 
ളങ്ങൾ ദർശനസന്ദിഗ്ദതയിൽ ചടുലങ്ങളായി ഇളകി, പരമേമാഹാേവശെത്ത

രണംെച . “സ്വപ്നേമാ മായേമാ മന്മതി ാന്തിേയാ” എ ള്ള ചിന്തയാൽ
അേദ്ദഹം പരിഭൂതനാകു . വൃദ്ധസിദ്ധൻ പടത്തലവരുെട പരവശഭാവം കണ്ട്
മുഖെത്ത നമനംെച നിലെകാ . സേന്താഷവാർത്താകഥനത്തിനു
ലബ്ദമാകുന്ന അഭിമാനം ഥമമായി തനി തെന്ന സിദ്ധിക്കണെമ ള്ള േമാ 
ഹാധിക്യേത്താടുകൂടി യുവസിദ്ധനായ േകശവപിള്ള കുമാരൻതമ്പിയുെട ൈകയ്ക്ക്
അർത്ഥവത്തായി ഒന്ന് അമർത്തി. അേദ്ദഹേത്തയും പുറേകാ നീക്കിെക്കാണ്ട്
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പടത്തലവരുെട അടുത്തണഞ്ഞ് “അേത! അേദ്ദഹം തെന്ന. തിരുമനസ്സിെല
സൗഭാഗ്യം നമു ം ഭാഗ്യംെചാരിയു ” എ ധരിപ്പി . പടത്തലവർ
ദുഃഖാനന്ദതരംഗങ്ങളുെട തിസന്താടനമധ്യസ്ഥനായി പരമവിവശതയിൽെപ്പടു 

. ഇ യും ക്ഷണമാ ത്തിനിടയിൽ കഴിയു .
തെന്റ രകഠാരി സാധി മായിരുന്ന പിതൃ ീതികരകർമ്മെത്ത തടഞ്ഞത്
വൃദ്ധസിദ്ധനാെണ കണ്ടേപ്പാൾ ഹരിപഞ്ചാനനനിൽ ഉണ്ടായ േദഷ്യവും അപ 
ഹസനഭാവവും വൃദ്ധസിദ്ധെന ഹനിക്കാഞ്ഞത് ഒരു ആശ്ചര്യസംഭവമായിരു .
വൃദ്ധസിദ്ധൻ ഹി സ്ഥാനിയിൽ ചിലതു പറ െകാണ്ട്, തെന്റ പിടി വിടുർ 
ത്തി, കുപ്പായത്തിനിടയിൽ തിരുകിയിരുന്ന ഒരു കടലാസുേലഖനെത്ത എടുത്ത്
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ൈകയിൽ െകാടു . ഹരിപഞ്ചാനനൻ തെന്റ സംസ്ഥാന 

ഹാഗ്നി ഭയിൽ ആ േലഖനെത്ത ക്ഷണത്തിൽ വായി . രാമരാജാബഹദൂർ
സംസ്ഥാനാധിപെന്റ േനർ ള്ള ഉപജാപങ്ങെള നിറുത്തിവയ്ക്കണെമന്ന്, ൈഹ 
ദരാലിനവാബ് തിരുവുള്ളംെകാണ്ട് അരുളിെച്ചയ്തിരി എ ധരിപ്പിപ്പാൻ
അവിടെത്ത ഒരു േസവക ധാനൻ, ആജ്ഞാനുസാരം എഴുതിയിരുന്ന ആ
േലഖനെത്ത ഹരിപഞ്ചാനനൻ ക്ഷണംെകാണ്ട് അണുമാ ങ്ങളായി ത്യജി .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശാർ ലേന ങ്ങൾ അനുജേനയും വൃദ്ധസിദ്ധൻ, പടത്തലവർ,
കുമാരൻതമ്പി എന്നിവേരയും വീക്ഷിച്ചില്ല. തെന്റ അനുചരന്മാരുെട േവഷെത്ത
ധരി നിൽ ന്ന യുവസിദ്ധൻ േകശവപിള്ളയുെട േനർക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േലാചനദ്വന്ദ്വം സുദർശനപാശൂപതങ്ങൾേപാെല പാതംെച . വൃദ്ധസിദ്ധനും
തടയാൻ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ്, സകല ജയമാർഗ്ഗങ്ങളും നഷ്ടമായിക്കണ്ട ഹരി 
പഞ്ചാനനൻ സമീപ ചുവരിൽ ചാരിവച്ചിരുന്ന ഖഡ്ഗെത്ത ഉറയിൽനിന്ന്
ഊരി വീശിെക്കാണ്ട് ബുദ്ധി മാണനായ ആ യുവാവിെന്റ തിേരാധെത്ത
ശിക്ഷിപ്പാനായി, രുഗ്മിവധത്തിനു ചാടിയ ബലരാമേദവെന്റ വീേര്യാ തേയാ 
ടുകൂടി സാഹസ വനംെച . വൃദ്ധസിദ്ധൻ പടത്തലവരുെട ആംഗ്യത്താൽ
തടുക്കെപ്പ . െജൺ ാൾ കുമാരൻതമ്പിയും േകശവപിള്ളയും പടത്തലവരുെട
ഒരു ൈകവീശുെകാ മാറ്റിനിറുത്തെപ്പ . ഹരിപഞ്ചാനനേയാഗിയുെട അഭിന 
വഖഡ്ഗവും തമ്മിൽ ഇട . അംഗൃഹ ധാനന്മാരുെട പൗരുഷത്തിെന്റയും
വഞ്ചിരാജശക്തിയുെടയും ചിരകാലമാത്സര്യത്തിെന്റ അവസാനതരംഗമായി
മഹാപാടവേത്താടുകൂടി തിേയാഗികളാൽ സമുചിത ഗത്ഭതേയാട് ആ
സം ാമം അഭിനീതമാകു . മദ്ധ്യവയ നും ദൃഢഗാ നും മല്ല വീണനും
സമരവിദഗ്ദ്ധനും ആയ ഹരിപഞ്ചാനനെന പടത്തലവരുെട വാൾ ദക്ഷിണം 
െച ന്ന േവഗത്തിനിടയിൽ, േയാഗിവര്യനായ ജന്യചതുരൻ സ്വഗാ െത്ത
സൂക്ഷ്മതമമാക്കിെക്കാ . ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ഭടജനങ്ങളും പടത്തലവരുെട
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അനുകൂലികളും വൃദ്ധബാഹുവി മിയുെട പാദനിശ്ചലതേയയും കര മണ  
തെത്തയും കണ്ട് ആശ്ചര്യത്താൽ സ്തംഭിതന്മാരായി നിലെകാ േപാകു .
അനന്തപത്മനാഭേസനാനിയുെട ഖഡ്ഗം അനന്തമായ മിന്നൽപ്പിണർേപാ 
െല കാശി ം, അസ്തമി ം, ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ േന ങ്ങെള ചലിപ്പിച്ച്,
സന്ധ്യാസമയത്ത് ആ വാടെത്ത ലക്ഷ്മീപൂർണ്ണമാക്കിയ ദീപേകാടികൾ അവിെട
ആവർത്തനംെചയ്തേപാെല േതാന്നി . ഇ െയാെക്ക വരുെമന്ന് േയാഗീ 
ശ്വരേയാദ്ധാവു വിചാരിച്ചിരുന്നതല്ല. പടത്തലവരുെട വാൾ, പാടും മാടും മുനയും
വായും, എങ്ങെനെയന്നറിഞ്ഞില്ല, തിേയാഗിയുെട മുതുകും, ഭുജവും, വക്ഷ ം,
പക്ഷങ്ങളും തേലാടി, വ ശകലങ്ങെള മാ ം അപഹരിച്ച് സ ഷ്ടിയടയു .
ഹരിപഞ്ചാനനൻ നടസരസതെയ സന്ധാനംെചയ്ത് പടത്തലവരുെട ഖഡ്ഗ 

മണെത്ത അഭിവാദനംെച . എന്നാൽ, പടത്തലവരുെട േമാഹ മം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േന ങ്ങെള വൃദ്ധസിദ്ധെന്റ േനർക്ക് ഒ നയി . ആ
ക്ഷണത്തിൽ ഹരിപഞ്ചാനനൻ ആകാശചാരിയായേപാെല ഉയർന്ന്, തെന്റ
പാരസികഖഡ്ഗെത്തെക്കാണ്ട് സുദർശനച കരങ്ങളാെലന്നേപാെല പടത്തല 
വെര വലയംെചയ്ത് , അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഖഡ്ഗേത്തയും അങ്കണത്തിൽ പതിപ്പി .
പാരസീകഖഡ്ഗം പടത്തലവരുെട കവചത്താൽ തിബന്ധിക്കെപ്പടുകയാൽ,
സാൽവെയ അപഹരിച്ച്, രണ്ടാമതും സർപ്പബഹുലതുല്യം നാനാഭാഗങ്ങളിലും

ചലിച്ച് ശ ഗാ ലക്ഷ്യമായി ധാരാനിപാതം െച . വൃദ്ധസിദ്ധെന്റ ദണ്ഡം
ആ ഖഡ്ഗധാരിയായ ഹസ്തെത്ത ഒരു ലഘു പാതംെകാണ്ട് അസ്തശക്തമാക്കി
ഖഡ്ഗെത്ത നില പതിപ്പി .
പടത്തലവരുെട സാൽവ നീങ്ങിയേപ്പാൾ അരയിൽ തിരുകെപ്പട്ടിരുന്ന ൈക 
േത്താ കെളക്കണ്ട് ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ മനസ്സിൽ ഒരു മഹായുക്തി ഉദയംെച .

ാണായാമ വൃത്തനായിരുന്ന ശാന്തെന േനാക്കി ‘ഉേഠാ’ എ സിംഹനാദ 
ത്തിൽ ഒരു ക ന െകാടു ം, ആ ജീവാർദ്ധെത്ത തെന്റ േയാഗശക്തമായ
ഹസ്തെത്ത ഹി ം, ഉച്ചവും ഉ വുമായ സ്വരത്തിലും പടത്തലവർ ം മനസ്സി 
ലാകാത്തതായ ഒരു ഭാഷയിലും സ്വഭടന്മാർ ചില കൽപനകൾ നൽകിയും,
ഹരിപഞ്ചാനന ിവി മൻ ആ രംഗ നി മറ . കിഴ ം മ വശങ്ങളി 
ലുമുള്ള വാതലുകൾ ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ കൽപനയ്ക്കനുസരണമായി ക്ഷണത്തിൽ
ബന്ധിക്കെപ്പ . “ഞങ്ങൾ േജ്യഷ്ഠാനുജന്മാർ ഉ നും ശാന്തനും ഒന്നി കൂടിയു 
െണ്ടന്ന് അമ്മെയ ധരിപ്പിക്കണം. അേമ്മെട അവസാനശു ഷകൾ അവിടു
െചയ്യണം” എ പടത്തലവേരാടു ാർത്ഥി െകാണ്ട് ശാന്തപഞ്ചാനനൻ
േജ്യഷ്ഠപഞ്ചാനനേനാടു സഹഗമനംെച .
പടത്തലവർ ആദ്യമായി മഹാവമാനചകിതനായി, സന്ദർഭവിേശഷങ്ങളാൽ
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സം മിതനായും, വൃദ്ധസിദ്ധദർശനെത്ത പുനഃകാംക്ഷിച്ച് ആ മത്തിൽ
ദത്തചിത്തനായും ഉ ശാന്തന്മാരുെട അനന്തേരാദ്യമം എെന്ത ചിന്തിപ്പാൻ
ശക്തനല്ലാെതയും നി േപായി. പടിഞ്ഞാറുള്ള ഒരു മുറിയിൽ എേന്താ തല്ലി 
ത്തകർ ന്ന ശബ്ദങ്ങൾ േക തുടങ്ങി. ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ തഗമനം കണ്ട
ഉടേനതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഹാേഘാരമായ ഉേദ്ദശ്യെത്ത ഊഹിച്ച േകശ 
വപിള്ള പടത്തലവെര പിടികൂടി “േവഗം ഇവിട കടക്കാം” എ പറ
പുറേകാ നടത്താൻ മി . േകശവപിള്ളയുെട മെത്ത വൃദ്ധസിദ്ധൻ
സഹായി . പടത്തലവർ നിന്നിരുന്ന നാലുെകട്ടിൽ ഭടന്മാർ െപരുകി  
ടങ്ങി. പടിഞ്ഞാറുള്ള തകർപ്പ് അതിതകൃതിയിലായി. ‘വിടരുത് ’ എ
ഹി സ്ഥാനിയിലുള്ള ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ േമഘനാദം ആ െകട്ടിടത്തിൽ
മുഴുങ്ങി, േസനാകാഹളധ്വനിേപാെല സ്വഭടന്മാെര മേദാദ്ധതന്മാരാക്കി. അന 
ന്തപത്മനാഭൻ പടത്തലവർ പൂർവവൽ ജീവ സരസ്ഥനായി. ഒ കാലമായി
അനുഭവിച്ചിരുന്ന വി മത്തിൽനി വിരമി ം, തങ്ങളുെട സഹേസവിയായ
ഖഡ്ഗം ഹരിപഞ്ചാനനേനാടുണ്ടായ വിഹാരസമരെത്ത ആസ്വദിച്ചേപ്പാൾ
തൃഷ്ണയുണർ ം വർത്തിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഠാരികൾ ഏറ്റവും ീ 
തിപരദമായുള്ള ീഡകെള തുടർ . തിേയാഗികളുെട ആയുധത്തലകളും
തലകളും മുറി വീണു. ആയുധത്തലകളുെട പതനങ്ങളും ചിലെര രക്തരസ 

ാവണം െചയ്യി . രക്ത ർശനവും മരണദർശനവും േയാഗീശ്വരഭടജനങ്ങെള
പൃഥുല ൗര്യന്മാരാക്കി. അവർ വൃദ്ധസിദ്ധെന്റ യമദണ്ഡേമറ്റ്, െതരുെതെര
വീഴു . കുമാരൻതമ്പിയുെട െനടുനാന്ദകം പടത്തലവർ വഴിെതളി .
നാരാചസവ്യസാചിയായ േകശവപിള്ളയും തെന്റ കഠാരനാരാചം െകാണ്ട്
ഒ രണ്ട് ഗണപതി കുറി . പരിപന്ഥികെള നീക്കി, വാതൽ േനാക്കി
നടെകാ ന്നതിനിടയിൽ “തിരുമന െകാണ്ട് എവിെട?” എ പടത്തലവർ
േകശവപിള്ളേയാടു മ ി . “അെതല്ലാം ഭ മാക്കീ ണ്ട് ” എ േകശവ 
പിള്ള മറുപടി പറയു . അക ം പുറ ംനി ബന്ധിെപ്പട്ടിരുന്ന വാതൽ
വൃദ്ധസിദ്ധനാൽ ചുഴു റ്റികളിൽ നിന്ന് ഇളക്കിമാറ്റെപ്പടു . പടത്തലവരും
അനുഗാമികളും പുറ നിന്ന കാവൽക്കാരെന തള്ളിയി പുറ ചാടു .
“ഇവിട പറക്കണം. അയാൾ തീവയ്ക്കാൻ അറ െപാളിക്കയാണ്. താേക്കാൽ
ഞാൻ എടുെത്താളി കള .” എ േകശവപിള്ള ഉപേദശിക്കയാൽ, ആ
സംഘം ഓടി ടങ്ങി. മഹാരാജ ഭൃതികേളാടു സംഘടിച്ച് പൂർവഭാഗത്തിൽ
വിവരിച്ച കാരം വാേഹാർജ്ജിതേത്താടു ധാവനംെച .
േശഷം അതിഭയാനകെമന്ന് ഈ അദ്ധ്യത്തിെല ഥമഘട്ടത്തിെന്റ അവസാ 
നത്തിൽത്തെന്ന സ്താവിച്ചി ണ്ടേല്ലാ. അതിഭയാനകെമന്നാൽ, ദർശനത്താ 
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ലല്ലാെത വർണ്ണനത്താൽ ഹണത്തിനു ദുസ്സാദ്ധ്യമായുള്ള ഹ്മാണ്ഡത്തിെന്റ
അധിഷ്ഠാനുഭൂതമായ അഗ്നിഭഗവാെന്റ ഉ ദാഹ വർത്തനമാണ് ആ ൈവ 
ഷ്ണവ തിഷ്ഠാ ാന്തത്തിൽ സംഭൂതമായത്. പടത്തലവരും ബ ക്കളും
അവരുെട യുദ്ധൈവഭവംെകാണ്ട് ആ ദസ ഗുഹാഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ആകാശ 
മണ്ഡിതമായ േക്ഷ വീഥിയിൽ േവശിച്ചേപ്പാൾ, സമര വൃത്തരായിരുന്ന
േയാഗിഭടന്മാർ ഹരിപഞ്ചാനനൻ െവടിമരുന്നറെയ തകർ ന്ന ശബ്ദെത്ത
േകട്ട് അവർ സമസ്ഥിതമാകുന്ന സംഭാവ്യെത്ത അനുമി . ആ ക്ഷണ 
ത്തിൽത്തെന്ന ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ കണ്ഠീരവരവത്താൽ അവർ അനുക്ഷണം
അനുവർത്തിേക്കണ്ട ചില വിനാശാജ്ഞകളും മ ം ഉക്തങ്ങളുമായി. അതു 
കെള ടർന്ന്, ആ മന്ദിരഗഹ്വരങ്ങൾക്കക സംഭരിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന വിവിധ
ശുഷ്കസാധനങ്ങൾക്ക് ആ ഭടന്മാർ തീ െകാളുത്തി, മൃതരും, അസ്വാധീനരും ആയ
സഹചരന്മാെര ൈകെവടിഞ്ഞ്, അവിെടനി ം തുരുതുെര പറ . ഇങ്ങെന
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ ചിരകാലനിശ്ചിതമായുള്ള യജ്ഞത്തിെന്റ ഥമദീപം

ീപത്മനാഭസേങ്കതത്തിെന്റ പരിസരത്തിൽ വ തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സ്വന്തമായ പുേരാഹിതജനങ്ങളാലും ആ അമാനുഷഗുരുനിേയാഗാനുസാരമാ 
യും തിഷ്ഠാപിതമായി. േയാഗിവാടത്തിെല അങ്കണങ്ങളിൽ ടി ഓേരാ
ധൂമ ണങ്ങൾ ഉയർന്ന് ആ മന്ദിരത്തിെന്റ പരിസരാകാശത്തിൽ േമഘസമു 
ച്ചയങ്ങളായി പര . ‘കിരുകിര’ ശബ്ദേത്താടുകൂടി ബഹു വ്യങ്ങൾ എരിഞ്ഞ്
ആ വാടേത്തയും അതിനക കുടുങ്ങിയ ഭടജനങ്ങേളയും േലഹനംെചയ്ത്,
പഞ്ചാസ്യകുലജാതന്മാരുെട മേനാരാജ്യരാജസ ഭാവത്തിനും ഉചിതമായുള്ള
ആതപ ങ്ങൾേപാെല രക്തച്ഛവിേയാടുയർ . ഈ അ തീക്ഷിതസംഭവ 
ത്തിെന്റ ദർശനത്തിൽ കുമാരൻതമ്പിയാൽ സജ്ജീകൃതമായിരുന്ന വ ഹം
ഭിന്നിച്ച്, വീഥികളിലും മ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും തങ്ങൾ ണ്ടാേക ന്ന
അനന്തരാജ്ഞകെള ദീക്ഷിച്ച് സന്നദ്ധന്മാരായി ആപൽ േദശത്തിൽനിന്ന്
ഒട്ടക ചരണംെച . ഹരിപഞ്ചാനനഭക്തസംഘം േയാഗിവാടത്തിെന്റ
രക്ഷ മുതിർ . അഗ്നിഭയസംഭവത്താൽ സമീപ ള്ള അ ഹാരങ്ങളി 
േലയും പാർ കാർ ഇളകി, വാട ാന്തത്തിേലക്ക് ഓടി ടങ്ങി. ഇങ്ങെന
ജനബഹളം െപരുകി, അഗ്നിശിഖാവിജൃംഭണങ്ങെള കണ്ട് ‘ഹാ ഹാ’ ശബ്ദം
മുഴ ന്നതിനിടയിൽ, ഹ്മാണ്ഡകടാഹേഭദകമായുള്ള ഒരു മഹാരവം വിശ്വ 
കർമ്മനിർമ്മിതമായുള്ള ‘മഹാഭൂകമ്പിനി’ പീരങ്കി േയാഗത്താെലന്നേപാെല
ആ സേങ്കതെത്ത, എന്നല്ലാ ഭൂമിെയത്തെന്നയും, പാതാളേമഖലവെര ം ഇള 
ക്കി ലുക്കി. ഹരിപഞ്ചാനനമന്ദിരമദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് സഹ സുദർശനങ്ങൾ
േയാജിെച്ചന്നേപാെല ഒരു അഗ്നിേഗാപുരം, ബഹുഗജരവേത്താടു േമൽേപാ  
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യർ . സപ്തസമു ങ്ങളും അഷ്ടഗിരികളും ക ാഗ്നിരൂപമവലംബിെച്ചന്നവണ്ണം,
േഘാരേഘാരവപടലികേളാട് വി പദസങ്കർഷകകൂടങ്ങളായിത്തിരിഞ്ഞ്
സമു ഗിരികാനന ാന്തങ്ങേളയും ജ്ജ്വലിപ്പിച്ച്, സഹ േകാടി അേഗ്നയ 
ശാലകളുെട ളയവർഷംെകാ നക്ഷ പഥേത്തയും ഒ േനരം ക്ഷതംെച .
ഭൂഗർഭത്തിൽനിന്ന് ഏകമുഹൂർത്തജാതങ്ങളായ നിരവധി ധൂമേകതുക്കൾേപാെല
ആ അഗ്നിനിര അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിടുർെന്നരിഞ്ഞ്, തങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്ന
പാതകഭാരത്തൽ ക്ഷീണങ്ങളായി, അമർ ം വീ ം ഉജ്ജ്വലി ം, പതി ം
കിളർ ം േമണ ഥമജ്ജ്വാലയുെട നിരപ്പിൽ അമർ .
ആഘര്യാരവം, ദീനാരവം, മരണാരവം, സജ്ജനശാപാരവം, ദുർജ്ജനഭത്സനാ 
രവം, ാണഭീതിയാൽ മ ന്ന പാദാരവം, അഗ്നിസംശമനത്തിന് അടു ന്ന
ധീരജനങ്ങളുെട സാഹസാരവം, കാണികളായി ഓടിയടു ന്ന വിവിധജ 
നങ്ങളുെട കൗതുകാരവം, െപാട്ടിയും തകർ ം െഞരിഞ്ഞ് െപാടി ം
പടർെന്നരിയുന്ന അഗ്നികലാപാരവം—ഇതുകൾക്കിടയിൽ അതാ, കുമാരൻത 
മ്പിയുെട േസനാകാഹളം ഹരിപഞ്ചാനനവാടത്തിെന്റ ദാഹശംഖധ്വനികളായി
അഷ്ടദിഗന്തരങ്ങളിലും അപനയാപജയേബാധെത്ത ഉൽേഘാഷണം െച .
ഹരിപഞ്ചാനനയുഗളത്തിെന്റ മഹാത്യാഗൈവരാഗ്യയുതമായുള്ള വീര്യധാമങ്ങൾ
ജനനത്തിെലന്നേപാെല മൃതിയിലും ഗാഢാലിംഗനംെകാണ്ട് ഏകശരീര 
െത്ത അവലംബിച്ച്, ആ കൽപാന്താഗ്നിസ്യന്ദനത്താൽ ആരൂഢന്മാരായി,
ചതുരാ മങ്ങളിലും അനിവാര്യമായുള്ള അവസാനസം തിശാന്തിെയ, കു 
ലധർമ്മാനുസൃതമായ ‘മഹാബലി’ഷ്ഠതേയാടു ാപിച്ച്, ജീവിതസ െത്തയും
സമാപിപ്പി .
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ഉത്തരാഖ്യാപനം

േക്ഷാഭാകുലിതമായ ഈ രാ ിയിൽ തിരുവിതാംകൂർസംസ്ഥാനം അത  
മായ ഒരു സന്നിപാതസന്ധിെയ തരണംെച എന്ന് സൂക്ഷ്മദൃ കളായുള്ള

രാജ്യകാര്യ ഹേണ ക്കൾ ധരി എങ്കിലും, ആ സംഭവത്തിെന്റ സവിസ്തരമായ
വിവരങ്ങെള രാജഭൃത്യ ധാനന്മാരുെട ഹൃദന്തങ്ങൾ നിഗൂഹനം െച . ഇവരും
ഈ ബദ്ധജിഹ്വത്വംെകാണ്ട്, കാപഥവർത്തിയായ ഒരു ഉ ബുദ്ധിയുെട മ 
പരിണാമത്തിൽനി ാഹ്യമായുള്ള ദൃഷ്ടാന്തപാഠം വി തി കുടീരിങ്ങളിൽ
സം ാഹ്യങ്ങളായി വി വെത്ത ാപി .
രാജഭടന്മാരാൽ പിടിക്കെപ്പട്ട ൈഭരവെന്റ സാക്ഷ്യം ഹരിപഞ്ചാനനകൗടി 
ല്യങ്ങെളകുറിച്ച് േകശവപിള്ളയ്ക്ക് അനുപദം ഉണ്ടായ അനുമാനദർശനങ്ങെള
സ്ഥിരെപ്പടുത്തി. ഉ ശാന്തന്മാരായ സന്താനയുഗളെത്ത അവരുെട അച്ഛൻതെന്ന
മാതൃരക്ഷണത്തിൽനി ത രിച്ച്, ാഹ്മണരായ ഓേരാ കലാവിദഗ്ദ്ധന്മാ 
െരെക്കാണ്ട് ഹ്മചര്യവും േയാഗചര്യവും നിവർത്തിപ്പിച്ച്, ആദ്യം ഉ ൻ
മുേഖന തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനസ്ഥിതികളുെട പരിേശാധനം സാധി .
അനന്തരം അഷ്ടഗൃഹശക്തിയുെട ഉദ്ധാരണവും പുനഃസ്ഥാപനവും െചയ് വാനായി
പു ദ്വന്ദ്വേത്തയും മേഹാപേദശസഹിതം നിേയാഗി . രാജ്യതൃഷ്ണാവശ 
നായ ൈഹദർ േകരള സനത്തിന് ഒരുെമ്പടുന്ന വൃത്താന്തെത്ത ഹിച്ച
േജ്യഷ്ഠഹരിപഞ്ചാനനൻ, ആ മഹാരാജാവിെനക്കണ്ട് അവിടെത്ത ചാരസ്ഥാ 
നത്തിന് അധികൃതനായി. എന്നാൽ, അതിത കുശലനായിരുന്ന ൈഹദർ
ആലിഖാൻ നവാബ് വിശ്വസനീയരായ ചില മഹമ്മദീയ ധാനന്മാർ മുേഖന
ഹരിപഞ്ചാനനചാരെന്റ ഗതികെള സൂക്ഷി െകാ ന്നതിന് വിേശഷാൽ ഒരു

ണിധിെയ ടി നിേയാഗി . ഇങ്ങെന നിയമിെപ്പട്ടത് ന െട വൃദ്ധസിദ്ധൻ
ആയിരു . വൃദ്ധസിദ്ധെന്റ ജന്മസിദ്ധമായ കായഗരിമയും സ്വഭാവ ഭുതയും
ൈവശിഷ്യവും ൈഹദർമഹാരാജാവിെന്റ അഭിമാനേത്തയും വിശ്വാസേത്തയും
സമ്പാദി . ആ ണിധിയുെട റിേപ്പാർ കൾക്ക് അേദ്ദഹം അന നാദര 
േത്താട് അനുമതികൾ നൽകിവന്നിരു . മഠാധിപെന്റ നിലയിൽ പുറെപ്പട്ട
ഹരിപഞ്ചാനനന്, ൈഹദർ മഹാരാജാവിെന്റ ധാനകാര്യസ്ഥന്മാർ അണ്ണാവ 
യ്യെന ബാങ്കറായി ഏർെപ്പടുത്തിെക്കാടു . വൃദ്ധസിദ്ധെന്റ സാഹചര്യത്താൽ
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ േസ്വച്ഛാവിഷവാതം ഏെറ െറ തിബന്ധിക്കെപ്പ .
സർവവന്ദ്യ ീമാനായ മഹാരാജാവിനും, പടത്തലവരുെട കൃപാഭാജനമായ
േകശവപിള്ള ം ഹരിപഞ്ചാനനനിൽനിന്ന് അത്യാപ ണ്ടാകാെത വൃദ്ധസി 
ദ്ധെന്റ ശക്തങ്ങളായ കരങ്ങൾ ഗൂഢമായും നിരന്തരമായും ാണനംെച .
രാജഭണ്ഡാരത്തിൽനി ണ്ടായ അനന്തമു േമാതിരത്തിെന്റ അവധാരണം

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 364

േകശവപിള്ളയുെടേനർ സംശയെത്ത ജനിപ്പിക്കാനായി ഹരിപഞ്ചാനനൻ 
തെന്ന നിവർത്തിച്ചതാെണ ം, സന്ദർഭം ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ അണ്ണാവയ്യേനയും
കുടുക്കിലാക്കാൻേവണ്ടി ആ ാഹ്മണെന ഏൽപി ന്നതിന് മെറ്റാരു അന 
ന്തമു േമാതിരെത്ത ഹരിപഞ്ചാനനൻ തെന്റപക്കൽ ഏൽപിച്ചിരു എ ം,
ആ വധരാ ിയിലും ീവരാഹേക്ഷ ത്തിെന്റ പുേരാഭാഗവീഥിയിൽ വ ം,
ആ ാഹ്മണെന്റപക്കൽ താൻ അതിെന െകാടുത്തേപ്പാൾ ച ികാസ 
ഹായംെകാണ്ട് ാഹ്മണൻ േമാതിരം മാറ്റെപ്പട്ടിരി ന്നതായി അറിഞ്ഞ്
ഹരിപഞ്ചാനനെന രാജേ ാഹിെയ ം മ ം അപഹസിച്ചതിനാൽ അയാളുെട
അന്തം താൻ വരുത്തിയതാെണ ം, തെന്റ അച്ഛെന ച ക്കാറൻ വധിച്ചതി 
േലക്ക് േകശവൻകുഞ്ഞിെന മരി മാറ് ബന്ധനസ്ഥനാക്കി േ ാഹിക്കയും,
അതുെകാ ം തൃപ്തിയാകാെത, പിതൃഹന്താവിെനത്തെന്ന വധി ന്നതിനു

മിച്ചതിൽ അയാളുെട ൈപശാചത്വം കണ്ട് താൻ േതാ മണ്ടി എ ം മ ം
രാജാധികാരികളുെട മുമ്പിൽ ൈഭരവൻ െമാഴിെകാടുത്ത് നിയമകൽപിതമായ
അ ്യദണ്ഡനെത്ത സഹി . ഈ കഥകൾ ാഡ്വിപാകന്മാരുെട കുട്ടിമ 
ങ്ങൾക്കടിയിൽ ആഭിചാരനിർമ്മാല്യങ്ങൾ എന്നേപാെല നിേക്ഷപിക്കെപ്പ .
ഹരിപഞ്ചാനനവാടത്തിെന്റ ഒരുഭാഗത്ത് അനന്തരകാലീനനായ ഒരു സംഗീത 

വീണെന്റ ഹരികഥാമണ്ഡപം സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ട്, ആ സ്ഥലത്തിെന്റ
മാലിന്യം മുഴുവൻ ദുരീകരിക്കെപ്പ . അണ്ണാവയ്യെന്റ കുണ്ഡലങ്ങൾ അയാളുെട
വിധവ തിരി െകാടുക്കെപ്പ . അതുകളുെട ഭാതിശയപൂർണ്ണിമെകാണ്ട് വി 

തമായ ഒരു േകാടീശ്വര കുടുംബെത്ത ഇ ം മാണിൈക്യശ്വര ഭാവത്താൽ
അനു ഹി േപാലും.
വൃദ്ധസിദ്ധെന്റ കഥ ചുരുക്കമായിരു . ഇേദ്ദഹം ഭർത്താെവ ള്ള സ്ഥാനത്തിൽ,
ബുദ്ധിസംയുക്തനായ ഒരു കു ത്തമ്പിതെന്ന ആയിരു . കായപരിചിതിയും
േദഹബലവുംെകാണ്ട് സൃഷ്ടിശക്തിയാൽ അദ്വിതീയനായി അനു ഹിക്ക 
െപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിലും, മനഃേ ശത്തിൽ ഒ ംതെന്ന സഞ്ചയിക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.
മാേങ്കായിക്കൽ െകാ കുറുപ്പായി ജനിച്ച്, മാർത്താണ്ഡൻ വലിയപടവീട്ടിൽ
തമ്പിയായി രാജസമക്ഷേസവകനായി വർത്തിച്ചിരുന്ന ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ
ന നതയ്ക്ക് ഭാര്യയായ െകാ മ്മിണി ട്ടിയാൽ പരിഹസിക്കെപ്പ ം മാർത്താ 
ണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിനാലും പടത്തലവരാലും ശാസിക്കെപ്പ ം േപാന്നിരു .
ഇതുകൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദുസ്സഹമായിത്തീരുകയാൽ, അേദ്ദഹം തെന്റ
ഉേദ്യാഗേത്തയും ഭാര്യേയയും ഉേപക്ഷിച്ച് സ്വരാജ്യസമുദായരംഗങ്ങളിൽനി 

നി ാന്തനായി. എന്നാൽ തെന്റ അപഹാസകെര ത്യപഹസിപ്പാൻ
ശക്തമാ ന്ന ഒരു വിദ്യെയ ഹിച്ച്, എെന്തങ്കിലും ഒരു വിജയകൃത്യംെകാ
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പടത്തലവരുെടയും സ്വകള ത്തിെന്റയും വിേശഷ സമ്മാന്യതെയ വരിപ്പാനാ 
യി, അേദ്ദഹം മർമ്മവിദ്യാചതുരനായ മായെപ്പാടിമലു വിനു ശിഷ്യെപ്പട്ട് ആ
ഗുരുകുലവാസകഷ്ടങ്ങേളയും അനുഷ്ഠിച്ച്, ആ അപൂർവകലയിൽ സമ പടുത്വം
സമ്പാദി . ബഹുജനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മദർശനലബ്ധി കിട്ടീട്ടില്ലാതിരുന്ന ആ
ത രവിദ്വാെന്റ നിര്യാണത്തിൽ, അയാളുെട നാമെത്ത വിേനാദാർത്ഥം ധരിച്ച്,
മഹമ്മദീയജനസംഹതിയുെട ഇടയിൽ പരമ ബ വും പരേമാപകാരിയുമായി
കുറ കാലം കഴിച്ച്, േപാ മൂസാമരക്കായരുെട പരമമി മായിത്തീർന്ന്,
പരേദശസഞ്ചാരങ്ങളും െചയ്ത് തെന്റ വിശിഷ്ടങ്ങളായ മർമ്മവിദ്യാ േയാ 
ഗങ്ങൾെകാ മഹാ ഭുജനങ്ങളുേടയും മഹജ്ജനങ്ങളുേടയും അഭിമതിയും
മഹാബിരുദങ്ങളും സമ്പാദിച്ച്, ൈഹദരുെട സമക്ഷത്തിൽ േവശിച്ച്,
ഹരിപഞ്ചാനനസഹചരനായി നിേയാഗിെപ്പട്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ സഞ്ചരി 

. ഹരിപഞ്ചാനനവാടത്തിൽ താമസി ന്ന കാലത്ത് തെന്റ ഭാര്യയുെട
വരണത്തിനു ഥമകാംക്ഷിയായി പുറെപ്പട്ടിരുന്ന ഉമ്മിണിപ്പിള്ള രണ്ടാംസ്വ 
യംവരകാംക്ഷിയായും യത്നി എന്നറിഞ്ഞ് ആ ചപലെന്റ ചാപല്യങ്ങെള
വൃദ്ധസിദ്ധൻ സൂക്ഷി . േകശവപിള്ളയുെട നാമെത്ത ആ ീയുെട നാമേത്താട്
ഉമ്മിണിപ്പിള്ള സംഘടിപ്പി വന്നത് വൃദ്ധസിദ്ധൻ ധരിച്ച്, പരമാർത്ഥസ്ഥി 
തി അറിയുന്നതിനായി പക്കീർസായുെട േവഷത്തിൽ െചമ്പകേശ്ശരിയിെല
ഗാഢമി മായ േകശവപിള്ളയുെട സഹകാരിയായി. അതിെന്റ പരിണാ 
മം ആ യുവാവിെന്റ ദൃഢധാർമ്മികത്വെത്ത ധരിച്ച വൃദ്ധസിദ്ധൻ അയാളുെട
ആത്മമി മായിത്തീർന്ന് അയാൾക്ക് അെപ്പാഴേപ്പാൾ േവണ്ട അറിവുകളും
ആജ്ഞകളും െകാടുത്ത് മഹാവിജയിയാക്കിയതായിരു . ഉമ്മിണിപ്പിള്ള 
യുെട വധകർമ്മസമയത്ത് ആ സ്ഥല കൂടി എത്തിയിരുന്ന വൃദ്ധസിദ്ധൻ
ഹരിപഞ്ചാനനേനാടുള്ള സഖ്യെത്ത ഖണ്ഡിച്ച്, ആ അപനയവൃത്താന്തം ൈഹ 
ദർമഹാരാജാവ് ധരിപ്പാനായി അടുത്ത ദിവസംതെന്ന ഒരു േലഖനെത്ത അയ .
ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ േലഖനം ൈഹദർസമക്ഷത്തിൽ എ ന്നതിനുമുമ്പായി
ധരിപ്പിെപ്പട്ടത് വൃദ്ധസിദ്ധെന്റ നിേവദനപ മായിരു . േകശവൻകുഞ്ഞിെന്റ
അപഹരണം ഹരിപഞ്ചാനനനാൽ െചയ്യെപ്പ എന്ന് വൃദ്ധസിദ്ധൻ ഊഹി
എങ്കിലും, ആ യുവാവിന് ആ ബന്ധനംെകാണ്ട് യാെതാരാപ മിെല്ല ം
വൃദ്ധസിദ്ധൻ അനുമാനിച്ചിരു . വൃദ്ധസിദ്ധന് ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ കുടുംബ 
സ്ഥിതിപരമാർത്ഥങ്ങെള റിച്ച് യാെതാരറിവും സംശയവും ആദ്യത്തിൽ
ഇല്ലായിരു . എന്നാൽ, ഹരിപഞ്ചാനനൻ തെന്റ ജന്മഭൂേസ്നഹംെകാണ്ട് കഴ  
ട്ടെത്ത യാ യിലും വൃദ്ധെയ സന്ദർശനംെചയ്തേപ്പാഴും, പിന്നീട് കുപ്പശ്ശാെര കണ്ട
സന്ദർഭങ്ങളിലും കടിപ്പിച്ച ൈമ ീസൂചനങ്ങളിൽനിന്ന് അയാൾ ചിലെതല്ലാം
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ഊഹി വന്നിരു . അതിെന്റേശഷം ചില അേന്വഷണങ്ങൾ െചയ്കയും
േകശവപിള്ളയുെട അന്തർഗ്ഗതങ്ങളറിയുകയും െച െകാണ്ട് ഹരിപഞ്ചാനനസം 
ഭാഷണങ്ങേളയും ിയകേളയും സൂക്ഷിച്ചേപ്പാൾ, പരമാർത്ഥസ്ഥിതി മിക്കവാറും
ധരി . ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയുെട നി ഹാനന്തരം വൃദ്ധസിദ്ധൻ ദക്ഷിണേദശസഞ്ചാ 
രംെചയ്ത് ഹരിപഞ്ചാനനശിഷ്യസംഘങ്ങെള രാജ്യകാര്യവ്യാപാരങ്ങളിൽനി
പിൻവലിപ്പാൻ ഗുണേദാഷി . ഈ ഉപേദശം കള ാേക്കാട്ടത്തമ്പിയുെട
ഭടജനങ്ങളിലും ഫലി . ൈഭരവൻ ഹരിപഞ്ചാനനേസവനെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച
വൃത്താന്തം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ, മരുത്വാന്മലയിെല അവസ്ഥകെള ആരായുവാൻ
വൃദ്ധസിദ്ധൻ പുറെപ്പട്ട് ഭഗവതിയമ്മേയാടു സംഘടിച്ചതായിരു . തിരുവന 
ന്തപുര മടങ്ങിെയത്തി, േകശവപിള്ളയുെട മടക്കെത്ത കാ പാർത്ത്
പക്കീർസായുെട േവഷത്തിൽ നട േമ്പാൾ, പടത്തലവർ േനരിടുന്ന
ആപത്തിെന റിച്ച് മാമാെവങ്കിടനിൽനിന്ന് അറിവു കിട്ടി. വൃദ്ധസിദ്ധൻ ഝടി 
തിയിൽ ഓടിയത് ആര്യശാലയിലുള്ള ഹരിപഞ്ചാനനവാടത്തിേലക്കായിരു .
അവിെട എത്തി, തെന്റ വൃദ്ധസിദ്ധേവഷെത്ത ധരി ന്നതിനിടയിൽ, ൈദവാ 
ധീനവിേശഷംെകാണ്ട് ൈഹദർ നായിക് മഹാരാജാവിെന്റ മറുപടിക്കൽപന
അവിെട എത്തി. അേദ്ദഹെത്ത പരേമാത്സാഹത്തിനും തൽക്കാല മത്തിൽ
വിജയത്തിനും ശക്തനാക്കി.
പടത്തലവരുെട പു ിയുെട വിരഹദുഃഖശാന്തി ആ മഹതിയുെട ിയത 
മലബ്ധിെകാ പരിഹരിക്കെപ്പട്ട്, െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ ഒരു മേഹാത്സവം
ആയിരി െന്നങ്കിലും, ആ ഭു അപനീതായുധനായതുെകാേണ്ടാ േപക്ഷാവ  
ക്കളായ ര തരുണന്മാർ അപനിയ ണംെകാണ്ട് കാപഥാനുയായികളായി
അകാലദുർമ്മരണെത്ത തപിേച്ചാ, പടത്തലവർ ാന്തമന നായി ഭവി .
ഉ ശാന്തന്മാരുെട േദഹത്യാഗഭാരെത്ത മനസ്സിൽ വഹി െകാ ം, അേദ്ദഹം
ഉണ്ണിത്താെന്റ അേപക്ഷാനുസാരം അടുത്തദിവസം ഉച്ചേയാടുകൂടി മ ട 
െത്തത്തി, തെന്റ വാഗ്ദത്താനുസാരം മീനാക്ഷിയുെട സംരക്ഷണെത്ത ഭരേമറ്റ്,
ശാന്തപഞ്ചാനനെന്റ ാർത്ഥനാനുസാരം സേഹാദരസ്ഥാനത്തിൽ, പു ക 
ഥാ സ്താവനകൂടാെതയും പൂർണ്ണേബാധേത്താടുകൂടിയും ഭർ പാദസ്മരണവും
േദവീപദധ്യാനവുംെചയ്ത് ചരമഗതിെയ ാപിച്ച സ്വസംബന്ധിയുെട ഉദക ിയ 
കൾ െച . മരണസംബന്ധമായുള്ള അടിയന്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പടത്തലവർ
െചമ്പകേശ്ശരിയിേല മടങ്ങിയേപ്പാൾ മീനാക്ഷിേയയും ആ ഭവനത്തിേല
കൂട്ടിെക്കാ േപായി.
943–ാം െകാല്ലത്തിെന്റ ഉദയം ഒരു മഹാേലാകബ െവ സാർവ ികകാ 
രണവത്വത്തിൽനി നിഷ്കാസനംെച . അനന്തശയനപുരത്തിെല ഗൃഹം
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ഓേരാ ം ‘മാമ’ എന്ന ാജപത്യമഹാമു യുെട അപഹരണവാർത്താ  
വണംെകാണ്ട് ൈസ്വരവിഹീനമായി. ‘ധർമ്മരാജാ ’ എന്ന പദത്തിെല
‘ധ’കാരം എങ്ങെനെയല്ലാം രൂപാന്തരെപ്പ എന്ന് ആ പദത്തിെന്റ അനവര 
ത േയാഗം മാറ്റിയും മറി ം തുടങ്ങിയ ‘മാമാ’ ഭാഗവതർേക്ക രൂപമു . ഈ
സംഭവസംബന്ധമായുള്ള ‘താടകാരാഘവം’ േകശവപിള്ള തെന്റ േത്യകാധീ 
നതയിൽ ആക്കിയിരി ന്ന പൂർവഭവനത്തിൽവച്ച് അഷ്ടകലാശപുഷ്ടിേയാട്
അഭിനയിക്കെപ്പ —താടകയായ ഭഗവതിയമ്മ— “േങ്യ! അേല്യാ, വിശാരിപ്പാര 
സ്സാമീ! ഇെതെന്താരു ചൂെനേന്ന! െതരുവഴിേയ മാരടിേച്ചാ നടന്നാലെക്കാണ്ട്,
വാ കഴ െല്യേന്നാ?”
രാഘവനായ മാമൻ: “ഹടീ! ശപ്പടച്ചീ! ‘വിശാരി കാരസ്വാമിെയ’ ൈവകുണ്ഠ 
സ്വർഗ്ഗം കടത്ത്—‘കാളീ നീ േപാടി കുടിേല മഹാശേഠ—പാടവമുരയ്ക്കാെത വിരേവ
ദൂെര—കാളി’ ശാതം േപാടറ സ്വാമിയാട്ടം, നീ േപേച്ചച്ചിക്കാളിയും കൂത്താടുേന്നാ?
വിശാരി കാര്! അടിേയ അതുക്കാക നാൻ തപ െശയ്തനാ?”
ഭഗവതിയമ്മ: “അല്ലല്ലാ എ വേല്ലാരും െചാേല്യാ? പാട്ടിെന്റ രാഘം
ഉച്ചാണീേക്കറിഥടുക്കെന വിഴുന്നപ്പം അതുംകൂടി ഇ .” പിന്നെത്ത സമരം
സമപരാ മേത്താടുകൂടി നട . പൂർവകഥയുെട ചുരുക്കം ഇങ്ങെന ആയിരു .
പലഹാര ീ െവങ്കിേടശ്വരനണ്ണാവി മഹാരാജാവിെന്റ ഉപാന്തേസവനത്തിന്
“അകെത്ത വൃത്തിവിചാരി കാർ” എന്ന ഉേദ്യാഗത്തിേല നിയമിക്കെപ്പ .
ആ സ്ഥാന ാപ്തിയിൽ ‘മാമാ’ എ ള്ള കർണ്ണാമൃതം ച പഥേത്താടു സംഘ 
ടി . മാമെന്റ ജീവിതാനന്ദം ‘അമ്മാർക്കേമ’ അന്തർദ്ധാനംെച . ക്ഷണം തി
തെന്റ നവ‘വിചാരി കാെര’ മഹാരാജാവ് ആവശ്യെപ്പ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ,
മാമെന്റ ‘അസഹ്യത’ െപാറു കൂടാഞ്ഞ്, അയാൾ ബധിരതെയ അവലംബി .
മഹാരാജാവിനുണ്ടായ അസഹ്യതയും വർദ്ധി . ‘െപാട്ടാ! ’ എന്ന് അവിടെത്ത
തിരുവുള്ളേക്കടു െപാട്ടിച്ചതിെന, രാജകീയാസ്ഥാനഭിത്തികൾ ഭുമതമറിഞ്ഞ്,
സം ഹണംെച . “അങ്ങെനെയങ്കിലും രണ്ടക്ഷരപ്പട്ടം” വീ ം ലബ്ധമായ
ഭാഗ്യത്തിൽ മാമൻ ആശ്വസിച്ചടങ്ങി, മഹാരാജാവിെന്റ ഭക്താ ഗണ്യനായും
ബ േലാകത്തിനു േസ്നഹമധുരിമാ വർഷകനായും ജീവിതേശഷെത്ത അതി
ലഘുഭാരമായി വഹി .
വൃദ്ധയുെട മരണാനന്തരം െതാ റാംദിവസവും കഴിഞ്ഞ്, മീനാക്ഷിയുെട
വിവാഹം നിശ്ചയിക്കെപ്പ . ഈ ിയ കൽപനാനുവാദം വാ വാൻ പടത്ത 
ലവരും ഉണ്ണിത്താനും ഒ േചർ മുഖം കാണിച്ച് വ ത തിരുമനസ്സറിയി .
മഹാരാജാവിെന്റ അന്തരംഗത്തിൽ ഉദിച്ച വിചാരങ്ങൾ േന പക്ഷങ്ങെള
ഇളക്കി, അവിടെത്ത കൃപാേസ്താമനിദാനമായുള്ള വദനെത്ത ദ രതരംഗങ്ങൾ 
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െകാ ചലിതമാക്കി. ഉണ്ണിത്താൻ മഹാരാജാവിെന്റ അന്തർഗതെത്ത
മിഥ്യാധാരണംെച . “ചിലർ േവണ്ടി �ക്ഷമാ ാർത്ഥന െചയ് വാൻ അടിയൻ
വിടെകാ െമന്ന് മുമ്പ് അറിയിച്ചി ണ്ട്. മീനാക്ഷിയുെട കുടുംബാപരാധെത്ത
കൽപി തിരുവുള്ളമലിഞ്ഞ്, ക്ഷമിച്ചരുളണം.”
മഹാരാജാവ്: “േഹ! അെതാ മല്ല വിചാരിച്ചത്. അക്കാര്യത്തിൽ, അപരാധി 
നിയെല്ല ം ന െട അനുകൂലയാെണ ം ജനനം മെറ്റങ്ങാേണ്ടാ ആകയാൽ
ന െട ജയുമെല്ല ം, േകശവൻ വാദി കഴി . േപാേര! വാദക്കാരെന്റ
കാര്യത്തിലാണ് ഇവിെട വിഷമം. ഉണ്ണിത്താൻ തെന്ന പറയൂ. ഇേപ്പാൾ, കാര്യം
മനസ്സിലായി എ മുഖം പറയു .”
ഉണ്ണിത്താൻ: “അതിൽ എെന്തങ്കിലും സംശയമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ അടിയങ്ങൾ
ഇക്കാര്യത്തിൽ കൽപന വാങ്ങാൻ വിടെകാ കയില്ലായിരു . അവർ
ര േപരുംതെന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിെച്ചാതുക്കി. ആ ഭഗവതി എന്ന

ീെയ ടി മകൻ കിടാത്തനു േവണെമ ശാഠ്യംപിടിച്ചേപ്പാൾ ‘അതു പാടില്ല,
എല്ലാം യഥാസ്ഥിതിയിലിരിക്കെട്ട. മീനാക്ഷി നന്തിയേത്ത ം അക്കൻ
പൂർവസ്ഥിതിയിലും േപാരേട്ട’ എന്ന് േകശവപിള്ള ഭംഗംെച വിധി .”
മീനാക്ഷിയുെട വിവാഹത്തിന് തിരുമനസ്സിെല സേന്താഷസാക്ഷ്യങ്ങളായി
േവണ്ട പുരകളും വിഭവങ്ങളും കൽപിച്ച് അനുവദി എങ്കിലും, അവിടെത്ത
നയനങ്ങൾക്ക് പടത്തലവെന്റയും ഉണ്ണിത്താെന്റയും ക കെളക്കാൾ ദർശസൂ 
ക്ഷ്മം കൂടിയിരു . തന്നാൽ അവമാനിതനായ ഘട്ടങ്ങളിലും സുസ്ഥിരഭക്തിെയ
ദൃഢധർമ്മനിഷ്ഠേയാട് അനുഷ്ഠിച്ച ആ ഭൃത്യൻ തെന്റ േ യസ്സഞ്ചരണത്തിനുള്ള
അയാളുെട വൃത്തികൾക്കിടയിൽ മീനാക്ഷിേയാടു സംഘടിച്ചതുനിമിത്തം,
ആജീവനാന്തം നിലനിൽ ന്നതായ ഒരു േമഘാവരണം ആ യുവാവിെന്റ
മേനാമണ്ഡലെത്ത ബാധിച്ചിരി എന്ന് അവിടെത്ത ജീവധർമ്മ ബുദ്ധത
ദർശനംെച . േകശവപിള്ളയുെട മനസ്സ് മീനാക്ഷിയുെട സൗന്ദര്യ ഭാവത്താൽ
ആകർഷിക്കെപ്പ എ ം, എന്നാൽ, അയാളുെട േസ്വച്ഛാവർജ്ജനപൗരുഷം 
െകാണ്ട് അതിെന കാശിപ്പി ന്നിെല്ല ം അവിടേത്ത േബാധ്യമായി.
തെന്റ ഭൃത്യെന്റ ദമശക്തിൈവശിഷ്ട്യെത്ത അത്യാശ്ചര്യപൂർവ്വം അഭിനന്ദി .
മഹാരാജാവിെന്റ ദർശനൈവശദ്യം േവെറാരുസംഗതിയിലും ടീകരിക്കെപ്പ .
മീനാക്ഷിയുെട പരിണയദിവസത്തിലും േകശവപിള്ള മഹാരാജസന്നിധാന 
ത്തിൽ തെന്റ ഉേദ്യാഗസംബന്ധമായി മുഖംകാണി വിടവാങ്ങാൻ ഭാവിച്ച 
േപ്പാൾ, മഹാരാജാവ് ഇങ്ങെന േചാദ്യം െച . ”ഇന്നേല്ല െചമ്പകേശ്ശരിയിെല
മു െകാട? നീ മക്കാരനായി അവിെട നിൽേക്കണ്ടതായിരുന്നിേല്ല?”
േകശവപിള്ള: “േവലുത്തമ്പിഅമ്മാവനുണ്ട് ഒരു ലക്ഷംേപർക്ക് ഉത്തരം പറ 

https://thalilakkam.in/



ധർമ്മരാജാ - സിവി രാമൻപിള്ള 369

വാൻ. വലിയമ്മാവൻ എേപ്പാഴും വലിയ ക്ഷീണത്തിൽ കിട . അതു
കാണാൻ അടിയെന്റ പഴമനസ്സിന്—”
മഹാരാജാവ് പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി “അ യുേള്ളാ” എ േചാദി െകാണ്ട്, ഒരു
സഹതാപാേവശേത്താടുകൂടി േകശവപിള്ളയുെട മുഖ േനാക്കി, രാജസമ 
ക്ഷത്തിൽ അനു വദനീയമല്ലാത്ത തിവീക്ഷണെത്ത അ ം സ്വാന്തേക്ഷാ 
ഭംെകാണ്ട് േകശവപിള്ള അനുഷ്ഠി േപായി. സമ ധർമ്മഗാംഭീര്യത്തിെന്റ
നിലയനമായുള്ള മഹാരാജാവിെന്റ വദന തീക്ഷണത്തിൽ േകശവപിള്ളയുെട
അന്തർബന്ധമായുള്ള േ മസ്ഥിതിെയ റി ണ്ടായിരുന്ന സംശയം സ്ഥിരെപ്പ 
. േകശവപിള്ളയുെട ഈ മനഃസ്ഥിതിെകാ ണ്ടായ ജീവിതഗതിേഭദങ്ങൾ

ഭാവികഥാഭാഗങ്ങളാകയാൽ ആ വിഷയങ്ങളിൽ ആ മി ന്നത് ഈ സന്ദർഭ 
ത്തിൽ ഉചിതമായിരി ന്നതല്ല. അതിനാൽ ത കാര്യസംബന്ധമായുള്ള
േശഷം കഥെയ മാ ം വിസ്തരി െകാള്ളെട്ട. േകശവപിള്ളയുെട ൈദന്യാവസ്ഥ
കണ്ട് ദീനദയാലുവായ മഹാരാജാവ് മുേന്നാ നീങ്ങി, തെന്റ ഭക്തേനാട് ഇങ്ങെന
കൽപി : “േകശവന് ഏതു ഭുകുടുംബം േബാധി േവാ അതിൽനിന്ന് ഒരു
കുട്ടിെയ നിശ്ചയി . േശഷം നാം ഏ —എന്നാൽ അതിനുമുമ്പായി ഒരു ി 
യകൂടി അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതുണ്ട്. 38–ൽ േദവിേകാ വീ വക അന്യേച്ഛദസംഗതി
നാം തീർച്ചയാക്കിേല്ല? അന്ന് ന െട മുമ്പിൽ വന്ന സങ്കടം േകശവെന്റ ൈക 
യക്ഷരത്തിലാെണന്ന് നമു മനസ്സിലായി. േശഷം ഊഹി ം അേന്വഷി ം
അറികയും െച . ഈശ്വരകൃപെകാണ്ട് നിെന്റ അമ്മയും സേഹാദരജനങ്ങളും
അവിെട സുഖമായിത്താമസി ഇനിേപ്പായി കാണുക. ‘െചലവിനു േവണ്ട
മുതലും െകാ െചല്ലാം’ എെന്നാരു വാതുണ്ട്—ഇേല്ല? അവിെട െച േമ്പാൾ
അതും നിറേവറിയിരി ം.”
അധികം താമസം കൂടാെത േകശവപിള്ള വലിയെകാട്ടാരം സ തിയായി നിയ 
മിക്കെപ്പ . ബാല്യത്തിൽ േവർെപട്ട മാതാവിെന പുനർദർശനംെചയ് വാനായി
രാജ സാദപൂർണ്ണതയുെട ലക്ഷ്യങ്ങളായ പരിവാരങ്ങേളാടും സാമ ികേളാടും
ധൂർത്തനായ ഒരു മാതുലനാൽ അപഹരിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന തെന്റ തറവാ ഗൃഹത്തി 
േല പുറെപ്പ . ഗൃഹ ാന്തമടുത്തേപ്പാൾ ഏറ്റവും വല ക്ഷീണി നടെകാ 

ന്ന ഗജവി ഹരായ ദമ്പതിമാെരക്കണ്ട് േകശവപിള്ള തരളമന നായി, ആ
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാെര തെന്റ ഗൃഹത്തിേല ക്ഷണിച്ച് സ്നാനം കഴിപ്പി ം മ ം
യഥാേയാഗ്യം സൽക്കരി ന്നതിന് ആജ്ഞകൾ നൽകീട്ട് തെന്റ ഭവനദ്വാരം
കടന്ന് അക േവശി . ആ ദമ്പതിമാരുെട ദർശനാനന്തരമായുണ്ടായ ഗൃ 
ഹ േവശനം, ആ ദർശനത്തിലുദിച്ച സ്മരണകളും രാജ സാദംെകാണ്ട് ഉടെന
സിദ്ധിച്ച അനു ഹവും സംേയാജിച്ച് സന്ദിഗ്ദ്ധമംഗളമാകു . തെന്റ നീെട്ടഴു 
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േദ്യാഗത്തിേല നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന േകശവൻകുഞ്ഞ് േകശവപിള്ളെയ
എതിേരൽ . തെന്റ േസ്നഹിതെന്റ ദർശനത്തിൽ സേന്താഷേത്തക്കാൾ
ആശ്ചര്യം മുന്നിട്ട്, േകശവപിള്ള നിൽ ന്നതിനിടയിൽ, േകശവൻകുഞ്ഞ്
താൻ വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജശാസനെത്ത, േകശവപിള്ളയുെട ൈകയിൽ െകാ 
ടുത്ത്, ആ ഭാവുകത്തിെന്റ ദീർഘാനുഭൂതിെയ ആശംസി . േകശവപിള്ള
തെന്റ േസ്നഹിതൻ വഹിച്ചിരുന്ന നീട്ടിെന അത്യാദരേത്താടു വാങ്ങി, േന  
ങ്ങളിൽ അണച്ച് അഭിവന്ദനംെചയ്തതിെന്റ േശഷം വായി േനാക്കിയതിൽ
കള ാേക്കാെട്ട വകയായി പണ്ടാരവക ക െകട്ടെപ്പട്ടി ള്ള വ വകകൾ
സകലതും തനി നൽകി, തെന്ന തിജ്ഞാനിർവഹകനാക്കിയ, തിരു 
വുള്ള മാണമാെണ കണ്ട് ആനന്ദാ പൂർണ്ണങ്ങളായ േന ങ്ങേളാടുകൂടി
മഹാരാജകൃപാേധാരിണിെയ അനുസ്മരി നി .
േകശവപിള്ള കുളികഴിഞ്ഞേപ്പാൾ “ഊണിനു മൂ േപർക്ക് ഇല ഇടെട്ട” എന്ന്
ആജ്ഞ െകാടുത്ത്, ഗജവി ഹനായ ഭർത്താവിെന അറ രയ്ക്കക േവശിച്ച്,
അേദ്ദഹെത്ത െതാഴുതു. ഗജവി ഹൻ തെന്റ മുമ്പിൽ മഹമ്മദീയസ ദായ 
ത്തിൽ േകശവും മീശയും വളർത്തി ഒതുക്കി നിൽ ന്ന യുവപുരുഷേകസ 
രിെയക്കണ്ട്, വല്ലാെത സേങ്കാചെപ്പ . േകശവപിള്ള ഗജവി ഹെന ര
ൈകകളാലും പിടിച്ച്, ഭക്ഷണപ്പന്തിയിൽ മധ്യസ്ഥാന ബലാൽക്കാേരണ
ഇരുത്തി, താനും േസ്നഹിതനും ഓേരാ വശത്തായി ഇരു . അന്നാദിവിഭവങ്ങ 
ളും എടു െകാണ്ട് പരിചരണത്തിനു പുറെപ്പട്ട ജനനിമാതാവിേനയും രണ്ടാം
മാതാവായ ഭഗവതിയമ്മേയയും തടഞ്ഞ്, േകശവപിള്ള ക െകാണ്ട് തെന്റ
അന്തർഗതെത്ത ഭഗവതിയമ്മെയ ധരിപ്പി . ക്ഷണംെകാണ്ട് ഭഗവതിയമ്മ
ഗജവി ഹിണിയായ അരത്തമപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചിെയ ആ രംഗ േവശിപ്പി .
അന്നെത്ത വിള പണി ഏൽ ന്നതിന് തെന്റ സമീപവർത്തിയായ അതിഥി 
യുെട ഭാര്യേയാട് േകശവപിള്ള അേപക്ഷി . തങ്കച്ചി: “എന്റപ്പീ! പടുവിെന
ചൂൾന്ന എവൾ െവളമ്പിത്തന്നാല് എന്റപ്പീെട പൗഞ്ചിയും െക േപാവും.”
േകശവപിള്ള: “വിളമ്പണം—ഗുണേമ വരൂ. വർത്തമാനങ്ങെളല്ലാം പിന്നീടു
പറയാം. നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത്, ഇവിെട വ േചരാൻ സംഗതിയായത്
ഈശ്വരനും സാദിച്ചതുെകാണ്ടാണ്. വിളമ്പിത്തരണം,” േകശവപിള്ളയുെട
വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ ഭഗവതിയമ്മയുെട ഉപേദശം ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി നൽക 
െപ്പട്ടെത േതാന്നി. “അ െവ ാളെപ്പടുമ്പം ഈ പവതിെക്കാച്ചച്ചി എന്റടു
പറ അപ്പി—അപ്പീടടു വന്നാല് എല്ലാം െചാവ്വാ െമന്ന്. അടുത്തിരി 
ക്കണ ആദ്യത്തിെന ഒരു പഞ്ചപാവിസ്സാമി ചൂതും ചുരയും വ െവളക്കി, ര
ക ം െപാടിയി മയക്കി. കുടിയിരുന്ന വീടും െകാളംേകാരിച്ച്, കുടിപാർ ം
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മുട്ടിച്ച്, അപ്പാപെനേത്തടി മു ം പട ം ചൗട്ടി കാലും െവളു . എന്റപ്പീടടു
വരാൻ വരുമ്പം, വീട്ടി വരു േകട്ട്, ഞങ്ങളും ഇ വേന്ന. ഇനി എെന്റ
അപ്പൻതെന്ന െചാ വിൻ, സാമി േപായേപാക്ക് എേങ്ങാട്ട്? ഞങ്ങൾ
വഴിെയന്തര്? അല്ലാണ്ട്; ഇദ്യം—ഇരിക്ക ടിെയാള്ളടെമാണ്ട്; േവണ്ടവരും
േവേണ്ട്വാളമുണ്ട്; അ േകറൂമില്ലാ; അവെര േവേണ്ട േവണ്ടാ ംവ , ഒരുപിടി 
േയ പിടിച്ചിരിക്കണാ. അ ം പകലും അറുപതുനാഴികയും പ്നാറ്റീ ം, അപ്പടിേയ
സാമീ! സാമീ നിക്കണാ—എന്റപ്പി, ൈദവമറിയെപ്പറ െപരുംെപരുമ വഴി 
െകാണ്ടിരിക്കണാനെല്ലാ, നല്ലരുെളാ െചാല്ലിന്.” ഈ കഥനവും അേപക്ഷയും
േക തെന്റ ഭാര്യയുെട നിർബന്ധത്താൽ ആ സ്ഥലേത്ത േപാന്ന തെന്റ ജാ 
ള്യെത്ത റി േകാപി െകാ കു തമ്പി കുനിഞ്ഞിരു . േകശവൻ കുഞ്ഞ്
േയാഗീശ്വരനാൽ തെന്നേപ്പാെലയും, അധികവും പരിഭൂതനാക്കെപ്പട്ട കു ത്ത 
മ്പിെയക്ക സഹതപി . േകശവപിള്ള പിെന്നയും അരത്തമപ്പിള്ളത്തങ്കച്ചി
വിളമ്പിെക്കാടുേക്കണ്ട കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമായി െഞരുക്കി ടങ്ങി. എന്നി 
; തങ്കച്ചി ൈവമനസ്യംകാട്ടിയേപ്പാൾ ഭഗവതിയമ്മയുെട രസനാ ച്ചമ്മട്ടിെയ

അവർ േയാഗി . “അേയ്യ! ഇെതന്തരു േമമയും െകാണ്ടാട്ടവും? കാര്യം
കാണാൻ വന്നവര് കഴുതക്കാലും പിടിെക്കണ്ടേയാ? െപാ ത രാൻേപാലും
െകാണ്ടാടുണ എെന്റ പിള്ള െവളമ്പിയാല്, ൈകമുടുവ് ഊര ടുേമാ? ശയി 
യഃ! പിെന്ന മതീന്താനും! െകാേച്ചാ കുരുേന്താ ആേണാ. ഈെക്കാഴഞ്ച്യാട്ടം
ആടാൻ?” ഈ അപഹാസ േലാഭനെത്ത തുടർന്ന്, ബലാൽക്കാരെത്ത ടി
ആ ിയംവദ ഉപേയാഗിച്ചേപ്പാൾ, ഭാവതിയായ തങ്കച്ചി േകശവപിള്ളയുെട
മുമ്പിൽ ന ാസ്യയായി നിലെകാള്ളിക്കെപ്പ . ഐശ്വരമായുള്ള ഒരു േബാധ 
നത്തിെന്റ േ രണയാൽ ഓദനപാ െത്ത വഹി എങ്കിലും, കുലീനയായ ആ
മഹതി ഭർ ാജ്ഞകൂടാെത പരപുരുഷപരിചരണത്തിന്, വിേശഷി ം അന്യഭ 
വനത്തിൽ വച്ച് സന്നദ്ധയായില്ല. തെന്റ ഗൃഹദാസ്യദശയിെല സ്വാമിനിയുെട
ഉപാന്തസംസ്ഥിതി കണ്ട്, രക്ത ാവിതമായ മുഖേത്താടുകൂടി േകശവപിള്ള
എഴുേന്ന . ൈദവഗതിെകാ ണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥാേഭദങ്ങെള റിച്ച്, ആത്മനാ
തത്വവിമർശനങ്ങൾ െച െകാ ന ശിര നായി നിന്ന്, തെന്റ തലമുടിെയ
വകന്ന്, മൂർദ്ധാവിൽ ച ക്കലാരൂപമായി വടുെകട്ടീ ള്ള ഒരു തഴമ്പിെന തങ്കച്ചി 
െയ കാണി . താൻ അന്യനെല്ല ം അതിനുമു ം തനി വിളമ്പീ െണ്ട ം
തങ്കച്ചിെയ േബാദ്ധ്യെപ്പടു വാനായി, േകശവപിള്ളയാൽ അനുഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട
ഈ ിയയിൽ, ആ മഹതി ഭൂച മണം സംഭവിപ്പിച്ചി ള്ള വിപരീതാവസ്ഥ 
െയക്കാളും തെന്റ ദു ത്യത്തിനു പരമാവധിയായുള്ള ദണ്ഡനെത്ത ദർശനം െച .
തെന്റ ദു ത്യത്തിനു മതിയായ അന്തസ്താപസഹനമാകുന്ന ായശ്ചിത്തത്താൽ
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പാപശാന്തി വരുത്തീ െണ്ട ം, തന്നാൽ അവമാനിതനും പരിപീഡിതനും
ആയ ബാലെന്റ ദർശനം നൽകി അനു ഹി ന്നതിന് അദൃശ്യനായ ൈദവ 
ത്തിെന്റ സമക്ഷത്തിൽ തെന്റ ഹൃദയാ ധാരകെള വർഷിച്ചി ള്ളതിനാൽ
അന്നെത്ത സംഘടനം തെന്റ ാർത്ഥനയുെട ഫലമായിരിക്കാെമ ം, ചിന്തിച്ച്
തങ്കച്ചി ൈധര്യെത്ത അവലംബി . ഇതിനിടയിൽ “അ തന്നതും െകാണ്ടതും
നല്ലവാ െത്ത . . .” എ േകശവപിള്ള തങ്കച്ചിെയ ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ
തുടങ്ങി. “തന്നതിനും െകാണ്ടതിനും, തന്നടവും െകാണ്ടടവും ഒത്തേപാെല
െകാ . മകേന! ഇനി എല്ലാം െപാറുപ്പിൻ” എ ഗൽഗദേത്താടുകൂടി തങ്കച്ചി
ഒരു അപരാധസമ്മതെത്ത വദി . അതുേകട്ട്, തമ്പി േചാദ്യം തുടങ്ങി: ആ!
അെതന്തരപ്പീ! െകാണ്ടതാരു െകാടുത്തതാര്, െപാറുപ്പാനുള്ള എടവാെടന്ത 
ര്? തങ്കച്ചി തെന്റ അപരാധെത്ത സേങ്കാചഹീനമായി വിളി പറ . .
. തങ്കച്ചിയുെട അപരാധവിവരണം േക ക്ഷീണചിത്തനും ക്ഷതവീര്യനുമാ 
യി ഇരുന്നിരുന്ന തമ്പി പരിപൂർണാനന്ദനായി എഴുേന്ന േകശവപിള്ളെയ
ആലിംഗനെച . തെന്റ ഭവനനാശേത്തയും, യശഃക്ഷതേത്തയും, തന്നാൽ
അഭ്യസ്തനായ ബാലകാര്യസ്ഥൻ മഹാരാജകാര്യേസാപാനത്തിൽ ‘തല തിരി 
ച്ചിൽ’ ഉണ്ടാ ന്ന ഒരു പടിയിൽ എത്തിയിരി ന്നതുെകാ തട്ടിക്കിഴി .
കഴിഞ്ഞ ദുഃഖങ്ങെളല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം േപാെല േതാ കയാൽ തമ്പി പൂർവവൽ
തെന്റ ഗൃഹത്തിേന്റയും ഭാര്യയുേടയും ഭർത്താവായി, താേപാ തേയാട്
കാര്യവിചാരം തുടങ്ങി. തെന്റ െചറുസി ട്ടറിെയ “ഈശ്വരൻ തിരി െകാ 
ടുത്തിരി േമ്പാൾ, തമ്പി കുറ ന്നെതന്തിന്? െവറും ചുമ്മായാേണാ ഒെക്ക
േപപിടി െപയ്യത്? േനാവാ െന ം കനിയാ മനവും ആളുണടം െകാളം
േകാരിെപ്പയ്യേതാ െകാടുമ?” (ഭാര്യ ധർേമ്മാപേദശമായി) “ആഞ്ചാതിെയ
ഒളിച്ചാല് ഇേതാ വരൂ?” എന്നിത്യാദി സംഗങ്ങേളാടുകൂടി, തെന്റ രായസക്കാ 
രെന പിടിച്ചിരുത്തി, ആ മന്ദിരപരിജനാദികെളല്ലാം തനിക്ക് അധീനംതെന്ന
എ േഘാഷി െകാ മൃഷ്ടമായി ഭക്ഷണം കഴി . ഊണു കഴി
ഭഗവതിയമ്മയുെട സമ്മാനമായി താംബൂലദാനപരിചരണംകൂടി ഉണ്ടായേപ്പാൾ
തമ്പി ചിന്തകൾെകാണ്ട് അമ്പര മാറിൽ ൈകവ തടവി. “അെക്കാടുമ്പാവി,
െകടുത്ത െകടുവിന എന്തരുതാൻ െചാ െണ?” എ േകശവപിള്ളെയ
േനാക്കി ഒരു േചാദ്യംെച . ത ക്തി േകശവപിള്ള വിഷമി ന്നതിനി 
ടയിൽ തമ്പി തെന്റ പരമാർത്ഥങ്ങളുെട കഥനത്തിനു പീഠികയി : “എെന്റ
പിള്ളെയ െതാരത്തിയപ്പേമ, അങ്ങ് എല്ലാം അക്കാളട നന്മയും തിന്മയും
െചാല്ലിതരാനാളില്ലാണ്ട്, എവ്വഴിയും െക കാടുേകറി. ഇനിെയങ്കിലും േനരുവഴി
െചാല്ലിത്തന്ന് ഇവെന്റ കറതീർപ്പിൻ. െപാ ത രാെന്റ അെങ്ങാേണ്ടാ ന െട
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തിരുവടികൾ?” േകശവപിള്ള ‘തിരുവടികൾ’ ഹരിപഞ്ചാനനൻ ആെണ
മനസ്സിലായി. എ മറുപടി പറയണെമന്ന് ആ യുവാവു ചിന്തി ന്നതിനി 
ടയിൽ, തമ്പി തെന്റ അനുഭവസംേക്ഷപെത്ത സ്താവി : കള ാേക്കാട്ട
ഭവനത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി േവണ്ടി ഗുരുവായി വരിക്കെപ്പട്ട ഹരിപഞ്ചാനനൻ,
ഒരിക്കൽ തമ്പിെയ മരുത്വാന്മലയിെല ഒരു ഗംഭീരഗുഹയ്ക്കക േവശിപ്പിച്ച്,
അവിെടവ നടത്തെപ്പട്ടിരുന്ന േഹാമത്തിനിടയിൽ തമ്പിെയെക്കാ രക്ത 
സാക്ഷ്യസഹിതം സത്യംെചയ്യിച്ച്, ആ ദിവ്യപുരുഷെന്റ തത്വെത്ത ധരിപ്പി .
ആ േയാഗിേവഷധരൻ, ശരീരേത്താടുകുടി സ്വർഗ്ഗ ാപ്തനായ േവണാെട്ട ഒരു
കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ തിരുവടികളാെണ ം, സ്വവംശജാതനായ രാമവർ 
മ്മമഹാരാജാവിനു ൈഹദരിൽനി േനരിടാവുന്ന പീഡെയ പരിഹരിപ്പാൻ
ഭൂ വിഷ്ടനായിരി ന്നതാെണ ം ചില പരേലാകഗുഹ്യങ്ങേളയും തമ്പിെയ
ധരിപ്പി . തമ്പി പൂർണ്ണേബാധ്യയമുണ്ടാകുവാൻേവണ്ടി, െപരുമാൾ തിരുവടി
ഭൂവാസകാല വഹിച്ചിരുന്ന കായേത്തയും സ്വർഗ്ഗ ാപ്തിയിൽ വ്യാപിച്ചിരി 

ന്ന ശരീരേത്തയും ഒേരസമയ ദ്വന്ദ്വമായും പരി ടമായും കാട്ടിെക്കാടു .
ഇരണിയൽെകാട്ടാരത്തിൽ ഒരു മഹാരാജാവ് ഉടവാൾവ സ്വർഗ്ഗ വിഷ്ടനാ 
യി െണ്ട നട ള്ള ഐതിഹ്യെത്ത ആ ദമാക്കി, തമ്പി ഹരിപഞ്ചാനെന
പൂർണ്ണമായി വിശ്വസി . താൻ അറിഞ്ഞ രഹസ്യെത്ത സ്വപത്നിയിൽനി  
േപാലും േഗാപനംെച ം, രാജകുടുംബെത്തയും രാജ്യത്തിെന്റ േക്ഷമെത്തയും
കാംക്ഷി ം, തമ്പി ഹരിപഞ്ചാനനെന്റ അേപക്ഷകേളയും ആജ്ഞകേളയും
നിസ്സംശയമായും അനർഗ്ഗളഭക്തിേയാടും നിർവഹി . തമ്പിയുെട ഈ ഘട സ്ത 
മായ രാജഭക്തി കിട്ടിയ ശിക്ഷ േശഷം മരുത്വാന്മലയിലും പല േദശങ്ങളിലും
ഹരിപഞ്ചാനനെന അേന്വഷിച്ചി ം ക കിട്ടിയില്ല.
അഞ്ചാറുദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പരമാർത്ഥമായുള്ള രാജമന്ദിര േവശനത്തി 
നും കള ാേക്കാട്ടത്തമ്പിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി. തലവർകുളം മുതലായ ഭവനക്കാർ
കൂട്ടമി തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി. തമ്പിയുെട ശുദ്ധഗതിക്കഥെയേക്കട്ട് മഹാ 
രാജാവ് അസ്തഗൗരവനായി. ബുദ്ധിശൂന്യെനങ്കിലും ഭക്തിപൂർണ്ണെന ള്ള
അഭിമാനവും ബുദ്ധിപൂർണ്ണനായ ഭൃത്യെന്റ മേ ാപേദശ ാർത്ഥനകളും േചർ 
ന്നേപ്പാൾ, മഹാരാജാവിന് തമ്പിയുെട സന്ദർശനമാകുന്ന പരമൈവഷമ്യെത്ത
സഹിപ്പാൻ േവണ്ട ഗത്ഭതെയ നല്കി.
മഹാരാജാവ്: (ഗൗരവഭാവത്തിൽ) “സ്വർഗം േചർന്ന ഭാഗ്യവാന്മാെരകണ്ട
കഥ പുറ പറയരുത്. വലിയ രഹസ്യമാണത്. പുറ പറഞ്ഞാൽ അനർ 
ത്ഥങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്. തമ്പിയുെട കാര്യം േവണ്ടേപാെല നാം ഏ —എല്ലാം
ശരിയാകും.” ഇങ്ങിേനയും മ ം അരുളിെച്ചയ്ത്, കു ത്തമ്പിയുെട അഭിലാഷ 
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േന ങ്ങൾക്ക് ഐ പദമായുള്ള ‘കണ തമ്പി െചമ്പകരാമൻ’ എ ള്ള
സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹെത്ത അവകാശിയാക്കി, ആ സായുജ്യസാേലാകസാമീ 
പ്യദാനങ്ങൾ ള്ള നീട്ടിെന തൃൈക്കെകാ തെന്ന, ൈവഷ്ണവ ഭാ സൃതവും,
േകാമളാനന്ദപരിപൂർണ്ണവും ആയുള്ള വദനേത്താടുകൂടി മഹാരാജാവ് നൽകി.
തമ്പിേയയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നിേയയും തുല്യസ്ഥാനികരാക്കി. തമ്പി
അമൃത ളയവർഷംെകാണ്ട് അഭിഷിക്തനായതുേപാെല, അകവും പുറവും
കുളുർത്ത് സ്വഗാ നായി, സ ചിത സർവ്വാംഗനായി താടിെവട്ടികിടു ന്ന
നാവുെകാണ്ട് തെന്റ ചാരിതാർത്ഥ്യെത്ത പുലമ്പി: “െപാ തിരുേമനി. . .
നൂറ്റിരുപതും പിേന്നം െച . . . േപരും െപരുമയും േചർന്ന് . . . നാട്ടാർക്ക്.
. . തായും തകപ്പനുമായി. . . െശൽവവും നിറെശൽവവും െപരുകി. . .
എൺ തിശയും തുലങ്ക. . . ആ രുള. . . മു ർത്തിയും ഒരുമെകാണ്ട. . .
മൂവുലകുടയ. . . താണു മലയെപ്പരുമാൾ അനു ഹിക്ക . . . അടിയൻ! അടിയൻ!”
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