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പീഠിക

വീണിതേല്ലാ കിട ധരണിയിൽ
േശാണിതവുമണിഞ്ഞേയ്യാ ശിവ ശിവ!
നല്ല മരതകക്കല്ലിേനാെടാെത്താരു
കല്യാണരൂപൻ കുമാരൻ മേനാഹരൻ...”2 ”
ഈ കഥയുെട ആരംഭത്തിൽ സ്താവിക്കെപ്പടുന്ന സംഗതികൾ ഒരു വന 

േദശത്താണ് നടന്നത്. വന േദശം എ പറഞ്ഞതു െകാണ്ട് ’ഝല്ലീ 
ഝങ്കാരനാദമണ്ഡിതം’ ആയും ’സിംഹവ്യാ ശല്യാദിമൃഗഗണനിേഷവിതം’
ആയും ഉള്ള ഒരു ’േഘാരവിപിനം’ എ വായനക്കാർ വിചാരി േപാകരുത്.
െചറുതായ വൃക്ഷങ്ങളും മുൾെച്ചടികളും നിറഞ്ഞ്, ജനസഞ്ചാരം അപൂർവ്വമായി
മാ ം ഉള്ളതായ ഒരു െചറു േദശെമേന്ന ഹിക്കാനു . വല്ലതടിനികളാ 
ലാകെട്ട ശിലാതലങ്ങളാലാകെട്ട സുരഭികളായ പുഷ്പങ്ങളാലാകെട്ട ആ വനം
അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. ഒരാൾെപ്പാക്കേത്താളം ഉയർ നിൽ ന്ന ചില
െചടികൾ ദുർഗ്ഗന്ധവാഹികളായ പുഷ്പങ്ങെളെക്കാണ്ട് േശാഭിതമായും, അത  
ന്നതങ്ങളായ ചില വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടവിെട വിയന്മാർഗ്ഗേത്താളം െപാങ്ങിയും
കാണെപ്പടുന്നതുെകാ ള്ള രമ്യതയല്ലാെത, േചേതാഹരങ്ങളായ മ ലക്ഷണ 
ങ്ങൾ യാെതാ ം തെന്ന ആ വനത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. െനടുതായി വളർ
നിൽ ന്ന കരിമ്പന ട്ടങ്ങൾ വല്ല വനേദവതയുേടയും േഘാഷയാ യിൽ
പിടിക്കെപ്പട്ട പച്ച ടകൾ േപാെല കാണ്മാനുണ്ടായിരു . അന്യവൃക്ഷങ്ങേള 
യും െചടികേളയും ആ വനത്തിൽ വാഴി കൂെട ള്ള മാത്സര്യം െകാെണ്ട
േതാന്നി ംവണ്ണം കള്ളിെയ ള്ള ഒരു വക മുൾെച്ചടി ഉൾമദേത്താടു കൂടി
കരിമ്പന മുതലായ ഓേരാ തരുക്കേളയും വളഞ്ഞ് തിക്കിത്തിരക്കി നിേരാധി
നിന്നിരു . നിലത്തിെന്റ സ്വഭാവം േമൽപറഞ്ഞ് ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും
േയാജി ള്ളതായിരു . െചറിയ പാറകേളയും കൂർ ള്ള ചരല്ക്ക കേളയും
ഒഴിെക, ആ കാട്ടിെന്റ മേദ്ധ്യയുള്ള ഒറ്റയടിപ്പാതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചി ള്ള
ജനങ്ങളുെട പാദങ്ങൾ േവെറാന്നിേനയും ർശിച്ചിട്ടില്ല. മഴ െചാരിയുന്ന സമയ 
ങ്ങളിലല്ലാെത മ കാലങ്ങളിൽ ആ വനത്തിൽ ജലം തീെര ദുർലഭമായിരു .
കു ം കുഴിയും െകാണ്ട് സഞ്ചാരത്തിന് അതിദുർഘടമായ ആ േദശത്ത്
അടു െവങ്കിൽ, എ ബലവാനായ പുരുഷനും ഉടൻ ദാഹവും ക്ഷീണവും
ഉണ്ടാകുമായിരു . വനെമ ള്ള നാമേധയെത്ത ധരി ന്നതുെകാണ്ട് പക്ഷി,
മൃഗം ഈവക ജ ക്കൾക്ക് ഇരിപ്പിടം നൽകാഞ്ഞാൽ േലാകേബാദ്ധ്യത്തിന്
േപാരേല്ലാ എ േതാന്നീെട്ടന്ന േപാെല, കഴുക്, കൂമൻ എന്നീ പറവകൾ ം
കാടൻ, കാ കുന്നൻ മുതലായ മൃഗങ്ങൾ ം ആ വനം അഭയം അരുളി അവെയ

https://thalilakkam.in/
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േപാറ്റി രക്ഷി േപാ . നായാട്ടിൽ തത്പരന്മാരായ നായന്മാർ ഈ വനെത്ത
മാ ം തങ്ങളുെട പാദങ്ങെള റി ള്ള തിപത്തി മൂലം ആ മിക്കാൻ ആേലാ 
ചിക്കേപാലും െചയ്തിട്ടില്ല.
മഹ ക്കളുെട സാമിപ്യേമാ സംസർഗ്ഗേമാെകാണ്ട് നിസ്സാരന്മാരും ചിലേപ്പാൾ
ഉൽകൃഷ്ടന്മാരായി കാണെപ്പടാറുണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ ഇങ്ങെനയുള്ളവരുെട

കൃത്യാ ഉള്ള ഹീനസ്വഭാവെത്തക്കാണുേമ്പാൾ മഹ ക്കൾക്ക് ഒരു ഭാ 
വേഭദം സംഭവി േപാകയും െച ം. ഇതിന്മണ്ണം േമ റഞ്ഞ കാട് ഒരു
രാ ിയിൽ ഥമയാമത്തിൽ ച ർശത്താൽ േശാഭിച്ചിരു െവങ്കിലും,
െചങ്കനൽനിറേത്താടുയർ വന്ന പൂർണ്ണച ൻ േമൽഭാഗെത്തത്തിയേപ്പാേഴക്ക്
വിളറി വർണ്ണം പകർ കാണെപ്പടു . ആകാശവീഥിയിൽ സഞ്ചരി ന്ന
േമഘശകലങ്ങൾ സത്വരഗതിെയ വി മാന്ദ്യെത്ത അവലംബിച്ചിരി .
എേന്താ ഭയങ്കരമായ കാ യാൽ സ്തബ്ധരാക്കെപ്പട്ടതുേപാെല വൃക്ഷലതകളും
തങ്ങളുെട നൃത്തങ്ങെള െവടിഞ്ഞ് നിശ്ചലരായി നിൽ . മാരുതനും
ഭയാ ാന്തനായി ശ്വാേസാച്ഛ്വാസരഹിതനായി ചമഞ്ഞിരി . രജനിയുെട

തിപാഠകന്മാരായ ജംബൂകസമൂഹങ്ങൾ മാ ം അവരുെട ഉേദ്യാഗത്തിൽ
ഏതും ഉേപാക്ഷകൂടാെത രാഗവിസ്താരങ്ങൾെചയ്ത് അർദ്ധരാ ിയുെട മാഹാത്മ്യ 
െത്ത വാ . ഈ സംഗീതത്തിന് താളമായി, നി ാഭംഗം വന്ന് ഭീതിമൂലം
അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം പറ ന്ന പക്ഷികളുെട ചിറകടികളും േകൾപ്പാനുണ്ട്.
യക്ഷിേ താദികളായ േദവതകളുെട വാസഭൂമിെയ ജനങ്ങളാൽ വിശ്വസി 
ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഈ വനത്തിെല പക്ഷികളുെട നി ാവിധ്വംസനംെചയ്ത സംഭവം
എന്താെണന്ന് ആരായുകതെന്ന.
ഈ കാട്ടിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ടിയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുകളിൽ
നിൽ ന്ന ച െന്റ തിബിംബേമാ എ സംശയിക്കത്തക്കതായ ഒരു ഛായ
കാണെപ്പടു . സമീപവീക്ഷണത്തിന് ദൃശ്യമാകുന്നത് അതിേഘാരമായുള്ള ഒരു
കാ യാണ്. മാർദ്ദവം എന്നതറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആ നിലത്ത് തെന്റ േദഹത്തിൽ
നി വഹിച്ചതായ കടുനിണത്തിൽ മഗ്നനായിട്ട്, ദിവ്യവി ഹനായ ഒരു പുരു 
ഷൻ, മരണേവദനെകാണ്ട് ൈകകാലുകൾ നിലത്തടി ം, ”അേയ്യാ! നാരായണ!
അമ്മ!” എന്നിങ്ങെനെയല്ലാം അതിദയനീയമാംവണ്ണം ഇടക്കിെട ആർത്തസ്വ 
രത്തിൽ വിളി ം, ശ്വാസംമുട്ടി ചിലേപ്പാൾ ഭൂമിയിൽനി െപാങ്ങി വീ ം
പതി ം ചരമ ാന്തസ്ഥനായി കിട . േദഹത്തിൽ അവിടവിെട അേനകം
െവ കൾ ഏറ്റ്, അതുകളിൽ നിന്ന് അേപ്പാഴും രക്തം തിള െപാ . അരയിൽ
ധരിച്ചിരി ന്ന വ ം രക്തത്തിൽ മുങ്ങീട്ട് കാേലാടു പതി കാണെപ്പടു .
തലയിൽ ധരി ന്ന വ ം ഒരു െചടിേമൽ വീണുകിട . വലതുകരത്തിനു

https://thalilakkam.in/
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സമീപത്ത് പിടിവി കിട ന്ന ഖഡ് ഗത്തിൽ രക്തപാനം അതു ധാരാളമായി
കഴിച്ചതിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണു മുണ്ട്. െവ കൾ ഏറ്റ് ശകലിതമായിരി  
ന്ന ഒരു പരിച, സമീപ ള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിൽനിന്ന് െവ കൾെകാ തെന്ന
അ ചിതറിക്കിട ന്ന ലതകളുേടയും ശാഖാ ങ്ങളുേടയും ഇടയിൽ കിട .
അതിേന്മലുള്ള െവള്ളി മിളകളിൽ ച രശ്മി പതിക്കയാൽ ഏറ്റവും േശാഭി ം,
ചു മുള്ള െചടികൾ പാദാഘാതം െകാണ്ട് ഒടി ം, നിലേത്താടു പതി ം,
ചരൽക്ക കൾ െപാടി ം, എല്ലാം രക്തകണങ്ങൾ അണി ം കാണെപ്പടു 

. മരണാവസ്ഥയിൽ കിട ന്ന ഈ യുവാവിന് ഇരുപതിൽ അധികം വയ
കാണുകയില്ല. തലവളർത്തി ഭുജേത്താളം നീട്ടി കണ്ടിച്ചിരി . വിശാലമായ
െനറ്റിയും, മഷി അണിഞ്ഞിരി േവാ എ േതാന്നിപ്പി ന്നതായ കറുേപ്പാ 
ടുകൂടിയ പുരികങ്ങളും, ദന്തത്തിൽ പണിെചയ്തി ള്ള ചില വിേശഷവി ങ്ങളിൽ
കാണെപ്പടുന്നതുേപാെലയുള്ള നാസികയും, കരിമസ്തകം േപാെല വിരിഞ്ഞ
മാറും, ഒതുങ്ങിയ അരയും, നീ രുണ്ട് ഘനംപൂ ള്ള ബാഹുക്കളും, അതിമേനാ 
ഹരമായ വർണ്ണവും കണ്ടാൽ, ആൾ അസാരനെല്ല ഥമദൃഷ്ടിയിൽത്തെന്ന
ഏവനും േബാദ്ധ്യെപ്പടും. ഈ യുവാവിെന്റ ശരീരത്തിൽനിന്ന് പുറേത്ത ള്ള
രക്തഗതി കുറ േനരംെകാണ്ട് നി തുടങ്ങി. ൈകകാൽ അനക്കങ്ങൾ ഇടവി ം
വളെര ക്ഷീണത്തിലും ആയി; ശ്വാസവും അടങ്ങി; െപെട്ട േന ങ്ങൾ ഒ
തുറ . മരണാവസ്ഥയിലാെണങ്കിലും ആ േന ങ്ങളിെല കരുമിഴികളിൽനി

രി ന്ന േതജസ്സിെന എങ്ങെന വർണ്ണി ? എ പൗരുഷവും ൗ 
ഢിയും ഗാംഭീര്യവും ആ മുഖത്ത് ഇേപ്പാൾ കളിയാടു ! നവമായി വികസിച്ച
പുഷ്പംേപാെല എ യും േചേതാഹരനായുള്ള ഈ യുവാവിെന്റ നവയൗവനാവ 
സ്ഥയിൽ ഈ മൃതി വ കൂടുന്നതു വിധിയുെട നിഷ്കരുണത്വംെകാെണ്ടന്നല്ലാെത
എ പറയു ? േന ങ്ങൾ തുറന്ന് ആകാശേത്താ േനാക്കിയേപ്പാൾ, തെന്ന
അനു ഹഭാവേത്താടും അനുകമ്പേയാടും കടാക്ഷി ന്ന ച െന കണ്ട് ഒരു
മന്ദഹാസം തൂകു . എേന്താ തെന്റ അഭിമതെത്ത ഉച്ചരി ന്നതിനു മിച്ചതിൽ
’പ് ’ എന്ന അർദ്ധാക്ഷരം മാ ം കഷ്ടിച്ച് ചു കളിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടു . അതി 
കഠിമായുള്ള വ്യസനത്തിെന്റ സൂചകമായി േന ങ്ങളിൽ കണ്ണീർ നിറയു .
മുഖം മുഴുവൻ ഭാവം പകരുകയും മാറിടം വികസിച്ച് അമരുകയും െച .
ഇ യും അരനിമിഷംെകാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് േന ങ്ങൾ വീ ം അടയു . സകല
ചലനവും നിൽ . േലാകസാക്ഷികേളാട് യാ യും െചാല്ലി കാേമാപമനായ
ആ യുവാവ് ചരമഗതി സന്നദ്ധനാകു .
മാതാപിതാക്കന്മാരുെടേയാ ഭാര്യാബ ക്കളുെടേയാ വാത്സല്യേത്താകൂടിയുള്ള
അവസാനശു ഷകെളാ ം കൂടാെത ഈ േതേജാരൂപന് ഈ വിധമായ
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മരണം സംഭവി ന്നതിന് സംഗതിയാക്കിയ പാപകർമ്മം എന്താെണ ള്ള
അേന്വഷണം നിഷ്ഫലമായുള്ളതാണ്. ഇ ിയങ്ങൾ േഗാചരങ്ങളല്ലാത്തതായ
സംഗതികെളപ്പറ്റി ദിപാതി ന്നതിന് േത്യകം ഒരു പാണ്ഡിത്യം േവണം.
അതിനാൽ ഈ മരണം സംബന്ധി ള്ള ലൗകികാേന്വഷണങ്ങെള മാ ം െച 
യ്കയല്ലാെത ആത്മീയമായുള്ള പൂർേവ്വാത്തരസംബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റി ഈ കഥയിൽ
വായനക്കാർക്ക് ഒരറിവും െകാടുക്കാൻ മി ന്നില്ല. കലഹകാരണങ്ങെള
കനകം, കാമിനി എന്നീ ര വകയായിട്ട് കുഞ്ചൻ എന്ന *കവിമുഖ്യൻ വിഭാ 
ഗിച്ചി ണ്ട്. ഇതുകളിൽ കനകകാംക്ഷെകാണ്ടല്ല ഈ െകാലെചയ്യെപ്പട്ടെതന്ന്,
ഒരു സംഗതിയാൽത്തെന്ന ത്യക്ഷെപ്പടു ണ്ട്. കർണ്ണങ്ങളിൽ മി ന്ന
ര കുണ്ഡലങ്ങേളയും ൈകവിരലിൽ കിട ന്ന നവരത്നഖചിതമായ അം 
ഗുലീയേത്തയും ത രന്മാർ ഉേപക്ഷി െമ േതാ ന്നില്ല. ത രന്മാരുെട
കൃത്യെമന്ന് വിചാരി ന്നതിന് ഈ ആേക്ഷപമുള്ളതുെകാണ്ട്, ഈ യുവാവിെന്റ
മരണം കാമിനി മൂലം ഉണ്ടായ കലഹത്തിെന്റ ഫലെമ തെന്ന ഇതരെതളിവു 
ണ്ടാകുന്നതുവെര വിചാരിേക്കണ്ടതായിരി . എ കാരണത്താലായാലും
വഞ്ചക േയാഗത്താൽ വന്നി ള്ള മൃതിെയ തീർച്ചയാ ന്നതിൽ യാെതാരാ 
േക്ഷപവുമില്ല.
യുവാവ്, ശ്വാേസാച്ഛ്വാസങ്ങൾ നിന്ന് യാെതാരു ചലനവും കൂടാെത നിേശ്ച 
ഷ്ടനായി കിടപ്പായേപ്പാൾ, വനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗ നി ചില ശബ്ദങ്ങൾ
േക തുടങ്ങി. കാ െചടികളിേന്മലും ക കളിേന്മലും േജാടുകൾ പതിയുന്ന 
തിെന്റ ശബ്ദമാണ് മുഖ്യമായി േകൾ ന്നത്. ഘനമായ മനുഷ്യസ്വരങ്ങളും
േകൾ ണ്ട്. കാൽെപ്പരുമാറ്റം അടുത്തടുത്ത് വരു . െചടികളുെട ഇടയിൽ
ചില വർണ്ണേഭദങ്ങൾ ച ികയിൽ കാണെപ്പടു . വിചി വ ധാരികളായി
ആയുധപാണികളായി നാലുേപർ െചടികെള ൈകെകാ േഭദി ം ആവ 
ശ്യമുള്ളേപ്പാൾ ആയുധങ്ങെളെക്കാ െവട്ടിയും വഴിയുണ്ടാക്കി, യുവാവിെന്റ
ശരീരം കിട ന്ന രക്തക്കളത്തിൽ എത്തി. അവർ കുപ്പായങ്ങളും, മൂ നാല്
ആളുകൾക്ക് വിഷമം കൂടാെത കടന്നിരി ന്നതിന് സ്ഥലമുള്ളതായ കാലുറക 
ളും മി ന്ന കിരീടങ്ങളും, നാനാവർണ്ണം കലർ ള്ള അരെക്ക കളും ധരിച്ച്
വാൾ, കുന്തം മുതലായ ആയുധങ്ങളും വഹിച്ചിരു . സ്വർണ്ണവ ധാരിയായി
ഒരു യുവാവും, ഗജവി ഹനായി, ദണ്ഡധാരിയായി ഒരു വേയാധികനും, ര
ഭയങ്കരാകാരന്മാരായ ഭൃത്യന്മാരും ആയ ഈ നാലാളുകളും യുവാവു കിട ന്ന

േദശെത്തത്തിയേപ്പാൾ, ഒരു േപാെല െഞട്ടി, പുറേകാ മാറി കുറ േന 
രം എല്ലാവരും അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം േനാക്കിെക്കാ നി . പിന്നീട്
സ്വർണ്ണവ ധാരിയായവൻ മരണാവസ്ഥയിൽ ആയിരി ന്ന യുവാവിെന്റ
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സമീപ െച മു കുത്തി കുേറ േനരം സൂക്ഷി േനാക്കീട്ട് വൃദ്ധേനാട് എേന്താ
പറ . വൃദ്ധൻ തലകുലുക്കിയതല്ലാെത ഉത്തരം ഒ ം പറഞ്ഞില്ല. മെറ്റയാൾ
ഉടെന വൃദ്ധെന്റ സമീപ െചന്ന് അേപക്ഷാഭാവത്തിൽ ഓേരാ പറ .
ഒടുവിൽ ഊക്കനായ വൃദ്ധൻ, തെന്റ ഉദാരഭാവെത്ത വഹി െകാണ്ട് നരച്ച
െവള്ളിക്കമ്പികൾ േപാെല ഉദരേത്താളം എത്തീ ള്ള താടിെയ ൈകെകാണ്ട്
േ മേത്താെട തടവി ഒതുക്കീട്ട്, മരി ന്നവേനാ മരിച്ചവേനാ ആയ യുവാവിെന്റ
അടു െചന്ന് വടിെയ ബലമായി നില ന്നിയും, മുട്ടിൽ ൈകെകാടു ം,
നർ ള്ള പുരികങ്ങെള ചുളുക്കിയും, വളെര ബുദ്ധിമുട്ടി, ഒരു വിധത്തിൽ ഒ
കുനിഞ്ഞ്, മുറിേവറ്റി ള്ള ഭാഗങ്ങെള േനാക്കി നിർണ്ണയെപ്പടു കയും, മാറിെന്റ
ഇടതുഭാഗത്ത് അ േനരം ൈകെവ െകാണ്ടിരി കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം,
താഴു ന്നതിനുണ്ടായതിലും അധികം യത്നങ്ങൾ െചയ്ത് ഉയർന്ന്, തേന്നാടുകൂ 
ടിയുള്ള യുവാവിേനാട് ആവിയ ത്തിൽ നി ം ’ഭും ഭും’ എ പുക െപാ ന്ന
സ്വരത്തിൽ എേന്താ പറ . ആ യുവാവ് കിങ്കരന്മാർക്ക് എേന്താ ആജ്ഞ
െകാടു . തങ്ങളുെട ൈകകളിലുണ്ടായിരുന്ന െനടിയ ശൂലങ്ങെളയും അരയിൽ
െകട്ടിയിരുന്ന വ ങ്ങേളയും െകാണ്ട് ഒരു മഞ്ചലും, ഇലകൾ െകാണ്ട് െമത്തയും
േവഗത്തിൽ അവർ ആജ്ഞാനുസരണം ചമ . സ്വർണ്ണവ ക്കാരൻ തെന്റ കി 
രീടത്തിന് അലങ്കാരമായി ധരിച്ചിരുന്ന തലെക്കട്ടിെന അഴിച്ച് ഇലകളുെടേമൽ
വിരി . ഉടൻ കിങ്കരന്മാർ ആ യുവാവിെന്റ ശരീരെത്ത എടുത്ത് അതിേന്മൽ
കിടത്തി തങ്ങളുെട ന്ധങ്ങളിൽ വഹി െകാണ്ട് വന്ന മാർഗ്ഗത്തിലൂെട നട 

തുടങ്ങി. വൃദ്ധനും യുവാവും പുറെക യാ യായി. ഇവർ യമകിങ്കരന്മാേരാ,
തസ്ക്കരന്മാേരാ, വല്ല ഭൂതങ്ങേളാ, വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട യുവാവിെന്റ ൈവരികേളാ,
ആരാണ്? ആർക്കറിയാം?
കുറി കൾ:1. െകാല്ലവർഷം 901-ാമാണ്ടിലാണ് (1725-26 AD) ഈ അദ്ധ്യായ 
ത്തില് പറയുന്ന കഥ നട ന്നത്. അന്ന് 20 വയ ള്ള അനന്തപത്മനാഭൻ
’ധർമ്മാരാജാ’ യിെല േമ്പാൾഷഷ്ടിപൂർത്തിേയാട് അടുത്തിരി .
2. മഹാഭാരതം ’ ീപർവ്വം’
കനകംമൂലം കാമിനമൂലം
കലഹം പലവിധമുലകിൽ സുലഭം (സ്യമന്തകം ഓട്ടൻതുള്ളൽ)
ഈ പുസ്തകെത്ത ഉണ്ടാക്കീ ള്ളത് ഇം ീഷിൽ ’ഹിസ്റ്റാറിക്കൽ െറാമാൻസ് ’
എ പറയെപ്പടുന്ന കഥാസ ദായത്തിൽ ഒരു മാതൃക മലയാളഭാഷയിൽ
നിർമ്മിക്കണെമ ള്ള ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടിയാകു . ഇതു സാദ്ധ്യമാകുെന്നങ്കിൽ

ന്ഥകർത്താവിെന്റ മം സഫലമായിത്തീരുന്നതാണ്.
ഈ കഥയിൽ ഒരു അനുബന്ധം േചർക്കണെമ ന്ഥകർത്താവിന്
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ആദ്യത്തിൽ ആ ഹം ഉണ്ടായിരു . എന്നാൽ പുസ്തകത്തിെന്റ വലിപ്പം
ആരംഭത്തിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നതിൽ ഇരട്ടി ആയതിനാൽ ആ ആ ഹെത്ത
ഉേപക്ഷിക്കയും കഥെയ അവസാനത്തിൽ കുറ ചുരു കയും െചയ്തിരി .
ഈ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗ ീവരാഹം,
െപരുന്താന്നി മുതലായ സ്ഥലങ്ങെള കുറി സൂചിപ്പിച്ചിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ
ഭാഗം അടി തീർന്നതിെന്റ േശഷം സർക്കാരിെന്റ കൃപ േഹതുവാൽ കുറ
േഭദഗതി വന്നി ള്ളതിെന സേന്താഷപൂർവ്വം സ്താവി െകാ .
െകാ േകായിത്ത രാൻ തിരുമന െകാണ്ട് ഈ മത്തിൽ ന്ഥകർത്താവി 
െന പലവിേധനയും ആ തിരുമനസ്സിെല സിദ്ധമായി ള്ള ഔദാര്യേത്താടുകൂടി
ഉത്സാഹിപ്പിച്ചി ള്ളതിേല ന്ഥകർത്താവ് തെന്റ ഹൃദയപുരസ്സരമായുള്ള
കൃതജ്ഞതെയ ഈ സ്താവനമാർേഗ്ഗണ അറിയി െകാ .
ഈ ന്ഥകർത്താവ് വായനക്കാരുെട അ മായ സേന്താഷത്തിെനങ്കിലും
പാ വാനാകുെന്നങ്കിൽ ആയതിേല ള്ള അവകാശത്തിെന ന്ഥകർത്താവു
തെന്റ അഭിനന്ദിേയാടു കൂടി, ഈ പുസ്തകെട്ട സംബന്ധിച്ച് മടികൂടാെതയും,
േസ്നഹേത്താടും വളെര യത്നിച്ചി ള്ള മാ-രാ-രാ- െനയ്യാറ്റിൻകര എൻ. രാമൻ 
പിള്ള ബി.എ. അവർകൾക്ക് ദത്തം െച െകാ .
മാ-രാ-രാ-െക.ആർ.മാധവാര്യർ അവർകൾ, മാ-രാ-രാ-െക.പ പിള്ള ബി.എ.
അവർകൾ, മാ-രാ-രാ-പി. ആറുമുഖം പിള്ള ബി.എ. മാ -രാ-രാ-കിളിമാനൂർ
രാജരാജവർമ്മ െകാ േകായിത്ത രാൻ തിരുമന െകാണ്ട് ഇവരിൽ നി ം
ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായി ള്ള സഹായത്തിനും ഈ പുസ്തകം ആദ്യമായി
അച്ചടി തന്ന െമേസ്സഴ് സ് അഡിസൻ കമ്പനിേയാടും ന്ഥകർത്താവ് തെന്റ
കൃതജ്ഞതെയ ഇ കാരം ധരിപ്പി െകാ .

ന്ഥകർത്താ
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അദ്ധ്യായം ഒന്ന്

വീണിതേല്ലാ കിട ധരണിയിൽ
േശാണിതവുമണിഞ്ഞേയ്യാ ശിവ ശിവ!
നല്ല മരതകക്കല്ലിേനാെടാെത്താരു
കല്യാണരൂപൻ കുമാരൻ മേനാഹരൻ...”2 ”
ഈ കഥയുെട ആരംഭത്തിൽ സ്താവിക്കെപ്പടുന്ന സംഗതികൾ ഒരു വന 

േദശത്താണ് നടന്നത്. വന േദശം എ പറഞ്ഞതു െകാണ്ട് ’ഝല്ലീ 
ഝങ്കാരനാദമണ്ഡിതം’ ആയും ’സിംഹവ്യാ ശല്യാദിമൃഗഗണനിേഷവിതം’
ആയും ഉള്ള ഒരു ’േഘാരവിപിനം’ എ വായനക്കാർ വിചാരി േപാകരുത്.
െചറുതായ വൃക്ഷങ്ങളും മുൾെച്ചടികളും നിറഞ്ഞ്, ജനസഞ്ചാരം അപൂർവ്വമായി
മാ ം ഉള്ളതായ ഒരു െചറു േദശെമേന്ന ഹിക്കാനു . വല്ലതടിനികളാ 
ലാകെട്ട ശിലാതലങ്ങളാലാകെട്ട സുരഭികളായ പുഷ്പങ്ങളാലാകെട്ട ആ വനം
അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. ഒരാൾെപ്പാക്കേത്താളം ഉയർ നിൽ ന്ന ചില
െചടികൾ ദുർഗ്ഗന്ധവാഹികളായ പുഷ്പങ്ങെളെക്കാണ്ട് േശാഭിതമായും, അത  
ന്നതങ്ങളായ ചില വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടവിെട വിയന്മാർഗ്ഗേത്താളം െപാങ്ങിയും
കാണെപ്പടുന്നതുെകാ ള്ള രമ്യതയല്ലാെത, േചേതാഹരങ്ങളായ മ ലക്ഷണ 
ങ്ങൾ യാെതാ ം തെന്ന ആ വനത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. െനടുതായി വളർ
നിൽ ന്ന കരിമ്പന ട്ടങ്ങൾ വല്ല വനേദവതയുേടയും േഘാഷയാ യിൽ
പിടിക്കെപ്പട്ട പച്ച ടകൾ േപാെല കാണ്മാനുണ്ടായിരു . അന്യവൃക്ഷങ്ങേള 
യും െചടികേളയും ആ വനത്തിൽ വാഴി കൂെട ള്ള മാത്സര്യം െകാെണ്ട
േതാന്നി ംവണ്ണം കള്ളിെയ ള്ള ഒരു വക മുൾെച്ചടി ഉൾമദേത്താടു കൂടി
കരിമ്പന മുതലായ ഓേരാ തരുക്കേളയും വളഞ്ഞ് തിക്കിത്തിരക്കി നിേരാധി
നിന്നിരു . നിലത്തിെന്റ സ്വഭാവം േമൽപറഞ്ഞ് ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും
േയാജി ള്ളതായിരു . െചറിയ പാറകേളയും കൂർ ള്ള ചരല്ക്ക കേളയും
ഒഴിെക, ആ കാട്ടിെന്റ മേദ്ധ്യയുള്ള ഒറ്റയടിപ്പാതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചി ള്ള
ജനങ്ങളുെട പാദങ്ങൾ േവെറാന്നിേനയും ർശിച്ചിട്ടില്ല. മഴ െചാരിയുന്ന സമയ 
ങ്ങളിലല്ലാെത മ കാലങ്ങളിൽ ആ വനത്തിൽ ജലം തീെര ദുർലഭമായിരു .
കു ം കുഴിയും െകാണ്ട് സഞ്ചാരത്തിന് അതിദുർഘടമായ ആ േദശത്ത്
അടു െവങ്കിൽ, എ ബലവാനായ പുരുഷനും ഉടൻ ദാഹവും ക്ഷീണവും
ഉണ്ടാകുമായിരു . വനെമ ള്ള നാമേധയെത്ത ധരി ന്നതുെകാണ്ട് പക്ഷി,
മൃഗം ഈവക ജ ക്കൾക്ക് ഇരിപ്പിടം നൽകാഞ്ഞാൽ േലാകേബാദ്ധ്യത്തിന്
േപാരേല്ലാ എ േതാന്നീെട്ടന്ന േപാെല, കഴുക്, കൂമൻ എന്നീ പറവകൾ ം
കാടൻ, കാ കുന്നൻ മുതലായ മൃഗങ്ങൾ ം ആ വനം അഭയം അരുളി അവെയ
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േപാറ്റി രക്ഷി േപാ . നായാട്ടിൽ തത്പരന്മാരായ നായന്മാർ ഈ വനെത്ത
മാ ം തങ്ങളുെട പാദങ്ങെള റി ള്ള തിപത്തി മൂലം ആ മിക്കാൻ ആേലാ 
ചിക്കേപാലും െചയ്തിട്ടില്ല.
മഹ ക്കളുെട സാമിപ്യേമാ സംസർഗ്ഗേമാെകാണ്ട് നിസ്സാരന്മാരും ചിലേപ്പാൾ
ഉൽകൃഷ്ടന്മാരായി കാണെപ്പടാറുണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ ഇങ്ങെനയുള്ളവരുെട

കൃത്യാ ഉള്ള ഹീനസ്വഭാവെത്തക്കാണുേമ്പാൾ മഹ ക്കൾക്ക് ഒരു ഭാ 
വേഭദം സംഭവി േപാകയും െച ം. ഇതിന്മണ്ണം േമ റഞ്ഞ കാട് ഒരു
രാ ിയിൽ ഥമയാമത്തിൽ ച ർശത്താൽ േശാഭിച്ചിരു െവങ്കിലും,
െചങ്കനൽനിറേത്താടുയർ വന്ന പൂർണ്ണച ൻ േമൽഭാഗെത്തത്തിയേപ്പാേഴക്ക്
വിളറി വർണ്ണം പകർ കാണെപ്പടു . ആകാശവീഥിയിൽ സഞ്ചരി ന്ന
േമഘശകലങ്ങൾ സത്വരഗതിെയ വി മാന്ദ്യെത്ത അവലംബിച്ചിരി .
എേന്താ ഭയങ്കരമായ കാ യാൽ സ്തബ്ധരാക്കെപ്പട്ടതുേപാെല വൃക്ഷലതകളും
തങ്ങളുെട നൃത്തങ്ങെള െവടിഞ്ഞ് നിശ്ചലരായി നിൽ . മാരുതനും
ഭയാ ാന്തനായി ശ്വാേസാച്ഛ്വാസരഹിതനായി ചമഞ്ഞിരി . രജനിയുെട

തിപാഠകന്മാരായ ജംബൂകസമൂഹങ്ങൾ മാ ം അവരുെട ഉേദ്യാഗത്തിൽ
ഏതും ഉേപാക്ഷകൂടാെത രാഗവിസ്താരങ്ങൾെചയ്ത് അർദ്ധരാ ിയുെട മാഹാത്മ്യ 
െത്ത വാ . ഈ സംഗീതത്തിന് താളമായി, നി ാഭംഗം വന്ന് ഭീതിമൂലം
അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം പറ ന്ന പക്ഷികളുെട ചിറകടികളും േകൾപ്പാനുണ്ട്.
യക്ഷിേ താദികളായ േദവതകളുെട വാസഭൂമിെയ ജനങ്ങളാൽ വിശ്വസി 
ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഈ വനത്തിെല പക്ഷികളുെട നി ാവിധ്വംസനംെചയ്ത സംഭവം
എന്താെണന്ന് ആരായുകതെന്ന.
ഈ കാട്ടിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ടിയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുകളിൽ
നിൽ ന്ന ച െന്റ തിബിംബേമാ എ സംശയിക്കത്തക്കതായ ഒരു ഛായ
കാണെപ്പടു . സമീപവീക്ഷണത്തിന് ദൃശ്യമാകുന്നത് അതിേഘാരമായുള്ള ഒരു
കാ യാണ്. മാർദ്ദവം എന്നതറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആ നിലത്ത് തെന്റ േദഹത്തിൽ
നി വഹിച്ചതായ കടുനിണത്തിൽ മഗ്നനായിട്ട്, ദിവ്യവി ഹനായ ഒരു പുരു 
ഷൻ, മരണേവദനെകാണ്ട് ൈകകാലുകൾ നിലത്തടി ം, ”അേയ്യാ! നാരായണ!
അമ്മ!” എന്നിങ്ങെനെയല്ലാം അതിദയനീയമാംവണ്ണം ഇടക്കിെട ആർത്തസ്വ 
രത്തിൽ വിളി ം, ശ്വാസംമുട്ടി ചിലേപ്പാൾ ഭൂമിയിൽനി െപാങ്ങി വീ ം
പതി ം ചരമ ാന്തസ്ഥനായി കിട . േദഹത്തിൽ അവിടവിെട അേനകം
െവ കൾ ഏറ്റ്, അതുകളിൽ നിന്ന് അേപ്പാഴും രക്തം തിള െപാ . അരയിൽ
ധരിച്ചിരി ന്ന വ ം രക്തത്തിൽ മുങ്ങീട്ട് കാേലാടു പതി കാണെപ്പടു .
തലയിൽ ധരി ന്ന വ ം ഒരു െചടിേമൽ വീണുകിട . വലതുകരത്തിനു
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സമീപത്ത് പിടിവി കിട ന്ന ഖഡ് ഗത്തിൽ രക്തപാനം അതു ധാരാളമായി
കഴിച്ചതിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണു മുണ്ട്. െവ കൾ ഏറ്റ് ശകലിതമായിരി  
ന്ന ഒരു പരിച, സമീപ ള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിൽനിന്ന് െവ കൾെകാ തെന്ന
അ ചിതറിക്കിട ന്ന ലതകളുേടയും ശാഖാ ങ്ങളുേടയും ഇടയിൽ കിട .
അതിേന്മലുള്ള െവള്ളി മിളകളിൽ ച രശ്മി പതിക്കയാൽ ഏറ്റവും േശാഭി ം,
ചു മുള്ള െചടികൾ പാദാഘാതം െകാണ്ട് ഒടി ം, നിലേത്താടു പതി ം,
ചരൽക്ക കൾ െപാടി ം, എല്ലാം രക്തകണങ്ങൾ അണി ം കാണെപ്പടു 

. മരണാവസ്ഥയിൽ കിട ന്ന ഈ യുവാവിന് ഇരുപതിൽ അധികം വയ
കാണുകയില്ല. തലവളർത്തി ഭുജേത്താളം നീട്ടി കണ്ടിച്ചിരി . വിശാലമായ
െനറ്റിയും, മഷി അണിഞ്ഞിരി േവാ എ േതാന്നിപ്പി ന്നതായ കറുേപ്പാ 
ടുകൂടിയ പുരികങ്ങളും, ദന്തത്തിൽ പണിെചയ്തി ള്ള ചില വിേശഷവി ങ്ങളിൽ
കാണെപ്പടുന്നതുേപാെലയുള്ള നാസികയും, കരിമസ്തകം േപാെല വിരിഞ്ഞ
മാറും, ഒതുങ്ങിയ അരയും, നീ രുണ്ട് ഘനംപൂ ള്ള ബാഹുക്കളും, അതിമേനാ 
ഹരമായ വർണ്ണവും കണ്ടാൽ, ആൾ അസാരനെല്ല ഥമദൃഷ്ടിയിൽത്തെന്ന
ഏവനും േബാദ്ധ്യെപ്പടും. ഈ യുവാവിെന്റ ശരീരത്തിൽനിന്ന് പുറേത്ത ള്ള
രക്തഗതി കുറ േനരംെകാണ്ട് നി തുടങ്ങി. ൈകകാൽ അനക്കങ്ങൾ ഇടവി ം
വളെര ക്ഷീണത്തിലും ആയി; ശ്വാസവും അടങ്ങി; െപെട്ട േന ങ്ങൾ ഒ
തുറ . മരണാവസ്ഥയിലാെണങ്കിലും ആ േന ങ്ങളിെല കരുമിഴികളിൽനി

രി ന്ന േതജസ്സിെന എങ്ങെന വർണ്ണി ? എ പൗരുഷവും ൗ 
ഢിയും ഗാംഭീര്യവും ആ മുഖത്ത് ഇേപ്പാൾ കളിയാടു ! നവമായി വികസിച്ച
പുഷ്പംേപാെല എ യും േചേതാഹരനായുള്ള ഈ യുവാവിെന്റ നവയൗവനാവ 
സ്ഥയിൽ ഈ മൃതി വ കൂടുന്നതു വിധിയുെട നിഷ്കരുണത്വംെകാെണ്ടന്നല്ലാെത
എ പറയു ? േന ങ്ങൾ തുറന്ന് ആകാശേത്താ േനാക്കിയേപ്പാൾ, തെന്ന
അനു ഹഭാവേത്താടും അനുകമ്പേയാടും കടാക്ഷി ന്ന ച െന കണ്ട് ഒരു
മന്ദഹാസം തൂകു . എേന്താ തെന്റ അഭിമതെത്ത ഉച്ചരി ന്നതിനു മിച്ചതിൽ
’പ് ’ എന്ന അർദ്ധാക്ഷരം മാ ം കഷ്ടിച്ച് ചു കളിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടു . അതി 
കഠിമായുള്ള വ്യസനത്തിെന്റ സൂചകമായി േന ങ്ങളിൽ കണ്ണീർ നിറയു .
മുഖം മുഴുവൻ ഭാവം പകരുകയും മാറിടം വികസിച്ച് അമരുകയും െച .
ഇ യും അരനിമിഷംെകാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് േന ങ്ങൾ വീ ം അടയു . സകല
ചലനവും നിൽ . േലാകസാക്ഷികേളാട് യാ യും െചാല്ലി കാേമാപമനായ
ആ യുവാവ് ചരമഗതി സന്നദ്ധനാകു .
മാതാപിതാക്കന്മാരുെടേയാ ഭാര്യാബ ക്കളുെടേയാ വാത്സല്യേത്താകൂടിയുള്ള
അവസാനശു ഷകെളാ ം കൂടാെത ഈ േതേജാരൂപന് ഈ വിധമായ
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മരണം സംഭവി ന്നതിന് സംഗതിയാക്കിയ പാപകർമ്മം എന്താെണ ള്ള
അേന്വഷണം നിഷ്ഫലമായുള്ളതാണ്. ഇ ിയങ്ങൾ േഗാചരങ്ങളല്ലാത്തതായ
സംഗതികെളപ്പറ്റി ദിപാതി ന്നതിന് േത്യകം ഒരു പാണ്ഡിത്യം േവണം.
അതിനാൽ ഈ മരണം സംബന്ധി ള്ള ലൗകികാേന്വഷണങ്ങെള മാ ം െച 
യ്കയല്ലാെത ആത്മീയമായുള്ള പൂർേവ്വാത്തരസംബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റി ഈ കഥയിൽ
വായനക്കാർക്ക് ഒരറിവും െകാടുക്കാൻ മി ന്നില്ല. കലഹകാരണങ്ങെള
കനകം, കാമിനി എന്നീ ര വകയായിട്ട് കുഞ്ചൻ എന്ന *കവിമുഖ്യൻ വിഭാ 
ഗിച്ചി ണ്ട്. ഇതുകളിൽ കനകകാംക്ഷെകാണ്ടല്ല ഈ െകാലെചയ്യെപ്പട്ടെതന്ന്,
ഒരു സംഗതിയാൽത്തെന്ന ത്യക്ഷെപ്പടു ണ്ട്. കർണ്ണങ്ങളിൽ മി ന്ന
ര കുണ്ഡലങ്ങേളയും ൈകവിരലിൽ കിട ന്ന നവരത്നഖചിതമായ അം 
ഗുലീയേത്തയും ത രന്മാർ ഉേപക്ഷി െമ േതാ ന്നില്ല. ത രന്മാരുെട
കൃത്യെമന്ന് വിചാരി ന്നതിന് ഈ ആേക്ഷപമുള്ളതുെകാണ്ട്, ഈ യുവാവിെന്റ
മരണം കാമിനി മൂലം ഉണ്ടായ കലഹത്തിെന്റ ഫലെമ തെന്ന ഇതരെതളിവു 
ണ്ടാകുന്നതുവെര വിചാരിേക്കണ്ടതായിരി . എ കാരണത്താലായാലും
വഞ്ചക േയാഗത്താൽ വന്നി ള്ള മൃതിെയ തീർച്ചയാ ന്നതിൽ യാെതാരാ 
േക്ഷപവുമില്ല.
യുവാവ്, ശ്വാേസാച്ഛ്വാസങ്ങൾ നിന്ന് യാെതാരു ചലനവും കൂടാെത നിേശ്ച 
ഷ്ടനായി കിടപ്പായേപ്പാൾ, വനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗ നി ചില ശബ്ദങ്ങൾ
േക തുടങ്ങി. കാ െചടികളിേന്മലും ക കളിേന്മലും േജാടുകൾ പതിയുന്ന 
തിെന്റ ശബ്ദമാണ് മുഖ്യമായി േകൾ ന്നത്. ഘനമായ മനുഷ്യസ്വരങ്ങളും
േകൾ ണ്ട്. കാൽെപ്പരുമാറ്റം അടുത്തടുത്ത് വരു . െചടികളുെട ഇടയിൽ
ചില വർണ്ണേഭദങ്ങൾ ച ികയിൽ കാണെപ്പടു . വിചി വ ധാരികളായി
ആയുധപാണികളായി നാലുേപർ െചടികെള ൈകെകാ േഭദി ം ആവ 
ശ്യമുള്ളേപ്പാൾ ആയുധങ്ങെളെക്കാ െവട്ടിയും വഴിയുണ്ടാക്കി, യുവാവിെന്റ
ശരീരം കിട ന്ന രക്തക്കളത്തിൽ എത്തി. അവർ കുപ്പായങ്ങളും, മൂ നാല്
ആളുകൾക്ക് വിഷമം കൂടാെത കടന്നിരി ന്നതിന് സ്ഥലമുള്ളതായ കാലുറക 
ളും മി ന്ന കിരീടങ്ങളും, നാനാവർണ്ണം കലർ ള്ള അരെക്ക കളും ധരിച്ച്
വാൾ, കുന്തം മുതലായ ആയുധങ്ങളും വഹിച്ചിരു . സ്വർണ്ണവ ധാരിയായി
ഒരു യുവാവും, ഗജവി ഹനായി, ദണ്ഡധാരിയായി ഒരു വേയാധികനും, ര
ഭയങ്കരാകാരന്മാരായ ഭൃത്യന്മാരും ആയ ഈ നാലാളുകളും യുവാവു കിട ന്ന

േദശെത്തത്തിയേപ്പാൾ, ഒരു േപാെല െഞട്ടി, പുറേകാ മാറി കുറ േന 
രം എല്ലാവരും അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം േനാക്കിെക്കാ നി . പിന്നീട്
സ്വർണ്ണവ ധാരിയായവൻ മരണാവസ്ഥയിൽ ആയിരി ന്ന യുവാവിെന്റ
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സമീപ െച മു കുത്തി കുേറ േനരം സൂക്ഷി േനാക്കീട്ട് വൃദ്ധേനാട് എേന്താ
പറ . വൃദ്ധൻ തലകുലുക്കിയതല്ലാെത ഉത്തരം ഒ ം പറഞ്ഞില്ല. മെറ്റയാൾ
ഉടെന വൃദ്ധെന്റ സമീപ െചന്ന് അേപക്ഷാഭാവത്തിൽ ഓേരാ പറ .
ഒടുവിൽ ഊക്കനായ വൃദ്ധൻ, തെന്റ ഉദാരഭാവെത്ത വഹി െകാണ്ട് നരച്ച
െവള്ളിക്കമ്പികൾ േപാെല ഉദരേത്താളം എത്തീ ള്ള താടിെയ ൈകെകാണ്ട്
േ മേത്താെട തടവി ഒതുക്കീട്ട്, മരി ന്നവേനാ മരിച്ചവേനാ ആയ യുവാവിെന്റ
അടു െചന്ന് വടിെയ ബലമായി നില ന്നിയും, മുട്ടിൽ ൈകെകാടു ം,
നർ ള്ള പുരികങ്ങെള ചുളുക്കിയും, വളെര ബുദ്ധിമുട്ടി, ഒരു വിധത്തിൽ ഒ
കുനിഞ്ഞ്, മുറിേവറ്റി ള്ള ഭാഗങ്ങെള േനാക്കി നിർണ്ണയെപ്പടു കയും, മാറിെന്റ
ഇടതുഭാഗത്ത് അ േനരം ൈകെവ െകാണ്ടിരി കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം,
താഴു ന്നതിനുണ്ടായതിലും അധികം യത്നങ്ങൾ െചയ്ത് ഉയർന്ന്, തേന്നാടുകൂ 
ടിയുള്ള യുവാവിേനാട് ആവിയ ത്തിൽ നി ം ’ഭും ഭും’ എ പുക െപാ ന്ന
സ്വരത്തിൽ എേന്താ പറ . ആ യുവാവ് കിങ്കരന്മാർക്ക് എേന്താ ആജ്ഞ
െകാടു . തങ്ങളുെട ൈകകളിലുണ്ടായിരുന്ന െനടിയ ശൂലങ്ങെളയും അരയിൽ
െകട്ടിയിരുന്ന വ ങ്ങേളയും െകാണ്ട് ഒരു മഞ്ചലും, ഇലകൾ െകാണ്ട് െമത്തയും
േവഗത്തിൽ അവർ ആജ്ഞാനുസരണം ചമ . സ്വർണ്ണവ ക്കാരൻ തെന്റ കി 
രീടത്തിന് അലങ്കാരമായി ധരിച്ചിരുന്ന തലെക്കട്ടിെന അഴിച്ച് ഇലകളുെടേമൽ
വിരി . ഉടൻ കിങ്കരന്മാർ ആ യുവാവിെന്റ ശരീരെത്ത എടുത്ത് അതിേന്മൽ
കിടത്തി തങ്ങളുെട ന്ധങ്ങളിൽ വഹി െകാണ്ട് വന്ന മാർഗ്ഗത്തിലൂെട നട 

തുടങ്ങി. വൃദ്ധനും യുവാവും പുറെക യാ യായി. ഇവർ യമകിങ്കരന്മാേരാ,
തസ്ക്കരന്മാേരാ, വല്ല ഭൂതങ്ങേളാ, വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട യുവാവിെന്റ ൈവരികേളാ,
ആരാണ്? ആർക്കറിയാം?
കുറി കൾ:1. െകാല്ലവർഷം 901-ാമാണ്ടിലാണ് (1725-26 AD) ഈ അദ്ധ്യായ 
ത്തില് പറയുന്ന കഥ നട ന്നത്. അന്ന് 20 വയ ള്ള അനന്തപത്മനാഭൻ
’ധർമ്മാരാജാ’ യിെല േമ്പാൾഷഷ്ടിപൂർത്തിേയാട് അടുത്തിരി .
2. മഹാഭാരതം ’ ീപർവ്വം’
കനകംമൂലം കാമിനമൂലം
കലഹം പലവിധമുലകിൽ സുലഭം (സ്യമന്തകം ഓട്ടൻതുള്ളൽ)
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അദ്ധ്യായം രണ്ട്

എ യും ീമാനിവൻ നാേക സമനേല്ലാ
സുസ്ഥിരൻ പീന ന്ധനാജാനുബാഹുയുഗൻ
വി തവക്ഷ ഃസ്ഥലൻ വൃേത്താരുദ്വന്ദ്വധരൻ
ശക്തിമാൻ ഹ്മേക്ഷ േതജസ്വിയുവാേവറ്റം.”2 ”
പത്മനാഭപുരം എന്ന നഗരം മുൻകാലങ്ങളിൽ തിരുവിതാംേകാടു സംസ്ഥാന 
ത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായിരുന്നേല്ലാ. അതിനു സമീപമായി ചാേരാട് എ
വിളിക്കെപ്പടുന്ന ദിക്കിൽ െചറുതായ ഒരു െകാട്ടാരം ഇക്കാല ം കാണു ണ്ട്.
െകാല്ലം 903-ലും ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു െകാട്ടാരം ഉണ്ടായിരു . െകാട്ടാരം എ
നാമം മാ േമയു . െചറുതാെയാരു നാലുെക ം മഠപ്പള്ളിയും മാ മുണ്ടായി 
രു . രാജാക്കന്മാരുെട പാർ ം മ ം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും, ഇക്കാലങ്ങളിൽ
ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചില ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ സ്ഥലവിവരണയാദാ  
ക്കൾ തയ്യാറാ ന്നതുേപാെല ആ െകാട്ടാരം വിചാരി കാരൻ െകാട്ടാരം
കാര്യങ്ങൾ അേന്വഷി വരുന്നത് തെന്റ സ്വന്തഭവനത്തിൽ ഇരു തെന്ന
ആയിരുന്നതിനാലും, ചാേരാ െകാട്ടാരം ഇടി ം െപാടി ം വാവൽ, മൂഷി 
കൻ, സർപ്പം മുതലായ ജ ക്കളുെട മന്ദിരമായും കിടന്നിരു . ഇക്കാല ം
അേനകം െകാട്ടാരങ്ങളിൽ കടന്നാൽ, അച്ചി നിർമ്മിതമാകയാൽ എങ്ങെന
േഭദമില്ലാെത വരു േവാ അതുേപാെല, ഒേരവിധത്തിലുള്ള ഗന്ധം നാസികാ 
ര ങ്ങെള പരിതപിപ്പി ന്നതാണ്. ഈ ഗന്ധം ചാേരാ െകാട്ടാരത്തിെന്റ

േത്യകലക്ഷണമായിരു . ഈ രാജമന്ദിരത്തിെന്റ ചു ം ഒരു മതിൽെക്ക ം,
മതിൽെക്കട്ടിൽ െത ം കിഴ ം ഓേരാ വാതിലും ഉണ്ടായിരു . ഒന്നാമെത്ത
അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച സംഭവങ്ങൾ നടന്ന് ര െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേശഷം
ഒരു ദിവസം ഭാതസമയത്ത് േമ റഞ്ഞ നാലുെകട്ടിെന്റ കിഴേക്ക വരാന്തയിൽ
ഒരു മലയാള ാഹ്മണൻ ഇരുന്നിരു . ഇരുപതിനുേമൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന 
കം വയ കാണും. ന തിരിേയാ തിരുവല്ലാേദശിയായ േപാറ്റിേയാ(3) എ
സംശയിക്കാം. േകശവും മീശയും വളർത്തിയിരുന്നതുെകാണ്ട് ദീക്ഷയായിരിക്കാ 
െമ ം വിചാരിക്കാം. എന്നാൽ, മുഖ ൈവദികേതജസ്സ് തീെര ഇല്ലതെന്ന.
വീരരസമാണു നടനം െച ന്നത്. വർണ്ണം നല്ല െവളുപ്പാണ്. നാസിക അസാ 
ധാരണമായ ൈദർഘ്യേത്താടും അ ം സ്ഥൗല്യേത്താടും കൂടിയതാകയാൽ
മുഖസൗന്ദര്യെത്തപ്പറ്റി ാഘി ന്നതു സൂക്ഷി േവണ്ടിയിരി . ഈ അംഗം
അധികമായി ജൃംഭി നിൽ ന്നതുെകാ െള്ളാരു ൈവരൂപ്യമല്ലാെത മ
യാെതാരു കുറ്റവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖാകൃതിെയ സംബന്ധിച്ച് ആേരാപി കൂ 
ടുന്നതല്ല. പിെന്ന ഇതരാംഗങ്ങൾ എല്ലാം പൂർണ്ണലക്ഷണസംയുക്തമായി ള്ളവ
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എ ം സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധി േമ്പാൾ കാണെപ്പടും. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ബാഹുക്കൾ മുട്ടിനു താെഴവെര എ ണ്ട്. ാഹ്മണേവഷമാെണങ്കിലും,
ഉരു യർ ള്ള ന്ധങ്ങളും െനടുതായ കണ്ഠ േദശവും േലാഹയഷ്ടികൾ
േപാെലയുള്ള ബാഹുക്കളും േലശവും മാർദ്ദവം േതാന്നിക്കാത്ത വിശാലമായ
വക്ഷഃ േദശവും ഗജെത്തക്കണ്ട സിംഹംകണ ള്ള േനാട്ടങ്ങളും ഇത്യാദിയാ 
യുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾെകാണ്ട് ക്ഷ ിയവംശജനാെണ കാ ക്കാർ നിശ്ചയി
േപാകും. എന്നാൽ സാധുവായ ഒരു ാഹ്മണെന്റ ഒറ്റമു ം കച്ചമു ം അല്ലാെത
രേജാഗുണ ധാനന്മാരായ ക്ഷ ിയന്മാരുെട അലങ്കാരങ്ങേളാ രസികത്വേമാ
യാെതാ ംതെന്ന ഇേദ്ദഹത്തിന് ഇല്ലായിരു . േമ റഞ്ഞ വ ങ്ങെളത്തെന്ന
ഒ ം ദ്ധേയാടുകൂടി ധരിച്ചിരുന്നില്ല. കച്ചമുണ്ട് അരയിൽ ചുറ്റിയിരിക്കയായിരു 

.*
മുമ്പിൽ കാണെപ്പടുന്ന േവളിമലയിൽ േനാക്കി എേന്താ മനഃേ ശങ്ങേളാടു കൂടി

ാഹ്മണൻ ഇരി . ഇടക്കിെട േകാപഭാവങ്ങളും മുഖ പുറെപ്പടു ണ്ട്.
േമഘങ്ങൾ േമ റഞ്ഞ പർവ്വതത്തിെന്റ അ ഭാഗെത്ത മുഴുവനും മറച്ചിരി  
ന്നതിെന കണ്ടിട്ട് ാഹ്മണന് ഇ കാരെമല്ലാം ആത്മഗതമുണ്ടായി. ”അേല്ല
പർവ്വതേമ, നിെന്റ ഔന്നത്യം തെന്ന നിനക്ക് ആപത്തായിത്തീർന്നിരി ന്ന 
േല്ലാ. നിെന്റ താഴ്വരകളിെല െചറിയ കു കൾ ഉദയരവിയുെട കിരണങ്ങൾ
തട്ടി എ ആനന്ദതുന്ദിലന്മാരായി കാണെപ്പടു ! ആവിമയമായ േമഘങ്ങൾ
അവെയ ബാധി ന്നില്ലേല്ലാ. ഒ വിചാരി നീ ആശ്വസിക്ക. നിെന്നക്കാൾ
െപാക്കേമറുന്ന ഗിരികൾക്ക് ഹിമം എ ള്ള ഒരു ശ കൂടി ഉണ്ടേല്ലാ. നി 
നക്ക് അതിെന്റ പീഡയില്ല. താ നല്ലതുതെന്നയാണ്. പീഡകൾ ഒഴി
മനസ്സമാധാനേത്താടു കൂടി ജന്മം കഴിക്കാം. എന്നാൽ ഈ തത്വെത്ത മനുഷ്യർ

ഹി േണ്ടാ? അതില്ല. തൃഷ്ണ വലുതായ ഒരു മൂർത്തി തെന്നയാണ്. തൃഷ്ണെയ
െവടിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇരുന്നാേലാ? പിെന്ന പഞ്ചം ഇല്ല. എയ്! നടക്കാത്ത
കാര്യങ്ങെള പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങെന മേനാരാജ്യം ക െകാണ്ടിരുന്നാേലാ! മറുകര
കാണുകയില്ല. ഒടുവിൽ വ്യസനിേക്കണ്ടിയും വരും. നട ള്ള കാര്യങ്ങെള
ആേലാചി േനെര നട ന്നതാണ് ഉത്തമപുരുഷലക്ഷണം. ആെട്ട.” ഇ കാര 
മുള്ള മേനാരാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, ാഹ്മണൻ, ’പരേമശ്വരാ’ എന്ന് ഒ വിളി .
’അടിയൻ’ എ വിളിേക െകാണ്ട് മതിൽെക്കട്ടിനു പുറ നിന്നിരുന്ന ഒരു
നായർ അകേത്താ കടന്നിട്ട് ാഹ്മണെന്റ മുമ്പിൽ എത്തി ൈകെകട്ടി വാെപാ 
ത്തി രാജസന്നിധിയിൽ എന്നേപാെല നി . ഈ നായർ സ്ഥാനമാനികളായ
ഇട ഭുക്കന്മാരുെട അകമ്പടിക്കാെരേപ്പാെല വാളും പരിചയും ധരിച്ചിരു .

ാഹ്മണൻ: ”പരേമശ്വരാ, എന്താണ് ഇനി നാം െചേയ്യണ്ടത്? ഇവിടങ്ങളിൽ

https://thalilakkam.in/



മാർത്താണ്ഡവർമ്മ - സിവി രാമൻപിള്ള 18

താമസി ന്നത് അ െവടിപ്പാെണ േതാ ന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരേത്ത
േപാകയേല്ല?”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”ഭൂതപ്പാണ്ടിയിൽ െച വന്ന കാര്യം സാധിക്കാൻ
േനാക്കാെത േപായാേലാ?”

ാഹ്മണൻ: ”അമ്മാവനു സുഖമിെല്ലന്ന വർത്തമാനം കിട്ടിയിരി ന്ന സ്ഥിതി 
ക്ക് ഉടേന ഞാൻ അവിെട എേത്തണ്ടതല്ലേയാ? ഇവിെട താമസിച്ചാൽത്തെന്ന
എ കാര്യസാധ്യമാണുള്ളത്? വ്യവും ആളും ഇല്ലെത ഒ ം നടക്കയില്ല.
ര ം നമുക്കില്ല. ഒരു പഠാണിയുെട സഹായം മാ ം ലഭി .”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”ഇനിയും ഈ ഭാഗത്ത് ആൾ ഉണ്ടാകും. ഉേപക്ഷെകാണ്ട്
ഒ ം അറിവാൻ ഇടവരാത്തതാണ്.”

ാഹ്മണൻ: (േകാപവും ഈർഷ്യയും വർദ്ധിച്ച ഭാവേത്താെട) ”നാം എന്താണു
െചേയ്യണ്ടത്? ഈ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മാണികെള വരുത്താൻ, ആ ശനി(4)
പത്മനാഭപുര വന്നിരി ന്ന സ്ഥിതി കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഞൻ ഒന്ന്
ആേലാചി . നീ ഭൂതപ്പാണ്ടിയിൽേപ്പായി ആറുമുഖംപിള്ളെയ കാണാൻ
േനാക്കണം. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരേത്ത തെന്ന േപാകാം.”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”അടിയൻ തിരുവനന്തപുരംവെര കൂടിവിടെകാണ്ടിട്ട്,
ഭൂതപ്പാണ്ടിയിേലക്ക് പിന്നീട് ആകാം. തനിെച്ചഴുന്ന ന്നതു ശരിയല്ല. കള്ളിയ 
ങ്കാ െവച്ച് പറ്റിയതുേപാെല ഇനിയും ആപത്തിൽ ചാടരുത്.”

ാഹ്മണൻ: ”ആപത്തിെന ഭയന്നാേലാ? നീ ഇ തെന്ന ഭൂതപ്പാണ്ടി
പുറെപ്പടണം. ഇേപ്പാൾ ഉള്ളതിൽ വലിയ ആപത്ത് ഇനി വരാനുേണ്ടാ?”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”ഇങ്ങെന ക ിക്കരുത്. എന്തായാലും േകരളപുരത്ത്
എഴുന്നള്ളിയിട്ട് അവിടന്ന് തിരുവനന്തപുരേത്ത തിരിക്കാം. കടവിെലഴുന്നള്ള 

ം(5) ഒ ം കഴിക്കാെത ഇവിെട ഇരുന്നാൽ കണക്കല്ല.”
ാഹ്മണൻ: ”ഞാൻ തിരുവനന്തപുരേത്ത തെന്ന തിരിക്കയാണ്. ആല 

സ്യത്തിെന്റ വിവരം അറിഞ്ഞി േമലിൽ നടേത്തണ്ട കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി
ആേലാചിക്കാം. അതിനിടയിൽ നീ േപായി മധുരക്കാെര സമാധാനെപ്പടുത്ത 
ണം. ആ േകൾ ന്ന ശബ്ദെമന്താണ്?–” എ പറ െകാണ്ട്, ാഹ്മണൻ
എഴുേന്ന .
ഒടുവിെല വാ കൾ േക പരേമശ്വരൻപിള്ള അരനിമിഷംെകാണ്ട് വാതിൽ 
ക്കൽ എത്തി പുറ േനാക്കീട്ട് ധൃതിേയാടും പരി മേത്താടും മടങ്ങിെയത്തി,
”ക്ഷണം മതിൽ ചാടണം. പ പ േവൽക്കാർ ഇേങ്ങാ തെന്ന വരു .”
എ പറ . ാഹ്മണൻ ഇതു േകട്ടിട്ട് കുലുങ്ങാെത വടേക്കാ ള്ള ഒരു
വാതിൽ തുറന്ന് െകട്ടിനു പുറ കടന്ന് നി യാസമായി വടേക്ക മതിൽ
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ചാടുകയും െച . പുറെക പരേമശ്വരൻപിള്ളയും എത്തി. ഇവർ മതിൽെക്കട്ടിനു
പുറത്തായേപ്പാൾ േവൽക്കാർ െകാട്ടാരത്തിെന്റ െതേക്ക പടിക്കൽ എത്തി.
ആെക പതിനാലു േവൽക്കാർ ഉണ്ട്. ഇവരുെട മാണിയായ േവലു റുപ്പ്,
കട്ടിയും കവണിയും ഉടുത്ത്, തലയിൽ ഒരു പ ം െകട്ടി, വാളും പരിചയും ധരി
മുമ്പിൽ നട ണ്ട്. ഇയാളുെട പരിവാരങ്ങൾ ഓേരാ കുന്തം ധരിച്ചി ള്ളതു
കൂടാെത അരയിൽ ഓേരാ വാളും െകട്ടിയി ണ്ട്. േവലു റുപ്പിെന ഒരിക്കൽ
കണ്ടാൽ പിെന്ന മറ ക യാസമാണ്. േകരളീയനാെണന്ന് പൂർവ്വശിഖ ഒ  
െകാ മാ ം അറിയണം. കാ യിൽ പടിഞ്ഞാെറക്കടലിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ
തീരത്താേണാ ജനനം എ ഭൂമിശാ പരിജ്ഞാനം ഉള്ളവരായ ആളുകൾ
സംശയി ം. െപാക്കം ഒരു കരിങ്കൽച്ചേക്കാളേമയു . വണ്ണം, േദഹകാഠിന്യം
എന്നിവയാലും, ചക്കിേനാടു സാദൃശ്യമുണ്ട്. േന ങ്ങൾ വൃത്താകാരമായി തുറി 

ം, നാസിക ഒരു മാംസക്കഷണം ഉരുട്ടി മുഖത്ത് ഒട്ടിച്ചതുേപാെലയും, ദന്തങ്ങൾ
രേണ്ടാ മൂേന്നാ വരികൾ ഉള്ളവ തങ്ങളിൽ മത്സരം കലർ കറു തടി ള്ള
ചു കെള ആ മി ം, െനറ്റി ഉേണ്ടാ എ സംശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ
വിസ്താരം കുറ ം, ഇങ്ങെന വികൃതമായുള്ള രൂപേത്താടുകൂടിയ ഈ ആളുെട
ൈധര്യെത്ത അയാളുെട കണ്ടകത്വം ഒന്നിേനാടു മാ േമ ഉപമി കൂടൂ. ബ  
ക്കൾ എ ം, അബലകൾ എ ം, ാഹ്മണർ എ ം, കുട്ടികൾ എ ം മ മുള്ള
യാെതാരു േഭദങ്ങളും േവലു റുപ്പിനു ന്ഥമാർഗ്ഗമായിേപ്പാലും പരിചയമില്ല.
തെന്റ നാഥനായ വലിയ തമ്പിയുെട ഉത്തരവുണ്ടായാൽ ’െവെട്ടാന്ന് കണ്ടം രണ്ട് ’
എ ള്ള മാണേമ അയാൾ പാഠമു .
േവലു റു ം സന്നാഹങ്ങളും െകാട്ടാരത്തിനക കട ധൃതിേയാടുകൂടി മുറ്റ 
ങ്ങളും മുറികളും തട്ടിൻപുറവും എല്ലാം പരിേശാധന തുടങ്ങി. അ ം ആേലാചന
കഴിഞ്ഞ് പതിനാലുേപരും വാനരന്മാെരേപ്പാെല മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് ാഹ്മ 
ണനും ശിഷ്യനും േപായി ള്ള വഴി പു കളും െചടികളും പതി കിട ന്നത്
കണ്ടറിഞ്ഞ്, അവെര പി ടർ . കുറ ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ ാഹ്മണെനയും
ശിഷ്യെനയും ക തുടങ്ങി. ’പിടിേച്ചാടാ’ എ േവലു റു വിളികൂട്ടി തെന്റ ഭട 
ന്മാെര ഉത്സാഹെപ്പടുത്തി. ക ം മു ം െകാണ്ട് പാദങ്ങൾ ണ്ടായ േവദനെയ
ഏതും ലക്ഷ്യമാക്കാെത ാഹ്മണനും ശിഷ്യനും വ്യാധെനക്കണ്ട മാൻേപ 
ടകെളേപ്പാെല കുതി പാ . തേലദിവസം ഉപവാസമായിരുന്നതിനാൽ
കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ര േപരും ക്ഷീണി തുടങ്ങി. എങ്കിലും ജീവിതത്തിലുള്ള
ആ ഹംെകാണ്ട് പക്ഷിേവഗെത്തെവ ന്ന ശീ ഗതിേയാടുകൂടി വൃക്ഷങ്ങളും
പാറകളും ചുറ്റി, കു കളും കുഴികളും സമഭൂമികളും കടന്ന്, േവൽക്കാരുെട മുമ്പിൽ 
നി മറ . അ ങ്ങൾേപാെല പാ േപാകുംവഴിയിൽ മുമ്പിൽ വളെര
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അകെലയായിട്ട് ഒരു ചാന്നാൻ നിന്ന് ചില ആംഗ്യങ്ങൾ കാ ന്നത് കാണുക 
യുണ്ടായി. അവൻ നിന്നിരുന്നതിനു സമീപത്ത് വാർദ്ധക്യംെകാണ്ട് കാതൽ
എല്ലാം ചാവി വീണു വി ം ഇലകൾ െകാഴി ം ഉള്ള ഒരു ാവു നിന്നിരു .
ഇടിവീണും, മ േഹതുക്കളാലും െകാ കൾ എല്ലാം നശി േപായിരി .
െചറുതായ ഒരു മുറിേയാളം വിസ്താരമുള്ള ഒരു േപാട് ഈ വൃക്ഷശിഷ്ടത്തിൽ
ഉള്ളതിെന, വായുേവഗേത്താടു തെന്റ സമീപത്ത് എത്തിയ ാഹ്മണന്,
ചാന്നാൻ കാണി െകാടുത്തതിെന കണ്ട് അവെന്റ ആംഗ്യങ്ങളുെട താ ര്യെത്ത
മനസ്സിലാക്കീട്ട്, കാൽക്ഷണംെകാണ്ട് അേദ്ദഹവും ശിഷ്യനും അതിനക  
കട . ഇവർ ര േപരും വൃക്ഷേകാടരത്തിനുള്ളിൽ ആയതു കണ്ടേശഷം
ചാന്നാൻ േനെര പടിഞ്ഞാറുേനാക്കി ഓടി ടങ്ങി. േവൽക്കാർ വഴിെതറ്റാെത,

ാഹ്മണനും ശിഷ്യനും ശ്വാസെത്ത അടക്കി നിേശ്ചഷ്ടരായിരുന്ന വൃക്ഷേത്ത 
യും കടന്ന്, മുമ്പിൽ കണ്ട കാലടികെള ലക്ഷ്യമാക്കി പടിഞ്ഞാേറാട്ട് തിരിഞ്ഞ്
ഓടിേപ്പാകയും െച . തങ്ങൾ ഇരുന്നിരുന്ന വൃക്ഷെത്ത കടന്ന് േവൽക്കാർ
േപായ ഉടെന ാഹ്മണനും പരേമശ്വരൻപിള്ളയും വൃക്ഷഗഹ്വരത്തിൽനിന്ന്
പുറത്തിറങ്ങി േവഗത്തിൽ കിഴേക്കാ നട തുടങ്ങി. ഏകേദശം കാൽനാഴിക
ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ വലുതായ ഒരു പനങ്കാലാ (പനകൾ നിറ ള്ള പറമ്പ് )
കണ്ടിട്ട്, അതിൽ കടന്ന് അവിെട നിന്നിരുന്ന ചില ചാന്നാന്മാേരാട്, സമീപത്ത്
നായർഗൃഹം ഏെതങ്കിലും ഉേണ്ടാ എ ം മ ം അേന്വഷി തുടങ്ങി.
ഇതിനിടയിൽ േവൽക്കാർ േവഗം കുറയ്ക്കാെത പായു ണ്ട്. ’ആണുങ്ങെളങ്കിൽ
തല െകാ േപാരണം’ എ ം മ ം ചില നിശ്ചയങ്ങെള ഓടു തിനിടയിൽ
േവൽക്കാെര േവലു റു ധരിപ്പി . എന്നാൽ കുറ മുമ്പിൽ കാണെപ്പട്ട

ാഹ്മണനും ശിഷ്യനും ഒ മറഞ്ഞതിെന്റ േശഷം വീ ം ത്യക്ഷരാകുന്ന 
േതയില്ല. കാലടികളും കാണാതായി ടങ്ങി. എേന്താ ഒരു ശബ്ദം േകട്ടിട്ട്
എല്ലാവരും നായാ നായ്ക്കെളേപ്പാെല കിത െകാണ്ട് ആ സ്ഥലെത്ത .
അവിെട ഒരു ാന്തരൂപനായ ചാന്നാൻ പാ പാടി െവയിലുംെകാ സുഖി
നിൽ .
േവലു റുപ്പ്: ”എടാ പയേല, ഈ വഴിേയ ര േപർ ഓടുന്നതു കേണ്ടാടാ?”
ചാന്നാൻ: ”കേണ്ടാടാ കേണ്ടാടാ പുലി ചാടിവരുന്നതു കേണ്ടാടാ?” എന്നിങ്ങെന
പാടിെക്കാണ്ട് ചില കലാശങ്ങൾ തുടങ്ങി. േവലു റുപ്പിെന്റ കർണ്ണങ്ങളിൽ
ചാന്നാെന്റ സ്വരം വ്യക്തമായി എേപ്പാൾ പതി േവാ അേപ്പാൾ അയാളുെട
ഉള്ളിൽ ഒരു സം മമുണ്ടായി. അകാരണമായി ണ്ടായെതന്ന് അയാൾക്ക്
അേപ്പാൾ േതാന്നിയതായ സം മെത്ത അടക്കീട്ട് ”എടാ ാന്താ, േചാദി 

ന്നതിന് ഉത്തരം പറയാ ഭൂതംേപാെല നി തുള്ളിയാൽ അനുഭവം
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െചള്ളയിലാണ് ” എ േദഷ്യേത്താടു പറ . ഇതിനുത്തരമായി ”േവളിമല 
യിേല േപാവാതുേങ്കാ–തീേകാരിെച്ചാരികിറ പൂതമുേണ്ട” എ പാടിെക്കാണ്ട്
ചില ചുവടുകളും വിസ്തരി വച്ചതല്ലാെത േവലു റുപ്പിെന്റ തുള്ളലിെന കണ്ടിട്ട്
ചാന്നാൻ ഒ ം തെന്ന അതിെന ആദരിച്ചില്ല. ഈ അനാദരഭാവം ക ണ്ടായ
േകാപംെകാണ്ട്, ചാന്നാൻ ബുദ്ധിഹീനനാെണ വിചാരി സമാധാനെപ്പേട 
ണ്ടെത ള്ള സംഗതിേയയും മറന്ന്, അവെന േവലു റുപ്പ് തെന്റ പാദത്തൽ
ഒ ഹരി . അേപ്പാൾ എന്താശ്ചര്യമാണ്! എ നി പുറെപ്പടു
എന്നറിയാെത ബാണങ്ങൾ വർഷി തുടങ്ങി. ഒ ര േവൽക്കാർ അ േമ
നില പതിക്കയും െച . ഇങ്ങെനയുള്ള ആപത്തിനിടയിൽ ആ സ്ഥല
നിൽ ന്നതു കണക്കെല്ല കരുതീട്ട് അതുവെര ചാന്നാെന്റ േഗാഷ്ടികൾ ക
രസി െകാ നിന്നിരുന്ന േവൽക്കാർ കാ തട്ടിയ കരിയിലകൾ േപാെല
പറ പത്മനാഭപുരെത്തത്തി. തെന്റ പരിവാരങ്ങൾ ഓടിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ട്
േവലു റു ം പുറേക എത്തി.
േവലു റുപ്പിെന്റ പാദം തെന്റേമൽ പതിച്ചേപ്പാൾ മിന്നൽേപാെല തെന്റ മുഖ  

കാശിച്ചതായ രൗ െത്ത അടക്കീട്ട്, ശരങ്ങൾ തെന്റ മുമ്പിൽ വീഴുന്നതിെന
കണ്ടി ം, ഏതും ഗണ്യമാക്കാെത പാ പാടിയും ആട്ടം ആടിയും േഗാഷ്ടി
കാട്ടിയും െകാ തെന്ന ചാന്നാൻ ആ നില നി . േവലു റുപ്പ് മുമ്പായവർ
ഓടിേപ്പായതിെന്റ േശഷം കുറച്ചകെല ഒരു വൃക്ഷത്തിെന്റ മറവിൽ നിന്ന്, വി ം
ആവനാഴിയും ധരിച്ച ഒരു നായർ ചാന്നാെന്റ മുമ്പിൽ ത്യക്ഷനായി. വി ം
വില്ലാളിയും തമ്മിൽ േയാജിപ്പായിരു . വില്ലിൽ ചായം േത മിനുക്കീ ള്ളതു
കൂടാെത രണ്ടറ്റ ം െവള്ളിെക്ക കളും ഉണ്ട്. അതിെന്റ നീളവും ഘനവും
കണ്ടാൽ പൂർവ്വയുഗത്തിെല മഹാരഥന്മാർ വല്ലവരും ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന വി 
ല്ലാേണാ എ സംശയി േപാകും. നായർ തുേലാം കറു കൃശനായ ഒരു

ാകൃതസ്വരൂപനായിരു . എങ്കിലും അയാളുെട െപാക്കവും ഗാ ത്തിെന്റ
ദാർഢ്യവും േനാട്ടങ്ങളുെട ഉ ഭാവവും ശൗര്യമു കളായി അയാളിൽ കാണെപ്പട്ടി 
രു . വലതുൈകയാൽ വില്ലിെന ഈർക്കിെലന്ന േപാെല ചുഴറ്റിെക്കാണ്ടാണ്
ചാന്നാെന്റ മുമ്പിൽ നായർ േവശിച്ചത്. തെന്റ കാലിൽ തടയുന്ന െചറിയ െച 
ടികെള കാലുെകാ തെന്ന േവേരാെട പറി ദൂെര എറി െകാണ്ടായിരു
യാ . ആവനാഴിയിൽ അേനകവിധമായ അ ങ്ങൾ കിടന്നിരു . ചാന്നാെന്റ
സമീപെത്തത്തി അവിെട വീണുകിടന്ന അ ങ്ങെള എടുത്ത് ആവനാഴിയിലും
അ ംെകാ മരി കിടന്നിരുന്ന ര േവൽക്കാെര പുറങ്കാലാൽ േകാരി അനാ 
േയേസന അകല ള്ള ഒരു ചുള്ളിക്കാട്ടിലും നിേക്ഷപി . ഒടുവിലെത്ത ിയ
കണ്ട് ചാന്നാെന്റ ഭാവം അ ം പകർ . ര േപരുമായി കുറ സംഭാഷണം
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കഴിഞ്ഞ് ഓേരാ വഴി തിരി േപാകയും െച .
കുറി കൾ :1.ര െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേശഷം 2.മഹാഭാരതം സംഭവപർവ്വം
3.പത്തില്ലത്തിൽ േപാറ്റിമാർ എന്നറിയെപ്പടുന്നവരാണ് തിരുവല്ലാേപ്പാറ്റിമാർ
ഈ വർണ്ണനായക്കാധാരം പത്മനാഭപുരം െകാട്ടാരത്തിെല മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 
യുെട ചി മായിരിയ്ക്കണം.
4. മഹാരാജാവിൻെറ പു നായ ീപത്മനാഭൻ തമ്പി.
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അദ്ധ്യായം മൂന്ന്

എന്നിനിക്കാണു ഞാൻ എൻ ിയതമ!”
”പീഡിേക്കണ്ടാ തനേയ സുനേയ” ”
തിരുവനന്തപുര പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ ത്തിനു പടിഞ്ഞാറുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ
അക്കാലങ്ങളിൽ ന തിരിമാർ, േപാറ്റിമാർ, തിരുമു ാടന്മാർ, അമ്പലവാസി 
കൾ, നായന്മാർ ഇവരുെട ഗൃഹങ്ങൾ മാ േമ ഉണ്ടായിരു . പടിഞ്ഞാേറാട്ട്
ഒരു രാജപാതയും അേനകം ഇടവഴികളും അല്ലാെത സഞ്ചാരത്തിനു സൗകര്യ 
മുള്ളതായ േറാഡുകൾ ഇല്ലയിരു . ഇടവഴികൾ മിക്കതും ശുചിയില്ലാെതയും
വിസ്താരം കുറ ം ഇരുന്നിരു . തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാർ ഈ
പട്ടണെത്ത പത്മനാഭപുരെത്തേപ്പാെലതെന്ന ഒരു രാജധാനി ആക്കിെവച്ചിരു 

. രാജകുടുംബത്തിെന്റ പാർ ം മിക്കവാറും ഈ സ്ഥല തെന്ന ആയിരു .
എങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിെന്റ തലസ്ഥാനത്തിനു േവണ്ട ബഹിരാഡംബ 
രങ്ങൾ ഇല്ലായിരു . പൂർവ്വസ്ഥിതികെള േഭദെപ്പടുത്തിയാലും അതുകളുെട
മാതൃക മാ മായി വല്ല അവശിഷ്ടങ്ങേളയും സൂക്ഷി രക്ഷി ന്ന ഒരു നടപ്പ്
ചില േദശങ്ങളിൽ ഉണ്ടേല്ലാ. അനന്തൻകാട് എ സിദ്ധിയുള്ള വനത്തിെല
ചില വൃക്ഷങ്ങെള ഇ ം നിറുത്തി പൂജി വരുന്നതായി േകൾ ണ്ട്. അ  
കാരംതെന്ന തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിെന്റ പൂർവ്വസ്ഥിതി ഹി ന്നതിനു
താ ര്യമുള്ളവരുെട അഭീഷ്ടസാദ്ധ്യത്തിനായി, മ ഭാഗങ്ങെളേപ്പാെല ആവശ്യമു 
ള്ള േറാഡുകളും മ ംെകാണ്ട് അലേങ്കാലെപ്പടാെത ീവരാഹം, െപരുന്താന്നി,
പാൽ ളങ്ങര എന്നീ േദശങ്ങെള കഴിയുന്നതും രക്ഷിച്ചിരി . ഈ സ്ഥ 
ലങ്ങളിൽ കാണെപ്പടുന്നതുേപാെല ഉള്ള ഇടവഴികളും കയ്യാലകളും ഭവനങ്ങളും
ആണ് അ തിരുവനന്തപുരം െകാട്ടാരത്തിനും പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ ത്തിനും
ചു ം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇടവഴികളിെല മുേട്ടാളം പുതയുന്ന മണലിൽ അേനകം
ദിവ്യനിേക്ഷപങ്ങെള ദിവസം തി ജനങ്ങൾ സ്ഥാപി േപാന്നിരു . അതി 
നാൽ ആ േദശങ്ങളിൽ േരാഗാദി സമ്പ കളും വർദ്ധി വന്നിരു .
പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ ത്തിൽനി മി ാനന്ദപുരം േക്ഷ ത്തിേല ള്ള
മാർഗ്ഗത്തിനു കുറ െത മാറി പടിഞ്ഞാേറാട്ട് ഒരു ഇടവഴി കറ വിസ്താരവും
ശുചിയും ഉള്ളതായി കാണ്മാനുണ്ടായിരു . ഈ വഴി കുറ പടിഞ്ഞാറു
െചന്ന് ഒരു ഭവനേത്താട് അവസാനിച്ചിരു .മരി േപായ ഉ ൻ കഴ  
ട്ട പിള്ളയുെട ഭാര്യയുെട ഗൃഹമായ സിദ്ധിയുള്ള െചമ്പകേശ്ശരി വീട്
ഇതാണ്.പഴയമാതിരിയിലുള്ള ഊക്കൻെകട്ടിടങ്ങൾ ഇതിനക കാണ്മാനു 
ണ്ട്.െചമ്പകേശ്ശരി വീട്ടിെന്റ കണക്കിൽ ഇക്കാലങ്ങളിൽ വീടുകൾ ഉെണ്ട
േതാ ന്നില്ല.ഈ വീട്ടിെല കാരണവന്മാർ േവണാട്ടധിപന്മാരുെട മ ിമാരാ 
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യിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ പണിെചയ്യിച്ചി ള്ള ഗൃഹമാണ്. ധാനെകട്ടിടത്തിൽ
െതേക്ക അറ്റത്ത് ഒരു പൂമുഖവും ,പൂമുഖത്തിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാേറാട്ട് ഒരു
വാതിൽ ഉള്ളതു കടന്നാൽ െത വടക്കായി ഒരു മുറിയും ,ഈ മുറിയുെട
പടിഞ്ഞാറതിരു കീഴുേമൽ അടിയിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം കൽെക്ക ം േശഷം
നിരയും.ഈ നിരയിൽ ര മുറിയിേല ള്ള വാതിലുകളും ഈ വാതിലുകളുെട
പടികളിൽ കയറുന്നതിന് വ്യാളീവി ഹങ്ങളാൽ താങ്ങെപ്പട്ടി ള്ള പടികളും
വാതിലുകൾ ഈരണ്ട് ഇടങ്ങഴി കളും കുറ്റികളും പിന്നൽച്ചങ്ങലകളുംെകാ 

ബന്ധിക്കെപ്പട്ടി ള്ളതുകളും െനടുതായ മുറിയിൽനി വടേക്കാട്ട് ഒരു
വാതിലും ,ആ വാതിൽ കടന്നാൽ കിഴ പടിഞ്ഞാറായി ഒരു മുറിയും,ഈ
മുറിയുെട െതേക്കനിരയിൽ പടിഞ്ഞാറുനീങ്ങി േമൽപറഞ്ഞ ര മുറികളു 
െടയും പടിഞ്ഞാറുവശ ള്ളതായ ഒരു അറയിേല ള്ള വാതിലും ,േമൽ
പറയെപ്പട്ട നാലു മുറികളും അറയും പൂമുഖവും ചുറ്റി വരാന്തയും,െതേക്ക വരാ 
ന്തയിൽ പൂമുഖത്തിെന്റ അറുതി മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് അറുതി വെര അഴികളും
ആണ്. പൂമുഖ നവരംഗത്ത ം അേനകം വി ഹങ്ങൾെകാത്തീ ള്ള കൽ 

ണുകളുമുണ്ട്. ഈ ധാനെകട്ടിടത്തിനു പടിഞ്ഞാറായി ഇക്കാലങ്ങളിെല
അറ രമാതിരിയിൽ ഒരു െകട്ടിടവും ,കിഴ വശത്ത് ഒരു ചാവടിയും െത 

വശത്ത് ’െതക്കത് ’ എന്നറിയെപ്പടുന്ന പരേദവതാഗൃഹവും വട വശത്ത്
വടക്കത് എ പറയെപ്പടുന്ന അടുക്കള,കലവറ മുതലായതും ഉണ്ടായിരു
.അറ രയിൽ നി ധാനെകട്ടിടത്തിേല െത ം വട മായി ര
െവട്ടിേച്ചർ കളും തളങ്ങളും ഉണ്ടായിരു .അതുേപാെല തെന്ന വടക്കതിൽ 
നിന്ന് അറ രയിേല ം ധാനെകട്ടിടത്തിേല ം ഓേരാ ം ഉണ്ടായിരു
ഈ െവട്ടിേച്ചർ കളിെല തളങ്ങൾ പുറവശങ്ങളിൽ നിരകളും വാതിലുകളും
ഉണ്ടായിരു . അറ രയുെട പടിഞ്ഞാറുമാറി െത വടക്കായ ഒരുെകട്ടിടം
കൂടിയുണ്ട്. ഇത് ആയുധ രയായിരു . ഈ ആയുധ രസൂക്ഷി കാരൻ
ശ ആശാൻ എെന്നാരാളായിരു .അതാതുകാലങ്ങളിെല സൂക്ഷി കാരും ആ
ഭവനങ്ങളിെല കാരണവരും ഒഴിെക മ ള്ളവർഈ ആയുധ രയുെട അകം കണ്ടി 
ട്ടില്ല.െതക്കതിെന്റ െത ം ആയുധ രയുെട പടിഞ്ഞാറും വടേക്ക െകട്ടിടത്തിെന്റ
വട ം വശങ്ങൾ ചുറ്റി േകാട്ടക്കയ്യാലയും െതേക്ക മതിലിനു െത നീങ്ങി ഒരു
മഠവും ഒരു കുളവും കുള രയും കിണറും ഉണ്ടായിരു . വടേക്കെകട്ടിടത്തിെന്റ
കിഴ വശ ം ’വീട് ’ എ മാ ം പറയെപ്പടുന്ന ധാനെകട്ടിടവും ’പടി ര’
എ പറയെപ്പടുന്ന ചാവടിയും േചർത്ത് ഒരു മതിൽ ഉള്ളതിെന്റ വട മായി
ഒരു വലിയ കരിങ്കൽെക്ക കിണറും െതാട്ടിയും ഒരു ഉര രയും ;ആയുധ രയുെട
വടക്കായി ഒരു േതങ്ങാ ടും കൂടി ഉണ്ട്. െചമ്പകേശ്ശരി വീട്ടിൽ ചില കല്ലറകളും
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കൃ ിമമാർഗ്ഗങ്ങളും ഉള്ളതായി ഒരു തിയുണ്ട്.
ഈ െകട്ടിടങ്ങളിെല മുറികൾ ഒ ം തെന്ന കിടപ്പിനും ഇരുപ്പിനും സുഖമുള്ള 
തായിരുന്നില്ല.അറ രയ്ക്കകം മാ ം കുറ െവടിപ്പാക്കി ഇട്ടിരു ഇവിെടയുള്ള

ധാന ഇറയത്ത് കരിന്താളിയിൽ പണിെചയ്യെപ്പട്ട വലുതായ ഒരു കട്ടിലിൽ സൂ 
ര്യപടം െകാ ള്ള െമത്ത ,തലയണ മുതലായതുകൾ ഇട്ട് അലങ്കരി വച്ചിരു .
അന്യരായ സാധാരണ പുരുഷന്മാർ വന്നാൽ പടി രയിലും മാണികൾ പൂമുഖ 

ം ഇരിക്കയാണു പതിവ്. മരി േപായ കഴ ട്ട പിള്ളയുെട അനന്തരവൻ
േതവൻ വി മൻ പിള്ള ം െചമ്പകേശ്ശരി മൂത്തപിള്ള ം ഗൃഹത്തിെല പരി 
ചാരകന്മാർ ം അല്ലാെത മ പുരുഷന്മാർ വടേക്കെക്കട്ടിലും അറ രയിലും
കട കൂടാത്തതാകു . െചമ്പേശ്ശരി മൂത്തപിള്ളമാരുെട ഉറക്കം അറ രയി 
ലായിരുെന്നങ്കിലും അക്കാലെത്ത മൂത്തപിള്ളയുെട ഭഗിനിയും മരി േപായ
കഴ ട്ട പിള്ളയുെട ഭാര്യയും ആയ* കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള പു ീസേമതം
ഭർത്താവിെന്റ മരണാനന്തരം തെന്റ ഭവനത്തിേല മടങ്ങി വന്നതു മുതൽ ആ
സ്ഥലം അവർക്കായി വി െകാടുക്കെപ്പട്ടിരു .െചമ്പകേശ്ശരി മൂത്തപിള്ളയുെട
സഹപാഠിയും ഇഷ്ടനും ആയിരുന്ന മരി േപായ കഴ ട്ട പിള്ളയുെട മകളും
തെന്റ ഭാഗിേനയിയുമായി ഒരുെപൺകുട്ടിയുള്ളവൾ വിേശഷിച്ച് മ േശഷക്കാർ
ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ,കാരണവരുെട അതിവാലത്സല്യഭാജനമായി 
രു . ഈ കഥയുെട ആരംഭകാലത്ത് അേദ്ദഹത്തിനു നാ ത്തി ഒൻപതും
സേഹാദരി മുപ്പത്തിഏഴും അനന്തരവൾ പതിനാറും വയസ്സായിരു .ഈ
അനന്തരവൾകുട്ടിെയ വിവാഹം െച ന്നതിന് അവളുെട അച്ചെന്റ ഭാഗിേനയൻ
േതവൻവി മൻപിള്ള വളെരെയാെക്ക താൽപര്യെപ്പട്ടി ം കുട്ടിയുെട വിസമ്മതം
േഹതുവാൽ നടന്നില്ല.ഈ കുട്ടിെയ അച്ഛനും മെറ്റാരാളും മാ ം പാറു ട്ടി എ
വിളി വന്നിരു .അമ്മ മുതലായവർ’തങ്കം’എന്നാണു വിളി ന്നത്.നാമേധയം
പാർവതിപ്പിള്ള എന്നായിരു .
പാറു ട്ടി ായം െകാണ്ട് നവയൗവനം വ നാൾേതാറും വളരു എ
പറയാവുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ആയിരുെന്നങ്കിലും ബാല്യത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ
മുഴുവനും നീങ്ങി േചേതാേമാഹിനികളായുള്ള യുവതികളുെട ശരീരമുഴു ം

ൗഢിയും അക്കാലത്ത് അവളിൽ ആസന്നമായിരുന്നില്ല. അവൾെപാക്കം
കൂടിയവളാണ്.എന്നാൽ കാ കൗതുകം േതാന്നിക്കാത്തവിധം െപാക്കം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.സകല അവയവങ്ങളും ഒന്നിെനാ േയാജിപ്പായിരുന്നതു 
െകാണ്ട് ഈ െപാക്കം അവളുെട സൗന്ദര്യത്തിൽ ഒരംശംമായിരുന്നേതയു 

.െചമ്പകപുഷ്പെത്ത െവ ന്ന വർണ്ണേത്താടുകൂടിയ കൃശമായഗാ ം,വിശിഷ്യ
അതിെന്റ ലാവണ്യത്താലും മാർദ്ദവത്താലും അതിമേനാജ്ഞമായിരി െന്ന 
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ങ്കിലും, ആദിത്യൻ മറഞ്ഞ ഉടെന കാണെപ്പടുന്ന ച െന സംബന്ധിച്ച്
ആേരാപിക്കാവുന്ന ഒരു ന നതയുെണ്ട ള്ളത് തുടി ന്ന കവിൾത്തടങ്ങളിൽ
ദൃശ്യമാകുന്ന കൗമാര ചിഹ്നംെകാ തെന്ന ത്യക്ഷമാകു ണ്ട്. ശിര മുതൽ 
ഏകേദശം മുഴങ്കാേലാളം ഇരുഭാഗ ം കവി കിട ന്ന േകശപാശത്തിെന്റ
കാർഷ്ണ്യം അവളുെട ശരീരകാന്തിെയ ഉജ്ജ്വലിപ്പി .വൃത്താകാരെത്ത വിട്ട്
അ ം ഒ നീ ള്ള മുഖേത്താടു സാമ്യം പറയുന്നതിനു യാെതാ ം തെന്ന
ഇല്ല.എങ്കിലും കാമുകന്മാരായുള്ളവേരാട് ’അകെല ’എ ക ി ന്നതായ
ഒരു ൈസ്ഥര്യരസം െനടിയ േന ങ്ങളിൽ നി വഹി ന്നതുെകാ ം
,േശാണമായുള്ള അധരപല്ലവത്തിലും വള ള്ള ചില്ലീയുഗങ്ങളിലും കളിയാടുന്ന
രസങ്ങൾ വശീകര ധാനങ്ങളല്ലാത്തതിനാലും ന െട നായികയുെട സൗന്ദര്യം
രസവത്തായും ലളിതമായും ഉള്ളതെല്ലന്ന് രസികന്◌ാർചിലർ വിചാരിേച്ചക്കാം .
എന്നാൽ ഒേരാ സന്ദർഭാനുസരം അവളുെട മുഖത്ത് ഉളവാകുന്ന വിശിഷ്ടങ്ങളായ
ഭാവരസങ്ങെള കാണുന്നവർ സീത, ൗപദി മുതലായ ദിവ്യ യുവതികേളാടു
ന െട നായികെയ ഉപമി വരാറുണ്ട്.സത്യം,ആർ ത,ഔദാര്യം ഇത്യാദി
യായ ഗുണങ്ങൾ വിളനിലമായിരുന്ന അവളുെട മനസ്സിെന്റ നിഷ്കലങ്കത
ഒന്നിെന മാ ം ന െട നായികയുെട സൗന്ദര്യസാരസർവ്വസ്വമായി അവളുെട
അച്ഛനും മെറ്റാരാളും വിചാരി വന്നിരു .
പാർവ്വതിഅമ്മയ്ക്ക് പതിന്നാലു വയസ്സായ കാലം മുതൽ എേന്താ ഒരു മനേ ശം
സംഭവിച്ചി ണ്ട്.എല്ലാേ ാഴും ജീവച്ഛവം േപാെല ഒന്നിലും ഒരു സേന്താഷം
കൂടാെത തെന്റ സ്ഥാന തെന്ന ഇരുന്ന് ഓേരാമേനാരാജ്യങ്ങെളെക്കാ
ദിവസം കഴി കൂട്ടിേപ്പാരു .ചില തം,ധ്യാനം ,പുരാമപാരായണം എന്നി 
വയും അനുഷ്ഠി േപാരു ..വിവാഹക്കാര്യെത്തപ്പറ്റി സംസാരി ന്നവേരാടു
മുഷിയുകയും െച ം.അച്ചെന്റ ഗൃഹത്തിൽവച്ച ഒരു ആശാൻഎൺചുവടി മുത 
ലായ കണ കളും സിദ്ധരൂപം ,അമരേകാശം മുതലായവയും പാറു ട്ടിെയ
പഠിപ്പി .പിന്നീട് ഒരു പിഷാെരാടി കുറ കാലം ചിലകാവ്യങ്ങളും വായിപ്പി 
ച്ചിരു .സംഗീതാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലങ്കിലും സ്വരമാധുര്യം ഇതുേപാെല
മെറ്റാരു ീ ം ഇെല്ല തെന്ന പറയാം .രാമായണം മുതലായ കിളിപ്പാ കൾ
പാറു ട്ടി വായി ന്നതു േകട്ടാൽ ’ശിലയുമലി േപാം ’എ ള്ള െചാ ം
’േകാകിലവാണി’, ’ശുകവാണി’, ’കളഭാഷിണി’ ഇത്യാദിയായസ്വര ശംസക 
ളും പാറു ട്ടിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അതിശേയാക്തികളെല്ലന്ന് ആരും
ഭയെപ്പടും. സാധു കൃതിയാെണങ്കിലും വാല്യക്കാർ ം മ ം പാറു ട്ടിെയ
ബഹുഭയമാണ്. തെന്റ സ്വന്തഭവനങ്ങളും അച്ഛനമ്മാവന്മാരുെട ഇഷ്ടൻ തി 
രുമുഖ പിള്ളയുെട ഗൃഹവും ചിലേക്ഷ ങ്ങളും അല്ലാെത മെറ്റാരു സ്ഥലവും
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താൻ കണ്ടിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാലും അന്യരായ ജനങ്ങേളാട് അധികസഹ 
വാസം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും പാറു ട്ടിക്ക് േലാകപരിജ്ഞാനം വളെര
കുറവായിരു .നിസ്സാരമായുള്ള വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി സംസാരിക്ക,വൃഥാ േകാ 
പിക്ക,അനാവശ്യമായി ഭൃത്യെര ശാസിക്കഇത്യാദിയായദുശ്ശീലങ്ങൾ ഒ ം
തെന്ന പാറു ട്ടിെയ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല..അച്ഛെന്റ ഛായയും സ്വഭാവഗാംഭീര്യവും
മകൾ സിദ്ധിച്ചി ണ്ട്.കാർത്ത്യായനി അമ്മ മകെള റിച്ച്അധികം വാൽ 
സല്യവും അതുമൂലം കുറെച്ചാരു ഭയവും ഉണ്ട്..
രണ്ടാമെത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച സംഗതികൾനടന്നതിനു മൂ നാലു 
ദിവസം മുൻപിൽ ന െട നായിക അവളുെട മഠത്തിൽ കുളിയും അത്താഴം
ഊണും കഴിച്ച് വാല്യക്കാരിയും ആയിട്ട് െചമ്പകേശ്ശരി അറ രയിൽ മട 
ങ്ങിെയത്തിയിരി .പാറു ട്ടിക്ക അ േസാമവാര തം ആയിരു .
അറ രനിരയിൽ തൂക്കിയിരുന്ന ഒരു മാേന്താൽ എടുത്ത് അവിെടനിന്നിരുന്ന വി 
ളക്കിനു െത വശത്തിട്ട് അതിേന്മലിരിപ്പായി .ആഭരണങ്ങൾ അധികെമാ ം
ധരിച്ചിട്ടില്ലായിരു . രത്നഖചിതമായുള്ള െചറിെയാരു താലി െവള്ളനൂലി ൽ
േകാർത്ത് കഴുത്തിൽ ധരിച്ചിരുന്നതു കൂടാെത നാസികയിൽ വിലേയറിയതും
സമീപ ള്ള ദീപത്തിെന്റ തിബിംബത്താൽ മെറ്റാരു ദീപം കൂടി ക  
േണ്ടാ എ േതാന്നി ന്നതുമായ ഒരു ഒറ്റ വ വച്ച മു ത്തിയും വിരലിൽ
രണ്ട് ഈര്ക്കിെലാടിയൻ േമാതിരവും മാ േമ ഉണ്ടായിരു . കറുത്ത ഈർ 
ക്കിൽക്കരയൻ േകാട്ടാർമുറി അരയിലും ആെവട്ടിൽതെന്നയുള്ള ഒരു കവണി
വിടുർത്തി മാറ ം ധരിച്ചിരു .ഈ കവണി ധരിച്ചിരുന്നത് മുലക്കച്ചയായും
ഏത്താപ്പായും േമൽ ടവയായും കുചങ്ങൾക്ക് ഒരു ൈകേലസ്സായും അല്ലായി 
രു . ഒരു വശെത്ത ഒരു മുന്തിെകാണ്ട് മാറുമുഴുവൻ മറച്ചിട്ട് ഭുജങ്ങെളയും
മുൻപിൻ ഭാഗങ്ങേളയും മറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം കവണിെയ റ്റി മേറ്റ മുന്തിെകാണ്ട്
ഒ കൂടി മാറിെന ചുറ്റിയിരി കയായിരു . മാേന്താലിൽ ഇരുന്നിട്ട് പാറു ട്ടി
വാല്യക്കാരിേയാട്, ”ആ ന്ഥവും പലകയും ഇെങ്ങടുക്ക് ” എ പറ .
വാല്യക്കാരി : ” ഏതു െകരന്തം െകാച്ചമ്മാ?എ ം വായിക്കണേതാ െനായമ്പി 
നു വായിക്കണേതാ?”
പാറു ട്ടി : ”എ ം വായി ന്ന ന്ഥം മതി”
വാല്യക്കാരി : ” അെതന്താ–ഇ തിങ്കളാ അല്ലിേയാ?”
പാറു ട്ടി : ”രാമായണ ന്ഥം മതി; ഓ!മതിൽക്കകെത്ത ശംഖനാദം േകൾ  

. സന്നപൂജയം മ ം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം.നിനക്ക് ഉറേങ്ങണ്ട േനരമായിേപ്പാ 
യി.”
വാല്യക്കാരി : ” എന്നാൽ ഞാൻ െകരന്തവും എടു വേച്ചച്ച് ഇ തെന്ന നല്ല
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മൂലയിലും ചുരു െകടേന്നാേട്ടാ?”
പാറു ട്ടി : ”അതു േവണ്ട, ന്ഥം എടു തന്നിട്ട് അ വല്ലയിട ം െപായ 
െക്കാൾേക േവ .പലകയും േവണം. ” വാല്യക്കാരി ഈ സാധനങ്ങൾ എടു
പാറു ട്ടിയുെട മുമ്പിൽ വച്ചിട്ട് വടേക്കെക്കട്ടിേല േപായി. പാറു ട്ടി ന്ഥം
ൈകയ്യിെലടു വ െകാണ്ട് കുറ േനരം ആേലാചനേയാടുകൂടി ഇരു . മുഖം

േമണ േഭദി തുടങ്ങി. രക്ത സാദമുള്ള മുഖമാകയാൽ കുേറശ്ശ ചുവ തുട 
ങ്ങി. കഠിനമായ വ്യസനം െകാണ്ട് കവിൾത്തടം വിറ . േന ങ്ങളിൽ
ക നീർ നിറഞ്ഞ് ഓേരാ തുള്ളിയായി മാറുമറച്ച വ ത്തിൽ വീണുതുടങ്ങി.
വ്യസനം അടക്കാൻ മിച്ചിടേത്താളം അതു വർദ്ധിക്കയും െച .വ പുച്ഛം
െകാണ്ട് േന ങ്ങളും മുഖവും തുട കയും, ദീർഘനിശ്വാസങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിെട
വിടുകയും അമർ ന്ന വിലാപസ്വരം ചിലേപ്പാൾ െപാട്ടിേപ്പാകയും, ഇങ്ങെന
ആയിട്ട് സ്വൽപ്പേനരംെകാണ്ട് ക നീർ വീണ് മാറിടം തണുത്തേപ്പാൾ
ദുഃഖവും ഒ ശാന്തമായി. െപെട്ടന്ന് ഒരു യുക്തി ഉള്ളിലുദിക്കയാൽ വ ംെകാണ്ട്
േന ങ്ങൾ തുടച്ചിട്ട് രാമായണ ന്ഥം എടുത്ത് പലകേമൽ വ െകട്ടഴി .
പിന്നീട് ന്ഥെത്ത ര ൈകകളാലും എടുത്ത് േന ങ്ങേളാടു േചർത്ത്
കുറ േനരം ധ്യാനസ്ഥിതിയിൽ ഇരു . തെന്റ ശ് നത്തിെന്റ ഫലം എങ്ങെന
കാണെപ്പടു േവാ എ ള്ള ചാഞ്ചല്യംെകാ ണ്ടായ ൈകവറയേലാടുകൂടി

ന്ഥത്തിെന്റ നൂൽ െകാണ്ട് അതിെന രണ്ടായി വിഭജിച്ച് രണ്ടാമെത്ത ഭാഗ 
ത്തിൽ ആദ്യെത്ത ഓല കയ്യിെലടുത്ത് ഭക്തിപൂർവ്വം കണ്ണിൽ വച്ചിട്ട് ഏഴുവരിയും
ഏഴക്ഷരവും തള്ളി ഇങ്ങെന വായി :. ’അവരജനുമഖിലകപിലകുലബലവമായ്
മുതിർ- ന്നാശു വരുവതിനിെല്ലാരു സംശയം; സുതസചിവസഹജസഹിതം
ദശ ീവെന സൂര്യാത്മജാലയത്തിന്നയ ം ക്ഷണാൽ. ’ ഇവിെട പൂർവ്വാർദ്ധം
വായിച്ചേപ്പാൾ കുറ സേന്താഷം മനസ്സിൽ ജനി എങ്കിലും ഉത്തരാർദ്ധം
ആയേപ്പാൾ ശുഭഫലേമാ അശുഭഫലേമാ ശ് നത്താൽ കാണെപ്പടുന്നെത
സേന്ദഹസ്ഥിതിയിലായതിനാൽ പിെന്നയും പാറു ട്ടി പരവശയാെയേന്ന
േവ . എന്നാൽ രണ്ടാമതും ആരംഭിച്ച വ്യസനം വർദ്ധി ന്നതിനു മുമ്പിൽ
പാറു യുെട വായന േക പുറെപ്പട്ട കാർത്ത്യായനി അമ്മ അറ രയ്ക്കക

േവശി . കാർത്ത്യായനി അമ്മയുെട െവളു തടി ള്ള ആകൃതിയും,
ഗൗരവേത്താടു കൂടിയുള്ള നടയും േനാട്ടങ്ങളും, പാദേത്താളം നീട്ടി ഉടുത്തി ള്ള
കട്ടിമു ം, മുലക്കച്ചയായി ധരിച്ചിരി ന്ന െവള്ളക്കവണിയും, മുേമ്പാ െകട്ടി
ഒ പുറേകാ തള്ളിയിരി ന്ന േകശഭാരവും, കണ്ഠത്തിൽ ധരിച്ചിരുന്ന െപാൻ 
നൂലും, എല്ലാം കണ്ടാൽ അവസ്ഥയുള്ള ഒരു തറവാട്ടിലാണ് ജനനം എ
വിേശഷിെച്ചാരു സ്താവന കൂടാെത ആർ ം മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. തെന്റ
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ഭർത്താവ് തുർക്കീ സുൽത്താെനേപ്പാെല കഠിനാജ്ഞക്കാരനായിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹേത്താെടാരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ അടുക്കളഭരണവിഷയം
ഒന്നിലല്ലാെത അന്യകാര്യങ്ങളിൽ യാെതാരു സ്വാത ്യവും കാർത്ത്യായനിയ 
മ്മയ്ക്കില്ലായിരു . എങ്കിലും ഭർത്താവിങ്കൽ നി ഭാര്യയും ചില കണിശങ്ങളും
കരാറുകളും പഠിച്ചി ണ്ടായിരു . വാല്യക്കാേരാടും മ ം തീെര ദയയില്ലാത്ത
ഒരു സ്വാമിനിയായിരു . മകെള കുറിച്ച് അതിവാൽസല്യമാെണങ്കിലും ചില
ചാപല്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒ ം രസി ന്നിെല്ല പാറു ട്ടിെയ ചിലേപ്പാൾ

ഹിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരു . െചമ്പകേശ്ശരിപ്പിള്ളയ്ക്ക് സേഹാദരിെയ വലിയ
കാര്യമായിരു . തറവാട്ടവസ്ഥെയ രക്ഷി ന്നതിന് അതിസമർത്ഥയാെണ
േബാധ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മയുെട അഭിമതം എങ്ങെന
എന്നാൽ അങ്ങെന അേദ്ദഹം സകലതും നടത്തിേപ്പാന്നിരു . തെന്റ മാതാ 
വിെന്റ ആഗമനം ക കൂടിയേപ്പാൾ പാറു ട്ടി ന്ഥം പലകേമൽ വച്ചിട്ട്
വ് ാന്തംെകാണ്ട് ക ം മുഖവും തുട ശരിയാക്കി എഴുേന്ന നി . അേപ്പാൾ
കാർത്ത്യായനിയമ്മ പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി ’നീ ഇ ം കര ഇല്ലേയാ ’ എ
േചാദി െകാണ്ട് പു ിെയ ൈക പിടിച്ച് ഇരുത്തി താനും ഇരു . ”ഞാൻ
വായി ന്നതു േകട്ടാേണാ അമ്മ ഇേങ്ങാ വന്നത്?” കാർത്ത്യായനിയമ്മ:
”അേത, നിെന്റ ക ചുവ ം ശബ്ദം അട ം ഇരി ന്നതു കരഞ്ഞിട്ടല്ലേയാ?”
പാറു ട്ടി: ”എന്തിനാണേമ്മ ഞാൻ കരയുന്നത്?” കാർത്ത്യായനിയമ്മ: (പു ി 
െയ തേലാടിെക്കാണ്ട് ) ”കരെഞ്ഞ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. നിെന്റ വാ കൾ
െകാണ്ട് അതു തീർച്ചയുമായി. അേല്ല തങ്കം, നീ ഇങ്ങെന വ്യസനിെച്ച നാൾ
കഴി ം? കുട്ടികളായാൽ കുറെച്ചാരു നിലെയാെക്ക േവണ്ടേയാ? ഇെതേന്താരു
മാതിരിയാണ്? നിന കുേറ ാ ണ്ട്. വല്ല ന തിരിേയയുംെകാണ്ട് ഒ
ജപി തരുവിക്കണം.” പാറു ട്ടി:”അതു േവണ്ട. എെന്റ ബുദ്ധി സ്ഥിരമായിരി 

ന്ന േദാഷമല്ലാെത യാെതാ മില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിക്ക് ചികിത്സ േവണേമാ?”
കാർത്ത്യായനിയമ്മ:”കാലം മാറി വരു . അല്ലാെത എ പറയു ! പറ 
യുന്നതിെനാെക്ക തർ ത്തരം!എല്ലാറ്റിനും നാക്കിട്ടടി െകാ ക! എന്നാൽ
അതിനടുത്ത കരളുറ േണ്ടാ? അതില്ല താനും. തങ്കം, ഞാൻ പറയുന്നതു
േകൾക്ക്. െവറുെത ഇങ്ങെന കര ക പുണ്ണാക്കീട്ട് കാര്യമില്ല. ര
ആ തികച്ച് നീ വ്യസനിച്ചേല്ലാ; അതുമതി. നിെന്റ അമ്മാവനും എനി ം
ഒെക്ക താൽപ്പര്യം നീ സംബന്ധം െച കാണണെമന്നാണ്. അങ്ങെന ഒ
നടന്നാൽ നിെന്റ വ്യസനത്തിനും കുറവുണ്ടാകും.” പാറു ട്ടി:”എെന്റ വ്യസനം
െകാണ്ട് ആർ ം ഒരു ഉപ വം ഇല്ലേല്ലാ. എെന്റ ജന്മം ഇങ്ങെന കഴിയെട്ട.”
കാർത്ത്യായനിയമ്മ: ”ഇതാ, ഇതാണു കാലം മറി േപാെയ ഞാൻ
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പറഞ്ഞത്. അേല്ല, നീ ഇങ്ങെനയിരുന്നാൽ ഈ തറവാട്ടിനു സന്തതി േവ 
െണ്ടേന്നാ? െപ ങ്ങളുെട മാതരിയാേണാ ഇപ്പറയുന്നത്? നല്ല മര്യാദ തെന്ന!
ഇെതാെക്ക ആ സുഭ യ് േക്കാ മേറ്റാ േചരും. ഈ തറവാട്ടിൽ നിെന്നേപ്പാെല താ 
േന്താന്നിയായിട്ട് ആരും തെന്ന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു െചറുക്കൻ കുറ നാൾ കൂെട
കളി നട എ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങെന അവനു േവണ്ടി ചാവാറുേണ്ടാ? േലാകർ
േകട്ടാൽ തെന്ന എ പറയും? െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ ഒരു േവശ്യ വ കൂടീ  
െണ്ടന്നല്ലാെത പറയുേമാ?” പാറു ട്ടി:”ഞാൻ ആർ േവണ്ടിയും മരി ന്നില്ല.
അമ്മ േസനഹമില്ലാെത കഠിനമായ വാ കൾ പറയുന്നതു േകട്ടി ള്ള വ്യസനേമ
എനി .” കാർത്ത്യായനിയമ്മ:”േഹാ, മര്യാദക്കാരി! േകൾക്കെട്ട-നീ ഇ
കരഞ്ഞത് ഞാൻ കഠിനവാ പറഞ്ഞിട്ടാേണാ?” പാറു ട്ടി: ”അങ്ങെന
കര േപാകുന്നതിന് ഞാൻ എ െച ം?എല്ലാവരുെട സ്വഭാവവും ഒരു
േപാെല ഇരി േമാ?അച്ഛൻ ഇരി േമ്പാഴും ഞാൻ ഇങ്ങെന കരഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.
അന്ന് അച്ഛൻ എെന്ന സമാധാനെപ്പടുത്തിയതല്ലാെത ആേക്ഷപിക്കയും േദഷ്യ 
െപ്പടുകയും െചയ്തി േണ്ടാ?” കാർത്ത്യായനിയമ്മ:”ആയിടയാകെകാണ്ട് ആരും
ഒ ം പറഞ്ഞില്ല. പഞ്ചവൻകാട്ടിൽ നീലി അടി െകാ കളഞ്ഞ ഒരാെളപ്പറ്റി
ര വർഷം ഒരു െപണ്ണ്-” കാർത്ത്യായനിയമ്മ ഇ യും പറഞ്ഞേപ്പാേഴയ്ക്ക്
പാറു ട്ടി െപാട്ടിക്കര തുടങ്ങി. പു ിയുെട വിഷമം കണ്ട് കാർത്ത്യായ 
നിയമ്മയുെട മനസ്സലി േപാകയാൽ മകെളപ്പിടിച്ച് മാേറാടണ െകാണ്ട്
ഇ കാരം പറ .”തങ്കം, നിെന്ന റി ള്ള സ് േനഹം െകാണ്ടാണ് ഞാൻ
ഇങ്ങെനെയാെക്കപ്പറയുന്നത്. നിെന്റ മനസ്സ് നിഷ്ഫലമായി പതിഞ്ഞിരി ന്ന
സംഗതിയിൽ നിന്ന് അതിെന േവർെപടുത്താൻ ഞാൻ മിക്കയല്ലേയാ? നിന 

വയസ്സ് പതിനാറായേല്ലാ. നീ ഒരു ഭർത്താവിേനാട് ഇരി ന്നതു കാണ്മാൻ
എനി താൽപ്പര്യമില്ലേയാ? മരി േപായ ആെള ധ്യാനി െകാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട്
കാര്യമുേണ്ടാ?” പാറു ട്ടി:”മരി േപാെയന്ന് ആരു പറ ?” കാർത്ത്യായനിയ 
മ്മ:”േവലു റുപ്പ് നിെന്റ അച്ഛേനാട് വർത്തമാനെത്ത റിച്ച് പറഞ്ഞേപ്പാൾ നീ
അടു ണ്ടായിരുന്നില്ലേയാ?” പാറു ട്ടി:”േവലു റുപ്പ് പറഞ്ഞതുെകാണ്ടാണ്
എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകാഞ്ഞത്. കള്ളിയങ്കാട്ട് േക്ഷ ത്തിൽ വച്ച് ഇളയ
ത രാെന െകാ െവ ം പിേറ്റദിവസം ആ കാട്ടിൽ വച്ച് അങ്ങെന നട െവ 

ം േവലു റുപ്പ് അച്ഛേനാടു പറഞ്ഞത് അമ്മയും േകട്ടേല്ലാ. ഇളയ ത രാൻ
സുഖമായി ഇേപ്പാഴും ഇരി ന്നില്ലേയാ?” കാർത്ത്യായനിയമ്മ:”അത് ആൾ
െതറ്റി ത രാെന വിചാരി േപായതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങെന െതറ്റി
വിചാരിക്കാൻ ഇടയില്ല. അനന്തപത്മനാഭെന േവലു റുപ്പ് നല്ലതിന്മണ്ണം അറി 
യും. അവെന്റ േദഹം കണ്ടാൽ അയാൾക്ക് അറി കൂെടേയാ? പഞ്ചവൻകാട്ട്
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നീലി അടി െകാെന്ന പറഞ്ഞതിൽ ആെരങ്കിലും ജീവിച്ചതായി നീ േകട്ടി  
േണ്ടാ?” ’അനന്തപത്മനാഭൻ’ എന്ന േപരു േകട്ടേപ്പാൾ പാറു ട്ടിയുെട കണ്ണിൽ
വീ ം ജലം നിറ . സ്വൽപ്പേനരം അവൾ മിണ്ടാെത ഇരു . പിെന്ന ഗദ്ഗ 
ദസ്വരേത്താടുകൂടി ഇ കാരം പറ : ”ഒരു കാല ം മരിച്ചിട്ടില്ല; അങ്ങെന
ഒരു മരണം അേദ്ദഹത്തിന് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കയുമില്ല. സജ്ജനങ്ങൾക്ക് ഒരി 
ക്കലും ഈശ്വരൻ ദുർമ്മരണം െകാടുക്കയില്ല.” കാർത്ത്യാനിയമ്മ:”എെന്റ തങ്കം,
അവെന റിച്ച് നിന ള്ള േസ്നഹം െകാണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങെന പറയുന്നത്.
ആേലാചി േനാക്ക്, മരി േപായ ആൾ തിരി വരുേമാ? പിെന്ന എന്തിന്
ഈ വിഷാദം ഒെക്ക?” പാറു ട്ടി: ”മരിെച്ചങ്കിൽ മു കളും ആയുധങ്ങളും മ ം
എവിെടേപ്പായി?” കാർത്ത്യായനിയമ്മ:”യക്ഷിയുെട ൈകയ്യിൽ അകെപ്പട്ടാൽ
അെതാെക്ക അേന്വഷിക്കാറുേണ്ടാ? നീ നീലിയുെട കഥ േകട്ടില്ലായിരി ം.
കരയാതിരിക്ക്-ഞാൻ പറയാം.” പാറു ട്ടി വിഷാദേത്താടുകൂടി ഓേരാന്ന്
ആേലാചി െകാണ്ടിരിക്കയായിരുന്നതിനാൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മയുെട ഈ
വാ കൾ േകട്ടില്ല. കാർത്ത്യായനിയമ്മ മകൾ ദ്ധ വ േകൾ േണ്ടാ മൂളു 

േണ്ടാ എെന്നാ ം അേന്വഷിക്കാെത മറ്റാർ ം ഉണ്ടാകാത്ത ക്ഷമേയാടുകൂടി
പഞ്ചവങ്കാട്ട് നീലിയുെട ആഗമനെത്ത റിച്ച് ഇ കാരം സംഗി തുടങ്ങി.
”പണ്ട് നാഗർേകാവിലിനടുത്ത് ഒരുത്തി പാർത്തിരു . െചറുപ്പമായിരു .
ൈകയിൽ കുറ മുതലും ഉണ്ട്. പുരുഷന്മാരാരും ഒരു സഹായവും ഇല്ലായിരു .
അങ്ങെന ഇരി േമ്പാൾ ഒരു പട്ടർ െച േസവ കൂടി. സംബന്ധവും െച .
മൂ നാലു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ ഗർഭമുണ്ടായി. ഗർഭം ആറാം
മാസമായേപ്പാൾ സവത്തിനു പത്മനാഭപുര േപായി താമസിക്കണെമ ം
മ ം ീേയാടു പട്ടർ പറ തുടങ്ങി. അയാെള വിശ്വസിച്ച് എല്ലാം അരി െപറു 
ക്കി വി കിട്ടിയ മുതലും ൈകയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതും െകാണ്ട് ഏഴാം മാസത്തിൽ
ഭാണ്ഡവും ചുമന്ന് പട്ടരുെട പുറേക അവൾ തിരിച്ച് െവള്ളിയാഴ്ച്ച ന ച്ചസമയത്ത്
പഞ്ചവങ്കാട്ടിെലത്തി. ആ കാട്ടിെല ക കളിൽ േകറി നടന്നേപ്പാൾ അവൾക്ക്
ക്ഷീണംെകാണ്ട് ഒരടി മുൻേപാ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാതായി. വഴിയരികിൽ
നിന്നിരുന്ന ഒരു കള്ളിച്ചടിയുെട ചുവട്ടിൽ അവെള ഇരിയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പട്ടരും
അടുത്തിരു . ഭാണ്ഡത്തിെന താെഴ ഇറക്കിവച്ച്, അതിെന അഴി പട്ടർ മുറു 
ക്കാൻ എടു െകാടു . അതു വാങ്ങിത്തിന്നിട്ട് സേന്താഷേത്താടുകൂടി അവെള
പിടി തെന്റ മടിയിൽ കിടത്തി. ക്ഷീണംെകാണ്ട് അവൾ ഉറങ്ങിയും േപായി.
പട്ടര് അവളുെട മുഖ സൂക്ഷി േനാക്കി ഉറക്കം തെന്നെയന്ന് നിശ്ചയം
വരുത്തീട്ട്, തലെയ മടിയിൽനി പതുെക്ക ഉയർത്തി ഒരു കല്ലിൽ വച്ച് മെറ്റാരു
വലിയ ക െകാണ്ട് ഒ തല്ലി. േവദനേയാടുകൂടി അവൾ ക കൾ തുറ
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േനാക്കിയേപ്പാൾ എഴി നിന്ന് രണ്ടാമതും കല്ലിെന ഓ ന്ന പട്ടെരക്കണ്ട്,
’കള്ളീ! നീേയ സാക്ഷി ’ എന്ന് ആ മുൾച്ചടിെയ ൈക ചൂണ്ടിക്കാണി െകാണ്ട്,
ആ രാക്ഷസെന്റ മുഖ േനാക്കി ീ പരേലാകത്ത േപാകയും െച .
പട്ടേരാ-ഭാണ്ഡത്തിേനയും അവൾ അണിഞ്ഞിരുന്ന ആഭരണങ്ങേളയും കര 
സ്ഥമാക്കിെക്കാണ്ട് സ്വസ്ഥനായി പത്മനാഭപുരെത്തത്തി സുഖമായി പാർ .’
പാറു ട്ടി ആദ്യം കഥയിൽ ദ്ധവയ്ക്കാെത അന്യവിചാരങ്ങേളാടുകൂടി ഇരുെന്ന 
ങ്കിലും ീെയ ം ഭർത്താെവ ം, വിേശഷി ം പഞ്ചവങ്കാെട ം മ ം ഉള്ള
സംഗതികൾ അവളുെട ബുദ്ധിെയ ബേലന കഥാ വണത്തിേലക്ക് ആകർ 
ഷി . ാഹ്മണൻ പത്മനാഭപുരെത്തത്തി സുഖമായി പാർ എ േകട്ടത്
തനി അ േബാദ്ധ്യമാകാെത ”കഷ്ടം ! ആ ാഹ്മണൻ എ ദുഷ്ടനാണ്!
വിശ്വസിച്ച ീെയ െകാലെചയ്തേല്ലാ! ഈ വിധത്തിലുള്ള ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഒരു
േദാഷവും വ േനരിടാെത അവർ േലാകത്തിൽ സുഖിച്ചിരി ന്നതു കാണു 
േമ്പാൾ ൈദവേകാപം എന്ന് ഒന്നിെല്ല േതാന്നിേപ്പാകു !” എന്ന് അവൾ
പറ . കാർത്ത്യായനിയമ്മ:”നിൽ മകെള, കഥ മുഴുവനും േകൾക്കാെത
അഭി ായെപ്പട്ടാേലാ? പട്ടർ തക്കതായ ശിക്ഷ കിട്ടി. ഇഹത്തിൽവ തെന്ന
കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാെത വേന്നക്കാം. അതുെകാ നീതിയില്ലാത്ത

പഞ്ചം എ വിചാരി കൂടാ”എ പറ െകാ കഥ തുടർ . ഇ കാരം
വർദ്ധിച്ച ഉത്സാഹേത്താടുകൂടി തുടങ്ങി: ”പട്ടർ അധികം താമസിയാെത
തെന്ന ശിക്ഷ കിട്ടി. അയാൾ ആ വഴിേയ പിന്നീടു യാ യില്ലാതായി. ഒരിക്കൽ
ശുചീ േതേരാട്ടം കാണാൻ േപാകുന്നതിന് അയാെള ചില ഇഷ്ടന്മാർ കൂടി
ക്ഷണി . തനിക്ക് ഉത്സവങ്ങളിലും മ ം താൽപ്പര്യമിെല്ല പട്ടർ പറ .
മ ള്ളവർ ഒഴികഴിവുകൾ ഒ ം അംഗീകരിക്കാെത അയാെള നിർബന്ധിച്ച്
േതേരാട്ടം കാണാൻ കൂട്ടി െകാ േപായി. പഞ്ചവൻകാട്ടിനു സമീപത്തായ 
േപ്പാൾ ഒരു ആൽത്തറേമൽ അതീവസുന്ദരിയായ ഒരു ീ ദിവ്യേതജേസ്സാടുകൂടി

കാശി ന്ന ഒരു കുട്ടിെയ മുമ്പിൽ ഇരുത്തിയുംെകാണ്ട് വഴിേപാക്കെര
േനാക്കി ചില നാട്യങ്ങൾ കാണി െകാണ്ടിരി ന്നതു ക . കനകമയം!
െതളുെതെളയുള്ള പ േചലയും, പിെന്ന കുറിയും, കെണ്ണഴു ം, തലെക്ക ം
ഒ ം പറവാനില്ല. പൂമണം അതങ്ങെന. ഇെതല്ലാം ക േവശ്യയാെണ
മനസ്സിലാക്കീ മ ള്ള വഴിേപാക്കർ ഇവെള ഗണ്യമാക്കാെത നട . പട്ടർ
മാ ം തിരി നിന്നേല്ലാ. പതുെക്ക ീയുെട സമീപെത്തത്തി. അേപ്പാൾ
െവള്ളിയാഴ്ച്ച ന ച്ച. പട്ടർ ീയുെട ഒന്നി നട തുടങ്ങി. േഗാഷ്ടികൾ
ഒ ം പറവാനില്ല. ീയുെട ൈകയിൽ ഒരു കുട്ടി ഇരുന്ന കാര്യവും ര േപരും
മറ േപായി.” ”ഇവെളേപ്പാലുള്ള കൂട്ടങ്ങളാണ് ീകളുെട മാനം െകടു ന്നത്.
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അവളുെട പുരികങ്ങളും ഇളക്കങ്ങളും, മഷി എഴുതീ ള്ള ക കൾെകാ ചില
ചിമി ം െകാഞ്ചി ഴഞ്ഞ വാ കളും, ഇടയ്ക്കിെട പാ കളും, േദഹം മുഴുവൻ
ഉല െകാ ള്ള നടയും,പട്ടരുെട താടി ം െചകിട്ട ം ഇടയ്ക്കിെട ഓേരാ
കു ം കീറലും-ഇെതല്ലാംെകാ ം, ക ം, േക ം പട്ടർ മതിമറ േപായി.
െപ ങ്ങെള മാ ം കുറ്റം പറയുന്നെതന്തിന്? ഈ പട്ടെരേപ്പാെല കൂത്താടാൻ
ആണുങ്ങളിെല്ലങ്കിൽ െപ ങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒതുക്കം വരൂല്ലേയാ? ആകപ്പാെട
പട്ടെര െകാ െച പഴയ കള്ളിെച്ചടിയുെട മൂട്ടിൽ ഇരുത്തി, ീ പണ്ട 
െത്തേപ്പാെല മുറുക്കാൻ എടു തുടങ്ങി. പട്ടർ അക്കാര്യെമല്ലാം മറ േപായി.
പുരുഷെന്റ ഹൃദയേത്താളം കഠിനമായ സാധനം ഭൂേലാകത്ത് എ തെന്നയുണ്ട്?
കൂടിയിരി േമ്പാൾ ’ െപാെന്ന, തങ്കേമ, െവള്ളിേയ ’ എെന്നാെക്ക മിര ന്ന
ആണുങ്ങെള സ്വപ് നത്തിൽേപാലും വിശ്വസി കൂടാ. നാലുേനരത്തിൽ ഒരു േന 
രെമങ്കിലും ഉള്ളലി ള്ള സ് േനഹം ീകൾേക്ക ഉ . പട്ടർ ഉപേയാഗിച്ച ര
ക ം അയാളുെട സമീപ തെന്ന കിട . ഏ േഹ! അയാൾ അെതാ ം
കാണുന്നില്ല. േതവിടിശ്ശിയുെട പുഞ്ചിരി ക മയങ്ങിേപ്പായി. അവൾ എടുത്ത
മുറുക്കാൻ വായിൽത്തെന്ന വാ ന്നതിന് അവളുെട സമീപ നീങ്ങി പട്ടർ
ചു വിടർത്തി. അേപ്പാൾ- ’അേയ്യാ-അബ്ബ! ചതി േപാട്ടാെള ’ എ പഞ്ച 
വൻകാട് െപാടിയാൻ തക്കവണ്ണം ഒന്ന് അലറിെക്കാണ്ട് പട്ടർ ചാടി എഴുേന്നറ്റ്
ഓടാൻ ഭാവി . മുമ്പിൽ ഉപേയാഗിച്ച വലിയ കല്ലിേന്മൽത്തെന്ന കാലു തട
വീണു. ീ ദാസിയുെട േവഷം മാറ്റി പട്ടരുെട ഗർഭിണിയായിരുന്ന ഭാര്യയുെട
രൂപമായി. പട്ടരു വീഴുന്നിട കിടന്ന് ീയുെട മുഖത്ത് അതിപരവശനായി
േനാക്കിയേപ്പാൾ തെന്റ ഭാര്യയുെട സ്വരൂപവും മാറി ടങ്ങി. ആകാശം മുട്ടി,
കാടു നിറഞ്ഞ്, അതിഭയങ്കരമായുള്ള ദം കളും, രക്തനിറമായി നിലേത്താളം
മു ന്ന നാ ം, ഗുഹേപാെലയുള്ള വായും, തീെപ്പാരി ചിതറുന്ന വട്ടക്ക കളും
വൃക്ഷങ്ങെളേപ്പാെല നിവർ നിൽ ന്ന േരാമങ്ങളും-ഇങ്ങെനയുള്ള ആകൃതി 
േയാടുകൂടിയ പഞ്ചവങ്കാട്ടിെല യക്ഷി തെന്ന പട്ടരുെട മുമ്പിലുണ്ട്. യക്ഷിയുെട
വായിലും മൂക്കിലും കണ്ണിലും നി തീയും പുകയും പിെന്ന അട്ടഹാസവും-പത്മ 
നാഭ! പാവം പട്ടര്.....തങ്കം നീ എന്തിനു വിറ ? ഇ േപടിേയാ? പട്ടെര
യക്ഷി രണ്ടായി കീറി േചാര കുടി ഭക്ഷണം കഴിെച്ച പറഞ്ഞാൽ കഥ
തീർന്നേല്ലാ. ആ കുട്ടി കള്ളിെച്ചടിയുെട ഒരു െകാ െകാ മായയാൽ നിർമ്മി 
ക്കെപ്പട്ടതായിരു . കുട്ടിെയ സാക്ഷിയാക്കീ യക്ഷി പട്ടരുെട പാതകത്തിനു
മതിയായ ശിക്ഷ െകാടു . ഇങ്ങെന അവരവർ െച ന്ന കർമ്മങ്ങളുെട ഫലം
ഒരു കാലത്ത് അവരവർ തെന്ന അനുഭവി ം. യക്ഷി അതിഭയങ്കരിയാണ്.
അതുെകാണ്ട് ആ വഴീയിൽ െട ഒ ര േപർ ഇ ം തനി േപാകാറില്ല,
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ഇതാ- ഇങ്ങെനയുള്ള യക്ഷി െകാന്ന ആെള റി രാപകൽ ദുഃഖിച്ചിട്ടിെത
ഫലം?” ഇങ്ങെന പഞ്ചവങ്കാ നീലിയുെട കഥ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് കാർത്ത്യാ 
യനിയമ്മ മകെള േനാക്കി. പാറു ട്ടി തെന്റ ാണസമാനനായ യുവാവിൈന്റ
മരണവൃത്താന്തെത്ത റി വല്ലവരും പറയുേമ്പാെഴാെക്ക വ്യസനിച്ചിരു െവ 
ങ്കിലും ഇ അൈധര്യവും കഠിനമായ വ്യസനവും ഒരിക്കലും കാണിച്ചിരുന്നില്ല.
ഈ ഭയങ്കരമായ കഥയിൽ പറയെപ്പട്ട ാഹ്മണെനെകാന്ന േഘാരയക്ഷിയിൽ
നി തെന്ന അനന്തപത്മനാഭനു മരണം േനരി െവ ള്ള മാതാവിെന്റ വാ  
കൾ േകട്ടേപ്പാൾ ദുസ്സഹമായ േശാകാധിക്യത്താൽ മുഖം സാമാന്യത്തിലധികം
വിളറി ഭാവം മുഴുവനും വല്ലാെത േഭദി . കാർത്ത്യായനിയമ്മ സം മേത്താടുകൂടി
മകെള ആശ്വസിപ്പി ന്നതിന് ഒരു ന്നതിനിടയിൽ, അറ രയിൽ ആേരാ
കട വരു െവ േതാന്നി. തുറ കിട ന്ന വടേക്കവാതിലിേലാ േനാ 
ക്കി, പാറു ട്ടിയും അങ്ങെനതെന്ന േനാക്കി. ര േപരുേടയും മുമ്പിൽ ഒരു

ാഹ്മണനാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. അറ രയിൽ അന്യപുരുഷന്മാർ കട ക
പതിവില്ലാത്തതുെകാ ം, രാ ിയിൽ അസമയത്ത് മുൻകൂട്ടി യാെതാരറിവും
െകാടുക്കാെത ഈ ാഹ്മണൻ േവശിച്ചതുെകാ ം കാർത്ത്യായനിയമ്മ
ഒന്ന് അന്ധാളി . തെന്റ മനസ്സിൽ പഞ്ചവങ്കാട്ടിെല ാഹ്മണെന്റ കഥ
വ്യാപരി െകാണ്ടിരിക്കയായിരുന്നതിനാൽ, െപെട്ട ം നിയമവിേരാധമായും

േവശിച്ച ഈ ആളുേടയും അേപ്പാൾ അവസാനിച്ച കഥയിെല പുരുഷേന്റയും
ജാതിസാമ്യെത്തക്ക വല്ലാെത ഭയെപ്പട്ട സാധുശീലയായ പാറു ട്ടി ഝടിതി 
യിൽ തെന്റ അമ്മയുെട പുറകിൽ മറ .
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അദ്ധ്യായം നാല്

ഉർവ്വീസരാചലം െപരുേത
പാരിൽ സർവ്വവിദിതം േകവലം” ”
െചമ്പകേശ്ശരി അറ ര ള്ളിൽ നിശ്ശബ്ദമായി കട െചന്ന ാഹ്മണൻ പാറു  
ട്ടിയുേടയും കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുേടയും ഭാവേഭദങ്ങൾ ക സ്വൽപ്പം വല്ലാെത
ആെയങ്കിലും അബദ്ധനാെയ ള്ള തെന്റ വിചാരെത്ത പുറ ദർശിപ്പിക്കാ 
െത അവരുമായി അേനക ചതുർയുഗകാലെത്ത പരിചയമുള്ളതുേപാെല ഒ
ലളിതമായി പുഞ്ചിരിെക്കാ . ഈ അഭിനയാനന്തരം ’എന്ന െകാളൈന്ത-’
ഇ യും പറഞ്ഞേപ്പാേഴ േവെറാരു വിചാരം േതാന്നി താൻ ആരാെണ 

ള്ളതിെന റി പീഠികയായി ഒരു സ്താവന അ കാരം ആരംഭി :
’െകാച്ചമ്മ നാൻ ആെര െതരിയാതാ ം. കഴ ട്ടത്തങ്കെത്ത അവാൾ
മുതലാനവർക്ക് എെന്ന െതരിയും. െപരിയങ്കെത്ത ഇരുെക്ക-െപരിയതമ്പി അങ്ക 
െത്ത-അവാളുെട കുട്ടിപ്പട്ടർ ശുന്തരെത്ത െതരിയാവടിക്കിരിക്കവഴിയില്ലേയ. ’
സുന്ദരയ്യൻ എ േപരായ ആ ാഹ്മണൻ ചില അംഗവിേക്ഷപങ്ങേളാടുകൂടി
തെന്റ വാക് സാമർത്ഥ്യെത്ത കടിപ്പി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, പാറു ട്ടിയുെട
ഭയം മിക്കവാറും നീങ്ങി. എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി അറിവുെകാടുക്കാെതയും അനു 
വാദമില്ലാെതയും അന്തഃപുരത്തിൽ ാഹ്മണൻ കട െചന്നതാകയാൽ,
അേദ്ദഹെത്ത റി കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ം പു ി ം അ ബഹുമതി
േതാന്നിയില്ല. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േതാളിൽ അതിശുഭവർണ്ണമായി
കാണെപ്പട്ട ’ ഹ്മസ്വ ’െത്ത ആദരിച്ച് ’ഇരിക്കണം’ എ സത്കരിച്ചിട്ട് പാർ 
വ്വതിഅമ്മ ഇരുന്നിരുന്ന മാേന്താലിെനത്തെന്ന അേദ്ദഹത്തിന് ഇരിക്കാനായി
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ നീക്കി ഇ . ാഹ്മണന് നാൽപേതാളം വയ കാണും.
മുേന്നാട്ട് ഒരു വളവുള്ളത് ഇല്ലായിരു എങ്കിൽ, െകട്ടി അ ത്തിൽ ഒരു മുല്ല 
മാലയും ചൂടിവിരി പൂർവ്വശിഖയാക്കി വച്ചിരി ന്ന പിൻകുടുമ െചമ്പകേശ്ശരി
അറ രയിെല ത തുലാങ്ങെള തടവുമായിരു . ലലാടാസ്ഥി അകേത്താ വള 

ള്ളതാകയാൽ ഫാലേദശം ഉേണ്ടാ എ സംശയിക്കത്തക്ക സ്ഥിതിയിൽ
അതിസൂഷ്മേരഖകെളന്നേപാെല കാണെപ്പടുന്ന പുരികങ്ങളും ക്ഷൗരകർമ്മ 
ത്താൽ ഏറ്റവും െവടിപ്പാക്കെപ്പട്ടി ള്ള േകശേദശവും സാധാരണയിലധികം
സമീപസ്ഥമായിരി . കു മംെകാെണ്ടാരു േഗാപിയും അതിേന്മൽ കറുത്ത
കണ്ണാടിശകലംേപാെല െതളിയുന്ന ഒരു ചാ െപാ ം വാനരസൗന്ദര്യെത്ത
നാണിപ്പി ന്ന ആ മുഖത്തിന് അലങ്കാരമായി െതാട്ടിരു . ക കളിൽ അഞ്ജ 
നമണി തുടച്ചതുേപാെല സഹജമായ കാശം ആ േന ങ്ങളിൽനി
വിദൂരമായിരി . കണ്ഠം െമലി നീ ള്ളതാെണങ്കിലും ആകപ്പാെടയുള്ള
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ആകൃതിക്ക് ഏറ്റവും അനുരൂപമായി ള്ളതാണ്. മാറത്ത് അഗാധമായി ഒരു
കുഴിയുള്ളത് ഉദരത്തിനു മുകളിൽ േചർ ധരിച്ചിരി ന്ന കരയൻകവണി 
െകാ പാതിയും മറയ്ക്കെപ്പട്ടിരി . ഉദരേത്താട പിടിച്ചിരി ന്ന ഇടതു
ൈകയിൽ, മട നിവർക്കാെത വിേശഷതരത്തിലുള്ള ഒരു േതാർ മുണ്ട്
അലക്ഷ്യമായി ഇട്ടിരി . കർണ്ണങ്ങളിൽ ഓേരാ മുല്ല തിരുകി കുണ്ഡ 
ലമാക്കി ഇട്ടിരി ന്നതും കടുകളെവന്ന് ഏകേദശം പറയാവുന്നതായ ഒരു
െവള്ളിത്താേക്കാൽ പൂണൂലിൽ ബന്ധിച്ചിരി ന്നതും ാഹ്മണ്യേത്താടുകൂടി
വിടത്വവും ആ ാഹ്മണഹ്കൽ സമർപ്പിതമായി െണ്ട ത്യക്ഷെപ്പടു  

. ’മുട്ടാളനായ കമേലാദ്ഭവെനെന്റരൂപം-സൃഷ്ടിച്ച മണ്ണിലധികം മഷികൂട്ടി
ദുഷ്ടൻ’ എന്ന് അതിസരസനായ ഒരു കവി എഴുതിയി ള്ളതു സുന്ദരയ്യെന്റ
നിരന്തരമായ മനഃേ ശെത്ത അറിഞ്ഞല്ലേയാ എ സുന്ദരയ്യേന്റയും ആ കവികു 
േലാത്തംസത്തിേന്റയും ജീവിതകാലങ്ങൾ വ്യത്യാസമില്ലാതിരു െവങ്കിൽ
വിചാരിക്കാമായിരു . പരേദശത്താണു ജനനെമങ്കിലും മലയാളേദശെത്ത
ആചാരങ്ങെള അേദ്ദഹം വളെര പരിശ്മി വശമാക്കീ ണ്ട്. എന്നാൽ സുന്ദര 
യ്യന് ഈ ആചാരങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഉള്ള ൈവദൂഷ്യേമാ പുച്ഛേമാ
ഏറുന്നെത ഹി ന്നതിന് ഒരുവനും കഴിവുണ്ടായിട്ടില്ല. േകരളഭാഷാപ 
രിജ്ഞാനവും തനിക്ക് അതിശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വശമായി െണ്ട
സുന്ദരയ്യനു നാട്യമുണ്ട്. അതിെന്റ വാസ്തവം കാകൻ ഹംസനട അഭ്യസിച്ചതിെന്റ
പരിണാമംേപാെല ൈകക്കലുണ്ടായിരുന്ന മാതൃഭാഷ േഭദെപ്പട്ട് ാകൃതമായ
ഒരു മി ഭാഷ ൈകവശമാെയന്നേത ഉ . ’നന്ന് ’എ ള്ള പദത്തിെല ’ന
’ എന്ന അക്ഷരെത്ത വഴിേപാെല ഉച്ചരി ന്നതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യംേപാലും
മലയാളഭാഷയിൽ അേദ്ദഹത്തിനു സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ◌്അക്ഷരാഭാ 
യസവും ഭാഷാപരിജ്ഞാനവും ഒെക്ക പുല്ലേല്ല!ഭാഗ്യം ഒ് ണ്ടായാൽ പിെന്ന
വിധിയും മിണ്ടതിരിക്കയേല്ല ഉ ! മഹാഭാഘ്യവാനായ സുന്ദരയ്യനു യാെതാരു
വിഷയത്തിലും പാണ്ഡിത്യമിെല്ല പറയന്നതു വ്യാജമായിരി ം. എെന്ത 
ന്നാൽ േസവാ മങ്ങൡ അപാരമായ ൈവദുഷ്യം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു .
അതുമൂലം അേദ്ദഹം രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ ആദ്യപു നായ ീപത്മനാ 
ഭൻതമ്പി അ ന്ന് അവർകളുെട അസംഖ്യം േസവകജനങ്ങളിൽ മുമ്പനായി
ഭവി .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട ആദരപൂർവ്വമായ സൽക്കാരെത്ത േകട്ട് ’ഹ ഹ ’
എ ള്ള ശബ്ദത്താലും ശിരഃകമ്പനസ്മിതാദികളാലും ക്ഷണസ്വീകാര്യെത്ത ആ

ീെയ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് സുന്ദരയ്യൻ മാേന്താൽ നീക്കി ഇ െകാള്ളാെത പടിേമൽ 
ത്തെന്ന വടക്കരികിലായിട്ട് ആസനം ഉറപ്പി .എന്നിട്ട് ഇടേത്തൈക്ക മുറുക്കി
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മടക്കിവച്ച് മുഴങ്കാലുകളുെട മേദ്ധ്യ ആയിട്ട് ഊ കയും തല ഒരു വശേത്താ
ചരിച്ചിടുകയും പൃഷ്ഠെത്ത അൽപ്പം ഉയർ കയും െച െകാണ്ട് നാളിേകര 
വൃക്ഷങ്ങൾ കാറ്റിൽ അലയുേമ്പാെല ചാഞ്ചാടി ടങ്ങി. സംഭാഷണത്തിനു
മുടക്കം വരു കയും െചയ്തില്ല. ’വലിയങ്കെത്ത രാമാനംെകാ താൻ കിഴ 
േക്ക േപാകു ’- ീകൾ മനസ്സിലാകുന്നതിനുേവണ്ടി തമിഴിെന മുഴുവൻ

ാഹ്മണൻ ഉേപക്ഷിച്ചിരി .വിേശഷി ം സുന്ദരയ്യെന്റ നയനങ്ങൾ വളെര
വിഷമിച്ച് പാർവ്വതിഅമ്മയുെട േകശാദിപാദപരിേശാധന തുടങ്ങിയിയിരി  

: ’കാര്യെത്ത നാൻ െശാല്ലേവണ്ടിയതില്ലേല്ലാ. െപരിയവർ പടുത്തിരിെക്ക.
ഇളയവർക്ക് ഊർദ്ധംതാൻ. അടുത്ത മുൈറ അങ്കേത്ത താൻ. ന്യായവും
രീതിയും േലാകം മു ടും വഴക്കവും, അപ്പടിത്താെന. കൃത ം മറി വരലാ 
മാ?അവേരാ?ക കാമൻ, െകാടയിെല കർണ്ണർ, വീര്യത്തിെല ഇ ശിത്ത്,
നയത്തിെല വിദുരർ, ധനത്തിെല കുേബരർ, കീർത്തിയിെല പാർത്ഥർ-എന്ന

താപം!അബ്ബ!’
ഇങ്ങെന സുന്ദരയ്യൻ െചാരി തുടങ്ങിയ വാഗ്വർഷംെകാണ്ട് കാർത്ത്യാ 
യനിഅമ്മ കുറച്ച് അസ്വസ്ഥയായി ചമ . തെന്റ വാചാേടാപെത്ത

ദർശിപ്പി ന്നതിൽ സുന്ദരയ്യന് ഒരിക്കലും അലംഭാവം േതാന്നിയിട്ടില്ല.
കാലേദാഷത്താൽ സുന്ദരയ്യെന്റ േ ാതാക്കളായി െച വീഴുന്ന ജനങ്ങളുെട
രസനീരസങ്ങെള റിച്ച്◌് ആേലാചി ന്നതിന് സുന്ദരയ്യെന്റ മന പഞ്ഞി 
െകാ ം െവണ്ണെകാ ം ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടതുമല്ല. മ ള്ളവരുെട അസേന്താഷെത്ത
ഗണ്യമാ ന്നതിന് സുന്ദരയ്യൻ ഭീരുേവാ മേ്രറാ ആേണാ? ’എല്ലായിടത്തിലും
ആലാപ്പറ ൈപത്യാ... ’ എന്നിങ്ങെന ാഹ്മണൻ തെന്റ സംഭാഷണെത്ത
തുടർ . ഈ വാ കൾ േക കാർത്ത്യായമിഅമ്മ ഒ െഞട്ടി. ഭയേത്താടു
നാലുപാടും േനാക്കീട്ട് ഉള്ളിലുണ്ടായ േകാപേത്താടുകൂടി ഇങ്ങെന പറ : ’
അങ്ങ് ആെര റിച്ചാണ് സംസാരി ന്നെത മറ േപാെയ േതാ .
ആളും അവസ്ഥയും വിചാരിച്ചേല്ല സംസാരിേക്കണ്ടത്? ’
സുന്ദരയ്യൻ : (കാർത്ത്യായനിഅമ്മെയ ഇളക്കി ഒ സംസാരിപ്പിക്കണെമ 

ള്ള തന്റ ഉേദ്ദശ്യം സഫലമായതുെകാ ണ്ടായ സേന്താഷേത്താടുകൂടി)
’അവരവർതാൻ ഉള്ള അവസ്ഥെയ െകടു േപാട്ടാേലാ ?ഉള്ളെത െശാല്ലറവൻ 
േപരിലാേണാ പഴി?നല്ല ന്യായം!സ്ഥാേന സ്ഥിതസ്യപത്മസ്യഹ, േമി്രത
വരുണ ഭാസ് കരൗ ; സാഥാനാത് ഷ്ടസ്യ തൈസവഹ, േശാഷകേ ാഷകാവ 
പീഹി’ എന്നാ േമ വിദ്യാംസാൾ െശാല്ലിയിരിക്കറുതും.’
േ ാകത്തിെന്റ അർത്ഥം കാർത്ത്യായനിഅമ്മ തീെര മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിലും
സുന്ദരയ്യെന്റ മറുപടിയുെട പൂർവ്വാർദ്ധത്തിന് ഉത്തരമായി ഇങ്ങെന പറ :
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’എ െകാണ്ടാണ് അവസ്ഥെയ നശിപ്പിച്ചിരി ന്നത് ? െവറുെത ആെരയും
ദുഷിക്കരുത്. പിെന്നയും ഉണ്ടാകുന്ന േദാഷങ്ങെള ടി വിചാരി േവണം
ഓേരാ പറേയണ്ടത്.’
സുന്ദരയ്യൻ : ’േദാഷം േനക്കാ ? -േനക്ക് എന്താണു വരാൻേപാകാനുള്ള 
ത്◌്?വിരുത്തിെയ എടു േപ്പാടുവാേരാ?േപാെച്ചാള്ളണം െകാച്ചമാമ. കഴു 
േവത്തിടുേമാ? േന പയെപ്പടറുതുക്ക് ആൺപിള്ള ശിങ്കങ്കൾ അെങ്ക േവെറ
ഇരിക്ക്. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ : ’ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങെന ഒെക്ക വിചാരിക്കാനും ൈധര്യ 
െപ്പടാനും പാടില്ല. അതുെകാണ്ട്ആ വർത്തമാനം നിറുത്തിക്കളയണം. ’
സുന്ദരയ്യൻ : ’സ്വകാര്യത്തിേല ഓേരാരുത്തർ എെന്തല്ലാം െശാ ! അതുെക്ക 
ല്ലാം നാെക്ക പിടുങ്കറതുേണ്ടാ?’
കാര്യത്ത്യായനിഅമ്മ: ’അ േപാന്ന കാര്യെമന്താണ് ?മേറ്റ സംഗതി വി 
കളയണം. വഴിേയ േപാകുന്ന അനർത്ഥം വലിേയ പിടി തലയിൽ

േക ന്നെതന്തിന്?’
’ആശാനും അടവു പിണ ം ’ എെന്നാരു പഴെഞ്ചാ ണ്ടേല്ലാ. അതിസമർ 
ത്ഥന്മാർ ം ചിലേപ്പാൾ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവി േപാകും. ആ വിധത്തിൽ
സുന്ദരയ്യനും അടെവാ പിണങ്ങി എ തെന്ന പറേയണ്ടിയിരി . കഴ  
ട്ട പിള്ളയുെട ഭാര്യയ്ക്ക് രാജദൂഷണം കർണ്ണപീയൂഷമായിരി െമ വിചാരി

കടിപ്പിച്ച അഭി ായങ്ങൾ കാർത്ത്യായനിഅമ്മയ്ക്ക് സേന്താഷ ദമായിരു 
ന്നിെല്ല കണ്ടേപ്പാൾ സംഭാഷണെത്ത അന്യമാർഗ്ഗത്തിൽ തിരി ന്നതിനു
സുന്ദരയ്യൻ തരം േനാക്കി ടങ്ങി. അ കാരമുള്ള ആേലാചനയുെട മേദ്ധ്യയാ 
ണ് കാർത്ത്യായനിഅമ്മ േമൽ കാരം പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങെന നല്ല അവസരം
തെന്റ ഇച്ഛാനുകൂലമായി കിട്ടിയതിെന സുന്ദരയ്യൻ സേന്താഷപൂർവ്വം സ്വീകരി .
സുന്ദരയ്യൻ: ’ശരിതെന്ന ഹാകു . ആമാം. ശരിതാൻ. നല്ല ബുദ്ധി. ശരി 
യാന അഭി ായം. െചമ്പകേശ്ശറി വീ കാർ േപരിെല െപരിയങ്കേത്ത ള്ള
ഇത്, അവർ െശാല്ലറേത േകട്ടാൽതാൻ െതരിയും. ഹങ്ങിെന അല്ലാമൽ വര
വഴിതല്ലിേയ. ഇന്ത വാക്ക്, ഇന്ത നിൈല, ഇെതല്ലാം അവർ അറിയാവടി 
ക്കിരി േമാ?(പാർവ്വതിഅമ്മ തെന്റ അമ്മയുെട പുറകിൽ നിന്ന് ദീപത്തിെന്റ

ഭയില്ലാത്ത സ്ഥലേത്ത മാറിനിൽക്കയാൽ) കുഴന്തെപായി എന്താകു ,
ഏൻ ഇരുളിൽ മറവാേന?( പാർവ്വതിഅമ്മയുെട േകശസമൃദ്ധിെയ ഉേദ്ദശിച്ച് )
ഒരിരുൾ േപാരാെതേന്നാ? ’
കാർത്തായനിഅമ്മ: ’അേദ്ദഹവും ഇവളുെട അച്ഛനുമായി കുറ പരിച ണ്ടായി 
രു . ’
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സുന്ദരയ്യൻ : ’കുറ പരിചയേമാ ? ആത്മസ് േനഹം!ഉശിരി ശിർ. നാൻ
കണ്ണാെല പാർത്തി ണ്ടേല്ലാ. അന്ത പരിശയം വളരേപ്പാറതു ം. െകാച്ചമ്മ
സാപ്പാെടല്ലാം ആഹലേയാ?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ : (എേന്താ ആേലാചനേയാടുകൂടി ) ’അേദ്ദഹം എന്തായാ 
ലും ീമാനാണേല്ലാ. ’
സുന്ദരയ്യൻ : ’അപാര ീമാൻ!ശേന്ദഹേമാ?അവർെക്കാ താൻ കുെറ അതു 
വും....’ എ പറ െകാ സുന്ദരയ്യൻ പാർവ്വതിഅമ്മെയ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒ
കടാക്ഷിച്ച് തെന്റ വാക്കിെന്റ സാരം മനസ്സിലാേയാ എ േചാദ്യംെച ന്ന
ഭാവത്തിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട മുഘത്ത് ദൃഷ്ടി ഉറപ്പി .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (ദീർഘമായ ആേലാചനയിൽനി വിരമിച്ചിട്ട് ) ’അേദ്ദ 
ഹത്തിന് എ കുറവാണ് ? പത്മാനാഭൻ സാദിച്ചിരി ന്നേല്ലാ.’
സുന്ദരയ്യൻ: ’പത്മനാഭൻതാൻ യാവർ ം തുൈണ. (പാർവ്വതിഅമ്മേയാട് )
കുഴന്തയ്ക്ക് എന്നേവാ പാരായണം ഇരി ന്നേപാെല ഇരി ന്നേല്ലാ. േവണ്ട 
തുതെന്ന ഹാകു . (കാർത്ത്യായനിഅമ്മേയാട് ) അണ്ണാെവക്കണ്ട് എന്നേവാ
െശാല്ലറതുക്കാക അങ്കെത്തതാൻ വരുവാർേപാലിരുക്ക്.’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട മനസ്സ് ആ സ്ഥല നി ം പറ േപായിരി .
നിയമവിരുദ്ധമായ സുന്ദരയ്യെന്റ േ ശനവും മമല്ലാതുള്ള ദൂഷണവചനങ്ങളും
എ് ലലാം ആ ്◌ീ മറന്ന് അേദ്ദഹം ആകപ്പാെട നല്ല കൂട്ടത്തിലാെണന്ന്
വിചാരി തുടങ്ങിയിരി . തെന്റ പു ി ണ്ടായിരി ന്ന വിരഹതാേ ാദ്ഭൂ 
തമായ േരാഗത്തിന് ഒരു സിൈദ്ധഷധം കിട്ടിയതുേപാെല സേന്താഷംെകാ
കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട മുഖകമലം വികസി . അഭീഷ്ടസിദ്ധി ള്ള
മാർഗ്ഗാേന്വഷണങ്ങളിൽ അവസ്ഥമുതലായ ശൂദ്മാ ങ്ങെളയും ഗണ്യമാ ന്നതു
നിസ്സാരന്മാരുെട ലക്ഷണമാെണന്നാണേല്ലാ, അമാനുഷെര നടി ന്ന ചില
ആധുനികപണ്ഡിതേകസരികൾ അൽപസുഖാ ഹികളായിച്ച് മാനാഭിമാനങ്ങ 
െളയും ൈപരുഷെത്തയും തിരിസ് കരി നിന്ദാവഹമായ ഓേരാ കൃത്യങ്ങെള
ആചരി വരുന്നത്◌ുെകാണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തെപ്പടുന്നത്. ഈ സ്ഥിതിക്ക് അറിവു തു 
േലാം കുറഞ്ഞ്◌് അബലാവർഗ്ഘത്തിൽ േചർ ള്ള ഒരാൾ ഭൂതസംഗതികെളയും
തെന്റ നിയമം, സ്ഥിതി ഇത്യാദികെളയും മറന്ന്, ഒ കിഴി എ വന്നാൽ
വായനക്കാർ ആശ്ചര്യെപ്പേടണ്ടതില്ലേല്ലാ. ആ ഹങ്ങേളാ, സകല ജീവേലാ 
കത്തിനും സഹജമായി ള്ളതാണേല്ലാ; വിേശഷി ം ീകൾക്ക്. അതിലും
യൗവനാരുഢയും അപരിഗൃഹീതമായുള്ള ഒരു പു ിേയാടുകൂടിയ മാതാവിെന്റ
േമാഹങ്ങൾ ഹ്മാണ്ഡകടാഹെത്തത്തെന്നയും േഭദി എ വേന്നക്കാം.
അഷ്ടദി കളിലും പു ി സ്വഗുണാനുരൂപനായ രമണെന ആരാ വല 
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യുന്ന ഒരു മാതാവിെന്റ മാനസേന ങ്ങൾക്ക് സുന്ദരനും ധനികനും ബലനും
കുലീനനുമായ ഒരു യുവാവ് േഗാചരനായാൽ തെന്നത്താൻ മറ േപാകുന്നത്
അസംഭ്യവ്യമാേണാ? േമൽപറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളിൽ ധനം ഒ മാ ം ഉമ്ടായാൽ 
ത്തെന്ന സകല ലക്ഷണങ്ങളും തികഞ്ഞതായി വിചാരിച്ച് മാനവും മര്യാദയും
പണയത്തിലാ ന്നവർ ലക്ഷം ഉണ്ടേല്ലാ. ’ വ്യം ൈദവം’ എന്നാണേല്ലാ
കലിയുഗേവദജ്ഞരുെട മതമായിരി ന്നതും. അതിനാൽ വ്യത്തിനു പുറേമ
സൗന്ദര്യാദലക്ഷണങ്ങൾകൂടി ഒരു യുവാവിൽ തിക കാണെപ്പടു െവങ്കിൽ
അയാെള റിച്ച് സാമാന്യം അധികമായ ആ ഹം ീകൾ ണ്ടാകുന്നതു
േലാകനീതിയാണ്.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മെയ ആകർഷിച്ചിരുന്ന അന്തർഗ്ഗതങ്ങൾ എന്താെണന്ന്
അന്യസഹായംകൂടാെത വായനക്കാർക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. വലിയതമ്പി 
ക്ക് െചമ്പകേശ്ശറിവീ കാേരാടുള്ള തിപത്തിെയ റിച്ച് സുന്ദരയ്യൻ പറഞ്ഞതു
േകട്ടേപ്പാൾ ആ സ് േനഹെത്ത ഒരു ബന്ധത്താൽ ഉറപ്പിെച്ചങ്കിൽ നെന്നന്ന്
ആ ീ േതാന്നി. നാടുവാഴുന്ന മഹാരാജാവിെന്റ പു ൻ തെന്റ പു ിയുെട
ഭർത്താവായാൽ െചമ്പകേശ്ശരിത്തറവാട്ടിന് ’ആച താരേമ സന്തതി േവശേമ
’ സായൂജ്യമാണേല്ലാ. ’സാക്ഷാൽ ീപത്മനാഭൻതമ്പിഅങ്ങെത്ത െകാച്ചമ്മ
’എന്നിങ്ങെന നാടടക്കമുള്ള ജനങ്ങൾ തെന്റ പു ിെയ റിച്ച് േഘാഷി ം
എ ള്ള ഫലം കൂടാെത, ആപാദചൂഡം ആഭരണങ്ങളും അറ നിറെയ െന ം
പണവും ആകാശേത്താളം സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള തക്കം കിട്ടിയി 
രി ന്നതു ൈകവിടുന്നത് േഭാഷത്വത്തിലും വലുതായ േഭാഷത്വമായിരി ം.
എ തെന്നയല്ല, തെന്റ പു ി ണ്ടായിരി ന്ന പരിതാപവും ശമി മേല്ലാ.
സുന്ദരയ്യൻ അഭി ായെപ്പട്ടതുേപാെല പത്മനാഭൻതെന്ന സാദിക്കണം-ല 
ഷ്മീവല്ലഭനായ ീപത്മനാഭൻസ്വാമിേയാ പാർവ്വതിവല്ലഭനാകാൻ േപാകുന്ന

ീപത്മമാനഭൻ തമ്പി അ േന്നാ സാദിേക്കണ്ടെതന്ന് അറിവാൻ  
യാസം. ആ-വൂ! വലിെയാരു സമു ത്തിൻെര മറുകരകാണാറായിരി .
അതിനാൽ അമരക്കാരനായ സുന്ദരയ്യെന കുറ കൂടി ബഹുമാനിക്കയേല്ല േവണ്ട 
ത്?
ഇ കാരമുള്ള വിചാരങ്ങളിലാണ് കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട മനസ്സ് വ്യാ 
പരി െകാണ്ടിരുന്നത്. ഒടുവിലെത്ത ആേലാചനയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
കനിേവാടുകൂടി സുന്ദരയ്യേനാട് ആ ീ ഇ കാരം പറ : ’േഹ, എ  
മാതിരിയാണിത് ? ാഹ്മണരുെട ആസനം നില െതാട്ടാൽ അവിടം
മുടി േപാകുെമന്നാണേല്ലാ പറ വരുന്നത്. േതാൽ നീക്കി ഇട്ടിരിക്കണം.
ഇേത- േതാലിലിരിക്കണം.’
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എേന്ന മഹാഭാഗ്യേമ1 വിവാഹദൗത്യം അനവധി സുഖങ്ങെള ദാനം െച ന്ന
ഒരു വ്യാപാരമാണേല്ലാ. രാവും പകലും മുഷിഞ്ഞ് യജമാനന്മാരുെട മുമ്പിൽ
േസവതു ന്നതിന് െകാതി ന്നതിെനക്കാൾ ജനങ്ങൾ സുന്ദരയ്യെന പി ടർ 
ന്നാൽ നാം കാണുന്നതിൽ എ കലഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും? എ സുഖങ്ങൾ
അനുഭവിക്കാം. ഈ ഭൂേലാകത്തിെന്റ സ്ഥിതി തെന്ന ആകപ്പാെട ഒ മാറി നാ 
കേലാകതുല്യമായി ഭവിക്കയില്ലേയാ എ സംശയമുണ്ട്. അത് എങ്ങെനയും
ആകെട്ട. കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട നൂതനസത്ക്കാരങ്ങൾ േകട്ടേപ്പാൾ തെന്റ
ആഗമേനാേദ്ദശ്യം സഫലം എ നിശ്ചയിച്ച് ജയ ജയ ൈകലാേസാേദ്ദശ്യം
സഫലം എ നിശ്ചയിച്ച് ’ജയ ജയ ൈകലാേസാദ്ധാരകാരിൻ !’ എ ള്ള
നാരദഗീതെത്ത േകട്ട രാവണെനേപ്പാെല സുന്ദരയ്യൻ താൻ അറിയാെതെതാ
െഞളിഞ്ഞ് ഗംഭീരഭാവേത്താടുകൂടി ഇറിപ്പായി. ’േവണ്ടാം. എെങ്ക ഇരുന്താെലന്ന
?കുഴന്ത ഇേപ്പാതും വല്ലാെത നിക്കറത് എന്ന കാരണത്താേലാ ?’ എന്നിങ്ങെന
പറകയും െച .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’അവൾ കുേറ നാളായി ഒരു വിഷാദം വ കൂടിയിരി 

?-’
തെന്റ വ്യസനത്തിെന്റ േഹതുവായും സുന്ദരയ്യെന െതര്യെപ്പടുത്തിേയ ം
എ ള്ള ഭയേത്താടുകൂടി പാറു ട്ടി ഈ വാ കൾ േകട്ട ഉടെന ധൃതിയിൽ
കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട സമീപേത്താട്ട് അണ . പാറു ട്ടി തെന്റ ശരീര 
േത്താടണ്ഞ്ഞത് ർശനത്താൽ അറിഞ്ഞ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ എഴുേന്നറ്റ്◌്
’സുന്ദരയ്യൻ മുറുക്കീല്ലേല്ലാ, അ റ േപായി മുറുക്കാം, വരണം. െനായ കാരി
ഉറക്കംെകാണ്ട് കുപിത ആയിരി ’ എ പറ െകാണ്ട് വടേക്കെക 
ട്ടിേല യാ യായി. ’ പടു േക്കാ അമ്മാ, പടു േക്കാ. ഇെതേന്ന ം
ഉതഹാത് ’ എ പാറു ട്ടിെയ ശാസി െകാണ്ട് സുന്ദരയ്യൻ എഴേന്നറ്റ്
കാർത്ത്യായനിഅമ്മയ്ക്ക വഴി െകാടുത്ത് മാറി നി . മുമ്പിൽ കാർത്ത്യായനിഅ 
മ്മയും പുറേക സുന്ദരയ്യനും ആയി വടേക്കെക്കട്ടിേല േപാകുന്നതിനിടയിൽ
തെന്റ സ്വഭാവചാപല്യാതി മത്താൽ ാഹ്മണൻ പിന്തിരിഞ്ഞ് താൻതെന്ന
വലിയതമ്പി എ ള്ള നാട്യത്തിൽ ’കൺമുനെയത്തെന്ന കാമേലഖനമാക്കി ’
അയ ന്നതായിട്ട് പാർവ്വതിഅമ്മെയ ഒ കടാക്ഷി . ആ സമയത്ത് കിഴ  
വശത്ത് ആേരാ കയർ ന്ന ശബ്ദം േക തുടങ്ങി. ’കുടിക്കാൻ പാടുേണ്ടാ?ചൂത്ത
മറവൻ !അടി കുറുക്കിെന െഞരി ടണം.കപ്പാൻ മടി േമാ?ആളും തരവും
ഇല്ലേല്ലാ’ എന്നിങ്ങെന ചില വാ കൾ ഉച്ചത്തിൽ പുറെപ്പടുവി ന്നതു േകട്ട 
േപ്പാൾ സുന്ദരയ്യെന്റ ശൃംഗാരരസം പകർന്ന്, ൈകകാൽ വിറച്ച്, മുഖം വിളറി,
ക കൾ തുറിച്ച് അയാൾ അ ം ഇ ം േനാക്കി ടങ്ങി. സുന്ദരയ്യെന്റ
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ശൃംഗാരേചഷ്ടകെള റി േകവലം ഒരു വീടിെന്റ അർത്ഥമാക്കാനില്ലാത്ത
േഗാഷ്ടികെള പാറു ട്ടി വിചാരി എങ്കിലും, പിന്നീടുണ്ടായ ഭാവേഭദങ്ങൾ
കണ്ട് സ്വ േനരം സ്തബ്ധയായി നി . എന്നാൽ ക്ഷണേനരംെകാണ്ട് സുന്ദരയ്യൻ
ൈധര്യം അവലംബിച്ച് ഇടതുൈകയിൽ ഇട്ടിരുന്ന വ െത്ത സൂക്ഷി സ്വസ്ഥാ 
നത്താക്കീട്ട് കാർത്ത്യായനിഅമ്മേയാടുകൂടി എ ന്നതിനായി േവഗത്തിൽ
വടേക്കെക്കട്ടിേല കട േപായി. എ കഥയാണ് ഇക്കണ്ടെതല്ലാംഎ ള്ള
വിചാരത്തിൽ മഗ്നയായി പാറു ട്ടി അറ രയ്ക്കക തെനന ഇരു . സുന്ദര 
യ്യൻ പുറത്തിറങ്ങി അൽപേനരം ആയേപ്പാൾ ’നാരായണ നാരായണ ’ എ
േകാപേത്താടുകൂടി ജപി െകാണ്ട് എഴുപതിൽപ്പരം വയസ്സായ ഒരു വൃദ്ധൻ
പാറു ട്ടിയുെട മുമ്പിൽ എത്തി, േകാപഭാവെത്ത ത്യജിക്കാെത, അതിപു  
നായ േകാപമൂർത്തിെയേപ്പാെല ജ്വലി െകാണ്ട് ഇങ്ങെന േചാദ്യം തുടങ്ങി-
’എെന്താരു മാതിരിയാണ് പിേള്ള ?വല്ല േകാമട്ടിേയയും കണ്ടാൽ അ മറി  
വീഴു ടണേതാ ?ഇ െന റപ്പില്ലിേയാ ? അേതതു പട്ടരാണ് അങ്ങെന വ
േകറൂട്ടത്?ഇ എരട്ടക്കരളുള്ളവൻ ആര് ?ഈ അറ രയ്ക്കകത്ത് -ഈ െചമ്പക 
േശ്ശരി അറ രയ്ക്കകത്ത് - രാ ിെയങ്കിലും പകെലങ്കിലും അങ്ങെന ഒരുത്തൻ
കാെലടു വ േമാ?അവെന്റ തലമണ്ടെയ െനരി വിടണ്ടേയാ ?’എന്നി യും
പറ െകാണ്ട് ആ വയസ്സൻ തെന്റ വാക്കിനു േചർച്ചയായി ൈകയിലിരുന്ന
വടിെയ ഒന്ന് ഓങ്ങിയേപ്പാൾ അത് ഊേക്കാടുകൂടി തട്ടിൽ ത കയും ഉടൻതെന്ന
’നാരായണ -നാരായണ ’എ ള്ള ശബ്ദേത്താടുകൂടി അതിെന സ്വസ്ഥാനത്തിൽ
വ കയും െച . ഈ വൃദ്ധൻ െചമ്പകേശ്ശരിവീട്ടിൽ ആയുധ രസൂക്ഷി കാര 
നായിരുന്ന വിദ്വാൻ കുറുപ്പിന് ആ ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭൃത്യ ീയിൽ
ജാതനായ പു നാണ്.ഈയാൾ െചറുപ്പമായിരുന്നേപ്പാൽ ആയുധാഭ്യാസത്തിൽ
അതിനിപുണനായിരു . െചമ്പകേശ്ശരി വീട്ടിൽത്തെന്ന ഒരു കളരിയിട്ട് അവി 
ടെത്ത മൂത്തപിള്ളേയയും തിരുമുഖ വീ കാേരയും മ പലേരയും േപാെല
വാൾ, പരിച, ഈട്ടി, കുന്തം, വില്ല്, അമ്പ്, മുതലായ ആയുധങ്ങൾ വഹി  
െകാ ള്ള േയാഗങ്ങെള വളെര സമർത്ഥതേയാടു കൂടി ഗുരുസ്താനം വഹിച്ച്
അഭ്യസിപ്പിച്ചതിനാൽ ’ആശാൻ ’ എ േപർ സമ്പാദി . െചറുപ്പകാലെത്ത

താപം േഹതുവാൽ ഇേപ്പാഴും ശഹ്കു ആശാേനാട് എതിർപ്പാൻ ആരും
തെന്ന തുനി െച കയില്ല. ആ െചമ്പകേശ്ശരിഗൃഹം തന്റ െസ്വന്തമാെണ 
ന്നാണ് ആശാൻെര വിചാരം. വാർദ്ധക്യംെകാണ്ട് അതിേകാപിഷ്ഠനായി
ചമഞ്ഞിരി ന്നതിനാൽ വൃദ്ധൻ െചമ്പകശ് േസരി മൂത്ത പിള്ളെയേപ്പാലും ശാ 
സി ം. പാറു ട്ടിേയാട് ആശാനുള്ള വാത്സല്യത്തിന് അതിരില്ല. പാറു ട്ടി
ചിരി എങ്കിൽ വൃദ്ധനും ചിരി ം; കര എങ്കിൽ വൃദ്ധനും വഴിെയ. ഇ  
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െയാെക്ക പാറു ട്ടിെയ റിച്ച് ആശാന് സ് േനഹമാെണങ്കിലും ആശാൻെര
അഭി ായങ്ങൾ തികൂലമായി ഒ പറയുന്നതായാൽ പാറു ട്ടിേയാടും
ആശാൻ കയർ ം. എന്നാൽ ആശാൻെര േകാപം എ വലുതായിരുന്നാലും
പാറു ട്ടിയുെട വാ േകട്ടാൽ ശാന്തെപ്പടുക പതിവായിരു . വാല്യക്കാർ
മുതലായവർക്ക് ചിലേപ്പാൾ ആശാെന്റ െനടവടിയുെട രുചി അനുഭവി ന്നതിന്
സംഗതി ആകാറുണ്ട്. ആശാൻ സാധാരണ െകാ നട വരുന്നത് ഇളയത  
രാൻ തിരുമനസ്സിനാൽ നൽകെപ്പട്ട സ്വർണ്ണെക്ക കേളാടുകൂടിയ ഒരു വടിയാണ്.
ആശാൻെര വടിെകാണ്ട് ഹരം കി ന്നത് എളു്പപത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു
കാര്യമാണ്. ’ എ വയസ്സായി അമ്മാവാ?’ എ ള്ള േചാദ്യത്തിന് സാധാരണ
ഉത്തരം ഹരമാണ്. തലയിൽ കുടുമയുെട സ്ഥാനത്ത് മൂേന്നാ നാേലാ േരാമം
ഒരു വിരൽ നീളത്തിൽ പുറേകാ വള നിൽ ന്നത് ഒഴിെക േശഷം േരാ 
മങ്ങൾ മി ന്ന കഷണ്ടിയുെട ആ മംെകാണ്ട് നാസ്തിയായിരി . കാഴ്ച്ച
അെഞ്ച വർഷങ്ങൾ മു കുറഞ്ഞിരു എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ േന ങ്ഹൾക്ക്
ഒരു േദാഷവും ഇല്ല. ായത്തിന് ഒത്ത ക്ഷീണം ആശാൻെര േദഹെത്ത
ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ആെരയും അസഭ്യവാ കൾെകാ മർമ്മേഭദനം െച ന്നതിന്
ആശാ് തരി ം കൂസലില്ല. െചമ്പകേശ്ശരി തറവാ കാര്യേന്വഷണങ്ങൾ
മിക്കവാരും ആശാൻതെന്നയാണ്. മൂത്തപിള്ള കാരണവെരന്ന നാമമാ െത്ത
വഹി ന്നേതയു .
ആശാെന്റ േകാപെത്തക്കണ്ട് പാറു ട്ടി ഒരു അമർത്തിയ പുഞ്ചിരിേയാടുകൂ 
ടി മിണ്ടാെത ഇരിക്കയായിരു . തൻെര േചാദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരെമാ ം
കാണാത്തതിനാൽ വൃദ്ധൻ വീ ം േകാപേത്താടുകൂടി, ’എന്ത്, ഉർറക്കവും
കിർറക്കവും ഒ മില്ലേയാ?ഇെതാ ം െകാ ല്ല. വല്ലതുെമാെക്ക വി വ ം’
എ പാറു ട്ടിയുെട മുഖ േനാക്കി പറ . വൃദ്ധെന്റ രൗ ഭാവങ്ങൾ 

ം േകാപവചനങ്ങൾ ം േനേര വിപരീതമാംവണ്ണം പാറു ട്ടി വളെര
ശാന്തേയാടും വാത്സല്യേത്താടും ഒരു െചറിയ മന്ദഹാസേത്താടും രാ ിയുെട നി 
ശ്ശബ്ദവസ്ഥയിൽ അവർണ്ണനീയ രസ ദമായ സ്വരത്തിൽ ഇ കാരം പറ :
’എേന്നാെടന്തിനാണ് േകാപം ആശാെന?ഞാൻ ഒ ം െചയ്തില്ലേല്ലാ.ആശാനു
േദഷ്യത്തിന് എേപ്പാെഴങ്കിലും ഒരു കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയി േണ്ടാ ?ഇ
ഒെക്ക േദഷ്യെപ്പടാൻ ഇവിെട എ ണ്ടായി?’
ശ ആശാൻ: ’അേമ്മെട അടുത്ത് ആരാണ് കുഖുകുശാ െചവി കടിക്കണത്
?’
പാറു ട്ടി:’സുന്ദരയ്യെന അറിയാത്തവരാരുമിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹംതെന്ന അൽപം
മുേമ്പ പറകയുണ്ടായി.ആശാൻ അറികയിെല്ല വരുേമാ?എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തി 
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െന അറിയാത്തതിൽ ഒരാളുെണ്ടന്ന് ആശാൻ ഒന്ന് അേങ്ങാ െച പറയണം.
വലിയതമ്പി അേദ്ദഹെത്തിെന്റ െക പൂ കാരനാണേ .’
ആശാൻ: ’െശേന്ന നാരയാണാ !െശേന്ന നാരയാണാ! ?വലിയതമ്പി അങ്ങ 
െത്ത കുതിര േകറണവേനാ? ഞാൻ അറിയൂല്ലേയാ പിെന്ന? ആഭ്ഭാത ട്ടം!
ഇയി ങ്ങെള ഇതിനക കാെലടു ചവുട്ടാൻ തമ്മസി ടാ. എവൻ പട്ട 
േരാ? അവെന്റ പൂണിലിെന പിടുങ്ങി വലെകട്ടണം. എവെനാ ’എവെന ഞാൻ
അറിയൂല്ലേയാ?എവൻ, ആ കരിങ്കള്ളൻ, തലയിലിടിവീഴെണ കറുത്തവാവിനു
പിറന്ന ചുടലമാടൻ, പല്ലൻ കുറുപ്പ് എെന്താരു കുറുപ്പ്? കുന്ത റുേപ്പാ?അല്ലാ
േവലു റുപ്പ് അവൻെര തന്ത്യാനാണ്.ഓ! മറ്റവെന്റ േപരു പറഞ്ഞപ്പം ഒരു പിള്ള
മിഞ്ഞി കറുപ്പിച്ചേല്ലാ. ഏേഹ! അവെന്റ കാര്യം കമാന്ന് ഞാൻ മൂളീല്ല. കരയീം
വിളിക്കീം േവണ്ട.’
പാറു ട്ടി: ’മുഖം കറു െവന്ന് ആശാൻ നിശ്ചയി െകാ ന്നതുതെന്ന.
ആശാൻെര വാ േകട്ടാൽ എനി േവലു റുപ്പിെന വലിയ േപടിയാെണ
േതാ ം.’
ആശാൻ : ’ആ കരിക്കട്ട തത്തിെന എല്ലാർ ം േപടി തെന്ന. അവെന്റ പ ം
ചിറിയും ക ം എല്ലാംകൂടി കണ്ടാൽ െമാക കാർക്കി തുപ്പാൻ േതാ ം.
അവൻ ചത്തല്ലാെത ഭൂമി പാരം തീരൂല്ല. ചവത്തിെന്റ പുറേക എ നാളു
നട ! നാ ചന്തയിൽ േപായതുേപാെല അലഞ്ഞിേല്ലാ? െവറുെത നട്ടന്തി 
രിഞ്ഞി ം ഒരു തി മുണ്ടായില്ല.എെന്താരു കഠ്ഠം ? േചാതിരിപ്പം െത േമാ?
പതിേനഴു വയതില് ഒരു െകരവ ഴ ഒെണ്ടന്ന് അച്ഛൻ അല്ലേയാ എഴുതിയത്?
ഏെതല്ലാം ആയാന്മാെര കാണി പിെന്ന?തല കീഴുേമലാ മറിഞ്ഞി ം ഒരു
ചുഴി മാറ്റി ആെരങ്കിലും എഴുതിേയാ?അച്ഛെന പിള്ള കണ്ടിട്ടില്ലേല്ലാ?അേല്ല
! കരയാേനാ പാവിക്കണത്?ചുമ്മാ അേല്ല ചിണുങ്ങി അമ്മ എന്ന് എല്ലാവരും
പറയണത്. ഇതുമാ ം എ ക ടാ. തങ്കം കരഞ്ഞി കാര്യം വല്ലതുമുേണ്ടാ
? െപയ്യത് െപ . ഏ....അേല്ല ഒരു െപാറുതി േവണ്ടേയാ?എ ം െകാേച്ചാ
?െകാള്ളാം!’
പാറു ട്ടി : ’അമ്മ പറയുന്നതുേപാെല ഒെക്ക ആശാനും പറയുന്നതിനു തയ്യാ 
റുണ്ട്. ര േപർ ം ദയകൂടാെത സംസാരി ന്നതിൽ ഒരു മടിയും ഇല്ല.
ആശാേന, എെന്നങ്കിലും ഒരു തീർച്ചയായ അറിവു കി ന്നതുവെര ഒരു വിധത്തി 
ലും എൻെര മനസ്സിനു സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. േദാഷമായ അറിവാണു
കി ന്നെതങ്കിൽഈശ്വരകൽപിതെമ വിചാരി െകാള്ളാം. ’
ആശാൻ: ’ഇനി എെന്താരു തീർച്ചയാണു വരാെനാലഌ്? ചീവേനാടിരിക്കെണ 
ങ്കിൽ തങ്കെത്ത വ കാണാെത ഇരി േമാ?’
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പാറു ട്ടി: ’അതില്ല. എങ്കിലും-ദിവേസന എൻെര മനസ്സിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല എെന്നാ 
രു വിശ്വാസം േമണ ഉറ വരു . അത് അമ്മ പറയുംവണ്ണം അങ്ങെന
സംഭവിക്കണെമ ള്ള എൻെര വിചാരംെകാണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കാം.
എന്നാലും ചില സമയങ്ങളിൽ എെന്റ മനസ്സ് െചമ്പകം അക്കെന്റ അഭി ായ 
േത്താടു േയാജി േപാകു . ’
ആശാൻ: ’െചമ്പകം അക്കൻ!! ാന്തിേയ ാന്തി, ശുത്ത ാന്തി, േപറ്റം പിടിച്ച
പയു!? ആ ആട്ടക്കാറീെട വാക്കിെനയാേണാ െചരിവ െകാണ്ടിരിക്കണത്?
അേയ്യ! ഇളി േപായി. േവേറ േപരു േകെക്കട്ട്.’
പാറു ട്ടി :’അ വളെര പുച്ഛിക്കണ്ട ആശാെന.െചമ്പകം അക്കെന നല്ലവണ്ണം
അറിയാെത എല്ലാവരും െവറുെത ദുഷിക്കയാണ്. ഏെതല്ലങ്കിലും ഒരു സംഗതി
േകട്ടാൽ അതിൻെര സൂഷ്മസ്ഥിതി എങ്ങെന എന്ന് ആേലാചി ന്നതിനുള്ള
ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം ആ അക്കനു തുല്യം േവേറ ആർ മില്ല. േവലു റു്പപിൻെര
കഥ കളവാെണ ം അതിൻെര വാസ്തവം െവളിെപ്പടുത്തിത്തരാെമ ം ആ
അക്കൻ വാഗ്ദാനം െചയ്തി ണ്ട്. പേക്ഷ അഞ്ചാറുമാസമായി കാണാറില്ല. ’
ആശാൻ : ’തുർ ത്തി !തുർ ത്തി!കലിയുഗം മുറ്റി അല്ലേയാ വരണ 
ത്!െപ ങ്ങെളാെക്ക േകറി നൂ േപായി. പിള്ളെരാെക്ക അ പ്പമ്മാരും
അ മ്മമാരും ചമയണൂേന്ന! അവളും പറഞ്ഞതിെന െവള്ളത്തി എഴുതിെക്കാ 
ണ്ടാൽ മതി. അവള െകാണാത്തേതാ? അവെള നായരു െതാല ; ഇപ്പം
ചിറിപപ്പാനവൻതമ്പി അ ന്നായി, ആ കാലമാടൻ േകാടയിൽ കുളിക്കണ
രാവണടത്തിപ്പിള്ള ആയി, കണ്ട ആളുകളായി െകാറച്ചില്! ആണുങ്ങെള
െമരട്ടാനുള്ള വിത്യ പതിെന-’
പാറു ട്ടി : ’അരുതാശാെന, അെതാെക്ക വറുെതയാണ്. എല്ലാവരേരാടും
സംസാരിക്കയും തൻെര അഭി ായെത്ത മടികൂടാെത പറകയും െച ന്നതു 
െകാണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ദുഷ് േപര് ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തത്◌്. െചമ്പകം അക്കന്
എെന്ന റിച്ച് വലിയ കൂറാണ്. ആശാെനേപ്പാെല തെന്ന ആ അക്കനും
എനി േവണ്ടി വളെര മുഷിഞ്◌ി ണ്ട്. ആശാൻ ഇങ്ങെന ഒ ം പറയരുത്.’
ആശാൻ : ’ഉം? മൂക്കിെന അരി കളയുേമാ?’
ആശാെന പറ സമ്മതിപ്പിച്ച് തൻെര അഭി ായേത്താടു േചർ ക വിഷമെമ 

വിചാരിച്ച് പാറു ട്ടി മിണ്ടാെത ഇരിപ്പായി. ഉത്തരം പറയാെത ഇരുന്നതു,
തെന്നഅപമാനിച്ചതാെണ നിശ്ചയിച്ച് ആശാൻ ഒരാേക്ഷപസ്വരത്തിൽ
ഇ കാരം പറ : ’എെന്റ പിളള കലവിച്ചല്ലേയാ െപയ്യി ! െചമ്പകംഅക്കെന
തലയിേലാ വച്ചിരിക്കണത്! ഇതാരറി ഇച്ചനി ?െചമ്പകംഅക്കേനാ?
ചീലാവതി-താവി ി-അരുന്തതി-ഇപ്പം കറന്ന പാല്-പച്ചെവള് ലം ചവ കുടി 
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ക്കണ പൂച്ച ട്ടി-മതിേയാ?’
പാറു ട്ടി : ’ആശാന് േതാന്നിയെതാെക്ക പറയണം. എ േകാപവും 
െകാണ്ടാണു വന്നിരി ന്നത്?ഈ േകാപത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു കുറവി 
െല്ലേന്നാ?അരനാഴികേനരം സംസാരി െകാണ്ടിരുന്നാൽ പ ാവശ്യം
േദഷ്യെപ്പടും. ’
ആശാൻ : ’കിഴ കിളവന് ഇവിെട കാര്യെമന്തര് ?ചണ്ടപിടിക്കണതുംേത 
ക്ഷ്യെപ്പടണതും ആെര അടുത്ത്?നിങ്ങെള ഒെക്ക തർമ്മെങ്കാണ്ട് െവള് ലം
േമാന്തിക്കിടക്കണു.’(തല സാധാരണയിലധികം വിറയ്◌് . ശ്വാസംമുട്ടി
വാ കൾ ശരിയായി പുറെപ്പടുന്നില്ല. െവളുത്ത ച ങ്ഹൾ വീണി ള്ള കൃ 
ഷ്ണമണികൾ ക നീർെകാ മറഞ്ഞ് സ്ഫടികങ്ങൾേപാെല കാശി .)
’ അ...അറുപതും െച പി-പി-പിറുപിറുത്ത കി-കിഴ-കിഴവനു ചാക്കാലയും
േപാക്കിടിയും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേയാ ഇെതാെക്ക േകപ്പാനും എട വന്നത് !
പാറു ട്ടി വൃദ്ധെന്റ ഈ വ്യസനം കണ്ട ഉടെന എഴുേന്നറ്റ് അയാളുെട ൈക  
പിടിച്ച് ഇ കാരം പറ : ’ആശാന് ഇ വ്യസനം ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ എ
പറ ? എെന്റ വാക്കാണ് ഈ വ്യസനം ഉണ്ടാക്കിയെതങ്കിൽ-’
ആശാൻ : ’അേയ്യാ -പിേള്ളെട വാക്ക് എനിക്ക് െവഥനമുണ്ടാ േമാ? -ഞാൻ
-ഞാൻ- എെന്റ പാടു പറയണു പിേള്ള. പാതിരാ േമലായി. ഒറങ്ങാൻ േപാ 
വിൻ, ’എന്നിങ്ങെന വ്യസനേത്താടും വാത്സല്യേത്താടും പറഞ്ഞിട്ട് ആശാൻ
വടേക്കെകട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൽ സുന്ദരയ്യെന യാ യാക്കീട്ട്. കൃ ിമമായുള്ള
ഒരു സംഗതിയിൽ ബുദ്ധിെയ അധികമായി വർത്തിപ്പിച്ച് നിവൃത്തിമാർഗ്ഗെത്ത
നിർണ്ണയെപ്പടുത്തി സ ഷ്ടചിത്തനായിരി ന്ന മ ിയുെട ൗഢഭാവേത്താ 
ടുകൂടി കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ഒരു തൂണിെന ആധാരമാക്കി വി മി െകാ
നിൽ . ആ ീെയ കണ്ടേപ്പാൾ ആശാൻെര േകാപം വർദ്ധി . േകവലം

ാന്തചിത്തനായിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ ഇങ്ങെന പറ തുടങ്ങി :
’ഇെതന്തരു കൂ പിേള്ള ? വല്ല പരക്കഴികളും വ േകറിയാലെക്കാ
വീടാ ടിയാ പാർക്കണ െപണ്ണങ്ങേളാ അവെരപ്പിടിച്ചിരുത്തി പൂയിക്കണ 
ത്?എവിടെത്ത നടപ്പാണിത് ? പട്ടരു ന െട മച്ചമ്പിക്കാറേനാ? (തെന്റ
അറ രയിേല ള്ള പുറപ്പാടിൽ വടേക്കെകട്ടിൽവ സുന്ദരയ്യൻ തെന്ന ഒ
സൂക്ഷി േനാക്കി എെന്നാരപരാധെത്ത ആ ാഹ്മണൻ െചയ്തിരുന്നതിെനയും
ഓർത്തിട്ട് ) ’ അവെന എെന്ന വ ’ േനാക്കണത്! അവെന്റ കു ക ം
െപാ ം പൂമാലയുംെകാണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇനി േകറട്ട്. അവൻ ഇവിടെത്ത
ആര്?-ചിരിക്കേണാ?െകാള്ളാം. േകൾക്കാൻ ആളുേണ്ടാ എന്നറിയെട്ട. ഉം!’
ഈ സംഗത്തിനു കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ഉത്തരം ഉരിയാടാെത ചിരിക്കമാ ം
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െചയ്തതിെന കണ്ടി ണ്ടായ േ ാധെത്ത സഹിക്കാൻ ശക്തനല്ലാെതയായി,
വൃദ്ധൻ ചീറുകയും ഇടയ്ക്കിെട ഓേരാ പറകയും വടിെകാണ്ട് ബലമായി
നിലത്ത് ഊ കയും െച െകാണ്ട് തൻെര ശയനസ്ഥലേത്തക്ക് പുറെപ്പ .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ഒരു േവലക്കാരെന വിളിച്ച് ’ശ ആശാൻ അറ രയിൽ
േകറരുെത ഞാൻ പറ എ േപായി പറയണം, േകേട്ടാ’ എ പറ .
കുറ കഴിഞ്ഞ് ’ഫ ’ എെന്നാരു ആ ം, ഒരു ഹരവും േവദനേയാെട ഒരു
നിലവിളിയും ആയുധ രയിൽ നട . കാരണം വ്യക്തമാണേല്ലാ.
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അദ്ധ്യായം അഞ്ച്

ഈശ്വരകാരുണ്യംെകാേണ്ട നിഷേധശ്വര,
നിെന്ന ഞാൻ കേണ്ടൻ.” ”
ചാേരാ െകാട്ടാരത്തിൽനി ം ര നാഴിക വടക്കായി മാേങ്കായിക്കൽ
എെന്നാരു ഗൃഹം കഴിഞ്ഞ ശതവർഷത്തിെനാടുവിൽ ഉണ്ടായിരു . ഈ
ഭവനത്തിെല നായകൻ ആ കരയ ധാനിയും പുരാതനകാലങ്ങളിെല
ൈസനികനിയമ കാരം ഒരു അടവിേല കറു ം ആയുള്ള ഇരവിെപരുമാൻ
കണ്ടൻകുമാരൻ എെന്നാരാൾ അക്കാലങ്ങളിൽ െതക്കൻ ദിക്കിെലാെക്ക

സിദ്ധമായിരു . ഇേദ്ദഹം കറു ഗജവി ഹനായ ഒരു േയാദ്ധാവും അതി 
സമർത്ഥനായ കൃഷിക്കാരനും ആയിരു . കാലേക്ഷപത്തിന് ധാരാളം മുതൽ
ഉണ്ടായിരു എ മാ മല്ല, നാണയമായി സംഖ്യയില്ലാത്ത വ്യം ൈകക്കലു 
െണ്ട സമീപവാസികൾ ഗൂഢമായി പറയാറും ഉണ്ടായിരു . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
അധീനതയിൽ ഒരു കളരിയും േപാരാളികളായി കച്ചെകട്ടി അഭ്യസിപ്പിക്കെപ്പട്ട
അേനകം നായന്മാരും ഉണ്ടായിരു . സമീപവാസികൾ ഒെക്ക ഇേദ്ദഹെത്ത
ഒരു ഇട ഭുെവേപ്പാെല വിചാരി വന്നിരു . അെഞ്ച നാഴിക സ്ഥലത്തിന 
കം ഉണ്ടാകുന്ന സകല വ്യവഹാരങ്ങളും അറുതിയായി മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പ്
എഴുതുന്ന കണ്ടപ ങ്ങൾക്ക് അഴിവ് തിരുമുമ്പിൽ െചന്നാലുമില്ലായിരു .
മാേങ്കായിക്കൽേകാടതിയിൽ, അ പതിവുണ്ടായിരുന്ന പള്ളിപ്പലകപ്പ 
ണം വസൂലാ ക നിയമം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ കണ്ടൻകുമാരൻ
കുറുപ്പിനുേവണ്ടി ജീവെന ഉേപക്ഷി ന്നതിനും തയ്യാറായിരു . ശരൽ 
ക്കാലച ികേപാെല പുഞ്ചിരി ഇ െകാണ്ട് ശിരേച്ഛദനം െച ന്നവിദ്യ ഈ
ന്യായാധിപനു പരിചയമില്ലായിരു . ദാക്ഷിണ്യം, അനാർ ത, ീേസവ,
മാത്സര്യബുദ്ധി, ഗർവ്വം, വ്യാകാംക്ഷ ഇത്യാദികളായി വിധികർത്താക്കന്മാെര
സാധാരണ ബാധി ന്ന േദാഷങ്ങെള ഒരു സംഗതിയിലും ഒരു കക്ഷിയും
മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിെന്റ േമൽ ആേരാപിക്ക ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇ െയാെക്ക
ജനസമ്മതനാെണങ്കിലും മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിെന കാണുന്നവർ ഉ െകാ 
െണ്ടങ്കിലും ചിരിക്കാതിരിക്കയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ,കണ്ടൻകുമാരൻകുറുപ്പ് തെന്റ
ഭവനത്തിനകത്ത് േനേര നിവർന്ന്, ഒരു കാല ം ായം തികഞ്ഞതിെന്റ 
േശഷം നിന്നിട്ടില്ല. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗാ വലിപ്പം ഓർ േശഷക്കാർേപാലും
ചിരിക്ക പതിവായിരു . യുദ്ധത്തിൽ പിന്തിരിയുകെയ ള്ളത് കുറുപ്പിന്
ഒരുകാല ം വരുന്നതല്ല. തെന്റ കുടവയറ്,തെന്ന ഒട്ടധികം വിഷമിപ്പി  
െണ്ടന്ന് കുറുപ്പിനുതെന്ന േബാദ്ധ്യമായിരു .
ഇേദ്ദഹം ഒരു ദിവസം ഭാതരവിേയാടുകൂടി ഉണർന്ന് തെന്റ ധാന ബ വും
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സർവ്വദാ സഹചാരിയും തേന്നാളംതെന്ന ൈദർഘ്യമുള്ളതും ആയ വടിവാളുമായി
ചാേരാ മുതലായ തെന്റ പാടങ്ങളിലുള്ള നിലങ്ങൾ ചുറ്റിേനാ ന്നതിനായി
പുറെപ്പ . കണ്ടങ്ങളും വര കളും മടകളും എല്ലാം പരിേശാധി കഴിഞ്ഞ് കുറുപ്പ്
വീട്ടിേല തിരിെയ യാ ആരംഭി . വഴി പാടത്തിനു പടിഞ്ഞാറു വശമുള്ള
കുന്നിൻപുറത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുെട മറവിൽ ടി ര േപർ ധൃതിയിൽ വടേക്കാട്ടായി
േപാകുന്നത് കുറുപ്പ് ക . വഴിേപാക്കെര കുറ േനരം സൂക്ഷി േനാക്കീട്ട് കുറുപ്പ്
ആയാസെപ്പട്ട് ഒ ം താമസംകൂടാെത തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ എത്തി, അറ രയുെട
െതേക്കവാതിൽ തുറ ന്നതിനു ചട്ടംെകട്ടി. അേപ്പാേഴക്ക് വഴിേപാക്കർ മാ 
േങ്കായിക്കൽ പടിക്കൽ എത്തി. ഇവർ രണ്ടാം അദ്ധ്യാത്തിെല ാഹ്മണനും
ശിഷ്യനും ആയിരു . ാഹ്മണെന അടു കണ്ടേപ്പാൾ കുറുപ്പിെന്റ ഭാവം
ഒ േഭദി . നിശ്ശബ്ദനായി കുറ േനരം ാഹ്മണെന േനാക്കിെക്കാ നി .
പിന്നീട് പിന്മാറി ’എടാ ’ എന്ന് ആ ദിെക്കാെക്ക െപാ മാറുള്ള സ്വരത്തിൽ
വിളി . ഈ വിളിേകട്ട് കുറുപ്പിെന്റ ഒ ര േശഷക്കാരും മൂ നാലു വാല്യക്കാ 
രും ഓടി എത്തി. അവേരാട് എേന്താ ഓേരാന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട് ാഹ്മണെന്റ
മുമ്പിൽ െച പിെന്നയും മിണ്ടാെതതെന്ന നി . രാജസദീപ്തിെകാണ്ട് പരി 
േവഷ്ടിതമായുള്ള ഗാ െത്തക്ക ാഹ്മണെന റിച്ച് കുറുപ്പിനുണ്ടായിരുന്ന
സംശയങ്ങൾ എല്ലാം അസ്തമി . സംശയങ്ങൾ ഒടുങ്ങിയേപ്പാൾ ഉണ്ടായത്
മുമ്പിൽ താൻഅറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതായ ഒരു കുഴക്കാണ്. കുറുപ്പിെന്റ ഇ കാര 
മുള്ള നിലകണ്ട് ”മലഭംഗക്കാരൻ കിഴങ്ങൻ നായര്-ഒരു േലാഹ്യവുമില്ലാത്ത
തടിയൻ-കരിമ്പനേപാെല നിൽ ന്നതു കണ്ടില്ലേയാ?” എന്ന് വിശ ം
ക്ഷീണവുംെകാണ്ട് അധികമായി വലയുന്ന പരേമശ്വരൻപിള്ളയും, ” ഇയാൾ
കുഴങ്ങി നിൽ ന്നെതന്താണ്? ജന തി വ്യാജേമാ? ഏയ് വേരണ്ടതില്ലാ 
യിരു ” എ ാഹ്മണനും വിചാരി തുടങ്ങി. ാഹ്മണെന്റ മുഖ സാദം
കുറഞ്ഞതുകണ്ട് കുറുപ്പിെന്റ കരങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് മുകുളീകൃതമാകയും ഉടേന
േവർെപടുകയും പാദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരു കയും േന ങ്ങളിൽ സേന്താഷത്താൽ
ക നീർ നിറയുകയും േരാമശൂന്യമായി െതളിയുന്ന ശിരസ്സിെന്റ രക്ഷയ്ക്കായി
മടക്കി ഇട്ടിരുന്ന ക മുണ്ട് കക്ഷത്തിനിടയിൽ ആകയും െച . മാേങ്കായിക്കൽ
കുറുപ്പിെന്റ കായപരിമിതി കണ്ട് ാഹ്മണൻ വിസ്മയവിവശനായി. അേദ്ദഹ 
ത്തിൽ ത്യക്ഷെപ്പട്ട േചഷ്ടകൾ കണ്ട് ”ആവൂ !കുലുക്കമുേണ്ടാ” എ വിചാരി .
നിശ്ശബ്ദനായി നിൽ ന്നതിെന ക ലജ്ജിതനുമായി. ”മിണ്ടാെത നിൽ ന്ന
ആളുെട ലൗകികം േവെണ്ട വയക്കതെന്നേയാ?-വല്ലതും ഒരു ഒഴികഴിവു
പറഞ്ഞ് െപായ്ക്കളയുകേയാ? ” എ ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി ാഹ്മണൻ പരേമ 
ശ്വരൻപിള്ളയുെട മുഖ േനാക്കി. ഇനിയും സൽക്കരിക്കാെത പരുങ്ങേലാടുകൂടി
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നിൽ ന്നതു കണക്കെല്ല നിശ്ചയിച്ച് ”കൽപി-വരുവിൻ. െവയിലിൽ നി
തളരാെത അറ രയ്ക്കകത്ത് എഴു....െചന്നിരിക്കാം,”’ എന്ന് തെന്റ അതിഥികെള
കുറു സത്ക്കരി . ഈ ക്ഷണെത്ത േക ാഹ്മണനും പരേമശ്വരൻപിള്ളയും
സാവധാനത്തിൽ അറ രയിൽ േവശി . കുറു പുറ നിന്നേതയു .

ാഹ്മണനു പ േത ന്നതിനു തയ്യാറാക്കിെക്കാണ്ട് ഒരു െകാച്ചൻ അറ  
രയ്ക്കക നിൽ ന്നതു ക എങ്കിലും കുറുപ്പ് പുറ നിന്നതിെന ഓർ

ാഹ്മണൻ േമൽേപാ ദൃഷ്ടിയുമായി കുറ േനരം ചിന്താ സ്തനായി നി .
”േപാറ്റി അ ന്ന് പ േതയക്കാെത നിന്നാലെക്കാേണ്ടാ ? വയറു പയി ല്ലി 
േയാ? ഉണ്ണാെനാെക്ക എലങ്കത്തിൽ ചമയം ആയേല്ലാ ” എ ചില വാ കൾ
േകട്ട്, ാഹ്മണൻ ജാഗരൂകനായി േമൽപറഞ്ഞ നിർബന്ധക്ഷണത്തിെന്റ
വക്താവായ െകാച്ചേനാട് ഇ കാരം േചാദ്യം െച : ”നിെന്റ േപർ എന്താ ?
കുറുപ്പിെനന്താകും?”
െകാച്ചൻ-:(ഇഴഞ്ഞ ശബ്ദ്ത്തിൽ ”’പിേന്ന േപരു േവലൂന്ന്. അമ്മാവെന്റ േചഴകാ 
റൻ.”

ാഹ്മണൻ:”നീ തെന്ന പ േതയ്ക്കാൻ െകാ വച്ചെതന്താണ്?”
േവലു: ”െകാച്ചക്കച്ചി െചാല്ലി, അമ്മാമൻ െചാല്ലീരിക്കണു േപാറ്റി അങ്ങെത്ത
ഇ പിള്ളാരാരും വ േകറൂടെല്ല െകാച്ചണ്ണൻ െചാല്ലീന്ന്. െകാച്ചണ്ണനും
െകാമരനും പപ്പനാവരത്ത് ഓടീരിക്കണാര് എന്തരിെനന്ന് എക്കറി കൂടാ.”

ാഹ്മണൻ: ”ടപിഉ് ഉേനാ ?”
പരേമശ്വരൻപിള്ള:”ലൂളിഅഅഞം”

ാഹ്മണൻ: ”തസ് നമാധതുഷപ്പ് കി ഭൃപിശിസ് കാക്ഷ് കശട്ടപ് െകമ്പിമ് ?”
ഈ േചാദ്യത്തിന് പരേമശ്വരൻപിള്ളക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നതിനു
മുമ്പിൽ കുറുപ്പ് അറ രയ്ക്കക കട െച . ാഹ്മണെന്റയും ശിഷ്യെന്റയും
സംവാദത്തിൽ ഒരക്ഷരം ഹിപ്പാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വിഷണ്ണനായി നിന്ന
േവലുവിെന്റ ഭാവം കണ്ടേപ്പാൾ എേന്താ വിേശഷസംഗതി ഉെണ്ടന്ന് കുറുപ്പ്
നിശ്ചയി . എന്നാൽ അതിെനപ്പറ്റി അേന്വഷണം െച ന്നതു േപാരായ്ക
ആെണ വിചാരിച്ച് ”ഊണിന് എല്ലാം ഒരുങ്ങി ആയേല്ലാ, എലങ്കത്തിേലക്ക്
എഴു....(േവലുവിെന േനാക്കീട്ട് ) േപാകാം” എ ാഹ്മണേനാടു പറ . തെന്റ
സംശയങ്ങെള ഗൃഹസ്ഥെന അറിയി ന്നതു മര്യാദ ം തെന്റ സ്ഥിതി ം
അരുതാത്തതാെണ വച്ച് ാഹ്മണൻ പ േതച്ചിട്ട് കുറു പരേമശ്വരൻപി 
ള്ളയുമായി പുറെപ്പട്ട് സ് നാനാദിയും ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അറ രയിൽ മടങ്ങി
എത്തി അവിെട ഒരുക്കി വച്ചിരുന്ന കട്ടിലിേന്മൽ ഇരുന്ന് ആശ്വസി തുടങ്ങി.
പിന്നീട് േവലുവിേനാടുകൂടി േപായി ഊണുകഴി വരുന്നതിന്, കുറുപ്പ് പരേമശ്വ 

https://thalilakkam.in/



മാർത്താണ്ഡവർമ്മ - സിവി രാമൻപിള്ള 51

രൻപിള്ളേയാടു പറ . കുറുപ്പിെന്റ നിേയാഗം േകട്ടേപ്പാൾ പരേമശ്വരൻപിള്ള
ാഹ്മണെന്റ മുഖ േനാക്കി അനുവാദം തെന്ന എന്ന് ഭാവം െകാണ്ടറിഞ്ഞ്

തെന്റ ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന ഖഡ്ഗാദിെയ ാഹ്മണെന്റ സമീപം െകാ  
െച നിേക്ഷപിച്ചിട്ട് േവലുവുമായി വടേക്കട്ടിേലക്ക് ഇറങ്ങി. അേപ്പാൾ തെന്റ
പുറേകയുള്ള വാതിൽ അടഞ്ഞതുേകട്ട് പരേമശ്വരൻപിള്ള േകാപാന്ധനായും
സം മേത്താടും പിന്തിരിഞ്ഞ് വാതിലിെന പാദ ഹരംെകാ തകർത്ത്
അക കട ന്നതിനു മി . ഉടേന,” േപായി ഊണുകഴി വാ പരേമശ്വരാ”
എന്ന് അക നിന്ന് ാഹ്മണൻ പറ േകട്ടതിനാൽ അയാൾ നാണിച്ച്
”’എ ാന്താണിത് ” എ ള്ള വിചാരേത്താെട നിന്നിരുന്ന േവലുവിേനാ 
ടുകൂടി തിരി . വാതിൽ അടച്ചതു കുറുപ്പായിരു . കുറുപ്പ് വാതിലടയക്കാൻ
ഭാവി ന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ ാഹ്മണൻ ഖഡ്ഗം ൈകയിലാക്കി. എങ്കിലും
കുറുപ്പ് നിരായുധനാണേല്ലാ എന്ന് ഓർത്ത് ക്ഷണത്തിൽ ഖഡ്ഗെത്ത പൂർ 
വ്വസ്ഥിതിയിൽ വച്ചിട്ടാണ് പരേമശ്വരൻപിള്ളേയാടു േപായി ഊണുകഴി
വരുന്നതിന് ാഹ്മണൻ ആജ്ഞാപിച്ചത്. പരേമശ്വരൻപിള്ളയും ാഹ്മണ 
നും കാണിച്ച അൈധര്യേത്തയും അവിശ്വാസെത്തയും കുറുപ്പ് ഗണ്യമാക്കാെത

ാഹ്മണെന്റ മുമ്പിൽ കുറച്ച് അകെലയായി െച നിന്ന് വ െത്ത ഒതു 
ക്കിെക്കാണ്ട് മൂ രു നിലേത്താളം താണുെതാഴുതു. തെന്റ തത്വം കുറുപ്പിനു
മനസ്സിലായി എ ാഹ്മണൻ അറി എങ്കിലും, സ്വൽപ്പം ഒരു ആശ്ച 
ര്യഭാവെത്ത നടി . മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പാകെട്ട, തെന്റ ഉള്ളിൽ ഉദ്ഭൂതമായ
സ് േനഹബഹുമാനപാരവശ്യത്താൽ പരാജിത പുരുഷനായിട്ട്, ആത്മഗതങ്ങെള
വചനരൂേപണ ാഹ്മണെന ഹിപ്പി ന്നതിന് ശക്തനല്ലാെത ചമ .
കുറുപ്പിെന്റ ഭക്തിസ് േനഹാദികൾ ഫേലാേദ്ദശ്യങ്ങെള ആ യി ള്ളവ അല്ലാ 
യിരു . അേദ്ദഹം അർത്ഥലാഭേമാ സ്ഥാനലാഭേമാ േമാഹിച്ച് ാഹ്മണെന
വട്ടം തിരി ന്നതിനായി കപടഭക്തിെയ ൈകെക്കാണ്ടതല്ലായിരു . അേദ്ദഹ 
ത്തിന് ”കണ്ടിടുേമ്പാൾ കാലുരണ്ടിലും പിടി ം, ശിതികണ്ഠമി കണ്ടേപാൽ
നടിച്ചവ കഴുകി നീർ കുടി ം; ര േചാടു മാറുകിൽ, രഹസി പൽകടി ം”
എ ള്ള സ ദായം വശവും ഇല്ലായിരു . എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം
നിർവ്യാജമായും നിഷ് കളങ്കമായും ഉള്ള ഭക്തിക്ക് ഒരു വിളനിലമായിരു .
ജാതിസ്വഭാവവിേശഷംെകാേണ്ടാ വചനകൗശലരഹിതനായിരുന്നതിനാേലാ
ഹൃദയപുരസ്സരമായുള്ള തെന്റ വിചാരങ്ങെള േവണ്ടസന്ദർഭത്തിൽ ഉചിതമായുള്ള
വാ കളിൽ ദർശിപ്പി ന്നതിന് സാമർത്ഥ്യം ഇല്ലാതായിട്ട്, മാേങ്കായിക്കൽ
കുറുപ്പ് ഓേരാ േചഷ്ടകെളെക്കാണ്ട് തെന്റ മനസ്സിൽ വ്യാപരി ന്ന സീമാതീ 
തമായുള്ള ഭക്തിെയ െവളിെപ്പടുത്തി. കുറുപ്പിെന്റ ആകൃതിയും പരവശതയും
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നാട്യങ്ങളും ഒ ം േയാജി ള്ളവ അല്ലായിരു . ഏകേദശം ഒെക്ക േഗാഷ്ടി
എ തെന്ന പറയാം. കുറുപ്പിെന്റ ഭാവേഭദങ്ങളും നിലയും കണ്ട് ാഹ്മണൻ
ഒരുവിധം പറ : ”എന്താണ് വല്ലതും പിഴച്ചതുേപാെല നിൽ ന്നത് ?

ാഹ്മണസൽക്കാരം അതിഭംഗിയായേല്ലാ. വളെര സേന്താഷമായി. ഊണും
െവടിപ്പായി.”

ാഹ്മണൻ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതു തെന്ന ഒ മറിക്കാനാെണ മനസ്സിലാ 
യതിനാൽ, ആ വഴിക്ക് വിടുന്നതെല്ല റച്ച് തെന്റ ഊഹെത്ത െവളിവാക്കി,
കൂസൽ തീർന്ന കുറുപ്പ്, ഇ കാരം പറ :” അടിയെന്റ നൽക്കാലെത്ത നിനച്ച്
മനംകലങ്ങി നിന്നെതാഴിെക മെറ്റാ മില്ല തിരുേമനി. തിരുമനസ്സിെല ചഞ്ച 
ലങ്ങൾ അടിയേനാടു േവണ്ടേല്ലാ. ഇന്നിന്നെല കുരുത്ത കൂറാെണ കൽപ്പി
വിചാരി േന്നാ? എന്നാൽ െപരു സങ്കടമാണ്.”
ഈ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ ാഹ്മണെന്റ അകേമ ആദ്യം ജനിച്ചതായും
പിന്നീട് മാറി ടങ്ങിയതായും ഉള്ള അഭി ായം പാെട നീങ്ങി. തെന്ന അതി 
ഭക്തിേയാടും ഔദാര്യേത്താടും സൽക്കരിച്ച കുറുപ്പിേനാട് േവഷച്ഛന്നനായുള്ള
നിലയിൽ േമലിൽ വർത്തി ന്നത് അയുക്തെമ േതാന്നി, മന്ദഹാസേത്താ 
ടുകൂടി ാഹ്മണേവഷധാരിയായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ യുവരാജാവ് ഇ കാരം
അരുളിെച . ”െചറുപ്പമാണേല്ലാ. ആപ ം അേനകമായി. ശ മി ങ്ങെള
തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വളെര യാസം. അതിനാൽ വന്ന അബദ്ധെത്ത കുറുപ്പ്
മറ കളയണം.”
കുറുപ്പ്: ”അതു കൽപിക്കണേമാ?പള്ളിേമനാവും ആളും അകമ്പടിയും കൂടാെത
എഴുന്നള്ളിയെതന്തിെനന്ന് അടിയൻ േകക്കണതിൽ വിേരാധമിെല്ലങ്കിൽ
കൽപിക്കണം.”
യുവരാജാവ്: ” പറയാം-എ വീടർ നേമ്മാടുള്ള വിേരാധം അറിയാമേല്ലാ.
അവരും തമ്പിമാരും ഇയ്യിട ഒ േചർ കൂട്ടംകൂടി ടങ്ങിയിരി . നമു ം
കുറ സന്നാഹം കരുതണമേല്ലാ. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകെള േചർ െകാ 

േപാകണെമ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. പിെന്ന, അമ്മാമൻ വരുത്തിയ മധുരപ്പട
ഭൂതപ്പാണ്ടിയിൽ താമസി . അവർ നേമ്മാടു പിണങ്ങി നിൽ .
അവരുെട ശമ്പളം െകാടു തീർത്തിട്ടില്ല. ഭണ്ഡാരത്തിൽ മുതലും ഇല്ല. അവെര
വല്ലവിധവും സമാധാനെപ്പടുത്തിെക്കാ േപാകാെമ വിചാരി പുറെപ്പ .
കൂെട പ ത്തമ്പിയും എത്തിയിരി . ഇന്നെല രാ ി പത്മനാഭപുരെത്തത്തി.
ഉടെന ഗുഹാമാർഗ്ഗമായി ചാേരാ െകാട്ടാരത്തിേലക്ക് ഞാൻ േപാ . അവിെട
തമ്പിയുെട ആളുകൾ എത്തി നെമ്മ വള . ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷെപ്പട്ട് ഇവിെട
വ േചർ .”
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കുറുപ്പ്:”കൽപ്പിച്ച് ഓേരാ വിനകളിൽ െച ചാടണത് അടിയങ്ങെള േമൽ കൂറി 
ല്ലാത്തതിനാൽത്തെന്ന. തിരുേമനി പട്ടംെകട്ടിയാൽ വഴ കൾ ഒതു മേല്ലാ
എ കുടികൾ െകാതി കാത്തിരി . വലിേയ െചന്ന്, െകാലയ മടി 
ക്കാത്ത കൂട്ടത്തിെന്റ വായിൽ ചാടിയാൽ കുടികൾ നാടു പുറെപ്പ േപാേകണ്ടിേയ
വരും.”
യുവരാജാവ്: ”േവണ്ടിവന്നാൽ എ െചയ്യാം! തമ്പിമാരറിയാെത ഭൂതപ്പാണ്ടി 
യിൽ എത്താെമ വിചാരിച്ച് ഇേങ്ങാ തിരിച്ച കഥ പരേമശ്വരനും പട്ടക്കാറൻ
കാല ട്ടിയും മാ േമ അറി . അേപ്പാൾ ഒരു ചു കൂടി വന്നിരി .
അമ്മാവന് ആലസ്യം കലശെലന്ന വർത്തമാനം കിട്ടിയിരി ; അതിനാൽ
ഉടേനതെന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് എേത്തണ്ടതായിരി . ഭൂതപ്പാണ്ടിയിെല
പടയുെട സഹായം ഉണ്ടാകാൻ വഴി ഒ ം കാണുന്നില്ല. പരേമശ്വരെന അയയ്ക്ക 
േയാ എ വിചാരി .”
കുറുപ്പ്: ”തിരുേമനീ, തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടാേകണ്ട. പൂതപ്പാണ്ടിയിൽ പാളയംെകട്ടി
കിടക്കണ പരേദശപ്പട തിരുേമനി എങ്ങെനയും േപാെട്ടേന്ന വിചാരമു .
കരുവലം നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ തിരുേമനി തങ്ക ടം; ഒഴിേഞ്ഞാ, അകിടറ്റ പശു.
അടുപ്പിൽ തീ എരിെയ അയൽവീട്ടിൽ േപായി തിരി െകാളുത്തിേക്കാേട്ടാ
എന്നിരപ്പാെന? തിരുേമനിയുെട ഉ ം േചാറും തി കിട ന്ന കുടികെള
അടവുേചർ പട കൂട്ടാെത മുൻവഴി വിട്ട് എങ്ങാനും കിടന്ന കൂട്ടെത്ത േപായ്
’വാ അപ്പാ, ഒത്താശ െചയ്യപ്പാ ’ എ താങ്ങിയതു പുത്തിേയാ?”
ഇങ്ങെന ൈധര്യേത്താടുകൂടി സ്വാഭി ായെത്തപ്പറ്റി കുറു പറഞ്ഞതു േക 
ട്ടേപ്പാൾ യുവരാജാവിെന്റ മുഖം ഒ ചുവ . ഹിതം അറി േവണം
വലിയവേരാടു സംസാരിേക്കണ്ടെത ള്ള സ ദായം മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിന്
അറി കൂടായിരു . നാഗരികത്വം തീരുമാനമില്ലാത്ത കുറുപ്പിെന്റ ഉള്ളിൽ,
യുവരാജാവിന് നീരസമായിരി ം താൻ പറഞ്ഞ വാ കൾ എെന്നാരു വിചാര 
േമ ഇല്ലായിരു . യുവരാജാവിന് കുറുപ്പിെന്റ വാ കൾ അ രസിച്ചിെല്ലങ്കിലും
തത്ക്കാലമുണ്ടായ അസേന്താഷെത്ത ക്ഷണത്തിൽ അടക്കീട്ട് ഇങ്ങെന പറ
”കുറു പറഞ്ഞതു ശരി തെന്ന. കഴിഞ്ഞ കഥ േപാെട്ട. വീഴ്ച്ച എേന്റതുമല്ലേല്ലാ.
എെന്നങ്കിലും കുറുപ്പിെന്റ അഭി ായ കാരം ഞാൻ നട ണ്ട്; സംശയിേക്ക 
ണ്ട. േവ്യ ക്കളും തത്ക്കാലലാഭെത്ത മാ ം കരുതി േസവി ന്നവരും ഈ
രാജ്യെത്തയും ഭരണകർത്താക്കന്മാേരയും കുറി സ്വാഭാവികമായിത്തെന്നയുള്ള
സ് േനഹം ഇല്ലാത്തവരും ആയ ജനങ്ങെള ആധാരമാ ന്നത്, അഗ്നിസാക്ഷി 
യായി പരി ഹിച്ച കള െത്ത ഉേപക്ഷി േവശ്യാലമ്പടൻ ആകുന്നതുേപാെല
തെന്നയാണ്. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ അെതാെക്ക ആേലാചി െകാണ്ടിരുന്നാൽ
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കാര്യം അബദ്ധമാകും. ആലസ്യം കലശലാെണങ്കിൽ ഉടേന തമ്പിമാരും എ  
വീടരും കൂട്ടം കൂടും. അേപ്പാേഴയ ന െട ഭാഗ േവണ്ട ആളിെല്ലങ്കിൽ,
കളിപ്പാംകുളത്തിെന്റ കരയിേല നമു യാ ആകാം.”
മുമ്പിൽ അ രാജകുമാരന്മാരുെട െകാലക്കളമായിരുന്ന കളിപ്പാംകുളത്തിെന്റ
കഥെയ സൂചിപ്പിച്ച് ഇ യും മാർത്താണ്ഡവർമ്മ യുവരാജാവു പറഞ്ഞതു േകട്ട 
േപ്പാൾ മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പ് ആകമ്പിതശരീരനായിട്ട് ഇങ്ങെന അറിയി ;”
കൽപ്പി തിരുവനന്തപുരേത്തെക്കഴുന്നള്ളി വ്യസനം കൂടാതിരിക്കണം. ഒമ്പ 
താം ദിവസം ഒദയത്തിന് അടിയൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിടെകാ മുഖം
കാണിക്കാം. അേപ്പാൾ ആളും ഉണ്ടാകും. കൽപ്പനപ്പടിക്ക് ആൾ കൂട്ടിെക്കാ  
ന്നതിന് അരുളിെച്ചയ്യണം. തിരുമുഖ പിള്ള ഏതു ഭാഗത്താ?”
യുവരാജാവ്: ”ന െട ഭാഗ തെന്ന. അതിനു സംശയമില്ല. മതിയായ
സഹായവുമുണ്ടാകും. അയാൾ ര വർഷമായി വ്യസനി വീട്ടിൽത്തെന്ന
പാർക്കയാണ്. ഇേപ്പാൽ ഞാൻ എഴുതി അയച്ചി ണ്ട്. തിരുവനന്തപുര വ
േചരും.”
കുറുപ്പ്: ”എന്നാൽ ഒരു േപടിയും േവണ്ടേല്ലാ. ആറു വീ കാേരാ?”
യുവരാജാവ്: ”നിശ്ചയമില്ല.”
കുറുപ്പ്: ”അവെര അടിയൻ ഏ . ഇക്കാര്യത്തിൽ േവണ്ടെതാെക്ക െച 
യ് േതാളാൻ കൽപ്പനയുണ്ടാകണം.”
യുവരാജാവ്:(കുറച്ച് ആേലാചിച്ചിട്ട് ) ”കുറുപ്പിെന വിശ്വാസമില്ലായ്കയാലല്ല ഞാൻ
ആേലാചി ന്നത്. കുറുപ്പ് ഏൽ ന്ന ഭാരം അതിദുർഘടമായി ള്ളതാണ്.
അനുജൻതമ്പി നാഞ്ചിനാ േപായി ണ്ട്. മധുരക്കാെര ൈകവശെപ്പടുത്തിക്കള 
ഞ്ഞാേലാ?”
കുറുപ്പ്: ”അങ്ങെന വരൂല്ല. തിരുമുഖ പിള്ളെയ വിട്ട് അവരു േപാവൂല്ല.
അേങ്ങരുകൂടി േപായല്ലേയാ അവെര െകാണ്ടന്നത് ?”
ഈ േചാദ്യത്തിന് യുവരാജാവ് ഉത്തരം പറയുന്നതിനിടയിൽ പരേമശ്വരൻ 
പിള്ള ഊണുകഴി െച വടേക്ക വാതിലിൽ തട്ടി. യവരാജാവിെന്റ
അനുമതിേയാടുകൂടി വാതിൽ തുറക്കെപ്പ . രാജസന്നിധി അയാൾ അറിഞ്ഞിരു 
ന്നതിെന മറന്ന് അത ത്സാഹേത്താടുകൂടി പരേമശ്വരൻപിള്ള മന്ദഹാസങ്ങളും
തൂകി, അകേത്താട്ട് കട : ”എെന്റ അപ്പിേച്ചാ! വേല്ലാരും െകട്ടി എടുത്താലും
േവ ല്ല. ഏവ്...അേമ്മാ. എന്ത് അരി! േഭഷ് തീയല്! അയ്യ!” എന്നിങ്ങെന
ഓേരാ പറ െകാണ്ട് യുവരാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ െച നി .
യുവരാജാവ്: ”എന്താ ?രാവിലെത്ത േപടി േപായി സ്വസ്ഥനായേപ്പാൾ വിച്ഛി 
ത്വം കാട്ടി ടങ്ങിേയാ?”
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പരേമശ്വരൻപിള്ള :”’അടിയനു േപടിേയാ? എെന്റ മുമ്പിൽ വെന്നങ്കിൽ കാണാ 
മായിരു . ഇേപ്പാൾ വരെട്ട. ചറപറാ െവട്ടിനുറുക്കിവി ടൂല്ലേയാ?”
യുവരാജാവ്: ”നിെന്റ ഈ ചീർത്ത വയറുംെകാേണ്ടാ?”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”അടിയൻ നുറു െമ പറേഞ്ഞാ ? പറയർ, പറയര്.
വീട്ടിനു ചു ം പറയെര ഇേദ്ദഹം കാവലിട്ടിരി . പിെന്ന പത്മനാഭപുരെത്ത
വർത്തമാനങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ആളും അയച്ചി ണ്ട്. അേമ്പാ! മീ വിചാരം
ഇേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല ആർ ം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സത്യം ! വല്ലതും വഴ ണ്ടാ 
കുെമ െവച്ച് െപ ങ്ങെളയും ഒെക്ക വീട്ടിൽനി ം അയ കള .”
മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിെന്റ ഏർപ്പാടുകെള റിച്ച് േമൽ കാരം പരേമശ്വരൻ 
പിള്ള പറഞ്ഞതിെനേകട്ട് ആശ്ചര്യേത്താടുകൂടി കുറുപ്പിെന്റ മുഖത്ത് യുവരാജാവു
േനാക്കി. കുറുപ്പ് വിനീതനായി നിന്നതല്ലാെത ാഘനീയമായ ിയ വല്ല 
തും താൻ െച എ ള്ള ഭാവെത്ത തീെര ദർശിപ്പിച്ചില്ല. കുറുപ്പിെന്റ
ഭക്തിപൂർവ്വമയുള്ള കൃത്യങ്ങെള ഓർത്ത്, ”കഷ്ടേമ! ആദ്യം എെന്താരഭി ാ 
യമാണ് എനി ണ്ടായത്? ആളുകളുെട സൂഷ്മസ്ഥിതി അറിയാെത വല്ലതും
വിചാരി െകാ ന്നത് മഹാ അബദ്ധമാണ്. െകാട്ടാരത്തിൽത്തെന്ന ഇരുന്ന്
ഓേരാരുത്തർ േസവ പറയുന്നതിെന മാ ം വിശ്വസിച്ചാൽ ഇങ്ങെന ചില
രത് നങ്ങൾ ജകളുെട ഇടയിൽ ഉള്ളത് എങ്ങെന അറിയും?” എ പശ്ചാ 
ത്താപെപ്പ െകാണ്ട് കുറുപ്പിെന റിച്ച് പരേമശ്വരൻപിള്ളേയാട് ഇങ്ങെന
പറ : ”പരേമശ്വരാ, കുറുപ്പ് നമു േവണ്ട ആളുകെള േശഖരി െകാണ്ട്
തിരുവനന്തപുരത്ത് വരാെമ പറയു ണ്ട്. നമു വലിയ സഹായമായി
അത്. കുറുപ്പ് ഏൾ ന്ന കാര്യം ഭംഗിയായി നട ം, സംശയമില്ല. കുറുപ്പിെന്റ
ബുദ്ധി, ഔദാര്യം മുതലായതിന് അതിരില്ല.”
പരേമശ്വരൻപിള്ള :”’അടിയൻ. നട അടിയനും സഹായമായി ? ഇേദ്ദഹം
ഏൽ ന്ന കാര്യേമാ? േഭഷായി നട ം”
യുവരാജാവ് പിെന്നയും കുറുപ്പിെന റിച്ച് ശംസി . കുറുപ്പിന് അതു പുത്തരി 
യായിേത്താന്നി. അേദ്ദഹം ഇ കാരം പറ :”അടിയൻ കടമെയ െചയ്തതിന്
ഇ െയാെക്ക തിരുവുള്ളമുണ്ടായി കൽപിക്കണത് അടിയെന്റ ഭാഗ്യംതെന്ന.
എന്നാൽ കൽപിച്ച് അധികമായ വാ ം, വാഴ്ത്തൽ അധികമായ െകാതിയും, ര ം
വി ടണം. എന്നാലെക്കാ തേന്ന തിരുേമനി നല്ല േപരും നല്ല വാഴ്ച്ചയും
ഉണ്ടാവൂ.”
ഈ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ കൃഷിക്കാരായ നായന്മാർ എ തെന്ന സമർത്ഥരാ 
യാലും രാജസന്നിധികളിൽ ആചരിേക്കണ്ട മങ്ങളിൽ പരിജ്ഞാനശൂന്യന്മാ 
രായിത്തേന്ന ഇരിക്കയു എ വിചാരിച്ച് പരേമശ്വരൻപിള്ളയും വാസ്തവമായ
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സേന്താഷംെകാണ്ട് യുവരാജാവും പുഞ്ചിരിയി .
യുവരാജാവ്:”കുറുപ്പിെന ഇ മുതൽക്ക് ഒരു ഗുരുവിെന്റ സ്ഥാന നാം സ്വീക 
രിച്ചിരി . സ്വാത ്യമായി ഗുണേദാഷങ്ങൾ പറ െകാൾേക േവ .
ഒ ം മടിേക്കണ്ട.”
ഇതിന് ഉത്തരമായി കുറുപ്പ് ഒ ം പറഞ്ഞില്ല.”അതുേപാെല സ്വാത ്യേത്താ 
ടുകൂടി ഗുണേദാഷം തുടങ്ങാൻ അടിയനു കൽപ്പന ഉണ്ടാെയങ്കിൽ, ഹാ!” എ
പരേമശ്വരൻപിള്ള അടു ള്ള തൂണിേനാെടന്ന േപാെല സാവധാനത്തിൽ
മ ി .
നാലുനാഴിക പകലുള്ളേപ്പാൾ യുവരാജാവ് കുളി മുതലായതും ഭക്ഷണവും കഴിച്ച്
പത്മനാഭപുരത്ത് അയയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ആൾ വ േചർന്നി പുറെപ്പടാം എ  
ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി േമൽനിർവ്വഹിേക്ക ംകാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി കുറുപ്പിേനാടു
സംസാരി െകാണ്ട് സന്ധ്യകഴിയുന്നതുവെര ഇരു . കുറുപ്പിെന്റ േശഷക്കാരൻ
തിരിെയ എത്താത്തതുെകാണ്ട് എല്ലാവേരയും ആേലാചന തുടങ്ങി. അപകടം
ഒ ം വരികയിെല്ല കുറുപ്പ് ൈധര്യമായി പറ . തമ്പിയുെട സ്വഭാവം
നല്ലതിന്മണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്ന യുവരാജാവിന് അ തെന്ന ൈധര്യമുണ്ടായില്ല.
പരേമശ്വരൻപിള്ളയും െഗൗരവബുദ്ധിമാനായും വിഷണ്ണനായും താടിയിൽ
ൈകയും ഊന്നി ഒരു േകാണിൽ േപായി നി .
അസ്തമിച്ച് അ നാഴികയായി. കാർേമഘങ്ങളാൽ ആകാശം മൂടെപ്പട്ടിട്ട് നക്ഷ 

ങ്ങളുെട െവളിച്ചം േപാലും ഇല്ലാെത ദിെക്കല്ലാം അന്ധകാരമയമായി. ദീപം
കൂടാെത പുറത്തിറങ്ങിേനാക്കിയ ആളുകൾക്ക് ഒരടിേപാലും മുേന്നാ കാണാൻ

യാസമായിരി . വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം നിർവ േഢാല്ലാസങ്ങളായി നിൽ  
. അതിഭയങ്കരമായ െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ പൂർവ്വചിഹ്നമായി സകല ചരാചരങ്ങളും

ശാന്തമായി ഭവിച്ചതുേപാെല കാണെപ്പടു . അറ രയിെല പടിഞ്ഞാേറ
വാതിൽ തുറന്നിരുന്നി ം അവിെടയുള്ള ദീപം ഊർദ്ധ്വഗതിയായി യാെതാരു
ചലനവും കൂടാെത ക . എേന്താ ഒരാരവം േക തുട . കാർ ഇളകുന്ന
േഘാഷമാെണന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ച് പടിഞ്ഞാേറ വാതിൽ ബന്ധി .
േക തുടങ്ങിയ ശബ്ദം മുഴു വരു . മഴ വീണുതുടങ്ങിേയാ എ ശങ്കിച്ച് പരേമ 
ശ്വരൻപിള്ള അങ്കണത്തിേല ൈക നീട്ടി േനാക്കിയതിൽ ഒരു തുള്ളി െവള്ളം
േപാലും വീഴുന്നില്ല. എ േഘാഷമാണ് അടു വരുന്നെതന്നറിവാനായി
എല്ലാവരും െചവിെകാടു തുട . അേപ്പാൾ ധൃതിേയാടും സം മേത്താടും
വ ത്തിൽ രക്തവുമണി െകാണ്ട് കുറുപ്പിെന്റ ഇളയ േശഷക്കാരൻ- പത്മ 
നാഭപുരെത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ അറി വരുന്നതിനു നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
ആൾ-അറ രയിൽ എ .” േവ-േവലു-കുറു ം േവൽക്കാരും മ ം ഇ-ഇ- 
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ഹിേങ്ങാ വരു . അടു േപായി. പ നൂറ്റമ്പതാെളാണ്ട് ” എ വളെര
ബുദ്ധിമുേട്ടാടുകൂടി പറയു .
കുറുപ്പിെന്റ അേപ്പാഴെത്ത മനഃസാന്നിദ്ധ്യം കാേണണ്ടതായിരു . ’കിട്ടാ ’
എന്ന് ഇടിരവംേപാെല ഉച്ചത്തിൽ വിളി . കുറുപ്പിെന്റ മൂത്ത അനന്തരവൻ
വാളും പരിചയുമായി അറ രയ്ക്കകത്ത് എത്തി. ” കിട്ടാ, ഇേദ്ദഹം പാവമാണ്.
ഇവിെട നിക്കണത് െതാന്തറവാണ്. േമേലക്കാട്ടിൽ േകറ്റി തിരുവട്ടാറു െകാ 

വിേട്ട വാ. നീ ചത്താലും അേദ്ദഹത്തിനു വിന വരരുത്. ഹ്മഹത്തിക്ക്
ഇടവരുത്തരുത്; േപാ-നന്നായ് വരും. പിള്ളർ മൂ േപെര ടി വിളിേച്ചാ.”
എ പറഞ്ഞിട്ട് യാ യായിെക്കാ ന്നതിന് യുവാരാജാവിെന്റ മുഖ േനാ 
ക്കി. ”ഇതിെന്റ അവസാനം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ േപാകാം ” എന്ന് യുവരാജാവു
പറ . ആജ്ഞാനിേഷധം എ ള്ളതു കുറുപ്പ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാൽ
യുവരാജാവിെന്റ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ ”േപാവാൻ പറഞ്ഞാൽ ?” എെന്നാന്നല 
റി.”പിെന്നേപ്പാെര ?” എന്ന് യുവരാജാവും ”പഞ്ചപാപികെള ൈകയാൽ. എെന്റ
വീട്ടിൽവേച്ചാ?ഒരിക്കലും വയ്യാ,” എന്ന് കുറു ം. ഇതിനിടയിൽ ആളുകളുെട
അട്ടഹാസങ്ങൾ വ്യക്തമായി േക തുടങ്ങി.”േപാകൂല്ലേയാ-തിട്ടം തെന്നേയാ?”
എന്ന് കുറുപ്പ് പിെന്നയും അലറി. യുവരാജാവു വല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലായി
മിണ്ടാെത നി . കുറുപ്പ് അറ മുറിക്കക കടന്ന് ഒരു െവ കത്തി ൈക 
യിലാക്കീട്ട് പുറത്തിറങ്ങി. കുറുപ്പ്, തെന്ന ആ സ്ഥല താമസി ന്നതിന്
അനുവദി ന്നതിനു മുമ്പിൽ ആത്മഹത്യ സന്നദ്ധനാെണ മനസ്സിലാ 
ക്കീട്ട് യുവരാജാവു കട െവ കത്തിെയ പിടി െകാണ്ട് ”അരുത്, ഞാൻ
േപാകു ” എ പറ . അേപ്പാൾ വീട്ടിനു ചു ം ഭയങ്കരമായ നിലവിളികളും
അട്ടഹാസങ്ങളും േക തുടങ്ങി. േവൽക്കാർ പറയേരാേടറ്റതാെണ കുറുപ്പിനു
മനസ്സിലായി. അരക്ഷണംെകാ യുവരാജാവിെന ഒരു പുൽെക്കാടിേപാെല
എടുത്ത് അറ രമുറിക്കകത്താക്കി, പുറേക പരേമശ്വരൻപിള്ളേയയും തള്ളിവി .
വാതിലിെന പൂട്ടിട്ട് കുറു തെന്റ ആറു േശഷക്കാരും അെഞ്ച നായന്മാരുമായി
കിഴേക്ക റെത്തത്തി. പറയെരയും േവൽക്കാെരയും ഒ ം തിരിച്ചറിവാൻപാടി 
ല്ലാത്ത ഇരുട്ടിൽ കുറുപ്പ് മുതൽേപർ വളെര കുഴങ്ങി. കുറുപ്പിെന്റ വടിയിൽ നിന്ന്
ഏകേദശം ര േകാൽ നീളമുള്ള ഒരു വാൾ ഊരി ൈകയിലാക്കിെക്കാണ്ട്
അേദ്ദഹം മുേന്നാട്ട് അടു . ”തേന്നക്കിൻ, േപാറ്റിെയ തേന്നക്കിൻ, െവറുെത
ചാവാതിൻ”’ എന്നട്ടഹസി പറയുന്ന ഒരു സ്വരം േകട്ട് കുറു ം േശഷക്കാരും
ആ വഴി തിരി .
കുറുപ്പ്: ”’ആെര ഉത്തരവാണ് ഈ അ മം കാണിക്കാൻ? േകപ്പാനും േകൾവി 
യുമിെല്ല വേന്നാ?”
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ഈ േചാദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിെന്റ േനേര എത്തി,
”ഫൂ-പട്ടീ! താനാേണാ േചാദി ന്നത്?” എ േവലു റുപ്പ് ആേക്ഷപമായി
ആർത്തതും കുറുപ്പിെന്റ േശഷക്കാരൻ കൃഷ്ണ റുപ്പിെന്റ ഹരം ഏ േവലു റുപ്പി 
െന്റ ദന്തങ്ങളിൽ ചിലത് നില പതിച്ചതും ഒന്നായിക്കഴി . പിന്നീടുണ്ടായ
േകാലാഹലെത്ത വിസ്തരിക്കാൻ യാസം. േവലു റു ം മാേങ്കായിക്കൽകുറു ം
ദുശ്ശാസനഭീമേസനന്മാെരേപ്പാെല ചീറി അടു േപാർക്കളെത്ത െപാടിെപടു  

. േവലു റുപ്പിെന്റ പരിവാരങ്ങൾ പറയെര നിർദ്ദയമായും നി യാസമായും
അന്തകപുരിയിൽ േചർ . കുറുപ്പിെന്റ അനന്തരവൻ പറയർ തുണയായി
എ . ഓങ്ങിെവ ന്ന െവ കൾ വൃക്ഷങ്ങളിലും നില ം ഓേരാ ശരീരങ്ങളി 
ലും ഏൽ . ശ മി ങ്ങലെള തിരിച്ചറിവാൻ യാസമായിരുന്നതിനാൽ
േപാരാളികൾ ഭേഗ്നാത്സാഹികളാകു . മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിെന്റ മുമ്പിൽ 
നിന്ന േവലു റുപ്പ് തുള്ളി ട . മാേങ്കായിക്കൽ കുറു വീശുന്ന വാളിന്റ
ചീറ്റം േകട്ട് േവലു റുപ്പ് നടു . നീളം കുറഞ്ഞ തെന്റ വാൾ േകവലം
നി േയാജനകമായി ള്ളെത നിശ്ചയിച്ച് േവലു റുപ്പ് ഒരു േവലും വാങ്ങി
അടു . േവൽക്കാരും ചിലർ കുറുപ്പിെന വളയു . കണ്ഠം, കാൽ, കരം,
എന്നിവ അ വീഴു . അേപ്പാൾ ഒരു കാശം ക തുട . ശുഷ് കമായുള്ള
ഇലകളിൽ മണൽത്തരികൾ വീഴുന്നതേപാെലയുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണു േകൾ  
ന്നത്. േമഘങ്ങെള െപാടിെപടുത്തി വീഴ്ത്താെന േതാ ംവണ്ണം േവൽക്കാർ
ഒന്നായിേച്ചർന്ന് ജയസൂചകമായ ഒരു സിംഹനാദം പുറെപ്പടുവി .
അന്ധകാരം ഒഴി തുടങ്ങിയതിെന്റ കാരണം അറിയുന്നതിനായി കുറുപ്പ് നാലു
ചു ം പരി മേത്താെട േനാക്കിയേപ്പാൾ തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ അെഞ്ച സ്ഥല
തീവയക്കെപ്പ കഴിഞ്ഞിരി ന്നതു ക . പുറേമയുള്ള തീയിലും അധികം
ൈതക്ഷ്ണയമുള്ള ഒരു തീ കുറുപ്പിെന്റ ഉള്ളിൽ കത്തി ടങ്ങി. ”മാെറടാ േ ാഹീ”
എന്ന് അതിഭയങ്കരമായ സ്വരത്തിൽ വിളി െകാണ്ട് ഭവനത്തിെന്റ േനർക്ക്
കുറു പാ .
േവലു റുപ്പ്: ”എരിയട്ട് ചാകട്ട്- ാഹ്മണൻ ഇല്ലേല്ലാ-പിെന്ന എന്തിനി
േവവലാതി ?”
കുറുപ്പിെന്റ ഉള്ളിൽ ആധി വളർന്ന്, അനന്തരവൻ എവിെട എ േനാക്കി 

ടങ്ങി. അഗ്നി വളെര ഭയങ്കരമായും രതേയാടും കത്തിത്തകർ .
ജ്വാലകൾ േമൽേപാ െപാങ്ങി അഗ്നിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു സ്തംഭം കണക്ക്
അംബരത്തിലുയർ കളിയാടു . വായുവിെന്റ ചലനം വർദ്ധി കൂടുേമ്പാൾ
അത് ഭിന്നി ശിഥിലങ്ങളായി പര ചുവന്ന് അ മി ം ചലിച്ച് ഉഴറി 
െക്കാണ്ടിരി ന്ന അഗ്നിജിഹ്വകൾ എന്ന േപാെല ജ്വലി . പിന്നീെടല്ലാം
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ഒന്നായിച്ചമഞ്ഞ് ഒരു േഗാപുരാകൃതിയിൽ േമൽേപാ യർ ം അ ഭാഗം
ഇടേത്താ ം വലേത്താ ം കൂട െട ഊേക്കാടു ചാ ം ഒരു പ നൂറായിരം
ദീപയഷ്ടികളുെട േശാഭെയ െവ ന്ന േതജേസ്സാടുകൂടി കാണെപ്പടു . അന്ധകാ 
രം നിേശ്ശഷം നീങ്ങി ആകാശം േശാണവർണ്ണമാകു . ഇേപ്പാൾ പാവകെന്റ
ശക്തി കഠിനസാഹസത്താൽ താേന ശമിച്ച് അമർന്നതുേപാെല േതാന്നി  

. അതാ, പിെന്നയും തെന്റ ര വൃത്തിെയ നൂതനശക്തി ൈകെക്കാണ്ട്
ആവർത്തി ന്നതിനു േവണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ െചയ്യാൻ അടങ്ങിയിരു െവ
േതാ ംവണ്ണം െപാടുന്നെന പല ആകൃതികൾ പൂണ്ട് കഠിനേതജേസ്സാടുകൂെട
വീ ം ഉജ്ജ്വലി കാണു . അസംഖ്യം കുടച്ച ങ്ങളൽനി േയാജിേപ്പാടുകൂ 
ടി പുറെപ്പടുംവണ്ണം, തീെപ്പാരികൾ ആകാശത്തിൽ പര നാലു ഭാഗങ്ങളിലും
ചിതറു . വികൃതേദഹന്മാരായി, നിണവുമണിഞ്ഞ്, ാണെനയും ഉേപക്ഷിച്ച്
യജമാനെന രക്ഷിക്കണം എ ള്ള ഏകകരുതേലാടുകൂടി മിച്ച് അ മി ം
ഓടുന്ന പറയെര േവൽക്കാർ െവളിച്ചത്താലുണ്ടായ സഹായം നിമിത്തം അരി 

ത ന്നതുകണ്ട് കുറുപ്പ് ദീർഘനിശ്വാസം െച . അനന്തരവെരയും
അകെല കാണു ണ്ട്. നിന്നനില നിന്ന് അണുമാറുന്നതിന് േവൽക്കാർ
അവെര സമ്മതി ന്നില്ല. മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പ് പിെന്നയും ക്ഷേണന തിരി 
ഞ്ഞ് ഗൃഹെത്ത േനാക്കി പായു . േവൽ, കുന്തം എന്നിവെകാണ്ട് ചമയ്ക്കെപ്പട്ട
ഒരു േകാട്ട കുറുപ്പിെന തടു .
േവലു റുപ്പ്:”ഹാ-േഭഷ് !- ാഹ്മണെന്റ ദഹനം അതിേകമം!ഛീ! ഈ ചത്ത
കാറ്റിനു കുേറ ടി സഹായിക്കരുേതാ ?”
മഴ വീെണങ്കിേലാ എ കുറു ാർത്ഥി . മഴ വീഴുന്നില്ല. കാറ്റ് ഊറ്റമായി 

ടങ്ങി.”അേയ്യാ” എന്ന് ആർ െകാണ്ട് കുറു പിെന്നയും മുേന്നാ പാ .
േവലു റു മുതൽേപര് പിെന്നയും തടു . ഒരു വഴിയും ഇല്ലാതായേപ്പാൾ ”കി 
ട്ടാ-നാരയണാ-എടാ ചെത്തങ്കിലും ാഹ്മണെന രക്ഷിപ്പിെനടാ- ആെരാണ്ട്
എെന്ന സഹായിപ്പാൻ, ാഹ്മണെന രക്ഷിക്കാൻ? അവർെക്കെന്റ വ വും വീ 
ടും എല്ലാം” എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളി െകാണ്ട് ാണഭയം കൂടാെത െവടിെകാണ്ട
പന്നിെയേപ്പാെല കുറു മുേന്നാ പാ .” അടിയൻ ലച്ചിേപ്പാം”’ എെന്നാരു

തിശബ്ദം േകൾക്കയുണ്ടായി. ഒരു അട്ടഹാസവും തുടെര േക . അടർക്കളത്തി 
െന്റ നാലുഭാഗ നി ം െവ കത്തി, വാച്ചി, കുറുന്തടി, അരിവാൾ എന്നീവക
ആയുധങ്ങേളാടുകൂടി പറയരുെട േ തങ്ങൾ എ േതാന്നത്തക്കതായ ഒരു കൂട്ടം
പുറെപ്പട്ട് േവൽക്കാെരയും അവരുെട കൂെടയുള്ള നായന്മാെരയും വള .
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അദ്ധ്യായം ആറ്

േകാപിതയേമാപേദശാനനിേയാഗാൽ,
ആസകലമാശരമഹാബലമസഖ്യം
നാലുപുറ ം വലിയ േഗാപുരങ്ങളുെട
തിക്കി െഞരിച്ചാശു പുറെപ്പ ഹരിരാമ.” ”
പത്മനാഭപുര െതേക്കെത്തരുവിൽ ഒരുദിവസം പുലർച്ച ആയേപ്പാൾ ജന 
ബാഹുല്യം സാധാരണയിൽ അധികമായി കാണെപ്പടു . അവിടവിെട ആയി
അേനകം ജനങ്ങൾ കൂടി നിൽ ണ്ട്. അധികവും രാജപരിവാരങ്ങളായ
ജനങ്ങളാണ്. ആളുകളുെട സംഖ്യ മു റിൽ ഒ ം കുറവിെല്ലങ്കിലും എല്ലാവരും
നിരുദ്ധവീര്യന്മാരാക്കെപ്പട്ട സർപ്പങ്ങെളേപ്പാെല നിേശ്ചഷ്ടരായി നിൽ .
വഴിേപാക്കരായുള്ളവർ അവരുെട യാ യിൽ വടക്കരികിൽ ഒതു കയുംഛ 

ങ്ങെള ആ വശേത്താ ചരി പിടി െകാ കയും ഇടയ്ക്കിെട െതേക്കാട്ട്
അതിബഹുമതിേയാടുകൂടി േനാ കയും വഴിക്ക് െത വശത്തായി നിൽ ന്ന
ഒരു മാളികയുെട പുേരാഭാഗത്താകുേമ്പാൾ ഛ ാദികളായി ൈകയിലുള്ള
സാധനങ്ങൾ നില വയ കയും രണ്ടാംമു കൾ അരയിേലാ തലയിേലാ

ായേഭദംേപാെല െക കയും െച െകാ താണുെതാഴുകയും-ഇ യും ഒെക്ക
വിേശഷവിധികൾ അനുഷ്ഠി ണ്ട്. േമൽപറഞ്ഞ മാളിക പത്മനാഭപുരം
രാജമന്ദിരത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമാണ്. െതേക്കെത്തരുവിൽ ആെണ സൂചിപ്പിച്ച 
തുെകാണ്ട് ഈ മാളിക െകാട്ടാരത്തിെന്റ ദക്ഷിണഭാഗത്താെണ വായനക്കാർ

ഹിക്കരുത്. ആ നഗരത്തിലുള്ള െതരുവുകൾ െകാട്ടാരത്തിെനേയാ വല്ല
ധാനേക്ഷ േത്താേയാ ചുറ്റിയുള്ളതല്ല; െകാട്ടാരത്തിെന്റ വട ഭാഗ ള്ള

ഗൃഹങ്ങെള ചുറ്റി രേഥാത്സവത്തിനായി ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടി ള്ള വീഥികളാണ്. ഈ
െതരുവുകളിൽ െതേക്കെത്തരുവ് െകാട്ടാരത്തിെന്റ വടേക്ക അതിർത്തിയാണ്.
െകാട്ടാരത്തിനക നിന്ന് മാണികളായ ചിലർ പുറേത്തക്ക് അെപ്പാഴ 
േപ്പാൾ ഓടിവരികയും ചിലെര ൈകകാട്ടി വിളി കയും ഓേരാ നിർേദ്ദശങ്ങൾ
ഭരേമൽപ്പിച്ച് അവെര നാനാദിക്കിേലക്ക് ഓടിക്കയും െച . മാളികയുെട
മുകളിൽനിന്ന് ’ വിശാരി കാരൻ ’ എന്ന് ഒരാൾ വിളി ന്നത് നാവിക ഇടയിൽ
നാൽപ്പത് ഉരു േകൾ ണ്ട്. ’സ്വാമി ’ എ വിളിേക െകാണ്ട് െപാ െക 
ട്ടീ ള്ള േവ ദണ്ഡം ധരി ന്ന ഒരു കുംേഭാദരൻ േമൽേപാട്ട് ഓടിക്കയറുകയും
ഉടേന കീഴ് േപാട്ട് ഇറ കയും അ മി ം പാ നട കയും ഓേരാരുത്തെര
ശാസിക്കയും പിെന്നയും വിളി േകൾ േമ്പാൾ േമൽ കാരമുള്ള നടപടികൾ
എല്ലാം ആവർത്തിക്കയും െച . േവണാട്ടധിപനായ മഹാരാജാവിെന്റ
േജ്യഷ്ടപു ൻ ീപത്മനാഭൻതമ്പിഅ ന്ന് അവർകളുെട പരിചാരകന്മാരാണ്
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െതരുവിൽ കൂടിനിൽ ന്നത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആജ്ഞാകരന്മാരാണ് ഓടിന 
ട ന്നത്. വഴിേപാക്കർ ക വന്ദി ന്നത് ’ ഉമ്പർേകാനു സമവിഭവനായ
തമ്പിയങ്ങെത്ത’യാണ്. അേദ്ദഹം മാളികയിൽ രണ്ടാമെത്ത നിലയിലുള്ള
വരാന്തയിൽ അക്ഷമനായിട്ട് നട .

ീപത്മനാഭൻതമ്പിയുെട നിറം പരിപൂർണ്ണ പക്വവസ്ഥെയ ാപിച്ച് സ്വർ 
ണ്ണകാന്തിെയയും അധഃകരി ന്നതായ ജംഭാരഫലത്തിെന്റ വർണ്ണത്തിലും
അധികം േശാഭായമാനമായി ള്ളതാണ്. തമ്പിയുെട രൂപം കണ്ടാൽ ’പു 
ണ്ഡരീകഭവസൃഷ്ടികൗശലമഖണ്ഡമായി വിലസു ’ എ വർണ്ണിച്ചി ള്ളത്
ഇേദ്ദഹെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചായാൽ ഉചിതമായിരി ം. േചേതാേമാഹിനികളായ

ീരത് നങ്ങളുെട േകശഭാരെത്ത ലജ്ജിപ്പി ന്ന നീണ്ട, പേക്ഷ ചുരുണ്ടല്ലാ 
തുള്ള, പൂർവ്വശിഖെയ െകട്ടിനീട്ടി വാമേന െത്ത മിക്കവാറും ആച്ഛാദി ന്ന
സ്ഥിതിയിൽ നിർത്തിയിരി ന്നതിെന്റ പുച്ഛം പൂവൻേകാഴിയുെട അങ്കവാൽ
എന്നേപാെല പുറേകാ വള കിട . ഇരുഭാഗേത്താ ം േകാതി ഒതു 
ക്കിയിരി ന്ന കൃതാക്കളുെട ഇടയിൽ ടി കാണെപ്പടുന്ന കർണ്ണഭൂഷണങ്ങൾ
വായുേവഗത്തിൽ വിച്ഛിന്നമാക്കെപ്പട്ട കാർേമഘങ്ങളുെട ഇടയിൽ വിലസുന്ന
നക്ഷ ങ്ങെളേപ്പാെല േശാഭി . വക്ഷസ്ഥലത്തിെന്റ വിരിവും മദ്ധ്യ േദ 
ശത്തിെന്റ ഒതുക്കവും ബാഹുക്കളുെട ദാർഢ്യവും സ് കന്ധങ്ങളുെട പൃഥുലതയും
അേദ്ദഹത്തിൽ കാണെപ്പടുന്നതുേപാെല മൽപിടിത്തക്കാരയ അഭ്യായികളിലും
കാണുന്നതല്ല. തമ്പിയുെട വൻപു നടി ള്ള െഞളിവും ൗധിേയാടുള്ള ൈകവീ 
ശലും ശ്വാസം അടക്കി തലെപാക്കിയുള്ള േനാട്ടങ്ങളും കാണികൾ െതാഴുേമ്പാൽ
അലക്ഷ്യമായി തലെവട്ടിത്തിരി കളയുന്നതും കാണുന്നവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മഹത്ത്വെത്ത റിച്ച് വളെര അതിശയിക്കാറുണ്ട്. േന ങ്ങളുെട സാധാരണ

ൗര്യം േഹതുവായിട്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ േനാക്കി സംസാരി ന്നതിന്
അന്യന്മാർ സന്നദ്ധരാകുന്നതെല്ല േസവകന്മാർ പറ ധരിപ്പിച്ചി ള്ള 
തിനാൽ അ ന്ന് തരാതരംകൂടാെത ആെരക്കണ്ടാലും ഇമകെള വിടർത്തി,
അണകെള അമർത്തി, വട്ടമി േനാക്കി ട ം. ഈ ദുശ്ശീലം എങ്ങെന
സിദ്ധി എ ള്ളതിെന്റ സൂക്ഷമമറിയാത്ത ആളുകൾ അതിെന അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ രൗ ്യ കൃതയുെട ബാഹ്യലക്ഷണമായി വ്യാഖാനി വ . മാറിൽ ഒരു
പച്ചമാലയും ൈകകളിൽ വീരശൃംഖലകളും രത് നഖചിതമായ ൈകെക്ക കളും
വിരലുകൾ എട്ടിൽ േമാതിരങ്ങളും അണിഞ്ഞിരി . ഉടുത്തിരുന്ന കസവു 
പട്ടക്കര വ ധാരണത്തിെന്റ ◌ുേദ്ദശ്യെത്ത നിറേവ ന്നിെല്ലങ്കിലും അരയിൽ
െപാന്നരഞ്ഞാണവും ക വച്ച ഏല കളും ധരിച്ചിരി ന്നതിെന്റ ഭംഗി അച്ഛെന്റ

ജകൾ ക രസി െകാള്ളെട്ട എ ള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ അപാരമായുള്ള
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പേരാപകാരതത്പരതാജന്യമായ അഭിലാഷെത്ത സാധിപ്പി ണ്ട്.
ീപത്മനാഭൻതമ്പിഅ ന്ന് എ ം പ ത്തമ്പി എ ം വലിയ തമ്പി എ ം

ഈ കഥയിൽ പറയെപ്പടുന്ന ഈ മഹാെന്റ കീർത്തി േദശിംഗനാട്, െചമ്പക 
േശ്ശരി, േകാഴിേക്കാട്, ആർക്കാട്, മധുര,തഋശ്ശിനാപ്പള്ളി മുതലായ ദി കളിലും
പരന്നി ണ്ട്. നാ കാർ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ മാർജ്ജാരെനക്കണ്ട മൂഷികെന 
േപ്പാെല വിറയ ം. ഇ െനയും വിരിഞ്ചെനയും തൃണംേപാെല വിചാരി ന്ന
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരായ പരാ മശാലികളും ’തമ്പി ’ എന്ന ശബ്ദമാ െത്തേപ്പാ 
ലും ഭയെപ്പടു ണ്ട്. അച്ഛൻ നാടുനീങ്ങിയാൽ സിംഹാസനം പു നു തെന്ന
എ നാട്ടിൽ എങ്ങെനേയാ ഒരു വിശ്വാസം പരന്നി ണ്ട്. അതുെകാ സകല
ജനങ്ങൾ ം തമ്പിെയ റി ള്ള ഭയം ഇ െയ പറ കൂടുന്നതല്ല.
ഇ കാരെമല്ലാമിരി ന്ന തമ്പി അ ് നനാണ് പത്മനാഭപുര െതേക്കെത്ത 
രുവിലുള്ള മാളികയിൽ, താമസം സഹി ന്നില്ല എ ള്ള ഭാവത്തിൽ പ കൾ
കടി െകാ നട ന്നത്. പുറേക അേദ്ദഹത്തിൻെര നിഴെലന്ന മട്ടിൽ സുന്ദര 
യ്യനുമുണ്ട്. സുന്ദരയ്യൻ അ രാവിെല അവിെട എത്തിയേതയു . യജമാനെന്റ
േകാപെത്ത ശമിപ്പി ന്നതിനായി സുന്ദരയ്യൻ സമാധാനം പറയു െണ്ടങ്കിലും
തമ്പി അതുകെള സാരമാ ന്നില്ല. ഒടുവിൽ സഹിക്കാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ട് ,
സുന്ദരയ്യൻ കുറ േകാപേത്താടുകൂടി ഇങ്ങെന പറ : ’എന്ന തിടുക്കം ഇത്.
വരുവാരങ്കെത്ത, ഇേപ്പാ വരുവാർ, തിടുക്കെപ്പട്ടതിനാെല എന്നവും ആഹുേമാ ?
പറ്റിത്ത്-അതുതാൻ ഇവളവു േനരം.’
തമ്പി: (ഝടിതിയിൽ തിരി സുന്ദരയ്യെന മുഖ പിടി പിറേകാ തള്ളീട്ട്
) ’പറ്റിത്ത്—-ഇേപ്പാൾ പറ്റിത്ത് ഒലക്കയാണു പറ്റിയത്. ’
സുന്ദരയ്യൻ: ’എന്നവും ആ ം െപാറുക്കേവണം അങ്കെത്ത... ’
തമ്പി: ’െപാറുക്കേവണം. േഫാ െപറുക്കി ! മിനെക്കട്ട േവലയ്ക്ക് േവലുവിെന
അയ . കാലെത്ത വ മുഖം കഴുകുന്നതിനു മുമ്പിൽ ഒരു കള്ളം! ’
സുന്ദരയ്യൻ: ( കണ്ണനൂേരാടുകൂടി–ആവശ് സെപ്പടുേമ്പാൾ പുറെപ്പടുന്നതിന് ഈ
സാധനം സദാ സുന്ദരയ്യെന്റ പക്കൽ ഹാജരുണ്ട് ) ’മഹാ ഭു അങ്കെത്ത േകാപ 
െപ്പട്ടാൽ നാങ്കെലല്ലാം അശുക്കൾ പിളക്കറത്... ’
തമ്പി: ’മുമ്പിൽ നിന്ന് അവലക്ഷണം േമാങ്ഹാതിരി . ക േപാ 
ലും!?എന്നാൽ എവിെട ? പറ കളേഞ്ഞാ?’
സുന്ദരയ്യൻ: ’പാർത്തതു നിജം. അങ്ങത്തയുെട തിരുപ്പാദങ്ങെള പിടി ( ിയയും
നട ) െശാ േറൻ. സത്യം. ’
തമ്പി: ’സത്യം! ഹരിശ്ച െന്റ അടുത്ത വീ കാരൻ!കള്ളം എന്നതു കണിക 
ണ്ടിേട്ടാ മേറ്റാ ഉേണ്ടാ? അയ്യ! നിെന്റ സത്യം!എേടാ താൻ.....പിെന്ന—-ആ
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എ വീട് ?െചമ്പകേശ്ശരി. ശരി–അവിെട േപാേയാ ? ’
സുന്ദരയ്യൻ: ’ഉത്തരവ്–േപാേനൽ-േപാേനൻ .’
തമ്പി: ’കേണ്ടാ ?’
സുന്ദരയ്യൻ: (മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി ) ’സുമാറാഹ... ’
തമ്പി: ’ ഇ കണ്ടേപാെലതെന്ന ആയിരി ം?’
സുന്ദരയ്യൻ: (ധൃതിയിൽ ) ’അതെല്ല. ’
തമ്പി: ’അങ്ങെന സമ്മതി . പരേമശ്വരൻപിള്ളെയക്കണ്ടേതാ അവെളക്കണ്ട 
േതാ കളവ്? താൻ നാെക്കടു വള തുടങ്ങിയതിൽപ്പിെന്ന ഒരു സത്യെമങ്കിലും
പറഞ്ഞി േണ്ടാേടാ? ഗണപതി കുറിച്ചേത കള്ളം. തെന്നയും പട്ടെര
പറയുന്നേല്ലാ.’
സുന്ദരയ്യൻ: (വല്ലാെത വിറ െകാണ്ട് ) ’എെന്നയാ?.... അങ്കെത്ത-നാൻ–എൻ
േഗാ ം...’
തമ്പി: ’തെന്റ േഗാ െത്തെക്കാ ചുടൂ. എേടാേടാ േനാ . അേത േപാകുന്ന

ീെയ േനാ . എ കുണുങ്ങലാണ് !അടി !നെമ്മ േനാക്കി കടാക്ഷി മു 
ണ്ട്. ഫൂ രസികത്തി ! ( ീ തെന്റ വഴി സ്വസ്ഥമായി േപാകുകയായിരു .
’കുണുങ്ങി ’ എ ള്ളതും മ ം േകവലം തമ്പിയുെട മേനാരാജ്യവും ആയിരു )
എ തലമുടി! ആ!’
സുന്ദരയ്യൻ: ’അങ്കത്തയുെട അഴകു െശയ്കിറ െശയ്തി ഒ ം െശാല്ല ആഹാത്.
അവളുക്ക് മുന്നടി എഴുമ്പറതില്ലിെയ-അവൾ കെണ്ണല്ലാം ഇെങ്കത്താൻ. ’
സുന്ദരയ്യെന്റ തിയും വ്യാജവും േകട്ടേപ്പാൾ യുവരാജാവിെന വധി വരുന്നതിനു
േവലു റുപ്പിെന താൻ നിേയാഗിച്ചിട്ട് േവലു റുപ്പിെന്റ മപരിണാമം എങ്ങ 
െന എന്ന് അറിയാഞ്ഞതിനാൽ േകാപി നിൽക്കയായിരു എ ള്ളതുംമ ം
തമ്പി മറ .
തമ്പി: ’ഏഴാംകുടിേയക്കാൽ ഓമനെയടാ–ആെരന്നേന്വഷിക്കണം. പാറു ട്ടി
ആൾ ഇതിലും....?’
സുന്ദരയ്യൻ : ’െമച്ചം-െമച്ചം-ഉർവ്വശിതാൻ-കിളികിളിേപാലിരിക്ക്.’
തമ്പി : ’ന െട ശിവകാമിേയക്കാൾ?’
സുന്ദരയ്യൻ: ’കിഴ പ്പിണഞ്ഞ േപാട്ട് സദൃശംകൂട്ട ഇഴാതും. ഒ െട കേണ്ണ ഒഴി
വാർക്കത്താൻ േവണം. ’
സുന്ദരയ്യൻ ദാസെന ള്ള നിലയും ’അങ്കെത്ത ’ ’ഉത്തരവ് ’ ഇത്യാദിയായ
ബഹുമാനവാചകങ്ങളും മറന്നിരി . ’യഥാ നാഥഃതഥാ ഭൃത്യഃ ’ എ ള്ള

മാണം അനുസരിച്ച് തമ്പി തൻെര േ ാധവും േ ാധമൂലവും മറന്നതുെകാണ്ട്
സുന്ദരയ്യനും വല്ലതും മറേക്കണ്ടതാണേല്ലാ.
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തമ്പി: ’ഫൂ! അസേത്ത, നിെന്റ മുഖെത്തയാണ് ഉട്ചചുവാർേക്കണ്ടത്. ആെട്ടൃ 
തെന്റ ഉർവ്വശിെയ ഒ വർണ്ണി . ’
സുന്ദരയ്യൻ : ’വർണ്ണിക്ക അനന്തൻതാൻ േവണം. എന്നാലാഹാത്. ’
തമ്പി: ’ഞാൻ േചാദിക്കാം. നിറം ?’
സുന്ദരയ്യൻ : ’തങ്കം-പഴുക്ക ട്ട തങ്കം.’
തമ്പി: ’തരം?’
സുന്ദരയ്യൻ: ’ഒ െടെനഞ്ചളവ് ഉയരം. ഉടേലാ ? ’സരസാംഗയഷ്ടി ’ എങ്കി 
റതുതാൻ. ായേമാ ? പതിനാറ്- നവമാന യൗവ്വനം, െകാട്ടാത്ത് മാങ്കായ്
പഴുത്തേപ്പാെല ഇരിക്ക്. തിങ്കത്താൻേവണം. ഒ െട േയാഗം താൻ േയാഗം.’
തമ്പി’തലമുടി ?’
സുന്ദരയ്യൻ : ’അെതേപ്പാട്ട് ഒേമ്മയും ശിന്ന അങ്ഖേത്തയും െര േപേരയും
മൂടിയുടലാം. ഒമ്മാെണ േപായിപ്പാരും.’
തമ്പി: ’ശണ്ഠീ, വീണത്വം പറയുേന്നാ ?’
സുന്ദരയ്യൻ : ’സുേന്ദാപസുന്ദരാട്ടം വരക്ക ടാത്. ’
തമ്പി: ’അല്ലാ, തനി വല്ലതും കി േമ. ’
സുന്ദരയ്യൻ : ’കിെട്ട(അടുത്ത് )േപ്പാനാൽ താവംപൂ വാൈട(ഗന്ധം). പാത െട
അടി െചന്താമരപുഷ്പ െട വർണ്ണം. എന്ന സരളമാന േപച്ച് ! തായാർ
കൽ െണേപ്പാെല ഇരുന്താൾ. പാറു ട്ടി അമ്മാൾ-െകാച്ചമ്മ-അൈട അബ്ബ!
എന്ന േപച്ച്-ശരവർഷം. േതൻ ഒഴുകിറാേപ്പാല-ധട-ധട ധടാ-എന്ന മാധുര്യം !’
തമ്പി : ’ഉം, െകാള്ളാം. മിടുക്കൻ. തലയും കാലും നാ ം മാ േമ അവൾ
?’
സുന്ദരയ്യൻ : ’ൈകകൾ- ’
തമ്പി: ’ഫൂ! മൺതലയ ! ’
സുന്ദരയ്യൻ : ’കണ്ണ്-െശാല്ലണേമാ ? കാമനുെട വസതിെയ അെങ്കത്താൻ. ’
തമ്പി : ’എേടാ ഏഭ്യശിേരാമണി, അതല്ല, സാരമായുള്ള- ’
സുന്ദരയ്യൻ : ’എെന്ന നീർ ആഭാസെനെന്നണ്ണിനീേരാ ? െകാച്ചമ്മ യാകേപ്പാക 
റുത്-കുചം കുചം എല്ലാം നാൻ വർണ്ണി െശാല്ലണമാ ം. ന്യായം താൻ! നല്ല
മുൈറ! എ െട കൈണ്ണ ശൂ വ േപ്പാടുവാരാ നീർ-നാൻ പാർക്കറതാ? -സറി
സറി!’
തമ്പി സുന്ദരയ്യെന്റ മുതുകിൽ സേന്താഷപരവശനായി ഒ തേലാടി :
’ശരി, പട്ടരായാലും ഗുരുത്വമുണ്ട്. സുന്ദരം, എനിെക്കാ കാണണമേല്ലാ.’
സുന്ദരയ്യൻ : ’വരുത്തമാ? നാൻ സുമാറു െശ േറൻ. തപ െചയ്യ േവണേമ,
ഒെമ്മ കിടയ്ക്ക. അവൾ കാത്തിരുപ്പാെള. മാമനാർ, തായാർ, കീയാർ എല്ലാം

https://thalilakkam.in/



മാർത്താണ്ഡവർമ്മ - സിവി രാമൻപിള്ള 65

വന്ത് ഒ െട കാലിൽ വീഴുവാെര. ’
തമ്പി : ’എല്ലാം ഇവിടു േപാെയങ്കിലേല്ല നട . (പിെന്നയും േദഷ്യം
തുടങ്ങി) കഴുത േവലു റുപ്പ്-ശവം! ആണുങ്ങൾ േവണം േചാറുെകാടു ന്നത്.
ശവ ക്കഴുത. േഹയ്! മുഷിയു . ഈ അനർത്ഥെത്ത ഒഴിക്കാൻ ആരാലും
കഴിയുന്നില്ലേല്ലാ. എ വിേശഷമാണ്? എ വീടർ പഠിച്ച വിദ്യ എല്ലാം
േനാക്കി. നാമും ഒ ം ഉേപക്ഷ കാണിച്ചിട്ടില്ല. കയ്യിൽ കി ന്നില്ലേല്ലാ. ’
സുന്ദരയ്യൻ : ’അേദാ അന്ത ശത്തം എന്ന? വ ട്ടിത്- േവലു റു താൻ-ഏണി 
പ്പടി കിടുങ്കിറെത േകൾക്കലയാ? ഇെതാ-അവൻതാൻ- ’
േവലു റുപ്പ് വാടിവിയർത്ത മുഖേത്താടുകൂടി അക േവശി . ’കേണ്ടാ,
കാച്ചിേയാ ?’ എന്ന് സംശയസം മങ്ങേളാടുകൂടി തമ്പിേചാദ്യം െച .
േവലു റുപ്പ്: ’കാ ണു! ഇ ശാലം മേഹ ശാലം ഒെക്ക പടിച്ച് കറ്റവെര
കാണു . നല്ല തരം-െപാന്ന േന്ന, െതറ്റിേപ്പായി....രക്ഷിക്കണം. ’
സുന്ദരയ്യൻ: ’അങ്കെത്ത, നാൻ െശാന്നതിപ്പം നിജം താേന?’
തമ്പി : ’സുന്ദരം, െകാടു അവെന്റ െചവിട്ടിൽ. െകാടു നാല്. ഇ ജാലം-മ 
േഹ ജാലം!നിെന്റ-നിെന്റ-നിെന്റ മറ്റവെന്റ ജാലം !’
േവലു റുപ്പ്: ’ഇന്ന് ആദ്യേമാ അ െന്ന ?കള്ളിയങ്കാ വച്ച് പട്ടരുെട േവ 
ഷമായി; പട്ടേര അദ്യം എ ം േതാന്നിച്ചില്ലേയാ?പനത്തറെപ്പാഴിയിൽ
കുറ്റാ റ്റിരുട്ടത്ത് കടലും ആറും ഒന്നായി കിടക്കണ ഇടവപ്പാതിയിൽ പാ 
തിരാ ി, അറ്റിൽ െവള്ളത്തിെന്റ മീേതകൂടി അല്ലേയാ ഓടിക്കളഞ്ഞത് ?
െപരുങ്കടവിള വച്ച് ഈഴ ടിയിൽ കയറിയ ആളിെനപ്പിെന്ന കാണാേന ഇല്ല.
െനടുമങ്ങാട്ട് േകാട്ടയ്ക്കക വീട്ടിൽ വച്ചാണ് ആകായ കൂടി പറ കളഞ്ഞത്.’
തമ്പി ഭേഗ്നാേദ്ദശ്യനായി ചിന്താകുലനായി മിണ്ടാെത നി .
േവലു റുപ്പ് : ’ േകൾക്കണം അ േന്ന. ഉത്തരവായി േകൾക്കണം. ഇ
കട പിടിച്ചേപ്പാൾ പക്ഷികളായി പറ കള . ആ പരമുപിള്ളെയയും പഠി 
പ്പിച്ചിരി . ഞങ്ങലു പിെന്നയും തിര നട . ആേരാടു േചാദി ന്നത്?
ഒരു ചാന്നാെന വല്ലവണ്ണവും ക കിട്ടി. ആളുമാറി നിക്കയാണ വച്ച് അവെന
പിടി . കൂടുവി കൂടു മാറണ ശാലംകൂടി ഒെണ്ടങ്കിേലാ എ വിചാരിച്ച് അവെന
പിടിച്ചേപ്പാൾ ഒണ്ടല്ല. എെന്റ െപാന്ന േന്ന, അ കണ്ടില്ലേല്ലാ! േചാറു 
തരണ അങ്ങെത്ത കാലാെണ, അച്ചനാെണ, തിരുവാണപ്പടിയാെണ, എൻെര
ആയാനാെണ-ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ േപാരാ-അവിടം ഒെക്ക അ െകാ മൂടി;
കുട്ടിപ്പിള്ളയും പപ്പനാച്ചാരും ചടയൻപിള്ളയും ഊളിനായരും പരപ്പൻനായരും
ഒെക്ക െതാല . ഞാൻ എെന്റ ആയുസ്സിെന്റ വലിപ്പെങ്കാണ്ട് ഇ വ പിഴ 

.’ ഈ കഥയുെട അവസാനത്തിൽ േവലു റു ദീർഘമായി ഒ നിശ്വസി .
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തമ്പി: ’നിന ംകൂടി െതാലെഞ്ഞാഴി പാകാൻ പാടില്ലായിരുേന്നാ? ഒരു
അമ്പിനു നിെന്റ കാളക്കഴു ം െകാ േപാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ !’
േവലു റുപ്പ് : ’ആ പൂച് ാണ്ടം ഒ ം ഈ പരിച എെന്റ കയ്യിലുള്ളേപ്പാൾ
പറ്റില്ല. ഏഴുേകാടി താന്വ ം ആണ് ഇതിൽ അേഹാർന തിരിപ്പാടു ജപിച്ച്
ആവാഹിച്ചി ള്ളത്. അ േന്ന, വരുന്നവഴി ഒര ക കിട്ടി; അതിതാ
േനാക്കണം. അെതങ്ങെന അവിെട വ എന്ന് എനിെക്കാരിത്.’
തമ്പി അ ം വാങ്ങിേനാക്കി, അതിൽ ’ചടച്ചിമാർത്താണ്ഡപ്പിള്ള ’ എ
േപർ െവട്ടിയിരി ന്നതിെന വായിച്ചി കുേറേനരം ആേലാചനേയാടുകൂടി
നി . ഒടുവിൽ സുന്ദരയ്യെന ഭസ്മമാക്കാെന േതാന്നി ം വിധം, േകാപി
ചുവന്ന ജ്വലി ന്ന േന ങ്ങേളാടുകൂടി ാഹ്മണെന്റ മുഖ േനാക്കീട്ട്, ’നിെന്റ
സുമാറ്! പിടി പട്ടരുെട െകാങ്ങയക്ക് (േവലു റുപ്പ് ഉടെന കട സുന്ദരയ്യെന്റ
കണ്ഠത്തിൽ പിടികൂടി) േചാദിക്ക്, ചുള്ളിയിൽ ചടച്ചി മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ള ഏതു
ഭാഗത്താെണന്ന്. അ ങ്ങൾ അയച്ചതു ചടച്ചിയാണ്. ചാന്നാൻ ആരാ? ചടച്ചി
അടു ണ്ട്. ചാന്നാന്മാരു കുറ കവി േപാണു’ എന്ന് േ ാധേത്താടുകൂടി
പറ .
സുന്ദരയ്യൻ : (ഉറെക്ക വാവി കര െകാണ്ട് ) ’അങ്കേത്ത, െകാല്ലാതും അങ്ക 
െത്ത. വിട ഉത്തരവു െകാടു കാപ്പാ ം. കിട്ടെക്കകാണറ ചാണാപയകെള
മു ടും കറകറെന ഇഴു െകാണ്ടര ഉത്തരവു െകാടും. ഇതിെല എന്നേവാ
പിരട്ടിരിക്ക്. അതു പിഴച്ചതു നാനാ െപാന്നങ്കെത്ത? എ െട സുമാർ
സുമാറാകത്താനിരി ം. െര നാളു െള്ള കാണാലാം.’
തമ്പി : ’ശവത്തിെന വിട് േവലൂ. േകൾക്ക്, കാണുന്ന ചാന്നാപ്പരിഷകെള അര 
നാവികയക്കകം ഇവിെട. േഫാ! ഇതിൻെര അവസാനം കണ്ടിട്ട് േമൽക്കാര്യം.
അ മുതിർ േപായേല്ലാ ഓേരാരുത്തർ. േപാ! െകാ വാ. െതളിയുേമാ
ഇല്ലേയാ എ് റിയിെട്ട. മുഴുവനും ജാലമല്ല; തീർച്ചയാണ്. ൈവകുംമുമ്പിൽ ആ
ചാന്നാെന െകാണ്ടന്നിെല്ലങ്കിൽ ഒന്നിെന്റ കഴുത്തിെന െവേച്ച ല്ല- േഫാ. ’
ഗംഭീരഭാവേത്താടുകൂടി െകാടുക്കെപ്പട്ട ഈ ആജ്ഞ േക േവലു റു പറയുന്ന 
തിെന ള്ള ഭാവത്തിൽ സുന്ദരയ്യനും പുറേക എത്തി.
സുന്ദരയ്യൻ : ’അേട, എന്ന െപാെയ്യടാ? അവർ ഓടിയൂട്ടാരാ ം. ’
േവലു റുപ്പ് : ’പറേന്നകള . െതാറ ്പപാേത്തനു, പറ േപ്പാച്ചാൻ! ,
ചങ്കി ംേപായി. പിെന്ന എ െച ം? ’
സുന്ദരയ്യൻ : ’അന്ത ശാണാൻ ആര്? ’
േവലു റുപ്പ് : ’അത് അറവലേയാ?’
സുന്ദരയ്യൻ : ’അന്ത അനപുെട കതേയാ ? ’
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േവലു റുപ്പ് : ’അെതാള്ളതുതെന്ന. ?’
സുന്ദരയ്യൻ : ’െശത്തത് എത്തിന േപർ? ’
േവലു റുപ്പ് : ’രേണ്ട രണ്ട്. ഇനി ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എ േവണം? ചാന്നാന്മാെര
െകാണ്ചന്നിട്ട് എ േവണം?’
സുന്ദരയ്യൻ : ’അവരു താൻ െതരിയും. എന്നെത്തേയാ േകട്ട് എന്നെത്തേയാ
െശാ ട്ടാർ. ഉനെക്കന്ന? േപാ അപ്പാ േപാ. എല്ലാെത്തയും ഇവ്. ഇഴുത്തി 
ഴുത്തിെങ്ക െകാണ്ട് േപാട്. എന്നവും െശയ്യ ം. അതിെല ഒന്നിരിക്ക്. അന്ത
ചടച്ചിപ്പിെള്ള പറ്റി െപാട്ടാർ േപാലിരിരുക്ക്. ചാണാപ്പയെല െകാ വന്നാൽ
അ െട കാര്യെത്തപ്പറ്റി എന്നവും തുൽപു കിട ം. പയകെള എല്ലാം െകാല്ലറതാ 
നാ, അതും താവിെള-പാര്-ഇന്ത ആളുകൾ മു ടും കിടുങ്കംപടിക്ക് എന്നതാവിത്
ഇേപ്പാെസയ്യ േവണ്ടിയത്. അതു നല്ല അവസരം, േപാ. എൻ കഴുത്തിെല
പിടിച്ചെത മനസ്സിെല വ േക്കാ.’
േവലു റുപ്പ് : ’കള്ളസ്വാമി !അയ്യ !കിട േകാട്ടാൻ െതാറ േമ്പാെല
െതാറന്നേല്ലാ. അതു കള്ളമല്ല ? അേമ്പ സാമീ, ഇ കള്ളം എനി മില്ല.
െനാന്തിട്ടാേണാ ഈ വിളി എല്ലാം വിളിച്ചത് ? ഞാൻ അ കാണാൻേവ 
ണ്ടി വച്ച് അമുക്കിപ്പിടി ംേപാെല പിടിെയടാ പിടി...ഒരാളു കിട പുലയൻ
വിളി േമ്പാെല വിളിെയടാ വിളി- ഹ! ഹ!’
സുന്ദരയ്യൻ: െമാേള്ളടാ ൈപത്യാറാ. അവർ േകപ്പാർ-’
േവലു റുപ്പ്: ’േകട്ടാെലന്ത്? തരത്തിന് വല്ലതും പറയും. വായിൽ നാക്കല്ലേയാ
കിടക്കണത്?’
സുന്ദരയ്യൻ: ’േപാ, ശീ ം േപാ. അവർ അേതാ അ,◌ം േപാടെതേക്കൾ അലമാറു
താൻ. ’
േവലു റുപ്പ് ചാന്നാന്മാെര ആരാ ം സുന്ദരയ്യൻ തമ്പിെയ സമാധാനെപ്പ 
ടു വാനും തിരി . പത്തിരുനൂറു നായന്മാരും േവൽക്കാരും ആയി അണ്
േവലു റുപ്പ് ചാന്നാന്മാെര പിടികൂടുന്നതിനു തിരിച്ചത്. ഇങ്ങെന വലുതായ
സന്നാഹേത്താടുകൂടി തിരിച്ചത് േവലു റുപ്പിനു തെന്ന മനസ്സിലായിരുന്ന
ഒരു ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി ആയിരു . േവലു റുപ്പ് യാ യായതിെന്റ േശഷം
തമ്പി േദഷ്യേത്താടുകൂടിത്തെന്ന കുളിയും ഊണും കഴി മാളികയിൽ േകറി
ഇരിപ്പായി. സുന്ദരയ്യേനാടും മിണ്ടാൻ ഭാവമില്ല. മദ്ധ്യഹ്നം ആയേപ്പാൾ ചാ 
ന്നാെനയുംെകാണ്ട് ഒരു കൂെട്ട േവൽക്കാർ എത്തി, ചടച്ചിമാർത്താണ്ഡപ്പിള്ളെയ
ആകെട്ട, മ േവണ്ട ആളുകെള ആകെട്ട കണ്ടിട്ടിെല്ല ം പിടികൂടിെകാ
വന്നി ള്ള ചാന്നാൻ യാെതാ ം അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ല പറയു എ ം േബാധി 
പ്പി . േവലു റുപ്പ് ’ചാന്നാൻ ’ എന്ന ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചതു േകട്ട് തനി ചില
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ആേലാചനകൾ അേപ്പാൾ ഉണ്ടായതല്ലാെത, ചാന്നാന്മാെര പിടികൂടി െകാ  
വരാൻ ആജ്ഞാപിച്ചതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം എന്താെണ േകാപാന്ധനായിത്തെന്ന
ഇരി ന്ന അേദ്ദഹത്തിനു രൂപമില്ല. ’ചാന്നപ്പയൽ ഒരുത്തെന െകാണ്ടന്താച്ച് ’
എന്ന് േവൽക്കാരുെട റിേപ്പാർട്ടിെന വ്യക്തമായി സുന്ദരയ്യൻ പറ .
തമ്പി: ’െവട്ടിക്കളയെട്ട കഴുത്ത്. അെല്ലങ്കിൽ സത്യം പറയെട്ട.’
സത്യം പറയുന്നതിനു ചാന്നാന് യാെതാരറിവും ഇല്ലായിരു . അരനിമിഷം 
െകാണ്ട് തലയറ്റ് അവൻ നില വീണു. ഇങ്ങെന ഏകേദാശം അമ്പതു
ചാന്നാന്മാരുെട കഥ കഴി . ’െപാേന്നമാന്മാേര, ഒടയത രാെന, അടിയങ്കൾ
ഒ ം പിളച്ചിേല്ല. ’ എന്ന മുറവിളികൾ േക ം േ തങ്ങൾ വർദ്ധി വരുന്നതും
രക്തം ഒഴുകി ടങ്ങിയതും തമ്പിയുെട നിർദ്ദയമായുള്ള കൃത്യെത്ത അറി
വ്യാകുലെപ്പ തുടങ്ങിയ നഗരവാസികൾ ഓേരാ മ ി തുടങ്ങിയതുക ം
സംഗതിയുെട ഗൗരവം കുറ മനസ്സിലായതിനാൽ തമ്പി തെന്ന ഒരു പരി മം
പിടിെപ . ഒടുവിൽ ാന്തനായ ഒരു ചാന്നാെന പത്തിരുപത് േവൽക്കാർ ടി
വലിച്ചിഴ െകാ വന്ന് േ ത ന്നിെന്റ മുന്നിലായ് നിറുത്തി. ശവ ട്ടെത്ത
കണ്ടേപ്പാൾ ചാന്നാെന്റ േന ങ്ങൾ അട . ശരീരം ഒ വിറ കയും െച .
“എടാ” എ തമ്പി തെന്ന േദഷ്യേത്താെട വിളിച്ചതു േകട്ട് െഞട്ടി ഉണർന്നതു
േപാെല ചാന്നാൻ ക തുറ . ബീഭത്സനായ ചാന്നാെന്റ ദയനീയമായ േവഷം
കണ്ട് തമ്പി ഇങ്ങെന േചാദ്യം െച : “എടാ, നീ ഒരു വ കഴിച്ചില്ലേയാടാ
ഇന്ന്?”
ചാന്നാൻ: “പവിഴന ർ നടുക്കാട്ടിെല - തങ്കം പട്ട പടുകളത്തിൽ, ചണ്ടാളപ്പാവി
പാപ്പാൻ - ചതിയാക െകാന്നാെന.”
വ്യക്തമായും മധുരമായുമുള്ള സ്വരത്തിലും തമ്പിയുെട േചാദ്യത്തിന് ഉത്തരമായും
ചാന്നാൻ ഉച്ചത്തിൽ ഇങ്ങെന പാടിയതു േകട്ടേപ്പാൾ തമ്പിയും സുന്ദരയ്യനും
വിവർണ്ണന്മാരായി. പര ര വിചാരങ്ങെള മനസ്സിലാക്കീട്ട് “എന്ന െസാറം”
എന്ന് സുന്ദരയ്യനും , “”എടാ, നിേന്നാട് േചാദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ; നിെന്ന
ഒ ം െചയ്യില്ല” എന്ന് തമ്പിയും പറ .
ചാന്നാൻ: “െകാല്ലവരം െവല്ലവരം - കുടിയഴിയ മുടിക്കവരം-പാലികെള ചൂലിക 
െള-ഇമ്പമൂടൻ െകാല്ലവരം. ” സുന്ദരയ്യൻ: “ബെല, ഇവൻ ൈപത്യാറെനന്ന്.”
തമ്പി: “േഹയ്, ഒരു കഥയുമില്ലാത്ത പിച്ചൻ. എങ്കിലും ഒ േചാദിക്കെട്ട.
പിെന്ന, ശരി -ആ: ഇന്ന് നീ ഒരു ഏമാെന കേണ്ടാടാ? വി ം അ മായിട്ട് ഒരു
ത രാെന?”
ചാന്നാൻ:“നീലക്കറുപ്പ് ചാലിങ്കന വിെല്ലത്തിനാ-കടകം െവട്ടി ത്തിെക്കാണ്ട്
കടത്തല- മുറയിൽ തടു ം െവടിക്കറെരത്തിന-ചതുരം െപരുത്ത-”
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തമ്പി:“േഛ േഛ! െകാണ്ട് ആ കല്ലറയിൽ ഇേട്ടക്കയ്ക്കെട്ട. ഇനി വരുന്നവെരയും
അങ്ങെന തെന്ന. െകാല്ലണ്ട.”
തമ്പിയുെട ആജ്ഞാനുസരണം, കിങ്കരന്മാർ ാന്തെന പിടിച്ച് അന്ധകാര 
മയമായ ഒരു കല്ലറയിൽ െകാണ്ടാക്കി വാതിലും ബന്ധി . ാന്തെന ഭാഗ്യം
െകാണ്ട് േവലു റു ം അയാേളാട് അ രാവിലെത്ത പുറപ്പാടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
േവൽക്കാരിൽ യാെതാരുത്തരും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ാന്തെന്റ വരവു
കഴിഞ്ഞതിൽ പിെന്ന ചാന്നാന്മാരുെട വരവുണ്ടായില്ല. തമ്പി രക്തധാര കണ്ട്
തൃപ്തനായി, സുന്ദരയ്യേനാട് ഉത്സാഹമായി സല്ലാപം തുടങ്ങി. ഏകേദശം മൂ നാ 
ലു നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േവലു റുപ്പ് തെന്റ ദന്തനിരകെളയും പുറ കാട്ടി
വിജയിയായ ഭാവത്തിൽ മാളികയിേലയ്ക്ക് കട െച .
തമ്പി:“വേന്നാ, ഒന്നിനും െകാള്ളാത്ത ഏഭ്യൻ? ചിരി ! നിെന്റ ഭാര്യേയാ
മേറ്റാ ഇരി േന്നാ ഇവിെട നിെന്റ െസൗന്ദര്യം കണ്ട് രസിപ്പാൻ?“
േവലു റുപ്പ്: “ ഈ ൈകക്ക് വള തരാനുള്ള െപാന്ന ണ്ട്. അ േന്ന, േവലു
േപായാൽ െവറുേത വരുല്ല. സ്വാമി വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ചാന്നാന്മാെര പിടിയ്ക്കാൻ
േപാെയന്നാണ്. അതിനല്ല ഞാൻ േപായത്.”
തമ്പി: “പിെന്ന?”
േവലു റുപ്പ്:“സുന്ദരസ്വാമിേയ്ക്ക ബുദ്ധിയുെള്ളന്നാണ് ബാവം. േനാക്കിെക്കാള്ള 
ണം സ്വാമി. അ െന്ന, ൈകയ്യിൽകിട്ടിേപ്പായ്. ഒരമുക്ക്; ശാലം ഒെക്ക ദൂെര.
ഞാൻ ഇതാ േപാണു. രാ ി ഇരുട്ടി രണ്ട് നാഴിക ആകുേമ്പാൾ ഇവിെടനിന്ന്
ഒരു നൂറ്റമ്പത് േവൽക്കാെരയും നായന്മാെരയും അയേച്ചക്കണം. അവര് േനെര
മാേങ്കായിക്കൽ എത്തണം. അവിെടേയാ അതിനടുേത്താ ഞാൻ കാണും.
അങ്ങത്താെണ ഇ തീട്ടിേയക്കാം. സംശയിേക്കണ്ട. നൂറ്റമ്പതു േവൽക്കാെര
ഞാൻ ഓേരാ വഴിയിൽ നിറുത്തീ ണ്ട്. ”
തമ്പി: “എന്തിെനടാ? മാേങ്കായിക്കൽ ഉേണ്ടാ?”
േവലു റുപ്പ്: “ഒണ്ട്; രാ ി കണിശമായ് േവൽക്കാർ അവിെട എത്തണം.
ഇരുളും േവലുവും േചർന്നാൽ ശാലെമാെക്ക ഫൂ!”

ാന്തൻ ചാന്നാൻ കല്ലറയ്ക്കകത്തായി വാതിലും അട കണ്ടേപ്പാൾ േലശെമങ്കി 
ലും പരി മേമാ ഭീതിേയാ കൂടാെത ബന്ധിക്കെപ്പട്ട വാതിലിനു സമീപെമത്തി
കുറ േനരം െചവിെകാടു നി . തന്ന് ബന്ധനത്തിലാക്കിയ ഭടന്മാർ അക 
െല ആെയ നിശ്ചയം വന്നേപ്പാൾ മുറിയ്ക്കകത്ത് ചുറ്റിനടന്ന്, ൈകെകാ ം
കാലുെകാ ം മുറിെയ പരിേശാധന െച . ഈ മുറി സമഭൂമിയിൽ നി
പത്തിരുപതടി താണുള്ളതായിരു .സൂര്യരശ്മികൾ കട ന്നതിന് ഒരു
മാർഗ്ഗവും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ചാന്നാെന്റ പരിേശാധന കഴിയുന്നതിനു വളെര
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താമസമുണ്ടായി. ഒടുവിൽ തെന്റ പാദത്തിൽ ഒരു ഇരു വളയം തടഞ്ഞതിെന
േമലൽേപ്പാ വലി േനാക്കിയതിൽ െചറുതായ ഒരു വാതിൽ നില തുറന്ന 
തായ് ക . ഇ കാരം തുറക്കെപ്പട്ട ദ്വാരത്തിെന്റ ര വക്കിലും ൈകപിടി
െകാണ്ട് ചാന്നാൻ കീഴ്പ്േപാട്ട് തൂങ്ങിയിറങ്ങി നില മുട്ടി. മുകളിലുള്ള വാതിൽ
അട . താൻ നിൽ ന്ന മുറി എ യും കുടുസ്സായുള്ളതും വായുസഞ്ചാരം മിക്ക 
വാറും ഇല്ലാത്തതും ആെണന്നറിഞ്ഞ് നാലുവശവും ധൃതിയിൽ പരിേശാധന
കഴിച്ച് ഒരു വാതിലിെന ക പിടിച്ച്, അതിെന യാസം കൂടാെത തുറ .
കാൽ മുേന്നാട്ട് വച്ചത് ഒരു കൽ പ്പടിയുെട മുകളിലായിരു . എ പടി ഇറങ്ങി 
യേപ്പാൾ നിര ള്ള ഭൂമിയായി.മുേന്നാട്ട് നടന്ന്, ഏകേദശം അരയ്ക്കാൽ നാഴിക
െചന്നേപ്പാൾ മാർഗ്ഗം അട ക . പത്മനാഭപുരത്ത് നിന്ന് ചാേരാേട്ടക്ക് ഒരു
ഗുഹാമാർഗ്ഗം ഉള്ളതായി ചാന്നാൻ അറിഞ്ഞി ണ്ട്. മാർഗ്ഗം അട കണ്ടേപ്പാൾ
പിേന്നാട്ട് തിരി . നടന്നിട്ട് വഴി അവസാനി ന്നില്ല. അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം
തിരി ം ചിലേപ്പാൾ വഴിമുട്ടിയും, പിേന്നാക്കം നട ം പാറ, ചരൽ, േചറ്,
മണൽ എന്നിങ്ങെന പലമാതിരിയുള്ള നിലങ്ങളും അേനകം ജീവജ ക്കേളയും
ചവിട്ടിയും ഓേരാ സ്ഥലത്ത് ൈക, കാൽ, തല മുട്ടിയും ഏകേദശം പ പ  

നാഴിക േനരം നടന്നതിെന്റ േശഷം ഒരു കൽ പ്പടിയിൽ കാലു തട്ടി. ഈ
സ്ഥല ണ്ടായിരുന്ന പടി ട്ടെത്ത കയറിയേപ്പാൾ ഒരു വാതിലും അതിെന
തുറന്നേപ്പാൾ മുമ്പിലേത്തതു േപാെല കുടുസ്സായുള്ള ഒരു മുറിയും ക . ആ
മുറിയുെട മ ള്ള വാതിൽ തുറന്നേപ്പാൾ ചാേരാട്ട് െകാട്ടാരത്തിെന്റ ഒരു മുറിയ്ക്ക 
കത്തായി. ആ മുറിയുെട വാതിൽ ബലംെകാ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ
സന്ധ്യ കഴി ര മൂ നാഴിക രാ ി ആയിരി ന്നതായി ക . വഴി
അറിയുന്നതിന് അന്ധകാരം േഹതുവാൽ വളെര ബുദ്ധിമുട്ടി. ക ം മു കളും
കാലിൽ തറച്ചതും സഹി െകാണ്ട് മാേങ്കായിക്കലിന് അരനാഴിക െത ള്ള
ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിെലത്തി. അവിെട വലിെയാരു സംഘം കൂടിനിൽ ണ്ട്.
തമ്പിയുെട രകൃത്യെത്ത ഭയന്ന് ഓേരാ ദിക്കിലായ് ഓടിേപ്പായിരുന്ന ചാ 
ന്നാന്മാർ കൂടി തി ിയ ള്ള മാർഗ്ഗം ആേലാചിക്ക ആയിരു . പലരും
പലവിധം അഭി ായെപ്പടുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ന െട ാന്തൻ ആ സ്ഥലത്ത്
എത്തിയത്. പലരും: “ആ— പിച്ച വ ട്ടെല്ലാ. പിച്ചെയ െകാണ്ണില്ലേയാടാ?”
ഒഴക്കെനെന്നാരു ചാന്നാൻ: “ഏത് പിച്ചെയടാ മച്ചമ്പി?” െകാപ്പിളൻ: “േനാ 
ക്ക്, െതരിയാെതേണ്ണാ?” ഒഴക്കൻ: “എെക്ക അപ്പിച്ചനാണ എക്കറി െട.”
െപാടിയൻ: “മാനെത്ത മളയി ടി വ ട്ടാേരാ” എന്ന് പറ െകാണ്ട് തുറന്ന
വാേയാടുകൂടി പിച്ചെയ േനാക്കിെക്കാണ്ട് നി . നണ്ടൻ: “പിച്ചെയ അറിഞ്ച്
എന്നേവണേമാ? പിച്ച െശാല്ലണേത േകേപ്പാം” ാന്തൻ: “പയകെള എല്ലാം
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ഒെണ്ണാണ്ണാ അരിഞ്ചല്ലാ മാവാവി േപാട്ടിരിക്കറ്ത്. നമ്മ ആണുങ്ങെളങ്കി
െപാറു െമണ്ണാ?” രാക്കിതൻ: “”എേട ചുപ്പിറമണിയാ, ഏേനാ നാൻ െചാേല്ല 
േല്ല?” െപാന്നൻ: “എന്ന െച ം പിേച്ച? ഞങ്ക െതരിയപ്പണി.” ാന്തൻ:
“കുടികളിേപ്പായി ചരിവിെനടാ–എക്ക പുത്തിയിെല അങ്കനയാണെല്ലാ േതാറ്റം.”
പൂതത്താൻ: “ഏെറ ഒരു െവട്ടം–അെതന്തെരന്ന് പാപ്പിെനടാ?” െപാടിയൻ: “മാ 
നെത്ത വാെളടുത്ത് വീയണത് ” ാന്തൻ: “അതെല്ല, തീ പിടിച്ചണാ എേങ്ങാ?
മേങ്കായിക്ക ഏമാെന്റ വീട്ടി–വരുവിെനടാ. ഛീ, എടാ െപാടിയാ, ഇളിഞ്ചപ്പാ
നിന്നാലെക്കാണ്ടാ? നീ വേറെല്ല?” ഇങ്ങെന െപാടിയെന ശാസി െകാണ്ട്

ാന്തൻ വായുേവഗേത്താെട പായുന്നതിെനക്ക പുറെക മ ള്ളവരും എത്തി.
വടി, വാച്ചി, അറു കത്തി എന്നീവക ആയുധങ്ങൾ എല്ലാവരും ധരിച്ചി ണ്ട്.
മേങ്കായിക്കൽ അടു േന്താറും കാശവും വർദ്ധി ക . ധൂമഗന്ധം നാസിക 
കളിൽ തട്ടി ടങ്ങി. ചില മുറവിളികൾ േകൾ ണ്ട്. ജ്വാല െപാ ന്നതും
കാണാറായി. ാണേവദനേയാട് കൂടി നികൃത്താംഗന്മാരായി ഓേരാ ാകൃത 
േവഷങ്ങൾ പാ േപാകുന്നതും കാണു . ചാന്നാന്മാർ മാേങ്കായിക്കൽ
കുറുപ്പിെന്റ േമലുള്ള ഭക്തിെകാ േവഗം കൂടു . ാന്തെന്റ പാദങ്ങൾ നിലത്ത്
െതാടുന്നില്ല. മാേങ്കായിക്കൽ െതേക്കപ്പറമ്പിൽ എത്തി. പറയരുെട േ തങ്ങൾ
തെന്റ കാലിൽ തടഞ്ഞേപ്പാൾ അതിഭയങ്കരമായ സംഗരമാണ് നട ന്നെതന്ന്

ാന്തനു നിശ്ചയമായി. വീണുകിട ന്ന ഒരു േവൽക്കാരെന്റ ഖഡ്ഗേത്തയും
േവലിേനയും ാന്തൻ ക്ഷണം ൈകയ്യിലാക്കി അകെലനി യുദ്ധഭൂമിയിൽ
പരെക്ക േനാക്കി ടങ്ങി. ാകൃതഭാവെത്ത ത്യജിച്ചിട്ട് ഏണെത്തകണ്ട
േകസരിെയേപ്പാെല മുേന്നാട്ട് കുതിയ്ക്കാൻ ഭാവി . നാലുഭാഗവും ക്ഷണമാ ം
െകാ േനാക്കിത്തീർന്നേപ്പാൾ എേന്താ സംശയ സ്തനായിട്ട് അതിവിവശനാ 
യി. മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിെന േവൽക്കാർ വള െഞരു ന്നതിെനക്കണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിന് തുണയായി െചല്ലാൻ ഭാവി . അേപ്പാൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായ 
ത്തിൽ സ്താവിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല ‘കിട്ടാ – നാരയാണാ -എടാ - ചെത്തങ്കിലും

ാഹമണെന രക്ഷിപ്പാെനടാ -ആെരാണ്ട് എെന്ന സഹായിപ്പാൻ - ാ 
ഹമണെന രക്ഷിപ്പാൻ – അവർെക്കെന്റ വ വും വീടുവകകളുെമല്ലാം‘’ എന്ന്
കുറുപ്പ് വിളി പറകയാൽ ആ വാ കൾ ത്തരമായി ‘അടിയൻ ലച്ചിേപ്പാം’
എ കണ്ഠേക്ഷാഭേത്താെട പറ െകാണ്ട് ാന്തൻ കുറുപ്പിെന്റ അടുക്കൽ
എ കയും ാന്തെന്റ കൂെടയുള്ള ചാന്നാന്മാർ അൈധര്യന്മാരാകാെത നിലയി 
ല്ലാത്ത േ ാധേത്താടുകൂടി േവൽക്കാെരയും അവേരാടുകൂടിയുള്ള നായന്മാെരയും
വളയുകയും െചയ്തതായിരു .
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അദ്ധ്യായം ഏഴ്

അേങ്ങാ േപാകിലനലിേങ്ങാ േപാകിലനൽ എേങ്ങാ േപാവ-
തിനിെയന്ന് അവനിപതി അന്ന്-അവശത കലർ ” ”
മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുവരാജാവിെന വൃക്ഷങ്ങളുെട ഇടയിൽ ടി കണ്ടേപ്പാൾ
ആളിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത സംബന്ധി കുറുപ്പിനു സംശയമുണ്ടായി എ ം
തെന്റ ഭവനത്തിേല തെന്ന യാ െയ സങ്കൽപി െകാണ്ട് അേദ്ദഹ 
ത്തിെന വഴിേപാെലയും ഗൂഢമായും എന്നാൽ ആപത്തിനു തിവിധികൾ
കരുതിെക്കാ ം സൽക്കാരം െച എ ം യുവരാജാവ് ആദ്യം അറ രയ്ക്കക 

കടന്നേപ്പാൾ കുറുപ്പ് പുറ നിന്നത് ഒരുക്കങ്ങൾ െച വാനും രണ്ടാമതു
കടന്നേപ്പാൾ അറ രയുെട വാതിലിെന അടച്ചത് യുവരാജാവിെന അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തിന് അനുരൂപമായി താൻ ആദരി ന്നതിെന മ ള്ളവർ
കാണാതിരിക്കാനും ആയിരു എ ം വായനക്കാർ ഹിച്ചിരി മേല്ലാ.
കുറുപ്പിെന്റ ബുദ്ധിൈവഭവം അനൽപമായി ള്ളതായിരുെന്നങ്കിലും േവൽക്കാർ 
ക്ക് തെന്റ ഗൃഹത്തിനു തീ വയ്ക്കാൻ േതാന്നിത്തേക്കടേത്താളം കണ്ടകത്വം
ഉെണ്ടേന്നയുള്ളതു ഗണി ന്നതിേല മതിയായിരുന്നിെല്ല ള്ളതു സമ്മതി 
േക്കണ്ടിയിരി . തെന്റ അനന്തരവൻ, േവൽക്കാരുെട ആഗമനെത്തപ്പറ്റി
അറിവു െകാടു കൂടിയേപ്പാൽ തെന്റ ഭൃത്യരിൽ ഒരുത്തൻ കുറുപ്പിെന്റ മുഖ
േനാക്കീട്ട് പുറേത്ത േവഗത്തിൽ േപാകുന്നതിെന താൻ കണ്ടിരുന്നതിനാൽ
േവൽക്കാെര വല്ലവിധവും കുറ േനരം വാക്തർക്കംെകാേണ്ടാ എതിർേത്താ നിൽ 
ക്കാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ േനരിട്ടിരി ന്ന അപത്തിനു നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുെമ
കുറുപ്പിന് വിചാരമുണ്ടായിരു . േവലു റുപ്പിെന്റ മുൻേകാപവും മാേങ്കായിക്കൽ
െചറിയകുറുപ്പിെന്റ അവിേവകവും ഇടേചർന്നേപ്പാൾ ’ച ാ ങ്ങളടുത്തിടേചർ 
ന്ന’ സ്ഥിതിയായി.
േവലു റു തമ്പിേയാടു വ്യാജങ്ങൾ പറ േകൾപ്പിക്ക പതിവായിരുെന്നങ്കി 
ലും അയാൾ ള്ളിടേത്താളം തമ്പിെയ റി മനഃപാർവ്വമായ സ് േനഹം തമ്പി 
യുെട അവരജനായ ീരാമൻതമ്പി മാ േമ ഉണ്ടായിരു .തമ്പിയുെട
േ യസ്സിനായി തെന്റ ജീവെനത്തെന്നയും ൈകെവടിയുന്നതിന് േവലു റുപ്പിന്
തീെര സംശയമിെല്ലങ്കിലും തെന്റ യത് നങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായിേപ്പാകുന്ന സന്ദർഭ 
ങ്ങലിൽ തമ്പിയുെട േകാപെത്ത ശമിപ്പി ന്നതിന് വ്യാജമായ സമാധാനങ്ങൾ
പറകെയ ള്ള ഒരു നിവൃത്തിേയ ഉണ്ടായിരു . എന്നാൽ രണ്ടാമതു തമ്പി 
യുെട മുമ്പിൽ എത്തി യുവരാജാവിെന പിടികൂടുന്നതിനു മാർഗ്ഗം ലഭിച്ചിരി
എ പറഞ്ഞത് വ്യജമല്ലായിരു . േവൽക്കാരമായി കാടുകളും പുരയിടങ്ങളും
ചുറ്റി ചാന്നാന്മാെര ആരായുന്നതിനിടയിൽ യുവരാജാവിെന്റ ഗതിെയ റി കൂടി
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േവലു റുപ്പ് അേന്വഷണങ്ങൾ െച . മാേങ്കായിക്കൽ ഗൃഹത്തിന് ഏകേദശം
ഒരു നാഴിക െതക്ക് ഒരു കാട്ടിൽ േവലു റുപ്പ് ആരാ നട ന്ന സമയം, ഒരു
രൂപം െചടിയുെട മറയുന്നതിെന കണ്ടിട്ട് അതിെന്റ പുറേക എത്തിയേപ്പാൾ,
ഒളിച്ചത് ഒരു പറയനാെണ കണ്ട്, അവെന പിടികൂടി ഹംസിച്ചേപ്പാൾ,

ാണെന ഭയന്ന്, താൻ മാേങ്കായിക്കൽ കാവലിനു േപാകയാെണ ം അവിെട
ഒരു ’പിരാമ്മണത്ത രാര് ’ െചന്നിരി എ ം പറ . പറയെന പിന്നീടു
വിട്ടയച്ചില്ല. ഉടെന തമ്പിേയാടു പറ േകൾപ്പിച്ചതുേപാലുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ
െചയ്തിട്ട് കുറുപ്പ് പത്മനാഭപുരെത്തത്തി. രാ ി ആ സ്ഥല നിന്ന് അയ 
യ് േക്കണ്ട േവൽക്കാരുെട കാര്യെത്തപ്പറ്റി സകലതും ചട്ടംെകട്ടി. അനന്തരം
മാേങ്കായിക്കൽ ചുറ്റിയുള്ള കാവലിനു താനും െചെന്നത്തി. േവൽക്കാരുെട
ഉദ്യമങ്ങെള ക േചാദ്യം െചയ്തവേരാെടാെക്ക മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിൻെര
ആജ്ഞാനുസരണം വർത്തി ന്നതാെണ േവൽക്കാർ േവലു റുപ്പിെന്റ
സാസന കാരം പറഞ്ഞതിനാൽ ഈ കഥ ഒ ം മാേങ്കായിക്കൽ എത്തിയില്ല.
ആദത്യൻ അസ്തമിച്ചേപ്പാൾ േവലു റുപ്പ് ഭടന്മാരുെട നിലെയ മാേങ്കായിക്കലിനു
പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽനി കുറ കൂടി അടുപ്പിച്ചാ കയും ഒരു കാഹളശ്ബ്ദം േകൾ 

േമ്പാൾ അവർ മാേങ്കായിക്കൽ എത്തണെമ ംമ ം നിബന്ധനെചയ്കയും
െചയ്തിട്ട്, മാേങ്കായിക്കൽനി കാൽനാഴിക കിഴ െതക്കായി പത്മനാഭപുര 

നി ള്ള വഴിയിൽ പത്തിരുപതു േവൽക്കാരുമായി െച നി .
മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെന്റ അനന്തരവൻ കാരണവേനാളം ബുദ്ധിമാനല്ലായിരു 

. തമ്പിയുെട ൗഢിയും േവൽക്കാരുെട ലഹളകളും ചാന്നാന്മാരുെട വരവും
അവരുെട മൃതിയും എല്ലാം കണ്ട് രസി െകാ നി . തൻെര ഗൃഹെത്ത
സംബന്ധി ള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഇതുകെള മാേങ്കായിക്കൽ
അറിയിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമിെല്ല സ്വയേമ നിശ്ചയി െകാ . സന്ധ്യയാ 
േപ്പാൾ േവൽക്കാർ കൂട്ടംകൂടി ആയുധങ്ങളുംമ ം ശരിയാ ന്നതിെന കണ്ടിട്ട്
രാ ിയും ഉത്സവമായി കഴിക്കാെമ െകാ കുറുപ്പ് സങ്കൽപി . ര നാഴിക
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േവൽക്കാർ യാ ആരംഭി . വരുണൻ സാദിക്കാൻ േപാ 
കുന്നതിൻെര പൂർവ്വചട കെള കണ്ടിട്ട് ആകപ്പാെട താമസം െവടിപ്പെല്ല
നിശ്ചയി െകാണ്ട് േവൽക്കാരുെട മുമ്പിലായി നട തുടങ്ങി. ഈയാൾ മാേങ്കാ 
യിക്കയിക്കേല ള്ള വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ േവൽക്കാരം ആ വഴി തെന്ന
തിരിയുന്നതിെന കണ്ടിട്ട്വല്ലാെത അന്ധാളി െകാ പാച്ചിൽ തുടങ്ങി. വഴി 
യിൽ നിന്നിരുന്ന ചില ആളുകേളയും തള്ളി നില വീഴിച്ച്, താനും ഏതാനും
കുഴികളിലും മ ം വീണ്, ചില മുറിവുകളും സമ്പാദിച്ച്, ആെകപ്പാെട സം മ 
േത്താടുകൂടി മാേങ്കായിക്കൽ എത്തി. യഥാർത്ഥത്തിൽ േവലു റുപ്പിെന തെന്റ
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പുറെക എത്തിയ േവൽക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടിെല്ലങ്കിലും സ്വകല് പിതമായി
അയാൾകൂടി ഉെണ്ട ം മ ം കാരണവേനാട്പറ േകൾപ്പി .

ാന്തൻ ചാന്നാൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എത്തി, മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിെന്റ സമീ 
പ െചന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം എേന്താ ര വാക്ക്ഉറെക്ക വിളി പറ .
േവൽക്കാർ ംമ ം വല്ല മ മായിരി േമാ എ േതാന്നി. ഈ വാ കൾ
േകട്ടയുടെന ചാന്നാൻ തെന്റ വഴിക്ക്നിന്നിരുന്ന േവൽക്കാെര െവട്ടി നില
വീഴ് ത്തീട്ട് േനെര പടിഞ്ഞാേറാട്ട്ഓടി. അറ രയുെട െതേക്ക അറ്റംമുതൽ പടി 
ഞ്ഞാേറാ ള്ള കയ്യാലയിൽ കത്തി ടങ്ങീ ള്ള ഓലകെള വലി ം േവലിനാൽ
തള്ളിയും നിലത്താക്കി വലേത്താ കട ന്നതിനു വഴിയുണ്ടാക്കിയിട്ട്െതേക്കാ 
ട്ട് മാറി ആയം പിടിച്ച്മുേന്നാട്ട്ഓടി. കയ്യാലേമൽ ഒരു ൈക ഊന്നി, ഊന്നീല്ല
എ േതാന്നത്തക്ക േവഗത്തിൽ കുതി ചാടി അറ രയുെട പടിഞ്ഞാേറമുറ്റത്ത്
എത്തി. അവിെടനിന്ന്േമല് േപാട്ട്േനാക്കിയതിൽ അറ രയുെട വട ം െത ം
ഭാഗങ്ങൾ ദഹി തുടങ്ങീ ള്ളതായും ക്ഷണത്തിൽ ര ഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ള തീ
സന്ധി െമ ം കാണുകയാൽ, വരുന്നതുവരെട്ട എ ള്ള ൈധര്യേത്താടുകൂടി,
അനലസംേയാഗം അണഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗം പുര റ ചാടിക്കയറി വാരി 
കൾ െപാളിക്കയും പട്ടിയലുകെള ക െകാണ്ട്വലിച്ചിള കയും െചയ് തിട്ട്
തട്ടിനുള്ളിൽ കട . അവിെട നി കീഴ് േപാട്ടിറ ന്നതിനുള്ള വാതിലിെന
േവലിെന്റ മുനെകാണ്ട്െതന്നി റക്കാൻ േനാക്കിയതിൽ കഴിയായ് കെകാണ്ട്
മറ്റേനകം സാമാനങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു േകാടാലി ൈകക്ക 
ലാക്കി അതുെകാണ്ട്വാതിലിെന്റ 6മതിയെന െവട്ടിെപ്പാളിച്ച്വാതിൽ തുറ .
ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന േകാടാലി മുതലായതിെന മുറിക്കകേത്താട്ട്ഇട്ടിട്ട് “ഉടയ 
വേര, പയെപ്പടേല്ല” എ പറഞ്ഞ്അക ള്ളവെര താൻ ഒരു ബ വാെണ
ധരിപ്പി െകാ താഴ ചാടി.
യുവരാജാവും പരേമശ്വരൻപിള്ളയും മുറിക്കകത്തായേപ്പാൾ കുറുപ്പിന്
എന്ത്ആപ വരുേമാ എ ം അേദ്ദഹത്തിെന സഹായി ന്നതിന്താൻ
നില് േക്കണ്ടതായിരു എ ം ഉള്ള വിചാരങ്ങൾെകാണ്ട വരാജാവ് അതി 
വിവശനായി. സേന്താഷകാലങ്ങളിൽ ചപലനും ആപൽക്കാലങ്ങളിൽ
സ്ഥിരൈധര്യവാനും ആയിരുന്ന പരേമശ്വരൻപിള്ള തെന്റ ൈകക്കൽ ഉണ്ടാ 
യിരുന്നതിൽ ഒരു ഖഡ് ഗം യുവരാജാവിെന്റ ൈകയിൽ െകാടുത്തിട്ട്തെന്റ
വാളും പരിചയുമായി ആപ വല്ലതും േനരിടുെന്നങ്കിൽ എതിരിടുന്നതിന്സ 
ന്നദ്ധനായി നി . ഓേരാ ശബ്ദങ്ങൾ അവ്യക്തമായി മുഴ ന്നതു േക തുടങ്ങി.
എ ശബ്ദമാെണന്ന്ഒ ം തിരിച്ചറിയുന്നതിന്കഴിവുണ്ടായില്ല. ജനേക്ഷ 
മതത് പരനും പരാജയങ്ങെളെക്കാണ്ട്സുസ്ഥിരൈധര്യശാലിയും ആയിരുന്ന
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യുവരാജാവ്,
േകൾ ന്ന ധ്വനി സംഗരധ്വനി ആെണന്നറിഞ്ഞ് കൂട്ടിലാക്കെപ്പട്ട മൃഗെത്തേപ്പാ 
െല ഉഴ തുടങ്ങി. കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മുറിക്കകെത്ത വായുവിന് ഘനവും
ഔഷ്ണ്യവും ഉണ്ടായിത്തീർന്നേപാെല േതാന്നി. ഈ പീഡകൾ വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ
വാതിൽ തുറ പുറ ചാടണെമ നിശ്ചയിച്ച്, കഴിയുന്ന പരി മങ്ങൾ
െച . അനല സാമീപ്യംെകാ ള്ള ചൂടാെണ മനസ്സിലാക്കീ യുവരാജാവും
പരേമശ്വരൻപിള്ളയും വാതിലിെന പാദംെകാണ്ട് തകർ തുടങ്ങി. അക
നിന്നാകയാൽ ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. േദഹത്തിൽ ഒഴുകിെക്കാണ്ടിരുന്ന
വിയർപ്പ് വറ്റി േരാമകൂപങ്ങളിൽ വല്ലാതുള്ള നീറ്റലും അധികമായ ദാഹവും
ശ്വാേസാച്ഛ്വാസം െച ന്നതിന് വിഷമവും ഉണ്ടായി ടങ്ങി. ചൂട് ദുസ്സഹമായി 
ത്തീർ . രക്ഷെപ്പടുന്നതിന് വഴിയും ഒ ം കാണുന്നില്ല. നിരയുെട േചർ കൾ
പഴക്കത്താൽ അ മി ം കുേറെസ്സ േഭദിച്ചിരി ന്നതിനിടയിൽ ടി പുക
അകേത്താട്ട് കട വരുന്നതിനാൽ മരണം സന്ദിഗ്ദ്ധപക്ഷം അെല്ല നിശ്ചയമാ 
യി ം യുവരാജാവിന് സ്വാർത്ഥേത്തക്കാൽ പരകാര്യത്തിലായിരു അധികം
അനേവഷണം. ’കുറുപ്പിെന പറ്റി എന്നറി കൂടല്ല േ◌ാപരേമശ്വരാ’ എ
യുവരാജാവ് പറഞ്ഞതിന് ത്യക്തി ഒ ം ഉണ്ടായില്ല. ഇതിെന്റ കാരണം
എെന്ത പരി മിച്ച് യുവരാജാവു തിരിഞ്ഞ് പരേമശ്വരൻപിള്ളെയ േനാ 
ക്കിയേപ്പാൾ അയാൾ മുറിയുെട ഒരു േകാണിൽ ഒതുങ്ങി നിൽ ന്നതു ക .
മിറിക്കക കുേറെശ്ശ കാശം ഇെല്ലന്നില്ല. എന്നാൽ യാെതാ ം വ്യക്തമായി
അറിയാൻ പാടില്ലായിരു . പരേമശ്വരൻപിള്ളെയ ർശി േനാക്കിയതിൽ
അയാൾ സം◌്തംഭാകാരമായി നിൽ . ’ഇങ്ങെനേയാ കലാശി ന്നതു
പത്മനാഭാ ?’ എ പറ െകാണ്ട് ആ ിതവത്സലനായ യുവരാജാവ്
തൻെര രണ്ടാംമുണ്ടിെന വ്യജനമാക്കി പരേമശ്വരൻപിള്ളെയ വീശി ടങ്ങി.
അതു തനി ം കുറച്ച് ആശ്വാേഹതുകമായി. യുവാരാജാവ് ശു ഷാവത്തിെയ
അുഷ്ഠി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ തട്ടിെന്റ മുകളിൽ ചില ശബ്ദങ്ങൾ േകട്ട് ശ ക്കളുെട

േവശനമാെണ വിചാരിച്ച്, യുവരാജാവ് പരേമശ്വരൻപിള്ളെയ താങ്ങി
സാവധാനത്തിൽ നില കിടത്തി, തെന്റ ഉത്തരീയെത്ത മടക്കി അയാൾ 
ക്ക് ഉപധാനമായി വച്ചിട്ട്, വാളും ൈകക്കലാക്കി േമല് േപാട്ട് േനാക്കിനി .
അേപ്പാൾ മുറിയിൽ നിന്ന് തട്ടിൻപുറേത്ത ള്ള വാതിലിേന്മൽ എേന്താ ബലം

േയാഗിക്കെപ്പടുന്നതായി േതാന്നി. വാതിൽ തുറക്കെപ്പ . മുറി ള്ളിൽ
അധികമായ കാശവും വായുസഞ്ചാരവും ഉണ്ടായി. എേന്താ സാമാനങ്ങൾ
മുറി ള്ളിൽ വീണു. പുറേക അ രാവിെല യുവരാജാവിെന സഹായിച്ച
ചാന്നാനും ആവിർഭവി .
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ചാന്നാൻ പുര റ കയറിയേപ്പാൾത്തെന്ന ചില േവൽക്കാർ താഴെത്തത്തി,
പടിഞ്ഞാറുവശ ള്ള വാരികൾ നിരെപ്പ തീവ . ഇതിെന്റ കാശമാണ്
മുറിക്കക കാണെപ്പട്ടത്. അനല ഭാവം മുഴു വരികയാൽ ജ്വാലകൾ തട്ടി 
ലും തട്ടി ടങ്ങിയി . പുറ നിന്ന് േവൽക്കാർ ആർ േഘാഷി ന്ന
ശബ്ദവും േകൾപ്പാനുണ്ട്. ചാന്നാൻ ചാടി മുറിക്കകത്തായേപ്പാൾ ’കുറുപ്പ് എവിെട
? എ െച ? വിേശഷം വല്ലതും ഉേണ്ടാ?’ എ യുവരാജാവ് േചാദി .
ചാന്നാെന്റ ഉത്തരം ’ക ം കാടും മലയും കിടുങ്കേവ-എല്ലാ ഇല്ലാക്കടലും കലങ്കേവ
’ എെന്നാരു പാ ം േകാടാലിെകാണ്ട് വാതിലിേന്മൽ ഊേക്കാടുകൂടി ചില
െവ കളുമായിരു . യുവാരജാവ് േചാദ്യം നിറുത്തി. വാതിൽ െപാടിഞ്ഞേപ്പാൾ
ചാന്നാൻ അതിസാഹസമായുള്ള പരി മവും നിറുത്തി. കാറ്റ് ഏറ്റേപ്പാൾ മൂർച്ഛ 
യിൽ നി ണർന്ന പരേമശ്വരൻപിള്ളെയ ഹസ്തത്താൽ താങ്ങിപ്പിടി െകാണ്ട്
യുവരാജാവും കുറുപ്പിെന്റ വകയായ ഒരു ഘഡ്ഗം ൈകക്കലാക്കിെക്കാ
ചാന്നാനും പുറത്തിറങ്ങി. പടിഞ്ഞാേറ വശ തീ വച്ചിട്ട് പത്തിരുപതു
േവൽക്കാർ കാവലായി അവിെട നിൽ ണ്ട്. കിഴക്ക്, െതക്ക്, വടക്ക് ഈ
വശങ്ങളിേല േപാകാൻ വഴിയില്ലാെതയും മുകളിൽ എരിയുന്ന തീ കുറ കൂടി
വടേക്കാട്ട് നീ േമ്പാൽ തങ്ങളുെട തലകളിൽ ആകും എ ള്ള സ്ഥിതിയിൽ
ഇരി എ ം കണ്ടിട്ട് പടിഞ്ഞാേറാ തെന്ന കടക്ക എ നിശ്ചയിച്ച്
ചാന്നാൻ വാതിലിെന്റ പടിേമൽ കയറി േദഹെത്ത സ്വമാക്കി, താഴത്തിറങ്ങി
മുേന്നാ ചാടി േവൽക്കാരുെട കട . യുവാരജാവും പരേമശ്വരൻപിള്ളയും

ാന്തൻ കാണി െകാടുത്ത സ ദായെത്ത അനുകരിച്ച് അവെന്റ പുറേക
എത്തി.
ആ വശ ണ്ടായിരുന്ന േവൽക്കാർ അരനിമിഷംെകാണ്ട് യുവരാജാവിേന്റയും

ാന്തേന്റയും ഘഡ്ഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായിത്തീർ . അവിെടനിന്ന് യുവരാജാ 
വുംമ ം ക്ഷണത്തിൽ െതേക്കചുവർ ചാടി കുറുപ്പിെന സഹായിക്കാൻ പുറെപ്പ .
യുവരാജാവിെന്റ തല അകെലയായിട്ട് കണ്ടേപ്പാൾ േവലു റുപ്പ് ’ൈകയിൽ
കിട്ടിേപ്പായി-വിളിെയടാ,െകാ വിളി-വിടുെന്നങ്കിൽ നാം ആണുങ്ങൾക്ക് പിറ 
ന്നവരല്ല. ’ എന്നിങ്ങെന വിളി പറ െകാണ്ട്◌് മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെന
ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട് യുവരാജാവിെന്റ േനർക്ക് അണ . േവലു റുപ്പിെന്റ ആജ്ഞ 

കാരം ഒരു കാഹളശബ്ദം മുഴങ്ങി. േവലു റുപ്പ് കാവലായി അവിടവിെട
നിറുത്തീ ള്ള േവൽക്കാർക്ക് അറിവു െകാടു ന്നതിനായിട്ടാണ് കാഹളം മുഴക്കി 
യത്. അവർ തങ്ങളുെട സ്ഥാനങ്ങെള െവടിഞ്ഞിട്ട്, തീജ്വാല െപാ ന്നതുക
രസിച്ച്, പടിഞ്ഞാെറാരു ദിക്കിൽ കൂട്ടംകൂടി നിൽ കയായിരു .കാഹളശബ്ദം
േകട്ട് അവർ മാേങ്കായിക്കേലക്ക് ത്വരിതമായി നടെകാ . ഇതിനിടയ്ക്ക് േവലു 
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റുപ്പ് അടു ന്നതിെന കണ്ട് യുവരാജാവ് സംരരു െനേപ്പാെല പാഞ്ഞടു .
നിമിഷമാ ംെകാണ്ട് േവൽക്കാെരല്ലാവരും യുവരാജാവിെന വള . ’വിട 
രുെതടാ-തല െകായ്യണം ’ എ േവലു റു ം, ’േ ാഹികേള, ചതിക്കരുേത
’എന്ന് പരേമശ്വരൻപിള്ളയും വിളികൂട്ടി ടങ്ങി. പത്മവ ഹത്തിൽെപ്പട്ട പാർ 
ത്ഥാത്മജെനേപ്പാെല യുരാജാവ് ഒേര നിലയിൽ നിന്ന്, അരികെള അണയാൻ
സമ്മതിക്കാെത, അതിചതുരതേയാടുകൂടി െപാരുതു. സർപ്പജിഹ്വ േപാെല തെന്റ
ൈകയിൽ ലസി ന്ന ഖഡ്ഗെത്ത നാലു ചൂഴവും വീശുേമ്പാൾ പുറെപ്പടുന്ന
ചീറ്റം േക തെന്ന േവൽക്കാർ നടുങ്ങി. യുവരാജാവിെന്റ പുറകിൽ ഒരാൾ
സഹായത്തിനാെയത്തിെയങ്കിൽ അേദ്ദഹം കുറ േനരം രക്ഷെപ്പ നിൽ െമ 

ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പ് തിക്കിത്തിരക്കി മുേന്നാട്ടടു .
േവൽക്കാർ തട നിറുത്തി. അഭിമന വിെന്റ അവസാനം യുവരാജാവിനും
േനരിടും എ ള്ള സ്ഥിതിയിലായി. യുവരാജാവിെന്റ അപകടസ്ഥിതി കണ്ട്
വ്യസനം സഹിക്കവയ്യാെത ’അേയ്യാ എെന്റ െപാ ത രാേന! വായിൽ
മണ്ണടിക്കാതിെനടാ ’ എ പരേമശ്വരൻപിള്ള മുറവിളി തുടങ്ങി. ഇതിെന്റ
തുടർച്ചയായി അതിവ്യക്തമായും സകല ആരവങ്ങൾ ം മുകളിലായി ഉച്ചത്തി 
ലും അതിമധുരമായും ഉള്ള ഒരു ഗാനം േക തുടങ്ങി: ’പഞ്ചമാപതകി പഴികാറി
വിനകാറി-അഞ്ചാമലവൾ ൈകയിൽെപ്പട്ടേയാ മകേന നീ ?’ ഈ പാ് േകട്ട്
േവലു റു ം െപെട്ട തിരി േനാക്കി. ഓതിരം,കടകം എ താങ്ങി
േവൽക്കാെര വീഴ്ത്തിെക്കാണ്ട് ാന്തൻ അടുക്കയായിരു . വാളിളക്കി, പാ പാടി,
ഇട കാൽ നില ന്നി വട്ടംതിരിഞ്ഞ് വാൾ വീശി, കണ്ണിൽ ചൂണ്ടി കാലിൽ
െവട്ടിയും തടകാട്ടി വയറ്റിൽ കുത്തി കുടൽ ചാലി ം കടകം ഓങ്ങ് ഓതിരം
കാച്ചിയും മാടുമാറി തല താങ്ങിയും വലതുകാൽെകാ െതാഴു ത്തി ചിലെര
വീഴ്ത്തിയും െവ ം കു ം ദൃഢമായി േനാക്കി തട ം ഇടതുൈകയാൽ ചിലരുെട
കണ്ഠങ്ങൾ െഞരി ം ഇങ്ങെന അസാമാന്യമായുള്ള സാ ത്ഥ്യേത്താടുകൂടിസമ 
രം െച െകാണ്ട് േവലു റുപ്പിെന്റ മുമ്പിൽ എത്തി. ആ കരിംകൂറ്റൻ ഖഡ്ഗം
അരനിമിഷംെകാണ്ട് ആകാശവീഥിയിൽ അൽപേനരെത്ത സഞ്ചാരസുഖം
അനുഭവിച്ചിട്ട്ഒരു േവൽക്കാരെന്റ ഉത്തമാംഗത്തിൽ െച പതി . മെറ്റാരു
വാൾ വാങ്ങി കാളേമഘം േപാെല പിെന്നയും േവലുുറു ചീറി അടു . രാവി 
െല േവലു റുപ്പിെന്റ പാദസംേയാഗം ഉണ്ടായത് ഓർേത്താ എെന്തന്നറിഞ്ഞില്ല,
ചാന്നാെന്റ ശരീരം േകാപം െകാെണ്ടന്നേപാെല ഒ വിറ . എങ്കിലും കപട ാ 
ന്തനായ ആ വിശ്◌ിഷ്ടപുരുഷൻ(ചാന്നാെന വിശിഷ്ടപുരുഷൻ എ പറയുന്നത്
’കലികാലവിേശഷം’ എ പറയുന്നതിന് സന്നദ്ധരാവർ ക്ഷമിപ്പിൻ), തെന്റ
ആത്മസംയമനശക്തിെകാണ്ട് അവയവങ്ങെള ദൃഢ വൃത്തങ്ങളാക്കിത്തീർ .
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പഠിച്ച വിദ്യകൾ പലതും േയാഗിച്ചി ം േവലു റുപ്പിെന്റ സാഹസങ്ങൾ ഒ ം
ചാന്നാേനാടു ഫലി ന്നില്ല. അയാൾ ശ്വാനെനേപ്പാെല കിത തുടങ്ങി.
അേപ്പാൾ തെന്റ നൂതനസംഘം േവൽക്കാർ വ േചർന്ന േകാലാഹലം േക .
’ഇനിേയാടാ പയേല ? ഫൂ!േപാക്കിരി!പിടിെയടാ ഇവെന ’ എ േവലു റുപ്പ്
ഉൾേമാദേത്താടുകൂടി പറ . ഈ മുഷ് കിന് ജീവാവസാനം വെര അയാൾ
ഓർമ്മിക്കത്തക്കതായ ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് േവലു റുപ്പിെന്റ കർണ്ണങ്ങളിൽ
ഒന്നിെന െചത്തി ചാന്നാൻ നില വീഴി . െവടിെകാണ്ട ഗജെത്തേപ്പാെല
േവദനേയാടുകൂടി േവലു റുപ്പ് ഒന്നലറിെക്കാണ്ട് പിേന്നാക്കം ഓടി. രാവില 
െത്ത ഹരത്തിന് തി ിയ ആയി പാദംെകാണ്ട് ഒരു ഹരവും ചാന്നാൻ
െകാടു . േവൽക്കാരുെട നായകൻ നില വീണു. ഇതുകണ്ട് തമ്പിയുെട
പരിവാരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച േകാപേത്താടുകൂടി പിെന്നയും യുരാജാവിെന്റ േനർക്ക 
ടു . അേപ്പാൾ രണ്ടാമതും ഒരു കാഹളശബ്ദം േക തുടങ്ങി. യുവരാജാവിെന്റ
മുഖം വിളറി, പരേമശ്വരൻപിള്ള വയറ്റിൽ ൈകവച്ച് പരെക്ക േനാക്കി ടങ്ങി.
പടക്കളത്തിൽ നിൽ ന്ന േവൽക്കാെരത്തെന്ന ഒടു ന്നത് അസാദ്ധ്യമാണ്.
ചാന്നാെന്റ അതിസാഹസമായ കൃത്യങ്ങൾെകാണ്ട് അ േനരം നിലനി .
ഇനിയും േവൽക്കാർ തുണ നിൽപ്പാൻ ആളുകൾ വ േചർന്നാൽ യുവരാജാ 
വിെന്റ കഥ കഴി . ഇങ്ങെനയുള്ള വിചാരങ്ങൾെകാണ്ട് പരവശന്മാരായി
യുവരാജാവും േപാർെച നിൽ ന്നതിനിടയിൽ മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിെന്റ
കളരിയിയിൽ കച്ചെകട്ടി അഭ്യസിപ്പിച്ചി ള്ളവരായ ഇരുനൂറു ഭടന്മാർ മാേങ്കാ 
യിക്കൽ എത്തി. ഇവെര െകാ വരുന്നതിനായിട്ടായിരു മാേങ്കായിക്കൽ
കുറുപ്പിെന്റ ഒരു ഭൃത്യൻ അറ രയിൽനിന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ േനാക്കീട്ട്
േവഗത്തിൽ പുറേത്ത കട േപായത്.
മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെന്റ ഭടന്മാർ വന്നതിെന്റേശഷം ഉണ്ടായ േപാര് അധി 
കമായി വർണ്ണിക്കാെനാ മില്ല. േവൽക്കാരൻ പറയർ എ േവഗത്തിൽ
അന്തകപുരത്തിേല യാ യാക്കെപ്പേട്ടാ, അതുേപാെലതെന്ന അ യാസ 
മായി േവൽക്കാർ കുറു്പ്പിെന്റ സാലതുല്യകാരന്മാരായ കിങ്കരന്മാരാൽ ആ
േദശേത്ത നയിക്കെപ്പട്ടവരായി. േവൽക്കാർ നാഥനില്ലാത്ത േസന ആക 
യാൽ വിേശഷി ം ക്ഷണത്തിൽ പരാജിതന്മാരായി. യുവരാജാവും ാന്തനും
കുറു ം അനന്തരവരും പരേമശ്വരൻപിള്ളയും കുറുപ്പിെന്റ ഭടന്മാരുെട നായകനും
ഓേരാ ദിക്കിലായി നിന്ന് േവൽക്കാെര തട നിറുത്തി െപാരുതേപ്പാൾ അവർ
യുവരാജാവിേനാട് ’െപാ ത രാേന, രക്ഷിക്കേണ എ കര പറ
തുടങ്ങി .’ ആയുധം വ ന്നവർക്ക് അഭയം െകാടു ന്നതിന് യുവരാജാവ് ഉടേന
കൽപ്പന െകാടു . മാേങ്കായിക്കൽ ഗൃഹം ആസകലം എറിഞ്ഞ് നിലത്താ 
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യേപ്പാൾ യുദ്ധവും അവസാനി . പടക്കളത്തിൽനി തെന്ന യുവരാജാവ്
മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെന സമീപ വിളിച്ച് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കരങ്ങൾ രണ്ടി 
േനയും തൃൈക്കകളാൽ പിടിച്ച് ഒ ലഘുവായി അമർത്തീട്ട്, ”എെന്ന രക്ഷിച്ച
ചാന്നാൻ എവിെട ?” എ േചാദി െകാണ്ട് തിരി േനാക്കി. ാന്തെന
കാണ്മാനില്ല.
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അദ്ധ്യായം എട്ട്

നീതിനിഗമാഗസാഗരസാരേവദിയാകുന്ന
ഭവാനിഹ ദുർവ്വിധം തുടരുന്നതാകിേലാ
ഗുണേദാഷഭാഗകഥേന മമ കാ മതിഃ” ”
”സുന്ദരം, ഒ വീശൂ. ഉഷ്ണം അതികഠിനം. നല്ല രാ ി. രാജാക്കന്മാർ യാ യ്ക്ക്
അതിവിേശഷമായ മുഹൂർത്തം. സ്വർഗ്ഗവാതിൽ ഏകാദശി അല്ല എേന്ന ഉ .”
ഈ വാ കൾ ഘാദ്യേപയേലഹ്യേഭാജ്യങ്ങളായ ചതുർവ്വിധ വിഭവങ്ങേളാടുകൂടി
അത്താഴം ഊണുകഴിഞ്ഞ് ശയ്യാഗൃഹെത്ത ാപിച്ച്, വിചി വർണ്ണ കംബള 
നിർമ്മിതമായ ശേയ്യാപധാനങ്ങൾെകാണ്ടലംകൃതമായതും ദന്തഖചിതമായും
ഉള്ള പര്യങ്കത്തിേന്മൽ െചന്നിരുന്നേപ്പാൾ ീപത്മനാഭൻ തമ്പി സുന്ദരയ്യേനാടു
പറഞ്ഞതായിരു . സുന്ദരയ്യൻ വാമഹസ്തത്താൽ അധരാച്ഛാദനവും െചയ്ത്,
ഒരു വശേത്ത മാറി നി െകാണ്ട്, കുേചലെന്റ ആഗമനസന്ദർഭത്തിൽ
രുഗ്മിണി ീകൃഷ്ണെന എന്നേപാെല, രമ്യങ്ങളായ അംഗചലനങ്ങേളാടുകൂടി
മയൂരപിഞ്ഛങ്ങെളെക്കാ ം നാനാവർണ്ണേത്താടു മി ന്ന തകിടുകെളെക്കാ ം
സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായുള്ള വൃന്തത്താലും പരിേശാഭിതമായുള്ള ആലവട്ടത്താൽ
മന്ദമായി വീശി ടങ്ങി.”
തമ്പി:”േവലു വെന്നങ്കിൽ പരമാനന്ദമായി. െവറുേത വേന്ന േമാ?”
സുന്ദരയ്യൻ: ”ഒരുക്കാലം ഇൈല്ല. ”
തമ്പി: ”അഃ എന്നാൽ എ രസം! െപാടിെപാടി തുട ം രാജ്യഭാരം. അമര 
േലാകത്തിനു തുല്യമാക്കാം ഈ േവണാട്ടിെന.”
സുന്ദരയ്യൻ : ”ചാണാൻ കീണാൻ ഇന്ത നീചപ്പയകെള മു ടും െതാരത്തിേപ്പാട 
ണം, എന്ന ?”
തമ്പി : ”നാെള എടവാ കടത്തിേയക്കാം. ”
സുന്ദരയ്യൻ : ” ാഹ്മണാൾ, അവാളുെട പരിശാര ക്കാക ശൂ ാൾ; ഇവാൾ
േപാതുേമ നമ്മ കാര്യ െക്കല്ലാം.”
തമ്പി:”പുരാണവിധികളിൽനിന്ന് ഒരടി അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം മാറി ഞാൻ
വ ല്ല. അതു താൻ സംശയിേക്കണ്ട.ഋഷിേ ാക്തങ്ങെള വിട്ടി നമുക്ക് ഒരു
േ യ ം േവണ്ട. ”
സുന്ദരയ്യൻ : ”അപ്പടി െശാ ം. ”
തമ്പി : ”സുന്ദരം,ആ ഡപ്പി ഇെങ്ങടു .തണു െകാ ദഹനം തീരുമാനമില്ല. ”
സുന്ദരയ്യൻ സമീപ ണ്ടായിരുന്ന െപട്ടി തുറന്ന് ഒരു െവള്ളിെച്ചെപ്പടുത്ത്
േരാഗിയായ ഭർത്താവിനു േ മേത്താടും പതിയുെട േരാഗശമനത്തിനായിട്ട്
ഭക്തപൂർവ്വമുള്ള ാർത്ഥനേയാടും പതി തയായുള്ള ഒരു ഭാര്യ, വി തനായ
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ഭിക്ഷക്കിനാൽ കൽപ്പിക്കെപ്പട്ട മഹൗഷധെത്ത ദാനം െച േമ്പാെല, തമ്പി 
യുെട കരെത്ത പിടിച്ചിട്ട് അതിേന്മൽ വ െകാടു . തമ്പി ഡപ്പി തുറന്ന് ഒരു
െനല്ലിക്കേയാളം മരുന്ന് ഉരുട്ടി േസവി െകാണ്ട് ”താനും കുറ തിേന്നാളൂ ”
എ പറ . സുന്ദരയ്യൻ േവണാട്ടധിപനാകാൻ േപാകുന്ന തെന്റ യജമാനെന്റ
ആജ്ഞെയ ലംഘി ന്നതു െവടിപ്പെല്ല ള്ള നാട്യേത്താടുകൂടി ഒരു െവള്ളയ്ക്ക 
േയാളം ഉരുട്ടിെച്ചലുത്തി. തമ്പി കുറ േനരം മിണ്ടാെത ഗൗരവം പൂണ്ട് ഇരു .
യജമാനെന്റ ഘനഭാവം ക ഭൃത്യനും തെന്റ ബുദ്ധിെയ എേന്താ ഒരു വലിയ
ആേലാചനയിൽ വർത്തിപ്പി െകാണ്ട്, മൗനമായി നി വീശി ടങ്ങി.
എന്നാൽ ഉത്തമാംഗത്തിന് ആേലാചന കട ണ്ടാക്കിയ ഘനം നിമിത്തം
ഭൃത്യെന്റ ബാഹുക്കൾ േമണ ദാർഢ്യം കുറയുകയും ആലവട്ടംെചന്ന് തെന്റ
യജമാനെന്റ മുഖ ത കയും െച . ഇങ്ങെന മൂ നാലു ാവശ്യം ത കൾ
ഏറ്റേപ്പാൾ തമ്പി തെന്റ അഗാധമായ ആേലാചനയിൽ നി വിരമി . ഉടേന
സുന്ദരയ്യൻ ഭക്തിപൂർവ്വം വീശാനാരംഭി .
തമ്പി: ”േഭഷ്!തെന്റ മരുന്ന് അതിവിേശഷെമേടാ. എന്താ േപര്? സുന്ദേരശ്വരി
എേന്നാ ? എന്ത് ഈശ്വരി എങ്കിലും പരമസുഘ ദായിനി ആയ ഒരു ഈശ്വരി 
യാണ്. അെല്ല േണ്ടാേടാ? പറയൂ, േകാമട്ടീ, പറ.”
സുന്ദരയ്യൻ :”ഹ ഹ ഹ !നാൻ േകാമട്ടിയാ?നല്ല േപച്ച് !”
തമ്പി: ”തെന്റ േകാടാങ്കിെയ എനി കേണ്ട തീരൂ. ”
സുന്ദരയ്യൻ : ”അേതപ്പറ്റി േപശിക്കാര്യെമന്ന?”
തമ്പി: ”േവലും കാര്യം േനേര നട െന്നങ്കിൽ നാം ദുഃഖം ആചരിേക്കണേമാ 
േടാ?”
സുന്ദരയ്യൻ : ”സേന്ദഹെമന്ന ?”
തമ്പി : ”േതവിടിശ്ശിെയക്കാണുന്നതിൽ വിേരാധമുേണ്ടാ?(മ ി ന്ന സ്വര 
ത്തിൽ) സാക്ഷിക്കാറിെയ?”
സുന്ദരയ്യൻ: ”എന്ന അലമാറിത് !”
തമ്പി : (ഉറെക്ക ) ”സാക്ഷിക്കാറി േതവിടിശ്ശി-സാക്ഷിക്കാറി !ഥൂ !അലമാേറാ?”
സുന്ദരയ്യൻ : ”എളെവെക്കാട് !”
തമ്പി : ”വാളും പരിചയുംെകാണ്ട്......ഹാ.......ഹാ- അതാണ് േഭഷ് പറ്റിപ്പ്
!സാധുക്കൾ അറിേഞ്ഞ ഇല്ല. താൻ ഏതു ശിങ്കം!തെന്ന ഞാൻ വലിയ സർവ്വാധി
ആ ം. ”
സുന്ദരയ്യൻ : ”അെതല്ലാം സ്വാമിയുെട കൃൈപ. ”
തമ്പി : ”ശുദ്ധൻ !കാട്ടിൽ േപായി പരിേശാധന.....”
”എന്ന ൈപത്യം! ” എ പറ െകാണ്ട് അമൃതമഥനത്തിങ്കൽ കാളകൂട 
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േഭാക്താവായ ശിവെന്റ വ ാച്ഛാദനം മഹാവി െചയ്തതുേപാെല സുന്ദരയ്യൻ 
ധൃതിേയാടുകൂടി തമ്പിയുെട വാ െപാത്തി അമർത്തി. തമ്പി ചാടിെയഴുേന്ന
സുന്ദരയ്യെന ആലിംഗനം െച .
തമ്പി : ”ശരി ശരി, വേല്ലാരും േകട്ടാൽ അബദ്ധം. കമലെത്തക്ക കുേറ 
നാളായി. ഒന്നിറങ്ങാം പുറത്ത് ”ഇങ്ങെന പറ െകാണ്ട്◌ു തമ്പി മുേന്നാ
നടെകാ . അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദങ്ങൾ നിലത്ത് ഉറ ന്നില്ല.
തമ്പി : ”സുന്ദരം, െപാ സുന്ദരം, എെന്റ േതാളിൽ ൈക ഇേട്ടാ . ഉം േപടിേക്ക 
ണ്ട, ഇേട്ടാ . അെല്ലങ്കിൽ വീഴും താൻ. താനും ഞാനും ഒ തന്നേല്ലാ-ഇേട്ടാ .
”
തമ്പിയും സുന്ദരയ്യനും ”ഹസ് േതന ഹസ്തതലമാത്തസുഖം ഗൃഹീത്വാ ” എ ള്ള
സ്ഥിതിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി.
തമ്പി : (ആകാശേത്താ േനാക്കീട്ട് )”ശീതകിരണൻ !- വകതിരിവില്ലാത്ത
വഷളൻ !എന്താണ് ഇ വ്യസനിച്ചിരി േന്നാ ?എേടാ സുന്ദരം, നമുേക്ക-ഈ
നാട്ടിെലാെക്ക- േഹ എ േചറാണിത് ?” ര േപരും െതേക്കെത്തരുവിൽ
ഇറങ്ങി നട തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പകൽ െകാല്ലെപ്പട്ട ചാന്നാന്മാരുെട രക്തം
െപരുകിെക്കട്ടി മേണ്ണാടുേചർ േചറായിരി ന്നതിേന്മൽ തമ്പിയുെട പാദം
പതി . തമ്പിെയേപ്പാലുള്ള മഹാന്മാർ േദഷ്യംആദ്യവും ആേലാചനയുെണ്ട 
ങ്കിൽ പി് നനീടും ആണേല്ലാ. ഈ സാധാരണനീതി ലംഘനം വരുത്താെത
ആേരാേടാ എന്തിേനാ ആയിെക്കാ തമ്പി കുറ കയർത്തിട്ട്, േചറ് എങ്ങെന
വന്നതാെണന്ന് ആേലാചി . ”േഹ-യി !നീചരക്ത്തതിലാണ്-സവാരി േവണ്ട”
എ പറ െകാണ്ട് തമ്പി മാളികയിേല മടങ്ങി പാദ ക്ഷാളനം െചയ്തി
പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ഇരിപ്പായി.”
തമ്പിയുെട േന ങ്ങൾ ചേകാരങ്ങളുെട േന ങ്ങൾേപാെല ചുവന്നിരി െന്ന 
ങ്കിലും അർേദ്ധാന്മീലിതമായിരി ന്നതിനാൽ വർണ്ണേഭദെത്ത നല്ലതിന്മണ്ണം
കാണുന്നതിനു വഴിയില്ല. ഭക്തിപാരവശ്യംെകാെണ്ടന്നേപാെല കരുമിഴികൾ
ഇമകളുെടയിടയിൽ അസ്തമിച്ചിരി . അേദ്ദഹം കട്ടിലിേന്മൽ ഇരു
മന്ദഹാസങ്ങൾ തൂകിെക്കാ ചാഞ്ചാടു . സുന്ദരയ്യനിൽ യാെതാരു േഭദവും

ത്യക്ഷമാകുന്നില്ല.
ഭുക്കന്മാരായും തമ്പിെയേപ്പാളുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാരായുമുള്ള ജനങ്ങളുെട സം 

വാദങ്ങൾ േസവകജനങ്ങേളാടായിരി േമ്പാൾ നാനാവിധവിഷയങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചായിരി ം. ചിലതു വായനക്കാർക്ക് അ രസമുള്ളതായിരിക്കില്ല.
അതിനാൽ കഥ ഇവിെട കുറ ചുരു .
അർദ്ധരാ ി കഴി . തമ്പി ഉറങ്ങീട്ടില്ല. സുന്ദരയ്യനുമായി ള്ള സംഭാഷണം
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അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഔഷധത്തിെന്റ ശക്തി കുറ ശമിച്ചിരി .
തമ്പി : ”എേടാ-അപ്പേഴ-മക്കൾക്കാണ് അവകാശം എ െകാ സ്ഥാപിക്ക 
യാെണങ്കിൽ അനുജൻ നേമ്മാടു പിണ മേല്ലാ. ”
സുന്ദരയ്യൻ : ” മാണങ്കെളല്ലാം ബലവാളുെട ഹിദ ക്കനുകൂലമാക ഉണ്ടാവും
റ െശയ്കവും ആഹലാേമ. അേതപ്പറ്റി ഇേപ്പാ േയാശിപ്പാേന?”
തമ്പി: ”െചമ്പകേശ്ശരിവീട്ടിെന്റ ഭാഗ്യം. പാറു ട്ടി തങ്ക ട്ടി, േയാഗമുള്ള
കുട്ടിയാണ്. േവലു വരാത്തെതന്ത് ? ആെരങ്കിലും േപായി അേനവഷിക്കെട്ട.”
സുന്ദരയ്യൻ: ”േകളും-വന്തിടുവൻ. ഇന്തപ്പയകെള ഒെന്ന നമ്പ ടാത്. േവലു കീലു
േപാക്കിരിപ്പശക് കിട്ടെക്ക വരെവ ഒട്ടാതും. രാശാനാൽ- ആച്ചേപ്പാൽ താൻ
എണ്ണി ടും-വാറവൻ കിട്ടയും േപാറവൻ കിട്ടയും േപശ ടാത്. േപസിനാലും
െര വാർൈത്ത. അദുവും േറാമ്പ േയാശി േവണ്ടിയത്. ഏവനാനാലും
അടിക്കടി വന്താ േപാ െശാ ടണം. ഉമക്ക് ആെരത്താൻ േപടിക്കേവണ്ടിയത്?”
സുന്ദരയ്യെന്റ ഈ സംഗം വിട്ടിരി ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒടുവിലെത്ത ഭാഗത്തിെന്റ
തുടർച്ചയാണ്. ഓേരാ ഉപേദശത്തിനും അനുരൂപമായ നാട്യങ്ങൾ തമ്പി
കാട്ടിവ . തിരുവിതാംേകാട്ട് ഒരു കാലത്ത് പൂജ്യനായിരുന്ന ഒരു മഹാെന്റ
അഭി ായ കാരം ദീേപാത്സവങ്ങൾ േപാലും മുമ്പിൽ ട്ടി അരേങ്ങറ്റം
കഴിച്ച് ചട കൾ ദൃഢെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. പരിശ്കാരകാലെത്ത മീശേക്കാ 
മ്പന്മാർ ഈ വിധം പരസ്യമായി അഭി ായെപ്പടുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, തമ്പി തെന്റ
മണിയറയിൽ ഇരുന്ന് നഡപനാടകങ്ങൾ അഭിനയി തുടങ്ങിയത് പരിഹാ 
സേയാഗ്യമായി ള്ളെത വിചാരി കൂടുന്നതാേണാ? സംഗത്തിൽ ”ഉമക്ക്
ആെരത്താൻ േപടിക്കേവണ്ടിയത് ?” എ ള്ള ഭാഗമായേപ്പാൾ സർപ്പങ്ങളുെട
ഗതിയിലും നിശ്ശബ്ദമായി ള്ള പാദപതനേത്താടുകൂടി െതാപ്പി ധരി ം ഇരു 

. ൈകയിൽ മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെന്റ വടിയുെട മാതിരിയിൽ സ്വർണ്ണം
െകട്ടീ ള്ളതായ വടിവാളുമുണ്ടായിരു . മുഖം തമ്പിയുെട നിറെത്തയും മങ്ങി 

ന്ന നിറേത്താടുകൂടിയതായിരു . അധികമായ ൈതക്ഷ്യണേത്താടുകൂടി
കാശി ന്ന ഭാസ് കരെന േലാലമായ േമഘങ്ങൾ മറച്ച് ൈശാന്തകിരണനാ 
േമ്പാെല ആഗതനായ പുരുഷെന്റ സ്വാഭാവികമായുള്ള ഗാംഭീര്യെത്ത എേന്താ

മനഃേ ശം മങ്ങിച്ചിരി ന്നതായി കാണെപ്പ . വയസ്സ് അൻപതിൽ കുറവല്ല.
െപാക്കം സുന്ദരയ്യേനാളംതെന്ന ഉണ്ടായിരു .
ഇേദ്ദഹം തമ്പിയുെട മുറിക്കകേത്ത പാദം വച്ചേപ്പാേഴക്ക് ൈധേര്യാപേദഷാ 
ടാവായ സുന്ദരയ്യൻ മായയാെലന്നേപാെല മറ കള . അഖിലഭയങ്കരനായ
തമ്പി മഞ്ചത്തിൽ നി ചാടി താഴത്തിറങ്ങി, ആദരേവാടും ഭയേത്താടും സം 

മേത്താടും തെന്റ േന ങ്ങൾെകാ നിയമ കാരം കാേട്ടണ്ട ചാപല്യങ്ങെള
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മറ ം ഉന്മാദകരമായ സാധനെത്ത ഭക്ഷിച്ചിരി ന്നേതാർ ലജ്ജേയാടും
േവലു റുപ്പിെന നിേയാഗിച്ചിരി ന്ന കാര്യെത്ത വിചാരിച്ച് പരുങ്ങേലാ 
ടുകൂടിയും, ആകപ്പാെട അൽപം മുമ്പിൽ മേനാരാജ്യത്താൽ നിർമ്മിതമായ
സിംഹാസനത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നിട നിന്ന്◌് അതിദുർഘടമായ ഒരു
കുണ്ടിൽ പതിച്ചതുേപാെല നി . കലിേ രിതനായ പുഷ് കരെനയും ”ശാ 
സിപ്പാൻ വാെളടുത്ത” അ ജെനയുംേപാെല ഒരാൾ ബഹുമാനഭയപൂർവ്വവും
അപരൻ അലക്ഷ്യേത്താടും അവിശ്വാസേത്താടും, ഒരാൾ ശ്വാനെമ്പേപാെല
കിഴി ം അപരൻ നിസ്സാരമായ കീടത്താൽ ബാധിക്കെപ്പട്ട മൃേഗ െനേപ്പാ 
െല ഹാസ്യഭാവം കലർ ം, ഏകേദശം അരനാഴികേയാളം മിണ്ടാെത നി .
ര േപരും ത്മമിൽ കണ്ടി കുേറക്കാലമായതുേപാെല കാണെപ്പ . ര േപരും
അനിലമാന്ദ്യംെകാണ്ട് ഊർദ്ധ്വഗതിയായിത്തെന്ന എരിയുന്ന അനലശിഖക 
െളേപ്പാെല ചലനരഹിതരായി നിൽ . ര േതജഃപുഞ്ജങ്ങൾ േപാെല
അവർ നിൽ െണ്ടങ്കിലും തജ്ജന്യമായ കാന്തികൾക്ക് ഈഷൽേഭദങ്ങൾ
ഉണ്ട്. അതായത്, ഒന്ന് കാഴ്ച്ചക്ക് മേനാഹരമായി ള്ളതാെണ വരികിലും,
സൂഷ്മത്തിൽ േന ങ്ങൾക്ക് അതികഠിനമായ അസഹ്യതെയ ഉണ്ടാ ന്നതും
ആവൃതമായുള്ള വായുെവ വിഷമയമാ ന്നതുമായ അഗ്നികണങ്ങെള ഹുങ്കാര 
േത്താടുകൂടി രിപ്പി ന്ന പൂ റ്റികൾേപാെലയും, മറ്റത് സുഗന്ധ വ്യങ്ങളുെട
അർപ്പമംെകാ ം ആജ്യഹുതിെകാ ം ഉജ്ജ്വലിപ്പി ന്ന േഹാമകുണ്ഡാർച്ചി 
സ്സിെനേപ്പാെലയും ആകു .
ആഗതനായ പുരുഷെന കണ്ടേപ്പാൾ താൻ ബാല്യാവസ്ഥയിൽ മാതാപി 
താക്കന്മാരുെട പരിലാളനേയാടുകൂടി പരമാനന്ദചിത്തനായി വളർന്നതും,
വിദ്യാഭ്യാസപരി മങ്ങളിൽ ൈവമുഖ്യം ഒേട്ടെറ കാണിച്ചി ം ഗുരുജനങ്ങളാലും
വാത്സല്യപുരസ്സരം ബഹുമാനിക്കെപ്പ െവന്നതും, യ ിയായ ഒരുവെന്റ ത  
ങ്ങൾക്ക് വശനായ മുതൽ സമു തരംഗങ്ങളിൽെപ്പട്ട ശുഷ് കപ ംേപാെല
ആയിരി ന്നതും, ചിന്തി േമ്പാൾ ജീവനാഡികെളയും സ്തംഭിപ്പി ന്ന ഓേരാ
കൃത്യങ്ങെള ആചരിച്ചി ള്ളതും, അതുകൾ േഹതുവായിട്ട് അടിമാവസ്ഥയിൽെപ്പട്ട
പുലയെനേപ്പാെല തെന്റ ദുഷ് േ രിതെന്റ സതലഹിതങ്ങെളയും അനുസ 
രിേക്കണ്ടി വന്നിരി ന്നതും, തെന്റ കൃത്യങ്ങെല മറ ന്നതിനായി ഓേരാ
ദുർന്നയങ്ങെള അദ്യാപ അനുവർത്തി ന്നതും-ഇതുകൾ ഓർത്ത് തമ്പിയും,
തമ്പിയുെട ബാല്യകൗമാരാവസ്ഥകളിൽനി േഭദെപ്പട്ട് തെന്റ േന ങ്ങൾ

ത്യക്ഷെപ്പട്ട ഉന്മാദാവസ്ഥെയ കണ്ടതിനാലും മ ം അപരനും പര രം മുഖ  
േനാക്കിെക്കാ നിൽ ന്നതല്ലാെത കുശല ശ് നം െച ന്നതിനു തമ്പിേയാ,
ആഗമേനാേദ്ദശ്യെത്ത പറയുന്നതിന് അപരേനാ ഒരുെമ്പടുന്നില്ല.
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െപട്ട ണ്ടായ ഭയംെകാണ്ട്, ഹരം ഏറ്റ മദ്യപെനേപ്പാെല തമ്പി സ്വേബാധ 
വാനായിത്തീർന്നിരി . അർദ്ധരാ ി കഴിഞ്ഞ് അമയ വ കയറിയ
അന്യെന്റ ഉേദ്ദശ്യെത്ത തമ്പി അകേദശം ഹിച്ചിരി . അ കാരം
തമ്പിക്ക് അറിവുള്ള സംഗതി അന്യൻ ഹിച്ചി മില്ല. തമ്പിയുെട ഭയവും
പരി മവും േമണ നീങ്ങി. ഒടുവിൽ ഇങ്ങെന സത്കാരം തുടങ്ങി. ”കണ്ടിട്ട്
ര വർഷമായി. സൗഖ്യം തെന്ന അേല്ല?”
അന്യൻ: ”സൗഖ്യംതെന്ന. അവിടുേത്ത ം സൗഖ്യം തന്നേല്ലാ?”
തമ്പി: ”ഒരു വിധത്തിെലാെക്ക സൗഖ്യം തെന്ന. ഇഷ്ടമുള്ള ജനങ്ങെള കാണാൻ
കിട്ടാത്ത സുഖേക്കട് അന്നവിധെമ പറവാനില്ല. ഇേപ്പാെഴങ്കിലും എെന്ന
കാണ്മാൻ വരുന്നതിനു ൈധര്യമുണ്ടായേല്ലാ. ”
അന്യൻ : ”േപടി വരാത്തെതന്നാേണാ വിചാരം? ”
തമ്പി: ”അകേദശം അങ്ങെനതെന്ന. ”
അന്യൻ : ”ആെര റി ള്ള േപടിെകാേണ്ടാ? ”
തമ്പി : ” ീ.വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഇളമുറ മഹാരാജാവിെന. ”
അന്യൻ : ”ആ തിരമന െകാ ജളനല്ല. ”
തമ്പി : ”എ ചിലർ വിചാരമുണ്ട്. ”
അന്യൻ : ”ആെണ സമ്മതിച്ചാലും മ ള്ളവർ ഭീരുക്കളാെണങ്കിലേല്ല ഇവിട 
െത്ത സംശയം സാധുവായിരി . ”
തമ്പി : ”നീരസം േതാേന്നണ്ട. ഘനമുള്ള ആസനം താ ക േലാകനടപ്പാണ്.
സ് േനഹവും സകലബന്ധവും മറന്ന്, േസവ േവണ്ടി ചിലർ വകതിരിവുേകടും
കാണി ം. എന്നാൽ അവിടുെത്ത സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാലം ഇങ്ങെനയുള്ള
അഭി ായങ്ങൾ എനി ണ്ടാകുന്നതല്ല. സൂക്ഷ്മം വിചാരി േനാക്കണം.”
അന്യൻ : ”ശരിതെന്ന. പെക്ഷ, ബീജേദാഷംെകാ ണ്ടാകുന്ന ഭീരുത്വത്തിനു
മരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഓേരാരുത്തരുെട വഷളത്വത്തിെന്റ വീഴ്ച്ച ഇളയത രാ 
െന്റേമൽകൂടി ചുമത്തരുത്. ”
തമ്പി: ”അതു പറയണ്ട. ഞാൻ അറിയും; സവിച്ച അ മുതൽ ഞാൻ അറിയും.
കഷ്ടം! അവിടേത്ത ം ഇങ്ങെന ആണേല്ലാ വിചാരം.”
അന്യൻ : ”ഉം?എനിെക്ക വിേശഷസംഗതി ? ”
തമ്പി: : ”വിേശഷസംഗതിേയാ?അതുേപാകെട്ട; അവിടുന്ന് ഈ അർദ്ധരാ ി
ഇേങ്ങാ േപാന്നത് എന്തിനാണ് ?”
അന്യൻ : ”വ എേന്ന ഉ . ഇവിെട വന്നേപ്പാൾ അ വന്നി െണ്ട ം
ഉറങ്ങീട്ടിെല്ല ം േക . എന്നാൽ ഒ കേണ്ടക്കാെമ വിചാരി , കുറെച്ചാരു
കാര്യവുമുണ്ട്. ”
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തമ്പി: ”എെന്നെക്കാണ്ട് എന്താ േവണ്ടത് ?പറയണം. ”
അന്യൻ : ”പറയാം. ഞാൻ കിഴേക്കാട്ട് ഒരു കാര്യമായി േപാകയാണ്. അവിെട
ഒ ര ദിവസെത്ത താമസമുണ്ട്. നാെള സൗകര്യം ഉള്ളേപ്പാൾ വ ക
െകാള്ളാം. ഇേപ്പാൾ ഉറങ്ങാറായേല്ലാ.”
തമ്പി: ”ഉറക്കം വരുന്നില്ല. പറയണം. നാെള എന്ന് എന്തിന് വ ?”
അന്യൻ : ”എന്നാൽ എനിെക്കാരു സംഗതി അറിവാനുണ്ട്. അ സത്യം
പറയണം. ”
തമ്പി: ”ഞാൻ കളവല്ലാെത പറകയിെല്ലന്നാണേല്ലാ നിങ്ങളുെട ഒെക്ക വിചാരം.
പിെന്ന എേന്നാടു േചാദി ന്നത് െവറുെത വാ െചലവുെചയ്ക അല്ലേയാ? ”
അന്യൻ: ”അവിടു കുറ മുന്നിൽ യുവരാജാവിെന ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതിെന്റ
സാരം എെന്ത പറയണം. ”
തമ്പി: ”(വലുതായ വ്യസനം നടി െകാണ്ട് ) അതാേണാ സംഗതി? ഞാൻ
അതിെനപ്പറ്റി ഒ ം പറയുന്നില്ല. ദൂഷ്യം പറെഞ്ഞ വരും. ഞാൻ പേണ്ടത 
െന്ന ദുഷ്ടനും ദുർന്നയനുമാണ് എന്നാണേല്ലാ േകൾവി. ”
അന്യൻ : ”പറയുന്നതിനു വിേശഷിെച്ചാ മില്ല. ജനങ്ങൾ പരെക്കപ്പറയുന്ന ഒരു
കഥ സുന്ദരയ്യൻ െകാ വ . േകട്ടിട്ട് എനി തെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടായില്ല. ”
അന്യൻ: ”എന്താെണ പറ കൂടേയാ ?”
തമ്പി: ”എനിക്ക് അവിടേത്താടു പറ േകൾപ്പിക്കാൻ ൈധര്യമില്ല. സുന്ദരയ്യൻ
തെന്ന പറയെട്ട-സുന്ദരം! ”
ഈ വിളേകട്ട് ”ഉത്തരവ് ” എന്ന് ഉറെക്കപ്പറ െകാണ്ട് സുന്ദരയ്യൻ മുറി 
ക്കകേത്താട്ട് േവശിച്ച്, ൈകെകട്ടി വാെപാത്തി ഒരു േകാണിൽ െച
നിലയായി.സുന്ദരയ്യെന്റ മൂക്ക് നില മു ന്നിെല്ലേന്നയു ; അ േത്താളം
താണ് ആദരേവാടുകൂടി നിൽ ണ്ട്.
തമ്പി: ”എേടാ, എെന്തല്ലാമാണ് െകാ ത രാെന റി േകട്ടത്? പറയൂ. ”
സുന്ദരയ്യൻ: ”എന്നേവാ വയ കടിയാം. മുൈല കിൈല കുടിക്കറതില്ലയാം.
എപ്പവും അവറതാം- ”
തമ്പി: ”ഏഭ്യാ, എളയത രാെന റിച്ചാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. ”
സുന്ദരയ്യൻ :(അന്യേനാടു മലയാളത്തിൽ] ) ”അങ്കെത്ത, അേത ഒ ം െശാല്ലാനി 
ല്ല. നിജേമ െപാേയ്യാ ആർക്കാഹു അറിയാം? ”
അന്യൻ : ”പറയൂ, സത്യേമാ കളേവാ എ ള്ളതു ഞങ്ങൾ തീർച്ചെപ്പടുത്തിെക്കാ 
ള്ളാം. ”
സുന്ദരയ്യൻ: ”െപരിയവെരപ്പത്തി എന്നവും െശാല്ലി അശു എനക്ക് എന്നവും
വ ട്ടാൽ താങ്കറത് എന്നാെല ആഹുേമാ? ”
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അന്യൻ : ”ആെട്ട, താങ്ങാൻ വഴിയുണ്ടാക്കാം; പറയൂ. ”
സുന്ദരയ്യൻ : ”കരുതിേവണേമ െശാ ന്നത് .പിൽപാട്, െശാല്ലറവൻ തിര കാ 
റൻ ആഹുെമ. അവളവുതെന്ന ബയം.”
അന്യൻ : ”ഇ െയാെക്ക ഭയവും ആേലാചനയും ഉെണ്ടങ്കിൽ അങ്ങേത്താടു
പറഞ്ഞത് എങ്ങെനയാണ് ?”
സുന്ദരയ്യൻ :”െശാല്ലിേപ്പാച്ച് -അെത വിശാമാച്ച് ”
അന്യൻ : (േദഷ്യേത്താടുകൂെട ) ”ഉരുട്ടാെത പറയൂ. ”
സുന്ദരയ്യൻ: (വിറ െകാണ്ട് ) ”അങ്ങേത്ത, െശാല്ലേറൻ. േകാപെപ്പടാതും.
അന്തപ്പക്കം േപായി െശാല്ലലാം.”
സുന്ദരയ്യനും അന്യനും പുറത്തിറങ്ങി ഏകേദശം ര നാഴിക േനരം സം 
സാരി െകാ നി . ഒടുവിൽ അന്യൻ മുറിയിേല മടങ്ങി. അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം ചുവ ം േന ങ്ങളിൽ കണ്ണനീർ നിറ ം കാണെപ്പ .
അന്യൻ : ”േകട്ടതുേപാെല സുന്ദരയ്യനും പറയു . െതളിവു കിട്ടെട്ട. ചടച്ചിെയ
കിഴേക്കാട്ട് അയച്ചി ണ്ട്. ”
തമ്പി: ”ചുള്ളിയിെല അല്ലേയാ ?”
അന്യൻ : ”അെത. ” തമ്പി : ”അയാളിേപ്പാൾ ഏതു ഭാഗത്താ? ”
അന്യൻ : ”എ വീടരുെട. ”
സുന്ദരയ്യൻ സാവധാനത്തിൽ വാതിലിെന്റ ഇടയിൽ ടി തെന്റ ആനനെത്ത
അകേത്താ കാണി . തമ്പി ഈ ിയകണ്ടി പകൽ േവലു റുപ്പിെനെക്കാ 
ണ്ട് ാഹ്മണെന്റ േമൽ വർത്തിപ്പിച്ച അ മം തെന്റ അവിേവകത്താൽ
വ േപായതാെണ ഭാവംെകാണ്ട് അയാെള മനസ്സിലാക്കി.
അന്യൻ : ”അവെന്റ കാര്യം േചാദിക്കാൻ സംഗതി എന്താേണാ?”
തമ്പി: ”ഇ രാവിെല അവൻ ഒരു ചാന്നാെന ന െട േവൽക്കാർക്ക് വിപരീത 
മായി സഹായി ? ”
അന്യൻ : ”ചാന്നാേനാടു വല്ല േത്യക പരിചയവും ഉമ്ടായിരി ം. ചാന്നാെന്റ
കഥ പറഞ്ഞതുെകാണ്ട്ഞാനും ഒ േചാദി ; ഇന്ന് എെന്തല്ലാമാണ്
ഇവിെട നടത്തിയത്? ”
തമ്പി മിണ്ടാെത നി . സുന്ദരയ്യൻ അകേത്താ നീട്ടിയിരുന്ന മുഖെത്ത
പിൻവലിച്ച് വാതിലിേനയും ബന്ധി .
അന്യൻ : ”അവിടുന്ന് അറിവില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിൽ അല്ല. ഗുണേദാഷിേക്കണ്ട

ായവും കഴിഞ്ഞിരി . ഇെതാ ം ശരിയല്ല. താഴ്ന്ന ജാതികൾ ജീവ 
നില്ലാത്തവെരേന്നാ മേറ്റാ വിചാരമുേണ്ടാ? അവരും അവിടെത്ത അച്ഛൻ
തിരുേമനിയുെട ജകളല്ലേയാ?അവരുെട കു കുട്ടികൾ ണ്ടാകുന്ന വ്യസ 
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നേത്തയും വിചാരിച്ചില്ലേല്ലാ. ഇ നിർദ്ദയേനാ? ആളുകൾ സഹിക്കാൻ
പാടില്ലാെത ആകുേമ്പാൾ അവരും വല്ലതും അവിേവകം കാണി ം. സൂക്ഷി
േവണം ഓേരാ വർത്തി ന്നത്. എ ം ശണ്ഠയും കലശവും െകാലയും
ഇങ്ങെന കഴിക്കാെമ വിചാരമുേണ്ടാ? സന്ധ്യയ േവൽക്കാെര അയച്ചത്
എേങ്ങാേട്ടാ? ”
തമ്പി: ”മാ-മാേങ്കായിക്കേലക്ക്. ”
അന്യൻ :”എന്തിനായിട്ട് ?”
തമ്പി പിെന്നയും മിണ്ടാെത നി .
അന്യൻ : ”പറ കൂടാത്ത കാര്യം ആേണാ? ഇളയത രാൻ തിരുമന െകാ 
ണ്ട് അവിെട എഴുേന്നള്ളീ േണ്ടാ? സത്യം പറയണം. ”
തമ്പി: ”ഉണ്ട്. ”
”ചതി !” എ പറ െകാണ്ട് അന്യൻ മിന്നൽേപാെല പാഞ്ഞ് പുറ
കട . തമ്പി പുറെക എത്തി കടന്ന് ൈക പിടി െകാണ്ട്, ”ഒരിക്കേല
രക്ഷിക്കണം. സുന്ദരയ്യൻ പറഞ്ഞതിെന ഇ േവഗം മറേന്നാ ? എ പറ .
അന്യൻ തിരിഞ്ഞ് ഗാഢമായ ആേലാചനേയാടുകൂടി കുറ േനരം നി .”
അന്യൻ : ”ഞാൻ േപാകുന്നില്ല. അവിടുന്ന് ഉടെന തിരുവനന്തപുരേത്തക്ക്
െപായ്ക്കൾകയാണ് നല്ലത്.”
തമ്പി: ”ഉം?-ഇ ശുദ്ധഗതിേയാ ? േവലുവാണു േപായിരി ന്നത്. മു റു
േവൽക്കാര്. മാേങ്കായിക്കൽ ഇതിനു മുമ്പിൽ ഭസ്മം. അവിടുെത്ത െകാ തിരുേമ 
നിയും അനുഭവിക്കെട്ട.അവിടുന്ന് തി ിയയ്ക്ക് ഇനി പരി മിേക്കണ്ട. ”
അന്യൻ : ” തി ിയ മംെച െമ മനസ്സിലാക്കിയത് അബദ്ധം.
അങ്ങെത്ത ഉേദ്ദശ്യം സാധിച്ചിരി ം എ പറഞ്ഞത് അതിലും അബദ്ധം. ”
തമ്പി: ” കാണാം; കുറ താമസിക്കണം.”
അന്യൻ : ”കാണണ്ടാ. ”
തമ്പി: ”േഹ, ഇ നിശ്ചയേമാ ?”
അന്യൻ : ”അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിെട നിൽ െമ വിചാരമുേണ്ടാ ?”
തമ്പി: ”േവൽക്കാർ മൂ റുെണ്ട പറഞ്ഞത് േകട്ടില്ലായിരി ം. ”
അന്യൻ: ”േക . അവെര തിന്നാൻ കരുത്തരായ വാൾക്കാർ അവിടെയുണ്ട്. ”
തമ്പി: ”മാേങ്കായിക്കേലാ ?”
അന്യൻ : ”അെത. ”
െപെട്ടന്ന് ഒരു അഗാധമായ കുഴിയുെട വക്കിൽ ആയതുേപാെല തമ്പി ഒ
െഞട്ടി.
അന്യൻ : ”അവിടുെത്ത ആേലാചനകൾക്ക് ഇങ്ങെനയുള്ള ന നതകൾ സഹജ 
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മാണ്. എന്തിനു പരി മി നിൽ ?ഗുണേദാഷം പറഞ്ഞാൽ േകൾക്കയില്ല.
ഇതാ ആേരാ വരു .”
ഒരു േവൽക്കാരൻ സം മേത്താടുകൂടി ആ സ്ഥലത്ത് എത്തി. അനയെനക്കണ്ടി

േത്യക ആദരേവാടുകൂടി നി .
തമ്പി: ”മാേങ്കായിക്കൽ ചു െപാടിച്ചിേല്ലേടാ? ”
േവൽക്കാരൻ : ”ചാമ്പലായി. ”
തമ്പി: ”േഭഷ് !”
അന്യൻ : ”കഷ്ടം ! അങ്ങേത്ത ബലവാനായ ഒരു ശ കൂടിയുണ്ടായി.”
തമ്പി: ”ശ !േപാകാൻ പറയണം. അവിടു മാ െമെന്ന സഹായിച്ചാൽ
ഞാൻ-ഇളയത രാൻ എവിേടടാ ?”
േവൽക്കാരൻ : ”അവിെടത്തെന്ന ഉണ്ട്. ”
അന്യൻ : (ദീർഘനിശ്വാസേത്താടുകൂടി ) ”അതു േഭഷ്. ”
തമ്പി: ”എന്ത്◌്◌്! േവലു എവിെട ?”
അന്യൻ : ”പിടി െകട്ടീരി ന്നവിെട. ”
തമ്പി: ”അതും േഭഷ് ! മ ള്ള േവൽക്കാർ എവിെട? േവഗം പറ. ”
േവൽക്കാരൻ : ”മിക്കതും ച . േശഷം േവലു റുപ്പേദ്ദഹത്തിെനേപ്പാെല
തെന്ന. ”
അന്യൻ : ” എന്ത േന്ന,േവൽക്കാെര വാൾക്കാർ തിേന്നാ? െച ചാടിയേല്ലാ
മാേങ്കായിക്കൽ കണ്ടൻകുമാരൻകുറുപ്പിെന്റ വായിൽ. ഈ െകാട്ടാരത്തിെനത്ത 
െന്ന കുറുപ്പ് ഭസ്മമാ കയില്ലേയാ എ സംശയമുണ്ട്.”
തമ്പി: ”അവിടുന്ന് അവർെക്കേന്താ സഹായം െച . ”
അന്യൻ : ”ഞാേനാ! എെന്റ സഹായം ആർക്ക്? ഞാൻ ഒന്നിനുമില്ല. ”
തമ്പി: ”ഇല്ല, ഇല്ല ! ഇേപ്പാൾ ചാടിവിഴുന്ന് ഓടാൻ തുടങ്ങിയേതാ?”
അന്യൻ : ”ആൾ ആരാണ്?എെന്റ ഈ സ്ഥിതി എവിടു ണ്ടായി? എൻെര
കുഞ്ഞിെനക്കാളും എനി വാത്സല്യവും ഉണ്ട്. ഇെതാെക്ക വിചാരിച്ചിട്ട്
ആേക്ഷപിക്കണം. ”
തമ്പി: ”തലയിെലടു വ െകാള്ളണം ! േവെണ്ടന്ന് ആരു പറയു ? െകാ 
ണ്ടി ം അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.”
അന്യൻ : ”െകാെണ്ടങ്കിൽ െകാടുക്കാൻ ൈദവമുണ്ട്. നീതിയില്ലാത്ത ഭാഗ
ഞാനില്ല. എെന്റ പാെടനിക്ക്. ”
തമ്പി: (േദഷ്യേത്താെട)”തടിേപാെല മു റുണ്ടായിരുേന്നേല്ലാടാ?”
േവൽക്കാരൻ മാേങ്കായിക്കൽ നടന്ന കഥകെള വിസ്തരി പറ േകൾപ്പി .
മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെന്റ പരേദവത ഒരു ചാന്നാെന്റ േവഷമായി ആവിർ 
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ഭവിച്ച്ആ ഭാഗെത്ത സഹായിച്ചതിനാൽ േവൽക്കാർ പരാജിതരാെയ ം
താൻ ഒരു വിധം രക്ഷെപ്പ എ ം തമ്പിേയാടു േബാധിപ്പി . ചാന്നാെന്റ
വിവരണത്താൽ തമ്പിക്ക് രാവിലെത്ത ാന്തൻ കല്ലറയിൽനി െതറ്റി എ
മനസ്സിലായി. കഥകൾ മുഴുവനും േകട്ടേപ്പാൾ ഭീതനായി ഇങ്ങെന പറ :
”അവിടു തെന്ന എെന്ന രക്ഷിക്കണം. േദാഷി ഞാനാെണന്ന് അവിടുേത്ത
വിചാരമുണ്ടായിരി ം. സത്യത്തിൽ ഞാനല്ല; എെന്ന േ ാഹി . ജീവെന
സ് േനഹം ആർ ം കാണും. ആത്മരക്ഷ െച ന്നത് ജനങ്ങൾ മറി
േതാന്നിേപ്പാകു . ആ ഭാഗത്താണു ന്യായം എ ചിലർ വിചാരം.
േയാഗ്യതയും അങ്ങിെന ആയി വരണേമാ? ഇ െയാെക്ക ഞാൻ പറയുന്ന 
െതന്തിന്? ഒ തെന്ന അവിെട അറിയരുേതാ? പത്മനാഭനാണ, അച്ഛനാണ,
അവിെടത്താണ ഞാൻ കണ്ടതും േകട്ടതും അറിഞ്ഞതും അേല്ല.”
അന്യൻ : ”എന്നാൽ ഒരു സഹായം കഴിയും. നിങ്ങൾ രമ്യമായിരിപ്പിൻ ;ഗുണ 
േദാഷം ഞാൻ ഉപേദശിക്കാം. ിയ കുറ സംശയമുണ്ട്. േകട്ട സംഗതികൾ
സത്യമാെണങ്കിൽ ആ ഭാഗ ഞാനില്ല. അതു തീർച്ചതെന്ന.”
തമ്പി: ”മതി. ”
അന്യൻ : ”നിരക്കയാണു നല്ലത്. ”
തമ്പി: ”ഈ ആയുസ്സിലില്ല. ”
അന്യൻ : ”ഫലം അനുഭവി ം. ”
തമ്പി: ”ഏെറ വന്നാൽ ഈ ജിവേനാടു നിൽ ം. ”
അന്യൻ : ”ജീവെന റിച്ച് സ് േനഹമുള്ളവർ കൂടി ആപ വരു ന്നേല്ലാ.”
തമ്പി: ”അങ്ങെനയുള്ളവർ എേന്നാടു േചേരണ്ട. ”
അന്യ്ൻ : ”നിരപരാധികളായുള്ളവെര ഹിംസിക്കരുത്. ”
തമ്പി: ”അതില്ല. ”
അന്യൻ : ”ഞാൻ േപാണു. എെന്റ വ്യസനെത്ത ഈശ്വരൻ അറിയെട്ട. ”
തമ്പി: ”െചയ്തവർ അനുഭവി ം. ”
അന്യൻ : ”അതുെകാണ്ട് എെന്റ ദുഃഖത്തിനു ശാന്തി ഉണ്ടാകയില്ല. എല്ലാവരും
നന്നായിരിക്കെട്ട ” എ പറഞ്ഞിട്ട് അന്യൻ യാ യായി. തമ്പി തിരി േനാ 
ക്കിയേപ്പാൾ സുന്ദരയ്യൻ സമീപ ണ്ട്.
സുന്ദരയ്യൻ : ”നാൻ മു ടും േകട്ടിത്. പതറാതും. േവലുേപാനാൽ േപാക്കഴി
േപാ ം. നാനിരിെക്ക ഉമക്ക്. െശാല്ലലായാ? അന്ത ശാണാപ്പയേല െകാല്ലാമൽ
വി േപാട്ടേത തപ്പിതം. ”
തമ്പി : ”അവെനങ്ങെന അവിെട എത്തി? ”
സുന്ദരയ്യൻ : ”േകൾപ്പാെന ? കണ്ടവഴിേയ പറ ട്ടാൻ. അേത കെല്ലേപ്പാ
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ചാ ടണം.”
തമ്പി: ”മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പ് ആ ഭാഗത്തായേല്ലാ. ”
സുന്ദരയ്യൻ: ”അവനുെട തകപ്പനാനാെലന്ന? കാലത്താെല പുറെപ്പടത്താൻ
േവണം. തിരുവനന്തപുരം കയ്യിെല കിടത്താൽ സുമാർ. െപെണ്ണക്ക സുമാർ 
െശയ്ത്, എ പിള്ളമാെരക്ക േപശി, വഴി വഴിയാക േപാകലാം. ഒ െട
േവല അ പാരും. ഇവർ കണ്ണിയിെല െപട്ടാച്ച്. സുന്ദരം െശാ റെതക്കളും.
രാജ്യം ഉമ റാൻ. അലമ്പൽ വന്നതിനാൽ ഇന്ത ഹ്മസ്വെത്ത അറു
മീൻപിടിക്ക വലെകട്ടെക്കാടു േപാടേറൻ.”
സുന്ദരയ്യൻ തമ്പിെയ േവർെപട്ട് െകാട്ടാര്തതിെന്റ ഒരു ഭാഗ െചന്ന് ഒരു
മുറിയുെട വാതിലിൽ തട്ടി. ഒരുവരൻ പുറത്തിറങ്ങി. അയാേളാട് കുറ േനരം
സുന്ദരയ്യൻ മ ി . ”അങ്ങെനതെന്ന. എള്ളവ് െത ല്ല ” എന്ന് അയാൾ
പറ . ”േവലുെവേപ്പാെല വരാെത. േവൽ കീൽ െകാ േപാകാെത. വാൾ
തരലാം. ഇെങ്കയിരു പ േപർ േപാതുെമ? ” എ സുന്ദരയ്യനും, ”സ്വാമി”
എ മേറ്റ ആളും പറ സംവാദെത്ത അവസാനിപ്പി .
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അദ്ധ്യായം ഒമ്പത്

ൈശശവം തുടങ്ങി ഞാനും ആശേയ ഉറ ,
േകശവൻ നാഥെനന്നേല്ലാ േകവലം വാഴു ;
എെന്നയേഹാ േചദിപനുതെന്ന നൽകീടുവാൻ
ഇ രുഗ്മി നിശ്ചയി കി കരൈവ ഞാൻ” ”
യുവരാജാവും തമ്പിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി അവരവരുെട മന്ദിരങ്ങളിൽ
വസി . മഹാരാജാവിന് ആലസ്യം കലശലായിരി . രാജകുടും 
ബേത്താടു സംബന്ധമുള്ള ഇട ഭുക്കന്മാർക്ക് ആലസ്യെത്ത റിച്ച് അറിവു
െകാടു ന്നതിനു ദൂതന്മാർ പുറെപ്പട്ടിരി . അസ്ഥിയും െതാലിയും മാ ം
േശഷി േഗാെവന്ന നാമെത്ത ധരി ന്ന ജ ക്കൾ വില കൂടിയിരി .
വദ്ധന്മാരായ ാഹ്മണർ ദാനങ്ങെള കാംക്ഷി െകാട്ടാരവാതുക്കൽ ഹാജരായി
നിൽ . അഞ്ചാറു ദിവസേത്ത േവണ്ട സസ്യാദികൾ മുതലായവെയ
കാർേണ്ണാത്തികൾ കുതി ട . വരുന്ന വിഷുവും ഓണവും പാഴാകുന്നേല്ലാ
എ വിചാരി കുട്ടികൾ വ്യസനി . തൽസംബന്ധമായുള്ള വ്യയങ്ങൾ
ലാഭമാകുെമ ലുബ്ധന്മാരായ ജനങ്ങൾ േസാേന്താഷി . ചന്ദനക്കട്ട, ഘൃതം
എന്നീവക സാധനങ്ങെല രാജമന്ദിരേത്താടു േചർ ള്ള ചില ശാലകളിൽ
നായന്മാർ ഗൂഢമായി സംഭരി . വലിയ സർവ്വാധികാര്യക്കാർക്ക് ഊണില്ല,
ഉറക്കവുമില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ സവി കിട ; ഒരു മകൾ പ  
മാസവും തികഞ്ഞ് ഗർഭിണിയായിരി . ഒരനന്തരവൾ േരാഗാതുരയായി
◌ിങപരേലാകങ്ങളുെട മദ്ധ്യത്തിലായിരി . എങ്കിലും തെന്റ സാവമിെയ  
റി ള്ള ഭക്തിമൂലം അേദ്ദഹം പള്ളിയറവാതിൽക്കൽത്തെന്ന കാ നിൽ .
അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന ഭവനത്തിേല േത്യകം ആകർഷി ന്നതിനു
യാെതാ ം തെന്ന ഇല്ലായിരു . അതുെകാണ്ടായിരിക്കാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സ്വാമിഭക്തിക്ക് ഒരു ലംഘനവും വരാതിരുന്നത്. ആ സംഗതി േപാകെട്ട,
ആക്പപാെട മഹാരാജാവിെന്റ അത്യാസന്ന േരാഗസ്ഥിതി അറി ജനങ്ങൾ
കല ഉത്സാഹങ്ങേളയും െവടി മുമ്പിൽകൂട്ടിത്തെന്ന ദുഃഖം ആചരി തുടങ്ങിയ 
തുേപാെല ഇരി .
െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ ചില ആളുകൾ-ഈ കഥ ഒ ം അറിയാത്തതിനാലായിരി 
ക്കാം-സേന്താഷവർത്തികളായിത്തെന്ന ഇരി . െചമ്പകേശ്ശരി മൂത്തപിള്ള
പാട്ടക്കാെരയും മ ം വരുത്തി ഓേരാ ഏർപ്പാടുകൾ െച . അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ സേഹാദരി വലിയ സർവ്വാധികാര്യക്കാെരേപ്പാെലത് നെന ഊണും
ഉറക്കവുമില്ല. നി ആകുന്നതുവെര ഗ-ഹകാര്യാേന്വഷണങ്ങളും നി യക്ക്
ആരംഭിച്ചാൽ മേനാരാജ്യങ്ങലുംെകാണ്ട് ദിനരാ ങ്ങൾ കഴി വരു . മുറ്റങ്ങ 
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ളിൽ ഒരു പു േപാലും നിൽക്കാൻ സമ്മതി ന്നില്ല. അടി തളിക്കാരിെയ ഒരു
േനരം സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ വിടുന്നില്ല. തുന്നൽപ്പണിക്കാെരെക്കാ േമക്കട്ടി,
െവളിയട മുതലായതുണ്ടാക്കി പൂമുഖം, അറ രത്തളം ഈ സ്ഥലങ്ങെള അല 
ങ്കരിച്ചിരി ന്നതു കൂടാെത ഭവനത്തിൽ ഇരി ണ്ടായിരുന്ന േമനാവിനു ചുവന്ന
ചകലാസിൽ ഒരു ഉറയും തു് നനിച്ചിരി .തിരിയുന്ന ദിക്കിെലല്ലാം െവള്ളിസാ 
മാനങ്ങൾ കാണ്മാനുണ്ട്. വിേശഷമാതിരിയിലുള്ള പു പായ്. രത് നക്കംബളം
മുതലായതുകെള പുറെത്തടുത്തിട്ടിരി .ഉണ ന്നതിനു െവയിലില്ലാഞ്ഞി
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ മനസ്താപെപ്പടു . തലയണ, ചാവട്ടകൾ എന്നിവയുെട
ഉറകൾ ദിവേസന മാ . മുഷിഞ്ഞ വ േത്താടുകൂടി കാണെപ്പടുന്ന േവല 
ക്കാർക്ക് ഉടേന െവളുച്ച വ ങ്ങൾ െകാടു കയും ഭൃത്യവർഗ്ഗെത്ത ദിവസം തി
കുളി ന്നതിനു നിർബ്ബന്ധിക്കയു െച . കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട വയ 
സ്സിൽ പാതി താൻ അറിയാെത മാ േപായതുേപാെലയും ഇരി . തെന്റ
ഭർത്താവായി ഒരാൾ ഉണ്ടായിരു എ ം മ മുള്ള സംഗതികൾ െചമ്പക 
േശ്ശരിയിെല ന്ധവരികളിലല്ലാെത കാർത്ത്യായനി അമ്മയുെട സ്മരണയിൽ
ഉള്ളതായി േതാ ന്നില്ല. അസ്തമനം ഒ െണ്ടങ്കിൽ സുന്ദരയ്യെന്റ ആഗമനവും
ഉെണ്ട നിയമമായിരി . സുന്ദരയ്യെന കാർത്ത്യായനി അമ്മ നിലത്തല്ല
വച്ചിരി ന്നത്.
പാറു ട്ടിയും മുമ്പിലെത്ത സ്ഥിതിയിൽനി വളെര േഭദെപ്പട്ടിരി .
സുന്ദരയ്യെന ക ഭായാ ാന്തയായ യുവതി ഇതാേണാ എ വായനക്കാർ
ഇക്കാല ക െവങ്കിൽ നിസ്തർക്കമായി സംശയി േപാകുമായിരു .
മുഖ ണ്ടായിരുന്ന ൈദന്യരസങ്ങൾ പകരം ഇേപ്പാൾ കാണെപ്പടുന്നത്
ഇന്നതാെണ ിപ്തമായി പറയുന്നതിനു കഴിവുള്ളതല്ല. ആ വിധത്തിൽ
മുഖത്തിെല ഭാവം പകർന്നിരി . വ്യസനഭാവും അധികം ഇല്ല. ഗാംഭീര്യം
കുറ കൂടി ണ്ട്. എന്നാൽ തെന്റ ഭവനത്തിെന്റ പുേരാഭാഗങ്ങളിലും വടേക്ക 
െക്കട്ടിലും ഉള്ള സഞ്ചാരം ഏകേദശം നിറുത്തി അറ രയിൽത്തെന്ന സദാ
ഇരിപ്പായിരി .
മാേങ്കായിക്കൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ്, ഏഴാം ദിവസം െവളിച്ചം ആയി നാല  
നാഴിക െചന്നേപ്പാൾ, പാറു ട്ടി അറ രയുെട പടിഞ്ഞാേറ വാതിലിെന്റ
പടിയിേന്മൽ വരാന്തയുെട ചവി പടിയിൽ കാലും ഉറപ്പിച്ച്, ൈക ര ം
മു കളിേന്മൽ മടക്കി ഊന്നി, വദനെത്ത ഉള്ളൈങ്കകളാൽ താങ്ങിെക്കാ ം,

സന്നമായി മന്ദഹാസം െച െകാ ം ഇരി . മുഖം കുറ വിളറിയും
േന ങ്ങളുെട കാശം മങ്ങിയും കാണെപ്പടു . മന്ദഹാസത്തിനു േഹതുഭൂതൻ
ന െട ശഹ്കു ആശാനാണ്. മൂപ്പൻ വടിയുമൂന്നി മുറ്റ നി കരയുകേയാ,
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ചിരി കേയാ, പുല കേയാ എെന്തല്ലാെമാെക്കേയാ െച . കാർത്ത്യായ 
നിഅമ്മയുെട ശാസന അനുസരിച്ച് ആശാൻ അറ രയ്ക്കക കട ന്നിെല്ല
മാ മല്ല, െചമ്പകേശ്ശരിയിലുള്ള സകലജനങ്ങേളാടും-പാറു ട്ടിേയാട് ഒഴിെക 
-പരിഭവെപ്പ ം ഇരി . വിശ സഹിക്കാതാവുേമ്പാൾ അടുക്കളക്കാേരാടു
വല്ലതും വാങ്ങി കഴിക്ക എന്നല്ലാെത മൂ േനരെത്ത ഊണും മ ം ഉേപക്ഷി
മിക്കവാറും പട്ടിണി കിടന്ന്, ആശാെന്റ േദഹം വളെര േശാഷിച്ചിരി .
ആശാൻ: ’ഒരു കാലനും എെന്ന േവണ്ടേല്ലാ. എടുേത്താ നടന്നതിന് വയ  
കാലത്ത് ഒരു കൂലി തരണ്ടേയാ ? അതിനാണ്. (ആകാശ േനാക്കിെക്കാണ്ട്
)’ എെന്റ പഹവാേന, എെന്റ ചീവെന തിടി മിെന എഠുേത്താ േപാേണ.’
പാറു ട്ടി: ’ഇ ശുദ്ധനാേണാ ആശാൻ ? അമ്മ പറയുന്നതിെന സാരമാ  
ന്നേല്ലാ. എെന്തല്ലാം പറയാറുണ്ട്. അെതാെക്ക കുണ്ഠിതമായി വിചാരി തുടങ്ങി 
യാൽ പിെന്ന അതിേന േനരമു . ’
ആശാൻ : ’ഈ വയ്ത്തിനിടയിൽ ഒരുത്തര് കമാെന്നാരു ചത്തം എന്റടു മൂളീട്ടില്ല.
ഇപ്പം ഇതാ ഇങ്ങെനയും േക . കാലംതെന്ന!’
പാറു ട്ടി : ’എന്താണു േകട്ടത് ?തൽക്കാലെത്ത േദഷ്യംെകാണ്ട് എേന്താ
പറഞ്ഞതിെന വകവയ്ക്കാനുേണ്ടാ ?’
ആശാൻ :’കട്ട കാലും നീട്ടിയിരിക്കണ ഈ കിഴവെന്റ അടുത്താേണാ േതക്ഷ്യ 
ങ്ങളും മ ം?’
പാറു ട്ടി : ’ഇ േകറി നിൽക്കണം ആശാേന. ഈറനിൽനി തണു െകാ 
ള്ളണ്ട. ’
ആശാൻ : ’ഞാേനാ! ഈ െചമ്മാ ത്ത് ഇനി ഇല്ല.’
പാറു ട്ടി : ’ ആശാെന്റ പരിഭവവവും സിദ്ധാന്തവുംെകാണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലാതാ 
യി. പറഞ്ഞാൽ ഒ ം സാരമില്ല. ’
ആശാൻ : ’തങ്കത്തിനു പറയരുേതാ ? പാക്യം െപറന്ന തങ്കം!എക്ക് ഇങ്ങെന
െകട ചത്താ മതി. ഒരുത്തരു പറയണതും േകക്കണ്ടാ.’
പാറു ട്ടി : ’മഹാഭാഗ്യം ! ീജാതിയിൽ ഇ ഭാഗ്യം േവെറ ആർ ം ഇല്ല.
അത്◌് ആശാനും നിശ്ചയമുണ്ടേല്ലാ.’
ആശാൻ : ’ഇല്ലായിരി ം പിെന്ന!വലിയ തമ്പി അങ്ങെത്ത െകാച്ചമ്മ അല്ലേയാ
ആവാൻ േപാണത് !’
പാറു ട്ടി :( സന്നത േപായി താ വർണ്ണമായ മുഖേത്താടുകൂടി ) ;’എ
വർത്തമാനമാണിത് ?’
ആശാൻ : ’എന്തരു വത്വാനേമാ ? ആരും അറിയാത്തേപാെല. അവേന,
ആ ച ം പു മില്ലാ്ത്ത പട്ടൻ, അവൻ എ ം വ േകറണത് ആരും കണ്ടി 
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െല്ലന്നായിരി ം. എക്കിപ്പം ആെരയും േപടിയും മ ം ഇല്ല. കണ്ടതിെന
െചാല്ലിയാലെക്കാ േകറി മൂക്കിപ്പാ ടുമ്മ മില്ല.’
പാറു ട്ടി : ’അേദ്ദഹം വേന്ന േപാെട്ട. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലിനല്ലാെത
നമുെക്കന്താണു േചതം? ’
ആശാൻ : ’അതു കാണുമ്പമാണ് എെക്കെന്റ ച കഴയ്ക്കണത്. ഇപ്പറയണ
തങ്കത്തിന് അെതാെക്ക തേന്താഴം. ’
പാറു ട്ടി തെന്റ ശരീരത്തിൽ കൂർ ള്ള ഒര ം തറച്ചതുേപാെല െഞട്ടി,
ആശാെന്റ മുഖ ലജ്ജേയാടും േകാപേത്താടും െവറുേപ്പാടും േനാക്കി. െനടു 
തായുള്ള പുരികെക്കാടികൽ അടു . അേ ാന്നതമായുള്ള അധരം എേന്താ
ഉച്ചരി ന്നതിനായി മൂ നാല് ാവശ്യം െചറുെതാന്നിളകി. ഉച്ചരിക്കാൻ
ഭാവിച്ച വിചാരങ്ങെള അടക്കീട്ട് ആ സ്ഥല നി േപാകുന്നതിനായി
എഴു് നേനൽ വാൻ വട്ടംകൂട്ടി. േപാകാെത പടിക്കൽത്തെന്ന കുറ േനരം
വിചാരേത്താെട ഇരു . മുഖേത്താ വീണ ധമ്മില്ലെത്ത നീക്കി പുറേകാട്ടി 
ട്ടിട്ട്, വലേത്ത ൈകമുട്ടിെന ഭരുവിന്േ◌ൽ ഊന്നി, ഓമനയായ ഉള്ളങ്കയ്യാൽ
ഫാലെത്ത താങ്ങിെക്കാണ്ട് അേധാമുഖിയായിരു . ഇതു കമ്ടു പശ്ചാത്താപ 
േത്താടുകൂടി അടുത്ത് വരാന്തേമൽ വടി ഊന്നി കുനി പാറു ട്ടിയുെട മുഖ
േനാക്കിയുംെകാണ്ട് ഇങ്ങെന പറ . ’കളിവട്ടം പറഞ്ഞതിനു കലിവച്ചിരി 
ക്കാറുേണ്ടാ ?എെന്റ െപാ തങ്കം അല്ലിേയാ?ഇത്തിേപ്പാെര എെന്റ െമാക
േനാ േല്യാ ? അേയ്യ, കരയേണാ?’
പാറു ട്ടി ആനനെത്ത ഉയർത്തി ആശാെന്റ മുഖ േനാക്കി. േന ങ്ങൾ
കലുഷിതമായിരി . വദനം വാടിയും ഇരി . ഇതുകൾ കണ്ട് ആശാൻ
പാറു ട്ടിേയക്കാൾ അധികം പാരവശ്യം കലർന്ന്, ’െകഴവൻ പറഞ്ഞതിെന
വകയിൽ കൂട്ടണേല്ലാ, െകാള്ളാം !’ എ പറ .
പാറു ട്ടി: ’ആശാനും ഇതുവെര എെന്റ സ്വഭാവം മനസ്സിലായില്ലേല്ലാ, കഷ്ടം!’
ആശാൻ : ’തങ്കം ഒ ം പറയണില്ല. പട്ടര് എ ം േകറിവരുണു. തങ്കം
തേന്താഴമായിരി മുണ്ട്. അതുെകാണ്ട്- ’
പാറു ട്ടി : ’ഞാൻ എന്താണ് പറേയണ്ടത് ?പറഞ്ഞാൽത്തെന്ന ഫലമുേണ്ടാ ?
അമ്മ അതിേമാഹത്തിൽ മുങ്ങിയിരി . ഒരു വ വും ഇേപ്പാൾ കാണുകയും
േകൾ കയുമില്ല. വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ വഴക്കായിത്തീരും.’
ആശാൻ : ’ചണ്ടയും കൂട്ടവും നമുക്കയ്യം. അമ്മ കണ്ണിവയ്ക്കണെതന്തരിെന
പിള്ളയ്ക്ക് അറിയാമേല്ലാ. എെന്റ പിേള്ള, ഞാെനാ ം പറയണില്ല. എക്കവെന
കാണുമ്പെമാണ്ടേല്ലാ എ മില്ലാത്ത തുന്തിരി ഒെക്ക വരും. ’
പാറു ട്ടി : ’ആശാൻ പറയണ്ട;പട്ടർ വന്ന അ തെന്ന എനി മനസ്സിലായി.
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തമ്പിയേദ്ദഹത്തിെനെക്കാണ്ട് എെന്ന സംബന്ധം െചയ്യിക്കാനാണ് പട്ടരം
അമ്മയും മി ന്നത്.’
ആശാൻ : ’അതുതെന്ന. അതാ! വീട്ടിെന ഒെക്ക േതവിടിയാ ടി േപാെല
ഒരുക്കണെതല്ലാം അതിനാണ്.’
പാറു ട്ടി : ’വീടിെന െവടിപ്പാക്കി ഇേടണ്ത് ആവശ്യംതെന്ന. പേക്ഷ
അമ്മയുെട ഉേദ്ദശ്യം നല്ലതല്ല. ഇങ്ങെന എെന്ന റിച്ച് ഈ അമ്മയ്ക്ക് കൂറില്ലാതാ 
യേല്ലാ. ഈശ്വരൻതെന്ന അറിയെട്ട. കഷ്ടം !ഞാൻ-എെന്റ-അേമ്മെട മന
ക െകാേണ്ടാ?ഭഗവാേന!നാരായണ!വിചാരിക്കാൻ േപാലും പാടില്ല. തലയി 
െലഴുത്തിെന മാറ്റാൻ കഴിയുേമാ ?എൻെര വിചാരം േപാെല നട് നനിെല്ലങ്കിലും
േവ ല്ല; ജീവിച്ചിരി എ േകട്ടാൽ മതി. എല്ലാവരും പുരുഷന്മാേരാ ?’
ആശാൻ : ’ഇെതാെക്ക മ്മാ അേമ്മെട അടു പറ ടാേയാ?തങ്കം േപടിക്ക 
ണെതന്തിന് ? തല വീയിക്കളയുേമാ? ’
പാറു ട്ടി:’നല്ല ഉപേദശം ! ന െട ഇടയിലുള്ള നടപ്പ് ആശാനററിയാമേല്ലാ.
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ാന്തിെയന്ന് അമ്മയും മ ം എെന്ന പറയു ണ്ട്. ഇനി വല്ലതും
പറഞ്ഞാൽ താേന്താന്നിഎ ം ഗുരുത്വംെകട്ടവെള ംകൂടി േപരു വരും. എെന്റ

ണ.... എെന്റ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിചാരങ്ങെളയും പുറ പറയുന്നതായാൽ
നല്ലതായ ഒരു േപര് േവേറയും കി ം. അതു സഹി കൂടുന്നതല്ല. ഒ ം കൂടാെത
കഴിക്കാം ആശാേന. അതാണ് നന്ന്.’
ആശാൻ : ’അേല്ല, നായെരെക്കാണ്ട് തലയിൽ െകട്ടിവയ്ക്കാറും മ മുേണ്ടാ?’
പാറു ട്ടി : ’അെതല്ലാം നട ം ആർപ്പാടും ആണ്. ചുമ ന്ന ഭാരം ചുമക്കണം.
മര്യാദയുള്ള ീകൾ്കകാണ് ഒരു മാർഗ്ഗത്തിലും ഒഴിയാൻ പാടില്ലാത്തത്.
പേക്ഷ, എെന്ന അമ്മ നിർബ്ബന്ധി ന്നതു കഷ്ടമാണ്. ഞാൻ സേന്താഷിച്ചി 
രി എന്ന് ആശാെനേപ്പാെല തെന്ന അമ്മയും വിശ്വസി . എെന്റ
സ്ഥിതി എനിക്കറിയാം. മേനാവ്യാധി മഹാവ്യാധിയാണ്. അണയാൻ േപാകു 
ന്ന ദീപത്തിെന്റ കാശം കണ്ട് ആളുകൾ െവറുെത സേന്താഷി .’
ആശാൻ എേന്താ മേനാരാജ്യത്തിൽ േവശിച്ചിരുന്നതിനാേലാ ഒടുവിലെത്ത
വാ കൾ തനി മനസ്സിലായ്കയാേലാ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങെനയായിരു
: ’ഒ േനാ മ്പം തമ്മ വും കിമ്മ വും ഇല്ലാതിരി ന്നതു െതാർക്കം. ’
’െതാർക്കവുംെകാണ്ട് അവിടു േപാണം ’ എന്ന് ആേക്ഷപമായി പറ െകാ 
ണ്ട് കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പു ിയുെട പുറകിൽ എത്തി. ആശാൻ ചീറിെക്കാണ്ട്
ആയുധ രയിേല തിരി . പാറു ട്ടി അകേത്താ കടന്ന് അമ്മയുെട
മുമ്പിലായി നി . തെന്റ അമ്മെയ ആ സന്ദർഭത്തിൽ കാണുകയാൽ പാറു 

ട്ടിയുെട ഉൾ വിൽ െപട്ടന്ന് അപാരമായ ഒരു വ്യസനം ഉണ്ടായി. അതിെന
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ഹൃദയത്താൽ േഗാപനം െച ന്നതിനു മി െവങ്കിലും പാറു ട്ടിയുെട ആത്മ 
സംയമനശക്തിെയ ആ മിച്ച് ചില േക്ഷാഭങ്ങൾ മുഖ കാശി . തെന്റ
കാംക്ഷിതത്തിെന്റ അനവാപ്തിെയയും, അതിനു വിപരീതമായി വരാൻ േപാ 
കുന്ന പരിണാമെത്തയും ഓർത്തേപ്പാൾ മുഖത്തിൽ കൃത്യാലുള്ള ഗാംഭീര്യം
ആസകലം നീങ്ങി. ആവിധമായ പരിണാമത്തിനു േഹതുഭൂതരായവരുെട നി 
ഷ് കരുണത്വം ഓർത്തേപ്പാൾ മുഖത്ത് അധികമായ കാലുഷ്യവും പരവശതയും
ഉദി . ഈ സ്ഥിതിയിൽ പാറു ട്ടിയുെട മുഖം ദിനാന്തചി ഭാനുവിെനേപ്പാെല
േകാമളകാന്തിേയാടുകൂടി വിലസി. ആ മേനാഹരമായ മുഖത്തിൽ തെന്റ
ഉേദ്ദശ്യെത്ത സഫലമാ ന്നതിനു േവണ്ടിടേത്താളം വശീകരണശക്തിയുേണ്ടാ
എന്ന്, ചി െമഴു കാർ തങ്ങളുെട കരരചനകൾക്ക് ൈവശിഷ്ട്യം മതിയാേയാ
എ പിന്മാറിനി േനാക്കി നിശ്ചയിെ േപാെല, കാർത്ത്യായനിഅമ്മ
കുറ േനരം േനാക്കിെക്കാ നി . അനന്തരം സേന്താഷേത്താടുകൂടി പു ി 
യുെട സമീപത്തണഞ്ഞ്◌് േകശബന്ധെത്തപ്പിടിച്ച് മുേമ്പാട്ട് ഇട്ടിട്ട്, ശിരസ്സിൽ
അതികരുണേയാടുകൂടി തേലാടി. പിന്നീട് പാറു ട്ടിെയ തൻെര മാേറാടണച്ച്
നിർത്തീട്ട് ഇങ്ങെന പറ ; ’നിന വിശപ്പില്ലേയാ തങ്കം? അതുേപാെട്ട,
ഈ തലെയ ഒ പിടി െകട്ടിയാൽ നിനെക്ക േചതം. പറയുമ്പേവാ
ദ്ഷ്യവും വരും. ഇതാ ഈ മുഷിഞ്ഞ മുണ്ട് ഉടു െകാണ്ടിരി ന്നേല്ലാ, നീ
എെന്നേപ്പാെല േപറും െപറുതിയും മാറിയവളാേണാ ? ഒരു നല്ല താലിേയാ
കണ്ഠശരേമാ എടു െകട്ടിെക്കാ ടേയാ ? ഇല്ലാത്ത കുറ്റമല്ലേല്ലാ. ’
പാറു ട്ടി : ’മുണ്ട് ഇന്നെല എടുത്തതാണേല്ലാ. ഇ കുളി േമ്പാൾ മാറ്റാം.
കണ്ഠശരത്തിെനക്കാൾ ഈ താലിയാണ് എനി െകട്ടാൻ സുഖമുള്ളത്. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ : ’േപാടീ, നിനെക്കാരു വ അറി ടാ. നിൻെര തര 
ത്തിലുള്ള നാലു െപ ങ്ങേളാടു േചാദിച്ചാലറിയാം. എെന്താരു േവഷമാണിത്!
െപ ങ്ങലായാൽ നന്നായിരിക്കണെമെന്നാരു വിചാരം േവണം. മൂ ം മുറയും
പറയാൻമാ ം മുതിർ നിേന്നാ നീ. ’

ണയശാസനയായിട്ട് കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ഇ കാരം പറഞ്ഞതിന് പാറു  
ട്ടി ഉത്തരം ഒ ം പറഞ്ഞില്ല.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ : ’മണവും ഗുണവും ഇല്ലാത്ത െപണ്ണ് ! ആ സുഭ െയ 
ക്കെണ്ടങ്കിലും കുറ പഠിക്കരേതാ? എ വച്ച് അവെളേപ്പാെല ആട്ടക്കാറി
ആകരുത്. തങ്കം, നീ ഒരു േകാടാങ്കിെയ കണ്ടില്ലേല്ലാ ?(ചിരി െകാണ്ട് )
കള്ളലക്ഷണം! മിണ്ടാെത നിൽ ന്നതു കണ്ടില്ലേയാ! േകാടാങ്കി എെന്തല്ലാം
പറെഞ്ഞന്നറിേഞ്ഞാ? മിടുക്കൻ! ഭിക്ഷ വരുന്ന കള് ല ട്ടങ്ങെളേപ്പാെലയല്ല.’
പാറു ട്ടി : (തെന്റ സ്വന്തമായ ഒരു വിചാരത്തിന് അനുകൂലമായി )’അവൻ
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േപാേയാ ?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ :’പിെന്ന ഇല്ല! നിന േവണ്ടി നിൽ ണു. മൂലയിൽ
േകറി ഇരുേന്നാ. നീ ഇങ്ങെന അമ്മാവി ചമഞ്ഞ് അറ രയ്ക്കക േകറി
ഇരി ന്നെതന്തിനാണ്?’
പാറു ട്ടി : (േകാടാങ്കിയുെട കഥ േകൾക്കാൻ െകാതിേയാടുകൂടി) ’അവൻ ഇനി
വിരികയില്ലേയാ അമ്മാ ?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ : ’അെതേന്താ ? അവൻ പറഞ്ഞെതാെക്ക ഒത്തിരു .
എനിെക്ക മക്കളുെണ്ട ം, നിെന്റ അച്ഛെന്റ കാര്യങ്ങളും അണ്ണെന്റ കാര്യവും,
തിരുമ-അല്ല-എല്ലാം ശരിയായി പറ . നിനക്ക1രു വലിയ ഭാഗ്യം േവഗം
വരുെമ ം പറ .’
സുന്ദരയ്യൻെര ആദ്യവരവു ദിവസം മുതൽ പാറു ട്ടി മുമ്പിലെത്ത വ്യസനം
മറന്നതുേപാെല ആചരി വന്നിരു . അതുഖണ്ടിട്ട് തമ്പിയുെട സംബന്ധം
പാറു ട്ടിക്ക് ഹിതകരമായി നിശ്ചയിച്ച് കാർത്ത്യായനിഅമ്മ സേന്താ,◌ി
വന്നിരു . ’തിരുമ-അല്ലാ-എല്ലാം ’ എന്നിങ്ങെന തിരുമുഖ പിള്ളയുെട
മകനും പാറു ട്ടിയുെട മഭാജനവും ആയിരുന്ന യുവാവിെന റിച്ച താൻ
അറിയാെത പറ േപായ വാ കെച േകട്ട് പാറു ട്ടിയുെടഭാവം പകർന്നതു
കണ്ട്◌് കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ക്ഷണത്തിൽ വിഷയം മാറ്റി. ’തങ്കം, നീേകേട്ടാ
? കിഴെക്കാരു വീട്ടിൽ ഇളയത രാൻ തീെവ കള േപാലും!ന െട
തമ്പി അങ്ങെത്ത േവൽക്കാെറയും ഒെക്ക െകാ കള േപാലും! നമു ം
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. േവലിതെന്ന വിളവു തി തുടങ്ങിയിരി !എെന്താരു
കാലമാണ്! ത രാക്കന്മാരിങ്ങെന തുടങ്ങിയാെലങ്ങെന?
പാറു ട്ടി : ’ത രാേനാ തമ്പിഅേദ്ദഹേമാ തീ വച്ചത് ?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ : ’േഛ ! അ ന്നങ്ങെന െച ല്ല.’
പാറു ട്ടി : ’അതും െച ം, അ റവും െച െമന്നാണേല്ലാ തി. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ : ’നിനെക്ക ം പറയാം. ചു്മമാ പറേഞ്ഞാ. എനി
പാടില്ല.’
പാറു ട്ടി : ’അമ്മ ം പറയാം. ധാരാളം പറയാം. ’
കാർത്ത്യായനിയമ്മ: ’നിെന്റ അമ്മ ആകെകാേണ്ടാ?കുറ െചല്ലെട്ട. അേപ്പാൾ
ഞാൻ തെന്ന വല്ലതും പറഞ്ഞാലും നീ േകറി െകാ െകാെല്ല നിൽ േമ.’
പാറു ട്ടി : ’അങ്ങെന ഒരു കാലം വരൂല്ല.’
കാർത്ത്യായനിയമ്മ: ’നീയാകെകാണ്ട് വരൂല്ലായിരി ം.’
പാറുക്കട്ടി: ’അതല്ല.’
കാർത്ത്യായനിയമ്മ: ’അെല്ലങ്കിൽ ഇരിക്കെട്ട. നീ വാ.’
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ഇ യും പറഞ്ഞേപ്പാൾ െചമ്പകേശ്ശരി മൂത്ത പിള്ള വടേക്ക വാതിലിനു പുറ
വ നി െകാണ്ട്, കാര്യത്ത്യായനീ, തിരുമുഖത്തണ്ണെൻ ഒെരഴുത്തിതാ
പടിയിൽ ഇരി എ പറഞ്ഞ് ഒരു ഓലെയ വാതിലിെന്റ പടിേമൽ
വച്ചി േപായി. കാർത്ത്യായനിയമ്മ എഴുത്തിെന എടു വായി തുടങ്ങി.
എഴുത്തിെന്റ താത്പര്യം മനസ്സിലായേപ്പാൾ കാർത്ത്യായനിയമ്മയുെട മുഖഭാവം
മാറി, കുറ വ്യസനി . ഉടേന മുഖം സന്നമായി: ഇതാ ഇനിേയാ? എ
പറ െകാണ്ട് എഴു പാറു ട്ടിയുെട ൈകയ്യിൽ െകാടു . പാറു ട്ടി
എഴു വാങ്ങി വായിച്ചേപ്പാൾ വിഗതൈധര്യയായി, മുഖ ള്ള രക്ത സാദം
ആസകലം േപായി, േ തം േപാെല ആയി ചമ . നില വീഴുെമ
ഭയന്ന് കാർത്ത്യായനിയമ്മ മകെള താങ്ങി. എഴുത്ത് പാറു ട്ടിയുെട ൈകയ്യിൽ
നി ം നില വീണു. ശുദ്ധ കളവാണ് എ പാറു ട്ടി െതാണ്ട വിറ െകാ 

പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുെട പിടി േവർെപടുത്തി പിെന്നയും എഴുത്ത് എടു
വായി തുടങ്ങി. കാർത്ത്യായനിയമ്മ മകളുെട മുമ്പിൽ ആശ്ചര്യേത്താടു കൂട
നി .എഴു വായിച്ചിട്ട് പാറു ട്ടി അതു ദൂരെത്തറി . ഹാസ്യേത്താടുകൂടി
അമ്മയുെട മുഖ േനാക്കി കര െകാണ്ട് അമ്മാ എെന്ന ചതി ന്നതിന്
അമ്മ മന വരുന്നേല്ലാ എ േചാദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയാെത, തെന്റ
പു ിയുെട അവിശ്വാസെത്ത ഓർമ്മി വ്യസനി െകാണ്ട്, കാർത്ത്യായനിയമ്മ
വടേക്കെകട്ടിേല തിരി .
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അദ്ധ്യായം പത്ത്

ശൃണു സുമുഖി! തവ ചരണനളിനദാേസാ ഹം
േശാഭനശീേല, സീദ സീദ േമ.” ”
അ ം സൂര്യാസ്തമനേത്താടുകൂടി െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ സുന്ദരയ്യെന്റ ഉദയം
ഉണ്ടായി. ാഹ്മണെന കണ്ടേപ്പാൾ കാര്യത്ത്യായനിയമ്മയുെട മുഖം ’മുഴുതിങ്ക 
ളുദേയന കുമുദെമന്നതുേപാെല’ വികസി . സുന്ദരയ്യെന കണ്ടാൽ ഉടേന തെന്ന
ആ വീട്ടിെല ഭൃത്യെരല്ലാം ഓേരാ േകാണിൽ ഒതുങ്ങിെക്കാ ം. സുന്ദരയ്യേന്റയും
െചമ്പകേശ്ശരിനായികയുേടയും സംഭാഷണം വി ന്നതിൽ ആസക്തി
േതാ ന്നവർക്ക് ആശാെന്റ ഗതി അനുഭവെമന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി  
ണ്ട്. സുന്ദരയ്യനും കാർത്ത്യായനിയമ്മയും േസ്വച്ഛേപാെല ര മൂ നാഴിക
േനരം സ്വസ്ഥരായി സ്വകാര്യവാദം തുടർ . അന്നെത്ത സംഭാഷണത്തി 
െന്റ അവസാനത്തിൽ, അഭിലാഷെത്ത ദാനം െചയ്യാൻ െച ന്നതിനായി

ത്യക്ഷനാകുന്ന ഭഗവാെന എന്ന േപാെല, ഉചിതമായുള്ള സ് േ ാ ങ്ങൾ
െകാ ംമ ം കാർത്ത്യായനിയമ്മ സുന്ദരയ്യെന അഭിനന്ദി . സുന്ദരയ്യൻ അ
വഹിച്ചിരുന്ന നിേദശെത്ത, കാർത്ത്യായനിയമ്മയുെട അേപക്ഷാനുസാരമായി
അേദ്ദഹം തെന്ന െചമ്പകേശ്ശരി മൂത്തപിള്ളേയാട് അറിയി . മൂത്തപിള്ള
വർത്തമാനം േകട്ട ഉടേന, താൻ കിടന്നിരുന്ന കട്ടിലിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ്
’കാർത്ത്യായനീെട അടുത്ത് ആേലാചിേച്ചാ? ’എ േചാദി . ’െശാല്ലി
ആയി. െകാച്ചമ്മ സേന്താഷം താൻ ഹാകു . ഇവിെട െശാല്ലാൻ പറ .’
സുന്ദരയ്യൻ മറുപടി പറ . മൂത്തപിള്ളയും സുന്ദരയ്യനും സംഭാഷണം െകാണ്ട്
അന്നെത രാ ി ഒരു ശിവരാ ി ആക്കിക്കഴി . കാർത്ത്യയനിയമ്മയുെട കഥ
പിെന്ന പറേയണ്ടതുമില്ല. അടുത്തദിവസം നടേത്തണ്ട കാര്യങ്ങെള റിച്ച്
മനഃ ശം െച തെന്ന േനരം െവളുപ്പി . െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ മെറ്റാരാൾ ം
അ മിയ്ക്കവാറും നി യുണ്ടായില്ല. തെന്റ ശിേരാലിഖിതെത്ത ഓർത്ത് േഖദി ം,
സ്വാത്മനാ വരിച്ചി ള്ള പതിയുെട മേനാഹരമായ കേളബരെത്ത ധ്യാനിച്ച്
ആനന്ദി ം, സ്വ ണയാ ദനായിരുന്ന യുവാവിെന്റ പരിചര്യ തനിക്ക് അ  
പ്തമാക്കിത്തീർത്തിരി ന്ന വിേയാഗെത്ത വിചാരിച്ച് സദാ ആധിവശയായും
മന്ദഗതിയായ രജനിെയ ശപി ം, ഒചുവിൽ ആലസ്യേത്താടുകൂടി നി െയ

ാപിച്ച് ഭയങ്കരമായ സ്വപ് നങ്ങൾ ക ം, പാറു ട്ടിയും ഒരു വിധത്തിൽ രാ ി
കഴി കൂട്ടി.
അൽപമായുള്ള കാശം കണ്ട് ഉദയമാെയ േലാകർ നിശ്ചയി എങ്കിലും
ആദിത്യദർശനം അസാദ്ധ്യമായിരി . എെന്തന്നാൽ സർേവ്വാേന്മഷേത്ത 
യും പരിഖണ്ഡനം െച ന്ന ഒരു തമേസ്സാടുകൂടിയാണ് അന്ന് അരുേണാദയം
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ആയത്. ഉദയരാശിേവള കഴിഞ്ഡി ം ആകാശമണ്ഡലത്തിെന്റ മേനാഹരമാ 
യുള്ള നീലവർണ്ണെത്ത കാർേമഘസഞ്ചയങ്ങൾ മറച്ചിരി . ധൂമത്തിെന്റ
വർണ്ണേത്താടു സാമ്യമുള്ള ഒരു നീലിമാവ് ഭൂമിെക്കാരു പരിേവഷെമന്ന േപാ 
െല ആവരണം െചയ്തിരി . ഇതു േമഘങ്ങളുെട കാളനിറം ആകാശ
വ്യാപരി ന്ന ജലബി ക്കളിൽ തിബിംബി ന്നതിേന്റയും നിബിഡമാ 
യി നിൽ ന്ന വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിരുല്ലാസികളായി വിരമി ന്ന പ ങ്ങളുെട
മരതകവർണ്ണത്തിേന്റയും സേമ്മളനത്തിൽ നി ജന്യമായി ള്ളതാണ്.
ജീവസ്വരങ്ങളിൽ, അസ്വാസ്ഥ്യേത്താടു പറ നട ന്ന കാകഗണങ്ങളുെട
കർണ്ണാരു ദമായ നിനാദങ്ങളല്ലാെത അന്യപക്ഷിസ്വരങ്ങൾ േപാലും േകൾ 
പ്പാനില്ല. എന്നാൽ ഹുങ്കാരേത്താടുകൂടി പശ്ചിമസമു ത്തിെല തിരമാലകൾ
ഭൂേഭദനം െചയ് വാെനന്ന േപാെല ഗർജ്ജി ന്ന ഗംഭീരധ്വനി ഒേര തിയിൽ
േകൾപ്പാനുണ്ട്. ഉദയാനന്തരമുള്ള ഥമയാമം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതിേഘാരമായ
മാരിയും മാരുത ചാരവും ആരംഭി . വൃക്ഷങ്ങളിലും പുര റങ്ങളിലും നില ം
വൃഷ്ടി െപാഴിയുന്ന ിവിധമായ സ്വരങ്ങൾ ഇടകലർന്ന്, വണപുടേഭദനം
െച ന്ന അർണ്ണവർണ്ണത്തിെന്റ തിക്ക്, ഒരു ഉപ തിയായി ചമ . ദ്വഗ്വാ 
സികൾ എല്ലാം അവരവരുെട ഭവനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി അവരവർ ഹിതമായുള്ള
ഓേരാ സുഖവൃത്തികെള തുടർ .
പുലർച്ച ആയേപ്പാൾ മുതൽക്ക് െചമ്പകേശ്ശരിയിെലാരു െപാടിപൂരമായിരി .
ആ ഭവനത്തിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ അേഞ്ചാ എേട്ടാ ഉള്ളതുേപാെല േതാന്നി 

.. ഉരക്കളത്തിൽ അട ഥമന് അരി ഇടി ന്നതിനിടയിൽ ’െതള്ളിയതു
േപാരാ’ എ കുറ്റം പറയുന്നതിനും കാർത്ത്യായനിയമ്മ ഉണ്ട്. ഉേപ്പരിയിൽ
ശർക്കര പുരട്ടാൻ പാവുകാ ന്നിടത്ത് ’മുറുകിേപ്പാകരുത് ’ എ ഗുണേദാഷി 
ക്കാനും കാർത്ത്യായനിയമ്മ ഹാജർ. െകട്ടിനകത്ത് എരിേശ്ശരി മുതലായതിനു
നുറു ന്നിടത്ത് ’േവണ്ടിടേത്താളം അരിയിൻ. കൂടി ആളുവെര വേന്നക്കാം ’എ
ലു കൂടാെത വ്യയം െച െകാ ന്നതിന് അനുവദി ന്നതിനും കാർത്ത്യാ 
യനിയമ്മ തെന്ന. ഓേരാ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് ഓേരാരുത്തർ െകാ വരുന്ന
പഴ ലകൾ വാങ്ങി സംഭരി ന്നതും മ്രറാരുമല്ല. വിള മുതലായതു തുട മി 
നുസമാ ന്നതിനു നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന േവലക്കാരി ഉേപക്ഷ കാണി എ
സംശയി െകാണ്ട് ’ൈകയ്യിൽ കുരുേവാ? െവള്ളിേപാെല മിനുങ്ങണം’ എ
ശാസന െച ന്നതും ആ ീ തെന്ന. ഇരുപത്തിനാലു തിരിയിടുന്ന നിലവിള
മൂന്നിനുംഒ പൂമുഖ വ ന്നതിന് തലനാരിഴയിൽ േനർത്ത കവിണി കീറി
അ േറാളം തിരി െതറുത്തതും ന െട കാർത്ത്യായനിയമ്മതെന്ന. ഈ വക
േജാലികൾ കൂടാെത െവള്ള അടപ്പനിൽ കാ കൂട്ടിയ നൂറടച്ചതും മുഴ കൾ
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കൂടാെത െചറിയ െചറിയ കഷണങ്ങളാക്കി അടയ്ക്ക നുറുക്കി െവള്ളിക്കിണ്ണത്തിൽ
ആക്കിയതും, അരി കൂട്ടി പച്ചക്കർ രവും പുഴവും േചർത്ത് മണിത്തിരട്ടിയ
പുകയില െവള്ളി ഴലിൽ ഇട്ടതും, ഏലം, കരയാ , െകാട്ടേത്തങ്ങാ, കു മ
മുതലായി എ കൂട്ടം സാധനങ്ങൾ െവള്ളിലവംഗത്തളികയിൽ ഒരുക്കിയതും,
െവള്ളിത്തട്ടത്തിൽ പള്ളി റം തളിർെവറ്റില നിരത്തി സുമാറാക്കിയതും പു 

ിെയ റി ള്ള പരമവാത്സല്യം േഹതുവായിട്ട് എ ം വർത്തി ന്നതിനു
സന്നദ്ധയായിരി ന്ന കാർത്ത്യായനിയമ്മ തെന്ന.
ആദിത്യാസ്തമനേത്താടുകൂടി പാചകന്മാരുെട സാഹസങ്ങൾ ഒതുങ്ങി. മഴയും ഒ  
നി . പൂമുഖം അണ്ടർേകാെന്റ മണിമന്ദിരം േപാെല േശാഭി .പടിഞ്ഞാറുള്ള
വാതിൽക്കൽ നി ചുവന്ന െവളിയടെയയും, െവള്ള േമൽക്കട്ടിേയയും. സൂ 
ര്യപടെമത്ത, തലയണ എന്നിതുകെളയും, പൂമുഖത്ത് ഇട്ടിരുന്ന കട്ടിലിനു ചു ം
വിരിച്ചിരി ന്ന കവളപ്പാറ പു പായകെളയും, ദീപയഷ്ടി േപാെല എരിയുന്ന
ദീപെത്തയും േനാക്കി സേന്താഷിപ്പിച്ചി കാർത്ത്യായനിയമ്മ അറ രയിേല
തിരി . ഈ ആഡംബരങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി ചില വാല്യക്കാർ ശ
ആശാെന ക്ഷണി . ’പിള്ളെര-അ-എന്റടു കളിച്ചാലെക്കാെണ്ടാണ്ടേല്ലാ-
വ താ ടും, പറേഞ്ഞക്കാം ’ ആശാൻ ഇതിെലാന്നിനും െചരുന്നിെല്ല റച്ച്
ആയുധ രയിൽത്തെന്ന കിട .
പാറു ട്ടിയുെട സ്ഥിതി വായനക്കാർക്ക് ഊങിക്കാവുന്നതാണ 
േല്ലാ.വടേക്കെക്കട്ടിലും മ ം പുരുഷന്മാരുെട സഞ്ചാരം അന്ന് അധികമുണ്ടായിരു 
ന്നതിനാൽ പാറു ട്ടി അറ രയിൽത്തെന്ന ഇരുന്നേതയു . പതിവുേപാെല
കുളി മുതാലയവതുംയും കഴിച്ച് തനി േനരിടാൻ േപാകുന്ന ഉപ വെത്ത
തടു ന്നതിനുള്ള വഴികളും ആേലാചി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ, കാർത്ത്യായനി 
യമ്മ ചില ആഭരാണാദികെള താങ്ങി എടു െകാ പാറു ട്ടിയുെട മുമ്പിൽ
എത്തി. ’തങ്കം നീ ഒരു കാര്യം െചയ്യണം. ഇതാ ഈ ഉൾെക്ക ം കണ്ഠശരവും
നാലുപന്തിയും െകട്ടിേക്കാ; പിെന്ന ഈ തക്കയും കൂടി ഇേട്ടാ. വാ, ഇ വാ, ആ
മൂ ത്തി എടു കളയരുേതാ? അടു വാ-തണ്ടയും പാദസരവും ഞാൻതെന്ന
കാലിലി തരാം. േനാക്ക്, ഇതാ കേണ്ടാ, നിന ടുക്കാൻ എെന്റ പുടവയും
കവിണിയും ഞാൻ തെന്ന എടുേത്താ വന്നിരി . പട്ടക്കരേയ, വലിയ
പട്ടക്കര’ എന്നിങ്ങെനെയല്ലാം പറഞ്ഞതിനു പാറു ട്ടി മറുപടി പറയാെതയും
അനുസരണഭാവം കാണിക്കാെതയും നി .
കാർത്ത്യായനിയമ്മ: ’എെന്റ തങ്കം അല്ലേയാ? തല ഉണങ്ങീട്ടിെല്ലങ്കിൽ മുേമ്പാ
െകട്ടി ഇടണ്ട. ഇതാ പൂ തലയിൽ ചൂടിേക്കാ തങ്കം. ഒരു ചാ െപാ ം െതാടണം.’
പാറു ട്ടി: ’ഇെതല്ലാം എന്തിനായിെട്ടന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.’
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കാർത്ത്യായനിയമ്മ: ’ഒ ം അറിയാത്ത േപാെല!ഇതാണേല്ലാ!ഞാൻ പറയുന്ന 
തു േകൾക്ക്.’ പാറു ട്ടി: ’എന്തിനായിെട്ട പറയണം.’
കാർത്ത്യായനിയമ്മ: (പു ിയുെട അടു െച സാവധാനത്തിൽ) ’എന്തെന 

ഞാൻ പറേഞ്ഞ കഴിയുേവാ? പിെന്ന-ഇ വലിയതമ്പി അ ന്ന് ഇവിെട
വരു േപാലും.’
പാറു ട്ടി: ’വരെട്ട; അതിനു ഞാൻ എ േവണം?’
കാർത്ത്യാനിയമ്മ : ’നീ ശുണ്ഠി േകറി നിൽ ന്നെതന്തിന്? നീ വല്ലതും മല
മറിക്കണെമ വേല്ലാരും പറേഞ്ഞാ? നിന േനേര ഒ നി കളയരുേതാ?
േഅ്രത പറയു .അല്ലാെതാ ം േവണ്ട. അേദ്ദഹം പേക്ഷ,-നിെന്ന-പിെന്ന
കാണണെമ പറഞ്ഞാേലാ?’
പാറു ട്ടി : ’എെന്ന കാണണെമ പറകേയാ? അ മര്യാദ ഇല്ലാത്ത
ആളാേണാ അേദ്ദഹം?’
കാർത്ത്യായനിയമ്മ: ’ഒരുത്തിെയ കാണണെമ പറയുന്നതു മര്യാദേകാേടാ
? ഇെതവിടുെത്ത ന്യായം? നല്ല േയാഗ്യത തെന്ന! ആെട്ട നിെന്ന സംബന്ധം
െചയ്യാനാെണങ്കിേലാ?’
പാറു ട്ടി: ’എന്നാൽ സംബന്ധം െച േമ്പാൾ ക െകാള്ളണം.’ കാർ 
ത്ത്യായനിയമ്മ: ’െപണ്ണിെന കാണാെത സംബന്ധം െചയ്ക എവിെടെയങ്കിലും
നട േണ്ടാ?’
പാറു ട്ടി: ’ഭർത്താവു തെന്ന െപ കാണാൻ ഒരുങ്ങി റെപ്പടുക ന െട
ഇടയിൽ നട േണ്ടാ? അതു േകൾക്കെട്ട.’
കാർത്ത്യായനിയമ്മ: ’അേദ്ദഹമല്ലാെത ആരു വ കാണണെമന്നാണ് നിെന്റ
അഭി ായം ?’
പാറു ട്ടി: ’അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛേനാ അമ്മാവേനാ വ കാണെട്ട.’
കാർത്ത്യായനിയമ്മ: ’അച്ഛൻ വലിയ ത രാൻ കൽപ്പിച്ചിെങ്ങഴുന്ന !പ ം
നട ന്ന കാര്യം തെന്ന! ’ പേണ്ട ഗർഭിണി ’ എന്ന െചാ േപാെല ആലസ്യവും
കൂടി ഉണ്ട്.’
പാറു ട്ടി: ’എന്നാൽ അമ്മാവനാകാമേല്ലാ?’
കാർത്ത്യായനിയമ്മ: ’ഇല്ലാത്ത ആളുകെള നിനക്കായിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയു 
േമാ?’
പാറു ട്ടി: ’എന്നാൽ ബ ക്കളിൽ േവേറ ആെരങ്കിലും വരെട്ട.’
ഈ വാ കൾ േകട്ട് കാർത്ത്യായനിയമ്മ കുറ േനരം ആേലാചനേയാടുകൂടി
നിന്ന് ഉത്തരം ഒ ം പറവാൻ പാടില്ലാെത കുഴങ്ങി. ഒടുവിൽ േഭേദാപായം
അനുഷ്ഠിക്കതെന്ന എ നിശ്ചയിച്ച് ഇങ്ങെന പറ ;
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’അവരവർ േവണ്ടത് അറി കൂെടങ്കിൽ പറയുന്നതു േകൾക്കണം. ഇതു
’െവള്ളത്തിലുമില്ല, കര മില്ല ’ എ പറഞ്ഞേപാെല ആയിത്തീർന്നേല്ലാ.
നീ ആെരെക്കാതി െകാണ്ടിരിക്കയാണ്? നീ അല്ലേയാ എഴു വായിച്ചത്?
എഴു കള്ളമാെണ നീ മാ ം പറഞ്ഞാൽ മതിേയാ? കാത്തിരുേന്നാ,
ഒടുവിൽ നീ തെന്ന ദുഃഖി ം.’
പാറു ട്ടി: ’ഇതിലും വലിയ ദുഃഖം ഏതാണ് ?’
കാർത്ത്യായനിയമ്മ : ’ഏതിലും ?’
പാറു ട്ടി: ’തമ്പി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയാകുന്നതിലും?’
കാർത്ത്യായനിയമ്മ : ’അേദ്ദഹത്തിന് എന്താെണാരു കുറവ്? അവസ്ഥ േപാെര 
േന്നാ, മുതലിെല്ലേന്നാ, അേതാ സൗന്ദര്യം കുറെവേന്നാ?’
പാറു ട്ടി: ’അെതല്ലാമുണ്ട്. അതിലും വലിയ ഗുണങ്ങൾ ഇെല്ലേന്ന ഉ .’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (ഹാസ്യമായിട്ട് ) ’എെന്തല്ലാമാണു നിെന്റ വലിയ ഗുണ 
ങ്ങൾ? േകൾക്കെട്ട? അങ്ങെത്ത ബുദ്ധി നിസ്സാരമായി ള്ളത്; എെന്റ മകളുെട
ബുദ്ധി മനുഷ്യെര കവിഞ്ഞത്! ആെട്ട, പറയണം.’
പാറു ട്ടി: (ഈ ഹാസ്യവാ കൾ േകട്ടി ം തെന്റ ഗൗരവെത്ത വിടാെത)’
മനുഷ്യരായാൽ ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകളുെട ദാരിദ്യം ഏതു
പുരുഷനിൽ കാണുേന്നാ അങ്ങെനയുള്ള ആളുകളുെട ഭാര്യ ആകുന്ന ീക്ക്
േവേറ നരകമില്ല.’
കാർത്ത്യായനിയമ്മ: ’ ഈ സംഗങ്ങൾ ഒ ം എനി മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
അങ്ങേത്ത നല്ല ഗുണങ്ങളിൈല്ല നീ പറഞ്ഞാൽ േപാരേല്ലാ.’
പാറു ട്ടി: ’ഉള്ളതിൽ ഒരു സദ്ഗുണം േകൾക്കെട്ട;അമ്മ പറയണം.’
കാർത്ത്യായനിയമ്മ: (കുറച്ച് ആേലാചിച്ചിട്ട് ) ’േനരവും േപാണേല്ലാ ഈശ്വരാ
!ഇെതെന്താരു ദുസ്തർക്കമാണ്!അേദ്ദഹത്തിേനാളം ശൗര്യം ആർക്കാണുള്ളത്?’
പാറു ട്ടി: ’ശരി, അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരി മേല്ലാ. ന െട കരുമെനേപ്പാ 
െല ശൗര്യം-’
പാറു ട്ടിയുെട വാ കെള അവസാനിപ്പി ന്നത് കാർത്ത്യായനിയമ്മ
സമ്മതിച്ചില്ല: ’അധിക സംഗം േകറി മുഴു േപാണു. മതി മതി-ഏെറ കി 
ഴ േപായാൽ ക ചവി ം.പറ പറ െകാ വരുന്നത് തമ്പി അ
പട്ടിെയേന്നാ?’ എ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ കടുത്ത േകാപേത്താെട പറ .
പാറു ട്ടി: ’എ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ശൗര്യം മനുഷ്യരിൽ അസംഖ്യം േപർ ം
മൃഗജാതിയിൽ അേനകത്തിനും സഹജമായുള്ള ഒരു ഗുണമാണ്. മനുഷ്യർ
മാ മുള്ള ചില വിേശഷഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിേലെതങ്കിലും തമ്പിഅേദ്ദഹ 
ത്തിനുേണ്ടാ എന്ന് എനി സംശയമുണ്ട്. അതാണു ഞാൻ പറ വന്നത്.
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െവറുേത േദഷ്യെപ്പേടണ്ട.’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’പറയുന്നതിെനാെക്ക തടിെമാറ പറ െകാ ക.
നല്ല ഗുരുത്വം! അേല്ല, നീ ഈ മുറയും തറയും പറയുന്നേല്ലാ. നിെന്റ ആ മാതിരി
എവിടെത്ത നടപ്പാണ്? ’
പാറു ട്ടി: ’ഒരിടേത്തയും നടപ്പല്ലായിരിക്കാം. എെന്റ ഈ മാതിരിെകാണ്ട്
ഒരുത്തർ ം േദാഷത്തിനു വഴിയില്ലേല്ലാ. ഉേണ്ടാ ?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’ഉേണ്ട ഉണ്ട്. നിന തെന്ന. ’
പാറു ട്ടി: ’എെന്റ ഗുണത്തിന് ഞാൻതെന്ന വിേരാധിയായിത്തീരുേമാ ?ഒരിക്ക 
ലുമില്ല. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’അറിയുേമ! മിടുമിടുക്കി തെന്ന! ലാളി ലാളി വക 

െകാള്ളാെത ആയിത്തീർ . അച്ഛൻ വളർ ന്ന മക്കള് ഇങ്ങെന വരും.
േകൾപ്പാനാരുമിെല്ലന്നാണ് ഒരു ഹുങ്ക്. വരെട്ട പഠിപ്പിേച്ചക്കാം. ’
പാറു ട്ടി: ’അമ്മ എെന്ന ഇങ്ങെന െവറുേത വ്യസനിപ്പി ന്നെതന്തിന്? എെന്റ
മനസ്സിെന്റ സ്ഥിതികൂടി കുറെച്ചങ്കിലും ആേലാചിക്കാെതയും എൻെര സുഖെത്ത
തീെര േനാക്കാെതയും ഇങ്ങെന പറയുന്നതിന് അമ്മ േതാ ന്നേല്ലാ. ഞാൻ
പറയുന്നതു കാര്യമാേണാ എന്ന് ആേലാചിച്ചി േദഷ്യെപ്പടണം. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’കാര്യം! കാര്യം ! നിനെക്ക കാര്യമറിയാം?മിനെക്ക
േവലയ തുടങ്ങി കുറച്ചിലുമായി. അേദ്ദഹം ഇേപ്പാൾ വരികയും െച മ 
േല്ലാ!എ െച ം?’( ൈകകുട െകാണ്ട് ) ഇവെളെക്കാ വിവൃത്തിയില്ലാതാ 
േയ എന്റീശ്വരാ!’
പാറു ട്ടി: ’◌്അമ്മ വരുത്തിവച്ച അനർത്ഥത്തിനു മ ള്ളവേരാടു േദഷ്യെപ്പടുന്ന 
െതന്തിന് ?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’ഞാൻ വരുത്തിവച്ചത് !ആർ േവണ്ടി? എനി
സുഖമായിരിക്കാേനാ? (പിെന്നയും മേനാഗതമായിട്ട് ഉറെക്ക ) അടിക്കയും
പിടിക്കയും െചയ്യേട്ടാ ഇനി ? ആ മുഹൂർത്തത്തിനു തെന്ന േകറിത്തിരി
െകാണ്ടാെലങ്ങെന? (സാമവാക്കായിട്ട് ) തങ്കം, എെന്റ െപാന്നല്ലേയാ? എ
കുറച്ചിലാെണ നീ തെന്ന ഒ വിചാരിക്ക്. അറിവുള്ളവളാണേല്ലാ നീ.’
പാറു ട്ടി: ’ഇ ക്ഷണത്തിൽ ഇങ്ങെന വരുെമ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല.
ഞാൻ എ െച ം? എനി തമ്പിഅേദ്ദഹെത്ത റിച്ച്, എ െകാേണ്ടാ,
തീെര ബഹുമതി േതാ ന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ േചർച്ചയും യാസമാണ്.
ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഇേപ്പാഴേത്തതിലും സംഗതിെയ വഷളാ ന്നെതന്തിന്? ’
ഇങ്ങെന തെന്റ അഭി ായെത്ത പാറു ട്ടി ഖണ്ഡി പറ . ശാന്ത  
കൃതരായുള്ള ജനങ്ങൾ ഥമദൃഷ്ടി ഭീരുക്കളാെണ േതാന്നിേയക്കാം.

https://thalilakkam.in/



മാർത്താണ്ഡവർമ്മ - സിവി രാമൻപിള്ള 106

അനായാേസന അവെര സ്വാധീനമാക്കാെമ ം ആളുകൾ വിചാരി േപാകും.
എന്നാൽ സമബുദ്ധികളും ഉന്നതമതികളും ക്ഷമാശീലരുമായുള്ള ജനങ്ങൾ
തങ്ങളുെട ഹിതങ്ങൾ വിരുദ്ധമായി എെന്തങ്കിലും സംഗതി േനരിടുന്ന
അവസരങ്ങളിൽ, ഉന്നതശീലന്മാരായുള്ളവെരക്കാൾ ൈസ്ഥര്യവും ൈധര്യ 
വും കടിപ്പി ം. ഈ വിധമുള്ള സ്വഭാവവിശിഷ്ടതകെള തെന്റ പു ി

ദർശിപ്പിച്ചേപ്പാൾ കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട ശരീരം ഒ വിയർ .
എ െകാെണ്ടന്നാൽ േകാപികളും തഗതികളും ആയുള്ളവരുെട േകാപ 
ൈവരാഗ്യാദികൾ ജലാശയങ്ങളിൽ സംഭൂതമാകുന്ന തിരത്തള്ളൽ േപാെല
അൽപ്പകാലേമ നിൽ കയു . തൽക്കാലേഹതുവായ ശക്തിയുെട ക്ഷയ 
േത്താടുകൂടി ഏതാദൃശന്മാരുെട അവിേവകസാഹസങ്ങൾ അസ്തമി ന്നതാണ്.
പാറു ട്ടിെയേപ്പാലുള്ള സാത്വികഗുണവ ക്കളുെട ആർജ്ജവശീലത്തിനു
ധ്വംസനം സംഭവിച്ചാൽ പിന്നീടു സന്ധിക്ക എ ള്ളത് അതിവിഷമമാണ്.
ഈ തത്വം കാർത്ത്യായനിഅമ്മ അറിഞ്ഞിരു . അതിനാൽ പാറുക്കട്ടിയുെട
വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ താൻ െകട്ടിവന്നിരുന്ന ഏഴുനിലമാടത്തിെന്റ അസ്തിവാരം
മറി േപാെയ കാർത്ത്യായനിഅമ്മയ േബാദ്ധ്യമായിട്ട് വളെര പരവശ 
യായിച്ചമ . എന്നാൽ തമ്പിയുെട വരവ് അടുത്തിരി ന്നതും, സുന്ദരയ്യെന്റ
കൃ ിേമാപായങ്ങൾ അനുകരിച്ച് താൻ െച ന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായാൽ
ഭൃത്യർ േപാലും ഹസി മേല്ലാ എ ള്ളതും, തെന്റ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുെമ
വിചാരിച്ചിരുന്ന േ യ കൾ പാറു ട്ടിയുെട ഒരു വാക്കാൽ നഷ്ടമാകുന്നതും
ഓർത്തേപ്പാൾ വിയർ മാറി കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട സ്വാഭാവികമായുള്ള
ഗാംഭീര്യവും സിദ്ധാന്തവും ഉജ്ജ്വലിച്ച് ആ ീ േകാപംെകാ വിറ തുടങ്ങി;
ഏകപു ിെയ ം മ ം പാറു ട്ടിെയ റി ള്ള വിചാരങ്ങൾ അകെലയായി.
പു ിെയ ഹരി െമ ള്ള സ്ഥിതിയിലായിട്ട് കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട
ബാഹുക്കൾ ചില ഇളക്കങ്ങളുമുണ്ടായി. ഇതുകൾ കണ്ടി ം പാറു ട്ടി വഴി 
െപ്പടുന്നതിനുള്ള ഭാവം ഒ ം കാണിച്ചില്ല. സാധാരണയായി േലാകത്തിൽ
ക വരുന്നതു ര പക്ഷങ്ങളായി ജനങ്ങൾ തിരിയുന്ന സംഗതികളിൽ ന്യായ 
മുള്ള ഭാഗ ൈധര്യവും ഇതരപക്ഷത്തിൽ ഭീരുത്വവും, ൈധര്യമുണ്ടാകെകാണ്ട്
ഒരു ഭാഗ ക്ഷമയും,മറുപക്ഷത്തിൽ ഭീരുത്വവും േഹതുവായിട്ട് അവിേവകവും,
ക്ഷമമൂലം ഒരു ഭാഗ ധർമ്മാധർമ്മവിചാരവും, അവിേവകമുള്ള പക്ഷത്തിൽ
ഫലസം ാപ്തിയിലുള്ള അത്യാകാംക്ഷെകാ കാര്യസിദ്ധിക്കായി അനുഷ്ഠി  
ന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളുെട ന്യായാന്യായവിേവചനം ഇല്ലായ്മയും ഉണ്ടായിരി ന്നതാണ്.
പാറു ട്ടിയുെട മനഃേ ശത്തിന് എ േത്താളം ഇളക്കമുണ്ടാേയാ അ േത്താളം
അവളുെട നിശ്ചയത്തിന് ഉറ മുണ്ടായി. പാറു ട്ടി ക്ഷമയും ൈസ്ഥര്യവും
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എ േത്താളം ദർശിപ്പി േവാ അ േത്താളം േകാപാദിദുശ്ശീലങ്ങൾ കാര്യ 
ത്ത്യായനിഅമ്മ ത്യക്ഷമാക്കി. തമ്പിെയേപ്പാലുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ീെയ
കാമി േമ്പാൾ ആ പുരുഷെന ത്യജി ന്നതിനു േവണ്ടിയുള്ള നിശ്ചയേത്തയും
ൈസ്ഥര്യേത്തയും സ്വാഭി ായാഭിമാനെത്തയും ആ ീയിൽ ജനിപ്പി ന്ന 
തിനുേവണ്ട ശക്തിയുള്ളതായ സംഗതികൾ ചിലതുണ്ടാേയക്കാെമ ള്ളത്
കാര്യത്ത്യായനിഅമ്മ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഭർത്താക്കന്മാരായി വരുന്നവർ
ദുഷ്ടേരാ ശിഷ്ടേരാ എ ള്ള ആേലാചനയും അംഗീകാരനിേഷധ സ്വാത ്യവും
മലയാള കുല ീകൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്തിനാലും, പാറു ട്ടിയുെട പരി 
ശുദ്ധമായുള്ള േ മത്തിെന്റ മഹത്വം ഹി ന്നതിന് തനിക്ക് ബുദ്ധിശക്തി
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും ആ വിധമായുള്ള േ മത്തിെന്റ അപരിമിതാവസ്ഥ
പരിചയത്താലാവെട്ട മ കാേരണ ആകെട്ട തെന്റ അറിവിൽ െപട്ടിട്ടില്ലാതി 
രുന്നതിനാലും, തൻെര േഭഷജങ്ങൾ കണ്ടാൽ തെന്ന റി ള്ള വാത്സല്യം
േഹതുവാെയങ്കിലും പാറു ട്ടി വഴിെപ്പടുകതെന്ന െച െമന്ന് കാർത്ത്യായനി 
അമ്മ വിചാരിച്ചിരു . അതു േകവലം മൗഢ്യെമന്ന് ഇേപ്പാൾ േബാദ്ധ്യെപ്പ
എങ്കിലും ഒ കൂടി പരീക്ഷിക്ക എ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പാറു ട്ടിയുെട ഒടുവിലെത്ത
വാ കൾ സംബന്ധിച്ച് കാര്യത്ത്യായനിഅമ്മ അതിേകാപിഷ്ഠയായ ഭാവ 
ത്തിൽ ഇങ്ങെന േചാദി : ’എ െകാണ്ടാണ് ?നിങ്ങൾ മൂന്നാം നാളാേണാ?’
പാറു ട്ടി: ’അതല്ല. അച്ഛൻ മരിക്കാറായി കിട േമ്പാൾ ഭാര്യയുണ്ടാക്കാൻ
പുറെപ്പടുന്ന മകൻ നല്ല ഭർത്താവായിരിക്കയില്ല. എ മാ മല്ല- ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ:’േഛ!ഇപ്പറയുന്നതാര് ? നിൻെര ഗുരുത്വം പറവാനില്ല!
എെന്റ വയറ്റിേല കിടന്നതല്ല നീ. നിൻെര പാേട വിധിേയ ആയിേക്കാ.
തലയിെലഴു േപാലല്ലാെത വരുേമാ?’
ഇ കാരം പറയുകയും താൻ െകാ വന്നിരുന്ന ആഭരണാദികെള പാറു ട്ടി 
യുെട കട്ടിലിേന്മൽ ഇടുകയും െചയ്തിട്ട് അറ ര ആകപ്പാെട കിടുങ്ങത്തക്കവണ്ണം
ഊേക്കാെട ചാടി കാർത്ത്യായനിഅമ്മ വടേക്കെക്കട്ടിേല യാ യായി.
അറ രയിൽ നി േമൽപ്പറഞ്ഞ െകട്ടിേല കട ന്നതിനുള്ള വാതിലിെന
ഉടേനതെന്ന പാറു ട്ടി അടയ്ക്കയും െച .
തമ്പിയുെട അത്യാഡംബരേത്താടുകൂടിയുള്ള ആഗമനവും, അേദ്ദഹെത്ത െചമ്പ 
കേശ്ശരി മൂത്തപിള്ള ബഹുമാനപൂർവ്വം എതിേര െചയ്ത സൽക്കാരവിധികളും,
സുന്ദരയ്യൻ െചമ്പകേശ്ശരിയിെല നായകത്വം വഹി കടിപ്പിച്ച അതിസാമർ 
ത്ഥ്യങ്ങളും, ഉപ്പിലട്ടത് അറുപത്തിനാലും തുടങ്ങിയുള്ള സാധനസമന്വിതമായ
സദ്യയുെട േകാലാഹലങ്ങളും ന്ധവിസ്തരം ഭയ വിവരിക്കാെത മ കഥാഭാ 
ഗങ്ങളിേല േവശി .
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തമ്പി ഊണു കഴിഞ്ഞ് മുറുക്കി ടങ്ങിയേപ്പാൾ അറ രയുെട വടേക്കവാതിൽ 
ക്കൽ െചമ്പകശ് േസരി മൂത്തപിള്ള കവാ െച തുടങ്ങി. ശുദ്ധന്മാരിൽ
മുമ്പനായ െചമ്പകേശ്ശരി മൂത്തപിള്ള തെന്റ ഭാഗിേനയി വാതിലടച്ചിരി ന്ന
വൃത്താന്തം സുന്ദരയ്യൻ പറഞ്ഞറികയാൽ വാതിൽ തുറപ്പി ന്നതിനായി
അവിെട എത്തിയിരി ന്നതാണ്. വാതിലടച്ചിരി ന്നതു കണ്ടേപ്പാൽ തെന്റ
സേഹാദരിയുെട മങ്ങൾ പാറു ട്ടിയുെട ഇച്ഛ വിരുദ്ധമായിരു എന്ന്
മൂത്തപിള്ളയ മനസ്സിലായി. തെന്റ സേഹാദരി, െചമ്പകേശ്ശരിത്തറവാ 
ട്ടിെന്റ അവസ്ഥ ന നത വരു ന്നതായും പാറു ട്ടിയുെട ഹിതത്തിനു
വിരുദ്ധമായും ഉള്ള യാെതാരു കാര്യത്തിനും ഒരുെമ്പടുന്നതെല്ല ം മൂപ്പർ
വിശ്വാസമുണ്ടായിരു . എന്നാൽ േമൽപ്പറഞ്ഞതുേപാെല വാതിലിൽ ഗാ  
േകറിയേപ്പാൽ മുതൽക്ക് ആ വിശ്വാസത്തിനു കുറച്ചിളക്കമുണ്ടായി ടങ്ങി.
തെന്റ അനന്തരവെള തമ്പി സംബന്ധം െചയ്താൽ നെന്നന്ന് മൂത്തപിള്ളയ്ക്ക്
അഭി ായമുണ്ട്. തമ്പി സംബന്ധം െച െമ ള്ള നിശ്ചയംെകാണ്ട് അേദ്ദ 
ഹത്തിെന്റ പക്ഷത്തിൽ ത്യക്ഷമായി േചർന്ന എ വീടരുമായി േയാജി
പടേക്കാ കൾ കൂ ന്നതിൽ ചില സഹായങ്ങളും െചയ്തിരി . ഈ വിവരം
യുവരാജാവറിയുേമ്പാൾ വലുതായ ആപ ണ്ടാകുെമ ള്ളതിനാൽ തമ്പിയുെട
സഹായെമങ്കിലും ബലമായി ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമായിരി .
തമ്പിയുെട ആ ഹം നിറേവറ്റാെത വന്നേപാെല തിരി യാ യാ ന്നതാ 
യാൽ ിശ സ്വർഗ്ഗത്തിലാകുെമന്നതു തീർച്ചയാണ്. അതിനാൽ തെന്റ
അനന്തപവളുെട ശാഠ്യം നീക്കി തമ്പിെയ കാണുന്നതിന് അനുവദിക്കതെന്ന േവ 
ണ്ടിയിരി . സാധുശീലയായ ഭാഗിേനയിെയ നിർബന്ധിക്ക എ ള്ളതിന്
മന ൈധര്യെപ്പടു മില്ല. ആകപ്പാെട ഈ വിധമുള്ള വിചാരങ്ങൾെകാ
വിഷണ്ണനായേപ്പാൾ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ, തമ്പി, സുന്ദരയ്യൻ ഇവേരാട് മൂത്ത 
പിള്ളയ ബഹുനീരസം േതാന്നി ടങ്ങി. എങ്കിലും പിന്മാറാൻ പാടില്ലാത്ത
സ്ഥിതിയിലായിരി ന്നതുെകാണ്ട് നീരസെത്ത അട കതെന്ന എ റച്ചിട്ട
വാതിലിൽ വിളി ന്നതിനായി മുേമ്പാ നട . വിളിച്ചാൽ പാറു ട്ടി വാതിൽ
തുറ േമാ എ ം, തുറന്നാലും തമ്പിെയ കാണുന്ന സംഗതിയിൽ വിേരാധം
പറകയില്ലേയാ എ ം ഉള്ള സംശയങ്ങേളാടുകൂടി അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം
തല േചാറി ം, തെന്റ വൃത്തിെയ റി െവറു േതാന്നി പ കടി ം,
ൈകെഞരി ം, മേറ്റാേരാ േചഷ്ടകൾ കാട്ടിയും, കുറ േനരം നട . വാതിലിൽ
ത ന്നതിനായി മുേന്നാ നട ം; മാതുലനു വിഹിതമായുള്ള കാര്യം അല്ലേല്ലാ
കരുതി പിേന്നാ തിരിയും; തമ്പിെയ ധിക്കരി എ വരുത്തി ടേല്ലാ എ
വിചാരി പിെന്നയും മുേന്നാട്ടടു ം; തെന്ന ആ നിലയിൽ ആക്കിയ സേഹാദ 
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രിയുെട ദുർേമ്മാഹെത്ത റി ം കലുഷേത്താടുകൂടി പിെന്നയും പുറേകാ മാറും;
കാര്യം സഫലമാെയങ്കിൽ എ ഭാഗ്യെമ ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി പിെന്നയും
മുേന്നാ െച ം-ഇങ്ങെന ഒരു നാഴികേയാളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ ഒരുവിധം
ഒ നിശ്ചയി െകാ വാതിലിേന്മൽ തട്ടി. അക നി തിശബ്ദം
ഒ ം ഉണ്ടായില്ല. ’തങ്കം, തങ്കം ’ എന്ന് സാവധാനത്തിൽ വിളി . കാരണവർ
വിളി എന്നറിഞ്ഞ് പാറു ട്ടി വാതിൽ തുറന്ന് വാതിലിെന്റ പുറകിലായി
മാറിനി . ’തമ്പിഅ ന്ന് നിെന്ന കാണാൻ വരു . കതകട കളയരുത്.
കുറച്ചിെലാ ം വരുത്തരുത്. മാനമുള്ളാളുകളാണ്. അത് ഓർമ്മേവണം,’ എന്ന്
ഒരു വിധത്തിൽ പറ കൂട്ടീ മൂത്തപിള്ള ചാവടിയിേല ാന്തെനേപ്പാെല
പാ . കുറ േനരം അവിെട ഇരുന്ന് മനസ്സമാധാനം വരുത്തീട്ട് തമ്പിയുെട
സമീപേത്ത െച .
അൽപ്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സുന്ദരയ്യൻ അക നി പൂമുഖത്തിേല ചാടി
തമ്പിയുെട കർണ്ണങ്ങളിൽ എേന്താ മ ി . തമ്പി ഗംഭീരനായി എഴുേന്ന .
ഉടുത്തിരുന്ന കവിണി േനാക്കി, ശരിയായിരി എ നിശ്ചയം വരുത്തി
പടിഞ്ഞാറുള്ള വലിയതളത്തിേല തിരി . പുറെക അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഛായ 
യായി സുന്ദരയ്യനും എത്തി. മൂത്തപിള്ളകൂടി എത്തി സുന്ദരയ്യെന തട . തമ്പി
ഏകനായി അറ രയിേല യാ യാരംഭിച്ചേപ്പാൾ ’സലേജ്ജാഹ’ ത്തിെന്റ
മു ള്ള അർ നൻെര ഇരിപ്പിലും അതിേകമമായി െഞളിഞ്ഞ് ൈകലസുെകാ 
ണ്ട് അധരം തുടയ ക, മീശ ഒതു ക, കുടുമെയയും പുരികങ്ങെളയും തേലാടി
മിനുസമാ ക, കണ്ഡലങ്ങെളപ്പിടിച്ച് ശരിയായ സ്ഥാന റപ്പി ക, ക വച്ച
മുഖ കൾ പുറ കാണത്തക്ക സ്ഥിതിയിൽ േമാതിരങ്ങൾ തിരി വ ക-ഈ
വക വൃത്തികേളാടുകൂടി തമ്പി അറ രയിേല കട .
തെന്റ പാദം അറ രയ്ക്കക വച്ചേപ്പാേഴ തെന്ന തമ്പി പരമാനന്ദചിത്തനാ 
യി. ഇരട്ട ടൽ െപാന്നരഞ്ഞാണത്തിെന്റ െചമ്പകെമാ കൾ പുറെപ്പടുവി ന്ന
’ഘിണിഘിണി ’ സ്വരം അതിമധുരം. രസജ്ഞയാെണങ്കിൽ പാറു ട്ടി
തമ്പിക്കടിമെപ്പടും; സംശയമില്ല. കണ്ണാടിയിഴയിലുള്ള വ ത്തിെന േഭദിച്ച്
കാന്തിെയ നാലുപാടും ചിതറുന്ന ഊരുക്കളായ സ്വർണ്ണസ്തംഭങ്ങളും കളഭാഞ്ചി 
തമായുള്ള മാറിടവന േദശവും നഖരങ്ങളായുള്ള െചറു െചന്താമരദളങ്ങളും
ദന്തങ്ങളായുള്ള മുല്ലമുകുളങ്ങലും ഭംഗങ്ങളായുള്ള ശൃംഗാരരസസാഗരതരം 
ഗങ്ങളും ഫാലേദശാകാശത്തിൽ േശാഭി ന്ന കു മതിലകമായ അസ്തമയ
ദിവാകരനും െകാഞ്ചി ഴ തൂകി ടങ്ങിയിരി ന്ന പുഞ്ചിരി ളിർനി 
ലാവും അംഗുലീയാദി ആഭരണങ്ങളിെല വജ്യങ്ങളായ നക്ഷ പംക്തികളും-
ഇതുകളുെട മേനാഹരമായുള്ള സേമ്മളനം കണ്ടാൽ ’ക ം െമെല്ലണീ കാലിണ
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കുമ്പിടും. ’ പാറു ട്ടി നിലെത്താരു പായിേന്മൽ ഇരിക്കയായിരു . തമ്പിെയ
കണ്ടേപ്പാൾ കപടേയാഗിയായ രാവണെനക്കണ്ട സീതെയേപ്പാെല െഞട്ടി
എഴു് നേനറ്റ് പഠിഞ്ഞാേറാ നീങ്ങി വടേക്കാ മുഖവുമായി നി . തമ്പിഅ ന്ന്
പാറു ട്ടിയുെട ശയ്യയിേന്മൽ െചന്നിരിപ്പായി. നവരസങ്ങളും അഭിനയിച്ചിട്ട്
പതിെഞ്ഞാരു ശൃംഗാരപ്പദം ആടുന്നതിന് ആരംഭി . സംേബാധനൈക്ക
പാറു ട്ടിയുെട പൃഷ്ഠഭാഗേത്താട്ട് ആകുന്നതിെന വിചാരിച്ച് മന്ദമായി എഴുേന്ന
പുേരാഭാഗ െച ചുമ കണ്ഠെത്ത െതളിച്ചിട്ട് തെന്റ വചനകൗശലങ്ങൾ

േയാഗി തുടങ്ങി. എന്നാൽ തെന്റ േന ങ്ങൾ േഗാചരമായ സൗന്ദര്യം
കണ്ടേപ്പാൾ തമ്പിയുെട പാടവങ്ങൾ എല്ലാം അസ്തമി . സുന്ദരയ്യൻ കളവുപറ 
ഞ്ഞ് തെന്ന വഞ്ചിച്ചേതാ, പാറു ട്ടിയുെട ലജ്ജമൂലം പുറംതിരി നിന്നേതാ
എ തമ്പി സംശയമുണ്ടാെയങ്കിലും ഈ കാഴ്ച്ച ലഭി ന്നതിനു സംഗതി
വരുത്തിയ സുന്ദരയ്യെന തമ്പി മനഃപൂർവ്വമായി അഭിനന്ദി . ചാരി േതജ 

െകാ വിള ന്ന പാർവ്വതിഅമ്മയുെട ഗാ ലാവണ്യം കണ്ട മന
ഭിന്നമായി. രാജ്യവും സ്ഥാനവും േപായാലും പാർവ്വതിഅമ്മെയ ലഭിച്ചാൽ
സമാധാനമാകുെമ വിചാരി െകാണ്ട് തമ്പി ഇങ്ങെന മധുരമായി േചാദി :
’തങ്കം നെമ്മ അറിയിേല്ല ?’
തമ്പി തെന്റ മുമ്പിെലത്തിയേപ്പാൾ പാറു ട്ടി ആദ്യെത്ത നില ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ േനാക്കി നിലയായി. ന മുഖിയായി നിന്ന് നില
പാദംെകാ വരച്ച്, ലജ്ജെയ അഭിനയിേക്കണ്ടതായിരു എ ചിലർ
അഭി ായെപ്പടുമായിരി ം. പാറു ട്ടിെയ തൻെര മാതാവാകെട്ട അന്യഗുരുക്ക 
ന്മാരാകെട്ട ഈ വിഷയത്തിൽ ഒ ം തെന്ന അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരു . കൃത്യാ
അപരിഷ് കൃതയും ആയിരു . അതിനാൽ പുറംതിരി നിന്നതുതെന്ന ശരി 
യെല്ല ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടിയാണ് തമ്പിയുെട മുഖ േനാക്കിയത്.
തമ്പിയുെട േചാദ്യം േക കുഴങ്ങി, കുറ േനരം മിണ്ടാെത നിന്നിട്ട് പാറു ട്ടി
’ഇല്ല ’ എ ത്തരം പറ . സ്വരമാധുര്യത്താൽ തമ്പിയുെട മനസ്സ് ഒനന്◌ുകൂടി
ആകർഷിക്കെപ്പ . തൻെര േചാദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറവാൻ പാറു ട്ടി
കരുണ ഉണ്ടായതിെന വിചാരിച്ച് ’നിത്യം ഓേരാേരാ വല്ലഭൻ, ഞങ്ങെട
പാതി ത്യമിങ്ങെന’ എ ള്ള രംഭയുെട വാ കൾ േകട്ട ദശകണ്ഠെനേപ്പാെല
തമ്പി പരമാ ാദചിത്തനായി.
തമ്പി:’നെമ്മ േകട്ടി മിേല്ല ?’
പാറു ട്ടി: ’േകട്ടി ണ്ട് ’
തമ്പി : ’നെമ്മ റിച്ചേന്വഷണം ഉണ്ട്, അങ്ങെന വരെട്ട. എെന്തല്ലാമാണു
േകട്ടി ള്ളത് ?’
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തമ്പി സംഭാഷണെത്ത ദീർഘമാക്കണെമന്നായിരു േമാഹം. പാറു ട്ടി
വിപരീേതാേദ്ദശ്യവുമായിരു .
പാറു ട്ടി: ’െചമ്പകം അക്കൻ പറേഞ്ഞാേരാ േകട്ടി ണ്ട്. ’ ഈ വാ കൾ
തമ്പി േലശവും രസിച്ചില്ല. എന്നാൽ അസേന്താഷെത്ത തീെര കാശിപ്പി 
ച്ചില്ല.
തമ്പി: ’ഓ!െചമ്പകേമാ ! ആ അസെത്തത്താ സ്ഥലം ഒരിടമില്ല. േഹ, അവേളാ 
ടുള്ള സംസർഗ്ഗം തങ്കത്തിനു നന്നല്ല. പരമവഷള്. തങ്കത്തിെന റി വലിയ
സ് േനഹം എെന്നാെക്ക നടി ണ്ടായിരി ം. അെതാ ം വിശ്യസിക്കരുത്.
തങ്കം മാൻകിടാവിെനേപ്പാെല സാധു കൃതിയാണ്. െചമ്പകം െചന്നായയാണ്.
ആവൂ ! അവളുെട നാക്ക്!തങ്കമ്മെയ നാം കാണാൻ വന്നത് എന്തിെനന്നറിയാമ 
േല്ലാ ? ’ പാറു ട്ടി മിണ്ടാെത നി .
തമ്പി: ’അറി . അറി . മൗനംെകാണ്ട് അങ്ങെന ആണേല്ലാ മനസ്സിലാ 
േക്കണ്ടത്. എേന്നാടു ലജ്ജ എന്തിനാ? പത്മനാഭപുര വ തെന്ന സുന്ദരം
പറ സകലതും അറിഞ്ഞിരി . തമ്മിൽ കാണുകയുണ്ടായിെല്ല
മാ േമ ഉ . തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി നാല ദിവസമായി. അതു തങ്കം
അറിഞ്ഞിേല്ല ?’
പാറു ട്ടി കുറ േനരം മിണ്ടാെത നി . പി് നെന ’ഇല്ല ’ എ പറ .
തമ്പി: ’സുന്ദരം ഇവിെട ദിവസവും വരാറുെണ്ടേല്ലാ. അയാൾ തങ്കത്തിേനാട്
പറെഞ്ഞന്നാണേല്ലാ എേന്നാടു പറഞ്ഞത്.’ ഇതിന് പാറു ട്ടി ഉത്തരം ഒ ം
പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും തമ്പി സംഭാഷണം നീട്ടാൻ പിെന്നയും ആരംഭി . എന്നാൽ
എനിക്ക് ഇതുവെര വരാൻ തരമുണ്ടായില്ല. അതിെന്റ കാരണം ഞാൻ േത്യകം
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ ? തങ്കത്തിന് അറി കൂേട വർത്തമാനങ്ങെളല്ലാം?’
പാറു ട്ടി : ’അറി കൂടാ. ’
തമ്പി: ’അച്ഛെന്റ ആലസ്യെത്ത റിച്ച് ഒ ം അറിഞ്ഞിേല്ല?’
പാറു ട്ടി : ’അറി . ’
തമ്പി : ’ അതാണ് ഞാൻ പത്മനാഭപുര നിന്ന് വന്നയുടേന ഇവിേട
പുറെപ്പടാഞ്ഞത്.’
പാറു ട്ടി : ’എന്നാൽ ഇേപ്പാഴും ആലസ്യം കലശലാണേല്ലാ ?’
തമ്പി : ’അങ്ങെന പറയൂ; പരിഭവവാ കെളെക്കാണ്ടേല്ല േ മം ത്യക്ഷെപ്പേട 
ണ്ടത് ? കലശൽ കൂേട്ടണ്ട. മുഷിച്ചിൽ േതാേന്നണ്ട. ഉേണ്ടാ മുഷിച്ചിൽ ? പറയൂ’
ഈ വാ കൾ േകട്ടി വന്ന േകാപെത്ത അടക്കി പാറു ട്ടി മിണ്ടാെത നി .
തമ്പി വീ ം ’പറയൂ ’ ’പറയൂ’ എ പല ാവശ്യം നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾ പാറു 

ട്ടി ,’വരാത്തതുെകാണ്ട് എനിക്ക് അേസഷം മുഷിച്ചിൽ േതാന്നാൻ ഇടയില്ല ’
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എ തെന്റ മനഃപൂർവ്വവിചാരെത്ത പറ .
തമ്പി: ’േഹാ!സ്വരത്തിൻെര മാധുര്യം! എ ഭംഗി!പൂേന്തൻ-അല്ല, അമൃതമയം!’
(പാറു ട്ടിേയാട് ) ’അങ്ങെന വരാേന വഴിെയാ . ഇഷ്ടമുള്ള ജനം എ െച 
യ്താലും കുറ്റമായ് വരൂല്ല. സുന്ദരം പറഞ്ഞെതാെക്ക സത്യമാെണന്ന് ഇതിനാൽ
നിശ്ചയംതെന്ന. എേന്ത ഓമനമുഖം വാടിക്കാണു ? ഞാനുണ്ടേല്ലാ സകല
വ്യസനെത്തയും നീക്കാൻ. ’
പാറു ട്ടി ’എന്നാൽ- ’ എ പറഞ്ഞ്, തമ്പിയുെട സാന്നിദ്ധ്യം തനി ം
വ്യസനേഹതുവാകയാൽ അതിെന അവസാനിപ്പിക്കണെമന്നാണ് തൻെര
ഒന്നാമെത്ത കാംക്ഷ എ പറയുന്നതിനു ഭാവിച്ചതിെന ഉച്ചരിക്കാെത പിെന്ന 
യും മിണ്ടാെത നിലയായി.
തമ്പി : ’എന്നാൽ എന്താ ?പറയൂ. പറയൂ. എ പറഞ്ഞാലും എനിക്◌ു
കർണ്ണപീയൂഷമാണ്. തങ്കത്തിെന്റ ഹിതെമേന്താ അതു െചയ് വാൻ ഞാൻ
കാത്തിരി . ഇേത, എെന്റ രാജ്യവും സകലതും പാറു ട്ടിക്ക്, എെന്റ
െപാേന്നാമന ട്ടിക്ക്.’
’ഓമന ട്ടിയുെട ’ മുഖം കറു .തമ്പിയുെട തലയ ലഹരി െകാ പിടിച്ചി 
രി ന്നതിനാൽ ചു മുള്ള അവസ്ഥകളും അതുകളുെട േഭദങ്ങളും അറിയുന്നില്ല.
സാവധാനത്തിൽ പാദങ്ങൾ നീക്കി തമ്പി പാറു ട്ടിേയാടു വളെര അടു . വല്ല
ദുഃസ്വപ് നവും കാണുക ആേണാ എ ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി പാറു ട്ടി മിണ്ടാ 
െതയും താൻ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തറ േപായേപാെലയും നി . ഇതിെന
അനുകൂലഭാവമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് തമ്പി പാറു ട്ടിയുെട ചില അംഗങ്ങളുെട സൗ 
ന്ദര്യെത്തയും അതുകൾ അേദ്ദഹെത്ത വലിപ്പി ന്ന സ്ഥിതിെയയും പാറു ട്ടി
തെന്ന രക്ഷിേക്കണ്ട ആവശ്യകതേയയും ബഹുസരളമായുള്ള അലങ്കാര േയാ 
ഗങ്ങേളാടുകൂടി വിസ്തരി പറഞ്ഞതുകൂടാെത ഒ രണ്ട് അസംബന്ധമായുള്ള
േ ാകക്കഷണങ്ങേളയും പുറ ചാടി . അംഗവർണ്ണന തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
പാറു ട്ടി കർണ്ണങ്ങൾ െപാത്തി. തമ്പിഅ ന്ന് സംഗം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല.
പറയാനുള്ളെതല്ലാം പാറു ട്ടിേയാട് പറ തീരാറായേപ്പാേഴ പാറു ട്ടി
തെന്റ വാ കൾ േകൾ ന്നിെല്ല തമ്പി മനസ്സിലായു . പാറു ട്ടി
തേന്നാടു കാണിച്ച നിർദ്ദയത്വം തെന്റ ഭാര്യ ആകാൻ േപാകുന്നവൾക്ക് ഒരു
ഭൂഷണംതെന്ന എ വിചാരി െകാണ്ട് തമ്പി ഒ ംമടിക്കാെത പാറു ട്ടിയുെട

വണനിേരാധികളായിരി ന്ന കരവല്ലികെള അകലത്താ ന്നതിന് തെന്റ
കരദണ്ഡങ്ങെള നിേയാഗി . പാറു ട്ടി സം മം അധികം കാണിക്കാെത,
’ െപാേന്ന നില്ല്, തങ്കേമ നില്ല് ’ എ ള്ള തമ്പിയുെട അേപക്ഷകേളയും
ഗണ്യമാക്കാെത, ആ സ്ഥല നിന്ന് വടേക്കെക്കട്ടിേല യാ യായി. തമ്പി
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കുറ േനരം അറ രയിൽ നിന്നിട്ട് നാണംപൂണ്ട് പൂമുഖേത്ത തിരി . അവിെട
െചന്നേപ്പാൾ െചമ്പകേശ്ശരി മൂത്തപിള്ളയും സുന്ദരയ്യനും അവിെട നിൽ ന്നതു
കണ്ട്, തെന്റ ഉേദ്ദശ്യം സഫലമായതുേപാെല സേന്താഷം നടി െകാണ്ട്, തമ്പി
കട്ടിലിേന്മൽ െചന്നിരുന്ന്, മൂത്തപിള്ളേയാട് രാജ്യകാര്യങ്ങൾ പറ തുടങ്ങി.
മഴ അതികഠിനമായി പിെന്നയും ആരംഭി . ധാരമുറിയാെത വർഷി മുറ്റങ്ങ 
ളിൽ മുേട്ടാളം െവള്ളം െപാങ്ങി. തിരി യാ യ്ക്ക് ഒ ം തെന്ന സുഖമിെല്ല
തമ്പി നടി . തമ്പി പാറു ട്ടിയിൽ വാസ്തവമായ േ മം ജനിച്ചിരി .
’തങ്കം ’ എ ള്ള നാമം ജപി ന്നതുതെന്ന ഒരു സുഖമായിത്തീർന്നിരി .
പാറു ട്ടിയുെട സഞ്ചാരസ്ഥലങ്ങെള ചം◌ുബനം െചയ്വാനും തമ്പി സന്നദ്ധ 
നായിരി . താൻ ഇരി ന്ന കട്ടിലിേന്മൽ കിട ന്ന ഉപധാനങ്ങെള
േ മപൂർവ്വം തമ്പി തേലാടു . െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ നി േപാകുന്നതിനു
മനസ്സില്ലാെതയും വന്നിരി . പാറു ട്ടിയുമായി ഒേര ഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന
താമസി ന്ന സുഖെമങ്കിലും സിദ്ധി ന്നതിന് ആശ മുഴുത്തിരി . ആ
ആ ഹസ്ദ്ധിക്കായി മാർഗ്ഗം ആേലാചി മഴേയാടു കയർ തുടങ്ങി. അതുക 
ണ്ടിട്ട് ’ഇവിെട കിടക്കാമേല്ലാ ’ എ ലൗകികത്തിനായി മൂത്തപിള്ള പറ .
’ അങ്ങെന തെന്ന ’ എ സേന്താഷപൂർവ്വം തമ്പി സമ്മതി . തമ്പി പൂമുഖ 

തെന്ന കിട . മൂത്തപിള്ള ചാവടിയിേല േപായി, സുന്ദരയ്യൻ കട്ടിലിനു
സമീപ കിട കൂർക്കം വലി തുടങ്ങി.
തമ്പി േമൽപറഞ്ഞ വിചാരങ്ങൾ നിമിത്തം ഉറക്കമില്ലാതായിത്തീർ . കാർ 
ത്ത്യായനിഅമ്മ അത്താഴംേപാലും കഴിക്കാത്ത പാറു ട്ടിയുെട ശാഠ്യംക
പതിവുേപാെല പു ിയുെട സമീപ െചല്ലാെത േകാപേത്താടും വ്യസനേത്താ 
ടും വടേക്കതളത്തിൽ കിടന്ന് ഉറക്കമായി. തമ്പിയുെട പരിവാരഹഅഹളും
െചമ്പകേശ്ശരിയിെല വാല്യക്കാരും ഓേരാ മൂലകളിൽ ഒതുങ്ങി ഖുംഭകർണ്ണേസവ
തുടങ്ങി.
പാറു ട്ടിയുെട കഥ എന്താെണന്ന് അേന്വഷിക്കതെന്ന. തമ്പി പൂമുഖത്തി 
േല േപായതിെന്റ േശഷം പാറു ട്ടി ഉള്ളിൽ തിങ്ങിനിന്നിരുന്ന വ്യസനം
സഹിക്കാൻ വഹിയാഞ്ഞ് ശയ്യയിേന്മൽ െച നി വീണു. തെന്റ ിയ 
തമെന്റ അകാലമൃതി സംശയസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നേപ്പാഴും തെന്ന ബാധിച്ച
വ്യസനത്തിന്, തിരുമുഖ പിലഌയുെട എഴു നിമിത്തമുണ്ടായ ആധിക്യം,
വാത്സല്യസേമതം തെന്റ ഹിതങ്ങെള അനുവർത്തി വന്നിരുന്ന മാതുലൻേപാ 
സും തൻെര ഇഷ്ടത്തിനു വിരുദ്ധമായി നിന്ന് ഒഴിയാൻ പാടില്ലാത്ത നിലയിൽ
തെന്നെക്കാ മുട്ടിച്ചിരി ന്നതിെനെക്കാണ്ട് അതിരില്ലാെത ആവുകയാൽ,
പാറു ട്ടിയുെട മേനാഗാംഭീര്യവും ൈധര്യവും പാേട വിപാടനം െചയ്യെപ്പ .
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ദിനം തി ക്ഷീണി വന്നിരുന്ന പാറു ട്ടിയുെട ശരീരം, മനസ്സിനു ദുസ്സ 
ഹമായുള്ള വ്യസനാതിേരകം േനരിട്ടേപ്പാൽ നിസ്സീമമായുള്ള അധീനമായി.
ഇ കാരം മനഃകായശക്തികൾ ക്ഷയി തൻെര ശയ്യയിേന്മൽ ഉറക്കം വരാെത
കിടന്ന് ഇടയ്ക്കിെട ഉരുളുന്നതിനിടയിൽ താെന്റ മാതാമാതുലന്മാരാൽ തനി
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട വല്ലഭെന്റ രത, ഡംഭം, വിടത്വം ആദിയായുള്ള അേനക
സ്വഭാവേദാഷങ്ങൾ ം സ്വാത്മാനാ സ്വീകരിക്കെപ്പട്ട ിയതമൻെര സത്യം,
സ് േനഹം, വിനയം, ശൗര്യം, ൈവഭവം, മേനാൈനർമ്മല്യം മുതലായ അേനക 
േ ഷ്ഠഗുണങ്ങൾ ം ത്മമിലുള്ള വിപരീതാന്തങ്ങളുെട അത്◌ി മെത്ത റി
പാറു ട്ടി മേനാവ്യാപാരം തുടങ്ങി. ഈ വ്യത്യാസം ഹിക്കാെതതെന്ന
വലപ്പി ന്ന ദുർേമ്മാഹികേളാടു മനസാ േകാപി ം ആജീവനാന്തം ദുഃസ്ഥി 
തിമാക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ തിഷ്ഠിതമായി ള്ള

ാണ ിയതമെന്റ േദഹവിേയാഗെത്ത ഓർ കര ം ആ േതേജാരൂപൻ 
െര വി ഹെത്ത ധ്യാനി വിഹ്വലചിത്തയാി പലതും േ മപൂർവ്വം പറ ം
തെന്ന ആ യുവാവിൽനി േവർെപടുത്തിയ കർമ്മേദാഷങ്ങേള റിച്ച് അപാ 
രമായി േഖദി പുലമ്പിയും നിരപരാധിയായ തെന്ന ആധിസമു ത്തിൽനി ം
ആയുരന്തം വരുത്തിെയങ്കിലും കരേക ന്നതിനു വിശ്വനാഥെന ാർത്ഥി ം
ഈവിധമുള്ള മനഃേ ശങ്ങൾെകാ പാറു ട്ടിയുെട ബുദ്ധി േക്ഷാഭിച്ചേപ്പാൾ,
ഹൃദയത്തിൽ അഗ്നി ർശനം ഉണ്ടായതുേപാെല ഒരു ചൂട് ഉദ്ഭവി . ൈകകാൽ
തളരുകയും മന വ്യസനവിചാരങ്ങളുെട കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഒരു കളിപ്പാ മാ 
യിത്തീരുകയും െച . ഒന്നിലും ഓർമ്മയില്ലാെത ആകു എ േതാന്നി.
ഇങ്ങെന കുേറേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൽ ഒരു വലിയ സാഹസത്താൽ താൻ
കട്ടിലിേന്മലാണു കിട ന്നെതന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടായി. ആ കട്ടിലേന്മൽത്തെന്ന
േനരെത്ത ത് നപി ഇരു് നനിരു എ ള്ള വിചാരവും േമണ ഓർമ്മയിൽ
െതളി . ഈ വിചാരം തെന്റ നിരന്തരമായുള്ള മനഃേ ശവിഷയെത്ത വീ ം

കാശിപ്പി . ൈശസവംമുതൽ താരുണ്യാരംഭംവെര തെന്റ ിയസഖാവായി 
രുന്ന ആളുെട തിരൂപത്തിൽ മനസ്സ് വീ ം ഉറ . അതു പഞ്ചവങ്കാട്ടിെല
കഥെയ ഓർമ്മെപ്പടുത്തി. മഴ േഘാരമായി െചാരിയു . വിളക്കിെന്റ ഭ
മങ്ങി ടങ്ങി. പാറു ട്ടി ഭയംെകാണ്ട് ഏറ്റവും വിവശയായി. മഴ െചാരി 
യുന്ന ആരവമല്ലാെത േവേറ ഒരു ശബ്ദവും േകൾപ്പാനില്ല. തെന്റ ദാസികൂടി
തെന്ന അ േപക്ഷിച്ചതിെന റി മനസ്താപേത്താടുകൂടി എഴുേന്നൽക്കാൻ

മി . പാദങ്ങൾ ഇളകുന്നില്ല. അർദ്ധനി ാവസ്ഥേപാെല ഒരു േബാധക്ഷയം
പാറു ട്ടിെയ ബാധി അന്ധകാരത്താൽ മൂടെപ്പട്ട അതിഭയങ്കരമായ ഒരു വന  
േദശത്ത് അസാധാരണവും അാനുഷവുമായുള്ള ചില രൂപങ്ങളുെട സമ്മി മായ
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മണം എന്നേപാെല, അവ്യക്തമായും ഭയജനകമായും ചില വിചാരങ്ങൾ
പാറു ട്ടിയുെട മനസ്സിൽ സഞ്ചരി തുടങ്ങി. കർണ്ണങ്ങളിൽ ഘണ്ടാനാദത്തിെന്റ
അവസാനധ്വനിേപാെല ഒരു മുഴക്കം ആരംഭി . േന ങ്ങൾ അടഞ്ഞിട്ടില്ല.
വല്ലതും വിളി പറയുന്നതിനു നാവും വശമില്ലാതായി. ൈകെകാ മഞ്ചത്തിൽ
അടിച്ച് അങ്ങെന എെന്തങ്കിലും ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി വല്ലവെരയും ഉണർ 
ത്താെമ വിചാരി കരങ്ങൾെപാക്കാൻ മിച്ചതിൽ അതും സാധിച്ചില്ല.
ഹൃദയത്തിൽ ഉദ്ഭവിച്ച ചൂട് ക്ഷണേനരംെകാ വർദ്ധി േദഹെത്ത ം വ്യാ 
പി . അറ ര മുഴുവൻ അഗ്നിജ്വാലനിറഞ്ഞിരി ന്നതുേപാെല പാറു ട്ടി
േതാന്നി. സൂചികൾെകാ േരാമകൂപങ്ങൾേതാറും കുത്തിയാലുണ്ടാകുന്നതുേപാ 
ലുള്ള േവദനയും േദഹം ആസകലം ഉണ്ടായി. ഈ സ്ഥിതിയിൽ കുറ േനരം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഉന്നതമായുള്ള ഒരു പുരുഷസ്വരൂപം തൻെര സമീപേത്താട്ട്
അണയുന്നതായി പാറു ട്ടി േതാന്നി. ആ സ്വരൂപം മഞ്ചത്തിനടു തെന്റ
മുമ്പിലായി നിൽ ന്നതു കണ്ടി താൻ ഉറെക്ക വാവിട്ടലറി വിളി െവ
പാറു ട്ടിക്കതെന്നേതാന്നി. വാസ്തവത്തിൽ പാറു ട്ടി അേപ്പാൾ ഒരു ശബ്ദവും
പുറെപ്പടുവിച്ചില്ല. തെന്റ മാറു പിളർക്കാെനന്നേപാെല ആ സ്വരൂപം ൈകനീട്ടി
എന്ന് അവൾ േതാ കയും െച . അേപ്പാൽ േവെറാരു സ്വരൂപംകൂടി
അറ രയിൽ നിൽ ന്നതായി േതാന്നി. ഈ സ്വരൂപത്തിൽ തെന്റ ദൃഷ്ടികെള
വിേശഷമായി ആകർഷി ന്നതിനു ശക്തിയുള്ളതായ ഒരു ഛായ കാണെപ്പട്ടതു 
േപാെലയും േതാന്നി. രണ്ടാമെത്ത സ്വരൂപം ആദ്യെത്ത സ്വരൂപെത്ത ബേലന
വലിച്ചിഴ വേേടക്കാ െകാ േപായി. ര സ്വരൂപങ്ങളും മുൻപിൽനി
മറഞ്ഞതായി േതാന്നി. അൽപം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ രണ്ടാമെത്ത സ്വരൂപം
പിെന്നയും ത്യക്ഷമായി തൻെര ശിരസ്സിൽ ഒ ചുംബിക്കയും ശിര മുതൽ
പാദേത്താളം അൻപു കലർ പലവുരു തേലാടുകയും തെന്റ േമൽ ബ്ഷ്പധാര
െചാരികയും െചയ്തി മറ എ പാറു ട്ടി േതാന്നി. സാധുശീലയായ
പാറു ട്ടിയുെട േന ങ്ങൾ നട . ൈകകൾ കുഴഞ്ഞ് ഇരുഭാഗ ം വീണു.
സൂേര്യാദയത്തിനു മുമ്പിൽ തമ്പിയും പരിവാരങ്ങളും യാ യായി. സൂര്യരശ്മികൾ
അറ രയിൽ േവശി തുടങ്ങിയി ം അതിനക യാെതാരു സഞ്ചാരശബ്ദവും
േകൾ ന്നില്ല. കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പാറു ട്ടിെയ കഠിനമായി ശാസി  
ന്നതിനു തക്കതായ അവസരം ഉണ്ടാവെട്ട എ റ കാത്തിരിക്കയായിരു .
ഉണരാൻ താമസി ന്നതിെന റിച്ച് ശണ്ഠകൂ കതെന്നെയ നിശ്ചയി  
െകാണ്ട് കാർത്ത്യായനിഅമ്മ വട്ടം ചവുട്ടി, കലാശം മുറുക്കി, അറ രയിേല
പുറപ്പാടായി. അറ രയിൽ േവശിച്ച് കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ’എെന്റ െപാ
മകേള-എെന്ന ഇേട്ട േപാേയാ തങ്കം- എെന്റ തലയിൽ തീ േകാരി ഇേട്ട-അ 
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േയ്യാ ഞാൻ െചയ്ത ദുരിതേമ!-’ എ ം മ ം അതിദയനീയമായുള്ള മുറവിളികൾ
ആ സ്ഥല നി പുറെപ്പടുന്നതു േകൾക്കാറായി.
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അദ്ധ്യായം പതിെനാന്ന്

മാർത്താണ്ഡാലയ രാമനാമഠ കുള രും കഴ ട്ടവും
െവങ്ങാനുരഥ െചമ്പഴന്തി കുടമൺ പള്ളിച്ചെലന്നിങ്ങെന
െചാൽെപ്പാങ്ങീടിന ദിക്കിെല ഭവനം ത ത്യരാം പിള്ളമാ-
െരാപ്പം വി മവാരികരാശികളേഹാ! െചേമ്മ വളർന്നീടിനാർ.” ”
തിരുവനന്തപുര പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ ത്തിൽനിന്ന് ഒരു നാഴിക കിഴക്ക്
ആണ്ടിയിറക്കം എ േപരു പറയെപ്പടുന്ന സ്ഥലത്ത്, രാജപാത കുറ
വട മാറി, കുടമൺപിള്ള എ സിദ്ധനായിരുന്ന എ വീട്ടിൽപിള്ളമാ 
രിൽ മാണിക്ക് ഒരു ഗൃഹം ഉണ്ടായിരു . ഈ പിള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത്
താമസി ന്ന കാലങ്ങളിൽ പാർ ം ഈ ഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന ആയിരു .
പതിവായിട്ട് അവിെട പാർ വന്നിരുന്നത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േശഷക്കാരി
ഒരു ീയായിരു . പത്താമദ്ധ്യായത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ വിവരിച്ച
സംഗതികൾ നടന്ന ദിവസം രാ ി, േമൽപറഞ്ഞ ഭവനത്തിെന്റ അറ രയിൽ
വടേക്കനിരയിൽ േചർത്തിട്ടിരി ന്ന ഒരു ദ ചാവട്ട ചാരി ഗംഭീരനായ ഒരു
വൃദ്ധൻ ആരുേടേയാ വരവു കാത്തിരി ന്നതുേപാെല ഇരി . അറ ര
മുഴുവൻ പാകൾ വിരിച്ചി ള്ളതു കൂടാെത പടിഞ്ഞാറും െത മുള്ള നിരകളിൽ
േചർ കല്യാണപ്പന്തൽ തലയണകളും മൂ നാലു താമ്പാളങ്ങളിൽ മുറുക്കാനും
വരാന്തയിൽ േകാളാമ്പികളും പതിെനാ തിരിയി കത്തിച്ചി ള്ള ര
നിലവിള കളും അവിെട കാണ്മാനുണ്ട്. അവിെട ഇരി ന്ന വേയാധികന്
വയസ്സ് എഴുപതിൽ കുറവെല്ലങ്കിലും ശരീരദാർഢ്യത്തിനു േലശവും ക്ഷയം
സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. െപാക്കം ആറടിയിൽ കുറവല്ല. സ് കന്ധേത്താടു സ് കന്ധമുള്ള
വിസ്താരം േകാൽ ഒേന്നകാെല സംശയം കൂടാെത കണ കൂട്ടാം. എന്നാൽ
ശ്മശ്◌ുസൂന്യമായുള്ള മുഖവും കരിന്താളിപ്പലക ചിേന്തരി മിനുക്കിയതുേപാെല
െതളിയുന്ന ശരീരവും േമൽേപാ ചാടിക്കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിയിലുള്ളവ തുല്യമായ
വേക്ഷാജകംഭങ്ങളും കണ്ടാൽ ഇേദ്ദഹെത്ത, അബലാവർഗ്ഗത്തിേലക്ക് ഉേദ്ദ 
ശിച്ച സൃഷ്ടിച്ചതിെന്റ േസഷം വിധി തന്റ െചാപല്യത്താൽ പുരുഷാകൃതികൂടി
കുറെച്ചാെക്ക സംഘടിപ്പിച്ച് ഭൂമിയിേല യാ യാക്കിയതാേണാ എ
കാണികൾ സംശയി േപാകും. മരി േപായ കഴ ട്ട പിള്ളയുെട കാലത്ത്
കുടമൺപിള്ള ആയ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ാധാന്യം ഒ മങ്ങിക്കിടന്നിരു .
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെട ആേലാചനകെള അേദ്ദഹം ശരിയാക്കിെക്കാ  
േപായിരു . അക്കാലങ്ങളിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആജ്ഞകെള ലംഘി
കുടമൺപിള്ള ചില അ മങ്ങൾ വർത്തി ം വർത്തിപ്പി ം വന്നിരു .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണാനന്തരം കുടമൺപിള്ള സ്വാത ്യാധികാരേത്താടുകൂടി
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എ വീടന്മാെര വട്ടംതിരി വരു . തമ്പിയുമായി ഗൂഢമായി സഖ്യംെചയ്ത്,
രാജംശത്ത െനി ഹിച്ച് തമ്പിെയ രാജാവായി അഭിേഷകം കഴി ന്നതി 
നുേവണ്ട ആേലാചനകൾ നടത്തിവരു . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ വാർദ്ധക്യെത്ത
ആദരിച്ച്, തങ്ങളുെട അഭി ായങ്ങെളയും എ വീടന്മാർ വൃദ്ധഹിതത്തിന് അടി 
മെപ്പടുത്തി വന്നിരുന്നതിനാൽ കുടമൺപിള്ള എന്ന നാമത്തിൽ എ വീടന്മാർ
സകലരും അന്തർഭൂതമാെയന്നേപാെല ആയിച്ചമഞ്ഞിരി . കുടമൺപി 
ള്ളയുെട നിശ്ചയങ്ങൾ അബദ്ധമാകെട്ട. സുബദ്ധമാകെട്ട ഊർജ്ജിതമായി
നട . സ് േതാ ിയന്മാരിൽ അ ്യനില ഇേദ്ദഹത്തിനായിരു െവങ്കിലും
ദുർവ്വിധങ്ങൾ വർത്തി ന്നതിനു മേനാൈധര്യമുള്ളവർ ത ല്യന്മാരാ 
യി ആരുമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ എ വീടരിൽ േശഷമുള്ളവരും ഇേദ്ദഹെത്ത
ശഹ്കി വന്നിരു . കുടമൺപിെള്ള-ത്വാരകയിൽ-കുടിയാണ്ട ശാമി 
യാർേപാൽ-കൂറാണ്ടൻ മങ്കയാർ- പതിനാറായിരത്തിഎൈട്ട’ എന്നിങ്ങെന
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹജീവിയായ ഒരു കവി രചി ള്ളേതാർ േമ്പാൾ ഇേദ്ദഹം
േ മവിഹീനനായിരു െവ പറ കൂടുന്നതല്ല. എന്നാൽ പുരുഷജാതി 
യിൽ കുടമൺപിള്ളയുെട സ് േനഹത്തിനു പാ വാനായി ഒരാൾ മാ േമ
ഉണ്ടായിരു . കുടമൺപിള്ളയും രാമാനാമഠത്തിൽപിളളയും ര േദഹമാ 
യിരുെന്നങ്കിലും അവരുെട സ് േനഹത്തിെന്റ വിേശഷസ്ഥിതിക്ക്, ആത്മാവ്
ഒ തെന്ന ആയിരു എന്നല്ലാെത പറ കൂടുന്നതല്ല. തിരുവിതാംകൂർച 
രി വായനക്കാർക്ക് ഈ രാമനാമഠത്തിൽപിള്ളെയ പരിചയമുണ്ടായിരി ം.
പത്തിരുപതുെകാല്ലേത്താളം യശേസ്സാടുകൂടി തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിൽ
ഒരംശെത്ത ദിവാൻേപഷ് ക്കാർസ്ഥാനം വഹി ഭരിച്ചിരുന്ന ശ ണ്ണിേമേനാൻ
അവർകളാൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടി ള്ള ഇംഗഌഷ് തിരുവിതാംകൂർചരി ത്തിൽ
ഈ രാമനാമഠത്തിൽപിള്ള വർത്തിച്ച ഒരു നി രകൃത്യെത്തപ്പറ്റി സ്താവി 
ച്ചിരി ന്നത് ഈ കഥയിൽ ചില സംഭാഷണങ്ങളിലുള്ള അന്തരാർത്ഥങ്ങെള
വ്യക്തമായി അറിയുന്നതിനും ഈയാളുെട േയാഗ്യതാ ഹണത്തിനും സഹായി 

ന്നതാകെകാണ്ട് അതു ഭാഷാന്തരെപ്പടുത്തി ഇവിെട േചർ . ’ െകാല്ലം
903 ന് ി.1728ൽ ഈ രാജകുമാരെന(മാർത്താണ്ഡവർമ്മ യുവരാജാവിെന്റ
ഭാഗിേനയനും 933 മുതൽ 973 വെര തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യഭരണം തനി ം

ജകൾ ം യശയ്കരമാംവണ്ണം നടത്തിയിരു നൃപനും ആയ രാമവർമ്മ 
മഹാരാജാവ്. ’െകാ ത രാൻ ’ എ തമ്പി പറഞ്ഞതു സംബന്ധമായി
എട്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ സുന്ദരയ്യൻ ചില അബദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞി ള്ളത് ഈ
രാജകുമാരെന ഉേദ്ദശിച്ചായിരു .) ആ ങ്ങൽനി തിരുവനന്തപുരേത്തക്ക്
എഴുന്നള്ളി േമ്പാൾ രാമനാമഠത്തിൽപിള്ള മുമ്പായ എ വീട്ടിൽപിള്ളമാർ
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ആൾേശഖരേത്താടുകൂടി അമ്മത്ത രാട്ടിെയയും രാജകുമാരെനയും െകാല െച 
ന്നതിന് ഒരുെമ്പ . ൈദവഗത്യ വി മനായ കിളിമാനൂർ േകായിത്ത രാൻ

അവർകൾ എഴുന്നള്ളേത്താടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം ചില കൗ 
ശലങ്ങൾ േയാഗിച്ച് രാജ്ഞിേയയും പു േനയും രക്ഷെപ്പടുത്തി. അ ങ്ങൽ
’സമീപ ള്ള ഒരു ാമത്തിേലക്ക് രാജ്ഞിെയ പു സേമതം േവഷ ച്ഛന്നരാ 
ക്കി അയച്ചിട്ട് താൻതെന്ന പള്ളിേമനാവിൽ കയറി രാജപരിവാരങ്ങേളാടുകൂടി
പുറെപ്പട്ട് ൈവരിസംഘത്തിെന്റ നടുവിൽ എത്തി. തെന്ന വട്ടമിട്ട ൈവരികേളാട്,
ൈകയിൽ വാളുമായി േമനാവിൽനി ം പുറ ചാടി അതിസാമർത്ഥ്യേത്താ 
ടുകൂടി െപാരുത്, അടുത്തവരിൽ അസംഖ്യം േപെര ഒടുക്കി, കാലേദാഷത്താൽ
താനും മൃതനായി. ’
നാലാമദ്ധ്യായത്തിൽ ’ േകാടയി ളിക്കണ രാവണമ്മടത്തിപ്പിള്ള’ എ ംമ ം
ശ ആശാൻ പറഞ്ഞി ള്ളതും കുടമൺപിള്ളയുെട ാണസഖനായ ഇേദ്ദ 
ഹെത്ത സംബന്ധിച്ചാണ്. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവനും ആത്മാവും കുടുംബവും
രാജ്യവും ഈശ്വരനും കുടമൺപിള്ള ഒരാളായിരു . കുടമൺപിള്ളെയ കാ 
ണാത്ത തിവസങ്ങളിൽ രാമനാമഠത്തിൽ പിള്ളയ നി യില്ലതെന്ന. തെന്റ
ഭാര്യാപു ാദികെള ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുേവാണംേതാറും പകൽ ഒരിക്കൽ
കണ്ടാൽ മതിയാകുന്നതാണ്; എന്നാൽ ’ദർേഭ കുേശ ഞാങ്ങേണ വയ് േക്കാേല
’ എന്നിങ്ങെന ഈ ദി കളിൽ നട ള്ള മാണം അനുസരിച്ച് കുടമൺപിള്ള 
െയക്കാണ്മാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േശഷക്കാരിൽ വല്ലവേരയും
കണ്ടാലും നിഷ്ഠ സാധി കൂടുന്നതാണ്. ഇതിേലക്കായി ആദിത്യൻ അസ്തമി 

കൂടുേമ്പാേഴയ്ക്ക്, രാമനാമഠം കുടമൺപിള്ളയുെട അനന്തരവൾ താമസി ന്ന
േമൽപറയെപ്പട്ട ഗൃഹത്തിൽ കണിശമാായി ഹാജർ െകാടു ം. നി യും
അവിെടത്തെന്ന ആകും. പാരാ യം കൂടാെത ഏകാകിനിയായി താമസി ന്ന
തെന്റ ഇഷ്ടെന്റ അനന്തരവളുെട േക്ഷമം അേന്വഷിേക്കണ്ടത് രാമനാമഠം
അല്ലാെത ആരാണ്? കുടമൺപിള്ളയിലും വിേശഷിച്ച് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േശഷ 
ക്കാരിയിലും രാമനാമഠത്തിൽപിള്ള കാണി വന്നിരുന്ന തിപത്തിെയ റി
േലാകരും ഒരുവിധം െകാണ്ടാടുക പതിവായിരു . രാമനാമഠത്തിൽപിള്ളയ്ക്ക്
അക്കാലങ്ങളിൽ അധികം ചാരമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ഭക്തിമാർഗ്ഗാനുഷ്ഠാനം
പതിവുണ്ടായിരു . അതിനാൽ േമൽപറഞ്ഞ വീട്ടിേലക്ക് സന്ധ്യാസമയ 
ങ്ങളിൽ യാ യാകുന്നതിനിടയ്ക്ക് രാമനാമഠവും വഴിക്കിരുഭാഗങ്ങളിലും ചില
സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ചുവരുകളും ആയി ചി കൂട്ക്കാഴ്ട്ടകൾ കഴിക്ക പതിവായിരു .
ആകപ്പാെട രാമനാമഠം നിസ്സാരനല്ലായിരു എ േമൽ സ്താവിച്ചി ള്ള
ഭാഗങ്ങൾെകാ െതളിയുമേല്ലാ.
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ഈ കഥാസംബന്ധമായുള്ള രാ ിയിൽ േമൽപറഞ്ഞ ഗൃഹത്തിൽ എ വീട 
ന്മാരുെട സംഘേയാഗം തമ്പിയുെട അേപക്ഷ കാരം നിശ്ചയിച്ചി ണ്ടായിരു 
ന്നതിനാൽ കുടമൺപിള്ള അവിെട ഹാജരായി മ ള്ളവരുെട വരവ് കാത്തിരി 
ക്കയായിരു . മൂ നാവിക ഇരുട്ടിയേപ്പാേഴയ്ക്ക് എ വീടർ ഓേരാരുത്തരായി
ഘഡ്ഗാദി ആയുധങ്ങളും ധരി വ തുടങ്ങി. െചമ്പഴന്തിപ്പിള്ള, പള്ളിച്ചൽ 
പിള്ള, മാർത്താണ്ഡൻ തിരുമഠത്തിൽപിള്ള, െവങ്ങാനൂർപിള്ള, കുള ർപിള്ള
ഇ േപരും വ േചർന്നതിെന്റ േശഷം അടു ണ്ടായ ആഗമനം സുന്ദരയ്യ 
േന്റതായിരു . അന്നെത്ത േയാഗത്തിൽ തമ്പിതെന്ന ഹാജരാകുന്നതിനു
നിശ്ചയിച്ചിരു എങ്കിലും എേന്താ അതികഠിനമായുള്ള വ്യസനം അേദ്ദഹെത്ത
ബാധിച്ച് ഉത്സാഹശൂന്യനാക്കിത്തീർത്തിരി ന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിൻര
െ തിനിധിയായി തെന്ന അയച്ചിരി ന്നതാെണ സുന്ദരയ്യൻ താഴ്മേയാടു 
കൂടി പറഞ്ഞ്, ഹാജരുള്ളവെര ധരിപ്പി . അച്ഛെന്റ േരാഗാതി മെത്തപ്പറ്റി
വിചാരി ള്ള വ്യസനത്താൽ വരാതിരി ന്നാതെമനന്◌ു വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട്
ചിലർ തമ്പിയുെട പിതൃഭക്തിെയ തുണ . കുടമൺപിള്ളയ്ക്ക് ഈ വർത്തമാനം
അ സേന്താഷ ദമായിരു് നനില്ല. തമ്പിതെന്ന ഹാജരാെയങ്കിൽ അന്നെത്ത
നിശ്ചയങ്ങൾ കുറ കൂടി ഊർജ്ജിതമുണ്ടായിരി െമ ംമ ം വിചാരിച്ചി 
രുന്നതിനാൽ സുന്ദരയ്യെന്റ കഥേകട്ടേപ്പാൾ കുടമൺപിള്ളയുെട ഉത്സാഹം
ഒ മന്ദി ..തമ്പിയുെട മേനാവ്യാധിയുെട സൂഷ്മേഹതു അറിഞ്ഞിരുന്ന കഴ 

ട്ട പിള്ളയുെട മുഖം സുന്ദരയ്യെന്റ വാ കൾ േക ചുവ . എന്നാൽ
തൻെര അന്തർഗതങ്ങൾ മ ള്ളവർ ഹിക്കാതിരി ന്നതിനുേവണ്ടി അന്യവി 
ഷയാകർഷിതമനസ് കെനന്ന നാട്യത്തിൽ ’രാമനാമഠത്തിെന കാണുന്നില്ല ’
എ പറ . ’ഇവിെടങ്ങാനും തെന്ന കാണും. ആ അസത്ത് ഇതിനക
കടന്നാൽ അടുക്കളമൂലയിേല ഇരി ’ എ കുടമൺപിള്ള വാത്സല്യപൂർവ്വം
പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ’ഴാമനാമഴം എന്തഴ് േവണം ? ഇതാ ഏലാേങ്കഴിയത് ഴാമനാ 
മഴമാണ്.ക് !’ എന്നിങ്ങെന പറ െകാണ്ട് രാമനാമഠത്തിൽപിള്ള നിരെയ
ആധാരമാക്കിപ്പിടി ം തപ്പിത്തട ം ഒരുവിധത്തിൽ കുടമൺപിള്ളയുെട
മുമ്പിൽ െചന്നിരു . ചുറ്റിേനാക്കീട്ട് ഇങ്ങെന പറ . ’അടി !സുന്തഴസ്സാമികഴും
വേന്നാ?തല എവിേഴഴാ?വാലു തനിെയ വ ട്ടെതെന്തങ്കിേഴൻ-കിേഴൻ?
കഴ ട്ടത്തപ്പി;നീയും വേന്നാഴാ?—കാമാനുമില്ല േകപ്പാനുമില്ല, െചമ്പഴന്തിപ്പിള്ള
േതവൻനന്തിഅണ്ണനും- ഹ ഹ- ചിഴിക്കിൻ-ചിഴിക്കിൻ!’
കുടമൺപിള്ള : ’അബദ്ധം ഒ ം എഴു് നനള്ളിക്കാതിരി . അങ്ങേത്ത
സുഖേക്കടാണുേപാലും. ’
രാമനാമഠത്തിൽപിള്ള സുന്ദരയ്യെന േനാക്കി ഒ പുഞ്ചിരിയി . െചമ്പഴന്തി 
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പ്പിള്ള േതവൻനന്തിെട സ്ഥാനേപ്പരുള്ള മഹാൻ-ഇങ്ങെന പറ : ’േനരം
േപാണു. ന െട കാര്യം േനാക്കാം. എന്തിനായിട്ടാണ് ഇേപ്പാൾ അവിടു 

(കുടമൺപിള്ള) കുറി അയ ഞങ്ങെള വരുത്തിയത്? ’
രാമനാമഠം:’ശഴി, ശഴി േജാലി നഴക്കട്ട്. നീ എെന്തേഴാ ഒെക്ക പിഴുപിഴുേത്താമ്ടു
നഴക്കെണ ംമ ം േകേട്ട. പഴ. അ! നില്ല്, സത്യം-സത്യം െചയ്താെഴ-ക്ഹു.’
കുടമൺപിള്ള : ’എ യായാലും പഴകിയപുള്ളി പഴകിയപുള്ളി തെന്ന; ആെരടാ
അവിെട?’
ഈ വിളിേക കുടമൺപിള്ളയുെട പരിചാരകന്മാരിൽ ഒരുവൻ അറ രയ്ക്കക 
േത്ത െച . ’സത്യത്തിെനാരുെക്കടാ ’ എ കുടമൺപിള്ള ആജ്ഞാപി 
ച്ചതനുസരി പരിചാരകൻ ഒരു വാഴയില െകാ വന്ന് അറ രത്താളിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ ഇ . അതിേന്മൽ ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങൾെകാണ്ട് അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടതും
ക ന്ന ദീപേത്താടുകൂടിയതുമായ ഒരു വിള ം അതിൻെര മുമ്പിൽ ഒരു
സ്വർണ്ണേമാതിരവും െകാ വച്ചതിെന്റേശഷം കുടമൺപിള്ളയുെട മുഖ േനാ 
ക്കി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവത്താൽ എല്ലാം ശരിയാെണന്നറിഞ്ഞ് പുറേത്തക്ക്
േപാകയും െച . ഉടേന കുടമൺപിള്ള എഴു് നേനറ്റ് പടിഞ്ഞാറു മുഖവുമായി
നിന്ന് ദീപത്തിെന്റ േമൽ വലതുൈക നീട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങെന സത്യം െച 

: ’ പത് നാഭെപരുമാളാെണ, െപാന്നാെണ, വിളക്കാെണ, ഇ ലമാളും
കരുങ്കാളിയാെണ, നാമിപ്പരിഷകൾ തവേയാഹമാെക ടി, ഒരുയിരായി റും
െചാ യാെവാ ം ഇക്കരള പിണമാകിലും കുലംേപാകിലും എേപ്പർെപ്പട്ട
വിനയിടരയാെവാന്നിലും കനകെക്കാതിയിലും മങ്കമടിയിലും മനംമയങ്ങിയും
മറുെചവി േപാകാതു േപാകാതു സത്യം.’ സുന്ദരയ്യെന ഒഴി മ ള്ളവെരല്ലാം
ഇ കാരമുള്ള സത്യവാചകം െചാല്ലി പൂർവ്വാചാരാനുസാരമായി തിജ്ഞെച .
സുന്ദരയ്യെന്റ മുറയായേപ്പാൾ എഴുേന്ന തനി വാചകം അറി കൂടാത്തതി 
നാൽ എങ്ങെന േവണ്ടെത േയാഗേത്താടു േചാദ്യം െച .
രാമനാമഠം : ’ഫൂ!ചിങ്കഴത്തിെന്റ േമാേന, നീയും നിെന്റ അ ം!ഞാൻ
അഴിയൂെല്ലേന്നാ ? െനന വാചകമഴി ഴ, ഇല്ലേയാ ?തഴയിൽനിന്നാൽ
മതി. ഇേന്നാക്ക് -’
കഴ ട്ട പിള്ള: ’എ മാതിരിയാണിത് ?അേദ്ദഹത്തിനറി കൂടാഞ്ഞാൽ
അസഭ്യം പറകയാേമാ േവണ്ടത്?സുന്ദരയ്യൻ സത്യം െച . വാചകം ഞാൻ
പറ തരാം.’
കഴ ട്ട പിള്ളയുെട സഹായേത്താടുകൂടി സുന്ഗരയ്യൻ സത്യംെച .
എന്നാൽ മയങ്കിയും ’ മറുെചവി ’ എ ള്ള ഭാഗം ആയേപ്പാൾ, ആവശ്യെപ്പടുെന്ന 
ങ്കിൽ ഈ നടപടികെള സത്യലംഘനംകൂടാെത ആെരയും ഹിപ്പി ന്നതിന്
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തടസ്സമില്ലാതിരിക്കണെമ ള്ള കരുതേലാടുകൂടി ഒരു ’മ ’ കാരെത്ത സുന്ദരയ്യൻ
വിഴുങ്ങി, ’മയങ്കിയും അറുെചവി ’ എ ച്ചരി . ഇത് ആർ ം സൂക്ഷി ന്നതിന്
ഇടയായില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ സുന്ദരയ്യൻ സത്യത്തിന് ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ
െതേക്കവശത്ത് ഒരു ശബ്ദംേക .മാർജ്ജാരയുദ്ധേകാലാഹലമായിരു അത്.
സത്യം അവസാനിക്കാറായേപ്പാൾ േയാദ്ധാക്കളിൽ ഒന്നിന്റ െമരണസൂചകമായ
ദീനനാദം വ്യക്തമായി േക . ശകുനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൂർണ്ണവിശ്വാസം 
െകാണ്ട് തങ്ങളുെട മപരിണാമം േദാഷമായി വേന്ന േമാ എ ഭയന്ന്
സുന്ദരയ്യെന്റ സത്യെത്ത ഗൗനിക്കാെതയും വളെര ചാഞ്ചല്യേത്താടുംകൂടി
എല്ലാവരും നിശ്ശബ്ദന്മാരായി ഗൗരവഭാവേത്താടുംകൂടി ഇരുന്നേപ്പാൾ മാ േമ
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരായ മാനുഷേകസരികളുെട ഗൂഢസദസ്സിലാണ് താൻ
നിൽ ന്നെത ള്ള യാഥാർത്ഥ്യെത്ത സുന്ദരയ്യൻ ഹിെച്ചാ . ാഹ്മണൻ
നിന്നിരുേന്നട നിന്ന് ഒ വിറച്ച് തെന്റ സത്യേത്താടുകൂടി ദുശ്ശകുനമായ
ഒരു സംഗതി നടന്നതിെന ഓർത്ത്, േശഷം എെന്ത ള്ള ഭയേത്താടുകൂടി
സദസ്യരുെട മുഖങ്ങളിൽ േനാക്കി ടങ്ങി.
രാമനാമഠം: ’ഛീ!പൂവാൻ പഴ?(സുന്ദരയ്യേനാട് ) ച ം കഴളും വഴിയിേപ്പായതു 
േപാെല വിഴേച്ചാണ്ട് അവിെട നിക്കേണാ ? ഈ ചട്ടിശ്ശാസ്സഴങ്ങെള വഹവയ്ക്കണ
ആണുങ്ങളാഴ് ?അഹ ഹഹ!’
െവങ്ങാനൂർപിള്ള: ’ഇരവി ട്ടിപ്പിേള്ളെട ദൃഷ്ടാന്തം അറിേഞ്ഞാണ്ട് അങ്ങെന
പറയരുത്. ’
കുടമൺപിള്ള : ’നാലും മൂ ം പറ േനരം െവറുെത േപാകുന്നേല്ലാ. സുന്ദരയ്യൻ
പറയെട്ട ; എെന്തല്ലാമാണ് ഇളയ ത രാൻ നിശ്ചയിച്ചിരി ന്നത് ?’
സുന്ദരയ്യൻ : ’അങ്കത്തമാർക്ക് െതരിയുെമേല്ലാ ;നാൻതാൻ െശാല്ലണെമ േണ്ടാ?
രാമനാമഠം അങ്കെത്ത െശയ്തതുക്ക് അവേരയും അതുക്ക് ഒതവിെശയ്ത അങ്കത്തമാ 
േരയും െകാല്ലറുതുക്ക് പൂതപ്പാണ്ടിപ്പടെയ ഇങ് േഖ വരു . കിഴേക്കേപായി
എെന്നല്ലാേമാ ആൾ േശർത്തിരി . മാേങ്കായിക്കല രു ം തമ്പിമാരാന
ആറു വീ കാരും െര നാേള െള്ള വ േശരും-പിൽപാട്-’
കുടമൺപിള്ള: ’നമുക്ക് എന്തായാലും ഒെരാതുക്കം വരുത്തണം. തമ്പി അങ്ങ 
െത്ത സഹായം ഉണ്ടേല്ലാ. ’
െചമ്പഴന്തിപ്പിള്ള: ’എ ം വഴ ം കലശലും !ഇതു നിറുത്തണം’
രാമനാമഠം : ’പിള്ളഴുകളിേയ പിള്ളഴുകളി. രാജ്യത്തിെന്റ അവസ്സയും േപായി,
അഹിമാന്യെവു െക . ’
പള്ളിച്ചൽപിള്ള: ’നാം മുമ്പിൽ തമ്പി അങ്ങേത്താടു െചയ്ത വാഗ്ദത്തം നിറേവ 
റ്റാം.’
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കുടമൺപിള്ള: (സേന്താഷേത്താടുകൂടി) ’അതു ശരിയാണ്. അ മി ം എ
ര പക്ഷം േവണ്ട. കൂട്ടെര പറയു ?’
രാമനാമഠം : ’എെന്തഴു പഴയണത് ?അങ്ങേനന്നാലങ്ങെന അല്ലാെത?’
സുന്ദരയ്യൻ : ’ആൺപിൈള്ള ശിങ്കം. ’
രാമനാമഠം: ’െചത്തെക്കാമ്പിലഴി േകറ്റാെത. ഫൂ ! മൂേതവി, ചിഴിക്കേണാ ?’
കഴ ട്ട പിള്ള: ’മുമ്പിലെത്ത വാഗ്ദത്തെമ പറഞ്ഞത് എനി മനസ്സിലാ 
യില്ല.’
രാമനാമഠം: ’പുത്തിെയാെണ്ടങ്കിേല അഴിയൂ.’
കഴ ട്ട പിള്ള: ’എന്താെണ േകൽക്കാൻ അവകാശമുള്ളതുെകാ േചാ 
ദി കയാണ്. എേന്താ ചില ആേലാചനകൾ നട എ േക . സൂഷ്മം
നിങ്ങളാെരങ്കിലും പറയണം.’
കുടമൺപിള്ള : ’അന്ന് കാശിയാ േപായിരുേന്നാ? ’
കഴ ട്ട പിള്ള : ’ഇവിെടത്തെന്ന ഉണ്ടായിരു . അവിടുന്ന് അെന്നനി
കുറി അയച്ചില്ല. ’
കുടമൺപിള്ള : ’കുറി അയ . തെന്നക്കണ്ടില്ല. എന്തിന് അെതാെക്ക പറയു ?
വലിയത രാൻ നാടുനീങ്ങിയാൽ വലിയതമ്പി അങ്ങെത്ത പട്ടം െകട്ടെണ
ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരി . ഇേപ്പാൽ മനസ്സിലാേയാ? ’
കഴ ട്ട പിള്ള : ’മനസ്സിലായി. എ മുറ അനുസരി പട്ടം െക ം ? ’
കുടമൺപിള്ള ’ആരാണു േചാദി ന്നക്കത് ?’
കഴ ട്ട പിള്ള: ’വല്ലവരും േചാദി െവങ്കിൽ ? അതിനും ആളുെണ്ട
വിചാരിക്കണതെന്ന.’
കുടമൺപിള്ള : ’കളിപ്പാൻകുളത്തിെല കാര്യത്തിന് എ േകൾവിയുണ്ടായി
?രാമനാമഠം പറെയടാ, നിെന്റ ൈകകണ്ട കാര്യത്തിന് നിെന്റ തല ആരു വീശി
?’
കഴ ട്ട പിള്ള : ’ഒ ര കാര്യങ്ങൾ േകൾവി ഉണ്ടായിെല്ല വച്ച്,
ഒരിക്കലും േകൾവി ഉമ്ടാകയിെല്ല വിചാരി േപാകരുത്. എല്ലാംകൂടി ഒരു
കാല തലയിൽ വ േകറും.അ താങ്ങാനും ശക്തിയുണ്ടാകയില്ല. തരമു 
െണ്ട െവ രാ ി മുഴുവൻ കട്ടാൽ േനരം െവളു േപാകും. ’
കുടമൺപിള്ള : ’െചയ്താലിരുപ്പത്. ’
കഴ ട്ട പിള്ള : ’എെന്തങ്കിലും െച ന്നത് ഒരു നീതി അനുസരി േവണ്ടേയാ
?’
കടമൺപിള്ള : ’ബലംതെന്ന നീതി. ’ കഴ ട്ട പിള്ള : ’അതു നമു
തെന്ന മനസ്സിെനാരു സമാധാനമാകുേമാ ?’ കുടമൺപിള്ള : ’എടാ ത രാെന്റ
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ബീജംതെന്നേയാ തമ്പിഅ ന്ന്? ’ കഴ ട്ട പിള്ള : ’ആയിരിക്കാം.
’ കുടമൺപിള്ള : ’പിെന്ന എന്ത് ?’ കഴ ട്ട പിള്ള : ’ശരി, എന്നാൽ
ന െട വ ക്കളും മക്കൾവഴിക്ക് അവകാശെപ്പടുത്തണം. ’ രാമനാമഠം:
’െചെക്ക പഴയുമ്പം െകാെക്ക മനസ്സിലാക്കിയാെലങ്ങെന? ’ സുന്ദരയ്യൻ
: ’അങ്കത്തമാേര,അനുവാദപ്പടി നാനും െകാഞ്ചം െശാ .േകാപിക്കലാഹാത്.
നീങ്കൾ മഹാ ഭുക്കൾ.ബഹുബുദ്ധിയുള്ള ജനങ്കൾ, അപാരഗുണമുടേയാർകൾ,
അളവറ്റ ശക്തിമാൻകൾ, രാജ്യ ള്ള ഉടയവർ -’ രാമനാമഠം: ’പഴിെയടാ
അപ്പീ, പട്ടെഴ അഴു വന്ന് പഴി. െകാള്ളാം സാമീ. തട്ടിവിഴ്.’ സുന്ദരയ്യൻ
: ’നീങ്കൾ പരമേധര്യശാലികൾ, അങ്കത്തമാർ െചയ്യറത് അന്യായമായിരു 
ക്കാത്. ന്യായേക്കടാനാലും ഇന്ത നാട്ടാളുകൾ േകക്കവരാത്. അെത -’
കഴ ട്ട പിള്ള: ’അഹ് േഹെട പരിചയംെകാ ണ്ടായ ഒരു ൈധര്യമാണിത്.
(എ വീടേരാട് ) ഇേപ്പാഴെത്ത രാജകുടുംബം നെമ്മ ഭരി തുടങ്ങിയിട്ട്കാലം
ഒ രണ്ടല്ല, യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരി . ജനങ്ങൾ ബഹുഭക്തിയുമാണ്.
നാം ഇേപ്പാൾ വിചാരി ന്നതിൽ എെന്തങ്കിലും െചയ്വാൻ തുടങ്ങിയാൽ നാട്ടാർ
കൂട്ടമിട്ടിളകും. ’ സുന്ദരയ്യൻ : ’എന്ന പയം !കഞ്ചികുടി നി-’േശഷം ക്ഷണത്തിൽ
അമർത്തിെക്കാ സുന്ദരയ്യൻ അത്യാദരേവാടുകൂടി ഒരു ൈവറ്റിലത്തട്ടെത്ത
െവങ്ങാനൂർപിള്ളയുെട അടു നീക്കിെവ . കുടമൺപിള്ള: ’നാട്ടാരും കൂട്ടാ 
രും!നാമല്ലാെത നാട്ടാരാര് !’ രാമനാമഠം: ’നാട്ടാെഴ കണ്ടതാഴ് േകട്ടതാഴ് !’
കഴ ട്ട പിള്ള : ’എെന്നാെക്ക േതാ ം. ഈ സംഗതിയിൽ േചാദി ന്നതി 
നു നാം വിചാരി ന്നതിലും അധികം ആളുകൾ കാണും. േഗാകർണ്ണം മുതൽ
കന്യാകുമാരിപര്യന്ത ള്ള ജനങ്ങൾ പുരാതനകാലം മുതൽേക്ക ആചരി വ 
രുന്ന ഒരു നടപ്പിെന നാം നാലുേപേരാടുകൂടി ഒരു ദിവസംെകാ മറി വച്ചിട്ട്
അതാണു നീതി, നാട്ടാരാര്, എ പറ െകാ നിന്നാൽ -’
സുന്ദരയ്യൻ : ’രാജ്യ െരാന്◌്പ േക്ഷമം. എന്ത ശാ ത്തിെല ഇപ്പടിെയാ 
ള്ള നടെപ്പ െശാല്ലിയിരി ? തുച്ഛമാന ഇന്ത നടപ്പ് എന്തക്കാലത്തിെല
എന്ത രാജ്യത്തിെല ഇരുന്തത്? ഇന്ത ഊർ ാഹ്മണാൾ വച്ചിരുക്കറ ഇന്ത
അനാചാരത്താൽ എന്നെവല്ലാം േദാഷങ്ങൾ വരു ? അങ്കത്തമാേര, ഇരുക്കിറ
നടപ്പിെല, ഒരു കുടുംബത്തിേലതാൻ ശിങ്കാസനം കിടയ . മക്കവഴി
ആനാൽ അപ്പടിവരാത്. അങ്കത്തമാരുെട പിൻകാല വരുകിറ അങ്കത്തമാർ 

ം രാജ്യം കിട ടലാം.’
രാമനാമഠം : ’ശഴി. നല്ല െപ ങ്ങൾ ന െട തവവാ കളിലുെമാണ്ടാഹുേമ. ’
േവേറ ചിലർ : ’ശരി തെന്നയാണ്. പേക്ഷ അെതാ ം ഇേപ്പാൽ ആേലാചി 
േക്കണ്ട. കഴ ട്ടം െവറുെത തർക്കി ന്നേല്ലാ. ’
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കഴ ട്ട പിള്ള : ’ഞാൻ െവറുെത തർക്കി ന്നതാെണ നിങ്ങൾ
േതാന്നിയത് എ െകാേണ്ടാ ?ആകെട്ട , തമ്പി അേദ്ദഹെത്ത പട്ടംെകട്ടീ
ത രാക്കന്മാെര എ െചയ്യണെമന്നാണു നിങ്ങെട ആേലാചന?’
കുടമൺപിള്ള : ’എവിെട എങ്കിലും േപായി തുലയേട്ട. ’ കഴ ട്ട പിള്ള :
’േപാകാഞ്ഞാേലാ ?’ രാമനാമഠം : ’ഴാമനാമഠം േപാ ം. പന്തം െപാലിേഞ്ഞാ 
ഴാ പഴപ്പഹുട്ടി-പനിെവള്ളം വിഴുന്നിെട്ട ത ഴാെന-ടതിേയാഴാ വിതിേയാഴാ
പഴപ്പഹുട്ടി-ചതിയല്ല വിതിയാേണ ത ഴാേന?’അങ്ങെന വാഴും; എന്നാേലാഴാ-
’
കഴ ട്ട പിള്ള : ’െചയ്തെതാ ം േപാരാന്ന് അേല്ല? എന്നാൽ ഒ കൂടി
േകൾപ്പിൻ. ഇളയത രാൻ തിരുമന െകാണ്ട് അതിബുദ്ധിമാനും ദയാലുവും
ആണ്. നെമ്മ എല്ലാവേരക്കാളും സാമർത്ഥ്യവും ഏറും. അേദ്ദഹെത്ത നാം
േപാ േമ്പ, നെമ്മ അേദ്ദഹം േപാ ം. സുന്ദരയ്യൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതു ശരിയാ 
ണ്. എന്നാൽ ശണ്ഠയ് െക്കാരുെമ്പടാെത നാം െചയ്തിരി ന്ന അപരാധങ്ങെള
ക്ഷമിക്കണെമ മുഖംകാണി തിരുമനസ്സറിയിച്ചാൽ ന െട അവസ്ഥേയാടും
സ്ഥാനമാനങ്ങേളാടും സുഖമായിരിക്കാം.’ സുന്ദരയ്യൻ : ’േഭഷാനാ യുക്തി
!ഹഹ!കുടമണ്ണങ്കത്തയും േപായി കാലു കുമ്പിടണമാം, അതുെക്കന്ന? അവർ
രാജാവാെച്ച!’ കുടമൺപിള്ള : ’അവെന്റ മറ്റവൻ േപായി കാലുപിടിക്കണം.
എഴുപതും കഴി േകാമട്ടിയാകണതാെരടാ ?’ െവങ്ങാനൂർപിള്ള: ’േപടി ടല്
!’ െചമ്പഴന്തിപ്പിള്ള : ’കുറച്ചില്!’ മ ള്ളവർ : ’ഹ! കുടുംബത്തിെന്റ മാനം െക . ’
രാമനാമഠം : ’കാെല വാർറിപ്പഴി തഴയി കാ ഴണം ഈ ചൺ ിത്തരം
പഴയണതിന്.’ കഴ ട്ട പിള്ള : ’േതാ േമ!പലതും േതാ ം. ഇനിയും
ഒ പറയാനുണ്ട്, ഓർമ്മി െകാള്ളിൻ. ന്യായസ്ഥനായ ഒരു ൈവരിേയക്കാൾ
നീതിരഹിതനായ മി െത്ത ഭയെപ്പടണം. കാര്യം കണ്ടാൽ പിെന്ന നെമ്മ
കണ്ടിട്ടിെല്ല ം വരും. തമ്പിഅ തിരി മാറും. നെമ്മെക്കാ രാജ 
വംശെത്ത െകാല്ലി ംേപാെല മ ള്ളവെരെക്കാ നെമ്മ നശിപ്പി ം. നാമും
അേദ്ദഹവും േയാജി ന്ന ബ ക്കളല്ല.’
സുന്ദരയ്യൻ : ’ഹരി!ഹരി!എന്ന വാർൈത്ത!’ രാമനാമഠം: ’എന്റപ്പീ ഗീഴ്വാണത്തില 
ല്ലേയാ ശപ്പണത് ?എേഴ ചാത്തിഴികേള, പി പഴയാെത എഴിേച്ചാഴൂഴ്.’ ചിലർ
: ’അങ്ങെന വേന്നക്കാം. ’ സുന്ദരയ്യൻ : ’അപ്പടി ഒരുക്കാലം വരാത്. അങ്കത്ത 
മാർ ം ഒന്ന് വിചാരിക്കലാേമ. ഇപ്പവും അവരിടത്തിൽതാനധികാരം ഇരിേക്ക.
ഒരു െകാല െശയ്യിക്ക അവരാൽ മുടിയാതാ? ’ ചിലര്: ’ അതു ശരി.’ സുന്ദ 
രയ്യൻ : ’അങ്കേത്ത രാജയവും േവണ്ടാം, ഒ ം േവണ്ടാം.കുടമണ്ണങ്കത്തെയ
പട്ടം െക േങ്കാ. അദുവും അങ്കേത്ത സമ്മതം താൻ. കഴ ട്ടത്തങ്കെത്ത
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ആനാൽ അതു ം അങ്കത്ത െമറു െശാല്ലാത്. അവർെക്കന്ന-ന്യാമാഹ
രാജ്യപരിപാലനം െശയ്യറവരാെരയാവിതു പട്ടം െകട്ടേവണം. അവെരയും അങ്ക 
ത്തമാെരയും േ ാഹിക്കവും കൂടാത്. ’ കുടമൺപിള്ള : ’ഞങ്ങൾ ം േഅ്രത
താത്പര്യമു . പട്ടം െക ന്നത് അങ്ങെത്തത്തെന്ന. േനരം േകാഴികൂവാറായി.
ഒ നിശ്ചയിക്കിൻ. ’ മെറ്റല്ലാവരും: ’അവിടു നിശ്ചയി ംേപാെല. ’
കഴ ട്ട പിള്ള : ’ഇളയത രാൻ തിരുമനസ്സിെല നമു മുഖം കാണിക്കാം;
അതാണു നന്ന്. നാംകുടി തുണച്ചാൽ ഇേപ്പാഴെത്ത കലക്കങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ
നീ ം. പിന്നീടുള്ള പരിപാലനവും ഭംഗിയായി നട ം. ’
സുന്ദരയ്യൻ :’കുടവായിടത്തിെല െകാടേലകഴുകെക്കാടുേങ്കാ? എനെക്കന്ന?
അങ്കേത്തെക്കന്ന?’ െവങ്ങാനൂർപിള്ള : ’മിടുക്കൻ !എെന്താരു തർക്കേമാ വഴ 
േക്കാ?എനിെക്കാ മറി കൂടാ.’ െചമ്പഴന്തിപ്പിള്ള: ’ സ്വരുമിപ്പില്ലാത്തവൻ!’
പള്ളിച്ചൽപിള്ള: ’ഇതു കാര്യം മറി േപായി -’ സുന്ദരയ്യൻ : ’രാമാനാമഠത്തങ്ക 
െത്ത േപശാത്തെതന്ന ?’ രാമനാമഠം: ’ഞാേനാ ?ആ, ..?....()′
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അദ്ധ്യായം പ ണ്ട്

നളിനവിശിഖവീര ാഭവ ൗഢി േതടും
കളലളിത വിലാസേ ണിെകാ ഢമാനം
നളിനമിഴി കവർന്നാൽ മാനസം മാനവാനാം-
നളനഖിലവധൂനാം ചിത്തതാെരന്നേപാെല.” ”
സംഘം പിരി മ ള്ളവർ േപായതിെന്റ േശഷം കുടമൺപിള്ളയും രാമനാമ 
ഠവും ഒരുമിച്ച് ഊണുകഴി . ഗൃഹത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥർ മാന്യസ്ഥാനമായ അറ  
രയിൽ കിട കടച്ചിൽയ ത്തിെന്റ ചീറ്റൽേപാെല കൂർക്കം വലി തുടങ്ങി.
രമാനാമഠം തസ് കരി ന്നതിനു പുറെപ്പടുന്ന മാർജ്ജാരെനേപ്പാെല, കാലടികളു 
െട പതനശബ്ദം േകൾപ്പിക്കാെത സാവധാനത്തിൽ വടേക്കെകട്ടിേല കട .
അേദ്ദഹം മദ്യത്തിെന്റ ലഹരി വിട്ട് സ്വബുദ്ധിേയാടുകൂടിയവനായിരി .
തെന്റ ആസുര കൃതിക്കനുരൂപമായി തനി ള്ള പടുത്വം എല്ലാം തൽക്കാലം
തെന്ന െവടിയുകയാൽ രാമനാമഠം നിസ്സാരമായുള്ള േമാഹങ്ങൾ വശനായ
ഒരു േകവലപുരുഷനായിത്തീർന്നിരി . െകട്ടിെന്റ പടിഞ്ഞാേറത്തളത്തിൽ
ഒരു ദീപ കാശംെകാണ്ട് രാമനാമഠത്തിെന്റ േന ങ്ങൾ മാർജ്ജാരന്മാരുേടതു
േപാെല കാശി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദങ്ങൾ ഭൂമിെയ ർശി ന്നി 
ല്ല. നന്ദേനാദ്യാനത്തിൽ സ്വർഗ്ഗംഗാസംഗത്താൽ ശീതളമായും മന്ദാരാദി
പുഷ്പസഞ്ചയസംേയാഗത്താൽ സൗരഭ്യമുള്ളതായും ഉള്ള മന്ദവായു ഏ ം
സ്വർേവശ്യാജനങ്ങളുെട ലാസ്യഗാനാദികളിൽ ലയി ം നാകേലാകസുഖം അനു 
ഭവി തുടങ്ങിയിരി ന്നതുേപാെല രാമനാമഠം പരിതഃസ്ഥിതികൾ ആസകലം
മറന്നിരി . തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ രക്തത്തിെന്റ ശീ ഗതിയാൽ സഞ്ജാതമാ 
ക്കെപ്പതുടിതുടിപ്പ് തനി തെന്ന േകൾക്കാമായിരു . പടിഞ്ഞാെറത്തളത്തിൽ
കടന്ന്, വടേക്കാട്ട് ഒരു മുറിയിേല ള്ള വാതിൽ തുറന്നിരുന്നതിലൂെട ആ മുറി 
യിേല രാമനാമഠം കട . മല്ലികാദിപുഷ്പപരിമളം ഏറ്റ് രാമനാമഠത്തിെന്റ
മനം മയ . മുറിയിൽ കിഴേക്കാ മുഖമായിനിന്ന് സാഷ്ടാംഗമായി ണ 
മിക്കട്ടേയാ എ രാമനാമഠം വിചാരി . മുറിയിൽ കിഴെക്ക അരികിൽ
വച്ചിരി ന്നതായും ശയനസുഖപരിപൂർണ്ണതയ്ക്കായി നാല െമത്തകൾ അടുക്കി
വിരിച്ചി ള്ളതായും ഉള്ള കട്ടിലിെന്റ മുമ്പിൽ നി െകാണ്ട് വിടേലാകനാഥനായ
രാമനാമഠത്തിൽപിള്ള ’െചമ്പകം, ’ ’െചമ്പകം ’ എന്ന് ’കളകണ്ഠകണ്ഠമുരളി’
നാദത്തിൽ കൂകു . ഏറ്റവും കാശേത്താടുകൂടി ഒരു ദീപം ആ മുറിക്കകത 

കത്തി നിൽ ന്നതിെന്റ േശാഭേയയും താ ന്ന കാന്തിേയാടുകൂടിയ ഒരു
സ്വരൂപം മഞ്ചത്തിൽ നിെന്നഴുേന്നറ്റ് താഴത്തിറങ്ങി വ . വിഖ്യാതനായുള്ള
രവിവർമ്മ കിളിമാനൂർത്ത രാനാകുന്ന വിധാതാവിനാൽ നിർമ്മിതകളായി,
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േ ക്ഷകന്മാരുെട േന ങ്ങൾ പരമാനന്ദെത്തയും അന്തഃകരണങ്ങൾ
വ്യാകുലതേയയും ദാനം െചയ്കയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ നി ല്യമായുള്ള മേനാ 
ഘർമ്മചാതുര്യെത്ത ദർശിപ്പിക്കയും െച ന്ന ചില ചി യുവതികളുെട
അസൽഛായെയ േതാന്നി ന്നതായ അംഗസൗന്ദര്യസമ്പേത്താടുകൂടിയ
ഒരു വധൂരത് നമാണ് രാമനാമഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ആവിർഭൂതയായത്.ഈ

ീയുെട അമാനുഷ്യകമായുള്ള സൗന്ദര്യസമൃദ്ധി, േമാഹനതരാംഗിയായ വല്ല
യക്ഷിയാേണാ എ കാണികളുെട ഉള്ളിൽ ശങ്ക േതാന്നി ന്നതായ അപൂർ 
വ്വഭാേസാടുകൂടിയതായിരു . േചേതാഹരമായുള്ള അംഗസൗഷ്ഠവേത്താടുകൂടി,
നദികളിൽ ചിറെകട്ടിയാൽ തീരങ്ങളിൽ മുട്ടി ജലം െകട്ടിനിൽ ന്നതുേപാെല,
ഈ ീയിൽ യൗവ്വനം മുതിർന്നിരി ന്നതിനാൽ ഗാ ം വിശിഷ്ടരമായുള്ള
പുഷ്ടിേയാടുകൂടിയതായും ഇരി . േകതകീപുഷ്പത്തിേനാടുള്ള സാമ്യമുള്ള
വർണ്ണം െകാ േശാഭനമായുള്ളതും വിസ്താരമുള്ളതും ആയ മാറിടത്തിൽ

േമണ ഉന്നതികലർന്ന് തങ്ങളിൽ ഇട നിൽ ന്ന കുചകലശങ്ങലും,
പൃഥുലമായുള്ള നിതംബങ്ങളും തെന്റ ശരീരധാടിെയയും ൗഢാവസ്ഥെയയും

ത്യക്ഷീകരി . േകശേമാ, ശിരസ്സിൽനി ത്പന്നമായി ഒഴുകീട്ട് വൻപിച്ച
തരംഗങ്ങളുെട ആകൃതിൈകെക്കാണ്ട് ഉരു ം ചുരു ം ഉന്നതജഘനതീ 
രേത്താളം വഹിച്ച് ആ ഭാഗെത്ത ആസകലം ആച്ഛാദനം െച ംവണ്ണം
പര കിട . മുഖേമാ, ഏകേദശം മാരേദവെന്റയും മാരൈവരിയുെടയും കല 
ഹഭൂമിേയാട് അതിെന ഉപമിക്കാം. നീലക്കരി െകാ ള്ള മാദെന്റ ചാപവും
അരവിന്ദാദിയായുള്ള പഞ്ചായുധങ്ങളും അളിവൃന്ദനിർമ്മിതമായുള്ള മൗർവ്വിയും
െകാടി അടയാളമായുള്ള മീനങ്ങളും ചാരി ൈവഗ്യാദിനിഷ്ഠകെള ധ്വംസനം
െച ന്നതായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പടുതേയറുന്ന വിലാസങ്ങളും കിങ്കരരായ പഞ്ചമി 
ച്ച നും മന്ദാനിലാദികളും ആ മുഖത്ത് പരചിത്തൈധര്യെത്ത കവരുന്നതിനുള്ള
ഉേദ്വഗേത്താടുകൂടി കാണെപ്പടു . എന്നാൽ, ജഗജ്ജയിയായ കന്ദർപ്പെന്റ
ദർപ്പഹരണം െചയ്തതായ രു നിടിലേന ാഗ്നിയുെട ദീപ്തേയാടുകൂടിയ ഒരു
േതജ ം ആ മുഖ വിള ണ്ട്.
ഈ നാരീകുലമാലികെയ കണ്ടിട്ട്, സൗരഭ്യേത്താടുകൂടി വിലസുന്ന േകതകീപു 
ഷ്പെത്തക്കണ്ട മധുപാമകാംക്ഷിയായ മരം േപാെല, അടുത്തണ വട്ടംചു 
റ്റിെക്കാണ്ട് രാമനാമഠട്ടിൽപിള്ള ദീർഘശ്വാസങ്ങൾ വി തുടങ്ങി. രാമനാമഠം
കണ്ടകനും മദ്യപനും ചിലേപ്പാൾ വങ്കനും ആയിരുെന്നങ്കിലും, ’കണ്ടാൽ നല്ലവൻ
’ എ തുടങ്ങി ’മധുവാണ്മാർക്കനുരാഗമുണ്ടാ ന്ന ’തായ ഗുണങ്ങളിൽ ’ഗൂഢമാം
നാരീവൃത്തം മറയ്ക്ക ’ എ ള്ളെതാഴിച്ച് സകലതു ◌ംതികഞ്ഞവനായിരു .
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ണയസൂചകങ്ങലായ നാട്യങ്ങൾ കണ്ട്, രാമനാമഠത്തിെന്റ
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മേനാേമാഹങ്ങെള ഉദ്ദീപിപ്പി ന്നതായ ഒരു പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ േ◌്രപമഭാജനമായ ആ സ്തരീ ഇങ്ങെന പറ : ’ആേലാചനകൾ
കഴിേഞ്ഞാ ? ഞാനുറങ്ങിേപ്പായി.’
രമാനാമഠം : ’ആേലാചനകൾ എപ്പേഴ കഴി .പിെന്ന ഉ , െവറ്റില തി ,
െവടിപറ , ഇവിെട വ വിളി ഉണർത്തി.’

ീ : ’വളെര കഷ്ടെപ്പ . അതിെനാരു കൂലിയായി ഒ കൂടി മുറുക്കിെക്കാള്ളണം.
’
രാമനാമഠം : ( നില വിരിച്ചിരി ന്ന കംബളത്തിൽ ഇരുന്ന് മുറുക്കാൻ 
തട്ടം നീക്കി തെന്റ അടു വച്ചിട്ട് ) ’ ഇെന്ന േകമമായിരു ! െചമ്പകം
േകൾേക്കണ്ടതായിരു . ആ കഴ ട്ടത്തിെന്റ അഹമ്മതി ഒ ം പറവാനില്ല.
െവട്ടിമുറിേച്ചക്കേട്ടാ എ വിചാരി . എന്നിട്ട്, പിെന്നയും ന െട പിള്ള
അല്ലേയാ എ വിചാരി കള .’

ീ: ’ക്ഷമിച്ചതു നന്നായി. എന്തായിരു ഇന്നെത്ത ആേലാചന ?’
രാമനാമഠം : ’അെതാെക്ക െവളിയിൽ പറയാേമാ ? ഒെക്ക സുകാര്യം-സുകാ 
ര്യം.േകൾക്കരുത്.’

ീ : ’എനി േക കൂടാത്തതല്ല. പറയണം. ’
രാമനാമഠം: ’സത്യം, സത്യം െചയ്തി ണ്ട്.’

ീ: ’എ ം വില കൂട്ടീേട്ട പറകെയാ എെന്നാരു സ ദായം! ഇെതന്തിനാ 
യിട്ട്? ’
രാമനാമഠം: ’ഞാൻ വില കൂട്ടീെട്ടങ്കിലും െചമ്പകം പറയുന്നതിെന ത േണ്ടാ
?െചമ്പകേമാ ? ’

ീ: ’തുടങ്ങി !േപായുറങ്ങണം. എനിെക്കാ ം േകൾക്കണ്ട. ’
രാമനാമഠം: ’ഞാൻ േകൾപ്പി ം. ’

ീ: ’സത്യം -അല്ല, അതിെന മറേന്നാ ?’
രാമനാമടം: ’ശ ക്കെട അടു പറ െടേന്ന ഉള്ളേല്ലാ. അെല്ലങ്കിലും
െചമ്പകത്തിെന മറെച്ചാ േണ്ടാ ?െകാള്ളാം.’
അന്നെത്ത സംഘത്തിൽ നടന്ന സംഗതികെളല്ലാം രാമനാമഠം ആ ീെയ
ധരിപ്പി . ീ കുടമൺപിള്ളയുെട മാതൃസേഹാദരിയുെട പൗ ിയാണ്. നാമം
സുഭ എ ം സാധാരണയായി മ ള്ളവർ വിളി േപാരുന്നതു െചമ്പക ട്ടി 
െയ ം െചമ്പകം എ ം ആണ്. സുഭ യുെട ചരി ം ചുരുക്കമായി ഇവിെട

സ്താവി . സുഭ യുെട അമ്മയ്ക്ക് പതിേനഴുവയസ്സായിരുന്ന കാലത്ത് ആ
സ്തരീേയാളം സൗന്ദര്യവതികൾ മറ്റാരുമില്ലായിരു . ആ സ്തരീക്ക് േയാഗ്യനായ
ഒരു ഭർത്താവിെന ഉണ്ടാ ന്നതിനു കുടമൺപിള്ളതെന്ന ഉേദ്യാഗിച്ചിരി ന്ന 
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തിനിടയിൽ തെന്റ സ്വസാവിൽ തനിെക്കാരു ഭാഗിേനയി ജാതയായിരി ന്ന
എന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് അറിവു കിട്ടി. ക്ഷണത്തിൽ സേഹാദരി താമസിച്ചി 
രുന്ന തിരുവനന്തപുരെത്ത ഗൃഹത്തിൽ കയറി ഖഡ്ഗം ഓങ്ങിെക്കാണ്ട് ആ
സ്തരീെയ െകാലെചയ്വാൻ അടു . അടു ണ്ടായിരുന്ന കഴ ട്ട പിള്ള
കുടമൺപിള്ളെയ വിളി ഗൂഢമായി എേന്താ പറഞ്ഞ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകാപം
ശമിപ്പി . കുടമൺപിള്ള ഉടേനതെന്ന തെന്റ തറവാ ഭവനത്തിേല േപാ 
കയും െച . പു ിയുെട മുഖം വഴിേപാെല കണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ ഇടവരാെത
കുടമൺപിള്ളയുെട ഭഗിനി മരി . മാതൃവാത്സല്യം എ ള്ളതറിയാെത സുഭ
വളർ . തെന്റ അച്ഛൻ ആരാെണ ള്ളതിെന റിച്ച് തെന്ന വളർത്തിയ
അച്ചിമാരിൽനി േപാലും സുഭ ക്കറിയുന്നതിനു കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴ 

ട്ട പിള്ള(മരി േപായ), രാമനാമഠത്തിൽപിള്ള, െചമ്പകേശ്ശരിമൂത്തപിള്ള
മുതലായ ചിലർ ം കുടമൺപിള്ളയുെട ചില ഭൃത്യന്മാർ ം ഇതിെന്റ വാസ്ത 
വം അറിവുെണ്ട സുഭ േയാടു ചിലർ പറഞ്ഞി ണ്ട്. രാമനാമഠത്തിേനാടു
േചാദിച്ചാൽ അക്കാര്യെത്തപ്പറ്റി ഒരക്ഷരം ഒരാേളാടും മിണ്ടിേപ്പാകരുെത
തെന്നയും മ ം കുടമൺപിള്ള സത്യം െചയ്യിപ്പി െണ്ട പറഞ്ഞതിനാൽ
സുഭ ആ വഴി ള്ള അേന്വഷണങ്ങൾ നിറുത്തി. ഈ സംഗതികെള റി വ്യ 
ക്തമായ അറിവു കഥാേശഷംെകാ ണ്ടാകുന്നതാെകാണ്ട് ഇവിെട അതുകളുെട
യഥാർത്ഥസ്ഥിതികെള സംബന്ധി സ്താവന ആവശ്യമില്ല. സുഭ യാെതാരു
ബാലാരിഷ്ടതകളും കൂടാെത കാണുന്നവർെക്കല്ലാം പരമാനന്ദ ദായിനിയായി
വളർ . യൗവ്വനാരംഭം ആയേപ്പാൾ തമ്പിമാർ, െചമ്പഴന്തിപ്പിള്ള മുതലായ
യുവാക്കളും, രാമനാമഠം മുതലായ ചില മൂത്ത വിടന്മാരും അടു കൂടി ടങ്ങി.
സുഭ ഒരുതരത്തിലും പക്ഷപാതം കാണിക്കാെത എല്ലാവേരയും തൻെര
വശത്താക്കി ഒരുേപാെല സേന്താഷിപ്പി വ . തെന്റ ഭാഗിേനയി തനി
ഹിതമല്ലാത്ത ചില നാഗരികത്വങ്ങൾ കാണി വരു എ കുടമൺപിള്ളയ്ക്ക്
അറിവു കിട്ടി.തെന്റ ബ വായ ഒരു ഗൃഹസ്ഥെന്റ അനന്തരവെനെക്കാ
സുഭ െയ സംബന്ധംെചയ്യിപ്പി . ദമ്പതിമാർ പര രാനുരാഗേത്താടുകൂടി
ആറുമാസം ഭർ ഗൃഹത്തിൽ പാർ . അനന്തരം ഭർത്താവിനു ചില സംശയ 
ങ്ങൾ േതാന്നി ടങ്ങി. കാലുഷ്യം വർദ്ധി ഭാര്യെയ ഭർത്താവു ചിലേപ്പാൾ

ഹരിക്കയും െച . സുഭ യ്ക്ക് എന്നി ം ഒരു കുലുക്കവും ഇെല്ല ഭർത്താവിനു
േതാന്നി. അനുരാഗം എന്നേത ഇല്ലാതായി. സുഭ വയ പതിേനഴായി. ഒരു
രാ ി ഭർത്താവിെന കാണാനില്ലാെതയും ആയി. കുടമൺപിള്ള മുതലായവർ
തിരുവിതാംകൂർ, േദശിംഗനാട് മുതലായ േദശങ്ങളിെലല്ലാം ചാരന്മാെര അയ 
ച്ചേന്വഷിപ്പിച്ചി ം സുഭ യുെട ഭർത്താവിെന്റ ഗതിെയ റി യാെതാരറിവും
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കിട്ടിയില്ല. സുഭ ഭർത്താവിൻെര ഗൃഹത്തിൽനി മാറി തിരുവനന്തപുര
പാർപ്പായി. പൂർവ്വബ ക്കൾ പിെന്നയും തങ്ങളുെട പരിചര്യെത്ത അനുവർത്തി 

തുടങ്ങി. ചിലർ തൃപ്തരാകയാേലാ മേറ്റാ ഉേപക്ഷാധീനന്മാരുമായി. വൃദ്ധൻ
രാമനാമഠം മാ ം തെന്റ ഭക്തിക്ക് ◌്ന്തരം വരുത്താെത േസവി വരു .
ഭർത്താവിെന്റ േവർപാടു തുടങ്ങി െകാല്ലം എട്ടായിരി . കുലട എന്ന നാമവും
േലാകരുെട ഇടയിൽ ഈ ീ സമ്പാദിച്ചിരി . ശ ആശാൻ, കാർത്ത്യാ 
യനിഅമ്മ മുതലായവർ സുഭ െയ റി ള്ള അഭി ായംെകാ തെന്ന ഈ
സംഗതി വായനക്കാർ ഹിച്ചിരി മേല്ലാ. ’െചമ്പകം’ എ ം ’സുഭ ’ എ ം
ഉള്ള നാമങ്ങൾ അക്കാല തിരുവനന്തപുരം മുതലായ േദശങ്ങളിലുള്ള

ീപുരുഷന്മാർക്ക് സ്വത െയ ള്ളതിെന്റ പര്യായശബ്ദങ്ങളായിത്തീർ .
സുഭ േയാടു േനെരനിന്ന് പുരുഷനാകെട്ട, ീയാകെട്ട സംസാരിക്കേപാലും
പരസ്യമായി െചയ്കയില്ല. എങ്കിലും സുഭ എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വളെര
ചുരുക്കമായിരു . ദരി കൾ ം ദരി ന്മാർ ം മാ ം സുഭ െയ റി വളെര
ബഹുമതിയായിരു . മാതൃസ്വമായി തെന്റ അധീനത്തിൽ അനവധി വ്യം
ഉണ്ടായിരുന്നതിെന തെന്റ സുഖവൃത്തികൾക്കായും സുഭ േലാഭംകൂടാെത വ്യയം
െച വന്നിരുന്നതിേനാടുകൂടി, തെന്റ അറിവിൽെപ്പടുന്നതായ ഓേരാരുത്തരുെട
അരിഷ്ടതകെള നിവാരണം െച ന്നതിേലക്ക് യഥാശക്തി സഹായിക്കയും
െചയ്തിരുന്നതു േകവലം ധൂർത്താെണ ജനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനി േപാന്നിരു .
ഇക്കഥ തത്ക്കാലേത്തക്ക് ഇവിെട നിറു . ഈ അദ്ധ്യായെത്ത അവ 
സാനിപ്പി ന്നതിനുമുമ്പായി ആ രാ ി തെന്ന നടന്നതായ ഒരു സംഗതികൂടി

സ്താവി െകാ .
കുടമൺപിള്ളയുെട ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് സുന്ദരയ്യൻ ഏകനായി പുറെപ്പട്ട്, രാജ 
വീഥിയിലായേപ്പാൾ ഏകേദശം അർദ്ധരാ ി ആയിരു . പൂർവ്വരാ ിയിെല
മഴയിൽ നിന്ന്, നക്ഷ ങ്ങൾ ആകാശ കാശി െണ്ടങ്കിലും വട പ 
ടിഞ്ഞാറുനിന്ന് ൈശത്യമുള്ള വായു കഠിനമായി വീശു ണ്ട്. കാറ്റിെന്റ ചീറ്റവും
ആറ ർ എ വിളിക്കെപ്പടുന്ന പാടത്തിൽനി ം പുറെപ്പടുന്ന മ കഗീ 
തങ്ങളും വട പടിഞ്ഞാറു െചന്തിട്ടക്കാട്ടിലും െത കിഴ െനടുങ്കാെട
പറയെപ്പടുന്ന േദശ ം കാടന്മാർ േമളിച്ചാർ ന്ന േഘാഷവും ചീവിടുകളുെട
മുരളീ േയാഗങ്ങളും അല്ലാെത മെറ്റാരു ശബ്ദവും േകൽപ്പാനില്ല. ജനസഞ്ചാരം
ആസകലം തീർന്നിരി . സുന്ദരയ്യെന്റ മേനാൈധര്യം കുേറെശ്ശ അേദ്ദഹെത്ത
ഉേപക്ഷി തുടങ്ങി. മ ജനങ്ങൾക്ക് ഭയം ഉണ്ടാ ന്നതായ ചില സംഗതികൾ
സുന്ദരയ്യെന്റ മേനാൈധര്യവിേച്ഛദനം െച ന്നതിന് കഴിവുള്ളതല്ലായിരുന്ന
എങ്കിലും ഹി മതാചാരികളുെട ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങെള സംബന്ധി 
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ച്ചിടേത്താളം സാധാരണനീതിക്ക് അേദ്ദഹം ഒരു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല.
േമൽപറഞ്ഞ വിശ്വാസങ്ങൾ ഈ കാലങ്ങളിൽ വളെര മാ േപായി ണ്ടായി 
രിക്കാം. എങ്കിലും ഈ ചരി കാലത്ത് ദക്ഷിണഇൻഡ്യയിൽ, വിേശഷിച്ച്
കന്യാകുമാരിക്കടു വടക്കായി പൂർവ്വ പശ്ചിമസമു ങ്ങൾ മേദ്ധ്യയുള്ള
രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുകളുെട ചാരം ബലമായിരു . ഈ െതക്കൻദി ക 
ളിൽ ഇ ം നടത്തിേപ്പാരുന്ന ഊട്ട്, പാട്ട്, ഉരുവംവയ്പ്. അമ്മൻെകാട,
കുരുതി, ചാവൂട്ട് മുതലായ ജുഗുപ് സാവഹമായുള്ള ദുർേദ്ദവതാരാധനം പൂർവ്വകാ 
ലങ്ങളിെല ആചാരാവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. ഇതുകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ആ
കാലങ്ങളിൽ ദുർേദ്ദവതകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തിെന്റ അഗാധത 
െയ അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. വിദ്വജ്ജനേന ങ്ങൾക്ക് അദൃശ്യമായുള്ളതും
അജ്ഞന്മാരായുള്ളവരുെട മുമ്പിൽ ത്യക്ഷമാകുന്നതും ആയുള്ള ഓേരാവക
േദവതകൾ ഉെണ്ട ം അവർ മനുഷ്യെര പലവിേധന േ ാഹി െമ ം
ജനങ്ങൾ-ആ കൂട്ടത്തിൽ ന െട സുന്ദരയ്യനും- വിശ്വസി േപാന്നത് അവർ
ഭീരുക്കളായിരുന്നതിനാലല്ല. ഇ കാരമുള്ള അബദ്ധമതങ്ങളുെട ഉദ്ഭവാദിക 
െള റിച്ച് ഇവിെട ഖ്യാപനം െച ന്നതിനും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഈ

സ്താവന അവസാനിപ്പി ന്നതിനു മുമ്പായി, അപമൃത്യവായി ജീവനാംശം 
വരുന്ന ജനങ്ങൾ േ തങ്ങൾ എെന്നാരുവക പിശാചങ്ങളായിത്താരുെമന്ന്
അക്കാലെത്ത ആളുകൾ ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചിരു എ ള്ള സംഗതിെയ
വായനക്കാർ േത്യകം ഓർമ്മി െകാേള്ളണ്ടതാെണന്ന് അേപക്ഷി .
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെട ആേലാചനകൾ തെന്റ യജമാനന് അനുകൂലമായി
അവസാനിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് അത്യേന്മഷേത്താടുകൂടിയാണ് തമ്പിയുെട മന്ദി 
രത്തിേലക്കായി സുന്ദരയ്യൻ യാ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ രാജവീഥിയിൽ
താൻ ഏകനായി ചരി എ ള്ള സംഗതിെയ റിച്ച് ആേലാചന തുട 
ങ്ങിയേപ്പാൾ സുന്ദരയ്യെന്റ മാനസികശക്തികൾ തളർ വശായി. പാടത്തിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിലായേപ്പാൽ സാധു പരെക്ക േനാക്കി, െചവി വട്ടം പിടി തുടങ്ങി.
തെന്റ മാർഗ്ഗനിേരാധനം െചയ് വാൻ ഭൂേലാകപാതാളസ്വർഗ്ഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് വല്ല
സത്വവും മുമ്പിൽ ത്യക്ഷമാകു േണ്ടാ എന്ന് േന ങ്ങെള വളെര പരി മിപ്പി 

േനാക്കി.യാെതാ ം ഇെല്ല നിശ്ചയെപ്പടുത്തീട്ട്, പിൻതിരി േനാ ക
വർജ്ജ്യമാെണങ്കിലും കിഴേക്കാ ം ഇടയ്ക്കിെട േനാക്കിെക്കാ . കാലാവസ്ഥ
അനുസരി ള്ള ഈ സാം മികപീഡകൾക്ക് സുന്ദരയ്യെന്റ പക്കൽ ഔഷധം
ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. അർ നെന്റ നാമദശകെത്ത സുന്ദരയ്യൻ ഉച്ചത്തിൽ നാസിക 
െകാ ജപി തുടങ്ങി, ’അർ നനപ്ഛൽഹുനഹ ’ എന്ന് ആരംഭിച്ച േ ാകം
’കൃഷ്ണാഹ ൈവകുണ്ഠഹാ വിഷ്ഷര വഹാ- ലക്ഷ്മണഹ ാണദാതാരഹാ ’-ധീ 
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േയായ് േഹാ ന േശാധനാത് ’എന്നിങ്ങെന പരിണമി . ഇതിെന ടർ
ഭേയാദ്ഭൂതമായുള്ള ചിന്തകൾ അകറ്റിനിർ ന്നതിനായിട്ട് ’കലാഭ്യാം ശൂഡാ 
ലംകൃത ശശി കലാഭ്യാം നിജതപഹഫലാഭ്യാം ബേക്തഹു്രപ്പഹടിത ഫലാഭ്യാം’
എന്ന ശിവസ് േ ാ ം ആരംഭിച്ചതിൽ, െചാല്ലിയതിെന്റേശഷം േതാന്നാെത
ആയിട്ട് ’കലാഭ്യാം’ എന്നാവർത്തിച്ച് രാഗവിസ്താരം െച തുടങ്ങി. ഏകേദശം
കിള്ളിയാറ് എ േപരു പറയെപ്പടുന്ന നദി അടുക്കാറായേപ്പാൾ സുന്ദരയ്യെന്റ
സംഗീതം മുറുകി, തലെകാ ം ബാഹുക്കൾ െകാ ം അേദ്ദഹം ആകാശെത്ത
തകർ തുടങ്ങി. ഈ േഗാഷ്ടികൾ ക സാദിേച്ചാ, സംഗീതത്തിൽ ലയി 
േച്ചാ, േകരളാചാരകർത്താവിെന്റ കൃതിെയ വികൃതമാക്കിത്തീർത്തതിെന റിച്ച്
കയർേത്താ, പുറകിൽ ആേരാ എത്തി സുന്ദരയ്യെന ആലിംഗനം െചയ്കേയാ
പിടികൂടുകേയാ െച . സുന്ദരയ്യൻെര ഉള്ളിൽ ഒരു മിന്നൽ ഉണ്ടായി. ഉദര 
ഗഹ്വരത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുേന്നാ എ േതാന്നി ംവണ്ണം ’ഹാ-ഹാരത് ?’
എ ഭയങ്കരമായുള്ള അഗാധസ്വരത്തിൽ േചാദ്യംെചയ്കകയും ഉണ്ടായി. ഇതിന്
ഉത്തരമുണ്ടായത് സുന്ദരയ്യെന നില നിന്ന് അനായാേസന െപാക്കി ഭൂമിയിൽ
ശയിപ്പി കയായിരു . നില വീണേപ്പാൽ സുന്ദരയ്യന്. തെന്ന പിടികൂടിയ 
തും വീഴ്ത്തിയതും താൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചതുേപാെല േദവത അെല്ല ം േകവലം
ഒരു യാചകൻ ആെണ ം േബാദ്ധ്യംവരത്തക്കവണ്ണം അവെന്റ ഉടൽ കാണു 
ന്നതിന് വഴിയുണ്ടായി. യാചകൻ േവ്യച്ഛെകാണ്ട് തെന്റ പക്കൽ വിലയുള്ള
സാധനങ്ങൾ യാെതാ മിെല്ലന്ന് പറ തുടങ്ങി. എന്നി ം പിടിവിടാെതത 
െന്ന അമർത്തിപ്പിടി െകാണ്ട് ഒരു ൈകയാൽ വ ത്തിെന്റ ഇടയ്ക്ക പരിേശാധന
ആരംഭി ന്നതുകണ്ട് സുന്ദരയ്യൻ ഊേക്കാടുകൂടി അവെന തള്ളിയിട്ട് എഴുേന്ന
പടിഞ്ഞാേറാേട്ടാടി. ാഹ്മണന് ഇ േത്താളം ശക്തിയുെണ്ടന്ന് യാചകൻ
വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. സുന്ദരയ്യൻ ഓടിയതുെകാണ്ട് അവനും പുറെക എത്തി.
കിള്ളിയാറിൽ അ ണ്ടായിരുന്ന കൽപാലത്തിേന്മൽവച്ച് അേദ്ദഹത്തിൻെര
കുടുമയ്ക്ക് പിടികൂടി; എങ്കിലും ാഹ്മണൻ പിെന്നയും മുേന്നാ പാ . പിന്തിരി 
ഞ്ഞ് ഈറ്റ ലിെയേപ്പാെല മുതൃ നി . യാചകനും നിലയായി. ാഹ്മണെന്റ
നില കണ്ടിട്ട് അേദ്ദഹം മുഷ്ടിയുദ്ധത്തിന് ഒരുെമ്പ നിൽ കയാെണന്ന് ഒറ്റ
േനാട്ടത്താൽത്തെന്ന ഭി വിനു മനസ്സിലായി. ഉത്തരീയെത്ത ക്ഷേണന മുറുക്കി
അരയിൽ ബന്ധിക്കയും ഉപവീതെത്തപ്പിടിച്ച് വ ത്തിെന്റ ഇട താ കയും
െചയ്തിട്ട്, മുഷ്ടി മുറുക്കി യാചകെന്റ നാസിക മാണമാക്കി സുന്ദരയ്യൻ ഒ
താഡി . ഭി ഇടി ഏൾക്കാെത സാമർത്ഥ്യേത്താടുകൂടി ഒഴി കള .
യാചകൻ അസാരനെല്ല സുന്ദരയ്യനു േബാദ്ധ്യെപ്പ .തെന്റ തിേയാഗിയുെട
സാമർത്ഥ്യെത്ത യാചകൻ ആ നില ക തെന്ന മനസ്സിലാക്കീ ം ഉണ്ട്. പൂവൻ 
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േകാഴികൾ തമ്മിലിട പിന്മാറി തരംേനാക്കി നിൽ േമ്പാെല, ര േപരും
കുറ േനരം വലതുകരങ്ങെള മുേന്നാ വച്ചിരി ന്ന വലതുപാദങ്ങളുെട മു കളി 
േന്മൽ ഊന്നിെക്കാണ്ട് ദൃഷ്ടികൾ പറിക്കാെത േനാക്കി നിൽ . സുന്ദരയ്യൻ
മുേന്നാ കുതി േമ്പാൾ ഭി മാറ ൈകെകാടു പുറേകാ ത . ഭി
സുന്ദരയ്യെന്റ നാഭി േനേര പായുേമ്പാൾ ാഹ്മണൻ ഭി വിെന്റ അര
പിടികൂടുന്നതിനു തക്കം േനാ . അൽപേനരംെകാ ര േപരും തങ്ങളിൽ
ഇട പര രം പാദെത്ത നില നി യർ ന്നതിന് അതിസാഹസങ്ങൾ
െച . കൽപാലം കുലു ംവണ്ണം ബലം േയാഗി ം ഒരടി വി െകാടുക്കാ 
െതയും സർപ്പങ്ങെളേപ്പാെല പിണ ം േതാേളാടുേതാൾ േചർ തള്ളിയും
ശിരേസ്സാടു ശിര രുമ്മിയും ഇടയ പാദങ്ങെള തട്ടിയും കരങ്ങെള ഊേക്കാടു
െവട്ടിവലി ം പിടിയിട്ട് ര േപരും നിൽ ന്നതിനിടയിൽ സുന്ദരയ്യെന
ഭി േതാളിൽ കയറ്റിയിരി . സുന്ദരയ്യൻ ഭി വിെന്റ കണ്ഠെത്ത തെന്റ
കക്ഷത്തിനിടയ്ക്കാക്കി അമർ . ഭി സുന്ദരയ്യെന കൽപാലത്തിെന്റ
രുചി ഒന്ന് അറിയി . സുന്ദരയ്യൻ എന്നി ം പിടിവിടുന്നില്ല. ശ്വാസം
മുട്ടി ടങ്ങിയേപ്പാൾ ഭി തെന്റ അരയിൽ തിരുകിയിരുന്ന ഒരു കഠാരി ഊരി
ഓ . കുത്താെത എേന്താ വിചാരിച്ചിട്ട് അതിെന താഴത്ത് ഇ കളഞ്ഞിട്ട്
സുന്ദരയ്യെന്റ പിടി വിടുവിക്കനായി മി . സുന്ദരയ്യൻ തെന്റ വ ത്തിനിട 
യിൽ വച്ചിരുന്ന േയാഗ റി എടു നദിയിേലക്ക് എറിയു . ര േപർ ം

ാണാപായം വരുെമ ള്ള സ്ഥിതിയിൽ കരുണകൂടാെത അവരവൾ കിട്ടിയ
തരംേനാക്കി തിേയാഗിെയ വീഴ്ത്താൻ േനാ . പാലത്തിെന്റ ഇരുവശ ം
യാെതാരു രക്ഷയും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഒടുവിലെത്ത കഠിനദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിൽ
ൈകലാസെത്തെക്കാ യർന്ന ദശകണ്ഠെനേപ്പാെല ഭി സുന്ദരയ്യെന നില 
ത്തടി ന്നതിനായി പിെന്നയും ഉയർത്തിയേപ്പാൾ ാഹ്മണൻ തെന്റ ശക്തി
ആസകലം േയാഗിച്ച് ഒ കുടഞ്ഞതുെകാണ്ട് ര േപരും ഒരുമി നദിയിൽ
വീഴു . വീഴുംവഴിക്ക് തങ്ങളിൽ പിടിവിട്ട് ര േപരും ഒരുമി നദിയിൽ
താഴു . കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പാലത്തിന് അൽപം െതക്കായി ര േപരും
ഉയർ . ഭി കരേനാക്കി നീ കയും സുന്ദരയ്യൻ രണ്ടാമതു താഴുകയും
െച .
സുന്ദരയ്യനു നീന്താൻ വശമിെല്ലന്ന് ഭി അറിഞ്ഞേപ്പാൽ തെന്റ ൈവരെത്ത
മറന്ന് സുന്ദരയ്യൻ താണസ്ഥലം േനാക്കി നീന്തിെച്ച . സുന്ദരയ്യൻ രണ്ടാമതും
െപാങ്ങി ’ െപാന്നയ്യാ ’ എ ള്ള വിളിേയാടും ൈകെകാ ജലത്തിൽ ഊേക്കാ 
ടു പലവുരു അടി ം മൂന്നാമതും താണു.’കഷ്ടം ’എ പശ്ചാത്താപെപ്പ ം, താേന
ശാസി െകാ ം ഭി ആയംകുട്ടി ഒഴുേക്കാടുകൂടി നീന്തിെച്ചന്ന് ’വ്വ ’ എ
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മുഴ ന്നധ്വനിേയാടുകൂടിെപ്പാങ്ങിയ സുന്ദരയ്യെന പിടി .
ര മൂ നാഴികെകാണ്ട് സുന്ദരയ്യെന്റ േബാധക്ഷയം തീർ . ഉണർ
േനാക്കിയേപ്പാൽ വ േകാടികൾേപാെല ആകാശമണ്ഡലെത്ത വിതാനി
വിള ന്ന നക്ഷ ങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. നദീജലം ഇരുകരരയും മുട്ടി െചടികളിൽ
തടെഞ്ഞാഴുകുന്ന ശബ്ദവും േകൾ ണ്ട്. സമീപ േതേജാമയനായ ഒരു
യുവാവിെനയും കാണു ണ്ട്. യാചകേനാടുള്ള സമരത്തിൽ അസാധാരണ 
മായുള്ള ൈധര്യം കാശിപ്പിച്ച സുന്ദരയ്യൻ യുവാവിെന കണ്ടേപ്പാൾ ഉള്ളിൽ
ഉദ്ഭൂതമായ ഭയംനിമിത്തം കടുതായി വിറച്ച് ’അടിയൻ പിഴയ്ക്കലേയ ’ എ
കര പറ െകാണ്ട് ഝടിതിയിൽ കണ്ണട .
പിന്നീടുണർ േനാക്കിയേപ്പാൾ യുവാവ് അ ത്യക്ഷനായിരി . നക്ഷ  
ങ്ങളും മിക്കവാറും അരുേണാദയത്തിെന്റ കാശത്താൽ മറഞ്ഞിരി . ആ
കാരണത്താൽത്തെന്ന ധൂസരമായിച്ചമഞ്ഞിരി ന്ന ശശാങ്കകലയും കിഴ
കാണ്മാനുണ്ട്.
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അദ്ധ്യായം പതിമൂന്ന്

ദുഷ്ടരാം ദാനവന്മാരുെട പി കൾ
ഒ േമ ത കിെല്ലന്ന മട്ടാക്കി ഞാൻ
ഒ േമ താമസം കൂടാെത നിങ്ങെട
പുഷ്ടേമാദെത്ത വരു ന്നതുണ്ടേല്ലാ. ”
രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ ആലസ്യം ൈവദ്യന്മാരുെട പാടവങ്ങെള ഭിന്നമാക്കി
ദിനം തി വർദ്ധിച്ച് അേദ്ദഹം ഈ േലാകേത്താടുള്ള ബന്ധെത്ത അധികകാല 
വിളംബം കൂടാെത ഖണ്ഡി െമ ള്ള സ്ഥിതിയിൽ ആയിരി . മാതുലെന്റ
േരാഗശമനത്തിനായിട്ട് ഓേരാ വഴിപാടുകൾ, േഹാമങ്ങൾ, ദാനങ്ങൾ മുതലായവ
യുവരാജാവു നടത്തി . എന്നാൽ ഈവക ിയകൾ ം അേരാഗത ം
തമ്മിൽ കാര്യകാരണസംബന്ധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ിയാകർത്താക്കന്മാർക്ക്
അശക്യമായിരുന്നതിനാേലാ, ആയുരാേരാഗ്യാദികളുെട നിയന്താവായ ശക്തി 
െയ ഏതാദൃശങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾെകാ പാട്ടിലാ ക പരമാർത്ഥത്തിൽ
അസാദ്ധ്യമാകെകാേണ്ടാ, ത ികൾ, ൈവദികന്മാർ, മാ ികന്മാർ മുതലായ
ഓേരാ വക വിദ്വജ്ജനങ്ങൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ ആയുർവർദ്ധനയ്ക്കായി
െച ന്ന സാഹസങ്ങൾ രാജഭണ്ഡാരത്തിെല വ്യെത്ത ക്ഷയിപ്പി ന്നതിേല
മാ ം േയാജകമായിരി ന്നതല്ലാെത അന്യവിഷയങ്ങളിൽ ഫലശൂന്യങ്ങ 
ളായിരി ന്നേതയു . മഹാരാജാവിെന്റ ഭരണത്താൽ ജകൾ ണ്ടായി ള്ള
ഗുണേദാഷങ്ങെള പരിേശാധി പരസ്യമായി അഭി ായങ്ങൾ ഭീരുക്കളും ൈധ 
ര്യെത്ത അവലംബിച്ചിരി . മഹാരാജാവിെന്റ േത്യക േസവകന്മാരും
ഈ വിഷയത്തിൽ സത്യവാദികളായി ടങ്ങിയിരി . വലിയ സർവ്വാധി
മുമ്പായുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ യുവരാജാവിെന്റ രാജ്യഭരണവാദം അടുത്തിരി 

ന്നതിെന ഓർത്ത് അവരവരുെട ഉേദ്യാഗസംബന്ധമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ട
റിക്കാർഡുകളുേടയും മ ം ശരിയാക്കി വ . മഹാരാജാവിന്റ ഭൃത്യജനങ്ങളുെട
ആനനങ്ങൾ ാനമാവുകയും യുവരാജാവിെന്റ ശിഷ്യസംഘങ്ങൾ ഗൂഢമാി
സേന്താഷംെകാ പുള കയും െച .

ീപത്മനാഭൻ തമ്പി രാജപദവിേയാടുകൂടി തലസ്ഥാന താമസം ഉറപ്പിച്ചി 
രി . എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരും പരിവാരസേമതന്മാരായി രാജധാനിയിൽ
എത്തി, രാജകുടുംബെത്ത നഷ്ടമാ ന്നതിനു മുതിർന്ന് സന്നാഹങ്ങൾ കൂ .
കടുതായ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുെമ ള്ള ശഹ്കെകാണ്ട് പുരവാസികൾ തങ്ങൾ
തങ്ങൾ ള്ള വ്യങ്ങൾ േദാഷം സംഭവിക്കാെത ഇരി ന്നതിനായിട്ട്
ഓേരാ ഗൂഢസ്ഥലങ്ങളിൽ അതുകൾ സംഭരി . രാജ്യവാകാശ മത്തിന്
ഒരു േഭദഗതിയുണ്ടായകുെമ പരെക്ക വിശ്വാസം ജനിക്കയാൽ നാടുവാഴിെയ
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അനുസരി േപാന്ന ജനങ്ങളിലും അേനകം േപർ രാജേഭാഗങ്ങൾ െകാടുക്കാെത
വിപരീതഭാവം കലർന്ന് ശണ്ഠയ്ക്ക് ഒരുെമ്പ നിൽ . രാജഭണ്ഡാരത്തിെല

വ്യ റവുമൂലം േനരിടുന്ന ബുദ്ധിമു കലുെട നിവൃത്തിക്കായി വ്യസ്ഥന്മാരായ
ചില കുടികേളാടു മ ിജനങ്ങൾതെന്ന വ്യസഹായം യാജിച്ചതിൽ ൈവരിപ 
ക്ഷെത്ത റി ള്ള ഭയം നിമിത്തം യാെതാരുത്തരും അ കാരമുള്ള സഹായ
െച ന്നതിനു ൈധര്യെപ്പടുന്നില്ല. നാഞ്ചിനാടായ ദക്ഷിണഭാഗ പാർ കാ 
രായുള്ളവർ ആ സ്ഥലങ്ങളിെല മാണികളായ േചരേകാനാർ, ൈമലാവണർ,
വണികരാമൻ എ ള്ള സ്ഥാനനാമങ്ങൾ വഹി ന്ന മുതലിയാരന്മാെര
വഴിെപ്പ തമ്പിമാരുെട പാട്ടിലായിരി . ചിറയിൻകീഴ്, തിരുവനന്തപുരം,
െനയ്യാ ങ്കര ഈ ദി കളായ ഉത്തരഭാഗെത്ത ജനങ്ങൾ എ വീട്ടിൽപിള്ളാരുെട
അധികാരസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ടവരാകയാൽ മിക്കവാറും ആ ഭാഗ തെന്ന
ചാ നിൽ . പൂർവ്വരാജധാനികളായ തിരുവിതാേങ്കാട്, പത്മനാഭപുരം
ഈ നഗരികൾ സമീപമുള്ള മദ്ധ്യേദശമായ ഇരണിയിൽ, കൽ ളം, വി 
ളവേങ്കാട് എന്നീ ദി കളിെല ജനങ്ങൾ രാജധാനി തിരുവനന്തപുരേത്ത
മാറ്റിയതിനാലുള്ള കുണ്ടിതംെകാ ം നി രന്മാരായ എ വീട്ടിൽപിള്ളമാ 
േരാട് ഇടയുന്നതിന് അ ൈധര്യമില്ലാതിരുന്നതിനാലും, രാജകുടുംബെത്ത
തുണ ന്നതിനായി വടേക്കാട്ട് ആ മി ന്നതിനു മടി . ആകപ്പാെട
രാജപാർശ്വത്തിൽ ജനങ്ങൾ തുേലാം കുറവാെണനന് മ ിജനങ്ങൾ ം
യുവരാജാവിനും േബാദ്ധ്യെപ്പടുകയാൽ രാജമന്ദിരത്തിെന്റ രക്ഷയ്ക്കായി േവണ്ട 
കാവലുകൾ ഏർെപ്പടുത്തിയിരി . രാജധാനിയിലുള്ള രാജഭടന്മാെരയും
വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവരും ചിലേപ്പാൾ ആജ്ഞകൾ
ലംഘി . എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെട ഭൃത്യവർഗ്ഗങ്ങൾ ആയുധപാണികളാ 
യി രാജവീഥികളിൽ അഹങ്കാരം പൂ സഞ്ചരി കയും െകാട്ടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽ ചിലേപ്പാൾ കൂട്ടം കൂടി നി ലഹളകൾ കൂ കയും െച .
യുവരാജാവും മ ിമാരും കാലാവസ്ഥകൾ ക ം േക ം, തങ്ങെള ചുറ്റിവരുന്ന
ആപൽപാശത്തിൽ നി േമാചനം സമ്പാദി ന്നതിനു മാർഗ്ഗം കാണാെത
ബുദ്ധി കുഴങ്ങിയും, ാണഭയേത്താടുകൂടി െകാട്ടാരത്തിനക തെന്ന ഒളി
പാർ േമ്പാെല ദിനങ്ങൾ കഴി കൂ .
യുവരാജാവിേനാട് മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പ് െചയ്തി ള്ള വാഗ്ദാനെത്ത അേദ്ദഹം
നിറേവറ്റാെത ഇരിക്കയിെല്ലന്ന് യുവരാജാവിനു പൂർണ്ണവിശ്വാസമുണ്ടായിരു .
അതിനാലും തെന്റ മാതുലെന വളെരക്കാലം േസവി പാർക്കയും തെന്നയും
അേനക ആപ കളിൽനി രക്ഷിക്കയും െചയ്തി ള്ള തിരുമുഖ പിള്ള എന്ന
ഗൃഹസ്ഥന്, വ്യത്താലും ആളാലും സഹായം െചയ്യണെമന്ന് താൻ എഴുതി
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അയച്ചി ണ്ടായിരുന്നതിനാലും കിളിമാനൂർ േകാവിലകേത്തക്ക് ഒരു ദൂതെന
നിേയാഗിച്ചിരുന്നതുെകാ ം ഈ മൂ സ്ഥലങ്ങളിൽനി ം അധികതാമസം
കൂടാെത തെന്റ പക്ഷത്തിേല മതിയായ ഒരു ൈസന്യം േചർ ന്നതിനു
േവണ്ട ആളുകൾ വ കൂടുെമ ള്ള വിശ്വാസം ഒ െകാണ്ട് യുവരാജാവ് ആശ്വ 
സിച്ചിരി . മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെന്റ ഭടന്മാരുെട യുദ്ധൈവദഗ്ദ്ധ്യവും മ ം
കണ്ട് തനി േബാദ്ധ്യം വന്നിരുന്നതിനാൽ അവെര തെന്റ സ്വാധീനത്തിൽ
കിട്ടിയാൽ എ വീടന്മാരുെട വ കൾ ഒ ശമിപ്പിക്കാെമ ം മധുരപ്പടെയ
സമാധാനെപ്പടുത്തി െകാ വന്നിരുെന്നങ്കിൽ സംശയം കൂടാെത ൈവരികളുെട
മൂലനാശം വരുത്താെമ ം യുവരാജാവിന് ഉറ ണ്ടായിരു . അതിനാൽ
മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെന്റ ആഗമനെത്തയാണ് യുവാരജാവ് മുഖ്യമായി തീ 
ക്ഷിച്ചിരി ന്നത്.
പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ രാജകുടുംബെത്ത രാജ്യഭരണ ിയകളിൽ സഹായിക്കയും

േമണ സ്വശക്തിെയ സ്ഥാപി തുടങ്ങി, രാജൈവരികളായിച്ചമയുകയും െചയ്തി 
ള്ള എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുേടയും, കൃത്യ മൂധനായും ഢംഭാദിേദാഷാ ദനായും

ഉള്ള തമ്പിയുേടയും കൃ ിമങ്ങൾക്ക് അനുകൂലഭാവം നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളിലും
കാണു െണ്ടന്ന് യുവരാജാവിന് അറിവു കിട്ടിയത്, മാതുലനായ മഹാരാജാവ്
പരേദശ നിന്ന് ഒരു േസനെയ വരുത്തിയത് ജനങ്ങളുെട സ്വാത ്യഖണ്ഡനം
െചയ്വാനാെണന്ന് അവർക്ക് ആദ്യേമ ശങ്ക ഉദിച്ചിരുന്ന വിവരംകൂടി തനിക്ക്
അറിവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, വാസ്തവമായിത്തെന്ന ഇരിക്കാെമ യുവരാജാവ്
ഊഹി . അതുെകാ ം, യുദ്ധം കൂടാെത കഴിക്കണെമന്ന് ജാവത്സലനായ
യുവരാജാവിനു േമാഹമുണ്ടായിരുന്നതുെകാ ം, തെന്റ േത്യക ആ ിത 
നും കാര്യനിർവ്വഹണങ്ങളിൽ അതിസമർത്ഥനും ആയുള്ള രാമയ്യൻ എന്ന

ാഹ്മണൻമുേഖന തമ്പിേയാടു സന്ധി പറയുന്നതിന് അേദ്ദഹം മി .
എന്നാൽ, തമ്പിെയ സിച്ചിരി ന്ന സുന്ദരയ്യനായ രാഹുേവാടടുത്തേപ്പാൾ,
തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ വിസ്തീർണ്ണമായ വർദ്ധിപ്പി ന്നതിന്
ഉപയുക്തങ്ങളായിരുന്ന ആ ാഹ്മണെന്റ മ ൈനപുണ്യാദികൾ േകവലം
നിരസ്തശക്തികളായി ചമ . അനാവശ്യമായ കലഹങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാെത
തെന്റ സ്ഥാനസംബന്ധമായുള്ള പദവികേളാടും അവകാശങ്ങേളാടും അടങ്ങി 
പ്പാർ െകാ ന്നത് നാട്ടിനും തനി ം തെന്റ അച്ഛെന്റ കുടുംബത്തിനും മ ം
ഉേദ്യാഗി ന്നത് അനർത്ഥദവും ആെണന്ന് തമ്പിെയ ഹിപ്പി ന്നതിന്
യുവരാജാവുതെന്ന ഒരിക്കൽ ഉത്സാഹി . ഒരുദിവസം മഹാരാജാവിെന്റ
പള്ളിയറയിേല യുവരാജാവ് എഴുന്ന ന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ െകാട്ടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കലായിട്ട് തങ്കേര േവലകൾ െചയ്തി ള്ള ഒരു േമനാവിെന ചുറ്റി
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പഠാൺ സ ദായത്തിൽസ കുപ്പായങ്ങൾ ഇ മുറുക്കിയ പട്ടക്കാരും, നാ സ  
ദായത്തിൽ വ ം ധരിച്ചി ള്ള അകമ്പടിക്കാരും നിൽ ന്നതുകണ്ട് തമ്പിയുെട
പരിവാരങ്ങൾ ആെണന്നറിഞ്ഞ്, തെന്റ ഉേദ്ദശസാദ്ധ്യത്തിന് നല്ല അവസരം
ലബ്ധമാെയ ള്ള സേന്താഷേത്താടുകൂടി, മാതുലെന്റ പള്ളിയറയിേലക്ക് യുവരാ 
ജാവു കട ന്നതിന് ആരംഭി . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഗമനം ഉെണ്ടന്ന് മുമ്പിൽ
െചന്ന ചില തിരുമുൽപാടന്മാെരയും മ ം ക മനസ്സിലാക്കീട്ട്, തനിക്ക് ആ
സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ അർഹതയിെല്ല ള്ള നാട്യത്തിൽ സുന്ദരയ്യൻ പള്ളി 
യറയിൽനി പുറത്തിറങ്ങി യുവരാജാവിെന ബഹുമാനപൂർവ്വം വണങ്ങീട്ട്,
േമനാവിെന്റ സമീപേത്ത യാ യായി. ദൃഷ്ടിേഗാചരമല്ലാതുള്ള വല്ല കമ്പിക 
ളാലും സുന്ദരയ്യേനാടു ബന്ധിക്കെപ്പട്ടി ള്ളതുേപാെല, മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി തെന്റ
സമീപേത്താടടുത്ത യുവരാജാവിെന കണ്ടിെല്ല ള്ള നാട്യേത്താടുകൂടിയും.
’തമ്പിേയാടു കുറ സംസാരിക്കാനുണ്ട്, നിൽക്കണം ’ എ യുവരാജാവ്
അേപക്ഷിച്ചതിെന ധിക്കരി ം അച്◌്ഛെന വന്ദിേക്കണ്ട ഗുരുത്വെത്ത ഉേപ 
ക്ഷി ം മദിച്ച മദിഷം കണെക്ക ജൃംഭി െകാ ം, സുന്ദരയ്യെന്റ പുറേക ഒ ം
താമസിയാെത തമ്പിയും നടെകാ . സമാധാേനാേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി െചയ്ത

യത് നങ്ങളുെട അവസാനം ഇ കാരമുള്ള ധിക്കാരമാെണ കണ്ടേപ്പാൾ
യുവരാജാവിന് അധികമായ വ്യസനം ഉണ്ടായി. ഇങ്ങെന വ്യസനം ഉണ്ടായത്
ഭീരുത്വത്താലാെണ വായനക്കാർ സംശയി േപാകരുത്. മാതുലെന്റ ദയനീ 
യമായുള്ള അവസ്ഥെയയും, അേദ്ദഹേത്താടുള്ള സഹവാസം ഈശ്വേരച്ഛയാൽ
അവസാനിക്കാറായിരി ന്ന കാലത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു േനാടുതെന്ന
കലഹത്തിന് ആരംഭിേക്കണ്ടതായിരി ന്നതിെനയും, മറ്റാേരാ സംഗതികളാൽ
േനരിട്ടിരി ന്ന െഞരുക്കങ്ങെളയും േയാജിപ്പിച്ച് ആേലാചിച്ചേപ്പാൾ ആ
മഹാപുരുഷെന്റ മനസ്സിന് ഒരു വ്യാധിയായിത്തീർ .
യുവരാജാവിെന്റ പരിചാരകൻ പരേമശ്വരൻപിള്ള തന്റ െഗൃഹത്തിൽേപ്പാലും
േപാകാെത ഈ കാലങ്ങളിൽ ാ പിടിച്ച ശ്വാനെനേപ്പാെല െകാ്ടടാരത്തിൽ 
ത്തെന്ന ഉഴറിനട കയായിരു . മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെന്റ ഭവനത്തിൽ
നി രക്ഷെപ്പട്ടത് ഈശ്വരന്മാരിൽ ഒരാൾ ത്യക്ഷനായി സഹായിച്ചതിനാൽ
ആെണന്ന് അയാൾ വളെര ആേലാചനകൾ കഴി തീരുമാനിച്ചിരി .
അന്ത്യാവതാരത്തിനു മുമ്പായി ാന്തൻ ചാന്നാെന്റ സ്വരൂപമായിട്ട് അവതാരം
െചയ്ത ഭഗവാൻ ആയ മഹാവി ഭക്തജനപരി ാണനവും ദുഷ്ടനി ഹവും
െച െമ ള്ളതിെന അറിയാെത അവതാരങ്ങെള പത്തായി ഖണ്ഡിച്ചത്
പുരാണകർത്താക്കന്മാരുെട അന്ധത്വംെകാണ്ടാെണന്ന് ഒരു അഭി ായവും ആ
വിദ്വാെന്റ ബുദ്ധിയിൽ അ രിച്ചിരി . മാേങ്കായിക്കൽകുറു ം ഭടന്മാരും
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വ േചരണെമ ള്ള അത്യാകാംക്ഷെകാണ്ട് അതിനായി സദാ ാർത്ഥി 
ക്കയും വിരലുകളിേന്മളും മ വിേധനയും ഓേരാ ശ് നപരീക്ഷകൾ കഴിക്കയും
െച ന്ന ഈ രാജഭ്യത്യന് ാന്തെന മാ െമങ്കിലും കിട്ടിയാൽെക്കാള്ളാെമ 

ള്ള േമാഹം വർദ്ധിച്ചിട്ട് അയാൾ അതു സിദ്ധമാകുന്നതിന് ആത്മീയമായും
തപസ്സംബന്ധമായുള്ള ഓേരാ മാർഗ്ഗങ്ങെള ആേലാചി തുടങ്ങിയിരി .
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെട സംഘേയാഗരാ ിക്കടുത്ത ദിവസം പരേമശ്വരൻ 
പിള്ളയ്ക്ക് ഒരു മംഗളകരമായ ദിവസമായിരു . ഏകേദശം ഏഴുനാഴിക
പുലർന്നേപ്പാൾ അതിനു മുമ്പിൽ അയാൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതായ ഒരു സാധനം
അയാളുെട ൈകയിൽ കിട്ടി. അതു നാലുപുറവും തിരി േനാക്കി ആശ്ചര്യെപ്പ 
െകാണ്ട് യുവരാജാവിനു കാഴ്ച്ചവയ്ക്കാനായി വല്ല െചറിയ ാണികളുേടയും

ശവെത്ത എന്ന േപാെല അതിെന ര വിരലുക്കിടയിലാക്കി തൂക്കിപ്പിടി
നട തുടങ്ങി. അശുദ്ധമായുള്ള സാധനെത്ത െകാട്ടാരത്തിനക െകാ
ചില തിവിധികളും േതാന്നിയതുേപാെല കഴി . യുവരാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ രാമയ്യൻ എ മുമ്പിൽ േപർ പറയെപ്പട്ട ാഹ്മണനും അവിെട
ഉണ്ടായിരു . ഇേദ്ദഹം തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് രാജകുടുംബെത്ത
േസവി പാർ ന്ന ഒരാളാണ്. ഈ ാഹ്മണെന്റ ബുദ്ധിക്ക് അസാമാന്യ ൈവ 
ശിഷ്ട്യമുെണ്ട മഹാരാജാവിനും േബാദ്ധ്യം വരികയാൽ ാഹ്മണെന വലിയ
െകാട്ടാരം രായസംപണി മഹാരാജാവുതെന്ന നിയമി . ഈ ഉേദ്യാഗം
സംബന്ധിച്ച് തനിക്ക്◌ുള്ള േജാലികൾ ഹ്മണൻ അതിശുഷ് കാന്തിേയാടുകൂടി
നിർവ്വഹി വരുന്നതിനു പുറേമ രാജ്യഭാരസംബന്ധമായുള്ള കണ കെളയും
വഴിേപാെല ആരാ ഹിക്കയും ആയുധാഭ്യാസം കുേറെസ്സ വശമാ കയും
െചയ്തി ണ്ട്.
പരേമശ്വരൻപിള്ളെയ കണ്ടിട്ട് യുവരാജാവ്, ’എന്താ പരേമശ്വരാ, വിേശഷം
വല്ലതുമുേണ്ടാ ?’ എ േചാദി . പരേമശ്വരൻപിള്ള ’അടിയൻ ’ എന്നറി 
യി െകാ തെന്റ ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനം യുരാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ
നിേക്ഷപി .
യുവരാജാവ്: ’ഇത് ഒരു കടലാെസ്സഴുത്താണേല്ലാ. നീ അതിെന കുളിപ്പി േവാ ?’
പരേമശ്വരൻപിള്ള : (അതിബുദ്ധിെയ ദർശിപ്പി െവ ള്ള നാട്യത്തിൽ )
’അടിയൻ. േമത്തന്മാരു െതാട്ടതാണ്. ചാന്നാെന െതാ െതാടക്കിയതിനു
തെന്ന, ഉള്ള മ വും ത വും ഒെക്ക കഴി . ഇനി േതാലും തുണിയും ആ െക്കാ 
ഴു ം ഒെക്കെക്കാ ണ്ടാക്കിയ ഇതിെന െതാട്ട്- ’
യുവരാജാവ്: ’െവള്ളം െതാ കൂടാത്ത ഒരു സാധമമാണിത്. ആെട്ട, ആരാണിതി 
െന നിെന്റ കയ്യിൽ എത്തിച്ചത്? ’
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പരേമശ്വരൻപിള്ള: ’മൂത്ത െചറുക്കൻ കിടാത്തൻ. അവൻ ഒളി പതുങ്ങി ആരും
കാണാെത െകാ തേന്നച്ച് ഓെടടാ ഓട്ടം. െചറുക്കന് കരു ം മ ം ഉണ്ട്. ’
യുവരാജാവ്: ’നന്നായി വരെട്ട. രാമയ്യൻ ശുദ്ധം മാറീ ണ്ടേല്ലാ? എടു
വായി . ’
ഈ കൽപനയനുസരിച്ച് രാമയ്യൻ േലഖനെത്ത എടു വളെര വിഷമെപ്പ
തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങെന വായി :
’ബഹുമാനെപ്പട്ട മഹിമേയറുന്ന രാജകുമാരൻ ബഹദൂർ അറിേയ ം സംഗതിക്ക്
അവിടെത്ത പാദശു ഷകൻ, ആജിം-ഉദ്-ദൗളാഖാൻ എഴുതിെക്കാ ന്നത്...’
യുവരാജാവ്: ’അവിടുന്നാെണന്ന് എനിക്ക മനസ്സിലായി. എന്താ വിേശഷം ?
വായി .’
’..... അള്ളവിെന്റ കൃപയാൽ േക്ഷമം....’
പരേമസ്വരൻപിള്ള : ’ഇന്നെത്ത േചാറു തുല . ീപത്മനാഭസ്വമികടാക്ഷം
എേന്നാ മേറ്റാ തുടങ്ങരുേതാ ?ബൗദ്ധന്മാര്..’
യുവരാജാവ്: ’മിണ്ടാതിരി .’പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട മുഖം മങ്ങി. ’......തിരുേമ 
നിക്ക് സർവശ്കതനായ ഈ ശ്വരൻ ദീർഘായു ം സർവസുഖവും നൽകെട്ട...’
യുവരാജാവ്: ’ആ കൂട്ടത്തിെല ദ്വിഭാഷിക്ക് മലയാളം നല്ല ശീലമാെണ
േതാ . ഇങ്ങെന നാമും സാധാരണ എഴുതാറില്ലേല്ലാ. ’
രാമയ്യൻ :’സ്വാമി !നല്ലതിന്മണ്ണം എഴുതു ണ്ട്. വകതിരിവായും നല്ല വാചകമാ 
യും എഴുതു . ആശ്ചര്യം തെന്ന.’
പരേമശ്വരൻപിള്ള: (മുറുമുറു ) ’ഞാൻ തടുത്തേപ്പാൾ കുറ്റമായിേപ്പായി.
വീട്ടിൽ മൂത്തവർക്ക് എറയ ം-വകതിരിവായി എഴുതിരി !ഹൂ!ക റ്റപ്പാട്
െച െകാ ന്നത് എ വയ്ക്കാെത െവറും എഴുതിെക്കാ ന്നത്! വല്ലതും
െകാള്ളണം. അേപ്പാൾ പടി ം. ’
പരേമസ്വരൻപിള്ള സാവധാനത്തിൽ േകാപഭാവേത്താടുകൂടി ഇങ്ങെന പുല 

ക ആയിരുെന്നങ്കിലും അയാളുെട അഭി ായങ്ങൾ യുവരാജാവിനും രാമയ്യനും
േകൾക്കാമായിരു . പരേമശ്വരൻപിള്ള ശുദ്ധനും സാധുവും അതിഭക്തനും
വിശ്വസ്തനും ആയിരുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് യുവരാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ

േത്യക സ്വാത ്യമുണ്ടായിരു .യുവരാജാവിെന്റ സേന്താഷം ഒന്നിെനമാ ം
ദീക്ഷിച്ച് അേദ്ദഹെത്ത ഒരിക്കലും േവർപിരിയാെത േസവി ന്ന ഇയ്യാൾ
അൽെപെകാണ്ട് സാദിക്കയും േകാപിക്കയും വ്യസനിക്കയും െച ന്ന
കൂട്ടത്തിലായിരു . യുവരാജാവ് അയാളുെട അഭ് ായങ്ങൾ േകട്ടേപ്പാൾ
ചിരി േപായതിനാൽ വീ ം അയാളുെട മുഖം സാദേത്താടുകൂടിയതായി.
’......ൈചത്താന്മാരായ രാജേ ാഹികൾ ഇന്നെല രാ ി കുടമൺഡപിള്ളയുെട
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വീട്ടിൽ കൂടിയിരു ... ’
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ’േക ി !’
’...ആേലാചനകൾ എെന്തല്ലാമായിരു എന്നറിയുന്നതിന് കഴിവുണ്ടായില്ല...’
പരേമശ്വരൻപിള്ള ’ശരി!കാലം അടു . എ ം ദയ! എ ം പത്മനാഭൻ
രക്ഷി ം! അതാ ആണുങ്ങൾ ദൂെര ട്ടി കാണു . ഇവിെട ഇങ്ങ-പത്മനാഭൻ- 
തല കഴുത്തീ േപാവാറായി-േപാട്ട്◌്. ’
യുവരാജാവ്: ’മിണ്ടാതിരി പരേമശ്വരാ. എൻെര തല േപായിേട്ട നിേന്റതു
േപാകയു . നീ േപടിേക്കണ്ട. ’
പരേമശ്വരൻപിള്ള : ’തല േപാണത് ആദ്യം അടിയെന്റ ’
യുവാരാജാവ്: ’അതിെന റി പിന്നീട് തർക്കിക്കാം. വായി തീർ
രാമയ്യൻ.’
’...സൃഷ്ടിച്ചവെന്റ കൽപനകൾേപാെല അല്ലാെത മനുഷ്യരുെട ആ ഹങ്ങൾ 
േപാെല ഒ ം നട കയില്ല. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ആപ െണ്ട
കരുതിയിരിക്കണം. മാേങ്കായിക്കൽകുറു സാേഹബ് ഇന്നെല രാ ി ഇവിെട
എത്തി...... ’
പരേമശ്വരൻപിള്ള: (സേന്താഷംെകാണ്ട് ഒന്നി െപാങ്ങിച്ചാടുന്നതിനു ഭാവിച്ചി 
ട്ട് )’ഹാ ! വ്യാഴൻ പതിെനാന്നിലായി.പതിെനാന്നില്-ചാടീ പതിെനാന്നില്!
ഇനി ആേലാചിച്ചിട്ട്, അയ്യ!ആ ചാന്നാൻ കൂടി ഒെണ്ടങ്കിൽ എ രസം! കുറുപ്പേദ്ദ 
ഹത്തിെന കണ്ടിട്ടില്ലേല്ലാ?(രാമയ്യേനാട് ) ആ...േമ വിഴുന്നാൽ രാമയ്യൻകുട്ടി
സാമി െപാടിെപാടി! ഇേപ്പാൽ വരും കാണാം.’
യുവരാജാവ്: ’പത്മനാഭൻ നമു സഹായമുണ്ട് ’
പരേമശ്വരൻപിള്ള ’കളങ്കമില്ലാത്ത തിരുമനസ്സല്ലേയാ ?പി് നെന അടിയേനയും
െപാ പത്മനാഭൻ വ്യസനി േമാ?’
പരേമസ്വരൻപിള്ളയുെട പൂർേവ്വാത്തരാഭി ായങ്ങളുെട േഭദങ്ങൾ ഓർത്ത് രാമ 
യ്യൻ പുഞ്ചിരിയി . ’വായി തീർ രാമയ്യൻ ’എ യുവരാജാവ് അരുളിെച്ച .
’.....തിരുമനസ്സിെല ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ കൽപന കാത്തിരി . മഹാ 
രാജാവിെന്റ േരാഗശമനം വരു ന്നതിനും രാജകുമാരന് അനു ഹങ്ങൾ
നൽകുമാറും അന്തമില്ലാത്തവൻ സാദിക്കെട്ട. വിേശഷി ം, മഹാരാജാവിെന്റ
മകൻ റായി പത്മനാഭൻ തമ്പി അവർകളുെട േസവകനായസുന്ദരയ്യൻ എെന്നാരു
പാപ്പാൻ ഉണ്ടേല്ലാ. അയാെള േത്യകം സൂക്ഷി െകാള്ളണം. അയാളുെട
ഉശിർ പാപ്പാേന്റതല്ല. സൃഷ്ടിച്ചവൻ രക്ഷിക്കെട്ട.’
യുവാരാജാവ് : ’കുറു നല്ല കണിശമുള്ള ആളാണ്. പറഞ്ഞതുേപാെല വ േചർ 
ന്നേല്ലാ. ഇനി എ വീടന്മാരുെട തകരാറുകൾ എെന്തല്ലാമാെണന്ന് അറിയണം.
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അതിനു വഴി എന്താണു രാമയ്യൻ?’
രാമയ്യൻ : ’അതിന വഴി ആേലാചിച്ചി കാര്യമില്ല. കുറുപ്പേദ്ദഹം വ േചർ 
ന്നാൽ ഇവിെട ഇേപ്പാൾ ഉളളവേരയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആളുകെളയും േചർത്ത്
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാെര അട ന്നതിന് േനാക്കണം.’
പരേമശ്വരൻപിള്ള :’അതാണു ബുദ്ധി. ’
യുവരാജാവ്: ’അവേരാടു േപാരിനു പുറെപ്പടാൻ േവണ്ട ആളുകൾ എന്നാലും
ന െട ഭാഗ കാണുകയില്ലേല്ലാ ?’
രാമയ്യൻ : ’േനെര നിന്ന് ഒ ം േവണ്ട, കുടമൺ, കഴ ട്ടം, രാമനാമഠം ഈ
മൂ േപെരയും കൽപനയുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ െകാണ്ടരാം. അവെര അടക്കിയാൽ
അനർത്ഥെമല്ലാം തീരും. ’
യുവരാജാവ്: ’രാമയ്യൻെര ഉപേദശം ന തെന്നയാണ്. ത ംെകാണ്ട് അവെര
അടക്കാൻ കഴിയുന്നതും ആണ്. ആ മാർഗ്ഗങ്ങെള ഞാൻ ആേലാചിക്കാെതയും
ഇരുന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവെര നി ഹിക്കാെത പാട്ടിലാക്കി രാജ്യഭാരം
നടത്തിക്കാണണെമന്ന് എനിെക്കാകു േമാഹമുണ്ട്.’
രാമയ്യൻ : ’സ്വാമീ -’
യുവരാജാവ്: ’തെന്റ അഭി ായം എനി മനസ്സിലായി. അവർ നെമ്മയും
ന െട പൂർവ്വികന്മാെരയും വളെര േ ാഹിച്ചി ണ്ട്. എങ്കിലും അവർ ന െട

ജകളിൽ മാണികളാെണ ള്ള സംഗതി മറ കൂടാ. അതുമല്ലാെത അവെര
ഇേപ്പാൾ നശിപ്പി ന്നതായാൽ േമലിൽ ബലന്മാരായി വരുന്ന കുടികൾ
നെമ്മ റിച്ച് ഭയവും സംശയവും അല്ലാെത സ് േനഹവും ഭക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നത 
ല്ല. ’
രാമയ്യൻ : ’ഇങ്ങെന ദയ കാണി െകാണ്ടിരുന്നാൽ യാെതാ ം തെന്ന
നടക്കയില്ല. ഒന്നാമത്, രാജകൽപനയ്ക്ക് എതിരായ ഒരു കൽപന നാട്ടിലുണ്ടാ 
യിരി ന്ന കാലത്ത് ന്യായങ്ങൾ നടത്താനും രാജേഭാഗങ്ങൾ പിരിക്കാനും

യാസമാണ്. ’
യുവരാജാവ്: ’ഏകനായകത്വം ആക്കിത്തീർ ന്നതിനാണ് നാം വഴി േനാ 
ക്കിവരുന്നത്. ഒരു രാജ്യെത്തയും ജനസമുദായെത്തയും സംബന്ധി ള്ള
സംഗതികളിൽ ഝടിതിയിൽ വല്ലതും നട ന്നതിന് ഒരുെമ്പടുന്നത് േഭാഷ 
ത്വമാണ്. അതുമല്ലാെത, ന െട സ്ഥിതിെയത്തെന്ന ഒ റപ്പിച്ചി േവണം
ൈവരിസംഹാസനത്തിന് ആേലാചനകൾ െച ന്നത്. ’
പരേമശ്വരൻപിള്ള : ’ഇരുന്നിേട്ട കാലുനീട്ടാവൂ. ’
യുവരാജാവ്: ’പരേമശ്വരനും ബുദ്ധിയുണ്ടായി ടങ്ങി. ’
രാമയ്യൻ : ’കൽപിച്ച് ദീർഘമായി ആേലാചി ; മറുകക്ഷി പിടിപിടി എ ം
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നിൽ . വഞ്ചന വൃത്തികൾക്ക് അവർ മടിക്കയുമില്ല. ആേലാചനകൾ
നട ം ഇരി . ഇങ്ങെനയുള്ള സ്ഥിതിയിൽഅവരിൽ ചിലെര തട്ടി ഒ
പഠിപ്പിക്കാഞ്ഞാൽ അറിയാെത കുഴിയിൽ വിഴു േപാകും.’
പരേമശ്വരൻപിള്ള : ’അതു ശരി. തമ്പി അ ന്മാരും കൂടീ ണ്ട്.വട്ടങ്ങളും
േകമമാണ്. മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല ഒളി ം പതുങ്ങിയുമല്ല. നാട്ടിലും േതാട്ടിലു
◌ംമലയിലും വച്ചല്ല ഇന്നെത്ത കളി. േനെര മല്ലിനാണു കച്ച െക ന്നത്.’
യുവരാജാവ്: ’അവർ െച ന്നതുേപാെല നമു ം െച കൂടാത്തതിനാലാണ്
നാം ക്ഷമി ന്നത്. േകൾ രാമയ്യൻ. സാമം, ദാനം, േഭദം, ദണ്ഡം ഇതുകൾ
രാജാക്കന്മാർക്ക് അനുവദിച്ചി ള്ള ഉപായങ്ങൾ ആണ്. വഞ്ച ഇതിൽ ഉൾെപ്പടു 
ന്നില്ല. അവർ അന്ധത്വങ്ങൾ വർത്തി എ ള്ളതിെന സമാധാനമാക്കി
ക്ഷ ിയഘർമ്മെത്ത നമു ലംഘി കൂടാ. ദുർജ്ജനങ്ങളുെട പന്ഥാവിെന
നാമും സ്വീകരി ന്നതായാൽ അവരും നാമും തമ്മിൽ േഭദമാണ്? ’
രാമയ്യൻ : ’അവർ െചയ്തിരി ന്ന കഠിന വർത്തികൾ വിചാരി േമ്പാൾ
വഞ്ചനയും ഉചിതം തെന്ന എ േതാ ണ്ട്. ’
യുവരാജാവ് : ’അവരുെട ദുഷ് കീർത്തി ഒ കാലംെകാ നീങ്ങിേപ്പാകും.
നാം േലാകാപവാദത്തിന്നിടവരു ന്നതായാൽ, അത് ഈ രാജ്യത്തമുള്ള
കാലേത്താളം നിലനിൽ ം. ഓേരാ ദീപങ്ങെള ബാധി ന്ന കളങ്കത്തിെന
അന്നന്ന് അതാതു ഹത്തിലുള്ളവേര അറിയു . ച െന്റ കളങ്കേത്തേയാ?
’
രാമയ്യൻ : ’ഇേപ്പാൾ വലുതായ ആപത്ത് തീർച്ചയായി േനരിടും. ഈ കാലത്ത്
ഈ നീതികൾ ആേലാചിക്കണേമാ? ഒ ര േപെര എങ്കിലും വഴിേപാെല
ശിക്ഷി ന്നതായാൽ ജകൾ എല്ലാവരും ആജ്ഞ അനുസരി നട ം. ’
യുവരാജാവ്: ’എന്തഭി ായമാണിത് ?എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരിൽ ചിലർ ശി 
ക്ഷാർഹന്മാർ തെന്നയാണ്;അതിനു സംശയമില്ല. പക്ഷ് ആരാണ് ശാസനയ്ക്ക
പാ െമ ള്ളത് നമുക്ക് അ നിശ്ചയമായി ിപ്തെപ്പടുത്തി ടാ. ആ സ്ഥിതി 
യൽ സംഘെത്ത മുഴുവെനുയുേമാ അവരിൽ ചിലെരയുേമാ, വല്ലവിധത്തിലും
മ ള്ളവർക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാക്കിത്തീർ ന്നതിനാകെട്ട, ശിക്ഷി ന്നത് ധർമ്മ 
ശാ വി..... ആയിരി ം. അതു നാം അനുവദി ന്നതല്ല. രാജനീതി ശരിയായി
നട ന്നതിന് കാലംവരും. അതുവെര ക്ഷമിക്കണം.’
പരേമശ്വരൻപിള്ള : ’എന്നാൽ സന്യസിക്കരുേതാ ? ’
യുവരാജാവ്: ’ശരിയായ േചാദ്യം. സന്യസി ന്ന സംഗതി പറഞ്ഞതുെകാ 
ണ്ട് ഓർമ്മ വരു . പാണ്ഡവകൗരവന്മാർ ത്മമിൽ കലഹം ഉണ്ടായിട്ട്
വളെരക്കാലം പാണ്ഡവന്മാർ ക്ഷമി പാർത്തിേല്ല? അതുേപാെല കുറ ക്ഷ 
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മിക്കാം.തലെകാ േപാകാതം സൂക്ഷി െകാള്ളണെമന്ന് പറയുമായിരി ം.
അതിനു മിടുക്കിെല്ലങ്കിൽ േപാെട്ട. ഇരുന്നി ഫലെമന്ത്?ഈ സംഗതികെള 

റിച്ച് കുറുപ്പ് വന്നിട്ട് ആേലാചിക്കാം. അയാൽ ശരിയായ ഗുണേദാഷങ്ങൾ
ഉപേദശി തരും. ഇന്നലെത്ത ആേലാചനകൾ എന്തായിരു എ്ന്നറിയണം.
അതിനു മാർഗ്ഗെമന്ത്?’
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ’കടുവാ ട്ടിൽ തലയിടാൻ ആരുേപാകും?’
രാമയ്യൻ : ’കൽപ്പനയുെണ്ടങ്കിൽ ഒ മിക്കാം. ’
യുവരാജാവ്: ’തനിക്ക് ആപ വരുെമങ്കിൽ േവണ്ട. ’
രാമയ്യൻ : ’ആപത്ത് ഒ മില്ല. ന െട കാല ട്ടിപ്പട്ടക്കാറെന്റ അനന്തരവൾ 
ക്കാണ് സുന്ദരം സംബന്ധം. ’
ഈ വാ കൾ േകട്ട് യുവാരാജാവ് ഒ െഞട്ടി. തെന്റ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന
ഒരു സംശയെത്ത സ്ഥിരെപ്പടു ന്നതായ ലക്ഷ്യം രാമയ്യെന്റ പക്കൽനി
കിട്ടിയത് യഥാർത്ഥമായിത്തെന്ന ഇരി െമ ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി കുറ  
േനരം ചിന്താകുലനായിരു . പരേമശ്വരൻപിള്ള ഇതിനിടയ്ക്ക് തനി ണ്ടായ
സേന്താഷം അടക്കാൻ പാടില്ലാെത രാമയ്യെന്റ പുറത്ത് താളം പിടി കയും,
തലെകാ ം പുരികങ്ങൾെകാ ം യുവരാജാവിെന്റ മുഖെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി
നൃത്തം തുള്ളിക്കയും െചയത്◌ു.
യുവരാജാവ്: ’പരേമശ്വരാ, നിെന്റ അഭി ായം ശരിയായിരിക്കാം. കാല ട്ടി
ചതിച്ചിരിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ തിരുമുഖ പിള്ളയുെട മറുപടി എങ്കിലും ഇതിനു
മുമ്പിൽ കി മായിരു . ’
പരേമശ്വരൻപിള്ള’മൂേത്താർ െചാ ം മുതുെനല്ലിക്കയും ആദ്യം ക ം, പിെന്ന
ഇനി ം. അടിയന് അേന്ന അറിയാമായിരു ചതി ം, ചതി ം എന്ന്
അടിയൻ എ തവണ അറിയി . തിരുവുള്ളത്തിൽ എേന്താ ദൂഷ്യം പറയു  

മനസ്സിലാക്കിെക്കാ കീഴേക്കാട്ട എഴുന്ന ന്ന അന്ന് അവനും തിരി .
അ മധുരയിലും കാശിയിലും േപാവാനല്ലേല്ലാ േപായത്? ’
രാമയ്യൻ : ’സ്വാമീ, പരമുപിള്ള അറിയിച്ചി ള് ഴതു ശരിയാണ്. സുന്ദരം അവിെട
സംബന്ധം െചയ്തത് തിരുമനസ്സറിയിക്കാത്തതുതെന്ന സംശയകരമായിരി .
യദൃച്ഛയാ എനിക്ക് അറിവു കിട്ടിയതാണ്. ആ വഴിക്ക് എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെട
ആേലാചനകൾ എന്തായിരു എ തിരക്കാം. ’
യുവരാജാവ്: ’അങ്ങെന െച . തിരുമുഖ പിള്ളയ്ക്ക് േവേറ ആൾ അയയ്ക്ക 
ണം. ഇനി താമസം കണക്കല്ല. കാല ട്ടി ചതിച്ചിരി ം. ’യുവരാജാവിെന്റ
േന ങ്ങൾ െചമ്പരത്തി കണെക്ക അരുണമായിരി . ദന്തങ്ങൾ
തമ്മിൽ ഉരസുന്ന സ്വരവും പുറ േകൾപ്പാനുണ്ട്. അധരങ്ങളിലും േകാപം
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െചാടി ന്നതുെകാണ്ട് ചില തുടിതുടു കൾ ത്യക്ഷമാകു ണ്ട്. രാമയ്യൻ
മനഃപൂർവ്വം യുവരാജാവിെന്റ േകാപാഗ്നിെയ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചതായിരു .’ഇനി
എല്ലാം വഴി േപാകും ’ എനനു രാമയ്യൻ മനസ്സാ നിശ്ചയെപ്പടു . നര 
സിംഹമൂർത്തിെയേപ്പാെല രതരമായുള്ള േനാട്ടങ്ങേളാടുകൂടിയിരി ന്ന തെന്റ
സ്വാമിയുെട േകാപെത്ത ശമിപ്പിക്കാെന പായെമന്ന് പരേമശ്വരൻപിള്ള
ആേലാചി .
യുവരാജാവ്: ’ഉേപക്ഷ വളെര േദാഷെത്ത െച ം. രാമയ്യൻ ക െകാ .
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാർ മുതലായവരുെട താപങ്ങൾ അസ്തമിക്കാറായി. പര 
േമശ്വരൻ അരനിമിഷംെകാ കുറുപ്പിെന വിളി െകാ വരണം. എവിെട
താമസി െമ നിേന്നാടു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.’
പരേമശ്വരൻപിള്ള അരനിമിഷംെകാ യുവരാജാവിെന്റ മുമ്പിൽനി മറ .
അരമണി ർ േനരംെകാ മടങ്ങി തിരുമുമ്പിൽ എത്തി, ’കുറു വന്നിട്ടി 
െല്ല ം പഠാണിമാർ െതറ്റിേപ്പാെയ ം ഉണർത്തി . യുവരാജാവിെന്റ
ഉള്ളിൽ അന്യഥാ ഒരു സംശയമുണ്ടായി. ’എ വീട്ടിൽപിള്ളമാർ കുറുപ്പിെന
െകാലെചയ്തി ണ്ട് ’ എ യുവാരാജവ് ആത്മഗതമായി ഉച്ചരിച്ചതും ’നാരായണ!
പത്മനാഭ! ’എ ജപി ം കര ം ൈകകൾെകാ തലയിൽ അല ംെകാ 

പഠാണിപ്പാളയത്തിേല പരേമശ്വരൻപിള്ള യാ ആരംഭിച്ചതും ഒേര
മുഹൂർത്തത്തിൽ കഴി .
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അദ്ധ്യായം പതിനാല്

നന്ദി െള്ളാരു ച ിക സമമേക്കളീവിലാസങ്ങളും
ഇന്നാളല്ലേയാ ക ഞാൻ അതിനിടെയ്ക്കന്തായേഹാ കാലവും.” ”
ന െട കഥാനായിക ആകുന്ന പാറു ട്ടിയുെട അവസ്ഥ എന്താെണന്ന്
അറിയുന്നതിനു വായനക്കാർക്ക് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരി െമ ള്ളതിനാൽ
പത്താം അദ്ധ്യായത്തിെന്റ ഒടുവിൽ സ്താവിച്ച സംഗതി വിശദമാ ന്നതിന്
യത് നി െകാ .
പു ിെയ ഉണർത്തി ശാസി ന്നതിനായി കാർത്ത്യായനിഅമ്മ അറ ര  
ള്ളിൽ കട പു ിയുെട സമീപ െചന്നേപ്പാൾ തെന്റ മേനാൈധര്യെത്ത
പാേട ഒടുക്കിയതായ ഒരു കാഴ്ച്ചയാണ് കണ്ടത്. പാറു ട്ടിക്ക് ഒരു മഹാേരാഗം,
പൂർവ്വരാ ിയിൽ നി യ്ക്ക് ആരംഭിച്ചതിെന്റ േശഷമായി, പിടിെപട്ടിരി .
ഈ േരാഗത്തിെന്റ ചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ട് ഝടിതിയിൽ ഉണ്ടായ അപാരമായ
വ്യസനേത്താടുകൂടി കാർത്ത്യായനിഅമ്മ മുറവിളികൂട്ടി ടങ്ങി. പു ിയുെട
ശരീരത്തിേന്മൽ വീണു മുറുെക അമച്ച് ആലിംഗനം െച നിലയല്ലാത്ത
പരവശതേയാടുകൂടി ഉരു ം, ദിഗ് േഭദനം െച മാറു നിലവിളി ം, തലെയ
മഞ്ചത്തിേന്മൽ അടി ം മാറ നിർദ്ദയമായി അല ം പു ിെയ ഇടയ്ക്കിെട
ചുംബിച്ചി ള്ള അപരാധങ്ങെള ക്ഷമിക്കണെമന്ന് അേപക്ഷി ം, മെറ്റാേരാവി 
ധത്തിലും ദർശിപ്പി തുടങ്ങിയ വ്യസനത്തിനു മൂത്തപിള്ള മുതാലായവരുെട
സ്വാന്തനവാ കളാലും അടക്കംവന്നില്ല. ദിവസം ഒ കഴിഞ്ഞിരി . ഈ
ദിവസങ്ങളിെല വൃത്താന്തങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നിടേത്താ 
ളം ശരിയായി വർണ്ണിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കഥാസംബന്ധമായി
ആവശ്യെപ്പടുന്ന സംഗതികൾ മാ ം വിവരി ന്നതല്ലാെത എല്ലാ അവസ്ഥക 
ളും യഥാ മം സൂഷ്മമായി വർണ്ണി ന്നതിനു മി ന്നില്ല.
പാറു ട്ടിയുെട േരാഗത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ മിക്കവാറും പക്ഷവാതത്തി 
േന്റതായിരു . അനന്യസാധാരണമായ ചാരുത്വേത്താടുകൂടിയ മുഖത്തിനു
നാസികയുെട അേധാഭാഗത്തായി ഒരു വ ത്വവും, വാമേന്്രരതത്തിനു നിർജ്ജീ 
വത്വുവും വാമേ ാ ത്തിനു ശ്വണശക്തിക്ഷയവും വാമപാദത്തിനും കരത്തിനും
സ്തംഭനവും ബുദ്ധിക്ക് അതിമാന്ദ്യവും പൂർവ്വസംഗതികെള റി വി തിയും സം 
ഭവിച്ചി ണ്ട്. ഈ േരാഗം അനുരൂപനായ ഒരു യുവാവ് തെന്റ ഭർ സ്ഥാനെത്ത
കാംക്ഷിച്ചതിൽ പാറു ട്ടി വിപരീതഭാവം കാണിച്ചതിേല ശിക്ഷയായി
കൽപിക്കെപ്പട്ടതുതെന്നേയാ എ േതാ ം. എ െകാെണ്ടന്നാൽ, യൗവ്വ 
നാരംഭംെകാണ്ട് ഏറ്റവും രമണീയമായിരി ന്ന ശരീരത്തിന്, വിേശഷി
മുഖത്തിനു ൈവരൂപ്യമാണ് ഈ േരാഗത്താൽ മുഖ്യമായി സംഘടിക്കെപ്പട്ടിള്ള 
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ത്. േകവലം നിേശ്ചഷ്ടയായി കിട ന്ന പാറു ട്ടിക്ക് അശനപാനാദികളിലും
േലളയവും അഭിരുടിയില്ലാെതയായിത്തീർന്നിരി . അതിനാൽ ക്ഷീണം
വർദ്ധിച്ച് വല്ലികൾ വാടിവീഴുന്നതുേപാെല പാറു ട്ടിയുെട ശരീരം മുഴുവൻ
തളർ വശായിരി . േരാഗം അപകടമായി പരിണമി േമാ എ ചികി 
ത്സകന്മാർ ം സംശയം ഉദ്ഭവി ണ്ട്. ചിലേപ്പാൾ വലതുകരത്താൽ ചില
ആംഗ്യങ്ങൾ സം മേത്താടുകൂടി കാണി ന്നതിെന്റ താത്പര്യം ആർ ം മന 
സ്സിലാകുന്നില്ല. ചിലേപ്പാൾ വളെര കഷ്ടെപ്പട്ട് വാ വിടുർത്തി, നാവു പുറേത്ത
നീട്ടി, തെന്റ ആത്മഗതങ്ങൾ ഉച്ചരി ന്നതിനു മി േമ്പാൾ നാവു കുഴങ്ങി
ചലിക്കയും, അർത്ഥശൂന്യമായും നിശിതങ്ങളായുള്ള ബാണങ്ങെളേപ്പാെല മാ 
താവാദിയായുള്ള ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ തറ ന്നതായുമുള്ള ചില ശബ്ദങ്ങൾ
പുറെപ്പടുകയും െച ന്നേതയു . േന ങ്ങൾ അട കിട ന്നതിനിടയിൽ അപ്പ 
ഴേപ്പാൾ െപെട്ട ണർ െഞട്ടി എഴുേന്നൽ ന്നതിനു മി േമ്പാൾ തെന്റ
ശക്തിക്ഷയെത്ത റി ജാഗരൂകയായി അതിദീനയായി േമൽേപാ േനാ  
കയും കരയുകയും െച . ഉടേന േബാധക്ഷയവും പിൻതുടരു .മാതാവിെന്റ
േ മപുരസ്സരമായുള്ള ലാപങ്ങളും സാന്ത്വനവചനങ്ങളും േകട്ടാൽ ചിലേപ്പാൾ
വലതുൈക നീട്ടി മാതാവിെന്റ കരം ഹി ന്നതിനു മിക്കയും ഓേരാ 
സ് േതാഭങ്ങേളാടുകൂടി ഗാഢനി യിൽ ലയിക്കയും െച .

ായംതികഞ്ഞാൽ പര രം ക കൂെട ള്ള (ദക്ഷിണ) േകരളാചാരെത്ത
ലംഘിച്ച് മൂത്തപിള്ളയും ഭഗിനിയും പാറു ട്ടിയുെട സമീപ ശു ഷാ മങ്ങ 
േളാടുകൂെട സഞ്ചരി . കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട സ്ഥിതി പാറു ട്ടിയുെട
സ്ഥിതിയിലും അതിദയനീയമായി ള്ളതായിരി . തെന്റ പാടവങ്ങളും

ൗഢികളും േകാപങ്ങളും എ േവാണ്ട കരാറുകളും പു ിയുെട ശരീരസൗ 
ഖ്യേത്താടുകൂടി പലായനം െചയ്തിരി ന്ന. കാർത്ത്യായനിഅമ്മെയേപ്പാലുള്ള
സാധുബുദ്ധികളായ, ദുരാശെകാണ്ട ജനങ്ങളുെട ൈധര്യവും മിടു ം ഒരു ത  
കി േന്നടേത്താളേമ നിലനിൽക്കയു . ഈ വിധമുള്ള ജനങ്ങെളേപ്പാെല
ക്ഷണത്തിൽ മ ള്ളവർ ആപത്തിൽ ശുഷ് കവീര്യന്മാരായി ചമയുന്നതല്ല.
മൂത്തപിള്ളയുെട മേനാവികാരങ്ങെള സൂഷ്മമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിനു കഴിവുള്ള 
വരിതല്ലായിരു . സേഹാദരിയുെട മുറവിളിേകട്ട് അറ രയിൽ എത്തി താനും
കര തുടങ്ങി. എങ്കിലും ഭാഗിേനയി സജീവയാെണ ം മ ം അേദ്ദഹം

ഹിച്ചേപ്പാൾ മുൽക്ക് കുറ ൈധര്യം അവലംബി . എന്നാൽ അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ ബുദ്ധിെയ കഠിനമായ േരാഷം തപിപ്പി െണ്ടന്ന് സേഹാദരിെയ
േനാ ന്ന േനാട്ടങ്ങളാൽ ത്യക്ഷെപ്പടു ണ്ട്. ഭാഗിേനയിയുെട മുഖത്ത്
ഉള്ളലി േനാക്കി ദീർഘമായി നിശ്വസിച്ചിട്ട് ക ന്ന േന ങ്ങേളാടുകൂടി
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സേഹാദരിേയയും േനാ . ഇതിൽ അന്തർഭൂതമായി ള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അന്തർഗ്ഗതം,’അത്യാ ഹവശയായി എെന്നയും വശെപ്പടുത്തി െചയ്ത സാഹ 
സങ്ങളുെട ഫലമായി വ കൂടിയ ഈ വിപത്തിെന സഹിക്ക് ’ എന്നല്ലാെത
മെറ്റന്തായിരു് നനിരിക്കാം?
മൂത്തപിള്ളെയ മുമ്പിട്ട കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട േരാദനം േകട്ടിട്ട് ഒരാൾ
അറ രയിൽ എ ക ഉണ്ടായി. ഈയാൾ ന െട ശഹ്കുആശാനല്ലാെത
മറ്റാരുമല്ലായിരു . കാർത്ത്യായനിഅമ്മയും അന്ധാളിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ
ആശാൻ നിലവിളിക്കയും, പരവശതകൾ കാണിക്കയും െച . തെന്നയും.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ, മൂത്തപിള്ള, തമ്പി, സുന്ദരയ്യൻ ഇവെരയും, ഹ്മവിഷ്ണ 
മേഹസ്വരന്മാെരയും, ആശാെന്റ അറിവിൽ േകട്ടി ള്ള എല്ലാ േക്ഷ ങ്ങളിെല
േദവന്മാേരയും, സപിക്കയും ശാസിക്കയും മാറ ം തലയിലും താഡി ണ 
െപ്പടു കയും െച . ആശാന്റ െഉള്ളിൽ െകട്ടിനിന്നിരുന്ന േകാപാശയത്തിെന്റ
കരകൾ െപാട്ടി കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെടേമൽ അതിേകമമായ ഒരു വാഹവും
ഉണ്ടായി. ആശാെന്റ വ്യസനവും േകാപവും, ൈവദ്യന്മാർ വ കൂടി ഭയെപ്പടാ 
നിെല്ല ംമ ം ഓേരാ ഉറ കൾ പറഞ്ഞതിെന്റ േശഷവും ശമിച്ചിെല്ലങ്കിലും,
അേപ്പാൾ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ െചയ്തതായ ഒരു അേന്വഷണം ആരംഭിച്ച 
തുമുതൽക്ക് അന്തരംഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എേന്താ ഒരു ഗൂഢഅറിവിെന
അനുസരിച്ച് തെന്റ േകാപവ്യസനങ്ങൾ അടങ്ങി വൃദ്ധൻ വല്ലാതുള്ള സം മത്തി 
ന് അധീനനായി. പാറു ട്ടിക്ക് അണിയുന്നതിനായി കാർത്ത്യായനിഅമ്മ
െകാ െചന്നിരുന്ന ആഭരണാദികെള മഞ്ചത്തിൽ ത്യജിച്ചി േപായതായി
മുൻപിൽ സ്താവിച്ചി ണ്ടേല്ലാ. ആവക സാധനങ്ങളിൽ വ ങ്ങൾ ഒഴിെക
യാെതാ ം പാറു ട്ടിയുെട മഞ്ചത്തിലാകെട്ട അടു ള്ള വടേക്കമുറിയിലാ 
കെട്ട കാണ്മാനില്ലായിരു . ഈ സംഗതി പുറത്തായേപ്പാൾ തസ് ക്കരന്മാർ
എങ്ങെനേയാ അറ രയിൽ കട എ ം, അവരാൽ േയാഗിക്കെപ്പട്ട
ബലത്താേലാ മ തന്ത്ര്ങ്ങളാേലാ പാറു ട്ടിയുെട േരാഗത്തിനു സംഗതി
വന്നി ള്ളതാെണ ം, അതിനാൽ േരാഗേഹതു അറി ചികിത്സി ന്നതിനു
വഴിയായി എ ം, മൂത്തപിള്ള മുതലായവർ േതാന്നി. കഠിനമായുള്ള വ്യസന 
ത്താൽ തപ്തമാക്കെപ്പട്ട മനേസ്സാടുകൂടിയവരായ മൂത്തപിള്ള ം സേഹാദരി ം

വ്യനാശെത്ത റിച്ച് ഒരു ചിന്തയാകെട്ട, കള്ളന്മാെര തിരക്കിപ്പിടി ന്നതിന്
ആ ഹമാകെട്ട ഉണ്ടായില്ല. ൈവദ്യന്മാേരാടും ഗണിതശാ പടുക്കേളാടും
മ ം ഉള്ള ആേലാചനകൾക്കിടയിൽ അന്യവിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിെന േ ശി 
പ്പി ന്നതിന് അവർക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ ആശാനിൽ മാ ം
ആഭരണങ്ങൾ കാണാത്ത സംഗതി എേന്താ മ ള്ളവരുെട ബുദ്ധിക്ക് അ ാപ്ത 
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മായിരുന്ന ചില ഊഹങ്ങെള ജനിപ്പി . ആഭരണങ്ങൾ കളവുേപായതുതെന്ന
എ തീർച്ച ആയേപ്പാൾ ആശാെന്റ പരവശതകൾ നി . വൃദ്ധൻ വടിയും
ഊന്നി പുറേത്തക്ക് യാ യായി. ഗൃഹത്തിെന്റ നാലുഭാഗ ം ചുറ്റിനട
തുടങ്ങി. ഈ കൃത്യങ്ങെളയും ആശാെന്റ മേറ്റാേരാ വൃത്തികെളയും വ്യസനം
അതീതമായി ബുദ്ധി പകർച്ച േനരിടുകെകാണ്ട് വൃദ്ധന്മാർ അനുഷ്ഠി േപാകു 
ന്ന ചാപല്യങ്ങളാെണന്ന് എല്ലാവരും വ്യാഖ്യാനി .
പാറു ട്ടിയുെട േരാഗവർത്തമാനെത്ത റിച്ച് അറിവു കിട്ടിയ ഉടൻതെന്ന
സുന്ദരയ്യൻ െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ എത്തി. എന്നാൽ അേദ്ദഹെത്ത സത്ക്ക 
രി ന്നതിന് ആരുംതെന്ന തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ തറവാട്ടിെല
ഭരണകർ ത്വം തനി ം ഉണ്ട് േനനുള്ള നാട്യേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം ൈവദ്യ 
ന്മാേരാടും മ ം ഓേരാ നിഷ് കർഷകൾ െച ; ചിലെര ശാസി ; മ ചിലേരാട്
തമ്പിഅങ്ങേത്ത ള്ള േ മത്തിെന്റ സ്ഥിതിെയ െവളിവായി അറിയിക്കയും
െച . മൂത്തപിള്ളേയാടും കാർത്ത്യായനിഅമ്മേയാടും വിധിയ ത്തിൻെര തി 
രിച്ചിലിെന സംബന്ധി മാണസഹിതം ഒേട്ടെറ സംഗിച്ചിട്ട് ാഹ്മണൻ
യാ യായി. സന്ധ്യ അടുത്തേപ്പാൾ കഴ ട്ട പിള്ളയും െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ
എത്തി. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യസനത്തിന് അതിരില്ലായിരു . ത് നെന ധിക്കരിച്ച 
തിെനയും മ ം മറന്ന് മാതുലപു ിെയ റി ണ്ടായ സേഹാദരസ് േനഹേത്താടും
ഹ-ദയപുരസ്സരമായ വ്യസനേത്താടും ചികിത്സ േവണ്ട വ്യം താൻതെന്ന െചല 
വിടുന്നതിന് അനുവദിക്കണെമ മൂത്തപിള്ളേയാടേപക്ഷി ; മൂത്തപിള്ളയുെട
വിസമ്മതെത്ത നിർബന്ധവാ കെളെക്കാ നീക്കി, തെന്റ അേപക്ഷെയ
അനുവദിപ്പി . അനന്തരം അസ്തമി ര നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കുടമൺ 
പിള്ളയുെട ഗൃഹത്തിേല തിരിക്കയും െച . െചന്കേശ്ശരിയിൽ നി ം
പുറത്തിറഹങ്ങി കുറച്ച് കിഴ െചന്നേപ്പാൾ വഴിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ഭി
ഇേദ്ദഹെത്ത അൽപേനരം സൂക്ഷി േനാക്കീട്ട് പി ടർ . എന്നാൽ ഇങ്ങെന
ഒരാൾ തെന്ന പി ടരുന്ന സംഗതി കഴ ട്ട പിള്ള അറിഞ്ഞതുമില്ല.
ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ രണ്ടാംദിവസെത്ത സംഗതികെള വിവരി ന്നതിനാണ്
ഉേദ്ദശിച്ചിരി ന്നെതന്ന് ാരംഭത്തിെല സൂചകപദങ്ങളാൽ വായനക്കാർ മ 
നസ്സിലായിരി മേല്ലാ. െചമ്പകേശ്ശരി വീ കാരുെട ബ ക്കളും ചാർച്ചക്കാരും
മ മായുള്ള ീപുരുഷന്മാർ പാറു ട്ടിയുെട േരാഗെത്ത അേന്വഷി െച ണ്ട്.
ഈ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാം ദിവസം ഉച്ച ആയേപ്പാൽ നാല നായന്മാരുേടയും
മൂ നാലു ീകളുേടയും ഒരുമിച്ച് കുടമൺപിള്ളയുെട അനന്തരവൾ സുഭ
ആ സ്ഥലത്ത് എത്തി. കാർത്ത്യാനിഅമ്മ സർവ്വദ് അ ധാര വർഷി ം
പു ിയുെട സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിച്ച് ഓേരാ പുലമ്പിയും, ഭക്ഷണാദികള
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ൈവടി ം, പു ിെയ ശു ഷി െകാ കിട ക ആയിരു . സുഭ െയ
കണ്ടേപ്പാൾ കുറ േനരം പു ിയുെട അടുക്കൽ കിട െകാ തെന്ന ആ ീെയ
പാദാദിേകശം ഒ പരിേശാധി . തെന്റ വരവ് കാർത്ത്യായനിഅമ്മ
രസിച്ചിെല്ലന്ന് സുഭ യ്ക്ക് അർത്ഥമായി. കാർത്ത്യായനിഅമ്മ മഞ്ചത്തിൽ
എഴുേന്നറ്റിരുന്ന്, പിെന്നയും സുഭ യുെട ഗാ പരിേശാധന ഒ കൂടി കഴി .
സുഭ യ്ക്ക് അൽപം ഈർഷ്യേതാന്നി, പാറു ട്ടിയുെട സമീപത്തണയാെത
അകെലത്തെന്ന നി . ഗംഭീരയായ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ മഞ്ചത്തിൽനിന്ന്
എഴു് നേനറ്റ്, സുഭ യുെട അടു െചന്ന്, കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞ അ ക്കേളാടുകൂടി
ആ ീെയ മാേറാടണച്ച് ആലിംഗനം െച . സുഭ ’പങ്കജാക്ഷകൃപെകാ
മുട്ടീ കുേചലൻ ’ എന്നേപാെല പരമാനന്ദംെകാ പരവശയായി. മാതാവിെന്റ
വാത്സല്യപൂർവ്വമായുള്ള ലാനാദികളുെട സുഖെത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാലും,
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ തെന്ന റിച്ച് ഹാസ്യമാെണന്ന് താൻ അതുവെര വി 
ചാരിച്ചതിനാലും, കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട ആലിംഗനം സുഭ യുെട മനസ്സിൽ
അഭിനവങ്ങളായുള്ള ചില വികാരങ്ങെള ഉത്പാദിപ്പി . അേപ്പാൽ ഉണ്ടായ
േരാമാഞ്ചത്തിെന്റ അതി മത്താൽ അപഹൃതചിത്തയാകനിമിത്തം, സുഭ
തെന്റ ായെത്തയും മറന്ന്, ആശ് േളഷാനുരൂപമായുള്ള ൈശശവാസ്ഥയിൽ
ആയതുേപാെല കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട മാേറാടണ നിന്ന് അൽപേനരം
വി മിക്കയും, ഒരു ൈകയാൽ ആ ീയുെട പുറ താനറിയാെത മന്ദമായി
തേലാടുകയും െച . കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട േന ങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകി; ആ
അ ധാര മാർഗ്ഗമായി ആ ീയുെട ഉള്ളിൽ സുഭ െയ സംബന്ധിച്ച് വല്ല ദുരൂഹ 
ങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ അതുകളും നിഷ് ാന്തങ്ങളായി.
സുഭ േയാ, കാർത്ത്യാനിഅമ്മയുെട ലാളനകൾക്ക് സ്വാധീനയായി നിന്ന്,
എന്താശ്ചര്യമാണ് തനി വ കൂടിയ പദവി എെന്നല്ലാം ആേലാചി തുട 
ങ്ങി. ’മകേള, ഈശ്വരൻ എെന്തല്ലാം വരുത്തിവ എ േനാക്ക്. എെന്റ
തങ്കത്തിെന്റ സ്ഥിതി ഇങ്ങെന ആയേല്ലാ. മറുമുഖം േനാക്കാനുേണ്ടാ എനിക്ക്?
എെന്റ കർമ്മെമന്നല്ലാെത എ പറയു ?’ എ പറ െകാ സുഭ െയ
പാറു ട്ടിയുെട മഞ്ചത്തിെന്റ മുമ്പിലായിട്ട് െകാ െച നിറുത്തി, കാർ 
ത്ത്യായനിഅമ്മ പൂർവ്വസ്ഥാന കിടക്കാെത ഇരി്പപായി. പാറു ട്ടിയുെട
അത്യന്തവ്യസനകരമായ അവസ്ഥ ഒന്നിൽ ഏകാ ചിത്തയായി നിൽ ന്ന
സുഭ യുെട മുഖെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട േന ങ്ങൾ
സ്ഥിതി െച . എ നൂതനവിചാരങ്ങളാണ് ആ ീയുെട മനസ്സിെന
ഇേപ്പാൾ പരിതപിപ്പി ന്നത്? കരുണാശബളിതമായ വ്യസനത്തിെന്റ
ലക്ഷണങ്ങൾ ആമേല്ലാ മുഖ കാണുന്നത്. ’നീ ഈ െവയിൽ നട മുഖം
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െചമ്പരത്തി േപാെല ആയേല്ലാ. സന്ധ് വന്നാൽ േപാരായിരുേന്നാ? ’ എന്ന്
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ േചാദ്യം െചയ്തതിന് ’െവയിലധികമില്ലായിരു ’ എ
മാ ം സുഭ പറഞ്ഞതു േക ണർന്ന പാറു ട്ടിയുെട മുഖത്ത് സുഭ െയ കണ്ട 
േപ്പാൾ ഉണ്ടായ േചഷ്ടകെള, പട്ടിണികിട ം പു ിെയ ശു ഷി ന്ന മാതാവ്
എ കാരണത്താലാണ് നിസ്സാരമാക്കിയിരി ന്നത്? പാറു ട്ടിയുെട മുഖം ശു 
ഷ് കമായും വികൃതമായും ചമഞ്ഞിരി ന്നതു ക ണ്ടായ ചാഞ്ചല്യേത്താടുകൂടി
നിൽ ന്ന സുഭ െയ അംഗം തി എന്തിനായിട്ടാണ് കരുണേയാടുകൂടി പരി 
േശാധി ന്നത്? അന്യദുഃഖെത്ത റി സഹതാപം, തനി തെന്ന ആപ
േനരിട്ടേപ്പാൽ ഉണ്ടായി ടങ്ങിയതുെകാണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ അംഗങ്ങെള
പരിേശാധിച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ലേല്ലാ. സുഭ യുെടേമൽ േത്യകവാൽസല്യത്തിനു
വല്ല സംഗതിയുമുണ്ടായിരി െമന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. വാസ്തവം എങ്ങെന
എന്ന് വഴിെയ അറിയാവുന്നതാണ്.
തെന്റ വിഷാദത്തിെന്റ അതി മം േഹതുവായിട്ട് ഇതര വിഷയങ്ങൾ ജാഗ 
രൂകയല്ലാെത നിന്ന് സുഭ െയ കണ്ടി പാറു ട്ടി എഴു് നേനൽക്കാനും തെന്റ
അഭിമതങ്ങെള അറിയി ന്നതിനും യത് നി ന്നതുേപാെല ശയ്യയിൽ കിട  
തെന്ന ചില സാഹസങ്ങൾ െച . സുഭ െയ കണ്ടേപ്പാൾ തെന്റ ാണ ിയെന്റ
കഥ പാറു ട്ടിക്ക്◌ു സുഭ െയ ഹിപ്പിക്കാനും സുഭ യിൽനി ഹിക്കാ 
നും ഉള്ളതായി പൂർവ്വകഥാഭാഗംെകാണ്ട് അറിയാവുന്നതാണേല്ലാ. എന്നാൽ
ഈ സംഗതികളിൽ ബുദ്ധിെയ േവശിച്ചേപ്പാൾ അതുകൾ താ ന്നതിനു
ശക്തിയില്ലാെത ചമഞ്ഞ്, ബുദ്ധി ക്ഷയിച്ച്, മുഖം ാന്തമായി, തുറന്ന േന ം
അടയുകയും െച . ഹാ കഷ്ടം! എ ൈവരൂപ്യമാണ് ആ മുഖത്ത് അേപ്പാൽ
കാണെപ്പട്ടത്! സുഭ യുെട കണ്ഠത്തിൽനി നിർഗ്ഗമിച്ച ദീർഘനിശ്വാസത്തിൽ
അന്തർഭൂതമായിരുന്ന അനുതാപത്തിെന്റ അഗാധതെയ, അഭിനവങ്ങളായ
േ മചിഹ്നങ്ങേളാടുകൂടി ആ ീെയ സത്ക്കരിച്ച കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ം
ഗണിക്കാൻ പാടില്ലായിരു . നിസ്സാരമതികളായ ചില സമീപവാസികൾ,
സുഭ അനാവശ്യമായ വിലാപസംഭാഷണങ്ങൾെകാ േരാഗിണിെയ അസ 
ഹ്യെപ്പടുത്താതിരുന്നത് ആ്രച മങ്ങെള റി ള്ള ധിക്കാരത്തിലാെണ ം,
ഇങ്ങെന ഉള്ളവരുെട സാഹചര്യം അ സുഖവും ശരിയും അെല്ല ം, നി 
ശ്ചയി െകാണ്ട് തേദ്ദശവായുവിനു സ്വാത ്യമായി സഞ്ചരിക്കാൻ േവണ്ട
സ്ഥലം ഒഴി െകാടു . സുഭ യുെട നടപടികൾ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ം അ
സ് േന്താഷ ദങ്ങലായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും തെന്റ ഉള്ളിലുണ്ടായ നീരസെത്ത
അടക്കിെക്കാണ്ട്, ’ഇരി സുഭേ , തങ്കത്തിെന്റ േബാധക്ഷയെത്ത റി
നീ വ്യനിേക്കണ്ട. ഇതാണ് ഈ ദിനത്തിൻെര ധാനലക്ഷണം’ എ
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തിങ്ങിെപ്പാ ന്ന വ്യസനെത്ത പുറ വിടാെത കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പറ .
സുഭ യുെട സ്വഭാവത്തിെന്റ ഒരു വിേശഷലക്ഷണം എെന്തന്നാൽ കാര്യനട  
കെള സംബന്ധി േവണ്ട മങ്ങൾ െചയ്കയല്ലാെത ലൗകികങ്ങൾെകാ ം
മധുരമായ വാ കൾെകാ ം മേനാരാജ്യങ്ങൾെകാ ം വൃഥാ കാലേക്ഷപം
െചയ്യാതിരി ക ആയിരു . കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട ക്ഷണത്തിനുണ്ടായ
ഉത്തരം ഇങ്ങെന ആയിരു .’അമ്മ പട്ടിണി കിടന്നാൽ മകളുെട േരാഗം
വാശിയാകുെമ വിചാരി േണ്ടാ ? എഴിക്കണം, വല്ലതും കഴി െകാ
വരാം;, വരണം’ ഇങ്ങെന പറ െകാ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പുറെപ്പടുവി
തുടങ്ങിയ സമാധാനങ്ങെള ഗണിക്കാെത ബേലനതെന്ന ആ സ്തരീെയ പി 
ടി െകാണ്ട്, ആ സ്ഥല തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന ആശാേനാടു പാറു ട്ടിെയ
സൂക്ഷി െകാള്ളണന്നതിനു നിേയാഗിച്ചി വടേക്കെക്കട്ടിേല സുഭ തിരി .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ഭക്ഷണം കഴി ന്നതിനിടയിലും പു ിയുെട സ്ഥിതിെയ 

റി സ്മരണവാടെത പലതും പുല ണ്ട്. സുഭ െയ റിച്ച് ആ സ്തരീ
വാത്സല്യം വർദ്ധിച്ചിരി . സുഭ യുെട ആദരേവാടുകൂടിയുള്ള ശു ഷ 
കൾെകാ സ്ന്തുഷ്ടയായിരി ന്ന കാർത്ത്യായനിഅമ്മെയ വിശ്വസ്തയായി
ഗണി തുടങ്ങിയിരി . കാർത്ത്യായനിഅമ്മ മേറ്റാേരാ സംഗതികൾ
പറഞ്ഞതിനിടയിൽ ഇങ്ങെന പറ : ’ഈ ദീനം തുടങ്ങീ കാലം കുറച്ചായി.
ഇേപ്പാഴാണു മൂർച്ചയായത്. തങ്കത്തിെന്റ അച്ഛനുള്ളേപ്പാേഴ ഇതിന്റ െലാഞ്ഛ 
നകൾ കാണാനുണ്ടായിരു . െവറുെത കള്ളന്മാെരയും മ ം സംശയിച്ചിട്ട്
കാര്യെമന്ത്? ആഭരണങ്ങൾ ഉള്ളതവരാേരാ െകാ േപായി; അ തെന്ന.◌് ’
സുഭ : ’അങ്ങെനയായിരിക്കാം. തങ്കത്തിെന്റ മനസ്സ് ഇടി േപായി; അേതാടു 
കൂടി േരാഗവും തുടങ്ങി. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’അതുതെന്ന, നീ അനന്തപത്മനാഭെന കണ്ടി  
േണ്ടാ?ഇല്ലായിരിക്കാം(സുഭ യുെട മുഖ സൂക്ഷി േനാക്കിെക്കാണ്ട് കുറ 

േനരം ഇരുന്നിട്ട് ) ഉരു നല്ല െപാ ണ്ണി ഷ്ണെനേപ്പാെല ഇരു . ഇന്നെല
എ േതാ . ഞാൻ തങ്കത്തിെന െപ കിട േമ്പാൽ തിരുമുഖെത്ത
അക്കൻ മകേനയുംെകാ വ . എന്നിട്ട് അ ണ്ടായ േനരംെപാെക്കാ ം
പറവാനില്ല. അ കുറി , അവനാണു ഭർത്താവെന്ന്. എന്നിട്ട് ഇവളുെട അടു
േകറിയിരി മായി. അക്കൻ േപാകു് നേനരം വിളിച്ചി ം അവൻ േപാകൂല്ല. എ
കളിയാണ്! അന്നെത്ത അവെന്റ നി്ശ്ചയം വിധിനിശ്ചയംേപാെല ആയി. ഏക 
േദശം ഇവൾ പ വയസ്സാകുന്നതുവെര ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നി ത് നെന
വളർ എ പറയാം. അക്കഥെയാെക്ക നിനക്കറിയാമേല്ലാ. അവൻെര
മര്യദയും നിലയും വയ െചന്നവർ മില്ല . തങ്കത്തിൻെര അച്ഛന് അവൻ
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ജീവനായിരു . പഞ്ചപാപി ആ എളയത രാൻ! ആെര വിശ്വസിക്കാം
മകെള? സന്യായസിെയേപ്പാെല ഇരി ന്ന അേദ്ദഹത്തിെന കമികണ്ടാൽ
െവള്ളം കി കയില്ല. േ ാഹി! മഹാപാപി!’
സുഭ : ’അമ്മ ഇങ്ങെന പറയുന്നെതന്ത്? അേദ്ദഹം പരമേയാഗ്യെനന്നാണേല്ലാ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്ഷ ള്ളവർ പറയുന്നത്.’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’നന്നായ് പറ ! ആഭാസൻ, മഹാ ആഭാസൻ. ആ
അനന്തപത്മനാഭേനയും ദുർന്നട കാരനാക്കി. അവസാനത്തിൽ കഴുത്തിൽ
കത്തിയുംവ . ആർ േതാ ം മകേള, അങ്ങ െആ യിച്ചവേരാടു വർത്തി 
ക്കാൻ? ’
സുഭ :’എനിെക്കാ ം മനസ്സിലാകുന്നില്ലമ്മാ. എെന്താരു കഥയാണി 
ത്?എളയതന്◌ുരാൻെര വലിയ േസവകെനന്നായിരുന്നേല്ലാ േകൽവി.
പഞ്ചവങ്കാട്ടിൽ യക്ഷി െകാെന്ന ം മ ം ഉള്ള കഥെയാെക്കേപ്പാേയാ ?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ:’നീ തങ്കത്തിേനാടു പറഞ്ഞതു ശരിതെന്ന. യക്ഷി
കമ്ടതുമല്ല, േകട്ടതുമല്ല. ആ അറെകാലത രാൻതെന്നയാണ് യക്ഷി.
െവറുെതയാേണാ നിെന്റ അമ്മാവനും മ ം ഇവെര ക കൂടാത്ത 
ത്?പരമേ ാഹി!നാഗർേകാവിലിേലാ മേറ്റാ ഉള്ള ഒരുേതവിട്ടിശ്ശീെട സംഗ 
തിയിൽവ കലശലുണ്ടായിട്ടാണു െകാലപാതകം മകേള. ഈ കഥ അറിഞ്ഞി 
ട്ടാണ് എൻെര മകൾക്കിങ്ങെന വന്നത്. അല്ലാെത വെറ ഒ മല്ല. അണ്ണനും
മ ം എെന്റ േപരിൽ ബഹുേദഷ്യമുണ്ട്. തമ്പി അേദ്ദഹേമ-വലിയതമ്പിഅ ന്ന്,
ഇവൾ മു െകാടുത്താൽ താൽപര്യെപ്പട്ട് ഇവിെട വ . മിനഞ്ഞാ
രാ ി ഇവിെട താമസിക്കയും െച . (സുഭ ’അ!’ എന്ന് ആശ്ചര്യേത്താടുകൂടി
ഉച്ചരി ) നീയും അണ്ണെന്റ ഭാഗ തെന്നേയാ? അത് അണ്◌ാണനു രസിച്ചില്ല.
(ഹാസ്യമായി) അതുെകാ വന്ന ദണ്ഡമാെണ േതാ ം. അവൾ േവണ്ടി 
ത്തെന്നയാണു ഞാൻ െചയ്ത മങ്ങൾ; ഇതാ ഇങ്ങെന വ താർ എെന്റ
മകേള-നീ എന്താണാേലാചി ന്നത്? ’
സുഭ : ’അ-എന്തമ്മ ?ആേലാചി ന്നേതാ?ഒരു വ വുമില്ല. ഇവിടുന്ന് േമാഷ 
ണംേപായ ഉരുപ്പടി വല്ലതും കിട്ടേയാ?നാരായണ!എ ത രാക്കന്മാരാണിത്!’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’ഒ ം കിട്ടീല്ല. ആരു െകാ േപാ 
േയാ?ഈശ്വരനറിയാം!െകാ േപായവർ വ വാഴെട്ട. മകേള, ഈ എളയ
ത രാെന്റ കാര്യം ഒ ം െവളിയിൽ പറയണ്ട. എെന്റ വ്യസനംെകാ
പറ േപായതാണ്. നിെന്ന കണ്ടിട്ട് എേന്താ ◌ിെന്നനിക്ക്,-മകേള- അ-ന- 
ന്ത-പത്മനാഭനുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഇെതല്ലാം കാണാനിടവരുേമാ പത്മനാഭ!
നീ-നീ-നിെന്ന...’
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സുഭ : ’അമ്മ എന്താണിത് ഒ ം കഴിക്കാത്തത് ?വല്ലതും േരാഗം വരുത്തിവ 
ച്ചാൽ തങ്കത്തിെന സൂക്ഷിക്കാനാര് ?കഴിഞ്ഞ കഥകെള റി വ്യസനിച്ചി
കാര്യമില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞ സംഗതി പുറത്താകില്ല. വ്യസനിക്കാതിരിക്കണം.
തങ്കത്തിെന്റ ദീനം േവഗത്തിൽ വാശിയാകും.’
ഊണു കഴിഞ്ഞ് കാര്യത്ത്യായനിഅമ്മയും പാറു ട്ടിയുെട അടു തിരിച്ച്
െചന്നേപ്പാഴും പാറു ട്ടി നി യിൽനിന്ന് ഉണർന്നിട്ടില്ല. ആശാൻ അടു ത 
െന്ന നിധി കാ ന്ന ഭൂതംേപാെല നിൽ ണ്ട്.സുഭ െയ േകാപേത്താടുകൂടി
ഇടക്കണ്ണിട്ട് േനാ കയും െച .
സുഭ : ’എന്താണ് ആശാൻ േനാ ന്നത് (സാവധാനത്തിൽ പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി
) േമാഷ്ടിച്ചതു ഞാനല്ല;ഞാനറിഞ്ഞി മില്ല. തങ്കത്തിേനാട് എനി ം ആശാ 
െനേപ്പാെലതെന്ന ഇഷ്ടമുണ്ട്. വരണം, ആശാനു കുളിരു കലശലായിരി .
എെന്നക്കണ്ടി ള്ള േദഷ്യംെകാ വിറയ്ക്കയാേണാ?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’ആശാനും സുഖേക്കടുതെന്ന. നീ മിണ്ടാതിരിക്ക്. അതാ- 
പിടിേച്ചാ. ആശാൻ വീഴു . ’
സുഭ യുെട വാ കൾേക വിറ തുടങ്ങിയ വൃദ്ധൻ േബാധക്ഷയേത്താടുകൂടി
വീണുതുടങ്ങിയതിെനക്കണ്ടാണ് േമൽ കാരം കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പറഞ്ഞ 
ത്. വൃദ്ധൻ നില വീഴുന്നതിനുമുമ്പായി സുഭ താങ്ങിെക്കാ . േബാധവും
ശ്വാസവും കൂടാെത അൽപേനരം ആശാൻ കിട ന്നതുകണ്ട് എല്ലാവരും
സം മെപ്പ . കാർത്ത്യായനിഅമ്മ അഠു െചന്ന് ’ആേശാ-ആശാേന ’ എ
സ് േനഹേത്താടുകൂടി വിളി . ഭൃത്യന്മാരും വട്ടമി കര തുടങ്ങി. സുഭ
എഴുേന്നറ്റ് കുറ െവള്ളം എടുത്ത് ആശാെന്റ മുഖ തളി . അതുെകാ ം
ഫലമുണ്ടായില്ല. ശ്വാസമിെല്ലന്നല്ല. എല്ലാവരും അധികമായ വ്യസനേത്താടുകൂടി
നിൽ ന്നതിനിടയിൽ ’പിടി െകട്ടിൻ. അവൻ.അവൻ. അവൻതെന്ന, അവ 
െന്റ െകാടിലും തഞ്ചിയും.’ എ പുലമ്പിെക്കാണ്ട് ആശാൻ ഉണർ . ആശാെന
കുറ േനരേത്തക്ക് ആരും ഉപ വിച്ചില്ല. പിന്നീട്, ഓേരാരുത്തർ േചാദ്യം െച 
യ്യാനാരംഭി . ആശാൻ മൗന തം ആചരി കള . ഇങ്ങെന മൗന തം
അനുഷ്ടിച്ചതിലും ആശാെന്റ േബാധക്ഷയത്തിലും എേന്താ സാരമുെണ്ടന്ന്
ഊഹിച്ചിട്ട്, താൻ ഉപേയാഗിച്ച വാ കൾ എന്താെണ സുഭ ആേലാചി .
’ഞാൻ കളിക്കാണേല്ലാ പറഞ്ഞത്. േമാഷ്ടിച്ചതു ഞാനെല്ല ം ഞാനറിഞ്ഞിട്ടി 
െല്ല ം-ഇതിൽ ആശാെന ബാധിക്കാെനന്താണുള്ളത്? ആകെട്ട, ഇവിടുെത്ത
സ്ഥിതികൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കെട്ട. എന്താേണാ അമ്മയ്ക്ക് ഇെന്നെന്ന റിച്ച്
കുറച്ച് സ് േനഹമായിരി ന്നത്? നല്ലകാലം വരാൻ േപാകുന്നതായിരിക്കാം.
പാവെപ്പട്ട തങ്കത്തിെന്റ സ്ഥിതി മഹാകഷ്ടം! എ േരാഗമാണിത്? എങ്ങെന
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വ ?മേനാവ്യസനത്താൽ വന്നതുതെന്ന. മിനിഞ്ഞാ രാ ി തുടങ്ങാെനന്ത്?
തിരുമുഖത്തേദ്ദഹത്തിെന്റ മകെന്റ മരണകാര്യെത്ത റിച്ച് അറിഞ്ഞതുെകാ 
ണ്ടായിരിക്കാേമാ?മിനിഞ്ഞാന്നാേണാ ആ വർത്തമാനം ഇവിെട എത്തിയത്
? ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒന്നാേലാചിക്കാനുണ്ട്. രാ ിേയാ പകേലാ
ആ വർത്തമാനം കിട്ടിയത്? മുമ്പിൽ മരിച്ചിട്ടിെല്ലന്നായിരു തങ്കത്തിെന്റ
വിശ്വാസം. മരി എ തീർച്ചയായ അറിവു കിട്ടിയാൽ തങ്കം ഉടേന വീേഴ 
ണ്ടതായിരു . എെന്തല്ലാേമാ? ഒ ം അറിവാൻ പാടില്ല. അമ്മേയാടു തെന്ന
എല്ലാം േചാദിച്ചറിയാം. ഇവിെട ര ദിവസം നിന്നാൽ ഞാനും കിടപ്പിലാകും.
തങ്കത്തിെന്റ മുഖം കാണുേമ്പാൾ എെന്റ ഉ കല . അമ്മ ഒടുവിൽ ’നീ-നീ
’ എ ം മ ം പറഞ്ഞതിെന്റ സാരെമന്ത്?
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അദ്ധ്യായം പതിനഞ്ച്

ധേന്യ, മാനിനി,നീ മമ സദേന താേന വന്നതിനാൽ ശശിവദേന,
മേന്യ മാമതിധന്യം ഭുവേന മദകളകളഹംസാഞ്ചിേത ഗമേന.” ”
െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ താമസിച്ച രാ ിക്ക് അടുത്തദിവസം തമ്പിയുെട സ്ഥിതി
ആശ്ചര്യകരമായി ള്ളതായിരു . അേദ്ദഹെത്ത കാണുന്നതിനായി െചന്ന
ചില ഭുക്കന്മാരുെട ഉേദ്ദശ്യം സാധി ന്നതിന് അവസരം െകാടുക്കാൻ
േവണ്ടിടേത്താളം മനസ്സേന്താഷസമാധാനാങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിനില്ലായിരു .
’എ മായം!’ എന്നിങ്ങെന പറ െകാ ം അടു െചന്നവേരാടു വൃഥാ കയർ 

ം അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം നട ം തെന്ന ദിവസം കഴി കൂട്ടി. സുന്ദരയ്യൻ
െചമ്പകേശ്ശറിയിൽ േപായി മടങ്ങിെച്ചന്ന് പാറു ട്ടിയുെട സ്ഥിതിെയ റി
ധരിപ്പി ന്നതിന് ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ ’േമനാവു െകാണ്ടരെട്ട-നിൽ -േവണ്ട- 
എനിെക്കാ ം കാണുകയും േകൾ കയും േവണ്ട.എേന്നാെടാ ം പറയ 
ണ്ട-െപായ് െക്കാ ’ എന്ന് അതിദീനനായി പറ . ഈ വാ കൾ േകട്ട്
സുന്ദരയ്യൻ ഇ കാരം പറഞ്ഞ്, അേദ്ദഹെത്ത സമാധാനെപ്പടു ന്നതിനു മം
െച :’േപാനാലും േപാ ം അങ്കെത്ത; നൂറ്റിെല ഒ താേന. ഇന്ത ഊരിെല
െപാണ്ടികൾ പഞ്ചമാ? ഇെതന്ന കൂത്ത്!ഇന്ത അവസരത്തിെലയാ ◌ിന്ത
െപൺകൂെത്തല്ലാം!-ശി-ശി, ഇതാഹാത്. ’
തമ്പിയുെട മനസ്സിെന പീഡിപ്പി ന്ന സംഗതി അറിയാെത പറയെപ്പട്ട
സ്വാന്തനവചനങ്ങൾ ഫലസിദ്ധിക്ക് ഉപയുക്തമായിരുന്നില്ല. സുന്ദരയ്യെന്റ
പക്കൽനി ം ഒരു സംഗതി തമ്പി ം, തമ്പിയുെട പക്കൽനി ം മെറ്റാരു
സംഗതി സുന്ദരയ്യനും ഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവരവരുെട ഉേദ്ദശ 
ലാഭത്തിന് അനുരൂപമായുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആേലാചി െകാ ര േപരും
അൽപേനരം മിണ്ടാെത നി .
സുന്ദരയ്യൻ: (ആത്മഗതം )’േനെര േകട്ടാക്കൽ െശാല്ലാത്-പാർേപ്പാം’ ( കാശം
)’അങ്കെത്ത, ഇപ്പടി െകാഴന്തയാട്ടം അഴവും കിഴവും-’
തമ്പി: ’അഴവും കിഴവും !ആരാെണടാ കരയുന്നത്? ാ പറഞ്ഞാൽ അനുഭവ 
മുണ്ട്. (ആത്മഗതം )കള്ളേമ പറയുകയു . പേക്ഷ ഇതിൽ കള്ളം പറഞ്ഞി
കാര്യമില്ലേല്ലാ.േചാദിേച്ചക്കാം.അങ്ങെനയല്ല; സ ദായത്തിലാകുകയാണു
നന്ന്. അെല്ലങ്കിൽ ഇേങ്ങാ ം േനെര ചില േചാദ്യങ്ങൾ തുട ം.( കാശം)’എ
കൂർക്കമായിരുെന്നേടാ ഇന്നെല? ആ വീട്ടിെന വലി മണ്ടയിൽ േക െമെന്നനി 

േതാന്നി. ശപ്പെന ഒരിട ം െകാ െപാ ടാ. മഹാ കുംഭകർണ്ണൻ!’
സുന്ദരയ്യൻ : (ആത്മഗതം)’ആഹാ! അപ്പടി ശാട ം. സുന്തര െട െകാണെത്ത
െതരിയാതാ ം. ’( കാശം)’അങ്കെത്ത, കെണ്ണ മൂടിനതിൽ പിറക് എന്ന
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തൂക്കം!േഭഷാനമൈഴ!(ചിരി െകാണ്ട് ) അങ്കെത്ത തൂങ്കെല േപാലിരിേക്ക.’
തമ്പി: (തന്റ താൽപര്യത്തിന് അനുസരണമായുള്ള മറുപടി േകട്ടതുെകാണ്ട്,
അതിെന്റ വക്താവിെന ജനനാൽത്തെന്ന ബാധിച്ചി ള്ള കാപട്യെത്ത റിച്ച്
അധികം ആേലാചിക്കാെത സേന്താഷേത്താടുകൂടി) ’ഒ േചാദി േമ്പാൾ
അതിെന്റ ഉത്തരവും ഇേങ്ങാെട്ടാരു േചാദ്യവും !പിള്ളർ ം പട്ടർ ം എളു്പപം
െകാടു കൂെട ള്ള െചാല്ല്, അറി പറഞ്ഞതാണ്. അധിക സംഗം േകറി
മുറ്റിേപ്പായി. േപായി കുടമൺപിള്ളയുെട വീട്ടിൽ േപാകാൻ തയ്യാറാകൂ.’
സുന്ദരയ്യൻ: ’അതല്ല അങ്കെത്ത-അങ്കെത്ത േനത്തയ്ക്ക് തൂങ്കെല-ഇേന്ന മുഖത്തി 
െല ഒരിതും കാണറത്-അെങ്ക ആേരാ കളവാ ം ഇരുക്ക്... ’
തമ്പി: ’ഗജേപാക്കിരി!എന്താണു സൂചിപ്പി ന്നത്?നാം േമാഷ്ടിെച്ചേന്നാ?ആരു
സംശയി ം നെമ്മ?തങ്കത്തിെന്റ വ്യാധിെയ റി നാം വ്യസനി . അതി 
െന റി േചാദിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കരുതി സംസാരി .േഫാ, മറയ േപാ.
’(സുന്ദരയ്യൻ താൻ പറഞ്ഞതിെന്റ താൽപര്യെത്ത വ്യാഖ്യാനി സമാധാനസ 
ഹിതം പറയുന്നതിന് ഒരുെമ്പടുകയാൽ) ’േവണ്ട, എനിെക്കാ ം േകൾക്കണ്ട.
വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ നാ പുറത്ത്. ീപത്മനാഭൻ തമ്പിയാണിത്. നടപുറത്ത്.
’
സുന്ദരയ്യൻ തല താഴ്ത്തിെക്കാ പുറത്തിറങ്ങിേപ്പായി. തെന്റ വാ കളു 
െട ഗൗരവെത്ത ഓർ സ ഷ്ടനായി തമ്പി അൽപേനരേത്ത തെന്റ
മേനാേവദനെയ മറ നി . തമ്പിക്ക് അന്നെത്ത രാ ി നി ഉണ്ടായി 
െല്ല തെന്ന പറയാം.സുന്ദരയ്യൻ അടുത്തില്ലാതിരുന്നതിനാലും,മുമ്പിലെത്ത
രാ ി തനി ലബ്ധമായ ഒരു ഭയങ്കരദർശനം ഓർ ണ്ടായഭയംെകാ ം,
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെട സംഘവിധി എങ്ങെനയായി വരുെമ ള്ള സംശ 
യംെകാ ം,മനസ്സിന് അതിരില്ലാത്ത ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
നി യിൽ അഭിരുചിയില്ലാെത തെന്റ ധൂളിെമത്തേമൽ കിട രു പാതിരാ 

ി കഴി .അർദ്ധരാ ിയായി ം സുന്ദരയ്യെന കാണാത്തതിനാൽ തമ്പിയുെട
മനഃേ ശം വർദ്ധി .എന്നാൽ തെന്റ നിലയനത്തിൽ കാവലായി കിട ള്ള
അേനകഭടന്മാരിൽ ഒരുവെനെയങ്കിലും സുന്ദരയ്യെന തിരക്കിവരുന്നതിനു
നിേയാഗിക്കാൻ തമ്പിയുെട അന്നെത്ത ഭീരുത്വം അനുവദിച്ചില്ല.താംബൂലാദി
ചതുഷ്ടയം അനവധി െചലവാക്കിയും,ഭൃത്യജനങ്ങെളെക്കാ വീശി ം കാൽ
തിരുമി ം,േശഷം രാ ിയും രാ ിയും കഴി കൂട്ടി.രാവിെല സുന്ദരയ്യെന്റ േ തം
എ േതാന്നി ംവിധം, വിളറി ക കൾ കുഴി താണും, ഭയത്താേലാ തൻ 
െര േന ങ്ങൾ വർഷിച്ച ജലംെകാേണ്ടാ മേറ്റാ വ ം നനഞ്ഞതിനാലുണ്ടായ
ൈശത്യത്താേലാ, താടിവിറച്ച്, ദന്തങ്ങൾ തമ്മിൽ തകൃതിയായി താളംപിടി 
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ം,മു കൾ ത്മമിൽ മുട്ടിയും, കാൽ, കരം എന്നിവ വിറ ം, ഒരു സത്വം തമ്പിയുെട
മുമ്പിൽ ത്യക്ഷമായി. വിളറിയതിനാൽ ആളിെന്റ സൗന്ദര്യവും, എേന്താ സം 
ഗതിവശാൽ മുഖത്തിെന്റ പുഷ്ടിയും കുറെച്ചാ കൂടീ ണ്ട്. ഇ കാരെമല്ലാം
വന്നതിെന്റ കാരണം വായനക്കാർക്ക് അറിവുള്ളതാണേല്ലാ. കിള്ളിയാറ്റിെന്റ
തീര േദശെത്ത ശഷ്പപങ്കാദികളായുള്ള വിവിധസാധനനിർമ്മിതമായ ശയ്യിൽ 
നിന്ന് എഴു് നേനറ്റ്, അർദ്ധസ് നാനവും കഴിച്ച്, തെന്റ സ്വാമിയുെട സന്നിധിയിൽ
സുന്ദരയ്യൻ േവശിപ്പിച്ചിരി ന്നതാണ്. ഈ വിധം വിേശഷാകൃതിയിൽ
കാണെപ്പട്ട പുരുഷൻ തെന്റ േസവകനായ സുന്ദരയ്യനാെണ തമ്പി
േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ െമത്തയിൽനിന്ന് ’എ വീടർ ചതിേച്ചാ ?’എ േചാദ്യം
െചയ്തെകാണ്ട് ചാടിെയഴുേന്ന .
സുന്ദരയ്യൻ: (ഗദ്ഗദേത്താടും ക നീേരാടും )’ഇ-ഇ-ഹി 
െല്ല.ഹെതല്ലാം-സു-സുമാർ.’
തമ്പി: (തെന്റ കാര്യം സാദ്ധ്യമാെയന്നറിഞ്ഞതിനാൽ സുന്ദരയ്യെന്റ അവസ്ഥ 
െയ റിച്ച് അനുികമ്പ േതാന്നി ടങ്ങീട്ട് )’അെതങ്ങെനയും േപാെട്ട-എെന്റ
സുന്ദരത്തിനും വല്ല േരാഗവും പിടിെപട്ടിരി േന്നാ ?പറയൂ, എ കഷ്ടം!’
സുന്ദരയ്യൻ: ’െപാന്നങ്കെത്ത, കാപ്പാത്തേവണം. ഇന്ത ഊരിെല ഇരുന്നതും
േപാതും. അങ്കത്തയുെടതൃപ്പാദെത്ത ആ യിച്ചതും േപാതും.അങ്കെത്ത മഹാബ 
ലിയാട്ടം ശ വർത്തിയാക ഇരും. ഒ െട ദാസൻ ഇേതാ േപാേറൻ. ’
ഇങ്ങെന പറ െകാ യാ യ്ക്ക് അനുവാദത്തിനായി തമ്പിയുെട പാദങ്ങ 
ളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ് കരി നില കിട െകാണ്ട്, മഹാ ാകൃതനായി
കര തുടങ്ങി. സംഗതിയുെട ാഹ്യം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ശരിയായ
സമാധാനം പറവാൻ കഴിയാെത തമ്പി ബുദ്ധികുഴങ്ങി അൽപേനരം നി േപാ 
യി. അനന്തരം വാൽസല്യേത്താടുകൂടി ര കരങ്ങൾെകാ ം സുന്ദരയ്യെന
താങ്ങി എഴുേന്നൽപി തേലാടി ആശ്വസിപ്പി . തമ്പിയുെട ശു ഷെകാണ്ട്
സുന്ദരയ്യെന്റ സം മവ്യസനങ്ങൾ ശാന്തി വ .ഒടുവിൽ, കുടമൺപിള്ളയുെട
വീട്ടിൽ നടന്ന ആേലാചനകെളയും, മടങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് യുവാരാജാവി 
െന്റ പരിവാരങ്ങളിൽ പത്തിരുപതുേപർ തെന്ന െകാല്ലാൻ മി എ ം,
അവരിൽ ചിലെര നി ഹിച്ചിട്ട് ഒടുംവഴിക്ക് പാദംെതറ്റി കിള്ളിയാറ്റിൽ വീ 
ണുേപാെയ ം, ഈശ്വരസഹായംെകാ നീന്തി ഒരു കരപറ്റിെയ ം മ ം
മഹാവ്യാജങ്ങെളയും ാഹ്മണൻ തമ്പിെയ ഹിപ്പി . ആേലാചനകളുെട
തീർച്ച േക സേന്താഷവും ശ ഭടന്മാരുെട കൃത്യെത്ത ഓർ േകാപവും
ഇടകലർന്ന് ’സുന്ദരം, കുറ ക്ഷമിേച്ചാളൂ, അനുഭവിപ്പിേച്ചക്കാം.ഞാനുള്ളേപ്പാൾ
താൻഎ ം േപാകണ്ട. താൻ േപാകുേക ? എന്നാൽ ഈ ഞാനും പുറേക ഉണ്ട് ’
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എ പറ തെന്റ ആ ിതെന ഭക്തവത്സലനായ തമ്പി ആശ്വസിപ്പി .
അ രാ ി തമ്പി േനരെത്ത നി യ്ക്കാരംഭിച്ചിരി . സുന്ദരയ്യൻ താമസിപ്പി 

ന്നതുെകാ ള്ള നീരസം തനിക്ക് ഇ െയന്നില്ല. ാഹ്മണേനാടു തമ്പി
ഇങ്ങെന പറയു ;’താനും ഇന്നെല ഉറങ്ങീട്ടില്ലേല്ലാ ?’
സുന്ദരയ്യൻ: ’അതുെക്കന്ന ?അങ്കത്തയുെട കാര്യേത്ത േപാനാൽ തൂക്കേമത്
കീക്കേമത്?’
തമ്പി: ’എേടാ തെന്റ വാക് സാമർത്ഥ്യം കുറച്ചല്ല. രക്ഷാപുരുഷസ്ഥാനം എെന്റ
പട്ടി േവണം. അങ്ങെന സമ്മതിക്കാത്തതു നന്ന്. ’
സുന്ദരയ്യൻ : ’എ െട വാക് സാമർത്ഥ്യേമാ ? അങ്കെത്തയുെട യശസ്സിനാെല
സാധിക്കറത്. ’
തമ്പി: ’സുന്ദരം, എനിക്ക് ഒരേപക്ഷ കൂടിയുണ്ട്. തങ്കത്തിെന്റ സ്ഥിതി ഒ കൂടി
അേന്വഷി വരണം. വല്ല േഹാമേമാ മേറ്റാ കഴിച്ച് ഒ ഴി പറി കളയാൻ
പറയണം. ’
സുന്ദരയ്യൻ: ’പയ ക്ക് അപ്പടിത്താൻ േവണം. ’
തമ്പി: ’ശരിയാണ്. പറയാതിരിക്കരുത്. ഭയംെകാണ്ടാണ് ഇെതല്ലാം വന്നെത 

േതാ . ’
സുന്ദരയ്യൻ: ’ആയിരുക്കലാം. പയ ശങ്കതി ഇെല്ലേയ. ’
തമ്പി: ’നമുക്കറിയാേമാ?വല്ലതുമുണ്ടായിരിക്കാം.’
സുന്ദരയ്യൻ :’അങ്കെത്ത കണ്ടതിെല - ’
തമ്പി: (ആേലാചിക്കാെത ) ’എപ്പെഴേടാ ?’
സുന്ദരയ്യൻ: ’െരണ്ടാമത്. ’
തമ്പി: ’താനുറങ്ങീല്ല.അവലക്ഷണം, കള്ളം പറ . ’
സുന്ദരയ്യൻ : ’ഊഹെത്ത ൈവ േകൾക്കിേറൻ; അവളവുതാൻ. ’
തമ്പി: ’രണാടമതും ഞാൻ അക േപാെയന്ന് ഊഹിക്കാൻ ഒരു സംഗതിയും
ഇല്ല. തെന്റ മേനാരാജ്യമാണ്. എനിക്ക് ഉലഌൽ ഒരു തീ ആയിരി .
അവള െവിചാരി േമ്പാൽ സഹി ന്നില്ല. അവെള ടാെത എനി
രാജ്യവും േവണ്ട, ഒ ം േവണ്ട, േപാേയ വരൂ. അധികം താമസിക്കരുത്. ’
’ഉത്തരവ് ’ എ പറ െകാണ്ട് സുന്ദരയ്യൻ നട തുടങ്ങി. ’ദണ്ണം വാ 
ശിയാ ന്നവർക്ക് ര ൈക ം വീരശങ്ങലയും അറുപത്തിനാലു പദവിയും
ഉെണ്ട പറേഞ്ഞ , ’ എ തമ്പി കിടന്നിട നി നീങ്ങാെത ഉറെക്ക
ഉത്തരവുകൂടി െകാടു . ’ഉത്തരവ് ’ എ പുറ നി സുന്ദരയ്യൻ മൂളുകയും
െച . സുന്ദരയ്യൻ പുറേത്ത നടെകാ ന്നതിനിടയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മേനാവിചാരങ്ങൾ ഇങ്ങെന ആയിരു : ’നടന്തെത മു ടും െതരിയാവടി
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ശുന്തരം അട വനാ? ഉശിർ േപാനാലും ഇവെര വിടുവനാ? ശുന്തരംകയ്യിെല
അന്◌ു െരണ്ടിരുക്ക്. ഒേര വാക്കാെല കുടമൺ കിടമൺ പയകെളല്ലാം തിരിഞ്ച്
ഇവെര കടിച്ചിഴുപ്പാെര.’ െചമ്പകേശ്ശരിയിേല േപാവാൻ തുടങ്ങിയ സുന്ദരയ്യന്
ഇരു കണ്ടേപ്പാൽ പൂർവ്വരാ ിയിെല ദർശനം ഓർമ്മവന്ന് ഭയേത്താടുകൂടി
തമ്പിയുെട നാലുെകട്ടിൽ ഒരു േകാണിൽ ഒളിച്ചിരുപ്പായി.
സുന്ദരയ്യൻ പുറത്തിറങ്ങിയതിൻെര േശഷം പാറു ട്ടിെയ ഭാര്യയായി സ്വീക 
രിച്ചാലുള്ള പരമാനന്ദെത്തയും രാജാവായാലുള്ള പദവിേയയും സ്മരി െകാണ്ട്
തമ്പി സ്വപ് നാവസ്ഥയിൽ ലയി . എന്നാൽ, ഈ അവസ്ഥ ക്ഷണംെകാ
ഭംഗം വ . തെന്റ മുറിക്കകത്ത് ഒരു ശബ്ദംേകട്ട് തമ്പി െഞട്ടി എഴുേന്ന . തെന്റ
മുമ്പിൽ ഒരു ീ നിൽ ന്നതായി ക . തെന്റ േന ങ്ങെളത്തെന്ന തമ്പി
വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലാെതയായി. ക കൾ തിരുമ്മിയി പി് നെനയും
സൂക്ഷി േനാക്കി. കു മച്ഛായ കലർ ള്ള കവിൾത്തടങ്ങളുെട ഇടയിലായി
കാണെപ്പട്ട ദന്തങ്ങളുെട േശാഭ തെന്റ അന്തരംഗേത്തയും േശാഭിപ്പി . േന  
ങ്ങളിലും മ ം േകാപലാഞ്ഛനകൾ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും അേ ാന്നതമായുള്ള
േശാണാധരത്തിൽ െചറുപുഞ്ചിരി കളിയാടു ണ്ട്. തമ്പിയുെട സേന്താഷപാര 
വശ്യം വർണ്ണി ക അശക്യമാണ്. ആനന്ദക്കടലിൽ മുങ്ങി തിരമാലാകളിൽ
നീന്തി ൈകകാൽ കുഴഹ്ങി, ഒരുവിധത്തിൽ െമത്തയിൽനി താഴത്തിറങ്ങി
ശയ്യ തട്ടി ശരിയാക്കീട്ട് ’വരാം, ഇരിക്കാം. േസവിച്ചാൽ ീകെളത്തെന്ന
േസാവിക്കണം. പരേമശ്വരെനേപ്പാെല ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടി ം. ഒടുവിൽ താേന

സാദി ം. ഇ ദയ ഉണ്ടായേല്ലാ െചമ്പകത്തിന്. ആശ്ചര്യം! ഇേങ്ങാ ത 
െന്ന േപാന്നേല്ലാ. ൈധര്യം, മഹാൈധര്യം!അമ്മാവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേല്ലാ? ’
എ കുശല ശ് നം െച .
ആഗതയായ ീ കുടമൺപിള്ളയുെട അനന്തരവൾ സുഭ യായിരു . ഈ

ീയും തമ്പിയും പര രം കണ്ടിട്ട് ഏെഴ െകാല്ലമായി ണ്ട്. ഇവർ ത്മമിലുള്ള
പരിചയത്തിെന്റ സ്ഥിതിയും മ ം ഇവരുെട സംവാദത്താൽ അറിയാവുന്നതാണ്.
തമ്പിയുെട സംഗം അവസാനി ന്നതുവെര സുഭ മിണ്ടാെത നിന്നിട്ട് ’േനർവ 
ഴി േപായാൽ കാര്യം സാധിക്കയില്ല ’ എ ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി തമ്പിയുെട
മനസ്സിൽ തിഷ്ഠിതമായി ള്ള പാറു ട്ടിയുെട വി ഹെത്ത അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േ മമായുള്ള നാളത്തിൽനിന്ന് ഉ തമാ ന്നതായ ഒരു പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി,
’അവിടുെത്തക്കണ്ടി വളെരക്കാലമായി. പഴയ ബ ക്കെള കാണാൻ െകാതി
േതാന്നിയതിെന റിച്ച് അതിശയിക്കാനുേണ്ടാ?ഇേങ്ങാ േപാ എന്ന്
അമ്മാവൻതെന്ന അറിഞ്ഞാെലന്ത് ? ’
തമ്പി: ’അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല; തീർച്ചയാണ്. അമ്മാവെന്റ കണ്ണിൽ മണ്ണിടാൻ
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െചമ്പകത്തിന് മിടു ണ്ട്. ആെട്ട, വരൂ; ഈ കട്ടിലിൽ േകറി ഇരിക്ക തെന്ന;
മടിേക്കണ്ട. വന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം എനി മനസ്സിലായി. ഇന്നലെത്ത ആേലാ 
ചനകൾ എന്തായിരു െവ െചമ്പകം അറി ; ഇനിേസവകൂടുക എ
നിശ്ചയി . ആെട്ട, എന്നാലും എനി വിേരാധമില്ല. അേപ്പാൾ എെന്ന 

റിച്ചല്ല എെന്റ കിരീടെത്ത റിച്ചാണ് െചമ്പകത്തിനു സ് േനഹം എ
േതാ . േപാെട്ട, എന്തായാലും എെന്റ അേപക്ഷ സാധി മേല്ലാ. വരൂ,
െചമ്പകം;എന്തിനാണീ ലജ്ജെയാെക്ക? ’
ഇങ്ങെന പറ െകാണ്ട് സുങ െയ പിടിച്ച് മഞ്ചത്തിേന്മൽ ആേരാഹണം െച 
യ്യിക്കാനായി തമ്പി ആ ീയുെട അടുത്തണ . എന്നാൽ ആ ീയുമായുള്ള
തെന്റ പൂർവ്വപരിചയങ്ങെള ഓർത്തതിൽ അ കാരം െച ന്നതിനു തമ്പി
ൈധര്യമുണ്ടായില്ല.
സുഭ :( മധുരമായി) ’അവിടുെത്ത കട്ടിലിൽഇരിക്കാൻ േവേറ ആളുണ്ട്. ആ
ഭാഗ്യം എനി േവണ്ട; തങ്കത്തിനാണതു വിധിച്ചിരി ന്നത്. ’
തമ്പി: ( ക്ഷീരംെകാ തെന്ന അഭിേഷചിച്ചതുേപാെല ഉള്ളിൽ പരമസ 
േന്താഷേത്താടുകൂടി) ’ഫൂ-കാ േപാത്ത്!രസം അവളുെട വഴിേക്ക േപായിട്ടില്ല.
മണമില്ലാത്ത പൂവിേനയും കപ്പില്ലാത്ത കല്ലിേനയും ഗുണമറിയാത്തവർ
അണിയും. തങ്കം കിട ന്ന കിടെപ്പവിെട?െചമ്പകം എവിെട?എെന്റ ഈ ഓമ 
നെച്ചമ്പകം!’എ പറ െകാ സുഭ െയ ആലിംഗനം െച ന്നതിനായി
തെന്റ ൈക ഉയർത്തി.
സുഭ : ’വരെട്ട, അവിടുന്ന് ഇരു സംസാരിക്കണം. ’
തമ്പി: ’െചമ്പകം ഇരിക്കാെത ഞാനിരിക്കേയാ?ഒരു കാലം
ഇല്ല.പത്മനാഭ!എ കാലം െവറുെത കള !െചമ്പകത്തിൻെര കഠിനഹൃദ 
യം !ഇരു ം വ ്വും േതാ േപാകും. ഇ തേന്ന ീകളുെട സ്വഭാവഗുണങ്ങെള
ഞാൻ അറിയു . െചമ്പകം ഇരു് നനാൽ ഞാനുമിരിക്കാം. വരൂ, ഓമേന,
മടി എന്തിന്?’ തമ്പി ഇ കാരം പറ െകാണ്ട് സേന്താേഷാൽക്കർഷത്താൽ
മേദാന്മത്തനായി സകല കഥയും മറന്ന്, സുഭ യുെട അരികിൽ വീ ം അണ 
ഞ്ഞ്, ഒരു ഗാഢാശ് േളഷത്തിന് ഒരുെമ്പ .
സുങ : (പുറേകാ മാറിനി െകാണ്ട് )’എ കഥയാണിത്?മനുഷ്യർക്കിങ്ങെന
ഒരു ഭര്മമുേണ്ടാ?അച്ഛനു ചികിത്സ നല്ല ൈവദ്യന്മാർ വന്നി ണ്ടേല്ലാ.ഒരു തളം-
’
തമ്പി: ’ഹ ഹ ഹ ഹ!എനി ാെന്തേന്നാ?അതിനു കാരണം ആര്? ഈ
നിൽ ന്ന എെന്റ െപാ തങ്കം. ’
സുഭ : ’അങ്ങെന-അതാ വ മനസ്സിലിരിപ്പ്. ഈ നാട്യങ്ങൾ എന്തിന്?
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അവിടുേത്ത സ് േനഹം തങ്കത്തിെനയാണ്. ’
തമ്പി: (തുള്ളിച്ചാടി പുരമുറിയിൽ ചു ം നടനംെച െകാണ്ട് )’അതാ ചാടി
െപ ങ്ങളുെട അസൂയ! അങ്ങെന വരെട്ട. അേമ്പാ!െചമ്പകത്തിനും ഈ
ദുശ്ശീലമുേണ്ടാ?എെന്ന സ് േനഹമുണ്ട്. ഇെല്ലങ്കിൽ അസൂയ എന്തിന് ? ’
സുഭ : (തമ്പി വലയിൽെപ്പ എന്ന് നിശ്ചയമായിട്ട് ) ’ഇ െയാെക്ക ചാേടണ്ട.
ഇെങ്ങാരസൂയയും ഇല്ല. െവറുെത ഈ വലിയ ഭാവങ്ങെളന്തിനാണ് ?’
തമ്പി: ’േഹയി!ഇല്ല, ഒ മില്ല. െചമ്പകം േദഷ്യെപ്പടാെത. ഞാൻെചമ്പകേശ്ശ 
രിയിൽ േപായത് ആ മൂത്തപിള്ളെയ ന െട പാർശ്വത്തിൽ ആക്കാനാണ്,
മെറ്റാന്നിനുമല്ല.’
സുഭ : ’എന്നാൽ തങ്കത്തിെന കാണണെമ േണ്ടാ ?’
തമ്പി:’േഹ!ഇതു വലിയ വഴക്കായേല്ലാ. അേല്ല, നല്ല െപ ങ്ങെള െവറുെത
കാണാൻ കിട്ടിയാൽ വിടുന്നതാരാണ്?’
സുഭ : ’അവിെട താമസിച്ചേതാ?’
തമ്പി: (സുഭ യുെട മാത്സര്യെത്ത ഒ കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കണെമ ള്ള ഉേദ്ദശ്യ 
േത്താടുകൂടി )’തങ്കത്തിെന ഒ കൂടി കാണാൻതെന്ന. ’
സുഭ :’പച്ചെക്കാതിയൻ!നാണമില്ലേല്ലാ ഇങ്ങെന വിളി പറയാൻ.’
തമ്പി:’നല്ല അഭി ായം!െപ ങ്ങെളക്കാണുന്നതു കുറച്ചിേലാ?’
സുഭ :’ക !മൂക്കിലിടി ം െച േകരിയാൽ. എേന്താ അവർ ദയേതാന്നി
ഒരിക്കൽ കാണാൻ സമ്മതി .പിെന്നയും ക േപാലും!തണ്ടിനറ്റമില്ല.’
തമ്പി: ’േപാടീ േപാ; നീ എന്തറി ?എല്ലാരും നിെന്നേപ്പാെല കമ്പിളികളാ 
െണ വിചാരിേച്ചാ?കാര്യ ട്ടികൾ വഴിയുംെതളിച്ച് വിള ം വ ത . ആ
െപ മാ ം ശവം.’
സുഭ : ’െചമ്പകേശ്ശരിക്കാർ ഒരുകാലം ആ മാതിരിക്കാരല്ല. കള്ളം പറവാൻ
അവിടുേത്ത മാ ം േത്യകം പിടിപാടുെണ്ട േതാ .’
തമ്പി: ’നല്ല മാതിരിക്കാെരങ്കിൽത്തെന്ന ഞാൻ വിേട്ട േമാ?ന െട കയ്യിലില്ല 
േയാ വിദ്യകൾ?’
സുഭ : (ആത്മഗതം)’ഞാൻ ശംശയിച്ചേപാെലതെന്ന. ഇേദ്ദഹം എേന്താ

േയാഗം െച ’ ( കാശം )’ബഹുസാമർത്ഥ്യം!എങ്കിലും ആ രാ ിതെന്ന
പിെന്നയും ക കളഞ്ഞേല്ലാ!ആറുമറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് അതിെല രസിക 
ത്വം!’
തമ്പി: ’ഉറക്കംതൂങ്ങി സുന്ദരത്തിേനയും മറികട െച ക . ’
സുഭ : ’മരായദക്കാരൻതെന്ന!വേല്ലാരും കമ്ടിരുെന്നങ്കിൽ പൂജ്യം എല്ലാം
െവളിയിലാേയെന. അതു ഭാഗ്യമായിേപ്പായി, ആരും കാണാത്തത്.?തങ്കം
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എ പറ ?’
ഭയംെകാേണ്ടാ, േശഷം കഥെയ സുഭ േയാടു പറവാൻ മടിേതാന്നിയതിനാേലാ
സംഭാഷണഗതി മാ ന്നതിനായി തമ്പി ഇങ്ങെന പറ :
’െചമ്പകം, ഇരിക്കാെത എ നിലയാണിത്?ഒ മ മുറു .േക കാണുമേല്ലാ.
അച്ഛന് ആലസ്യം കലശല്. നിെന്റ അമ്മാവൻ-’
സുഭ : ’തങ്കം എ സംസാരി എ ഞാൻ േകൾ ന്നത് ശരിയല്ലതെന്ന.
േവണ്ട-ഞാനിതാ േപാണു. ’
തമ്പി:(ധൃതിയിൽ) ’േപാകാെത. തങ്കത്തിെന രണ്ടാമതു ക എ പറഞ്ഞതു
കള്ളമാണ്. ’
സുഭ : ’ഇപ്പറഞ്ഞതാണു കള്ളം. നിങ്ങളുെട സ്വകാര്യങ്ങൾ ഒ ം എനി 

േകൾക്കണ്ട. അവിടുന്ന് എെന്ന പ വയ മുതൽക്ക് ഉരുട്ടി ടങ്ങി.
ഞാൻ അങ്ങയുെട മിരട്ടിൽ ഉൾ്െപ്പട്ടില്ല. എെന്ന ഒരാൾ സംബന്ധം െച .
അേങ്ങെടയും അേങ്ങെട മ ി സുന്ദരയ്യേന്റയും കൃ ിമംെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
വീടും കുടിയുംവിട്ട് ഓടിേപ്പായി. ഇെതാ ം ഞാൻ അറിഞ്ഞിെല്ലന്നാേണാ
ഭാവം? പിെന്നയും അങ്ങ് അടു കൂടി എെന്ന െപാ െകാണ്ട് മൂടാെമ ം
മ ം പറ . എന്നി ം ഞാൻ വശെപ്പട്ടില്ല. അങ്ങെനയുള്ള ഞാൻ-തടുേക്കണ്ട,
മുഴുവനും പറ െകാള്ളെട്ട-ഇ താേന ഇവിെട വന്നേപ്പാൽ എെന്റ അവസ്ഥ
േപായി; അങ്ങ ം അങ്ങയുെട തങ്കത്തിനും അവസ്ഥ കൂടുകയും െചയത്◌ു. മതി
അ േന്ന, മതി. ’
’അ ന്ന് ’ എ ള്ള ബഹുമാനസൂചകമായുള്ള പദം സുഭ യുെട നാവിൽനി
പുറെപ്പട്ടതുേകട്ട് തമ്പി ണ്ടായ സേന്താഷം സുഭ യുെട ആഗമനസമയ ണ്ടാ 
യതിലും ശതഗുണം വലുതായിരു . തമ്പിേയാടുള്ള ഭാഷണങ്ങളിൽ അേദ്ദ 
ഹത്തിെന്റ പിതാവിെന്റ സകല ജകളും- ീകളും പുരുഷന്മാരും-’അ ന്ന്
’ എ ള്ള ബഹുമാനവചനെത്ത ഉപേയാഗിക്കാരുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും അേദ്ദ 
ഹത്തിെന്റ ആവിധമുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് അർഹതയിെല്ല ള്ള ആേക്ഷപെത്ത
ആ ദമാക്കി, സുഭ തെന്റ സംഭാഷണങ്ങളിൽആ പദെത്ത ഉപേയാഗിക്കാെത
വന്നിരു . എല്ലാ അങ്ങത്തമാർ ം സാധാരണയായി ’അ ന്ന് ’ എ ള്ള
പദം കർണ്ണപീയൂഷമാണ്. വിേശഷി ം സുഭ തെന്റ ഗർവ്വങ്ങൾ തിരിസ് കരിച്ച്
ഈ പദം ഉപേയാഗിച്ചതാെണന്ന് തമ്പി മനസ്സിലായേപ്പാൾ അേദ്ദഹ 
ത്തിൻെര സർവ്വസ്വവും സുഭ യ്ക്കായി അട്ടിേപ്പെറഴുതി പാദകാണിക്കയായി
സമർപ്പി ന്നതിനും അേദ്ദഹം സന്നദ്ധനായി. ’േഛ-െചമ്പകം, കഠിനവാ
പറയാെത. നിെന്റ വിേശഷഗുണങ്ങൾ എെന്നേപ്പാെല ആരറിഞ്ഞിരി ?
എല്ലാം നിേന്നാടു പറയാം. െപാെന്ന, നീ ഭയെപ്പടുെമ വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ
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മുഴുവനും പറയാത്തത്. പറേഞ്ഞ തീരുേവാ? ’
സുഭ : ’മനസ്സാെണങ്കിൽ പറയണം. അടിേയാ പിടിേയാ ഉേണ്ടാ ഇതിന്? നിർ 
ബന്ധിക്കാൻ എനിെക്കന്തവകാശം?പേണ്ടതെന്ന അങ്ങെത്ത ശ ; േലാകർ
േവേറവിധം വിചാരി െന്നങ്കിലും-’
തമ്പി: ’േലാകർ!ശവങ്ങെളെക്കാണ്ട് ചുട്. എ പറ ?െചമ്പകത്തിന്
എേന്നാടു േചാദിക്കാൻ അവകാശമിെല്ലേന്നാ?എന്നാലിന്നീ ഞാനുമില്ല. െച 
മ്പകത്തിെന്റ മനസ്സിനു െവളിവില്ല. കാര്യം അങ്ങെനയാണ്. ഞാെനാ ം
ഒളി ന്നില്ല. അറ രയിൽ രണ്ടാമതും േപായി; ഉള്ളതു തെന്ന. പേക്ഷ,
ആഭാസെന വിചാരിക്കകരുെതെന്ന. സത്യം ഇങ്ങെന ആയിരു . തങ്ക 
ത്തിെന്റ ൈസന്ദര്യത്തിനും ഒരു വിേശഷഗുണെമാെക്കയുണ്ട്. എനി കണ്ടിട്ട്
കുറ മം േതാ് നനീെല മില്ല. എന്നാൽ രണ്ടാമതും കാണമെണ ഞാൻ
വിചാരിച്ചിരു് നനില്ല.അച്ഛനാെണ ഇല്ല. ഉറങ്ങി ടങ്ങിയേപ്പാൾ എ ശഗക്തി 
യാെണന്നറിഞ്ഞില്ല, എെന്ന ഉണർത്തി. ഞാൻ എഴീ . എനിക്ക് അവളുെട
അടുത്ത് സ്വാതന്ത്യമായി െച ന്നതിന് അവകാശമുെണ്ടന്ന് എങ്ങെനേയാ
േതാന്നിേപ്പായി. അെല്ല വിചാരി േണ്ടാ? ഞാൻ പറയുന്നതു പത്മനാഭ 
നാെണ സത്യമാണ്.’
സുഭ : ’ആയിരിക്കാം. അന്ത ള്ളവർക്ക് അങ്ങെന ഒെക്ക ബുദ്ധിക്ക് പകർച്ച 
കൾ വരും. ഒന്നല്ലേല്ലാ ആേലാചിേക്കണ്ട കാര്യം. േശഷവും േകൾക്കെട്ട.’
തമ്പി: ’െചമ്പക്തതിന് എെന്ന റിച്ച് സ് േനഹമുെണ്ടന്നറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ
അങ്ങെന വരില്ലായിരു . ’
സുഭ : (മുഷിഞ്ഞ നാട്യേത്താടുകൂടി )’ഇ സ ദായക്കാറേനാ അ ന്ന് ?’
തമ്പി: ’സ ദായമല്ല; പറയാം. ഞാൻ അക െച . തങ്കം ഉറ കയായിരു 

. ’
സുഭ : ’മുഖം കേണ്ടാ ?’
തമ്പി: ’ക . ’
സുഭ : ’സ്വസ്ഥമായുറ െന്നന്നാേണാ േതാന്നിയത് ?’
തമ്പി: ’അെതെത. അേപ്പാൽ ദീനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരു . ഞാൻ ഉണർ 
ത്താനായി ൈകനീട്ടി. അേപ്പാൾ-അേയ്യാ! െചമ്പകം-എെന്നപ്പിടിേച്ചാ-തല
ചുറ്റിെക്കാ വരു . ’
സുഭ : (േദഷ്യേത്താടുകൂടി )’തല ചു ന്നതു സുന്ദരയ്യെന്റ മരു േസവിച്ചതുെകാ 
ണ്ടായിരിക്കാം. ’
തമ്പി: (ആശ്ചര്യം നടി െകാണ്ട് )’ഇതാരു പറ നിേന്നാട്?സുന്ദരയ്യെന്റ മരു 
േന്നാ?ഞാൻ േസവിക്കേയാ?ഇങ്ങെനയാണിതാ അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
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ആളുകൾക്ക് എ ം പറയാെമ തെന്ന.’
സുഭ : ’അ ഗണപതിെകാ േനരം െവളുപ്പി ം. ’
തമ്പി:’േദഷ്യെപ്പടാെത. ◌്ന്നെത്ത കഥ വിചാരി േമ്പാൾ ഉടൽ തളരു .
തങ്കം പാതി ത്യമുള്ളവളാണ്, സംശയമില്ല. ’(തമ്പി തൻെര കട്ടിലിേന്മൽ
ചാരിെക്കാ .)’ആ വിളെക്കാ െതളി െചമ്പകം. ’(സുഭ അ കാരം
െച .’ ആ കതകും അടേച്ച ’(സുഭ സംശയി .)
’േവണ്ട, െചമ്പകം എൻെര അടു ണ്ടേല്ലാ. െചമ്പകം തങ്കത്തിെന െതാടാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരു-’ (അപസ്മാര ഉപ വം ഉള്ളതുേപാെല ചില ചലനങ്ങൾ
തമ്പിയുെട ശരീരത്തിനുണ്ടായി. കണ്ഠത്തിൽ കഫം നിറ തിങ്ങിയതുേപാെല
സ്വരം അ ഷ്ടമായും തീർ .)
സുഭ : ’ഒരു എന്താണ്?പറയരുേതാ?ബാധഉപ വം പുരുഷന്മാർക്ക് ഞാനിന്ന്
ആദ്യം കാണുകയാണ്.’
ഈ വാ കൾ ക ന്ന തീയിൽ ൈതലവർഷം െചയ്തതുേപാെല തമ്പിയുെട
സം മങ്ങെള വർദ്ധിപ്പി .
തമ്പി: ’എങ്ങെനേയാ ഒരാൾ ആ സമയത്ത് എെന്റ അടുെത്തത്തി. ’
സുഭ : ’ആരായിരു ?മൂത്തപിള്ളമ്മാവേനാ?’
തമ്പി: ’അല്ല.’
സുഭ : ’കഴ ട്ട േചട്ടേനാ?’
തമ്പി: ’അവരാരുമല്ല. േവെറ. ’
സുഭ : ’അവിടുെത്ത ശ േവാ ?’
തമ്പി:’എ പറ ?-െചമ്പകം എല്ലാം അറി െകാണ്ട് േചാദിക്കയാണ്. ’
സുഭ : ’അവിടുെത്ത പരിഭര്മം കണ്ട് ഇളയതന്◌ുരാൻ തിരുേമനി ആയിരി  
െമന്ന് ഊഹിച്ചതാണ്. ’
തമ്പി:’തിരുേമനി!അേദ്ദഹമല്ല. എെന്റ മേറ്റ ശ .’
മഹാൈധര്യവതിയായ സുഭ യും ’അേയ്യാ ’ എ സ്വേബാധരഹിതമായി
വിളി േപായി. ’ആര െന്ന?െവളിവായിപ്പറയണം.’
തമ്പി: ’െചമ്പകം ഇേപ്പാൾ വിചാരിച്ച ആൾതെന്ന. അതിെനപ്പറ്റി സംസാരിക്ക 
ണ്ട. എെന്റ അകം േവകു . ’
സുഭ : ’തിരുമുഖെത്ത-?’
തമ്പി: ’അ-അ-അവൻ തെന്ന. അതു േപാെട്ട. േവേറ കാരപ്യം േചാദിക്ക്. ’
സുഭ : (കുറ േനരം ആേലാചനേയാടുകൂടി നിന്നിട്ട് )’ഈ പറഞ്ഞതു സത്യമാ 
േണാ അ േന്ന?’
തമ്പി: ’എന്നാെണ, നിന്നാെണ, ഈ ദീപത്താണ സത്യം. ’
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സുഭ : ’അ തങ്കത്തിെന െതാട്ടില്ലേയാ ?’
തമ്പി: ’ഇല്ല. ’
സുഭ : ’ഒ കൂടി േചാദിക്കെട്ട. വല്ല മരുേന്നാ മ േമാ വിദ്യേയാ അ

േയാഗിേച്ചാ?’
തമ്പി: ’െഹയ്!ഒരു വ ഉണ്ടായില്ല.’
സുഭ : ’ആഭരണങ്ങളുെട കഥ േകേട്ടാ ?’
തമ്പി: ’േക . ഞാൻ കണ്ടതും േകട്ടതുമല്ല. ആക്പപാെട എനിക്ക് ഉറക്കം
േപാലുമില്ല.’
സുഭ : ’അ കണ്ടത് അനന്തപത്മനാഭെനത്തെന്നേയാ ?’
തമ്പി: ’അവെന്റ പ്-പ്-പൃ-േ തം. ആ മഹാപാപി ഇലയത രാൻ െചയ്ത
െചലവ്. േസവ മുഴുത്തേപ്പാൾ ഉയിേരാെട സ്വർഗ്ഗത്തയ .’
സുഭ : ’േക ഇളയത രാനാണു െകാന്നെതന്ന്. െവറുെത യക്ഷിെയന്നല്ലാവരും
പറ . അങ്ങേത്തയും ചിലർ സംശയി . ’
തമ്പി: ’െചമ്പകത്ത്◌ിനു കിട്ടാത്ത വർത്തമാനം ഒ മില്ല. ’
സുഭ : ’അങ്ങേത്തക്ക് തെത്തക്കണ്ട് ഭയം ഉണ്ടായില്ലേയാ?’
തമ്പി: ’നാരായണ!എെന്ന െതാ എന്ന് എന്ന് എനിക്ക ഓർമ്മയുണ്ട്. പിെന്ന
സുന്ദരം ഉണർത്തിയതും ഓർമ്മയുണ്ട്. അതു െവളുക്കാറായേപ്പാളായിരു .’
സുഭ : ’പട്ടരുറങ്ങിക്കിടേന്നാ ഉണർ കിടേന്നാ ?’
തമ്പി: ’ആദ്യം ഉറങ്ങിക്കിട . പിന്നെത്തക്കാര്യം എനിക്കരി കൂടാ.’
സുഭ : ’പടിഞ്ഞാെറക്കതകു തുറ കിടേന്നാ? ’
തമ്പി: ’ഇല്ല. മഴ കലശലായിരു . ഒരു ാണി അേപ്പാൽ സഞ്ചരി ല്ല. ’
സുഭ : (ഇേദ്ദഹം പിഴച്ചതല്ല. അേന്വഷണം േവെറതെന്ന െചയ്യണം എ
നിശ്ചയി െകാണ്ട് )’ഞാൻ േപാണു. കിട റങ്ങണം. ’
തമ്പി: ’എെന്ന ഈ സ്ഥിതിയൽ വിട്ടിേട്ടാ ?’
സുഭ : ”ഈ സ്ഥിതിയിൽ വിടുന്നില്ല. കുറ ഗുണേദാഷം പറ തരാം. ഞാൻ
െവറുെത വന്നതാകരുതെല്ലാ. േക െകാള്ളണം.”
തമ്പി: ”എനിെക്കാ ം േകൾക്കണ്ട. ഒ പാടിയാൽ പേക്ഷ, േകൾക്കാം.”
സുഭ : ”പാടാൻ ശിവകാമിയുണ്ട്. ഗുണേദാഷിക്കാനും ഒരു ബ േവണമേല്ലാ?
അതിനു ഞാൻ.”
തമ്പി: ”നീ എെന്ന െവറുെത വഞ്ചിക്കാൻ വരികയായിരുേന്നാ?”
സുഭ : ”നല്ല ഉപേദശം തരുന്നത് വഞ്ചനയാെണങ്കിൽ വഞ്ചിക്കാൻ തെന്ന.”
തമ്പി: ”എെന്നെക്കാണ്ട് എല്ലാം പറയിച്ചിട്ട് ഇെത മാതിരി?”
സുഭ : ”അതിെന്റ തിഫലം ഇതാ. അ െവറുെത ആളുകെള െകാല്ലിക്കാൻ
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തുടങ്ങരുത്.”
തമ്പി: ”ഇന്നലെത്ത ആേലാചന അറി എന്ന് ഇേപ്പാൾ തീർച്ചയായി. അതു
പറയാനാണു നീ വന്നത്.”
സുഭ : ”വലിയ േദാഷം തെന്ന ഞാൻ െച ന്നത്.”
തമ്പി: (േദഷ്യേത്താടുകൂടി) ”നിെന്റ െവളുത്ത െതാലി കണ്ട് എെന്റ മതി മറ
േപായിട്ടില്ല.”
സുഭ : ”പട്ടം െകട്ടീട്ട് ഈ േദഷ്യം ആകാം.”
തമ്പി: ”പട്ടം െക കയിെല്ലേന്നാ?”
സുഭ : ”ഇല്ലതെന്ന. അമ്മാവൻ മുതൽേപ്പരാൽ ഒ ം സാദ്ധ്യമാകയില്ല. പണ്ട 
െത്തക്കാലെമാെക്കേപ്പായി.”
തമ്പി: ”കുടികൾ ം ഇളയത രാേനാടു വിേരാധമാണേല്ലാ.”
സുഭ : ”അവിടുേത്ത വിേരാധമുെണ്ട കാണുകെകാ ം അവിടെത്ത
അച്ഛൻ തിരുേമനി ജീവിച്ചിരി ന്നതുെകാ ം ആ കക്ഷിയിൽ ആളുകൾ
േചരുന്നില്ല. ഇ നാടു നീങ്ങെട്ട; അേങ്ങ എല്ലാവരും ചാണകത്തിനു സമമാക്കി 
ക്കളയും. ഇവിടെത്ത ആളുകളുെട സ്ഥിതി അറിയാെത െവറുെത ചാടുന്നേല്ലാ.”
തമ്പി: ”മധുരപ്പടെയ ഞാൻ ൈകവശെപ്പടു ം.”
സുഭ : ”അേങ്ങ പണേമാ?”
തമ്പി: ”എെന്റ മുതൽ സകലതും േപാെട്ട.”
സുഭ : ”ര മാസേത്ത കാണും. മധുരപ്പടെയ ഇേങ്ങാ േചർക്കാൻ വി 
ചാരിേക്കണ്ട. അവരുെട നാഥന്മാർ അറിഞ്ഞാൽ ഉടെന തിരി വിളി ം.
അെല്ലങ്കിൽ രാജ്യത്തിെന്റ നാഥന്മാെര സഹായിക്കാൻ ചട്ടം െക ം. ഇേപ്പാഴ 
െത്ത അവരുെട പിണക്കം ആ ദിക്കിൽ അറി കാണുകയില്ല.”
തമ്പി: ”അവർ തിരുമുഖ പിള്ളെയ വി േപാകൂല്ല.”
സുഭ : ”അേദ്ദഹം അങ്ങെത്ത ഭാഗത്താേണാ?”
തമ്പി: ”സംശയേമാ? അയാൾതെന്നയാണ് എല്ലാം തിരക്കി െകാലപാതകസം 
ഗതി െകാ ത രാെന്റ തലയിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. പത്മനാഭപുര വച്ച് എെന്ന
വ ക .”
സുഭ : ”അങ്ങെത്ത തടഞ്ഞ േ തം അവിെടെച്ചന്ന് അേദ്ദഹത്തിേനയും
കണ്ടാേലാ?”
തമ്പി: (വല്ലാെത ആയി) ”എന്നാൽ എനി ബഹു അനുകൂലം.”
സുഭ : ”േവൽക്കാരൻ േവലു റുപ്പിെന സാക്ഷിയാക്കണം. എന്നാൽ പേക്ഷ,
അനുകൂലമാകും.”
ഇങ്ങെന തികൂലാർത്ഥമായും ഹാസ്യമായൂം സുഭ പറഞ്ഞ വാ കൾ േകട്ട്
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തമ്പി അതിപരവശനായി. തനിക്ക് അത്യന്തം ആപൽക്കരമായ ഒരു സംഗതി
ഹിച്ചിരി ന്ന ഇവെള സംശയം കൂടാെത ഈ അവസരത്തിൽ ഒടുേക്കണ്ടതാ 

െന നിശ്ചയി ം അതിേല ’േവലുവും ഇല്ലേല്ലാ’ എ വിചാരി െകാ ം
തെന്റ തലയണയ്ക്കടിയിൽനിന്ന് സ്വർണ്ണപ്പിടിേയാടു കൂടിയതായ ഒരു െചറിയ
കഠാരി എടുത്ത് ഓങ്ങി സുഭ യുെട മാറ കുത്താനായി അടു . നിന്നിരുന്ന
സ്ഥാന നിന്ന് ഒരു േരഖ അളവുേപാലും നീങ്ങാെത സുഭ ഇഗ്ങ്നെന
പറ : ”കുത്തണം, മടിേക്കണ്ട; ശൂരന്മാർക്ക് ഉചിതമാണിത്. ഒന്നിെന
മറയ്ക്കാൻ മെറ്റാന്ന്; അ യെല്ല ഉ . സാരമില്ല. എ പുഴുക്കെള നാം ദിവസം
ചവിട്ടിെക്കാ . അതുേപാെലതെന്ന. ൈക പിൻ വലി േന്നാ? ക്ഷ ിയ 
നാകാൻ േപാകുന്ന അവിടുേത്തക്ക് ആയുധം പിൻ വലി ന്നത് ഉചിതേമാ?
അേല്ല - എേങ്ങാ മാറു ? സത്യമില്ല, മാനമില്ല, മര്യാദയില്ല, മനുഷ്യെര റിച്ച്
ദയയില്ല. എന്നിട്ട് രാജ്യം െകാതി . േകാഴിെയ വളർത്താൻ കുറുക്കെന്റ
ൈകയിൽ ഏ ി ന്നത്േപാെല ആകും അേങ്ങ രാജാവാക്കിയാൽ. എന്തിനു
പ കടി െകാ തു ?”
തമ്പി: (ആയുധം പിൻ വലിച്ചിട്ട് ) ”െചമ്പകം, ക്ഷമിക്ക് - ഇേപ്പാൾ, എെന്റ
ആ ഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ േപാകുന്ന ഈ കാലത്ത്, വിപരീതമായി നില്ക്കാെത,
ചതിക്കാെത, മാനം െകടുക്കാെത-”
സുഭ : ”മ ള്ളവർ േദാഷമിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നിനും തുട കയില്ല. വിേശ 
ഷി ം തങ്കത്തിെന ഇനി ഒരു വിധത്തിലും ഉപ വിക്കരുത്.”
തമ്പി: ”ഇല്ല - എല്ലാം നിെന്റ മന േപാെല നടക്കാം.”
”എന്നാൽ അങ്ങ നന്ന് ” എ പറ െകാ സുഭ തമ്പിയുെട മുമ്പിൽനി
മറ . തമ്പി ക്ഷീണി വിയർത്ത് ”എെന്തല്ലാം വരുത്തിവ േന്നാ ശനി!
എ സൗന്ദര്യേമാ!” എെന്നല്ലാം ആേലാചി െകാ കുറ േനരം കിട .
പിന്നീട് ”ആരവിെട?” എ തെന്റ ഭൃത്യെര വിളി . സുന്ദരയ്യൻ മുമ്പിൽ
എന്ത്തി. തമ്പിയും സുഭ യും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചതിൽ ഒരക്ഷരം െതറ്റാെത
സകലതും ഈ ാഹ്മണൻ പതുങ്ങിനി േകട്ടിരി .
തമ്പി: (ചിരി ം െകാണ്ട് ) ”ന െട െചമ്പകം ഇവിെട വന്നിരു . കേണ്ടാ
താൻ?”
സുന്ദരയ്യൻ: ”ഇംകയാ? ഉള്ളതുതാേനാ അങ്കെത്ത?”
തമ്പി: ”സത്യെമേടാ. കാര്യം െവടിപ്പല്ല. അവൾ േവണ്ടാത്തെതാെക്ക അറി 
ഞ്ഞിരി . നെമ്മ കണക്ക ശകാരി കയും െച .”
സുന്ദരയ്യൻ: ”സ്ഥാേന സ്ഥിതസ്യ പത്മസ്യഹ-”
തമ്പി: (’ആ!’ എന്നലറിെക്കാണ്ട് ) ”പ ലക്ഷം ഉരു ആയി. സ്ഥാേന സ്ഥിത 
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സ്യഹാ - മണ്ണാങ്കട്ടിഹീ! മിണ്ടാതിരി .”
ഇവരുെട സ ംവാദം ഏകേദശം നാല നാഴികേനരം ഉണ്ടായിരു . ഒടുവിൽ
തമ്പി ഇങ്ങെന പറയുകയുണ്ടായി: ”ആെട്ട, മന േപാെല െച . മഹാ കഷ്ട 
മാണ്. എ െചയ്യാം? പേക്ഷ, രാമനാമഠം മുതലായവർ സംശയം േപാലും
ജനിക്കരുത്.”
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അദ്ധ്യായം പതിനാറ്

വിന്ധ്യെന ഇള വൻ സി ക്കൾ കല വൻ
ഹന്ത വിവിദൻ മനസി ചിന്തിതമിള േമാ?” ”
തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിെന്റ ദക്ഷിണഭാഗമാകുന്ന മണക്കാെടന്ന ദിക്കിൽ,
മുകിലെന്റ ആ മണകാല സുന്ന െച മഹമ്മദീയരാക്കെപ്പട്ട ചില കു 
ടുംബങ്ങളുെട വാസസ്ഥലങ്ങൾ സമീപിച്ച്, കണ്ടൻകത്തിരി, തകര മുതലായ
പാഴ് െചടികൾ നിറഞ്ഞി ള്ളതായി കുേറ സ്ഥലം മരുഭൂമിയായി കിടന്നിരു .
ഈ ഭൂമി െവട്ടിെത്തളിച്ച്, രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിന് ആലസ്യം തുടങ്ങിയ ഇടയ്ക്ക്,
പാണ്ടിേദശ നി വന്ന ഒരു മഹമ്മദീയ വ്യാപാരേയാഗം അവരുെട പാളയം
സ്ഥാപിച്ചിരു . നാല െചറിയ കൂടാരങ്ങളും േവമ്പായെകാ കുത്തിമറ 
ച്ചി ള്ള ചില െനടു രകളും മൂ നാല് ഒട്ടകങ്ങളും പത്തിരുപതു കുതിരകളും
അവിെട കാണ്മാനുണ്ടായിരു . വ്യാപാരികളിൽ മാണികൾ മഹാരാജാവിന്
ആലസ്യം ആരംഭിച്ചതിെന്റ േശഷമാണ് ആ സ്ഥല വ േചർന്നി ള്ളത്.
വാണിഭസാധനങ്ങളായി കിങ്കാബ് നീരാളം, സൂര്യപടം, പട്ട്, ചീട്ടി, സാൽവാ,
രത്നങ്ങൾ, വാൾ, കഠാരി, കുന്തം, േതാക്ക്, െവടിമരുന്ന്, കണ്ണാടി മുതലായി
അേനകവിധമായ സാമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു .
തിരുവനന്തപുര വ്യാപാരം സ്ഥാപി ന്നതിനുമുമ്പ് തിരുവിതാംേകാടു
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കൂട്ടക്കാർ കുറ കാലം പാളയം അടി പാർത്തിരു 
ന്നതായി ഒരു തിയുണ്ട്. ഇവരിൽ നാഥന്മാർ ഒരു വൃദ്ധനും നാലു യുവാക്കളും
ആയിരു . വൃദ്ധെന്റ ഛായ മനസ്സിലാ ന്നതിന് അംബരീഷചരിതത്തിെല
യവനനാഥെന്റ േവഷെത്ത പരിമിതി കൂട്ടി സങ്ക ി െകാ ധ്യാനിച്ചാൽ
മതിയാകുന്നതാണ്. െതളുെതെള െതളിയുന്നതും നാഭിേയാളം എ ന്നതുമായ
വൻപിച്ച താടി െവൺചമരിമൃഗത്തിെന്റ ലാംഗൂലത്താലുള്ള േയാജനങ്ങൾ 
ക്ക് ഉപേയാഗിക്കത്തക്ക നീളവും മാർദ്ദവവും ൈനർമ്മല്യവും ഉണ്ടായിരു .
നീ മദ്ധ്യം ഉയർന്ന് അ ം വള ള്ള നാസികയാൽ അലങ്കരിക്കെപ്പ ം
വാർദ്ധക്യേരഖകൾ വീണ് ഏറ്റം ചുളുങ്ങിച്ചമ ം ഇരി ന്ന ചുവ പര ള്ള
മുഖത്തിെന്റ അസ്തിവാരം മാറിലാെണ േതാന്നി  ംവണ്ണം കണ്ഠം തുേലാം

സ്വമായി ള്ളതായിരു . പുരികങ്ങൾ നര െകാഴി േപായി ണ്ട്.
തെന്റ ഉദരപരിമിതിെയയും കാേയാന്നതിെയയും ഭയ മൃത വും തേന്നാട്
അടുക്കാതിരി ന്നതിനാൽ മരണത്തിനു വഴി കാണുന്നിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹംതെന്ന
ഉേന്മഷേത്താടുകൂടി ഇരി ന്ന അവസരങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ടായിരു . ചികി 
ത്സാശാ ത്തിൽ അപാരമായുള്ള പരിജ്ഞാനം ഇേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു .
എ മാ മല്ല, ആ പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ ഫലസിദ്ധി തനി ം അന്യർ ം
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വഴിേപാെല ഉണ്ടായി മുണ്ട്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചികിത്സാവിേശഷങ്ങൾ അറി 
ഞ്ഞ് ആശ്ചര്യെപ്പ  ംമ ം കാഞ്ചീപുരം മുതലായ േദശങ്ങളിലുള്ള ശാ ിമാർ
വാഗ്ഭടാചാര്യരുെട ഒരു അവതാരെമന്ന് ഇേദ്ദഹെത്ത റി പറയാറുണ്ടായി 
രു . ഇ കാരമുള്ള കീർത്തിലാഭത്തി രമായി ആർക്കാ നവാബ് മുതലായ
കിരീടപതികളിൽനിന്ന് അേനക ബിരുദുകളും അസംഖ്യം ധനവും ഇേദ്ദഹ 
ത്തിനു സിദ്ധിച്ചി ണ്ട്. തെന്റ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കഠിനമായ സിദ്ധാന്തമുള്ള
ഒരാളായിരു എ വരികിലും വൃത്തിയിൽ ഏകൈദവെമ ള്ള മാണ 
െത്ത ലംഘിച്ച്, അപരമായുള്ള ര മൂർത്തികെള ടി തെന്റ ൈദവതങ്ങളായി
സ്വീകരി വന്നിരു . ഥമമായി വ്യെത്തയും രണ്ടാമതായി തെന്റ അനു 
ജെന്റ ര പു ിമാെരയും ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ആത്മീയകരണങ്ങൾ ആരാധി
വന്നിരു . നിയമമായി േകാപിയും ദുശ്ശീലക്കാതലും ആയ ഇേദ്ദഹത്തിന് ധന 
ത്തിലുള്ള അത്യാ ഹം അതിരില്ലാത്തതായിരു . അളവറ്റതായി തനി ള്ള
ധനംെകാ സ ഷ്ടിയുണ്ടാകാെത അതു വാണിേഭാപായത്താൽ വർദ്ധിപ്പി 

ന്നതിനായി അനുജെന്റ പു നായ നുറഡീൻ, പു ിമാരായ ഫാത്തിമാ,
സുൈലഖാ, ജാമാതാവായ ബീറാംഖാൻ, കാര്യസ്ഥനായ ഉസ്മാൻ ഖാൻ, സു 
ൈലഖയുെട േ മത്തിനു ഭാജനമായ ഷംസുഡീൻ എന്നിവേരാടുകൂടി വൃദ്ധനായ
ഹാക്കിം േകരളത്തിേല പുറെപ്പട്ടിരി . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ നാമേധയം
പരേമശ്വരൻ പിള്ളയാൽ ആശൗചപരിഹാരം െചയ്യെപ്പട്ട േലഖനത്തിൽ നി

ഹിക്കാവുന്നതാണ്. വിലേയറിയതായ അനവധി സാധനങ്ങൾ അടങ്ങീ ള്ള
തെന്റ വ്യാപാരശാലയുെട രക്ഷയ്ക്കായി ആയുധ േയാഗങ്ങളിൽ ചതുരന്മാരായ
ചില ഭടന്മാരും ആ വൃദ്ധെന്റ ആജ്ഞാനുസാരികളായി ആ പാളയത്തിൽ
ഉണ്ടായിരു .
വൃദ്ധൻ ഹാക്കിമിേനാടുകൂടിയുള്ള യുവാക്കൾ നാലുേപരും അതിേകാമളഗാ  
ന്മാരായിരു . േകാതി മിനുസമാക്കീ ള്ള മീശേകശങ്ങൾ അവരുെട മേനാ 
ഹരതരമായുള്ള വർണ്ണേത്താടുകൂടിയ ആനനങ്ങെള വർണ്ണവിപരീതതെകാ
വിശിഷ്യ േശാഭിപ്പി . ഇവരുെട പാനാശനസാധനങ്ങൾ ഗുരുത്വമുള്ള

വ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നതിനാലും ഇതുകളിൽ അത്യാസക്തി അക്കാലംവെര
അവെര ബാധിക്കാതിരുന്നതിനാലും ആയുധാഭ്യാസം മുതലായ വ്യായാമമാർഗ്ഗ 
ങ്ങൾ തുച്ഛവൃത്തികെള വിചാരിക്കാതിരുന്നതിനാലും കായനാശകരങ്ങളായ
മദ്യപാനാദിവിഷയങ്ങളിൽ അനുരക്തചിത്തന്മാരാകാതിരുന്നതുെകാ ം ഈ
യുവാക്കളുെട ഗാ ങ്ങൾ വിേശഷിെച്ചാരു കാന്തിയും മുഴു ം ഉണ്ടായിരു .
ഇവരിൽ ബീറാംഖാെന്റ കായം കൃശവും സ്വവും ആയിരു . ശ്മ രഹിതനാ 
യിരുെന്നങ്കിൽ ീേവഷത്തിന് ഇ അനുരൂപനായ പുമാൻ ഉണ്ടായിട്ടിെല്ല
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ഖണ്ഡിച്ച് അഭി ായെപടാം. നാലുേപരിലും അതിേകാമളൻ ഷംസുഡീനാ 
യിരു . െതളിവുള്ള േമചകവർണ്ണേത്താടുകൂടി ചുരു ള്ള േകശവും ഉയർന്ന്
അ ം ഉരു വിസ്താരമുള്ളതായ െനറ്റിയും അന മായ േതജേസ്സാടും ദൃഡവീ 
ക്ഷണങ്ങേളാടും കൂടിയതായ വിശാലേന ങ്ങളും അധികം നീണ്ടിട്ടില്ലാത്ത
ശ്മ േപാതങ്ങളുെട അടിയിൽ കാണെപ്പടുന്ന അധരവും ധാവള്യം ഏറുന്ന
ദന്തങ്ങളും വിധി സാദത്താൽ ഈ യുവാവിനു നൽകെപ്പട്ടി ള്ള വിശിഷ്ട
സമ്പ ക്കളാണ്. ഷംസുഡീൻ ധരിച്ചിരുന്ന മി ന്ന കുപ്പായങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന മാറിടത്തിെന്റയും മ ം ബഹിഃഛായകളാൽ ത്യ 
ക്ഷെപ്പടുന്ന അംഗദാർഢ്യം േലാഹവി ഹ നിർമ്മാണപടുക്കളായുള്ളവരുെട
സൃഷ്ടികെള നാണിപ്പി െമ തെന്ന നിസ്സംശയമായി പറയാവുന്നതാണ്. ഈ
യുവാവിെന്റ നടയിൽ അതിരസവത്തായ ൗഡിയുെടയും വിനയത്തിെന്റയും
ആശ്ചര്യകരമായുള്ള ഒരു സേമ്മളനവും േനാട്ടങ്ങളിൽ കരുണാരസേചഷ്ടിത 
മായുള്ള അദ്ഗാംഭീര്യവും മന്ദഹാസങ്ങളിലും മുഖകമലത്തിെന്റ സന്നത
വിേശഷമാധുേര്യാൽക്കർഷെത്ത നൽകു എങ്കിലും േ ക്ഷകന്മാരിൽ േസ്നഹ 
ബഹുമാനങ്ങേളാടുകൂടി ബലമായും എന്നാൽ അേഹതുകെമ േതാന്നി ന്നതാ 
യും ഉള്ള അനുതാപ ാന്തിെയ ഉത്പാദിപ്പി ന്നതായ ഒരു വ്യസനച്ഛായയുെട

ചാരവും ബലമായുള്ളതിനാൽ, ഷംസുഡീെന്റ സൂക്ഷ്മ കൃതെത്ത പരിേച്ഛദ 
നം െചയ്ത്, ആയത് അധികം േസ്നഹേയാഗ്യേമാ ബഹുമാനേയാഗ്യേമാ എന്ന്
അതിപരിചിതന്മാർ ം നിർണ്ണയിക്ക അസാദ്ധ്യം ആയിരു . ഷംസുഡീെന്റ
വയസ്സ് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ താെഴ ആയിരിക്കാെമങ്കിലും േദഹപുഷ്ടിയും ആേരാ 
ഗ്യവും സകലവിഷയങ്ങളിലും ആ യുവാവു ദർശിപ്പിച്ചി ള്ള സാമർത്ഥ്യവും

ായത്തിൽ ഏറ്റവും കവി ള്ളതായിരു . ഹി സ്ഥാനി, തമിൾ, മലയാളം
ഈ മൂ ഭാഷകളിലും അസാമാന്യമായുള്ള പരിജ്ഞാനം ഷംസുഡീന് ഉണ്ടായി 
രുന്നതിനാൽ, ആ വർത്തകസംഘത്തിേല േകരളം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഒരു ദ്വിഭാഷി സ്ഥാനെത്ത അയാൾ വഹി വരു . യൗവനയുക്തകയായ
സുൈലഖാ, ഷംസുഡീെന പിരിഞ്ഞിരി ന്ന സമയങ്ങളിൽ സജീവയെല്ല
വൃദ്ധൻ ഹാക്കിമിേനാടു ഫാത്തിമാ ഹിപ്പിച്ചി ള്ളതിനാലുംമ ം അയാൾക്ക്
ഈ യുവാവിേനാടു ബഹുവാത്സല്യമായിരു . ഷംസുഡീെനെക്കാ തെന്റ
ഹിതെത്ത പറയി ന്നതിനായി, സുൈലഖെയ അനുരൂപനായ ഒരു ഭർത്താ 
േവാടു േചർത്തി മക്ക േപായി മരിക്കണെമ േമാഹമുെണ്ട ംമ ം വൃദ്ധൻ
യുവാക്കളുെട സദസ്സിൽ സ്താവിക്കാറുണ്ടായിരു . എന്നാൽ ഷംസുഡീെന്റ
അന്തരംഗം ഹി ന്നത് ആദിത്യെന കരസ്ഥമാക്കി വിപ്പി ന്നതിലും
ൈവഷമ്യേമറുന്ന ഒരു മമായിരു .
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സുഭ യും തമ്പിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാ കഴിഞ്ഞ രാ ിക്ക് അടുത്ത ദിവസം
മദ്ധ്യാഹ്നമായേപ്പാൾ മണക്കാ കച്ചവടപ്പാളയത്തിൽ ഒരു െനടു രയ്ക്കക
ഹാക്കിം മുതലായവർ ഭക്ഷണത്തിനിരി . ഈ പുരയ്ക്കകം വിേശഷമായി
പട്ട്, ചീട്ടി മുതലായ ശീലത്തരങ്ങൾെകാണ്ട് അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിരു . ഈ
വിതാനത്തിനു പുറേമ നില വലുതായ രത്നക്കമ്പിളി വിരിച്ച് അതിേന്മൽ
േകാസടി മുതലായ ശേയ്യാപകരണങ്ങൾ ഇട്ടി ള്ളതായ ഒരു ത പടി ഹാക്കി 
മിെന്റ ഉപേയാഗത്തിനായും ത പടി ഇല്ലാെത േകാസടി മുതലായതു മാ ം മ
നാലുേപരുെട ഇരിപ്പിനായും ഒരുക്കീ ണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിനിരി ന്ന കൂട്ടത്തിൽ
ഷംസുഡീെന കാണ്മാനില്ല. ജിേലബി മുതലായ മധുരസാധനങ്ങളും മാംസം 
െകാ ണ്ടാക്കെപ്പട്ട ചില രസാലങ്ങളും സുഗന്ധേത്താടുകൂടിയ ഷർബ കളും
ഉള്ളിയായേപ്പാൾ വൃദ്ധൻ ഉത്സാഹം കലർന്ന് ഇങ്ങെന സംഭാഷണം ആരംഭി .
സംഭാഷണം ഹി സ്ഥാനിയിൽ ആയിരു . അതിെന്റ ശരിയായ തർജുമ
ആവിത്:
ഹാക്കിം: ”ഉസ്മാൻ, യൗവനം മഹാദിവ്യമാെയാരവസ്ഥയാണ്. നാം അതിെന്റ
മഹത്വെത്ത അന്നറിഞ്ഞില്ല. ഇേപ്പാൾ ഇതാ, അറിേയണ്ട കാലത്തറിയാെത,
പശ്ചാത്താപെപ്പടു . നെമ്മേപ്പാെല മ ള്ളവരും വ്യസനി ന്നതിന് ഇടവരരു 
ത്. ൈദവം നിങ്ങളുെട ജീവിതങ്ങെള ന െട പക്കൽ ഏ ിച്ചിരി . നാം
ദുർന്നയനായ ഒരു കാവൽപ്പണിക്കാരൻ ആകരുതേല്ലാ. അതിനാൽ ഷംസു 
ഡീെന്റ വിവാഹകാര്യെത്ത റിച്ച് ഇ തെന്ന ഒരു തീരുമാനം വരുത്തണം.
ൈദവത്തിെന്റ മതം ആരറിയു ? താമസം ന െട ആത്മാവിനു വ്യസനമൂലമാ 
േയക്കാം. േകൾക്ക നൂറഡീൻ, നിെന്റ സേഹാദരിയും ഷംസുഡീനും ഒ േപാെല
വ്യസന സ്തരായിത്തീർന്നിരി . നമുക്ക് അത് കണ്ടി സഹി ന്നില്ല.
അതിനാൽ ഷംസുഡീൻ രണ്ടിെലാ പറയെട്ട.”
നൂറഡീൻ: ”ഷംസുഡീെന്റ ഹിതം േവെറ വിധത്തിലായിരുന്നാൽ?”
ഹാക്കിം: ”ഓ, ന െട സുൈലഖയുെട സൗന്ദര്യവാങ്മാധുര്യങ്ങളിൽ ലയി 
ക്കാത്ത വ ഹൃദയൻ ഏവൻ? പിെന്നയും ഷംസുഡീൻ കൃതഘ്നേനാ? ആ!
അങ്ങെനയും വേന്നക്കാം. എന്നാൽ അത് അറിയെട്ട.”
നൂറഡീൻ: ”ഷംസുഡീൻ പുരുഷരത്നമാണ്.”
ഹാക്കിം: ”ശരി, ശരി. സമു തീരത്തിെല മണൽത്തരികെളേപ്പാെല ഉപകാരസ്മ 
രണാശൂന്യമായ ഹൃദയം അല്ല അവേന്റത്.”
നൂറഡീൻ: ”എന്നാൽ നാം െചയ്തി ള്ള ഉപകാരങ്ങൾ തിഫലമായി ന െട
കുഞ്ഞിെന വിവാഹം െച െകാള്ളണെമന്ന് അേപക്ഷി ന്നത് നമു േചരു 
ന്നതാേണാ? നിബിയുെട ക നകൾക്ക് അതു വിപരീതമല്ലേയാ? പിതാവിെന്റ
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അവസ്ഥ ം.”
ഹാക്കിം: ”ഫൂ! ഫൂ! നൂറദ്ദ്, നീ എ േഭാഷൻ! അവെന്റ േ യസ്സിനായിത്തെന്ന
അല്ലേയാ നാം അവേനാട് അ കാരം നിർബ്ബന്ധി ന്നത്?”
നൂറഡീൻ: ”ഹിതംേപാെല ആകെട്ട. നാം അേപക്ഷി ന്നതും നിർബ്ബന്ധി 

ന്നതും േപാരായ്മയാണ്. അവൻ മഹാപുരുഷൻ. നിർബ്ബന്ധം െകാ
ഫലമുണ്ടാകയില്ല. അത് ഏറ്റവും അയുക്തവുമാണ്. പുതാവു നിർബ്ബന്ധി ന്നതു
ൈവദ്യൻതെന്ന വിഷം െകാടു നന്ത്േപാെല ആണ്.”
ഹാക്കിം: (മുഖം േകാപംെകാ ചുവന്ന് ) ”േപാ നൂറഡീൻ, നാം ആരുെട അഭി 

ായെത്തയും അറിവാൻ ആ ഹി ന്നില്ല. നിെന്റ നീതികെള െചങ്കടലിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ െകാ െച സ്ഥാപിക്ക്. നാം ഇതാ, ന െട അഭി ായെത്ത
പറയു . ന െട അനുജെന്റ പു നും അതിെന ഇള ന്നതിന് അവകാശമില്ല.
എ പറ നൂറഡീൻ? ന െട പു ിയുെട േ മപുരസ്സരമായുള്ള ശു ഷകൾ 

ം മ ം വിലയിെല്ലേന്നാ? സുൈലഖയുെട ദാസൻ-ആെട്ട ിയൻ-എ ള്ള
സ്ഥിതിയിൽ മാ േമ നാം അവെന അറിയു . അവളുെട ഒരു േനാട്ടത്തിന്
ആയിരം ഷംസുഡീൻ അടിമെപ്പടണം. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇവൻ, ഈ കീടം,
ഈ-ആ! ഫൂ! ഇവൻ അവെള ധിക്കരിക്കേയാ?”
നൂറഡീൻ: ”അച്ഛാ, ഷംസുഡീൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവെന ഈ വിധം
േ ാധവശനായി അധിേക്ഷപം പറയരുത്. തിഫലെത്ത ആ ഹിച്ചല്ല
എെന്റ സേഹാദരി നി െയ ഉേപക്ഷി ം അവെന വാത്സല്യപൂർവ്വം സംരക്ഷണ
െചയ്തത്. ഈശ്വരാനുകൂല്യെത്ത ദീക്ഷിച്ച്, മഹാനിബിയുെട വചന കാരം
െചയ്ത ധർമ്മമാണ്. സഹജീവിയുെട കഷ്ടതയിൽ ഉളവായ അനുകമ്പ ഒന്നാണ്
അവെള േ ാത്സാഹിപ്പിച്ചത്.”
വൃദ്ധൻ ’അഹഹാ’ എ െപാട്ടിച്ചിരി . ബീറാംഖാൻ സന്താഷഭാവത്തിൽ
ശിര െകാണ്ട് തെന്റ ഇംഗിതം നൂറഡീെന ഹിപ്പി . ഉസ്മാൻഖാൻ േകാപ 
നാട്യേത്താടുകൂടി ഒ േനരം നൂറഡീെന കടക്ക െകാണ്ട് േനാക്കി. ഒ േനരം
ചിരിച്ച് തൃപ്തനായി, ഹാക്കിം ഇങ്ങെന പറ : ”ഷംസുഡീൻ ന െട ൈദവമല്ല.
ന െട വക അസംഖ്യം വ്യെത്ത അവനായിെക്കാ നാം വ്യയം െചയ്തി ണ്ട്.

തിഫലെത്ത ഇച്ഛിക്കാെത ബീറാമിെന്റയും നിെന്റയും സേന്താഷത്തിനു മാ  
മായി നാം കഷ്ടെപ്പ ണ്ടാക്കിയ ധനം വ്യയം െച എ നീ വിചാരി േന്നാ?
ഷംസുഡീൻ ആര്? എല്ലാ വിധത്തിലും അവൻ ന െട അടിമയാണ്.”
നൂറഡീൻ: ”ഈ അഭി ായങ്ങെള ഷംസുഡീെന ഹിപ്പിക്കാെത ഇരിക്കണം.
അവെന്റ മഹത്തായ ആത്മാവിനു രുചികരമായുള്ള മാണങ്ങളായിരിക്കയില്ല,
ഈ വക സ്വാർത്ഥെത്ത മാ ം ധാനമാ ന്ന ിയകളും വചനങ്ങളും. അച്ഛ 
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െന്റ ഉേദ്ദശ്യം സാധിക്കണെമ െണ്ടങ്കിൽ തീർച്ചയായി എെന്റ ഉപേദശെത്ത
സ്വീകരിക്കണം.”
ബീറാംഖാൻ: ”ശരിയാണ് നൂറഡീൻ പറഞ്ഞത്.”
ഹാക്കിം: ”ഞങ്ങളുെട കുടുംബസംഗതിയിൽ നിനെക്ക കാര്യം?! അരമന 
യിൽ െകാതുവാട്ടി ഇരിക്കാൻ മാ ം െകാ ന്ന നപുംസകൻ! നീ ഞങ്ങെള
ഹീനന്മാരാക്കി, കുഷ്ഠേരാഗികൾ എന്നവണ്ണം േലാകെരെക്കാ െവറുപ്പി .
നിെന്റ പാദം എെന്റ ഗൃഹത്തിൽ വച്ച ദിവസം ശപിക്കെപ്പട്ടതായിരിക്കെട്ട!
വൃദ്ധെനെക്കാ ശപിപ്പിക്കാെത. എെന്റ കുട്ടി കാമിച്ചവെന ലഭിക്കാെത
വാടി പ േപാകണെമേന്നാ? ഹാ! നൂറദ്, നീ എ ക ? എന്തറി ?
ഷംസുഡീൻ മായെപ്പാടിെകാണ്ട് നിങ്ങെള മയക്കിയിരി . അവെന
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. കിഴവൻ നിങ്ങൾ വിചാരി ന്നതുേപാെല ഏഭ്യനല്ല.
ഷംസുഡീൻ അവെന്റ സത്യെത്ത ആദരിച്ചല്ല നേമ്മാടുകൂടി താമസി ന്നത്.
ന െട ധനത്തിലാണ് അവെന്റ ദൃഷ്ടി. അതിെന നാം സാരമാ ന്നില്ല. ന െട
പു ിെയ േസ്നഹി െമംകിൽ നാം എല്ലാം ക്ഷമി ം. അെല്ലങ്കിൽ ന െട
കടുതായ േകാപത്തിനും തി ിയ ം അവൻ പാ മാകും. രണ്ടിെലാന്ന് ഇ  
തെന്ന നാം തീർച്ചയാ ണ്ട്. ഈ നിശ്ചയത്തിന് ഇളക്കമില്ല. ൈസനായി
പർവ്വതത്തിെല പാറകെളേപ്പാെല നാം ഉറച്ചിരി .”
നൂറഡീൻ: ”അച്ഛാ, ഇങ്ങെന ശപഥം െചയ്യരുത്. അള്ളവിെന്റ അനു ഹത്തിനു
പാ മായവർ ഇ കാരം അരുളിെച്ച കൂെടന്ന്-”
ഹാക്കിം: (അത്യന്തം േകാപേത്താടുകൂടി തെന്റ മീശെയ കരുണകൂടാെത വലി
പറി െകാണ്ട് ) ”നീ മഹാനീതിജ്ഞൻ! അറിയും, അറിയും. നിെന്റ ആത്മാ 
വിനുള്ളിൽ ൈചത്താൻ കുടിെകാണ്ടിരി . ആെട്ട, ഉസ്മാൻ, ഇവിടെത്ത
വ്യാപാരം ര നാൾ ള്ളിൽ നിറുത്തി നമു നാട്ടിേല മടങ്ങണം.”
ബീറാംഖാെന്റ മുഖ സാദം െപെട്ട മങ്ങി. എന്നാൽ ഉസ്മാൻഖാൻ ഇങ്ങെന
പറയുന്നതു േകട്ട് ആശ്വസിതനായി.
ഉസ്മാൻ: ”അല്ലേയാ മഹാൻ, അേങ്ങെട ശസനെയ ദാസൻ ശിരസാ വഹി .
ധർമ്മമായി അവിടു െചയ്ത രക്ഷെയ റി സ്മരണയില്ലാത്തവന് അള്ളാവി 
െന്റ കരുണ സിദ്ധമാകയില്ല.”
ഹാക്കിം: ”അത് ബുദ്ധിമാെന്റ വാ കളാണ്.”
ഉസ്മാൻ: ”അങ്ങ് ആജ്ഞാപി ംേപാെല നട ന്നതിനു ഷംസുഡീൻ നിർബ്ബ 
ന്ധിതനാണ്. ഇതുവെര ക്ഷമിച്ചതു ദയ. േവദവിധിെയ ഇനിേമൽ താമസിയാെത
നാം നടത്തണം. ലഭ്യമായ അവസരെത്ത ഉേപക്ഷി ന്നതു ൈദവേകാപത്തിനു
മാർഗ്ഗമാണ്.”
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ഹാക്കിം: ”അതു ശരി-അതു ശരി. ഓ! നാം മഹാപാപിയായി. മക്കെത്ത
ദർശിച്ചാലും ഈ മഹാപാപം നീ േമാ എന്ന് അറിയുന്നില്ല.”
ഉസ്മാൻ: ”എന്നാൽ ഈ രാജ്യം എ േയാ ധനസമൃദ്ധിയുള്ളത്. ജനങ്ങൾ
ബഹുസത്യവാന്മാർ, സാധുശീലന്മാർ. േലശവും കുടിലശീലന്മാരല്ല. അന്യമത 
േദ്വഷവും ഇല്ല. നമു രാജ്യാധികാരം ഉള്ളിട ം ഇ ബഹുമതി നമുക്കില്ല.
വ്യാപാരത്തിൽ അധികം ലാഭം കി -”
നൂറഡീൻ: ”അതിനു സംഗതിയാക്കിയ ഷംസുഡീെന കുറ മുേമ്പ നിങ്ങൾ
ഭർത്സി വേല്ലാ.”
ഉസ്മാൻ: ”ഷംസുഡീൻ യജമാനെന്റ ദാസൻ എ പറഞ്ഞാൽ േപാരാ. അടിമ 
യാണ്. അങ്ങെനയിരിെക്ക ‘അവൻ സംഗതിയാക്കി’ എ പറയുന്നെതങ്ങെന
എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. അ ബുദ്ധിയായതുെകാണ്ടായിരിക്കാം. (ഹാക്കിമി 
േനാട് ) േഭാ, ഇവിടുെത്ത കലശൽ നെമ്മ ബാധിക്കയില്ല. ജയി ന്ന ഭാഗ
നമു േചർ െകാള്ളാം. നമുക്ക് കച്ചവടം അല്ലാെത അന്യ ഉേദ്ദശ്യം ഇല്ലേല്ലാ.
അതിെന ഇേപ്പാൾ ഉേപക്ഷി കൂടാ. ന െട ഈ ാരംഭ മം സ്വജാതീയർ
നെല്ലാരു പന്ഥാവിെന കാട്ടിെക്കാടു ന്നതാണ്. അതിെന പരിഷ്കാരസ്ഥിതി 
യിൽ ആക്കാെത, മുള വരുന്ന സ്ഥിതിയിൽത്തെന്ന േവരിളക്കിക്കളയുന്നത്
ആേലാചി േവണം.”
ഹാക്കിം: ”ഉസ്മാൻ, നീ വലിെയാരു രാജ്യത്തിെല മ ിസ്ഥാനം വഹിക്കാൻ
േയാഗ്യനാണ്. നിന തരുന്ന ഭക്ഷണം ഉത്തമതരുക്കൾക്ക് ഒഴി ന്ന ജലം 
േപാെല ആണ്. നിെന്റ അഭി ായെത്ത നാം സ്വീകരി . ഷംസുഡീെന്റ
വാക്കിെനയും ഹിതേത്തയും ബലമാക്കി നാം കുരുക്കിൽ അകെപ്പടരുതേല്ലാ.
നമു യാെതാരു സംബന്ധവുമില്ലാത്ത അർത്ഥത്തിൽ നാം ചാടുന്നെതന്തിന്?
ബീറാം, നീ നെമ്മ കയർ േനാ ന്നെതന്തിന്? ഓേഹാ! ന െട എഴുത്തി 
െന റിച്ച് ഓർമ്മിപ്പി കയാേണാ? യുവരാജാവിേനാടു നാം െചയ്ത സഖ്യം
എ സഖ്യം? ഷഒസുഡീെന്റ കൃ ിമം! നമുക്കിവിെട ബന്ധം എന്ത്? ന െട
വ്യാപാരം ഇവിെട ഉറപ്പിക്കാൻ േനാക്കണം. ന െട ൈകയിലുള്ള ധനെത്ത
വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മിക്കണം. ഥേമാേദ്ദശ്യമതാണ്.”
ഉസ്മാൻ: ”ആഹാ! എ മഹാബുദ്ധി! ശരി, നമുക്ക് ഇവിെട കക്ഷിയില്ല. ഇവരു 
െട പിണക്കെത്ത നാം വർദ്ധിപ്പി ന്നതാണു നന്ന്. ര കക്ഷിയും നശിച്ചാൽ
ഏെറ നന്ന്. ഒ ജയി എങ്കിൽ ആ ഭാഗ നാമും. ഛി മുെണ്ടങ്കിൽ

േമണ നാംതെന്ന ഇവിെട നായകന്മാരായിത്തീരും.”
നൂറഡീൻ: ”എന്ത് ആേലാചനകളാണിത്! നരകത്തിെല വാതിൽ തുറന്ന്
അച്ചന് വഴി കാട്ടിത്തരു ഉസ്മാൻ. രാജകുമാരെന സഹായിക്കാെമന്ന് അച്ഛൻ 
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തെന്ന വാ െകാടുത്തത് ഷംസുഡീെന്റ കൃതിയാെണന്ന് എങ്ങെന പറയും?
അച്ഛൻതെന്ന ആേലാചി െചയ്ത സത്യമേല്ല?”
ഹാക്കിം: ”ന െട സ്വാത ്യമനസ്സാെല െചയ്തതല്ല.”
ഉസ്മാൻ: ”അല്ല. േകവലം ഷംസുഡീെന്റ കളികളിൽ ഒരംശമാണ്.”
ഈ വാ കൾ േകട്ട് നൂറഡീനും ബീറാംഖാനും േകാപേത്താടുകൂടി ഉസ്മാൻ 
ഖാെന േനാക്കി. മനഃപൂർവം വൃദ്ധെന ഇളക്കി ഷംസുഡീേനാടു ൈവരം
േതാന്നത്തക്കവണ്ണം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞത് ര േപർ ം ഷ്ടേമ കൃ ിമെമ
േതാന്നി. ഹാക്കിമിെന്റ സിദ്ധാന്തം വർദ്ധി െമ ള്ള ഭീതിയും ര േപരുെട
ഉള്ളിലും ജനി എങ്കിലും വൃദ്ധൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഈ വിധമായിരു .
ഹാക്കിം: ”എന്നാൽ ഒ ണ്ട്, ഉസ്മാൻ. നാം ഷംസുഡീെന്റ ഹിതെത്ത ഇേപ്പാൾ
അനുവർത്തിക്കാെത കഴിവില്ല. അവെന്റ മുഖം കറുപ്പി എങ്കിൽ ഇേതാ,
ഈ കുട്ടികൾ കയർ ന്നതിലും കഠിനമായി സുൈലഖയും അവെളത്താങ്ങി
േജ്യഷ്ഠത്തിയും ശണ്ഠകൂ ം. ഈ ചായമിട്ട ദന്തപ്പാറകേളാടു പടെവ ന്നതിന്
നാം സമർത്ഥനുമല്ല. എ കാ ? വല്ലാത്ത നിലയിലായിരി ! ബീറാം,
നീയാണ്, നിെന്റ യ ത്തിരിപ്പാണ്, നെമ്മ ഈ ദുർഘടാവസ്ഥയിൽ ചാടിച്ചി 
രി ന്നത്. ഷംസുഡീൻ പിഴച്ചതല്ല.”
ബീറാംഖാൻ: ”പിതാേവ, ഞാൻ എ പിഴ ?”
ഹാക്കിം: ”എ പിഴ എേന്നാ? ഇന്ന് അതിരാവിെല ഒരുവൻ ഇവിെട
വന്നിരുന്നിേല്ല? അവൻ ഷംസുഡീേനാടു സംസാരി െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
നിെന്റ മുഖം ൈചത്താേന്റതായിരു . അതിനു സംഗതി എന്ത്? അവൻ
എന്തി വ ?”
ബീറാംഖാൻ വലിയ ചുറ്റിലാെയന്നേപാെല നൂറഡീെന്റ സഹായം ആവശ്യെപ്പടു 
ന്ന നാട്യത്തിൽ ആ യുവാവിെന്റ മുഖ േനാക്കി. നൂറഡീൻ മുഖം തിരിച്ച് ഒ
പുഞ്ചിരിയി .
ഹാക്കിം: ”എ സംസാരി ? എന്തിനു വ ? പറ. നമുക്ക് അറിവാൻ
അവകാശമിെല്ലേന്നാ? വൃദ്ധേനാട് ഏെറക്കളിക്കാെത”
വൃദ്ധൻ േകാപിച്ച് ഇങ്ങെന ശണ്ഠ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ താൻ ഭക്ഷി െകാണ്ടിരുന്ന
മാംസത്തിൽ ഒരു കഷണം അ േനരം കണ്ഠത്തിനുള്ളിൽ തടഞ്ഞിരു േപായി.
മ ള്ള കൃ ിമങ്ങളിൽ ഒരംശമാണ് ഈ സംഭവവുെമന്ന്, േകാപംെകാ വിന 
ഷ്ടബുദ്ധിമാൻ ആയിരുന്ന വൃദ്ധനു േതാ കയാൽ ഇങ്ങെന അസഭ്യവാ കൾ
പറ തുടങ്ങി: ”ശൂ ന്മാരുെട ആത്മാേവാടുകൂടിയവർ നിങ്ങൾ! ദീർഘദർശി 
യാൽ അനു ഹിക്കെപ്പടാത്തവർ! ഹീനമൃഗങ്ങൾ! അേമധ്യ ഴുക്കൾ! ഈ നരച്ച
താടിെയ അനാദരി ന്ന നിങ്ങൾ, ജീവനാംശം വരുേമ്പാൾ അള്ളാവിെന്റ പരി 
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ശുദ്ധസന്നിധിയിെല അണയാെത പാതാളത്തിൽ വീണ് ൈദവവിേരാധികളിൽ
മുമ്പനായ പിശാചിെന്റ അടിമകളായി അനന്തകാലം വലയും. നൂറഡീൻ, നിെന്റ
മടിയിൽ കിട മരിക്കാൻ േമാഹി ന്ന എെന്ന നീയും വഞ്ചി േവാ?”
നൂറഡീൻ: ”പിതാേവ, കയർേക്കണ്ട. വാസ്തവം േകട്ടാലും. ഷംസുഡീൻ ഇതാ
വരു .” (ഷംസുഡീൻ എ േപർ പറയെപ്പട്ട തരുണൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
െനടു രയ്ക്കക േവശി . മുഖഥ്റ്റ് അ ം മുമ്പ് അ കണങ്ങൽ െപാ 
ഴിഞ്ഞതിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണ്മാനുണ്ട്. നടയിലും ത്യക്ഷമാകുന്നത്
ഉേന്മഷശൂന്യതയാണ്. ആദരേവാടുകൂടി വൃദ്ധെന്റ സമീപ െചന്നിരു
എങ്കിലും ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ െതാടുകേപാലും െചയ്തില്ല) ”സേഹാദരാ, ഇ ം
നാൻ െചയ്ത കച്ചവടെത്ത റിച്ച് അച്ഛൻ േചാദ്യം െച . നിെന്റ അനുമതി 
യുെണ്ടങ്കിൽ അച്ഛെന ധരിപ്പിക്കാെമ വിചാരി .” നൂറഡീൻ ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞിട്ട് െചറുതായി മന്ദഹാസം തൂകി.
ഹാക്കിം: ”കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ചിരി . വൃദ്ധനു ബുദ്ധിയിെല്ല തെന്നയാണു
നിങ്ങളുെട വിചാരം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കളിതെന്ന. പുരുഷന്മാർ ൈവരി 
സംഹാരാദി ിയകൾക്ക് ഒരു ം. കുട്ടികൾ െചറുവ കളുെട പിേമ്പ മ ം.
പുരുഷന്മാർ യശ സമ്പാദി ം. കുട്ടികൾ പിര കുണ്ടിൽ വീണു കര
മാതാപിതാക്കളുെട ശാസന േക വ്യസനി ം.”
ഷംസുഡീൻ: (ൈധര്യം അവലംബി െകാണ്ട് ) ”ഞങ്ങളുെട സകലകാര്യങ്ങളും
അവിട വഴിേപാെല േനാക്കി വരുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹത്തിനല്ലാെത
മെറ്റാന്നിനും സംഗതിയില്ല. അവിടെത്ത ശാസന ഞങ്ങൾ പാ മാകത്തക്ക 
വണ്ണം വല്ലതും വർത്തി എ േതാ എങ്കിൽ അതിനു മാ തരണം.
അവിട േകാപി ന്നതു കാണുേമ്പാൾ ഞങ്ങളുെട മന ഖം നഷ്ടമാകു .”
ഹാക്കിം: ”നാം േകാപി േവാ? എ ശുദ്ധൻ നീ! ഷംസുഡീൻ, ന െട സമീ 
പ േചരിന്നിരിക്ക. നീ സത്യവാനാണെല്ലാ. നിേന്നാടു സംസാരി െകാ
നിന്നിരുന്നവനാരാണ്?”
ഷംസുഡീൻ: ”സമീപ ള്ള ഒരു ഗൃഹത്തിൽനിന്ന് ഇവിെട ചില അേന്വഷണ 
ങ്ങൽ െചയ് വാൻ വന്ന ഒരു വൃദ്ധനാണ്.”
ഹാക്കിം: ”ഇതാ ഒരു പുതിയ കഥ വരു . വൃദ്ധൻ എന്തിനു വ എ വിസ്ത 
രി പറ. ഉസ്മാൻ, നീ നിെന്റ പണി േപാ. (ഉസ്മാൻ എഴുേന്ന യാ യായി)
ഷംസുഡീൻ, എന്തേന്വഷണത്തിനാണു വൃദ്ധൻ ഈ സ്ഥല വന്നത്?”
ഷംസുഡീൻ : ’േകാട്ടയ്ക്കകത്ത് ഒരു ശൂ ഭവനത്തിൽ നി ചില ആഭരണങ്ങൾ
ആേരാ േമാഷ്ടിച്ചിരി . കള്ളെന തിരക്കിപ്പിടി ന്നതിനായി ഓേരാരുത്തർ
ഓേരാ വഴിക്ക് തിരിച്ചി ണ്ട്. കിഴവൻ ഇേങ്ങാ വ . ’
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ഹാക്കിം : ’വളെര ധനം േമാഷണം േപാേയാ? ’
ഷംസുഡീൻ : ’ ആയിരത്തിലധികം വരാഹൻ വിലപിടി ന്ന ഉരുപ്പടി കളവു
േപായി േപാൽ . ’
ഹാക്കിം : (താൻ അതിസമർത്ഥനാെണ നടി െകാണ്ട് ) ’ കള്ളെന നാം
പിടി െകാടുക്കാം. ന െട േന ങ്ങെള ൈദവം നമു വ്യഥാ തന്നിരി ന്നത 
ല്ല. നാം ഇന്നെല ഒരുവെന ഈ സ്ഥല ക . അവനുള്ളട േമാഷണവും
സഹജമാണ്. മിന്നൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ ഇടിയും ഉെണ്ടന്നതു േപാലയാണ്. അവൻ
േവഷം മാറി ഈ നഗരത്തിൽ വ താമസി . ഈ രാജ്യം ധനസമ്പാ 
ദനത്തിനു പല മാർഗ്ഗത്തിലും സൗകര്യമുള്ളതു തെന്ന . വൃക്ഷങ്ങളിെല പാൽ
കറ ന്നതിന് എന്താണ് തടസ്സമുള്ളത്? അതുേപാെല തെന്ന ഇവിടു ധനം
ൈകക്കലാക്കാനും. ഹാ! േകരളം സ്വർഗ്ഗം തെന്നയാണ്. ധനവൃക്ഷമാണ്
അക്ഷയഫലേത്താടു കൂടി ഇവിെട നിൽ ന്നത്. തസ് കരെന നാം അറിയും.
അവൻ ഹി ൈവരാഗി േവഷമായി നട . ഇനിയും ഇവിെട വരും. നാം
കാണി തരാം. അവെന്റ േജാഡിയായി ഒരുവൻ ഉണ്ട്. അവനും ഈ സ്ഥലത്ത്
ഇ വന്നിരു . ആകെട്ട, ഷംസുഡീൻ, നാം േചാദിച്ചത് വൃദ്ധെന്റ കാര്യമല്ല.
നിേന്നാടും ബീറാമിേനാടും സംസാരി നിന്നവനാരാണ് ? ’
ഷംസുഡീൻ : ’ മഹാരാജാവിെന്റ മകൻ റായി പത്മനാഭൻ തമ്പിയുെട േസവകൻ
പാപ്പാനാണ്. ’
ഹാക്കിം : ’ അയാൾ എന്തിനായിട്ട് ഇവിെട വ ? ചാരനായി വ െവങ്കിൽ
നിങ്ങളുെട പാദങ്ങളിൽ പാപ്പാസുകൾ ഇല്ലായിരുേന്നാ ? ’ ( ഈ വാ കൾ
പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് വൃദ്ധൻ താൻ മഹത്തായി സാധാരണമനുഷ്യർക്ക് അ ാപ്യ 
മായിരുന്ന ഒരു സംഗതി ക പിടിച്ചതുേപാെല ചില ൗഢികൾ നടി . )
ഷംസുഡീൻ : ’അയാൾ കുറ വിഷം ആവശ്യെപ്പ വ . ’
ഹാക്കിം : ’ന െട ഊഹവും അങ്ങെന തെന്ന ആയിരു . ൈദവം വൃഥാ
അല്ല നമു ബുദ്ധി തന്നിരി ന്നത്. യുവരാജാവിെന്റ കഥ തീർക്കാനാണ്.
അേദ്ദഹത്തിന് ഉടേന അറിവു െകാടുക്കണം . ’
ഷംസുഡീൻ : ’വിഷശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു ഭസ്മമാണ് ഞങ്ങൾ െകാടുത്തത്. ’
ഹാക്കിം : ’ അഃ നന്നായി . ആശ്ചര്യം! നമു പിെന്നയും ൈദവം സാദിച്ച്
ആേലാചനകൾ തിള . ഇതു വിഷമെല്ല കണ്ടാൽ പാപ്പാൻ േവേറ മാർഗ്ഗം
േനാ ം. കൃ ിമക്കാറായ ഭുക്കന്മാർ അറിയാെത ഇവൻ കത്തിവ വാൻ
േനാ . (ഹാക്കിമിെന്റ ആേലാചനകൾ ഈ വഴി േപായതുെകാണ്ട്
നുറഡീനും ബീറാംഖാനും വളെര സേന്താഷി ) ഷംസുഡീൻ, പിെന്നയും ഒരു
സംഗതി ഓർമ്മ വ . എ േയാ േയാഗ്യൻ, ൈദവത്താൽ അനു ഹിക്ക 
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െപ്പട്ടവൻ, നമു എ േയാ വലിയ സഹായങ്ങൾ െചയ്ത മഹാത്മാ, മൂസാ
തുല്യം മാന്യൻ.....അേദ്ദഹം ആപത്തിലായിരി . നമു കുലുക്കമില്ല. രാ ി
മുഴുവൻ മനസ്സിവിെട ആയിട്ട് എവിെട എല്ലാേമാ ചുറ്റി. ഷംസുഡീെന്റ ബുദ്ധിെയ
ഔവ്വാമാതാവിേന്റതിെന എന്ന േപാെല ൈചത്താൻ അപഹരിച്ചിരി .
(ചിരി െകാണ്ട് ) ഓ! കഷ്ടം! ഷംസുഡീൻ, നീയാേണാ പുരുഷൻ ? എന്ത്?
(വൃദ്ധൻ മനസ്സാക്ഷി വിപരീതമായി ഏതും മടികൂടാെത പറയു ) ന െട
ആയിഷയുെട െചറുപു ി ഇ സമർത്ഥേയാ ? അരമനകാവൽ ഇ ആന 
ന്ദകരമായുള്ള ഒരു െതാഴിേലാ ? നമുക്കറിവാൻ പാടില്ല. നാം എ ജ ?
നിർഭാഗ്യവാൻ ! ഷംസുഡീൻ സരസൻ, അനു ഹിക്കെപ്പട്ടവൻ . ബ ക്കെള
മറ ിയതമെയ േസവി ന്നതു ഷംസുഡീനല്ലാെത ആരു െച ം ? ഷം 
സുഡീൻ, നീ എേന്താ വിഷണ്ണനായിരി . നാം കളിയാ ന്നില്ല. നീ
ആനന്ദിേച്ചാ; നമു വിേരാധമില്ല. എന്നാൽ ഒ ര ദിവസമായി നിെന്റ
മുഖത്ത് ഒരു കുറു കാണുന്നെത െകാണ്ടാണ് ? സേന്താഷത്തിനിടയിൽ
വ്യസനം എങ്ങെന വ ? സുൈലഖ വല്ലതിനും വഴ കൂടിേയാ ? ’
ഷംസുഡീൻ ഉത്തരം പറയാെത കഠിനമായ പാരവശ്യേത്താടുകൂടിയിരു .
ഷംസുഡീെന്റ മുഖഭാവം അതിദയനീയമായിരു . അേപ്പാൾ കാണെപ്പട്ടതു 
േപാെലയുള്ള പാരവശ്യം ഷംസുഡീെന്റ മുഖത്ത് നുറഡീൻ മുതലായവർ ഒരു
കാല ം കണ്ടിട്ടില്ലായിരു . ഷംസുഡീെന്റ മുഖെത്ത കഠിനപാരവശ്യേത്തയും
ആയാൾ മിണ്ടാതിരി ന്നതിേനയും കണ്ടേപ്പാൾ, വൃദ്ധനു പിെന്നയും േകാപം
ജ്വലി തുടങ്ങി. നീതിജ്ഞനായ നുറഡീൻ തെന്റ പിതൃസേഹാദരെന സമാശ്വ 
സിപ്പി ന്നതിന് ഇങ്ങെന പറ : ’ഓേരാരുത്തർ മ ള്ളവർ അറിയാെത
പലവിധമായി വ്യസനങ്ങൾ ഉണ്ടാേയക്കാം . അതുെകാണ്ട് വലുതായ ബുദ്ധിക്ഷ 
യവും േനരിടാം. എന്താണു വ്യസനകാരണം എ ബ ക്കൾ ം േചാദിക്കാൻ
അവകാശം ഇല്ല. പറവാൻ പാടുള്ളതാെണങ്കിൽ നമ്മിൽനിന്ന് ഷംസുഡീൻ
അത് ഒളിക്കയില്ലായിരു . ഷംസുഡീെന്റ മൗനത്തിെന്റ താത്പര്യം വ്യാജം
പറവാൻ സന്നദ്ധനെല്ല ം സത്യം പറയുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കരുെത ം
ആണ്. ഷംസുഡീെന്റ ഇന്നലെത്ത യത് നങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായതുെകാണ്ട്
വ്യസനിക്കാനില്ല, ഞങ്ങൾകൂടി ഷംസുഡീെന സഹായിച്ച് കുറു സാേഹബിെന
ഇ രാ ി തിരയാം . ’
ഹാക്കിം : ’ എ പറ ? നീ ആപ ള്ളട േപാകണ്ട . ന െട ശാസന
േകൾക്ക . ’
ഷംസുഡീൻ : ’ പിതാേവ, ഞാൻ ഏകൻ മതിയാകുന്നതാണ്. എെന്ന പീ 
ഡിപ്പി ന്ന വ്യസനം, കൃതജ്ഞത മുതലായ സദ്ഗുണങ്ങെള നശിപ്പി ന്ന
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വിധത്തിലുള്ളതല്ല . ’
ഹാക്കിം : ’ കുറു സാേഹബ്ബിെന നീ ക എ ള്ളത് നിശ്ചയമാേണാ ?
രാജകുമാരന് നാം അബദ്ധം എഴുതിേപ്പായതേല്ല ? ആ പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട
വ്യസനം കണ്ടിേല്ല ? നല്ല യജമാനനനു നല്ല ഭൃത്യൻ. കുറു സാേഹബ്ബിെന
എല്ലാവർ ം സ് േനഹം തെന്ന . മഹാഗുണവാൻ. ഷംസുഡീൻ, ആേലാചിക്ക .
നീ ക െകാ ക േവാ ? ’
ബീറാംഖാൻ : ’ അന്ധകാരത്തിലും ഷംസുഡീെന്റ േന ങ്ങൾ പിഴ കാണുക 
യില്ല. ’
ഹാക്കിം : ’എന്നാൽ സാേഹബ് എവിെട ? ’
ഷംസുഡീൻ : ’സാേഹബ്......പരി മിേക്കണ്ട. ഞാൻ ക . ഈ രാ ിെകാണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗതി അറി വരാം. അങ്ങെന െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
ഇേങ്ങാട്ടില്ല. ’
ഹാക്കിം : ’ അങ്ങെന പറയാെത. ജയി വാ. രാ ി അധികം സഞ്ചരിക്കരുത്.
സുൈലഖ ഊണുകഴി േവാ എ േനാക്കിവാ. ’ (ഷംസുഡീൻ രണ്ടാമത് ഈ
ആജ്ഞയ്ക്ക് ഇടെകാടുക്കാെത എഴുേന്നറ്റ് നൂറഡീേനയും മ ം വണക്കേത്താടുകൂടി
കടാക്ഷി േപായി) ’ഇവെന കാണുേമ്പാൾ സൂര്യകിരണം തട്ടിയ മ േപാെല
ന െട േകാപം വി േപാകു . ഇവെന്റ മനസ്സിെന േതന്മാങ്ങ ള്ളിൽ
വണ്ടത്താൻ എന്നവണ്ണം എേന്താ മഹാ ആധി ഭക്ഷി . േരാഗത്തിനുള്ള
വഴിയാണ്. ബീറാം, നീ േപായി ഒന്നറി വരണം. സൈലഖയുെട സമീപ 
ത്ത് ഷംസുഡീൻ ഉേണ്ടാ എ േനാക്കി, ഉെണ്ടങ്കിൽ അവരുെട സംഭാഷണം
എന്താെണന്നറിക. ഇെല്ലങ്കിൽ നീ തെന്ന അവളുെട മനസ്സമാധാനത്തിനു
േവണ്ടി വല്ല കഥയും പറ േകൾപ്പിക്ക്. ’
ബീറാംഖാൻ ഭക്ഷണം നിറുത്തി എഴുേന്ന . ’ ഇേദ്ദഹം എ തുള്ളിയാലും
എെന്റ അഭിലാഷം സാധിക്കാെത വിടുകയില്ല. അച്ഛനു മകേനാട് എേന്താ
സ്വകാര്യമായി പറവാനുണ്ട്. അതിേലക്കായി നെമ്മ ഓടിച്ചിരി . സത്യ 
വാനായ നുറഡിെന േപടിേക്കണ്ട. കിഴവൻ-കിഴവെന ഞാൻ അറിയും.
കിഴവൻ എെന്റ ഇഷ്ടസാദ്ധ്യത്തിനു തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാ െന്നങ്കിൽ സുൈലഖ
ഷംസുഡീനില്ല. ഷംസുഡീൻ! എ േപര് ! ഫ് ! അള്ളാ— നിബി ! കഷ്ടേമ !
ജന്മമിങ്ങെന ആയേല്ലാ ! കഴിയെട്ട ; എെന്ന ചതിച്ച് േ ാഹികൾ അനുഭവി ം
. ഈ സ്ഥിതിയിലാക്കിയ ശഠന്മാർക്ക് താമസം കൂടാെത ശിക്ഷയുണ്ട്. ിേയ,
നീ ഉത്തമ ീ തെന്ന. എെന്റ അപരാധം നീ ക്ഷമിക്കണം. േലാകപരിജ്ഞാ 
നമില്ലാെത കണ്ടകന്മാരുെട വായിലകെപ്പ . ഈ ബൗദ്ധന്മാരുെട ദാസനും
ആയി. ഈ ബന്ധം േവർെപടുത്താൻ ന െട മതം അനുവദി ന്നതുമില്ല.

https://thalilakkam.in/



മാർത്താണ്ഡവർമ്മ - സിവി രാമൻപിള്ള 183

അേയ്യാ ചാപല്യേമ ! എെന്റ ആേലാചന റവിനാൽ എെന്റ ിയ ം ഞാൻ
വ്യസനം വരുത്തിയേല്ലാ. നാരായണ ! മഹാപാപിയായ എെന്റ ദുരിതത്തിനു
േമാചനമാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ലേല്ലാ . ’ എന്നിങ്ങെന എല്ലാം ഉള്ള ആേലാചന 
കേളാടുകൂടി നടെകാ . അനന്തരം ഹാക്കിം നുറഡീേനാടു പറയു . ’ പു ാ,
ഈ ഷംസുഡീൻ നമ്മിൽ നിന്ന് സകലതും മറ . അവൻ ഈ ബീറാമിെന്റ
തിരുക്കിൽ ഉൾെപ്പട്ട് നെമ്മ ചതി ം. ഇേങ്ങാ െകാ വന്നതിൽ എേന്താ
സാരമുണ്ട്. ബീറാമിെന്റ ബുദ്ധി നിലയില്ലാത്ത അഗാധതേയാടുകൂടിയതാണ്.
അവെന നാം സ്വീകരി രക്ഷിച്ച് ന െട കുടുംബത്തിൽ േചർത്തത് അബദ്ധം.
ഷംസുഡീനും സ്വാർത്ഥപരനാണ്. നീ വിചാരി േമ്പാെല അവൻ ശുദ്ധനല്ല. ’
നുറഡീൻ : ’ അവൻ നെമ്മ വഞ്ചിക്കയില്ല എ നല്ല ഉറപ്പ് ഈ മനസ്സിനുണ്ട്.
നെമ്മ റിച്ച് ബഹുവാത്സല്യവും ബഹുമാനവും ആണ്. അവെന അന്യഥാ
ശങ്കിേക്കണ്ട. ’
ഹാക്കിം : ’ന െട പു ിക്ക് അേങ്ങാ ള്ളതുേപാെല അവന് അവെള റി ം
േ മം ഉേണ്ടാ ? ’
നുറഡീൻ : ’ഇെല്ലങ്കിൽ അെതാരു സ്വഭാവകളങ്കമായി വിചാരിക്കെപ്പടാവുന്നതാ 
േണാ ? ’
ഹാക്കിം : ’ േപാ, േപാ. നല്ല ആേലാചനക്കാരൻ ! ഉസ്മാെന്റ അടു േപായി
പഠിക്ക്. നിൽക്ക്, അവെന ഇേങ്ങാ വരാൻ പറ; േപാ. ’ നുറഡീനും തെന്റ
മുമ്പിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞതിെന്റ േശഷം വൃദ്ധൻ ഹുക്കാ ഴൽ എടു സുഗന്ധ  
വ്യങ്ങൾ ഇ ധൂമാശനം കഴി തുടങ്ങി . പുക തല പിടി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ഓേരാ ആേലാചനകളും ആരംഭി . ’ഷംസുഡീൻ അസാരനല്ല. പഠിച്ച കൗശല 
ങ്ങൾ എല്ലാം േയാഗിച്ചി ം ഒ ം അറിവാൻ കഴിവുണ്ടായില്ലേല്ലാ . അവെന്റ
േബാധം ക്ഷയിപ്പിച്ച് അവെനെക്കാണ്ട് സംസാരിപ്പി ന്നതിനായി െകാടുത്ത
ഔഷധങ്ങളുെട ശക്തിയും അവനിൽ ഫലിച്ചില്ലേല്ലാ ! അവെന്റ മനക്കരുത്തിെന
കുറിച്ച് നാം അതിശയി . ഹാ ! ഉസ്മാെനെക്കാണ്ട് അവെന േവണ്ടേപാെല
സൂക്ഷിപ്പിച്ചി ം ഫലമുണ്ടായില്ലേല്ലാ .ബീറാം, ബീറാം, നീയാണു െതറ്റിച്ചത്.
നല്ല വിദ്യയുണ്ടായിരു . മതേഭദം അ തെന്ന വരുത്തിയിരുെന്നങ്കിൽ ഹാ
! എ തരമായിരു . േപാകെട്ട. ഇനിയും വഴിയുണ്ട്. ന െട കുഞ്ഞിെന
വഞ്ചി ന്നതായാൽ-ആരു പറയെട്ട-നുറഡീനല്ല, നവാബു തെന്ന കൽപ്പിക്കെട്ട-
നാം കുലു കയില്ല. അവെന അറിയി ണ്ട്.’
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അദ്ധ്യായം പതിേനഴ്

വിരഹം േമ മർമ്മദാരണം,
അതിേലെറ ന മാരണം, അതിദാരുണം ’
’ കുടിലമതികളുെട കുസൃതികൾ കളവാൻ
നിടിലനയനെനാരു തടവിഹ നഹി നഹി .” ”
തമ്പിയുെട നാലു െകട്ടിൽ നിന്ന് െചമ്പകേശ്ശരിയിേല േപാന്നതിെന്റ േശഷം
തങ്കത്തിേന്റയും മ ം സ്ഥിതികെള റി ം തെന്റ അറിവിൽ ഉൾെപ്പട്ടി ള്ള
സംഗതികെള സംബന്ധി ം പര്യാേലാചന െച ന്നതിനല്ലാെത നി ാസുഖം
അനുഭവി ന്നതിന് സുഭ യുെട ഉത്സാഹശക്തി അവെള അനുവദിച്ചില്ല. ’
േ തേമാ ? ഭയംെകാണ്ട് അങ്ങെന േതാന്നിയേതാ ? എന്നാൽ ആൾ ആരാ 
ണ് ? കരിയിലയുെട ഇളക്കം െകാണ്ട് ഭയെപ്പടുന്ന ആളല്ല തമ്പിയേദ്ദഹം .
അതുമല്ലാെത ആഭരണങ്ങെള ഒരാൾ ൈകക്കലാക്കിെക്കാ േപായിരിക്കണം
.അതാരാണ് ? അേദ്ദഹമല്ല. ഇവിടെത്ത േവലക്കാർ ആരുമല്ല. ഓേരാന്നിെന്റ
മുഖവും ഞാൻ േവണ്ടതുേപാെല പരിേശാധി . സാധുക്കൾ അറിഞ്ഞതല്ല .
ആശാൻ മാ ം പതറു . മൂപ്പെന ഇളക്കി പുറ ചാടിക്കാം. ഓ! സുന്ദരയ്യൻ
കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ. ഭാര്യ െകാടുക്കാൻ ആഭരണങ്ങൾ േവണ്ടിയിരുന്നി 
രി ം.അയാെള കണ്ടാൽ തമ്പിയേദ്ദഹത്തിന് േ തശങ്ക േതാ േമാ ? ഇല്ല.
പിെന്ന ആരാണ് ? വരെട്ട - േ തെമ വിചാരിക്കെപ്പട്ടതും േമാഷ്ടിച്ചതും
രണ്ടാളായിരി േമാ ? അങ്ങെന വരാം. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ കള്ളൻ പട്ടര്.
എന്നാലും േ തം ആരാണ് ? എങ്ങെന അക കട ? എന്തിനായി
വ ? ദുഷ്ടനല്ല. േമാഷ്ടിക്കയും െചയ്കയില്ല . അനന്തപത്മനാഭൻ തെന്നേയാ
? എന്നാൽ തങ്കം ഭാഗ്യവതി. ഏയ്, അതിേമാഹം! അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
ഒളി കാണണേമാ? അെല്ലങ്കിൽ ഛായ എങ്ങിെന േതാന്നി ? ഛായ ശരി 
യായിരുന്നിരിക്കാം. അതാണ്- അങ്ങെനയാവെട്ട -ആ രൂപെത്തക്ക ണ്ടായ
ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് തങ്കത്തിന് ഈ േരാഗമുണ്ടായത്. േ തം തെന്ന ആയിരി 
ക്കാം. അബദ്ധം! എന്നാൽ അ ശരീരെമവിെടേപ്പായി? മരിച്ചിട്ടില്ല-എങ്കിൽ
എവിെട? തങ്കത്തിെന്റ സ്ഥിതി മഹാകഷ്ടം തെന്ന. രണ്ടിെലാ നിശ്ചയം.
ഒ കിൽ മരി േപായി ; ഇെല്ലങ്കിൽ ഇേങ്ങാ ള്ള സ് േനഹമില്ലാതായി. ഇവൾ
ഇതാ മരിക്കയും െച . എന്താണു െചേയ്യണ്ടത്? വല്ല ദിവ്യശക്തിയുമു 
െണ്ടങ്കിൽ തങ്കത്തിെന നല്ല സ്ഥിതിയിലാക്കാമായിരു . എന്നാൽ എെന്റ
സ്ഥിതി തെന്ന നന്നാക്കരുേതാ ? എെന്റ സ്ഥിതി നന്നാക്കിയാെല നന്നാ 
കും? കഷ്ടം! പുരുഷന്മാരുെട സ് േനഹം എ നിസ്സാരമായി ള്ളത്! ഇവർക്ക്
അധികബുദ്ധിയും കാര്യജ്ഞാനവുമുെണ്ടന്ന് നാട്യമുണ്ട്. എന്തിന് ഓേരാ േപ
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പറയു ? മരി മില്ലേല്ലാ ഭഗവാേന! എന്തിനു മരി ? ഈശ്വരെന്റ
മതം േപാെല നടക്കെട്ട. ദുഷ് േപരുകൾ േകെട്ടങ്കിലും പാപം നീങ്ങെട്ട. ഒരു
േമാഹം സാധിക്കണെമ ണ്ട്. സാദ്ധ്യമാകാൻ പത്മനാഭൻ സഹായിക്കണം.
എെന്റ ഭർത്താവായിരുന്ന ആെള ഒ കൂടി കണ്ടിട്ട് ജീവൻ േപാകണം. അമ്മ ം
മകൾ ം ഒ േപാെല ഭർത്താവിെന്റ േഹതുവാൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കാനാ 
ണേല്ലാ സംഗതി . ’ ’ അമ്മ ’ എ ള്ള നാമം തെന്റ മേനാവിചാരങ്ങളിൽ
ഉൾെപ്പട്ടേപ്പാൾ സുഭ യുെട ആത്മഗതങ്ങൾക്ക് നിലയുണ്ടായി. ഏകേദശം ര
നാഴികേയാളം ക നീർെകാണ്ട് ഉപധാനാദികൾ തണുപ്പി . അനന്തരം ’
എെന്തല്ലാം അനുഭവിക്കണം ! നട പഞ്ചം. കഴികയില്ല കരയാനും
മ ം. ’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള ഓേരാ വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ വ്യാപരി െകാണ്ടി 
രുന്നതിനാലാണ് ഉറക്കത്തിനു സംഗതിയാകാത്തത്. േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ
എഴുേന്നറ്റ് ഗൃഹം ചുറ്റി ഒ പരിേശാധി . ഈ പരിേശാധനയ്ക്കിടയിൽ അടി  
വാരിയതായ ചപ്പിെന്റ േശഖരത്തിൽ കിടന്ന ഒരു േലഖനം ക കിട്ടിയതിെന
മടിയിലാക്കിെക്കാണ്ട് അറ രയ്ക്കക കട . അറ ര വലിയെകട്ടിെന്റ
കിഴേക്ക വരാന്തയിൽ നിന്ന് വലിയ പുരയ്ക്കടിയിലുള്ളതായ കല്ലറയിേലക്ക് ഒരു
വാതിൽ ഉള്ളത് തുറന്നിരി ന്നതിെന നല്ലവണ്ണം പരിേശാധന കഴി െകാണ്ട്
ആയുധ രയിൽ ആശാെന്റ സമീപ െച . ശ ആശാന് സുഭ െയ റി
നല്ല അഭി ായമെല്ല ള്ള വിവരം ആ ീ ം മനസ്സിലായി ണ്ട്. അതിനാൽ
ആശാെന കുറിച്ച് തനി വളെര ബഹുമതിയുെണ്ടന്ന് അയാെള േബാദ്ധ്യ 
െപ്പടുത്തി, ഉപായം െകാണ്ട് വൃദ്ധനിൽ നി ഹിേക്കണ്ട സംഗതിെയ
വമിപ്പിക്കണെമ ള്ള നിശ്ചയേത്താടുകൂടി, ’ എന്താണമ്മാവാ ? അമ്മാവൻ
തെന്ന ഭാഗ്യവാൻ. ഇ േനരേത്ത ഉണർന്നേല്ലാ. അമ്മാവന് വയസ്സിേപ്പാൾ
നാ ത്തി-? ’ എന്ന് അത്യാദരേവാടുകൂടി േചാദി . സുഭ യുെട സഹവാസം
ആശാന് ഒരിക്കലും സേന്താഷ ദമായിരുന്നിെല്ലങ്കിലും ’ അമ്മാവൻ ’ എ ള്ള
പദവും ഒടുവിലെത്ത ആശാെന െചറുപ്പമാക്കിയുള്ള േചാദ്യവും പിംഗളയുെട
തപസ്സിനാലുണ്ടായതിലും ശീ മായും അധികമായുമുള്ള ഫലെത്ത ജനിപ്പി .
മുേമ്പാട്ട് നീണ്ട് അകേത്താ വളഞ്ഞി ള്ള താടി വിടുർത്തി ചിരി െകാ ം
കരുണേയാടുകൂടി സുഭ െയ േനാക്കീ ം ’നാൽപ്പത്തിേയേഴാ എേട്ടാ തെന്ന
കുേഞ്ഞ, ’ എ ത്തരം പറ . ’ ത്യക്ഷമായി ഇനി സംസാരിക്കാം. പാേട
ഒന്നിളക്കി മറിക്കണം . അേപ്പാൾ പുറ ചാടും. അനുകൂലമായ ഉത്തരമാ 
യിരി േമാ എേന്താ ? ’ എന്നിങ്ങെന വിചാരി െകാണ്ട് ’ ഇവിെടേക്കറി
േമാഷ്ടിച്ചതാരാണ് ? പറയണം ’ എ സുഭ ഗൗരവേത്താടുകൂടി േചാദി .
ചില െചറുമുൾെച്ചടികൾ വാടിച്ചായുംേപാെല ആശാെന്റ മുഖം വാടിയിരു .
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സുഭ : ’സത്യം പറയണം, മടിക്കണ്ട. ഓേഹാ ! ആശാന് ഈ വീ കാെര  
റി ള്ള കൂറ് ഇങ്ങെനയാേണാ ? ഉചിതം േവണം മനുഷ്യരായാൽ. െവറുെത
േചാറു തി മുടിച്ചാൽ മാ ം േപാരാ. ആശാെന ബഹുേയാഗ്യെനന്ന് വിചാ 
രിച്ചതു േപായി, കാര്യം തിരിഞ്ഞിരി ന്നത് ഇങ്ങെനയാേണാ ? ഇന്നലെത്ത
വിറയലും ആശാെന്റ സവാരികളും ആരും കണ്ടിെല്ലന്നായിരി ം. ആയുധ 

രസൂക്ഷി കാര് ഈയിെട േതവർ തെന്ന ഭണ്ഡാരം മുറി ന്ന സ ദായം
പഠിച്ചിരിക്കയാണ്. ’
ആശാൻ മങ്ങി, ശരീരമാസകലം വിയർത്ത്, കിടുകിെട വിറ തുടങ്ങി. കണ്ണിൽ
അ ക്കളും നിറ . െതാണ്ട വിറ െകാണ്ട് ഇങ്ങെന പറ : ’ ഞാൻ- 
ഞാൻ കണ്ടേതാ േകട്ടേതാ ? നാക്കിൽപ്പടച്ചെതാെക്ക േകപ്പിൻ. ആർെക്ക
േശതം? ’
സുഭ : ’ െചമ്പകെത്ത ഉരുട്ടി അയയ്ക്കാെമേന്നാ? വലിയ നിലവറയുെട പടി 
ഞ്ഞാേറ വാതിൽ ഇ ം തുറ കിട . അതിെന്റ പൂട്ട് അകത്താണ്. ’
ആശാൻ : ’ േവണ്ടതും േവണ്ടാത്തതും പിള്ള േകട്ടിട്ട് ഇപ്പം എ േവണം ?
ഞാൻ േകറി േമാട്ടിെച്ചേന്നാ െകാണ്ടരണത് ? ’
സുഭ : ’േചാദി ന്നതിന് ഉത്തരം പറയണം. നാലാന്നാൾ രാ ി ഈ
ആയുധ രയുെട താേക്കാൽ ആശാെന്റ പക്കൽത്തെന്ന ഇരുേന്നാ? ’
ഈ േചാദ്യം േകട്ടേപ്പാൾ സുഭ സംഗതി മുഴുവൻ ഹി െകാ േചാദി ക 
യാെണന്ന് ആശാനു നിശ്ചയമാെയങ്കിലും ഒ കൂടി ഒഴി േനാ ക എ ള്ള
വിചാരേത്താടുകൂടി ’െപ ങ്ങൾക്ക് ഇതിെലാെക്ക എന്തരാണു കാര്യം? തർവാ 
ഥിെയേപ്പാെല അല്ലേയാ േശാദ്യങ്ങള് ! ’എ പറ .
സുഭ : വരണം, ആണുങ്ങെളെക്കാ േചാദിപ്പിക്കാം. മൂത്ത പിള്ളമ്മാവെന്റ
അടു േപാകാം. ’
ആശാൻ : ’േവണ്ട പിേള്ള, എന്തരു േവേണാ പറയാം. എെന്ന ഇട്ടലമാറടിക്കാ 
തിൻ, ചീവെനയുംെകാണ്ട് പാട്ടി െകടേന്നാട്ട് .’
സുഭ : ’ അങ്ങെന- സത്യം പറേഞ്ഞക്കണം. അന്ന് ഇവിെട വിേശഷിച്ച്
ആരുണ്ടായിരു ? അയാൾ അറ രയ്ക്കകത്ത് കടന്നെതങ്ങെന ? ആശാൻ
ഓടി നടന്നിട്ട് എ സാധി ? ’
ആശാൻ : ’ െപാ കുേഞ്ഞ, ഒള്ളതു പറയാം. മുടി േപാണ കാലത്തിന്,
എന്തരു പറയണത് ? അവെന്റ തലയിൽ ഇടിവീഴാൻ വ േകറി ഒള്ളെതാെക്ക
േമാട്ടിച്ച്, എെന്റ കുഞ്ഞിേനയും ചതിച്ച്, മാവാവി ഇേപ്പരും േകപ്പി ,-ഞാൻ
േമാട്ടിെച്ചന്ന്. ’ ഇ യും പറഞ്ഞി പണ്ട് ീപരേമശ്വരൻ േദവകേളാടും മ ം
കയർത്ത് കഠിന തേപാനിഷ്ഠയിൽ സ്ഥിതി െചയ്തതുേപാെല ആശാൻ പേഞ്ച ി 
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യങ്ങേളയും അടക്കി, ൈവരാഗ്യം അവലംബിച്ച് മൗനിയായി ഇരു . ആശാെന്റ
സമാധിലംഘംനത്തിനായി സുഭ തെന്റ കൂർ മൂർ ള്ള വാ കളാകുന്ന
പുഷ്പശരങ്ങൾ േയാഗി . ’ശരി, ശരി, െവറുെതയാേണാ അപവാദങ്ങൾ
ഉണ്ടായത് ? േമാഷ്ടിച്ചവെന ആശാൻ അറിയുെമന്ന് ഇേപ്പാൾ സമ്മതിച്ചേല്ലാ.
ഇ യും അറിഞ്ഞതുമതി. േശഷം ര നാഴികയ്ക്ക ഞാൻ അറിേഞ്ഞക്കാം.
േയാഗ്യൻ! േയാഗ്യൻ ! (ഹാസ്യമായി ഓേരാ വാക്ക് െനഞ്ച തറ ം വണ്ണം)
പരമേയാഗ്യൻ ! ഹ- തങ്കത്തിേനാട് ഇങ്ങെന െചയ്ത ആളിെനത്തെന്ന ഈ
വീടിെന്റ കാരണവരാക്കി വച്ചിരി ന്നേല്ലാ. നാൽപ്പതു കാശിസ് നാ- ’
’കാശി ’ എ ള്ള വാക്കായേപ്പാൾ ആശാെന്റ സിദ്ധാന്തത്തിന് വല്ല ദിവ്യമ  
വും േയാഗിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല ഭംഗം വ . ’ ആ ’ എന്ന് ഒന്ന് അലറിെക്കാണ്ട്
’ തപ്പരവി തപ്പരവി െകഴ െകഴവന്റടുത്തല്ലേയാ മ െവട്ടാൻ വ േകറീരിക്ക 
ണത് ’ എ േലാകേത്താെടാരു അപവാര്യ ആയി പറ .
സുഭ : അലറണം ; തുള്ളിയാൽ ആരു വകവ ം? സുന്ദരയ്യനും ആശാനുമായി
േഭദെമന്താണ് ? ഞാൻ പറയാനുള്ളട േപായി പറയാം. െവറുെത ആരാ 
േനാടും ശണ്ഠ പിടി ന്നെതന്തിന് ? ’ എ പറ െകാണ്ട് ആയുധ ര
പുറത്തിറങ്ങാൻ ഭാവി . േകാപി ം ശാസി ം ആേക്ഷപി ം ഭയെപ്പടുത്തിയും
ശണ്ഠ തുടങ്ങിയി ം കുലുങ്ങാെത ഇരുന്ന ആശാൻ സുഭ പുറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി 
യേപ്പാൾ വൃദ്ധെന്റ ായത്തിന് ഏറ്റവും ആശ്ചര്യെപ്പേടണ്ടതായ േവഗത്തിൽ
എഴുേന്നറ്റ് സുഭ െയ തട നിറുത്തി ’അ-കു-കു- കുഞ്ഞിെനേപ്പാെല നല്ല
കുഞ്ഞ് ആെരാണ്ട് ? എെക്കാരു കുറച്ചിലു വ േപായി. െവളീപ്പറയൂെല്ലങ്കിൽ
എല്ലാം പറയാം. ചത്ത് കരിപറക്കണ കഴുേവറി േപാണവഴിക്ക് പു േപാലും
കുരു ല്ല. ’
സുഭ : ’ എേന്നാടു പറയുന്ന സ്വകാര്യം ഭ ം തെന്ന. ’
ആശാൻ : ’നല്ല പിള്ള -നല്ല പിള്ള. അന്ന് എെക്കാരു കിയുമത്ത് പറ്റി. ഒരു
കാശിവാതി ആ മേഴ ം കാറ്റ ം വന്ന് ഇവിെട േകറി. െചറുപ്പം. ഒരിക്കേലാ
മേറ്റാ കണ്ടി െമാണ്ട്. എെക്കാരു ദശാവു േതാന്നിയത്. അവന് േവതാന്ത 
ങ്ങളും ചാ ങ്ങളും േയാഹെമാറകളും പച്ചെവള്ളം കുേഞ്ഞ പച്ചെവള്ളം. ഈ
േവതാന്തപ്പരിഷകെള ഒണ്ടേല്ലാ കുടിക്കണ െവള്ളത്തിേപ്പാലും വിച്വതി ട.
മുന്തി അറുക്കണ കാേ ാടമ്മാര്! എെന്റ കുഞ്ഞ് െവളിയിപ്പറയരുേത. എെന്റ
െചമ്മാ ത്തിലും ഇങ്ങെനെയാള്ള േപാക്കണേക്കട് പറ്റീട്ടില്ല.’
ആശാൻ മനസ്സിളക്കി സത്യം പറയുന്നത് വല്ല േചാദ്യത്താേലാ മേറ്റാ തടസ്സെപ്പ 
ടുത്തിയാൽ സാരമായ സംഗതികേളേയാ അറിവുള്ള വൃത്താന്തം മുഴവേനയുേമാ
മറേച്ച െമ ള്ള ശങ്കെകാണ്ട് സുഭ േകമനായ ഒരു േപാലീസുേദ്യാഗസ്ഥ 

https://thalilakkam.in/



മാർത്താണ്ഡവർമ്മ - സിവി രാമൻപിള്ള 188

െനേപ്പാെല െഞളിഞ്ഞ്, കുറ്റസമ്മതം ഉജാറായി േകൾ ന്ന നാട്യത്തിൽ
നിൽക്കയായിരു . രണ്ടാമതും കള്ള തിരകെളേപ്പാെല പുറേകാട്ട് അടിെവ
തുടങ്ങിയതു കണ്ട് ആശാനു ൈധര്യം വരത്തക്കവണ്ണം സുഭ ഒരു സത്യവും
െച െകാടു .
ആശാൻ: ’ മതി, അതുമതി. ഇനി എല്ലാം പറയാം. ആ മഴയത്ത് ഞാൻ
എന്തരു െച ം കുേഞ്ഞ? എെന്റ ഏഴരാണ്ടച്ചനിക്ക് അവെന്റ െപാക്കണത്തീന്ന്
അവൻ എന്തേരാ എടു തി . വാശുവിനു െകാള്ളാെമ പറ . തന്യാഥി
അല്ലേയാ? എെന്റ െകരവപ്പിഴയ്ക്ക് മുടി േപാവാനെക്കാണ്ട് ഞാനും ഇത്തിരി
ഒെരേള്ളാളം വാങ്ങി തി . കു ചിരിക്കണു. െവളിയി-അേയ്യാ! െപായി 
ലച്ചാതം എറങ്ങിയാ െടയും പഞ്ചിപ്പാലറുതി എക്ക് െവളിെയലുടു ം. അ
തിെന്നേന്ന ഒ . പിെന്ന െചവിത്തയുമില്ല െചമ്മണ്ടയുമില്ല. േനരം െവളുത്തതു
മാ ം അറി . അവൻ- ആ െവട്ട െതാറ േപാണ ഈനാഞ്ചാത്ത-അവൻ
തെന്ന േമാട്ടിച്ചത്. എെന്റ െചല്ലപ്പിള്ളെയ മായെപ്പാടി ഇ മയക്കിയാണു
നാക്കില്ലാെത ആക്കിയത്. േകപ്പിൻ കുേഞ്ഞ; ഇതാെണ്ട, ഈ കാണുന്ന ഉള്ള 
റയിെല താേക്കാല് എെന്റ തലയ്ക്കൽ വച്ചിരു . േനരം െവളു േനാക്കിയപ്പം
അെതാ പൂട്ടിലിരി . അവൻ-നാരായണ! അവെന്റ േവതാന്തങ്ങള്
മുടി േപാേണ പഹവാേന! ’
കാശിവാസി എ പറയെപ്പട്ട ആൾ അറ രയ്ക്കക കട എ ം േമാഷ്ടി
എ ം ആശാെന്റ െതളിവിനാൽ സുഭ േബാദ്ധ്യം വ . കുറ േനരം ആേലാ 
ചി നിന്നിട്ട് ആശാൻ ഉണരുന്നതിനു മുേമ്പ െപായ്ക്കളേഞ്ഞാ? ’ എ േചാദി .
ആശാൻ: ’ പിേന്ന! േമാട്ടിച്ചതുംെകാണ്ട് ഇവിെട നി േമാ ? ’
സുഭ : ’ ആശാൻ ഇതിനു മുമ്പിൽ അയാെള കണ്ടി േണ്ടാ? ’
ആശാൻ : ’ ഒണ്ട്-ഇെല്ല വഴിയില് ഒരു തന്ത്യ നിക്കണതു ക . ’
സുഭ : ’ ഈ വീട്ടിൽ ആെരെയങ്കിലും കുറിച്ച് എെന്തങ്കിലും ആശാേനാടു
േചാദിക്കേയാ പറകേയാ െചയ് േതാ ? ’
ആശാൻ : ’ േയങ് േഹ, ഒരു വാ േപാലും ഇല്ല.’
സുഭ : ’ െചറുപ്പേമാ, അേതാ ? ’
ആശാൻ : ’ െചറുപ്പം-എരട്ടക്കരളുവച്ച ഒറ്റയാെനേപ്പാെല പീപ്പന്നിമാടൻ. ’
സുഭ : ’ നിറം ? ’
ആശാൻ : ’ അകം േപാെല െപാറവും കറുപ്പ്. ചാമ്പപ്പറയേന ചാമ്പപ്പറയൻ !
ക ം കാലും കറുത്ത എെന്താരുത്തൻ. െവട്ടി രുതികഴി ടണം. അതാ !’
സുഭ : (ആത്മഗതം) ’ എന്നാൽ തമ്പിയേദ്ദഹം കണ്ട ആളായിരിക്കാൻ
വഴിയില്ല. േ തമാകുേമ്പാൾ പേക്ഷ കറു േമാ? ആർക്കറിയാം? ’ ( കാശം) ’
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അവെന കണ്ടിട്ട് വേല്ലാരുേടയും ഛായ ആശാനു േതാന്നിേയാ ? ’
ആശാൻ : (ആേലാചിച്ചിട്ട് ) ’ പറയാം. ഒരു ക് നാവുേപാെല േതാ . പിെന്ന,
ന െട-ഛീ, അതല്ല. ഒെണ്ടങ്കില്, വാ േകട്ടാൽ ന െട-അതുമല്ല. ’
സുഭ : (ആത്മഗതം) ’ആശാനു പരിചയമുള്ള സ്വരൂപവും സ്വരവും ആണ്;
സംശയമില്ല. ആരായിരിക്കാം ? അതു തീർച്ചയാെയങ്കിൽ മതി. േമാഷ്ടിക്കാൻ
കടന്ന ആളാെണങ്കിൽ തമ്പിയേദ്ദഹത്ത തടു േമാ ? അതുമല്ലാെത ഈ
വീട്ടിെന്റ കിടെപ്പല്ലാം അറിഞ്ഞ ആളാണ്. എ മഠയി ഞാൻ ! കഴ ട്ട
േചട്ടനാണ്; അതാണ് േയാഗത്തിെല േദഷ്യെമല്ലാം. ആഭരണങ്ങൾ എടു
ൈകക്കലാക്കി എേന്നയു , ഇവെര ഭയെപ്പടുത്താൻ. ഇേപ്പാൾ തങ്കത്തിന്
ഇങ്ങെന വന്നതുെകാണ്ട് വല്ലാെതയുമുണ്ട്. അതാണ് തങ്കത്തിെന്റ ദീനചികി 
ത്സയ്ക്ക് എല്ലാ െചലവും താൻ െച െകാള്ളാെമ പറഞ്ഞത്. ’ ( കാശം) ’
ഇന്നെലയും മ ം ആശാൻ ചുറ്റി നടന്നത് എവിെടയാണ്?’
ആശാൻ : ’ അവെന തപ്പിരവി നട .’
സുഭ : ’ എന്നി കേണ്ടാ ? ’
ആശാൻ : ’ ഇന്നെല തൂെര വ ക . ലവിെട ഇെല്ലപ്പട്ടാണിേപ്പട്ടയില്. ’
സുഭ : ’ തീർച്ചയാേണാ ? അയാെളത്തെന്ന എ നിശ്ചയമുേണ്ടാ ? ’
ആശാൻ : ’ ഇതു കു തെന്ന എങ്കില് , കണ്ടത് അവെനത്തെന്ന. ’
സുഭ : ’ ആവെനത്തെന്നയാണു കണ്ടെതങ്കിൽ ആശാൻ ഇ ം ഒ േപായ 
േന്വഷിക്കണം. ആശാെന അവൻ കേണ്ടാ ? ’
ആശാൻ : ’ക ; എെന്ന മിഴുമിഴാ േനാക്കി . ’
സുഭ : (ആത്മഗതം) ’കഴ ട്ട േചട്ടനല്ല ’ ( കാശം) ’ ആശാൻ കണ്ടിരി 

ന്ന സ്ഥിതിക്ക് േമാഷ്ടിച്ചത് അവനാെണങ്കിൽ ഇനി അവിെട കാണുകയില്ല.
അവിെട ഉേണ്ടാ എ േനാക്കിെക്കാ വരണം. ആശാൻ തെന്ന േപാകണം .
’
ആശാൻ :’ആ നീശ ട്ടത്തില് എ വയ്യ േപാവാൻ. ’
സുഭ : (ആത്മഗതം ) ’ ആശാെന ഉറക്കാൻ െകാടുത്ത മരു േപാെല എേന്താ
തങ്കത്തിെന ഉറക്കാനും െകാടു . എന്നിട്ടായിരിക്കാം േമാഷ്ടിച്ചത്. എന്നാൽ
വിദ്വാെന തമ്പിയേദ്ദഹവും ആശാനും കണ്ടിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക് കട കളേയ 
ണ്ടതല്ലായിരുേന്നാ ? ആശാൻ കാണുക തെന്ന േവണം. മ ള്ളവെര അയ കൂടാ.
അന്യൻ ഈ അറ രയ്ക്കക കട ; പട്ടാണി ആണ് ; തങ്കത്തിെന മയക്കി
എെന്നാെക്ക വന്നാൽ വലിയ കുറച്ചിൽ ! പാടില്ല ; എെന്നപ്പറയുന്ന ആളുകൾ
വല്ലതും സംഗതി പിടികിട്ടിയാൽ തങ്കത്തിേനയും ദുഷി ം. േവണ്ട, മറ്റാരും
േവണ്ട; ആശാൻ തെന്ന േപാണം. കഞ്ചാവിെന്റ കഥ പുറ വരുെമ ഭയന്ന്
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ഒ ം പുറ പറകയില്ല.’ ( കാശം) ’ ആശാൻ ഇങ്ങെന തർക്കം പറയരുത്.
തങ്കത്തിെന്റ ദണ്ഡം ഒ ര ദിവസം െകാണ്ട് ഞാൻ േഭദമാക്കിത്തരാം. ’
ആശാൻ : ’െപാ തെന്ന െകട്ടിത്തന്നാലും ഇല്ല. തിരുമുകെത്തപ്പിേള്ളെട
കാര്യത്തിേപ്പാെല എ വയ്യ അടിേച്ചാ നടപ്പാൻ. ’
സുഭ : ’ കഞ്ചാവും കറു ം തിന്നാൻ കഴിയുേമാ ? ’
ആശാൻ : ’ അതാെണ്ട, പറഞ്ഞേത എ െവന; ഞാൻ േപാവാം പിേള്ള,
േപാവൂലാ പറേഞ്ഞാ വേല്ലാരും ? ’
സുഭ : ’േപായി ആളിെന്റ തരം, നിറം, വയസ്സ് ഇ യും നിശ്ചയെപ്പടുത്തി
വരണം. ഒ മിെല്ലങ്കിൽ കണ്ടി വന്നാൽ മതി . തരമുെണ്ടങ്കിൽ തങ്കത്തിെന്റ
ദീനസംഗതി , േമാഷണക്കാര്യം ഇതുകളും പറ േകൾപ്പിക്കണം. ’
ആശാൻ : ’ഒരു വാ ത ല്ല. ലതു തിന്നത് ഇനിെയങ്കിലും മിണ്ടേല്ല. ’
സുഭ : ’ഞാേനാ, ഒരു കാലം-ആശാൻ ഇ സംശയി ന്നെതന്തിന് ? ’
ആശാൻ : ’ കു പറയൂല്ല ; എക്കറിയാം. ഒരു മിടാ െവള്ളപ്പഴിഞ്ഞിെവള്ള 
വും േമാന്തിെക്കാണ്ട് ഇതാ നട . ’
സുഭ : ’ അവേനാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുേമ്പാൾ േകട്ടാലുണ്ടാകുന്ന മുഖഭാവങ്ങൾ
കൂടി േനാക്കിെക്കാള്ളണം. ’
ആശാൻ : ’ അെതാെക്ക എക്കറിയാം. ഒ ം പറ തരണ്ട. ’
സുഭ : ’ മിടുക്കനല്ലേയാ ! ഞാൻ േചാദി ന്നതിെനല്ലാം ഉത്തരം പറയണം. ’
ആശാൻ : ’ പള്ളിപ്പിള്ളെരേപ്പാെല. ’ അബദ്ധത്തിൽ ലഹരിപദാർത്ഥം
ഭക്ഷി േപായതു േഗാപ്യമായി വ െകാള്ളണെമ പിെന്നയും അേപക്ഷിച്ചിട്ട്
ആശാൻ ആയുധ ര പൂട്ടിെക്കാണ്ട് വടേക്കെകട്ടിേല യാ യായി.
സുഭ : ’ മഹാശുദ്ധൻ ! കള്ളിൽ കുളി വഴിയിൽ ഉറ ന്നവർക്ക് ഈ
അഭിമാനം വല്ലതുമുേണ്ടാ ? അറിയാെത വന്ന അബദ്ധെത്ത പുറത്താക്കാൻ
മടിച്ച് തനിക്ക് എ യും ിയമുള്ള ആളിനു േനരിട്ടിരി ന്ന ആപത്തിനു േമാ 
ചനം വരുത്താൻ അവശ്യം അറിേയണ്ടതായ സംഗതികെളയും മറ െകാണ്ട്

ാന്തെനേപ്പാെല ഒ ം പാടില്ലാെത ഉഴലു ; ആെട്ട ഈ എഴുത്തിെന വായിക്ക
തെന്ന. ’
എന്നിങ്ങെന വിചാരി െകാണ്ട് താൻ മുമ്പിൽ ക പിടിച്ച എഴുത്തിെന എടുത്ത്
ര മൂന്ന് ആവൃത്തി വായി . ’ എ കൃ ിമം ! എ കള്ളം ! കഷ്ടം ! കഷ്ടം
! ഇത് എല്ലാം അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചേല്ലാ ! അേദ്ദഹം കീർത്തിമാനാെണങ്കിലും
ശുദ്ധനാണ്. അേല്ല, ഈ വ്യാജം അറിവാൻ പാടില്ലാത്ത ആളായിേപ്പായേല്ലാ.
തിരുമുഖെത്ത അേദ്ദഹം ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരു രത് നമാണുേപാലും. മഹാബു 
ദ്ധിമാൻ, സമർത്ഥൻ, ത രാക്കന്മാരുെട കൺമണി, വലിയ സർവ്വാധിയും
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ആയിരു . സുന്ദരം പട്ടരുെട തിരുക്കിൽ െപട്ടേപ്പാൾ മഹാേമാശം! അേദ്ദഹം
ഈ കള്ളം വിശ്വസിച്ച സ്ഥിതിക്ക്, ഈ എഴുത്തിെന തങ്കം വിശ്വസി എ
വിചാരി ന്നതിൽ എന്താണ് ആശ്ചര്യം ? വിശ്വസി ന്നിെല്ലന്ന് അമ്മേയാടു
പറഞ്ഞത് ആത്മവഞ്ചനയുെട ഒരു വകേഭദം; അേ യു . ഇതു വിശ്വസിച്ച്
വ്യസനിച്ചിരി േമ്പാൾ തമ്പിയേദ്ദഹത്തിെനെക്കാ ചാടിച്ച അമ്മ എ
ദുർേമാഹിയാണ്. ’ ഇ കാരം ആേലാചിച്ച് എഴുത്തിെന പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ
ഒളി െകാണ്ട് അറ രയിേല െച .
പ നാഴിക പുലർച്ച ആയേപ്പാൾ മുതൽ സുഭ ആശാെന്റ വരവ് േനാക്കി  
ടങ്ങി. അധികം താമസി ന്നതിനാൽ എേന്താ വിേഷഷസംഗതിയുെണ്ടന്ന്
ആ ീ നിശ്ചയമായി. ഉച്ചതിരി തുടങ്ങിയേപ്പാൽ ആശാൻ വാടി
വിയർ ക്ഷീണി തിരിെച്ചത്തി. ആയുധ രയ്ക്കക കട കിടപ്പായി.
സുഭ ക്ഷണത്തിൽ മുമ്പിെലത്തി. ’കേണ്ടാ ആശാേന?’ എ േചാദ്യംെച .
ആശാൻ ’ക , ക ’ എന്ന് ഉേന്മഷേത്താടുകൂടി പറ .
സുഭ : ’സംസാരിേച്ചാ?’
ആശാൻ : ’ഓേഹാ!ഞാൻ െപയ്യാ ചുമ്മാ വരുെമേന്നാ ?’
സുഭ : ’അതുേണ്ടാ ! ആശാൻ ഏതു േകമൻ ! സാധാരണ മനുഷ്യേരയും
ആശാേനയും സാമ്യം കൂട്ടാേമാ? പറയണം. നടന്ന കഥെയല്ലാം ഭാരതംേപാെല
വിസ്തരി പറയണം.’
ആശാൻ :’പിെന്ന ഒണ്ടേല്ലാ-ഇവിടുന്ന് അവിെടെച്ചന്നേപ്പാെഴാണ്ടേല്ലാ, ഒരു
പട പട്ടാണി ലുക്കമ്മാര്. ഓേരാരുത്തരു മുക്കിട്ടേകറി നിക്കണു, കാണാനും
െകാള്ളാനും. ഞാൻ ഒരു വഴിേയ െചന്ന് അ േകറിയപ്പം ഒരു െകാ  
പിള്ള ലുക്കൻ വന്ന് ’ ’ ഇങ്ങെന, അവിെട െപ ങ്ങളിരിക്കണിടം’ എ
പറ വിളി . ഞാൻ അവെന്റ ◌്ടു െചന്ന് ’കാശിവാതി എവിെട? ’
എ േചാദി . എന്തിെനന്ന് അവൻ. ’കണ്ടാലെക്കാ പറയാ ’ െമ
ഞാൻ. അവൻ തു്പപായി ആണുേപാലും. ന െട െമാഴി അവേന അറിയാവൂ.
കിളിപ്പിള്ളേപാെല വാക്ക്. ഹ-അവൻ അക െചന്ന് കാശിവാതിെയ ഒടുക്കം
പറഞ്ഞയ . കുേഞ്ഞ, ഞാെനാ പറയാം. െകഴവനു പറ്റിയെതല്ലാം പറ്റി.
േമാട്ടിച്ചത് അവനല്ല. ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പംതെന്ന അവൻ കര തുമി
െപാടി കള . േതാഴെമാണ്ട്, അവനാെണനന്◌ു പറഞ്ഞാല്കെകാണ്ട്.
നല്ലപിള്ള അവനും. നല്ല കറു തെന്ന.’
സുഭ : ( ആത്മഗതം)’ഒ കിൽ വലിയ കള്ളൻ. അെല്ലങ്കിൽ യദൃച്ഛയാ ഇവിെട
വ . േമാഷ്ടിച്ചതു േവേറ ആൾ. നിറം കറുപ്പാകെകാണ്ട് എെന്റ ഊഹം
െതറ്റാണ്. കരഞ്ഞെതന്തിന്?തൻെര േമൽ കള്ളം ആേരാപിക്കെപ്പട്ടതുെകാ 
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േണ്ടാ?അ സാധുശീനലേനാ?അല്ല. എേന്താ ഉണ്ട്.’( കാശം)’ദീനത്തിെന്റ
സംഗതിയും പറേഞ്ഞാ ?’
ആശാൻ: ’പറ പറ . അതു േകട്ടപ്പം അവൻ അ െകാ ങ്ങെളേപ്പാെല
ഏങ്ങിക്കര . ഉടെന എ ം കണ്ണി െടയും മൂക്കി െടയും കുടുകുടാ എടു 
ത്തി പിെള്ള. ’(മുമ്പിലെത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചതുേപാെല മുഹമ്മദീയൻ
ഭക്ഷണത്തിനിരി ന്നതിനിടയിൽ നടന്ന സംതിയാണിത്. ) ’നല്ല മനുേക്ഷെര 

റിച്ച് ദശാവുള്ളവൻ. ആ തു്പപായിേയ-അവൻ ൈന്നത്തടവി, ൈകപിടി
മുറുക്കി കുലുക്കി. നല്ല മൂക്കിക്കണ്ണാടി േവണേമാ എ േക . കുേഞ്ഞ, ന െട
ആളുകളുേക്ക ഈ വലിപ്പങ്ങളും മ െമാ . തുപ്പായി ഇട്ടിരിക്കണത് െപാ  
ടു്പപ്. എന്നിട്ട് എെന്ന ഇങ്ങെന ഒെക്ക െചയ്തില്ലേയാ. അവെന്റ മീശ മുറുക്കി
വേച്ചക്കണു കുേഞ്ഞ, കുരകരുേക്കാറി നി ണു. എൻെര പാവങ്ങളും കണ്ട്
അവനും കര . ഇല്ല, അവനും ചു്മമാ എേള്ളാളം കരഞ്ഞേപാെല എ
േതാന്നി. എന്തിനു വെന്നന്ന് അവൻ േക . കാശിവാതിെയ കണ്ടാേല പറയൂന്ന്
ഒേര പിടി പിടി്ചേചാ ഞാൻ .പിെന്ന അവൻ അക േപായി. നി നി
കാലും തളർ . കാശി വാതിെയക്കണ്ടപ്പം തളർച്ച തീർ .’
സുഭ : (ആത്മഗതം )’വിഷമി ഇക്കഥ േകട്ട്. ഒ നിശ്ചയമാണ്. ഇവരിൽ
ആർേക്കാ ഈ വീട്ടിെന റിച്ച് അറിവുണ്ട്. അെല്ലങ്കിൽ േമാഷ്ടി വാൻ വന്നി 
രി ന്ന കൂട്ടമാണ്. എല്ലാം അേന്വഷിച്ചറിഞ്ഞി ണ്ട്.( കാശം) ’ദ്വിഭാഷിെയ
രണ്ടാമതു കേണ്ടാ ആശാേന ?’
ആശാൻ : ’ഇല്ല. അവെന്റ എ ംപൂമു കാണാൻ എക്കിപ്പവും െകാതി.’
സുഭ : ’അയാൾ കരേഞ്ഞാ?നല്ലതിന്മണ്ണം ഓർമ്മി േനാക്കണം.’
ആശാൻ : ’ഛീ!ഛീ! അവൻ മല വ വിഴുന്നാലും അന ല്ല. എെന്നക്കണ്ടപ്പം
മാ ം, എേന്താ ഒന്നിത്തിരി വല്ലാെത ആയി. പിെന്ന ഒ കൂടി-അവെന്റ ൈക
എെന്റ േമ വച്ചപ്പം എന്തരു ചൂട്! രാപ്പനിയുള്ള കൂട്ടമാണ്. െവള്ളമില്ലാത്ത
രാച്യക്കാറേല്ല? ’
സുഭ : ’ആശാേന കണ്ടേപ്പാൽ വ്യസനിക്കാൻ സംഗതി എന്ത്? അയാൾ

ാന്തായിരുേന്നാ?’
ആശാൻ : ’സത്യം പറയാം. അവെനക്കണ്ടപ്പം ഞാൻ കര േപായി.
ചത്തവരു തിരി വേന്നാ എെന്ന േതാന്നി. ’
ഈ വാ കൾ േകട്ട് സുഭ െഞട്ടി, അരനാഴിക േനരം മിണ്ടാെത നി .
(ആത്മഗതം): ’ഇനി സംശയിക്കാനില്ല. കാശിവാസിെയ ഇവിെട അയച്ചത്
ദ്വിഭാഷിയാണ്. ജാതി മാറിേപ്പായി. ആഭരണങ്ങേളയും െകാ േപായി.
ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായി തട്ടി . കഷ്ടമായി ആകപ്പാെട. എന്തിനു തിര ?
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ആദ്യേമയുള്ള എെന്റ സംശയം ഇേപ്പാൾ സ്ഥിരെപ്പ . രണ്ടാമെത്ത സംശയവും
ശരിയായിരി . ഇനി അേന്വഷിേക്കണ്ട. ചികിത്സിച്ചാൽ മതി. േപാ 
യെതല്ലാം േപാെട്ട. ഇേപ്പാൾ ഉള്ള വിശ്വാസേത്താടുകൂടിത്തെന്ന എല്ലാവരും
ഇരിക്കെട്ട. തമ്പിഅേദ്ദഹത്തിന് ആളിെന്റ ഛായ ശരിയായി േതാന്നിയതിെന്റ
കാര്യവും മനസ്സിലായി. ദ്വിഭാഷികൂടി വന്നിരു . ആയാളാണ് അക
കടന്നത്. കണ്ടാൽ ആൾ അറിയുെമ വിചാരിച്ച് ആശാെന്റ മുമ്പിൽ മാ ം
െചന്നില്ല.’( കാശം)’പിെന്ന എെന്തല്ലാമായിരു ആശാേന ? ദ്വിഭാഷിേമ 
ത്തൻ ബൗദ്ധനാണ്. എവിടു വന്നവേനാ? നമുക്ക് അവെന്റ കാര്യെമാ ം
അറിേയണ്ട. അവർ പറഞ്ഞെതല്ലാം പറയണം.’
ആശാൻ : ’കുഞ്ഞ് എല്ലാം അറിഞ്ഞതുേപാെല േക ണു. നാരായണ!അടു
വരിൻ-പപ്പനാവ!രാമ !രാമ!എന്തരു കാലേമാ?കലി മുറ്റിയാലും ഇങങെന
വരുേമാ? ’
സുഭ : ’എന്താണാശാേന ? പറയണം?’
ആശാൻ : ’കാശിവാതി ഒരു കാര്യം പറ . ഒരു പട്ടര് അവിെട നി ന
വാങ്ങിേച്ചാ േപാെന്നന്ന്. നഞ്ചല്ലേപാലും െകാടുത്തത്.െചവന്ന മത്താ െപാ 
ടിേയ െകാടു േപാലും. തങ്കത്തിനു െവഴം െകാടുക്കാനാണ്. െവളിയിലാെര
അടു ം പറയരുെത ം പറ . ’ (യുവാരജാവിനു കടുക്കാനാെണ ഹക്കിം
ഊഹിച്ച വിഷമാണിത് ). ’തമ്പിഅങ്ങെത്ത അവിടുന്ന് എന്തരു െകാണ്ടന്നാലും
െതാടരുത് ’ എന്ന് അവൻതെന്ന പറ .’
ഈ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ സുഭ യുെട കായൈദർഘ്യം ഒ വർദ്ധി . മുഖം
േശാണമായി േശാബിച്ച്, പുരികങ്ങൾ വ്കരമായി ത്മമിലിട . ദന്തംെകാണ്ട്
അധരെത്ത കടിച്ചമർ കയാൽ ആ ഭാഗ നി ം രക്തം വഹി േവാ
എ േതാന്നി . േദഹം ആസകലം ഒ വിറ . ീകൾക്ക് സഹജമല്ലാ 
തുള്ള ആകൃതിേഭദേത്താടും രൗ ഭേയാടും േകാപേചഷ്ടകേളാടും സുഭജ
നിന്നതുകണ്ട്. േകസരിെയക്കണ്ട ജംബൂകെനേപ്പാെല നടുങ്ങി, വിറയേലാടുകൂടി
വൃദ്ധൻ പുറേകാ മാറി ടങ്ങി. ആശാൻെര സം മംകണ്ട് സുഭ യുെട േകാപം
ശാന്തമായി.
സുഭ : ’ആരാണു വിഷം വാങ്ങിയത് ?’
ആശാൻ : ’ആ കാക്കെക്കാറവൻ െചാടലമാടൻ ചുന്തരം അണ്ണാവി. ’
സുഭ : ’വിഷം േവണെമ േചാദിേച്ചാ? ’
ആസാൻ :’എന്നാണു കാസിവാതി പറഞ്ഞത്. അതു പറഞ്ഞ ഥിതിക്ക്, അവൻ 
തെന്നേയാ എേന്താ േമാട്ടിച്ചതും? ’
സുഭ : ’അവരാരുമല്ല. ആശാൻ പരി മിേക്കണ്ട. ഈ സംഗതികൾ ഒ ം
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ആേരാടും പറയരുത്. ’
ആശാൻ : ’കുഞ്ഞിനാെണയില്ല. എെന്റ േമായത്തനവും.’
സുഭ : ’അതിന റി േപടിേവണ്ട. ആശാൻ േപായി ഉണ്ണണം. ’
’പപ്പനാവൻ സഹായം ’ എ പറ െകാണ്ട് ആശാൻ നട . ഈ െസാല്ല
ഒഴിഞ്ഞാൽ മതി എേന്ന ആശാനു വിചാരമുണ്ടായിരു . ആശാൻ വടിയും
ഊന്നി േപാകുന്നതിനിടയ്ക്ക് തെന്റ അേപക്ഷെയ പല ാവശ്യം ആവർത്തിക്ക
ഉണ്ടായി. ആശാൻ മുമ്പിൽനി മറഞ്ഞേപ്പാൾ സുഭ െപെട്ട നിലത്തിരു .
മുഖത്തിെല ഗാംഭീര്യങ്ങൾ മറഞ്ഞ്, ആലസ്യേത്താടുകൂടി, തെന്റ ഹൃദയമാർദ്ദവ 
െത്ത ടീകരി മാറ് ഖിന്നത കലർന്ന്, ഫാലം കരത്താൽ താങ്ങിെക്കാണ്ട്,
കുറ േനരം ഇരു . പിന്നീട് എഴുേന്നറ്റ് അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം നട തുടങ്ങി.
’വിഷം തങ്കത്തിനല്ല, ഈ എനിക്കാണ് . തരെട്ട എ വ കേയാ? ഈ
ജ മരിച്ചാൽ ആർെക്ക േചതം? എങ്കിലും െവറുെത ജീവനാശം വരു  
ന്നെതന്തിന്? അതുമല്ലാെത ഇവരുെട ൈകയാൽ മരിക്കേയാ?ഇവെര ഒ
പഠിപ്പിക്കാെത വിടുകേയാ ? ഒരിക്കലും പാടില്ല. എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ക ന്ന
തീ ാഹ്മണനാമെത്ത ധരി ന്ന ആ നീചൻ അറിയു േണ്ടാ? മേറ്റ വഞ്ചകൻ
തമ്പി ഭു അറിയു േണ്ടാ? േലാകർ അറിയു േണ്ടാ? എെന്റ ഭർത്താവുതെന്ന
അറിയു േണ്ടാ? വ്യാജെയഴു ണ്ടാക്കി പട്ടരും ’അ ’ മായി ഞങ്ങെള
േവർെപടുത്തി, എെന്ന അനാഥയാക്കി; അവരുെട ഹിതങ്ങൾ വഴിെപ്പ 
ടാതിരുന്നതിന് എെന്ന അവർ കഠിനമായി വ്യസനിപ്പി ; ഇേപ്പാൾ ഇതാ
െകാ ന്നതിനും തുട . തമ്പി സിംഹാസനത്തിൽ കയറി ഭരി ന്നതും
പട്ടർ മ ിപ്പട്ടം വഹി ന്നതും ഒ കാണെട്ട. വരെട്ട ചാകാൻ. പേക്ഷ, അമ്മാ 
വൻ അറിഞ്ഞാൽ എ െച േമാ? അതു വിചാരി ഭീരുവാകേയാ? പാടില്ല.
’ഇ കാരെമല്ലാം ആേലാചി െകാണ്ട്, ഉടേനതെന്ന കാർത്ത്യായനിഅമ്മേയാ 
ട് അനുമതിയും വാങ്ങി, സുഭ ഭൃത്യന്മാേരാെടാന്നിച്ച് തെന്റ ഗൃഹത്തിേല
േപാകയും െച .
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അദ്ധ്യായം പതിെനട്ട്

മറിവില്ല ഞാൻ പറയു -ബാണബദ്ധനാ-
യനിരുദ്ധന വാഴു , ആർത്തനായി .” ”
മഹാരാജാവിെന്റ പു നായ ീപത്മനാഭൻതമ്പിയുെട പാദപത്മപാംസു 
ക്കൾ െചമ്പകേശ്ശരിഗൃഹെത്ത പൂതമാക്കിെച്ചയ്ത ശുഭരാ ിയേപ്പാലുള്ള മെറ്റാരു
രാ ിയിെല ചില സംഭവങ്ങെള ആകു ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരി  
ന്നത്. അന്നെത്തേപ്പാെലതെന്ന, മാരുതേദവെന്റ പടുത്വേത്താടുകൂടിയുള്ള
കലാശത്താൽ തങ്ങൾ ദുഃസ്ഥിതരാക്കാെമ ള്ള ഭീതിെകാെണ്ട ള്ള ഭീതി 
െകാെണ്ടന്നേപാെല താരതതികൾ കാർേമഘമണ്ഡലത്തിനിടയിലും ഭൂമി
അന്ധകാരാതിര ള്ളിലും മറഞ്ഞിരി . എന്നാൽ, ഇടവപ്പാതിയാകുന്ന
വൃഷ്ടിേദവതയുെട താപം വളെര ക്ഷയി കാണു ണ്ട്. നടനസുൂ ങ്ങ 
ളിൽ പരിജ്ഞാനവും തങ്ങളുെട ബുദ്ധിയിൽ മേനാഘർമ്മെമ ള്ള ഒരംശവും
തുേലാം കുറഞ്ഞവരായ ചില ൈപതങ്ങൾ കഥാനായികമാരായി രംഗങ്ങളിൽ

േവശിച്ചാൽ, ക്ഷണേനരംെകാ നി ധീനരാകയും ഇടയ്ക്കിെട േചങ്ങലദണ്ഡ 
ത്താൽ േ ാത്സാഹിപ്പിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ, ശംഗാരാദിരസങ്ങെള അഭിനയിക്കയും
െച േമ്പാെല, െപെട്ട ണർന്ന് ഒ ചാറും; പിെന്നയും ത ീവശയാകും; ഈ
വിധത്തിലായിരി വഋഷ്ടയിുെട സ്ഥിതി. മാരിയുെട സഹായംകൂടാെത 
തെന്ന മാരുതൻ ആ രാ ിെയ അതിഭയങ്കരരാ ി ണ്ട്. അതിനാൽ,
തിരുവനന്തപുരം രാജധാനിയിെല ധാന വീഥികൾേപാലും മനുഷ്യമൃഗാദി 
യായ ജീവജാലങ്ങളാൽ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല കാണെപ്പടു . എന്നാൽ
ഇതു സർവ്വസാധാരണമായി പറ കൂടുന്നതല്ലാേതയും ഇരി . എ െകാ 
െണ്ടന്നാൽ, ആണ്ടിയിറക്കം േദശെത്ത രണ്ടായി വിഭജി ന്ന രാജപാതയുെട
വടക്കരികിലായിട്ട് ഒരു വടവൃക്ഷം നിൽ ന്നതിെന്റ ചുവട്ടിൽ ര േപർ മാരുത 
േകാപെത്തയും രജനിയുെട ഭയങ്കരസ്വഭാവെത്തയും ഗണ്യമാക്കാെത തണുത്ത
ഭൂമിയിൽത്തെന്ന സ്ഥിതിെച . വടവൃക്ഷം ദ്വാപരയുഗാന്ത്യെത്തയും അന 
ന്തര സംഖ്യയില്ലാതുള്ള പാന്ഥപരമ്പരകെളയും ക ം, ’െകാണ്ടൽനിറംേപാെല
നീലയാം പ്തരാവലി ’െകാ തെന്റ അേധാഭാഗ ള്ള ഭൂമിെയ സംരക്ഷി ന്ന
സൂര്യകിരണങ്ങളുെട േവശനത്തിൽനി ം രക്ഷി ം നിൽ ന്ന ഒരു മഹാമര 
മാണ്. വൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഇരി ന്ന ര േപരും ആയുധപാണികളാണ്.
അവരുെട േവഷം ജ്ഞാനശക്തിയില്ലാതുള്ള ആ ആയുധങ്ങേളയും നാണി 
പ്പി . ധരിച്ചിരി ന്ന വ ങ്ങൾ കുേചലേനാേടാ െതക്കൻദി കളിെല
അടുക്കളക്കാറികേളാേടാ തത്ക്കാല ഉപേയാഗത്തിനായി വാങ്ങിയതുകളാ 
കണം. പേക്ഷ, ഹരിശ്ച മഹാരാജാവ് ചണ്ഡാലേവഷം ത്യജിജച്ചേപ്പാൾ
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ശ്മശാനത്തിൽ ഉേപക്ഷിച്ചതുകളായിരിക്കാം. വ ങ്ങളുെട സ്ഥിതി ഇ കാര 
മാെണങ്കിലും, അതുകൾ ധരിച്ചിരി ന്ന സ ദായം എ േയാ മാന്യന്മാരായ
ജനങ്ങളാൽ മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടി ള്ളതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത്
ഉത്സവമഠം എ പറയെപ്പടുന്ന അക്ഷയവിഭവശാലയുെട മുമ്പിൽ അരനാഴിക 
േനരം നിൽ ന്നവർക്ക് ഈ മാതൃകയുെട ദർശനം സുലഭമാണ്. യദൃച്ഛയാ വല്ല
ജനങ്ങളും തങ്ങെള കാണുന്നതായാൽ വലുതായ ആപ ണ്ടാകുെമ ള്ള ഭയം
ഈ ആളുകൾ െണ്ടന്ന് അവരുെട സാവധാനത്തിൽ മ ി ന്നതുേപാെലു 
ള്ള സംഭാഷണത്താൽ െവളിവാകു ണ്ട്. കിഴ കുറച്ചകെല നിന്ന് ഒരഹാൾ
വരുന്നതുേപാെല േതാന്നിയേപ്പാൾ ര േപരും േപടിേയാെട എഴു് നേന
വൃക്ഷത്തിൻെര പുറകിൽ മറ ശ്വാസം അടക്കിെക്കാ നി . പാന്ഥൻ തന്റ
െവഴി േപായതിെന്റ േശഷം േമൽപറഞ്ഞ രണ്ടാളുകളിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങെന
പറ : ’നമുക്ക് ഏഴരശ്ശനിയാണ്;സംശയമില്ല. ഇതാ ഈ േപായവനും
അങ്ങെനതെന്നയാണ്.’
രണ്ടാമൻ: ’അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത പാപികളാേരാ ആണ്. വീട്ടിൽ േകൾപ്പാ 
നും അേന്വഷിക്കാനും ആളുെണ്ടങ്കിൽ ഈ കുറ്റാ റ്റിരുട്ട തനി നടക്കാൻ
വിടുേമാ? ’
ഒന്നാമൻ: ’അവനും നമു ള്ളതുേപാെല വല്ലതും വലിയ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരി 

ം. ’
രണ്ടാമൻ:’ശപ്പ, എനി ാന്താെണന്നാേണാ നീ പറയുന്നത് ?ഉചിതമില്ലാത്ത
ഏഭ്യശിേരാമണിയാണു നീ. ’തീയൽ നന്നായി, അവിയൽ നന്നായി ’ എേന്നാ 
േരാ പറ െകാ ചാടിയവൻ നീയല്ലേയാ ?’
ഒന്നാമൻ : ’എ വച്ച് ?-െകാള്ളാം െകാള്ളാം. കൽപി െകാട്ടാരത്തിലിരി 
ക്കണം. അടിയങ്ങൾ ഏതു കുഴി.◌ിേലാ തീയിേലാ േവണെമങ്കിൽ േപായി
ചാടാം. പിെന്ന ഇെതെന്താരു മാതിരിയാണ്? ഒള്ള കരിപ്പഴ ണിെയല്ലാം
എടു തു ംെകാണ്ട് എവുന്നള്ളത്ത്! അതുംേപാട്ട്. അടിയൻകൂടി നിലംെപാ 
ത്തണെമ കൽപിച്ചത് എ ന്യായം?’
യുവരാജാവായ ഒന്നാമൻ : ’വേല്ലാരും കണ്ടാൽ േലശവും ശംശയിക്കയില്ല.
ഒരാൾ നിന്നാൽ മേറ്റ ആൾ മാന്യനാെണ കാണുന്നവർ വിചാരി ം.’
പരേമശ്വരൻപിള്ളയായ രണ്ടാമൻ : ’ഇെതല്ലാെമന്തിനാെണന്നാണ് അടിയെന്റ
േചാദ്യം. അടിയനും രാമയ്യനും അേന്വ,◌ിച്ചാൽ േപാരേയാ ?’
യുവരാജാവ്: (കുറ േദഷ്യേത്താടുകൂടി )’ഇന്നെല അേന്വഷിച്ചിട്ട് ഫലെമന്തായി 
രു ? ’ആൾ ഏെറേപ്പാകുന്നതിൽ താേനെറേപ്പാകുക നന്ന് ’ എന്നാണേല്ലാ
പഴെഞ്ചാ തെന്ന.’
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പരേമശ്വരൻപിള്ള : ’പഴെഞ്ചാല്ലിെനയും പഴങ്കയറിെനയും വിശ്വസിച്ചാൽ
കുഴിയിൽ ചാടുന്നതു ശട്ട്. ’
യുവാരാജവ്: ’േകൽ പരേമസ്വരാ, ഞാൻ ആ കാല്കകുട്ടിെയ വിശ്വസിച്ചത്
അബദ്ധമായി. എൻെര മു േമാതിരം അവെന്റ ൈകയിലുണ്ട്- ’
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ’െകടു !’
യുവരാജാവ്: ’എെന്തല്ലാം വർത്തി േന്നാ എെന്നാ ം അറിവാൻ പാടില്ല.
തിരുമുഖ പിള്ളെയ അവൻ കണ്ടിരിക്കയില്ല; തീർച്ചയാണ്. ഈ സ്ഥിതി 
യിൽ കുറുെപ്പാരാൾ മാ േമ ന െട ൈകവശമുള്ളതായി വിചാരക്കാവൂ. അയാൾ
നമു െചയ്ത സഹായെത്ത റി സ്മരണയിെല്ലങ്കിലും, ഇനിയുണ്ടാകാവുന്ന
ഫലങ്ങൾ േവണ്ടിെയങ്കിലും നാം അയാെള അേന്വഷി ക പിടിേക്കണ്ടത 
ല്ലേയാ? ’
പരേമശ്വരൻപിള്ള :(ഇരുട്ടാെണങ്കിലും ’ശരി ’ എ സമ്മതി ന്ന ഭാവത്തിൽ
തല കുലുക്കിെക്കാണ്ട് ) ’ഇെതാെക്ക അടിയെന്റ പഴമനസ്സിലും ഉണ്ട്. പേക്ഷ,
കൽപിച്ച് എന്തിനിതിെനാെക്ക വരുെന്നന്നാണ്. ’
യുവരാജാവ്: ’േവെറ ആൾ ഇല്ലാഞ്ഞി തെന്ന. ’
യുവരാജാവിനു േവണ്ട കാര്യങ്ങൾ സാധി ന്നതിനു തനി ം ൈവഭവമിെല്ല
സൂചിപ്പി പറഞ്ഞ വാ കൾ േക ണ്ടായ നീരസേത്താടുകൂടി പരേമശ്വ 
രൻപിള്ള ഹാസ്യമായി എേന്താ പറവാൻ ഭാവിച്ചതു പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് ഒരു
ശബ്ദം േകൾക്കയാൽ അമർത്തിെക്കാ . പടിഞ്ഞാറ് ഒരാൾ സംസാരിക്ക
ആയിരു . ’കഴ ട്ടം ആണ്. ആെമ വച്ചാല് ഒന്നാന്തഴം ആണ്; ജഗജില്ലി
ശിങ്കം! പിഴിച്ച് അമ . അവെവെക്കഴ. കുഴു ം, പട്ടാഴവും, തമ്പഴാനും കിമ്പ 
ഴാനും, എല്ലാെങ്കഴന്ന് എഴവുെകാണ്ടഴട്ട്. മാേങ്കായിക്ക ഴുപ്പ്! എഴാ കുഴുേപ്പ,
നിെന്റ ഒഴപ്പിപ്പെമവേഴഴാ?’എന്നിങ്ങെന രാമനാമഠത്തിെന്റ ഉള്ളിൽനി
ചാടുന്ന ആത്മഗതങ്ങൾ േക യുവരാജാവ് തെന്റ പാദത്തിെന്റ ശബ്ദം അയാൾ
േകൾക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള സാവധാനപതനങ്ങേളാടുകൂടി അയാളുെട
പുറകിൽ എത്തി, കുറ ദൂരം നട് നനിട്ട് പൂർവ്വസ്ഥാന മടങ്ങിെച്ച പരേമ 
ശ്വരൻപിള്ളേയാട് ഇങ്ങെന പറ . ’നിെന്റ അഭി ായങ്ങൾ ചിലെതാെക്ക
ശരി തെന്നയാണ്. നാം വളെര ഉേപക്ഷ കാണിച്ചിരി . ആെട്ട, പാദം
വയ്ക്കാൻ നിലം കിട്ടെട്ട. ഇതാ, ഈ രാമനാമഠം പറഞ്ഞതു േകട്ടിേല്ലാ? കാര്യം
നിന മനസ്സിലാേയാ? മാേങ്കായിക്കൽകുറു്പപിെന കഴ ട്ട പിള്ളയാണ്
പിടികൂടിയിരി ന്നത്. അതുെകാണ്ട് അ ഭയെപ്പടാനില്ല. കുറു്പപിെന
െകാല്ലാൻ കഴ ട്ടം അനുവദിക്കയില്ല. പട്ടാളെത്ത റി ം ഇവൻ എേന്താ
പറ . എന്താെണ മനസിസലാകുന്നില്ല. ഇതാ രാമയ്യൻ വരു . െന്താ
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രാമയ്യൻ. സുന്ദരയ്യെന്റ പുറപ്പാട് എന്തിനായിരു ? ’
യുവരാജാവും പരേമശ്വരൻപിള്ളയും കുടമൺപിള്ളയുെട ഗൃഹത്തിൽ കട
മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പ് ആ സ്ഥല േണ്ടാ എന്നേന്വഷി ന്നതിനായി പുറെപ്പ 
ട്ടതായിരു . േമൽപറഞ്ഞ വടവൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ െച േചർന്നതിെന്റ
േശഷം ആ ഗൃഹത്തിെല സ്ഥിതി ഒ േനാക്കി വരുന്നതിനായി രാമയ്യെന
നിേയാഗി .രാമയ്യൻ കുടമൺപിള്ളയുെട ഭവനപരിേശാധനയ്ക്കായി േപായി
കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൽ ഒരാൾ ൈകയിൽ ചില സാധനങ്ങളും വഹി െകാ കി 
ഴേക്കാ േപാകുന്നതു കണ്ട് യുവരാജാവിനു ചില സംശയങ്ങൾ േതാ കയാൽ
രാമനാമഠത്തിെന്റ പുറെക എത്തിയതുേപാെല, അയാേളയും കുറ പി ടർ .
ഈ മത്താൽ, േപായ ആൾ സുന്ദരയ്യനാെണ യുവരാജാവിനു മനസ്സിലാ 
യി.എന്നാൽ ഭയങ്കരമായുള്ള രാ ി, തെന്റ ഭാര്യഗൃഹത്തിേല തെന്നയാകെട്ട,
യജമാനനായ തമ്പി ഉറ ന്നതിനു മുമ്പിൽ േപാകുന്നതാകെട്ട, യജമാനനായ
തമ്പി ഉറ ന്നതിനു മുമ്പിൽ േപാകുന്നതിനുണ്ടായ ആവശ്യം എേന്താ കൃ ിമം
ആെണ ം, അെല്ലങ്കിൽ ാഹ്മണൻ തമ്പിെയ േവർെപ േപാരികയിെല്ല ം
യുവരാജാവു നിശ്ചയി െകാണ്ട്, രാമയ്യൻ തിരി വടവൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
എത്തിയ ഉടൻതെന്ന സംഗതികൾ ധരിപ്പിച്ച് അയാെള സുന്ദരയ്യെന്റ ഭാര്യാ 
ഗൃഹമാകുന്ന കാല ട്ടിപ്പിള്ളയുെട വീട്ടിേലക്ക് അയ . യുവരാജാവിൻെര
േചാദ്യത്തിനുത്തരമായി ാഹ്മണൻ ഇങ്ങെന അറിയി : ’സ്വാമീ, സുന്ദരയ്യെന്റ
സ ദായങ്ങൾ അറിവാൻ യാസമാണ്. ഞാൻ അക കടന്ന്, ചില വാഴകളു 
െട മറവിൽ ഒളി നി . അയാൾ ഭാര്യെയ വിളി മുറിക്കക െകാ േപായി
സംസാരി . ഒരു േകാടാങ്കി, ഇന്നെല കണ്ടവൻതെന്ന-അവൻ അവിെട
ചുറ്റി നട ന്നതുെകാണ്ട് അടുക്കാൻ പാടില്ലായിരു . സുന്ദരയ്യൻ എേന്താ
◌്പകടം ആേലാചിക്കതെന്നയാണ്.’
യുവരാജാവ്: ’അതു ര പക്ഷമായി വിചാരിേക്കണ്ട; നിശ്ചയമാണ്. എെന്ത 
ന്നറിവാനും കഴിവില്ലേല്ലാ. ആരാണ് ആ േകാടാങ്കി? സുന്ദരയ്യനുമായിട്ട്
എ ബന്ധമാണ്?(വ്യസനേത്താടുകൂടി ) ’ഇയാൾ ഈ രാജ്യെത്ത മുടി 

ം;നിവൃത്തിയില്ല.’
രാമയ്യൻ: ’നിവൃത്തിയിെല്ല കൽപിക്കണ്ട. ഇങ്ങെന കൃ ിമബുദ്ധികളായുള്ള 
വെര കൃ ിമംെകാ തെന്ന േതാൽപിക്കണം. നാഗാ ത്തിന് ഗരുഡാ ം.

ഹ്മാ ത്തിന് ഹ്മാ ം തന്ന െ ത്യ ം. ’
യുവരാജാവ്: ’ശരി, അതിനാൽ- ?’
രാമയ്യൻ: ’സുന്ദരം ഇേപ്പാൾ തിരി വരും. കൽപനയുെണ്ടങ്കിൽ, നാെള സമു  
ത്തിൽ മത്സ്യങ്ങളുെട വയറ്റിൽ. ’
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യുവരാജാവ്:’അെതങ്ങെന?’
രാമയ്യൻ : ’കിള്ളിയാർ വഴിയിലാണ്. പരേമശ്വരൻപിള്ളയും കൽപി 
ച്ചാൽ-(േശം വാ കെള അടക്കിെക്കാണ്ട് ) ഹ്മസ്വം കിട ന്നതുെകാെണ്ട 
ന്ത്?അശ്വത്ഥന്മാെര എ വധം െച ?േ ാാണാചാര്യെര െകാ കയല്ലായിരു 
േന്നാ? ാഹ്മണനു ാഹ്മണെന െകാ കൂെട മാ ം ഒരു വിധിയുമില്ല. ’
യുവരാജാവ്: ’പാടില്ല രാമയ്യൻ. വഞ്ചി െകാല െച ന്നതു കഷ്ടം!’
രാമയ്യൻ : ’സ്വാമീ, സുന്ദരം ാഹ്മണമാനെത്ത എ യും നികൃഷ്ടമാ .
സമുദായത്തിെന്റ അവസ്ഥെയ രക്ഷിക്കാൻേവണ്ടിെയങ്കിലും അയാെള സംശയം
കൂടാെത- ’
യുവരാജാവ്: ’പാടില്ല, പാടില്ല. ’
രാമയ്യൻ : ’രാജ്യത്തിേന്റയും സ്വാമിയുേടയും രക്ഷ- ’
യുവരാജാവ്: ’വരൂ, മഹാസിദ്ധാന്തിയാണു താൻ. പരേമസ്വരെന അമർ്തതാം.
ത് നേനാടു വാദി നിൽക്കാൻ വളെര യാസം. മാേങ്കായിക്കൽകുറു്പപ്
എവിെടയുെണ്ട ഞങ്ങളറി . ’
രാമയ്യൻ : ’അതു നന്നായി. ആപെത്താ മില്ലവേല്ലാ ?’
യുവരാജാവ്: ’ഇല്ല. ബന്ധനത്തിലാെണ േതാ . ഒ കിൽ കഴ ട്ട 

പിള്ളയുെട വക ീപണ്ടാര വീട്ടിൽ. അെല്ലങ്കിൽ െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ
കാണും. ഈ ര സ്ഥല മാണ് വലിയ കല്ലറകൾ ഉള്ളത്. ’
രാമയ്യൻ: ’എന്നാൽ വിടീക്കാൻ വഴിെയങ്ങെന ? ’
യുവരാജാവ്: ’െചമ്പകേശ്ശരിയിലാെണങ്കിൽ വഴിയുണ്ട്. അവിടെത്ത ആയുധ 

രയിൽനി കല്ലറയിേല വഴിയുെണ്ട ം ആയുധ രയിെല താേക്കാൽ
മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരു വടി സമ്മാനിച്ച വൃദ്ധെന്റ ൈകയിലാെണ ം ന െട,
ആ സാധു, മരി േപായ അനന്തപത്മനാഭൻ പറ േകട്ടി ണ്ട്. കിഴവന്
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാേരാടു ബഹുവിേരാധമാണ്. നെമ്മ റി സ് േനഹമാണ്.’
രാമയ്യൻ : ’ ീപണ്ടാര വീട്ടിലാെണങ്കിൽ ഞാനുേമ . ’
യുവരാജാവ്: ’ തനിക്കവിെട വല്ല സ്വാധീനവുമുേണ്ടാ? ’
രാമയ്യൻ : ’കഴ ട്ട പിള്ള ഇവിെട ഇല്ല. ചില വാല്യക്കാർ മാ േമയു .
ഇന്നലെത്ത അേന്വഷണംെകാണ്ട് ഇ യും അറി . വഴി സ്വാമി അറിയമ്ട.
ഞാൻ െകാണ്ടരാം. ’
പരേമശ്വരൻപിള്ള : ’േപാകാം. ഇതാ ആേരാ ര േപർ വരു . മറ െകാ 
ള്ളാം. ’
ര േപർ രാജപാതവഴി പടിഞ്ഞാേറാ കുറ ദൂരം നടന്നിട്ട് കുടമൺപിള്ള 
യുെട ഗൃഹത്തിേലക്കായി ഒരാളും, േനേര പടിഞ്ഞാേറാ മേറ്റ ആളും, ഇങ്ങെന
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പിരി .
യുവരാജാവ്: ’സുന്ദരയ്യനേല്ല േനെര േപായത്?’
രാമയ്യൻ : ’കുടമൺപിള്ളയുെട വീട്ടിേല തിരിഞ്ഞത് സുന്ദരത്തിെന്റ ഭാര്യയാ 
ണ്.’
യുവരാജാവ്: ’അവിെട ഒരു വ്യഭിചാരിണിയുെണ്ട േകട്ടി ണ്ട്. നല്ല കൂ  
മാണ്. േചരണ്ട ആളുകൾ എല്ലാം േചർന്നി ണ്ട്. നല്ല േയാഗം! എന്താണ്
അവളുെട േപര്? സുഭ . പരേമശ്വരൻ കണ്ടി ണ്ട്; ഇേല്ല? ക്◌ൃ ിമത്തിൽ
അതിവാസനയാെണന്നാണു ജന തി.തമ്പി, രാമനാമഠം ഇവെരല്ലാമാണ്
സംസർഗ്ഗെമ ം േകട്ടി ണ്ട്. അതിനാൽ സുന്ദരയ്യെന്റ ഭാര്യ വൃഥാ േപാകുന്നതല്ല.
എേന്താ സേന്ദശവുംെകാ േപാകയാണ്. അസ ക്കളുെട കഥെയ റിച്ച്
ആേലാചിേക്കണ്ട, നടക്കാം. പരേമസ്വരാം, രാമയ്യൻ നെമ്മ വി േപായി കുറ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരാൾ പടിഞ്ഞാേറാ േപായത്. ആരാെണന്നറിഞ്ഞില്ല?’
പരേമശ്വരൻപിള്ള : ’പാഴൂർേപായി അേന്വഷിക്കാം. ’
യുവരാജാവ്: ’പരേമശ്വരന് ◌ുറക്കം വ തുടങ്ങി. ഇനി ഇവിെട നി് നനാൽ
കണക്കല്ല. പട്ടാണിൈവദ്യെന്റ മരു േസവിച്ചിട്ട് അമ്മാവനു സുഖമുേണ്ടാ
എ ം അറിയാം. േപാകാം. െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ േകറിയിട്ട് േനെര െകാട്ടാര 
ത്തിേലക്ക്. ’
യുവരാജാവിെന്റ ഈ വാ കൾ േകട്ടയുടെന രാമയ്യൻ രാജപാതയിൽ കട
മുമ്പിൽ നട തുടങ്ങി. അൽപം താമസിച്ചിട്ട് യുവരാജാവും പരേമശ്വരൻപിള്ള 
യും അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമി . വഴിയിൽ വല്ലതും ആപത്തിനു സംഗതിയുേണ്ടാ
എന്നറിയുന്നതിനായി രാമയ്യൻ മുമ്പിലും, യുവരാജാവും ഭൃത്യനും പുറെകയും,
ഇങ്ങെന യാ ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ നാലാമനായ ഒരാൾ രാജപാതയിൽ എത്തി.
ഈയാൾ കിഴ നി വരുന്ന പാന്ഥനായിരു . തെന്റ മുമ്പിൽ നട ന്ന ര  
േപെരയും കണ്ട് ആെരന്നറിയുന്നതിന് അയാൾ േമാഹമുണ്ടായി.’ഓടിെച്ച
േനാക്കിയാൽ ശരിയല്ല. ആെരങ്കിലും ആകെട്ട. ശുദ്ധപീറനായന്മാരാേരാ
ആണ്. ഇവെരന്തിനായി ഈ മരത്തിെന്റ താെവ നിന്നിരു ? എെന്തങ്കിലും
ആകെട്ട. ഒ ഭയെപ്പടുത്താം. ’എന്നിങ്ങെന ആേലാചി നിശ്ചയി െകാണ്ട്
ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു െചറിയ വില്ലിെന എടുത്ത് ഞാൺവലി പൂട്ടി
ലാ േനാക്കി ഒരു അ ം േയാഗി . പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട ശിരസ്സിന്
ആഭരണമായിരുന്ന പഴ ണിെയ അതിെന്റ സ്ഥാന നിന്ന ഇളക്കി അൽപം
മുേന്നാ പായി നില പതിപ്പി .’ തിരുേമനീ! എ പരേമശ്വരൻപിള്ള
ഭയേത്താടു വിളിച്ചതും അയാളുെട ൈക കട പിടി െകാണ്ട് യുവരാജാവ്
ഓടി ടങ്ങിയതും വ ം താഴ വീണേതാടുകൂടിത്തെന്ന കഴി . ഓടി
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രാമയ്യെന്റ അടുത്തായേപ്പാൾ ’ഓടിെക്കാ ക, ആപ ണ്ട്, എതൃ നി
ലഹളയുണ്ടാേക്കണ്ട ’ എ യുവരാജാവു പറ . തെന്റ സ്വാമിയുെട അഭിമതം
പൂർണ്ണമായി ക്ഷേണന ധരിച്ച് രാമയ്യൻ യുവരാജാവിെന്റ പിൻഭാഗത്തിന് ഒരു
രക്ഷയായി ഇടയ്ക്കിെട പുറകിൽ േനാക്കിെക്കാണ്ട് േവഗത്തിൽ ഓടി ടങ്ങി.
ഇതിനിടയ്ക്ക് വ ം ദൂരെത്തറിച്ചതുമാ ം കണ്ട് ഇ ഭീരുത്വം കാണിച്ച നായ 
ന്മാർ ആരാെണന്ന് അറിയണെമന്ന് കാട്ടാളെനേപ്പാെല യുവരാജാവിെനയും
മ ം പി ടർ തുടങ്ങിയ വില്ലാളിക്ക് അധികം ആ ഹമുണ്ടായി. പാദം നില 

െതാടാെത ഓടുന്നതിനിടയിൽ രണ്ടാമതും അ ം ഒ െതാടു വലി .
എന്നാൽ അ േത്താടുകൂടി വി ം ഒരു ഏറ് ചീറിെക്കാണ്ട് ആകാശത്തിേല
തിരിച്ചതു കണ്ട് രാക്ഷസെനേപ്പാെല ചിരി ം കയർ ം, തെന്റ മത്തിനു വി 
രുദ്ധം വരുത്തിയ പുരുഷെന ഭക്ഷി െമ ള്ള നാട്യേത്താടുകൂടിയും, തിരി
കിഴേക്കാ േനാക്കി ടങ്ങി. ാകൃതമായ ഒരു സ്വരൂപമാണ് മുമ്പിൽ കാണ 
െപ്പട്ടത്. അതിനാൽ ഉണ്ടായ േകാപത്തിൽ അർദ്ധവും ശമി എങ്കിലും ’ആെരടാ
അത് ?’ എ പത്താംശതവർഷത്തിെല സവ്യസാചി ആയിരുന്ന ചുള്ളിയിൽ
മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള േചാദ്യം തുടങ്ങി. ഈ േചാദ്യത്തിന് ഉത്തരമായുണ്ടായത്
’ഒളിയമ്പാൽ വാലിതൈല-വീശി വരക്കാണയിെല ’ എെന്നാരു പാട്ടായിരു .
മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള പാ േകട്ട ഉടേനതെന്ന ആൾ ആരാെണ മനസ്സി 
ലായി.’എടാ, മാർത്താണ്ഡെന്റ അമ്പിെന തട്ടിക്കളയാൻ നീ ആണാേയാ?
വാ, വാ, േപടിേക്കണ്ട; അടു വാ ’ എന്ന് ആദ്യഭാഗം ആശ്ചര്യേത്താടും
ഉത്തരാർദ്ധം കരുണേയാടും പറ . ന െട ാന്തേവഷക്കാരനായ ചാന്നാൻ
ആയിരു യുവരാജാവിെന ലക്ഷ്യമാക്കി വലിച്ച അ െത്ത ഒരു വടിെകാണ്ട്
എറി നില വീഴ്ത്തിയത്. മാർത്താണ്ഡൻപിള്ളയുെട കരുണേയാടുകൂടിയുള്ള
സ്വാഗതവചനം േകട്ട്, ൈധര്യേത്താടുകൂടി ചാന്നാൻ അയാളുെട അടു െച .
മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള : ’നീ എന്തിനു വെന്നടാ ഇവിെട ?’

ാന്തൻ : ’മാേങ്കായിക്കൽ ഏമാൻ ഇെങ്ക വന്താര്. ’
മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള: ’എന്തിെനടാ പയേല ?’

ാന്തൻ : ’നാട്ടരശർ തിരുവടികൾക്ക് ഉതവിെശയ്യ. ’
മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള: ’ അേങ്ങർക്ക് ഇ പി പിടിേച്ചാ? എവിെടയാെണടാ
താമസം?’

ാന്തൻ: ’അതറിയപ്പണി ’
മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള:’ ഛീ! കള്ളപ്പട്ടീ, എവിെട എ പറ’

ാന്തൻ:’അടിയൻ അറിഞ്ചാ െചാല്ലമാെട്ടണ്ണാ?’
മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള: ’എടാ േകൾക്ക്. അന്ന് എെന്ന ഒരു പാ കടിച്ചേപ്പാൾ
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നീ ആ വിഷം നീക്കി. അതിന് േവലക്കാരുെട വായിൽനിന്ന് നിെന്ന ഞാൻ
രക്ഷി . അങ്ങെന കടത്തിനു കടംെകാണ്ട് എെന്റ ചുമതല തട്ടിക്കിഴിച്ചിരി 

. മാർത്താണ്ഡെന്റയടുത്ത് കളിക്കാെത എവിെടയുെണ്ട പറേഞ്ഞക്ക്;
അതാണു നല്ലത്. ’

ാന്തൻ: ’ ഇെതന്നാ കൂത്താ? പിച്ച എപ്പടി അറിയുെമണ്ണാ? ഏമാമ്മാെര
തൂച്ചിക്കണ േവല പിച്ചെക്കന്നാ? ’
മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള ചാന്നാെന്റ വാ കൾ സത്യമാെണ േബാദ്ധ്യം
വന്നില്ല. ’നീചപ്പരിഷകൾ േകറിേക്കറി െകാമ്പിലായിരി ’ എ പറ 

െകാണ്ട്, കൃതഘ് നനായി േലശവും കരുണകൂടാെത, േവലു റുപ്പിെന്റ
കൃതെത്ത അനുഗമിച്ച് ചാന്നാെന്റ െചകിടത പാദത്താൽ ഹരി ന്നതി 

നു ഭാവി . എന്നാൽ ഈ മത്തിെന്റ അവസാനം മാർത്താണ്ഡൻപിള്ളയുെട
ഉേദ്ദശ്യത്തിനും ഉറപ്പിനും ഏറ്റവും വിപരീതമായിരു . ഹരി ന്നതിനായി
ഒരു പാദം ഇളക്കിയ ആളിെന്റ മേറ്റപ്പാദവും നില നിന്ന് ഇളകി, കരണംകു 
ത്തി ഒ മറിഞ്ഞ്, േകമനായ മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള ഭൂമിേദവിെയ പുണർ . ’
ആഹാ! എെന്റ ഒരമ്പിന് നീ ഇര’ എ പ െഞരി െകാണ്ട് മാർത്താണ്ഡൻ 
പിള്ള എണീറ്റ് തെന്റ ബാണാസനേത്തയും മ ം തിരഞ്ഞ് എടു . ’േനേര
തമ്പി അങ്ങെത്ത അങ്ങ്; പിെന്ന െചമ്പകേശ്ശരിയിലും ’ എ ള്ള ആത്മഗത 
േത്താടുകൂടി പടിഞ്ഞാറു േനാക്കി നട .
ഇതിനിടയിൽ മഹാനായ തമ്പി തെന്റ മന്ദിരത്തിൽ ഇരുന്ന് ഓേരാ ആേലാചന 
കൾ കഴിച്ചിരി . സുന്ദരയ്യൻ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഭാര്യാ ഹത്തിേല
തമ്പിയുെട അനുവാദേത്താടു കൂടി േപായി. ര നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തമ്പി 

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉന്നതപദവി ലഭിച്ചാലും ഉണ്ടാകാത്തതായ സേന്താഷെത്ത
ജനിപ്പി ന്ന ഒരു കാഴ്ച്ച സാധി . യുവരാജാവും പരേമശ്വരൻപിള്ളയും തനി
വടവൃക്ഷ വട്ടിൽ നിൽ േമ്പാൾ വഴിേയ പടിഞ്ഞാേറാ േപായ ആളാണ്
തമ്പിയുെട മുമ്പിൽ ത്യക്ഷമായത്. തമ്പി ആനന്ദപരവശനായി ആഗതനായ
സത്വെത്ത ആലിംഗനം െചയ്ത് ’ഹ ഹ! തരത്തിനു വ ! നല്ല േജാലി ഉണ്ടിന്ന്;
കഥെയാെക്ക പിെന്ന.ആരും കാണരുത്. വാ, േകറ്, ഇതാ ഈ പുരമുറിക്ക 
കത്തിരുേന്നാ. േവേറ ആളുെണ്ടങ്കിൽ നിെന്ന ബുദ്ധിമുട്ടി ന്നില്ല ’ എ ള്ള

സ്താവനകേളാടു കൂടി താൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരയ്ക്കകത്ത് അയാെളപ്പിടി
തള്ളിവിട്ടിട്ട് വാതിലും ബന്ധി . കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ രാമനാമഠത്തിൽപിള്ള
തമ്പിയുെട മുമ്പിൽ എത്തി െതാഴുതു. തമ്പി െഞളി ഗൗരവേത്താടുകൂടി
’എെന്തല്ലാമാണ്? നമു േവണ്ടി കഴ ട്ടം ഒരു മിടു ം ഒരു മിടു കാട്ടി എ
േക . മാേങ്കായിക്കൽ റുപ്പിെന പിടിച്ചി , ഇേല്ല? ’
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രാമനാമഠം: ’ഉത്തഴവ് ’
തമ്പി : ’േയാഹത്തീ തിഴി േപാവുേമ്പാൾ കണ്ട്, പതുെക്ക കളിപ്പി
വിളിേച്ചാ േപായി, കഴുക്കിലിട്ട് ഇഴുക്കിയും കള . ’
തമ്പി : ’ കഴ ട്ടത്തിനു നേമ്മാടു കുറ നീരസം ഉെണ്ടന്നാണേല്ലാ േകട്ടത് ?’
രാമനാമഠം : ’അങ്ങെത്ത അഴുത്ത് ഒെണ്ടങ്കിെലന്ത്? ശവെത്ത േപാവാൻ
പഴയണം. േയാഗത്തിെന കളിപ്പിച്ചാല്, അവന്റ െതല മ തി ം. ’
തമ്പി: ’ േഭഷ് ഏർപ്പാട്! നമു കഴ ട്ടെത്ത റി ം ബഹുസേന്താഷമാണഅ.
േകേട്ടാ രാമനാമഠം, രാമനാമഠം േവണം ന െട വലിയസർവ്വാധി ആയിരി 
ക്കാൻ. ’
രാമനാമഠം: ’ ഓേഹാ, എന്തഴിനും ഞാൻ ആളുതെന്ന. ’
തമ്പി: ’പിെന്ന, ഈ മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിെന്റ വരവും കഥയും േകട്ട് നമുെക്കാ 
രാേലാചനയുണ്ടായിരി . രാമനാമഠം മാ ം അറിഞ്ഞാൽ മതി; പുറ
പറയണ്ട.വരണം, സ്വകാര്യമായി പറയാം. ’
രാമനാമഠം: ’ഇല്ല, സത്യം.ഉത്തഴവാകണം.’
തമ്പി രാമനാമഠത്തിെന അടു വിളിച്ച് ഏകേദശം അരനാഴിക മ ി െകാ 

നി . അനന്തരം അയാൾ ഇങ്ങെന പറ : ’േയാഗത്തിെന്റ നിശ്ശയം
അങ്ങെന അല്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് എനിക്ക് പാഴില്ല. വല്ലവഴും ആണുങ്ങഴുെണ്ട 
ങ്കിൽ തീട്ടട്ട്.’
ഇ യും സംഭാഷണം ആയേപ്പാൾ സുന്ദരയ്യൻ അക േവശി . രാമനാ 
മഠത്തിെന കണ്ടേപ്പാൾ, തമ്പി തെന്റ ശുദ്ധഗതിെകാണ്ട് സുഭ യുെട േനർ
നട ന്ന വഞ്ചനെയ അയാേളാടു പറ േപായിരി േമാ എ ശങ്കിച്ച്, സുന്ദ 
രയ്യൻ വിളറി, തമ്പിയുെട മുഖ േനാക്കി. ’അെതാ ം േപടിക്കണ്ട ’ എ ള്ള
ഭാവത്തിൽ േന ങ്ങൾെകാ ചില അഭിനയങ്ങൾ കാണിച്ച് സുന്ദരയ്യെന
സമാധാനെപ്പടുത്തി. തമ്പിയും രാമനാമഠവും തമ്മിലുള്ള തർക്കവിഷയെത്ത
സുന്ദരയ്യേനാട് തമ്പിഅവർകൾതെന്ന സ്താവി .
സുന്ദരയ്യൻ: ’രാമനാമഠത്തങ്കേത്തക്ക് ഇവളവു പയമാ? നാൻ താൻ െശ ടിേറൻ.
’
തമ്പി: ’താൻ േവെണ്ടേടാ. ഒരു സംശയവും ഉണ്ടായി ടാ. ആളുണ്ട്. എല്ലാം
ഭംഗിയായി നടത്താം. ’
ആ സംഗതിെയ റിച്ച് ഓേരാ തീരുമാനങ്ങൾ െച ന്നതിനിടയിൽ ഒരു
പട്ടക്കാരൻ അക കടന്ന് ’ചുള്ളിയിൽ മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ള വ നിൽ ’
എ തമ്പിെയ ഹിപ്പി . ’വരാൻ പറ ’ എ തമ്പി ഉത്തരവായി.
തമ്പി: ’തിരുമുഖ പിള്ള ന െട ഭാഗ തെന്ന എ നിശ്ചയമായി.
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രാമനാമഠവും സുന്ദരയ്യനും എെന്റ വലതും ഇടതും ൈകകളാണ്. നിങ്ങൾ െകാ 
െകാള്ളിച്ച േകാള് എ ഭംഗിയായിപ്പറ്റി ! ഇങ്ങെനയാണ് ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം

കാണിേക്കണ്ടത്. ’
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അദ്ധ്യായം പെത്താൻപത്

ദന്തിഗാമിനി തെന്റ ൈവഭവം ചി ം ചി ം.” ”
യുവരാജാവ് േവഷച്ഛന്നനായി വടവൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ സുഭ
രാമനാമഠത്തിൽപിള്ളേയാടു സംസാരി െകാണ്ടിരിക്ക ആയിരു . സുഭ യുെട
മുറി െതേക്കാ ള്ള വാതിൽ ബന്ധിച്ച് പടിഞ്ഞാറുനിരയിലുള്ളതു തുറന്നി 
ട്ടിരി . മുറിക്കകം ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കീ ണ്ട്. സുഭ യും ീപത്മനാഭൻ
പശ്ചിമസമു ത്തിൽ ആറാടുവാൻ എഴുന്ന ന്ന സമയം ’ഉഭയപാർശ്വത്തിലും
േമവും ഉന്നതസൗധപംക്തി’യിെല ജാലകങ്ങെള വിതാനി ന്നതിനായി
സ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്ന ’രംഭ ’കെളേപ്പാെല രത് നമയമായുള്ള ആഭരണങ്ങെള 
െക്കാ ം കസവുള്ള വ ങ്ങെളെക്കാ ം തെന്റ േദഹെത്ത അലങ്കരിച്ചിരി  

.സുഭ യുെട േദഹേത്താടു സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന സ്വർണ്ണഭൂഷണങ്ങൾ
യാെതാരു കാരണത്താലും േ ശി ന്നിെല്ലേന്ന ഉ . അക മദ്യവും, പുറ
സുഭ യുെട സൗന്ദര്യവിലാസ മേനാജ്ഞതയും, ഇങ്ങെന ര ശക്തികളുെട
ഇടയിൽ അകെപ്പട്ട് വിധുരനായിത്തീർന്നിരി ന്ന രാമനാമഠത്തിൽപിള്ള ചില 
േപ്പാൾ ൈസര ിയുെട സന്നിധിയിൽ കീചകെനന്നേപാെലയും, ചിലേപ്പാൾ
ഭൂപതിയായ സീതയുെട സന്നിധിയിൽ ഹനുമാെനന്ന േപാലയും, കാമപാരവശ്യ
രസികത്വങ്ങെളയും, ഭ നുസരണവിനയാദിയായുള്ള രസങ്ങേളയും, ഇടവി  
കടിപ്പി . ഏകേദശം ര നാഴിക സംസാരി െകാണ്ടിരുന്നതിെന്റ േശഷം
രാമനാമഠത്തിൽപിള്ള വിടവാങ്ങി യാ യ്ക്കാരംഭി . അനുയാ യായി കുറ ദൂരം
കൂടിനടന്നിട്ട് ഉത്സാഹേത്താടുകൂടി ’വരാതിരിക്കരുത്. അധികം താമസിക്കരുത്,
ഈ രാ ിയിൽ. നല്ലകാലം വരു . ഓടിേപ്പാകണം ’ എ സുഭ പറഞ്ഞതു
തടഞ്ഞ് ’െചമ്പകം വഴാൻപഴഞ്ഞാല്, ഴാമനാമഴത്തിനു േവെഴയുേണ്ടാ-െകാ 
ളാം ’ എന്ന് ആ മഹാനും പറ പിരി .സുഭ തെന്റ പുരമുറിക്കക
കടന്ന് കട്ടിലിേന്മൽ ഇരിപ്പായി. സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ േമഘശൂന്യമായുള്ള
ആകാശത്തിെന്റ തിബിംബത്താൽ ഏറ്റവും രമണീയമായും, വായുവിെന്റ
മാന്ദ്യത്താൽ നിശ്ചലമായും കാണെപ്പടുന്ന തടിനീജലം േപാെല സുഭ യുെട
മുഖം അതിശാന്തമായിരി . ആ ീയുെട ഉള്ളിൽ യാെതാരു കാല ം
യാെതാരു വ്യസനവും േവശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിന്മണ്ണം സ്വസ്ഥയായിരു െകാണ്ട്
പഠിച്ച പാഠങ്ങെള ഹൃദിസ്ഥമാ ന്നതുേപാെല ഇ കാരം വിചാരം തുടങ്ങി:
’ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കൃ ിമങ്ങളിൽ െച ചാടുന്നത്? തങ്കത്തിെന
കുറി ള്ള സ് േനഹത്തിനാൽ, തങ്കെത്ത റിച്ച് എനിക്കി സ് േനഹത്തിനു
സംഗതി എന്ത്? അച്ഛെന്റ ആകെട്ട, അമ്മാവെന്റ ആകെട്ട,സ്ഥാനത്തിൽ
അവളുെട അച്ഛൻ ഒരാൾ മാ േമ നിഷ് കപടമായുള്ള സ് േനഹേത്താെട എെന്ന
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ലാളിച്ചിെട്ടാ . എെന്റ (ശാന്തത നീങ്ങി മുഖം ചുവന്ന് കണ്ണിൽ അ ക്കൾ
മിന്നി ടങ്ങി) അമ്മെയ െകാല്ലാൻ തുടങ്ങിയ അമ്മാവെന അേദ്ദഹമാണ്
തടസ്സംെചയ്തത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് എെന്ന ലാളിച്ചി ണ്ട്. പിന്നീട് ഗുണേദാഷം
പറ തന്നി ണ്ട്. ഈ രാമനാമഠത്തിെനേപ്പാെലയും മ ം അനാഥയായ
എെന്ന ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ േവശിപ്പിക്കാൻ മിച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ അപ്പഴേപ്പാഴുള്ള ശാസനയാണ് മഹാവ്യസനങ്ങൾക്കിടയിലും മന ഖം
അനുഭവിപ്പിക്കാൻ േവണ്ട നിഷ് കന്മഷത്വം എനി സമ്പാദി തന്നി ള്ളത്.
ഉപകർത്താവായ അേദ്ദഹത്തിന് എന്നാൽ ഒ ം ത പകാരമായി െചയ്യാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.എന്നാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകെള ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമായി, തി 
ഫേലച്ഛ കൂടാെത സ് േനഹി ണ്ട്. ഈ സ്◌് േനഹബബന്ധമാണ് എെന്ന
ഈ മങ്ങളിേലക്ക് ആകർഷി ന്നത്◌്. തങ്കത്തിെന കുറ കാലം കാണാെത
ഇരുന്നത് ഒരറിവും െകാടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ്. കഴ ട്ടത്തേദ്ദഹം
മരിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന എെന്റ മങ്ങൾ ണ്ടായിരുന്ന സഹായി േപായി.
പിന്നീടും ഞാൻ ഉേപക്ഷ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ രാമനാമഠത്തിെന പാട്ടിലാക്കി
അന്ന നട ന്ന കഥകെളല്ലാം അറി . സുന്ദരയ്യനും രാമനാമഠവും വലിയ
കൂ െക കാർ ആയതും ഭാഗ്യം തെന്ന. അെല്ലങ്കിൽ ഒ ം അറികയില്ലായിരു .
ഈ പുള്ളികൾക്ക് എെന്റ ഊഹം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവരുെട വിചാരം തെന്ന
പേക്ഷ, ശരിയായി വേന്നക്കാം. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ കണ്ടടേത്താളം എെന്റ
ഊഹം തെന്ന ശരിയാകുെമന്നാണ് എനി േതാ ന്നത്. ആെട്ട, ഒരു മഴയിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന ഉടപ്പ് മെറ്റാരു മഴയിൽ നിക േപാകുന്ന േപാെല, അന്നെത്ത
കലാപങ്ങെളല്ലാം തങ്കത്തിെന്റ ദീനത്തിനിടയിൽ ശരിയാകും. ഈ തിരുമുഖത്ത 
േദ്ദഹം എ ശുദ്ധനാണ്! നാടു ഭരിച്ച മ ിയുമാണ്. ആകപ്പാെട ീകളിലും
താണ ബുദ്ധിക്കാറനായി കാണു . ഒ ക െവങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം ശരി 
യാ ം. ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ
കുറയം. എനി മാ ം അതിനു േയാഗമുണ്ടായിട്ടില്ല. കണ്ടി തെന്ന കാര്യ 
െമന്ത്? തങ്കത്തിെന്റ അനന്തപത്മനാഭെന്റ അച്ഛനാണ്; മഹാ സിദ്ധനുമാണ്.
മനഃശുദ്ധിയുള്ള ആളും ആയിരിക്കണം. അ യും അല്ല, അേദ്ദഹെത്ത റിച്ച്
എനി ം എേന്താ വിേശഷിെച്ചാരു ബഹുമതിയുണ്ട്. കഴ ട്ടേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഇഷ്ടനായിരു എ േകട്ടി ള്ളതുെകാണ്ടായിരിക്കാം. അേദ്ദഹം വലിയ
തമ്പിെയ സഹായി ന്നതായാൽ എളയത രാൻതിരുമന െകാ ചു ം.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകെന െകാന്ന വർത്തമാനം എല്ലായിട ം പരന്നി ണ്ട്.
അതു തമ്പിക്ക് ബഹു അനുകൂലമായി. തിരുമുഖ പിള്ളയിൽനി തെന്ന ആ
വർത്തമാനം പുറെപ്പട്ടിരി ന്നതിനാൽ ആളുകൾ അതു വിശ്വസി ം. ഈ
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കുഴക്കിൽ ഞാൻ ചാടുന്നെതന്തിന്? ചാടാതിരുന്നാൽ തമ്പി രാജ്യം ൈകക്കലാ 
ക്കി സുന്ദരയ്യനു ദത്തം െച ം. പിെന്ന ഇവിെട േകാലാഹലം തെന്ന-ആേരാ
വരു ണ്ട്. വിഷവുംെകാണ്ട് പട്ടർ പുറെപ്പട്ടിരി ന്നതാണ്. അല്ല.’ സുഭ യുെട
ആത്മഗതങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തിലായേപ്പാൾ അതുകളുെട ഗതിെയ നിേരാധിച്ച
പദന്യാസം ആരുേടേതാ, ആ ആൾ പടിഞ്ഞാറുള്ള വാതിൽക്കൽ എത്തി.
സുഭ യുെട മുമ്പിൽ അേപ്പാൾ കാണെപ്പട്ടതുേപാലുള്ള രൂപം ഈ ദി കളിൽ
അസംഖ്യം എ ം കാണാവുന്നതാണ്. പഴകിയ ചർമ്മത്തിെന്റ നിറവും,
സദാ അകാരണമായുള്ള ചിരിേയാടു കൂടിയുള്ള വട്ടമുഖവും കാണുന്നവെരല്ലാം
കാമിക്കയാൽ ചാരി ത്തിനു മുറിേവറ്റതുേപാലുള്ള നാട്യേത്താടുകൂടി ലജ്ജ
അഭിനയിച്ച് കണ്ഠത്തിനു സംഭവിച്ചി ള്ള കുനിവും, തിമിർത്ത കവിൾത്തടങ്ങളും,
െഞരുങ്ങിയതും ൈതലപരിചയമില്ലാെത ചിന്നിച്ചിതറി പറ ന്നതായ ഒരു മുഴം
േകശെത്ത ബലാൽക്കാേരണ ബന്ധിച്ച് ധമ്മില്ലമാക്കിയിരി ന്നതും, മുരളിച്ച
കർണ്ണാഭരണദ്വാരവും സ്വമായ കായവും, പരന്ന ഉദരവും, കനത്ത ഭുജകുചജ 
ഘനങ്ങളും േചർന്നിരുന്നതിനാൽ സൗന്ദര്യവതി എ പറ കൂടാ എങ്കിലും,
േകരളീയ ീകൾ സഹജമായുള്ള ഒരു വിേശഷ ീയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
വിരൂപ എ ം പറ കൂടാത്തതുമായ ഒരു ീയാണ് ത്യക്ഷയായത്.
ഈ ീ അതിസൗരഭ്യേത്താടുകൂടിയതും വികസിച്ചതും ആയ മുല്ല െകാണ്ട്
കച്ച റത്തിെന്റ ഛായയിൽ െകട്ടീ ള്ള ഹാരങ്ങളും ഘൃതത്തിെന്റ പരിമളം
വീശുന്നതായ ചില പലഹാരങ്ങളും സുഭ കാഴ്ച്ചയായി െകാ വന്നിരു .
ഇതുകൾ സുഭ യുെട മുമ്പിൽെകാ വച്ചിട്ട്, വാതിലിെന്റ ഇടയിൽ പാതി മറ  
നിന്ന്, അത്യാദരേവാടുകൂടി, ര വരി കവടിേപാെല െവളു ള്ള ദന്തങ്ങെള
കാട്ടി ടങ്ങി. സുഭ പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി, ’ആനന്തത്തിെന കാണാൻ േപാലും
കി ന്നില്ല. എന്താണിന്നിേങ്ങാ േപാരാൻ േതാന്നിയത് ?’ എ േചാദി .
ആനന്തം എ േപരായ ീ സുന്ദരയ്യെന്റ ’പരി ഹം’ ആണ്. ഇവളുെട
കഥെയയാണ് രാമയ്യൻ യുവരാജാവിേനാടു പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ
അറിയിച്ചത്. സുഭ യുെട േചാദ്യത്തിന്, ആനന്തം ലജ്ജേയാടും ഭർത്താവിെന 

റിച്ച് കുറ പരിഭവം നടി ം, താടിയിൽ ൈകെകാടുത്ത് ഇരുഭാഗേത്താട്ട്
ആ ം, ഇങ്ങെന ഉത്തരം പറ : ’എ െചയ്യാം െകാച്ചമ്മ? ഒരുത്തൻ
വ േചർന്നാലെക്കാണ്ട് പിെന്ന പറയണ കൂെത്തല്ലാം ആടണ്ടേയാ? ഈ
രാജ്യ കണ്ടിട്ടില്ല, ഈ നടെപ്പാ ം. ഞാൻ അമ്മച്ചിേയാ േപാറ്റിഅമ്മമാേരാ
ആേണാ ? െവളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ സാമി സമ്മതി ല. പിെന്ന എങ്ങെനയാണ്
േവണ്ടത്തക്കവെര വല്ലപ്പഴും വ കാണുന്നത്?’
സുഭ : ’ വരാത്തതു ശരിയായി. ഭർത്താവിെന്റ ഹിതം അറി നടക്കണം.
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അെല്ലങ്കിൽ എെന്നേപ്പാെല വ്യസനിക്കാൻ ഇടവരും. സുന്ദരയ്യൻ എ ം
വരു ണ്ടേല്ലാ? നിന സുഖം തെന്നേയാ?’
ആനന്തം: ’സാമിേയാ െകാച്ചമ്മാ? വല്ലപ്പഴും ഒരിക്ക വരും. വലിയ
വിടൂെല്ലേന്ന (ചിരി ം ലജ്ജേയാടും) െകാച്ചമ്മ ഇന്നെല അങ്ങെത്ത അ
േപായിരു , ഇല്ലേയാ? അതാണു നല്ലത് െകാച്ചമ്മാ. വലിയവെര വിേരാതം
െകട്ടീട്ട് നമുക്കിപ്പം എ കാര്യം ? ആകിലും അവെര ഒെക്ക അനുതരിക്കണം.
അ ത രാനാകുമ്പം െകാച്ചമ്മ അമ്മച്ചിയാകും; ഈയുള്ളവൾ ം വല്ലതും
നയ്മവരും. ഇതാെണ്ട അ ന്നാണ് ഈ പൂവും പലാരവും െകാടുത്തയച്ചത്.’
സുഭ : (അറിയാത്ത നാട്യത്തിൽ) ’നിെന്റ സമ്മാനമല്ലേയാ? ’
ആനന്തം: ’അല്ല; സാമി െകാണ്ട് എെന്റ ൈകയ്യിത്ത . എനി ം ഒരു
തേന്താഴമായി. െകാച്ചമ്മെയ കാണാൻ തരം ഇതുതെന്ന എ റച്ച് ഞാനും
എറങ്ങി. ’
സുഭ : ’നീ തനിച്ചാേണാ വന്നത്? ’
ആനന്തം: ’സാമി കൂടി വ . ഇ േകറിയാലെക്കാ െകാച്ചമ്മ പിടി
വത്വാനത്തിനിരുത്തിെക്കാ െമ പറ നടയി വന്നപ്പം ഓടിക്കള .
അ കാത്തിരി ം െകാച്ചമ്മാ. അതാണ് ഓടിക്കളഞ്ഞത്. ’
സുഭ : (മേനാഗതം) ’ഇവൾ ഒ ം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിഷെത്തെക്കാ വ
തരുന്നതിന് പട്ടർ ൈധര്യമില്ലാഞ്ഞിേട്ടാ അയാളുെട േമൽ സംശയമില്ലാതി 
രിക്കാൻേവണ്ടി രാമനാമഠത്തിെന്റ അടു ഹാജർ െകാടുക്കാേനാ രണ്ടിെലാരു
കാരണത്താൽ ഇവെള അയച്ചിരി ന്നതാണ്. നല്ല സംബന്ധക്കാരൻ!
ഇന്നെല രാ ി ഞാൻ േപാന്നതിൽപ്പിെന്ന ആേലാചി നിശ്ചയിച്ചതാണ്.
േനാക്കേണ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം! രാമനാമഠത്തിേനയും അകറ്റീരി . ആെട്ട,
ര േപർ ം വിരുതു തേന്നക്കാം.( കാശം). തമ്പിഅേദ്ദഹത്തിന് ഇ
കൂറു േതാന്നിയേല്ലാ എ വിചാരിക്കയാണ്. ആനന്തം, കാല ട്ടിപ്പിള്ളെയ
ഈയിെട കാണാനില്ല. അയാൾ എവിെടേപ്പായിരി ?’
ആനന്തം: ’ത രാെന്റ േകാലും കുന്തവും ചപ്പീച്ച്, ആണുങ്ങെള േചവുകത്തിനു
േപായിരി ണു. െകാച്ചമ്മ അറിഞ്ഞില്ലേയാ വത്വാനം? തിരുമുഖെത്ത െകാച്ച 
ങ്ങെത്തെക്കാന്നത് ഇളയത രാനാണു േപാലും!(ഈ വാ കൾ േകട്ട് ആേരാ
’അ ’ എന്ന് ആശ്ചര്യവ്യസനങ്ങേളാടുകൂടി ഒന്ന് ഉച്ചരിച്ച് അമർത്തിയതുേപാെല
സുഭ യ്ക്ക് േതാന്നി. ) ത രാെന്റ പൂെച്ചല്ലാട ം പര . തിരുമുഖത്ത ന്ന്
പടകൂ ണു േപാലും. കാണാം, കണ്ണീരും ൈകയുമായി -’ പിെന്നയും അതിേവദ 
നേയാടുകൂടി ആേരാ സീൽക്കാരം െച ന്നതായ ശബ്ദം േകട്ട് സുഭ ഉത്ഥാനം
െചയ്ത് ഝടിതിയിൽ പടിഞ്ഞാറുവശത്തിറങ്ങി േനാക്കി. ഇരുട്ടിനിടയിൽ ടി
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ഒരു നിഴൽ െതേക്കാ പാ േപാകുന്നതുേപാെല േതാ കയാൽ സുഭ
അൽപ്പേനരം ചിന്താ സ്തയായി നി . ’സുന്ദരയ്യനല്ല; അയാൾക്ക് ഇ
ആശ്ചര്യവും വ്യസനവും േതാന്നാൻ സംഗതിയില്ല. ഒ കിൽ യുവരാജാവ്,
അെല്ലങ്കിൽ ആ ിതന്മാരിൽ ഒരുവൻ; അെല്ലങ്കിൽ-അങ്ങേനയും വരാം. ആെട്ട
അതു മത്തിൽ ’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള ആത്മഗതേത്താടുകൂടി നിഴലിെന പി ട 
രുന്നതിനു മിക്കാെത തെന്റ ിയകൾ കണ്ട് ആശ്ചര്യം കലർ നിന്നിരുന്ന
ആനന്തേത്താട് ഇ കാരം പറ െകാണ്ട് സുഭ സ്വസ്ഥാന വീ ം
ഇരിപ്പായി. ’എേന്താ ഒന്ന് അനങ്ങിയതുേപാെല േതാന്നി. േനാക്കിയതിൽ
ഒ ം കാണുന്നില്ല.’
ആനന്തം: ’കണ്ണിലി കുത്തിയാ ക ടാത്ത ഇരു െകാച്ചമ്മാ. വല്ല പട്ടിേയാ
മേറ്റാ ആയിരി ം.’
സുഭ യുെട ആത്മഗതത്തിെന്റ ഒടുവിലെത്ത ഭാഗം ഉള്ളിൽനിന്ന് വി േപാകാെത
മനസ്സിെന ചലിപ്പി െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ ആനന്തത്തിെന്റ അഭി ായങ്ങെള
സുഭ േകട്ടില്ല. എ വരികിലും ആ ീയുെട മനസ്സ് അന്യവിഷയത്തിൽ

േവശിച്ചിരി എ സുന്ദരയ്യെന്റ സാധുശീലയായ പത് നി ഹിക്കേയാ
ശങ്കിക്കേയാ െച ന്നതിന് ഇടവരാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം സുഭ തെന്റ മുഖഭാ 
വങ്ങെള നിയമനം െചയ്തിരി . തിരുമുഖ പിള്ളയുെട മകെന്റ കഥെയ
സംബന്ധിച്ചാെണ ള്ള ഭാവത്തിൽ തമ്പിമാരുേടയും, േസവകൻ സുന്ദരയ്യേന്റ 
യും സ്ഫടികസമാനമായുള്ള മേനാൈനർമ്മല്യാദിഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിച്ച് ആനന്തം

സംഗി തുടങ്ങി. ആനന്തത്തിെന്റ ശംസകൾ സുഭ യുെട ഇ കാരമുള്ള
േചാദ്യം അന്തരം വരുത്തി. ’ആനന്തം, ഞാൻ ഒ േചാദിക്കെട്ട? സാരമില്ലാത്ത
സംഗതിയാണ്. നീ സത്യം പറയുേമാ? ’
ആനന്തം: ’ഉടുതുണി േപാലും ത രക്ഷി ന്നവർ എ തെന്ന േക ടാ?
നല്ല കാര്യം ! െകാച്ചമ്മ ’ഊം ’ എെന്നാ മൂളിയാൽ കരളിെന ചൂ വയ്ക്കണവ 
െരെക്കാ സത്യവും െചയ്യിക്കണേമാ ?- ’
സുഭ : ’അെതല്ലാം എനിക്കറിയാം. നിേന്നാളം ഉചിതമുള്ളവരാരുമില്ല. പിെന്ന
ഒരു േകാ-പാണ്ടിക്കാരൻ അവിെട പാർപ്പില്ലേയാ ?’
ആനന്തം: ’ഉണ്ട്. ഒരു ’എന്തരുത്തൻ. ’
സുഭ : ’അയാൾ ആരാണ്?’
ആനന്തം : ’സാമീെട തി കാറൻേപാലും’
സുഭ : ’എന്തിനായിട്ട് ഇവിെട വന്നിരി എന്നറിയാേമാ?’
ആനന്തം: ’അങ്ങേത്ത ം സാമി ം വലിയ ചങ്ങാത്തമാെണ മാ മറിയാം.
’
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ഇ േത്താളവും ഇതിലധികവും സംഗതികൾ സുഭ യ്ക്കറിയാമായിരു . അതി 
നാൽ തെന്റ േചാദ്യങ്ങൾ ണ്ടായ ഉത്തരങ്ങൾെകാണ്ട് തൃപ്തിെപ്പടാനാവാെത
കുറെച്ചാരു നീരസഭാവേത്താടുകൂടി ’നിെന്റ സാമിയും (മേനാഗതം) േകാടാങ്കി
എേന്ന വരു നാക്കിൽ. ( കാശം) ’ പാണ്ടിക്കാറനും തമ്മിൽ എന്താണ്
ഇ പിടുത്തത്തിനു വഴി ? ശൂ വീട്ടിൽ െകാ വന്ന് ഈ എങ്ങാനുംകിടന്നവ 
െന പാർപ്പിച്ചിരി ന്നത് എ മര്യാദയാണ്? പറ, നിേന്നാടു േചാദിക്കയാണ്.’
ആനന്തം അതുവെര സുഭ യുെട ദയാപൂർവ്വമുള്ള സൽക്കാരവചനങ്ങൾ േക ം
മ ം ആനന്ദക്കടലിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നിരു . ഈ േകാപഭാവം കണ്ടേപ്പാൾ
ആപത്ക്കരമായ ചുഴിയിൽ അകെപ്പട്ടതുേപാെല ആയി. ’ഞങ്ങെളന്തരു െച ം
െകാച്ചമ്മാ? സാമി െകാ പാർപ്പിച്ചിരി ണു. െകാച്ചമ്മ പറയണം. ഞങ്ങളടി 
െച്ചറ ടാം.’
സുഭ : ’ആെരന്നറിയാെത നിങ്ങെളങ്ങെന പാർപ്പിച്ചിരി ? അവർ
സംസാരി ന്നതുേപാലും നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? അതിൽനിെന്നങ്കിലും
ആെരന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ലേയാ? ’
ആനന്തം: ’ഖറാം പിറാം എന്ന് ഒരു പാഴയാണ് അവർ ള്ളത്. ഇ ത്താനേമാ
എന്തരു കുന്തിരിക്കേമാ? ആർക്കറിയാം ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരക്ഷരം അറി ടാ.
പിെന്ന കാര്യം ഞങ്ങെളങ്ങെന അറിയും ? ’
സുഭ : ’ഹ !വല്ലാത്ത കൂട്ടമാണ് നിങ്ങൾ ! മര്യാദക്കാരല്ല. കണ്ടവെര വിളി
വീട്ടിൽ പാർപ്പി ന്നതിെന റിച്ച് ആ കാലി ട്ടിപ്പിള്ള ം ലജ്ജ േതാ ന്നി 
ല്ലേല്ലാ! ’
ആനന്തം: ’ഞങ്ങളും െകാറച്ചിലിെനാ ം േപായിട്ടില്ല. േകക്കേണാ െകാ 
ച്ചമ്മയ്ക്ക്? ആ എരുമച്ചീേമ്മാൻ േകറി, ഒരിക്കലുുണ്ടേല്ലാ െകാച്ചമ്മാ, എെന്റ
അടു െകാഴയാൻ വ . ഞാൻ െതാറപ്പ എടുത്തിെല്ലേന്ന ഉ . എന്നിട്ട്
അവെനെന്റ അടു േകക്കണു. ’നിങ്കെട ശാതിയിെല തമയനും തമ്പിയും ഒേര
അച്ചിെയ ഇരുത്തറുതുേണ്ട. പിെന്ന എന്നാ എന്ന്. വലിയ ഒരങ്ങെത്തേപ്പാെല.
എന്തരു പറയും അതിെനാെക്ക? എരുമച്ചവംതെന്ന ഞാനും; എെന്റ നാക്കിനു
വായി െകടക്കാമായിരു . അതില്ലാെത സാമി വന്നപ്പം ഞാൻ എല്ലാം െചാ 
ല്ലിെക്കാടു .(ആനന്തം കര തുടങ്ങി.) ’അെദല്ലാം എങ്കിേട്ട െശാ വാേന
’ എ പറേഞ്ഞാണ്ട് എെന്ന േകറി െകാല്ലാൻ നി െകാച്ചമ്മാ സാമി.
പിേന്ന െകാച്ചമ്മാ, (ചിരി െകാണ്ട് ) ഈ അെങ്ങാള്ള ജാതികള്, അേയ്യ!-സാമി
തെന്ന പറ , നമ്മളിലും േകടാണ്. സാമി പറഞ്ഞ കഥകളു േകട്ട് എെന്റ
െതാലിതെന്ന വഴിെഞ്ഞറങ്ങിേപ്പായി. പറ െകാ വച്ചത് ഞാൻ ആ
പിഴുക്കച്ചവത്തിെന്റ അച്ചികൂടി ആകണെമന്നാണ്.(േദഷ്യേത്താടുകൂടി) െകാല്ലെട്ട;
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െകാന്നാലും എനി വയ്യ. വലിയങ്ങേത്ത പക്ഷം തെന്ന. അദ്യത്തിെന്റ
അേമ്മെട െപാ ം െവള്ളിയുെമല്ലാം െകാടു ; ശരി തെന്ന. ആരുതെന്ന
എ തെന്ന ആയാലും, േവണെമങ്കിൽ െചരട്ട ൈകയിെലടുേത്താളാം. അേല്ല- 
െകാച്ചേമ്മെട െമാഖ തെന്ന ഞാെനങ്ങെന േനാ ം പിെന്ന?-’
സുഭ യുെട നീരസവാ കൾ േകട്ട് മനസ്സിളകിയ ആനന്തം, തെന്റ ഭർത്താവ്
കാർത്ത്യായനിഅമ്മേയാട് തുടങ്ങിയതുേപാെല, വാഗ്വർഷം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ,
യ െത്ത തിരി വച്ചിട്ട് അതിെന്റ വൃത്തികെള േനാക്കിനിൽ ന്ന യ  
േനതാവിെനേപ്പാെല സുഭ തടസ്സേഹതുക്കളായ സകല ിയകേളയും
അടക്കിെക്കാണ്ടിരു . എന്നാൽ ആനന്തേത്താട് പാരേദശികൻെചയ്ത
അേപക്ഷേയയും തത്സംബന്ധമായി ആ ീ തെന്റ ഭർത്താവിേനാടു സങ്കടം
േബാധിപ്പിച്ചതിൽ ഉണ്ടായ തീരുമാനേത്തയും കുറി ള്ള വിവരങ്ങൾ േകട്ട 
േപ്പാൾ സുഭ ’ഒന്ന് ’ എ മന െകാണ്ട് എണ്ണിയതു കൂടാെത ’പട്ടർ
േകാടാങ്കിെയ എ സംഗതിവശാേലാ േപടിയുണ്ട് ’ എ നിശ്ചയിക്കയും
െച . പിന്നീട് ആഭരണെത്ത റി ള്ള ഭാഗമായേപ്പാൾ സുഭ ’രണ്ട് ’ എ
മുമ്പിെലെത്തേപ്പാെല കണ വയ്ക്കയും ’ഇതാ എനി വിഷം െകാ വന്നവൾ
തങ്കത്തിനു അമൃതു വിള . ഇനി ഇവേളാടു ശണ്ഠ പാടില്ല. ആഭരണത്തിെന്റ
കഥ ഇവൾ അബദ്ധത്തിൽ അറിഞ്ഞി ള്ളതും ഇേപ്പാൽ ക്ഷണി േപായതും
ആണ്. പേക്ഷ പുറ പറയരുെത ീയും െചയ്യിച്ചിരി ം. അതുെകാണ്ട്
എനിക്കറിവാൻ ആ ഹമുെണ്ടന്ന് ഇവൾ സംശയംേപാലും ഉദി കൂടാ
’ എ നിശ്ചയിക്കെയു െച . അതിനാൽ, ശിശുക്കേളയും മൃഗങ്ങേളയും
പരിലാളനം െച ന്നവർ അവരുെട സേന്താഷാതി മത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന
ഉേന്മഷ വൃത്തികൾെകാണ്ട്, സ്വാധീനരായിരുന്നവെര ഭയെപ്പടുത്തി അസ്വാധീ 
നരാക്കിത്തീർ ന്നതു േപാെല സംഭവിക്കരുെത കരുതി േകട്ടതിെന എല്ലാം
നിസ്സാരമാക്കി ചിരി െകാണ്ട് സുഭ ഇങ്ങെന േചാദി . ’ നിെന്റ സ്വാമിയിയും
അയാളും ഇഷ്ടമായിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക്, നീ കുറ മുമ്പിൽ എേന്നാട് ഉപേദശി 
ച്ചേപാെല, നമു േവണ്ടതായുള്ള ആളുകളുെട വിേരാധം സമ്പാദിക്കാതിരിക്ക
അല്ലേയാ നന്ന്?’
ആനന്തം: (ഉത്തരം മു കയാൽ ) ’പിേന്ന-െകാച്ചമ്മാ, അവെര ചങ്ങാത്തെമല്ലാം
െവളിേക്ക ഒ . െചലപ്പം േകറി ര േപരും തമ്മിൽ അടിക്കാനും, െവട്ടാനും,
കുത്താനും നി ം. എന്നാൽ സാമിക്ക് ഒരു െകാണമുണ്ട്. മുടുവി ടുമ്പം
എണങ്ങിെക്കാ ം. ’
സുഭ : (ആത്മഗതം) ’എെന്റ അഭി ായം സ്ഥിരെപ്പ .’( കാശം ) ’നിെന്റ
സ്വാമി വളെര ഒതു ന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്.’ ’(പിെന്നയും ആത്മഗതം) ീസ്വരം,
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അതിവിനീതി, കപടൈവദികത്വം ഇങ്ങെനയുള്ള ലക്ഷണങ്ങേളാടുകൂടിയ
പുരുഷന്മാെര മൂർഖപ്പാമ്പിലും അധികം ഭയെപ്പടണം. സുന്ദരത്തിന് ഒടുവിലെത്ത
ര ലക്ഷണവും തികഞ്ഞി ണ്ട്. ആദ്യേത്തതുകൂടിയുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഭൂമി
താ കയില്ല. നാരായണ! ഇങ്ങെനയുള്ള മനുഷ്യർ അങ്ങറിയാെത ഇ
േപാന്നതാേണാ ?’ ( കാശം) ’ആ-എേന്താ ഞാൻ േചാദിക്കാൻ ഭാവി . എ
േവഗം മറ േപായി ! കഷ്ടം!എന്താണ് ആനന്തം?േഛ!’
ആനന്തം: ’അരുമ്പാവിത്ത രാൻ െകാലെചയ്തേതാ?’
സുഭ : ’അതല്ല. ’
ആനന്തം: ’ എെന്റ അടുത്ത് ലയാളു െകാഴഞ്ഞേതാ?’
സുഭ : ’അതുമല്ല, േവേറ എേന്താ ആണ്. സാരമില്ല. േപാെട്ട. ’
ആനന്തം: ’സാമീെട കാര്യം വല്ലതുേമാ?’
സുഭ : ’അെതാ മല്ല. ന െട തമ്പിഅേദ്ദഹെത്ത റിച്ച് എേന്താ ആണ്. ’
ആനന്തം: ’ആ! ശരി ശരി ഒള്ളതുതെന്ന. ഞാനും െചവിത്തെകട്ട ചവം
തെന്ന. (സുഭ യുെട ആത്മഗതം: ’ഞാൻ എ മാ ം മതി ’) ’അങ്ങേത്ത
പട്ടംെകട്ടാൻ േപാണതല്ലേയാ?’
സുഭ : ’ ഇ േവഗം പറഞ്ഞെതല്ലാം നീയും മറേന്നാ? േപാെട്ട, എനി
േകൾക്കണ്ട. നീ ഒടുവിൽ എേന്താ പറ -ആഭരണം-’
ആനന്തം: ’ അേതാ?- ആ പാണ്ടിമൂേതവിക്ക് ച േപായ അമ്മച്ചീെട ഉരുപ്പടി
എല്ലാം അ െന്നടു െകാടു കള . അതാണ്. അമ്മച്ചിക്ക് വലിയത  
രാൻ കൽപ്പി െകാടുത്ത താലിയും മാലയും എല്ലാം.’
സുഭ : ’ഇേ ഉേള്ളാ? അേദ്ദഹത്തിനു ാന്തായിരി ം.’
ആനന്തം: ’പിെന്ന അല്ലാെത?’
സുഭ : ’ഞാൻ ഇന്നെല കണ്ടപ്പഴും അേദ്ദഹത്തിന് പി പിടിച്ചിരി ന്നതുേപാ 
െല േതാന്നി.’
ആനന്തം: ’അെതാള്ളതായിരി ം. ഇെതന്തരു കൂെത്തേന്ന? ഒരു വലിയ
മാറാ നിറച്ച് െപാ ം െവള്ളിയും ഒണ്ട്.’
സുഭ : ’ഇെത െകാടു ? മനസ്സിന് സുഖേക്കടു തുടങ്ങിയതിൽപ്പിെന്നയാ 
േണാ ?’
ആനന്തം: ’െകാടുത്തത് നാലാന്നാൾ രാ ിയാണ്.’
അന്ധകാരംെകാണ്ട് വഴി കാണ്മാൻ പാടില്ലാത്ത പാറ ട്ടങ്ങളുെട ഇടയിൽ
അകെപ്പ ചു ന്ന കപ്പലിെന്റ അമരക്കാരനു തെന്റ ൈകയിൽ ആദിത്യെന
കിട്ടിയാൽ എ സേന്താഷമുണ്ടാകുേമാ അതിലും അധികമായ സേന്താഷം ഈ
വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ സുഭ ണ്ടായി. ’െചമ്പകേശ്ശരിയിൽനിന്ന് ആഭരണങ്ങ 
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െള േമാഷ്ടിച്ചതു സുന്ദരയ്യനാണ്. ഇനി കാശിവാസി ആെര സംശയിക്കാൻ
സംഗതിയില്ല. കാശിവാസി എെന്നാരാളും അക കടന്നി ണ്ട്. തമ്പിഅേദ്ദ 
ഹം അയാെളക്ക . തങ്കവും ക . തമ്പി അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെലതെന്ന തങ്കവും
വിചാരി . േ തെത്ത കാണുെന്ന ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി സകല നാഡികളും
ക്ഷയി . ഇങ്ങെനയാണു േരാഗം വന്നി ള്ളത്. തങ്കത്തിനു േബാധേക്കടു
തുടങ്ങിയതിൽപ്പിെന്ന സുന്ദരയ്യൻ അക കട . ഇനി ഒേന്ന സംശയെമാ 

.അല്ല, രണ്ട് സംശയമുണ്ട്. ജാതി ഷ്ട് വന്നി േണ്ടാ എ ം, ദ്വിഭാഷി ആര്,
കാശിവാസി ആര് എ ം. അതു നാളേത്തക്ക് എന്നിങ്ങെന ആേലാചി
നിശ്ചയി െകാണ്ട് സുഭ പറയു : ’ തമ്പിഅേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്ഥിതി വിചാരിച്ച്
ഇരു േപായി. ആനന്തം എങ്ങെന അറി ?’
ആനന്തം: (പരി മേത്താടുകൂടി) ’ ഞാേനാ െകാച്ചമ്മാ? പിെന്ന-എെന്റ െപാ
െകാച്ചമ്മാ, ഇതിൽ ഒരക്ഷരം െവളിയി മിണ്ടിേപ്പാവരുത്. വലിയത രാന 
റിഞ്ഞാലെക്കാണ്ട് തല വീശി, പട്ടി ടും വച്ച്, ആറാം വഴി കടത്തിക്കളയും
േപാലും! നാടുനീങ്ങിയാല്, പറഞ്ഞാലും േവണ്ടിെല്ല സാമിതെന്ന പറ .’
സുഭ : ’അ സ്വകാര്യമാെണങ്കിൽ എനി േകൾക്കണ്ട. തമ്പിഅേദ്ദഹത്തി 
േനാടുതെന്ന േചാദിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ യാസമില്ല.’
ആനന്തം: ’അേയ്യാ! െകാച്ചേമ്മ, മിണ്ടരുേത. സാമി എെന്ന െകാ ം. ഞാൻ
ആ മഴയ േപടിച്ച് ഒറങ്ങാെത െകട മ്പം അവൻ കള്ളെനേപ്പാെല െകാട്ടി 
യമ്പലവും ചാടിെക്കാ േകറിവ . ഞാൻ ക ംേപായി. അെതനിക്കിപ്പം
ഏഴരാണ്ടനും ആയി. ’
സുഭ : ’േഹയി !ഞാൻ േചാദിക്കാനും മ ം േപാകുന്നില്ല. എ നീ േപടിേക്കണ്ട.
േവണെമങ്കിൽ േചാദിച്ചാൽ അേദ്ദഹംതെന്ന പറയുെമ പറഞ്ഞതാണ്. പിെന്ന
അയാൾക്ക് ഇെതല്ലാം െവറുെത െകാടുത്തതാേണാ?’
ആനന്തം: ’അല്ല. െപരശനം െവേച്ചാ ഉച്ചിനാകാളി േസവെകാേണ്ടാ വരാ 
േമ്പാണ ഫലം പറഞ്ഞതിനു എനാം െകാടുത്തതാണ്. സാമി പകേല വ
പറേഞ്ഞ േപായി. അയാളു രാ ിയും േപായി ഒണ്ട്, എല്ലാം െകട്ടിെച്ചാമ
െകാണ്ടരുണു! കള്ള ച്ച് പറേഞ്ഞാ നടന്നാലും കാലം കയുേമ’
സുഭ : ’സുന്ദരൻ അ രാ ി അവിെട വേന്നാ?’
ആനന്തം: ’ഇല്ല. പകേല വേന്ന േപായതിപ്പിെന്ന പിറ്റാെന്തയ്തി ഇരുട്ടി െവള
വച്ചേപ്പാേഴാ മേറ്റാ വ . ’
സുഭ : ’ആനന്തം, രാ ി അകാലമായി.’
ആനന്തം: ’ അേയ്യാ, ഒള്ളതുതെന്ന. ’
സുഭ : ’നാെള ഇേങ്ങാ വാ. സുന്ദരയ്യൻ േദഷ്യെപ്പട്ടാൽ ഞാൻ പറ
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സമാധാനെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളാം- എടാ, (ഒരു വാല്യക്കാരൻ വന്നവേനാട് ) ആന 
ന്തത്തിെന വീട്ടിൽെക്കാണ്ട് ആക്കീ വാ.’
ആനന്തം: ”െകാച്ചേമ്മ ഒളിച്ച് എനിക്ക് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അതുെകാണ്ട്-”
സുഭ : ”േപാ നിന േപടിക്കാൻ ഒ മില്ല. ഞാനില്ലേയാ?”
ആനന്തം: ”മതി.”
ആനന്തം യാ യായതിെന്റേശഷം സുഭ അവൾ െകാ െച െകാടുത്ത
പുഷ്പമാല്യം എടു പുറെത്തറി . പലഹാരത്തിൽ ഒരു കഷണം എടു
ദീപത്തിെന്റ മുകളിൽ പിടി . ജലസംബന്ധംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
അഗ്നി ലിംഗങ്ങെള കുറ േനരം പുറെപ്പടുവിച്ചി മേനാഹരമായുള്ള നീലച്ച ി 
കേപാെല പലഹാരം കത്തി ടങ്ങി. ഇതു കണ്ട് സുഭ വളെര ആശ്ചര്യെപ്പ .
”ദ്വിഭാഷി പറഞ്ഞതു കളിയും കൃ ിമവും അല്ല. തങ്കത്തിെന റിച്ച് േസ്നഹമുള്ള
ആളാെണ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. സുന്ദരയ്യെന്റ സ്ഥിതികളും നന്നായറി 
ഞ്ഞി ണ്ട്. സംഗതികൾ എല്ലാം േചർത്ത് ആേലാചി േമ്പാൾ മറ്റാരുമായി
വരാൻ ഇടയില്ല. അതിെന റി ള്ള തിര ം നാെള പൂർത്തിയാക്കിേയക്കാം.
ഒ മറ േപായി. ആരാണ് ഇതിനക കടന്നിരുന്നത്? പത്മനാഭാ!”
എന്നിങ്ങെനയുള്ള വിചാരങ്ങേളാടും അനന്തരം ാർത്ഥനാരംഭേത്താടും ദീർഘ 
നിശ്വാസങ്ങേളാടും ക നീേരാടും മഹാൈധര്യവതിയായ ആ ീ പടിഞ്ഞാറു
മുഖമായി നിന്ന് ൈകകൂപ്പി കണ്ണടച്ച് ധ്യാനേത്താടുകൂടി കുറ േനരം നി . ഈ
സ്ഥിതിയിൽനിന്ന് ”എന്താണ് െചമ്പകം, തപസ്സിേനാ മേറ്റാ ഭാവമുേണ്ടാ?”
എ ള്ള രാമനാമഠത്തിെന്റ േചാദ്യത്തിനാൽ സുഭ ഉണർത്തെപ്പ .
സുഭ േന ങ്ങെള ക്ഷണത്തിൽ തുടച്ച് കുറ വിഷമി പുഞ്ചിരിതൂകിെക്കാണ്ട്,
”നിങ്ങെളല്ലാം നന്നായിരിക്കെട്ട എ ാർത്ഥിക്കയാണ് ” എ േമ റഞ്ഞ
േചാദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ .
രാമനാമഠം: ”നിെന്റ ാർത്ഥന ഫലി . നെമ്മ വലിയ സർവ്വാധി ആക്കാെമന്ന്
അ ന്ന് സത്യം െച . ഇനി നിന സേന്താഷിക്കരുേതാ, കള്ളത്തങ്കക്കരിങ്ക 
േല്ല?”
സുഭ : ”ഇെന്നെന്തല്ലാം നട ?”
രാമനാമഠം: ”പറയൂല്ല, പറയൂല്ല. നിെന്റ അടുത്ത് ഒ ം പറയരുെതന്ന് അ ന്ന്
ഉത്തരവായി ണ്ട്. േപാ, ഒ ം േചാദിക്കരുത്. കണിശമാണ്.”
സുഭ : ”ഓേഹാ! ഇപ്പറയുന്നതു കളിയേല്ല, കാര്യംതെന്ന ആേണ?”
രാമനാമഠം: ”െചമ്പകം കലമ്പിേപ്പായി! ഏേഹ! നമു സർവ്വാധിയും േവണ്ട,
കുന്തവും േവണ്ട. പിടിേച്ചാ വർത്തമാനം.”
സുഭ : ”ഇന്ന് ഇളകിമറിഞ്ഞിരി . തമ്പിഅേദ്ദഹത്തിെന്റ കാ തട്ടീ തെന്ന 
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േയാ?”
ഇങ്ങെന തുടങ്ങിയ സംഭാഷണെത്ത സുഭ ഹിക്കാനുള്ള സംഗതി ഹിച്ച
ഉടെന നിറുത്തി, രാമനാമഠത്തിെന ഉറങ്ങാൻ അയ . രാമനാമഠം ഉത്സാഹ 
മദംെകാണ്ട് അവിെട താമസിക്കാെത പിെന്നയും സുന്ദരയ്യെന കാണാനായി
തമ്പിയുെട നാലുെകട്ടിേല തിരി . സുഭ യും നി യ്ക്കാരംഭിക്കാെത, രാമ 
നാമഠം േപായ ഉടെന ഇങ്ങെന ആേലാചി : ”ഈ ആഭാസേനാടും മ ം
എെന്റ നില വി ഞാൻ കളിച്ചി ള്ളത് ആ തമ്പിേയയും പട്ടേരയും തരം കണ്ട്
വഴിേപാെല പഠിപ്പിക്കാനാണ്. ഇേപ്പാൾ ഇതാ, അവർ എനിക്ക് എത്താ 
ത്ത സ്ഥിതിയിലാവാൻേപാകു . ഇേപ്പാൾ അവർ ആേലാചി ന്നത് ഒരു
നീതിമാനായ പുരുഷേകസരിെയ വ്യാജത്താൽ െകാല്ലാനാണ്. ഇതുവെര
പലേപ്പാഴും തരംവന്നി ം ീകൾക്ക് അടുത്തതല്ലേല്ലാ ഈ കലശലുകളിലും
ക ം ഉൾെപ്പടുന്നത് എ വിചാരി ം, മേറ്റാേരാ സംഗതിവശാലും ഞാൻ
അടങ്ങിപ്പാർ . ഇനി ഈ െപണ്ണ് അട ന്നതല്ല. ദുഷ്ട ട്ടത്തിെന ജയിക്കാൻ
സമ്മതിക്കേയാ? ഒരു കാലം, ഈ സുഭ യാൽ തടുക്കാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ,
നട ന്നതല്ല. അമ്മാവനറിഞ്ഞാൽ-? അറിയെട്ട. േചാദി േമ്പാൾ ഉത്തരം
േതാ ം.” ഈ നിശ്ചയങ്ങേളാടുകൂടി േവഗത്തിൽ ഒരു ഓല എടു നുറിക്കി
െചറിയ ചീട്ടാക്കി ഇങ്ങെന എഴുതി:

ീ
തിരുമനസ്സറിയിക്കാൻ: േവലു റുപ്പ് ബന്ധനവിമുക്തനായികൂടുെപാട്ടി . അയാ 
ളും ചുള്ളിയിൽ പിള്ളയും േവട്ടയ്ക്കിറങ്ങീ ണ്ട്. മുടിചൂടാനുള്ള തലകൾ േമാടില്ലാത്ത
സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണരുത്. ഉണർന്നിരു ം തല സൂക്ഷിക്കണം. ശുഭം.
ഈ എഴു തയ്യാറാക്കിെക്കാണ്ട് പടിഞ്ഞാേറ വശത്തിറങ്ങി പറമ്പിൽ ടി
കുറ ദൂരം പടിഞ്ഞാേറാ നടന്ന്, വാഴ ട്ടങ്ങളും ൈകയാലകളും കടന്ന്,
െചറുതായ ഒരു ഭവനത്തിെന്റ മുറ്റ െച നിന്ന്, ”ശങ്കരാ” എ വിളി . ഈ
വിളി േകട്ട്, ഇക്കാലെത്ത നായന്മാർ നാലു കൂടിയാൽ ഏകേദശം ഉള്ള അളവു
ശരിയായിടുന്നതായ ശരീരങ്ങളുള്ളവരായി ര േപർ പുറത്തിറങ്ങി വ . ”നീ
േപായി അെഞ്ച േപർ ന െട ആളുകളിൽ നല്ല വിശ്വസ്തന്മാരായുള്ളവെര
വിളി െകാ വാ.” (പാവെയേപ്പാെല മിണ്ടാെത ആജ്ഞ േകട്ടയുടേനതെന്ന
ഒരുവൻ നടെകാ . േശഷിച്ചവേനാട് ) ”ശങ്കരാ, ആയുധങ്ങൾ എടു െകാ 
ള്ളണം. ഇതാ, ഈ ഓല ൈകയിൽ വാങ്ങിക്ക്. ഇവിടുന്ന് ഓടിയാൽ
െതേക്കേകായിക്കൽ എളയത രാെന്റ തിരുമുമ്പിൽ േപായി നിൽക്കണം.
പള്ളിയുറക്കാമാെണങ്കിൽ ലഹളയുണ്ടാക്കണം. അേപ്പാൾ ഉണർന്ന് പുറ
വരും. ഈ ഓലെയ തൃക്കയ്യിൽ െകാടുക്കണം. േചാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നിന
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നാക്കില്ല, കാതില്ല, ബുദ്ധിയില്ല. മനസ്സിലാേയാ? എങ്ങേനയും ഇതിെന്റ
തൃക്കയ്യിൽ എത്തിക്കണം. േശഷം നിെന്റ യുക്തിേപാെല. ഓട്.” ഇ കാരമുള്ള
ആജ്ഞകൾ െകാടുത്തിട്ട് സുഭ ആ ഭവനത്തിെന്റ തളത്തിൽ കയറി ഇരു .
ശങ്കരൻ എ േപർ പറയെപ്പട്ടവൻ തെന്റ വാളും ൈകയിലാക്കി രാമശരംേപാ 
െല പാ . ഏകേദശം ഒരു നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ശങ്കരെന്റ കൂ കാരൻ
പ പ നായന്മാരുമായി തിരിെയ വ . സുഭ െയക്കണ്ട് എല്ലാവരും
ആദരേവാടുകൂടി ഒതുങ്ങി നി .
സുഭ : ”നിങ്ങൾ ഒ ം സംശയിേക്കണ്ട. േചാദ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ഉത്തരം
പറ െകാള്ളാം. ര േപരു നീങ്ങിനിൽക്കിൻ.” (ര േപർ അ കാരം
െച ) ”േശഷം േപർ കാല ട്ടിയുെട വീട്ടിൽ െചന്ന് കാണുന്ന െപട്ടി, പാ ം,
ഉ ചിരട്ട അറുതി സകലതും എടു െകാ േപാരണം. ഒരു വ ഇേട്ടക്കരുത്.
അവിെട ഒരു പാണ്ടിക്കാറനുണ്ട്.”
എല്ലാവരും: ”കണ്ടി ണ്ട്. സാരമില്ല.”
സുഭ : ”എ വിചാരിേക്കണ്ട. അവെന െക ന്ന െകട്ട് നാെള വേല്ലാരും

മിച്ചാലും ര നാഴിക മുഷിഞ്ഞാെല അഴിക്കാവൂ.”
ഒരാൾ: ”കാലകണ്ഠൻ ഇറുക്കിേട്ടക്കാം.”
സുഭ : ”െകാള്ളാം. െപ ങ്ങെള േവദനെപ്പടുത്തരുത്. എല്ലാം എടു ന്നതിനിട 
യിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ചിലർ തമ്പിഅങ്ങെത്ത
ഉത്തരവിങ്ങെനയാെണ ം, മ ചിലർ സ്വാമി ഇങ്ങെന ഉത്തരവായി എ ം
മ ം ശണ്ഠ കൂട്ടണം.”
എല്ലാവരും: ”മനസ്സിലായി.”
സുഭ : ”എ േകട്ടാലും ഒരക്ഷരം പുറ വരരുത്.”
എല്ലാവരും: ”ഈ ജന്മേത്താ?”
സുഭ : ”പാണ്ടിക്കാറൻ പറയുന്ന വാ കൾ സൂക്ഷി േക െകാള്ളണം.”
ര േപർ ഒഴിെക േശഷമുള്ളവർ സുഭ യുെട ശാസനം നിറേവ ന്നതിനായി
നടെകാ . േത്യകം തിരി നിറുത്തിയ ര േപരിൽ ഒരുവേനാടു സുഭ
ഇങ്ങെന ആജ്ഞാപി : ”ആെരടാ അത്? പ േവാ? നീ മിടുക്കനാണ്. നിന
കരയാനറിയാേമാ?”
പ : ”ഓേഹാ - നാ േമാ േമ്പാെല േവണെമങ്കിൽ േമാങ്ങാം.”
സുഭ : ”അതിസമർത്ഥൻ! നാെള ഉദി േമ്പാൾ നീ വലിയതമ്പി അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ നാലുെകട്ടിൽ എത്തി ഞാൻ മരി േപാെയ പറയണം. എ െകാണ്ടാ 
െണ ം മ ം േചാദിച്ചാൽ കരകയല്ലാെത ഒ ം പറയരുത്.”
പ : (ഉത്സാഹേത്താടുകൂടി ”ഒന്നാന്തരമായി പറ്റിേച്ചക്കാം. നല്ല േനരിയതു
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േതാളിലിടാൻ ഒന്ന്-”
സുഭ : ”നാലു തരാം. വർത്തമാനം േകട്ടാൽ ഓേരാരുത്തരും എ ഭാവം
കാണി എ സൂക്ഷി െകാള്ളണം.”
പ : ”തപ്പാെത കരഞ്ഞ് അവിടെമാെക്ക െകാളമാക്കിക്കളയൂല്ലേയാ?”
േശഷിച്ച ഒരാളുള്ളവേനാടു പഠാണിപ്പാളയത്തിൽേപ്പായി അേന്വഷിേക്കണ്ട
സംഗതികെള റി വിശദമായ ശാസനകൾ െകാടുത്തിട്ട് സുഭ ഒ െനടു 
വീർപ്പി . ”സുന്ദരയ്യനും ‘അ ’ നാെള കാഞ്ഞെവള്ളത്തിൽ” എന്നിങ്ങെന
സുഭ വിചാരി എങ്കിലും, ൈദവം അന്യഥാ വിധി എ േശഷം കഥയാൽ
അറിയാവുന്നതാണ്. െചമ്പകേശ്ശരി വക ആഭരണങ്ങെള കടത്തിക്കളയുന്നതിനു 
മുമ്പിൽ അതുകൾ കരസ്ഥമാക്കിെക്കാ ന്നതിനും, സുന്ദരയ്യനും പാണ്ടിക്കാരനും
തമ്മിൽ ഭിന്നമാകുന്നതിനും െചയ്ത ഏർപ്പാടുേപാലും, തത്ക്കാലേത്ത സുഭ യു 
െട ൈവരികൾക്ക് അനുകൂലമായി കലാശി .
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്

വ്യഥയുമവനകതളിരിലില്ലെയന്നാകിലും
ബദ്ധെന ള്ള ഭാവം കളഞ്ഞീലവൻ;
നിശിചരെരടു െകാണ്ടാർ േപാകും വിധൗ
നിശ്ചലനായ്ക്കിടന്നാൻ കാര്യഗൗരവാൽ.”
”
ഇതിനിടയിൽ െചമ്പകേശ്ശരി ഗൃഹത്തിൽ െച ഗൂഢമായി േവണ്ട അേന്വഷണ 
ങ്ങളും കഴിച്ച്, െകാട്ടാരത്തിൽ എത്തി മലിനവ ങ്ങെളയും മാറ്റി, യുവരാജാവ്
മഹാരാജാവിെന്റ ആലസ്യസ്ഥിതിെയ റിച്ച് ആരാഞ്ഞിരി . മഹാ 
രാജാവിെന്റ േരാഗത്തിനു നാ ചികിത്സകന്മാരുെട പരി മങ്ങളാൽ ശമനം
വരുന്നിെല്ലന്നറിഞ്ഞ്, പരീക്ഷാർത്ഥമായി നിബിയാൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടെത
പറ െകാണ്ട് ഒരു സി രെത്ത ഹാക്കിം െകാടുത്തയ . അതു േസവിച്ച 
േപ്പാൾ മുതൽ മഹാരാജാവ് സുഖമായി നി െച തുടങ്ങി. യുവരാജാവ്
മാതുലെനക്കണ്ട സമയം, േമ റഞ്ഞ ഔഷധത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത റി
നാ ൈവദ്യന്മാർ വളെര സംഗിക്കയാൽ യുവരാജാവിന് അപാരമായ സേന്താ 
ഷമുണ്ടായി എ മാ മല്ല, ഹാക്കിമിെന്റ പടുത്വെത്ത റിച്ച് അേദ്ദഹം ഒേട്ടെറ

സംഗിക്കയും െച . മഹാരാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ നി പരേമശ്വരൻപി 
ള്ളേയാടുകൂടി തെന്റ െകാട്ടാരത്തിേലകു േപാകുംവഴിക്ക് യുവരാജാവ് ഇങ്ങെന
അരുളിെച്ച : ”മരണലക്ഷണങ്ങൾ ചിലതുണ്ടായിരുന്നതു മാറിക്കാണു .
അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ ഭയെപ്പടാനില്ല. ഈ ൈവദ്യന്മാർ അസൂയകൂടാെത
ഹാക്കിമിെന ാഘി ന്നതുതെന്ന ഒരു ശുഭലക്ഷണമാണ്.”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”പഠാണികളിൽ കുറഞ്ഞവരാരുമില്ല.”
യുവരാജാവ്: ”ഒരു രാ ി അേങ്ങാടു േപാകണം. ആ കേമ്പാളവും കാണാം.
ൈവദ്യനു നല്ല സമ്മാനവും െകാടുക്കണം. എന്നാൽ ആ കുേബരെന സേന്താഷി 
പ്പിക്കാൻ നാം എന്താണ് െകാടു ന്നത്?-എന്താ രാമയ്യൻ വരാത്തത്? അയാൾ
വല്ലതും അപകടം വർത്തി േമാ എ ഞാൻ ഭയെപ്പടു .”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”ഇന്നലെത്ത േദഷ്യവും നിശ്ചയവും ക ിച്ച് ഇ േവഗം മറ 
േന്നാ? െവള്ളത്തിെലഴുതിയാലും ഇളക്കെമങ്കിലും കുറ േനരം ഉണ്ടായിരി ം.”
യുവരാജാവ്: ”മറന്നിട്ടല്ല. ഇരുന്നിട്ടേല്ല കാൽ നീേട്ടണ്ടത്? അമ്മാവനു നല്ല
സുഖമാകെട്ട. പിന്നീടു ന െട ിയകൾ ആരംഭിക്കാം. കഴ ട്ടത്തിെന്റ വീട്
അടുത്താണേല്ലാ. രാമയ്യനും അകെപ്പ എ വരുേമാ?”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”കുട്ടി ആപത്തിൽ ചാടൂല്ല. കഴുകെനേപ്പാെല ചുറ്റിത്തിരി 

തരമുെണ്ടങ്കിൽ റാഞ്ചിെക്കാ േപാരും.”
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യുവരാജാവ്: ”െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ േപാേകണ്ടായിരു . അെതാരു ദുശ്ശകുന 
െമന്നേപാെല എെന്റ മനസ്സിെന േവദനെപ്പടു . അനന്തപത്മനാഭെന്റ
കഥ ഓർമ്മിക്കയാൽ ഉള്ളിൽ വല്ലാെത്താരു വ്യാകുലതയുണ്ടായിരി . ആ
കുട്ടിക്ക് എന്താ േരാഗം? വാതേമാ?”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”അടിയൻ. എന്നാണു കിഴവൻ പറഞ്ഞത്.”
യുവരാജാവ്: ”ആ അനന്തപത്മനാഭെന്റ കഥെയല്ലാം ഇവെള റിച്ചായിരു .
േക മുഷിഞ്ഞ് ഞാൻതെന്ന അവെന ശകാരിച്ചി ണ്ട്. അവെന്റ രൂപം കണ്ണിൽ 
നി മായുന്നില്ല. അക്കാലെത്ത കഥ വിചാരി േമ്പാൾ-എ ഭയങ്കരം!
ആകപ്പാെട ഇനി എ െച ? അവെന്റ അച്ഛെന നാം േവണ്ടേപാെല സമാ 
ധാനെപ്പടുത്തീ ം ഇല്ല. എേന്നാളം കൃതഘ്നൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ല. നാണം
കൂടാെത അയാേളാടും സഹായം അേപക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ൈധര്യെപ്പടുകയും
െചയ്തേല്ലാ.”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”തുടങ്ങി! ൈകവിട്ട കാര്യെത്ത റി കരഞ്ഞാൽ എ കി 
ം? േപാെട്ടന്നല്ലാെത-”

യുവരാജാവ്: ”എെന്ന വിശ്വസിച്ച് ഏൾപ്പിച്ച ഒരു ഭാരമായിരുന്നേല്ലാ അവൻ-”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”അതിെനന്ത്? വേല്ലാരും തി കളേഞ്ഞാ? വരാനുള്ളതു
വ . അയാൾ അതിനു മുമ്പിലെത്ത പിറ െചാവ്വാ യാണു കണ്ടത്. ഞങ്ങൾ
ഒന്നിച്ചാണു കണ്ടത്. അതിെന്റ ഫലം അനുഭവി . അ തെന്ന.”
യുവരാജാവ്: ”നീ തൂണുേപാെല എെന്റ മുമ്പിൽ േശഷിക്കയും െച ന്നേല്ലാ.”
(ഹാസ്യമായി) ”ശരിയാണ്-നല്ല സമാധാനം! ആെട്ട, നീ േപായി ഒരു ൈവദ്യ 
െന ഇേങ്ങാ വിളിക്ക്. െചമ്പകേശ്ശരിയിേലക്ക് അയയ്ക്കാം.”
താൻ വരുത്തി ട്ടിയ ക്ഷണിച്ച അബദ്ധെത്ത റി നാണംപൂ ം, യുവരാജാ 
വിേനാടു സഹതപി െണ്ട േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താനായി െനടുതായി ഒ
നിശ്വസി െകാ ം, പരേമശ്വരൻപിള്ള നടെകാ . ”കഠിനഹൃദയേമ, നീ
ഇേപ്പാൾ പശ്ചാത്താപെപ്പട്ടി കാര്യെമന്ത്? ഹാ! േലാകാപവാദത്തിനും ഞാൻ
ഇടവരുത്തിയിരിക്കാം. പരേമശ്വരൻ എെന്റ വ്യസനം കണ്ട് ചിരി െകാണ്ടാണ്
േപായിരി ന്നത് ” എന്നിങ്ങെനയുള്ള മേനാവിചാരങ്ങേളാടുകൂടി സാവധാന 
ത്തിൽ യുവരാജാവ് നട ന്നതിനിടയിൽ, രാമയ്യെന്റ മെത്ത സംബന്ധി ം
മ ം നടന്ന സംഭാഷണം മുഴുവൻ േക െകാണ്ട്, പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട ദൃഷ്ടി 
യിലും െപടാെത, യുവരാജാവിെന്റ പുറേക എത്തിയ സ്വകായനായ ഒരുവൻ
തെന്റ ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന ഖഡ്ഗം ഉയർത്തി ടങ്ങി. ആേലാചനയിൽ
മുങ്ങി ഇ ിയങ്ങൾ മാർഗ്ഗമായുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ ജാഗരൂകനല്ലാെത ആയി
നട ന്ന് യുവരാജാവ് എ ശുദ്ധനാണ്! കായെത്ത തുേലാം സ്വമാക്കി,
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വാമകരത്താൽ വ െത്ത ഉയർത്തിപ്പിടി െകാണ്ട്, സാവധാനത്തിൽ അടുത്ത
ഖലെന്റ ഖഡ്ഗം ഉയർ മിന്നി ഇളകു . അരനിമിഷം െകാണ്ട് അതിെന്റ
കീേഴ്പാ ള്ള പതനവും യുവരാജേദഹിയുെട േമേ ാ ള്ള ഗമനവും കഴിയുമേല്ലാ.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിെന അപഹരിച്ചിരി ന്ന പശ്ചാത്താപം അേദ്ദഹത്താൽ
കൃതമായ വല്ല പാപത്തിെന്റയും ൈദവഗത്യ ഉള്ള തിരിച്ചിലായിരി േമാ? അല്ല.
എ െകാെണ്ടന്നാൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ യുവരാജാവിെന്റ സത്യതത്പരത
അറിയുന്ന ജഗന്നിയന്താവിെന്റ കരുണ േഹതുവാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ഠത്തി 
നു േനർക്ക് ഓങ്ങെപ്പട്ട വാൾ ഘാതകനായുള്ളവെന്റ കരസേമതം പുറേകാ
മാറു . പിറകിൽനിന്ന് ആേരാ തെന്റ കരെത്ത പിടിച്ചിരി എ
ഘാതകനും േബാദ്ധ്യം വരികയാൽ, തെന്റ ബലം ആസകലം േയാഗിച്ച്
അന്യെന്റ പിടി വിടീ ന്നതിനു മി . മുേന്നാട്ട് ആ ം കുട ം
ചവുട്ടിയും പല കാേരണ തെന്റ കരത്തിനു സ്വാത ്യ ിയ തരം കി ന്ന 
തിന് ഘാതകൻ മിച്ചതിൽ, തുല്യബലവാനായ ശ വിെന്റ പിടിയിൽനി
േമാചനമുണ്ടാകുന്നില്ല. തെന്റ സ്ഥിതി അപകടമായിത്തീർന്നിരി എ
തീർച്ചയായേപ്പാൾ, വല അറു ചാടുന്ന സുംഹെത്തേപ്പാെല കുതിച്ച്, തെന്നത്ത 
ടഞ്ഞ ശ െവ വീ കയും, അേപ്പാൾ മുമ്പിൽ കാണെപ്പട്ട രൂപെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി
ഇച്ഛാഭംഗത്താലുണ്ടായ േകാപാേവഗേത്താടുകൂടി ഒ െവ കയും െചയ്തി
ഘാതകൻ പാഞ്ഞ് അന്ധകാരത്തിൽ മറയു . രാ ിയുെട ശാന്തമായുള്ള
നിശ്ശബ്ദാവസ്ഥ സഹജമായ മാഹാത്മ്യെത്ത വിപാടനം െച ന്നതായ ഒരു
ദീന ലാപേത്താടുകൂടി, െവ െകാണ്ടവൻ രാമായണത്തിെല ജടായുവധം കഥ
സൂചിതം ദശകണ്ഠെന്റ ച ഹാസത്താൽ പക്ഷശൂന്യനാക്കെപ്പട്ട ഭക്താവതം 
സനായ ജടായുവിെനേപ്പാെല, നില പതി പിട തുട . ഈ
കലാപങ്ങൾ േക പിൻതിരിഞ്ഞ്, കഥെയാ ം മനസ്സിലാകാെതയും, ഇരുട്ടിലും
സംഗതി അറിയാെതയും, െവ ന്ന െവട്ട് ബ വിനും പറ്റിേയക്കാെമ ള്ള ശങ്ക 
േയാെടയും അ േനരം സംശയ സ്തനായും ഉദാസീനനായും നിന്ന യുവരാജാവ്,
ഒരുവൻ വീണതും മെറ്റാരുവൻ ഓടിയതും കണ്ടേപ്പാൾ ഭീരുത്വം കാണിച്ചവെന
പി ടരാെത, മരണേവദനേയാടുകൂടി ൈകകാൽ നിലത്തടിച്ചമറുന്നവെന്റ
അടു െവന്ന്, കരുണേയാടുകൂടി അവെന്റ തല താങ്ങിെക്കാണ്ട്, ’പരേമശ്വരാ’
എന്ന് ഉറെക്ക വിളി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിവാരങ്ങളിൽ ഒ ര േപർ ഈ
വിളി േകട്ട് ദീപേത്താടുകൂടി ക്ഷണത്തിൽ അവിെട എത്തി. ഇവരിൽ ഒരാൾ
യുവരാജാവിെന്റ ഭാരെത്ത ഏ നിലത്തിരുന്നേപ്പാേഴക്ക് അന്യനായുഌഅവെന്റ
സം മങ്ങൾ നിന്ന്, ദീപ കാശത്താൽ കാണെപ്പട്ട യുവരാജാവിെന ആചാരാനു 
സരണമായി വന്ദി ന്നതിനു ൈകകൾ ഇളക്കിയതിൽ തളർന്ന്, ഇരുഭാഗ ം
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വീണും. ‘എഴുത്ത് ’ എ ള്ള മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ കഷ്ടി കണ്ഠേക്ഷാഭേത്താടുകൂടി
ഉച്ചരിച്ചതിെന്റേശഷം ഉദ്ദിഷ്ടദിക്കിൽ അ ം താമസിെച്ചത്തിയ സുഭ യുെട
കിങ്കര ധാനൻ ശങ്കരച്ചാർ തെന്റ പൂർവ്വികന്മാരുെട ഗതിെയ അനുഗമിച്ച് ഈ
േലാകത്തിൽനി നി ാന്തനായി.
ഇ കാരം തെന്റ മുമ്പിൽ വീണുമരിച്ച അന്യെന്റ േദഹെത്ത യുവരാജാവു
പരിേശാധിച്ചതിൽ അയാൾ മരി ന്ന സമയം ഉച്ചരിച്ച വാക്കിെന്റ സാരം

ഷ്ടമായി. എെന്തന്നാൽ സുഭ യുെട എഴുത്ത് അയാളുെട വ ത്തിനിടയിൽ
സൂക്ഷി വച്ചി ണ്ടായിരു . ഈ എഴുത്ത് എടു വായിച്ചതിൽ യുവരാജാവിനു
സംഗതി മുഴുവൻ മനസ്സിലായി. അേദ്ദഹത്തിെന വിഷമാർേഗ്ഗണ നി ഹി  
ന്നതിന് തമ്പി ഉദ്ദ്യമി െണ്ട പഠാണികളിൽനിന്ന് അ തെന്ന അറിവു
കിട്ടീ ണ്ടായിരു . അതിനാൽ രാ ി വഞ്ചി തെന്ന െകാ ന്നതിന് േവെറാ 
രുവിധത്തിലും മം െചയ്തതാെണ ം, െകാല് വാൻ തുടങ്ങിയവൻ േവലു റുപ്പ്
ആയിരി െമ ം, േമലിൽ വളെര സൂക്ഷിച്ചിരിേക്കണ്ടതാെണ ം യുവരാജാവു
നിശ്ചയി . ഈ അനുമാനങ്ങൾ ശരിയായിരു െവങ്കിലും പഠാണികൾ വിഷ 
മാർേഗ്ഗണയുള്ള മെത്ത റി െകാടുത്ത അറിവ് ഹാക്കിമിനുണ്ടായ െതറ്റായ
ഊഹത്താളാെണ ം, വിഷേ താവിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെത്ത റിച്ച് കാശിവാസി 

ം അബദ്ധമായ ാഹ്യം ഉണ്ടാെയ ം, സുഭ മാ ം സൂചകത്താൽത്തെന്ന
ശരിയായ ഊഹത്തിൽ എത്തി എ ം വായനക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ 
േല്ലാ.
തന്നിൽ ഭക്തിേയാടും േസ്നഹേത്താടും ജീവെന ഉേപക്ഷിച്ചവെന, ഹൃദയപൂർവ്വ 
മായുള്ള കൃതജ്ഞതേയാടും ബഹുമാനവ്യസനങ്ങേളാടും േനാക്കിയും, തനിക്ക്
ഏറ്റവും അടുത്തിരുന്ന മൃതിയിൽനി രക്ഷയുണ്ടായതിന് ഭക്തിപൂർവ്വം പത്മനാ 
ഭെന സ്മരി ം, തമ്പിയുെട കൃ ിമത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മം അറിഞ്ഞ്, തെന്ന ഹിപ്പിച്ച
ആൾ ആെര ം, മരിച്ചവെന്റ േദഹഹ്ട്െഠ സം രിപ്പിേക്കണ്ട മാർഗ്ഗം എങ്ങ 
െന എ ം ഉള്ള ആേലാചനകേളാടും യുവരാജാവു നിൽ ന്നതിനിടയിൽ
ൈവദ്യസേമതനായി പരേമശ്വരൻപിള്ള തിരി െച . സംഗതികൾ എല്ലാം
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ, താൻ അനുവദിച്ച കാര്യമാെണങ്കിലും ഏകനായി നടന്നതിെന 
യും, എഴുത്തിെല താത്പര്യം ഹിച്ചതിെന്റ േശഷവും മാർത്താണ്ഡൻപിള്ളയുെട
ശരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാകത്തക്ക സ്ഥിതിയിൽ തുറന്ന ഭൂമിയിൽ നിൽ ന്നതി 
െനയും, ആ രാ ിയുെട ആദ്യഭാഗ തെന്ന അയാളുെട ബാണങ്ങൾക്ക്
ഇരയാകാൻ ഭാവിച്ചതിെനയും കുറിച്ച് സ്ഥാനേഭദങ്ങൾ ഗണിക്കാെത അയാൾ
യുവരാജാവിെന കലശലായി ശാസി . പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട ശുണ്ഠിേകട്ട്
യുവരാജാവു േകാപിക്കാെത, തെന്റ െകാട്ടാരത്തിനക േവശിച്ചിട്ട്, േവണ്ട
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കാര്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ച് ആേലാചന തുടങ്ങി.
ത രന്മാർക്ക് നി യിെല്ലന്നാണെല്ലാ േവദവ്യാസാത്മജനായ വിദുരർ അഭി 

ായെപ്പട്ടിരി ന്നത്. ത രന്മാരും അവകാശമില്ലാതുള്ള സ്ഥാനങ്ങെളേയാ
മേറ്റാ കാമി ന്നവരും തമ്മിൽ അധികം േഭദമില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ, ആ
രാ ി വലിയതമ്പി നി കൂടാെത സുന്ദരയ്യൻ, ചുള്ളിയിൽ മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള,
അേപ്പാൾത്തെന്ന ആ സ്ഥല െച േചർന്നവരായ രാമനാമഠത്തിൽപിള്ള,
സുന്ദരയ്യെന്റ ബ വായ പാരേദശികൻ ഇവരാൽ നിേഷവിതനായിരു െകാ 
ണ്ട് േവലു റുപ്പ് േബാധിപ്പി ന്ന സങ്കടങ്ങെള വി . മാേങ്കായിക്കൽകു 
റുപ്പിെനേപ്പാെല മ ള്ളവരും യുവരാജാവിെന സഹായിക്കാൻ പുറെപ്പടുന്നതിനും
സുഭ യുെട േനർ േയാഗി ന്ന ചതി പുറത്താകുന്നതിനും മുമ്പിൽ, യുവ 
രാജാവിെന്റ കഥ കഴിച്ച്, സ്വാത ്യാധികാരം ൈകവശമാേക്കണ്ടതാെണ
തമ്പിയും സുന്ദരയ്യനും േചർന്ന് ആേലാചി നിശ്ചയിച്ച് ിയ രാമനാമഠത്തിെന 
െക്കാ നടത്തിക്കാൻ മിച്ചതിൽ യുവരാജാവു പട്ടംെകട്ടിയാൽ ആദ്യശിക്ഷ
തനിക്കാെണ േബാദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നി ം, അയാൾ എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെട
േയാഗനിശ്ചയത്തിെന േഭദെപ്പടുത്തി തനിക്ക് ഒ ം നിർവ്വഹി കൂടുന്നതെല്ല
തർക്കിച്ചതിനാൽ, മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിെന്റ ഗൃഹദഹനരാ ി അേദ്ദഹം
നിശ്ചയിച്ച വിധി കാരം അനുഭവി വന്ന ബന്ധനത്തിൽനി ചാടി േവണ്ട
അവസരത്തിൽ വ േചർന്നവനായ േവലു റുപ്പിെന യുവരാജാവിെന്റ വധ 
ത്തിന് തമ്പി വിനിേയാഗി . ഇയാളുെട യത്നം ഫലിക്കാത്തതുെകാണ്ട്
തമ്പി ണ്ടായ േകാപത്തിന് അതിരില്ലായിരു . ഈ േകാപാഗ്നിെയ സുന്ദര 
യ്യൻ ഉചിതമായുള്ള വാ കൾ െകാണ്ട് വീശി വർദ്ധിപ്പി .
സുന്ദരയ്യൻ: ”അങ്കെത്ത, നാൻ മുന്നേമ െശാല്ലലയാ? ഇവെന ഒ ം ഉതഹാ 
ത്.”
തമ്പി: ”അനർത്ഥം! മഹാ അനർത്ഥം! േവണ്ടാത്ത ആേലാചനയായിരു .
താൻ െകാ ചാടിച്ചതാണ്. ഏഭ്യരാശികളുെട വാ േകട്ട് ഇല്ലാത്ത െസാല്ല 
െയല്ലാം വലി തലയിൽ െവ . നിെന്റ ഗുണേദാഷങ്ങൾ േകട്ടതു മതി!”
സുന്ദരയ്യൻ: ”വശാതും - ഇന്തപ്പയെല തടുത്തതാർ? അെതപ്പടി വന്തത്?
അദുവും േപാ ം - അന്ത രാമനുക്ക് ീപണ്ടാര വീട്ടിെല കാര്യെമന്ന? അേത
േയാശിയും.”
രാമനാമഠം: ”അതു ശരിയാണ്. കുറുപ്പിെന വിടുവി െകാ േപാകാനാണ് കുട്ടി
അവിെട എത്തിയിരി ന്നത്. നീ േകട്ടതു ശരിയാേണാടാ േവലു?”
േവലു റുപ്പ്: ”ഈ കാതുകൾെകാ േകട്ടതു െപഴ േപാവുേമാ?”
തമ്പി: ”ഒറ്റെച്ചവി െതറ്റിേപ്പാകാം. ഇവെന്റ മൺതലെയയും ആേരാ കുറച്ച്
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അറുെത്തടുത്തി ണ്ട്. അതാണ് ഈ അബദ്ധങ്ങൾ ഇവനു പ ന്നത്. േപാകുന്ന
കാര്യെമല്ലാം ഇങ്ങെന. ഇനി കുറുപ്പിെന്റ കാര്യത്തിന് എന്താണു േവണ്ടത്?
അയാെള ഇേപ്പാൾ രാമയ്യൻ വിടുവി െകാ േപായാൽ നമു വലിയ ബല 
ക്ഷയമാണ്.”
സുന്ദരയ്യൻ: ”വച്ചിരിപ്പാേന?”
േകാടാങ്കി: ”ഹാ! സറി! ]ശിന്ന-” (വാക്കിൽ എേന്താ െത കയാൽ അർേദ്ധാക്തി 
യിൽ നിറുത്തി).
സുന്ദരയ്യൻ: (എല്ലാേപരുെടയും മുഖ ശങ്കേയാടും ഭീതിേയാടും േനാക്കിെക്കാ 
ണ്ട് ) ”ആനാൽ-അതു െപടാത്. കഴ ട്ടത്തങ്കത്തയുെട മനമറിയാവടിക്ക് അപ്പടി
െശയ്യ ടാത്.”
തമ്പി: ”എന്തായാലും അയാെള നമു േത്യകം സൂക്ഷിക്കണം. അയാളുെട ഭട 
ന്മാർ ഇേങ്ങാ വരു ണ്ട്. െവങ്ങാനൂർപിള്ള തടു േമാ എേന്താ? അതിനാൽ,
അവർ ഇവിെട വ േചർന്നാലും ഇയാെള കാണരുത്.”
രാമനാമഠം: ”െചമ്പകേശ്ശരിയിെല വലിയ കല്ലറയിൽ ഇ കളയാം. എന്നാേലാ
അ േന്ന?”
തമ്പി: ”അവർ സമ്മതി േമാ?”
മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള: ”അതിനു ഞാൻ അനുവാദമുണ്ടാക്കാം. തിരുമുഖത്തങ്ങ 
െത്ത ഉത്തരവാെണ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടു തർക്കം ഉണ്ടാവൂല്ല.”
ഇങ്ങെന മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള പറഞ്ഞതിെന്റേശഷം അധികം ആേലാചന
ഉണ്ടായില്ല. അയാൾ, സുന്ദരയ്യൻ, രാമനാമഠം, ഈ കഥയിൽ ‘േകാടാങ്കി’ എ
പല സ്ഥല ം പറയെപ്പട്ടി ള്ള ആൾ, േവലു റുപ്പ്, പ പ േവൽക്കാർ,
ഇങ്ങെന ഒരു സംഘം ക്ഷണത്തിൽ അവിെടനി പുറെപ്പ .
ചുള്ളിയിൽ ചടച്ചി മാർത്താണ്ഡൻപിള്ളയുെട മുമ്പിൽനി മറഞ്ഞ ാന്തൻ,
കുടമൺപിള്ളയുെട ഗൃഹത്തിനു ചു മുള്ള ചുവർ ചാടിക്കടന്ന് ആ ഭവനെത്ത
ചുറ്റി േനാക്കി നട തുടങ്ങി. ഇങ്ങെന നട ന്നതിനിട പടിഞ്ഞാറുവശത്ത്
എത്തിയേപ്പാൾ സുഭ യും ആനന്തവും തമ്മിൽ സംസാരി ന്നതു േകൾപ്പാ 
നിടയായി. അവരുെട സംഭാഷണത്തിന് അ േനരം വിഘ്നം വരുത്തിയത്
ഇവെന്റ ആശ്ചര്യസൂചകമായ ചില ശബ്ദങ്ങളായിരു . സുഭ പുറത്തിറങ്ങി
പരിേശാധന തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, ാന്തൻ, താൻ അക കടന്ന വഴിേയതെന്ന
പുറ ചാടി, നിശ്ചലനായി ഒരു നാഴികേയാളം നിന്നിട്ട്, നഗരമദ്ധ്യം േനാക്കി
നട .
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ യുവരാജാവ് പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട ശാസനകൾ േക
േസ്നഹേത്താടുകൂടി അയാളുെട ആജ്ഞകെള അനുസരി ന്നതിനിടയിൽ,
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കഴ ട്ട പിള്ളയുെട വക ീപണ്ടാര വീട്ടിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭൃത്യ 
രായ പ പ േപർ ഉത്സാഹമായി കഥകൾ പറ ം ഓേരാവക
കളികളിൽ ദ്ധ ആസകലം ദത്തംെച ം കൂടിയിരി കയായിരു . ‘ഇരു 
ത്തായം!-ഇന്നാ പിടിേച്ചാ, ഈര േചാണ നാല്, പാണ നാല് ’ എ ള്ള
വിളികളും എറിയുന്ന സമയത്ത് മാറ ള്ള ഇടികളും, നായും പുലിയും കളി
ഒരിട നായ്ക്കെള െവ ന്നതും പുലിെയ തടയുന്നതും മെറ്റാരിട കഥ േക
രസി ചിരി ന്നതും എല്ലാംകൂടി മഹാ േകാലാഹലം കശയായിരി .
കഴ ട്ട പിള്ള എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെട േയാഗനിശ്ചയം നട ന്നതിനായി
തെന്റ ധാനഭവനത്തിേല േപായിരി . നാല ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലാ 
െത തിരി വരവിെല്ല ള്ള ൈധര്യംെകാ വാല്യക്കാർ മദി േപായിരി .
ഇങ്ങെന കളികളും കഥകളും നട ന്നതിനിടയിൽ ഒരുവൻ േചാദ്യം െച :
”എടാപാണനാേല, താേക്കാലിളിയിലുേണ്ടാ?”
ഉത്തരം: ”നാ പരുത്തിക്കടയിൽ കാര്യെമന്ത്?-എെന്റ കാര്യം ഞാൻ േനാക്കി 
െക്കാ ം.”
േവെറാരുത്തെന്റ േചാദ്യം: ”കതവടച്ചി േണ്ടാേട? കാലം വല്ലാത്ത കാലമാണ്.”
ഉത്തരം: ”നിെന്റ വായടേച്ചാണ്ടാൽ മതി.”
േചാദ്യം: ”കിളികൾ േചാറു െകാടുക്കണ്ടേയാേട?”
ഉത്തരം: ”വ ചാടിയെതന്തിന്? കിടന്ന് അലയ്ക്കട്ട്. പിെന്ന നന്നാെച്ച ം
േചാറ്. ഊതിെപ്പരുത്തിരി ന്നത് കുറ വറ്റട്ട്.”
ഒരുത്തൻ: ”അദ്യം ന െട അങ്ങെത്തക്കാളും വലിയ അ ന്നാണുേപാലും.”
മെറ്റാരുത്തൻ: ”േതങ്ങാെക്കാലയാണ്. എന്നാൽ പിെന്ന ഒരു പത്താെളങ്കിലും
കാണൂല്ലായിരുേന്നാടാ മണ്ടാ?”
ഒരുത്തൻ: ”എങ്കിലും പട്ടിണി കിടത്തിയാൽ അ െച മ്പം നൂൽപ്പാലത്തിൽ 

െട നെമ്മ നടത്തിക്കളയും.”
മെറ്റാരുത്തൻ: ”നാല് ഏകാദശി േനാ കളഞ്ഞാൽ െചയ്ത പാപെമാെക്ക നീങ്ങി 
േപ്പാകും. ഒ പാെടേട.”
എല്ലാവരും: ”അതുെകാള്ളാം! മാവാരതം േവണം.”
ഒരുവൻ: ”ഇ ശിവരാ ിതെന്ന-ഉറങ്ങണ്ട-പാട്. അതു െകാള്ളാം.”
ഇങ്ങെനയുള്ള നിശ്ചയം മുതലായതു േക നിന്ന രാമയ്യൻ തക്കം നന്നെല്ല
കരുതി അവിെടനി യുവരാജാവിേനാട് േകട്ട അവസ്ഥകൾ അറിയിക്കാൻ
നടെകാ . ധാന ഭാഗവതരായ ഒരുവൻ ഒരു ഉലക്കയും ര കുറുവടിയും
െകാ വന്ന് മുമ്പിൽ വ െകാണ്ട് േമളം മുറുക്കി ടങ്ങി. ”എവിെട േകക്ക 
ണം, പറവിൻ” എ മാണിയായി േചാദിച്ചതിന് ‘ ാെവല പറിെച്ചടം’,
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‘നിഴൽ ത്തിെയടം’, ‘വിഴംെകാടുെത്തടം’ എ പലവിധമായി ഓേരാരുത്തർ
അഭി ായെപ്പടുകയാൽ ചങ്കിടി െചന്നിരുപ്പായ ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻ ”നമുക്ക്
േഭാദിച്ചിടം പാടാെമേട” എ പറ തർക്കെത്ത ഒതുക്കി.
”അഞ്ചഞ്ചാെത കണ്ടഞ്ചമ്പനഞ്ചെമ്പ
അ ം തചു െനഞ്ചിൽ ആറണിേന്താേന!
അ ം മുടിവച്ച പാണ്ഡവന്മാ-
രഞ്ചിളയെതാരു കു ഭൂമൻ-”
എന്നിങ്ങെന ഉലക്കത്താളവും ഇടയ്ക്കിെട ‘ഹാ’ എ ള്ള ബേല െകാടു കളും
നാസികാര ത്തിൽ ഒന്നിെന വിരലുെകാണ്ട് അടച്ചിെട്ട മേറ്റ ര ത്തിൽ ടി
പുറെപ്പടുവി ന്ന തികളും േചർ ള്ള സദിർ മുറുകിയേപ്പാൾ ”അർത്തം പറ 
െയടാ കരു െണ്ടങ്കിൽ” എന്ന് ഒരുവെന്റ അേപക്ഷ പുറ ചാടി. മെറ്റാരുവൻ
സംശയംകൂടാെത, പാടിയ ഭാഗത്തിെന്റ അന്വയം, അർത്ഥം, പരിഭാഷ, ഭാവം
ഇതുകളായി ഇങ്ങെന സംഗി തുടങ്ങി: ”കാന്താരി െപറ്റ മക്കളഞ്ച്-അതില്-”
എന്നിങ്ങെന അർത്ഥം പറ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ”േഛ, േപാടാ. കാന്താരി
മക്കേളത്? കാന്താരി തൃതരാഠെന്റ തള്ളയല്ലേയാടാ?” ”ഓ! കാന്താരി-മാ 
വാരതത്തിേലത് ”, ”ഓേട, അങ്ങെന പറ” എ ം മ ം മാദമായ തർക്കം
തുട കയാൽ ”ചലമ്പാതിെനടാ-കാന്താരി മാവാരുതത്തിലല്ലാെത എഴുത്തച്ഛൻ 
പാ കളിലാേണാ?” എന്ന് അഭി ായെപ്പ െകാണ്ട്, സംശയനിവൃത്തിക്കായി
ഭാഗവതർ ആ ന്ഥത്തിൽനിന്ന് ഇങ്ങെന ഒരു ഭാഗം പാടി സദസ്സിെന േകൾ 
പ്പി .
31”മന്തേമാടീ െപേണ്ണ മയക്കേമാടീ?
മായാമരുന്തിെന്റ പിടിത്തേമാടീ? പള്ളിയറതെന്ന തുറക്കാത്തെതേന്ത? പാണ്ഡ 
വെരെക്കാന്ന തളർച്ചേയാടീ! ഹ-എ കാന്താരിയമ്മയരുളുേന്നരം.”
മെറ്റല്ലാവരും: ”പറഞ്ഞില്ലേയാ മക്കളെഞ്ചന്ന്. മാവാരതത്തിത്തെന്ന - അേല്ല?”
ഇ കാരമുള്ള പാ മുതലായതുെകാണ്ട് ീപണ്ടാര വീടും സമീപ േദശവും
മുഴ ന്നതിനിടയിൽ പാ േകൾക്കാനായി ഒരുത്തൻ ആ സദസ്സിെലട്ഠി. ഇത്
മഹാ ാകൃതേവഷക്കാരനായ ാന്തനല്ലാെത മറ്റാരുമല്ലായിരു . അേനകം
സാമാനങ്ങളൂെട വിേക്ഷപസ്ഥലമായ ഇവെന്റ അരെക്ക കണ്ട് പാ കാരും
േ ാതാക്കളും െപാട്ടിച്ചിരി തുടങ്ങി. അന്യനായ ഒരുവൻ അനുവാദം കൂടാെത
അക കടന്നതിെന റിച്ച് കഴ ട്ട പിള്ളയുെട ഭൃത്യന്മാർ േതാ മാ 
യിരുന്ന േകാപെത്ത ബീജത്തിൽത്തെന്ന ാന്തെന്റ ബീഭത്സത്വം നശിപ്പി .
‘ആെരടാ അത്?’ എ ഗൗരവേത്താടുകൂടി ചിലർ േചാദ്യം െചയ്തതിന് ഉണ്ടായ
ഉത്തരം, ”നാഗാപുരം വാഴും നാഗകന്യ - അവളും ചിറയാളായിരുന്നേല്ലാ
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- അല്ലിമുല്ല ന ചമ്പകം ന - അല്ലിമുല്ലതെന്ന പൂ ം കാലം-” എ തുട 
ങ്ങിയുള്ള ഒരു പാട്ടായിരു . ”ഹാ! ബേല േഭഷ്! അയ്യടാ!” എന്നിങ്ങെന
ഓേരാരുത്തർ രസി തുടങ്ങി. ”ഇ േകറി ഇരു പാെടടാ” എ ചിലർ
ആജ്ഞാപിച്ചതനുസരിച്ച് ാന്തൻ മ ള്ളവരുെട ഇടയിൽ കടന്ന് ൈധര്യേത്താ 
ടുകൂടി ഇരു . കുട േനരം പാടിയതിെന്റേശഷം, അരെക്കട്ടിനിടയിൽനിന്ന്
ഒരു പദാർത്ഥം എടുത്ത് ാന്തൻ തി ന്നതിെനക്കണ്ട്, െകാതിയന്മാരായ
സദസ്യന്മാർ ”എേന്താന്നാെണടാ അത്? ഉണ്ടപ്പാരം അടിക്കേണാ?” എ
കാര്യം േക തുടങ്ങി. ാന്തൻ ഭയം അഭിനയി െകാണ്ട് അരെക്കട്ടിനിടയിൽ
പിെന്നയും ൈക ഇട്ട് കൃഷ്ണവർണ്ണമായ രണ്ട് ഉണ്ടകൾ എടുത്ത് കാര്യക്കാരന്മാ 
രായ സദസ്യന്മാർക്ക് ആദരപൂർവ്വം നീട്ടിെക്കാടു . ശാേക്തയമതത്തിെന
വളെര ാഘിക്കാനുെണ്ടന്ന് ഒരു സംഗതി ഓർ േമ്പാൾ േതാ ണ്ട്. ആ
മതക്കാർ ന െട സമുദായങ്ങളുെട പരിഷ്കാരത്തിന് ഒേട്ടെറ വിപരീതമായി
നിൽ ന്ന ജാതിേഭദങ്ങെള േലശവും ഗണ്യമാ ന്നില്ല. കഴ ട്ട പിള്ളയുെട
ഭൃത്യന്മാർ ആദ്യഭജനത്തിലും ആ സാധാരണനീതിെയ ലംഘിച്ചില്ല. മിനുമിെന
മിനു ന്ന േഗാളദ്വയം കണ്ടേപ്പാൾ നാവ് അലി തുടങ്ങി. ജാതിേഭദെത്ത 

റി ള്ള വിചാരെത്ത മറ ം തങ്ങൾക്ക് ദാനം െചയ് വാനായി അന്യൻ
നീട്ടിയിരി ന്ന ഉരുളകെള തെന്റ ഉപേയാഗത്തിനായി എടുക്കെപ്പട്ട പദാർത്ഥം
ഇരുന്ന സ്ഥല നിന്നല്ലാെത േവെറാരു ഭാഗ നിന്നാണ് എടുത്തെത ള്ളതു

ഹിക്കാെതയും അതുകെള വാങ്ങി വീതി ഭക്ഷി . ഇങ്ങെനയുള്ള പദാർ 
ത്ഥെത്ത റിച്ച് ആ സാധുക്കൾ േകട്ടി ള്ളതല്ലാെത അതിെന അനുഭവി
ശീലിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാൽ, കാൽ നാഴികെകാണ്ട് നവമായ ഓേരാ മേനാ 
വികാരങ്ങേളാടുകൂടി പാ കാറും താളക്കാറും ഒെന്നാഴിയാെത തല ഉയർത്താൻ
പാടില്ലാെത കിടപ്പായി. അ േനരംെകാണ്ട് േബാധേലശം കൂടാതുള്ള നി യും
ആരംഭി . ഇതുകണ്ട് ഭി എഴുേന്നറ്റ് ഉറ ന്നവരിൽ ഒരുവെന്റ അരയിൽ
ബന്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു താേക്കാൽ ൈകക്കലാക്കി ഭവനത്തിെന്റ ധാനഭാഗങ്ങൾ 

ള്ളിൽ കട ; ആ ഗൃഹത്തിെന്റ കിട കെള റിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളതായി
ത്യക്ഷീകരി ംവണ്ണം േവഗത്തിലും പരിേശാധനകൾ കൂടാെതയും ഒരു മുറി

തുറന്ന്, അതിനുള്ളിൽനിന്ന് വലുതായ ഒരു താേക്കാൽ ട്ടം എടു . ഇതിെന്റ
സഹായത്താൽ പൂ പുര എ പറയെപ്പടുന്ന ധാനമുറിെയയും അതിെന്റ
അടിത്തട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു കൃ ിമ വാതിലിെനയും തുറന്ന് ാന്തൻ കീേഴ്പാട്ടിറങ്ങി.
പാതാളത്തിേല ള്ള മാർഗ്ഗെമ േതാന്നി ംവണ്ണം ഇരു നിറ ള്ള ആ
അറയിൽനിന്ന് ‘ആരത്?’ എ ഗംഭീരസ്വരത്തിൽ ഒരു േചാദ്യമുണ്ടായി.
‘പിച്ചയാ ം’ എ ണ്ടായ മറുപടി േകട്ട് ചിരി േപായ മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പ്
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ാന്തെന്റ ഉൽ ഷ്ടമായുള്ള മേനാഗുണങ്ങൾ ഓർത്ത് അത്യാശ്ചര്യേത്താടുകൂടി
ക നീർ ചിതറിെക്കാണ്ട് അവെന ആലിംഗനം െച വാനായി ൈക നീട്ടി.
ഇരുട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയായ്കയാൽ ത ന്നതിനിടയ്ക്ക്, അവ്വണ്ണംതെന്ന, തെന്ന
തിരയുന്ന ാന്തെന്റ ൈകകളിൽ കുറുപ്പിെന്റ ൈകകൾ തട . അതുകൾ
പിടിച്ച് അതിവാത്സല്യേത്താടുകൂടി ാന്തെന്റ അണച്ച് ആേ ഷം െച െകാണ്ട്
”ആരാെണ െചാല്ലീട്ടിെല്ലങ്കിലും അെന്റ േശഷക്കാറിൽ ഒെന്ന ഞാൻ വച്ചി 
രിക്കിണു” എന്ന് കുറു പറ . അതികായനായ കുറുപ്പ് ാന്തെന്റ ലഘുവായ
േദഹെത്തപ്പിടിച്ച് േസ്നഹപാരവശ്യേത്താടുകൂടി ഒരു ശിശുെവ എന്നേപാെല
തേലാടുകയും ആലിംഗനം െച കയും െചയ്തേപ്പാൾ ാന്തനും തെന്റ ഉള്ളിൽ
കവി നിന്ന ചില സ്മരണകളുെട തിങ്ങലുെകാ കര േപായി.
കുറു ം ാന്തനും ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിൽ േമ്പാൾ പുറ ചില ശബ്ദങ്ങൾ
േകൾക്കാറായി. ദീപ കാശം മുകളിലുള്ള മുറിയിൽ പര . ആയുധങ്ങൾ
അ ം ഇ ം തടയുന്ന ശബ്ദവും മുഴങ്ങി. ാന്തനും കുറു ം സമൈധര്യേത്താടും
േവഗേത്താടും കല്ലറയിൽനിന്ന് മുകളിൽ കയറി. പഞ്ചയമന്മാരായ രാമനാമഠം
മുതലായവരുെടയും കിങ്കരസംഘത്തിെന്റയും ഇടയിൽ അകെപ്പട്ടിരി ന്നതായി
കണ്ട് നിരായുധനായ കുറുപ്പ് വിഷണ്ണനായി; എന്നാൽ ാന്തൻ സാധാരണയാ 
യുള്ള രീതി ഉേപക്ഷിച്ച് ഗൗരവേത്താടുകൂടി ഇങ്ങെന പറ : ”ഏമാമ്മാരു
മാറിനിപ്പിൻ; പിച്ചക്ക് ൈകയിെല വല്ലാത്ത േപ ഒ േണ്ട. മാറിനിപ്പിൻ-െചാ 
ല്ലിണേത േകപ്പിൻ.”
ഈ വാ കൾ േനട്ട് തെന്റ കർണ്ണേച്ഛദനം െചയ്ത ശഠെന വിടുന്നതെല്ല ള്ള
വിചാരേത്താടുകൂടി, ”ഹാ! നീേയാടാ? ഒരു കാത് േപാക്കിയതിന് കാെതാന്നിനു
നിെന്റ ചാണത്തല ഒന്നിന്നാ കേണ്ടാ?” എന്ന് അലറിെക്കാണ്ട്, യുവരാജാവിെന്റ
േനർക്ക് ഓങ്ങെപ്പട്ടതും മെറ്റാരാളിെന്റ രക്തപാനം െചയ്തതിൽ പറ്റിയ രുധിരം
ഉണങ്ങീട്ടില്ലാത്തതും ആയ ഖഡ്ഗെത്ത വീശി, േവലു റുപ്പ് ാന്തേനാടടു .

ാന്തൻ തെന്റ അരെക്കട്ടിനിടയിൽനിന്ന് ഒരു െചറിയ ആയുധം എടു
നീട്ടി. ഒരു മിന്നൽ-ഇടിരവംേപാെല ചണ്ഡമായ ഒരു ധ്വനി- മുറിയുെട തട്ടിൽ
പറ്റീ ള്ള െപാടിയുെട ഒരു വർഷം-ഈ േഘാഷങ്ങേളാടുകൂടി േവലു റുപ്പിെന്റ
േദഹി പരേലാകേത്ത യാണം ആരംഭി . അയാളുെട േദഹം േലാഹ 
ക്കട്ടിേപാെല മുറിയുെട അടിത്തട്ടിേന്മലും വീണു. മുറിക്കകം ആസകലം ധൂമം
നിറ . വായുവിനുണ്ടായ കഠിനചലനേത്താടുകൂടി, കിങ്കരന്മാരിൽ ഒരുവനാൽ
െകാ വരെപ്പട്ടിരുന്ന ദീപവും െപാലിഞ്ഞ്. ദുർജ്ജനാേ സരനായ സുന്ദര 
യ്യൻ, േവലൂ റുപ്പിെന്റ കഥ ചുരുക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞതു കണ്ട് സേന്താഷി
എങ്കിലും, തെന്റ ാണെന റിച്ച് േസ്നഹമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, ാന്തെന്റ
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ൈകയിലുള്ള ആയുധത്തിെന്റ ഗീതത്തിൽ ആസക്തി േതാന്നാെത, മി ങ്ങ 
ളുെട സ്ഥിതി മറ പുറ ചാടി. എന്നാൽ, സാധാരണ സാധുശീലത്വവും
സ്വവീര്യത്തിന് ഉണർച്ചയുണ്ടായാൽ ൈപശാചത്വവും ദർശിപ്പി ന്ന ‘ബുൾ’
എന്ന ജാതിയിലുള്ള നായ്ക്കെളേപ്പാെല, കരിമരുന്നിെന്റ ഗന്ധേമറ്റേപ്പാൾ ‘ഠി
ഠീ’ എന്ന് ആർ െകാണ്ട്, ഭയങ്കരാകാരനായ േകാടാങ്കി മുേന്നാടു കുതി .

ാന്തെന്റ ൈകയിലുണ്ടായിരുന്നത്, ഒറ്റ ഴൽൈകേത്താക്കാെണ േകാടാങ്കി
തെന്റ ഹപ്പിഴയുെട ശക്തിെകാേണ്ടാ ന്യായമായുള്ള ൈദവവിധിയാേലാ
ധരി േപായി. േവലു റുപ്പിൻണ്ടായ ഉപചാരങ്ങേളാടുകൂടി േകാടാങ്കിെയയും

ാന്തൻ പരേലാകത്തിനു യാ യാക്കി. േവലു റുപ്പിെനേപ്പാെല ഈയാൾ
ലൗകികഹീനനല്ലായിരുന്നതിനാൽ ‘അേട ചിന്നത്തമ്പി, പുലമാടാ’ എ ള്ള

ലാപങ്ങേളാടുകൂടിേയ യാ യ്ക്കാരംഭി . ഈ വാ കൾ േകട്ട് സുന്ദരയ്യൻ
കടുതായി െഞ കയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാവു വര േപാകയും െച എങ്കിലും
ക്ഷണേനരംെകാണ്ട് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലും അധികം മുേഷ്കാടുകൂടിയവനായി.
േകാടാങ്കി വീണതിെന്റേശഷം ര കക്ഷികളും മിണ്ടാെത നി . ാന്തനു

ാഹ്മണെനയും രാമനാമഠത്തിെനയും മാർത്താണ്ഡൻപിള്ളെയയും നി  
ഹി ന്നതിന് താത്പര്യമില്ലായിരു എന്ന് തെന്റ ൈകയിൽ എടുത്ത്
ഉപേയാഗിക്കാെത വ െകാണ്ടിരി ന്ന േവെറാരു ഇരട്ട ഴൽ ൈകേത്താക്ക്

ത്യക്ഷമാ . രാമനാമഠം മുതലായവർ േപടിച്ച് എ േവ എ ള്ള
ആേലാചനേയാടുകൂടി നി . മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള ൈകയിലുണ്ടായിരുന്നവിൽ
വലി പൂട്ടിെക്കാണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ”എടാ, നിരേയാടു നിെന്ന തറേച്ച ണ്ട്.
െവടി താെഴ ൈവ” എ പറ . ഈ വാ കൾ േകട്ട് തെന്റ ബ വിന്

ാണാപായം േനരിടുേമാ എ ള്ള ഭയംെകാണ്ട്: ”മാർത്താണ്ഡപ്പിേള്ള േകക്ക്.
തമ്പി അ തരണതിൽ എരട്ടി ഞാൻ =ഏ ിക്കാംെകട്ടിത്തരാം; പയെല
െകാല െചയ്യാെത. എെന്റ ഉശിെറ്റ എടുേത്താ േവണെമങ്കില് ” എ കുറുപ്പ്
അേപക്ഷി .
രാമനാമഠം: ”പയെല വിടുകേയാ? െചമ്പകേശ്ശരിയിെല െവള്ളമില്ലാത്ത
നീരാഴിയിൽ കിടന്ന് അല ചത്ത് നിങ്ങൾ ര ം പുഴുക്കണം.”

ാന്തൻ ഈ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ അധികം േപടിക്കാനിെല്ല സൂചകമായി
കുറുപ്പിെന്റ ൈക പിടിച്ച് ഒന്നമർത്തീട്ട് ഇങ്ങെന പറ : ”പിച്ചെയ െകാ  
േപാട്ടാൽ തിരുമുഖെത്ത ഏമാൻ േകക്കാെതണ്ണാ? ഏമാമ്മാരു െകാ വിൻ.
പിച്ച ചത്താലും േപെക്കാഴെല തറയിവയ്ക്കാേതാം.”

ാന്തെന്റ ൈധര്യംകണ്ട് മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള ം രാമനാമഠത്തിനും ബഹുമ 
തിയും സുന്ദരയ്യനു ർദ്ധയും അവെന നി ഹിക്കണെമന്ന് അതിേമാഹവും
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ഉണ്ടായി. എന്നാൽ, രാമനാമഠവും മാർത്താണ്ഡൻപിള്ളയും അവേനാട് സാമമാ 
യുള്ള വാ കൾ ഉപേയാഗി തുടങ്ങി. ഇതുകണ്ട് സുന്ദരയ്യൻ അടങ്ങിെക്കാ .
രാജ്യത്തിെന്റ തത്കാലസ്ഥിതിയിൽ കുറുപ്പിെനയും ാന്തെനയും വിട്ടയയ്ക്കാൻ
പാടിെല്ല ം എ വീട്ടിൽപിള്ളമാർ, തമ്പിമാർ, തിരുമുഖ പിള്ള ഇവരുെട
വിധിേപാെല ര േപരും ശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണ്ടിവരുെമ ം അതുവെര
ആയുധംവ ര േപരും ബന്ധനത്തിലിരിക്കണെമ ം രാമനാമഠം പറ .
ചാന്നാൻ പത്മനാഭപുര നിന്ന് ചാടിേപ്പായതിെനയുംമ ം ഓർത്ത്, സുന്ദരയ്യൻ
ഈ വാ കൾ േക പ െഞരി . രാമനാമഠത്തിെന്റ കരാറിൽ ആയുധംവ ക
ഒഴിെക േശഷം സമ്മതംതെന്ന അ മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പ് ചാന്നാെന്റ ധി 
നിധിയായും തനി േവണ്ടിയും പറഞ്ഞതുേകട്ട് മാർത്താണ്ഡൻപിള്ളേയാടും
സുന്ദരയ്യേനാടും ആേലാചിച്ചിട്ട്, ‘എന്നാൽ അങ്ങെനതെന്ന’ എ രാമനാമഠവും
സമ്മതി .
കുറുപ്പിെനയും ാന്തെനയും ആ രാ ിതെന്ന െചമ്പകേശ്ശരിയിേല മാറ്റി.
േമ റയെപ്പട്ട ആേലാചനയുെടയും ഇവെര െചമ്പകേശ്ശരിയിേല െകാ േപാ 
കുംവഴി രാമനാമഠം മുതേ ർ കണ്ട ചില സംഗതികളുെടയും വിവരങ്ങൽ
അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽനിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്.
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിെയാന്ന്

രാജീവേന െനച്ചിന്തി ചിന്തി
രാജാ ദശരഥൻ പു സുരാലയം.”
അടുത്ത ഭാതമായി. രാവണൻ ലങ്കാധിപനായിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഉത്തരാ 
യനത്തിൽനി പകർച്ച കൂടാെത ഗതിെച െകാണ്ടിരുന്ന മഹാഭീരു, തമ്പി 
മാരുെട ജയകാല തെന്റ കിരണങ്ങെള േവണാ ഭൂമിയിൽ പതിപ്പി ന്നത്
ആ താപവാന്മാർക്ക് അഹിതമാേയ െമ ള്ള ശങ്കമൂലം േമഘങ്ങളാകുന്ന
ഛ ങ്ങെളെക്കാ തെന്റ ഭെയ മറ െകാ രഥാേരാഹണം െചയ്തിരി 

. പ പ മണി റിനു മുമ്പിൽ വിജന േദശെമ േതാന്നെപ്പട്ട
രാജധാനിയിൽ ക ാന്തഭൂകമ്പംേപാെല വലിെയാരു േഘാഷവുമായിരി .
നഗരത്തിെന്റ നാലുഭാഗങ്ങളിൽനി ം ജനങ്ങൾ ഇളകി രാജമന്ദിരത്തിെന്റ
പുേരാഭാഗ ള്ള വീഥിയിലും കഴ ട്ട പിള്ളയുെട ഗൃഹത്തിലും കൂടു .
േകാപംെകാ കലുഷമാകാതുള്ള മുഖം ഒ േപാലും ഈ സംഘങ്ങളിൽ
കാണ്മാനില്ല. വൃദ്ധനും യുവാവും ബാലനും ഒ േപാെല പുളച്ച് അവനവെന്റ
അഭി ായങ്ങെള ഭയേലശംകൂടാെത പരസ്യമായി േഘാഷി . സാഹ 
സകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നതിൻ അരുതാത്തവരായ ീജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട
ഗൃഹങ്ങളിലിരു യുവരാജാവിെന അവരവർ തൃപ്തിയാകുംവണ്ണം ശപിക്കയും
ഭർത്സിക്കയും െച . കഴ ട്ടതുപിള്ളെയ നി ഹിക്കണെമ കരുതി
യുവരാജാവ് പരിവാരസേമതനായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ അർദ്ധരാ ി

േവശി എ ം അേദ്ദഹെത്ത കാണായ്കയാൽ അവിെട കിട റങ്ങിയിരുന്ന
േവലു റുപ്പിെനയും പാരേദശികനായ ഒരുവെനയും ചതിയാൽ െകാ എ ം
ഈ കഥെയ കഴ ട്ട പിള്ളയുെട ഭൃത്യരിൽ ചിലർ രാമനാമഠത്തിൽപ്പിള്ളെയ
ധരിപ്പി എ ം ഇേദ്ദഹം ഈ സംഗതിെയ തമ്പിെയ ഹിപ്പിച്ചി ശങ്കര 
ച്ചാർ എ പറയെപ്പട്ട ഒരുവേനാടുകൂടി കഴ ട്ട പിള്ളയുെട വീട്ടിേല ം
േപാകുംവഴിയിൽ, ആ സ്ഥല നി മടങ്ങിവരുന്ന യുവരാജാവും ഭടന്മാരും
ശങ്കരച്ചാെര െകാട്ടാരത്തിെന്റ വാതുക്കൽവ െവട്ടിെക്കാ ം എ ം രാമനാമഠം

ാണരക്ഷാർത്ഥം ഓേടണ്ടിവ എ ഈ അ മങ്ങൾ പുറേമ തമ്പിയുെട
േസവക ധാനനായ സുന്ദരയ്യെന െകാ ന്നതിനായി രാജഭടന്മാർ അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ ഭാര്യയുെട ഗൃഹത്തിൽ കട എ ം ഭാഗ്യത്താൽ സുന്ദരയ്യൻ അേപ്പാൾ
അവിെട ഇല്ലായിരു എ ം തിരുവനന്തപുര ള്ള ീപുരുഷന്മാർ ആബാ 
ലവൃദ്ധം അറിഞ്ഞിരി . ഈ കഥകൾ കൂടാെത തിരുമുഖ പിള്ളയുെട
മകൻ അനതപത്മനാഭെന െകാന്ന യക്ഷിയും യുവരാജാവുതെന്ന എ ള്ളതി 
േല തിരുമുഖ പിള്ള െതളിവുകി കയാൽ അേദ്ദഹം തെന്റ സങ്കടെത്ത
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മഹാരാജാവിേനാട് അറിയി ന്നതിനായി വരു െണ്ട ം മഹാരാജാവ്
ആലസ്യമായി കിട ന്ന തക്കംേനാക്കി അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു ന്മാെര അമർ 

ന്നതിനായി കിഴക്കൻദി കളിൽ നിന്ന് ഒരു കുറുപ്പിെനയും പ മു റു
നായന്മാെരയും യുവരാജാവു വരുത്തി എ ം കഴ ട്ട പിള്ളയുെട ൈകയിൽ
കുറുപ്പ് അകെപ്പടുകയും െവങ്ങാനൂർപിള്ളയാൽ നായന്മാർ െനയ്യാ ംകര എന്ന
ദിക്കിൽ വ യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതരാക്കെപ്പടുകയും െചയ്തിരി എ ം മ ം
ഓേരാ വർത്തമാനങ്ങളും പരന്നിരി . ഈവിധമുള്ള കേഠാരവഞ്ചനകൾക്ക്
സന്നദ്ധനായ യുവരാജാവിെന നി ഹി ന്നത് രാജ്യേക്ഷമത്തിന് അത്യാവശ്യ 
മായുള്ള ഒരു ിയയാെണ ചില പൗരന്മാർ അഭി ായെപ്പടു . തമ്പിമാെറ്റ
പട്ടംെകട്ടിക്കണെമ മ ചിലരും കിഴക്കൻ നായന്മാർ രാജപാർശ്വത്തിൽ
േചർന്നിരി ന്നതിന് അവെര ഒ പഠിപ്പിക്കണെമ പിെന്ന ചിലരും
രാജവംശെത്ത പാെട ഒടുക്കണെമ ചിലരും ഇങ്ങെന ഓേരാവിധം ആേലാ 
ചനകൾ നട ന്നതിനിടയിൽ എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെടയും തമ്പിമാരുെടയും
സഹായികൾ ജനസംഘങ്ങൾക്കിടയിൽ കടന്ന് അവരിൽ ഉദിച്ചിരി ന്ന േകാ 
പെത്ത ഉചിതമായുള്ള ഉപായവാ കൾെകാണ്ട് വർദ്ധിപ്പി . ഏകേദശം
എ നാഴിക പുലർന്നേപ്പാഴ ജനങ്ങളുെട േദ്വഷേരാഷങ്ങൾക്ക് അതിരില്ലാ 
തായിരി . ഗുണേദാഷവിചാരവും സംഗതികളുെട സൂക്ഷ്മെത്ത റിച്ച്
അേനഷണവും താന്താങ്ങൾ ആചരി ന്നത് എന്താെണ ള്ള ജ്ഞാനവും
കൂടാെത, പൗരന്മാർ ആർ േഘാഷി െകാട്ടാരത്തിെന ആ മിക്കാനായി
അടു . രക്തം അണി കിട ന്ന മൂ േ തങ്ങളുെട ദർശനത്താൽ
വിേവകശൂന്യരായിരി ന്ന ജനങ്ങൾ നായകനില്ലാത്ത ൈസന്യെത്തേപ്പാെല
മദംെകാണ്ട് തി ിയയ്ക്കായി െകാട്ടാരത്തിെന്റ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന വാതി 
ലുകൾ തകർ തുട . ഓേരാരുത്തർ വാളും വടിയും കുന്തവും ഏന്തിയും
വീശിയും ചുഴറ്റിയും വീര്യം നടി മുൻനിരകളിൽ കട ന്നതിനു തിക്കിത്തിരക്കി
അടു .
േവലു റു മുതലായ മൂ േപരുെടയും മൃതി എങ്ങെന സംഭവി എ ം
ആനന്തത്തിെന്റ ഭവനത്തിൽ നടന്ന േമാഷണത്തിെന്റ േഹതു എന്താെണ ം
േചാരന്മാർ ആെര ം ഷ്ടമാണെല്ലാ. കഴ ട്ട പിള്ളയുെട ഭവനത്തിലു 
ണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ യുവരാജാവിെന്റേമൽ ചുമത്തി ജനങ്ങളുെട േസ്നഹെത്ത
നഷ്ടമാക്കണെമന്ന്, ആ സ്ഥല െവ ണ്ടായ ഒടുവിലെത്ത ആേലാചന 
യിൽ സുന്ദരയ്യൻ അഭി ായെപ്പട്ടതായിരു . മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെനയും

ാന്തെനയും െചമ്പകേശ്ശരിയിേല െകാ േപാകുന്ന വഴി െകാട്ടാരത്തി 
െന്റ വാതുക്കൽ ഒരു േ തം കാണുകയാൽ രാമനാമഠം മുമ്പായവർ ആരുെട
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ശവെമ പരിേശാധനെച . മരിച്ച ആെള അേദ്ദഹത്തിനു നല്ല പരിചയം
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാ ം േ തം െകാട്ടാരത്തിെന്റ േഗാപുരത്തിനു സമീപ  
കിടന്നിരുന്നതിനാലും രാജപക്ഷക്കാർ െകാന്നതുതെന്ന എ തീർച്ചയാക്കി
അതിെനയും ഗൃഹത്തിലുണ്ടായ േമാഷണവർത്തമാനെത്ത ആ ീതെന്ന തെന്റ
ഭർത്താവിേനാട് അക്കഥ അറിയിക്കാൻ പുറെപ്പടുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ പരത്തിയതാ 
യിരു .
യുവരാജാവും േസവകജനങ്ങളും പൗരന്മാർ ഇളകു എ ള്ള വർത്തമാനം
ധരിച്ച ഉടെനതെന്ന െകാട്ടാരത്തിെന്റ വാതിലുകൾ ബന്ധിച്ച് ആേലാചന
തുടങ്ങി. ആർ ം വിളികളും മുഴ ംേതാറും അവരുെട സം മവും വർദ്ധി 

. യുവരാജാവും അടുത്ത േസവകന്മാരും രാ ിയിൽ േവഷ ച്ഛന്നരായി
സഞ്ചരിച്ച കഥ െകാട്ടാരത്തിലുള്ളവർ ഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഈ സഞ്ചാര 
ത്തിനിടയിൽ പൗരന്മാർ േകാപെത്ത ഉണ്ടാ ന്നതായ എേന്താ ിയ
യുവരാജാവു നടത്തീ െണ്ട സർവ്വാധി മുമ്പായതായ ജനങ്ങൾക്ക് ശങ്കയു 
ണ്ടായി. മഹാരാജാവിെന്റ ആലസ്യസ്ഥിതി അറിഞ്ഞ് കിളിമാനൂർ മുതലായ
സ്ഥലങ്ങളിൽനി വന്നി ള്ള രാജബ ക്കളും വലിയ പരുങ്ങലിലായി.
യുവരാജാവിെന്റ അേപക്ഷാനുസാരമായി താൻ േചർത്ത്, നാരായണയ്യൻ
എന്ന രാജഭൃത്യെന്റ അധീനത്തിലാക്കി സമു തീരമാർഗ്ഗമായി വരുന്നതിനു
ചട്ടംെകട്ടീ ള്ള നായന്മാർ വ േചർെന്നങ്കിേലാ എന്ന് കിളിമാനൂർനിന്ന്,
ശങ്കരച്ചാരുെട മരണേശഷം, ആ രാ ിയിൽത്തെന്ന വെന്നത്തിയി ള്ള േകര 
ളവർമ്മേകായിത്ത രാൻ ാർത്ഥന തുടങ്ങി. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവം കണ്ട്
പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി വീരനായ യുവരാജാവ് ഇ കാരം അരുളിെച്ച : ”രണ്ടാമത്
ഒരു ബലികൂടി ആേലാചി േന്നാ? അതിന് ആവശ്യമുെണ്ട േതാ ന്നില്ല.
േജ്യഷ്ഠൻ ജീവെന ഉേപക്ഷിച്ച് അപ്പെനയുംമ ം രക്ഷിച്ചതിെന്റ കടം വഴിേപാെല
തീർന്നിട്ടില്ല.”
കിളിമാനൂർ േകായിത്ത രാൻ: ”േഹയ്! അെതാ മല്ല ആേലാചി ന്നത്.
നാരായണയ്യൻ വെന്നങ്കിേലാ എ വിചാരിക്കയാണ്. ഈ അസുര ട്ടത്തിൽ
ഒരുവനാൽ എന്താകും?”
യുവരാജാവ്: ”ഒരാളാൽ സാദ്ധ്യമാകുന്നത് എ േത്താളമുെണ്ടന്ന് ആ കുടുംബ 
ത്തിൽനിന്ന് േബാദ്ധ്യമാക്കിയെല്ലാ.”
കിളിമാനൂർ േകായിത്ത രാൻ: ”അ ൈധര്യം േശഷിച്ചവർ േണ്ടാ?”
യുവരാജാവ്: ”ഉണ്ടാകുെമന്നാണു േതാ ന്നത്. േസ്നഹം ഉള്ളാളുകൾക്ക്
ബ ക്കളുെട ആപത്തിൽ സാക്ഷാലുള്ളതിൽ സഹ ഗുണം ൈധര്യമുണ്ടാകും.
ഇെല്ല ശങ്കിേക്കണ്ട്. കണ്ടിേല്ല രാമയ്യെന്റ ഭാവം പകർന്നിരി ന്നത്?
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പരേമശ്വരെന്റ നാട്യം കണ്ടാൽ ഏകേദശം ഒരു വലലേനാടടു ം. എന്താ
പരേമശ്വരാ, വാതിലട മുതുവൃദ്ധകെളേപ്പാെല കുത്തിയിരുന്നാൽ കാര്യം
ഊർദ്ധം. പുറെപ്പടാേമാ? ഒരു ൈക േനാക്കരുേതാ?”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”േനാക്കിയാൽ ൈക ഒന്നല്ല, പ രണ്ടായിരം കാണാം.
പേക്ഷ അടിയൻ കൂടിയില്ല. ഇന്നലെത്ത എഴുത്തിെന ഇ േവഗം ക ി
മറേന്നാ?”
യുവരാജാവ്: ”ഇവിെട ഈ സ്ഥിതിയിൽ എ േനരം നിൽക്കണെമന്നാണ്
നിെന്റ അഭി ായം?”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”െവളിയിൽ േകൾ ന്ന തിളെപ്പല്ലാം ഒരു ചരടിെന്റ
തിരിപ്പാണ്. ഈ ചാട്ടെമല്ലാം വയറ്റിൽ കാ ത േമ്പാൾ ഒതു ം. ചരടു തിരി ം
അേപ്പാൾ ഉതകൂല്ല.”
യുവരാജാവ്: ”വിശ തുട േമ്പാൾ േപാകുന്ന ആളുകൾ എ വിചാരി ന്നതു
മഹാ അബദ്ധം. എന്താ, രാമയ്യൻ മിണ്ടാെത നിൽ ന്നത്?”
രാമയ്യൻ: ”ക ിച്ച് പുറത്ത് എഴുന്നള്ളി ടാ.”
കിളിമാനൂർ േകായിത്ത രാൻ: ”എ തെന്നയാണ് എെന്റ അഭി ാറയവും.”
യുവരാജാവ്: ”ജനങ്ങൾ ള്ള സങ്കടം, അമ്മാവന് ആലസ്യമായിരി ന്ന
സ്ഥിതിക്ക്, ഞാൻതെന്ന അേല്ല േകൾേക്കണ്ടത്?”
കിളിമാനൂർ േകായിത്ത രാൻ: ”അത ആവശ്യമില്ല. ന്യായമായ വിധത്തിൽ
വരുേമ്പാളെല്ല സങ്കടം േകൾേക്ക ?”
യുവരാജാവ്: ”അങ്ങെനയല്ല, േകട്ടിട്ടിേല്ല? ലഹള മുഴു വരു . അമ്മാവനു
കുറ സുഖമായി വരു ണ്ട്. ഈ കഥ േകട്ടാൽ സുഖേക്കടു വർദ്ധിേച്ച ം.”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”കാര്യം േകൾക്കാൻ െചന്നാൽ അവർ പച്ചേയാെട തി ം.”
കിളിമാനൂർ േകായിത്ത രാൻ: ”പരേമശ്വരൻ പറയുന്നതു ശരിയാണ്. ഇവി 
ടുേത്താട് ഈയാളുകൾക്ക് കുറച്ചധികം േദ്വഷമുണ്ട്. വിേശഷി ം എെന്ന
കാണുേമ്പാൾ അതു വർദ്ധി ം.”
യുവരാജാവ്: ”അവിടുന്ന് ഇവിെട തെന്ന നിന്നാൽ മതി.”
കിളിമാനൂർ േകായിത്ത രാൻ: ”അെതനി ം സമ്മതമാവണമെല്ലാ?”
യുവരാജാവ്: ”എ കളിയാണിത്! ഈ ലഹളയ്ക്ക് എങ്ങെനയാണ് ഒെരാതുക്കം?
ജനങ്ങൾക്ക് എേന്നാടു േദ്വഷമാെണങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനം ഞാൻ ഉേപക്ഷിേച്ചക്കം.
തമ്പിമാർതെന്ന വാഴെട്ട. അങ്ങെനെയങ്കിലും രാജ്യ സമാധാനമുണ്ടാവെട്ട.”
കിളിമാനൂർ േകായിത്ത രാൻ: ”പശുവിെന വളർത്താൻ വ്യാ മാണേല്ല
നല്ലത്? ഭംഗിയായ അഭി ായം! അപ്പെന്റ ഈ അഭി ായം അവിേട േലശം
േചരുന്നില്ല.”
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പരേമശ്വരൻപിള്ള: ”സിദ്ധാന്തം! സിദ്ധാന്തം! ത രാനാെണ വച്ച് നല്ല
ആളുകളുെട വാ േകൾക്കരുേതാ? അേല്ല, അവസ്ഥ കുറ േപാകുെമേന്നാ?”
പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട ഹാസ്യമായുള്ള ഈ വാ കൾ േകട്ട് അരുണമായ
േന ങ്ങേളാടുകൂടി അയാെള ഒ േനാക്കീട്ട്, യുവരാജാവ് ചിന്താ സ്തനായും
ബുദ്ധിക്ഷയേത്താടും വ്യസനേത്താടും നി . ഈ സ്ഥിതിയിൽനിന്ന് െകാട്ടാര 
ത്തിെന്റ മുകളിൽ പതിച്ച ക കളാൽ ഉണർത്തെപ്പട്ട്, യാെതാരു ആേലാചനയും
കൂടാെത തെന്റ ഖഡ്ഗെത്ത ധരി െകാണ്ട് മുേന്നാ നടെകാ . രാജസംബന്ധി 
കളായ ജനങ്ങൾ മുന്നിൽ കടന്ന് കരങ്ങെള പരത്തി യുവരാജാവിെന്റ മാർഗ്ഗെത്ത
തടു . പരേമശ്വരൻപിള്ള വാവി കര . രാമയ്യൻ ‘സ്വാമി’ എന്ന് അതിവി 
നയേത്താടുകൂടി ദീനനായി ഒ വിളി . യുവരാജാവ് തിരിഞ്ഞ് ാഹ്മണെന്റ
മുഖ േനാക്കിയേപ്പാൾ തെന്റ അഭി ായങ്ങെള വാ കളാൽ ഹിപ്പിക്കാൻ
കഴിയാെത ഗദ്ഗദേത്താടുകൂടി കവിൾത്തടങ്ങെളയും അധേരാഷ്ഠങ്ങെളയും
ചലിപ്പി ന്നതു കാണുകയാൽ രാമയ്യേനാടു യുവരാജാവ് ഇങ്ങെന അരുളിെച്ച :
”പരേമശ്വരെന്റ േജ്യഷ്ഠനാണ് താൻ. വീരെന ഞാൻ വിചാരിച്ചിരു .
(പരേമശ്വരൻപിള്ളേയാട് ) മതി മതി, ഇവിെട ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല. (മ ള്ളവേരാട്
ഗൗരവേത്താടുകൂടി) ചില കൃ ിമക്കാർ മാ േമ എേന്നാടു േദ്വഷമു എ
ഞാൻ വിചാരിച്ചിരു . ഇേപ്പാൾ നാട്ടാരുെട മന ം അറിയുന്നതിനു സംഗതി
ആയി. ഇനി എന്താണ് ആേലാചിപ്പാനുള്ളത്? രണ്ടാെലാന്ന് തീർച്ച വരെട്ട.”
പരേമശ്വരൻപിള്ള: (കര െകാണ്ട് ) ”ര ംെകട്ട ഈ വൃത്തി അവിേവകമ 
െല്ല വേല്ലാരു േകട്ടാൽ പറയുേമാ? പത്മനാഭ! നീയും കേണ്ടാണ്ടിരി ന്നേല്ലാ
ഈ പാപികളുെട ചാട്ടെമല്ലാം.”
യുവരാജാവ്: ”ഒ കിൽ വാതിൽ തുറപ്പിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ അേങ്ങാ  
ണ്ട്. ഒളി നട കഴി കൂട്ടിയതുമതി. ഇനി ആ വൃത്തി കഴികയില്ല.”
രാമയ്യൻ: (കുറച്ച് ആേലാചിച്ചിട്ട് ) ”സ്വാമി, വാതിൽ തുറക്കാം. ക ിച്ച് അേങ്ങാട്ട്
എഴുന്നള്ളണ്ട.”
ഈ വാ കേളാടുകൂടി രാമയ്യൻ യുവരാജാവിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ക്ഷണത്തിൽ മറ 

. ഇേദ്ദഹം എന്തനുഷ്ഠിക്കാൻ ഭാവി എ ള്ളതിെന റിച്ച് അറിവാൻ
കഴിവില്ലാെത മ ള്ളവർ ആ സ്ഥല തെന്ന ഓേരാ മേനാരാജ്യങ്ങേളാടുകൂടി
നി . രാജനിലയനത്തിെന്റ ധാനവാതിലിെന ബേലന തുറ ന്നതിന്
ഒരുെമ്പട്ട മൃഗ ായന്മാരായ പൗരന്മാരുെട മം അധികം സാഹസം കൂടാെത
സാധി . സാക്ഷകളും കുറ്റികളും െപാട്ടി വാതിൽ പുറേകാ വീണേപ്പാൾ,
നൂറ്റാ മംെചയ്ത് ഏറ്റവും ാഘനീയമായുള്ള ഒരു ജയം േനടിയതുേപാെല
സേന്താഷം െകാണ്ട് മദാന്ധന്മാരായി, വാതിലിെന്റ പതനാരവെത്ത ടർന്ന്
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നഗരത്തിെല ം മാെറ്റാലിെക്കാ മാറ്, പൗരന്മാർ ഏേകാപിച്ച് ഒന്ന് ആർ
േഘാഷി . ചിറ േഭദിച്ച ജലം തള്ളി വഹികുേമ്പാെല ജനങ്ങൾ തിക്കി 
െഞരുക്കി അകേത്താട്ട് കട തുടങ്ങി. െപരുവഴിയിൽ പര നിന്നിരുന്ന
ജനസംഘത്തിന് പാേട മുേന്നാട്ട് ഒരു ചലനവും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അക 
േത്താട്ട് ആദ്യം കടന്ന ശുരന്മാർ എ കാരണത്താേലാ െപാടുന്നനെവ നി .
ആയുധങ്ങെള പുറകിൽ ഒളി െകാണ്ട് അത്യാദരേവാടുകൂടി വന്ദി . ഇതുക
പിൻതുടർന്നവർ സം മേത്താടുകൂടി പിൻവാങ്ങി. മുേന്നാ ള്ള േവഗം കുറഞ്ഞ്,
മു ള്ളവരാൽ തടുക്കെപ്പട്ട ജനതതികൾ നിലയിലായി. ചിലർ പാദാംഗുഷ്ഠ 
ങ്ങെള ഊന്നിെപ്പാങ്ങി മുേന്നാ േനാക്കി, മുമ്പിലുള്ളവർ പിൻതിരിയുന്നതിെന
കണ്ടിട്ട്, ഓടി ടങ്ങി. കാരണം അറിയാെത മ ള്ളവരും േപടിച്ചതുേപാെല
പാഞ്ഞ്, തങ്ങൾതങ്ങൾ ള്ള ഗൃഹത്തിെലത്തി. മുമ്പിൽ അകെപ്പട്ട അെഞ്ചട്ട്
ആളുകൾമാ ം ആ സ്ഥല േശഷി .
യുവരാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽനി പുറെപ്പട്ട രാമയ്യൻ േരാഗാതുരനായിക്കി 
ട ന്ന മഹാരാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ എത്തി, പുരവാസികളുെട ലഹളകെളയും
യുവരാജാവിെന്റ നിശ്ചയെത്തയും സംബന്ധി ള്ള സംഗതികൾ സകലതും
അറിയി . മഹാരാജാവു തെന്റ ഭാഗിേനയെന റി ള്ള അതിവാത്സല്യം
േഹതുവാൽ തനി ള്ള ക്ഷീണാധിക്യെത്ത സാരമാക്കാെത എഴുേന്നറ്റ്, രാ 
മയ്യെന്റയുംമ ം സഹായേത്താടുകൂടി നടന്ന്, ജനങ്ങൾ അകേത്താ കടന്ന
സന്ധിയിൽ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തി. േശാഷിച്ച് അസ്ഥിമാ ം േശഷിച്ചിരി ന്ന
മഹാരാജാവിെന കണ്ടേപ്പാൾ പൗര ധാനന്മാർക്ക് തങ്ങളൂെട വൃത്തിയുെട
ഗൗരവെത്ത റിച്ച് ഉണർച്ചയുണ്ടായി. നാടുവാഴിെയ റിച്ച് തങ്ങൾ സഹ 
ജമായുള്ള ഭക്തിമൂലം അവർ ആയുധങ്ങെള മറ െകാണ്ട് ആചാരാനുസാരമായി
മുഖം കാണിച്ച് ലജ്ജേയാടും വ്യസനേത്താടും മുഖം താഴ്ത്തിനി . അരനി 
മിഷംെകാ െകാട്ടാരത്തിനകം അെഞ്ച പൗരന്മാർ നി ന്നവെര ഒഴിച്ച്
പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായി. അവർ പശ്ചാത്താപേത്താടും ഭയേത്താടും നി ന്നതി 
െന കണ്ട്, ക്ഷീണത്താൽ പരവശനായ മഹാരാജാവ് െപാെയ്ക്കാ ന്നതിന്
ആംഗ്യംെകാണ്ട്, അനുകമ്പേയാടുകൂടി, അവേരാട് ആജ്ഞാപി . അനന്തരം
തെന്ന താങ്ങിെക്കാ നി ന്ന രാമയ്യെന്റ മുഖ േനാക്കി ”അപ്പനു മ ി
താൻതെന്ന. േമൽ േമൽ േ യ ണ്ടാകും. സാധുക്കൾ എെന്റ കുട്ടികൾ!
അവർക്ക് ഒരാ യവും ഇല്ല. രാമയ്യൻ കുറച്ചിെക്ക ക്ഷമിക്കണം – അസ്തമനം
ആേയാ? – താൻ െപായ്ക്കളേഞ്ഞാ? – ആരാ നിലവിളി ന്നത്? പത്മനാഭ!
അപ്പെനവിെട?” ഇ യും പറഞ്ഞ് േബാധക്ഷയേത്താടുകൂടി, വാവലുകൾ പറ 

ംേപാെല ജനസംഘം മടങ്ങി ഓടുന്ന ധ്വനി േകട്ട്, അേപ്പാൾ ആ സ്ഥല
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വ േചർന്ന യുവരാജാവിെന്റ കരങ്ങളിൽ പതി .
ഈ ദിനാരംഭത്തിൽ ആദിത്യേദവൻ അ ത്യക്ഷമായിരു എ സ്താവിക്ക
ഉണ്ടായേല്ലാ. അന്ന് ആദിത്യ േവശം േകവലം അനാവശ്യമായിരു . എ  
െകാെണ്ടന്നാൽ തമ്പിയുെടയും സുന്ദരയ്യെന്റയും ആനന സാദംെകാ തെന്ന
സകലേലാകങ്ങളും േശാഭി മായിരു . ഇവർ ര േപരും സേന്താഷാംബു 
ധിയിൽ നിമഗ്നന്മാരായി, മഹാജളന്മാരായി തീർന്നിരി . നഗരവാസികൾ
ഇളകി ടങ്ങിയേപ്പാൾ തമ്പി നവമായ ചില നടനസ ദായങ്ങളും സുന്ദരയ്യൻ
വർണ്ണങ്ങളും നിർമ്മി തുടങ്ങി. പൗരന്മാരുെട ലഹള വളർന്നേപ്പാൾ തമ്പി
പരമ ാന്തനായി നടനങ്ങൾക്കിടയിൽ െപാടിൈക്കകളായി സുന്ദരയ്യെന
മാ ക, ത ക മുതലായ േ മസൂചകങ്ങളായ ിയകൾെകാണ്ട് സമ്മാനങ്ങളും
ആരംഭി . എന്നാൽ ഈ ഉത്സാഹങ്ങൾക്ക് ഒരു തിബന്ധം അ േനരേത്ത
േനരി . സുഭ യുെട ദൂതനായ പ ആ മഹാരംഗത്തിൽ േവശിച്ച് അവെന്റ
ദീന ലാപങ്ങളും ചട കളുംെകാണ്ട് തമ്പിയുെട ഉേന്മഷെത്ത, വ ായുധ 
ത്താൽ ഇ ൻ വിന്ധ്യെന എന്നേപാെല, പക്ഷേച്ഛദനം െച ശരിയായ
നിലയിലാക്കി. സുഭ മരി എ ള്ള വ്യാജമായ വൃത്താന്തംേകട്ട് സത്യെമ 

ള്ള വിശ്വാസേത്താടുകൂടി തമ്പി കയർ ം വ്യസനി ം സുന്ദരയ്യെന്റ മുഖ
േനാ ന്നതിനിടയിൽ ാഹ്മണൻ പ വിെന കണ്ഠത്തിനു പിടി പുറത്താക്കി
വാതിലും ബന്ധി .
തമ്പി: ”നിർദ്ദയനായ താൻ ാഹ്മണവംശത്തിൽ ജനിച്ചത് അത്യാശ്ചര്യം!
താൻമൂലമാണ് ആ ീ മഹാദുഃഖമുണ്ടായത്. തെന്റ ആ ഹസിദ്ധിക്ക്
ഉൾെപ്പടാത്ത അവളുെട ഭർത്താവിെന വ്യാജങ്ങൾ ധരിപ്പി . അതുെകാ
മതിയാകാഞ്ഞിട്ട് എെന്നെക്കാണ്ട് അവൾക്ക് ഒെരഴുത്ത് എഴുതി വാങ്ങി അയാ 
ളുെട ൈകയിലാക്കി, അയാെള ഓടി കയും െച . പരമ ദുഷ്ടനായ താൻ ആ
മഹാസാധുവിെന ഇേപ്പാൾ വിഷംെകാടു െകാ കയും െച . എന്നിട്ട്, ആ
കഥ േകട്ടിട്ട്, േലശം കൂസലുമില്ല–”
സുന്ദരയ്യൻ: ”വിഷെത്തെക്കാടുത്തതു നാന്താൻ. ഒ െട ഉത്തരെവ നാൻ
േകൾക്കത്താേന േവണം.”
തമ്പി: ”രാക്ഷസ! എെന്റ ഉത്തരേവാ? നിെന്റ ഉപേദശെമ പറ.”
സുന്ദരയ്യൻ: ”എന്നേമാ ആഹ ം. ഒ െട േക്ഷമ ക്കാകത്താെന െശയ്തത്.”
തമ്പി: ”ഒ മല്ല. എനിക്ക് ആ പാവത്തിെന്റ മരണംെകാണ്ട് ഒരു ലാഭവുമില്ല.
കഷ്ടം! നാരായണ! ഈ ദുരിതം എവിെടെക്കാ െവ ം? വിചാരി േന്താറും
സഹി ന്നില്ല.”
കുലടയും കൃ ിമിയുമായ ഒരു ീയുെട മരണെത്ത റി േ ശിക്കരുെത ം
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മഹാരാജാവായാൽ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ീകേളാടുകൂടി രമിക്കാെമ ം മ ം
പറഞ്ഞ് തമ്പിയൂെട േകാപേശാകങ്ങെള നീ ന്നതിനു സുന്ദരയ്യൻ മി .
തമ്പി: ”േ ാഹീ, അവൾ മരിച്ചെതങ്ങെനെയ കുടമൺപിള്ള മുതൽേപർ
അറിയുേമ്പാൾ ന െട തലയിൽ തീ േകാരി ഇടുമേല്ലാ.”
സുന്ദരയ്യൻ: ”ഫൂ. അനന്തപത്മനാഭൻ െശത്തത് എപ്പടി? ആരാവതു െശാ 
ല്ല ം. ശുന്തര െട തിരുെക്കല്ലാം ഇന്തിരനു ം * അറിയാൻ കഴിയി 
ല്ല]െതരിയവരാത്. േപാെച്ചാ ം. ഒളറതിരും.”
ഈ വാ കൾ േകട്ടി ം സമാധാനെപ്പടാെത തമ്പി, ‘മഹാപാപി’ എ മ ി 

െകാണ്ട് ഉഴലുന്നതിനിടയിൽ പുറ നിന്ന് ഒരുവൻ വാതിലിൽ മു കയാൽ
തമ്പിയുെട കണ്ണിൽ െപരുകി നിന്നിരുന്ന അ ക്കെള തെന്റ വ ത്താൽ
സുന്ദരയ്യൻ തുടച്ചി വാതിൽ തുറ . തമ്പിയുെട പരിചാരകന്മാരിൽ ഒരുവൻ
”സാമീെട വീട്ടിൽ കള്ളന്മാർ കടന്ന് എല്ലാം െകാ േപായിേപാലും” എ
സുന്ദരയ്യേനാടു പറ . തമ്പി െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ താമസിച്ച രാ ിയിൽ
തമ്പിയുെട അറ രയിേല ള്ള രണ്ടാം േവശനം കഴിഞ്ഞ് ബുദ്ധി കുഴങ്ങി നി 

യ്ക്കാരംഭിച്ചതിെന്റ േശഷം, താൻ ആരും ഹിക്കാെത േമാഷ്ടിച്ച്, തേന്നാടുകൂടി
പാർത്തിരുന്നവനും അന്ന് ആ ഗൃഹത്തിൽ ഒരു േകാണിൽ എത്തിെക്കാ ന്ന 
തിന് ഏർപ്പാടുെചയ്തിരുന്നവനും ആയ മരി േപായ േകാടാങ്കിയുെട ൈകവശം
െകാടുത്തയച്ച ആഭരണങ്ങളും, ഈ വിധത്തിൽ താൻ ആർജ്ജിച്ചി ള്ള മ

വ്യങ്ങളും ത രന്മാർ െകാ േപായി എ നിശ്ചയമാകയാൽ സുന്ദരയ്യെന്റ
ശരീരം വിയർത്ത് ാഹ്മണൻ പരെക്ക േനാക്കി ടങ്ങി. അയാളുെട ഭാവേഭദം
കണ്ട്,വ്യസനാ ാന്തനായി നിന്നിരുന്ന തമ്പി ആശ്ചര്യേത്താടുകൂടി ”എന്തി 
െനേടാ പരി മി ന്നത്? വല്ല പഴ ണികേളാ പഴേഞ്ചാേറാ െകാ േപായി 
രി ം. േപാെട്ട. തനി ഞാനിരി ന്നിേല്ല?” എ പറ . സുന്ദരയ്യൻ:
(യാെതാരു സംശയവും ആേലാചന േവണ്ട താമസവും കൂടാെത) ”അങ്കെത്ത,
െകട്ടിതു കാര്യം. ള്ളയരാശാവു കാല ട്ടിയുെട കട്ടിക്കാറത്തനം െതരിയ 
വ ട്ടിത്. ഇതുവും അവർ െശയ്യിച്ചതുതാൻ. സേന്ദഹെമന്ന?” സുന്ദരയ്യെന്റ
ഭാവേഭദത്തിനു കാരണമായി പറഞ്ഞ അഭി ായം േകട്ട്,തമ്പി ശരിവ .എ
മാ മല്ല, ാഹ്മണെന്റ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യെത്ത റിച്ച് അതിശയിക്കയും െച .
തെന്റ േസവകനു േനരിട്ട വ്യസനം നിസ്സാരമായി ള്ളതാെണങ്കിലും അതിെന 

റി േവണ്ട അേന്വഷണം താൻതെന്ന െച ന്നത് ഉചിതമാെണ ള്ള
വിചാരേത്താടുകൂടി ”ആരാെണടാ ഈ വർത്തമാനം െകാണ്ടന്നത്?” എ
തെന്റ ഭൃത്യേനാടു തമ്പി േചാദ്യം െച .
ഭൃത്യൻ: ”സാമീെട ഭാര്യതെന്ന.”
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തമ്പി: ആഹാ! ഇ വരാൻ പറ. സുന്ദരത്തിെന്റ േമനകെയ ഒ കാണ 
െട്ട,ക്ഷണം വിളിക്ക് .”
തമ്പിയുെട ഉത്തരവിൻ കാരം ഭൃത്യൻ ആനന്തത്തിെന തമ്പിയുെട മുന്നിൽ
ഉന്തിത്തള്ളി േവശിപ്പി . തമ്പിെയ കണ്ടേപ്പാൾ ആനന്തം അതിശയമായി
ലജ്ജ അഭിനയി .
തമ്പി: ”അ- ആരാണു േമാഷ്ടിച്ചത്?എേപ്പാൾ?എങ്ങെന? നടന്നെതല്ലാം പറ 
യാം. ഭയെപ്പേടണ്ട” എ ഗാംഭീര്യെത്ത വിടാെത കരുണേയാടുകൂടി പറ .
ആനന്തം: (ശിര െകാ ം മ ം അേനകവൃത്തങ്ങെള ആകാശത്തിൽ വര 

െകാണ്ട് ) ”പിെന്ന ഒണ്ടേല്ലാ-(അധരം ഉണങ്ങിേപ്പാകയാൽ നാവു െകാ
നനച്ചിട്ട് ) രാ ി, പിേന്ന-ഇന്നേല ഒറ മ്പം പിെന്ന-”
സുന്ദരയ്യൻ: (േകാപേത്താടുകൂടി) ”ൈപത്യാറിആട്ടം ഒളറാവടി കാര്യെത്ത
ശെട്ടന്ന് െശാല്ലെട.”
ആനന്തം: ( സം മേത്താടുകൂടി)”എന്തരു പറയണതു സാമീ?
അങ്ങെത്ത അേമ്മെല-”
സുന്ദരയ്യൻ േമാഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങൾ തമ്പിയുെട മരി േപായ മാതാവിനു മഹാ 
രാജാവിനാൽ ദത്തമായി ള്ളതുകളാെണ ം അതുകെള േകാടാങ്കി തമ്പി
സമ്മാനി എ ം ആനന്തെത്ത ഹിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ വിലേയറിയതായ
ആവക മുതലുകളും കളവുേപാെയന്ന് അതുകളുെട ഉ ത്തിെയ സൂചിപ്പി പറ  
തുടങ്ങിയ വാ കൾ മുഴുവൻ ആകുന്നതിനു മുമ്പിൽ, സുന്ദരയ്യൻ തെന്റ ഭാര്യെയ
വലിച്ചിഴ പുറ െകാണ്ടാക്കീട്ട്, ജ്വലി ന്ന േകാപരസേത്താടുകൂടി അക
മടങ്ങിെച്ചന്ന് ”േപച്ചികൾകിെട്ട േപശിനാക്കാൽ ഇപ്പടിത്താൻ.’സ്ഥാേന സ്ഥിത 
സ്യഹ’ -അ - േകാപെപ്പടാതും - അങ്കത്തയുെട അവസ്ഥയുെട മാഹാത്മ്യെത്ത
െതരിയാമൽ തായാെരപ്പത്തി എപ്പടിയും േപശറതുക്ക് അവെള നാൻ വിടുവനാ?
അങ്കത്തയുെട ’അമ്മ’യാം! ഹൂ! ’അമ്മച്ചി’ എന്നാ േമ അങ്കെത്തേപ്പാലും
ഉത്തരവാകറത് എന്ന്, തെന്റ വാസ്തവമായ ഉേദ്ദശ്യെത്ത മറ പറ .
തമ്പിയുെട ീതിക്കായിട്ടാണ് ആനന്തം ആഭരണങ്ങളുെട ഉദ്ഭവെത്ത റി
സൂചിപ്പിച്ചത്. സുന്ദരയ്യെന്റ ഈ സമ്പാദ്യത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം തമ്പി അറിഞ്ഞി 
ട്ടിെല്ലന്ന് അവൾ സ്വപ്നത്തിൽേപ്പാലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല.ആനന്തത്തിെന്റ
വാ കൾ പൂർത്തിയായാൽ ആഭരണങ്ങെള സംബന്ധി തമ്പി േചാദ്യം
തുട െമ ള്ള ഭയേത്താടുകൂടിയാണ് സുന്ദരയ്യൻ ആ ീെയ ബേലന പുറ 
ത്താക്കിയത്. സുന്ദരയ്യെന്റ നിഷ്കരുണത്വെത്തക്ക തമ്പി കുറ നീരസം
േതാന്നിെയങ്കിലും അയാളുെട സമാധാനം േകട്ട് അസാമാന്യമായുള്ള സേന്താഷ 
േത്താടുകൂടി സുന്ദരയ്യെന്റ മുതുകിൽ തടകീട്ട് തെന്റ കർണങ്ങളിൽ കിടന്നിരുന്ന
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രണ്ട് വ കുണ്ഡലങ്ങെള അഴി ാഹ്മണനു സമ്മാനി .പിന്നീട് ഇങ്ങെന
പറയുകയും െച : ” േപായി സംഗതിെയല്ലാം േചാദി , െപ ങ്ങെളന്ന്
അണുദയവില്ലാത്ത അന്തകൻ. േപാകൂ. േഛ! അവൾ വ്യസനി െമേടാ. െചന്ന്
സമാധാനെപ്പടു .” ഈ വാ കൾ േകട്ട് സുന്ദരയ്യൻ തെന്റ ഭാര്യയുെട സമീപ 
േത്ത േപായി. കുറ േനരം കഴിഞ്ഞ് അക െചന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേന്താഷെമല്ലാം മങ്ങിയിരു .
തമ്പി: (സം മേത്താടുകൂടി) ”എന്താെണേടാ? വ ത േവഗം പറയൂ. എന്താണു
വ്യസനം?”
സുന്ദരയ്യൻ: ”അങ്കേത്ത, അവൾ ശാകെല.”
തമ്പി: ”എവെളേടാ?”
സുന്ദരയ്യൻ: ”അന്ത െചമ്പകം.”
തമ്പി: ”സത്യേമാ?”
സുന്ദരയ്യൻ: ” നിജം താൻ - പതറാതും.”
തമ്പി: ” പത്മനാഭാ! ഇനി സേന്താഷിക്കാം. എേടാ, അവൾ നേമ്മാട് ഒ ം
പിഴച്ചിട്ടില്ല. അവെള െകാ എന്ന് വന്നാൽ ഈ ജന്മ സുഖമുണ്ടാവൂല്ല.”
സുന്ദരയ്യൻ: ”ശാകെല അബ്ബാ ശാകെല. തൂൺ േപാെല ഇരുക്കാൾ.”
തമ്പി: ”എന്നാൽ താനി പരി മി ന്നതിനു സംഗതി എന്ത്?”
തമ്പിയുെട േചാദ്യത്തിനുത്തരമായി, മരി എന്ന് തമ്പിെയ ഹിപ്പിക്കാൻ
ഒരാെള അയച്ചതുെകാണ്ട് ആ ീ വിഷത്തിെന്റ സംഗതി അറിഞ്ഞിരി  
ന്നതായി ഊഹിേക്കണ്ടതാെണ ം മരിച്ചിട്ടിെല്ലന്ന് തെന്റ ഭാര്യ പറയു
എ ം േമാഷണക്കാര്യെത്ത േകട്ടിട്ട് സുഭ ആനന്തത്തിേനാട് എല്ലാറ്റിനും
നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കാെമ പറ എ ം, ആകപ്പാെട സുഭ െയ േമലിൽ
േപടിേക്കണ്ടിയിരി എ ം സുന്ദരയ്യൻ പറ . ഈ വാ കൾ േകട്ട്
തമ്പിയുെട ഉള്ളിലും സംഗതിെയല്ലാം കാശി എങ്കിലും അേദ്ദഹം മറുപടി
പറഞ്ഞത് ഇങ്ങെന ആയിരു : ”എങ്ങെന ആയാലും േവണ്ടതില്ല. അവൾ
ജീവിച്ചിരിക്കെട്ട. സുന്ദരം, തെന്റ ശീലം നമു നല്ല പരിചയമാണ്. ഇനി
അവൾക്ക് ദുർമൃതി സംഗതി വരികയാെണങ്കിൽ കുറ്റക്കാരൻ താനാണ്.
അങ്ങെന വന്നാൽ താനും ഞാനും ഒന്നിച്ചല്ല; മനസ്സിലാേയാ?”
സുന്ദരയ്യൻ: ” അങ്കത്തയുെട മനം എപ്പടിേയാ അപ്പടിേയ േന ം.”
തമ്പി: ”അങ്ങെന പറയൂ. ആ േകാടാങ്കിെയ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇന്നെല
വരുത്തി കാലനു െകാടു വേല്ലാ.അത് എന്താവശ്യത്തിനായിരു ?”
േവലു റുപ്പിെന്റ ബന്ധേമാചനെത്ത റി തനിക്ക് അറിവില്ലാതിരുന്നതി 
നാൽ, യുവരാജാവിെന വധിേക്കണ്ട ഭാരം രാമനാമഠം ഏൽക്കാത്ത പക്ഷത്തിൽ
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അതിേല നിേയാഗിക്കാനായി അയാെള വരുത്തിയതാെണ ം, ഗൂഢമായി
യുവരാജാവിെന നി ഹിക്കണെമ ധൃതിെപ്പട്ട തമ്പിയുെട അതിേമാഹെത്ത 
ത്തെന്ന ആ വിഷയത്തിൽ കുറ്റെപ്പടുേത്തണ്ടതാെണ ം സുന്ദരയ്യൻ പറ .
ഓേരാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെനേപ്പാെല ഉള്ളവർ യു 
വരാജാവിെന സഹായിക്കാനായി വ കൂടുന്നതിനും സുഭ യുെട േനർക്ക്
ആേലാചിച്ചിരുന്ന കൃത്യം പുറത്താകുന്നതിനും മുമ്പിലും വൃഥാ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ 
കൂടാെതയും തെന്റ ആ ഹസിദ്ധി വഴി താൻ അനുവദിക്കമാ ം െചയ്തത്

ാഹ്നണെന്റ വാക്കിെന അനുസരിച്ചാെണ തമ്പി വാദി .
ഈ തർക്കം നട െകാണ്ടിരി ന്നതിനിടയിൽ രാമനാമഠത്തിൽപ്പിള്ള
തമ്പിെയ കാണ്മാൻ എത്തി.
തമ്പി: ” എന്താണു പുറ നട ന്നത്?”
രാമനാമഠം: ”എല്ലാം ഇേപ്പാൾ ശരിയാകും. െകാട്ടാത്തിെന്റ വാതിൽ തകർ  
തുടങ്ങിയിരി .”
തമ്പി: ( അ ം ആേലാചനേയാടുകൂടി) ” അച്ഛൻതിരുേമനി അറിഞ്ഞാൽ
േപാരാത്തതാണ്.”
രാമനാമഠം: ”നാം അറിഞ്ഞി ള്ള സംഗതി അല്ലേല്ലാ.”
തമ്പി: ”ശരി, ശരി. ഇേപ്പാൾ കഥ കഴിയുേമാ?”
രാമനാമഠം: ”സംശയമില്ല. ഇെല്ലങ്കിലും ഇനി ഞാൻ തെന്ന കഴിക്കാം. േകൾവി
ഉണ്ടാകയിെല്ലന്ന് തീർച്ചയായി. ജനങ്ങൾ നേമ്മാടു തെന്ന േചരും.”
തമ്പി: ”എന്തായാലും തിരുമുഖം വരുന്നതിനു മുമ്പിൽ എല്ലാം നടക്കണം.”
രാമനാമഠം: ” എ വീടർെക്കാെക്ക ഈ െകാലപാതകങ്ങെള റി ഞാൻ കുറി
അയച്ചി ണ്ട്. ഇ രാ ി തെന്ന എല്ലാം തീരുമാനിക്കാം.”
തമ്പി: ” െകാള്ളാം! ചാന്നാെന വീട്ടിൽ കട കയിെല്ല െചമ്പകേശ്ശരിക്കാർ
തർക്കി െകാണ്ടില്ലേയാ?”
രാമനാമഠം: ”തർക്കി . മാർത്താണ്ഡൻ പിള്ള അതിെന ഒരു വിധത്തിൽ
പറഞ്ഞ് ഒതുക്കി. അവൻ ചാന്നാനെല്ലന്നാണ് എെന്റ ഊഹം.”
തമ്പി: ”എ തെന്ന ആണ് എെന്റ വിചാരവും.”
സുന്ദരയ്യൻ: ” നാൻ അപ്പേഴ െശാല്ലിയേല്ലാ.”
തമ്പി: ”േ തങ്ങെള എ െച ?”
രാമനാമഠം: ”എടു ദഹിപ്പിക്കാൻ ശട്ടം െകട്ടി.”
തമ്പി: ”എന്തായി എന്നറിയുന്നില്ല. അതാ ഒരു ലഹള -
ആളുകൾ ഓടുന്ന ശബ്ദമാണ്. കഥ കഴി . നിങ്ങളുെട ദയ -”
രാമനാമഠം: ”അ േന്ന, മലയാളികളുെട ബുദ്ധി മഹാേമാശം. എെന്റ മിടുെക്ക 
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വിചാരിേക്കണ്ട. ഇതാ നി . െകാടുക്കണം വീരശങ്ങല പതിനായിരം.
യുക്തികെളല്ലാം ഇവിടു കിട്ടിയതാണ് - എ ധൃതിയിൽ ആളുകൾ ഓടു !”
തമ്പി: ”ആരവിെട?” ഒരു പരിചാരകൻ അക േവശിച്ചവേനാട് ”ആളുകൾ
ഓടുന്നെതന്തിന്?”
പരിചാരകൻ: ”േചാദിച്ചിട്ട് ആർ ം അറിയാൻ പാടില്ല.”
തമ്പി: ” േപായി അേന്വഷി വാ.”
അരനാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ചുള്ളിയിൽ മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള കുടുമ അഴി
പുറേകാട്ടി ം തമ്പിയുെട പട്ടക്കാരൻ ഒരുവൻ തലെക്കട്ട് ൈകയിൽ ധരി ം
ഓടി ക്ഷീണിച്ച് അക േവശി . മഹാരാജാവ് നാടു നീങ്ങിയിരി .
െകാട്ടാരത്തിനക തുടങ്ങിയ മുറവിളി തമ്പിയുെട വലിയ നാലുെകട്ടിലും
േകൾക്കാറായി.
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട്

േവദാന്തേവദ്യനഥ വാദം തുടർന്നളവു േമാദം കലർ യദുവൃന്ദം -
തദനു ബലേദേവ മൃദുലതരഭാേവ - ശമിതരുഷി സുജനപുഷി
ജിതവിദുഷി സിതവപുഷി സകലബലചയമപി സുശാന്തം.” ”
ഇരുപത്തി ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച ലഹളകൾ നട ന്നതിനിട 
യിൽ മണക്കാ പഠാണിപ്പാളയത്തിൽ പൗരന്മാരുെട േകാപാദിനാട്യങ്ങെള
അതിശയി ള്ള അഭിനയങ്ങേളാടുകൂടി ഒരു കൂടിയാട്ടം മാദമായി തകർ  
ണ്ടായിരു . ആ വാണിജ്യസംഘത്തിെല ദ്വിഭാഷി, മാണിയായ വൃദ്ധെന്റ
നിേയാഗാനുസാരമായി, പൂർവരാ ിയിൽ എവിെടേയാ േപായതിെന്റ േശഷം
മടങ്ങിക്കാണായ്കയാൽ ദ്വിഭാഷിയാൽ താൻ വഞ്ചിതനാെയ ള്ള വിശ്വാസം
ജനിച്ച് വൃദ്ധൻ അതിസാഹസങ്ങൾ വർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധനായിരി .
വൃദ്ധെന്റ േകാപം കണ്ട് നൂറഡീൻ, ബീറാം ഖാൻ മുതലായവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നി വാങ്ങി, ഓേരാ മുറികളിൽ ഒതുങ്ങി, അവരവരുെട സ്വഭാവാ 
നുസാരമായുള്ള ഓേരാ ചിന്തകളിൽ മഗ്നന്മാരായും മ ം ഇരി . പ
ഹസ്തിനപുരെത്ത ഹലായുധത്താൽ ഇളക്കി ഗംഗയുെട അഗാധമായുള്ള കയ 
ങ്ങളിൽ സ്ഥാപി ന്നതിനു ഭാവിച്ച ബലേദവെനേപ്പാെല കയർ നി ന്ന
വൃദ്ധെന്റ സമീപത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകാപം എ യും ന്യായമാെണ ള്ള
നാട്യേത്താടുകൂടി ഉസ്മാൻ ഖാൻ ഹാജരുണ്ട്. വൃദ്ധെന്റ േകാപം ഒരു സന്ദർഭ 
ത്തിലും അന്നെത്ത സ്ഥിതിയിേലാളം കവി കണ്ടിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാൽ
ഉസ്മാൻ ഖാനും അനുവാദമില്ലാെത സ്വേമധയായി എെന്തങ്കിലും ഒ പറയു 
ന്നതിനു ൈധര്യെപ്പടുന്നില്ല. ഈ ഉസ്മാൻ ഖാെന റി ം സ്വ ം ഇവിെട

സ്താവിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇയാൾ ബാല്യം മുതൽേക്ക വൃദ്ധെന്റ സംരക്ഷണയിൽ
വളർന്നി ള്ള ഒരു ഭൃത്യനായിരു .വൃദ്ധന് ഈയാെള റി േത്യകം േസ്ന 
ഹവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരു .ഷസുഡീനുമായുള്ള സംസർഗ്ഗം തുടങ്ങിയ
അ മുത വൃദ്ധെന്റ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു പകർച്ചയുണ്ടായി. ഷസുഡീെന
കാണാതിരി േമ്പാൾ വൃദ്ധൻ തനി സഹജമായുള്ള േകാപാദിദുശ്ശീലങ്ങെള
ധാരാളമായി ദർശിപ്പി െമങ്കിലും ആ യുവാവിെന്റ ദർശനമാേ ണ വൃദ്ധെന്റ
മനഃകാഠിന്യങ്ങൾ വി േപാകുമാറുണ്ടായിരു . സുൈലഖ ഷസുഡീനിൽ
ഉള്ള േ മം ഒ മാ മാണു തനിക്ക് ആ യുവാവിെന റി ള്ള േസ്നഹത്തിനു
കാരണെമ വൃദ്ധൻ ഗർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനഃപരി 
ചയത്തിനു വിപരീതമായുള്ള ഒരു വ്യാജമായിരു . ഇ കാരം ഷംസുഡീെന
േസ്നഹി തുടങ്ങിയേപ്പാൾത്തെന്ന ഉസ്മാൻ ഖാെന്റ ഉള്ളിൽ ർദ്ധയുണർ
തുടങ്ങി.വിദ്വാൻ വിദ്വാെന അറിയുന്നതുേപാെല ഉസ്മാൻ ഖാൻ ഷംസുഡീെന്റ
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സൂക്ഷ്മമായ കൃതെത്തയും മ ം ആദിയിൽ തെന്ന ശരിയായി ഗണി ധരിച്ച 
തിനാൽ വൃദ്ധെന വഞ്ചി തനി ള്ള ചില ഗൂഢവ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ആ യുവാവ്
ഒരു തടസ്സമായിത്തീരുെമ കരുതി തക്കമുള്ളേപ്പാെഴല്ലാം വൃദ്ധനിൽ ഷംസുഡീ 
െന റി േദ്വഷം ഉളവാകത്തക്കവിധത്തിൽ അയാെള ഓേരാ ഹിപ്പി
വന്നിരു . ഷംസുഡീെന്റ നടപടികെള സൂക്ഷിച്ച് ആ യുവാവിെന്റ പരമാർത്ഥ 
െത്ത ആരാഞ്ഞറിയുന്നതിന് ഉസ്മാൻ ഖാേനാടു വൃദ്ധൻ നിേയാഗിച്ചിരുന്നത്
തനി നല്ല ഒരു അവസരമാെയങ്കിലും ഉസ്മാൻ ഖാെന്റ ബുദ്ധിയിൽ ആേലാ 
ചനാശക്തി എ ള്ള അംശത്തിന് അധിക ാബല്യവും ഉൽസാഹശക്തിക്ക്
ഏറ്റവും ക്ഷയവും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, ഓേരാന്ന് അനുഷ്ഠിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന
ആപ കെള റിച്ച് ആേലാചി കാലം െപായ്േപ്പാകുന്നതിനു സംഗതി
ആയതല്ലാെത, ഏഷണി ഒഴി ഷസുഡീനു േദാഷകരമായ യാെതാരു ിയയും
അനുഷ്ഠി ന്നതിന് അയാളുെട ബുദ്ധിക്ക് ഉറ ം ൈവഭവവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഷംസുഡീനു തെന്റ ഉേദ്ദശ്യവും പരമാർത്ഥങ്ങളും മനസിലായി െണ്ടന്ന് ആ
യുവാവിെന്റ അ ഷ്ടമായുള്ള ചില ഭാവങ്ങൾ കണ്ട ഉസ്മാൻ ഖാനു ശങ്കയുണ്ടായി 
രു .എന്നാൽ അതികൃ ിമമതികളും ർദ്ധാദിേദാഷങ്ങളുെട നിധികളുമായുള്ള
ചില ഖലന്മാർ സ്വശക്തിയുെട അ ത്വെത്ത റി സൂക്ഷ്മേബാധം ഉണ്ടായി
േസാേദ്ദശ്യങ്ങെള ഫലിപ്പി ന്നതിനു മിക്കാെത സമചിത്തന്മാെര നടി
േലാകെര വഞ്ചിക്കയും ആപെത്താഴി തക്കം കി േമ്പാൾ െകാള്ളിവയ്ക്കാൻ

മിക്കയും െച നട ന്നതുേപാെല ഈ ഉസ്മാൻ ഖാൻ അടങ്ങിയിരുന്ന്
തരത്തിന് ഏഷണിമാ ം കൂട്ടിപ്പാർ വന്നിരു . അതിനാൽ വൃദ്ധെന്റ
േകാപം നൂറഡീൻ മുതലായവരുെട ഉള്ളിൽ വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കി എങ്കിലും
ഉസ്മാൻ ഖാന് അളവില്ലാത്തതായ സേന്താഷെത്ത ദാനം െച .തെന്റ
േകാപത്തിനു േഹതുഭൂതനായ ഷംസുഡീൻ വരു േണ്ടാ എ േനാക്കിെക്കാ
ശീ മായി അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം ഉഴ നട ന്ന വൃദ്ധൻ േബാധഹീനെനന്ന
േപാെല ഓേരാ പറയു ണ്ട്. ”ആെട്ട,അള്ളാവിെന്റ കണ്മണിയായ നവാബ്
ഇരി ന്നേല്ലാ. ന െട അേപക്ഷെയ അേദ്ദഹം നിറേവ ം. ഈ പാപ്പാസുകെള
ഈ അവിശ്വാസിയായ നീചെന ഞാൻ തീ ന്ന കാലം വരാതിരി േമാ?
അവൻ ന െട പു ിെയയും പു െനയും മായംെകാ പാട്ടിലാക്കി നെമ്മയും
വഞ്ചി .ഈ ഏഭ്യൻ ഇവൻ (ഉസ്മാൻ ഖാൻ) പി ടർന്നി ം അവെന്റ ഗതി
അറിയുന്നതിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ന െട പു ി ഇേപ്പാൾ വ്യസനി . ഇന്നെല
അവൻ കുറ കണ്ണീർ െചാരി േപാലും. അതുകണ്ട് അവളുെട ഹൃദയം
ഉരുകി അവെന്റ അഭീഷ്ട കാരം നട െകാ ന്നതിന് അനുമതി െകാടു .
ഇേപ്പാൾ ഇതാ ആഭരണങ്ങെളയും പറി ദൂരെത്തറിഞ്ഞി കരയു . കരയെട്ട
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- നമുെക്കന്ത്? ഇെതല്ലാം ൈദവശിക്ഷയാണ്. അവൻ േബാധമില്ലാെത കിട 
േമ്പാൾത്തെന്ന ന െട ഭക്ഷണം െകാടുത്ത്, ന െട മതാനുസാരിയാക്കി

അവെന്റ ആത്മശുദ്ധി വരുത്തണെമ ഞാൻ അഭി ായെപ്പ . ഈ ഉസ്മാനും
അതിനു നെമ്മ നിർബന്ധി . ചപലയായ സുൈലഖ അനുവദിച്ചില്ല. കരയെട്ട,
നമുെക്കന്ത്? അവൾ എ ം കന്യകയായിരിക്കാൻ ഉറച്ചിരി േന്നാ? ൈദവം
അതിെന തടുക്കെട്ട. ആ രാജകുമാരൻ ഇവെന അറിയും. ര േപരുമായി
നെമ്മ വഞ്ചി .ഈ നഗരത്തിനു തീവയ്ക്കേയാ? ന െട ആളുകെളെക്കാ
െകാള്ളയിടീക്കേയാ? എന്നാലും ന െട േകാപം അട കയില്ല. അേയ്യാ
പു ീ!” ഇ കാരം ഓേരാ അന്തർഗ്ഗതങ്ങളാൽ ബുദ്ധി ൈവവശ്യം േനരിടുക
മൂലം വൃദ്ധൻ തെന്റ ശയ്യയിേന്മൽ െച കിടപ്പായി. അ േനരം േന ങ്ങൾ
അട കിട പര്യാേലാചന െചയ്തതിൽ താൻ ശങ്കിച്ചതിൻവണ്ണം തെന്റ
േകാപത്തിനു കാരണം ഷംസുഡീെന്റ വഞ്ചന അെല്ല ം സൂക്ഷ്മത്തിൽ ആ
യുവാവിെന്റ േവർപാടാെണ ം വൃദ്ധനു മനസിലായി. ദൃഷ്ടിയിരി േമ്പാൾ
അതിെന്റ അതുെകാ ള്ള ഉപേയാഗങ്ങെള അറികയിെല്ല ള്ള പഴെമാഴി 
േപാെല ഷംസുഡീൻ തേന്നാടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾ ആ യുവാവിെന്റ
സമ്പർക്കം മൂലം തെന്റ ആത്മാവിനുണ്ടായിരുന്ന ആനന്ദെത്ത വൃദ്ധന് അറിവാൻ
പാടില്ലായിരു . ഷസുഡീെന്റ ഗതിെയ സൂക്ഷി െകാ ന്നതിനു നിേയാഗിക്ക 
െപ്പട്ടിരുന്ന ഉസ്മാൻ ഖാെന്റ റിേപ്പാർ കാരം സുൈലഖേയാടും നൂറഡീേനാടും
ബീറാംഖാേനാടും േത്യകം യാ പറ െകാണ്ട്, ഉസ്മാനാൽ പി ടരാൻ
കഴിവില്ലാത്ത വിധത്തിൽ, ഇരുട്ടിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി കൃ ിമമായുള്ള
ഓേരാ ഇടവഴികൾ മാർഗ്ഗമായി, ആ യുവാവ് ഓടിേപ്പാകയാൽ അവെന്റ മം
ഫലിച്ചിെല്ല ം ഷംസുഡീെന്റ യാ ാനന്തരം സുൈലഖ ആഭരണാദ്യലങ്കാരങ്ങ 
െള ഉേപക്ഷിച്ചിരി എ ം അറികയാൽ ഷംസുഡീൻ സ്ഥിരമായി തെന്ന
വി പിരിഞ്ഞിരി എ വൃദ്ധനു േബാദ്ധ്യമായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ
വലുതായ ഒരു ണം സംഭവിച്ചതുേപാെല ആയിരി . ധനെത്തക്കാളും
വലുതായ തിപത്തി ഷംസുഡീെന റി െണ്ട ള്ള വാസ്തവം അേപ്പാഴെത്ത
തെന്റ മേനാവികാരങ്ങൾ അനുഭവസിദ്ധമാക്കി. താൻ തെന്ന ഷംസുഡീെന്റ
പരമാർത്ഥെത്ത അറിയുന്നതിനായി ചില കൃ ിമങ്ങൾ െചയ്കയും ഉസ്മാെന 
െക്കാ വർത്തിപ്പിക്കയും െചയ്തി െണ്ടങ്കിലും ആയതുകൾ ഓർ വലുതായ
പശ്ചാതാപേത്താടും ഉസ്മാെന്റ േനർ േകാപേത്താടും അയാെള േനാക്കി,
”നൂറഡീെനയും സുൈലഖെയയും ഇേങ്ങാ വരാൻ പറഞ്ഞി നീ േപായി പണി
േനാ ക” എ വളെര ക്ഷീണേത്താടുകൂടി പറ . ഉസ്മാൻ ഖാൻ േപായി
അ ം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നൂറഡീനും പുറെക ഗതിയിൽ പാദങ്ങൾ ഭൂ ർശം
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െച േവാ എ സംശയം േതാന്നി മാറുള്ള ഗാ ലാഘവേത്താടുകൂടിയ
ഒരു യുവതിയും ഹാക്കിമിെന്റ മുമ്പിൽ എത്തി.
ശങ്കരച്ചാർ മുതലായവെര ഓേരാ േജാലി നിേയാഗിച്ചതിെന്റ േശഷം സുഭ
തെന്റ ഗൃഹത്തിേല മടങ്ങി,നി കൂടാെത ഇരു . ശങ്കരച്ചാെര തിരി
കാണാത്തതിനാൽ പരി മേത്താടുകൂടി ഓേരാ വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകി സുഭ
ഇരി ന്നതിനിടയിൽ, ആനന്തത്തിെന്റ ഗൃഹത്തിേലക്ക് അയയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
ആളുകൾ അവിടുന്ന് എടുക്കെപ്പട്ട ആഭരാണാദികേളാടുകൂടി തിരി െചന്ന്, പാാ 
േദശികെന കാണുന്നതിനും ബന്ധി ന്നതിനും അയാൾ അവിെട ഇല്ലാതിരുന്ന 
തിനാൽ സാധിച്ചിെല്ല ഹിപ്പിക്കയും ആഭരണങ്ങെള സുഭ കാ യായി
വ കയും െച . അനന്തരം ആകൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒ രണ്ടാെള െകാട്ടാരം വെര
േപായി ശങ്കരച്ചാെര അേന്വഷി വരുന്നതിനു നിേയാഗിക്കയും ആഭരണങ്ങെള
ഒരു ആവൃത്തി പരിേശാധിക്കയും അതുകെള ഒരു െപട്ടിക്കകത്ത് ഒതു കയും
െചയ്തതിെന്റ േശഷം സുഭ വർദ്ധിച്ച വ്യാകുലതേയാടുകൂടി ഇരു .ഏകേദശം
നാല നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഈ കൂട്ടക്കാർ തിരി െചന്ന് ശങ്കരച്ചാരുെട
േ തെത്ത െകാട്ടാരത്തിനക നി മൂ നാലുേപരായി എടുത്ത് പുറ
െകാ വരികയും തങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ വഴിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അവർ അകേത്തക്ക്
ഓടിക്കളയുകയും െച എ ം മ ം ധരിപ്പി . ഈ കഥ േകട്ടേപ്പാൾ സുഭദ
ദുസ്സഹമായ വ്യസനം ഉണ്ടായി എ മാ മല്ല, തനി സംബന്ധമില്ലാതുള്ള
ഒരു സംഗതിയിൽ േവശിച്ചത് അബദ്ധമാെയ േതാന്നി, തെന്നത്താൻ
ശാസി തുട കയും െച . സുന്ദരയ്യെനയും േകാടാങ്കിെയയും തമ്മിൽ കടികൂ 
ട്ടി ന്നതിനു െചയ്ത മം നിഷ്ഫലമായതിെന റിച്ച് ഉണ്ടായ കുണ്ഠിതം മാറി,
തെന്റ സഖാക്കളിൽ ഒരാൾ ജീവനാശം സംഭവിച്ചാലുണ്ടാകുന്നതുേപാലുള്ള
വ്യസനത്തിന് അധീനയായി, േമലിൽ ആചരിേക്ക ം മെത്ത റിച്ച്
ആേലാചനെച ന്നതിനു ശക്തിയില്ലാെത, ശങ്കരച്ചാരുെട േ തെത്ത ഏതുവി 
ധത്തിലും ക്ഷണത്തിൽ െപരുവഴിയിൽ നി െകാ േപാരണെമ മാ ം
ആജ്ഞാപിച്ചി േ ശിച്ചിരി ന്നതിനിടയിൽ രാവും കഴി . േനരം െവളിച്ച 
മായ ഉടെന ആനന്തം സങ്കടക്കാറിയായി എത്തി.മ ള്ള വിഷാദങ്ങൾക്കിടയിൽ,
പരമാർത്തയായ ആനന്തത്തിെന വഴിേപാെല ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സുഭ യ്ക്ക്
ഇടയില്ലായിരു എങ്കിലും, അവെള ഒരു വിധത്തിൽ സ്ഥിരചിത്തയാക്കി
അയ . ശങ്കരച്ചാെര എടു െകാ വരുന്നതിനു നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നവർ
മടങ്ങി,േ തെത്ത രാമനാമഠത്തിൽപിള്ള മുതലായവർ കണ്ട് യുവരാജാവു
വധിച്ചതാെണ നിശ്ചയമാ കയാൽ കാര്യം േകൾ ന്നതിനായി പൗര 
ന്മാെര ഇളക്കി ഉൽസാഹിപ്പി എ ം ഒരു തീർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് വെര
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േ തെത്ത ആരും െതാ േപാകരുെതന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചിരി എ ം ീ 
പണ്ടാര വീട്ടിൽ െവച്ച് േവലു റുപ്പിെനയും പാരേദശികെനയും യുവരാജാവ്
നി ഹിച്ചിരി എ ം നഗരവാസികൾ ഇളകി ടങ്ങിയിരി എ ം
മ ം റിേപ്പാർ െച . ആകപ്പാെട കഥ ആസകലം േകട്ടേപ്പാൾ സുഭ യുെട
ബുദ്ധി വല്ലാത്ത കുഴക്കിലായി. തനി രാമനാമഠത്തിൽ പിള്ളയുെട പക്കൽ നി 

ം കിട്ടിയ അറിവിൻ കാരം യുവരാജാവിെന നി ഹിക്കാനായി തമ്പിയാൽ
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന േവലു റുപ്പ് ീപണ്ടാര വീട്ടിൽ മരി കിട  

.യുവരാജാവിെന രക്ഷി ന്നതിനായി തന്നാൽ നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട ശങ്കരച്ചാർ
െകാട്ടാരത്തിനക വ മരിച്ചിരി . േവലു റുപ്പിേനാടുകൂടി േകാടാങ്കിയും
വധിക്കെപ്പട്ടിരി . ഈ സംഗതികൾ എങ്ങെന സംഭവി എ ള്ളതു
വ്യക്തമാകാെത സുഭ മുമ്പിലേത്തതിലും അധികമായ കുഴക്കിൽ അകെപ്പട്ട്
ഇരി േമ്പാൾ പുരവാസികളുെട ലഹളകെള റിച്ച് ഓേരാ വർത്തമാനങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തർ എത്തി െകാണ്ടിരു . ഇങ്ങെന കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്ക് പ  
വിെന്റ പുറപ്പാടും തമ്പിയുമായി കഴിഞ്ഞ കൂടിക്കാ യുെടയും സുന്ദരയ്യനിൽനി
കിട്ടിയ സമ്മാനത്തിെന്റയും കഥകളും ആയി. എന്നാൽ ഇതുകൾ ഒന്നിലും
സുഭ യുെട ദ്ധ പതിഞ്ഞില്ല. നാല നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മഹാരാജാവു
നാടുനീങ്ങിയിരി എ ള്ള വർത്തമാനവും പൗരന്മാർ അടങ്ങി തിരിച്ചതി 
െന്റ വിവരങ്ങളും എത്തി. ആകപ്പാെട തമ്പി ം സുന്ദരയ്യനും ജയകാലം തെന്ന
എ ം പാറു ട്ടി േവണ്ടി താൻ െച ന്ന യത്നങ്ങളും യുവരാജാവിെന
സഹായിപ്പാൻ പുറെപ്പട്ടതിൽ വ കൂടിയ ഫലം േപാെല തികൂലമായി വേന്ന 
ക്കാെമ ം ഉള്ള വിചാരങ്ങേളാടും ീകളുെട ബുദ്ധി മഹാേമാശം തെന്ന എ
സമ്മതി ം ഇരി ന്നതിനിടയിൽ, പഠാണിപ്പാളയത്തിേലക്ക് അയയ്ക്കെപ്പട്ടവൻ
സേന്താഷം െകാ കാശി ന്ന മുഖേത്താടുകൂടി ആ ീയുെട മുമ്പിൽ
എത്തി. ഇവെന്റ മുഖ സാദം കണ്ട് സേന്താഷകരമായ എേന്താ വർത്തമാനം
ഉെണ്ട ം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങെള റി വിഷാദി ന്നതുെകാ കാര്യമിെല്ല 

ം ഉള്ള വിചാരങ്ങേളാടുകൂടി ”എെന്തല്ലാമാണു നീ െകാ വന്നി ള്ളത്?”
എ സുഭ േചാദി . ”ഞാെനാ?” എ പറ െകാണ്ട് ഭൃത്യൻ ഒരു ഡപ്പി
തെന്റ വ ത്തിനിടയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സുഭ യുെട ൈകയിൽ െകാടു .
സുഭ : (ആശ്ചര്യേത്താടുകൂടി) ”സുന്ദരയ്യൻ തന്നയച്ചതാേണാ?”
ഭൃത്യൻ: ”അല്ലല്ല. ഇെതാരു മരുന്ന്. െചമ്പകേശ്ശരിയിെല കുഞ്ഞിനു െകാടുപ്പാൻ
പഠാണികൾ തന്നയ .”
സുഭ : ”ആവു! നീ എങ്കിലും ഒരു സേന്താഷവർത്തമാനം െകാ വന്നെല്ലാ!
കാശിവാസിെയ കേണ്ടാ?”
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ഭൃത്യൻ: ”കാശിവാസിെയയും തുപ്പായിെയയും കണ്ടില്ല. തുപ്പായി ഇന്നെല
രാ ിേയ േപായി തിരി െചല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവിെട ഒരു ലഹള - അതാണ്
ഞാൻ ഇ താമസിച്ചത്.’
സുഭ : ”എന്നാൽ ഈ മരു തന്നതാര്? നീ എങ്ങെന ഈ കഥകൾ അറി 

?”
ഭൃത്യൻ: ”എല്ലാം പറയാം. ഞാൻ അവിെട െച േമ്പാൾ അവിെട ഒരു മൂപ്പീ
െവളിവാടുെകാ നിൽ . എനിക്ക് ഒ ം മനസിലായില്ല. ഞാൻ അവിെട
ഒെക്ക ചുറ്റിപ്പറ്റി നട . അേപ്പാൾ ഒരു െചറിയ േമത്തൻ - എ നിറം! - എ
േയാഗ്യൻ! ന െട (പറവാൻ ആരംഭിച്ച വാ കെള അമർത്തീട്ട് ) കാമേദവൻ
തെന്ന കണ്ടാൽ. അേങ്ങര്, എെന്ന വിളിച്ച് തമിഴിൽ േചാദി , ’എവിടുന്ന്,
എന്തിനു െച ?’ എ ം മ ം. ഞാൻ ഒ ം ഒളിക്കാെത സത്യെമല്ലാം പറ .
െപാ െകാച്ചമ്മാ, അേങ്ങര് എെന്റ വാ കൾ േകട്ട് െതാലി ഉരിച്ച ഓന്തിെന 
േപ്പാെല ആയി. എങ്കിലും തുപ്പായിയും കാശിവാസിയും ആരും അവിെട ഇെല്ലന്ന്
ചിരി െകാ പറ . ചിരി തൂക്കക്കാറെന്റ ചിരി ആയിരു . അേങ്ങര്
എെന്ന നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അക േപായി. ര നാഴിക കഴിഞ്ഞ് എെന്ന
അേങ്ങാ വിളി . എെന്റ െകാച്ചമ്മാ! അതിനകം േതവേലാകം തെന്ന!
െപാ ം െവള്ളിയും െചണ്ടേപ്പാര്! ഒടുക്കം ഒരു മൂപ്പീെന്ന പറഞ്ഞ ആളിെന്റ
മുമ്പിൽ എത്തി. എെന്റ അേമ്മാ! അവിെടക്ക ഒരുത്തിെയയും ഒരുത്തെനയും -
ഉട റന്നവളും ഉട റന്നവനും. അവള് അവളുതെന്ന! എെന്നക്കണ്ട് ഒരു മൂടുതുണി
ഇട്ട് മുഖം മറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. എനി കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നതുെകാ
മറച്ചില്ല. അവള് ഏതു സ്വർഗത്തീ വന്നവേളാ! ചന്തം നാലുവഴി ം ഒഴുകു .
ചുണ്ടീ േചാര െതറി . മുഖം, അേയ്യാ! എ േപാെല എെന്നാ ം
എനി പറവാൻ വയ്യ. കണ്ണ് ര നക്ഷ ട്ടി. പല്ല് കുമ്പള രു -”
സുഭ : ” ആ വർണ്ണന പിെന്ന ആകാം. നടന്ന കഥ എല്ലാം േകൾക്കെട്ട.”
ഭൃത്യൻ: ( ീകൾ അസൂയാനിലയനങ്ങൾ എ ള്ളതിന് സുഭ യും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം
തെന്ന എ ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി) ”പിെന്ന, അവരു ര േപരും കൂടി
കര ം പിടി ം മൂപ്പീന്നിെനെക്കാണ്ട് ഈ മരുന്ന് തരുവി . അ തെന്ന.
ഇന്നെല െചമ്പകേശ്ശരിയിെല ആശാെന െകാച്ചമ്മ അവിെട അയച്ചിരു .
അേപ്പാൾ അവിടെത്ത കുഞ്ഞിെന്റ ദണ്ഡകാര്യം അേങ്ങർ പറഞ്ഞറി .
അതുെകാണ്ട് ഈ മരുന്ന് തന്നയ ണു; ഇതുെകാടുത്താൽ പിടീ ദീനം േഭദം
വരുേമ്പാലും! എെന്നാെക്ക െകാച്ചമ്മയുെട... അല്ല.. ആദ്യെത്ത േമത്തൻ
പറഞ്ഞയ . ഞാൻ ഇനിയും നാെള അവിെടെച്ച വിവരം പറയണം എ ം
പറ .”
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ഔഷധം െകാടുത്തതിനു കാരണം െചമ്പകേശ്ശരി വീ കാെര റി താ ര്യം
ഉള്ളവർ ആേരാ ആ സ്ഥല ള്ളതുെകാണ്ടാെണന്ന് സുഭ മുൻ അറിവുകളാൽ
തീർച്ചയാക്കീട്ട്, തെന്റ ദൂതെന്റ വാ കൾ ര ഭാഗങ്ങളിൽ സംശയകരമായുള്ള
തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയതിെന റി തനി ളവായ സേന്ദഹത്തിെന്റ നിവൃത്തി 
ക്കായി ഇ കാരം േചാദ്യം െച : ”കാശിവാസിയും ദ്വിഭാഷിയും ര േപരും
അവിെട ഇല്ലായിരുേന്നാ?”
ഭൃത്യൻ: ”ഏേഹ! ര േപെരയും കണ്ടില്ല.”
സുഭ : ”നീ കണ്ട ആൾ ദ്വിഭാഷി അെല്ല നിശ്ചയമാേണാ?”
ഭൃത്യൻ: ”അെല്ലന്നാണു േതാ ന്നത്.”
സുഭ : ”കാരണം?”
ഭൃത്യൻ: ”കാരണം.... ദ്വിഭാഷി െപായ്ക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ടാണേല്ലാ ലഹള.”
സുഭ : ”എന്ന് ആരു പറ ?”
ഭൃത്യൻ: ”എ പറഞ്ഞത് ആ സുന്ദരൻ േമത്തൻ തെന്ന.”
സുഭ : ”കാശിവാസി െപായ്ക്കളഞ്ഞതിനല്ലേയാ ശണ്ഠ?”
ഭൃത്യൻ:” എ തെന്നയാെണ േതാ , േമത്തൻ പറഞ്ഞത്.”
സുഭ : ”എെന്താെക്ക അസംബന്ധങ്ങളാണു നീ പറയുന്നത്! അെതല്ലാം
നിൽക്കെട്ട. ആ സുന്ദരൻ പഠാണിയുെട ഛായയിൽ നീ ആെരെയങ്കിലും ഇതിനു
മുമ്പിൽ കണ്ടി േണ്ടാ?”
ഭൃത്യൻ വലിയ ചുറ്റിലായി. തെന്റ ധൃതിയും ഓർമേകടും നിമിത്തം പുറ ചാടി 
ക്കാൻ ഭാവിച്ച ഒരു അഭി ായെത്ത സുഭ യുെട േപരിലുള്ള ആദരവുമൂലം താൻ
അമർത്തിറയതിെന റിച്ച് ആ ീ ഇങ്ങെന ഖണ്ഡി േചാദ്യം െചയ്തേപ്പാൾ
ഭൃത്യൻ താൻ അറിയാെത താളം ചവുട്ടി ടങ്ങി. ഈ സ്ഥിതി കണ്ട് സുഭ
ഇങ്ങെന േചാദി : ”നീ വിഷമി നിൽ ന്നെതന്തിന്? േതാ ന്നതിെന
പറയരുേതാ?”
ഭൃത്യൻ: ”എെന്റ ഒരു സംശയമാണ്. സ്വരവും അതുതെന്ന. ആളും തരവും
ഇങ്ങെന ഒ വരാറുേണ്ടാ?”
സുഭ : ”ഏത്? എങ്ങെന?”
ഈ േചാദ്യത്തിനുണ്ടായ ഉത്തരേത്താടുകൂടി തെന്റ സർവ്വനാഡികളിലും ഒരു മി 
ന്നൽ വ്യാപിച്ചതുേപാെല േതാന്നി, അതിൈധര്യശാലിനിയായ സുഭ േകവലം
മൃഗ ായെയ ള്ള സ്ഥിതിയിലായി.

https://thalilakkam.in/



മാർത്താണ്ഡവർമ്മ - സിവി രാമൻപിള്ള 249

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന്

കാണാമിേപ്പാെളനിെക്കൻ നിഷധനരപതിം-
േപർ െമേന്നാർ േനാക്കി
ക്കാണുേന്നര കണ്ടാളതിവികൃതവപുർ
ദ്ധാരിണം നീചേമകം.” ”
രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ സംസ് കരാദി ിയകൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം
മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുവരാജാവിന് രാജ്യസംബന്ധമായുള്ള സംഗതികെള റിച്ച്
ആേലാചി ന്നതിനു ബുദ്ധി സ്വാസ്ഥ്യം ഇല്ലാെത ഇരു എങ്കിലും, ീപ 
ണ്ടാരവകയ്ക്കായി േകാട്ടാറ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് േവണ്ട വ്യം കടം
വാങ്ങി മധുരക്കാരായ പട്ടാളക്കാർ െകാടുത്ത് അവെര സമാധാനെപ്പടുത്തി,
അ വും കാലതാമസം കൂടാെത അവേരാടു കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എ  
ന്നതിന് ആറുമുഖം പിള്ള ദളവായ്ക്ക് എഴുതി അയയ്ക്കാൻ രാമയ്യേനാടു ക ി .
തമ്പിമാരുെടയും ബ ക്കളായ അഷ്ടഗൃഹസ്ഥാനികളുെടയും ൈവരമാൽസ 
ര്യാദികൾ നാട്ടിൽ ആചരിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന ദുഃഖത്തിെന്റ ആദിേയാടുകൂടി
അന്തർദ്ധാനം െചയ്തേപാെല കാണെപ്പട്ടതിനാൽ യുവരാജാവ് മാതുലെന്റ
ഉദക ിയാദികൾ നിർബ്ബാധമായി അനുഷ്ഠി വ . നാടുനീങ്ങിയതിെന്റ
അഞ്ചാംദിവസം അസ്തമനേത്താടുകൂടി േമൽപറയെപ്പട്ട സമാധാനത്തിന് ലം 
ഘനം ഉണ്ടായി എ മാ മല്ല, യുവരാജാവിെന്റ ജീവിതകാലത്തിനിടയിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു േനരിട്ടി ള്ള ആപ ക്ഖളിൽവ ഥമമായി ഗണിക്കെപ്പ 
ടാവുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ സംഗതിവരികയും െച . കിളിമാനൂർനി
നാരായണയ്യൻ എെന്നാരു ാഹ്മണെന്റ അധീനത്തിലാക്കി അയയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
ഭടന്മാർ സമു തീരമാർഗ്ഗമായി പുറെപ്പട്ടി ം കഴ ട്ട പിള്ളമായാൽ തടു
േതാൽപിക്കെപ്പ എ സന്ധ്യേയാടുകൂടി അറിവു കിട്ടി. കിളിമാനൂർനിന്ന്
ഉണ്ടാകുെമ വിചാരിച്ചിരുന്ന സഹായവും ശൂന്യമായി എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ
യുവരാജാവ് രാമയ്യേനാട് ഇങ്ങെന േചാദി : ’തമ്പിേയാടുകൂടിയുള്ള േവൽക്കാറ്
െകാട്ടാരം അകമ്പടിക്കാരേല്ല ?’
രാമയ്യൻ: ’സ്വാമി.’
യുവരാജാവ്: ’എന്നാൽ, െകാട്ടാരത്തിൽനി േജാലി േനാക്കാത്തവരുെട ഉടമ
നിർത്തെലഴുതാൻ സർവ്വാധിേയാടു പറയൂ. ഈ വിവരം അവെര ഹിപ്പിക്കയും
േവണം.’
യുവരാജാവ് ഇ കാരം കൽപ്പനകൾ െകാടു ന്നതിനിടയിൽ െചമ്പകേശ്ശരി 
യിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട േന ങ്ങൾക്ക് അത്യാനന്ദെത്ത നൽകുന്നതായ
ഒരു സംഗതി നട ണ്ടായിരു . ന െട കഥാനായിക ആകുന്ന പാറു ട്ടി
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ശിശുക്കെളേപ്പാെല പരുഷങ്ങൾ പറ െകാണ്ട്, തെന്റ ഗൃഹത്തിേല
േപാകാൻ ഭാവി ന്ന സുഭ െയ തടുത്തിരി . ഇവരുെട വാദ തിവാദ 
ങ്ങൾ േക മന്ദസ്മിതേത്താടും തെന്റ പു ിയുെട ഗല്ഭതകൾ കണ്ട് ഉള്ളിൽ
തി ന്ന സേന്താഷപാരവശ്യേത്താടും പക്ഷവാദി ആകാൻ കഴികയിെല്ല ള്ള
നാട്യത്തിൽ ര േപരുെടയും സമീപത്ത് ആ ീ മിണ്ടാെത നിൽ .
പാറു ട്ടി ഇ േവഗത്തിൽ ഹാക്കിമിെന്റ ദിവ്യമായുള്ള ഔഷധത്തിെന്റ
ശക്തിെകാണ്ടാെണ വായനക്കാർക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. പാറു ട്ടിയുെട
േരാഗെത്ത റി ’ദൃഷ്ടിേദാഷം’ബാധപീഡ ’ മുജ്ജന്മത്തിൽ കൃത്യമായ പാ 
പങ്ങളുെട ഫലം എന്നിങ്ങെന ഓേരാരുത്തർ ഓേരാവിധം അഭി ായെപ്പട്ടത്
അസംബന്ധെമ ം ായവിേശഷംെകാ കാല മത്താലും ഔഷധ 
ത്തിെന്റ സഹായത്താൽ ക്ഷേണനയും ശാന്തമാകുന്ന ഒരു േരാഗമായിരു
എ ം ഹാക്കിമിനാൽ നൽകെപ്പട്ട ഭസ്മം െതളിയി . മഹാരാജാവ് നാടുനീ 
ങ്ങിയ അന്ന് അസ്തമനമാകാറായേപ്പാൾ സുഭ െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ എത്തി
തെന്റ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഔഷധെത്ത മൂത്തപിള്ളയുെട പക്കൽ ഏൽപി .
ഹാക്കിമിെന്റ നാമെത്ത ഉച്ചരിച്ചേപ്പാൾ, അടു ണ്ടായിരുന്ന ൈവദ്യന്മാർ
വൃദ്ധെന്റ കീർത്തിെയ റി േകട്ടി ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പാണ്ഡിത്യവും ചികിത്സയിലുള്ള പടുത്വവും പാറു ട്ടിയുെട സംഗതിയിൽ പരീ 
ക്ഷിേക്കണ്ടതാെണന്ന് അഭി ായെപ്പ . ഹാക്കിമിെന്റ ഭസ്മം േസവിച്ചേപ്പാൾ
പാറു ട്ടി സുഖമായി നി ആരംഭി . രാ ിയിൽ ഉണരായ്കെകാണ്ട് കാർ 
ത്ത്യായനിഅമ്മ വളെര സം മങ്ങൾ ഉണ്ടായി എങ്കിലും അടുത്തദിവസം
ഉദയമാകാറായേപ്പാൾ പു ി ഉണർന്ന് അത്യന്തം ക്ഷീണേത്താടുകൂടി തെന്ന
വിളിക്കയാൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മയുെട േപായിരുന്ന ജീവൻ ആ ീയുെട
ജഡത്തിൽ വീ ം േവശി . കാർത്ത്യായനിഅമ്മ മുതലായവരാൽ മൃദുലമാ 
യി പരിലാളിക്കെപ്പ ം, തെന്റ സ്വകാരമായുള്ള ചില വ്യസനങ്ങൾ നിമിത്തം
സ്വഗൃഹത്തിലുള്ള വാസത്തിൽ ആസക്തി േതാന്നാെത െചമ്പകേശ്ശരിയിൽത്ത 
ന്ന പാർ വരുന്ന സുഭ യാൽ േത്യകമായി ശു ഷിക്കെപ്പ ം പാറു ട്ടി
ഉത്തേരാത്തരം ഉത്സാഹവർത്തിനിയും ആയി വ . കുറ ദിവസത്തിനു മുമ്പിൽ
സുന്ദരയ്യന് ആ ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിലും വലുതായ പദവി സിദ്ധിച്ചിരി 

ന്ന സുഭ യുെട സംഭാഷണങ്ങെള മ ള്ളവർ ക്ൾക്കാതിരി ന്നതിനായി
തൻെര മാതാവിെനേപ്പാലും പാറു ട്ടി സമീപ നി ം ചി േപാൽ ഓടി 

െണ്ടങ്കിലും തെന്റ േമാഹംമൂലം ഉളവായ ദുഃഖത്തിൽനി നല്ലതായ
ഒരു പാഠം കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പഠിച്ചിരുന്നതിനാൽ പു ിയുെട ഹിതെത്ത
അനുവർത്തി തെന്ന േപാരു . പാറു ട്ടി േരാഗപാശത്തിൽനി വിമുക്ത 
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യായിരി െവങ്കിലും കായബലത്തിൽ പൂർവ്വസ്ഥിതിെയ ാപിച്ചിട്ടില്ല.
എന്നാൽ മാനസികവിഷയത്തിൽ, പാറു ട്ടിയുെട സ്ഥിതി േരാഗാരംഭത്തിന്
അടുത്ത് മു ള്ള സ്ഥിതിയിലും വളെര േഭദെപ്പ കാണുകയാൽ ഇതിേല ം
സംഗതി വരുത്തിയ സുഭ യുെട വാൈഗ്വഭവെത്തയും മേനാഗുണങ്ങേളയും
കാർത്ത്യായനിഅമ്മഅറ്റവും അഭിനന്ദി .
സുഭ െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ പാർ തുടങ്ങിയ അഞ്ചാംദിവസം സന്ധ്യ ആയ 
േപ്പാൾ തെന്റ മാതുലൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരി എ ള്ള
വർത്തമാനം ഭൃത്യർമുേഖന ഹിക്കയാൽ തെന്റ ഗൃഹത്തിേല െപാ 
യ് െക്കാ ന്നതിന് പാറു ട്ടിയുെട അനുവാദെത്ത അേപക്ഷി . ’അക്കൻ
േപാകരുത്, േപായാൽ എനി തീെര സുഖമുണ്ടായിരിക്കയില്ല ’ എ പാ 
റു ട്ടി പറകയാൽ സുഭ തെന്റ യാ ാരംഭെത്ത താങ്ങി ബലമായി വാദി .
പാറു ട്ടി അേപ്പാൾ പരുഷങ്ങൾ പറ തുടങ്ങി: ’എന്തക്കനാണ്! എെന്ന
സ് േനഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണി േപാകാൻ തുട ന്നത്. ’
സുഭ : ’അമ്മാവൻ എെന്റ സ്ഥിതി അറിഞ്ഞാൽ ഒ ം മി കയില്ല. അക്കൻ
എേന്നാടു മുഷി േപാകയാണ്. ’
സുഭ : ’തങ്കത്തിെന്റ അമ്മ അടു ണ്ടേല്ലാ. അതിലും വലുതാേണാ ഞാൻ? ’
പാറു ട്ടി : ’അക്കെന്റ മുഖം ക െകാണ്ടിരുന്നാൽത്തെന്ന എനിെക്കാരു
സുഖമുണ്ട്. ’
ഇതു പരമാർത്ഥംതെന്ന എന്ന് ഈ അദ്ധ്യായാരംഭത്തിൽ സ്താവിച്ചേപാെല
േകവലം കാഴ്ച്ചക്കാറിയായി അതുവെര നിന്നിരുന്ന തെന്റ പു ിയുെട േ മ 
ത്തിൻെര ശക്തി തനി േബാദ്ധ്യെപ്പടുകയാൽ, അതുമൂലം തെന്റ പു ിക്ക് വല്ല
േരാഗവും പിടിെപേട്ട േമാ എ ള്ള ശങ്കയുണ്ടായി ആ സ്തരീ ഒ വിറ . ഈ
വിചാരത്തിേന്റയും പതിന്നാലാമദ്ധ്യയാത്തിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ സുഭ യുെട
ഗാ പരിേശാധന െചയ്തതിെന്റ സംബന്ധം, സുഭ െയ റി ള്ള ഒരു സംഗതി
െവളി്പെപടുേമ്പാൾ വായനക്കാർ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. പു ിയുെട മേനാ 
േലാലത്വം ഓർത്ത് േവഗത്തിൽ കാർത്ത്യയായനിഅമ്മ ആ ഭാഗ േചർന്ന്
ഇങ്ങെന വാദി : ’സുഭേ , ഇ രാ ി ആയേല്ലാ. നിന നാെള േപാകാം.
അതാണു നല്ലത്. േവണെമങ്കിൽ അണ്ണെനെക്കാ കുടമണ്ണാവേനാട് സമാധാ 
നം പറയി െകാള്ളാം. ’
പാറു ട്ടി: ’അന്ന് സുന്ദരയ്യൻ േകറി എന്ന് അക്കൻ പറഞ്ഞേല്ലാ. അതുെകാണ്ട്
എനിക്ക് ഇേപ്പാഴും ബഹുേപടി ആയിരി . അക്കൻകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ
േപടിയില്ലാെത ഇരി ം.’
സുഭ : ’അ േപടിയാെണങ്കിൽ ഞാൻ താമസിക്കാം. കള്ളന്മാർ ം, യക്ഷി,

https://thalilakkam.in/



മാർത്താണ്ഡവർമ്മ - സിവി രാമൻപിള്ള 252

ഗന്ധർവ്വൻ മുതലായ കൂട്ടത്തിനും എെന്ന ബഹുേപടിയാണ്.’
പാറു ട്ടി: ’ഇേപ്പാൾ എനി ബഹുസമാധാനമായി. അന്ന് ആ പട്ടർ ഇതിനക 

കടന്നേപ്പാൾ എനി േബാധമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ- ’
സുഭ : ’തങ്കത്തിന് അ േബാധമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ- ’ ഇ യും പറഞ്ഞിട്ട്
ക്ഷണത്തിൽ തെന്റ വാ കെള അമർത്തി.
’േബാധമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എന്താണ് ? അക്കൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
എേന്താ ഒന്ന് ഒളി ണ്ട്. ’എ പാറു ട്ടി പറ .
സുഭ :( ചിരി െകാണ്ട് ) ’േബാധമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ വലിയ കലശലുണ്ടാേയ 
േന എന്നാമു ഞാൻ പറവാൻ തുടങ്ങിയത്. തമ്പിഅേദ്ദഹത്തിെന വകതിരിവു
പഠിപ്പിക്കാെത തങ്കം വിടുമായിരുേന്നാ ?’
പാറു ട്ടി: ’ :േഛ! അേദ്ദഹത്തിേനാട് ഒരക്ഷരം മി കയില്ലായിരു . ഞാൻ
ഗുണേദാഷിച്ചാൽ പഠി ന്ന ആളല്ല അേദ്ദഹം.?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’സുഭേ , നിെന്റ ബുദ്ധിേയാ ൈധര്യേമാ വലുത്? അങ്ങ 
െത്ത അടുത്ത് രാ ി തനി േപായത് അേമ്പാ! വലിയ ൈധര്യം !’
പാറു ട്ടി : ’ആനന്തത്തിെന ചുറ്റിച്ചതാണ് േകൽക്കാൻ രസം. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’പതുെക്ക- വേല്ലാരും േകട്ടാൽ അവിെടേപ്പായി പറയും;
െന്നാൽ ചീത്തയാണ്. ’
സുഭ : ’അെതല്ലാം േപാെട്ട. ഇവിെടെക്കാണ്ടിട്ടിരി ന്ന ാന്തെന കാണാൻ
കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ. ാന്തനു നല്ല പാ കൾ അറിയാം. ’
സുന്ദരയ്യൻ : ’ഓ!കാണു !േവൽക്കാെര എല്ലാം ആണി വച്ച് സുന്ദരയ്യൻ തറച്ചി 
രി . അണ്ണന് ഇതിെലല്ലാെമ കാര്യേമാ?’
സുഭ : ’കുറുപ്പേദ്ദഹം ീപണ്ടാര വീട്ടിൽ കിടന്നിരു എെന്നനിക്കരിയാം.
ഈ ാന്തെന എവിടു കിട്ടി ? അവെന മാ െമങ്കിലും വിടീച്ചാൽ െകാള്ളാ 
െമ ണ്ട്.’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’ഇതാർക്കറിയാം?ഒരാേളാടു േചാദിച്ചാൽ പറയണ്ടേയാ
? െകാലപാതകം െചയ്താൽേപ്പാലും െവളിയിൽ പറ േപാകും. വിടുന്നകാര്യം
ആേലാചിേക്കേവണ്ട.’
പാറു ട്ടി: ’എ കഷ്ടം അമ്മാ! അന്യായമാണ്. അവെറ തുറ വിടീക്കരു 
േതാ?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’എ െചയ്യാം മകേള ? ഇതാ ആശാൻ വരു . േചാദി 
ക്ക്.’
വടിയുമായി ശ ആശാനും വടേക്കെക്കട്ടിൽ എത്തി ആ സദസ്സിനുണ്ടായിരുന്ന
ന നത തീർ . :’എന്തരാണു വത്വാനങ്ങളും മ ം?ഇന്നല്ലേയാ കുളിെച്ചാ ?
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പാട്ടി േകറിെക്കക്കിൻ പിെള്ള, ഇരു െചലയ്ക്കാണ്ട,’ എന്ന് ആശാൻ തന്റ
െനിയമ കാരം ശാസി തുടങ്ങി. സുഭ ആശാൻെര മുഖ േനാക്കി ഒ
ചിരി . ആശാെന്റ മനസ്സമാധാനെത്ത ഈ ചിരി അപഹരി എ വരികിലും
ൈധര്യം അവലംബി െകാണ്ട് ’എന്താരണ് ആേലാചനകള്?’ എ മൂപ്പൻ
േചാദി .
സുഭ : ’കല്ലറയ്ക്കക കടക്കരുേതാ ആശേന ?’
ആശാൻ : ’താേക്കാെലല്ലാം േവൽക്കാെര ൈകയിലല്ലേയാ ? പിെന്ന എങ്ങെന?’
പാറു ട്ടി: ’താേക്കാലും ആശാെന്റ ൈകയിലില്ലേയാ?’
ആശാൻ : ’അെതല്ലാം െപ -മൂത്തപിള്ള േചാദിച്ചാൽ െകാടുക്കാെത എന്തരു
െച െമേന്ന? മൂത്തപിള്ളയും ത രാെന്റ േനെര െകാ പിടിച്ചിരിക്കണു. ’
പാറു ട്ടി: ’അെതെന്താരന്യായം!’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’ഒരന്യായവും ഇല്ല. നീയും ഇങ്ങെന പറയുേന്നാ?’
സുഭ ഭൂഭംഗത്താൽ പാറു ട്ടി പറവാൻതുടങ്ങിയ വാ കെള തടഞ്ഞിട്ട്,
’ഈ ാന്തെന പിടി ന്നവർ ം വലിയ ാന്താണ് ’ എ പറ . സുഭ
പാറു ട്ടിേയാട് താൻ അറിയുന്ന സകല സംഗതികളും ഒെന്നാഴിെക പറഞ്ഞി  
ണ്ടായിരു . പാറു ട്ടിയുെട കമിതാവ് ജീവിച്ചിരി െണ്ട തീർച്ചയായി
പറഞ്ഞ് ആ യുവതിെയ ആശ്വസിപ്പി എങ്കിലും കാശിവാസിെയയും ദ്വിഭാ 
ഷിെയയുംമ ം സംബന്ധി ള്ള തെന്റ സംശയങ്ങൾ ഒന്നിെനയും ആകെട്ട,
കാശിവാസി െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ െചന്നിരുന്ന സംഗതിെയ ആകെട്ട, സുഭ
പുറ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരു . എങ്കിലും സുഭ യുെട നാട്യം കണ്ട് പാറു ട്ടിയും
േവഗം സംഭാഷണെത്ത േവെറ വിഷയെത്ത സംബന്ധിച്ചാക്കി.
പാറു ട്ടി: ’സംശയമില്ല. എ കഷ്ടമാണിത് ? ’
സുഭ : ’അവെന വിട്ടിെല്ലങ്കിലും േനരംേപാ കാണാൻ വഴി ആേലാചിക്കാം. ’
ആശാൻ : ’അവിെട എല്ലാം കളിവട്ടംതെന്ന. ’
പാറു ട്ടി; ’എനി ം ാന്തെന കാണണെമ െകാതിയുണ്ട്..’
സുഭ : ’ആശാെന്റ കളി നാം കാണുന്നേല്ലാ-’
പാറു ട്ടി: ’ഇതുതെന്നയാണ് ആശാന് അക്കെന ക കൂടാത്തത്. ’
ആശാൻ : ’േപറ്റം എ മ്മ മല്ല. ഹും ! ഇപ്പറയണവർ തെന്ന.’
സുഭ : ’ഞാൻ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിെയ അസ്വാധീന സ്ഥിതിയിലാക്കിയിട്ടില്ല. ’
ഇതിന് ഉത്തരം പരവാൻ ഇടയുണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പിൽ ആശാെന െചമ്പകേശ്ശരി
മൂത്തപിള്ള ധൃതിയിൽ വിളി തുട കയാൽ ആശാൻ കലശലിനു ഭാവിക്കാെത
പൂമുഖേത്ത േപായി. യുവരാജാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ ഹാജരാകുന്നതിനു
...സർവ്വാധികാര്യക്കാരുെട നിനവു െച കയാൽ, െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ കാവൽ
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നിറുത്തീ ള്ള ആളുകേളയുംെകാ മൂത്തപിള്ളതെന്ന തമ്പിയുെട നാലുെകട്ടിൽ
െച ന്നതിന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്ദശം കിട്ടി. അതിൻ കാരം പുറെപ്പടുന്നതി 
നു മുമ്പായി, ഗ-ഹാദികളുെട രക്ഷാഭരവും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ആയുധ രയുെട
താേക്കാലുകളും ആശാെന ഏൽപ്പി ന്നതിനായി വൃദ്ധെന വിളിച്ചതായിരു .
ആശാെന ഭരേമൽപ്പിച്ചിട്ട് മൂത്തപിള്ള േവൽക്കാരാെടാരുമിച്ച് തമ്പിയുെട ഗൃഹ 
ത്തിേല യാ യായി. മൂത്തപിള്ളയുെട യാ ാനന്തരം സുഭ പാറു ട്ടിയുെട
അനുവാദേത്താടുകൂടി പുറത്തിറങ്ങി തെന്റ ഭൃത്യനായ പ എന്നവെന വിളിച്ച്
ഗൂഢമായി ഇങ്ങെന േചാദി . : ’ഇ ഫലിേച്ചാ?’
പ : ’െകാച്ചമ്മ തന്ന േമാതിരം ര ം െകാടുത്തേപ്പാൾ ഒ . ഈ ാന്തൻ
കഉറു്പപേദ്ദഹത്തിെന രക്ഷിക്കാൻ അവിെട േപായിരു . ’
ശുബ : ’അതു ഞാൻ ഊഹി . അവൻ ആെരന്നറിേഞ്ഞാ ?
പ : ’അവർക്കാർ ം അറി കൂടാ. ഇവൻ അവിെട ഒരു വിദ്യ കാണി . നല്ല
കഞ്ചാേവാ കറുേപ്പാ എല്ലാവർ ം െകാടുത്ത് അവെര ഉറക്കീട്ടാണ് മിടുക്കൻ
അക േകറിയത്. ’
സുഭ : (ആത്മഗതം) ’അതാ വ !കാശിവാസിയുെട വിദ്യയാണത്. ാന്തെന
കാണുത് നെന േവണം.’( കാശം)’നിങ്ങൾ എ േപരുണ്ടിവിെട ?’
പ : ’മൂന്ന്. ’
സുഭ : ’ഒരാൾ വലിയ നാലുെകട്ടിലും, ഒരാൾ വീട്ടിലും േപായി രെണ്ടട ം
നട ന്നെതല്ലാം സൂക്ഷിച്ചറി വ പറയണം. ഒരാൾ ഇവിെട നിൽക്കെട്ട.’
ഈ വിധമുള്ള ആജ്ഞകൾ െകാടുത്തിട്ട് സുഭ പാറു ട്ടിയുെട സമീപ പി 
െന്നയും എത്തി. പാറു ട്ടി നി യ്ക്കാരംഭിച്ചിരി . എന്നാൽ ബുദ്ധിഹീനനായ
ഒരുവെന തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ അസ്വാത ്യസ്ഥിതിയിൽ ഇട്ടിരി ന്നതിെന
ഓർത്ത് ആ യുവതിയുെട ആർ മായുള്ള ചിത്തം ഇളകിെക്കാണ്ടിരി ന്നതി 
നാൽ, തെന്റ േരാഗം ആവർത്തിേച്ച െമ ള്ള ഭയംനിമിത്തം ഉള്ളിലുള്ള
ചിന്തകെല അട ന്നതിനു പല മങ്ങളും െച . ഇ കാരമുള്ള മങ്ങേളാ 
ടുകൂടി ാന്തെന റി ള്ള അനുകമ്പ വർദ്ധി ചിന്തകൾ മുഴുക്കയാൽ, തെന്റ
േരാഗശമനത്തിന് അ ം േസവിച്ചതായ ഹാക്കിമിെന്റ ഔഷധം എങ്ങെന
ഉപകരി േവാ അതിന്മണ്ണം തെന്റ ഓേരാ വ്യസനങ്ങെള ശമിപ്പി ന്നതിന്
ഉപയുക്തെമന്ന് അനുഭവസിദ്ധമായി ള്ള ഒരു വിദ്യെയ പാറു ട്ടി േയാഗി .
തെന്റ ിയതമെന്റ രൂപെത്ത ധ്യാനിച്ച് മേനാേന ത്തിനു ത്യക്ഷമാക്കി 
െക്കാണ്ട്, ഇച്ഛാനുസാരമുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങേളാടുകൂടി മേനാരാജ്യ ീഡ തുടങ്ങി.
മ ള്ള ഓേരാ അവസരങ്ങളിൽ േയാജനെപ്പട്ട ഈ സൂ ം അനനു ഫലെപ്പട്ടി 
ല്ല. ാന്തെന്റ സ്ഥിതി തെന്റ മനസ്സിെന ആകർഷി ന്നത് കർമ്മബന്ധത്താൽ
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തെന്റ േരാഗാവർത്തിനായിരി െമ ള്ള ഭയം ഉദിക്കയാൽ ആ സാധുശീല 
യായ യുവതി സുഭ െയ വിൡച്ച് തെന്റ സ്ഥിതിെയ ധരിപ്പി . അടുണ്ടായിരുന്ന
കാർത്ത്യായനി്മ്മ പു ിയുെട സ്ഥതി േക പരി മി . സുഭ പാറു ട്ടിെയ
ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആകെട്ട,തെന്റ ഉേദ്ദ്യെത്ത ഫലിപ്പിക്കാനാകെട്ട, അവസരം
കിട്ടിയില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ സുക്ഷ യുെട ഭൃത്യനായ പ െകട്ടിനക  
െചന്ന സുഭ േയാട് സ്വകാര്യമായി എേന്താ പറ . ’ഇതാഇേപ്പാൽ വരും
’ എ ള്ള സമാധാനേത്തടുകൂടി പു ിെയ ബാധിച്ചിരി ന്ന വിചാരെത്ത
ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി കാർത്ത്യായിഅമ്മ ഇങ്ങെന ആരംഭി : ’മകെള, നീ
അടങ്ങിക്കിട റങ്ങ്. നിന േലശം േദഹശക്തി ഇല്ലേല്ലാ; ആഴസ്യമില്ലാത്ത
സംഗതികെള റിച്ച്◌ു നീ എന്തിന് ആേലാചി ?’
പാറു ട്ടി: ’ഇെതന്ത് അ മമാണമ്മ? സാധുക്കെളപ്പിടിച്ച് ഈ കല്ലറയിൽ
അടയ്ക്കാൻ അമ്മാവൻ എങ്ങെന അനുവദി ? ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’ ീകളായ നമു േചാദിക്കാൻ അവകാശം ഉേണ്ടാ ?’
പാറു ട്ടി: ’ന േടയും അച്ഛേന്റയും കുടുംബക്കാർ വളെര ഹിംസകൾ െച 
യ്തി െണ്ട ം അതിനാലാണ് അപസ്മാരം മുതലായ ഉപ വങ്ങൾ ചിലർ
വന്നി ള്ളെത ം ഓേരാ വിദ്വാന്മാർ പറഞ്ഞ് അമ്മതെന്ന േകട്ടി ണ്ടേല്ലാ. ഇതും
അങ്ങെനയുള്ള ഒരു കൃത്യമല്ലേയാ? അതുെകാണ്ട് തുറ വിടുകതെന്നേവണം.
െചമ്പകംഅക്കെന്റ ആ ഹവും അങ്ങെന ആെണന്ന് എനി മനസ്സിലായി.’
കാർത്ത്യാനിഅമ്മ: ’തിരുമുഖത്തേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുവാദംകൂടാെത ഇവെര
വി കൂെടന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ള കിഴേക്കാ േപായത്. അേദ്ദഹം
ഇേന്നാ നാെളേയാ വരും. ’
പാറു ട്ടി : ’ഞാൻ വിട്ടയച്ചാൽ ആ ആമ്മാവൻ ശണ്ഠ ഉണ്ടാ കയില്ല. അമ്മാ 
വെന അമ്മ സമാധാനെപ്പടുത്തിെക്കാ േമാ ?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’നീ വിട്ടയച്ചാൽ അമ്മാവനും ഒ ം പറകയില്ല. തമ്പി 
അ ന്ന്, രാമനാമഠം ഇവർ ം ഈ സംഗതിയിൽ േചാദ്യം െചയ് വാൻ
അവകാശമുണ്ട്. ’
പാറു ട്ടി: ’അെവര നമു േപടിക്കണ്ടേല്ലാ. നേമ്മാട് അവർ കാര്യം േചാദി 
ക്കാൻ വരുേമാ ?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’നിെന്റ അമ്മാവനു ദുഷ് കീർത്തിയുണ്ടാ്കും. ’
പാറു ട്ടി: ’ഈ കൂട്ടേത്താടു േചരുന്നതുെകാ മാ േമ ദുഷ് േപരിനു വഴിയു . ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’നിനക്കാണേല്ലാ ഒന്നാമതായി ത രാെന്റ കക്ഷിേയാടു
േദഷ്യം േതാേന്നണ്ടത്. ’
പാറു ട്ടി: ’എനിക്കിതുവെര േതാന്നീട്ടില്ല; ഇനി േതാ കയുമില്ല. അമ്മാ,
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േവലു റു ം സുന്ദരയ്യനും മ ംകൂടി എേന്താ കൃ ിമംെചയ്തി ണ്ട്. ഇങ്ങെനയാണു
സത്യം. ത രാൻ അറിഞ്ഞേത അല്ല. എല്ലാം െചമ്പകംഅക്കൻ പറ .’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’നിങ്ങൾക്ക് തിരുമുഖത്തേദ്ദഹത്തിെനക്കാളും ബുദ്ധിയു 
േണ്ടാ?’
പാറു ട്ടി: ’ ഉെണ്ടന്നാണ് എനി േതാ ന്നത്. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (തനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്ന സംഗതിെയ ഓർ
ചിരി െകാണ്ട് ) ’കമ്പേമ! നീ എന്തറി പറയു ?അതുേപാെട്ട- നീ ഇങ്ങ 
െന ൈധര്യേത്താടുകൂടി പറയുന്നത് എനിക്ക് എ സേന്താഷമായിരി
എന്നറിയാേമാ? ൈവദ്യെന്റ മരുേന്നാ സുഭ യുെട വാേക്കാ ഇതിനു കാരണം?’
പാറു ട്ടി : ’െചമ്പകംഅക്കെന്റ വാ ത് നെനയാണ്. അേദ്ദഹം മരിച്ചിട്ടി 
െല്ല െചമ്പകംഅക്കൻ തീർച്ചയായി പറ . ഇനി എങ്ങെനയുമാകെട്ട.
ജീവേനാടിരി െന്നങ്കിൽ എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കയില്ല. പേക്ഷ ഫേരക്ഷിച്ചാലും
ഞാൻ സഹി െകാള്ളാം.’
കാർത്ത്യയാനഅമ്മ: ’അവൾ എങ്ങെന അറി ? െവറുെത ഓേരാന്നിങ്ങെന
േമാഹിച്ചിരിക്കാെത.’
പാറു ട്ടി : ’അമ്മ ഇേപ്പാളും ഇങ്ങെന പറയുേന്നാ ? ആ അക്കൻ എെന്തല്ലാം
െവളിെപ്പടുത്തി? മരു ം വാങ്ങിെക്കാ വന്നേല്ലാ?’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’അവൾ കുറഞ്ഞവളല്ല. മന ം വളെര നല്ലതാണ്.
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ നീ കിട റ കതെന്നേവണം. കുളിദിവസം ആയാസെപ്പ 
ടരുത്. ’
പാറു ട്ടി: ’ഞാൻ ഉറങ്ങണെമങ്കിൽ കല്ലറയിൽ കിട ന്നവെര, േത്യകം

ാന്തെന പുറത്തിറക്കണം.’
പാറു ട്ടിയുെട ൈസ്ഥര്യെത്ത റി നല്ല പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന കാർത്ത്യാ 
യനിഅമ്മ ഈ സിദ്ധാന്തവാ േക വിഷണ്ണയായി. താൻ അനുഭവിച്ച്
വി തിയായിട്ടില്ലാത്ത വ്യസനെത്തയും പു ിയുെട അേപക്ഷെയ സാധിപ്പി 
ച്ചാലുളവാകുന്ന േദാഷങ്ങെളയും കുറിച്ച് പര്യാേലാചനെചയ്തതിൽ യാെതാരു
തർക്കവും പുറെപ്പടുവി ന്നതിന് തെന്റ ആത്മജെയ റി ള്ള അതിവാത്സല്യം
അനുവദിച്ചില്ല. താൻതെന്ന ഒരു ൈകവിളെക്കടു പു ി വഴികാട്ടിെക്കാ 
ടു . ര േപരുമായി ആുധ രയിൽ ആശാെന്റ അടുെത്തത്തി. സുഭ യുെട
വാ കൾ ഓർ േകാപേത്താടുകൂടി ഇരുന്നിരുന്ന വൃദ്ധൻ പാർവ്വതിഅമ്മയുെട
സാവധാന ഗതിേയാടുകൂടി ആ സ്ഥലേത്ത ള്ള േവശനെത്തക്കണ്ട്, േകാ 
പെമല്ലാം മറ എ മാ മല്ല, അ ക്ഷണത്തിൽ അങ്ങെന കാണുന്നതിനു
സംഗതി വരുത്തിയ സുഭ െയ അനു ഹിക്കയും ാഘിക്കയും ഈശ്വരെന വച 
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നരൂേപണ തിക്കയും െചയ്തിട്ട് ഗദ്ഗദേത്താടുകൂടി ’കുഞ്ഞിന് എ േവണം?
’ എ പാറു ട്ടിയുെട ആഗമേനാേദ്ദശ്യെത്ത അബദ്ധമായി ഹി െകാ
പറ .
പാറു ട്ടി: ’ആശാനു സ് േനഹംവി ള്ള േദഷ്യം ഒരുത്തേരാടും ഇെല്ലന്ന് എനി 
ക്കറിയാം. ഞാൻ വന്നതു േവെറ ഒരു കാര്യത്തിനാണ്. ’
ആശാൻ : ’എെന്ത പറയാത്ത താമതം, തീ ഴിയിൽ േവണെമങ്കിൽ
െകഴവൻ ചാടുമേല്ലാ. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’ആയുധ ര ഒ തുറ കല്ലറയിൽ കിട ന്നവെര
പുറ വരുത്തണം. അതാണ് തങ്കത്തിെന്റ ആ ഹം. ’
ആശാൻ: ( വിഷമിച്ച് )’കുേഞ്ഞ, ആണുങ്ങൾക്ക് േചരണതാേണാ അത്? െപറ്റ
അേന്ന തിന്നണ േചാറിെന വഞ്ചിക്കാേമാ?’ എ േചാദി .
പാറു ഠ്ഠി : ’ഞങ്ങൾ അന്യവീ കാറാേണാ ആശാൻ ?’
ആശാൻ: ’ഇെതെന്താരു വീൺചണ്ടയാണ് ? ഈ വീ കാറെല്ല വേല്ലാരും
പറേഞ്ഞാ? മൂത്തപിള്ള അല്ലേയാാ കാർേന്നാര് ?’
പാറു ട്ടി : ’അതിെനന്ത്? അമ്മാവൻ േചാദി േമ്പാൾ ഉത്തരം അനന്തരവൾ
ഞാൻ പറ െകാള്ളാം.’
ആശാൻ : ’എെന്റ ൈകയിൽ തന്ന താേക്കാലിെന എെന്റ ചീവൻ േപാണം
വയ്ക്കണെമങ്കില്. കു േപായി ഉറങ്ങിൻ. ’
പാറു ട്ടി : ’െവറുെത സാധുക്കെള ഉപ വി ന്നതിൽ ആശാനും േചരുേന്നാ? ’
ആശാൻ: ’കാരിയവും കാരയേക്കടും മൂത്തപിള്ളയ് േക്ക അറിയാവൂ. െചാല്ലിയതി 
െന ഞാൻ േക ം. ’
പാറു ട്ടി: ’ആശാൻ താേക്കാൽ ഇ തരണം. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’സിദ്ധാന്തിക്കാെത മകേള. നാെള ആകെട്ട. േനരം
പ നാഴിക ഇരുട്ടി. ’
പാറു ട്ടി: ’ഞാൻ ഇന്ന് ഉറങ്ങണെമങ്കിൽ താേക്കാൽ തരുവിക്കണം. ’
കാർത്ത്യയാനിഅമ്മ: ’താേക്കാൽ എവിെട?ഞങ്ങൾ തുറ െകാള്ളാം. ആശാൻ
തുറ തരണ്ട.’
ആശനാ് : ’ഇെതെന്താരു കളിെയേന്ന!കാലം െകാള്ളാം. ആയുധെപ്പരക്കാര്
അവിച്വാതേക്കടു തുടങ്ങിയാൽ രാട്യം കാണുേമാ?’
പാറു ട്ടി : ’അമ്മാ, അ റ നിന്ന് ആെരെയങ്കിലും ഇേങ്ങാെട്ടാ വിളിക്ക 
ണം. ’
ആശാൻ : ( െതാണ്ട വിറ ംെകാണ്ട് )’അഹമാനിക്കാതിൻ. താേക്കാല് അതാ
കിട ണു. എടു െകാള്ളിൻ. നിങ്ങെള പാട്. ആയുത ര ഞാൻ െതാട്ടേത
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അല്ല. ’
ഇങ്ങെനയുള്ള വാ കേളാടുകൂടി ആശാൻ പുറത്തിറങ്ങി. കാർത്ത്യായനിഅമ്മ
ആശാെന്റ വ്യസനം ക സഹതപി ം പു യിുെട മം ന്യായവിരുദ്ധമാ 
െണ ള്ള േബാദ്ധ്യത്താൽ സംശയേത്താടും ബുദ്ധി ചിത്ത മമാരംഭേമാ
എ ചിലേപ്പാൾ ശങ്കി ം നളെന്റ ഉള്ളിൽെപ്പട്ട കലിയുെട സ്ഥിതിയിലായി.
പാറു ട്ടി സംശയംകൂടാെത മാതാവിെന്റ ൈകയിൽനി ദീപം വാങ്ങിെക്കാ 
ണ്ട് ആുധ രയുെട ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു വാതിലും തുറന്ന്, െചമ്പകേശ്ശരിയിെല
’െവള്ളമില്ലാത്ത നീരാഴി ’ എ രാമനാമഠത്തിനാൽ അഭിധാനം അരുളെപ്പട്ട
കല്ലറയിൽ േവശി . കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പു ിെയ പി ടർ .
കഴ ട്ട പിള്ളയുെട ീപണ്ഡാര വീട്ടിൽനി െചമ്പകേശ്ശരിയിേല
മാറ്റ്പെപട്ട ര േപേരയും മൂത്തപിള്ളയുെട അനുമതിേയാടുകൂടി അവിടെത്ത
കല്ലറ ള്ളിൽആക്കി വാതിലുകെല ദഋഢമായി ബന്ധിക്കയും ആശാെന്റ
പക്കൽനി ം താേക്കാലുകൾ വാങ്ങി േവൽക്കാറുെട പക്കൽ ഏൾപ്പിക്കയും
െചയ്തതിെന്റേശഷേമ സുന്ദരയ്യൻ ആ സ്ഥല നി േപായുള്ള. ഓേരാ
ദി കളിലുള്ള വാതിലുകൾ പൂ ന്ന ശബ്ദം േകട്ട് ാന്തൻ കുറെച്ചാ സം  
മി ; എല്ലാം നിശ്ശബ്ദമായേപ്പാൽ ഒരു േകാണിേല ള്ള ചു മുള്ള ചുവർചാരി
ഇരിപ്പായി. തെന്റ ശിേരാലിഖിതെത്ത ഓർ ചിരി െകാണ്ട് കുറുപ്പ് ാ 
ന്തേനാടായിട്ട് ഇങ്ങെന പറ : ’എന്താരാണു വിചാരം ? ഇവിെട കിട
നട്ടം തിരിയുമേല്ലാ പിേള്ള?’ ാന്തനിൽനി മറുപടി ഒ ം പുറെപ്പടായ്ക 
യാലും, കഴ ട്ട പിള്ളയുെട ഗൃഹത്തിൽവച്ച് ാന്തൻ നൂതനമായ ചില
പാരവശ്യങ്ങൾ കാണിതിെന ഓർത്തതിനാലും കുറുപ്പ് കരുണേയാടുകൂടി
പിെന്നയും ഇങ്ങെന പറ :’േഛ!ഇതിെന ഒെക്ക േപാവാൻ പറവാേന.
നൽക്കാലം വരുെമന്ന് ഉറച്ചിരിപ്പിൻ. ’ ാന്തനിൽനി പിെന്നയും മറുപടി
ഒ ം പുറെപ്പടാത്തതിനാൽ ഇരുട്ടിൽ തിരഞ്ഞ് ാന്തെന്റ മുഖെത്ത കുറുപ്പ്

ർശി . ക നീർ വഹിക്കയാൽ മുഖം നനഞ്ഞിരു എങ്കിലും ാന്തൻ
വി കയാകെട്ട ഒ ംതെന്ന െച ന്നില്ല. ാന്തെന എേന്താ ദുസ്സഹമായ
മനസ്താപം ബാധിച്ചിരി ന്നതായി ഊഹിച്ചിട്ട്, മഹാമനസ് കനായ കുറുപ്പ്,
’നീലകണ്ഠസ്വാമിയാെണ, ഒരു കുറവും വരാെത സൂക്ഷിപ്പാൻ ഞാനുണ്ട് ’ എ ം
മ ം അർത്ഥമായി കുറ സംഗി .ഈ സ് േനഹപൂർവ്വമായുള്ള വാ കൾ
േകട്ടി ം ാ്ന്തൻ മിണ്ടാത്തതുെകാണ്ട് ’ഉള്ളെതല്ലാം െചാല്ലിയാൽ ഇ റുപ്പ്
ഉശിരുവി ം പിള്ള േവണ്ടെത െച തരുമേല്ലാ. ചു്മമാ െചാല്ലണം- എന്നാ 
െണ േചാല്ലണം ’ എ നിർബന്ധി എ നിർബന്ധി . ാന്തൻ കുറുപ്പിെന്റ
മാറ വീണു എ മാ മല്ല, അേദ്ദഹം ാന്തെന അനു ഹങ്ങൾെകാ ം
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മ ം മൂടുമാറ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിന് കൗതുകെത്ത ഉണ്ടാക്കിയതായ ഒരു
കഥെയ ചുരുക്കമായി പറ േകൾപ്പിക്കയും െച . കുറുപ്പിനും ാന്തനും അ
ര േനരം ഭക്ഷണം കിട്ടി. അത്താഴെത്ത ഭക്ഷണം െകാ െചന്നവേനാടു
െചമ്പകേശ്ശരി ഗൃഹത്തിേലയും മ ം വർത്തമാനങ്ങെള റി കുറു േചാദ്യം
െചയ്കയും അവിടെത്ത െപൺകുട്ടിെയ മണക്കാ താമസി ന്ന പഠാണികെള 
െക്കാ ചികിത്സിപ്പിേക്കണ്ടതാെണന്ന് ഉപേദശിക്കയും െച . ഭക്ഷണം
െകാ െചന്നിരുന്ന േവൽക്കാറൻ കുറുപ്പിെന്റ വാ കൾക്ക് ഉത്തരം പറയാ 
യ്കയാൽ കുറുപ്പ് ഇളിഭ്യനായി. അടുത്തദിവസം ാന്തെന്റ മുമ്പിലായി താൻ
ഊണിനിരുന്നേപ്പാൾ കുറു്പപ് മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല അേന്വഷണം തുടങ്ങി.
എന്നാൽ േവൽ്കകാരൻ പൂർവ്വരാ ിയിെല സ ദായെത്ത ആചരിച്ചതല്ലാെത
കുറു്പപിൻെര േചാദ്യങ്ങൾ െചവിെകാടുത്തില്ല. കുറുപ്പ് ഊണു കഴിഞ്ഞ
ഉടെന തല്േ◌ദിവസം അ ം തനി സംഭവിച്ച ജാള്യെത്തെക്ക ഓർ ണ്ടായ
േകാപേത്താടുകൂട് േവൽക്കാറെന്റ കണ്ഠത്തിനു പിടികൂടി അവെന േകവലം
ശുഷ് കമായ തൃണംേപാെല ഉയർത്തിെക്കാണ്ട് ’പറയേണാ, മ തിന്നേണാ
?’ എ ഗർജ്ജനം െച . േമൽ കാരമുള്ള ദണ്ഡനത്താലും പിന്നീടു ചില
ദാനങ്ങളാലും േവൽക്കാറെന പാട്ടിലാക്കി അവനിൽനി േവണ്ട സംഗതികൾ

ഹി െകാണ്ട് ര േപരും തിരുമുഖ പിള്ളയുെട ആഗമനെത്ത ദീക്ഷിച്ച്
അവിെട പാർ . തിരുമുഖ പിള്ള വന്നാൽ, തെന്നയും തെന്റ ആ ിതനായ

ാന്തെനയും നി ഹി ന്നതിന് അനുവദി ന്നതെല്ല കുറുപ്പിനുൈധര്യമു 
ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സാഹസമായുള്ള മങ്ങെള റിച്ച് ആേലാചനെചയ്തില്ല.
ബന്ധനത്തിലായ അഞ്ചാമെത്തദിവസം നിയമ കാരമുള്ള രണ്ടാമെത്ത ഭക്ഷ 
ണെത്തയും േവൽക്കാറെനയും കാണാത്തതുെകാണ്ട്, ആ ഭവനത്തിേലാമേറ്റാ
വ് ലലതും വിേശഷമുണ്ട ര േപരും സംശയി . തങ്ങളുെട ജീവെന റി
ര േപർ ം ഭയമില്ലായിരു എങ്കിലും പുറ ള്ള വിേശഷം ഹിക്കാൻ നിവൃ 
ത്തി ഇല്ലായ്കയാൽ അവർ ണ്ടായ സം മം അവരുെട ആത്മസംയമനശക്തി
േജതവ്യമായിരുന്നില്ല. ര േപരുമായി ഓേരാ ഊഹങ്ങെള പുറെപ്പടുവിക്കയും
അതുകൾ ആ ദമാക്കി വാദങ്ങൾ െചയ്കയും െച ന്നതിനിടയിൽ പടിഞ്ഞാറുള്ള
വാതിൽ കുറ്റികളിേന്മൽ തിരിയുന്ന ശബ്ദം േകൾക്കാരായി. ആ ദിക്കിേലാ േനാ 
ക്കിയതിൽ, മങ്ങി എരിയുന്ന ശു വ ങ്ങളും ചില രത് നങ്ങളുെട കാസവും
േകശസമൃദ്ധിയിെട അഴകും സൗമ്യമായുള്ള ഒരു മുഖവും േവൽക്കാറെന്റ ൗര്യ 
ശൗര്യങ്ങൾ ഇടകലർ ള്ള നട പകർന്ന്, സംശയലജ്ജാദിസംയുതമായുള്ള
സാവധാനഗതിയും ആയിരു . മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പ് തെന്റ മുമ്പിൽ കാണ 
െപ്പട്ട സ്വരൂപത്തിെന്റ സൗന്ദര്യസമുത്ക്കൽകർഷെത്ത കണ്ട് വല്ല യക്ഷിയുെട
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മായാൈവഭവേമാ, ആ കാരാഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന കിട മൃത വശഗതയായ ഒരു
ീ ദുർേദ്ദവതയായി ചമ കാ ന്ന േചഷ്ടേയാ, തങ്ങളുെട കഷ്ടതയിൽ കരുണ

േതാന്നി അേന്വഷി പുറെപ്പട്ടി ള്ള വല്ല മനുജാംഗനാരത് നം തെന്നേയാ എന്നീ
വിചാരങ്ങളിൽ നിമഗ്നനായും സം മചിത്തനായും നില തറയക്കെപ്പട്ട
ഒരു ശിലാരൂപംേപാെല അസ്തമിതസർേവ്വ ിയ വ്യാപാരനായും അൽപേനരം
അവിെട നി . പിന്നിൽ േവെറാരു ീരൂപവും കാണെപ്പട്ടേപ്പാൾ തെന്റ
സ്വാഭാവികമായുള്ള മനസ്ഥിരത ൈകെക്കാണ്ട്, യാെതാരു വിഷയത്തിലും
ൈവദഗ്ദ്ധ്യം കുറ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ാന്തെന്റ മുഖത്ത് അേദ്ദഹം ഒരു മന്ദഹാ 
സേത്താടുകൂടി േനാക്കി. പടക്കളത്തിൽ ക്ഷീണിക്കാത്ത േലാഹകായനായ

ാന്തെന്റ ശ്വാസേവഗം കുറുപ്പിനു വ്യക്തമായി േകൾക്കാമായിരു . മാങ്കേയാ 
◌ിക്കൽഗൃഹത്തിൽവച്ച് ജ്വലി ന്ന അഗ്നിയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ചാടാൻേവണ്ട
ൈധര്യെത്തയും ക്ഷണനിശ്ചയെത്തയും നൽകിയ മനസ്സാന്നിദ്ധ്യം ാന്തെന
ഉേപക്ഷിച്ചിരി . തെന്റ അജ്ഞാതവാസെത്ത തൃജിക്കാൻേവണ്ട അനുമതി
ലബ്ധമാകുന്നതിനുമുമ്പിൽ ഈ ആളുകേളാട് തെന്റ പരമാർത്ഥെത്ത െവളിെപ്പ 
ടു ന്നതു സത്യലംഘനമാകുെമ ള്ളതിനാൽ ബീഭത്സനാകേയാ െമൗനം
അവലംബിക്കേയാ േവണ്ടെത ള്ള വിചാരങ്ങൾെകാണ്ട് ാന്തൻ അസ്തവി 
േവകനാകു . എന്നാൽ, ആ മുഹൂർത്തേത്താളം താൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
ഒരാനന്ദം തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിക്കയാൽ, താൻ അനുഗൃഹീതനാെയ ള്ള
വിചാരേത്താടുകൂടി മുന്നിൽ കാണെപ്പട്ട വി ഹെത്ത ഇച്ഛയ് െക്കാത്തവണ്ണം
വീക്ഷണം െച ന്നതിനായി തെന്റ േന ങ്ങൾക്ക് അനുമതി അരുളീട്ട് ദീർഘ 
മായി നിശ്വസി . കാർത്ത്യായനിഅമ്മയും പു ിയും കല്ലറയിൽ ഇറങ്ങാെത
േസാപാനേദശ തെന്ന നിലയായത് കണ്ടിട്ട് ,കുറുപ്പ് തെന്റ ഭവനത്തിലുണ്ടായ
േപാരിനിടയിൽ ാന്തേനാട് ഉപേയാഗിച്ച ഭാഷയിൽ ചിലത് മ ിക്കയും
ആ ഭാഷയിൽതെന്ന ാന്തൻ മറുപടി പറയുകയും െച .അനന്തരം കുറുപ്പ് ആ
ഗുഹാദ്വാരമാകുന്ന ഗൃഹത്തിെന്റ നായകസ്ഥാനത്തിൽ ഇ കാരം പറ .:
”ഈ കുറ്റാ രിരുട്ടറയ്ക്കത്ത് ഞങ്ങെള തിരക്കിവന്നവരാേരാ?” ഇതിനുത്തരമായി
കാർത്യായനിയമ്മ ”ഞങ്ങൾ ഈ വീ കാർ തെന്ന - അവിടുേത്തയും കൂടിയുള്ള
ആളിേനയും ഇവിടുന്ന് വിട്ടയയ്ക്കണെമന്ന് ഇവൾ സിദ്ധാന്തി .” എന്ന്
പറ .
കുറുപ്പ്:” കുഞ്ഞിെന്റ എരക്കം കണ്ട് മനമലിയണു.എന്നാല് മൂത്ത പിള്ള അറിയാ 
െത േപാണതു സത്യത്തിനു വിേരാധമല്ലേയാ?” കാർത്ത്യായനിയമ്മ : ”അണ്ണൻ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇവൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ സമ്മതി മില്ല.”
പാറു ട്ടി: ”അമ്മ നല്ല സഹായിയാണ് !. തമ്പി അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വഭാവ 
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െത്ത റിച്ച് അമ്മാവന് നല്ല നിശ്ചയമില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ്നിങ്ങെള ഇവിെട
ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.”
കുറുപ്പ്: ” അങ്ങെന ഇരുന്നാലും മൂത്തപിള്ള അറിയാെത േപാണത് തപ്പാണേല്ലാ
”
പാറു ട്ടി: ”അമ്മാവൻ ഇേപ്പാൾ ഇവിെട ഇല്ല.അമ്മാവെനപറഞ്ഞ് സമാധാ 
നെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളാം. ഇേപ്പാൾ േപായിെല്ലങ്കിൽ േമലിൽ ഇതിലും വലിയ
ആപത്തിന് ഇടയുണ്ടാേയക്കാം. തമ്പി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശീലെത്ത റിച്ച്
തീെര അറിവില്ലാത്തേപാെല സംസാരി ന്നെതന്താണ്? ഇതാ, ആയുധപുര
തുറ കിട .മേറ്റ ആൾ എവിെട?”
കുറുപ്പ് ാന്തെന വിളിക്കയാൽ അയാൾ അടു െച . ാന്തെന്റ നാലുപാടും
പറ കിട ന്ന േകശേത്തയും , മിക്കവാറും െകാഴിഞ്ഞ് അവിടവിെട മാ ം
നീ നിൽ ന്ന കൃ ിമമീശേയയും മലിനവ േത്തയും കറുപ്പണിഞ്ഞിരുന്നത്
അവിടവിെട മാ േപായ് േപാകയാൽ ഒന്നിലധികം വർണ്ണങ്ങേളാടുകൂടിയ 
തായിരി ന്ന ഗാ േത്തയും കണ്ട് ആശ്ചര്യേത്താടുകൂടി പാറു ട്ടി അവെന്റ
മുഖത്ത് സൂക്ഷി േനാക്കി.ര േപരുേടയും ക കൾ തമ്മിൽ ഇട .അേപ്പാൾ
ഉണ്ടായ മുഖൈവവർണ്ണ്യങ്ങേളക്കണ്ട് കാർത്ത്യായനിയമ്മ ആശ്ചര്യെപ്പ 
. ാന്തെന്റ പരവശതകേളയും അ ക്കൾ െപരുകി നിൽ ന്ന േന ങ്ങേളയും

േനെരകണ്ടേപ്പാൾ ചില സംശയങ്ങൾ പാറു ട്ടിയുെട മനസ്സിൽ ഉദ്ഭൂതങ്ങളാ 
യത് . തത്സമയ തെന്ന ഉണ്ടായ ത്യംഗപരിേശാധനയിൽ കാണെപ്പട്ട

ാണവല്ലഭസാരൂപ്യത്താൽ വർദ്ധിപ്പിക്കെപ്പ .നിർ വർ ണ്ണനീയങ്ങളായ ഓേരാ
വിചാരങ്ങൾ ആ യുവതിയുെട മനസ്സിൽ തിങ്ങിവളർ തുടങ്ങി ; എങ്കിലും

ത ത്പന്നമതിയായിരുന്നതിനാൽ ൈധര്യം അവലംബിച്ച് ,വിചാരാധിക്യം
െകാണ്ട് േമാഹത്തിനു ഇടവരുത്താെത , ആനന്ദാ തസൂചകങ്ങളായും
മുഗ്ധമേനാഹരങ്ങളായുമുള്ള തെന്റ ദൃഷ്ടികെള മാ ം ആ മലിനവ ധാരിയായ
യുവാവിങ്കൽ നിശ്ചലമായി പതിപ്പി െകാണ്ട് നി . ാന്തേവഷധാരിയായ
ആ യുവാവും തെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു സുരേജ്യാതി േപാെല ആവിർഭവിച്ച
കന്യകാരത്നെത്തത്തെന്ന വ്യാകുലചിത്തനായി േനാക്കിെക്കാണ്ട് നിൽ ക 
യായിരു .എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി നിൽ ന്നത് കണ്ട് കാർത്യായിനിയമ്മ
കുറുപ്പിേനാട് കല്ലറ വിട്ട് േപാകണെമന്ന് പറഞ്ഞതിനുത്തരമായി മൂത്ത
പിള്ളയുെട അനുവാദം ഉെണ്ടങ്കിലല്ലാെത താൻ േപാകുന്നതെല്ലന്ന് കുറുപ്പ്
നിർബന്ധമായി പറ .
കാർത്ത്യായിനി അമ്മ:- ”അണ്ണൻ എേന്താ ആേലാചനയ്ക്കായി തമ്പി അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ നാലുെകട്ടിൽ േപായിരി കയാണ്.”
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കുറുപ്പ്:-” േവൽക്കാർ കാവലുണ്ടേല്ലാ?”
കാർത്യായിനി അമ്മ :- ”അവേര ടി െകാ േപായിരി .”
ഈ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ യുവരാജാവിന് ആപൽക്കരമായ ആേലാചനകൾ
നടക്കയാെണന്ന് ഊഹിക്കയാൽ ആ കൃ ിമ ാന്തൻ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ച
ഭാഷയായ ഹി സ്ഥാനിയിൽ ”േപാകയാണുത്തമം.ന്യായവും ന്യായേക്കടും
പിന്നീട് ആേലാചിക്കാം” എന്ന് കുറുപ്പിേനാട് പറ .ആ സ്വരം വ സൂചികൾ
േപാെല പാറു ട്ടിയുെട ഉള്ളിൽ തറ ; അേപ്പാൾ അതുവെര ഉണ്ടായിരുന്ന
തെന്റ സ്ഥിരചിത്തത്തിന് ഇളക്കം സംഭവി കയും േദഹത്തിന് ഒരു ചലനം
ഉണ്ടാകയും െച .തന്നിമിത്തം കയ്യിലിരുന്ന വിളക്ക് താെഴ വീണു.”ഇ
ജീവനില്ലേയാ തങ്കം നിനക്ക് ” എന്ന് പറ െകാണ്ട് കാർത്യായിനി അമ്മ
അണയാൻ ഭാവിച്ച ദീപത്തിെന തെന്റ കയ്യിൽ എടുത്തതും പാരവശ്യം കലർ
വീഴാനാരംഭിച്ച പാറു ട്ടിെയ ാന്തൻ തെന്റ കയ്യിൽതാങ്ങിയതും ഒന്നായി
കഴി . ാന്തൻ വളെര ദീനതേയാടു പാറു ട്ടിയുെട മുഖ േനാക്കി. ആ
മുഖ കാശിതമായ മന്ദഹാസെത്ത കണ്ടയുടെന ാന്തൻ െചറുതാെയാന്ന്
പുഞ്ചിരിെക്കാ .തെന്റ ൈകകൾ ാന്തെന്റ ൈകകളാൽ ലഘുവായി അമർ 
ത്തെപ്പട്ടതുേപാെല പാറു ട്ടി േതാന്നി. കാർത്ത്യായനി അമ്മ കുറ
പരി മം ഉണ്ടായത് പാറു ട്ടി തെന്റ പൂർ വൈധര്യെത്ത ഉടൻ തെന്ന ൈകെക്കാ 

കയാൽ ഏെറ നിലനിന്നില്ല.കാർത്ത്യായനി അമ്മ ം ാന്തേന റി
ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി.പാറു ട്ടി മാതാവിെന്റ കർണ്ണത്തിൽ ”ഈ ആൾ
നീചനല്ലമ്മാ .ചാന്നാേനാ മേറ്റാ ആയിരുെന്നങ്കിൽ ഒരിക്കലും എെന്ന െതാ 
ടുകയില്ലായിരു .ആെരന്ന് നിശ്ചയെപ്പടുത്തണം” എന്ന് മ ി .ഇെതല്ലാം
ക നിന്ന കുറുപ്പ് ലൗകികത്തിനായി കാർത്ത്യായിനി അമ്മേയാട് ”കുഞ്ഞിന്
ഏക്കം പിടിച്ചേപാെലയും ഇരിക്കണേല്ലാ ”എന്ന് പറ .
കാർത്ത്യായനി അമ്മ :-”ഞങ്ങേളാട് സത്യം പറയണം.”
കുറുപ്പ്:- ”െകാള്ളാം, ഇ അരിമേയാടു ഞങ്ങെള വിടുവിക്കാൻ വന്നവരു
േചാദിച്ചാൽ സത്യം െചാല്ലാെത ഇരുപ്പാേരാ?”
കാർത്ത്യായനി അമ്മ:- ”നിങ്ങൾ ആെരന്നറിയണെമന്ന് ഇവൾ വലിയ
താൽ പര്യമായിരി .”
കുറുപ്പ്:- ”എെന്റ വീട് കിഴക്ക് ചാേരാട്ടിന്നടുത്ത്;േപര് ഇരവിെപരുമാൻ കണ്ടൻ
കുമാരൻ.മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പ് എ ം െചാ വാര്.”ഇ യും പറഞ്ഞിട്ട്

ാന്തേന റിച്ച് അറിയിക്കാൻ ഒന്ന് സംശയി . ഈയിെട ഒരഗ്നിബാധ
ഉണ്ടായ്എ ം മ ംേക . ഈ നിൽ ന്ന ആൾ ആരാണ്?”
കുറുപ്പ്:-”േകട്ടത് െപനത്തിരുട്ടി അല്ല.വലിയതമ്പി വീടിെന തീവ ചു 
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ട്ടാര്.(പാറു ട്ടി ” ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാെണന്ന് േബാധ്യം
വേന്നാ?”എ ള്ള ഭാവത്തിൽ അമ്മയുെട മുഖ േനാക്കി.)ഈ നിക്കണ
തങ്കെക്കാടമാണ് എെന്നയും ഇളയത രാൻ തിരുേമനിേയയും െകാല്ലാെത
കാത്തത്.ആെരന്ന് പിള്ള തെന്ന േകപ്പിൻ.”

ാന്തൻ പരുങ്ങലിലായി; എന്നി ം മൗനിയായിത്തെന്ന നി .ആ വ ഹൃദയൻ
മിണ്ടാെത നിൽ ന്നതിെന കണ്ട് പാറു ട്ടി വളെര ലജ്ജേയാടും വ്യസനേത്താ 
ടും അയാെള േനാക്കീട്ട്തെന്റ അമ്മേയാടു പിെന്നയും എേന്താ മ ി .ഉടെന
കാർത്ത്യായനി അമ്മ , ”ആെരങ്കിലും േവഷം മാറിനിൽ കയാെണങ്കിൽ
ഞങ്ങളുെട - ഇവളുെട, മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി ള്ള സംശയെത്ത തീർക്കണം” എ
പറഞ്ഞതി ാന്തെന്റ ഉത്തരം ഒരു ദീർഘശ്വാസം മാ മായിരു . ാന്തൻ മു 
ഖ ണ്ടായിരുന്ന വികാരങ്ങെള എല്ലാം അടക്കി നിൽക്കയായിരു , എങ്കിലും
പാറു ട്ടിയുെട അന്തർഗതങ്ങൾ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്റ മം മുഴുവനും ഫലവ 
ത്താകാെത പരിണമി എേന്നാർത്ത് വിഷണ്ണനായി.ആ േമാഹനതരാംഗിയുെട
േനാട്ടങ്ങളാൽ സൂചിതങ്ങളായ േചാദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാെത കഴി കൂട്ടാൻ
ശക്തനല്ലാെത ചമയുകയാൽ തെന്റ ഛന്നേവഷത്തിനനുരൂപമായ വചനങ്ങെള
െവടിഞ്ഞ് , ” എെന്റ സത്യെത്ത പറയാത്തതുെകാണ്ട്ഞാൻ കൃതഘ്നനാെണ 
ന്ന് വിചാരി േപാകരുത് ” എ മാ ം ഒരു വിധത്തിൽ പറ കൂട്ടിയിട്ട് ,
േവഗം അവിടുന്ന് േപാകണെമന്ന് കുറിപ്പിേനാട് ഹി സ്ഥാനിയിൽ പറ .
കുറുപ്പ് ” എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ തെന്ന േപാണു” എന്ന് പറഞ്ഞത്േകട്ട്
കാർത്ത്യായനി അമ്മയും പാറു ട്ടിയും ആയുധപുരയ്ക്ക് പുറ കട .കുറു ം

ാന്തനും പിന്നാെലെയത്തി.കുറുപ്പ്,” ഞങ്ങൾ താമസിയാെത വന്ന് ക െകാ 
ള്ളാം” എന്ന് കാർത്ത്യായനി അമ്മേയാടും, ”കുേഞ്ഞ, പതറാതിരിപ്പിൻ; ഞാൻ

ാന്തെന ഇവിെട കൂട്ടിേച്ചാണ്ടരാം” എന്ന് പാറു ട്ടിേയാടും യാ െചാല്ലി
നടെകാ . ാന്തൻ പുറെത്തത്തിയേപ്പാേഴ ം പരമാർത്ഥ ാന്തേനേപ്പാെല
പാച്ചിൽ തുടങ്ങി. ാന്തൻ േപാകും വഴിയ്ക്ക് ശ ആശാൻ നിന്നിരു .അയാെള
കണ്ടയുടെന ശ ആശാൻ ”എടാ പീപ്പന്നീ, നീേയാടാ ഇവിെട െകടന്നത്?
എെന്ന മയക്കിക്കിടത്തി േമാട്ടിച്ച കരിങ്കള്ളൻ! എരുമക്കിടാവിേനേപ്പാെല *െന 
രിച്ചിേട്ടാണ്ട് ഓടേണാടാ? പിടിപ്പിെനടാ” എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പിടികൂട്ടിയതുേക
കാർത്ത്യായനി അമ്മയും പു ിയും ആശാെന്റ അടുെത്തത്തി.അവെരകണ്ടേപ്പാൾ
ആശാൻ കയർ െകാണ്ട് അക കട .ആശാെന്റ േകാപം താനും പു ിയും
കൂടി നടത്തിയ കൃത്യെത്ത സംബന്ധിച്ചാെണന്ന് ശങ്കിക്കയാൽ ”ഇനി േദഷ്യ 
െപ്പട്ടിട്ട് കാര്യെമന്ത്?”എന്ന് കാർത്ത്യായനി അമ്മ േചാദി .
ആശാൻ ”െകടുത്തല്ലേയാ കള ! െമാഖ േകറിയ ശിറിെയ തൂത്തല്ലേയാ
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എറ . മേറ്റപ്പിള്ള (സുഭ )വരുേമ്പാൾ േകക്കാം . അത് കായിവാതി അല്ലേയാ
അേപ്പായത്?ഇ പിടിച്ചിട്ടിരുന്നാെലെക്കാണ്ട് വല്ലട ം കാണുേമാ?ഇനി
എന്തരത് െചയ്യണത് പഹവാേന! െചമ്പകം അപ്പീെട അടു േകക്കാെത എടു 

ശാടി- എന്തരു പറയണത്? ഇനി വലവച്ചരിച്ചാ അവെനകി േമാ?ഓടിയ
ഓട്ടം ,േപെയേപ്പാെല .
പാറു ട്ടി (േദഷ്യേത്താടുകൂടി):- ”ഏതുകാശിവാസി ആശാേന?ആളറിയാെത
ഒ ം പറയരുത്.”
ആശാൻ:-” അന്ന് േമാട്ടിച്ച അേന്ന, അന്ന് അറ രയിൽ കയറിയ 
വൻ.എക്കറി ടേയാ പിെന്ന”
പാറു ട്ടി:- ”എന്തസംബന്ധമാണിത്.”
ആശാൻ:- ”അവൻ േകറീേന്ന.െചമ്പകം അപ്പി പറഞ്ഞ് ഞാൻ തപ്പരവിെക്കാണ്ട്
നടന്നേന്ന. അവൻ വന്ന് എന്റടുത്തിരുന്ന്—- ”
പാറു ട്ടി:- (തെന്റ േരാഗാരംഭരാ ിയിെല സംഗതികേള റിച്ച് നല്ലതിന്മണ്ണം
ഓർത്തിട്ട് ) ’തമ്പി അേദ്ദഹത്തിെന ഒരാൾ ....... അമ്മാ —- തെന്റ നാവുകുഴ 

കയാൽ പാറു ട്ടി മാതാവിെന ആലിംഗനം െചയ്ത് കരഞ്ഞ് തുടങ്ങി.......
അരനാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െചമ്പകേശ്ശരിയിെല ഭൃത്യെരല്ലാം ാന്തെന തിര 
ഞ്ഞ് ഓേരാ വഴിക്ക് തിരി .
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് 

പു ി െള്ളാരു സദ് ഗുണങ്ങളഖിലം േക–
ട്ടി സ ഷ്ടനായ്
ഗാ ം െഞട്ടിവിറ മുങ്ങിയധികം
െപാ ന്ന ബാഷ്പത്തിലും.” ”
”പ നീ ഇവിെട നിൽക്കണം.തങ്കം ാന്തേനയും മ ം ഇന്ന് വി 
ടും.വിടുകയാെണങ്കിൽ അവരുെട പുറെക നീ എത്തി അവർ പറയുന്നതും
എേങ്ങാ േപാകു എ ള്ളതും അറിഞ്ഞ് എേന്നാട് വന്ന് പറയണം.” ഈ
വിധമായ ഒരു ആജ്ഞ ഗൂഢമായി െകാടുത്തതിെന്റ േശഷം സുഭ െചമ്പകേശ്ശ 
രിയിൽ നി േവഗത്തിൽ തെന്റ ഭവനത്തിൽ എത്തി.
അവിെട കഴ ട്ടം പിള്ളെയാഴിച്ച് മ ള്ള എ വീട്ടിൽ പിള്ളമാരും ചില ജന്മി 
മാരും ഗൃഹസ്ഥന്മാരും ,വിേശഷി ം െചമ്പകേശ്ശരിയിെല മൂത്ത പിള്ളയും
സുന്ദരയ്യനും അ ാസനത്തിൽ വലിയ തമ്പിയും ഉപാദ്ധ്യക്ഷനായി ീരാമൻ
തമ്പി അ ം കൂടി ഇരുന്ന് ചില ആേലാചനകൾ നട .എ വീട്ടിൽ
പിള്ളമാരും ജന്മിമാരും അനുജൻ തമ്പിയും മ ം കുടമൺ പിള്ളയുെട നിയമ 
സ്ഥാനത്ത്, പാണ്ഡവ ദൂതനായ യദുകുലനാഥെന കണ്ട ദുേര്യാധനെനേപ്പാെല
ഉൽക്കടമായ മദം പൂണ്ട് ഇരി ന്ന , വലിയ തമ്പിെയചുറ്റി ഓഛാനിച്ച് നിൽ  

. േവൽക്കാെര സംബന്ധിച്ച് യുവരാജാവ് െകാടുത്ത ക ന തമ്പി അറിഞ്ഞ
ഉടെനത്തെന്ന േവൽക്കാെര വരുത്തി ആയുധങ്ങൾ വ ിച്ച് സകലേരാടും അവര 
വരുെട ഗൃഹത്തിേലയ്ക്ക് േപാകുന്നതിനു നിേയാഗി .നാഞ്ചിനാട്ടിൽ നി മറവർ
മുതലായി അ േറാളം ജനങ്ങെള േചർ െകാണ്ട് തെന്റ അനുജൻ അതിന്
ഒരു നാഴിക മുൻപ് വ േചർന്നിരുന്നതിനാൽ ഇങ്ങെനയുള്ള ഏർപ്പാട്
െച ന്നതിന്ന് തമ്പിക്ക് ഏതും സംശയമുണ്ടായില്ല.േവൽക്കാെര പിരിച്ചയച്ച 
തിെന്റേശഷം അനുജേനാടും െചമ്പകേശ്ശരി മൂത്തപിള്ളേയാടുെമാരുമിച്ച് തമ്പി
കുടമൺപിള്ളയുെട വീട്ടിേലക്ക് യാ യായി.അക്കഥ പ പറഞ്ഞറികയാൽ
, സുഭ യും അവിെട എത്തി.ആേലാചനകൾ അധികം േനരേത്ത ണ്ടായിരു 
ന്നില്ല.െചമ്പകേശ്ശരി മൂത്തപിള്ള മുതലായ ഭീരുക്കൾ മാ ം തിരുമുഖ പിള്ള
വരുന്നതുവെര യാെതാരു കൃത്യവും നടത്തി ടുന്നതെല്ലന്ന് അഭി ായെപ്പ 
.എന്നാൽ തമ്പിമാർ േമലിൽ അരനാഴിക േപാലും ക്ഷമി ന്നതെല്ലന്ന് ശപഥം

െചയ്കയാൽ , ആ രാ ിെകാണ്ട് രാജ്യേക്ഷമത്തിനത്യാവശ്യകമായി ള്ള ഒരു
കൃത്യെത്ത നടത്തിെക്കാ മാറ് , അധികം േപർ സമ്മതി .ഓേരാരുത്തർ
അജബലി മുതലായ േനർച്ചകളും േനർന്ന് ിയയ്ക്ക് ആരംഭി .
ഇതിനിടയിൽ യുവരാജാവ് തെന്റ ദിനാന്തകൃത്യങ്ങളിൽ അന്ന് അനുഷ്ഠിക്കാ 
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വുന്നവെയ കഴിച്ചിട്ട് പള്ളിയറയിൽ േവശിച്ചേപ്പാൾ , പരേമശ്വരൻപിള്ള
അക കടന്ന് മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിെന്റ അനന്തരവരിൽ നാലുേപർ മുഖം
കാണിക്കാൻ വന്നിരി എന്നറിയി .യുവരാജാവ് സേന്താഷേത്താടുകൂ 
ടി അവെര വിളി ന്നതി ക ി .ഇവർ തിരുമുമ്പിൽ േവശിച്ചേപ്പാൾ
അവെര ആദരപൂർ വം കടാക്ഷിച്ചിട്ട്, ”അമ്മാവെന കാണാൻ കഴിേഞ്ഞാ?”
എന്ന് േചാദി .അത് സാധിച്ചിെല്ല ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭടന്മാരിൽ െവങ്ങാ 
നൂർപിള്ളയുെട േസനയാൽ പരാജിതന്മാരാക്കെപ്പട്ടതിൽ േശഷിച്ചവരായി
നൂറിലധികം ആളുകൾ പശ്ചിമമാർഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയി 
െണ്ട ം അേദ്ദഹത്തിെന കാണാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ നിസ്സംശയമായി

എ വീട്ടിൽ പിള്ളമാരുേടയും അവരുെട പാർശ്വത്തിലുള്ളവരുേടയും ഗൃഹങ്ങെള
ചതിയാൽ ഭസ്മമാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചി െണ്ട ം ഭടന്മാർ മണക്കാട്ട് പഠാണിപ്പാ 
ളയത്തിനടുത്ത് താമസി എ ം അറിയി .ഈ വർത്തമാനം േക ണ്ടായ
സേന്താഷേത്താടുകൂടി ,കുറുപ്പിെന്റ സ്ഥിതി ഓർത്ത് ആരും അേദ്ദഹെത്ത
നി ഹി ന്നതെല്ല ം അേദ്ദഹത്തിെന ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ

മിക്കയല്ലാെത അവിേവകങ്ങൾ ഒ ം വർത്തിക്കരുെത ം ക ിച്ചിട്ട്
യുവരാജാവ് ഇങ്ങെന ഒരു േചാദ്യം െച .”കുറുപ്പ് നമുക്ക് േവണ്ടി ആളുകെള
േചർക്കാൻ േപായതിൽ ഒ ം സാധിച്ചില്ല ഇേല്ല”
കൃഷ്ണ റുപ്പ്:- ”അമ്മാവൻ ക ന കാരം തിരുമുഖത്ത് പിള്ളെയ െകാല്ലാൻ

മി എന്ന് ആ ദി കളിെലല്ലാം ഒരു കഥ പരന്നിരി .എന്ന് മാ മല്ല,
ഭൂതപ്പാണ്ടിയിൽ െചന്നേപ്പാൾ ദളവാഅേദ്ദഹം അമ്മാവെന്റ വാ കെള വിശ്വ 
സിക്കാെത അപമാനിച്ചയ കയും െച .”
യുവരാജാവ്:- ”എന്താശ്ചര്യം! അെതങ്ങെന സംഭവി 

?(വിപരീതാർത്ഥമായി)നേമ്മ സഹായി തുടങ്ങിയ അ മുതൽ കുറുപ്പിനു
വലുതായ േ യ തെന്ന!”
കൃഷ്ണ റുപ്പ്:- ”ആേക്ഷപമായി അങ്ങെന ക ിേക്കണ്ട .േ യ തെന്ന എന്നാ 
ണ് അടിയങ്ങൾ പഴയമനസ്സിൽ വിചാരി ന്നത്.”
യുവരാജാവ്:- ”എെന്റ മനസ്സിനു സമാധാനം വരുന്നില്ലേല്ലാ”
കൃഷ്ണ റുപ്പ്:- ”അമ്മാവനാകെട്ട,അടിയങ്ങൾക്കാകെട്ട, തൃപ്പാദത്തിേല േവണ്ടി
െചയ്ത മങ്ങളിൽ വന്നി ള്ള യാെതാരു നഷ്ടത്തിേനയും അപമാനത്തിേനയും
കുറിച്ച് വ്യസനമില്ല.”
യുവരാജാവ്:-” നിങ്ങെളേപ്പാെല േവെറാരു കുടുംബവും എെന്ന േസ്നഹി 

ം സഹായി ം വ .തിരുമുഖ പിള്ളെയ റിച്ചാണു ഞാൻ പറയുന്ന 
ത്.അേദ്ദഹത്തിനും വലുതായ ഒരു വ്യസനം വ കൂടി.കിളിമാനൂർ േജ്യഷ്ഠ 
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െന്റ കഥ േകട്ടിരി മേല്ലാ.ആകപ്പാെട നെമ്മ സഹായിക്കാൻ ആളുകൾ
ദുർ ലഭമാകും.ആെട്ട, നിങ്ങൾ നാെള രാവിെല ഇവിെട വന്ന് രാമയ്യെന കാണ 
ണം.േവണ്ടെതല്ലാം അയാേളാട് ആേലാചിച്ച് നടത്തണം.”
”ക ന” എ പറ െകാണ്ട് മാേങ്കായിക്കൽ കുറുപ്പിെന്റ അനന്തരവൻ
തിരുമുമ്പിൽ നിന്ന് പുറെപ്പ .യുവരാജാവ് നി യ്ക്കാരംഭിച്ച് ,കുറ േനരം ചി 
ന്താ സ്ഥനായി കിടന്നിട്ട് പരേമശ്വരൻപിള്ളെയ അടു വിളിച്ച് ഇ കാരം
പറ : പരേമശ്വരാ,ഈ ആപ കൾ ഒഴിഞ്ഞ് ജകേള േക്ഷമേത്താടും
സമാധാനേത്താടും ഭരിക്കാൻ സംഗതി വരുന്ന അന്ന്, എെന്റ രാജ്യവും കിരീട 
വും കുടുംബവും ീ പദ്മനാഭെന്റ അധീനത്തിലാക്കി അവിടുെത്ത ദാസനായി
ഞാൻ രാജ്യഭരണം തൃപ്പടിയിൽ നിന്ന് ഏൾ ണ്ട്. ീ പദ് മനാഭൻ തെന്ന
നെമ്മയും കുടുംബേത്തയും ജകേളയും രാജ്യേത്തയും സർ വദാ കരുണേയാടുകൂ 
ടി രക്ഷിക്കണം.”
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ യുവരാജാവിെന്റ ഹൃദയപൂർ വമായുള്ള ഈ ാർത്ഥനയും
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെട േനർച്ചകളും ഏകേദശം ഒേര മുഹൂർത്തത്തിലായി 
രു .ഇ കാരം,തെന്നയുംതെന്റ സർ വസ്വേത്തയും അഖിലേലാകസൃഷ്ടിര 
ക്ഷാഭരണകർത്താവായ സത്യസ്വരൂപങ്കൽ സമർപ്പണം െചയ്തതിെന്റേശഷം,
അതിബുദ്ധിമാനും ഗംഭീരനുമായിരു എങ്കിലും , ായത്തിന് പരിപക്വതയും
അതിനാൽ ബുദ്ധിക്ക് പുരുഷാഹങ്കാരവും പൂർ ണ്ണമായി ാപിക്കാെത ഇരുന്ന
ആ യുവാവായ രാജകുമാരൻ മനശ്ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ നീങ്ങി നി യ്ക്കാരംഭിച്ച്,
ക്ഷേണന നിർബാധമായുള്ള സുഖനി യിൽ ആയി.എന്നാൽ കുറ കഴിഞ്ഞ 
േപ്പാൾ പരേമശ്വരൻപിള്ളയുെട ഝടിതിയിലുള്ള വിളികളാൽ യുവരാജാവ്
സുഷുപ്തിസദൃശ്യമായ നി യിൽ നി ണർത്തെപ്പ . യുവരാജാവ് ഉണർ േനാ 
ക്കിയേപ്പാൾ പരേമശ്വരൻപിള്ളെയ ടാെത മെറ്റാരാേളയും പള്ളിയറയ്ക്കകത്ത്
കാണുകെകാ ം ആ ആൾ നിരുപമേതജേസ്സാടുകൂടിയ ഒരു ൗഢയായ

ീ ആയിരുന്നതിനാലും അേദ്ദഹം ആശ്ചര്യേത്താടുകൂടി എഴുേനറ്റ് ആദര 
േവാടുകൂടി ”ആരാണ് ” എന്ന് േചാദി . ീകേളാടുള്ള പരിചയവും മധുരമായും
ലളിതമായും ഉള്ള സംഭാഷണത്തിൽ പടുത്വവും ആ യുവാരാജാവിന് തുേലാം
കുറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു വലുതായ പരുങ്ങൽ
ഉണ്ടായി എന്ന് മാ മല്ല, ”ആരാണ് ” എന്ന് േചാദിച്ചതിെന്റ േശഷം ബുദ്ധി
േകവലം വിചാരശൂന്യമായി ഭവിച്ചേപാെല േതാ കയും െച .യുവരാജാവിെന്റ
കുഴക്കിെനക്കണ്ട് മനസാ അേദ്ദഹെത്ത അഭിനന്ദി ം, തെന്റ ആ വൃത്തിയിൽ
അതുവെര േതാന്നിയിരുന്ന സംശയങ്ങെള അകറ്റിയും ,തെന്റ ജന്മഭൂമിയായ
രാജ്യത്തിനും തേദ്ദശീയർ ം യുവരാജാവുമൂലം ഉദിച്ചിരി ന്ന ഭാഗ്യദശ
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ഓർത്ത് സേന്താഷി ം സുഭ ഏറ്റവും വിനീതയായി ലജ്ജാദിേഗാഷ്ടികൾ
കൂടാെത.”കുടമൺേപാറ്റിയുെട അനന്തരവൾ കിടാത്തിയാണ് ” എന്നറിയി .ഈ
വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ അതുവെര േസാദരഭാവത്തിൽ ആദരപൂർ വമായി സുഭ യ്ക്ക്
അഭിമുഖനായി നിന്നിരുന്ന യുവരാജാവ് നീരസഛായയുെട േവശനാരംഭം
െകാണ്ട് കലുഷമായ തെന്റ മുഖം തിരിച്ചിട്ട് അ േനരം ആേലാചനേയാടു
നി .അനന്തരം ”കുടമൺപിള്ള എെന്റ ശ വാണേല്ലാ.പിെന്ന അനന്തരവൾ 
ക്കിവിെട കാര്യം എന്താണ്?” എ േചാദി .
സുഭ : ”തിരുമനസ്സിെല അമ്മാവൻ തിരുേമനിയ്ക്ക് തിരുമനസ്സിെന റിച്ച്
അതിേസ്നഹമായിരുന്നേല്ലാ.അവിടെത്ത മക്കൾ ശ ക്കളായും ഇരി ന്നിേല്ല?
സംബന്ധം െകാണ്ട് അവരവർ ള്ള ഗുണവിചാരങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നത 
ല്ല.തിരുേമനി വലുതായ ഒരു ആപത്തടുത്തിരി .”
യുവരാജാവ് (ആത്മഗതം):”ഇവൾ ഇ വാഗ്മിെയ ഞാൻ േകട്ടിരുന്നി 
ല്ല.തമ്പിേയാടുള്ള സഖ്യം നിലപ്പിച്ചിട്ട് എേന്നാടാകാെമന്നായിരി ം വിചാ 
രം.”( കാശം)”ബ വായി വന്നിരിക്കയാെണങ്കിൽ സേന്താഷമായി.എന്നാൽ
നിങ്ങളുേടയും എേന്റയും സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഈ അകാലത്ത് ഇേങ്ങാട്ട് നിശ്ചയിച്ച യാ
േവണ്ടിയില്ലായിരു .മെറ്റാരാെള അയച്ചാലും സംഗതി എെന്ന ഹിപ്പിക്കാമാ 
യിരുന്നേല്ലാ?”
സുഭ (ആത്മഗതം) ”ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ാണരക്ഷക്കായി
വന്ന എെന്ന ഇേദ്ദഹം 5 വന്ധകിയാെണ സംശയി  

.”( കാശം)”തിരുേമനി,അമ്മത രാട്ടിേയയും െകാ ത രാൻ തിരു 
മനസ്സിേലയും ക്ഷണത്തിൽ ഇവിടുന്ന് എഴുെന്നള്ളിക്കണം. തർക്കങ്ങളും
സംശയങ്ങളും സ്വസ്ഥമായിരിക്കാനുള്ള കാലം വന്നിട്ടാകാം.”
യുവരാജാവ്:(തമ്പിക്കനുകൂലമായി തെന്ന ആപത്തിൽ ചാടിക്കാനാണ്സുഭ  
യുെട മം എന്ന് േതാ കയാൽ )” അമ്മാവൻ നാടുനീങ്ങിയിരി േമ്പാൾ
ഇവിടുന്ന് മാറുന്നത് യുക്തമല്ലേല്ലാ”
സുഭ : ”ആപത്തിനു ന്യായമുേണ്ടാ?”
യുവരാജാവ്:”ആപ െണ്ടന്ന് എനിക്ക് േബാധ്യം വരെണ്ട?”
സുഭ :”ഇതിൽ േബാധ്യം വരാൻ അടിയൻ എ െതളിവാണ് തരുന്ന 
ത്?താമസിച്ചാൽ പിന്നീട് നിവൃത്തിയില്ലാെത ആകും.അമ്മാവനും തമ്പിയേദ്ദഹ 
വും ആയിരേത്താളം ആളുകളും ഓേരാ വഴിയ്കായി ഇേങ്ങാട്ട് പുറെപ്പടു ണ്ട്.”
യുവരാജാവ്:”സംഗതി ലഘുവായുള്ളതല്ലെല്ലാ. ഇതിൽ കുടമൺേപാറ്റിയുെട
അനന്തരവളും ,6തമ്പിയുെട - ആകപ്പാെട ഇത് കൃ ിമമെല്ലന്ന് ഞാൻ എങ്ങെന
വിശ്വസി ?”
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സുഭ :” ക ിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിെന േഭദെപ്പടുേത്തണ്ടതില്ലായിരു . തിരുേമ 
നി, സൂചകം അടിയനു മനസ്സിലായി. ഒന്ന് ഇേപ്പാൾ അടിയനും പഴവുള്ളത്തിൽ
ഉറപ്പായി.തിരുേമനിെയ സഹായിക്കാൻ ആേലാചി ന്നവർക്ക് അനുഭവം
മനസ്താപമല്ലാെത േവെറാന്നില്ല.”
തെന്റ മനസ്സിെന സദാ വ്യാകുലെപ്പടു ന്നതായും മൂ നാലു നാഴിക
മുമ്പിൽ താൻ തെന്ന ഉച്ചരിച്ചതായും ഉള്ള ഒരഭി ായം തെന്ന സുഭ യുെട
നാവിൽ നി ം മാനഹാനിയാലുണ്ടായ മന:പൂർ വമായുള്ള വിഷാദസ്വരത്തിൽ
പുറെപ്പട്ടതുേകട്ടേപ്പാൾ , യുവരാജാവ് സർപ്പദംശനം ഏറ്റാെലന്നതുേപാെല
ഒ െഞട്ടി.ഈ അഭി ായെത്ത ൈധര്യസേമതം തെന്റ മുമ്പിൽ നിന്ന്
നിർ വ്യാജമാെണന്നല്ലാെത വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായ വ്യസനേത്താ 
ടുകൂടി പറയുന്നവൾ മിഥ്യാവാദിനി ആയിരിക്കയിെല്ലന്ന് യുവരാജാവിനു
േതാ കയാൽ ”ശരി തെന്നയാണ്,എന്നാൽ ഈ കാലത്തിെന്റ വിേശഷസ്ഥി 
തിയിൽ ഞങ്ങൾ േബാധ്യം വരാെത എങ്ങെന വിശ്വസി എന്നാണ്
സംശയം.”എ പറ .
സുഭ :” ഈ ക ന ന്യായമാണ്. എന്നാൽ അടിയൻ തെന്ന വിടെകാണ്ടതിെന്റ
കാരണം അനുഭവം െകാണ്ടറിയാം.ബ വാനെണന്നതിേലയ്ക്ക് , തിരുമനസ്സി 
െന േവലു റുപ്പ് അപായെപ്പടുത്താൻ തുടങ്ങിയ രാ ി അടിയൻ ഒെരഴുത്ത്
തിരുമനസ്സിേലക്കയച്ചി ണ്ടായിരു .അത് തൃൈക്കയ്യിൽ എത്തിയി െണ്ടങ്കിൽ
–”
യുവരാജാവ് ”മനസ്സിലായി, ഞാൻ ക്ഷണിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അബദ്ധെത്ത
ക്ഷമിക്കണം.”
അർദ്ധരാ ി കഴിഞ്ഞിരി . കുടമൺപിള്ളയും പരിവാരങ്ങളും തമ്പിമാരും
െകാട്ടാരത്തിനകത്ത് കടന്ന് യുവരാജാവിെന തിരയു .ചില പള്ളിയറക്കാർ
മുതലായവെര അല്ലാെത യുവരാജാവിേനയും മ ം കാൺ മാനില്ല. ഈ പള്ളിയറ 
ക്കാെര ഓേരാ വിധമായ േഹമങ്ങൾ െചയ്തി ം അവർ യുവരാജാവ് മുതലായവർ
എേങ്ങാട്ട് േപാെയ പറയുന്നില്ല.തമ്പിമാർ ഊരിപ്പിടിച്ചിരി ന്ന ഖഡ്ഗങ്ങ 
െള വീശിെക്കാണ്ട് ഓേരാ മുറിയും തളവും മ ം കിണറും വൃക്ഷങ്ങളുെട മറവും

േതകം പരിേശാധി . ഇതിനിടയിൽ സുഭ തെന്റ ഭൃത്യഭാവത്തിലൂള്ള
നാലുേപേരാെടാരുമിച്ച് തെന്റ ഗൃഹത്തിേലയ്ക്ക് തിരി .വഴിയിൽ വച്ച് ഒരുവേനാട്
ചിലത് സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞ് അവെന പിരിച്ചയ .േശഷമുള്ള 7മൂ േപേരാ 
െടാരുമിച്ച് േപാകും വഴിയ്ക്ക് നാഞ്ചിനാ കാരാൽ തടുക്കെപ്പ .”ആരത് ” എന്ന്
തലവനായ ീരാമൻ തമ്പി േചാദിച്ചതിന് ”ഞാൻ തെന്ന െകാച്ച േന്ന — െച 
മ്പകം. േപായി തല െകാണ്ടരണം” എന്ന് സുഭ അനു ഹേത്താടുകൂടി ഉത്തരം
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പറ .”േതവിടിശ്ശി! െചമ്പകേശ്ശരീന്ന് വരുന്നതായിരിക്കാം. േപാ. േപാ .
െചമ്പകത്തിനു വഴിമാറിെക്കാടുക്കിൻ” എന്ന് തമ്പി ഉത്തരവ് െകാടു .”ഈ
വിധമുള്ള തടസ്സങ്ങെള നിവർത്തിക്കാനാണ് അടിയൻ തെന്ന വിടെകാണ്ട 
ത് ” എന്ന് മ ി െകാണ്ട് സുഭ ആടി ഴഞ്ഞ് കൂെടയുള്ളവേരാെടാരുമിച്ച്
തിരി .തേന്നാടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്നവെര െപരുവഴിയിലുള്ള ആൽത്തറയിൽ
നിറുത്തീട്ട് തെന്റ ഭവനത്തിേലയ്ക്ക് േപായി, ഏകേദശം അരനാഴിക കഴിഞ്ഞ്
ആയുധപാണികളും ഓേരാ ചുമടുവഹി ന്നവരുമായ നാലഞ്ചാേളാെടാരുമിച്ച് സു 
ഭ ആൽത്തറയുെട ചുവട്ടിൽ എത്തി, ”ഇനി എഴുെന്നള്ളാം.രാ ിെകാ തെന്ന
െവങ്ങാനൂർ കടക്കണം.ഇവെരക്കണ്ടാൽ എ വീ കാർ തടുക്കയില്ല” എന്ന്
പറ .അേപ്പാൾ”ആരത് ” എ ള്ള േചാദ്യേത്താടുകൂടി കിഴക്ക് നി
വന്ന ഒരാൾ ആ സ്ഥലത്ത് ആവിർഭവി . അന്യെന കണ്ടിട്ട് സുഭ അ ം
മാറിനി .സുഭ െയ സൂക്ഷിച്ച് േനാക്കീട്ട് അന്യൻ തെന്റ ഉള്ളിൽ കത്തിയ
േകാപാഗ്നിയുെട ൈതക്ഷ്ണ്യം സഹിക്കാൻ പാടില്ലാെത ”നിനക്ക് ഈ വഴിയിൽ
ഈ അസമയെത്ത കാര്യം?” എന്ന് േചാദി .”നീ” എ ള്ള പദ േയാ 
ഗംേക ണ്ടായ നീരസേത്താടുകൂടിെയങ്കിലും സുഭ ” എെന്റ വീട്ടിെന്റ മുമ്പിൽ
നിൽ കയാണ് ” എ മാ ം പറ .
അന്യൻ:(േസ്നഹേകാപങ്ങളുെട വിപരീതാകർഷണങ്ങളാൽ ചഞ്ചലഹൃദയനായി
എങ്കിലും േലശവും ഗാംഭീര്യേലാപം കൂടാെത )”ഇവർ ആെരല്ലാമാണ്?”
സുഭ : ”എെന്റ കുടിയാന്മാരും വീട്ടിൽ പാർ ന്നവരും മ മാണ് ”
അന്യൻ:” നിെന്റ കുടിയാന്മാര്! അവെര ഒന്ന് കാണെട്ട”ഇങ്ങെന പറ  
െകാണ്ട് അന്യൻ ഓേരാരുത്തെന്റ അടു െചന്ന് മുഖപരിേശാധന െച തുട 
ങ്ങി.ഒരുവെന്റ അടു െചന്നേപ്പാൾ ”ഇവൻ നിെന്റ കുടിയാൻ തെന്നയാണ്; ശരി
ശരി .(അടുത്ത ആെള േനാക്കീട്ട് ) ”േതാർ ം കട്ടിമു ം 8 കുട്ടിയ്ക്ക് നല്ലതിന്മണ്ണം
േചരു ണ്ട്. അടുത്ത ആൾ – ഹാ! ഞാൻ വിചാരിച്ചതുേപാെല തെന്ന.”
അന്യനും ഒടുക്കം മുഖപരിേശാധന കഴിക്കെപ്പട്ട ആളും പര രം അറികയാൽ
ര േപരും മുഖാമുഖം േനാക്കി മിണ്ടാെത നി . ീ പത്മനാഭൻ തമ്പിെയ
പത്മനാഭപുരം നഗരത്തിൽ വ രാ ിയിൽ െച കണ്ട അന്യനായ ഇേദ്ദഹം
തെന്റ മുമ്പിൽ കാണെപ്പട്ട യുവാവിെന ദഹിപ്പി മാറുള്ള േകാപേത്താടുകൂടി
ഹാസ്യമായി , ”ഇ യുംകൂടി കാണണെമന്ന് വിധിച്ചിരി .” എന്ന് ശാസ 
നീയനായ ശിഷ്യേനാട് ഉത്തമനായ ഗുരു എന്നേപാെല പറ .തെന്റ ഒരു
ഉേപക്ഷ നിമിത്തം ഹൃദയെത്ത പീഢിപ്പിച്ചിരുന്ന വ്യസനം ഉള്ളിലിരിെക്ക ഈ
വാ കൾ േകൾക്കയാൽ ചില സംശയങ്ങളും ഉള്ളിലുദി എങ്കിലും, യുവാവായ
യുവരാജാവ് , ലൗകീകാനുസാരിയായ 9 ഭഗവാൻ പണ്ട് പു േശാകാർത്തനായ
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ാഹ്മണെന്റ ദുർഭാഷണങ്ങൾ േകട്ടി ം ക്ഷമാപരനായിരുന്ന േപാെല, ശാന്തത
ആ യി െകാണ്ട്, ”എന്താണ് തിരുമുഖ പിള്ള േദഷ്യെപ്പടുന്നത്? ഞാൻ
അയച്ച എഴു കൾക്ക് മറുപടിേപാലും അയക്കാെത, എെന്ന കണ്ടേപ്പാൾ
ആേക്ഷപവാ കൾ െകാണ്ട് സൽക്കരി ന്നത്കാലേഭദം തെന്ന അേല്ല”
എന്നരുളിെച .
’തിരുമുഖ പിള്ള’ എന്ന നാമെത്തേകട്ടേപ്പാൾ സുഭ യുെട നീരസം പാതിനീ 
ങ്ങി.യുവരാജാവിേനാടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന രാമയ്യനും പരേമശ്വരൻ പിള്ളയും
അതിനുമുമ്പിൽതെന്ന അേദ്ദഹെത്ത അറിഞ്ഞിരു .
തിരുമുഖ പിള്ള:”അടിയെന്റ ആേക്ഷപവാ കെള ക്ഷമിക്കണം.മുഖം
കാണി ന്നതിനായി അടിയൻ വിടെകാണ്ടതാണ്.അത് കഴി .ഇനി കുപ്പ 
പ്പാട്ടിേലയ്ക്ക് തിരി വിടെകാ ന്നതിനു ക നയുണ്ടാകണം.”
യുവരാജാവ്:” എ കഥയാണിത്? ഞാൻ അേപക്ഷിച്ചിട്ടേല്ല താൻ വന്ന 
ത്?എന്നിട്ട് കാണുമുേമ്പ യാ യ്ക്ക് ഭാവമാേയാ?മനുഷർ ഇങ്ങെന 10 േഭദെപ്പടാറു 
േണ്ടാ?”
തിരുമുഖ പിള്ള:” േഭദെപ്പട്ടി െണ്ടങ്കിലും ക ിച്ച് ആശ്ചര്യെപ്പടാനില്ലേല്ലാ?”
യുവരാജാവ്:” ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നില്ല,വ്യസനി ന്നേതയു ”
തിരുമുഖ പിള്ള: ” അടിയേനാളമുേണ്ടാ?”
യുവരാജാവ്: ” താൻ ഭാഗ്യവാൻ, എന്തിനാണ് വ്യസനി ന്നത്?”
തിരുമുഖ പിള്ള: ” ര വർഷം െകാ ണ്ടായ േഭദങ്ങെള വിചാരി ത 
െന്ന.ഇന്നിങ്ങെന കാണാൻ സംഗതിയും വന്നേല്ലാ?തിരുേമനിേയാളം അടിയൻ
സമചിത്തനായിട്ടില്ല.”
യുവരാജാവ്: ” പറവാനുള്ളത് േനെര പറയൂ.വ്യഥാ താമസിച്ചാൽ എെന്ന
തനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലാകും.കുടമൺപിള്ളയും മ ം
എെന്ന തിരക്കി പുറെപ്പട്ടി ണ്ട്. ഇേപ്പാൾ തിരി വരും.”
തിരുമുഖ പിള്ള:” അടിയനാൽ കഴിവിെല്ലങ്കിലും ഇവളാൽ കഴിയുമ 
േല്ലാ.േകാട്ടാർ മുതലായ ദി കളിൽ േപായാൽ ഇതിലും വലുതായ സഹായങ്ങൾ
െചയ് വാൻ ആളുകൾ കാണും.”
യുവരാജാവ്: ” എന്താണ് താൻ പറയുന്നത്?”
തിരുമുഖ പിള്ള: ” അടിയൻ വിടെകാ േപാകാൻ ക ന തരണം. തിരുേമ 
നിെയ സഹായിക്കാൻ ആറുവീ കാർ വന്നി ണ്ട്.അടിയെന താമസിപ്പിച്ചാൽ
ക ിച്ച് വ്യസനി ം.”
യുവരാജാവ്: ” േകാട്ടാറ്റ് എെന്ന സഹായിക്കാനാരാണ്?”
തിരുമുഖ പിള്ള: ” തിരുേമനീ, അവിേവകം െചറുപ്പകാലത്ത് എല്ലാവർ ം
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സഹജമാണ്.മന:പൂർ വമായി ള്ള വ്യാജം ഒരു കാല ം ക്ഷമിക്കാൻ പാടുള്ളത 
ല്ല. േകാട്ടാ ള്ള പരിചയെത്ത ഉേപക്ഷി എന്ന് വരുേമാ?”
യുവരാജാവ്: ” ആേരാടുള്ള പരിചയം എന്ന് പറയൂ”
തിരുമുഖ പിള്ള: ” ദാസിമാരുമായുള്ള പരിചയം.”
യുവരാജാവ്: ” കഷ്ടം! താൻ ഈ വിധം പറ തുടങ്ങിേയാ?മര്യാദയും മ ം
എനി പേദശി തന്ന ഗുരുവേല്ല താൻ?”
തിരുമുഖ പിള്ള: ” വൃത്തിയിൽ സത്യലംഘനവും ദുഷ്ടതയും അടിയൻ
ഉപേദശിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ?”
യുവരാജാവ്: ” എ വാ കളാണിത്? താൻ അമ്മാവേനാടുകൂടി തൃശ്ശിനാപ്പി 
ള്ളിയ്ക്ക് േപായിരുന്നതിനിടയ്ക്ക് തനി ണ്ടായ വ്യസനെത്ത സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ
മിണ്ടാതിരു എെന്നാരു കുറ്റമല്ലാെത മെറ്റന്താണ് ഞാെനാരധർമ്മം വർത്തി 
ച്ചി ള്ളത്? എെന്ന ഈ ആളുകൾ ഓടിച്ചിട്ട് വട്ടം തിരി ക ആയിരുന്നതിനാൽ
അതിെനപ്പറ്റി തനിക്ക് ഒെരഴുത്ത് േപാലും അയയ്ക്കാൻ ഇടവരാത്തതാണ്.”
തിരുമുഖ പിള്ള:” ഈ വാ കളിൽ ഉള്ള മാധുര്യേത്താളം ഹൃദയത്തിൽ
മാർദ്ദവവും ഉണ്ടായിരു െവങ്കിൽ , ഇന്ന് അടിയൻ ഈ വിധം ഉണർത്തിക്കാൻ
ഇടവരുമായിരുേന്നാ?”
യുവരാജാവ്: ” കാലം വൃഥാ േപാകു .ഇങ്ങെന സൂചകങ്ങളായി ഓേരാ ദുരു 
ക്തികൾ പറയുന്നതിേനക്കാൾ ഉള്ളിലുള്ളതിെന ഷ്ടമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ
സമാധാനം പറയാം.”
തിരുമുഖ പിള്ള: ’കൽപന. തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട അടിയെന്റ മകൻ
കിടാത്തെന എ െച ?’
യുവരാജാവ്: ’ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നാഗർേകാവിലിൽ താമസ്സിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ
അവൻ അമ്മെയ കാണുന്നതിനായി േപായി. അ േപാകണ്ട എ ഞാൻ
തടു . അമ്മ സുഖേക്കടാെണ വർത്തമാനം കിട്ടിയിരി ന്ന എ
പറകയാൽ ഞാൻ അനുവദി . അ മുതൽ എെന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങി 
യിരിക്കാൻ ശ ക്കൽ സ്മമതിച്ചിട്ടില്ല. ഒ ം അേനവഷിക്കാനും ഇടവന്നിട്ടില്ല.
കള്ളിയങ്കാടു മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിെല കഥകൾ േകട്ടിരി മേല്ലാ?’
തിരുമുഖ പിള്ള: ’കഥകൾ അടിയൻ പലതും േകട്ടി ണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന്
തിരുമനസ്സിൽ അറിയിക്കാം. തിരുേമനിയുെട അമ്മാവൻതിരുമന െകാ ം
അടിയൻമുതൽേപ്പരും തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിേല പട്ടാളെത്തെകാ വരാൻ
േപായേപ്പാൾ തിരുേമനി സ്വാതന്ത്യങ്ങളും ായവിേശഷത്തിനടുത്തതായ
ചില േസവകളും തുടങ്ങി. അവിടുെത്ത നടപടികൾ കണ്ട്, അടിയെന്റ മകനും
നാനാവിധങ്ങൾ ആരംഭി .’
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യുവരാജാവ്: ’നാരായണ! എെന്ന ശകാരി െകാ . മരിച്ചവെര വൃഥാ ദുഷിക്കാ 
തിരി .’
തിരുമുഖ പിള്ള : ’ആഹാ! കഥ മനസ്സിലായി, എെന്റ തിരുേമനിക്ക്. ഞാൻ
അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ല വിചാരിേക്കണ്. ഈശ്വരൻ സത്യസ്വരൂപാണ്. കളവു
നീെള നിൽ േമാ തിരുേമനീ? അടിയെന്റ മകെന നിർദ്ദയനായി േകവലം
െപരുവഴിപ്പിണമായ ഒരു വ്യഭിചാരിണിമൂലം കൽപ്പി െകാന്നതിെന വിചാരി 

േമ്പാൾ, തിരുേമനീ, അടിയെന്റ ആത്മാവിെനേപ്പാലും അടിയനു വിശ്വാസം
േതാ ന്നില്ല. ’

കൃത്യാ സ്വാത്മാഭിമാനിയായുള്ള യുവരാജാവ് േമൽ കാരമുള്ള വചനങ്ങളുെട
വണത്താൽ ഭിന്നപൗരുഷനായി. തെന്റ മാതുലന്മാരുെട സത്യതത്പരനാ 

യുള്ള മ ിേ ഷ്ഠൻ, ദുഷ് േ ഷകന്മാരൽ വഞ്ചിതനായിരി എ ള്ള
സമാധാനംെകാ േകാപം അടക്കി എങ്കിലും അംഗങ്ങൾ തളർ പരവ 
ശനായി. പരേമശ്വരൻപിള്ളയും രാമയ്യനും ഈ കഥ പൗരന്മാരുെട ലഹള
കഴി േക എങ്കിലും യുവരാജാവിെന ഹിപ്പി ന്നതിന് അവർ ൈധ 
ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവരും വിഷണ്ണരായി നിൽ ന്നതിനിടയിൽ യുവരാജാവു
തിരുമുഖ പിള്ളേയാട് ഇങ്ങെന േചാദി : ’അനന്തപത്മനാഭെന ഞാൻ
െകാ എ താൻ വിശ്വസി േന്നാ ?’
തിരുമുഖ പിള്ള : ’അടിയൻ, യദൃച്ഛയാ ഒരു േകാടാങ്കി അടിയെന്റ കുപ്പപ്പാട്ടിൽ
വിടെകാണ്ടിരു . അവൻ േദവീ സാദത്താൽ അടിയെന്റ സ്ഥിതി സകലതും
പരമാർത്ഥമായി പറ . ഒടുവിൽ അനന്തപത്മനാഭെന്റ മരണം രാജകര 
ത്താൽ സംഭവിച്ചതാെണ ം തിരി . അതുെകാണ്ട് അടിയൻ തൃപ്തിെപ്പട്ടില്ല.
അടിയൻ ഒരു അഞ്ജനക്കാരെന വരുത്തി േനാക്കി . അതിലും തൃൈക്കയാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടതാെണ െതളി . എന്നി ം അടിയൻ വിശ്വസിച്ചില്ല. ഈയിെട
കാല ട്ടി അവിെട വിടെകാണ്ടിരു - ’
യുവരാജാവ്: ’എെന്റ എഴുേത്താടുകൂടിയാണ് അവൻ വന്നിരുന്നത്.’
തിരുമുഖ പിള്ള: ’എഴു ് െണ്ടങ്കിൽ അവൻ തരുമായിരു . ’
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ’ഇേപ്പാൾഅടിയൻ അറിയിച്ചത് ഒേത്താ? പറഞ്ഞില്ലേയാ
കാല ട്ടി ചതി െമന്ന്. ഇനി എെന്തങ്കിലും കൽപിച്ച് ഇേദ്ദഹം ചല ന്നതു
േക നി േനരം െവളുപ്പിക്കാെത എഴുന്നള്ളണം. ’
രാമയ്യൻ : ’മിണ്ടാതിരി പരേമശ്വരൻപിേള്ള. അേദ്ദഹം അടു നിൽ  
േമ്പാൾ തിരുേമനിക്ക് ആപത്തില്ല. ശൂദ്ധഗതികൾെകാണ്ട് ആസംബന്ധം
പറയാതിരി .’
തിരുമുഖ പിള്ള : ’രാമയ്യൻ, അങ്ങ് ഒ ം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ പരേമശ്വരൻ 
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പിള്ളയ്ക്ക േദഷ്യം ഉണ്ടാവാൻ സംഗതിയുണ്ട്. ഐ െകാല സഹായിച്ചതിന്
അനന്തപത്മനാഭെന്റ വാളും പരിചയും അവന് സമ്മാനം കിട്ടീ ണ്ട്.’
പരേമശ്വരൻപിള്ള : ’അയ്യ! ഒരു പാണ്ടി റവൻ െകാണ്ടന്നതിെന കൽപി
വാങ്ങി എനി തന്നതു െകാല ൈക ലിേപാലും! അമ്പട ബുദ്ധി!’
തിരുമുഖ പിള്ള: ’അങ്ങെന ആയിരിക്കെട്ട. നിങ്ങെളല്ലാം തിരുമനസ്സിേലക്ക്
അനുകൂലമായി പറേയണ്ടവരാണ്. ദാസിേയാടു ചുള്ളിയിൽ മാർത്താണ്ഡനും
ഞാനും േപായി േചാദി . അവൾ സത്യം മുഴുവൻ പറ . ’
യുവരാജാവ്:’ ീപത്മനാഭാ! ഈ അപവാദങ്ങൾ േകൾക്കാറാേയാ? തിരുമുഖ 

പിേള്ള, താൻ എെന്ന പെത്താമ്പതു വയ വെര ഈ ദുഷ്ടരുെട ൈകയിൽ
െപടാെത സൂക്ഷിച്ചതിനു തനിക്ക് എെന്റ ജീവന് അവകാശമുണ്ട്. െകാ  
െകാ . ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിക്ക് െതളിവു തരാൻ യാസമാണ്. തെന്റ
ൈകയാൽ മരി ന്നതു പൂർണ്ണസമ്മതംതെന്ന.’
സുഭ : ’തിരുേമനീ, ഇ വ്യസനി ന്നെതന്തിന്? ഇേദ്ദഹത്തിെന സുന്ദരയ്യൻ
മുതൽേപർകൂടി ഒരു വലയിൽ അകെപ്പടുത്തിയിരിക്കയാണ്. അനന്തപത്മനാഭ 
െന േവലു റുപ്പാണു െകാന്നത്. കാരണം തിരുേമനിേയാടു തമ്പിഅേദ്ദഹത്തി 
നുള്ള േദഷ്യെമന്നാണു േതാ ന്നത്.’
തിരുമുഖ പിള്ള :’എേന്നാടു കളിക്കാെത വീട്ടിൽ േപാകുന്നതാണ് നിന
നല്ലത്. തമ്പി അേദ്ദഹേത്താടും മുഷിഞ്ഞ്-ഇേപ്പാൾ- ’
സുഭ : ’ഈ തിരുേമനിെയ ശകാരിച്ചതുേപാെല എെന്ന ശകാരിക്കരുത്.
നിങ്ങൾ പര രം ഓേരാ സഹായങ്ങൾെകാ ം മ ം കടെപ്പട്ടി ള്ളവരാണ്.
അതുെകാണ്ട് പര രം ശാസിപ്പാനും അവകാശം ഉണ്ടായിരി ം. ഞാൻ അന്യ 
ഥാ ഉള്ള ഒരു ീയാണ്. അത് ആേലാചി േവണം എേന്നാടു കയർ ന്നത്.’
തിരുമുഖ പിള്ള : ’നിെന്റ ഉ–ദ്ഭ-ത്തിെനക്കാൾ-എെന്നെക്കാണ്ട് അധികം
സംസാരിക്കാെത. ’
യുവരാജാവ്: ’തിരുമുഖ പിേള്ള, ശകാരിക്കരുതിവെള. ഇവൾ എെന്റ

ാണരക്ഷ െചയ്തവളാണ്. ഇതാ മധുരപ്പട െകാടു്കകാൻ േവണ്ട വ്യവും
തന്നിരി . നിങ്ങൾക്ക് ആർ ം ഈ ദയ ഉണ്ടായില്ല. ’
തിരുമുഖ പിള്ള : ’സ് േനഹമുള്ളവർ ഇതിലധികവും െച ം. ’
യുവരാജാവ്: ’ഇന്ന് ആദ്യമായി ഇവെള ഞാൻ കണ്ടതാണ്. അതുെകാണ്ട്
അന്യഥാ സംശയിക്കരുത്. ’
തിരുമുഖ പിള്ള:’ ഈ കളവ് ആർ േബാദ്ധ്യമാകും? ആരാനും തെന്റ
അമ്മ െകാടുത്ത മുതലിെന ഒരു േവദനയും കൂടാെത തെന്റ കുടുംബശ വിനു
െകാടു ന്ന ഇവെള, കൽപിച്ച് ആദ്യം കണ്ടതാെണ വിശ്വസിക്കാൻ ാന്ത 
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ന്മാർ േവണം.’
സുഭ :(േകാപേത്താടും വ്യസനേത്താടും)’ആ കൂട്ടത്തിലിെല്ല വിശ്വസിക്കാനും
ബഹു യാസം. നിരപരാധിയായ എെന്റ ജനനെത്ത അപമാനിക്കാൻ േതാ 
ന്നിയ അങ്ങ്- ’
തിരുമുഖ പിള്ള: ’നിൽക്ക്- ാ പറയാെത. ’
സുഭ : ’അതു നന്നായി ! സുന്ദരയ്യെന്റ ഇഷ്ടനായ േകാടാങ്കിയും അൽപനായ
കാല ട്ടിയും അരയ്ക്കാൽ രാശി മാനം വിൽ ന്ന ദാസിയും പറഞ്ഞെതല്ലാം
സത്യെമ ം ഈ തിരുേമനി കൽപി ന്നത് അസത്യെമ ം പറയുന്ന ആൾ
എേന്നാടു ാ പറയരുെതന്ന് ഉപേദശി ന്നത് എ ന്യായമാണ്?’
തിരുമുഖ പിള്ളയുെട വാചാലത്വം സുഭ യുെട യുക്തിയുക്തമായി ള്ള സൂചക 
ങ്ങളാൽ നഷ്ടമാക്കെപ്പ എങ്കിലും ആേലാചി പറയു എ വരരുെത ള്ള
കരുതേലാടുകൂടി േവഗത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറ : ’ആെട്ട, എെന്നയും
െകാല്ലിക്കാൻ ഈ തിരുേമനി മി . അതിേല ഞാൻത് നെനയാണ്
സാക്ഷി. ാന്തെന്റ സാക്ഷ്യമാകെകാണ്ട്-’
സുഭ : ’അക്കരായം ഞാൻതെന്ന പറയാം. അവിടു പത്മനാഭപുര വച്ച്
വലിയതമ്പി അേദ്ദഹത്തിെന കെണ്ടന്ന് കാല ട്ടി ആ െകാട്ടാരത്തിലുണ്ടാ 
യിരു . അവിടു േപായതിെന്റ േശഷം ചില േവൽക്കാെര േവൽവ ിച്ച്,
മാേങ്കായിക്കൽവക ആൾക്കാർ എ േതാ് നനിക്കാൻേവണ്ടി വാൾ ധരിപ്പിച്ച്
അവിടുെത്ത പുറെക അയ . അതും ഈ തിരുേമനിയുെട േപരിൽ കലുഷം
ഉറപ്പാക്കാൻ േവണ്ടി സുന്ദരയ്യൻ എടുത്ത വിദ്യയായിരു . േവൽക്കാെര
അവിടുന്ന് അറിയുെമ ള്ള േപടിയാൽ അവർ അധികം എതിർ നിൽക്കാെത
േതാൽപ്പിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല ഓടിക്കള . വാൾ ധരിച്ചിരുന്നതുെകാ ം മ ം
സുന്ദരയ്യൻ ഉേദ്ദശിച്ചതുേപാെലതെന്ന അവെര മാേങ്കായിക്കൽ വാൾക്കാരാെണ 
ന്ന് അവിടു ം വിചാരി െകാ . ഇങ്ങെനയാണ് ഇതിെന്റ സത്യം.’
തിരുമുഖ പിള്ള: ’ഈ സംഗതികൾ എല്ലാം ശരിതെന്നയാണ്. കൽപി
െചയ്യിച്ച കൃത്യം ആകെകാണ്ട് വിവരങ്ങൾ അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞ് നീ പറയുന്നത 
െല്ല ഞാൻ എങ്ങെന വിശ്വസി ം ?’
സുഭ : ’മനസ്സാെണങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. മകെന്റ കഥ മുഴുവൻ േകൾക്കണം.
അനന്തപത്മനാഭെന െകാന്ന ഉടെന േവലു റുപ്പിനുംമ ം പരി മം ഉണ്ടായി
ആ സ്ഥല നിന്ന് ഓടിക്കള . കുറ കഴിഞ്ഞ് ൈധര്യമുണ്ടായേപ്പാൽ
പിെന്നയും ആ സ്ഥല െച . അേപ്പാൾ േ തെത്ത കാണ്മാനില്ലായിരു .
അവിെടക്കിടന്നിരുന്ന ആയുധങ്ങളും തലെക്ക ം എല്ലാം എടുത്ത് േവലു റുപ്പ്
രാമനാമഠംേചട്ടെന്റ ൈകയിൽ എത്തി . പിന്നീട് വീളും പരിചയും സുന്ദരയ്യൻ
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തട്ടി െകാ േപായി.ആ േകാടാങ്കി മുഖാന്തിരം തിരുേമനി വി . ഇങ്ങെന 
യാണ് പരമാർത്ഥം. ഇെതാ ം കൽപിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ’
പരേമശ്വരൻപിള്ള: ’െപ ങ്ങളുെട ബുദ്ധി ആണുങ്ങൾക്കില്ലാെത േപായേല്ലാ! ’
തിരുമുഖ പിള്ള : ’എന്നാൽ തലെക്കട്ട് രാമനാമഠത്തിെന്റ ൈകയിൽ കാണുമ 
േല്ലാ? അതു കാണി തന്നാൽ ഞാൻ മറി വിശ്വസിക്കാം.’
സുഭ : ’തലെക്കട്ട് എൻ്െറ ൈകയിലുണ്ട്. ’
തിരുമുഖ പിള്ള: ’േ ാഹി!മഹാപാപി! നിൻ്െറ അനുജെന െകാന്ന പാ 
പികൾക്ക് നീ ഇ േത്താളം അനുകൂലമാേയാ? പഞ്ചപാതകീ, നീ തെന്ന
െകാല്ലിച്ചതെല്ലന്ന് എൻ്െറ മനസ്സ് എങ്ങെന വിശ്വസി ം?’ എന്നിങ്ങെന േരാ 
ഷാകുലനായി പറ െകാണ്ട് അേദ്ദഹം സുഭ യുെട ഭുജങ്ങളിൽ ൈകെകാടു
കരുണകൂടാെത െഞരി തുടങ്ങി.
സുഭ : :’ എൻ്െറ അനുജേനാ! എെന്ന െകാല്ലരുത്. പരമാർത്ഥം പറയണം.
എൻ്െറ അനുജനായെതങ്ങെന?’
തിരുമുഖ പിള്ള: ’കഷ്ടം!ഇനി അതും അറിയണെമേന്നാ! ഉള്ളിടേത്താളം
മനസ്സമാധാനേത്താടുകൂടി ഇരിക്ക്-േപാ-’
സുഭ : ’തിരേമനീ, ഇേദ്ദഹത്തിൻ്െറ മകൻ മരിച്ചിട്ടിെല്ല കൽപിക്കണം;
സംശയിേക്കണ്ട. അടിയൻ അതിനു െതളിവുെകാടുക്കാം.’
ആകാശ നി ം േകാടി ഭാസ് കരേതജേസ്സാടുകൂടി സാക്ഷാൽ മഹാവി  
തെന്ന ത്യക്ഷനായി ര േപെരയും കനകാഭിേഷകവും അമൃതാഭിേഷകവും
െചയ്താൽേപ്പാലും ഉണ്ടാകാത്തതായ ഒരു സേന്താഷംെകാണ്ട് ത്യക്തിക്ക്
ശക്തരല്ലാതായി ചമ നിൽ ന്നവരിൽ, യുവരാജാവിൻ്െറ വിഷണ്ണതയും
തിരുമുഖ പിള്ളയുെട േകാപവ്യസനങ്ങളും നീങ്ങി, ര േപരും ആശ്ചര്യസം 
ശയസംയുക്തചിത്തരായി.
തിരുമുുഖ പിള്ള : ’കുേഞ്ഞ, ഞാൻ അവൻ്െറ അച്ഛനാണ്. എൻ്െറ മനസ്സിൽ
െവറുെതയുള്ള േമാഹം ഉദിപ്പിച്ചാൽ പാപമുണ്ട്. നീ പറഞ്ഞതു സത്യമാേണാ?’
സുഭ : ’പരമധർ്മമിഷ്ഠനായുള്ള ഈ തിരുേമനിെയ അതിരില്ലാത്ത അപവാദ 
ങ്ങൾെകാ മൂടിയതിലും ദുരിതമാേണാ ?’
തിരുമുഖ പിള്ള: ’അേയ്യാ! നീ കളവാേണാ പറഞ്ഞത് ?’
യുവരാജാവ്: ’ഇവൾ കാര്യമില്ലാെത കളവു പറയുെമ ശങ്കിേക്കണ്ട. അനന്തപ 
ത്മനാഭൻ മരിച്ചിട്ടിെല്ല നിശ്ചയമായിരിക്കണം. ’
തിരുമുഖ പിള്ള: ’സത്യമാേണാ സുഭേ ?’
സുഭ : ’എൻ്െറ അനുജനായ അനന്തപത്മനാഭൻ മരിച്ചിട്ടില്ല. ’
തിരുമുഖ പിള്ള: ’അവൻ മരിച്ച വ്യസനംെകാ മരിക്കാറായിക്കിട ന്ന
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അവെന്റ അമ്മെയ വിചാരിെച്ചങ്കിലും കളവു പറയാെത. ’
സുഭ : ’എൻ്െറ മരിച്ച അമ്മയുെട മാനെത്ത രക്ഷിക്കാെനങ്കിലും അനന്തപത്മ 
നാഭൻ എെന്റ അനുജനായത് എങ്ങെന എ പറയണം.’
തിരുമുഖ പിള്ള : ’നിെന്റ അമ്മാവനാണേല്ലാ അതിെന മറച്ചിരി ന്നത്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സത്യെത്ത ഞാൻ എങ്ങെന അനാദരി ം?’
സുബ : ’ന്യായവിരുദ്ധമായ ഒരു വിവാഹമായിരുെന്നങ്കിൽ മാ േമ അമ്മാവെന്റ
ഹിതെത്ത വിചാരിക്കാനു . ’
തിരുമുഖ പിള്ള : ’നിെന്റ അച്ഛൻ ന്യായമായി േവണ്ട ആളുകളുെട അറിേവാ 
ടുകൂടിയാണു സംബന്ധംെചയ്തത്. നാടുനീങ്ങിയ തിരുേമനി, കഴ ട്ട പിള്ള
മുതലായവർ സാക്ഷിയും ഉണ്ടായിരു . എന്നാൽ രാജേസവകനായ എേന്നാടു 
ള്ള വിേരാധംെകാ ം- ’
സുഭ :(ക നീേരാടുകൂടി ) ’എെന്റ അച്ഛൻ ആെര പറയണം. േശഷം എനി
േകൾക്കാൻ ൈധര്യമില്ല. ’
തിരുമുഖ പിള്ള : ’മകേള, നിെന്റ അച്ഛൻ നിർദ്ദയനായ ഞാൻ തെന്ന. ’
ഈ വാ കളാൽ സുഭ യുേടേയാ യുവരാജാവിേന്റേയാ ആരുെട മനസ്സാണ്
അധികം ശീതളമാക്കെപ്പട്ടെത പറവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. തെന്റ മാതാവിെന്റ
നാമത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ദുഷ് കീർത്തിയും തെന്റ നിരന്തരമായ മനഃേ ശവും
നീ കയും നാട്ടിെല ജകളിൽ നടുനായകമായുള്ള ഒരാളാണു തൻ്െറ ജന്മ 
േഹതുെവ സ്ഥാപിക്കെപ്പടുകയും െചയ്കയാൽ, സുഭ തെന്റ പരി മങ്ങൾ
മിക്കവാറും സഫലമായി എന്ന് ഓർത്ത് ആശ്വസി ം തെന്റ കരങ്ങൾ  
ഹി െകാ നിൽ ന്ന പിതാവിെന്റ ർശനസുഖത്തിൽ മുഴുകിയും നി .
തെന്ന സഹായിക്കാൻ ഭയരഹിതയായും നി ലമഹാമനസ് കതേയാടും പു 
റെപ്പടുകയും ആൾ, വ്യം, ആേലാചന ഈ മൂ വകകൾെകാണ്ട് േലശവും
ലുബ്ധികൂടാെതയും പൂർണ്ണമനേസ്സാടും സഹായിക്കയും െചയ്ത ഒരാൾക്ക് ആ

മത്തിനിടയിൽത്തെന്ന വലുതായ സേന്താഷം ഉണ്ടായതുെകാണ്ട് യുവരാ 
ജാവും അത്യന്തം സ ഷ്ടനായി. യൗവനകാലെത്ത ചരി ങ്ങളും തെന്റ
ആദ്യപരി ഹത്തിെന്റ മൃതിെയയും ഓർത്ത് അതിവ്യസനേത്താടും ഥമസന്താ 
നത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ പരമാനന്ദേത്താടും അന്നെത്ത സന്താനദ്വയലാഭം
ഓർത്ത് ആനന്ദപരവനായും തിരുമുഖ പിള്ളയും നിന്ന. രാമയ്യൻ, സുഭ യുെട
ഭൃത്യന്മാർ മുതലായവർ സേന്താഷത്താൽ പര രം ഓേരാ പറ തുടങ്ങി.
ഇവരുെട നിർവ്യജമായുള്ള സേന്താഷം അവർ പരിചയമുള്ളതായ സുഭ യുെട
മേനാഗുണങ്ങെള സാക്ഷീകരിച്ചതിനാൽ, തിരുമുഖ പിള്ളയും യുവരാജാവും
അവരുെട സ്വാതന്ത്യെത്ത റി സേന്താഷിച്ചേതയു .’
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തിരുമുഖ പിള്ള : ’മകേള, നീയും അനന്തപത്മനാഭനും എനി േലശവും
േഭദമില്ല. നിെന്റ അമ്മാവനാണു നെമ്മ േവർെപടുത്തിയത്. എങ്കിലും എെന്റ
സ് േനഹത്തിന് ഒരുവിധത്തിലും കുറവു വന്നിട്ടില്ല. ’
തിരുമുഖ പിള്ള: (ആനന്ദബാഷ്പം െചാരി െകാണ്ട് ) ’അച്ഛാ, ഇേപ്പാൾ തിരു 
േമനി െകാടുത്ത ഈ വ്യവും ഞാൻഅനുഭവി ന്ന സകല വ ക്കളും ഈ
നിൽ ന്ന കുടിയാന്മാരും എെന്റ അച്ഛൻമൂലം എെന്റ അധീനതയിലായതാെണ 
ന്ന് എനിക്കരിയാം. അങ്ങെനയുള്ള അച്ഛെന ഒരിക്കലും മന െകാണ്ട് ഞാൻ
അനാദരിച്ചിട്ടില്ല. സർവദാ ഭക്തിേയാെട സ്മരിച്ചിേട്ട ഉ . എന്നാൽ, അമ്മയുെട
വി ഹംേപാെല അച്ചെന്റ വി ഹവും സങ്കൽപംെകാേണ്ട പരിചയമുണ്ടായിരു 

. ഞാൻ അറിയാെത പറഞ്ഞ വാ കെള അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കണം. ഇനി
ഒരാേളാടും ഞാൻ ഇങ്ങെന ീസ്വഭാവം വി സംസാരിക്കയില്ല. അനന്തപത്മ 
നാഭൻ മണക്കാ പഠാണിേപ്പട്ടയിൽ ഉണ്ട്. ജാതിേഭദം വന്നിട്ടില്ല. അവിെട
എേന്താ ഒരു അകപ്പാടുണ്ട്. തിരുേമനിയും അച്ഛനുംകൂടി അവിെട െചന്നാൽ
അതിനു നിവൃത്തിയുണ്ടാകും. മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പേദ്ദഹവും അവിെടയുണ്ട്.
അനന്തപത്മനാഭെന ഉടെന െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ അയയ്ക്കണം. താമസിച്ചാൽ
തങ്കം ചാകും.’
മാേങ്കായിക്കൽ റുപ്പിെന റി േകട്ട സേന്താഷവർത്തമാനെത്ത സംബന്ധി 

യുവരാജാവിനാകെട്ട, പു െന്റ കഥെയ റിച്ച് തിരുമുഖ പിള്ളയ്ക്കാകെട്ട,
വല്ലതും പറവാൻ തരംകിട്ടാെത പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് ഒരു മുഴക്കം േക തുടങ്ങി.
സുഭ : ’അമ്മാവനും മ ം വരു . എെന്റ മുറിക്കകത്ത് ഇരിക്കാം. ക്ഷണത്തിൽ
േപാകാം. ’
തിരുമുഖ പിള്ള : ’കൽപിച്ച് അവിെട എഴുന്നള്ളിയിരിക്കണം. നീയും
േപാ. െവടികൾ േകൾ ണ്ട് അതാ, േപാരിെന്റ േകാലാഹലങ്ങളാണേല്ലാ
േകൾ ന്നത്.’
സുഭ : ’അതാ അച്ഛാ, അവർ അടു വരു . േവഗം വീട്ടിെലത്താം. ’
യുവാരാജവ്: ’തമ്പിമാർ ത്മമിൽ തിരി േവാ?’
തിരുമുഖ പിള്ള: ’അേതാ എ വീ കാരും തമ്പിമാരും പിണങ്ങിേയാ ?’
സുഭ : ’തിരുേമനീ, അമ്മാവനു വയ കാലമാണ്. ’
യുവരാജാവ്: ’ശരിയാണ്. തിരുമുഖ പിേള്ള, അയാൾ ചാകാെത നാം
രക്ഷിക്കണം. ’
സുഭ : ’എ ലഹളയാണിത് !എ െവടികൾ!തിരുേമനി അച്ഛനും ആയുധ 
ങ്ങൾ ഇല്ലേല്ലാ?’
യുവരാജാവ്: ’എെന്റ അരുവാളുണ്ട്; അതുമതി. ’
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തിരുമുഖ പിള്ള : ’എനി വടിവാളും ഉണ്ട്. സുഭ േപാ. ഞങ്ങൾ ആറു
വീ കാേരാടും ആളുകേളാടും േചർന്ന് പടിഞ്ഞാേറാ തിരിക്കാം.
സുഭ : ’തിരുേമനീ, കഴിവതും െകാല അരുത്. ’
യുവരാജാവ്: ’സുഭ യുെട മനസ്സ് എങ്ങെനെയന്നാലങ്ങെന. ’
സുഭ യും ഭൃത്യരും ഭവനത്തിേല ം, യുവരാജാവും തിരുമുഖ പിള്ളയും
കിഴേക്കാ ം നട . വഴി തിരുമുഖ പിള്ള ഇങ്ങെന അറിയി :’അവർ
കരമനയാറ്റിെന്റ പടിഞ്ഞാേറക്കര ഉണ്ട്. അടിയൻ രാമനാമഠത്തിെന ക വർ 
ത്തമാനങ്ങൾ േചാദിക്കാൻ പുറെപ്പടുക ആയിരു . അയാളാണു മാണിയായി
നിൽ ന്നെതന്ന് ചുള്ളിയിൽ മാർത്താണ്ഡൻ പറഞ്ഞറി . ’
െഞരിച്ചിേട്ടാണ്ട്
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അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച്

െതളി തദാനീം മേനാവല്ലഭം സാ
ഗളൽബാഷ്പധാരാ പുണർന്നാൾ നതാംഗീ
കള വിഷാദാനിമൗ ഹന്ത താേന
െപാ ന്ന ബാഷ്പത്തിലും.” ”
യുവരാജാവിെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ െകാട്ടാരത്തിലും അടു ള്ള ഭവനം, േക്ഷ ം
മുതലായതുകളിലും കാണായ്കയാൽ ഓേരാ വഴിക്ക് അമ്പതീതം ആളുകെള
അേദ്ദഹത്തിെന ആരായ് വാനായി അയച്ചിട്ട് തമ്പിമാരും േശഷിച്ച േസനയും
കിഴേക്കാ തിരി . വഴിക്ക് മാേങ്കായിക്കൽഭടന്മാരുെട ആഗമനെത്ത റിച്ച്
അറിവു കി കയാൽ തമ്പിമാരും കുടമൺപിള്ളയുമായി ഒരാേലാചനയുണ്ടായി.
ഈ ആേലാചനയുെട അനസാനത്തിൽ, േസനെയ മണക്കാേട്ട നട ന്നതി 
നു േസനാധിപസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ീരാമൻതമ്പിേയാട് മാണികലായ
വലിയതമ്പിയും കുടമൺപിള്ളയും ആജ്ഞാപിക്കയാൽ, അനുജൻതമ്പി തെന്റ
പരിവാരങ്ങെള െപരുവഴികളും ഇടവഴികളും മാർഗ്ഗമായി നടത്തി, മണക്കാ
പഠാണിപ്പാളയത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള ൈമതാന േദശത്ത് എത്തി . െകാട്ടാര 
ത്തിൽനി േപാകുന്ന വഴിയിൽവച്ച് സുഭ യാൽ അയയ്ക്കെപ്പട്ട ദൂതനിൽനി ം
ഈവിധമുള്ള ഒരു ആപത്ത് ഉണ്ടാേയ െമന്ന് അറിവുകിട്ടിയിരുന്നതിനാൽ
അവിെട പാളയം അടച്ചിരുന്ന മാേങ്കായിക്കൽകുറു്പപിെന്റ ഭടന്മാരും മ ം
ഇവെര എതിർ ന്നതിനു തയ്യാറായിരു . അവെര ക്ഷേണന അന്തകപു 
രിയിൽ േചർക്കാെമ ള്ള നിശ്ചയത്താൽ സുന്ദരയ്യേന്റയുംതമ്പിമാരുെടയും
രാമനാമഠത്തിെന്റയും രക്തം ഉഷ്ണിക്കനിമിത്തം അവർ നാലു ഹ്മരക്ഷ കെള
ജൃംഭി മദേത്താടുകൂടി മുേന്നാട്ടടു . അേപ്പാൾ തങ്ങളുെട ൈകത്തരി
തീർ ന്നതിന് അവസരം ലഭ്യമായതു ക സേന്താഷേത്താടുകൂടി കുറുപ്പിെന്റ
ഭടന്മാർ, തങ്ങളുെട സംഖ്യ റവിനാലുള്ള ബലക്ഷയെത്ത ഗൗനിക്കാെത, ൈവ 
രിസംഘത്തിെന്റ ഒരു തലെയ േഭദി െകാണ്ടടു . തമ്പിമാരുെട ൈസന്യവും
മാേങ്കായിക്കൽവക ഭടന്മാരും തുല്യപാടവേത്താടുകൂടി േപാർ ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ
അകെലനിന്ന് ഒരു േഘാഷം േക തുടങ്ങി. അശ്വങ്ങളുെട ശീ മായുള്ള ഖുരപ 
തനത്താൽ മണൽ ഇളകുന്ന ശബ്ദമായിരു . പത്തിരുപതു കുതിരകളിലായി
അ േത്താളം മഹമ്മദീയ േയാദ്ധാക്കൾ ആയുധപാണികളായി, ശാേതാഷ്ണജ്വര 
ങ്ങെളേപ്പാെല, കുറുപ്പിെന്റ ഭടന്മാർ ഏറ്റതിന് എതിരായ തലയ്ക്കൽ കടന്നേപ്പാൾ,
ആ സംഘത്തിൽ യുവരാജാവും ഉണ്ടായിരി െമ ള്ള വിശ്വാസേത്താടു, തങ്ങ 
ളുെട നിശ്ചയെത്ത ചാരൻ മുേഖന യുവരാജാവു ഹി എ ള്ള ശങ്കേയാടും,
ഒ കിൽ ാണാപായം അെല്ലങ്കിൽ വിജയം എന്നിങ്ങെന നിശ്ചയി െകാ
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തമ്പിമാർ േപാർ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ബൗദ്ധസംഘത്തിൽനിന്ന് അത്യന്തം
ഷ്ടമായുണ്ടായ ചില ആജ്ഞകെളയും അവയനുസരി പുറെപ്പട്ട േഘാരദ്ധദ്ധ്വ 

നികെളയുംതുടർന്ന് തമ്പിയുെട സഹായികൾ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജയെത്തക്കാൾ
ആത്മരക്ഷ ധാനെമ ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി മണ്ടി ടങ്ങി. തമ്പിമാരുെട
ആജ്ഞകൾ, അേപക്ഷകൾ, വാഗ്ദാനങ്ങൾ, ഇതുകൾക്ക് അവരുെട പരിവാര 
ങ്ങളുെട വേണ ിയങ്ങൾ േവശനദ്വാരം അേപ്പാൾ അരുളിയില്ല. മുന്നിൽ
കാണെപ്പട്ട വഴിേയ ഓടി പത്ത റ് ആളുകൾ ആറ ർ പാടത്തിൽ ചാടി.
ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ പഠാണികളുെട േനതാവായ ഷംസുഡീൻ അ ം
ഇ ം കുതിരെയ ഓടിച്ച് , വലിയതമ്പിെയ തിര പിടികൂടി, േനരി . ബീറാം 
ഖാൻ, തേന്നാട് അടുത്ത അനുജൻതമ്പിെയയും മ ം ഉേപക്ഷിച്ച് സുന്ദരയ്യേനാടും
ഏ . ഹി സ്ഥാനിയിൽ ബീറാംഖാെന ഭർത്സി െകാണ്ട് സുന്ദരയ്യൻ തെന്റ
ഖഡ്ഗം വീശി തുരഗെത്തയും അതിെന്റ േനതാവിെനയും വീഴ്ത്തി. ഈ ആപ ക 
ണ്ട് നൂറഡീൻ അടു ന്നതിനിടയിൽ കുതിരയുെട അടിയിൽനിന്ന് ബീറാംഖാൻ
എഴുേന്നറ്റ്, അതുവെര ച്ഛന്നമായിരുന്ന വീരപരാ മങ്ങേളാടുകൂടി, സുന്ദരയ്യെന്റ
േനർ പാഞ്ഞടുത്ത്, ഉദരെത്ത കഠാരിയാൽ ചീന്തി അയാെള നില വീഴി .
ഈ ിയ കണ്ട്, നൂറഡീൻ തെന്റ കുതിരയുെടേമൽനിന്ന് ഇറങ്ങി, സുന്ദരയ്യെന്റ
ജീവരക്ഷ െച ന്നതിനായടുത്ത്, ബീറാംഖാെന്റ ൈകകളുെട വൃത്തിെയ
നിേരാധി . എന്നാൽ നൂറഡീെന്റ ശക്തിയും യുദ്ധസന്നദ്ധതയും, നൂറഡീനു
മനസ്സിലാകാത്തതും വണപരിചയത്താൽ മലയാളം എ േതാന്നിയതും
ആയുള്ള ചില വാ കെള കടുത്ത േരാഷേത്താടുകൂടി ഉച്ചരി െകാണ്ട് ദുശ്ശാസ 
നെന ഭീമേസനനൻ എന്നേപാെല സുന്ദരയ്യെന പിളർ ന്ന ബീറാംഖാേനാടു
ഫലിച്ചില്ല. ക്ഷണേനരംെകാണ്ട് ആ ാഹ്മണൻ മാംസരക്തസ്ഥിമജ്ജകൾ മാ 

ം േശഷി്പപിച്ചിട്ട് ബീറാംഖാൻ എഴുേന്നറ്റ് നൂരഡീെന്റ കുതിര റ കയറി
പടക്കളം വി േപാകയും െച . തെന്റ േസവകൻ വീണതു കണ്ട്, വലിയതമ്പി
ജ്വലി ന്ന േകാപേത്താടുകൂടി ഷംസുഡീെന ഒഴി വാങ്ങി, മുമ്പിൽ കാണെപ്പട്ട
നൂറുഡീേനാട് ഏ . നൂറഡീെന തമ്പി വീഴ്ത്തി ഖഡ്ഗെത്ത ഓ ന്നതുകണ്ട്,
ഷംസുഡീൻ തെന്റ ൈകേത്താ യർത്തി തമ്പിയുെട കരത്തിൽ മുറിേവൽപി
വീഴ്ത്തി. ഇതുകണ്ട് രാമനാമഠവും അനുജൻതമ്പിയും ഷംസുഡീെന്റ േനർക്കടു .
അേപ്പാൾ കിഴേക്കാ കിള്ളിയാറു കടന്ന് ഓടിയരുന്ന ചിലർ, വിളികൂട്ടിെക്കാണ്ട്
തിരി മ ന്ന േഘാഷം േകൾക്കയാൽ, പിെന്നയും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ പരെക്ക
േപാർ തുടങ്ങി. മുൻവശ മുമ്പിലേത്തതിലും അധികം ആളുകൾ കാണെപ്പ 
ട്ടതിനാൽ മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പ് ഷംസുഡീെന്റ അടുെത്തത്തി ആ സംഗതി

ഹിപ്പി . ’ഞാനും കാണു ണ്ട്. അവിടു ചിലർ ഇവെര ഇേങ്ങാേട്ടാടി 
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’ എന്ന് ഷംസുഡീൻ പറ . അേപ്പാൾ ’െവടിയവയ്ക്കരുത്-ഇത്തലയ്ക്കൽ
ബ ക്കളുണ്ട് ’ എ ര ശബ്ദം േകൾക്കയാൽ ’ത രാനുണ്ട് എ കുറുപ്പ്,
’അച്ഛനും ഉണ്ട് ’ എ ഷംസുഡീനും പറ . മുമ്പിലും പുറകിലും തടു
മുട്ടിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരും പരിവാരങ്ങളും കുടുക്കിലായി.
േനരം െവളുത്തേപ്പാൽ യുവരാജാവ് മാതുലെന്റ േശഷ ിയകൾ തടസ്സംകൂടാെത

ന കാരം നടത്തി ടങ്ങിയിരി . ’േകരളവർമ്മേകായിത്ത രാെന്റ
രക്ഷയിൽ ആക്കി സുഭ യാൽ പാറു ട്ടിയുെടയും മാതാവിെന്റയും പക്കൽ
ഏൽപിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന രാജകുമാെനയും മാതാവിെനയും െചമ്പകേശ്ശരിയിൽനി 

ം തിരിച്ച് എഴു് നനള്ളിക്കയും െചയ്തിരി . പടയിൽ േതാറ്റ തമ്പിമാരും
മ ം ബന്ധനത്തിലും കിട . െചമ്പകേശ്ശരി മൂത്തപിള്ള പഠാണി്പപാ 
ളയത്തിേല ചില ഭൃത്യേരാെടാന്നിച്ച് േപായിരി . ആ ഭവനത്തിൽ
മേഹാത്സവുമായിരി . പാറു ട്ടി തെന്റ േരാഗവും ക്ഷീണവും എല്ലാം സ്വ 
പ് നമായിരു എ ം, െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ േമാഷണം നടന്ന അ കണ്ടതായി
േതാന്നെപ്പട്ട ഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ തമ്പിെയ ം രണ്ടാമൻ തെന്റ ിയതമെന 

ം വിശ്വാസമായിരി . ആശാൻ, കാശിവാസിെയ സംശയിച്ചതിെനയും
അയാെള പലതവണ കണ്ടി ം ആൾ അറിയാത്തതിെനയുംകുറി പശ്ചാത്താപ 
െപ്പടു . കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ഊണിനു വട്ടംകൂട്ടി ന്നതിനിടയിൽ പു ിയുെട
അടുത്ത് അപ്പഴേപ്പാൾ െച ാ പിടിക്കരുെത ം മ ം ഗുണേദാഷി .
സുഭ യുെട നാമെത്ത ഓേരാരുത്തർ ഓേരാ സംബന്ധിയായി ഉച്ചരി ന്നേത
ആ ഭവനത്തിൽ േകൾപ്പാനു . രാ ിയിെല പടക്കാര്യെത്തയും രാജകുടും 
ബത്തിേല െചമ്പകേശ്ശരിക്കാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ സഹായെത്തയും തമ്പി
മുതലായവർ ബന്ധനത്തിലായതിെനയും സുന്ദരയ്യൻ മരിച്ചതിെനയും കുറിച്ച്
ആർ ം ഒരു വിചാരവും ഇല്ല. കാർത്ത്യായനിഅമ്മ സുഭ െയ റിച്ച് ’അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ മകളാെണന്ന് അണ്ണനും എനി ം മുേമ്പ തെന്ന അറിയാമായിരു .
അവേളാട് ഇതു പറയേട്ടാ എന്ന് ഞാൻ ഇന്നെലയും വിചാരി . പിെന്നയും
തങ്കത്തിെന്റ അച്ഛെന്റ വാക്കിെന വിചാരി പറഞ്ഞില്ല. െചമ്പകവും തങ്കവും
ഇ േസ്നഹം ആയതു കാരണംകൂടാെത അല്ല ’ എ പറയു . ഇ കാരം
ഓേരാ അഭി ായങ്ങൾ പറകയും മ ം െച ന്നതിനിടയിൽ, സുഭ യുെട ഭൃത്യൻ
പ അറ രയ്ക്കകേത്ത കട . അേപ്പാൾ പാരു ട്ടി(ധൃതിയിൽ) ’അമ്മാവനും
മ ം വേന്നാ ?’ എ േചാദി .
പ :(തനി ം ആ സേന്താഷാവസരത്തിൽ അൽപം സ്വാതന്ത്യത്തിന് അവ 
കാശമുെണ്ട ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി)’മ ം, ഇേപ്പാൾ വരും പിടുപിടുക്കണ്ട. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’എ െകാണ്ടാണു താമസി ന്നത്?’
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പ : ’താമസി ന്നേതാ? അവിെടയുള്ള ഒരു രസംെകാ തെന്ന.’
പാറു ട്ടി: ’എ രസമാണ്? അസംബന്ധം പറയാെത േപാ.’
പ : ’അങ്ങ് യാ പറയുന്ന തഹൃതി. െകഴ േമത്തനും െകാ േമത്തന്മാരും
എല്ലാ തിരുമുഖത്തങ്ങെത്ത പിടി മുത്തിയും കണ്ണീെരാലിപ്പി ം നാ ണാ-ഇ 

വന്നാലും കുളിപ്പിെച്ചടുേത്ത െതാടാൻെകാ .’
കാർത്ത്യയാനിഅമ്മ: ’അധിക സംഗീ !’
പ :’അേല്ല, ഞാൻ പറയുന്നതു സത്യമാണ്. േമത്തച്ചികലും പിടി േമ ം
ണണ്ടയിലും എല്ലാം തു ണു. പിെന്ന സാദംേപാെല െതാ കണ്ണിൽവയ്ക്കേയാ,
മു കുത്തി അള്ളാെവിന െതാഴുകേയാ, എെന്ത് ലലാേമാ എനിക്കറി കൂടാ,
െച ണാ. െകാച്ചങ്ങത്ത കണ്ണിവച്ചതു പറ്റാത്തതുെകാണ്ട്, െവമ്പലും േവവ 
ലാതിയും െപ ങ്ങൾ കുറച്ചല്ല. െകാച്ച ം നാലംേവദ മുറഖെളല്ലാം
പഠിച്ചിെട്ടാേണ്ട, തു കയും തുമിക്കയും ഒെക്ക െചയ്യാൻ കച്ചെകട്ടി പഠിച്ചതുേപാ 
െല മിടുക്കനായിരി . ഞാനും േതാ േപാകും.’
പാറു ട്ടി : ’മതി മതി; നീ അ റ േപാ. ’
പ : ’സഞ്ചികൾ മാ ം അഴി കളഞ്ഞാൽ, അമ്മേമ്മാ ! ആ േമത്തച്ചികൾ
ശരി െപ ങ്ങൾ ഈ ത രാെന്റ രാച്യ ം പൂേലാക ം ഇ ന്റ ം അേഹ 
യ്!’
പാറു ട്ടി :’കളിക്കാെത േപാകാൻ പറഞ്ഞാൽ ?-െചമ്പകം അക്കൻ വരെട്ട.’
പ : ’െകാച്ച ന്ന് അവെര ൈകയിേല മുത്തിയു . അതുെകാ നമുെക്കന്ത്?’
പാറു ട്ടി : ’അമ്മാ, ഇവേനാടു േപാകാൻ പറയണം. ’
കാർത്ത്യയാനിഅമ്മ: (ചിരി െകാണ്ട് )’േപാടാ, നീ അ റ േപാ. ’
പ : ’ഓേഹാ! ഈ േദഷ്യത്തിന് എൻെര െപാ പപ്പനാവാ! ആ ചുേള 
ക്കാേമത്തച്ചികൂടി െകട്ടിേക്കറിവരേണ’ എ പറ െകാ െകട്ടിൽ നി
പുറേത്തക്ക് ഓടിേപ്പായി.
പ വിെന്റ അഹമ്മതിക്ക് തക്കതായ ശാസനയ്ക്ക് ഇടയുണ്ടാകു് നനതിനു മുമ്പിൽ,
പുറ വളെര ആളുകൾ വന്ന ശബ്ദം േകൾക്കയാൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ
േവഗത്തിൽ എഴുേന്ന കിഴേക്ക തളത്തിേല േപാകാൻ ഭാവി . എന്നാൽ
േപാകുന്നതിനു മുമ്പിൽ തിരി പു ിയുെട മുഖ േനാക്കിയതിനാൽ പാറു 

ട്ടയിുെട മുഖം വിളറിയും അംഗം േരാമാഞ്ചംപൂ ക്ഷീണി ം കാണകയാൽ
അവിെടത്തെന്നനി് നന് ’ഇനി വ്യസനിക്കാെന മകേള? ൈധര്യേത്താടും
ഉത്സാഹേത്താടും ഇരിക്ക്. ഈശ്വരാനു ഹം െകാ നിെന്റ ഇച്ഛേപാെലത 
െന്ന വ കൂടിയേല്ലാ ’ എ പറ .
പാറു ട്ടി : (ആനന്ദാ ക്കൾ വഹി ന്ന േന ങ്ങൾ തുടച്ചിട്ട് )’ഞാൻ
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അറ രയിേല േപാകു . അമ്മ േപായി കാണണം. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’ഞാൻ അേങ്ങാ പറഞ്ഞയയ്ക്കാം. ’
പാറു്കകുട്ടി : ’അതു േവണ്ട, ഞാൻ പിന്നീടു ക െകാള്ളാം. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ’എന്നാൽ ഞാനും അറ രയിേല കൂടിേപ്പാരാം.’
പാറു ട്ടി:(ധൃതിയിൽ)’അതു േവണ്ടമ്മാ. അമ്മ മ വിധം വിചാരി ന്ന കൂട്ടത്തി 
ലാണേല്ലാ. ’
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പു ിയുെട താത്പര്യം മനസ്സിലായതുെകാ തർ 
ക്കങ്ങൾ നിറുത്തി. പൂമുഖത്തിൽ പടിഞ്ഞാറുള്ള തളത്തിേല ം പാറു ട്ടി
അറ രയിേല ം തിരി . തെന്റ ഹൃദയം രഥച േവഗത്തിൽ ചലിക്കയും
വീ ം വീ ം ശരീരം പുളകിതമായി തളരുകയും െചയ്കയാൽ പരവശയായും,
ഏറ്റവും അടുത്തിരി ന്ന സേന്താഷലാഭം താ ന്നതിനു ശക്തയെല്ല ഭയ 

ം പൂർവ്വസ് േനഹത്തിന് അൽെപമങ്കിലും വികൽപം സംഭവിച്ചിരി േമാ
എ ശങ്കി ം, ര െകാല്ലമായിട്ട് താൻ കടിപ്പിട്ടി ള്ള ചാപല്യങ്ങൾ
ഓർത്ത് നാണി ം, ഇടയ്ക്കിെട വടേക്ക വാതിലിേലാ േനാക്കിയും, മുഖത്ത്

രി ന്ന േസ്വദകണങ്ങൾ തുട ം, താമസം സഹിക്കാെത നിർദ്ദയെന
മനസ്സാ േകാപി ം, ഏകനായിത്തെന്ന വന്നിെല്ലങ്കിൽ കഷ്ടെമ വിചാരി
തെന്റ സേന്താഷസ്ഥിതികൾ കണ്ട് ഹൃദയംഗമമായി അനുേമാദിക്കാനുള്ള
പിതാവിെന്റ വിേയാഗെത്ത നിന േ ശി ം, പാറു ട്ടി തെന്റ മഞ്ചെത്ത
ചാരി നിൽ ന്നതിനിടയിൽ ആരുെടേയാ പാദന്യാസം േക തുടങ്ങി. പാറു 

ട്ടിയുെട േന ങ്ങളിൽ ബാഷ്പം നിറ എങ്കിലും, അേപ്പാൾ തെന്റ മുമ്പിൽ
ത്യക്ഷനായ പുരുഷമാണിക്യെത്തക്കണ്ട്, അ ക്കൽ തുടച്ച്, ൈധര്യം അവ 

ലംബി . പാറു ട്ടിയുെട ാർത്ഥനേപാെലത് നെന പഠാണികളുെട ദ്വിഭാഷി
ആയിരുന്ന അനന്തപത്മനാഭൻ ഏകനായി അറ രയ്ക്കക കടന്നേപ്പാൾ വഴി
കാണ്മാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആ യുവാവിെൻറ േന ങ്ങളിലും അ ക്കൾ
െപരുകി. ര േപരുെടയും ഉള്ളിൽ തങ്ങിയ േശാകപരമാനന്ദങ്ങൾ വർണ്ണിക്ക
അശക്യമാണ്. ഈ വിധമുള്ള സേന്താഷങ്ങൾ നിനച്ചിരിക്കാെത വ കൂടുന്നത്
േലാകാനുഭവങ്ങളിൽ സേന്താഷങ്ങൾ നിനച്ചിരിക്കാെത വ കൂടുന്നത് േലാ 
കാനുഭവങ്ങളിൽ സംഭവ്യമെല്ല േതാ കയാൽ, അേപ്പാഴെത്ത അ് വസ്ഥ
സ്വപ് ന ാന്തി ആയിരി േമാ എ ര േപർ ം ശങ്കയുണ്ടായി. ര േപ 
രുെടയും കരങ്ങൾ ആലിംഗനസുഖം െകാതി എങ്കിലും, സംസർഗ്ഗജന്യമായ
ഗൗരവബുദ്ധി നിമിത്തേമാ മര്യാദാലംഘനമാകുെമ ശങ്കിേച്ചാ ലജ്ജമൂലം
അരക്ഷണം മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബലമായ ഓേരാ മേനാവികാരങ്ങെളയും
അമർത്തി, ര േപരും പര രം പാദങ്ങെള േനാക്കി, േശഷം രൂപെത്ത
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മനസ്സാ ധ്യാനിച്ച് ആനന്ദി െകാ നി േപായി. എന്നാൽ ഭണേനരംെകാണ്ട്
ലജ്ഝയും ഗൗരവവും മര്യാദയും എല്ലാം അസ്തമി . മൃദുഗാ ിയായ ആ യുവതി
േമാഹാല് സയത്താൽ നില വീഴാൻ ഭാവി ന്നതുകണ്ട് അനന്തപത്മനാഭൻ
േവഗത്തിൽ അടുത്ത് ിയെയ താങ്ങിെക്കാ . കുറ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
’പാറു ട്ടീ ’ എ തനി കർണ്ണപീയൂഷമായുള്ള സ്വരത്തിൽ ഒരു വിളിേകട്ട്
ഉണർന്ന സമയം, താൻ തെന്റ ിയതമെന്റ കരങ്ങൾെകാണ്ട് ബന്ധിക്കെപ്പട്ടി 
രി ന്ന എന്ന്, പുറ വീഴുന്ന ചില ചൂടുള്ള ജലബി ക്കളുെട ർശനത്താൽ
പാറു ട്ടിക്ക് അറിവുണ്ടായി. തെന്ന അണച്ചിരുന്ന വക്ഷസ്സിന താനും ശീതള 
മാക്കിയിരി ന്ന എന്ന് അറിഞ്ഞി ം, തെന്റ പരിതാപങ്ങൾ നീ മാറ് തെന്ന
അനു ഹിച്ച ഈശ്വരെന ഭക്തിപൂർവ്വം സ്മരിക്കയും മനഃപൂർവ്വമായി സഹായിച്ച
സുഭ െയ സ് േനഹപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കയും, തെന്റ അനുരാഗഭാജനമായുള്ള
യുവാവിെന്റ വിേയാഗവാസനെത്ത റിച്ച് ആനന്ദിക്കയും െച െകാണ്ട്,
അസ്വത െയ ള്ള സ്ഥിതിയിൽ അനന്തപത്മനാഭെന്റ മാേറാടു േചർ
നിന്നേതയു . എന്നാൽ, പിെന്നയും േമൽ കാരമുള്ള മധുരസ്വരം േകൾക്ക 
യാൽ പാറു ട്ടയിുെട നാവിൽനിന്ന് അതിനുത്തരമായി ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പ
എ വരികിലും, അത് എന്തായിരു എന്ന് േലശവും വ്യക്തമായിരുന്നില്ല.
ഈ ശബ്ദത്തിന് തിഫലമായുണ്ടായ ഗാഢാേ ഷെച്ച ആദരിച്ച്, ിയതമെന്റ
മുഖ നിലയില്ലാത്ത അനുരാഗേത്താടുകൂടി ഒേനനു േനാക്കീട്ട്, പാറു ട്ടി
തെന്റ കരത്താൽ ഒന്നിനാൽ, േ മപൂർവ്വം തെന്ന തഴുകിയിരി ന്ന ഗാ െത്ത
മന്ദമായി തെന്റ മാേറാടണ പിടിച്ചണ െകാണ്ട്, മേനാരഥ ാപ്തിയലുണ്ടായ
പരമാനന്ദത്തിൽ ലീനചീത്തയായി നി . ഈ സ്ഥതിതിയൽ പര രം
അന്തർഗ്ഗതങ്ങെള അറിയിക്കാന ശക്തരല്ലാെത നിൽ ന്നതിനിടയിൽ, വടേക്ക 
െകട്ടിൽനിന്ന് ഒരു വരവിെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കയാൽ നിഷ് കരുണമായുള്ള ആ

ിയയുെട കർത്താവിേനാട് മനസ്സാ േകാപി െകാണ്ട്, ര േപരും േവർെപ
നി . വിരഹാനന്തരം സംഘടിക്കെപ്പട്ട ഹൃദയങ്ങളുെട സേയാഗസുഖെത്ത
ലംഘനം െചയ്വാൻ മുതിർന്ന ആൾ, പു വത്സല്യാതി മത്താൽ ഉഴ െകാണ്ടി 
രുന്ന തിരുമുഖ പിള്ള ആയിരു . ഇേദ്ദഹം അറ രയ്ക്കക കടന്നേപ്പാൾ
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ മുതലായ ആളുകൾ സംഘംേചർന്ന് വടേക്കെകട്ടിേല ള്ള
വാതിൽക്കലും, ശ ആശാൻ വലിയകാരണവരുെട സ്ഥാനത്തിൽ അറ രയുെട
വരാന്തയിലും ഹാജരായി. പു െന ക ള്ള െകാതി തീർന്നിട്ടില്ലായിരു
എങ്കിലും അറ രയ്ക്കകത്ത് കടന്നതിെന്റ േശഷം തെന്റ സ് േനഹത്തിെന െചാരി 
ഞ്ഞത് പാറു ട്ടിയുെടേമൽ ആയിരു . തെന്റ പു െന്റ കള മാകാൻേപാകുന്ന
ബാലികയുെട മുതുകിൽ സാവധാനമായി തേലാടിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന
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പറ : ’തങ്കം, നിന ദീനമാെണ േക ഞാൻ വളെര വ്യസനി .
അതിനാലാണ് മുഖ്യമായി ഇേങ്ങാ വരാൻത് നെന നിശ്ചയിച്ചത്. നിെന്റ ദീന 
സ്ഥിതിെയ റിച്ച് അറി വരാൻ അയച്ചിരുന്ന ചുള്ളയിൽ മാർത്താണ്ഡൻ
എെന്റ ആജ്ഞകൾ വിപരീതമായി അേനകം ിയകൾ ഇവിെട നടത്തി.
ആകപ്പാെട അെതല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ മറേക്കണ്ടതായിരി . ഇവൻ
നിെന്ന നിർദ്ദയനായി കഷ്ടെപ്പടുത്തിയതിെനയും െകാല്ലാെത െകാന്നതിെനയും
നീയും മറക്കണം. ഈശ്വര സാദത്താലുണ്ടായ ഈ ഭാേഗ്യാദയത്തിൽ നി 
ഷ് കളങ്കമായ സ് േനഹേത്താടുകൂടി ഇവെന്റ വീ കെള നീ െപാറു െകാള്ളണം.
ഒരു സത്യമനുസരിച്ചല്ലാെത നിെന്ന റി ള്ള സ് േനഹത്തിനു കുറവുണ്ടായതു 
െകാ ം മ മല്ല, ഈ കഴിഞ്ഞ അജ്ഞാതവാസം ഇവൻ ആചരിച്ചത്. എന്നാൽ
നിെന്ന വിചാരിെച്ചങ്കിലും ഇവൻ ആ സത്യം െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതായിരു .
ബാല്യം മുതൽക്ക് അവൻ തെന്ന ഉദിപ്പിച്ച് നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ വളർത്തിയ
അനുരാഗത്തിെന്റ സ്ഥിതിക്ക്, ഇവന് ആ സ്തയം െച ന്നതിന് അവകാശേമ
ഇല്ലായിരു എ ഞാൻ വിചാരി . ഞങ്ങൾ ജീവിതകാലശിഷ്ടം
ഇനി കുറേച്ച ഉ . ഈ േലാകത്തിെല സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ ഒെട്ടാരു വിരക്തിയും
വന്നി ണ്ട്. നിെന്റ സംഗതിയിൽ ഇങ്ങെനയും ഒരു സമാധാനം ഇവനു വിചാരി 
ക്കാൻ പാടില്ലായിരു . എ കാലെത്ത ദുസ്സഹമായ വ്യസനത്തിനാണ് ഇവൻ
വഴിയുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്!-’
ശ ആശാൻ: ’അേയ്യാ! തഹി േമാ?പേക്ക െച ചാടിെപ്പ എേന്നയു .
പിള്ള കരയണ കണ്ടില്ലേയാ? അ ന്ന് അതിെന ഒെക്ക വി കളയണം.
അവര് എേള്ളാളം വത്വാനങ്ങളും മ ം പറേഞ്ഞാള്ളട്ട്. െകാ ങ്ങളേല്ലാേയാ?
നാരായണ!നാരായണ ! നീ നന്നായിരി. ഇനി ചീവെനടുത്താലും േപാട്ട്.’
തിരുമുഖ പിള്ള: ’തങ്കം, ഞാൻ ഇെതല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
സ് േനഹത്തിനു പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽനിന്ന് ഒ ം കുറവു വരാതിരിക്കാനാണ്.
ഇവെന്റ ഉള്ളിൽ തമ്പിയുെട മെത്ത സംബന്ധിേച്ചാ മേറ്റാ, നിന വിപരീത 
മായി വല്ല സംശയമുെണ്ടങ്കിൽ അതിെന റിച്ച് അവനു േചാദിക്കാൻേപാലും
അവകാശമിെല്ലന്നാണു ഞാൻ സ്ഥാപി ന്നത്. ഇങ്ങെനയുള്ള വിഷയങ്ങെള 

റി നിങ്ങൾ ത്മമിൽ േചാദ്യമുണ്ടാകുന്നതെല്ലന്ന് എനി വിശ്വസമുണ്ട്.
എങ്കിലും, നിങ്ങെട േക്ഷമെത്ത റി ള്ള എെന്റ താത്പര്യത്താൽ, ദമ്പതി 
മാേരാ ദമ്പതിമാർ ആകാൻേപാകുന്നവേരാ, േ മെത്ത ഭിന്നമാ ന്നതായ
നിസ്സാരസംയങ്ങൾ വശരാകരുെതന്ന് പറ േപാകുന്നതാണ്.’
പാറു ട്ടി: ’അങ്ങെന വല്ല സംശയേമാ മേറ്റാ ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുെമ വിചാ 
രിക്കണ്ട. ’
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തിരുമുഖ പിള്ള ’എെന്റ ഇഷ്ടമകൾതെന്ന നീ. തങ്കം, നീ ഇവെന ശരിയാ 
ക്കിെക്കാ േപാകണം. (പു േനാട് ) അനന്തപത്മനാഭാ, വീട്ടിേല ഞാൻ
ആളയച്ചി ണ്ട്. നിെന്റ അമ്മയും മ ം നാെള വ േചരും. അതിനാൽ നീ
അേങ്ങാ േപാകാൻ ഭാവിേക്കണ്ട. തങ്കത്തിെന്റ േദഹസ്ഥിതി നീ കാണു ണ്ട 
േല്ലാ. ഇതിനു നീയാണു കാരണം. തങ്കം നിന്നിലധികം കഷ്ടെപ്പട്ടിരി ,
അതിെന നല്ലതിന്മണ്ണം ഓർമ്മി െകാള്ളണം. നിെന്റ ബുദ്ധിേമാശത്താൽ
ഇവെള ഭയെപ്പടുത്തി മരി മാറുമാക്കി. നിെന്റ കുട്ടിസ്സീലം നീങ്ങിയിട്ടില്ല.
ബുദ്ധിക്ക് ഇനിയും പാകത വരാനുണ്ട്. ആെട്ട, തങ്കം, ഇവൻ നിന തെന്ന
ഇരിക്കെട്ട. ഞങ്ങളുെട അവകാശെത്ത ഒഴിഞ്ഞിതാ തന്നിരി .’
ശ ആശാൻ: ’നന്നായ് വരെട്ട. കുേഞ്ഞ, ചത്ത ആളും തിരി വ . െകഴവൻ
േകറി െചറുപ്പമാകുേമാ എേന്താ! ആർക്കറിയാം. പഹവാെന്റ മായാവിലാധങ്ങള്!
’
പാറു ട്ടിയുെട കരത്തിൽ പു െന ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് തിരുമുഖ പിള്ള പുറേത്ത
േപാകാൻ ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ മുതലായവർ ആശാെനക്കണ്ട
ശിഷ്യെരേപ്പാെല വാതുക്കൽനിന്ന് ഓട്ടം തുടങ്ങി. തിരുമുഖ പിള്ള മുമ്പിലും
പുറേക ആശാനും ആയി തിരിച്ചേപ്പാൾ, തെന്റ മാതാവ് മുമ്പിലും സുന്ദരയ്യൻ
പുറകിലും ആയി ഉണ്ടായ യാ ഓർത്ത്, പാറു ട്ടി അനന്തപത്മനാഭെന്റ
മുഖ േനാക്കി ഒ മന്ദഹാസം െച .

https://thalilakkam.in/



മാർത്താണ്ഡവർമ്മ - സിവി രാമൻപിള്ള 288

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ്

ഒക്കേവ പറവതിെനാ േമ കാലം േപാരാ
സൽക്കഥയേല്ലാെയന്നാെലാെട്ടാടു പറഞ്ഞിടാം.” ”
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാരുെടയും മ ം ബന്ധനേത്താടുകൂടി നാട്ടിൽ സമാധാനം പര 

കയും,യുവരാജാവിെന്റ േപരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുഷ് കീർത്തികൾ നീ കയും
െചയ്തിരി . അനന്ചപത്മനാഭെന സംബന്ധി സിദ്ധമായിരി ന്ന
ചരി ം പുരാണകഥകെളയും അതിശയി എ ജനങ്ങൾ െകാണ്ടാടു .
ഈ യുവാവ് യുവരാജാവിെന പിരിഞ്ഞ് മാതൃഗൃഹത്തിൽ േപായി താമസി  
ന്നതിനിടയിൽ തെന്റ നാഥനായ യുവരാജാവിെന ൈവരികൾ കള്ളിയങ്കാട്
എന്ന ദിക്കിൽവച്ച് വധിച്ചിരി ന്ന എ േകൾക്കയാൽ ഉടേനതന്ന െമാ 
താവിെമ്പേപാലും ഹിപ്പിക്കാെത ഈ സംഗതിയുെട വാസ്തവം തിരക്കി
അറിയുന്നതിനായി, യുവരാജാവ് അ താമസിച്ചിരുന്ന നാഗർേകാവിലലി 
േല തിരി . േപാകുംവഴിക്ക് യുവരാജാവ് ഒരു ാഹ്മണാൽ രക്ഷിക്കെപ്പ
എ േക എങ്കിലും അവിെട താമസിക്കാെത േനെര നാഗർേകാവിലിേല
നട . പഞ്ചവങ്ഖാട്ടിൽ അർദ്ധരാ ി ആകാറായേപ്പാഴാണ് എത്തിയത്.
ആ ശസ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾ േവലു റു ം ഏതാനും േവൽക്കാരും ആ
യുവാവിെന തടു . ശ ക്കളുെട ഉള്ളിൽ ഭീതി ഉദി മാറ് പരാ മേത്താ 
ടുകൂടി അനന്തപത്മനാഭൻ േപാർെച എങ്കിലും പടയിൽ പഴകിയവനായ
േവലു റു്പപിെന്റ െവ ം കു ം ഏറ്റ് വീണുേപായി. അനന്ചപത്മനാഭെന്റ
ഭാഗ്യദശയുെട മഹത്ത്വത്താൽ അന്ന് ആ വനത്തിെന്റ കിഴക്കരുകിലായിട്ട്
ഹാക്കിം മുതലായവർ വ്യാപാരപ്പാളയം അടി പാർത്തിരു . േപാരിനി 
ടയിൽ കുമാരനായ അനന്തപത്മനാഭൻ പുറെപ്പടുവിച്ച ചില ദീനസ്വരങ്ങൾ
ആ സ്ഥല േകൾ കയാൽ ഹാക്കിം ബീറാംഖാേനാടും ര ഭൃത്യേരാടും
ഒരുമിച്ച് ലാപകാരണം ആരാഞ്ഞ്, വനമദ്ധ്യത്തിൽ േവശി . അൽപ 
ദൂരം സഞ്ചരിച്ചേപ്പാൾ അനന്ചപത്മനാഭൻ കിടന്നിരുന്ന രുധിരക്കളത്തിൽ
എത്തി. സുഭ യാൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ എന്ന േപാെല, അനന്തപത്മ 
നാഭനാൽ ബീറാംഖാൻ മുഖസാമ്യംെകാണ്ട് ആകർഷിക്കെപ്പടുകയാൽ ആ
യുവാവിെന ബീറാംഖാൻ വൃദ്ധെനെക്കാണ്ട് പരിേശാധിപ്പിക്കയും അനന്തരം
മഞ്ചലുണ്ടാക്കി ഭൃത്യെരെക്കാെണ്ടടുപ്പി െകാ േപാകയും െച . അനന്ത 
പത്മമാഭെന്റ അനന്തരമുള്ള കഥകൾ ഈ ചരി ത്തിൽ അടങ്ങ ള്ള ഓേരാ
ഭാഷണത്തിലുംമ ംനി ം ഹിക്കാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും അതുകെള വി 
ശദമാ ന്നതിനായി കുറ സ്താവി െകാ . അനന്തപത്മനാഭെന
എടു െകാ േപായതിനേശഷം ഹാക്കിം മുതലായവർ തിരുവിെതാകൂറിൽ
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അധികം താമസിച്ചില്ല. സുൈലഖയായ തരുണിക്ക് ആദ്യവീക്ഷണത്തിൽത 
െന്ന അനന്തപത്മനാഭനിൽ അനുരാഗം ജനി േപായി. എന്നാൽ ആ യുവതി
തെന്റ േസാദരെനേപ്പാെലതെന്ന വിശ്ഷ്ടഗുണങ്ങളുെട സം ഹാഗാരമായി 
രുന്നതിനാൽ അനന്തപത്മനാഭൻെര വിശ്വാസാചാരാദികെള, അതുകൾക്ക്
വിപരീതമായി ഹാക്കിം, ഉസ്മാൻഖാൻ ഈ ര േപർ ം ഉണ്ടായിരുന്ന
ഉേദ്ദശ്യത്തിൽനി രക്ഷി െകാ . അനന്തപത്മനാഭൻ ഒന്നരമാസംെകാണ്ട്
മൃത്യവിെന്റ പാശത്തിൽനി ം േമാചിപ്പിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ, ആ യുവാവിെന്റ കുടും 
ബെത്തയും മ ം സംബന്ധി വൃദ്ധൻ േചാദ്യം തുടങ്ങി. എന്നാൽ മുഹമ്മദീയരായ
തെന്റ ഉപകർത്താക്കന്മാരുെട ഉേദ്ദശ്യങ്ങെള അറിയുന്നതിനു കഴിവില്ലാത്തതി 
നാലും, ഹാക്കിമിെന്റ ചപല കൃതിെയയും സുൈലഖയുെട േ മെത്ത തനിക്ക്
ഓേരാ സന്ദർഭവശാൽ ഹിക്കാൻ സംഗതിയുണ്ടായതിനാലും, ഹാക്കിമിെന്റ
വലിയ സ്വാധീനങ്ങെള റിച്ച് സുൈലഖയിൽനി കിട്ടിയ അറിവുനിമിത്തം
വൃദ്ധെന്റ ീതി തെന്റ ജന്മഭൂമിയുെട നാഥന്മാർക്ക് ഉപേയാഗിക്കാെമന്ന് േതാ 
ന്നിയതിനാലും, സുൈലഖാ, പാറു ട്ടി എന്നീ ര മഹാവിപരീതശക്തികളുെട
ഇടയിൽെപ്പടുകനിമിത്തവും, തെന്റ പരമാർത്ഥം െവളിെപ്പടു ന്നത് സംഗ 
തികളുെട ഗതി അറി േവണ്ടതാെണന്ന് അനന്തപത്മനാഭൻ നിശ്ചയി .
എന്നാൽ സുൈലഖേയാട് തെന്റ മതേദ്വഷം താൻ െച ന്നതെല്ല പറഞ്ഞ്
ആ ീയുെട േമാഹെത്ത വളർത്താതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അറിവുെകാടു .
ഈ നിശ്ചയം േകട്ടതിൽ സുൈലഖയുെട അനുരാഗം വർദ്ധിച്ചേതയു . സം 
ഗതികളുെട തിരച്ചിൽ സൂഷ്മമായി ഹി വന്നിരുന്ന ജംബുകനായ വൃദ്ധൻ
അനന്ചപത്മനാഭേനാടു കൃതജ്ഞതെയ സംബന്ധിച്ച് പല മാണങ്ങളും പല
പഴെഞ്ചാ കളും കഥകളും പറ േകൽപ്പി . ആ യുവാവിെന്റ പരമാർത്ഥം
പറയാതിരി ന്നതിനു പകരമായി വൃദ്ധെന്റ അനുമതിേയാടുകൂടിയല്ലാെത താൻ
മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിവരം സ്വജനങ്ങെള ഹിപ്പിക്കേയാ ആ സംഘെത്ത വി  
േപാകേയാ െച ന്നതെല്ലന്ന് അനന്തപത്മനാഭെനെക്കാണ്ട് ഒരിക്കൽ സത്യം
െചയ്യി . ഹാക്കിമിെന്റ ീതിെയ ദീക്ഷി ം തെന്റ കൃതജ്ഞത നിമിത്തവും
െചയ്യെപ്പട്ട ഈ സത്യം, തെന്ന വല െമന്ന് അനന്ദപത്മനാഭൻ വിചാരിച്ചി 
രുന്നില്ല. ഈ സത്യത്താൽ സുൈലഖയുെട അഭിലാഷസിദ്ധി ള്ള മാർഗ്ഗം
ദൃഢമാക്കി എ ള്ള വിശ്വാസേത്താടുകൂടിയും, തനി തെന്ന ആന്തരമായി
േതാന്നി ടങ്ങിയ സ് േനഹംമൂലവും, ഹാക്കിം അനന്തപത്മനാഭെന പല
ഗുരുക്കന്മാെരെക്കാ ം പല വിദ്യകളും അഭ്യസിപ്പി . ഒന്നര വർഷേത്താളം
സ്വജനങ്ങളുെട വിരഹം സഹി ം സ്വരാജ്യെത്ത കാണ്മാനുള്ള അതിയായ
േമാഹെത്ത യാെതാരു വിധത്തിലും വൃദ്ധെന ഹിപ്പിക്കാെതയും പാർത്തി ം
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വൃദ്ധെന്റ മനസ്സലിയുന്ന ലക്ഷണം കാണായ്കയാൽ ആജീവനാന്തം അന്യേദശവാ 
സം ത് നെന തനിക്കനുഭവം എ ള്ള ശങ്ക ഉള്ളിലുദിച്ച് വളെര ഴങ്ങി. ഈ
അവസ്ഥയിൽ അനന്തപത്മനാഭന് സുൈലഖയിൽ േ മമുണ്ടാകുന്നതെല്ല ം
ഉസ്മാൻഖാൻ വൃദ്ധെന ധരിപ്പിക്കയാൽ, ആ യുവാവിെന മഹമ്മദീയനാക്കാനുള്ള

മം മുറുക്കത്തിലായി. എന്നാൽ ഉസ്മാൻഖാേന്റതിലും അഗാധമുള്ള ബുദ്ധി 
േയാടുകൂടിയ ഒരാൾ ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരു . ഈയാൾ ഒരുകാലത്ത്
പരമശുദ്ധനായിരു . അനന്തരം ദാരി ്യദുഃഖം നിമിത്തം മനുഷ്യേദ്വഷിയായി.
എന്നാൽ ഈയാളുെട അന കാന്തിേയാടു കൂടിയ സൗന്ദര്യം, ശീലാവതിയും വിദു 
ഷിയും േതേജാരൂപിണിയും ആയുള്ള ഒരു പത് നിെയ സമ്പാദി െകാടുക്കയാൽ
സ്വേതയുള്ള ഗുണങ്ങൾ കാശമുണ്ടായി. ഇതിനിടയിൽ സം ാപ്തമായി 
രുന്ന േലാകപരിചയംെകാ ം അനുഭവേഭദങ്ങൾെകാ ം തീഷ്ണബുദ്ധിമാനും
ആയിച്ചമ . ഈ ബീറാംഖാൻ ആദ്യത്തിൽ അനന്തപത്മനാഭെന്റ മുഖ 
മാതൃകയും, വർണ്ണേശാഭയും, ീസൗന്ദര്യവുംകണ്ട് വിദ ച്ഛക്തി ഏറ്റേപാെല
സ്തബ്ധനാെയ വരികിലും തനിക്ക് അപരിചിതെമ േതാന്നിയ ആ രൂപത്തി 
െന്റ ഉടമസ്ഥനു പരമബ വായിത്താർ . ഈയാൾ അനന്തപത്മനാഭെന്റ
മേനാദഃഖെത്ത ആ യുവാവിെന്റ ഓേരാ േചഷ്ടകൾെകാണ്ട് അറികയാൽ ആ
ദുഃഖത്തിനു താൻ ശാന്തിവരു െണ്ട നിശ്ചയി . േലാകയന്ത്ര്തതിൽ

ധാന ച ങ്ങൾ ീകളാണ് എന്ന് ഈയാൾ മനസ്സിലാക്കീ ണ്ടായിരു .
ആ ച ങ്ങെള തിരിച്ച് തെന്റ നിശ്ചയെത്ത ക്ഷേണന സാധിക്കാെമന്ന്
ഈയാൾക്ക് ൈധര്യമുണ്ടായിരു . അ കാരംതെന്ന ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ 
േപ്പാൾ സുൈലഖാ, ഫാത്തിമാ മുതലായവർ െകാല്ലത്തിൽ ര വൃഷ്ടിയുള്ള
േകരളത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളും കാണണെമന്ന് ആ ഹി തുടങ്ങി. മൂ നാലു
ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്ക് ീകെളെക്കാ െപാറുതിയില്ലാെത തീരുകയാൽ
രണ്ടാമതും വ്യാപാരത്തിനു പുറെപ്പടാൻ േവണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ െച െകാ ന്നതി 
നു വൃദ്ധൻ ആജ്ഞാപി . ഈ ആജ്ഞയ്ക്ക് പീഠികയായി സത്യതത്പരതെയയും
കൃതജ്ഞതെയയും മ ം സംബന്ധി ം ീകളുെട സിദ്ധാന്തത്തിനു കാരണ അന 
ന്തപത്മനാഭനാെണ സ്ഥാപി ം, കുറാനിൽനിന്ന് പ നൂറു വാക്യങ്ങെള

മാണമായി പറഞ്ഞ് ഹാക്കിം ഒേട്ടെറ സംഗി .
ഹാക്കിം മുതലായവർ രണ്ടാമെത്ത പുറപ്പാടിൽ തിരുവിതാംേകാട് എന്ന
െചറിയ നഗരത്തിൽ ആദ്യം പാർ തുടങ്ങി. ഈ സ്ഥല താമസി ന്നതി 
നിടയിൽ മാേങ്കായിക്കൽകുറു്പപിൻെര പരിചയം സമ്പാദി . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
കളരി്കകാെര അഭ്യസിപ്പി ന്നതിനായി ഷംസുഡീന് വൃദ്ധൻ അനുമതിയും
െകാടു . ഷംസുഡീെന്റ ആചാരവിേശഷങ്ങളും മ ംകണ്ട് ആ യുവാവ് സ്വ 
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േദശീയനാെണ കുറു മനസ്സിലാക്കി. ആ യുവാവിെന ഗുരുവായി വരിച്ച്
കുറുപ്പ് കുറ ഹി സ്ഥാനിയും അഭ്യസി . ഒരു ദിവസം ഭി വിെന്റ േവഷം
ധരി സഞ്ചരി ന്നതിനിടയിൽ യുവരാജാവിെനയും പരേമശ്വരൻപിള്ള 
െയയും ഷംസുഡീൻ കാണുകയാൽ അവെര ഹാക്കിമിൻെര പാളയത്തിൽ
െകാ േപായി, വൃദ്ധൻെര പരിചയവും സഖ്യവും സന്ധിപ്പി . ഈ സഖ്യെത്ത 

റി ം മ ം മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിന് അറിവു െകാടു്പപാനായി ചാന്നാെന്റ
േവഷം ധരി േപാകുന്നതിനിടയില, വഴിക്ക് ഒരു സർപ്പത്താൽ ദംശിക്ക 
െപ്പടുകെകാണ്ട് വിഷണ്ണനായി നിന്നിരുന്ന മാർത്താണ്ഡൻപിള്ളെയ ക .
ഈയാൾ ണ്ടായ പീഡെയ ഹാക്കിമിൽ നി ലഭിച്ചി ണ്ടായിരുന്ന ഔഷ 
ധ േയാഗംെകാണ്ട് അനന്തപത്മനാഭൻ നീക്കി. എന്നാൽ, ാന്തേനാടുള്ള
പരിചയം വർദ്ധിപ്പിക്കണെമ മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള േമാഹമുണ്ടായതുെകാ 
ണ്ട് അയാൾ ആ സ്ഥല നി േപാകാെത സമീപേദശ ചുറ്റിനട .
ഇങ്ങെന നട ന്നതിനിടയിൽ തനി ണ്ടായ സഹായത്തിനു ത പകാരവും
ഈയാൾ െച .ഈയാൾ തിരുമുഖ പിള്ളയുെട ആജ്ഞാനുസാരമായി
അനന്തപത്മനാഭെന്റ മരണെത്ത റിച്ച് ദാസിേയാട് അേന്വഷണത്തിനു
െപാകയായിരു . ചാന്നാന്മാെര തമ്പിയുെട േവൽ്കകാർ പിടികൂടിെക്കാ
േപാകുന്നതുകണ്ട്, അവെര കല്ലറയിൽ ഇടുെമ ശങ്കയുണ്ടായി, അവെര വീ  
െകാ േപാരാെമ ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി, തെന്നയും പിടി െകാ ന്നതിന്
അനന്തപത്മനാഭൻ അനുവദിച്ചതും മ ം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണേല്ലാ.
യുവരാജാവിേനാട് െചയ്ത ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് പഠാണിപ്പാളയം മണക്കാേട്ട
മാറ്റെപ്പട്ടതിനു േശഷം ഹാക്കിമിെന്റ സംശയങ്ങൾ ഒ കൂടി വർദ്ധി . യുവാ 
രാജാവിനുേവണ്ടി ചാരനായി സഞ്ചരി െകാ ന്നതിന് ഹാക്കിം അനുവദി
എങ്കിലും ഉസ്മാൻഖാെന കാവലായി നിയമിക്കയും െച . എന്നാൽ ഉസ്മാൻ 
ഖാെന കബളിപ്പിച്ച്, അനന്തപത്മനാഭൻ െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ കടന്ന് കഥകൾ
ആരാ വ . ഇങ്ങെന നട ന്നതിനിടയിൽ, തമ്പി വിരു ണ്ടായ രാ ി
അേദ്ദഹം അവിെട താമസിക്കയാൽ അനന്തപത്മനാഭൻ ആശാെന്റ അടു കൂടി
വൃദ്ധെന്റ േബാധെത്ത െകടുത്തീട്ട് താേക്കാൽ ൈകക്കലാക്ക് കല്ലറമാർഗ്ഗമായി
അക കടന്ന് തെന്റ ിയതമയുെട പാതി ത്യലംഘനം െചയ്വാൻ മുതിർന്ന
തമ്പിെയ തടു . അടുത്ത രാ ിയിലും തമ്പിയുെട നടപടികൾ ആരായ്വാനായി
അനന്തപത്മനാഭൻ പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ വഴി വ്യസനാ ാന്തനായി ാന്ത 
െനേപ്പാെല േപാകുന്ന കഴ ട്ട പിള്ളെയ കാണുകയാൽ അേദ്ദഹത്തിെന
പിൻതുടർന്ന് കുടമൺപിള്ളയുെട ഗൃഹത്തിെലത്തി. എന്നാൽ കഴ ട്ടതുപിള്ള
പുറത്തിറങ്ങിയ േഘാഷംേകട്ട് അനന്തപത്മനാഭനും പുറത്തിറങ്ങിയതിനാൽ
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അവസാനത്തിെല നിശ്ചയങ്ങൾ അറിവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.കുടമൺപിള്ളയുെട
ഗൃഹത്തിൽനിന്ന് െപരുവഴിയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പ് ഒരു
ഭൃത്യേനാടുകൂടി േപാകുന്നതും,കഴ ട്ട പിള്ള അേദ്ദഹത്തിേനാടു സംഭാഷ 
ണം െച ന്നതും ക . സുന്ദരയ്യെന തടുത്ത് ഒടുവിലെത്ത ആേലാചനകൾ
അറിവാനുള്ള േമാഹംെകാണ്ട് അനന്തപത്മനാഭൻ വഴിയിൽത്തെന്ന നി .
കുറുപ്പ് രാജബ വാെണ കഴ ട്ട പിള്ള മനസ്സിലായതുെകാണ്ട് തെന്റ
പക്ഷത്തിെന്റ രക്ഷ േവണ്ടി ഭൃത്യെരെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന പി ടരി
പിടികൂടി ബന്ധനത്തിലാക്കി. കുറുപ്പിന കാണ്മാനിെല്ല പരേമശ്വരൻപി 
ള്ളമുേഖന പഠാണിപ്പാളയത്തിൽ അറിവു കിട്ടിയതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന
ആരാ നടന്ന് അടുത്ത രാ ിയും െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ േപാകാൻ കഴിവുണ്ടാ 
കാെത അനന്തപത്മനാഭൻ കഴി കൂട്ടി. കഴ ട്ട പിള്ളയുെട ഭവനത്തിൽ
ഉണ്ടായിരി െമന്ന് അനുമാനംെകാ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ആ ഭവനത്തിൽ കട 

എങ്കിലും. ഭൃത്യന്മാരുെട കണിശമായുള്ള കാവൽെകാണ്ട് അന്ന് ഒ ം
സാധിച്ചില്ല. അടുത്ത ദിവസം ബീറാംഖാേന്റയും മ ം അനുമതിേയാടുകൂടി
കളിെക്ക ള്ള നാട്യത്തിൽ തെന്റ ര േവഷേഭദങ്ങളിലും അനന്തപത്മനാഭൻ
ആശാെനക്കണ്ട് ആശാനിൽനിന്ന് തെന്റ ിയതമയുെട സ്ഥിതിെയ റി 
ച്ച് അറിയുകയും െച . ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണത്തിൽ ഒരക്ഷരം
െതറ്റാെത മുഴുവെനയും ബീറാംഖാൻ തക്കത്തിൽ നി ഹി . മുൻകൂട്ടി
ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, ഹാക്കിമിെന്റ ഭക്ഷണസമയത്ത് ഹാജരാേകണ്ട നിയമ  
കാരം തെന്റ വ്യസനത്താൽ അ ഹാജരാകുന്നതിനു കഴിവുണ്ടായിെല്ലങ്കിലും
ഹാക്കിം മുതലായവരുെട ഭക്ഷണാവസാനത്തിനു മുമ്പിൽ തെന്റ േ ശശമനം
സാധി െകാണ്ട്, അനന്തപത്മനാഭൻ ഹാക്കിമിെന്റ സന്നിധിയിൽ എത്തി.
തൻെര ണയിനിയുെട സ്ഥിതികെള റിച്ച് ആശാനിൽനി സം ഹമായി
സമ്പാദിച്ച അറിവുമൂലം അതിവിവശനായി, തെന്റ ഇംഗിതസിദ്ധി ം, അപകട 
സ്ഥിതിയിൽ ആയിരി ന്ന തൻെര ണയിനിയുെട േരാഗശമനത്തിനുംേവണ്ട
സഹായം വൃദ്ധനിൽനി ം ലഭി ന്നതിനും, വഴികാണാെത ഉഴലുന്നതിനിട 
യിൽ ബീറാംഖാനായ ബ ഇങ്ങെന ഉപേദശി : ”ഷംസുഡീൻ, നിെന്റ ബുദ്ധി
സാരമില്ല. നീ സുൈലഖയുെട അ ീതി സമ്പാദി ന്നത് േദാഷമാെണ
വിചാരിച്ചാണേല്ലാ സ്വജനങ്ങേളാടു േചരാെത പാർ ന്നത്. അണുേപാലും േപ 
ടികൂടാെത നിന്റ െപരമാർത്ഥം സുൈലഖേയാടു പറയുകതെന്ന. പിന്നീടു േവണ്ട
മാർഗ്ഗം അവളുെട ധർമ്മതത്പരത്വവും ബുദ്ധിയും കാട്ടിത്തരും.” ബീറാംഖാന്
അനന്തപത്മനാഭൻ ആെര ള്ളത് ആശാേനാടുണ്ടായ സംഭാഷണത്തിൽനി 

മനസ്സിലായി. ഈ പരമാർത്ഥം അറിയായ്കയാൽ അനന്തപത്മനാഭെന്റ
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േമാചനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം ഉപേദശി െകാടു ന്നതിന് ഇ േത്താളം താമ 
സിച്ചതായിരു . മഹാമനസ്വിനിയായുള്ള സുൈലഖ പാറു ട്ടിയുെട കഥ
േകട്ടേപ്പാൾ അനന്തപത്മനാഭെന്റ നിഷ് കരുണത്വെത്ത എരിയുന്ന അ ക്കളുെട
വർഷേത്താടുകൂടിയായിരു എങ്കിലും വളെര ശാസിച്ചിട്ട്, േസ്വച്ഛേപാെല നട 

െകാ ന്നതിന് അനുവദിക്കയും, അടുത്ത ദിവസം ഹാക്കിമിെന്റ അനുമതി
വാങ്ങി അയയ്ക്കയും അേദ്ദഹത്തിെനെക്കാ പാറു ട്ടിെയ ചികിത്സിപ്പിക്കയും
െചയ്യാെമ വാഗ്ദത്തം െച കയും െച . ഈ വാഗ്ദത്തം േക ണ്ടായ ഉേന്മഷ 
േത്താടുകൂടി മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെന ബന്ധനത്തിൽനി േമാചിപ്പിക്കാനായി
ഭി വും ാന്തനും ഇടകലർന്ന ഒരു േവഷത്തിൽ അനന്തപത്മനാഭൻ യാ  
യായി. എന്നാൽ വഴി യുവരാജാവിെനയും മ ം കാണുകയാൽ അവെര
പി ടർന്ന് അവസാനത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ അകെപ്പ . തെന്റ ണയിനിയു 
െട േരാഗത്തിനു ഹാക്കിമിെന്റ ഔഷധത്താൽ ശമനം സംഭവിച്ചിരി ന്നതായി
അറിയുന്നതുവെര, അനന്തപത്മനാഭൻ പരമ ാന്തനായിരു . പാറു ട്ടി 
യാൽ ബന്ധനത്തിൽനി േമാചിപ്പിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ തെന്റ സത്യം ആദരിച്ച്
ഹാക്കിമിെന്റ വിധി കാരം േമലിൽ നട െകാള്ളാെമ ള്ള നിശ്ചയേത്താ 
ടുകൂടി, ആ യുവാവ് പഠാണികളുെട വാണിഭശാലയിേല തന്ന െതിരി .
അനന്തപത്മനാഭെന്റ ഈ ആഗമനം കണ്ടേപ്പാൾ ഹാക്കിമിെന്റ ഉള്ളിൽ വല്ല
േകാപശ്ഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ അതുകൾ അേപ്പാളുദിച്ച ബഹുമാന 
സ് േനഹാതിേരകത്താൽ നഷ്ടമായിച്ചമ .
അനന്തപത്മാനാഭൻ വീണതിെന്റേശഷം തങ്ങളുെട രകൃത്യത്തിെന്റ കേഠാ 
രതയാൽ ചകിതരാക്കെപ്പട്ട േവലു റു ം പരിവാരങ്ങളും ഉന്മാദം പിടിെപെട്ട
െചന്നായ്ക്കെളേപ്പാെല വനമദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് ഓടിക്കള . എന്നാൽ പരി മ 
ങ്ങൾ അകന്ന്, വിേവകം വീ ം സ്വാധീനത്തിലായേപ്പാൾ, ആ യുവാവിെന്റ
ശരീര ◌ംമറവുെചേയ്യണ്ടതു തങ്ങളുെട രക്ഷയ്ക്ക് അവശ്യം അനുഷ്ഠിേക്കണ്ട
ഒരുകരുതലാെണന്ന് അവർ േതാന്നി. എന്നാൽ ഈ ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി ജന്യ 
ഭൂമിയിൽ വീ ം േവശിച്ചേപ്പാൾ, പിടിവി ം കിടന്നിരുന്ന ആയുധാദികൾ
അല്ലാെത േ തെത്ത അവിെട കാണ്മാനില്ലായിരു . ഈ സാധനങ്ങൾ ൈക 
ക്കലാക്കിെക്കാണ്ട് ഘാതകന്മാർ അവിെടനി േപാകയും നിരപരാധിനിയായ
യക്ഷിയുെടേമൽ െകാല റ്റം സ്ഥാപിച്ച് ഒരു സ്താവം പര കയുംെച .
ഇക്കാലത്ത് തിരുമുഖ പിള്ള തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദ 
ഹത്തിെന്റ ധാനസ് േനഹിതനായിരുന്ന കഴ ട്ട പിള്ളയും മ ചിലരും
സുഭ യും േ തെത്ത ക പിടി ന്നതിനു പല മങ്ങളും െച . എന്നാൽ ഈ

മങ്ങൾ ഒ ം തെന്ന ഫലിച്ചില്ല. പരമാർത്ഥത്തിൽ ’യക്ഷി ’ ആരാെണ ള്ള 
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ത് സൂഷ്മമായി രാമനാമഠത്തിൽ പിള്ളയുെട പക്കൽനി സുഭ ഒഴിച്ച് മ ള്ള
ജനങ്ങൾ അനന്തപത്മനാഭൻ മരി േപായി എ തെന്ന വിശ്വസിച്ചിരു .
അനന്തപത്മനാഭൻെര മരണവൃത്താന്തം ശരിവെച്ചകാലം മുതൽക്ക് ഉത്സാഹശ 
ക്തികൾ വ്യസനാതി മത്താൽ ഉ ലനം െചയ്യെപ്പടുകമൂലം, തിരുമുഖ പിള്ള
മഹാരാജാവിെന്റ അനുമതിേയാടുകൂടി സ്വഗൃഹത്തിൽ ഒതുങ്ങി, വിധിമതം സഹി 

ം, പു മാർഗ്ഗെത്ത അനുഗമിപ്പാനുള്ള കാലെത്ത ദീക്ഷി ം പാർ . എന്നാൽ
ഈ ദുഷ് കൃതത്തിെന്റ േ ാത്സാഹകന്മാരുെട അത്യാ ഹംതെന്ന, വിധിയ  
ത്തിരിപ്പിെന്റ മാഹാത്മ്യംെകാണ്ട്, പരമാർത്ഥം ക്ഷണത്തിൽ െവളിെപ്പടുത്തി.
േലാകത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ബലമായിരി ന്ന അവകാശ മം അനു 
സരിച്ച്, േവണാ രാജ്യാവകാശം വലിയതമ്പി സിദ്ധിപ്പാനുള്ളതാെണന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന സുന്ദരയ്യൻ ധരിപ്പി . ഈ ഉേദ്ദശനിവൃത്തിക്കായി നാ കാർക്ക്
യുവരാജാവിൽ ൈവമുഖ്യം ജനി ന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനു ബലന്മാരായ
ശ ക്കെള ഉണ്ടാ ന്നതിനും സുന്ദരയ്യൻ ഓേരാ ഏർപ്പാടുകൾ െച . കൃ ി 
മനിധിയായ സുന്ദരയ്യെന്റ അഗാധബുദ്ധിയിൽനിന്ന് ഉദ്ഭൂതങ്ങളായ ഓേരാ
ഉപായങ്ങളിൽ മധുരക്കാരും തിരുമുഖ പിള്ള, എ േവണ്ട േമണ നാട്
ആസകലം അകെപ്പ േപായി. അനന്തപത്മനാഭെന്റ വധകർത്താവ് യുവരാജാ 
വാെണന്ന്, അതിശയിക്കത്തക്ക ഓേരാ െതളിവുകളാൽ, തിരുമുഖ പിള്ളയുെട
ഉള്ളിൽ സംശയം േതാന്നിപ്പി . ആനന്തെത്ത സുന്ദരയ്യൻ സംബന്ധംെചയ്ത്,
കാല ട്ടിപിള്ളെയ പാട്ടിലാക്കി, േമൽപ്പറഞ്ഞ വിചാരെത്ത സ്ഥിരെപ്പടു  
കയും െച . തിരുമുഖ പിള്ളെയ ഈ വിധത്തിെലല്ലാം വഞ്ചിച്ചതുകൂടാെത,
മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പ് എെന്നാരു ബലവാനായ നൂതനബ യുവരാജാവിനുണ്ടാ 
െയന്ന് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ, സുന്ദരയ്യന് നൂതനമായ ഒരു യുക്തിയും േതാ കയാൽ
തിരുമുഖ പിള്ളെയ വധിക്കാനായി കാല ട്ടിപ്പിള്ളെയ നിേയാഗി . ഈ

മം തിരുമുഖ പിള്ളയുെട ഹൃദയത്തിൽ രാജകുടുംബേത്താടു േശഷിച്ചിരുന്ന
സ് േനഹെത്തയും നഷ്ടമാക്കിയതിനുപുറേമ കാല ട്ടിപ്പിള്ളെയ സഹായിക്കാൻ
നിയമിച്ചിരുന്നവാൾക്കാർനിമിത്തം മാേങ്കായിക്കൽകുറു ം ഈ വഞ്ചനെയ
അനുവദി എന്ന് ഒരു തി പര ന്നതിനു സംഗതിവരു കയും െച .
ഇ കാരെമല്ലാം വഞ്ചിതനാകയാൽ തിരുമുഖ പിള്ള യുവരാജാവിൻെര തിരു 
െവഴു കൾ അനുസരിച്ച് യാെതാ ം വർത്തിക്കാെത പാർ . തെന്റ പൂർവ്വ
സഖാവിെന്റ പു ിയും പു െന്റ ിയതമയും ആയുള്ള കുമാരിയുെട അത്യസ 
ന്നമായ േരാഗാവസ്ഥെയ റിച്ച് അറിവു കിട്ടിയേപ്പാൾ അതിെന്റ സ്ഥിതികൾ
സൂഷ്മമായി അറി വരുന്നതിനായി ചുള്ളിയിൽ മാർത്താണ്ഡൻപിള്ളെയ
അയ . ഈയാൾ ഈ കാര്യെത്ത നിവർത്തി ന്നതിനിടയിൽ തമ്പിമാർക്ക്
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അനുകൂലമായി സ്വേമധയായി പലതും വർത്തി . മഹാരാജാവ് നാടുനീ 
ങ്ങിയേപ്പാൾ ആ വ്യസനകരമായ വർത്തമാനെത്ത തിരുമുഖ പിള്ളെയ
ധരിപ്പി . ഈ അവസരത്തിലും ഈ മഹാെന്റ സുശ്ഥിരമായുള്ള രാജഭക്തിയും
സ്വരാജ്യാബിമാനവും കൃതജ്ഞതയും പൂർവ്വദീപ്തിേയാടുകൂടി ഉജ്ഝവലിക്കയാൽ,
സ്വാർത്ഥെത്തക്കാളും സ്വരാജ്യേക്ഷമെത്ത കാംക്ഷിച്ച്, ആറുവീ കാർമുേഖന
ഗൃഹസ്ഥന്മാെരയും പത്ത റു ജനങ്ങെളയും േശഖരി െകാ തിരുവനന്തപു 
രേത്തക്ക് അേദ്ദഹം പുറെപ്പ .
ആറുമുഖംപിള്ള ദളവാ യുവാരാജാവിെന്റ കൽപന കാരം വ്യേശഖരം
െചയ്ത് മധുരപ്പട്ടാളത്തിെന്റ ശമ്പള ടിശിഖ മിക്കവാറും തീർ എങ്കിലും
അവർ െചേല്ലണ്ടതായിരുന്ന ഋണെത്ത ബാക്കികൂടാെത തീർ ന്നതിനു
കഴിയാത്തതിനാൽ അേദ്ദഹം രാജവംശത്തിനുേവണ്ടി ഒരു ജാമ്യക്കാരൻ്െറ
സ്ഥാനത്തിൽ ആ ധനകാംക്ഷികളുെട ബേന്താവസ്തിൽ പാർേക്കണ്ടിവ .
ഇേദ്ദഹം മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പിെന വിശ്വസിക്കാതിരിുന്നതും, ഈ േസ 
നെയ സ്വാധീനെപ്പടു ന്നതിന് മാേങ്കായിക്കൽകുറു െചയ്ത മങ്ങൾ
നിഷ്ഫലമായതും, കാല ട്ടിപ്പിള്ളയുെട കൃ ിമത്താൽത്തെന്ന ആയിരു .
ഈ ചരി ത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടി ള്ള എല്ലാ സംഗതികളും ഓേരാരുത്തരുെട
കഥകളിൽനിന്ന് വിശദമാെയ വരികിലും അനന്തപത്മനാഭെന വധി  
ന്നതിനുണ്ടായ മത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മേഹതു സുഭ േപാലും അറിയുന്നതിനു
കഴിവുണ്ടായില്ല.പുണ്യാഹാദി അടിയന്തിരങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
യുവാരാജാവ് പട്ടം ഏ മഹാരാജാവായതിെന്റേശഷം മണക്കാട്ടിനു സമീപം
സർ്കകാർവകയായുള്ള ഒരു േതാട്ടത്തിൽ എഴു് നനള്ളി, ഹാക്കിം മുതലായ
മഹമ്മദീയർ മുഖം കാണി ന്നതിന് അവസരം െകാടു . അ സുന്ദരയ്യ 
െന്റ വധെത്ത റിച്ച് സ്താവം ഉണ്ടായേപ്പാൾ ഹാക്കിം മഹാരാജാവിേനാട്
ഇ കാരം ഉണർത്തി : ’മഹാരാജാേവ, ൈവദികനി ഹം െച എ ള്ള
ചാഞ്ചല്യം േവണ്ട. ഷംസുഡീൻ! കുറു സാേഹബിെന വീ െകാ വന്നാൽ
സമ്മാനമായി, നാം ഒരു കഥ വാഗ്ദത്തം െചയ്തി ണ്ടേല്ലാ. (ചിരി െകാണ്ട് ) ആ
കഥ േക െകാൾകതെന്ന. ബുദ്ധിക്ക് ബഹുവികാസമുണ്ടാകും. മധുര സമീപം
ഒരു ാമത്തിൽ മഹാവിദ്വാനായ ഒരു ശാ ി ഉണ്ടായിരു . ഇേദ്ദഹം മദ്യപനാ 
യതുെകാണ്ട് സ്വജാതീയരാൽ ഷ്ടനാക്കെപ്പ . ഈയാൾക്ക് ഒരു മറവ ീയിൽ
ര പു ന്മാരുണ്ടായി-ഒന്നാമൻ പലേവശം; രണ്ടാമൻ പുലമാടൻ. ഇവർ
ര േപരും ഗംഭീരന്മാരായ തസ് കരന്മായിത്തീർ . അനുജനായ പുലമാടൻ
ന െട ഭവനത്തിൽ കടന്ന് ഒരിക്കൽ േമാഷണം െചയ്വാൻ മി . അ നാം
അവെന്റ ഒരു ൈക െകാടുത്ത െവട്ടിെന്റ പാട് ഇേപ്പാൾമാ ം മറഞ്ഞിരി ം.

https://thalilakkam.in/



മാർത്താണ്ഡവർമ്മ - സിവി രാമൻപിള്ള 296

പലേവശം ഹി ൈഭരാഗിയുെട േവഷം ധരി ം പുലമാടൻ ൈവദികനായും ഈ
രാജ്യത്തിൽ താമസിച്ചിരു . നി യിലും നെമ്മ സംരക്ഷി േപാരുന്നവെന്റ
കരുണ മഹാരാജാവിൽ ഉദിക്കയാൽ, മഹാരാജാവിെന്റ രാജ്യഭരണ മങ്ങെള
ലഘുവാ ന്നതിനായി, തെന്റ ദിവ്യേകാപെത്ത ബീറാംഖാനിലും ഷംസുഡീ 
നിലും ആവസിപ്പിച്ച് അവെര നി ഹിച്ചിരി .’ ഈ സംഗത്താലും,
ഓേരാരുത്തർ അേപ്പാൾ ഓർമ്മിച്ച ഓേരാ സംഗതികളാലും, പുലമാടൻ സുന്ദര 
യ്യനും പലേവശം േകാടാങ്കിയും ആയിരു എന്ന് എല്ലാവർ ം ഷ്ടമായി.
ഓേരാരുത്തർ ആശ്ചര്യേത്താടുകൂടി ഓേരാ നവമായ അഭി ായങ്ങെള ഈ
സംഗതി സംബന്ധി സ്താവി ന്നതിനിടയിൽ അനന്തപത്മനാഭൻ മാ ം
മിണ്ടാെത ജീവച്ഛവംേപാെല അരനാഴികേയാളം നി . ഒടുവിൽ മഹാരാ 
ജാവിേനാട് ഇ കാരം അറിയി : ”തിരുേമനീ, ഇതുവെര വ്യക്തമാകാത്ത
ഒരു സംഗതി ഇേപ്പാൾ അതിവിശദമായിരി . അടിയെന്റ പിന്നീട് കാ 
ടുമറ േപായ അനുജത്തിെയ തമ്പിഅേദ്ദഹം സംബന്ധംെചയ്യണെമ
താത്പര്യെപ്പട്ടതും അച്ഛൻ അനുവദിച്ചതും അടിയൻ വിേരാധിച്ചതും കല്ഡപി 
ച്ചറിഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ? ഇതുമൂലം തമ്പിഅേദ്ദഹം മുഷിഞ്ഞിെല്ല നടിച്ചതിെന
എല്ലാവരും വിശ്വസി വ . എന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിന് അടി 
യേനാട് ബഹുേകാപമുണ്ടായി. സുന്ദരയ്യൻ യജമാനനിലും അധികം കയർ .
ഇവൻ ഒരിക്കൽ അടിയെന കണ്ടേപ്പാൽ കൂസലറ്റ് ഇങ്ങെന പറ : ’അെട
അപ്പൻ, തങ്കച്ചിെയ തമയൻതാൻ ശമ്മന്തംെച േക്കാെയ.അന്തപ്പരശുരാമരുെട
ഏർപ്പാടുക്ക് ഇന്ത പുത്തി മാങ്കായ്ക്ക് ഉ പ്പരലാട്ടം പിടി േക്കാ’ ആ നീചെന്റ
ഈ വാ കൾ ത്തരമായി ാഹ്മണനാണേല്ലാ എ വിചാരിച്ച് ’താൻ
മറവനാെണേടാ ’ എ പറകമാ ം െച . അത് അയാളുെട ഉള്ളിൽെക്കാ
എന്ന് അടിയനു േതാ .” ഈ അഭി ായേത്താട് എല്ലാവരും േയാജി .
സുന്ദരയ്യെന്റ അളവില്ലാത്തതായും അഗാധമായും ഉള്ള കൃ ിമങ്ങെള റിച്ച് പി 
െന്നയും പല സംഗങ്ങൾ നട ന്നതിനിടയിൽ ഹാക്കിം മഹാരാജാവിേനാട്
ഈവിധം പറ : ’മഹാരാജേവ, നാം കാണുന്നില്ലാത്ത േന ങ്ങൾ നെമ്മ
സദാ കാണുന്നതിനാൽ സൃഷ്ടിച്ചവെന്റ കൽപനകെള ആദരി നട ന്നവർക്ക്
ദുർന്നയന്മാരിൽനിന്ന് ആപ ണ്ടാകുന്നതല്ല. മഹാരാജാവിെന്റ ൈധര്യം,
സത്യം, ആർ ത, നിഷ്പക്ഷപാതം, അനസൂയത്വം, േലാകാപവാദത്തിലുള്ള
ഭയം, സ്വ ജാേക്ഷതത്പരത ഇതുകൾ മഹാരാജാവിെന്റ രക്ഷയ്ക്കായുള്ള
ഓേരാ േകാട്ടകളാെണ വിശ്വസി െകാള്ളണം. മഹാരാജാവു ദീർഘായു 
ഷ്മാനായി ദിനം തി വർദ്ധി ന്ന യശേയ്യാടുകൂടി വാഴുന്നതിന് സർവ്വശക്തൻ
അനു ഹിക്കെട്ട. ’ ഹാക്കിിമിെന്റ ഈ ശംസകൾ േകട്ട്, മഹാരാജവ്
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മാേങ്കായിക്കൽകുറു്പപിെന്റ മുഖ മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി േനാക്കി. അേദ്ദഹം
മിണ്ടാെത നിന്നതിനാൽ മഹാരാജാവ് ഇ കാരം അരുളിെച്ച : ’സാേഹബ്,
നിങ്ങളുെട ഈ ശംസയ്ക്ക് ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങെളേപ്പാലുള്ള ഒരു മഹാനും
എെന്റ ജകളിൽ ഒരുവനും നിങ്ങളുെട സ് േനഹിതനുമായുള്ള കുറുപ്പിെന്റ േനാ 
ക്കിൽനിന്ന് ലഭിച്ചിരി ന്നതിനാൽ അതിെന്റ സാരം എനി പൂർണ്ണമായി
മനസിലായിരി . നിങ്ങളുെട ശംസ ഒരു ഉപേദശമായി ഞാൻ സ്വീകരി 

. എന്നിൽ ഉെണ്ട നിങ്ങൾ അഭി ായെപ്പടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എെന്റയും
ജകളുെടയും േക്ഷമത്തിനുേവണ്ടി ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിരിേക്കണ്ടതാെണ ള്ള

നിങ്ങളുെട ഗുണേദാഷെത്ത ഞാൻ അനാദരിച്ചതായി ഈ നിൽ ന്നവരാകെട്ട,
ഗൂഢമായിെട്ടങ്കിലും സ്താവി ന്നതിന് സംഗതി വരുത്താെത ീപത്മനാഭൻ
എെന്ന പരിപാലി െമ ഞാൻ വിശ്വസി . ’
ഇങ്ങെന ഓേരാ വിഷയെത്ത റിച്ച് സംഭാഷണങ്ങൾ നട െകാണ്ടി 
രി േമ്പാൾ സുഭ െയ റിച്ച് സ്താവം ഉണ്ടായി. ആ സ്ഥലേത്ത
പുറെപ്പടുന്നതിനുമുമ്പിൽ തിരുമുഖ പിള്ള മുതലായവേരാട് ആേലാചിച്ച്
തമ്പിമാേരയും മ ം ബന്ധനത്തിൽനി വിടുന്നതിനു മഹാരാജാവ് കൽപന
െകാടുത്തി ണ്ടായിരു . സുഭ യുെട നാേമാച്ചാരണേത്താടുകൂടി മഹാരാജാവി 
ന് ഒരു സം മം ഉണ്ടായി, ധൃതിയിൽ, ’അനന്തപത്മനാഭാ, നീ േവഗത്തിൽ
സുഭ െയ അവിെടനി മാറ്റണം. കുടമൺപിള്ള മുൻേകാപിയാണ്. സുഭ 

യുെട തർക്കങ്ങെള സാരമാക്കരുത്. േപാ ’ എ പറ . ഈ കൽപന
അനുസരിച്ച് അനന്തപത്മനാഭൻ പുറെപ്പടുന്നതിനു മുമ്പിൽ ബീറാംഖാൻ ആ
സ്ഥല നി പാ . ഈ ിയ കണ്ടവർ അയാളുെട മേനാഗുണെത്ത

ാഘി എങ്കിലും, ധൃതിെയ റിച്ച് ആശ്ചര്യെപ്പടാതിരുന്നില്ല. ബീറാംഖാെന്റ
പുറേക അനന്തപത്മനാഭനും നടെകാ . മഹാരാജാവിെന്റ അനുമതിേയാടുകൂടി
തിരുമുഖ പിള്ളയും കുടമൺപിള്ളയുെട വീട്ടിേല തിരി .
യുവരാജാവിെന്റ ാണരക്ഷണം െചയ്തതിെന്റേശഷം സുഭ തെന്റ ഗൃഹം 
വി പുറത്തിറങ്ങീട്ടില്ലായിരു . തന്ന െബാധിച്ചിരുന്ന ഒരു മനസ്താപെത്ത
സഹി െകാണ്ട് അവിെടത്തെന്ന താമസി ന്നതിനിടയിൽ, സുഭ െയ െചമ്പ 
കേശ്ശരിയിേല മാ ന്നതിനായി പാറു ട്ടി മുതലായവർ പല മങ്ങളും െച .
ശ ആശാൻ തെന്റ ക നീരുെകാ തെന്ന സുഭ യുെട മുമ്പിൽ ഒരു തടാക 
െത്ത നിർമ്മിച്ചി ം സുഭ യുെട മനസ്സിളകിയില്ല. സുഭ യുെട വിഷാദകാരണം
അറിയാെത തിരുമുഖ പിള്ള മുലായവർ ഉഴലുന്നതിനിടയിൽ മഹാരാജാ 
വുതെന്ന സുഭ െയ കണ്ട് താൻ ഒരു സേഹാദരൻ എന്നേപാെല സുഭ യുെട
സകലഹിതങ്ങേളയും സാധി െകാടു ന്നതിന് സന്നദ്ധനായിരി െണ്ട 
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ം, അതിനാൽ സുഭ യുെട ഇംഗിതെത്ത േഗാപ്യമായി വ െകാള്ളാെത
തേന്നാടു പറയണെമ ം മ ം അരുളിെച്ച . ഇതിന് ഉത്തരമായി, ’അടി 
യൻ നിസ്സാരമായ ഒരു സഹായം െചയ്തി ള്ളതിനു തിഫലമായി കൽപി
തിരുമനസ്സാെല ീകളായ ജകെളയും അടിയെന്റ േനർ േതാ ന്ന
സ് േനഹേത്താടുകൂടി രക്ഷിച്ചാൽ മതി’ എ മാ ം പറഞ്ഞേതയു . സേന്താ 
ഷകാലങ്ങളിൽ ത് നനാൽ കഴിവുള്ളിടേത്താളം സഹായങ്ങൾ പരന്മാർ
െച ന്നതിനു സുഭ എ േത്താളം തയ്യാറായിരു േവാ, അ േത്താളം തെന്റ
സന്താപെത്ത വീതി ന്ന വിഷയത്തിൽ സുഭ അസന്നദ്ധയായിരു . സു 
ഭ യുെട വ്യസനേഹതു പാറു ട്ടിക്ക് ഔഷധം വാങ്ങിെക്കാ വന്ന ഭൃത്യന്
അറിവുണ്ടായിരു . എങ്കിലും സുഭ യുെട വിേരാധം അനുസരിച്ച് അവനും അതു
പുറ സ്താവിക്കാെത അടക്കിെക്കാ .
കുടമൺപിള്ള ബന്ധനത്തിൽനി േമാചിപ്പിക്കെപ്പട്ട ഉടേനതെന്ന ഭവന 
ത്തിൽ എത്തി, ഭൃത്യേരയും മ ം അകെല ആക്കീട്ട്, സുഭ െയ അടു വിളി .
വലിയതമ്പിയുെട പക്കൽനി േകട്ടിരുന്ന ഓേരാ കഥകൾ ഓർ ണ്ടായ
േകാപേത്താടുകൂടി സുഭ യുെട കൂന്തലിനു ചുറ്റിപ്പിടി െകാണ്ട്, കർക്കശനായ
ആ വൃദ്ധൻ ഇങ്ങെന േചാദ്യം തുടങ്ങി: ’ എടീ, തറവാട്ടിേനയും മാനേത്തയും
െകടുത്ത-െകാട്ടാര്തതിലും െതരുവിലും അഴിഞ്ഞ് ആടിനടന്നതിന് അനുഭവം
ഇ ണ്ട്. ആരു പറഞ്ഞിട്ടാണ്-ത രാൻ നിെന്റ ആരായിട്ടാണ് ഞങ്ങെള നീ
നശിപ്പിച്ചത്? ആ പരമ ആഭാസൻ വ േചർ കുടുംബേത്തയും രാജ്യേത്തയും
മുടി .’
സുഭ :”ആരമ്മാവാ?എെന്റ അച്ഛേനാ?”
കുടമൺപിള്ള: ”മിണ്ടിയാൽ നാക്കിെന പിഴുേത ണ്ട്. താ കഴുത്തിെന.
തള്ളയ് േക്കാങ്ങിയ വാൾ പിള്ളയ്ക്ക്. ഏെതാരുത്തൻ വ തടു എ
കാണെട്ട.”
ഈ ഗർജ്ജനങ്ങൾ പുറത്തായേപ്പാൾ, പടിഞ്ഞാറു തുറ കിടന്നിരുന്ന വാ 
തിലിൽ ടി ഒരാൾ അക കടന്ന്, ’അരുേത, അന്യായമരുേത ’ എ
പറ െകാണ്ട് അടു . െപെട്ടന്ന് ആഗമിച്ച ഈ അന്യെനക്കണ്ട് ’പത്മനാഭാ!
ഇനി മരിച്ചാലും േവ കില്ല’ എ സുഭ പരമാർത്തയായി വിളി ന്ന 
തിനിടയിൽ കുടമൺപിള്ളയുെട ഖഡ്ഗം ഉയർ കീഴ് േപാ പതിക്കയും
സുഭ ’അേയ്യാ !അമ്മാ!’ എ ള്ള ലാപേത്താടുകൂടി നില വീഴുകയും
െച . ഈ ഭയങ്കരകൃത്യം ക മുേന്നാ കുതിച്ച ബീറാംഖാനായ അന്യൻ
തെന്റ ഖഡ്ഗം ദൂരത്ത് എറി െകാണ്ട് ’ഇഴെള അന്യായമായി ഉേപക്ഷിച്ച
എെന്നയും’ എ പറ െകാ കുടമൺപിള്ളയുെട മുമ്പിൽ നിന്നേപ്പാൾ
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ാണേവദനേയാടുകൂടി പിട ന്ന സുഭ : ’ആ പാവത്തിെന ടി(ഫാത്തിമെയ)
ചതിക്കരുേത ’ എ ബീറാംഖാേനാടും ’മതി അമ്മാവാ, ഇതുമതി ’ എന്നിങ്ങ 
െന കുടമൺപിള്ളേയാടും അേപക്ഷിച്ച് നാവു കുഴങ്ങി വശമായി. സുഭ യുെട
വാ കൾ േകട്ട്, അരുണമായി ഉജ്ജ്വലിച്ചിളകുന്ന േന ങ്ങെള ഉരുട്ടി ആ

ീെയ േനാക്കീട്ട്, േലശവും ചലനം കൂടാെതയും നിരായുധനായും നിൽ ന്ന
ബീറാംഖാെന്റ കണ്ഠം ലക്ഷ്യമാക്കി കുടമൺപിള്ള ഖഡ്ഗം പിെന്നയും ഓങ്ങി.
എന്നാൽ അനന്തപത്മനാഭെന്റ വാലിനാൽ കുടമൺപിള്ളതെന്ന രണ്ടായിക്കീറി
വീഴ്ത്തെപ്പട്ടതിനാൽ ബീറാംഖാൻ രക്ഷെപ്പ . ബീറാംഖാെന്റ നിലയും സുഭ യുെട
സ്ഥിതിയും കണ്ട് അത്യാശ്ചര്യേത്താടും ദുസ്സഹമായുള്ള ആധിേയാടും അനന്തപ 
ത്മനാഭൻ നിന്നതിനിടയിൽ, ബീറാംഖാൻ നില വീണു ബാലന്മാെരേപ്പാെല
കര തുടങ്ങി. അേപ്പാെഴ ’ചതിേച്ചാ മഹാപാപി !’ എ ◌ിലവിളി 

െകാ തിരുമുഖ പിള്ളയും എത്തി, പു ിെയ റി േക വന്നിരുന്ന
േദാഷാേരാപണങ്ങൾ വ്യാജെമ ള്ളതിനു പുറെമ സുഭ യിൽ േദാഷഭാഗങ്ങൾ
അേശഷം ശൂന്യമായിരു എ തിരുമുഖ പിള്ള േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ
മുതൽക്ക് അതിബലവത്തായിത്തീർന്നിരുന്ന വാത്സല്യബന്ധം ഖണ്ഡിക്കെപ്പട്ടി 
രി ന്ന എന്ന് ഒരു േനാട്ടത്തിൽ ധരിച്ച അേദ്ദഹത്തിെന്റ അവർണ്ണനീയമായുള്ള
പാരവശ്യെത്തക്കണ്ട് ആ ശീലാവതി പിതാവിൽ അനുകമ്പ കലർന്ന് ഒ
മന്ദഹാസം െച . തെന്റ പൂർവ്വ ഭെയ ആ അവസരത്തിൽ ാപിച്ചിരുന്ന
സുഭ െയ തിരുമുഖ പിള്ള അതികപണേയാടുകൂടി ഉയർത്തി തെന്റ മടിയിൽ
കിടത്തി. ഈ സ്ഥിതിയിൽ അച്ഛെനയും, ത് നെന ത്യജിച്ച ഭർത്താവിെനയും,
സേഹാദരെനയും കടാക്ഷി െകാണ്ട്, നാരായണ നാമജപേത്താടുകൂടി, േലാക 
ത്തിൽ ഗുണവാന്മാർ വ്യത്യസ്തംകൂടാെത ഐശ്യര്യപദെത്ത ാപി ന്നിെല്ല

ത്യക്ഷമാ മാറ്, തെന്റ ജഡെത്തയും സത്കീർത്തിെയയും ഭൂമിയിൽ േശഷി 
പ്പിച്ചിട്ട്, സുഭ പഞ്ചത്തിര ള്ളിൽ മറ .
ഈ വൃത്താന്തം േകട്ടേപ്പാൾ യാെതാരാപത്തിലും കൂസലില്ലാത്ത പുരുഷേകസ 
രിയായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ്, വലതുൈകയാൽ െനറ്റിത്തടെത്ത
താങ്ങിെക്കാണ്ട് ഏകേദശം ഒരു നാവികേയാളം നിേശ്ചഷ്ടനായി ഇരു  
േപായി. ഈ സ്ഥിതിയിൽനിന്ന് ഉണർന്നേപ്പാൾ അ പിരചയം ഏറ്റവും
അപൂർവ്വമായിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിൻെര േന ങ്ങളിൽനി ക നീർ വർഷി  
തുടങ്ങി. ’ആെട്ട, പ ത്തമ്പിയുെട ഈ ിയയ്ക്ക്, തി ിയ ഈ ൈകതെന്ന
സാധി ം’ എന്ന് അരുളിെച്ച െകാണ്ട് തെന്റ ാണരക്ഷണം െചയ്ത മഹാ 
മനസ്വിനിയുെട ജഡെത്ത ആയതു ഭസ്മമാ ന്നതിനു മുമ്പിൽ ഒ കൂടി
കാമുന്നതിനായി മഹാഭാഗനായ മഹാരാജാവ് പരിവാരസേമതനായി പുറെപ്പ .
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െകാല്ലം മൂ കഴിഞ്ഞിരി . ഹാക്കിം മുതലായ മഹമ്മദീയർ സ്വേദശ 
േത്ത മടങ്ങിേപ്പായിരി . സുൈലഖ കന്യകയായിത്തെന്നയിരി .
നൂറഡീൻ അനുരൂപയായ ഒരു യുവതിയുെട ഭർത്താവായിരി . ഈ
യുവാവിെന്റ വിവാഹാേഘാഷത്തിൽ അനന്തപത്മനാഭനും ഹാജരുണ്ടായിരു 

. ആദ്യ്തതിൽ പര രം ഗുണങ്ങൾ അറിയാെത വർത്തിക്കയും, ഇടയിൽ
കൃ ിമക്കാരുെട വഞ്ചനയിൽ അകെപ്പട്ട് ഭർ്ത്താവിെന്റ അവിേവകംമൂലം
മഹാദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കയും, ഒടുവിൽ അേന്യാന്യം സ് േനഹാദരങ്ങൾ
േതാന്നി ടങ്ങിയേപ്പാൽ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ആയതിെന റി
പരിതപിക്കയും െചയ്ത ദമ്പതിമാരിൽ പുരുഷനായ ബീറാംഖാൻ വിനാഴിക 
േതാറും ഥമപത് നിയായ സുഭ െയ സ്മരി വ്യസനി ം, ഫാത്തിമയാൽ
ആശ്വസിപ്പിക്കെപ്പ ം, ജീവിതഭാരെത്ത ഒരു വിധത്തിൽ വഹി കൂ . പ
െചമ്പകേശ്ശരിയിെല ഒരു കാര്യസ്ഥനായിരി . ’ചുേളക്കാേമത്തച്ചി ’യുെട
കഥ പാറു ട്ടിയുെട മുമ്പിൽവ സ്താവി ന്നെതാഴിച്ച് മെറ്റല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും
ഈ കാര്യസ്ഥെന റിച്ച് ആ ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവർ ം വളെര തൃപ്തിയാ 
യിരി . കാല ട്ടിയുെട നിഴൽേപാലും തിരുവിതാംകൂറിൽ കാണ്മാനില്ല.
ആനന്തം െചമ്പകേശ്ശരിക്കാരെട കർമ്മംെകാണ്ട് കാലേക്ഷപം െച വരു .
ശങ്കരച്ചാരുെട തറവാട്ടിേലക്ക് സുഭ മരി ന്നതിനു മുമ്പിൽത്തെന്ന അനവധി
മുതൽ െകാടുത്തിരു എങ്കിലും, മഹാരാജാവ് തിരുവുള്ളമായി ചില ഭൂമികൾ
നികുതികൾ കൂടാെത പതി െകാടു . തമ്പിമാർ, എ വീട്ടിൽപിള്ളമാർ,
ആറുമുഖംപിള്ള, രാമയ്യൻ ഇവരുെട കഥാേശഷം തിരുവിതാകൂർ ചരി ത്തിൽ
നിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. പരേമശ്വരൻപിള്ള മഹാരാജാവിെന്റ പള്ളി 
യറ വിചാരി കാരനായിരി , ഈ മഹാരഥൻ തെന്റ ശാസനകെളയും
യജമാനത്വങ്ങെളയും മതിയാക്കി വയ്ക്കണെമന്ന് നാഴികയ് െക്കാരിക്കൽ നി 
ശ്ചയി െണ്ടങ്കിലും, മഹാരാജാവിന് ഈ വിടുവായെനെക്കാ ള്ള ബാധ
അയാളുെട വാർദ്ധക്യേത്താടുകൂടി കൂടിവരുന്നേതയു . െചമ്പകേശ്ശരിയിെല
മൂത്തപിള്ള വിവാഹബന്ധത്തിൽ അകെപ്പടാെത സ്വാതന്ത്യവാനായി മന 

ഖേത്താടുകൂടിയിരി . േമലിൽ സേഹാദരിേയാടു കാര്യേലാചനകൾ
െചയ്കയും ഭാഗിേനയിയുെട അനിഷ് െത്ത ആചരിക്കയും െച ന്നതെല്ലന്ന്
ഇേദ്ദഹം സ്വകാര്യമായി ഉറച്ചിരി മാേങ്കായിക്കൽകുറുപ്പ് തെന്റ പൂർവഗൃഹ
സ്ഥാനത്തിൽ മഹാരാജാവിനാൽ പണിെചയ്യിക്കെപ്പട്ട ’മാർത്താണ്ഡൻ വലിയ
പടവീട് ’ എ നാമേധയം അരുളി നൽകെപ്പട്ട ഭവനത്തിൽ ’തമ്പി ’ എ ള്ള
സ്ഥാനേത്താടുകൂടി പാർ . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്തരവൻ െകാ േവ 
ലുത്തമ്പി മഹാരാജാവിെന്റ േസവകനായി െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ പാർ .
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ചുള്ളിയിൽ മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള താൻ സ്വേമധയാ െചയ്ത വൃത്തികൾ
തിരുമുഖ പിള്ളയിൽനി ശിക്ഷയുണ്ടാകുെമ േപടിച്ച് കുറ കാലം ഒളി
നട . ഒടുവിൽ മഹാരാജാവിെന മുഖംകാണിച്ച വി വയ്ക്കയും തൃൈക്കയിൽ 
നിന്ന് അതിെന വാ കയും െച െകാണ്ട് തിരുമുഖ പിള്ളെയക്ക .
ശ ആശാൻ േപടി കൂടാെത വയസ്സ് കീഴ് േപ്പാട്ട് എണ്ണി ടങ്ങിയിരി .
ഒടുവിൽ ആേഘാഷിച്ച ജന്മനാൾ ’ 45’ ◌ാമേത്തെത ംമ ം ആശാൻ സം 
ശയമായിട്ടല്ല, തീർച്ചയായി തെന്ന പറയു . ആശാന് മനസ്താപം ഒേന്ന
ഉ . സുഭ െയ റിച്ച് തനി ണ്ടായിരുന്ന അബദ്ധമായ വിശ്വാസത്തിെന്റ
പാപം ’അതു കാശിയിെച്ച കുളിച്ചാെലെക്കാ തീരും പിേള്ള?’ എന്ന
േചാദ്യംെകാണ്ട് മൂപ്പർ അനന്തപത്മനാഭെന സദാപീഡിപ്പി . സുഭ യു 
െട നാമസ്മരണെയ ഉദ്ദീപിപ്പി ന്നതായ ഏെതാരു സംഗതിെയ എങ്കിലും
ആശാെന്റ സന്നിധിയിൽെവ സ്താവിച്ചാൽ വൃദ്ധൻ ഉടെന കര േപാകും.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ൗഢിേയാടുകൂടി ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ അേന്വഷി വരു .
തമ്പിമാരുെടേയാ സുന്ദരയ്യെന്റേയാ കഥയുള് െലട മാ ം കാർത്ത്യായനഅമ്മ
ഇെല്ലന്നാണ് ഒരു നിയമം ഇേപ്പാൽ വച്ചിരി ന്നത്. തിരുമുഖ പിള്ള േലാ 
കസുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിെയ ആസകലം ത്യജിച്ചിട്ട് സ്വഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന
പാർ . സുഭ യുെട മരണസമയത്ത് ഇേദ്ദഹത്തിന് ഉള്ളിൽ കുത്തിയ
അഗ്നിെയ ഭാര്യപു മി വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒരുത്തരാലും തണുപ്പി ന്നതിന്
കഴിവുണ്ടായില്ല. അനന്തപത്മനാഭൻ, തെന്റ എന്നല്ല െചമ്പകേശ്ശരിത്തറവാട്ടി 
െലയും കാരണവസ്ഥാനം വഹിേക്കണ്ടിവന്നതിനാലും അച്ഛെന്റ താത്പര്യം
നിമിത്തവും ഗൃഹസ്ഥാ മെത്ത സ്വീകരിച്ചതല്ലാെത, ഉേദ്യാഗാവസ്ഥകെള
കാംക്ഷിച്ചില്ല. എന്നാൽ, േദശിങ്ങനാടു മുതലായ േദശങ്ങേളാടുകൂടിയ യുദ്ധ 
ങ്ങലിൽ, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവുതെന്ന േസനെയ നടത്തിയ എല്ലാ
സന്ദർഭങ്ങളിലും തിരുേമനിയുെട രക്ഷകന്മാരിൽ മാണിയായി പുറെപ്പട്ടിരുന്ന 
ത് ഈ അനന്തപത്മനാഭൻ ആയിരു , അനന്തപത്മനാഭെന്റ സ്ഥിരവാസം
െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ ആയിരി . ഈ ഭവനത്തിൽ കഥാരംഭഭാഗങ്ങളിൽ
വിവരിച്ചി ള്ളതിൽ ടുതലായി െത ഭാഗത്ത് കിഴ ദർശനമായി സദാ
ഒരു ദീപം കാശി ന്ന ഒരു െചറിയ േകാമളവി ഹവും കാണ്മാനുണ്ട്.
േമൽപ്പറയെപ്പട്ട നൂതനെകട്ടിടം സുഭ യുെട നാമസ്മരണയ്ക്കായി ആ ീയുെട
അസ്ഥി സ്ഥാപിച്ച് അതിെന്റ മുകളിൽ പണിെചയ്യിച്ചി ള്ള ഉപേദവതാഗൃഹവും
േകാമളവി ഹം അനന്ചപത്മനാഭേന്റയും പാറു ട്ടിയുേടയും േ മാധിക

തിബിംബമായുള്ള സന്താനവും ആണ്. ഈ കുട്ടിക്ക് ’സുഭ ’ എന്ന നാമെത്ത 
ത്തെന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ നൽകിയിരി . ീവീര മാർത്താണ്ഡവർണ്ണ
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മഹാരാജാവ് ീപത്മനാഭേസവാരതനായി, ജാപരി പാലനതത്പരനായി,
ദിനം തി കളങ്കരഹിതമായുള്ള യശസ്സിെന ആർജ്ജി . അതുകണ്ട്

ജകൾ സ ഷ്ടരായി െകാണ്ടാടുകയും െച .
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