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അമീഷ്	തിപാഠി

െകാൽ യിെല	 ഇ ൻ	 ഇൻ ി 	് ഓഫ്	 മാേനജ്െമ ൽ
നി ്	 ബിരുദം	 േനടിയ	 േശഷം	 ബാ ിംഗ്	 രംഗ ്
പവർ ി ുേ ാഴാണ്	 അമീഷ	് എഴു ിേല ്	 കട ുവരു ത്.
െമലൂഹയിെല	 ചിര ീവികൾ	 ആണ്	 ഇേ ഹ ിെ 	 ആദകൃതി,
െമലൂഹ	വൻവിജയമായേതാെട	ബാ ിംഗ്	േജാലി	ഉേപ ി ്		അമീഷ്
മുഴുവൻ	സമയ	എഴു ുകാരനായി.	 നാഗ ാരുെട	 രഹസ ം,	 വായു
പുതൻമാരുെട	പതി 	എ ീ	ര ു	തുടർകൃതികൾ	കൂടി	അേ ഹം
എഴുതി.	ആ	 കൃതികള ം	 വൻവിജയമായി.	 ഇേ ാൾ	 മുംൈബയിൽ
താമസി ു ു.

ഭാര 	:	പീതി

മകൻ:	നീൽ

ബി ു	ബി.	േമേനാൻ

ബി.	 ബാലകൃഷ്ണേമേനാെ യും	 രാധാ	 ബി.േമേനാെ യും
മൂ മകളായി	 െപരു ാവൂരിൽ	 ജനി .	 പതപവർ ന ിലും
േറഡിേയാ	 േജണലിസ ിലും	 േപാ ഗാേജ ്	ഡിേ ാമ.	 ഇം ീഷിൽ
ബിരുദാന രബിരുദം.	വിവിധ	മാധ മ ളിൽ	 റിേ ാർ റായും,	സബ്
എഡി റായും,	 അസി ്	 എഡി റായും	 പവർ നപരിചയം.
ഏഷാെന ്,	ആകാശവാണി	 എ ിവയിലും	 പവർ ി .	 നിരവധി
കലാസാഹിത 	 പവർ ന ളിൽ	 ഭാഗഭാ ായി ്.	 ഇേ ാൾ
സത 	 പതപവർ നം,	 വിവർ നം	 എ ീ	 േമഖലകളിൽ
സജീവം.

കൃതിക:	 കുറി ി ൾ	 (കഥാസമാഹാരം)	 ഹിേരാഷിമയുെട
ദുഃഖം	(വിവർ നം)

ഭർ ാവ്	:	ദീപക്	േമേനാൻ	(CNNIBN)	Onlinedt:editor

മകൻ	:	ദീേപ ു

വിലാസം	:	1.C.	Pocket	D.
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പസാധക ുറി

േനാവൽ	 രചനാരംഗ ്	 പുതിയ	 തരംഗ ൾ	 സൃഷ്ടി
എഴു ുകാരനായ	 അമീഷ	് (തിപാഠി	 രാമായണകഥാധിഷ്ടിതമായി
എഴുതിയ	 'Scion	 of	 lkshvaku'	 എ 	 പുതിയ	 േനാവലിെ
മലയാളപരിഭാഷ	 പസി ീകരി ാൻ	 സാധി തിൽ	 ഞ ൾ ്
അതിയായ	 സേ ാഷവും	 അഭിമാനവും	 ഉ .്	 ശിവപുരാണെ
ആസ്പദമാ ി	 ഇേത	 ഗ കാരൻ	 രചി 	 'നാഗ ാരുെട	 രഹസ ം'
'വായുപുത ാരുെട	 ശപഥം',	 'െമലൂഹയിെല	 ചിര ീവികൾ'	 എ ീ
േനാവൽതയെ 	ര ു	ൈകയും	നീ ി	സ ീകരി 	വായന ാർ	ഈ
പരിഭാഷയ് ും	 ഹൃദ മായ	 വരേവ 	 നല്കുെമ ്	 ഞ ൾ ്
ഉറ ്.	ഈ	വിശിഷ്ടകൃതി	 മലയാള ിൽ	 പസി ീകരി ാനു
അനുവാദം	 തെ 	 െവ ്ലാൻഡ്	 ലിമി ഡിനും,	 ശീ.	 അമീഷ്
(തിപാഠി ും	 പരിഭാഷ	 നിർ ഹി 	 ശീമതി	 ബി ു	 േമേനാനും
പരിഭാഷയുെട	 സൂ മ	 പരിേശാധന	 നട ിയ	 ശീ.	 െക.	 ജി.
രഘുനാഥിനും	 ന ി	 േരഖെ ടു ിെ ാ ്	 ഈ	 ഗ ം	 വായ
ന ാർ ്	സമർ ി ു ു.

േകാഴിേ ാട്

22.	02.	2016

എൻ.	ഇ.	മേനാഹർ

പൂർണ	പ ിേ ഷൻസ്



To	my	father,	Vinay	Kumar	Tripathi,
and	my	mother,	Usha	Tripathi

Khalil	Gibran	said	that	parents	are	like	a	bow;
And	children	like	arrows.

The	more	the	bow	bends	and	stretches,	the	farther	the	arrow	flies,	I	fly,	not	because	I	am	special,	but
because	they	stretched	for	me.



ഓം	നമശിവായ
ഈ	പപ ം	ഭഗവാൻ	ശിവെന	പണമി ു ു
ഞാൻ	ഭഗവാൻ	ശിവെന	പണമി ു ു



"രാമരാജവാസി	ത ം,	േപാചായസ 	േത	ശീറാം
ന ായർഥം	യുധ ാസ 	,	സർേവഷു	സമം	കര
പരിപാലയാ	ദുർബലം	,	വിധി	ധർമം	വരം

േപാചായസ 	േത	ശീറാം
രാമരാജവാസി	ത ം	"

രാമെ 	രാജ ിലാണ്	നീ	വസി ു ത്.
നിെ 	ശിര ്	ഉയർ ി	പിടി ുക
ന ായ ിന്	േവ ി	യു ം	െച ക.
സർവെരയും	തുലതേയാെട	കാണുക

ദുർബലെര	സംര ി ുക,	ധർ ം	ആണ്	എ ാ ിനും	മുകളിൽ
എ ു	അറിയുക.

നിെ 	ശിര ്	ഉയർ ി	പിടി ുക
രാമെ 	രാജ ിലാണ്	നീ	വസി ു ത്.



കഥാപാ ത ള ം	പധാന	േഗാ ത ള ം	(അ രമാലാ
കമ ിൽ)

അരിഷ്ടേനമി	 :	 മലയപുത ാരുെട	 ൈസനാധിപൻ,
വിശ ാമി തെ 	വലംൈക.

അശപതി	 :	 വട ു	 പടി ാേറ	 േകകയ	 രാജ െ 	 രാജാവ്,
ദശരഥെ 	വിശ സ്തനായ	മി തം,	ൈകേകയിയുെട	പിതാവ്.

ഭരതൻ	 :	 രാമെ 	 അർ സേഹാദരൻ	 ,	 ദശരഥൻ
ൈകേകയിമാരുെട	പുതൻ

ദശരഥൻ	 :	 േകാസല ിെല	ചകവർ ിയും	സപ്തസി ുവിെല
പരമാധികാരിയും,	 െകൗസല ,	 ൈകേകയി,	 സുമി ത	 എ ിവരുെട
ഭർ ാവ്,	രാമൻ,	 ഭരതൻ,	ല ്മണൻ	 ,	ശതുഘ്നൻ	എ ിവരുെട
പിതാവ്.

ജനകൻ	 :	 മിഥിലയിെല	 രാജാവ്	 ,	സീത,	ഊർ ിള	എ ിവരുെട
പിതാവ്

ജടായു	 :	 മലയപുത	 േഗാത ിെല	 േനതാവ്,	 രാമെ യും
സീതയുെടയും	നാഗസുഹൃ ്

ൈകേകയി	 :	 േകകയ ിെല	 രാജാവു	 അശപതിയുെട	 പുതി,
ദശരഥെ 	 ഭാര മാരിൽ	 ര ാമെ യാൾ,	 ദശരഥെ 	 പിയെ
ഭാര .	ഭരതെ 	മാതാവ്.

െകൗസല 	 :	 ദ ിണ	 േകാസല ിെല	 രാജാവ്	 ഭാനുമാൻെറയും
മേഹശരിയുെടയും	പുതി,	ദശരഥെ 	പഥമ	പ ി	,	രാമൻെറ	മാതാവ്



കുേബരൻ	 :	 രാവണന്	 മുൻപ്	 ല യിെല	 ഭരണാധികാരിയും
വ ാപാരിയും.

കുംഭകർണൻ	:	രാവണെ 	സേഹാദരൻ.	ഒരു	നാഗൻ	ആണയാൾ
(ൈവരൂപ േ ാെട	ജനി 	മനുഷൻ)

കുശധ ജ്	 :	 സംഖാശയിെല	 രാജാവ്	 ,	 ജനകൻെറ	 ഇളയ
സേഹാദരൻ

ല ്മണൻ	 :	 ദശരഥെ 	 ഇര 	 പുത ാരിൽ	 ഒരാൾ:
ദശരഥെ യും	 സുമി തയുെടയും	 പുതൻ,	 രാമെ 	 വിശ സ്തൻ,
പി ീട്	ഊർ ിളെയ	വിവാഹം	കഴി .

മലയപുത ാർ	 :	 ആറാം	 വിഷ്ണുവായ	 പരശുരാമഭഗവാൻ
അവേശഷി ി 	േപായ	േഗാതം.

മ ര	 :	 സപ്തസി ുവിെല	 ഏ വും	 ധനികയായ	 വ ാപാരി,
ൈകേകയിയുെട	മി തം.

മൃഗാസ 	 :	 ദശരഥെ 	ൈസന ിെല	 േസനാധിപൻ,	അേയാ
യിെല	പഭു ാരിൽ	ഒരാൾ

നാഗൻമാർ	 :	 ഭയ ാേടാെട	 മ വർ	 ക ിരു 	 ജ നാ
ൈവരൂപ േളാെട	മനുഷവംശ ിൽ	പിറ വർ.

നിലാ ്ജന	 :	 അേയാ യിെല	 രാജകുടുംബാംഗ െള
ചികി ി	 ു 	 വനിതാഭിഷഗര,	 ദ ിണ	 േകാസല ിൽ	 നി ും
വ വൾ,

രാവണൻ	 :	 ല യിെല	 രാജാവു,	 വിഭീഷണൻ,	 ശൂർ ണഖ,
കുംഭകർണൻ	എ ിവരുെട	സേഹാദരൻ
രാമൻ	 :	അേയാ യിെല	 ദശരഥചകവർ ിയുെടയും	 (േകാസല
രാജ ിെ 	തല ാനം)

അേ ഹ ിെ 	 പഥമ	പ ി	 െകൗസലയുെടയും	പുതൻ	 ദശരഥ
പുത ാരിൽ	നാലുേപരിൽ	മൂ യാൾ	 ,	പി ീട്	സീതെയ	വിവാഹം
കഴി .

േരാഷ്നി	 :	 മ രയുെട	 പുതി	 :	 പതിബ തയു 	 ഭിഷഗര,
ദശരഥെ 	നാലു	പുത ാരുെടയും	രാഖി	സേഹാദരി.



സമീചി	 :	 മിഥിലയിെല	 സമാധാനപാലന ിെ യും	 മര ാദ
ച ള െടയും	മുഖൻ.

ശതുഘ്നൻ	 :	 ല ്മണെ 	 ഇര 	 സേഹാദരൻ.	 ദശരഥൻ
സുമി തമാരുെട	മകൻ.

ശുർ ണഖ	:	രാവണെ 	അർ 	സേഹാദരി	പി ീട്	ല മണെന
വിവാഹം	കഴി

സീത	:	മിഥിലയിെല	ജനകരാജാവ്	ദെ ടു 	മകൾ,	മിഥിലയിെല
പധാനമ ി,	പി ീട്	രാമെന	വിവാഹം	കഴി .

സുമി ത	:	കാശിരാജാവിെ 	പുതി,	ദശരഥെ 	ഭാര മാരിൽ	മൂ ാം
ഭാര .	ഇര കളായ	ല ്മണൻ	ശതുഘ്നൻ	എ ിവരുെട	മാതാവ്

വസിഷ്ഠൻ	 :	 അേയാ യിെല	 രാജഗുരു,	 രാജപുേരാഹിതൻ,
നാലു	രാജകുമാരൻമാരുെടയും	ഗുരു

വായുപു ത ാർ	 :	 മുൻ	 മഹാേദവൻ	 രു ദപഭുവിെ
അവേശഷി ി 	േപായ	േഗാതം.

വിഭീഷണൻ	:	രാവണെ 	അർ സേഹാദരൻ

വിശ ാമി തൻ	:	ആറാം	വിഷ്ണു	പരശുരാമ	 പഭു	അവേശഷി ി
േപായ	 േഗാതമായ	 മലയപുത ാരുെട	 മുഖൻ,	 രാമെ യും
ല ്മണെ യും	താത് ാലിക	ഗുരു

ഊർമിള	 :	സീതയുെട	ഇളയ	സേഹാദരി	 ,	ജനകൻെറ	ര ിൽ
പിറ 	പുതി.
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ഏഴ്
എ ്
ഒൻപത്
പ ്
പതിെനാ ്
പ ്
പതി ു ്
പതിനാല്
പതിന ്
പതിനാറ്
പതിേനഴ്
പതിെന ്
പെ ാൻപത്
ഇരുപത്
ഇരുപ ി	ഒ ്
ഇരുപ ി	ര ്
ഇരുപ ിമു ്
ഇരുപ ിനാല്
ഇരുപ ിയ ്
ഇരുപ ിയാറ്
ഇരുപ ിേയഴ്
ഇരുപ ിെയ ്
ഇരുപ ിെയാൻപത്
മു ത്
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ലം:	േഗാദാവരിയുെട	തീരം

രാമൻ,	തെ 	െമലി 	കരു ു 	 േദഹം	ആകാവു ത	കുനി ്	
പതു ി	 നി ്	 വി 	 കുല 	്,	 ശരീരഭാരം	 വലതു	 മു ിേല ു ി,
ല ിേല ്	 അെ ാനായി	 കാ ിരു ു.	 വി ിെ 	 ഞാൺ
േനരെ 	 വലി രുെത 	് അയാൾ റിയാം.	 േപശികെള
അനാവശമായി	 അയാൾ	 ആയാസെ ടു ിയി .	 കൃത മായ
നിമിഷ ിനായി	ഇനിയും	കാ ിരി ണം.	അ ്	എയ്താൽ	അത്
െകാേ ിട ്	െകാ ിരി ണം.
"ഏ ാ,	അത	്നീ ു ു .്	 "	ല ്മണൻ	 േജഷ്ഠെ 	 െചവിയിൽ
മ ി .
രാമൻ	 ഒ ും	 പറ ി .	 അയാള െട	 ക കൾ	 ല ിൽ
ഉറ ിരു ു.	 കുടുമയിൽനി ും	 െന ിയിേല ു	 വീണ	 മുടിയിഴകൾ
കാ ിൽ	 ഇളകിെ ാ ിരു ു.	 നീളമു 	 താടിയും	 െവള
അംഗവസ്തവും	കാ ിലിളകി.
കാ ിെ 	ശ ിയും	ദിശയും	കണ ാ ി	വി ിെ 	 ാനം	രാമൻ
ഉറ വരു ി.	അെ േ ാൾ	വസ്തം	തട മാകരുെത ുകരുതി
അയാൾ	തെ 	െവള 	ഉ രീയം	ഒരു	വശേ 	്മാ ിയി .
എേ ാ	അപായസൂചന	 ലഭി തുെകാ ാകാം,	 മാൻ	 ഒരുനിമിഷം
തലയുയർ ി	 അന ാെത	 നി ു.	 തുടർ 	് ശ മായി
ചുരമാ ു തിനിടയിൽ	 അതിെ 	 ചീ ൽ	 രാമന്
േകൾ ാമായിരു ു.	 ചു പാടും	 ശാ മായിരു തിനാൽ



നിമിഷ ൾ കം	 അത്	 വീ ും	 ഇലകൾ	 തി ാൻ	 തുട ി.
ഒ മു ായിരു 	 മാൻകൂ ം	 കുറ കേല 	് നീ ിയത,്	 കാ ിെല
ഇല ാർ ുകൾ ിടയിലൂെട	അവ മായാണ്	അവർ	ക ത.്
"ഭഗവാൻ	 പരശുരാമെ 	 അനുഗഹ ാൽ	 അതിെ 	 സഹജ
വാസനകെള	 അതവഗണി ിരി ു ു."	 ല ്മണൻ	 പതുെ
പറ ു.
"ൈദവ ിനു	 ന ി.	 നമു ിേ ാൾ	 ന 	 ഭ ണമാണാവശ ം.
മി ാതിരി ു..."
ല ്മണൻ	 െപെ ്	 നി ബ്ദനായി.	 ഈ	 മൃഗെ
േവ യാേട ത്,	 അതാവശമാെണ ്	 രാമനറിയാമായിരു ു.
മു തുദിവസമായി	 രാമനും	 സീതയും	 ല ്മണനും
നിർ ാെതയു 	 ഓ ിലായിരു ു.	 അവേരാെടാ ം
മലയവംശജരായ	മലയെ 	മ ൾ 	്േനതൃത ം	െകാടു ു	െകാ ു
ജടായുവുമു ായിരു ു.
വിഭീഷണനുമായും	 ശൂർ ണഖയുമായും	 ഏ മുേ ിവ ത്
കൂടുതൽ	 കുഴ ള ാ ുെമ 	് ജടായു	 മന ിലാ ിയിരു ു.
തിരി ടി ു 	 സാധതയു തുെകാ ്,	 എതയും	 െപെ ്
ഇവിെടനി ു	 ര െ ടാൻ	 ജടായു,	 രാമെന	 നിർബ ി ിരു ു.
വിഭീഷണനും	 ശൂർ ണഖയും	 ല യിെല	 ഉഗേകാപിയായ
രാ സരാജാവ്	രാവണെ 	കുട ിറ കളാണ്.	രാവണൻ	ഉറ ായും
പതികാരം	െചയ്തിരി ും.
േഗാദാവരി ്	 സമാ രമായി,	 ദ ക ിെല	 െകാടുംകാടായ
ദ കാരണ ിെ 	 കിഴേ ാ ാണ്	 അനുജെനയും	 സീതെയയും
കൂ ി	 രാമൻ	 ഓടിയത്.	 ആ	 ഓ ിനിടയിൽ	 ഏെറദൂരം	 അവർ
പി ി കഴി ിരു ു.	 അത	 എള ം	 ആർ ുമവെര
കെ ാേനാ	 പി ുടരാേനാ	 ആകിെ ുറ ായേ ാഴാണ്	 ആ
ഓ ം	 അവസാനി ി ത്.	 മാതമ ,	 ഈ	 അരുവികൾ ും
ജലാശയ ൾ ും	അരികിൽനി ും	അക ുേപായാൽ	 മൃഗ െള
േവ യാടാനു 	 ന 	 അവസരം	 നഷ്ടെ ടുെമ തിനാൽ
ദ കാരണ ിൽ െ ,	ഓ ം	അവർ	അവസാനി ി .
അേയാ യിെല	 രാജകുമാര ാരാണ്	 രാമനും	 ല ്മണനും,
രഘുവിെ 	പിൻഗാമികൾ,	 രഘുവംശ ിെ 	 ാ തപാര ര െ
അഭിമാനേ ാെട	 സംര ിേ 	 അന രാവകാശികളാണവർ.
അവർ ്	 സസ ള ം	 പഴ ള ം	 ഇലകള ം	 മാതംകഴി 	 ശ ി
സംഭരി ാനാകി .
മാൻ,	 ഇളം	 തളിരുകൾ	 തി ു	 സേ ാഷ ിൽ	 മതിമറ ു
അന ാെത	 നിൽ ുകയാണ്.	ആ	 സമയം	അ യ ാൻ	 പ ിയ
സമയമാെണ ്	 രാമന്	 മന ിലായി.	 ഇടതുൈകയിൽ	 വി ്	 ഉറ ി ്
പിടി 	് വലതു	ൈക	 െകാ ു	ഞാൺ,	 തെ 	 ചുേ ാടടു ുംവെര



അയാൾ	 വലി 	 പിടി .	 ഗുരു,	 വസിഷ്ഠമഹർഷി	 പഠി ി 	അേത
രീതിയിൽ	രാമെ 	ൈകമു 	്ഭൂമി ്	സമാ രമായി	ഉയർ ിരു ു.
'ൈകമു ിന്	ബലം	 കുറവാണ്.	അത്	 ഉയർ ുതെ 	 നിൽ ണം.
എ ാശ ിയും	 പി ിെല	 േപശികളിൽനി ാണ്	 വേര ത്.	 പുറം
ഭാഗ ിന്	കരു 	്കൂടുതലാണ്.
'	ഞാൺ	പരമാവധി	പി ിേല 	്വലി ്,	കൂടുതൽ	ശ ിേയാെട,
രാമൻ	ഞാൺ	 വി .	അ ്	 മര ൾ ിടയിലൂെട	 ഒരു	 ശീൽ ാര
ശബ്ദേ ാെട	പറ 	്മാനിെ 	കഴു ിൽ	ശ ിയായി	തറ .	ഒരു
കര ിൽേപാലും	 പുറെ ടുവി ാനാകാെത	 അത്	 കുഴ ുവീണു.
െഞാടിയിടയിൽ	 കരു നായ	 ല ്മണൻ	 ഉറയിൽനി ുരിയ
വാള മായി	 ശബ്ദമു ാ ാെത	 മുേ ാ 	 കുതി .
നിമിഷ ൾ ു ിൽ	അയാൾ	മാനിനരികിെല ി.	ആ	മൃഗ ിെ
വാരിെയ കൾ ിടയിലൂെട	 ഹൃദയ ിേല 	് വാൾ	 ആ ു
കു ിയിറ ി.	മാൻ	മരി െവ ുറ ായേ ാൾ	എ ാ	നായാ കാരും
കാല ളായി	 െച 	 ആചാരവാ ുകൾ	 പ ാ ാപേ ാെട,
േവ മൃ ിെ 	തലയിൽ	െമെ 	തടവിെ ാ ു	ല ്മണൻ	െമെ
മ ി .
'കുലീനനായ	മൃഗേമ	നിെ 	വധി തിന്	എേ ാടു	 മി ു	നിെ
ശരീരം	 എെ 	 ജീവെന	 നിലനിർ ുേ ാൾ,	 േമാ ം
ലഭി ു തുവെര	നിെ 	ആ ാവു	ഇനിയും	യാതതുടരെ '
ല ്മണൻ	 മാനിെ 	 േദഹ ുനി ും	 അ ്	 വലി രി
വ ിയാ ിെ ാ ിരിെ 	രാമൻ	സേഹാദരെ 	അരികിെല ി.
'ഇതിനിയും	 ഉപേയാഗി ാം'	 ആകാശ ിലൂെട	 ചില െകാ ്
പറ ുേപാകു 	പ ികെള	 േനാ ു തിനിടയിൽ	വ ിയാ ിയ
അ ു	 വാ ി	 ആവനാഴിയിേല 	് ഇ െകാ ്	 രാമൻ	 മ ി .
പ ികൾ	 കൂ േ ാെട	 ചില െകാേ യിരു ു.
അകെലനി ുേമയു 	 മാൻ	 കൂ വും	 പരി ഭമെമാ ും	 കാണി ി .
അവരുെട	 കൂ ിൽ	 ഒരാെള	 െകാ ത്	അവർ	അറി ിരു ി .
ന 	 ഒരു	 നായാ 	 സാധമായതിന്	 രു ദഭഗവാെന	 രാമൻ	 മനസാ
വ ി .	അവരുെട	വാസ ലം	ആരും	അറിയാതിരി ുക	എ ത്
വളെര	പധാനമായിരു ു.

മാനിെ 	കാലുകൾ	നീളമു 	 ഒരു	കഴിയുെട	നടുവിൽ,	ക ിയു
വ ിെകാ ു	 േചർ ുവരി ുെക ി.	കഴിയുെട	ഒര ം	 േതാളിേല ി
രാമൻ	മു ിലും	മെ യ െമടു 	ല ്മണൻ	പി ാെലയും	െകാടും
കാ ിലൂെട	നട ു.	അവർ ിടയിലായി	കഴയുെട	നടുവിൽ	 മാനിെ
ചലനമ 	േദഹം	തൂ ിയാടു ു ായിരു ു.



"ഹാവൂ...	 കുെറ	 ദിവസ ിനുേശഷം	 ഒരു ഗൻ	 ഭ ണം.”
ല മണൻ	പറ ു.
രാമെ 	 ചു ിൽ	 ഒരു	 െചറുചിരി	 വിടർെ ിലും	 അയാൾ
നി ബ്ദ	നായിരു ു.
"ഇതിെന	ന ാെയാ 	്പാചകംെച ാൻ	നമു ാകിേ 	േജഷ്ഠാ?
"ഇ ,	 കഴിയി .	 പുക	 ഉയർ ാൽ	 ന ുെട	 വാസ ാനം	അവർ
ക ുപിടി ും."
"ന ൾ	 അത ്	 ജാഗത	 കാണി േണാ?	 ഇതുവെര	 അവർ
ആകമി ാൻ	 വരാ 	 ിതി ്,	 ന െള	 ക ുപിടി ാൻ
അവർ ായിെ ുറ േ .	 മാതമ 	 ന ൾ	 മ ാേരാടും
വഴിയിെല ും	 ഏ 	 മു ിയി മി േ ാ..?	 പിെ െന	 ന ൾ
എവിെടയാെണ ്	 അവരറിയും?	 ദ ക ിെല	 കാടുകൾ
െപെ ാർ ും	കട ുവരരാനാവാ 	നിബിഡവുമാണ്."
"ഒരു	 പേ ,	 നീപറയു തു	 ശരിയാകാം.	 പേ ,	 ഒരു
പരീ ണ ിന്	 ഇേ ാൾ	 ഞാനി .	 ഈ	 അവ യിൽ
സുര ിതമായിരി ുക	എ താണു	 പധാനം."	രാമെ 	വാ ുകൾ
േക േ ാൾ	 ല ്മണനു	 നിരാശേതാ ിെയ ിലും	 അയാൾ	 ഒ ും
പറ ി .
"എ ായാലും	 തളിരിലയും	 ഔഷധെ ടികള ം
തി ു തിെന ാൾ	 േഭദമാണിത്.	 അനുജെന	 തിരി ു
േനാ ാെത	രാമൻ	പറ ു.
"അതിെലാരു	സംശയവുമി 	".	ല ്മണൻ	പറ ു.
േജഷ്ഠാനുജ ാർ	ഏെറദൂരം	നിശബ്ദരായി	നട ു.
"ഏ ാ,	 എേ ാ	 ഗൂഢാേലാചന	 നട ു ു .്	 എ ാെണ ്
എനി ു	മന ിലാകു ി .	ഒരുപേ ,	ഭരേത ൻ...?"
"ല ്മണാ"	രാമെ 	ശബ്ദ ിൽ	ഒരു	ശാസന	ഒളി ിരു ു.
രാമെന	നാടുകട ിയേശഷം	ഭരതെനയാണ്	പിതാവായ	ദശരഥൻ,
അേയാ യിെല	 രാജാവായി	 അഭിേഷകം	 െചയ്തത.്	 രാമൻ
കഴി ാൽ	 മൂ യാൾ	 ഭരതനാണ്.	 ഇളയവരാണ്	 ല ്മണനും
ശതുഘ്നനും.	അവരാകെ 	 വത സ്തമായ	 കുറുകൾ	 പുലർ ു
ഇര കള ം!	 അ ാരണ ാൽ	 പരസ്പരം	 വഴിപിരി ുവരും.
അേയാ യിെല	 രാജധാനിയിൽ	 ഭരതെനാ ംനിൽ ാൻ
ശതുഘ്നൻ	 തീരുമാനി േ ാൾ	 ഒരു	 സേ ാചവും	 കൂടാെത
രാമെനാ ം	കഠിനമായ	വനവാസമാണ്	ല ്മണൻ	സ ീകരി ത്.
പേ ,	ഭരതേനാടു 	രാമെ 	അ മായ	സ്േനഹ ിൽ,	സേത,
എടു ുചാ ാരനായ	 ല ്മണന്	 സേ ഹമു ായിരു ു.
നീതിമാനായ	 േജഷഠേനാട്,	 ഭരതെ 	 കുത െള ുറി ്
മു റിയി ്	 െകാടുേ ത	്തെ 	കടമയാെണ 	 ഭാവമായിരു ു
ല ്മണന്,



"ഏ ന്	 ഞാൻ	 പറയാൻവരു തു	 േകൾ ു ത്
ഇഷ്ടമാകിെ റിയാം.	 പേ ,	എനി ുറ ാണ്,	അയാൾ	എേ ാ
ഒരു	 െകണി	 ഒരു ിയി ്..."	 രാമെ 	ശാസന	 മന ിലാ ിയി ം
ല ്മണൻ	പറ ു.
"ശരി,	 അതിെലത	 സതമുെ ്	 നമു ു	 ക ുപിടി ാം."
ല ്മണെ 	 വാ ുകെള	 പൂർ ിയാ ാൻ	 അനുവദി ാെത
രാമൻ	പറ ു.
"പേ ,	 ന െള	 സഹായി ു വെരയാണ്	 ആദ ം	 ന ൾ
കെ േ ത.്	ജടായു	പറ ത്	ശരിയാണ്.	ഈ	 പേദശ ു
മലയപുതരുെട	 താവളം	 കെ േ ത	് അതാവശമാണ്.
അവെര ിലും	ന െള	സഹായി ുെമ 	്വിശസി ാം.	സത ിൽ
ആെരയാണ്	 കൂടുതൽ	 വിശസിേ െത 	് എനി റിയിേ ാ.
ഒരു	 പേ ,	 ന ുെട	 ശതു െള	ആ	 കഴുകൻ	 മനുഷൻ	 ജടായു
സഹായി ു ുെ ിേലാ?"
ജടായു	 ഒരു	 നാഗനാണ്.	 ൈവരൂപ േ ാെട	 ജനി 	 മനുഷ രിൽ
െ യാൾ.	 മ 	് നാഗ ാേരേ ാെല	 ജടായുവിനും	 ജ നാ	അേനകം
ൈവരുപ ള ായിരു ു.	 നർ ദാനദിയുെട	 വട ായി	 ഏഴു
നദികള െട	നാെട ്	അറിയെ ടു 	സപ്തസി ുവിൽ,	എ ാവരും
ഭയ ുകയും	 െവറു ുകയും	 െച ,	 ഭഷ്ടരാ െ 	 ഒരു
വർ മാണ്	 നാഗ ാർ.	 ജടായുവിെ 	 വായ,	 ക ിയു തും
കൂർ തുമായ	 ഒരു	 െകാ ുേപാെല	 ത ിനി ിരു ു.
തലമുടിയി ായിരു ുെവ ിലും,	മുഖ ു	മുഴുവൻ	മൃദുവായ	 േരാമം
ഉ ായിരു ു.	 മനുഷനാെണ ിലും	 ജടായുവിെന	 ക ാൽ	 ഒരു
കഴുകെനേ ാെല	േതാ ുമായിരു ു.	ജടായുവിെന	രാമൻ	കൂടുതൽ
വിശസി ാൻ	തുട ിയിരു ു.
"സീതയ് ്	ജടായുവിെന	വിശ ാസമാണ്.	എനി ും	ജടായുവിെന
വിശ ാസമാണ്.	 അതിനാൽ	 നീയും	 അയാെള	 വിശസി ണം."
ഒരവസാനവാെ േപാെല	രാമൻ	പറ ു.
ല ്മണൻ	നി ബ്ദനായി.	അവർ	വീ ും	കുെറദൂരം	നട ു.

"േജഷ്ഠാ,	അ ിെന	 ഭരേത ൻ	 പവർ ി ുെമ ു	കരുതു ത്
യു ിരഹിതമാെണ ു	േതാ ു െത ുെകാ ാണ്?"
' !്'	 അ രം	 വാ ുകൾ	 േകൾ ു ത്	 തനി ിഷ്ടമെ
അർ ിലാണ്	രാമൻ	ശബ്ദമു ാ ിയത്.
"ശ ി ൂ."	 ല ്മണേനാട്	 നിശബ്ദനാകാൻ	ആംഗ ം	 കാണി
െകാ 	്രാമൻ	പറ ു.
ല ്മണൻ	തെ 	െചവി	വ ംപിടി .	അയാള െട	ശരീര ിലൂെട



ഒരുമി ൽ ിണർ	പാ ു	കയറി.	ആേരാ	ഭയ ്,	അലറി രയു
ശബ്ദം	അവർ	 േക .	 ഭയേ ാെട	 രാമൻ	 ല ്മണെന	 േനാ ി.
ദൂെര	 നി ായതിനാൽ	 ആ	 കര ിൽ
വളെരേനർ തായിരുെ ിലും	അത്	സീതയുെട	ശബ്ദമാെണ ്
അവർ	 േവഗ ിൽ	 തിരി റി ു.	 അവൾ	 തെ 	 ഭർ ാവിെന
കര ു	വിളി ുകയാണ്.
രാമനും	 ല ്മണനും	 മാനിെന	 താെഴയി 	് പരി ഭാ ിേയാെട
മുേ ാേ ാടി.	 താത് ാലിക	 വാസ ല ുനി ും	അവർ	 വളെര
ദൂെരയാണു ത.്	 അസ രായി	 ബഹളംവയ് ു
പ ികള െട	 ശബ്ദേ ാൾ	 ഉ ിലായി	 സീതയുെട	 ശബ്ദം
അവർ ്	േകൾ ാമായിരു ു.
'രാമാ.........!'
സീതയുെട	ചില ി 	ശബ്ദം	വ മായും	അവർേക .
'സീേത',	രാമൻ	 ഭാ െനേ ാെല	അലറിവിളി െകാ ്	കാ ിലൂെട
ഓടി.
യു സ നായി	ല ്മണൻ	തെ 	വാൾ	ഉറയിൽനി ുരി.
'രാമാ.....'
'അവെള	 െവറുെത	 വിടു'	 തട മായിനി 	 വ ി ടർ കെള
െവ ിയരി ,്	രാമൻ	േകാപേ ാെട	ഉറെ 	പറ ു	.
'രാമാ'....
'സീേത	 ...'	 രാമൻ	 തെ 	 വി 	 മുറുെക	 പിടി .	 അവരുെട
താമസ ലെ ാൻ	ഇനിയും	കുറ ദൂരെമയു .
'രാ...'
വിളി 	വാ 	്പൂർ മാകാെത	സീതയുെട	ശബ്ദം	നി ു.
അരുതാ െതാ ും	 ചി ി ാതിരി ാൻ	 ശമി െകാ ്
തകർ 	 ഹൃദയവുമായി	 അയാൾ	 കുതി ുകയായിരു ു.
ആശ കൾ	 മന ിൽ	 ഇരു ുകൂടി.	 െപെ ,്	 കറ ു
യ പ യുേടതുേപാെല,	ഉ ിലു 	ശബ്ദം	അവർ	േക .	ഇതിന്
മുൻപ്	എേ ാേഴാ	ആ	ശബ്ദം	അവർ	േക ി .്	രാവണെ 	പറ ും
വാഹനമാണത.്	അതപൂർ മായ	പുഷ്പക	വിമാനം.
'അരുത.്....	 "	 ഓടു തിനിടയിൽ	 തെ 	 വി ്	 മുറു ിെ ാ ു
രാമൻ	അലറി.	അയാള െട	ക ിൽനി ും	ക ീർ	അടർ ുവീണു.
അവരുെട	വാസ ലേ 	്സേഹാദര ാർ	പാ ു	കയറി.	അത്
പൂർ മായും	തകർ 	നിലയിലായിരു ു.	അവിെട ാം	േചാര	വീണു
കിട ിരു ു.
"സീേത..."	രാമൻ	വിളി .
പുഷ്പകവിമാനം	 അേ ാേഴ ും	 ആകാശേ ്	 അതിേവഗം
െപാ ിയിരു ു.	 രാമൻ	 മുകളിേല ുേനാ ി	 വിമാന ിനുേനെര
െപെ ്	 അെ യ്തു.	 േകാധ ാലു ,	 നി ഹായവും



ദുർബലവുമായ	 ഒരു	 തിരി ടി.	 അേ ാേഴ ും	 വിമാനം	 വളെര
ഉയര ിെല ിയിരു ു.
"സീേത..."	രാമൻ	അലറിവിളി .
എ ാണു ായെത റിയാൻ	 ല ്മണൻ	 ഭാ െ േ ാെല
അവിെട	 മുഴുവൻ	 അല ു	 നട ു.	 െകാ െ 	 പടയാളികള െട
ശരീര ൾ	അവിെടെയ ും	ചിതറി ിട ിരു ു.	പേ 	സീതെയ
അവിെടെയ ും	ക ി .
"കുമാ...രാ	 ...	 രാമാ..."	 ബലഹീനമായ	 ആ	 ശബ്ദം	 രാമൻ
തിരി റി ു.	 അയാൾ	 മുേ ാ 	 കുതി .	 ര ിൽ	 കുളി
അംഗഭംഗം	വ 	നാഗൻ	ജടായുവാണ്.
"ജടായു..."
അതീവ	 ഗുരുതരമായി	 മുറിേവ 	 ജടായു	 സംസാരി ാൻ	 ഏെറ
പണിെ .
"അയാളാണ്..."
"എ ?്	"
"രാവണൻ,	അയാളാണ്	േദവിെയ	ത ിെ ാ ു	േപായത.്"	ദൂേര ്
ഒരു	 െപാ േപാെല	 മായു 	 വിമാനെ 	 രാമൻ	 േ ാഭേ ാെട
േനാ ി.	ദയനീയമായി	വിളി ...
'സീേത!!!'



ര ്	

കാലം:	 	ആദ 	സംഭവ ൾ ും	33	വർഷ ൾ 	്മുൻപ്,
ലം:	 	ഭാരത ിെല	പടി ാറൻ	സമു ദ ിെല	കരാചപ

തുറമുഖം.

"ഭഗവാെന	 പരശുരാമാ,	 അനുഗഹിേ ണേമ!."
സപ്തസി ുവിെല	 സർവാധിപൻ	 നാൽ തുകാരനായ
േകാസലരാജൻ,	ദശരഥൻ	പാർ ി .
സപ്തസി ുവിെല	ചകവർ ി,	തല ാനമായ	അേയാ യിൽ
നി ്	 രാജ ിനു	 കുറുെക	 സ രി 	് പടി ാെറതീരേ ്
പടനീ ം	 നട ിയിരി ുകയാണ്.	 കലാപകാരികളായ	 ചില
ക വട ാർ ്,	 ത 	 ശി െകാടു ്	 രാജനീതി	 എെ ്
അവെര	 പഠി ി ാനാണ്	 ൈസനസേമതമു 	 യാത.
യുേ ാ ുകനായ	 ദശരഥൻ,	 പിതാവ്	 അജൻ	 ശ മാ ിയ
സാമാജ ിെ 	വിസ്തൃതി	വർ ി ി	 ാനു 	 ശമ ിലായിരു ു
.
ഭാരത ിെല	 വിവിധ	 ഭാഗ ളിലു 	 രാജ ൾ	 കീഴട ി,
രാജാ ാരിൽനി ും	 ക ംവാ ിയും,	 ചില	 രാജാ ാെര
ാന ഭഷ്ടരാ ിയും	 തെ 	 േമൽേ ായ്മ

അംഗീകരി ി െകാ ാണ്	 ദശരഥ	രാജാവ്	വിശചകവർ ിയായി
വാഴ്ച െ ത.്
"പേഭാ,	 ഈ	 ഗാമം	 മാതമ 	 നശി ി െ ിരി ു ത്;	 ന ൾ
നിൽ ു തിന്	അൻപതുൈമൽ	 ചു ളവിലു 	എ ാ	 ഗാമ ള ം
ശതു ൾ	 നശി ി 	 കഴി ു.	 ച മൃഗ ള െട	 ശരീരമി
കിണറുകളിെല ാം	മലിനെ ടു ി.	വിളകൾ	നിഷ് രുണം	ക ി
ചാ ലാ ി.	 എ ാഗാമ ള ം	 അവർ	 തകർ ്	 തരി ണമാ ി."



ദശരഥെ 	സർ 	ൈസനാധിപൻ	മൃഗാസൻ	പറ ു.
"ഭൂമി	 എരി കള ു 	 യു ത ം."	 േകകയരാജാവായ
അശപതി	പറ ു.
അശപതി,	 ദശരഥെ 	 മി തം	 മാതമ ,	 ദശരഥെ 	 പ ിയും
തനി 	് ഏ വും	 പിയെ വള മായ	 ൈകേകകിയുെട	 പിതാവു
കുടിയാണ്.
"അെത,	 അെത.	 നമു ്	 ഭ ണമാേക െത ാം
അ ി ിരയായി ഴി ു.	 ഇ െനയായാൽ	 അ ുല ം
ഭട ാരു 	 ന ുെട	 ൈസനെ 	 തീ ിേ ാ ാൻ	 നമു ാകി ."
അവേരാെടാ മു 	മെ ാരു	രാജാവു	പറ ു.
"നാശം,	 ആ	 അപരിഷ്കൃതനായ	 ക വട ാരൻ	 കുേബരൻ
എ ിെനയാണ്	 ഈ	 ൈസനികത െമാെ 	 മന ിലാ ിയത്?
ദശരഥൻ	 േചാദി .	 ൈവശേരാടുേതാ ിയ	 തിയസഹജമായ
പു ം	മറ 	വയ് ാൻ	ദശരഥനായി .
സപ്തസി ുവിെല	 രാജാ ാർ	 യു ം	 വിജയി ്
പിടിെ ടു ു 	 ധനം	 അവർ ്	 സ മാണ്.	 എ ാൽ,
ക വടലാഭ ിലുെട	 േനടു 	ധനം	പിടിെ ടു ാനു 	അവകാശം
രാജാ ാർ ി .	 ക വട ിലൂെട	 ചൂഷണംെച 	 ൈവശർ,
എേ ാഴും	 അവേഹളി െ 	 കൂ രായിരു ു.	 അവരുെടേമൽ
കർ ശമായ	 നിയ ണ ള ം	 രാജാവ്	 ഏർെ ടു ിയിരു ു.
സപ്തസി ുവിെല	 തറവാടി മു വർ,	അതുെകാ ്	 ത ള െട
കു ികെള	 വ ാപാരികളാ ാൻ	 ഇഷ്ടെ ിരു ി .
േയാ ാ ളാവാേനാ,	 അെ ിൽ	 മേ െത ിലും
െതാഴിലിേലർെ ടാേനാ	 ആണ്,	 അവർ	 മ െള	 േപരി ി ത്.
അതിനാൽ	 പല	 രാജ ളിെലയും	 വണി ുകള െട	 വംശം
വർഷ ളായി	 യി െകാ ിരു ു.
യു ളിൽനി ും	ആവശ ിന്	 ധനം	 ലഭ മാകാെത	 ഖജനാവ്
െപെ ു	 ശൂന മായി.	 ലാഭമു ാ ാൻ	 അനുേയാജ മായ
ഏതവസര ിലും	 ല യിെല	 വ ാപാര	 രാജാവായ	 കുേബരൻ,
സപ്തസി ുവിെല	 എ ാ	 രാജ ൾ ും	 തെ 	 സ ും
വിദഗ് േസവന ള ം	വാഗ്ദാനം	െചയ്തിരു ു.	ഭീമമായ	വാർഷിക
പതിഫലം	 വാഗ്ദാനം	 െചയ്തുെകാ ്,	 അേയാ യിെല
രാജാവായിരു 	 അജൻ,	 കു ക	 വ ാപാരാവകാശം	 കുേബരന്
നൽകിയിരു ു.	ആ	 പതിഫല ുക	സപ്തസി ു	സാമാജ ിെല,
തെ 	അധീനതയിലു 	എ ാ	 രാജ ൾ ും	അജൻ	 വിതരണം
െചയ്തിരു ു.	സാമാജ ിൽെ 	 മ 	് രാജ ള െട	സാ ിക
േസാതസ്,	 അേയാ 	 ആയതിനാൽ	 അേയാധയുെട	 കീർ ി
െപരുകിെ ാ ിരു ു.	 എ ാൽ,	 ദശരഥൻ	 രാജാവായേ ാൾ,
അേയാ ു	 െകാടു ാനു 	 വാർഷിക	 വിഹിതംേപാലും



കുേബരൻ	ഏകപ ീയമായി	െവ ി ുറ .
െവറുെമാരു	 ക വട ാരെ 	 ഈ	 ധാർഷ്ട ിന്	 ത
ശി െകാടു ാനാണ്	 സാമ രാജാ ാെര	 സ ം
ൈസനവുമായി	 ഏേകാപി ി 	് ദശരഥൻ	 കരാചപയിേല ്
പടനയി ത്.
"സത ിൽ	 കുേബരന 	 പേഭാ,	 ഇതിനുപി ിൽ
ചരടുവലി ു ത.്"	മൃഗാസൻ	പറ ു.
"പിെ 	ആരാണ്?	"	ദശരഥൻ	േചാദി .
"അയാെള ി	 നമു ്	അതെ ാ ും	അറിവി .	 േക ിടേ ാളം
അയാൾ ്	 മു തുവയ ിലധികം	 പായമു ാവി .	 കുേബരെ
വ ാപാര	 സുര ാേസനയുെട	 തലവനായി	 അയാൾ	 േചർ ി ്
അധികമായി ി .	 കുറ 	 കാലംെകാ 	് കൂടുതൽ	 ആള കെള
ൈസന ിൽ	 േചർ ്	 ശ മാെയാരു	 േസനയ് ും	 അയാൾ
രൂപംനൽകിയി ്.	എെ 	അറിവിൽ	അയാളാണ്	 നമുെ തിെര
തിരിയാൻ	കുേബരെന	േപരി ി ത്."
"എനി തിൽ	അദ്ഭുതെമാ ും	േതാ ു ി .	സപ്തസി ുവിെ
ശ ിെ തിെര	 പവർ ി ാനു 	 ൈധരെമാ ും	 ആ
െപാ ടിയൻ	 കുേബരനുെ ു	 േതാ ു ി ."	 അശപതി
പറ ു.
"അയാൾ	 ആരാണ്?	 എവിെടനി ാണ്	 അയാൾ	 വരു ത്?
ദശരഥൻ	േചാദി .
"അയാെള ുറി ്	 അധികെമാ ുമറിയി 	 പേഭാ."	 മൃഗാസൻ
പറ ു.
"അയാള െട	േപെര ിലും	അറിയാേമാ?"
"അതറിയാം.	രാവണൻ	എ ാണ്	അയാള െട	േപര്."

അേയാ യിെല	 െകാ ാര ിെ 	 തള ിലൂെട	 െകാ ാരം
ചികി ക	 നീലാ ന	 തിര ി ്	ഓടിേ ായി.	 െകാ ാര ിൽ	 ഉടൻ
ഹാജരാകാനാവശെ െകാ ്,	 രാജാവിെ 	 പഥമപ ി
കൗസലയുെട	 സകാര 	 ക ന	 അവർ ്	 ലഭി ത്
സ കഴി ി ാണ്.
ദ ിണേകാസല ിെല	രാജാവിെ 	പുതി	കൗസലെയ	ദശരഥൻ
വിവാഹം	 കഴി ി ,്	 പതിന ുവർഷം	 കഴി ിരു ു.	 സൗമവും
അട വുമു 	 പകൃതമാണ്	കൗസല ു ത.്	 പേ ,	 പതിന ു
വർഷമായി ം	 ചകവർ ി 	് അന രാവകാശിെയ	 നൽകാൻ
കഴിയാ തിലു 	ദുഃഖം	കൗസലെയ	അല ിയിരു ു.	തനിെ ാരു
അന രാവകാശി	 ഇ ാ തിെ 	 നിരാശയിലാണ്



േകകയരാജ െ 	 അതിശ നായ	 രാജാവും	 തെ 	 അടു
സുഹൃ ുമായ	 അശപതിയുെട	 പുതി	 ൈകേകയിെയ	 ദശരഥൻ
വിവാഹം	 കഴി ത്.	 അതിസു രിയായ	 ൈകേകയിയുെട
ആകാരസൗഷ്ടവ ിൽ	 രാജാവ്	 മതിമയ ി	 കഴിെ ിലും
ൈകേകയിയിലും	രാജാവിന്	സ തികള ായി .
ദശരഥൻ	 പി ീട്	 വിവാഹം	 കഴി ത്	 കാശിയിെല	 രാജകുമാരി
സുമി തെയയാണ്.	 കർ ശ ാരിയാെണ ിലും
വിനയമു വളായിരു ു	സുമി ത.	അകമരാഹിത ിന്	 േപരുേക
പുണനഗരമായ	 കാശി,	 രു ദഭഗവാെ 	 ആ ാവിെന
കുടിയിരു െ 	 നഗരമായിരു ു.	 പേ ,	 സുമതയ് ും
അന രാവകാശിെയ	സ ാനി ാനായി .
അന രാവകാശിയി ാെത	 ദശരഥൻ
നിരാശനായിരി ുേ ാഴാണ്	 കൗസല 	 ഗർഭിണിയായ	 വാർ
അയാള െട	 കാതിെല ു ത്.	 അേ ാൾ	 അവരുെട
ആ ാദ ിനതിരി ായിരു ു.	 എ ിലും	 യാെതാരു	 ബു ിമു ം
കൂടാെത	കു ിെന	 പസവി ു തിൽ	രാ ി 	്േവവലാതിയും
ഉത്കണഠയുമു ായിരു ു.	തെ 	പിതാവിെ 	െകാ ാര ിൽനി ു
വ വരാണ്	 കൗസലെയ	 ശുശൂഷി ാൻ	 ഒ മു ായിരു ത.്
രാജചികി കയായ	 നീലാ ന	 അവരിൽ	 പധാനിയാണ്.	 ഒരു
അന രാവകാശി	 അേ ാഴു ാകു തിെല	 രാഷ് ടീയ
അനുമാന ൾ	അറിയാവു തുെകാ ്	വിപുലമായ	സുര യാണ്
കൗസല 	 ഒരു ിയിരു ത.്	 ഇത്	ആദമായ 	 നീലാ നെയ	ക ന
െകാടു ു	 വിളി ി ു ത്.	 അനാവശമായ	 കാര േളാർ ്
ഭയെ ടുേ ാെഴാെ 	 അവെര	 വിളി ി ി ്.	 അവർ
അർ ണേബാധേ ാട്	 ഒരു	 തര ിലുമു 	 നീരസവും
കാണി ാെത	കുേറാെട	തെ 	േജാലി	െചയ്തു.
ഇപാവശ ം	 യഥാർ മായി െ 	 ഭവി .	 രാ ി ു
പസവേവദന	തുട ി.
സുഖമായി	ഒരാൺകു ിെന	 പസവി േണ!	ഓടു തിനിടയിലും
നീലാ ന	പരശുരാമേനാടു	പാർ ി .

"നിെ 	 ലാഭ ിെ 	 പ ിൽ	 ഒൻപതും	 ന ുെട	 വാർഷിക
വിഹിതമായി	പുന ാപി ുവാൻ	ഞാൻ	നിേ ാടു	കൽ ി ു ു.
പകരമായി	 ഞാൻനിെ 	 ജീവി ാൻ	 അനുവദി ാം".	 ദശരഥൻ
ദൃഢസര ിൽ	പറ ു.
ഒ ുതീർ ിെല ാനു 	 അവസാനശമെമ നിലയിൽ,	 ഒരു
ദൂതെന	കുേബരനരികിേല 	് ദശരഥൻ	അയ ിരു ു.	കുേബരനും



ദശരഥനും	 േനരി 	 കൂടി ാഴ്ചയ് ്	 അ െനയാണ്
വഴിതുറ ത്.
കരാചപ	 േകാ യ് ും	 ദശരഥെ 	 ൈസനിക ാവള ിനും
ഇടയിലു 	 ഒരു	 കടൽ ീരമായിരു ു	 കൂടി ാഴ്ച ായി
െതരെ ടു ത.്	 അശപതി,	 മൃഗാസൻ,	 തുട ി	 ഇരുപേതാളം
പടയാളികളട ു 	സുര ാൈസന ം	 ദശരഥെനാ മു ായിരു ു.
കുേബരനും	 േസനാ	 േമധാവി,	 രാവണേനാെടാ ം	 ഇരുപതു
പടയാളികൾെ ാ മാണ്	എ ിയത്.
കൂടാര ിനു ിേല ്	തടിയനായ	കുേബരൻ	തെ 	േദഹവും	വ ്
കഷ്ടെ 	 കട ുവരു ത്	 ക േ ാൾ	 സപ്തസി ുവിെല
പടയാളികൾ ്	പരിഹാസമട ാൻ	കഴി ി .	എഴുപതുകാരനായ
ല യിെല	 ആ	 വ ാപാരി ്	 വലിയ	 ശരീര ിനു	 േചരാ
ശിശുസഹജമായ	 മുഖ	 മാണു ായിരു ത.്	 തലയിൽ
അവിടവിെടമാതേമ	 മുടി	 ഉ ായിരു .	 മൃദുവായ	 െവള ചർ ം
അയാള െട	 പായം.	 നേ 	 കുറ കാണി .	 ന 	 കടുംപ മു ും
ഇളംചുവ നിറമു 	 ഉ രീയവുമാണ്	 അയാൾ	 ധരി ിരു ത്.
അമിതമായി	ആഭരണ ൾ,	അയാൾ	വാരിവലി ണി ിരു ു.
'ഈ	 വി ിയായ	 െപാ ാരന്,	 എെ
േതാൽ ി ാനാകുെമ ്	അയാൾ	കരുതു ു ാകുേമാ?	അയാള െട
പൗരുഷമി ാ 	 പകൃതം	ക േ ാൾ	ദശരഥൻ	കുേബരെന ുറി ്
ചി ി .
"മഹാപേഭാ,	ആ	നിലയിൽ	ലാഭവിഹിതം	നൽകാൻ	ബു ിമു ാണ്
ഞ ള െട	 െചലവ്	 വ ാെത	 ഉയരുകയും	 ലാഭം	 വിചാരി ത	 ..."
കുേബരൻ	വികാരപരവശനായി	പറ ു.
"നീ	 വൃ ിെക 	 വ ാപാരത ൾ	 എേ ാടു	 പേയാഗി രുത്.
ഞാൻ	 ക വട ാരന ;	 ചകവർ ിയാണ്.
സംസ് ാരമു വർ ്,	 അതിെ 	 വത ാസമറിയാം."	 ദശരഥൻ
േമശയിൽ	ആ ിടി െകാ ്	ഉ ിൽ റ ു.
കുേബരൻ	ചി ാവിവശനാകു ത്	ദശരഥൻ	ശ ി .	കരാചപയി
േല ു 	 വ ൻ	 പടനീ ം	 അയാെള	 അ ര ി ിരു ു.
ഇതേ ാളം	 വെര	 കാര െള ുെമ 	് ആ	 ക വട ാരൻ
കരുതിയി ാവി .	കർ ശമായ	വാ ുകൾെകാ ്	കുേബരെന
അയാള െട	 നിലപാടിൽ	 നി ും	 പി ിരി ി ാെമ ്	 ദശരഥൻ
വിചാരി .
ന ായമായ	 നിലയിൽ	 ലാഭ ിെ 	 ര ുശതമാനം	 ൈകവശം
വയ് ാൻ	 കുേബരെന	അനുവദി ാെമ ും	 ചില	സമയ 	് ചില
വി വീഴ്ചകൾെകാ 	് പശ്ന ിന്	 കുറെ ാരു	 പരിഹരിഹാരം
കാണാൻ	കഴിയുെമ ും	ദശരഥൻ	ഊഹി .
"െത കൾ	െപാറു ്	എനി ു	നിേ ാട്	ദയകാ ാനാകും.	പേ ,



നിെ 	 പിടിവാശി	 ഉേപ ി ്	എെ 	 നീ	അനുസരി ണം."	 വളെര
തീ ണമായ	രീതിയിൽ	ദശരഥൻ	പറ ു.
കുേബരെ 	 െതാ 	 വര ിരു ു.	 അയാൾ	 വിവശതേയാെട
ഒളിക ി ്	 തെ 	 വലതുഭാഗ 	് നിർവികാരനായിരു 	 രാവണെന
േനാ ി.	രാവണെ 	ഉയരമു 	ശരീരം	ഭയംജനി ി ു തായിരു ു.
അയാള െട	 തവി നിറമു 	 ശരീര ിൽ	 യു ംെചയ്ത്	 മുറിേവ
പാടുകള ം	 വസൂരിയുെട	 കലകള ം	 വ മായി	 കാണാമായിരു ു.
കന 	 താടി ും,	 മുഖെ 	 പാടുകൾ	 മറയ് ാൻ	 കഴി ി .
ഇരുവശ ളിലും	താേഴയ് ിറ ിയ	 മീശ,	അയാള െട	 ഭീഷണമായ
രൂപെ 	കൂടുതൽ	തീ ്ണമാ ി.	 െവള 	 മു ും	 െവ യുെട
നിറമു 	 അംഗവസ്തവുമായിരു ു	 അയാൾ	 ധരി ത്.
ശിര ിലണി 	തല ാവിന്	ഇരു	വശ ളിലും	ആറി ു	നീളമു
ഭയെ ടു ു 	ഓേരാ	െകാ ുകൾ	ഉ ായിരു ു.
തെ 	 േസനാേമധാവി	 ഒ ം	 കൂസലി ാതിരി ു തു	 ക േ ാൾ
കുേബരൻ	നി ഹായതേയാെട	ദശരഥെന	േനാ ി.
"മഹാപേഭാ,	ഞ ൾ	 ഒരുപാട്	 പശ്ന െള	 േനരിടു തുെകാ ്
ഞ ള െട	നിേ പ	മൂലധനം..."	കുേബരൻ	പറ ു.
"കുേബരാ,	 നീ	 എെ 	 മ	 പരിേശാധി ുകയാണ്.
സപ്തസി ുവിെല	 ചകവർ ിെയയാണ്	 നീ	 പേകാപി ി ു ത്.
രാവണെന	ശ ി ാെത	കുേബരെന	േനാ ി	ദശരഥൻ	പറ ു.
"എ ാലും	എെ 	പേഭാ."
"േനാ ്,	 നീ	 ഞ ൾ വകാശമായി	 കി ാനു 	 ലാഭവിഹിതം
തുടർ ും	നൽകാൻ	ത ാറെ ിൽ	നാെള	ഈസമയം	നിെ 	ജീവൻ
കാണി .	ആദ ം	നിെ 	ദുർ ലമായ	േസനെയ	ഞാൻ	േതാൽപി ും.
പിെ ,	 ശപി െ 	 ആ	 ദ ീപിേല ുവ ്	 നിെ 	 നഗരെ
അ ി ിരയാ ും."
"പേ ,	ഞ ള െട	 ക ലുകള െട	 െചലവും	 െതാഴിൽ ൂലിയും,
പല	പശ്ന ള തിനാൽ"...
"നിെ 	 പശ്ന െളാ ും	 എനി റിയ ."	 ദശരഥൻ
േകാപേ ാെട	ഉ ിൽ	പറ ു.
"താ ൾ	സ തി ും,	 നാെള	 കഴി ാൽ"	 രാവണൻ	 മൃദുവായി
പറ ു.
ദശരഥൻ	 രാവണെന	 രൂ മായി	 േനാ ി.	 തെ
സംഭാഷണ ിനിടയിൽകയറി	 സംസാരി 	 േസനാധിപതിയുെട
ധി ാരം	ദശരഥെന	െചാടി ി .
"നിനെ െന	ൈധര ംവ ു	ഇ െന	സംസാരി ാൻ...?"
"നി ൾ ്	എ ിെന	ൈധര ം	വ ു	 ദശരഥാ?"	ശബ്ദമുയർ ി
രാവണൻ	േചാദി .
ദശരഥനും	അശപതിയും	മൃഗാസനും	െഞ േലാെട	നി ബ്ദരായി.



േകവലം	 ഒരു	 സുര ാേസനയുെട	 തലവന്	 സപ്തസി ുവിെല
ചകവർ ിെയ	 േപെരടു 	്വിളി ്	സംസാരി ാൻ	മാതം	തേ ടം
എവിെട	നി ു ായി?
"ഞാൻ	 നയി ു 	 േസനെയ	 േതാൽ ി ാൻ	 സാധി ുെമ ്
ഭാവനയിൽ	 കാണാൻ	 മാതം	 നി ൾ ്	 എ െന	 ൈധര ം
ഉ ായി?"	ഭീകരെമ ിലും	സമചി തേയാെട	രാവണൻ	േചാദി .
ദശരഥൻ	 കടു േദഷ േ ാെട	 ചാടിെയഴുേ .	 ഇരി ിടം
പി ിേല ്	പറ ുെപാ ി	വലിയ	ശബ്ദേ ാെട	താെഴവീണു.
"നീ	 േകവലെമാരു	 നി ാരനാണ്.	 നാെള	 യു ഭൂമിയിൽ	 ഞാൻ
നിന ുേവ ി	 കാ ുനിൽ ും."	 രാവണനുേനെര	 വിരൽചൂ ി
ദശരഥൻ	പറ ു.
െമെ െയ ിലും	 ഭീഷണമായ	 രീതിയിൽ	 രാവണൻ	 തെ
ഇരി ിട ിൽനി ും	 എഴുേ .	 അയാൾ	 കഴു ിലണി
സർണനൂലിൽ	െകാരു 	ഒരു	പത ം	ക 	്ദശരഥൻ	ഒ ു	നടു ി.
മാലയിൽ	 േകാർ ി ിരു ത്	 ര ു	 മനുഷവിരലുകള െട
അ ിയായിരു ു.	 അതിെല	 കേശരു ൾ	 സർണംെകാ ്
െക ിയിരു ു.	 ആ	 മാലയിൽ	 നി ും	 പൂർവാധികം
ശ ിയാർ ി ുംേപാെല	രാവണൻ	കാണെ .
ദശരഥൻ	 രാവണെന	 തുറി േനാ ി.	 ശതു ള െട	 േചാരയും
നീരും	 കുടി ു 	 രാ സ ാെര ുറി 	് ദശരഥൻ	 േക ി ്.
പേ ,	 ഇവിെട	 ഒരാൾ,	 ഒരു	 േയാ ാവ്,	 അയാള െട	 ശതുവിെ
ശരീരഭാഗം	 ആഭരണമായി	 അണി ിരി ു ു.	 ഈ	 ഭീകര	 ജീവി
ആരാണ്?
"ഞാൻ	 കാ ിരി ും	 തീർ ."	 ദശരഥൻ	 ഭീതിേയാെട
േനാ ു തുക ്	 േനരിയ	 പരിഹാസേ ാെട,	 ശബ്ദംമാ ി
രാവണൻ	 പറ ു.	 "നിെ 	 േചാരകുടി ുവാൻ	 ഞാൻ
കാ ിരി ും."
രാവണൻ	 തിരി ു	 കൂടാര ിന്	 പുറേ ുനട ു.	അയാെള
പി ുടർ ്	 ആടിയുല ്	 കുേബരനും,	 അവർ ുപി ാെല
ല യിെല	സുര ാഭട ാരും	കൂടാരം	വി .
ദശരഥന്	 േകാപം	 ഇര കയറി.	 "ഈ	 കീട െള	 നാെള	 ന ൾ
നിേ ഷം	 നശി ി ും.	 പേ ,	ആരും	ആ	 മനുഷ െന	 െതാടരുത്."
ദശരഥൻ	 േദഷ േ ാെട	 പുറേ ്	 േപായ	 രാവണെന	 ചൂ ി
പറ ു.
"അയാെള	ഞാൻ	തെ 	െകാ ം,	ഞാൻ	മാതം".

സ യായി ം	ദശരഥെ 	േകാപം	അട ിയി .	 "ഞാൻ	അവെ



ശരീരം	 സയം	 െകാ ിയിരി ു	 നായ് ൾ ി 	് െകാടു ും"
ദശരഥൻ	അലറി.
അേയാധയുെട	 ൈസനിക ാവള ിെല	 രാജകീയ
കൂടാര ിൽ,	 േദഷ ാൽ	 തിള മറിയു 	 തെ 	 ഭർ ാവ്
അേ ാ ം	 ഇേ ാ ം	 നട ു ത	് ൈകേകയി	 നി ംഗയായി
േനാ ിയിരു ു.	 ദശരഥെ 	 എ ാ	 യു യാതകളിലും	ൈകേകയി
അേ ഹെ 	അനുഗമി ിരു ു.
"എേ ാട െന	സംസാരി ാൻ	അവെന െന	ൈധര ം	വ ു?"
ൈകേകയി	 ദശരഥെന	 സ്േനഹപൂർ ം	 േനാ ിയിരു ു.
െപാ മു ,	 ഇരു 	 സു രനായ	 തിയനായിരു ു	 ദശരഥൻ,
മീശ,	 ദശരഥെ 	 ആകർഷകത ം	 കൂ ിയിരു ു.
േപശീബലമുെ ിലും	 പായം,	 ആ	 ബലിഷ്ഠശരീരെ 	 പതിെയ
ആകമി ാൻ	 തുട ിയിരു ു.	 തലയിൽ	അവിടവിെട	 കാണെ
െവള മുടികൾെ ാ ം	 ശരീരേപശികൾ	 ഇളകിയാടാൻ
തുട ിയിരു ു.	 മുനിമാർ	 വളെര	 രഹസമായി	 ത ാറാ ിയ
േസാമരസ ിനുേപാലും	 വർഷ ളായി	 തുടരു 	 യു ള ം
മദ പാനവും	നൽകിയ	ചുളിവുകെള	മായ് ാൻ	സാധി ി .
"ഞാൻ	 സപ്തസി ുവിെല	 ചകവർ ിയാണ്!"	 േദഷ ം
നിയ ി ാനാകാെത	 തെ 	 െന ിലടി ്	 ദശരഥൻ	 അലറി,
"അവെന െന	ൈധര ം	വ ു?"
ഭർ ാവിെനാ ം	 തനി ാണ്	 കൂടാര ിൽ	 കഴിയു െത ിലും
െപാതുജനമധ ിൽ	 െപരുമാറുേ ാഴു 	 വിനയം	 അേ ാഴും
അവർ	 കാ ുസൂ ി .	 ദശരഥൻ	 ഇതയും	 കുപിതനാകു ത്
മുെ ാരി ലും	ൈകേകയി	ക ി ി ായിരു ു.
"എെ 	 പിയെ വെന,	 േകാപെ 	 നാേള ു	 സൂ ി ു.
ഭ ണം	 കഴി ു.	 വരാനിരി ു 	 യു ിനായി
ശ ിയു ാകാൻ	അതാവശമാണ്."	ൈകേകയി	പറ ു.
"ആ	 നീചനായ	 കൂലി ടയാളി,	 ആെരയാണ്	 െവ വിളി െത ്
അവനറിയും.	ജീവിത ിൽ	ഒരു	യു വും	ഞാൻ	പരാജയെ ി ി ."
ദശരഥൻ	സംസാരം	തുടർ ുെകാേ യിരു ു.
'നാെളയും	അ ുതെ 	യു ം	ജയി ും."	ൈകേകയി	പറ ു.
"അെത.	നാെള	ഞാൻതെ 	ജയി ും.	അവെ 	ശരീരം	അരി ു
െതരുവുനായകൾ ും	 ഓടയിെല	 പ ികൾ ും	 ഞാെനറി ു
െകാടു ും."
"തീർ യായും.	 എെ 	 പിയെ വെന,	 അത ്
തീർ െ ടു ി ഴി ു."
േകാപംെകാ 	് ദശരഥൻ,	 ആ	 കൂടാരം	 തകർ ്
പുറ ുേപാകുെമ 	് അവൾ ുേതാ ി.	 ൈകേകയി ്	 അത്
ക ുനിൽ ാൻ	പയാസ	മായിരു ു.



"ദശരഥാ..."	കർ ശസര ിലാണ്	അവർ	വിളി ത്.
ദശരഥൻ	അയാള െട	 േകാപമട ാൻ	 ശമി .	വളെര	അപൂർ ം
സ ർഭ ിൽ	 മാതേമ	 ൈകേകയി	 ശബ്ദമുയർ ി
സംസാരി ാറു .	 ൈകേകയി	 അയാള െട	 ൈകകളിൽ	 പിടി ്
ഊൺ	 േമശ രികിേല ്	 െകാ ുവ ്	 ഇരി ിട ിലിരു ി
അയാൾ ിഷ്ടമു 	ഭ ണം	അവൾതെ 	അയാൾ ുനൽകി.
"കൃത മായി	 ഭ ണം	 കഴി ാെതയും	 ശരി ുറ ാെതയും	ആ
രാ സെന	 േതാൽപി ാൻ	 നി ൾ ാകി ."	 അവൾ
സ്േനഹേ ാെട	പറ ു.
ദശരഥൻ	 വായ	 െമെ 	 തുറ ു.	ൈകേകയി	 തെ 	 ക ിലിരു
ഭ ണം	അേ ഹ ിനു	വായിൽ	വ െകാടു ു.



മൂ ്

രാ ി	 കൗസല 	 വിശമി ുകയായിരു ു.	 അവർ	 നേ
ീണിതയായിരു ു.	 നാൽപതുവയ ാകാൻ

തുട ിയേ ാൾ െ ,	 തിള മു 	 ഇരു േദഹ ിന്
േചരാ വിധം	 അവരിൽ	 അകാലനര	 പത െ ിരു ു.
കൃശഗാതയായിരുെ ിലും	 ഒരുകാല ്	 അവർ
ആേരാഗവതിയായിരു ു.
അടു 	 തലമുറ ്	 ജ ം	 െകാടു ുവാനു 	 സ്തീയുെട
കഴിവിെന	 ഭാരതീയസംസ് ാരം	 എേ ാഴും	 വാഴ് ിയിരു ു.
എ ാൽ	 തനിെ ാരു	 പുതന്	 ജ ം	 െകാടു ാൻ
കഴിയാെതേപായതിൽ	 അവർ	 നിരാശയിലായിരു ു.
പഥമപ ിയായി ം	 കൗസലെയ,	 ചട ുകളിൽ	 മാതമാണു
ദശരഥൻ	 അംഗീകരി ിരു ത്.	 മെ ാ	 അവസര ളിലും	 അക ി
നിർ െ തിൽ	 കൗസല 	 ഏെറ	 േവദനി ിരു ു.	 ദശരഥൻ
ൈകേകയി ായി	യേഥഷ്ടം	നൽകിയിരു 	സമയ ിെ 	 െചറിയ
ഒരംശം	മാതേമ,	കൗസല 	ആഗഹി ിരു ു .
ദശരഥെ 	 പഥമസ ാന ിന്	 ജ ംനൽകു തിലൂെട
അേ ഹ ിെ 	ഹൃദയ ിൽ	തനി ിടംേനടാൻ	സാധിേ ുെമ ്
അവൾ	 പത ാശി .	അവരുെട	 േദഹം	 ീണി ിരുെ ിലും	മന ്
ആന ാൽ	ഉണർ ിരു ു.
പതിനാറു	മണി ുറിലധികം	അനുഭവി െകാ ിരി ു 	 പസവ
േവദനയ് ുേപാലും	 അവരുെട	 മന ിെന	 ീണി ി ാനായി .
കു ിെന	 ശസ്തകിയയിലുെട	 പുറെ ടു ാനായി	 െകാ ാരം
ചികി ക	 അനുവാദം	 േചാദി േ ാൾ	 അവർ	 ശസ്തകിയ
േവെ ്	ഉറ ി 	പറ ു.
"എെ 	 കു ്	 സാഭാവികമായി	 തെ 	 ജനി ും."



ദൃഢസര ിൽ	കൗസല 	പറ ു.
സാഭാവിക	 പസവ ിലൂെട	 കു ിനു	 ജ ംെകാടു ു താണ്
മംഗളകരമായി	 കരുതെ ിരു ത്.	 തെ 	 പുതനു	 ഭാവിയിൽ	 ഒരു
േകാ വും	ഉ ാകരുെത 	്അവർ	ആഗഹി .
"ഒരുനാൾ	 അവൻ	 രാജാവാകും.	 അവൻ	 ഭാഗവുമായി
വരു വനായിരി ും."	കൗസല 	പറ ു.
നീലാ ന	 ഒ ും	 പറയാെത	 ദീർഘമായി	 നിശസി .	 രാ ി ്
പിറ ുവാൻ	േപാകു ത്	ഒരു	ആൺകു ാേണാെയ ്	അവർ ു
യാെതാരുറ മി ായിരു ു.	 കൗസലയുെട	 സേ ാഷവും
ഉ ാഹവും	െകടു ാൻ	അവർ	ആഗഹി ി .	േവദനയുെട	കാഠിന ം
ലഘുകരി ു 	ചില	ഔഷധ ു കൾ	 നൽകി	കൗസല രികിൽ
അവർ	പതീ േയാെട	കാ ിരു ു.
മ ാ ിനുമുൻപ്	 പസവം	 നട ണെമ ു	 നീലാ ന
ആഗഹി ിരു ു.	 ഉ ുേശഷമാണ്	 കു 	് പിറ ു െത ിൽ
ജീവിത ിൽ	 ഒരുപാട്	 കഷ്ട ാടുകൾ	 അവൻ
അനുഭവിേ ിവരുെമ ്	 രാജേജ ാ ൻ	 നീലാ നേയാട്
പവചി ിരു ു.	അെത	 സമയം,	 മ ാ ിനുമുൻപാണ്	 കു ്
പിറ ു െത ിൽ	 അവൻ	 ജന ൾ ിടയിൽ
സ തനായിരി ുെമ ും,	ആയിരമായിരം	വർഷ ൾ	കഴി ാലും
അവെ 	പസി ി	നിലനിൽ ുെമ ും	പവചി ിരു ു.
ആറുമണി ൂർ	 ഇടേവളകളിൽ	 സമയം	 കാണി ു 	 നാഴിക
ദീപെ 	നീലാ ന	ഉ 	േനാ ി.	സൂരൻ	ഉദി 	കഴി ിരി ു ു.
ര ാം	 യാമ ിെല	 മൂ ാം	 മണി ുറാണിേ ാൾ.	 അടു
മൂ ുമണി ുറിൽ	 മ ാ മാകും.	 ഉ ുമുൻപ്
അരമണി ുർകൂടി	 മി ാൻ	 നീലാ ന	 തീരുമാനി .	 കു ്
ഇനിയും	 പുറ ുവ ിെ ിൽ	 ശസ്തകിയയുമായി	 മുേ ാ ്
േപാകാെമ ്	അവർ	തീരുമാനി .
ഒരുതവണകുടി	 പസവേവദനെകാ 	്കൗസല 	പുള ു.	പേ ,
ചു ്	 കൂ ി ിടി െകാ ്	 തെ 	 കു ിനിടാൻ	 െതരെ ടു
േപർ	 അവൾ	 മ ി ുവാൻ	 തുട ി.	 അതവൾ ്	 കൂടുതൽ
ശ ിനൽകി.	കാരണം	അവൾ	തിരെ ടു ത്	 ഒരു	സാധാരണ
േപരായിരു ി .	അത്	ആറാം	വിഷ്ണുവിെ 	നാമമായിരു ു.
ന ,	 വിശ ിെല ും	 പചരി ി ു 	 മഹാ ാരായ
േനതാ ൾ ു	നൽകു 	ഒരു	പദവിയാണ്	വിഷ്ണു	എ 	നാമം.	ആ
പദവിലഭി 	 ആറാമെ 	 വ ിയാണ്	 പരശുരാമൻ	 പഭു.
സാധാരണ ാർ	അ ിെനയാണ്	അേ ഹെ 	ഓർ ു ത്.	 മഴു
അേ ഹ ിെ 	 പിയെ 	ആയുധമാെണ 	കാരണ ാൽ	ആറാം
വിഷ്ണുവിെ 	 േപരിെനാ ം	 പരശു	 എ 	 പദം	 േചർ െ .
പരശുരാമെ 	ജനന	സമയെ 	 േപരും	രാമൻ	എ ായിരു ു.	ആ



േപരാണ്	 ഇേ ാൾ	 കൗസലയുെട	 മന ിൽ
മുഴ ിെ ാ ിരി ു ത.്
രാമാ	...രാമാ	...രാമാ	...രാമാ	...

ര ാം	 യാമ ിെല	 നാലാം	 മണി ുർ	 ദശരഥൻ
പടെയാരു ിന്	 സ നായി.	 ധാർ ികേരാഷം	 മന ിൽനി ു
മായാ തിനാൽ	അയാൾ 	് തേലദിവസം	 ഉറ ാൻ	 കഴി ി .
ഇ ുവെര	ഒരു	യു വും	ദശരഥൻ	േതാ ി ി .	പേ ,	ഇ ുറി	െവറും
വിജയമ 	 അയാൾ	 ആഗഹി ത്.	 പണ ിനുേവ ി	 എ ും
െച ാൻ	 മടി ാ 	 ദുഷ്ടനായ	ആ	 ക വട ാരെന	 േതാൽ ി ്
പായ ി ംെച ി ുക	എ തായിരു ു	ല ം.
കുേബരൻ,	 തെ 	 േകാ യ് ു	 ചു ം	 മുൾെ ടികൾ
ന വളർ ിയിരു തിനാൽ,	 യു ിനായി	 തെ 	 ൈസനെ
'സൂചി	വ ഹം'	ചമ ാണ്	ദശരഥൻ	തയാറാ ി	നിർ ിയത.്	തുറമുഖ
നഗര ിേല ്	 കരയിലൂെട	 പേവശി ്	 അവെര	 ആകമി ുക
അസാധ മായിരു ു.	 എ ാൽ,	 േകാ യുെട	 മു ിലു വഴിയിലൂെട
പേവശി ്	 മുൾെചടികൾ	 മാ വാൻ	 ദശരഥെ 	 ൈസന ിനു
സാധി ും.	 എ ാൽ,	 അതിനു	 ആഴ്ചകൾ	 േവ ിവേ ും.
കരാചപ ്	 ചു മു 	 പേദശം	 മുഴുവൻ	 കുേബരെ 	 ൈസന ം
തീയി 	 നശി ി ിരു ു.	 അവിെടെയ ും	 കുടി ാൻ	 െവ േമാ
ഭ ണേമാ	 ലഭി ുക	 അസാധമായിരു ു.	 അതുെകാ ്
കരുതിവ 	 ഭ ണം	 തീരുംമുൻെപ	 എ ുവ ാലും	 അവർ ്
ആകമണം	നട ിേയ	മതിയാകൂ.
ദശരഥൻ	 േകാപംെകാ ്	 ജലി ിരു ു.	 അയാള െട	 മ
നശി ാൻ	 തുട ിയിരു ു.	 കരാചപയിേല 	് കട ുവാനു
കരമാർ മു 	 ഏകവഴിയിലൂെട	 എതയും	 െപെ ു	 ആകമണം
നട ാൻ	അേ ഹം	തീരുമാനി .
കടൽ രയിലൂെടയാണ്	 ആ	 വഴിയിെലേ ത.്	 സാധാരണ
കടൽ ീര െള ാൾ	 കൂടുതൽ	 വീതി	 കരാചപ
കടൽ രയ് ുെ ിലും	 വലിയ	 ഒരു	 ൈസനവ ഹ ിനു
കട ാനു 	വീതി	ഉ ായിരു ി .	അതുെകാ ാണ്	ബു ിപൂർ ം,
ദശഥൻ	'സൂചിവ ഹം'	ചമ ാൻ	തീരുമാനി ത.്	ഏ വും	സമർഥരായ
പടയാളികൾ	 മുൻനിരയിൽ	 ചകവർ ിെ ാ ം	 നിര ും.
ബാ ിയു 	 പടയാളികൾ	 അവർ ്	 പി ിൽ	 നീള ിൽ
അണിനിര ും,	തിരിയു 	തര ിലാണ്	ൈസനെ 	ആസൂതണം
െചയ്തത്.	 ആദനിരയിലു വർ,	 എതിരാളികെള	 േനരി ്,	 ഇരുപത്
നിമിഷം	 കഴിയുേ ാൾ	 അവർ	 പി ാറി	 െതാ ടു 	 നിരയിെല



പടയാളികെള	 മുേ ാേ ു	 നയി ും.	 യാെതാരു	 ദയയു	 മി ാെത
കുേബരെ 	 ൈസനെ 	 ത ി കർ ണെമ ത	് സപ്ത
സി ുവിെല	ധീര ാരായ	പടയാളികള െട	ആഗഹമായിരു ു.
"തിരുമനേ 	ഈ	യു ത െ 	കുറി ്	അ യ് 	്ഉറ േ ാ?
അശപതി	 തെ കുതിരെയ	 ദശരഥെ 	 അടുേ ്	 ആനയി ്
കുതിര റ ിരു ്	 അതിെന	 െമെ 	 തേലാടിെ ാ ്	 േചാദി .
സാധാരണ	 ഉ ാഹേ ാെട	എ ും	 പറയു 	 ഭാര ാപിതാവ്	 ഇ ്
വളെര	 ജാഗതേയാെട	 സംസാരി ു തുേക 	് ദശരഥൻ
അതിശയി .	 ഭാരത ിൽ	 നട ിയ	 എ ാ	 പടനീ ളിലും
ദശരഥെനാ ംനി ്	വിജയം	വരി 	ശ നായ	മി തമാണ്	അശപതി.
"അശപതി	 രാജാേവ,	 ഇേത ുറി ്	 നി ൾ ്
വീ ുവിചാരമു ായെത ുെകാ ാണ്?"
"ന ുെട	 േസനയുെട	 മുഴുവൻ	ശ ിയും	 നമു ുപേയാഗി ാൻ
കഴിയുെമ ്	 എനി ു	 േതാ ു ി .	 കാരണം	 മു ിൽ	 യു ം
െച 	 പടയാളികള െട	 പി ിലാണ്	 മുഴുവൻൈസനവും.	 അത്
എതമാതം	ബു ിപരമായിരി ും?
"എെ 	 വിശസി ാലും.	 ഇതുമാതേമ	 നമു 	് വഴിയു ."
ആ വിശ ാസേ ാെട	 ദശരഥൻ	 പറ ു.	 ആദെ ു ർ ്
വിജയി ാൻ	കഴി ിെ ിൽേപാലും	പി ാേലയു 	പടയാളികൾ
തിരമാലേപാെല	 മുേ ാ 	് വ ്	 കുേബരെ 	 അവസാനെ
ഭടെനവെര	 െകാെ ാടു ും.	 അധികേനരം	 നമു ്
കാ ിരിേ ിവരിെ ാണ്	 എെ 	 വിശ ാസം.
ആദ ശമ ിൽതെ 	അവെര	ഞാൻ	ഉ ൂലനം	െചയ്തിരി ും."
ഇട ുഭാഗ 	് ര ു	 കിേലാമീ ർ	 അ റ ായി	 കടലിൽ
ന ുരമി 	 കുേബരെ 	 ക ലുകെള	അശപതി	 േനാ ി.	അതിെ
ആകൃതിയിൽ	 എേ ാ	 ഒരു	 പേതകത	 ഉ ായിരു ു.	 ആ
ക ലുകള െട	 മുൻഭാഗെ 	 തുഴകൾ ്	 സാധാരണയിേലെറ
വീതിയു ായിരു ു.	 ഈ	 ക ലുകൾ	 എ ു	 പ ായിരി ും
യു ിൽ	വഹി ുക?
"ഭയെ ടാൻ	 ഒ ുമി ."	 ദശരഥൻ	 ഭാര ാപിതാവിെനേനാ ി
പു ിരി .	 പല	 കടൽ	 യു ളിലും	 ദശരഥൻ	 പെ ടു ി .്
കടൽയു ിൽ	അശപതി ്	ആ	മുൻപരിചയമി .
"ഇതുവെരയും	ആ	 വി ികൾ	 ക ലിൽനി ും	 കടലിേല ,്	 തുഴ
വ ൾ	 ഇറ ിയി ി .	 കൂടുതൽ	 വ ൾ	 ഉെ ിൽ െ
അത്	 യു ിെന ിേ 	 സമയം	 അതികമി ിരി ു ു.
വ ൾ	 കടലിലിറ ി	 അതിൽ	 പ ാള ാെര	 കയ ി
യു രംഗേ 	്തുഴെ ാൻ	മണി ുറുകൾ	േവ ിവരും.	ആ
സമയംെകാ 	് േകാ ു ിെല	 പ ാള ാെര	 നാം	 പൂർണമായും
െകാെ ാടു ിയിരി ും."



"േകാ യുെട	 പുറ ു വെര..."	 കരാചപയിേല ്
ൈകചൂ ിെ ാ 	് അശപതി	 ദശരഥേനാട്	 തെ 	 സംശയം
പകടി ി .
വളെര	 ഭംഗിയായി	 രൂപകൽ ന	 െച െ 	 സുര ിതമായ
േകാ യുെട	 ചുവരുകൾ ു ിൽനി ു 	 യു നീ ം	 വളെര
ത പൂർ ം	 രാവണൻ	 േവെ ുവ .	 േകാ മതിലിേനാടു	 േചർ ്
േസനെയ	 വിനസി ു തിനു	 പകരം
അൻപതിനായിരേ ാളംവരു 	 ൈസനെ
നഗര ിനുപുറ ു 	 കടൽതീര 	് വളെര	 കൃതതേയാെട
രാവണൻ	വിനസി ിരു ു.
"ഇ ുവെര	ഞാൻ	ക തിൽവ 	ഏ വും	വിചി തമായ	ഒരു	ത ം.
അയാള െട	 ൈസന ിന്	 െതാ പി ിലാണ്	 േകാ മതിൽ,
അതിനാൽ	 പിൻമാറാൻേപാലും	 അവർ ിടംകി ി .
എ ുെകാ ാണ്	 അവർ നുകൂലമായ	 മിക 	 യു ത ൾ
രാവണൻ	 േവെ 	് വയ് ു ത്?"	 വളെര	 ശ േയാെട
േനാ ിെ ാ 	്അശപതി	പറ ു.
ദശരഥൻ	പരിഹാസേ ാെട	ചിരി .	'എടു ു	ചാ ാരനായ	ഒരു
വി ിയാണയാൾ.	 എെ 	 ഒരു	 പാഠം	 പഠി ി ുവാനു
ശമ ിലാണവൻ.	 പേ ,	 എെ 	 വാൾ	 അവെ
ച ിേല ിറ ുേ ാൾ	ഞാനവെന	പാഠം	പഠി ി ും.'
രാവണെ 	പ ാള ാെര	വീ ി ാനായി	അശപതി	 േകാ യുെട
േനെര	തല	തിരി .	അത	 ദൂെരനി ുേപാലും	 രാവണെന	കാണാം.
ഭയെ ടു ു 	 െകാ ൻ	 തല ാവുധരി 	 പടയാളികൾ ്
നിർേ ശ ൾ	നൽകി	രാവണൻ	ഏ വും	മു ിലാണ്	നിൽ ു ത.്
അശപതി	 സ ം	 ൈസനെ 	 ഒ ുേനാ ി.	 യു െവറിപൂ
പടയാളികൾ	 ശതു ൾെ തിെര	 അസഭവാ ുകളാണ്	 അലറി
വിളി ു ത്.	 അ ിെന	 ഒരു	 രീതി	 യു ിന്	 മു ു താണ്.
അയാൾ	 വീ ും	 രാവണെ 	 ൈസന ിന്	 േനെര	 തലതിരി .
അവരാകെ ,	 ജാഗതേയാെട	 നി ബ്ദരായി,	 ചലനമ വെരേ ാെല
നിൽ ു ു.	ൈസനിക	അ ട ിെ 	ഉ ലമായ	ആ	 പകടനം
ക േ ാൾ,	അശപതിയുെട	നെ ിലുെട	ഒരുമി ൽ	കട ുേപായി.
ദശരഥെന	കുരു ാനായി	ഒരു ിയ	ചൂ യാണ്	ആ	പടയാളികൾ,
എ 	ചി 	അയാെള	അല ി.
ചൂ യിേല 	്െകാ ുവാൻ	ആയു 	മ മാണ്	നി െള ിൽ
അതിെ 	അ മത	ശുഭമായിരി ി .
തെ 	 ഭയം,	 ദശരഥേനാട്	 പ ുവയ് ാനായി	 അശപതി
തിരിയുേ ാേഴയ് ും	 ദശരഥൻ	 കുതിര റ ുകയറി	അകേല ്
േപായിരു ു.



ൈസന ിെ 	ഏ വും	മു ിെല ിയ	ദശരഥൻ	തെ 	േസനെയ
ആ വിശ ാസേ ാെട	 ആെകെയാ ു	 വീ ി .
ഊരി ിടി വാള മായി	 എ ാവരും	 തേ ടേ ാെട	 യു ി ു
ത ാറായി	നിൽ ുകയാണ്.	കുതിരകൾ	േപാലും	യു ാേവശ ാൽ
െവറിപൂ ്	 നിൽ ു ു.	 കടി ാൺ	 മുറുെക	 പിടി 	് ബലം
പേയാഗി ാണ്	 പടയാളികൾ	 കുതിരകെള	 നിയ ി ു ത്.	 ഉടൻ
അരി ുവീഴ് ു 	 ശതുവിെ 	 ര ഗ ം	 ദശരഥനും
ൈസനവും	 ഇേ ാേഴ	 അനുഭവി ാൻ	 തുട ി.	 വിജയേദവത
അനുഗഹി ുവാനായി	കാ ുനിൽ ുകയാണവർ.
'യു ിനു 	െപരു റ	മുഴ െ .'
രാവണൻ	നയി ു 	ല യുെട	ൈസനെ 	ദശരഥൻ	ദൂെരനി ു
വീ ി .	േകാപം	അയാള െട	ഉ ിൽ	പത ു	െപാ ി.	ദശരഥൻ,
ഉറയിൽനി ്	 വാള രി	 മുകളിേല ്	 ഉയർ ി ിടി ്,	 ഉ ിൽ,
േകാസല ിെലയും	അതിെ 	തല ാനമായ	അേയാ യിെലയും
േപാർവിളിയുയർ ി.
"അേയാധ 	വിജയി െ !'
'അജ രായ	അേയാ ാനഗര ിെല	േജതാ ളിതാ	വരു ു!'
തെ 	 പടയാളികെള ാവരും	 അേയാ ാവാസികളായിരു ി .
എ ിലും	 േകാസലരാജെ 	 െകാടി ീഴിൽനി ു	 യു ംെച ത്
അവർ ്	അഭിമാനമായിരു ു.	അവർ	േപാർവിളി	ഏ വിളി .
"അേയാധ 	വിജയി െ '
"െകാെ ാടു ുക,	 ഒ ം	 ദയകാണി രുത.്"	 ദശരഥൻ,	 വാൾ
താഴ് ി,	കുതിരെയ	മുേ ാ ്	നയി െകാ 	്ഗർജി .
"ഒ ം	 ദയകാണി രുത"്	 ഉ ാഹേ ാെട	 കുതിരകെള
െതളി െകാ ്,	 ധീരനായ	 അവരുെട	 ചകവർ ിയുെട
െതാ പി ാെലെ ്	ആദനിരയിെല	പടയാളികള ം	േപാർവിളി .
സൂചിവ ഹ ിൽ	 അണിനിര 	 സപ്തസി ുവിെ
ൈസന ിെ 	 മു ിലായിരു ു	 ദശരഥനും	 അേ ഹ ിെ
ഏ വും	 മിക 	 പടയാളികള ം,	 അവർ	 കടൽ ീര ുകൂടി
ശതുൈസന ിനുേനെര	 പാ ടു ുേ ാഴും	 രാവണെ
ൈസന ം	നി ലരായി	നി ു.
നൂറുവാര	 അകെല	 ശതുൈസന ം	 എ ിയതും	 മു ിൽനി
രാവണൻ	 അപതീ ിതമായി	 തെ 	 കുതിരെയ	 തിരി ്
പി ിരിേ ാടി.	 പേ ,	 അേ ാഴും	 അയാള െട	 പടയാളികൾ
അച ലരായിരു ു.	 രാവണെ 	ഈ	നീ ം	 ദശരഥെന	കൂടുതൽ
െചാടി ി .	 ല യുെട	 ൈസന ിെ 	 മുൻനിരയിലു വെര
അരി ുത ി	 എതയും	 െപെ ു	 രാവണെ



അരികിെല ാൻേവ ി	 കൂടുതൽ	 േവഗ ിൽ	 കുതിരെയ
ഓടി െകാ ്	ദശരഥൻ	ഉ ിൽ	അലറി.
ഈ	 നീ മായിരു ു	 കൃത മായും	 രാവണൻ	 മന ിൽക തും.
ല യുെട	ൈസന ം	 െപെ ു	 ഉ ിൽ	അലറിവിളി .	 വാള കൾ
അവർ	 ഉറയിലി 	് അടു ു	 സൂ ി ിരു 	 ഏകേദശം
ഇരുപതടിേയാളം	 നീളമു 	 കു ൾ	 എടു ുയർ ി,	 തടിയും
േലാഹവും	 െകാ ു ാ െ 	 ഭാരമു 	 കു ം,	 ര ു
പടയാളികൾേചർ ാണ്	 ഉയർ ിയത്.	 ത ൾ ുേനെര
പാ ടു ു 	 ദശരഥെ 	ൈസന ിനുേനെര	 െച ിൽതീർ
കു ിെ 	കുർ മുന	നീ ി ിടി .
ഈ	ആകമണം	തീെരപതീ ി ാെത	 േവഗ ിൽ	കുതി വ
കുതിരകെള	 കു ിെ 	 കുർ മുനകൾ	 കു ി ിളർ ു.
കുതിരകൾ	 കുഴ ്	 വീണേ ാെട	 കുതിര റ ിരു
പടയാളികൾ	 നില ്	 െതറി 	വീണു.	അവർ	എഴുേ ്	 ല യുെട
പടയാളികള മായി	 േനർ ുേനെര	 പയ ാൻ	 തുട ി.	 എ ാൽ,
അേ ാൾ	 കരാചപേകാ യുെട	 മുകളിൽ	 പത െ 	 ല യുെട
പടയാളികൾ	 അവിെടനി ും	 സപ്ത	 സി ുവിെ 	 ൈസന ിന്
േനെര	തുരുതുരാ	ശര ൾ	വർഷി .	ദശരഥൻ	തനി ്	േനെരവ
പടയാളികെള	അരി ു	ത ു ായിരു ു.
ല യിെല	 േപാരാളികള െട	 വാൾമുനെകാ ും,
േകാ മുകളിൽനി ു	 െപയ്ത	 ശര േള ം	 തെ 	 പടയാളികൾ
മരി വീഴു ത്	 ദശരഥൻ	 അറിയു ു ായിരു ു.	 പിൻനിരയിെല
പടയാളികേളാട്	 േവഗ ിൽ	 മുേ ാ വരാനു 	 അടയാളം
കാണി ുവാൻ	ഒ മു 	ധജപാലകേനാടു	ദശരഥൻ	ആവശെ .
പേ ,	കാര ൾ	കൂടുതൽ	വഷളായിെ ാ ിരു ു.
ദൂെര	 ന ുരമി ിരു 	 ല യുെട	 ക ലുകളിെല	 പ ാള ാർ
ആകസ്മികമായി	 ന ുരമുയർ ി,	 േവഗ ിൽ
കടൽ ീരേ ു	 തുഴയുവാൻ	 തുട ി.	 കാ ്	 പിടി 	് േവഗം
കൂ തിന്	 അവരുെട	 ക ലിെല	 െകാടിമരം	 പൂർണമായും
ഉയർ ിയിരു ു.	 െപാടു െന,	 ദശരഥെ 	 േസനയ് ുേനെര,
ല യുെട	ക ലിൽനി ും	മഴേപാെല	ശര ൾ	വർഷി ാൻ	തുട ി.
സപ്തസി ുവിെല	 േസനാവ ഹെ 	 ല യുെട	 വി ാളികൾ
നിലംപരിശാ ി.	 ല യുെട	 ക ലുകൾ	 ഇതേവഗ ിൽ
കരയ് ടു ുെമ ്	 ദശരഥൻ	 ഒ ം	 പതീ ി ി .	 കടലിൽനി ും
കരയിേല ു	 കയറുവാൻ	 പാക ിന്	 ത ാറാ െ
ക ലുകളായിരു ു	അവരുേടത്.
കരയിേല ു	 കയറുേ ാഴു ാകു 	 ഉല ിലി ാതാ ാൻ
ക ലുകള െട	 ഉടലുകൾ	 പേതക	 തര ിലാണ്	 കുേബരെ
വിദഗ് രായ	 പണി ാർ	 രൂപെ ടു ിയിരു ത്.	 ദശരഥെ



േസനാധിപ ാർ ്	 ഇെത ുറിെ ാ ും	 ധാരണയി ായിരു ു.
അതിേവഗ ിൽ	 ശ ിേയാെട	 ക ലുകൾ	 കരയിേല ു
കയറുേ ാൾ	 അവയുെട	 അണിയ ൾ	 മുകളിൽനി ും	 ഉരു ു
താേഴെ ി.	 കു ൻ	 വിജാഗിരികൾെകാ ്	 ക ലുകള െട
ഉടലുകളിൽ	പിടി ി വ	ആയിരു ു	ആ	അണിയ ൾ.	കരയിേല ്
ഒരു	 നീ ുപാലം	 േപാെലയവ	 പവർ ി .	 പടി ാറു	 നി ും
ഇറ ുമതി	 െചയ്ത	 അസാമാന 	 വലി മു 	 കുതിര റ ിരു
പടയാളികൾ	 ക ലിൽനി ും	 കരയിേല 	് പാ ുകയറി.
ശതുവിെന	നിർ യം	അരി ുത ി.
മുൻനിരയിെല	 േസന ു ായ	 നാശനഷ്ടം	 ദശരഥൻ	 ശ ി .
എ ാൽ	 ൈസന ിെ 	 പിൻഭാഗ ുനി ും	 എേ ാ	 അപകടം
സംഭവി ു തായി	 ദശരഥനു	 മന ിലായി.	 തെ 	 പിൻഭാഗ ു
നി ും	എേ ാ	 തെ 	 പി ുടരു ുെവ 	്അേ ഹ ിനു	 േതാ ി.
തെ 	 േപാരാളികെള	 ഒരുനിമിഷം	 ശ ി ു തിനിടയിൽ	 തെ
േനർ ്	 പാ ുവ 	 ല യുെട	 ഒരു	 പടയാളിയുെട	 െവ ്	 തട ്
കഠിനമായ	േകാപേ ാെട	അലറിെ ാ 	്അയാള െട	പട യിെല
വിടവിലൂെട	തെ 	വാൾ	കു ിയിറ ി.	കുേ 	അയാൾ	നില ു
വീണു.	 അയാള െട	 വയർ	 പിളർ ്	 കൂടൽമാല	 പുറ ുവ ു.
ര ിൽ	 കുതിർ ു	 മരി വീണ	ആ	 പടയാളിേയാട്	 യാെതാരു
ദയയും	ദശരഥന്	േതാ ിയി .
ഇ ാ	 ...ദശരഥൻ	അലറി,	കരു നായ	ആ	പടയാളിയുെട	അ ം
ദശരഥെന	െത ം	തളർ ിയി .
കരാചപ	 േകാ യുെട	 മുകളിൽനി ്	 അെ
വി ാളികള െടയും	 താെഴ	 നിര 	 ല യുെട	 കാലാൾ ടയുേടയും
ഇടയിൽെപ 	 ദശരഥൈസന ം	 നാമാവേശഷമായി.	 തെ
പടയാളികൾ	 അണിചിതറി	 പി ിരിേ ാടുകയാണ്.
സപ്ന ിൽേപാലും	 പതീ ി ാ 	 രംഗമാണ്	 വീരനായ
ൈസന ാധിപൻ	ക ത്.
"അരുത്	 ...ദശരഥൻ	 ഇടിമുഴ ു ത	് േപാെല	 അലറി	 േപാരാടു
േപാരാടു	ന ൾ	അേയാ ാരാണ്,	അജ രാണ്	ന ൾ."
ദശരഥൻ	 വാൾ	 വീശി,	 ഒരു	കു ൻ	 പടയാളിയുെട	തല	 ഒ യടി ്
െവ ിെയടു ു.	 ഇര ി യറു 	 രാവണൈസന ിെല
ഒരു ിനുേനെര	 തിരിയേവ,	 തെ 	 സർവനാശ ിനു	 േഹതുവായ
ആ	 രാ സെന	അേ ഹം	 ക ു.	 കുതിര റ ിരു ു	 രാവണൻ,
തെ 	 അശേസനെയ	 ഇടതുഭാഗ 	് കടൽ രയിലൂെട
നയി ുകയായിരു ു.
ല ാൈസന ിെ 	 ആ	 ഒരു	 പാർശഭാഗം	 മാതമായിരു ു
പത ാകമണം	 അഴി 	 വി ത.്	 അേയാധയുെട	 കാലാൾ ട
ഒരുമി കൂടി	 േപാരാടു തിന്	 മുൻപായി,	 ഭാ ുപിടി തുേപാെല



അലറിെ ാ ്	 രാവണനും	അയാള െട	അശൈസനവും	അവെര
നിഷ്ഠൂരമായി	 അരി ുവീഴ് ി.	 ഇെതാരു	 യു മ ,	 െവറും
കൂ െ ാലയാെണ ്	ദശരഥനുേതാ ി,	താൻ	പരാജയെ 	എ ു
ദശരഥന്	 മന ിലായി.	 േതാൽവി	 േനരിടു തിലും	 ന ത്	 താൻ
മരി ു താണ്.	 പേ ,	 അയാൾ ു ിൽ	 ഒരു	 അവസാന
ആഗഹമു ായിരു ു.	 താൻ	 െവ ി	 മാ ിയ	 രാ സെ 	 തലയിൽ
കാർ ി 	തു ി	പകരം	വീ ി	സായൂജ മടയണം.
'ആ...ആ'	 ദശരഥൻ	 അലറി,	 തനി ുേനെര	 ചാടിവീണ	 ഒരു
പടയാളിയുെട	 ൈക ി	 െവ ിയിരി ്,	 രാവണെ
അരികിെല ാൻ	 മുേ ാ കുതി .	 തെ 	 കാൽവ യിൽ	 ഒരു
പരിച	ശ മായി	വ ു	പതി ത്	അേ ഹമറി ു.	ഒ ം	ഒ ിൽ
തെ 	 എ 	് തകരു തും.	 യു ിെ 	 നീതിെത ി 	 ആ
ല ാരെ 	തല	 െവ ി	 മാ ി,	ശ നായ	ആ	ചകവർ ി	അലറി
വിളി .
അേ ഹം	 പിേ ാ തിരി ു.	 പേ 	 ഒടി 	 കാൽ
നില ുറ ി .	ദശരഥൻ	മുേ ാ 	്വീണു.	ആ	വീഴ്ച ിടയിൽ	തെ
െന ിേല ു	എേ ാ	തറ 	കയറു തായി	അേ ഹ ിനുേതാ ി.
പി ിൽനി 	് ആേരാ	 കു ിയതാണ്.	 വാൾമുന	 അധികം
ആഴ ിൽ	 േപായി ി .	 അേതാ	 വിചാരി തിലും	 ആഴ ിൽ
ഇറ ിയതായിരി ുേമാ?	 ഒരുപേ ,	 തെ 	 ശരീരം	 ആ	 േവദന
അറിയാ വിധം	മരവി താേണാ?
ഇരു വ ു	 െപാതിയു തായി	 ദശരഥനു	 േതാ ി,	 െതാ രികിൽ
േനർ ുേനർ	 േപാരാടിെ ാ ിരു 	 പടയാളികള െട	 േമേല ്
അേ ഹം	വീണു.	തെ 	ക കൾ	പതുെ 	അടയു തിനിെട	താൻ
എ ും	 ആരാധി ു ,	 വിശസവിധാവായ	 സൂര ഭഗവാേനാടു
അേ ഹം	പാർഥി "
"ഇത	് സഹി ുവാനായി	 എെ 	 ജീവി ാൻ	 അനുവദി രുത്
സൂര ഭഗവാെന,	 മരി ുവാൻ	 എെ 	 അനുവദി ു,	 മരി ുവാൻ
എെ 	അനുവദി ൂ..."

ഇെതാരു	ദുര മാണ്
സം ഭാ ിപൂ 	 അശപതി,	 ശവശരീര ൾ ിടയിലൂെട	 തെ
ഏ വും	 ധീര ാരായ	 കുതിര ടയാളികെള	 കൂ ി	 അതിേവഗ ിൽ
കരാചപ	 േകാ 	് പുറ ,്	 ദശരഥൻ	 വീണു	 കിട ു
ഭാഗെ ി.
യു ം	 േതാെ ു	 അശപതി ്	 മന ിലായി.	 അയാള െട
കൺമു ിൽ	 വ ്,	 സപ്തസി ുവിെല	 അേനകം	 പടയാളികൾ



െകാല	 െച െ െകാ ിരു ു.	 ഇേ ാഴയാള െട	 ആെക	 ല ം
തെ 	മരുമകൻ	 ദശരഥെന	ര ി ുക	എ തു	മാതമാണ.്	തെ
മകൾ	 ൈകേകയി	 വിധവ	 ആയി ൂട.	 യു ഭൂമിയിലൂെട
അതിേവഗ ിൽ	 കുതിരെയ	 പായി ുേ ാഴും	 കരാചപ
േകാ മതിലിൽ	 നി ും	 മഴേപാെല	 വർഷി ു 	 ശര ളിൽനി ും
ര െ ടാൻ	 അവർ	 പരിചകൾ	 ഉയർ ി ിടി ്	 േദഹം	 മറ
പിടി ിരു ു.
'അതാ	അവിെട...'	ഒരു	പടയാളി	വിളി 	പറ ു.
ര ു	 പടയാളികള െട	 ശവശരീര ൾ ിടയിലായി	 ദശരഥെ
ചലന	മ േദഹം	അശപതി	ക ു.
തെ 	മരുമകൻ	ക ിെല	വാൾ	ഇറുെക	പിടി ്	അവിെട	കിട ു ു.
േകകയ	 രാജാവ്	 കുതിര റ ു	 നി ു	 േവഗ ിൽ	 ചാടിയിറ ി
അേ ഹ ിന്	സംര ണം	നല്കി.	ഗുരുതരമായി	 മുറിേവ 	 ദശരഥ
ചകവർ ിെയ	അശപതി	 ര ു	പടയാളികള െട	സഹായേ ാെട
എടു ുയർ ി	 തെ 	 കുതിരയുെട	 പി ിലിരു ി	 േവഗ ിൽ
ചാടി	 കുതിര റ ്	 കയറി,	 യു ഭൂമി ു	 പുറ ു 	 മു കൾ
നിറ 	ഭാഗേ ്	പാ ുേപായി.
അവിെട	 മുൾെ ടികൾ ിടയിലു 	 വഴിയിൽ	 തെ 	 രഥവുമായി
ൈകേകയി	ഒ ം	കുലു മി ാെത,	കാ ുനി ിരു ു.	വ ാ 	ഒരു
ശാ തേയാെട	പിതാവിെ 	കുതിര	അടുേ െ ിയതും	അവൾ
ഓടിെ ു	 ദശരഥെ 	 മുറിേവ 	 ശരീരെ 	 തെ 	 രഥ ിേല ്
കയ ി.	 അനവധിമുറിേവ നിൽ ു 	 തെ 	 പിതാവിെന	 അവൾ
ഒ ു	 േനാ ിയതുേപാലുമി .	 േവഗ ിൽ	 കടി ാൺ
ക ിെലടു ്	കുതിരകൾ ു	േനെര	അവൾ	ചാ വീശി.
ഹാ	....	കു ിെ ടികൾ ിടയിലൂെട	പായു തിനിടയിൽ	ൈകേകയി
നിലവിളി .	കുതിരകള െട	 േദഹ ്	 മു കൾ	യാെതാരു	 ദയയും
ഇ ാെത	തറ 	കയറി	ര വും	മാംസവും	ചി ി.	പേ ,	ൈകേകയി
കുതിരകെള	 കൂടുതൽ	 കൂടുതൽ	 ശ ിേയാെട
അടി െകാേ യിരു ു.	 േചാരയിൽ	 കുളി 	് ീണി 	 കുഴ ്
കുതിരകൾ	 െതളി 	 പേദശേ ്	 കട േ ാൾ	 ൈകേകയി
കടി ാൺ	വലി .
ൈകേകകി	 പി ിേല ു	 േനാ ി.	 മു കൾ റ ു
യു ഭൂമിയിൽ	 അവള െട	 പിതാവിെനയും	 കൂെടയു
അംഗര കെരയും	 രാവണെ 	 കുതിര ടയാളികൾ
പി ുടരു ു ായിരു ു.	അ ൻ	െച െതെ 	്ൈകേകയി ്
മന ിലായി.	 തെ 	 പി ുടരാതിരി ാനായി	 രാവണെ
പടയാളികെള	 അേ ഹം	 തട ുനിർ ുകയാണ്.	 സൂരൻ
ഉ ായിയിൽ	എ ിയിരു ു.
'നിെ 	 ഭ നു	ഇ െന	സംഭവി ാൻ	നീ	എ ിന്	അനുവദി ?



"നീ	നശി 	േപാകെ 	സൂര ഭഗവാെന'	ൈകേകയി	സൂര െന	ശപി .
അവൾ	 േബാധശൂനനായി	 കിട ു 	 തെ
ഭർ ാവിനരികിലിരു ു.	 തെ 	 ഉ രീയ ിെ 	 ഒരു	 ഭാഗം
ചീ ിെയടു 	് ദശരഥെ 	 െന ിെല	 ആഴമു 	 മുറിവ്
വരി ുെക ി	 ര ിെ 	 ശ മായ	 ഒഴു ്	 ഒരു	 വിധം
തട തിനുേശഷം	 അവൾ	 വീ ും	 കടി ാൺ	 ക ിെലടു ു.
അവൾ ്	ഉറെ 	കരയണെമ ുേതാ ി.	പേ ,	ഇത്	അതിനു
സമയമ .	തെ 	ഭർ ാവിെന	ര ിേ 	മതിയാകൂ.
തെ 	 കുതിരകള െട	 േദഹ ുനി ും	 േചാര
ഒഴുകു ു ായിരു ു.	 മു കൾെകാ 	് െതാലിയുടർ
ഭാഗ ളിൽ	മാംസം	പുറ ു	തു ി ിട ു.	മു കൾ ിടയിലൂെട
വളെര	 േവഗ ിൽ	 രഥം	 വലി 	 വ തിനാൽ	 അവ
കിതയ് ു ു ായിരു ു.	വിശമി ുവാനു 	സമയം	ആയി ി .
'എേ ാടു	 മി ു'	ൈകേകയി	 മ ി .	 ച ി	 വായുവിലൂെട
കൂരമായി	മുളിെ ാ ു	കുതിരകൾ ുേമൽ	വീ ും	പതി .
കര ുെകാ ്	 കുതിരകൾ	 നീ ാൻ	 വിസ തിെ ിലും	 ചാ
വീ ും	വീശിയേ ാൾ	രഥം	പതുെ 	മുേ ാ ്	നീ ി.
'േവഗ ിൽ...'	 അതിേവഗ ിേലാടാനായി	 അവൾ	 കുതിരകെള
നിഷ് രുണം	അടി െകാേ യിരു ു.
തെ 	 ഭർ ാവിെന	 ര ി ാനു 	 ശമ ിലായിരു ു	അവൾ,
െപെ ു	 ഒരസ്തം	 ശ ിേയാെട	 രഥ ിെ 	 മുൻഭാഗ 	് വ ു
തറ .	 ഭയ ാേടാെട	 ൈകേകയി	 തിരി ുേനാ ി.	 രാവണെ
അശൈസന ിെല	 ഒരു	 പടയാളി	 കൂ ംവി ്	 അവെള
പി ുടരുകയാണ്.
േവഗം	 േവഗം...	 ൈകേകയി	 തിരി ുേനാ ിയി ്	 കുതിരകെള
കഠിനമായി	 ചാ െകാ ടി .	 കുതിരകെള	 ഭാ മായി
പായി ു തിനിടയിലും	 തെ 	 ശരീരംെകാ ്	 ഭർ ാവിെന
മറ പിടി ാനു 	 മനൈസഥര ം	 അവൾ	 കാണി ിരു ു.
'ആയുധധാരിയ ാ 	 ഒരു	 സ്തീെയ	 ആകമി ാെനാ ും
രാവണെ 	പരാകമികളായ	രാ സ ാർ	മുതിരി .'
പേ ,	അവൾ ്	 െത ി.	 തെ 	 മുതുകിൽ	 തറ ുംമുൻപ്	 ഒരു
ബാണ ിെ 	 ഹു ാരം	 ൈകേകയി	 േക .	 ആ	 ആഘാത ിൽ
അവള െട	 ശരീരം	 മുേ ാ ്	 കുനി ുേപായി.	 േവദനെകാ ്
അലറിെ ാ ്	അവൾ	ആകാശേ ു	 േനാ ി.	െപെ ുതെ
അവൾ	സമനില	വീെ ടു ു.
'അതിേവഗ ിൽ!'	 കുതിരകള	 അടി ു തിനിടയിൽ	 അവൾ
ഉ ിൽ	ആേകാശി .
മെ ാരു	 ബാണം,	 െചവിയുെട	 അരികിലൂെട
അണുകിടവത ാസ ിൽ	 അവള െട	 ശിര ിൽ	 തറയ് ാെത



മൂളി ട ുേപായി.	 രഥ ിെ 	 േവഗതയിലും	 ദശരഥെ 	 ചലനമ
ശരീരെ 	അവൾ	 ഒ ു	 േനാ ി.	 നഗരാതിർ ിയിേല ു	 കട
രഥം	നിര ാ 	വഴികളിലൂെട	അതിേവഗം	പാ ുെകാ ിരു ു.
'േവഗ ിൽ.	'
മെ ാരു	 ശരംകൂടി	 പാ ു	 വരു ത	് അവളറി ു.	 ഒരു
െഞാടി ു ിൽ	 അത്	 അവള െട	 വലതു	 ക ിെല	 ചൂ ുവിരൽ
അരി ു	 െകാ ്	കട ുേപായി.	അവള െട	ക ിൽനി ും	 ച ി
നില ുവീഴാെത,	കടു 	േവദനസഹി ്	ച ി	ഇടെ ക ിേല ്
മാ ി	 ര ിൽ	കുളി 	വലം	ക ിേല ്	കടി ാൺ	ൈകമാറി.
വീ ു	ച ി	വീശി.
'േപാകൂ	നി ള െട	ചകവർ ിയുെട	ജീവൻ	അപകട ിലാണ്'
മെ ാരു	 ശര ിെ 	 മൂളൽ	അവൾ	 േക .	എ ാൽ,	 ഇ വണ
അത്	 ല ം	 ക ി .	 തെ 	 പി ുടർ 	 ശതുവിെ
േവദനേയാെടയു 	 നിലവിളിയും	 അേ ാൾ	 അവൾ	 േക .
തിരി ുേനാ ിയേ ാൾ	 അവെ 	 വലംക ിൽ	 ഒര ്
തറ ിരി ു ു.	അവനരികിേല 	് ഒരു	സംഘം	കുതിര ടയാളികൾ
പാ ടു ു ു ്.	അേയാ യിെല	 വിശ സ്തരായ	 ഭട ാെരയും
അവൾ	 ക ു.	 അവരുെട	 അ ുകേള 	 അകമി,
കുതിര റ ുനി ും	താെഴ ്	വീണു.	എ ാൽ,	അയാള െട	കാൽ,
കുതിര ടിയിൽ	 കുരു ി ിട ിരു തിനാൽ	 കുതിര	 അവെന
വലി ിഴ 	്കുെറദൂരം	ഓടി.	ആ	ഓ ിൽ,	അവെ 	തല,	വഴിയിൽ
െപാ ി	നി 	ക കളിൽ	ആ ടി 	ചിതറി.	തെ 	മുറിേവൽ ി
പടയാളിയുെട	 ദാരുണ	 അ ം	 ആസദി ാനു 	 സമയം
അവൾ ി .
"ദശരഥെന"	ര ിേ 	മതിയാകൂ.	ര ി ണം	വീ ും	ൈകേകയി
മുേ ാ 	്േനാ ി.	ചാ വർ	ഉയർ ി.

നീലാ ന	 കു ിെ 	 മുതുക 	് ഇടതടവി ാെത
ത ിെ ാേ യിരു ു.	അവൻ	ഇെ ാഴും	ശസി ു ി .
'ശാസെമടു ൂ...	'
പസവ ിനായി	 കൗസല 	 ഏെറ	 സമയം	 കഷ്ടെ തുെകാ ്
അവൾ	 ീണി ാണ്	 കിട ത്.	 "എെ 	 കു ിനു	 എ ാണ്
സംഭവി ത്?.	 എ ാണ്	 കുഴ ം?	 ആകാം േയാെട	 കു ിെന
േനാ ി	 ൈകമു ിൽ	 ഊ ി	 എഴുേ ൽ ാൻ	 ശമി െകാ ്
അവൾ	േചാദി .
"രാ ിേയാട്	വിശമി ുവാൻ	പറയു?"	തെ 	ഒളി ുേനാ ിയ
പരിചാരികെയ	നീലാ ന	ശാസി .



പരിചാരിക	 രാ ിയുെട	 േതാളിൽ	 പിടി ്	 േനെര	 കിട ുവാൻ
സഹായി .	 ീണിതയായിരു ുെവ ിലും	 കൗസല 	 കിട ാൻ
വിസ തി .	"അവെന	എനി ു	തരൂ."
നീലാ ന	 രാ ിയുെട	 അരികിേലയ് ്	 തിര ി െച ്
കു ിെന	അവരുെടക ിൽ	െകാടു ു.	കൗസല 	മകെന	മാേറാടു
േചർ ുപിടി .	ഉടെന	കു 	്അന ുകയും	കൗസലയുെട	നീളൻ
മുടിയിൽ	മുറുെകപിടി ുകയും	െചയ്തു.
"രാമാ..."കൗസല 	ഉറെ 	വിളി .
ശ മായ	 കര ിേലാെട	 തെ 	 പുതിയജീവിത ിെ
ആദശ ാസം	രാമൻ	വലിെ ടു ു.
"രാമാ..."കൗസല 	 ഉറെ 	 സ്േനഹവായ്േ ാെട	 വിളി .
കൗസലയുെട	ക ിലൂെട	ക ീർ	പവഹി .
രാമൻ	 അ യുെട	 മുടി	 ഇറു ി ിടി ്	 ഉ ിൽ	 കര ു.
പതുെ 	വായ്തുറ ്	പാല്	നുണയുവാൻ	തുട ി.
അണെപാ ിയതുേപാെല,	 കു ിെനേ ാെല	 നീലാ ന
സേ ാഷേ ാെട	 ഏ ി ര ു.	 അവള െട	 ത ുരാ ി
സു രനായ	ഒരു	രാജകുമാരന്	ജ ം	നൽകിയിരി ു ു.
ആന ിെ 	 ഉ ാവ യിലും	 നീലാ ന	 ആചാരപകാരം
െചേ 	 കാര ൾ	 മറ ി .	 കു ്	 ജനി സമയം	 കൃത മായി
േരഖെ ടുേ തു ്.	 െകാ ാരം	 േജ ാതിഷി 	് അത്
അത ാവശമാണ്.	അവർ	 ശാസമട ി ിടി ാണ്	സമയംേനാ ാൻ
പഹാരദീപ ിനടുേ ു	േപായത.്
"രു ദഭഗവാെന,	കനിവു ാകണേമ..."
അേ ാൾ	കൃത ം	ന യായിരു ു.

"എ ാണ്	അർ മാ ു ത്?"	നീലാ ന	േചാദി .
േജ ാതിഷി	അന ാതിരു ു.
ചകവാള ിന റേ ു	 മറയുവാൻ	 സൂരൻ	 ഒരു ിനി ു.
കൗസലയും	 രാമനും	 സുഖമായി	 ഉറ ുകയാണ്.	 രാമെ
ഭാവിെയ ുറി റിയാനാണ	് നീലാ ന	 േജ ാതിഷിയുെട
മുറിയിെല ിയത്.
"ന ു	 മു ്	 കു 	് പിറ ാൽ	 അവെന
മഹാ ാരിെലാരാളായി	 േലാകം	 വാഴ് ുെമ ും,	 ന ്
േശഷമാണ്	 പിറ െത ിൽ	 അേനകം	 കഷ്ട ാടുകളിലുെട
കട ുേപാക ിവരുെമ ും	അ 	്പറ ിരു ു."
"അവൻ	 കൃത മായും	 ന യ് ുതെ യാണ്	 പിറ െത ്
നി ൾ ്	തീർ യുേ ാ..?"	േജ ാതിഷി	േചാദി .



"എനി ുറ .്	ന ുതെ ."
ദീർഘമായി	നിശസി െകാ ്	േജ ാതിഷി	ധ ാനനിരതനായി.
"എ ാണിതിെ 	അർ ം.	അവെ 	 ഭാവി	 എ ാകും?	അവൻ
മഹാനാകുേമാ..?	അവന്	നിർഭാഗ ൾ	അനുഭവിേ ി	വരുേമാ?"
നീലാ ന	േചാദി .
"എനി റിയി .	"
"അറിയി 	എ ു	നി ൾ	പറ തിെ 	അർ െമ ാണ്?:"
"എനി റിയി ."	 തെ 	 േദഷ മട ാനാകാെത	 േജ ാതിഷി
പറ ു.	നീലാ ന	ജാലക ിലൂെട	വിശാലമായ	ഉദ ാന ിേല ്
േനാ ിനി ു.	 അേയാ യിെല	 ഏ വും	 ഉയർ 	 മലയുെട
മുകളിലാണ്	 െകാ ാരം	 ിതിെച ത്.	 നഗരാതിർ ിയിെല
മതിലിന റമു 	 ജലാശയ ിേല ്	 െവറുെത	 കേ ാടി .
എ ാണ്	 െചേ െത ു	 നീലാ ന	 തീർെ െ ടു ി.
ജനനസമയം	 അടയാളെ ടുേ ത്	 അവരുെട
ചുമതലയായിരു ു.	 പേ ,	അത്	 ന 	എ ു	 േരഖെ ടുേ
കാര മി .	 അതുെകാ ാർ ും.	 ഒരു	 ഗുണവുമി .	 അവൾ	 തെ
തീരുമാനം	ഉറ ി .	രാമൻ	ന 	്ഒരു	നിമിഷം	മുൻപാണ്	പിറ ത്.
"കു ിെ 	കൃത മായ	ജനനസമയെ ുറി ്	നി ൾ	പുറ ു
പറയരുത.്"
അതുപറേയ 	 ആവശം	 അവൾ ു ായിരു ി .	 കാരണം
നീലാ നെയേ ാെല	 േജ ാതിഷിയും	 കൗസലയുെട	 പിതാവിെ
െകാ ാര ിൽ	 നി ാണു	 വ ത്.	 അവരുെട	 കുറ്	 ഏത്
ഭാഗ ാെണ ു	വ മാണ്.
"തീർ യായും"	േജ ാതിഷി	പറ ു.



നാല്

വസിഷ്ഠമഹർഷി	 അേയാ യുെട	 മുൻഭാഗെ
പധാനകവാട ിേല ്	 അംഗര കേരാെടാ ം	 വരു തുക ്,
കാവൽ	 നി 	 പടയാളികൾ	 ജാഗതേയാെട	 നി ു.	 മഹാനായ
അേയാധയുെട	 രാജഗുരു	 എവിേട ാണ്	 തിര ി ്	 രാവിെല
േപാകു ത്?
സുര ാഭടൻമാരുെട	മുഖൻ,	ആചാരപൂർ ം	മഹർഷിെയ	താണു
വണ ിെ ാ ്	അഭിവാദ ം	െചയ്തതു.
'മഹാരാജഋഷി!'
ആചാരവാ ുകൾ	 േക േ ാൾ	 വിനയേ ാെട	 തല
െചറുതാെയാ ്	 താഴ് ിെയ ിലും	 വസിഷ്ഠമഹർഷി	 നട ിെ
േവഗം	ഒ ം	കുറ ി .
നേ 	 െമലി 	 ഉയരമു 	 ശരീരം;	 ശാ വും	ആ വിശ ാസം
തുള ു തുമായ	 നട ്;	 പരിശു ിയുെട	 പതീകമായ
തൂെവ നിറമു 	 മു ും	 അംഗവസ്തവുമാണ്	 േവഷം,	 തല
മു നം	 െചയ്തി െ ിലും	 പിൻ	 കുടുമ
ബാ ണകുലജാതനാെണ ്	 െവളിെ ടു ു ു.	 മ ുേപാെല
െവള 	 നീ 	 താടിയും	 ശാ വും	 ദീപ്തവുമായ	 മിഴികള ം,
േശാഷി 	 മുഖവും	 അേ ഹ ിെ 	 മന ിെ 	 ശാ തെയ
പതിഫലി ി .
വസിഷ്ഠമഹർഷി,	അേയാധനഗരിയുെട	േകാ മതിലിനു	ചു മു
വിശാലമായ	 േതാടിനരികിലൂെട	 നട ുേ ാഴും,	 താൻ	 െച ാനുറ
എേ ാ	 ഗൗരവമായ	 കാര െ ുറി
ആേലാചനയിലായിരു ു.
ആറുെകാ ം	 മുൻപ്	 സപ്തസി ുവിെല	 ൈസന ിെ
വലിെയാരു	 ഭാഗെ 	 രാവണെ 	 കിരാത ാർ



െകാെ ാടു ിയിരു ു.	അത്	അേയാധയുെട	കീർ ിെയ	കുറ
നിഷ് പഭമാ ിെയ ിലും	 ഉ രഭാരത ിെല	 ഒരു	 രാജവും
അേയാധയുെട	 േമൽേ ായ്മെയ	 െവ 	 വിളി ാൻ	 മുതിർ ി .
ആ	 ദിവസം	 അേയാധയുെട	 അധീനതയിലു 	 രാജ ളിെല
അേനകം	 പടയാളികള െട	 േചാരചി ിയിരു ു.	 മുറിേവ 	 ആ
രാജ ൾ	 ദുർ ലമായ	 അേയാ െയ	 െവ വിളി ി .	 അവരും
ശ രായിരു ി .	 അേയാ 	 ശ ി യി 	 ദരി ദമാെയ ിലും
സപ്തസി ുവിെ 	ചകവർ ിയായി	ദശരഥൻ	തുടർ ു.
നിർ യനായ	 രാവണെ 	 കടുംപിടി ം	 അേയാ െയ
അ രാർ ിൽ	 തകർ ിരു ു.	 നാണംെക 	 ആ
േതാൽവിെയ ുടർ ്	 അേയാ 	് നൽകിെ ാ ിരു
ലാഭവിഹിതം	 ഏകപ ീയമായി	 പ ിൽ	 ഒ ാ ി	 െവ ി രു ി.
മാതമ ,	 സപ്തസി ുവിൽനി ു 	 ചര ുകൾ 	് വളെര
തു മായ	 വിലെയ	 നൽകിയു .	 ഉ ര	 ഭാരത ിെല
അേയാ യും	 മ 	് രാജ ള ം	 െകാടും	 ദാരി ദ ിേല ്
വഴുതിവീണേ ാൾ	 ല യിൽ	 സ 	് കുമി ുകൂടിയിരു ു.
രാ സ	 നഗരിയിെല	 െതരുവുേപാലും	 സർണം
പൂശിയതാെണ ു ,	േക 	േകൾവി	േലാകെമ ും	പര ു.
തേ ാെടാ മു 	 ഭട ാേരാടു	 ൈകെകാ ു	 പി ിേല ്
മാറുവാൻ	വസിഷ്ഠൻ	ആംഗ ം	കാണി .
വിശാലമായ	 േതാടിെ 	 വശ ളിൽ	 നീള ിൽ	 നിർമി െ
തണൽ	 നിറ 	 േമൽ ള ിേല ്	 കയറി,	 കെ ാദൂരം
പര ുകിട ു 	ജലാശയ ിേല 	്അേ ഹം	ക കെള	പായി .
ഒരുകാല ്	 അവ	 അേയാ യുെട	 അപാരമായ	 സ ിെ
െതളിവുകളായിരു ു.	 ഇ വ	 ജീർണതയുെടയും	 ദാരി ദ ിേ യും
അടയാളമായി	മാറിയിരി ു ു.
നൂ ാ ുകൾ 	് മുൻപാണ്	 ആ	 േതാട്	 നിർ ി ത.്	 "അയു
തായുസ്'	ചകവർ ിയുെട	കാല .്	സരയൂനദിയിെല	ജലംെകാ ു
വ ു	നിറ താണ്	ഈ	േതാട്.	അതപൂർവമായ	അളവുകള 	േതാട്.
അേയാ യുെട	 പുറ ു 	 മൂ ാം	 ചുമരിെന
ചു ിവള ുകിട ു 	 േതാടിന്	 ഏകേദശം	 അൻപതു
കിേലാമീ േറാളം	 നീളവും	 ര ര	 കിേലാമീ ർ	 വീതിയും	 വരും.
വളെരയധികം	 ജലം	സംഭരി ാനു 	 േശഷി	 േതാടിനു ായിരു ു.
േതാടിെ 	 നിർ ാണം	 ആരംഭി ്,	 ആദ 	 കുറ വർഷ ളിൽ
നദിയുെട	 കീഴ്ഭാഗ ളിെല	 രാജ ളിലു വർ	 െവ ം
കി ാ തിെന	െചാ ി	പരാതിെ ിരു ു.	എ ാൽ,	ആ	പരാതികെള
അേയാ യിെല	പബലരായ	പ ാള ാർ	മൃഗീയമായി	അടി മർ ി.
ഈ	 വൻ	 േതാടിെ 	 പധാന	 ഉേ ശ ം
ൈസനികേമധാവിത മായിരു ു.	 ഒരുതര ിൽ	 ആ	 േതാടിെന



'കിടെ ' ു	 വിളി ാം.	 കിട ുകള െട	 കിട ്.	 നഗരെ 	 എ ാ
വശ ളിൽനി ും	 സംര ി ു 	 വൻകിട ്.
അേയാ യിേല ുകട ാൻ	 നദി ു	സമാനമായ,	ആഴമു 	ഈ
കിട ിലൂെട	 കുറുെക	 തുഴേയ ിവരും.	 എ ാൽ,	 അ രം
സാഹസികരായ	വി ികെള	അേയാ യിെല	 ഭട ാർ ു	കാണാൻ
കഴിയും.	 അജ മായ	 േകാ യുെട	 കൂ ൻ	 ചുമരുകൾ ്
മുകളിൽനി ും	 മഴേപാെല	 വരു 	 ശര െള	 ശതുവിന്
േനരിേട ിവരും.	 നാല്	 പധാന	 ദിശകളിലായി	 കിട ിന്	 കുറുെക
നാലു	 പാല ള .്	 ഈ	 പാല ളിൽ	 നി ു 	 വഴികളിലൂെട
പുറംചുമരിലു 	 നാലു	 കു ൻ	 കവാട ളിലൂെട
നഗര ിനു ിേല 	്കട ാം.	വട ൻ	കവാടം,	കിഴ ൻ	കവാടം,
െത ൻ	 കവാടം	 ,	 പടി ാറൻ	 കവാടം.	 എ ി െന	 ഓേരാ
പാലവും	 വിഭജി െ ിരി ു ു.	 ഓേരാ	 ഭാഗ ും	 സ മായി
കാവൽ	േഗാപുരവും	ഉയർ ുപാല ള മു ്.
ഇെതാെ യാെണ ിലും	ഈ	േതാട്	 പതിേരാധ ിനു 	ഒ ായി
മാതമു തായി	 കാണാൻ	 കഴിയി .	 അേയാ ാവാസികെള
സംബ ി 	 ആ	 േതാടു	 പുണമായ	 ഒ ായിരു ു.	 ഇരു ്,
ഭയാനകമായ	 ശാ ത	 നിറ 	 ആ	 കിട ്,	 സമു ദെ
ഓർ െ ടു ു തായിരു ു.	 പാചീനമായതും	 ഐതിഹ ളിൽ
പരാമർശി ു തുമായ	 സഷ്ടിയുെട	 േസാത ായ,	 ശൂനതയുെട
സമു ദവുമായി	 സാമ മു 	 ഒ ്.	 ഈ	 പാചീന	 സമു ദ ിന്
നടുവിലായിരു ു	ആയിര ണ ിന്	വർഷ ൾ ്	മുൻപ്	പപ ം
രൂപംെകാ ത.്	ശ മായ	ഒരു	വിസ്േഫാടനേ ാെട	ഏകം	അഥവാ
ഒ ്!	 പിളർ 	് പലതാകുകയും	 അതിലൂെട	 സൃഷ്ടിയുെട
കാലചക ിന്	തുട മിടുകയും	െചയ്തു.
പരമാ ാെവ ും	 ബ െമ ും	 ഇ ്	 ന ൾ	 വിളി ു 	 ആ
ഏകൈദവം.	ആ	 ഏക ിെ ,	 നിരാകാരനായ	 ഒ ൈദവ ിെ ,
പതി	നിധിയായി ാണ്	അേയാ ാവാസികൾ	ത ള െട	അേഭദ മായ
നഗരെ 	 ക ിരു ത്.	 സേചതനവും	 അേചതനവുമായ	 ഓേരാ
വസ്തുവിലും	 പരമാ ാവ്	 കുടിെകാ ു	 എ ാണ്	 വിശ ാസം.
സ ം	 ശരീര ിൽ	 കുടിെകാ 	 പരമാ ാവിെന
ഉണർ ുവാൻ	 ചില	 സ്തീകൾ ും	 പുരുഷ ാർ ു	 സാധി .
അവർ	 ൈദവ ളായി	 മാറു ു.	 മനുഷ ർ ിടയിലു 	 ഈ
ൈദവ െള	അേയാ യിൽ	എ ാടുമു 	 വലിയ	 േ ത ളിൽ
അനശരരാ ി	 വാഴ്ച െ .	 കു ൻ	 കിട ുകൾ ു ിൽ
നിർമി െ 	 െചറു	 ദ ീപുകളിൽ	 ഇവർ ായി	 േ ത ൾ
പണികഴി .
എ ാൽ,	എ ാ	 പതീകാ കത ും	കൽ നകൾ ുമ റം	ഈ
കിട ിന്	 മ 	് പേയാജന ള െ ്	 വസിഷ്ഠനറിയാം.	 ഉ ര



ഭാരത ിൽ	 ഇട ിെട	 െവ െ ാ മു ാവാറു .്	 ആ	 സമയം
പ ുബ്ധമായ	സരയൂനദിെയ	കിട ിെല	 നിയ ണ	കവാട ൾ
വഴി	 ഉ ിേല 	് തുറ ുവിടാം.	അ ിെന	 വളെര	 കാര മമായി,
െവ െ ാ ം	 നിയ ണവിേധയമാ ാനും	 കിട ്
സഹായി ിരു ു.
അതിനും	 പുറേമ,	 കല ിമറിെ ാഴുകു
സരയൂനദിയിൽനി ും	 െവ െമടു ു തിേന ാൾ
എള മായിരു ു	 ശാ മായ	 കിട ിൽ	 നി ും	 െവ െമടു ാൻ.
ഈ	 വൻേതാ ിൽനി ും	 െചറുേതാടുകൾ	 വഴി	 അേയാ യുെട
ഉൾനാടുകളിേല 	്െവ െമ ി ്	അവിെടയു 	കൃഷിയിട ളിെല
വിളവു	 വർ ി ി ാനും	 കഴി ിരു ു.	 ജലം	 സമൃ മായി
ലഭി തുെകാ 	് ഒ നവധി	 കർഷകർ 	് നിലമുഴു
ആയാസകരമായ	 േജാലിയിൽനി ും	 േമാചനംലഭി ിരു ു.
േകാസല ിെല	 വലിയ	 ജനസംഖ െയ	 തീ ിേ ാ വാൻ	 കുറ
കർഷകരുെട	 ആവശേമ	 ഉ ായിരു ു .	 ബാ ിയു വർ
കു േ ാെട	 േസനയിൽ	 േചർ ു.	ൈസന ം	വളർ ു;	വിദഗ് രായ
ൈസനിക	 േമധാവികള െട	 പരിശീലന ിൽ	 അവർ	 സമർഥരായ
േയാ ാ ളായി	 മാറി.	 അടു ു 	 പേദശ െളാെയാെ
കീഴട ി	ൈസന ം	 മുേ റി.	 ഇേ ാഴെ 	 ചകവർ ി	 ദശരഥെ
മു ൻ	 മഹാനായ	 രഘു	 സപ്തസി ുവിെന	 െമാ മായി
കീഴട ി	ചകവർ ിസമാ ാകു തുവെര	അത്	തുടർ ു.
ധാരാളം	സ ്	 േകാസല ിേല ്	 ഒഴുകാൻ	തുട ിയേതാെട
അേനകം	 നിർ ാണപവർ ന ൾ ്	 തുട ം	 കുറി .	 കൂ ൻ
േ ത ൾ,	െകാ ാര ൾ,	െപാതുകുളിയിട ൾ,	നാടകശാലകൾ,
അ ാടികൾ,	എ ിവ	നിർമി െ .	ക ിൽെകാ ിയ	കവിതകൾ
േപാെല	 മേനാഹരമായിരു ു	 അവ.	 അവെയ ാം	 അേയാ യുെട
ശ ിയും	 ഖ ാതിയും	 വിളിേ ാതി.	 കിട ിനുമുകളിൽ
പണികഴി ി െ 	 വലിയ	 േമൽ ളം	 അതിന്
ഉദാഹരണമായിരു ു.	 ഗംഗാ	 നദി ്	 അ റ ുനി ും	 ഖനനം
െചയ്െതടു 	 ചുവ ക ിൽ	 നിർമി െ 	 നീളൻ	 തൂണുകള െട
മുകളിലാണ്	 േമൽ ളം	 പണി ത്.	 ഉ ലമായ
േമൽ ുരെകാ ്	 േമൽ ളം	 െമാ ംമറ ിരു ു.	 അത്
േമൽ ള ിലൂെട	 സ രി ു 	 ആയിര ണ ിന്
സ ർശകർ ്	തണെലാരു ി.
വിവിധ	വർ ൾെകാ ുവര 	ചിത ളാൽ	 േമൽ ൂര	 േമാടി
പിടി ി ിരു ു.	 ഇ െനേ ാലു 	 പാചീനൈദവ ള െട	 കഥകൾ
അേയാ 	 ആദ ംഭരി ്,	 ഇ ാകുവിൽ	 തുട ി	 ഇ ുവെരയു
രാജാ ാരുെട	 കഥകെള ാം	 കാലനുകമമായി	 അവിെട
ചി തീകരി ിരു ു.	 േമൽ 	് വിവിധ	 ഭാഗ ളായി	 വിഭജി ിരു ു.



എ ാ	 ഭാഗ ള െടയും	 നടുവിലായി	 ഉ ല	 രശ്മികൾ
പവഹി ി ു 	 ഓേരാ	 കൂ ൻ	 സൂരനുമു ായിരു ു.
അേയാ യിെല	 രാജാ ാർ	 സൂരവംശജരാണ്.	 സൂര ഭഗവാെ
പിൻഗാമികൾ.	 സൂര െനേ ാെല	 എ ാ	 ദിശകളിേല ും	 അവരുെട
ശ ി,	ശ മായി	പവഹി .	ഒടുവിൽ	ഒരു	മി ലാകമണ ിലാണ്
അേയാ യുെട	പതാപം	ല യിെല	രാ സ ാർ	നശി ി ു ത്.
ദൂെര	 കിട ിനു ിൽ	 പണികഴി ി െ 	 അേനകം	 കൃതിമ
ദ ീപുകളിൽ	 ഒ ിേല ്	 വസിഷ്ഠൻ	 േനാ ി.	 മ
ദ ീപുകളിെലേ ാെല	 ഇവിെട	 േ ത ളി .	 പേ ,	 ഒ ിെനാ ു
പുറംതിരി ുനിൽ ു 	 മൂ ു	 കു ൻ	 പതിമകള ്.	 ഒ ു
മഹാസഷ്ടാവായ	 ബ േദവെ 	 പതിമയാണ്.	 ഇതുവെരയു
മഹാ ാരായ	 ശാസ്ത രിൽ	അഗഗണൻ.	 േവദകാലെ 	 പല
ക ുപിടു ള ം	 അേ ഹമാണ്	 നട ിയത.്	 സമൂഹ ിനു
നിസ ാർ േസവനം	 െച ണെമ ും,	 ാനം	 േനടാൻ	കഠിനമായി
യ ി ണെമ ുമു ത്	 അേ ഹ ിെ 	 ധർ
സംഹിതയായിരു ു.	 അതനുസരി ാണ്	 അേ ഹ ിെ 	 ശിഷർ
ജീവി ത.്	വർഷ ൾ	കട ുേപാകേവ	ബ െ 	േഗാതമായി	അവർ
മാറി.	അവരാണ്	ബാ ണർ.
ബ േദവെ 	 പതിമയ് ്	 വലതുഭാഗ ായി ത്	 ആറാം

വിഷ്ണുവായി	 ആരാധി െ ടു 	 പരശുരാമപഭുവിെ
പതിമയാണ്.	 കാല ിനനുസരി ്	 ജീവിതരീതിയിൽ	 മാ ൾ
വരികയും	 അത്	 കാര മമ ാതാകുകയും	 െച േ ാൾ
അഴിമതിയും	 സജനപ ാ തയും	 സമൂഹ ിൽ	 നിറയും.
അേ ാൾ	 െമ െ 	 സമൂഹകമെമെ 	് ജന െള
പഠി ി ുവാനായി	 ഒരു	പുതിയ	 േനതാവ്	 മുേ ാ ്	വരും.	ന യുെട
സംര കരായി	 കരുതെ 	 മഹാ ാരായ	 ഈ	 േനതാ ൾ ു
പാചീനകാല 	്നൽകിവ േപരാണ്	വിഷ്ണു.	ൈദവ െളേ ാെല
വിഷ്ണു െളയും	 ആരാധി ിരു ു.	 നൂ ാ ുകൾ 	് മുൻപ്,
കൂരമായ	 ആകമണ ളിലൂെട	 അധഃപതി
തിയ ാരുെടകാല ്	 ഭാരത ിന്	 മാർ നിർേ ശംനൽകി

നയി ത്	 മുൻ	 വിഷ്ണു	 പരശുരാമപഭുവായിരു ു.	 അേ ഹമാണ്
അറിവിെ 	അഥവാ,	ബാ ണരുെട	കാലഘ ിേല 	്ഭാരതെ
നയി ത്.
ബ േദവെ 	ഇടതുഭാഗ ായി,	പരശുരാമപഭുവിേനാടു	 േചർ ്
തിമൂർ ി	സ ൽ െ 	പൂർ ിയാ ു തുേപാെല	രു ദേദവെ
പതിമയാണു ത.്	 ഏ വും	 ഒടുവിലെ 	 മഹാേദവനായിരു ു
രു ദൻ,	തി െയ	തകർ ു വർ 	് പാചീനകാല ്	നല്കിയിരു
പദവിയാണ്	മഹാേദവൻ,	മനുഷ െര	ന യിേല 	്നയി ുക	എ ത്
മഹാേദവെ 	 ദൗത മ ;	അത	്വിഷ്ണുവിേ തായിരു ു.	തി കെള



കെ ി	 നശി ി ുക	 എ തായിരു ു	 മഹാേദവെ 	 ദൗത ം.
ഒരി ൽ	 തി െയ	 തുട മാ േ ാൾ	 ന 	 കരുേ ാെട,
പുതുമേയാെട	 െപാ ി റെ ടും.	 വിഷ്ണുവിെനേ ാെലയ ായിരു ു
മഹാേദവൻ.	 മാഹാേദവൻ	 ഒരി ലും	 ഭാരതവാസി	 ആയി ൂടാ.
അ െനയായാൽ	ഈ	 മഹത	് രാജ ്	 ഏെത ിലും	 ഒരു	 പ ം
അയാൾ ്	 പിടിേ ിവരും.	 തി 	 ഉടെലടു ുേ ാൾ െ
അതിെന	 ശരിയായ	 രീതിയിൽ	 തിരി റിയാനായി	 മഹാേദവൻ
പുറംനാ ിൽനി ു 	 ആളാകണം.	 ഭാരത ിെ 	 പടി ാറൻ
അതിർ ി റ ു 	പരിഹയിൽ	നി ാണ്	രു ദേദവൻ	വ ത.്
േവദാധിഷ്ഠിതമായ	 ഇ െ 	 ജീവിത ിെ
അടി ാനഘടക ളായ	തിമൂർ ികേളാടു 	ആദരസൂചകമായി
വസിഷ്ഠൻ	സാഷ്ടാംഗം	പണമി േശഷം	ൈകകൂ ി	പാർ ി .
'വിശു രായ	 തിമൂർ ികെള,	 എനി ്	 ശരിയായ	 മാർ ം
കാ ി േരേണ...!	 ഞാൻ	 െത ിേനാട്	 െചറു ുനിൽ ാൻ
ആഗഹി ു ു.'
തിമൂർ ികെള	 േനാ ി	 പാർ ി ുേ ാൾ	 െപെ െ ാരു	കാ ്

വസിഷ്ഠെ 	െചവിയിൽ	ചുളംകു ി.	അേ ഹ ിനു	ചു ംകറ ി.
െകാ ാരെ 	് േമാടിേയാെട	 നിലനിർ ാൻ	 അേയാ യുെട
രാജാധികാര ിന്	ഇേ ാൾ	കഴിയു ി .	നിലെ 	െവ ിെ
തിള ം	 പഴയതുേപാെല	 ഇ ാതായിരി ു ു.	 അവയിൽ
അവിടവിെട	 െചറുകുഴികൾ	 രൂപെ ിരു ു.	 വി ഗഹ ള െട	 നിറം
മ ിയിരു ു.	 ബ ാവിേ യും	 പരശുരാമേ യും,	 രു ദേ യും
കിരീട ളിൽ	 പതി ിരു 	 സർ പാളികൾ
അടർ ുവീഴാറായിരി ു ു.	േവ വിധം	പരിചരി ാ തുെകാ ്
എ ാ	 േശാഭയും	 നഷ്ടെ ിരു ു.	 ഇേ ാൾ	 അേയാധയുെട
ഭരണകൂടം	സാ ികപയാസം	അനുഭവി ുകയാണ്.
ഭരണം	ഭംഗിയായി	നിറേവ ാനു 	പണംേപാലും	അധികാരികള െട
ൈകവശമിെ ്	 വസിഷ്ഠനറിയാം.	അതിനു 	 മന ം	അവർ ്
നഷ്ടമായിരു ു.	 വിശാലമായ	 കിട ിെല	 െവ ം	 വ ാൻ
തുട ിയേതാെട	 അടിയിെല	 മാലിന ൾ	 െതളി ുകാണാൻ
തുട ി.	 ജനെ രു ാൽ	അേയാ ാനഗരം	 വീർ മു കയാണ്.
ഈ	 വൻേതാട്	 ഇതയ് ും	 മലിനമാകുെമ 	് കുറ വർഷംമുൻപ്
ആരും	ചി ി ി ാവി .	അേയാ യിെല	പാവെ വർ ുേവ ി
ഒരു	 വീടുേപാലും	 ഉ ാ ാൻ	 കഴിയു ി .	 സംഭവി ാൻ
പാടി ാ താണ്	സംഭവി െകാ ിരി ു ്ത്.
'േദവാ...	പരശുരാമാ,	പുതിെയാരു	ജീവിതം	ഞ ൾ ാവശമാണ്.
േദശഭ രുെട	 വിയർ ം	 േചാരയുംെകാ ്	 എെ 	 രാജ ം
പുനർ ീവി ണം.	 വി വകരമായ	 ഒരു	 മാ മാണ്
ഞാനാ ഗഹി ു ത്.	 േദശഭ െര	 ചിലേ ാൾ	 സ ം



നാ കാരതെ 	 േദശേ ദാഹികൾ	 എ ു	 വിളി ും.	 ചരിതം
അവസാന	വിധി	എഴുതു തുവെരമാതം.'
മ ാവിെ 	 പടികളിൽ	 പ ിയിരു 	 െചളി	 വസിഷ്ഠൻ	 തെ
ത വിരൽെകാ ു	െതാ 	്െന ിയിൽ	ഒരു	േഗാപി ുറിവര .
'എനി ു	എെ 	ജീവെന ാൾ	വലുത്	ഈ	മ ാണ്	ഞാൻ	എെ
രാജ െ 	 സ്േനഹി ു ു.	 എെ 	 ഭാരതെ 	 ഞാൻ
സ്േനഹി ു ു.	 എ ാേണാ	 െചേ ത്	 അത	് ഞാൻ
െചയ്തിരി ുെമ 	്ശപഥം	െച ു.	എെ 	േദവാ,	എനി തിനു
ൈധര ം	തരൂ.'
പാർഥനാമ ൾ	 മൃദുതാളേ ാെട	 കാ ിലൂെട	 അവിെട ും
പതി നി ാൻ	 തുട േവ,	 മഹർഷി	 വലതുഭാഗേ ്
തിരി ുേനാ ി.	 കുറ കെല,	 വിശു ിയുെട	 നിറമായ	 നീല
അ ിധരി 	 ഭ രുെട	 െചറുസംഘം	 ഭയഭ ിേയാെട
നട ുനീ ു ു.	 ഈ	 ദിവസ ളിെല	 അസാധാരണമായ
കാഴ് യായിരു ു	 അത്.	 സ ും	 ശ ിയും	 യി തിെനാ ം
സപ്തസി ുവിെല	 ജന ള െട	 ആ ീേയാ ാഹവും
നഷ്ടെ ിരു ു.	ൈദവ ൾേപാലും	ത െള	ൈകവിെ ു	പലരും
ചി ി .	 അതെ ിൽ	 എ ാണ്	 ത ളി െന	 കഷ്ടെ ടാൻ
കാരണം?
ഭ ർ	 ആറാമെ 	 വിഷ്ണു,	 പരശുരാമേദവെ 	 നാമം
ജപി ുവാൻ	തുട ി.
രാമ	രാമ	രാമ	രാമ	രാമ	രാമ	...
രാമ	രാമ	രാമ	രാമ	രാമ	രാമ	...
അെതാരു	 ലളിതമായ	 മ മായിരു ു.	 'രാമനാമം	 െചാ ു.'
വസിഷ്ഠൻ	പു ിരി .	അെതാരു	ന 	ല ണമായിരു ു.
പരശുരാമേദവാ,	ന ി.	അ യുെട	അനുഗഹ ൾ ്	ന ി!
ആറാമെ 	 വിഷ്ണുവിെ 	 േപരുകാരനായ	 അേയാ യിെല
മു 	 രാജകുമാരനിലാണ്	 വസിഷ്ഠൻ	 തെ 	 പതീ കൾ
ഉറ ി ിരു ത്.	ആറു	 വയ കാരൻ	 രാമനിൽ.	 കൗസല ാരാ ി
കു ിനുനൽകിയ	 രാമെന 	 നാമം	 വികസി ി 	 രാമച ൻ
എ ുമാ വാൻ	 നിർബ ി ത്	 വസിഷ്ഠനായിരു ു.	 ച െ
പിൻഗാമികളായ,	 ച വംശ ിൽ	 പിറ വരാണ്	 കൗസലയുെട
മാതാപിതാ ൾ,	ദ ിണ	േകാസല ിെല	രാജാവ്	ഭാനുമനും	അ
കുരുരാജകുടുംബ ിെല	മേഹശരിയും.	രാമന്	മാതൃകുടുംബേ ാട്
തനി ു 	 കൂറ്	 പകടി ി ാൻ	 ഈ	 േപരിലുെട	 സാധി ുെമ ്
വസിഷ്ഠൻ	കരുതി.	രാമച ൻ	എ ാൽ	 'ച െ 	തിള ു 	മുഖം'
എ ാണർഥം.	 സൂര െ 	 െവളി ം	 െകാ ാണ്	 ച ൻ
പകാശി ു ത്.	 അേ ാൾ	 ആരാണ്	 ച െ 	 തിള ിനു
കാരണം?	 സൂരൻ.	 അത്	 തിക ം	 ഉചിതമാണ്.	 രാമച ൻ	 ഒരു



സൂരവംശനാമംകൂടിയാണ്.	 കാരണം	 അവെ 	 അ ൻ	 ദശരഥൻ
സൂരവംശജനാണ്.
േപരുകൾ	 ന ുെട	 ഭാവി	 നിർണയി ുെമ 	് പാചീനമായ	 ഒരു
വിശ ാസമു ്.	 അതുെകാ ്	 ര ിതാ ൾ	 വളെര	 സൂ ി ാണ്
കു ു ൾ 	്േപരുകൾ	െതരെ ടു ുക.	േപർ	ഒരർ ിൽ
കു ിെ 	 ജ ല വും	 സധർ വുെമാെ യായി	 മാറു ു.
ആറാം	 വിഷ്ണുവിെ 	 േപരുനല്കിയതിലൂെട	 കു ിന്
ഇതിലുമുയർ 	ജീവിതല ം	നൽകാനി .
മെ ാരുേപരിൽ	വസിഷ്ഠൻ	തെ 	പതീ കൾ	ഉറ ി നിർ ാൻ
ഭരതനിലുെട	 ശമി ിരു ു.	 രാമെന ാൾ	 ഏഴുമാസം	 ഇള മു
സേഹാദരൻ.	 രാവണനുമായിനട 	 കടു 	 യു ിനിടയിൽ
ദശരഥെ 	 പുതൻ	 തെ 	 ഗർഭ ിൽ	 ഉെ ്	 ഭരതെ 	 അ
ൈകേകയി ്	 അറിയി ായിരു ു.	 അത ാഹിയും
അതിേമാഹവുമു 	 ൈകേകയി,	 സാഭിപായമു വളാെണ ു
വസിഷ്ഠനറിയാമായിരു ു.	 കൗസല ,	 തെ 	 പുതന്	 വിേശഷെ
േപര്	 തിരെ ടു േതാെട	 ൈകേകയി ു	 നട ിയ
ഐതിഹാസികനായ	 ച വംശജനായ	 ഭരതെ േപർ	 തെ
പുതനുേവ ി	അവൾ	െതരെ ടു ു.
പുരാതനകാല ്	 പരസ്പരം	 േപാരടി നി 	 ച വംശെ യും
സൂരവംശെ യും	 ഒരു	 െകാടിയുെട	 കീഴിൽ	 ഒ ി ണിനിര ാൻ
ചകവർ ി	 ഭരതന്	 സാധി ിരു ു.	 വ േ ാഴുമു 	 െചറിയ
േപാരുകൾ	 ഒഴി നിർ ിയാൽ,	 സമാധാനം	 അവർ
നിലനിർ ിെയ ുപറയാം.	 അതിനുദാഹരണമാണ്
സൂരവംശ ിൽ	 പിറ 	 ദശരഥൻ,	 കൗസല ,	 ൈകേകയി	 എ ീ
ച വംശ ിൽനി ുമു 	 രാജകുമാരിമാെര	 പ ിമാരായി
സ ീകരി ത.്	സത ിൽ	ൈകേകയിയുെട	പിതാവും	േകകയ ിെല
രാജാവുമായ	 ച വംശജനായ	അശപതിയാണ്	 ചകവർ ിയുെട
ഏ വുമടു 	ഉപേദഷ്ടാവ്.
ര ു	നാമ ളിൽ	ഒെര െമ ിലും	എെ 	ല ം	നിറേവ ം.
വസിഷ്ഠൻ	പരശുരാമേദവെന	വീ ും	േനാ ിയത്	ആ	രൂപ ിൽ
നി ും	ശ ി	സംഭരി ാനായിരു ു.
'ഞാൻ	െത കാരെന ു	അവർ	കരുതുെമ ്	എനി റിയാം.	ഒരു
പേ ,	എെ 	ആ ാവിെന	അവർ	ശപിേ ും.	എ ാൽ,	സ ം
ആ ാവിെന ാൾ	 ഒരു	 േനതാവ്	 സ ം	 നാടിെനയാണ്
സ്േനഹിേ െത 	്അ ാണ്	പറ ത്.
അംഗവസ്ത ിനു ിൽ	 ഒളി ി വ 	 ക ി,	 വസിഷ്ഠമഹർഷി
ഉറയിൽനി ുരി,	 പുരാതനമായ	 ഏേതാ	 ലിപിയിൽ	 ജയ്
പരശുരാമെന 	്ആ	ക ിയിൽ	എഴുതിയിരു ു.



ക ി	 മുറുെകപിടി 	് ദീർഘമായി	 ഒ ു	നിശസി െകാ ്	തെ
ചൂ ുവിരലിൽ	 അതുെകാ 	് ആഴ ിൽ	 ഒരു	 മുറിവു ാ ി.
വിരലിൽ	 കിനി 	 േചാര ു ി ുതാെഴ	 ത വിരൽെകാ ്
അമർ ി ിടി 	ര ു ികൾ	േതാ ിേല ി ി .
'എെ 	 േചാരയാൽ	 ഞാൻ	 ശപഥം	 െച ു.	 എെ 	 എ ാ
അറിവുകെളയുംെതാ ്	 ഞാൻ	 ആണയിടു ു.	 ഈ
പരിവർ ന ിൽ	ഞാൻ	 വിജയി ും.	അതെ ിൽ	അതിനു
ശമ ിനിെട	ഞാൻ	മരി ും.'
വസിഷ്ഠൻ	പരശുരാമേദവെന	അവസാനമായി	ഒ ുകൂടി	േനാ ി
വണ ിയി 	് ആദരേവാെട	 ൈകകൂ ിയി ്	 ആദരണീയനായ
വിഷ്ണുവിെ 	അനുയായികൾ	പറ തുേപാെല	െമെ 	പറ ു.
"പരശുരാമൻ	വിജയി െ .	പരശുരാമന്	കീർ ി	ഉ ാകെ ."



അ ്

കൗസല 	 എ 	 രാ ി	 സ ുഷ്ടയായിരു ു.	 പേ ,	 കൗസല
എ 	 അ ,	 ഒ ം	 സേ ാഷവതിയായിരു ി .	 അേയാ യിെല
രാജെകാ ാര ിൽനി ും	 രാമനു	 േപാേക ിവരുെമ ു	അവർ ്
മന ിലായി.
രാമൻ	 ജനി ദിവസം	 രാവണനിൽനി ും	 തനിേ 	 കന
പരാജയ ിന്,	ദശരഥൻ	പഴി ത്	രാമെനയായിരു ു.	ആ	ഗതിെക
ദിവസം	 വെര	 ഒരു	 യു ിലും	 ദശരഥൻ	 പരാജയെ ിരു ി .
ഭാരത ിെല	 അജ നായ	 ഭരണാധികാരിയായിരു ു	 അേ ഹം.
കർ േദാഷമു 	ജാതകവുമായാണ്	രാമൻ	ജനി െത ും	അവെ
ജ ംെകാ ്	രഘുവിെ 	േശഷ്ഠമായ	കുലം	മുടിയുെമ ും	ദശരഥൻ
വിശസി .	ഇത	്തിരു ാനു 	താണി	കൗസല ി ായിരു ു.
ദശരഥെ 	 പിയപ ി	 എേ ാഴും	 ൈകേകകിയായിരു ു.
കരാചപയിെല	 യു ിൽ,	 ദശരഥെ 	 ജീവൻര ി തിലൂെട
ദശരഥെ 	 േമൽ	 കൂടുതൽ	അവകാശം	 ാപി ാൻ	അവൾ ു
സാധി .	ൈകേകയിയും	അവള െട	കൂ ാളികള ം	 േചർ ്,	 'രാമെ
ജ േദാഷം	 രാജ ിന്	 അശുഭകരമാെണ 	് ദശരഥൻ
വിശസി ു ു'	 െവ ു	 പറ ുപര ി.	 ൈവകാെത
അേയാ ാനഗരിയിെല	 ജന ള ം	 ദശരഥെ 	 വിശ ാസ ിെനാ ം
നിൽ ാൻ	 തുട ി.	 രാമെ 	 ജീവിത ിെല	 എ ാ	 ന കള ംകൂടി
കു ിവ ാൽേപാലും	 7032-ൽ	 ദശരഥനു ായ	 േതാൽവിയുെട	 കറ
തുട നീ ാൻ	 സാധി ി ,	 എ 	 സംസാരം	 എ ായിട ും
ഉയർ ിരു ു.	 മനുേദവെ 	 പ ാംഗമനുസരി 	് രാമൻ	 ജനി തും
ദശരഥൻ	പരാജയെ തും	ആ	വർഷമാണ്.
രാജഗുരു	 വസിഷ്ഠേനാെടാ ം	 രാമൻ	 െകാ ാരം
വി നിൽ ു താണ്	 ന െത ്	 കൗസല റിയാം.	 രാമെന



അംഗീകരി ാ 	അേയാ യിെല	 പഭു ാരിൽനി ും	അവൻ
അക ുനിൽ ണം.	 വസിഷ്ഠെ 	 ഗുരുകുല ിൽനി ും
േനടാൻേപാകു 	 അറിവുെകാ ്	 അവൻ	 ഉയരണം.	 ഗുരുകുലം
ഗുരുവിെ 	 കുടുംബമാണ്.	 പേ ,	 അത്	 ഗുരുവി	 േനാെടാ ം
താമസി 	 പഠി ു 	 വിദ ാലയവുമാണ്.	 അവൻ	 ത ശാസ്തം,
ശാസ്തം,	 ഗണിതം,	 നീതിശാസ്തം,	 യു ത ം,	 അ െന
സർ കലയും	 പഠി ണം.	 വർഷ ൾ ്	 േശഷം	 തെ േമൽ
െചാരി 	 അപരാധ െള	 അതിജീവി ാൻ	 കരു ു വനായി
അവൻ	മട ി	വരും.
രാ ി ്	ഇെതാെ 	അറിയാം.	പേ ,	വാ ലവതിയായ	ആ
അ ്	 അവെന	 അക ിരി ാനാകു ി .	 മകെന
മാേറാടണ പിടി ്	അവൾ	വിതു ാൻ	തുട ി.	തെ 	 െക ി ിടി ്
ഉ കൾെകാ ്	 െപാതിയു 	 അ െയ	 രാമൻ	 നി ംഗനായി
േനാ ി.	 െചറിയ	 പായ ിൽ	 േപാലും	 അസാധാരണമാംവിധം
ശാ നായിരു ു	രാമൻ,
പേ ,	 ഭരതൻ	 അ െനയായിരു ി .	 അ െയ	 അ സമയം
വി നിൽ ുേ ാഴും	 അവൻ	 വാവി 	 നിലവിളി ുകയായിരു ു.
അേ ാെഴാെ 	മകെന	േനാ ി	ൈകേകയി	പറ ു.
"നീ	എെ 	പുതനാണ്,	ഒരു	െപൺകു ിെയേ ാെല	െപരുമാറരുത്.
നാെള	 രാജാവാേക 	 നീ,	 ആ	 രീതിയിൽ	 െപരുമാറ്.	 അ യ് ്
അഭിമാനമായി	നീ	മാറണം."
ഈ	രംഗ െളാെ 	ശ ി നി 	വസിഷ്ഠൻ	െമെ 	ചിരി .
വികാരതീ വതയു 	 കു ു ൾ	 മന ിലു 	 വികാരെ
ശ മായി	 പകടി ി ു വരായിരി ും.	 അവർ	 ഉറെ
ചിരി ുകയും	അതിലുമുറെ 	കരയുകയും	െച ം.
ഇവരിൽ	 ആരിലൂെടയാണ്	 തെ 	 ല ം	 േനടുവാൻ
േപാകു െത ു	ചി ി 	്ആ	സേഹാദര െള	വസിഷ്ഠൻ	 ശ ി .
ൈവരാഗിയായ	 രാമനിലുെടേയാ	 അേതാ	 തീവവികാരമു
ഭരതനിലൂെടേയാ?	ദശരഥെ 	നാലു	മ ളിൽ	ഇളയവരായ	ഇര കൾ,
ല ്മണനും	 ശതുഘ്നനും	 എേ ാഴും	 അ
സുമി തെ ാ മു ാവും,	 ത ൾ ു	 ചു ം
നട ു െതെ റിയാെത	ആ	കു ികൾ	ശാ രായിരു ു.	എ ാം
അവർ	 േവഗ ിൽ	തിരി റിയുെമ 	്വസിഷ്ഠനറിയാം.	രാമെ യും
ഭരതെ യും	 പരിശീലന ിന്	 ഒരു	 ദശാബ്ദ ിലധികം	 കാലം
േവ ിവരും.	 അതയും	 കാലം	 രാജകുടുംബ ിൽ	 നട ു
രാഷ് ടീയ	ഉപജാപ ൾ	ഇര ക
െളയും	 പ ം	 േചരു തിേല ്	 നയിേ ാം.	 അതുെകാ ്
അവേരയും	 െകാ ാര ിൽ	 നിർ ു ത	് ശരിയെ ്	 മഹർഷി
മന ിലാ ി.	അേയാ െയ	കുത ള ം	ഉപജാപ ള ംെകാ ്,



സാർഥേമാഹ ൾ ായി	 അ രം	 കൂടുതൽ
യി ി ുകയാണ്.	 ചകവർ ി	 ീണിതനും	 മന പതറിയ

അവ യിലുമാണ്.
വർഷ ിൽ	 ര ു	 പാവശ ം,	 േവനലിലും	 ൈശത ിലുമു
അവധി ാല 	് ഒൻപത	് ദിവസേ ്	 രാജകുമാര ാർ
വീ ിേല ്	മട ും.
സൂര േദവെ 	ആകാശയാതയിെല	 ദിശാമാ മായ	 ഉ രദ ിണ
അയന ൾ,	 ഒൻപതുദിവസം	 നീ ുനിൽ ു 	 നവരാതി
ഉ വമായാണ്	 അേയാ 	 ഗംഭീരമായി	 ആേഘാഷി ു ത്.
േവർപിരി ിരി ു 	അ മാർ ും	 മ ൾ ും	ആശസി ാൻ
ആ	 പതിെന ദിവസ ൾ	 മതിെയ ്	 വസിഷ്ഠൻ	 വിശസി .
ശരത്കാല ും	 വസ ിലുമു 	 വിഷു	 ഗുരുകുല ിൽ
ആേഘാഷി ും.
വസിഷ്ഠൻ	 ദശരഥെന	 കൂടുതൽ	 ശ ി .	 കഴി
ആറുവർഷ ൾ	 ചകവർ ിയിൽ	 കാലം	 ഒരുപാട്	 മാ ൾ
വരു ിയിരു ു.	ദുഃഖം	തളം	െക ിയ	മുഖ 	്ജര	ബാധി ,്	െതാലി
വലി ുതൂ ിയിരു ു.	ക കൾ	കുഴി ുതാണ്.	മുടി	നര ,്	ഒരു
വൃ നായി	 മാറിയിരു ു.	 അേ ഹ ിന്	 പിയമു 	 നായാ ിന്
േപാകുവാേനാ	 വ ായാമം	 െച വാേനാ	 സാധി ാ വിധം
യു ിൽ	 മുറിേവ കാൽ,	 ഒരു	 ൈവകലമായി	 മാറി ഴി ു.
ഒരുകാല 	്സു രനും	ശ നുമായ	ഒരു	േപാരാളിയാെണ തിെ
ഒരു	 െതളിവും	 അവേശഷി ിരു ി .	 മദ ിനടിമയായ
അേ ഹ ിെ 	ശരീരം	കൂനിേ ായിരു ു.	ഏഴുവർഷം	മുൻപു	നട
ആ	 ഭീകരയു ിലൂെട	 മാതമായിരു ി 	 രാവണൻ	 ദശരഥെന
േതാൽ ി ത.്	 അതിനു	 േശഷമു 	 ഓേരാ	 ദിവസവും
േതാൽ ി െകാ ിരു ു.
"പേഭാ,	അനുവാദം	നൽകിയാലും"	വസിഷ്ഠൻ	 ഉറെ 	 പറ ു.
അസ നായ	ദശരഥൻ	സ തം	നൽകിെ ാ ്	ൈകവീശി.

ൈശതകാലെ 	 അയനം	 ആരംഭി ി 	 ഒരു	 ദിവസേമ
കഴി ു .	 അവരുെട	 അർ വാർഷിക
അവധി ാലമായതിനാൽ	 രാജകുമാര ാർ	 അേയാ യിെല
െകാ ാര ിലായിരു ു.	 വസിഷ്ഠനും	 അവർെ ാ ം
െകാ ാര ിേല 	് േപാ ിരു ു.	അവർ	ഗുരുകുല ിൽ	 േചർ ി ്
മൂ ു	 വർഷമായി.	 സൂര െ 	 ഉ രദി ിലൂെടയു 	 യാത,
ഉ രായനം	 ആരംഭി 	 കഴി ു.	 ആറുമാസ ിനുേശഷം
െകാടുംേവനലിൽ	 സൂരൻ	 തെ 	 ദിശ	 ദ ിണദി ിേല ു	 മാ ം.



അേ ാൾ	ദ ിണായനം	ആരംഭി ും.
അവധി ാലമായി ം	 രാമൻ	 കൂടുതൽ	 സമയവും
ഗുരുവിെനാ മാണ്	 െചലവഴി ത്.	 പരാതികൾ	 പറയുകയ ാെത
കൗസല ു	 കൂടുതെലാ ും	 െച ാനി ായിരു ു.	 ഭരതനാകെ
കൂടുതൽ	സമയവും	ൈകേകയിയുെട	അ പുര ിലാണ്.	അവിെട
അവെ 	സമർ യായ	അ ,	അവെന	നിര രമായി	പഠി ി ലും
വിസ്തരി ലുമായിരു ു.	 െചറിയ	കുതിര റ ്	സവാരിെച ാൻ
ല ്മണൻ	 പഠി തുട ിയിരു ു.	 അവനത്	 വലിയ	 ഇഷ്ടമാണ്.
ശതുഘ്നൻ	ഗ ൾ	വായി ാനാണ്	താൽപര ം	കാ ിയത്.
ഒരുദിവസം	 കുതിരസവാരി	 കഴി 	് അ 	 സുമി തയുെട
മുറിയിേല ്	 ഓടിവരുേ ാൾ	 അ 	 ശതുഘ്നേനാട്	 അട ിയ
ശബ്ദ ിൽ	 എേ ാ	 പറയു ത	് അവൻ	 േക .	 അവൻ
അെത ാെണ ു	 േകൾ ാൻ	 വാതിൽ	 മറയുെട	 പി ിൽ
ഒളി നി ു.
"ശതുഘ്നാ	നീ	കാര ം	മന ിലാ ൂ.	നിെ 	സേഹാദരൻ	 ഭരതൻ
നിെ 	 െവറുെത	 കളിയാ ിയതാണ്.	 അവന്	 നിെ 	 വലിയ
കാര മാണ്.	നീ	എേ ാഴും	അവെനാ ം	േവണം."
അ 	 പറയു ത	് ശ ി ു ഭാവ ിൽ	 നിെ ിലും
ശതുഘ്നെ 	 ശ ,	ൈകയിലിരു 	 പനേയാലെകാ ു 	 ഗ ം
കഷ്ടെ 	വായി ു തിലായിരു ു.
"ശതുഘ്നാ	 നീ	 ഞാൻ	 പറയു തു	 േകൾ ു ുേ ാ?	 ശബ്ദ
മുയർ ി	സുമി ത	േചാദി .
"ഉ േ ,	 പേ ,	 ഞാൻ	 കരുതു ി .	 ശതുഘ്നൻ	 പറ ു.
അവെ 	വാ ുകളിൽ	ആ ാർഥത	നിറ ിരു ു.	അ 	പറ
വാ ുകള െട	 അവസാനഭാഗം	 വീ ും	 അവൻ	 ആവർ ി .
അവെ 	 പായ ിന റം,	 അസാധാരണമാംവിധം	 വ വും
സ്പഷ്ടവുമായിരു ു	 അവെ 	 വാ ുകൾ.	 മകൻ	 താൻ
പറയു െതാ ും	 ശ ി ു ിെ ു	 സുമി ത 	് ന ായി
മന ിലായി.	 പേ ,	 അവെന	 തെ 	 വാ ുകൾ	 ശ ി ുവാൻ
പാക ിൽ	അനുസരി ി ാൻ	അവൾ ു	സാധി ി .
ചിരി െകാ 	്ല ്മണൻ	അ യുെട	മുറിയിേല ്	ഓടിെ ു.
സേ ാഷംെകാ ്	 കൂ ിവിളി ്	അവൻ	അ യുെട	 മടിയിേല ്
വലി ുകയറാൻ	ശമി .
"അേ ,	 ഞാൻ	 അ 	 പറയു തു	 േകൾ ാം",	 തെ
ബാലസഹജമായ	െകാ േലാെട	അവൻ	പറ ു.
"എെ 	കു ി	ഞാൻ	പറയു േത	േകൾ ു 	്അ യ് റിയാേലാ,
നീെയെ 	 െപാ ുേമാനേ ."	 ല മണെന	 േചർ ുപിടി 	്സുമി ത
പറ ു.
തെ 	 ക ിെല	 താളിേയാലഗ ം	 വായി ു തിനിടയിലും



ശതുഘ്നൻ	 അ െയ	 ഒ ു	 േനാ ിയാണ്	 അവിെടനി ും
മട ിയത.്
"അ 	 എേ ാടു	 പറയു െതാെ 	 ഞാൻെച ാം."	 സ്േനഹം
തുള ു 	ക കേളാെട	ല ്മണൻ	പറ ു.
"എ ാൽ,	ഞാൻ	പറയു തു	േകൾ ു"	ല ്മണൻ	ഒരു	േകാമാ
ളിെയേ ാെല	 അഭിനയി .	 സുമി ത	 അവെ 	 അടുേ ു
കുനി ു	പറ ു.	"മൂ േജഷ്ഠൻ	രാമനു	നിെ 	കു ്	േവണം."
അേ ാേഴ ും	 സുമി തയുെട	 ശബ്ദം	 മാറി.	 സ്േനഹവും
അനുക യും	നിറ 	ശബ്ദേ ാെട	അവർ	തുടർ ു.
"രാമൻ	 നിഷ്കള നാണ്.	 അവെ 	 ക ം	 കാതുമാകാനാണ്
ഒരാൾ	 േവ ത്.	അവെന	 െകാ ാ ിെല	 പലരും	 ഇഷ്ടെ ടു ി .
മ വരുെട	 ഉപദവ ളിൽനി ും	 നീ	 അവെന	 ര ി ണം.
അവെന ുറി 	് േവ ാ െതാെ 	 ആള കൾ	 പറയുേ ാഴും
അവരിെല	ന 	മാതേമ	അവൻ	കാണു ു .	ധാരാളം	ശതു ൾ
രാമനു ്.	അവെ 	ജീവിതം	നിെ 	ആശയി ാണ്..."	ല ്മണെന
േനാ ി	സുമി ത	പതുെ റ ു.
"സതാേണാ?	 ഭയംെകാ 	് മിഴി ക കള മായി	 ല ്മണൻ
േചാദി .
"അേത,	 അ െയ	 വിശസി ു	 േമാേന,	 അവെന
സംര ി ുവാൻ	 നീ	 ഉ ാവുെമ ്	 എനി ുറ ാണ്.	 രാമൻ
ന വനാണ്.	പേ ,	അവൻ	എ ാവെരയും	വ ാെത	വിശസി ും."
"അ 	വിഷമി .	ഞാെനേ ാഴും	േജഷ്ഠെ 	കാര ം	േനാ ും."
തിള ു 	ക കേളാെട,	ചു ്	കു ി ടി െകാ ്,	നടുനിവർ ി
ഒരു	പധാന	ദൗത ം	ഏെ ടു 	പടയാളിെയേ ാെല	അവൻ	പറ ു.
സുമി ത	 വാ ല േ ാെട	 പു ിരി െകാ ്	 ല ്മണെന
വീ ും	േചർ ുപിടി 	്പറ ു.
"എനി റിയാം	നീയ ു	െച െമ .്"

"േജഷ്ഠാ"	 ല ്മണൻ	 ഉറെ 	 വിളി .	 അവൻ	 െചറിയ
കുതിരെയ	 ഓടി ാൻ	 േനാ ു തിനിെട	 അവെന	 അത്
െതാഴി ിരു ു.	കു ികൾ ുേവ ിമാതം	പരിശീലി ി െ 	കുതിര
അവെന	അനുസരി ാൻ	വിസ തി .
ഒൻപതു	 വയ കാരൻ	 രാമൻ	 കുറ കൂടി	 െപാ മു ,	 തെ
കുതിരെയ	േവഗ ിേലാടി ്	അവെ 	അരികിലൂെട	പാ ുേപായി.
കുതിരയുെട	ഗതിെ ാ ം	താളാ കമായി	കുതി യർ ു	 രാമൻ,
ഉ കഴി ്	 അേയാ യിെല	 കുതിരേയാ ിനു 	 ൈമതാനം
ഒഴി േ ാൾ	 കുതിരസവാരി	 പരിശീലി ാൻ	 അവർ	 സയം



തീരുമാനി ്	വ ിരി ുകയാണ്.
"േജഷ്ഠാ	 നിർ ൂ".	 കുതിരസവാരി	 അത	 നി യമിെ ിലും
അറിയാെമ 	 ഭാവ ിൽ	 ല ്മണൻ	 വിഷമേ ാെട	 അലറി
വിളി .	േജഷ്ഠെനാ െമ ാൻ	കുതിരെയ	ചാ െകാ ടി ുകയും
കാലു	 െകാ ു	 െതാഴി ുകയും	 െചയ്തു.	 ല ്മണെന	തിരി ു
േനാ ി	 പു ിരി 	 െകാ ്	 രാമൻ	അനുജെന	താ ീതുെചയ്തു.
"പതുെ 	ല ്മണാ,	േനെര	ഓടി ു."
"നിർ ു..."	ല ്മണൻ	ഉറെ 	കര ു	വിളി .
എേ ാ	 അപകടമുെ ്	 രാമന്	 െപെ ു	 മന ിലായി.
ല ്മണൻ	 കുതിര റ ുനി ും	 താെഴയിറ ിയേ ാേഴ ും
രാമൻ	തെ 	കടി ാൺപിടി ്	കുതിരെയ	നിർ ി.
"േജഷ്ഠാ...	അതിൽനി ിറ ു."
"എ ാ?"
"ഇറ ൂ"	 രാമെന	 ക ിൽ ിടി ്	 ഇറ ാൻ	 ശമി ു തിനിെട
ആെക	േദഷ ം	പിടി 	്ല ്മണൻ	ഒ യി .
കുതിര റ ുനി ും	 ഇറ ു തിനിടയിൽ	 നീരസേ ാെട
രാമൻ	േചാദി .	"എ ാ	ല ്മണാ	ഇ െന?"
"േനാ ൂ",	 ല ്മണൻ	 ആേവശേ ാെട	 പറയുകയും
ചൂ ി ാണി ുകയും	െചയ്തു.
ജീനിെയ	 കുതിരയുെട	 േദഹേ ു	 ഉറ ി ്	 നിർ ു 	 ഒരു
തുകൽ	 പ യു ്.	 ആ	 പ 	 െക ഴി ്	 ജീനി	 ഊർ ്	 താേഴ ു
വീഴാറായിരു ു
'രു ദഭഗവാൻ	 കാ ു!	 കുതിരെയ	 പായി ു 	 േവളയിൽ
െക ഴി ു	 ജീനി	 ഇളകിവീണിരുെ ിൽ	 താൻ	 െതറി വീണ്
ഗുരുതരമായി	 മുറിേവൽ ുകേയാ	 അെ ിൽ	 മരണംവെര
സംഭവി ുകേയെച മായിര ു.	 വലിെയാരു	 ആപ ിൽനി ും
ല ്മണൻ	രാമെന	ര ി .
ല ്മണൻ	 ചു പാടും	 നിരീ ി .	 അ യുെട	 വാ ുകൾ
അവെ 	 കാതിൽ	 മുഴ ി.	 "േജഷ്ഠാ,	 ആേരാ	 ഏ െന	 െകാ ാൻ
ശമി താണ്."
രാമൻ	 തുകൽ യും	 അതിേനാടു	 േചർ ു 	 െകാള ും
ശ േയാെട	 പരിേശാധി .	 അത്	 മി വാറും	 േത ്
െപാ ാറായിരു ു.	േകടു	വരു ിയതായി	േതാ ിയി .
രാമൻ	ല ്മണെന	െക ി ണർ ു.	"എെ 	അനുജാ,	ന ി!"
"ഗൂഢാേലാചനകെള ുറിെ ാ ും	 ഏ ൻ	 വിഷമി ."
ശാ ഗംഭീരമായ	 ഒരു	 ഭാവേ ാെട	 ല ്മണൻ	 പറ ു.
അ യുെട	താ ീത	്ഇേ ാൾ	അവന്	ശരി ും	േബാധ മായി.
"ഞാൻ	േജഷ്ഠെന	സംര ി ും	എേ ാഴും."
ചിരി ാതിരി ാൻ	രാമൻ	ആവു ത	ശമി .



"ഗൂഢാേലാചനേയാ?	 ആരാണ്	 ഇതയും	 വലിയ	 വാ ്	 നിെ
പഠി ി ത?്'
"തതുഘ്നൻ"	 ചു പാടുംേനാ ി	 ആരുമിെ ്	 ഉറ വരു ി.
ല ്മണൻ	പറ ു
"ശതുഘ്നേനാ.	േങ...?"
"അേത,	 േജഷ്ഠൻ	 വിഷമി .	 ഈ	 ല ്മണൻ	 േജഷ്ഠെന
സംര ി ും."
"ഇേ ാേഴ	 ഞാൻ	 സുര ിതനാണ്."	 രാമൻ	 സ്േനഹേ ാെട
അനുജെ 	മൂർ ാവിൽ	ചുംബി .

ഈ	 സംഭവം	 കഴി ്	 ര ു	 ദിവസം	 കഴി േ ാൾ
കുമാര ാർ ു	 ഗുരുകുല ിേല 	് മട ിേ ാേക 	സമയമായി.
േപാകു തിനു	 തേല	 രാതിയിൽ	 രാമൻ,	 െകാ ാര ിെല
കുതിരലായ ിൽ	തെ 	കുതിരെയ	െമരു ുവാൻ	െച ു.	അവന്
നാെള	 ദീർഘദൂരം	 യാതെച ാനു താണ്.	 കുതിരകെള
േനാ ുവാൻ	 അവിെട	 ആള കള .്	 പേ ,	 രാമന്	 ഈ	 േജാലി
ഇഷ്ടമായിരു ു.	 അതവന്	 ആശാസം	 നൽകിയിരു ു.
അേയാ യിൽ	അവെന	 കു ംപറയാ 	 ചുരു ം	 ചിലരിൽ	ആ
മൃഗ ള ം	 ഉൾെ ിരു ു.	 വ േ ാഴും	അവർെ ാ ം	 െചലവിടാൻ
അവൻ	 ഇഷ്ടെ ിരു ു.	 കുള ടിശബ്ദംേക ്	 അവൻ
തിരി ുേനാ ി.
"ല ്മണാ..."	 രാമൻ	 േപടിേയാെട	 അലറി	 വിളി .	 അവെ
കുതിര ു ിയുെട	പുറ ുനി ും	ല ്മണൻ	െത ിവീണു.	രാമൻ
ഓടിെ 	് അവെന	 എഴുേ ൽ ാൻ	 സഹായി .	 ല ്മണെ
താടി	െപാ ിയി ്.	ആഴമു 	മുറിവാണ്.	എതയും	െപെ ു	മുറിവ്
കൂ ി ു ണം.	 മുഖമാെക	 ര ിൽ	 കുളി ി .്	 പേ ,
അവൻ	ൈധരശാലിയാണ്.	 മുറിവു	 പരിേശാധി ുേ ാഴും	അവൻ
കര ി .
"രാതി,	 കുതിര റ ്	 സവാരിെച രുെത ു	 നിന റിയിേ ?"
രാമൻ	അവെന	മൃദുവായി	ശാസി .
" മി ണം	േജഷ്ഠാ,	കുതിര	െപെ "്
"സംസാരി .	 േചാര	 ഒഴുകു ത്	ക േ ാൾ	 രാമൻ	അവെ
വാ ുകെള	തട ു.
"എെ 	കൂെട	വരൂ..."

മുറിേവ 	അനുജെനയുംെകാ 	്രാമൻ	നീലാ നയുെട	മുറിയുെട



േനെര	തിടു ിൽ	നട ു.	മകെന	കാണാെത	പരി ഭാ യായി	ഓടി
നട 	സുമി തയും	പരിചാരികമാരും	ര ിൽ	കുളി നിൽ ു
ല ്മണെന 	്പരി ഭമി .
"എ ാ	 പ ിയത്?"	 മിഴി 	 ക കേളാട്	 സുമി ത	 ഉ ിൽ
േചാദി .
വായുംപൂ ി	 ഏേതാ	 ചി യിൽ	 മുഴുകിയതുേപാെല	 ല ്മണൻ
നി ു.	 േജഷ്ഠൻ,	 ക ം	 പറയിെ ു	അവനറിയാം.	 താൻ	 എ ു
പറ ി ം	 കാര മിെ ്	 േബാധ മായതിനാൽ	 ഭാവനയിൽനി ും
കഥ	ഉ ാ ി	ര െ ടാനു 	ഒരു	സാധതയും	അേ ാഴി .
"ഇതത	 കുഴ മി 	 െചറിയേ ,	 പേ 	 നമു ിവെന	 എതയും
െപെ ു	 നീലാ നാജിയുെട	 അടുെ ി ണം."	 രാമൻ
ഇളയ േയാടു	പറ ു.
"എ ാണ്	സംഭവി ത്?"	സുമി ത	വീ ും	േചാദി .
അ യുെട	 േദഷ ിൽനി ും	ല ്മണെന	 ര ി ാൻ	 രാമനു
േതാ ി.	 ആ	 സമയം	 തെ 	 മന ാ ി	 പറ ത്	 അവൻ
അനുസരി .	കു ം	സയം	ഏെ ടു ു.
"അത്	 െചറിയേ ,	 രാതി	എെ 	 കുതിരെയ	 പരിചരി ു തിന്
ഞാൻ	 േപായിരു ു.	 ല ്മണനും	 കുെട	 ഉ ായിരു ു.	 ആ
കുതിര ു	 കുറ 	 കുറു ്	 കൂടുതലാണ്.	 അത്	 െപെ ു
പിൻകാലുെകാ 	് ല ്മണെന	 െതാഴി .	അവൻ	എെ 	പി ിൽ
നിൽ ു ുെ ു	ഞാൻ	േനാേ തായിരു ു."
"ഇവെന	എതയും	െപെ 	നീലാ നയുെട	മുറിയിൽ	എ ി ൂ."
'രാമൻ	ക ംപറയിെ ്	അ റിയാം.	ല ്മണൻ	കു േബാധ
േ ാെട	ചി ി .
ഇടനാഴിയിലൂെട	 രാമനും	 ല ്മണനും	 േവഗ ിൽ	 േപാകേവ
അവർെ ാ ം	 േപാകാൻ	 തുനി 	 പരിചാരികെയ	 സുമി ത
ൈകെകാ ു	 തട ു.	 രാമൻ	 ല ്മണെ 	 ൈകയിൽ	 മുറുെക
പിടി ിരു ു.	സുമി ത	അതുക 	്സംതൃപ്തിേയാെട	പു ിരി .
രാമെ 	ൈക	 തെ 	 ഹൃദയേ ാട്	 േചർ ുപിടി 	 ല ്മണൻ
മ ി
"ഏ ാ	എേ ാഴും	ഒരുമി ..."
"സംസാരി 	ല ്മണാ,	േചാര	വരും..."

അേയാ യിെല	 രാജകുമാര ാർ	 ഗുരുകുല ിൽ	 എ ിയി ്
ഇേ ാൾ	 അ ു	 വർഷമായി.	 മുതിർ 	 േപാരാളികൾെ ാ ം
പതിെനാ ു	വയ 	രാമൻ	പരിശീലനം	നട ു ത്,	വസിഷ്ഠൻ
അഭിമാനേ ാെട	 േനാ ിനി ു.	 ആവർഷം	 മുതൽ



യു പരിശീലനവും	 രാമനും	 ഭരതനും	 തുട ി ഴി ു.
ല ്മണനും	 ശതുഘ്നനും	 ര ുവർഷം	 കൂടി	 അതിനു
കാ ിരി ണം.	 അതുവെര	 അവർ	 ത ശാസ്തം,	 ഗണിതം,
ശാസ്തം	എ ീ	വിഷയ ളഭസി ും.
"ഏ ാ,	 മുേ ാ വ ്	 അയാെള	 അടി ൂ"	 ല ്മണൻ	 വിളി
പറ ു.
വസിഷ്ഠൻ	ല ്മണെന	പു ിരിേയാെട	േനാ ിനി ു.	അവെ
െകാ ിയു 	 വർ മാനം	 അേ ഹ ിനിഷ്ടമാണ്.	 പേ ,
ഇേ ാൾ	 അവനത്	 ഏെറ ുെറ	 നഷ്ടമായി ഴി ിരി ു ു.
എ ാൽ,	 ആ	 എ 	 വയ കാരെ 	 ഊർജസലത ്	 ഒ ം
കുറവി ായിരു ു.	 തനിേ െറ	 പിയെ 	 രാമേനാടു കൂറ്
ല ്മണൻ	 പുലർ ി.	 ഒരു	 പേ ,	 രാമന്	 ല ്മണെ
എടു ുചാ 	സഭാവെ 	നിയ ി ാൻ	സാധി ുമായിരി ും.
മൃദുഭാഷിയും,	ബൗ ിക	വിഷയ ളിൽ	കൂടുതൽ	തത്പരനുമായ
ശതുഘ്നൻ,	 ല ്മണനു	 സമീപമിരു 	 താളിേയാലഗ ം
വായി ുകയായിരു ു.	അവൻ	സംസ്കൃത ിലു 	ഈേശാപാസ
ഉപനിഷ ാണ്	വായി ിരു ത്.
അ േയാ	 സൂര ഭഗവാെന,	 സർവ	 പരിപാലകനായ	 പജാപതി
പുതാ,	ഏകാ 	പഥികാ,	പപ 	പാലകാ;	നിെ 	കിരണ ൾ	അ ം
അട ൂ;	 നിെ 	 പകാശമൽ ം	 കുറയ് ൂ.	 പഭാപൂര ിന്
അ റ ു 	നി ിെല	നിെ 	കാണാനായി	എെ 	അനുവദി ൂ.
നി ിെല	ഈശരൻ	ഞാൻ	തെ െയ 	്തിരി റിയെ ."
ആ	 വാ ുകളിെല	 താ ികമായ	 സൗ ര ിൽ	 മുഴുകി
ശതുഘ്നൻ	സയം	പു ിരി .	ശതുഘ്നെ 	സമീപമിരു 	ഭരതൻ
അവെ 	േനെര	കുനി ുെകാ ്	തലയിൽ	ഒ ു	ത ി,	രാമനുേനെര
ചൂ ി.	 ശതുഘ്നെ 	 ക കളിൽ	 എതിർ ്	 കാണെ .
ശതുഘ്നൻ	താളിേയാല	തനി രികിൽവ ്	രാമെന	േനാ ി.
ഗുരുകുല ിനു	 സമീപം	 താമസി ു 	 വനവാസികളിൽ
ഒരാെളയാണ്	 രാമനുമായു 	 വാൾ യ ്	 പരിശീലന ിന്
വസിഷ്ഠൻ	 െതരെ ടു ത്.	 േഷാൺ	 നദിയുെട	 ഏ വും
പടി ാറ്	 ഭാഗേ ാടുേചർ ,	 ഗംഗാനദിയുെട	 െത ു
കന ാവന ൾ ു ിലാണ്	 ഗുരുകുലം	 പണിതി ത്.	 അവിടം
കഴി ാൽ,	 നദി	 കിഴേ ാ ്	 കു െ 	 വളയുകയും	 പിെ
ഉ രപൂർവ	 ദി ിേലെ ാഴുകി	 ഗംഗയുമായി	 േചരും
ആയിര ണ ിന്	 വർഷ ളായി	 അനവധി	 ഗുരു ാർ	 ഈ
പേദശമാണ്	 ഉപേയാഗി വരു ത്.	 വനവാസികൾ	 ഈ	 ലം
സംര ി ുകയും	 ഗുരു ാർ 	് അവരത്	 വാടകയ് ു
നൽകുകയും	െചയ്തു.
ഗുരുകുല ിേല ു 	ഏകവഴി,	നിബിഡമായ	പ ില ടർ കള ം



കൂ ൻ	 അരയാലിെ 	 ഊർ ിറ ിയ	 േവരുകള ംെകാ ്
പുറംേലാക ുനി ും	 മറ പിടി .	 അതിന റമു
കാ പാതയുെട	 നടുവിലായി	 ഭൂമി ടിയിേല ുേപാകു
പടികള .്	 പടികൾ	 പ ില ാടുകളാൽ	 മൂടിയ	 ഒരു
കിട ിേല ാണു	 േപാകു ത്.	 ആ	 കിട ്	 ഒരു	 തുര മായി
കു െ യു 	 മലയുെട	 അടിയിേല ാണ്	 േപാകു ത്.	 ആ
തുര ം	 ഒരു	 അരുവിയുെട	 കരയിലാണ്	 അവസാനി ു ത്.
അരുവി ്	 കുറുെക	 ഒരു	 തടി ാലവും,	 പാലം	 കട ാൽ
പാറെ നിറ 	 മലയുെട	 വശ ായി	 ഏകശിലയിൽ
നിർമി െ 	 ഗുരുകുലവും	 കാണാം.	 അവിടം	 െവളി ം	 നിറ ു
നിൽ ുകയാണ്.
സമചതുര ിലു 	 ഒരു	 കു ൻ	 ശിലാപാളി	 െവ ിമാ ിയതു
േപാെലയാണ്	കു ിെ 	മുഖം	രൂപെ ടു ിയിരി ു ത.്	ഗുരുകുല
ിേല ു 	കവാടെ 	അഭിമുഖീകരി 	 പണികഴി ി െ 	 20

െചറു	 േ ത ളിൽ	 ചിലതിൽ	 വി ഗഹ ള .്	 ചിലത്	 ഒഴി ു
കിട ു ു.	 ആേറാളം	 േ ത ളിൽ	 ഓേരാ ിലും	 മുൻ
വിഷ്ണുമാരുെട	 വി ഗഹ ള .്	 ഒ ിൽ	 മഹാേദവനായ
രു ദേദവെ 	 വി ഗഹം;	 മെ ാ ിൽ	 ബു ിമാനായ	 ശാസ്ത ൻ
ബ േദവനാണ്.	 മധ ഭാഗെ 	 േ ത ിൽ	 േദവരാജനും
ഇടിമി ലിെ 	 അധിപനുമായ	 ഇ േദവേനയാണ്
പതിഷ്ഠി ിരി ു ത്.	അഭിമുഖമായി	നിൽ ു 	പാറെ കളിൽ
ഒ ിൽ	 അടു ളയും	 കലവറയും	 നിർമി ിരി ു ു.	 മെ ാ ിൽ
ഗുരുവിനും	ശിഷ ാർ ുമു 	ഉറ റികള ം.
ആശമ ിൽ	 രാജകുമാര ാർ	 സാധാരണ ാരായാണ്
താമസി ത്.	 അവർ	 അേയാ യിെല
രാജകുമാര ാരായിരു ുെവ 	് ആർ ുമറിയി ായിരു ു.
രാജവംശവുമായി	 ബ ി ി ു 	 എ ാ	 അടയാള ള ം	 അവിെട
നിഷി മായിരു ു.	 കീഴ്വഴ മനുസരി 	 കുമാരൻമാർ ്
ഗുരുകുല ിൽ	പേതക	േപരുകള മു ായിരു ു.	രാമൻ	സുദാസൻ
എ ും	 ഭരതൻ,	 വസുെവ ും,	 ല ്മണൻ	 പൗരവെന ും,
ശതുഘ്നൻ	 നലതർദക്	 എ ുമു 	 േപരുകളാണ്	 സ ീകരി ത്.
ഗുരുകുലം	 വ ിയാ ുക,	 ഭ ണം	 പാകം	 െച ക,	 ഗുരുവിെന
ശുശൂഷി ുക,	 എ ി െന	 വിദ ാഭ ാസേ ാെടാ ം
ജീവിതല ൾ	 േനടാനാകും	 വിധം	 മ 	 പവൃ ികളിലുെട
വിനയശീലം	വളർ ാനും	അതിലൂെട	ശരിയായ	ജീവിതല ൾ
കെ ാനും	അവർ ്	കഴി ിരു ു.
"സുദാസാ,	 നിെ 	 ക േ ാൾ	 നീ	 ത ാറാെയ ്	 മന ിലായി."
തെ 	 മിടുമിടു ാരായ	 ര ു	 ശിഷ ാരിൽ	 ഒരാളായ
രാമേനാടായി	 വസിഷ്ഠൻ	 പറ ു.	 തുടർ 	 തനി രികിലിരു



േഗാതമുഖനായ	വരുണേനാടു	പറ ു.
"വരുണ	മൂ ാ,	കുറ 	േനരം	അ ം	ക ാേലാ.?"
ആ	 വനപേദശെ 	 ജന ൾ,	 ന 	ആതിേഥയർ	 മാതമ .	 ന
േപാരാളികള മായിരു ു.	 തെ 	 ശിഷ ാെര	 യു മുറകൾ
പരിശീലി ി ുവാൻ	 വസിഷ്ഠൻ	 ഇവരുെട	 േസവനം
ആവശെ ടാറു ്.	 മ ര ളിൽ	 എതിരാളികളായി	 ഇവർ
േസവനവും	നൽകാറു ്.
"മ ാ"	രാമെനതിരായി	പരിശീലനം	നട ു 	ഒരു	 േപാരാളിെയ
വരുണൻ	വിളി .
മ നും	രാമനും	െപെ ു	കാഴ്ച ാരുെട	ഭാഗേ ുേനാ ി
വസിഷ്ഠെനയും	 വരുണെനയും	 വണ ി.	 അവർ
പരിശീലനേവദിയുെട	 അടുേ ു	 നട ു.	 ചായ ാത ിൽ
മു ിവ ിരു 	 ചായം	 പൂശു 	 ചൂലുകൾ	 അവെരടു ു.	 എ ി ്
പരിശീലന ിനുപേയാഗി ു 	 അവരുെട	 തടിെകാ ുതീർ
വാള കള െട	അഗ ിലും	വശ ളിലും	ചായംപൂശി,	ആയുധ ൾ
േദഹ ുെകാ േ ാഴു ാകു 	 അടയാള ളിൽനി ്
ആകമണ ിെ 	ശ ിയറിയാൻകഴിയും.
രാമൻ	 േവദിയുെട	നടുവിേല ു	കയറിനി ു.	പി ാെല	 മ നും
കയറി.	അവർ	മുഖാമുഖം	േനാ ി,	പരസ്പരം	വണ ി.
'സത ം,	 കർ വ ം,	ആദരവ്.'	 ഗുരു	 വസിഷ്ഠൻ	 പഠി ി ,	 തെ
ശ മായി	സാധീനി 	സൂ ം	രാമൻ	ആവർ ി .
രാമെന ാൾ	 ഒരടിയിലധികം	 െപാ മു 	 മ ൻ	 പു ിരി .
പിെ 	പറ ു.	"എ െനയും	വിജയം	േനടും."
രാമൻ	 ത ാറായിനി ു.	 െന ുവിരി ്,	 അനായാസമായി
ശ ാസെമടു ുെകാ 	്ഇടതുകരം	ശരീര ിനു	അ ം	പിറകിലായി
പിടി ിരു ു.	 വാൾപിടി 	 ൈക,	 കുറ യർ ി ിടി ്,
വാളിെ ഭാരെ 	 ൈകകളിെല	 േപശികൾ ്	 താ ാനാകുംവിധം
ൈകയുെട	 ാനം	 ശരിയാ ി,	 ഗുരു	 വസിഷ്ഠൻ
പരിശീലി ി തുേപാെല	 നി ു.	 ഏത്	 ദി ിേല ും	 െപെ ു
തിരിയുവാൻ	 പാക ിന്	 ശരീരഭാരം	 അവൻ	 ഉ ിയിലാ ി
കാൽമു 	് അ ം	 മട ിനി ു.	 രാമൻ	 നിൽ ു തുക േ ാൾ
മ ന്	അവേനാട്	മതി 	േതാ ി.	ഈ	കു ി	വസിഷ്ഠഗുരു	പഠി ി
എ ാ	നിയമ ള ം	അനുസരി ു ു .്
രാമെ 	 ഏ വും	 വലിയ	 സവിേശഷത	 എതിരാളിയുെട	 േമൽ
തീ ണതേയാെട	 തറയ് ു 	 അവെ 	 ക കളായിരു ു.
'ൈകെയ ും	മുൻപ്	കെ ണെമ ്	ഗുരു	വസിഷ്ഠൻ	അവെന
ന ായി	പഠി ി ി ്.
മ െ 	 ക കൾ	 വിടർ ു.	 അയാൾ	 ആകമി ാൻ
ഒരു ുകയാെണ ു	 രാമന്	 മന ിലായി.	 മ ൻ	 മുേ ാ 	്കുതി ്



തെ 	 നീളം	 പരമാവധി	 ഉപേയാഗി ്	 രാമെ 	 െന ിനുേനെര
വാൾെകാ ്	 കു ാനായി	 ആ ു.	 അെതാരു	 മാരകമായ
മുറിവാകുമായിരു ു.	 പേ ,	 രാമൻ	 െപെ ു	ആ	 െവെ ാഴി ്
വലതുഭാഗേ ു	മാറി.	തെ 	വാൾെകാ ്	മ െ 	കഴു ിൽ
മുറിവു ാ ാൻ	 പാക ിൽ	 മുേ ാ വീശി,	 മ ൻ	 െപെ ു
പിേ ാ 	മാറി.
"ഏ ാ,	 നീ	 എ ാ,	 ആ ുെവ ാതിരു ത്?	 അെതാരു	 മാരക
മുറിവാകുമായിരു േ ാ".	ല ്മണൻ,	ഉ ിൽ	വിളി പറ ു.
അഭിന ന	 സൂചകമായി	 മ ൻ	 ഒ ു	 ചിരി .	 ല ്മണനു
മന ിലാകാതിരു ത്	 അയാൾ ്	 മന ിലായിരു ു.	 രാമൻ
അയാെള	 അള ുകയാണ്.	 സൂ മതയു 	 ഒരു
േയാ ാവാെണ ിൽ	 തെ 	 എതിരാളിയുെട	 മന റി േശഷേമ
ശ മായ	ആകമണ ിന്	മുതിരൂ.	മ െ 	പു ിരിേയാട്	രാമൻ
പതികരി ി .	രാമെ 	ക കൾ	എതിരാളിയിലായിരു ു.	അവെ
ശ ാസം	 കമമായിരു ു.	 തെ 	 എതിരാളിെയ	 െകാ ാനായി
വാേളാ ു തിനുമു 	് അയാള െട	 േപാരായ്മകെള
തിരി റിയണെമ ്	രാമനറിയാം.
വാൾ	 ആ ുവീശിെ ാ ്	 മ ൻ	 ശ മായ	 ആകമണം
അഴി 	വി .	ആ	ആകമണം	തടു ുെകാ ്	രാമൻ	പിേ ാ 	മാറി.
ഇട ു	 ഭാഗ ുനി ും	 വലതുഭാഗേ ുമാറി	 രാമെ 	 തലെയ
ല മാ ി	മ ൻ	വാൾവീശി,	രാമൻ	പിേ ാ 	മാറി	വാൾെകാ ്
അത്	തടു ു.
രാമെന	 ചുമരിേനാട്	 േചർ ു	 നിർ ി	 ഒരു	 മാരക
മുറിേവൽ ി ാെമ 	 ല േ ാെട	 മ ൻ	 വാൾ	 വീശിെ ാ ്
മുേ ാേ ു	 തെ 	 െപായ്െ ാ ിരു ു.	 മ െ 	 െവ ്
ഒഴി ുെകാ ്	 അവൻ	 െപെ ു	 വലേ ാ ്	 ചാടി.	 െമയ്
വഴ േ ാെട	 ശ മായി	 ആ ു	 മ െ 	 ൈക 	് െവ ി.
വാളിൽ	 േത ിരു 	 ചായം	 മ െ 	 ക ിൽ	 പതി ിരു ു.
അതുെമാരു	 മുറിവായിരുെ ിലും	 അ ം	 അവസാനി ി ാൻ
പാക ിനു 	മുറിവായിരു ി .
രാമനിൽനി ും	ക കെളടു ാെത	മ ൻ	പിേ ാ 	മാറി,
പതിേരാധി ു താണ്	ഇേ ാൾ	ന ത്.
"എ ാ,	ആകമി ാൻ	നിന ു	ൈധരമിെ ?"
രാമൻ	 പതികരി ി .	 മു വള ്,	 ഇട ുൈക	 അരയിൽ	 വ ,്
വാൾപിടി 	 വലതുകരം	 മുേ ാ 	് പിടി ്	 െകാ ്	 അവൻ
ആകമണ ിന്	വീ ും	ത ാറായി.
"ജയി ാനായി	 കളി ിെ ിൽ	 നിന ു	 കളി	 ജയി ുവാൻ
സാധി ി ".	മ ൻ	കളിയാ ി.
"ജയി ാൻ	 നിന ു	 ശരി ും	 ആഗഹമുേ ാ,	 അേതാ



േതാൽ ാതിരി ാൻ	ഒഴി ുമാറുകയാേണാ?"
"നിശബ്ദനാകൂ.."	 രാമൻ	 ശാ നായി	 പറ ു.	 അവൻ
ശ േയാെട	നി ബ്ദനായി,	തെ 	ശ ി	സംഭരി ുകയായിരു ു.
ഈ	കൂ ിെയ	ഇള ാൻ	ആകി .	 മ ൻ	 ഉേ ഷേ ാെട	തെ
ഉയര ിെ 	സാധത	ഉപേയാഗി െകാ ്	രാമെന	കീഴ്െ ടു ാൻ
ശമി .	അത്	തട ുെകാ ്	രാമൻ	വശ ളിേല ു	മാറി.
രാമൻ	 െച ാൻ	 േപാകു െത ്	 മന ിലാ ി,	 വസിഷ്ഠൻ
പു ിരി .	നിലെ 	ക കളിൽ	ചവി ിവീഴാതിരി ാനാണ്	രാമൻ
ഒഴി ു	 പിേ ാ 	 മാറിയെത 	് മ ൻ	 മന ിലാ ിയി .
നിമിഷ ൾ ു ിൽ	മ ൻ	ക കളിൽ	ചവി ി	നിലെത ി	വീണു.
ആ	നിമിഷം	രാമൻ	കുനി ്	ആ	വനവാസിേപാരാളിയുെട	നാഭി ്
കുറുെക	 ശ ിയായി	 കു ി.	 ശ മായ	 മുറിവ്,	 വാൾ
തടിെകാ ു തായതു	 െകാ 	് മുറിവു ായി .	 ശ മായ
കു ിൽ	അയാൾ ്	 ന ായി	 േവദനി .	എ ിലും	അത	് പുറെമ
കാണി ുവാൻ	അയാള െട	അഭിമാനം	അനുവദി ി .
തെ 	 െകാ 	 ശിഷനിൽ	 പീതനായ	 മ ൻ	 മുേ ാ ്	 െച ു
രാമെ 	േതാളിൽ	ത ി	പറ ു.	 "യു ിന്	മുൻപ്	യു ഭൂമിയുെട
കിട റി ിരി ണം.	 മു ും	 മൂലയും	 വി ലും
എ ാമറി ിരി ണം.	 ആ	 അടി ാനനിയമം	 നീ	 മന ിലാ ി.
ഞാനതു	മന ിലാ ിയി .	എെ 	കു ി,	നീ	ന ായി	െചയ്തു."
രാമൻ	തെ 	വാൾ	താെഴവ .	വലതു	ൈകമു ്	ഇടംൈകെകാ ്
പിടി ,്	 വലതുൈകെകാ ്,	 മുഷ്ടി	 ചുരു ി	 െന ിെതാ ്	 അവരുെട
പര രാഗത	രീതിയിൽ	അഭിവാദ ംെചയ്തുെകാ ്	കുലീനനായ	ആ
വനവാസിേയാട്	 തെ 	ആദരവ്	 പകടി ി .	 "ആരാ	അ േയാട്
യു ം	െച ക	എ ത്,	വലിയ	ബഹുമതിയായി	ഞാൻ	കാണു ു."
"അ ,	യുവാേവ,	ഈ	ബഹുമതി	എനി ു താണ്.	ജീവിത ിൽ
നീ	മുേ റു ത	്കാണാൻ	ഞാൻ	കാ ിരി ും."	മ ൻ	പു ിരി ്
ൈകകൂ ി	നമസ്കരി െകാ ്	പറ ു.
"അ യ് ്	ഇവിെട	 ഒരു	 മിടു ൻ	ശിഷൻ	 ഉ േ ാ	 ഗുരുനാഥ,
അവെനാരു	 മിക 	വാൾ യ കാരൻ	 മാതമ ;	 െപരുമാ ംെകാ ്
അവെനാരു	 കുലീനൻ	 കുടിയാണ്	 ആരാണവൻ?	 വരുണൻ
വസിഷ്ഠനു	േനെര	തിരി ുെകാ 	്േചാദി .
"ഞാനത്	 െവളിെ ടു ിെ ്	 നിന റിയാം."	 വസിഷ്ഠൻ
പറ ു.
ആ	 സമയം	 മ നും	 രാമനും	 വാളിെല	 ചായംകള ്
കഴുകിയുണ ി,	 എ യി ്	 ഇനിയും	 ഉപേയാഗി ാൻ
ശരിയാ ിവ .
വരുണൻ	 മെ ാരു	 േയാ ാവിെന	 വിളി .	 "ഗൗഡാ	 ഇനി	 നിെ
ഊഴമാണ്."



"വസൂ..."	 ഭരതേനാടു	 വരാൻ	ആംഗ ം	കാണി െകാ ്	അവെ
ഗുരുകുല ിെല	േപർ	വസിഷ്ഠൻ	വിളി .
അ ിേല ്	 കയറും	 മുെ 	 ഗൗഡ,	 ത ്	 വണ ി.	 ഭരതൻ
അെതാ ും	െച ാെത	അ ിേല ്	ഓടിെ ്,	വാള കൾ	വ
െപ ിയുെട	 അടു ുെച ്,	 േനരെ തെ 	 േനാ ിവ ിരു
നീളമു 	 ഒരു	 വാെളടു ു.	 ഉയരമു 	 തെ 	 എതിരാളിയുെട
നീ െ 	 തടു ാൻ	 നീളമു 	 വാൾ	അവെന	സഹായി ുെമ ്
അവൻ	പതീ ി .
ഗൗഡ	 വാ ല േ ാെട,	 ഒരു	 കു ിയാണേ ാ	 തെ 	 എതിരാളി
എ 	 ഭാവ ിൽ	 പു ിരി െകാ ്	 ഒരു	 തടിവാെളടു ്,
അ ിന്	 നടുവിേല ു	 നട ു.	 ഭരതൻ	 അ ിെ
മൂലയിൽവ 	ചായം	െകാ ്	വാളിന്	നിറം	െകാടു ുകയായിരു ു.
"പരിശീലനം	ഒ ും	േവേ ?"	ഗൗഡ	േചാദി .
"നമു ്	സമയം	കളയ ."	ഭരതൻ	പറ ു.
പുരികമുയർ ി	 ഗൗഡ,	 ഭരതെ 	 ഒ ു	 േനാ ിയേശഷം	 തെ
വാളിൽ	ചായംേത .
േപാരാളികൾ	 ര ുേപരും	 അ ിെ 	 നടുവിേല ു	 നട ു.
യു 	 രീതി നുസരി ്	 അവർ	 പരസ്പരം	 വണ ി.	 േജഷ്ഠൻ
പറ തു	 തെ 	 അവനും	 ആവർ ി ുെമ ു
പതീ ി െകാ ്.	 ഭരതെ 	ധർ സൂ ം	 േകൾ ാനായി	ഗൗഡ
കാ ുനി ു.
"സാത േ ാെട	ജീവി ൂ,	അെ ിൽ	മരി ൂ."	ഭരതൻ	തെ
െന ിൽ	ആേവശേ ാെട	അടി െകാ 	്പറ ു.
"സാത േ ാെട	 ജീവി ൂ,	 അെ ിൽ	 മരി ു,	 ഇതാേണാ
നിെ 	സൂ ം?"	െപാ ി ിരി െകാ ്	അയാൾ	േചാദി .
ഉ ിെല	പക	മറ വയ് ാെത	ഭരതൻ	അയാെള	തുറി 	േനാ ി.
അേ ാഴും	 അല മായി	 ചിരി െകാ ്,	 വനവാസിയായ	 ആ
േപാരാളി	 തല	 കുനി ്	 വണ ിയേശഷം	 തെ 	 സൂ ം	 ഉറെ
പറ ു.
"എ ു	വില	െകാടു ും	വിജയം	േനടും."
ഭരതൻ	 നിൽ ു തു	 ക ്	 ഗൗഡ	 അ ര ു.
രാമെനേ ാെലയായിരു ി 	 ഭരതൻ.	 തെ 	 ശരീരം	 പൂർ മായും
ശതുവിെന	അഭിമുഖീ	കരി 	ധീരമായി	നിൽ ുകയാണവൻ.	വാൾ
പിടി 	ൈക,	അയ ു	കിട ു.
"നീ	അ ിന്	 സ നായെ 	 നിൽ ു ത്?	 ഗൗഡ	 േചാദി .
ഈ	വീ ുവിചാരമി ാ 	കു ി ു	മുറിേവ ാേലാ	എ 	േവവലാതി
അയാൾ ു ായിരു ു.
"ഞാെനേ ാേഴ	 സ നാണ്."	 പു ിരി 	 െകാ ്	 ഭരതൻ
പറ ു.	 േതാൾ	 ഒ ു	 ഒതു ി	 ഗൗഡ	 ത ാറായി	 നി ു.



േഗാതവംശജനായ	 േയാ ാവിെന	 അലസമായി	 വീ ി െകാ ്
അയാൾതെ 	 ആദ ം	 ആരംഭി െ 	 എ 	 ഭാവ ിൽ	 ഭരതനും
നി ു.
ഗൗഡ	 െപെ ു	 മുേ ാ ായുകയും	തെ 	വാൾെകാ ്	 ഭരതെ
വയറിൽ	ആ ുകു ുകയും	െചയ്തു.	ഭരതൻ	ന 	വഴ േ ാെട
ഒഴി ുമാറി,	 വാൾ	 ഉയർ ിെ ാ ്	 ശ ിേയാെട	 ഒരു	 അടി
ഗൗഡയുെട	 വലേ 	 േതാളിൽ	 െകാടു ു.	 ഗൗഡ	 േവദന
പകടി ി ാെത	പു ിരി െകാ ്	പി ിേല ു	മാറി.
"നിെ 	 കുടൽ	 ഞാൻ	 പുറ ിേ െന."	 ഭരതെ 	 ശ 	 വയറിന്
കുറുെക	െതളി 	ചുവ 	പാടിേല 	്ആകർഷി െകാ ്	ഗൗഡ
പറ ു
"അതിനുമു ്	നിെ 	ൈക	തറയിൽ	കിടേ െന."	തെ 	തടിവാൾ
ഗൗഡയുെട	ക ിലു ാ ിയ	ചുവ 	പാടു	ചൂ ി ാണി 	ഭരതൻ
പറ ു.
ഗൗഡ	ചിരി െകാ ്,	വീ ും	ആകമണ ിെനാരു ി.	അയാെള
അതിശയി ി 	െകാ ്	ഭരതൻ	കുതി 	ചാടിെ ാ ്	ഉയര ിൽ
നി ും	 വാൾ,	 താേഴ ു	 വീശി,	 അത ം	 വിശിഷ്ടമായ	 ഒരു
യു മുറയായിരു ു	അത്.	 ഗൗഡ ്	ആ	ആകമണം	 തടയുവാൻ
സാധി ി .	 അെതാരു	 പരിചെകാ 	് തടു ാനാകുമായിരു ു.
ഭരതന്	 അത ്	 ഉയരം	 ഇ ാ തിനാൽ	 ആ	 വിദഗ് മായ
ആകമണം	അത	വിജയി ി .
വായുവിൽ	കുതി യർ 	 ഭരതെ 	 െന ിൽ	ഗൗഡയുെട	വാൾ
ശ മായി	െകാ ു.	അവൻ	െതറി 	പി ിേല ുവീണു.	അവെ
െന ിൽ	ഒരു	മുറിവു ായി.
ഭരതൻ	 ഉടൻ	 ചാടിെയണീ .	 തടിെകാ ു 	 വാളാെണ ിലും
മുറിേവൽ ാം.	 അവൻ	 േവദനെയ	 അവഗണി ത്	 ഗൗഡെയ
അതിശയി ി .	 ഭരതൻ	 എതിരാളിെയ	 ധി ാരേ ാെട
തുറി േനാ ി.
"അെതാരു	ന 	പേയാഗമായിരു ു.	ഇതുേപാെല	ഒ ്	ഇതിനുമു ്
ഞാൻ	ക ി ി .	പേ ,	അത	്ശരി ും	െച വാൻ	നീ	കുറ 	കൂടി
െപാ ം	വയ് ണം."
ഗൗഡയുെട	 വാ ുകെള	അവഗണി ്	 ഭരതൻ	 ഗൗഡെയ	 തുറി
േനാ ി.	േകാപം	അവനു ിൽ	ഇര ു ു ായിരു ു.	 "ഒരു	ദിവസം
എനി ും	െപാ ംവയ് ും.	ന ളിനിയും	യു ം	െച ം."
"ഉറ ായും	കു ീ,	ഞാനും	അതിനു	 േവ ി	കാ ിരി ും."	ഗൗഡ
ചിരി െകാ ്	പറ ു.
"ഗുരുനാഥ,	 ര ാള ം	 മിടു ാരാണ്.	 ഇവർ	 വളർ ുവരുംവെര
കാ ിരി ാനു 	 മ	 എനി ി ."	 വരുണൻ	 വസിഷ്ഠേനാട്
പറ ു.



"എനി ുമി ."	വസിഷ്ഠൻ	പു ിരിേയാെട	പറ ു.

സായം	 സ 	 ആശമ ിെ 	 കുറ കെലയായി	 അരുവിയുെട
കരയിൽ	 ആേലാചനയിൽ	 മുഴുകി	 ഇരി ുകയായിരു ു	 രാമൻ,
സായാ 	 സവാരി ിറ ിയ	 വസിഷ്ഠഗുരു	 വളെര	 ദൂെരനി ും
ശിഷ െന	ക േ ാൾ	അവനരികിേല 	്നട ു.
രാമൻ,	ഗുരുവിെന	വ ി .
"ഇരി ൂ	 ഇരി ൂ.	 എ ിെന ുറി ാണ്	 നീ	ആേലാചി ു ത്?"
വസിഷ്ഠൻ	അവനരികിലിരു ുെകാ ്	േചാദി .
"ന ൾ	 ആരാെണ ്	 അ ്	 എ ുെകാ ാണ്	 മുഖൻ,
വരുണേനാട്	 പറയാതിരു ത?്	 അേ ഹെ 	 ക ി
ന വനാെണ ു	 േതാ ു ു.	 എ ിനാണു	 ന ൾ
അേ ഹ ിൽനി ും	 സത ം	 മറ വയ് ു ത്?	 എ ിന്	 ന ൾ
നുണ	പറയണം?"
"സത ം	 െവളിെ ടു ാ തും	 നുണ	 പറയു തും	 ത ിൽ
വത ാസമു ്."	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
"സത ം	 െവളിെ ടു ാ ത	് നുണ	 പറയു തിന്	 തുല മേ
ഗുരുനാഥാ?"
"ഇ .	 ഒരി ലുമ .	 സത ം	 കഷ്ട ാടും	 േവദനയും	 നൽകും.
അ രം	അവസര ളിൽ	 നി ബ്ദമാകുകയാണ്	 ഏ വും	 ന ത.്
അതിെന ാൾ	 ചില	 സ ർഭ ളിൽ	 ഒരു	 െചറിയ	 നുണ
പറയു താകും	കൂടുതൽ	അഭികാമ ം."
"പേ 	 ക ം,പറയു തിന്	 അന രഫല ള ാകും
ഗുരുനാഥാ,	അത്	േമാശം	കർ മാണ്."
"ചില	സ ർഭ ളിൽ	സത ം	 പറ ാലും	 േമാശമായ	ഫലമാവും
ഉ ാവുക.	ക ം	പറയു ത്,	ചിലേ ാൾ	ഒരാള െട	ജീവെന	തെ
ര ിേ ാം.	 ചിലേ ാൾ	 ഒരാെള	 അധികാര ിെല ിേ ാം;
അയാൾ ്	 ന െച ാനു 	അവസരം	അതിലൂെട	 കി ിേയ ാം;
എ ും	ക ം	പറയിെ ്	നീ	വാദി ുേമാ?	 ഒരു	പേ ,	ഇ ിെന
പറേ ാം.	 ഒരു	 സതസ നായ	 േനതാവ്	 സ ം
ആ ാവിെന ാൾ	 അയാള െട	 ജന െളയാണ്	 സ്േനഹി ുക.
അ രം	 ഒരു	 േനതാവിെ 	 മന ിൽ	 ഒരു	 സംശയവും	 കാണി .
അയാള െട	 ജന ള െട	 ന യ് ുേവ ി	 അയാൾ	 ചിലേ ാൾ
ക വും	പറയും."
"പേ ,	 ഗുരുനാഥാ,	 േനതാ െള	 ക ം	 പറയുവാൻ
േപരി ി ു 	 ജനത ുേവ ി	 യു ം	 െചേ 	 ആവശം...?"
രാമൻ	െന ി	ചുളി 	െകാ 	്പറ ു.



"അെതാരു	 ഉപരി വമായ	 കാര മാണ്	 രാമ,	 നീ	 ഒരി ൽ
ല ്മണനു	േവ ി	ക ം	പറ ിെ ?	"
അതവെന	 സംര ി ണെമ ു 	 േതാ ലിൽ	 െചയ്തതാണ്.
പേ ,	 അേത ുറിേ ാർ ുേ ാൾ	 അസ ത	 േതാ ാറു .്
അതാണ്	 ഗുരുനാഥാ	 ഞാനിേ ാൾ	 അ േയാട്	 ഇേത ുറി ്
സംസാരി ാനു 	കാരണവും."
"അ ുപറ തുതെ 	 ഇെ ാഴും	 ഞാൻ	 ആവർ ി ു ു.
അേത ുറിേ ാർ ു	 നിന ു	 കു േബാധം	 േതാേ തി .
വിേവകെമ ാൽ	 മിതത ം	 പാലി ലാണ്.	 നിരപരാധികളായ
മനുഷ െര	 െകാ ാരിൽനി ും	 സംര ി ുവാൻ,	 ഒരു	 ക ം
പറ ാൽ	അത	്െത ാകുേമാ?	"
"ഗുരുനാഥാ,	 ഉദാഹരണംെകാ ്	 ക ംപറയു തിെന
ന ായീകരി ുവാനാകി ."	 രാമൻ	 വി െകാടു ി .	 അ െ
േകാപ ിൽനി ും	 എെ 	 ര ി ുവാൻ	 അ 	 ഒരി ൽ
ഒരുക ം	പറ ു.	അ ൻ	അത	്ക ുപിടി .	അെ ാെ 	എ ും
അ ൻ	 അ െയ	 കാണാൻ	 വരാറു ായിരു ു.	 പേ ,	 ആ
നുണേയാെടയാണ്	 അ െയ	 കാണുവാനു 	 വരവ്	 അ ൻ
നിർ ിയത്.	അ ൻ	അ െയ	േവെ ു	തെ 	വ ."
ശിഷ െന	സ ടേ ാെട	 ഗുരു	 േനാ ിനി ു.	സത ം	 പറ ാൽ
രാവണെ !	ൈകെകാേ 	പരാജയ ിന്	രാമെനയാണ്	ദശരഥൻ
പഴി ത്.	 കൗസലയുെട	അടുേ ു 	 േപാ ്	 നിർ ലാ ാൻ
ദശരഥനു	ഒരു	കാരണം	േവണമായിരു ു.	അതാണ്	പരമാർ ം.
വളെര	 അള ു	 തൂ ിയാണ്	 വസിഷ്ഠൻ	 തെ 	 ഓേരാ	 വാ ു
പറ ത്.	 "ക ം	 പറയു തു	 ന താണ്	 എ 	 ഞാൻ
നിർേ ശി ത്.	 പേ ,	 ചില	 അവസര ളിൽ	 വിഷ ിെ 	 ഒരു
െചറുതു ി ്	 ഔഷധമായിമാറാൻ	 സാധി ു തുേപാെല,	 ചില
അവസര ിൽ	 ഒരു	 െചറുക ം	 ഒരു	 സഹായമാേയ ാം.
സത ംപറയാനു 	 നിെ 	ശീലം	വളെര	 ന താണ്.	 പേ ,	അതിന്
നിന ു	 പറയുവാനു 	 കാരണ െള ാണ്?	 അത്	 ന ായമായ
കാര മാെണ ാേണാ?	 അേതാ	 ഈ	 ഒരു	 സംഭവം	 കാരണം	 നീ
നുണപറയാൻ	ഭയെ ടു താേണാ?"
രാമൻ	നിശബ്ദനായി,	ആേലാചനയിൽ	മുഴുകി.
"ഇേ ാൾ	 നീ	 ആേലാചി ു ത്,	 മുഖൻ	 വരുണന്	 ഇതുമായി
എ ു	ബ െമ ാകും?"
"അേത	ഗുരുനാഥാ,"
"ന ൾ	ഗാമമുഖ െ 	വീ ിൽേപായത	്ഓർ ു ുേ ാ?"
"തീർ യായും	ഞാേനാർ ു ു."
വരുണെ 	 ഗാമ ിൽ	ഗുരു	േപായേ ാൾ	കു ികൾ	അേ ഹെ
അനുഗമി ുകയു ായി.	അൻപതിനായിരമാള കൾ	താമസി ു



ഒരു	െചറുപ ണമായിരു ു	അത്.	ആ	കാഴ്ചകൾ	രാജകുമാര ാെര
ആകർഷി .	 നഗര ിെ 	 രീതിയിലാണ്	 െതരുവുകെള ാം
രൂപെ ടു ിയിരു ത്.	 മുളെകാ ു ാ ിയതാെണ ിലും
ഉറ തും	 വളെര	 ഭംഗിയായി	 രൂപകൽ നെചയ്തതും
എ ാവീടുകള ം	ഒരു	േപാലു തുമായിരു ു.	മുഖ േ തും	സാധാരണ
ഗാമീണെ 	 വീടും	 ഒേരേപാലു തായിരു ു.	 ഗാമ ിൽ
കു കൃത ൾ	ഇ ാ തിനാൽ	വീടുകൾെ ാ ിനും	വാതിലുകൾ
ഇ ായിരു ു.	 കു ു െള	അവരുെട	 മാതാപിതാ ൾ	 മാതമ
സമൂഹ ിെല	മുതിർ വരും	േചർ ാണ്	വളർ ു ത.്
സ ർശനസമയ ്	 മുഖ െ 	 ഒരു	 സഹായിയുമായി	 വളെര
രസകരമായ	 ഒരു	 സംഭാഷണം	 രാജകുമാര ാർ	 നട ി.	 ആ
വീടുകെളാെ 	ആരുേടതാെണ 	്അവർ റിയണമായിരു ു.	ആ
വീ ിൽ	 താമസി ു 	 വ ിയുേടേതാ	 അേതാ	 മുഖ േ താേണാ,
അേതാ	 െമാ മായി	 സമൂഹ ിെ യാേണാ?	 സഹായി	 വളെര
സരസമായി	ഉ രം	നല്കി.
'ഭൂമി	 എ ിെന	 ന ളിൽ	 ഒരാള േടതാകും	 ?	 ഭൂമിയുേടതാണ്
ന ൾ.'
"ആെ ,	 ഈ	 ഗാമെ ുറി ്	 എ ാണ്	 നിെ 	 അഭിപായം?"
വസിഷ്ഠെ 	േചാദ ം	രാമെന	ചി കളിൽനി ുമുണർ ി.
"എ ുരസമാണ്	 ഇവിടുെ 	 ജീവിതം,	 നഗരവാസികളായ
ന െള ാൾ	 സംസ് ാരം	 ഇവർ ു ്.	 ഇവരിൽനി ും	 നമു ്
ഒരുപാട്	പഠി ാനു .്"
"ങും.	 നിെ 	 അഭിപായ ിൽ	 അവരുെട	 ജീവിതരീതിയുെട
അടി ാനെമ ാവും?	 വരുണെ 	 ഈ	 ഗാമം	 എ ുെകാ ാകും
ഇത	 മേനാഹരമായത?്"	 മാ ൾ ്	 വിേധയരാകാെത
നൂ ാ ുകളായി ം	 അവർ	 ഇേ ാഴും	 ഒേരേപാെല	 തുടരാനു
കാരണെമ ാകും?"
"അവർ	 മ വർ ുേവ ി	 നിസ ാർ തേയാെട	 കഴിയു ു
ഗുേരാ,	അവർ ു ിൽ	സാർ തയുെട	ഒരു	കണിക	േപാലുമി ."
വസിഷ്ഠൻ	തല	കുലു ിെ ാ ു	പറ ു.
"അ 	 സുദാസാ,	 നിയമ ളാണ്	 അവരുെട	 സമൂഹ ിെ
ആധാരം.	 ഒരിയ് ലും	 ആ	 നിയമ ൾ	 തകർ ാനാകി .	 എ ു
വ ാലും	അത	്അനുസരി ുക	തെ 	േവണം"
"ജീവിത ിെ 	 രഹസ ം	 കെ ിയതുേപാെല	 രാമെ
ക കൾ	വികസി .	"നിയമ ൾ?"
"അേത	രാമ;	നിയമ ളാണ്	അതിനു 	 ഉ രം!	നിയമ ളാണ്
ഒരു	 സമൂഹ ിനുേവ ി	 സ ുഷ്ടമായ	 ജീവിതം
നിർ ി ു തിനു 	അടി റ."
"നിയമ ൾ...?"



"വലിെയാരു	 ന യ് ുേവ ിയാെണ ിൽ	 അപൂർ മായി	 ഒരു
െചറിയനിയമം	 മറികട ു തിൽ	 വലിയെത ി 	 എെ ാരാൾ
വിശസി ു ു.	അത്	ശരിയേ ?	സത ം	പറയെ ,	ചില	സമയം	വലിയ
ല ൾ ുേവ ി	 ഞാനും	 നിയമം	 മറികട ി ്.	 പേ ,
മുഖൻ	 വരുണെ 	 ചി കൾ	 മറി ാണ.്	 പാര ര െ മാതം
പി ുടർ 	 അവർ	 നിയമേ ാട്	 പതിബ ത	 കാണി ു ത.്
അെ ിൽ,	 അതു	 മാതമാണു	 ശരിെയ ്	 അ മായി
വിശസി ുകയുമ .	 ഒരു	 മനുഷനു ിെല	ശ മായ	 േബാധെ
അടി ാനെ ടു ിയാണാ	 വിശ ാസം?	 െചറു 	 കാല ്
അവനു ിൽ	 ഉറ ുകൂടു 	 കു േബാധമാണത.്	 അവരുെട
സമൂഹ ിൽ,	 ഒരു	നിയമം	അെതത	 െചറുതായാലും,	 ഒരു	കു ്
ആദ മായി	 ധി രി ാൽ	 അവൻ	 അതിനു	 ശി
അനുഭവിേ ിവരു ു.	എ ാ	കു ികള ം	അത്	അനുസരി ണം.
അത	് ധി രി ാൽ	 കൂടുതൽ	 അപമാന ൾ 	് അത്
കാരണമാകും.	 നിെ 	 അ 	 അനുഭവി 	 കഷ്ട ാടുകൾ
മ വർ ്	 പേയാജനം	 ഉ ാ ു താെണ ിൽ	 േപാലും	 നുണ
പറയു തിന്	 നിന ു	 ബു ിമു തുേപാെല	 വരുണനും	 അത്
െച വാൻ	ബു ിമു ായിരു ു."
"ആെ ,	അേ ാൾ	ന ൾ	ആെര ു	തുറ ു	 പറയാതിരി ു ത്
അവരുെട	 നിയമവുമായി	 എ ിെനേയാ	 ബ െ ിരി ു ു
എ ാേണാ?"
"അെത.'
"എ ു	നിയമം?"
"അേയാ യിെല	 രാജവംശെ 	 സഹായി ു തിന്	അവരുെട
നിയമം	അവെര	അനുവദി ു ി .	അെത ുെകാ ാെണ 	്എനി
റിയി .	 അവർ ുതെ 	 അതിെ 	 കാരണമറിയാേമാെയ ും

എനി റിയി .	പേ 	ഈ	നിയമം	നൂ ാ ുകളായി	നിലനില് ു ു.
ഇേ ാഴതുെകാ ്	 ഒരു	 കാരവുമിെ ിലും	അവരത്	 കർശനമായി
പി ുടരുകയാണ്.	 അവർ ്	 ഞാെനവിടു ാണ്	 വരു െത ്
അറിയി .	 അതറിയാൻ	 അവർ	 ആഗഹി ു ിെ ്	 എനി ു
ചിലേ ാെഴാെ 	 േതാ ാറു .്	 ആെക	 അവർ റിയാവു ത്
എെ 	േപർ	വസിഷ്ഠൻ	എ തു	മാതമാണ്."
രാമൻ	 തിക ം	 അസ നായതുേപാെല	 കാണെ .	 "ന ൾ
ഇവിെട	സുര ിതരാേണാ?"
"ഈ	 ഗുരുകുല ിലു വെര	 സംര ി ാൻ	 അവർ
ബാധ രാണ്.	അതും	അവരുെട	 നിയമമാണ്.	 ഇേ ാൾ	 ന െള
അവർ	സ ീകരി 	 ിതി ,്	അവർ	 നെ 	 ഉപദവി ി .	 പേ ,
നി ൾ	 നാലുേപരും	 ആെരാെ 	 എ ു	 മന ിലാ ിയാൽ
ചിലേ ാഴവർ	 ന െള	 പുറ ാ ിേയ ും.	 അത്	 ന ുെട



ഉേ ശ ൾ ്	 ഭീഷണിയാവും.	 പബലരായ	 ശതു െള
താരതമ െ ടു ുേ ാൾ	ന ൾ	ഇവിെട	സുര ിതരാണ്."
രാമൻ	ഗഹനമായ	ചി യിലായിരു ു.
"സുദാസാ,	 അതുെകാ 	് ഞാൻ	 നുണപറ ി ി .	 സത ം
െവളിെ ടു ിയിെ ുമാതം.	അതു	ര ുംത ിൽ	വത ാസമു ്.



ആറ്

പഭാതം	 ഗുരുകുല ിേല ു	 കട ുവ ത്,	 പ ികള െട
കളകുജന ിെനാ മാണ്.	 രാതി ര ാരായ	 മൃഗ ൾ	അവരുെട
താവള ളിേല ്	 മട ി ഴി ു.	 മ മൃഗ ൾ	 പകലിെന
സ ീകരി ാൻ	 ത ാറായി.	 അേയാ യിെല	 രാജകുമാര ാരും
േനരെ 	 ഉണർെ ഴുേ ്	ഗുരുകുലം	അടി വാരി	വൃ ിയാ ി,
കുളി ,്	 പഭാതപാർ നയും	 കഴി ്	 ഭ ണം	 പാചകംെചയ്ത്
അവർ	 ആദരേവാെട	 ശാ രായി,	 ചമംപടി ്
അർ ചകാകൃതിയിൽ	 ഗുരു	 വസിഷ്ഠനു	 ചു മിരു ു.	 ഒരു	 വലിയ
ആൽമര ിെ 	തണലിലാണ്	ഗുരു	പ ാസന ിലിരു ത്.	പഠനം
ആരംഭി ുംമുൻപ്	 ഗുരുവിെന	 വ ി ു 	 േ ാകം	 െചാേ ത്
പര രാഗതരീതിയാണ്.	 അവർ	 ഗുരുസ്േതാതം	 െചാ ിയേശഷം
എഴുേ ്	ആചാരപൂർ ം	ഗുരുവിെ 	പാദംെതാ 	്വണ ി.	അേ ഹം
എ ാവേരയും	അനുഗഹി :	'എെ 	അറിവുകൾ	നി ളിൽ	വളരെ ,
നി െളാരി ൽ	എെ 	ഗുരുവായി ീരെ !'
അതാത്	 ഇരി ിട ളിൽ	 രാമനും,	 ഭരതനും,	 ല ്മണനും,
ശതുഘനനും	ഇരു ു.	രാവണനുമായി	ദശരഥെ 	യു ം	കഴി ി ്
പതി ു ു	 വർഷ ൾ	 കഴി ു.	 രാമന്	 പതി ു ു	 വയ ായി.
കൗമാര	 പായ ിേല 	് കട തിെ 	 ല ണ ൾ	 ഭരതനിലും
രാമനിലും	 പത മാകാൻ	 തുട ി.	അവരുെട	 ശബ്ദ ിന്	 മാ ം
വരാൻ	 തുട ിയിരു ു.	 െപാടിമീശ	 കിളിർ ു	 തുട ി.	 ഉയരം
െപെ ു	കൂടി.	അവരുെട	േപശികൾ	ദൃഢമാകാൻ	തുട ി.
ല ്മണനും	 ശതുഘ്നനും	 യു പരിശീലനം	 ആരംഭി ിരു ു.
കു ി	 കളായിരു േ ാൾ	 അവരുെട	 േദഹം,	 യു പരിശീല ിന്
പര ാപ്തമായിരു ി .	 േദവഭാഷയായ	സംസ്കൃത ിൽ	 പാവീണ ം
േനടിയ	 അവർ	 ത ശാസ്തം,	 ശാസ്തം,	 ഗണിതം	 എ ീ



വിഷയ ളിലും	സാമാന 	 ാനം	േനടി ഴി ിരു ു.
"സംസ്കാര ിെ 	 ആരംഭദശെയ ുറി 	് നി ൾറിയാേമാ"?
വസിഷ്ഠൻ	 േചാദി .	 വായന	 കുറവാെണ ിലും	 ഉ രം	 പറയാൻ
ഉ ുകനായ	ല ്മണൻ	ൈകെപാ ിയേശഷം	പറയാൻ	തുട ി.
"ഈ	പപ ം	തെ 	ആരംഭി തുമുതൽ."
"അ 	 പൗരവാ..	 "	 ല ്മണെ 	 ഗുരുകുലനാമം	 വിളി െകാ ്
ഗുരു	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു
"എെ 	 േചാദ ം	 പപ െ ുറി ,	 ന െള ുറി ാണ്.
േവദകാലെ 	ആള കെള ുറി ാണ്."
രാമനും	ഭരതനും	അേ ാൾ	ശതുഘ്നൻ	തിരി ുേനാ ി.
"ഗുരുനാഥാ"	 ശതുഘ്നൻ	 പറ ുതുട ി.	 "അത്
ആയിര ണ ിന്	 വർഷംമുൻപ്,	 പാ വംശ ിെല
രാജകുമാരനായിരു 	മനു	േദവെ 	കാലം	മുതലാണ്."
'ഗുരുവിെ 	 പിയെ വൻ'	സ ുഷ്ടനായ	 ഭരതൻ	 പിറുപിറു ു.
പുസ്തക ഴുെവ ്	 അവെന	 കളിയാ ാറുെ ിലും
െകാ നുജെ 	ആ	തീ ണമായ	ബു ിെയ	അവൻ	അഭിന ി .
"നിനെ െ ിലും	 ഇെത ുറി 	് പറയാനുേ ാ?"	 വസിഷ്ഠൻ
ഭരതെ 	േനാ ി	േചാദി .
"ഇ 	ഗുരുനാഥാ"	ഭരതൻ	െപ ുതെ 	പറ ു.
"ശരിയാണ്	 നലതർദകാ;	 ബാ ി	 കൂടി	 പറയൂ",	 വസിഷ്ഠൻ
ശതുഘ്നെ 	ഗുരുകുല ിെല	േപരു	വിളി െകാ ്	പറ ു.
"ആയിര ണ ിന്	 വർഷ ൾ ുമു 	് ഭൂമി
സമു ദനിര ിേന ാൾ	 വളെര	 താഴ് ിരു ു.	 വലിയ	 അളവ്	 ജലം
തണു ുറ ്	 മ ിെ 	 വലിയ	 പാളികളാൽ	 ഉപരിതലം
മൂടെ ിരു ു	എ ാണ്	വിശസി ിരു ത.്"
"നീ	 പറ തു	 ശരിയാണ്;	 ഒരുകാര െമാഴി ്.	 വിശ ാസമ ,
നലതർദകാ.	 ഹിമയുഗം	 ഒരു	 സി ാ മ ,	 അെതാരു
വസ്തുതയാണ്."	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
"അേത	 ഗുരുനാഥാ"	 ശതുഘ്നൻ	 പറ ു.	 ഭാരതഭൂഖ ം
സമു ദ ിേല ്	 കുെറ	 കൂടുതൽ	 നീ ുനി ിരു ു.	 ഭാരത
ഭൂഖ േ ാട്	 േചർ ുകിട ു 	 രാ സരാജാവായ	 രാവണെ
രാജ മായ	 ല ാദ ീപും	 ഗുജറാ ും	 െകാ ണവും	സമു ദ ിേല ്
ത ിനി ിരു ു".
"പിെ "
"പിെ ,	 ഞാൻ	 മന ിലാ ിയത	് അവിെട?"	 വസിഷ്ഠൻ
പരുഷമായി	 ഒ ു	 േനാ ിയേ ാൾ	 ശതുഘ്നെനാ ു	 നിർ ി,
ൈകകൂ ി	പു ിരിേയാെട	പറ ു.
"ഹിമയുഗ ിൽ	 ര ു	 മഹാസംസ്കാര ൾ	 ഭാരത ിൽ
നിലനി ിരു ു.	 ഒ ു	 െത ുകിഴ ൻ	 ഭാരത ിൽ.	 അതിെന



സംഘതമിഴ്	 എ ു	 വിളി ിരു ു.	 അത	് ല യുെട	 കുറ ഭാഗവും
ഇേ ാൾ	 സമു ദ ിനടിയിലായ	 വലിയ	 ഭൂഭാഗവും
േചർ തായിരു ു.	 അ ാല ്	 കാേവരി	 നദി	 വിശാലമായി
പരെ ാഴുകിയിരു ു.	 പാ വംശമായി	 രു ു,	 ഈ	 ശ വും
സ വുമായ	 രാജ ം	 ഭരി ിരു ത്.	 ര ാമെ 	 സംസ്കാരം
ദ ാരക,	ഗുജറാ ിേ യും	െകാ ണിേ യും	തീരംവെര	വിശാലമായി
പര ുകിട ു.	 ഇേ ാഴത	് സമു ദ ിനടിയിലാണ്.	 അത്	 യാദവ
രാജവംശമാണ്	ഭരി ിരു ത്.	യദുവിെ 	പിൻഗാമികൾ".
"പറയൂ.	"
"ഹിമയുഗ ിെ 	 അ ിൽ,	 സമു ദനിര ്	 കമാതീതമായി
ഉയർ ു.	 'സംഘംതമിഴ്',	 'ദ ാരക'	 സംസ്കാര ൾ	 നശി േപായി.
അവരുെട	 പധാനെ 	 ഇട ൾ	 ഇേ ാൾ	 സമു ദ ിനടിയിലാണ്.
ര െ വർ	 ഉ രദി ിേല ്	 പലായനം	 െചയ്തു.	 ന ുെട
േദശ ിെ 	പിതാവായ	മനുേദവൻ	അവെര	നയി .	അവർ	വീ ും
ജീവിതം	ആരംഭി .	അവർ	സയം	അവെര,	വിദയുെട	ജനതെയ ്
വിളി .	 'േവദകാലജനത'.	 ന ൾ	 അവരുെട	 അഭിമാനികളായ
പിൻഗാമികളാണ്"
"വളെര	 ന ായിരി ു ു	 നലതർദകാ.	 ഒ ം	 ഒരുകാര ം	 കൂടി,
ഭൂമാതാവ്	നിയ ി ു 	സമയ ിനനുസരി ്	ഹിമയുഗം	െപെ ്
അവസാനി .	പേ ,	 മനുഷ െന	സംബ ി ിടേ ാളം	അെതാരു
അപതീ ിത	 അവസാനമ ായിരു ു.	 നമു 	് ദശാബ്ദ ൾ ു
മു ുതെ 	 ഇേത ുറി 	 അപായസൂചനകൾ	 ലഭി ിരു ു.
പേ ,	ന െളാ ും	െചയ്തി ."	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
കു ികൾ	അതീവ	ശ േയാെട	േക ിരു ു.
"സംഘംതമിഴിെനേ ാെലയും	 ദ ാരകെയേ ാെലയും	 വളെര
െകൽ 	 സംസ്കാര ൾ	 എ ുെകാ ്	 സമയ ിനനുസരി ്
േവ 	കാര ൾ	നട ാ ിയി ?	വരാനിരി ു 	നാശെ ുറി ്
അവർ ്	അറിവു ായിരു ുെവ ു	 െതളിവുകൾ	സൂചി ി ു ു.
ഭൂമാതാവ്	ആവശമു 	മു റിയി കൾ	പലതവണ	നൽകിയിരു ു.
സയം	 സംര ി ാനാവശമായ	 സാേ തികവിദ െയ ുറി ്
അറിവു വരായിരു ി ം	അവെരാ ും	 െചയ്തി .	കഴിവു 	 മനു
േദവെ !	 േനതൃത ിൽ	 വളെര	 കുറ േപർ	 മാതം	 ര െ !
എ ുെകാ ്?"
"അവർ	 മടിയ ാരായിരു ു."	 എേ ാഴെ യുംേപാെല
ല ്മണൻ	െപെ ു	ചാടി	മറുപടി	നല്കി.
"പൗരവ്,	എെ ിലും	പറയുംമു ്	നീ	ഒ ാേലാചി ിരുെ ിൽ"
വസിഷ്ഠൻ	ദീർഘനിശ ാസേ ാെട	പറ ു.
ല ്മണൻ	വിഷമേ ാെട	നി ബ്ദനായിരു ു.	 "ചി ി ുവാൻ
നിന ു	 കഴിവു ്	 പൗരവ്	 പേ ,	 നിനെ േ ാഴും	 തിര ാണ്.



ഓർ ുക.	ആദ ം	പറയു തിലും	 പധാനമാണ്	യു മായിരി ുക
എ ത്."	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
"ശരി	ഗുേരാ..."	ല ്മണൻ	നിലേ ു	േനാ ി	പറ ു.	പേ ,
അവൻ	വീ ും	ൈകകൾ	െപാ ി.
"അശ യു വരും	 ധാർ ികമായി	 അധപതി വരുമാണ്
ആള കെള ിൽ?"
"ഇേ ാൾ	 നീ	 ആേലാചി ു ു 	് പൗരവാ.	 വിരലിെല
നഖംെകാ 	 അട വാതിൽ	 തുറേ ത്.	 ശരിയായ
താേ ാൽ	ഉപേയാഗി ൂ."	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
ല ്മണൻ	അതു	േക 	്അന ിയി .
"കൃത മായ	 ഉ രം	 പറയാൻ	 തിര ുകൂ രുത.്	 എേ ാഴും
കൃത മായ	 േചാദ ം	 േചാദി ുക	 എ താണ്	 ശരിയായ	 വഴി."
വസിഷ്ഠൻ	വ 	മാ ി.
"അെത,	 ഗുേരാ!	 ഞാെനാ ു	 േചാദി െ .	 അ ു	 പറ ു.
അവർ ്	 നൂ ാ ുകളായി	 മു റിയി കൾ	 ലഭി ിരു ു	 എ .്
അവരുെട	 ശാസ്ത ർ	ആ	 മു റിയി കെള ാം	 മന ിലാ ി
േവ ത	്െചയ്തുെവ ്	ഞാനൂഹി ു ു."രാമൻ	പറ ു.
"അേത,	അവർ	െചയ്തിരു ു."
"ഈ	 മു റിയി കെള ാം	 അവർ	 രാജാ ാർ ും	 ൈകമാറി
യിരുേ ാ?"
"ഉ ്.	"
"അ ാല 	് മനുേദവൻ	 പാ രാജാവായിരുേ ാ?	 അേതാ,
രാജകുമാരനായിരുേ ാ?	 വളെര	 വിരു മായ	 വിവര ളാണ്
അേത ുറി ്	ഞാൻ	േക ി ത്."
അത്	 ശരിവയ് ു ത	് േപാെല	 വസിഷ്ഠൻ	 പു ിരി െകാ ്
പറ ു.	"മനുേദവൻ	ഇളയ	രാജകുമാര ാരിൽ	ഒരാളായിരു ു."
"അെത,"
"എ ി ം	രാജാവ ,	അേ ഹമാണ്	ജന െള	ര ി ത	്അെ ?
"അെത."
"ജന ള െട	സുര ായി	 രാജാവ ാെത	 മെ ാരാൾ	 േനതൃത ം
നൽകിയിരു ു.	 രാജാവ്	 അേ ഹ ിെ 	 േജാലി	 െചയ്തിരു ി .
സംഘംതമിഴിെ യും	 ദ ാരകയുെടയും	തകർ യുെട	 ഉ രവാദിത ം
േമാശമായ	േനതൃത ിനാണ്."
"ഒരു	േമാശം	രാജാവ്	േമാശം	വ ിയാെണ ്	നീ	കരുതു ുേ ാ?
വസിഷ്ഠൻ	േചാദി .
"ഇ ."	ഭരതനാണ്	പറ ത്.
"ചിലേ ാൾ,	ആദരണീയരായ	 വ ികൾ,	 കഴിവുെക 	 ഭരണാധി
കാരികളാെണ ്	 െതളിയി െ ി ്.	 മറി ,്	 േമാശം
സഭാവമു വർ,	ന 	ഭരണാധികാരിയുമാകാറു .്"



"തീർ യായും.	 ജന ൾ ുേവ ി	എ ു	 െച ു	എ തിെ
അടി ാന ിൽ	േവണം	ഒരു	രാജാവിെന	ന ൾ	വിലയിരു ാൻ,
അേ ഹ ിെ 	സകാരജീവിതവുമായി	അതിെനാരു	ബ വുമി .
പേ ,	അേ ഹ ിെ 	 െപാതുജീവിത ിന്	 ഒരു	 ല േമയു .
തെ 	 ജനതയുെട	 ജീവിതം	 െമ െ ടു ാനാവശമായ	 കാര ൾ
െച ക."
"അത്	സതമാണ്."	ഭരതൻ	പറ ു.
വസിഷ്ഠൻ	ദീർഘമായി	നിശസി .
"അ ിെനെയ ിൽ	 രാവണൻ	അയാള െട	ജന ൾ ്	 ഒരു	ന
രാജാവാകുേമാ?"
വസിഷ്ഠെ 	 േചാദ േ ാെട	 അവിെട	 പരിപൂർ 	 നി ബ്ദത
പര ു.
രാമൻ	 ഉ രം	 പറ ി .	അവനു ിൽ	 രാവണേനാടു	വ ാ
െവറു ായിരു ു.	അത	്അേയാ െയ	അയാൾ	നശി ി തുെകാ ്
മാ തമായിരു ി ,	 അയാൾ	 രാമെ 	 ഭാവികുടിയാണ്	 നശി ി ത.്
രാവണെ 	 വിജയം	 അവെ 	 ജനനവുമായി
േചർ ുവയ് െ ിരു ു.	അവെ 	 പിതാവിനും	അേയാ യിെല
ജന ൾ ും	അവൻ	അപശകു മായിരു ു.
ഒടുവിൽ	 ഭരതൻ	 സംസാരി .	 "നമു ്	 അംഗീകരി ാൻ
കഴിയിെ ിലും	 രാവണൻ	 നെ ാരു	 രാജാവാണ്.	 അയാള െട
ജന ളാൽ	 സ്േനഹി െ ടു 	 രാജാവ്.	 സമു ദവ ാപാര ിലൂെട
പുേരാഗതി	 െകാ ുവ 	അയാൾ	 കഴിവു 	 ഭരണാധികാരിയാണ്.
തെ 	 നിയ ണ ിലു 	 തുറമുഖ ൾ	 അയാൾ	 വളെര
കാര മമായി	 പവർ ി ി ു ു.	 അയാള െട	 തല ാനെ
വീഥികൾ	 സർ ം	 െകാ 	് െപാതി ിരി ു ുെവ
െക കഥകൾവെര	 േകൾ ു ു.	 അ െന	 രാജ ിന്
സുവർ ല 	എ 	േപരും	ലഭി .	അയാൾ	ന 	രാജാവാണ്."
"ഇനി	 മെ ാരു	 രാജാവിെന ുറി 	 പറയാം.
വിഷാദേരാഗ ിേല 	് കൂ കു ിയ	 വളെര	 നെ ാരു	 മനുഷൻ.
തെ 	 വ ിപരമായ	 ദൗർ ല ം	 അേ ഹം	 ജന ളിേല ു
പകർ ു.	 അേ ഹം	 കഷ്ടെ ടു തുെകാ ്	 ജന ള ം
കഷ്ടെ ടു ൂ.	 പറയൂ	 അ ിെനെയ ിൽ	 അേ ഹം	 ന
രാജാവാേണാ?"
ആെര ുറി ാണ്	 വസിഷ്ഠൻ	 പരാമർശി െത ്
വ മായിരു ു.	കുെറ	 േനരം	വിദ ാർ ികൾ	നിശബ്ദരായിരു ു.
ഉ രം	നൽകാൻ	അവർ	ഭയെ .
"അ ,	അേ ഹം	ന 	രാജാവ ."	ഭരതൻ	ൈക	ഉയർ ി	പറ ു.
വസിഷ്ഠൻ	 തല	 കുലു ി.	 'ജ നാ	 വി വകാരിയായ	 ഒരുവെ
ൈധര ം'.



"ഇ േ ്	ഇതയും	മതി.	"ഇനി	നി ള െട	ഗൃഹപാഠമാണ്.	ഇ ്
ചർ 	 െചയ്തത്	 വീ ും	ആേലാചി 	 േനാ ുക."	 കൂടുതെലാ ും
പറയാെത	 വസിഷ്ഠൻ	 അ െ 	 പഠനം	 അപതീ ിതമായി
അവസാനി ി .

"എെ 	 ഊഴമാണ്	 േജഷ്ഠാ..."	 രാമെ േതാളിൽ	 െമെ
ത ിെ ാ ു	ഭരതൻ	പറ ു.
" മി ൂ..."	 തെ 	 ക ിെല	 െപാതി	 അരയിെല	 പ യിേല ്
വ െകാ ്	രാമൻ	പറ ു.
നില ്	 മുറിേവ 	 കിട 	 മുയലിനു	 േനെരയായിരു ു	 ഭരതെ
ശ .	അവൻ	ആദ ം	ആ	 മൃഗെ 	 േബാധം	 െകടു ി,	അതിെ
ൈക ിയിൽ	തറ കയറിയിരു 	 മര ീള്	വലിെ ടു ു.	 മുറിവ്
അഴുകാൻ	 തുട ിയിരു ു.	 അണുബാധേയൽ ാതിരി ാൻ
അവൻ	 മുറിവിൽ	 പ മരു ്	 പുര ി.	 െപെ െ ാ ും
പഴയതുേപാലാകാൻ	അതിനു	സാധി ി .
ഭരതൻ	 തെ 	 ൈകകൾ	 ഔഷധെ ടികള െട	 ഇലകളാൽ
വൃ ിയാ േവ	 രാമൻ	 മുയലിെന	 മര ിെ 	 മറവിൽ	 വ .
അെ ിൽ	അതിെന	ആെര ിലും	ഇരയാ ുെമ 	്രാമനറിയാം.
"അത്,	ജീവി ും."	അവൻ	ഭരതെന	േനാ ി	പറ ു.
ഭരതൻ	പു ിരി .	'രു ദഭഗവാെ 	അനുഗഹം'
ര ാഴ്ച	 കൂടുേ ാൾ	 നട ു 	 വനാ ര	 യാതയിലായിരു ു.
രാമനും	 ല ്മണനും,	 ഭരതനും	 ശതുഘ്നനും,	 അവർ	 മുറിേവ
മൃഗ െള	 ശുശൂഷി ും.	 ഒരി ലും	 േവ യാടു 	 മൃഗെ 	അവർ
െകാ ി 	മുറിേവ 	മൃഗെ 	അവരുെട	കഴിവിെനാ 	്സഹായി .
"ഏ ാ..."	 കുറ 	 ദൂെരനി ്	 േജഷ്ഠ ാരുെട	 പവൃ ികെള
സാകുതം	വീ ി 	ശതുഘ്നൻ	വിളി .
രാമനും	ഭരതനും	തിരി ുേനാ ി.
കുറ കെല	ശതുഘ്നനു	പി ിലായി	ഉേ ഷമി ാെത	ല ്മണൻ
അശ നായി	ഒരു	മര ിന്	കെ റിയു താണ്	അവർ	ക ത്.
"ല ്മണാ.	 പി ിെലാ െ േപാകരുത.്	 ന ൾ	ആശമ ില ,
ഇത	്കാടാണ്.	ഒ യ് ു	നട ാൽ	അപകടമാണ്."	രാമൻ	പറ ു.
ല ്മണൻ	 അസ തേയാെട	 ദീർഘമായി	 നിശസി െകാ ്
സംഘ ിെനാ ം	േചർ ു.
"പറയൂ.	ശതുഘ്നാ.	എ ാ..?"	രാമൻ,	അനുജനുേനെര	തിരി ു
േചാദി .
"ഭരേത ൻ	മുയലിെ 	മുറിവിൽ	ജാത ാദി	ൈതലമാണ്	പുര ിയത്.
അതിെന,	 േവ ിെ 	 ഇലകൾ	 െകാ 	് െപാതി ിെ ിൽ



മരു ിെ 	പേയാജനം	ലഭി ി ."
"നീ	പറ ത്	ശരിയാണ്	ശതുഘ്നാ."	രാമൻ	പറ ു.
ഭരതൻ	 േവ ില	 അവെ 	 േതാൽ
പ യ് ു ിൽനിെ ടു ുേ ാേഴ ും	 രാമൻ	 മുയലിെന
എടു ുെകാ ു	വ ു.
"ഈേലാക ്	നിന റിയാ തായി	വ തുമുേ ാ	ശതുഘ്നാ?"
ഭരതൻ	ശതുഘ്നെന	േനാ ി	പരിഹാസേ ാെട	േചാദി .
"അ ിെനാ ുമി ."	ശതുഘ്നൻ	ചിരി െകാ 	്പറ ു.
ഭരതൻ	 മുയലിെ 	 മുറിവിൽ	 േവ ില	 െപാതി ു	വീ ും	 മുറിവ്
വ െക ി,	മര ിെ 	മറവിൽ	െകാ ുവ .
"ര ാഴ്ച	കുടുേ ാഴു 	ന ുെട	ഈ	ൈവദസ ാരം	മൃഗ െള
സഹായി ുവാനാേണാ	 അേതാ,	 ന ുെട	 മന ാ ിെയ
േബാധി ി ാനാേണാ	 എ ാണ്	 ഞാനാേലാചി ു ത്."	 രാമൻ
പറ ു.
"മന ാ ിെയ	ആശസി ി ുവാനാണ്.	 ന ൾ	 മന ാ ിെയ
അവഗണി ു ി േ ാ."	വകി 	ഒരു	ചിരിേയാെട	ഭരതൻ	പറ ു.
രാമൻ	തലകുലു ി.	"നീ	എ ിനാണ്	േദാൈഷകദൃ ാകു ത?്
"നി െള ാണ്	ഒ ം	േദാൈഷകദൃ ാകാ ത്?'
പരാജയെ തുേപാെല	 രാമൻ	 പുരികമുയർ ി	 നട ു.
പി ിലായി	ഭരതനും	ല ്മണനും	ശതുഘനനും	രാമെനാ ം	നട ു.
"മനുഷ 	 വംശെ ുറി റി ി ം	 േദാൈഷകദൃ ാകാൻ
എ ുെകാ ാകു ി ?	ഭരതൻ	േചാദി .
"മഹത്കാര ൾ	 െച ാൻ	 നമു ാകും	 ഭരതാ,	 അതിനാവശ ം
പേചാദനം	നൽകു 	ഒരു	േനതാവാണ്."	രാമൻ	പറ ു.
"േജഷ്ഠാ,	 മനുഷ രിൽ	 ന യിെ 	 ഞാൻ	 പറയു ത്.	 ഉ ്.
അതേ ാളംതെ 	 കുടിലതയുമു ്.	 ചിലേ ാൾ	 എനി ു
േതാ ാറു ,്	ഈ	 മനുഷകുലംതെ 	 നിലനിൽ ാ താണ്	ഈ
ഭൂമി ്	ന െത ്."
"അതി ിരി	കൂടിേ ായി,	ന ൾ	അത ്	േമാശമ ."
ഭരതൻ	 െമെ 	 ചിരി .	 "ന യും	 മഹ വുെമാെ 	 ഒ നവധി
മനുഷ രിൽ	അ ർലീനമാണ്.	പേ ,	അത 	യാഥാർഥ ം"
"നീ	എ ാണുേ ശി ു ത്?	"
"കുെറ	 നിയമ ൾ	 ഉ തുെകാ ുമാതം	 ജന ൾ	 അവ
അനുസരി ുെമ ു	 കരുതു ത്	 അളവ
ശുഭാപ്തിവിശ ാസ ാലാണ്.	 സാർ 	 താത്പര ള മായി	 ഇഴ
േചരു താകണം	നിയമ ൾ.	കാരണം	ജന െള	നയി ു ത	്ഈ
സാർ േമാഹ ളാണ്.	 അതിലൂെട	 േവണം	 അവെര	 ന
സഭാവ ിേല ്	നയിേ ത.്"
"മഹ ായ	 കാര ൾ	 െച ാനു 	 ആഹാനം	 ജന െള



പേചാദി ി ാറു ്."
"ഇ 	 േജഷ്ഠാ,	 അവർ	 െച ി .	 അ രം	 ആഹാന േളാട്
ചുരു ം	ചിലേര	പതികരി ൂ.	അധികംേപരും	െച ി ."
"രു ദഭഗവാൻ	നിസ ാർ തേയാെട	ജന െള	നയി .	ഇേ ?"
"അേത.	 പേ ,	 അേ ഹെ 	 പി ുടർ 	 പലർ ും	 ഉ ിൽ
സാർ 	 താത്പര ള ായിരു ു.	 അതാണ്	 സത ം.	 ഭരതൻ
പറ ു.
"ഈ	 വിഷയ ിൽ	 ന ൾ ്	 ഒരി ലും	 േയാജി ാനാവി ."
രാമൻ	തലയാ ിെ ാ ്	പറ ു.
"അെത.	 എ ിലും	 ഞാൻ	 ഇെ ാഴും	 നി െള	 സ്േനഹി ു ു."
ഭരതൻ	പു ിരി .
രാമനും	 ചിരി .	 അതിനുേശഷം	 വിഷയംമാ ി	 സംസാരി ാൻ
തുട ി.
"നിെ 	 അവധി ാലം	 എ െനയു ായിരു ു?
െകാ ാര ിൽവ ്	നിേ ാടു	സംസാരി ാൻ	സാധി ി ."
"കാരണം	നിന റിയാം.	പേ ,	പറയാെത	വ .	ഇപാവശ ം	അത
േമാശമായിരു ി ."	ഭരതൻ	പറ ു.
അ യുെട	 ബ ു ൾ	 അേയാ 	 സ ർശി ു ത	് ഭരതന്
വലിയ	 സേ ാഷമാണ്.	 കർ ശ ാരിയായ	 അ യിൽനി ും
ര െ ടാൻ	 അെതാരവസരമായിരു ു.	 സേഹാദര ാേരാെടാ ം
കൂടുതൽ	 സമയം	 ഭരതൻ	 െചലവഴി ു ത	് ൈകേകയി ്
ഇഷ്ടമായിരു ി .	 മാതമ ,	 അവർ	 മ വെര	 ഒഴിവാ ി
ഉ സമയം	 മുഴുവനും	 അവെന	 തെ 	 അടു ുതെ
നിർ ാനാണ്	 ശമി ുക.	 സദാസമയവും	 ഭരതൻ	 മഹാ
നാകു തിെന ുറി ം,	 തെ 	 ല ം
സാധി ി ു തിെന ുറി െമാെ 	 നിർ ാെത
സംസാരി ുകയും	 െച ം.	 ര ബ മു വേരാടു	 മാതമാണ്
ഭരതെന	 ഇടപഴകാൻ	 അനുവദി ത്.	 മ വർെ ാ ം	 അവൻ
സമയം	 െചലവഴി ു ത	്ൈകേകയി	 ഇഷ്ടെ ിരു ി .	 ഭരതെ
മു നും	 മു ിയും	 അ ാവനും	 അവധി ാല 	് വരു ത്
അവനിഷ്ടമാണ്.	 അ യിൽനി ും	 കുറ 	 സാത ം	 അേ ാൾ
അവനു	 കി ം.	 അവർെ ാ മാണ്	 അവധി ാലം	 അവൻ
െചലവി ത.്
"അവർ	 നിെ 	 അ യാണ്	 ഭരതാ	 നിന ു	 ന േത	 അവർ
ആഗഹി ു ു ."	രാമൻ	കളിയായി	ഭരതെ 	േതാള ുത ി.
"കുറ 	സ്േനഹം	എനി ു	കി ിയാൽ	മതിേയ ാ.	നിന റിയാേമാ.
െകാ ാര ിൽ	 എനി ്	 മൂ ു	 വയ േ ാൾ	 നട ത്
ഞാേനാർ ു ു.	 ഒരുപാതം	 പാൽ,	 എെ 	 ക ിൽനി ും
വഴുതിവീണതിന്	 അ െയെ 	 െചകി ു	 ശ ിയായി	 ത ി.



അ യുെട	േതാഴിമാരുെട	മു ിൽ	വ ാണ്	എെ 	ത ിയത.്"
"മൂ ു	 വയ േ ാൾ	 നട ത്	 നീ	 ഓർ ു ുേ ാ?	 ഞാൻ
കരുതി	ഞാൻ	മാതമാണ്	അ ിെന	ഓർ ു െത .്"
"എ ിെന	 മറ ും?	 ഒരു	 െകാ 	 കു ിയായി ം	 എനി ു
പിടി ാൻ	 ആകു തിലും	 വലിയ	 പാതം;	 അതും	 ന
ഭാരവുമു ായിരു ു.	അത	്വഴുതി	വീണു.	അതേയ	 ഉ .	എെ
എ ിനാണു	െചകി ടി ത?്'
രാമൻ	 ഇളയ 	 ൈകേകയിെയ	 ന ായി	 മനസിലാ ിയിരു ു.
അവർ ്	അവരുേടതായ	േമാഹഭംഗ ൾ	ഉ ്.	മിടു ിയായിരു ു
അവർ,	ദൗർഭാഗ ം!	ൈകേകയിയുെട	മടു ിൽ,	പിതാവിന്	അഭിമാനം
േതാ ിയി .	മാതമ 	മകനായ	യുധാജി ിെന,	മകൾ	ൈകേകയി
നിഷ് പഭനാ ിയത	് അശപതിെയ	 തീെര	 സേ ാഷി ി ി .
കഴിവു 	 സ്തീകൾ ്	 സമൂഹം	 വിലക ി ാ തിൽ	 രാമന്
െവറു േതാ ി.	 ബു ിമതിയായി ം	 ഇ ാഭംഗം	 വ 	 ൈകേകയി,
മകനിലൂെട	പേരാ മായി	അംഗീകാരം	 േനടാൻ	 ശമി ു ു.	തെ
ല െള	 ഭരതനിലൂെട	 േനടുക	എ താണ്	അവരുെട	ആഗഹം.
രാമൻ	തെ 	ചി കെള	െവളിെ ടു ിയി .
ഭരതൻ	തുടർ ു.	 "പേ ,	എനി ു	 േജഷ്ഠെ 	അ െയേ ാെല
ഒര യു ായിരുെ ിൽ,	എെ 	തലയിൽ	കയറി	ഭരി ാെത,	ഒരു
നിബ നകള മി ാെത	അവെരെ 	സ്േനഹിേ െന."
രാമൻ	 പതികരി ി .	 ഭരതെ 	 മന ിെലെ ാെ േയാ
ചി കള െ ു	രാമന്	മന ിലായി.
"എ ാ	 ഭരതാ	 ഇത്?	 ല ്മണനും	 ശതുഘ്നനും	 േകൾ ാെത
ശബ്ദം	താഴ് ിയാണ്	രാമൻ	പറ ത്.
"രാേമ ാ,	 ഇ ്	 ഗുരുജി	 പറ തിെന ുറി 	് േജഷ്ഠൻ
ചി ിേ ാ?"	ഭരതൻ	േചാദി .
രാമൻ	ദീർഘമാെയാ ു	നിശസി .
"േജഷ്ഠാ..."	ഭരതൻ	വിളി .
"ഇത്	 രാജ േ ദാഹമാണ്	 ഇ രം	 ചി കെള
േപാ ാഹി ി ാെനനി ്	 താൽപര മി ."	 രാമൻ
കാർ ശ േ ാെട	പറ ു.
"രാജ േ ദാഹേമാ?	രാജ ിെ 	ന യ് ുേവ ി	ചി ി ു ത്?"
"അേ ഹം	 ന ുെട	 പിതാവാണ്.	 ന ൾ	 െചേ 	 ചില
കർ ൾ."
"അേ ഹം	ഒരു	ന 	രാജാവാെണ 	്നീ	കരുതു ുേ ാ?"	 ഭരതൻ
ഇട ുകയറി	പറ ു.
"ഒരു	 ന 	 മകൻ	 എ െന	 ആകണെമ ു	 മനുസ്മൃതിയിൽ
വ മായി	പറയു ു ്..."
"നിയമെമെ ്	എേ ാടു	പറയ 	േജഷ്ഠാ,	മനുസ്മൃതി	ഞാനും



വായി ി ്.	നീ	എ ാണ്	ചി ി ു െത ാ	എനി റിേയ ത്?
"നിയമം	അനുസരി െ േട താെണ ു	എനി ു	േതാ ു ു."
"തീർ യായും.	 പേ ,	 അത്	 മാതമാേണാ	 നിന ു
പറയാനു ത്?"
"അതിേനാടു	ചിലത	്കൂ ിേ ർ ാം."
"ദയവായി	അതു	പറയൂ..."
"നിയമം	എ ായ്േ ാഴും	അനുസരി െ േട താണ.്"
നിരാശേയാെട	ഭരതൻ	രാമെന	േനാ ി.
"ചുരു ം	 ചില	 സ ർഭ ളിൽ	 അത്	 നട ാകിെ ്
എനി റിയാം.	 പേ ,	 കർ ശമായി	 നിയമം
അനുസരി െ ടണെമ ിൽ	എ ു	വ ാലും	നിയമം	നട ാ ണം.
അ െനയാെണ ിൽ	ഭാവിയിൽ	ഒരു	മിക 	സമൂഹം	ഉ ാകും."
"േജഷ്ഠാ,	 അേയാ യിെല	 ആരുംതെ 	 നിയമെ 	 ഒ ം
വിലകൽപി ി .	 ജീർ ത	 പടർ ു	 പിടി 	 ഒരു	 സംസ്കാരമാണ്
ന ുെടത.്	 ഭൂമിയിെല	 ജീവികളിൽ	 ഏ വും	 ആ വ കരാണ്
ന ൾ.	 മ വർ ിടയിെല	 അഴിമതിെയ ുറി ്	 ന ൾപറയും.
ന ുെട	 തെ 	 െനറി	 േകടുകൾ	 ന ൾ	 ക ിെ ്	 നടി ും.
െത കള ം	കു കൃത ള ം	െച ,	മ വെര	ന ൾ	െവറു ും.
പേ ,	 ന ുെട	 െചറുതും	 വലുതുമായ	 ദുർവൃ ികെള
ന ളവഗണി ും.	 ന ുെട	 ഇേ ാഴെ 	 േമാശമായ	 അവ
ന ൾതെ 	സൃഷ്ടി താെണ 	കാര ം	അംഗീകരി ാെത	ന ുെട
എ ാ	േദാഷ ൾ ും	രാവണെന	കു െ ടു ു ു."
"എ ിെന	ഇത	്മാറും?"
"ഈ	 മേനാഭാവം	 മനുഷ െ 	 അടി ാന	 പകൃതമാണ്.	 നമു ്
േമൽ	വ ുപതി ു 	 േദാഷ ൾ ്	നാം	മ വരിൽ	പഴിചാരും.
ഇ ാര ം	ഞാൻ	 ഇതിനു	 മുൻപും	 പറ ി .്	 ഇനിയും	 പറയും.
സാർ രായ	 മനുഷ െരേ ാലും	 ഒരുമി 	 നിർ ി	സമൂഹ ിെ
ന ായു 	 സംവിധാന ൾ	 നിർ ി ുവാൻ	 പാപ്തനായ	 ഒരു
രാജാവിെനയാണ്	നമു ാവശ ം',
"മ രം!	 നമു 	് മഹാനായ	 ഒരു	 േനതാവിെനയാണാവശ ം.
സ ം	 ജീവിതം	 മ വർ 	് മാർ േരഖയാ ിയ	 ഒരു	 േനതാവ്,
ത ൾ ു ിെല	 ൈദവാംശെ 	 തിരി റിയുവാനായി	 ജന െള
പേചാദി ി ുവാൻ	 കഴിവു 	 ഒരുേനതാവ്.	 ജന ള െട
ആഗഹ ൾ നുസരി ്	അവെര	എ ുംെച ാൻ	അനുവദി ു
ഒരു	േനതാവിെന	നമു ാവശമി ."
"അ 	 േജഷ്ഠാ,	സാത ം	നെ ാരു	മി തമാണ.്	വിേവകേ ാെട
ഉപേയാഗി ാൽ."
"സാത ം	 ഒരി ലും	 നിയമ ിെ 	 മി തമ .	 നിയമസംഹിത
അനുസരി ു 	 ഒരു	 സമൂഹ ിൽ	 േചരേണാ	 േവ േയാ	 എ ു



തീരു	 മാനി ാനു 	 സാത ം	 നി ൾ ു ്.	 പേ ,	 ആ
സമൂഹ ിൽ	നി ൾ	ജീവി ു ിടേ ാളം,	നിയമം	അനുസരിേ
മതിയാകൂ."
"നിയമം	 എ ും	 എേ ാഴും	 ഒരു	 കഴുതയാണ്.	 അെതാരു
ഉപകരണമാണ്.	 ല ിേല ു 	 ഒരു	 വഴിമാതം."	 ഭരതൻ
പറ ു.
െപാ ി ിരി െകാ 	് രാമൻ	 ആ	 സംഭാഷണം	 അവസാനി ി .
ഭരതൻ	പു ിരി െകാ ്	രാമെ 	പുറ ു	ത ി.
"അേ ാൾ	നീ	പറ ,	മ വർ ്	മാതൃകയാകു ,	അവരിെല
ഈശരാംശെ 	 കെ ാൻ	 സഹായി ു ,	 നീതിയു മായ
കാര ൾ	 െച ,	 മഹാനായ	 ഒരു	 േനതാവ്.	 അ രം	 ഒരു
േനതാവാണ്	പിതാെവ ്	നീ	കരുതു ുേ ാ?"	ഭരതൻ	േചാദി .
രാമൻ	 തീ ണമായി	അനുജെന	 േനാ ി.	അവനി 	 ചൂ യിൽ
െകാ ാൻ	ത ാറാകാെത	പരിഹാസ ിരിേയാെട	രാമെ 	േതാള ്
കളിയായി	ത ിെ ാ 	 ഭരതൻ	പറ ു.	 "വി കള	 േജഷ്ഠാ	അതു
വി കള."
രാമൻ	 ശരി ും	 സംഘർഷാവ യിലായിരു ു.	 എ ിലും
മന ിനു ിൽേ ാലും	 പിതാവിെനതിെര	 വി വകരമായ	 ഒരു
ചി േയയും	 േപാ ാഹി ി ാൻ	 അവനിെല	 മകൻ
ത ാറായിരു ി .
കാനനഭംഗിയിൽ	 ലയി 	 കുറ പി ിലായി	 ല ്മണൻ
നട ു ു ായിരു ു.	 ശതുഘ്നൻ	 േജഷ്ഠ ാരുെട	 സംഭാഷണം
വളെര	 താത്പര േ ാെട	 ശ ി ുകയായിരു ു.	 രാേമ ൻ	 വളെര
ആദർശവാനാണ്,	ഭരേത ൻ	പാേയാഗിക	ബു ിയു വനും,



ഏഴ്

'അതാ	 മെ ാരാൾ.	 ഇത്	അവെ 	അ ാമെ 	 കാമുകിയാണ്'
അതിശയം	േതാ ിെയ ിലും	തെ 	വാ ുകെള	രാമൻ	നിയ ി .
കരാചപയിൽ	 രാവണനുമായു 	 യു ിൽ	 ദശരഥൻ
പരാജയെ ി ്	പതിേനഴ്	വർഷമാകു ു.	പതിനാറാം	വയ മുതേല
പണയ ിെ 	 സുഖെമെ 	് ഭരതൻ	 തിരി റിയാൻ
തുട ിയിരു ു.	 അവനിെല	 ഊർ സലതയും
ആകർഷണീയതയും	കാരണം,	 െപൺകു ികൾ ്	അവെന	വളെര
ഇഷ്ടമായിരു ു.	 അവന്	 അവേരയും	 വരുണെ 	 േഗാത ിെല
സ്തീകൾ 	്സാത ം	ഉ ായിരു ു.	അവർ 	്ഇഷ്ടം	േതാ ു
ആരുമായും	 സ്േനഹബ ിേലർെ ടാനു
സ ാത മു ായിരു ു.	ഭരതനാകെ ,	ജനപിയനും.
തെ ാൾ	മുതിർ ,	അതിസു രിയായ	ഒരു	െചറു ാരിയുെട
ക ിൽ ിടി െകാ ്	 ഭരതൻ	 രാമനരികിെലെ ി.	 ഏകേദശം
ഇരുപത്	വയ 	െപൺകു ി.
"ഭരതാ,	സുഖമാേണാ?"
"േജഷ്ഠാ,	 വളെര	 സുഖമാണ്.	 ഇതിൽ	 കൂടുതൽ	 സുഖമായാേല,
സംഗതി	വഷളാകും."
രാമൻ	 ആദരപൂർ ം	 പു ിരി െകാ 	് ആ	 െപൺകു ിെയ
േനാ ി.
"േജഷ്ഠാ,	 രാധികെയ	 പരിചയെ ടു ാൻ	 എെ
അനുവദി ാലും.	മുഖൻ,	വരുണെ 	മകളാണ്."
"പരിചയെ ടാൻ	 സാധി തിൽ	 സേ ാഷമു .്"	 രാമൻ
ആദരപൂർ ം	ൈകകൂ ി	തല	കുനി െകാ 	്പറ ു.
"ഭരതൻ	പറ ത്	ശരിയാണ്.	കുെറ	പഴ ൻ	ഔപചാരികത	വ
പുലർ ു 	 മ ൻ	 ആളാണ്	 നി ൾ.	 രാധിക	 രാമെന



േനാ ി റ ു.
അവള െട	തുറ ടി 	െപരുമാ ംക 	്രാമൻ	ക 	മിഴി േപായി.
"അ െന	ഒരി ലും	ഞാൻ	പറ ി ി .	ഞാൻ	എ ിെനയാണ്
േജഷ്ഠെന ുറി ്	അ െന	പറയുക?"	ഭരതൻ	അവള െട	ൈകകൾ
വിടുവി െകാ ്	എതിർ ു.
"ശരി,	 മ ൻ	എ ത്	ഞാൻ	 കൂ ിേ ർ താണ്.	 പേ 	 നിെ
ഔപചാരികത	മേനാഹരമാണ്.	സത ിൽ	ഭരതനും	അതിഷ്ടമാണ്.
നിന തറിയാെമ ു	 എനി ുറ .്"	 ഭരതെ 	 മുടിയിൽ
വാ ല േ ാെട	ൈകേയാടി 	്െകാ ്	രാധിക	പറ ു.
"ന ി.",	തെ 	അംഗവസ്തം	 േനെരയി െകാ 	് രാമൻ	 പറ ു
രാമെ 	 അസ ത	 ക 	 രാധിക	 അട ി ിരി .
സ്തീസഹജമായ	 ചപലതകൾ	 ബാധി ാ 	 രാമൻ	 അവള െട
ചിരിയിൽ	 ആകൃഷ്ടനായി.	 അപ്സര കള െടതുേപാെല
അതിമേനാഹരവും	ഉ ാസം	പകരു തുമാണ്	അവള െട	ചിരി.
"സാ	 വർേ ത	് ലാവണവതി.	 രാധികയ് ു
മന ിലാ ാനാവാ 	 പുരാതന	 സംസ്കൃതഭാഷയിൽ	 രാമൻ
ഭരതേനാടു	പറ ു.
ഭരതന്	 രാമെനേ ാെല	 അത	 ന ായി	 പുരാതനസംസ്കൃതം
അറിയിെ ിലും	 രാമൻ	 പറ 	 ലളിതമായ	 കാര ം	 അവന്
മന ിലായി.	അവൾ	അതിസു രിയാെണ ാണ്	അതിെ 	അർ ം.
"അഹം	ജാനാമി."	ഭരതൻ	ഉ രം	പറയും	മു ്	രാധിക	പറ ു.
"എനി റിയാം."
"െത ്	ജാള തേയാെട	രാമൻ	പറ ു.	'എെ 	ബ േദവാ!	നീ	എത
ഭംഗിയായി	പുരാതന	സംസ്കൃതം	പറയു ു."
"ന ൾ	 ഇേ ാൾ	 പുതിയ	സംസ്കൃതം	 ഉപേയാഗി ു ു.	 പേ ,
പഴയ	 േവദഗ ൾ	 പഴയ	 ഭാഷയിൽ	 മാതേമ	 വായി ാനായി
സാധി ു."	രാധിക	പു ിരിേയാെട	പറ ു.
"അവള െട	ബു ിശ ി	ക ു	െത ി രി 	േജഷ്ഠാ,	അവൾ
അതി	 സു രികൂടിയാണ്."	 സംഭാഷണം	 അവസാനി ി
സമയമാെയ ്	ഭരതന്	േതാ ി.
"രാധിേക,	 എെ 	 വാ ുകൾ	 ഏെത ിലും	 തര ിൽ	 നിെ
േവദനി ി െവ ിൽ	 മി ാലും.	 രാമൻ	 പു ിരിേയാെട	 വീ ും
ൈകകൂ ി	ആദരേവാെട	പറ ു.
"ഇ .	 നി ൾ	 അ ിെന	 െചയ്തി .	 തെ
സൗ ര െ ുറി
സു രമായ	 അഭിന നം	 ഏത്	 െപൺകു ിയാണ്
ആസദി ാ ത്?"	രാധിക	ചിരി 	്തലയാ ിെ ാ ്	പറ ു.
"എെ 	അനുജൻ	ഭാഗവാനാണ്."
"ഞാനും	 അത	 നിർഭാഗവതിെയാ ുമ ."	 വീ ും	 ഭരതെ



മുടിയിൽ	തേലാടി,	രാധിക	പറ ു.
തെ 	 സേഹാദരൻ	അവളിൽ	 മയ ിയിരി ു ുെവ ു	 രാമനു
മന ിലായി.	 ഇപാവശ ം	 കാര ൾ	 വളെര	 വത സ്തമാണ്.	 പഴയ
െപൺ	 സുഹൃ ു െളേ ാെലയ 	 രാധിക.	 അവന്,	 അവൾ
എെ ാെ േയാ	 ആണ്.	 അേതസമയം	 അവന്	 വനവാസികള െട
പാര ര െ ുറി 	ന 	അറിവുമു .്	അവരുെട	െപൺകു ികൾ
അഭിപായ	 സാത മു വരാണ്.	 പേ ,	 സ ം	 േഗാത ിന്
പുറ ുനി ു	 മു വെര	 അവർ	 വിവാഹംകഴി ി .	 അവരുെട
നിയമം	 അതനുവദി ുകയി .	 അതിെ 	 കാരണം	 രാമന്
മന ിലായി ി .	 വനവാസികള െട	 വിശു ി
നഷ്ടെ ടാെതയിരി ാനു 	 ശമ ിെ 	 ഭാഗമാകാം	ഈ	 നിയമം.
അതെ ിൽ	 പകൃതിയിൽനി ും	 അക 	 നഗര	 വാസികൾ
ത െള ാൾ	 കീഴ് ിലാെണ ു	 കരുതിയി മാകാം.	 തെ
അനുജെ 	ഹൃദയം	തകരരുെത 	്രാമൻ	ആഗഹി .

"എത	 െവ യാ	നീ	കഴി ു ത്?"	 ഭരതെ 	ഈ	 െവ െ ാതി
രാമന്	മന ിലാകാ 	ഒ ായിരു ു.
സ ാസമയ ്	രാമനും	 ഭരതനും	ഗുരുകുല ിെല	മര വ ിൽ
വിശമി ുകയായിരു ു.	 ല ്മണനും	 ശതുഘനനും	 അവരുെട
വി ശമ	േവളയിൽ	കുതിരസവാരി	പരിശീലി ുകയാണ്.	വിശാലമായ
ൈമതാന ്	 അവർ	 വാശിേയറിയ	 മ ര ിലായിരു ു.
നാലുേപരിൽ,	 കുതിര	 സവാരിയിൽ	 ഏ വും	 മിക യാൾ
ല ്മണനാണ്.	അവൻ	ശതുഘ്നെന	അേ ാഴും	േതാൽ ി .
"എനി ്	 െവ 	അത ിഷ്ടമാണ്	 േജഷ്ഠാ."	 ഭരതൻ	 പറ ു.
അവെ 	ചു ിൽ	െവ 	പുര ിരു ു.
"പേ ,	അതത	ന .	തടി	കുടും.
"	ഭരതൻ,	ശാസം	ഉ ിേലെ ടു 	്െന ു	വിരി ്,	ൈകകളിെല
മ ിൽ	െപരു ി ്,	ഭംഗിയു 	ദൃഢമായ	തെ 	ശരീരം	പദർശി ി .
"എനി ു	 തടിയുെ 	് നിന ു	 േതാ ു ുേ ാ?"	 ഭരതൻ
േചാദി .
രാമൻ	പു ിരി .	 "നീ	സു രനെ 	് െപൺകു ികെളാരി ലും
പറയി .	അതുെകാ ്	എെ 	അഭിപായം	മാറി ."
"അത്	 ശരിയാണ്."	 ഭരതൻ	 മൺകല ിേല 	് ക ി ്	 കൂടുതൽ
െവ വാരി	വായിലി െകാ ്	പറ ു.
രാമൻ	 തെ 	 ൈക	 ഭരതെ 	 േതാളിൽ	 വളെര	 െമെ 	 വ .
േജഷ്ഠെ 	 മുഖെ 	 ഉത്കണ്ഠ	 ക േ ാൾ	 ഭരതൻ	 കഴി ു ത്
നിർ ി.



"ഭരതാ	നിന റിയാേമാ?"
"അ ിെന	 സംഭവി ി 	 േജഷ്ഠാ"	 ഭരതൻ	 െപെ ു.
ഇട ുകയറി	അവെന	തട ു	പറ ു.
"പേ ,	ഭരതാ!"
"േജഷ്ഠാ,	 എേ 	 വിശസി ൂ,	 എനി ു	 െപൺകു ികെള
നി ാൾ	ന ായറിയാം.'
"നിന റിയാമേ ാ.	മുഖൻ	വരുണെ 	ആള കൾ	സ തി ി ."
"ഞാൻ	 സ്േനഹി ു തിെന ാളധികമായി	 രാധിക	 എെ
സ്േനഹി ു ു .്	 എനി ുേവ ി	 രാധിക	 നിയമം	 ലംഘി ും.
അവെളെ 	വി േപാകി .	എെ 	വിശസി ു."
"പേ 	ഭരതാ...!"
"േജഷ്ഠാ,	എെ േയാർ ്	വിഷമി ാതിരി ു,	എെ േയാർ ു
സേ ാഷി ു."
"ശരി,	 അഭിന ന ൾ,"	 രാമൻ	 സംസാരം	 നിർ ി	 ഭരതെ
േതാളിൽ	ത ി	പറ ു."
"നാടകീയമായി	ഭരതൻ	തല	കു ി .	"ന ി	ഗുേരാ"
രാമെ 	മുഖ 	്ഒരു	ചിരി	പര ു.
"േജഷ്ഠാ,	എനി ുനിെ 	അഭിന ി ുവാൻ	എ ാണ്	ഒരവസരം
ഉ ാകുക?"	ഭരതൻ	േചാദി
രാമൻ	അവെന	േനാ ി	ചിരി .
"നിന 	് ഒരു	 െപൺകു ിേയാടും	 അടു ം	 േതാ ിയി ിേ ?
ഇവിെടയും	 അേയാ യിലും	 ഒ ും?	 ന ുെട	 അവധി ാല ്
ന ൾ	എതേയാ	േപെര	ക ു."
"ആരും	അത	േപാരാ..'
"ആരും?"
"ഇ "
"നീ	എ ാണ്	അവരിൽ	േതടു ത്?"
ദൂെര	വനനിരകളിേല 	്േനാ ി	രാമൻ	പറ ു.	"സ്തീെയയാണ്
എനി ാവശ ം,	ഒരു	െപൺകു ിെയ	അ ."
"ഓേഹാ!	 എനി േ ാേഴ	 അറിയാമായിരു ു	 ഈ
ഗൗരവ ിനു ിൽ	വികൃതിയായ	ഒരു	െചകു ാനുെ .്"
രാമൻ	ക മിഴി െകാ ്,	ഭരതെ 	വയ ിൽ	കളിയായി	ഇടി ി ്
പറ ു.	"അത 	ഞാൻ	ഉേ ശി ത,്	നിന തറിയാം."
"പിെ 	എ ാണ്	നീ	ഉേ ശി ത?്'
"എനി ്	 ഒരു	 അപകയായ	 െപൺകു ിെയ	 േവ .	 സ്േനഹം
ര ാമേ താണ്.	അത്	 പധാനമ .	എനി ു	ബഹുമാനി ുവാൻ
സാധി ു 	ഒരാെളയാണ്	േവ ത്."
"ബഹുമാനം!	ഓ!	േക ി 	മുഷിയു ു."	ഭരതൻ	ഒ ു	ചിറിേകാ ി.
"ഒരു	 ബ ം	 െവറും	 തമാശ .	 അത്	 വിശ ാസവും	 നിെ



പ ാളിെയ	 നിന ു	 ആശയി ാെമ ്	 അറിവുെമാെ യാണ്.
എടു ു	 ചാടിയു ,	 തീ ണവികാര ിെ 	അടി ാനമായു
ബ ൾ	ഒരി ലും	നിലനിൽ ു ത ."
"ശരി ും?"
"തീർ യായും.	 പേ ,	 നിെ യും	 രാധികയുേടതും	 കാര ം
വത സ്തമാണ്."	രാമൻ	െപെ ു	തിരു ി.
"തീർ യായും'	ഭരതൻ	പരിഹാസേ ാെട	ചിരി .
"ഞാൻ	 എ ാണ്	 പറയാനുേ ശി െത ്	 വ ാൽ,	 എേ ാൾ
േയാഗയായ	 ഒരു	 സ്തീെയയാണ്	 എനി ു	 േവ ത.്	 ബഹുമാനം
െകാ 	് എെ 	 ശിര ്	 കുനി ുവാൻ	 എെ 	 േപരി ി ു 	 ഒരു
സ്തീ.
"	 "േജഷ്ഠാ,	 നീ	 മുതിർ വരുെടയും	 മാതാപിതാ ള െടയും
മു ിൽ	 തല	 കുനിേ ാള .	 ഒരു	 ഭാര 	 നിെ 	 ജീവിതവും
തീ ണവികാര ള ം	 പ ുവയ് ു 	 ആളാണ്."	 ഒരു
പരിഹാസ ിരിേയാെട	ഭരതൻ	പറ ു.	ഒ ം	അവെ 	പുരിക ള ം
വള ിരു ു.	"എെ 	ബ േദവാ,	നീ	വിവാഹം	െച ാൻ	േപാകു
ആ	 സ്തീേയാട്	 എനി ു	 സഹതാപം	 േതാ ു ു.
മനുഷചരി ത ിൽ	 ഏ വും	 മുഷി 	 ഒ ായിരി ും	 നിെ
വിവാഹജീവിതം."
ഉറെ 	ചിരി െകാ ്	 രാമൻ	 ഭരതെന	കളിയായി	 ഉ ി.	 ഭരതൻ
രാമെന	തിരി ിയി ്	അവിെടനി ും	ദൂേരേ ാടി.
"നിനെ െ 	േതാ ്പി ാനാകി 	ഭരതാ."	രാമൻ	ചിരി .	എ ി ്
െപെ ്	അനുജനു	പി ാേല	ഓടി

"ആെരയാണ്	നീ	സഹായി ുക?"
ഗുരുകുല ിേല 	് ഒരു	 രഹസ 	 സ ർശകൻ	 നി ബ്ദമായി
പേവശി ിരു ു.	 തെ 	 വരവ്	 രഹസമാ ി	 െവ ണെമ
വസിഷ്ഠെ 	ആഗഹപകാരം	രാതി	വളെര	ൈവകിയാണ്	അയാൾ
വ ത.്	സ ർഭവശാൽ,	ആ	സമയം	സാഹസികനായ	 ല ്മണൻ
കുതിരസവാരി	 െച കയായിരു ു.	 രാതി	 ഉറ റയിൽനി ്
പുറ ിറ രുെത 	നിയമം	 ലംഘി 	കുതിരസവാരി	കഴി ു
വരുേ ാൾ	 ആശമപരിസര ്	 നി ും	 അ മകെല,	 മര ിൽ
െക ിയിരു 	പരിചയമി ാ 	ഒരു	കുതിരെയ	ക ു.
അവൻ	നി ബ്ദനായി	തെ 	കുതിരെയ	ലായ ിേല 	്തിരി
െകാ ുേപായി.	 അനധികൃതമായി	 ഒരാൾ	 അവിെട	 കട ത്
ഗുരുവിേനാടു	പറയാനായി	അവിെട	െച േ ാൾ	വസിഷ്ഠെ 	മുറി
ശൂന മായിരു ു.	ല ്മണനു ിൽ	സംശയം	വളർ ു.



ആകാം െകാ 	് അെത ുറി റിയാൻ	 അവൻ	 തീരുമാനി .
പാല ിനുതാെഴ	 ആ	 രഹസ 	 സ ർശകേനാട്	 ഋഷി	 പതുെ
സംസാരി ു ു.	ല ്മണൻ	കു ിെ ടികള െട	പി ിൽ	ഒളി ിരു
അവർ	പറയു തു	കാേതാർ ു.
"ഞാൻ	എെ 	മന 	്ഇെ ാഴും	മാ ിയി ി ."	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
"അ 	്െപെ ു	തീരുമാനി ണം	ഗുരുജീ	"
"എ ിന്?"
വ ിരി ു 	ആെള	 വ മായി	കാണുവാൻ	സാധി ിെ ിലും
മ ിയ	െവളി ിൽ,	അപരിചിതെ 	അസാധാരണമായ	െവള
കൂ ൻശരീരവും	 ദൃഢമായ	 േപശികള ം	 അവന്	 കാണാനായി.
അയാള െട	 േദഹം	 േരാമാവൃതമായിരു ു.	 അയാള െട	 നെ ിന്
താെഴയായി	 ഒരു	 മുഴ	 കാണാമായിരു ു.	 അപകടകാരിയായ	 ഒരു
നാഗനാണ്	 അയാൾ	 എ ത്	 വ ം.	 സപ്തസി ു	 മുഴുവനും
ഭയെ ടു 	ൈവരൂപ മു 	 നിഗൂഢതനിറ 	 വംശം.	 പേ ,	 മ ്
നാഗ ാർ	 െച തുേപാെല	തെ 	 രൂപം	 മറ െവ ാനായി	 ഒരു
മുഖം	 മുടിേയാ,	 തലമറയ് ു 	 ഒരു	 അ ിേയാ	 ഒ ും	 അയാൾ
ഉപേയാഗി ിരു ി .	പര രാഗത	രീതിയിൽ	ഒരു	മു ാണ്	അയാൾ
ഉടു ിരു ത.്
"അവർ	 താ ള െട	 പിറെകയു ്."	 അർ വ ായ	 ഒരു
േനാ േ ാെട	നാഗൻ	പറ ു.
"അതുെകാ ?്"
"താ ൾ ്	ഭയമിെ ?"
"ഞാൻ	എ ിന്	ഭയെ ടണം?"
നാഗൻ	 െമെ 	 ഒ ു	 ചിരി .	 "ൈധരവും	 മൂഢതവും	 ത ിൽ
േവർതിരി ു ത്	േനർ 	ഒരു	േരഖ	മാതമാണ്."
"പി ിേല 	് തിരി ുേനാ ിയാൽ	 മാതേമ	 ആ	 േരഖ
കാണുവാൻ	സാധി ൂ	സുഹ േ ,	ഞാൻ	 വിജയി ാൽ	 ജന ൾ
എെ 	 ധീരൻ	 എ ു	 വിളി ും.	അഥവാ	ഞാൻ	 പരാജയെ ാൽ
വി ിെയ ും.	എനി ു	 ശരിെയ 	് േതാ ു തു	 െച ാൻ	എെ
അനുവദി ൂ.	അതിെ 	വിധിെയെ ്	ഭാവി	തീരുമാനി െ .
"	അതിേനാടു	വിേയാജി 	് പകടമാ ുംവിധം	നാഗൻ	തെ 	താടി
മുേ ാ 	 ത ി.	 പേ ,	 ഒരു	 തർ ിന്	 ത ാറായി .	 "ഞാൻ
എ ു	െച ണെമ ാണ്	താ ൾ	ആഗഹി ു ത്?
"ഒ ും	 ഇേ ാൾ	 െച ,	 കാ ിരി ു"	 വസിഷ്ഠൻ	 പറ ു.

"അേ റിയാേമാ	രാവണൻ?	"
"ഉ ്.	എനി റിയാം."
"എ ി ം	അ 	്ഇവിെട െ 	ഒ ും	െച ാെത	കഴിയു ു."
"രാവണൻ."വസിഷ്ഠൻ	 പിറുപിറു ു.	 വസിഷ്ഠെ 	 വാ ുകൾ
വളെര	 ശ ാപൂർ മായിരു ു.	 "അവെനെ ാ ും	 ചില



പേയാജനമു ്."
തെ 	 ഉ ിെല	 െഞ ൽ	 അട ുവാൻ	 ല ്മണന്	 സാധി ി .
എ ി ം	 നി ബ്ദനായിരി ുവാനു 	 മന ാ ി ം	 ആ
കൗമാരപായ ാരനു ായിരു ു.
"ദശരഥ	 ചകവർ ിെ തിെര	 ഒരു	 വി വെമാരു ുകയാണ്
അെ ്	 ചിലർ	 വിശസി ു ു .്	 നാഗൻ	 പറ ു.	അയാള െട
ശബ്ദ ിൽ	നി ും	അയാളതു	വിശസി ി ിെ ്	വ മായിരു ു.
വസിഷ്ഠൻ	 പതുെ 	 ചിരി .	 "അേ ഹ ിെനതിെര	 വി വം
നയിേ 	ആവശമി .	 രാജ ം	അേ ഹ ിെ 	ൈകയിൽനി ും
െപായ് ഴി ു.	 അേ ഹം	 നെ ാരു	 വ ിയാണ്.	 പേ ,
പരാജയ ിെ യും	 വിഷാദ ിെ യും	ആഴ ളിേല ്	അേ ഹം
മു ി ഴി ിരി ു ു.	എെ 	ല ം	വളെര	വലുതാണ്."
"ന ുെട	ല ം"	നാഗൻ	തിരു ി.
"തീർ യായും."	വസിഷ്ഠൻ	പു ിരി െകാ ്	നാഗെ 	േതാളിൽ
ത ി.
"എേ ാടു	 മി ു.	ഇത	് ന ുെട	കു ായ	 ല മാണ്.	 ന ുെട
ആഗഹം	 അേയാ യിൽ	 ഒതു ുെമ ്	 ജന ൾ
ചി ി ു ുെവ ിൽ	അ െന	ചി ി െ െ 	ഞാൻ	പറയു."
"അെത,	അതാണ്	സത ം."
"എെ 	 കൂെടവരൂ.	എനി ു	 നിെ 	 ചിലത	് കാണി ുവാനു ്."
വസിഷ്ഠൻ	പറ ു
അവർ	 നട ു	 നീ ിയേ ാൾ	 ല ്മണൻ	 ദീർഘമായി	 ഒ ു
നിശസി .	അവെ 	ഹൃദയം	വ ാെത	മിടി ു ു ായിരു ു.
'ഈ	 ഗുരുജി	 എ ിനു 	 പുറ ാടാണ്?	 ഞ ൾ	 ഇവിെട
സുര ിതരാേണാ?'
ചു പാടും	വളെര	സൂ മതേയാെട	പരിേശാധി .	ആരുമിെ ്
ഉറ വരു ി	 ല ്മണൻ	 രാമെ 	 വാസ ാനേ ്
തിടു െ 	നട ു.

"ല ്മണാ	 േപായി ിട ുറ ു."	 അസ നായി	 രാമൻ
ശകാരി .
ല ്മണെ 	ബഹളമാണ്	 രാമെന	 ഉണർ ിയത്.	 ല ്മണെ
സം ഭാ ി	നിറ 	വിവരണം	പാതിമയ ിൽ	േക േ ാൾ	രാമന്
മന ിലായത്,	 തെ 	അനുജൻ	അടു 	 ഒരു	 ഗൂഢാേലാചനയുെട
കാരവുമായാണ്	വ ിരി ു െത ാണ്.
"േജഷ്ഠാ,	ഞാൻ	 ഉറ ി 	 പറയുകയാണ്,	എേ ാ	നട ു ു ്.
അത്	 അേയാ യുമായി	 ബ െ താണ്.	 ഗുരുജിയും	 അതിൽ



ഉൾെ ി .്	ല ്മണൻ	പറ ു.
"നീ	ഭരതേനാടു	പറേ ാ?"
"ഒരി ലുമി .	അവനും	അതിൽ	ഉൾെ ിരി ും."
രാമൻ	 ല ്മണെന	 തുറി േനാ ി.	 "അവനും	 നിെ
േജഷ്ഠനാണ്	ല ്മണാ."
"േജഷ്ഠാ,	 നീ	 വളെര	 പാവമാണ്.	 അേയാ 	 ഉൾെ ിരി ു
ഗൂഢാേലാചനയുെട	 ആഴം	 നീ	 മന ിലാ ു ി .	 ഗുരുജിയും
അതിലു ്.	ഞാൻ	നിെ മാതേമ	വിശസി ു ു .	ഞ െള	നീ
ര ി ുെമ ്	കരുതു ു.	ഇ ാര ം	നിെ 	അറിയി തിലൂെട	ഞാൻ
എെ 	 കടമ	 െചയ്തു.	 ഇേത ുറി ്	 അേനഷി ു ത	് നിെ
ഇഷ്ടംേപാെലയാകാം."
"ഇതിൽ	അേനഷി ാൻ	ഒ ുമി 	ല ്മണാ,	നീ	നിെ 	മുറിയിൽ
േപായി	കിട ുറ ൂ"
"േജഷ്ഠാ...!"
"ല ്മണാ,	ഇേ ാൾ	നിെ 	മുറിയിേല ്	േപാകൂ."



എ ്

"ആദർശനിഷ്ഠമായ	 ഒരു	 ജീവിത ിെ 	 മാർ െമ ാണ്?"
വസിഷ്ഠൻ	േചാദി
അതിരാവിെല	 ഉണർ 	് ഗുരു	 സ്േതാതം	 െചാ ിയ	 േശഷം
രാജകുമാര ാർ	ഗുരുവിന്	അഭിമുഖമായി	ഇരി ുകയായിരു ു
"ശരി"	നി ബ്ദതെയ	ഭ ി 	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു	തുട ി.
ല ്മണൻ	 ആദ ം	 ഉ രം	 പറയുെമ ്	 പതീ ി െകാ ്
അേ ഹം	അവെന	േനാ ി.	എ ാൽ	അേ ഹെ 	അതിശയി ി
െകാ ്	 ല ്മണൻ	 വലി ു	 മുറുകിയ	 മുഖേ ാെട
തനി ു ിെല	വിേദഷം	മറ 	പിടി ുവാൻ	ശമി െകാ ിരു ു.
"എെ ിലും	പശ്നമുേ ാ	പൗരവാ?"	വസിഷ്ഠൻ	േചാദി .
"ഇ 	 ഗുരുജീ,	 ഒരു	 പശ്നവും	 ഇ ."	 ല ്മണൻ	 രാമെന
കു െ ടു ുംേപാെല	 േനാ ിയേശഷം	 നിലേ ു
േനാ ി റ ു
"നിന ്	ഉ രം	പറയുവാൻ	ഒ ു	ശമി കൂെട?"
"എനി ു രം	അറിയി 	ഗുേരാ."
അറിവി ായ്മ	 ഉ രം	 പറയു തിൽനി ും	 ല ്മണെന
ഒരി ലും	പി ിരി ി ാറിെ ്	വസിഷ്ഠനറിയാം.
"വസു,നിന ു	പറയാൻ	കഴിയുേമാ?"
"ഗുരുജി,	 ആദർശപരമായ	 ജീവിതമാർ െമ ാൽ,	 എ ാവരും
ആേരാഗവും	 സ ുമു വരായി	 സേ ാഷേ ാെട
അവനവെ 	 ജീവിതല േ ാട്	 ഇണ ി ഴിയു താണ്."
ഭരതൻ	പറ ു.
"ഒരു	സമൂഹ ിനു	ഇതാർ ി ുവാൻ	എ ിെന	സാധി ും?"
"അതത	 എള മ .	 എ ാൽ,	 അത	് സാത ിലൂെട
സാ മാകു താണ്.	 അവനവെ 	 വഴികൾ	 കെ ുവാൻ



ജന െള	അനു	വദി ുക.	അവർ	അവരുെട	വഴികൾ	കെ ും."
"പേ ,	 സാത ം	 ഓേരാ	 വ ിെയയും	 അവനവെ
സ പ്ന െള	തിരി റിയുവാൻ	സഹായി ുേമാ?"	ഒരാള െട	സപ്നം
മെ ാരാളിെ 	സപ്നവുമായി	േചരിെ ു	വ ാൽ?
ആ	 േചാദ ിനു രം	 നൽകാൻ	 ഭരതൻ
കുറെ ാ ാേലാചി ."അ ്	 പറ ത്	 ശരിയാണ്.	 കരു നായ
ഒരാള െട	 ശമം	 ദുർ ലനായ	 ഒരാളിെ 	 ശമെ 	 പൂർ മായും
കീഴട ി ളയും"
"അതുെകാ ്?"
"ഭരണകൂടം	ദുർ ലെര	സംര ി ു ുെ 	്ഉറ 	വരു ണം.
നമുെ േ ാഴും	ശ ൻ	വിജയി ു ത്	അനുവദി ുക	സാധമ .
അത്	ജന ൾ ിടയിൽ	അസ ുഷ്ടി	വളർ ും"
"അെത ിെന	 ഏ ാ?	 ശ െര	 വിജയി ുവാൻ
അനുവദി ണെമ ാണ്	 എെ 	 അഭിപായം.	 ഒരു	 സമൂഹ ിനു
െമാ ം	അതേ 	ഗുണകരം?"	ശതുഘ്നൻ	പറ ു.
"ദുർ ലൻ	 മരി വീഴണം	 എ ത്,	 കാ ിെല	 നീതിയേ ?
വസിഷ്ഠൻ	േചാദി 	.
"അ ്,	 അതിെന	 കാ നീതിെയ ു	 പറയുകയാെണ ിൽ
അതിെന	 പകൃതിയുെട	 നിയമെമ ു	 ഞാൻ	 പറയും	 ഗുരുനാഥാ,"
ശതുഘ്നൻ	 പറ ു.	 "പകൃതിെയ ുറി 	് തീർ കൽ ി ുവാൻ
ന ളാരാണ്?	 ഏ വും	 ദുർ ലനായ	 മാനിെന,	 കടുവ
െകാ ിെ ിൽ	 മാനുകള െട	 എ ം	 െപരുകും.	 അവർ	 കാ ിെല
പ 	 മുഴുവൻ	 തി ുതീർ ും.	 കാട്	 പൂർ മായും	 നശി ുവാൻ
അധികകാലം	 േവ ിവരി .	 ശ ാർ	 മാതേമ	 ജയി ു	എ ിൽ
അതാകും	 കാടിന്	 ന ത്.	 അതാണ്	 സ ുലിതാവ
നിലനിർ ാനു 	 പകൃതിയുെട	 രീതി.	ഈ	 സാഭാവിക	 രീതിയിൽ
ഭരണകൂടം	 ഇടെപടരുത്.	 ദുർ ലർ ്	 സംര ണ ിനു
സംവിധാനവും	 അവർ ്	 നിലനിൽ ാനു 	 സാധതകൾ
സൃഷ്ടി ുകയുമാണാവശ ം.	 സമൂഹെ 	 അതിെ 	 മാർ ം
കെ ാൻ	 അനുവദി ുകയമാണ്	 േവ ത്.	 എ ാവരുെടയും
സ പ്ന െള	സാ ാത് രി ുക	 ഭരണകൂട ിെ 	ചുമതലയ .
ശതുഘ്നൻ	പറ ു
"എ ിൽ	ഭരണകൂടെ ുറി ്	എ ിന്	ആവലാതിെ ടണം?"
"വ ികൾ ്	െച ാൻ	സാധമാകാ 	അത ാേപ ിതമായ
ചില	 കാര ൾ	 നൽകുവാൻ	 ഭരണകൂടം	 േവണം.
ബാഹശ ികളിൽ	 നി ു	 രാജ െ 	 സംര ി ുവാൻ
അതിർ ിയിൽ	 ൈസന ംേവണം.	 എ ാവർ ും	 അടി ാന
വിദ ാഭ ാസം	 േവണം.	 ന െളയും	 മൃഗ െളയും	 ത ിൽ
േവർതിരി ു 	 ഒരു	 കാര ം,	 ന ൾ	 ദുർ ലെര	 െകാ ി



എ താണ്.	 പേ ,	 ദുർ ലർ	 പുഷ്ടിെ 	 ശ െര
അടി മർ ു 	 അവ യിേല ്	 ഭരണകൂടം	 െചെ ിയാൽ
പിെ ,	 അധിക	 സമയംേവ 	 സമൂഹം	 തകരാറിലാകുവാൻ.	 ഒരു
സമൂഹം	 ഒരി ലും	 മറ ാൻ	 പാടി ാ 	 ഒരു	 കാര മു .്	സ ം
പൗര ാരിൽ	 കഴിവു വരുെട	 പവർ ന ിലും
ആശയ ളിലുമാണ്	 സമൂഹ ിെ 	 വളർ .	 ദുർ ലരുെട
താൽപര ൾ 	് നി ൾ	 കൂടുതൽ	 ഊ ൽ	 നൽകുകയും
ശ രുെട	 താൽപര െള	 അവഗണി ുകയും	 െചയ്താൽ
നി ള െട	സമൂഹം	നാശ ിേല ്	വീഴും."
വസിഷ്ഠൻ	 പു ിരി .	 "ഭരതചകവർ ിയുെട
പി ുടർ ാരുെട	 ഭരണ ിനു	 കീഴിൽ	 ഭാരത ിന്	 സംഭവി
വീഴ്ചകെള ുറി ്	നീ	ഭംഗിയായി	പഠി .	അേ ?"
ശതുഘ്നൻ	 തലയാ ി.	 ആയിര ണ ിന്	 വർഷംമു ്
ജീവി ിരു 	 ച വംശജനായ	 ഇതിഹാസ	 പകവർ ിയായിരു ു
ഭരതൻ,	 േദവരാജാവായ	 ഇ ൻ	 കഴി ാൽ,	 മഹാ ാരായ
ചകവർ ിമാരിൽ	 അഗഗണനായിരു ു.	 ഭരതൻ.	 ഭാരതെ
മുഴുവൻ	 തെ 	 ഭരണ ിൻ	 കീഴിൽ	 അേ ഹം	 െകാ ുവ ു.
അേ ഹം	 പജാതൽ രനും	 ദയാതൽ രനുമായ
ഭരണകർ ാവായിരു ു.
"ഭരതെ 	 പിൻഗാമികൾ	 അേ ഹ ിെ 	 മാർ ം	 പിൻതുടരാൻ
എ ുെകാ ്	 ശമി ി ?	അെതാ ും	 പി ീട്	 ശരിയാകു ിെ ു
മന ിലായി േ ?"	വസിഷ്ഠൻ	േചാദി .
"എനി റിയി .	ശതുഘ്നൻ	പറ ു.
"ഗുരുജി.	 ജീവിത ിനു	 മെ ാരു	 മാർ ം,	 അതായത്
പൗരുഷ ിെ 	 മാർ ം	 ഉെ േ 	 അ 	് പറയു ത്?"	 രാമൻ
േചാദി .
"അെത.	പൗരുഷമായ	ജീവിതമാർ െ 	നിർവചി ു ത്	സത ം,
കടമ,	 ആദരം	 എ ിവയിലൂെടയാണ്.	 അതിെ 	 ഏ വും
പരമേകാടിയിെല ുേ ാൾ	 കാര മവും,	 ധാർ ികതയു തും
സമത ിൽ	 വിശസി ു തുമാണ്	 പൗരുഷ	 സംസ് ാരം.
എ ാലത്	 യി ുവാനാരംഭി ാൽ,	 സജനപ ാ ത,
കാർ ശ ം,	 പേതകി ം	ദുർ ലേനാടു 	കൂരത	എ ിവയിേല ്
അതു	വഴിമാറും."
"അേ ാൾ	 സ്ൈതണസംസ്കാരം	 യി ുേ ാൾ
പൗരുഷമാർ മാണ്	 ഉ രം.	 അതുേപാെല,	 പൗരുഷസംസ്കാരം
യി ുേ ാൾ	 സ്ൈതണ	 മാർ ം	 അേതെ ടു ണം."	 രാമൻ

പറ ു.
"അെത,	ജീവിതം	ചാകികമാണ്."	ഗുരു	പറ ു.
"അേ ാൾ	 ഇേ ാഴെ 	 ഭാരതം	 യി ുവാൻ	ആരംഭി 	 ഒരു



സ്ൈതണ	രാഷ് ടമാേണാ?"	ഭരതൻ	േചാദി .
വസിഷ്ഠൻ	 ഭരതെന	 േനാ ി.	 "വാസ്തവ ിൽ	 ഭാരതം	 ഇ ്
ആശയ ുഴ ിലാ 	 ഒരു	 രാഷ്ടമാണ്.	 അതിെ 	 അവ
അതിനറിയി .	 പൗരുഷ ിെ യും	 സ്ൈതണതയുെടയും	വഴികൾ
കൂടി ുഴ 	 അവ യിലാണത്.	 ന ൾ
യി െകാ ിരി ു 	സ്ൈതണസംസ്കാരമാണ്.'

"അേ ാൾ	 േചാദ ം	 ഇതാണ്.	 പൗരുഷ	 സംസ്കാര ിേല ്
നീേ 	 സമയമാേണാ	 ഇത്?	 അേതാ	 നവീകരി 	 സ്ൈതണ
സംസ്കാര ിെ 	 സമയേമാ?"	 ഭരതൻ	 തർ ി .
"സാത മി ാെത	 ജീവി ാൻ	 ഭാരത ിന്	 സാധമാകുെമ ു
എനി ുറ ി .	 വി വകാരികള െട	 േദശമാണ്	 ന ുേടത.്
എ ാ ിെന ുറി ം	ന ൾ	തർ ി ുകയും	യു ം	െച കയും
െച ം.	 സാത ിെ 	 സ്ൈതണപാതയിലൂെട	 നട ാൽ
മാതേമ	 നമു 	് വിജയം	 േനടാനാകൂ.	 പൗരുഷ	 വഴി ു
ഹസകാലേ 	് മാതേമ	 നീ ാനാകൂ.	 പേ 	 അതിനു
കൂടുതൽകാലം	നിലനിൽ ാനാകി .	പൗരുഷവഴി	കൂടുതൽ	കാലം
പി ുടരാൻമാതം,	ന ൾ	അനുസരണേശഷി	ഉ വരുമ ."
"ഇ ്	 അ െന	 േതാ ു ു.	 എ ാൽ,	 എ ാകാല ും
അ െനയായിരു ി .	 പൗരുഷ	 രീതികൾ	 ഭാരതെ
രൂപെ ടു ിയ	ഒരു	കാലമു ായിരു ു."	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
ഭരതൻ	 ചി ാവിഷ്ടനായി.	 എ ാൽ,	 രാമൻ	 ഇടയിൽകയറി
പറ ു.
"ഗുരുജീ,	 അ ു	 പറ ത്,	 ഭരതചകവർ ി	 ാപി
ജീവിത ിെ 	 സ്ൈതണവഴി	 മാേ 	 സമയമായി ം	 മാ വാൻ
സാധി ി ിെ േ ?	 കാരണം,	 അതു ായത്	 മു ു ായിരു
പൗരുഷ	 സംസ്കാരം	 അധഃപതി തിൽനി ു
പതികരണമായി ാണ്.	 ഒരു	 പേ ,	 അതിനുമു ു ായ
ജീവിതമാർ ം	തി യായി	മു ദകു െ ിരി ാം."
"നീ	പറ ത്	ശരിയാണ്	സുദാസാ."	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
"അ യ് ്	ആദകാലെ 	പൗരുഷ	വഴിേയ ുറി ്	പറയുവാൻ
സാധി ുേമാ?	 ആ	 സാമാജ ം	 എ െനയായിരു ു?	 ന ുെട
ഇേ ാഴെ 	 ദുരിത ൾ 	് അതിൽനി ും	 ഉ രം
കെ ുവാൻ	സാധി ുേമാ?"	രാമൻ	േചാദി .
ആയിര ണ ിന്	 വർഷക ൾ ുമു ു ായ
സാമാജ മാണത്.	അതിശയി ി ു 	േവഗ ിൽ	ഭാരതം	മുഴുവനും
അത്	കീഴട ി.	വത സ്തമായ	ജീവിതരീതിയായിരു ു	അവരുേടത്.
ഔ ത ിെല ിയ	സംസ്കാരമായിരു ു	അത.്"
"ആരായിരു ു	ആ	ജന ൾ?"
"അവരുെട	 അടി റ	 കുറി ത	് ഇവിെടയാണ്.	 അവിെടയാണ്



ന ൾ	 ഇേ ാൾ	 ഉ ത.്	 വളെര ാലംമു ാണ്	 അതുനട ത്.
അതുെകാ 	് പലരും	 ഈ	 ആശമ ിെ 	 പാധാന ം
മറ ുകഴി ു."
"ഇവിെടേയാ?"
"അെത,	 ഇവിെടയാണ്	ആ	 സാമാജ ിെ 	അമര ാർ,	 മഹാ
ഗുരുവിൽനി ും	 വിദ 	 അഭസി ത്.	 ാനദീപ്തമായ	 പൗരുഷ
മാർ ിെല	 ജീവിത ിന്	 അത ാേപ ിതമായവ
അഭസി ി ത്	 അേ ഹമാണ്.	 ഇത്	 അേ ഹ ിെ
ആശമമായിരു ു."
"ആരാണ്	ആ	മഹാനായ	മുനി?"	രാമൻ	വിസ്മയേ ാെട	േചാദി .
വസിഷ്ഠൻ	 ദീർഘമാെയാ ു	 നിശസി .	 താൻ	 െകാടു ു
ഉ രം	 െഞ ൽ	 ഉ ാ ുെമ ്	 അേ ഹ ിനറിയാം.	 പുരാതന
കാലെ 	ആ	മഹാനായ	ഋഷിയുെട	നാമം	ഇ ു	ഭയമുളവാ ും.	ആ
നാമം	ഉ ിൽ	പറയാൻേപാലും	എ ാവർ ും	മടിയാണ്.	രാമനിൽ
ദൃഷ്ടി	ഊ ി	െ ാ ്	അേ ഹം	പറ ു.	"മഹർഷി	ശുകാചാരൻ,"
ഭരതനും	 ല ്മണനും	 ശതുഘ്നനും	 അ ംവി 	 നി ു.
അസുര ാരുെട	ഗുരുവായിരു ു.	ശുകാചാരൻ.	അസുര ാരാകെ ,
ആയിര ണ ിന്	 വർഷ ൾ 	് മുൻപ്	 ഭാരതഭൂഖ െ
മുഴുവനും	 കീഴട ി	 ഭരി ിരു 	 ൈപശാചിക	 ശ ിയു വർ,
അേനകം	 നാൾ	 നീ ുനി 	യു ളിലൂെട	ൈദവം	എ ു	 ന ൾ
വിളി ാരാധി ു 	 േദവ ാർ	 അവെര	 അവസാനം
കീഴട ി.അസുരസാമാജ െ 	 നശി ിെ ിലും	 യു ം
ഭാരത ിൽ	 കന 	 നാശമു ാ ിയിരു ു.	 ല ണ ിനു
ജന ൾ	െകാ െ .	സംസ്കാരം	പുനർനിർ ി ുവാൻ	കാല ൾ
േവ ിവ ു.	 േദവ ാരുെട	 േനതാവായ	 ഇ ൻ	 അസുര ാെര
ഭാരത ിൽനി ും	 പുറ ാ ി.	 ശുകാചാര രുെട	 േപര്
കള െ ടു ി.	 അയാള െട	 േപർ	 േകൾ ു 	 മാതയിൽ
ജന ളിൽ	അറ ം	ഭീതിയും	ഉ ായി.
പതികരി ാനാകാെത	 അവർ	 സ്തബ്ധരായിരു ു.	 എ ാൽ,
മ വരിൽനി ും	 വത സ്തമായി,	 രാമെ 	 ക കളിൽ
ജി ാസ	ഉ ായിരു ു.

രാതി	 വളെര	 ൈവകിയേ ാൾ	 വസിഷ്ഠൻ	 പുറേ ിറ ി.
അവെര	 പേകാപി ി ുവാനായിരു ു.	 ശുകാചാര െര ുറി ്
പരാമർശി ത്.	തെ 	ശിഷ ാരിൽ	ചലനമു ാ ുെമ 	്അേ ഹം
പതീ ി ിരു ു.	 ല ്മണനും	 ശതുഘ്നനും	 അവരവരുെട
മുറികളിൽ	 സുഖനി ദയിലായിരു ു.	 രാമെനയും	 ഭരതെനയും



അവിെട ും	 ക ി .	 അവെര	 തിര ്	 ആ	 പരിസരം	 മുഴുവൻ
വസിഷ്ഠൻ	 നട ു.	 നിലാെവളി ം	 അവിെട ും	 പര ിരു ു.
പതുെ യു 	 സംഭാഷണം	 േക ിടേ ്	 അേ ഹം	 നട ു.
അവിെട	 ഒരു	 െപൺകു ിേയാെടാ മിരി ു 	 ഭരതെന	 അേ ഹം
ക ു.
"എ ാൽ	 എ ുെകാ ാണ്?"	 ഭരതൻ	 അവേളാട്
അേപ ി ുകയാണ്.
"എേ ാടു	 മി ു	 ഭരതാ,	 എെ 	 ജന ള െട	 നിയമം	ഞാൻ
ലംഘി ി ."	ആ	െപൺകു ി	ശാ മായി റ ു.
"ഞാൻ	 നിെ 	 സ്േനഹി ു ു.	 രാധിേക,	 എനി റിയാം	 നീയും
എെ 	സ്േനഹി ു ുെ ്.	മ വർ	എ ുപറയുെമ ്	ന ൾ
എ ിനു	ശ ി ണം?"
വസിഷ്ഠൻ	 െപെ ു	 തിരി ു	 മറുഭാഗേ ു	 നട ു.	 ഒരു
സകാര 	 സംഭാഷണ ിൽ,	 അതും	 സ ടമു 	 അവസര ിൽ
ഇടെപടു ത	്ഉചിതമ .	രാമൻ	എവിെടയാണ്?
െപെ ്	അേ ഹം	 തെ 	 നട ിെ 	 ദിശമാ ി.	 ക കൾ	 പാകിയ
വഴിയിലൂെട	മലമുകളിൽ	പാറയുെട	മ ഭാഗ ്	പണികഴി ി ി
ഇ ഭഗവാെ 	 േ ത ിേല ്	 അേ ഹം	 നട ു.	 േദവ ാരുെട
രാജാവ്,	 അസുര ാെര	 കീഴട ിയ	 ആൾ.	 ശ ിയുെട
പതീകമായി ാണ്	 ഇ േ തം	 അവിെട	 പണികഴി ി ി ത്.
കാരണം	 ശുകാചാര രുെട	 പര രെയ	 തുട മാ ിയ	 ൈസനെ
നയി ത്	ഇ നായിരു ു.
വി ഗഹ ിനു	 പി ിൽനി ്	 െചറിയ	 ശബ്ദം	 േക േ ാൾ
വസിഷ്ഠൻ	 അവിെട ുെച ു.	 അവിെട	 നാേലാ,	 അേ ാ
േപർ ിരി ാവു 	 ലമു ായിരു ു.	 വി ഗഹ ിേ യും
വസിഷ്ഠേ യും	 നിഴൽ	 ചുമരിെല	 പ ിെ 	 തീനാള ള െട
െവളി ിൽ	തറയിൽ	നൃ ം	വയ് ു തുേപാെല	 േതാ ി ി .
വി ഗഹ ിന റേ ു	 സൂ ി േനാ ിയേ ാൾ	 മു കു ി
നിൽ ു 	 രാമെന	 വസിഷ്ഠൻ	ക ു.	ബലം	 പേയാഗി ്	ക ിെല
േലാഹദ ുെകാ ്	 നിലെ 	 ശിലാലിഖിത ള െട	 മുകളിലിരു
ഒരു	 കൂ ൻക ്	 മാ കയാണ്.	 അവനതിൽ
വിജയി കഴി േ ാഴാണ്	വസിഷ്ഠൻ	അവിെട	എ ിയത്	രാമൻ
അറി ത്.
"ഗുരുജി"	ക ിെല	പാര	താെഴയി ്	െപെ വൻ	എഴുേ നി ു
വസിഷ്ഠൻ	അവനരികിേല 	് നട ു.	 തെ 	ൈകകൾ	അവെ
േതാളിലൂടി 	്അവെന	പതുെ 	ഇരു ി.	എ ി 	്രാമൻ	കെ ിയ
ശിലാലിഖിതം	കുനി ു	വായി ുവാൻ	തുട ി.
"എ ാ	 ഇതിെലഴുതിയിരി ു െത ്	 നിന ്	 വായി ുവാൻ
സാധി ുേമാ?	വസിഷ്ഠൻ	േചാദി .



എ ാവരും	മറ ുേപായ	അതിപുരാതനമായ	ഒരു	ലിപിയായിരു ു
അത്
"ഈ	ലിപി,	ഞാൻ	ക ി ി ."	രാമൻ	പറ ു.
"വളെര	 പുരാതനമാണത്.	 അസുര ാരാണ്
ഇതുപേയാഗി ിരു ത്.	 അതിനാൽ	 ഭാരത ിൽ
നിേരാധി െ താണിത"്
"അ ുപറ 	 പൗരുഷസാമാജ ം
അസുര ാരുേടതായിരു ിേ ?"
"അത്	വളെര	വ മാണ്."
"എ ാണ്	 അതിെലഴുതിയിരി ു തു	 ഗുരുജീ?"	 രാമൻ
ശിലാലിഖിത ിനുേനെര	ചൂ ിെ ാ ു	േചാദി .
വസിഷ്ഠൻ	 തെ 	 ചൂ ുവിരൽ	 ശിലാലിഖിത ിെല	 വാ ു
കളിലൂെട	ഓടി .	 "പപ ം	എ ിെനയാണ്	ശുകാചാര രുെട	നാമം
ഉ രി ുക?	 കാരണം	 പപ ം	 വളെര	 െചറുതാണ്.	 ശുകാചാര ർ
വളെര	വലുതും."
രാമൻ	പതുെ 	ആ	എഴു ുകളിലൂെട	കേ ാടി .
"പുരാണമനുസരി ്	ഇതാണ്	അേ ഹ ിെ 	ഇരി ിടം	 .	കു ികെള
ഇവിെട	ഇരു ാണ്	അേ ഹം	പഠി ി ിരു ത്."	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
"അേ ഹെ ുറി 	 പറയൂ	 ഗുരുജീ."	 രാമൻ	 വസിഷ്ഠെന
േനാ ി.
"ഭൂമിയിൽ	 ജീവി ിരു 	 മഹാ ാരായ	 ഭാരതീയരിൽ	 ഒരാളാണ്
അേ ഹെമ ്	 ഒരു	 ന നപ ം	 ഇ ും	 വിശസി ു ു .്
അേ ഹ ിെ 	 കു ി ാലെ ുറിെ ാ ും	 എനി റിയി .
അേ ഹം	 ഈജിപ് ിെല	 ഒരു	 അടിമ	 കുടുംബ ിലാണ്
ജനി െത ്	ചില	 െക 	കഥകള .്	ശിശു	ആയിരിെ ,	അവെന
അവർ	േവെ ുവ .	അവിടം	സ ർശി 	ഒരു	അസുരരാജകുമാരി
ആ	 കു ിെന	 ദെ ടു ്	 സ ം	 മകെനേ ാെല	 ഭാരത ിൽ
െകാ ുവ 	് വളർ ുകയും	 െചയ്തു.	 അേ ഹെ ുറി ,്
പി ീടു 	 വിവര ൾ	 അ ാലെ 	 അവിടെ 	 സ രും
ശ ിയു വരും	 േചർ 	് വ ാജമായി	 ചമ താണ്.	 അേ ഹം
അതിബു ിമാനായ	 ഒരാളായിരു ു.	 ഭാരത ിെല
പാർശവത് രി െ 	 രാജകുടുംബ ിൽെ വെര	സംഘടി ി ്
മഹ ായ	ശ ിയു 	േസനയാ ി	അേ ഹം	മാ ി."
"പാർശവത് രി െ 	 ഭാരത	 രാജകുടുംബ ൾ...	 പേ ,
അസുര ാർ	വിേദശീയരേ ?"
"അസംബ ം,	ചില	 പേതക	ല േളാെട	അ ്	ചിലർ	പട
വി താണത.്	 അസുര ാരും	 േദവ ാേരാടു	 ബ മു വരാണ്.
വാസ്തവ ിൽ	അസുര ാരും	 േദവ ാരും	 മാനസകുലെമ 	 ഒരു
വംശ ിൽ	 നി ുമു ായവരാണ്.	 എ ാൽ	 അവേഹളന ൾ



സഹി ാൻ	 വിധി െ 	 ദരി ദരായ,	 ദുർ ലരായ
മ ന ാരായിരു ു	അസുര ാർ.	കഠിനാധ ാന ിലൂെട,	ശ മായ
ത ചി കളിലൂെട,	അ ട ിലൂെട,	ഐകവും	െക റ മു ,
ഒരു	ശ ിയായി	ശുകാചാര ർ	അവെര	വാർെ ടു ു.	അവേരാട്
വിേദഷമു വർ	പറ ത്	അവരുെട	വിജയ ിനു	കാരണം	അവർ
അപരിഷ്കൃതരായ	േയാ ാ ളാെണനാണ്."
"ഒടുവിൽ റ 	 ആ	 അഭിപായേ ാട്	 അ ്	 വിേയാജി ും
അേ ?"
"അെത,	 എെ ാെ യായാലും	 േദവ ാർ	 ഒ ം
ഭീരു ളായിരു ി .	 അത്	 തിയ ാരുെട	 കാലഘ മായിരു ു.
േപാരാളികള െട	 കഴിവുകൾ ്	 ഏെറ	 പിയമു 	 കാലം.
യു മുറകളിൽ	 അവർ	 അസുര ാർ ു	 തുല രായിരു ു.
അസുര ാർ	 വിജയി ാൻ	 കാരണം	 അവർ	 ഒരുമി ്
ഒേരല ിനായി	 േപാരാടിയവരായിരു ു.	 േദവ ാെരേ ാെല
പലത കളിൽ	നി വരായിരു ി ."
"എ ി ം	അസുര ാർ	എ ാണ്	 യി ാൻ	കാരണം?	അവെര
എ ിെനയാണ്	േദവ ാർ ്	േതാൽ ി ുവാൻ	സാധി ത്?"
"ഒരാള െട	 വിജയ ിനു	 കാരണമായ	 ഘടക ൾതെ
പിൽ ാല ്	 അവരുെട	 നാശ ിന്	 കാരണമാകാം.	 ഏകം,
ഏകൈദവം	 എ 	ആശയ ിലാണ്	 ശുകാചാര ർ	അസുര ാെര
ഒരുമി നിർ ിയത്.	 ഏകൈദവെ 	 ആരാധി ു 	 സർ രും
അേ ഹ ിെ 	ക ിൽ	തുല രായിരു ു."
രാമൻ	മുഖം	ചുളി .	"പേ ,	അതത	പുതിയ	ആശയമ .	ഋേഗ ദ
ിൽ	 ഏകെ ുറി ്	 പരാമർശി ു ു ്.	 പരമമായ	 ഒ ്!

ന ൾ	അതിെന	 പരമാ ാെവ 	് വിളി ു ു.	 േദവ ാെരേ ാെല,
സ്ൈതണ	 ത ൾ	 പി ുടർ വർേപാലും,	 ഏക ിൽ
വിശസി ിരു ു."
"നീ	 വി കള 	 പധാനെ 	 ഒ ു 	് സുദാസാ.	 ഋേഗ ദം,
വ മായി	 പറയു ത	് ഏകം	 എ ത	് ഏകൈദവമാെണ ിലും,
ൈദവം	 നമു ുേവ ി	 പല	 രൂപ ിൽ,	 പല	 ൈദവ ളായി
പത െ ടുെമ ാണ്.	 നമു ്	 ചു മു 	 പകൃതി,	 ൈവവിധ ം
നിറ താണ്.	 ന ൾ	 എേ ാഴും	 ബ െ ടു ു ത്
പകൃതിയുമായാണ്.	 ശുകാചാര ർ	 വത സ്തമായാണ്	 ചി ി ത്.
ഏകത ിെന ുറി 	 മ 	 എ ാ	 ആവിഷ്കാര ള ം
അബ മാെണ ്	 അേ ഹം	 കരുതി.	 ഏകം	 മാതമായിരു ു
സതൈദവം.	അതാണ്	 യാഥാർ ം.	അ ാല 	് വി വകരമായ
ഒരു	 ചി ാഗതിയായിരു ു	 അത്.	 വളെര	 െപെ 	് േവദം
അറിയാ വനും	 േവദമറിയു വനും	 ത ിലു 	 വലു െ റു ം
ഇ ാതായി.	 കാരണം	 അവർ	 ര ുേപരും	 ഏക ിൽ



വിശസി ിരു ു.	എ തായിരു ു."
"അത്	എ ാ	മനുഷ െരയും	തുല രാ ും."
"വളെര	 ശരിയാണ്.	 അസുര ാർ ിടയിലു 	 എ ാ	 േവർതിരി
വുകെളയും	 ഇ ാതാ ിയതുെകാ ്	 ഈ	 രീതി	 കുെറ ാലം
നിലനി ു.	 അതുമാതമ 	 േദവ ാരിലും	 മ സംഘ ളിലുമു
അടി മർ െ വർ	 അസുര ാർെ ാ ം	 േചർ ു.	 അത്
സമൂഹ ിലു 	അവരുെട	 ാനം	ഉയർ ി.	പേ ,	ഞാൻ	മു ്
പറ തുേപാെല	 ഓേരാ	 ആശയ ൾ ും.	 ഒരു	 ന വശവും
ചീ വശവുമു ്.	അസുര ാർ	വിചാരി ത്,	അവരുെട	ഏക ിൽ
വിശസി 	എ ാവരും	തുല രാെണ ായിരു ു."
"അവരുെട	 ഏക ിൽ	 വിശസി ാ വെര ുറി 	് അവർ
ത ൾെ ാ മെ ും	 വിശസി ."	 രാമൻ	 അത	 ഉറ ി ാെത
പറ ു.
"അെത,	 നാനാതെ 	ആദരി ാ 	 മന കളിൽ	ഏകൈദവ
സ ം	 അടിേ ്പി ുവാനു 	 എ ാ	 ശമ ള ം
സംഘർഷ ളിേല	അവസാനി ു.	ഇേത ുറി 	്ഉപനിഷ ുകളിൽ
പരാമർശി ു ു ്"
"ആ	 സ്േതാതം	ഞാേനാർ ു ു.	 'ഒരു	 കു ിനു	 മൂർ േയറിയ
വാൾ	 നല്കു ത്	 മഹാമനസ്കതയ ,	 മറി 	് നിരു രവാദമാണ്.
അതെ 	അസുര ാർ ും	സംഭവി ത്?"
"അെത,	 ഏകസ െ 	 മന ിലാ ാൻ	 ബൗ ികമായും
ആ ീയമായും	സ രായിരു ു	 ശുകാചാര ർ	 െതരെ ടു ,
അേ ഹ ിെ 	 അടു 	 ശിഷ ാർ.	 പേ ,	 അസുരസാമാജ ം
വികസി ുകയും	 അതിെ 	 അനുയായികള െട	 എ ം
െപരുകുകയും	 െചയ്തു.	 കാലം	 കട ുേപായേ ാൾ,	 ത ള െട
ൈദവം	 മാതമാണ്	 സതൈദവെമ ും	 മ 	് ൈദവ ൾ
ക മാെണ ും	 അവർ	 കരുതി.	 അവരുെട	 ഏകൈദവെ
വിശസി ാ 	 എ ാവേരയും	 അവർ	 െവറു ുവാനും
െകാെ ാടു ുവാനും	തുട ി."
"എ ്?"	 രാമൻ	 അ രേ ാെട	 േചാദി .	 "എ ബ മാണത.്
ഏകെ ുറി 	 സ്േതാതം	 തെ 	 പറയു ത,്	 ഒരാൾ	 ഏക
ൈദവെ 	 അറി ാൽ	 അയാൾ ്	 ഒരി ലും	 മ ാെരയും
െവറു ുവാൻ	സാധി ിെ െ ?	ഏകം	എ ാ	ജീവികളിലും	എ ാ
വസ്തു ളിലും	കുടിെകാ ു .്	നി ൾെ ാരാേളാട്	 െവറു
േതാ ു ുെവ ിൽ	ഏകെ 	തെ 	െവറു ു ു	എ ാണർ ം."
"അെത,	നീ	പറ ത്	സതമാണ്.	നിർഭാഗവശാൽ	അസുര ാർ
അവർ	െച താണ്	സതെമ 	്വിശസി .	അവരുെട	അംഗസഖ
വർ ി േ ാൾ	 അവരുെട	 പടയാളികൾ	 േതർവാഴ്ച	 ആരംഭി .
േ ത ൾ	തകർ ു.	വി ഗഹ ള ം	താഴിക ുട ള ം	ത ട .



മ ൈദവ ളിൽ	വിശസി ു വെര	കു െ ാല	െചയ്തു."
"അവർ	ശതു െള	സയമു ാ ി."	രാമൻ	തലയിള ിെ ാ ്
പറ ു.
"അെത;	 കാലം	 കട ുേപായേ ാൾ	 അസുര ാർ ്	 മി ത ൾ
ഇ ാെതയായി.	മറുഭാഗ ു 	േദവ ാരാകെ 	എേ ാഴും	വിഘടി
നി ു.	അതുെകാ ്	ഒരി ലും	അവരവരുെട	വഴികൾ	മ വരുെട
േമൽ	 അടിേ ൽ ി ാനായി	 അവർ	 ശമി ി .	 അവരുെട
യഥാർ വഴി	 ഏതാെണ തിൽ	 അവർ ുതെ
ഏകാഭിപായമി ായിരു ു.	 അതുെകാ ,്	 അവർ 	് മി ത െള
കി ി.	 അസുര ാരുെട	 നിര രമായ	 ആകമണ ൾെകാ ്
െപാറുതിമു ിയ	 പലരും	 േദവ ാരുമായി	 സഖമു ാ ി.
അസുര ാരുെട	 ഇടയിൽ െ 	 െകാടും	 കൂരതകെള
േചാദ ംെച ാൻ	 ചിലർ	 ത ാറായി.	 അവരും	 കുറുമാറി
േദവ ാേരാെടാ ം	 േചർ ു.	 പിെ 	 അസുര ാർ	 േതാ തിൽ
അതിശയിേ തി േ ാ?"
രാമൻ	 തല	 കുലു ി.	 "പൗരുഷമാർ ിെല	 പധാന	 അപകടം
അതായിരു ു.	അേ ?	അയി വാദം,	അസഹിഷ്ണുതയിേല ും
മൗലികവാദ ിേല ും	 െപെ ു	 വീണുേപാകും.	 പേതകി ം
സംഘർഷാവ കളിൽ.	 സ്ൈതണ	 മാർ ിൽ	 ഈ	 പശ്നം
ഉ ാകി ."
"അെത.	കർ ശമായ	അസഹിഷ്ണുത,	ശതു െള	സൃഷ്ടി ും.
അവരുമായു 	 ഇടപാടുകൾ	അസാധമാ ും.	 പേ ,	 സ്ൈതണ
മാർ ിന്	മ 	് പശ്ന ള .്	ഏ വും	 പധാനമായത്,	ഒരു	െപാതു
കാര ിനുേവ ി	അവെരെയ ാം	 ഒരുമി ി നിർ ാൻ	കഴിയി
എ താണ്.
ഭാരത ിൽ	 ഇ ്	 നിലനിൽ ു 	 സ്ൈതണ	 മാർ ിെല
വിഭാഗീ	യതകള ം	കാര മതയി ായ്മയും	േബാധ മു തുെകാ ്
പൗരുഷ	 മാർഗെ ുറി ്	കൂടുതൽ	അറിയാൻ	 രാമന്	താത്പര ം
േതാ ി.
"പൗരുഷമാർ ം	പുനർജീവി ി ണം.	ഇേ ാഴെ 	 ഭാരത ിെല
പശ്ന ൾ ്	 അസുരമാർഗം	 ഒരു	 പരിഹാരമാേയ ാം.	 പേ ,
അസുര	 മാർ ം	 അേതപടി	 പകർ രുത്.	 അതിൽ	 ചില
െമ െ ടു ലുകള ം	 കൂ ിേ ർ ലുകള ം	 അതാവശമാണ്.
അഭിപായ	സാത ിനിടം	നൽകണം.	ന ുെട	ചു പാടുകൾ ു
േചരുംവിധം	അതിെന	രൂപെ ടു ണം."
"എ ുെകാ ാണ്	 സ്ൈതണമാർ ം	 േവെ ുപറയു ത്?"
ഗുരു	േചാദി .
"എനി ു	 േതാ ു ത്	 സ്ൈതണമാർ ിെല	 േനതാ ൾ ു
അവരവരുെട	 ഉ രവാദിത ളിൽനി ും	 ഒഴി ുമാറാനു



പവണതയുെ ാണ.്	 'ഇനിയും	നി ൾ	തീരുമാനി ുക'	എ ാണ്
അവർ	 അവരുെട	 അനുയായികൾ ു	 നൽകു 	 സേ ശം.
കാര ൾ	 വഷളാകുേ ാൾ	 ഉ രവാദിത ൾ	 ഏെ ടു ാൻ
ആരുമു ാകു ി .	 പൗരുഷമാർ ിെല	 േനതാ ൾ
ഉ രവാദിത ം	 ഏെ ടു ും.	 േനതാ ൾ	 ഉ രവാദിത ം
ഏെ ടു ുേ ാൾ	 മാതേമ	 സമൂഹം	 മുേ ാ േപാകൂ.	 അേ ാൾ
സമൂഹ ിനു	 വ മായ	 ഒരു	 ല വും	 മാർ വുമു ാകും.
അതെ ിൽ	 അ മി ാ 	 തർ ള ം	 വിതർ ള മായി
സമൂഹം	മരവി ിരി ും."
വസിഷ്ഠൻ	പു ിരി െകാ ്	പറ ു.	 "നീ	കാര െള	വ ാെത
ലഘുവാ ു ു.	 െപെ ു	 കാര ൾ	 നട ണെമ ിൽ	 പൗരുഷ
മാർ ളാണ്	 മിക െത ു	 സ തി ു ു.	 സ്ൈതണമാർ ം
കൂടുതൽ	 സമയെമടു ുെമ ിലും	 ദീർഘകാലേ ്
അതാണു മം."
"ഭൂതകാല ിൽനി ും	 ന ൾ	 പാഠ ൾ	 ഉൾെ ാ ാൽ,
പൗരുഷ	മാർ വും	 ിരതയു താ ാൻ	സാധിയ് ും."
"അ രെമാരു	വഴി	നിർ ി ാൻ	നിന ു	മന േ ാ?	"
"തീർ യായും.	അെതെ 	 മാതൃരാജ േ ാടു ,	 ന ുെട	 മഹത്
രാജ േ ാടു 	കടമയാണ്."	രാമൻ	സതസ മായി	പറ ു.
"ശരി,	 പൗരുഷമാർ ം	 പുനർജീവി ി ാനു 	 നിെ 	 ശമ ൾ
സാഗതാർഹമാണ.്	 പേ ,	 അതിെന	 ആസുരെമ
േപരുവിളി രുത്.	അതികാല 	്െവറു െ 	ഒരു	േപരാണ്.	നിെ
ശമ ൾ	ആരംഭ ിേല	നശി േപാകരുത.്"
"അ െനെയ ിൽ	അ 	്എ ാകും	നിർേ ശി ുക?	"
"േപരുകൾ	 ഒരു	 വിഷയേമയ .	അവയിൽ	അ ർലീനമായി
ത ളാണ്	 പധാനം.	 ഒരു	 കാല 	് അസുര ാർ
പൗരുഷമാർ വും	 േദവ ാർ	 സ്ൈതണമാർ വും
െതരെ ടു ിരു ു.	 പി ീട്	അസുര ാർ	 നശി ി െ ടുകയും
േദവ ാർ	 നിലനില് ുകയും	 െചയ്തു.	 േദവ ാരുെട
പിൻതുടർ ാരാണ്	 സൂരവംശവും	 ച വംശവും.	 ര ു	 കൂ രും
സ്ൈതണമാർ െ 	 പതിനിധാനം	െച ു.	നിെ 	ശമ ിൽ	നീ
വിജയി ാൽ	 സുരവംശജർ	 പൗരുഷ	 മാർഗെ 	 പതിനിധാനം
െച ം.	 ച വംശജർ	 േദവ ാരുെട	ൈപതൃകം	 മുേ ാ 	 െകാ ു
േപാകും.	േപരുകൾെകാെ ാ ും	വലിയ	കാര മി ."
കാല ൾ ു	മു ്	ആ	സേ ശം	െകാ ിയ	അ ാതനായ	ആ
എഴു ുകാരെന ുറി ാേലാചി െകാ ്	രാമൻ	ആ	ശിലാലിഖിതം
വീ ും	 േനാ ി.	അെതാരു	ദർ ലമായ	ആഹാനംേപാെല	 േതാ ി.
ശുകാചാര രുെട	 നാമം	 രാജ ം	 മുഴുവനും	 നിേരാധി ിരു ു.
അേ ഹ ിെ 	 കുടുംബ ിെല	 വിശ സ്തർ ുേപാലും	 ആ



േപരു രി ാൻ	 അനുവാദമി ായിരു ു.	 സ ം	 ഗുരുവിെന
പരസമായി	 ആദരി ുവാൻ	 സാധമ ാെത	 വ േ ാൾ	 സ ം
മന ാ ിെയ	ആശസി ി ുവാൻ	ഈ	ഒരു	മാർ േമ	എഴുതിയ	ആ
മനുഷൻ	ക ി ാകൂ.
"ശുകാചാര െര ുറി ം	 അേ ഹ ിെ
ചി ാഗതികെള ുറി ം	ഞാൻ	 നിന ു	 പറ ുതരാം.	അേ ഹം
ഒരു	 പതിഭാശാലിയായിരു ു.	 ഒരു	 വലിയ	 സാമാജ ം
െക ി ടു ു െത െനെയ ു	 നിന ്	 അേ ഹ ിൽനി ും
പഠി ാം.	 പേ ,	 നീ	 ശ ിേ 	 ഒ ു ;്	 മഹാ ാരുെട
വിജയ ിൽനി ു	പഠി ു തുേപാെല	അവരുെട	പരാജയ ളിൽ
നി ും	പാഠ ൾ	ഉൾെ ാ ണം."	വസിഷ്ഠൻ	തെ 	ൈക	രാമെ
ചുമലിൽ	വ െകാ ു	പറ ു."
"തീർ യായും	ഗുരുജീ"



ഒൻപത്

"ഇനി	 കുേറ ാലേ ്	 ന ൾ	 ത ിൽ	 കൂടി ാഴ്ച	 ഇ
ഗുരുജി."	നാഗൻ	പറ ു
ഇ േദവെ 	 േ ത ിനു ിൽ	 വ 	് വസിഷ്ഠനും	 രാമനും
ത ിൽ	ശുകാചാര െര ുറി 	്സംഭാഷണം	നട ിയേശഷം	കുറ
മാസ ൾ	കഴി ിരു ു.	രാജകുമാര ാരുെട	ഗുരുകുലവിദ ാഭ ാസം
പൂർ ിയായിരു ു.	അടു 	ദിവസം	ബാല ാർ	െകാ ാര ിേല ്
മട ും.	 രാതി	 ൈവകിയി ം,	 ഒരി ൽകൂടി	 കുതിരസവാരി
നട ാൻ	 ല ്മണൻ	 തീരുമാനി .	 ആരും	 കാണാെത
മട ിവരുേ ാൾ	 ഗുരുവും	 അ െ 	 നാഗനും	 ത ിൽ
ഒരി ൽകൂടി	കൂടി ാഴ്ച	നട ു ത	്അവൻ	ക ു.
അേത	പാല ിെ 	കീഴിലാണ്	അവർ	വീ ും	ക ുമു ിയത്.
"അെത,	 അത്	 ബു ിമു ാകും."	 വസിഷ്ഠൻ	 പറ ു.
അേയാ യിെല	ജന ൾ ്	എെ ുറി ്	 ഒ ുമറിയി .	പേ ,
കാര ൾ	അറിയി ാൻ	മെ ാരു	വഴി	ഞാൻ	കെ ും."
"അ യുെട	 പഴയ	 ച ാതിയും	 രാവണനും	 ത ിലു 	 സഖ ം
വളെര	 ശ മായതായി	 ഞാൻ	 േകൾ ുകയു ായി."	 നാഗൻ
സംസാരി ുേ ാൾ	 അയാള െട	 േദഹെ 	 പിൻഭാഗെ
ഉയർ ഭാഗം	ഒരു	വാലുേപാെല	ഇളകു ു ായിരു ു.
അെത ുറി 	് എെ ിലും	 പറയുംമു ്	 വസിഷ്ഠൻ
ദീർഘമാെയാ ു	നിശസി .	പിെ 	പതുെ 	പറ ു.
"അേ ഹം	 എ ും	 എെ 	 സുഹൃ ായിരി ും.	 ഞാൻ
ഒ ായിരു േ ാൾ	അേ ഹം	എെ 	സഹായി ി ്."
"ഈ	 കഥ,	 ഇേ ാെഴ ിലും	 അ ്	 പറയണം	 ഗുരുജീ,	 എ ാണ്
സംഭവി ത്?'
"ചില	 കഥകൾ	 പറയാെതവിടു താണ്	 ന ത്."	 വസിഷ്ഠൻ	 പരി



ഹാസരൂേപണ,	ഒ ു	ചിരി .
േവദനാജനകമായ	ഓർ യിേല ാണ്	വസിഷ്ഠൻ	എ ിയെത ്
നാഗന്	മന ിലായി.
"നീ	എ ിനാണ്	വ െത ്	എനി റിയാം."	വിഷയം	മാ ിെ ാ ്
വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
നാഗൻ	പു ിരി .	"എനി റിയണം..."
"രാമൻ..."	ലളിതമായി	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
നാഗൻ	അതിശയേ ാെട	പറ ു.	"ഞാൻ	കരുതി	രാജകുമാരൻ
ഭരതൻ..."
"അ ,	രാമനാണ്.	അത ിെന	തെ 	ആകണം."
നാഗൻ	 തലകുലു ി.	 "എ ിൽ	 രാജകുമാരൻ	 രാമൻ	 തെ .
ഞ ള െട	സഹായം	അേ ്	എേ ാഴുമു ാകും."
"അെത,	അെതനി റിയാം.'
നി ബ്ദനായി	 അവരുെട	 സംഭാഷണം	 ശ ി േ ാൾ,	 തെ
ഹൃദയമിടി ്,	 ദുതഗതിയിലാകു ത്	ല ്മണനറി ു.

"േജഷ്ഠാ,	 സതമായും	ഈ	 േലാകെ ുറി ്	 ഒ ും	 നിന റി
യി .	ല ്മണൻ	പറ ു.
"ഭഗവാൻ	 ഇ ാകുവിെന	 ഓർ ,്	 ദയവായി	 േപായി	 ഉറ ു."
േദഷ ംെകാ 	് രാമൻ	 പറ ു.	 "എവിേടയും	 നീ	 ഉപജാപ ൾ
കെ ും."
"പേ ,.."
"ല ്മണാ..."
"അവർ	 നിെ 	 െകാ ാൻ	 തീരുമാനി കഴി ു	 േജഷ്ഠാ,
എനി റിയാമത്."
"ആരും	 എെ 	 െകാ കയിെ ്,	 നീ	 എേ ാഴാണ്	 ഒ ്
വിശസി ുക?	 ഗുരുജി	 എ ിെനെ 	 വധി ണം?	 എെ 	 മരണം
ആെര ിലും	 എ ിനാ ഗഹി ണം?"	 രാമൻ	 ആ രേ ാെട
പറ ു.	 "അ ്	 കുതിര	 സവാരി	 െചയ്തേ ാൾ	 ആരും	 എെ
െകാ ാൻ	 ശമി ി .	 ഇേ ാഴും	 എെ 	 െകാ ാൻ	 ആരും
ശമി ു ി .	 അതയ് ു 	 മഹ െമാ ും	 എനി ി .	 ഇനി
േപായി	കിട ുറ ു."
"േജഷ്ഠാ,	 നിനെ ാ ിെന ുറി ം	 ഒരു	 വിവരവുമി .	 ഇ െന
േപായാൽ	ഞാെന െന	നിെ 	സംര ി ുെമ ്	എനി റിയി ."
"നീ	എ ിെനെയ ിലും	എെ 	എ ും	സംര ി ും.	ഇനി	േപായി
ഉറ ു."	രാമൻ	പു ിരിേയാെട,	െമെ റ ുെകാ ്	അനുജെ
കവിളിൽ	തേലാടി.



"േജഷ്ഠാ..."
"ല ്മണാ..!"

"എെ 	 േമാേന,	വീ ിേല 	്നിന ്	സാഗതം."	കൗസല 	കര ു
െകാ 	് പറ ു.	 സേ ാഷാശു ൾ	 തട ുനിർ ാനാവാെത
രാ ി	അഭിമാനേ ാെട	മകെന	േനാ ി.	രാമനാകെ ,	അ യുെട
വികാരപകടനം	 ജാള തേയാെടയാണ്	 ക ത്.	 അേയാ യിെല,
രഘുവംശ ിെല	 പതിെന 	 വയ കാരനായ	 രാമൻ,	 അവെ
അ െയേ ാെല	 ഇരു 	 നിറമു വനായിരു ു.	 വിരി
േതാള കള ം,	 െമലി െത ിലും	 ബലവ ായ	 േദഹവും,
അസ്താഭ ാസ ിലു 	അവെ 	മികവിെ 	െതളിവുകളായിരു ു.
നീ മുടി	 ഒരു	 കുടുമയായി	 ഉ ിയിൽ	 െക ിവ ിരു ു.	 കാതിൽ
െചറിയ	കടു നും	കഴു ിൽ	ചരടിൽ	 േകാർ 	 രു ദാ മാലയും
അണി ിരു ു.	 കാതിെല	 കടു ൻ	 ജലി നിൽ ു
സൂര രൂപ ിലു തായിരു ു.	 സൂരവംശ	 ഭരണാധികാരികള െട
ചി മാണത്.	 തവി നിറമു ,	 രു ദാ മണികൾ,	 വർഷ ൾ ു
മുൻപ്	 ഭാരതെ 	 തി യിൽനി ും	 ര ി 	 രു ദഭഗവാെന
പതിനിധീകരി ു തായിരു ു.
അ 	 കര ിൽ	 നിർ ിയേ ാൾ	 അവൻ	 അ യുെട
അരികിൽനി ും	മാറി.	ഒരു	മു ്	തറയിലൂ ിയിരു ുെകാ ്	അവൻ
തെ 	 പിതാവിെന	 ആദരസൂചകമായി	 തലകുനി 	 വണ ി.	 ഈ
ആചാര ൾ	നട ുേ ാൾ	രാജസദ ിൽ	 പശാ മായ	നി ബ്ദത
നിറ ുനി ു.
കഴി 	 ര ുദശാബ്ദ ിൽ	 ഒരി ൽേ ാലും	ഇതയുമാള കൾ
ഒരുമി ്	 ആ	 രാജസദ ിൽ	 കൂടിയി ി .	 െകാ ാരവും
രാജസഭാതലവും	 പണികഴി ി ത്	 മഹാനായ	 രാജാവ്,	 രാമെ
പപിതാമഹൻ	 രഘു	 ആയിരു ു.	 േഘാരമായ	 യു ളിലൂെട
അേയാധ ാരാജവംശം	 ശ ിെ ടു ിയ	 രഘു,	 കുലനാമം	 േപാലും
'ഇ ാകുവംശെ ',	 'രഘുവംശം'	 എ താ ി	 മാ ി.	 ഈ	 മാ ം
അംഗീകരി ാൻ	രാമൻ	ത ാറായിരു ി .	സ ം	വംശേ ാടു
നീതിേകടാണത്.	 ഒരുവെ 	 േന ൾ	 എതതെ
മഹ ായിരു ാലും	 തെ 	 പൂർ ികരുെട	 മഹ െ 	 അത്
െകടു രുത.്	 'ഇ ാകുവംശം'	 എ ു	 പറയുവാനാണ്	 രാമൻ
ഇഷ്ടെ ത്.	 കാരണം,	ആ	 വംശം	 ാപി ത	് ഇ ാകു	ആണ്.
പേ ,	രാമെ 	അഭിപായ ൾ 	്ആരു	വിലകൽ ി ാൻ!,
രാമൻ	 മു കാലിൽ	 അ സമയം	 നി ി ം,	 രാജാവ്	 ഒ ും
പറ ി .	 ദശരഥെ 	 വലതുഭാഗ ിരു 	 രാജഗുരു	 വസിഷ്ഠൻ,



െതെ ാരനിഷ്ടേ ാെട	ചകവർ ിെയ	േനാ ി.
സിംഹാസന ിന്	 മുകളിൽ	 അമൂല മായ	 ര ൾപതി ി
സർണനിറമു 	 ഒരു	 േമലാ ്	 തൂ ു ു ായിരു ു.	 ഒരുകാല ്
അേയാ ു ായിരു 	 പതാപവും	 ശ ിയും
വിളിേ ാതു തായിരു ു	 ആ	 പൗഢമായ	 അക ളവും
സിംഹാസനവും,	 ഇളകിയ	 ചായവും	 േത ുകീറിയ	 അരികുകള ം
രാജ ിെ 	 ഇേ ാഴെ 	 അവ െയ
എടു ുകാണി ു ു ായിരു ു.	 കടം	 വീ ാനാകാം,
സിംഹാസന ിെല	 വിലേയറിയ	 ക കൾ	 ഇള ിമാ െ ിരു ു.
ആയിരം	തൂണു	കള 	രാജസഭാതലം	ഇെ ാഴും	 പൗഢമായിരു ു.
പേ ,	ഇതിലും	ഗംഭീരമായ	ഒരുകാലം	അതിനു ായിരു ു.
രാമെ 	 കാ ുനിൽ 	 തുടർ േ ാൾ,	 സദ ിലു വർ
ജാള തേയാെട	 എെ ാെ േയാ	 പിറുപിറു ു ു ായിരു ു.
അവർ റിയാം	രാമന 	ദശരഥെ 	പിയപുതെന ്.
രാമൻ	അച ലനായി െ 	 നി ു.	അവന്	 െത ം	ആ രം
േതാ ിയി .	 േദാഷാേരാപണ ള ം	 അധിേ പ ള ംേക ്
ശീലമായിരു തിനാൽ	 അവെയ	 അവഗണി ുവാൻ	 അവൻ
പഠി ിരു ു.	 ഗുരുകുല ിൽനി ും	 വീ ിേല ു 	 ഓേരാ	 വരവും
ഓേരാ	 പീഡനമായിരു ു.	 ആെര ിലും	 അവെ
ജ േദാഷെ ുറി 	്ഓർ െ ടു ാനു ാവും.	7,032	െല	കള ം,
മനുവിെ 	പ ാംഗമനുസരി ്	അവെ 	ജനനവർഷം,	ഒരിയ് ലും
മറ ി .	കു ി ാല ്	അതവെന	ഒരുപാട്	വിഷമി ി ിരു ു.	ഗുരു
വസിഷ്ഠൻ	ഒരി ൽ	പറ ത്	അവേനാർ ു.
'ജന ൾ	അസംബ ം	പറയും	,	അതവരുെട	ശീലമാണ്.'
ൈകേകയി	 ദശരഥനരികിേല ു	 െച ു	 മു കു ി	 ഇരു
ദശരഥെ 	 ഭാഗികമായി	 തളർ 	 വലതുകാെലടു 	് േനെരവ .
പുറെമ	 കർ വ േബാധവും	 വിേധയതവും	 അഭിനയി െകാ ്
ആരും	 കാണാെത	 ആരും	 േകൾ ാെത	 അവൾ	 ഭർ ാവിേനാട്
പരുഷമായി	പറ ു.	"രാമെന	പത ഭിവാദ ം	െച ."
ചകവർ ിയുെട	 മുഖ 	് െപെ ്	 ഒരുണർ ായി.
രാജപൗഢിേയാെട	 തെ 	 മുഖമുയർ ി	 അേ ഹം	 പറ ു.
"രഘുവംശ ിെ 	പി ുറ ാരനായ	രാമച ാ.	എഴുേ ൽ ൂ.
വസിഷ്ഠെ 	 മുഖ 	് അതൃപ്തി	 പകടമായിരു ു.	 അേ ഹം
രാമെന	ഒ ു	േനാ ി.
സദ ിൽ	 പഭു ാർ ു 	 ആദനിരയിൽ	 വിലേയറിയ	 പ
വസ്ത ള ം	 സർണാഭരണ ള ം	 ധരി ,	 െവള 	 നിറവും
കൂനുമു 	 ഒരു	 സ്തീ	 ഇരി ു ു ായിരു ു.	അവരുെട	 മുഖ ്
പേ േതാ	അസുഖം	ബാധി 	പാടുകള ായിരു ു.	തനി രികിൽ
നി 	ആേളാട്	അവൾ	മ ി .	"ങും!	നിന ു	മന ിലാേയാ?	ദൃഹ ?



പി ുറ ാരനാണ്,	സംര കന ."
സപ്തസി ുവിെല	 ഏ വും	 സ യും	 ശ യുമായ
വ ാപാരിെയ	 അഭിസംേബാധന	 െച േവ,	 തെ 	 തല
കു ി വണ ി.	ദൃഹ 	പറ ു
"അേത	മ രാജീ"
സംര കൻ	എ 	വാ 	് ദശരഥൻ	പറയാതിരു േതാെട	 രാമന്
മൂ പു തെ 	 ജ ാവകാശം	 നൽകുകയിെ 	് അവിെട
കൂടിയിരു വർെ ാം	 േബാധ മായി.	ൈനരാശ ം	 പകടി ി ാെത
സംയമനേ ാെട,	അ േ ാെട	രാമൻ	എഴുേ നി ു.
ൈകകൾ	 കു ി,	 തല	 കുനി 	് സ്പഷ്ടവും	 ശാ ിഗംഭീരവുമായ
രീതിയിൽ	പറ ു.	 "പിതാേവ,	ന ുെട	ഈ	 മഹ ായ	 രാജ െ
േദവതകൾ	അ െയ	എേ ാഴും	സംര ി േ .!"	അവൻ	പിേ ാ
കാലടികൾ	വ 	്സേഹാദര ാർെ ാ ം	വ ു	നി ു.
രാമെ 	അരികിലാണ്	ഭരതൻ	നി ത്.	െപാ ം	കുറവാെണ ിലും
കാഴ്ചയിൽ	അവൻ	 ബലവാനായിരു ു.	അ യുെട	 െവള നിറം
അേത	 േപാെല	 അവന്	 ലഭി ിരു ു.	 അവൻ	 ഉടു ിരു ത്
നീലനിറമു 	 മു ും	 അംഗവസ്തവുമാണ്.	 അവെ 	 നീളൻ	 മുടി
െക ിവ ിരു ു.	തല യിൽ	ഒരു	സുവർ 	മയിൽ ീലിയുെട	രൂപം
തു ിേ ർ ിരു ു.	 അവെ 	 വ ിപഭാവം	 ക കളിലും
മുഖ ും	 പകടമായിരു ു.	നീ മു ും	കുസൃതിയു 	ക കള ം
ഒരാകർണീയത	 അവനിലു ാ ിയിരു ു.	 പേ ,	 അേ ാൾ
അവെ 	 മുഖ 	് എേ ാ	 ദുഃഖം	 നിറ ുനി ു.	 രാമെന
േനാ ിയേശഷം	 പകടമായ	 േദഷ േ ാെട	 പിതാവിനുേനെര
തിരി ,്	 െത ം	 കൂസലി ാേത	 ഭരതൻ	 മുേ ാ 	് നീ ി,
മു കു ിെയ ിലും	 തലകു ി 	 വണ ാതിരു ത	് അവിെട
കൂടിയിരു വെര	 െഞ ി .	 പകടമായ	 വിേദഷേ ാെട	 അവൻ
പിതാവിെന	തുറി േനാ ി.
ൈകേകയി	ദശരഥനരികിൽ െ 	നിൽ ു ു ായിരു ു.	തല
കു ിടാൻ	 േപരി ി ുംവിധം	 അവൾ	 മകെന	 ഉഗമായി	 േനാ ി.
പേ ,	 അ രം	 വിര ലുകൾ	 ഏശു 	 പായെമാെ 	 അവൻ
കട ിരു ു.	 ആരുമറിയാെത	 ൈകേകയി	 തലകുനി ്
ഭർ ാവിേനാട്,	എേ ാ	മ ി .	അവർ	പറ ത്	ദശരഥൻ	ഏ
പറ ു.
"എഴുേ ല് ൂ.	ഭരതാ...	രഘുവംശ ിെ 	പി ുടർ ാരാ"
'സംര കൻ'	 എ 	 ാനം	 ലഭി ാ തിൽ	 സ ുഷ്ടനായി,
പു ിരിേയാെട	ഭരതൻ	എഴുേ നി ു.
"പിതാേവ	അേ യ് ്	ഇ ഭഗവാനും	വരുണഭഗവാനും	 ാനം
നൽകെ "	ഒ ം	ഔപചാരികതയി ാെത	പറ ു.
സേഹാദര ാരുെട	 അരികിേല ്	 തിടു ിൽ	 നട േവ,



അവൻ	 രാമനുേനെര	 ക ിറു ി.	 നിർവികാരതേയാെട
നിൽ ുകയായിരു ു	രാമൻ.
ല ്മണെ 	 ഊഴമായിരു ു	 അടു ത.്	 അവൻ	 മുേ ാ ്
നട േവ	അവെ 	കൂ ൻ	ശരീര ിെ 	രൂപലാവണ ംക ്	അവിെട
കൂടി	നി വർ	അദ്ഭുതെ .	അ 	സുമി തയുെട	നിർേ ശപകാരം
ഭംഗിയായി	 വസ്തം	 ധരി ാണ്	 ല ്മണൻ	 വ ത്.	 ല ്മണൻ
തനി 	 പിയെ 	 സേഹാദരൻ	 രാമെനേ ാെല	 ആഭരണ ൾ
ഉേപ ി ിരു ു.	 കടു നും	 കഴു ിൽ	 രു ദാ മാലയും	 മാതേമ
അണി ിരു ു .	 വലിയ	 ബഹളംകൂടാെത	 അവെ 	 ചട ും
പൂർ ിയായി.
തുടർ ്	ശതുഘ്നനും	പിതാവിെന	നമി .
ഏ വും	 ഇളയരാജകുമാരൻ	 എേ ാഴെ യുംേപാെല	 വളെര
േമാടിയിലാണ്	വസ്ത ൾ	ധരി ിരു ത്.	മുടി	വളെര	 ശ ാപൂർ ം
െക ിവ ിരു ു.	വളെര ുറ 	്ആഭരണ െള	അണി ിരു ു .
അവെനയും	രഘുവിെ 	അന രാവകാശിയായി	ദശരഥൻ	വാഴ് ി.
സദ ിെല	 വിളംബര ാരൻ	 ചട ുകൾ	 അവസാനി തായി
വിളി ്	 പറ ു.	 ചകവർ ിയുെട	അരികിൽനി 	സഹായിേയാട്
ൈകേകയി	 എേ ാ	 ആംഗ ം	 കാണി 	 മുേ ാ ്	 വ ു.	 അടു
രാജാവ്	 ആരാെണ ്	 ദശരഥെനെ ാ ്	 പറയി ി ാനു
ശമ ിലായിരു ു	ൈകേകയി.	ദശരഥൻ	സഹായിയുെട	ൈകപിടി ്
എഴുേനൽ ാൻ	 തുട ുേ ാഴാണ്	 വസിഷ്ഠെന	 ശ ി ത്.
ദശരഥൻ	എഴുേ നി ്	ൈകകൂ ി	ഗുരുവിെന	വ ി .
വസിഷ്ഠൻ	വലതുകരമുയർ ി	രാജാവിെന	അനുഗഹി .	 "ഇ
ഭഗവാൻ	 ദീർഘായു നൽകി,	 അ െയ	 അനുഗഹി െ 	 മഹാ
രാജൻ."
തലയാ ിെ ാ ു	 ദശരഥൻ	 മ ള െട	 േനെര	 േനാ ി.
അേ ഹ ിെ 	ക കൾ	 രാമനിൽ	തറ ു.	അസ തേയാെട
ചുമ 	 െകാ 	്സഹായിയുെട	ൈകപിടി 	്പതുെ 	 രാജസദ ിന്
പുറേ ു	നട ു.	ൈകേകയി	ദശരഥെന	പി ുടർ ു.
ചകവർ ി	 സദ 	് വി േപായതായി	 വിളംബര ാരൻ	 വിളി
പറ ു.	 സദസെര ാം	 രാജസഭാതലം	 വി 	 പുറേ ുേപായി.
രാജകുമാര ാെര	േനാ ിെ ാ ു	മ ര	അവിെടതെ 	ഇരു ു.
"എ ാണ്	ത ുരാ ി?"	ദൃഹ 	അട ിയ	ശബ്ദ ിൽ	േചാദി
ആ	 സ്തീേയാടു 	 ആദരവ്	 വ മാ ു തായിരു ു
അയാള െട	 വിേധയത ംനിറ 	 ആ	 െപരുമാ ം,
ചകവർ ിെയ ാള ം	സ യാണ്	 മ രെയ ്	 ഒരു	കിംവദ ി
പചരി ിരു ു.	 ഒ ം	 സാമാജ ിെല	 ഏ വും	 ശ യായ
ൈകേകയിരാ ിയുെട	 മന ാ ി	 സൂ ി കാരിയാണ്
അവെര ും	 േക ിരു ു.	 ല യിെല	 രാ സ	 രാജാവു	 രാവണൻ



അവരുെട	മി തമാെണ ും	ചില	േദാൈഷകദൃ ുകൾ	പറ ിരു ു.
വിേവകമു വരാരും	അത്	വിശസി ാെത	ത ി ള ു.
"സേഹാദര ാർ	പരസ്പരം	ന 	അടു ിലാണ്."	മ ര	മ ി
"അെത,	അ ിെന	േതാ ു ു."
"അത്	പതീ ി ാ താണ്.	എ ിലും	കൗതുകകരംതെ ."
"എ ാണു	 ത ുരാ ി	 ചി ി ു ത്?"	 ഒ ു	 തിരി ്	 ദൃഹ
പതുെ 	േചാദി
"കുറ നാളായി	 ഞാൻ	 ഇെത ുറി ്	 ചി ി ു ു.	 രാമെന
നമു 	് എഴുതി ാേമാ	 എ ്	 എനി ു	 ഉറ ി .	 േപായ
പതിെന വർഷം	 ഇതയധികം	 േദാഷാേരാപണ ള ം	 െവറു ം
അനുഭവി ി ം	 അവൻ	 ശ നായി	 നിൽ ു ു.	 ശ നും
ല േബാധമു വനുമാണ്	 രാമൻ.	 ഭരതൻ	 േജഷഠേനാടു
വിശ സ്തതയു വനുമാണ്."
"അേ ാൾ	ന ൾ	എ ു	െച ണം?	"
"അവർ	 ര ുേപരും	 േയാഗ രാണ്.	 അവരിൽ	 ആർ ്,	 നറു ു
വീഴുെമ ു	പറയാനാവി ."
"പേ ,	ഭരതൻ,	ൈകേകയി	രാ ിയുെട....
അവെ 	 വാ ുകെള	 തട ു	 മ ര	 പറയുവാൻ	 തുട ി

"ഇവരുമായി	 േരാഷ്നി	 കൂടുതൽ	 അടു ുവാൻ	 എെ ിലുംവഴി
ഞാൻ	 കെ ും.	 രാജകുമാര ാരുെട	 സഭാവം	 എനി ു
ന ായറിയണം."
"ത ുരാ ി	 എേ ാടു	 െപാറു ണം.	അവിടുെ 	 മകൾ	 വളെര
നിഷ്കള യാണ്.	 ശരി 	് പറ ാൽ	 'േദവി
കന ാകുമാരി'െയേ ാെല.	അവെളെ ാ ു	 സാധി ുേമാ?"	 ദൃഹ
ആ ര േ ാെട	പറ ു.
"നീ	 വി ിയാണ്.	 അവള െട	 നിഷ്കള തയാണ്	 നമു ാവശ ം.
ശ നായ	 ഒരു	 പുരുഷെന	 േതാൽ ി ാൻ	 നിഷ്കള യും
മാനയുമായ	 ഒരു	 െപ ിേന	 സാധി ൂ.	 ശ രായ	 എ ാ
പുരുഷ ാർ ും	 കന ാേദവിേയാടു 	 താൽപര മതാണ്.
ആദരി ുകയും	സംര ി ുകയും	െച െ േട 	ഒരുവൾ.



പ ്

"ന ി	 േ ാ..."	 തെ 	 വലതുൈകയിൽ	 െക ിയ
സർ നുലിൽതീർ 	 രാഖിയുെട	 ഭംഗിേനാ ി	 പു ിരി െകാ ്
അവനരികിൽനി 	 ഉയരംകുറ 	 െമലി 	 െപൺകു ി,
േരാഷ്നിേയാട്	ഭരതൻ	പറ ു.
അേയാ യിെല	 രാജസദ ിൽ	 രാജകുമാര ാരുെട	 ചട ുകൾ
കഴി ി ്	ആഴ്ചകൾ	 കഴി ിരു ു.	 ല ്മണനും	 ശതുഘനനും
രാഖി	 േനരെ 	അണി ിരു ു.	ഒരു	സേഹാദരൻ	സേഹാദരി ്,
അവെള	 താൻ	 സംര ി ുെമ ്	 ഉറ ിെ 	 പതീകമാണ്
രാഖിെക ൽ.	പര രാഗതരീതിയിൽനി ും	വത സ്തമായി	േരാഷ്നി
ഏ വും	 ഇളയ	സേഹാദരനാണ്	ആദ ം	 രാഖി	 െക ിയത്.	 കു ിെ
മുകളിലു 	െകാ ാര ിെല,	മേനാഹരമായ	ഉദ ാന ിലാണ്	അവർ
ഇരു ത്.	 െകാ ാരവും,	 േകാ മതിലുകള ം	 അതിന റ ു
വൻേതാടും	എ ാം	 േചർ ്	അതാകർഷകമായ	 ഒരു	 കാഴ് യാണ്
അവർ ്	 അവിടം	 സ ാനി ത്.	 സസജാല ള െട	 ഒരു
കലവറയായിരു ു	 ആ	 ഉദ ാനം.	 സപ്തസി ുവിനുപുറെമ
േലാകെ 	 വൻസാമാജ ളിൽനി ു	 െകാ ുവ 	 നിരവധി
പൂമര ള ം	െചടികള ം	അവിെടയു ായിരു ു.	സപ്തസി ുവിെല
ജനതയുെട	 വത സ്ത	 പകൃതംേപാെല,	 ൈവവിധ മാർ
ഒരുദ ാനമായിരു ു	 അത.്	 ആ	 ൈവവിധ ംതെ യായിരു ു
അതിെ 	 സൗ രവും,	 പാതയുെട	 വശ ളിൽ	 പിടി ി 	 പ ്
േവ 	വിധം	പരിപാലി ിരു ി .	അേയാധയുെട	േശാഷി 	ഖജനാവ്,
ഉദ ാനസംര ണ ിലും	വീഴ്ചവരു ിയിരു ു.
എ ാവരുെടയും	 െന ിയിൽ	 ആചാരപൂർവം	 അവൾ
ച നംചാർ ി.	 േരാഷനി ു	 മ രയുെട	 െവള നിറം
പാര ര മായി	കി ിയിരു ു.	 മൃദുഭാഷിയായ	അവൾ 	്കു ികള െട



പകൃതമായിരു ു.	 േവഷ ിെല	 ലാളിത ം,	 തെ 	 കുടുംബ ിെ
ആർഭാട ിൽനി ും	അവൾ	േവറി 	നി തിന്	െതളിവായിരു ു.
െവള 	 േമലുടു ം	 പാൽ ാടയുെട	 നിറമു 	 മു ുമായിരു ു
അവള െട	 േവഷം.	 നീളമു 	 മുടി	 േകാതി	 ഉയർ ിെ ിയിരു ു.
െചറിയ	 കടു നുകള ം	 രു ദാ ംെകാ ു 	 ഒരു	 കാ ം	അവൾ
അണി ിരു ു.	 ഏ വും	 േമാഹനമായത	് അവള െട
ക കളായിരു ു.	 ഒരു	 നിസ ാർ യായ	 േയാഗിനിയുെട
നിഷ്കള തയും	 കരുണയും	 സ്േനഹവും	 ആ	 ക കളിൽ
ജലി നി ു.
"സേഹാദരീ,	ഇത്	നിന ു താണ്."	 ഭരതൻ	തെ 	അര യിൽ
നി ും	 സർണനാണയ ൾ	 നിറ 	 സ ി	 വലിെ ടു ്
േരാഷ്നിയുെട	േനെര	നീ ിെ ാ ു	പറ ു.
േരാഷ്നിയുെട	 മുഖെമാ ു	 േകാടി.	അത	്ആയിെട	ആരംഭി 	 ഒരു
രീതിയായിരു ു.	 രാഖി	 െക ിയേശഷം	 സേഹാദരിമാർ ്
സേഹാദര ാർ	 പണം	 സ ാനി ുക.	 േരാഷനി 	്ആ	 രീതിേയാട്
േയാജി ായിരു ി .	 വിദ 	 അഭസി ി ൽ,	 വ ാപാരം,
കായികബലം	ആവശമായ	 െതാഴിലുകൾ	അ െന,	 ബാ ണരും,
ൈവശരും,	 ശൂ ദരുെമ ാം	 െച 	 െതാഴിലുെപ ാൻ	 തനി ു
സാധി ുെമ ്	 അവൾ	 വിശസി ിരു ു.	 കായികബലം
ആവശമു 	 തിയരുെട	 െതാഴിലായ	 ആകമി ു 	 െതാഴിൽ
മാതമാണ്	 അവൾ ്	 വശമി ാതിരു ത്.	 പകൃതി	 മ നവധി
കഴിവുകൾ	 നൽകി	 അവെള	 അനുഗഹി ിരു ു.	 രാഖി	 ചട ിൽ
സംര ണ ിനു 	 വാഗ്ദാനമായി	 പണം	 സ ീകരി ു ത്
സ് തീകള െട	 കഴിവി ായ്മെയ	 അംഗീകരി ു തിന്
തുല മാെണ ാണ്	 അവൾ	 വിശസി ത്.	 എ ിലും	 പണം
മട ിെ ാടു ്	 മര ാദയി ാെത	 െപരുമാറാൻ	 അവൾ
ആഗഹി ി .
"ഭരതാ,	ഞാൻ	 നിെ ാൾ	 മു യാളാണ്.	 നീ	എനി ു	 പണം
നൽകു ത്	 ശരിയാെണ ്	 എനി ു	 േതാ ു ി .	 പേ ,
സംര ി ാെമ 	നിെ 	വാ ്	സ ീകരി ാൻ	എനി ിഷ്ടമാണ്."
പു ിരിേയാെട	േരാഷ്നി	പറ ു.
"നീ	 പറ ത്	 അംഗീകരി ു ു."	 ഭരതൻ	 അവള െട
ക ിൽനി ും	 പണ ിഴി	 തിരിെക	 വാ ി.	 "നീ	 മ രാജിയുെട
മകളേ ,	നിന ു	പണം	ആവശമി േ ാ?"
േരാഷ്നി	 െപെ ു	നി ബ്ദയായി.	 ഭരതെ 	വാ ുകൾ	അവെള
സ ടെ ടു ിെയ ു	 രാമന്	 മന ിലായി.	 അ യുെട
കണ ി ാ 	 സ ിൽ	 േരാഷ്നി	 അസ യാെണ ു
രാമനറിയാം.	 തെ 	 രാജ ു	 അേനകംേപർ	 ദാരി ദ ിൽ
കഴിയു ത്	അവെള	േവദനി ി ു ു ്.	അ 	ഇട ിെട	ഒരു ു



സത് ാര ൾ	 സാധ െമ ിൽ	 േരാഷ്നി	 ഒഴിവാ ാറു .്
േതാഴിമാരി ാെതയാണ്	അവൾ	 എവിേടയും	 േപാകു ത.്	 നിരവധി
ആതുരേസവന	 കാര ൾ ്	 അവൾ	 പണം	 നൽകാറു ്.
പേതകി ം	 സ്മൃതിയിൽ	 മഹ രെമ ്	 ൈമേതയി
വിേശഷി ി ി 	 കു ികള െട	ആേരാഗ ം,	 വിദ ാഭ ാസം	 തുട ിയ
വയ് ു	 േവ ി.	ൈവദെയ 	 നിലയിൽ	തെ 	 ചികി ാസഹായം
ആവശ ാർ ്	പലേ ാഴും	അവൾ	നൽകി.
"േരാഷ്നിേ ി,	 രാഖി	 െക ാൻ	 ഭരേത ൻ	 സ തി ത	് ഒരു
അതിശയം	 തെ ."	 ഏ െന	 കളിയാ ിെ ാ ്	 ശതുഘ്നൻ
പറ ു.
"അെത,	 ന ുെട	 ഭരേത ൻ,	 തീർ യായും	 സ്തീകെള
സ്േനഹി ും	പേ ,	അത്	സേഹാദരെനേ ാെല	ആകണെമ ി ."
ല ്മണൻ	പറ ു.
"ഞാൻ	 മന ിലാ ിയത്,	 സ്തീകള ം	 അവെന	 അേതേപാെല
തിരി 	 സ്േനഹി ു ുെവ ാണ്.	 നിന ിതുവെര	 നിെ 	 മന ്
കീഴട ിയ	 അവർെ ാ ം	 ജീവി ണെമ ാ ഗഹി ു
സ പ്നകാമുകിെയ	 കെ ാൻ	 സാധി ിെ ?	 ഭരതെന
വാ ല േ ാെട	േനാ ിെ ാ ു	േരാഷ്നി	േചാദി .
"എനിെ ാരു	 സപ്തനകാമുകിയു ായിരു ു.	 പേ ,	 ഞാൻ
ഉണർ	െ ണീ േ ാൾ	അവൾ	അപത യായി."	ഭരതൻ	കളിയായി
പറ ു.
ശതുഘ്നനും	ല ്മണനും	 േരാഷ്നിയും	ഉറെ 	ചിരി .	പേ ,
രാമന്	ആ	ചിരിയിൽ	പ ുേചരാൻ	 േതാ ിയി .	രാമന്	മന ിലായി
തെ 	 ഹൃദയ ിൽ	 സ ടം	 ഒളി ി വ ാണ്	 ഭരതൻ	 തമാശ
പറയു െത .്	അവനിേ ാഴും	രാധികെയ	മറ ാൻ	സാധി ു ി .
തെ 	 േലാലചി നായ	സേഹാദരൻ	അവെള ുറി 	്ആേലാചി
ദുഃഖി രുെത ു	രാമൻ	ആഗഹി .
"ഇനി	എെ 	ഊഴമാണ്.	"	രാമൻ	തെ 	ൈക	മുേ ാ ്	നീ ിെ ാ ്
പറ ു.
വസിഷ്ഠൻ	ദൂര ുനി 	്വരു ത	്ല ്മണൻ	ക ു.	ആ	സ ർഭ
ിലു ാകാവു 	 അപകടസാധതകെള	 അവന്

അവഗണി ാനായി .	 ഗുരുവിെന ുറി 	 തെ 	 സംശയ ൾ
പൂർ മായും	ത ി ളയാൻ	അവന്	സാധി ി ായിരു ു.
"എെ 	സേഹാദരീ,	നിെ 	എ ാലവും	സംര ി ാെമ ്	ഞാൻ
ഉറ 	് നൽകു ു."	 തെ 	 ക ിൽെക ിയ	 രാഖിേനാ ി	 രാമൻ
പറ ു.
പു ിരി െകാ ്	 േരാഷ്നി,	 രാമെ 	 െന ിയിൽ	 ച നം	 െതാ
െകാടു ു.
"േജഷ്ഠാ..."	 ല ്മണൻ	അലറിവിളി െകാ 	് മുേ ാ 	്കുതി ്



രാമെന,	 പിേ ാ 	 ത ിമാ ി.	 അേ ാൾ െ 	 ഒരു	 വലിയ
മരെ ാ ്	രാമൻ	േനരെ 	നി ിരു 	 ല ു	വീണു.	അതിെ
ഒരുശിഖരം	 ല ്മണെ 	 േതാളിൽ	വീണു.	അവെ 	 േതാളിൽനി ്
േചാര	 കുതി 	 ചാടി.	 േതാെള ്	 െപാ ി,	 എ 	് കുറ 	 പുറേ ്
ത ി	വ ു.
"ല ്മണാ!"	 സേഹാദര ൾ	 അലറിവിളി െകാ ്	 ഓടി
അവനരികിെല ി.

"ഇത്	 െപെ ു	 ശരിയായിെ ാ ം."	 ശസ്തകിയാമുറിയിൽ
നി ും	പുറേ ിറ േവ	 േരാഷ്നി	പറ ു.	വസിഷ്ഠൻ,	 രാമൻ,
ഭരതൻ,	 ശതുഘ്നൻ	 എ ിവർ	 ആയുരാലയ ിെ
സ ർശകമുറിയിൽ	 ആകാം േയാെട
കാ ിരി ു ു ായിരു ു.	 സുമി ത	 ഓടിവ ്	 േരാഷ്നിെയ
െക ി ിടി .	അവരുെട	ക കൾ	നിറ ിരു ു.
"മഹാറാണി,	 ിരമായ	 ൈവകലെമാ ുമു ാവി .	 അവെ
എ കൾ	കൂടിയി .്	ല ്മണൻ	എതയും	െപെ ്	പൂർ മായും
സുഖം	 പാപി ും.	 ആ	 മരെ ാ ്	 തലയിൽവ ു	 വീഴാതിരു ത്
ന ുെട	ഭാഗ ം,"	േരാഷ്നി	പറ ു.
"ന ുെട	 ഭാഗ ം.	 ല ്മണൻ	 കരു നാണ്.
അശ നായിരുെ ിൽ	 ആ	 ആഘാത ിൽനി ും
ര െ ടി ായിരു ു"	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.

ആയുരാലയ ിൽ	 രാജകുടുംബാംഗ ൾ ു 	 വലിെയാരു
മുറിയിലായിരു ു	ല ്മണൻ.	അവൻ	ക 	തുറ ു.	മുറി ു ിൽ
ആെര ാമാണു െത 	് അവന്	 ഇരു ിൽ	 മന ിലായി .	 പേ ,
തെ 	 കിട യുെട	 അരികിൽ	 കല ിയ	 ക കേളാെട	 രാമൻ
നിൽ ു ത	്അവൻ	ക ു.
"ഞാൻ	കാരണം	ഏ െ 	ഉറ ം	നഷ്ടമായി"	ല ്മണൻ	മന ിൽ
കരുതി.
രാമൻ	 പതുെ 	 അനുജെ 	 ശിര ിൽ	 സ്പർശി "	 എെ
അനിയാ!..."
"േജഷ്ഠാ,	ആ	മരം...."
"നീ	എെ 	ജീവൻ	ഒരി ൽ ൂടി	ര ി ..."
"േജഷ്ഠാ..."
"ആ	 അപകടം.	 വിധി	 എനി ായി	 കരുതിവ ്	 ആ	 ആഘാതം
അനുജാ...	 നീ	 എനി ുേവ ി	 ഏെ ടു ു...."	 ല ്മണെ



െന ിയിൽ	തേലാടിെ ാ ്	രാമൻ	പറ ു.
"േജഷ്ഠാ..."	തെ 	െന ിയിൽ	ഒരുതു ി	ക ീർ	അടർ ു	വീണതു
േപാെല	ല ്മണനു	േതാ ി,
"സംസാരി .	ശാ മായി	ഉറ ാൻ	ശമി ൂ."	രാമൻ	പറ ു.

രാജകുമാരനു 	 ഔഷധവുമായി	 േരാഷ്നി
ആതുരാലയ ിെല ി.	അപകടം	നട ി ്	 ഒരാഴ്ച	കഴി ിരു ു.
ല ്മണൻ	ഇേ ാൾ	ശ ിമാനാണ്.	അേതാേടാ ം	അസ നും.
"എ ാവരും	എവിെടേ ായി"?
"പരിചാരിക	 ഇവിടു ായിരു േ ാ."പൂ ിരിേയാെട	 േരാഷ്നി
പറ ു.	അവൾ	മരു 	ഒരു	പാത ിേല ്	പകർ 	ല ്മണനു
നൽകി.
"നിെ 	 സേഹാദര ാർ	 കുളി 	 വസ്ത ൾ	 മാ വാൻ
െകാ ാര ിേല 	്േപായതാണ്.	അവർ	െപെ ു	വരും"
"േശാ...	എെ ാരു	കയ്പ്...	 '	മരു ു	കഴി ുേ ാൾ	െന ി	ചുളി
െകാ 	്ല ്മണൻ	പറ ു.
"കയ്പ്	ഏറുേ ാറും	മരു 	്കൂടുതൽ	ഫലം	നൽകും."
"നി ൾ	 ൈവദ ാർ	 എ ിനാണ്	 േരാഗികെള	 ഇ ിെന
കഷ്ടെ ടു	 ു ത്?"
ക ിെല	പാതം	പരിചാരികയ് ്	നൽകി	അവേളാടു	േറാഷ്നി	ന ി
പറ ു.	പിെ 	തിരി ു	 ല ്മണേനാടായി	 േചാദി .	 "ഇേ ാൾ
എ െനയു ?്"
"എെ 	ഇടെ 	േതാളിൽ	ഇെ ാഴും	വ ാെത	തരി ്."
"അത്	േവദനാസംഹാരി	കാരണമാണ്."
"എ ാൽ	അെതനി ുേവ ."
"എനി റിയാം,	 എതകടു 	 േവദനയും	 നീ	 സഹി ുെമ ്.
പേ ,	നീ	എതനാൾ	എെ 	േരാഗി	ആയിരി ുേമാ	അതയും	കാലം
എെ 	മരു ും	കഴി ാെത	പ ി ."
"നീ	ഒരു	വേല ിെയേ ാെല	സംസാരി ു ു.	ല മണൻ	ചിരി
െകാ 	്പറ ു.
"ഞാൻ	നിെ 	ചികി ി ു 	ആളാണ്.	 േരാഷ്നി	 ല ്മണെ
ൈകയിൽ	 െക ിയിരു 	 സർ നിറമു 	 രാഖി	 സ്േനഹേ ാെട
േനാ ി.	 േരാഷ്നി	 പരിചാരികേയാട്	 േപാകുവാൻ	 ആവശെ .
പിെ 	 അവൾ	 ല ്മണെ 	 കിട യുെട	 അരികിേല ്
േചർ ുനി ു.
"നിെ 	 സേഹാദര െള ാം	 മി വാറും	 സമയം
ഇവിെട െ യായിരു ു.	 നിെ 	 അ യുമു ായിരു ു.



ഇളയ യും	 നിെ 	 കാണാൻ	 എ ും	 വ ിരു ു.	 പേ ,	 നിെ
ഏ ൻ	 രാമൻ	 ഒരു	ആഴ്ച	 മുഴുവനും	 െകാ ാര ിേല 	് േപാകാൻ
വിസ തി െകാ ്,	ഇവിെട	നിെ 	 മുറിയിലായിരു ു.	ഞ ള െട
പരിചാരികമാർ	െചേ 	േജാലികള ം	അവനാണ്	െചയ്തത.്'
"എനി റിയാം,	അവെനെ 	േജഷ്ഠനാണ്."
"ഒരു	രാതി	നിെ 	പരിേശാധി ുവാൻ	ഞാൻ	വരുേ ാൾ	അവൻ
ഉറ ിൽ	സംസാരി ു ത	്ഞാൻ	 േക .	 'എെ 	പാപ ൾ ,്
എെ 	 അനുജെന	 ശി ി രുത്,	 എെ 	 ശി ി ു’	 എ ാണ്
അവൻ	പിറുപിറു ത്...."	േരാഷ്നി	പറ ു.
"എ ാകാര ിനും	 േജഷ്ഠൻ	 സയം	 കു െ ടു ുകയാണ്."
എ ാവരും	 േചർ 	 േജഷ്ഠെ 	 ജീവിതെ 	 നരകമാ ി."
ല ്മണൻ	പറ ു.
ല ്മണൻ	പറ ുവരു െതെ 	്േരാഷനി ്	മന ിലായി.
"ന ുെട	 പരാജയ ിന്	 േജഷ്ഠൻ	 എ ിെന	 കാരണമാകും?
േജഷ്ഠൻ	അ ്	 ജനി ിേ യു .	 ന ൾ	 ല േയാട്	 േതാൽ ാൻ
കാരണം	ന ൾ	അ ്	േമാശമായി	യു ം	െചയ്തതുെകാ ാണ്.
"ല ്മണ	നീ	ഒ ും....	"
"അപശകുനം,	 ശപി െ ത്!	 എ ി െന	 അവെ 	 േമൽ
ചാർ ാ 	 എ ു	 പരിഹാസമാണ്	 ഇനിയു ത?്	 എ ി ം
േജഷ്ഠൻ	ശ നും	ദൃഢചി നായും	തുടരു ു.	അവൻ	ആെരയും
െവറു ു ി .	 ആേരാടും	 െവറു 	 കാണി ു ി .	 ജീവിതകാലം
മുഴുവൻ	 േലാകേ ാടുമുഴുവൻ	 േദഷ ിൽ	 െപരുമാറാമായിരു ു.
പേ ,	 അവൻ	 േശഷ്ഠമായ	 ജീവിതമാണ്	 െതരെ ടു ത.്
ഒരി ലും	അവൻ	ക ം	പറയി ."	ല ്മണൻ	കരയുകയായിരു ു.
"എ ി ം	എനി ുേവ ി	ഒരി ൽ	മാതം	അവൻ	ക ം	പറ ു."
അനുവാദമി ാെത	 ഞാൻ	 ഒരു	 രാതിയിൽ	 കുതിരസവാരി
െച കയായിരു ു.	ഞാൻ	 വീണു	 ന 	 മുറിവുപ ി.	 എെ 	അ
വ ാെത	േദഷ െ .	പേ ,	േജഷ്ഠൻ	എെ 	സഹായി ാൻ	ക ം
പറ ു.	എെ 	അ 	 േജഷ്ഠെന	വിശസി .	കാരണം,	 േജഷ്ഠൻ
ഒരി ലും	ക ം	 പറയി ."	 പേ ,	ക ം	 പറ തിലൂെട	സ ം
ആ ാവിെന	 കള െ ടു ിെയ ്	 േജഷ്ഠെ 	 മന ിൽ
േതാ ി ാണും.	 അത്	 എെ 	 അ യുെട	 വഴ ുകളിൽ	 നി ും
എെ 	ര ി ുവാനായിരു ു.	ജന ൾ	അവെന."
ക ീർ	 അവെ 	 കവിളിലുെട	 ഒഴുകിെ ാ ിരു ു.	 േരാഷ്നി
ല ്മണെന	െമെ 	െതാ ്	അവെ 	ക നീർ	തുട .
"ഒരു	 കാലംവരും,	 അ ്	 േലാകമറിയും	 അേ ഹെമത
മഹാനാെണ 	് സൂര െന	 എ ാലവും	 മറ വയ് ുവാൻ
കാർേമഘ ൾ ാകി .	ഒരു	ദിവസം	അവ	മാറുകയും	സത പകാശം
ജലി ുകയുംെച ം.	 എ ാവരും	 അ റിയും,	 എെ 	 േജഷ്ഠൻ



എത	മഹാനാെണ ്."	അവൻ	വീ ും	കരുേ ാെട	പറ ു.
"അെതനി ്	േനരെ 	അറിയാം".	േരാഷ്നി	െമെ 	പറ ു.

മ ര	 അവരുെട	 കാര ാലയ	 മുറിയുെട	 ജാലക ിനരികിൽ
നില ുകയായിരു ു.	അവരുെട	 െകാ ാരസദൃശമായ	 വസതിയുെട
ഒരു	 അ ായി ാണ്	 കാര ാലയം	 പണികഴി ിരു ത്.
അതിേനാടുേചർ 	 ഉദ ാനം	 ചകവർ ിയുേടതുമായി	 താരതമ ം
െചയ്താൽ	 െചറുതാെണ ിലും	 മേനാഹരമായിരു ു.	 മ രയുെട
ഭവനവും	 ഒരു	 കു ിൻ	 മുകളിലായിരു ു.	 രാജെകാ ാരം
ിതിെച 	 കു ിെന ാൾ	 െചറുെത ിലും,	 ആ	 ഭവനം

അവർ ്	സമൂഹ ിലു 	 ാനം	പതിഫലി ി ു ു ായിരു ു.
അവർ	വളെര	മിടു ിയായ	ഒരു	ക വട ാരിയായിരു ു.	സപ്ത
സി ുവിെല	 വ ാപാരവിരു 	 മേനാഭാവം	 കാരണം	 അവർ ്
സ ു ായി ം	 സമൂഹ ിൽ	 താഴ് 	 ാനംമാതമാണ്
ലഭി ത്.	എ ാൽ,	അതവരുെട	മുഖ ുേനാ ി	പറയാൻ	ആർ ും
ൈധര മി ായിരു ു.	 പേ ,	 ആള കൾ	 തെ 	 എ ാണ്
വിളി ു െത ്,	അവർ റിയാമായിരു ു.	 "പരേദശി	 രാ സൻ
രാവണെ 	പൂഴ് ിെവ കാരി	േവല ാരി!'	സതെമ ാെണ ാൽ
സപ്തസി ുവിെല	 പുറംവ ാപാര ിനു 	 കു ക
രാ സരാജാവായ	 രാവണനായിരു ു.	 അതിനാൽ	 ല യിെല
വ ാപാരികള മായി 	് ക വടം	 നട ുക	 എ തു	 മാതമായിരു ു
എ ാ	വ ാപാരികള െടയും	േപാംവഴി.	ഈ	കരാർ	സപ്ത ി	 വിെല
രാജാവ്	 അംഗീകരി ിരു ി .	 അതിനാൽ,	 രാവണനുമായി
വ ാപാര ിേലർെ ടു 	 വ ാപാരികൾ ്	 ദുഷ്േപര്
േകൾ ാനിടയായി.	 ഈ	 െവറു 	് കൂടുതൽ	 അനുഭവി തും
മ രയായിരു ു.	എ ാൽ,	ഇ രം	എതിർ കെളാ ും	അവരിൽ
ഒരു	ചലനവും	ഉ ാ ിയി .	ദരി ദകുടുംബ ിൽ ിറ 	അവൾ ്,
വളെര	 െചറു ിൽ	 വസൂരി	 പിടിെപ .	 അതിെ 	 കലകൾ
മുഖ ുനി ്	 മാ ി .	 പതിെനാ ാം	 വയ ിൽ	 തളർവാതവും
ബാധി .	 അതിെ 	 ല ണ ൾ	 മാെ ിലും	 അവരുെട
വലതുകാൽ	 ഭാഗികമായി	 തളർ ുേപായി.	 ഇരുപതാം	 വയ ിൽ
ൈവകല ം	കാരണം	ഒരു	സുഹൃ ിെ 	വീ ിെല	മ ാവിൽ	നി ും
െത ിവീഴുകയും	 ശരീര ിെ 	 പിൻഭാഗം	 ബീഭ മാംവിധം
വിരൂപമാവുകയും	 െചയ്തു.	 നികൃഷ്ടമായ	 രീതിയിൽ	 മ ര
അപഹസി െ ിരു ു.	 േകാസലരാജ ്
രാജകുടുംബാംഗ ള െട	 എ ാ	 രാജകീയ	 െചലവുകള ം
വഹി ുവാനു 	 പണം	 അവള െട	 ക ിലു	 ായിരു ു.



അ ാരണ ാൽ	അളവ ശ ിയും	സാധീനവും	അവൾ	േനടി.
"ത ുരാ ി.	 എ ിെന ുറി ാണ്	 പറയാൻ	 േപാകു ത്?"
അവരുെട	അരികിൽനി ും	ആദരപൂർവം	ദൃഹ 	േചാദി .
മ ര	 െഞാ ിനട ്	 േമശ രികിേല 	് വ ്	 തനി ുേവ ി
പേതകം	 നിർ ി െ 	 കേസരയിലിരു ു.	 ദൃഹ 	 പതുെ 	 മു
കു ി	അവരുെട	അരികിലിരു ു.	അവർ	 ര ുേപരും	 മാതമാണ്
കാര ാലയ ിലു ത്.	അതുെകാ 	്അവർ	സംസാരി ത്	 മ ാരും
േക ി .	 അവരുെട	 നി ബ്ദതയുെട	 കാരണം	 അയാൾ ്
മന ിലായി.	പേ ,	ഭയംകാരണം	അയാെളാ ും	മി ിയി .
"അറിേയ െതാെ 	ഞാൻ	അറി ു.	എെ 	 മകൾ	 േരാഷനി,
രാജകുമാര ാരുെട	 സഭാവെമ ാം	 അറിയാെതയാെണ ിലും
എേ ാടു	 െവളിെ ടു ി.	 അെ ുറി 	 കാര മായി
ഞാനാേലാചി .	 ഭരതനാകും	 നയത കാര ള െട	 േമൽേനാ ം,
രാമൻ	നഗര ിെല	സമാധാന	പാലന ിെ യും."	മ ര	പറ ു.
ദഹ 	അതുേക 	അദ്ഭുതെ .	"ത ുരാ ി,	രാജകുമാരൻ	രാമെന
ഇഷ്ടെ ടാൻ	തുട ിെയ ാ	എനി ്	േതാ ു ത്..."
മ സാമാജ ള മായി	 ബ ള ാ ാൻ	 അേയാ യിെല
ഒരു	 രാജകുമാരനു 	 ഏ വും	 മിക 	 അവസരമാണ്
നയത കാര ൾ.	 അതിലൂെട	 അവന്	 ശ മായ
അടി റയു ാ ുവാൻ	 സാധി ും.	 ഇെ ാഴും	 േമൽേ ായ്മ
അേയാ ു	 തെ യാണ്.	 പ ു ായിരു 	 ശ ി	 ഇേ ാൾ
അേയാ ിെ ിലും	 മ രാജാ ാരുമായി
ബ മു ാ ു ത്	ഗുണകരമായിരി ും.
േനെര	 മറി 	് സമാധാനപാലകെ 	 പദവി	 ഒരു	 രാജകുമാരെന
സംബ ി 	ന 	പരിശീലന ളരി	ആയിരി ി .	കു കൃത ള െട
എ ം	വളെര	കൂടുതലാണ്.	നീതിന ായ	വവ 	വളെര	േമാശമാണ്.
സ രായവർ	 സുര ാ	 ഏർ ാടുകൾ	 സയം	 െച ു.	 ദുരിത
മനുഭവി ു ത്	 ദരി ദരാണ്.	 കു ഴി 	 ഈ	 അവ ്	 ഒരു
പരിധി	 വെര	 ജന ൾ	 തെ യാണ്	 കാരണം.	സമൂഹ ിെല	 ഒരു
െചറിയ	 ശതമാനം	 നിയമെ 	 അനുസരി ാതിരു ാലും
നിയമവവ 	 സംര ി 	 െകാ ുേപാകാൻ	 സാധി ുെമ ്
ഒരി ൽ	 വസിഷ്ഠഗുരു	 പറ ു.	 പേ ,	 ബഹുഭൂരിപ ം
നിയമെ 	 ആദരി ാെതവ ാൽ	 ഒരു	 സംവിധാന ിനും
കലാപ േളയും	 വിഭാഗീയതകേളയും	 പതിേരാധി ാനാകി .
അേയാ യിെല	ആള കൾ	 ശി െയ ുറി 	് െത ം	 ഭയ ാെത
എ ാ	നിയമവും	ലംഘി ുകയാണ്.
ഭരതൻ	 നയത ബ ൾ	 ഭംഗിയായി	ൈകകാര ം	 െചയ്താൽ
ദശരഥെ 	 പിൻഗാമിയാകാനു 	 ശ മായ	 നിലയിൽ
അവെന ിെ ടും.	 രാമന്	 കാർ ശ േ ാെട	 കു കൃത െള



നിയ ി ാൻ	സാധി ാൽ,	ജന ൾ	അവെന	 കൂരെന ്	പറ ു
െവറു ും.	 ഇനി	 എെ ിലും	 അദ്ഭുതം	 സംഭവി ്
െപാതുസ തനായാലും	 അടു 	 രാജാവിെന
െതരെ ടു ു തിൽ	 ജന ള െട	 അഭിപായം
കണ ിെലടുേ തി .
"ഓ!	എനി ു	രാമെന	ഇഷ്ടമാണ്	മ ര	പു േ ാെട	പറ ു.
എനി ു	 കൂടുതൽ	 ലാഭം	 കി താണിഷ്ടം.	 ന ൾ	 ശരിയായ
കുതിരെയ	 പി ുണ ാൽ	 ന ുെട	 വ ാപാര ിന്	 അതാവും
ന ായിരി ുക.	 രാമനും	 ഭരതനും	 ഇടയിൽനി 	് ആെര
െതരെ ടു ുെമ ത .	 കൗസല ും
ൈകേകയി ുമിടയിൽനി ്	ആെര	 െതരെ ടു ും	 എ താണ്
പധാനം.	ഏതായാലും	ഒരുകാര ം	തീർ യാണ്.	ൈകേകയി	ജയി ും.
രാമൻ	 പാപ്തനായിരി ാം,	 പേ ,	 അവന്	 ൈകേകയിേയാട്
എതിരിടാനു 	കഴിവി ."
"അെത	ത ുരാ ി..."
"അേതാെടാ ം,	 രാജകുടുംബം	 രാമെന	 െവറു ു ു	 എ ത്
മറ രുത്.	കരാചപയിെല	യു ിെ 	േതാൽവി ്	അവെനയാണ്
പഴിചാരു ത്.	അേ ാൾ	 രാമന്	നെ ാരു	 ാനമുറ ാ ുവാനായി
േകാഴയിന ിൽ	 ന 	 െചലവ്	 വരും.	 പേ ,	 ഭരതെ യാണ്
നയത 	 കാര ള െട	 മുഖനായി	 അംഗീകരി ു െത ിൽ
നമു ്	 കൂടുതൽ	 േകാഴ,	 രാജകുടുംബാംഗ ൾ ്
െകാടുേ ിവരി ."
"ന ുെട	 െചലവുകൾ	 വളെര	 കുറയും."	 ദൃഹ 	 പു ിരിേയാെട
പറ ു.
"അെത,	അത	്ന ുെട	ക വട ിന്	ന താണ്."
"മാതമ ,	 ൈകേകയി	 രാ ി ു	 ന േളാട്	 ന
കട ാടുമു ാവും."
"രാജഗുരു	 വസിഷ്ഠൻ	 അേയാ യിൽനി ും
േപായിരി ുകയാണ്.	 അത്	 ന ുെട	 ല െള	 കൂടുതൽ
എള മാ ും.	 അേ ഹം	 രാജകുമാരൻ	 രാമെന	 ശ മായി
പി ുണയ് ു 	ആളാണ്."
"ഗുരുജി	 എവിെടയാെണ ്	 നീ	 ഇതുവെര	 ക ുപിടി ി േ ാ?
ദീർഘനാേള ്	അേ ഹം,	 എവിെടയായിരി ും	 േപായി ാകുക?
എേ ാഴാകും	അേ ഹം	മട ിവരിക?	നിനെ ാ ും	അറിയിേ .?"
"അറിയി 	ത ുരാ ി.	എേ ാടു	 മി ൂ."	തല്	താഴ്ച ി	ദൃഹ
പറ ു
"നിനെ ിനാണ്	പണം	നൽകി	കൂെടനിർ ിയിരി ു െത ്,
ചിലേ ാൾ	ഞാൻതെ 	ചി ി ാറു ്."
ഒ ും	 പറയാൻ	 ഭയെ 	 ദൃഹ ,	അന ാെത	 നി ു.	അയാേളാട്



അവിെടനി ും	േപാകുവാൻ	മ ര	ൈകെകാ ്	ആഗം	കാ ി.



പതിെനാ ്

"നീ	ഒരു	മിക 	 ഉപൈസന ാധിപനാകും.	കു കൃത ള െട	എ ം
കുറയും.	 കഷ്ട ാടുകൾ	 സഹി ു 	 ന ുെട	 ജന ൾ ്
അതാശ ാസമാകും."	 േറാഷ്നി	 പറ ു.	 അവള െട	 തിള ു
നിഷ്കള മായ	ക കളിൽ	ആേവശം	തുടി നി ു.
നിരാശെന ിലും	ആ നിയ ണം	ൈകെവടിയാ 	രാമെനാ ം
െകാ ാര ിെല	ഉദ ാന ിലായിരു ു	േരാഷനി,	ൈസന ിെല	ഉപ
ൈസന ാധിപനാകണെമ ്	 അവൻ	 ആഗഹി താണ്.	 പേ ,
അവേളാട്	അത	്െവളിെ ടു ിയി .
"അ രെമാരു	 പദവി	ൈകകാര ം	 െച ാൻ	സാധി ുേമാെയ ്
എനി ുറ ി .	 ഒരു	 മിക 	 നിയമപാലകനു	 ജന ള െട	 പി ുണ
ആവശമാണ്."	രാമൻ	പറ ു.
"അത്	നിന ിെ ,്	നീ	കരുതു ുേ ാ?"
രാമൻ	 തളർ 	 ഒരു	 ചിരി	 അവൾ ്	 സ ാനി .	 "േരാഷനി,
എനി റിയാം,	 നീ	 നുണ	 പറയിെ ്.	 നീ	 ചി ി ു ുേ ാ
ജന െളെ 	 പി ുണ ുെമ ്?	 ല േയാടു 	 പരാജയ ിന്
എ ാവരും	എെ യാണ്	പഴി ു ത.്"
േരാഷ്നി	 കുറ കൂടി	 അവനടുേ 	് നീ ി	 സതസ മായി
പറ ുതുട ി.	 "നീ	 രാജകുടുംബാംഗ േളാേട	 ഇടപഴകിയി
രാമാ.	പിെ 	ഞ െളേ ാെല	ഉ 	പമാണിമാേരാടും.	അവർ	നിെ
ഇഷ്ടെ ടു ി .	പേ ,	മെ ാരു	അേയാ യു ്	രാമാ...	 'ശരിയായ
ല ു'	 ജനി ാ 	 പാവ ൾ	 വസി ു ിടം.	 അവർ ും

പമാണിമാർ ുമിടയിൽ	സൗഹൃദം	എെ ാ ി .	 പമാണിമാർ	 ഭഷ്ട്
ക ്പി ു 	 ആേരാടും,	 അത്	 രാജകുടുംബ ിൽനി ു
ഒരാേളാടായാലും	 അവർ ്	 സഹതാപമു ാവും.	 പമാണികൾ
നിെ 	 ഇഷ്ടെ ടു ിെ ിൽ	 സാധാരണ	 ജന ൾ	 നിെ



ഇഷ്ടെ ടും.	അവർ	നിെ 	അനുസരി ുകയും	അനുഗമി ുകയും
െച ം"
രാജകീയ	 സൗകര ൾ	 തീർ ,	 കുമിള ു ിൽ	 ജീവി
പരിചയേമ	രാമനു .	പേ ,	ഈ	സാധത	അവെന	അ ര ി .
"ന െളേ ാലു വർ	യഥാർ 	 േലാക ിേല ു	കാലൂ ാറി .
അവിെട	 എ ാണ്	 നട ു െത ്	 നമു റിയി .	 സാധാരണ
ജന ള മായി	 ഞാനിടപഴകിയി ്.	 അവെര	 ന ായി
മന ിലാ ാൻ	എനി ു	സാധി െവ ു	ഞാൻ	കരുതു ു.	നിെ
െവറു ു തിലൂെട	 പമാണിമാർ	 നിന 	് ഉപകാരമാണ്
െചയ്തിരി ു ത്.	സാധാരണ ാരെ 	 പീതിയാർ ി ുവാനു
അവസരം	 അതുമൂലം	 നിന ്	 ൈകവ ിരി യാണ്.
അവെരെ ാ ു	 നീപറയു ത്	 െച ി ുവാൻ	 നിന ്
സാധി ുെമ ്	എനി ുറ .്	ഈ	 നഗര ിെല	 കു കൃത ൾ
നിയ ി ാൻ	നിന ു	സാധി ുെമ ്	എനി റിയാം.	ഒരുപാട്	ന
കാര ൾ	െച ാൻ	നിന ു	സാധി ും.	എെ 	സേഹാദരാ,	ഞാൻ
നിെ 	വിശസി ു തുേപാെല,	നീ	നി ിൽ	സയം	വിശസി ൂ."

ഒരുവർഷ ിനു ിൽതെ 	 രാമൻ	 െകാ ുവ
പരിഷ്കാര ള െട	ഫലം	കാണാൻ	തുട ി.	ഏ വും	പധാനെ 	ഒരു
പശ്നെ 	 അവൻ	 ആദേമ	 ൈകകാര ം	 െചയ്തു.	 ജന ളിൽ
മി വാറും	 േപർ ്,	 നിയമ െള ുറി റിയി ായിരു ു.
സ്മൃതികൾ	 എ 	 നിയമ	 പുസ്തകെ ുറി ്	 ചിലെരാ ും
േക ി േപാലുമി .	 അതിെനാരു	 കാരണമു ായി	 രു ു.
നൂ ാ ുകളായി	 കു ുകൂടി ിട 	 വിരു 	 നിയമ ൾ
ഉൾെ ാ 	ഒരുപാട്	നിയമ ൾ	അതിലു ായിരു ു.
വളെര	 പചാരമു 	ഒ ാണ്	മനുസ്മൃതി.	പേ ,	അതിന്	ഒരുപാട്
വ ാഖ ാന ള ത്	അധികമാർ ുമറിയി .	യാ വല്ക 	 സ്മൃതി
നാരദസ്മൃതി,	 ആപസ്തംഭ	 സ്മൃതി,	 യമസ്മൃതി,	 വ ാസസ്മൃതി,
അ െന	 കുറ ്.	 ജന ൾ ്	 കൂടുതൽ	 പരിചയമു
നിയമ ളിെല	 പസ ഭാഗ ൾ	 പരിഷ്കരി രീതിയിൽ
സമാധാനപാലകർ	 നട ിലാ ി.	 അവരവർ	 ജനി
സമുദായ ിനനുസരി 	 നിയമ ൾ	 പതിപാദി ു
സ്മൃതികെള ുറി ്	 രാജസദ ിെല	 ന ായാധിപ ാർ	 കുറ
മന ിലാ ിയിരു ു.	 നിയമപാലകർ	 ഒരു	 സ്മൃതിയിെല
നിയമമനുസരി 	 കു വാളികളായി	 ചിലെര	 പിടികൂടും.
ന ായാധിപ ാർ	 മെ ാരു	 സ്മൃതിയിെല	 നിയമമനുസരി ്	 അവെര
ശി ി ുകേയാ	 വി യ ുകേയാ	 െചയ്തേ ാൾ	 കാര ൾ



വഷളായിരു ു.	 ആെകെയാരു	 ആശയ ുഴ മായിരു ു	 ഫലം.
കു വാളികൾ	 സമൃതികളിെല	 ൈവരു	 ള ം	 പഴുതുകള ം
പരമാവധി	 ചൂഷണംെചയ്ത	് ര െ ടും.	 നിയമം	 എെ ും,
നിയമലംഘനെമ ാെണ ും	 തിരി റിയാ തിനാൽ
നിരപരാധികെളെ ാ 	്തടവറ	നിറയാൻ	തുട ി.
നിയമെ 	ലളിതമാ ി	ഏകീകരി ണെമ ്	രാമന്	മന ിലായി.
അേ ഹം	 സ്മൃതികൾ	 പഠി .	 യു ിപൂർ മു തും,	 ലളിതവും
കാലഘ ിന്	 അനുേയാജവുമായി 	 നിയമ െള	 വളെര
ശ ാപൂർവം	 െതരെ ടു ു.	 ആ	 നിയമ ൾ	 അേയാ െയ
നിയ ി ും.	 മ 	 എ ാ	 സ്മൃതികള ം	 കാലഹരണെ തായി
തീരുമാനി െ .	 നിയമ ൾ	 ശിലാപാളികളിൽ	 െകാ ി,
അേയാ യിെല	 എ ാ	 േ ത ളിലും	 ാപി .	 അവയുെട
അടിയിൽ,	 "നിയമെ ുറി 	അറിവി	 ായ്മ	ര െ ടാനു
വഴിയ "	എ ും	െകാ ിവ .	ഈ	നിയമ ൾ	എ ാ	പഭാത ിലും
ഉറെ 	 വിളംബരം	 െച ാൻ	 നഗരവിളംബര ാെര	 ച ംെക ി.
നിയമസംഹിതകൾ	എ ാവർ ും	പരിചിതമാകാൻ	കുറ 	കാലേമ
േവ ിവ ു .
സാധാരണ	 ജന ൾ	 രാമന്	ആദരപൂർ മായ	 ാനം	 നൽകി.

'നീതി	ദാതാവായ	രാമൻ!'
കുറ കൂടി	 വി വകരമായിരു ു	 രാമെ 	 ര ാമെ
പരിഷ്കാരം.	 നിയമം,	 ഭയേമാ	 പ േഭദേമാ	 കൂടാെത
നട ിലാ ുവാനു 	അധികാരം	 രാമൻ	നിയമപാലകർ ്	നിൽകി.
ഒരു	 ലളിതമായ	 കാര ം	 രാമന്	 മന ിലായി.	 സമാധാനപാലകർ ്
സമൂഹ ിെ 	ബഹുമാനം	ആവശമാണ്.	അത്	േനടിെയടു ാനു
അവസരം	പ ി ായിരു ു.	നിയമം	ലംഘി ു 	ആർെ തിെരയും
അവർ	എത	 ഉ തേരാ,	 പതാപികേളാ	ആയിരു ാലും	 യാെതാരു
സംശയവുമി ാെത	 നടപടിെയടു ാൻ	 സാധി ാെല,	 അവെര
സമൂഹം	ആദരി ുകയും	 ഭയെ ടുകയും	 െച .	 നിയമം	തനി ും
ബാധകമാെണ ്	രാമൻ	ആവർ ി 	േബാധ െ ടു ി.
ഒരി ൽ,	സ 	 കഴി ു	 േകാ യുെട	 വാതിലുകൾ	അട തിന്
േശഷം,	 രാമൻ	 നഗര ിേല ്	 മട ുകയായിരു ു.	 െകാ ാരം
കാവൽ ാരൻ	 രാജകുമാരെന	 ക ു	 വാതിൽതുറ ു.	 നിയമം
ലംഘി തിന്	 രാമൻ	 അയാെള	 കു െ ടു ുകയും	 രാതി
ആർ ുേവ ിയും	വാതിൽ	തുറ രുെത 	താ ീതും	നല്കി.
പിേ ു	 പഭാതം	 വെര	 രാമൻ	 നഗരവാതിലിന്	 പുറ ു
കിട ുറ ി.	 അേയാ യിെല	 രാജകുടുംബാംഗ ൾ	 ഇ ാര ം
അറി ി ം	 മന ർവം	 അവഗണിെ ിലും	 സാധാരണ ാർ
ഇ ാര ം	മാസ േളാളം	പറ ുനട ു.	നിയമപകാരം	പിടികൂടു
രാജകുടുംബാംഗ ൾ	 നിയമപാലകെര



ഭീഷണിെ ടു ിെയ റി ാൽ	 അതിൽ	 രാമൻ	 ഇടെപടു ത്
പമാണിമാെര	 െചാടി ി .	 അവർെ തിെര	 കു ം	 ചാർ ു ത്
അവെര	 അ ര ി .	 ഒരു	 ദയാദാ ിണവും	 അവിെടയിെ ്
അവർ ്	െപെ ു	മന ിലായി.	രാമേനാടു 	അവരുെട	വിേദഷം
ഇര ിയായി.	 അവർ	 അവെന	 ഏകാധിപതി	 എ ും
അപകടകാരിെയ ും	വിളി ാൻ	തുട ി.	പേ ,	അേയാ യിെല
മൂ 	രാജകുമാരെന	ജന ൾ	കൂടുതൽ	സ്േനഹി ുവാൻ	തുട ി.
കു വാളികെള	 ഒ ുകിൽ	 തടവറയിൽ	 ഇടുകേയാ	 അെ ിൽ
വധശി 	 നൽകുകേയാ	 െച തിലൂെട	 കു ള െട	 എ ം
െപെ ു	 കുറയുവാൻ	 തുട ി.	 നിരപരാധികെള	 െപെ ു
കു വിമു രാ ി,	 നഗരം	 പതുെ 	 സുര ിതമായി.
രാതികാല ളിലും	 സ്തീകൾ ും	 ൈധരപൂർവം	 പുറ ിറ ി
യാതെച ാെമ 	 ിതിവ ു.	അവരുെട	ജീവിത ിലു ായ	ഈ
മാ ൾ 	്അവർ	രാമെന	പുകഴ് ി.
രാമൻ	ഒരു	വീരനായകനായി	മാറാൻ	പിേ യും	വർഷ ൾ	േവ ി
വ ു.	 പേ ,	 രാമൻ	 യാത	 ആരംഭി കഴി ിരു ു.
സാധാരണ ാരായ	 ജന ൾ ിടയിൽ	 ഒരു	 ന തം
മി ിെ ളിയുകയായിരു ു.

"എെ 	േമാേന,	നീ	ഒരുപാട്	ശതു െള	ഉ ാ ുകയാണ്.	നിയമം
നട ാ ുേ ാൾ	നീ	ഇത	കർ ശനാകേ ."	കൗസല 	പറ ു.
രാജകുടുംബാംഗ ളിൽനി ും	 നിര രം	 പരാതികൾ
കി ിയേ ാൾ	 കൗസല 	 രാമെന	 മുറിയിേല ു	 വിളി ി .	അവെ
ഈ	ആേവശം,	 രാജസദ ിെല	 മി ത െള ുടി	 നഷ്ടമാ ുെമ ്
അവർ	ഭയ ു.
"നിയമപാലന ിൽ	ഒരി ലും	പ േഭദം	കാണി ാനാകി േ ,
എ ാവർ ും	 നിയമം	 ഒരുേപാെല	 ബാധകമാണ്.	 പഭു ാർ ്
അതിഷ്ടമെ ിൽ	 അവർ	 നിയമം	 ലംഘി ാതിരി െ ."	 രാമൻ
പറ ു.
"ഞാൻ	 നിയമെ ുറി 	 രാമാ,	 ചർ െച ത്.
ൈസനാധിപൻ	മൃഗാസെ 	ഒരു	സഹായി ു	ശി 	വിധി തിലൂെട
പിതാവ്	 ദശരഥെന	 സേ ാഷി ി ാെമ ു	 നീ	 കരുതിെയ ിൽ,
നിന ു	 െത ി.	 അേ ഹം	 ൈകേകയിയുെട	 വരിധി ു ിൽ
മയ ിയിരി ുകയാണ്."
ദശരഥൻ	 വിഷാദേരാഗ ിേല ്	 കൂ കു ിയേതാെട
ൈസന ാധിപനായ	 മൃഗാസൻ	 കൂടുതൽ	 ശ ിയാർ ി ിരു ു.
ൈകേകയിേയാട്	 വിേരാധമു 	എ ാവരും	കാ ിെല േപാെല



അയാള െട	 ചു ം	 ഒ ിനി ു.	 തെ 	ആശിതർ,	എത	 വലിയ	കു ം
െചയ്താലും	സംര ി ു തിലൂെട	അയാൾ	അവരുെട	വിശ ാസം
പിടി പ ി.	തെ 	താൽപര ൾ ്	 വിരു മായ,	താേ ാ ി ം
നിറ 	 അയാള െട	 െപരുമാ ം	 ൈകേകയി ്	 തീെര
ഇഷ്ടമ ായിരു ു.	 ആ	 അനിഷ്ടം	 തെ 	 േസനാധിപേനാടു
ദശരഥെ 	െപരുമാ െ യും	സാധീനി ിരു ു.
പാവെ 	 ഗാമീണരുെട	 ലം,	അനധികൃതമായി	മൃഗാസെ 	ഒരു
കൂ ാളി	 കേ റിയിരു ത,്	 നിയമം	 ഉപേയാഗി ്	 രാമൻ	 തിരി
പിടി ുകയു ായി.	 അതിനു	 പുറെമ,	 ശ നായ	 േസനാധിപെ
സഹായികേളാട്	 ആരും	 െച ാൻ	 ൈധരെ ടാ തര ിൽ	 ആ
സഹായി 	്പിഴശി 	നൽകാനും	രാമൻ	തേ ടം	കാണി .
"ൈസനാധിപൻ	 മൃഗാസെ യും	 ൈകേകയി	 അ യുെടയും
രാഷ് ടീയ ിൽ	 എനി ു	 താത്പര ം	 േതാ ിയി ി .	 പെ ,
അയാള െട	കൂ ാളി	നിയമം	ലംഘി .	അതുമാതമാണ്	കാരണം."
"രാജകുടുംബാംഗ ൾ	അവർ ിഷ്ടമു തുെച ം	രാമാ..."
"ഇ .	ഞാനതു	സ തി ി ."
"രാമാ....!"
"അേ ,	 പവൃ ിെകാ ്	 ആർ ിേ താണ്	 കുലീനത ം.
അതാണ്	ആര ാരുെട	 മാർ ം.	അത്	 ജ ംെകാ ്	 േനേട ത ,
കർ ംെകാ ്	 േനേട താണ്.	 പഭുത ം	 എ ത്	 വലിയ
ഉ രവാദിത മാണ്.	ഒരു	ജ ാവകാശമ ."
"രാമ,	 നീ	എ ാ	 മന ിലാ ാ ത?്	ൈസനാധിപൻ	 മൃഗാസൻ
മാതമാണ്	 ന ുെട	 ഒരു	 മി തം.	 മ 	 എ ാ	 ശ രായ
പഭു ാരും	ൈകേകയിയുെട	 താവള ിലാണ്,	അയാൾ	 ഒരാൾ
മാതമാണ്	അവർെ തിെര	നിൽ ു ത.്	മൃഗാസനും	അയാള െട
ക ികള ം	 നമുെ ാ ം	 നിൽ ു ിടേ ാളം	 ന ൾ
സുര ിതരാണ്."
"നിയമ ിെ 	മു ിൽ	എ ാവരും	തുല രാണ്."
തെ 	 ഉ ിെല	 അസ ത	 കഴിയു ിടേ ാളം	 അട ാൻ
കൗസല 	 ശമി .	 "നിന റിയാേമാ,	 നിന ുേവ ി	 പി ുണ
ഉ ാ ാൻ	 ഞാൻ	 എത	 ബു ിമു ുെ ?്	 ല യുമായു
പരാജയ ിന്	എ ാവരും	നിെ യാണ്	കു െ ടു ു ത്."
അവരുെട	 സംഭാഷണ ിനിടയിൽ	 െപാടു െന	 കന
നി ബ്ദത	 കട ുവ ു.	 കൗസല 	 അനുര ന ിെ 	 രീതിയിൽ
പറ ു	 തുട ി.	 "എെ 	 കുേ 	 അത്	 െത ാെണ 	 ഞാൻ
പറ ത്.	 പേ ,	 ന ൾ	 കുറ കൂടി	 പാേയാഗികമായി
ചി ി ണം.	നിന ു	രാജാവാകേണാ,	േവ േയാ?"
"ഒരു	ന 	രാജാവാകാൻ	എനി ാ ഗഹമു .്	അ െനയെ ിൽ
ആകാതിരി ാനാണ്	ഞാനിഷ്ടെ ടു ത.്"



എ ു	 പറയണെമ റിയാെത	 പലവിധ	 വികാര ളാൽ	 കൗസല
തെ 	 ക കൾ	 അട .	 "രാമാ	 നീ	 നിെ 	 സ ം
ഭാവനാേലാക ാണ്	 ജീവി ു ത്.	 പാേയാഗികമാകാനായി	 നീ
പഠിേ ിയിരി ു ു.	 നിെ 	 ഞാൻ	 സ്േനഹി ു ു.	 നിെ
സഹായി ാൻ	മാതമാണ്	ഞാൻ	ശമി ു ത്."
"അേ ,	 അ 	 എെ 	 സ്േനഹി ുെ ിൽ	 എെ
മന ിലാ ണം."	 ശാ നായി ാണ്	 രാമൻ	 സംസാരി െത ിലും
അവെ 	 ക കളിൽ	 ദൃഢനി യം	 െതളി ുകാണാമായിരു ു.
'ഇെതെ 	ജ ഭൂമിയാണ്,	എെ 	ജ നാട്.'	എെ 	േസവന ിലൂെട
ഈ	നാട്	െമ െ ടണം.	എെ 	ധർ ം	എനിെ ിെനയും	െച ാം,
രാജാവായിേ ാ,	മുഖ 	നിയമപാലകനായിേ ാ,	അത 	ഒരു	സാധാരണ
ഗാമീണനായിേ ാ."
"രാമാ	നിന റിയി ."
ഒരു	വലിയ	വിളംബരശബ്ദം	കൗസലയുെട	വാ ുകെള	 ഭ ി .

"അേയാധയുെട	മഹാരാ ി,	ൈകേകയി	എഴു ു'
രാമൻ	 െപെ 	്എഴുേ നി ു.	കൗസലയും.	 രാമൻ	അ െയ
ഒളി ുേനാ ി.	 അ യുെട	 ക ിെല	 േദഷ ം	 അവൻ	 ശ ി .
ൈകേകയി	 ൈകകു ിെ ാ 	് കട ുവ ു.	 "നമസ്കാരം
േജഷ്ഠ ി,	 േജഷ്ഠ ി	 മകെനാ ം	 െചലവിടു 	ഈ	 സമയ ,്
ഞാൻ	കട ു	വ ു	ശലെ ടു ു തിൽ	എേ ാടു	 മി ു."
"അത്	സാരമി 	ൈകേകയി,	എേ ാ	 പധാനെ 	കാര മുെ ്
എനി ുറ ാണ്."	കൃതിമമായ	വിനയേ ാെട	കൗസല 	പറ ു.
"അെത,	ഉ .്"
െപെ ്	അവർ	രാമനു	 േനെര	തിരി ു."അ ൻ	ഒരു	നായാ ിന്
േപാകാൻ	തീരുമാനി ിരി ു ു	രാമാ..."	ൈകേകയി	പറ ു.
"നായാ ിേനാ?"	അതിശയേ ാെട	രാമൻ	േചാദി .
ഒരി ൽേ ാലും	 അ ൻ	 നായാ ിനു	 േപായത	് രാമെ
ഓർ യിലി .	 യു ിൽ	 സംഭവി 	 മുറിവ്,	 മിക 	 ആ
േവ ാരെ 	ജീവിത ിൽ	നി ും	നായാ ിൽനി ുകി 	െചറിയ
സേ ാഷെ േ ാലും	ഇ ാതാ ിയിരു ു.
"അെത,	 എനി ു	 പിയെ 	 മാനിറ ി	 കുറ 	 കി ണെമ ു ്.
എനി ു	ഭരതെന	അേ ഹ ിെനാ ം	അയ ാമായിരു ു.	പേ ,
നിന റിയാമേ ാ,	ഭരതൻ	ഒരു	നയത 	ദൗതവുമായി	 ഭാംഗയ് ്
േപായിരി ുകയാണ്.	 ഈ	 ശമകരമായ	 ഉ രവാദിത ം	 നിെ
ഏൽ ി ാെമ ു	ഞാൻ	വിചാരി ു ു."
രാമൻ	 െമെ െയാ ു	 പു ിരി .	 ദശരഥെന
സംര ി ുവാനാണ്	 താൻ	 കുെടേ ാകാൻ	 ൈകേകയി
ആവശെ ടു ത.്	അ ാെത	മാനിറ ി	കി ാെനാ ുമ .	ൈകേകയി
ഒരി ലും	 െപാതു ല ളിൽവ ്	 ദശരഥെന	 അധിേ പി



സംസാരി ാറി .	അവെര	സംബ ി ിടേ ാളം	 രാജകുടുംബവും
െപാതുേവദിയായിരു ു.	 രാമൻ	 ൈകകൾ	 കൂ ി	 പറ ു
"െചറിയെ ,	 അെതനി ു 	 ബഹുമാനമായി	 ഞാൻ
കണ ാ ു ു."
"ന ി...	"ൈകേകയി	പു ിരി െകാ ു	പറ ു.

"അവൾ	 എ ാ	 അവിെട	 െച ത?്	 ദശരഥൻ
കാർ ശ േ ാെട	േചാദി .
ൈകേകയിയുെട	 അ ഃപുര ിെല	 വിളംബര ാരൻ
കൗസലയുെട	 വരവ്	 വിളി പറ ു.	 ദശരഥനും	 ൈകേകയിയും
കിട യിൽ	 ചാ ിരു ു.	 ൈകേകയി	 ദശരഥെ 	 നീളൻമുടി
െചവിയുെട	 പി ിേല ്	 ഒതു ിവ 	 പറ ു.	 "എ ാെണ ിലും,
െപെ ുതീർ ു	മട ി	വരൂ."
"നീയും	 എഴുേ ൽ ു	 എെ 	 പിേയ."	 ദശരഥൻ	 പറ ു.
ൈകേകയി	 അസ യായി,	 ദീർഘനിശ ാസേ ാെട
കിട യിൽനി ും	എഴുേ .	അവർ	തെ 	അംഗവസ്തെമടു ു
േതാളിലി .	 അതിെ 	 ഒര ം	 ചുരു ി	 വലതുക ിലൂെട
ചു ിയി തിനുേശഷം	 ദശരഥെന	 എഴുേ ൽ ാൻ	 സഹായി .
അേ ഹ ിെ 	വസ്തം	േനെരയി ്	അംഗവസ്തം	േതാളി	ലൂെട	ഇ ്
അേ ഹെ 	നട ി	സ ീകരണ	മുറിയിൽ	െകാ ിരു ി.
"രാ ി	 തിരുമന ിെന	അകേ ്	ആനയി ു'	ൈകേകയി
ക ി .
കൗസല 	 ര ു	 പരിചാരികമാേരാെടാ ം	 അകേ ുവ ു.
അവരിൽ	 ഒരാള െട	 ക ിലിരു 	 സർ ളികയിൽ	 ദശരഥെ
ഉടവാള ം	മെ 	പരിചാരകെ 	ക ിൽ	െചറിയ	പൂജാ മു ായിരു ു.
ൈകേകയി	 അതിശയി േപായി.	 ദശരഥൻ	 പഴയതുേപാെല
നി ംഗനായി	നി ു.
"ഏട ി",	ൈകകൾ	കു ിെ ാ ്	ൈകേകയി	വിളി .
"ഒരു	 ദിവസംതെ 	 ര ുതവണ	 േജഷ്ഠ ിെയ	 കാണാൻ
സാധി തിൽ	സേ ാഷി ു ു."
"ൈകേകയി,	 എനി ാണു	 സേ ാഷം.	 നീ	 പറ േ ാ,
മഹാരാജാവ്	 നായാ ിന്	 േപാകു ുെവ ്	 ഞാനാണേ ാ
ആചാരപകാരമു 	ചട ു	കൾ	െചേ ത.്"	കൗസല 	പറ ു.
യാതേപാകു 	 േപാരാളി ്	ആചാരപകാരം	പ മഹിഷി	 ഉടവാൾ
ൈകമാറു 	ചട ്	പ ുകാലം	മുതലു താണ്.
"എെ 	 ക ിൽനി ു	 മഹാരാജാവ്	 ഉടവാൾ
വാ ാ േ ാെഴാെ 	 കാര ള െട	 േപാ ്	 ശരിയായി ി ."



കൗസല 	പറ ു.
ദശരഥെ 	 മുഖ ു ായിരു 	 നി ംഗഭാവം	 െപെ ു	 മാറി.
കൗസലയുെട	വാ ുകൾ	അർ ംവ താെണ 	്മന ിലാ ി,
അേ ഹം	 മുഖം	 ചുളി .	 കരാചപയിേല ു 	 യാതയിൽ
കൗസലയ 	 അേ ഹ ിന്	 ഉടവാൾ	 ൈകമാറിയത്.	 അേ ഹം
പതുെ 	ഒരടി	മുേ ാ 	്വ 	തെ 	പഥമ	പ ി രികിേല ുവ ു.
കൗസല 	പൂജാത 	്പരിചാരകെ 	ക ിൽനി ു	വാ ി.	അത	്ഏഴു
തവണ	 ദശരഥെ 	 മുഖ ിന്	 ചു ം	 ഉഴി ു.	 ത ിൽനി ും
കു ുമെമടു ്	 ദശരഥെ 	 െന ിയിൽ	 േഗാപി ുറിെതാ .
"വിജയിയായി	മട ി	വരൂ..."	അവൾ	പറ ു.
"അേ ഹം	 യു ിനു	 േപാവുകയ 	 േജഷ്ഠ ി."	 ൈകേകയി
അട ി ിരി െകാ ്	ഇടയിൽ	കയറി	പറ ു
"പറ ത്	 പൂർ ിയാ ു	കൗസേല ."	 ദശരഥൻ	ൈകേകയിെയ
അവഗണി െകാ ്	പറ ു.
കൗസല 	 െപെ 	് പരി ഭമി േപായി.	 അവരുെട	 െതാ യിെല
െവ ം	വ ിയിരു ു.	താൻ	പറ ത്	വി ി മാെയ ്	അവർ ു
േതാ ി.	 സുമി തയുെട	 വാ ുകൾ	 േകൾ ായിരു ു.	 പേ ,
ആചാരവാചകം	അവർ	 പൂർ ിയാ ി.	 "വിജയിയായി	 മട ിവരൂ,
അതെ ിൽ	വരികേയ	െച രുത!്"
ഭർ ാവിെ 	ക കളിൽ	െപെ ുക 	തിള ം,	 പതാപേ ാ
െടയും	 േതജേ ാെടയും	 ജീവി ിരു 	 യുവാവായ	 ദശരഥെന
ഓർ ി ി ു തായി	കൗസല ു	േതാ ി.
തെ 	ൈകകൾ	 മുേ ാ 	്നീ ി	 ദശരഥൻ	ആവശെ .	 "എവിെട
എെ 	 ഉടവാൾ?	 കൗസല 	 െപെ ു	 തിരി ു	 പൂജാത ിൽനി ും
ര ു	 ൈകകൾ	 െകാ ും	 ഉടവാെളടു 	് ഭർ ാവിെന
ആചാരപൂർവം	 വണ ി	 അത്	 അേ ഹ ിനുനൽകി.	 ദശരഥൻ
വാൾ	 മുറുെകപിടി 	് ,	 അതിൽനി ും	 ഏേതാ	 ശ ി
ആർജി ുംേപാെല	നി ു.
ൈകേകയി,	 ദശരഥെനയും	 കൗസലെയയും	 േനാ ി	 ഏേതാ
ചി യിലാ ുനി ു.
'ഇത	്തീര് യായും	സുമിതയുെട	പണിയായിരി ണം.	കൗസല ്
ഇ െന	 അസൂതണം	 െച ാനാകി .	 ദശരഥെന	 സഹായി ാൻ
രാമേനാട്	ആവശെ ത്	ഒരു	െത ായിേ ാേയാ...?

രാജകീയ	നായാ ്	ആഴ്ചകേളാളം	നീള 	ഗംഭീരമായ	ഒ ാണ്.	ഈ
യാതയിൽ	 ചകവർ ിെ ാ ം	 െകാ ാര ിൽനി ും	വലിെയാരു
പരിവാരവുമു ാകും.	 അേയാധയുെട	 വട ുഭാഗ ു 	 വലിയ



വന ിനു	 നടുവിൽ	 പണികഴി ി ി 	 താത്കാലിക	 നായാ
ഗൃഹ ിേല 	്ആ	സമയ ു	രാജസദ ം	മാ ം.
അവർ	 എ ിയതിനുേശഷം	 നായാ ിനു 	 ഒരു ളാരംഭി .
അേനകം	 ൈസനികർ	 ഏകേദശം	 അൻപത	് കിേലാമീ ർ
ചു ളവിലായി	വൃ ാകൃതിയിൽ	അതിർ ി	 േപാെല	നിലെകാ ം.
അവർ	 നിർ ാെത	 െച കൾ	 െകാ തിെനാ ം,	 മുേ ാ ്
പതിെയ	നട 	കാടിന്	മ ഭാഗ ു 	വിസ്തൃതമായ	ഭാഗേ ്
മൃഗ െള	 ഒരുമി 	് കൂ ം.	 ചിലസമയം
ജലാശയ ി രികിലാകാമത്.	 േവ യാടു 	 ആ	 േമഖലയിൽ
വ ാണ്	 മൃഗ െള	 ആകമി ുക.	 അവിെട	 ചകവർ ിയും
അേ ഹ ിെ 	 നായാ സംഘവും	 രാജകീയ	 വിേനാദ ിൽ
ഏർെ ടും.
ദശരഥൻ	 െകാ ാര ിെല	 ആന റെ 	 അ ാരിയിൽ
നില ുകയായിരു ു.	 രാമനും	 ല ്മണനും	 അേ ഹ ിന്
പി ിലായി	 ഇരു ു.	 അപതീ ിതമായി	 ഒരു	 കടുവയുെട
പതുെ യു 	 ചീ ൽ	 േക തായി	 ദശരഥനു	 േതാ ി.	 മുേ ാ
കുതി ുവാൻ	 പാ േനാട്	 അേ ഹം	 ക ി .	 താമസിയാെത
ദശരഥെ 	 ആന,	 മ 	 നായാ സംഘ	 ിൽനി ും	 ഒ െ .
അേ ഹവും	പുത ാരും	മാതമായി.
ഇേ ാൾ	അവർ ുചു ം	കന 	പ മാതം.	സൂര പകാശെ
േപാലും	തട ുനിർ ു 	കൂ ൻ	വൃ ൾ,	വൃ ൾ റം
കന 	 ഇരു ായതിനാൽ	 അവിെട	 എെ 	് കാണുവാൻ
ബു ിമു ായിരു ു.
"േജഷ്ഠാ,	 അവിെടെയ ും	 കടുവയുെ ്	 എനി ു
േതാ ു ി ."	ല ്മണൻ	മുേ ാ ാ ു	രാമേനാട്	മ ി .
മു ിൽ	 നിൽ ു 	അ െന	 േനാ ു തിനാൽ	 ല ്മണേനാട്
മി ാതിരി ാൻ	 രാമൻ	ആഗംകാണി .	 തെ 	ആേവശം	 മറ
പിടി ാൻ	ദശരഥന്	സാധി ി .	അേ ഹ ിെ 	ശരീരഭാരം	ഇടെ
കാലിൽ	 മാതമായിരു ു.	 അ ാരിയുെട	 ഉ ിൽ	 നിർമി 	 ഒരു
പേതക	ഉപകരണ ിൽ	അേ ഹ ിെ 	വലതുകാലിെല	മു വെര
നീളമു 	 െചരു 	് ഉറ ി ്	 വ ിരു ു.	 അത	് ദശരഥെ 	 കാലിെന
സംര ി ാൻ	 പാപ്തമായിരു ു.	 എ ാ	 ദി ിേല ും	 െപെ ു
തിരി 	് അെ ാൻ	 അേ ഹ ിന്	 അതുെകാ ്
സാധി ുമായിരു ു.	 എ ിലും,	 ഞാണിൽ	 അ ്	 െകാരു ്
വലി പിടി ിരു തിനാൽ	 അേ ഹ ിെ 	 പുറം	 വലി ു
മുറുകിയതായി	 കാണെ .	 അ ൻ	 തെ 	 ീണിതമായ	 േദഹം
അത ്	 ആയാസെ ടു രുെത 	് രാമൻ	 ആഗഹിെ ിലും,
ശാരീരികദൗർ ല ം	 മറികട ാനു 	 അ െ 	 ആേവശെ
അവൻ	മനസാ	അഭിന ി .



"അവിെട	ഒ ുമി .	ഞാൻ	പറ ിേ ."	ല ്മണൻ	മ ി .
" ്..."രാമൻ	പറ ു.
ല ്മണൻ	 നി ബ്ദനായി.	 െപെ ു	 ദശരഥൻ	 തെ
വലതുേതാൾ	 ഒ ിള ി	 ഞാൺ	 പിേ ാ 	 വലി .	 അ ൻ	 വി ്
പിടി ിരി ു 	രീതി	ക ്	രാമൻ	െന ി	ചുളി .	ദശരഥെ 	ൈകമു ്
വി മായി	സമാ രമായിരു ി .	എ ിലും	അേ ഹം	ശരം	എയ്തു.
ഒരു	 വലിയ	 അലർ 	 േക േ ാൾ	 അവർ 	് മന ിലായി	 അ ്
അതിെ 	 ല ിൽ	 തെ 	 തറെ ്.	 ഒരു	 കാല ു
അജ നായിരു 	 തെ 	 പിതാവിെ 	 ചുറു	 ചുറു ു	 ക േ ാൾ
രാമന്	സേ ാഷം	േതാ ി.
ദശരഥൻ	 അ ാരി ു ിൽ	 ഒ ു	 തിരി ്	 ല ്മണേനാട്
പു േ ാെട	പറ ു.	"കു ി...	എെ 	െകാ ാ ി	കാണ ."
"എേ ാടു	 മി ു	 അ ാ.	 ഞാന ിെന	 ഒ ും	 ഉേ ശി ി ."
ല ്മണൻ	െപെ ു	തലകു ി െകാ ്	പറ ു.
"പടയാളികേളാട്	 ആ	 കടുവയുെട	 ശവെമടു ുെകാ ുവരാൻ
പറയൂ.	 അതിെ 	 ക ിൽ	 അ ്	 തുള കയറി	 തലേ ാറിൽ
തറ കയറിയി ാവും."
"ശരിയ ാ,	ഞാൻ	പറയാം"
"അ ാ...	 "മുേ ാ ്	കുതി ു തിനിടയിൽ	 രാമൻ	അലറിവിളി .
അവൻ	െപെ ്	ഒരു	ക ി	അരയിെല	ഉറയിൽനി ും	വലി രി.
ഇലകളന ി	 ഒരു	 വലിയ	 ശബ്ദേ ാെട	 അ ാരിയുെട
മുകളിേല ു	നി 	ഒരു	മരെ ാ ിൽനി ും	ഒരു	പുലി	െപാടു െന
അ ാരിയിേല ു	 ചാടി.	 അതീവ	 ശ േയാെടയായിരു ു	 ആ
നരേഭാജി	അതിെ 	ആകമണം	ആസൂതണം	െചയ്തത്.	പുലി	ചാടി
വീണതും	ദശരഥെ 	 ശ െയാ ു	പതറി.	എ ാൽ,	കൃതസമയ ്
തെ ,	രാമൻ	മുേ ാ 	്കുതി യർ ്	പുലിയുെട	െന ിൽ െ
തെ 	ക ി	കു ിയിറ ി.	പേ ,	ആ	തിര ിൽ	രാമെ 	ല ം
കുറെ ാ ു	 െത ിയിരു ു.	 ക ി	 പുലിയുെട	 ഹൃദയ ില
െകാ ത്.	 അതിനു	 മുറിേവ ിരു ു.	 അത്	 േകാപംെകാ ലറി,
നഖംെകാ ്	 ആ ു	 മാ ി.	 രാമൻ	 പുലിയുമായി	 മൽ ിടു ം
നട ി	 ക ി	 ഊരിെയടു 	 ഒ ുകൂടി	 ശ മായി
ല ിൽ െ 	 കു ിയിറ ാൻ	 ശമിെ ിലും	 ക ി
ഊരിെയ	ടു ാൻ	കഴി ി .
പുലി	 പിേ ാ ാ ,്	 രാമെ 	 ഇടെ 	 േതാളിൽ	 അതിെ
പ കളാഴ്ച ി.	 അതിെന	 അ ാരിയിൽനി ും	 ത ിമാ വാൻ
ശമി േവ	 രാമൻ	 േവദനെകാ ്	അലറിവിളി .	 പുലി	 തെ 	 തല
പിേ ാ ്	 വലി േ ാൾ	 അവെ 	 േതാൾഭാഗെ 	 മാംസംകൂടി
ചീ ിേ ാ ു.	 ര ം	കുതി 	 ചാടി.	 രാമെ 	കഴു ്	 ല മാ ി
കുതി ാൻ	 േവ ി	പുലി	പിട െകാ ിരു ു.	തെ 	വലതുമുഷ്ടി



ചുരു ി	പുലിയുെട	തലയിൽ	രാമൻ	ആ ടി .
രാമനരികിേലെ ാനായി	 ല ്മണൻ	 ശമിെ ിലും
മു ിേല ്	 കട ുവാൻ	 അവനായി .	 അവനുമു ിൽ	 കാല്
തുണിൽ	 ബ ി െ 	 ദശരഥൻ	 തട മായി.	 എ ി ം	 അവൻ
ഉയർ ുചാടി	 മുകളിെല	 മരെ ാ ിൽപിടി ്
അ ാരി ു ിൽനി ും	 ഉയർ ുെപാ ി	 പുലിയുെട
െതാ പി ിലായി	അ ാരിയുെട	മു ിേല ു	ചാടി.	അവൻ	െപെ ്
തെ 	ക ിയൂരി.	 രാമെന	ആകമി ാനായി	 പുലി	 പിേ ാ 	 ഒ ു
വലി േ ാൾ	ല ്മണൻ	ക ി	ശ ിേയാെട	ആ ു	കു ി.
ക ി,	 പുലിയുെട	 ക ിൽതറ കയറി.	 ആ	 മൃഗം	 േവദനയാൽ
പുള ുേമാ ി.	 േചാര	 അതിെ 	 കൺകുഴിയിൽനി ും
ചീ ിെ റി .	ല ്മണൻ	തെ 	കരു ു 	ൈകകളാൽ	ക ി
വീ ും	പുലിയുെട	തലേ ാറിേല 	്ത ി യ ി.	കുറ 	േനരം	മൃഗം
കിട ു	പിട ു.	പിെ 	താെഴ	വീണ്	അന മ .
ല ്മണൻ	 പുലിെയ	 തെ 	ൈകകൾ	 െകാെ ടു ്	അതിെന
താേഴെ റി ു.	 രാമൻ	 തളംെക ിയ	 ര ിേല ്
കുഴ ുവീണു.
"രാമാ!"	 ദശരഥൻ	അലറിവിളി .	 വലതുകാൽ	 തൂണിൽ	 േചർ ി
രു തിനാൽ	അേ ഹം	വളെര	കഷ്ടെ ാണ്	തിരി ത്.
"താവള ിേല ്	മട ൂ."ല ്മണൻ	പാ ാന്,	േനെര	തിരി ു.
കാര ൾ	 എ ാം	 െപെ ു	 മാറിമറി േതാെട	 പാ ാനാെക
പരവ	 ശനായിരു ു.	 ദശരഥൻ	 തെ 	 രാജകീയ	 ആ
പുറെ ടുവി .	"താവള ിേല 	്ഇേ ാൾ	തെ 	മട ുക."

സംഭാ ി	 നിറ 	 ആ	 നായാ 	 കൂടാര ിൽ	 രാതി	 വളെര
ൈവകും	വെര	പ ൾ	എരി ുെകാ ിരു ു.	ചകവർ ിയുെട
ആഡംബരം	നിറ 	വലിയ	കൂടാര ിൽ	വിശമി ുകയായിരു ു
അേയാ യിെല	 മുറിേവ 	 രാജകുമാരൻ.	അവെന	 േവണെമ ിൽ
ൈവദ രുെട	കൂടാര ിൽ	ആ ാമായിരു ു.	പേ ,	തെ 	 മകൻ
ചകവർ ിയുെട	കൂടാര ിെല	സൗകര ിൽ	തെ 	േവണെമ ്
ദശരഥൻ	നിർബ ം	പിടി .	ര ം	വാർ ുേപായതിനാൽ	വിളറിയ,
ദുർ ലമായ	രാമെ 	േദഹം	മുഴുവൻ	ചു ിെ ിയിരു ു.
"കുമാരാ,	രാമാ..."	രാജകുമാരെന	 െമെ 	 െതാ ്,	ൈവദൻ	 െമെ
വിളി .
"അവെന	നിന ്	 ഉണർ ണെമ ുേ ാ?	കിട യുെട	ഇട ു
ഭാഗ ി ിരു 	വലിെയാരു	കേസരയിൽ	ഇരു ുെകാ ്	അധികാര
സര ിൽ	ദശരഥൻ	േചാദി .



"അേത	 പേഭാ,	ഈ	മരു ്	അവൻ	ഇേ ാൾ	കഴി ണം."	ൈവദർ
പറ ു.
ആവർ ി 	 ൈവദെ 	 വിളിേക ്,	 രാമൻ	 െമെ
െവളി വുമായി	ഇണ ിെ ാ ു	ക കൾ	ചി ി	തുറ ു.	ക ിൽ
മരു ുപാതവുമായി	ൈവദർ	നിൽ ു ത	്അവൻ	ക ു.	അവൻ
വായ	 തുറ ു	 മരു ിറ ി.	 മരു ിെ 	 കയ് ്	അവെ 	 േദഹെ
ഒ ു	ചുള ി.	ൈവദൻ	ചകവർ ിെയ	വണ ി	മുറിവി േപായി.
രാമൻ	വീ ും	മയ ിേല ്	വീഴുംമു ്,	കിട യുെട	മുകളിൽ
ആചാരപരമായ	 സർ നിറമു 	 െവൺെകാ ുടയും	 കുടയുെട
നടുവിലായി	തു ി ിടി ി ,	എ ാ	ദി ിേല ും	രശ്മികൾ	ചിതറു
വലിയ	 ഒരു	 സൂര െ 	 ചിതവും	അവൻ	 ക ു.	 സൂരവംശ ിെ
ചി ം	 ക 	 ക തുറ 	 രാമൻ	 എഴുേ ല് ാൻ	 ശമി .
ചകവർ ിയുെട	 കിട യിൽ	 ഉറ ു കാര ം	 അവന്
സ ൽപി ാൻേപാലും	കഴി ി .
"കിട ു..."	ൈക	ഉയർ ി	ദശരഥൻ	ആ ാപി .
ല ്മണൻ	 കിട യുെട	 അരികിേല ്	 ഓടിവ ്,	 േജഷ്ഠെന
ശാ നാ ി	കിട ാൻ	ശമി .
"സൂര ഭഗവാെന	ഓർെ ിലും	അട ി	കിട ൂ	രാമാ."	ദശരഥൻ
പറ ു.
ദശരഥെന	 േനാ ി	 രാമൻ	 കിട യിേല ്	 വീണു.	 "അ ാ,
മി ു,	ഞാൻ	അ യുെട	കിട യിൽ	..."
ദശരഥൻ	ൈകെകാ ്	ആംഗ ം	കാണി െകാ ്	കൂടുതൽ	പറയു
തിൽനി ും	അവെന	വില ി.	അ െ 	 പകൃത ിൽ	വ 	മാ ം

ക ിെ ു	 നടി ുവാൻ	 രാമനായി .	 അേ ഹ ിെ
ക കളിെല	തിള ം,	ശബ്ദ ിെല	കരു ,്	ആെക	ഒരു	ഉണർ ്
രാമൻ	 ശ ി .	 അ 	 ആവർ ി ാറു 	 കഥകളിെല
കരു നായ	 ചകവർ ിെയ	 രാമൻ	 ഓർ ു.	 ഇതാ!,	 തെ
ക നകൾ	 ആരും	 അവഗണി ു ത	് മി ാ 	 ഉഗപതാപി.
രാമൻ	ഒരി ലും	അേ ഹെ 	ഇ ിെന	ക ി ി .
"േപാകു."	ദശരഥൻ	പരിചാരകേരാട്പറ ു.
ല ്മണനും	അവർെ ാ ം	േപാകാനായി	എഴുേ .
"നിേ ാട ,	ല ്മണാ	േപാകാൻ	പറ ത്	ദശരഥൻ	പറ ു.
കൂടുതൽ	 ക നകൾ	 കാ ുെകാ ്	 ല ്മണൻ	 അന ാെത
നി ു.	 ദശരഥൻ	 കൂടാര ിെ 	 മൂലയിൽ	 വിരി ിരു
കടുവയുെടയും	 പുലിയുെടയും	 േതാലുകൾ	 സൂ ി േനാ ി.
അേ ഹവും	 അേ ഹ ിെ 	 മ ള ം	 േവ യാടിയ	 മൃഗ ള െട
വിജയമു ദകൾ.
"എ ിന്?	ദശരഥൻ	േചാദി
"അ ാ?"	ആശ േയാെട	രാമൻ	വിളി



"നീ	 എ ിനാണ്	 നിെ 	 ജീവൻ	 എനി ുേവ ി
അപകട ിലാ ിയത്?"
രാമൻ	ഒരു	വാ ുേപാലും	ഉരിയാടിയി .
"എെ 	 പരാജയ ിന്	 ഞാൻ	 നിെ 	 കു െ ടു ി.	 എെ
രാജവും	 നിെ 	 കു െ ടു ി.	 നിെ 	 ശപി .	 എ ി ം	 നീ
ഒരിയ് ലും	 എതിർ ി .	 നീ	 ദുർ ലനായി ാകും	 അെത ്
ഞാൻ	 വിചാരി .	 ദുർ ലരായ	 മനുഷ ർ,	 അവെര
േ ദാഹി ു വെര	 വിധി	 േവദനി ി ുേ ാൾ,	 ആ	 വീഴ്ച	 അവർ
ആേഘാഷി ും.	 പേ ,	 നീ	 എെ 	 ജീവൻ	 ര ി ുവാൻ	 നിെ
ജീവൻ	പണയെ ടു ി.	എ ിന്?
"അെതെ 	ധർ മാണ്."
"അതു	 മാതമാേണാ	 കാരണം?"	 ദശരഥൻ	 െചറുചിരിേയാെട
രാമെന	 േനാ ി.	 സത ിൽ	 അതായിരു ു	 തെ 	 മൂ
പു തനുമായി	അേ ഹം	നട ു 	ആദസംഭാഷണം.
"മെ ്	കാരണമാണ്?"
"ഓ	എനി ്	അറിയി ."	ദശരഥൻ	പറ ു
"കിരീടാവകാശ ിനു 	ഒരു	അടവാെണ ിേലാ?"
അതിെല	 വിേരാധാഭാസം	 ഓർ ു	 രാമനു	 പു ിരി ാെത
വെ ായി.
"അ ാ,	 ഒരുപേ ,	 അ െയ	 േബാധ െ ടു ുവാൻ	 എനി ്
സാധി ാലും	 പഭു ാർ	 എെ 	 ഒരിയ് ലും	 അംഗീകരി ി .
അെതാ ും	 എെ 	 ചി യിൽെ ടു 	 കാര േമയ .	 ഇ ്	 ഞാൻ
െച തു	 തെ യാണ്	 ഞാൻ	 എേ ാഴും	 െച ാറു ത്.
ധർ േ ാട്	 സതസ ത	 പുലർ ുക,	 ധർ ിന റം
മെ ാ ുമി ."
"അേ ാൾ	 രാവണെ 	 ൈകെകാ ു 	 എെ 	 പരാജയ ിന്
കു ാരൻ	നീയ 	എ ാണ്	നിെ 	വിശ ാസം.	അേ ?"
"ഞാൻ	എ ു	ചി ി ു ു	എ തിൽ	കാര മി 	അ ാ."
"നീ	എെ 	േചാദ ിന്	ഉ രം	നൽകിയി !"
രാമൻ	 നിശബ്ദനായിരു ു.	 ദശരഥൻ	 മുേ ാെ ാ ാ ു.

"കുമാരാ,	എനി ു രം	നല്കൂ..."
"അ ാ,	 പപ ം	ന ുെട	കർ െള	അനവധി	ജ ളിലൂെട
എ ിെനയാണ്	 പി ുടരു െത ്	 എനി ്	 മന ിലാകു ി .
അ 	് യു ിൽ	 പരാജയെ ടാനായി,	 ഈ	 ജ ിൽ	 ഞാൻ
ഒ ും	 െചയ്തി ിെ 	് എനി റിയാം.	 ഒരുപേ ,	 അത്	 എെ
മുൻജ ിെല	എെ ിലുമായി	ബ െ ി ാകണം."
തെ 	മകെ 	മേനാദാർഢ ം	ക ്	ദശരഥൻ	െമെ 	ചിരി .
"നിന റിയാേമാ	 ഞാൻ	 ആെരയാണ്	 കു െ ടു ു െത ്?
യഥാർഥ ിൽ	 ഞാൻ	 സതസ ൻ	 ആയിരു ുെവ ിൽ,	 എെ



ഹൃദയ ിേല ു	 േനാ ുവാനു 	 ൈധരമു ായിരു ുെവ ിൽ,
അെതെ 	 െത ായിരു ുെവ ്	 വ മാകുമായിരു ു.	 എെ
മാതം	 െത ്.	 ഞാൻ	 വീ ുവിചാരമി ാ വനും
ബു ിശൂനനുമായിരു ു.	 േകാപംെകാ ്	 േപരിതനായി,	 ഒരു
ആസൂതണവുമി ാെതയായിരു ു	അ ്	ഞാനാകമി ത്.	അതിന്
വലിയ	വില	 െകാടുേ ിവ ു.	എ ാലെ യും	ആദപരാജയം.
അതുേപാെല	 എ േ ുമായു 	 എെ 	 അവസാനയു വും."
ദശരഥൻ	പറ ു.
"അ ാ,	േവെറയും	അനവധി..."
"എെ 	തടയരുത്	രാമാ,	ഞാൻ	പറ ുതീർ ി ."
രാമൻ	നി ബ്ദത	പാലി .	ദശരഥൻ	തുടർ ു.
"എെ 	 െത ായിരു ു	 അത്.	 എ ി 	് ശിശുവായിരു 	 നിെ
ഞാൻ	 കു െ ടു ി.	 അത്	 വളെര	 എള മായിരു ു.	 എനി ്
െവറുെത	 പറ ാൽ	 മതിയായിരു ു.	 എ ാവരും	 എേ ാടു
േയാജി .	നീ	ജനി 	അ ുമുതൽ	നിെ 	ജീവിതം	ഞാൻ	നരകമാ ി
നീെയെ 	െവറു ണം,	അേയാ െയ	നീ	െവറു ണം."
"ഞാൻ	ആെരയും	െവറു ു ി 	അ ാ,"
ദശരഥൻ	മകെന	തുറി 	 േനാ ി.	അേ ഹ ിെ 	മുഖ ു	ഒരു
പു ിരി	 വിടർ ു.	 "നീ	 നി ിെല	 യഥാർ 	 വികാര െള
പൂർ മായും	 അട ിവ ിരി ുകയാേണാ?	 അേതാ,	 ജന ൾ
നിെ േമൽ	 ആേരാപി 	 അപഖ ാതികെള	 നീ	 യഥാർ ിൽ
അവഗണി ുകയാേണാെയ ്	 എനി റിയി .	 സതെമ ായാലും
നീ	 ശ നായി	 നി ു.	 ഈ	 പപ ം	 മുഴുവനും	 നിെ
തകർ ുവാനായി	 നിനെ തിെര	 ഉപജാപ ൾ	 നട ി.	 ഇതാ
ഇെ ാഴും	 നീ	 തലകുനി ാെത	 നില ു ു.	 എ ു	 േലാഹം
െകാ ാണ്	നിെ 	ഉ ാ ിയിരി ു ത്	മകേന?"
രാമനു ിൽ	 െപെ ു ായ	 വികാര ലിൽ	 അവെ
ക കൾ	ഈറനാകാൻ	തുട ി.	പിതാവിൽനി ും	അവഗണനയും
അനുക യി ായ്മയും	 അവൻ	 സഹി ും.	 അതവന്
ശീലമായിരു ു.	 പേ ,	 ആദരവ്...	 "അ ാ.	 അ െയ	 നിർ ി
േലാഹംെകാ ാണ്	എെ യും	നിർ ി ത്."
ദശരഥൻ	 പതുെ 	 ചിരി .	 അേ ഹം	 മകെന	 അറിയുവാൻ
തുട ുകയായിരു ു.	 "എ ാണ്	 നിന ും	 മൃഗാസനും	 ത ിെല
അഭിപായ	വത ാസ ിന്	കാരണം?"	ദശരഥൻ	േചാദി .
പിതാവ്	രാജസദ ിെല	കാര െള ുറി ്	കൃത മായി	അറിയു ു
എ തിൽ	രാമന്	അതിശയം	േതാ ി.
"ഒ ുമി ാ..."
"അ ിെനെയ ിൽ	 എ ിനാണ്	 നീ	 അയാള െട	 സഹായിെയ
ശി ി ത്?'



"അയാൾ	നിയമം	ലംഘി ി ്."
"നിന റിയിേ ,	മൃഗാസൻ	എത	ശ നാെണ ്?	നിന യാെള
ഭയമിേ ?"
"അ ാ,	 ആരും	 നിയമ ൾ ്	 അതീതര .	 ആർ ും
ധർ ിനതീതരായി	ശ ിയാർ ി ാനാകി ."
ദശരഥൻ	ചിരി .	"ഞാൻ	േപാലും?"
"മഹാനായ	 ഒരു	 ചകവർ ി	 വിശിഷ്ടമായ	 ഒരുകാര ം	 ഒരി ൽ
പറയുകയു ായി.	എ ാ ിനും	 മീെത	 രാജാവിനും	ൈദവ ൾ ും
മുകളിലാണ്	ധർ െമ ്."
ദശരഥൻ	 െന ി	 ചുളി 	 െകാ ്	 േചാദി .	 "ആരാണിത്
പറ ത്?"
"അ ാ.	 അ ാണിതു	 പറ ത്.	 ദശക ൾ ്	 മുൻപ്.
കിരീടധാരണ	 സമയ ്.	 ന ുെട	 പപിതാമഹൻ.	 മഹാനായ
ഇ ാകുവിെ 	 വാ ുകെള	 അ ്
വ ാഖ ാനി ുകയായിരു ുെവ ാണ്	ഞാൻ	േക ി ത്."
ഒരുകാല ്	അജ നായിരു 	 തെ ,	ഓർ യിേല ്	 െകാ ു
വരാൻ	ശമി തുേപാെല	ദശരഥൻ	രാമെന	സൂ ി 	േനാ ി.
"െച 	മകേന,	നിന ു	വിശമം	ആവശമാണ്"	ദശരഥൻ	പറ ു.



പ ്

ര ാംയാമം	ആരംഭി േ ാൾ െ 	മരു ു	നൽകാൻ	ൈവദൻ
വ ്	 രാമെന	 ഉണർ ി.	 താൻ	 കിട ു 	 മുറിമുഴുവൻ	 രാമൻ
കേ ാടി .	വിേശഷെ 	മു ും	അംഗവസ്തവും	ധരി 	അരികിൽ
നിൽ ു 	 ല ്മണെന	 രാമൻ	 ക ു.	 കു ുമ	 നിറമു
അംഗവസ്ത ിൽ	 സൂരവംശ ിെ 	 സൂരചി ം
അല രി ിരു ു.
"േമാേന?"
രാമൻ	 ഇടതുഭാഗേ 	് തല	 തിരി .	 അവിെട	 രാജകീയ
വസ്ത ൾ	 ധരി 	 യാതാേവളകളിൽ	 ഉപേയാഗി ു
സിംഹാസന ിലിരി ു ,	 അ െന	 അവൻ	 ക ു.
സൂരവംശകിരീടം	അേ ഹ ിെ 	തലയിലു ായിരു ു.
"അ ാ,	സുപഭാതം."	രാമൻ	പറ ു.
"ഇെതാരു	ന 	 പഭാതമാണ്.	യാെതാരു	സംശയവുമി ."	ദശരഥൻ
തലയാ ിെ ാ 	്പറ ു.
വാതിലിന്	േനെര	തിരി ുെകാ ്	ചകവർ ി	േചാദി .
ആരവിെട.'	ഒരു	ഭടൻ	തിടു െ 	വ ു	വ ി .
"പഭു ാെര	അകേ ാനയി ൂ,"
ഭടൻ	 വ ി 	 പിേ ാ 	 ചുവടുകൾവ ്	 േപായി.
നിമിഷ ൾ ു ിൽ	 പഭു ാർ	വരിയായി	അകേ ു	വ ു.
ഔപചാരികമായ	 ഒരു	 ചട ിനായി	 അർ വ ാകൃതിയിലവർ
ചകവർ ിയുെട	ചു ം	നി ു.
"എെ 	മകെന	ഞാൻ	കാണെ ."	ദശരഥൻ	പറ ു.
ചകവർ ിയിൽനി ും	 അധികാരപൂർ മു 	 ശബ്ദം	 േക ്
പഭു ാർ	അദ്ഭുതേ ാെട	അ മകേല ്	മാറിനി ു.
"എഴുേ ല് ൂ."	രാമെന	േനാ ി	ദശരഥൻ	പറ ു.



രാമെന	എഴുേ ൽ ാൻ	സഹായി ാനായി	ല ്മണൻ	തിടു
െ െ ി.	 പേ ,	 അവെന	 ദശരഥൻ	 ൈകയുയർ ി	 തട ു.
അതീവ	 ദുർബലനായ	 രാമൻ	 കഷ്ടെ 	് എഴുേ ്	 തെ
പിതാവി ുേനെര	 മുട ിവ ്	 ഉപചാരപൂർവം	വണ ി.	അതുക ്
ചു ംനി വർ	അ ര ുനി ു.
ദശരഥൻ	 മകെ 	 ക കളിേല ്	 േനാ ി,	 ദീർഘനിശ ാസമി ്
വളെര	സൗമ മായി	പറ ു.	"മകെന,	മു കു ിനിൽ ൂ."
രാമൻ	 അന ാൻ	 വ ാെത	 പരവശനായി	 അടു ിരു
പീഠ ിൽ	 പിടി െകാ ്	 തല	 കു ി ്	 വികാരാധീനനായി
മു കു ിനി ു.
ദശരഥൻ	 സ്ഫുടമായി	 സംസാരി .	 അേ ഹ ിെ 	 ശബ്ദം
രാജകീയ	കൂടാര ിന്	പുറേ ു	മുഴ ി.
"രഘുവംശ ിെ 	സംര കനായ,	രാമച ാ,	എഴുേ ല് ൂ,"
കൂടാര ിനു ിൽ	 നി വരുെട	 അ ര ിൽനി ു ായ	 ഒരു
ആരവം	ഉയർ ു.
ദശരഥൻ	 തെ 	 തല	 ഉയർ ി.	 രാജസദസർ	 കന
നിശബ്ദതയിലാ ു.	 രാമെ 	 തല	 കു ി ിരു ു.	 അെ ിൽ
അവെ 	 ക നീർ	 ശതു ൾ	 കാണുമായിരു ു.	 െപെ 	്സയം
നിയ ി ്	 അ െന	 േനാ ി	 ശാ മായ	 സര ിൽ	 പറ ു.
"പിതാേവ,	എ ാ	ൈദവ ള ം	അ െയ	എ ും	സംര ി െ !"
തെ 	 മൂ പു തെ 	 ഹൃദയ ിേല 	് തുള കയറു േപാെല
ദശരഥെ 	 ക കൾ	 കാണെ .	 പഭു ാെര	 േനാ ുേ ാൾ
അേ ഹ ിെ 	മുഖ ്	ഒരുപു ിരി	െതളി ുനി ു.	"േപാകൂ."
ൈസനാധിപൻ	 മൃഗാസൻ	 എേ ാ	 പറയാൻ	 ആ ു.	 "തിരു
മനേ ,	എ ാൽ...."
"േപാകാൻ	 പറ തിൽ	 ഏത്	 ഭാഗമാണ്	 മഗാസ ാ,	 നിന ു
മന ിലാകാ ത്?	 അയാെള	 ഒ ു	 തറ േനാ ി	 ദശരഥൻ
േചാദി .
"െപാറു ണം	 തിരുമനേ ..."	 വ ി െകാ ്	 പഭു ാെര
പുറേ ്	നയി െകാ ്	മൃഗാസൻ	പറ ു.
ദശരഥനും	രാമനും	ല ്മണനും	മാതമായി	കൂടാര ിൽ,	തെ
ഇട ു	 ഭാഗേ ്	 െചരി 	് ആയാസെ ്	 എഴുേ ൽ ാൻ
ദശരഥൻ	 ശമി േവ	 ല ്മണൻ	 സഹായി ാൻ	 ശമി .	 അത്
തട ു	 അേ ഹം	 തനിെയ	 എഴുേ നി ി 	് ല ്മണെന
അരികിേല ു	 വിളി .	 മകെ 	 വിരി 	 േതാളിൽ	 ൈകവ ്
പതുെ 	 രാമനരികിേല ്	 മുട ി	 നട ു.	 രാമനും	 പതുെ
എഴുേ ്	 നിവർ ു	 നി ു.	 രാമെ 	 മുഖം
വികാരവി ജുംഭിതമായിരു ു.	 അവെ 	 ക കൾ
നിറ ിരുെ ിലും	 അതിശയകരമാംവിധം	 അവൻ



ശാ നായിരു ു.
ദശരഥൻ	തെ 	ൈകകൾ	രാമെ 	േതാളിൽവ 	പറ ു
"നീ,	 ഞാൻ	 ആകാനാഗഹി 	 ആളാവുക;	 ഒരിയ് ലും
എനി ാകാൻ	കഴിയാെത	േപായ	ആ	വ ി."
രാമെ 	 ക കൾ	 ക ീരാൽ	 മൂടെ ിരു ു.	അവൻ	 പതുെ
മ ി .	"അ 	..."
"നീ	എെ 	അഭിമാനമായി	 മാറണം."	 ക നീെരാഴു ിെ ാ ു
ദശരഥൻ	പറ ു
"അ ാ	..."
"എെ 	േമാേന,	എെ 	അഭിമാനമാകൂ."

ൈകേകയിയുെട	 അ ര ിൽനി ും	 ദശരഥൻ	 പുറ ു
വ േതാെട,	 രാജകുടുംബ ിൽ	 നട
ാനചലന െള ുറി 	 എ ാ	 അഭഹ ള ം	 െക ട ി.

എ ുെകാ ാണ്	 രാമെന	 െപെ 	്അേ ഹം	കിരീടാവകാശിയായി
പഖ ാപി െത 	് ൈകേകയിയുെട	 ആവർ ി 	 മൂർ യു
േചാദ ൾ ്	 കൃത മായ	 ഉ രം	 നൽകാൻ	 അേ ഹ ിന്
സാധി ി .	 പരിചാരകെനാ ം	 കൗസലയുെട	അ ഃപുര ിേല ്
ദശരഥൻ	 കട ുെച ു.	 അതിശയേ ാെടയാണ്	 അേയാധയുെട
പഥമ	 രാ ി	 തെ 	 പദവി	 വീെ ടു ത.്	 പേ ,	 അവർ
തനി ുലഭി 	 ാന യ ിൽ	 വളെര	 കരുതേലാെടയാണ്
െപരുമാറിയത.്	 'ഭാഗ ം	അധികകാലം	 നിലനിൽ ി '	എ 	 ഭയവും
ആ വിശ ാസ ുറവും	അതിനു	കാരണമായിരു ു.
രാമെ 	 സേഹാദര ാർ	 സ ുഷ്ടരായിരു ു.	 ഭരതനും
ശതുഘനനും,	 ഭ യിൽനി ും	 മട ിവ േ ാൾ	 ര ുേപരും
രാമെ 	 മുറിയിേല ്	 ഓടിെ ു.	 മട യാത ിടയിൽതെ
വിവരം	 അവർ ്	 ലഭി ിരു ു.	 അവർെ ാ ംേചരാനായി
േരാഷ്നിയുെമ ി.
"അഭിന ന ൾ	 േജഷ്ഠാ",	 േജഷ്ഠെന	 അതാ ാദേ ാെട
െക ി ണർ ,്	ഭരതൻ	പറ ു.
"അത്	േജഷ്ഠനർഹി ു ു."	ശതുഘ്നൻ	പറ ു.
"തീർ യായും	 രാമൻ	 അതർഹി ു ു ്."	 േരാഷ്നി
സേ ാഷേ ാെട	പറ ു.
"ഞാൻ	വസിഷ്ഠഗുരുവിെന	കാണാനും	േപായിരു ു.	രാമന്	എ ു
േനടാൻ	സാധിയ് ും	എ തിെ 	 െചറിയ	 ഉദാഹരണം	 മാതമാണ്
അേയാ യിൽ	 ഇേ ാൾ	 കു കൃത ളിൽ	 ഉ ായിരി ു
കുറെവ 	്അേ ഹം	സൂചി ി ുകയു ായി."



"എനി റിയാവു ിടേ ാളം	 ഒരു	 ഗ ിലും	 സത ം
പറയു തു	നിേരാധി ി ി ."	ശതുഘ്നൻ	പറ ു.
"േജഷ്ഠാ,	 ന ൾ	 അവെന	 വിശസി ുകയാണ്	 േവ ത്."
ല ്മണൻ	 ചിരി െകാ 	് പറ ു.	 "എ ാ	 േവദവും,
ഉപനിഷ ു ള ം,	 ബാ ണവും,	 അരണകവും,	 േവദാംഗവും,
സ്മൃതിയും,	എ ാം	െചാ ാൻ	അറിയു ,	എ ാമറിയു 	ഒേര	ഒരാേള
എനി റിയാവു.	അത	്ശതുഘ്നനാണ്."
"തലേ ാറിെ 	 ഭാരംകാരണം	 അവെ 	 ശരീര ിെ 	 വളർ
മുരടി േപായി."	ശതുഘ്നെന	േനാ ി	ഭരതനും	പറ ു
ശതുഘ്നൻ	 ചിരി െകാ ു	 കളിയായി	 ല ്മണെ 	 വയറിൽ
ഇടി .
ല ്മണൻ	 ഉറെ 	 ചിരി .	 "ശതുഘ്നാ,	 നിന ു
േതാ ു ുേ ാ	നിെ 	ഈ	ദുർ ലമായ	ഇടി	എനി ്	ഏശുെമ ?്
അ യുെട	 ഗർഭ	 പാത ിെല	 ബു ിേകാശ െളാെ 	 നിന ു
കി ി ാണും,	എ ാേല	കായബലം	എനി ാണ്	കി ിയത.്"
എ ാവരും	 ഉറെ 	 ചിരി .	 അേയാ യിെല	 രാജസദ ിൽ
രാഷ് ടീയ	ഉപജാപ ൾ	നട ുേ ാഴും	രാജകുമാര ാർ	പരസ്പരം
സ്േനഹേ ാെട	 കഴിയു തിൽ	 േരാഷ്നി	 സേ ാഷി .
രാജ ിെ 	ഭാവിയിൽ	ൈദവ ൾ ും	താത്പര മുെ ്	അവൾ
വിശസി .
"ഞാൻ	േപാകു ു."	അവൾ	രാമെ 	േതാളിൽത ി	പറ ു.
"േപാകാേനാ?	എവിേട ്"	രാമൻ	േചാദി
"സര യിേല ്.	 ന ുെട	 ചു മു 	 ഗാമ ളിൽ	 മാസ ിൽ
ഒരി ൽ	 ഞാൻ	 ചികി ാശിബിരം	 സംഘടി ി ാറുെ ്
നിന റിയാേലാ.	ഈ	മാസം	അത്	സര യിലാണ്."
സര 	 എ ുേക േ ാൾ	 രാമൻ	അസ നായി.	 "ഞാൻ	 കുറ ്
സുര ാഭട ാെര	നിനെ ാ ം	അയ ാം.	സര യുെട	ചു മു
ഗാമ ൾ	അത	സുര ിതമ ."
േരാഷ്നി	 പു ിരി .	 "നിന ു	 ന ി.	 നീ	 നിെ 	 നിയമം
നട ാ ു തുെകാ ്	 കു കൃത ൾ	 ഇേ ാൾ
എ ാലേ ാള ം	കുറവാണ്.	േപടി ാെനാ ുമി ."
"പൂർണമായും	 അത	് േനടാനായി ിെ 	് നിന റിയാം.
ശ ി ുക.	അതിന്	കുഴ മി േ ാ."
താൻ	 െക ിെ ാടു 	 രാഖി	 രാമെ 	ക ിൽ	 ഇെ ാഴുമുെ ്
അവൾ	ക ു.	പു ിരി െകാ 	്അവൾ	പറ ു.	 "വിഷമി
രാമ	 ഒരു	 ദിവസെ 	 യാതേയയു .	 രാതി ുമുൻപ്	 ഞാൻ
മട ിെയ ും.	 ഞാൻ	 ഒ േ ാ	 േപാകു ത്.	 എെ
സഹായികൾ	 ഒ മു .്	 ഗാമീണർ ്	 സൗജന 	 മരു ുകള ം
ചികി യും	 നൽകു 	 എെ ,	 ആരും	 ഉപദവി ി .



അവർ തിെ 	ആവശെമ ാണ്?"
ഭരതൻ	 ആ	 സംഭാഷണം	 േക ്,	 മുേ ാ വ ്	 തെ 	 ൈക,
അവള െട	 േതാളിലൂെട	 ഇ 	 പറ ു.	 "നീ	 നെ ാരു	 സ്തീയാണ്
േരാഷ്നി."
"അതാണ്	 ഞാൻ."	 േരാഷ്നി	 െകാ കു ികെളേ ാെല	 ചിരി
െകാ 	്പറ ു.

അേയാ യിെല	 മിക 	 കുതിരസവാരി ാരനായ	 ല ്മണൻ
ഉ സൂര െ 	തീ ണമായ	ചൂടിലും	കടു 	പരിശീലന ിൽനി ും
പി ിരി ി .	 ഒരു	 കുതിരയുെടയും	 കുതിര ാരെ യും	 കഴിവ്,
യു ിൽ	 ആവശമായിവരുെമ ്	 അവ യാം.	 പുതിയ
അടവുകൾ	പരിശീലി ു തിന്	നഗര ിൽനി ു	കുറ കെലയു
ലമാണ്	അവൻ	െതരെ ടു ത്.	അവിെട,	കുതിെ ാഴുകു

സരയുവിേല 	് തു ിനിൽ ു 	 െച ു ായ
പാറ ു ള ായിരു ു.
"േപാകൂ..."	 കു െ യു 	 പാറയുെട	 അരികിേല ്
കുതി ുവാൻ	 കുതിരെയ	 േപരി ി െകാ 	് ല ്മണൻ,
ഉ ിൽ	പറ ു.
അവെ 	കുതിര	െച ു ായ	െചരിവിലൂെട	അപകടകരമാം	വിധം
കുതിേ ാടുേ ാൾ	 ല ്മണൻ	 കുതിരയുെട	 മുകളിെല	 ജീനിയിൽ
മുേ ാ 	് ചരി ിരു ു.	 തെ 	 ഇടത്	 ൈകെകാ ്	 കുതിരയുെട
കഴു ിൽ	 ചു ി ിടി 	് വലതുൈകെകാ 	് കടി ാൺ	 മുറുെക
വലി .	 സമർ നായ	 കുതിര	 െപെ ു	 പതികരി െകാ ്
അതിെ 	 പിൻ	 കാലുകളിൽ	 െപാ ി.	 മരണ ിൽനി ും
ഏതാനുമടി	 മാതം	 മാറി	 കുതിര	 നി േ ാൾ	 അതിെ
പിൻകാലുകളിെല	 കുള ിെ 	 തറയിലമർ 	 പാടുകൾ
കാണാമായിരു ു.	 അനായാസം	 കുതിരയുെട	 മുകളിൽ	 നി ും
ഇറ ിയ	 ല ്മണൻ	 അതിെന	 അഭിന ി െകാ 	് അതിെ
കു ിേരാമ ിൽ	തേലാടി,
"ന ായി ്....ന ായി .്"	 തനി ു 	 പുകഴ് ൽ	 അംഗീ
കരി ുംേപാെല	കുതിര	വാലിള ി
"ഒ ു	കുെട."
ആ	 മൃഗം	 തളർ ിരു ു.	അത	് തല	 ശ ിേയാെട	 ഇള ി	 ഒരു
ചീ േലാെട	 തെ 	അനിഷ്ടം	 പകടി ി .	 കുതിരെയ	 ത ിെ ാ ്
ല ്മണൻ	െമെ 	ചിരി .	എ ി ്	അതിനു	മുകളിൽ	വീ ും	കയറി,
കടി ാൺ	 എടു 	് എതിർദിശയിേല ്	 തിരി ുെകാ ്
പറ ു.



"ശരി,	നമു ്	വീ ിേല ്	േപാകാം."
അവൻ	 കാ ിലൂെട	 സവാരിെച േവ	 കുറ കെലയായി	 ഒരു
കൂടി ാഴ്ച	 നട ു ു ായിരു ു.
അേ ുറി റി ിരുെ ിൽ	 അവൻ	 തീർ യായും
ഒളി ിരു ുേകൾ ുമായിരു ു.	 ആ	 പഴയ	 നാഗനുമായി
ഗുരുവസിഷ്ഠൻ	ഗഹനമായ	ചർ യിൽ	മുഴുകിയിരു ു.
"എനി ു	സ ടമു ്.	അ ്..."
"പരാജയെ ."	 വസിഷ്ഠൻ	അയാള െട	 വാക ം	 പൂർ ിയാ ി.
കുെറ	 നാള കൾ ുേശഷമാണ്	 ഗുരുജി	 അേയാ യിേല ്
മട ിെയ ിയത്.
"ഇത .	ഞാൻ	പറയാൻവ 	വാ ,്	ഗുരുജീ."
"എ ിലും	 അത	് ഉചിതമാണ്.	 പേ ,	 അത്	 ന ുെടമാതം
പരാജയമ .	 ആ	 പരാജയം..."	 എേ ാ	 ശബ്ദം	 േക േ ാൾ,
വസിഷ്ഠൻ	പറ ത്	പാതിയാ ി	നിർ ി.
"അെത ാണ്?".	നാഗൻ	േചാദി .
"നീ	എെ ിലും	േകേ ാ?"	വസിഷ്ഠൻ	േചാദി
നാഗൻ	 ചു ം	 േനാ ി,	 കുറ േനരം	 മി ാെത	 കരുതേലാെട
നി ു.	പിെ 	തലെയാ ു	കുലു ി.
"രാജകുമാരൻ	 രാമെ 	 കാര ം	 എ െന..?"	 സംഭാഷണം
പുനരാരംഭി െകാ ്	നാഗൻ	േചാദി .
"അവെനേ ടി	 അ യുെട	 സുഹൃ 	് ഇവിേട ു	 വരു ത്
അേ യ് ്	അറിയാേമാ?"
"അെതനി റിയാം"
"എ ു	െച ാനാണ്,	അ 	്ഉേ ശി ു ത്?
"ഞാെന ാ	 െച ക?	 നി ഹായതേയാെട	 വസിഷ്ഠൻ	 ൈക
മലർ ി.	"രാമൻ	സയം	ഇത	്ൈകകാര ം	െച ണം."
ഒരു	മരെ ാ ്	ഒടിയു 	ശബ്ദം	വളെര	വ മായി	അവർ	േക .
ഒരുപേ ,	അെതാരു	മൃഗമാകാം.
"ഞാൻ	േപാകു താകും	ന ത.്"നാഗൻ	പറ ു.
"അെത..."	വസിഷ്ഠൻ	സ തി .
അയാൾ	 കുതിര റ ്	 െപെ ു	 കയറി	 എ ി 	് വസിഷ്ഠെന
േനാ ി	പറ ു.	"അ യുെട	അനുവാദേ ാെട."
വസിഷ്ഠൻ	 ഒ ു	 പു ിരി ി 	് ൈകകൾ	 കൂ ി.	 "രു ദഭഗവാൻ
കാ െ ,	എെ 	സുഹെ ."
നാഗൻ	 നമസ്േത	 പറ ു.	 "ഗുരുജീ,	 രു ദഭഗവാനിൽ	 വിശ ാസം
അർ ി ു."
അയാൾ	 തെ 	 കുതിരെയ	 െമേ 	 ഒ ു	 ത ിെ ാ ു
അവിെടനി ും	യാതയായി.



"ഇെതാരു	 െചറിയ	 ഉള ുമാതമാണ്."	 േരാഷ്നി	 കു ിയുെട
കണ ാലിൽ	തുണി	ചു ിെ ിെകാ ്	പറ ു.	"ഒ ു	ര ുദിവസം
െകാ 	്േഭദമാകും,	േ ാ!"
"ഉറ േ 	ത ുരാ ി?"	കു ിയുെട	അ 	ആവലാതിപൂ ്	േചാദി .
സരായ	 പേദശ ിനു	 ചു മു 	 ഗാമ ളിൽനി ും	 അേനകം
ഗാമീണർ	തടി കൂടിയിരു ു.	േരാഷ്നി	അവെരെയ ാം	 മേയാെട
പരിേശാധി .	ആ	കു ി	അവസാനെ 	േരാഗിയാണ്.
"അെത."	 കു ിയുെട	 തലയിൽ	 പതിെയ	 ത ിെ ാ ു	 േരാഷ്നി
പറ ു.	 "ഞാൻ	പറയു തുേപാെല	 േകൾ ു.	 "അവൾ	കു ിയുെട
കവിളിൽ	 സ്േനഹപൂർ ം	 തേലാടി.	 "കുറ ദിവസേ ു
മര ളിൽ	കയറുകേയാ,	ഓടുകേയാ	െച രുത്."
"അവെന	 ഞാൻ	 വീടിനു ിൽ െ 	 ഇരു ുെമ ്
ഉറ തരു ു."	അ 	ഇടയിൽ	കയറി	പറ ു.
"ന ായി."	േരാഷ്നി	പറ ു.
"േരാഷനിേ ി,	 "എവിെട	 എനി ു 	 പലഹാരം'	 കു ി	 േകാപം
നടി 	േചാദി .
േരാഷ്നി	 ചിരി െകാ ്	 ഒരു	 സഹായിെയ	 വിളി .	അവർ	 ഒരു
മധുരപലഹാരം	 സ ിയിൽനിെ ടു ്	 കു ി ു	 നൽകി.	 അവൾ
അവെ 	 തലയിൽ	 തേലാടിയി ്	 എഴുേ 	് തിരി ു	 േനാ ി,
ഗാമമുഖ േനാട്	പറ ു.
"എേ ാടു	 മി ൂ,	എനി ിേ ാൾ	തെ 	േപാകണം."
"ത ുരാ ി,	 സമയം	 ൈവകിയിരി ു ു.	 ഇരു തിനുമുന്
അേയാ യിെല ാൻ	 സാധി ി .	 നഗരവാതിലട ിരി ും."
മുഖൻ	പറ ു.
"ഇ ,	 കൃതസമയ ുതെ 	 ഞാൻ	 എ ും.	 എനി ു	 േപാേയ
മതിയാകൂ.	 ഇ ുരാതിതെ 	 അേയാ യിെല ണെമ 	് അ
ആവശെ ി ്.	 അ 	 ഒരു	 വിരുെ ാരു ു ു.	 അതുെകാ ു
ഞാൻ	അവിെട	എ ിെയ	തീരൂ.	േരാഷ്നി	പറ ു.
"അേ ാൾ	ശരി	ത ുരാ ീ.	അവിടു 	ആഗഹി േപാെല	നട െ .
ഒരി ൽകൂടി	ന ി,	നി ൾ	ഇ ായിരു ുെവ ിൽ	ഞ ൾ	എ ു
െച മായിരു ുെവ ്	എനി റിയി ."	മുഖൻ	പറ ു.
"നി ൾ	 സത ിൽ	 ന ി	 പറേയ ത്	 ബ േദവേനാടാണ്,
കാരണം	 അേ ഹമാണ്	 നി െള	 സഹായി ുവാനു 	 കഴിവ്
എനി ു	നൽകിയത്.'
മുഖൻ	ആദരപൂർവം	 േരാഷ്നിയുെട	 പാദംെതാ ്	വണ ു തിന്
കുനി ു.	േരാഷ്നി	പിേ ാ 	മാറി.
"അരുത,്	നി ളിലും	ഞാനിളയതാണ്."	അവൾ	പറ ു.



മുഖൻ	ൈകകൾ	കു ി	നി ു.	 "എെ 	ത ുരാ ിെയ	രു ദഭഗവാൻ
അനുഗഹി െ ."
"അേ ഹം	 ന െള	 എ ാവെരയും	 അനുഗഹി െ ."	 േരാഷ്നി
പറ ു.	 അവൾ	 കുതിരയുെട	 അരികിേല ു	 നട ്	 അതിെ
മുകളിൽ	കയറി.	അവള െട	സഹായികള ം	ഔഷധ	വസ്തു ള മായി
അവരവരുെട	 കുതിര റ ്	 കയറി ഴി ിരു ു.	 േരാഷ്നി
ആംഗ ം	കാണി േ ാൾ	അവർ	ഗാമ ിൽനി ും	യാതയായി.
അ സമയം	 കഴി േ ാൾ	 എ ്	 കുതിരസവാരി ാർ	 മുഖ െ
വീടിെ 	 മു ിെല ി.	 അവർ	 അടു ു 	 'ഇസാല'	 ഗാമ ിൽ
നി ു വരായിരു ു.	 അവരുെട	 ഗാമ ിൽ	 പനി
പടർ ുപിടി ിരു തിനാൽ	 തേല 	് അവർ	 േരാഷ്നിയുെട
പ ൽനി ും	 മരു ്	 െകാ ു	 േപായിരു ു.	 കൂ ിൽ
കൗമാര ാരനായ	 'ഇസാല'ഗാമ	 മുഖ െ 	 പുതൻ
േധനുകനുമു ായിരു ു.
"സേഹാദര ാെര,	 നി ൾ ്	ആവശമു ത്	 കി ിേയാ?	 മുഖൻ
േചാദി .
"ഉ ്"	 േധനുകൻ	 പറ ു.	 േരാഷ്നി	 ത ുരാ ി	 എവിെട?
എനി വേരാടു	ന ി	പറയണം."
ഗാമമുഖൻ	 അ ര ു.	 ധി ാരം	 നിറ 	 െപരുമാ ിനും

അസാ ാർഗിക	 പവൃ ികൾ ും	 കുപസി നാണ്	 േധനുകൻ,
മാതമ ,	ഇ ാണ്	അവൻ	ആദമായി ്	 േരാഷ്നിെയ	കാണു തും.
ഒരു	 പേ ,	ഈ	 െചറു ാരെന	അവരുെട	 െപരുമാ ം	 െകാ ്
േരാഷനി	ത ുരാ ി	ആകർഷി ി ാകാം.
"ഇരു ം	മുൻെപ	അേയാ യിെലേ തിനാൽ	അവർ	േപായി."
േധനുകൻ	 ഗാമ ിന്	പുറേ ്	 േപാകു 	പാതെയ	സൂ ി
േനാ ി.	 ഒ ു	പു ിരി െകാ ്	 മുേ ാ 	്കുതി ാൻ	കുതിരെയ
േപരി ി .

"ഞാൻ	അ െയ	സഹായി െ 	ത ുരാ ി."	േഡനുകൻ	േചാദി .
ആരാണ്	 െപെ ു	 വ െത ്	 ആ രേ ാെട	 േരാഷ്നി
തിരി ു	 േനാ ി,	 സരയൂനദിയുെട	 അരികിൽ	 കുറ േനരം
വി ശമി ുവാനവർ	 നി താണ്.	 അവിെടനി ും	 ഒരു	 മണി ൂർ
ദൂരേമയു .	അേയാ യിേല ്.
ആദ ം,	 ആ	 േചാദി 	 ആെള,	 അവൾ ്	 മന ിലായി .	 പേ ,
പിെ 	അവൾ	ചിരി െകാ ്	പറ ു.
"ഓ...	അത്	സാരമി 	 േധനുക,	ഞ ള െട	കുതിരകൾ 	്കുറ
വി ശമം	 േവണമായിരു ു.	 എനി ു	 േതാ ു ു,	 എെ



സഹായിമാരിൽ	 ഒരാൾ	 എ ിെനയാണ്	 മരു ു	 കഴിേ െത ്
നിെ 	ആള കെള	പറ ു	മന ിലാ ിയി ാവും."
"അെത,	അവരത്	െചയ്തി ്."	ഒരു	 പേതക	രീതിയിൽ	ചിരി
െകാ ്േധനുകൻ	മറുപടി	നൽകി.
േരാഷനി 	്എേ ാ	 പ ിേകട്േതാ ി.	അവിെടനി ും	 െപെ ു
േപാകുവാൻ	മന 	പറയു തുേപാെല	അവൾ ു	േതാ ി.
"ശരി,	 നിെ 	 ഗാമ ിെല	 ആള കൾ	 െപെ ു	 സുഖം
പാപി ുെമ ്	ഞാൻ	വിശസി ു ു."
അവൾ	നട ു	കുതിരയുെട	അരികിെല ി	കടി ാെണടു ാൻ
തുട ുേ ാേഴയ് ും	 േധനുകൻ	 കുതിര റ ുനി ിറ ി
േരാഷനിയുെട	ക ിൽ	കട ുപിടി ്	അവെള	പി ിേല ു	വലി .
"എ ാണിത	തിരെ െ 	ത ുരാ ി..?"
അവൾ	 അവെന	 ത ിമാ ി	 പിേ ാ 	 നീ ി.	 അേ ാേഴ ും.
േധനുകെ 	കൂ ാളികള ം	കുതിര റ ുനി ിറ ി.	അവരിൽ	മൂ ു
േപർ	അവള െട	സഹായികള െട	േനെര	നീ ി.
േരാഷ്നിയുെട	 ഉ ിൽ	 ഭയം	 അരി 	് കയറി.	 "ഞാൻ...ഞാൻ
നി ള െട	ആള കെള	സഹായി ി ്."
"ഓ...	 നീ	 എെ യും	 സഹായി ുെമ ്	 ഞാൻ	 കരുതു ു."
ഭയെ ടു ു 	തര ിൽ	ഒ ു	പ ിളി ്	േധനുകൻ	പറ ു.
േരാഷ്നി	 െപെ ു	 തിരിേ ാടി.	 മൂ ുേപർ	അവള െട	 പിറെക
ഓടി,	അവെള	പിടികൂടി.	ഒരു ൻ	അവള െട	 െചകി ാ ടി .
േരാഷ്നിയുെട	 മുറി 	 ചൂ ിൽനി ും	 േചാര	 ചീ ി.	 ര ാമൻ
അവള െട	 ൈകകൾ	 പുറകിേല ്	 പിടി ്	 െഞരി .	 േധനുകൻ
പതുെ 	നട ു	െച ്	അവള െട	മുഖം	തേലാടി.	 "ഒരു	കുലീനയായ
സ്തീ,	 ഹും...	 ഇത	് രസമായിരി ും."	 അവെ 	 കൂ ാളികൾ
െപാ ി ിരി .

"േജഷ്ഠാ..."	 രാമെ 	 കാര ാലയ ിേല 	് ഓടി യറിവ
ല ്മണൻ	അലറി	വിളി .
രാമൻ	 ല ്മണെന	 േനാ ാെത	 തെ 	 മു ിെല	 േമശ റ ്
വ ിരു 	 േരഖകൾ	 വായി ുകയായിരു ു.	 അത്	 ര ാം
യാമ ിെല	 ആദെ 	 മണി ൂറായിരു ു.	 സമാധാനവും
നിശബ്ദതയും	അേ ാൾ	രാമൻ	ആഗഹി ിരു ു.
േരഖകൾ	 വായി ു ത്	 തുടർ ുെകാ ്	 രാമൻ
സാധാരണേപാെല	 നി ംഗതേയാെട	 േചാദി .	 "ഇേ ാൾ	 എ ാ
കാര ം	ല ്മണാ?"
"േജഷ്ഠാ..."	ല ്മണെ 	കണ്ഠമിടറിയിരു ു.



"ല ്മണാ..."	 ല ്മണെ 	 കവിളിലൂെട	 ക നീർ	 ഒഴുകു ത്
ക േ ാൾ	രാമൻ	പരി ഭമി .	"എ ു	സംഭവി ?"
"േജഷ്ഠാ	...േരാഷ്ണനിേ ി	..."
ഇരു 	 കേസര	 ത ിമറി െകാ ു	 രാമൻ	 എഴുേ നി ു
േചാദി 	"േരാഷനി ്	എ ു	പ ി?"
"േജഷ്ഠാ...	"
"അവെളവിെടയാണ്.?"



പതി ു ്

ഭരതൻ	െഞ ി രി 	്ചലനമ ്	നി ു.	ല ്മണനും	ശതുഘനനും
കുനി ുനി ു	വാവി 	 നിലവിളി .	 മ ര	അവരുെട	 പുതിയുെട
തല	മടിയിൽ	എടു ുവ ്	ശൂന മായ	ഭാവേ ാെട	ദൂേര ്	േനാ ി
ഇരു ു.	അവരുെട	 ക കളിൽ	 ക ീരി ായിരു ു.	 പേ ,	അവ
വീ ിയിരു ു.	 േരാഷ്നിയുെട	 ശരീരം	 ഒരുെവ ുണിെകാ ്
മുടിയി ിരു ു.	 മാനഭംഗംെച െ 	 ന യായി
സരയൂനദിയുെടതീര ്	 അവൾ	 കിട ു ത,്	 മ രയുെട
ആള കളാണ്	കെ ിയത്.
കുറ കെലമാറി	 അവള െട	 സഹായികളിൽ	 ഒരാള െട	 ശരീരവും
അവർ	 കെ ി.	 അയാെള	 ഗദെകാേ ാ	 മേ ാ	 കൂരമായി
അടി ാണ്	 െകാലെ ടു ിയത്.	 മെ ാരു	 സഹായിയുെട	 ശരീരം
പാതവ ിൽ	 നി ാണ്	 കെ ിയത്.	 അയാള െട	 മുറിവുകൾ
ഗുരുതരമാെണ ിലും	അയാൾ 	് ജീവനു ായിരു ു.	ൈവദ ാർ
അയാെള	 ശുശൂഷി ുേ ാഴും	 അവനരികിൽ	 രാമൻ	 നി ിരു ു.
രാമെ 	 മുഖം	 നി ംഗമായിരു ു.	 പേ ,	 അവെ 	 ൈകകൾ
േദഷ ംെകാ 	് വിറ ുകയായിരു ു.	 േരാഷ്നിയുെട	സഹായിേയാട്
രാമന്	പലതും	േചാദി ാനു ്.
അടു ദിവസവും	 േരാഷ്നി	 തിരിെ ാ തിനാൽ	 മ ര
അവരുെട	 ആള കെള,	 മകെള	 കൂ ിെ ാ ുവരാനായി
അയ തായിരു ു.	അതിരാവിെല	 നഗരകവാട ൾ	 തുറ 	 ഉടെന
അവർ	 പുറെ ിരു ു.	 നഗര ിൽനി ും	 ഒരു	 മണി ുർ
സ രി ുംമുൻെപ,	 അവർ	 േരാഷനി	 യുെട	 ശരീരം	 കെ ി.
അതികൂരമായവിധം	 അവെള	 സംഘം	 േചർ ്
മാനഭംഗെ ടു ിയിരു ു.	 അവള െട	 തല	 പര 	 പതല ിൽ
ആ ാ 	്അടി ിരു ു.	അവള െട	മണിബ ിലും	പുറകിലും



ക 	പാടുകളിൽനി ും	അവെള	മരേ ാട്	േചർ ്	ബ ി ിരു ു
എ ു	െതളി ു.	അവള െട	േദഹ 	്മുറിവുകള ം	കൂരമായി	കടി
പാടുകള ം	 ഉ ായിരു ു.	ആ	 െചകു ാ ാർ	അവരുെട	 പ കൾ
െകാ ്	 അവള െട	 വയറിനു	 ചു നി ും	 ന മായ	 ൈകകളിൽ
നി ും	െതാലി	കടിെ ടു ിരു ു.
അവള െട	 േദഹം	 മുഴുവനും	 മൂർ യി ാ 	 എേ ാ
വസ്തുെകാ ു	 മർ ി ിരു ു.	 ഒരുപേ ,	 പാകൃതമായ,	 കൂരമായ
ആചാരമാകാം.	വായ	മുതൽ	കവിെള വെരയു 	മുഖ ിെ 	ഒരു
ഭാഗം	കീറിയിരു ു.	മുറിവുകള ം	വായിെല	േചാര	ക പിടി 	പാടുകള ം
ക ാലറിയാം	 പീഡനം	 നട ുേ ാൾ	 അവൾ ്
ജീവനു ായിരു ുെവ ്.	അവള െട	േദഹ 	മുഴുവനും	ശു ംവീണ
പാടുകള ായിരു ു.	 ഏ വും	 കൂരമായ	 രീതിയിലാണ്	 അവൾ
െകാ െ ത്.	അതിൽ	 ഒരു ൻ	അവള െട	 െതാ യിൽ	എേ ാ
രാസദാവകം	ഒഴി ിരു ു.
േവദനേയാെട	 സഹായി	 ക തുറ ു.	 രാമൻ	 കുനി ്
അയാേളാട്	േചാദി .	"അവർ	ആരാണ്?"
"അയാൾ ്	 സംസാരി ാൻ	 െകൽപുെ ു	 േതാ ു ി
പേഭാ,"	ൈവദർ	പറ ു.
സഹായിയുെട	അടുേ ്	കുനി 	്ഇരി ു തിനിടയിൽ	ആ
വാ ുകൾ	രാമൻ	േക ിെ ്	നടി .
"അവർ	 ആെരാെ യാണ്?"	 അവൻ	 േചാദ ം	 ആവർ ി .
ഒരി ൽ	 കൂടി	 േബാധംെകടുംമുേ 	 േരാഷ്നിയുെട	 സഹായി	 ഒരു
േപർ	പതുെ 	പറ ു.

െപാതുജന ൾ ിടയിലും	 ഉ തർ ിടയിലും	 ഒരുേപാെല
അറിയെ ിരു 	 േരാഷ്നി	 അപൂർവ	 വ ിതമായിരു ു.	 തെ
ജീവിതം	 അവൾ	 ആതുരേസവന ിന്	 ഉഴി ുവ തായിരു ു.
കു മ 	 ഒരു	 വ ിത ം.	 കുലീനതയും	 ദയയുമു 	 ഒരാൾരൂപം.
പലരും,	 അവെള	 കനകയായ	 േദവി	 കന ാകുമാരിയുമായി
താരതമ െ ടു ിയിരു ു.	 ഈ	 കിരാതമായ	 പവൃ ിേയാട്
ജന ൾ	 അതപൂർ മായ	 േരാഷമാണ്	 പകടി ി ത.്	 ഇതിന്
പകരംവീ ണെമ ു	നഗരം	ആവശെ .
ര െ ടാൻ	 ശമി ു തിനിെട	 വളെര	 െപെ ു	 തെ
കു വാളികെള	 ഇസാലഗാമ ിൽനി ും	 പിടികൂടി.	 മകെന
സംര ി ാൻ	 ശമി 	 ഗാമമുഖ െന	 ഗാമ ിെല	 സ്തീകൾ
സംഘടി ്	 അടി 	 മൃതപായനാ ി.	 അവെര ാം	 േധനുകെ
മൃഗീയമായ	 െപരുമാ ൾ	 കുെറകാലമായി	 നിശബ്ദരായി



സഹി വരായിരു ു.	 പരിഷ്കരി െ 	 രാമെ
നിയമപാലനേസനയുെട	 മിടു ുെകാ ്	 അേനഷണം
പൂർ ിയാ ുകയും	 ന ായാധിപ ാർ ്	 മു ിൽ	 വവഹാരം
അവതരി ി ുകയും	 അതിേവഗ ിൽ	 ശി 	 പഖ ാപി ുകയും
െചയ്തു.
ഒരാഴ്ച ു ിൽ	 കു വാളികൾ ു 	 ശി 	 നൽകു തിന്
ആവശമായ	 നടപടികൾ	 ആരംഭി .	 േധനുകെന	 ഒഴി ,്	 ബാ ി
എ ാവെരയും	 മരണശി ു	 വിധി .	 പായപൂർ ിയായി ി
എ 	 നിയമ ിെല	 സാേ തിക	 കാരണ ാൽ	 കിരാതമായ
കൂ മാനഭംഗ ിെല	ഏ വും	വലിയ	ദുഷ്ടനും	െകാലപാതകിയുമായ
േധനുകെന	 വധശി യിൽ	 നിെ ാഴിവാ ിയതിൽ	 രാമന്
അമർഷമു ായിരു ു.	 പേ ,	 നിയമം	 ലംഘി െ ടാനു ത .
അതും,	 രാമെ 	 അധികാരപരിധിയിൽ.	 രാമെന 	 നിയമദാതാവ്
എ ു	തനി 	്െച ാേമാ	അത്	െചയ്തിരി ും.	പേ ,	രാമെന ്,
േരാഷ്നിയുെട	 രാഖി	 -സേഹാദരൻ,	 തെ 	 സേഹാദരിയുെട
ദാരുണമായ	 മരണ ിൽ	 പകവീ ാൻ	 സാധി ാ തിനാൽ
കു േബാധ ിൽ	മു ി ാഴുകയായിരു ു.
സയം	േവദന	ഏൽപി െകാ ്	തെ 	സകാര 	വായനാമുറിയിൽ
അവൻ	ഒ യ് ്	ഉദ ാന ിേല 	്േനാ ിയിരു ു.	അവിെടവ ാണ്
േരാഷ്നി,	അവെ 	 ക ിൽ	 രാഖി	 െക ിയത.്	 ക ിൽ	 െക ിയിരു
സർണനിറമു 	 ചരടിേല ്	 അവൻ	 േനാ ി.	 ക കൾ
നിറ ിരു ു.	അവെ 	േദഹ ്	മ ാ സൂര െ 	ചൂട്	യാെതാരു
ദയയും	 ഇ ാെത	 അടി െകാ ിരു ു.	 തെ 	 മുറിേവ
വലതുക ിേല ുേനാ ി	 ദീർഘമായി	 നിശസി .	 തനി രികിൽ
േമശയിൽവ ിരു 	മര ീള	അവൻ	ക ിെലടു ു.	അതിെ 	അ ം
എരിയു ു ായിരു ു.
അവൻ	ആകാശേ ്	 േനാ ി	 മ ി .	 "എേ ാടു	 മി ു
േരാഷ്നി."
അവൻ	ആ	എരിയു 	മര ീള്	തെ 	വലെ 	ക ിലമർ ി.	ആ
ക ിൽ,	 തെ 	 സേഹാദരിെയ	 സംര ി ാെമ ു
വാ ുെകാടു തിെ 	 െതളിവായ	 പാവനമായ	 ആ
സർ രടിേല ു	 േനാ ി.	 ഒരു	 ശബ്ദം	 േപാലും	 അവൻ
പുറെ ടുവി ി .	ക കളട ി .	വായുവിൽ	മാംസം	കരിയു 	മണം
പര ു.
"എേ ാടു	 മി ൂ."
രാമൻ	ക കൾ	അട പിടി .	ക ിൽനി ും	ക നീർ	ഒഴുകി
െ ാ ിരു ു.



മണി ുറുകൾ	കുെറ	പി ി ിരു ു.	രാമൻ	തെ 	കാര ാലയ ിൽ
ദുഃഖിതനായിരു ു.	വി ാളികൾ	ക ിൽ	ചു 	പ െകാ 	്അവെ
മുറിേവ 	ൈക	ചു ിെ ിയിരു ു.
"ഇത്	 െത ാണ്	 േജഷ്ഠാ."	 രാമെ 	 കാര ാലയ ിേല ്
േദഷ േ ാെട	വ ാണ്	ല ്മണൻ	പറ ത്.
"ല ്മണാ	ഇതാണ്	നിയമം."	ദുഃഖവും	േകാപവും	ഉ ിെലാതു ി
രാമൻ	ശാ നായി	പറ ു...
"നിയമം	 ലംഘി കൂടാ.	 അത്	 പരേമാ തമാണ്.	 നിെ ാള ം
എെ ാള ം	 പാധാന മു താണ്.	 പേ ..."	 അവള െട	 േപർ
പറയാനാവാെത	രാമൻ	വാ ുകൾ ുേവ ി	പരതി.
"േജഷ്ഠാ,	 നിെ 	 വാ ുകൾ....."	 വാതിൽ	 ത ി ുറ ുെകാ ്
കട ുവ 	ഭരതൻ	തുറ ടി .
രാമൻ	 തലയുയർ ി	 തെ 	ൈകകൾ	 ഭരതനുേനെര	 ഉയർ ി
െ ാ 	്വിളി .	"ഭരതാ..."
ഭരതൻ	മുറിയിലുെട	അേ ാ ം	ഇേ ാ ം	നട ു.	തനി ു ിൽ
ആ ടി ു 	 െകാടു ാ 	 കൃത മായി
പകടി ി ാനാകാ തിനാൽ	 അവെ 	 ക കളിൽ	 സ ടം
നിറ ിരു ു.
"നീ	എ ാണ്	പറ ുവ ത?്	അതു	പറയു.	േജഷ്ഠാ,	പറയു..."
"അനുജാ,	ഞാൻ	പറയു തു	ശ ി ൂ."
"അത്	 പറ ു	 തീർ ൂ.	 അതായത്	 നിെ 	 നശി 	 നിയമം
േരാഷനിേയ ാൾ	 പധാനെമ ്."	 അേ ാഴും	 ഭരതെ
ക കളിലൂെട	 ക ീർ	 ഇടതടവി ാെത	 ഒഴുകിെ ാ ിരു ു.
"പറയൂ	 നിന ു	 നിെ 	 കണെ യിെല	 രാഖിേയ ാൾ	 അതാണ്
പധാനെമ ്."	അവൻ	 മുേ ാ വ ു	 രാമെ 	വലതുകരം	 മുറുെക
പിടി .	 രാമൻ	 ൈക	 വലി ി .	 "പറയൂ.	 ന ുെട	 േരാഷ്നിെയ
എെ ും	സംര ി ാെമ 	 ന ുെട	 ഉറ ിെന ാൾ	 വലുതാണ്
നിന ു	നിയമം?"
"ഭരതാ"	തെ 	ൈക	ഭരതനിൽ	നി ും	േമാചി ി െകാ ്	രാമൻ
പറ ു.	 "നിയമം	 വ മാണ്.	 പായപൂർ ിയാകാ വെര
ശി ി 	കൂടാ.	േധനുകന്	 പായപൂർ ിയായി ി .	നിയമമനുസരി ്
അവെന	ശി ി കൂടാ."
"നിയമം	 േപായി	തുലയെ !"	ഭരതൻ	ഒ യി .	 "ഇത്	നിയമ ിെ
കാര മ ,	 ഇത്	 നീതിയുെട	 കാര മാണ്.	 നിന ു	 വത ാസം
മന ിലാകു ിേ ?	ആ	െചകു ാൻ	മരണം	അർഹി ു ു."
"അെത,	 അവനതർഹി ു ു.	 പേ ,	 ഒരു	 ബാലകു വാളിെയ
അേയാ 	 െകാ ി .	 അതാണ്	 നിയമം."	 തെ 	 ആ ാവിെന
തകർ 	കു േബാധ ാൻ	നീറിെ ാ 	്രാമൻ	പറ ു.
"ഒ ു	 നിർ ്	 േജഷ്ഠാ..."	 തെ 	 ൈകെകാ ്	 േമശയിൽ



ആ ിടി ്	ഭരതൻ	അ ഹസി .
"ഭരതാ!...."	 ഒരു	വലിയ	ശബ്ദം	അവർ 	്പി ിൽനി ും	 മുഴ ി
മൂ ു	 സേഹാദര ാരും	 തിരി ുേനാ ി.	 വാതി ൽ	 രാജഗുരു
വസിഷ്ഠൻ	 നിൽ ു തുക ു.	 ഭരതൻ	 െപെ ു	 നിവർ ുനി ്
ൈകകൾ	കു ി	ആദരേവാെട	നമസ്േത	പറ ു.
ല ്മണൻ	 പതികരി ാൻ	വിസ തി .	അവെ 	അട ാ
േദഷ ം	ഇേ ാൾ	അവൻ	ഗുരുവിേല ്	േക ീകരി .
"ഭരതാ,	 ല ്മണ,	 നി ള െട	 േജഷ്ഠൻ	 പറ താണ്	 ശരി.
നിയമെ 	ഏതു	ചു പാടിലും	ആദരി ുകയും	അനുസരി ുകയും
േവണം."
"അേ ാൾ	 ഞ ൾ	 േരാഷനി ്	 െകാടു 	 വാേ ാ	 ഗുരുജീ,
അതിനു	വിലയിേ ?"	ഭരതൻ	േചാദി .	 "അവെള	സംര ി ുെമ ്
അവൾ ്	 ഞ ൾ	 വാ ുെകാടു ു.	 അവേളാടു 	 ഞ ള െട
കടമയുമാണത്.	 പേ ,	അതിൽ	ഞ ൾ	 പരാജയെ .	ഇേ ാൾ
അവൾ ുേവ ി	ഞ ൾ 	്പകരം	വീ ണം."
"നിെ 	വാ 	്നിയമ ി ു	മുകളില ."
"ഗുരുജീ"	 രഘുവിെ 	 പിൻഗാമികൾ	 ഒരി ലും	അവരുെട	 വാ ്
െത ി ി ി ."	ഭരതൻ	പറ ു.
"നിെ 	 ശപഥ ിന്,	 നിയമവുമായി	 ഏ മുേ ിവരുേ ാൾ	 നീ
ശപഥം	ലംഘി ്,	നിെ 	േപരിൽ	സംഭവി ു 	മാനഹാനി	സ ീകരി ്,
നിയമെ 	 അംഗീകരി ണം.	 അതാണ്	 ധർ ം."	 വസിഷ്ഠൻ
പറ ു.
"ഗുരുജീ..."	 തെ 	 മര ാദയും	 നിയ ണവും	 നഷ്ടമായ
അവ യിൽ	ല ്മണൻ	ഉറെ 	വിളി .
"ഇത്	േനാ ൂ."	രാമെ 	ക ിെല	വി ാളികള െട	പ കീറിെയടു ,്
അവെ 	ൈക	 എ ാവരും	 കാൺെക	 വസിഷ്ഠൻ	 െപാ ി ിടി .
രാമൻ	 ൈകവലിെ ടു ാൻ	 ശമിെ ിലും	 വസിഷ്ഠൻ	 മുറുെക
പിടി വ .
ഭരതനും	 ല ്മണനും	 െഞ ിേ ായി.	 രാമെ 	 ക ്	 വ ാെത
െപാ ിയിരു ു.	 മുറിവിന്	 ചു മു 	 െതാലികരി ു	 നിറം
മാറിയിരു ു.
"നിയമ ിെല	 സാേ തിക	 പശ്നം	 കാരണം	 േധനുകൻ
ര െ ടുെമ ു	ന ായാധിപൻ	പറ 	ആ	ദിവസം	മുതൽ	അവനിത്
വീ ും	 വീ ും	 െചയ്തുെകാ ിരി ുകയാണ്.	 േരാഷ്നി ്
െകാടു 	 വാ ുപാലി ാൻ	 സാധി ാെതേപായതിൽ	 സയം
ശി ി ാൻ	ക ു	പിടി 	അവെ 	മാർ മാണിത.്	എ ുവ ാലും
അവൻ	നിയമം	ലംഘി ി ."	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.



ഏഴു	 മാനഭംഗകു വാളികള െടയും	 വധശി ാേവളയിൽ	 രാമൻ
പെ ടു ി .
പധാന	 കു വാളി ു	 മരണശി 	 നൽകാ തിലു
േദഷ ാൽ	 മ 	ഏഴ്	 കു വാളികൾ ും	 നിയമ ിന റമായി
ശി 	 എ െന	 നൽകണെമ ു 	 വിവര ൾ	 ന ായാധിപ ാർ
വിശദമായി	നിർ ശി .
രാമെ 	 പുതിയ	 നിയമപകാരം	 വധശി കൾ	 െപെ ു
നട ാേ താണ്.	 വ ി,	 മരി ുംവെര	 തൂ ിലിടണം.
തടവറയുെട	 പരിസര 	് ത ാറാ ിയ	 ല ുേവണം	 ശി
നട ാ ാെന ും	 അവൻ	 ക ി ിരു ു.	 തൂ ിലിടു 	 രീതി ്
ന ായാധിപെ 	 വിേവചനം	 ഉപേയാഗെ ടു ാെമ ും
നിയമ ിലു ായിരു ു.
ഈ	വിേവചനാധികാരം	ഉപേയാഗെ ടു ി,	ധാർമികേരാഷംപൂ
ന ായാധിപ ാർ	വളെര	അസാധാരണമായ	 ഒരു	ശി ാനടപടികമം
പുറെ ടുവി .	അതായത	്ശി 	പരസമായി	നട ാ ണം.	ര ം
വാർ 	് കഴിയു ത	 േവദനാപൂർണമായി	അവർ	 മരി ണം.	 വരും
കാലേ ും	ഈ	 നടപടി	 ഒരു	 പാഠമാകണെമ ്	അവർ	 ഉറ ി
പറ ു.	 അവർ	 അവരുെട	 ഈ	 നടപടിെയ	 ന ായീകരി .
ജന ള െട	 ധാർമികേരാഷം	 തീരാൻ	 ഇെതാെ 	 െചയ്േത
മതിയാകുെവ 	് അവർ	 ത ിൽ	 സകാര ം	 പറ ു.	 ഉ രവ്
അനുസരി ുകയ ാെത	 നിയമപാലകർ ്	 മെ ാരു	 മാർ വും
ഇ ായിരു ു.
നഗരമതിലിനു	പുറ ായി	വധശി ാ ്	നിർമി െ .	നാലടി
ഉയര ിൽ	 ദൂെരനി ും	 കാണുവാൻ	 പാക ിലായിരു ു
ത ാ ിയത.്	ആയിര ണ ിനാള കൾ	നഗരമതിലിന്	പുറ ്
അതിരാവിെല	 മുതൽ	 ഈ	 സംഭവ ിന്	 ദൃക്സാ ിയാകുവാൻ
വ ുനിര ു.	പലരുെട	ക ിലും	എറിയാനു 	ആയുധ ളായി,	മു ,
ചീ 	പഴ ൾ	എ ിവ	ഉ ായിരു ു.
തടവറയിൽ	 നി ുവ 	 കാളവ ികളിൽനി ും	 കു വാളികൾ
ഇറ ിയേ ാൾ	 ജന ൂ ിൽനി ും	 കലിപൂ 	 ഒരു	 അലർ
െപാ ി റെ .	അവരുെട	േദഹെ 	മുറിവുകളിൽനി ും	അവെര
ദയാദാ ിണ മി ാെത	 തടവറയിൽ	 മർ ി ി െ ്
വ മായിരു ു.	 രാമൻ	 വളെര	 ശമി ി ം	 തടവറ
കാവൽ ാരുെടയും	 മ 	് തടവുകാരുെടയും	 ധാർമിക	 േരാഷം
നിയ ി ുവാൻ	സാധി ി .	അവെര ാം	ഏെത ിലും	 വിധ ിൽ
േരാഷ്നിയുെട	 ഉദാരമനസ്കത	 അറി വരായിരു ു.	 പതികാരം
െച ാനു 	അവരുെട	ആഗഹം	ശ മായിരു ു.
കു വാളികെള	 ത ിേല ്	ആനയി .	അവെര	ആദ ം	 തൂണിൽ
ഉയർ ിെ ിയ	 ദ നചക ള െട	അരികിേല ാണ്	 െകാ ു



േപായത.്	അതിെല	 ദ ാര ളിൽ	 തലയും	ൈകകള ം	 കട െ .
ആചാരപകാരം	 ജന ള െട	 അധിേ പ ിന്	 അവെര
വി െകാടു ു.	തടവുകാെര	അവിെട	നിർ ി,	ഭട ാർ	ത ിൽനി ും
താെഴ	യിറ ി.
അത്	 ജന ൂ ിനു	 കി ിയ	 അവസരമായിരു ു.
ശാപവാ ുകേളാെടാ ം	 തു കയും	 ഒ ം,	 ക ിൽകരുതിയ
സാധന ൾ	 ആയുധ ളാ ി	 തടവുകാർെ തിെര
എറിയുകയുകയും	 െചയ്തു.	 കുർ 	 ആയുധ േളാ	 ക കേളാ
െകാെ റിയു തിൽനി ും	 ജന െള	 കർശനമായി
വില ിയിരു ു.	 കു വാളികൾ	 െപെ ു	 മരി ുവാൻ	 ആരും
ആഗഹി ി .	അവർ	അനുഭവി ണം.	അവർ	 െചയ്തതിന്	അവർ
വിലനൽകണം.
ഏകേദശം	അരമണി ുർ	അതു	 നീ ുനി ു.	ആരാചാര ിന്
ഒടുവിൽ	 ജന ൂ ിെ 	 ആകമണം	 നിർ ാൻ	 ആവശെ .
അേ ാൾ	ജന ൾ	ഒ ട ി.	അവരും	 ീണി 	കാണും.
ആരാ ാർ	 ത ിേല ു	 കയറി.	 ആദെ 	 കു വാളി രികിൽ
െച ു.	 അവെ 	 ക കൾ	 ഭയംെകാ ്	 തുറി ിരു ു.	 ര ു
കൂ ാളികള െട	 സഹായേ ാെട	 അയാൾ	 അവെന
മു ാലിയിൽെക ി.	 ശാസം	 മു ംവെര	 അവെ 	 കാലുകൾ
എതേ ാളം	 വലി നീ ാേമാ	അത	 േ ാളം	 വലി നീ ി.	 പിെ
മന ർ ം	 വളെര	 പതുെ 	 നട ു	 െച ു	 ഒരു	 വലിയ	ആണിയും
ചു ികയുെമടു ു.	അയാള െട	സഹായികൾ	അവെ 	കാൽ	അക ി
ചരി പിടി .	ആരാ ാർ	ശാ നായി	അവെ 	കാല്	തടിെകാ ു
ആ	 ത ിേല ്	 കൃത മായ	 താളേ ാെട	 ആണിയടി റ ി .
ജന ൂ ം	 ആരവേ ാെട	 അതംഗീകരി േ ാൾ,	 അവൻ
അലറിവിളി 	 കര ു.	 ഒ ുര ടി	 കൂടി.
ആണിയിേല ടി ുനതിനു	 മുൻപായി	ആരാ ാർ	താൻ	 െചയ്തത്
സൂ ്മമായി	പരിേശാ	ധി .	സംതൃപ്തിേയാെട	അയാൾ	പിേ ാ
മാറി.	 കു വാളി	 േവദന	 െകാ ു 	 അലറി ര ിൽ	 ഒ ു
നിർ ിയേ ാേഴ ും	 ആരാ ാർ	 അവെ 	 അടു
കാലി രികിേല 	്നട ു.
അയാൾ	ആ	ഭീകരത	വീ ും	തുടർ ു.	ഓേരാരു രിലും	ഒ ിന്
പി ാെല	ഒ ായി	ആറ	്നികൃഷ്ടരായ	കു വാളികള െട	കാലുകളിലും
ആണിയടി 	തടി ിൽ	ഉറ ി ൽ	തുടർ ു.	കു വാളികൾ	േവദന
സഹി ാൻ	വ ാെത	കരയെവ	ജന ൂ ം	ഉ െരേ ാെല	അലറി
വിളി .
അതവസാനി േ ാൾ	ആരാ ാർ	 ത ിെ 	അരികിേല ു	 നട ു.
ആൾ ു ം	ഹർഷാരവം	 മുഴ േവ	അയാൾ	ജന ു ിന്	 േനെര
ൈക	 വീശി,	 ആദ ം	 ആണിയടി 	 കു വാളിയുെട	 േനെര	 നട ു.



അവൻ	 േബാധമ 	 കിട ുകയായിരു ു.	 കുറ 	 മരു വെ
െതാ 	യിേല ു	നിർബ ി 	്ത ി യ ി.	അവൻ	 ഉണരുംവെര
അവെ 	 െചകി ടി 	 െകാേ യിരു ു.	 "നീ	 എഴുേ ിരു ്
ഇെതാെ 	ആസദി ണം',	ആരാ ാർ	വിളി പറ ു.
"എെ 	െകാ ...	ദയവു	െചയ്ത	്മാ ്."	കു വാളി	െക ി,
ആരാ ാരുെട	 മുഖം	 ക േപാെല	 തണു ുറ ിരു ു.	 നാലു
മാസം	 മുൻപ്	അയാള െട	 മകള െട	 പസവെമടു ാനായി	 േറാഷ്നി
സഹായി ിരു ു.	അവൾ	 സ ീകരി ത	്അയാള െട	 എളിയ	 വീ ിൽ
നി ു 	 ഭ ണം	 മാതമായിരു ു.	 "േരാഷ്നി	 ത ുരാ ിേയാട്
നിന ്	ദയവു ായിെ ടാ?	േപപിടി നായ് 	്പിറ വേന...."
" മി ു	 ... മി ു....	 ദയവായി	 എെ 	 െകാ .."	 കു വാളി
െപാ ി ര ു.
ആരാ ാർ	ശാ നായി	നട ക ു.
മൂ ു	മണി ൂർ	നീ 	കൂരമായ	രീതിയിലു 	പരസമായ	ദ ന
മുറകൾ	കഴി േ ാൾ	ആരാ ാർ	തെ 	അരയിൽ	ബ ി ിരു
ഉറയിൽനി ും	 മൂർ യു ക ി	 പുറെ ടു ു.
ദ നചക ിൽ	 െക ിയിരു 	 ആദ 	 കു വാളിയുെട
വലതുൈകയിെല	 െക ്	 കുറ 	് അയ .	 അവെ 	 വലതുൈക
അയാൾ	പുറെ ടു ു.	അവെ 	കണെ 	അയാൾ	സൂ മമായി
പരിേശാധി .	 വലെ 	 ര ധമനി	 അയാൾ ്
കെ ണമായിരു ു.	 െപെ ു	 ര ം	വാർ ്	 േപാകാ 	 ഒ ്
അത്	കെ ിയേ ാൾ	അയാെളാ ു	പു ിരി .
തെ 	 ക ിെകാ ്	 വളെര	 േനർ േയാെടയും	 സൂ മമായും
മുറിേവ ി .	അതിൽനി ും	 ര ം	 െചറുതായി	 െപാ ി റെ ടാൻ
തുട േവ	ആരാ ാർ	പറ ു.
"വളെര	 ഭംഗിയായി."	 കു വാളി	 േവദനെകാ ്	 നിലവിളി .
ഏതാനും	മണി ുറുകൾ	 േവദനസഹി തിനു	 േശഷേമ	മരണമു .
ബാ ിയു 	 കു വാളികള െട	 ൈക യിെല	 ര ുഴലും
ആരാ ാർ	 മുറി .	 ഓേരാതവണ	 ക ിെകാ ്	 മുറി ുേ ാഴും
ജന ു ം	 അലറിവിളി 	് അസഭവാ ുകളാൽ	 അധിേ പി
െകാ ിരു ു.
ആരാ ാർ	 ശി ാത ിൽനി ും	 താേഴയ് ിറ ും	 മുൻെപ
ജന ു േ ാട്	 അ െ 	 തെ 	 േജാലി	 തീർ തായി	 ആംഗ ം
കാണി .	 അവർ	 വീ ും	 അവരുെട	 ക ിെല	 മു യും
ചീ ുപഴ ള ംെകാ 	്എറിയാൻ	 തുട ി.	 ര ിെ 	 ഒഴു ്
പരിേശാധി ുവാനായി	ഉേദ ാഗ െന ു 	സമയ ുമാതം	ഏറു
തട െ .	 അവസാനെ 	 കു വാളിയും	 മരി ു തിന്	 ര ര
മണി ുറിൽ	 കൂടുതൽ	 സമയം	 േവ ിവ ു.	 െമെ യു
േവദനാജനകമായ	 മരണം	 എ ാവരും	 അനുഭവി .	 ഇനിയു



അവരുെട	ഓേരാ	ജ ളിലുമു 	അവരുെട	ആ ാ െള	അത്
മുറിേവ ി െകാ ിരി ും.
കു വാളികൾ	മരി തായി	വിളംബരം	െച െ േതാെട	ജന ു ം
ഉറെ 	അലറിവിളി .	"േരാഷ്നി	ത ുരാ ി	നീണാൾ	വാഴേ !"
ഉയർ ിവ 	 കേസരയിൽ	 മ ര	 കുനി ിടി ിരു ു.	 അവരുെട
ക 	 കളിൽ	 േകാപവും	 െവറു ം	 എരിയുകയായിരു ു.	 ആ
െചകു ാ ാർ ്	 ആരാ ാർ	 സാധമായ	 രീതിയിൽ	 ദ നം
നൽകി ാണുെമ തിൽ	 അവർ ്	 ഒരു	 സംശയവുമി ായിരു ു.
അവരുെട	 മകെള	എ ാവരും	ഏെറ	 സ്േനഹി ിരു ു.	 മരണശി
നട ാ ുേ ാൾ	ആ	 ദുഷ്ട ാർ ുെകാടു ു 	 കൂരദ നയിൽ
ഒ ം	കുറവ്	വരാതിരി ാൻ	ആരാ ാർ ്	മ ര	ൈകനിറെയ	പണം
െകാടു ിരു ു.	 അവർ	 ഒരി ൽേ ാലും	 ക ചി ാെത
കു വാളികൾ	 അനുഭവി 	 േവദനയുെട	 ഓേരാ	 പുള ിലും
േനാ ിയിരു ു.	ഇേ ാൾ	അത്	തീർ ിരി ു ു.	എ ി ം	അവർ ്
ആശാസമനുഭവെ ി .	അവരുെട	ഹൃദയം	ക േപാെല	ഉറ ിരു ു	.
കേസരയിൽ	 ഇരു േ ാൾ	 തെ 	 െനേ ാട്	 േചർ 	 ഒരു
മൺകുടം	അവർ	 മുറുെക	 പിടി ിരു ു.	അതിൽ	അവരുെട	 പുതി
േരാഷ്നിയുെട	 ചിതാഭസ്മമായിരു ു.	 ക ിൽനി ും	 ക നീർ
മൺകുട ിനുേമൽ	പതി .	"ഞാൻ	നിന ്	ഉറ നല്കു ു	എെ
കുേ ,	 നിേ ാടു	 െചയ്തതിന്	 അവസാനെ 	 ആള ം	 മറുപടി
പറയും.	 നീതിയുെട	 ഉഗ	 ശി 	 േധനുകനും
േനരി നുഭവിേ ിവരും."



പതിനാല്

"അത്	 കിരാതമായ	 െകാലപാതകമായിരു ു.	 േരാഷ്നി	 എ ിനു
േവ ിയായിരുേ ാ	 നിലെകാ ത്	അതിനു	 വിരു മായി."	 രാമൻ
പറ ു.
രാമെ 	സകാര മുറിയിലായിരു ു	രാമനും	വസിഷ്ഠനും,
"എ ുെകാ ാണ്	അത്	കിരാതമായത്?	 മാനഭംഗം	 െചയ്തവെര
െകാ രുതായിരു ു	 എ ാേണാ	 നീ	 പറയു ത.്"	 വസിഷ്ഠൻ
േചാദി .
"അവെര	 വധിേ താണ്.	 അതാണ്	 നിയമം.	 പേ ,	 അത്
നട ിലാ ിയ	 രീതി.	 പാകൃതവും	 മനുഷതരഹിതവുമായിേ ായി.
'ന ായാധിപ ാെര ിലും	േകാപ ിന്	വശംവദരാകരുതായിരു ു.
"ദയാപൂർണമായ	ഒരു	െകാലപാതകം	എെ ാ ുേ ാ?"
"ഇതിെന	അ ്	ന ായീകരി ുകയാേണാ	ഗുരുജീ?"
"മാനഭംഗംെച വരും	 െകാലപാതകികള ം	 നിയമം
ലംഘി ുവാൻ	 ഇനി	 ഭയെ ടിേ ?	 അ ാര ിൽ	 നീ	 എ ു
പറയു ു."
"അേത..."
"അ ിെനെയ ിൽ	ശി 	അതിെ 	ഉേ ശ ം	നിർവഹി ."
"പേ ,	േരാഷ്നി	ഒരിയ് ലും...."
"ഒരു	മൃഗീയതെയ	േനരിടാൻ	മെ ാരു	മൃഗീയതെകാേ 	സാധി ു.
അ ിെകാേ 	അ ിെയ	എതിരിടാനാകൂ	രാമാ."
"പേ ,	 േരാഷ്നി	ചി ി ത്,	ക ിന്	പകരം	കെ ിൽ	 േലാകം
പൂർണമായും	അ തയിൽ	ആ ുേപാകുെമ ായിരു ു."
"അഹിംസയിൽ	 േശഷ്ഠതയു ്	 രാമാ.	യാെതാരു	സംശയവുമി .
പേ ,	 അത്	 ഹിംസനിറ 	 തിയ ാരുെട	 കാലഘ ില .
രാമൻ	തല	കുലു ി.	"ചിലേനര 	്എനി ്	അദ്ഭുതം	േതാ ാറു ്.



എെ 	ആള കൾ ുേവ ി	ഈ	കഷ്ടെ ടു െതാെ ."
"ഉ മരായ	 ആള കെള	 മാതം	 നയി ാൻ	 ഒരു	 േനതാവിെ
ആവശമി േ ാ.	 തെ 	 ജന െള,	 അവരുെട
കഴിവുകൾ നുസരി ്	 മിക താ ാൻ	 േപരി ി ുകയാണ്
േവ ത്.	 ഒരു	 േനതാവ്	 ഒരി ലും	 െചകു ാെന
പതിേരാധി ുകയ 	 േവ ത്,	മറി ്	ആ	രാ സെന	ൈദവമാ ി
മാ കയാണ്	 േവ ത്.	 അവെ 	 ഉ ിലുമു 	 ൈദവാംശെ
ത ിയുണർ ുകയാണുേവ ത്.	 േനതാവ്	 ആ	 ഭാരം	 ഏെ ടു ്,
തെ 	ജന ൾ	മിക 	മനുഷ രാെയ ്	ഉറ വരു ും."
"ഈ	 കൂരമായ	 ശി 	 ന ായീകരി താേണാ?
അ ിെനെയ ിൽ,	 അ ്,	 അ െയ െ 	 നിേഷധി ു ു
ഗുരുജീ,"
"എെ 	സംബ ി ിടേ ാളം	അത്	ശരിയ .	പേ ,	ഈ	സമൂഹം
എെ യും	 നിെ യുംേപാലു 	 ജന െളെ ാ ്
ഉ ാ െ ത .	 ഏതുകാര ിനും	 വത സ്ത
അഭിപായമു വരു ാകും.	 ഒരു	 മിക 	 ഭരണാധികാരി,
സ ുലിതമായ	ധർ ിെ 	മാർ ിേല ്	ജന െള	പതുെ
നയി ും.	 സമൂഹ ിൽ	 േകാധം	 ഏറിവരികയും	 അത്
ആശയ ുഴ ിനും	 കലാപ ിനും	 കാരണമാകുകയും
െച േ ാൾ	 േനതാവ്	 അതിെന	 ിരതയിേല ും
സമാധാന ിേല ും	 നയി ാൻ	 ശമി ണം.	 േനെരമറി ,്	 ഒരു
സമൂഹ ിൽ	 ജന ൾ	 പരാതികളി ാെത	 നിഷ്കിയരാെണ ിൽ
അവെര	 കർേ ാ ുകരാ ാൻ	 ഒരു	 പേ ,	 േകാധം	 േപാലും
സഹായകമാണ്.	ഈ	 പപ ിൽ	ഓേരാ	 വികാര ിനും	ഓേരാ
ല മു ്.	 പകൃതിയുെട	പ തികളിൽ	 ഒ ും	അധിക .	എ ാ
വികാര ൾ ും.	 ഒരു	 വിപരീതവും	 കാണും.	 േകാപ ിന്
ശാ െമ ത്	 േപാെല,	 സമൂഹ ിന്	 ആത ികമായി	 േവ ത്
സമതുലിതാവ യാണ്.	 പേ ,	 േരാഷ്നിെയ
മാനഭംഗെ ടു ിയവേരാടും	 െകാ വേരാടും	 കാണി 	 േകാധം
അനീതി ു 	ഉ രമാേണാ?	ആയിരി ാം,	അ ായിരി ാം.	അത്
നമു ്	 കുറ 	 വർഷ ൾെകാ ്	 ഉറ ായും	 അറിയാൻകഴിയും.
ഇേ ാഴു 	 സ ർ െ 	 കുറയ് ുവാനു 	 ഒരു	 ഉപാധിയായി
ഇതിെന	സ ീകരി ുക.".
വ ാെത	അസ തേയാെട	രാമൻ	ജാലക ിലൂെട	പുറേ ു
േനാ ി.
"രാമാ	 ഞാൻ	 പറയു തു	 േകൾ ൂ..."	 തനി 	് പറയാനു ത്
പറയാൻ	പ ിയ	അവസരമാണിെത 	്വസിഷ്ഠന്	മന ിലായി.
"പറയൂ	ഗുരുജി.	രാമൻ	പറ ു.
"ഒരാൾ	 ഇേ ാ ്	 വരു ു ്.	 നിെ 	 കാണാനാണ്	 വരു ത്.



അേ ഹം	 മഹാനായ	 വ ിയാണ്.	 നിെ 	 െകാ ുേപാകാനാണ്
അേ ഹ ിെ 	 വരവ്.	 എെ െ ാ ്	 അത	് തടയാനാകി ."
വസിഷ്ഠൻ	പുറേ ുേനാ ി റ ു.
"ആരാണത്?'
"നീ	 അപകട ിൽ	 െപടിെ 	് ഞാൻ	 നിന ുറ നൽകാം.
പേ ,	 എെ ുറി ്	 പലതും	 നിേ ാടു	 പറെ ു	 വരും,	 നീ
ഒേ ാർ ണം.	 എനി ു	 നീ,	 പുതെനേ ാെലയാണ്.	 നീ	 നിെ
ധർ ം	 പൂർ ിയാ ു ത്	 എനി ു	 കാണണം.	 ആ	 ല ം
മുൻനിർ ിയാണ്	എെ 	എ ാ	 പവൃ ികള ം	ഞാൻ	നീ ു ത്."
വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
"ഗുരുജി	പറയു െതെ ്	എനി ു	മന ിലായി ."
"എെ ുറി ്	േകൾ ു ത്	വിശസി ാതിരി ുക.	നീ	എനി ്
പു തെനേ ാെലയാണ്!	അത	്മാതേമ	ഞാനിേ ാൾ	പറയു ു ."
"ശരി	ഗുരുജീ."	ആെക	ആശയ ുഴ ിലായ	രാമൻ	ൈകകൂ ി
പറ ു.

"മ േര,	 ദയവായി	 മന ിലാ ു,	എനിെ ാ ും	 െച ാനാകി .
ഇത	്നിയമമാണ്."	ൈകേകയി	പറ ു.
അേയാ യിെല	 ര ാമെ 	 രാ ിയുമായി	 കുടി ാഴ്ച
നട ു തിന്	 മ ര	 കൂടുതൽസമയം	 നഷ്ടെ ടു ിയി .
തീരുമാനി തനുസരി ്	 അതിരാവിെലതെ 	 ൈകേകയിെയ
കാണാൻ	 മ ര	 എ ിയിരു ു.	 രാ ി	 തെ 	 പാതൽ
കഴി ുേ ാൾ	അവെര	 ണിെ ിലും	അവർ	നിരസി .	ആെക
അവരാവശെ ത്	 അവരുെട	 ആഗഹ ിനനുസരി ,്	 നീതി
ലഭി ണെമ ായിരു ു.	 പേ ,	 തനി ്	 രാമനുേമേലാ
ദശരഥനുേമേലാ	 ഇേ ാൾ	 സാധീനമിെ 	 കാര ം	 പരസമായി
ൈകേകയി	 അംഗീകരി ാൻ	 ത ാറ ായിരു ു.	 അതിനുപകരം
അവർ	 നിയമെ 	 കു െ ടു ി.	 അതാണ്	 േതാൽവി
സ തി ു തിെന ാൾ	മിക തായി	അവൾ ്	േതാ ിയത്.
പേ ,	 മ രേയാടു	 മറു ുപറയാനാകി .	 നഗര ിനു ിെല
തടവറയിൽ	കടു 	സുര യിൽ,	േധനുകൻ	ബ ന ിലാെണ ്
അവർ റിയാം.	 രാജെകാ ാര ിെല	 ഒേര	 ഒരാെളെ ാേ 	താൻ
മന ിൽ	കാണു ത്	െച ാൻ	സാധി ു	എ ും	അവർ റിയാം.
"മഹാറാണീ,	 ഈരാജെ 	 ഓേരാ	 പഭുവിെനയും	 വില ു
വാ ാൻ	 ത 	 സ ്	 എെ 	 ൈകവശമുെ ്
അവിടുേ റിയാം.	 ഞാനതു	 മുഴുവൻ	 സമർ ി ാം.	 ഞാൻ
വാ ുനൽകു ു."



ൈകേകയിയുെട	 ഹൃദയമിടി 	് ഒ ു	 നി ു.	 മ രയുെട	അളവ
സ ിെന ുറി 	് അവൾ റിയാം.	 ആേരയും	 സാധീനി ്
ഭരതെന	 സിംഹാസന ിലിരു ാൻ	 അവർ ാെയ ു	 വരാം.
എ ിലും	അവളത	്പകടി ി ി .
"ഭവതിയുെട	 ഉറ ിനു	 ന ി.	 പേ ,	അത്	 നാേള ു 	 ഉറ ാണ്.
നാെളേയ ുറി 	്ആർ റിയാം..."
മ ര	തെ 	അംഗവസ്ത ിെ 	മട ുകൾ ു ിൽ	ൈകയി
ഒരു	 കട തം	 പുറെ ടു ു.	 അവള െട	 ഔേദ ാഗിക	 ചി ം
പതി ി 	ആ	േരഖയിൽ	ഒരു	നി ിത	തുക	വാഗ്ദാനം	െച തായി
േരഖെ ടു ിയിരു ു.	 താൻ	 സ ീകരി ാൻ	 േപാകു െത ാണ്
എ തിെന ുറി 	 ൈകേകയി ്	 ന ായി	 അറിയാമായിരു ു.
അത്	 പണമാണ്.	 മ ര	 ഒ െവ 	 ഈ	 േരഖ	 െകാടു ാൽ
സപ്തസി ുവിൽ	 ആരും	 അവർ ്	 പണം	 നല്കും.	 അ രം
കാര ളിൽ	 അവർ ു 	 വിലെയ	 ആരും	 േചാദ ം	 െച ി .
ൈകേകയി	 അത	് സ ീകരി ,്	 അത	് സ മാെയ 	 ഭാവ ിൽ
വായി .	 രാ ി	 െഞ ിേ ായി.	 േരഖയിൽ	 എഴുതെ ിരി ു
അ ര ി ു 	 തുക	 അടു 	 പ ു	 വർഷേ ്
അേയാ യിെല	 രാജകുടുംബ ിന്	 ലഭി ാവു
വരുമാനെ ാൾ	 കൂടുതലായിരു ു.	 ഒരു	 െഞാടി ു ിൽ
ൈകേകയിെയ	 അവർ	 രാജാവിെന ാള ം	 ധനികയാ ി
മാ ി ള ു.	 രാ ി ു	 ചി ി ാവു തിലും	 ഒരുപാട്
അധികമായിരു ു	ആ	സ്തീയുെട	സ ്.
"ഇത്	 വലിയ	 തുകയ് ു 	 ഒരു	 കട തം	 കാശാ ി	 മാ ാൻ
ഭവതി ്	 ബു ിമു ാെണ 	് എനി റിയാം.	 പണ ിന്
എേ ാഴാേണാ	 ആവശം	 അേ ാൾ	 ആ	 പണ ിനുതുല മായ
സർണനാണയ ൾ	ഞാൻ	നല്കും."
മെ ാരു	 േശഷ്ഠമായ	 നിയമം	 ൈകേകയി ്	 ന ായി
അറിയാമായിരു ു.	 ഒരു	 കട തെ 	 മാനി ാതിരു ാൽ
ശി യായി	കട ാരെ 	തടവിൽ	വർഷ ൾ	കിടേ ിവരും.
"ഇതിലധികം	 പണം	 എനി ിനിയും	 ഉ ാ ാവു േതയു .
ഇെത ാം	 ഭവതി ്	 സ മാണ്."	 മ ര	 അവൾ ു	 കി ിയ
അവസരം	പേയാജനെ ടു ി.
ൈകേകയി	 കട തം	 മുറുെക	 പിടി .	 തെ 	 മകെന ുറി
സ പ്ന ൾ	 യാഥാർ മാ ുവാൻ,	 മു ിൽ	 ചില
തട ള തായി	 അവൾ നുഭവെ ിരു ു.
തട ളി ാതാ ൻ	 ഈ	 കടലാസിന്	 കഴിയുെമ 	് അവൾ
വിശസി .
മ ര	 കേസരയിൽനി ും	 ശമെ 	്എഴുേ 	്ൈകേകയിയുെട
അരികിേല ്	മുട ി	വ ു.	"അവൻ	അനുഭവി ണം.	എെ 	മകെള



േവദനി ി 	 അവൻ,	 അതിെ 	 അനവധിമട 	് േവദന
അനുഭവി ണെമ ാണ്	 ഞാൻ	 ആഗഹി ു ത്.	 െപെ ്
അവെന	 െകാ ാൻ	എനി ു	 താത്പര മി ."	 മ ര	 േദഷ േ ാെട
പറ ു.
ൈകേകയി	മ രയുെട	ൈകകളിൽ	മുറുെകപിടി 	പറ ു.	"ആ
െചകു ാൻ	നീതി	എ ാെണ ു	മന ിലാ ുെമ ്	ഇ ഭഗവാെ
നാമ ിൽ	ഞാൻ	ശപഥം	െച ു."
ഒ ും	മി ാെത	തണു ുറ 	മുഖേ ാെട	മ ര	രാ ിെയ
തുറി േനാ ി.	അവർ	േകാപംെകാ 	്വിറ .
"അവൻ	അനുഭവി ും."
"േരാഷനി ുേവ ി	 പതികാരം	 െചയ്തിരി ും.	 ഇത്
അേയാ യിെല	 രാ ിനൽകു 	 ഉറ ാണ്."	 ൈകേകയി	 വാ ്
െകാടു ു.

"അ ,	 എെ 	 വിശസി ു.	 എെ 	 ൈകെകാ ്.	 ആ
െചകു ാെന	 െഞരി െകാ ാൻ	 എനി ു	 സേ ാഷേമയു .
അ െന	െചയ്താൽ	നീതി ുേവ ിയാണ്	ഞാനത്	െച െത ്
എനി റിയാം.	 പേ ,	 േജഷ്ഠെ 	 പുതിയ	 നിയമം	 അത്
നിേരാധി ിരി ുകയാണ്."	ഭരതൻ	ആ ാർ തേയാെട	പറ ു.
മ ര	 െകാ ാരം	 വി േപായ	 ഉടെന	ൈകേകയി	 ഭരതെ 	 വാസ
ലേ ്	 പുറെ ,്	 താൻ	 എ ാണ്	 െചേ ത?്	 എ ിെന

െച ണം?	 എ തിെന ുറി 	് വ മായ	 ധാരണേയാെടയാണ്
സംസാരി ത്.	തെ 	അഭിലാഷെ ുറി 	്അവേനാട്	അഭർഥന
നട ി	 സമയം	 കളയു ത്	 െവറുെതയാെണ 	് അവർ റിയാം.
അ േയാടു തിെന ാൾ	 അവന്	 കൂറ	് സേഹാദരേനാടാണ്.
അതുെകാ 	് അവനിെല	 ധാർമികേരാഷേ ,	 േരാഷ്നിേയാടു
അവെ 	സ്േനഹേ ാടാണ്	അവർ	ബ ി ത.്
"ഭരതാ,	 ഈ	 പുതിയ	 നിയമം	 മന ിലാ ു തിൽ	 ഞാൻ
പരാജയെ .	 എ ുതരം	 നീതിയാണ്	 അത	് നട ാ ുക.
സ്േനഹേ ാെട	 ൈകേകയി	 േചാദി .	 "സ്തീകെള
ബഹുമാനി ാ 	 നാടിെന	 ൈദവ ൾ	 ൈകെയാഴിയുെമ ്
മനുസ്മൃതി	വ മായി	പറയു ിേ ?"
"അെതയേ ,	 പേ ,	 ഇതാണ്	 നിയമം!	 ബാലകു വാളികൾ ്
വധ	ശി 	നല്കു ി ."
"നിന റിയാേമാ?	 േധനുകൻ	 ഇേ ാൾ	 പായപൂർ ിയാകാ
ആള .	 കു കൃത ം	 െചയ്ത	 സമയ ുമാതമാണ്	 അവനു
പായപൂർ ിയാകാതിരു ത.്"



"എനി തിെന ുറി റിയാം.	 അതിെനെ ാ ി	 ഞാനും
േജഷ്ഠനുമായി	വലിെയാരു	വഴ ു ാകുകയും	െചയ്തതാണ്."
"ഞാൻ	 നിേ ാടു	 േയാജി ു ു.	 ഒരു	 നിയമ ിെ 	സാേ തിക
കാരണ െള ാൾ	വലുതാണ്	നീതി."
"പേ ,	േജഷ്ഠനത്	മന ിലാ ു ി ."
"അെത,	 അവനതു	 െച ി ."	 ൈകേകയി	 േദഷ ംെകാ ്
പുക ു.
"േജഷ്ഠൻ	 ജീവി ു ത്,	 ഒരു	 മാതൃകാേലാക ാണ്.	 ഇ െ
േലാക .	ഒരു	ആദർശ	സമൂഹ ിെ 	മൂല ൾ	നട ാ ുവാൻ
അേ ഹം	 ആഗഹി ു ു.	 പേ ,	 അേയാ 	 ഒരു
ആദർശസമൂഹമെ ്	അേ ഹം	മറ ു ു.	ന ൾ	അതിൽനി ും
ഒരുപാട്	 ദൂെരയാണ്.	 േധനുകെനേ ാെലയു 	 െചകു ാ ാർ
നിയമ ിെല	പഴുതുകൾ	എേ ാഴും	ചൂഷണം	െചയ്ത	്ര െ ടു ു.
മ വർ	 അവനിൽ	 നി ു	 പഠി ും.	 ഉചിതമായ	 നിയമ ൾ
നട ിലാ ുംമുൻപ്	അവെയ ുറി ്	 േബാധമു 	 ഒരു	സമൂഹെ
സൃഷ്ടി ുകയാണ്	ഒരു	േനതാവ്	െചേ ത.്"
"അ ിെനെയ ിൽ	നീ	എ ുെകാ .്.."
"എനി ാവി .	ഞാനത	്ലംഘി ്,	 േജഷ്ഠെ 	നിയമെ 	 േചാദ ം
െച തിലൂെട	 അേ ഹ ിെ 	 വിശ ാസതെയ	 മുറിേവ ി ും.
സ ം	 സേഹാദരൻേപാലും	 അേ ഹെ 	 മാനി ിെ ിൽ
മ വർ	എ െന	അേ ഹ ിെ 	 പവൃ ികെള	ഗൗരവേ ാെട
കാണും?"
"നീ	 പധാനകാര ം	വി കളയു ു.	ഇതുവെര	രാമെ 	നിയമ െള
ഭയെ ിരു 	 കു വാളികൾ	 ഇേ ാഴതിൽ	 പഴുതുകൾ	 ഉെ ്
മന ിലാ ി	 അത്	 മുതലാ ാനായി	 ശമി ും.	 മുതിർ വർ
ആസൂതണം	 െച 	 കു ൾ,	 നട ിലാ ാൻ
ബാലകു വാളികെള	 ഉപേയാഗി ും.	 ദരി ദരും	 നിരാശരുമായ
എതേയാ	 കൗമാരപായ ാർ	 ഇവിെടയു .്	 അവർ
പണ ിനുേവ ി	എ ു	കു കൃതവും	െച ാൻ	ത ാറാവും.
"അത്	ശരിയാണ്."
"േധനുകെന	 ഉദാഹരണമാ ണം.	 അത	് മ വർെ ാരു
പാഠമാകും"
"അ െയ ിനാണ്	 ഇതിലി ത	 താൽപര െമടു ു ത്?"	 ഭരതൻ
അ െയ	െത 	ആശ േയാെട	േനാ ി	േചാദി .
"േരാഷ്നി ു	നീതിയുറ ാ ണെമേ 	എനി ാ ഗഹമു ."
"ശരി ും?"
"അവെളാരു	 േശഷ്ഠയായ	 സ്തീയായിരു ു	 ഭരതാ	 നിെ 	 രാഖി
സേഹാദരിെയ	 നികൃഷ്ടനായ	 ഒരു	 ഗാമീണൻ	 മാനഭംഗെ ടു ി."
ൈകേകയി	കാര ിേല 	്കട ു.



"എനി ു	 കൗതുകം	 േതാ ു ു."	 ഒരു	 പഭുവാണ്	 ഒരു	 ഗാമീണ
സ്തീെയ	 മാനഭംഗെ ടു ിയെത ിൽ	 നീതി ുേവ ി	 അ
ഇ െന	ചി ി ുമായിരുേ ാ?	നീതി ു	 േവ ി	ഇതയും	മുറവിളി
കൂ മായിരുേ ാ?"
ൈകേകയി	മൗനം	പൂ ു.	താൻ	അെത,	എ ു	പറ ാൽ	ഭരതൻ
തെ 	വിശസി ിെ 	്അവർ റിയാം.
"ഒരു	 പഭുവാണ്,	 ഈ	 ബലാ ംഗവും	 െകാലപാതകവും
നട ിയെത ിൽ	 അയാള ം	 െകാ െ ടണെമ ്	 ഞാൻ
ആഗഹി ും.	 േധനുകൻ	 െകാ െ ടണെമ ു	 ഞാൻ
ആഗഹി ു തുേപാെല.	 അതാണ്	 യഥാർ 	 നീതി."	 ഭരതൻ
പറ ു.
"അ െനെയ ിൽ	 േധനുകൻ	 എ ാണ്	 ഇെ ാഴും
ജീവി ിരി ു ത്."
"മ 	കു വാളികെള	ശി ി േ ാ."
"ഇതാദ മായെ !	 ഭാഗികമായ	 നീതി.	 അെതാരു	 കാപട മെ ?
ഭാഗികമായ	നീതി	എെ ാ ി 	 േമാെന!	ഒ ുകിൽ	നീതിലഭി ണം,
അെ ിൽ	ഇ ."
"അേ ..."
"അ ു ിെല	 ഏ വും	 കുരനായവൻ.	 ഇേ ാഴും
ജീവി ിരി ു ു!	 അതിലുപരി	 അവൻ	 അേയാ യുെട
അതിഥിയായി	 കഴിയുകയാണ്!	 അവെ 	 താമസ ിനും
ഭ ണ ിനുമു 	 വകയും	 െകാ ാരം	 ഖജനാവിൽനി ാണ്
േപാകു ത്.	 നിെ 	 രാഖി	 സേഹാദരിെയ	 കൂരമായി
െകാലെ ടു ിയ	ഒരു െ 	നീ	സയം	തീ ിേ ാ ു."
ഭരതൻ	ഒ ും	പറ ി .
"ഒരുപേ ,	 രാമൻ	 േരാഷ്നിെയ	 അതയ് ്
സ്േനഹി ി ാകി ."	ൈകേകയി	കുറ 	കയ ി	പറ ു.
"രു ദഭഗവാെന,	 അ യ്െ ിെന	 ഇ ിെന
പറയാൻേതാ ു ു?	 അത്	 െച ാനാകാ തിനാൽ	 േജഷ്ഠൻ
സയം	ശി ി ുകയാണ്."
"അതുെകാെ ാകാനാണ്?	അവൾ 	്നീതിലഭി ുേമാ?
ഭരതൻ	നി ബ്ദനായി.
"േകകയര മാണ്	 നിെ 	 സിരകളിേലാടു ത്.	 അശപതിയുെട
ര മാണത.്	ന ുെട	പുരാതനമു ദാവാക ം	നീ	മറേ ാ?	 'േചാര ു
പകരം	 േചാര'	 എ ിൽ	 മാതേമ	 മ വർ	 നിെ 	 ഭയെ ടാൻ
പഠി ു."
"തീർ യായും,	 ഞാനേതാർ ു േ .	 പേ ,	 േജഷ്ഠെ
വിശ ാസതെയ	എനി ു	മുറിേവൽ ി ാനാകി ."
"ഒരു	വഴി	എനി റിയാം..."



സംശയേ ാെട	ഭരതൻ	ൈകേകയിെയ	േനാ ി.
"നീ	ഒരു	നയത 	സ ർശന ിന്	അേയാ യിൽനി ും	പുറ ു
േപാകണം.	 നിെ 	 അസാ ിധ ം	 ഞാൻ	 വിളംബരം	 െച ി ും.
അേയാ യിേല ്	 േവഷപ നായി	 മട ിെയ ണം.	 നിെ
കുറ 	 വിശ സ്തെര ു ി	 തടവറയിൽ	 അതികമി കട ്
േധനുകനുമായി	 ര െ ടണം.	 അവെന	 എ ു	 െച ണെമ ു
നിന റിയാം,	 സംഭവം	 കഴി തിന്	 േശഷം	 നിെ 	 വിേദശയാത
തുടരുക.	 ആരും	 ഇെതാ ുമറിയി .	 നഗര ിെല
ആെരേവണെമ ിലും	 െകാലപാതക ിന്	സംശയി ാം.	 കാരണം
േധനുകൻ	 മരി ണെമ ാണ്	 അേയാ യിൽ	 എ ാവരുെടയും
ആഗഹം.	 അത്	 ആർ	 െചയ്തെത 	് കെ ാൻ	 രാമന്
അസാധ മാകും.	നിെ 	ആരും	അതുമായി	കൂ ിേ ർ ാ തിനാൽ
സേഹാദരെന	 സംര ി 	 എ 	 കള ിൽനി ു	 രാമനും
ര െ ടും.	 െകാലപാതകിെയ	 ക ുപിടി ാൻ	 രാമന്	 ഇ ുറി
സാധി ിെ ു	 മാതം	 കണ ാ ിയാൽ	 മതി.	 അതിെലാെ
പധാനം	നീതി	നട ാ െ ടും	എ താണ്."
"ഇെതാെ 	 അ ,	 ശരി ും	 ആേലാചി റ ി 	 മ േ ാ?"
ഭരതൻ	പറ ു.
"നയത 	 ണം	 ലഭി ാെത	 ഞാെന ിെന	 നഗരം	 വിടും?
അതി ാെത	 േപാകുവാൻ	 രാജാവിേനാട്	 അനുവാദം	 േചാദി ാൽ
അത്	സംശയമു ാ ും."
"നയത 	 സ ർശന ിന്	 നിന ു	 േകകയ ിൽനി ും
േനരെ 	തെ 	 ണമു ്."
"ഇ 	അ ിെന	ഒ ുമി ."
"ഉ ്,	 വ ി "്	 ൈകേകയി	 പറ ു.	 "േരാഷ്നിയുെട
മരണ ിെന	 തുടർ ു ായ	 അ ര ിലും
ആശയ ുഴ ിനുമിടയിൽ	 ആരുേടയും	 ശ യിൽ	 അത്
െപ ിരു ി ."
േകകയ ിൽനി ും	 പ 	് വ 	 ഒരു	 ണ ്
അേയാ യുെട	 നയത േരഖ ു ിൽ	 തിരുകിവയ് ാൻ
ൈകേകയി	 തനി ്	 ൈകവ 	 പുതിയ	 സ ിൽ	 കുറ
ഉപേയാഗി ിരു ു.
" ണം	 സ ീകരി ു.	 എ ി ്	 നിെ 	 സേഹാദരിയുെട
ആ ാവിേനാടു	നീതി	പുലർ ു."
അ 	 പറ തിെന ുറി 	് ആേലാചി െകാ ്	 ഭരതൻ
തണു ുറ ു	നി ലനായി	ഇരു ു.
"ഭരതാ...."
അവരുെട	വാ ുകൾ	ഉളവാ ിയ	െഞ േലാെട	അവൻ	അ െയ
േനാ ി.



"നീ	െച േമാ	ഇ േയാ?"
'നീതി	നട ാ ാൻ	ചിലേ ാൾ	നിയമം	ലംഘിേ ി	വരും'	ഭരതൻ
സയം	പിറുപിറു ു.
ൈകേകയി	 അംഗവസ്ത ിെ 	 മട ുകൾ ു ിൽനി ും
ര 	 ാടു 	ഒരു	െവള 	തുണി ഷണം	പുറെ ടു ു.	അത്
േരാഷനി	യുെട	മൃതശരീരം	മൂടാൻ	ഉപേയാഗി തായിരു ു.
"അവൾ ു	നീതി	കി ാൻ	സഹായി ു"
ഭരതൻ	 അ യുെട	 ക ിൽനി ും	 തുണിവാ ി,	 അതിൽ
സൂ ി 	 േനാ ി.	 പി ീട്	 തെ 	 ക ിെല	 രാഖിയും	 േനാ ി.
ക കൾ	 അട േ ാൾ	 ക ീർ ു 	 അവെ 	 കവിളിലൂെട
ഒഴുകിവീണു.
"ശ ിേദവിയുെട	അനുഗഹം	നിനെ േ ാഴും	ഉ ാകും.	ഇതയും
ഹീനമായ	 കു ം	 ഒരു	 സ്തീേയാട്	 െചയ്തവന്	 ശി 	 ലഭി ാെത
േപാകാൻ	 നീ	 അനുവദി രുത്.	 അേതാർ േവണം."	 ൈകേകയി
മകെന	െക ി ിടി 	പറ ു.
ശ ിേദവി	അഥവാ	അ ഭഗവതി	 എ ാ	 ഭാരതീയരും	 സ്േനഹ
േ ാെടയും	ഭയേ ാെടയും	പാർഥി ു 	മൂർ ിയാണ.്
'േചാര ു	പകരം	േചാര	തെ '

രാജകീയ	തടവറയിെല	തെ 	 മുറിയുെടവാതിൽ	കിറുകിറുേ ാെട
തുറ ു 	ശബ്ദംേക 	േധനുകൻ	ഉണർ ു.
നിലാവി ാ 	ആ	രാതിയിൽ	ഉയരമു 	ചുവരിെല	ജാലക ിൽ
നി ്	െത േപാലും	െവളി ം	അകേ 	്വ ി .	അവൻ	അപകടം
മണ ു.	വാതിലിനുേനെര	അവൻ	തിരി ്	ഉറ ുംേപാെല	നടി
പേ ,	ആകമണ ിന്	സ നായി	 തെ 	 മുഷ്ടി	 ചുരു ി ിടി .
ക കൾ	 അവൻ	 പാതി	 തുറ ുവ .	 പേ ,	 ആ	 കുരിരു ിൽ
എെ ിലും	കാണുക	അസാധമായിരു ു.
തെ 	തലയുെട	മുകളിൽനി ും	പതുെ 	ഒരു	ചൂളം	വിളി	അവൻ
േക .	 ശ ിയായി	 ആ ിടി ാൻ	 േവ ി	 േധനുകൻ,
ചാടിെയണീ .	 അവിെട	 ആരുമി ായിരു ു.	 ശബ്ദം
മുകളിൽനി ാണ്	വ ത്.	എ ാണു	സംഭവി ു െത റിയാനായി
എ ാ	 ദിശകളിേല ും	 േധനുകൻ	 േനാ ി.	 അപതീ ിതമായി
തലയ് ുപി ിൽ	 ഒരടി	 കി ിയതും,	 ശ മായ	 അടിയുെട
ആഘാത ിൽ	അവൻ	മുേ ാ 	്െതറി വീണു.
അവെ 	 മുടിയിൽ	 ഒരു	 ൈക	 കു ി ിടി െകാ ്	 അവെ
മൂ ിന്	 േനെര	 ഒരു	 നനവു 	 തുണിപിടി .	 ആ	 സുഗ മു
ദാവകെമെ ്	 േധനുകന്	 െപെ ്	 പിടികി ി.	 തെ



ഇരകള െടേമൽ	 അത	് പലേ ാഴും	 അവൻ	 ഉപേയാഗി ി ്.
അതിേനാടു	 മ ിടാൻ	 തനി ാകിെ ്	 അവനു	 മന ിലായി.
നിമിഷ ൾ ു ിൽ	അവൻ	േബാധരഹിതനായി	വീണു.

െചളിനിറ 	ഒരു	വഴിയിലൂെട	െമെ 	ഉരുള 	ചക ിെ 	താളം
േക ാണ്	 േധനുകൻ	 ഉണർ ത്.	തലയിെല	ആ	അടിയ ാെത	ഒ ും
തെ .	 െചയ്തി ിെ 	് അവന്	 മന ിലായി.	 അടികി ിയഭാഗ ്
അസഹനീയമായ	 േവദനയു ായിരു ു.	 അവെന	 ത ിെ ാ ു
േപാകു വർ	അവെന	 ഉപദവി ി .	അവർ	ആരാകുെമ ്	അവൻ
അതിശയി .	 തെ 	 ര െ ടു ാൻ	 ഒരുപേ ,	 അ െ
ആള കൾ	 വ തായിരി ുേമാ?	 താൻ	 എവിെടയാണ്?	 വഴിയിെല
കുഴികൾെകാ ്	 ചക ൾ	 െപാ ി ാടു ു ായിരു ു.
ചീവീടുകള െട	 നിലയ് ാ 	 ശബ്ദം	 അവെരാരു
കാടിനു ിലാെണ ്	 സൂചി ി .	 ഇതിനകം	 അവർ	 നഗര ിന്
പുറെ ി ഴി ിരു ു.	 എവിെടയാെണ റിയാൻ
തലയുയർ ി	 ചു പാടുെമാ 	 േനാ ാൻ	 ശമി .	 പേ ,
അേ ാേഴ ും	ആ	നന 	തുണി	വീ ും	 പത െ .	അവെ
േബാധം	വീ ും	മറ ു.

േദഹ ്	െവ ം	വീണേ ാൾ	േധനുകൻ	െഞ ിയുണർ ു.	ഉറെ
പാകിെ ാ ്	അവൻ	തലകുട ു.
"വരു"	 വളെര	 മൃദുവായ	 ഒരു	 ശബ്ദം	ആ രേ ാെട	അവൻ
േക .
ആെക	 അ രെ ിലും	 അതീവ	 ജാഗതേയാെട	 േധനുകൻ
നിവർ ിരി ാൻ	 ശമി .	 വയ് േ ാൽ	 െകാ ുേപാകു
മൂടിെ ിയ	 ഒരു	 കാളവ ി ു ിലാണ്	 താെന ്	 അവന്
മന ിലായി.	അവെ 	േദഹ 	പ ി ിടി ിരു 	വയ് േ ാലുകൾ
അവൻ	 ത ി ള ു.	 താേഴ ിറ ാൻ	 ആേരാ	 അവെന
സഹായി .	 അേ ാഴും	 കന 	 ഇരു ായിരു ു.	 പേ ,	 കുറ
പ ൾ	 അവിടവിെട	 ക ി 	 വ ിരു ു.	 അതുെകാ ു
താെനവിെടെയ ്	ചു പാടും	കാണാൻ	സാധി .	മയ ുമരു ിെ
അന രഫലംെകാ ാകാം	 അവെ 	 കാലുകളിൽ
നില ുറയ് ാെത	 ചാ ാടു ു ായിരു ു.	 േനെര
നിൽ ാൻേവ ി	വ ിയിൽ	അവൻ	മുറുെക	പിടി .
"ഇത്	കുടി ു	നി ബ്ദനായി	അവനരികിൽ	 പത െ 	ഒരാൾ
പറ ു.	 അയാള െട	 ക ിൽ	 ഒരു	 പാതമു ായിരു ു.	 പാതം



വാ ിെയ ിലും	 സംശയേ ാെട	 സൂ ്മമായി	 അെതെ ്
േധനുകൻ	പരിേശാധി .
"നിെ 	 െകാ ണമായിരു ുെവ ിൽ	 ഇതിേനാടകം	 ഞാനതു
െചയ്േതെന".	അയാൾ	പറ ു
"ഇത്	നിെ 	തല ു	െവളിവു	തരും.	ഇനി	നട ു ത	്കാണുവാൻ
നിന ു	മന ാ ിധ ം	േവ ിവരും."
പതിേഷധി ാെത	 േധനുകൻ	 ആ	 േകാ യിലു ത്	 കുടി .
അതിെ 	ഫലം	 തത് ണം	ക ു.	 േധനുകെ 	 തലയുെട	 െപരു ്
വി 	 മാറി.	അവനുഷാറായി.	 െവ ം	 ഒഴുകു 	 ശബ്ദം	 േഡനുകൻ
േക .
'ഒരുപേ ,	 ഞാൻ	 നദിയുെട	 അരികിൽ	ആയിരി ാം.	 സൂരൻ
ഒ ുദിേ 	താമസം,	ഞാൻ	നദി ു	കുറുെക	നീ ി	ര െ ടും.
പേ 	 അ ൻ	 എവിെടയാണ?്	 എെ 	 ര െ ടൽ	ആസൂതണം
െച ാനായി	 ഉേദ ാഗ ര ്	 ൈക ൂലി	 നൽകാൻ
അ െനെ ാേ 	ആകൂ.	'
"ന ി."	 േകാ 	 തിരിെക	 നല്കിെ ാ ്	 േധനുകൻ	 അയാേളാട്
പറ ു.	"പേ ,	എെ 	അ ൻ	എവിെട?"
േകാ 	 വാ ിെ ാ ്	 ആ	 മനുഷൻ	 ഇരു ിേല ്	 അലി ു
േചർ ു.	േധനുകൻ	ഒ ായി."
"ഏയ്	നി ൾ	എേ ാ ാ	േപാകുെ ?'
ആ	 മനുഷൻ	അപത നായിട ്	 നി ും	ബലിഷ്ഠകായനായ
ഒരാൾ	 നട ു	 വ ു.	അയാള െട	 െവള 	 ശരീരവും	 പ 	 മു ും
അംഗവസ്തവും	 പ ള െട	 െവളി ിൽ
തിള ു ു ായിരു ു.	ഒരു	സർ 	മയിൽ ീലി	വളെര	ഭംഗിയായി
തു ിേചർ തല 	 െകാ ്	 അയാള െട	 നീ 	 മുടി,
െക ിവ ിരു ു.	 സാധാരണ	 അയാള െട	 ക കൾ	 കുസൃതി
നിറ താണ്.	പേ ,	ഇ വ	അ ി ീള കെള	േപാെല	കാണെ .
"ഭരത	കുമാരൻ!"	െപെ 	്മു കു ിയിരു ുെകാ ്	േധനുകൻ
ആ ര േ ാെട	പറ ു.
ഉ രം	പറയാെത	േധനുകനരികിേല ്	ഭരതൻ	നട ുെച ു.
േകാസല ിെല	 സ്തീകള െട	 ഇടയിൽ	 ഭരതനു ായിരു
ഇഷ്ടെ ുറി ്	 േധനുകൻ	 േക ി .്	 "	 അ 	് എെ
മന ിലാ ുെമ ്	 എനി റിയാം.	 അ യുെട	 കടു
ധർ നിഷ്ഠനായ	 മു 	 സേഹാദരനിൽനി ും	 കൂടുതെലാ ും
ഞാൻ	പതീ ി ു ി ."
ഭരതൻ	അന ാെത	കമമായി	ശസി െകാ ്	നി ു.
"ത ുരാെന,	 ന ുെട	 സേ ാഷ ിനു	 േവ ി
സൃഷ്ടി െ വരാണ്	 െപ െള 	 കാര ം	 അ യ് ്
മന ിലാകുെമ ്	 എനി റിയാം.	 പുരുഷന്



ഉപേയാഗി ാനു വരാണ്	 െപ ൾ".	 േധനുകൻ	 െമെ
ചിരി െകാ 	് തലെകാ ്	 വ ി .	 എ ി ്	 ന ി
പകടി ി ാെനേനാണം	 മുേ ാ ാ ്	 ഭരതെ
അംഗവസ്ത ിൽ	പിടി ാൻ	ശമി .
േധനുകെ 	ൈക	ഒരുവശേ ്	ത ിെയറി ുെകാ 	്ഭരതൻ
മുേ ാ 	് െപെ ു	 നീ ി,	 അവെ 	 കഴു ിൽ	 കു ി ിടി .
ഭരതെ 	 ഇറൂ ിയ	 പ കൾ ിടയിൽനി ും	 ഒരു	 ശബ്ദം
പുറ ുവ ു.	 'സ്തീകെള	 ഉപേയാഗി ാനു ത .	 അവെര
സ്േനഹി ാൻ	ഉ താണ്.'
േധനുകെ 	ഭാവം	മാറി,	െകണിയിലായ	മൃഗെ േ ാെല	അവെ
മുഖ 	് ഭീതിെതളി ു.	 േവരുറ േപാെല	 അവൻ	 നി
ലേ ്	എവിെടനിെ റിയാെത	 െപാടു െന	ഇരുപേതാളം

മ ാർ	 കട ു	 വ ു.	 ഭരതൻ	 പതുെ 	 അവെ 	 കഴു ്
െഞരി േവ,	അവൻ	 ഭരതെ 	ൈകകളിൽനി ും	ര െ ടാനായി
കിട ുപിട ു.
"ത ുരാേന"	പി ിൽനി ും	ഒരാൾ	ഇടയിൽ	കയറി	വിളി .
ഭരതൻ	 േധനുകെന	 െപാടു െന	 വി .	 "നീ	അ െന	 െപെ ്
മരി ി ."
തെ 	 ശാസം	 വീെ ടു ാനായി	 ശമി ു തിനിടയിൽ
േധനുകൻ	വ ാെത	ചുമ ു ു ായിരു ു.	 െപെ വൻ	നിവർ ്
ഒ ു	 കറ ി	 അവിെടനി ും	 ഓടിര െ ടാൻ	 ശമി .	 അവെന
ര ുേപർ	 പിടികൂടി	 അലറിെ ാ ്	 െതാഴി െകാ ്	 വ ിയുെട
അരികിേല ്	വലി ിഴ .
"നിയമം....!	നിയമം	അനുസരി 	എെ 	െതാടാനാകി .	ഞാെനാരു
ബാലകു വാളിയാണ്."	േധനുകൻ	അട ശബ്ദ ിൽ	പറ ു.
മൂ ാമെതാരാൾ	 മുേ ാ ്	 നീ ി,	 േധനുകെ 	 താടിയിൽ
ഇടി േ ാളവെ 	 ഒരുപ 	 െതറി േപായി.	 ഒ ം	 േചാരയും
വാർെ ാഴുകി.	"ഇേ ാ,	നീ	എ ായാലുെമാരു	ബാലകു വാളിയ ."
"പേ ,	രാജകുമാരൻ	രാമെ 	നിയമ ൾ...?"
തെ 	 വാ ുകൾ	 േധനുകൻ	 പൂർ ിയാ ിയി .	അതിനുമു ്
അയാൾ	അവെ 	മുഖ 	്വീ ും	ആ ിടി .	ഇ ുറി	അവെ
മൂ ്	 അയാൾ	 തകർ ു.	 "നീ	 ഇവിെട	 എവിെടെയ ിലും
രാജകുമാരൻ	രാമെന	കാണു ുേ ാ?"
"അവെന	െക ിയിടൂ."	ഭരതൻ	പറ ു
കുറ 	േപർ	പ ൾ	ക ിെലടു ു.	ര ുേപർ	േധനുകെന	ഒരു
വലിയ	 മര ിനരികിേല ്	വലി ിഴ .	അവർ	അവെ 	ൈകകൾ
വിടർ ി	 മര ിെ 	 തടിയിേല ്	 കയറുെകാ ്	 െക ിവ .
അവെ 	കാലുകെള	ഇരുഭാഗ ളിേല ും	വിടർ ി	അേതേപാെല
മര ിേല ്	െക ിവ .



ഭരതൻ	 ശ ുഘ്നെ 	അരികിേല ്	 നട ു.	 "ഞാൻ	 നിേ ാട്
അവസാനമായി	 പറയുകയാണ്;	 ശതുഘ്നാ	 േപാകൂ.	 നീ	 ഇവിെട
നിലേ 	കാര മി ."
"േജഷ്ഠാ,	ഞാൻ	എ ും	നിനെ ാ മാണ്.	ശതുഘ്നൻ	ഇടയിൽ
കയറി	പറ ു."
ഉ രമി ാെത	ഭരതൻ	ശതുഘ്നെന	തുറി േനാ ി.
"ഒരുപേ ,	ഇത്	നിയമ ിെനതിരാകും.	പേ ,	ഇതാണ്	നീതി."
ശതുഘ്നൻ	പറ ു.
തലെയാ ാ ിെ ാ ു	 ഭരതൻ	 മുേ ാ ്	 നട ു.	 േധനുകെ
അരികി	െല ിയേ ാൾ	തെ 	അര യുെട	അടിയിൽനി ും	േചാര
പുര 	 െവ തുണി ഷണം	 അവൻ	 വലിെ ടു ു.	 അതിെന
ആദരേവാെട	 തെ 	 തലയിൽ	 േചർ ്	 പിടി േശഷം	 രാഖിയുെട
മുകളിലായി	വലെ 	മണിബ ിൽ	െക ി.
ഒരു	 കൂ ം	 സിംഹ ൾ ിടയിൽ	 െക ിയിടെ 	ആടിെനേ ാെല
േധനുകൻ	 പരവശനായി.	 അവൻ	 ആട്	 കരയുംേപാെല	 കരയാൻ
തുട ി.
"എെ 	 െപാ ുത ുരാെന,	 ദയവു ാകേണ,	 എെ 	 േപാകാൻ
അനുവദി ു,	 ഒരു	 െപ ിെനേ ാലും	 ഇനി	 െതാടുകയിെ ്
ഞാനാണയിടാം."
"ഈ	 ലം	 ഏതാെണ ു	 നിന റിയാേമാ?"	 ഭരതൻ	അവെ
െചകി ിൽ	തല ും	വില ും	ആ ടി െകാ ്	േചാദി .
േധനുകൻ	ചു ം	േനാ ി.	അവിെടവ ായിരു ു	അവനും	അവെ
കൂ ാളികള ം	സംഘംേചർ 	 േരാഷ്നിെയ	 മാനഭംഗംെചയ്ത്	 െകാല
െ ടു ിയെത ്	അവനു	മന ിലായി.
ഭരതൻ	 തെ 	ൈകനീ ി.	 ഒരു	 ഭടൻ	 െപെ ്	 മുേ ാ വ 	 ഒരു
േലാഹ ു ി	ൈകമാറി.	അതിെ 	അട ്	തുറ 	കു ി	 േധനുകെ
മൂ ിനരികിൽ	 പിടി .	 "േവദന	 എ ാെണ ു	 നീ	 ഉടെനതെ
ശരി ു	മറിയും."
അ ിെ 	 ഗ ം	 തിരി റി േ ാൾതെ 	 േധനുകൻ
െപാ ി ര	യാൻ	തുട ി.	 "എെ 	ത ുരാെന,	എേ ാടു	 മി ു
...എേ ാടു	 മി ൂ.	 എെ 	 േപാകാൻ	 അനുവദി ു,	 എേ ാടു
ദയയു ാകേണ."
"വൃ ിെക 	 പ ി,	 േരാഷനിേ ിയുെട	 കര ിൽ	 നീ	 ഓർ ടാ."
ശതുഘ്നൻ	അ ഹസി .
"േറാഷ്നി	 ത ുരാ ി	 ന 	 സ്തീയായിരു ു.	 എെ 	 ത ുരാേന.
ഞാെനാരു	 െചകു ാനായിരു ു.	 എേ ാടു	 മി ു...പേ ,
നി ൾ	 ഇ െന	 െച െമ ു	അവർ	ആഗഹി ി ."	 േധനുകൻ
പരവശനായി	അേപ ി .
ഭരതൻ	ക ിെല	കു ി	തിരിെക	 ഭടനു	നൽകി.	അേ ാൾ	 മെ ാരു



ഭടൻ	 ഒരു	 വലിയ	 പിരിയൻ	 ആയുധം	 അേ ഹ ിന്	 ൈകമാറി.
അതിെ 	 കുർ 	 അ ം	 ഭരതൻ	 േധനുകെ 	 േതാളിൽ	 വ .
"ഒരുപേ ,	 നീ	 പറ ത്	 ശരിയാകും.	 ഒരുപാട്
ന യു വളായിരു തുെകാ ്	 നിെ േ ാെല	 ഒരു
െചകു ാേനാട്	 അവൾ	 മിേ െന.	 പേ 	 ഞാനവെളേ ാെല
അത	ന വന ."
ഭരതെ 	ക ിേല ു	ഒരു	ചു ിക	നൽകാനായി	ഒരു	ഭടൻ	മുേ ാ
വ േ ാൾ	ആകാവു ത	ഉ ിൽ	േധനുകൻ	അലറിവിളി .
"ആവു ത	 നീ	അലറി രേ ാ,	 എടാ	 ഭാ ാ,	 ജാരസ തീ"
ഒരു	ഭടൻ	പറ ു.	ആരും	നിെ 	കര ിൽ	േകൾ ി "
"ദയവായി	അരുേത..."
ഭരതൻ	 തെ 	 ക യർ ി	 ചു ിക	 െപാ ി ിടി .	 മൂർ യു
ആയുധം	അവൻ	േധനുകെ 	േതാളിനുേനെര	പിടി .
ആസിഡ്	 ഒഴി ാനാവശമായ	 ഒരു	 വലിയ	 തുളമാതമായിരു ു
അവനാവശ ം.	 എ ാ	 േ ശ ള ം	 േവദനകള ം	 െപെ ു
മരണ ിലൂെട	എള ം	അവസാനി ും.
"േചാര ു	പകരം	േചാര	തെ ."	ഭരതൻ	മ ി .
ചു ിക	 ഉയർ ു	 താണു.	 മൂർ യു 	 വലിയ	ആണി	 കൃത മായി
തുള ു	 കയറി.	 അലറി ുതി 	 പായു 	 സരയുവിെ
ശബ്ദ ിേനാെടാ ം	 േധനുകെ 	 അലർ 	 വ മായി	 ഉറെ
േക .



പതിന ്

ൈകേകയി	 ര ുമണി ൂർ	 യാതെചയ്ത്,	 ഭരതേനയും
ശതുഘ്നെനയും	 കാണാൻ,	 സരയൂനദി	 കട 	 അേയാ യുെട
െത ുഭാഗ ായി	 േധനുകെനെ 	 ശവം	 കിട ല ്
എ ിേ ർ ു.
തേല	 ദിവസം	 രാതിയിെല	സംഭവ ിെ 	എ ാ	അടയാള ള ം
സേഹാദര ാർ	വളെര	 ശ േയാെട	നശി ി ിരു ു.	ര റയു
വസ്തെമ ാം	 ക ി കള 	് അവർ	 പുതിയ	 വസ്ത ൾ
ധരി ിരു ു.	 ഭരതെ 	 സുര ാഭട ാർ	 ൈകേകയിെയ
അനുഗമി ിരു ു.	 ൈകേകയി	 രഥ ിൽനി ും	 താെഴയിറ ി
ര ുേപെരയും	ആലിംഗനം	െചയ്തതു.
"എെ 	 കു ികേള,	 നി ൾ	 നീതി	 പുലർ ി."	 ഭരതനും
ശതുഘ്നനും	 ഒ ും	 പറ ി .	 മുഖംമൂടിയി തുേപാെല	അവരുെട
ഉ ിൽ	ആ ടി 	 െകാടു ാ ിെന	അവരുെട	 മുഖ ു 	 ഭാവം
മറ പിടി ിരു ു.	 േകാപം	 അേ ാഴും	 അവരുെട
മുഖ ു ായിരു ു.	 നീതി	 നട ിലാ ുവാൻ	 ചില	സ ർഭ ളിൽ
പക	ആവശമായി	 വരും.	 പേ ,	 പകെയ ുറി 	 വിചി തമായ
കാര ം	 അത	് തീേപാെലയാെണ ു താണ്.	 അതിെന	 ന ൾ
കൂടുതൽ	 തീ ിേ ാ ിയാൽ	 അത	് കൂടുതൽ	 വളരും.	 േദഷ െ
കീഴട ാനായി	ഒരുപാട്	വിേവകം	ആവശമാണ്.	ഇളം	പായ ാരായ
രാജകുമാര ാർ	ഇേ ാഴും	അതാർ ി ി ി .
"നി ൾ	ഇേ ാൾ െ 	 ലം	വിടണം."	ൈകേകയി	പറ ു
ഭരതൻ	 േരാഷ്നിയുെട	 േദഹംമൂടിയ	 ര റയു 	 തുണി
പുറെ ടു ു.	 "ഇത്	മ ര ്	ഞാൻ	തെ 	െകാടു ും.	ഭരതെ
ക ിൽ	 നി ും	 ആ	 തുണി ഷണം	 വാ ുേ ാൾ	 ൈകേകയി
പറ ു.	അ യുെട	കാൽെതാ ്	വണ ുവാനായി	ഭരതൻ	മുേ ാ ്



കുനി ു	പറ ു.	"അേ 	േപാകു ു."
ശതുഘ്നൻ	ഒ ും	മി ാെത	സംഘെ 	അനുഗമി .

കൂടൽമാല ുേവ ി	 കാ കൾ	 ബഹളംകൂ ിയ	 ശബ്ദം
േക േ ാഴാണ്	അതുവഴി	നട ുേപായ	 ഗാമീണർ	 േധനുകെ 	ശവം
ക ത്.
ശവെ 	 െക ിനിർ ിയ	കയറുകൾ	 ഗാമീണർ	അറുെ ടു ്
ശവം	താെഴയിറ ി ിട ി.	ജീവേനാെട	തെ 	അവെ 	 േദഹ ്
ചു ികെകാ ു ാ ിയ	 അനവധി	 തുളകൾ
ഉ ാ ിയിരു ുെവ ്,	 മുറിവിനുചു ം	 ര ം	 ക പിടി ത്
പരിേശാധി ാൽ	 അറിയാമായിരു ു.	 ഓേരാ	 മുറിവിലും	 എേ ാ
രാസവസ്തു	 ഒഴി താെണ ു	 െപാ ിയ	 പാടുകൾ
െവളിെ ടു ിയിരു ു.
േധനുകെ 	വയറു	തുള ്	വാൾ	മര ിെ 	തടിയിേല ്	കയറിയ
േ ാൾ	 തെ 	 പതുെ 	 പതുെ 	 ര ം,വാർ 	 അവൻ	 മരി
കാണണം.	കാ കൾ	അവെന	െകാ ിവലി ാൻേവ ി	പാ ു
വ േ ാൾ	ചിലേ ാൾ	അവന്	ജീവനു ായിരു ിരി ാം.
േധനുകെന	 ഗാമീണരിൽ	ഒരാൾ	തിരി റി ു.	 "നമു 	് േപാകാം
അതാ	ന ത.്"	അയാൾ	പറ ു.
"ഇ ."	സംഘ ിെ 	േനതാവ്	അയാള െട	ക ിലൂറിയ	ഒരു	തു ി
ക ീർ	 തുട െകാ ്	 പറ ു.	 കൂ ിലു 	 ഒരാേളാട്
അേയാ യിൽ	 േപായി	 ഈ	 വാർ 	 അറിയി ാൻ	 അയാൾ
ആവശെ .	 േരാഷ്ണനിയുെട	 അനുക 	 നിറ 	 െപരുമാ ം
അയാൾ ും	 അറിവു തായിരു ു.	 നിയമ ിെല	 സാേ തിക
കാരണ ാൽ	 േധനുകെന	 െവറുെത	 വിടുെമ റി േ ാൾ
അയാള െട	 േദഷ ിന്	അതിരു ായിരു ി .	ഈ	 െചകു ാെന
െകാ ാൻ	 സാധി വരിൽ	 ഒരാൾ	 താനായിരുെ ിൽ	 എ യാൾ
ആഗഹി .	 അയാൾ	 സരയുനദിയിേല ്	 തിരി ു.	 നീതി
നട ാ ിയതിന്	നദീേദവി ു	ന ി	പറ ു.
അയാൾ	ശവ ിൽ	ഒ ു	നീ ി ു ി.

കുതിരെയ ിയ	 ഒരു	 വ ിയിൽ,	 വടേ 	 വാതിലിലൂെട	 മ ര
അവള െട	വലംക ായ	ദൃഹ വും	കുറ 	സുര ാ	ഭട ാർെ ാ ം
പുറെ .	 വൻ	 േതാടുകട ്	 എ ുംനിർ ാെത	 യാതെചയ്ത്
അരമണി ൂറിനു ിൽ	അവർ	 നദീതീരെ 	 ശ്മശാന ിെല ി.
നദിയിെല	കടവുകള െട	ഒര 	്യമേദവെ 	േ തമു ായിരു ു.



യമേദവെന	 മരണ ിേ യും	 ധർ ിേ യും	 േദവനായാണ്
ആരാധി	 ു ത.്	ധർ വും	മരണവും	ത ിൽ	ബ െ ിരി ു ു
എ ാണ്	പൗരാണികർ	വിശസി ിരു ത.്
തെ 	 ക ിലിരു 	 ഭസ്മം	 നിറ 	 മൺകുടം	 മ ര	 നൽകേവ,
യമേദവേ ത ിെല	ഏഴു	 പൂജാരിമാർ	 ചട ുകൾ	 നിർ ഹി .
ര ാമെ 	 മൺകുട ിൽ	 രാവിെല	 ൈകേകയി	 അവർ ്
നൽകിയ	ര ംപുര 	െവ ുണിയായിരു ു.
കുറ 	 കാല ിനു ിൽ	 സംഭവി 	 മാ ൾ	 ആേലാചി ്
നദിയുെട	 കരയിൽ	 നി ബ്ദനായി	 ദൃഹ 	 ഇരു ു.	 അവെ
യജമാന ി	 ആെക	 മാറിേ ായിരി ു ു.	 പതികാര ിനായി
തെ 	 ജീവിതകാലെ 	 സർവസവും	 അവർ
പണയെ ടു ി ഴി ു.	 തെ 	 നിലനിൽ ിെന ുറി ്
അയാൾ ്	ഭയം	 േതാ ി.	 േ ത ിെല	വാതിലിനരികിെല	ചലനം
അയാള െട	ശ 	തിരി .
നദി ടവിനരികിേല ു	മ ര	മുട ി	നട ു.	അവരുെട	കൂനിയ
പുറം	കൂടുതൽ	കുനി ിരു ു.	അവർ 	്പി ിലായി	നിശബ്ദരായി
ഭട ാർ	 നട ു.	 ഏ വും	 പിറകിലായി	 മ ം	 െചാ ിെ ാ ്
പൂജാരിമാരും.	ഓേരാ	 പടികളായി	അവർ	നദിയുെട	 പടവുകളിറ ി.
അവസാ	നെ 	പടിയിൽ	അവർ	ഇരു ു.	അവരുെട	പാദ ളിേല ്
നദിയിെല	 ജലം	 തിരത ി	 കട ുേപായി.	 മാറി	 നിൽ ാൻ	അവർ
ഭട ാേരാടു	 ൈക	 െകാ ു	 ആഗംകാണി .	 പടിയിൽനി
പൂജാരിമാർ,	 ഐതിഹ ിൽ	 പറയു 	 ൈവതരണി	 നദി റം,
പരേലാകേ ു 	 യാതയിൽ	ആ ാവിെന	സഹായി ാനു
മ ൾ	 ശ ാപൂർ ം	 ഉരുവി 	 െകാ ിരു ു.
ശവസംസ് ാരചട ിൽ	 െചാ 	 ഈശാവാസ 	 ഉപനിഷ ിെല
േ ാകം	 അവർ	 ആവർ ി 	 െചാ ി,	 പാർ നകൾ
അവസാനി ി .
'ഈ	 താത് ാലിക	 േദഹം	 ഭസ്മമായിതീരെ .	 പേ ,	 ജീവെ
വായു	 മെ ാരിടെ 	 ഭാഗമാകും.	 അനശരമായ	 ശാസ ിൽ
ലയി ാനു 	മാർ ം	അത്	കെ െ '
കുറ കെലനി ്	 ദൃഹ 	 എ ാം	 േനാ ിെ ാ ിരു ു.	 എ ാം
ബു ികൂർ തേയാെട	 കണ ുകൂ ി	 നട ിയിരു 	 മ രയുെട
ദയനീയമായ	മുഖേ ്	അയാൾ	 േനാ ി.	ഒരു	ചി 	അയാള െട
മന ിലൂെട	കട ുേപായി.
'ഈ	വൃ യുെട	ബു ിെയ ാം	െക .	ഈ	സ്തീെയെ ാ 	്ഇനി
അധികകാലം	 പേയാജനമി .	 ഇനി	 മുതൽ	 എെ 	 കാര ം	 ഞാൻ
തെ 	േനാ ിവരും.	'
മ ര	 മൺകുടം	 തെ 	 മാേറാട്	 േചർ ുപിടി 	് ദീർഘമായി
നിശസി .	 എ ാേണാ	 െചേ ത്	 അത്	 െച ാനു 	 ശ ി



അവൾ	 വീെ ടു ു.	 കുട ിെ 	 മൂടിതുറ 	് അത	് തലകീഴായി
പിടി 	് മകള െട	 ചിതാഭസ്മം	 നദിയിേലാെ ാഴു ി.	 ര ംപുര
െവള 	 വസ്തം	 തെ 	 മുഖേ ാട്	 േചർ ുപിടി 	് അവർ
മ ി .	 'ഈ	 വൃ ിെക 	 േലാകേ ്	 തിരിെക	 വരരുെതെ
കുേ ,	നിെനേ ാെല	ശു യായ	 ഒരാൾ ു	 േവ ി	നിർ ി ത
അത്.'
ത ിൽനി ും	 െമെ 	 അകലു 	 മകള െട	 ഭൗതികാവശിഷ്ടം
മ ര	 േനാ ിനി ു.	 പി ീടവർ	 ആകാശേ ്	 േനാ ി.
അവള െട	െന ്	േകാപംെകാ 	്െപാ ിെ റി .
"രാമാ	...'
മ ര	 തെ 	 ക കൾ	 ഇറു ിയട .	 അവള െട	 ശാസം
കിറുകീറു	ശബ്ദേ ാെട	കമമ ായിരു ു.
'ആ	 െചകു ാൻ	 േധനുകെന	 നീ	 സംര ി .	 അത്	 ഞാൻ
മറ ി .

"ആരാണിതിനു രവാദി?"	 രാമൻ	 വികാരവിവശനായിരു ു.
ചു ം	നിയമപാലകരുെട	സംഘവും	ഉ ായിരു ു.
േധനുകെ 	 ബീഭ മായ	 െകാലപാതകെ ുറി 	 വിവരം
ലഭി യുടെന	 രാമൻ	 കു ം	 നട 	 ലേ ു	 കുതിെ ി.
ഉേദ ാഗ ർ	 നി ബ്ദരായിരു ു.	ആ സംയമന ിന്	 േപരുേക
ഒരു	വ ിയുെട	േകാപംക 	്അവർ	ആ രെ .
"നിയമെ 	 പരിഹസി ലാണിത്.	 നീതിയുെട	 ദുരുപേയാഗം."
ആരാണിത്	െചയ്തത?്	രാമൻ	േചാദി .
"എനി ്...എനി റിയി .	 ത ുരാേന."	 ഒരു	 ഉേദ ാഗ ൻ
സേ ാചേ ാെട	പറ ു.
രാമൻ	ഭയ 	മുഖവുമായി	നിൽ ു 	ആളിനരികിേല ുെച ു.
"ഞാനിതു	വിശസി ുെമ ്	നീ	ശരി ും	 പതീ ി ു ുേ ാ?"
വലിെയാരു	ശബ്ദം	പി ിൽനി ു	േക .	"േജഷ്ഠാ...	"
അവർ ുേനെര	 കുപിതനായി	 കുതി വരു 	 ല ്മണെന
രാമൻ	ക ു
"േജഷ്ഠാ...	എേ ാെടാ ം	 ഇേ ാൾതെ 	 വരൂ."	അടു ു	 വ ്
അവൻ	പറ ു.
"ല ്മണാ	 ഇേ ാൾ	 സാധി ി .	 ഞാൻ	 തിര ിലാണ്."
േപാകുവാൻ	ആംഗ ം	കാണി െകാ ്	രാമൻ	പറ ു.
"േജഷ്ഠാ,	ഗുരു	വസിഷ്ഠൻ	 േജഷ്ഠെന	അേനഷി .	ല ്മണൻ
പറ ു.
സംശയേ ാെട	 രാമൻ,	 ല ്മണെന	 േനാ ി.	 "ഞാൻ	 ഉടെന



വരാം.	ദയവായി	ഗുരുജിേയാട്	പറയു,	എനി .്..."
"േജഷ്ഠാ,	 വിശ ാമി തമഹർഷി	 ഇവിെട	 എ ിയി .്	അേ ഹം
േജഷ്ഠെന	പേതകം	അേനഷി ."	ല മണൻ	പറ ു.
ആ രേ ാെട	രാമൻ	ല ്മണെന	േനാ ി.
പരശുരാമേദവൻ	 അവേശഷി ി േപായ	 മലയപുത ാരുെട
േഗാതമുഖനാണ്	 വിശ ാമി തൻ.	 അവർ	 ആറാം	 വിഷ്ണുവിെന
പതിനിധീകരി ു ു.	ഭൂമിയിൽ	അേ ഹ ിെ 	ദൗത ം	ഏെ ടു ു
മുേ ാ 	്െകാ ുേപാകാനു 	ശമ ിലാണവർ.	മലയപുത ാരുെട
ഐതിഹാസിക	ശ ികൾ	സപ്തസി ുവിെല	ജന ൾ ിടയിൽ
ഭയഭ ി	 ഉണർ ിയിരു ു.	 അത്	 കൂടുതൽ	 വർ ി ി ുവാൻ
വിശ ാമി തെ 	അതിഭീഷണമായ	കീർ ിയും	കാരണമായിരു ു.
മഹാനായ	 ഗാഥിരാജാവിെ 	 പുതനായി,	 തിയനായി	 ജനി
അേ ഹ ിെ 	 യഥാർ േപർ	 കൗശികെന ായിരു ു.	 ധീരനായ
ഒരു	 േയാ ാവായിരു ി ം	 ഒരു	 ഋഷി	 ആകാനാണ്	 അേ ഹം
ആഗഹി ത.്	എ ാ	എതിർ കെളയും	മറികട 	്അേ ഹം	വിജയം
ൈകവരി .	തുടർ 	്മലയപുത ാരുെട	മുഖനായി	മാറി.	അേതാെട
അേ ഹം	 ബാ ണ ിെ 	 പരേമാ തിയിെല ി.	 മുഖ െ
ാനം	 ഏെ ടു േശഷം	 തെ 	 േപർ	 വിശ ാമി തെന ാ ി.

അടു 	 മഹാേദവൻ	 പത െ ടുേ ാൾ	 അേ ഹെ
സഹായി ുക	 എ 	 ദൗത ം	 മലയ	 പുത ാരുെടതായിരു ു.
അടു 	 വിഷ്ണുവിെന	 സഹായി ാനായി	 കാ ിരി ുകയാണ്
ത െള 	്അവർ	വിശസി ു ു.
ര ്	കടമകള െടയും	ഇടയിൽെ 	്വിവശനായ	രാമൻ	േധനുകെ
ശവ ിൽ	 ഒ ു	 േനാ ി.	 പിെ 	 തെ 	 സേഹാദരെനയും,
ല ്മണൻ	കുതിര റ ു	നി ിറ ി	രാമെ 	ക ിൽപിടി .
"േജഷ്ഠാ,	അേ 	്ഇവിേട 	് പി ീട്	 വരാം.	 പേ ,	 മഹർഷി
വിശ ാമിതെന	കാ ിരി ി രുത്.	അേ ഹ ിെ 	കുപസി മായ
ശുണ്ഠിെയ ുറി ്	എ ാവർ ും	അറിയാവു തേ ."	 ല ്മണൻ
നിർ ി .
രാമൻ	ഒ യ തു.	"എെ 	കുതിര....."	അേ ഹം	ആ ാപി 	.
ഒരു	ഉേദ ാഗ ൻ	െപെ ്	രാമെ 	കുതിരയുമായി	വ ു.	രാമൻ
കുതിര റ ്	 കയറി	 മുേ ാ ്	 േപാകാൻ	 അതിെന	 െമെ 	 ത ി.
ല ്മണൻ	 രാമെന	പി ുടർ ു.	നഗര ിേല ്	കുതിര	പായെവ
വസിഷ്ഠനുമായി	 കുറ ദിവസ ൾ ുമുൻപ്	 താൻ	 നട ിയ
വിചി തമായ	സംഭാഷണം	രാമേനാർ ു.
'ഒരാൾ	 ഇേ ാ 	 യാതയിലാണ്.	 അെതനി 	് തടയുവാൻ
ആകി ....'
'എ ാകണം	 വിശ ാമി തമഹർഷി	 ത ിൽനി ും	ആവശെ ടാൻ
സാധതയു 	കാര ം?'	രാമൻ	തേ ാടുതെ 	മ ി .



"നിന 	്അേ ഹ ിനുേവ ിയും	ഒരുകാര ം	െച ാനു ്"
രാമൻ	 ചി കളിൽനി ും	 മട ിവ ു.	 േവഗ ിൽ	 േപാകാൻ
കുതിരേയാടായി	ഒരു	ശബ്ദം	പുറെ ടുവി .

"അെ േ ാട്	 ഇ 	 എ ു	 പറയുകയാേണാ	 തിരുമനേ ?"
വിശ ാമി തൻ	 േചാദി .	 എ ാൽ,	 അതിെലാളി ിരു 	 ഭീഷണി
വ മായിരു ു.
മഹർഷി	വിശ ാമി തെ 	 ാനവും	കീർ ിയും	മാതമ 	അേ ഹ
ിെ 	 ദീർഘകായമായ	 രൂപവും	 കാഴ്ച ാരിൽ

ഭയമുണർ ു തായിരു ു.	 ഏകേദശം	 ഏഴടിേയാളം
െപാ മു ായിരു ു	 അേ ഹ ിന്.	 ഒ ം	 വലിയ	 വയറും
ശ മായ	 േപശികള 	 െന ും	 േതാള കള ം	ൈകകള ം	 േചർ
ഒരു	 അതികായൻ.	 ഒഴുകിയിറ ു 	 െവള 	 താടിയും
പള ുേപാലു 	ക കള ം	ഇ ിരി ു 	പൂണൂലും	അേ ഹ ിെ
മുഖ ും	 ശരീര ും	 കാണെ 	 യു വടു ള മായി	 യാെതാരു
േചർ യും	 േതാ ി ി ി .	 ഉടു ിരി ു 	 കാവിമു ും
അംഗവസ്തവും	 അേ ഹ ിെ 	 ഇരു നിറം	 കൂടുതൽ
ഇരു താ ി.
ദശരഥനും	 മൂ ു	 രാ ിമാരും	 േചർ ്,	 രാജാവിെ 	 സകാര
മുറിയിലാണ്	മഹർഷി,	വിശ ാമി തെന	സ ീകരി ിരു ിയത്.	മഹർഷി
കാര ിേല ുകട ു.	 അേ ഹ ിെ 	 ആശമ ളിൽ	 ഒെര ം
ആകമി െ .	 അതിെന	 പതിേരാധി ാൻ	 രാമെ 	 സഹായം
േവണം.	 ആകമണരീതികൾ	 എ ായിരുെ േ ാ,	 ഭാരത ിെല,
എ ാവരാലും	 ഭയെ ടു 	 നാ പടകളിെലാ ായ	 കീർ ിേക
മലയപുത ാർ 	് എ ു	 പതിേരാധമാണ്	 യുവരാജാവു
െചേ െതേ ാ	 കൂടുതൽ	 വിവരി ി .	 മലയപുത ാരുെട
മഹാനായ	മുഖ െന	േചാദ ംെച വാേനാ	നിരാകരി ുവാേനാ	ആരും
ത ാറായി .
പരവശനായ	 ദശരഥെ 	െതാ യിെല	െവ ം	വ ിേ ായി.	അധി
കാര ിെ 	 പരേമാ ത	 ാന ിരു ി ം	 വിശ ാമി തേനാട്
ഇടയാൻ	 ദശരഥന്	 സാധി ി ായിരു ു.	 ദശരഥൻ
ആശയ ുഴ ിലായിരു ു.	 കഴി 	 കുറ 	 മാസ ൾെകാ ്
രാമൻ	അേ ഹ ിന്	ഏെറ	പിയെ വനായി	മാറിയിരു ു.	അവെന
പിരി ുനിൽ ാൻ	അേ ഹം	ആഗഹി ി .
"പേഭാ,	 ഞാൻ	 നിർേ ശി ു െതെ ാൽ,	 അ യ്െ ാ ം
അവെന	 വിടാനു 	 മടിെകാ ,	 മറി 	് ഇ രം	 ഒരു	 ദൗത ിന്
േസനാധിപൻ	മൃഗാസനും	രാമനു	തുലനാണ്.	ഒ ം	എെ 	ൈസന ം



മുഴുവനും	അേ ്	ആവശ ിന്..."	ദശരഥൻ	പറ ു.
"എനി ു	രാമെന	േവണം.	ഒ ം	ല ്മണെനയും	േവണം."	സപ്ത
സി ുവിെല	 ചകവർ ിെയ	 രൂ മായി	 േനാ ിെ ാ ്
വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
വിശ ാമിതേനാട്	 എ െന	 പതികരി ണെമ ്	 കൗസല ്
അറിയി ായിരു ു.	 മഹാനായ	 സ ാസിെ ാ ം	 അടു ു
െപരുമാറാൻ	 രാമന്	 അവസരമു ാകു തിൽ	 അവർ ്
സേ ാഷമു ്.	എ ാൽ	വിശ ാമി തൻ	 രാമെ 	ആേയാധനേശഷി
അേ ഹ ിെ 	കാര ൾ ുേവ ി	 ഉപേയാഗി േശഷം	അവെന
ത ി ളയുേമാ	 എ 	 ഉത്കണഠയുമു ്.	 അതിലുപരി,	 രാമെ
അസാ ിധ ിൽ	ഭരതെന	കിരീടാവകാശിയായി	വാഴി ുവാനു
അവസരം	 ൈകേകയി	 എള ം	 ത ിെയടുേ ാം.	 അ രം
അവസര െള	 േനരിേട ിവ േ ാെഴാെ 	 തനി റിയാവു
ഒേരെയാരു	 രീതിയിൽ	 നി ബ്ദയായി	 ക ീെരാഴു ി	 അവർ
പതികരി .
ൈകേകയി ്	വലിയ	സംഘർഷെമാ ും	േതാ ിയി .	മ രയുെട
ഗൂഢാേലാചന	 സ തിേ ിവ തിൽ	 അവർ	 സയം	 ദുഖി .
തെ 	 മകൻ	 അേ ാഴവിെട	 ഉ ായിരു ുെവ ിൽ	 എ വർ
ആഗഹി .	 "മഹർേഷ".	 ൈകേകയി	 സംസാരി ുവാൻ	 തുട ി."
അ യ് െ ാ ം	 ഭരതെന	 അയ ുവാനാെയ ിൽ	 ഞാൻ
ബഹുമാനിതയാേയെന...	"
"പേ ,	 ഭരതൻ	അേയാ യിലി േ ാ."	 വിശ ാമി തൻ	 പറ ു.
അേ ഹം	എ ാം	മന ിലാ ിയിരു ു.
"അ 	് പറ ത്	 ശരിയാണ്.	 കുറ 	 ആഴ്ചകൾകൂടി
കാ ിരു ാൽ,	 െപെ ്	 ഭരതെന	 മട ിവിളി ാനായി	 ഒരു
സേ ശമയ ാനാകും."	ൈകേകയി	പറ ു.
വിശമി തൻ	 ൈകേകയിയുെട	 ക കളിേല ്	 തുറി േനാ ി.
തെ 	രഹസ ൾ	െപെ ു	പുറ ാകുേമാ	എ ു	ഭയ തുേപാെല
പരി ഭാ യായ	 ൈകേകയി	 മുഖം	 കുനി .	 അസുഖകരമായ	 ഒരു
നി ബ്ദത	 അവിെട	 നിറ ു.	 െപെ ്	 വിശ ാമി തെ
മുഴ ു ശബ്ദം	മുറിയിൽ	നിറ ു.
"തിരുമനേ 	 എനി ു	 രാമെന	 േവണം,	 ഒ ം	 ല ്മണെനയും.
എനി ു	 മ ാെരയും	ആവശമി .	അവെര	 നി ൾ	എനിെ ാ ം
ഇേ ാൾ	വിടു ുേ ാ	ഇ േയാ?"
"ഗുരുജി,	ഇടയിൽ	കയറി	സംസാരി ു തിൽ	എനി 	്മാ തരൂ.
ഞാൻ	 കരുതു ത്	 വലിെയാരു	 അബ ം	 രാജകീയ
കീഴ്വഴ ളിൽ	 ഉ ാേയ ുെമ ാണ്.	 ഞ ള െട
ആദരണീയനായ	 രാജഗുരു	 മഹർഷി	 വസിഷ്ഠന്	 അ െയ
കാണാനു 	 അവസരം	 ഇതുവെര	 ഉ ായി .	 അേ ഹ ിെ



സാ ിധ ംെകാ ്	ഞ െള	അനുഗഹി ാൻ	േവ ി	ഞാൻ	ആെള
അയ െ ?	അേ ഹം	ഇവിെട	എ ിയേശഷം	നമു 	്ന ുെട	ചർ
മുേ ാ 	്െകാ ുേപാകാം."	സുമി ത	പറ ു.
"ങും,	അേ ാൾ	ഞാൻ	 േക െതാെ 	ശരിയാണ്.	 രാ ിമാരിൽ
ഏ വും	 മിടു ി	 മൂ ാമെ 	 രാ ിയാണ്."	 വിശ ാമിതൻ
െപാ ി ിരി .
"ഞാന 	 മഹർെഷ	 മിടു ി.	 രാജകീയ	 കീഴ്വഴ ൾ
സൂചി ിെ ുമാതം."	 സുമി ത	 പറ ു.	 അവരുെട	 മുഖം
പരി ഭമംെകാ 	്ചുവ ുതുടു ിരു ു.
"അെത...	അെത...	തീർ യായും."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
"നി ള െട	 ഔേദ ാഗിക	 കീഴ്വഴ ൾ	 പി ുടർേ ാള .	 രാജ
ഗുരുവിെനെ ാ ുവരൂ.	 അതുകഴി ു	 രാമെന ുറി
സംസാരി ാം."
ഭയ ു	 വിറ നി 	 കുറ 	 പരിചാരകർെ ാ ം	 മഹർഷിെയ
ഒ ിരു ി	 രാജാവും	 പ ിമാരും	 മുറി ു ിൽനി ും
പുറേ ു	േപായി.

വസിഷ്ഠൻ	 രാജകീയ	 കാര ാലയ ിേല ്	 കട ുവ ,്
അവിെടയു ായിരു 	 പരിചാരകെര	 പറ യ .	 അവർ
േപായേ ാൾ	വിശ ാമി തൻ	പു േ ാെട	എഴുേ നി ു	േചാദി .
"അേ ാൾ	 എെ ാെ 	 വാദ ളാണ്	 എ ിൽനി ും	 അവെന
അക ിനിർ ാൻ	നീ	ഉപേയാഗി ത്	ദിേവാദാസാ?"
കു ി ാല ്	 ഗുരുകുല ിെല	 വസിഷ്ഠെ 	 ഗുരുകുലനാമം
മന ർ ം	വിശ ാമി തൻ	വിളി .
"ഞാെനാരു	 കു ിയ 	 മഹർഷി	 വിശ ാമി താ,	 എെ 	 േപർ
വസിഷ്ഠൻ	എ ാണ്,	 നി ൾ	എെ 	 മഹർഷി	 വസിഷ്ഠൻ	എ ു
വിളി ു താണ്	എനി ിഷ്ടം."	മന ർ ം	വരു ിയ	മര ാദേയാെട
വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
"ദിേവാദാസാ,	നിെ 	വാദ െള ാണ്?	നിെ 	രാജകീയ	കുടുംബം
വിഭജി െ 	വീടാണ്.	തെ 	 മ ളിൽനി ും	അകലാൻ	 ദശരഥന്
ആഗഹമി .	കൗസല 	ആശയ ുഴ ിലാണ്.	എ ാൽ,	ഭരതെന
എനിെ ാ ം	 അയ ാൻ	 ആഗഹി ു 	 ഒരാളാണ്	 ൈകേകയി,
പിെ 	മിടു ിയായ	സുമി ത,	നീ	ഇവിെട	ന 	പണിെചയ്തു	അേ .
രാജഗുരു?"
വാ ുകളിെല	 മുന	 വസിഷ്ഠൻ	 അവഗണി .	 താെനത
തർ ി ാലും	 രാമനും	 ല ്മണനും	 വിശ ാമി തെനാ ം	 േപാേയ
മതിയാകു	എ ു	വസിഷ്ഠനു	മന ിലായി.



"കൗശിക,	 വിശ ാമി തെ 	 കു ി ാലെ 	 േപർ	 വിളി െകാ ്
വസിഷ്ഠൻ	 പറ ു,	 "എ ്	 അനായമായാലും	 നീ	 നിെ 	 വാശി
നട ാ ാൻ	ശമി ും	അേ .?"
വിശ ാമി തൻ	 ഒരു	 ചുവടുകൂടി	 വസിഷ്ഠനരികിേല ്	 നീ ി.	 "നീ
ഒരി ൽ ൂടി	 ഓടിേ ാകുെമ ്	 േതാ ു ു.	 ഇേ ാഴും	 യു െ
ഭയെ ടു ു.	അേ 	ദിേവാദാസാ?"
വസിഷ്ഠൻ	തെ 	 മുഷ്ടി	 ചുരു ി ിടി .	 പേ ,	അേ ഹ ിെ
മുഖം	 വികാരശൂന മായി	 കാണെ .	 "ഞാൻ	 എ ിന്	 െചയ്തു?
എ ാണ്	 െചയ്തെത ു	 നിനെ ാരി ലും	 മന ിലാകി .	 അത്
െചയ്തത്..."
"മഹ ായ	 ന യ് ്	 േവ ി.	 ഞാനത്	 വിശസി ുെമ 	് നീ
കരുതു ുേ ാ?	 കാഴ്ചയിൽ	 േശഷ്ഠെമ ു	 േതാ ു
ല ൾ ു	 മറവിൽ,	 മനുഷ ർ	 അവരുെട	 ഭീരുത ം
ഒളി വയ് ു തുേപാെല	 ദയനീയമായ	 കാഴ്ച	 േവെറയി ."
വസിഷ്ഠെ 	വാ ുകെള	തട ു	വിശ ാമി തൻ	പരിഹാസേ ാെട
ചിരി .
"നീ	 നിെ 	 തിയ	 ധാർഷ്ട ം	 ഇേ ാഴും	 ഉേപ ി ി ി .	അേ ?
തിയ ാരുെട	പൗരുഷം	 ഒരി ൽ	തകർ ുകള 	 മഹാനായ

പരശുരാമഭഗവാെന	 നീ	 പതിനിധീകരി ു ു	 എ ത്	 അതിശയം
തെ ."
"എ ാവർ ും	 എെ 	 പൂർ കാലമറിയാം	 ദിേവാദാസാ.	 ഞാൻ
എ ായാലും	 ഒ ും	 ഒളി വയ് ാറി .	 നീ	 ശരി ും	ആരാെണ ്
നിെ 	 അരുമയായ	 ബാലേനാട്	 ഞാൻ	 െവളിെ ടു െ ?	 എ ു
പറയു ു?"	വിശ ാമി തൻ,	കുറിയ	ആ	മനുഷ െന	ഒളി ുേനാ ി.
"നീ	എനിെ ാരു	സഹായവും	 െചയ്തി ി !"	വസിഷ്ഠൻ	 ഒടുവിൽ
നിയ ണം	നഷ്ടെ െകാ ്	ഉ ിൽ	പറ ു.
"ഒരുപേ ,	ഞാനിേ ാൾ	ഒ ു	െചയ്േത ും.'	പു ിരി .
വസിഷ്ഠൻ	 െപെ ്	 ഒരു	 െകാടു ാ േപാെല	 മുറി ു
പുറേ ു	 േപായി.	 കാലെമത	 കട ുേപായി ം	 പ ്
ത ൾ ിടയിലു ായിരു 	 സൗഹൃദ ിെ 	 ഓർ കൾ
മന ിലു തിനാൽ	 അഹ ാരിയായ	 വിശ ാമി തേനാടു	 കുറ
സ്േനഹം	വസിഷ്ഠനു ായിരു ു.



പതിനാറ്

ഒരാഴ്ച ു	 േശഷം,	 രാമനും	 ല ്മണനും	 മലയപുതമുഖ െ
ക ലിൽ	 സരയുവിലൂെട	 ഗംഗയുെട	 കരയിലു 	 വിശ ാ മതെ
ആശമ ിേല ു 	 യാതതിരി .	 അവർ	 ക ിെ 	 വശ ു
ൈകവരി രികിൽ	നിൽ ുകയായിരു ു.
"േജഷ്ഠാ,	ഈ	വലിയ	ക ലും	ന െള	പി ുടരു 	ര ു	ക ലും
മഹർഷി	 വിശ ാമി തെ താണ്.	 യു ം	 െചയ്തു	 തഴ ംവ
മു ുേറാളം	 േപാരാളികൾ	 ഈ	 ക ലുകളിലു ്.	 അേ ഹ ിെ
രഹസ 	 തല ാന ്	 ഇതുേപാെല	 ആയിര ണ ിന്
പടയാളികള െ ്	 ഞാൻ	 േക ി .്	 അെതവിെടയാണാേവാ?
ഭഗവാേന	 പരശുരാമാ.	 എ ാണാേവാ	 അേ ഹം	 ന ളിൽനി ും
പതീ ി ു ത്?	ല ്മണൻ	പറ ു.
"എനി റിയി "	 നദിയുെട	 വിശാലതയിേല 	് േനാ ി	 രാമൻ
പറ ു.	 അവർ	 നി തിന്,	 അൽപം	 പി ിലാണ്	 ക ലിെല
ബാ ിയു വെര ാം	നി ത.്
"ഒ ും	പിടികി ി .	പേ ,	 മഹർഷി	വിശ ാമി തെന	ഗുരുവായി
സ ീകരി ണെമ ്	അ ൻ	ന േളാട്	കൽപി തുെകാ ്."
"േജഷ്ഠാ,	അ ന്	േവെറാരു	വഴിയുമി ാ ി ാവുെമ ാ	എനി ു
േതാ ു ത്."
"നമു ുമി ."

കുറ 	 ദിവസെ 	 യാതയ് ുേശഷം	 ക ലിെ 	 ന ുരം
താഴ് ുവാനായി	 വിശ ാമി തൻ	 കൽപി .	 െചറുവ ൾ
ക ലിൽനി ും	 താെഴയിറ ി.	 രാമനും	 ല ്മണനും	 ഉൾെ െട
അൻപേതാളം	 േപർ	അതിൽകയറി	തീരേ ു	നീ ി.	നൗകകൾ



കരയ് ടു തും	 മലയ	പുത ാർ	തീരേ ്	ചാടിയിറ ി,	 ഒരു
പൂജ ുേവ ത്	ഒരു ുവാൻ	തുട ി.
"ഇവിെട	എ ാണ്	ന ൾ	െച ാനുേ ശി ു ത	്ഗുരുജീ?"	വളെര
ഭവതേയാെട	െതാഴുൈകകള മായ് ്	രാമൻ	േചാദി .
"ഈ	 ലെ ുറി ്	 നിെ 	 രാജഗുരു	 പഠി ി ത ി ിേ ?"
പുരിക ൾ	 ചുളി .്	 പു ം	 കലർ 	 പു ിരിേയാെട	 വിശ ാമി തൻ
േചാദി .
തെ 	 ഗുരു	 വസിഷ്ഠെന ുറി 	 രാമൻ	ബഹുമാനേ ാട ാെത
ഒ ും	 സംസാരി ുകയി .	 പേ ,	 ല ്മണൻ
അ െനയായിരു ി .
"ഇ 	 ഗുരുജി,	 അേ ഹം	 പറ ി ി ."	 തലയാ ിെ ാ ു
ല ്മണൻ	പറ ു.
"ശരി,	 കാർ വീര ാർ ുനനുമായു 	 യു ിന്
പുറെ ടുംമുൻപ്	ഭഗവാൻ	പരശുരാമൻ,	അ ാം	വിഷ്ണുവായിരു
വാമനെന	പാർഥി ത്	ഇവിെട	െവ ായിരു ു."
"ഓേഹാ!"	െപാടു െന	േതാ ിയ	ബഹുമാനേ ാെട	ല ്മണൻ
ചു ം	േനാ ി.
"ഇവിെട	 െവ ായിരു ു	 ബല,	 അതിബല	 പൂജ	 അേ ഹം
നട ിയത്."	അതേ ഹ ിന്	ആേരാഗ ം	സ ാനി .	വിശ ,്	ദാഹം,
എ ിവയിൽ	 നി ും	അേ ഹ ിന്	 മു ി	 ലഭി ."	 വിശ ാമി തൻ
തുടർ ു.
"ഞ െളയും	 അത്	 പഠി ി ണെമ ു	 ഞാൻ	 അ േയാട്
അേപ ി ു ു	 ഗുരുജീ."	 വിശ ാമി തനു	 മു ിൽ	 ആദരപൂർവം
ൈകകു ി	രാമൻ	പറ ു.
ല ്മണന്	 അസ ത	 േതാ ി.	 വിശ ിൽനി ും	 ദാഹ ിൽ
നി ും	 സത നാകാെനാ ും	അവനാഗഹമി ായിരു ു.	 ഭ ണ
പാനീയ ൾ	അവെനാരുപാട്	ഇഷ്ടമായിരു ു.
"തീർ യായും,	 ഞാൻ	 പൂജ	 നട ുേ ാൾ	 നി ൾ	 ഇരുവരും
എനി രികിലിരി ുക.	 കുറ ത	 ഒരാഴ്ചേ 	് നി ള െട
വിശ ം	 ദാഹവും	 കുറയ് ുവാൻ	 പൂജയുെട	 ശ ിമൂലം
സാധി ും.	 അതിെ 	 ശ ി	 ജീവിതകാലം	 മുഴുവൻ	 നി ള െട
ശരീര ിൽ	നിലനിൽ ും."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.

കുറ ്	ആഴ്ചകൾെകാ 	്അവരുെട	ക ലുകൾ	സരയുവിെ യും
ഗംഗയുെടയും	 സംഗമ ല 	് എ ിേ ർ ു.	 അവിെടനി ും
അവർ	 ഗംഗാനദിയുെട	 ഒഴു ിെനതിെര	 പ ിമാഭിമുഖമായി
കുറ ദിവസം	 സ രി േശഷം	 ന ുരം	 താഴ് ി,	 അവിെടയു



താത് ാലിക	 അഴിമുഖേ ്	 ക ലുകൾ	 അടു ി .	 കുറ ്
നാവികെര	 അവിെട	 നിർ ിയതിനുേശഷം	 വിശ ാമി തനും
രാമല ്മണ ാരും	ഇരു ുേറാളം	പടയാളികെള ു ി	നട ുവാൻ
തുട ി.	 െത ുകിഴ ൻ	 ദിശ	ല മാ ി	നാലുമണി ുർ	നട ്,
മലയപുത ാരുെട	ആ	പേദശെ 	ആശമ ിെല ിേ ർ ു.
ശതു ള െട	 ആകമണ ിൽനി ും	 ആശമെ
സംര ി ു തിനുേവ ിയാണ്	 അവെര	 അവിെട ു
െകാ ുവ െത ാണ്	 രാമേനാടും	 ല ്മണേനാടും
പറ ിരു ത്.	 പേ ,	 അവിെട	 ക ത്	 അവെര
അതിശയി ി ു 	കാഴ് യായിരു ു.
കാ മൃഗ ൾ	 കട ാതിരി ു തിനു 	 മു േവലിയ ാെത
ശതു െള	തടയാൻ	 േശഷിയു 	 ഒ ും	അവിെട	 ഉ ായിരു ി .
ഒരാകമണെ 	 തടയു തിന്	 അരികിലു 	 ആഴംകുറ
അരുവിയുെട	 തീര ുേപാലും	 േവലിെക ി	 ഉറ ി ിരു ി .
ആശമ ിെ 	 ചുവരുകൾ	 െചളിെകാ ു തും,
പു േമ തുമായിരു ു.	ഏെത ിലും	 ഒരു	 കുടിലിന്	 തീപിടി ാൽ
അത്	ആശമം	മുഴുവൻ	പടരുമായിരു ു.	ആശമ ിെല	മൃഗ െള
ഏ വും	അടു ാണ്	പാർ ി ിരു ത്.
"എേ ാ	 പ ിേകടു 	് േജഷ്ഠാ.	 ഇവിടം	 ക ി 	് പുതിയതായി
ഉ ാ ിയേപാെലയു ്.	ശാസം	അട ി	ല ്മണൻ	പറ ു.
"അവേനാടു	 മി ാതിരി ാൻ	 ക െകാ 	് രാമൻ	 ആംഗ ം
കാണി .	 ല ്മണൻ	 സംസാരം	 നിർ ി,
തിരി ുേനാ ിയേ ാൾ	 വിശ ാമി തൻ	 അവർ രികിേല ്
നട ുവരു തുക ു.	അതികായനായ	 ല ്മണെന ാൾ	 ഉയരം
മഹർഷി ു ായിരു ു.
"നി ൾ	ഭ ണംകഴി ു.	അതിനു	േശഷം	നമു ്	സംസാരി ാം"
വിശ ാമി തൻ	പറ ു.

രാജകുമാര ാർ	 ഭ ണം	 കഴി ാനായി	 ഒ ിരു ു.
വിശ ാമി തെ 	 വലംക ം	 മലയപുത ാരുെട	ൈസനാധിപനുമായ
അരിഷ്ട	 േനമിയുെട	 നിർേ ശ ൾ	 നട ാ ുവാൻ	 ബ െ ്
ആശമവാസികൾ	 അ ുമി ും	 ഓടിനട ു.	 ഒരു
ആൽമര ിനുകീഴിൽ	 വിശ ാമി തൻ	 സുഖാസന ിൽ
ചമം,പടി ്	 മു കളിൽ	 ൈക ികൾ	 കമിഴ് ി	 വ ്,
ക കളട ്	േയാഗാവ യിലിരു ു.
അരിഷ്ടേനമി	 അവെര	 ചൂ ി ാ ി	 ഒരു	 സഹായിേയാടു
സംസാരി ു തു	 ല ്മണൻ	 ശ ി .	 നിമിഷ ൾ ുേശഷം



കാവിമു ും	 റൗ യുമി 	 ഒരു	 സ്തീ	 വാഴയിലകള മായി	 രാമനും
ല ്മണനും	മു ിെല ി	ഇലയി ്	ആചാരപരമായി	െവ ം	തളി .
തുടർ 	്ഭ ണം	നിറ 	പാത ള മായി	കുറ 	യുവവിദ ാർഥികൾ
ആദ ംവ 	സ്തീയുെട	നിർേ ശപകാരം	ഭ ണം	വിള ി.
"അേയാ യിെല	രാജകുമാര ാെര,	ദയവായി	ഭ ണം	കഴി ൂ."
അവർ	പു ിരി ്,	ൈകകൾ	കു ിെ ാ ുപറ ു.
അ മകെലയിരി ു 	 വിശ ാമി തെന	 ല ്മണൻ
സംശയേ ാെട	 േനാ ി.	 ഭ ണെ േ ാലും	 ല ്മണന്
സംശയമായിരു ു.	മഹർഷിയുെട	മു ിലും	ഇലവ ിരു ു.	അതിൽ
ഒേരെയാരു	 ചാ ാ ഴമാണ്	 വ ത്.	 പുരാതന	 ഭാരത ിന്
ജംബുദ ീെപ 	േപരു ാകാൻ	കാരണമായ	ചാ ാ ഴം.
"േജഷ്ഠാ,	 അവർ	 നമു 	് വിഷമു 	 ഭ ണമാണ്
നൽകു െത ാ	 എനി ു	 േതാ ു ത്.	 അതിഥികളായ
നമു ുനൽകിയ	 ഭ ണമ 	 മഹർഷി	 വിശ ാമി തന്	 നൽകിയത്."
ല ്മണൻ	പറ ു.
"ആ	 പഴം	 കഴി ാനു ത 	 ല ്മണാ."	 ഭ ണം	 കഴി ാൻ
തുട ുേ ാൾ	രാമൻ	പറ ു.
"േജഷ്ഠാ.."	 ഭ ണം	 കഴി ാൻ	 വില ിെകാ 	് ല ്മണൻ
രാമെ 	ക ിൽ	പിടി .
"അവർ ്	 ന െള	 െകാ ണെമ ു ായിരുെ ിൽ	 ക ലിൽ
ഇതിലും	ന 	അവസരം	അവർ ു ായിരു ു.	ഈ	 ഭ ണ ിൽ
വിഷം	കലർ ി ി .	കഴി ൂ."	പു ിരിേയാെട	രാമൻ	പറ ു.
"ഏ ാ	നി ൾ	എ ാവെരയും	വിശസി ു ു."
"നീ	കഴി ു	ല ്മണാ."

അവർ	ആകമി ത	് ഇവിെടയാണ്	 "ഭാഗികമായി	 ക ിയ	 േവലി
ചൂ ി ാണി െകാ 	്വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
"ഇവിെടേയാ	 ഗുരുജീ?"	 വിശ ാമി തെന	 േനാ ുംമുൻപ്	 രാമൻ
അ ംവി 	െപെ ു	ല ്മണെന	േനാ ി.
"അേത,	ഇവിെട."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
വിശ ാമി തന്	പി ിൽ	നി ബ്ദനായി	അരിഷ്ടേനമി	നി ു.
രാമെ 	 ആശ യ് ്	 കാരണമു ായിരു ു.	 അെതാരു
ആകമണം	 േപാെല	 ഒ ം	 േതാ ിയി .	 ര ടി	 വീതിയിൽ	 േവലി
ഭാഗികമായി	 ക ിേ ായിരു ു.	 ചില	 െത ാടികൾ	 െമഴുെകാഴി ്
തീയി തുേപാെല	 േതാ ി.	 േവലിമുഴുവനും	 ക ി ാനു 	 െമഴുക്
അവരുെട	വശം	ഉ ാകാ തുെകാ ാവണം	എ ാം	ക ി ാൻ
കഴിയാെത	 േപായത.്	 രാതിയിലാകണം	 അത	് െചയ്തത്.	 തീ



ആളി ടരാനു 	 ശമെ 	 മ ുതു ികളാവും
വിഫലമാ ിയി ാവുക.
അവർ	എ ായാലും	അത	വിദഗ് രെ ു	വ മാണ്.
രാമൻ	 േവലി റം	 കട ്	 അവിെട ിട 	 ക ിയ
തുണി ഷണം	 എടു ു.	 ല ്മണൻ	 െപെ ു	 സേഹാദരെന
പി ുടർ ു.	രാമെ 	ക ിൽനി ും	തുണി	വാ ി	മണ ുേനാ ി.
ഇ .	ഇതിൽ	തീപിടി ു 	ഒ ുമി .
"ഇത്	 അംഗവസ്ത ിെ 	 ഒരു	 കഷണമാണ്.	 ആരുെടേയാ
അംഗവസ്ത ിന്	അപതീ ിതമായി	തീ	പിടി താണ്.	വി ി."
അടു ുകിട ു 	 ഒരു	 ക ി	 ല ്മണെ 	 ക ിൽെപ .
അെതടു 	് േജഷ്ഠെ 	 ക ിൽ	 െകാടു ുംമു ്	 ന ായി
പരിേശാധി .	അത	് വളെര	 പഴയതും	 തുരു ുപിടി തുമായിരു ു.
അെതാരു	വിദഗ് ്ധനായ	പടയാളിയുെടതെ ു	വ മാണ്.
"ഗുരുജീ,	അ യുെട	ക ന	എ ാണ്?"
"ന ുെട	 ആശമ ിെല	 പവർ ന െളയും	 ചട ുകെളയും
തട െ ടു ിയ	 ഈ	 അകമികെള	 നീ	 ക ുപിടി 	് അവെര
ഉ ൂലനം	 െച ണെമ 	് ഞാനാവശെ ടു ു."	 വിശ ാമി തൻ
പറ ു.
"പേ ,	 ഈ	 മനുഷ ർ..."	 അസ നായ	 ല ്മണൻ	 ഇടയിൽ
കയറി	പറ ു	"
നി ബ്ദനായിരി ാൻ	രാമൻ	അവേനാട്	ആംഗ ം	കാണി .
"ഞാൻ	 അ യുെട	 ക നകൾ	 അനുസരി ാം	 ഗുരുജീ.	 എെ
അ ൻ	അ െയ	അനുസരി ാനാണ്	എേ ാട്	പറ ത്.	പേ ,
അ 	് സതസ നായിരി ണം.	 ഇതയും	 പ ാള ാർ
ഇവിടു ായി ം	എ ിനാണ്	ഞ െള	ഇവിെടയ് 	്െകാ ുവ ത?്
"എെ 	പ ാള ാർ ി ാ 	ചില	കഴിവുകൾ	നി ൾ ു .്"
"അെത ാണ്?"
"അേയാധയിെല	രാജര ം."
"എ ു	വത ാസമാണ്	അത്	െകാ ു ാകുക?
"ആകമണം	നട ിയവർ	പഴയനിയമ ിെല	അസുര ാരാണ്."
"അവർ	അസുര ാരാേണാ?"	ല ്മണൻ	അതിശയി േപായി.
"പേ 	ഭാരത ിൽ	അസുര ാർ	ബാ ിയി േ ാ.	വളെര ാലം
മുൻപ്	 രു ദഭാഗവാൻ	 ആ	 രാ സ ാെര
െകാെ ാടു ിയതാണേ ാ."
"ഞാൻ	 നിെ 	 മൂ 	 േജഷഠേനാടാണ്	 സംസാരി ു ത്.
ല മണെന	അസ തേയാെട	 േനാ ി	 വിശ ാമി തൻ	 പറ ു.
രാമനുേനെര	തിരി ു	അേ ഹം	തുടർ ു.
"അേയാ ാരെന	ആകമി ു 	 കാര ം,	 പഴയ	 നിയമ ിെല
അസുര ാർ	സപ്തന ിൽേ ാലും	ചി ി ി ."



"എ ുെകാ ്	ഗുരുജീ?"
"ശുകാചാര െന ുറി ്	നീ	േക ി േ ാ?"
"ഉ ്.	അേ ഹം	അസുര ാരുെട	ഗുരുവായിരു േ ാ."
"അേ ഹെ 	അസുര ാർ	പൂജി ിരു ു,	പൂജി ു ു"
"നിന റിയാേമാ	ശുകാചാരൻ	എവിട ുകാരനാെണ ്"
"ഈജിപ് ്..."
വിശ ാമി തൻ	 പു ിരി .	 "	 അെത,	 സാേ തികമായി	 അത്
സതമാണ്.	 പേ ,	 ഭാരത ിന്	 വലിയ	 ഹൃദയമാണു ത്.	 ഒരു
വിേദശി	ഇവിെടവ ്	ന ുെട	രാജ െ 	അയാള െട	മാതൃരാജ മായി
ക ാൽ	 പിെ 	 അയാൾ	 വിേദശീയന ,	 ഭാരതീയനാണ്.
ശുകാചാര ർ	 ഭാരത ിെല	 ഏത്	 നഗര ിലാണ്
താമസി ിരു െത 	്നി ൾ റിയാേമാ?"
രാമെ 	ക കൾ	ആ ര ാൽ	വിടർ ു.	"അേയാ "
"അെത,	 അേയാ 	 പഴയ	 നിയമ ിെല	 അസുര ാർ	 ഒരു
അേയാ ാരെനയും	ആകമി ി .	കാരണം	ആ	നാട്	അവർ ്
അത	പവിതമാണ്."

അടു 	 ദിവസം	പകൽ,	ര ാം	യാമ ിെല	ആദ 	മണി ുറിൽ
രാമനും,	ല ്മണനും,	അരിഷ്ടേനമിയും	അൻപത്	ഭട ാേരാെടാ ം
കുതിര റ ുകയറി	 ആശമ ിന്	 െത ുഭാഗേ ു	 േപായി.
ആ	 പേദശ ു 	അസുര ാരുെട	 വാസ ലം	 ഒരു	 ദിവസെ
യാതാ	ദൂര ിന റമാെണ 	്അവർ	വിശസി ിരു ു.
"അവരുെട	 േനതാ ാെര	 കുറി ്	 പറയു,	 അരിഷ്ടേനമിജീ."
േസനാമുഖ േനാടു	രാമൻ	ആദരേവാെട	േചാദി .
ല ്മണേനാളം	 െപാ ം	 അരിഷ്ടേനമി ുമു ായിരു ു.
എ ാൽ,	ല ്മണെനേ ാെലയ 	അരിഷ്ടേനമി.	നീ ു	െമലി
ആളായിരു ു.	 കാവിമു ാണ്	 ഉടു ിരു ത്.	 അംഗവസ്തം
വലെ 	 േതാളിലൂെട	ചുഴ ിെയടു ്	വലതുക ിൽ	ചു ിയി ി ്.
ഒരു	 പൂണൂൽ	 ധരി ി ്,	 മു നംെചയ്ത	 ശിര ിെല	 കുടുമയും
പൂണൂലും	അയാള െട	ബാ ണ	കീഴ്വഴ ിെ 	െതളിവുകളാണ്.
മ 	് ബാ ണരിൽനി 	് വത സ്തമായി,	 അരിഷ്ടേനമിയുെട
േഗാത ുനിറമു 	 േദഹ 	്യു 	വടു ൾ	ധാരാളമു ായിരു ു.
എഴുപതു	 വയ ിന്	 മുകളിൽ	 പായം	 കാണുെമ ു	 ആള കൾ
പറെ ിലും	 ക ാൽ,	 ഇരുപതു	 വയ ിൽ	 കൂടുതൽ
േതാ ി ി .	 ഒരു	 പേ ,	 ൈദവ ള െട	 പാനീയമായ
േസാമരസെ ുറി ്	 മഹർഷി	 വിശ ാമി തനിൽനി ും	 അേ ഹം
മന ിലാ ിയി ാവണം.	 വാർ ക െ 	 തടയാനു 	അതിെ



ശ ി	 ഒരാെള	 ഇരു ുറുവയ വെരെയ ിലും	ആേരാഗവാനായി
ഇരി ുവാൻ	സഹായി ും.
"അസുര ാെര	 നയി ു ത്.	 രാ സകുല ിൽെ
താടകയാണ്.	 െകാ െ 	 അസുരമുഖൻ	 സുമാലിയുെട	 പ ി."
അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
"ഞാൻ	 കരുതിയത്	 രാ സ ാർ	 േദവ ാരുമായി
സഖമു വരാെണ ാണ്."	രാമൻ	ഒ ു	മുഖം	ചുളി 	പറ ു.
"കുമാരാ,	 രാ സ ാർ	 പടയാളികളാണ്.	 നിന റിയാേമാ
രാ സെന 	 വാ ിെ 	 അർ ം?	 അത്	 സംര ണ ിനു
പുരാതന	 സംസ്കൃത	 വാ ായ	 'ര 'യിൽനി ും	 ഉ ായതാണ്.
രാ സ	 എ 	 വാ 	് 'അവരിൽനി ും	 ര േനടു'	 എ
അർ ിൽ	 ഉ ായതാണ്.	 പുരാതന	കാലെ 	ഏ വും	 മിക
കൂലി ടയാളികളാണവർ.	 ചിലർ	 േദവ ാരുമായി	 സഖമു ാ ി,
മ ചിലർ	 അസുര ാർെ ാ ംേചർ ു.	 രാവണൻ	 തെ
അർ രാ സനാണ്."
"ഓേഹാ...?"	പുരികം	ഉയർ ി	അവൻ	പറ ു.	രാമന്	അതിശയം
േതാ ി.
അരിഷ്ടേനമി	 തുടർ ു.	 "താടക,	 അവള െട	 മകൻ	 സുബാഹു
േനതൃത ം	 െകാടു ു 	 പതിന ു	 പടയാളികള െട
ൈസനെ യാണ്	 സംര ി ു ത്.	 സ്തീകള ം	 കു ികള ം
വൃ രുമട ം	അൻപേതാളം	േപരാണ്	ആ	താവള ിലു ത്"
"െവറും	പതിന ു	പടയാളികൾ?	രാമൻ	െന ി	ചുളി .

അതിരാവിെലതെ 	 അവരുെട	 സംഘം	 തേല ുരാതി	 ത ിയ
താൽ ാലിക	താവള ിൽനി ും	യാതയായി.
"അസുര ാരുെട	 താവള ിേല ്	 ഇവിെടനി ്	 ഒരുമണി ുർ
യാതെച ണം.	 േപാകു വഴിയിൽ	 ചാര ാരുേ ാെയ ും
െകണികള േ ാെയ ും	 നിരീ ി ാൻ	 ന ുെട	 പടയാളികേളാട്
ഞാനാവശെ ി ്."	അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
യാതാേവളയിൽ	 മിതഭാഷിയായ	 ആ	 പടയാളിെയെ ാ ു
കൂടുതൽ	 സംസാരി ി ുക	 എ 	 ഉേ ശ േ ാെട	 രാമൻ	 തെ
കുതിരെയ	 അരിഷ്ടേനമിയുെട	 അരികിേല ടു ി .
"അരിഷ്ടേനമിജി,	 പഴയ	 നിയമ ിെല	 അസുര ാെര ുറി ്
മഹർഷി	 വിശ ാമി തൻ	 സൂചി ി ിരു ു.	അവർ	അൻപതുേപരുെട
സംഘം	 മാതമായിരി ി .	 അൻപതു	 േപർ ്	 ഒരു	 പുരാതന
നിയമെ 	നിലനിർ ാനാകി .	മ വർ	എവിെടയായിരി ും."
അരിഷ്ടേനമി	ഒ ു	പു ിരി ത ാെത	ഒ ും	 പതികരി ി .	 'ഈ



പ ൻ	 മിടു നാണ്.	 ഇവിേനാട്	 സംസാരി ു ത്
സൂ ി േവണെമ ു	ഗുരുജി 	്മു റിയി 	നൽകണം.	'
രാമൻ	 േചാദ ൾ	 േചാദി െകാ ിരു ു.	 "അസുര ാർ
ഭാരത ിൽ	 ഉ ായിരുെ ിൽ	 അവർ	 നമു ുേനെര,
േദവ ാരുെട	 പിൻഗാമികൾ ുേനെര,	 എേ ാേഴ	 ആകമണം
നട ിേയെന.	 അതു	 െകാ 	് അവർ	 ഇവിെടയിെ ്	 ഉറ ാണ്.
അവർ	എവിെടയാണ്?"
അരിഷ്ടേനമി	 െമെ 	 ഒ ു	 നിശസി .	സത ം	 രാജകുമാരേനാടു
തുറ ു	പറയാൻ	അയാൾ	തീരുമാനി .
"അ ്	വായുപുത ാെര ുറി ്	േക ി േ ാ?"
"തീർ യായും,	 ഞാൻ	 േക ി ്."	 രാമൻ	 പറ ു.	 മുൻ
വിഷ്ണുവായിരു 	 പരശുരാമേദവൻ	 അവേശഷി ി േപായ
നി ള െട	ആള കെളേ ാെല	മുൻ	മഹാേദവനായിരു 	രു ദഭഗവാൻ
ഇവിെട	 അവേശഷി ി േപായ	 േഗാതമാണെത ്
ആർ ാണറിയി ാ ത്?	 തി യിൽനി ും	 ഭാരതെ
സംര ി ുക	 എ 	 ദൗത ം	 ഏെ ടു വരാണ്	 വായുപുത ാർ.
സമയമാകുേ ാൾ	അവരിൽനി ും	ഒരാൾ	അടു 	മഹാേദവനായി
ഉദയംെച െമ വർ	വിശസി ു ു."
അരിഷ്ടേനമി	അർഥംവ ്	രാമെന	േനാ ി	ചിരി .
"പേ 	അതിന്	അസുര ാരുമായി	എെ ിലും	െച ാനുേ ാ?
രാമൻ	േചാദി .
അരിഷ്ടേനമിയുെട	ഭാവം	മാറിയേതയി .
"എെ 	 രു ദഭഗവാെന!	 വായുപുത ാർ	 അസുര ാർ ്,	 ഭാരത
ിെ 	ശതു ൾ ്	താവളം	നൽകുകയാേണാ?
അരിഷ്ടേനമി	വീ ും	പു ിരി .	സത ം	രാമന്	പിടികി ി.
"അസുര ാർ	വായുപുത ാരുമായി	േയാജി ിരി ു ു...?"
"അെത,	അവർ	അത്	െചയ്തു."
രാമൻ	 അതുേക ്	 അദ്ഭുതെ േപായി.	 "പേ ,	 എ ിന്?
അസുരസാമാജ ം	നിേ ഷം	തകർ ാൻ	ന ുെട	പൂർ ികർ	ഒരുപാട്
കഷ്ടെ ിരു ു.	 അവർ	 േദവ ാെരയും	 അവരുെട
പിൻഗാമികെളയും	 െവറുേ ാം.	 ഇതാ,	 ഇേ ാൾ	 അവർ
ഇവിെടയും	വ ു.	തി യിൽ	 നി ും	 ഭാരതെ 	 ര ി ുക	എ
ഏകല മു 	ഒരു	സംഘേ ാെടാ ം	േചർ 	്അവർ	എ ിനാണ്
അവരുെട	ശതു ള െട	പിൻഗാമികെള	സംര ി ു ത്?"
"അെത,	അവർ	അതാണ്	െച ത,്	അേ ?"
രാമൻ	അതിശയി േപായി.	"പേ 	എ ിന്?"
"അവേരാട്	അ െന	െച ാൻ	രു ദേദവൻ	കൽപന	നൽകി."
"ഒ ും	മന ിലാകു ി !"	ജി ാസേയാടും	അ ാളിേ ാെടയും
അവൻ	 ആകാശേ ുേനാ ി.	 പുരുഷ	 സംസ്കൃതിയിെല



ജന ൾ	 വളെര	 വിചി തസഭാവമു വരാണ്,	 യാെതാരു
സംശയവുമി .	 പേ ,	 അേതാെടാ ം	 പതാപികള ം!	 അ രം
കുറ 	പരാകമികെള	കാണുവാനാണ്	അവൻ	േപാകു ത്.
'അവെര	 എ ിനാണ്	 നശി ി ു ത്?	അവർ	 ഏതുനിയമമാണ്
ലംഘി ത്?	 അരിഷ്ടേനമി 	് അറിയാെമ ്	 എനി ്	 ഉറ ്.
പേ ,	 അേ ഹം	 എേ ാടു	 പറയി 	 .	 അേ ഹം	 മഹർഷി
വിശ ാമി തെ 	 വിശ സ്തനാണ്.	 ക ട ്	 ആകമി ുംമുൻപ്
അസുര ാെര ുറി ്	കൂടുതൽ	വിവര ൾ	എനി റിയണം.	'
അരിഷ്ടേനമി	 തെ 	 മന ്	 വായി ാെന വ ം	 വളെര
ശ േയാെട	തെ 	വീ ി ു ു	എ ,്	രാമന്	മന ിലായി.

അരമണി ുേറാളം	 യാതെചയ്തേ ാൾ	 അൽപം
വിശമി ാനായി	 സംഘേ ാട്	 നിൽ ാൻ	 രാമൻ	 ആംഗ ം
കാണി .	 എ ാവരും	 െപെ ്	 അവരവരുെട	 കുതിരകള െട
കടി ാൺ	 വലി .	 ല ്മണനും	 അരിഷ്ടേനമിയും	 അവരുെട
കുതിരകെള	രാമനുേനെര	തിരി .
"േനാ ു.	ആ	ഉയര ിൽ	കാണു 	മര ളിേല ്"	രാമൻ	വിളി
പറ ു.
ഏകേദശം	 അൻപതടി	 ദൂെര,	 അ ിമര ിൽ,	 തറയിൽനി ും
ഏകേദശം	ഇരുപതടി	െപാ ിൽ	പണി 	മ ാനിൽ	ഒരു	ശതു
പടയാളി	 ഇരി ു ു ായിരു ു.	 മ ാൻ	 പുറെമനി ും
മറയ് ുവാനായി	 കുറ 	 ശിഖര ൾ	 വലി ി ിരു ുെവ ിലും
മ ാൻ	കാണാമായിരു ു.
"ആ	 മ ൻ	 അത	് ശരി ും	 മറ ി േപാലുമി ."	 ല ്മണൻ
െവറുേ ാെട	പറ ു.
അസുരപടയാളി	ചുവ 	 മു ാണ്	 ഉടു ിരു ത്.	 ഒരു	ചാരേനാ,
നിരീ കേനാ	 ആണ്	 അവെന ിൽ	 കഷ്ടെമ ാെത	 ഒ ും
പറയാനി .	 കാരണം,	 കാ കള െട	 കൂ ിൽ	 ഒരു	 ത
െച ുെപ ാൽ	 എ ിെനയാേണാ	 അതുേപാെല	 അയാള െട
മു ിെ 	നിറ ിലൂെട	അയാള െട	സാ ിധ ം	വിളി 	പറയു ു ്.
"ചുവ ്	 അവരുെട	 പവിതമായ	 നിറമാണ്.	 യു ി ു	 േപാകു
േ ാൾ	അവർ	അതാണ്	ധരി ുക.	അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
"അയാൾ	 പടയാളിയാകാനാണ്	 സാധത.	 അവനത	 മിടു ്
േപാരാ."	ല ്മണൻ	സംശയേ ാെട	പറ ു.
രാമൻ	തെ 	 േതാളിൽ	തൂ ിയി 	്വിെ ടു ്	ഞാണിെ 	വലിവ്
പരിേശാധി .	 അവൻ	 മുേ ാ ്	 കുനി ു	 തെ 	 കുതിരയുെട
കഴു ിൽ	തേലാടുകയും	മൃദുവായി	എേ ാ	പറയുകയും	െചയ്തു.



മൃഗം	 അന ാെത	 നി ലമായി	 നി ു.	 തെ 	 പി ിലായി
തൂ ിയി ിരു 	ആവനാഴിയിൽനി ും	 ഒരു	ശരെമടു 	്ഞാണിൽ
െകാരു 	് രാമൻ	 െപെ ്	 ഉ ം	 േനാ ി	 ശരംവീ .	 അസ്തം
ല ിൽ	കൃത മായി	 െകാ ു.	 മ ാെന	 ഉറ ി 	കയർ	 മുറി ്
അസുരൻ	 താേഴ ുവീണു.	 മര ി കളിൽ	 തട 	് കാര മായി
മുറിേവൽ ാെത	അയാൾ	നില ു	വീണു.
രാമെ 	 അസാമാന മായ	 ധനുർവിദക 	് അരിഷ്ടേനമി
അദ്ഭുതെ .	'ഈ	പ ൻ	മിടു നാണ്.'
"ഉടൻ	കീഴട ു	നിെ 	ഒ ും	െച ി .	നി ിൽനി ും	ഞ ൾ ്
ചില	കാര ൾ	അറി ാൽ	മതി"	രാമൻ	ഉറ നൽകി.
അസുരൻ	 െപെ ു	 ചാടിെയഴുേ .	 അവന്	 പതിന ു
വയ ിൽ	 കൂടുതൽ	 പായമു ാവി .	 അവെ 	 മുഖം	 െവറു ം
േദഷവുംെകാ ്	ചുവ ിരു ു.	ഉറെ 	തു ിെ ാ 	്ഉറയിൽനി ്
വാെളടു ാൻ	 പയാസെ െകാ 	്അവൻ	വാള രി.	അരിഷ്ടേനമി
കുതിര റ ്	 നി ും	 താെഴയിറ ി,	 തെ 	 വാൾ	 െപെ ്
ഉറയിൽനി ുരിെയടു ു.
"നിെ 	 െകാ ണെമ ്	 ഞ ൾ ാഗഹമി .	 ദയവായി
കീഴട ു."	രാമൻ	പറ ു.
ആ	 പാവം	 പ ൻ	 വാള്	 െത ായി	 പിടി ിരി ു ത്	 ല ്മണൻ
ശ ി .	വാള്	വ ാെത	മുറുെക	പിടി ി ്.	അത	്െപെ 	്അവെന
ീണിതനാ ും.	 വാൾപിടിയുെട	 അ ാണ്	 പിടി ിരി ു ത.്

ഒ യടി 	്അതവെ 	ക ിൽനി ും	െതറി 	േപാകും.
അലറിവിളി ു തിന്	മുേ 	അസുരൻ	ഒ ു	കൂെട	തു ി.
"കൃമികേള,	 ഞ െള	 േതാൽ ി ാെമ ു	 നീെയാെ
കരുതു ുേ ാ?	 ഉടേയാൻ	 ഞ ൾെ ാ മാണ്.	 നിെ െയാെ
ക 	ൈദവ ൾ ്	നിെ െയാ ും	ര ി ാനാവി !	നീെയാെ
ചാവും!"
"ന െള ിനാണ്	 ഇവിെട	 വ ത്?	 ഈ	 ബു ിമാ മു വെന
േവ യാടാേനാ?"	ൈകകുട ു	ല ്മണൻ	േചാദി .
രാമൻ	 ല ്മണെ 	 വാ ുകെള	 അവഗണി .	 ആ
യുവേപാരാളിേയാട്	 മര ാദ 	് വീ ും	 പറ ു.	 "ഞാൻ	 നിേ ാട്
അഭ ർഥി ുകയാണ്,	 ആയുധം	 ദൂെര	 എറിയൂ.	 നിെ 	 െകാ ാൻ
ഞ ൾ ാഗഹമി .	ദയവായി	ഞ െള	അനുസരി ൂ.."
അസുരെന	 ഒ ു	 ഭയെ ടു ാനായി	 അരിഷ്ടേനമി	 െമെ
മുേ ാ 	നീ ി.	അതിെ 	ഫലം	വിപരീതമായിരു ു.
അസുരൻ	ഉറെ 	അലറി	വിളി .	'സത ം	ഏകം!	സതമായ	ഒ ്!'
അവൻ	 അരിഷ്ടേനമിേയാട്	 ഏ മു ി.	 അത്	 വളെര
െപെ ായതിനാൽ	 തടയാൻ	 രാമന്	 സമയം	 കി ിയി .	അസുരൻ
അരിഷ്ടേനമിെയ	 പതിേരാധി .	 അയാെള	 െകാ ാൻ	 ഉേ ശി



െവ ിയതാണവൻ.	 ന 	 ഉയരമു 	 അരിഷ്ടേനമി	 പിേ ാ ്
ഒഴി ുെകാ ്	ആ	െവ ്	തടു ു
"നിർ ൂ"	അരിഷ്ടേനമി	താ ീതു	നൽകി.
യുവപടയാളി	അലറി	 വിളി ്.	 ഇടതുൈകയിൽ	 പിടി 	 വാൾവീശി
മുേ ാ 	് നീ ി.	 അരിഷ്ടേനമിെയേ ാെല	 ശ നായ	 ഒരാളിെന
പതിേരാധി ാനു 	 േശഷി	 അവനു ായിരു ി .	 മലയപുതൻ
ആ ുവീശി,	 അസുരെ 	 ക ിൽനി ും	 വാൾ	 െതറി േപായി.
അരിഷ്ടേനമി	അസുരെ 	മാറിൽ	മുറിേവ ി .	ഒരുപേ ,	അവെന
ഭയെ ടു ി	കീഴട ു തിനായി	തെ 	വാളിെ 	 മുന	 മ ിേല ്
ഊ ി,	അവെന	 െകാ ാൻ	 ഉേ ശി ി ി 	എ 	 രീതിയിൽ	പിേ ാ
മാറി.	അയാൾ	 ഉറെ 	പറ ു.	 "പിേ ാ 	 േപാ.	നിെ 	 െകാ ാൻ
ഞാനാ ഗഹി ു ി .	ഞാെനാരു	 മലയപുതനാണ്."	പിെ 	ശബ്ദം
താഴ് ി	അസുരന്	 മാതം	 േകൾ ാൻ	 പാക ിൽ	അരിഷ്ടേനമി
മ ി
"ശുകാചാര രുെട	പ ി."
കലിപു 	് അസുരൻ	 െപെ ു	 പി ിൽ	 െക ിയി ിരു
ഉറയിൽനി 	് ക ി	 വലി രി	 മുേ ാ 	് വ ്	അലറി,	 "മലയപുത
പ ീ!"
അരിഷ്ടേനമി	 പിേ ാ മാറി	 പതിേരാധി ാൻ	 പാക ിനാണ്
വാൾ	പിടി ത്.	അസുരൻ	േനെര	ഓടി യറിയത്	അരിഷ്ടേനമിയുെട
വാളിേല ാണ്.	അതിെ 	അ ം	അവെ 	വയറു	കീറി ട ു.
"നാശം	പിടി ാൻ."	അരിഷ്ടേനമി	ശപി െകാ ു	പിേ ാ 	മാറി
തെ 	വാൾ	ഊരിെയടു ്	സ ടേ ാെട	അയാൾ	രാമെന	േനാ ി.
അസുരൻ	 ക ി	 താെഴയി .	 കുനി ിരു ു.	 ര ം	 കൂടുതൽ
ശ ിേയാെട	 പുറേ ുവ േ ാൾ	 തെ 	 ശരീരെ
മെ ാരാള െട	 ശരീരെ േ ാെല	 അവൻ	 േനാ ിയി ്
കുഴ ുവീണു.	ഭയേ ാെട	അവൻ	അലറിവിളി .
നിരാശേയാെട	തെ 	 പരിച	അരിഷ്ടേനമി	തറയിേലെ റി ു.

"അസുരാ	 ഞാൻ	 പറ ത്	 നീ	 അനുസരി ി ."	 രാമൻ	 തെ
തലയിൽ	ൈകവ .	"രു ദ	ഭഗവാെന	കനിവു ാകേണ!"
അസുരൻ	 നി ഹായനായി	 നിലവിളി .	 ഇനി	 അവന്	 ഒരു
ര യുമി .	ര ധമനികള ം	മർ ാന ള ം	തുള ്	വാൾ	കയറി
എ തിെ 	 െതളിവാണ്	 ശ മായി	 ഒഴുകു 	 ര ം,	 അവൻ
മരി ാൻ	ഇനി	നിമിഷ െള	േവ ു.
മലയപുതൻ	 രാമന്	 േനെര	 തിരി ുെകാ ്	 പറ ു.	 "ഞാൻ
അവന്	 മു റിയി ്	 െകാടു താണ്	 ....അ ്	 മു റിയി ്	 നല്കി.
....അവൻ	ഓടി യറി...."
രാമൻ	തെ 	ക കളട .	കടു 	നിരാശേയാെട	തലകുലു ി

"ആ	വി ിയുെട	കഷ്ട ാട്	അവസാനി ിേ ൂ."



അരിഷ്ടേനമി	അസുരെന	േനാ ിെ ാ ു	കുനി ്	ഒരു	മു ിൽ
ഇരു ു.	എ ി 	്അസുരന്	 മാതം	കാണു തര ിൽ	പു ിെ ാ ്
ചിരി ി ്,	അയാൾ	രാമെ 	ക ന	നട ാ ി.



പതിേനഴ്

തെ 	 സംഘേ ാട്	 അ സമയം	 നിൽ ാൻ	 രാമൻ	 ആംഗ ം
കാണി .
"കഴിവി ായ്മയുെട	 എ ാ	 അതിരുകൾ ും	 അ റമാണ്	 ഈ
കൂ ർ."	 േജഷ്ഠെ 	 കുതിര രികിേല ്	 തെ 	 കുതിരെയ
തിരി ു തിനിടയിൽ	ല ്മണൻ	പറ ു.
ദൂെര,	 അസുര ാരുെട	 താവള ിേല 	് രാമനും	 ല ്മണനും
അരിഷ്ടേനമിയും	 േനാ ി.	 ചു ം	 അവർ	 ഒരു	 ഉപേരാധം
ഉ ാ ിയിരു ു.	താവള ിെന	ചു ി	തടി ു ികൾെകാ ്	 േവലി
ഉ ായിരു ു.	 ശര െളയും	 കു െളയും	 വീശിെയറിയു
ആയുധ െളയും	 പതിേരാധി ാൻ	 അത്	 പര ാപ്തതമായിരു ു.
പെ ,	 തീ	 ഉ ായാൽ	 ആ	 പതിേരാധം	 േവഗ ിൽ	 നശി ും.
താവള ിനരികിലൂെട	 ഒഴുകു 	 അരുവിയുെട	 കര
േവലിെക ി ിരി ി ി .	 അരുവിയിലൂെട	 നട ുേപാകുവാൻ
പടയാളികൾ ്	 സാധി ാ വ ം	 അതിനു	 ന
ആഴമു ായിരു ു.	 പേ ,	 കുതിര റ ു 	 പടയാളികൾ ്
അത	്നിഷ് പയാസം	മുറി ്	കട ാവു േതയു .
"േവലിെക ാെത	 തുറ ുകിട ു 	അരുവിയുെട	 ഭാഗം	 ഒ ുമറി
യാെത	 കട ുവരു വർ ു 	 ഒരു	 െകണിയാണ്."	അരിഷ്ടേനമി
ചിരി 	െകാ ്	പറ ു.
ശതുവിെ 	 കുതിര ട	 ആകമി ാനായി	 ആഴം	 കുറ
അരുവിയിൽ ുടി	 കട ും.	 െതാ ടു 	് അരുവിേയാട്	 േചർ ്
അസുര ാർ	 ഒരു	 െചറിയ	കിട ്	കുഴി ി .്	അത്	 പാകൃതമായ
രീതിയിൽ	 മറ ി ്.	 അതിനു ിൽ	 ഒളി ിരി ു 	 വി ാളികൾ,
അരുവി	 കട ു 	 ശതു ള െട	 കുതിര ടയാളികൾ ുേനേര
ശര ള െട	 മഴ	 െപ ം.	 ത ിൽ	 അെതാരു	 മിക



ൈസനികത മാണ്.	 എ ാലും	 അത്	 പേയാഗ ിൽ
വരു ിയിരി ു രീതി	അത	വിദഗ് മ .
അസുര ാർ	 മര ിനു	 മുകളിൽ	 പണിത	 മ ാനും	 അവരുെട
ബു ിശൂനത	 പകടമാ ു തായിരു ു.	 അരുവി	 കട ു
ശതുവിെനതിെര	 ശരെമ ാൻ	 വി ാളികെള	 ഒരു ിനിർ ാെമ ു
കരുതിയാവണം	 മ ാൻ	 നിർ ി െ ിരി ു ത.്	 മ ാൻ
ശൂന മായി	 കാണെ േ ാൾ	 പടയാളികൾ	 കിട ിൽ
ഒളി ിരി ു ു ാകുെമ 	കാര ം	രാമന്	െപെ ു	പിടികി ി.
രാമൻ	തെ 	കുതിരയുെട	 െചവിയിൽ	പതുെ 	 മുളി,	അേതാെട
ആ	മൃഗം	നി ലമായി.	രാമൻ	ഒരു	ശെമടു 	്നിമിഷ ൾ ു ിൽ
െതാടു ്	ഉ ംപിടി .
"ശരം	 വള ു.	 ശ ിേയാെട	 കിട ിൽ	 വീഴി 	 കുമാരാ"
അരിഷ്ടേനമി	എതിർ 	പകടമാ ി.
"അവർ	 തറയിൽ	 ആഴ ിലാവും	 ാനം	 പിടി ിരി ു ത.്
നിന ്	അവെര	െതാടാൻ	ആകി ."
കാ ിെ 	 ഗതി നുസരി 	 വി ്	 കമീകരി ു തിനിെട	 രാമൻ
പറ ു.	 "കിട ിന്	 േനെരയ 	 ല ം	 വയ് ു ത്
അരിഷ്ടേനമിജീ'
അതിേവഗ ിൽ	മൂേ ാ 	്കുതി ാൻ	പാക ിൽ	ഞാൺവലി ്
രാമൻ	 ശരം	 വി .	 അത	് മ ാെന	 െക ിനിർ ിയിരു 	 പധാന
കയറിൽ	 െച ുെകാ ്	 വളെര	 കൃതതേയാെട	 ആ	 കയറിെന
േഭദി .	കയർ	മുറി േ ാൾ	അതിൽ	പാകിയിരു 	തടികൾ	താെഴ
കിട ിേല ു	വീണു.
"അപാരം!"	അരിഷ്ടേനമി	ഉറെ 	ചിരി .
മ ാൻ	 നിർ ി ാൻ	 ഉപേയാഗി 	തടികളാണവ.	അത്	വീണാൽ
ചാകിെ ിലും	പരിേ ൽ ും.
കിട ിൽനി ും	െവകിളിപിടി 	േപാെല	ആേകാശ ൾ	ഉയർ ു.
ല ്മണൻ	രാമെന	േനാ ി	"ന ൾെ ാൽ?"
"പാടി .	 നമു ്	 കാ ിരു ്	 കാണാം.	 എനി ു	 ഒരു	 യു ം
തുട ാനാ ഗഹമി .	 അവെര	 ജീവേനാെട	 പിടി ാനാണ്	 ഞാൻ
ആഗഹി ു ത്."	അയാൾ	ല ്മണെന	തട ു	പറ ു.
വിളറിയ	ഒരു	ചിരി	അരിഷ്ടേനമിയുെട	ചു ുകളിൽ	െതളി ു
കിട ിനു ിൽനി ും	 അമർഷവും	 േവദനയും	 നിറ
കര ിലുകൾ	 തുടെര	 േകൾ ാൻ	 തുട ി.	 അവർ ്	 മുകളിൽ
വ ുവീണ	തടികൾ	ഒരുപേ 	അസുര ാർ	മാ കയാകാം.	വളെര
െപെ ്	 അസുരൻ	 മുകളിേല ു	 വലി ുകയറി	 പുറെ ി.
അതിൽ	 െപാ ം	 കൂടിയ	 ആൾ,	 തീർ യായും	 അവരുെട
േനതാവുതെ .	 അയാൾ	 തെ 	 ആള കള െട	 കണെ ടു ു.
പിെ 	 ധി ാരപൂർവം	എതിരാളികള െട	 േനെര	 തിരി 	്അവെര



തുറി േനാ ി.
"അതാണ്	സുബാഹു.	അയാളാണ്	താടകയുെട	പുതൻ,	അവരുെട
ൈസന ാധിപനും"	അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
തടി	വീണ്	സുബാഹുവിെ 	ഇട ുെക ്	പരിേ ിരു ു.	പേ ,
േദഹ ിെനാ ും	 മുറിവുപ ിയതായി	 േതാ ിയി .	 അവന്	 വാൾ
പുറെ ടു ാൻ	 കുറ 	 ശമം	 േവ ിവ ു.	 മുറിവ്	 കാരണം
അവെ 	 ഇടംൈക ു	 ബലഹീനതയു ായിരു ു.	 അവൻ	 വാൾ,
മുളിേല ു	പിടി 	്േപാർവിളി	മുഴ ി.	അയാള െട	പടയാളികള ം	അത്
ഏ വിളി .
രാമൻ	 അവരുെട	 വി ി ം	 നിറ 	 ആ	 സാഹസെ
പരിഹസി േണാ	അേതാ	പുകഴ് േണാ	എ റിയാെത	ഒരുനിമിഷം
നിർ ികാരനായി	നി ു.
"ഓ,	എെ 	പരശുരാമ	ഭഗവാെന!	ഇവർ 	് ഭാ ാേണാ?	അൻപത്
കുതിര ടയാളികൾ	 ന ുെട	 ഭാഗ ുെ ത	് അവർ ു	 ക ു
കൂെട?	ല ്മണൻ	പറ ു.
'സത ം	ഏകം'	സുബാഹു	അലറിവിളി .
'സത ം	ഏകം'	മ 	്അസുര ാർ	ഉറെ 	വിളി .
ഗുരു	 വിശ ാമി തൻ	 പറ തിൽനി ും	 വത സ്തമായി
അസുര ാർ	 വി ി ര ിന്	 മുതിരു തു	 ക 	് രാമൻ
അതിശയി .	രാമൻ	ചു ം	േനാ ി,	താൻ	ക 	ആ	കാഴ്ച	അവെന
േദഷെ ടു ി.
"ല ്മണാ,	അേയാധയുെട	 ധജം	എവിെട?	അത്	 നീ	എ ാണ്
ഉയർ ാ ത്?'
"എ ?്"	 ല ്മണൻ	 േചാദി .	 അവൻ	 െപെ ു	 പിേ ാ
തിരി ു	 േനാ ി,	 തെ 	 പി ിൽ	 നിൽ ു 	 പടയാളികൾ
മലയപുത ാരുെട	 ധജം	 ഉയർ ി ിടി 	 നില് ു ത്	 ക ു.
വിശ ാമി തനാണേ ാ	ഈ	ദൗത ം	ഏ ി ിരി ു ത്.
"ഇേ ാൾ	 തെ 	 അതുയർ ു!"	 ആകമണ ിന്
ഒരു ിനിൽ ു 	 അസുര ാരിൽനി ും	 തെ 	 ക കൾ
എടു ാെത	രാമൻ	പറ ു.
കുതിരയുെട	 ജീനിയിൽ	 െക ിയി ിരു 	 സ ിയിൽ
മട ിവ ിരു 	െകാടി	ല ്മണൻ	വലിെ ടു ു.	അേയാ യിെല
ൈസന ം	 യു ിന്	 േപാകുേ ാൾ	 ഉപേയാഗി ു 	 ആ	 േകാടി
അവൻ	 ഉയർ ി ിടി .	 െവള 	 െകാടിയുെട	 നടുവിൽ	 പഭ
െചാരിയു 	 വ ാകൃതിയിലു 	 ചുവ 	സൂരൻ.	അതിനു	 കീെഴ
സൂര രശ്മിയുെട	 േശാഭയിൽമു ി	ചാടി	വീഴാൻ	ഒരു ു 	ഒരുഗൻ
കടുവയും,
"ആകമി ൂ"	സുബാഹു	ഉറെ 	പറ ു.
'സത ം	ഏകം'	,	മുേ ാ 	്കുതി േവ	അസുര ാർ!	അലറിവിളി .



രാമൻ	 തെ 	 മുഷ്ടി	 ചുരു ി	 ഉറെ 	 വിളി പറ ു.	അേയാധ
വിജയി െ .
അത്	 അേയാ ാരുെട	 യു മുറവിളി	 ആയിരു ു.
വിജയികള െട	അജ മായ	നഗരം'
"അേയാ ാ	വിജയി െ '	ല ്മണൻ,	ഉ ിൽ	വിളി ലറി.
അേയാ യുെട	 ര ു	 രാജകുമാര ാെരയും	 അേയാധയുെട
െകാടിയും	ക 	്അ ം	വി 	വാെപാളി 	അസുര ാർ	അവരുെട
വഴിയിൽ	 നി ുേപായി.	 രാമെ 	 കുതിര	 നി തിന്	 ഏകേദശം
അൻപതടി	 ദൂര ിലാണ്	 അവർ	 നി ത്.	 തെ 	 വാൾ	 താഴ് ി
ഭയെ ടാെത	സുബാഹു	മുേ ാ 	വ ു
"നി ൾ	അേയാ യിൽനി ാേണാ?"
"ഞാൻ	 അേയാ യിെല	 കിരീടാവകാശിയാണ്.	 കീഴട ൂ,
അേയാ യുെട	 േപരിൽ	ഞാൻ	പറയു ു,	നി െള	 ഉപദവി ി ."
രാമൻ	പറ ു.
സുബാഹു	 െപെ ു	 മു കു ി.	 അവെ 	 തളർ
ൈകയിൽനി ും	 വാൾ	 താെഴ	 വീണു.	 അതുേപാെല	 മ ്
അസുര ാരും	 െചയ്തു.	 അവരിൽ	 ചിലർ	 പരസ്പരം	 മ ി ത്
രാമെ 	കാതുകൾ 	്േകൾ ാനായി.
'ശുകാചാര ർ!',	'അേയാധ !',	'ഏക ിെ 	ശബ്ദം.'

അസു ാരുെട	 താവള ിേല 	് രാമല ്മണ ാെരയും	 മലയ
പുത ാെരയും	 ആചാരപൂർവം	 നയി െകാ 	് േപായി.	 പതി ാല്
അസുര	 പടയാളികെളയും	 താടക	 വ ു	 സ ീകരി .
മലയപുത ാരാൽ	 നിരായുധീകരാ െ 	 അവരുെട	 േദഹെ
മുറിവുകെള	പരിചരി ാൻ	തിര ി 	്താടക	ഒരു ം	തുട ി.
അതിഥികള ം	 ആതിേഥയരും	 േക 	 ചതര ിൽ	 ഇരു ു.
െപെ ു	ലഘുഭ ണ,പാനീയ ൾ	െകാ ു 	സൽ ാരം	നട ു.
രാമൻ	 അവരുെട	 േസനാമുഖ െന	 അഭിസംേബാധന	 െച വാൻ
തുട ി.
"അരിഷ്ടേനമിജീ,	അസുര ാർെ ാ ം	എെ 	 വി ി 	 ദയവായി
േപാകൂ."
"എ ിന്?	അരിഷ്ടേനമി	േചാദി .
"ഇവേരാടു	തനി 	സംസാരി ുവാൻ	ഞാൻ	ആഗഹി ു ു".
ശ ിയായ	 രീതിയിൽ	 ല ്മണൻ	 അെതതിർ ു	 പറ ു.

"േജഷ്ഠാ,	ന ൾ	ഇവെര	ആകമിേ െ 	്ഞാൻ	പറ േ ാൾ,
അവർ	ന വരാെണേ ാ,	അവേരാടു	സംസാരി ണെമേ ാ	അ
ഞാൻ	 ഉേ ശി ത.്	 ഞാൻ	 പറ ത്	 ഈ	 അ ബു ികെള



ആകമി ുക	 എ ത്	 ന െള	 സംബ ി ,്	 വളെര	 തരംതാഴ്
കാര മാെണ ാണ്.	 ഇേ ാൾ	 എ ായാലും	 അവർ
കീഴട ി ഴി ു.	 അവേരാടു	 െച ാനു ത്	 ന ൾ
െചയ്തുകഴി ു.	 നമു 	് അവെര	 മലയപുത ാ ്
വി െകാടു ി 	്അേയാ ്	മട ാം."
"ല ്മണാ,	 ഇവേരാട്	എനി ു	സംസാരി ണെമ ാണ്	ഞാൻ
പറ ത്.	രാമൻ	പറ ു.
"ഇവേരാട്	 അ ്	 എ ു	 സംസാരി ും	 േജഷ്ഠാ?"	 താൻ
അസുര ാർ ു	 േകൾ ാവു 	 ദൂര ിലാെണ ത്	 ശ ി ാെത
ല ്മണൻ	 ശഠി .	 "ഇവ ാെരാെ 	 പാകൃതരാണ്,	 മൃഗ ൾ,
രു ദഭഗവാെ 	േകാപെ 	അതിജീവി വരുെട	േശഷി കളാണിവർ.
ഇവർ ു	േവ ി	അ യുെട	സമയം	നഷ്ടെ ടു രുത്."
രാമെ 	 ശാസകമം	 വളെര	 മ ഗതിയിലായി.	 അനിഷ്ടകരമായ
ശാ ത	 പകടമാ ു 	 ഭാവം	 മുഖ ്	 െതളി ു.	 ല ്മണന്
അെത ാെണ ു	വളെര	െപെ ു	പിടികി ി.	തെ 	സേഹാദരെ ,
ശാ മായ	 ഭാവെ 	 തുടർ ്	 ആഴ ിലു
േദഷ മാണു ാകു ത.്	 ഒരു	 വി വീഴ്ചയ് ും	 ത ാറാകാ
നിർ ബു ിയും.
"ശരി,	 ഇവേരാട്	 അേ ്	 സംസാരി ാം.	 പേ ,	 ഞ ള െട
അസാ ിധ ിൽ	അത്	െച ത്	ഒ ം	ബു ിയ ."	അരിഷ്ടേനമി
തെ 	േതാെളാ 	്കുലു ി	പറ ു.
"അ യുെട	 ഉപേദശ ിന്	 ന ി.	 പേ ,	 ഞാനിവെര
വിശസി ു ു."	രാമൻ	പറ ു.
രാമെ 	വാ ുകൾ	താടകയും	സുബാഹുവും	േക .	അവർ തു
അദ്ഭുതമായിരു ു.	കാരണം	ഏെറനാള കളായി	ശതു ളായി ാണ്
ഇവെര	അവർ	ക ിരു ത്.
അരിഷ്ടേനമി	 സ തി .	 എ ാലും,	 താൻ	 പറയു ത്
അസുര ാർ	 േകൾ ു ു	 എ 	് അേ ഹം	 ഉറ വരു ി.	 "ശരി,
ഞ ൾ	 ദൂേര ്	 േപാകു ു.	 എ ാൽ	 കുതിര റ ്
യു സ രായിരി ും.	അസഭാവികമായി	എെ ിലുമു ായാൽ
ഞ ൾ	അകേ ്	കട ്	എ ാ ിെനയും	െകാെ ാടു ും.
േപാകാനായി	 അരിഷ്ടേനമി	 തിരി േ ാൾ	 തെ
സംര കനായ	 സേഹാദരേനാടു	 രാമൻ	 പറ ു.	 "ല ്മണാ,
എനി ിവേരാടു	തനി 	സംസാരി ണം'
"ഇവർെ ാ ം	ഒ യ് 	്േജഷ്ഠെന	വി ി ്	ഞാൻ	േപാകി "
"േകൾ ു	അനുജാ,	എനി ാവശ ം..."
"ഞാൻ	 േജഷ്ഠെന	ഒ യ് 	്വി േപാകു ി "	ല ്മണൻ	തെ
സരം	ഉയർ ി.
"ശരി"	രാമൻ	സ തി .



എെ ിലും	 പശ്നമു ായാൽ	 ഉടൻ	 രാമല ്മണ ാരുെട
ര െ ാൻ	 അരിഷ്ടേനമിയും	 മലയപുതപടയാളികള ം
താവള ിനരികിൽ	 അരുവിയുെട	 മൂ ിലായി	 കുതിര റ ്
ത ാറായി	നിര ുനി ു.	താവള ിന്	നടുവിെല	ഉയർ 	നടുമു ്
രാമനും	 ല ്മണനും	 ഇരു ു.	 അവർ ുചു ം	 അസുര ാർ
വ ംകൂടിനി ു.	 തംപ ിയ	 ക മായി	 അ 	 താടകയുെട
അരികിലായി	സുബാഹു	ഇരു ു.
"നി ൾ	സയം	നാശ ിേല ാണ്	നീ ു ത്."	രാമൻ	പറ ു.
"ഞ ൾ,	ഞ ള െട	നിയമെ 	പി ുടരു ു."	താടക	പറ ു.
"മലയപുത ാെര	 നിര രം	 ശലെ ടു ു തിലൂെട	 നി ൾ
എ ാണുേ ശി ു ത്"	രാമൻ	മുഖം	ചുളി െകാ ു	േചാദി .
"ന ൾ	 അവെര	 ര ി ാനാ ഗഹി ു ു.	 അവരുെട
െപാ യായ	 വിശ ാസ ൾ	 ത ി ള ,്	 ഏക ിെ 	 വിളി ്
കാേതാർ 	് അവർ	 ഞ ള െട	 വശേ ു	 വ ാൽ	 സ ം
ആ ാവിെന	ര ി ാൻ	അവർ ്	സാധിയ് ും."
"ഓേഹാ!	അേ ാൾ	അവെര	നിര രമായി	ഉപദവി ു തിലൂെട,
അവരുെട	 ആചാര െള	 തടയു തിലൂെട,	 അവെര	 െകാ വാൻ
ശമി ു തിലൂെട	 അവെര	 സംര ി ാൻ
ശമി ുകയാെണ ാേണാ	നി ൾ	കരുതു ത്?"
"അെത',	താടക	പറ ു.	സത ിൽ	ഞ ള 	മലയപുത ാെര
സംര ി ാനായി	 ശമി ു ത്,	 അത	് ഏകം	 തെ യാണ്.
സതമായ	ഒ ്,	ഞ ൾ	േകവലം	ഉപകരണ ൾ	മാതമാണ്."
"പേ ,	 ഏകം	 നി ള െട	 ഭാഗ ാെണ ിൽ	 നൂ ാ ുകളായി
എ െന	 മലയപുത ാർ	 സ ുഷ്ടരായി?	 നി ൾ
സപ്തസി ുവിെല	ജനതെയ	എ ിെന	വ ാഖ ാനി ും?	നി ള െട
ഏക ിെ 	 വ ാഖ ാനെ 	 തിരസ് രി വരാണ്	 അവരിൽ
അധികവും.	 അവെര ിെന	 ഇതകാലം	 പബലരായി?
എ ുെകാ ാണ്	അസുര ാർ ്	 ഭാരതെ 	വീ ും	കീഴട ാൻ
സാധി ാ ത്?	എ ുെകാ ്	ഏകം	നി െള	സഹായി ു ി ?"
"ൈദവം	 ഞ െള	 പരീ ി ുകയാണ്.	 അേ ഹ ിെ
പാതേയാട്	സത ം	പുലർ ാൻ	ഞ ൾ	പാപ്തരായി ി ."
"നി െള	 പരീ ി ുകേയാ?	 നി െള	 പരീ ി ാനായി
ആയിര ണ ിന്	 വർഷ ളായി	 ഓേരാ	 യു ിലും
അസുര ാെര	 േതാൽ ാൻ	 ഏകം	 അനുവദി ുകയായിരുേ ാ?"
രാമൻ	േചാദി .
താടക	ഒ ും	പറ ി
"അേ ഹം	 നി െള	 പരീ ി ുകയ .	അതിെന ുറി ്	 നി ൾ



ആേലാചി ി േ ാ?"	രാമൻ	േചാദി .	ഒരുപേ 	അേ ഹം	നി െള
കാല ിനനുസരി ്	 മാ ാൻ	 ശമി ു താെണ ിേലാ?	 ഒരു	ത ം
േതാൽവിയിേല ്	നയി ു ുെവ ിൽ	അതിെന	 േചാദ ംെച ാെത
അതിൽ െ 	 ഉറ നിൽ ു ത്	 ബു ിയെ ു.	 ശുകാചാര ർ
തെ 	സയം	പറ ിേ ?"
"പേ ,	പവൃ ിേയാട്	നീതി	പുലർ ാെത	ആചാര ിനുേവ ി
മാതം	 സകലതിെനയും	 പൂജി ു ,	 നൂ ാ ുകളായി
അധികാര ിൽ	 കയറിയ	 ഈ	 അധഃപതി 	 േദവ ാരുെട
നിയമമനുസരി 	ഞ ൾ	എ ിെന	കഴിയും?"	താടക	േചാദി .
ഇടി ുെപാളി 	 താവള ിൽ	 അപരിഷ്കൃതരായി	 നി ൾ
ജീവി ുേ ാൾ	 അവർ	 വിശിഷ്ടമായ	 നഗര ള ം	 തിള മാർ
സംസ്കാരവും	നിർ ി .	നി ളാണ്	ത വും	 പാേയാഗികതയും
മാേ ത്."	കലിപൂ 	്ല ്മണൻ	പറ ു.
"ല ്മണാ."	അവെന	നി ബ്ദനാ ാൻ	ൈക	ഉയർ ി	തട ു
െകാ 	്രാമൻ	വിളി .
"േജഷ്ഠാ,	ഇത്	വിവരേ ടാണ്.	ഇവർ	ഏേതാ	മായാേലാക ാണ്.
സത ം	 ഇവർ 	് തിരി റിയിേ ?"	 ല ്മണന്	 അവേരാട്	 അലിവു
േതാ ിയി .
"അവരുെട	 സത ം,	 അവരുെട	 നിയമമാണ്	 ല ്മണാ.	 പുരുഷ
സംസ്കൃതിയുെട	 മാർ ിലുെട	 സ രി ു വർ 	് മാ ം
ബു ിമു 	 ഒ ാണ്.	 അവെര	 അവരുെട	 നിയമം	 മാതമാണ്
നയി ു ത.്	 കാലവുമായി	 േചർ 	് േപാകാ 	അവ യിലാണ്
ആ	നിയമം.	എ ാൽ,	അതംഗീകരി ്	 മാ ൾ ്	തുട മിടാെത
അവരുെട	 നിയമെ 	അവർ	 കൂടുതൽ	 മുറുെക	 പിടി ുകയാണ്
െച ത്.	മാ േ ാടു 	സ്ൈതണ	സംസ്കൃതിയുെട	മേനാഭാവം
തുറ 	 മന തും	 ഉദാരവുമ ,	 ചാ ല മു തും
അഴിമതിയു തും	ദുഷി തുമായിരു ു	നമു ത്."
"നമുേ ാ?"	സയം	പുരുഷ	സംസ്കൃതിയുമായി	ഇണ ി	ചി ി
െകാ ിരു 	രാമെന	സൂ ി േനാ ി	ല ്മണൻ	േചാദി .
സേഹാദര ാർ	 ത ിലു 	 സംവാദം	 താടകയും	 സുബാഹുവും
ശ േയാെട	വീ ി .
പുരാതന	അസുര ാരുെട	ഔപചാരിക	വ നംേപാെല	സുബാഹു
തെ 	മുഷ്ടി	െന ിേല ു	േചർ ്	പിടി .
"േധനുകേനാടു	െചയ്തത്	െത ാെയ 	്നീ	കരുതു ുേ ാ?"	രാമൻ
ല ്മണേനാട്	േചാദി .
പതികരി ാൻ	ല ്മണൻ	വിസ തി .
"എ ാണ്	ഉ രം	പറയാ ത്?"
"േജഷ്ഠാ,	ഞാൻ	അ െയ	എതിർ ിെ ്	അേ യ് റിയാം."
"നീ	 എ ു	 െച ണെമ 	ഞാൻ	 േചാദി ത്,	 നീ	 എ ു	 ചി ി



ു ു	എ ാണറിേയ ത്?
ല ്മണൻ	നി ബ്ദനായിരു ു.
"ആരാണ്	േധനുകൻ?	സുബാഹു	േചാദി .
"ഒരു	 െകാടും	 കൂരൻ.	 സമൂഹ ിനു	 കള മായവൻ.	 അവെ
പവൃ ികൾ ്	അവെ 	ആ ാവ്	പാപപരിഹാര ിന്	കുറ ത്
ഒരു	 ദശല ം	 ജ െമടു ും.	 പേ ,	 നിയമം	 അവന്	 വധശി
വിധി ാൻ	 അനുവദി ി .	 ശുകാചാര രുെട	 നിയമം	 അത്
അനുവദി ിെ ിൽ?	 അെതത	 നിഷ്ഠൂരമായ
കു കൃത മായിരു ാലും	അവനു	വധശി 	നൽകേണാ	േവ േയാ?
രാമൻ	േചാദി .
"േവ ."	സുബാഹു	അധികം	ചി ി ാെത	പറ ു.
ല ്മണെന	 േനാ ി	 രാമൻ	 ഒ ു	 പു ിരി .	 "നിയമം
എ ാവർ ും	 ഒേര	 അളവിൽ	 ബാധകമാണ്	 ആേരയും
ഒഴി നിർ ാനാവി .	ആരും	നിയമം	ലംഘി കൂടാ,	ചില	 പേതക
സ ർ ളിെലാഴിെക....."
ല ്മണൻ	 അവനിൽനി ുതെ 	 ഒഴി ുമാറി.	 േധനുകെ
കാര ിൽ	 നീതി	 നട ാ ി ഴി ു	 എ തിൽ	 അവൻ
ഉറ നി ു.
അസുര ാെര	 അഭിസംേബാധന	 െച ാനായി	 രാമൻ
തിരി ുനി ു	 "ഞാൻ	 നി േളാട്	 പറയു തു	 മന ിലാ ാൻ
ശമി ുക.	 നി ൾ	 നിയമെ 	അനുസരി ു വരാണ്.	 നി ൾ
പുരുഷസംസ്കൃതിെയ	പി ുടരു ു.	പേ ,	നി ള െട	നിയമ ൾ
ഇേ ാൾ	 പവർ ി ു ി .	 നൂ ാ ുകളായി	 അവ
പവർ ന മമ .	 കാരണം	 േലാകം	 മാറി ഴി ു.	 കർ ം
അതായിരു ു	 നി െള	 പഠി ി ുവാൻ	 ശമി ു ത്.	 നി ൾ ്
ആവർ ി 	 പതികൂല	 അടയാള ൾ	 കർ ം	 നൽകുെമ ിൽ
അത്	നി െള	പരീ ി ുകയ 	മറി 	്നി െള	പഠി ി ുകയാണ്
െച ത്.	 നി ൾ ു ിെല	 വിദ ാർഥിെയ	 നി ൾ
ത ിയുണർ ണം.	 എ ി 	് ഒരു	 പുതിയ	 ശുകാചാര െന
കെ ണം.	നി ൾ ്	പുതിയ	പുരുഷസംസ്കതി	ആവശമാണ്.
നി ൾ ്	പുതിയ	നിയമ ൾ	ആവശമാണ്."
"ഞ െള	 പുതിയ	 മാർഗ ിേല ്	 നയി ുവാൻ
സമയമാകുേ ാൾ	 താൻ	 പുനർജനി ുെമ ്	 ഗുരു	 ശുകാചാര ർ
പറ ിരു ു."	താടക	സംസാരി ാൻ	തുട ി.
അതു	പറ േ ാൾ	അവിെട	ഒരു	നീ 	നി ബ്ദത	പര ു.
താടകയും	 സുബാഹുവും	 െപെ 	് ഒരുമി ്	 എഴുേ 	 നി ു.
രാമന്	 മു ിൽ,	 താണ്	 കു ിടു തിനിടയിൽ	 അവർ	 അവരുെട
ചുരു ിയ	 മുഷ്ടി	 െന ിേല ്	 േചർ ുെവ ,്	 അസുര ാരുെട
പര രാഗതരീതിയിൽ	 വ ി .	 അവരുെട	 ഭട ാരും	 ചാടിെയണീ ്



അേതേപാെല	 വ ി .	 ചു ം	 നി 	 സ്തീകള ം	 കു ു ള ം
വൃ രും	അത്	പി ുടർ ു.
തെ 	െന ിൽ	ഒരു	കന 	ഭാരം	വ ുവീണതുേപാെലയും	കാ ്
അതിെന	 ത ി	 താെഴ	 ഇ തുേപാെലയും	 രാമനനുഭവെ .	 ഗുരു
വസിഷ്ഠെ 	 വാ ുകൾ	 അവെ 	 മന ിേല 	് അവനറിയാെത
കട ു	വ ു.	'നിെ 	ഉ രവാദിത ം	വലുതാണ്.	നിെ 	ദൗത ം	വളെര
പധാനെ താണ്.	 അതിേനാടു	 സതസ ത	 പുലർ ുക,
വിനീതനാകുക.	 പേ ,	 നിെ 	 ഉ രവാദിത െള
അംഗീകരി ാ 	വ ം	അതീവ	വിനീതനാകാതിരി ുക.'
എ ാണ്	 നട ു െത ്	 വിശസി ാൻ	 സാധി ാെത
ല ്മണൻ	അസുര ാെര	ഒ ു	േനാ ി,	പിെ 	രാമെനയും.
"എെ 	ത ുരാെന,	അ യ് ുേവ ി	ഞ ൾ	എ ാണ്	െചേ
ത്?"	താടക	േചാദി .
"അധികമസുര ാരും	 വായുപുത ാർെ ാ ം	 ഭാരത ിെ
പടി ാറൻ	 അതിർ ി റമു 	 പരിഹ	 എ 	 ല ാണ്
ജീവി ു ത്.	നി ൾ	മലയപുത ാരുെട	സഹായേ ാെട	അവിെട
അഭയം	േതടണെമ ു	ഞാൻ	ആഗഹി ു ു."	രാമൻ	പറ ു.
"പേ ,	മലയപുത ാർ	എ ിന്	ഞ െള	സഹായി ണം?"
"ഞാൻ	അവേരാട്	അഭർഥി ാം"
"ഞ ൾ	അവിെട	എ ു	െച ാനാണ്?"
"ഭാരതെ 	സംര ി ുവാൻ,	വായുപുത ാർെ ാ ം	 േചർ ു
പവർ ി ുെമ ു	 നി ള െട	 പൂർവികർ	 രു ദഭഗവാന്	 നല്കിയ
വാ ിെന	മാനി ുക."
"പേ ,	 ഭാരതെ 	 ഇ ു	 സംര ി ുക	 എ ുെവ ാൽ
േദവ ാെര	സംര ി ുക	എ ാണ്...."
"അെത,	അതു	ശരിയാണ്."
"ഞ െള ിന്	 അവെര	 സംര ി ണം?	 ഞ ള െട
ശതു ളാണവർ..."
"നി ൾ	അവെര	സംര ി ും,	രു ദഭഗവാൻ	അത്	െച ാനാണ്
നി േളാട്	കൽ ി ിരി ു ത.്"
"ത ുരാെന,	 അ ്	 ക ്പി ു തുേപാെല	 ഞ ൾ	 െച ം."
സുബാഹു	അ യുെട	ൈകയിൽപിടി ്	വില ിെ ാ ്	പറ ു.
അത ്	 ഉറ ി ാ 	 േപാെല,	 താടക	 മകെ 	 പിടിയിൽനി ും
തെ 	 കണൈ 	 േമാചി ി .	 "പേ ,	 ഇത	് ഞ ള െട
പുണഭൂമിയാണ്.	 ഭാരത ിൽ	 വസി ുവാൻ	 ഞ ൾ
ആഗഹി ു ു.	 അതിെ 	 ദിവ മായ	 ആേ ഷ ിനു	 പുറ ു
ഞ ൾ	ഒരി ലും	സ ുഷ്ടരാകി ."
"അവിെടനി ും	 നി ൾ	 തിരിെകെയ ും.	 എ ാൽ,
അസുര ാരായി 	നി ൾ ്	മട ുവാനാകി .	ആ	ജീവിതമാർ ം



അവസാനി 	 കഴി ു.	 ഒരു	 പുതിയ	 രൂപ ിലാകും	 നി ൾ
മട ുക.	അത	്നി ൾ ്	ഞാൻ	നൽകു 	ഉറ ാണ്."



പതിെന ്

വിശ ാമി തനിൽനി ും	 േകാപമാണ്	 ല ്മണൻ	 പതീ ി ത.്
പേ ,	 അേ ഹം	 സ ുഷ്ടിയാണ്	 പകടി ി ത്.
അെത ുെകാ ാെണ ു	ല ്മണന്	മനാ ിലായി .
ആൽ റയിൽ	പ ാസന ിൽ	മഹർഷി	ഇരു ു.	ആ	ഇരി ിൽ
പാദ ള െട	അടിവശം	 മുകളിേല 	് കാണാമായിരു ു.	 മു നം
െചയ്ത	 തലയിെല	 പിൻകുടുമ	 ശ മായ	 കാ ിൽ	 ഇളകി ളി .
െവള 	അംഗവസ്തം	അരികിൽ	നില ുവ ിരു ു.
"ഇരി ൂ",	 വിശ ാമി തൻ	 കൽപി .	 "കുേറ	 സമയെമടു ാൻ
സാധതയു ്."
രാമനും	 ല ്മണനും	 അരിഷ്ടേനമിയും	 അേ ഹ ിനു	 ചു ം
ഇരി ിട ളിലിരു ു.	 കുറ കെല	 നി ബ്ദരായി	 നിൽ ു
അസുര ാെര	 വിശ ാമി തൻ	 േനാ ി.	 അവർ
ബ ന രായിരു ി .	 രാമൻ	 അേത ുറി ്	 പേതകം
നിഷ്കർഷി ിരു ു.	 ആശമനിവാസികൾ ്	 അേത ുറി ്
ഭീതിയു ായി ം	അവെര	 ബ ിേ 	ആവശമുെ ്	 രാമന്
േതാ ിയി .	അവർ	അന ാെത	അ ട േ ാെട	ഒരു	വരിയായി
നി ു.	 അരിഷ്ടേനമി	 മു േതാളം	 ഭട ാെര	 അവർ ു	 ചു ം
നിർ ിയിരു ു.
വിശ ാമി തൻ	 രാമെന	 അഭിസംേബാധന	 െചയ്തു.

"അേയാ യിെല	രാജകുമാരാ,	നീ	എെ 	അതിശയി ി കള ു.
ഈ	അസുര ാെര	 െകാെ ാടു ുവാനു 	എെ 	കൽപനെയ	നീ
എ ുെകാ ്	 അനുസരി ി ?	 ഇതയും	 ശ മായ	 മാ ം
അവരിലു ാ ുവാനായി	നീ	എ ാണ്	അവേരാടു	പറ ത്?	ഈ
അപരിഷ്കൃതെര	 െപെ ്	 പരിഷ്കാരികളാ ുവാനു
എെ ിലും	രഹസമ ള േ ാ?"



"അസുര ാർ	 അപരിഷ്കൃതരാെണ ്	 അ യ് ്
കരുതാനാകി .	കാരണം	അ ്	രു ദഭഗവാെന	പൂജി ു ത്	ഞാൻ
ക ി ്.	 മാതമ ,	 രു ദേദവൻ	 അവേശഷി ി
വായുപുത ാരുെട	 േഗാത ിലാണ്	അസുര ാർ	 േചർ െത ും
എനി റിയാം.	 വായുപുത ാർ	 യഥാർഥ ിൽ	 അ യുെട
പ ാളികള മാണ്.	 എെ 	 പേകാപി ി ാനാണ്	 അ 	് അ െന
പറ െത ാണ്	 എെ 	 സംശയം."വളെര	 ശാ മായ
ശബ്ദേ ാെട	രാമൻ	പറ ു.
വിശ ാമി തെ 	ക കൾ	വിടർ ിരു ു.	അേ ഹം	രാമെന െ
േനാ ി.	 പേ ,	അേ ഹം	 രാമന്	 ഒരു	 ഉ രം	 നൽകിയി .	 "ഈ
മ ാെര	 സംര ി ുവാനി ത	 കഷ്ടെ േട 	 കാര മുെ ്
നിന ു	േതാ ു ുേ ാ?"
"ആ	േചാദ ം	അപസ മാണ്	ഗുരുജി.	യഥാർ 	േചാദ ം	ഇതാണ്.
അവെര	 എ ിന്	 ഉ ൂലനം	 െച ണം?	 എ ു	 നിയമമാണ്	അവർ
ലംഘി ത്?"
"അവർ	പലതവണ	എെ 	താവളം	ആകമി ."
"എ ാൽ,	അവർ	ആെരയും	 െകാ ിരു ി .	അവർ	അവസാനം
െചയ്തത്	 േവലിയുെട	 െചറിയഭാഗം	 ക ി 	 എ താണ്.	അവർ
അ യുെട	 ചില	 ഉപകരണ ൾ	 തകർ ുകയും	 െചയ്തു.
ഏെത ിലും	 സ്മൃതിയനുസരി ്	 ഈ	 കു ൾ	 മരണശി
അർഹി ു താേണാ?	 ഇ ;	 ഞാൻ	 എ ും	 അനുസരി ു
അേയാ യിെല	 നിയമ ളിൽ	 വ മായി	 പറയു ത്,	 'ദുർ ലർ
നിയമം	 ലംഘി ി ിെ ിൽ	 ശ രുെട	 കടമയാണ്	 അവെര
സംര ി ുക	എ ാണ്."
"എെ 	കൽപനകെള ാം	വ മായിരു ു."
"ഞാൻ	 പറയു ത്	 മി ു	 ഗുരുജീ,	 ഈ	 അസുര ാെര
െകാ ണെമ ്	 അ യ് 	് ആഗഹമു ായിരു ുെവ ിൽ
അരിഷ്ടേനമിജി ്	 അത്	 നിഷ് പയാസം	 സാധി ുമായിരു ു.
പരിശീലനം	 േനടിയ	 വിദഗ്ദ രാണു	അ യുെട	 പടയാളികൾ.	ഈ
അസുര ാരാകെ 	 അവിദഗ് രും.	 എ ാൽ,	 അവർ	 മ ാരും
പറയു തു	 േകൾ ിെ ും	അേയാ യിെല	 രാജകുമാര ാരുെട
വാ ുകളവർ	 േകൾ ുെമ ും	 അ യ് ്
അറിയാവു തിനാലാണ്	 ഞ െള	 ഇവിെട	 െകാ ുവ െത ്
ഞാൻ	 വിശസി ു ു.	 അവർ	 ഉയർ ിയ	 പശ്ന ിന്
ഏ മു ല ാ 	 ഒരു	 പാേയാഗികമായ	 പരിഹാരമാണ്	അ യ് ്
േവ ിയിരു ത്.	എ ാേണാ	അ 	് യഥാർഥ ിൽ	ആഗഹി ത്
അതാണ്	 ഞാൻ	 നട ാ ിയത്.	 എ ാൽ,	 എെ െ ാ ു
അ യുെട	 യഥാർ 	 ല ം	 എ ാെണ ്	 എ ുെകാ ്
െവളിെ ടു ു ി .	 അത്	 മന ിലാ ു തിൽ	 ഞാൻ



പരാജിതനാണ്."
അപൂർവമായി	 മാതം	 കാണു 	 ഒരു	 ഭാവം	 ആ	 മഹാനായ
ബാ ണെ 	മുഖ ു ായി.	അ ാളി 	്നിറ 	ആദരവ്.
രാമൻ	ത പൂർ ം	തെ 	 േതാൽ ി തുേപാെല	അേ ഹ ിനു
േതാ ി.	 ഒ ു	 പു ിരി െകാ ്	 അേ ഹം	 േചാദി .	 "നിെ
ഗുരുവിെന	നീ	എേ ാഴും	േചാദ ം	െച ാറുേ ാ?"
വ മായ	 മറുപടി	 ഉ ായി ം	 രാമൻ	 നി ബ്ദനായിരു ു.
വിശ ാമി തന 	വസിഷ്ഠനായിരു ു	അവെ 	ഗുരു.	പിതാവ്	നൽകിയ
കൽ ന	അനുസരി ുക	മാതമാണ്	അവൻ	െച ത.്
"നീ	ശരിയാണ്	പറ ത്."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
"അസുര ാർ	 േമാശം	 ആള കള .	 ഇ െ 	 േലാക ിൽ
പേയാജനമി ാ 	 ധർ െ യാണ്	 അവർ	 പി ുടരു െത ു
മാതം.	 അനുയായികൾ	 ന വരായിരി ും	 പേ ,	 േനതാ ൾ
അവെര	 നിരാശെ ടു ും.	 പരിഹയിേല ്	 അവെര	 അയ ുക
എ ത്	ന 	ആശയമാണ്.	എെ ിലും	ല ം	അവർ	കെ ും.
അവെര	യാതയാ ാൻ	നമു 	്സൗകര ൾ	ഒരു ാം."
"ന ി	ഗുരുജീ."	രാമൻ	പറ ു
"നിെ 	 ആദെ 	 േചാദ ിനു 	 ഉ രം,	 ഞാൻ	 ഇേ ാൾ
നൽകുവാൻ	േപാകു ി .	ഒരു	പേ ,	പി ീട്	നൽകാം.

ഭാരത ിെ 	 പടി ാേറ	 അതിർ ികൾ റമു
വായുപുത ാരുെട	നഗര ിേല ു	േപാകാൻ	അസുര ാർെ ാ ം
മലയ	 പുതഒരു	 െചറുസംഘം	 ര ാഴ്ചകൾ ു ിൽ
ത ാറാ െ .	 മുറിവുകളിൽനി ും	 അസുര ാർ	 പൂർ മായും
മു ിേനടിയിരു ു.
അവർ ുേവ 	 നിർേ ശ ൾ	 നൽകിെ ാ ്	 താവള ിെ
കവാട ിൽ	നിൽ ുകയായിരു ു	വിശ ാമി തൻ,	അരിഷ്ടേനമിയും
രാമല ്മണ ാരും	അേ ഹ ിനരികിൽ	 നി ിരു ു.	 മലയപുത
സംഘം	 കുതിര റ ുകയറാൻ	 ഒരു േവ,	 താടകയും
സുബാഹുവും	വിശ ാമി തനരികിെല ി.
തലകു ി 	വ ി 	കൂ ൈകകേളാെട	താടക	പറ ു:	 "ഇതിന്
അ േയാട്	ന ി	പറയു ു."
അസുരസ്തീയിൽനി ും	െപാടു െന	മര ാദ	നിറ 	െപരുമാ ം
ക 	 വിശ ാമി തൻ	 പു ിരി േ ാൾ,	 തെ 	 െപരുമാ ം	ശരിയെ :
എ 	 േചാദി ുേ ാെല	 താടക	 രാമെന	 ഒ ുേനാ ി.
അഭിന നപൂർവം	സൗമ മായി	രാമൻ	പു ിരി .
"നി ൾ ു	 േവ െ 	 അസുര ാർ	 പടി ാറാണ്



താമസി ു ത.്	 അവർ	 നി െള	 സൂര ിതരായി	 കാ ും.
അസ്തമനസൂര െന	 പി ുടരൂ.	 അത്	 നി െള	 വീ ിെല ാൻ
വഴികാണി ും."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
"പരിഹ	ഞ ള െട	വീട .	ഇവിെടയാണ്,	 ഭാരതമാണ്	ഞ ള െട
വീട്"	 േദവ ാെരേ ാെല	 ദീർഘകാലമായി	 ഞ ൾ	 ഇവിെട
കഴിയു ു.	ഇവിെട	ആദ ംമുതലു വരാണ്	ഞ ൾ."	താടക	കുറ
തറ ി 	പറ ു.
"സമയമാകുേ ാൾ	 നി ൾ	 തിരിെ ും.	 ഇേ ാൾ	 സൂര െ
മാർ ം	പി ുടരൂ."	രാമൻ	പറ ു.
ആ രേ ാെട	വിശ ാമി തൻ	രാമെന	 േനാ ി.	എ ാൽ,	ഒ ും
സംസാരി ി .

"ന ൾ	 ആസൂതണം	 െചയ്തതു	 േപാെല	 നട ി 	 ഗുരുജീ.
അരിഷ്ടേനമി	പറ ു
മലയപുത ാരുെട	 താവള ിനടു ു
തടാകതീര ിരി ുകയായിരു ു	 വിശ ാമി തൻ.	 യജമാനെനാ ം
ഒ യ് ുേപാകുേ ാൾ	 എേ ാഴും	 െച ാറു തുേപാെല	 അയാൾ
തെ 	 വാൾ	 ഉറയിൽനി ുരി,	 അരികിലായി	 വ .	 ആെര ിലും
വിശ ാമി തെന	 ആകമി ുവാൻ	 ൈധരെ ാൽ	 േവഗ ിൽ
പവർ ി ുവാൻ	പാക ിലായിരു ു	അത്.
"നിെ ാൽ	 അസ ുഷ്ടനാെണ ്	 േതാ ു ി ."
വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
തെ 	 േനതാവുമായി	 ക കൾ	 ഇടയാനനുവദി ാെത
അരിഷ്ടേനമി	ദൂേര ്	േനാ ി.	അേ ഹം	സംശയ ിലാണ്.
"സത ം	 പറ ാൽ	 ഗുരുജി	 ...	ഞാനാ	 പ െന	 ഇഷ്ടെ ടു ു....
ഞാൻ	കരുതു ത്	അവന്....?"
"ന ൾ,	 ന െള െ 	 ആർ ാണ്	 അർ ി ിരി ു െത
കാര ം	 മറ ."	 തെ 	 ക കെളാ ു	 െചറുതാ ി
അരിഷ്ടേനമിെയ	േനാ ി	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
അരിഷ്ടേനമി	തല	കുനി 	വ ി .	 "തീർ യായും	ഗുരുജീ.	ഞാൻ
എേ ാെഴ ിലും	അ യുെട	ആഗഹ ൾെ തിര്	നി ി േ ാ?
അസുഖകരമായ	 മൗനം	 അവിെട	 നിറ ുനി ു.	 വിശ ാമി തൻ
ദീർഘമായി	 നിശസി െകാ ്	 വിശാലമായ	 ജല ര ിന്
അ റേ ു	േനാ ി.
"അസുര ാെര	 അവരുെട	 താവള ിൽവ തെ 	 അവൻ
െകാ ിരു ുെവ ിൽ	അത്	 പേയാജനകരമാകുമായിരു ു	അേ ?"
അേ ഹെ 	എതിർ ാെത	വളെര	വിേവകേ ാെട	അരിഷ്ടേനമി



പറ ു.
തെ 	 തലകുലു ി	 വസനപൂർവം	 വിശ ാമി തൻ	 ഉറെ ിരി .

"യു ിപൂർവം	ഒരു	പ നാൽ	ഞാൻ	 േതാ ിരി ു ു.	അവനാകെ
അവെ 	 'നിയമ ൾ'	 പി ുടരുക	 മാതേമ	 െചയ്തു .	 എെ
ഉപായംെകാ ്	േതാൽ ി ാൻ	ശമി േതയി ."
"ന ൾ	എ ു	െച ം?"
"ന ൾ	 ര ാമെ 	 പ തി	 പി ുടരും;	 അത	് വ മെ ?"
വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
"ആ	പ തിെയ ുറി 	്എനി ത	ഉറ ി 	ഗുരുജീ.	കാര ള െട
േമൽ	നമു ്	പൂർ നിയ ണമു തുേപാെല	േതാ ു ി ..."
"നീ	 പറയു തു	 െത ാണ്."	 അരിഷ്ടേനമിയുെട	 വാചകം
പൂർ ിയാ ാൻ	അനുവദി ാെത	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
അരിഷ്ടേനമി	നി ബ്ദനായി.
"ആ	ചതിയൻ	വസിഷ്ഠനാണ്	രാമെ 	ഗുരു.	അവൻ	വസിഷ്ഠെന
വിശസി ു ിടേ ാളംകാലം	 രാമെന	 എനി ു
വിശസി ാനാകി ."
അരിഷ്ടേനമി 	് അതിെന	 ഖ ി ണെമ ു ായിരു ു.
എ ാൽ	അയാൾ	നിശബ്ദനായിരു ു.	വസിഷ്ഠെന ുറി 	ഏത്
വിഷയവും	 ചർ 	 െച ത്	 അപകടം	 നിറ താെണ ു
അയാൾ റിയാം.
"നമു 	് ര ാമെ 	 പ തിയുമായി	 മുേ ാ േപാകാം."	 തീരു
മാനി തുേപാെല	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
"ന ൾ	ആഗഹി ു ത്	േപാെല	അവൻ	പവർ ി ുേമാ?"
"അവെ 	 പിയെ 	 'നിയമ ൾ'	 അവനിൽ	 നമു ്
പേയാഗിേ ി	 വരും.	 ഒരി ൽ	 അത്	 െചയ്താൽ
പി ീടു ാകു 	എ ാ ിലും	എനി ു	പൂർണ	നിയ ണമു ാകും.
വായുപുത ാർ ്	ഞാനാണ്	ശരിെയ ു	കാണി െകാടു ും."

ര ു	 ദിവസ ിനുേശഷം	 അസുര ാർ	 പരിഹയിേല ്	 യാത
തിരി .	 താവള ിെല	 തിര ുകൾ ു ിേല ാണ്	 രാമനും
ല ്മണനും	ഉറ മുണർെ ണീ ത.്	 പഭാതകർ ൾ ുേശഷം
കുടിലിന്	 പുറ ിറ ി	 സൂര േദവേനയും	 രു ദഭഗവാെനയും
പാർഥി േശഷം	തടാക ിേല ്	യാതയായി.
"നമു 	് െപെ ു	 പുറെ ടണം."	 അരിഷ്ടേനമിയും
അവർെ ാ ം	േചർ ുെകാ 	്പറ ു.
അസാധാരണ	 വലി മു 	 ഒരു	 െപ ി,	 വളെര	 സൂ ്മതേയാെട
പ ്	 മനുഷ രുെട	 േതാളിൽ	 ഒരു	 േലാഹ	 പ ിൽ



െകാ ുവരു ത്	 രാമൻ	 ശ ി .	എേ ാ	 ഭാരമു 	വസ്തുവാണ്
അതിലു ത്.
"എ ാണത്?	സംശയേ ാെട	മുഖം	ചുളി 	ല ്മണൻ	േചാദി .
"ന യും	 തി യും,	 ര ുമു 	എേ ാ	 ഒ .്"	 രാമെ 	 േതാളിൽ
ൈകവ ്	നിഗൂഢത	കലർ ി	അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
"എവിേട ാണു	നി ൾ	േപാകു ത്?
"പഭാത	പാർഥനകൾ ്."
"ഞാനും	നി ൾെ ാ ം	വരാം."

എ ാ	 പഭാത ിലും	 അരിഷ്ടേനമി	 പരശുരാമ	 ഭഗവാെനയാണ്
പാർ ി ുക.	 രാമനും	 ല ്മണനുെമാ ം	 മഹാേദവൻ
രു ദഭഗവാെന	 പാർ ി ുവാൻ	 അയാൾ	 തീരുമാനി .
എ ായാലും	 എ ാ	 ൈദവ ള ം	 ഒേര	 േസാത ിൽ	 നി ാണ്
അവരുെട	ഈശരാംശം	േനടിയിരി	 ു ത.്
പാർഥന	തീർ േ ാൾ	അവർ	തടാക ീര ുക 	 വലിെയാരു
പാറയുെട	മുകളിലിരു ു.
"പരിഹയുമായി	സഹകരി ുവാൻ	താടക ും	അവള െട	 േഗാത
ിനും	സാധി ുേമാെയ ു	എനി ു	സംശയമു .്"	അരിഷ്ടേനമി

പറ ു.
"സാധി ുെമ ു	 എനി ുറ ്.	 അവർ	 നി െള
അവരിെലാരാളായി	 കാണുെമ ിൽ	 അവെര	 എള ിൽ
ൈകകാര ം	െച വാൻ	സാധി ും."	രാമൻ	പറ ു.
"അത്	മാതമാണു	അവെര	ൈകകാര ം	െച വാനു 	ഏക	വഴി.
പുറ ു വരുമായി	 ഇടപഴകുക	 എ ത്	 അവർ ്
അസാധ മാകും."
"അവരുെട	ആശയ ൾ,	ചി ി ുവാൻ	ഒരുപാട്	വക	നൽകു ു.
ഏകെ ,	അവർകാണു 	രീതിയിലാണ്	പശ്ന ള ത്."
"ഏക	ൈദവം?"
"അെത',	 രാമൻ	 പറ ു."ഏകം	 ന ുെട	 മായാേലാക ിന്
അ റം	 ജീവി ു ു	 എ ്	 ന േളാട്	 ആവർ ി 	 പറയു ു.
സഷ്ടി െ 	 വസ്തു ള െട	 സഭാവ ൾ ും	 ഗുണ ൾ ും
അതീതനാണേ ഹം.	 അതുെകാ േ 	 അേ ഹെ
രൂപമി ാ വൻ!	നിരാകാരൻ	എ ും	സഭാവ ൾ	ഇ ാ തിനാൽ
നിർഗുണൻ	എ ും	വിളി ു ത്?"
"നി ംശയമായും."	അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
"അ െനെയ ിൽ	 ഏകം	 ഇതിെനാെ 	 അ റമാകണം,
എ ിെന	 അേ ഹ ിന്	 ഒരു	 പ ം	 പിടി ാനാകും?"	 രാമൻ



േചാദി .
"അേ ഹം	 രൂപ ിന്	 അതീതെ ിൽ	 ഏെത ിലും	 ഒരു
രൂപ ിന്	 മുൻഗണന	 നൽകാൻ	 അേ ഹ ിെന െന	 കഴിയും?
അതുെകാ 	് അേ ഹ ിന്	 ഒരു	 പേതക	 സംഘ ിലും
ഭാഗമാകാൻ	 സാധി ി .	 അേ ഹം	 എ ാവരുെടയും	 ഭാഗ ാണ്.
അേതസമയം	 ആരുേടതുമ .	 ഇത	് മനുഷ ർ ്	 മാതമ ,
പപ ിെല	സകല	സൃഷ്ടികൾ ും	ബാധകവുമാണ്.	മൃഗ ൾ,
െചടികൾ,	 ജലം,	 ഭൂമി,	 ഊർജം,	 ന ത ൾ,	 ശൂന ാകാശം,
എ ാവർ ും.	 എ വർ	 ചി ി ു ു,	 വിശസി ു ു,	 െച ു
എ 	വത ാസമി ാെത	എ ാ	സൃഷ്ടികള ം	ഏക	 ിൽനി ു േതാ
ഏക ിെ 	ഭാഗേമാ	ആകു ു."
അരിഷ്ടേനമി	 തലയാ ി.	 "എെ 	 ൈദവമാണ്	 സതെമ ും
മ വരുെട	ൈദവം	 െത ാെണ ുമു 	 ക ം	 വിശസി ുവാൻ
അവെര	േപരി ി .	ഏക	ൈദവം	ഒരു	സംഘെ ാൾ	മുൻഗണന
മെ ാ ിന്	നൽകി .	മറി ്	ചി ി ുക	വി ി രമാണ്."
"അെത,	 അേ ഹം	 ഒരുപ വും	 െതരെ ടു ാ ,	 ഒ ും
ആവശെ ടാ 	ആളാണ്."	രാമൻ	പറ ു.
അേയാ യിെല	ഈ	യുവരാജാവിെന	അരിഷ്ടേനമി	ആദരി ാൻ
തുട ിയിരു ു.	അത്	വിശ ാമി തേനാടു	പറയാൻ	അയാൾ	ഭയെ .
രാമൻ	 തുടർ ു	 "ഉ മമായ	 ഒരു	 പുരുഷസംസ്കൃതി
സൃഷ്ടി ുവാനു 	 ശുകാചാര രുെട	 ആഗഹം	 ശരിയായിരു ു.
അത്	 വിശ ാസ ിെ 	 പിൻബല ിലാണ്	 അേ ഹം
രൂപെ ടു ിയത്.	 ആ ീയതെയ	 മാ ിനിർ ിെ ാ ്
നിയമ െള	 ആധാരമാ ി	 മാതം	 അേ ഹ ിന്	 അത്
നിർ ി ാമായിരു ു.	 കാലം	 മാറുേ ാൾ	 അത്	 അനിവാര മാണ്.
അവരവരുെട	 വിശ ാസം	 േവെ ുവയ് ാൻ	 ആള കൾ ്
ബു ിമു ാണ്.	പുരുഷസംസ്കൃതിയിൽ	അടി ാനമാ ിയ	ജീവിതം
നിയമെ 	ആധാരമാ ിയാവണം	നിർമിേ ത,്	വിശ ാസ ിൽ
ആധാരമാ ിയ ."
"അസുര ാെര	ര ി ുവാൻ	സാധമാെണ 	്അ ്	വിശസി ു
ുേ ാ?	 ഭാരത ിൽ	അവർ	അേനകമു .്	 െചറുസംഘ ളായി
ഒളി ിരി ുകയാണ്."
"അവർ	 അനുസരണയു 	 അനുയായികെള	 ഉ ാ ുെമ ്
ഞാൻ	 കരുതു ു.	 നിയമലംഘകരായ,	 വി വകാരികളായ
മനുഷ െര ാൾ	 മിക വെര.	 എ ാൽ,	 അസുര ാരുെട	 നിയമം
കാലഹരണെ താണ്	എ താണ്	പശ്നം.	അവർ	ന 	മനുഷ രാണ്;
അവർ ാവശ ം	കാര മമായ,	പരി ാനമു 	േനതൃത മാണ്."
"ആ	 േനതാവ്	 ആകാൻ	 നിന ാകിെ ?	 അവർ ുേവ ി	 ഒരു
പുതിയ	ജീവിതമാർ ം	സൃഷ്ടി ുവാൻ...."



"വിധി	 എനി ുേവ ി	 ഏതു	 കർ വമാണ്	 സൂ ി
െവ ിരി ു െത ്	 എനി റിയി .	 പേ ..."	 ദീർഘമമായി
നിശസി െകാ ്	രാമൻ	പറ ു.
"രാമേജഷ്ഠൻ	 അടു 	 വിഷ്ണു	 ആകുെമ 	് വസിഷ്ഠഗുരു
വിശസി ു ു.	 ഭാരത ിെല	 അസുര ാർ ുമാതമ ,
എ ാവർ ും	 അേ ഹം	 േനതൃത ം	 നൽകുെമ 	് ഞാനും
വിശസി ു ു.	 േജഷ്ഠെന	 േ ാെല	 അതിന്	 േയാഗനായി
മ ാരുമി .”	ല ്മണൻ	ഇടയിൽ യറി	പറ ു.
അത്	മന ിലാകാ 	ഭാവേ ാെട	രാമൻ	ല ്മണെന	േനാ ി.
അരിഷ്ടേനമി	ദീർഘമായി	നിശസി ്	പിേ ാ 	ചാ ു.
"അ ്	 ഒരു	 ന 	 മനുഷനാണ്.	 ഒരു	 വിശിഷ്ടനായ	 വ ി.
ചരിത ിൽ	അേ യ് ്	 ഒരു	 പധാനപ ു	 വഹി ുവാനുെ ്
ഞാനും	വിശസി ു ു."
രാമെ 	മുഖം	നിർവികാരമായിരു ു.
"മഹർഷി	 വിശ ാമി തെ 	 വാ ുകെള	 ശ ി ണെമ ാണ്
എനി ്	അ േയാട്	 നിർേ ശി ാനു ത.്	അേ ഹമാണ്	ഇ ു
മേ ത	് ഋഷിമാെര ാള ം	 ഏ വും	 പ ിതനും	 ശ ിമാനും."
അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
രാമൻ	 പതികരി േതയി .	 എ ാൽ	 അവെ 	 മന ്
സംഘർഷ ാൽ	മുറുകിയിരു ു.
അരിഷ്ടേനമി	"മ ാേര ാള ം"	എ ്	ഊ ി റ ത്	വസിഷ്ഠെന
ഉേ ശി ാെണ ്	രാമന്	മന ിലായി.

കാ ിലൂെട	 സംഘം	 യാത	 തുടർ ു.	 വലിയ	 െപ ികയ ി	 മു ിൽ
േപാകു 	 വ ിയുെട	 െതാ പി ിലായി	 സംഘ ിനു
മു ിലായിരു ു	 വിശ ാമി തനും	 അരിഷ്ടേനമിയും.	 കാൽനടയായി
വരു 	 മലയപുത ാരുെട	 ഏ വും	 പി ിൽ	 വരാനാണ്
രാമല ്മണ ാേരാട്	 ആവശെ ിരു ത്.	 ഗംഗയിൽ
ന ുരമി ിരി ു 	 ക ലുകള െട	അരികിേലെ ാൻ	അവർ ്
കുെറ	മണി ുറുകൾ	േവ ിവരും.
വിശ ാമി തൻ	അരിഷ്ടേനമിെയ	അരികിേല ്	 വിളി .	അയാൾ
െപെ ു	കടി ാൺ	വലി ്	അരികിേലെ ി.
"അേ ാൾ?"	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
"അവനറിയാമത്.	മഹർഷി	വസിഷ്ഠൻ	അവേനാടത്	പറ ി ്"
അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
"എ ിനാണ്?	 ആ	 കപടനാട ാരൻ..."	 വിശ ാമി തൻ
േകാപേ ാെട	പറ ു.



അരിഷ്ടേനമി	ദൂേര ്	േനാ ിനി ു.	അവിെട	കന 	നി ബ്ദത
പര ു.	 ഒടുവിൽ,	 ൈവധരമാർ ി െകാ ്	 ശിഷൻ	 േചാദി .
"അേ ാൾ	ഇനി	ന ൾ	എ ുെച ം	ഗുരുജീ?"
"ന ൾ	െചേ െത ാേണാ	അത	്ന ൾ	െച ം."



പെ ാൻപത്

ഗംഗയിലൂെട	േപാകു 	മൂ ്	ക ലുകളിൽ	ഏ വും	മു ിെല	ക
ലിെ 	 മുകൾ ിൽ	നിൽ ുകയായിരു ു	 രാമനും	ല ്മണനും.
എ ായാതയിലുെട തുേപാെല	 വിശ ാമി തൻ	 തെ 	 മുറിയിൽ
ഇരി ുകയായിരു ു.	 ആ	 അവസരം	 അരിഷ്ടേനമി	 ശരി ും
ഉപേയാഗി .	അേയാ യിെല	രാജകുമാര ാേരാട്	ആ	മലയപുതന്
അതധികമായ	ഇഷ്ടം	േതാ ിയിരു ു.
"ഇെ െനയു ്	 കുമാര ാെര...?"	 രാമല ്മണ ാരുെട
അരികിേല ്	നട ുെച ്	അരിഷ്ടേനമി	േചാദി .
അഴി ി 	തെ 	നീളൻമുടി	കഴുകി,	വര കാ ിൽ	ഉണ ാൻ	 ശമി
ുകയായിരു ു	രാമൻ.
"ഈ	 ദു ഹമായ	 ചൂട്	 സഹി ാൻ	 കഴിയു ി ."	 ല ്മണൻ
പറ ു.
"ചൂട്	 തുട ിയിേ യു ."	 മാസ ൾ	 കഴി ാണ്	 ഇനി
മഴെപ ക.	 അേ ാേഴ ും	 ിതി	 ആെക	 വഷളാകും."
അരിഷ്ടേനമി	പു ിരിേയാെട	പറ ു.
"അതാണ്	 ഞ ൾ	 ഈ	 തുറ 	 ത ിൽ	 നിൽ ു ത.്	 ഏതു
വരൾ യും	ൈദവ ിെ 	സ ാനമാണ്."	തെ 	ൈകകൾെകാ ്
മുഖേ ്	 കാ ്	 വീശിെ ാ 	് ല ്മണൻ	 പറ ു.	 ഊണിന്
േശഷം	ക ലിെല	പലരും	മുകൾ ിേല ്	കയറിവ ിരു ു.
"ന ുെട	പൂർവികെര ുറി 	്അ 	പറ തുേക േ ാൾ	ഞാൻ
അതിശയി േപായി.	േദവ ാർെ തിരാേണാ	അ ്?	അരിഷ്ടേനമി
രാമെ 	അടുേ ്	വ ിരു 	്േചാദി .
"അ 	് എേ ാഴാവും	 ഇത്	 േചാദി ുക	 എ ു	 ഞാൻ
ആേലാചി ുകയായിരു ു."	 പരിഹാസ ജവേയാെട	 രാമൻ
പറ ു.	 "ഞാൻ	 േദവ ാർെ തിര .	 ഞ ൾ	 അവരുെട



പി ുറ ാരാണ്."	 രാമൻ	 ചിരി െകാ 	് പറ ു.	 "പേ ,	ഞാൻ
പുരുഷമാർഗ ിെ 	 ആരാധകനാണ്.	 നിയമ ളിൽ
അധിഷ്ഠിതമായ	 ജീവിതം,	 അനുസരണ,	 ആദരവ്,	 നീതി,	 ഈ
മാർഗ ിന്	 ഞാൻ	 മുൻഗണന	 നൽകുകയും	 അതിനായി
വാദി ുകയും	 െച ം.	 അമിതമായ	 സാത മു 	 ജീവിതെ
ഞാൻ	എതിർ ുകയും	െച ു."
"െവറും	 സാത െ ാൾ,	 വികാരെ ാൾ	 ഒരുപാട്
കാര ൾ	 സ്ൈതണ	 മാർ ിലു ്	 കുമാര!	 അേതാെടാ ം
അനിയ ിതമായ	 സർ ശ ിയും	 ഒ മു .്"	 അരിഷ്ടേനമി
പറ ു.
"സ തി .	 പേ ,	സംസ്കാരം	 നാശ ിേല 	് േപാകുേ ാൾ,
സ്ൈതണ	 മാർഗ ിെല	 ജന ൾ	 വിഭാഗീയതയിേല ും
തിരിയുവാനു 	പവണത	കാണി ും.	തുട ിൽ	ജ െ 	അ
കർ െ 	 അടി ാനെ ടു ിയു തായിരു ു	 ജാതിവവ ,
േദവ ാരുെട	മധയുഗ ിൽ,	ജാതിവവ 	കൂടുതൽ	കർ ശവും
മതാധിഷ്ഠിതവും,	 രാഷ് ടീയവത്കരി െ തുമായി	 മാറി.
അതിനാൽ,	അവർ	െപെ ്	അസുര ാേരാടു	പരാജയെ .	പി ീട്
വ 	 േദവ ാർ	 ജാതിവവ കൾ	 കൂടുതൽ	 അയവു താ ി.
അതിലൂെട	 അവർ ്	 അവരുെട	 ശ ി	 വീെ ടു ാനായി.
അസുര ാെര	േതാ ി ."	രാമൻ	പറ ു.
"അെത,	 പേ 	 പുരുഷസമൂഹം	 നാശ ിേല ്	 േപാകുേ ാൾ,
പുരുഷമാർ ം	 കാർ ശമു തും
സപ ാ തയു തുമായി ീരും.	േദവ ാർ ്	ഏകെ ുറി ്
വ ത സ്തമായ	 കാഴ്ച ാടാണു ത.്	 അതുെകാ ്	 അവെര
യാെതാരു	 മയവുമി ാെത	 അസുര ാർ	 ആകമി ു ത്
മി ാനാവാ 	കാര മാണ്."

"ഞാൻ	സ തി ു ു.	 പേ ,	ആ	ആകമണ ൾ	 േദവ ാെര
ഒ ി ി ിെ ?	 ജാതിവവ െയ	 ബാധി 	 തി കെള	 അവർ ്
അഭിമുഖീകരിേ ി	വ ു.	അവർ ്	ഐകം	ആവശമായിരു ു.
ജാതി	 സംവിധാനം	 ഒരി ൽ ൂടി	 അയവു താ ി	 എ താണ്,
ഇ ഭഗവാനു	 െച ാൻ	 സാധി 	 ഏ വും	 പധാന	 പരിഷ്കാരം.
പി ീടു 	 കാലഘ ിൽ	 േയാജി വരായ	 േദവ ാർ
കർ ശമായ	 മതഭാ ്	 പിടി 	 അസുര ാെര	 അവസാനം
േതാൽപി ുക	തെ 	െചയ്തു"
"നിഷ്ഠൂരമായ	 ആ	 ആകമണ ൾ ും	 അസുര ാേരാടു
േദവ ാർ	ന ിയു വരാകണം	എ ാേണാ	അ ്	പറയു ത?്'
"അ ,	ഞാനത 	ഉേ ശി ത്.	ഭീകരമായ	സംഭവ ളിൽനി ും	ചില
ന കൾ	 ഉരു ിരി ുവരും.	 എ ാ	 േദാഷ ളിലും	 കുെറ
ന കള ്.	 എ ാ	 ന 	 കാര ളിലും	 ചില	 േദാഷ ള ം



ഒളി ിരി ു ു.	 ജീവിതം	 സ ീർ മായതാണ്.	 ഒരു
സ ുലിതാവ യിൽ	 കാര ൾ	 കാണു 	 ഒരാൾ 	് ര ു
വശ ള ം	 കാണാനാകും.	 ജാതിവവ 	 വീ ും	 കർ ശമായി
വ ത	് അ യ് 	് നിരസി ാനാകുേമാ?	 ഒരു	 വ ി ്	 ഇ ്
സമൂഹ ിലു 	 ാനം	 അയാള െട	 കർ ം	 െകാ ,
ജ ംെകാ ാണ്	 തീരുമാനി െ ടു ത.്	 സപ്തസി ുവിെ
നാശ ിനു	 കാരണം	 ഇതെ ്	 അേ 	് നിരസി ുവാൻ
ആകുേമാ?"
"എ ാം	സ തി .	ഈ	ത ാനം	എനി ്	 മടു ു.	എെ
തല	േജഷ്ഠൻ	കാരണം	െപാ ിെ റി ും."	ല ്മണൻ	പറ ു.
അരിഷ്ടേനമി	ഉറെ 	െപാ ി ിരി .	പേ ,	രാമൻ	ല ്മണെന
സേ ാഷപൂർവം	േനാ ി.
"ന ൾ	 അേയാ യിൽ	 ക ലിറ ു േതാെട	 ഇെതാെ
തീരുെമ ു	പതീ ി ാം."	ല ്മണൻ	പറ ു.
"അേയാ ു	 േപാകാൻ	 െചറിയ	 താമസമു ്	 കുമാരാ..'
അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
"എ ാണ്	അ ുേ ശി ു ത്?"	രാമൻ	േചാദി .
"അേയാ യിേല ്	 േപാകുംവഴി	 മിഥില	 സ ർശി ണെമ ു
വിശ ാമി തഗുരു	ആഗഹി ു ു.	 പധാനെ 	 ഒരു	 ദൗത ം	അവിെട
അേ ഹ ിന്	െച വാനു ്."
"ഇേത ുറി ്	 ഞ േളാട്	 എേ ാൾ	 പറയാനായിരു ു	 അ ്
കരുതി	യത?്	അസ നായി	ല ്മണൻ	േചാദി .
"ഞാനിേ ാൾ	നി േളാട്	പറയു ു."	അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
ല മണേനാട്	 മേയാടിരി ാൻ	 ൈകെകാ 	് ആംഗ ം
കാണി 	 െകാ ്	 രാമൻ	 പറ ു.	 "അത്	 ശരി,	അരിഷ്ടേനമിജി,
വിശ ാമി തഗുരുവിന്	 സേ ാഷമാകുംവെര	 അേ ഹ ിെനാ ം
ഉ ാവണെമ ്	 പിതാശീ	 ഞ േളാട്	 കൽ ി ി ്.	 കുറ
മാസംകൂടി	ൈവകു തിൽ	ഞ ൾ ു	വലിയ	ബു ിമുെ ാ ുമി ."
"മിഥില...	അത്	..."	ല ്മണൻപറ ു.
സപ്തസി ുവിെല	 വലിയ	 നഗര െളേ ാെല	 ആയിരു ി
മിഥില.	മ ിെ 	 മ ള െട	നഗരം	അഥവാ	 മിഥി	 രാജാവു	 ാപി
നഗരം.	അത	്ഒരു	നദീതീരപ ണമായിരു ി .	ദശാബ്ദ ൾ ്	മുൻപ്
ഗ ക	 നദി	 അതിെ 	 ഗതി	 പടി ാേറ 	് മാറിയേതാെട
മിഥിലയുെട	വിധി	നാടകീയമായി	മാറാൻ	തുട ി.	സപ്തസി ുവിെല
നഗര ളിൽനി ും	 വത സ്തമായി	 അത്	 വളെര	 േവഗം
നാശ ിേല 	് കുതി .	 ഭാരത ിെല	 വ ാപാര ളധികവും
നദീതുറമുഖ ൾ	 വഴിയായിരു ു	 നട ിയിരു ത.്	 ഗ കി
അതിെ 	മുഖം	തിരി േതാെട	ഒരു	രാതിെകാ 	്മിഥിലയുെട	ഭാഗ ം
തകർ ുവീണു.	 മിഥിലയിൽ	 നിയമി ിരു 	 ത ള െട



ഉപവ ാപാരികെളെയ ാം	രാവണെ 	കൗശല ാരായ	വ ാപാരികൾ
പിൻവലി .
നഗരം	 ഭരി ിരു ത	് ജനകരാജാവായിരു ു.	 വളെര
ആ ാർ തയു 	 ആദരണീയനായ,	 ആ ീയതയു 	 വ ി.
ഒരു	 ന 	 വ ി ു 	 എ ാ	 ഗുണ ള ം
അേ ഹ ി ു ായിരു ു.	 പേ ,	 രാജ ം	 ഭരി ുവാൻ	 അത
പാപ്തനായിരു ി .	 ജനകൻ	 ആ ീയ	 ഗുരുവായിരു ുെവ ിൽ
േലാകെ 	ഏ വും	മിക 	ഗുരു ാരിൽ	ഒരാൾ	ആകു	മായിരു ു.
എ ാൽ	 വിധി	 അേ ഹെ 	 രാജാവാ ി.	 തെ 	 ജന ള െട
ആ ീയ	 വളർ യ് 	് ധർമസഭകളിലൂെട,	 ശുഷ്കാ ിേയാെട
േനതൃത ം	 നൽകിയ	 അേ ഹം	 രാജ ിെ 	 ഭൗതിക	 വളർ യും
സുര യും	അവഗണി ുകയായിരു ു.
രാജകുടുംബ ിെല	അധികാരം	 ജനകൻ	 ഇളയ	സേഹാദരനായ
കുശധജന	 നൽകിയേതാെട	 മിഥിലയുെട	 േ ശ ൾ	 കുറ കൂടി
ദുരിതപൂർ മായി.	 ഗ കിനദിയുെട	 പുതിയ	 ഒഴു ്	 കുശധജൻ
ഭരി ു 	 സ ാശയുെട	അതിരുകെള	 തഴുകി ട ുേപായേ ാൾ
മിഥിലയുെട	 നഷ്ടം	 സ ാശയുെട	 ലാഭമായിരു ു.	 എള ം	 ജലം
ലഭി തിലൂെട	 വ ാപാര ിൽ	 വൻ	 കുതി ാകുകയും
അേതാെടാ ം	 സ ാശയുെട	 ജനസംഖയിൽ
വർ നവു ാകുകയും	 െചയ്തു.	 സ ിേ യും	 ജന ള െടയും
പിൻബല ിൽ	 സപ്തസി ുവിൽ	 തെ 	 രാജവംശ ിെ
പതിനിധി	താെന ു	 ാപി ുവാൻ	േവ 	നീ ൾ	കുശധജൻ
നട ി.	 എ ാൽ,	 പുറെമ	 വിശു നായ	 മൂ 	 േജഷ്ഠേനാടു
െപരുമാ ിൽ	ആദരവ്	കാണി ുവാൻ	അേ ഹം	 ശ ി ി	രു ു.
അെതാരു	 നാട മാെണ ്	എ ാവർ ുമറിയാമായിരു ു.	 മിഥിലെയ
തെ 	 സ ം	 ഭരണ ിനുകീഴിൽ	 െകാ ുവരാൻ	 കുശധജൻ
പ തി	ആസൂതണം	െച കയായിരു ു.
"ഗുരുജി ്	 അതാണാഗഹെമ ിൽ	 ന ളവിേട ാണ്
േപാകു ത്,	 ല ്മണാ"	 നമു ്	സ ാശയിൽനി ു 	അക ടി
േവ ിവരും.	 അേ ?	 സ ാശയിൽനി ും	 മിഥിലയിേല ്
േപാകുവാനായി	ശരിയായ	 രീതിയിൽ	പാതകൾ	ഇെ ാണ്	ഞാൻ
േക ിരി ു ത്.	രാമൻ	പറ ു."
"ഒെര ം	ഉ ായിരു ു.	അത്	നദി	മാറിെയാഴുകേവ	ഒലി േപായി.
അത്	പുനഃ ാപി ാൻ	 ശമി ി .	മിഥിലയിെല	ഖജനാവിൽ	പണം
കുറവാണ്.	 പേ ,	 അവരുെട	 പധാനമ ിെയ	 അറിയി ി ,്
അവർ	 അക ടി	 സംഘെ 	 ഒരു ു ു ്."	 അരിഷ്ടേനമി
പറ ു.
"ജനകരാജെ 	പുതിയാണ്	അേ ഹ ിെ 	 പധാനമ ിെയ ത്
സതമാേണാ?	 അത്	 ഞ ൾ	 വിശസി ു ി .	 അവരുെട	 േപർ



ഊർ ിള	എ േ ?"
"ഒരു	 സ്തീ	 പധാനമ ി	 ആകുെമ ്	 വിശസി ുവാൻ
എ ാണിത	 ബു ിമു ?്	 മാനസികമായ	 കഴിവുകളിൽ
പുരുഷ ാർെ ാ ം	തെ യാണ്	സ്തീകള ം"	അരിഷ്ടേനമി	മറുപടി
പറയുംമുൻപ്	രാമൻ	പറ ു.
"ശരിയാ	 േജഷ്ഠാ,	 ഇതത	 പതിവി ാ താണ്.	 അതുെകാ ്
പറെ െ യു ."	ല ്മണൻ	പറ ു.
"നീ	പറ ത്	സതമാണ്	ല ്മണാ.	പേ ,	അത്	ഊർ ിളയ ,
അവർ	അേ ഹ ിെ 	സ ംമകളാണ്.	 ദ ുപുതിയാണ്	 പധാന
മ ി"	 ല ്മണെ 	 േതാളിൽ	 സ്േനഹപൂർ ം	 ത ി	അരിഷ്ടേനമി
പറ ു.
"ദ ുപുതി?'	 രാമൻ	 അതിശയേ ാെട	 േചാദി .	 ഭാരത ിൽ
വളെര	 അപൂർ മായിേ 	 ദെ ടു 	 കു ികൾ ്	 തുല ാവകാശം
നല്കാറു .	 നിയമ ിൽ	 മാ ംവരു ി	 ഇതുൾെ ടു ണെമ ു
രാമൻ	മന ിൽ	തീരുമാനി ിരു ു.
"അെത"	അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
"എനി തറിയി ായിരു ു.	അവരുെട	േപെര ാണ്?"
"സീതെയ ാണ്	അവരുെട	േപർ."

"ന ൾ	സ ാശയിെല	രാജാവിെന	കാണു ിേ ?	രാമൻ	േചാദി
വിശ ാമി തെ 	ക ലുകൾ	നഗര ിൽനി ും	കുറ 	 ദൂര ായി
സ ാശ 	തുറമുഖ ്	ന ുരമി .	നഗരപാലന ിെ 	ചുമതലയു
െപാലീസ്തേമധാവി,	 സമി ിയുെട	 േനതൃത ിൽ,
മിഥിലയിൽനി ുവ 	 ഉേദ ാഗ രാണ്	 വിശമി തെനയും	 നൂറു
േപരു 	 മലയപുത	 സംഘേ യും	 സ ീകരി 	് മിഥിലയിേല ്
നയി ു ത.്	ബാ ിയു വർ	ന ുരമി 	ക ലുകളിൽതെ 	ത ി.
"ഇ .	കുശധജരാജാവ്	യാതയിലാണ്.	ഈ	പ ണ ിലൂെട	കട ു
േപാകുേ ാൾ	 േവഷപ രായി 	 േപാകാനാണ്	 വിശ ാമി തഗുരു
നിർേ ശി ി ത.്"	 കുതിര റ ുകയറേവ	 അരിഷ്ടേനമി
പറ ു.
അവർ ്	ധരി ാനായി	നൽകിയ	ലളിതമായ	 െവള 	വസ്തം
ല ്മണൻ	 േനാ ി.	 സാധാരണ ാെരേ ാെലേവണം
രാജകുമാര ാർ	സ രിേ െത 	്വ മായി.
"ആൾമാറാ േമാ?	 അ ്	 ഞ െള	 വി ികളാ ുകയാേണാ?"
സംശയേ ാെട	 മലയപുതസംഘെ 	 ഒളി ുേനാ ി
ല ്മണൻ	േചാദി .	അവെ 	സംശയം	െപെ ു	വർ ി ."
അരിഷ്ടേനമി	പു ിരി .	അയാള െട	കുതിര	പതുെ 	നീ ാൻ



തുട ിയേ ാൾ	 രാമനും	 ല ്മണനും	 അവരുെട
കുതിര റ ുകയറി	 സമി ിെ ാ ം	 സംഘ ിെ 	 ഏ വും
മു ിലായി	േപാകു 	വിശ ാമി തെനാ ം	പുറെ .

മു ു	 കുതിരകൾ 	് ഒ ിെനാ ം	 േപാകാനു 	 വീതി
വന ിനു ിലൂെടയു 	 പാത ു ായിരു ി .	 വീതിയു 	 ചില
ഭാഗ ളിൽ	പ ുവിരി 	ക ്	കാണാമായിരു ു.	മി യിട ും	കാട്
പാതെയ	വിഴു ിയിരു ു.
"അ 	്മിഥില	സ ർശി ി ി േ ാ?"	അരിഷ്ടേനമി	േചാദി .
"അവിെട	േപാേക 	ഒരു	കാരവും	ഇതുവെര	ഉ ായി ി ."	രാമൻ
പറ ു.
"അ യുെട	സേഹാദരൻ	ഭരതൻ	സ ാശ 	കുറ 	മാസ ൾ ്
മുൻപ്	സ ർശി ിരു ു."
"അവനാണ്	 അേയാ യുെട	 നയത 	 ബ ള െട	 ഉ ര
വാദിത ം.	 സപ്തസി ുവിലു 	 രാജാ ാരുമായി	 അവൻ
കുടി ാഴ്ച	നട ു ത്	സാഭാവികം	മാതമാണ്."
"ഓേഹാ?,	 ഞാൻ	 കരുതിയത്	 വിവാഹ
ബ ിനുേവ ിയാകണം	 അേ ഹം	 കുശധജരാജാവിെന
സ ർശി െത ാണ്."
"വിവാഹബ േമാ?	 അേയാ ്	 ഒരു	 വിവാഹബ ം	 േവണ
െമ ിൽ,	 ഏെത ിലും	 ശ മായ	 രാജ ുനി ും	 ആയി ുേട?
എ ിന്	സ ാശയിൽനി ും	 േവണം?"	ല ്മണൻ	ചിരി െകാ ്
പറ ു.
"ഒ ിൽകൂടുതൽ	 വിവാഹബ ളിൽ	 ഏർെ ടു തിന്
നി ൾ ്	 തട മി േ ാ.	 മാതവുമ ,	 വിവാഹബ ം	 രാഷ് ടീയ
ബ ൾ	ഉ ാ ുവാനു 	മാർ ം	കൂടിയേ ?"
ല ്മണൻ	 രഹസമായി	 രാമെന	 േനാ ി.	 "രാേമ ൻ	 വിശസി
ു ത്	 വിവാഹം	 പാവനമായതാെണ ാണ്.	അെതാരു	 രാഷ് ടീയ

ബ ിനു തെ ാണ്."	ല ്മണൻ	പറ ു.
"അത്	 പുരാതനകാല ്	 നിലനി 	 കാര മാണ്.	 അ രം
മൂല ളി	 െലാ ും	 സത ിൽ	 ഇ ാരും	 വിശസി ു ി ."
അരിഷ്ടേനമി	തെ 	പുരികം	ഒ ുയർ ി	പറ ു.
"പൂർ ികർ	 െചയ്ത	 എ ാ	 കാര ള ം	 ആരാധി ു 	 ഒരാള
ഞാൻ"	 പേ ,	 ചില	 കാര ൾ	 പുനരു രി ാൻ
അർഹതയു വയാണ്.	 അതിൽ	 ഒ ാണ്	 മന കൾത ിലു
പരിപാവനമായ	 പ ാളി മായി	 വിവാഹെ 	 കാണുക	 എ ത.്
ര ്	അധികാരേക ൾ	ത ിലു 	രാഷ് ടീയബ ം	േപാെലയ



അത്."	രാമൻ	പറ ു.
"പേ ,	ഇ െന	ചി ി ു 	അപൂർവം	ആള കെളയു ."
"അതുെകാ 	്അത്	 െത ാെണ ്	അർ മി േ ാ?	ല ്മണൻ
വീ ും	ഇടയിൽ	കയറി	പറ ു.	 "േജഷ്ഠൻ	വിശസി ു ത്	 ഒരു
പുരുഷൻ	 ഒരു	 സ്തീെയ	 മാതേമ	 വിവാഹം	 കഴി ാവൂ	 എ ാണ്.
ബഹുഭാരത ം	 സ്തീകേളാട്	 കാണി ു 	 ഒരു	അനീതിയാെണ ും
അത്	നിേരാധിേ താെണ ും	അേ ഹം	വിശസി ു ു."
"ല ്മണാ,	അത 	കൃത മായും	ഞാൻ	വിശസി ു ത്"	രാമൻ
പറ ു.
"ഞാൻ	 പറ ത്,	 നിയമം	 എ ാവർ ും.	 ഒരുേപാലായിരി ണ
െമ ാണ്.	 ഒരു	 പുരുഷന്	 അേനകം	 സ്തീകെള	 വിവാഹം
കഴി ുവാൻ	 അനുവദി ാെമ ിൽ	 ഒരു	 സ്തീ ്
അവൾ ിഷ്ടെമ ിൽ	 അേനകം	 പുരുഷ ാേരയും	 വിവാഹം
കഴി ുവാൻ	അനുവദി ണം.	ഇേ ാഴെ 	നിയമം	പുരുഷനുമാതം
അനുകൂലമാണ്.	 അതാണ്	 െത ്.	 ബഹുഭാരത ം	 അനിവദി ി ്.
പേ ,	ബഹുഭർതൃത ം	അനുവദി ു ി .	അത്	െത തെ യാണ്.
ഒരു	 പുരുഷൻ	 ഒരു	 സ്തീെയ	 കെ ണം.	 അവേളാടു	 തെ
ജീവിതകാലം	മുഴുവനും	വിശ സ്തത	പുലർ ുകയും	േവണം."
"ഒരു	 പുരുഷൻ	 ഒേര	 സ്തീേയാട്	 അേനകം	 ജ ളിൽ
വിശ സ്തത	 പുലർ ണെമ ്	 അ ്	 പറയാ തിന്
ബ േദവേനാടു	 ഞാൻ	 ന ി	 പറയു ു."	 അരിഷ്ടേനമി
അട ി ിരി െകാ ്	പറ ു.	രാമൻ	പു ിരി .
"പേ ,	 കുമാര	 രാമ,	 ന കാര ം	 ല മാ ി	 നൂ ാ ുകൾ ്
മുൻപ്	ബഹുഭാരത ം	നിലനി ിരു ുെവ ്	അേ റിയാം.	സൂര
വംശജരും	 ച വംശജരും	 ത ിലു ായിരു 	 അൻപത്
വർഷേ ാളം	 നീ 	 യു ം	 ന ൾ	 സഹി .
ല ണ ിനാള കൾ	 െകാ െ േ ാൾ	 പുരുഷ ാരുെട	 സംഖ
വളെര	 കുറ ു.	അതുെകാ 	് ഒ ിലധികം	 സ്തീകെള	 വിവാഹം
കഴി ാൻ	 പുരുഷ ാെര	 േപാ ാഹി ി	 ിരു ു.	 തുറ ു
പറ ാൽ	 ന ുെട	 രാജ ു	 ജനസംഖ 	 വർ ി ി ണം	 എ ു
ന ൾ	 ആഗഹി ിരു ു.	 അേത ുടർ ു	 കൂടുതൽ	 ആള കൾ
ബഹുഭാരത ം	അനുഷ്ഠി ുവാൻ	തുട ി."അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
"അെത.	പേ ,	ഇേ ാൾ	ആ	 പശ്നമി .	ഉേ ാ?	പിെ 	എ ിന്
പുരുഷ ാെര	 ഈ	 പേതകാനുകൂല ം	 തുടരാൻ	 അനുവദി ണം?"
രാമൻ	േചാദി .
അരിഷ്ടേനമി	 കുറ േനരം	 നി ബ്ദനായതിനുേശഷം	 അയാൾ
രാമേനാട്	 േചാദി .	 "ഒേരെയാരു	 വനിതെയ	 വിവാഹം
കഴി ുവാനാേണാ	അ യുെട	ആഗഹം"?
"അേത.	 എെ 	 ജീവിതകാലം	 മുഴുവൻ	 ഞാൻ	 അവേളാടു



വിശ സ്തനായിരി ും.	 മെ ാരു	 സ്തീെയ	 ഞാൻ
േനാ ുകേപാലുമി ."
"േജഷ്ഠാ,	 എ ിെന	 മ സ്തീകെള	 അ 	് േനാ ാെത
അവഗണി ും?	 അവർ	 എ ായിട ുമു .്	 ഒരു	 സ്തീ
അരികിൽ ൂടി	 േപാകുേ ാൾ	 േജഷ്ഠൻ	 ക ട ുെമാ?"
കുസൃതി ിരിേയാെട	ല ്മണൻ	പറ ു.
രാമൻ	 െപാ ി ിരി .	 "നിന റിയാം	 ഞാൻ	 എ ാണ്
ഉേ ശി െത ്.	 എെ 	 പ ിെയ	 കാണു 	 കേ ാെട	 മെ ാരു
സ്തീെയയും	ഞാൻ	കാണി ."
"അേ ാൾ	ഒരു	സ്തീയിൽ	അ ്	എ ാണ്	കാണു ത്?	താൽപര
പൂർ ം	അരിഷ്ടേനമി	േചാദി .
രാമൻ	 അതിനു രം	 പറയാൻ	 തുട ുേ ാൾ	 ല ്മണൻ,
ചാടി 	യറി	പറ ു.	"ഇതിനു രം	ഞാൻ	തരാം."
അതിശയം	 നിറ 	 ചിരിേയാെട	 അരിഷ്ടേനമി	 ല ്മണെന
േനാ ി.
"േജഷ്ഠൻ	 ഒരി ൽ	 പറ ു.	 അഭിമാനംെകാ ്	 തനി ്
വ ി ുവാൻ	 േതാ ു 	 ഒരു	 വനിതെയയാണ്	 അേ ഹ ിന്
ആവശെമ .്"
തെ 	 മൂ േജഷ്ഠെന	 സംബ ി ു 	 വ ിപരമായ	 ഒരു
കാര െ ുറി 	്തനി റിയാം	എ ഭിമാനി െകാ ്	ല ്മണൻ
പു ിരി .
"അഭിമാനം	 െകാ 	് അ 	് തല	 കു ിടുക?"	 രാമെന
അദ്ഭുതേ ാെടേനാ ി	അരിഷ്ടേനമിയും	ഒ ു	പു ിരി .
രാമെനാ ും	പറ ി
അരിഷ്ടേനമി	 അകേല ു	 േനാ ി.	 രാമനു	 തീർ യായും
ആദരി ാവു 	ഒരു	വനിതെയ	അയാൾ ്	അറിയാമായിരു ു.



ഇരുപത്

വിശ ാമി തനും	 സംഘവും	 ഒരാഴ്ച	 സ രി ്
മിഥിലയിെല ിേ ർ ു.	കാലവർഷം	അനുഗഹി ു 	മിഥിലയുെട
വള ുറു 	 മ ിൽ	 നി ും	 സമർ മായി	 കാർഷികവിളകൾ
ലഭി ിരു ു.	 മിഥിലയിെല	 ഒരു	 കർഷകൻ	 വി ്
മ ിെലറി േശഷം	 വിളെവടു ാൻ	 എ ിയാൽ	 മതി.
ബാ ിെയാെ 	 മിഥിലയിെല	 മ ്	 െചയ്തുെകാ െമ ്
പറ ുേകൾ ാറു ്.	 എ ാൽ,	 കർഷകർ	 കൂടുതൽ	 ല ്
കൃഷി	 െച ാ തുെകാ 	് കാട്	 തഴ വളർ ്	 അത്
നഗര ിനുചു ം	 കന േവലി	 സൃഷ്ടി ിരു ു.	 നദിയിലൂെട
െചെ ാവു 	 ഭാരത ിെല	 മ 	് നഗര ളിൽനി ും	 ഒരു
നദിയുെട	കുറവ്	മിഥിലെയ	ഒ െ ടു ിയിരു ു.
"എ ിനാണ്	ന ൾ	നദികെള	കൂടുതൽ	ആശയി ു ത?്	എ ു
െകാ ്	കൂടുതൽ	േറാഡുകൾ	നിർ ി കൂടാ?	മിഥിലെയേ ാെല	ഒരു
നഗരം	ഇ ിെന	ഒ െ 	നില രുത്"	രാമൻ	പറ ു.
"ഒരു	 കാല 	് ന 	 വീഥികൾ	 നമു ു ായിരു ു.	 ഒരു	 പേ ,
അത	് പുനർനിർ ി ാൻ	 അേ ്	 കഴിയും."	 അരിഷ്ടേനമി
പറ ു.
അവരുെട	സംഘം	 കാടിെ 	അതിർ ി	 കട േവ	 ഒരു	 തടാകം
ക ു.	 ഒരുപേ 	 അത്	 ഒരു	 പതിേരാധ	 കിട ായി	 പ ്
ഉപേയാഗി താവാം.	 ഇേ ാഴത	് ജലെമടു ാനാണ്
ഉപേയാഗി ു െത 	്മന ിലായി.
ഒരു	ദ ീപിെനേ ാെല	വളെര	കാര മതേയാെട	മിഥിലെയ	കാ ു
"പധാന	 ജലവിതരണസംവിധാനം	 കിട ാെണ ിൽ
വി ി മാണ്	അവർ	 െചയ്തിരി ു ത്.	ൈസന ം	 വളയുേ ാൾ
ആദ ം	ജലവിതരണം	വിേ ദി 	കളയാം.	അതെ ിൽ	ജല ിൽ



വിഷം	കലർ ാം."	ല ്മണൻ	പറ ു.
"അത്	 ശരിയാണ്.	 മിഥിലയിെല	 പധാനമ ി 	് ഇതു
മന ിലായതു	 െകാ ാണ്	 നഗര ിനു	 പുറ ുകൂടി	 വളെര
ആഴമു 	കിട ്	നിർ ി ത്."	അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
രാമനും	 ല ്മണനും	 അരിഷ്ടേനമിയും	 തടാക ിനി െര
കുതിര	 റ ുനി ുമിറ ി.	 നഗര ിേല 	് കട ുവാൻ
തടാക ിൽ	െപാ ി ിട ു 	ഒരു	പാല ിലൂെട	സ രി ണം.
െവ ിൽ	അന ാെത	െപാ ി ിട ുവാൻ	സമാ ര ളായി
ിതി	 െച 	 വ ള േടേയാ	 ച ാട ള െടേയാ

സഹായേ ാെടയാണ്	അവ	 നിർ ി ിരി ു ത.്	ആ	 പാല ിൽ
കുതിരെയ	നട ി	അവയ്െ ാ ം	കാൽനടയായി	 േപാകു താണ്
ബു ി.
അേത ുറി 	 അരിഷ്ടേനമി	 വളെര	 താൽപരപൂർവം,
വിശദീകരി .	 "സാധാരണ	 കാണു 	 പാല െള ാള ം	 െചലവ്
കുറ താണ്	ഈ	പാലം.	അതുമാതമ ,	നഗരം	ആകമി െ ടു
അവസര ിൽ	 ഇത്	 നശി ി ുവാൻ	 വളെര	 എള മാണ്,
അേതേപാെല	െപെ ു	നിർമി ു	വാനും	സാധി ും."
അരിഷ്ടേനമി	 എ ിനാണ്	 മിഥിലെയ ുറി ്	 സംസാരി ാൻ
ഇതേയെറ	 താൽപര െ ടു െത 	് ചി ി െകാ ്	 രാമൻ
ആദരേവാെട	 തലയാ ി.	 എ ായാലും	 ഈ	 പാലെ 	 ിരം
സംവിധാനമാ ാൻ	നഗരം	അത	സ മെ ു	വ മാണ്.	ല
ഒഴി 	്ഭാരത ിെല	ഏത	്നഗരമാണ്	ഇ 	്സ ം?	ന ുെട	എ ാ
സ ും	ല ാർ	ക ട ി ഴി ു.
തടാകം	 കട ്	 േകാ മതിലിെല	 കവാട ിനരികിെല ിയി ം
രാജകീയ	 പൗഢി	വിളംബരം	െച 	മു ദാവാക േളാ	ൈസനിക
അറിയി കേളാ	 അവിെടെയ ും	 ക ി .	 അതിനുപകരം
അറിവിെ 	േദവതയായ	സരസതിയുെട	വലിയ	ഒരു	രൂപം	േകാ യുെട
കവാട	 ിെ 	 മുകളിൽ	 െകാ ിവ ിരു ു.	 അതിനു	 താെഴ
ലളിതമായ	വരികള ം.
സഗൃേഹ	പൂജ േത	മൂർഖഃ
സ ഗാേമ	പൂജ േത	പഭുഃ
സ േദേശ	പൂജ േത	രാജാഃ
വിദ ാൻ	സർ ത	പൂജ േ
ഒരു	വി ി	അവെ 	ഭവന ിൽ	ആദരി െ ടും
ഒരു	മുഖൻ	അവെ 	ഗാമ ിൽ	ആദരി െ ടും
ഒരു	രാജാവ്	അേ ഹ ിെ 	രാജ ്	ആദരി െ ടും
ഒരു	 ാനി	എവിേടയും	ആദരി െ ടും.
രാമൻ	പു ിരി .	" ാന ിനായി	സമർ ി െ 	നഗരം."
"നമു ്	 കട ാം?"	 കുതിരയുെട	 കടി ാൺ	 വലി െകാ ്



അരിഷ്ടേനമി	േചാദി .
അരിഷ്ടേനമി 	്പി ാേല	കുതിരകെള	നയി 	നട േവ	രാമൻ
ല ്മണെന	 േനാ ി	 തലെയാ ു	 കുലു ി	 നഗര ിേല ്
പേവശി .	 കവാട ിന്	 പി ിലായി	 പുറം	 മതിലിൽനി ും
ഏകേദശം	 ഒരു	 കിേലാമീ ർ	 ദൂെര	 സാധാരണ	 ഒരു	 പാത	 മെ ാരു
േകാ മതിലിേല 	് നീള ു ായിരു ു.	 ഇരു
ചുമരുകൾ ിടയിലു 	ഭാഗം	വ ിയായി	ഭാഗി 	കൃഷിഭൂമിയായി
മാ ിയിരു ു.	െകാ ാൻ	പാക ിനായിരു ു	അതിെല	വിളകൾ.
"എത	സാമർ ം"	രാമൻ	പറ ു.
"അെത	 േജഷ്ഠാ,	 േകാ യുെട	 മതിലുകൾ ു ിൽ	 കൃഷി
െച ത്	 അവരുെട	 ഭ വിതരണം	 സുര ിതമാ ും."
ല ്മണൻ	പറ ു.
"അതിലും	 പധാനം	അവിെടെയ ും	 മനുഷവാസമിെ താണ്.
േകാ യുെട	 പുറംചുമർ	 കട ുവരു 	ഏത്	 ശതുവിനും	ഈ	 ഭാഗം
മരണ	 േമഖലയാണ്.	 െപെ ു	 പി ാറാനായി	 ഒരു
മാർഗവുമി ാ തിനാൽ	 ഒരു	 േസന ്	 ര ാം	 ചുമരിേല ്
എ ുവാനു 	 ശമ ിനിടയിൽ	 അവരുെട	 കുേറേപെര
നഷ്ടമാകും.	ര ു	േകാ മതിലുകൾ ിടയിൽ	മനുഷവാസമി ാ
ഭൂമി;	അപാരമായ	ൈസനിക	 ബു ിയാണിത.്	 നമു ിത	് ഇ െന
തെ 	അേയാ യിലും	െച ണം".
അവർ	 േകാ മതിലിനരികിൽ	 എ ിയേ ാൾ	 അരിഷ്ടേനമി
തിടു 	 ിൽ	നട ാനാരംഭി .
"ആ	 കാണു ത്	 ജനാലകളാേണാ?"	 അകെ 	 േകാ യുെട
ചുമരിെല	മുകൾഭാഗേ 	്ൈകചൂ ി	ല ്മണൻ	േചാദി .
"അെത."	അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
"	 േകാ മതിലിെന	 വാസ ാനമാ ി	 ആള കൾ
ഉപേയാഗി ു ുേ ാ?	അതിശയേ ാെട	ല ്മണൻ	േചാദി .
"അെത,	അവർ	െച ം."	അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
"ഓേഹഹ"	തലകുലു ി	ല ്മണൻ	പറ ു.
മുേ ാ 	്േനാ ു തിനിടയിൽ	അരിഷ്ടേനമി	ഒ ു	പു ിരി .

"എെ ാരു	നരകമാണിത്."	മിഥിലാനഗരിയുെട	അകെ 	കവാടം
കട യുടെന	 ഒ ു	 നി ി ്	 ല ്മണൻ	 പറ ു.	 തെ 	 വാൾ
െപെ ്	 ല ്മണെനടു ു.	 "ഒരുെകണിയിൽ	 ന ൾ
എ െ ിരി ു ു."
"കുമാരാ	 ശാ നാകൂ."	 വിടർ 	 ഒരു	 ചിരിേയാെട	അരിഷ്ടേനമി
പറ ു.	"ഇെതാരു	െകണിയ .	മിഥില	ഇ ിെനയാണ്."



കവാട ിെ 	മറുഭാഗ ്	അവെര ി.	ഒ 	വലിയ	ചുമരിനു ിൽ
നിർ ി െ 	വീടുകള െട	നിര	അവിെട	കാണാമായിരു ു.	ഓേരാ
വീടും	 അടു ടു ്	 ഒരു	 േതനീ ൂടുേപാെലയാണ്
പണി ി ത്.	ഓേരാ	വീടിെ യും	ചുവരിെ 	ഏ വും	 മുകളിൽ
ഓേരാ	 ജനാലകൾ	 ഉ ായിരു ു.	 പേ ,	 െതരുവിേല 	് ഒരു
വാതിലുമി ായിരു ു.	 അവെര,	 ഒളിയിരു ാകമി ാനായി	 ഒരു
െകണിയിേല ്,	 നയി താെണ 	് ല ്മണന്	 േതാ ി.	 പി ിൽ
വിശ ാമി തെ 	 സംഘ ിെല	 ആെരയും	 കാണാനി ാ തും
അവെ 	സംശയം	വർ ി ി ാനിടയാ ി.
"െതരുവുകൾ	എവിെട?"	രാമൻ	േചാദി .
ഒേര	 നിരയിൽ	 അടു ായി	 എ ാ	 വീടുകള ം	 പണിതതിനാൽ
െതരുവുകൾ ്	തീെര	 ലമി ായിരു ു.
"എെ 	 കൂെട	 വരൂ"	 അവരുെട	 പരി ഭാ ി	 ആസദി െകാ ്
അരിഷ്ടേനമി	തെ 	കുതിരെയ	നയി െകാ 	്പറ ു.
"താ ൾ	 എ ു	 പണിയാണീ	 െച ത്.	 േമൽ ൂരയിേല ്
കയറു	 കേയാ?	 അതും	 കുതിരെ ാ ം'	 ല ്മണൻ	 അ ം
വി നി ു.
"കുമാരാ,	എെ 	പി ുടരൂ".	അരിഷ്ടേനമി	ശാ നായി	പറ ു.
ല ്മണെന	ശാ നാ ും	വിധം	 രാമൻ	അവെ 	പുറ ു	ത ി
പതുെ 	പടികൾ	കയറാനാരംഭി .	ൈവമനസേ ാെട	കുതിരെയ
നയി െകാ 	് ല ്മണനും	 പി ുടർ ു.	 മുകളിെല ിയ	അവർ
ത ൾ 	്സ ി ാവു തിനുമ റം	ഒരു	കാഴ്ച	ക ു.
വാസ്തവ ിൽ	എ ാ	വീടുകള െടയും	േമല് ൂര	ഒ 	ത ായിരു ു.
ഒരു	തറയുെട	 േമൽ	 മെ ാരു	തറേപാെല.	വിവിധ	നിറ ൾ	 െകാ ്
െതരുവുകെള	 േവർതിരി ിരു ു.	 ജന ൾ	 പല	 ദിശകളിൽനി ും
വരു ത്	 അവർ	 ക ു.	 വളെര	 ദൂെര	 മു ിലായി	 വിശ ാമി തെ
സംഘെ 	അവർ 	്കാണാമായിരു ു.
"എെ 	ൈദവേമ,	ന ൾ	എവിെടയാണ്?	ആ	മനുഷ െരേ ാ ാണ്
േപാകു ത്?"	ല ്മണൻ	അ ം	ഭയേ ാെട	േചാദി .
"എ െനയാണ്	ഈ	 മനുഷ ർ	വീടുകൾ ു ിേല ്	കട ുക?"
രാമൻ	േചാദി .
അതിനു 	 ഉ രം	 േപാെല,	 ഒരു	 മനുഷൻ	 നട ാതേപാെല
േതാ ിയ	 ഭാഗ ു 	 ഒരു	 പര 	 വാതിൽ	 വലി 	 തുറ ു.
വാതിലിെന	 വലി ട െകാ ്	 താേഴയ് ിറ ിേ ായി.	 ഗതാഗതം
അനുവദി ാ ,	 നട ാതയിൽ	 കൃത മായി	 ഇടവി ,
രഹസവാതിലുകൾ	 അവരുെട	 ഭവന ിേല ്
േപാകാനു ായിരു ു.	 വീടുകള െട	 ഇടയിൽ	 കാണെ
ലംബമായു 	 വിടവുകളിലൂെട	 വശ ളിെല	 ചുവരുകളിൽ	 പണിത
അഴകള 	 ജനാലകള ം	 കാണാൻ	 സാധി .	 അവയിലൂെട	 സൂര



പകാശവും	വായുവും	വീടുകൾ ു ിൽ	ലഭി ും.
"കാലവർഷ ാല ്	ഇവെര ു	െച ം."	ല ്മണൻ	േചാദി .
"മഴെപ േ ാൾ	 ജാലക ള ം	 വാതിലുകള ം	 അട ിടും."
അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
"പേ ,	െവളി ിനും	വായുവിനും?"
കൃത മായി	 ഇടവി 	് പണിത	 കുഴലുകൾ	 അരിഷ്ടേനമി
ചൂ ി ാണി .	 നാല്	 വീടുകൾ ിടയിലായി	 ഒരു	 കുഴലു ്.
വീടുകള െട	 അക ു 	 ജനാലകൾ	 ഈ	 കുഴലുകളിേല ്
തുറ െ ടും.	 അതിലൂെട	 വായുവും	 െവളി വും	 ലഭി ും.
കുഴലുകള െട	താെഴ	 ഒഴുകിേ ാകു 	 മഴെവ ം	 േശഖരി െ ടും.
അത്	 േകാ മതിലിന്	 പുറ ു 	 കിട ി	 േലെ ാ,
നഗര ിനു ിെല	തടാക ിേലേ ാ	നീള ു.	ആ	ജലം	കൃഷി ും
ഉപേയാഗി ും.
"ഭഗവാെന	പരശുരാമാ",	ല ്മണൻ	പറ ു.	 "എെ ാരു	ബു ി,
ഭൂഗർഭ	 ഓവുചാേലാ?	അസുഖ ൾ	 നിയ ി ുവാനായി	 ഏ വും
ന 	മാർ ം."
"േതനീ ൂട്?	 ഈ	 ഭാഗെ 	 അ െനയാേണാ	 വിളി ു ത?്
രാമൻ	േചാദി .
"അെത."	അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
"എ ാണ്	 കാരണം?	 േതനീ ൂടുേപാെല
നിർ ി െ തിനാലാേണാ?"
"അെത."	അരിഷ്ടേനമി	പു ിരി .
"ന 	നർമേബാധം	ഉ വരാണിവർ."
"അേ ും	അതുെ ാണ്	ഞാൻ	വിചാരി ു ത്.	ഇതിലാണ്
ന ൾ	കഴിയാനായി	േപാകു ത്."
"എ ?്"	ല ്മണൻ	േചാദി .
"കുമാരാ"	മാ േചാദി ുംേപാെല	അരിഷ്ടേനമി	പറയാൻതുട ി.
"േതനീ കള െട	 വസതിയിലാണ്	 മിഥിലയിെല	 െതാഴിലാളികൾ
ജീവി ു ത്.	 നഗര ിനകേ ്	 േപാകുേ ാറും	 ഉദ ാന ൾ,
അതിന റം,	 െതരുവുകൾ,	 േ ത ൾ,	 വാണിജ േക ൾ,
രാജകുടുംബം	ഉൾ ടു 	സ രുെട	വസതികൾ	എ ിവ	കാണാം.
നി ൾ	 േവഷംമാറിേവണം	 യാതെച ാെന ു	 വിശ ാമി തഗുരു
ആഗഹി ു കാര ം	നി ൾ റിയാമേ ാ."
"പധാനമ ി 	് ന ൾ	 ഇവിെട	 വ കാര ം	 അറിയാെമ ിൽ
എ ിനാണ്	േവഷം	മാറു ത?്	ല ്മണൻ	േചാദി .
ഗുരു	 വിശ ാമി തൻ	 അനുചര ാർെ ാ ം
എ ിേ ർ ി േ ാെ 	 അവർ റിയൂ.	 അേയാ യിെല
രാജകുമാര ാെര ുറി ്	ഈ	സമയം	വെര	അവർ റിവി ."
"ഞ ൾ	 അേയാ യിെല	 രാജകുമാര ാരാണ്."	 മുഷ്ടികൾ



മുറുെ 	 പിടി െകാ 	് ല ്മണൻ	 പറ ു.	സപ്തസി ുവിെല
പരമാധികാരമു 	 ഒരു	 രാജ ം,	 ഇ ിെനയാേണാ	 ന െള
സൽ രിേ ത?്"
"ന ൾ	 ഇവിെട	 ഒരാഴ്ചേയ	 ഉ .	 ദയവായി."	 അരിഷ്ടേനമി
പറ ു.
"അതുസാരമി .	ഞ ൾ	ഇവിെട	താമസി ാം."	രാമൻ	പറ ു.
"പേ ,	േജഷ്ഠാ...."ല ്മണൻ	േജഷ്ഠനു	േനെര	തിരി ു.
"ഇ രം	 ലളിതമായ	 ഇട ളിൽ	 ന ളിതിനുമുൻപും
താമസി ി .്	 ല ്മണാ,	 ഹസകാലേ ാണിവിെട.	 പിെ
നമു 	് വീ ിേല ്	 മട ാം.	 ന ുെട	 പിതാവിെ 	 ആഗഹ െള
ആദരിേ 	മതിയാകൂ."

"നി ൾ	 ര ാൾ ും	 സുഖമാെണ ു	ഞാൻ	 പതീ ി ു ു."
േമൽ ൂരയിെല	 വാതിലിലൂെട	 താേഴ ിറ േവ	 വിശ ാമി തൻ
േചാദി .
ഉ യ് ുേശഷം,	 മൂ ാം	 യാമ ിെല	 മൂ ാം	 മണി ുറിലാണ്
വിശ ാമി തൻ	രാമനും	ല ്മണനും	താമസി ു 	വീട്	സ ർശി ത്.
ഏ വും	അ ു 	ഒരു	പാർ ിടമാണ്	അവർ ്	നൽകിയിരു ത്.
ആ	വീടിെ 	ജാലക ിലൂെട	അതിന റ ു 	മേനാഹരമായ	ഒരു
ഉദ ാനം	 ന ായി	 കാണാൻ	 കഴി ിരു ു.	 നഗര ിനു ിേല ്
രാമനും	ല ്മണനും	സ ർശനം	നട ിയിരു ി .
നഗരഹൃദയ ിൽ	 ിതിെച 	 വലിയ
െകാ ാര ിലായിരു ു	 വിശ ാമി തെ 	 താമസം.	 ആ	 കൂ ൻ
മ ിര ിെല	 കുെറ	 ഭാഗ ൾ	 ദയാലുവായ	 ജനകരാജാവ്
ഋഷിമാർ ും	 അവരുെട	 ശിഷ ാർ ും	 താമസി ാനും	 വിദ
അഭസി ി ുവാനും	അനുവദി ിരു ു.
രാജ ും	 രാജ ിനു	 പുറ ുമു 	 ാനികെള
ആകർഷി ാൻ	 മിഥില ്	 കഴിയണെമ ്	 ത ാനിയായ
രാജാവു	 ആഗഹി .	 തെ 	 തു മായ	 ഖജനാവിൽനി ും
മഹാ ാരായ	 ഗുരു ാർ ്	 അേ ഹം	 പാരിേതാഷിക ൾ
നൽകിയിരു ു.
"അേ ു	ലഭി 	സൗകര െള	അേപ ി 	്ഇവിെട	സൗകര ം
വളെര	 കുറവാണു	 ഗുരുജി."	 അ ം	 ഈർഷേയാെട	 ല ്മണൻ
പറ ു.	 "ഞാനും	 േജഷ്ഠനും	 മാതം	 ആൾമാറാ ം	 നട ിയാൽ
മതിയേ ാ?"
വിശ ാമി തൻ	ല ്മണെ 	വാ ുകെള	അവഗണി .
"ഞ ൾ ു	കുഴ മി 	ഗുരുജീ,	 മിഥിലയിൽ	ഞ ൾ ു	 െച ാ



നു 	 ദൗത െമെ ്	 ഞ െള	 ഏൽപി ാലും.	 ഞ ൾ ്
അേയാ യിേല ്	മട ാൻ	തിടു മു ്"	രാമൻ	പറ ു.
"ശരി,	 ഞാൻ	 കാര ിേല ്	 േനരി 	 കട ാം.	 മിഥിലയിെല
രാജാവ്	 അേ ഹ ിെ 	 മൂ മകൾ	 സീത ുേവ ി	 ഒരു
സയംവരം	സംഘടി ി ി ്."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
പുരാതന	 ഭാരത ിെല	പാര ര 	വിവാഹരീതിയാണ്	സയംവരം.
വധുവിെ 	 പിതാവ്	 വിളി വരു ിയ	 േയാഗ രായ	 വര ാരുെട
കൂ ിൽനി ും	അേ ഹ ിെ 	മകൾ ്	ഇഷ്ടമു 	ഒരു	വരെന
െതരെ ടു ാം.	 അെ ിൽ	 ഒരു	 മ രം	 പഖ ാപി ാം.
വിജയി ്	അവെള	ഭാരയായി	സ ീകരി ാം.
സപ്ത ി ുവിെല	 ശ മായ	 രാജ ള െട	 പ ികയിൽ	 മിഥില
ഒരി ലും	 െപ ിരു ി .	 പരമാധികാരമു 	 രാജ മായ	 അേയാധ ,
മിഥിലയുമായി	 ഒരു	 ബ ിനും	 ഒരു ുെമ ത്	 ചി ി ുവാൻ
േപാലും	 അസാധമാണ്.	 രാമൻ	 എ ുപറയണെമ റിയാെത
കുഴ ി.	 പേ ,	 ല ്മണന്	 അേ ാൾ	 പറയുവാൻ
ധാരാളമു ായിരു ു.
"ഞ െള	 ഇവിെട	 സയംവര ിെ 	 സുര ായി	 െകാ ു
വ ിരി ുകയാേണാ?	ല ്മണൻ	 േചാദി .	 "ആ	ബു ിശൂന രായ
അസുര ാേരാടു	 യു ംെച ാൻ	 ന െള	 േപരി ി തിലും
വിചി തമാണിത.്"
വിശ ാമി തൻ	 ല ്മണനു	 േനെരതിരി ു	 തുറി േനാ ി.
പേ ,	 അേ ഹം	 എെ ിലും	 പറയും	 മു 	് രാമൻ	 പറയുവാൻ
തുട ി.

മാശീല ിൽ	 അഗഗണനായ	 രാമെ 	 മേപാലും
നശി ാൻ	തുട ിയിരു ു.	എ ിലും	വളെര	 മര ാദേയാെട	അവൻ
പറ ു.	 "ഗുരുജീ,	 മിഥിലയുമായി	 ഒരു	 വിവാഹബ ം	 അ ൻ
ആഗഹി ുെമ ്	ഞാൻ	കരുതു ി .	രാഷ് ടീയ	ല ിനുേവ ി
വിവാഹം	കഴി ിെ ്	ഞാനും	പതി 	എടു ി ്.	പേ ..."
"സയംവര ിൽ	പെ ടു ു ിെ ു	തീരുമാനി ുവാൻ	കുറ
ൈവകിേ ായി	രാജകുമാരാ."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
എ ാണ്	 അേ ഹം	 പറ ുവരു െത 	് രാമന്	 വ മായി.
വളെര	അമാനുഷികമായ	 ശമ ാൽ,	 തെ 	 ശബ്ദ ിൽ	 മര ാദ
വരു ി	 രാമൻ	 പറ ു.	 "എെ 	 പിതാവിേനാേടാ,	 എേ ാേടാ
അേനഷി ാെത	 വിവാഹാർ ിയായി	 എെ 	 േപർ
നിർേ ശി ുവാൻ	എ െന	താ ൾ 	്കഴിയും?"
"നിെ 	 പിതാവ്	 എെ 	 നിെ 	 ഗുരുവായി	 നിേയാഗി ിരി ു ു.
പാര ര െ ുറി 	് നിന ു	 അറിവു ്.	 ഒരു	 പിതാവ്,	 ഒരു
മാതാവ്,	ഒരു	ഗുരു	എ ിവർ 	്ഒരു	കു ിയുെട	വിവാഹെ ുറി ്
തീരുമാനെമടു ാം.	നിന ീ	നിയമം	ലംഘി ണേമാ?"



െഞ ിേ ായ	രാമൻ	 േവരുപിടി തുേപാെല	നി ുേപായി.	അവെ
ക കൾ	േകാപ ാൽ	ജലി ു ു ായിരു ു.
"മാതമ .	വര ാരുെട	പ ികയിൽ	നിെ 	േപരുൾെ ടു ിയതിനു
േശഷം	 നീ	 സയംവര ിൽ	 പെ ടു ിെ ിൽ	 ഉഷ്ണ
സ്മൃതിയിലും	 ഹരിസ്മൃതിയിലുമു 	 നിയമ െള
ലംഘി ുകയാകും.	അത്	െച ണെമ ു	നീ	ആഗഹി ു ുേ ാ"
"എേ ാടു	 മി ുക!"	അവ മായി	പറ ുെകാ 	്പടികൾ
കയറി	 േമൽ ൂരയിേല ു 	വാതിലുയർ ിമാ ി	രാമൻ	പുറ ു
കട േ ാൾ	ല ്മണനും	രാമെന	പി ുടർ ു.
സംതൃപ്തിേയാെട	വിശ ാമി തെനാ ്	െപാ ി ിരി .	"അവൻ	വരും.
അവന്	േവെറാരു	േപാംവഴിയുമി .	നിയമം	വളെര	വ മാണ്."
ദുഃഖേ ാെട	അരിഷ്ടേനമി	വാതിലിേല ്	േനാ ി.	പിെ 	തെ
ഗുരുവിെനയും	േനാ ി.



ഇരുപ ി	ഒ ്

രാമൻ	പടികളിറ ി	ഏ വും	താഴെ 	നിലയിേല ിറ ിയേ ാൾ
ഒരു	 െപാതു	 ഉദ ാന ിലാണ്	 എ ിേ ർ ത.്	 കല ിമറി
മന ിന്	 ഒരാശ ാസെമ 	നിലയിൽ	ചാരുപടിയിൽ	അവൻ	ഇരു ു.
ധ ാന ിൽ	 മുഴുകിയതുേപാെല	 അവെ 	 ക കൾ
നിലേ ുമാതം	 േക ീകരി ിരു ു.	 ശാസം
മ ഗതിയിലായിരു ു.	 സേഹാദരെ 	 േകാപം	 വരുേ ാഴു ാകു
ഭാവമാ ം	 ല ്മണന്,	 ന തുേപാലറിയാം.	 ആഴമു
േകാപ ിലാണ്	േജഷ്ഠെന ിൽ	അതയും	ശാ മായിേ 	അേ ഹം
കാണെ ടൂ.	അ രം	സ ർഭ ളിൽ	േജഷ്ഠൻ	എ ാ ിൽ	നി ും
സയം	അക ുമാറും.
"ഗർ ിഷ്ഠനായ	 ആ	 ഗുരുവിേനാടു	 പണിേനാ ി	 േപാകാൻപറ
േജഷ്ഠാ!"	ല ്മണൻ	കടു 	േദഷ േ ാെട	തുറ ടി .
രാമൻ	 ഒ ും	 പറ ി .	 േദഹെ 	 ഒരു	 േപശിേപാലും	അന ി
യി .	സേഹാദരെ 	ഒ േപാലും	അേ ഹം	േക തായി	േതാ ിയി .
"േജഷ്ഠാ,	 സപ്തസി ുവിെല	 രാജകുടുംബ ിലു വരാണ്
ന ൾ	 ന െള ുറി 	് എ ു	 കരുതുെമ ു	 േവവലാതിെ േട
കാര മി "	ല ്മണൻ	പറ ു.
"മ വർ	എ ു	കരുതു ു	എ ത്	എനി ു	കാര മ .	പേ ,
ഇതാണ്	നിയമം.	രാമെ 	ശബ്ദം	വളെര	ശാ മായിരു ു.
"ഇത്	 അ യുെട	 നിയമമ .	 ന ുെട	 നിയമവുമ .	 അതിെന
മറേ ുക!"
രാമൻ	ഒ ും	പറയാെത	ദൂേര ു	േനാ ിയിരു ു.
"േജഷ്ഠാ",	 തെ 	ൈകകൾ	 രാമെ 	 ചുമലിൽ	 വ ്	 ല ്മണൻ
പറ ു.	 രാമൻ	 വിസ തം	 പകടി ി .	 "േജഷ്ഠാ,	അ ്	 എ ു
തീരുമാനി ാലും	ഞാൻ	അ െ ാ മു ്"



രാമൻ	 ദുഃഖിതനായി	 നിൽ ു 	 സേഹാദരെന	 േനാ ി
പു ിരി .
"നമു ്	നഗര ിേല ്	ഒ ു	നട ി 	വരാം.	എെ 	തല	ആെക
ചൂടുപിടി ിരി ു ു."

േതനീ ൂടുേപാലു 	 വീടുകൾ റ 	് മിഥില,	 താരതേമന
അടു ും	 ചി യുമു 	 നഗരമായിരു ു.	 ആഡംബര	 െക ിട ള ം
വ ി	 യു 	 െതരുവുകള ം;	 അേയാ ാ	 നഗരിേയാട്
താരതമ െ ടു ാൻ	 കഴിയുമായിരു ി .
സാധാരണ ാരുേടതുേപാെല	 പരു ൻ	 വസ്ത ളണി വർ
ആരുേടയും	ശ 	ആകർഷി ി .
ല മി ാ 	അവർ	അല ു	നട 	വിശാലമായ	ഒരു	ച യി
ലാണ്	 എ ിയത്.	 അവിെട	 മേനാഹരമായ	 കഴകളിൽ	 നിർ ി
വലിയ	 കടകളിൽ	 വിലകൂടിയ	 വസ്തു ൾ	 വിൽ നയ് ്
വ ി ായിരു ു.	 കടകൾ,	 ച യുെട	 നടുവിലാണ്.	 െതാ ടു
െചറിയ	 പീടികകളിൽ	 വില ുറവു 	 വസ്തു ള ം	 വാ ാൻ
കി മായിരു ു.	 കൃത മായി	 ന ർ	 േരഖെ ടു ിയ	 ഈ
പീടികകൾെ ാം	നിറ കി ാർ 	തുണിെകാ ു ാ ിയ	ത ികൾ
നീളമു 	 മുളവടിെകാ ്	 ഉയർ ി	 വ ിരു ു.	 അവെയ ാം
കൃത മായ	അളവുകള വയായിരു ു.	 ജന ൾ ്	 നട ാനു
ലം	കൃത മായി	േവർതിരി ിരു ു.
ഒരു	 മാ 	 െതരെ ടു ുെകാ 	് ല ്മണൻ	 വിളി .

"േജഷ്ഠാ",	 അവനറിയാം	 േജഷ്ഠന്	 അത്	 വളെര	 പിയമാെണ .്
ക ി 	് വലിയ	 ഗുണമു തുേപാെല	 േതാ ു ി .	 എ ാലും
മാ യാണേ ാ.
ല ്മണൻ	 ര ു	 മാ 	 വാ ി,	 ഒ ു	 രാമനു	 െകാടു ു.
ല ്മണൻ	െപെ ്	തി ു തു	ക േ ാൾ	രാമന്	ചിരിവ ു.
"ആസദി 	 തി ാൻ	 സാധി ിെ ിൽ	 തി ു തിൽ	 എ ു
രസാണു ത്?	 രാമൻ	 പറ ു.	 ല ്മണൻ	ആദ ം	 തി ുതീർ ്
നട ാതയിേല ്	 മാ യ ി	 വലിെ റിയാൻ	 തുട ിയേ ാൾ,
രാമൻ	അത്	തട ുെകാ ്	വിളി .	"ല ്മണാ..."
ല ്മണന്	 വിളിയുെട	അർ ം	 മന ിലായി.	അവർ	 പതുെ
നട ു.	ഒരു	കടയുെട	അരികിൽക 	മാലിന മിടു 	കുഴി രികിൽ
മാ യ ി	 ഇ .	 അവർ	 താമസ ലേ ്	 മട േവ
അവിെടനി ും	ഉ ിലു 	ബഹളം	േക .	ആ	ഭാഗേ 	്അവർ
തിടു െ നട ു.
"രാജകുമാരി	സീേത,	ആ	കു ിെയ	െവറുെത	വിടൂ.	ഉ ിലു 	ഒരു



ധാർഷ്ട ശബ്ദം	അവർ	േക .
"ഞാൻ	െച ി ."	മറുപടിയായി	ഒരു	സ്തീയുെട	ശബ്ദവും	േക .
അതിശയേ ാെട	രാമൻ	ല ്മണെന	േനാ ി.
"എ ാ	നട ു െത 	്നമു ്	േനാ ാം."	ല ്മണൻ	പറ ു.
രാമനും	 ല ്മണനും	 െപെ ്	 ആൾ ു ിനിടയിേല ു
തി ി യറിെ ത	് വലിയമു ിെ 	 നടുവിേല ായിരു ു.
അവിെടയു 	 ഒരു	 കടയിൽ	 നിൽ ു 	ഏകേദശം	ഏേഴാ	എേ ാ
വയ 	 ഒരു	 കു ിെയ	അവർ.	അവൻ	 ഒരു	 സ്തീയുെട	 പി ിൽ
ഭയംെകാ ്	ചൂളിനിൽ ുകയാണ്.	അവെ 	ക ിൽ	ഒരു	പഴമു ്.
ആ	സ്തീ	കലിപൂ 	ആൾ ു െ 	അഭിമുഖീകരി ുകയാണ്.
"അതു	രാജകുമാരി	സീതയാേണാ?	ല ്മണൻ	േചാദി .
ആ	 സ്തീെയ	 േനാ ി	 അദ്ഭുതപരത നായി	 നിൽ ു
േജഷ്ഠെന	 ക 	 ല ്മണനും	അ ംവി നി ു.	അവൻ	 േനാ ി
നിൽെ 	 ഏേതാ	 മഹ ായ	 സംഭവ ിന്
സാ ിയായതുേപാെലയാണ്	ഓേരാ	നിമിഷവും	കട ുേപായത.്
രാമൻ	അന ാെത	നി ു.	മുഖം	ശാ മായിരു ു.	സേഹാദരെ
ഇരു 	 നിറമു 	 മുഖ 	് ര ുടു ്	 ല ്മണൻ	ക ു.	സീത
അവർ ്	 പി ിരി ാണ്	 നി ിരു ത്.	 പേ ,	 മിഥിലയിെല	 ഒരു
സാധാരണ	 സ്തീെയ ാൾ	 െപാ ം,	 അവൾ ു തുെകാ ്
രാമന്	അവെള	കാണുവാൻ	സാധി .	ഏകേദശം	രാമേനാളം	തെ
െപാ ം	 അവൾ ു ായിരു ു.	 അവള െട	 െമലി 	 ശരീരം,
ഭൂമീേദവിയുെട	 ൈസന ിെല	 ഒരു	 പടയാളിെയേ ാെല	 േതാ ി.
േഗാത 	് നിറമാണ	 വൾ ്.	 അംഗവസ്തം	 അവൾ	 വലെ
േതാളിലൂെട	 ചു ി	 അതിെ 	 ഒര ം	 തെ 	 മു ിെ 	 ഉ ിേല ്
കു ിയിരു ു.	 മെ യ ം	 ഇടംക ിൽ	 െക ിയിരു ു.	 പി ിൽ	 ഒരു
െകാ 	ക ിയുറ	ബ ി ിരു ത്	 രാമൻ	 ശ ി .	 പേ ,	അത്
ശൂന മായിരു ു.	 സീത	 തെ ാൾ	 കുറ 	 മുതിർ താെണ ്
രാമേനാട്	 ഉ ിലിരു 	 ആേരാ	 പറ ിരു ു.	 ഇരുപ ിയ ്
വയെ ിലും	അവൾ ു ാവും.
എേ ാ	 അസ ത	 രാമന്	 േതാ ി.	 അവള െട	 മുഖം	 ഒ ു
കാണാൻ	അവൻ	അതിയായി	ആഗഹി .
"രാജകുമാരി	 സീേത..."	 ആ	 ആൾ ൂ ിൽനി ്
േനതാവാെണ ു	 േതാ ു 	 ഒരാൾ	 വിളി കുകി.	 അവരുെട
ആടയാഭരണ ളിൽനി ും	ആ	ആൾ ു ം	സ രുേടതാെണ ്
മന ിലായി.	 "േതനീ ൂ ിെല	 ആ	 കീടെ 	 സംര ി ത	് മതി.
അവെന	വി 	തരു"	അയാൾ	പറ ു.
"അവെന	നിയമമനുസരി 	ശി ി ും.	നി ള ."	സീത	പറ ു.
രാമൻ	ഒ ു	പു ിരി .
"അവെനാരു	 ക നാണ്.	 നിെ 	 നിയമം	 ആർ ്



അനുകൂലമാെണ ്	 ഞ ൾ റിയാം.	 അവെന	 വി താ"	 ആ
മനുഷൻ	സീതയുെട	അടുേ ്	െച ു.	ഒരു	സംഘർഷം	നിറ
അ രീ ം.	എ ാണ്	 സംഭവി ുക	എ 	്ആർ ുമറിയി .	ആ
സംഘർഷം	 ഏതുസമയ ും	 നിയ ണാതീതമാകാം.
ൈവകിളിപിടി 	 ഒരു	 ആൾ ു ിനിടയിൽ	 ഏത	് ദുർ ലനും
ൈധരവാനാേയ ും.
തെ 	 ക ിയുറയ് ു	 േനെര	 സീത	 ൈകെകാ ുേപായി.
അവള െട	ൈകകൾ	 ഒ ു	 മുറുകി.	അതധികം	 താൽപര േ ാെട
രാമൻ	ആ	രംഗം	േനാ ിനി ു.	ധൃതിയിലു 	ഒരു	ചലനവുമി ,	താൻ
ആയുധം	 എടു ി ിെ റി ി ം	 അവള െട	 ഉശിരിന്	 ഒരു
കുറവുമു ായി .
"നിയമം	 ഒരു	 വിേവചനവും	 പവർ ി ു ി .	 ഈ	 കു ി
ശി ി െ ടും.	 പേ ,	 ഇതിൽ	 ഇടെപടാൻ	 നി ൾ	 ശമി ാൽ
നി ള ം	ശി ി െ ടും.	സീത	വളെര	വ മായി	പറ ു.
രാമൻ,	 വശീകൃതനായേപാെല	 നി ു.	 അവൾ	 നിയമെ
പിൻതുടരു	 വളാണ്.
ല ്മണൻ	 പു ിരി .	 തെ 	 സേഹാദരെനേ ാെല
നിയമവുമായി	 ഇതേയെറ	 അമിതമായ	 ഇഷ്ടംപുലർ ു
മെ ാരാെള	ക ുമു െമ 	്അവൻ	ഒരി ലും	കരുതിയിരു ി .
"മതി,	 ആവശ ിലധികമായി."	 അയാൾ	 തെ 	 ൈക
ഇള ു തിനിടയിൽ	 ആൾ ൂ െ 	 േനാ ി	 അലറി,	 "അവൾ
ഒരു ിേയ	ഉ .	ന ൾ	നൂറിൽ ൂടുതൽ	ആള കള ്.	വാ!"
"പേ ,	അവൾ	 ഒരു	 രാജകുമാരിയാണ്"	ആേരാ	 പി ിൽനി ും
ദുർ ലമായ	ഒരു	കാരണം	പറ ു.
"അ ,	അവൾ	അ !"	ആ	 മനുഷൻ	 ഉറെ 	 പറ ു."അവൾ
ജനകരാജെ 	യഥാർ 	മകള .	അവെള	ദെ ടു താണ്."
സീത,	െപെ ്	ആ	കു ിെയ	അരികിൽനി ും	മാ ി,	പിേ ാ 	മാറി
അവിെട	 ഒരു	കടയുെട	 േമലാ ്	താ ിനിർ ിയിരു 	 ഒരു	 മുളവടി
തെ 	 പാദംെകാ ്	 ത ിയി .	 െഞാടിയിട ു ിൽ	 പാദംെകാ ്
ത ിയുയർ ി	വലതുൈകെകാ ു	 പിടിെ ടു ു.	ആ	വടി	വളെര
വിദഗ് മായി	 േപടിെ ടു ു 	 േവഗ ിൽ	 കറ ി.	അത	് വലിയ
മൂളൽ	ശബ്ദമു ാ ി.	േനതാവ്	അ മകെല	അന ാെത	നി ു.
"േജഷ്ഠാ,	ല ്മണൻ	പിറുപിറു ു.	"നമു ിടെപടാം."
"എ ാം	അവള െട	നിയ ണ ിലാണ്"
സീത	വടി	ചുഴ ത	്നിർ ി.	അത	്അടി ാൻ	പാക ിന്	ഒര ം
അവള െട	ക ിൽ	 ഉറ ി പിടി .	 "െപെ ു	 നി ള െട	വീടു
കളിേല ു	 േപായാൽ	 ആർ ും	 പരിേ ൽ ി .	 നിയമം
അനുസരി 	കു ി	ശി ി െ ടും.	അതിൽ	മാ മി ."
േനതാവ്	ഒരു	ക ി	പുറെ ടു 	്അതുമായി	മുേ ാ 	്കുതി .



അയാൾ	ക ി	വീശിയേ ാൾ	സീത	പിേ ാ 	്ഒ ു	ഒഴി ു.	അേത
നിമിഷംതെ 	 അവൾ	 ഒരടി	 പിേ ാ വ 	് ഒരു	 മു ിൽ	 താേഴ ു
കുനി ു	തെ 	ര ു	ൈകെകാ ും	പിടി ്	വടി	ആ ു	വീശി,	ആ
അടി	 അയാള െട	 മു ിന്	 പിറകിൽ	 െകാ ു.	 അയാൾ
വീഴു തിനുമുൻപ്	 അവൾ	 തെ 	 ശരീരഭാരം	 മെ 	 കാലിേല ്
ഊ ി,	 ആ	 വടി	 മുകളിേല ു	 ശ ിേയാെട	 ഉയർ ി.	 അയാൾ
ഉയർ ുെപാ ി	താേഴ ്	മലർ ടി 	്ഊേ ാെട	വ ു	വീണു.	സീത
െപെ ുയർ ്,	 വടി	 തലയുെട	 മുകളിൽ	 ഇരു	 ൈകകൾെകാ ്
ഉയർ ി ിടി ്	അയാള െട	െന ിൽ	ആ ടി .	ഒരു	മാരക	അടി,
ആ	 ശ മായ	അടിയിൽ	അയാള െട	 വാരിെയ ിൻകൂട്	 തകരു
ശബ്ദം	രാമൻ	േക .
സീത	വടി	വിരലിൽ	ഇ 	ചുഴ ി	പുറേ െ ടു ്	ഒര ം	അവള െട
ക ിൽ	 വീ ും	 ഉറ ി .	 ഇടംൈക	 മുേ ാ 	് നീ ിവ .	 ര ു
ഭാഗേ ും	 െപെ ു	 ചലി ാൻ,	 കാലുകൾ	 കുറ 	 നീ ി
പാദ ൾ	ഇരുഭാഗേ ുമൂ ി	നി ു.	"ആെര ിലുമുേ ാ?"
ആൾ ൂ ം	ഒരടി	പി ിേല 	്നീ ാൻതുട ി.	െപാടു െന	അടി
െത ി	 വീണ്	 അവരുെട	 േനതാവിെന	 ക േ ാൾ	 അവർ	 ഭയ ്
പിൻമാറി.	സീത	 െപെ ു	വീ ും	 േചാദി .	 "ആർെ ാെ യാണ്
സൗജനമായി	വാരിെയ 	്തകർ ുകിേ ത?്"
അേ ാേഴയ് ും	പിൻനിരയിെല	ആള കൾ	അപത രായി.
രാമനരികിൽനി 	് ഒരാെള	 സീത	 വിളി ി ്	 താെഴ	 മ ിൽ	 വീണു
കിട ു 	 ആെള	 ചൂ ി ാ ി	 പറ ു.	 "കൗസ്തുവാ,
കുറ േപെര ൂ ി,	അയാെള	ആതുരാലയ ിൽ	 െകാ ുേപാകൂ.
ഞാൻ	പിെ 	വ ്	അയാെള	േനാ ിെ ാ ാം."
കൗസ്തവനും	 അവെ 	 കു കാരും	 മുേ ാേ ാടി.	 അവൾ
തിരിയെവ	രാമൻ	അവള െട	മുഖം	ദർശി .
ഈ	 പപ ം	 അതിെ 	 എ ാ	 കഴിവുകള ം	 സരു ൂ ി	 ഒരു
പരിപൂർണമായ	 സ്തീയുെട	 മുഖം	സൃഷ്ടി ിരി ു ു.	 േമാഹനമായ
സൗ രവും	 കഠിനമായ	 ഇ ാശ ിയും	 അതാണിവൾ.	 അവള െട
ഉരു 	 മുഖ ിന്	 ശരീര ിെ 	 ബാ ി	 ഭാഗേ ാൾ
നിറമു ായിരു ു.	 ഉയർ 	 കവിെള ്;	 കൂർ െചറിയ	 നാസിക;
അവള െട	ചു ുകൾ	അത	 േനരിയേതാ	എ ാൽ	അത	തടി ിേ ാ
ആയിരു ി .	വിടർ 	ക കൾ	അത	 െചറുേതാ	അത	വലുേതാ
ആയിരു ി .	എ മി ാ 	 കൺ	 പീലികളാൽ	 നിറ ്,	 വള
പുരികെ ാടികൾ,	അവളിേ ാൾ	 െചയ്ത	 പവൃ ിെകാ ാവണം
ആ	ക കൾ	തീെ ാരിേപാെല	തിള ിയിരു ു.	മ ിയ	ഒരു	മറുക്,
അവള െട	 വലെ 	 െന ിയിൽ	 ഉ ായി	 രു ു.	 എ ാംകൂടി
ഉ ലമായ,	 കള മ 	 ഒരു	 മുഖമായി	 രാമനത	് േതാ ി.
ഹിമാലയപർവതനിരകളിൽ	 ജീവി ു വരുെട	 ഛായ



അവൾ ു ായിരു ു.	 കു ി ാല ്	 കാഠ്മ ു	 താഴ്വരയിൽ
ഹസ 	സ ർശന ിനിെട	 ക 	 സ്തീകള െട	 രൂപമാണ്	അവളിൽ
ക ത്.	 അവള െട	 നീ 	 കറു മുടി	 െമട ു.	 ഉരു ി
െക ിവ ിരു ു.	 േയാ ാവിെ തുേപാലു 	 േദഹ ്
യു മുറിവുകള െട	പാടുകൾ	കാണാമായിരു ു.
"േജഷ്ഠാ..."	വളെര	വിദൂരതയിൽനി ു	േക 	ശബ്ദംേപാെലയാണ്
ല ്മണെ 	വിളി,	രാമൻ	അവ മായി	േക ത്.
മാർബിളിൽ	 െകാ ിെയടു 	 പതിമേപാെല	 രാമൻ	 നി ു.
ല ്മണന്	 തെ 	 സേഹാദരെന	 ന ായറിയാം.	 മന ്
കലുഷമാകുേ ാഴാണ്	മുഖം	കൂടുതൽ	ശാ മാകുക.
ല ്മണൻ	രാമെ 	േതാളിൽ	െതാ ്	വിളി .	"േജഷ്ഠാ:
രാമൻ	അേ ാഴും	 പതികരി ി .	 മായാവിദ ടിെ വെനേ ാെല
രാമൻ	നി ു.	ല ്മണെ 	ശ 	സീതയിേല ു	തിരി ു.
അവൾ	 ക ിലു 	 വടി	 ദൂെരെയറി ു.	 എ ി 	് ആ	 െകാ
ക െ 	ക ിൽ	മുറുെക	പിടി െകാ 	്പറ ു	"വാ"
"എെ 	 ത ുരാ ീ",	 ആ	 പ ൻ	 അവേളാട്
അേപ ി ുകയായിരു ു.	 "എേ ാടു	 മി ു.	 ഇനി	 ഒരി ലും
ഞാൻ	െച ി 	എനി ു	മാ തരൂ."	സീത	ആ	പ െ 	ക ിൽപിടി ്
വലി െകാ 	് രാമനും	 ല ്മണനും	 നിൽ ു 	 ഭാഗേ ്
തിരി േ ാൾ,	 ല ്മണൻ	 സ്തബ്ധനായി	 നിൽ ു 	 രാമെ
ക ിൽപിടി 	്അവിെടനി ും	 പി ിേല ്	 നിർ ി.	 പേ ,	 രാമൻ
അേ ാഴും	 ഏേതാ	 വലിയ	 ശ ിയുെട	 പിടിയിലകെ തുേപാെല
സീതെയ െ 	 തുറി േനാ ി	 നി ു.	 രാമെ 	 നി ലാവ ്
വിരു മായത	്രാമെ 	അംഗവസ്തം	മാതമായിരു ു.	അത്	കാ ിൽ
ഇളകിെ ാ ിരു ു.
സയം	നിയ ി ാനാകാ തുേപാെല	രാമൻ	തെ 	തല	കു ി .
ശാസം	 നില തുേപാെല	 ല ്മണൻ	 വാതുറ ു	 നി ുേപായി.
ഇ െനെയാരു	 കാഴ്ച	 തനി ്	 കാേണ ിവരുെമ ്
അവെനാരി ലും	 കരുതിയി .	 തെ 	 സേഹാദരെനേ ാലു
ഒരാള െട	 ആദരവ്	 പിടി 	 പ ാൻ	 പാക ിൽ	 ഒരു	 സ്തീേയാ?
കർ ശമായ	അനുസരണയും	 നിയ ണവും,	 മാതമറിയു 	ആ
ഹൃദയെ 	 ഇള ുവാൻ	 മാതം	 ഒരു	 സ്േനഹേമാ?
അഭിമാനേ ാെടയും	 ല േബാധേ ാെടയും	 എ ാ
മനുഷ രുെടയും	തല	ഉയർ ി ിടി ുവാൻ	േപരി ി ു 	ഒരാള െട
തല,	മെ ാരാള െട	മു ിൽ	സയം	കു ിടുകേയാ?
ഒരു	 പുരാതന	 കവിതയിെല	 വരികൾ	അവെ 	 മന ിൽ	 ഒഴുകി
െയ ി.	 അവെ 	 മന ിെന	 ആകർഷി 	 വളെര	 ദിവ മായ	 ഒരു
കവിത.	 പേ ,	 ഗൗരവ ാരനായ	 തെ 	 സേഹാദരൻ	 ആ
വരികളിൽ,	 തനി ്	 മുൻപും	 അർ ം	 കെ ുെമ ്	 അവൻ



കരുതിയേതയി .
"അവളിൽ	എേ ാ	 ഒ ു 	് സ്ഫടിക	 മു ുകൾ	 തീര ി	 ഗളാ
ഭരണ ിെല	 ചരടുേപാെല,	 അവൾ	 അതിെനെയ ാം
േകാർ ുപിടി ിരി	 ു ു."
തെ 	 ജീവിത ിെല	 േവർെപ 	 മു ുകെള
േയാജി ി നിർ ാൻ	 പ ിയ	 ചരട്	 േജഷ്ഠൻ	 കെ ിയതായി
ല ്മണൻ	ക ു.
ആ നിയ ണ ാൽ	 കടി ാണി 	 രാമെ 	 ഹൃദയംേപാലും
തെ 	 മി തെ 	 കെ ിയതായി	 തിരി റി ിരി ു ു.	അത്
സീതയായിരു ു.
തെ 	വഴി 	്തട മായി	ര 	്അപരിചിതർ	നിൽ ു ത്	ക ്
അതിശയി 	 സീതയും	 അന ാെത	 നി ു.	 ഒരാൾ	 കാഴ് യിൽ
ച ിെയേ ാെല,	ഭീമകായെന ിലും	ഓമനതമു യാള ം	മെ യാൾ
കുലീനത	 േതാ ി ു യാള ം.	 എേ ാ	 കാരണ ാൽ	 സീത
അവരുെട	മു ിൽ	മന െകാ 	്തല	കുനി 	വ ി .
'വഴിയിൽനി ും	 മാറ്'	 മു ിൽനി വെര	 ത ി	 കട ുേപാകേവ
സീത	പരുഷമായി	പറ ു.
രാമൻ	വശേ ്	മാറി	നി ു.	അേ ാേഴ ും	കു ി േനയും
വലി െകാ ു	 വളെരേവഗം	 അവർ	 കട ുേപായിരു ു.
ല ്മണൻ	മുേ ാ 	്െച ു	രാമെന	പി ിൽനി ും	െതാ വിളി .
"േജഷ്ഠാ."
സീത	നട ു	അകലു തു	കാണാൻ	രാമൻ	തിരി ുേനാ ിയി .
ഏേതാ	 ഒരു	 മായികാവ യിൽ	 രാമൻ	 നി ു.	അേ ാൾ	 നട ത്
എെ ്	 മന ിലാ ാൻ	 ഹൃദയെ 	 ശാ മാ ാൻ
ശമിെ ിലും	 ഒ ും	 െച ാൻ	 കഴിയാ വെനേ ാെലയാണ്
രാമെന	ക ത്.
"േജഷ്ഠാ	...."	ചിരി െകാ ്	അേ ാൾ	ല ്മണൻ	വിളി ."
"ങും?
"േജഷ്ഠാ,	അവർ	 േപായി.	 ഇനി	 േജഷ്ഠന്	 തല	 ഉയർ ാെമ ്
േതാ ു ു."
ഒരു	പു ിരിേയാെട	രാമൻ	തലയുയർ ി.
"േജഷ്ഠാ!"	 ല ്മണൻ	 പിേ ാ 	 വ ു	 സേഹാദരെന
െക ി ണർ ുെകാ ു	 െപാ ി ിരി .	 രാമൻ	 അവെ 	 പുറ ു
ത ി.	പേ ,	രാമെ 	മന ിൽ	മെ േ ാ	ഉ ായിരു ു.
പിേ ാ 	ചുവടുവ 	ല ്മണൻ	പറ ു	"ഒരു	മിക 	േജഷ്ഠ ി
ആകുവാൻ	അവർ ്	സാധി ും."
രാജകുമാരിെയ	 തെ 	 േജഷ്ഠെ 	 പ ിയാ ുവാനു
അനുജെ 	അനിയ ിതമായ	ആേവശം	അംഗീകരി ാെത,	രാമൻ
മുഖം	ചുളി .



"ഇനി	ന ൾ	സയംവര ിന്	 േപാകുെമ 	്ഞാൻ	ഊഹി ു ു."
ക കൾ	ഇറു ിെ ാ ു	ല ്മണൻ	പറ ു.
"ഇേ ാൾ	നമു ്	ന ുെട	മുറിയിേല ്	േപാകാം."	രാമൻ	പറ ു.
അേ ാൾ	ശാ ഭാവമായിരു ു	രാമനിൽ	ക ത്.
"ശരി"ചിരി െകാ ്	 ല ്മണൻ	 പറ ു.	 "തീർ യായും,
പകതേയാെട	 ന ൾ	 െപരുമാറണം.	 പകത!	 ശാ ം!	 ൈവരാഗി!
നിയ ിതം!	ഏെത ിലും	വാ ്	ഞാൻ	വി േപാേയാ	േജഷ്ഠാ?
തെ 	 മുഖെ 	 ഭാവപകടനമി ാതാ ാൻ	 രാമൻ	 പണിെ .
പേ ,	 രാമനതിന്	 കഴി ി .	 തനി ു ിെല	 സേ ാഷ ിന്
അവൻ	 കീഴട ി.	 മി ൽേപാെല	 ഒരു	 പു ിരിെകാ ്	 അവെ
മുഖം	തിള ി.
സേഹാദര ാർ	 േതനീ വസതിയിേല ്	 തിരിെക
നട ുവാെനാരു ി.
"അരിഷ്ടേനമിജിേയാട്	 നമു ്	 ഉറ ായും	 പറയണം,
സയംവര ിൽ	 പൂർ മനേ ാെട	 അ 	് പെ ടു ുെമ ്"
ല ്മണൻ	പറ ു.
ല ്മണെ 	പി ിലായി	നട േവ	രാമൻ	ഒ ു	ചിരി .	എ ാണ്
തെ 	ഹൃദയം	തേ ാടു	െചയ്തെത 	്മന ിലാ ുവാൻ	അേ ാൾ
രാമന്	സാധി .

"അെതാരു	 ന 	 വാർ യാണ്.	 നിയമെ 	 അനുസരി ുവാൻ
അ 	് തീരുമാനി തിൽ	 സേ ാഷം	 േതാ ു ു."	 അരിഷ്ടേനമി
പറ ു.
രാമൻ	ശാ മായ	 ഭാവം	ൈകെ ാ േ ാൾ	 ല ്മണന്	തെ
ചിരി	അട ാൻ	സാധി ി .
"അെത,	 തീർ യായും	 അരിഷ്ടേനമിജി,	 നിയമെ 	 എ െന
നമു ്	അനാദരി ുവാനാകും?	 പേതകി ം	 ര ു	 സ്മൃതികളിലും
േരഖെ ടു ിയിരി ു 	ആ	ഒരു	നിയമെ ,	ല ്മണൻ	പറ ു.
ല ്മണെ 	 െപെ ു 	 മല ംമറി ിൽ	 പിടികി ിയിെ ിലും
അരിഷ്ടേനമി	ഒ ു	ചിരി .	 "സയംവര ിൽ	അ 	്പെ ടു ാൻ
താത്പര ം	 പകടി ി തായി	 ഞാൻ	 ഇേ ാൾതെ 	 ഗുരുജിെയ
അറിയി ാം."

"േജഷ്ഠാ!"	മുറിയിേല ്	ഓടിവ 	ല ്മണൻ	വിളി .
രാമൻ	 സീതെയ	 ക ി ്	 അ ുദിവസം	 കഴി ിരു ു.
സയംവര ിന്	ആെക	ര ുദിവസേമ	ബാ ിയു .



"എ ാണ്കാര ം?	 താൻ	 വായി െകാ ിരു 	 പനേയാലഗ ം
താെഴവ ്	രാമൻ	േചാദി .
"	 എേ ാെടാ ം	 വരൂ	 േജഷ്ഠാ",	 രാമെ 	 ക ിൽ	 പിടി
വലി െകാ 	്ല ്മണൻ	നിർ ി .

"എ ാണിത്	ല ്മണാ?	വീ ും	രാമൻ	േചാദി .
താമസ ല ുനി ിറ ി,	 െതരുവുകളിലൂെട
നട ുകയായിരു ു	 അവർ.	 നഗര ിന്
എതിർദിശയിേല ായിരു ു	 അവർ	 നട ത്.	 നഗര ിന്
പുറ ു 	ഭാഗ ൾ	കാണു തിനാണ്	അവർ	േകാ മതിലും	കട ്
പുറ ിറ ിയത്.	അവിെട	 ഒരു	 വലിയ	ആൾ ു ം	അവർ	ക ു.
അതിൽ	 പലരും	 ദൂേര ്	ൈകചൂ ി	 പരസ്പരം	സംസാരി ു ത്
അവർ ു	കാണാമായിരു ു.
"ല ്മണാ,	എെ 	എവിെട ാണ്	നീ	കൂ ിെ ാ ുേപാകു ത്?"
അവൻ	അതിനു രെമാ ും	പറ ി .
"മാറി	നിൽ ു"	കാർ ശ േ ാെട	പറ ുെകാ 	്ല ്മണൻ
ആൾ ൂ െ 	 ത ിമാ ി	 രാമെ 	 ൈകയിൽ	 പിടി ്	 മുേ ാ ്
നട ു.	 ദൃഢകായനായ	 ല ്മണെന	 ക ്	 ആള കൾ	 വഴി
ഒഴി ുെകാടു ു.	അവർ	െപെ ്	മതിലിനരികിെല ി.
അവർ	 മതിലിനരികിൽ	 െപെ െ ിയേ ാൾ	തടാകകിട ിനും
അ റം	തുറ ായ	പേദശ ്	ഒരു	െചറുൈസന ം	കൃതതേയാെടയും
അ ട േ ാെടയും	 നിൽ ു ത	് അവർ	 ക ു.	 ദൂെര
പതാകവാഹകർ	 അവരവരുെട	 െകാടികൾ	 ഉയര ിൽ	 പിടി ്
നിൽ ു ു ്.	ഓേരാ	പതാകയുെട	പി ിലും	ഏകേദശം	ആയിരം
പടയാളികൾ	 എ 	 രീതിയിൽ	 അവെര ാം	 ശരിയായ	 ഘടനയിൽ
വിനസി െ ിരു ു.	 അവരുെട	 നടുവിലായി	 ഒരു	 വലിയഭാഗം
അവർ	ശൂന മാ ിയി ിരു ു.
അവരുെട	പതാകയുെട	നിറ ിന്	സാമ മു 	മു ുകളാണ	്പ ാള
ാർ	 ധരി ിരി ു െത ്	 രാമൻ	 ശ ി .	 ഏകേദശം

പതിനായിരേ ാളം	 പ ാള ാർ	കാണുെമ ്	 രാമൻ	കണ ാ ി.
അതത	 വലിയ	 സംഖയ .	 പേ ,	 മിഥിലെയേ ാെല
കാവൽൈസനമി ാ 	 ഒരു	 നഗര ിൽ	 അതീവ	 ഗുരുതരമായ
പശ്ന ൾ ു	കാരണമാകാൻ	അത	്ധാരാളം	മതി.
"ഏത്	രാജ ം	അയ 	ൈസനമാണിത്?'	രാമൻ	േചാദി .
"അെത ായാലും	ഒരു	ൈസനമായി	േതാ ു ി .	അത്	സുര ാ
ഭട ാരാണ്.	ല ്മണെ 	െതാ രികിൽനി 	മനുഷൻ	പറ ു.
രാമൻ	 അയാേളാട്	 എേ ാ	 േചാദി ാൻ	 തുട ുേ ാേഴ ും



െവളി േദശ ുനി ും	 പ ാള ാർ	 മുഴ ിയ	 ശംഖുവിളിയുെട
ശബ്ദം	അവരുെട	ശ 	െത ി .	നിമിഷ ൾ	കഴി േ ാൾ	രാമൻ
േക ി ി ാ 	 ഒരു	 ശബ്ദം	 ശംഖുവിളി	 ശബ്ദെ 	 മു ിെ ാ ്
ഉയർ ു.	 ഒരു	 ഭയ രനായ	 രാ സൻ	 ഭീമാകാരമായ	വാള െകാ ്
വായുവിലൂെട	െവ ി	അരി ുേപാകു ത	്േപാെല	േതാ ി ി 	ആ
ശബ്ദം.	ആ	ശബ്ദ ിെ 	 ഉറവിടംേതടി	ല ്മണൻ	 മുകളിേല ു
േനാ ി.	"എ ?്"
ജന ൂ ം	അദ്ഭുതേ ാെട	േനാ ിനി ു.	ല ാരുെട	അഭിമാന
സ ായി	വിേശഷി ി ു 	വാഹനമായ	പുഷ്പക	വിമാനമാണത്.
വളെര	അപൂർവമായ,	 ഒരു	 േലാഹംെകാ ു ാ െ 	 മുൻവശം
കുർ 	 ഒരുവാഹനമായിരു ു	 അത്.	 കൂ ൻ	 യ കൾ
വാഹന ിെ 	 ഏ വും	 മുകളിൽ	 ഘടി ി ിരു ു.	 അത്
അതിശ മായി	 വ ിൽ	 കറ ിെ ാ ിരു ു.	 ചില	 െചറിയ
യ കൾ	 താെഴയും	 പിടി ി	 ിരു ു.	 വിമാന ിെ 	 ഉടലിെല
അനവധി	വിടവുകൾ	ക ിയു 	 ാ െകാ ു	മുടിയിരു ു.
ഉഗേകാപ ാൽ	ആനകള ാ ു 	 ചി ംവിളിേയ ാൾ	 ഉ
ിലായിരു ു	 വിമാനമു ാ ിയ	 ശബ്ദം.	 മര ള െട	 മുകളിൽ

അത്	വ മി 	പറ േ ാൾ	ശബ്ദം	കുെറ ുടി	കൂടുതലായി	േതാ ി.
അ െന	 കറ ിെവ.	 െചറിയ	 േലാഹപാളികൾ	 വശ ളിലു
തുളകളിലൂെട	 ഇറ ി	 വ ു	 വിമാനെ യും	 അതിനക ു
കാഴ്ചകെളയും	 പൂർ മായും	 മറ .	 വിചി തമായ	 ആ	 കാഴ്ച
െചവിെപാ ി ിടി 	 ജനം	 തുറി 	 േനാ ി.	 ല ്മണനും
െചവിെപാ ി.	പേ ,	രാമൻ	െചവിെപാ ിയി .	ഉ ിൽ	ഊറിവ
േകാപേ ാെട	 അവൻ	 വാഹനെ 	 േനാ ി.
അതാരുെടതാെണ ും	അതിനു ിൽ	ആരാെണ ും	അവന്	മന ി
ലായി.	രാമൻ	ജനി ുംമുേ 	അവെ 	ബാലകാല	സേ ാഷ െള
നശി ി തിന്	 ഉ രവാദി.	ആൾ ു ിൽ	തനിെയ	എ േപാെല
അവൻ	അവിെട	നി ു.	കടു 	േകാപംെകാ ്	അവെ 	ക കൾ
ജലി ു ു ായിരു ു.
വാഹനം	 താെഴ ു	 വ േ ാൾ	 ശബ്ദം	 െപെ ്	 കുറ ു.
ഇറ ാൻ	ഉേ ശി 	 ല ുതെ 	കൃത മായി	വാഹനം	വ ിറ ി.
അതുക 	് ചു ംനി വർ	 നിർ ാെത	 ക ടി .	 പ ാള ാർ
അ ട േ ാെട	അവരവരുെട	 ാന ളിൽ	നി ലരായി	നി ു.
നിമിഷ ൾ	കഴി േ ാൾ	വിമാന ിെ 	ഒരു	ഭാഗം	തുറ ്,	ഒരു
ഭീമാകാരനായ	 മനുഷൻ	 വാതിലിൽ	 നിറ ുനി ു.
താെഴ ിറ േവ	 തനി 	് മു ിലു 	 നിലം	അയാൾ	 ശ േയാെട
പരിേശാധി .	 ഒരു	 പ ാളഓഫീസർ	 അയാള െട	 അരികിേല ്
ഓടിെ ്	 സല െചയ്തു.	 അവർ	 എേ ാ	 സംസാരി .
ഭീമാകായൻ	 േകാ മതിലിൽനി ും	 ഉ ാഹേ ാെട	 കാഴ്ച ാെര



ശ ി േനാ ി	 അയാൾ	 തിരി ു	 വിമാന ിേല ്	 നട ു.
കുറ 	 കഴി ്	 വീ ും	 അയാൾ	 പത െ .	 അേ ാൾ
മെ ാരാൾ	കൂടി	ഒ മു ായിരു ു.
ര ാമെ 	 ആൾ ്	 ആദെ 	 ആെള ാൾ	 െപാ ം
കുറവായിരു ു.	 എ ിലും	 മിഥിലയിെല	 ഒരു
സാധാരണ ാരേന ാൾ	 െപാ മു ായി	 രു ു.	 ഏതാ ്
രാമേനാളം	 െപാ ം.	 രാമെനേ ാെല	 െമലി 	 േദഹമായിരു ി .
ഭീമാകാരനായിരു ു	 അയാൾ.	 അയാള െട	 കറു 	 ക ികൂടിയ
മീശയും	 കന 	 താടിയും	 കലകൾ	 നിറ 	 മുഖവും
ഭയംജനി ി ു തായിരു ു.	 വിലപിടി 	 മു ും
അംഗവസ്തവുമാണ്	അയാൾ	ധരി ിരു ത.്	ഭയം	േതാ ി ി ു
തര ിലു 	 ഒരു	 കിരീടവും	അയാൾ	 ധരി ിരു ു.	 കിരീട ിെ
ഇരുഭാഗ ും	 ആറി 	് നീളമു 	 ര 	് െകാ ്	 ഉയർ ുനി ു.
നട ുേ ാൾ	മുേ ാ 	്കുറ 	കുനിയാണ്	അയാൾ	നട ത്.
"രാവണൻ"	ല ്മണൻ	പിറുപിറു ു.
രാമൻ	പതികരി േതയി .
ല ്മണൻ	രാമെന	േനാ ി.	"േജഷ്ഠാ..."
ല യുെട	രാജാവിെന െ 	ദൂെര	നി ്	 ശ ി െകാ 	്രാമൻ
നി ബ്ദനായി	നി ു.
"േജഷ്ഠാ,	നമു ്	േപാകാം."	ല ്മണൻ	പറ ു.
രാമൻ	ല ്മണെന	 േനാ ി.	 രാമെ 	ക കൾ	 േകാപംെകാ ്
ജ ലി ു ു ായിരു ു.	 മിഥിലയുെട	 ര ാം	 േകാ മതിലിന്
അ റ ും	 ഇ റ ുമു 	 ല ൻ	 പ ാള ാെര	 രാമൻ
തിരി ുേനാ ി.



ഇരുപ ി	ര ്

"ദയവു	 െചയ്തതു	 േപാകരുത.്	 നി െളേ ാെല	 ഗുരുജിയും
അസ നാണ്.	 രാവണൻ	 എ െനയാണ്,	 എ ിനാണ്	 ഇവിെട
എ ിയെത ്	 നമു റിയി .	 േകാ ു ിൽ െ
കഴിയു താണ്	 നി ള െട	 സുര യ് 	് ന െത ു	 ഗുരുജി
കരുതു ു."	അരിഷ്ടേനമി	അേപ ി .
േതനീ ു ിെല	അവരുെട	 മുറി ു ിൽ	 ഇരി ുകയായിരു ു
രാമനും	 ല ്മണനും.	 അേയാ യിെല	 രാജകുമാര ാേരാടു
വിശ ാമി തെ 	 അേപ 	 അറിയി ുകയായിരു ു	 അരിഷ്ടേനമി.
മിഥിലയുെട	 േകാ ുപുറ ു	 രാവണൻ	 ത ടി ി ്.	 ദൂത ാർ
േകാ യ് ു ിൽ	 വെ ിലും	 അയാൾ	 ഇതുവെര	 േകാ യിൽ
കട ി ി .	 ദൂത ാർ	 െകാ ാര ിേല ്	 േപായി	 ജനക
രാജാവിെനയും	അേ ഹ ിെ 	അനുജൻ	കുശധജ	രാജാവിെനയും
ക ുസംസാരി .
"ഗുരു	 വിശ ാമി തൻ	 എ ു	 ചി ി ുെമേ ാർ ു	ഞാെന ിന്
കഷ്ടെ ടണം?	 എനി 	് എെ 	 േജഷ്ഠെന ുറി 	 മാതേമ
ചി ിേ 	 ആവശമു ,	 ല യിെല	 ഈ	 രാ സൻ	 എ ു
െച െമ ്	 ആർ ും	 ഒരു	 ഊഹവുമി .	 ഇേ ാൾ െ
ഞ ൾ 	്േപാകണം!"	േദഷ േ ാെട	ല ്മണൻ	പറ ു.
"ദയവായി	 ശാ മായി	 ചി ി ു.	 തനി േപായാൽ	 എ െന
നി ൾ	 വന ിനു ിൽ	 സുര ിതരാകും?	 േകാ യ് ു ിലാണ്
നി ൾ	 സുര ിതർ.	 നി ള െട	 ര യ് ായി	 ഇവിെട
മലയപുത ാരു ്."
"നി ൾ ും	 മലയപുത ാർ ും	 എ ു	 നരകംേവണെമ ിലും
െച ാം!	 ഇവിെടനിൽ ാൻ	 ഞ െളാരു മ .	 എെ
സേഹാദരെനാ ം	ഞാൻ	േപാകു ു."



"രാജകുമാരാ,	 ദയവായി	എെ 	വിശസി ു.	ഏ വും	മഹ ായ
ഒരു	 പവൃ ി	 െച വാനാണ്	 ഞാൻ	 നിർേ ശി ു ത്.
സയംവര ിൽ	 നി ും	 ദയവായി	 പിൻവാ രുത്.	 നഗരം	 വി
േപാകരുത്."	അരിഷ്ടേനമി	പറ ു.
രാമെ 	 അസാധാരണമായ	 സൗമത	 എ െ യുംേപാെല
ആയിരുെ ിലും	 വത സ്തമായ	 ഒരു	 ഊർജം	 രാമനിൽ
കാണെ തു	 േപാെല	 അരിഷ്ടേനമി ്	 േതാ ി.	 രാമെ
സവിേശഷമായ	ശാ ത	അേ ാൾ	പകടമായിരു ി .
രാമൻ	 തേ ാടുതെ 	 സതസ ത	 പുലർ ു ുെവ ിൽ,
അനവധിേപർ	 തെ 	 േവദനി ി ത്	 അേ ഹം	 തുറ ുപറയും.
കുറ ത്	അത ും	 ഉഗമായ	 വിേദഷം	 േതാേ വെര ുറി .്
രാവണൻ	 അയാള െട	 േജാലി	 എള ം	 െചയ്തു.	 പെ ടു
യു ിൽ	 അയാൾ	 ജയി .	 എ ിലും	 തെ 	 മു പു തെന
നിര രമായി	 അവഗണി ു	 വാനും	 അവെന	 േവദനയിേല ്
ത ിയിടാനും	 പിതാവിനു ിൽ	 കയ് 	 നിറ 	 െപരുമാ ിന്
അത്	 ഇടയാ ി.	 അേ ഹെ 	 തകർ 	 അദൃശനായ	 ആ
രാ സനിേല ്	 തെ 	 എ ാ	 േദഷവും	 നിരാശയും	 മുറിേവ
ഏകാകിയായ	ആ	 കു ി	 േക ീകരി .	 രാവണനാണ്	 തെ 	എ ാ
ദൗർഭാഗ ിനും	 കാരണ ാരെന ്
കു ായിരി ുേ ാൾമുതൽ	അവൻ	സയം	േബാ െ ടു ി.	ആ
ഭയ രമായ	 ദിവസം	 കരാചപയിൽ	 നട 	 യു ിൽ	 രാവണൻ
ജയി ിരു ിെ ിൽ	രാമൻ	ഇതയും	കഷ്ടെ േട ിവരി ായിരു ു.
രാവണനുേവ ി	രാമൻ	സൂ ി വ 	േകാപം	കു ി ാലംമുതൽ
ഉടെലടു താണ്.	 അത്	 ആഴ ിലു തും
കാരണ ൾ റവുമാണ്.

രാമെ യും	 ല ്മണെ യും	 അടു ുനി ്,	 അരിഷ്ടേനമി
വിശ ാമി തെ 	അതിഥിമ ിര ിേല 	്േപായി.
"േജഷ്ഠാ,	 എെ 	 വിശസി ൂ.	 നമു ിവിടു ്	 ര െ ടാം.
അവിെട	പതിനായിരം	ല ാരു ്.	ന ൾ	േകവലം	ര ുേപർ.	ഒരു
പശ്നമു ായാൽ	മിഥില ാരും	ചിലേ ാൾ	മലയപുത ാരുേപാലും
രാവണെനാ േമ	നില ു."	ല ്മണൻ	പറ ു.
മുറിയിെല	 ഏക	 ജാലക ിലൂെട	 രാമൻ	 പുറ ു
േതാ ിേല 	്േനാ ി	നി ു.
"േജഷ്ഠാ,	 േകാ യുെട	 അ െ 	 ചുവരിലൂെട	 പുറേ 	് ഒരു
വഴിയുെ ്	 ഞാൻ	 േക ി ്.	 മലയപുത ാർെ ാഴിെക
ആർ ും	 ന ൾ	 ആരാെണ റിയി .	 നി ബ്ദരായി	 നമു ്



ര െ ടാം.	അേയാധ 	ൈസനവുമായി	 മട ി	 വ ്	 ല ാരായ
രാ സ ാെര	 ഒരു	 പാഠം	 പഠി ി ാം.	 പേ ,	 ഇേ ാൾ	 നമു ്
ര െ ടാം."
"ന ൾ	 ഇ ാകുവിെ 	 പി ുറ ാരാണ്.	 രഘുവിെ
പിൻഗാമികൾ.	 ന ൾ	 ഓടി	 ര െ ടി ."	 രാമൻ	 ശാ നായി
പറ ു.
"േജഷ്ഠാ..."
വാതിലിൽ	ആേരാ	 മു ത	് േക േ ാൾ	 െപെ ്	നി ബ്ദനായി
രാമെന	േനാ ിെ ാ 	്തെ 	വാൾ	വലി രി.
"ല ്മണാ,	 ന െള	 െകാ ണെമ ാഗി ു വർ	 മു ിവിളി ി .
അവർ	 അകേ ്	 അതികമി 	 കട ും.
ഒളി ിരി ുവാനാെണ ിൽ	 ഇതിനു ിൽ	 ധാരാളം	 ലവുമു ്."
രാമൻ	പറ ു
വാൾ	 ഉറയിലിടേണാ	 എ ു	 ശ ി 	് ല ്മണൻ	 വാതിലിേല ്
തുറി േനാ ി
"േപായി	വാതിൽ	തുറ ു	ല ്മണാ."	രാമൻ	പറ ു
ല ്മണൻ	പതുെ 	നട ു	പടികൾ	കയറി	വാതിലിനടുെ ി.
േവ ിവ ാൽ	 ഉപേയാഗി ുവാൻ	 പാക ിൽ	 വാള്	 േചർ ു
പിടി ിരു ു.	വീ ും	വാതിലിൽ	േക 	മു ്	കൂടുതൽ	ശ മായിരു ു.
ല ്മണൻ	വാതിൽ	തുറ േ ാൾ	മിഥിലയിെല	നിയമപാലക	മുഖൻ
സമി ിെയ	 ക ു.	 അവെന	 അവർ	 സൂ ിെ ാ ുേനാ ി.
െപാ മു ,	 ഇരു നിറവും	 ദൃഢശരീരവുമു 	 സമി ിയുെട
േദഹ ്	 അവൾ	 പട	 െവ ിയ	 യു ൾ	 സ ാനി
മുറി ാടുകള ായിരു ു.	 നീളം	 കുറ ്	 അവൾ	 മുടിെവ ിയിരു ു.
പ നിറമു 	റൗ യും	മു ും	റൗ യുെട	താെഴ	തുകലിൽ	തീർ
മെ ാരു	ഉടു ം	ക ിൽ	തുകലിെ 	ൈക യും	അവൾ	ധരി ിരു ു.
നീളമു 	ഒരു	വാൾ	ഉറയിലി ്	അരയിൽ	ബ ി ിരു ു.
"നമസ്േത,	 മുഖ ാ,	സമി ീ."	തെ 	വാൾ	 മുറുെ 	പിടി െകാ ്
ല ്മണൻ	കാർ ശ േ ാെട	പറ ു.
"അ യുെട	വാൾ	ഉറയിലിടൂ	യുവാേവ...'	സമി ി	സൗമ മായ	ഒരു
ചിരിേയാെട	പറ ു.
"ഞാൻ	 എ ു	 െച ണെമ ു	 ഞാൻ	 തീരുമാനിേ ാളാം.
നി ളിവിെട	എ ിനാണ്	വ ത?്"
"പധാനമ ി	താ ള െട	േജഷ്ഠെന	കാണണെമ ാ ഗഹി ു ു."
ല ്മണൻ	 പിേ ാ 	 മാറി.	 രാമെന	 േനാ ി.	 അവെര
കട ിവിടാൻ	 രാമൻ	ആംഗ ം	 കാണി .	അവൻ	 െപെ ു	 വാൾ
ഉറയിലി 	് ചുമരിനരിരികിേല ്	 മാറിനി ു.	 സമി ി	 പടികളിറ ി
അകേ ്	 കട ു.	 അവെര	 പി ുടർ ു	 സീത
താേഴ ിറ ുേ ാൾ	 പി ിേല 	് ആംഗ ം	 കാണി 	് അവൾ



പറ ു.	"ഊർ ിള	അവിെട	നില് ൂ."
അതിശയേ ാെട	ല ്മണൻ,	ഊർ ിളെയ	 േനാ ി.	അേ ാൾ
മിഥിലയിെല	 പധാനമ ിെയ	 സ ീകരി ുവാൻ	 രാമൻ
എഴുേ നി ു.
മുകളിൽ െ നി 	 ഊർ ിളെയ	 ക 	് ല ്മണൻ
േവരുപിടി തു	 േപാെല	 നി ു.	 സീതേയ ാള ം	 െപാ ം	 വളെര
കുറവായിരു ു	ഊർ ിള .്	അവള ം	ന ായി	െവള ി ായിരു ു.
െവള ്	 എ ു	 പറ ാൽ	 ശരി ും	 പാലിെ 	 നിറം.	 ഒരുപേ ,
സൂര പകാശ ിൽ	 നി ക 	് മുറി ു ിൽ
കഴിയു തുെകാ ാവും	 അത	 െവള ്.	 പടയാളിെയേ ാലു
േജഷ്ഠ ിെയേ ാലായിരു ി 	ഊർ ിള.	അവള െട	കു ി മു
മുഖെ ,	 വലിയ	 ക കൾ	 നിഷ്കള ത	 അവൾ ു
നൽകിയിരു ു.	 തെ 	 സൗ ര െ ുറി ്	 ധാരണയു
സൗകുമാര ംനിറ 	ഒരാളാണ്	ഊർ ിളെയ ു	വ ം,	അവള െട
പവൃ ി	അേ ാഴും	കു ികള െടതുേപാലായിരു ു.	ഓേരാ	ഇഴകള ം
അതി	 സൂ ്മമായി	 ഒതു ി	 ഉരു ി	 െക ിവ 	 മുടിയും	അവള െട
ക കളിെലഴുതിയ	 ക ഷിയും	 അവള െട	 സൗ ര ം
എടു ുകാണി .	 ചു ുകൾ ്	 ഏേതാ	 പ ില ാറിനാൽ	 നിറം
െകാടു ിരു ു.	 വസ്ത	 ൾ	 പരിഷ്കാരമു തായിരു ു.
തിള മു 	 മ നിറമു 	 റൗ യും	 നീളമു 	 കടുംചുവ ്
മു ുമാണ്	 േവഷം.	 മു ്	 മു ിനു	 താെഴവെര	 നീ ു	 കിട ിരു ു.
അംഗവസ്തം	 േതാള കളിൽനി ും	താേഴയ് 	്തൂ ി ിട ിരു ു.
പാദസരവും	 മി ിയും	 അവള െട	 മേനാഹരമായ	 പാദ ളിേല ്
ശ 	 ആകർഷി ുംവിധമാണ്	 അണി ിരു ത്.	 മേനാഹരമായ
ൈകകൾ	 േമാതിര ൾെകാ ും	 ൈകവളകൾ	 െകാ ും
അല രി ിരു ു.	ആെക	വശീകരി െ വെനേ ാെല	ല ്മണൻ
നി ു.	 അത	് അവൾ ും	 മന ിലായി.	 അവൾ	 സൗഹൃദം
കാണി ു തുേപാെല	 പു ിരി ി 	് ല േയാെട	 ദൂേര ുേനാ ി
നി ു.
ഊർ ിളെയ	േനാ ിനിൽ ു 	ല ്മണെന	സീത	ക ു.	രാമൻ
തെ 	ശ ി ു തും	സീത	ശ ി .
"വാതിൽ	അട ു	ല ്മണാ."	രാമൻ	പറ ു.
മന ി ാമനേ ാെട	ല ്മണൻ	കൽ ന	അനുസരി .
രാമൻ	 സീതയുെട	 േനെര	 തിരി ു	 േചാദി .	 "രാജകുമാരി,
എ െനയാണ്	താ െള	ഞാൻ	സഹായിേ ത?്"
"എേ ാട്	ഒരുനിമിഷം	 മി ു	രാജകുമാരാ...'	സീത	പു ിരി .
എ ി 	്അവൾ	സമി ിെയ	 േനാ ി	 പറ ു.	 "രാജകുമാരനുമായി
ഒ യ് ു	സംസാരി ുവാൻ	ഞാനാഗഹി ു ു."
"തീർ യായും.	പുറേ ു	േപായി.



അവെര	തിരി റി 	സീതയുെട	കഴിവിൽ	രാമൻ	അതിശയി .
ല ്മണൻ	 ഒ ും	 പറയാെത	 തലയാ ി	 വളെര	സേ ാഷവാനായി
പുറേ ു	 േപായി.	 നിമിഷ ൾ ു ിൽ	 രാമനും	 സീതയും
തനി ായി.
"ദയവായി	 ഇരി ു	 രാജകുമാര	 രാമാ..."	 സീത	 ചിരി െകാ ്
കേസര	ചൂ ി ാ ി	പറ ു.
"അത്	സാരമി ."
വിശ ാമി തഗുരു	 ആകുേമാ	 ഇവേരാട്	 എെ 	 യാഥാർ ം
െവളിെ ടു ിയത?്	അേ ഹം	എ ിനാകും	ഈ	ബ ിനുേവ ി
ഇത	തതെ ടു ത്?
"ഞാൻ	നിർബ ി ു ു"	എ ു	പറ ുെകാ ്	സീത	ഇരു ു.
"സീതയ് ്	അഭിമുഖമായി	മെ ാരു	കേസരയിൽ	രാമനും	ഇരു ു.
സീത	 സംസാരി ുവാൻ	 തുട ു തുവെര	 അേരാചകമായ
നി ബ്ദത	അവിെട	നിറ ുനി ു."
"നി െള	 കബളി ി ാണ്	 ഇവിെട	 െകാ ുവ െത ്	 ഞാൻ
വിശസി ു ു."
രാമൻ	നി ബ്ദനായിരു ു.	പേ ,	അേ ഹ ിെ 	ക കളിൽ
നി ും	ഉ രം	വ മായിരു ു.
"എ ിൽ	എ ുെകാ ്	നി ൾ	അതിനു	വഴ ി?"	സീത	േചാദി
"അത്	നിയമ ി 	്എതിരായതുെകാ ്."
സീത	പു ിരി .	 "എ ിൽ	മ ാൾ	നട ാൻ	 േപാകു 	സയം
വര ിൽ	 പെ ടു ുവാൻ	 നി െള	 േപരി ി ു ത്
നിയമമാേണാ?"
ക ം	പറയാനാവാ തിനാൽ	രാമൻ	മൗനം	അവലംബി .
"അ 	്അേയാ ാരനായ	സപ്തസി ുവിെ 	 പരമാധികാരി.
ഞാെനാരു	 മിഥിലാ ാരിയും.	 ശ ികുറ 	 െചറിെയാരു
രാജവുമായു 	ബ ിലൂെട	എ ാണ്	അ ്	ല മാ ു ത്?"
"വിവാഹം	എ തിന്	 ഉയർ 	 ല മു ്.	 െവറുെമാരു	 രാഷ് ടീയ
ബ െ ാൾ	ഒരുപാടുയർ താണത്."
സീത	 ഒ ു	 പു ിരി .	അഭിമുഖപരീ 	 നട ുംേപാെലയാണ്
രാമന്	 േത ിയത്.	 സീതയുെട	 മുടി	 വൃ ിയായി
െക ിവ ിരുെ ിലും	 അവള െട	 െന ിയിേല ു	 വീണുകിട
കുറുനിരകൾ	 അവൻ	 ശ ി .	 ജനാലയിലൂെട	 കട ുവ
വികൃതി ാ ിൽ	അത്	ഇളകിെ ാ ിരു ു.	സീതയുെട	കഴു ിെ
മേനാഹാരിതയിേല ്	 അവെ 	 ക കൾ	 െത ിമാറി.	 തെ
ഹൃദയമിടി ്	 കൂടു ത	് അവനനുഭവെ .	 അവൻ	 ഉ ാെല
പു ിരി ി ്	 സയം	 ശാസി 	് തനി ു ിെല	 ശാ തെയ
നിലനിർ ാൻ	 ശമി .	 എ ാണ്	 തനി ്	 സംഭവി ത്?
എ ുെകാ ്	സയം	നിയ ി ുവാൻ	എനി ു	സാധി ു ി ?'



"രാജകുമാരാ,	രാമ?"
"എേ ാടു	 മി ു	സീതയുെട	 േചാദ ിേല 	്തെ 	 ശ െയ
മട ിെ ാ ു	വ ുെകാ ്	രാമൻപറ ു.
"വിവാഹം,	രാഷ് ടീയ	ബ മെ ിൽ	പിെ 	അെത ാണ്?"
"ശരിയാണ്,	 പേ ,	 വിവാഹം	 േപരണെകാ 	് നടേ ത .
േയാജി ാ 	വ ിെയ	വിവാഹം	െച ത	്വലിയ	അബ മ .
എ ാൽ,	നി െള	മന ിലാ ു ,	നി ള െട	ജീവിത	ല െള
തൃപ്തിെ ടു ു ,	നി ൾ ്	ആദരി ുവാനായി	 േതാ ു 	 ഒരു
വ ിെയ	 ക ുമു േ ാൾ	 മാതേമ	 വിവാഹം	 െച ാവു.	 പകരം
അവരുെട	ജീവിതല െള	പൂർ ീകരി ുവാനായി	നി ൾ ്
സാധി ണം.	അ രം	ഒരാെള	കെ ിയാൽ	അവെള	വിവാഹം
കഴി ണം."
"ഏകപ ി ുേവ ി	അ 	്വാദി ുകയാേണാ?	പലരും	പലവിധ
ിലാണ്	ചി ി ു ത്."	സീത	പുരികമുയർ ി	പറ ു.

"എ ാ	 മനുഷ രും	 ബഹുഭാരത ം	 ശരിെയ ്	 വാദി ാലും	 അത്
ശരിയ ."
"അധികം	 പുരുഷ ാർ ും	അനവധി	 പ ിമാരു ,്	 പേതകി ം
പഭു ാർ "്
"ഞാൻ	 െച ി .	 മെ ാരാെള ുടി	 വിവാഹം	 കഴി ു തിലൂെട
ഒരാൾ	അയാള െട	പ ിെയ	അപമാനി ുകയാകും	െച ക."
സീത	തലെയാ ു	പിേ ാ ാ ി,	രാമെന	കൂടുതൽ	അള ു തു
േപാെല	 ചി യിൽ	 മുഴുകി.	 അവള െട	 ക കളിൽ	 ആദരവു
നിറ ു	 നി ു.	 മുറി ു ിൽ	 നി ബ്ദത	 നിറ ു.	 അവൾ
അവെന	േനാ ി.	െപെ ു 	തിരി റിയലിൽ	അവള െട	മുഖഭാവം
മാറിയിരു ു.
"അ ്,	ച യിലു ായിരു ത്	അ േ ?	അവൾ	േചാദി .
"അെത."
"എ ുെകാ ്.	എെ 	സഹായി ുവാൻ	ശമി ി ?"
"അവിടം	താ ള െട	നിയ ണ ിൽ െ 	ആയിരു ു."
സീതയുെട	ചു ിൽ	ഒരു	ചിരിവിടർ ു.
അേ ാൾ	രാമൻ	ആ	േചാദ ം	േചാദി ാൻ	തീരുമാനി .	"രാവണൻ
എ ാണ്	ഇവിെട	െച ത്?"
"എനി റിയി .	 അതുെകാ ്	 എെ 	 സയംവരം	 കൂടുതൽ
ആകർഷകമാകും"
രാമൻ	 െഞ ിേ ായി.	 എ ിലും	 വളെര	 ശാ മാകാൻ	 ശമി .

"അയാൾ	സയംവര ിൽ	പെ ടു ുവാൻ	വ താേണാ?"
"അ െനയാണ്	എേ ാടു	പറ ത്."
"അേ ാൾ?"
"അേ ാൾ,	ഞാനിേ ാ 	വ ു.	അ ും	വി ം	 ഉപേയാഗി ാൻ



അ 	്എത	മിടു നാണ്?"	സീത	േചാദി .
ഒരു	വിളറിയ	ചിരിയാണ്	രാമെ 	ചു ിൽ	വിടർ ത.്
"അത ്	മിടു നാേണാ?"	സീത	തെ 	പുരിക ള യർ ി.
സീത,	കേസരയിൽനി ും	എഴുേ .	 ഒ ം	 രാമനും,	 മിഥിലയുെട
പധാനമ ി	 നമസ്േത	 പറ ു	 ൈകകൾ	 കു ി.	 "രു ദഭഗവാൻ
രാജകുമാരെന	എ ും	അനുഗഹി െ ."
രാമൻ	 തിരി ം	 നമസ്േ 	 പറ ു."രാജകുമാരിെയയും
അനു ഗഹി	 െ "
"സീതയുെട	കണൈ യിലണി 	 രു ദാ വളയിേല ്	 രാമെ
േനാ െമ ി.	അവൾ	രു ദഭഗവാെ 	ഭ യാണ്.	അവെ 	ക കൾ
െമെ 	 അവള െട	 നീ 	 വിരലുകളിലുെമ ി.	 അെതാരു
ശസ്തകിയാ	വിദഗ് യുേടതുേപാെല	േതാ ി .	പേ ,	അവള െട
ഇടം	ക ിെല	യു 	തഴ ്	ആയുധ ൾ	ഉപേയാഗി ു വളാെണ ്
െവളിെ ടു ി.
"രാജകുമാര,	രാമാ"	സീത	വിളി .	"ഞാൻ	േചാദി തു	..."
" മി ണം,	 പറ ത	് ഒ ുകൂടി	 ആവർ ി ുേമാ?	 സീത
പറ തിേല 	്ശ ി ുവാൻ	ശമി െകാ ു	രാമൻ	േചാദി .
"നാെള,	െകാ ാര ിെല	സകാര 	ഉദ ാന ിൽ	അനുജേനാെടാ ം
അ േയാട്	സംസാരി ുവാൻ	കഴിയുേമാ?"
"തീർ യായും."
"സേ ാഷം."	 പുറെ ടാനായി	 തിരി ുെകാ ്	 സീത	 പറ ു.
എേ ാ	 പറയാൻ	 ഭാവി 	അവൾ	 നി ു.	അരയിൽ	ബ ി ിരു
സ ിയിൽനി ും	 ഒരു	ചുവ ചരട്	അവൾ	വലിെ ടു ു.	 "അ ്
ഇതുധരി ാൽ	ഭാഗ മു ാകും.	ഇത	്സൂചി ി ു ത്..."
പേ ,	രാമെ 	മന ്	മെ ാരു	േലാക ായിരു ു.	അതുെകാ ്
സീത	പറ ത്	അവൻ	 േക ി .	 ഒരു	വിവാഹ ട ിൽ	പ 	് േക
ഒരു	സംസ്കൃതേ ാകം	അവേനാർ ു.	'വിവാഹം	നിന 	്ഈ	പുണ
ചരടിലൂെട	ഞാൻ	വാഗ്ദാനം	 െച ു.'	ഏതാ 	് ഇ െനേയേതാ
ആണ്	അതിെ 	അർ ം.
"രാജകുമാരാ	രാമാ"	സീത	ഉറെ 	വിളി .
മന ിൽ	 െചാ ിെ ാ ിരു 	 ആ	 വിവാഹേ ാക ിൽനി ്
രാമൻ	െപെ ുണർ ു.	എ ാണ്	പറ ത്?
സ്േനഹപൂർ ം	 സീത	 പു ിരി .	 "ഞാൻ	 പറ ത്..."
െപെ വൾ	നിർ ി.	 "സാരമി .	ഈ	ചരട്	ഞാനിവിെട	വയ് ു ു.
ഇഷ്ടമാെണ ിൽ	അ 	്ദയവായി	ഇത	്ധരി ൂ."
േമശയുെട	മുകളിൽ	ചരട്	വ തിനുേശഷം	പടികൾ	കയറി	വാതിലി
നരികിെല ിയേശഷം	ഒ ുകൂടി	സീത	തിരി ുേനാ ി.	ആ	ചരട്
േലാകെ 	 ഏ വും	 പുണവസ്തുവായികരുതി	 തെ 	 വലതു
ക ിെലടു ്	ആദരേവാെട	രാമൻ	േനാ ി	നി ു.



ച റം,	 സ രുെട	 ല ൾ	 കൂടുതൽ
സു രമായിരു ു.	അവിെട ാണ്	രാമല ്മണ ാർ	ൈവകുേ രം
നട ാനിറ ിയത്.
"ന 	 ഭംഗിയു ,്	അേ 	 േജഷ്ഠാ?"	 ചു പാടും	 േനാ ിെ ാ ്
ല ്മണൻ	പറ ു.
മിഥിലേയാടു 	 ല ്മണെ 	 സമീപന ിൽ	 െപെ ു	 മാ ം
വ ത്	 രാമൻ	 ശ ി .	 അവർ	 നട 	 വഴി	 കൂടുതൽ
വീതിയു തായിരു ു.	എ ാൽ,	 ഗാമപാതകെളേ ാെല	വളവുകൾ
ഉ ായിരു ു.	 ഏകേദശം	 മൂ ുനാലടി	 െപാ ിൽ	 ക ം
കു ായവുംെകാ 	് നിർ ി 	 േറാഡ്	 നടുവിലായി	 വിഭജി ിരു ു.
വിഭജി െ 	 ല 	്െചറുമര ള ം	പൂ ട ള മു ായിരു ു.
പാതവര ിന റം	 മര ള െട	 നീ 	 നിര	 കാണാമായിരു ു.
സ രുെട	 ആകർഷകമായ	 െകാ ാര ള ം	 ഉദ ാന ള ം
നഗരവാസികൾ ്	 ആ ീയതേയാടു 	 താൽപര ം
സൂചി ി ുംവിധ ിൽ	 ൈദവ ൾ 	് അർ ി ുവാനു
ച ന ിരികള ം	നറുപുഷ്പ ള ം	അവിടവിെട	വ ിരു ു.	ഈശര
ചി യു വരുെട	േക മായിരു ു	മിഥില.
"ന െള ിേ ായി."	ല ്മണൻ	ചൂ ി ാണി .
വലതുഭാഗ ു 	 ഇടു ിയ,	 വളവുംതിരിവുമു 	 െതരുവിലൂെട
രാമൻ	 അനുജെന	 പി ുടർ ു.	 വശ ളിെല	 മതിലുകൾ ്	 ന
ഉയരമു തിനാൽ	അ റെമെ ്	കാണാൻ	ബു ിമു ായിരു ു.
"നമു ്	 െവറുെത	 മതിലിന റേ ു	 ചാടിയാേലാ?
കുസൃതി ിരിേയാെട	ല ്മണൻ	േചാദി .
അവെന	 േനാ ി	 മുഖം	 ഒ ു	 ചുളി 	 രാമൻ	 പതുെ 	 നട ു.
കുറ 	മൂ ിലായി	ഇരു ിൽതീർ 	്അല രി െ 	ഒരു	കവാടം
ക ു.	 അതിെ 	 വാതിലിൽ	 ര ു	 പ ാള ാർ
നിൽ ു ു ായിരു ു.
"ഞ ൾ	 പധാനമ ിെയ	 കാണുവാൻ	 വ താണ്"	 സമി ി
നൽകിയ	ഒരു	േമാതിരം	ൈകമാറിെ ാ ്	ല ്മണൻ	പറ ു.
പ ാള ാരൻ	ആ	േമാതിരം	പരിേശാധി 	സംതൃപ്തനായി	കവാടം
തുറ ു തിനു	സഹായി ുവാൻ	മെ ാരാേളാടു	ആംഗ ം	കാണി .
രാമനും	 ല ്മണനും	 അതിമേനാഹരമായ	 ഉദ ാന ിേല ്
നട ു.	 അേയാ യിെല	 ഉദ ാന െളേ ാെല
ൈവവിധ മു തായിരു ി 	ആ	 ഉദ ാനം.	 മിഥിലയിലു 	 മര ള ം,
െചടികള ം	 പൂ ള ം	 മാതേമ	 അതിലു ായിരു ു .	 കഴിവു
ഉദ ാനപാലകരുെട	 േസവനമായിരു ു	ആ	 ഉദ ാന ിെ 	 ഭംഗി ു
കാരണം.	 കടും	 പ ്	 പരവതാനി	 െ ാ മായിരു ു.	 പല



നിറ ിലു 	 മര ള ം	 പൂ ള ം	 േചർ ്	 കാണികൾ ്	 കുളിർമ
നൽകിയിരു ു.	പകൃതി	സയം	അ ട ം	പാലി ിരി ു ു.
"രാജകുമാര	രാമാ,"	മര ള െട	പി ിൽനി ും	സമി ി	അവരുെട
അടുേ ്	വ 	ആദരപൂർ ം	വണ ി	നമസ്േത	പറ ു.
"നമസ്േത,	രാമൻ	ൈകകൂ ിെ ാ ്	പറ ു.
ല ്മണനും	സമി ിെയ	 പത ഭിവാദ ം	 െചയ്തു	എ ി ്	 േമാതിരം
അവർ ്	 മട ി	 നല്കി.	 "പടയാളികൾ	 നി ള െട	 അടയാളം
തിരി റി ു."
"അതവർ	 െച ണം."	 രാമനുേനെര	 തിരിയും	 മു 	് നിയമപാലക
മുഖ 	 പറ ു.	 രാജകുമാരിമാർ	 സീതയും	 ഊർ ിളയും	 നി െള
കാ ിരി ു ു.	കുമാര ാർ	എെ 	പി ുടരുക."
രാമെനയും	 സമി ിെയയും	 പി ുടരുേ ാൾ	 ല ്മണൻ	 വളെര
സ ുഷ്ടനായി	കാണെ .

ഉദ ാന ിന റ ു 	 െവളി േദശേ ്	 രാമനും
ല ്മണനും	 നയി െ .	 താെഴ	 പു ം	 മുകളിൽ
സ ാസമയെ 	ആകാശവും	മാതമായിരു ു.
"രാജകുമാരി	നമസ്കാരം”.	രാമൻ	സീതേയാട്	പറ ു.
"നമസ്കാരം	 രാജകുമാരാ.	എെ 	 ഇളയസേഹാദരി	ഊർ ിളെയ
പരിചയെ ടു െ 	ഞാൻ?	 രാമനും	 ല ്മണനും	 േനെര	 േനാ ി
അവൾ	പറ ു.	 "ഊർ ിേള,	അേയാ യിെല	രാജകുമാര ാരായ
രാമനും	ല ്മണനും."
"ഇ െല	ഇവെര	കാണുവാൻ	എനിെ ാരു	അവസരമു ായി."	 ,
ല ്മണൻ	 ചിരി െകാ 	് പറ ു.	ഊർ ിളയും	ൈകകൾകു ി
ആദരേവാെട	 ല ്മണെന	 േനാ ി	 പു ിരി ി ്	 രാമനുേനെര
തിരി 	്അേ ഹെ യും	വ ി .
"രാജകുമാരേനാടു	സകാര മായി	ഒരി ൽകൂടി	സംസാരി ുവാൻ
ഞാനാ ഗഹി ു ു."	സീത	പറ ു.
"തീർ യായും	 അതിനു	 മുൻപ്	 ഞാെനാരു	 കാര ം	 സകാര ം
പറേ ാെ ?"	െപെ ു	സമി ി	പറ ു.
സമി ി	 സീതെയ	 മാ ി	 നിർ ി	 അവള െട	 െചവിയിെലേ ാ
മ ി ി ്	 ഊർ ിളയുെട	 ക ിൽ ിടി ്	 അ മകേല ു	 നട ു.
ല ്മണൻ	ഊർ ിളെയ	പി ുടർ ു.
ഇ െല	 നട ിയ	 സംഭാഷണം	 നിർ ിയിട ുനി ും
തുടരാെമ ു	 രാമൻ	 കരുതി.	 "എെ 	 എ ിനാണ്
കാണണമ ാവശെ ത	്രാജ	കുമാരീ?"
അവൾ	 സംസാരി ാൻ	 തുട ുേ ാൾ	 രാമെ 	 വലം	 ക ിൽ



െക ിയ	 ചുവ ചരടിൽ	അവള െട	 ക കൾ	 െച ുപ ി.	അവൾ
ഒ ു	പു ിരി .	"എനി ്	ഒരു	നിമിഷം	തരൂ.	രാജകുമാരാ.'
സീത	 ഒരു	 മര ിന്	 പി ിേല ുേപായി	 കുനി ്,	 തുണിയിൽ
െപാതി 	നീളമു 	വലിയ	ഒരു	െപാതിെയടു 	്രാമനടുെ ി
രാമൻ	 കൗതുകേ ാെട	 അത്	 േനാ ി.	 സീത	 െപാതി തുണി
മാ ിയേ ാൾ	 മേനാഹരമായ	 െകാ ുപണികള
അസാധാരണമാം	വിധം	വലി മു 	ഒരു	വി ്	രാമൻ	ക ു.	വളെര
ഉത്കൃഷ്ടമായ	 ഒരു	 ആയുധമായിരു ു	 അത്.	 വിവിധഘടക ൾ
േയാജി ി ,	 വശ ൾ	 വള ,	 ഒരു	 വി ായിരു ു	 അത.്	 ആ
ഘടനെകാ 	്അതിദൂരം	അെ ാൻ	അതിനു	സാധി ുമായിരു ു.
രാമൻ	അതിെല	ഓേരാ	 ഭാഗവും,	അക ു 	 െകാ ുപണികള ം
അതിസൂ ്മം	 പരിേശാധി .	 വി ിെ 	 പിടികള െട	 ചുവ ിലും
പരിേശാധി .	 അതിൽ	 ഒരു	 അ ിയുെട	 രൂപമു ായിരു ു.
അ ിെയ	 പതിനിധീകരി ു ,	 അ ിേദവനാണ്	 ഋേഗ ദ ിെല
ആദ ാ ായ ിെല	 ആദേ ാകം	 സമർ ി ിരി ു ത്.	 വി ിെ
വശ ളിേല ്	 ത ിനിൽ ു 	 ഒരു	 പേതക	 നാള ിെ 	 രൂപം
വളെര	പരിചിതമായി	രാമനുേതാ ി.
സീത	തുണിസ ിയിൽനി ും	 ഒരു	തടിയുെട	ത ്	 പുറെ ടു ്
ആചാരപൂർവം	അത	് തറയിൽ	 വ 	് രാമെന	 േനാ ി.	 "ഈ	 വി ്.
തറയിൽ	സ്പർശി ുവാൻ	അനുവദി കൂട."
അെത ാേണാ	ഇത	 പധാന ം	എേ ാർ ്	രാമൻ	മുഖം	ചുളി .
സീത	വി ്	ത ിൽ	വ ്,	തെ 	പാദംെകാ ്	അതിെന	 േനെരപിടി .
മേ യഗം	താേഴ ു	ശ ിയായി	വലം	ൈകെകാ ്	വലി പിടി .
അവള െട	 േതാള കളിലും	 േപശികളിലും	 വ 	 ആയാസം
തിരി റിയെവ	 അസാധമായ	 പതിേരാധ മതയു 	 ശ മായ
വി ാണെത 	്രാമനു	മന ിലായി.	തെ 	ഇടതുൈകെകാ ്	സീത
ആ	 വി ിെ 	 ഞാൺ	 വലി െക ി.	 അതിെ 	 മുകളിെല	 ഭാഗം
വലിെ ടു ി െവ	അവൾ	 ദീർഘമായി	നിശസി .	ആ	ഞാണിെ
വലിവിന്	ആ	 വിശിഷ്ടമായ	 വി ്	 ഒതു ിനി ുെകാടു ു.	അവൾ
ആ	വി ്	അവള െട	ഇടംക ിൽ	പിടി ്,	വിരലുകൾെകാ 	്ഞാൺ
വലി വി .	ഒരു	വലിയശബ്ദം	അത്	പുറെ ടുവി .
ഞാണിെ 	ശബ്ദ ിൽനി ും	ആ	വി ്	വിശിഷ്ടമായതാെണ ്
രാമനു	 മന ിലായി.	അ ുവെര	 േക തിൽ	 വേ വും	 ശ മായ
ശബ്ദം.	"ഓേഹാ:	ഇെതാരു	ന 	വി ാണ!്"
"ഇത്	ഏ വും	മിക താണ്".
"ഇത്	താ ള േടതാേണാ?"
"എനി ി രെമാരു	വി 	സ മാ ുവാനാകി .	ഞാൻ	ഇതിെ
സൂ ി കാരി	മാതമാണ്.	ഞാൻ	മരി ുേ ാൾ	ഇതിെ 	ചുമതല
മെ ാരാൾ	ഏെ ടു ും."



വി ിെല	 പിടിയിൽ	 ക 	 ആ	 നാളരൂപം	 സൂ മമായി
േനാ ിയേ ാൾ	 രാമെ 	ക കൾ	 ഒ 	് ഇടു ി.	 "ഈ	 നാള ൾ
കാണുേ ാൾ....?"
"ന ൾ	ര ുേപരും	പൂജി ു 	ഒരു	വ ിയുേടതാണ്	ഈ	വി .്
ഇെ ാഴും	 അേ ഹ ിനവകാശെ ത്.	 സീത	 ഇടയിൽ	 കയറി
പറ ു.
ഒരു	 െഞ േലാടും	 ഭയഭ ിേയാടും	 രാമൻ	 ആ	 വി ്	 േനാ ി.
അവെ 	സംശയം	ശരിയായിരു ു.
സീത	പു ിരി .	"അെത,	ഇതാണ്	പിനാകം"
മുൻ	 മഹാേദവനായ	 രു ദഭഗവാെ 	 കീർ ിേക 	 വി ാണ്,
പിനാകം.	ഇ ുവെര	നിർ ി െ വയിൽ	ഏ വും	ശ മായതാണ്
അെത ു	 കരുതെ ടു ു.	 വിവിധാംശനിർ ിതമായ	 അത്
നശി േപാകാതിരി ു തിനുേവ ി	ആ	അംശ െള	 പലതവണ
പേതക	പരിചരണം	െകാടു ുെവ 	്ഐതിഹ ം	പറയു ു.
ആ	 വി 	 സൂ ി ു ത	്അത	 എള മു 	 കാര മായിരു ി .
അതിെ 	 പിടികള ം	 പിേ ാ 	 വള ിരി ു 	 അഗ ള ം,
മ ഭാഗ ള െമാെ 	 പേതകതരം	 എ 	 ഉപേയാഗി 	 നിര രം
അയവുവരുേ തു .്	 സീത	 ആ	 ദൗത ം	 കൃതതേയാെട
െച ുെ ്	 വി ്	 പുതിയതുേപാലിരി ു തിൽനി ും
മന ിലായി.
"എ ിെന	പി ാകം	മിഥിലയുെട	സ ായി?"	അതിമേനാഹരമായ
ആ	ആയുധ ിൽനി ും	കെ ടു ാെത	രാമൻ	േചാദി .
"അെതാരു	നീ 	കഥയാണ്.	സീത	പറ ു.	പേ ,	അ ്	ഇതു
െകാ 	് പരിശീലി ണെമ ു	 ഞാൻ	 ആഗഹി ു ു.	 നാെള
സയംവര	മ ര ിൽ	ഉപേയാഗി ു 	വി ാണിത്."
രാമൻ	 അറിയാെത	 ഒരു	 ചുവടു	 പിേ ാ മാറി.	 സയംവരം
പലതര ിൽ	 നട ാറു ്.	 അതിൽ	 രെ ം;	 ഒ ുകിൽ	 ഒരു
വധുവിന്	 േനരി 	 തെ 	 വരെന	 െതരെ ടു ാം;	 അെ ിൽ
അവൾ ്	 ഒരു	 മ രം	 സംഘടി ി ാം.	 വിജയി ്	 വധുവിെന
വിവാഹം	കഴി ാം.	പേ ,	ഒരു	വരനു	അെത ുറി 	വിവരവും
സഹായവും	 മുൻകു ി	 നല്കു ത	് ശരിയായ	 കീഴ്വഴ മ .
വാസ്തവ ിൽ	അത്	നിയമ ൾ ്	എതിരുമാണ.്
രാമൻ	 തലകുലു ി.	 "രു ദഭഗവാൻ	 തെ 	 സ്പർശ ാൽ
അനുഗഹി 	 ഈ	 വി ്	 പിടി ു ത്	 േപായി 	 പിനാകം	 ഒ ു
സ്പർശി ു തുതെ 	 വലിയ	 ബഹുമതിയാണ്.	 പേ ,	 ഇ ്
ഞാനത്	െച ി .	നാെള	പുലർെ 	മാതേമ	അത	്െച ."
സീത	മുഖം	ചുളി 	പറ ു.	 "ജയി ്,	എെ 	കരം	 ഗഹി ുവാൻ
അ 	്ആഗഹി ു ുെവ ്,	ഞാൻ	കരുതി!"
"ഞാൻ	ആഗഹി ു ു.	പേ ,	ശരിയായ	രീതിയിേല	വിജയി ു.



നിയമം	നിഷ്കർഷി ു 	രീതിയിൽ	ഞാൻ	വിജയി ും."
ഭയവും	ആേവശവും	ഇടകലർ 	ഒരു	 പേതക	 ഭാവേ ാെട	തല
െയാ ു	കുലു ി	സീത	പു ിരി .
"അതിൽ	 താ ൾ ു	 വിസ തമുേ ാ?"	 കുറ 	 നിരാശേയാെട
രാമൻ	േചാദി .
"ഇ .	എനി തിൽ	മതി ്.	അ 	്ഒരു	 പേതക	വ ിയാണ്
രാജകുമാരാ	രാമാ..."
രാമെ 	മുഖം	നാണംെകാ ്	തുടു ു.	അവെ 	മന ിലൂെട	പല
ചി കൾ	 കട ുേപായി.	 ഹദയം	 േവഗ ിൽ
സ്പ ി െകാ ിരു ു.
"അ ്,	 നാെള	 ഒരു	 ശതെമ ത്	 കാണുവാനായി	 ഞാൻ
കാ ിരി ും."	സീത	പറ ു.



ഇരുപ ിമു ്

സയംവരം	 നട ത്	 രാജസദ ിനുപകരം	 ധർ ശാലയിലാണ്.
കാരണം	രാജസദ ിെന ാൾ	വിശാലമായിരു ു	ധർ ശാല.	മിഥില
സർവകലാശാല ു	 ജനകരാജാവു	 സംഭാവന	 െചയ്തതാണ്
െകാ ാരസമു യ ിെല	 പധാന	 'ധർ ക	 മ ിരം'.	 വിേശഷെ
വിവിധ	 വിഷയ െള ുറി 	 ചർ കള ം	 വാദ പതിവാദ ള ം
എ ും	അവിെട	അരേ റിയിരു ു.	ധർമ ിെ 	പകൃതം;	ധർമവും
കർ വും	ത ിലു 	ഇടെപടലുകൾ;	പുണ ിെ 	പകൃതം;	മനുഷ
യാതയുെട	 ല ം;	 തുട ി	 ആ ീയവും	 ബൗ ികവുമായ
കാര ള ം	 കൂടാെത	 തെ 	 രാജ െ 	 എ ാ
വിഭവേശഷിെയ ുറി ം	 ചർ െച ാൻ	 സ നായ	 ഒരു
ത ാനിയായ	രാജാവായിരു ു	ജനകൻ.
കു ായവും	 ക ംെകാ ്	 വൃ ാകൃതിയിലാണ്	 ധർ മ ിരം
നിർ ി ിരു ത.്	 ഭാരത ിൽ	 വളെര	 അപൂർവമായിരു 	 വലിയ
ഒരു	താഴിക ുടവും	അതിലു ായിരു ു.	ആ	താഴിക ുട ിെ
അതിവിശിഷ്ടമായ	 സൗ ര ം	 സ്ൈതണതെയ	 പതിനിധാനം
െച ു.	 അെതസമയം	 അതിെല	 േ ത	 ൂപികാ ഗം
പൗരുഷെ യും.	 ഭരണനിർവഹണേ ാടു 	 ജനകരാജാവിെ
സമീപനെ യുമാണ്	 പതിനിധാനം	െച ത്.	 ാനേ ാടു
ബു ിപരമായ	 സ്േനഹവും,	 എ ാ	 ആശയ േളാടും
സമത േ ാെടയു 	 ആദരവും	 ഉ തുെകാ ാകണം
വ ാകൃതിയിൽ	 അത	് നിർ ി ത.്	 േനതൃത ം	 നൽകാൻ
മധ രി ാെത,	 ഭയരഹിതരായി,	വിഷയ ളിൽ	തുറ 	ചർ കൾ
നട ിെ ാ ;്	 ആവിഷ് ാരസ ാത ം	 അതിെ
ഉ ായിയിൽ	അവിെട	നിലനി ിരു ു.
പതിവിൽനി 	് വത സ്തമായിരു ു	 ഇ ്	 ധർ ശാല.	 െചറിയ



േമശകളിൽ	 ചിതറി ിട ു 	 ഹസ്തലിഖിതെ കൾ	 ഇ ി .
അവരുെട	 പഭാഷണ േളാ	 ആശയ േളാ	 പകടി ി ുവാനായി
വളെര	 അ ട േ ാെട	 നിരയായി	 ശാലയുെട	 നടുവിലിരി ു
ഋഷിമാരി .	 ധർമശാല	 സയംവര ിന്	ആതിഥ മരുളാനായി	 മാ ം
വരു ിയിരു ു.
കവാട ിനരികിലായി	 കാണികൾ ിരി ാൻ	 മൂ ു	 നിരയു
താത് ാലിക	 ത ായിരു ു.	 തടി ിൽ	 ഒര 	് രാജാവിെ
സിംഹാസനവും	 സിംഹാസന ിനു	 പി ിലായി	 മിഥിലയുെട
ാപകനായ	 മിഥി	 രാജാവിെ 	 പതിമയും	വ ിരു ു.	 രാജാവിെ

സിംഹാസന ിന്	 ഇരുവശ ളിലായി	 ര ു	 സിംഹാസന ൾ
േവെറയുമു ായിരു ു.	 മുറിയുെട	 നടുവിൽ	 സുഖപദമായ
ഇരി ിട ൾ	 വ ാകൃതിയിൽ	 ഇ ിരു ു.	 അവിെടയാണ്
രാജാ ാരും	 രാജകുമാര ാരും	 കഴിവു 	 വിവാഹാർ ികള ം
ഇരിേ ത്.
രാമെനയും	 ല ്മണെനയുംകൂ ി,	 അരിഷ്ടേനമി
എ ുേ ാേഴ ും	 കാഴ്ച ാരുെട	 ഇരി ിട ൾ
നിറ ുകഴി ിരു ു.	 മ രാർ ികള ം	 അവരവരുെട
ഇരി ിട ളിൽ	 എ ിേ ർ ിരു ു.	 കഴി ിരു ു.
സ ാസികെളേ ാെല	 േവഷം	 ധരി 	 അേയാ യിെല	 ര ു
രാജകുമാര ാെര	ആരും	തിരി റി ി .	മിഥിലയിെല	സ രായ
വ ാപാരികള ം	 പഭു ാരും	 ഇരി ു 	 മൂ ുത
ഇരി ിട ിെ 	 താെഴ ിേല ്	 മാറിയിരി ുവാനായി	 ഒരു	 ഭടൻ
അവേരാട്	 ആംഗ ം	 കാണി .	 ഒരു	 മ രാർഥിെ ാ ം
തുണവ താണ്	 താെന ്	അരിഷ്ടേനമി	 ഭടെന	അറിയി .	 ഭടൻ
അതിശയി .	പേ ,	 മഹാനായ	വിശ ാമി തെ 	ൈസനാധിപനായ
അരിഷ്ടേനമിെയ	 അയാൾ	 തിരി റി ി .	 അയാെളാരു
വശേ ്	 മാറിനി ുെകാ ്	 അവർ ്	 േപാകാനു
ഇടെമാരു ി.	 ഭ നായ	 ജനകരാജാവ്	 തെ 	 മകള െട
സയംവര ിന്	 തിയ	 രാജാ ാെര	 മാതമ ,	 ബാ ണ
സ ാസിമാെരേപാലും	 ണി ു തിൽ	 അസാധാരണത ം
ആർ ും	േതാ ിയി .
മഹാ ാരായ	 ഋഷിമാരുെടയും	 ഋഷികമാരുേടയും
ഛായാചി ത ളാൽ	 ധർ ശാലയുെട
ചുവരുകളല രി െ ിരു ു.
മഹാ	 ഋഷി	 സതകം,	 മഹാ	 ഋഷി	 യാ വല്ക .
മഹാസന ാസിനിമാരായ	 ഗാര് ി,	ൈമേതയി	എ ിവരെ ാ ം	 മ
ചിലരുെടയും	 ചിത ൾക ്	 രാമൻ	 അതിശയി േപായി.	 ഈ
മഹാ ാരായ	 പൂർ ജരുെട	 പിൻഗാമികളായ	 ന ൾ	 എത
അേയാഗ രാണ്.	 മഹാ	 ഋഷികമാരായിരു 	 ഗാർ ിയും



ൈമേതയിയും.	 വി ികളായ	 ഇ ു വരാകെ 	 സ്തികെള	 േവദം
പഠി ി ുവാേനാ,	 േവദം	 എഴുതാേനാ	 അനുവദി ു ി .	 ഒരു
ശൂ ദയായ	 സ്തീയുെട	 പുതനായിരു ു	 മഹാ	 ഋഷി	 സാതകൻ.
അേ ഹ ിെ 	 ഗഹനമായ	 ാനവും	 അറിവും	 ന ുെട
ഉപനിഷ ുകളിൽ	 േരഖെ ടു ിയി ്.	 ഇ ാകെ
ശൂ ദകുല ിൽ	പിറ വര് 	്ഋഷിമാരാകാേന	സാധി ു ി .
പൂർവകാലെ 	 ആ	 മഹാ ാരായ	 സ ാസിമാർ ്	 പണാമം
അർ ി 	 രാമൻ	 തല	 കു ി 	് ൈകകൂ ി.	 ഒരു	 വ ി,
ബാ ണനാകുക	അയാള െട	കർ ംെകാ ാണ്.	ജ ംെകാ േ .
"േജഷ്ഠാ,	ല ്മണൻ	രാമെ 	േദഹ ്	ത ിവിളി .
അരിഷ്ടേനമിെയ	 പി ുടർ 	 രാമൻ,	 തനി 	്അനുവദി െ
ഇരി ിട ിലിരു ു.	 രാമനിരു തിന്	 പി ിലായി	 ല ്മണനും
അരിഷ്ടേനമിയും	 നി ു.	 എ ാ	 ക കള ം	അവരിേല ു	 നീ ു.
സീതയുെട	 കരം	 ഗഹി ുവാൻ	 ത ൾെ ാ ം
മ രി ുവാനവിെട	എ െ 	ലാളിത മു 	ആ	ഭി ാംേദഹികൾ
ആെര ു	 മ രാർഥികൾ	 അദ്ഭുതെ .	 ചിലെര ിലും
അേയാ യിെല	 രാജകുമാര ാെര	 തിരി റി ു.	 രഹസ ം
പറയുംേപാെല	 ഒരു	 ഇര ം	 മ രി ു വരുെട
ഇടയിൽനി ുമുയർ ു
"അേയാ ."
"എ ുെകാ ാണ്	 മിഥിലയുമായി,	 അേയാധയുമായി	 ബ ം
ആഗഹി ു ത്?"
സദ ിെല	 തുറി 	 േനാ ള ം	 അട ം	 പറ ിലുകള ം	 രാമൻ
ശ ി േതയി .	അേ ഹ ിെ 	ക കൾ	മുറിയുെട	നടുവിൽ	ഒരു
േമശയുെട	 മുകളിൽ	ആചാരപൂർവം	വ 	വി ായിരു ു.	 േമശയുെട
െതാ രികിൽ	താെഴ	ഒരു	വലിയ	തളികയുമു ായിരു ു.
രാമെ 	 ക കൾ	 ആദ ം	 പിനാക ിൽ	 ത ിനി ു.	 അതിൽ
ഞാൺ	 െക ിയിരു ി .	 വി ിെ 	 വശ ായി
ശര ള മു ായിരു ു.
മ രാർ ികേളാട്	ആദ ം	വിെ ടു ്	അതിൽ	ഞാൺ	െക ാൻ
ആവശെ .	 അതുതെ 	 വലിയ	 ഒരു	 ദൗത മാണ്.	 അതിനു
േശഷമാണ്	 യഥാർ 	 െവ വിളി	 ആരംഭി ുക.	 മ രാർഥികൾ
െച ു	 പൂശിയ	 തളിക രികിൽ	 േപാകണം.	 അതിൽ	 ജലം
നിറ വ ി .്	 അതിേനാടു	 ഘടി ി ി 	 െമലി 	 ഒരു
കുഴലിലൂെട	െവ ു ികൾ	കമമായി	വീണുെകാ ിരി ു ു ്.
പാത ിൽ	 കൂടുതൽ	 െവ ം	 വ ാൽ	അത്	 മെ ാരു	 െമലി
കുഴലിലൂെട	 മറുഭാഗേ 	് േപാകു ു ്.	 അത	് പാത ിൽ
െചറുതായി	 ഓള ള ാ ിെ ാ ിരി ും.	 മാതമ
ജല ു ികൾ	 പാത ിേല ്	 വരു ത്	 കമമ ാ



ഇടേവളകളിലാെണ ത്	 മ രാർഥികളിൽ	 ഉത്കണ്ഠ	 ഉണർ ും.
േനരെ കൂ ി	അറിയാതായിരി ും	ഓള ൾ	ഉ ാവുക.
തറയിൽനി ും	 നൂറു	 മീ റുയര ിലായി	 മുകളിെല
താഴിക ുട ിൽ	അ ദ ിലുറ ി 	ഒരു	ചകവും	അതിൽ	തറ
ഒരു	 പാലുവ	 മ വും	 കാണാം.	 ആ	 ചകം	 കൃത മായ	 ഒരു
േവഗതയിലാണ്	കറ ുക.	മ രാർ ികേളാട്	പിനാകവി ിൽ	ശരം
െതാടു ,്	 ഓള ൾ	 ശലെ ടു ു ,	 താെഴയു 	 പാത ിെല
ജല ിൽ	 കാണു 	 മീനിെ 	 പതി ായ	 േനാ ി	 മുകളിൽ
ഉയര ിൽ	 കറ ു 	 ചക ിൽ	 ഉറ ി 	ആ	 മീനിെ 	 ക ിൽ
ശരെമ ണം.	ആരാേണാ	ആദ ം	ശരെമ ക	അവരാകും	വധുവിെ
കരം	ഗഹി ു തിൽ	വിജയി ുക.
"ഇത്	 അേ യ് ്	 നി ാരമാണ്	 േജഷ്ഠാ	 "	 കുസൃതിേയാെട
ല ്മണൻ	 പറ ു.	 "കമം	അ ാ 	 ഇടേവളകളിൽ	ആ	 ചകം
കറ ാൻ	 ഞാൻ	 ആവശെ ടെ ?	 അേതാ	 ശര ിെല	 തുവൽ
തിരി ുവാേനാ?	അ 	്എ ു	ചി ി ു ു?"
ക കൾ	ഒ ു	െചറുതാ ി	രാമൻ	ല ്മണെന	േനാ ി.
" മി േണ	േജഷ്ഠാ"	ല ്മണൻ	ചിരി െകാ ്	പറ ു.
രാജാവ്	 എഴു േതയു .	 വിളംബരം	 േകൾേ 	 അവൻ
പിേ ാ 	മാറി.
"മിഥി	 വംശ ിെല	 പഭു,	 ാനികളിൽ	 ാനി,	 ഋഷിമാരുെട
പിയൻ,	ജനകരാജാവ്....!"
സദ ്	 അവരുെട	 ആതിേഥയനായ	 മിഥിലയിെല	 രാജാവായ
ജനകെന	 സാഗതം	 െച തിന്	 എഴുേ നി ു.	 കൗതുകമു
ഒരുകാര ം,	 പര രാഗത	 രീതി ്	 വത സ്തമായി	 മു ിലായി	 നട
വിശ ാമി തെന	 പി ുർ ാണ്	 അേ ഹം	 വ ത.്	 ജനകനുപി ിൽ
സ ാശയിെല	 രാജാവ്,	 ജനകെ 	 ഇളയസേഹാദരൻ
കുശധജനുമു .്	 ജനകരാജാവ്	 വലതുഭാഗെ 	 െചറിയ
സിംഹാസന ിേല 	്നട ുെകാ 	്വിശ ാമി തേനാടു	 മിഥിലയുെട
സിംഹാസന ിലിരി ുവാനായി	 അേപ ി ത്
കൗതുകമുണർ ി.	 മഹാനായ	 ഋഷിയുെട	 ഇടതു	 ഭാഗെ
ഇരി ിട ിേല 	്കുശധജൻ	നട ു.	അവിെട	നട ത്	ഔേദ ാഗിക
ച ിെ 	 ലംഘനമായതിനാൽ	 െകാ ാരം	 ഉേദ ാഗ ർ
സം ഭമേ ാെട	െനേ ാ േമാടി,
യാഥാ ിതികമ ാ വിധമു 	ആ	 ഇരി 	 ക േ ാൾ	 മ ിര
ിെല	 ആള കൾ ിടയിൽനി 	് ഉ ിൽ	 ഒരിര ൽ	 േക .

പേ ,	 രാമെന	 മെ േ ാ	 ആകർഷി .	 അവൻ	 തനി ്
െതാ പി ിലിരു 	ല ്മണനു	േനെര	തിരി ു.	രാമെ 	ചി െയ
അവെ 	ഇളയ	സേഹാദരൻ	വാ ുകളാ ി.	"രാവണൻ	എവിെട?"
നി ബ്ദത	 പാലി ുവാനു 	 അടയാളമായി,	 െകാ ാര



വിളംബര ാരൻ	 കവാട ിനരികിെല	 വലിയ	 മണിയിൽ	 തെ
ക ിെല	ദ ്	െകാ 	്ആ ടി .
വിശ ാമി തൻ	 തെ 	 െതാ 	 ഒ ു	 ശരിയാ ി	 ഉറെ
സംസാരി ുവാനാരംഭി .	ധർ മ ിര ിെല	മിക 	ശബ്ദവിതാനം
കാരണം	അേ ഹ ിെ 	ശബ്ദം	അവിെട	കുടിയിരു വർ 	്വളെര
വ മായി	 േകൾ ാമായിരു ു.	 "ഭാരത ിെല	 ഏ വും
ാനിയും	 അതധികം	 സാത ികനുമായ	 ജനകരാജാവ്	 വിളി ്

േചർ 	ഈ	ബഹദ്	സദ ിേല ്	സാഗതം."
പസ ഭാവേ ാെട	ജനകൻ	പു ിരി .
വിശ ാമി തൻ	തുടർ ു.	"മിഥിലയുെട	രാജകുമാരി	സീത,	ഈ	ഗുപ്ത
സയംവരം	 നട ുവാൻ	 തീരുമാനി ിരി ു ു.	 അവർ	 ഈ
മ ിര ിൽ	നമുെ ാ ം	വരി .	അവരുെട	ആ 	അനുസരി
മഹാ ാരായ	രാജാ ാരും	രാജകുമാര ാരും	മ ര..."
അേനകം	 ശംഖുകള െട	 കാതുതുളയ് ു 	 ശബ്ദ ാൽ
മഹർഷിയുെട	 സംഭാഷണം	 തട െ .	 മ ിര ിെല
കവാട ിൽനി ു 	 ശബ്ദംേക ്	 എ ാവരും	 തിരി ുേനാ ി.
ന 	 ഉയരമു ,	 ശ രായ	 പതിന ു	 പടയാളികൾ,	 ജലി ു
അേനകം	തീനാള ള െട	 ഇടയിൽനി ും	 പുറേ ുകട ുവാൻ
തുനിയു 	അലറു 	ഒരു	സിംഹ ലയുെട	രൂപം	ചിതണം	െചയ്ത
കറു 	 പതാകകള േമ ി	 മ ിര ിനു ിേല ്	 കട ുവ ു.
ഉ ലമായ	അ ട േ ാെട	പടയാളികൾ	വരിവരിയായി	നട ു.
അവർ ്	 പി ിൽ	 ര 	് ഉഗരൂപികളായ	 മനുഷ ർ.	 ഒരാൾ
ഭീമകായനായിരു ു.	 ല ്മണേനാളം	 ഉയരമു ്.	 ഓേരാ
ചുവടുവയ് ിലും	 കുലു ു 	 വലിയ	 കുടവയറു
െപാ ടിയനായിരു ു	 അയാൾ.	 ആ	 മനുഷ െ 	 ശരീരമാെക
അസാധാരണമാംവിധം	 േരാമം	 നിറ ിരു തിനാൽ	 അയാെളാരു
കരടിെയേ ാെല	 േതാ ി.	 അയാള െട	 െചവിയിലും	 േതാള കളിലും
ക 	വിചി തമായ	മുഴകൾ	അവിെട	കൂടിയിരു വരിൽ	അസ ത
ഉ ാ ി.	 അയാെളാരു	 നാഗനാണ്.	 ആദ ം
പുഷ്പകവിമാന ിൽനി ും	പുറ ു	വ 	ആളായിരു ു	അെത ്
രാമൻ	തിരി റി ു.
അയാള െട	 അരികിൽ	 അഹ ാരേ ാെട	 നട ു തു
രാവണനാണ്.	 അയാൾ	 തല	 ഉയർ ി ിടി ിരു ു.
പായ ൂടുതൽെകാ ാകാം.	 െചറുതായി	 ഒ ു	 കുനിയാണ്
രാവണൻ	നട ത്.
ആ	 ര ു	 േപേരാെടാ ം	 പതിന ു	 പടയാളികൾ
അംഗര കരായി	പി ുടർ ു.
രാവണസംഘം	 ശാലയുെട	 നടുവിേല ു	 നട 	് രു ദഭഗവാെ
വി ിനരികിൽ	 നി ു.	 "രാജാ ാരുെട	 രാജാവും,



ചകവർ ിമാരുെട	 ചകവർ ിയും,	 തിേലാക ള െടയും
ഭരണാധികാരിയും,	ൈദവ ള െട	 പിയെ വനുമായ,	രാവണപഭു."
ഏ വും	മു ിൽ	നട 	അംഗര കഭടൻ	ഉറെ 	പറ ു.
പിനാക ിന്	 േചർ ിരു 	 അപധാനിയായ	 ഒരു	 രാജാവിേനാട്
എേ ാ	 രാവണൻ	സംസാരി ി 	്തെ 	തല	വലേ ാ 	 ഒ ിള ി.
അയാൾ	എ ാേണാ	 ഉേ ശി ത്	അത്	 െവളിെ ടു ുംേപാെല	ആ
രാജാവ്	 െപെ ്	എഴുേ 	് മെ ാരു	 മ രാർഥിയുെട	 പി ിലായി
അന ാെത	 നി ു.	 രാവണൻ	 ആ	 കേസരയുെട	 അരികിേല ്
നട ു	 െച ു.	 പേ 	 ഇരു ി .	 അയാൾ	 തെ 	 വലതുകാൽ
കേസരയിൽ	 ചവു ി	 ൈക,	 മു ിൽ	 വ .	 അംഗര കരും,	 ആ
ഭീമാകാരനായ	 കരടിമനുഷനും	 ഉൾെ െടയു വർ
അയാള െടപി ിൽ	 ഒരു	നിരയായി	നി ു.	 രാവണൻ	വിശ ാമി തെന
ഒ ു	േനാ ി.	"മഹാനായ	മലയപുതാ,	തുടരൂ."
മലയപുത ാരുെട	 മുഖനായ	 വിശ ാമി തനു	 കലശലായ	 േകാപം
വ ു.	 അതയും	 അപമര ാദേയാെട	 ആരും	 അേ ഹേ ാട
െപരുമാറിയി ി .	"രാവണാ..."	അേ ഹം	വിളി .
അലസമായ	 ധാർഷ്ട േ ാെട	 രാവണൻ	 വിശ ാമി തെന
തുറി േനാ ി.	തെ 	 േകാപ ിന്	കടി ാണിടാൻ	വിശ ാമിതനു
സാധി .	 അേ ഹ ിന്	 അേ ാൾ	 പധാനെ 	 ദൗത ം
നിർ ഹി ാനു ്.	 രാവണെന	 പി ീട്	അേ ഹ ിന്	ൈകകാര ം
െച ാം.
"മഹാ ാരായ	 രാജാ ാരും	 രാജകുമാര ാരും	 മ ര ിൽ
പെ ടുേ 	കമം	രാജകുമാരി	സീത	കൽ ി ി ്."
വിശ ാമി തൻ	 സംസാരം	 തുടരേവ	 രാവണൻ
പിനാക ിനരികിേല ്	 നട ു.	 ഏകേദശം	 രാവണൻ	 വി ്
െതാടാറായേ ാൾ	 മലയപുത	 മുഖൻ	 തെ 	 അറിയി ്
പൂർ ിയാ ി.	 "ആദ ം	മ രി ു 	ആൾ	നീയ 	രാവണാ.	അത്
രാമനാണ്,	അേയാ യിെല	രാജകുമാരൻ."
വി ിൽനി ും	കുറ ്	 ഇ ുകള െട	 ദൂര ിൽ	 െവ ്	 രാവണെ
ൈകകൾ	 നി ലമായി.	 അയാൾ	 വിശ ാമിതെന	 േനാ ി,	 പിെ
വിശ മി തേനാട്	 പതികരി ു ത	് ആെര റിയാനായി	 അയാൾ
ചു ം	 േനാ ി.	 ഭി ള േടതുേപാെല	 ലളിതമായ	 െവള
വസ്ത ൾ	 ധരി 	 ഒരു	 െചറു ാരെന	അയാൾ	 ക ു.	അവന്
പി ിൽ	കു നായ	 മെ ാരു	 െചറു ാരൻ.	അതിനു	 െതാ രികിൽ
അരിഷ്ടേനമി.	 രാവണൻ	 ആദ ം	 അരിഷ്ടേനമിെയയും,	 പി ീട്
രാമെനയും	 ഉഗമായി	 ഒ ു	 േനാ ി.	 േനാ ംെകാ 	് െകാ വാൻ
സാധി ിരു ുെവ ിൽ	 രാവണൻ	 അ ്	 കുറ 	 േപെര
െകാ മായിരു ു.	അയാൾ	വിശ ാമി തനും	ജനകനും	കുശധജനും
േനെര	തിരി ു.	അയാള െട	കഴു ിൽ	തൂ ി ിട 	 ഭീകരമായ,



എ ിെ 	പത ിൽ	അയാള െട	വിരലുകൾ	െപാതി ു.	വളെര
ഉ ിൽ	 മുഴ മു 	 ശബ്ദ ിൽ	 അയാൾ	 വിളി പറ ു.
"എെ 	അപമാനി ിരി ു ു."
രാവണെ 	ഇരി ിട ിനു	പി ിൽ	നി 	ആ	ഭീമകായനായ	കരടി
മനുഷൻ	 ദുഃഖിതനായിെ േപാെല	 തല	 കുലു ിയത്	 രാമൻ
ശ ി .
"എനി ു	മുൻേപ	കഴിവുെക 	മനുഷ െന	മ രി ുവാൻ	േവ ി
ആരാണ്	 പ തി	 ആസൂതണം	 െചയ്തത്?	 എെ 	 എ ിന്
ണി ?"	േകാപ ാൽ	രാവണെ 	ശരീരം	കുലു ി.
രാവണനുേനെര	 തിരിയുംമുൻപ്	 അസ തേയാെട
ജനകരാജാവു	കുശധജെന	ഒ ു	േനാ ി	ഇടയ് ുകയറി	പറ ു.
"ല യുെട	 മഹാനായ	 രാജാേവ,	 ഇതാണ്	 സയംവര ിെ
നിയമ ൾ."
െപെ 	 ഇടിമുഴ ംേപാെല	 ഒരു	 ശബ്ദം	 േക .	 അത്
ഭീമകായനായ	 കരടിമനുഷ േ തായിരു ു.	 "മതി	 ഈ	 വി ി ം".
പി ീടയാൾ	 രാവണെന	 േനാ ി റ ു.	 "േജഷ്ഠാ.
നമു ുേപാകാം."
രാവണൻ	 െപെ ്	 കുനി 	് പി ാകം	എടു ു.	ആെര ിലും
പതികരി ു തിന്	 മുൻപ്	 അയാളതിൽ	 ഞാൺ	 വലി െക ി.
ഞാണിൽ	 അ ുെതാടു ു.	 രാവണൻ	 വിശ ാമി തനുേനെരയാണ്
ആ	 അ ്	 ചൂ ിയിരി ു െത ു	 ക േ ാൾ	 എ ാവരും
മരവി േപാെല	 ഇരു ു.	 ആ	 മനുഷ െ 	 കഴിവും	 അേതാെടാ ം
ശ ിയും	ല ്മണനും	അംഗീകരിേ ിവ ു.
തെ 	അംഗവസ്തം	ഒരു	വശേ ്	എറി ുെകാ ്,	ചുരു ിയ
മുഷ്ടിയാൽ	 തെ 	 െന ിൽ	 ഇടി െകാ ്
വിശ ാമി തെനഴുേ നി േ ാൾ	ജന ൂ ം	 ഭയ ാൽ	വീർ മു ി.
"രാവണാ,	എ ്!"
ആ	 ഋഷിയുെട,	 േയാ ാവിേ തുേപാലു 	 െപരുമാ ംക ്
രാവണൻ	 െഞ ിേ ായി.	 ാനിയായ	 ഒരു	 മനുഷനിെല
അപാരമായ	ൈധര ം	അപൂർ മാണ്.	 വിശ ാമി തൻ	 ഒരി ൽ	 ഒരു
േയാ ാവായിരു ു.
ആ	 വലിയ	 മ ിര ിനു ിൽ	 ആ	 സ ാസിയുെട	 വാ ുകൾ
മുഴ ി.	"വാ	നിന ു	ൈധരമുെ ിൽ	നീ	വ ്	എ ്!"
രാവണൻ	 ശരം	 വി .	 അത്	 വിശ ാമി തനുപി ിൽ	 ഉറ ി ിരു
മിഥിയുെട	 പതിമയിൽ	 െച ുെകാ ,്	ആ	 പുരാതന	 പതിമയുെട
മൂ ്	അടർ ുവീണു.	 രാമൻ	 രാവണെന	 തുറി േനാ ി.	അവൻ
മുഷ്ടികൾ	 പതിവി ാെത	 ചുരു ി ിടി ിരു ു.
മിഥിലാനഗര ാപകനുേനെര	 ഉ ായ	 ആ	 അധിേ പം	 ഒരു
മിഥില ാരനും	േചാദ ംെചയ്തി .



ജനകരാജാവിെന	 ശ ി ാെത	 കുശധജരാജാവിെന	 ഒ ു
ഒളി ു	േനാ ി	രാവണൻ	ൈകെകാ 	്എേ ാ	ആംഗ ം	കാ ി	വി ്
േമശയിേല ്	 എറി ി ്	 വാതിലിനു	 േനെര	 നട ു.	 അയാെള
പടയാളികള ം	പി ുടർ ു.
ആ	 ബഹള ിനിടയിൽ	 ഭീമകായനായ	 ആ	 കരടിമനുഷൻ
േമശ രികിേല ്	 നട ുവ ്	 പിനാക ിൽ	 െക ിയ	ഞാണഴി .
ഇരു	ൈകകളാലും	വി 	്പിടി ്	ആദരപൂർവം	ആ	വി ിേനാട്	അയാൾ
മയാചി ു തുേപാെല	 നമി .	 െപെ ്	 അയാള ം

രാവണനുപി ാെല	 മുറി	 വി േപായി.	 അയാൾ	 മുറി
വി േപാകു തുവെര	 അയാള െട	 േമൽ	 രാമെ 	 ക കൾ
തറ ിരു ു.
ല ാരിെല	 അവസാനെ 	 ആള ം	 പുറ ുേപായേ ാൾ
ശാലയിെല	 എ ാ	 ആള കള െടയും	 ശ 	 വിശ ാമി തൻ,	 ജനകൻ,
കുശധജൻ	എ ിവരിേല ്	തിരി ു.
അവെര ാണ്	ഇനി	െച വാൻ	േപാകു ത്?
"മ രം	ആരംഭി െ ."	ഒ ും	സംഭവി ാ മ ിൽ	വിശ ാമി തൻ
സംസാരി ാൻ	തുട ി.
ശിലകളായി	 മാറിയതുേപാെല	 ആള കൾ	 നി ലരായി.
വിശ ാമി തൻ	 ഇ ുറി	 കുറ കൂടി	 ഉ ിൽ	 പറ ു.	 "മ രം
ആരംഭി െ .	രാജകുമാരാ	രാമ,	ദയവായി	എഴുേ ൽ ൂ."
രാമൻ	 ഇരി ിട ിൽനി ും	എഴുേ 	് പിനാക ിനരികിേല ു
നട ു.	 ആദരേവാെട,	 പിനാകെ 	 ൈകകു ി	 വണ ി.	 തുർ ്
പതുെ 	 ഒരു	പുരാതന	 മ ം	 െചാ ി;	 'ഓം	 രു ദായ	നമഃ,	 പപ ം
രു ദഭഗവാെന	നമി ു ു.	ഞാൻ	രു ദഭഗവാെന	നമി ു ു.'
അേ ഹം	തെ 	വലതുൈക	ഉയർ ി	അതിെല	ചുവ 	ചരടിെന
തെ 	ഇരുക െകാ ്	 സ്പർശി .	ആ	വി ്.	 െതാ േ ാൾ	തെ
ശരീര ിലൂെട	 ഒരു	 ശ ി	 പവഹി ുംേപാെല	 അേ ഹ ിന്
അനുഭവെ .	 അത	് രു ദഭഗവാേനാടു 	 അേ ഹ ിെ
ഭ ിയാേണാ?	 അേതാ	 ആ	 വി ്	 താനാർ ി 	 ശ ി
അേയാ യിെല	 രാജകുമാരനിേല ്	 പസരി ി താേണാ?
വസ്തുനിഷ്ഠമായ	 അറിവിന്	 ശമി ു വർ	 സംഭവി െതെ ്
വിശകലനം	 െച .	 ാനെ 	 സ്േനഹി ു 	 വരാകെ 	 ആ
നിമിഷം	 ആസദി ും.	 ആ	 വി ിെന	 സ്പർശി േവ	 രാമൻ	 ആ
നിമിഷം	ആസദി .	അേ ഹം	 തെ 	 ശിര 	 കുനി 	 വി ിൽവ
അനുഗഹി ുവാനായി	അേ ഹം	അേപ ി .
കമമായി	 ശസി െകാ ്	 രാമൻ	 വി 	് എള ിൽ
െപാ ിെയടു ു.	 സീത,	 കുശ ജനരികിലു 	 ഒരു	 ജനാല ്
പി ിൽനി ും	 ശാസമട ി ിടി ്	 ശ ാപൂർ ം	 രാമെന
േനാ ിനി ു.



രാമൻ	പിനാക ിെ 	ഒര ം	നില ുവ ിരു 	തടി ിൽ	വ .
മേ യ ം	 താേഴ ു	 വലി പിടി 	് ഞാൺ	 മുകളിേല ു	 വലി .
അേ ാൾ	 അേ ഹ ിെ 	 േതാള കള ം,	 പുറവും,	 ൈകകള ം
ആയാസെ ടു ത്	 കാണാമായിരു ു.	 പേ ,	 ആ	 മുഖം
പശാ മായിരു ു.	 അേ ഹം	 ഞാൺ	 വലി െക ി.	 മുകളിെല
ഭാഗെ 	 വിടാനനുവദി െകാ 	് വി ിെ 	 പിടിയിൽ	 പിടി േവ
അേ ഹ ിെ 	 േപശികൾ	അയ ു.	 തെ 	 െചവി രികിേല ്
ഞാൺ	 േചർ ുപിടി െകാ 	് അേ ഹം	 അത	് വലി 	 വി .
അതിെ 	മുഴ ം	ഏ വും	വിശിഷ്ടമായിരു ു.
ദൃഢമായ	 കാൽവയ് കേളാെട	 ഒരു	അെ ടു 	്അേ ഹം	ആ
പാത ിനരികിേല ു	 നട ു.	 തലയ് ു	 മുകളിൽ	 വി ്
തിര ീനമായി	 പിടി ,്	 മു കു ിയിരു ്	 ആ	 െവ ിേല ു
േനാ ി.	അേ ഹ ിനുമുകളിൽ	വ ാകൃതിയിൽ	ചലി ു 	ആ
മ ിെ 	നിഴൽ	 േനാ ി.	മന ിൽ	 പതീ 	ഉയർ ിെ ാ ്
പാത ിെല	ജല ിെല	ഓളം	നൃ ം	െചയ്തു.	രാമൻ	മ ിെ
രൂപ ിേല ്	 ശ 	 േക ീകരി .	 വി ിെല	 ഞാണിൽ	 അ ്
െകാരു 	് വലതു	ൈക	 െകാ ്	അത	് പതുെ 	 വലി .	 രാമെ
ശ ാസം	 കമ ിലും	 താള ിലുമായിരു ു.	 അേ ഹ ിെ
മന േപാെലയായിരു ു	 പപ ിൽ	 നി ു 	 പതികരണവും.
ശരം	എ തിനുേവ ി	ഞാൺ	 പിേ ാ 	്ആവു ത	വലി േവ
ആ	പരമമായ	ശ ിയിേല ്	തെ െ 	അേ ഹം	സമർ ി .
അത്	 മുകളിേല ുയർ ുെപാ ി.	 ഒ ം	 ആ	 മുറിയിെല
എ ാവരുേടയും	ക കള മു ായിരു ു.	അതിേവഗ ിൽ	 േപായ
ശരം	 ഒരു	 പിഴയുമി ാെത	 തടിെയ	 തകർ 	 ശബ്ദം	 ആ	 വലിയ
ശാലയ് ു ിൽ	 മുഴ ിേ .	 അത്	 മ ിെ 	 വലം	 ക
തുള .	 പിെ 	 ആ	 തടി ക ിൽനി 	 ശരമുന	 വായുവിൽ
വ ൾ	 സഷ്ടി തിനാൽ	 ചകം	 താള ിൽ	 കറ ി.	 രാമെ
ക കൾ	 ജല ിെല	 ഓളം	 പരിേശാധി ുേ ാഴാണ്
ചു പാടുകെള ുറി 	 േബാധം	ആ	 മന 	വീെ ടു ത്.	ആ
ശരെമയ്തേ ാെട	 തെ 	 അസ്തിത ിെ
പൂർണതെയ ുറി 	 ഒരു	 േതാ ൽ	അേ ഹ ിലു ായി.	ആ
നിമിഷം	മുതൽ	അേ ഹം	ഏകന .
താൻ	 ആദരി ു 	 സ്തീേയാടു 	 സ്തുതി	 േപാെല,
അേ ഹ ിെ 	 മന 	 മ ി .	അേനകമേനകം	നൂ ാ ുകൾ ്
മുൻപ്	 അേത	 വാ ുകൾ	 രു ദഭഗവാൻ	 പറ ി ,്	 അേ ഹം
പണയി 	പഭ ി	േമാഹിനിേയാട്,
"ഞാൻ	ജീവനു തായി.	നീ	എനി ു	ജീവൻ	നല്കി"



ഇരുപ ിനാല്

ലളിതവും	 പവിതവുമായ	ആചാര േളാെടയായിരു ു	 വിവാഹം.
രാമെന	 അദ്ഭുതെ ടു ിെ ാ 	് സീതയുെട	 നിർേ ശപകാരം
അേത	ദിവസെ 	ശുഭമുഹൂർ ിൽ	ല ്മണനും	ഊർ ിളയും
വിവാഹം	 കഴി .	 ല ്മണൻ	 സേ ാഷപൂർവം	 വിവാഹ ിന്
സ തി ത്	 രാമെന	 അദ്ഭുതെ ടു ി.	 സീതയും	 ഊർമിളയും,
രാമനും	ല ്മണനുെമാ ം	അേയാ യിേല ്	 േപാേക തിനാൽ
മിഥിലയിൽവ ്	 ര ു	 വധുവര ാരുെടയും	 വിവാഹം	 നട ാെമ ്
തീരുമാനി .	 രഘുവിെ 	 വംശ ിെല	 പി ുറ ാർ ്
േയാജി ുംവ ം	 അതിഗംഭീരമായ	 ചട ുകൾ	 അേയാ യിലും
നട ും.
സീതയും	 രാമനും	 ഊൺമുറിയിെല	 നില ി 	 െമ കളിൽ
ഇരു ു.	 അവർ	 അേ ാൾ	 തനി ായിരു ു.	 അവരുെട	 അ ാഴം
െപാ ം	കുറ 	പീഠ ിൽ	വ ിരു ു.	മണി ുറുകൾ ു	മുൻപ്
ധർ ിലൂെട	 അവരുെട	 ബ ം	 പവിതമാ െ െ ിലും
അവർ ്	 മെ യാളിെ 	 വ ിതെ ുറി ്	 അതെയാ ും
അറിയാ തിനാൽ	അവർ ിടയിൽ	ഒരു	പരു ലു ായി.
"	ങും..."	രാമൻ	പാത ിൽനി ്	എേ ാ	എടു 	്വായിൽവ ി ്
സീതെയേനാ ി	പറ ു.
"എ ാ	രാമാ?"	സീത	േചാദി .
"എെ ിലും	പശ്നം	ഉേ ാ?"
"എേ ാടു	 മി ു,	ഭ ണ ിൽ..."
"അേ 	്ഭ ണം	ഇഷ്ടെ ി 	അേ ?"
"അ .	ന താണ്.	വളെര	ന താണ്.	പേ ...?"
"ശരി"
"കുറ കൂടി	ഉ ്	േവണം.	അതിൽ..."



സീത	 െപെ ്	 അവള െട	 പാതം	 വശേ 	് നീ ി	 വ ്
എഴുേ ്	ൈകകൾ	െകാ ി,	ഒരു	പരിചാരകൻ	ഓടി	വ ു.
"രാജകുമാരന്	കുറ 	 ഉ ്	 ദയവായി	 െകാ ുവരൂ..."	പരിചാരകൻ
തിരിയെവ	ഒ ുകൂടി	സീത	ഊ ി റ ു.	"െപെ ു	േവണം."
പരിചാരകൻ	ഓടിേ ായി
ഉ ിന്	കാ ിരി േവ	രാമൻ	ഒരു	തുണിെകാ 	്തെ 	ൈകകൾ
തുട .
"ഭവതിെയ	ബു ിമു ി തിൽ	 മി ൂ."
സീത	 മുഖം	 ചുളി െകാ ാണ്	 ഇരി ിട ിേല ്	 വ ിരു ത.്

"ഞാൻ	 അ യുെട	 പ ിയാണു	 രാമാ.	 അ യുെട	 കാര ൾ
േനാ ുക	എെ 	കടമയാണ്	"
രാമൻ	 പു ിരി .	 "ശരി,	 ഞാൻ	 ഭവതിേയാട്	 ചിലകാര ൾ
േചാദി െ ?"
"തീർ യായും."
"ഭവതിയുെട	െചറു കാലെ 	കുറി 	എെ ിലും..."
"അ ്	ഉേ ശി ത്,	എെ 	ദെ ടു ു തിന്	മുൻപു താേണാ?
എെ 	ദെ ടു താെണ ്	അേ റിയാേമാ?"
"അെത,	 അത്	 വിഷമി ി ു താെണകിൽ	 അെത ുറി ്
പറേയ തി ."
സീത	 പു ിരി ."ഇ .	 അെതെ 	 വിഷമി ി ു ി .	 പേ ,
ഞാൻ	 ഒ ും	 ഓർ ു ി .	 എെ 	 ദെ ടു 	 മാതാപിതാ ൾ
എെ 	കാണുേ ാൾ	ഞാൻ	വളെര	െചറുതായിരു ു."
രാമൻ	തലയാ ി.
അേ ഹ ിെ 	 മന ിൽ	 ഉ ായിരു ുെവ ്	അവൾ	കരുതിയ
േചാദ ിനാണ്	അവൾ	ഉ രം	പറയാൻ	 ശമി ത്.	 "എനി ്	ജ ം
നൽകിയ	 മാതാപിതാ ൾ	 ആരാെണ ു	 േചാദി ാൽ,	 എനി ു
അറിയാവു 	 െചറിയ	 ഉ രം	 'എനി റിയി '	എ ാണ്.	എ ാൽ,
ഭൂമിയുെട	മകളാെണ ു	പറയാനാണ്	എനി ിഷ്ടം."
"ജനനം	 അപധാനമായ	 കാര മാണ്.	 കർ ഭൂമിയിേല ്	 കട ു
വരാനു 	ഒരു	കാരണം	മാതമാണത.്	കർ ം	ആണ്	പധാനം.	ഭവതി
യുെട	കർ ം	ദിവ മാണ്."
സീത	 പു ിരി .	 എേ ാ	 പറയാനായി	 രാമൻ	 തുനിയെവ	 ഒരു
പരിചാരകൻ	 ഉ മായി	 ഓടി ിതെ ി.	 രാമൻ	 തെ
ഭ ണ ിൽ	 ഉ േചർ ്	 കഴി ാനാരംഭി േ ാൾ	 പരിചാരകൻ
മുറി	വി േപായി.
"അ ്	എേ ാ	പറയാൻ	തുട ിയിരു ു.."സീത	പറ ു.
"അെത,	ഞാൻ	കരുതിയത്...!'
വീ ും	രാമെ 	സംഭാഷണം	തട െ .	ദ ാരപാലകെ 	ഉ ി
ലു 	അറിയി ായിരു ു	തട ിനു	കാരണം.	"മലയപുത ാരുെട



മുഖൻ,	 സപ്തഋഷി	 ഉ രാധികാരി,	 വിഷ്ണുവിെ 	 മാർ ിെല
സംര കൻ,	മഹർഷി	വിശ ാമി തൻ..."
സീത	മുഖം	ചുളി 	്രാമെന	േനാ ി.	ഇേ ാൾ	ആ	സ ർശന	ല ം
എെ ്	 തനി റിയിെ ്	 വ മാ ും	 വിധം	 രാമൻ
മുഖമുയർ ി.
വിശ ാമി തനും	 അരിഷ്ടേനമിയും	 മുറിയിേല ്	 പേവശി േവ
രാമനും	സീതയും	എഴുേ നി ു.	സീത	 പരിചാരകേനാട്	 രാമനും
തനി ും	ൈകകഴുകാനു 	പാത ൾ	െകാ ുവരു തിന്	ആംഗ ം
കാണി .
"നമുെ ാരു	 പശ്നമു ്."	 ഉപചാര ളി ാെത	 വിശ ാമി തൻ
പറ ു.
"എ ാണ്	ഗുരുജീ?"	രാമൻ	േചാദി .
"ഒരാകമണ ിന്	രാവണൻ	ഒരു ം	കു ു."
രാമൻ	 മുഖെമാ ു	 ചുള ി.	 "പേ ,	 അയാേളാെടാ ം
ൈസനമി േ ാ.	 പതിനായിരം	 അംഗര കെരവ ്
മിഥിലെയേ ാലു 	ഒരു	നഗരെ 	അയാൾ ്	ഒതു ുവാനാകി .
അയാള െട	 ആള കൾ	 യു ിൽ	 െകാ െ ടും.	 അതാണ്
അയാൾ ്	േനടാൻ	സാധി ുക"
"രാവണൻ	യു ിപൂർ ം	ചി ി ു 	ഒരു	വ ിയ .	അയാള െട
അഭിമാനം	 വണെ .	 ഒരുപേ 	 അയാള െട	 അംഗര കെര
അയാൾ	 കുരുതി	 െകാടുേ ാം.	 എ ാൽ,	അയാൾ	 മിഥിലെയ
തകർ 	്പതികാരം	വീ ം."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
രാമൻ	 സീതെയ	 േനാ ി.	 അവൾ	 അസ തേയാെട	 തല
കുലു ി	െ ാ ാണ്	വിശ ാമി തേനാടു	സംസാരി ത.്
"രുദഭഗവാെന,	 എ ിനാണ്	 ആ	 രാ സെന	 സയംവര ിന്
ണി ത്.	അെതെ 	പിതാവ 	െചയ്തെത ്	എനി റിയാം."
വിശ ാമി തൻ	ദീർഘമാെയാ ്	നിശസി .	അേ ഹ ിെ 	ക
കളിൽ	അലിവ്	 നിറ ിരു ു.	 "സീേത,	അത	് കഴി കാര മാണ്.
േചാദ മിതാണ്.	ന ൾ	എ ാണ്	ഇേ ാൾ	െചേ ത്?"
"അ യുെട	പ തി	എ ാണ്	ഗുരുജീ?"
"ഗംഗയിൽനി ും	 ഖനനം	 െചയ്െതടു 	് എെ 	 ആശമ ിൽ
സൂ ി 	ചില	പധാനവസ്തു ൾ	എെ 	വശമു .്	ചില	ശാസ്തീയ
പരീ ണ ൾ	അഗസ്തകൂട ിൽ	വ ്	എനി ു	െച വാനു ്.
അതുെകാ ാണ്	ഞാൻ	ആശമം	സ ർശി ത്.
നർമദാനദിയുെട	 അ റം,	 ഭാരത ിെല	 െത ുഭാഗ ു
അഗസ്ത 	 കൂടമാണ്	 മലയപുത ാരുെട	 തല ാനം.
വാസ്തവ ിൽ	അത്	ല േയാട്	വളെര	അടു ായിരു ു.
"ശാസ്ത	പരീ ണ ൾ?"	രാമൻ	േചാദി .
"അെത,	ൈദവി	അസ്ത ൾ	െകാ ു 	പരീ ണ ൾ."



ൈദവിക	 ആയുധ ള െട	 രൗ ദതയും	 ശ ിയും
അറിയാവു തിനാൽ	സീത	 ദീർഘമായി	 ഒ ു	നിശസി .	 "ഗുരുജീ,
ന ൾ	 ൈദവി	 അസ്ത ൾ	 ഉപേയാഗി ാനാേണാ	 അ ്
നിർേ ശി ു ത്?"
അത്	ശരിെവ ുംേപാെല	വിശ ാമി തൻ	തലയാ ിയേ ാൾ	 രാമൻ
സംസാരി 	തുട ി.	"പേ ,	അത്	മിഥിലെയയും	നശി ി ും."
"ഇ .	അത	്നട ി .	പര രാഗതമായ	ൈദവി	അസ്തമ 	എെ
ൈകവശം	ഉ ത്.	ഇത	്അസുരാസ്തമാണ്."
"അെതാരു	 ൈജവായുധമാേണാ?"	 രാമൻ	 ആെക
അസ തേയാെട	േചാദി .
"അെത.	 അസുരാസ്താ ിൽനി ു 	 സ്േഫാടന ിെ
അലയും	 വിഷവാതകവും	 ല ാെര	 അശ രാ ും.	 അവെര
ദിവസ േളാളം	അന മ ്	കിട ും.	അേ ാളവെര	എള ിൽ
തടവിലാ ാം.	അേതാെട	പശ്നം	നമു ്	അവസാനി ി ാം"
"െവറുെത	 തളർ ുവാനാേണാ	 ഗുരുജീ?"	 രാമൻ	 േചാദി .

"ഞാനത്	 പഠി ി ്.	 അധികം	 അതുപേയാഗി ാൽ
അസുരാസ്ത ിന്	െകാ വാനും	സാധി ും."
ഒേര	 ഒരാളാണ്	 ഇ ാര ം	 രാമെന	 പഠി ി െത ു
വിശ ാമി തനറിയാം.	 ൈദവി	 അസ്തെ ുറി 	് അറിവു
മ ാേരയും	ഈ	 െചറു ാരൻ	കാണാനിടയി .	അേ ഹം	 െപെ ്
അസ നായി.	 "എ ിൽ	 നിന ു	 ഇതിലും	 മിക 	 വ തും
നിർേ ശി ുവാനുേ ാ?"
രാമൻ	നി ബ്ദനായി.
"അേ ാൾ	രു ദഭഗവാെ 	നിയമം?"സീത	േചാദി .
അധികാര ാന ുനി ു 	 അനുവാദമി ാെത	 ൈദവ
അസ്ത ൾ	 ഉപേയാഗി ു ത	് നൂ ാ ുകൾ ്	 മുൻപുതെ
തി യുെട	 ധ ംസകനും	 മുൻ	 മഹാേദവനുമായ	 രു ദഭഗവാൻ
നിേരാധി ിരു ു.	 രു ദഭഗവാെ 	ആ	 െകാടിയ	കൽ ന	എ ാവരും
അനുസരി .	ആ	നിയമം	ലംഘി ു വെര	പതി ാല്	വർഷേ ്
നാടുകട ിെ ാ 	്ശി ി ുെമ ്	അേ ഹം	ഉ രവി .	വീ ും
നിയമം	ലംഘി ാൽ	മരണശി 	നല്കും.
"അസുരാസ്തം	 ഉപേയാഗി ാൻ	ആ	 നിയമം	 ബാധകമാെണ ്
എനി ു	 േതാ ു ി .	 കൂ മായി	 നശി ി ുവാനു 	 ഒരു
ആയുധമ ത.്	 കൂ േ ാെട	 അശ രാ ുവാൻ	 മാതമാണ്."
വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
സീത	 ഒരു	 നിമിഷം	 തെ 	 ക കൾ	 ഇറു ി.	 അവൾ ത്
േബാധ മായി 	 എ ു	 വ മായി.	 "ഞാൻ	 വിേയാജി ു ു.	 ഒരു
ൈദവി	 അസ്തം,	 ൈദവി	 അസ്തം	 മാതമാണ്.	 രു ദഭഗവാെ
േഗാതമായ	 വായുപുത ാരുെട	 സ തമി ാെത	 നമു ത്



ഉപേയാഗി ുവാൻ	സാധമ .	ഞാൻ	രു ദഭഗവാെ 	ഒരു	ഭ യാണ്.
അേ ഹ ിെ 	നിയമം	ഞാൻ	ലംഘി ുകയി ."
"അേ ാൾ	കീഴട ുവാനാേണാ	നീ	ആഗഹി ു ത്?"
"ഒരി ലുമ .	ന ൾ	യു ം	െച ം."
വിശ ാമി തൻ	പരിഹാസേ ാെട	 ഉറെ 	ചിരി .	 "യു ം	അേ ?
ആർ?	 വിശദമാ ൂ.	 രാവണേനാട്	 ആരാണ്	 യു ംെച ക?
മിഥിലയിെല	ആള കേളാ?	എ ാണ്	പ തി?"
"നമു 	് ന ുെട	 നിയമപാലകേസനയു ്"	 സീത	 പതുെ
പറ ു.
"രാവണെ 	 േസനയുമായി	 യു ം	 െച വാൻ	 അവെരാ ം
സ ര .	അവർ	അതിനുേവ 	പരിശീലനം	േനടിയി മി ."
"ന ൾ	അയാള െട	 േസനേയാട 	യു ം	 െച ത്.	അയാള െട
അംഗര കരുെട	ഒരു	വിഭാഗേ ാടാണ്.	എെ 	നിയമപാലകേസന
ധാരാളം	മതിയാകും	അവെര	തടയുവാൻ."
"അവർ ാവി .	അത്	നിന ുമറിയാം."
"ന ൾ	ൈദവി	അസ്ത ൾ	 ഉപേയാഗി ാൻ	 പാടി 	 ഗുരുജീ."
സീത	പറ ു.	അവള െട	മുഖം	കാർ ശ ം	നിറ തായിരു ു.
"സമി ിയുെട	നിയമപാലകേസന	 മാതമ ,	ഞാനും	ല ്മണനും
മലയപുത ാരും	 ഇവിെടയു ്.	 േകാ യുെട	 അക ാണ്	 ന ൾ,
നമു 	് ഇര 	 മതിലുകള ്.	 നഗരെ ചു ി	 തടാകമു ്.	 നമു ്
മിഥിലെയ	പിടി 	്നിർ ാം.	നമു ്	യു ം	െച ാം."	രാമൻ	പറ ു.
"അബ ം.	അവരുെട	എ ം	വളെര	കൂടുതലാണ്.	ഇര 	മതിലുകൾ
േപാലും"	 പു േ ാെട	 രാമെന	 േനാ ി	 വിശ ാമി തൻ	 പറ ു.
"അത്	 ബു ിയു തായി	 േതാ ും,	 പേ ,	 ആ	 തട ം
മറികട ാനു 	 ത ം	 കെ ാൻ	 രാവണെ 	 കഴിവു 	 ഒരു
േയാ ാവിന്	 എതസമയം	 േവ ിവരുെമ ാണ്	 നി ൾ
ചി ി ു ത്?"
"ഗുരുജി,	 ന ൾ	 ൈദവ	 അസ്ത ൾ	 ഉപേയാഗി ി ",	 തെ
ശബ്ദം	 ഉയർ ി	 സീത	 പറ ു.	 ഇേ ാൾ.	 എേ ാടു	 നി ൾ
മി ൂ,	എനി ു	യു ിന്	ഒരുേ തു ്."

രാതി	 വളെര	 ൈവകിയിരു ു.	 അവർ	 താമസി ു 	 വീടിന്
പുറ ു	 നിന	 ല ്മണെ യും	 സമി ിയുെടയും	 അടുേ ്
രാമനും	 സീതയും	 െച ു.	 മുൻകരുതലായി	 േതനീ ു ിെല
ആള കെള	 മുഴുവനും	 ഒഴി ി .	 തടാക	 കിട ിെല
െപാ ി ിട ു 	പാലം	നശി ി ിരു ു.
നാലായിരം	 പുരുഷ ാരും	 സ്തീകള മു 	 നിയമപാലകേസന



മിഥിലയിൽ	 ഉ ായിരു ു.	ആ	 െകാ 	 രാജ െ 	 നിയമസംര
ണ ിന്	 അത്	 ധാരാളമായിരു ു.	 എ ാൽ,	 രാവണെ
സുര ാഭട ാരുെട	 ഒരാകമണെ 	 എതിർ ുവാനവർ ്
സാധി ുെമ 	കാര ം	സംശയമായിരു ു.
പുറംചുമർ	സംര ി ു 	പ തി,	രാമനും	സീതയും	ഉേപ ി .
രാവണനും	 അയാള െട	 പ ാള ാരും	 അത്	 തകർ ്	 അകെ
ചുവരുകളിൽ	ആകമണം	 നട ണെമ ്	അവരാഗഹി .	അവർ
ര ു	 ചുവരുകൾ ു ിൽ	 അേ ാൾ	 കുടു ും.	 ആ	 സമയം
മിഥിലയുെട	 അസ്ത ൾ	 അവെര	 െകാെ ാടു ും.	 രാവണെ
ഭാഗ ുനി ും	 ശര ള െട	 മഴ	 അവർ	 പതീ ി .
അതിൽനി ു 	 ര ്	 അവരവരുെട	 തടിെകാ ു ,
പരിചകള മായി	 ത ാറായിനിൽ ാൻ	 നിയമ	 പാലകേരാട്
ആവശെ .	 മിഥിലയിെല	 ജന ിര ്	 നിയ ി ുവാനാണ്	ആ
പരിചകൾ	 സാധാരണ	 ഉപേയാഗി ാറു ത്.	 ശര ളിൽ	 നി ും
അവരവെര	സംര ി ുവാനു 	ചില	യു ത ൾ	ല ്മണൻ
അവർ ്	പഠി ി െകാടു ു.
"മലയപുത ാർ	എവിെട?"	ല ്മണൻ	രാമേനാട്	േചാദി
മലയപുത ാർ	 യു മുഖേ ്	 വ േതയി .	 അത്	 രാമെന
അതിശയി ി .	അേ ഹം	 മ ി .	 "എനി ു	 േതാ ു ത	്ന ൾ
മാതേമ	ഉ ാകൂ	എ ാണ്."
ല ്മണൻ	തലയാ ിെ ാ ്	നീ ി ു ി.	"ഭീരു ൾ."
"അതാ	േനാ ു..."സമി ി	പറ ു.
സമി ി	 ചൂ ി ാണി 	 ദിശയിേല ്	 സീതയും	 ല ്മണനും
േനാ ി.	അേ ാഴും	 രാമൻ	 മെ േ ാ	ആേലാചി ുകയായിരു ു.
സമി ിയുെട	 ശബ്ദം	 വളെര	 വിവശമായിരു ു.	 സമി ി
അസ യായി	 കാണെ .	 അവർ	 സീതെയേ ാെല	 അത
ൈധരശാലി	 ആയിരി ി .	 രാമൻ	 തെ 	 ശ 	 ശതുവിേല ്
തിരി .
മിഥിലയുെട	 േകാ മതിലിെന	 ചു ിയിരു 	 തടാക ിട ിന റം
പ ള െട	 നിര	 കാണാമായിരു ു.	 രാവണെ 	സുര ാഭട ാർ
സം ഭാ രായി	 ഏേതാ	 പണിയിേലർെ ിരി ുകയായിരു ു.
തടാക ിന്	ഇ റേ ്	അവർ ്	കട ുവാൻ	വന ിൽനി ്
അവർ	 മര ൾ	 െവ ിയിരി ്	 അതുപേയാഗി 	 തുഴവ ൾ
ഉ ാ ിയിരി ു ു.
അവർ	 േനാ ിനിൽ ുേ ാൾ െ 	 ല ാർ	 അവരുെട
വ ൾ	 തടാക ിേല ്	 ത ിയിറ ു ു ായിരു ു.
മിഥിലയുെട	േമലു 	ആകമണം	അവർ	തുട ി ഴി ു.
"ഇതാണ്	സമയം"	സീത	പറ ു.
"അേത",	രാമൻ	പറ ു.	അവർ	ന ുെട	േകാ 	െപാളി ു തിന്



മുൻപ്	നമു 	്അരമണി ുർ	മാതേമ	ലഭി ു.

രാവണെ 	അടയാളശബ്ദമായ	ശംഖു	വിളികൾ	രാതി	മുഴുവനും
മുഴ ിയിരു ു.	 പ ള െട	 െവളി ിൽ	 മിഥിലയുെട	 പുറം
ചുവരിൽ	കു ൻ	ഏണി ടികൾ	താ ിവയ് ു 	ല ാെര	അവർ
ക ു.
"അവർ	ഇവിെടെയ ി"രാമൻ	 പറ ു.	 മിഥിലയിെല	 ഭട ാർ ്
സേ ശ ൾ	 െപെ ു	 ലഭി .	 രാവണെ 	 വി ാളികളിൽനി ും
ശരമഴ	രാമൻ	 പതീ ി .	പുറ ുനിൽ ു 	സമയ ു	മാതെമ
ല ാർ	ശര ൾ	എ .	േകാ യ് ു ിൽ	കയറിയാൽ	അവർ
അസ്തെമ ി .
ഒരു	 െകാടു ാ ിെ 	 വരവുേപാെല,	 ശര ൾ	 വി യ ു തിെ
ഉ ിലു 	ഹൂഷ്	ശബ്ദം	േക തുട ി.
"പരിചകൾ"	സീത	അലറി.
െപെ ു.	ശര ൾ	തടയാനായി	മിഥില ാർ	അവരുെട	പരിചകൾ
ഉയർ ി ിടി .	 രാമൻ	 പരി ഭാ നായിരു ു.	 ആ	 ശബ്ദ ിെല
എേ ാ	 പേതകത	അേ ഹെ 	 വിഷമി ി .	ആയിരം	 ശര ൾ
എ 	ശബ്ദെ ാള ം	ശ മായ	ശബ്ദമായിരു ു	അത.്	ഒരു
വലിയ	 അപകടം	 സംഭവി ുംേപാലു 	 ശബ്ദം.	 ആ	 ഊഹം
ശരിയായിരു ു.
കു ൻ	 ആയുധ ൾ	 മിഥിലയുെട	 പതിേരാധനിരെയ	 തകർ ്
ശ ിേയാെട	 പരിചകൾ	 കു ി ിളരുേ ാള ാകു 	 വലിയ
ശബ്ദദേ ാെടാ ം	 നി ഹായതനിറ 	 നിലവിളികേളാെട
മിഥിലയിെല	അനവധി	ഭട ാർ	നില ു	വീണു.
"അെത ാണ്?"	ല ്മണൻ	അലറിവിളി .
െവ യിലൂെട	 ഒരു	 ക ി	 കട ുേപാകു 	 അേത
ലാഘവേ ാെട	 അതിേവഗ ിൽ	 രാമെ 	 പരിചയും
കു ി ിളർ ിെ ാ 	് ഒരായുധം	 തലനാരിഴ	 വത ാസ ിൽ
കട ുേപായി.	താെഴ	വീണ	ആയുധെ 	രാമെനാ ു	േനാ ി.
കു ൾ!
തടിെകാ ു 	 പരിചകൾ 	് ശര െള	 തടയാനു 	 േശഷിെയ
യു .	വലിയ	കു ളിൽനി ും	ര െ ടാനാവി .
'രു ദഭഗവാെന,	 ഇതദൂര ുനി ും	അവർെ ിെന	എറിയാൻ
കഴിയു ു?	അസാധമാണത.്'
ആദ 	 കു വർഷം	 അവസാനിെ ിലും	 അടു
ആകമണ ിനു	മുൻപു 	താത് ാലിക	വിരാമമാണെത ്	രാമന്
മന ിലായി.	ചു പാടും	അേ ഹം	ഒ ു	േനാ ി.



'രു ദഭഗവാെന,	കരുണ	കാണി േണ	...'
നാശം	 ഭീകരമായിരു ു.	 കു ൾ	 അവരുെട	 പരിചകള ം
ശരീരവും	 കു ി ിളർ ു.	 നാലിെലാ 	് മിഥിലാഭട ാെര ിലും
െകാ െ ടുകേയാ	മാരകമായി	മുറിേവല ുകേയാ	െചയ്തു.
"ഏതു	 നിമിഷവും	 മെ ാരു	 ശരവർഷം	 ഉ ാേയ ാം,
വീടുകൾ ു ിേല ്	 േപാകു.	 വീടുകളിേല ുേപാകൂ"	 സീത
ഉ ിൽ	 അലറി.	 കൽ ന	 പുറെ ടുവി ുേ ാൾ	 സീതെയ
രാമെനാ ു	േനാ ി.
"വീടുകൾ ു ിേല ്"	 േസനാനായക ാർ	 അതാവർ ി .
എ ാവരും	വാതിലുകൾ	തുറ 	വീടുകൾ ു ിേല 	്ചാടിയിറ ി.
ഏ വും	അസംഘടിതമായ	ഒരു	പി ാ മായിരു ു	അത്.	എ ാലത്
വളെര	ഫലപദമായിരു ു.	നിമിഷ ൾ ു ിൽ	മിഥിലയിെല	ജീവി
ിരി ു 	 എ ാനിയമപാലകരും	 പടയാളികള ം	 സുര ിതരായി
വീടുകൾ ു ിേല ്	 ചാടിയിരു ു.	 അവർ	 വാതിലട തും
മഴേപാെല	 കു ൾ	 േതനീ ുടിെ 	 േമൽ ൂരയിൽ	 വ ു
പതി .	 കൂ ം	 െത ിേ ായ	 ചിലർ	 െകാ െ .	 ബാ ിയു വർ
സുര ിതരായിരു ു.
രാമെന	 േനാ ിനി ത ാെത	 ല ്മണൻ	 ഒ ും	 സംസാരി ി .
പേ ,	 അവെ 	 ക കളിൽ	 വ മായ	 ഒരു
സേ ശമു ായിരു ു.
ഇെതാരു	ദുര മാണ്.
"ഇനി	 എ ാണ്	 ?"	 രാമൻ	 സീതേയാട്	 േചാദി .	 രാവണെ
പടയാളി	 കൾ	 േകാ മതിൽ	 ഉറ ായും	 തകർ ും.	 അവർ
വളെരെ െ ു	 നമു രികിെല ും.	 അവെര	 തടയാൻ	 അവിെട
ആരുമി ."
സീത	 ദീർഘനിശ ാസംവി 	നി ു.	അവള െട	ക കൾ	കൂ ിലായ
ഒരു	 െപൺകടുവയുേടതുേപാലായിരു ു.	 അവള െട
േരാമകൂപ ളിലൂെട	 േകാപം	 അണെപാ ിെയാഴുകി.	 സീതയുെട
പി ിലായി	 നി ഹായയായി	 തെ 	 െന ി	 തടവിെ ാ ്	 സമി ി
നി ു.
"സീേത?"	രാമൻ	പതീ േയാെട	വിളി .
സീതയുെട	ക കൾ	െപെ ു	വിടർ ു.	"ജാലക ൾ!"
"എ ്?"	 തെ 	 പധാനമ ിയുെട	 വാ ുകൾ	 േക ്
അതിശയേ ാെട	സമി ി	േചാദി .
തെ 	 േസനാനായക ാെര	 വിളി ി ്,	 േതനീ ു ിൽ
അട ിരി ു 	ഭട ാേരാട്	തടിെകാ ്	അട 	വ ിരി ു 	അകം
ചുവരുകളിെല	 ജനാലകൾ	 തകർ ുവാൻ	 അവർ ്
കൽപനെകാടു ാൻ	 അവൾ	 നിർേ ശി .	 അേ ാൾ	 അവരുെട
മുറി ു ിെല	 ജനാലയിലൂെട	 േകാ ഭി ിയുെട	 ഇടയിലു 	 നിലം



അവർ ്	 കാണാൻ	 കഴിയും,	 ആകമി ാെന ു
ല ാരനുേനെര	അതുവഴി	ശര െള ാനും	കഴിയും.
"ബഹുേകമം",	അട വ 	 ഒരു	ജനാല ്	 േനെര	കുതി െകാ ്
ല ്മണൻ	 പറ ു.	 അവൻ	 തെ 	 ആയുധം	 വലിെ ടു ു.
േപശികൾ	 ഒ 	് ഇള ി.	 എ ി 	് ശ ിേയാെട	 തടിയിലിടി .	ആ
ഇടിയിൽ	ഒരു	തട ം	തകർ ു	വീണു.
േതനീ ൂടിെ 	ആ	ഭാഗെ 	വീടുകെള ാം	ഇടനാഴികൾെകാ ്
അക ുനി ും	പരസ്പരം	ബ ി ി െ ിരു ു.	സേ ശം	വളെര
െപെ ്	 എ ായിട ുെമ ി.	 നിമിഷ ൾ	 െകാ ്	 അവരുെട
അട ി 	 ജാലക െള ാം	 തകർ ്,	 അകെ യും	 പുറെ യും
ചുമരുകൾ ു ിലകെ 	 ല ാരുെട	 േനെര	 ശരെമയ്തു.
അതയും	 വലിയ	 ഒരു	 പതിേരാധം	 ല ാർ	 പതീ ി ത .
ആകസ്മികമായ	 ആ	 ആകമണ ിൽ	 അവർ	 ശരി ും
കുഴ ിേ ായി.	 അവരുെട	 േനെര	 ശര ൾ	 തുരുതുരാ	 വ ു.
അവരുെട	 നഷ്ടം	 കന തായിരു ു.	 മിഥില ാർ	 ഒരു	 നിമിഷം
പാഴാ ാെത	 ശര	 െമയ് ു	 തുടർ ു.	ആകാവു ത	 ല ാെര
െകാെ ാടു ി.
െപെ ്	 ശംഖ്	 മുഴ ി.	 ഇ ുറി	 ശംഖധനി ്
മെ ാരീണമായിരു ു.	 അതുേക 	 ല ാർ	 വ തിെന ാൾ
േവഗ ിൽ	തിരിേ ാടിേ ായി.
മിഥിലയുെട	 താവള ിൽ	 സേ ാഷാരവം	 മുഴ ി.	 ആദ
ആകമണെ 	അവർ	തിരി ടി .

പഭാതം,	 െപാ ിവിടരുേ ാൾ	 േതനീ വസതിയുെട	 മുകളിൽ
നിൽ ുകയായിരു ു	 രാമനും	 ല ്മണനും	 സീതയും,	 ല യുെട
കു ൾ	 തകർ 	 ഹൃദയേഭദകമായ	 കാഴ് യിേല ്	 സൂര െ
ശാ മായ	 കിരണ ൾ	 പതി .	 ചു ംകിട 	 മിഥില ാരുെട
തകർ 	 ശവശരീര ളിേല ്	 സീത	 തുറി 	 േനാ ി.	 ചിലരുെട
തലയിൽ	 കു ൾ	 തുള ്	 കയറിയിരു ു.	 ചിലരുെട
വയർപിളർ 	കുടൽ	പുറ ു	ചാടിയിരു ു.
"എെ 	പടയാളികളിൽ	കുറ ത്	ആയിരം	േപെര ിലും..."
"ന ള ം	 അവെര	 തിരി ടി 	 ഏട ി.	 മതിലിന റം	 ആയിരം
ല ാെര ിലും	മരി കിട ്."ല ്മണൻ	പറ ു.
സീത	 ല ്മണെന	 േനാ ി,	 പസ മായി	സാധാരണ	 കാണു
അവള െട	ക കൾ	അ ്	ക നീർ	നിറ തായിരു ു.	 "അേത,
പേ 	അവരിൽ	ഒൻപതിനായിരം	ഇനിയും	ബാ ിയു ്."
തടാക	 കിട ിന റമു 	 ല ാരുെട	 താവളെ 	 രാമൻ



നിരീ ി .	 മുറിേവ 	 ല ാെര	 ശുശൂഷി ു തിനുേവ ി
അവിെട	 കൂടാര ൾ	 ാപി ിരു ു.	 അേനകം	 ല ാർ
അേ ാഴും	 കടു 	 േജാലിയിലായി	 രു ു.	 അവർ
അതിസൂ മതേയാെട	 മര ൾ,െവ ി	 കൂടുതൽ	 ദൂേര ്
മാ ിെ ാ ിരു ു.	 അവർ	 പിൻവാ ാൻ	 ഒരു മെ ്
വ മായിരു ു.
"അവർ	കൂടുതൽ	ശ രായി	മട ിവരും"	രാമൻ	പറ ു.
"അകെ 	 മതിലുതകർ ാൻ	 അവർ ു	 കഴി ാൽ,	 എ ാം
അവസാനി ും."
സീത	 ചു ം	 േനാ ി,	 ദീർഘമായി	 നിശസി െകാ ്	 രാമെ
േതാളിൽ	ൈകവ .	ആ	സാമീപ ം	രാമെ 	ശ 	പത്റാൻ	ഇടയാ ി.
തെ 	 േതാളിൽ	 വ 	 സീതയുെട	ൈക	അേ ഹം	 േനാ ി.	 പിെ
ക കളട .	 രാമന്	 ശ 	 േക ീകരി ണം.	തെ 	 വികാര െള
നിയ ി ാനു 	ആ	പാടവം	വീ ും	അേ ഹ ിനാർ ി ണം.
സീത	തെ 	നഗരെ 	ഒ ു	 േനാ ി.	അകെല	മ ി ാണെ
രു ദഭഗവാെ 	കു ൻ	േ ത ിെ 	സ്തൂപികാ ഗ ിൽ	അവള െട
ക കൾ	 െചെ ി.	 ദൃഢനി യം	 അവള െട	 ക കളിൽ
നിറ ു.	 അവള െട	 ഞര ിേല 	് കടു 	 തീരുമാനം
ഒഴുകിെയ ി.	 "ഇെ ാഴും	 അതവസാനി ി ി .	 എേ ാെടാ ം
േചരാൻ	 എെ 	 നഗരവാസികേളാട്	 ഞാൻ	 ആഹാനം	 െച ം.
അടു ളയിെല	ക ികള മായി	 േപാലും	എെ 	ആള കൾ	ഇവിെട
വ ാൽ	 നമു ്	 ആ	 ല യിെല	 നി ാെര	 കീഴട ാം.
നമു വേരാടു	യു ം	െച ാം."
അവള െട	ആ വിശ ാസ ിൽ	പ ുേചരാൻ	രാമന്	സാധി ി .
തീരുമാനി റ തുേപാെല	സീത	തലകുലു ി.	 മ 	 മിഥില ാ
േരാട്,	 തെ 	 പി ുടരാൻ	 ആംഗ ം	 കാണി െകാ ്	 തിര ി ്
അവിെട	നി ും	േപായി.



ഇരുപ ിയ ്

"അ 	് എവിെടയായിരു ു	 ഗുരുജീ?"	 മര ാദാപൂർവം	 രാമൻ
േചാദി .	എ ാൽ,	ക േപാെല	 ഉറ 	 മുഖവും	ശരീരവും	അവെ
ഉ ിെല	േകാപെ 	മറ വ .
പഭാത ിെല	 അ ാംയാമ ിെനാടുവിലാണ്	 വിശ ാമി തൻ
അവിെടെയ ിയത.്	 പഭാത ിെല	 ആദകിരണ ൾ
പതി ുേ ാൾ	 ല യുെട	 താവള ിൽ
ഭാ ുപിടി തുേപാെലയായിരു ു.	 നഗരവാസികെള ു ി	 ഒരു
വ ഹം	 നിർ ി ുവാനായി	 സീത	 ശമി ുകയായിരു ു.
ഒഴി ുനിൽ ാനു 	വിചി തമായ	തീരുമാനെമടു മ ിൽ	അവർ
പറയു ത്	 േകൾ ാൻ	 കഴിയാ 	 അകെല	 അരിഷ്ടേനമി
മാറിനി ു.
"മലയപുതഭീരു െളവിെടേ ായി?"	 മര ാദ	 അവേരാട്	 ആവശ
മിെ 	മ ിൽ	ല ്മണൻ	േകാപേ ാെട	േചാദി .
"ഇവിെട	 പകതയു 	 ആെര ിലും	 േവണം.	 എ ി ്	 െച
വാനു ത്	െച ക."	ല ്മണെന	നി ാഗർഭമായി	േനാ ിയേശഷം
വിശ ാമി തൻ,	രാമേനാട്	പറ ു.
രാമൻ	അമർഷംെകാ 	്െന ി	ചുളി .
"എെ 	ഒ ം	വരൂ."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.

ല ാർ ്	ആകമണം	നട ാൻ	കഴിയാ 	 േതനീ ുടിെ
േമൽ ൂരയിെല	 രഹസഭാഗെ ിയേ ാൾ,	 മലയപുത ാെര
തേല	 ദിവസം	 രാതിയിൽ	 കാണാൻ	 കഴിയാ തിനു
കാരണെമെ ്	 രാമന്	 മന ിലായി.	 അസുരാസ്തം
വിേ പി ുവാനു 	ഒരു ം	നട ുകയായിരു ു	അവർ.



വളെര	 കുറ 	 െവളി ിൽ	 വിശ ാമി തനും	 മലയപുത ാരും
രാതി	 മുഴുവനും	 വിേ പണായുധവും	 വിേ പണ ം
കൂ ിേയാജി ി ാനു 	 തിര ിലായിരു ു.	 തടിെകാ ു ാ ിയ
വിേ പണത ിന്	 ല ്മണെന ാൾ	 കുറ കൂടി	 ഉയരമു ്.
വിേ പണായുധ ിെ 	പുറം	ഈയംെകാ ാണ്	നിർ ി ിരു ത്.
അതിെ 	ഘടക ള ം,	അതിനകെ 	 പധാനവസ്തു ള ം	ഗംഗാ
ആശമ ിൽനി ും	 ഖനനം	 െചയ്െതടു താണ്.	 വിശ ാമി തനും
സംഘവും	മിഥിലയിേല ്	വ േ ാൾ	അതുകൂടി	െകാ ുവ ിരു ു.
പധാന	 വസ്തു	 സ്േഫാടന റയിൽ	 നിറ കഴി ിരു ു.
വിേ പണായുധം	 ത ാറാണ്.	 എ ാൽ	 രാമന്	 അതിൽ	 അത
ഉറ ി ായിരു ു.
രാമൻ	േകാ മതിലിന്	അ റേ ു	േനാ ി.
കാട്	 െവ ിെ ളി ു 	 കഠിനേജാലിയിലാണ്	 ല ാെര ാം.
എേ ാ	ഒ ു	നിർ ി ുകയായിരു ു	അവരും.
"കാടിെ 	 ആ	 അവസാന	 ഭാഗ ്	 ആ	 മനുഷ ർ	 എ ാണ്
െച ത്"	ല ്മണൻ	േചാദി .
"ശ ി േനാ ൂ."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
ല ്മണൻ	 ആദ ം	 കരുതിയത്	 അവർ	 തടിെകാ ്	 വ ൾ
നിർ ി ുകയാെണ ാണ്.	 സൂ ി േനാ ിയേ ാൾ	 അവെ
ഊഹം	 െത ാെണ ു	 മന ിലായി.	 തടികീറിയ	 പലകെകാ ്
ദീർഘചതുര ിലു 	 വലിയ	 പരിചകള ാ ുകയായിരു ു
അവർ.	വശ ളിലും	അടിഭാഗ ും	ബലമു 	പിടികള ായിരു ു.
ഇരുപതു	 േപെര	 സംര ി ുവാൻ	 പര ാപ്തമായിരു ു	 ആ
പരിചകൾ.
"ആമേ ാടുേപാലു 	പരിചകൾ"	രാമൻ	പറ ു.
"അെത,	അതു	നിർ ി കഴി ാൽ	അവർ	വീ ുംവരും.	ന ുെട
ഭാഗ ്	 ഒരു	 പതിേരാധവുമി ാ 	പുറംമതിൽ	അവർ	തകർ ും.
അവരുെട	 പരിചകള െട	 സംര ണ ിനു ിൽ	 നി ുെകാ വർ
ന ുെട	 അകെ 	 ചുമരിേല ്	 നീ ും.	 ഇടവിടാെതയു
ആകമണ	തരംഗ ിലുെട	ന ുെട	ചുമരുകൾ	അവർ	 െപാളി ും.
നഗര ിലവർ	 എ ാണുെച ക	 എ ു	 നി ൾ റിയാേമാ?.
എലികെളേ ാലും	െവറുെത	വിടി ."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
രാമൻ	 നിശബ്ദനായി	 നി ു.	 വിശ ാമി തൻ	 പറ ത്
ശരിയാെണ ു	 രാമനറിയാം.	 ഇേ ാൾ െ 	 പതിനേ ാ
ഇരുപേതാ	 കൂ ൻ	 പരിചകൾ	അവർ	 ത ാറാ ി ഴി ു.	അത
േവഗ ിലാണ്	 ല ാർ	 പണിെയടു ത.്	 വളെരെ െ ്,	 ഒരു
ആകമണം	 ഉ ാവാം.	 ചിലേ ാൾ	 ഇ ്	 രാതിതെ .	 മിഥില	 ഒ ം
ത ാെറടു ്	നട ിയി ിെ ുറ ാണ്.
"അസുരാസ്തം	അയ ുക	മാതമാണ്	ഇേ ാൾ	സാധമായ	ഏക



േപാംവഴി.	 അത്	 നി ൾ	 മന ിലാ ണം.	 അതിേ ാൾ െ
െച ണം.	അവർ	ത ാറായി ി .	മാതമ 	നഗര ിൽനി ും	വളെര
ദൂെരയാണവർ.	അവർ	ആകമണം	ആരംഭി ുകയും	 പുറംമതിൽ
തകർ ുകയും	 െചയ്താൽ	 നമു 	് ഇതും	 പേയാഗി ാൻ
സാധി ി .	അപകടം	മിഥില ു	വളെര	അടുെ ി ഴി ു.
ല ാെര	രാമൻ	ഉ 	േനാ ി.
'ഇതാണ്	ഏക	മാർ ം'
"അ 	് എ ുെകാ ്	 ആയുധം	 അയ ു ി 	 ഗുരുജീ."
ല ്മണൻ	 േചാദി .	 അവെ 	 ശബ്ദ ിൽ	 രൂ പരിഹാസം
നിറ ിരു ു."
"ഞാെനാരു	മലയപുതനാണ്;	മലയപുത ാരുെട	േനതാവ്."	വിശ ാ
മി തൻ	 പറ ു.	 "വായുപുത ാരും	 മലയപുത ാരും
പ ാളി േ ാെടയാണ്	 പവർ ി ു ത.്	 വിഷ്ണു ള ം
മഹാേദവ ാരും	 ആയിര ണ ിന്	 വർഷ ളായി
െചയ്തുവരു തുേപാെല.	 വായുപുത ാരുെട	 നിയമം,	 എനി ു
ലംഘി ാനാവി ."
"അ െനെയ ിൽ	 എെ 	 സേഹാദരെന	 അത്	 െച ാൻ
െതരെ ടു	 ു ത	്ശരിയാേണാ?"
"നിന 	് മരി ുവാനും	 തീരുമാനി ാം.	 അത്	 േവണെമ ിൽ
എേ ാഴുമാകാം"	 വിശ ാമി തൻ	 പു േ ാെട	 പറ ു.	 "അേ ാൾ
അെത െന	 േവണം	 രാമാ?"	 അേ ഹം	 രാമനുേനെര	 തിരി ു
േചാദി .
രാമൻ	ഒ ു	തിരി 	്മിഥിലയുെട	െകാ ാര ിെ 	 ദിശയിേല ്
േനാ ി.	 ൈവമനസമു 	 തെ 	 നഗരവാസികെള	 യു ിനു
ഒരു ുവാൻ	സീത	അവിെട	കിണ ു.	ശമി ുകയാവും.
വിശ ാമി തൻ	 അേയാ യിെല	 രാജകുമാരെ 	 അടുേ ്
ചുവടു	 വ .	 "രാമാ.	 രാവണൻ	 ഈ	 നഗര ിെല	 ഓേരാ
വ ിെയയും	പീഡി ി ്	െകാ ം.	ഒരു	ല േ ാളം	മിഥില ാരുെട
ജീവൻ	ഇേ ാഴും	അപകട ിലാണ്.	അ യുെട	പ ിയുെട	ജീവനും
അപകട ിലാണ്.	 ഒരു	 ഭർ ാെവ നിലയിൽ	 അ 	് പ ിെയ
ര ി ുേമാ	 ഇ േയാ?	 മ വരുെട	 ന യ് ുേവ ി	 ഒരു	 പാപം
അ 	്െച േമാ?	അ യുെട	ധർ ം	എ ാണ്	പറയു ത്?
'സീതയ് ുേവ ി	 ഞാനിതു	 െച ം.'	 "ആദ ം	 നമു വെര
താ ീതു	െച ാം.	പിൻവാ ാൻ	അവർെ ാരവസരം	െകാടു ാം.
ഏത്	 ൈദവി	 അസ്തം	 എ തിന്	 മുേ ാടിയായി
അസുര ാർേപാലും	ഈ	ഔേദ ാഗികച ം	 പി ുടർ തായി	ഞാൻ
േക ി .്"രാമൻ	പറ ു.
"ന ത"്
"അവർ	 ന ുെട	 താ ീത്	 കണ ിെലടു ിെ ിൽ..."	 രാമൻ



പറ ു.	രാമെ 	വിരലുകൾ	രു ദാ പത െ 	മുറുെക	പിടി .
"എ ിൽ	ഞാൻ	അസുരാസ്തെമ ം."
രാമെ 	 സ തേ ാെട	 താൻ	 വിജയി ിരി ു ു	 എ
ഭാവ ിൽ	വിശ ാമി തൻ	സംതൃപ്തനായി	ഒ ു	പു ിരി .

ആമ രിചകൾ	പരിേശാധി െകാ 	്ആ	ഭീമനായ	കരടിമനുഷൻ
ആള കൾ ിടയിലൂെട	 നട ുകയായിരു ു.	 അയാള െട	 പാദം
നിലംെതാടു തിനുമു ്	 തടി ലകയിൽ	 വ ടി 	 ആ	 അ ിെ
ശബ്ദം	 അയാൾ	 േക ിരു ു.	 അതിശയേ ാെട	 അയാൾ
മുകളിേല ു	േനാ ി.
ഉ ം	പിഴ ാ 	കൃതതേയാെട,	ഇതയും	ദൂരം	സ രി ാവു
ഒരു	അസ്തം	മിഥിലയിെല	ആരാകും	എയ്തി ാകുക?
അയാൾ	അകെല	 മതിലിേല ്	 േനാ ി.	അകെ 	 മതിലിേനാട്
േചർ 	 ഉയരമു 	 ര ്	 മനുഷ രും,	 അവെര ാൾ	 േലശം
ഉയരംകുറ 	 മൂ ാമെതാരാള ം	 നിൽ ു ത	് ക ു.
മൂ ാമെ യാൾ	 ഒരു	 വി ്	 പിടി ി ്.	അയാൾ	 തെ 	 തുറി
േനാ ു തുേപാെല	കുംഭകർ നു	േതാ ി.
കരടിമനുഷൻ	 െപെ ്	 മുേ ാ 	് ചുവടുവ .	 ആമ രിചയുെട
ഉ ിൽ	 തറ ുേപായ	 അസ്തെമടു ്	 പരിേശാധി .
അസ്ത ിെ 	 ദ ിൽ	 ഒരു	 േതാൽ ടലാസ്	 ചു ിവ ിരു ു.
അയാൾ	 അത	് ഊരിെയടു ു.	 എ ി 	് ആ	 കുറി ്	 അയാൾ
െക ഴിെ ടു ു.

"അവരിതു	 െച െമ ു	 നീ	 ശരി ും	 വിശസി ു ുേ ാ
കുംഭകർണാ?	 ക ിലിരു 	 കുറി 	 വലിെ റിയേവ	 രാവണൻ
േചാദി .
"േജഷ്ഠാ...	അവർ	അസുരാസ്തം	എയ്താൽ	അെതാരു	പേ ."
കരടിമനുഷൻ	 ശബ്ദംതാഴ് ിയാണ്	 പറ െത ിലും	ഘനമു
സരനാളികളാൽ	അയാള െട	ശബ്ദം	മുഴ ു ു ായിരു ു.
"അവർ ്	അസുരാസ്തമ .	അവർ	 പ ി ുകയാണ്"	 ഇടയിൽ
കയറി	രാവണൻ	പറ ു.
"പെ 	േജഷ്ഠാ,	മലയപുത ാരുെട	ക ിൽ	അതു .്"
"കുംഭകർണാ,	വിശ ാമി തൻ	കബളി ി ുകയാണ്."	കുംഭകർണൻ
നിശബ്ദനായി.



"അവർ	 ഒരടി	 പി ാറിയി ി .	 നമു ്	 ആയുധം	 പേയാഗിേ
മതിയാകൂ."വിശ ാമി തൻ	തിടു േ ാെട	പറ ു.
ര ാം	യാമ ിെല	 മൂ ാം	 മണി ുറിൽ	സൂരൻ	 മുകളിെല ി.
ന 	 െവളി ം	 നൽകി.	 മൂ ു	 മണി ുർമു 	് താ ീതുസേ ശം
ല ാർ ്	 അയ താണ്.	 അതിെനാരു	 വ മായ
അന രഫലവും	ഉ ായി ി .
ല യുെട	 ൈസന ിെ 	 പധാനഭാഗം	 കാണാൻ	 കഴിയുംവിധം
േമൽ ുരയിേല ്	 മലയപുത ാർ	 ആയുധേഗാപുരം
ഉരു ി യ ി ഴി ിരു ു.
"ഒരു	 മണി ുറാണ്	 ന ളവർ ്	 താ ീത്	 നൽകിയത.്	 മൂ ു
മണി ുർ	കഴി ിരി ു ു.	ന ളവെര	കബളി ി ുകയാെണ ്
അവർ ്	േതാ ാനു 	സാധതയു ്."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
ല ്മണൻ	വിശ ാമി തെന	േനാ ി	"	ഇേത ുറി ്	സീേത ിെയ
അറിയി ണെമ 	് അേ ്	 േതാ ു ിേ ?	 അവെര ുറി ്
വ മായി	പറ താണ്..."
"േനാ ൂ..."	 ല ്മണെ 	 വാ ുകെള	 മുറി ്	 വിശ ാമി തൻ
പറ ു.
വിശ ാമി തൻ	 േനാ ിയ	 ദിശയിേല 	് രാമനും	 ല ്മണനും
െപെ ു	തിരി ു.
"അവർ	വ ളിൽ	കയറുകയാേണാ?"	രാമൻ	േചാദി .
"അവർ	ആ	വ ൾ	പരിേശാധി ുകയാണ്.	അ െനെയ ിൽ
നമു ിനിയും	സമയമു .്"	 പതീ യി ാ ി ം	 പതീ േയാെട
ല ്മണൻ	പറ ു.
"രാമാ,	 ആ	 അവസരം	 നമു ുപേയാഗി ാെമ 	് നീ	 ചി ി ു
ുേ ാ?"	വിശ ാമി തൻ	േചാദി .
രാമെ 	ഒരു	േപശിേപാലും	ഇളകിയി .
"ഇേ ാൾ െ 	 ന ൾ	 എ ണം."ശ മായി	 വിശ ാമി തൻ
പറ ു.
രാമൻ	തെ 	വി ്	േതാളിൽനിെ ടു ്	െപെ 	്ഞാൺ	വലി .

'വളെര	കൃത ം.	'
"സബാഷ്."വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
ല ്മണൻ	 മഹർഷിെയ	തുറി 	 േനാ ി.	അവൻ	സേഹാദരെ
േതാളിൽ	െതാ .	"േജഷ്ഠാ..."
രാമൻ	 ഒ ു	 വ ംതിരി ു.	 പിെ 	 നട ുവാൻ	 തുട ി.
എ ാവരും	 അേ ഹെ 	 പി ുടർ ു.	 വിേ പണ	 ത ിലു
ല ിേല ്	 ജലി ു 	 ഒരസ്തം	 എയ്തുെകാ ാണ്
സാധാരണ	 ൈദവി	 അസ്ത ൾ	 വിേ പി ു ത്.	 അ െന
െച തിലൂെട	 വിേ പണായുധം	 വിേ പി ു വെര
സംര ി ും.	 ല ിൽ,	 വളെര	 ദൂെരനി ു	 അസ്തം



എയ്തുെകാ ി ാൻ	വിദഗ് നായ	വി ാളി ുമാതേമ	സാധി ൂ.
അസുരാസ്ത	 ത ിെ 	ഏകേദശം	അ ുറടി	 ദൂര ിൽ	 രാമൻ
എ ിയേ ാൾ	വിശ ാമി തൻ	രാമേനാട്	നിൽ ാനാവശെ .
"അതുമതിയാകും	അേയാ യിെല	രാജകുമാരാ."
അരിഷ്ടേനമി	 ഒരു	അസ്തം	 രാമന്	ൈകമാറി.	 രാമൻ	അതിെ
അഗം	 ഒ ു	 മണ ു.	 തീ	 പിടി ു 	 ഒരു	 പശ	 അതിൽ
പുര ിയിരു ു.	 രാമൻ	 അതിെല	 തുവലുകെള	 പരിേശാധി .
അേ ാൾ	 അവൻ	 അതിശയി 	 േപായി.	 രാമെ 	 ഒരസ്തമാണ്
അരിഷ്ടേനമി	 ഉപേയാഗി ിരി ു െത 	 വ ം,	 അസ്തം
ചു ി ു 	 രാമെ 	 രഹസ ം	 അരിഷ്ടേനമി	 പഠി താവാെമ ും
അവൻ	 ചി ി .	അേത ുറി ്	ആേലാചി ാനു 	 സമയമ ത.്
രാമൻ	അരിഷ്ടേനമിെയ	േനാ ി	ഒ ു	തലകുലു ിയി ്	വിേ പണ
േഗാപുര ിേല ്	മുഖംതിരി .
"േജഷ്ഠാ..."	 ല ്മണൻ	 എേ ാ	 മുറുമുറു ു.	അവൻ	 വളെര
ദുഃഖിതനായി	 കാണെ .	 കാരണം,	 നിയമ ിനുേവ ി
നിലെകാ 	 തെ 	 സേഹാദരെന	 ആ	 പവൃ ി	 ഒരുപാട്
േവദനി ി ു ുെ ്	അവനറിയാം.
"ല ്മണാ,	 പിേ ാ 	 മാറു..."	 തെ 	 ശരീരം	 ഒ ു
വിടർ ുവാനായി	 മുേ ാെ ാ ു	 വളയെവ	 രാമൻ	 പറ ു.
ല ്മണനും,	വിശ ാമി തനും	അരിഷ്ടേനമിയും	അക ുമാറി.	രാമൻ
തെ 	 ശാസ ിെ 	 ഗതിെയാ ്	 കുറ .	 അത	് അേ ഹ ിെ
ഹൃദയമിടി ്	 കമ ിലാ ി.	 രാമൻ	 വിേ പണ	 േഗാപുരെ
തുറി േനാ ി.	തനി ്	ചു മു 	ശബ്ദ ളിൽനി ും	 മന ിെന
ഏകാഗമാ ി,	 തെ 	 ക കളിറു ി.	 അേ ഹ ിെ
ഹൃദയതാള ിെനാ ം	 സമയതാളം	 പതുെ യായി.	 ചു പാടു
മു െത ാം	മ ഗതിയിേല ്	മാറുംേപാെല	േതാ ി .	ഉയര ിൽ
പറ ാൻ	 ശമി ു തിനായി	 തെ 	 ചിറകുകളടി െകാ 	് ഒരു
കാ 	അസുരാസ്ത	േഗാപുര ിന്	മുകളിലൂെട	പറ ു.	കാ യുെട
ചിറകടിയുെട	ചലനം	 രാമൻ	 ശ ി .	 ഉയര ിേല ്	പറ ുവാൻ
ആ	 പ ി	 കഷ്ടെ ടു ത്	 കാ തുെകാ ാെണ 	് രാമന്
മന ിലായി.
ആ	അറിവിൽ	രാമെ 	മന 	് പവർ ി .	േഗാപുര ിന്	ഇടതു
വശേ ാണു	 കാ വീശു ത്.	 അേ ഹം	 ത വിരൽെകാ ്
അ ിെ 	 അഗ 	് ഒ ു	 ത ി.	 അേ ാൾ	 തീനാള ൾ
െപാ ി റെ .	വി 	്മുറുെ 	പിടി േവ	അ ിെന	ഇടതുക ിെല
ത വിരലിനും	 ചു ുവിരലിനുമിടയിലായി	 വിശമി ുവാൻ
അനുവദി .	 അ ിന്	 ആവശമായിവരു 	 ചലന ിനുേവ ി
വി ിെന	 കുറ 	 മുകളിേല ു	 രാമൻ	 ഒ ു	 ചലി ി .	 അത്
സാധാരണമെ 	് അരിഷ്ടേനമി ു	 മന ി	 ലായി.	 അ ിെ



േകാൺ	 സാധാരണ	 വയ് ു തിെന ാള ം	 താഴ്
നിലയിലായിരു ു.	 അ ും	 വി ം	 ഉപേയാഗി ുവാനു 	 രാമെ
അസാമാന 	 പാടവം	 അരിഷ്ടേനമി റിയാം.	 അ ു
ചു ി യ ുവാനു 	 അസാധമായ	 കഴിവും	 രാമനുെ ്
അറിയാവു തിനാൽ	അേ ഹം	ഒരു	വാ ുേപാലും	ഉരിയാടിയി .
രാമൻ	 ല ിേല ്	 ശ 	 േക ീകരി .	 ഏകേദശം
അ ുറടി	 ദൂര ിൽ	 ല ിനരികിൽ
അന ിെ ാ ിരി ു 	 കാ ാടി	 അേ ഹ ിെ 	 ഏകാഗ
വലയ ിനു ിൽ െ യായിരു ു.	 ബാ ിെയ ാം
മന ിൽനി ക ുേപായി.	 ഇടതുഭാഗേ ാണ്	 ആ	 കാ ാടി
തിരി ിരു ത.്	െപെ ്	അതന ാതായി.	കാ ്	നി ിരു ു.
ആ	നിമിഷംതെ 	രാമൻ	ഞാൺ	പിേ ാ 	വലി ;	പേ 	വി ി .
അ ിെനതെ 	 നി ു.	 വി ിെ 	 ഭാരം	 പുറെ 	 േപശികളിേല ്
െകാടു ിരു ു.	 ൈക 	 വളയാെത	 ഞാൺ	 എത
വലി നീ ാേമാ	 അതയും	 വി ്.	 വലി പിടി ിരു ു.	 ക ു
അസ്താഗം	 രാമെ 	 ഇട ുൈക ിൽ	 ഇേ ാൾ
സ്പർശി ു ു ്.	 കാ ാടി	 അന ാെത	 നി ു.	 മുേ ാ
കുതി ുേ ാൾ	 േവഗം	 കൂടു തിന്	 സാധാരണ	 െച േ ാെല
തൂവലിെന	 ഒ ുത ി	 രാമൻ	അ ു	 വി യ .	കാ ിെ 	 പതിേരാധം
കുറയ് ുവാനായി	ആ	 ചു ൽ	സഹായി ും.	ആ	 ധനുർവിദയുെട
പകടനം	 അരിഷ്ടേനമി	 ഒരു	 കവിത	 േപാെല	 ആസദി 	 നി ു.
ചുഴ ിേ ാകു 	 അ ിന്,	 േവഗ ിൽ	 വായുവിെന	 തുള ാൻ
സാധിയ് ും.	 അ ്	 േവഗ ിൽ	 കുതി ുേ ാൾ	 അനുവൃ ം
കൂടുതൽ	കുർ താകും.

അ ിേപാെല	 ജലി ു 	 ബാണം	 ഒരുവി ാളി	 വി യ ു ത്
കുംഭകർണൻ	 ക ു.	 അവെ 	 സഹജവാസന	 െപെ 	് അപായ
സൂചന	 നൽകി.	 അയാൾ	 ഒ ു	 കറ ി ിരി ്	 അലറിവിളി .
"േജഷ്ഠാ..."
തെ 	സേഹാദരനരികിേല ്	അയാൾ	കുതി പാ ു.	പുഷ്പക
വിമാന ിെ 	 കൂ ൻ	 വാതിലിനരിെക	 നിൽ ുകയായിരു ു
രാവണൻ.

അസുരാസ്തേഗാപുര ിെല	 ചുവ 	 ചതുരെ 	 െപെ ്
പിേ ാ ാ ിെ ാ ്	അ ്	ശ മായി	 െച ുെകാ ു.	അ ിെല
തീ	ആ	 ചുവ 	 ചതുര ിനുപി ിെല	സംഭരണിയിേല 	് പടർ ു.



അത്	വിേ പണായുധ ിനു	ശ ിപകരു 	ഇ ന	അറയിേല ്
െപാടു െന	 പടർ ു.	 അസുരാസ്ത	 വിേ പണ ിെ
ആദഘ ിെല	 സ്േഫാടനശബ്ദം	 േക .	 നിമിഷ ൾ കം
കന 	 തീനാള ൾ	 വിേ പണായുധ	 ിെ 	 അടിയിൽ
ഒരുമി കൂടി.	പിെ 	േവഗത	ആർ ി െകാ ്	ഉയർ ു.
തെ 	ശരീരഭാരം	 മുഴുവനുെമടു ്	 രാവണെന	പുഷ്പക	വിമാന
ിനകേ 	്കുംഭകർണൻ	ത ിയി .
നിമിഷ ൾെകാ 	് മിഥിലയുെട	 ചുവരുകെള	 കട
അസുരാസ്തം	 കമാനാകൃതിയിൽ	 പറ ു.	 മിഥിലയിെല
േതനീ ു ിെല	േമൽ ുരയിൽ	നി ്	ആർ ും	മേനാഹരമായ	ആ
കാഴ്ചയിൽനി ും	ക 	 പറിെ ടു ാൻ	സാധി ി .	തടാക ിനു
മുകളിൽ ൂടി	 വിേ പണായുധം	 പറ േവ	 െചറിയ	 ശബ്ദ ിൽ
ഒരു	സ്േഫാടനം	നട ു.
ല ്മണെ 	 വിസ്മയം	 നിരാശയായി	 മാറിയത്	 വളെരെ െ
ായിരു ു.	അവൻ	 മുഖം	 ചുളി .	 "ഇതേയ	 ഉേ ാ?	 ഇതാേണാ

ഇത	േപരുേക 	അസുരാസ്തം?"
"വിശ ാമി തൻ	വളെര	ചുരു ി	ഉ രം	നല്കി."	െചവി	െപാ ു.
രാവണൻ	 പുഷ്പകവിമാന ിനു ിൽ	 നില ്
നീ ുകിട ുേ ാൾ,	കുംഭകർണൻ	വാതിലിനരികിൽ	കുതിെ ി,
േലാഹം	 െകാ ു 	 ഉരു െമാ ിൽ	 തെ 	 ശ ിമുഴുവനും
ആവാഹി 	 ആ ിടി .	 ആ	 ഇടിയുെട	 ആഘാത ിൽ
പുഷ്പകവിമാന ിെ 	 വാതിൽ	 പതുെ 	 െത ി	 അടയുവാൻ
തുട ി.
അസുരാസ്തം	ല ാരുെട	മുകളിലുെട	പറ ,	മിഥിലയുെട	എ ാ
ചുമരുകള ം	 കുലു ു തുേപാെല	 'ഭം'	 ശബ്ദേ ാെട
െപാ ിെ റി .	 ത ള െട	 െചവി ്	 െപാ ി കർ തുേപാെല
ല യിെല	 പടയാളിൾ ുേതാ ി.	 അവരുെട	 ശാസം
നിലയ് ു തുേപാെല	 അവർ ുേതാ ി.	 വരാനിരി ു 	 വലിയ
നാശ ിെ 	ഒരു	തുട ം	മാതമായിരു ു	അത്.
ആ	വലിയ	സ്േഫാടന ിനുേശഷം	ഭയാനകമായ	ഒരു	നി ബ്ദത
അവിെട	 നിറെ ിലും	 മിഥിലയുെട	 േമൽ ുരയിൽനി വർ
വിേ പണായുധം	പിളർ ഭാഗ ്	ഒരു	പ 	മി ൽക ു.	ഉഗമായ
ശ ിേയാെട	അത	്ല ാരുെടേമൽ	ഒരു	മി ൽേപാെല	വ ടി .
താൽ ാലികമായ	 മരവി ്	 ബാധി 	 ചലനം	 നഷ്ടമായതുേപാെല,
േവരു	 പിടി തുേപാെല	 അവർ	 നി ു.	 െപാ ിെ റി
വിേ പണായുധ ിെ 	 ഭാഗ ളാകെ 	 അവരുെട	 േദഹ ്
യാെതാരു	ദയയുമി ാെത	െപാഴി ുവീണു.
പുഷ്പകവിമാന ിെ 	 കിളിവാതിൽ	 വഴുതി	 അടയെവ	 പ
നിറ ിലു 	 െവളി ിെ 	 മി ൽ	 കുംഭകർണൻ	 ക ു.



വാതിലുകൾ	 സയേമവ	 അട ്	 പൂ വീണതുെകാ ്
വിമാന ിെ 	അക ു	 വർ ്	അസുരാസ്ത ിെ 	 വലിയ
ആഘാത ിൽനി ്	 ര െ ടു ാൻ	 സാധിെ ിലും
കുംഭകർണൻ	 കുഴ ുവീണ്	 േബാധം	 നശി .	 തെ 	 ഇളയ
സേഹാദരനടുേ ്	 ഉ ിൽ	 അലറിവിളി െകാ 	് രാവണൻ
കുതിെ ി.
'രു ദഭഗവാെന',	ല ്മണൻ	മ ി .	ഒരു	തണു 	ഭയം	അവെന
പിടികൂടി.	അവൻ	േജഷ്ഠെന	േനാ ി.	ആ	രംഗ ിനു	സാ ിയായി
തെ േ ാെല	പതറിനില് ു 	േജഷ്ഠെനയാണ്	അവൻ	ക ത.്
"അത്	തീർ ി ി ."	വിശ ാമി തൻ	താ ീതു	നൽകി.
ഭയെ ടു ു 	ഒരു	ചീ ൽശബ്ദം	െപെ ു	േക .	ഭീകരനായ	ഒരു
സർ ിെ 	 മുറവിളിേപാെല	 േതാ ി	അത്.	 ഒ ം	 നില ുവീണു
കിട 	 ആ	 വിേ പണായുധ ിൽനി 	് രാ സ	 േമഘ ൾ
േപാെല	 പ വാതകം	 പുറെ ടാൻ	 തുട ി.	 അത്	 മയ ിേ ായ
ല ാരുെട	േമൽ	മൂടുപടം	േപാെല	െപാതി ു.
"അെത ാണ്?	"	രാമൻ	േചാദി
"ആ	വാതകം,	അതാണ്	അസുരാസ്തം."	വിശ ാമി തൻ	പറ ു.
മാരകമായ,	 ക ിയു 	 വാതകം	 ല ാരുെട	 മുകളിൽ
െപാതി ു.	 അതവെര	 അേബാധാവ യിൽ	 കിട ും.
ആഴ്ചകേളാളം	ഇെ ിലും	 ദിവസ േളാളം.	ചിലെര	 െകാ വാനും
സാധതയു ്.	എ ാൽ,	അവിെട	 ഒരു	ബഹളവുമി ായിരു ു.	 ദയ
യാചി െകാ ു 	 മുറവിളികളി ായിരു ു.	 ര െ ടാൻ	 ആരും
ഒരു	 ശമവും	 നട ിയി .	 അവർ	 െവറുെത	 തറയിൽ	 കിട ു.
അന മി ാെത.	വിസ്മൃതിയിേല 	്അവെര	ത ിയിടാെന ു
ൈപശാചികമായ	 അസുരാസ്തെ യും	 കാ ുെകാ ്.	 ആ
കന 	 നി ബ്ദതയിൽ	 ആെക	 േക 	 ശബ്ദം	 ആ	 ചീ ൽ
മാതമായിരു ു.
രാമൻ	തെ 	 രു ദാ പത െ 	 സ്പർശി .	 രാമെ 	ഹൃദയം
മരവി ിരു ു.	 ഉത്കണ്ഠയുളവാ ു 	 പതിന ്	 നിമിഷ ൾ ു
േശഷം,	വിശ ാമി തൻ	രാമെന	േനാ ി	പറ ു."അത്	കഴി ു."

ഒരു	 സമയ ്	 മു ു	 പടികൾ	 എ വ ം	 േതനീ ുടിെ
ഏണി ടികൾ	 സീത	 ചാടി യറി.	 ച ൈമതാനിയിൽ	 വ
മിഥിലാനിവാസികേളാട്	 സ്േനഹാേനഷണ ൾ	 നട ു
സമയ ാണ്	 സ്േഫാടന	 ശബ്ദവും	ആകാശ ു	 മി ൽ ിണരും
സീത	 ക ത്.	 അസുരാസ്തം	 െതാടു ുവിെ ു	 അവൾ ്
െപെ ു	 മന ിലായി.	 താൻ	 എതയും	 െപെ ്	 അവിെട



എ ിേ രണെമ 	്അവൾ റിയാം.
സീത	 ആദ ംക ത്	 കൂ ംകൂടിനിൽ ു 	 മലയപുത ാെരയും
അരിഷ്ടേനമിെയയുമാണ്.	 വിശ ാമി തനിൽനി ും	 കുറ ക ുമാറി
രാമനും	ല ്മണനും	നിൽ ു ു.	രൂ മായ	മുഖേ ാെട	സമി ി
സീതെയ	പി ുടർ ു.
"അതാരാണയ ത്?"	സീത	അധികാരപൂർവം	േചാദി .
അരിഷ്ടേനമി	 വശേ ്	 മാറിയേ ാൾ	 രാമെന,	 സീത	 ക ു.
അേ ഹം	മാതമായിരു ു	വിേ ിയിരു ത.്
ഉറെ 	 ശപി െകാ ്	 സീത	 ഭർ ാവിനരികിേലേ ാടി.
അേ ഹം	തകർ ാണു	നിൽ ു െത ്	അവൾ റിയാമായിരു ു.
നിയമേ ാടു 	 അമിതമായ	 ഇഷ്ടവും	 കൃത മായ
ധർമനിഷ്ഠയുമു 	 രാമൻ,	 തെ 	 പ ിേയാടും	 അവള െട
ജന േളാടുമു 	 കടമെയ ുറി ്	 േബാധമു തുെകാ ്
െച ിവ 	 പാപെ 	 ഓർ ്	 മന രുകിയാണ്
നിൽ ു െത ്	അവൾ	മന ിലാ ി.
സീതയുെട	 വരവു	 ക േ ാൾ	 വിശ ാമി തൻ	 ഒ ു	 പു ിരി .

"സീേത,	 അെതാെ 	 നമു ്	 ശരിയാ ാം.	 രാവണെ 	 േസന
തകർ െ .	മിഥില	സുര ിതമാണ്."
കടു 	 േദഷ ംെകാ ്	 ഒ ുംപറയാെത	 സീത	 വിശ ാമി തെന
തുറി 	 േനാ ിയി 	് തെ 	 ഭർ ാവിനരികിേല ്	 ഓടിെ ്
അേ ഹെ 	 മുറുെക	ആലിംഗനം	 െചയ്തു.	ആ	 െഞ ലിൽ	 രാമൻ
ക ിെല	വി ്	താെഴയി .	അേ ഹെ 	സീത	ഒരി ലും	ആലിംഗനം
െചയ്തിരു ി .	തെ 	സമാശസി ി ാനാണ്	അവള െട	 ശമെമ ്
രാമന്	 മന ിലായി.	ഹൃദയമിടി 	്വീെ ടു ്	വികാരാധിക ാൽ
ശ ിേചാർ വനായി	 ഒരുതു ി	 ക നീർ	 തെ 	 മുഖ ുനി ും
വീണത്	അേ ഹമറി ു.
രാമെന	 മുറുെക	 പുണരേവ	 അവൾ	 തെ 	 തല	 പിേ ാ ാ ി.
രാമെ 	ശൂന മായ	ക കളിേല ്	ആഴ ിൽ	േനാ ി.	അവള െട
മുഖ 	് ഉത്കണ്ഠ	 നിറ ിരു ു.	 "ഞാൻ	 അ േയാെടാ മു ്
രാമാ..."
രാമൻ	നി ബ്ദനായിരു ു.	വിചി തെമ ്	പറയെ .	പെ േ ാേഴാ
മറ ുേപായ	 ഒരു	 രൂപം	അേ ഹ ിെ 	 മന ിേല 	്കട ുവ ു.
പൃഥു	 ചകവർ ിയുെട	 ആര 	 സ ം.	 പൃഥി	 എ ്	 ഭൂമി ്
േപരു ായത	് അേ ഹ ിനുേശഷമാണ്.	 ആരപുതൻ	 ഒരു
കുലീനൻ,	 ആരപുതി	 കുലീനയായ	 സ്തീ.	 എ 	 മനുഷ രുെട
ആദർശരൂപെ ുറി 	 പൃഥു	 പറ ി .്	 ശ രായ	 ര ു
വ ിത ള െട	ആദർശരൂപ ൾ;	അവർ	കൃത മായ	സമത ിന്
േവ ി	 ഒരി ലും	 മ രി ുകയി ;	 എ ാൽ,	 പരിപൂരകമായി
നി ുെകാ ്	 പരസ്പരം	 പൂർ മാ ും.	 ര 	് ആ ാ ള ം



പരസ്പരമാശയി ും.	പരസ്പരം	 പേയാജന ൾ	നൽകിെ ാ ;്
സ ൂർണനായ	ഒ ിെ 	ര 	്അർ ഭാഗ ൾ,
തെ 	 പാണപിയനാൽ	 താ ിനിർ െ ടു ,	 പി ുണ ു
ഒരു	ആരപുതിയായി	സീത,	രാമന്	അനുഭവെ .
സീത	 രാമെന	 മുറു ി	 ആേ ഷി െകാ ിരു ു.	 "ഞാൻ
അ യുെട	കൂെട	ഉ ്	രാമാ,	നമു ിതിെന	ഒരുമി 	േനരിടാം."
രാമൻ	 തെ 	 ക കളട ്	 ൈകകൾെകാ ്	 തെ 	 പ ിെയ
ഇരുൈക ിടി .	 അവള െട	 േതാളിൽ	 തെ 	 തലതാഴ്ച ിവ .
"സർ ം."
രാമെ 	 േതാളിനു	 മുകളിലൂെട	 സീത	 വിശ ാമി തെന	 ഭയം
ജനി ി ുംവിധം	 ഉഗമായി	 േനാ ി.	 േകാപിഷ്ഠയായ
ഭൂമിേദവിയുേടതു	േപാെല.
പാ ാ ാപം	ലവേലശമി ാെത	വിശ ാമി തനും	അവെള	േനാ ി.
ഒരു	 വലിയശബ്ദം	 എ ാവെരയും	 അസ രാ ി.	 അവർ
മിഥിലയുെട	 ചുവരിന റേ ്	 േനാ ി.	 രാവണെ 	 പുഷ്പക
വിമാന ിനു	 ജീവൻ	 വ ്	 െപാ ിയതാണ്.	 അതിെ 	 കൂ ൻ
ചക ൾ	 കറ ുവാൻ	 ആരംഭി .	 നിമിഷ ൾെകാ ്	 ആ
പറ ുംവാഹനം	 ഭൂമിയിൽനി ും	 ശ മായ	 ശബ്ദേ ാെട
ആകാശേ ്	 കുതി യർ ു.	 മിഥിലെയ	 പി ിലാ ിെ ാ ്
അസുരാസ്ത ിെ ,	സർവനാശ ിൽനി ും	അതക ുേപായി.



ഇരുപ ിയാറ്

കുതിരെയ	ഓടി ു 	ഭർ ാവിലായിരു ു	സീതയുെട	ക കൾ,
പി ിൽ	 ല ്മണനും	 ഊർമിളയുമു ്.	 ല ്മണൻ	 നിർ ാെത
തെ 	 പ ിേയാട്	 സംസാരി െകാ ിരു ു.	 അവളത്
താത്പര േ ാെട	 േകൾ ു ു ായിരു ു.	 തെ 	 ഇടെ
ചൂ ുവിരലിൽ	 അണി ിരു 	 അവള െട	 ഭർ ാവ്	 സ ാനി
വിലകൂടിയ	 വജേമാതിരം	ഊർ ിള	 ഇയ് ിെട	 േനാ ി.	അവർ ്
പി ിലായി	നൂേറാളം	മിഥില	ൈസനികരുമു ായിരു ു.	മെ ാരു	നൂറു
പടയാളികൾ	സീത ും	 രാമനും	 മു ിലായി	 േപാകു ു ായിരു ു.
അവർ	 സ ാശയിേല ു 	 യാതയിലാണ്.	 അവിെടനി ും
അേയാ യിേല ്	ക ലിലാണ്	യാത.
ല ാതാവളെ 	 അസുരാസ്തം	 തകർ ,്	 ര ാഴ്ച
കഴി േ ാൾ	 രാമനും	 സീതയും	 ല ്മണനും	 ഊർമിളയും
മിഥിലയിൽനി ും	 പുറെ .	 ജനകരാജാവും	 അേ ഹ ിെ
അനുജൻ	 കുശധജരാജാവും,	 രാവണൻ	 ഉേപ ി 	 ല യിെല
േയാ ാ െള	 തടവിലിടാൻ	 തീരുമാനി .	 തടവുകാരുമായി
വിശ ാമിതനും	 മലയപുത ാരും	 അവരുെട	 തല ാനമായ
അഗസ്തകൂട ിേല 	് യാതയായി.	 മിഥില ്	 േവ ി
രാവണനുമായി	 ധാരണ	 ഉ ാ ാെമ ്	 വിശ ാമി തൻ	 ഉേ ശി .
തടവുകാെര	വി യ ാൽ	മിഥിലാരാജ െ 	രാവണൻ	ആകമി ാൻ
പാടി .	അതായിരു ു	കരാർ.	തെ 	അടു 	സുഹൃ 	്സമി ിെയ
വി േപാകാൻ	 സീതയ് ്	 പയാസമായിരു ു.	 പേ ,	 ആ
അവ യിൽ	 നിയമപാലകേസനയുെട	 േനതൃ ാന 	് ഒരു
മാ മു ാ ുക	സാധമായിരു ി .
"രാമാ..."
രാമൻ	 ഒരു	 പു ിരിേയാെട	 തെ 	 പ ിയുെട



കുതിരയ് രികിേല ്	തെ 	കുതിരെയ	െകാ ുവ ു.
"ഇേത ുറി 	അ യ് ുറ േ ാ?"
രാമൻ	തലയാ ി.	അേ ഹ ിന്	ഒരു	സംശയവുമി ായിരു ു.
"ഈ	തലമുറയിൽ	അ ാണ്	രാവണെന	േതാൽപി ത്.	എ ാലത്
ൈദവ	അസ്തമു തുെകാ ുമാതമ .	അ യ് .്.."
രാമൻ	 മുഖം	 ചുളി .	 "അെതാരു	 സാേ തികകാര മാെണ ്
നിന 	റിയാം"
സീത	 ദീർഘമായി	 ഒ ു	 നിശസി ി 	 തുടർ ു.	 "ചിലേ ാൾ	 ഒരു
കു മ 	 േലാകസൃഷ്ടി ായി	 ആ	 കാലഘ ിനു	 േചരു 	 ചില
അനിവാര മായ	 കാര ൾ	 ഒരു	 േനതാവിന്	 െചേ ിവരും.
ചിലേ ാൾ	അത്	ആ	കാലഘ ിൽ	ശരിയായി	 േതാ ണെമ ി .
ജന ള െട	അഭിവൃ ി	ആഗഹി ു 	ഒരു	േനതാവ്	ന 	അവസരം
േവെ ്	 വയ് ി .	 ജന ള െട	 ന യ് ുേവ ി	 നി ംശയം
പാപം	 േപാലും	 ഏെ ടു ുവാൻ	 യഥാർ േനതാവ്	 സ ത
കാണി ും.
രാമൻ	സീതെയ	 േനാ ി.	അയാൾ	 നിരാശനായിരു ു.	 "ഞാനതു
െചയ്തു	കഴി ു.	െചയ്തിേ ?	എ ാൽ,	ഞാനതിന്	പിഴ	നല്േക ി
വരുേമാ?	 എ ാണ്	 സംശയം.	 ജന ൾ	 നിയമെ
പി ുടരണെമ ു	 ഞാൻ	 പതീ ി ുേ ാൾ	 ഞാനും
നിമമനുസരി ണം.	 നയി ു യാൾ	 മാതമ 	 േനതാവ്.	അേ ഹം
ഒരു	 മാതൃക	 കൂടിയാകണം.	 അേ ഹം	 പസംഗി ു ത്
പവർ ി ുകയുംേവണം	സീേത..."
സീത	 പു ിരി .	 "അെത.	 'ജന ളാ ഗഹി ു തുമാതം
നൽകു 	 ഒരാള 	 േനതാവ്.	 സയം	 എ ാകണെമ ്	 ജന ൾ
കരുതു തിെന ാള ം	മിക വരാകാൻ	അവെര	പഠി ി ു യാൾ
കൂടിയാകണം'	എ ാണ്	രു ദഭഗവാൻ	പറ ി ത.്"
രാമനും	പു ിരി .	 "എനി ുറ ്,	ഇേത ുറി 	േമാഹിനി
പഭ ിയുെട	പതികരണം	എ ാെണ 	്ഭവതി	എേ ാടു	പറയുെമ .്"
സീത	 ഉറെ 	 ചിരി .	 "അേത,	 ജന ൾ ്	 അവരുെടതായ
പരിമിതി	 കള ാകുെമ ും	അവരിലു 	 കഴിവുകൾ റം	 ഒരു
േനതാവ്	 അവരിൽനി ും	 പതീ ി രുെത ും	 ആ	 പതീ
അവെര	തകർേ ുെമ ും	അവർ	പറ ി .്"
രാമൻ	 തല	 കുലു ി.	 കുറ 	 േപർ	 പഭ ി	 േമാഹിനിെയ	 വിഷ്ണു
എ ു	വിളി ു തിേനാട്	 േയാജി ിരു ിെ ിലും	പലരും	വിഷ്ണു
വായി	 കരുതി	 ആദരി ിരു ു.	 അതിേനാട്	 രാമന്
േയാജി ി ായിരു ു.	 ജന ൾ	 അവരുെട	 പരിമിതികളിലൂെട
ഉയരണെമ ും	 അവർ ്	 അവെര	 മിക താ ാൻ
സാധി ണെമ ും	 എ ിൽമാതെമ,	 ആദർശമു 	 സമൂഹം
സാധ മാകൂ	 എ ും	 രാമൻ	 പതീ ി ിരു ു.	 എ ാൽ,	 തെ



വിേയാജി 	്അേ ഹം	പകടി ി ി .
"അേ ുറ േ ാ?	 സപ്തസി ുവിന്	 പുറ ്	 പതി ാല്
വർഷം?"	രാമെന	ഗൗരവേ ാെട	േനാ ി	സീത	േചാദി .
രാമൻ	 തലയാ ി.	 അയാൾ	 തീരുമാനെമടു ുകഴി ിരു ു.
അേയാ യിെല ി	 സയം	 ഏെ ടു 	 നാടുകട ലിനായി
പിതാവിെ 	അനുവാദം	 വാ ണം.	 "ഞാൻ	 രു ദഭഗവാെ 	 നിയമം
ലംഘി .	അവൻ	നി യി 	ശി 	ഏ വാ ണം.	വായുപുത ാർ
എെ 	ശി ി ുേമാ	ഇ േയാ	എ റിയി .	എെ 	ആള കൾ	എെ
പി ുണ ുേമാ	 ഇ േയാ	 എ ും	 എനി റിയി .	 എ ായാലും
എെ 	ശി 	ഞാനനുഭവി ണം"
സീത	മുേ ാെ ാ ാ ി 	്അേ ഹേ ാട	മ ി .	"ഞാൻ	അ .
ന ൾ."
രാമൻ	മുഖം	ചുളി .
സീത	ൈകനീ ി	അവള െട	ൈക ി	രാമെ 	ൈകയിൽ	വ
"അ 	്എെ 	വിധിയും	ഞാൻ	അ യുെട	വിധിയും	പ ുവയ് ും
ഒരു	 യഥാർ 	 വിവാഹം	 അതാണ്	 അവൾ	 തെ 	 വിരലുകൾ
അവെ 	 വിരലുകളിലൂെട	 െകാരു ു.	 "രാമാ	 ഞാൻ	 അ യുെട
പ ിയാണ്.	ന ൾ	എേ ാഴും	ഒരുമി ായിരി ും.	ഏതവ യിലും,
ന 	സമയ ും	ചീ 	സമയ ും."
രാമൻ	 അവള െട	 ൈകകൾ	 അമർ ി ിടി .	 രാമെ 	 കുതിര
െപെ ്	 േവഗ ിൽ	 കുതി .	 സീതയുെട	 കുതിരേയാെടാ ം
േപാകാൻ	രാമൻ	കടി ാൺ	െപെ ു	വലി പിടി .

"അത്	നട ുെമ ്	എനി ുറ ി ."	രാമൻ	പറ ു.
സരയുവിലൂെട	 അേയാ യിെല	 രാജകീയ	 ക ലിൽ
യാതയിലായിരു ു	 നവദ തികളായ	 രാമനും	 സീതയും,
ല ്മണനും	ഊർമിളയും.	അവർ	ഒരാഴ്ച ു ിൽ	അേയാ യിൽ
എ ിേ രും.
ഒരു	ആദർശസമൂഹം	 എ ാൽ	 എ ാെണ ും,	 ഒരു	 സാമാജ ം
ഭരിേ 	 രീതികൾ	 എ െനെയാെ യാെണ ും	 ക ലിെ
മുകൾ ിലിരു 	 രാമനും	 സീതയും	 ചർ 	 െചയ്തു.	 രാമെന
സംബ ി ,്	 നിയമ ിനു	 മു ിൽ	 സർ േരയും	 തുല മായി
കരുതു 	ഒ ായിരു ു.	ഒരു	ആദർശരാജ ം.
സമത ിെ 	 അർഥെ ുറി 	് സീതയും	 ആേലാചി .
സമത ംെകാ ു	 മാതം	 സമൂഹ ിെല	 പശ്ന ൾ
പരിഹരി ുവാൻ	 സാധി ിെ 	് അവൾ ു	 േതാ ി.
ആ ാവിെ 	 തല ിൽ	 മാതമാണ്	 യഥാർ 	 സമത ം



നിലനിൽ ു െത വൾ	 വിശസി .	 ഭൗതിക	 േലാക ്,
എ ാവരും	തുല ര .	ഒരുേപാെല	സൃഷ്ടി െ 	ര ു	വസ്തു ൾ
ഒരി ലും	 ഒരുേപാെല	ആയിരി ി .	 മനുഷ രിൽ	 ചിലർ ്	 മിക
ാനമു ാകും.	 ചിലർ ്	 യു മുറകളിൽ,	 ചിലർ ്

വ ാപാര ിൽ,	 മ ചിലർ 	് ൈകേവലകളിലാവും	 മികവ്.
എ ായായാലും	 ഒരു	 വ ി	 അയാള െട	 കർ ാല ,
ജ ാലാണ്	ആെര ു	തീരുമാനി െ ടു ത.്	ഒരു	വ ി	താൻ
ജനി 	 ജാതിയിെല	 തീരുമാന ൾ	 പി ുടരു തിേന ാൾ,
കർ െ 	 അടി ാനമാ ി	 അയാൾ	 ഇഷ്ടെ ടു തുെച ാൻ
അനുവദി ുേ ാഴാണ്	ഒരു	സമൂഹം	പരിപൂർ മാകു െത 	്സീത
വിശസി .
"ഈ	 കടു 	 തീരുമാന ൾ	 എവിെടനി ാണ്	 വരു ത്?	അത്
മാതാപിതാ ളിൽനി ുമാണ്	 വരു ത്.	 അവർ	 അവരുെട
മൂല ള ം	 ല ള ം	 കു ികള െട	 േമൽ	 അടിേ ി ും.
ബാ ണമാതാപിതാ ൾ	 അവരുെട	 കു ികെള	 ാന ിെ
മാർ ിേല ്	 േപാ ാഹി ി ുകയും	 അതിനുേവ ി
നിർബ ി ുകയും	 െച ം.	 അവരുെട	 കു ി ്	 ചിലേ ാൾ
വ ാപാര ിേനാടാകും	 താൽപര ം.	 ഈ	 െപാരു േ ട്
അസ ുഷ്ടിയിേല ്	ആ	സമൂഹെ 	നയി ും.	ഇഷ്ടെ ടാ തു
െച ിവരുേ ാൾ	 സമൂഹ ിന്	 സേ ാഷമു ാവി .	 ആ
രീതിയിൽ	ഏ വും	കഷ്ടത	അനുഭവി ു ത	്ശൂ ദരാണ്.	അവരിൽ
പലർ ും	 ബാ ണേനാ,	 തിയേനാ,	 ൈവശേനാ	 ആകാൻ
കഴിവു വരാണ്.	 ജ െ 	 അടി ാനമാ ിയ	 ജാതിവവ
അവെര	 െതാഴിലാളികളായി	എ ും	കഴിയുവാൻ	നിർബ ി ു ു.
മുൻയുഗ ിൽ	 ജാതി	 സംവിധാനം	 കുെറ ുടി
വഴ മു തായിരു ു.	 േവദവ ാസൻ	 എ റിയെ ടു 	 മഹർഷി
ശ ി,	 നൂ ാ ുകൾ 	് മുൻപ്	 േവദ ൾ	 തരംതിരി ുകയും
ചി െ ടു ുകയും	 ഏേകാപി ി ുകയും	 െചയ്തത.്	 അതിന്
ഏ വും	ന 	ഉദാഹരണമാണ്.	അേ ഹം	ഒരു	ശൂ ദനായാണ്	ജനി ത.്
എ ാൽ,	 കർ ം	അേ ഹെ 	 െവറും	 ഒരു	 ബാ ണന റം	 ഒരു
ഋഷിയാ ി.	ൈദവ ിന്	െതാ താെഴ	ഒരു	വ ി 	്േനടാനാകു
ഏ വും	ഉയർ 	 ാനമാണ്	ഋഷിയാകുക	എ ത്.	എ ാൽ,	ഇ ്
കർ കശമായ	 ജ ാടി ാന ിലു 	 ജാതിവവ യിൽ
ശൂ ദനിൽ	നി ും	ഒരു	മഹർഷി	ശ ി	ഉ ാവുക	അസാധമാണ്."
"ഇത്	 പാവർ ികമെ 	് അ 	് ചി ിേ ാം.	 നിയമ ിനു
മുൻപിൽ	എ ാവരും	തുല രാെണ ും	എ ാവരും	തുല മായ	ആദരവ്
അർഹി ു ു	 എ ുമു 	 അ യുെട	 വാദ െള	 ഞാൻ
അംഗീകരി ു ു.	പേ ,	അതുമാതം	േപാരാ.	ജ ാടി ാന ിെല
ജാതി	 സംവിധാനം	 നശി ി ുവാൻ	 ന ൾ	 നിയമം



കർ ശമാ ണം.	ഇ ്	നിലനിൽ ു 	ജാതിവവ െയ	ന ൾ
നശി ി ിെ ിൽ,	 അത	് ന ുെട	 ധർ െ യും	 രാജ െ യും
ദുർ ലമാ ും.	 ന ൾ	 വിേദശീയരുെട	 ആകമണ ിന്
ന െള െ 	 തുറ ു	 െകാടു ും.	 നമു ിടയിെല	 വിഭജന ൾ
ന െള	കീഴട ാൻ	അവർ	ഉപേയാഗി ും".സീത	പറ ു.
സീത	 പറ 	 കാര ം	 വളെര	 ശരിയാെണ ്	 രാമനു	 േതാ ി.
എ ാൽ,	 നട ിലാ ുക	 വളെര	 പയാസമാണ്.	 ഒരു	 രാജ ്
ജനി ു 	എ ാ	 കു ു െളയും	 ജനനസമയ ുതെ 	 രാജ ം
നിർ പൂർവം	 ദെ ടു ണം.	 ജനി ി 	 മാതാപിതാ ൾ
അവരുെട	 കു ു െള	 രാജ ിന്	 സമർ ി ണം.	 രാജ ം	 ഈ
കു ികെള	 വളർ ണം,	 വിദ ാഭ ാസം	 െച ി ണം,	 ജ നാ
ൈനസർ ികമായി	 ലഭി 	 കഴിവുകെള	 വളർ ണം.
പതിന ുവയ ിൽ	 അവർ	 ഒരു	 പരീ 	 എഴുതണം.	 അതിലൂെട
അവരുെട	 ശാരീരിക,	 മാനസിക	 കഴിവുകൾ,	 പരിേശാധി ണം.
അതിെ 	 അടി ാന ിൽ	 കൂ ികൾ ്	 േചരു 	 ജാതി
അനുവദി ുക.	അവർ ു	നൽകു 	പരിശീലന ിലുെട	അവരുെട
ൈനസർ ിക	കഴിവുകെള	കൂടുതൽ	പരിേപാഷി ി ാൻ	സാധി ും.
പരീ യിലൂെട	 കൗമാര ാർ 	് നി യി െ 	 അേത
ജാതിയിലു 	 നഗരവാസികൾ ്	 കു ികെള
ദെ ടു ുവാനവസരം	 നൽകും.	 ത ൾ ്	 ജ ം	 നല്കിയ
മാതാപിതാ ളാെര 	്കു ികൾ	ഒരി ലുമറിയി .	അവരുെട	ജാതി
മാതാപിതാ ൾ ു	മാതേമ	അറിയു.
"ഈ	സംവിധാനം	ന ായമാെണ 	്ഞാൻ	അംഗീകരി ു ു."	രാമൻ
പറ ു.	 "ജ ം	 നൽകിയ	 കു ു െള,	 ഒരി ലും	 കാണാൻ
അനുവദി ാെത,	അവെര ുറി റിയാൻേപാലുമാകാ 	ആ	രീതി
മാതാ	 പിതാ ൾ	 സ തി ുെമ ്	 എനി ു	 ചി ി ുവാൻ
സാധി ുകയി .	അത്	സാഭാവികമേ ?"
"ന ൾ	 വസ്ത ൾ	 അണിയുവാനാരംഭി ുേ ാൾ,	 ന ുെട
ഭ ണം	 പാചകം	 െച േ ാൾ	 സാഭാവികരീതികളിൽനി ും
മനുഷൻ	 അകലാൻ	 തുട ുകയും	 സഹജമായ
താത്പര ൾ ുപകരം	 സാംസ്	 കാരികമായ	 െപരുമാ െള
പുൽകുകയും	 െച ം.	 അതാണ്.	 സംസ്കാരം	 െച ത.്
പരിഷ്കാരികൾ ിടയിൽ,	 ശരിയും	 െത ം	 തീരുമാനി ു ത്
സാംസ്കാരിക	 േയാഗ ള ം	 നിയമ ള മാണ്.	 ബഹുഭാരത ം
വിരു മാെണ ു	 കണ ാ ിയിരു 	 കാലമു ായിരു ു.	അേത
സമയം	 യു ാന രം	 പുരുഷ ാരുെട	 എ ം	 കുറ തിനാൽ
അതാണ്	ഒരു	മാർ െമ ു	കരുതുകയും	െചയ്തിരു ു.	ഏകഭാരത ം
വീ ും	 നട ാ ു തിൽ	 അ ്	 വിജയി ുെമ ്
വിശ ാസമു േ ാ."



രാമൻ	 െപാ ി ിരി .	 "ഒരു	 പവണത	 ആരംഭി ുവാൻ
ശമി ുകയ 	ഞാൻ.	മെ ാരു	സ്തീെയ	ഞാൻ	വിവാഹം	കഴി ി .
കാരണം	 അ െന	 െച തിലൂെട	 ഞാൻ	 ഭവതിെയ
നി ി ുകയാകും."
കാ ിൽ	മുഖേ ുവീണ	നീ മുടി	ഒതു ു തിനിടയിൽ	സീത
പു ിരി .	 അ െയ	 സംബ ി ിടേ ാളം	 ബഹുഭാരത ം
നീതിയു മ ായിരി ും.	 എ ാൽ,	 മ വർ	 വിേയാജിേ ും.
ശരി,	 അെ ിൽ	 െതറ ്	 ഇവയിെല	 നീതി	 സ ം
മനുഷനിർ ിതമാണ്.	 പുതിയ	 വവ യിൽ	 നീതി	 എെ ്
ന ളാണ്	തീരുമാനി ുക.	അത്	ന യ് ുേവ ി	ആയിരി ും"
"ങും...	 എ ാൽ	 അത്	 നട ിലാ ുവാൻ	 വലിയ	 ബു ിമു ്
സീേത."
"നിയമെ 	ആദരി ുവാൻ	ഭാരത ിെല	ജന െള	തയാറാ ു
തിൽ	 വലിയ	ബു ിമുെ ാ ുമി "	സീത	 ചിരി .	കാരണം	അത്

രാമെ 	പിയെ 	വിഷയമാെണ 	്അവൾ റിയാം.
"ശരിയാണ്"രാമൻ	ഉറെ 	ചിരി
സീത,	 രാമെ 	 അരികിേല ുെച ്	 അേ ഹ ിെ 	 ൈകകൾ
ഗഹി .	 രാമൻ	 മുേ ാ 	്കുനി ്	അവെള	 ഉ െവ .	പതുെ ,
മൃദുലമായ	ഉ .	അതവരുെട	ആ ാവുകളിൽ	ആഴമു 	സേ ാഷം
നിറ .	 രാമൻ	തെ 	 പ ിെയ	 േചർ ുപിടി െകാ ്	 ദൂെരയു
പ ി കള ം	സരയുവിെല	ഒഴുകു 	ജലവും	േനാ ിനി ു.
"ആ	 േസാമരസ	 ചർ 	 ന ൾ	 അവസാനി ി ി േ ാ.
അെ ാണ്	ചി ി ു ത്?"സീത	േചാദി .
"ഞാൻ	 ചി ി ു ത.്	 ഒ ുകിൽ	 അെത ാവർ ും
പാപ മാ ണം	 അെ ിൽ	 ആർ ും	 പാപ മാകരുെത ാണ്.
പഭു ാരിൽ	 െതരെഞടു െ വർമാതം	 മ വെര ാൾ
ദീർഘകാലം	ആേരാഗ േ ാെട	ജീവി ിരി ു ത	്ഉചിതമ ."
"പേ ,	 എ ാവർ ും	 നല്കുവാൻ	 പാക ിൽ	 േസാമരസം
നിർ ി	 ുവാൻ	എ ിെന	അ യ് ു	സാധി ും."
"വിപുലമായ	രീതിയിൽ	അത്	നിർ ി ുവാനാവശമായ	സാേ തി
കവിദ 	 വസിഷ്ഠഗുരു	 കെ ിയി .്	 അേയാ 	 ഞാനാണ്
ഭരി ു െത ിൽ!..."
"എേ ാൾ?"	സീത	ഇടയിൽ	കയറി	പറ ു.
" മി ണം?"
"അ 	് അേയാ 	 ഭരി ുെമ ിൽ	 എ .	 അ ്	 അേയാ
ഭരി ുേ ാൾ	അത്	 തീർ യായും	 സംഭവി ും.	 പതി ാലുവർഷം
കഴി ാെണ ിലും..."
രാമൻ	 പു ിരി .	 "അതുശരി,	ഞാൻ	അേയാ ഭരി ുേ ാൾ
വസിഷ്ഠൻ	 രൂപക ന	 െചയ്ത	 ഈ	 നിർമാണശാല	 പണിയുവാൻ



ഞാൻ	 ആഗഹി ു ു.	 എ ാവർ ും	 േസാമരസം	 നമു ്
െകാടു ുവാൻ	സാധിയ് ും"
"എ ാംെകാ ും	പുതിയ	 ഒരു	ജീവിതമാർ ം	സൃഷ്ടി ുവാനാണ്
അ 	്ശമി ു െത ിൽ	അതിനു	തീർ യായും	ഒരു	േപരുേവണം."
"പുതിയ	നാമം	ഭവതി	ആേലാചി ി െ ു	േതാ ു േ ാ?"
"ശു 	ജീവിതമു 	ഭൂമി."
"അതാേണാ	ആ	േപർ?"
"അ .	അതാണ്	ആ	േപർ	അർ മാ ു ത.്"
"അേ ാൾ,	എെ 	പുതിയ	രാജ ിെ 	േപെര ാകും?"
സീത	പു ിരി ."അത	്െമലുഹ	എ ായിരി ും."

"നിനെ ാ	 ഭാ പിടിേ ാ"	ദശരഥ	 ിൽ	േചാദി .
കൗസലയുെട	 െകാ ാര ിെല	തെ 	സകാര 	 മുറിയിലായിരു ു
ചകവർ ി.	 വായുപുത ാരുെട	 അനുവാദമി ാെത	 ൈദവ
അസ്തം	അയ ,	പാപപരിഹാര ിനായി	സപ്തസി ുവിൽനി ും
സയം	 നിഷ്കാസിതനാകാനു 	 തീരുമാനം	 രാമൻ	 അേ ാൾ
ദശരഥെന	 അറിയി	 െതയു .	 ആ	 തീരുമാനം	 ദശരഥന്	 ഒ ം
സ ീകാര മായിരു ി .
അസ യായ	 കൗസല 	 ഭർ ാവിെ 	 മുറിയിേല ്	 തിര ി ്
െച ്	 അേ ഹെ 	 ശാ നാ ുവാൻ	 ശമി .	 അേ ഹ ിെ
ആേരാഗ ം	 വളെര	 െപെ 	് വഷളായിെ ാ ിരി ുകയാണ്.
"എെ 	ത ുരാേന,	ദയവായി	ശാ നാകു."
എത്	സാധീനമുപേയാഗി ാണ്	ൈകേകയി	ദശരഥെന	ൈകകാര ം
െചയ്തെത 	് ഇെ ാഴും	 കൗസല റിയി .	 അതുെകാ ു
കരുതേലാെടയാണ്	ഭർ ാവിേനാട്	അവരിടെപ ിരു ത്.	ദശരഥെ
പിയപ ിയായി	 എതകാലം	 തനി 	് തുടരുവാൻ	 സാധി ുെമ ്
അവർ റിയി ായിരു ു.	 ദശരഥൻ	 അവർ േ ാഴും
'ആദരണീയനായ'	 വ ിയായിരു ു.	 എ ാൽ,	 കു ികെളേ ാെല
തേ ാട്	 െപരുമാറു ത	് ദശരഥെന	 കൂടുതൽ
േദഷെ ടു ിയേതയു .
"കൗസേല ,	 എെ 	 ഇ െന	 അമിതമായി	 ലാളി ു ത്
മതിയാ ി	 പരശുരാമ	 ഭഗവാെ 	 േപരിൽ,	 നിെ 	 മകനു	 കുറ
േബാധമു ാ ൂ."	 ദശരഥൻ	 ഉ ിൽ	 പറ ു.	 "പതി ാല്
വർഷേ 	് അവൻ	 േപായാൽ	 എ ാണ്	 സംഭവി ുകെയ ു
നിന ുഹി ുവാൻ	 സാധി ുേമാ?	 അവൻ	 തിരിെകവരുംവെര
പഭു ാർ	 മേയാെട	കാ ിരി ുെമ ു	നീ	കരുതു ുേ ാ?"
"രാമാ..,	 നിെ 	 പിതാവു	 പറ ത്	 ശരിയാണ്.	 ആരും	 നിന ്



ശി 	വിധി ി ി .	വായുപുത ാർ	ഒരു	കാരവും	ആവശെ ി ി ."
"അവർ	ശി നട ാ ും'	ഉറേ ാെട	രാമൻ	പറ ു.	"ഇത	്കുറ
കാലെ 	കാര മേ യു ."
"ന ളവെര	 കാര മാേ തി .	 അവരുെട	 നിയമമ 	 ന ൾ
പി ുടരു ത.്"
"മ വർ	 നിയമം	 പാലി ണെമ ു	 ഞാൻ
പതീ ി ു ുെവ ിൽ	അത്	ഞാനും	പാലി ണം."
"ആ ഹതാപരമാകുവാൻ	 ശമി ുകയാേണാ	 രാമാ?"	 ദശരഥൻ
േചാദി .	 അേ ഹ ിെ 	 മുഖേ ു	 ര മിര ി.	 ൈകകൾ
േദഷ ംെകാ 	്വിറ .
"അ ാ..	ഞാൻ	നിയമെ 	പി ുടരുക	മാതമാണു	െച ത.്"
"എെ 	 ആേരാഗ ിതിെയെ 	് നിന ു	 കാണാൻ	 സാധി
ു ിേ ?	വളെര	 െപെ ു	ഞാൻ	 േപാകും.	നീ	ഇവിടിെ ിൽ

ഭരതനാകും	 രാജാവ്.	 പിെ ,	 നീ	 സപ്തസി ുവിന്	 പുറ ,്
പതി ാല്	വർഷേ 	് േപാകുെമ ിൽ	നീ	മട ിവരുേ ാേഴ ും
ഭരതൻ	 അവെ 	 ഭരണം	 ഉറ ി ി ാകും.	 ഒരു	 ഗാമംേപാലും
ഭരി ുവാൻ	നിന ു	ലഭി ുകയി ."
"അ ാ...	ആദെ 	കാര ം,	ഞാൻ	േപാകുേ ാൾ	ഭരതെന	അ ്
കിരീടാവകാശിയായി	 പഖ ാപി ാൽ	 പിെ 	 രാജാവാകുക	അവെ
അവകാശമാവും.	 എനി റിയാം,	 ഭരതൻ	 നെ ാരു
ഭരണാധികാരിയാകും.	 അേയാ 	് േ ശിേ ിവരി .
അെ ിൽ	മെ ാരുകാര ം,	ഞാൻ	േപായാലും	അ ്	എെ െ
കിരീടാവകാശിയാ ിയാൽ,	 ഞാൻ	 മട ിവരുേ ാൾ	 എനി ്
സിംഹാസനം	 ഭരതൻ	 തിരിെക	 നല്കുെമ ്	 എനി ുറ .്
ഞാനവെന	പരിപൂർണമായി	വിശസി ു ു."
ദശരഥൻ	കാർ ശപൂർ ം	െപാ ി ിരി .	"നീ	േപായി ഴി ാൽ
ഭരതനാകും	 രാജ ംഭരി ുക	 എ ു	 നീ	 വിശസി ു ുേ ാ?	 ഇ .
അതവെ 	അ യാകും	 െച ക.	 മകെന,	 നീ	 നാടുവി േപായാൽ
നിെ 	ൈകേകയി	ചിലേ ാൾ	െകാെ ും	വരും."
"എെ 	െകാ ാൻ	ഞാൻ	അനുവദി ി ാ.	െകാ െ ാൽ	വിധി
അതാകും	 എനി ുേവ ി	 കരുതിവ ി ാകുക	 എ 	് ഞാൻ
കരുതും."
ദശരഥൻ	 മുഷ്ടിചുരു ി	 നില ്	 ആ ടി .	 അേ ഹം
പുറെ ടുവി 	 േദഷ ംെകാ ു 	 മുരൾ യിൽ	 നിരാശ
കലർ ിരു ു.
"അ ാ,	ഞാനുറ ി 	കഴി ു."	രാമൻ	അവസാനം	പറ ു.
"എ ാൽ	 അ യുെട	 അനുവാദമി ാെത	 േപായാൽ	 അത്
അ െയയും	 അേയാ െയയും	 അപമാനി ു തുേപാലാകും.
രാജക നെയ	 കിരീടാവകാശിയായ	 രാജകുമാരൻ	 എ െന



അനുസരി ാതിരി ും.	അതുെകാ ാണ്,	എെ 	 നാടുകട ാൻ
ഞാനാവശെ ടു ത്."
നിരാശാപൂർവം	ൈകകൾ	കുട ്	ദശരഥൻ	കൗസലെയ	േനാ ി.
"അേ ിഷ്ടമായാലും	 ഇെ ിലും	 ഇതാണ ാ,
സംഭവി ുവാൻ	 േപാകു ത്."രാമൻ	 പറ ു.	 "അ ്	 എെ
നാടുകട ു തിലൂെട	 അേയാ യുെട	 അഭിമാനം	 കാ െ ടും.
ദയവായി	അത	്െച "
കീഴട ിയത	് േപാെല	 ദശരഥെ 	 േതാള കൾ	 കുനി ു.

"കുറ ത്	എെ 	നിർേ ശെമ ിലും	നീ	സ തി ണം."
ദൃഢനി യമു വെനേ ാെല	രാമൻ	നി ു.
"രാമാ,	 ശ മായ	 ഒരു	 രാജ െ 	 രാജകുമാരിെയ	 നീ	 വിവാഹം
കഴി ാൽ,	 മട ിവരുേ ാൾ	 നിെ 	 പി ുണ ുവാൻ
അവരു ാകും.	 േകകയം	 നിനെ ാ ം	 ഒരി ലും	 നിൽ ി .
മാതമ .	 അശപതി	 ൈകേകയിയുെട	 അ നേ .	 ശ മായ
രാജ ുനി 	് ഒരു	 രാജകുമാരിെയ	 വിവാഹം
കഴി ുകയാെണ ിൽ...?
"അ ്	 പറയുേ ാൾ	 അതിനിടയിൽ	 കയറിയതിന്
മി ണമ ാ.	 ഒേര	 ഒരു	 സ്തീെയ	 മാതേമ	 ഞാൻ	 വിവാഹം

കഴി ു	 എ 	 നിലപാട്	 ഞാൻ	 മുറുെക	 പിടി ു ു.	 മെ ാരു
വിവാഹ ിലൂെട	ഞാൻ	അവെള	അപമാനി ുകയി "
ദശരഥൻ	അവെന	നി ഹായനായി	തുറി േനാ ി.
അേ ാൾ െ 	 കാര ൾ	 വ മാ ണെമ ു	 രാമന്
മന ിലായി.	 "എെ 	പ ി	 മരി ാൽ,	എെ 	ശിഷ്ടകാലം	 മുഴുവൻ,
ഞാനാ	ദുഃഖ ിൽ	കഴിയും.	പി ീട്	ഞാൻ	വിവാഹം	കഴി ി ."
അവസാനം	കൗസല 	്അവള െട	 മ	നശി .	 "അതുെകാ ു
നീ	എ ാണർ മാ ു ത്	രാമാ?	നിെ 	അ ൻ,	നിെ 	പ ിേയ
െകാ െമ ്	പറയുവാൻ	ശമി ുകയാേണാ	നീ"
"ഞാൻ	അത േ 	പറ ത്."	ശാ നായി	രാമൻ	പറ ു
"രാമാ	ദയവായി	മന ിലാ ു."	തെ 	േകാപമട ാൻ	പണിെ
െകാ 	്ദശരഥൻ	അേപ ി ുംേപാെല	പറ ു.	 "അവൾ	െചറിയ
രാജ മായ	 മിഥിലയിെല	 രാജകുമാരിയാണ്.	 നീ	 ഇനി	 അഭിമുഖീ
കരിേ 	 കഷ്ട ാടുകളിെലാ ും	 അവെളെ ാ ്	 ഒരു
പേയാജനവും	നിന ു ാവി ."
രാമൻ	 ശിലേപാെല	 സ്തബ്ധനായി	 നി ു.	 എ ിലും	 തെ
ശബ്ദ ിൽ	 നിയ ണംപാലി .	 "അവെളെ 	 പ ിയാണ ാ.
അവെള ുറി ്	ആദരേവാെട	സംസാരി ുക."
"അവൾ	 നെ ാരു	കു ിയാണ്	 രാമാ."	 ദശരഥൻ	 പറ ു.	 "ഞാൻ
അവെള	കഴി 	കുറ 	ദിവസ ളായി	നിരീ ി ുകയായിരു ു.
അവൾ	 ന 	 ഒരു	 പ ിയാണ്.	 അവൾ	 നിെ 	 സ ുഷ്ടനാ ും.



അവള മായു 	 വിവാഹജീവിതം	 നിന ു	 തുടരുകയും	 െച ാം.
എ ാൽ	 നീ	 മെ ാരു	 രാജകുമാരിെയ ുടി	 വിവാഹം	 കഴി ാൽ,
അേ ാൾ..."
"ഇ .	എേ ാടു	 മി ു	അ ാ."
"നാശം	 പിടി ാൻ"	 ദശരഥൻ	 അലറി.	 "എെ 	 ഞര ്	 െപാ ം
മുൻപ്	ഇറ ി	േപാ	ഇവിടു ്."
"ശരി	അ ാ.	രാമൻ	പതുെ 	േപാകാനായി	തിരി ു.
"എെ 	ക ന	ഇ ാെത	നീ	ഈ	നഗരം	വി 	 േപാകു ി ."	രാമൻ
േപാകു തും	േനാ ി	ദശരഥൻ	ഉറെ 	വിളി പറ ു.
രാമൻ	 തിരി ുേനാ ി.	 വളെര	 ചി ി റ 	 ചലന േളാെട
അവൻ	തല	കു ി 	ൈകകൂ ി	പറ ു.	"ന ുെട	രാജ െ 	എ ാ
ൈദവ ള ം	അ െയ	എേ ാഴും	അനുഗഹി െ 	അ ാ..."	പിെ
സംശയേലശെമേന 	അവൻ	തിരി ു	നട ുേപായി.
ദശരഥൻ	കൗസലെയ	തുറി 	 േനാ ി.	അേ ഹ ിെ 	ക ക
ളിൽനി ും	േകാപം	തിളെ ാഴുകി.	രാമൻ	തെ 	ആ	പകടന ിലൂെട
അേ ഹെ 	പരാജിതനാ ിയതിലു 	ദുഃഖേ ാെട	 മാപൂർ ം
കൗസല 	നി ു.



ഇരുപ ിേയഴ്

െകാ ാര ിെല	 ഉദ ാനം	 സ ർശി ുവാനായി	 സീത
പുറ ുേപായതറി േ ാൾ	 രാമൻ	 അവള െട
അടുേ ുേപാകാൻ	 തീരുമാനി .	 അവിെട	 െച േ ാൾ
ഭരതനുമായി	 അവൾ	 സംസാരി ു തു	 ക ു.	 ഒരു	 െകാ
രാജ ുനി ും	 തെ 	 സേഹാദരൻ	 വിവാഹംകഴി
വാർ യറി േ ാൾ	 എ ാവെരയുംേപാെല,	 ഭരതനും
െഞ ിയിരു ു.	 എ ാൽ	 കുറ 	 സമയ ിനകം	 സീതയുെട
ബു ിശ ിെയ	 ബഹുമാനി ാനു 	ആർ വം	 ഭരതനു ായി.
പരസ്പരമു 	 ഗുണ േളാടു 	 ആദരവ്	 തിരി റിയാൻ
സാധി തുെകാ ്	ര ാള ം	ഒരുമി ്	സമയം	െചലവി .
"അതുെകാ ാണ്	 സാത മാണ്	 ജീവിത ിെല	 ഏ വും
പധാനെ 	കാര െമ ു	ഞാൻ	ചി ി ു ത.്"	ഭരതൻ	പറ ു.
"നിയമെ ാള ം	പധാനം?	സീത	േചാദി .
"അെത.	കഴിയു ത	കുറ 	നിയമ േള	പാടു െവ ു	ഞാൻ
വിശസി ു ു.	 മനുഷ െ 	 കിയാ കത ്	 അതിെ 	 എ ാ
മഹ വും	 പകടി ി ുവാൻ	 സാധമായ	 ഒരു	 ച ുട്
സഷ്ടി ുവാനായിമാതം	 ആവശമായ	 നിയമം,	 ജീവിത ിെ
സ ാഭാവിക	മാർ മാണ്	സാത ം."
സീത	 മൃദുവാെയാ ു	 ചിരി .	 "നിെ 	 വീ ണ െള ുറി ്
േജഷ്ഠെ 	അഭിപായെമ ാണ്?"
പി ിലൂെട	 നട ുെച 	 രാമൻ	 തെ 	 ൈകകൾ	 പ ിയുെട
േതാളിൽ	വ .
"ഭരതൻ	അപകടകരമായ	സാധീനം	െചലു ു ുെ ്	അവെ
മൂ 	സേഹാദരൻ	കരുതു ു."
എഴുേ ്	 േജഷ്ഠെന	ആലിംഗനം	െച വാൻ	തുനിയു തിനിെട



ഭരതൻ	െപാ ി ിരി .
"േജഷ്ഠാ..."
"നിെ 	 സാത െ ുറി 	 കാഴ്ച ാട്	 ഏട ിെയ
സേ ാഷി ി തിൽ	ഞാൻ	നിന ു	ന ി	പറയു ു."
ഭരതൻ	 പു ിരി .	 "കുറ പ ം	 ഞാൻ	 അേയാ യിെല
പൗര ാെര	മുഷി ാരാ ി	മാ കയി ."
"എ ിൽ	ന ായി."	രാമൻ	ചിരി െകാ ു	പറ ു.
ഭരതെ 	ഭാവം	െപെ ുമാറി,	ദുഃഖം	നിറ ു.	"അ െയ	േപാകു
വാൻ	അ ൻ	അനുവദി ുകയി 	േജഷ്ഠാ.	അത	്അേ റിയാം.
േജഷ്ഠൻ	എവിേടയും	േപാകു ി ."
"അ ന്	േവെറ	മാർ മി .	അേതേപാെല	നിന ും.	അേയാ 	നീ
ഭരി ും.	അത്	നീ	ന ായി	നിർ ഹി ുകയും	െച ം."
"ഈ	രീതിയിൽ	ഞാൻ	സിംഹാസനാേരാഹണം	െച കയി ."	തല
കുലു ിെ ാ ു	ഭരതൻ	പറ ു,	"ഇ 	എനി ു	സാധി ി "
ഭരതെ 	 ദുഃഖം	 കുറയ് ാനായി	 തനിെ ാ ും	 പറയാനിെ ു
രാമന്	മന ിലായി.
"എ ിനാണ്	 ഇതിനുേവ ി	 അ ിത	 ശഠി ു ത്	 േജഷ്ഠാ,"
ഭരതൻ	േചാദി .
"ഭരതാ	നിയമം	അതാണ്.	ഞാൻ	ൈദവി	അസ്തം	അയ ."	രാമൻ
പറ ു.
"നിയമേ ാട്	േപായി ുലയാൻ	പറ	േജഷ്ഠാ!	അ 	്േപാകു ത്
അേയാ യുെട	 താത്പര െള	 സംര ി ുവാൻ
േവ ിയാെണ ്	അ ്	ചി ി ു ുേ ാ?	നമു 	്ര ുേപർ ും.
ഒരുമി ്	 േനടാവു 	 െതെ ാെ െയ 	് ആേലാചി 	 േനാ ു.
അ യുെട	ഊ ൽ	 നിയമ ളിലും	 എേ ത്	 കിയാ കതയിലും
സ ാത ിലും.	ഒരാൾ	തനി ായാൽ	അത്	കാര മമാകുെമ ്
അ യ് ്	േതാ ു ുേ ാ"?
രാമൻ	 തല	 കുലു ി.	 "പതി ാലുവർഷം	 കഴി ്,	 ഞാൻ
മട ിവരും	 ഭരതാ.	 ആ	 നിയമ ൾ ്	 സമൂഹ ിെലാരു
പധാനെ 	 ാനമുെ ു	 നിന ും	 സ തിേ ിവരും.	ആ
നിയമം,	ഞാൻ	അനുസരി ാെത	മ വെര	അതനുസരി ുവാൻ
അവെര	 എ െനയാണ്	 പറ ു	 മന ിലാ ുക?	 ഓേരാ
വ ി ും	 നിയമം	 തുലതേയാെട,	 നീതിേയാെടേവണം
ബാധകമാ ുവാൻ.	 അത	് വളെര	 എള മാണ്."	 രാമൻ	 ഭരതെ
ക കളിേല ു	 േനാ ി.	 "അെതാരുപേ ,	 െകാടും	കു വാളിെയ
വധശി യിൽനി ും	 ര െ ടുവാൻ	 സഹായി ാലും,	 നിയമം
ഒരി ലും	ലംഘി െ ടരുത്."
ഭരതനും	 രാമെന	 തിരി 	 േനാ ി.	 അവെ 	 ഭാവം
പിടികി ാ തായിരു ു.



സേഹാദര ാർ	ത ിൽ	സംസാരി ു തു	സീത	ശ ി .	അതത
സുഖകരമായ	കാര മെ ുക േ ാൾ	ചാരുപടിയിൽനിെ ഴുേ ്
രാമെ 	 അടുേ ുെച ു.	 "േസനാധിപൻ	 മഗാസനുമായി
അേ െ ാരു	കുടി ാഴ്ചയു ്"	സീത	പറ ു.

"എെ 	 േചാദ ം	ശരിയാേണാ	എ റിയി .	എ ിലും	 േചാദി െ ,
അ യുെട	 പ ിയും	 ഇവിെട	 േവണെമ ുേ ാ?	അേയാ യുെട
േസനാധിപനായ	മൃഗാസൻ	േചാദി .
അവരുെട	 സകാര മുറിയിേല ാണ്	 രാമനും	 സീതയും
അേ ഹെ 	 ണി ത.്
"ഞ ള െട	 ഇടയിൽ	 രഹസ ം	 ഇ ."	 രാമൻ	 പറ ു.	 എ ും
ഞാൻ	അവേരാടു	 പറയുകയും	 ചർ 	 െച കയും	 െച ം.	അത്
അ യിൽ	നി ും	അവർ	േനരി 	േകൾ െ ."
മൃഗാസൻ	 സീതെയ	 ഗൂഢമായി	 ഒ ുേനാ ി.	 രാമേനാട്
സംസാരി ും	 മുൻപ്	 അയാൾ	 ദീർഘമായി	 ഒ ു	 നിശസി .
"ഇേ ാൾ െ 	അ യ് ്	ചകവർ ിയാകാം."
അേയാ യുെട	 രാജാവു	സപ്തസി ുവിെ 	 ചകവർ ിയായി
സയേമവ	 മാറും.	 രഘുവിെ 	 കാലംമുതൽ	 േകാസലം	 ഭരി ിരു
സൂരവംശ ിെ 	 അവകാശമാണത്.	 സിംഹാസന ിേല ്
രാമെന	 അവേരാഹണം	 െച ാനു 	 പാത,	 മയെ ടു ാെമ ്
വാഗ്ദാനം	െച കയായിരു ു	മൃഗാസൻ.
സീത	െഞ ിേ ായി.	പേ ,	അവളത	് പകടി ി ി .	രാമെ 	മുഖം
ഒ ു	 മ ി.	 െചറിയ	 കു മായി	 മൃഗാസൻ	 കരുതിയ,	 ഭൂമി
ൈകേയ ിന്	 അയാള െട	 സുഹൃ ിെന	 രാമെ 	 ആ
അനുസരി 	് ശി ി താണ്.	 എ ി ം	 തെ 	 മൃഗാസൻ
സഹായി ു ുവേ ാ	 എേ ാർ ാവും	 രാമെ 	 മുഖം
മ ിയെത ്	ൈസനാധിപൻ	െത ി രി .
"ഇേ ാൾ	ഞാന ായി	 െച വാൻ	 േപാകു ത്	ഓർ ുവാൻ
അ 	് ആഗഹി ുെമ ിൽ,	 അ ്	 എേ ാടു	 െചയ്തെതെ ്
മറ ുവാനായി	ഞാൻ	ശമി ാം."	മൃഗാസൻ	പറ ു.
രാമൻ	നി ബ്ദനായിരു ു
"കുമാരാ	 രാമാ	 േനാ ൂ."	 മൃഗാസൻ	 തുടർ ു.	 "നിയമപാലന
േസനയിെല	പരിഷ്കാര ൾ 	്ജന ള െയ	സ്േനഹി ു ു ്.
േധനുകെ 	 വിഷയ ിലാണ്	 കുറ കാലം	 അ ്
ജന ൾ ിടയിൽ	അത	 പിയന ാതായത്.	എ ാൽ,	 മിഥിലയിൽ,
രാവണെന	 അ 	് ജയി േ ാള ായ	 ആ	 പകാശ ിൽ
പഴയെതാെ 	 എ ാവരും	 മറ ു.	 േകാസല ിൽ	 മാതമ



ഭാരതെമ ാടുമു 	സാധാരണ	 ജന ൾ ിടയിൽ	അ ി	 േ ാൾ
അറിയെ ടു ു ്.	 സപ്തസി ുവിെല	 ജന ൾ	 ഏ വും
െവറു ു 	 രാവണെനയാണ്	അ 	് േതാ ി ത.്	അ േയാെടാ ം
അേയാ യിെല	 പഭു ാെര	 ഞാൻ	 െകാ ുവരാം.
സപ്തസി ുവിെല	 പധാന	 രാജ െള ാം	 ഈ	 വിജയിയുെട
ഭാഗേ 	് മാറും.	 നമു 	് അനുകൂലമ ാ ത്	 േകകയവും
അതിെ 	 സാധീന ിലു 	 രാജ ള ം	 മാതമാണ്.	 എ ാൽ,
അവരുെട	 രാജ ുതെ 	 'അനു'	 രാജാവിെ
പിൻഗാമികൾ ിടയിൽ	 അഭിപായവത ാസ ൾ	 നിലവി	 ലു ്.
അത്	നമു ്	എള ിൽ	ചൂഷണം	 െച ാം.	ചുരു ി റ ാൽ
സിംഹാസനം	അ യുേടതാെണ ാണ്	ഞാൻ	പറ ുവ ത.്
"അേ ാൾ	നിയമെ ുറി ്?"	രാമൻ	േചാദി .
"നിയമം?"	 ആേരാ	 അപരിചിതമായ	 ഭാഷ	 സംസാരി തുേപാെല
മൃഗാസൻ	അ ാളിേ ാെട	േനാ ി.
"ഞാൻ	 അസുരാസ്തം	 അയ .	 അതിനാൽ	 എനി ു	 ശി
അനുഭവി ണം"
മൃഗാസൻ	 െപാ ി ിരി .	 "സപ്തസി ുവിെല	 ഭാവി
ചകവർ ിെയ	ശി ി ുവാൻ	ആരാണ്	ൈധരെ ടുക?"
"ഒരുപേ ,	സപ്തസി ുവിെല	ഇേ ാഴെ 	ചകവർ ി."
"ചകവർ ി	 ദശരഥൻ	 അ െയ	 സിംഹാസന ിൽ
വാഴി ുവാൻ	 ആഗഹി ു ു.	 അസംബ മായ	 ഒരു
നാടുകട ലിന്	അേ ഹം	അ െയ	അനുവദി ി ."
രാമെ 	ഭാവം	ഒ ം	മാറിയി .	പേ ,	തെ 	ഭർ ാവ്	ക കൾ
അട േവ,	 അേ ഹം	 വളെര	 അധികം	 അസ നാെണ ്
സീതയ് 	്മന ിലായി.
"കുമാരാ...'	മൃഗാസൻ	വിളി .
രാമൻ	 െവറുെത	 തെ 	 മുഖ 	് തടവിെ ാ 	് മൃഗാസെന
േനാ ി.	 മൃഗാസെ 	 വിരലുകൾ	 താടിയിൽ	 വിശമി .	 "എെ
അ ൻ	 വളെര	ആദരണീയനായ	 ഇ ാകുവിെ 	 പിൻഗാമിയാണ്.
േശഷ്ഠമായേത	അേ ഹം	െച .	അേതേപാെല	ഞാനും."
"കുമാരാ,	ഞാൻ	പറ ത്	അ യ് 	്മനസിലായി ി ."
മൃഗാസെ 	 വാ ുകെള	 മുറി െകാ 	് രാമൻ	 പറ ു.

"േസനാധി	 പൻ	 മൃഗാസ ാ,	 അേ യ് ാണ്	 മന ിലാകാ ത്.
ഞാൻ	 ഇ ാകു	 വിെ 	 പിൻഗാമിയാണ്.	 രഘുവിെ
പിൻഗാമിയാണ്.	 ഞ ള െട	 വംശ ിെ 	 സൽേ രിെന
കള െ ടു ു തിലും	ന ത്	എെ 	കുടുംബം	മരി ു താകും.
"അത്	െവറും	വാ ുകളാണ്."
"അ .	 അെതാരു	 ധർ സംഹിതയാണ്.	 ഞ ൾ	 പി ുടരു
ധർ 	സംഹിത.



േലാകപരിചയമി ാ 	 ഒരു	 കു ിേനാട്
സംസാരി ു തുേപാെല	 മുേ ാ ാ ിരു 	 മൃഗാസൻ	 പറ ു.
"കുമാരാ	 രാമാ.	ഞാൻ	 പറയു തു	 ശ ി ു,	ഈ	 േലാകം	അ ്
ക തിെന ാൾ	കൂടുതൽ	ഞാൻ	ക ിരി ു ു.	ആദരം	എ ത്
ഗ ളിൽ	മാതമാണ്.	യഥാർ 	േലക ിൽ..."

"ന ൾ	 സംസാ	 തെ 	 േസനാധിപാ..."	 ആദരപൂർവം	 എഴുേ ്
ൈകകൾ	കൂ ി	രാമൻ	പറ ു.

"എ ?്"	ൈകേകയി	േചാദി .	"നിന 	്ഉറ േ ാ?"

ദശരഥേനാ,	 അേ ഹ ിെ 	 ഉേദ ാഗ േരാ	 ഇെ ്
ഉറ വരു ി	 മ ര	ൈകേകയിയുെട	 മുറിയിേല ്	കുതിെ ി.
അവള െട	 പരിചാരകരു ്.	 അവർ	 ൈകേകയിേയാട്	 അേ യ ം
കൂറു വരും	 േകകയ ു	 നി ു വരുമാണ്.	 മ ര
പതിവി ാ വിധം	 രാ ിയുെട	 അരികിലിരു ു.
പരിചാരികമാേരാട്	 മുറി	 വി േപാകാനും	 വാതിലട േപാകാനും
മ ര	ആ ാപി .
"എനി ത ്	 ഉറ ി ായിരു ുെവ ിൽ	 ഞാനിവിെട	 വരി ."
ഇരി ിടം	 ശരിയാ ിെ ാ ്	 മ ര	 പറ ു."	 പണം	 എ ാ
വായകള ം	 തുറ ി ും.	 ഓേരാരു ർ ും	 ഓേരാ	 വിലയി ി ്.
രാമെന	 രാജാവാ ി	 വാഴി ു കാര ം	 ചകവർ ി	 നാെള
പഖ ാപി ുവാൻ	 േപാകു ു.	 പി േ ഹം	 തെ
രാ ിമാർെ ാ ം.	 വനവാസ ിന്	 കാ ിേല ്	 േപാകും.
ഇനിമുതൽ	കാ ിെല	കുടിലിലായിരി ും	നിന ും	കഴിേയ ിവരിക
എ ുകൂടി	പറയെ "
ൈകേകയി	 േകാപംെകാ 	് പ കടി െകാ ്	അവരുെട	 േനെര
മുഖം	കന ി 	േനാ ി.
"ഭവതി	 പ ്െഞരി ു തുെകാ ്	 ദ നാശം	 മാതേമ	 ഉ ാകു.
പാേയാഗികമായി	എെ ിലും	െച ാൻ	ആേലാചി ു ുെ ിൽ
അനുകൂലമായ	സമയമാണിേ ാൾ.	 ഇേത	 േപാെല	 ഒരവസരം	 ഇനി
ഒരി ലുമു ാകി "	മ ര	പറ ു.
മ രയുെട	ശബ്ദ ിെല	ഭാവം	ൈകേകയിെയ	േകാപിഷ്ഠയാ ി.
പതികാരം	 വീ തിനുേവ ി	 തെ 	 പണം	 നൽകിയ
അ ുമുതലാണ്	 അവള െട	 െപരുമാ രീതി	 മാറിയത്.	 പേ ,	 ആ
കരു ു 	 വ ാപാരിെയ	 ഇേ ാൾ	തനി 	്ആവശമു ്.	എ ിേല
അവൾ ്	 സംയമനം	 പാലി ുവാനാകു.	 "നീ	 എ ാണ്
നിർേ ശി ു ത്?



"കരാചപയിെല	 യു ിൽനി ും	 ചകവർ ിെയ	 ത ുരാ ി
ര 	 െ ടു ിയേ ാൾ	അേ ഹം	 നൽകിയ	 വാഗ്ദാനെ ുറി
ഒരി ൽ	ഭവതി	സൂചി ി ിെ .'
ൈകേകയി	 തെ 	 ഇരി ിട ിൽ	 ചാരി ിട ുെകാ 	് പ ്
മറ ു	 േപായ	 ഒരു	 വാഗ്ദാനം	 ഓർെ ടു ു.	 തനി 	് ആവശം
വരുെമ 	് അവൾ	 ഒരി ലും	 കരുതാ 	 ഒരു	 കടം,
രാവണനുമായു 	 ആ	 നശി 	 യു ിൽ	 തെ 	 ഒരു	 വിരലു
നഷ്ടമാ ിെ ാ ്,	 ഗുരുതരമായി	 മുറി	 േവ 	 അേ ഹ ിെ
ജീവൻ	അവൾ	ര ി .	േബാധം	െതളി േ ാൾ	ന ി	സൂചകമായി
ദശരഥൻ	 അവൾ 	് ഒരു	 വാഗ്ദാനം	 നൽകിയിരു ു.	 എ ും
േചാദി ാവു 	 ഒരു	 വാഗ്ദാനം.	 അതായത	് ജീവിത ിൽ
എേ ാഴായാലും	 ൈകേകയി ്	 ര 	് ആഗഹ ളാവശെ ടാം.
അത്	എ ായാലും	അേ ഹം	സാധി ി ും.	"ര ു	വര ൾ,	എ ും
എനി ാവശ െ ടാം."അതേ ഹ ിന്	ആദരിേ 	പ .
"രഘുകുൽ	 രീത	്സദാ	ചലീ	ആയി,	 പാൺ	ജാെയ	 പർ	വചൻ	 ന
ജാെയ	"
അേയാധ 	 ഭരി 	 സൂരവംശ ിെ 	 മഹാനായ	 ചകവർ ി
രഘുവിെ 	ഭരണകാല ു ായിരു 	ആപ്തവാക ം	മ ര	െചാ ി.
രഘുവംശ	െമ ും	പി ുടർ 	പാര ര ം;	 പാണൻ	 േപായാലും	ശരി
വാ ു	പാലി ിരി ും	എ താണ്.
"അത്	 സാധി ുകയിെ ്	 പറയുവാൻ	 അേ ഹ ിനാവി "
ക 	 കളിൽ	 ഒരു	 തിള േ ാെട	 ൈകേകയി	 മ ി .	 മ ര
തലയാ ി.
"രാമെന	പതി ാല്	വർഷം	നാടുകട ണം.	രു ദഭഗവാെ 	നിയമ
മനുസരി ാണ്	 ശി ി ു െത 	് െപാതുജന ള െട	 മു ിൽ
െവ 	 പറയുവാൻ	 ഞാനേ ഹേ ാടാവശ െ ടാം."	 ൈകേകയി
പറ ു.
"വളെര	ബു ിപൂർ മായ	കാര ം.	രാമൻ	ജന ൾ ിടയിൽ	സർവ
സ തനാെണ ിലും	 രു ദഭഗവാെ 	 നിയമം	 ലംഘി ുവാൻ
അവരാഗഹി ുകയി ."
"അേ ഹ ിന്	ഭരതെന	കിരീടാവകാശിയാ ി	പഖ ാപിെ 	തീരു"
"വളെര	ഗംഭീരം.	ര ു	വര ൾ	എ ാ	പശ്ന ൾ ും	പരിഹാരം"
"അെത."

വലിയ	 കനാലിെന	ബ ി ി ു 	 പാല ിലൂെട	 കുതിര റ ്
േപാകുേ ാൾ	ആെര ിലും	 തെ 	 പി ുടരു ുേ ാ	എ ു	സീത
തിരി ു	 േനാ ി.	 സ ാസമയെ 	 തണു 	 കാ ിൽനി ും



തെ 	 സംര ി ുവാെന േപാെല	 നീളമു
അംഗവസ്തംെകാ ്	മുഖവും	ശരീരവും	അവൾ	മൂടിയിരു ു.
േകാസല ിെ 	 നിയ ണ ിലു 	 കിഴ ൻ
പേദശ ളിേല 	്ആ	പാത	നീ ുകിട ു.	കുറ ദൂരം	പി ി േ ാൾ
അവൾ	 വീ ും	 തിരി ുേനാ ി.	 പിെ 	 പധാനപാത	 വി ്,
ഇടേ ു	 തിരി 	് േവഗ ിൽ	 വന ിനു ിേല 	് കുതിരെയ
ഓടി .	 ഒരു	 മണി ുറു 	 ദൂരം	അരമണി ുർെകാ 	്അവൾ ്
സ രി ണം.

"എ ാൽ,	ഭവതിയുെട	ഭർ ാവ്	എ ുപറയും?"	നാഗൻ	േചാദി .
സീത	 വന ിെല	 െചറിയ	 ഒരു	 െവളി േദശ ു
നിൽ ുകയായിരു ു.	അവള െട	ൈകകൾ	 ഉറയിെല	 ക ിയുെട
േമലായിരു ു.	കാ 	മൃഗ ളിൽനി ുെമാരു	സംര ണം.
അവളേ ാൾ	 സംസാരി ു 	 ആളിൽനി ും	 അവൾെ ാരു
സംര ണവും	ആവശമി .	അയാൾ	 ഒരു	 മലയപുതനാണ്.	തെ
മൂ 	 േജഷ്ഠെനേ ാെല	 അവൾ	 അയാെള	 വിശസി ു ു.	 ആ
നാഗെ 	വായുെട	 ഭാഗം	ക ിയു 	എ ി	 ഒരു	 െകാ ു	 േപാെല
ഉ ിനി ു.	 അയാള െട	 തല	 െമാ യായിരു ു.	 മുഖ ാെക
മൃദുേരാമ ള ം,	 കാഴ്ചയിൽ	 കഴുകെ 	 മുഖമു 	 ഒരു
മനുഷ െനേ ാെല	േതാ ി .
"ജടായുജീ,"	സീത	ആദരേവാെട	വിളി .	 "എെ 	ഭർ ാവ്	അസാ
ധാരണനായ	 ഒരാളാണ്.	 ആയിര ണ ിനു	 വർഷ ിൽ,
ഒരി ൽമാതം	 ജ െമടു ു 	 ഒരാൾ.	 പേ ,	 അതേ ഹം
തിരി റിയു ിെ താണ്	 ദുഃഖകരം.	 സയം	 നാടുകട ലിലൂെട
താൻ	 െചയ്തത	് ശരിയാെണ 	് മാതമാണ്	 അേ ഹം	 ലളിതമായി
ചി ി ു ത്.	 എ ാൽ	 അ െന	 െച തിലൂെട	 വലിയ
അപകട ിലാണ്	അേ ഹം	സയം	വീണിരി ു ത്.	ന ൾ	നർ ദ
മുറി കട ു 	നിമിഷം	മുതൽ,	എെ 	സംശയം	ശരിയാെണ ിൽ
ആവർ ി 	 ആകമണ െള	 ഞ ൾ	 േനരിേട ി	 വരും.
അേ ഹെ 	െകാ ാനു 	എ ാ	മാർ വും	അവർ	പയ ം."
"എെ 	 സേഹാദരി,	 നീ	 എെ 	 ക ിൽ	 ഒരു	 രാഖി	അണിയി .
നിനേ ാ,	 നീ	 സ്േനഹി ു വർേ ാ	 ഞാൻ
ജീവി ിരി ു ിടേ ാളം	ഒ ും	സംഭവി ി ."	ജടായു	പറ ു.
സീത	പു ിരി .
"എ ാൽ,	എേ ുറി ം	എേ ാടു	ഭവതി	െച വാനാവശെ
കാര െ ുറി ം	 ഭവതിയുെട	 ഭർ ാവിേനാടു	 ഭവതി	 പറയണം.
അേ ഹം	 മലയപുത ാെര	 ഇഷ്ടെ ടുേമാ	 എ ്	 എനി റിയി .



അേ ഹം	 ഇഷ്ടെ ിെ ിൽ	അത്	 െത ാെണ ും	 പറയാനാവി .
മിഥിലയിൽ	 സംഭവി തിെന ുറിേ ാർ ്	 അേ ഹ ിന്	 േദഷ ം
കേ ാം"
"അെത ുറി 	ഉത്ണ്ഠ	േവ .	എെ 	ഭർ ാവിെന	അനുനയി ി
േ കാര ം	ഞാൻ	െചയ്തുെകാ ാം."
"ഭവതി ുറ േ ാ?"
"എനി േ ഹെ 	 ന ായി	 മന ിലാ ുവാൻ	 സാധി ി ്.
വന ിനു ിൽ	 സംര ണം	 ആവശമാെണ ്	 അേ ഹം
മന ിലാ ി .	 ഞ ൾ	 േപാകു ദി ിൽ	 ഏെത ിലും
തര ിലു 	ആകമണം	 ഉ ായാൽ	അത്	 തടയാൻ	 പാക ിൽ
ഞ െള	 നിരീ ി െകാ ്	 ിരമായി	 സംര ണം
നൽകു തിന്	അ യുെട	പടയാളികെള	എനി ാവശമു .്"
ഒരു	ശബ്ദം	 േക തുേപാെല	ജടായുവിനു	 േതാ ി.	അയാൾ	തെ
ക ി	 വലി രിയി ്	 മര ൾ റമു 	 ഇരു ിേല ്
തുറി േനാ ി.	നിമിഷ ൾ ുേശഷം	അയാൾ	ശാ നായി.	തെ
ശ 	സീതയിേല 	്െകാ ുവ ു.
"അവിെട	ഒ ുമി ."	സീത	പറ ു.
"എ ിനാണ്	 ഭവതിയുെട	 ഭർ ാവ്	 ശി ി െ ടാൻ
ശഠി ു ത്?	 അതിെനതിെര	 അേ ഹ ിന്
നിലെകാ ാവു താണ്.	 അസുരാസ്തം	 യഥാർ ിൽ
കൂ നാശ ിന്	 മാതമു 	 ഒരായുധമ .	 അേ ഹം	 വിചാരി ാൽ,
അതിെല	 സാേ തികത ിൽനി ്	അേ ഹ ിന്	 ര 	 െ ടാം."
ജടായു	പറ ു.
"ശി ി െ ടണെമ ്	അേ ഹം	ശഠി ു ത്	നിയമം	അെതാ ു
െകാ 	്മാതമാണ്'
"അേ ഹം	അതയും."	തെ 	വാ ുകൾ	ജടായു	പൂർ മാ ിയി .
എ ാൽ,	അയാൾ	പറയാനുേ ശി െതെ ു	വ മായിരു ു.
"എെ 	 ഭർ ാവ്	 നിഷ്കള നും	 അ മായി	 നിയമെ
പി ുടരു വനുമാെണ ു	 ജന ൾ	 കരുതു ു.	 ഇതുവെര
ക തിൽെവ ്,	 ഏ വും	 മഹാനായ	 േനതാവായി,	 േലാകം
അേ ഹെ 	 കാണു 	 ഒരു	 ദിനം	 വരും.	 എ ാൽ,	 അതുവെര
ജീവി ിരി ുവാനായി	 അേ ഹെ 	 സംര ിേ ത്	 എെ
കടമയാണ്.
ജടായു	പു ിരി .
സീത,	 അടു 	 ആവശം	 ഉ യി േ ാൾ	 അവൾ 	് ജാള ത
േതാ ി.	കാരണം,	അെതാരു	സാർഥമായ	ആവശമായി	അവൾ ്
േതാ ി.	എ ാൽ,	അവൾ 	്ഉറ േവണമായിരു ു.	"പിെ ,	ആ	..."
"േസാമരസം,	 നമു ്	 ശരിയാ ാം.	 എനി ുറ ്,	 അത്
ഭവതി ും	 ഭവതിയുെട	 ഭർ ാവിനും	 ആവശമായിവരും.



പേതകി ം	 പതി ാല്	 സംവ ര ിനുേശഷം	 മട ിവ ു
നി ള െട	ദൗത ം	പൂർ ിയാേ തു േ ാൾ,"
"േസാമരസ ിനുേവ ി	 നി ൾ ്	 ബു ിമുേ ി	 വരിേ ?
അേത ുറി ്..."
ജടായു	െപാ ി ിരി .	"അേത ുറി ്	ആവലാതിെ ട ."
സീത	 പറയാനുേ ശി െത ാം	 പറ ു	 കഴി ു.	 ജടായു
ഒ മു ാവുെമ ്	അവൾ റിയാം.
"വീട്	ത ാലും.	പരശുരാമ	 പഭുവിെ 	വഴിെ ാ ം	േപാകൂ.	എെ
സേഹാദരാ"
"രു ദഭഗവാെനാ ം	േപാകൂ	എെ 	സേഹാദരീ."
സീത	 കുതിര റ ു	 കയറി,	 കുതിരെയ	 ഓടി 	 േപാകുംവെര
ജടായു	 അവിെട	 നി ു.	 അവൾ	 േപാെയ 	് ഉറ ായേ ാൾ
അവൾനി 	ആ	 മ 	്അയാൾ	 െതാ .	അവിെടനി ും	അവള െട
പാദര കൾ	 സ്പർശി 	 മെ ടു ്	 ആദരേവാെട,
െനറുകയിൽവ ്	 ഒരു	 മഹാനായ	 േനതാവിേനാടു 	 ആദരവ്
പകടമാ ി	സൂചകമായി.

"െചറിയ 	 േകാപഭവന ിേലാ..."	 ൈകേകയിെയ
ഉേ ശി െകാ ്	ആ രേ ാെട	രാമൻ	പറ ു.
"അെത."	വസിഷ്ഠൻ	പറ ു.
അടു 	 ദിവസം	 അ ൻ	 സിംഹാസനാേരാഹണം
പഖ ാപി ുെമ 	 വിവരം	 രാമന്	 ലഭി ിരു ു.	 അേ ാൾ
എ ാണുേവ െത ്	 രാമൻ	 തീരുമാനി ി .്	 സിംഹാസനം
േവെ ുവ ്	 പകരം	 ഭരതെന	 രാജാവായി	 വാഴി ും.	 പിെ
വന ിേല ്	അേ ഹം	 േപാകും.	എ ാൽ,	അ െ 	ആ െയ
ജന ള െട	 മു ിൽ	 അനാദരിേ ിവരു തിൽ	 രാമന്
പയാസമു ായിരു ു.
വസിഷ്ഠൻ	 െചറിയ യുെട	 കരുനീ െള ുറി ്	 രാമേനാടു
പറ േ ാൾ	രാമനതിൽ	പയാസം	േതാ ിയി .
ൈകേകയി	 സയം	 േകാപഭവന ിേല ുേപായി.	 േദഷ ിെ
വീ ിേല ്.	 ബഹുഭാരത ം	 നിലനി ിരു തിനാൽ	 നൂ ാ ുകൾ ്
മുൻപ്	രാജെകാ ാര ളിൽ	 ാപി െ 	മുറിയാണ്	േകാപഭവനം.
ഒ ിലധികം	 പ ിമാരു േ ാൾ	 എ ാവർ ുെമാ ം	 സമയം
െചലവിടാൻ	 രാജാവിനു	 സാധി ാെത	 വരിക	 സാഭാവികമാണ്.
ഭർ ാവു	മായി	 േദഷ മു േ ാേഴാ,	അസ തയു േ ാേഴാ	ഒരു
പ ി ്	അനുവദി െ 	 മുറിയാണത്.	അത	് രാജാവിനു 	 ഒരു
അടയാളമാണ്.	 അത	് പരിഹരിേ ത്	 രാജാവിെ 	 കടമയാണ്.



േകാപഭവന ിൽ	 ഒരു	 രാതി റം	കഴിയുവാൻ	തെ 	 പ ിെയ
അനുവദി ു ത്	 ഭർ ാവിെന	 സംബ ി ിടേ ാളം
ശുഭസൂചകമെ 	്വിശസി ിരു ു.
ദശരഥന്	 തെ 	 ദുഃഖിതയായ	 പ ിെയ	 സ ർശി ുക
എ ത ാെത	േവെറ	ഒരു	േപാംവഴിയും	ഇ ായിരു ു.
"അ നുേമൽ	 െചറിയ യുെട	 സാധീനം	 കുറ
കുറ ി െ ിലും	 അ െന	 നിർബ ി ുവാൻ
ഒരാെളെ ാേ 	സാധമാകു.	അത	്െചറിയ യായിരി ും."	രാമൻ
പറ ു.
"നീ	ആഗഹി ുംേപാെല	എ ാം	സതമാകുെമ ്	േതാ ു ു."
"അെത,	 ക ന	 പുറെ ടുവി ാൽ	 ഞാനും	 സീതയും	 ഉടെന
യാതയാകും."
വസിഷ്ഠൻ	മുഖം	ചുളി .	"ല ്മണൻ	നിനെ ാ ം	േപാരു ിേ ?
"	 അവനാഗഹമു ്.	 അതിെ 	 ആവശമുെ 	് എനി ു
േതാ ു ി .	 പ ി	 ഊർ ിളെ ാ ം	 അവൻ	 ഇവിെട
കഴിയുകയാണ്	 േവ ത.്	 അവെളാരു	 ദുർ ലയായ	 കു ിയാണ്.
കടു 	വനജീവിതം	ന ൾ	അവളിൽ	അടിേ ി കൂടാ."
അത്	ശരിയാെണ 	ഭാവ ിൽ	വസിഷ്ഠൻ	തല	കുലു ി.	പിെ
വളെര	 ആ ാർ തേയാെട	 പറ ു.	 "അടു 	 പതി ാലു
സംവ രം	 നിന ുേവ ി	 കളെമാരു ുവാനായി	 ഞാൻ
പയ ി ും."
തെ 	ഗുരുവിെന	േനാ ി	രാമൻ	പു ിരി .
"നിെ 	ജീവിതനിേയാഗം	ഓർ ുക.	ആെരെ ാെ 	പറ ാലും,
അടു 	വിഷ്ണുവാകും	നീ.	ന ുെട	േദശ ിെ 	ചരിതം	നിന ു
മാ ിെയഴുതാനു ്.	ആ	 ല ിനുേവ ി	 ഞാൻ	 ശമി ും.	 നീ
മട ി	 വരുേ ാൾ	 അതിനായി	 ഞ ൾ	 തയാറായിരി ുകയും.
എ ാൽ,	നീ	ജീവി ിരി ുെമ 	്നീ	ഉറ 	്വരു ണം."
"എനി ാവു 	രീതിയിൽ	ഞാനതിനു	ശമി ും"



ഇരുപ ിെയ ്

പരിചാരകരുെട	 സഹായേ ാെട	 ദശരഥൻ	 പ ിൽനി ും
താെഴ	ഇറ ി,	േകാപഭവന ിേല ്	മുട ി	നട ു.	നൂറുവയ
ആെളേ ാെല	 അേ ഹം	 കാണെ .	 കുറ 	 ദിവസ ളായി
അേ ഹം	 കടു 	 മാനസിക	 പിരിമുറു ിലായിരു ു.
ചാരുകസാരയിൽ	 ഇരു തിനു	 േശഷം	 ആംഗ ം	 കാണി ്
പരിചാരകെര	പറ യ .
ദശരഥൻ	ൈകേകയിെയ	രൂ മായി	 േനാ ി.	അേ ഹം	വ തറി
യാ 	ഭാവ ിൽ	മുറിയിെല	ഒരു	ദിവാനിൽ,	അഴി ി 	മുടിയുമായി
അണിെ ാരു ാെതയും	 ആഭര ളണിയാെതയും	 അവർ
ഇരു ു.	 അംഗവസ്തം	 നില 	് കിട ിരു ു.	 െവള 	 മു ും
റൗ യുമാണ്	ധരി ിരു ത്.	ഉ ിൽ	േകാപം	എരിയുേ ാഴും	പുറെമ
ശാ മായ	 ഭാവ	 മായിരു ു.	അവരുെട	സഭാവം	 ദശരഥന്	ന ായി
അറിയാം.	 സംഭവി	 ുവാൻ	 േപാകു 	 കാര ം	 അവേരാടു
പറയാനാകിെ ും	അേ ഹ ിനറിയാം.
"പറയു."	ദശരഥൻ	ആവശെ .
ദുഃഖം	 നിറ 	 ക കേളാെട	 ൈകേകയി	 ദശരഥെന	 േനാ ി.

"എെ 	അ ്	ഇേ ാൾ	ഒ ം	 സ്േനഹി ു ി .	എ ാൽ	 ദശരഥാ,
ഞാന െയ	ഇെ ാഴും	സ്േനഹി ു ു."
"ഓ..എെ 	 നീ	 സ്േനഹി ു ത്	 എനി റിയാം,	 എ ാൽ
നിെ യാണ്	നീ	കൂടുതൽ	സ്േനഹി ു ത.്"
"അ ും	അതിൽനി ു	വത സ്തനാേണാ?	സാർ തെയ ുറി ്
എെ 	പഠി ി ുകയാേണാ?	ൈകേകയി	കർ ശമായി	പറ ു.
ദശരഥൻ	വസനേ ാെട	പു ിരി .	"ശരി.."
അവേഹളനം	 േനരി 	 ഒരു	 സ്തീയുെട	 േകാപേ ാെട	ൈകേകയി
ആെക	പുക ു.



"എെ 	 പ ിമാരിേല വും	 സമർ 	 നീയാണ്.	 ഒരു
േയാ ാവുമായു 	 ഏ മു ൽേപാെല	 നീയുമായു
വാക്പയ കെള ാം	ഞാനാസദി ിരു ു.	 േചാരേപാലും	ചി ുവാൻ
േശഷിയു 	 ആ	 കേഠാരമായ	 വാ ുകെള	 വ ാെത
നഷ്ടെ തുേപാെല	എനി ു	േതാ ു ു."
"അ യുെടേമൽ,	വാള െകാ ും	ഞാൻ	േചാര	വരു ാം."
ദശരഥൻ	െപാ ി ിരി െകാ ്	പറ ു.	"എനി റിയാം."
ദിവാനിേല ്	 ചാരി ിട 	സയം	 നിയ ി ാൻ	 തെ 	 ശാസം
പതുെ 	 ആ ുകയായിരു ു	 ൈകേകയി.	 അവൾേ 	 മുറിവ്
പകടമായിരു ു.	 "എെ 	 ജീവിതം	 ഞാൻ	 നി ൾ ്	 സമർ ി .
അതിനു	 േവ ി	 മരണ ിനടു ുവെര	ഞാൻ	 േപായി.	 നി ള െട
ജീവൻ	ര ി ുവാനു 	 ശമ ിൽ	എെ 	രൂപംേപാലും	എനി ു
നഷ്ടെ .	 നി ള െട	 െപാേ ാമനയായ	 ആ	 രാമെനേ ാെല
െപാതുസദ ിൽ	ഒരി ൽേ ാലും	നി െള	ഞാനപമാനി ി ി "
"രാമൻ	ഒരി ൽ	േപാലും...."
"അവൻ	 െചയ്തു.	 ഇേ ാൾ."	 ദശരഥെ 	 വാ ുകെള	 ഖ ി
ൈകേകയി	 പറ ു.	 "അവൻ	 നാെള	 അ യുെട	 ക ന
അനുസരി ുകയിെ ്	 അ യ് റിയാം.	 അവൻ	 അ െയ
അനാദരി ും.	ഭരതൻ	ഒരി ലും..."
"ഭരതനും	രാമനുമിടയിൽനി ്	ഒരു	െതരെ ടു 	നട ുകയ
ഞാൻ.	 അവർ ിടയിൽ	 ഒരു	 പശ്നമിെ ു	 നിന റിയാം."
ഇടയ് ു	കയറി	ദശരഥൻ	പറ ു.
"രാമനും	ഭരതനും	ത ില ,	രാമനും	എനി ുമിടയിലാണ്	 പശ്നം.
അവൻ	 നി ൾ ുേവ ി	 എ ാണ്	 െചയ്തി ത്?	 നി ള െട
ജീവൻ	അവൻ	ഒരി ൽ	ര ി .	വർഷ ളായി	ഞാൻ	നി ള െട
ജീവൻ	 ര ി ു ു ്.	 എെ 	 ത ാഗ ൾെ ാ,	 തീെര
വിലയിേ ?"	 ൈകേകയി	 മുേ ാ 	് ആ ുെകാ ്
ശബ്ദമുയർ ി റ ു.
ൈകേകയി	 നട ു 	 ൈവകാരിക	 ഭീഷണി ു	 വഴ ുവാൻ
ദശരഥൻ	വിസ തി ്	മൗനമായിരു ു.
നി േയാെട	 ൈകേകയി	 െപാ ി ിരി .	 "തിരി യി ാൻ
വാദ ൾ	 ഇ ാതാകുേ ാൾ	 നി ബ്ദനാകുക	 എ ത്	 നി ള െട
ശീലമാണേ ാ"
"എനി ്	ഉ രമു ്.	എ ാൽ	നിന തിഷ്ടെ ടി ."
കാർ ശ േ ാെട	ൈകേകയി	െപാ ി ിരി .	 "ജീവിതം	മുഴുവനും
എനി ിഷ്ടമി ാ െതാെ 	 ഞാൻ	 സഹി .	 അ െ
പരിഹാസ ൾ	 ഞാൻ	 സഹി .	 നി ള െട	 സാർ ത	 ഞാൻ
സഹി .	എേ ാടു 	എെ 	മകെ 	അവ 	അനുഭവി ്	ഞാൻ
ജീവി .	ഇത്	കുറ 	വാ ുകളെ .	അെതനി 	്സഹി ാവു െത



ഉ .	പറയു...	"
"രാമൻ	എനി ്	അമരത ം	വാഗ്ദാനം	െച ു."
ൈകേകയി	 ആെക	 ആശയ ുഴ ിലായി.	 അതവരിൽ
പത ിൽ	 കാണാമായിരു ു.	 രാജഗുരു	 വസിഷ്ഠേനാട്
േഘാരേഘാരം	 ആവർ ി 	 സംസാരി ്	 ൈദവ ൾ ു 	 ആ
ഐതിഹാസിക	 പാനീയം,	 േസാമരസം	 വലിയ	അളവിൽ	 ദശരഥനു
നൽകാൻ	അവൾ ു	സാധി ി ്.	അത്	ആയു ിെ 	ൈദർഘ ം
വർ ി ി ും.	എ ാൽ,	 നിർഭാഗ ം;	എേ ാ	 ചില	 കാരണ ളാൽ
ദശരഥനിൽ	 വലിയ	 അദ്ഭുതെമാ ും	 സൃഷ്ടി ുവാൻ	 അതിന്
സാധി ി .
ദശരഥൻ	 വിശദീകരി ,	 "ശരീര ിെ 	 അമരതമ .	 എെ
േപരിെ 	അമരതെ ുറി ാണ്	ഞാനിേ ാൾ	സംസാരി ു ത.്
എെ 	 ജീവിതവും	 എെ 	 കഴിവുകള ം	 െവറുെത
പാഴാ ുകയായിരു ു	 ഞാെന ്	 എനി റിയാം.	 മഹാ ാരായ
എെ 	 പിതാമഹ ാരുമായി	 ജന ൾ,	 എെ 	 താരതമ െ ടു ി
ഗുണ ിൽ	ഞാനവെര ാൾ	പുറകിലാെണ ു	കെ ി.	പേ ,
രാമൻ...	അവൻ	ഇ ുവെര	 ഉ ായതിൽ	 െവേ വും	 മഹാനാകും.
അവെനെ 	 േപർ	 വീെ ടു ും.	 ഇനി	 വരാനിരി ു 	 കാല ്
ഞാൻ	 രാമെ 	 പിതാവായി	 അറിയെ ടും.	 രാമെ
മഹ െമെ യും	 മഹാനാ ും.	 രാവണെന	 അവൻ	 ഇേ ാേഴ
പരാജയെ ടു ി ഴി ു..."
ൈകേകയി	 െപാ ി ിരി .	 "വി ി ം,	അത	് െവറും	 ഭാഗ മാണ്.
ഗുരു	 വിശ ാമി തൻ	 അ ്	 അസുരാസ്തവുമായി	 അവിെട
ഉ ായിരു ത്	െകാ ു	മാതമായിരു ു	അത്	നട ത്."
"അെത;	 അവൻ	 ഭാഗവാനാണ്.	 അതിനർഥം	 ൈദവ ളവന്
അനുകൂലമാെണ ാണ്."
ഇഷ്ടമ ാ 	 മ ിൽ	 ൈകേകയി	 അേ ഹെ 	 േനാ ി.	 ഈ
സംസാരം	എവിെടയുെമ ാൻ	േപാകു ിെ ്	അവൾ ു	േതാ ി.
"എ ാം	 നശി െ !	 നമു ്	 ഇതിവിെട	അവസാനി ി ാം.	എെ
നി ൾ ്	ത ി ളയാനാകി ."
ദശരഥൻ	 പിേ ാ 	 ചാരിയിരു ുെകാ ്	 വസനേ ാെട
പു ിരി .	 "ന ുെട	 സംഭാഷണ ൾ	 ഞാനാസദി
തുട ിയേ ാൾ െ ."
"എനിെ െ 	ര ു	വര ൾ	േവണം."
"അവ	 ര ും?"	അതിശയേ ാെട	 ദശരഥൻ	 േചാദി .	അതിൽ
ഒേ 	േചാദി ു	എ 	്അേ ഹം	പതീ ി ിരു ു.
"സപ്തസി ുവിൽനി ും	 രാമെന	 പതി ാല്	വർഷേ 	് നാട്
കട ണം.	 അവൻ	 രു ദഭഗവാെ 	 നിയമം
ലംഘി തിനാലാണ ിെന	 െച െത 	് നി ൾ	 സദ ിൽ



പഖ ാപി ണം.	 അതിനു	 നി െള	 ആള കൾ	 പുകഴ് ും.
വായുപുത ാർ	േപാലും	നി െള	അഭിന ി ും."
"അെത	എെ 	അഭിമാനെ ുറി 	്നീ	എ ുമാതം	 ഉത്കണ്ഠ
െ ടു ു	എ 	്എനി റിയാം."	പു േ ാെട	ദശരഥൻ	പറ ു.
"പ ിെ ു	പറയാൻ	നി ൾ ്	കഴിയി ."
ദശരഥൻ	ദീർഘമായി	നിശസി .	"ര ാമെ 	ആവശം?"
"ഭരതെന	കിരീടാവകാശിയായി	നി ൾ	പഖ ാപി ണം."
ദശരഥൻ	 െഞ ിേ ായി.	അത്	അപതീ ിതമായിരു ു.	അതിൽ
താൻ	കുരു ുെമ ്	വ മായി.	അേ ഹം	െമെ 	ശാസെമടു ി
പറ ു.	 "നാടുകട െ ടു 	 സമയ ്	 രാമൻ	 വധി െ ാൽ
ജന ൾ	നിെ 	പി ി ീ ും."
"രാജകീയര ം	ഞാൻ	ചി ി ുെമ 	്നി ൾ	കരുതു ുേ ാ?
അതും	രഘുവിെ 	ര ം."	ൈകേകയി	ഭയപരവശയായി	ഉ ിൽ
േചാദി .
"അെത,	 നീ	 െച െമ ു	ഞാൻ	 കരുതു ു.	എ ാൽ,	 ഭരതനത്
െച ിെ 	്എനി റിയാം.	 നിെ ുറി 	്ഞാനവന്	 മു റിയി
നൽകും."
"നി ൾ ിഷ്ടമു ത്	െച .	എെ 	ര ു	വര െളയും	നി ൾ
ആദരി ണം."
കടു 	 േകാപ ാൽ	 ദശരഥൻ	 ൈകേകയിെയ
തുറി േനാ ിയി 	് െപെ 	് വാതിലിനടുേ ു	 നട ു.
"ആരവിെട...?"
ദശരഥെ 	പരിചാരകേരാെടാ ം	നാല്	ഭട ാർ	കുതിെ ി.
"എെ 	 പ ്	 െകാ ുവരാൻ	 പറയു."	 പരുഷമായി	 ദശരഥൻ
ക ി .
"ഉ രവ്	ത ുരാെന."	പരിചാരകർ	അതിേവഗ ിൽ	േപായി.
അവർ	 തനി ായേ ാൾ	 ദശരഥൻ	 പറ ു.	 "നിന ിനി
േകാപഭവനം	 ഉേപ ി ാം.	 നിെ 	 ര ു	 വര ള ം	 നിന ു
ലഭി ും.	പേ ,	ഞാൻ	നിെ 	താ ീതു	 െച ു.	 രാമെനതിെര
എെ ിലും	നീ	െചയ്താൽ	നിെ 	ഞാൻ..."
"നി ള െട	അരുമ	 രാമെന	ഞാൻ	 ഒ ും	 െച ി ."	ൈകേകയി
ഉ ിൽ	പറ ു.

ര ാംയാമ ിെല	 ര ാംമണി ുറിൽ	 രാജസദ 	് ഉണർ ു.
ീണിതനും	 അസ ുഷ്ടനുമാെണ ിലും	 അ േ ാെടയാണ്

സിംഹാസന ിൽ	 ദശരഥൻ	 ഇരു ത്.	 രാ ിമാരിൽ	 ആരും
സ ിഹിതരായിരു ി .	 രാജഗുരു	 വസിഷ്ഠൻ,	 ചകവർ ിയുെട



സിംഹാസന ിനു	 വലതുഭാഗ ുതെ 	 ഇരി ു ു ായിരു ു.
ആ	 വിശാലമായ	 രാജസദ ിന്	 താ ാൻ	 സാധി ു തിലധികം
ജന ൾ	 അവിെട	 സ ിഹിതരായിരു ു.	 പഭു ാരും
സാധാരണ ാരും	അതിലു ായിരു ു.
ആ	 പഭാത ിൽ	അവിെട	എേ ാ	സംഭവി ു ു ്	എ ാെത
അെത ാെണ ്	 ആർ ും	 അറിവു ായിരു ി .	 രാവണെന
േതാൽപി തിന്,	 രാമെന	ശി ി ു െത ിെന 	്അവർ ്	 ഒ ം
പിടികി ി ായിരു ു.	 തെ 	 ജനനസമയം	 മുതലു 	 കള ം
മായ് 	 കള ്	 അേയാ യുെട	 പൗഢി	 തിരിെക ിടി തിൽ
കിരീടാവകാശിയായ	 രാജകുമാരൻ	 വാസ്തവ ിൽ
അഭിന നമാണ്	അർഹി ു ത.്
"നി ബ്ദരാകുക"	െകാ ാരം	േഘാഷകൻ	അറിയി .
തെ 	 പുതനിൽനി ും	 ആദരവ്	 പതീ ിെ േപാെല
കഠിനമായ	 ഹൃദയഭാരേ ാെട	 ദശരഥൻ	 സിംഹാസന ിലിരു ു.
രാജസദ ിനു	 നടുവിൽനി 	 രാമെന	 എ ാവർ ും
കാണാമായിരു ു.	 സിംഹരൂപം	 െകാ ിയ	 ഇരി ിട ിെല
ൈക ിടിയിേല 	്ബലമായി	പിടി ്	ചകവർ ി	െമെ 	ഒ ു	ചുമ .
തെ 	 മന ിെന	 കരു ു താ ാനാവശമായ	 ശ ി
അതിൽനി 	്കി തുേപാെല,	തെ 	പിടി ം	അേ ഹം	മുറു ി.
വികാര ൾ 	്കീഴട ുംേപാെല	തെ 	ക കൾ	അട .
'അ െന	 െച ത്	 അനാദരം	 നിറ 	 പവൃ ിയാെണ ു
കരുതു 	ഒരാെള	എ െനയാണ്	നി ൾ	ര ി ുക'
ധർ നിഷ്ഠയിൽ	ഉ നായ	മകെ 	ക കളിേല ്	ദശരഥൻ
സൂ ി 	 േനാ ി.	 "രു ദഭഗവാെ 	നിയമം	ലംഘി െ ിരി ു ു.
അതിൽനി ും	 കുറ 	 ന 	 ഉ ായി.	 കാരണം	 രാവണെ
അംഗര ക	 േസന	 നശി ി െ .	 എ ാ	 വിധ ിലുമു ായ
തെ 	മുറിവുകൾ	ല യിലിരു ു	ന ുകയാണവൻ."
സദസർ	ഉ ിൽ	ആ ാദാരവം	മുഴ ി.	എ ാവരും	രാവണെന
െവറു ിരു ു.
"എെ 	 പിയപുതൻ	 രാമൻ,	 അവെ പ ി,	 രാജകുമാരി
സീതയുെട	രാജ മായ	മിഥിലെയ,	ഉ ൂലനാശ ിൽനി ും	ര ി ."
ആൾ ു ം	വീ ും	ആരവം	 മുഴ ി.	എ ാൽ	പഴയതിെന ാൾ
ശബ്ദം	 കുറ ിരു ു.	 കുറ 	 േപർെ 	 സീതെയ	 അറിയൂ.
ആ ീയ	 മായി	 വളെര	 ഉയർ െത ിലും	 ശ ികുറ
മിഥിലയിൽനി ും	 എ ിനാണ്	 കിരീടാവകാശിയായ	 രാജകുമാരൻ
ഒരു	 ബ ിന്	 ത ാറായെത ്	 അധികം	 േപർ ും
മന ിലായിരു ി .
സംഭാഷണം	 തുടരേവ	 ദശരഥെ 	 ശബ്ദം
വിറയ് ു ു ായിരു ു	 "പേ ,	 നിയമം	 ലംഘി െ ിരി ു ു.



രു ദഭഗവാെ 	 വാ ുകൾ	 ആദരി െ ടണം.	 അേ ഹ ിെ
േഗാതമായ	 വായുപുത ാർ	 രാമെന	 ശി ി ുവാൻ	 ഇതുവെര
ആവശെ ി ി .	 എ ാൽ,	 ശരിയായകാര ം	 െച തിൽനി ും
അത്	രഘുവംശജെര	പി ിരി ി ുകയി ."
സദ ിൽ	 നി ബ്ദത	 നിറ ു.	 രാജാവ്	 ഇനി	 പറയുവാൻ
േപാകു 	േതാർ ്	ഭയ ാേടാെട	അവർ	ശ ി	സംഭരി നി ു.
അവൻ	 െചയ്ത	 െത ിനു 	 ശി 	 രാമൻ	 സ ീകരി കഴി ു.
പതി ാല്	വർഷേ ു	സപ്തസി ുവിൽനി ും	അവെന	ഞാൻ
ബഹിഷ്കൃതനാ ു തിനാൽ	 അവൻ	 അേയാ യിൽനി ും
േപാകും.	 പിഴയുെട	 അ ിയിൽ	 സയം	 ശു ീകരി തിനുേശഷം
അവൻ	 മട ി	 വരും.	 അവൻ	 രു ദഭഗവാെ 	 യഥാർ
അനുയായിയാണ്	അവെന	ആദരി	 ുക."
പഭു ാരുെട	െഞ ലും	സാധാരണ ാരുെട	ആകുലതയും	േചർ
െ ാരു	മുറവിളി	അ രീ ിൽ	ഉയർ ു.
തെ 	 ൈകകൾ	 ഉയർ ി	 സദ ിെന	 ദശരഥൻ	 ശാ മാ ി.

"എെ 	 മെ ാരു	 പിയപുതനായ	 ഭരതനാകും	 ഇനി	 മുതൽ
അേയാ യുെട,	 േകാസലരാജ ിെ ,	 സപ്തസി ുവിെ
കിരീടാവകാശി."
നി ബ്ദത.	സദ ിെല	അ രീ ം	ദുഃഖഭരിതമായി	മാറി.
രാമൻ	ഔപചാരികമായി	 നമസ്േത	 പറയുവാൻ	ൈകകൾ	 കു ി.
എ ി ്	 ഉ ിൽ	 വ മായി	 പറ ു	 തുട ി.	 "പിതാേവ,	 ഇ ്
അ യുെട	വിേവക ിലും	നീതിയിലും	സർ ു 	ഈശര ാർ
േപാലും	വിസ്മയി ിരി ു ു."
സാധാരണ ാരിൽ	 പലരും	അേ ാേഴ ും	 കരയുവാൻ	 തുട ി
യിരു ു.
"അ ാ,	 മഹ ായ	 സൂരവംശജൻ,	 ഇ ാകുവിെ
സുവർണാ ാവ്,	സയം	അ യിൽ	ശ മായി	ജീവി ു ു.	 ഒരു
ദിവസ ിനകം	 സീതയും	 ഞാനും	 അേയാ യിൽനി ും
യാതയാകും."	രാമൻ	ഉറെ 	പറ ു.
മുറിയുെട	അ െ 	 മൂലയിൽ	 ഒരു	തുണിനുപി ിലായി	 ഒതു ി,
െപാ മു 	 ഒരാൾ	 നി ിരു ു.	 അയാൾ	 ന ായി
െവള ി ായിരു ു.	 െവ മു ും	അംഗവസ്തവുമാണ്	അയാൾ
ധരി ിരു ത്.	അയാള െട	വള 	 മു ും	നീ 	താടിയും	 മീശയും
കാഴ്ചയിൽ	 പേതകത	േതാ ി ി .	രാമെ 	വാ ുകൾ	േകൾേ
അയാള െട	േശാഷി 	മുഖ ്	ഒരു	പു ിരി	വിടർ ു.
'വസിഷ്ഠഗുരു	െതരെ ടു ത്	ന ായി .്'



"ചകവർ ിയുെട	െപരുമാ ം	എെ 	അതിശയി ി ."	രാജഗുരു
വസിഷ്ഠെ 	സകാര 	മുറിയിൽ	ഇരി ുകയായിരു ു	ആ	െവള
മനുഷൻ.	 തനി ത	 സുഖമായി	 േതാ ാ 	 മു ്
േനെരയാ ിെ ാ 	്അേ ഹം	പറ ു.
"യഥാർ 	അംഗീകാരം	ആർ ാെണ 	് മറ ."	 വസിഷ്ഠൻ
പറ ു.
"അെത,	ഞാൻ	പറ ത,്	തിരെ ടു ത	്വളെര	ന ായി."
"നീ	നിെ 	ഭാഗം	പവർ ി ുേമാ?"
െവള 	 നിറമു 	 ആൾ	 ദീർഘമായി	 നിശസി .	 "	 ഗുരുജീ,
ഒരുപാട്	 ആഴ ിലിടെപടാൻ	 നമു ്	 സാധമെ ്
അേ റിയാം.	 അത്	 ന ള 	 തീരുമാനി ുക.	 എ ാൽ,
ന െളെ ാ ു	െച ാൻ	സാധി ു തു	മുഴുവൻ	ന ൾ	െച ം.
അത്	 ന ള െട	 വാഗ്ദാനമാണ്.	 അത്	 നാം	 ലംഘി ിെ ്
അേ റിയാം."
വസിഷ്ഠൻ	തലയാ ി.	 "എെ 	സുഹൃേ 	ന ി.	അതേയ	എനി
പറയാനു .	രു ദഭഗവാന്	സസ്തി,	പരശുരാമ	ഭഗവാന്	സസ്തി."

ഭരതെ 	 ാനാേരാഹണം	 പഖ ാപി 	 ഉടെന,	 രാമെ യും
സീതയുെടയും	 മുറിയിേല ്	 ഭരതൻ	 നട ു.
മരേ ാലുെകാ ു ാ ിയ	സ ാസിമാരുെട	വസ്ത ൾ	അവർ
അണി ിരു ു.	അത്	ഭരതെ 	ദുഃഖ ിലാഴ് ി.
"വനവാസികെളേ ാെല	 ഞ ൾ	 വസ്തം	 ധരി താണു	 ഭരതാ."
സീത	പറ ു.
അവെ 	 ക കൾ	 നിറ ു.	 അവൻ	 രാമെന	 േനാ ി
തലകുലു ി.	 "ഏ ാ,	അ െയ	അഭിന ി 	ക ടി േണാ	അേതാ
അ 	് കുറ കൂടി	 ചി ി ണെമ ു	 പറയണേമാ	 എ ,്
എനി റിയി ."
"നീ	 അെതാ ും	 ആേലാചി .	 എെ 	 ആലിംഗനം	 െചയ്ത്
ഞ ൾ 	്ന ത	്ആശംസി ു"	രാമൻ	പു ിരിേയാെട	പറ ു.
ഭരതൻ	 അവെ 	 സേഹാദരെന	 െക ി ിടി .	 അവെ
ക കളിൽ	 നി ും	ക ീർ	 ഒഴുകിെ ാ ിരു ു.	 രാമൻ	അവെന
മുറുെക	പിടി .
"വിഷമി .	 കഷ്ട ാടിെ 	 ഫലം	 മാധുര മു തായിരി ും.
കൂടുതൽ	 കാര േബാധവുമായി	 ഞാൻ	 മട ിെയ ുെമ ്
നിന ുറ 	നല്കു ു."	രാമൻ	പറ ു.
ഭരതൻ	 െമെ 	 ഒ ു	 ചിരി .	 ഞാൻ	 പറയു തു
മനസിലാ ിയിെ ിൽ	 ഞാൻ	 അ േയാട്



സംസാരി ാെതയാകും."
"അനുജാ,	 ന ായി	 ഭരി ു..."	 രാമൻ	 െപാ ി ിരി െകാ ്
പറ ു.
സാത േ ാടു 	 ഭരതെ 	 പേതക	 പധാന മാകും
അേയാ യിെല	 പൗര ാർ ു	 കൂടുതൽ	 േചരുകെയ ്	 ചിലർ,
പേതകി ം	സപ്തസി ുവിലു വർ	വിശസി ിരു ു.
"എനി തിേനാട്	ആഗഹമിെ ്	ഞാൻ	ക ം	പറയി .	പേ
ഈ	രീതിയില 	...ഈ	രീതിയിേലയ 	..."	ഭരതൻ	പറ ു.
രാമൻ	ഭരതെ 	കരു ു 	േതാള കളിൽ	തെ 	ൈകകൾ	വ .

"നീ	ഭംഗിയായി	ഭരി ും.	എനി റിയാമത്.	ന ുെട	പിതാമഹ ാരിൽ
അഭിമാനം	േതാ ി ണം."
"ന ുെട	പിതാമഹാ ാെര ്	ചി ി ുെമ 	്എനി റിേയ ."
"എ ിെല	എ ിൽ	അഭിമാനമു ാകൂ."രാമൻ	പറ ു.
ഭരതെ 	 മുഖം	 വാടി.	 വീ ും	 ക നീർ	 ഒഴുകി.	അവൻ	 വീ ും
സേഹാദരെന	ആലിംഗനം	 െചയ്തുെകാ 	്കുറ േനരം	അ െന
നി ു.	ആ	 നി ിൽ	 രാമൻ	 തെ 	 സാഭാവിക	 നില	 വീെ ടു ു.
അവനറിയാം	തെ 	സേഹാദരന്	ഒരു	താ 	്ആവശമാെണ ്.
പിേ ാ 	 മാറി	 തെ 	 ക കൾ	 തുട െകാ ്	 തല	 കുലു ി
ഭരതൻ	സീതയുെട	േനെര	തിരി ു	പറ ു.	"എെ 	സേഹാദരെന
േനാ േണ	 ഏട ി.	 ഈ	 േലാകം	 അസാ ാർഗികതെകാ ്
നിറ താെണ ്	അേ ഹ ിനറിയി ."
"അേ ഹ ിനറിയാം,	 പേ ,	 കാര ൾ ്	 മാ ംവരു ാൻ
ഇെ ാഴും	 ശമി ുകയാണേ ഹം."	 സീത	 പു ിരി െകാ ്
പറ ു.
ഭരതൻ	ഒ ു	ദീർഘമായി	നിശസി .	ഒരു	ആശയം	ഉദി േപാെല
അവൻ	രാമനുേനെര	തിരി ു."	എനി ്	അ യുെട	പാദുക ൾ
തരു	േജഷ്ഠാ'
തെ 	 പാദ ിെല	 ലളിതമായ	 സ ാസിമാരുെട	 പാദര കെള
േനാ ി	രാമൻ	മുഖം	ചുളി .
"ഇത .	അ യുെട	രാജകീയ	പാദുക ൾ."ഭരതൻ	പറ ു.
"എ ിനാണ്?"
"അെതനി ്	േവണം	േജഷ്ഠാ."
രാമൻ	 താൻ	 ഉേപ ി 	 രാജകീയ	 വസ്ത ൾ	 വ ിരി ു
കിട യുെട	 വശേ ു	 നട ു.	 തറയിൽ	 സർ നിറമു 	 ഒരു
േജാടി	 പാദര കള ായിരു ു.	 അതിെ 	 അരികുകൾ
ചിത ണികൾ	 െകാ ്	അലംകൃതമായിരു ു.	 രാമൻ	അെതടു ്
ഭരതനു	നൽകി.
"ഇതുെകാ ്	 എ ു	 െച വാൻ	 േപാകു ു.	 ഭരതാ."	 രാമൻ
േചാദി .



"എനി ്	 പകരം	 ഇവെയ	 ഞാൻ	 സിംഹാസന ിൽ	 വയ് ും"
ഭരതൻ	പറ ു.
ആ	വാ ുകളിെല	ധനി,	രാമനും,	സീതയ് ും	മന ിലായി.	ആ
ഒരു	 പവൃ ിയിലൂെട	 രാമൻ	 തെ യായിരി ും	 അേയാ യുെട
രാജാെവ ും	തെ 	േജഷ്ഠെ 	അസാ ിധ ിൽ	താെനാരു	േമൽ
േനാ ാരൻ	 മാതമാെണ ും	 വളെര	 കൃത മായി	 ഭരതൻ
പസ്താവി 	കഴി ു.	അേയാ യിെല	 രാജാവിെന	 െകാ ാനു
ഏത്	 ശമ ള ം	 സപ്തസി ുവിെല	 ചകവർ ിയുെട
ഉ ഗേകാപെ 	 ണി 	 വരു ും.	 അത്	 സപ്തസി ുവിെല
നിരവധി	 രാജ ള മായി ാ ിയ	 ഉട ടിയാണ്.	 ഉട ടി പകാരം
രാജാ ാെരയും	 കിരീടാവകാശി	 കളായ	 രാജകുമാര ാെരയും
യു ിേലാ	 തുറ 	 ഏ മു ലുകളിേലാ	 അ ാെത	 െകാ ത്
േമാശം	കർ മാണ്.	ഭരതെ 	പവൃ ി,	അവെ 	അധികാരേ യും
ശ ിേയയും	ബാധി ുെമ ിലും	രാമനത	്ഒരു	ര ാകവചമാണ്.
രാമൻ	ഭരതെന	വീ ും	ആേ ഷി .	"എെ 	സേഹാദരാ..."

"ല ്മണാ,	ഞാൻ	നിേ ാടു	പറ ിേ ."	സീത	പറ ു.
രാമെ യും	 സീതയുെടയും	 സ ീകരണമുറിയിൽ	 ല ്മണൻ
അേ ാെഴ ിയെതയു .	 തെ 	 മൂ 	 സേഹാദരനും	 സേഹാദര
പ ിയും	 ധരി ിരു തുേപാെലയു 	 വസ്തമാണ്	 അവനും
ധരി ിരു ത്.	വന	വാസ ിനു	േപാകു 	സന ാസിയുെട	േവഷം.
തെ 	 ക കളിെല	 ഉറ 	 തീരുമാന ിെ 	 തിള വുമായി
ല ്മണൻ	സീതെയ	അ ര ി .	"ഞാനും	വരു ു	ഏട ി"
"ല ്മണാ?"	രാമൻ	അേപ ി
"ഞാനി ാെത	 അേ ്	 നിലനിൽപി 	 േജഷ്ഠാ.	 ഞാനി ാെത
േപാകാൻ	 അ െയ	 ഞാൻ	 അനുവദി ുകയി ."	 ല ്മണൻ
പറ ു.
രാമൻ	 െപാ ി ിരി .	 "എ ിൽ,	 എെ 	 കുടുംബ ിനു
വിശ ാസം	കാണുേ ാൾ	എെ 	 മന ലിയു ു ്.	എനി ്	എെ
സംര ി ുവാൻ	സാധി ുെമ തിൽ	ആർ ും	വിശ ാസമി ."
ല ്മണനും	െപാ ി ിരി .	പേ ,	െഞാടിയിട ു ിൽ	അവൻ
ഗൗരവഭാവ ിലായി.	 "അേത ുറി 	 ചിരി ുവാനും	 കരയുവാനും
അേ ്	സാത മു ,്	പേ ,	അ യ്െ ാ ം	ഞാനുമു .്"
തെ 	 മുറിയിേല ്	കയറിവ 	 ഭർ ാവിെന	സേ ാഷേ ാെട
ഊർ ിള	 വ ി .	 ലളിതവും	 എ ാൽ	 പരിഷ്കാരമു തുമായ
വസ്തമായിരു ു	അവൾ	 ധരി ിരു ത്.	 മു ും	 റൗ യും	തവി
നിറമു തായിരു ു.	 എ ാൽ,	 അതിെ 	 അരികുകൾ



സർ നിറമു തായിരു ു.	സാധാരണയിൽനി ും	വത സ്തമായി
ലളിതവും	 ഒതു വുമു 	 സർണാഭരണമാണ്	 അവൾ
അണി ിരു ത്.
"എെ 	 പിയേന.	 അ ിതുക ാലും.	 ഈ	 സാധന െള ാം
െപ ിയിലടു ിവ ത	് ഞാൻ	 തനി ാണ്.	 ഏകേദശം
തീർ ുകഴി ു."	 കു ി ം	 തുള ു 	 പു ിരിേയാെട	 അവൾ
പറ ു.
"അടു ിവയ് ുകേയാ?	 സ്േനഹം	 നിറ 	 പു ിരിേയാെട
അതിശയി െകാ ്	ല ്മണൻ	േചാദി .
"അെത."	ഊർ ിള	 പറ ു.	അവെ 	ൈകപിടി ്	സാധന ൾ
അടു ിെവ 	 േകാ മുറിയിേല ്	 െകാ ുേപായി.	 അവിെട
മുറിയുെട	 നടുവിലായി	 േത ിെ 	 തടിെകാ ു ാ ിയ	 ര ു
വലിയ	 െപ ികൾ	 വ ിരു ു.	 ഊർ ിള	 ര ു	 െപ ിയും	 െപെ ു
തുറ ു.	"ഒ ിൽ	എെ 	സാധന ള ം	മെ ാ ിൽ	അ യുെടതും."
നിഷ്കള യായ	 ഊർ ിളേയാട്	 എ ുപറയണെമ റിയാെത
ഇതികർ വതാമൂഢനായി	ല ്മണൻ	നി ു.
അവൾ	അവെന	അവരുെട	 കിട മുറിയിേല ്	 െകാ ുേപായി.
അവിെട	 മെ ാരു	 െപ ി	 േനരെ 	 തയാറാ ി	 െവ ിരു ു.	അത്
നിറെയ	പാത ളായിരു ു.	മൂലയിൽ	വ ിരു 	ഒരു	െകാ 	പാതം
അവള െട	 ശ യാകർഷി .	 അതവൾ	 തുറ േ ാൾ
സുഗ ദവ ള െട	 െകാ 	 െകാ 	 െപാതികളാണ്	 ക ത്.
"േനാ ു	 ഞാനറി ിടേ ാളം	 കാ ിൽ	 നമു ്	 പ റികള ം
മാംസവും	എള ം	ലഭി ും.	പേ ,	പാത ള ം	സുഗ ദവ ള ം
കി വാൻ	ബു ിമു ായിരി ും,	അതാണ്...	"
അ ാളിേ ാെട,	ല ്മണൻ	അവെള	തുറി േനാ ി.
ഊർ ിള	 സ്േനഹേ ാെട	 പു ിരി 	 ഭർ ാവിെന	ആലിംഗനം
െചയ്തു.	 "ഏ വും	 ദിവ മായ	 ഭ ണം	 അ യ് ുേവ ിയും,
സീതേ ി ും	 രാേമ നും	 േവ ിയും	 ഞാൻ	 പാകം	 െച ം.
പതി ാല്	 വർഷം;	 ആ	 ഒഴിവുകാലം	 കഴി ുവരുേ ാൾ,	 ന ൾ
തടി ്	ആേരാഗ മു 	വരായിരി ും."
ല ്മണൻ	തെ 	പ ിെയ	ആലിംഗനം	െചയ്തു.	അവെ 	ന
മായ	വിശാലെന ിൽ	അവള െട	തല	വിശമി ."ഒഴിവുകാലം?"
സംഭമം	നിറ 	ആ	അ രീ ിൽ	അവെള	ആകാവു ത
ആശസി ി ാനു 	 ശമ ിലായിരു ു	 ല മണൻ.
ആന േ ാെട	 നിൽ ു 	 പ ിെയ	 അവൻ	 േനാ ി.	 ജീവിതം
മുഴുവൻ	 രാജകുമാരിയായിരു വൾ	 ആഡംബരം	 നിറ
അേയാ യിെല	 െകാ ാര ിൽ	 താൻ	 കഴിയുെമ ായിരു ു
അവളാ ഗഹി ിരു ത്.	 നെ ാരു	 പ 	 യാകണെമേ
അവളാ ഗഹി ു ു .	 എ ാൽ,	 അവൾ	 ആഗഹി ാലും



വന ിേല ്	 തെ 	 പി ുടരാനു 	 അവള െട	 ആഗഹം
അംഗീകരി ു ത്	 ഭര ാവായ	 താൻ	 െച ത്	 ശരിയാേണാ?
േജഷ്ഠെന	 സംര ി ു ത്	 എെ 	 കടമയാെണ തുേപാെല
അവെളയും	സംര ി ുകെയ ത്	എെ 	കടമയേ ?	 വന ിൽ
ഒരു	ദിവസംേപാലും	അവൾ ്	സഹി ാനാകി .
ഒരു	 വലിയ	 ഭാരം	 ഹൃദയ ിേല ിയവിധം	 ല ്മണൻ
അസ നായി,	 ഊർ ിളയുെട	 മൃദുലഹ ദയം	 തകരാെതേവണം
അവനതു	െച ാൻ.
അവെള	ഒരു	ൈകെകാ ്	ചു ി ിടി ,്	ല ്മണൻ	അവള െട	താടി
തെ 	 മറുൈകെകാ ്	 ഉയർ ി.	 കു ി ംനിറ
നിഷ്കള തേയാെട	 അവൾ	 സ്േനഹേ ാെട	 അവെന	 േനാ ി.
അവൻ	 വളെര	 പതുെ 	 സംസാരി ുവാൻ	 തുട ി.	 "ഊർ ിെള,
ഞാനാെക	വിഷമ ിലാണ്."
"സാരമി .	നമു ്	ഒരുമി ്	ൈകകാര ം	െച ാം,	വന ിൽ	..."
"അത്.	 വനവാസെ ുറി ;	 ഈ	 െകാ ാര ിൽ	 എ ാണ്
സംഭവി ുക	എേ ാർ ാണ	്എനി ു	വിഷമം."'
െപാ മു 	 ഭർ ാവിെ 	 മുഖം	 ശരി ും	 കാണുവാനായി
ഊർമിള	തല	പി ിേല ാ ി	അവെന	േനാ ി.
"െകാ ാര ിേലാ?"
അെത!	 അ നാെണ ിൽ	 തീെര	 സുഖമി .	 എ ാം	 ഇേ ാൾ
ൈകേകയി	െചറിയ യാണ്	നിയ ി ു ത്.	ഭരേത ന്	ൈകേകയി
അ െയ	 ധി രി ുവാനാകുമ 	് എനി ു	 േതാ ു ി .	 എെ
അ യുെട	 കാര മാെണ ിൽ	അ െയ	 േനാ ുവാൻ	 കുറ ത്
ശതുഘ്നെന ിലും	 കൂെടയു .്	 പേ ,	 കൗസല ാ െയ	 ആര്
േനാ ും?	അവർെ ു	സംഭവി ും?"
ഊർ ിള	തലയാ ി.	"ശരിയാണ്"
"രാേമ േനാട്	 ഇത	് െച വാൻ	 ൈകേകയി	 െചറിയ ു
സാധി ുെമ ിൽ	 അവർ	 വലിയ േയാട്	 എ ുെച െമ ്
അറിയാേമാ?"
ഊർ ിളയുെട	മുഖം	നിഷ്കള മായിരു ു.
"വലിയ െയ	സംര ി ുവാൻ	ആെര ിലുംേവണം."	തെ 	വാദ
ിേല 	്കാര െമ ി ുവാനായി	ല ്മണൻ	ആവർ ി .

"അെത,	അത	്സതമാണ്.	െകാ ാര ിലേനകം	ആള കള േ ാ.
രാേമ ൻ	 എെ ിലും	 സൗകര ൾ	 െചയ്തി േ ാ?"	 ഊർ ിള
േചാദി .
ദുഃഖേ ാെട	 ല ്മണെനാ ു	 പു ിരി .	 േജഷ്ഠൻ
മ വെര	 േ ാെല	 അത	 പാേയാഗികവാദിയ .	 അേ ഹം
കരുതു ത്	 ഈ	 േലാകെ 	 എ ാവരും	 തെ േ ാെല
സ ാർഗികളാെണ ാണ്.	 ഞാെന ിനാണ്	 അേ ഹ ിെനാ ം



േപാകു െത 	് നിന റിയാേമാ?	 എനി ്	 അേ ഹെ
സംര ി ണം."
ല ്മണൻ	എ ാണ്	 പറയുവാൻ	 ശമി ു െത ്	 മന ിലായ
േ ാൾ	 ഊർ ിളയുെട	 മുഖ ്	 ദുഃഖം	 നിറ ു.	 "ഇവിെട
അ ി ാെത	ഞാൻ	ജീവി ി 	ല ്മണാ."
അവൻ	തെ 	പ ിെയ	ത ിേല ്	 േചർ ു	പിടി .	 "ഇെതാരു
െചറിയ	കാലയളവാണ്	ഈർ ിെ .'
"പതി ാല്	വർഷം?	ഇ ,	എനി 	്ആകി 	....	"	നി ഹായതേയാെട
ഊർ ിള	െപാ ി ര ുെകാ ്	അവെന	മുറുെക	ആേ ഷി .
ല ്മണൻ	അവള െട	താടി	െമെ 	ഉയർ ി.	അവള െട	ക നീർ
തുട .	 "നീ	 ഇേ ാൾ	 ഒരു	 രഘുവംശിനിയാണ്.	 സ്േനഹ ിന്
മുകളിൽ	കടമയ് ്	 പാധാന ം	 െകാടു ൂ.	ന ൾ	സേ ാഷ ിനു
പകരം	അഭിമാനെ 	 ഉയർ ി ിടി ും.	 ഇത്	 വി വീഴ്ചയി ാ
ഒരു	കാര മാണ്	ഊർ ിെള"
"ദയവായി	 ഇത	് െച േ 	 ല ്മണാ,	 ഞാൻ	 അ െയ
സ്േനഹി ു ു.	എെ 	ഉേപ ി 	േപാവേ "
"ഊർ ിെള,	 നിെ 	 ഞാനും	 സ്േനഹി ു ു.	 നിന ്
ഇഷ്ടമി ാ 	 ഒ ുംെച ാൻ	 നിെ 	 ഞാെനാരി ലും
നിർബ ി ുകയി .	 എനി ്	 ഒരു	 കാര േമ
നിേ ാടേപ ി ാനു .	 കൗസല ാ െയ ുറി 	് നീ	 ഒ ു
ചി ി ണെമ ു	 ഞാനാഗഹി ു ു.	 കുറ 	 ദിവസ ളായി
അവർ	 െചാരി 	 സ്േനഹെ ുറിേ ാർ ു	 േനാ ൂ.	 നീ
എേ ാടു	 പറ േ ാ.	 'ഒരുപാട്	 കാല ിനു	 േശഷം
കൗസല ാ യിൽ	 നിനെ ാര െയ	 വീ ും	 കി ിെയ ്'.	 പകരം
അവർ	എെ ിലും	അർഹി ു ിേ ?"
ഊർ ിള	 െപാ ി ര ുെകാ ്	 ല ്മണെന	 മുറുെക
പുണർ ു.

ല ്മണെ യും	ഊർ ിളയുെടയും	മുറിയിേല ്	സീത	 േപായത്
മൂ ാം	 യാമ ിെല	 അ ാംമണി ുറിലായിരു ു.
സ ാസമയെ 	 തണു 	 കാ ്	 െകാ ാര ിനു ിലൂെട
കട ുേപായി.	 ഭട ാർ	 െപെ ്	 ഉപചാരപൂർ ം	 എഴുേ നി ്
സീതയുെട	 വരവിെന	 വിളി റിയി ാൻ	 തുട ുേ ാൾ
മുറി ു ിൽനി ും	 വ ാകുലമായ	 മുഖേ ാെട	 ഇറ ിവ
ല ്മണൻ	 അവെര	 തട ു.	 ല ്മണെ 	 മുഖം	 ക േ ാൾ
സീതയുെട	െതാ യിൽ	ഒരു	േത ൽ	കുരു ി ിട ു.
"ഇത്	 ഞാനിേ ാൾ	 േനെരയാ ാം."	 അതയും	 പറ ുെകാ ്



സീത	സേഹാദരിയുെട	മുറിയിേല ു	കയറി.
"േവ 	 ഏട ി."അേപ 	 നിറ 	 ക കേളാെട	 സീതയുെട
ൈകകളിൽപിടി ്	ല ്മണൻ	അവെള	തട ു.
ദുഃഖിതനായി	 കാണെ 	 ഭീമാകാരനായ	 തെ
ഭർ സേഹാദരെന	സീത	േനാ ി.
"ല ്മണാ,	എെ 	അനുജ ി	എെ 	വാ ുകൾ	േകൾ ും."
"അ 	 ഏട ി"	 തെ 	 തല	 കുലു ിെ ാ ്	 ഇടയിൽ	 കയറി
ല ്മണൻ	 പറ ു.	വനവാസം	അത	എള മ .	 ന ൾ	എ ും
മരണെ 	 മുഖാമുഖം	 കാണണം.	 അത്	 ഏട ി റിയാം.
ഏട ി 	്അതിെന	അതിജീവി ുവാൻ	കഴിയും.	 പേ 	അവൾ
..."അവെ 	 ക കൾ	 നിറ ു.	 "ഏട ി	 അവൾ ്	 വരാൻ
ആഗഹമു 	് പേ ,	 അവെളെ ാ ു	 അത്	 സാധി ുെമ ്
എനി ു	 േതാ ു ി .	 വര ാ	 എ ു	 ഞാനവെള	 പറ ു
മനസിലാ ി	.അത്	ന തിനാണ്."
"ല ്മണാ..."
"ഇത്	ന തിനാകും	എട ി	 ".	സയം	 ഉറ വരു ു തുേപാെല
ല ്മണൻ	പറ ു.	"ഇത്	ന തിനാണ്."



ഇരുപ ിെയാൻപത്

രാമനും	സീതയും	 ല ്മണനും	അേയാ 	 വി ി 	സംഭവബഹുല
മായ	ആറുമാസം	കഴി ു.	ദശരഥൻ	അ രി 	വാർ 	അറി
േ ാൾ,	 മൂ പു തെന നിലയിൽ	 പിതാവിെ 	സംസ്കാര	 ചട ു
കളിൽ	 പെ ടു ുവാേനാ	 കർ ൾ	 െച വാേനാ	 തനി ്
സാധി ാ	 തിൽ	തെ 	വിധിെയ	 രാമൻ	ആവർ ി 	ശപി .
പിതാവിെന,	അേ ഹ ിെ 	 ജീവിത ിെല	അവസാനഘ ിേല
തനി ്	തിരി റി	യുവാൻ	സാധി 	എേ ാർ േ ാൾ	രാമെ
ഹൃദയം	 തകർ ു.	 അേയാ യിേല ്	 മട ുക	 സാധമ .
അതിനാൽ,	അ െ 	ആ ാ	വിനുേവ ി	വന ിൽ	ഒരു	യ ം
രാമൻ	 ഒരു ി.	 ഭരതൻ	 തെ 	 വാ ു	 പാലി .	 അവൻ	 രാമെ
പാദുക ൾ	 അേയാ യുെട	 സിംഹാസന ിൽ	 പതിഷ്ഠി .
സേഹാദരെ 	 സാമാജ ിെ 	 രാജ	 പതിനിധിയായി	 ഭരണം
ആരംഭി .	അത്	സാ ദായിക	രീതി	ആയിരു	 ി .	പേ 	ഭരതെ
സത വും	 വിേക ീകരണരീതിയിലുമു 	 ഭരണം
സപ്തസി ുവിെല	രാജ ൾ ്	തൃപ്തികരമായിരു ു.
അതാവശമു േ ാൾമാതം	 ഉൾനാടുകളിലൂെടയും
അ ാ േ ാൾ	നദീതീര ളിലൂെടയും	നട 	രാമനും	ല ്മണനും
സീതയും	 െത ു	 ഭാഗേ 	് യാത	 െചയ്തു.	 ഒടുവിൽ	 അവർ
ദ ിണ	 േകാസല ി	 നരികിലു 	 സപ്തസി ുവിെ
അതിർ ിയിെല ി.	േകാസലം	ഭരി ു ത്	രാമെ 	മു നാണ്.
മു കു ിയിരു 	ആ	മ ിൽ	തെ 	െന ി	െതാ 	്തെ 	അ െയ
വളർ ിയ	 ആ	 മ ിെന	 രാമൻ	 നമസ്കരി .	 അവിെടനി ും
നിവരുേ ാൾ	 ഏേതാ	 രഹസ ം	 ക ുപിടി തുേപാെല	 തെ
പ ിെയ	േനാ ി	രാമെനാ ു	പു ിരി .
"എ ാ	'	സീത	േചാദി .



"കുറ ാള കൾ	നെമ	പി ുടരു ു .്	എേ ാഴാണ്	അവെര ുറി
എേ ാടു	നീ	പറയുക?
സീത	േതാെളാ 	കുലു ി	ദൂെരയു 	വനനിരകളിേല 	്േനാ ി.
ജടായുവും	അയാള െട	 പടയാളികള ം	 രഹസമായി	അവർെ ാ ം
നട ു ുെ ്	 അവൾ റിയാം.	 ആരുെടയും	 ക ിൽെ ടാെത
എ ാൽ	 ആവശമു ായാൽ	 െപെ ു	 പവർ ി ുവാൻ
പാക ിന്	അടു ായിരു ു	അവർ.
സീത	 ആഗഹി ത്	 രഹസമായി	 പവർ ി ാൻ	 അവർ ്
സാധി ാ താേണാ,	അേതാ	 ചു പാടുകെള	 മന ിലാ ാനു
തെ 	ഭർ ാവിെ 	അപാരമായ	കഴിവുെകാ ാേണാ	എ ായാലും
രാമൻ	അവെര	ക ിരി ു ുെവ ്	സീത 	്മന ിലായി.
"അ േയാട്	സമയമാകുേ ാൾ	ഞാനത്	 പറയും."	 ഒരു	 വിടർ
ചിരിേയാെട	 സീത	 പറ ു.	 "ഇേ ാഴവർ	 ന ുെട
സുര ാെണ ു	മാതം	അറിയുക."
രാമൻ	അവെള	സൂ ി േനാ ിയി 	ആ	വിഷയം	വി കള ു.
"നർ ദ്	മുറി 	കട ു ത്	മനുേദവൻ	നിേരാധി ിരി ുകയാണ്.
നിയമമനുസരി ്	 നദി	 മുറി കട ാൽ	 നമു 	് തിരിെക	 വരാൻ
സാധി	 ി .	ല ്മണൻ	പറ ു.
"ഒരു	 വഴിയു ്.	 കൗസല ാ യുെട	 രാജ ിലൂെട
െതേ ാ യാത	 െചയ്താൽ	 നർ ദ്	 മുറി കടേ 	 കാര മി .
നർ ദാനദിയുെട	 ഉ വ ിന്	 കിഴ ായി ാണ്	 ദ ിണേകാസലം
മുഴുവനും	കിട ു ത്.	അേ ാൾ	മനുേദവെ 	നിയമം	ലംഘി ാെത
ദ കാരണ ിൽ	 എ ിേ രുവാനാകും.	 ശരിയേ ?	 സീത
പറ ു.
"അെതാരു	 സാേ തിക	 കാര മാണ്,	 ഏട ി.	 അത്	 എനി ും
ഏട ി ും	ശരിയാകും.	പേ ,	േജഷ്ഠന്	ശരിയാകി ."
" ും.അ െനെയ ിൽ	 നമു 	് കിഴേ ാ ്	 യാത	 െചയ്ത	 ഒരു
വ 	 ിൽ	 സപ്തസി ുവിൽനി ും	 േപായാേലാ?"	 രാമൻ
േചാദി .
"നമു െന	േപാകാൻ	സാധി ി .	കടൽ	ഭരി ു ത	്രാവണ
നാണ്.	 അയാൾ	 തുറമുഖ	 േകാ കൾ	 നിർമി 	് ഭാരത	 ഉപദ ീപിെന
തെ 	 അധീനതയിലാ ിയി ്.	 പടി ാറൻ	 തീരം	 അയാള െട
അധീനത	യിലാെണ ത	്എ ാവർ ുമറിയാം.	കിഴ ൻ	തീര ും
അയാൾ ്	 കാവൽ രകള ാവും.	 കടൽ ാത
െതരെ ടു ു ത്	 നമുെ ാഴി	 വാ ാം.	 എ ാൽ,
ഉൾനാടുകളിൽ	 രാവണന്	 അധികം	 സാധീനം	 ഉ ാകി .
നർ ദയുെട	 െത ുഭാഗ ു 	 ദ കവന ിൽ	 ന ൾ
സുര ിതരായിരി ും.	സീത	പറ ു.
"പേ ,	ഏട ി,	മനുേദവെ 	നിയമം	വ മായി	പറയു ു .്"



ല ്മണൻ	തർ ി .
"ഏത്	മനുേദവൻ?"
ല ്മണൻ	 െഞ ിേ ായി.	 "മനുേദവൻ	 ആെര ്	 ഏട ി ്
അറിയിേ ?	 ൈവദികാടി ാന ിലു 	 ജീവിതകമം
രൂപെ ടു ിയ	മനുേദവൻ,	എ ാവർ ും	അറിയാം."
സീത	 രസംപിടി 	 ചിരി .	 "ല ്മണാ,	 മനു	 ഒരാള .	അനവധി
മനു ള ായിരു ു.	 ഓേരാ	 യുഗ ിനും	 ഓേരാ	 മനു
ഉ ായിരു ു.	 അതുെകാ 	് മനുവിെ 	 നിയമ െള ുറി 	 നീ
പറയുേ ാൾ	ഏത്	മനുേദവെ 	എ ു	പേതകം	പറയണം."
"അെതനി ്	അറിയി ായിരു ു"	ല ്മണൻ	പറ ു
ല ്മണെന	 കളിയാ ിെ ാ 	 സീത	 തലകുലു ി.	 "നി ൾ
ഗുരുകുല ിൽനി ും	ഇെതാ ും	പഠി ിേ ?"
"എനി റിയാം.	 പഠി ി ുേ ാൾ	 ഒരി ലും	 ല ്മണൻ
ശ ി ാ	 റി .	 എെ 	 അ ൂ ിൽെപടു ്."	 രാമൻ
പതിേഷധി .
"എ ാമറിയാവു 	ഒരാൾ	ശതുഘ്നനാണ്.	എ ാ ിനും	അവെന
യാണ്	ന െളാെ 	ആശയി ിരു ത്.	ല ്മണൻ	പറ ു.
"ഏ വും	 കൂടുതൽ	 അവെന	 ആശയി ത്	 നീയാണ്."	 രാമൻ
തമാശയായി	പറ ു.
ല ്മണൻ	 െപാ ി ിരി .	 രാമൻ	 സീതയുെട	 േനെര	 തിരി ു.

"ശരി,	ഞാൻ	നിെ 	വാദം	അഗീകരി ു ു.	പേ ,	നർ ദ്	മുറി ്
കട രു	 െത 	 ശാസന	 പുറെ ടുവി 	 മനു	 ന ുെട
കാല ു താണ്.	അത്	ധി രി ാൽ	നമു 	്തിരിെക	വരാനാകി .
അതുെകാ .്"
"അെതാരു	നിയമമ ,	അെതാരു	കരാറാണ്"
"ഒരു	കരാേറാ?	അതിശയേ ാെട	രാമനും	ല ്മണനും	ഒരുമി
േചാദി .
സീത	 തുടർ ു.	 "ഭാരത ിെല	 െത ുഭാഗെ 	 ഉൾനാ ിലു
സംഘംതമിഴ്ച	 രാജ െ 	 ഒരു	 രാജകുമാരനാണ്	 മനുേദവെന ്
അേ 	 റിയാെമ ്,	എനി ുറ ാണ്.	സമു ദം	ഉയർ ു	അവരുെട
സ ം	 മ ിെന	വിഴു േവ	അേ ഹം	തെ 	സ ം	ജന െളയും
ദ ാരകയിെല	 ജന െളയും	 നയി െകാ ,്	 ഉ രദി ിേല ്,
സപ്തസി ുവെര	വ ു."
"അെത,	അേത ുറി ്	ഞാനും	േക ി ്."	രാമൻ	പറ ു.
"എ ാൽ,	 മനുേദവെനാ ം	എ ാവരും	 േപായി .	 ഭൂരിപ ം	 ജന
ള ം	 സംഘംതമിഴിലും	 ദ ാരകയിലും	 തുടർ ു.	 ഒരു	 സമൂഹം

എ െന	സംഘടി ി ണെമ 	്അടി ാനപരമായി	മനുേദവന്	ന
ധാരണ	 യു ായിരു ു.	 പേ ,	 പലരും	 അതിേനാടു	 േയാജി ി .
അേ ഹ	 ിനും	 ശ ു ള ായിരു ു.	ഇനി	ഒരി ലും	തിരിെക



വരാൻ	 ശമി രുെത 	 കരാർപകാരം	 സംഘംതമിഴിൽനി ും
ദ ാരകയിൽ	 നി ുമു 	 അനുയായികെളക ു ി	 മനുേദവെന
േപാകുവാൻ	 അനു	 വദി .	 അ ാല 	് ദ ാരകയുെട
അതിർ ിയായിരു ു	 നർ ദ്.	 സംഘം	 തമിഴ്	 അതിനു	 െത ും.
സമാധാനമാർഗ ിൽ	 വഴികൾ	 പിരിയാെമ ്	 അവർ	 പരസ്പരം
ഉറ 	് നല്കി.	ആ	 കരാറിനു	 കീഴിൽ	 നർ ദ്	അവരുെട	സാഭാവിക
അതിർ ിയായി.	 അെതാരു	 നിയമമ 	 അെതാരു	 കരാറാണ്."
സീതപറ ു.
"പേ ,	 ന ൾ	 അേ ഹ ിെ 	 പി ുറ ാരാണ്,	 അേ ഹം
ഉ ാ ിയ	കരാറിെന	ന ൾ	ആദരി ണം."	രാമൻ	പറ ു.
"ആ	 പറ ത്	 പസ മാണ്.	 എ ിൽ	 പറയൂ.	 ഒരു	 കരാറിന്
ഏ വും	കുറ ത്	എെ ാെ 	േവണം?	സീത	േചാദി .
"ഒരു	കാര ിൽ	തീരുമാനെമടു ാൻ	ര ുക ികൾ	േവണം."
"അ െനെയ ിൽ	അവരിൽ	ഒരു	ക ി	ജീവി ിരി ു ി 	എ ു
കരുതുക.	എ ിൽ	ആ	കരാറിന്	സാധുതയുേ ാ?"
രാമനും	ല ്മണനും	ഉ രം	മു ി.
"മനുേദവൻ	 േപായേതാെട	 സംഘംതമിഴിെല	 മി വാറും	 ഭാഗം
സമു ദ ിനടിയിലായിരു ു.	 ബാ ിയു ായിരു 	 ഭൂമിയും
െപെ ു	 സമു ദ ിന്	 താെഴ	 ആയി.	 സമു ദജലം	 വളെര
െപെ ാണ്	 ഉയർ ത.്	 ദ ാരക	 കുെറ ാലം	 കൂടി	 നിലനി ു.
സമു ദജലം	 അടി ടി	 ഭൂമിെയ	 വിഴു േവ	 ഭാരതേ ാട്
അടു ുനി 	 ദ ാരകയുെട	 വലിയഭാഗവും	 നീ ,	 ഒ െ 	 ഒരു
ദ ീപായി	ചുരു ി."
"ദ ാരാവതി?"	അവിശ ാസേ ാെട	രാമൻ	േചാദി .
പടി ാറൻ	ഭാരത ിെ 	തീര ിനരിെക	ഏകേദശം	അ ുറു
കിേലാമീ േറാളം	വട ുനി ും	െത ുവെര	നീളമു 	ഇടു ിയ	ഒരു
ദ ീപായിരു ു	 ദ ാരാവതി.	 മൂവായിരം	 വർഷ ൾ ്	 മുൻപ്	 ഈ
ദ ീപിെന	സമു ദം	വിഴു ിയിരു ു.	ദ ാരാവതിയിൽ	അവേശഷി വർ
വൻകരയിൽ	വ ാപി .	സത ം	പറ ാൽ	യഥാർ ദ ാരക ാരുെട
പി മുറ ാരാണ്	 ത െള 	് അവർ	 പറ ത്	 ആരും
കാര മാ ിയി .	 അതിനു 	 പധാന	 കാരണം	 യമുനാതീരെ
ശ മായ	 രാജ ു ,	 യാദവർ	 അവകാശ	 െ ത്	 അവരാണ്
ദ ാരക ാരുെട	 പിൻഗാമികെള ാണ്.	 സത ം	 പറ ാൽ
ഭാരത ിലേ ാളമിേ ാളമു 	 വത സ്ത	 േഗാത	 ള െട
സ ിശണം	 വളെര	 വിപുലമായിരു തിനാൽ	 ത ൾ	 ദ ാരക ാ
രുെടേയാ	 സംഘം	 തമിഴുകാരുെടേയാ	 പി ുറ ാെര 	് ആർ ും
പറയാ	െമ ായി.
സീത	തലയാ ി.	 "ദ ാരകയിൽനി ും	ര െ വരുെട	വീടായിരു ു
ദ ാരാവതിദ ീപ്.	 ന ിൽ	 എ ാവരിലുമായി	 അവരി ും



നിലനിൽ ു ു."
"ഗംഭീരം!'
"അേ ാൾ	സംഘംതമിഴിെലയും	 ദ ാരകയിെലയും	യഥാർ 	 പിൻ
ഗാമികൾ	പേ 	േപായി ഴി ു.	അവരുെട	െപാതു	പിൻഗാമികളാ
യവർ	നമു ്	ചു മു വരും	ന ള ം	മാതമാണ്.	ന ൾ	ന േളാട
െചയ്ത	 ഒരു	 കരാറിെന	 മെ ാരു	 ക ിയുമിെ ിൽ	 നമു ്
ലംഘി ാം."
"അനിേഷധമായ	ന ായവാദം."
"അേ ാൾ	ഏട ീ,	 ന ൾ	 െത ്	 ഭാഗേ ്	 േപായി	 ദ ക
വന ിൽ	കഴിയും?	ല ്മണൻ	പറ ു.
"അെത,	അതാണ്	ന ുെട	സുര ിതമായ	 ലം."

നർ ദാനദിയുെട	 െത ൻ	 തീര ്	 നിൽ ുകയായിരു ു
രാമനും	ല ്മണനും	സീതയും.	രാമൻ	കുനി ,്	ആദരപൂർവം	മ
െതാ 	 ഭസ്മംെകാ ്	 രു ദഭഗവാെ 	 അനുയായികൾ
െച തുേപാെല	അത്	തെ 	െന ിയിൽ	മു ുകുറിയി .	അേ ഹം
മ ി .	 "ഞ ള െട	 പിതാമഹ ാരുെട	 മ .്	 മഹ ായ
കർ ൾ 	്സാ ം	വഹി 	മ ്.	ഞ െള	അനുഗഹി െ "
സീതയും	 ല ്മണനും	 രാമൻെചയ്തതുേപാെല	 അവരുെട
െന ിയിലും	കുറിയി .
സീത	 രാമെന	 േനാ ി	 പു ിരി .	 "ഈ	 ഭൂമിെയ ുറി
ബ േദവൻ	 പറ െതെ ്	 അേ റിയാമായിരി ും
അേ ?"
രാമൻ	തലയാ ി.	"ഉ .്	 'ഭാരത ിന്	അസ്തിതപരമായ	ബു ിമു
കൾ	 േനരിേട ിവരുേ ാെഴാെ 	 ഭാരത	 ഉപദ ീപിൽ,	 നർമദയുെട
െത ു	നി ും	നമു 	്പുനർ ീവൻ	ലഭി ും	എ െ ?"
"എ ുെകാ ാണ്	 അേ ഹം	 അ െന	 പറ െത ്
അറിയാേമാ?"
രാമൻ	തല	കുലു ി.
"ന ുെട	 േവദ ൾ	 ന േളാട്	 പറയു ത്	 െത 	് മരണ ിെ
ദിശയാെണ ാണ്?അേ ?"
"അെത.	"
പടി ാറു 	 ചില	 വിേദശരാജ ൾ	 മരണെ 	അശുഭകരമാ
യാണ്	 കാണു ത.്	 അവെര	 സംബ ി ്	 മരണേ ാെട	 എ ാം
അവസാ	 നി ു ു.	 എ ാൽ,	 ഒ ും	 ഒരിയ് ലും	 യഥാർഥ ിൽ
മരി ു ി .	ഈ	 പപ ിൽനി ും	ഒരു	വസ്തുവും	സത ിൽ
ര െ ടു ി .	 അത്	 അതിെ 	 രൂപംമാറു ു	 എേ യു .



അ െന	 ചി ി ുേ ാൾ	 വാസ്തവ ിൽ	 പുനർ ിെ
തുട മാണ്	 മരണം.	 പഴയ	 രൂപം	 മരി ു ു.	 ഒരു	 പുതിയ	 രൂപം
ജനി ു ു.	 െത ാണ്	 മരണ ിെ 	 ദിശെയ ിൽ	 അത്
തെ യാണ്	പുനർജീവന ിെ 	ദിശയും.
ആ	ചി ,	രാമെന	അ ര ി ിരു ു.	"സപ്തസി ു	ന ുെട	കർമ
ഭൂമിയാണ്.	ന ുെട	കർമ ിെ 	ഭൂമി.	നർമദയുെട	െത ു 	ഭൂമി
ന ുെട	 പിതൃഭൂമിയാണ്.	 ന ുെട	 പിതാമഹ ാരുെട	 ഭൂമി	 ഇതാണ്
ന ുെട	പുനര് ീവന ിെ 	ഭൂമി'
"അ െന	 ഒരു	 ദിവസം	 െത ുനി ും	 ഭാരതെ 	 പുനരു ീ
വി ി ുവാനു 	 പേചാദനവുമായി	 ന ൾ	 മട ിെ ം".	അതും
പറ 	സീത	കളിമ ിെ 	 ര 	 േകാ കൾ	 രാമനും	ല ്മണനും
േനെര	 നീ ി.	 അതിനു ിൽ	 പാലുേപാലു 	 പതയു 	 െവള
ദാവകം	ഉ ായിരു ു.
"ഇെത ാണ്	ഏട ീ?"	ല ്മണൻ	േചാദി .
ഇത	്പുനരു ീവന ിനാണ്.	അത്	കുടി ു	സീത	പറ ു.
ഒരിറ 	്കുടി േശഷം	ല ്മണെ 	മുഖം	ചുളി ു.	"അേ ."
"അത ,	കുടി ു	ല ്മണാ."	സീത	ക ി .
അതു	മുഴുവൻ	മൂ ്	കൂ ി ിടി 	കുടി ി ്	നദിയുെട	േനെര	നട ു
തെ 	വായയും	ആ	േകാ യും	ല ്മണൻ	കഴുകി.
രാമൻ	 സീതെയ	 േനാ ി.	 "എനി റിയാം.	 ഇത്	 എ ാെണ ,്
എവിെട	നി ാണ്	നിന ിതു	ലഭി ത്?'
"ന െള	സംര ി ു വരിൽനി ും."
"സീേത	..."
"അ 	് ഭാരത ിന്	 വളെര	 പധാനെ യാളാണ്	 രാമാ!	 അ
ആേരാഗവാനായിരി ണം;	 ജീവേനാടിരി ണം.	 ഇ ുമുതൽ
പതി ാല്	 വർഷം	 കഴി ു	 മട ിെച േ ാൾ	 നമുെ ാരുപാട്
കാര ൾ	െച ാ	നു ്.	പായമാകാൻ	അ െയ	അനുവദി കൂടാ.
ദയവായി	ഇത	്കുടി ു."
"സീേത."	 രാമൻ	 െപാ ി ിരി .	 ഒരു	 േകാ 	 േസാമരസംെകാ ്
കൂടുതെലാ ും	േനടുവാൻ	േപാകു ി .	അത	്കാര മമായി	പവർ
ി ണെമ ിൽ	വർഷ േളാളം	ദിവസവും	അത്	കുടി ണം.	നിന
റിയാം	 േസാമരസം	 ലഭി ുവാൻ	 എ ു	 ബു ിമു ാെണ ്,

ഒരിയ് ലും	ഇത്	മതിയാകി ."
"അ ാര ം	എനി ്	വിേ ു'
"നീയി ാെത	 ഞാനത്	 കുടി ുകയി .	 എനിെ ാ ം	 ജീവിതം
പ ുവയ് ാനായി	 കൂെട,	 നീയിെ ിൽ	 എെ 	 ജീവിതം
ൈദർഘമു 	താകു തിൽ	എ ാണർ ം."
സീത	 പു ിരി .	 "ഞാൻ	 കഴി കഴി ു	 രാമാ.	 എനി ു
കഴിേ ി	 വ ു.	 കാരണം	 േസാമരസം	 ആദമായി



കുടി ു യാളിന്	സുഖമി ാതാകും.
"അതാേണാ	കഴി 	ആഴ്ച	നിന ു	സുഖമി ാതായത്?
"അെത.	ന ൾ	മൂവരും	ഒേരസമയ ്	സുഖമി ാതായാൽ	ബു ി
മു ാകും.	 എനി ു	 സുഖമി ാതായാൽ	 അ 	് എെ 	 േനാ ും.
ഇേ ാൾ	ഞാൻ	അ െയയും	ല ്മണെനയും	ശുശൂഷി ും."
"േസാമരസം	ആദമായി	കുടി ു 	ആൾ ്	സുഖമി ാതാകു ത്
എ ുെകാെ ാ	ഞാൻ	അതിശയി ു ത.്"
സീത	 േതാൾ	ഒ 	്കുലു ി.	 "എനി റിയി .	അത്	 ബ േദവനും
സപ്തത	 ഋഷിമാർ ുമു 	 േചാദ മാണ്.
അസുഖെ ുറി ാേലാചി 	 വിഷമി .	 എെ 	 സ ിയിൽ
ആവശ ിന്	മരു ുകള .്"

സീതയും	 രാമനും	 കുനി ുേനാ ിയത	് ഒരു	 കാ പ ിെയ
ആയിരു ു.	രാമൻ	അ യ ുവാൻ	ത ാറായി	നി ു.
"സീേത."	 രാമൻ	 മ ി .	 എനി ിേ ാൾ	 ശരി ും	 അതിെന
കാണാം.	 ഇേ ാൾ െ 	 അതിെന	 െകാ ാം,	 നിന തിെന
െകാ ണ	െമ ്	ആഗഹമുേ ാ?
"േവണം."	 സീത	 പറ ു.	 "അ ും,വി ം	 അ യുെട	 ആയുധ
മാെണ ിൽ	 വാള ം	 കു വുമാണ്	 എെ 	 വകു .്	 എനി ത്
പരിശീലന	വുമാകും."
രാമനും	 സീതയും	 ല ്മണനും	 രാജ ംവി ി ്	 പതിെന 	 മാസം
കഴി ിരു ു.	 കുറ മാസ ൾ ്	 മുൻപ്,	 സീത	 ജടായുവിെന
രാമന്	 പരിചയെ ടു ി.	 സീതെയ	 വിശസി െകാ ്
മലയപുത ാെരയും	അവരുെട	പതിന ്	പടയാളികെളയും	 രാമൻ
തെ 	 സംഘ ിൽ	 അംഗ ളാ ി.	 ഇേ ാൾ	 അവർ	 െമാ ം
പെ ാൻപത	് േപരു ്.	 മൂ ു	 േപരു 	 ഒരുസംഘെ ാൾ
ഏതായാലും	 ശ മാണത്.	 എ ാൽ,	 അേ ഹം
മലയപുത ാെര ുറി 	ജാഗരൂകനായിരു ു.
സത ം	 പറ ാൽ,	 സംശയം	 േതാ ി ു 	 ഒരു	 പവ ിയും
ജടായു	െചയ്തിരു ി .	എ ാൽ,	ജടായുവും	അയാള െട	ആള കള ം
വിശ ാമി തെ 	 അനുയായികളാെണ 	 വസ്തുത	 രാമൻ
അവഗണി ി .	 നിയമെ 	 അവഗണി 	 അസുരാസ്തം
പേയാഗി ുവാൻ	 വിശ ാമി തൻ	 കാണി 	 താത്പര ം	 രാമെന
നിരാശെ ടു ിയിരു ു.
അവർ	 ദ ക ിെല	 കാടുകള െട	 ഉൾഭാഗേ ു
േപാകുേ ാൾ	 ചി യായ	 നിത ാനുഷ്ഠാന ൾ	 പാലി .	അേ ാഴും
സൗകര മായ	ഒരു	 ിരം	താവളം	ക ുപിടി ാൻ	സാധി ിരു ി .



സാധാരണ	 ഒരു	 ല ു	 രേ ാ	 മൂേ ാ	ആഴ്ചകൾ	 മാതമാണ്
ത ിയത.്	 ശരിയായ	 സുര ാകാര െള ുറി 	 േയാജി
തീരുമാനമാണ്	 അവെരടു ത്.	 പാചകവും	 വ ിയാ ൽ
േജാലികള ം	 ഊഴംവ 	 പ ുവയ് െ .	 അതുതെ യായിരു ു
നായാ ിെ 	 കാര ിലും.	 എ ാവരും	 മാംസം
കഴി ു വര ാ തിനാൽ	 എേ ാഴും	 അതാവശമായ	 ഒരു
കാര മ ായിരു ു	നായാ .
"ഒരി ൽ	 ഇട ാൽ	 ഈ	 മൃഗ ൾ	 വളെര
അപകടകാരികളാണ്."	 രാമൻ	 സീതെയ	 വളെര	 ഉത്കണഠേയാെട
േനാ ിെ ാ ു	താ ീതു	െചയ്തതു.
"അതുെകാ ാണ്	 അ യ േശഷം	 എെ 	 പി ിൽ
നിൽ ാനായി	 ഞാന േയാട്	 ആവശെ ടാറു ത.്"	 തെ
ഭർ ാവിെ 	 സംര ണ	 ഭാവം	 ക ു	 സീത	 പു ിരി െകാ ്
കളിയായി	പറ ു.
രാമൻ	 ഒ ു	 പു ിരി .	 ഉ ം	 പിടി 	 തെ 	 ശ
കാ പ ിയിേല ്	 േക ീകരി 	 െപെ ്	 അ യ .	 അ ്
പ ിയുെട	 തലയിൽ	 ഉര 	 ഇടതുഭാഗ 	് െച ്	 വീണു.	 തെ
ശലെ ടു ാെന ിയ	 ൈകേയ 	 ാരുെട	 േനെര	 അത	് തല
കുലു ി	 േദഷ േ ാെട	 മുര ു.	 പേ ,	 അവിെടനി ും
മാറിയേതയി .
"ഒരി ൽ	കുടി."	െമെ 	പറ ുെകാ 	സീത	പാദ ൾ	അക ി
വാൾ	വശേ ്	പിടി നി ു.
രാമൻ	 െപെ 	് മെ ാരു	 അെനയ്തു.	 അത്	 സീൽ ാര
ശബ്ദേ ാെട	 പ ിയുെട	 െചവിെയെ ാ ്	 മ ിൽ	 പതി .	 പ ി
എതിർ ിെ ,	 മുരൾ 	 ഉയർ ിയതിെനാ ം	 തറയിൽ	 മാ ി,
അ ുവ 	ദിശയിേല 	്തുറി 	േനാ ി	ഭീഷണിെ ടു ുംേപാെല
തല	 താഴ്ച ി.	 അതിെ 	 മു ിന്	 താെഴ	 ആകമി ുവാൻ
പാക ിനു 	ര 	നീ 	ക ികൾ	േപാെല	വള 	ദംഷ് ടട ൾ
ത ിനി ു.
"ഇേ ാൾ	എെ 	പി ിൽ	നില ു	സീത	പറ ു.
രാമൻ	തെ 	 വി ്	താെഴയി ്	 െപെ 	്അവള െട	 പി ിൽെ ്
തെ 	 വാള രി	 ക ിൽപിടി .	 അവൾ 	് തെ 	 സഹായം
ആവശമായി	വ ാൽ	ഒരുനിമിഷംേപാലും	നഷ്ടെ ടു ാനാവി .
"ഉ ിൽ	അലറിെ ാ ു	 സീത	 മൃഗ ിനുമു ിൽ	 ചാടി.	ആ
മൃഗം	തനി ്	 മു ിേല ്	വ 	ആ	 െവ വിളി	ഏെ ടു ു.	അത്
ഭീഷണ	 മായ	 േവഗതയിൽ	 അവള െട	 േനെര	 കുതി .
േപടിെ ടു ു 	 വാള 	 കൾേപാെല	 അതിെ 	 ദംഷ്ടകൾ
ത ിനി ു.	 ആ	 കാ പ ി	 തനി 	 േനെര	 േവഗ ിൽ
കുതി വരുേ ാൾ	സീത	കമമായി	ശാസെമടു ്	ഉറേ ാെട	നി ു.



അവൾ ുേമെല	അത്	ചാടിവീണ്	കു ിെ ാ 	 െമ ുേതാ ിയ
ആ	നിമിഷം,	സീത	േവഗ ിൽ	പ ിയുെട	മുകളി	ലൂെട	ചാടി	ഉയർ ്,
തെ 	ക ിെല	വാൾ	ആ	മൃഗ ിെ 	കഴു ി	േല ്	കു ിയിറ ി.
അവള െട	ശരീരഭാരം	െകാ ്.	ആ	വാൾ	പ ി	യുെട	കഴു ിേല ്
ആഴ ിൽ	 ഇറ ി,	 അേ ാേഴ ും	 ആ	 പ ി	 രാമെ 	 മു ിൽ
കുഴ ു	വീണു	ച ു.
രാമെ 	 ക കളതിശയം	 െകാ 	 വിടർ ു.	 സീത	 പ ിയുെട
േനെര	 ഓടിെ ു.	 "	 വാൾെകാ ്	 കഴു ്	 തകർേ
ആവശേമയു .	 മൃഗം	 ആ	 നിമിഷം	 ചാകും.	 ഒരു	 േവദനയും
കാണി ."	സീത	പറ ു.
"സത ം."	വാൾ,	ഉറയിലി െകാ ്	രാമൻ	പറ ു.
സീത	 കുനി ു.	 പ ിയുെട	 തലയിൽ	 െതാ 	് മ ി .	 "നിെ
െകാലെ ടു ിയതിന്	 എേ ാടു	 മി ൂ.	 കുലീനനായ	 മൃഗേമ,
നിെ 	ശരീരം	എെ 	ആ ാവിെന	നിലനിർ േവ	നിെ 	ആ ാവ്
ഇനിയും	ല ം	േതടെ ."
സീതയുെട	വാൾ	ബലംപേയാഗി 	പ ിയുെട	ശരീര ിൽനി ും
രാമൻ	 പുറേ ടു ാൻ	 ശമി .	അത	്അതിൽ	 കുടു ിയിരു ു.
"അത്	 ആഴ ിൽ	 േപായിരി ു ു."	 രാമൻ	 സീതെയ
േനാ ി റ ു.
സീത	പു ിരി .	 "അ ്	അത്	പുറെ ടു ുേ ാേഴ ും	ഞാന
കൾ	എടു ുവരാം."

വാള്	 പുറെ ടു ുവാനു 	 െചറിയ	 ശസ്തകിയ	 രാമൻ
ആരംഭി .	 ക ിയു 	 എ ിൽകുടു ിയതിനാൽ	 വാളിന്
േകടുപ ാെത	 അത്	 പുറെ ടു ാൻ	 കുെറ	 ശമം	 േവ ിവ ു.
വാള രി	ഇലകൾെകാ 	്തുട 	വ ിയാ ി	അതിെ 	അരികുകൾ
പരിേശാധി .	അവ	അേ ാഴും	മൂർ യു തായിരു ു.	താൻ	എയ്ത
അ ുകൾ	ദൂെരനി ും	േശഖരി 	സീത	തെ 	േനെര	വരു ത്	രാമൻ
ക ു.	 അവള െട	 വാൾ	 ഉയർ ി ാ ി	 അതിെ ാഴും	 ന
അവ യിലാെണ 	 ഭാവ ിൽ	 രാമൻ	 തെ 	 ത വിരൽ
ഉയർ ി ാണി .	 സീത	 പു ിരി .	അേ ാഴും	 രാമനിൽനി ും
കുറ 	ദൂെരയായിരു ു	സീത,
"എെ 	ത ുരാ ി."
കാ ിൽനി ും	 ഉ ിലു 	 വിളിേക .	 സീതയുെടേനെര	 ഓടി
േ ാകു 	 മകര െ 	 മലയപുതനിേല ്	 രാമെ 	 ക കൾ
നീ ു.	 അവൻ	 ചൂ ി ാണി 	 ദിശയിേല ്	 രാമൻ	 േനാ ി.
കാടിനു ിൽ	 നി ും	 സീതയുെട	 േനെര	 കുതി ു 	 ര ു
കാ പ ികെള	 ക 	 േ ാൾ	 രാമെ 	 ഹൃദയം	 ഒരു	 നിമിഷം
സ്തംഭി .	അവള െട	വാൾ	അേ 	ഹ ിെ 	ക ിലാണ.്	അവള െട
ക ിൽ	 ക ിമാതമാണു ത്.	 രാമൻ	 തെ 	 പ ിയുെട	 േനെര



കുതി .	“സീേത."
പ ികൾ	അവള െട	 േമൽ	ചാടാറായിരു ു.	സീത	ക ിവലി രി
മൃഗ െള	േനരിടാൻ	ത ാറായി.	അവയിൽനി ും	ഓടി	ര െ ടാൻ
അവെളെ ാ ാകി .	 അവെയ	 േനരിടുകയാണ്	 ന ത്.	 സീത
ദീർഘമായി	ശാസെമടു ്	നിവർ ുനി ു.
"എെ 	ത ുരാ ി."
ഉറെ 	 വിളി െകാ ്	 വാളാ തു	 വീശി	 ആ	 സമയ ്
സീതയുെട	 മു ിേല ്	 മകര ൻ	 ചാടി	 വീണ്	 പ ിയുെട
ആകമണെ 	 അയാൾ	 തട ു.	 ആദെമ ിയ	 പ ി
ദൂേരയ് ു	െതറി 	വീണു.	അടു 	പ ിെയ	േനരിടു തിനുമു ്
അത്	 മകര െ 	 േമൽ	 ചാടിവീണു.	അതിെ 	 ദംഷ്ട്.	അയാള െട
തുടയുെട	മുകളിൽ	തുള ു	കയറി.
"സീേത."	 രാമൻ	അലറി,	 തെ 	ക ിെല	 വാൾ	അവള െട	 േനെര
എറി ുെകാ ്	 തെ 	 വാള രി	 മകര നു	 േനെര	 അേ ഹം
കുതി .
അവൾ	 വാെളടു ്	 ആദെ 	 മൃഗ ി ു	 േനെര	 തിരി ു.
പ ിയുെട	കുേ 	മകര ൻ	ദൂെര	െതറി വീണു.	ഒ ം	പ ിയും
നില ുവീണു.	ആ	നിമിഷം	രാമൻ	അതിെന	ആ ു	കു ി.	മൃഗ
ിെ 	 െന ിലൂെട	ഹൃദയ ിേല 	്വാള്	ആഴ്സ ിറ ി.	അത്

കുഴ ു	വീണു	ച ു.
ആദെ 	 പ ി	 േകാപേ ാെട	 തലകുലു ി	 സീതയുെട
അടുെ ിയതും	അവൾ	ഉയർ ു	ചാടി,	ശ ിേയാെട	വാള്	വീശി,
അതത	കൃത മായിരു ി .	പേ ,	ആ	മൃഗെ 	അശ മാ ാൻ
അതുമതിയായിരു ു.	 അത	് നില ുകിട ്	 പിട ു.	 അവൾ
വീ ും	 ശ മായി	 െവ ി,	 ആ	 മൃഗ ിെ 	 തല	 പൂർണമായി
െവ ിമാ ി.	 രാമൻ	 അേ ാേഴയ് ും	 അവള െട
അടുെ ിയിരു ു.
"എനി ു	കുഴ മി "	സീത	പറ ു.
സീതയും	 രാമനും	 മുറിേവ 	 മലയപുതനരികിേല ്	 ഓടിെ ു.
മുറിവിൽനി ും	കുതി ു 	േചാര	കുറയ് ുവാനായി	ഭടെ 	അംഗ
വസ്തതെമടു ്	 മുറിവ്	 മുറു ിെക ിയി ്	 രാമൻ	 മകര െ
താ ി	െയടു ു.
"നമു ്	താവള ിേല ്	േപാകാം."	രാമൻ	പറ ു.

കാ പ ിയുെട	 ദംഷ്ട,	 മകര െ 	 തുടെയ ിൽ	 തുള ു
കയറിയിരു ു.	പ ി	തല	കുലു ിയതിനാൽ	ഭാഗ ിന്	മകര ൻ
െതറി വീണതുെകാ ്	 അവന്	 ജീവൻ	 തിരി കി ി.	 അയാള െട



ശരീര ിൽനി ും	 ഒരുപാട്	 ര ം	 േപായിരു ു.	 ഇെ ാഴും
അപകടനില	തരണം	െചയ്തി ി .
മകര ൻ	സ ം	ജീവൻ	പണയംവ ാണ്	തെ 	പ ിയുെട	ജീവൻ
ര ി ാൻ	 ശമി െത ്	 രാമന്	 ന ായി	അറിയാമായിരു ു.	ആ
ഭടെന	 ജീവിത ിേല ്	 മട ിെ ാ ്	 വരു തിന്	 സീതയുെട
സഹായേ ാെട	 ീണംമറ ു	രാമൻ	 പവർ ി .	രാമെന	സംബ
ി ിടേ ാളം	ഒരാെള	സഹായി ുക.	സാഭാവികമായ	കാര 	മായി

രു ു.	 എ ാൽ,	 സപ്തസി ുവിെല	 ഒരു	 രാജകുമാരൻ
സാ ദായിക	മായി	തെ 	 പവൃ ിമ ല ിലി ാ 	ഒരു	േജാലി
െച വാൻ	 സ ത	 കാണി ത്	 മലയപുത ാെര
അദ്ഭുതെ ടു ി.
"അേ ഹം	ഒരു	ന 	മനുഷനാണ്	ജടായു	പറ ു.
താവള ിെല	 പധാന	കൂടാര ിനുപുറ ്,	ൈവകീ േ ു
ഭ ണം	 പാകംെച കയായിരു ു.	 ജടായുവും	 ര ു
മലയപുത ാരും.
"ഒരു	രാജകുമാരനായി 	കൂെട,	ഭട ാരും	പരിചാരകരും	െച
േജാലികൾ	െച ാൻേപാലും	അേ ഹം	സ ത	കാണി ു തിൽ
എനി ദ്ഭുതം	േതാ ിയി .്"	തീ ു ിനടു ്	സാധന ൾ
പാകംെചയ്തതുെകാ ിരു 	ഒരു	മലയപു ടൻ	പറ ു.
"ന 	 കാര േള	അേ ഹെ ുറി 	 എനി ും	 പറയാനു ."
ഒരു	 തടി ലകയിൽവ 	 പ മരു ുകൾ	 അരി ുെകാ ്
മെ ാരുഭടൻ	 പറ ു.	 സപ്തസി ുവിെല	 രാജകുടുംബ ളിെല
കുമാര ാെരേ ാെല	 താൻ	 േകമനാെണ 	 ഭാവെമാ ും
അേ ഹ ിനി .
" ും.	അേ ഹം	മകര െ 	ജീവൻ	ര ി തിെന ുറി ്	ഞാനും
േക ."	ജടായു	പറ ു.
"അേ ഹം	 എേ ാഴും	 നെ ാരു	 േയാ ാവാണ്.	 അതിലുപരി
അേ ഹം	 വളെര	 നെ ാരു	 മനുഷനുമാണ്"	 ര ാമെ 	 ഭടൻ
പറ ു.
"അെത,	 അേ ഹം	 ശാ നും	 ന 	 ധാരണയു വനുമാണ്.
സംഘെ 	 അേ ഹം	 ന ായി	 നയി ു ു .്	 അതിലും
പധാനെ ത	് അേ ഹ	 ിന്	 േപാ ുേപാെല	 ഒരു
ഹൃദയമുെ താണ്.	 വസിഷ്ഠ.	 ഗുരു	 വളെര	 കൃത മായി ാണ്
െതരെ ടു ിരി ു ത്."	മലയ	പുതഭടൻ	പറ ു.
അടു വാ ു	പറയാൻ	ആ	 ഭടെന	അനുവദി ാെത,	അയാെള
ഭീഷണിെ ടു ു തുേപാെല	 ജടായു	 ഒ ു	 തുറി േനാ ി.	 താൻ
പറ ത്	 കുറ 	 കൂടിേ ായതുേപാെല	 ആ	 മനുഷനു	 േതാ ി.
അയാൾ	നി ബ്ദനായി,	താൻ	െച 	േജാലിയിൽ	ശ 	തിരി .
ഈ	 വിഷയ ിൽ	 തെ 	 ആള കളിൽ	 ഒരുതര ിലുമു



സംശയം	 ഉ ാകുവാൻ	 പാടിെ 	് ജടായുവിന്	 മന ിലായി.
മലയപുതരുെട	 ല േ ാടാണ്	 അവരുെട	 വിശ ാസത
ഉ ാേക ത്.	 "രാജകുമാരൻ	 രാമൻ	 എത	 വിശ സ്തനായി
കാണെ ാലും	 ഒരു	 കാര ം	 എേ ാഴും	 ഓർ ുക,	 ന ൾ	 ഗുരു
വിശ ാമി തെ 	അനുയായികളാണ്.	അേ ഹം	ന േളാട്	എ ാേണാ
ആവശെ ിരി ു ത്	 നമു താണ്	 െചേ ത.്	 അേ ഹം
ന ുെട	മുഖനാണ്,	അേ ഹ ിന്	എ ാം	ന ായറിയാം."
ര ു	മലയപുത ാരും	തലയാ ി.
"നമു ്	 അേ ഹെ 	 വിശസി ാം.	 മാതമ .	 ഇേ ാൾ
അേ ഹവും	 ന െള	 വിശസി ു ുെ ത്	 ന 	 കാര മാണ്.
എ ാൽ,	 ഒ ു	 മറ രുത,	 ന ുെട	 വിശ ാസത
ആേരാടായിരി ണെമ ത്.	"	ജടായു	പറ ു.
"അേത	േസനാപതി"	ര ു	ഭട ാരും	ഒരു	േപാെല	തലയാ ി.

രാമനും	 സീതയും	 ല ്മണനും	 അേയാ 	 വി ി ്	 ആറുവർഷം
കഴി ു.
േഗാദാവരിനദിയുെട	പടി ാെറ	കരയിൽ	പ വടിയിൽ	അഥവാ
അ ്	ആൽമര ള െട	 ഇട ിൽ	ആ	 പെ ാൻപതംഗ	 സംഘം
ഒടുവിൽ	 ിരമായി	 ഉറ .	 ഒ ം	 പരിഷ്കൃതമ ാ 	 എ ാൽ
സൗകര ള 	 ആ	 െചറിയ	 താവള ിന്	 നദി	 സാഭാവിക
സംര ണം	 നൽകി.	 താവള	 ിന്	 നടുവിലു 	 മ െകാ ു
പധാനകുടിലിന്	ര ു	മുറികള 	 ായിരു ു.	ഒ 	്സീത ും	രാമനും,
മേ ത്	 ല ്മണനും,	 വ ായാമ	 ിനും	സഭ	 േചരു തിനും	 തുറ
ഒരിടവും,	 വനമൃഗ ളിൽനി ും	 മു റിയി 	 നൽകു തിന്
താവള ിെ 	 ചു മായി	 ഒരു	അപായ	 മു റിയി ്	സംവിധാനവും
ഉ ായിരു ു.
താവള ിനു	ചു ം	വ ാകൃതിയിലു 	ര ു	േവലികൾ	തീർ ി
രു ു.	 മൃഗ െള	അക ിനിർ ാനായി	ഏ വും	 പുറ ു 	 േവലി
വിഷമു 	 വ ിെ ടികൾെകാ ്	 മൂടിയിരു ു.	 അകെ
േവലിയിൽ	 നാഗവ ിെ ടികള ം	 അവയ് ു ിൽ
അപായസൂചനാസംവിധാനവും	 സ ീകരി െ ിരു ു.
പ ികെള	 നിറ 	 തടിെകാ ു 	 വലിയ	 കുട	 ചരടുകൾെകാ ്
ബ ി ി തായിരു ു	 അപായസൂചനാ	 സംവിധാനം.	 പ ികെള
ന ായി	 പരിപാലി ിരു ു.	 പിടികൂടു 	 പുതിയ	 പ ികെള
കൂ ിലട ും,	 പഴയവെയ	 സത മാ ും.	 പുറം	 േവലികട ു
ആെര ിലും	അകെ േവലി	കട ാൻ	ശമി ാൽ,	അപായസൂചനാ
സംവിധാനം	 പ ി ുടിെ 	 േമല് ൂരെയ	 ഉേ ജി ി ും.	 ര



െ ടാനായി	 പ ികൾ	 ബഹളം	 ഉ ാ ുകയും	 താവള ിെല
അേ 	 വാസികൾ 	് അത	് മു റിയി ാകുകയും	 െച ം.
അവർ തിന	നുസരി 	ഒരു ാൻ	കഴിയുമായിരു ു.
ജടായുവിെ യും	 അേ ഹ ിെ 	 ഭട ാരുെടതുമായിരു ു.
കിഴ ു	 ഭാഗ ു 	 കുടിലുകൾ,	 രാമന്	 ജടായുവിൽ	 വിശ ാസം
ഉ ായിരു ി ം	 ല ്മണൻ	 ആ	 മലയപുതനിൽ
സംശയാലുവായിരു ു.	 മ 	 ഭാരതീയർ ു തുേപാെല
നാഗ ാെര ുറി 	് അവനും	 ശ മായ
അ വിശ ാസമു ായിരു ു.	ആ	 'കഴുകൻ	 മനുഷ െന’	 "അയാൾ
േകൾ ാെത	 ല ്മണൻ	 അ െനയാണ്	 ജടായുവിെന
വിളി ിരു ത്	 അ െന	 ചു ാ	 വിശസി ുവാൻ	 അവന്
സാധ മ ായിരു ു.
കട ുേപായ	 ആറ	് വഷർ ൾ ു ിൽ	 അവർ	 പല	 അപകട
െളയും	 േനരി ി ്.	 എ ാൽ,	 അെതാ ും	 മനുഷ െ

ഇടെപടലുകൾ	 െകാ ായിരു ി .	അവരുെട	 േദഹ ്	 കാണെ
പാടുകൾ,	 വന	 ിനു ിൽ	അവർ	 നട ിയ	 സാഹസികതകെള
ഓർ െ ടു ി.	 എ ാൽ,	 അവർ	 കഴി 	 േസാമരസ ിെ
ശ ിെകാ ്	അേയാ 	 വി 	സമയ 	് ഇരു തുേപാെല	അവർ
െചറു മായി	 കാണെ .	 െവള 	 നിറമു 	 സീതയുെടയും
ല ്മണെ യും	 നിറം	 അ ം	 മ ിയിരു ു.	 രാമേ ത്
േനരെ തെ 	 ഇരു 	 നിറമായിരു ു.	 രാമനും	 ല ്മണനും
താടിയും	 മുടിയും	 നീ ിവളർ ിയിരു തിനാൽ	 അവെര	 ക ാൽ
േയാ ാ ളായ	സ ാസിമാെരേ ാെല	േതാ ി.
ജീവിതം	 കൃത മായി	 പവചി ാവു 	 ഒരു	 കമ ിലായിരു ു.
അതി	 രാവിെല	 േഗാദാവരിനദിയിൽ	കുളി ു തിനും	കുറ േനരം
സകാര 	 മായി	 െചലവിടു തിനും	 രാമനും	 സീത ും
ഇഷ്ടമായിരു ു.	 ഒരു	 ദിവസെ 	 അവരുെട	 ഏ വും	 പിയമു
സമയമായിരു ു	അത.്
അ രം	 ഒരു	 ദിവസമായിരു ു	അ ്.	അവർ	 േഗാദാവരിയിെല
ന 	 െവ ിൽ	 മുടി	 കഴുകി,	 രാവിെലയു 	 കാ ിൽ	 മുടി
ഉണ ാൻ	 നദി രയിലിരു ,	 അേ ാൾ	 പറി 	 പഴ ൾ
കഴി െകാ 	സംഭാഷണ	 ിൽ	 മുഴുകി.	 രാമൻ	സീതയുെട	 മുടി
ചീകി	 അത്	 െക ിവ .	 സീത	 ഭർ ാവിന്	 പി ിൽ	 െച ്
അേ ഹ ിെ 	 പാതി	 ഉണ ിയ	 മുടിയിലൂെട	 തെ 	 വിരലുകൾ
ഓടി 	ജട	കളയുവാൻ	തുട ി.
"ഓ.",	തെ 	തല	വലി േ ാൾ	രാമൻ	പതിേഷധി .
" മി ൂ."	സീത	പറ ു.
രാമൻ	പു ിരി .
"അ ,	 എ ാണ്	 ചി ി ു ത്?	 ജാഗതേയാെട	 മുടി



ചീകിെ ാ 	അവൾ	േചാദി .
" ും.	അവർ	പറയു ത	വന ൾ	അപകടം	നിറ താെണ ും
നഗര ിലാണ്	 നമു ്	സൗകര ള ം	സുര യും	 േനടാനാകു
െത ുമാണ്.	എെ 	സംബ ി 	 േനെര	തിരി ാണ്.	 ദ കാരണ
േ ാൾ	 ന 	 സേ ാഷവും	 സ തയുമു 	 ജീവിതം	 ഞാൻ
ഇ ുവെര	ജീവിത ിൽ	അനുഭവി ി ി .
അതംഗീകരി ു ത്	േപാെല	സീത	മൂളി.
"പരിഷ്കാരികള െട	 േലാക ്	 നീ	 കഷ്ടെ ടു ു
എെ നി റിയാം."	 രാമൻ	 പ ിയുെട	 േനെര	 തിരി ുെകാ ്
പറ ു.
"അെത,	 ശരിയാണ്	 പറ ത്.	 വൃജ ൾ	 നിർമി ുവാൻ
കഠിനമായ	 സ ർ ം	 േവണം."	 തെ 	 േതാെളാ ു	 കുലു ി	 സീത
പറ ു.
പതുെ 	ചിരി െകാ ്	രാമൻ	പറ ു.	 "ഞാെനാരു	കു ിയായി
രി ുേ ാൾ	വസിഷ്ഠഗുരു	എേ ാടു	പറയുകയു ായി,	അനുക
എ ത്	ആവശ ിൽ	കൂടുതൽ	വില	ക ി െ ടു 	ഒരു	ന യാ
െ ്.	കടു മു 	 േതാടു	 െപാ ി 	 പുറ ു	വരു 	 പൂ ാ യുെട
കഥ	അേ ഹം	എേ ാടു	പറ ു.	അതിെ 	ജീവിതം	തുട ു ത്
വൃ ി	െക 	ഒരു	പുഴുവായി ാണ്.	അതിെ 	കു ിയു 	ചുവരുകള െട
പി ി	േല ്	ഒതു ും.	ആ	േതാടിനു ിൽ	ഒ ും	കാണാെത,	ഒ ും
േകൾ	 ാെത	 ഒരു	 പൂ ാ യാകുമത്.	 ത ാറായി	 കഴിയുേ ാൾ
അതിെ 	 മൂർ യു 	 െകാ നഖ ൾെകാ 	 ആ	 കു ിയു
സുര ാ	 േതാടിൽ	 െചറിയ	 ദ ാരമു ാ ും.	 ആ	 െകാ
ദ ാര ിലൂെട	കഷ്ടെ 	 െഞരു ി	 പുറേ ു	 േപാകുവാനു
വഴി	 ഉ ാകും.	അെതാരു	 കഷ്ട ാടു ,	 േവദനാജനകമായ	 നീ
പകിയയാണ്.	െത ായ	വഴിയിലുെട	നയി	 ു 	അനുക 	കാരണം
ആ	 പൂ ാ യുെട	 കഷ്ട ാട്	 കുറയ് ു	 വാനായി	 ആ
കീടാവ യിെല	 േതാടിൽ	 വലിയ	 ദ ാരമു ാ ുവാൻ	 നമു ്
േതാ ും.	 എ ാൽ,	 ആ	 കഷ്ട ാട	 ആവശമാണ്.	 കാരണം,	 ആ
െകാ 	 തുളയിലൂെട	 െഞരു ി ട ുേ ാൾ	 അതിെ 	 വീർ
േദഹ ിനു ിൽ	 ദാവക ൾ	 പുറെ ടുവി ും.	 ആ	 ദാവകം
അതിെ 	 ചിറകുകളിേല 	് േപാകുകയും	 അവെയ
ശ ിെ ടു ുകയും	 െച ം.	അത്	പുറ ു	വ തിനുേശഷം	ആ
ദാവകം	ഉണ ും.	ആ	മൃദുജീവി ്	പറ ുവാനു 	േശഷി	നൽകും.
ആ	 ദ ാരം	 വലുതാ ി	 കഷ്ട ാട്	 കുറ ാൻ	 പൂ ാ െയ
സഹായി ു ത്	 അതിെന	 ദുർ ലമാ ുക	 േയയു .
കഷ്ടെ ടാെത	 അതിെ 	 ചിറകുകൾ ്	 ഒരി ലും	 ശ ി
ലഭി ുകയി .	അെതാരി ലും	പറ ി ."
സീത	തലകുലു ി	എ ി ്	പു ിരി .	 "എേ ാടു	വത സ്തമായ



കഥയാണ്	പറ ത്.	കു ുകിളികെള	അവയുെട	മാതാപിതാ ൾ
കൂടുകളിൽനി ും	 ത ി	 വീഴ് ും.	 എ ിേല	 അവ	 പറ ാൻ
ശമി ൂ.	ആ	കഥയിെല	സ ും	ഏതാ ്	ഒ ാണ്."
രാമൻ	പു ിരി .	 "അെത,	എെ 	പ ി.	ഈ	കഷ്ട ാട്	ന െള
ശ രാ ും."
സീത	തടിെകാ ു 	ചീെ ടു ു	രാമെ 	മുടി	ചീകാനാരംഭി .
“ആരാണ്	 ഈ	 െകാ 	 കിളികെള ുറി 	 നിേ ാടു	 പറ ത്?
നിെ 	ഗുരുവാേണാ?	രാമൻ	േചാദി .
രാമൻ	 ദൂേര ു	 േനാ ിയതിനാൽ	 സീതയുെട	 മുഖ ്	 ഒരു
െനാടിയിട	 യിൽ	 ഉദി 	സംശയം	അേ ഹം	 ശ ി ി .	 "ഞാൻ	 പല
മനുഷ രിൽ	 നി ും	 പഠി 	 രാമാ.	 പേ ,	 അവരാരുംതെ
അ യുെട	ഗുരു	വസിഷ്ഠെ 	അതയും	മഹാ ാര ."
"അേ ഹെ 	ഗുരുവായി	ലഭി തിൽ	ഞാൻ	ഭാഗവാനാണ്."
"അെത,	 അ ്	 ഭാഗവാനാണ്.	 അേ ഹം	 അ െയ	 ന ായി
പരിശീലി	 ി ിരി ു ു.	അ ്	നെ ാരു	വിഷ്ണുവാകും."
ജാള ംെകാ ്	 രാമെ 	 മുഖ ്	 ര ുടി ായി.	 തെ
ജന 	 ള െട	 ന യ് ുേവ ി	 എ ്	 ഉ രവാദിതവും
ഏെ ടു ാൻ	 അേ ഹം	 ത ാറായിരു ു.	 എ ാൽ,	 രാമൻ
േനടുെമ ്	 വസിഷ്ഠൻ	 വിശസി ിരു 	 ആ	 ാനം	 അവെന
കൂടുതൽ	 വിനയാന ിതനാ ി.	 തെ 	 കാര 	 പാപ്തിയിൽ
അേ ഹ ിന്	 സംശയം	 േതാ ി.	 എെ ിലും	 തെ 	 െ ാ ്
അതിനു	 സാധി ുേമാ	 എ ്	 അേ ഹം	 സംശയി .	 അ രം
സംശയ ൾ	തെ 	പ ിേയാട്	അേ ഹം	പ ുവ ിരു ു.
"അേ യ് ്	 അതിനു	 സാധിയ് ും.	 "എെ 	 വിശസി ു.
എത	 അപൂർ മായ	 വ ിതമാണ്	 അ യുേടെത ്
അേ റിയി ."	 തെ 	 ഭർ ാവിെ ,	 മന ്	 വായിെ വ ം
സീത	പറ ു.
രാമൻ	സീതയുെട	േനെര	തിരി ്	അവള െട	കവിള കെള	െമെ
സ്പർശി .	 എ ി 	 അവള െട	 ക ിേല ്	 ആഴ ിൽ	 േനാ ി.
വിളറിയ	 ഒരു	 ചിരിേയാെട	 അേ ഹം	 തെ 	 ശ 	 നദിയിേല ു
തിരി .	 രാമനിഷ്ടമു തുേപാെല	 അേ ഹ ിെ 	 തലയുെട
മുകളിലായി	അവൾ	 മുടി	 െക ി	വ ്	ചരടിൽ	 േകാർ 	 മു ുകൾ
െകാ ്	െപാതി ു.
"തീർ ു"	അവൾ	പറ ു.



മു ത്

നായാ കഴി ്	നീളൻ	വടിയിൽ	തൂ ിയി 	ഒരു	മാനിെ 	ശരീരവു
മായി	രാമനും	സീതയും	മട ി	വ ു.	പാചകം	െച വാനു 	ഊഴം
ല ്മണേ താണ്.	സപ്തസി ുവിന്	പുറ ു	കഴിയുവാൻ	തുട ി
യി ്	അേ ാേഴ ും	പതി ു 	വർഷം	പി ി ിരു ു.
"െവറും	 ഒരു	 വർഷംകൂടി	 മാതം	 രാമാ..."	താവള ിനക ിരു
സീത	പറ ു.
"അെത.അേ ാഴാണ്	 ന ുെട	 യഥാർ 	 യു ം	 ആരംഭി ുക."
രാമൻ	പറ ു.
തെ 	 പി ിൽ	 തൂ ിയി ിരു 	 ഉറയിൽനി ും	 നീളമു 	 ഒരു
ക ി	 വലിെ ടു 	് ല ്മണൻ	 മുേ ാ 	് നട ു.	 "നി ൾ ിനി
നി ള െട	 ത ാനവും	 ത പധാനചർ കള ം	 നട ാം.
ഞാൻ	സ്തതീ	കൾ ്	പറ ി 	േജാലിെച ാൻ	തുട ാം."
സീത	ല ്മണെ 	കവിളിൽ	 െമെ 	 ഒ ു	ത ി.	 "	ഏ വും	 മിക
പാചക ാരായി	 പുരുഷ ാേരയാണ്	 ഭാരത ിൽ
കണ ാ ു ത.്	 അേ ാൾ	 പാചക ിൽ	 സ്തീകൾ ുമാതം
എ ു	 പേതകത?	 പാചകം	 െച വാൻ	 എ ാവർ ും
കഴിവു ാകണം."
നാടകീയമായി	 വണ ിെ ാ ്	 ല ്മണൻ	 പറ ു.	 "അേത.
ഏട ി."
രാമനും	സീതയും	െപാ ി ിരി

"ആകാശം	 കാണാൻ	 ഇ 	് ന 	 ഭംഗിയു 	് അെ ..?"	 ധ ായു
സ്തപിതാെവ 	 ആകാശപിതാവിെ 	 ൈകേവലകൾ	 ക ്,
അഭിന ി 	 സീത	 പറ ു.	 പധാന	 കുടിലിെ



നില ിരി ുകയായിരു ു	സീതയും	രാമനും.
അത്	 മൂ ാം◌ ാമ ിെല	 അ ാം	 മണി ുറായിരു ു.
ദു ഹമായ	 ചൂടു 	 ആ	 ദിവസ ിന്	 വിരാമമി െകാ ്
ആകാശ ുകൂടി	 സൂര ഭഗവാെ 	 രഥം	 പഭെചാരി
കട ുേപാകേവ,	 വിവിധ	 നിറ ൾ	 ആകാശ ്	 വിരി ിരു ു.
പടി ാറുനി ും	സ ാസമയെ 	കുളിർകാ 	വീശി,	കാലവർഷം
കഴി ്	ശരത് ാലം	ആരംഭി ിരു ു.
"അെത.	രാമൻ	പു ിരി െകാ 	്അവള െട	ൈകകൾ	എടു ു
തെ 	ചൂ ിേല ടു ി 	വിരലുകെള	െമെ 	ചുംബി .
രാമെന	 േനാ ി	 സീത	 പു ിരി .	 "ഭർ ാേവ	 എ ാണ്
അ യുെട	മന ിൽ"
"ഭർ പരമായ	കാര ളാണ്	ഭാേര ."
അവിേടയ് 	്ല ്മണൻ	െപെ ു	വ േ ാൾ	അവർ	അസ
രായതുേപാെല	അവന്	മു ിൽ	അഭിനയി .
"	 കുടിലിേല ു 	 വഴി	 അട ിരി ുകയാണു	 നി ൾ.
മുറിയിലിരി ു 	എെ 	 വാെളടു ണം.	അതുല െനാ ം	എനി ു
പരിശീലന ിന്	േപാകണം.”	ല ്മണൻ	പറ ു.
രാമൻ	 വശേ ുമാറി	 ല ്മണന്	 ലം	 െകാടു ു.
ല ്മണൻ	അകേ ു	കട ു.
"അവൻ	കുടിലിനു ിേല ്	കട 	ഉടെന	അപായസൂചന	നൽകി
െ ാ ്	ബ ി െ ിരു 	 കു ിൽ ിട 	 കിളികൾ	 ചിറകി ടി
ഒ യു ാ ി.	 ല ്മണൻ	 പുറേ ിറ ി	 ചു ി ിരി ു.
അേ ാേഴ ും	രാമനും	സീതയും	ചാടി	എഴുേ ിരു ു.
"അെത ാണ്?”	ല ്മണൻ	േചാദി .
മൃഗ ള 	നുഴ ു	കയറിയെത ്	രാമനു	മന ിലായി.
ശാ നായി	രാമൻ	ആ ാപി .	"ആയുധ ൾ."
സീതയും	 ല ്മണനും	അവരുെട	വാള കൾ	 ഉറയിലി 	്അരയിൽ
ബ ി .	 തെ 	 വിെ ടു ുംമുൻപ്ത്	 ല ്മണൻ	 രാമെ 	 വി
ൈകമാറി.
ര ുേപരും	വി കളിെല	ഞാണുകൾ	െക ി.	രാമനും	ല ്മണനും
അ ുകൾ	 നിറ 	 ആവനാഴികൾ	 അവരുെട	 പി ിൽ	 ബ ി .
അേ ാൾ	 െ 	 ജടായുവും	 അേ ഹ ിെ 	 ആള കള ം
ആയുധ ൾ	ധരി 	ത ാറായി	കുതിെ ി.	രാമൻ	തെ 	വാള റ
അരയിൽ	ബ ി .	സീത,	നീളമു 	ഒരു	കു ം	ക ിെലടു ു.	ഒ ം
എേ ാഴും	 െകാ ുനട ു 	 ക ിയും	 ഉറയിലി 	് അരയിൽ
ബ ി .
"അതാരായിരി ും?"	ജടായു	േചാദി .
"എനി റിയി ."	രാമൻ	പറ ു.
"ല ്മണെ 	ഭി ി?"	സീത	സംശയഭാവ ിൽ	പറ ു.



പധാന	 കുടിലിെ 	 കിഴ ുഭാഗ ായി	 അവൻ	 രൂപകൽപന
െചയ്ത	അതിവിദഗ് മായ	ഒരു	പതിേരാധ	സംവിധാനമാണ്	അ ടി
െപാ 	മു 	ഒരു	ഭി ി.	ഭാഗികമായി	തുറ 	അതിെ 	അകവശം
പധാന	 കുടിലിന്	 മു ിലായിരു ു.	 ചുമരിന്	 അ റമു
ശ ു ൾ ്	 അവെര	 കാണാൻ	 സാധി ാ വിധം	 ര ു
േയാ ാ ൾ 	് ആവശ ിന്	 ചലി ുവാനു 	 ഇടം
അവിടു ായിരു ു.	 ഒരു	 െകാ 	തീയടു ം,	 പാചകം	 െച ാനു
ത ം	 െത 	് അഭിമുഖമായു 	 ചുമരിൽനി ും	 പുറേ ്
ത ിനി ിരു ു.
മുറിയുെട	 പകുതിവെര	 േമൽ ൂരയു ായിരു ു.	 ഒരു
പാചകശാല	 േപാെല	 രൂപം	 മാ ിയിരു ു.	 ശ ു ള െട
അ ുകളിൽനി ും	സുര 	 നൽകാൻ	അത	് പര ാപ്തമായിരു ു.
െത ,്	കിഴ ,്	വട 	്അഭിമുഖീകരി ു 	ചുമരിൽ	ആവശ ിന്
വലു മു 	ദ ാര ൾ	ഉ ായിരു ു.	അവ	അക ുനി ു	െചറുതും
പുറ ുനി ു	 വലുതു	 മായിരു ു.	 കാണു വർ ്
പാചക ിനാവശമായ	 കാ ം	 െവളി വും
കട ുവാനു താെണേ 	 േതാ ി ുമായിരു ു .	 എ ാൽ,
അക ു	ഉ വർ 	്പുറ ുനി ും	വരു 	ശ ുവിെന	ന വ ം
കാണുവാനും	 അവരുെട	 േനെര	 അ ുകൾ	 എ വാനും
അതുപേയാഗി ാം.
മ െകാ ു ാ ിയതായിരു ു	 അത.്	 വലിയ	 സംഘമാണ്
ആകമണം	നട ു െത ിൽ	അവെര	പതിേരാധി ാനു 	േശഷി
അതിനു ായിരു ി .	 ത ൾ 	് േനരിേട ിവരിക
െചറുസംഘ ളിൽ	 നി ു 	 ഭീഷണിയാകുെമ 	 ല ്മണൻ
സംശയി ിരു ു.	ല ്മണ	നാണ്	അത	്രൂപക ന	െചയ്തെത ിലും
താവള ിെല	 എ ാവരും	 േചർ ാണ്	 അത	് നിർ ി ത്.
മകര നാണ്	"ല ്മണ	ചുമർ	എ ു	േപരി ത.്
എ ാവരും	 ചുമരിനരികിേലേ ാടി	കുനി ുനി ്	അവരവരുെട
ആയുധ ൾ	തയാറാ ി	കാ ിരു ു.
െത 	് അഭിമുഖമായ	 ചുമരിെല	 ദ ാര ിലൂെട	 ല ്മണൻ
കുനി ു	 ഒളി ുേനാ ി.	 വളെര	 ശ േയാെട	 േനാ േവ	 ഒരു
പുരുഷനും	 സ്തീയും	 േനതൃത ം	 നൽകു 	 പ ുേപരട ിയ	 ഒരു
െചറു	സംഘം	താവള ിനുേനെര	നട ുവരു ത്	ക ു.
ഏ വും	 മു ിൽവരു 	ആൾ ്	ശരാശരി	 ഉയരവും	അസാധാര
ണമാം	വിധം	െവള 	നിറവുമു ായിരു ു.	അയാള െട	െമലി ു
ശരീരഘടന	 ഒരു	 ഓ ാരേ തുേപാലായിരു ു.	 അയാൾ	 ഒരു
േയാ ാ	 വ .	 േശാഷി 	 േതാള കള ം	 െമലി 	 ക കള മു
ആളായിരു ു.	 ഭാരത ിെല	 എ ാ	 പുരുഷ ാരുെടയുംേപാെല
അയാള െട	 കറു ിരു 	 നീളൻമുടി,	 കുടുമയായി	 പി ിൽ



െക ിവ ിരു ു.	 അയാള െട	 നീ 	 താടി	 ഭംഗിയായി	 െവ ി
ഒതു ിയിരു ു.	 അതിൽ	 ന 	 തവി നിറവും	 െകാടു ിരു ു.
വിശിഷ്ടമായ	തവി നിറ ിലു 	മു ും	ഇളം	തവി 	നിറ ിലു
അംഗവസ്തവും	 അയാൾ	 ധരി ിരു ു.	 ആഭരണ ൾ	 ന
വിലേയറിയതായിരു ു.	 പേ ,	 മതി ്	 കുറവു തായി	 േതാ ി .
മു ിെ 	 കടു നും	 െച ്	 ക ണവും	 കാണാമായിരു ു.
കാഴ്ചയിൽ	 അയാൾ	 ആെക	 ീണിതെനേ ാെല	 േതാ ി .
ഏെറദൂരം	യാത	െചയ്തതു	വസ്തം	മാ ാ തുേപാെലേതാ ി.
അയാള െട	 കൂെടയു 	 സ്തീ ും	 അയാൾ ും	 കാഴ്ചയിൽ
സാമ ം	 േതാ ി ിരു ു.	 ഒരുപേ ,	 അയാള െട
സേഹാദരിയായിരി ാം.	 എ ാൽ,	 കാഴ്ചയിൽ	 ആെരയും
േമാഹി ി ു 	 രൂപമായിരു ു	അവള 	 േടത്.	ഊർമിളയുെട	അത
െപാ മു ്.	 അവള െട	 െതാലി	 മ ു	 േപാെല
െവള തായിരു ു.	 ആ	 നിറം.കാരണം	 അവൾ	 വിളറി	 അസുഖ
ാരിെയേ ാെല	 േതാ ി ിേ താണ്.	 എ ാൽ,	 അവൾ

ആെരയും	മയ ു 	സൗ ര മു വളായിരു ു.	അവള െട	കൂർ ്,
അ ം.വള 	 മു ും,	 ഉയർ 	 കവിെള ം	 അവെള	 ഒരു
പരിഹ ാരിെയേ ാെല	 േതാ ി ി .	എ ാൽ,	അവള െട	 മുടി ു
സർ നിറമായിരു ു.	 വളെര	അസാധാരണമായ	 നിറം,	 മുടിയിെല
ഓേരാ	 ഇഴകള ം	 അത	 കൃത മായി	 ചീകിവ ിരു ു.	 അവള െട
ക കൾ ്	 കാ ംേപാെല	 ആകർഷണീ	 യത	 ഉ ായിരു ു.
ഒരുപേ 	 അവൾ	 ഹിരണേലാമാൻ	 മ്േള ാരുെട
സ ാനമായിരി ാം.	െവള 	െതാലിയു ,	ഇളം	നീല	ക കള ം
െച ി നിറമു 	 മുടിയുമു 	 വിേദശികൾ	 ഭൂമിയുെട
പകുതി റം	 അ 	് വട ുപടി ാറു	 താമസി ു ു .്
അവരുെട	 അകമാസ 	 മായ	 രീതികള ം	 ദുർ ഗഹമായ
സംഭാഷണ ള ം	കാരണം	ഭാരതീയർ	അവെര	അപരിഷ്കൃതെര ു
വിളി ിരു ു.	 പേ ,	 ഈ	 സ്തീെയ	 ക ാൽ	 ഒ ം
അപരിഷ്കൃതയായി	 േതാ ുകയി .	 അവൾ	 വളെര	 സുഭഗയും,
െമലിെ ാതു ിയ	 േദഹവുമു വളായിരു ു.	 എ ാൽ,
അവള െട	വലിയ	മാറിടംമാതം	േദഹ ിനു	അനുപാതമ ായിരു ു.
അവെളാരു	 വിശിഷ്ടമായ,	 വളെര	 വിലകൂടിയ	 കരി ുവ നിറം
മു ിയ	 മു ാണ്	 ഉടു ിരു ത.്	അത്	സരയുവിെല	 ജലംേപാെല
തിള ു ു	 ായിരു ു.	 ഒരുപേ ,	 ധനികർ ുമാതം
വാ ാൻസാധി ു 	 കിഴ ുനി ു 	 വിേശഷെ
പ തുണിയാകും	അത്.	ആ	മു ്	വളെര	പരിഷ്കൃതമായ	രീതിയിൽ
താഴ്സ ി	അവള െട	 പര 	 വയറും	 െമലി 	ആകാരവടിവു
അരെ ം	 പദർശി ി ു 	 രീതിയിലായിരു ു.	 അവള െട
റൗ യും	 പ െകാ 	് തു ിയതായിരു ു.	 ഒരു	 െചറിയ	 ണം



പ തുണിെകാ ്	ഉ ാ ിയ	ആ	റൗ ്	അവള െട	മാറിട	 ള െട
സമൃ ി	 െവളിെ ടു ു ു ായിരു ു.	അംഗവസ്തം	 േദഹ ിന്
കുറുെക	 ധരി ാെത	 അവള െട	 ഒരു	 േതാളിൽനി ും	 മന ർ ം
തൂ ിയി ിരു ു.	 ധാരാളി ം	 പദർശി ി ു 	 രീതിയിൽ
ആഭരണ ൾ	 അവൾ	 ധരി ിരു ു.	 അവള െട	 അരയിൽ
ബ ി ിരു 	 ക ിയുറ	 മാതമായിരു ു.	 ആെകയു ായിരു
െപാരു േ ട്.	 ആരും	 അവെള	 ക ാൽ	 ഒ ു	 േനാ ി
നിൽ ുമായിരു ു.
രാമൻ	സീതെയ	ഒ ു	േനാ ി.	"അവരാരാണ്?"
സീത	േതാള 	കുലു ി.
"ല ാർ'	ജടായു	മ ി .
കുനി 	് അ ാറടി	 മുേ ാ വ 	് രാമൻ	 ജടായുവിനു	 േനെര
തിരി ു.	"നിന ുറ േ ാ?
അെത,	 ആ	 മനുഷൻ	 രാവണെ 	 ഇളയ	 സേഹാദരനായ
വിഭീഷണനും	 ആ	 സ്തീ	 അയാള െട	 സേഹാദരിയായ
ശൂർ ണഖയുമാണ്."
"അവെര ാണ്	ഇവിെട	െച ത്."സീത	േചാദി .
അവിേട ു	വ ുെകാ ിരി ു 	സംഘെ 	ചുമരിെല	ദ ാര ി
ലൂെട	അതുലൻ	നിരീ ി െകാ ിരി യായിരു ു.	അവൻ	രാമന്
േനെര	 തിരി ു.	 "അവര്	 യു ിനു	 വരികയാെണ 	് എനി ു
േതാ ു ി .	 േനാ ൂ."	 അയാൾ	 ആ	 ദ ാര ിന്	 േനെര	 ആംഗ ം
കാണി .
എ ാവരും	ആ	െചറുദ ാര ളിലൂെട	ഒളി ുേനാ ി.	വിഭീഷണന്
അരികിൽ	 ഒരു	 ഭടൻ	 ഒരു	 െവള 	 െകാടി	 േമേലാ യർ ി.
സമാധാന	 ിെ 	 നിറം.	 അവർ	 സ ിെച വാനായി ാണ്
വ ിരി ു െത 	്വ ം.	പേ ,	നിഗൂഢമായി	എ ാകും	അവർ
സംസാരി ുവാൻ	ആഗഹി ു ത്?
എേ ാഴെ യുംേപാെല	സംശയേ ാെട	 ല ്മണൻ	 േചാദി .

"എ ു	നാശമാകും	രാവണന	ന േളാട്	സംസാരി ുവാനു ത?്
എെ 	അറിവനുസരി 	 വിഭീഷണനും	 ശൂർ ണഖയും	 രാവണനു
മായി	 എേ ാഴും	 ഇണ ില .	 രാവണനാകും	 അവെര
അയ െത ്	നമു നുമാനി ാനാകി ."	ജടായു	പറ ു.
അതുലൻ	 ഇടയിൽ	 കയറി	 പറ ു.	 'ജടായുജീ,	 അ േയാട്
വിേയാ	 ജി ു തിൽ	 എേ ാടു	 മി ൂ.	 അവരുെട	 സ ം
ഇഷ്ട ിൽ	 ഇ െന	 ഒ ു	 െച വാനു 	 ൈധര ം
വിഭീഷണകുമാരനും	 ശൂർ ണഖ	 രാജകുമാരി ും	 ഉ ാകുെമ ്
എനി ു	 ചി ി ാൻേപാലുമാകി .	 രാവണപഭുതെ യാണ്
അവെര	അയ െത ു	നമു ്	ഊഹിേ ി	വരും."
"അതിശയി ു ത്	 നിർ ിയി 	 േചാദ ൾ	 േചാദി ു



സമയമാ	ണിത്.	ല ്മണൻ	പറ ു.	"േജഷ്ഠാ."
രാമൻ	വീ ും	ആ	ദ ാര ിലുെട	േനാ ിയി 	്തെ 	ആള കള െട
േനെര	 തിരി ു.	 "ന ൾ	 എ ാവരുെമാരുമി 	 പുറ ിറ ും.
എെ 	 ിലും	 വി ി ം	 പവർ ി ു തിൽനി ും	 അതവെര
തടയും."
"അത്	ബു ിപരമായ	കാര ംതെ ."	ജടായു	പറ ു.
"വരൂ."	രാമൻ	പറ ു.	എ ി ,	താൻ	ഉപദവി ുവാൻ	ഉേ ശി ു
ി 	എ 	അർ ിൽ	വലംൈക	മുകളിേല ുയർ ിെ ാ ു

സുര ാചുമറിന്	 പി ിൽനി ും	 പുറേ ്	 രാവണെ 	അർ
സേഹാദര െള	കാണാനായി	എ ാവരും	രാമെന	പി ുടർ ു.
രാമൻ,	സീത,	 ല ്മണൻ,	അവരുെട	 പടയാളികൾ	എ ിവരുെട
േമൽ	 ക പതി േ ാൾ	 കുറ 	 പാരവശ േ ാെട	 വിഭീഷണന
ന ാെത	 നി ുേപായി.	 അടു 	 നടപടിെയ ുറി
ആശയ ുഴ 	 േ ാെട	 തെ 	 അടു ുനി 	 സേഹാദരിെയ
േനാ ി.	 പേ ,	 ശൂർ ണഖ	 രാമെന	 മാതേമ	 ക ു .	അവൾ
െത ം	 നാണമി ാെത	 അേ ഹെ 	 തുറി 	 േനാ ി.
അതിശയി നി 	വിഭീഷണെ 	 മുഖ ്	ജടായുവിെന	ക േ ാൾ
പരിചയ ിെ 	ഒരു	െതളി ം	മി ിമറ ു.
ഏ വും	മു ിൽ	രാമനും	സീതയും,	ല ്മണനും	അവരുെട	െതാ
പി ാേല	ജടായുവും	ഭട ാരും	നട ു.	ആ	വന ിൽ	കഴിയു വർ
ല ാെര	 സമീപി േവ	 വിഭീഷണൻ	 തെ 	 പുറം	 നിവർ ി,
െനെ ാ ു	 വികസി ി പിടി .	 പിെ 	 തനി ്	 കൂടുതൽ
പാധാന ം	നൽകി	പറയുവാനാരംഭി .	 "അേയാ ാ	രാജാ,	ഞ ൾ
സമാധാന ിനു	േവ ി	വ താണ്."
"ഞ ള ം	സമാധാനമാണ്	ആഗഹി ു ത്."	തെ 	 വലം	ൈക
താഴ്ച ിെ ാ 	 രാമൻ	 പറ ു.	 അേ ഹ ിെ 	 ആള കള ം
അേത	 േപാെല	 െചയ്തതു.	 അേയാ യിെല	 രാജാ	 എ
അഭിസംേബാധനെയ	 ുറി 	 രാമൻ	 ഒ ും	 പറ ി .	 "എ ാണ്
അ െയ	ഇവിെട	െകാെ 	 ി ത	്ല യുെട	രാജകുമാരാ"
തെ 	 തിരി റി തിൽ	 വിഭീഷണന്	 അഭിമാനം	 േതാ ി.

"ന ളിൽ	പലരും	ചി ി ു തുേപാെല	സപ്തസി ു ാർ	അത
ക 	വിവരമി ാ വരാെണ ്	േതാ ു ി ."
മര ാദാപൂർവം	 രാമൻ	പു ിരി .	അേതസമയം	ശൂർ ണഖ	 ഒരു
െകാ തൂവാല	എടു 	്തെ 	മൂ ്	െമെ 	െപാതി ു	പിടി .
"ന ത.്	 ഈ	 ഞാനും	 സപ്തസി ുവിെന	 ആദരി ുകയും
അവിടുെ 	 രീതികെള	 മന ിലാ ുവാനായി	 ശമി ുകയും
െച ാറു ്	 വിഭീഷണൻ	 പറ ു.	 സീത,	 ശൂർ ണഖെയ
സൂ മദൃഷ്ടിേയാെട	 േനാ ിെ ാ ിരു ു.	 കാരണം,	 അവൾ
രാമെന	 ഒരു	 ല യുമി ാെത	 േനാ ിെ ാ ിരു ു.	 അടു ു



കാണുേ ാൾ	 ശൂർ ണഖയുെട	 ക കളിെല	 മാസ്മരികത
അ ര ി ു തായിരു ു.	െതളി മു 	നീല.	അവൾ ്	ഉറ ായും
ഹിരണ േലാമൻ	 മ്േള ര മാകണം.	 ഈജിപ് ിന്
കിഴ ു വരിൽ	ശരി ും	പറ ാൽ	ആർ ും	നീല 	 കളി .
അവൾ	 വാസനെ ല ിൽ	 കുളി േപാലാണ്	 വ ത്.	 അത്
പ വടി	 താവള ിെല	 ഗാമീണമായ,	 അപരിഷ്കൃത	 ഗ െ
കീഴട ി.	കുറ പ ം	അവള െട	അരികിൽ	നി വർ	െ ിലും
അ െന	 േതാ ി.	 തെ 	 മൂ ിേല 	് അമർ ിവ ്	 തൂവാല
െകാ ു	തനി ്	ചു മു 	ചൂർ	അവളക ാൻ	ശമി ."
"ഞ ള െട	 എളിയ	 വീ ിേല ്	 വരാൻ	 അ ്
ആഗഹി ു ുേ ാ"	കുടിലിെന	ചൂ ി	രാമൻ	േചാദി .	"
ഇ .	 ന ി	 പേഭാ.	 ഇവിെടനി ു	 സംസാരി ാൻ	 ബു ിമു ി ."
വിഭീഷണൻ	പറ ു.
ജടായുവിെ 	 സാ ിധ ം	 അയാെള	 അസ നാ ിയിരു ു.
അട 	 കുടിലിനു ിൽനി 	് അപതീ ിതമായ	 എെ ിലും
ഉെ 	 ിൽ	ഒരു	സ ി	സംഭാഷണ ിനുമുൻപ്	അതിെന	േനരിടാൻ
വിഭീഷണന്	താത്പര മി ായിരു ു.	എെ ാെ യായാലും	സപ്തത
സി ുവിെ 	 ശ ുവിെ 	 സേഹാദരനേ 	 താൻ.	 തുറ ായ	ഈ
പേദശ ു	താനിേ ാൾ	സുര ിതനാണ്.
"ശരി."	 രാമൻ	 പറ ു.	 "സുവർ ല യിെല	 രാജകുമാരൻ
നട ു 	 ഈ	 സ ർശനെ 	 എ െനയാണ്	 ഞ ൾ
കാേണ ത്?"
"അതിസു രനായി വെന,	 ഞ ൾ	 വ ത്	 അഭയം
േതടിയാണ്."	 വികാര ാൽ	 അട ്,	 വശമായ	 ശബ്ദ ിൽ
ശൂർ ണഖ	പറ ു.
എ ാണ്	 കാര െമ 	് എനി ിേ ാഴും	 മന ിലായി ി 	 "തനി
ി ുവെര	പരിചയമി ാ 	ഒരു	സ്തീ	തെ 	സൗ ര െ ുറി

പുകഴ്സ ിയതിനാൽ	 ഒരു	 നിമിഷെമാ ്	 അ ര ്	 രാമൻ
പറ ു.	 "നി െള	 സഹായി ുവാൻ	 സാധി ുെമ ്	 എനി ു
േതാ ു ി .	പേതകി ം."
"അ േയാ	 മഹാ ാേവ,	 പിെ 	ആരുെട	അരികിേല ്	ഞ ൾ
േപാകും."	രാവണെ 	സേഹാദര ളായതിനാൽ	സപ്തസി ുവിൽ
ഒരിട ും	ഞ െള	സ ീകരി ുകയി .	എ ാൽ,	ഞ ൾ റിയാം.
അ യുെട	 വാ ുകൾ	 നിേഷധി ാ 	 അേനകംേപർ
സപ്തസി ു	 വിലു .്	ഞാനും	എെ 	 സേഹാദരിയും	 രാവണെ
കൂരമായ	അടി മർ	 ൽ	കുെറ ാലമായി	സഹി .	ഞ ൾ ്
ര െ ടണം."
രാമൻ	നി ബ്ദനായി	ചി യിലാ ു.
"അേയാ യിെല	 രാജാേവ.'	 വിഭീഷണൻ	 തുടർ ു	 ഞാെനാരു



ല ാരനായിരി ാം.	എ ാൽ,	അ യുെട	സ ം	ആെളേ ാെല
അ യുെട	രീതികെള	ഞാൻ	ബഹുമാനി ു ു.	അ യുെട	പാത
പി ുടരു ു.	 രാവണെ 	 അളവി ാ 	 സ ിൽ	 മയ ി
അയാള െട	എ ാ	 രാ സീയപവൃ ികെളയും	ശരിവയ് ു 	 മ ്
ല ാെര	 േപാെലയ 	 ഞാൻ,	 ശൂർ ണഖയും
എെ േ ാെല െ .	 ഞ ള െട	 കാര ിലും	 അേ ്
കടമയുെ ്	േതാ ു ിേ ?"
സീത	ഇടയിൽ	കയറി	പറ ു.	"പ ്	ഒരു	കവി	പറയുകയു ായി,
ഒരു	മഴു	വന ിൽ	കട േ ാൾ,	മര ൾ	ത ിൽ	ത ിൽ	പറ ു.
വിഷമിേ ,	മഴുവിെ 	പിടി	ന െളേ ാെലയാണ്."
ശൂർ ണഖ	 പു ി 	 ചിരി .	 "അേ ാൾ	 മഹാനായ	 രഘുവിെ ,
പിൻ	 ഗാമി ുേവ ി	 തീരുമാന െളടു ു ത	് അേ ഹ ിെ
പ ിയാണ്.	അേ ?"
വിഭീഷണൻ	ശൂർ ണഖയുെട	ൈകയിൽ	പതുെ 	െതാ .	അവൾ
െപെ ു	നി ബ്ദയായി.	 "രാ ി	സീേത,	 ഭവതി	 ശ ി കാണും;
പിടികൾ	 മാതമാണ്	 ഇവിെട	 വ ി ത്.	 മഴുവിെ 	 തല
ല യിലാണ്.	ഞ ൾ	 ഭവതിെയേ ാെലയാണ്.	 ദയവായി	ഞ െള
സഹായി ണം"	വിഭീഷണൻ	പറ ു.
ശൂർ ണഖ	 ജടായുവിനുേനെര	 തിരി ു.	 രാമനും	 ല ്മണനും
ഒഴിെക	സകല	 പുരുഷ ാരും	അവെള െ 	 ശ ി ു ുെ ്
അവൾ	മന ിലാ ി.	"മഹാനായ	മലയപുതാ,	ഞ െള	അഭയാർഥി
കളാ ാൻ	അേ ്	 താത്പര ം	 േതാ ു ിേ ?	 ല െയ	 കുറി
അേ റിയാവു തിെന ാൾ	 കൂടുതൽ	 വിവര ൾ	 ഞ ൾ
നൽകാം.	ധാരാളം	സർണം	അവിെടനി ും	അേ ്	ലഭി ും.
"ഞ ൾ	 പരശുരാമപഭുവിെ 	 അനുയായികളാണ്.
സർണ ിേനാടു	 തീെര	 അഭിനിേവശമി ."	 ജടായു
കാർ ശ േ ാെട	പറ ു.
"അെത,	ശരിയാണ്."നി േയാെട	ശൂർ ണഖ	പറ ു.
വിഭീഷണൻ,	ല ്മണേനാടേപ ി .	"ബു ിമാനായ	ല ്മണാ,
ദയവായി	അ യുെട	സേഹാദരെന	 പറ ു	 മന ിലാ ിയാലും.
മട ി	 െ േ ാൾ	 നി ള െട	 യു ിൽ	 ഞ െളയും
പ ാളികളാ ാ	 െമ ു തുെകാ 	് അ 	് സ തി ുെമ ്
എനി ുറ .്"
"ല യിെല	 രാജകുമാരാ	 ഞാൻ	 അ േയാട്	 േയാജി ാം.
എ ാൽ,	 ന ൾ	 ര ുേപരും	 പറയു തു	 െത ാെണ ിേലാ?"
പു ിരി െകാ 	ല ്മണൻ	പറ ു.
വിഭീഷണൻ,	ദീർഘമായി	നിശസി .
"കുമാരാ,	 വിഭീഷണാ,	 എേ ാടു	 മി ു.	 എ ാൽ.	 രാമൻ
പറ ു



വിഭീഷണൻ	 രാമെന	 ഖ ി 	 പറ ു.	 "ദശരഥപുതാ,	 മിഥില
യിെല	 യു ം	ഓർ ൂ.	എെ 	സേഹാദരൻ	 രാവണൻ	അ യുെട
ശ ു	 വാണ്.	 അേ ഹം	 എെ യും	 ശ ുവാണ.്	 അതുെകാ
എെ 	അ 	മിതമാേ തേ ?"
രാമൻ	നി ബ്ദത	പാലി
"മഹാനായ	രാജാേവ,	ഞ ള െട	ജീവൻ	അപകട ിൽെപടു ി
ല യിൽനി ും	 ര െ താണ്.	 അ യുെട	 അതിഥികളായി
ഞ െള	 കുറ കാലം	 കഴിയുവാനനുവദി കൂെട?	 കുറ
ദിവസ ൾ ു ിൽ	 ഞ ൾ	 െപായ്െ ാ ാം.	 ൈത ിരീയ
ഉപനിഷ ്	 പറ ത്	 ഓർ ു	 േനാ ൂ.	 അതിഥി	 േദേവാ	 ഭവ’.
അേനകം	 സ്മൃതികൾ	 പറയു	 തും	 ശ ർ	 ദുർബലെര
സംര ി ുെമ ാണ്.	 ദയയു ാകണം,	 ഞ ൾ	 ആെക
േചാദി ു ത	് കുറ 	 ദിവസേ ു	 ഞ ൾ ്	 ഒരു
അഭയ ാനമാണ്."
സീത	 രാമെന	 േനാ ി.	 ഒരു	 നിയമെ 	 പേചാദി ി ിരി ു ു.
അടു െത ാണ്	 സംഭവി ുവാൻ	 േപാകു െത ്
അവൾ റിയാം.	രാമനവെര	മട ി	അയ ുകയി .
"ദയയു ാകണം,	കുറ 	ദിവസേ ു	മാതംമതി."	വിഭീഷണൻ
അേപ 	തുടർ ു.
രാമൻ	 വിഭീഷണെ 	 േതാളിൽ	 സ്പർശി .	 "അ യ് ്	 കുറ
കാലം	ഇവിെട	വിശമി ാം,	പിെ 	അ യുെട	യാത	തുടരാം."
വിഭീഷണൻ	ൈകകൾകു ി	നമസ്േത	പറ ു.	 "മഹാനായ	രഘു
വിെ 	വംശ ിന്	സസ്തി."

"ആ	വ ിെക 	രാജകുമാരി ്	അ േയാട്	ആരാധനയുെ ്
എനി ു	േതാ ു ു."	സീത	പറ ു.
നാലാം	 യാമ ിെല	 ര ാം	 മണി ുറായിരു ു	 അേ ാൾ,
അവരുെട	 ൈവകി െ 	 ഭ ണം	 കഴി 	് രാമനും	 സീതയും
അവരുെട	സകാര 	മുറിയിലായിരു ു.	ആ	ദിവസം	സീത	ഉ ാ ിയ
ഭ ണെ ുറി 	 വളെര	 േമാശമായി	 ശൂർ ണഖ	 പരാതി
പറ ു.	 അവൾ ്	 ഭ ണം	 ഇഷ്ടെ ിെ ിൽ	 പ ിണി
കിട ുവാൻ	സീത	അവേളാടു	പറ ു.
ആ	പറ ത്	നി ാരമായി	രാമൻ	കരുതു ു	എ ത	്ആ	ക
കളിൽ	വ മായിരു ു.	“സീേത	അെത െന	സാ മാകും?	ഞാൻ
വിവാഹിതനാെണ ്	അവൾ റിയാം.	എ ിൽ	അവൾ	എ െന
ആകൃഷ്ടയാകും?"
തെ 	 ഭർ ാവിനരികിൽ	 പു െകാ ു 	 കിട യിൽ	 േചർ ്



കിട ുെകാ 	 സീത	 പറ ു.	 "അ ്	 കരുതു തിെന ാൾ
ആകർഷകത ം	അേ ുെ ു	മന ിലാ ു."
മുഖം	ചുളി 	െകാ ്	രാമൻ	െപാ ി ിരി .	"അസംബ ം."
സീത	െപാ ി ിരി െകാ ്	അവെന	ചു ി ിടി .

ഒരാഴ്ചേയാളം	 അതിഥികൾ	 പ വടിയിൽ	 അവർെ ാ ം
കഴി ു.	 ല യിെല	 രാജകുമാരിെയാഴി 	 മ ാരും
പശ്നെമാ ുമു ാ ിയി .	 ഏ ിലും	 ല ്മണനും	 ജടായുവും
ല ാെര	 സംശയേ ാെടയാണ്	 േനാ ിയിരു ത്.
ആദദിവസംതെ 	 അവെര	 നിരായുധരാ ി.	 അവരുെട
ആയുധ ൾ	 താവള ിെല	 ആയുധ രയിൽ	 വ 	 പു ി.
അതിഥികെള	 നിരീ ി ു തിൽ	 വി വീഴ്ചയി ാെത,	 കടു
ജാ ഗത	അവർ	പുലർ ി.
രാതി	 ഉറ ാതിരു തിനാൽ	 ീണിതനായ	 ല ്മണൻ	 മു റി
യി ്	നല്കു 	ശംഖും	തെ 	വാള ം	അരികിൽ	വ ്	പകൽ	മുഴുവനും
കിട ുറ ി.	 ഉ തിരി ു	 താവള ിൽ	 ചില	 അസാധാരണ
പവർ ന	 ൾ	ക ുെകാ ്	അവൻ	ഉണർെ ണീ .
കുടിലിൽനി ും	 പുറ ുകട േ ാൾ	 ആയുധ രയിൽനി ും
ല 	 ാരുെട	 ആയുധ ള മായിവരു 	 ജടായുവിെനയും
മലയപുത ാെരയും	 അവൻ	 ക ു.	 വിഭീഷണനും	 അവരുെട
സംഘവും	 പുറെ ടാെനാരു ി.	 ആയുധ രയിൽനി ും
ആയുധ ൾ	 എടു ു	 േഗാദാവരിയിൽ	 കുളി	 ുവാനും
ഒരു ുവാനും	 േപായ	 ശൂർ ണഖെയ	 കാ 	അവർ	 ത ാ	 റായി
നി ു.	 തെ 	 മുടിെക ാനും	 ഉടു കൾ	 ധരി ാനും	സഹായിയായി
തനിെ ാ ം	 വരാൻ	 സീതേയാട്	 ശൂർ ണഖ	 അേപ ി .
വന ിെല	 ആ	 െചറിയ	 താവള ിൽ	 ആ	 അഹ ാരിെ ിെ
ആവശ ൾ	 ഒരി ലും	 തീരാ തായിരു ു.	 അതിൽനി ും
േമാചനം	 ലഭി ുമേ ാ	 എ 	 സേ ാഷേ ാെട	 അവള െട
അവസാനെ 	ആ	ഒരേപ 	സീത	െപെ ു	സ തി
"കുമാരാ	 രാമാ,	 അ യുെട	 എ ാ	 സഹായ ൾ ും	 ന ി."
വിഭീഷണൻ	പറ ു.
"ഞ ൾ ്	സേ ാഷേമയു ."
"ഞ ൾ	എവിേട ാണ്	 േപാകു െത ്	ആേരാടും	 െവളിെ ടു
രുെത ്	 അ േയാടും	 അനുയായികേളാടും

ഞാനേപ ി ു ു."
"തീർ ായായും."
"ന ി	"	ൈകകൾ	കു ി	വിഭീഷണൻ	നമസ്േത	പറ ു.



രാമൻ	 നിബിഡമായ	 വനനിരകെള	 േനാ ി.	അതിന റ ാണു
േഗാദാവരി,	 തെ 	 പ ി	 സീതയും	 വിഭീഷണെ 	 െപ ൾ
ശുർ ണഖയും	അവിെടനി ും	വരു തും	പതീ ി 	രാമൻ	നി ു.
ഉ ിൽ	ഒരു	 സ്തീയുെട	അലർ 	കാടിനു ിൽനി ുമുയർ ു.
രാമനും	 ല ്മണനും	 പരസ്പരം	 േനാ ിയി 	 ശബ്ദംേക
ദിശയിേല 	് െപെ േ ാടി,	 കാടിനു ിൽനി ും	 കട ുവ
സീതെയ 	 അവർ	 സ്തംഭി നി ു.	 െവ ം	 ഇ വീണ
േദഹേ ാെട	 േകാപാകുലയായി	 എ ാൽ	 രാേജാചിതമായ
രീതിയിൽ	 തലയുയർ ി	 സീത	 നി ു.	 പിടയ് ു
ശൂർ ണഖെയ	യാെതാരു	 ദയയും	കൂടാെത	അവള െട	ൈക	യിൽ
പിടി 	 സീത	 വലി ിഴ .	 ല യിെല	 രാജകുമാരിയുെട	 ൈകകൾ
ഭദമായി	െക ിയിരു ു.
ല ്മണൻ	 െപെ 	് തെ 	 വാള രി.	 ഒ മു ായിരു വരും
വാള രി,	 ല ്മണൻ	 വിഭീഷണെന	 കു െ ടു ു തുേപാെല
േനാ ി	േചാദി .	"എ ു	നരകമാണ്	ഇവിെട	നട ു ത്?'
ര ു	 സ്തീകളിൽനി ും	 വിഭീഷണന്	 ക കെളടു ാനായി .
ഒരു	 നിമിഷം	 അയാൾ	 െഞ ിയതുേപാെല	 േതാ ി.	 എ ാൽ
െപാെ ്	 തെ 	 ചു പാടുകളിേല ്	 മട ി	 വ ു	 പറ ു.
"എ ാണ്	അ യുെട	 ഭർതൃഭാര 	എെ 	 െപ േളാട്	 െച ത്?
അവരാണ്	ശൂർ ണഖെയ	ആകമി െത ്	വ മാണ്."
"ഈ	നാടകം	നിർ 	ല ്മണൻ,	ഉ ിൽ	പറ ു."	നി ള െട
െപ ൾ	ആദ ം	ആകമി ാെത	ഏട ി	ഒ ും	െച ി ."
സീത	അവിെട	നി വരുെട	നടുവിേല ു	നട ി ്	ശൂർ ണഖെയ
വി യ .	 ല യിെല	 രാജകുമാരി	 േദഷ ംെകാ ്	 നിയ ണംവി
അവ യിലായിരു ു.	 വിഭീഷണൻ	 െപെ ്	 തെ 	 െപ ള െട
അരികിേല ു	 െച ്	 അവെള	 ബ ി ിരു 	 കയറുകൾ
ക ിെകാ ്	അറു ുമാ ി.	അവള െട	കാതിൽ	അയാൾ	എേ ാ
ഒ ു	 മ ി .	 എ ാണ്	 വിഭീഷണൻ	 പറ െത 	് ല ്മണന്
വ മായിെ 	 ിലും	 "ശാ യാകൂ."	 എ ു	 േക ുേപാെല
േതാ ി.
സീത	 രാമന്	 േനെര	 തിരി ്	 ശൂർ ണഖയുെടേനെര
ചൂ ിെ ാ ു	 തെ 	ൈക ു ിെല	 പ ിലകൾ	 കാണി .	 "ഈ
അസ ്	 ല ാരി	 ഇെതെ 	 വായിൽ	 കു ിനിറ 	 എെ
നദിയിേല ്	ത ിയി ."
ആ	 ഔഷധ	 ഇലകൾ	 രാമൻ	 തിരി റി ു.	 ശസ്തകിയകൾ
െച ം	 മുൻെപ	 ആള കെള	 അേബാധാവ യിലാ ുവാനാണ്
സാധാരണ	 ആ	 ഇല	 ഉപേയാഗി ാറ്.	 "എ ാണിവിെട
നട ു ത്?'േദഷ ാൽ	 ചുവ 	 ക കൾെകാ ്	 വിഭീഷണെന
േനാ ി	അേ ഹം	േചാദി .



"എേ ാ	 െത ി ാരണ	 ഉ ായി െ ്	 േതാ ു ു.	അ െന
െയാ ും	എെ 	െപ ൾ	െച ി ."	വിഭീഷണൻ	പറ ു.
"എെ 	അവൾ	 െവ ിൽ	 ത ിയിെ ു	ഞാൻ	 ഭാവനയിൽ
കെ ാേണാ	താ ൾ	പറയു ത്?"	േദഷ േ ാെട	സീത	േചാദി .
എഴുേ വ 	 ശൂർ ണഖെയ	 േനാ ി	 മി ാെതയിരി ുവാൻ
വിഭീഷണൻ	 അവേളാടേപ ി ു ു ായിരു ു.	 എ ാൽ,
അെതാ ും	അവള െട	അടു ു	 വിലേ ായി .	 "അത	് ക മാണ്'
അ െന	 െയാ ും	 ഞാൻ	 െചയ്തതി .	 ശൂർ ണഖ	 ഉ ിൽ
പറ ു.
"നീെയെ 	ക ിയാ ുകയാേണാ?"സീത	ശബ്ദമുയർ ി.
ആർ ും	പതികരി ുവാൻ	സമയം	ലഭി ാെത	വളെര	െപെ ാ
യിരു ു	 പിെ െയ ാം	 സംഭവി ത്.	 ഭീഷണമായ	 േവഗതയിൽ
ശൂർ ണഖ	 അവള െട	 അരികിേല ്	 െച ്	 അവള െട	 ക ി
വലി രി,	സീതയുെട	ഇട ു	ഭാഗ ്	നി 	ല ്മണൻ	െപെ ു
ആ	നീ ം	ക 	അലറിെ ാ ്	മുേ ാ 	്കുതി .	"ഏട ി."
സീത	ആ	 െവ 	തടയുവാൻ	 േവ ി	 െപെ ്	എതിർദിശയിേല ്
മാറി.	 െനാടിയിട ു ിൽ	 ല ്മണൻ	 മുേ ാ ചാടി,	കുതി വ
ശൂർ ണഖെയ	 പഹരി ുകയും	 അവള െട	 ൈകകൾ	 കൂ ി ിടി
തെ 	 ശ ി	 മുഴുവനുെമടു ്	 പിേ ാ 	 ആ ുതു കയും
െചയ്തതു.
ല യിെല	ആ	വികൃതിയായ	രാജകുമാരി,	തെ 	പി ിൽ	 േപടി
നി 	 ല യുെട	 ഭടെന	 ഇടി 	 നില ുവീണു.	 ആ	 വീഴ്ചയിൽ
അവള െട	ൈകയിൽ	പിടി ിരു 	സ ം	ക ി	അവള െട	മൂ ിൽ
ആഴ ിൽ	 മുറിേവ ി ിരു ു.	 തനി 	 സംഭവി 	 അപകടം
തിരി റി ്	 അവൾ	 തെ 	 മുഖം	 ഒ ു	 െതാ .	 േചാര	 നിറ
ൈകകളിേല ്	േനാ ി.	തെ 	മുഖ ്	ആഴമു 	മുറിവു ാെയ ്
അവൾ ്	മന ിലായി.
പാകൃതമായ	 െവറുേ ാെട	 അലറിെ ാ ്	 അവൾ	 ല ്മണന്
േനെര	 കുതി പാ ു.	 വിഭീഷണൻ	 െപെ ്	 അവള െട	 േനെര
കുതി 	തെ 	 ഭാ 	പിടി 	െപ െള	മുറുെക	പിടി .
"അവെര	 െകാ .	അവെര	എ ാം	 െകാെ ാടു ു.	 േവദനേയാെട
ശൂർ ണഖ	പറ ു.
"അട ു."	 താൻ	 പതീ ി ാ തു	 നട തിൽ	 ഭയെ
വിഭീഷണൻ	 അേപ ി .	 അവർ	 കൂടുതൽ	 ആള കള െ ്
അയാൾ	 റിയാം.	 മരി ുവാൻ	 അയാൾ	 ആഗഹി ി .
മരണെ ാൾ	 േമാശമായ	 മ 	് ചിലതിെന	 അയാൾ	 ഭയെ .
"അട ു."
രാമൻ	തെ 	ഇടംൈക	ഉയർ ി	മുഷ്ടി	ചുരു ി ിടി ിരു ു.	തെ
ആള കേളാട്	 ജാഗരൂകരാകാനു 	 അടയാളമായിരു ു	 അത്.



"കുമാരാ.	ഇേ ാൾ	േപാകൂ.	അെ ിൽ	പകരം	നാശമാകും	ഫലം."
"അവെരെയ ാം	െകാെ ാടു ു."ശുർ ണഖ	അലറി	വിളി .
"കുമാരാ	 വിഭീഷനാ	 ഇേ ാൾ	 തെ 	 േപാകു.	 െഞ േലാെട	 നി
വിഭീഷണേനാട്	 രാമൻ	പറ ു.	 മ ി െകാ ിരു 	ശൂർ ണഖെയ
പിടി നിർ ാൻ	മാതേമ	വിഭീഷണന്	കഴിെ ാ .
"പിൻവാ ി."	വിഭീഷണൻ	പറ ു.
അയാള െട	 പടയാളികൾ	 പിേ ാ 	 ചുവടുവ .	 അവരുെട
വാൾമു 	 അേ ാഴും	 വനവാസികള െട	 േനെരയായിരു ു
ചൂ ിയിരു ത്."
"നീ	 ഭീരുവാണ്,	 െകാ വെര.	 ശൂർ ണഖ	 സേഹാദരനുേനെര
േരാഷ ാൽ	 പുല ി.	 "ഞാൻ	അ യുെട	 െപ ളാണ്	 എനി ു
േവ ി	പതികാരം	െച ്"
െപെ ്	 എ ുനീ വും	 ഉ ാകുെമ ്	 അറിയാവു തിനാൽ
രാമെന	 ശ ി െകാ ുനി 	 ശൂർ ണഖെയയും	 വലി െകാ ്
വിഭീഷണൻ	നട ു.
"അവെര	െകാ .	ശൂർ ണഖ	അലറി,
വിഭീഷണൻ	 എതിർ ുെകാ ിരു 	 സേഹാദരിെയ	 വിടാെത
പടയാളികൾെ ാ ം	പ വടിയിൽനി ും	േപായി.
േവരുപിടി തുേപാെല	 രാമനും	 സീതയും	 അന ാെത	 നി ു.
അേ ാൾ	നട 	ദുര ം	ലഘുവായി	കാണാൻ	അവർ ായി .
"നമു ിവിെട	അധികം	നി ുകൂടാ.	നമു ്	 േവെറ	 ഒരു	വഴിയി .
ഇേ ാൾ	തെ 	ര െ ടണം."	വ മായി	ജടായു	പറ ു.
രാമൻ	ജടായുവിെന	േനാ ി.
"രാജകുടുംബ ിെല	 വിമതരുേടതാെണ ിലും	 ന ൾ	 ചീ ിയത്
ല യിെല	 രാജര മാണ്.	 അവരുെട	 നാ നട നുസരി
പതികരി ുക	 എ ത ാെത	 രാവണന്	 േവെറ	 േപാംവഴിയി .
അതിേ ാൾ	 സപ്തത	 സി ുവിെല	 പല	 രാജകുടുംബ ിലും
അതുേപാെലയേ ?	 രാവണൻ	 വരും.	 ഒരു	 സംശയവും	 േവ .
വിഭീഷണൻ	 ഒരു	 ഭീരുവാണ്.	എ ാൽ,	 രാവണനും	 കുംഭകർ നും
അ െനയ .	ആയിര ണ ിന്	പടയാളി	കള മായി	അവർ	വരും.
അത്	മിഥിലയിേല ാൾ	േമാശമായിരി ും.	അവിെട	ൈവസന ൾ
ത ിൽ	 യു ം	 ഉ ായി.	എ ാൽ,	 ഇവിെട	അത്	 വ ിപരമാണ്.
അയാള െട	 െപ ളാണ്,	 കുടുംബാംഗമാണ്	 ആകമി
െ ിരി ു ത്.	 പതികാരം	െച ാൻ	അയാള െട	അ ്	ആവശ
െ ടും.'	ജടായു	പറ ു.
"ഞാനവെള	ആകമി ി .	അവൾ.	പറ ു.
"രാവണൻ	അ െനയാവി 	അതു	കാണു ത്."	ഇടയിൽ	കയറി
ജടായു	 പറ ു."	നിെ 	വിവരണ ൾെ ാ ും	അയാൾ	കാ
തരി 	കുമാരാ.	നമു ിവിെടനി ും	ര െ ടണം,	ഇേ ാൾ	തെ ."



ഏകേദശം	മു േതാളം	പടയാളികൾ	ഒരുമി ്	കാ ിെല	െവളി േദശ
ിരു ു	 ഭ ണംകഴി ുകയായിരു ു.	 അവർ	 അസാമാന

തിര ി	 െല േപാെല	 കാണെ .	അവെര ാവരും	 ഒേര	 േപാെല
വസ്തം	 ധരി ിരു ു.	അവരുെട	 േദഹം	 നീളമു 	 തവി ം	 കറ ം
നിറമു 	 േമല ികളാൽ	 മറ ിരു ു.	 അവെര ാം	 വാള്
കരുതിയിരു ു.	 എ ാവരും	 അസാധാരണമായ
െവള നിറമു വരായിരു ു.	 ഭാരത ിെല	 ചൂടു
സമതല ളിലത്	 അസാധാരണ	 കാഴ്ചയാണ്.	 അവരുെട
വള മു ും,	മണികൾ	അണി 	വ ിയു 	നീളൻ	താടിയും,
കൂർ 	 െന ിയും	 ചതുര ിലു 	 െവള 	 െതാ ികള ം	കീേഴാ ്
തു ു 	 മീശയും,	ആ	 മനുഷ ർ	എവിെടനി ും	 വരു വരാെണന്
വ മാ ി.	പരിഹ ാ	രാണവർ.
ഭാരത ിെ 	പടി ാേറ	അതിർ ി റമു 	ക ിത	കഥക
ളിെല	നാടാണ്	പരിഹ,	മുൻ	മഹാേദവനായിരു 	രു ദഭഗവാെ 	വീട
ആ	നാ ിലായിരു ു.
ആ	െചറുസംഘ ിൽ	കാഴ്ചയിൽ	ഏ വും	കൗതുകം	ജനി ി ത്
േനതാവായിരു ു.	 അയാെളാരു	 നാഗെന ു	 വളെര	 വ മാണ്.
അേ ഹം	 വളെരയധികം	 െവള 	 ആളായിരു ു.	 എ ാൽ,	 മ ്
കാര ളിൽ	 അേ ഹം	 അവരിൽനി ും	 വത സ്തനായിരു ു.
അവെരേ ാെല	 ആയിരു ി 	 വസ്തം	 ധരി ിരു ത്.	 ഭാരതീയ
വസ്തമാണേ ഹം	 ധരി ിരു ത്.	 മു ും	 അംഗവസ്തവും
കാവിനിറ ിലു തായിരു ു.	 അേ ഹ ിെ 	 പിൻഭാഗ ്
വാലുേപാെല	ഒരവയവം	ത ി	നി ിരു ു.	അതിന്	സ മായി	ഒരു
മന ത്	േപാെല	അത	്താള ിൽ	ഇളകി ുളി െകാ ിരു ു.
പരിഹയിൽനി ു 	 േരാമാവൃതനായ	 ആ	 നാഗേനതാവിന്	 ന
ഉയരമായിരു ു.	 അേ ഹ ിെ 	 കൂ ൻ	 േദഹം	 കാഴ്ചയിൽ
അേ ഹ ിന്	 ആദരവും	 സാധീനവും,	 ഒ ം	 ൈദവീകമായ	 ഒരു
പരിേവഷവും	 നല്കി.	തെ 	ൈകെകാ ്	 േവണെമ ിൽ	 ഒരാള െട
പുറം	അേ ഹ ിന്	തകർ ാം.	മ ്	നാഗ ാേരേ ാെല	തെ 	മുഖം,
മുഖംമൂടിെകാ 	 മറയ് ുകേയാ	 ശരീരം	 മൂടു 	 അ ി
ധരി ുകേയാ	െചയ്തിരു ി .
"നമു ്	വളെര	െപെ ു	പുറെ ടണം"	േനതാവ്	പറ ു.
അേ ഹ ിെ 	 മൂ ്	 പര തും	 മുഖേ ്
പതി തുമായിരു ു.	 താടിയും	 മുഖെ 	 േരാമ ള ം
മുഖ ിനുചു ം	വളെര	കൃതത	േയാെട	വളർ ിരു ു.	വിചി തമായി
േതാ ി ത്	 വായുെട	 മുകൾഭാഗം	 പ േപാെല	 മൃദുലവും
േരാമരഹിതവുമായിരു ു	എ താണ്.	അത	്കുറ 	വീർ തായും



ഇളം	 ചുവ 	് നിറമു തായും	 കാണെ .	 ഒരു	 വരേപാെല
കാണെ ടു തായിരു ു	 ചു ുകൾ,	 മേനാഹരവും,	 ബു ി
പസരി ി ു തും	 ധ ാനാ കവും	 ശാ വുമായ	 ക കള െട
മുകളിൽ	 ക ിയു 	 വള 	 പുരിക ള ായിരു ു.
ആവശെമ ിൽ	കൂരമായ	ആകമണ ിനും	താൻ	ത ാറാെണ ്
ആ	 ക കൾ	 വ മായിരു ു.	 േരാമം	 നിറ 	 പുരിക ൾ
സാഭാവികമായി	 ഒരു	 ബു ിമാെ 	 രൂപം	 പദാനം	 െചയ്തു.
കുര െന	തല	ഒരു	മനുഷ െ 	ഉടലിൽ	െവ തുേപാെല	കാഴ്ചയിൽ
േതാ ി ി .
"അെത	 ത ുരാെന,	 അ ്	 കുറ 	 സമയംകൂടി	 ഞ ൾ ്
നൽകു	 െമ ിൽ.	 അവർ	 ഒരിട ും	 നിൽ ാെത
നട ുകയായിരു ു.	 കുറ 	 വിശമം	 കി ിയാൽ	 ..."	 ഒരു	 പരിഹൻ
പറ ു.
"വിശമി ുവാൻ	നമുെ ാ ം	സമയമി 	!”	േനതാവ്	മുര ു.	ഗുരു
വസിഷ്ഠന്	 ഞാൻ	 വാ ുെകാടു ി ്	 ന ൾ	 കെ ും
മുൻെപ	അവെര	 കെ ാൻ	 രാവണെന	 നമു നുവദി കൂടാ.
ഇേ ാൾ	 െ 	നമു വെര	കെ ണം.
"	 ക ന	 നട ിലാ ുവാൻ	 പരിഹ ാരൻ	 ഓടിേ ായി.	 ഭ ണം
കഴി െകാ ിരു 	 മെ ാരു	 പരിഹൻ	 നാഗനരികിേല 	് വ ു.
"എെ 	 ത ുരാെന,	 ന ുെട	 ആള കൾ റിയാൻ	 ആഗഹമു ്,
ആരാണ്	പധാന	വ ി."
ഒരു	സംശയവുമി ാെത	േനതാവ്	പറ ു.	"ര ാള ം.	അവർ	ര ു
േപരും	വളെര	പധാനെ വരാണ്."
"മലയപുത ാർ ്	രാജകുമാരി	സീത	വളെര	 പധാനെ വളാണ്.
നമു ്	രാജകുമാരൻ	രാമനും.
"ശരി	ഹനുമാൻ	പഭു."

മു തു	 ദിവസമായി	 അവർ	 ഓടിെ ാ ിരി ുകയാണ്.	 ദ
കാരണ ിന്	കിഴ ായി,	 േഗാദാവരി ്	സമാ രമായി	കുെറദൂരം
അവർ	പി ി ിരു ു.	അതുെകാ ്	അത	 െപെ ്	അവെര	ക ു
പിടി ുവാനാകി .	 മൃഗ െള	 േവ യാടുവാനു 	അവസരം	 നഷ്ട
മാകുെമ തിനാൽ	 നദിയുെട	ൈകവഴികളിൽനിേ ാ	 മ ്	 ജലാശയ
ളിൽനിേ ാ	 കൂടുതൽ	 ദൂരം	 അക ുേപാകുവാൻ

അവെരെ ാ ു	സാധി ുകയി .
ഒരു	 മാനിെന	 േവ യാടി	 അതുമായി	 വന ിനു ിെല
താത് ാലിക	 താവള ിേല ്	 മട ുകയായിരു ു	 രാമനും
ല ്മണനും.	ആ	 േകാലിെ 	നടുവിലായി	െക ി ു ിയ	മാനിെ



ശരീരം	 ആടിെ ാ	 ിരു ു.	 മു ിൽ	 നട 	 രാമെ 	 േതാളിൽ
േകാലിെ 	 ഒര വും	 മെ യ ം	 പി ിൽ	 വ 	 ല ്മണെ
േതാളിലുമായിരു ു.
ല ്മണൻ	 രാമനുമായി	 തർ ി ുകയായിരു ു.	 "പേ
ഭരേത നാകാം	 അതിനു	 പി ിെല ു	 ചി ി ു ത്
നീതിയു മെ ്	അ ്	കരുതാെന ാണ്	കാരണം	..."
"ശൂ."	 തെ 	ൈക	 െപാ ി	 ല ്മണേനാട്	 നി ബ്ദനാകുവാൻ
ആവശെ െകാ ്	രാമൻ	പറ ു.	"ശ ി ു"
ല ്മണൻ	 തെ 	 െചവികൾ	 കൂർ ി .	 ഒരു	 തണു ്	അവെ
നെ ിലൂെട	പാ ു.	ഭീതി	പടർ 	മുഖേ ാെട	രാമൻ	ല ്മണനു
േനെര	 തിരി ു.	 അവർ	 ര ാള ം	 അത്	 േക .	 ശ മായ
അലറി ര	 ിൽ,	അത്	സീതയാണ്.	വളെര	ദുര ുനി ായതിനാൽ
അവള െട	ആ	 മുറവിളിയുെട	 ശ ി	 കുറ ാണ്	 േകൾ ു ത്.
പേ ,	 അത്	 സീത	 യാെണ തിന്	 സംശയമി .	 അവൾ	 തെ
ഭർ ാവിെന	ഉറെ 	വിളി ുകയാണ്
മാനിെന	താെഴയി 	 രാമനും	ല ്മണനും	പരവശരായി	 മുേ ാ
കുതി .	അവരുെട	താല് ാലിക	വാസ ല ുനി ും	ഇെ ാഴും
അവർ	 വളെര	 ദൂെരയാണ്.	അസ രായി	ബഹളം	 വയ് ു
പ ി	 കള െട	 ശബ്ദെ ാൾ	 ഉ ിലായി	സീതയുെട	 ശബ്ദം
അവർ ്	േകൾ ാമായിരു ു.	"രാമാ..."
ശബ്ദം	തിരി റിയാവു ത	അടു ായിരു ു	അവർ.	കാ ിലുെട
ഭാ മായി	ഓടു തിനിടയിൽ	രാമൻ	അലറി	"സീേത."
അ ിന്	സ നായി	ല ്മണൻ	തെ 	വാൾ	ഉറയിൽനി ും
ഊരി.
"രാമാ...'
"അവെള	െവറുെത	വിടു"	ഓ ിനിടയിൽ	തട മായി	തഴ 	പ ില
ടർ കെള	 െവ ിയിരി ു	 കുതി െകാ 	് രാമൻ	 ഉറെ
പറ ു.
"രാമാ',	 രാമൻ	 തെ 	 വി 	 മുറുെക	 പിടി .	 അവരുെട
താമസ ല ിനും	അവർ ുമിടയിൽ	കുറ 	നിമിഷ ള െട	ദൂരം
മാതേമ	ഉ 	.
“Tulgo)."
09.	,,
വിളി 	 വാ ്	 മുഴുമി ി ാെത	 പാതിയിൽ	 സീതയുെട	 ശബ്ദം
നില .	 അരുതാ ത്	 ഒ ും	 ചി ി ാതിരി ാനായി
ശമി െകാ ്	 രാമൻ	 േവഗ ിൽ	ഓടി.	അേ ഹ ിെ 	 ഹൃദയം
ഭയപരവശമായി	 ശ ിയായി	 മിടി ിരു ു.	 മന ിൽ	 ആശ കൾ
ഇരു ുകൂടി.
യ കള െട	വു്	വുമ	ശബ്ദം	അവർ	േക .	അത്	രാവണെ



പറ ും	വാഹനം,	പുഷ്പക	വിമാനമാണ്.
"േവ ാ"	 ഓടു തിനിടയിൽ	 തെ 	 വി 	 ആകു ത	 മുേ ാ
മുറു ിെ ാ ു	 രാമൻ	 അലറി.	 അേ ഹ ിെ 	 മുഖ ു	 കൂടി
ക 	 നീർ	 ഒഴുകിെ ാ ിരു ു.	 സേഹാദര ാർ	 അവരുെട
താത് ാലിക	 താവള ിെല ിയേ ാൾ	 അവിടം	 മുഴുവനും
തകർ ിരു 	 കാഴ്ച	 യാണ്	 ക ത്.	എ ായിട ും	 ര ം	 തളം
െക ിയിരു ു.
"സീേത..."
”	 രാമൻ	 മുകളിേല ു	 േനാ ി,	 ആകാശേ ു	 െപെ ു
ഉയർ ു	 െപാ ിയ	 പുഷ്പകവിമാന ിനുേനെര	 ഒരസ്തെമയ്തു.
അത	് നി ഹായത	 നിറ 	 േകാപ ിൽ	 നി ായിരു ു.	 ആ
വാഹനം	വളെര	ഉയര ിൽ	എ ി ഴി ിരു ു.
"സീേത..."
പരവശനായ	 ല ്മണൻ	 ആ	 താവളം	 മുഴുവൻ	 പരിേശാധി .
െകാ െ 	പടയാളികള െട	ശരീര ൾ	അവിെട ും	ചിതറി ിട ി
രു ു.	പേ ,	സീത	മാതം	അവിെട	ഇ ായിരു ു.
"കു...മാ.....രാ	....രാമ..."
ആ	 ീണിതമായ	സരം	രാമൻ	തിരി റി ു.	അേ ഹം	മുേ ാ
കുതി േ ാൾ	മുറിേവ ്	േചാരയിൽ	കുതിർ ുകിട 	നാഗെ 	ശരീരം
കെ ി	"ജടായു..."
മാരകമായി	മുറിേവ 	ജടായു	സംസാരി ുവാനായി	കഷ്ടെ
"അവനാണ്..."
"എ ?്?"
"രാവണ........	ഭവതിെയ	ത ിെ ാ ു	േപായി..."
അവരിൽനി ും	 ദൂേര 	് െപാ േപാെല	 വളെരേവഗം	 അക ു
േപാകു 	 വിമാനെ 	 േകാപേ ാെട	 രാമൻ	 േനാ ി.	 അേ ഹം
േകാപ	േ ാെട	അലറി	"	സീേത..!
"കുമാരാ..'
ജീവൻ	 ത ിൽനി ും	 ഒഴി ുേപാകു ുെവ 	് ജടായുവിന്
മന ിലായി,	 തെ 	 മന രു ുെകാ 	 ശരീരം	 ഒ ുയർ ി
ൈകനീ ി	രാമെന	തനി രികിേല ്	വിളി .
അവസാന	ശാസം	വലി േവ	ജടായു	മ ി .	 "അവെര	തിരിെക
െകാ ുവരൂ	 ...	 ഞാൻ	 പരാജയെ 	 ....	 ത ുരാ ി	 സീതെയ	 ...
ര ി ു	 .	ത ുരാ ി	സീതെയ	 ...	ര ി ു	 ...	വിഷ്ണു	 ......	ത ുരാ ി
സീത....
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