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ഉത്തരകാണ്ഡത്തിന ാരു  വഭാഷ്യം (കഥ) 
രച : സു ിൽ എം എസ്, മൂത്തകുന്നം 

മുന്നിൽ,  ിലത്ത,് സാഷ്ാംഗം പ്രണമിച്ചുനകാണ്ടു കിടക്കുന്ന ഭദ്രന  ന ാക്കി ിൽക്കുനപാൾ ഹൃദയം പിടച്ചു. 
നദവന്മാർക്കു നപാലം വധിയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ശക്തനം  ിഷ്ഠുരനം ഭീകരനമായിരുന്ന രാവണന  
അഭിമുഖീകരിച്ചനപാൾ നപാലം മ മിടറിയിരുന്നില്ല. പനേ, കണ്ണീനരാഴുക്കിക്കിടക്കുന്ന ഭദ്രൻ ഉള്ളിൽ 
ആശങ്കയുണർത്തുന്നു. എന്താവം ഭദ്ര ് ഉണർത്തിയ്ക്കാനണ്ടാവക... 

രാജ്യഭരണനമറ്റ നശഷ്ം ഒരു വർഷ്ത്തിനലനറ കടന്നുനപായിരിയ്ക്കുന്നു.  ിനയയ യുള്ള സായാഹ്നപരിപാടികളിൽ 
ഉൾനപട്ടയാണ,് വിശവസ്തരായ അനചരന്മാരുമായുള്ള സംവാദം. അനചരന്മാർക്ക് എനെ മുന്നിൽ ഭയനലശനമന യ 
വായ് തുറക്കാനള്ള സന്ദർഭം. നയരുവിൽ നകട്ടനയന്തം അവർനക്കനന്ന അറിയിയ്ക്കാം. ഒരു വയവസ്ഥ മാത്രം: സയയനമ 
പറയാവൂ; സയയം മറച്ചുനവക്കായിരിയ്ക്കുകയും നവണം. 

രാജ്ാവിന പറ്റിയും രാജ്ഭരണനത്തപറ്റിയും പ്രജ്കനളന്ത പറയുന്നു? അവർ പറയുന്നയ ് രാജ്ാവ് അറിയണം. 
പ്രജ്കളുനട നേമം ഉറപാക്കാൻ അവരുനട ആവശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അപനപാൾ അറിനേ യീരൂ. 

പ്രജ്ാഹിയം അപനപാൾ അറിയാനള്ള സംവിധാ ം ഭരയ ാണു തുടങ്ങിനവച്ചയ്. അച്ഛനെ കാലത്ത ്
അതുണ്ടായിരുനന്നാ എനന്ന ിയ്ക്കറിയില്ല. ഭരയനം അയറിഞ്ഞു കാണില്ല. ഭരയന ഭരണകാരയങ്ങളിൽ മുൻപരിചയം 
യീനരയില്ലായിരുന്നിട്ടം, പ്രജ്കൾ ഭരണനത്തപറ്റിയും രാജ്ാവിന പറ്റിയും പറയുന്നയ് എന്ത യനന്നയായാലം 
അയറിയാനള്ള ആർജ്വം പയിന്നാല വർഷ്ക്കാലനത്ത ഭരണത്തി ിടയിൽ ഭരയൻ പ്രദർശിപിച്ചു കഴിേിരിയ്ക്കുന്നു. 

ഭരയനെ ഭരണം ന രിൽക്കണ്ട വസിഷ്ഠമഹർഷ്ി ഭാരയവർഷ്ത്തിൽ ധർമ്മരാജ്ാവ് എന്ന പദത്തി  ് ഏറ്റവം 
അർഹ ായതു ഭരയൻ യനന്ന എന്നു സാേയനപടുത്തിക്കഴിേിട്ടമുണ്ട;് മുഴുവൻ സൂരയവംശത്തിനെയും ഗുരുവായ 
വസിഷ്ഠമഹർഷ്ിയുനട സാേയപത്രനത്തക്കാൾ  വലതു നവനറയില്ല. 

പ്രജ്കളുനട ആവശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അവർ പറയാനയ യനന്ന അറിയണനമന്ന യിരിച്ചറിവ് ഭരയനെ സവന്തം 
ചിന്താശക്തിയാലദിച്ചയായിരിയ്ക്കണം. എങ്കിലം, അവന ാടു നചാദിച്ചാൽ അവൻ പറയാൻ നപാകുന്നയ ്‘നജ്യഷ്ഠനെ 
പാദുകങ്ങളുനട മുന്നിൽ കക കൂപി  ിന്നനപാൾ യാന  നയളിഞ്ഞു വന്ന ന ർവഴികളാനണല്ലാം’ എന്നായിരിയ്ക്കും. 
നജ്യഷ്ഠസനഹാദരന ാടുണ്ടാകാറുള്ള നകവലനേഹമല്ല, ഏയാണ്ട ്ഒരീശവരന ാടുള്ള ആരാധ  യനന്നയാണ് അവ  ്
എനന്നാടുള്ളയ്. 

അയിന കാരണവമുണ്ട്. ഞാൻ നവറും മനഷ്യ ല്ല, സാോൽ മഹാവിഷ്് ണുവിനെ യനന്ന അവയാരമാനണന്ന ്
ആനരാനക്കനയാ അവന  പറഞ്ഞു ധരിപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ ഈശവരാവയാരമാനണന്നു പറഞ്ഞുനകൾക്കുനപാൾ 
എ ിയ്ക്കു ചിരി വരും; കഴിേ പയിന്നാലവർഷ്ത്തി ിടയിൽ ഈ ഞാനം എനെ ഉറ്റവരും അനഭവിയ്ക്കാത്ത 
ദുുഃഖങ്ങളും ദുരിയങ്ങളും ഏനറയില്ല. 

ഞാൻ സയയമായും ഈശവരാവയാരമായിരുനന്നങ്കിൽ ഇനപാനളനെ മുന്നിൽ കമഴ് ന്നു കിടക്കുന്ന ഭദ്രൻ പറയാൻ 
നപാകുന്നനയനന്തനന്നാർത്തു ഞാൻ ഭയക്കുമായിരുന്നില്ല. 

ഭദ്രനെ ചുമലകൾ വിറയ്ക്കുന്നു. അവൻ വിങ്ങിക്കരയുന്നുണ്ട.് 

പാവം! 

നപാതുജ് ാഭിപ്രായം അറിഞ്ഞു വരാൻ  ിനയാഗിയ്ക്കനപട്ട വിശവസ്തരായ അനചരവൃന്ദത്തിൽ ഭദ്രനൾനപനട പത്തു 
നപരാണുള്ളയ്. വിജ്യനം മധുമത്തനം കാശയപനം മംഗളനം കുലനം സുരാജ്ിസ്സിനം കാളിയനം ദന്തവക്രനം 
സുമാഗധനം എ ിയ്ക്കപ്രിയമായ വാർത്തകൾ എനന്നാനടാരിയ്ക്കലം പറേിട്ടില്ല. അയ് അവർനക്കനന്നാടുള്ള 
അയിഭക്തി മൂലമാനണന്ന് എ ിയ്ക്കു നയാന്നിയിട്ടണ്ട്. 

ഭക്തി ഭദ്രനമുണ്ട.് എങ്കിലം, അവരിൽ  ിന്നു വയയയസ്ത ാണു ഭദ്രൻ. ജ്ീവൻ നപായാലം അവൻ സയയനമ പറയൂ. 
അവനെ ആ കവശിഷ്യം യ ിയ്ക്കു ന ാദ്ധ്യനപട്ടിട്ടള്ളയാനണന്നു ഭരയൻ മുനപനന്നാടു സൂചിപിച്ചിട്ടമുണ്ട്. 

ഭദ്രൻ പറയാൻ ഭയക്കുന്ന സയയനമന്തായിരിയ്ക്കാം? 

കു ിേ് ഭദ്രനെ ചുമലിൽ സ് പർശിച്ചു. ക ിനവാനട പറഞ്ഞു, “എഴുനന്നൽക്ക.്” 
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കണ്ണീനരാഴുക്കി കകകൂപി  ിന്ന ഭദ്രനെ നയങ്ങലകൾക്കിടയിൽ വാക്കുകൾ അല്പാല്പമായി പുറത്തു വന്നു. കാരയം 
വയക്തമായനപാൾ  ടുങ്ങി! 

അയൽക്കാരനമായി ശയ്യ പങ്കിട്ടനവന്ന സംശയത്താൽ ഒരു നവളുനത്തടൻ യനെ ഭാരയനയ പുറത്താക്കി. അയിൽ 
കവചിത്രയനമാന്നുമില്ല. പനേ, അയാൾ ഭാരയനയ പുറത്താക്കുനപാൾ ‘രാവണനെ കൂനട മാസങ്ങനളാളം ജ്ീവിച്ച 
സീയനയ സവീകരിച്ച രാമന നപാനല ഭീരുവല്ല ഞാൻ’ എന്ന് ആനക്രാശിച്ചുവനത്ര! 

ഭദ്രൻ കാരയം കഷ്ിച്ചു പറനോപിച്ചനപാൾ,  ിമിഷ്ന രം നകാണ്ട് എനെ മുഖം ഇരുണ്ടു കാണണം. അതു കണ്ടു 
ഭയന്നാകണം, ഭദ്രൻ എനെ മുന്നിൽ വീണ്ടും സാഷ്ാംഗം പ്രണമിച്ചയ്. ഞാൻ ഉടവാളൂരി അവനെ ശിരസ്സു നവട്ടനമന്നു 
നപാലം ഭയന്നിട്ടണ്ടാകാം. 

പാവം, അവന ന്ത പിഴച്ചു! വാർത്താവാഹകനര ഉപദ്രവിയ്ക്കുകയല്ല, സംരേിയ്ക്കുകയാണു നവണ്ടയ്. എങ്കിൽ മാത്രനമ 
അവർ നകാണ്ടുവരുന്ന വാർത്തകൾ സയയസന്ധമാകൂ, സയയസന്ധമായ വാർത്തകൾ അവർ നകാണ്ടുവരൂ. 

ഭദ്രന നയറ്റു പറ്റിയയാകരുനയാ? 

അനചരവൃന്ദത്തിനല മറ്റംഗങ്ങൾ അകന്ന്,  മ്രശിരസ്കരായി  ിന്നിരുന്നു. “വരൂ” എന്ന എനെ വിളി നകട്ട് അവർ 
അടുത്തു വന്നു. എഴുനന്നറ്റു  ിന്ന ഭദ്രനെ വിറ പൂണ്ട മുഖം അവർ കണ്ടുകാണും. അവരുനട മുഖത്തും ഭീയി പരന്നു.  

ഞാൻ ഭദ്രന  ആശവസിപിച്ചു. കധരയം  ൽകി.  ീ  ിനെ കടമ യനഥാചിയം  ിർവഹിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.  ീ ഒന്നുനകാണ്ടും 
ഭയനപനടണ്ട. 

ഭദ്രനെ ഭീയിയകന്നതു കണ്ട് മറ്റുള്ളവരും, കവമ സയനത്താനടനയങ്കിലം, മുനന്നാട്ട വന്നു. ഭദ്രൻ 
നവളിനപടുത്തിയയിന സമാ മായ ചിലയ് അവർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ. ഭീയിയകന്നനപാൾ അവരും അവ 
നവളിനപടുത്തി. നവളുനത്തടനെ ചിന്താഗയി പ്രജ്കളിൽ മറ്റു പലർക്കുമുനണ്ടന്നയ് അസന്ദിഗ്ദ്ധം. 

ഭദ്രന നയറ്റു പറ്റിയയല്ല. 

ഞാൻ കൂടുയൽ അസവസ്ഥ ായി. 

അതു കണ്ടായിരിയ്ക്കണം അനചരവൃന്ദം  ിശ്ശബ്ദം പിൻവലിഞ്ഞു. ആജ്ഞ കാത്തു  ിന്നിരുന്ന മറ്റു നസവകരും 
ദൃഷ്ിയിൽ  ിന്നു മറഞ്ഞു. 

എനെ ഓർമ്മകൾ പുറനകാട്ട പാഞ്ഞു. ജ്വലിയ്ക്കുനന്നാരു ചിത്രം എനെ മന ാമുകുരത്തിൽ നയളിഞ്ഞു. 

ആളിക്കത്തുനന്നാരു ചിയ. അയിനെ ആകാശം മുട്ടന്ന യീ ാളങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, എനെ ന നര കകകൂപി  ിന്നു 
ജ്വലിയ്ക്കുന്ന സീയ! 

ഞാൻ അകന്നു  ിൽക്കുകയായിരുന്നിട്ടം ചിയയുനട യീേ് ണയാപനമറ്റ് എനെ ശരീരം നപാള്ളിനക്കാണ്ടിരുന്നു. 
ആളിക്കത്തുന്ന യീനയക്കാൾ യീേ് ണമായിരുന്നു, അഗ്നിയിൽ ജ്വലിച്ചിരുന്ന സീയയുനട ന ാട്ടം. അയിനെ 
യീേ് ണയയിൽ എനെ ഹൃദയം ശരീരനത്തക്കാനളനറ നപാള്ളി. പയിവ്രയയായ ഭാരയനയ യിരസ്കരിച്ചതു മൂലമുണ്ടായ 
കുറ്റന ാധവം ചിയനയാളം യീേ് ണമായിരുന്നു. 

രാവണന   ിഗ്രഹിച്ച്, യുദ്ധ്ം ജ്യിച്ച,് ലങ്കനയ കീഴ് നപടുത്തിയ ദി മായിരുന്നു, അയ്. എനെ  ിർനേശമനസരിച്ച ്
വിഭീഷ്ണൻ അനശാകവാടികയിൽ  ിന്നു സീയനയ എനെ മുന്നിനലയ്ക്കാ യിച്ചു. രാവണ ാൽ ഗളനച്ഛദം 
നചയ്യനപടാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അവനശഷ്ിച്ചിരിനയ്ക്ക നമാചിയയായയിലം, അയിലനമനറ, പ്രിയയമനമായുള്ള 
പു സ്സമാഗമം സാദ്ധ്യമായയിലമുള്ള ആശവാസനത്താടും ആഹ്ലാദനത്താടും കൂടിയവൾ എനെ സവിധത്തിനലയ്്ക്ക 
ഓടിവന്നു. യളർച്ചനയക്കാനളനറ, എനന്നാടുള്ള യീവ്രപ്രണയമായിരുന്നു, അവളുനട മുഖത്ത.് കണ്ട  ിമിഷ്ം യനന്ന 
ഞാ വനള നപ്രമപൂർവം ആനേഷ്ിയ്ക്കുനമന്ന് അവൾ ആശിച്ചും കാണണം. 

അവനള പുണരാൻ എനെ കരങ്ങളും ഹൃത്തടവം നകായിയ്ക്കുകയും നചയ്തിരുന്നു. 

ഭാരയാഭർതൃപു സ്സമാഗമം  ിർ ാധം  ടക്കനട്ടനയന്നു കരുയി ലേ് മണനം വിഭീഷ്ണനം സുഗ്രീവനം ഹനമാനം 
വാ രന്മാരുനമല്ലാം അകനലയ്ക്കു മാറി  ിന്നിരുന്നു. 

പനേ, എനെ മ സ്സു പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു. 

പയിന്നാല വർഷ്ം യികേയുടൻ ഞാൻ അനയാദ്ധ്യയിൽ മടങ്ങിനയത്തി രാജ്യഭാരം ഏനറ്റടുക്കുന്നിനല്ലങ്കിൽ ഭരയൻ 
ആത്മാഹുയി നചയ്യം; അയായിരുന്നു, അവനെ ദൃഢപ്രയിജ്ഞ. ഞാൻ രാജ്യഭാരം ഏനറ്റടുനത്ത യീരൂ. എന്നാൽ, 
ഞാൻ രാജ്ാവാകണനമങ്കിൽ, എനെ പത്നി പരിശുദ്ധ്യായിരിയ്ക്കുകയും നവണം. അ യപുരുഷ്നെ അധീ യയിൽ 
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ഏയാണ്ട് ഒരു വർഷ്നത്താളം കഴിേ സീയ പരിശുദ്ധ്യാനണന്നു ജ് യനയ എങ്ങന  ന ാദ്ധ്യനപടുത്തും? ഒരു 
രാജ്ാവിന പ്രജ്കളാണു വലയ്, സവന്തം പത്നിയല്ല. 

സീയയുനട േീണിച്ചു യളർന്ന മുഖത്ത ് എനന്നാടുള്ള പ്രണയനത്താനടാപം അവളുനട ഹൃദയക ർമ്മലയവം 
പ്രകടമായിരുന്നു. ഈ സാദ്ധ്വിനയ സംശയിയ്ക്കുന്നയാണു മഹാപാപം. അവനള പുണർന്ന് ആശവസിപിയ്ക്കാനള്ള 
ആഗ്രഹം ഞാൻ വളനര പണിനപട്ട  ിയന്ത്രിച്ചു. 

അവനള ന ാക്കി ിൽക്കുനവാളം എ ിയ്ക്കു കടുത്തനയാന്നും പറയാ ാവില്ല. അതുനകാണ്ട ് അവളുനട മുഖനത്തയ്ക്കു 
ന ാക്കാനയ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി. എനെ വായിൽ  ിന്നു യാന്ത്രികമായി പുറത്തു ചാടിയ വാക്കുകൾ രാവണന 
ന നര ഞാന യ് യിരുന്ന അസ്ത്രങ്ങനളക്കാൾ കടുത്തവയായിരുന്നു: 

‘ ിനന്ന നമാചിപിയ്ക്കുകനയന്നയ ്എനെ കടമയായിരുന്നു. ഞാ തു  ിറനവറ്റി. എന്നാൽ...’ എനെ നയാണ്ടയിടറി, 
‘എന്നാൽ,  ിനന്ന സവീകരിയ്ക്കാൻ എ ിയ്ക്കാവില്ല.’ 

സീയ ഇടിനവനട്ടറ്റ നപാനല സ്തംഭിച്ചു  ിന്നു. അവളുനട മുഖത്തു പ്രകടമായിരുന്ന നവദ  എ ിയ്ക്കു 
ഹൃദയനഭദകമായിരുന്നു. എങ്കിലം അന ാധാവസ്ഥയിനലന്ന നപാനല വാക്കുകൾ എനെ വായിൽ  ിന്നു പുറത്തു 
വന്നുനകാണ്ടിരുന്നു: 

‘പരപുരുഷ്നെ അധീ യയിലായിരുന്ന  ിനന്ന സൂരയവംശത്തിൽ ജ് ിച്ച എ ിയ്ക്കു സവീകരിയ്ക്കാ ാവില്ല. അതുനകാണ്ടു 
 ി ക്ക് ഏതു വഴിനയ നവണനമങ്കിലം നപാകാം.  ീ സവയന്ത്രയാണ്.  ി ക്ക് ആനര നവണനമങ്കിലം സമീപിയ്ക്കാം, 
സവീകരിയ്ക്കാം.’ 

സീയ  ിസ്സഹായയായി പകച്ചു  ിന്നു. അവളുനട കണ്ണുകൾ  ിറനോഴുകി. 

യനന്നാടു വിധി തുടനരത്തുടനര ക്രൂരയ കാണിയ്ക്കുന്നയ ്എന്തനകാനണ്ടന്നു യപിയ്ക്കുകയായിരുന്നിരിയ്ക്കണം, അവൾ. 

എ ിയ്ക്കതു മ സ്സിലാകും. ഭിേ  ൽകാന ാരുങ്ങിയനപാൾ അവൾ അ യനെ യടവിലായി. ഭർത്താവിന ത്തനന്ന 
ധയാ ിച്ച്, പ്രനലാഭ ങ്ങൾക്കും ഭീഷ്ണികൾക്കും വഴങ്ങാനയ ഒരു വർഷ്നത്താളം യടവിൽ കഴിേിട്ടം, 
ഭർത്താവി ാൽത്തനന്ന യിരസ്കൃയയുമാകുന്നു. പാവം! 

അവനള ന നചാടു നചർക്കാനള്ള ആഗ്രഹമടക്കി ഞാൻ അവഗണ ാഭാവത്തിൽ, ഹൃദയനവദ നയാനട, യിരിഞ്ഞു 
 ിന്നു. 

സീയ യളർന്നു കണ്ണീനരാഴുക്കിനക്കാണ്ട,് സമീപത്തുനള്ളാരു വൃേത്തിൽ ശിരസ്സമർത്തി  ിന്നു. 

മറ്റുള്ളവർ അകനല മാറി  ിന്നിരുന്നു. 

രാേസരുനടയും അവനരാനടറ്റു മുട്ടി വീരചരമമടേിരുന്ന വാ രരുനടയും മൃയനദഹങ്ങൾ ചുറ്റിലം 
ചിയറിക്കിടന്നിരുന്നു. 

എണ്ണമറ്റ ജ്ീവനകനള ഞാൻ  ിഷ്് കരുണം കാലപുരിയിനലയ്ക്കയച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അതു മാത്രനമാ! എനന്ന 
സവജ്ീവന ക്കാനളനറ പ്രണയിച്ച സയീരത്നനത്ത ഞാൻ  ിഷ്് കരുണം അപമാ ിയ്ക്കുകയും നവറുപിയ്ക്കുകയും 
നവദ ിപിയ്ക്കുകയും നചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു. 

ഭാരയയുനട ചാരിത്രയശുദ്ധ്ിനയപറ്റി ജ് യനയ ന ാദ്ധ്യനപടുത്താ ാകാനയ, ഭാരയനയ നയരുവിനലയ്്ക്ക ഇറക്കിവിടുന്ന 
 ിഷ്ഠുര ാണു ഞാൻ. 

എ ിയ്ക്കു ജ്ീവിയനത്താടു യനന്ന വിരക്തി നയാന്നി. ഞാനം ഇക്കാണുന്ന മൃയനദഹങ്ങളിനലാന്നായിരുനന്നങ്കിൽ എത്ര 
 ന്നാനയന ! മനഷ്യ ായി പിറക്കായിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു, അയിനലനറ  ന്ന.് 

അയിശക്ത ാനയാരു രാേസൻ ചയിവിലൂനട പിടികൂടി, അവനള യടവിൽ പാർപിച്ചിരിനയ്ക്ക, രാേസന 
കീഴ് നപടുകയല്ലാനയ അശക്തയും  ിസ്സഹായയുമായ അവൾക്കു മനറ്റന്ത നചയ്യാ ാകും! അതും, പന്ത്രണ്ടു 
മാസത്തിനള്ളിൽ വഴിനപട്ടിനല്ലങ്കിൽ  ിർേയം ഗളനച്ഛദം  ടത്തി വധിയ്ക്കുനമന്ന ഭീഷ്ണിയുനട  ിഴലിൽ! 

എന്നിട്ടമവൾ രാേസന വഴിനപട്ടിനല്ലന്നയി ് അവനള എത്ര ആദരിച്ചാലം അയധികമാവില്ല. 

‘രാജ്ൻ.’ 

സീയയുനട സവരം നകട്ട ഞാൻ യിരിഞ്ഞു ന ാക്കി. അവളുനട കണ്ണു ീരല്പം വറ്റിയിരിയ്ക്കുന്നു. 

‘ഒരു ചിയനയാരുക്കാൻ അങ്ങ് ലേ് മണന ാടു പറോലം.’ 
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എനെ മാ സികവയഥ വർദ്ധ്ിപിയ്ക്കുന്ന ഒന്നും യനന്ന അവൾ പറേില്ലനല്ലാ എന്നു ഞാ ാശവസിച്ചു. മാത്രമല്ല, 
ചിയറിക്കിടക്കുന്ന മൃയനദഹങ്ങൾ ദഹിപിയ്ക്കണനമന്ന കാരയം എനന്നക്കാൾ മുനപ അവൾ ഓർമ്മിയ്ക്കുകയും 
നചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു. 

മൃയനദഹങ്ങനള ദഹിപിയ്ക്കാന ാരു വലിയ ചിയ കൂട്ടാൻ ഞാൻ ലേ് മണന  ിർനേശം  ൽകി. 

വാ രനസ യിൽ അവനശഷ്ിച്ചിരുന്ന അംഗങ്ങൾ അയുത്സാഹനത്താനട മരങ്ങളിൽ കയറി ഉണങ്ങിയ 
നകാമ്പുകനളാടിച്ചു നകാണ്ടുവന്നു. ഒന്നിനലനറ മൃയനദഹങ്ങൾ ദഹിപിയ്ക്കാൻ മയിയായ വിസ്താരവം ഉയരവമുനള്ളാരു 
ചിയ അയിനവഗം യയ്യാറായി. 

ചിയയിൽ വയ്ക്കാൻ നവണ്ടി മൃയനദഹങ്ങൾ ചുമന്നുനകാണ്ടുവരാൻ വാ രർ ഒരുങ്ങുനപാൾ സീയ കകകൂപിനക്കാണ്ട ്
എനന്ന വലം നവച്ച നശഷ്ം രണ്ടാൾനപാക്കമുള്ള ചിയയുനട മുകളിൽ പിടിച്ചു കയറി! 

ഞാൻ ചകിയ ായി ന ാക്കി ിന്നു. എന്താണിവൾ നചയ്യന്നയ?് ചിയയുനട നകല്പ് പരിനശാധിയ്ക്കുകനയാ? അനയന്തിന 
പരിനശാധിയ്ക്കണം? അതു നചനയ്യണ്ടതുനണ്ടങ്കിൽത്തനന്ന, മറ്റന കം നപരുണ്ടനല്ലാ, അതു നചയ്യാൻ... 

ചിയയുനട മുകളിൽ ശ്രമനപട്ട കയറി ിന്നുനകാണ്ട് സീയ എനന്ന ന ാക്കി വീണ്ടും കകകൂപി. അവൾ 
യളർന്നനയങ്കിലം ഉറച്ച സവരത്തിൽ പറഞ്ഞു: “എനെ ഹൃദയം എനന്നങ്കിലം അങ്ങയിൽ  ിന്ന് അകന്നിട്ടനണ്ടങ്കിൽ 
ഞാൻ അഗ്നിയിനലരിഞ്ഞു ചാപലാകനട്ട.” 

‘ ി ക്ക് ഏതു വഴിനയ നവണനമങ്കിലം നപാകാ’നമന്നു ഞാൻ പറേയനസരിച്ച് അവൾ നയരനേടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന 
വഴി ചിയയിൽ സവയം കത്തിയമരലാണ്! ഞാൻ വിറങ്ങലിച്ചു  ിന്നു... 

അവൾ പറേതു നകട്ട് ആശ്ചരയസ്ത ് ധ ായിനപായിരുന്ന ലേ് മണനെ ന നര അവൾ യിരിഞ്ഞു. “ചിയയ്ക്കു യീ 
നകാളുത്തൂ, ലേ് മണാ. ചിയ ആളിക്കത്തനട്ട.” 

“നജ്യഷ്ഠത്തീ!” ലേ് മണൻ നഞട്ടിനത്തറിച്ചു. 

“ ിനെ നജ്യഷ്ഠത്തിയുനട അവസാ നത്ത ഉത്തരവ ്  ീ അനസരിയ്ക്കിനല്ല, ലേ് മണാ?” സീയയുനട സവരം 
യളർന്നനയങ്കിലം, അയിന വജ്രത്തിനെ കാഠി യവമുണ്ടായിരുന്നു. അവനള സവമായാവിന നപാനല 
 ഹുമാ ിച്ചിരുന്ന ലേ് മണനം അങ്ങന  നയാന്നിയിരിയ്ക്കണം. 

“നജ്യഷ്ഠാ!” അയ് ഒരലർച്ചയായിരുന്നു. ഒരു നൂറു നചാദയങ്ങൾ ലേ് മണനെ വിളിയിൽ അന്തർലീ മായിരുന്നു. 

എനെ മൗ ത്തിൽ  ിന്ന് അവന ല്ലാം മ സ്സിലായിക്കാണണം. ജ്ീവിയത്തിലാദയമായി ലേ് മണൻ എനന്ന 
ക്രുദ്ധ് ായി തുറിച്ചു ന ാക്കി ിന്നു. അവനെ അമർഷ്ം ന രിടാ ാകാനയ ഞാൻ യല യാഴ് ത്തി. 

“എനെ അവസാ നത്ത ആഗ്രഹം  ീ സാധിച്ചു യരിനല്ല, ലേ് മണാ?” സീയ വീണ്ടും. 

‘ ീ ആനര നവണനമങ്കിലം സമീപിനച്ചാളൂ, സവീകരിനച്ചാളൂ’ എന്നു ഞാൻ പറേിരുന്നയിൻ പടി അവൾ 
മറ്റാനരനയങ്കിലം സവീകരിച്ചിരുനന്നങ്കിൽ ആത്മാഹുയി നചയ്യന്നതു ഞാ ാകുമായിരുന്നു. അവൾ മനറ്റാരാനള 
സവീകരിയ്ക്കുന്ന കാരയം എ ിയ്ക്കു ചിന്ത ീയം നപാലമായിരുന്നില്ല. അവൾ മറ്റു പുരുഷ്ന്മാരുനട കൂനട ജ്ീവിയ്ക്കുന്നയിലം 
എ ിയ്ക്കാശവാസം, അവളുനട മൃദുനമ ി അഗ്നിയിൽ ഉരുകിനയാലിയ്ക്കുന്നയാണ്. അവൾ കത്തിച്ചാപലായാലം 
നവണ്ടില്ല, അവനള അ യപുരുഷ്ന്മാർ സ്പർശിയ്ക്കാൻ പാടില്ല. 

സവാർത്ഥയ യനന്ന. ഈശവരാവയാരമാണു ഞാന ന്ന ്ആനരാനക്ക വിശവസിച്ചാലം, മനഷ്യസഹജ്മായ സവാർത്ഥയ 
മുഴുവൻ എ ിയ്ക്കുമുണ്ട്; അയാണു യാഥാർത്ഥയം. 

‘അവളുനട  ിർനേശം  ീ അനസരിയ്്ക്ക’ എന്നു ലേ് മണന ാടു മൗ ത്തിലൂനട നദയായിപിച്ചുനകാണ്ടു ഞാൻ മരവിച്ചു 
 ിന്നു. കണ്ണു ീരണിേ മുഖം മറയ്ക്കാൻ ഞാൻ യിരിഞ്ഞു  ിന്നു. ഇരുകരങ്ങളും ശിരസ്സിന മുകളിൽ കൂപി, 
കണ്ണുകളടച്ച,് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു: ‘ഈശവരാ...’ 

ഈശവര ിൽ ശ്രദ്ധ് നകന്ദ്രീകരിയ്ക്കാ ാവന്നില്ല. ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ അവൾ. ചിയയുനട മുകളിനല അവളുനട രൂപം. 
അവളുനട യളർന്ന സവരം... 

ഞാൻ കണ്ണടച്ചു ധയാ ിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുനപാൾ, ചിയയുനട മുകളിൽ  ിന്നു മൃദുസവരത്തിലള്ള  ാമജ്പം ഉയരാൻ 
തുടങ്ങി. രാമ, രാമ, രാമ... സീയയുനട സവരം. അവനള ചാപലാക്കാൻ  ിഷ്് കരുണം  ിശ്ശബ്ദാനമയി  ൽകിയ എനെ 
 ാമം ജ്പിയ്ക്കാൻ അവൾ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു! 
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ഞാൻ ഈശവരാവയാരമല്ല... പയിവ്രയയായ ഭാരയനയ  ിഷ്് കരുണം നകാലയ്ക്കു നകാടുക്കുനന്നാരു മഹാപാപി... 
 ിഷ്് ഠുരൻ... രാവണനം ഞാനം യമ്മിൽ എന്ത വയയയാസം! 

ഗയയന്തരമില്ലാനയ, ലേ് മണൻ ചിയയ്ക്കു യീ നകാളുത്തിക്കാണണം. അവനം ഈശവര ാമം ഉറനക്കനച്ചാല്ലുന്നതു 
ഞാൻ നകട്ട... 

ലേ് മണൻ നചയ്യന്നനയനന്തന്ന് അകന്നു  ിൽക്കുകയായിരുന്നവർ ആദയം മ സ്സിലാക്കിയിരുന്നിനല്ലന്നു നയാന്നുന്നു. 
ഉണങ്ങിയ കമ്പുകളിൽ യീ പടർന്നനപാഴായിരിയ്ക്കണം ചിയനയാനടാപം ദഹിയ്ക്കാൻ നപാകുന്നയ് ആനരന്ന സയയം 
അവർ മ സ്സിലാക്കിയയ്. അനപാഴായിരിയ്ക്കണം, അവർ ദീ വിലാപമുയർത്താൻ തുടങ്ങിയയ്. 

“നവണ്ട നദവീ...അനമ്മ...നദവീ...അനയ്യാ...രാമാ... ാരായണാ...പരനമശവരാ...മഹാപാപം...” 

കൂട്ടക്കരച്ചിലകളുയർന്നു.  ാമജ്പങ്ങൾ ഉച്ചത്തിലായി. 

ഉണങ്ങിയ വിറകുനകാള്ളികൾ അഗ്നിയ്ക്കിരയാകുനപാഴുണ്ടാകുന്ന നഫാട ശബ്ദം നകാണ്ട് ആ പ്രനദശം മുഴുവൻ 
മുഖരിയമായി. 

എനെ ശരീരം വിറ പൂണ്ടു. 

എനെ അസ്ത്രങ്ങനളറ്റ ശത്രുക്കൾ നചാരപ്പുഴനയാഴുക്കി, പിടഞ്ഞു മരിയ്ക്കുന്നതു ഞാൻ ധാരാളം കണ്ടിരുന്നു. 
അനപാനഴാന്നും എ ിനയ്ക്കാരു കുലക്കവമുണ്ടായിട്ടില്ല. മൃയനദഹങ്ങൾ ചിയയിൽ ദഹിയ്ക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടണ്ട,് 
ചൂനടറ്റ് അസ്ഥികളും മസ്തിഷ്കവം നപാട്ടിനപാളിയുന്ന ശബ്ദം നകട്ടിട്ടണ്ട.് പനേ, ജ്ീവനനള്ളാരു നദഹം 
അഗ്നിയിലരുകുന്നതു കാണാ ിട വന്നിട്ടില്ല. അതു കണ്ടു ിൽക്കാനള്ള കധരയവമില്ല. അഗ്നിയിലരുകുന്ന മൃദുനമ ി 
സീയയുനടതു കൂടിയാകുനപാൾ... 

അതു കാണുന്നയിലം നഭദം, ആ  ിമിഷ്ം സവയം മരിച്ചു വീഴുന്നയാകും... 

ഭാരയയുനട ചിയയിൽച്ചാടി ഭർത്താവ മരിയ്ക്കുന്നതു സൂരയകുലജ്ായർക്കു ഭൂഷ്ണമല്ല. അതു കുലത്തിന യനന്ന 
അപമാ മാകും. ജ്ീവിയ്ക്കുക യനന്ന. 

‘അങ്ങു നവർനപട്ടാൽ ഞാൻ പ്രാണൻ നവടിയും’: പയിന്നാല നകാല്ലം മുപ്, ഞാൻ ഏക ായി 
വ വാസത്തിന ാരുങ്ങിയനപാൾ സീയ പറേ വാക്കുകൾ. ‘അനങ്ങനന്ന കൂനടനക്കാണ്ടുനപാകുന്നിനല്ലങ്കിൽ ഞാൻ 
വിഷ്ം കുടിനച്ചാ യീയിൽച്ചാടിനയാ മരണം വരിയ്ക്കും.’ 

അന്നനത്ത ഇളംപ്രായത്തിലം അവളുനട വാക്കുകൾക്കു കാഠി യമുണ്ടായിരുന്നു. സിംഹനത്തയും പുലിനയയും 
പാപിന യും ഞാൻ ഭയന്നിരുന്നില്ല. പനേ, ദുർ ലയായ ഇവളുനട മൃദുസവരത്തിലള്ള വാക്കുകനള ഭയക്കാൻ ഞാൻ 
അന്നു തുടങ്ങി. 

യീയിനലരിയുന്ന വിറകുനകാള്ളികളുനട നപാട്ടലകൾ അടിയ്ക്കടി ഉയർന്നു നകൾക്കുന്നു. ചിയയുനട യാപം 
വർദ്ധ്ിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അതു സഹിയ്ക്കവയ്യാനയ ആളുകൾ അകന്നുമാറിയതു ഞാ റിഞ്ഞു. പുറം നപാള്ളാൻ തുടങ്ങിയതു 
മൂലം അവനരാനടാപം ഞാനം അറിയാനയ അകന്നുമാറിയിരുന്നു. കണ്ണു തുറന്നു ന ാക്കാനള്ള കധരയമുണ്ടായില്ല. 

ദീ നരാദ ങ്ങളുനട  ാഴികകൾ പലതും കടന്നുനപായിരിയ്ക്കണം. ഇയി കം അസ്ഥികളുൾനപനട എല്ലാം 
ഉരുകിനയാലിച്ച് സീയനയന്ന അസ്തിയവം ഇല്ലായായിക്കഴിേിരിയ്ക്കണം. 

അയി ിടയിനലനപാനഴാ ആരവമുയരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. തുടക്കത്തിനല ദീ നരാദ ങ്ങൾ ആരവത്തിന 
വഴിമാറിയിരുന്നു. 

ആരവം നകട്ടിട്ടം യിരിഞ്ഞു ന ാക്കിയിരുന്നില്ല. ജ്ീവിയത്തിനെ അർത്ഥം യനന്ന  ശിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഇ ിയുള്ള ജ്ീവിയം 
വംശത്തിനെ നപരു  ില ിർത്താൻ നവണ്ടി മാത്രമുള്ളയാണ്. വംശത്തിന നവണ്ടി സവഭാരയനയ ചിയയിനലറിേ 
വീരൻ എന്ന യീരാക്കളങ്കവം നപറി ജ്ീവിയ്ക്കുന്നയിൽ യീനര യാല്പരയമില്ല. ജ്ീവച്ഛവം കണനക്ക ജ്ീവിയ്ക്കാനമന്നു മാത്രം. 

ആരവം ഉച്ചത്തിലായിരിയ്ക്കുന്നു. ഇത്തവണ ആയിരക്കണക്കിന കണ്ഠങ്ങളിൽ  ിന്നാണതുയർന്നയ.് അയിൽ 
ലേ് മണനെതും വയക്തമായിനക്കട്ട. 

‘അനമ്മ...നദവീ...മഹാമാനയ...” 

ലേ് മണ ് സീയ എന്നും മാതൃതുലയയായിരുന്നു. എങ്കിലം എന്തി ാണിവൻ ജ് നത്താനടാപം ആരവം മുഴക്കുന്നയ!് 
ആരവം മുഴക്കാ ിവിനട  ാക്കിനയന്തണ്ടാകാൻ! 
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ആരവം ആഹ്ലാദത്തിനെനയന്ന യിരിച്ചറിവണ്ടായനപാൾ ഞാൻ ശിരസ്സിൽ  ിന്നു കകകളടർത്തി, കണ്ണുതുറന്നു 
യിരിഞ്ഞു ന ാക്കി. 

ആളിക്കത്തുന്ന ചിയ. അയിൽ  ിന്നുള്ള യീേ് ണമായ യാപം മൂലം ജ് ം അകന്നു  ിൽക്കുന്നു. 

അഹമഹമികയാ ഉയരുന്ന ചുവപ്പുയീജ്വാലകൾക്കിടയിൽ... 

എ ിനയ്ക്കനെ കണ്ണുകനള വിശവസിയ്ക്കാ ായില്ല! 

യീജ്വാലകൾക്കിടയിൽ കക കൂപിനക്കാണ്ട,് ഉരുകിനയാലിയ്ക്കാനയ, കത്തിച്ചാപലാകാനയ, അചചലയായി  ിൽപ്പു 
തുടരുന്നൂ, സീയ! 

യീക്ക ലിനെ  ിറമാർന്ന ശരീരം; ജ്വലിയ്ക്കുന്ന സീയ. ജ്വലിയ്ക്കുന്ന ദൃഷ്ികൾ; അവയൂന്നിയിരിയ്ക്കുന്നയ ്എന്നിൽത്തനന്ന! 

ഞാൻ സവപ്നം കാണുകയാനണാ! ആളിക്കത്തുന്ന ചിയനയാടടുക്കാൻ ആർക്കും സാധിയ്ക്കായിരുന്നിട്ടം, അനയ 
ചിയാമദ്ധ്യത്തിൽ സീയനയ്ക്കങ്ങന  സുരേിയമായി തുടരാ ായി? 

അഗ്നി ാളങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജ്വലിച്ചു  ിൽക്കുന്ന സീയനയക്കണ്ട,് ഭക്തിപാരവശയനത്താനട ജ് ം ആർത്തുവിളിയ്ക്കുന്നു: 
“അനമ്മ...നദവീ...മഹാമാനയ...” 

അടിയിനല വിറകുനകാള്ളികൾ കത്തിച്ചാപലാകുന്നയി നസരിച്ച് ചിയയുനട ഉയരം കുറേിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ 
രണ്ടാൾനപാക്കമുണ്ടായിരുന്ന ചിയയുനട ഉയരം പകുയിയിൽ യാനഴയായിരുന്നു. അഗ്നിജ്വാലകളുനട ഉയരവം 
കുറേിരുന്നു. സീയ യാനഴയ്ക്കു വന്നുനകാണ്ടിരുന്നു... 

ചിയയുനട യീേ് ണയാപത്തിന ാരു കുറവമില്ല... 

ക ൽസ്പർശനമൽക്കുനപാനഴയ്കു നപാള്ളനലൽക്കുനന്നാരു നകവലമനഷ്യസ്ത്രീയ്്ക്ക ആളിക്കത്തുനന്നാരു ചിയനയ 
അയിജ്ീവിയ്ക്കാന ങ്ങന  കഴിയുന്നു? 

സീയ ഭൂമീനദവിയുനട മകളാനണന്നു പലരും പറയാറുണ്ട.് സീയ നവറുനമാരു മനഷ്യസ്ത്രീയല്ല, നദവയയാനണന്ന 
അവരുനട വിശവാസം ഇനപാൾ പയിന്മടങ്ങു  ലനപട്ടിട്ടണ്ടാകും. 

“അനമ്മ...നദവീ...മഹാമാനയ...” 

ഭ്രാന്തമായ ആരവത്തിനെ മുഴക്കം നകട്ടാലറിയാം, അവൾ അവർനക്കാരു നദവയയായിക്കഴിേിരിയ്ക്കുന്നു. അവൾ 
നദവസ്ത്രീയനല്ലങ്കിൽ, അടുത്തു നചല്ലാൻ പറ്റാത്ത വിധം യീേ് ണജ്വാലകളുയർത്തിയിരുന്ന ചിയാമദ്ധ്യത്തിൽ 
ഉരുകിനയാലിയ്ക്കാനയ, കത്തിച്ചാപലാകാനയ  ാഴികകനളാളം സുരേിയമായി  ില ിൽക്കാൻ ഏതു 
മനഷ്യജ്ീവിയ്ക്കാണു കഴിയുക! 

“അനമ്മ...നദവീ...മഹാമാനയ...” 

പരിശുദ്ധ്ിയുനട കവചമാണ് അവനള സംരേിച്ചയ് എന്നാണ് എനെ വിശവാസം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയ്്ക്ക 
പരിശുദ്ധ്ിയുനട കവചനത്ത നഭദിയ്ക്കാ ായില്ല, അവനള സ്പർശിയ്ക്കാ ായില്ല, വികലമാക്കാ ാകായില്ല. 

സർവവം ദഹിപിയ്ക്കാ ാകുന്ന അഗ്നിയ്ക്കുനപാലം അവനള സ്പർശിയ്ക്കാ ാകാേ  ിലയ്്ക്ക അഗ്നിനയറ്റു ചാപലാകുന്ന 
ദുർ ലമനഷ്യർക്കും രാേസർക്കും അവനളനയങ്ങന  അശുദ്ധ്യാക്കാ ാകും! 

പരിശുദ്ധ്ിയുനട നദവയനയയാണു ഞാൻ സംശയിച്ചു യിരസ്കരിയ്ക്കാൻ ഒരുനപട്ടിരുന്നയ്! 

അവളുനട ജ്വലിയ്ക്കുന്ന കണ്ണുകൾ നകാണ്ടുള്ള ന ാട്ടം ന രിടാനള്ള ശക്തിയില്ലാനയ, ഞാൻ യല കു ിച്ച് അവനള 
വണങ്ങി. അവൾ നദവയ യനന്ന, യാനയാരു സംശയവമില്ല: പരിശുദ്ധ്ിയുനട നദവയ. സീയനയന്നാൽ പരിശുദ്ധ്ിയുനട 
പരയായം. 

അവളുനട ചുണ്ടുകൾ ചലിയ്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. രാമ ാമജ്പം തുടരുകയായിരിയ്ക്കണം. 

പരിശുദ്ധ്മായ ആ ചുണ്ടുകളാൽ ജ്പിയ്ക്കനപടാൻ എന്ത നയാഗയയയാണ് എനെ നപരിനള്ളയ്! 

 ാഴികകൾ പലതുകൂടി കഴിനയണ്ടി വന്നു, ചിയ മുഴുവൻ കത്തിത്തീരാൻ. 

ഒടുവിൽ, നകട്ടടങ്ങിയ ചിയയിൽ  ിന്ന് അവൾ നമനല്ലയിറങ്ങി  ടന്നു വന്നയ ്എനെ ന നരയാണ.് എനെ മുന്നിൽ 
വന്ന്, വിരലകൾ നകാണ്ടു സ്പർശിച്ചനപാൾ എനെ പാദങ്ങനളാനടാപം ഹൃദയവം നപാള്ളി. 
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ചൂടാറിയിട്ടില്ലാത്ത ആ മൃദുനമ ിനയ ഞാൻ ഹൃദയനത്താടു നചർത്തമർത്തി. അവളുനട ശരീരത്തിനെ ചൂനടറ്റ് എനെ 
മാറിടം കരിവാളിയ്ക്കുനപാൾ അവളുനട ശിരസ്സിൽ കകവച്ചു ഞാൻ ദൃഢപ്രയിജ്ഞനയടുത്തു: ‘ഇന്നു മുയൽ  ീനയനെ 
പത്നി മാത്രമല്ല, എനെ നദവയ കൂടിയാണ്.’ 

പരിചാരകർ നകാട്ടാരത്തിനല ദീപങ്ങൾ നയളിയിയ്ക്കുന്ന നകാലാഹലം നകട്ട ഞാൻ ചിന്തയിൽ  ിന്നുണർന്നു; 
 ടുക്കുന്ന ഭൂയകാലത്തിൽ  ിന്ന് അസവസ്ഥ ാക്കുന്ന വർത്തമാ കാലത്തിനലയ്ക്കു യിരിനക വന്നു. 

ദീപപ്രഭയിൽ സുവർണസിംഹാസ ം മിന്നിത്തിളങ്ങി. 

അച്ഛ ിരുന്നിരുന്ന സിംഹാസ മാണയ്. എനെ വ വാസക്കാലത്തു രാജ്യം ഭരിച്ച ഭരയൻ ആ 
സിംഹാസ ത്തിലിരുന്നിരുന്നില്ല. സിംഹാസ ത്തിനെ മുന്നിൽ എനെ പാദുകങ്ങൾ വച്ച,് അങ്ങകനല, 
സരയൂ ദീയീരത്തുള്ള  ന്ദിഗ്രാമത്തിലിരുന്നുനകാണ്ട് അവൻ എനെ  ാമത്തിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചു. 

വ വാസത്തിന നശഷ്ം രാജ്ാവായി അഭിഷ്ിക്ത ായ ഞാൻ ആ സിംഹാസ ത്തിൽ ഇരിയ്ക്കും മുപ ് അയിനെ 
വിസ്താരം കൂട്ടി, സീയയ്ക്കു കൂടി അയിൽ സ്ഥലനമാരുക്കി. സിംഹാസ ത്തിലം അവൾ എനെ കൂനടത്തനന്ന ഇരിയ്ക്കണം. 
അവനളനെ അർദ്ധ്ാംഗി ി. ഇ ിനയാരു നവർപിരിയൽ ഉണ്ടാകരുയ്. 

എനന്നാനടാപം സീയയും ആസ സ്ഥയാകാറുള്ള ആ സിംഹാസ ത്തിൽ ഏനറ ന രം കണ്ണു ട്ട  ിന്ന നശഷ്ം 
ഞാൻ വിരൽ നഞാടിച്ചു. ഒരു പരിചാരകൻ പ്രയയേനപട്ട. 

‘സീയനയാടു വരാൻ പറയുക.’ 

പരിചാരകൻ അപ്രയയേ ായി.  ിമിഷ്ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റാണിയ്ക്കുള്ള സനന്ദശവമായി ഒരു പരിചാരിക 
അന്തപ്പുരത്തിനലയ്ക്കു യിടുക്കത്തിൽ നപായിട്ടണ്ടാകും. 

ഞാൻ സിംഹാസ ത്തി ടുത്തു നചന്നു. 

രാജ്യവം സീയയും. തുലാസ്സിനല രണ്ടു യട്ടകളിൽ. ക ം കൂടുയൽ ഏയി ്? 

ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിനയ പരിശുദ്ധ്ി നകാണ്ട് അയിജ്ീവിച്ച ആരുണ്ടീ ഭൂമിയിൽ, സീയയല്ലാനയ! രാജ്യനത്ത 
ജ് യനയാന്നാനക ഒരു യട്ടിലിരുന്നാലം, ക ക്കൂടുയൽ സീയയുനട യട്ടി ായിരിയ്ക്കും. യീർച്ച. 

പരിശുദ്ധ്ിയുനട പ്രയീകമായ, ഈശവരസ്പർശമുള്ള സീയനയ രണ്ടാമതും യിരസ്കരിച്ച കശ് മലൻ എന്ന ദുഷ്് നപര് 
എ ിയ്ക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. 

ശിരസ്സിൽ  ിന്നു കിരീടം ഊരി നമനല്ല സിംഹാസ ത്തിൽ നവച്ചു. അകന്നു  ിന്നു വീണ്ടും ന ാക്കി. 

കിരീടത്തിനല രത്നങ്ങൾ ദീപപ്രഭയിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങി. അഭിനഷ്കനവളയിൽ വസിഷ്ഠമഹർഷ്ിയായിരുന്നു 
അനയനെ ശിരസ്സിൽ അണിയിച്ചു യന്നിരുന്നയ.് 

അയിമന ാഹരമായ കിരീടം. പനേ, ഇതു മയി, ഇത്രയും  ാൾ മയി. ഇ ി ജ്ീവിയാവസാ ം വനര ശിരസ്സിൽ 
ധരിയ്ക്കാൻ മനറ്റാരു കിരീടമുണ്ട് എനെ പക്കൽ. അമൂലയമാനയാരു കിരീടം. 

പാദസരത്തിനെ ന ർത്ത കിലക്കം നകട്ട യിരിഞ്ഞുന ാക്കി. 

സീയ. 

ശുഭ്രവസ്ത്രം. ശിരസ്സിനല നചറു കിരീടനമാഴിനക റാണിയുനടയായ മറ്റാഡം രങ്ങനളാന്നുമില്ല. ലാളിയയത്തിനെയും 
പരിശുദ്ധ്ിയുനടയും പ്രയീകം. ചുണ്ടുകളിൽ മന്ദസ്മിയം. 

മരവരി ധരിച്ച,് പാദരേകളണിയാനയ കല്ലും മുള്ളം ചവിട്ടി, മഞ്ഞും മഴയും നവയിലനമറ്റു പയിന്നാലവർഷ്ം 
ദണ്ഡകാരണയത്തിൽ ജ്ീവിച്ചതുനകാണ്ടാകാം, അനയാദ്ധ്യാറാണിയായിത്തീർന്ന നശഷ്വം ആഡം രങ്ങളിൽ 
അവൾക്കു ഭ്രമമുണ്ടാകാേയ്. 

ദീപപ്രഭയിൽ യിളങ്ങുന്ന സുവർണസിംഹാസ നത്ത അവൾ അല്പന രം ന ാക്കി ിന്നു. നമനല്ല അയി ടുത്തു 
നചന്നു. ശിരസ്സിൽ  ിന്നു കിരീടമൂരി സിംഹാസ ത്തിൽ, എനെ കിരീടത്തി രിനക നവച്ചു. 

യിരിനക എനെ സമീപം വന്നു  ിന്ന,് സിംഹാസ ത്തിൽ അടുത്തടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന കിരീടങ്ങനളയും എനന്നയും 
ന ാക്കിനക്കാണ്ടവൾ മന്ദഹസിച്ചു. 

“അവ അടുത്തടുത്തിരിയ്ക്കനട്ട.” 
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ഞാ വളുനട മുഖത്തു ന ാക്കി. അവനളനന്തങ്കിലം മ സ്സിലാക്കിയിട്ടാകുനമാ അതു പറേയ്? 

“ഭരയനം മാണ്ഡ് വിയ്ക്കും അവ  ന്നായിണങ്ങും,” കിരീടങ്ങൾ ന ാക്കിനക്കാണ്ടവൾ ഒരു നചറുപുചിരിനയാനട 
പറഞ്ഞു. 

അവൾ എനെ മുഖത്തു  ിനന്നല്ലാം വായിനച്ചടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു! ഒരു വയാഴവട്ടത്തിനലനറക്കാലം പരസ്പരം ഇഴ നചർന്നു 
ജ്ീവിച്ചതുമൂലം, എനെ മ സ്സിലദിയ്ക്കുന്ന ചിന്ത അവൾ മാ ത്തു കാണുന്നു. എനെ ഓനരാ സ്പന്ദ വം അവളറിയുന്നു. 

കഴിേ ദിവസം കൗസലയാമായാനവനന്ന എനന്ന വിളിപിച്ചിരുന്നു. മൂന്നമ്മമാരും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. നചന്ന പാനട 
അമ്മ നചാദിച്ചു, ‘രാമാ, സീയ ഗർഭം ധരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.  ീയയറിഞ്ഞുനവാ?’ 

ഈശവരാവയാരനമന്നു കരുയനപടുന്ന എ ിയ്്ക്ക അയറിയാൻ കഴിേിരുന്നില്ല! 

‘ഗർഭിണിയായ ഭാരയയ്ക്കു വിഷ്മമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും ഭർത്താവ നചയ്യാൻ പാടില്ല,’ അമ്മ തുടർന്നു. ‘ ീയവനള 
വിഷ്മിപിയ്ക്കിനല്ലന്ന് എ ിയ്ക്കറിയാം. എങ്കിലം  ിനന്നാടിതു പറനയണ്ട കടമ എ ിയ്ക്കുണ്ട.്’ 

അവളുനട സർവ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചുനകാടുക്കണം എന്നു ഞാൻ ന രനത്ത യനന്ന യീരുമാ ിച്ചിരുന്നു. 
അവളിനപാൾ ഗർഭിണി കൂടി ആയിരിയ്ക്കുന്ന  ിലയ്്ക്ക അവൾനക്കനന്തങ്കിലം പ്രനയയകം ആഗ്രഹങ്ങളുനണ്ടാ എന്ന ്
അമ്മമാരുനട സവിധത്തിൽ  ിന്നു മടങ്ങിവന്നയുടൻ ഞാൻ അവനളാടാരാേിരുന്നു. വാത്മീകി മഹർഷ്ിയുനട 
ആശ്രമത്തിൽ കുറച്ചു  ാൾ യാമസിച്ചാൽനക്കാള്ളാനമന്ന ്അവൾ മറുപടി പറയുകയും നചയ്തിരുന്നു. 

“വാത്മീകിമഹർഷ്ിയുനട ആശ്രമത്തിൽനപായി യാമസിയ്ക്കണനമന്ന്  ീ കഴിേ ദിവസം പറേിരുന്നു,” 
ഞാ വനള ഓർമ്മനപടുത്തി. 

“ഉവ്വ.് അങ്ങതു സമ്മയിയ്ക്കുകയും നചയ്തിരുന്നു.” 

“ ാമിനപാൾത്തനന്ന വാത്മീകിമഹർഷ്ിയുനട ആശ്രമത്തിനലയ്ക്കു നപാകുന്നു.” 

അവനളനന്ന സൂേിച്ചു ന ാക്കി. 

ആശ്രമത്തിനലയ്ക്കുള്ള രഥയാത്ര ഏയാനം  ാഴികനയടുക്കും. ഇനപാൾ പുറനപട്ടാൽ രാനവനറനച്ചനന്ന 
ആശ്രമത്തിനലത്തൂ. മറ്റാനരങ്കിലമായിരുനന്നങ്കിൽ ‘ഇനയന്താ ഇത്ര നപനട്ടനന്നാരു യാത്ര? അതും രാത്രിയാകാറായ 
ഈ നവളയിൽ’ എന്നു നചാദിയ്ക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സീയയുനട പ്രയികരണമാകനട്ട, ‘വരൂ, അമ്മമാനരാടു യാത്ര 
പറയാം’ എന്നു മാത്രമായിരുന്നു. 

ഞാ വളുനട കരം ഗ്രഹിച്ച്, േമാപണനത്താനട പറഞ്ഞു, “നകാട്ടാരത്തിനല സുഖസൗകരയങ്ങളിനലയ്്ക്ക ഇ ിനയാരു 
യിരിച്ചുവരവണ്ടാവില്ല.” 

സുഖവം സനന്താഷ്വമുനള്ളാരു നകാട്ടാരജ്ീവിയം അവൾക്കു ദീർഘകാലം നകാടുക്കാൻ കഴിയുന്നിനല്ലന്ന ദുുഃഖം എനെ 
സവരത്തിൽ സ്ഫുരിച്ചിരുന്നു കാണണം.  

“അങ്ങയുനട പാദങ്ങളാണ ്എനെ നകാട്ടാരം,” ദുുഃഖിയ ായി  ിന്ന എനന്ന അവൾ ആശവസിപിച്ചു. “വരൂ. ആദയം 
കകനകയിനച്ചറിയമ്മനയാടു പറയാം.” 

എനന്ന വ വാസത്തി യച്ചയിനെ പശ്ചാത്താപത്തിൽ നചറിയമ്മ ഇനപാഴും എരിഞ്ഞുനകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന കാരയം 
സീയയ്ക്കറിയാം. അച്ഛൻ ചരമമടേനപാൾത്തനന്ന നചറിയമ്മ പശ്ചാത്തപിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. 
വ വാസത്തി ിടയിൽ ഞങ്ങളനഭവിച്ച ദുരിയങ്ങനളപറ്റി പലരും നപാടിപ്പും നയാങ്ങലം നവച്ച് നചറിയമ്മനയ 
പറഞ്ഞു നകൾപിയ്ക്കുകയും നചയ്തിരുന്നു. അനയാനട നചറിയമ്മയുനട ദുുഃഖം പല മടങ്ങാകുകയും നചയ്തിരുന്നു. 

“അന്നു  ിനന്ന കാട്ടിനലയ്ക്കയച്ച ഞാൻ ഇന്നു  ിനെ കാല പിടിയ്ക്കുകയാനണനെ രാമാ,  ീ ഞങ്ങനള വിട്ട നപാകനല്ല!” 
നചറിയമ്മ കണ്ണു ീർ വാർത്തുനകാണ്ട് നകണനപേിച്ചു. 

സുമിത്രനച്ചറിയമ്മയും സങ്കടനപട്ട. എന്നാൽ, അമ്മ ശാന്തയായിരുന്നു. പ്രൗഢിയ്ക്കും പ്രയാപത്തിനമല്ല, 
നേഹത്തിനം സമാധാ ത്തിനമാണ് അമ്മ കൂടുയൽ വിലകല്പിയ്ക്കുന്നയ്. വാത്മീകിയുനട ആശ്രമത്തിൽ 
ശിഷ്് ടജ്ീവിയം മുഴുവൻ സമാധാ നത്താനട കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്കാകും എന്ന് അമ്മയ്ക്കു യീർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. 

രാജ്ധർമ്മമറിയാവന്ന വസിഷ്ഠമഹർഷ്ിയും മൗ ാനവാദം  ൽകി, ദുുഃഖനത്താനടയാനണങ്കിലം. 

നവളുനത്തടനെ കഥ നകട്ടനപാൾ ലേ് മണൻ ക്രുദ്ധ് ായി ഉടവാളൂരി. ‘അവനെ  ാവരിേിട്ട യനന്ന കാരയം.’  
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സീയ അവന  യടഞ്ഞു. നജ്യഷ്ഠത്തിയുനട വാക്കുകൾക്കു ലേ് മണനെ നമൽ മാന്ത്രികശക്തിയുണ്ട്. അവ ടങ്ങി. 
ഊരിയ വാൾ ഉറയിലിട്ട. 

കരുണാമയിയാണു സീയ. വ വാസത്തി ിടയിൽ ശൂർപണഖയുനട  ാസികാകുചനേദ ത്തി  ് ഒരുങ്ങിയ 
ലേ് മണന  യടയാൻ സീയ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ആ ശ്രമം വിജ്യിയ്ക്കാനയ നപായയിൽ സീയ ഇന്നും ദുുഃഖിയ്ക്കാറുണ്ട.് 

സീയ രാവണനെ യടവിൽ പാർത്തിരുന്നനപാൾ രാവണനെ കിങ്കരികളായ രാേസിമാർ അവനള പല യരത്തിൽ 
ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. അയറിഞ്ഞു ക്രുദ്ധ് ായ ലേ് മണൻ യുദ്ധ്ാ ന്തരം രാേസിമാരുനട ഗളനച്ഛദം 
 ടത്താന ാരുങ്ങിയിരുന്നു. അവിനടയും സീയ ഇടനപട്ട. സീയയുനട ഉപനദശം മാ ിച്ചു ലേ് മണൻ അവനര 
ദയാപൂർവം സവയന്ത്രരാക്കിവിട്ട. 

ഇത്തവണ ഞാനം ഇടനപട്ട; ‘അനജ്ാ, ലേ് മണാ,  ീ യുവരാജ്ാവാകാനള്ളയാണ.്’ ഇന്നനല വനര 
യുവരാജ്ാവായിരുന്ന ഭരയൻ ഇന്നു രാജ്ാവായിക്കഴിയുനപാൾ ലേ് മണ ാണു യുവരാജ്ാവാകാനള്ളയ്. 
‘രാജ്ധർമ്മനമനന്തന്നു  ീ പഠിനച്ചടുക്കണം. പ്രജ്കനളാടു കരുണ കാണിയ്ക്കണം.’ 

പയിന്നാലവർഷ്ം എനെ പാദുകങ്ങൾ പൂജ്ിച്ചുനകാണ്ടിരുന്ന ഭരയനെ ശിരസ്സിൽ അല്പം മുമ്പു ഞാൻ 
രാജ്കിരീടമണിയിച്ചു. 

രാജ്ാവാകുനപാൾ ഭരയനെ കണ്ണുകൾ  ിറനോഴുകിയിരുന്നു. അവന നെ പാദം നയാട്ട വണങ്ങിനക്കാണ്ട്, ഇടറിയ 
നയാണ്ടനയാനട പറഞ്ഞു: “നജ്യഷ്ഠാ, അനങ്ങ ിയ്ക്കു പിതൃതുലയ ാണ്. അങ്ങയുനട യീരുമാ ങ്ങൾ എന്ത യനന്നയായാലം 
ഞാ നസരിയ്ക്കും. ഈ കിരീടം അങ്ങയുനടയാണ്. അങ്ങ് എന്നു മടങ്ങി വരുന്നുനവാ അന്നു ഞാ ിയ് അനങ്ങയ്ക്കു 
യിരിനകത്തരും.” 

ഭരയനെ പത്നി മാണ്ഡ് വിയുനട ശിരസ്സിൽ സീയ സവന്തം കിരീടമണിയിച്ച് ആനേഷ്ിച്ചു. സീയയുനട ഇളയച്ഛ ായ 
കുശധവജ്നെ മകളായ മാണ്ഡ് വിയ്ക്കു സീയ നജ്യഷ്ഠത്തിയാണ്. എന്നാൽ, ഒരു നജ്യഷ്ഠത്തിനയാടുള്ള 
നേഹനത്തക്കാളുപരി, ആരാധ യും ഭക്തിയുമാണു മാണ്ഡ ്വിയ്ക്കു സീയനയാടുള്ളയ്. സീയ കിരീടമണിയിച്ചനപാൾ  
മാണ്ഡ് വി നജ്യഷ്ഠത്തിനയ നകട്ടിപിടിച്ചു കരഞ്ഞു. 

രാജ്കീയാലങ്കാരങ്ങനളാന്നുമില്ലാനത്താരു രഥത്തിൽ സീയയും ഞാനം വാത്മീകിമഹർഷ്ിയുനട ആശ്രമത്തിനലയ്ക്കു 
യാത്ര യിരിച്ചനപാൾ രാനവനറനച്ചന്നിരുന്നു. രാമനം സീയയും നകാട്ടാരജ്ീവിയം നവടിേ് ആശ്രമജ്ീവിയം 
സവീകരിച്ചിരിയ്ക്കുനന്നന്നു  ാളനത്ത പ്രഭായം മുയൽ സാവധാ ത്തിൽ രാജ്യം അറിയും. 

നശ്രയസ്സും സമാധാ വം ജ് യയ്ക്കുണ്ടാകനട്ട: ഞാൻ മ സ്സുനകാണ്ടാശംസിച്ചു. 

എ ിയ്്ക്ക എനന്തന്നില്ലാത്ത ശാന്തിയും സംതൃപ്തിയും നയാന്നി. രാജ്യഭാരത്തിനെ അവസാ  ിമിഷ്ം വനര പ്രജ്ാഹിയം 
മാ ിയ്ക്കാ ായിരിയ്ക്കുന്നു. രാജ്യവം പ്രജ്കളും അമ്മമാരുനമല്ലാം ഭരയനെ കരങ്ങളിൽ സുരേിയം. 

എല്ലാറ്റിനമുപരി, അഗ്നിയ്ക്കു നപാലം വികലമാക്കാൻ കഴിയാേ, പരിശുദ്ധ്ിയുനട പ്രയീകമായ, ഈശവരസ്പർശമുള്ള 
സീയയുനട സ്ഥിരസാമീപയം എന്ന അപൂർവാനഗ്രഹം എനെ ഇ ിയുള്ള ജ്ീവിയത്തിൽ സർവദാ ലഭയം. 

രഥം  ിലാനവളിച്ചത്തിൽ നകാട്ടാരമയിലം  ഗരായിർത്തിയും കടന്ന ് ആശ്രമത്തിനലയ്ക്കുള്ള സുദീർഘമായ 
പായയിനലയ്ക്കു യിരിേനപാൾ ഞാൻ സീയയുനട കരം ഗ്രഹിച്ചു. പ്രണയപൂർവം അവനളനെ ചുമലിൽ യല ചായ് ച്ചു. 
ഞാ വളുനട കായിൽ മന്ത്രിച്ചു, “ഇ ി മരണം വനര  ാനമാന്ന.്” 

 

___________________________________________________________________________________ 

(ഈ കഥ യികച്ചും സാങ്കല്പികമാണ്.) 
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