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െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

െകാല്ല വർഷം 1030 മീനം 23-നു
(ക്രി. വ. 1855 മാർച്ച് 23) േകാട്ടയ�
ത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട രണ്ടാ�
മെത്ത പുത്രനായി ജനിച്ചു. യഥാർ�
ത്ഥ േപര് വാസുേദവൻ. അച്ഛെന്റ
േപരും ഇതുതെന്നയായിരുന്നതി�
നാൽ ആദ്യം തങ്കു എന്നും പിന്നീട്
തങ്കു മാറി ‘ശങ്കു’ എന്നും വിളിേപ്പരു
വന്നു. ജാതിേപ്പരായ ഉണ്ണി േചർ�

ത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ശങ്കുണ്ണി എന്നു പ്രസിദ്ധനായി.
പത്തുവയസ്സുവെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളിൽ െചന്നു
പഠിച്ചു (സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതിേനഴാ�
മെത്ത വയസ്സിൽ മണർകാട്ട് ശങ്കരവാര്യരിൽ നിന്നും
‘സിദ്ധരൂപം’പഠിച്ചു. പിന്നീട് വയസ്കര ആര്യൻ നാരാ�
യണം മൂസ്സതിൽനിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം, ൈനഷധം
തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹസ്രേയാഗം, ഗുണപാഠം,
ചികിത്സാക്രമം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യ�
ൈവദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചു. 1881-ൽ ഗൃഹഭരണം
ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നേതാെട ഗുരുവിെന വിട്ട് പഠനം
സ്വയം തുടർന്നു.

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി�
യാണ് 36-മെത്ത വയസ്സിൽ (1891) സുഭദ്രാഹരണം
മണിപ്രവാളം എഴുതിയത്. പിന്നീട് േകശവദാസചരി�
തം രചിച്ചതും തമ്പുരാെന്റ നിർബന്ധത്താലായിരുന്നു.
1881 മുതൽ പന്ത്രണ്ടു വർഷേത്താളം ശങ്കുണ്ണി വിേദശീ�
യരായ ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും മറ്റും മലയാളം പഠി�
പ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 1893-ൽ മാർ ദിവാന്നാേസ്യാസ്
െസമിനാരി ൈഹസ്കൂളിെല ആദ്യ മലയാളം മുൻഷിയാ�
യി േജാലിയിൽ പ്രേവശിക്കുന്നതുവെര ഇതായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം. അതിനിെട
അേദ്ദഹം തെന്റ വിവിധങ്ങളായ സാഹിതീസപര്യയ്ക്കു തു�
ടക്കം കുറിച്ചു. െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ,
കവി േകരള വർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയ
പ്രമുഖരുമായി അക്കാലത്ത് ഏെറ ഇടപഴകി. ആയിെട
കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയത്തു തുടങ്ങിെവ�
ച്ച മലയാള മേനാരമയിലും (1888) ഭാഷാേപാഷിണി�
സഭയിലും (1892) സഹകരിച്ചു. െകാ. വ. 1073 (1898)
മുതൽ ഐതിഹ്യമാലയുെട രചന തുടങ്ങി. വറുഗീസ് മാ�
പ്പിളയുെട േപ്രരണ മൂലം മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷി�
ണിയിലും ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു
ഐതിഹ്യമാല തുടങ്ങിെവച്ചെതങ്കിലും പിന്നീട് ഏതാ�
ണ്ട് ശങ്കുണ്ണിയുെട മരണം വെര രചന തുടർന്നു േപാന്ന
ഒരു പുസ്തകപരമ്പരയായി ഐതിഹ്യമാല മാറി.

തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി, ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ എന്നീ രാ�
ജസദസ്സുകളിൽ നിന്നും എണ്ണമറ്റ സ്ഥാനങ്ങളും സമ്�
മാ നങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ
1904-ൽ െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച ‘കവിതിലകം’
എന്ന സ്ഥാനവും സ്വർണ്ണെമഡലും എടുത്തുപറേയണ്ട�
താണ്.

മലയാളസാഹിത്യേസാപാനത്തിെന്റ ഉത്തുംഗ ശീർഷ�
ങ്ങളിേലക്ക് സ്വപ്രയത്നം ഒന്നുെകാണ്ടു മാത്രം അടിെവ�
ച്ചു കയറിയ ആ സ്ഥിേരാത്സാഹി 1937 ജൂൈല 22-നു
(1112 കർക്കടകം 7-ന് ) ഇഹേലാകവാസം െവടിഞ്ഞു.

െകാ. വ. 1048-ൽ ശങ്കുണ്ണിയുെട മാതാവു മരിച്ചു. െകാ. വ.
1056-ൽ കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാര്യ ഒരു വർഷ�
ത്തിനുള്ളിൽ മരണമടഞ്ഞു. പിന്നീട് 1062-ൽ പുനർവി�
വാഹം െചയ്തു. സന്താനലബ്ധിയില്ലാഞ്ഞ് 1081-ൽ മൂന്നാ�
മെതാരിക്കൽ കൂടി അേദ്ദഹം വിവാഹം െചയ്തു. രണ്ടാം
ഭാര്യ 1083-ൽ മരിച്ചു. അനപത്യതാവിമുക്തിയ്ക്കു േവണ്ടി
1090-ൽ ഏവൂർ പനേവലി കൃഷ്ണശർമ്മയുെട രണ്ടാമ�
െത്ത പുത്രൻ വാസുേദവൻ ഉണ്ണിെയ ദെത്തടുത്തു വളർ�
ത്തി.

ശങ്കുണ്ണിയുെട മൂന്നാമെത്ത പത്നി ക്രി. വ. 1973 െഫബ്രു�
വരി 23-നും ദത്തുപുത്രൻ വാസുേദവനുണ്ണി 1973 ഡിസം�
ബർ 3-നും നിര്യാതരായി. വാസുേദവനുണ്ണിയുെട ഏക�
പുത്രൻ നാരായണനൻ ഉണ്ണി പിന്നീട് കുടുംബത്തിെന്റ
കാരണവരായി തുടർന്നു.

മണിപ്രവാള കൃതികൾ, നാടകങ്ങൾ, പരിഭാഷകൾ,
കല്പിതകഥകൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, കിളിപ്പാട്ട്, ൈകെകാ�
ട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികൾ അേദ്ദഹം
രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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കാളിദാസ മഹാകവിെയക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാ�
ലേത്താ അതിനടുത്ത കാലേത്താ ജീവിച്ചിരുന്നവരിൽ
ആരുംതെന്ന ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കാലേത്തയും മാതാപിതാക്കന്മാേരയും വി�
ദ്യാഭ്യാസേത്തയും ഗുരുഭൂതന്മാേരയും കുറിച്ചു് അറിയുന്ന�
തിനു് ഇേപ്പാൾ ശരിയായ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. ജീവിതക�
ഥെയക്കുറിച്ചറിയുന്നതിനു തെന്നയും ചില ഐതിഹ്യങ്ങ�
ളല്ലാെത േവെറ ഒരാധാരവുമില്ലാെതയാണിരിക്കുന്നതു്.
ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ തെന്ന ചിലതു് അസാരം പരസ്പരവി�
രുദ്ധങ്ങളായുമിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവചരിത്ര�
ത്തിൽ അേനകം പക്ഷാന്തരങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടു്.

“ധന്വന്തരിക്ഷപണകാമരസിംഹശങ്കു
േവതാളഭട്ടഘടകർപ്പരകാളിദാസഃ
ഖ്യാേതാ വരാഹമിഹിേരാ നൃപേതസ്സഭായാം
രത്നാനി ൈവ വരരുചിർന്നവവിക്രമസ്യ”

ഈ പ്രസിദ്ധേശ്ലാകംെകാണ്ടു കാളിദാസനും വിക്രമാദി�
ത്യരാജാവിെന്റ സഭയിെല ഉണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പതു കവിര�
ത്നങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്നു വിചാരിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു. കാളിദാസൻ േഭാജരാജാവിെന്റ സദസ്സിലുണ്ടാ�
യിരുന്നതായി േഭാജചരിത്രത്തിലും കാണുന്നുണ്ടു്. ഇതു
രണ്ടും ശരിെയന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാക്ഷാൽ വിക്ര�
മാദിത്യരാജാവിെന്റ വംശന്മാർക്കും ആ സംജ്ഞ പറയാ�
റുെണ്ടന്നും േഭാജരാജാവും വിക്രമാദിത്യെന്റ ഒരു വംശജ�
നായിരുന്നു എന്നും വിചാരിക്കുകയല്ലാെത േവെറ മാർ�
ഗ്ഗം കാണുന്നില്ല. ഒരു േഭാജചരിത്രപുസ്തകത്തിെന്റ പീഠി�
കയിൽ “വിക്രമാർക്കനൃപേതരനന്തരം േഭാജഭൂപാേലാ
ധാരാനഗരീം രാജധാനീം വിധായ മാള വരാജ്യമപാല�
യൻ” എന്നു കാണുന്നുമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് അതങ്ങെന�
യിരിക്കെട്ട. ഇനി കാളിദാസകവിയുെട ആദ്യകാലെത്ത�
ക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യത്തിേലക്കു് പ്രേവശിക്കാം.

കാളിദാസൻ ജന്മനാ ഒരു ബ്രാമണൻതെന്നയായിരു�
ന്നു. അേദ്ദഹം ബാല്യം മുതൽക്കുതെന്ന യഥാക്രമം വി�
ദ്യാഭ്യാസം െചയ്യുകയും െയൗവനാരംഭമായേപ്പാേഴക്കും
വലിയ വിദ്വാനായിത്തീരുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം ബാല്യ�
ത്തിൽത്തെന്ന വലിയ ശിവഭക്തനായിത്തീർന്നു. ശിവ�
ദർശനം കഴിക്കാെത ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയിെല്ലന്ന ഒരു
നിഷ്ഠയും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

ഒരു ദിവസം കാളിദാസൻ േദവദർശനത്തിനായി ഒരു
ശിവേക്ഷത്രത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ അവിെട ദിവ്യനായ
ഒരു േയാഗീശ്വരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സംഭാ ഷണത്തിൽ ഏേന്താ അപശബ്ദമുെണ്ടന്നു
േതാന്നുകയാൽ കാളിദാസൻ ആ േയാഗിെയ പരിഹ�
സിച്ചു. അതിനാൽ ആ ദിവ്യൻ േകാപിച്ചു, “നീ പഠിച്ചെത�
ല്ലാം മറന്നു മൂഢനും മന്ദബുദ്ധിയുമായിത്തീരെട്ട” എന്നു
ശപിച്ചു. ആ ശാപവചനം േകട്ടു കാളിദാസൻ ഏറ്റവും
വി ഷണ്ണനായിത്തീരുകയും ആ േയാഗീശ്വരെന്റ പാദത്തി�
ങ്കൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു ക്ഷമായാചനം െചയ്യുകയും െച�
യ്തു. ഉടെന ആർദ്രമാനസനായി ഭവിച്ച ആ ദിവ്യൻ “ഒരു
കാലത്തു നിനക്കു ഭദ്രകാളീപ്രസാദം സിദ്ധിക്കുന്നതിനു്
സംഗതിയാകും. അേപ്പാൾ നിെന്റ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം നീങ്ങി
പൂർവ്വാധികം ബുദ്ധിമാനും വിദ്വാനുമായിത്തീരും” എന്നു
പറഞ്ഞു് അനുഗ്രഹിച്ചു. എങ്കിലും അക്കാലം മുതൽ കാളി�
ദാസൻ േകവലം മൂഢനും മന്ദബുദ്ധിയുമായിത്തീരുകയും
സ്വകുലാചാരങ്ങെളല്ലാം വിട്ടു ഒരു കൂട്ടം അജപാലന്മാരു�
െട കൂട്ടത്തിൽ കൂടി നടന്നു തുടങ്ങുകയും െചയ്തു.

അക്കാലത്തു് അവിെട ഒരു പ്രഭുവിെന്റ പുത്രിയും സർ�
വ്വാംഗസുന്ദരിയും വലിയ വിദു ഷിയുമായ ഒരു കന്യകയു�
ണ്ടായിരുന്നു. അവളുെട േയാഗ്യതകൾ േകട്ടു് അേനകം
േയാഗ്യന്മർ അവെള വിവാഹം െചയ്  വാനായിെചന്നു.
എന്നാൽ ആ കന്യക ശസ്ത്രവാദത്തിൽ തെന്ന ജയിക്കു�
ന്നവെന മാത്രേമ താൻ ഭർത്താവായി വരിക്കുകയുള്ളൂ
എന്നു നിശ്ചയം െചയ്തിരുന്നതിനാൽ വിവാഹത്തിനാ�
യിെച്ചന്നവെരെയല്ലാം അവൾ വാദത്തിൽ േതാല്പ്പി�
ച്ചയച്ചു. അവെള ജയിക്കാൻ കഴിയായ്കയാൽ ഏറ്റവും
ഇച്ഛാഭംഗേത്താടൂക്കൂടിയാണു് എല്ലാവരും മടങ്ങിേപ്പായ�
തു്. അതിനാൽ പിെന്ന ആരും വരാെതയായി. കന്യക�
യ്ക്കു യൗവ്വനദശ അതിക്രമിച്ചു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവളുെട
അച്ഛൻ “ഇനി ശാസ്ത്രവാദവും മറ്റും േവണ്ട. േയാഗ്യനായ
ഒരാെള ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി കന്യകെയ വിവാഹം െചയ്തു�
െകാടുക്കണം” എന്നു നിശ്ചയിച്ചു ഏഴുത്തും െകാടുത്തു്
ഓേരാരുത്തരുെട അടുക്കൽ തെന്റ ഭൃത്യന്മാെര അയച്ചു.
ആരും വന്നില്ല. ഒടുക്കം പ്രഭു ആെരെയങ്കിലും വിളിച്ചു�
െകാണ്ടുവന്നു കന്യകയുെട വിവാഹം ഉടെന നടത്തിക്ക�
ണെമന്നു നിർബ്ബന്ധിച്ചു തുടങ്ങിയതിനാൽ ഭൃത്യന്മാർക്കു
വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീർന്നു. “േയാഗ്യന്മാരും വിദ്വാ�
ന്മാരുമായ അേനകമാളുകൾ വന്നിട്ടു് അവെരെയാെക്ക
മടക്കിയയച്ച ഈ കന്യകെയ ഒെരാന്നാന്തരം മൂഢെന�
െക്കാണ്ടു് തെന്ന വിവാഹം െചയ്യിക്കണം” എന്നു് ആ
ഭൃത്യന്മാെരല്ലാവരുംകൂടി ആേലാചിച്ചു് നിശ്ചയിച്ചു. പി�
െന്ന അവർ ഒരു മൂഢെനക്കിട്ടാനായിട്ടു് അേന്വ ഷിച്ചു
പുറെപ്പട്ടു. അങ്ങെന െചന്നേപ്പാൾ കാഴ്ചയിൽ നല്ല സു�
ന്ദരനായ ഒരാൾ ഒരു വൃക്ഷശാഖയിേന്മൽക്കയറിയിരു�
ന്നുെകാണ്ടു് അയാൾ ഇരിക്കുന്ന ശാഖയുെട കട തെന്ന
മുറിക്കാൻ െവട്ടിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിക്കണ്ടു് അവർ
ഈ മനു ഷ്യൻ മൂഢൻ തെന്നെയന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി
അയാെള കുളിപ്പിച്ചു നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും ധരിപ്പിച്ചു പ്ര�
ഭുഗൃഹത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. ആ മനു ഷ്യൻ നമ്മു�
െട കഥാനായകൻ തെന്നയായിരുന്നു. ആടുകൾക്കു തി�
ന്നാൻ െകാടുക്കാനായിട്ടായിരുന്നു അയൾ വൃക്ഷശാഖ
മുറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു്.

ആ മനു ഷ്യേനയും െകാണ്ടു ഭൃത്യന്മാർ പ്രഭുഗൃഹത്തിൽ
െചന്നു േചർന്നു. അവിെട വിവാഹമണ്ഡപത്തിലിരു�
ന്ന അേനകം ചിത്രങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ രാവണെന്റ ചി�
ത്രപടം കണ്ടിട്ടു കാളിദാസൻ “അംഭംഭടാ രാഭണാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. അതുേകട്ട കന്യക “ഈ മനു ഷ്യൻ
അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത മൂഢനാെണന്നു േതാന്നുന്നു�
വേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ഭൃത്യന്മാരിൽ വിദ്വാ�
നായ ഒരാൾ,

“കുംഭകർേണ്ണ ഭകാേരാസ്തി ഭകാേരാസ്തി വി�
ഭീ ഷേണ
രാക്ഷസാനാം കുലശ്ര േഷ്ഠാ രാഭേണാ ൈനവ
രാവണഃ”

എെന്നാരു േശാകം െകാണ്ടു കാളിദാസൻ പറഞ്ഞതി�
െന സാധൂകരിച്ചു. അതിൽ കന്യക േതാറ്റു. ഉടെന
വിവാഹവും നടത്തി. വധൂവരന്മാർ അത്താഴം കഴിച്ചു
ശയനഗൃഹെത്ത പ്രാപിച്ചതിെന്റ േശ ഷം കാളിദാസ�
െന്റ ഓേരാ േചഷ്ടിതങ്ങൾ െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം േകവ�
ലം മൂഢൻ തെന്ന എന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി, “ഈ പു�
രു ഷേനാടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസം തെന്ന”
എന്നു നിശ്ചയിച്ചു കന്യക അേദ്ദഹെത്ത നിരാകരിക്കുക�
യും ബഹി ഷ്കരിക്കുകയും െചയ്തു. കാളിദാസനു് അേപ്പാൾ
ബുദ്ധിക്കു് മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും പ്രഭുകന്യക�
യുെട ഈ ധിക്കാരം അേദ്ദഹത്തിനു് ഒട്ടുംതെന്ന സഹ്യ�
മായില്ല. അേദ്ദഹം അേപ്പാൾതെന്ന അവിെടനിന്നിറങ്ങി
വനാന്തരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭദ്രകാളീേക്ഷത്രത്തിേലക്കു
േപായി. രാത്രികാലങ്ങളിൽ മനു ഷ്യരാെരങ്കിലും അവി�
െട െചന്നാൽ േദവിയുേട ഭൂതഗണങ്ങൾ പിടിച്ചു ചീന്തി
േചാരകുടിച്ചു െകാല്ലുകേയാ േദവി പ്രസാദിച്ചു് അനുഗ്രഹി�
ക്കുകേയാ രണ്ടിെലാന്നു സംഭവിക്കണെമന്നുള്ള കാര്യം
തീർച്ചയായിരുന്നു. എെന്തങ്കിലും വരെട്ടെയന്നു തീർച്ച�
െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടാണു് കാളിദാസൻ അേങ്ങാട്ടു േപായ�
തു്. അേദ്ദഹം അവിെടെച്ചന്നേപ്പാൾ േദവി പുറത്തിറങ്ങി
എവിെടേയാ േപായിരിക്കുകയായിരുന്നു. േക്ഷത്രം തു�
റന്നു കിടന്നിരുന്നു. കാളിദാസൻ അകത്തു കടന്നു വാ�
തിലടച്ചു സാക്ഷയിട്ടുെകാണ്ടു് അവിെടയിരുന്നു. കുറച്ചു
സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േദവി മടങ്ങി വന്നു. അേപ്പാൾ
േക്ഷത്രം അടച്ചു സാക്ഷയിട്ടിരിക്കുന്നതായിക്കണ്ടിട്ടു േദ�
വി “അകത്താരു്?” എന്നു േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ കാളിദാ�
സൻ വാതിൽ തുറക്കാെത ൈധര്യസേമതം “പുറത്താ�
രു്?” എന്നു േചാദിച്ചു. മനു ഷ്യസഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നതിനു�
മുമ്പു് അകത്തു കടേക്കണ്ടതു് അത്യാവശ്യമായിരുന്നതി�
നാൽ േദവി ബദ്ധെപ്പട്ടു് “പുറത്തു് കാളി” എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ കാളിദാസൻ “എന്നാൽ അകത്തു ദാസൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു േദവി പ്രസാദിച്ചു. “കാളി�
ദാസ! നിനെക്കന്തു േവണം? വാതിൽ തുറക്കുക” എന്നു
വീണ്ടും പറഞ്ഞു. അതുേകട്ടു് കാളിദാസൻ “എനിക്കു
വിദ്യയാണൂ േവണ്ടതു്. അതു തന്നല്ലാെത ഞാൻവാ�
തിൽ തുറക്കുകയില്ല” എന്നു പറാഞ്ഞു. ഉടെന േദവി
“എന്നാൽ നിെന്റ നാവു ഈ വാതിലിെന്റ ഇടയിൽ കൂ�
ടി പുറേത്തക്കു കാട്ടുക” എന്നു പറയുകയും കാളിദാസൻ
നാവു പുറേത്തക്കു് കാട്ടിെക്കാടുക്കുകയും േദവി ഉടെന
തെന്റ ശുലാഗ്രംെകാണ്ടു് ആ നാവിൽ വിദ്യാപ്രദമായ
ചിന്താമണിമന്ത്രം എഴുതുകയും തത്ക്ഷണം കാളിദാസ�
െന്റ ബുദ്ധി കാർേമഘം നീങ്ങി ചന്ദ്രികെയന്നേപാെല
മാലിന്യം നീങ്ങിെത്തളിയുകയും അേദ്ദഹം വലിയ വി�
ദ്വാനും മഹാകവിയുമായിത്തീരുകയും െചയ്തു. ഉടെന
കാളിദാസൻ വാതിൽതുറന്നു േദവിയുെട മുമ്പിൽെച്ചന്നു.
അേപ്പാൾ െപെട്ടന്നുണ്ടാക്കിയ ഏതാനും േസ്താത്രപദ്യ�
ങ്ങൾ െചാല്ലി േദവിയുെട പാദത്തിങ്കൽ വീണു നമസ്കരി�
ച്ചു. ഉടെന േദവി േക്ഷത്രത്തിനകത്തു കടന്നു യഥാപൂർ�
വ്വം ഇളെകാണ്ടു. കാളിദാസൻ േദവിെയ വീണ്ടും വന്ദിച്ചു
പുറേത്തക്കും േപായി. േദവി പ്രസാദിച്ചു “കാളിദാസാ!”
എന്നു വിളിച്ചേപ്പാഴാണു് അേദ്ദഹത്തിനു് ആ നാമേധയം
സിദ്ധിച്ചതു്. അതിനുമുമ്പു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരു േവെറ
എേന്താ ആയിരുന്നു.

േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ കാളിദാസമഹാകവി ആ പ്രഭുപു�
ത്രിയുെട അടുക്കൽത്തെന െചന്നുേചർന്നു. അേപ്പാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംഭാ ഷണം േകട്ടു് ആ വിദു ഷി “അസ്തി,
കഞ്ചിദ്വാഗ്വിലാസഃ” എന്നു് അത്യത്ഭുതേത്താടു കൂടിപ്പറ�
ഞ്ഞു. മുേമ്പതെന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരനയിരുന്ന അേദ്ദഹം
ഒരു വിദ്വാനും കവിയുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ സ്ത്രീ അേദ്ദഹത്തിൽ ഏറ്റവും ആസ�
ക്തചിത്തയായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും തെന്ന ധിക്കരിച്ചു
ബഹി ഷ്കരിച്ചവെള താൻ ഭാര്യയാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നതു
വിഹിതമെല്ലന്നു േതാന്നുകയാൽ കാളിദാസൻ അവി�
േട നിന്നു െപായ്ക്കളഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീരത്നെത്ത
അേദ്ദഹം ബഹുമാനിക്കാെതയിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം
രണ്ടാമതു് െചന്നേപ്പാൾ ആ വിദു ഷി ആദ്യം പറഞ്ഞ
വാക്യത്തിെല മൂന്നു പദങ്ങളും എടുത്തു് ആദ്യം േചർത്തു്
അേദ്ദഹം മൂന്നു കാവ്യങ്ങളുണ്ടാക്കി. അവ, “അസ്ത്യുത്ത�
രസ്യാം ദിശി, േദവതാത്മാ” എന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
“കുമാരസംഭവ”വും, “കശ്ചിൽ കാന്താ വിരഹഗുരുണാ”
എന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന “േമഘസേന്ദശ”വും, “വാഗർ�
ത്ഥാവിവ സംപൃക്തൗ” എന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന “രഘു�
വംശ”വുമാെണന്നു വിേശ ഷിച്ചു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ഈ കാവ്യത്രയം കാളിദാസരുണ്ടാക്കിയതു് ആ വി�
ദു ഷിയുെട സ്മാരകമായിട്ടാെണന്നാണു വിദ്വജ്ജനങ്ങൾ
പറയുന്നതു്.

അനന്തരം കാളിദാസകവിേശ്രഷ്ഠൻ “വിക്രേമാർവശീ�
യം”, “മാള വികാഗ്നിമിത്രം”, “ശാകുന്തളം” ഇങ്ങെന
മൂന്നു നാടകങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഈ കാവ്യത്രയവും നാടക�
ത്രയവും െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം വിശ്വവിശ്രുതനായിത്തീർ�
ന്നു. ഈ കാവ്യത്രയത്തിൽ േമഘസേന്ദശവും നാട�
കത്രയത്തിൽ മാള വികാഗ്നിമിത്രവും കല്പിതകഥകളും
േശ ഷമുള്ളവ പുരാണകഥകളുമാണേല്ലാ. എന്നാൽ, കാ�
ളിദാസൻ എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതു സത്യമായി�
പ്പരിണമിക്കുെമന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരനുഗ്രഹമുണ്ടായി�
രുന്നു. അതിനാൽ അേദ്ദഹം കല്പിതകഥ പറഞ്ഞാലും
വാസ്തവമായിത്തീരുെമന്നുള്ളതിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒൈര�
തിഹ്യമുള്ളതു താെഴപ്പറയുന്നു.

േമഘസേന്ദശം കല്പിതകഥയാെണന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടു�
ണ്ടേല്ലാ. ഒരു യക്ഷൻ ൈവശ്രവണെന്റ ശാപം നിമി�
ത്തം ഒരു വർ ഷം ഭാര്യെയ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു വിരഹദുഃഖം
അനുഭവിച്ചുെകാണ്ടു് താമസിേക്കണ്ടതായി വന്നുെവന്നും
അക്കാലത്തു തെന്റ വർത്തമാനമറിയിക്കുന്നതിനായി
ഭാര്യയുെട അടുക്കേലക്കു ഒരു േമഘെത്തപ്പറഞ്ഞയച്ചു�
െവന്നുമാണേല്ലാ അതിെല കഥയുെട ചുരുക്കം. കാ�
ളിദാസൻ, ഈ കാവ്യമുണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു
യക്ഷൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച്ചന്നു “ഈ കാവ്യ�
ത്തിൽ പറയുന്ന സംഗതികെളല്ലാം പരമാർത്ഥമായിട്ടു്
ഉണ്ടായതു തെന്നയാണു്. ഈ സംഗതികെളല്ലാം അവി�
ടുന്നു് എങ്ങെനയറിഞ്ഞു? ആ യക്ഷൻ ഞാൻ തെന്നയാ�
ണു്” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതാണു ആ ഐതിഹ്യത്തിെന്റ
ചുരുക്കം.

കാളിദാസമഹകവി േമൽപ്പറഞ്ഞ കാവ്യത്രയവും നാട�
കത്രയവും കൂടാെത “സ്മൃതിചന്ദ്രിക”, “േജാതിർവിദാഭര�
ണം”, “നേളാദയം” മുതലായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടു�
ള്ളതായി ചില പുസ്തകങ്ങളിൽക്കാണുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ,
അതു സഹൃദയന്മാർ പരെക്ക സമ്മതിക്കുന്നില്ല. േമല്പ�
റഞ്ഞ കാവ്യത്രയവും നാടകത്രയവും കാളിദാസകൃതിക�
ളാെണന്നുള്ളതു പക്ഷാന്തരം കൂടാെത ഏവരും സമ്മ�
തിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അതു മാത്രേമ നിശ്ശംശയമായി വി�
ശ്വസിക്കാൻ തരംകാണുന്നുള്ളൂ. കാളിദാസെനക്കുറിച്ചു
ഇനി പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളതു് അേദ്ദഹം േഭാജരാ�
ജസദസ്സിൽ െചന്നു േചർന്നതിെന്റ േശ ഷമുള്ള സംഗ�
തികളാണു്. അവെയക്കുറിച്ചും സഹൃദയന്മാരുെടയിട�
യിൽ ചില പക്ഷാന്തരങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഇല്ലായ്കയി�
ല്ല. എങ്കിലും േഭാജചരിത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥെത്ത അടിസ്ഥാ�
നെപ്പടുത്തി ചില സംഗതികൾ താെഴപ്പറഞ്ഞുെകാള്ളു�
ന്നു.

േഭാജരാജാവു് വിദ്വാന്മാെരയും കവികെളയും യഥാേയാ�
ഗ്യം ബഹുമാനിക്കുകയും സംഭാവനാദികൾ െകാണ്ടു
സേന്താ ഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഉദാരശീലനാെണന്നു�
ള്ള പ്രസിദ്ധി േലാകത്തിൽ സർവ്വത്ര വ്യാപിച്ചതിനാൽ
വിദ്വാന്മാെരന്നും കവികെളന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു് അസംഖ്യ�
മാളുകൾ പ്രതിദിനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു�
തുടങ്ങി. അവരിൽ ചിലർ ഒരു േയാഗ്യതയുമില്ലാത്ത മൂ�
ഢന്മാരുമായിരിക്കും അങ്ങെനയുള്ളവരുെട ഉപദ്രവം
കുറയ്ക്കുന്നതിനായി േഭാജരാജാവു് “സായണൻ” എന്നും
“മായണൻ” എന്നും േപരായ രണ്ടു വിദ്വാന്മാെര ദ്വാര�
പാലകന്മാരായി നിയമിച്ചു. അവർ സദാ േഗാപുരദ്വാര�
ത്തിൽ നിൽക്കണെമന്നും രാജാവിെനക്കാണാനായിട്ടു്
ആെരങ്കിലും വന്നാൽ ചില േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചു പരീ�
ക്ഷിച്ചു േയാഗ്യന്മാരാെണന്നു േതാന്നുന്നവെര മാത്രേമ
രാജസന്നിധിയിേലക്കു കടത്തി വിടാവൂ എന്നും ചട്ടംെക�
ട്ടുകയും െചയ്തു.

ഈ ഏർപ്പാടിനു േശ ഷമാണു് കാളിദാസകവി േഭാജ�
രാജാവിെന്റ േയാഗ്യതകെളക്കുറിച്ചു് േകട്ടു് അവിെടെച്ച�
ന്നുേചർന്നതു്. അേദ്ദഹം േഗാപുര ദ്വാരത്തിങ്കൽ െചന്നു
ദ്വാരപാലകന്മാരായ സായണമായണന്മാേരാടു് തനി�
ക്കു് രാജാവിെനക്കാണണെമന്നു് ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഉടെന
സായണമായണന്മാർ കാളിദാസേനാടു് “സൃഷ്ടിസ്ഥി�
തി സംഹാരകർത്താക്കന്മാരായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുമ�
േഹശ്വരന്മാരിൽ വിഷ്ണുവിെനയും ശിവെനയും എല്ലാവരും
പൂജിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിെന ഭൂേലാക�
ത്തിൽ ആരും പൂജിക്കാത്തെതന്താണു്?” എന്നു േചാദി�
ച്ചു. അതിനുത്തരമായിട്ടു് കാളി ദാസൻ:

“അജാഗളസ്ഥസ്തനമുഷ്ട്രകണ്ഠം
നാസാന്തേര േലാമ തഥാണ്ഡയുഗ്മം
വൃഥാ സൃജൻ സായണമായെണൗ ച
പൂജാം ന േലേഭ ഭൂവി പത്മജന്മാ”

(െപണ്ണാടിെന്റ കഴുത്തിെല മുലയും ഒട്ടകത്തിെന്റ കഴു�
ത്തും മൂക്കിനകത്തു േരാമവും അണ്ഡയുഗ്മവും അപ്രകാ�
രംതെന്ന െവറുെത സായണമായണന്മാെരയും സൃഷ്ടി�
ച്ചതുെകാണ്ടാണു് ഭൂമിയിൽ ബ്രഹ്മാവിെന ആരും പൂജി�
ക്കാെത ആയതു്) എെന്നാരു േശ്ലാകം െചാല്ലി. അതു�
േകട്ടു് അവർ ലജ്ജാവനതമുഖന്മരായി മാറിനിന്നു. ആ
തരത്തിനു് കാളിദാസൻ അകത്തു കടന്നു രാജസദസ്സി�
േലക്കു േപായി. അേദ്ദഹം െചന്നേപാൾ രാജാവു സഭാ
മണ്ഡപത്തിൽനിന്നു മെറ്റാരു മാളികയിേലക്കു േപായി�
രിക്കുകയായിരുന്നു. സഭയിൽെച്ചന്നിരുന്ന കവികളിൽ
ശങ്കരകവി അെന്നാരാൾക്കുമാത്രം പന്ത്രണ്ടുലക്ഷവും
േശ ഷെമല്ലാവർക്കും ഒരു ലക്ഷവും വീതം നാണയം
സമ്മാനം െകാടുത്തിട്ടാണു് രാജാവു േപായതു്. രാജാ�
വു് അങ്ങെന െചയ്തതു് ന്യായമായിെല്ലന്നും ശങ്കരകവി�
ക്കു തങ്ങേളക്കാൾ കൂടുതലായി എന്തു േയാഗ്യതയാ�
ണുള്ളെതന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു േശ ഷമുണ്ടായിരുന്ന കവി�
കൾ ലഹള കൂട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാഴാണു് കാളിദാസൻ
സഭാസ്ഥലത്തു െചന്നു േചർന്നതു്. കാളിദാസൻ കവി�
കളുെട വഴക്കുേകട്ടിട്ടു് “രാജാവിെന്റ അഭിപ്രായെമന്താ�
െണന്നറിയാെത നിങ്ങൾ ലഹളയുണ്ടാക്കുന്നതു ശരിയ�
ല്ല. ശങ്കരൻ രുദ്രനാണേല്ലാ. ഏകാദശരുദ്രന്മാർക്കു് ഒരു
ലക്ഷം വീതം കണക്കാക്കിയൽ പിെന്ന ശങ്കരകവിക്കു
നിങ്ങേളാെടാപ്പം ഒരു ലക്ഷമേല്ലയുള്ളൂ. ഇതായിരിക്കും
രാജാവിെന്റ അഭിപ്രായം” എന്നു പറഞ്ഞു. കാളിദാസ�
െന്റ യുക്തി േകട്ടു് എല്ലാവരും സേന്താ ഷിച്ചു. അേപ്പാൾ
രാജാവു താെഴയിറങ്ങിവന്നു് കാളിദാസെന പിടിച്ചു ഗാ�
ഢാേശ്ല ഷം െചയ്തിട്ടു ൈകയ്ക്കു പിടിച്ചു മാളികയിേലക്കു്
െകാണ്ടുേപായി. ആസനസൽക്കാരംെചയ്തിരുത്തി കു�
ശല പ്രശ്നം െചയ്തു. കാളിദാസൻ സേന്താ ഷിച്ചു രാജാവി�
െന സ്തുതിച്ചു;

“മഹാരാജ! ശ്രീമൻ! ജഗതി യശസാ േത ധവ�
ളിേത
പയഃപാരാവാരം പരമപുരു േഷായം മൃഗയേത
കപർദ്ദീ ൈകലാസം കുലിശഭൃതഭൗമം കരിവ�
രം
കലാനാഥം രാഹുഃ കമലഭവേനാ ഹംസമധു�
നാ”

(അല്ലേയാ ശ്രീമാനായ മഹാരാജാേവ! ഭവാെന്റ യശ�
സ്സിനാൽ ജഗത്തു് ധവളീകൃതമായിരിക്കുന്നതിനാൽ
ഇേപ്പാൾ മഹാവിഷ്ണു പാൽക്കടലും ശിവൻ ൈകലാസ�
പർവ്വതവും േദേവന്ദ്രൻ ഐരാവതവും രാഹു ചന്ദ്രനും
ബ്രഹ്മാവു തെന്റ വാഹനവുമായ അരയന്നവും ഏെത�
ന്നു തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാെത അേന്വ ഷിച്ചു് നടക്കുന്നു)
എെന്നാരു േശ്ലാകം െചാല്ലി. അതു േകട്ടേപ്പാൾ കിഴ�
േക്കാട്ടു തിരിഞ്ഞിരുന്ന രാജാവു് എഴുേന്നറ്റു് െതേക്കാട്ടു്
തിരിഞ്ഞിരുന്നു. ഉടെന കാളിദാസൻ,

“നിരക്ഷീേര ഗൃഹീത്വാ നിഖിലഖഗതതീ-
ര്യാതി നാളീകജന്മാ

തക്രം ധൃത്വാ തു സർവ്വാനടതി ജലനിധിംചക്ര-
പാണിർമ്മുകുന്ദഃ

സർവ്വാനുത്തുംഗൈശലാൻ ദഹതി പശുപതിഃ
ഫാലേനത്രണ പശ്യൻ

വ്യാപ്താ ത്വൽകീർത്തികാന്താ ത്രിജഗതി നൃപ�
േത!

േഭാജരാജ! ക്ഷിതീന്ദ്ര!”

(അല്ലേയാ ഭൂമീന്ദ്രനായിരിക്കുന്ന േഭാജരാജാേവ! ഭവാ�
െന്റ കീർത്തി കാന്തി െതേലാക്യെത്ത വ്യാപിച്ചിരിക്കു�
ന്നതിനാൽ ബ്രഹ്മാവു െവള്ളവും പാലും കൂട്ടിേച്ചർെത്തടു�
ത്തുെകാണ്ടു സകല പക്ഷിഗണങ്ങളുെടയും അടുക്കൽ
േപാകുന്നു. മഹാവിഷ്ണു േമാെരടുത്തുെകാണ്ടും സകല
സമുദ്രങ്ങെളയും പ്രാപിക്കുന്നു. ശിവൻ വലിയ പർവ്വത�
ങ്ങെളെയല്ലാം െനറ്റിക്കണ്ണുെകാണ്ടു ദഹിപ്പികുന്നു) എന്നു
രണ്ടാമതും ഒരു േശ്ലാകം െചാല്ലി. (െവള്ളവും പാലും കൂ�
ട്ടിേച്ചർത്തുെകാടുത്താൽ അതിൽ നിന്നു പാൽമാത്രം
കുടിക്കാനുള്ള ദിവ്യശക്തി ഹംസത്തിനുണ്ടേല്ലാ. അപ്ര�
കാരം തെന്ന േമാെരാഴിച്ചാൽ പാൽ ൈതരാകുമേല്ലാ.
ൈകലാസപർവ്വതം െവള്ളിയാകയാൽ അഗ്നിജ്വാല
തട്ടിയാൽ അതു് ഉരുകുമേല്ലാ. അതിനാൽ അപ്രകാരെമ�
ല്ലാം പരീക്ഷിച്ചു് ഹംസം, പാൽക്കടൽ, ൈകലാസപർ�
വ്വതം ഇവെയ കണ്ടുപിടിക്കാെമന്നു വിചാരിച്ചു ബ്രഹ്മാ�
ദികൾ േമൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം െചയ്യുന്നു എന്നു സാരം)
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ രാജാവു പടിഞ്ഞാട്ടു് തിരിഞ്ഞിരുന്നു.
ഉടെന കാളിദാസൻ.

“വിദ്വദ്രാജശിഖാമേണ! തുലയിതും
ധാതാ ത്വദീയം യശഃ

ൈകലാസഞ്ച നിരീക്ഷ്യ തത്ര ലഘുതാം
നിക്ഷിപ്തവാൻ പൂർത്തേയ

ഉക്ഷാണം തദുപര്യു മാസഹചരം
തന്മുർദ്ധ്നി ഗംഗാജലം

തസ്യാഗ്ര ഫണിപുംഗവം തദുപരി
സ്ഫാരം സുധാദീധിതം”

(അല്ലേയാ വിദ്വാനായ രാജേശഖരാ! ബ്രഹ്മാവു ഭവാ�
െന്റ കീർത്തിെയ തൂക്കിേനാക്കാനായിട്ടു് ഇടെവയ്ക്കുവാൻ
ൈകലാസെത്ത േനാക്കിയേപ്പാൾ അതിനു കനം േപാ�
െരന്നു കാണുകയാൽ കനം ശരിയാക്കാനായിട്ടു് അതി�
െന്റ മുകളിൽ ഒരു കാളേയയും അതിെന്റ മുകളിൽ ശ്രീ�
പാർവ്വതിേയാടുകൂടിയ ശിവേനയും ആ ശിവെന്റ ശിര�
സ്സിൽ ഗംഗാജലേത്തയും അതിെന്റ േമൽ സർപ്പരാജാ�
വിെനയും അതിനുമുകളിൽ ചന്ദ്രേനയും െവച്ചു) എന്നു
മൂന്നാമതും ഒരു േശ്ലാകം െചാല്ലി. അതു േകട്ടേപ്പാൾ രാ�
ജാവു വടേക്കാട്ടു് തിരിഞ്ഞിരുന്നു. കാളിദാസൻ പിെന്ന�
യും

“സ്വർഗ്ഗാൽ േഗാപാല! കുത്ര വ്രജസി? സുരമു�
േന!

ഭൂതേല കാമേധേനാ
വത്സസ്യാേനതുകാമസ്തൃണചയമധുനാ

മുഗ്ദ്ധദുഗ്ദ്ധം ന തസ്യാഃ?
ശ്രുത്വാ ശ്രീേഭാജരാജപ്രചുരവിതരണം

വ്രീഡശു ഷ്കസ്തനീ സാ
വ്യർേത്ഥാ ഹി സ്യാൽ പ്രയാസസ്തദപി തദരി�
ഭി-

ശ്ചർവ്വിതം സർവ്വമുർവ്വ്യാം”

(എേടാ േഗാപാലാ! താൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു് എവി�
െടേപ്പാകുന്നു? അല്ലേയാ േദവമുേന! കാമേധനുവിെന്റ
കിടാവിനു പുല്ലു െകാണ്ടുവരുവാനായിട്ടു ഞാനിേപ്പാൾ
ഭൂമിയിേലക്കു േപാവുകയാണു്. ആ പശുവിനു നല്ല പാലി�
ല്ലേയാ? ശ്രീമാനായ േഭാജരാജാവിെന്റ അത്യധികമായ
ദാനെത്തക്കുറിച്ചു േകട്ടു ലജ്ജിച്ചിട്ടു് ആ പശുവിെന്റ അകി�
ടു വറ്റിേപ്പായി. എന്നാൽ, നിെന്റ ഈ ശ്രമം നി ഷ്ഫലം
തെന്നയാകും. ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന പുെല്ലലാം േഭാജരാ�
ജാവിെന്റ ശാത്രുകൾ തിന്നു തീർത്തിരിക്കുന്നു). ഇങ്ങെന
നാലമതു് ഒരു േശ്ലാകംകൂടിെച്ചാല്ലി. ഉടെന രാജാെവ�
ഴുേന്നറ്റു് അവിേടനിന്നു േപാകാൻ ഭാവിച്ചു. അേപ്പാൾ
കാളിദാസൻ രാജാവിെന്റ ൈകയ്ക്കു പിടിച്ചു് അവിെടയി�
രുത്തീട്ടു്, “അല്ലേയാ അതൗദാര്യനിധിയായ മഹാരാജാ�
േവ, ഭവാെന്റ വിചാരം എനിക്കു മനസ്സിലായി. ഇെതാരു
സാഹസമാണു്. ഈ നാലു േശ്ലാകങ്ങൾക്കായിട്ടു രാജ്യ�
ത്തിെന്റ നാലു ഭാഗങ്ങളും എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നതായി
സങ്കൽപ്പിച്ചുെകാണ്ടാണേല്ലാ ഭവാൻ എഴുേന്നറ്റു േപാ�
കാൻ ഭാവിച്ചതു്. രാജ്യം രാജാവിനു് ഇരിേക്കണ്ടതാണു്.
അതിനാൽ ഈ രാജ്യം അവിേടയ്ക്കുതെന്ന ഇതാ ഞാൻ
തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അവിടുന്നു് അവിെട ഇരുന്നാലും”
എന്നു പറഞ്ഞു.

പിെന്ന അവർ രണ്ടുേപരുംകൂടി ൈസ്വര്യസലാപം െച�
യ്തുെകാണ്ടു കുറച്ചുേനരമിരുന്നേപ്പാേഴക്കും േനരം സന്ധ്യ�
യായി. അേപ്പാൾ രാജാവു് “സുകേവ! ഈ സന്ധ്യെയ
വർണ്ണിച്ചാലും” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന കാളിദാസൻ,

“വ്യസനിന ഇവ വിദ്യാ ക്ഷീയേത പങ്കജശ്രീ
ർഗുണിന ഇവ വിേദേശ ൈദന്യമായാന്തി ഭൃം�
ഗാഃ
കുനൃപതിരിവ േലാകം പീഡയത്യന്ധകാേരാ
ധനമിവ കൃപണസ്യ വ്യർത്ഥതാേമതി ചക്ഷുഃ”

(താമരപ്പൂവിെന്റ േശാഭ വ്യസനാക്രാന്തെന്റ വിദ്യ എന്ന�
േപാെല ക്ഷയിക്കുന്നു. ഗുണികൾ വിേദശെത്തന്നേപാ�
െല വണ്ടുകൾ ദീനതെയ പ്രാപിക്കുന്നു. ദുഷ്ടനായ രജാ�
െവന്നേപാെല അന്ധകാരം േലാകെത്ത ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു.
കണ്ണു ലുബ്ധെന്റ ധനെമന്നേപാെല നി ഷ്ഫലമായിത്തീരു�
ന്നു) എെന്നാരു േശ്ലാകം െചാല്ലി. രാജാവു സേന്താ ഷിച്ചു്
അതിനു കാളിദാസനു് പ്രത്യക്ഷരലക്ഷം ധനം (അവി�
െട നടപ്പായിരുന്ന നാണയം) െകാടുത്തു. കാളിദാസൻ
സേന്താ ഷിച്ചു് വീണ്ടും.

“സുകേവശ്ശബ്ദസൗഭാഗ്യം സത്കവിർേവത്തി
നാപരഃ
വന്ധ്യാ നഹി വിജാനാതി പരാം ദൗഹൃദസമ്പ�
ദം”

(സത്കവിയുെട വാക്കുകളുെട ഭംഗി സത്കവിയല്ലാെത
അന്യൻ അറിയുന്നില്ല. ഗർഭസമ്പത്തിെനക്കുറിച്ചു വന്ധ്യ
(മച്ചി) അറിയുന്നില്ലേല്ലാ) ഇങ്ങെന രാജാവിെന സ്തുതി�
ച്ചു. പിെന്ന ക്രേമേണ േഭാജരാജാവും കാളിദാസനും
തമ്മിൽ സേന്താ ഷം വർദ്ധിച്ചു പ്രാണേസ്നഹിതന്മാരായി�
ത്തീർന്നു.

ഒരു ദിവസം കാളിദാസൻ ദർശനത്തിനായി ഒരു േക്ഷ�
ത്രത്തിൽെച്ചന്നേപ്പാൾ അവിെട ശ്രുതിസ്മൃതിപാരംഗ�
തന്മാരായ രണ്ടു ബ്രാഹ്മണേശ്രഷ്ടന്മാർ ഇരുന്നിരുന്നു.
അവർ കാളിദാസെന കണ്ടേപ്പാൾ, “അല്ലേയാ മഹാ�
കേവ! ഞങ്ങൾ േവദജ്ഞന്മാരായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്കു
രാജാവു് യാെതാന്നും തരുന്നില്ല; നിങ്ങൾെക്കാെക്ക േവ�
ണ്ടെതല്ലാം തരുന്നുമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് ഞങ്ങളും കവി�
കളാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു്. വളെര ദിവസം ശ്രമിച്ചിട്ടു
ഞങ്ങൾ ഒരു േശ്ലാകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധമുണ്ടാക്കി. വള�
െര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉത്തരാർദ്ധമുണ്ടാകുന്നില്ല. അതു ഭവാനു�
ണ്ടാക്കിത്തരണം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന കാളിദാസൻ
“പൂർവ്വാർത്ഥം േകൾക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മ�
ണർ –

“േഭാജനം േദഹി രാേജന്ദ്ര! ഘൃതസൂപസമന്വി�
തം”

എന്നു െചാല്ലി. ഉടെന കാളിദാസൻ –

“േമാഹിഷഞ്ച ശരച്ചന്ദ്രചന്ദ്രികാധവളം ദധി”

എന്നു് ഉത്തരാർദ്ധം െചാല്ലിെക്കാടുത്തു. ബ്രാഹ്മണർ
അതു കൂട്ടിേച്ചർെത്തഴുതി േഭാജരാജാവിനു െകാണ്ടുെച�
ന്നു െകാടുത്തു. അതു കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന ഉത്തരാർദ്ധം
കാളിദാസനുണ്ടാക്കിയതാെണന്നു മനസ്സിലായിട്ടു രാ�
ജാവു്, “ഈ പൂർവ്വാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കിയവർക്കു് ഒരിക്കലും
കവിതയുണ്ടാകയില്ല. അവരിനി കവിതയ്ക്കു ശ്രമിക്കാതി�
രുന്നാൽ െകാള്ളാം. ഉത്തരാർദ്ധത്തിനു് ഇതിരിക്കെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു പ്രത്യക്ഷരലക്ഷം െകാടുത്തയച്ചു. കാളി�
ദാസൻ വലിയ ശിവഭക്തനായിരുന്നുെവന്നും ശിവദർ�
ശനം കഴിക്കാെത ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയിെല്ലന്നു് അേദ്ദ�
ഹത്തിനു നിഷ്ഠയുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടു�
ണ്ടേല്ലാ. എന്നാലേദ്ദഹം ഒരു സ്ത്രീലംബടനുമായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം േഭാജരാജസന്നിധിയിൽെച്ചന്നു േചർന്നതി�
െന്റ േശഷം അവിെട രാജധാനിക്കു സമീപം താമസി�
ച്ചിരുന േവശ്യയ്ക്കു വശംവദനായിത്തീർന്നു. രാജസന്നി�
ധിയിലല്ലാത്ത സമയങ്ങളിെലല്ലാം അേദ്ദഹം അവളുെട
അടുക്കൽത്തെന്ന ഇരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. കാളിദാ�
സൻ േവശ്യാസ്ത്രീയിൽ അതിസക്തനായിരുന്നു എന്നറി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ േഭാജരാജാവു് അേദ്ദഹെത്ത ഒരു പറ്റു പറ്റി�
ക്കണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു് ഒരു ദിവസം ഗൂഢമായി ഒരാ�
െള ആ േവശ്യയുെട അടുക്കലയച്ചു, “നാെള കാലത്തു
കാളിദാസൻ ഒരു സ്ത്രീെയക്കാണാൻ േപാകുന്നതിനു നി�
ശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിനു് അവെളക്കുറിച്ചു വലിയ
ഭ്രമമാണു്. പത്തുനാഴിക പുലർന്നാൽപ്പിെന്ന അവെള�
ക്കാണാൻ അടുത്തകാലെത്തങ്ങും സാധിക്കുകയില്ല”
എന്നു പറയിച്ചു. അതു േകട്ടു േവശ്യ ‘എന്നാൽ നാെള
പത്തുനാഴിക പുലരുന്നതുവെര വിട്ടയക്കരുതു് ’ എന്നു നി�
ശ്ചയിച്ചു. പിേറ്റദിവസം േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ മുതൽ
ആ േവശ്യ ഓേരാ െവടികൾ   പറയുകയും കൂെടക്കൂെട മു�
റയ്ക്കു മുറുക്കാനുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടു വി�
ട്ടുമാറാെത അടുത്തുകൂടി. കാളിദാസൻ െവറ്റിലമുറുക്കിൽ
സാമാന്യത്തിലധികം പ്രതിപത്തിയുള്ള ആളായിരുന്നു.
സ്ത്രീകളുെട നർമ്മാലാപങ്ങൾ േകൾക്കുന്നതിലും അങ്ങ�
െന തെന്ന. അതിനാൽ അേദ്ദഹം മുറുക്കി രസിച്ചു് ആ
േവശ്യാസ്ത്രീയുെട െവടികളും േകട്ടു് അങ്ങെനയിരുന്നു േന�
രം േപായതറിഞ്ഞില്ല. പത്തു നാഴിക പുലർന്നേപ്പാൾ
േഭാജരാജാവിെന്റ ഒരു ഭൃത്യൻ ഓടിെച്ചന്നു് ‘ഊണിനുള്ള
സമയമായിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാവു് ഭവാെന പ്രതീക്ഷി�
ക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു. േഭാജരാജാവു കാളിദാസെര
ഒരു സദസ്യൻ മാത്രമായിട്ടല്ല, ഒരു പ്രിയ വയസ്യനാ�
യിട്ടും കൂടിയാണു് െവച്ചിരുന്നതു്. അതിനാൽ അവർക്കു്
ഊണു് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പതിവു്.

ഭൃത്യെന്റ വാക്കുേകട്ടേപ്പാൾ കാളിദാസനു പരിഭ്രമമായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുളി, ശിവദർശനം മുതലായ കൃത്യങ്ങ�
െളാന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സമയത്തിനു െചല്ലാെത
രാജാവിെന്റ ഭക്ഷണത്തിനു േനരനീക്കം വരുത്തുന്നതു
വിഹിതവുമല്ലേല്ലാ. ശിവദർശനം കഴിക്കാെത ഭക്ഷണം
കഴിക്കാനും നിവൃത്തിയില്ല. ആകപ്പാെട കാളിദാസൻ
വലിയ വിഷമസ്ഥിതിയിലായി.

അേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു കൗശല ം േതാ�
ന്നി. അവിെടക്കിടന്നിരുന്ന െവട്ടിലെഞട്ടു് എല്ലാം തൂത്തു�
വാരി ൈകയിെലടുത്തുെകാണ്ടു് ആ േവശ്യാസ്ത്രീെയ പിടി�
ച്ചു് േനെര നിർത്തീട്ടു് അവളുെട സ്തനെത്ത ശിവെനന്നും
െവറ്റിലെഞട്ടു കൂവളത്തിലെയന്നും സങ്കൽപിച്ചു പുഷ്പാ�
ഞ്ജലി െചയ്തു –

“സ്വയംഭൂേവ ചന്ദനരൂഷിതായ
നഖവ്രേണന്ദുസ്ഫുടലാഞ്ചനായ
സമസ്തസന്താപവിനാശനായ
തൈസ്മ നമേസ്ത സ്തനശങ്കരായ”

എന്നു െചാല്ലി നമസ്കരിക്കുകയും ക്ഷണത്തിൽ േപായി
രാജസന്നിധിയിെലത്തുകയും െചയ്തു. അവിെടെച്ചന്ന�
േപ്പാൾ ഊണിെനല്ലാം കാലമായിട്ടും കാളിദാസൻ െച�
ല്ലായ്കയാൽ േഭാജരാജാവു് അേദ്ദഹെത്ത പ്രതീക്ഷിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാളിദാസെന കണ്ടയുട�
െന രാജാവു് ‘ഇരിക്കാം’ എന്നു പറയുകയും രണ്ടുേപരും
ഇരിക്കുകയും പതിവുേപാെല ഊണു കഴിക്കുകയും െച�
യ്തു.

കാളിദാസനു ശിവദർശനം കഴിക്കാെത ഊണു കഴിക്കു�
കയിെല്ലന്നു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അെതാ�
ന്നു ഊർദ്ധ്വമാക്കണെമന്നു വിചാരിച്ചാണു രാജാവു്
കൗശലം പ്രേയാഗിച്ചു കാളിദാസെന താമസിപ്പിച്ചതു്.
അന്നു കാളിദാസനു ശിവദർശനം നടത്താൻ സാധിച്ചി�
െല്ലന്നു നിശ്ചയമാവുകയാൽ ഊണു കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ�
ഷം കാളിദാസേനാടു് ‘ഇന്നു ശിവദർശനമുണ്ടാേയാ?’
എന്നു േചാദിച്ചു. അതിനു മറുപടിയായി കാളിദാസൻ
‘ഉവ്വു്, ശിവദർശനവും പുഷ്പാഞ്ജലിയുമുണ്ടായി’ എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. അതുേകട്ടു് രാജാവു് ‘എവിെടയായിരുന്നു ദർശനം
നടത്തിയതു്?’ എന്നു വീണ്ടും േചാദിച്ചു. അതിനുത്തര�
മായിട്ടു കാളിദാസൻ ‘ഇവിെടയുള്ള േക്ഷത്രത്തിൽത്ത�
െന്ന. സംശയമുെണ്ടങ്കിൽ േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തിത്തരാം.
നമുക്കു േപാകാം’ എന്നു പറഞ്ഞു രാജാവിെനയും െകാ�
ണ്ടുേപായി േക്ഷത്രത്തിൽെച്ചന്നു നട തുറന്നു കാണിച്ചു.
അേപ്പാൾ കാളിദാസൻ പുഷ്പാഞ്ജലി െചയ്ത െവറ്റില
െഞെട്ടല്ലാം അവിെട ശിവലിംഗത്തിൽ കണ്ടു രാജാവു
വിസ്മയിച്ചു. കാളിദാസൻ പുഷ്പാഞ്ജലി െചയ്തു വന്ദിച്ച�
തു സ്തനശങ്കരെനയാെണന്നു് അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ
രജാവു പിെന്നെയാന്നും പറഞ്ഞില്ല.

േഭാജരാജാവിനു കാളിദാസെനക്കുറിച്ചു് അവിെട പി�
െന്നയുണ്ടായിരുന്ന കവികെളയും പണ്ഡിതന്മാെരയും
കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നതിലധികം േസ്നഹവും ബഹുമാനവുമു�
െണ്ടന്നറിയുകയാൽ േശഷമുണ്ടായിരുന്ന കവികൾക്കും
വിദ്വാന്മാർക്കും കാളിദാസെനക്കുറിച്ചു അസൂയയും ൈവ�
ര്യവുമുണ്ടായിത്തീർന്നു. കാളിദാസൻ േവശ്യാസക്തനാ�
െണന്നു് അറിയുകകൂടിെച്ചയ്തേപ്പാൾ എല്ലാവരും െവറു�
ക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്പർശെത്ത വർജ്ജിക്കുകയും
െചയ്തു. ‘ഇത്രമാത്ര ം േയാഗ്യതയുള്ള ഇേദ്ദഹം ഇങ്ങെന
കാമഭ്രാന്തനായിേപ്പായേല്ലാ’ എന്നുള്ള വിചാരം േഭാജ�
രാജാവിെന്റ മനസ്സിലുണ്ടായി. ഇെതല്ലാമറിഞ്ഞു കാളി�
ദാസൻ ഒരു ദിവസം സഭയിൽ െവച്ചു് –

“േചേതാഭുവശ്ചാപലതാപ്രസംേഗ
കാ വാ കഥാ മാനുഷേലാകഭാജാം?
യദ്ദാഹശീലസ്യ പുരാം വിേജതു-
സ്തഥാവിധം പൗരുഷമർദ്ധമാസീൽ”

(മനുഷ്യരുെട കാമചാപല്യെത്തക്കുറിച്ചു് എന്താണു പറ�
യാനുള്ളതു്? ദഹിപ്പിക്കുക ശീലമായിട്ടുള്ള പുരാന്തകൻ�
േപാലും കാമചാപല്യംെകാണ്ടു് അർദ്ധധനാരീശ്വരനാ�
യിത്തീർന്നുവേല്ലാ) എെന്നാരു േശ്ലാകം െചാല്ലി. അതു�
േകട്ടു സേന്താഷിച്ചു േഭാജരാജാവു കാളിദാസനു പ്രത്യ�
ക്ഷരലക്ഷം ധനം െകാടുത്തു. രാജാവിെന്റ ഈ സം�
ഭാവന സഭയിൽ േശഷമുണ്ടായിരുന്ന കവികൾക്കും
പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഒട്ടു ം രസിച്ചിെല്ലന്നുള്ളതു പറയണ�
െമന്നില്ലേല്ലാ.

അനന്തരം എലാവരും കൂടി ആേലാചിച്ചു് ഒരു കൗശലം
െചയ്തു. രാജാവിെന്റ താംബൂലവാഹിനി മുറുക്കാനുണ്ടാ�
ക്കിെക്കാടുക്കുന്നവളായ തരംഗവതി എന്ന ദാസിക്കു
ചില സമ്മാനങ്ങളും മറ്റും െകാടുത്തു് അവെള സ്വാധീന�
െപ്പടുത്തീട്ടു്, “അല്ലേയാ സുഭേഗ! ഈ കാളിദാസൻ നി�
മിത്തം ഞങ്ങളുെട േയാഗ്യതകൾ ഇവിെട പ്രകാശിക്കാ�
െതയായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ രാജാവു കാളിദാസെന
ഈ ദിക്കിൽനിന്നു പറഞ്ഞയക്കുവാൻ തക്കവിധത്തിൽ
നീെയെന്തങ്കിലും ഒരു കുശലമുണ്ടാക്കണം” എന്നു പറയു�
കയും അവൾ അതു സമ്മതിക്കുകയും െചയ്തു.

അതിനുേശ ഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഒരു ദിവസം രാജാവു് അത്താഴം കഴിഞ്ഞു തനിച്ചു
കിടന്നിരുന്ന സമയത്തു് ആ ദാസി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽെച്ചന്നു് മുറുക്കാനുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തിട്ടു കാൽ
തേലാടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ
അവൾ നിദ്ര ബാധിച്ചതായി നടിച്ചു അവിെടത്തെന്ന
കിടന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഉറക്കത്തിൽ പറയുന്ന
വിധത്തിൽ “സഖീ കനകമാലിനീ! ആ കാളിദാസൻ
മഹാദുർബുദ്ധിതെന്നയാണു്. അയാൾ ദാസീേവ ഷം
ധരിച്ചു് അന്തഃപുരത്തിൽ കടന്നു രാജാവിെന്റ പത്നി�
യായ ലീലാേദവിേയാടുകൂടി രമിക്കുന്നു. ഇതു കഷ്ടമ�
േല്ല?” എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവു് ഇതു േകട്ടു് എഴുേന്നറ്റു
ദാസിേയാടു്. “എടീ തരംഗവതീ! നീ ഉറങ്ങിക്കിടാക്കു�
ന്നുേവാ അേതാ ഉണർന്നു കിടക്കുന്നുേവാ?” എന്നു േചാ�
ദിച്ചു. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാെത ഉറക്കം നടിച്ചു തെന്ന
കിടന്നു. അേപ്പാൾ രാജാവു്, “ഇതു് ഇവളുെട മനസ്സിലി�
രുന്നതു് ഉറക്കത്തിൽപ്പറഞ്ഞതാണു്. സംഗതി വാസ്തവം
തെന്നയായിരിക്കണം. സ്ത്രീലമ്പടനായ കാളിദാസെന്റ
സ്ഥിതിക്കു് ഇങ്ങെന വരാവുന്നതാണു്. പിെന്ന ലീലാേദ�
വി ഇങ്ങിെന െചയ്യുേമാ? എന്നാെണങ്കിൽ

“സ്ത്രീണാം ച ചിത്തം പുരു ഷസ്യ ഭാഗ്യം
േദേവാ ന ജാനാതി കുേതാ മനു ഷ്യഃ”

എന്നുണ്ടേല്ലാ. എല്ലാംെകാണ്ടും ഇതു വിശ്വസിക്കാെത�
യിരിക്കാൻ തരമില്ല എന്നു വിചാരിച്ചു് അങ്ങെന ഉറച്ചു.

പിേറ്റ ദിവസം കാളിദാസൻ രാജസന്നിധിയിൽ െച�
ന്നേപ്പാൾ രാജാവു്, “അല്ലേയാ കേവ! പലതുെകാണ്ടും
നിങ്ങൾ ഈ േദശത്തു താമസിക്കാൻ േയാഗ്യനെല്ലന്നു
നമുക്കു േതാന്നിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ക്ഷണത്തിൽ
ഈ േദശം വിട്ടു െപാെയ്ക്കാള്ളണം. കാരണെമാന്നും
നാം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. അതു േചാദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു്
അവകാശവുമില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന കാളിദാസൻ
അവിെടനിന്നു് ഇറങ്ങിേപ്പായി േവശ്യാഗൃഹത്തിൽെച്ച�
ന്നു് ആ സ്ത്രീേയാടു്, “അല്ലേയാ പ്രിയതേമ! ഞാൻ ഈ
േദശത്തു താമസിക്കരുെതന്നു രാജവു കൽപ്പിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. അതിനാൽ ഞാനിതാ േപാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ േവശ്യ, “അലേയാ പ്രിയതമ! നമുക്കു നിത്യവൃ�
ത്തിക്കു രാജാവു വല്ലതും തന്നിട്ടു േവണെമന്നില്ല. നമുക്കു
േവണ്ടെതല്ലാം ഇവിെടയുണ്ടു്. അതിനൽ ഭവാൻ ആരു�
മറിയാെത ഗൂഢമായി സസുഖം ഇവിെടത്തെന്ന താമ�
സിച്ചുെകാള്ളണം. ഭവാെന ഞാൻ രക്ഷിച്ചുെകാള്ളാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. കാളിദാസൻ അതു േകട്ടു ഗൂഢമായി
അവിെടത്തെന്ന താമസമുറപ്പിച്ചു.

കാളിദാസൻ പിരിഞ്ഞുേപായതിെന്റേശ ഷം രാജാവു്
തെന്റ പ്രാണേസ്നഹിതനായിരുന്ന ആ മഹാകവിെയ
പറഞ്ഞയേയ്ക്കണ്ടതായി വന്നതിേനയും തെന്റ പ്രാണ�
പ്രിയയായ ലീലാേദവിയുെട ദുേശ്ചഷ്ടിതെത്തയും കുറിച്ചു
വിചാരിച്ചു ഏറ്റവും ഖിന്നനായിത്തീർന്നു. അേദ്ദഹം കുളി�
ക്കാെതയും ഉണ്ണാെതയും ആേരാടുെമാന്നും മിണ്ടാെതയു�
മിരിപ്പായി. രാജാവിെന്റ ആ ഇരിപ്പു കണ്ടിട്ടു് ലീലാേദവി
വി ഷാദേത്താടുകൂടി അടുത്തു െചന്നു, “അല്ലേയാ പ്രാ�
ണനാഥ! സർവ്വജ്ഞനായ ഭവാൻ ഈ അവസ്ഥാന്ത�
രെത്ത പ്രാപിക്കുന്നതിനുണ്ടായ കാരണെമന്തു്? ഇതി�
െന്റ വാസ്തവ കാരണം അനന്യശരണയായ എേന്നാടു
പറയണം. ഭവാെന ഈ സ്ഥിതിയിൽ കണ്ടുെകാണ്ടു്
ക്ഷണേനരം േപാലും ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ശക്തയല്ല.
ഭവാൻ പരമാർത്ഥം പറയാെതയിരുന്നൽ ഇേപ്പാൾ�
ത്തെന്ന ഏതു വിധവും ഞാൻ പ്രാണത്യാഗം െചയ്യും.
ഭവാൻ എെന്റ പ്രാണനാഥനാെണങ്കിൽ എെന്റ പ്രാണ�
െന രക്ഷിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു കാല്പിടിച്ചു
കരഞ്ഞു.

ലീലാേദവിയുെട പാരവശ്യം കണ്ടു് ആർദ്രമാനസനായി
ഭവിക്കുകയാൽ രാജാവു് ദാസി ഉറക്കത്തിൽപ്പറഞ്ഞതും
താൻ കാളിദാസെനപ്പറഞ്ഞയച്ചതും മറ്റും വിവരിച്ചു പറ�
ഞ്ഞു. അെതാെക്ക േകട്ടേപ്പാൾ ലീലാേദവി “ഇത്രയും
കാലം പരിചയിച്ചിട്ടും അവിേടക്കു് എെന്റ സത്യസ്ഥിതി
അറിയാൻ വയ്യാെതേപായതു കഷ്ടം തെന്ന. ആെട്ട,
ആദ്യം എെന്റ പരമാർത്ഥതെയത്തെന്ന ഞാൻ േബാ�
ധ്യെപ്പടുത്താം. മറ്റുള്ള സംഗതികെളക്കുറിച്ചു പിെന്നപ്പ�
റയാം” എന്നു പറഞ്ഞു വിറകുതടികൾ വരുത്തി കൂട്ടിച്ചു്
അതിനു തീെകാളുത്തി കത്തിക്കാളി ജ്വലിച്ചു തുടങ്ങിയ�
േപ്പാൾ േപായി കുളിച്ചുവന്നു് ആദിത്യേദവെന േനാക്കി�
െത്താഴുതുെകാണ്ടു് “അല്ലേയാ േലാകസാക്ഷിയായ ഭഗ�
വാേന! ഞാൻ എെന്റ ഭർത്താവായ ഈ രാജാവിെന�
യല്ലാെത മെറ്റാരു പുരു ഷെന സ്വേപ്നപി സ്മരിക്കുകേപാ�
ലും െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ േദഹം ഈ അഗ്നിയിൽ
െവന്തു െവണ്ണീറാകെട്ട. അെലങ്കിൽ എെന്റ ചാരിത്രശു�
ദ്ധിെയ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തുക” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് അഗ്നി�
യിേലക്കു ചാടി. ലീലാേദവി ഒരു േരാമം േപാലും കരി�
യാെത അഗ്നിശുദ്ധയായി അവിെടനിന്നിറങ്ങി അന്തഃ�
പുരത്തിേലക്കു േപായി. അതു കണ്ടു രാജവു വിസ്മയം
െകാണ്ടും പശ്ചാത്താപം െകാണ്ടും വിഹ്വലമനസനാ�
യിട്ടു ലജ്ജാവനതമുഖനായി േദവിയുെട അടുക്കൽെച്ച�
ന്നു് “പ്രാണപ്രിേയ! എെന്റ സമസ്താപരാധങ്ങളും േദവി
ക്ഷമിക്കണം. ഞാനിതാ ക്ഷമായാചനം െചയ്തുെകാള്ളു�
ന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു കണ്ടു് ലീലാേദവി “അല്ലേയാ
പ്രാണനാഥാ! അവിേടക്കു് ഈ ദുശ്ശങ്കയുണ്ടായതിൽ
പ്രധാന കാരണം എെന്നക്കുറിച്ചുള്ള േസ്നഹത്തിെന്റ
ആധിക്യം തെന്നയാെണന്നു് എനിക്കറിയാം. അതി�
നാൽ ഇതിെനക്കുറിച്ചു് ഇത്രെയാന്നും പറയണെമന്നി�
ല്ല. എന്നാൽ അവിടുന്നു് പ്രാണാധികേസ്നഹേത്താടും
ബഹുമാനേത്താടുംകൂടി പൂജിച്ചിരുന്ന കവികുലശിേരാ�
മണിയായ കാളിദാസെന ഇവിെടനിന്നു നി ഷ്കരുണം
നി ഷ്കാസനം െചയ്തതു വലിയ കഷ്ടമായിേപ്പായി. ഇെത�
ല്ലാം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തതു് ഇവിെട സഭയിലുള്ള േശ ഷം
കവികളാണു്. കാളിദാസൻ ഇവിെടയുള്ളേപ്പാൾ അവ�
രുെട േയാഗ്യത ഇവിെട പ്രകാശിക്കുകയില്ല. ഖേദ്യാത�
നനുള്ളേപ്പാൾ ഖേദ്യാതങ്ങൾ പ്രേദ്യാതിക്കുകയില്ലേല്ലാ.
അതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത ഇവിെട നിന്നു് ഓടിക്കാനാ�
യി അവർ ആ ദുഷ്ടദാസിക്കു ചില സമ്മാനങ്ങളും മറ്റും
െകാടുത്തു വശീകരിച്ചതിനാൽ അവൾ ഉറക്കം നടിച്ചു കി�
ടന്നുെകാണ്ടു് അങ്ങെന പറഞ്ഞതാെണന്നുള്ളതിനു സം�
ശയമില്ല. സർവ്വജ്ഞനായ അവിടുന്നു് ഈ പരമാർത്ഥം
അറിയാത്തതു് അത്ഭുതം തെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉട�
െന രാജാവു്, “പ്രിേയ! ഇെതല്ലാം സത്യം തെന്ന എന്നു
ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഞാൻ അധികം താമസിക്കാെത
ഈ ദുഷ്ടകവികെളെയല്ലാം ഇവിെടനിന്നു ഓടിക്കുകയും
കാളിദാസമഹാകവിെയ യഥാപൂർവ്വം ഇവിെട വരുത്തി
സൽക്കരിച്ചു താമസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യാം” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു.

അനന്തരം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുേശ ഷം രാജാവു്
ഒരു സമസ്യ ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടു് ഒരു ദിവസം സഭാമ�
ണ്ഡപത്തിൽ െചന്നു. അേപ്പാൾ കാളിദാസെനാഴിച്ചുള്ള
സകല കവികളും അവിെടെച്ചന്നുകൂടി. ഉടെന രാജാവു്
താനുണ്ടാക്കിയ സമസ്യ െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ചിട്ടു് എല്ലാവ�
േരാടുംകൂടി “ഈ സമസ്യ േവണ്ടതുേപാെല നിങ്ങൾ പൂ�
രിപ്പിക്കണം. അതു നിങ്ങളാൽ സാധ്യമെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങ�
െളല്ലാവരും ഈ േദശം വിട്ടു േപാെയ്ക്കാള്ളണം. ഈ ദി�
ക്കിൽ ആെരയും കണ്ടുകൂടാ” ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതു പ്രാ�
കൃതത്തിലുള്ള േശ്ലാകാർദ്ധസമസ്യയായിരുന്നു. അതു
േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന പൂരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യ�
െമന്നു് അവർെക്കാെക്കേത്താന്നി. എങ്കിലും ഇതു പൂരി�
പ്പിക്കുന്നതിനു് എട്ടു ദിവസെത്ത അവധി കിട്ടണെമന്നു്
അവർ അേപക്ഷിക്കുകയും രാജാവു് അതു സമ്മതിക്കുക�
യും െചയ്തു.

എട്ടാം ദിവസം രാത്രിയായിട്ടും ആ കവികൾക്കു് ആ
സമസ്യ പുരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രാത്രിയിൽ അവ�
െരലാവരുംകൂടി, “നമുക്കു് ഇേപ്പാൾതെന്ന ഈ േദശം
വിട്ടു േപാകാം. െവളുത്താൽ രാജഭടന്മാർ നെമ്മപ്പിടിച്ചു
നാടുകടത്തും. അതിനുമുമ്പു േപാവുകയാണേല്ലാ നല്ല�
തു്. നല്ല നിലാവുണ്ടു്” എന്നു പറഞ്ഞു നിശ്ചയിച്ചു അവർ
അവരുെട സാമാനങ്ങെളല്ലാം െകട്ടിെയടുത്തുെകാണ്ടു�
േപായി.

അവർ േപായതു് കാളിദാസെന്റ പ്രിയതമയായ വിലാ�
സവതി എന്ന േവശ്യയുെട ക്രീേഡാദ്യാനത്തിനടുത്തുള്ള
വഴിയിൽക്കൂടിയായിരുന്നു. ആ സമയത്തു് കാളിദാസ�
നും വിലാസവതിയും ഉദ്യാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ
കവികളുെട പരസ്പര സംഭാ ഷണസംഗതി ഒരുവിധം
മനസ്സിലാക്കീട്ടു േവശ്യേയാടു്, “പ്രിേയ! ഈ േപാകുന്ന�
തു് േഭാജസദസ്സിെല കവികളാണു്. ഇവരും എെന്ന�
േപ്പാെല രാജാവു പറഞ്ഞയച്ചു േപാവുകയാണു്. ഇവർ
എെന്ന േദ്രാഹിച്ച വരാെണങ്കിലും ഇവെര രക്ഷിക്കണം.
“ഉപകാരപ്രധാനഃ സ്യാദപകാരപേരപ്യരൗ ”എന്നു�
ണ്ടേല്ലാ. നമുക്കു ഗൃഹത്തിേലക്കു േപാകാം. എനിക്കു
േവ ഷെമാന്നു മാറണം” എന്നു പറഞ്ഞു് അവർ ഗൃഹ�
ത്തിേലക്കു് േപായി. കാളിദാസൻ ഉടെന ഒരു ചാരെന്റ
േവ ഷം ധരിച്ചുെകാണ്ടു ക്ഷണത്തിൽ മെറ്റാരു വഴിേയ
കുറച്ചു ദൂരം േപായിട്ടു മെറ്റാരു സ്ഥലത്തുനിന്നു വരുന്ന
ഭാവത്തിൽ ആ കവികളുെട േനെര വന്നു. അടുത്തു്
എത്തിയേപ്പാൾ കാളിദാസൻ (ചാരഭാ ഷയിൽ) “മഹാ�
ബ്രാഹ്മണർക്കു നമസ്കാരം” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് “ഭവാന്മാർ
എവിേട നിന്നു വരുന്നു? എവിെട േപാകുന്നു? എന്നു
േചാദിച്ചു. കവികൾ പരമാർത്ഥെമല്ലാം പറഞ്ഞതിെന്റ
േശ ഷം “ഭവാൻ എവിെടനിന്നു വരുന്നു? എവിെടേപ്പാകു�
ന്നു?” എന്നു് അേങ്ങാട്ടും േചാദിച്ചു. അതിനുത്തരമായിട്ടു്
ചാരൻ “ഞാൻകാശീേദശവാസിയാണു്. ധനാഗ്രഹം നി�
മിത്തം േഭാജരാജാവിെന കാണാൻ േപാവുകയാണു്.
രാജാവുണ്ടാക്കിെയന്നു പറഞ്ഞ ആ സമസ്യ േകട്ടാൽ�
െക്കാള്ളാെമന്നുണ്ടു്” എന്നു പറഞ്ഞു. കവികൾ സമസ്യ
െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ച ക്ഷണത്തിൽ ചാരൻ “ഇതിെന്റ പൂര�
ണം ഇങ്ങെനയായിരിേക്കണ്ടതാണു്” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു്
ആ അർദ്ധേശ്ലാകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധം പ്രാകൃതത്തിൽ�
ത്തെന്ന െചാല്ലിപ്പൂരിപ്പിച്ചു. കവികൾ അതു േകട്ടു സമ്മതി�
ക്കുകയും സേന്താ ഷിക്കുകയും വിസ്മയിക്കുകയും െചയ്തു.
ഉടെന ചാരൻ വന്ദനം പറഞ്ഞു് അവിെടനിന്നു േപാ�
യി.

ചാരൻ െപായ്ക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കവികൾ “ഇനി നമുക്കു്
ഈ േദശം വിട്ടു േപാകണെമന്നില്ല. കാലേത്തതെന്ന
രാജസന്നിധിയിെലത്തി സമസ്യാപുരണം േകൾപ്പിക്ക�
ണം. ഈ ചാരൻ അവിെടെയത്തുന്നതിനുമുമ്പു നമുെക്ക�
ത്തണം. നമുക്കിേപ്പാൾ നമ്മുെട വാസസ്ഥലങ്ങളിേല�
ക്കു തെന്ന േപാകാം” എന്നു പറഞ്ഞു് അവർ മടങ്ങിേപ്പാ�
യി അവരുെട വാസസ്ഥലങ്ങളിെലത്തി കിടന്നുറങ്ങി.

പ്രഭാതസമയത്തുതെന്ന അവെരല്ലാവരും എഴുേന്ന�
റ്റു രാജസന്നിധിയിേലക്കു പുറെപ്പട്ടു. ബാണകവി മു�
മ്പിൽക്കടന്നു രാജസന്നിധിയിെലത്തി സമസ്യാപൂര�
ണം െചാല്ലിേക്കൾപ്പിചു. പൂരണം േകട്ടേപ്പാൾതെന്ന
അതു് കാളിദാസൻ “ഉണ്ടാക്കിയതാെണന്നു രാജാവി�
നു മനസ്സിലായി. എങ്കിലും അെതാന്നും ഭാവിക്കാെത
സേന്താ ഷഭാവേത്താടുകൂടി ബാണകവിക്കു പതിനഞ്ചു്
ലക്ഷം സ്വർണ്ണനാണയം െകാടുത്തു. അേപ്പാേഴക്കും
േശ ഷം കവികളും അവിെട വന്നുകൂടി. രാജാവു് െകാടു�
ത്തതു വാങ്ങിെക്കാണ്ടു് ബാണകവി സേന്താ ഷസേമതം
േശ ഷമുള്ള കവികേളാടുകൂടി േപായി. ബാണകവി�
െയ ഒഴിച്ചുള്ളവർ ഉടെന മടങ്ങിവരുെമന്നും അേപ്പാൾ
സത്യം െവളിെപ്പടുെമന്നും വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു് രാജാവു്
സഭാമണ്ഡപത്തിൽത്തെന്ന ഇരുന്നു.

അപ്രകാരം തെന്ന കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േശ ഷം കവി�
കെളല്ലാവരും രാജസന്നിധിയിെലത്തി, “അല്ലേയാ
മഹാരാജാേവ! ഇവിെടനിന്നു് െകാടുത്ത ദാനത്തിനു
ഞങ്ങെളല്ലാവരും ഒരുേപാെല അവകാശികളാണു്.
ബാണകവി ആ ധനം വിഭജിച്ചു ഞങ്ങൾക്കുകൂടി തരു�
െമന്നാണു് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതു്. എന്നാൽ അേദ്ദഹം
ഞങ്ങൾെക്കാന്നും തന്നില്ല. സമസ്യ പൂരിപ്പിച്ചതു് ഞങ്ങ�
ളാരുമല്ല. ഞങ്ങളാൽ അതു് അസാദ്ധ്യവുമാവുകയാൽ
ഞങ്ങെളല്ലാവരുംകൂടി ഈ േദശം വിട്ടു േപായേപ്പാൾ
കാളിദാസെന്റ പ്രിയതമയായ േവശ്യയുെട ക്രീേഡാദ്യാ�
നത്തിെന്റ സമീപത്തുകൂടിയുള്ള വഴിയിൽ െവച്ചു് കാശി�
േദശവാസിയായ ഒരു ചാരെന കണ്ടു. ആ ചാരനാണു
സമസ്യ പൂരിപ്പിച്ചു തന്നതു്. അതിനു കിട്ടിയ സമ്മാനം
ബാണകവി തനിെച്ചടുത്തതു ന്യായമായില്ലേല്ലാ. അതി�
നാൽ ബാണകവിെയ ഇവിെട വരുത്തി ഞങ്ങളുെട
വീതം തരുവിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന രാജാ�
വു് “ബാണകവി െകാണ്ടുേപായതു് േപാകെട്ട. നിങ്ങൾ
സത്യം പറഞ്ഞേല്ലാ. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കു ധനം
ഞാൻ േവെറ തരാം” എന്നു പറഞ്ഞു് അവർക്കു ലക്ഷം
വീതം െകാടുത്തു സേന്താ ഷിപ്പിച്ചയച്ചു.

പിെന്ന രാജാവു്, “കാളിദാസൻ ഈ േദശം വിട്ടു േപാ�
യിട്ടില്ല. അേദ്ദഹം േവശ്യാഗൃഹത്തിൽത്തെന്നയുണ്ടു്.
എെന്ന ഭയെപ്പട്ടു ചാരേവ ഷം ധരിച്ചു സഞ്ചരിക്കുക�
യാണു്. ആ േവശ്യാഗൃഹത്തിൽെച്ചന്നാൽ അേദ്ദഹ�
െത്ത കണ്ടുപിടിക്കാം” എന്നു വിചാരിച്ചു നിശ്ചയിച്ചിട്ടു്
പട്ടാളക്കാെര അയച്ചു് ആദ്യംതെന്ന േവശ്യാഗൃഹെത്ത
േരാധിപ്പിച്ചു. അനന്തരം രാജാവു് പൗരപ്രധാനന്മാർ,
അമാത്യന്മാർ മുതലായവേരാടുകൂടി േവശ്യാഗൃഹത്തി�
െലത്തി കാളിദാസെന കണ്ടു. അേപ്പാൾ കാളിദാസൻ
രാജാവു് തെന്ന കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുെമന്നു വിചാരിച്ചു
വിഹ്വലനായിത്തീർന്നു. രാജാവു് അശ്രുക്കൾ െപാഴി�
ച്ചുെകാണ്ടു് കാളിദാസെനപ്പിടിച്ചു ഗാഢാേശ്ല ഷം െച�
യ്തിട്ടു് “സേഖ! ഭവാെനെന്റ അവിേവകെത്ത ക്ഷമിച്ചു്
എേന്നാടു കൂടിേപ്പാന്നു് യഥാപുർവ്വം താമസിക്കണെമ�
ന്നു ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു�
േകട്ടേപ്പാൾ കാളിദാസെന്റ വിഹ്വലത തീർന്നു. പിെന്ന
രാജാവു് കാളിദാസെന ഒരു കുതിരപ്പുറത്തുകയറ്റി വാ�
ദ്യേഘാ ഷങ്ങേളാടുകൂടി എതിേരറ്റു രാജമന്ദിരത്തിൽ
െകാണ്ടുേപാവുകയും യഥാപൂർവ്വം േസ്നഹേത്താടും ബഹു�
മാനേത്താടും കൂടി താമസിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഇങ്ങെന
േഭാജരാജാവു ചില ദുശ്ശങ്കകൾ നിമിത്തം കാളിദാസ�
െന ബഹി ഷ്കരിക്കുകയും വീണ്ടും സമീപത്തു് വരുത്തി
താമസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക സാധാരണമായിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ േഭാജരാജാവു് ഒരു ചിത്രകാരെന വരുത്തി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രിയതമയായ ലീലാേദവിയുെട ഒരു
ചിത്രപടെമഴുതിച്ചു. ചിത്രം എഴുതിത്തീർന്നേപ്പാൾ തൂലി�
കയുെട അറ്റത്തുനിന്നു് അല്പം മഷി അബദ്ധത്തിൽ ആ
ചിത്രപടത്തിെന്റ ഊരുമൂലത്തിൽ വീണു. ചിത്രകാരൻ
അതു തുടച്ചു കളയാനായി ഭാവിച്ചേപ്പാൾ അതു കണ്ടു�
െകാണ്ടു നിന്ന കാളിദാസൻ, “അതു കളയണെമന്നില്ല.
േദവിക്കു് ആ സ്ഥലത്തു് ഒരു മറുകു വാസ്തവത്തിലുള്ളതാ�
ണു്” എന്നു പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ചിത്രകാരൻ അതു കള�
ഞ്ഞില്ല. രാജാവു ചിത്രപടം കണ്ടേപ്പാൾ “ചിത്രം വളെര
നന്നായി; എങ്കിലും തുടയ്ക്കു് ആ മ ഷി വീണതു വൃത്തിേക�
ടായി” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന ചിത്രകാരൻ “േദവിയുെട
തുടയിൽ ആ സ്ഥാനത്തു് ഒരു മറുകുണ്ടേല്ലാ, അതുെകാ�
ണ്ടാണു് അതു് കളയാത്തതു്” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
രാജാവു്, “ഞാൻ തെന്ന കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും സാധാര�
ണജനങ്ങൾക്കു കാണ്മാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ ആ
മറുകിെനക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞെതങ്ങിെനയാണു്?
നിങ്ങൾക്കു ദിവ്യദൃഷ്ടിയുേണ്ടാ?” എന്നു േചാദിച്ചു. അതി�
നുത്തരമായിട്ടു് ചിത്രകാരൻ, “എനിക്കു ദിവ്യദൃഷ്ടിയും മറ്റു�
മില്ല. ആ മറുകു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല. േദവിയുെട തുടയിൽ
ആ സ്ഥാനത്തു് ഒരു മറുകുെണ്ടന്നു് കാളിദാസകവി പറ�
ഞ്ഞതാണു്”. എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവു പിെന്ന അതിെന�
ക്കുറിച്ചു് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ചിത്രകാരനു സമ്മാനങ്ങളും
മറ്റും െകാടുത്തയച്ചതിെന്റ േശ ഷം അേദ്ദഹം, “ഇതു് ദാ�
സി വ്യാജനിദ്രയിൽപ്പറഞ്ഞതു േപാെലയും മറ്റുമല്ല. ഇതി�
ലധികം സൂക്ഷ്മമായ െതളിവു് ഇനി എന്താണു േവണ്ടതു്?
ഈ േദ്രാഹി ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണേല്ലാ. അതിനാലിവ�
െന നിഗ്രഹിക്കുന്നതു് കഷ്ടമാണു്. ഏതായാലും ഇനി
മാത്രേനരം േപാലും ഈ ദുഷ്ടെന നമ്മുെട േദശത്തു താ�
മസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതു നിശ്ചയം തെന്ന” എന്നു
വിചാരിച്ചു രാജഭടന്മാെര അയച്ചു് കാളിദാസെനപ്പിടിച്ചു്
അേപ്പാൾ തെന്ന നാടുകടത്തിവിട്ടു.

അനന്തരം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശ ഷം േഭാജ രാജാവിെന്റ സീമന്തപുത്രൻ പരിവാര�
ങ്ങേളാടുകൂടി നായാട്ടിനു േപായി. ഓേരാ മൃഗങ്ങളുെട പി�
ന്നാെല പാഞ്ഞുേപായിേപ്പായി ഒടുവിൽ രാജ കുമാരൻ
തനിച്ചു് ഒരു െകാടുങ്കാട്ടിലകെപ്പട്ടു. േനരവും സന്ധ്യയാ�
യി. അേപ്പാൾ ഏറ്റവും ഭയങ്കരമൂർത്തിയായ ഒരു വ്യാ�
ഘ്രം രാജകുമാരെന്റ േനെര പാഞ്ഞു െചന്നു. കുമാരൻ
വ്യാഘ്രെത്ത കണ്ടു ഭയെപ്പട്ടു് ഒരു മരത്തിേന്മൽ കയറി.
വ്യാഘ്രം മരത്തിെന്റ ചുവട്ടിലും െചന്നിരിപ്പായി.

രാജകുമാരൻ ആ മരത്തിെന്റ മുകളിൽ െചന്നേപ്പാൾ
അവിെട ഒരു കരടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുശലപ്ര�
ശ്നാനന്തരം അവർ തമ്മിൽ കുറച്ചുേനരം സംഭാ ഷണം
െചയ്തുകഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും അവർ പരസ്പരം വിശ്വസ്തമി�
ത്രങ്ങളായിത്തീർന്നു. അങ്ങെന കുറച്ചുേനരം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ രാജകുമാരൻ നിദ്രാബാധിതനായി ഉറക്കംതൂങ്ങി�
ത്തുടങ്ങി. അതു കണ്ടു് കരടി “അലേയാ കുമാര! ഉറ�
ക്കം വരുെന്നങ്കിൽ എെന്റ മടിയിൽ തലെവച്ചുകിടന്നു്
ഉറങ്ങിെക്കാള്ളൂ. ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചുെകാള്ളാം.” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതുേകട്ടു് രാജകുമാരൻ അങ്ങെന കിടന്നു�
റങ്ങി. കുമാരൻ നല്ല ഉറക്കമായേപ്പാൾ വ്യാഘ്രം കര�
ടിേയാടു്, “ആ കുമാരെന താഴേത്തക്കു തള്ളിയിേട്ടക്കൂ;
ഞാൻ തിന്നു് എെന്റ വിശപ്പു തീർക്കെട്ട. നിനക്കു് അേദ്ദ�
ഹെത്തെക്കാണ്ടു് എന്തു കാര്യമാണുള്ളതു്? ഞാൻ പറ�
ഞ്ഞതുേപാെല െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ എെന്നങ്കിലും നീ താ�
െഴയിറങ്ങുേമ്പാൾ നിെന്റ കഥ ഞാൻകഴിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു കരടി, “എെന്ന െകാന്നാലും വി�
ശ്വാസപാതകം ഞാൻ െചയ്യുകയില്ല. ” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു. കുറച്ചുേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ രാജകുമാരൻ ഉറ�
ക്കം കഴിഞ്ഞുണർന്നു. പിെന്ന അേദ്ദഹം കരടിേയാടു്,
“അല്ലേയാ േസ്നഹിത! ഇനി എെന്റ മടിയിൽ തലെവച്ചു
കിടന്നു് നിനക്കും കുറച്ചുറങ്ങാം. ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു െകാ�
ള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. അതു സമ്മതിച്ചു കരടിയും അപ്ര�
കാരം കിടന്നു. എന്നാൽ രാജകുമാരൻ ഒരു സമയം
തെന്ന ചതിേച്ചക്കുെമന്നുള്ള സംശയമുണ്ടായിരുന്നതു�
െകാണ്ടു് കരടി ഉറങ്ങിയില്ല. എങ്കിലും കുറച്ചുകഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ കരടി ഉറങ്ങിയിരിക്കുെമന്നു വിചാരിച്ചു വ്യാഘ്രം
രാജകുമാരേനാടു്, “അല്ലേയാ രാജകുമാര! അവിേടക്കു്
ഈ കരടിെയെക്കാണ്ടു് യാെതാരുപേയാഗവുമില്ലേല്ലാ.
അവെന താഴേത്തക്കു തട്ടിയിേട്ടച്ചാൽ ഞാനവെനത്തി�
ന്നു് എെന്റ ക്ഷുത്തു ശമിപ്പിച്ചുെകാള്ളാമായിരുന്നു. പി�
െന്ന ഞാൻ ഭവാെന ഉപദ്രവിക്കുകയുമില്ല. ഭവാനു നിർ�
ഭയം താെഴയിറങ്ങിേപ്പാകാം” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു േക�
ട്ടു് രാജകുമാരൻ “ഇതു െകാള്ളാം നല്ല കൗശലമാണു്”
എന്നു വിചാരിച്ചു കരടിയുേട കഴുത്തിൽപ്പിടിച്ചു താഴേത്ത�
ക്കു ഒരു തള്ളു െകാടുത്തു. കരടി കരുതേലാടുകൂടിയാ�
യിരുന്നുവേല്ലാ കിടന്നിരുന്നതു്. അതിനാൽ താഴത്തു
വീണില്ല മരത്തിെന്റ ഒരു െകാമ്പിേന്മൽ പിടിച്ചു് എഴു�
േന്നറ്റിരുന്നുെകാണ്ടു് “എടാ! മിത്രേദ്വ ഷി! ഞാൻനിെന്ന
സൂക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചതിെന്റ പ്രതിഫലം ഇതാേണാ? ഇതി�
െന്റ ഫലം നീയും അനുഭവിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു്
കരടി രാജകുമാരെന്റ നാക്കുപിടിച്ചു് അതിേന്മൽ “സ,
േസ, മി, ര” എന്നു നാലക്ഷരെമഴുതി. അേപ്പാേഴക്കും
േനരം െവളുത്തു. ഉടെന വ്യാഘ്രം അവിെടനിന്നു േപായി.
കരടിയും താെഴച്ചാടിയിറങ്ങിേപ്പായി. അേപ്പാേഴക്കും
രാജകുമാരെന്റ കൂട്ടുകാർ അേദ്ദഹെത്ത അേന്വ ഷിച്ചു മര�
ച്ചുവട്ടിെലത്തി. കുമാരൻ മരത്തിെന്റ മുകളിലിരിക്കുന്നതു
കണ്ടിട്ടു് “ഇെതന്താ മരത്തിേന്മെലഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന�
തു്?” എന്നവർ േചാദിച്ചതിനു രാജകുമാരെന്റ ഉത്തരം
“സേസമിര” എന്നായിരുന്നു. പിെന്നയും അവർ േചാ�
ദിച്ചതിെനല്ലാം രാജകുമാരെന്റ ഉത്തരം ഇതുതെന്നയാ�
യി. ഇതിെന്റ കാരണവും അർത്ഥവുമറിയാെത അവർ
വല്ലാെത അന്ധന്മാരായിത്തീർന്നു. അവർ പിെന്ന ഒരു�
വിധത്തിൽ രാജകുമാരെന താെഴയിറക്കി രാജസന്നി�
ധിയിൽ െകാണ്ടുേപായി. രാജാവു പുത്രെനക്കണ്ടേപ്പാൾ
നായാട്ടിനു േപായിട്ടുണ്ടായ വർത്തമാനങ്ങെലല്ലാം േചാ�
ദിച്ചു. എല്ലാത്തിനും കുമാരെന്റ ഉത്തരം “സേസമിര”
എന്നുതെന്നയായിരുന്നു. ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും
േചാദിക്കുകേയാ പറയുകേയാ െചയ്താൽ ഇങ്ങെന മാ�
ത്രം മറുപടി പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിപ്പായി. അതിനാൽ രാ�
ജാവിനും രാജ്ഞിക്കും അമാത്യന്മാർ മുതലായവർക്കും
മാത്രമല്ല രാജ്യവാസികൾക്കു് ആകപ്പാെട ദുസ്സഹമായ
ദുഃഖം ഉണ്ടായിത്തീർന്നു.

പിെന്ന രാജാവു് അേനക മാന്ത്രികന്മാെരയും ൈവദ്യന്മാ�
െരയും വരുത്തി കുമാരെന പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതി�
നായി പലവിധത്തിലുള്ള മന്ത്രവാദങ്ങളും ചികിത്സകളും
െചയ്യിച്ചു. ഒന്നിനും ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല.

അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സക�
ലവിധ പീഢകളും നി ഷ്പ്രയാസം ക്ഷണത്തിൽ േഭദെപ്പ�
ടുത്തിെക്കാണ്ടു് ഒരു േയാഗിനി പട്ടണത്തിൽ സഞ്ചരി�
ക്കുന്നതായി ചിലർ പറഞ്ഞുേകൾക്കുകയാൽ രാജാവു്
ആളയച്ചു് ആ േയാഗിനിെയ വരുത്തി കുമാരെന്റ സ്ഥി�
തി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. ഉടെന േയാഗിനി കുമാരെന
സഭയിൽ െകാണ്ടു വന്നു. അവിെട രാജാവും അമാത്യന്മാ�
രും പൗരന്മാരും മറ്റും കൂടിയിരുന്നു. അവിേടവച്ചു േയാഗി�
നി കുമാരെന്റ മുഖത്തു് േനാക്കിെക്കാണ്ടു്,

“സൽഭാവപ്രതിപന്നാനാം
വഞ്ചേന കാ വിചാരണാ?
അങ്കമാരുഹ്യ സുപ്തം തം
ഹന്തു കിം നാമ െപൗരു ഷം?”

എെന്നാരു േശാകം െചാല്ലി. അേപ്പാൾ രാജകുമാരൻ
“േസമിര” എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. േയാഗിനി പിെന്ന

“േസതും ദൃഷ്ട്വാ സമുദ്രസ്യ
ഗംഗാസാഗരസംഗമം
ബ്രഹ്മത്യാദിപാപഘ്നം
മിത്രദ്രാഹീ ന മുച്യേത”

എന്നു് ഒരു േശാകം കൂടി െചാല്ലി. അേപ്പാൾ കുമാരൻ
“മിര” എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഉടെന േയാഗിനി

“മിത്രദ്രാഹി ഗുരുദ്രാഹി യശ്ച വിശ്വാസപാത�
കീ
ത്രയേസ്ത നരകം യാന്തി യാവച്ചന്ദ്രദിവാകെര”

എന്നു് ഒരു േശാകം കൂടിെചാല്ലി. അേപ്പാൾ കുമാരൻ “ര”
എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. േയാഗിനി പിെന്നയും,

“രാജംസ്തവ കുമാരസ്യ യദി കല്യാണമിച്ഛസി
ബ്രഹ്മേണേഭ്യാ ധനം ദദ്യാഃ വർണ്ണാനാം ബ്രാ�
ഹ്മേണാ ഗുരുഃ”

എന്നു് ഒരു േശാകം കൂടിെചാല്ലി. രാജകുമാരൻ ഉടെന
എഴുേന്നറ്റു് ആ സഭയിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് കാട്ടിൽെവച്ചു�
ണ്ടായ സകല സംഗതികളും വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇെത�
ല്ലാം േകട്ടു സഭാവാസികൾ ഏറ്റവും വിസ്മയിക്കുകയും
സേന്താ ഷിക്കുകയും േയാഗിനിെയ സ്തുതിക്കുകയും െച�
യ്തു. ഉടെന രാജാവു് േയാഗിനിേയാടു്, “ആ െകാടുംകാ�
ട്ടിൽെവച്ചു രാത്രിയിലുണ്ടായ ഈ സംഗതികെളല്ലാം ഭവ�
തി എങ്ങെന അറിഞ്ഞു?” എന്നു േചാദിച്ചു. അതിനുത്ത�
രമായിട്ടു േയാഗിനി, “ദിവ്യജ്ഞാനമുള്ളവർക്കു േലാക�
കാര്യങ്ങെളല്ലാമറിയാം. അതു കണ്ടിട്ടും േകട്ടിട്ടും േവണ�
െമന്നില്ല. േഭാജരാജാവിെന്റ ഭാര്യയുെട തുടയിൽ ഒരു
മറുകുെണ്ടന്നു കാളിദാസനറിഞ്ഞതു് അതു കണ്ടിട്ടെല്ലന്നു�
ള്ളതു നിശ്ചയമാണേല്ലാ. അതു േപാെല ഇതും എന്നു
വിചാരിച്ചാൽ മതി” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു േകട്ടു രാജാവും
സഭാവാസികളും വിസ്മയവിഹ്വലരും വിചാരമഗ്നരുമാ�
യി ഒന്നും മിണ്ടാെത സ്വല്പേനരം നിന്നുേപായി.

പിെന്ന രാജാവു് “കഷ്ടം! േദാ ഷരഹിതനും ദിവ്യജ്ഞാനി�
യും കവികുലശിേരാമണിയും സരസ്വതീേദവിയുെട ഒര�
വതാരപുരു ഷനുമായ കാളിദാസെന യാെതാരു കാര�
ണവും കൂടാെത ഞാൻ നി ഷ്കാസനം െചയ്തുവേല്ലാ. ഉട�
െന അേദ്ദഹെത്ത വരുത്തി യഥാപൂർവ്വം ഇവിെടത്താ�
മസിപ്പിക്കണം. അേദ്ദഹമിേപ്പാൾ എവിെടയുെണ്ടന്നു്
ഈ േയാഗിനിേയാടുതെന്ന േചാദിച്ചാലറിയാമായിരി�
ക്കാം” എന്നു വിചാരിച്ചു് േയാഗിനിെയ േനാക്കിയിട്ടു്
അവിെടെയങ്ങും കണ്ടില്ല. ഉടെന ആളുകെള അയച്ചു്
അേന്വ ഷിപ്പിച്ചിട്ടും ആ ദിവ്യെയ ആ േദശെത്തങ്ങും കണ്ടു�
കിട്ടിയില്ല.

പിെന്ന രാജാവു സ്വല്പം ആേലാചിച്ചതിെന്റ േശ ഷം “ഭ്രഷ്ട�
സ്യ കന്യാഗതിഃ” എെന്നാരു സമസ്യയുണ്ടാക്കി അതും
“ഈ സമസ്യ േവണ്ടതുേപാെല പൂരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കു
ഞാെനന്നും അടിമയായി ഇരുന്നുെകാള്ളാം” എന്നും
എഴുതി േപരുെവച്ചു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. ഈ സമസ്യ േവ�
ണ്ടതുേപാെല പൂരിപ്പിക്കാൻ കാളിദാസൻ വിചാരിചല്ലാ�
െത സാധിക്കുകയിെല്ലന്നും ഇതിെന്റ പൂരണം വന്നാൽ
അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടുപിടിച്ചുെകാള്ളാെമന്നും വിചാരിച്ചാ�
ണു് രജാവു് ഇപ്രകാരം െചയ്തെതന്നു വിേശ ഷിച്ചു പറയ�
ണെമന്നില്ലേല്ലാ.

അനന്തരം നാലഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിെന്റേശ ഷം ഒരു
ദിവസം രാജാവു് ഒരു കുതിരവണ്ടിയിൽ കയറി ഒരു െത�
രുവിൽക്കൂടി സവാരി േപായേപ്പാൾ മാംസം വിൽക്കുന്ന
ഒരു പീടികയുെട വാതിൽക്കൽ ഒരു സന്യാസി മാംസം
വാങ്ങിെക്കാണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിക്കണ്ടു. ഉടെന രാ�
ജാവു് വണ്ടിനിറുത്തി താെഴയിറാങ്ങി. പിെന്ന രാജാവും
സന്യാസിയും തമ്മിൽ താെഴ കുറിക്കുന്ന പ്രകാരം ഒരു
സംഭാ ഷണം നടന്നു.

രാജാ: ഭിേക്ഷാ! മാംസനി േഷവണം കിമുചിതം?
സന്യാസി: കിം േതന മദ്യം വിനാ?
രാജാ: മദ്യഞ്ചാപി തവ പ്രിയം?
സന്യാസി: പ്രിയമേഹാ; വാരാംഗനാഭിസ്സമം.
രാജാ: വാരസ്ത്രീരതേയ കുതസ്തവ ധനം?
സന്യാസി: ദ്യൂേതന െചേര്യണ വാ.
രാജാ: െചര്യൗദ്ദ്യൂതപരിശ്രേമാസ്തി ഭവതഃ?
സന്യാസി: ഭ്രഷ്ടസ്യ കാന്യാ ഗതിഃ

ഇതു േകട്ടയുടെന രാജാവു് ഈ സന്യാസി സാക്ഷാൽ
കാളിദാസൻ തെന്നയാെണന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പാദത്തിങ്കൽ വീണു നമസ്കരിച്ചിട്ടു് “അല്ല�
േയാ മഹാകേവ! ഭവാെന്റ മാഹാത്മ്യമറിയാെത ഞാൻ
െചയ്തുേപായ സമസ്താപരാധവും ഭവാൻ സദയം ക്ഷമി�
ക്കണം. ഇതാ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഭവാെന്റ അടിമയായിരി�
ക്കുന്നു. ഇനി ഞാെനന്താണു് േവണ്ടെതന്നു് അജ്ഞാപി�
ചാലും” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടാെന കാളിദാസൻ സന്യാ�
സിേവ ഷെത്ത മാറ്റി സ്വന്തേവ ഷം ധരിച്ചുെകാണ്ടു്, “അല്ല�
േയാ മഹാരാജാേവ! ഇേപ്പാൾ അവിടുന്നു് എെന്റ നിർ�
േദ്ദാ ഷതെയക്കുറിച്ചു് അറിഞ്ഞുെവങ്കിൽ േമലാൽ ആ
വിശ്വാസേത്താടുകൂടിയിരിക്കുക മാത്രം െചയ്താൽ മതി.
അല്ലാെതെയാന്നും േവണെമന്നില്ല. എെന്റ നിരപരാധ�
തെയ െവളിെപ്പടുത്താനായി ഇെതല്ലാം െചയ്തതു് ഭക്ത�
വത്സലയായ ഭദ്രകാളിയാണു്. വ്യാഘ്രേവ ഷം ധരിച്ചു
കുമാരെന ഭയെപ്പടുത്തി മരത്തിേന്മൽ കയറ്റിയതും ആ
ഭുവേനശ്വരിയുെട രണ്ടു ഭൂതങ്ങളാണു്. േയാഗിനിയുെട
േവ ഷം ധരിച്ചു വന്നിരുന്നതു് ആ േദവിതെന്നയായിരുന്നു.
ഇേപ്പാെഴങ്കിലും അവിടുന്നു് എെന്റ പരമാർത്ഥമറിഞ്ഞു�
െവങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി. അവിടുന്നു അടിമ�
യായിരിക്കണെമന്നില്ല. പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ രാജാവാ�
യിത്തെന്ന ഇരുന്നാൽ മതി” എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടെന
രാജാവു് സബഹുമാനം കാളിദാസെനയും വണ്ടിയിൽ�
ക്കയറ്റിെക്കാണ്ടു േപായി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ താമസിപ്പി�
ച്ചു. കാളിദാസൻ രാജസന്നിധിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
കാലത്തും ചിലേപ്പാൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ േവ ഷം മാറി
െതരുവുകളിലും മറ്റും സഞ്ചരിച്ചു ഗൂഢവർത്തമാനങ്ങളറി�
ഞ്ഞു രാജാവിെന ഗ്രഹിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഒരു
ദിവസം െവളുപ്പാൻ കാലത്തു് രാജാവിനു എവിെടേയാ
േപാേകണ്ടിയിരുന്നു. പല്ലക്കില്ലാണു് യാത്ര നിശ്ചയിച്ച�
തു്. അേപ്പാൾ പല്ലക്കു ചുമക്കുന്നതിനു് ആളുകൾ മതി�
യാകാത്തതിനാൽ രാജഭടന്മാർ, േവ ഷം മാറി വഴിയിൽ�
ക്കൂടി വന്ന കാളിദാസെനക്കൂടി ആളറിയാെത പിടിച്ചു
പല്ലക്കു ചുമപ്പിച്ചുെകാണ്ടുേപായി. കാളിദാസനു പല്ലക്കും
മറ്റും ചുമന്നു പരിചയമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കുറച്ചു നടന്ന�
േപ്പാേഴക്കും വല്ലാെത വി ഷമിച്ചു തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ദയാ�
ലുവായ േഭാജരാജാവു് “അയമാേന്ദാളികാദണ്ഡസ്തവ
ബാധതി വാ ന വാ?” എന്നു േചാദിച്ചു. അതിനുത്തരമാ�
യിട്ടു് കാളിദാസൻ “നായമാേന്ദാളികാദണ്ഡസ്തവ ബാധ�
തി ബാധേത” (ഈ ആേന്ദാളികാദണ്ഡം പലക്കുതണ്ടു്
അല്ല, ഭവാെന്റ ബാധതി എന്നുള്ള അബദ്ധപ്രേയാഗം
എെന്ന ബാധിക്കുന്നു) എന്നു പറഞ്ഞു. അതു് രാജാവി�
െന്റ മനസ്സിൽ ഒരു ശരം േപാെല െകാള്ളുകയും ഇതു
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പറഞ്ഞതു് കാളിദാസനാെണന്നു മനസ്സിലാവുകയും െച�
യ്തു. ഉടെന രാജാവു് പല്ലക്കവിെട വയ്പിച്ചു കാളിദാസെന�
യും പല്ലക്കിൽ കയറ്റി േവെറ ആളുകെളെക്കാണ്ടുപല്ല�
െക്കടുപ്പിച്ചു െകാണ്ടു േപായി.

ഇങ്ങെന കാളിദാസെനക്കുറിച്ചു ഇനിയും വളെരപ്പറയാ�
നുണ്ടു്. വിസ്തരഭയത്താൽ ഇനി അധികം പറയുന്നില്ല.
ഒരു സംഗതികൂടി പറഞ്ഞിട്ടു് ഇതു് അവസാനിപ്പിേച്ച�
ക്കാം.

ഒരിക്കൽ േഭാജരാജാവു് കാളിദാസേനാടു് “േഹ സുകു�
േവ! നമ്മുെട ചരമേശ്ലാകമുണ്ടാക്കിയാലും” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു. കാളിദസൻ അതു േകട്ടു േകാപേത്താടും താപ�
േത്താടും കൂടി വിലാസവതി എന്ന േവശ്യേയയും കൂട്ടി�
െക്കാണ്ടു് ആ േദശം വിട്ടു ക്ഷണത്തിൽ “ഏകശില”
എന്ന നഗരത്തിേലക്കു് േപായി. കാളിദാസവിേയാഗ�
ത്താൽ രാജാവു ഏറ്റവും േശാകാകുലനായി ഒരു േയാഗി�
യുെട േവ ഷം ധരിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹെത്ത അേന്വ ഷിച്ചു
പുറെപ്പട്ടു. രാജാവു് പലസ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിചു ക്ര�
േമണ ഏകശിലാനഗരത്തിൽ െചന്നു േചർന്നു. കാളിദാ�
സൻ ആ േയാഗിെയക്കണ്ടിട്ടു ബഹുമാനപൂർവ്വം “അല്ല�
േയാ േയാഗീശ്വര! ഭവാെന്റ വാസം എവിെടയാണു്”
എന്നു േചാദിച്ചു. ഉടെന േയാഗി “എെന്റ സ്ഥിരവാസം
ധാരാനഗരത്തിലാണു്” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു കാ�
ളിദാസൻ “അവിെട േഭാജ രാജാവിനു സുഖം തെന്ന�
േയാ?” എന്നു വീണ്ടും േചാദിച്ചു. അതിനുത്തരമായിട്ടു്
േയാഗി “എന്താ പറേയണ്ടെതന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു് കാളിദാസൻ “അവിെട വി�
േശ ഷം വല്ലതുമുെണ്ടങ്കിൽ എേന്നാടു പറയണം” എന്നു
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ േയാഗി “എന്നാൽ പറയാം. േഭാ�
ജരാജാവു സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം െചയ്തു” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇതു േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ കാളിദാസൻ നിലത്തു വീണു
വിലപിച്ചു തുടങ്ങി. “അല്ലേയാ മഹാരാജാേവ! ഭവാൻ
എെന്ന ഉേപക്ഷിചു െപായ്ക്കളഞ്ഞുവേല്ലാ. ഭവാേനാടുകൂ�
ടാെത ക്ഷണേനരം േപാലും ഭൂമിയിലിരിക്കുവാൻ ഞാൻ
ശക്തനല്ല. ഞാനുമിേപ്പാൾ ഭവാെന അനുഗമിക്കും”
ഇങ്ങെന വളെരേനരം പ്രലപിച്ചതിെന്റ േശ ഷം,

“അദ്യ ധാരാ നിരാധാരാ നിരാലംബാ സരസ്വ�
തീ
പണ്ഡിതാ ഖണ്ഡിതാസ്സർേവ്വ േഭാജരാേജ ദിവം�
ഗേത”

എന്നു ചരമേശ്ലാകം െചാല്ലി. ആ ക്ഷണത്തിൽ േയാഗി
മൂർച്ഛിച്ചു നിലത്തു വീണു. അപ്രകാരം വീണുകിടക്കുന്ന
േയാഗിെയ സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി കാളിദാസൻ അെതാരു
േയാഗിയെല്ലന്നും േഭാജരാജാവാെണന്നും തീർച്ചെപ്പടു�
ത്തിയതിെന്റ േശ ഷം “ഹാ! ഹാ! മഹാരാജാേവ! ഭവാൻ
എെന്ന വഞ്ചിച്ചുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് ആ ചരമേശ്ലാ�
കം –

“അദ്യ ധാരാ സദാധാരാ സദാലംബാ സരസ്വ�
തീ
പണ്ഡിതാ മണ്ഡിതാസ്സർേവ്വ േഭാജരാേജ ഭുവം�
ഗേത”

എന്നു േഭദെപ്പടുത്തിെച്ചാല്ലി. ഉടെന േഭാജരാജാെവ�
ഴുേന്നറ്റു് കാളി ദാസെന ആലിംഗനം െചയ്തു. പിെന്ന
അവർ രണ്ടുേപരും സസേന്താ ഷം ധാരാനഗരെത്ത പ്രാ�
പിച്ചു് യഥാപൂർവ്വം സുഖമാകുംവണ്ണം വസിച്ചു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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