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െമാസ്സ്യു മിറിേയൽ

ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 1815-ൽ െമാസ്സ്യു1 ഷാൾ-ഫ്രാങ്സ്വ-ബി�
യാങ് െവന്യു മിറിേയൽ ആയിരുന്നു ഡി.യിെല െമ�
ത്രാൻ. അന്ന് അേദ്ദഹം ഏകേദശം എഴുപത്തഞ്ചു
വയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധനാണ് . 1806 മുതല്ക്ക് അേദ്ദഹം
ഡി.യിെല ഇടവകഭരണം കേയ്യറ്റിരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ അടുത്ത് പറയാൻേപാകുന്നതിെല
മുഖ്യഭാഗവുമായി ഈ വിവരണം യാെതാരുവിധ�
ത്തിലും സംബന്ധെപ്പട്ടതെല്ലങ്കിലും, അേദ്ദഹം ഡി.
യിെല ഇടവകയിൽ വന്നുകൂടിയ ആ നിമിഷം മുത�
ല്ക്ക് അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി ആളുകൾ സംസാരിച്ചുേപാന്ന
പേല ഐതിഹ്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇവിെട
േരഖെപ്പടുത്തിെവക്കുന്നത് , എല്ലാ ഭാഗവും പരിപൂർ�
ണമായി വിവരിക്കുന്നതിനു മാത്രമായിെട്ടങ്കിലും, തീ�
െര അനാവശ്യമാകയില്ല. വാസ്തവമായാലും അവാ�
സ്തവമായാലും, മനുഷ്യെരപ്പറ്റി ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന
1 ഈ വാക്ക് ഫ്രഞ്ചുഭാഷയിൽ, ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘മിസ്റ്റർ’ എന്നതി�

ന്നു ശരിയാണ് .
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സംസാരം, അവരുെട ജീവിതത്തിൽ–വിേശഷിച്ച് ,
അവരുെട ഭാഗ്യപരിണാമത്തിൽ – അവർ പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾേപാെല പ്രാധാന്യെപ്പട്ടു�
കാണുന്നുണ്ട്. െമാസ്സ്യു മിറിേയൽ ഐയിെല ഭര�
ണാധികാരി സഭയിലുൾെപ്പട്ട ഒരാളുെട മകനാണ് ;
അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം പ്രഭുത്വമുള്ള ഭരണാധി�
കാരിവംശത്തിെല ഒരംഗമേത്ര. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അച്ഛൻ, മകെന തെന്റസ്ഥാനേത്തക്ക് അവകാശി�
യാക്കണെമന്നുെവച്ച് , അത്തരം ഭരണാധികാരികു�
ടുംബങ്ങളിെല അന്നെത്ത പതിവനുസരിച്ചു, നേന്ന�
െച്ചറുപ്പത്തിൽ, പതിെനേട്ടാ ഇരുപേതാ വയസ്സാ�
യേപ്പാെഴക്കുതെന്ന, അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടു വിവാ�
ഹം െചയ്യിച്ചു എന്നാണു േകട്ടിട്ടുള്ളത് . എന്നാൽ വി�
വാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും, ഷാർൾ മിറിേയൽ
എങ്ങെനേയാ, ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ പല പല
സംസാരങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. കാഴ്ചയിൽ ഉയരം
കുറഞ്ഞ ഒരാളാെണങ്കിലും, െമാസ്സ്യു മിറിേയൽ നല്ല
സൗഭാഗ്യവും അന്തസ്സും തറവാടിത്തവുമുള്ള ഒരു
ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു; തെന്റ ജീവകാലത്തിൽ ആദ്യ�
ഭാഗം മുഴുവനും അേദ്ദഹം സുഖാനുഭവങ്ങൾക്കും
വിഷേയാപേഭാഗത്തിനുമായി െചലവഴിച്ചു.

ഭരണപരിവർത്തനം2 വന്നു; ഒന്നിെനാന്നു മീ�
2 ഇത് , ഫ്രാൻസിെല ഭരണപരിവർത്തനം, യൂേറാപ്പു രാജ്യച�
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െതയായി അസംഖ്യം സംഗതികൾ അറിയാെത
അടിച്ചുകയറി; ഭരണാധികാരിസഭാംഗങ്ങളുെട കുടും�
ബങ്ങൾ െകാല്ലെപ്പട്ടും െപാറുതിെകട്ടും അങ്ങുമിങ്ങും
പാെഞ്ഞാളിച്ചും ചിന്നിച്ചിതറി. ആ ലഹളയുെട
ആദ്യകാലത്തു െമാസ്സ്യുമിറിേയൽ ഇറ്റലിയിൽ െച�
ന്നു് അഭയം പ്രാപിച്ചു. കുേറക്കാലമായി ഒരു ഹൃേദ്രാ�
ഗത്താൽ അസ്വസ്ഥയായിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാര്യ അവിെടെവച്ചു മരിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിനു കുട്ടിക�
ളില്ലായിരുന്നു. അതിനുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മേനാഗതിക്ക് എേന്ത ഒരു മാറ്റം വരാൻ? പഴയ
കാലെത്ത ഫ്രഞ്ചു സമുദായത്തിെന്റ നാശം, സ്വന്തം
കുടുംബത്തിനു പറ്റിയ അധഃപതനം, 1793-െല വ്യസ�
നകരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ!3 – സകലവും വലുതാക്കി�
ക്കാണിക്കുന്ന ആ ഭയക്കണ്ണാടിയിലൂെട േനാക്കുന്ന
അന്യേദശഗതന്മാർക്കു, പേക്ഷ, അവ കുേറക്കൂടി
ഭയങ്കരങ്ങളായി േതാന്നിയിരിക്കാം – ഇതുകൾ
സന്ന്യാസത്തിേന്റയും വാനപ്രസ്ഥ ശീലത്തിേന്റ�
യും വിത്തുകെള അേദ്ദഹത്തിൽ പാവി എന്നുേണ്ടാ?

രിത്രത്തിൽ എത്രയും പ്രാധാന്യേമറിയ ഒരു സംഭവമാണ് .
നാട്ടുകാർ രാജാേവാെടതിർത്ത് അേദ്ദഹെത്ത െകാലെപ്പ�
ടുത്തുകകൂടി െചയ്തു. േലാകപ്രസിദ്ധനായ െനേപ്പാളിയൻ
ചക്രവർത്തിയുെട േപർ പുറേത്തക്കു വന്നത് ഈ ഘട്ടത്തി�
ലാണ് . ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ പല ഭാഗത്തും ഇതിെനപ്പറ്റി
പറഞ്ഞുകാണാം.

3 രാജാവിെന െകാലെപ്പടുത്തിയ ഈ കാലത്താണ് .
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െപാതുവിൽ പറ്റുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ തട്ടി ഭാഗത്തി�
നും ആയുസ്സിനുതെന്നയും ഉടവു വന്നാൽക്കൂടി കു�
ലുങ്ങാത്ത ഒരാെള ഹൃദയമർമത്തിൽ കുത്തി ചില�
േപ്പാൾ മലർത്തിയിടാറുള്ള അത്തരം ഗൂഢങ്ങളും
ഭയങ്കരങ്ങളുമായ ആപത്തുകളിൽ ഒന്നു, തെന്റ
ജീവകാലം മുഴുവനും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന േനരേമ്പാ�
ക്കുകൾക്കിടയിൽ, ആഹ്ലാദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, അേദ്ദ�
ഹെത്ത കടന്നു ബാധിച്ചു എന്നുേണ്ടാ? ആർക്കും
അതു പറയാൻവയ്യ; ഇതു മാത്രം നിശ്ചയമുണ്ട് –
ഇറ്റലിയിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഒരു
മതാചാര്യനായിരുന്നു.

1804-ൽ െമാസ്സ്യു മിറിേയൽ ബി. (ബ്രി�
േങ്യാൾ)യിെല സഭാേബാധകനാണ് . അന്നുതെന്ന
അേദ്ദഹത്തിന്നു പ്രായം െചന്നിരിക്കുന്നു. വളെര
ഒതുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു കാലേക്ഷപം.

പട്ടാഭിേഷകകാലത്തു, തൻെറ ഇടവകെയ�
സ്സംബന്ധിച്ച എേന്താ ഒരു നിസ്സാര സംഗതിയി�
േന്മൽ – ഇന്നത് എന്നു തീർച്ചപറയാൻ നിശ്ച�
യമില്ല – അേദ്ദഹത്തിന്നു പാരീസ്സിൽ േപാേക�
ണ്ടിവന്നു. അവിെട പല പ്രമാണികേളാടും തെന്റ
പള്ളിയിൽ േചർന്നവർക്ക് ചില സാഹായ്യം െചയ്യാ�
നാവശ്യെപ്പട്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ, അേദ്ദഹം െമാസ്സ്യു
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ല് കർദിനാൽ െഫഷിേനയും4 െചന്നു കണ്ടിരുന്നു.
അമ്മാമെന കാണാൻ ചക്രവർത്തി വന്നിരുന്ന
ഒരു ദിവസം, തളത്തിൽ കാത്തുനില്ക്കുന്ന നമ്മുെട
സഭാേബാധകൻ, അതിെല കടന്നുേപാകും വഴി�
ക്കു യദൃച്ഛയാ തിരുമനസ്സിെല കണ്ണിൽെപ്പട്ടു. ഈ
വയസ്സൻ ഏതാണ്ട് ഉത്കണ്ഠേയാടുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു�
േനാക്കുന്നതുകണ്ടു. െനേപ്പാളിയൻ തിരിഞ്ഞുനിന്നു
െപെട്ടന്നു േചാദിച്ചു: “എെന്ന സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കുന്ന
ഈ നല്ലാൾ ആരാണ് ?”

“ഇവിടുന്ന് ഒരു നല്ലാെള കാണുന്നു; ഞാൻ
ഒരു വലിയാെളയും. നമ്മളിൽ ഓേരാരുത്തന്നും
ഇതുെകാണ്ടു ഗുണമുണ്ടാേയക്കും.”

അന്നു ൈവകുേന്നരംതെന്ന ചക്രവർത്തി ആ
സഭാേബാധകെന്റ േപർ കർദിനാേലാടു േചാദിച്ച�
റിഞ്ഞു; കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, ഡി.യിെല െമത്രാ�
നായി താൻ നിയമിക്കെപ്പട്ടു എന്നു കണ്ടു െമാസ്സ്യു
മിറിേയൽ അത്ഭുതെപ്പട്ടുേപായി.

െമാസ്സ്യു മിറിേയലിെന്റ ആദ്യകാലെത്തപ്പറ്റി
െകട്ടിയുണ്ടാക്കിയിരുന്ന കഥകളിൽ വാസ്തവെമന്തു�
4 ഇേദ്ദഹം െനേപ്പാളിയെന്റ അമ്മയുെട അർദ്ധസേഹാദ�

രനാണ് . താൻ ചക്രവർത്തിയുെട കീഴിൽ പല വലിയ
ഉേദ്യാഗങ്ങളും ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒടുവിൽ കക്ഷിമാറി. ഫ്രാൻസിൽ�
നിെന്നാളിച്ചുേപായി. േറാമിൽ താമസമാക്കി, അവിെടക്കിട�
ന്നു മരിച്ചു.
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ണ്ട് ? ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല. ഭരണപരപരിവർത്ത�
നത്തിനു മുൻപെത്ത മിറിേയൽക്കുടുംബത്തിെന്റ
സ്ഥിതി അറിയുന്നവർ ഇല്ലായിരുന്നു.

സംസാരിക്കുന്നതിന് അനവധി നാവും ആേലാ�
ചിക്കുന്നതിന് അല്പം മാത്രം തലയുമുള്ള ഒരു െച�
റുപട്ടണത്തിൽ പുതുതായി വരുന്ന ഏവന്നും ഒഴി�
ച്ചുകൂടാത്തേയാഗം െമാസ്സ്യു മിറിേയലിനും പറ്റി.
െമത്രാനായിരുന്നിട്ടും. അേദ്ദഹത്തിന് അതനുഭവി�
േക്കണ്ടി വന്നു; എന്നല്ല, െമത്രാനായതുെകാണ്ട് ,
അേദ്ദഹത്തിന് അതനുഭവിക്കാെത കഴിഞ്ഞില്ല.
പേക്ഷ, ആകപ്പാെട അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി പുറെപ്പട്ട
കിംവദന്തി, കിംവദന്തി മാത്രമായിരുന്നു – അേത,
െവറും ഒെരാച്ചെപ്പടുത്തൽ; ഒരു പിറുപിറുക്കൽ;
ചില െപാള്ളവാക്കുകൾ.

അെതങ്ങെനയായാലും, ഒമ്പതു െകാല്ലെത്ത
പള്ളിവക അധികാരവും ഡി. യിെല സ്ഥിരതാമ�
സവും കൂടിയായേപ്പാൾ ചില്ലറ പട്ടണങ്ങളിലും ചി�
ല്ലറക്കാരുെട ഇടയിലും കടന്നുകൂടാറുള്ള എെന്തന്തു
കഥകളും സംഭാഷണവിഷയങ്ങളും തീേര വിസ്മൃ�
തിയിലായി. അവെയക്കുറിച്ച് മിണ്ടുവാൻ ആർക്കും
ൈധര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവെയ കുത്തിെപ്പാന്തി�
ക്കുവാൻ ആരും ൈധര്യെപ്പടുമായിരുന്നില്ല.

ആനൂഢമായ ഒരു വൃദ്ധസേഹാദരിേയാടുകൂ�
ടിയാണ് െമാസ്സ്യു മിറിേയൽ ഡി. യിൽ വന്നത് ;
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‘മദാംവ്വേസല്ലു് ’5 ബപ്തിസ്തീന്ന് അേദ്ദഹേത്തക്കാൾ
പത്തു വയസ്സുകുറയും.

അവർക്കു രണ്ടുേപർക്കുംകൂടി, മദാംവ്വേസല്ല് 
ബപ്തിസ്തീെന്റ പ്രായത്തിൽ, മദാം മഗ്ല്വാർ എന്നു േപ�
രായി ഒരുവൾമാത്രം ഭൃത്യപ്രവൃത്തിക്കുണ്ടായിരുന്നു.
സഭാേബാധകനായ െമാസ്സ്യുവിെന്റ ഏകഭൃത്യയായ�
തിന്നുേശഷം, ആ സ്ത്രീ, ഇേപ്പാൾ, മദാംവ്വേസല്ലിെന്റ
പരിചാരിക എന്നും േമാൺസിേന്യരുെട6 വീട്ടുവിചാ�
രിപ്പുകാരി എന്നുമുള്ള ഇരട്ടസ്ഥാനം കേയ്യറ്റിരിക്കു�
ന്നു.

മദാംവ്വേസല്ല് ബപ്തിസ്തീൻ നീണ്ടു വിളർത്തു െമ�
ലിഞ്ഞു, സൗമ്യപ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് .
മാന്യസ്ത്രീ എന്ന വാക്കിന് കല്പിച്ചിട്ടുള്ള അർഥം തിക�
ച്ചും അവർ കാണിച്ചിരുന്നു; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
ഒരു സ്ത്രീ മാന്യയായിത്തീരണെമങ്കിൽ, അവൾ
ഒരമ്മയാവണെമന്നുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു. ഒരുകാ�
ലത്തും അവൾ സുന്ദരിയായിട്ടില്ല; വഴിക്കു വഴിേയ
ഉള്ള ഓേരാ വ്രതങ്ങളും േനാൽമ്പുകളും മാത്രമാ�
യിരുന്ന അവളുെട ജീവിതം മുഴുവനുംകൂടി ഒടുവിൽ
അവളുെട മുഖത്തിനും േദഹത്തിനും ഒരുതരം വി�
ളർപ്പും സ്വച്ഛതയും സമ്മാനിച്ചു; അങ്ങെന പ്രായം
5 ഇതിനു് ഇംഗ്ലീഷിൽ േയാജിക്കുന്ന വാക്കു് ‘മിസ്സ് ’എന്നാണു്.
6 വന്ദ്യശ്രീ അെല്ലങ്കിൽ ദിവ്യശ്രീ എന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഫ്രഞ്ചിലു�

ള്ള ഈ വാക്കിെന്റ അർത്ഥം ഏതാണ്ടു വരും.
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െചന്നേതാടുകൂടി സൗശീല്യത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം
എന്നു പറയാവുന്ന ഒന്ന് അവൾക്കുണ്ടായിവന്നു.
െചറുപ്പത്തിെല ചടപ്പ് , പ്രായം െചന്നേപ്പാേഴക്ക് 
ഒരു സ്വച്ഛതയായി. എന്നല്ല, ആ ഒരു സ്വച്ഛത അവ�
ളുെട ദിവ്യത്വത്തിന് പുറേത്തക്കു പ്രകാശിക്കുവാൻ
ഒരു സഹായമാകയും െചയ്തു. അവൾ ഒരു കന്യക�
യായിരുന്നു എന്നല്ല, ഒരാത്മാവായിരുന്നു എന്നു
പറയണം. അവളുെട ശരീരം ഒരു നിഴൽെകാ�
ണ്ടുണ്ടാക്കെപ്പട്ടതായിേതാന്നി. ലിംഗേഭദെത്ത
കാണിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിടേത്താളം േദഹം അവൾ�
ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല; ഒരു േതജസ്സിെന ആവരണം
െചയ്യാനുള്ള അല്പം ജഡപദാർഥം; എേപ്പാഴും കീ�
േയ്പാട്ടു േനാക്കുന്ന വലിയകണ്ണുകൾ – ഒരു ജീവാ�
ത്മാവ് ഭൂമിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു െവറും
ഞായം.

മദാംമഗ്ല്വാർ നീളം കുറഞ്ഞ് തടിച്ചു, െവളുത്ത
ഒരു വൃദ്ധയാണ് – ഒരുണ്ടേപാെലയുള്ള ആ സ്ത്രീ
എേപ്പാഴും ഉരുണ്ടുരുണ്ടുനടക്കും; ഏതു സമയത്തും
അവൾ കിതച്ചുെകാണ്ടാണ് – ഒന്നാമത് അവളുെട
ജാഗ്രതെകാണ്ട് ; പിെന്ന അവളുെട ശ്വാസേരാഗം�
െകാണ്ടും.

വന്ന ഉടെന, െമാസ്സ്യു മിറിേയൽ, ചക്രവർത്തി�
യുെട ഉത്തരവനുസരിച്ചു േവണ്ട സ്ഥാനമാനങ്ങേളാ�
ടുകൂടി െമത്രാനുള്ള അരമനയിൽ താമസമാക്കി –
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ഒരു െമത്രാെന്റ പദവി ഒരു ൈസന്യഭാഗാധിപതി�
യുേടതിനു േനെര താെഴയാണ് . നഗര പ്രമാണിയും
കരേയാഗാധ്യക്ഷനും ഒന്നാമതായി അേദ്ദഹെത്ത
വന്നു മുഖം കാണിച്ചു. അേദ്ദഹമാവേട്ട, പട്ടാളേമല�
ധികാരിേയയും െപാല്ലീസ്സുേമലുേദ്യാഗസ്ഥേനയും
െചന്നു മുഖം കാണിച്ചു.

സ്ഥാനാേരാഹണം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പട്ടണം മു�
ഴുവനും െമത്രാൻ പ്രവൃത്തിെയടുക്കുന്നതു കാണാൻ
നില്പായി.



—1.1.2—
െമാസ്സ്യു മിറിേയൽ െമാസ്സ്യു
െവൽക്കമായിത്തീരുന്നത്

ഡി.യിെല െമത്രാന്നുള്ള അരമന ആസ്പത്രിയുെട
അടുത്താണ് .

ആ അരമന 1712-ൽ ഡി.യിെല െമത്രാനായി�
രുന്ന ആങ്റിപ്യൂേഷ–പാരീസ്സിെല വിദ്വൽസമാ�
ജത്തിൽ അധ്യാത്മവിദ്യാപണ്ഡിതൻ–കഴിഞ്ഞ
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യകാലത്തു കല്ലു�
െകാണ്ടുണ്ടാക്കിച്ച കൗതുകകരമായ ഒരു വലിയ
ഭവനമാണ് . ഈ െകാട്ടാരം കാഴ്ചയിൽത്തെന്ന
അധികാരവലുപ്പമുള്ള പ്രമാണികൾക്കു താമസി�
ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. െമത്രാന്നുള്ള
സ്വന്തം അകങ്ങൾ, ഇരിപ്പുമുറികൾ, അന്തരാള�
ങ്ങൾ, വളെര വലുപ്പമുള്ള പ്രധാനമുറ്റം, അതിനു
ചുറ്റും പഴയ േഫ്ലാറൻസ് രാജ്യപരിഷ്കാരമനുസരിച്ചു�
ള്ള സ്തംഭേത്താരണങ്ങളുെട ചുവട്ടിലൂെട നീണ്ടുകിട�
ക്കുന്ന വഴികൾ, പടർന്നുപിടിച്ച കൂറ്റൻമരങ്ങളാൽ
നിറയെപ്പട്ട േതാട്ടങ്ങൾ–ഇങ്ങെന അതിെനസ്സം�
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ബന്ധിച്ചുള്ള ഏതു ഭാഗത്തിനുമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു
സവിേശഷ പ്രൗഢി. ചുവട്ടിെല നിലയിൽ േതാട്ട�
ത്തിേലക്കഭിമുഖമായി, വളെര നീണ്ട് അന്തസ്സിയന്ന
ഭക്ഷണമുറിയിൽെവച്ചു െമാസ്സ്യു ആങ്റി പ്യൂേഷ
1714 ജൂലായ് 29-ാം നു പ്രധാനെമത്രാനായ ഷാർൾ
ബ്രുലാർ ദ് ഷാങ്  ലി; ദാബ്രൂങ്ങിെല രാജകുമാരൻ;
ഗ്രാസ്സിെല െമത്രാനായ ആൻത്വാങ്ങ് ദ് േമഗ്രിനി;
ഫ്രാൻസിെല സന്ന്യാസിമഠാധിപമുഖ്യൻ; െലറിങ്ങി�
ലുള്ള സാങ്േതാേണാെറ പള്ളിയിെല സഭാധിപ�
തിയായ ഫിലിപ്പ് ദ് െവാങ്േതാം; വാങ്സിയിെല
പ്രഭുവും െമത്രാനുമായ ഫ്രാൻസ്വാദ് െബർേത്താങ്ങ് 
ദ് ക്രിേയ്യാങ്ങ് ; ഗ്ലാെന്ദവിെല പ്രഭുവും െമത്രാനുമായ
േസസർ ദ് സബ്രാങ്ങ് ദ് േഫാർക്കൽ ക്വിേയ; െസ�
െനയിെല പ്രഭുവും ഈശ്വരവന്ദനസ്ഥലത്തിെല
പുേരാഹിതനും, രാജാവിനു പതിവുകാരനായ മതാ�
ചാര്യനും െമത്രാനുമായ ഴാങ്ങ് േസാണാങ്ങ് എന്നീ
ഉയർന്ന സ്ഥാനികൾെക്കല്ലാം അതാത് പദവിവ�
ലുപ്പേത്താടുകൂെട ഒരു വലിയ വിരുന്നുസൽക്കാരം
കഴിക്കയുണ്ടായി. ഈ ഏഴു വന്ദ്യ പുരുഷന്മാരുെട�
യും ഛായാപടങ്ങളാൽ ആ സ്ഥലം സവിേശഷ�
മായി അലങ്കരിക്കെപ്പടുന്നു. എന്നല്ല, 1714 ജൂലാ�
യി 29-ാംനു യാകുന്ന ആ സ്മരണീയദിവസെത്ത
അവിെടയുള്ള ഒരു െവളുത്ത െവണ്ണക്കൽേമശേമൽ
തങ്കലിപികെളെക്കാണ്ട് െകാത്തിയിട്ടുമുണ്ട് .
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ആസ്പത്രി ഉയരം കുറഞ്ഞ് ഇടുങ്ങിയ ഒരു െച�
റിയ എടുപ്പാണ് ; അതിന്നടുെക്കയായി ഒരു െചറിയ
േതാട്ടമുണ്ട് .

വന്നതിെന്റ മൂന്നാംദിവസം െമത്രാൻ ആസ്പത്രി
സന്ദർശിച്ചു. അവിെടനിന്നു േപാരുേമ്പാൾ അേദ്ദ�
ഹം അതിെന്റ ഡയറക്ടേരാട് തെന്റ വാസസ്ഥല�
ത്തു വന്നു കാണുന്നതിനു സൗകര്യെപ്പടുത്തിയാൽ
െകാള്ളാെമന്നേപക്ഷിച്ചു.

അേദ്ദഹം ഡയറക്ടേരാട് േചാദിച്ചു: ‘െമാസ്സ്യു
ഡയറക്ടർ, അവിെട നിങ്ങൾക്ക് ഇേപ്പാൾ എത്ര
ദീനക്കാരുണ്ട് , ആെക?’

‘ഇരുപത്താറ് , േമാൺസിേന്യർ.’
‘അതുതെന്നയാണ് ഞാൻ എണ്ണിയത് ,’ െമ�

ത്രാൻ പറഞ്ഞു.
‘കിടയ്ക്കകെളല്ലാം,’ ഡയറക്ടർ തുടർന്നു പറഞ്ഞു,

‘തമ്മിൽ വല്ലാെത കൂടിയിരിക്കുന്നു.’
‘അതുതെന്നയാണ് ഞാൻ േനാക്കിയത് .’
‘തളങ്ങെളല്ലാം െവറും മുറികൾേപാെലേയ

ഉള്ളൂ; കാറ്റിന്നു ഗതാഗതം െചയ് വാൻ നേന്ന െഞ�
രുക്കം.’

‘എനിക്കും േതാന്നി അത് .’
‘പിെന്ന െവയിലിെന്റ നാളം കാണുേമ്പാൾ.
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ദീനം മാറിയവർക്കു േതാട്ടത്തിൽ െചന്നിരിക്കുവാ�
നാെണങ്കിൽ, അതു വളെര െചറിയത് .’

‘അതുതെന്നയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് .’
‘പകർച്ചവ്യാധി നടപ്പുള്ള കാലങ്ങളിൽ – ഈ

െകാല്ലം ഇവിെട പകർച്ചപ്പനിപിടിച്ചു; രണ്ടുെകാല്ലം
മുൻപ് േസ്വദജ്വരം വന്നു; ഓേരാരിക്കലും നൂറുനൂറു
ദീനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു – എന്തു െചയ്യണെമന്ന് 
ഞങ്ങൾക്കു നിശ്ചയമില്ല.’

‘അതാണ് ഞാനാേലാചിച്ചത് .’
‘േമാൺസിേന്യർ, എന്തുകാട്ടണെമന്നു പറയൂ.’

ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു, ’അേങ്ങാട്ടു കഴിച്ചുകൂട്ടണം.’
ഈ സംസാരം ചുവട്ടിെല നിലയിലുള്ള മുറി�

യിൽെവച്ചാണുണ്ടായത് .
െമത്രാൻ ഒരു നിമിഷേനരേത്തക്ക് ഒന്നും മി�

ണ്ടിയില്ല; െപെട്ടന്ന് അേദ്ദഹം ഡയറക്ടറുെട േന�
െര േനാക്കി. അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു: ‘െമാസ്സ്യു, ഈ
സ്ഥലത്ത് എത്ര േപെരകിടത്തണെമന്നു നിങ്ങൾ
വിചാരിക്കുന്നു?’

‘ഇവിടെത്ത ഭക്ഷണമുറിയിേലാ?’ ആ അമ്പര�
ന്നുേപായ ഡയറക്ടർ കുറച്ചുറെക്ക േചാദിച്ചു.

െമത്രാൻ ആ അകം മുഴുവനും ഒന്നു േനാക്കി�
ക്കണ്ടു; അേദ്ദഹം കണ്ണുെകാണ്ട് അളക്കുകയും
കണക്കുേനാക്കുകയും െചയ്യുന്നതായി േതാന്നി.
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‘ആെക ഇതിൽ ഇരുപതു കിടയ്ക്കയിടാം.’ തേന്നാടു�
തെന്ന എന്നേപാെല അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ഉടെന
കുറച്ചുറെക്ക: ‘െമാസ്സ്യു ഡയറക്ടർ, ഞാൻ നിങ്ങേളാ�
െടാന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തെന്ന ഇതിൽ എേന്താ
ഒരബദ്ധമുണ്ട് . നിങ്ങൾ ആെക മുപ്പത്താറുേപരു�
ണ്ട് , അേഞ്ചാ ആേറാ െചറിയ മുറികളിൽ. ഞങ്ങൾ
ഇവിെട മൂന്നുേപേര ഉള്ളൂ; അറുപതുേപർക്കുള്ള സ്ഥ�
ലമുണ്ട് . ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതിൽ എേന്താ ഒരു
െതറ്റുണ്ട് . നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എെന്റ വീടാണ് ; എെന്റ
വീടു് നിങ്ങളുേടതും. എെന്റ വീടു് എനിക്കുതിരിച്ചുത�
േന്നക്കു; നിങ്ങൾക്ക് ഇവിെട താമസിക്കാം.’

പിേറ്റദിവസം മുപ്പത്താറു േരാഗികൾ െമത്രാെന്റ
അരമനയിൽ കിടപ്പാക്കി; െമത്രാൻ ആസ്പത്രിയി�
ലും താമസമായി.

കുടുംബം മുഴുവനും ഭരണപരിവർത്തനകാല�
ത്തു നശിച്ചുേപായതുെകാണ്ടു െമാസ്സ്യു മിറിേയലിനു
സ്വെത്താന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരിക്കു െകാല്ലത്തിൽ അഞ്ഞൂറു ഫ്രാങ്ക്
വരവുണ്ട് ; അതുെകാണ്ട് ആ സ്ത്രീയുെട െചലവ് കഴി�
ഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു. െമാസ്സ്യു മിറിേയലിനു െമത്രാെന്റ
നിലയിൽ പതിനയ്യായിരം ഫ്രാങ്ക് െകാല്ലത്തിൽ
ശമ്പളം വരും. ആസ്പത്രിയിൽ താമസമാക്കിയ
ദിവസംതെന്ന, െമാസ്സ്യു മിറിേയൽ ആ സംഖ്യയ്ക്കു
മുഴുവൻ എന്നേന്നക്കുമായുള്ള ഒരു െചലവുപട്ടിക
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തയ്യാറാക്കി. അേദ്ദഹം സ്വന്തം ൈകയക്ഷരത്തിൽ
എഴുതിെവച്ച ആ കുറിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവിെട പകർ�
ത്തുന്നു.

എെന്റ കുടുംബെച്ചലവുകളുെട വ്യവസ്ഥക്കുറിപ്പ് :

1. പള്ളിവക െചറിയ വിദ്യാലയത്തിേലക്ക് : 1500
ഫ്രാങ്ക്

2. മിഷ്യനറി സംഘത്തിേലക്ക് : 100 ഫ്രാങ്ക്
3. േമാങ്ദിദിെയയിെല ലാസറിസ്റ്റ് സംഘത്തിേല�

ക്ക് : 100 ഫ്രാങ്ക്
4. പാരീസ്സറിെല വിേദശീയമിഷ്യൻവക സ്ഥാപന�

ങ്ങളിേലക്ക് : 200 ഫ്രാങ്ക്
5. ‘പരിശുദ്ധാത്മാ’ സഭയിേലക്ക് : 180 ഫ്രാങ്ക്
6. പാലസ്തീനിെല മതസംബന്ധികളായ സ്ഥാപ�

നങ്ങളിേലക്ക് : 100 ഫ്രാങ്ക്
7. ധർമപ്രസവാസ്പത്രി സംഘത്തിേലക്ക് : 300

ഫ്രാങ്ക്
8. ആർളിേലതിനു പുറംെചലവ് : 50 ഫ്രാങ്ക്
9. െജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കടക്കാരുെട സുഖത്തി�

നും അവെര വിടുവിക്കുന്നതിനും: 500 ഫ്രാങ്ക്
10. കടംമൂലം െജയിലിൽക്കിടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളു�

െട പിതാക്കന്മാെര വിടുവിക്കുവാൻ: 1000 ഫ്രാങ്ക്
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11. ഇടവകയിൽെപ്പട്ട സാധുക്കളായ അധ്യാപ�
കന്മാർക്കു ശമ്പളത്തിനു പുറെമ െകാടുപ്പാൻ:
2000 ഫ്രാങ്ക്

12. േമേല ആൽപ്സിലുള്ള െപാതുജനങ്ങളുെട ധന�
േശഖരത്തിേലക്ക് : 1000 ഫ്രാങ്ക്

13. സാധുക്കളായ െപൺകുട്ടികെള ധർമമായി
പഠിപ്പിക്കാൻ ഡി.യിലും മേനാസ്കിലും സിസ്ത�
േറാണിലുമുള്ള മാന്യസ്ത്രീസംഘത്തിേലക്ക് : 1000
ഫ്രാങ്ക്

14. സാധുക്കൾക്ക് : 6000 ഫ്രാങ്ക്
15. എെന്റ സ്വന്തം െചലവിന് : 1000 ഫ്രാങ്ക്
16. ആെക: 15000 ഫ്രാങ്ക്

ഡി. യിെല െമത്രാനായിരുന്ന കാലെത്താന്നും
െമാസ്സ്യു മിറിേയൽ ഈ കണക്കിനു േഭദം വരു�
ത്തിയിട്ടില്ല. ഈ കുറിപ്പിനു മുകളിൽക്കണ്ടേപാെല,
അേദ്ദഹം ഇതിന് എെന്റ കുടുംബെച്ചലവുകളുെട
വ്യവസ്ഥ എന്നു നാമകരണം െചയ്തു.

ഈ നിശ്ചയം മദാംവ്വേസല്ല് ബപ്തിസ്തീൻ ഏറ്റ�
വും താഴ്മേയാടുകൂടി സമ്മതിച്ചു. ആ പുണ്യവതി ഡി.
യിെല െമത്രാെന, ഒേരസമയത്തു, തെന്റ സേഹാ�
ദരനായും, െമത്രാനായും കരുതിേപ്പാന്നു – േദഹ�
െത്തസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം തെന്റ സുഹൃത്ത് ;
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പള്ളിെയ സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം തെന്റ ഗുരു.
അേദ്ദഹെത്ത അവൾ േസ്നഹിക്കുകയും പൂജിക്കു�
കയും മാത്രം െചയ്തുേപാന്നു, അേദ്ദഹം എന്തുപറ�
ഞ്ഞാലും അവൾ അതു സവിനയം സമ്മതിക്കും;
അേദ്ദഹം എന്തു പ്രവർത്തിച്ചാലും അവൾ അതിനു
േയാജിക്കും. അവരുെട രണ്ടുേപരുേടയും ഏകഭൃത്യ,
മദാം മഗ്ല്വാർ. അല്പെമാന്നു പിറുപിറുത്തു േനാക്കാ�
റുണ്ട് . െമത്രാനവർകൾ തെന്റ സ്വന്തം െചലവിന്
ആയിരം ഫ്രാങ്കാണു് നീക്കിെവച്ചിട്ടുള്ളെതന്ന് ഓർ�
മിക്കണം. അതു മദാവ്വേസല്ല്

ബപ്തിസ്തീന്നു െകാല്ലത്തിലുള്ള വരവും കൂടിയാൽ
ആെക ആയിരത്തഞ്ഞൂറു ഫ്രാങ്കായി; ഈ ആയിര�
ത്തഞ്ഞൂറു ഫ്രാങ്കുെകാണ്ട് ആ രണ്ടു വൃദ്ധകളും ആ
വൃദ്ധനും ദിവസം കഴിച്ചു.

എന്നല്ല, ഗ്രാമത്തിെല ഒരു മതാചാര്യൻ
വന്നാൽ അയാെള സൽക്കരിക്കലും െമത്രാൻ
ഇതുെകാണ്ട് കഴിച്ചിരുന്നു – മദാം മഗ്ല്വാരുെട പി�
ശുക്കിപ്പിടിച്ച െചലവിടലിനും ഗൃഹഭരണത്തിൽ
മദാംവ്വേസല്ല് ബപ്തിസ്തീെന്റ ബുദ്ധിപൂർവമായ േമൽ�
േനാട്ടത്തിനും നാം നന്ദിപറയുക.

ഡി.യിൽ വന്നിട്ട് ഏകേദശം മൂന്നുമാസം കഴി�
ഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം െമത്രാൻ പറഞ്ഞു: ‘ഇേപ്പാൾ
എല്ലാംകൂടി എനിക്ക് ബഹു ഇടെക്കട്ട്  !’
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‘എനിക്കും േതാന്നുന്നുണ്ട് !” മദാം മഗ്ല്വാർ കുറച്ചു�
റെക്ക പറഞ്ഞു, ‘പട്ടണത്തിലുള്ള വണ്ടിക്കൂലിക്കും
പുറംപ്രേദശങ്ങളിേലക്കുള്ള വഴിെച്ചലവിനും ആവ�
ശ്യമായ ബത്ത ഭരണാധികാരത്തിൽനിന്നു തരാൻ
ബാധ്യതയുള്ളതുകൂടി ഇവിടന്നു േചാദിച്ചിട്ടില്ല. മു�
മ്പുള്ള കാലെത്തല്ലാം െമത്രാന്മാർ അതു െചയ്ക
പതിവുണ്ട് .

‘നില്ക്കൂ!’ െമത്രാൻ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു. ‘മദാം
മഗ്ല്വാർ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതു വളെര ശരിയാണ് .’

അതുപ്രകാരം അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പട്ടു.
കുറച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ കാര്യം െപാതുസഭ�

യിൽ ആേലാചനെയ്ക്കത്തി; താെഴക്കാണുന്ന തല�
വാചകത്തിൽ, െകാല്ലത്തിൽ മുവ്വായിരം ഫ്രാങ്ക്
അനുവദിക്കെപ്പട്ടതായ ഒരു കല്പന അേദ്ദഹത്തി�
ന്നു കിട്ടി – വണ്ടിെച്ചലവിനും തപാൽെച്ചലവിനും
നാട്ടുപുറേത്തക്കുള്ള യാത്രാെച്ചലവിനുംകൂടി െമത്രാ�
നവർകൾക്കു ബത്ത.

ഈ സംഗതി നാട്ടുപ്രമാണികളുെട ഇടയിൽ
ഒരു വലിയ നിലവിളി ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. പണ്ട് 
ജനപ്രതിനിധിഭരണെത്ത പിൻതാങ്ങിയ ആ
‘അഞ്ഞൂറ്റുവർക്കൂട്ട’ത്തിൽ െപട്ടിരുന്നാലും ഇേപ്പാൾ
ഡി. പട്ടണത്തിനടുത്തു ഗംഭീരമായ ഒരാപ്പീസ് 
ൈകവശം െവച്ചുവരുന്ന േദഹവുമായ സാമ്രാജ്യ�
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ത്തിെല ഒരു പ്രധാനാേലാചനസഭാംഗം, ഈശ്വ�
രാരാധന വകുപ്പിെന്റ േമലധ്യക്ഷനായ െമാസ്സ്യു
ബീേഗാദ് പ്രിയാെമന്യുവിനു ഗൂഢമായി വല്ലാെത
ശുണ്ഠിപിടിച്ച ഒരു കെത്തഴുതി; അതിൽനിന്നു വി�
ശ്വാസേയാഗ്യമായ ഈ ഭാഗം ഞങ്ങൾ എടുത്തുകാ�
ണിക്കാം:

‘വണ്ടിക്കുള്ള െചലേവാ? നാലായിരത്തിൽ�
ത്താെഴ ആളുകൾ താമസിച്ചുവരുന്ന ഒരു െചറുപ�
ട്ടണത്തിൽ അതുെകാണ്ട് എന്തു െചയ്  വാൻ േപാ�
കുന്നു? യാത്രെച്ചലേവാ? ഒന്നാമത് ഈവക യാത്ര�
കൾെകാണ്ടുള്ള ആവശ്യെമന്താണ് ? പിെന്ന, ഈ
മലംപ്രേദശങ്ങളിൽ എങ്ങെന യാത്ര െചയ്യും? നി�
രത്തുകളില്ല. കുതിരപ്പുറത്തല്ലാെത ഇവിെട ആരും
സഞ്ചരിക്കുക പതിവില്ല. ദ്യൂറാൻസിനും ഷാേത്താ
ആർനൂവിനും മധ്യത്തിലുള്ള പാലത്തിനുകൂടി ഒേര�
റുകാളെയ താങ്ങാൻ വയ്യ. ഈ മതാചാര്യന്മാർ
മുഴുവനും ഇങ്ങെന ദുരപിടിച്ചവരും െകാതിയന്മാ�
രുമാണ് . ഈ മനുഷ്യൻ ആദ്യം വന്നേപ്പാൾ ഒരു
െകാള്ളാവുന്ന മതാചാര്യെന്റ മെട്ടാെക്ക നടിച്ചു.
ഇേപ്പാൾ അയാളും മറ്റുള്ളവരുെട കൂട്ടത്തിലായി.
അയാൾക്കു സവാരിവണ്ടി േവണം; അയാൾക്കും
പണ്ടെത്ത െമത്രാന്മാെരേപ്പാെല ധാടികെളാെക്ക
േവണം; ഹാ! ഈ മതാചാര്യന്മാെരെക്കാണ്ടുള്ള കു�
ഴക്ക്  ! ഇെതാന്നും േനെരയാവില്ല; ഞാൻ പറയുന്നു,
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ഈ കരിെന്താപ്പിയിട്ട പമ്പരക്കള്ളന്മാെര നമ്മുെട
ഇടയിൽനിന്നു ചക്രവർത്തിതെന്ന ആട്ടിപ്പുറത്താ�
ക്കിത്തരുന്നതുവെര, ഒരുകാലത്തും േനെരയാവില്ല,
കടന്നുേപാെട്ട േപാപ്പി! (േറാമിെല സ്ഥിതി കുേറ
കുഴപ്പത്തിലാവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.) എെന്റ
കാര്യം പറകയാെണങ്കിൽ, എനിക്ക് ചക്രവർത്തി
മാത്രേമ േവണ്ടൂ…’

േനേരമറിച്ച് , ഈ കാര്യം മദാം മഗ്ല്വാെറ ഒട്ടു
രസിപ്പിച്ചു. ‘നല്ലത് ,’ അവൾ മദാംവ്വേസല്ല് ബപ്തിസ്തീ�
േനാട് പറഞ്ഞു, ‘അവിടുന്ന് ആദ്യം മറ്റുള്ളവരുെട
കാര്യം തുടങ്ങിെവച്ചു; അെതാെക്കക്കഴിഞ്ഞു. സ്വ�
ന്തംകാര്യത്തിേന്മൽത്തെന്ന പിടിച്ചു. അേദ്ദഹം
തെന്റ ധർമെച്ചലവുകൾെക്കാെക്ക േതാതിട്ടുകഴി�
ഞ്ഞു. ഇേപ്പാൾ നമുക്ക് മുവ്വായിരം ഫ്രാങ്ക് ൈക�
യിൽകിട്ടി! ഒടുക്കം!’

അന്ന് ൈവകുേന്നരംതെന്ന െമത്രാൻ തെന്റ
സേഹാദരിയുെട ൈകയിൽ ഇങ്ങെന ഒരു സവി�
േശഷക്കുറിപ്പ് എഴുതിെക്കാടുത്തു:

സവാരിവണ്ടിക്കും യാത്രയ്ക്കുംകൂടി െചലവ്

1. ആസ്പത്രിയിലുള്ള േരാഗികൾക്ക് മാംസസൂപ്പി�
ന്ന് : 1500 ഫ്രാങ്ക്

2. ഐയിയിെല ധർമപ്രസവാസ്പത്രിേയാഗത്തി�
േലക്ക് : 250 ഫ്രാങ്ക്
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3. ദ്രാഗ്വീങ്യാങ്ങിെല ധർമപ്രസവാസ്പത്രിേയാഗ�
ത്തിേലക്ക് : 250ഫ്രാങ്ക്

4. കണ്ടുകിട്ടിയ അനാഥക്കുട്ടികൾക്ക് : 500 ഫ്രാങ്ക്
5. അച്ഛനമ്മമാരില്ലാത്ത സാധുക്കുട്ടികൾക്ക് : 500

ഫ്രാങ്ക്
6. ആെക: 3000 ഫ്രാങ്ക്

ഇങ്ങെനയായിരുന്നു െമാസ്സ്യു മിറിേയലിെന്റ
ഒരു െകാല്ലെത്ത വരവുെചലവു കണക്ക് .

സഭാധ്യക്ഷ സ്ഥാനേത്തക്കുണ്ടാകുന്ന യാദൃച്ഛി�
കമായ പുറംവരവ് , വിവാഹ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ,
ധർമവ്യവസ്ഥകൾ, ഗൂഢമായുള്ള സ്നാനസംസ്കാ�
രങ്ങൾ, മതപ്രസംഗങ്ങൾ മുതലായവയുെട പീസ്സ്
– ഇെതല്ലാം താൻ സാധുക്കൾക്ക് പങ്കിട്ടു െകാ�
ടുത്തിരുന്നതുെകാണ്ടു, െമത്രാൻ ധനവാന്മാരുെട
പക്കൽനിന്ന് ഒട്ടും ദയവില്ലാെത പിശകി േമടിച്ചിരു�
ന്നു.

കുറച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാെഴയ്ക്ക് ധർമവിഷയത്തിേല�
ക്കുള്ള വഴിപാടുപണം മീെതയ്ക്കുമീെത വന്നു ചാടുക�
യായി. പണമുള്ളവരും പണമില്ലാത്തവരും െമാ�
സ്സ്യുമിറിേയലിെന്റ വാതില്ക്കലുണ്ടു – ഇല്ലാത്തവർ
ധർമം കിട്ടുന്നതിന് ; ഉള്ളവർ അതു വേന്നൽപി�
ക്കുന്നതിന്ന് . കഷ്ടിച്ച് ഒരു െകാല്ലക്കാലംെകാണ്ട് 
എല്ലാ െപാതുജേനാപകാരികളുെട പണെപ്പട്ടിയും,
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കഷ്ടത്തിൽെപ്പട്ട സകലരുേടയും പണസ്സഞ്ചിയും,
െമത്രാനാെണന്നുവന്നു. അനവധി പണം അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഉള്ളംൈകകളിൽ വന്നു, േപായി; പേക്ഷ,
എന്തായിട്ടും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതരീതിക്കു വല്ല�
മാറ്റവും വരുകേയാ, അത്യാവശ്യം നിത്യവൃത്തിക്കു
േവണ്ടതല്ലാെത അേദ്ദഹത്തിന്ന് ഒരു ൈപേപാലും
െചലവുകൂടുകേയാ ഉണ്ടായില്ല.

എന്നല്ല, േനേരമറിച്ചാണ് ; േമേല്പാട്ടു േനാക്കു�
േമ്പാൾ കാണുന്ന സേഹാദരത്വേത്തക്കാൾ കീേഴ്പാ�
ട്ടു േനാക്കിയാൽ കാണുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ എേപ്പാ�
ഴും അധികമായതുെകാണ്ട് കിട്ടുന്നതിന്നു മുൻപുത�
െന്ന, എന്നു പറയെട്ട. അേദ്ദഹം സകലവും െചല�
വിട്ടുവന്നു. വരണ്ട ഭൂമിയിെല െവള്ളംേപാെല, എത്ര
പണെമങ്കിലും കിട്ടിെക്കാള്ളെട്ട. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയിെലാന്നുമില്ല. ഉടെനത്തെന്ന അേദ്ദഹം
ൈക കമിഴ്ത്തും.

െമത്രാന്മാരുെട കല്പനകളിലും, ഇടവകപ്പട്ട�
ക്കാർക്കയയ്ക്കുന്ന കത്തുകളിലും അവരവരുെട സ്ഥാ�
നമാനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ നട�
പടിയായതുെകാണ്ടു, നാട്ടുപുറത്തുള്ള പാവങ്ങൾ,
സ്വന്തം േപർ, വംശത്തിെന്റ േപർ. അച്ഛെന്റ േപർ
എന്നിങ്ങെന തങ്ങളുെട െമത്രാന്നുള്ള േപരുകളുെട
കൂട്ടത്തിൽനിന്നു.

േസ്നഹജന്യമായ ഒരു ബുദ്ധിവിേശഷത്താൽ,
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തങ്ങൾക്കർഥം േതാന്നുന്ന ഒരുേപർ തിരെഞ്ഞടു�
ത്തു; അവർ അേദ്ദഹെത്ത െമാസ്സ്യു ബിയാങ് െവന്യു
(െവല്ക്കം = സ്വാഗതം) എന്നല്ലാെത ഒരിക്കലും വിളി�
ച്ചിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളും അവെര പിന്തുടരാൻ വിചാരി�
ക്കുന്നു; അേദ്ദഹെത്ത േപരു വിളിേക്കണ്ടിവരുേമ്പാ�
െഴല്ലാം ഞങ്ങളും ആ േപർതെന്ന ഉപേയാഗിക്കും.
വിേശഷിച്ച് , ഈ േപർ വിളിക്കുന്നത് അേദ്ദഹത്തി�
ന്നിഷ്ടവുമായിരുന്നു.

‘എനിക്ക് ഈ േപർ ഇഷ്ടമാണ് ,’ അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു. ‘േമാൺസിേന്യർ എന്നു വിളിക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ടുള്ള േദാഷം ബിയാങ് െവന്യു എന്നതുെകാണ്ട് 
തീർന്നു േപാവുന്നു.’

ഞങ്ങൾ ഈ എഴുത്തുകാണിക്കുന്ന ഛായാപ�
ടം സംഭാവ്യമാെണന്നു ഞങ്ങൾ അവകാശം പറയു�
ന്നില്ല; ഇത് ആരുേടയാേണാ ആ ആളുെട ഛായ
ഇതിന്നു നല്ല േപാെല പതിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നുമാത്രം
ഞങ്ങൾ പറയുന്നു.



—1.1.3—
ഒരു െകാള്ളാവുന്ന െമത്രാന്നു കിട്ടിയത് ഒരു

െകാള്ളരുതാത്ത പ്രേദശം

സവാരിവണ്ടിെയല്ലാം ദരിദ്രർക്കു ദാനത്തിനാക്കി�
യതുെകാണ്ടു, മേതാപേദശത്തിനുള്ള യാത്രകൾ
നമ്മുെട െമത്രാൻ േവെണ്ടന്നുെവച്ചില്ല. ഡി.യിെല
ഇടവക ആളുകെള ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു.
അതിൽ കുറച്ചുമാത്രം ൈമതാനങ്ങളും വളെരയധി�
കം മലംപ്രേദശങ്ങളുമാണുള്ളത് ; നമ്മൾ ഇേപ്പാൾ�
ത്തെന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞതുേപാെല, നിരത്തുകൾ
അപ്രേദശത്തില്ല; മുപ്പത്തിരണ്ടു സഭാേബാധക�
സ്ഥാനങ്ങളും, നാല്പെത്താന്ന് ഉപേബാധകസ്ഥാ�
നങ്ങളും, ഇരുനൂെറ്റൺപത്തഞ്ചു െചറുപള്ളികളും
ആ ഇടവകയുെട േമൽേനാട്ടത്തിലുണ്ട് . ഈ സ്ഥല�
ങ്ങെളാെക്ക േപായി േനാക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പണി�
തെന്നയാണ് . െമത്രാൻ അതു നിറേവറ്റിേപ്പാന്നു.
അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാവുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം നട�
ക്കും; പുറെമ ൈമതാനങ്ങളിലാെണങ്കിൽ ഒരു
കുടുവണ്ടിയിൽ കയറും; മലംപ്രേദശങ്ങളിേലക്കാ�
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യാൽ കഴുതപ്പുറത്തു േപാവും. ആ രണ്ടു വൃദ്ധകളും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെട ഉണ്ടാകാറുണ്ട് . അവർക്കു
േപാവാൻ െഞരുക്കമുേള്ളടേത്തക്കാവുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹം തനിച്ചുേപാവും.

പേണ്ടക്കുപേണ്ട വളെര പള്ളികളും പള്ളി�
സ്വത്തുക്കളുമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായ െസെനപ്പട്ട�
ണത്തിൽ ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം കഴുതപ്പുറത്തു
െചന്നു. ൈകയിലുള്ളകാെശല്ലാം തീർന്നിരുന്നതു�
െകാണ്ട് േവെറ വാഹനത്തിൽ േപാവാൻ അേദ്ദഹ�
ത്തിന്നു കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടെത്ത നഗരപ്രമാണി
അേദ്ദഹെത്ത എതിേരല്ക്കുവാനായി േകാട്ടവാതില്ക്ക�
േലക്ക് വന്നു. െമത്രാൻ കഴുതപ്പുറത്തുനിന്നിറങ്ങുന്ന�
തുകണ്ട് അയാൾ ഉള്ളുെകാണ്ടു പരിഹസിച്ചു. ചില
പൗരന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചുറ്റും നിന്നു ചിരിച്ചു.
െമത്രാൻ പറഞ്ഞു, ‘നിങ്ങെള ഞാൻ സംഭ്രമിപ്പി�
ക്കുന്നുെണ്ടന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. േയശുക്രിസ്തു
ഉപേയാഗിച്ചുവന്ന ഒരു ജന്തുവിേന്മൽ ഒരു സാധു
മതാചാര്യൻ സവാരി െചയ്യുന്നതു കുെറ അധികപ്ര�
സംഗമായി നിങ്ങൾക്കു േതാന്നിയിരിക്കാം. പേക്ഷ
ഞാനിങ്ങെന െചയ്തിട്ടുള്ളതു, നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ�
ണ് ; ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, േലശെമങ്കിലും ദുരഭിമാ�
നംെകാണ്ടല്ല.’

ഇങ്ങെനയുള്ള യാത്രകളിെലല്ലാം അേദ്ദഹം
ദയേയാടും ക്ഷമേയാടുംകൂെട െപരുമാറിയിരുന്നു.



26 1.1.3. ഒരു െകാള്ളാവുന്ന െമത്രാന്നു …

പ്രസംഗിക്കുന്നതിലധികം സംസാരിക്കുകയാണ് 
അേദ്ദഹം െചയ്യാറു്. വാദമുഖങ്ങേളയും ഉദാഹര�
ണകഥകേളയും അേന്വഷിച്ച അേദ്ദഹം അധിക
ദൂരെമാന്നും ഓടാറില്ല. ഒരു ജില്ലയിലുള്ള ആളുക�
േളാട് അടുത്ത ജില്ലയിെല ആളുകളുെട നടപടികൾ
പറഞ്ഞു കാണിച്ചുെകാടുക്കും. സാധുക്കളുെട േന�
െര നിർദ്ദയത കാണിക്കുന്നവരുെട പ്രേദശത്തു
െചന്നാൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറയും: ‘ബ്രിയാ�
ങ് േസാങ്ങിലുള്ളവെര േനാക്കു! സാധുക്കൾക്കും
വിധവകൾക്കും അനാഥശിശുക്കൾക്കും മെറ്റല്ലാവ�
േരക്കാൾ മൂന്നു ദിവസം മുമ്പു തങ്ങൾ പുൽപ്പറമ്പുക�
ളിൽനിന്നു പുല്ലരിഞ്ഞുെകാടുക്കുവാൻ അവർ അവ�
കാശം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. പാവങ്ങളുെട വീടുകൾ
െപാളിഞ്ഞുേപായാൽ അവർ അവ നന്നാക്കിച്ചു
െകാടുക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് അത് ഈശ്വരനാൽ
അനുഗ്രഹിക്കെപ്പട്ട പ്രേദശമായി; ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്നു�
ള്ളിെലാന്നും അവിെടനിന്ന് ഒരു െകാലപാതകി
ഉണ്ടായിട്ടില്ല.’

ആദായം എത്ര കിട്ടിയാലും വിള എത്ര നന്നാ�
യാലും ദുര തീരാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറയും: ‘എംബ്രൂങ്ങിെല ആളു�
കെള േനാക്കു! ഒരു കുടുംബത്തിെല അച്ഛനു മകൻ
പട്ടാളത്തിലും, െപൺമക്കൾ പട്ടണത്തിൽ ഓേരാ
പ്രവൃത്തിയിലും, താൻ ക്ഷീണിച്ച് ദീനത്തിൽ കിട�
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പ്പിലുമാെണന്ന നിലവന്നാൽ അപ്രേദശത്തുള്ള
മതാചാര്യൻ അയാളുെട കാര്യം േയാഗത്തിൽ അറി�
വുെകാടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിെല
പ്രാർഥന കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഗ്രാമവാസികെളല്ലാം
– ആണുങ്ങളും, െപണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും എല്ലാവരും
– ആ സാധുമനുഷ്യെന്റ നിലത്തു െചന്ന് , ആയാൾ�
ക്കുള്ള െകാെയ്ത്തല്ലാം കഴിച്ചു െനല്ലും ൈവേക്കാലും
അയാളുെട കളത്തിൽ െകാണ്ടുേപായിെക്കാടുക്കും.’
പണെത്തപ്പറ്റിയും തറവാട്ടുസ്വത്തുക്കെളപ്പറ്റിയും
ശണ്ഠപിടിച്ചു തമ്മിൽ ഭാഗിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങേളാട് 
അേദ്ദഹം പറയും: ‘േദേവാൾനിയിെല മലയന്മാരു�
െട സ്ഥിതിേനാക്കൂ ഒരമ്പതു െകാല്ലം കൂടുേമ്പാഴും
അവിെട കുയിൽ ഒന്നു ശബ്ദിച്ചുേകൾക്കില്ല; അത�
ത്രേമൽ െമാരംകാട്ടുപ്രേദശമാണ് . അവിെട ഒരു
കുടുംബത്തിെല അച്ഛൻ മരിച്ചുേപായാൽ, അയാളു�
െട സ്വത്തുക്കെളല്ലാം െപൺമക്കൾക്കു വിട്ടുെകാടു�
ത്ത് , ആൺമക്കെളല്ലാം ദിവസപ്രവൃത്തിക്കുേവണ്ടി
അന്യരാജ്യങ്ങളിേലക്കു േപാകുന്നു; െപൺമക്കൾ�
ക്കു പതുെക്ക ഭർത്താക്കന്മാെര അേന്വഷിച്ചുണ്ടാ�
ക്കാം.’ ദുർവ്യവഹാരഭ്രാന്തുേള്ളടങ്ങളിൽ െചന്നാൽ,
മുദ്രപത്രം വാങ്ങി മുതൽ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ച അവി�
ടെത്ത കൃഷിക്കാേരാട് അേദ്ദഹം ഉപേദശിക്കും:
‘ക്വിയറയിെല ഉൾപ്രേദശത്തുള്ള ആ നല്ലവരായ
കൃഷിക്കാെര േനാക്കു! അവിെട ആെക മുവ്വായിരം
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േപരുണ്ട് . എെന്റ ഈശ്വരാ! അതുതെന്ന ഒരു െച�
റിയ രാജ്യമാണ് . ജഡ്ജിേയാ ആമീേനാ ഉെണ്ടന്ന് 
ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സകലവും നഗരമുഖ്യൻ നട�
ത്തുന്നു. അയാൾ ചുങ്കങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു; ഓേരാ�
രുത്തനുമുള്ള നികുതി ന്യായം േപാെല ചുമത്തുന്നു;
തർക്കങ്ങെളല്ലാം ധർമമായി തീർത്തുെകാടുക്കുന്നു;
പ്രതിഫലം കൂടാെത അവകാശികളുെട മുതൽ വി�
ഭാഗം െചയ്യുന്നു; െചലവുേമടിക്കാെത വിധി കല്പിക്കു�
ന്നു; ആ ഋജുബുദ്ധികളുെട ഇടയിൽ അയാൾ ഒരു
മര്യാദക്കാരനായതുെകാണ്ട് എല്ലാവരും അയാെള
അനുസരിക്കുന്നു.’ സ്കൂൾമാസ്റ്ററില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽ
െചന്നാൽ ക്വിയറയിെല ആളുകെളപ്പറ്റി അേദ്ദഹം
പിേന്നയും എടുത്തുപറയും: ‘അവർ എങ്ങെനയാ�
ണ് കഴിയുന്നെതന്നറിയാേമാ? പന്ത്രണ്ടു പതിനഞ്ചു
വീടുകളുള്ള ഒരു െചറിയ േദശെത്തെക്കാണ്ട് എന്ന�
േന്നയ്ക്കും ഒരു സ്കൂൾമാസ്റ്റെറ െചലവുെകാടുത്തു പാർ�
പ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുെകാണ്ട് , ആ രാജ്യക്കാർ
എല്ലാവരും കൂടി ശമ്പളം െകാടുത്തു ചിലെര നിശ്ച�
യിച്ചിരിക്കയാണ് . ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഒരിടത്തു, പത്തു
ദിവസം മെറ്റാരിടത്ത് , ഇങ്ങെന ഗ്രാമങ്ങളിെലങ്ങും
നടന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അധ്യാപകന്മാർ ചന്ത�
സ്ഥലങ്ങളിൽ േപാവും. ഞാൻ അവെര അവിെട�
െവച്ചുകണ്ടിട്ടുണ്ട്. െതാപ്പിയിെല ചരടിേന്മൽ തൂക്കി�
യിടുന്ന തൂവലുകളുെട എണ്ണംെകാണ്ട് അവർ എന്തു
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തരക്കാെരന്നു കണ്ടുപിടിക്കാം. വായിക്കുവാൻ മാ�
ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു തൂവലുണ്ടാവും; വായി�
ക്കാനും കണക്കുകൂട്ടാനും പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടു
തൂവലാണ് ; വായിക്കലും കണക്കുകൂട്ടലും പുറെമ ലാ�
റ്റിൻഭാഷയും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുെട െതാപ്പികളിൽ
മൂന്നു തൂവൽ കാണാം. എന്നാൽ, അക്ഷരജ്ഞാനം
ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് വലിയ അവമാനംതെന്നയാണ് .
ക്വിയറയിെല ആളുകെളേപ്പാെല െചയ്യുക!’

ഇങ്ങെന അേദ്ദഹം സഗൗരവമായും പിതൃസ�
മമായ വാത്സല്യേത്താടുകൂടിയും സംസാരിച്ചുവന്നു.
ഉദാഹരണങ്ങെളാന്നുമിെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹം െക�
ട്ടുകഥകളുണ്ടാക്കും. അതുകെളല്ലാം േവേണ്ടടത്തു
െകാള്ളുന്നവയും അലങ്കാരെമാന്നുമില്ലാെത ധാരാ�
ളം സംഗതികളടങ്ങിയവയുമായിരിക്കും – ഇതാ�
ണേല്ലാ േയശുക്രിസ്തുവിന് വാസ്തവത്തിലുള്ള പ്രസം�
ഗസാമർഥ്യം. തനിക്കു നല്ല അറിവുള്ളതു െകാണ്ട് 
അേദ്ദഹം പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കു മനസ്സിലാവും.
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംഭാഷണം ഇണക്കേത്താടുകൂ�
ടിയതും േനരം േപാക്കുള്ളതുമായിരുന്നു. തേന്നയും
അേദ്ദഹം വളെരക്കാലമായി ഒരുമിച്ചു താമസിക്കു�
ന്ന ആ രണ്ടു വൃദ്ധ സ്ത്രീകളുെട കൂട്ടത്തിലാക്കിയി�
രിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം ചിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു സ്കൂൾകു�
ട്ടിയുെട ചിരിയാെണന്നു േതാന്നും. മദാം മഗ്ല്വാർ
അേദ്ദഹെത്ത മഹാത്മാെവന്നാണ് വിളിക്കാറ് . ഒരു
ദിവസം തെന്റ ചാരുകസാലയിൽനിെന്നണീറ്റ് ഒരു
പുസ്തകെമടുക്കാൻ അേദ്ദഹം വായനശാലയിേലക്കു
േപായി. അത് ഒരു മുകൾത്തട്ടിലായിരുന്നു. െമ�
ത്രാൻ ഏതാണ്ട് ഉയരം കുറഞ്ഞാളായതുെകാണ്ട് ,
അെതടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ‘മദാം മഗ്ല്വാർ,’ അേദ്ദ�
ഹം പറഞ്ഞു. ‘ഒരു കസാല ഇേങ്ങാെട്ടടുക്കൂ. എെന്റ
മഹാത്മത ആ പുസ്തകത്തട്ടിേലാളം എത്തുന്നില്ല.’

അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരകന്ന ചാർച്ചക്കാരിയായ
ലാ േകാംെതസ്സ് ’1 ദ് േലാ തെന്റ മൂന്നാൺമക്കൾക്കു
1 കൗണ്ടിെന്റ ഭാര്യ കൗണ്ടസ്സ് ഫ്രഞ്ചിൽ േകാംെതസ്സ്.
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വരാനിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യെത്തപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുൻപിൽെവച്ചു സൗകര്യം കിട്ടുേമ്പാെഴല്ലാം ഒന്നു
കണക്കിട്ടു േനാക്കാെത വിടാറില്ല. ആ േകാംെത�
സ്സിനു പലരും ചർച്ചക്കാരുണ്ട് ; എല്ലാവരും വളെര
വയസ്സായി, ഏതാണ്ടു മരിക്കാനടുത്തിരിക്കുന്നു.
അവർെക്കല്ലാവർക്കും ന്യായപ്രകാരമുള്ള അവ�
കാശികളാണ് ലാ േകാംെതെറ മൂന്നു മക്കൾ. ആ
മൂന്നാൺമക്കളിൽ ഒടുവിലെത്ത ആൾക്ക് ഒരു മൂത്ത�
മ്മായിയുെട വക ഒരു ലക്ഷം ഫ്രാങ്കു് വരവുള്ള സ്വ�
ത്തു കിട്ടാനുണ്ട് ; നടുവിലെത്ത മകൻ, അയാളുെട
അമ്മാമെന്റ മരണാനന്തരം ഒരു ഡ്യൂക്കാവാൻ നി�
ല്ക്കുകയാണ് 2 എല്ലാറ്റിലുംെവച്ചു മൂത്ത മകൻ അയാളു�
െട മുത്തച്ഛന്നുള്ള പ്രഭുപട്ടത്തിന് ഉറ്റവകാശിയേത്ര.
അമ്മമാർക്കു സാധാരണമായി പറയാനുള്ള നിർ�
േദ്ദാഷങ്ങളും ക്ഷന്തവ്യങ്ങളുമായ ഈ േമനിവാക്കു�
കെളല്ലാം െമത്രാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു േകൾക്കയാണ് 
പതിവ് . ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം എേന്താ എന്നറി�
ഞ്ഞില്ല, പതിവിലധികം വിചാരമഗ്നനായി കാണ�
െപ്പട്ടു. ലാ േകാംെതസ്സ് ഈവക അവകാശങ്ങെള�
പ്പറ്റിയും ഭാവിഭാഗ്യങ്ങെളപ്പറ്റിയും ഒരിക്കൽക്കൂടി
വിസ്തരിക്കുകയായിരുന്നു. െപെട്ടന്ന് അക്ഷമേയാടു�
2 രാജാവുകഴിഞ്ഞാൽ പദവിവലുപ്പംെകാണ്ടു േശ്രഷ്ഠൻ ഡ്യൂ�

ക്കാണു്.
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കൂടി ആ സ്ത്രീ േചാദിച്ചു: ‘ഈശ്വരാ, എന്താ നിങ്ങൾ
ഇങ്ങെനയിരുന്നാേലാചിക്കുന്നത് ?’

‘ഞാൻ ആേലാചിക്കുകയാണ് .’ െമത്രാൻ പറ�
ഞ്ഞു. ‘േവദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വാച�
കം’ എത്ര അർഥവത്ത് - ‘നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം�
വഴിക്കു യാെതാന്നും കിട്ടാനില്ലാത്തത് ആരിൽനി�
േന്നാ അയാളിൽ നിങ്ങളുെട ആഗ്രഹങ്ങെളെയ�
ല്ലാം സമർപ്പിക്കുക.’

മെറ്റാരിക്കൽ നാട്ടുപുറത്തുള്ള ഒരു മാന്യൻ മരി�
ച്ചിട്ടുള്ള അറിയിപ്പു വന്നു; അതിൽ ആ മരിച്ചാളുെട
പദവി വലുപ്പങ്ങെള മാത്രമല്ല, അയാൾക്കുള്ള ചാർ�
ച്ചക്കാരുെട സ്ഥാനമാനങ്ങേളയും ഗുണവിേശഷ�
ങ്ങെളയും കൂടി ഒരു ഭാഗം നിറെയ വിവരിച്ചിരുന്നു.
അതു കണ്ട് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: ‘എത്ര കരുത്തുള്ള
ഒരു മുതുകാണ് മരണത്തിേന്റത് . അത് അസാ�
ധാരണമായ എെന്താരു സ്ഥാനമാനച്ചുമടിെന
തൃണപ്രായം കടേന്നറ്റിക്കളഞ്ഞു; എന്നല്ല, ശവ�
ക്കല്ലറെയക്കൂടി ദുരഭിമാനത്തിെന്റ െചാല്പടിയിൽ
െകാണ്ടുനിർത്തണെമങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് എത്ര
മേനാധർമം േവണം!’

സന്ദർഭംേപാെല ആളുകെള പതുെക്ക കളി�
യാക്കുന്നതിന്നും അേദ്ദഹത്തിനു സവിേശഷമായ
സാമർഥ്യമുണ്ട് . അതിെലല്ലാം മിക്കേപ്പാഴും ഒരു
ഗൗരവെപ്പട്ട അർഥം ഒളിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ടാവും; ഒരു
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േനാൽമ്പുകാലത്തു െചറുപ്പക്കാരനായ ഒരുപേബാ�
ധകൻ ഡി.യിൽ വന്നു വലിയ പള്ളിയിൽെവച്ചു
പ്രസംഗിച്ചു. അയാൾ ഒരുമാതിരി വാഗ്മിയാണ് .
അയാളുെട മതപ്രസംഗത്തിെന്റ വിഷയം ധർമശീ�
ലമായിരുന്നു. നരകം കൂടാെത കഴിക്കുന്നതിനും–
അതയാൾ കഴിയുന്നതും ഭയങ്കരമാക്കി വർണിച്ചു
–സ്വർഗം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുമായി–അതയാൾ
അത്രേമൽ ചന്തമുള്ളതും െകാതി േതാന്നിക്കുന്നതു�
മാക്കി കാണിച്ചു–സാധുക്കൾക്ക് ‘ധർമം’ െകാടുക്ക�
ണെമന്ന് അയാൾ ധനവാൻമാേരാടു നിർബന്ധിച്ചു.
അന്നെത്ത േശ്രാതാക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ െമാസ്ത്യു
െഗെബാറാങ് എന്നു േപരായി, തൽക്കാലം കച്ച�
വടം അവസാനിപ്പിച്ചാളും ഏതാണ്ട് അതിപലിശ�
ക്കാരനുമായ ഒരു ധനികനുണ്ടായിരുന്നു; പരുക്കൻ�
തുണിയും ചകലാസ്സും േരാമംെകാണ്ടുള്ള നാടകളും
ഉണ്ടാക്കി വിറ്റ് ഏകേദശം ഇരുപതു ലക്ഷേത്താ�
ളം അയാൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് . പാവമായ ഏെതാരു
യാചകന്നും െമാസ്സ്യു െഗെബാറാങ് ജീവകാലത്തി�
നുള്ളിൽ ഒരു കാശു െകാടുത്തിട്ടില്ല. ആ മതപ്രസം�
ഗം കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം അയാൾ ഞായറാഴ്ചേതാ�
റുംവലിയ പള്ളിയിെല േഗാപുരത്തിൽെവച്ച് സാ�
ധുക്കളും വൃദ്ധകളുമായ യാചക സ്ത്രീകൾക്ക് ഓേരാ
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സൂനാണ്യം3 െകാടുക്കുന്നതായി കണ്ടുതുടങ്ങി. അതു
േമടിക്കാൻ ആറുേപരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം
അയാൾ ധർമം െചയ്യുന്നതു െമത്രാൻ കണ്ടുമുട്ടി.
അേദ്ദഹം ഒരു പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി സേഹാദരിേയാ�
ടു പറഞ്ഞും: ‘അതാ. െമാസ്സ്യുെഗെബാറാങ് ഓേരാ
സുനാണ്യത്തിനുള്ള സ്വർഗം േമടിക്കുന്നു.’

ധർമം ആവശ്യെപ്പടുേമ്പാൾ, ഇെല്ലന്നു േക�
ട്ടാൽക്കൂടി അേദ്ദഹം കൂസാറില്ല; അങ്ങെനയുള്ള
സന്ദർഭങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ആളുകെള ഇരുത്തിയാ�
േലാചിപ്പിക്കുന്ന സമാധാനം പറയും. ഒരു ദിവസം
പട്ടണത്തിെല ഒരിരിപ്പുമുറിയിൽെവച്ച് അേദ്ദഹം
പാവങ്ങൾക്കു െകാടുപ്പാൻ പണം യാചിക്കുകയാ�
യിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ധനവാനും പിശുക്കനുമായ
മാർക്കി4 ദ് ഷാംെപ്തർസിെയ എന്ന ഒരു വയസ്സനു�
മുണ്ട് . അയാൾക്ക് ഒേരസമയത്ത് എണ്ണംപറഞ്ഞ
രാജ്യഭക്തനും എണ്ണംപറഞ്ഞ രാജ്യേദ്രാഹിയുമാ�
വാൻ കഴിയും. അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരും ഭൂമി�
യിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. െമത്രാൻ അയാളുെട അടു�
െത്തത്തിയേപ്പാൾ ൈകയിേന്മൽ െതാട്ടുപറഞ്ഞു,
െമാസ്സ്യു മാർക്കി, നിങ്ങൾ എെന്തങ്കിലും എനിക്കു
തരണം.’ മാർക്കി അേങ്ങാട്ടു തിരിഞ്ഞു നീരസ�
3 നാലു ൈപ വിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ചു് െചമ്പുനാണ്യം.
4 ഡ്യൂക്കിനു േനെര താെഴയുള്ള പ്രഭുവിെന മാർക്ക്വിസ്റ്റ്, ഫ്ര�

ഞ്ചിൽ മാർക്കി, എന്നു പറയുന്നു.
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ത്തിൽ പറഞ്ഞു, ‘എനിക്കുമുണ്ട് എെന്റ സ്വന്തമായി
ചില സാധുക്കൾ. േമാൺസിേന്യർ.’

‘അവെര എനിക്കു തേന്നക്കു,’ െമത്രാൻ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം വലിയ പള്ളിയിൽ�
െവച്ച് ഇങ്ങെന ഒരു മതപ്രസംഗം െചയ്തു. ‘എെന്റ
ഏറ്റവും പ്രിയെപ്പട്ട സേഹാദരന്മാേര, നല്ലവരായ
എെന്റ സുഹൃജ്ജനങ്ങേള, ഫ്രാൻസുരാജ്യത്തു പുറ�
േത്തക്കു മുമ്മൂന്നു പഴുതുകൾ മാത്രമുള്ള പതിമൂന്നു�
ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരം കൃഷീവലഗൃഹങ്ങളുണ്ട് ;
ഒരു വാതിലും ഒരു കിളിവാതിലുമായി രണ്ടു പഴുതു�
കൾ മാത്രമുള്ള പതിെനട്ടു ലക്ഷത്തിപ്പതിേനഴാ�
യിരം െചറ്റക്കുടികളുണ്ട് ; ഇവയ്ക്കു പുറേമ, വാതിൽ
എന്ന ഒേര ഒരു പഴുതുമാത്രമുള്ള മൂന്നുലക്ഷത്തി
നാല്പത്താറായിരം വഞ്ചിക്കൂടുകളുണ്ട് . വയസ്സായ
തള്ളമാരും െചറിയ കുട്ടികളുമുള്ള സാധുകുടുംബ�
ങ്ങെള ഈവക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നു പിടിച്ചിടുക;
പനികളും പകർച്ചേരാഗങ്ങളും വന്നുകൂടുന്നതു കാ�
ണാം. കഷ്ടം! ഈശ്വരൻ മനുഷ്യർക്കായി ശുദ്ധ�
വായു തരുന്നു; നിയമം അതിെന അവർക്കു വി�
ലയ്ക്കുവില്ക്കുന്നു. ഞാൻ നിയമെത്ത ദുഷിക്കുകയല്ല;
ഈശ്വരെന സ്തുതിക്കുകയാണ് . ഇസിേയറിലും
വാറിലും ആൽപ്സ് പർവതത്തിെന്റ താെഴ, മീെത
എന്ന രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള പാവങ്ങളായ കൃഷി�
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ക്കാർക്ക് ഒറ്റച്ചക്രൈക്കവണ്ടികൾ കൂടി ഇല്ല; അവർ
നിലത്തിേലക്കുള്ള വളം മനുഷ്യരുെട മുതുകേത്ത�
റ്റിെക്കാണ്ടു േപാകുന്നു; അവർക്കു െമഴുതിരിയില്ല;
അവർ കുറയുള്ള മരെക്കാള്ളികളും കീലിൽ മുക്കിയ
കയറ്റുകഷ്ണങ്ങളും കത്തിക്കുന്നു, േദാഫിെനയിെല
കുന്നിൻപുറങ്ങളിൽ ഏതിടത്തുമുള്ള സ്ഥിതി ഇതാ�
ണ് . അവർ ആറുമാസേത്തക്കുള്ള അപ്പം ഒരിക്കൽ
ചുട്ടുെവക്കുന്നു; ചാണകവരടിെകാണ്ടാണ് അവര�
തു േവവിെച്ചടുക്കുന്നത് . മഴക്കാലങ്ങളിൽ അവർ
അപ്പം മഴുെകാണ്ടു മുറിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു തിന്നാവു�
ന്നവിധം പതംവന്നുകിട്ടുവാൻ ഇരുപത്തിനാലു
മണിക്കുറുേനരം അതു െവള്ളത്തിലിടുന്നു. എെന്റ
സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ ദയ വിചാരിക്കുവിൻ!
നിങ്ങളുെട നാലുഭാഗത്തും കഴിയുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ
വിചാരിച്ചു േനാക്കുവിൻ!

അേദ്ദഹം അതാതുദിക്കിൽ നടപ്പുള്ള ഭാഷ�
കെളല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. ഇതുകാ�
രണം, ആളുകൾെക്കല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമൽ
അത്യന്തം സേന്താഷം േതാന്നി. എല്ലാവേരാടും
അടുത്തു െപരുമാറുവാൻ ഇതേദ്ദഹെത്ത കുറെച്ചാ�
ന്നുമല്ല സഹായിച്ചത് . പുൽേമഞ്ഞ കുടിലുകളും മലം�
പ്രേദശങ്ങളും എല്ലാം അേദ്ദഹത്തിനു വീടുേപാെല�
യാണ് . ഏറ്റവും ആഭാസമായ ഭാഷാൈശലിയിൽ
ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ തത്ത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞുെകാ�
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ടുേക്കണ്ടെതങ്ങെനെയന്ന് അേദ്ദഹത്തിനറിയാം.
എല്ലാ ഭാഷയിലും സംസാരിക്കാമായിരുന്നതുെകാ�
ണ്ട്, എല്ലാവരുെട മനസ്സിലും അേദ്ദഹത്തിനു െച�
ല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു.

എന്നല്ല, പരിഷ്കൃതർക്കും താഴ്ന്നവർഗക്കാർക്കും
അേദ്ദഹം ഒരുതരത്തിലായിരുന്നു. ഒന്നിേനയും
അേദ്ദഹം േവഗത്തിൽ–അതായത് അതിെനസ്സം�
ബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരവും മനസ്സിലാക്കാെത–
കടന്നു കുറ്റെപ്പടുത്തുകയില്ല. അേദ്ദഹം പറയും,
‘െതറ്റുകൾ നടന്നുേപായ വഴി പരീക്ഷിക്കണം.’

ഒരു പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി താൻതെന്ന പറയാ�
റുള്ളതുേപാെല, അേദ്ദഹം ഒരു രാജിെവച്ച പാപി�
യായതുെകാണ്ടു, തേപാനിഷ്ഠയ്ക്ക് കാണാറുള്ള ചീറ്റ�
ലുകെളാന്നും അേദ്ദഹത്തിന്നില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം
ധാരാളം വ്യക്തതേയാടുകൂടിയും, സദ്വൃത്തന്മാരു�
െട ആ ഒരു ഭയങ്കരമായ കണ്ണുരുട്ടലില്ലാെതയും
അേദ്ദഹം പറയാറുള്ള ഒരു തത്ത്വസിദ്ധാന്തത്തി�
െന്റ ചുരുക്കം ഇതാണ്:

‘മനുഷ്യന് അവെന്റ േമൽ അവെന്റ േദഹ�
വുമുണ്ട് . അത് അവന്നുള്ള ഭാരവും അവെന്റ പ്ര�
േലാഭനസാധനവുമാണ് . അതിെന അവൻ കൂ�
െട വലിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്നു; അതിെന്റ ആവശ്യ�
ങ്ങൾക്ക് അവൻ വഴങ്ങിെക്കാടുക്കുന്നു. അവന്ന്
അതിെന കാക്കണം; കീഴിൽ നിർത്തണം; ശിക്ഷി�
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ക്കണം; ഒടുവിലെത്ത ൈകയായിമാത്രംം. അവ�
ന്നതിെന അനുസരിക്കണം. ഈ അനുസരണ�
ത്തിൽക്കൂടിയും എെന്തങ്കിലും െതറ്റുണ്ടായിരിക്കാം;
പേക്ഷ, ആ െചയ്യെപ്പടുന്ന െതറ്റുക്ഷമിക്കത്തക്ക�
താണ് . അെതാരു വീഴ്ചതെന്ന; പേക്ഷ ആ വീഴ്ച
കാൽമുട്ടിേന്മലേത്ര–അത് ഈശ്വര വന്ദനത്തിൽ
െചന്നവസാനിക്കാം.

‘ഒരു ഋഷിയാവുക എന്നത് വ്യത്യസ്തതയാണ് ;
ഒരു സത്യവാനാവുകയാണ് നിയമം. െതറ്റു പ്രവർ�
ത്തിക്കുക, അധഃപതിക്കുക, േവണെമങ്കിൽ പാപം
െചയ്യുക; പേക്ഷ, നിങ്ങൾ സത്യവാനായിരിക്ക�
ണം.’

‘കഴിയുന്നതും കുറച്ചു പാപം െചയ്യുക–ഇതാണ് 
മനുഷ്യന്നുള്ള നിയമം. പാപം തെന്ന െചയ്യില്ല
എന്നുള്ളതു േദവന്മാരുെട മേനാരാജ്യമാകുന്നു.
ഭൗതികമായ സകലവും പാപത്തിന്നധീനമാണ് .
പാപം എന്നത് ഒരു േകന്ദ്രാകർഷണമേത്ര.’

ഓേരാരുത്തനും ഉറെക്ക കടന്നു സംസാരിച്ചു
ലഹളയുണ്ടാക്കുകയും േവഗത്തിൽ ശുണ്ഠിെയടുത്തു
കലശൽകൂട്ടുകയും െചയ്യുന്നതുകണ്ടാൽ, ‘േഹാ!
േഹാ!’ അേദ്ദഹം ഒരു പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി പറയും;
’േനാക്കുേമ്പാൾ, ഇതാണ് േലാകം മുഴുവനും പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അപരാധം. ഇവെയല്ലാം
േപടിച്ചു ഭ്രാന്തുപിടിച്ചുേപായ ഓേരാ കള്ളനാട്യങ്ങ�
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ളാണ് ; വലിയ ബദ്ധപ്പാേടാടുകൂടി എേന്താ ചിലതു
പറഞ്ഞു േനാക്കിെക്കാണ്ട് അവ കടന്നു രക്ഷെപ്പ�
ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.’

മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ എല്ലാ ചുമതലയും
തങ്ങിനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലും സാധുക്കളിലും അേദ്ദ�
ഹം ക്ഷമാശീലനാണ് . അേദ്ദഹം ഒരിക്കൽ പറ�
ഞ്ഞും: ‘സ്ത്രീകളുേടയും കുട്ടികളുേടയും ശക്തിയില്ലാ�
ത്തവരുേടയും ദരിദ്രരുേടയും അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാ�
ത്തവരുേടയും െതറ്റുകൾ വാസ്തവത്തിൽ, ഭർത്താ�
ക്കന്മാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും എജമാനന്മാർക്കും
ശക്തന്മാർക്കും ധനവാന്മാർക്കും അറിവുള്ളവർക്കു�
മുള്ള െതറ്റുകളാണ് .’

പിേന്നയും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: ‘അറിവില്ലാത്ത�
വെര കഴിയുേന്നടേത്താളം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പി�
ക്കുക: പ്രതിഫലമില്ലാെത പഠിപ്പിച്ചുെകാടുക്കാത്ത�
തു സമുദായത്തിെന്റ പക്കൽ െതറ്റാണ് . അതുണ്ടാ�
ക്കിെവക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിന് അതുതെന്നയാണ് 
ഉത്തരവാദി. ജീവാത്മാവു തികച്ചും നിഴലുകളാൽ
നിറയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് അതു പാപം
െചയ്തുേപാകുന്നു. പാപം െചയ്തവനല്ല െതറ്റുകാരൻ;
ആ നിഴലുണ്ടാക്കിയവനാണ് .’

അതാതു സംഗതികെള പരീക്ഷണം െചയ്തു
തീർച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിൽ അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു സവി�
േശഷസമ്പ്രദായം ഉള്ളതായിക്കാണാം; അേദ്ദഹം
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അതു േവദപുസ്തകത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കിയത�
േല്ല എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു.

െതളിവുകെളല്ലാം േശഖരിച്ചുകഴിഞ്ഞു വിചാര�
ണയ്ക്കു വരാനടുത്ത ഒരു ക്രിമിനൽേക്കസ്സിെനപ്പറ്റി
ഒരു ദിവസം പട്ടണത്തിെല ഒരിരിപ്പുമുറിയിൽെവ�
ച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് അേദ്ദഹം േകട്ടു. ഒരു ഗതി�
െകട്ട മനുഷ്യൻ, കഴിഞ്ഞുകൂടുവാൻ ഒരു മാർഗവുമി�
െല്ലന്നായേപ്പാൾ, ഒരു സ്ത്രീയുെട േമലും അവളിൽ
അയാൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുെട േമലുമുള്ള
േപ്രമം കാരണം, കള്ളനാണ്യമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമി�
ച്ചു. അക്കാലത്തും കള്ളനാണ്യമുണ്ടാക്കിയാലെത്ത
ശിക്ഷ മരണമായിരുന്നു. അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ
ഒന്നാമെത്ത നാണ്യം െചലവാക്കാൻ േനാക്കുേന്ന�
ടത്തുെവച്ച് ആ സ്ത്രീെയ െപാല്ലീസ്സുകാർ പിടികൂടി,
അവൾ പിടിക്കെപ്പട്ടു. എന്നാൽ യാെതാരു െതളി�
വും അവളിൽനിന്നുണ്ടായില്ല. അവൾക്കു മാത്രേമ
അവളുെട കാമുകെന കുറ്റെപ്പടുത്താൻ സാധിക്കൂ.
അവളുെട സമ്മതംെകാണ്ടു മാത്രേമ; അയാൾ െകാ�
ല്ലെപ്പടുകയുള്ളൂ. അവൾ അതു െചയ്തില്ല; െപാല്ലീസ്സു�
കാർ നിർബന്ധിച്ചു. എന്തായിട്ടും അവൾ ഇെല്ലന്നു
ശാഠ്യംപിടിച്ചുനിന്നു. അേപ്പാൾ ഗവൺെമന്റുവക്കീ�
ലിന് ഒരു സൂത്രം േതാന്നി. ആ കാമുകൻ അവളു�
െട േനേര എേന്താ വിശ്വാസപാതകം പ്രവർത്തി�
ച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന് അയാൾ ഒരു കഥ െകട്ടിയുണ്ടാക്കി.
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അങ്ങെന ഉപായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത ചില
എഴുത്തുകളുെട കഷ്ണം കാണിച്ചുെകാടുത്ത് , അവൾ�
ക്ക് ഒെരതിരാളിയുെണ്ടന്നും ആ കാമുകൻ അവെള
വഞ്ചിക്കുകയാണ് അേതവെര െചയ്തിരുന്നെതന്നും
ആ സ്ത്രീെയ അയാൾ ഒരുവിധം േബാധെപ്പടുത്തി.
ഉടെന സാപത്ന്യംെകാണ്ടു ശുണ്ഠിെയടുത്ത് അവൾ
തെന്റ കാമുകെന കുറ്റെപ്പടുത്തി: വാസ്തവെമല്ലാം
പുറത്താക്കി; സകലവും െതളിയിച്ചു െകാടുത്തു.

ആ മനുഷ്യൻ കുടുങ്ങി. അയാളുേടയും അയാ�
ളുെട കൂട്ടുകാരിയുേടയും കാര്യം താമസിയാെത
വിചാരണയ്ക്കു വരും. അവിെട കൂടിയിട്ടുള്ളവർ ഈ
കഥ പറയുകയായിരുന്നു. ഓേരാരുത്തനും ആ
വക്കീലിെന്റ സാമർഥ്യം അഭിനന്ദിച്ചു. സപത്നീ
മത്സരം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത് , അതുെകാണ്ടുണ്ടായ
േദഷ്യത്തിൽ വാസ്തവം പുറത്തു വരുത്തി, നീതിന്യാ�
യെത്ത അയാൾ രക്ഷിച്ചു. െമത്രാൻ ഈ സംസാ�
രെമല്ലാം മിണ്ടാതിരുന്നു േകട്ടു. അവർ അവസാനി�
പ്പിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു, ‘എവിെടയാണ് 
അയാേളയും ആ സ്ത്രീേയയും വിചാരണെചയ്യുന്നത് ?’

‘െസഷ്യൻേകാടതിയിൽ.’
അേദ്ദഹം തുടർന്നു പറഞ്ഞു: ‘ആെട്ട; ആ ഗവർ�

െമണ്ടുവക്കീലിെനേയാ, എവിെട വിചാരണെച�
യ്യും?’
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ഡി.യിൽ ഒരു വ്യസനകരമായ സംഭവം നട�
ന്നു. ഒരുത്തെന െകാലപാതകക്കുറ്റത്തിനു മര�
ണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചു. അയാൾ ഒരു സാധുവാണ് ;
ശരിക്കു പഠിപ്പുള്ളവനല്ല, തീെര പഠിപ്പില്ലാത്തവനുമ�
ല്ല; ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ േകാമാളിേവഷം െകട്ടുകയും,
ഓേരാ ചില്ലറപ്പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വില്ക്കുകയുമാണ് 
പ്രവൃത്തി. അയാളുെട േകസ്സുവിചാരണ രാജ്യെത്ത�
ല്ലാം വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി. ആ മനുഷ്യൻ മര�
ണശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണ്ട ദിവസം ൈവകുേന്നരം
ജയിലിെല പതിവു മതപ്രേബാധകൻ ദീനത്തിലാ�
യി. ആ കുറ്റക്കാരെന തുക്കിെക്കാല്ലുന്നതിനു മുൻപ് 
അയാൾക്കു േവണ്ട ഉപേദശം െകാടുക്കാൻ ഒരു
മതാചാര്യൻ േവണം.

സഭാേബാധകേനാടാവശ്യെപ്പട്ടു. അയാൾ
െചല്ലാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞ�
യച്ചു എന്നു േതാന്നുന്നു; ‘എെന്റ പ്രവൃത്തി അതല്ല.
ആ രസമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ എനിെക്കാന്നും
െചയ്യാനില്ല. ആ േകാമാളിേവഷക്കാരെന എനി�
ക്കു കാേണണ്ടതില്ല; എനിക്കും നല്ല സുഖമില്ല;
എന്നല്ല, അെതെന്റ പ്രവൃത്തിയല്ല.’ ഈ വിവരം
െമത്രാന്നറിവു െകാടുത്തു. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: സഭാ�
േബാധകനവർകൾ പറയുന്നതു ശരിയാണ് ; അത് 
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രവൃത്തിയല്ല; എെന്റ പ്രവൃത്തിയാ�
ണ് .
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ഉടെന അേദ്ദഹം ജയിലിേലക്കു േപായി; ആ
‘േകാമാളിേവഷക്കാരൻ’ ഇരിക്കുന്ന തുറുങ്കിേലക്കു
കടന്നു; അയാെള വിളിച്ചു; അയാളുെട ൈക പിടി�
ച്ചു; അയാേളാടു സംസാരിച്ചു. അന്നെത്ത ദിവസം
മുഴുവനും, ഊണും ഉറക്കവും മറന്നു് ആ ശിക്ഷിക്ക�
െപ്പട്ടവെന്റ ആത്മാവിനുേവണ്ടി ഈശ്വരേനാടു
പ്രാർഥിച്ചുെകാണ്ടും, അേദ്ദഹം അവിെട ഇരുന്നു.
ഏറ്റവും വിലെപ്പട്ടവയും അതിനാൽ എളുപ്പത്തിൽ
മനസ്സിലാക്കാവുന്നവയുമായ തത്ത്വങ്ങൾ അേദ്ദ�
ഹം അയാൾക്കു പറഞ്ഞുെകാടുത്തു. അേദ്ദഹം ആ
മനുഷ്യെന്റ അച്ഛനും സേഹാദരനും സുഹൃത്തുമായി;
അനുഗ്രഹിക്കാൻ േവണ്ടി മാത്രം െമത്രാനുമായി.
അേദ്ദഹം അയാെള സകലവും പഠിപ്പിച്ചു; അയാ�
െള ൈധര്യെപ്പടുത്തുകയും സമാധാനിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു, അയാൾ നിരാശതെകാണ്ടു മരണത്തിെന്റ
വേക്കാളം എത്തിയിരുന്നു. മരണം എന്നത് അത്യ�
ഗാധമായ ഒരന്ധകാരകുണ്ഡമായി അയാൾക്കു
േതാന്നി. അതിെന്റ ദുഃഖകരമായ വക്കത്തു വിറച്ചു�
െകാണ്ടു െചന്നുനിന്നേപ്പാൾ അയാൾ ഭയെപ്പട്ടു
പിൻവാങ്ങി. അതിെന തീെര അവഗണിക്കാതിരി�
ക്കാൻ േവണ്ടിടേത്താളം അറിവില്ലായ്മ അയാൾക്കി�
ല്ല. അയാൾക്കുണ്ടായ മരണ ശിക്ഷാവിധി–അത് 
അയാൾക്കു സഹിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു–നാം ജീവി�
തെമന്നു വിളിക്കുന്ന ആ എേന്താ ചിലതുെകാണ്ടുള്ള
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ചുമരിേന്മൽ അവിടവിെട ചില തുളകൾ തുളച്ചു. ആ
അപകടം പിടിച്ച പഴുതുകളിലൂേട അയാൾ പരേലാ�
കേത്തക്കു ഇടവിടാെത സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി; െവറും
ഇരുട്ടുമാത്രേമ കണ്ടുള്ളു. െമത്രാൻ അയാൾക്കു െവ�
ളിച്ചം കാണിച്ചുെകാടുത്തു.

പിേറ്റ ദിവസം ആളുകൾ ആ ഭാഗ്യംെകട്ട മനു�
ഷ്യെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാവാൻ വന്നേപ്പാഴും െമ�
ത്രാൻ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം അയാെള
പിൻതുടർന്നു; ചങ്ങലെകാണ്ടു െകട്ടെപ്പട്ട ആ തട�
വുപുള്ളിേയാടു െതാട്ടടുത്തു, തെന്റ നിലയങ്കിേയാടും
ചുമലിൽ സ്ഥാനചിഹ്നമായ കുരിേശാടുംകൂടി അേദ്ദ�
ഹം അവിെടയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ കാണെപ്പട്ടു.

അേദ്ദഹവും ആ െകാലപാതകിയുെട കൂെട
കട്ടവണ്ടി കയറി; അവർ രണ്ടു േപരും ഒരുമിച്ചു
ശിരേച്ഛദനയന്ത്രത്തിൽ കയറി. തേല ദിവസം
അത്രയും മുഖം കരിഞ്ഞും ഉശിരുെകട്ടുമിരുന്ന ആ
പാവം അന്നു കാഴ്ചയിൽ സുപ്രസന്നനായിരുന്നു.
തെന്റ ആത്മാവിന്നു മാപ്പുകിട്ടി എന്ന് അയാൾക്കു
േബാധം വന്നു. അയാൾ എല്ലാ ആശകളും ഈശ്വര�
നിൽ സമർപ്പിച്ചു. െമത്രാൻ അയാെള ആലിംഗനം
െചയ്തു; പിൻകഴുത്തിൽ കത്തി വീഴുന്ന സമയത്ത് 
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: ‘മനുഷ്യൻ െകാല്ലുന്ന�
താെരേയാ അവെന ഈശ്വരൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നു; സ്വ�
ന്തം സേഹാദരന്മാർ ആെര ഉേപക്ഷിക്കുന്നുേവാ,
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അവൻ ഒരിക്കൽക്കൂടി തെന്റ അച്ഛെന കാണുന്നു.
ഈശ്വരെന ധ്യാനിക്കുക; നിന്തിരുവടിെയ വിശ്വ�
സിക്കുക; ജീവിതത്തിൽ പ്രേവശിക്കുക; അച്ഛൻ
അവിെടയുണ്ട് .’ അേദ്ദഹം ആ വധസ്ഥലത്തുനിന്നു
താെഴ ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ, കാണുന്നവർ ചൂളിെക്കാ�
ണ്ടു വഴി മാറത്തക്കവിധം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്ത് 
എേന്താ ഒരു ഭാവേഭദമുണ്ടായിരുന്നു. അതിലുള്ള
നിറക്കുറേവാ അേതാ പ്രശാന്തതേയാ ഏതാണധി�
കം ബഹുമാനിേക്കണ്ടെതന്ന് അവർക്കു നിശ്ചയമി�
ല്ലാതായി. ഒരു പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി എെന്റ അരമന
എന്നു വിളിക്കാറുള്ള ആ െചറുവീട്ടിൽ മടങ്ങിെയ�
ത്തി, അേദ്ദഹം സേഹാദരിേയാടു പറഞ്ഞു: ഞാൻ
ഇന്നു െമത്രാെന്റ കർമം നടത്തി.

ഏറ്റവും ൈവശിഷ്ട്യമുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കു�
വാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമായിട്ടുള്ളത് ; െമത്രാെന്റ
ഈ പ്രവൃത്തിെയപ്പറ്റി സംസാരിക്കുേമ്പാൾ, ‘ഇെത�
ല്ലാം നാട്യമാണ്  ’ എന്നഭിപ്രായെപ്പടുവാൻ ചില
പരിഷ്കാരികളുണ്ടായി.

ഏതായാലും ഈ ഒരഭിപ്രായം പട്ടണത്തി�
െല ഇരിപ്പുമുറികളിൽമാത്രം കിടന്നു തിരിഞ്ഞേത
ഉള്ളു. ൈദവികങ്ങളായ കർമങ്ങളിൽ യാെതാരു
തമാശയും കാണാറില്ലാത്ത െപാതുജനങ്ങൾക്ക് 
അതുള്ളിൽെക്കാള്ളുകയും അവർ അേദ്ദഹെത്ത
വാസ്തവമായി ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്തു.
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െമത്രാനാെണങ്കിൽ, ആ ശിരേച്ഛദനയന്ത്രം
കണ്ടതു മനസ്സിൽ വല്ലാെതതട്ടി; ആ വ്രണം അേദ്ദ�
ഹത്തിന് ആശ്വാസെപ്പട്ടുകിട്ടുവാൻ വളെരക്കാലം
കഴിേയണ്ടിവന്നു.

വാസ്തവത്തിൽ, അതാതു ഭാഗങ്ങെളല്ലാം എടു�
ത്തു ഘടിപ്പിച്ചു ശരിയാക്കിയ ഒരു ശിരേച്ഛദനയന്ത്ര�
ത്തിൽ, തികച്ചും തല ചുറ്റിക്കുന്ന എേന്താ ഒന്നുണ്ട് .
സ്വന്തം കണ്ണുെകാണ്ട് അങ്ങെനെയാരു സാധനം
കാണുന്നതുവെര, മരണ ശിക്ഷെയ ഒരുവിധം തു�
ച്ഛമായി കരുതുന്നവരുണ്ടാവാം; േവണെമേന്നാ
േവെണ്ടേന്നാവിധി കൽപിക്കുവാൻ സംശയിക്കുന്ന
ആളും ഉണ്ടാേയക്കും. പേക്ഷ, അെതാരാൾ കെണ്ട�
ത്തിേപ്പായാൽ അേപ്പാഴെത്ത േക്ഷാഭം ചില്ലറയല്ല;
രണ്ടിെലാന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തുവാൻ–അത് േവണ്ട�
താെണേന്നാ േവണ്ടാത്തതാെണേന്നാ തീർച്ചെപ്പടു�
ത്തുവാൻ–അയാൾ മയിസ്തെറ5േപ്പാെല നിർബദ്ധ�
നായിേപ്പാകുന്നു. ചിലർ അതിെന െകാണ്ടാടുന്നു,
മറ്റുള്ളവർ ബിക്കാറിയെയേപ്പാെല അതിെന ശപി�
ക്കുന്നു. ശിരേച്ഛദനയന്ത്രം ശിക്ഷാനിയമത്തിെന്റ
ഉറച്ച കട്ടിയാണ് . അതിെന പ്രതിക്രിയ എന്നു പറ�
5 ഇേദ്ദഹം ഫ്രാൻസിെല പ്രസിദ്ധനായ ഒെരഴുത്തുകാരനും

തത്ത്വജ്ഞാനിയുമാണു്. രാജ്യഭരണപരിവർത്തനങ്ങളിൽ
ഇേദ്ദഹം രാജകക്ഷിയിലായിരുന്നു. ആ കക്ഷിക്കാർക്കനുകൂ�
ലമായി പല പുസ്തകവും എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.
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യുന്നു. നിഷ്പക്ഷമായ നില അതിന്നില്ല; അതു നി�
ങ്ങേളയും നിഷ്പക്ഷമായി നില്ക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല.
അതു കാണുന്ന മനുഷ്യന്ന് അത്രേമൽ അപൂർവ�
വും അസാധാരണവുമായ ഒരു വിറ വന്നുേപാകുന്നു.
ഈ തല െചത്തുന്ന കത്തിയുെട ചുറ്റുമായി എല്ലാ
സാമുദായികസംശയങ്ങളും തങ്ങളുെട േചാദ്യചി�
ഹ്നെത്ത കുഴിച്ചുനാട്ടുന്നു. തൂക്കുമരം ഒരു ഭൂതമാണ് .
തൂക്കുമരം ഒരുകഷ്ണം ആശാരിപ്പണിയല്ല; തൂക്കുമരം
ഒരു യന്ത്രമല്ല; മരംെകാണ്ടും ഇരിമ്പുെകാണ്ടും ചങ്ങ�
ലെകാണ്ടും െകട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു ൈചതന്യമറ്റ
യന്ത്രക്കഷ്ണമല്ല തൂക്കുമരം.

അെതാരു ജീവനുള്ള സത്ത്വമാെണന്നു
േതാന്നുന്നു–എന്താണ് അതിെന്റ നീരസമായ പ്ര�
വൃത്തി എെന്നനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ; ആ ആശാരി
പണിക്കഷ്ണം േനാക്കിക്കാണുന്നുെണ്ടന്ന് –അേത,
ആ യന്ത്രം േകൾക്കുന്നുെണ്ടന്ന് –ആ സൂത്രപ്പണി
കാര്യങ്ങെള മനസ്സിലാക്കുന്നുെണ്ടന്ന് –ആ മരക്ക�
ഷ്ണത്തിന്ന് , ആ ഇരുമ്പിൻതുണ്ടത്തിന്ന് . ആ ചങ്ങ�
ലക്കൂട്ടത്തിന്ന് ബുദ്ധിയുെണ്ടന്ന് –േവണെമങ്കിൽ
പറയാം. അതിെന്റ സന്നിധാനം ആത്മാവിനുണ്ടാ�
ക്കിത്തീർക്കുന്ന ഭയങ്കരമായ മേനാരാജ്യത്തിൽ
തൂക്കുമരം ഒരു േഘാരേവഷമായി കാണെപ്പടുന്നു;
അവിെട നടക്കുന്ന സംഗതികളിൽ അതു പങ്കുെകാ�
ള്ളുന്നേപാെല േതാന്നും; മരണശിക്ഷ നടത്തുന്ന�
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വെന്റ കൂട്ടുകാരനാണ് തുക്കുമരം; അതു വിഴുങ്ങുന്നു,
അതു മാംസം കടിച്ചു തിന്നുന്നു. അതു രക്തം വാ�
റ്റിക്കുടിക്കുന്നു. വിധികർത്താവും ആശാരിയുംകൂടി
െകട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു രാക്ഷസനാണ് തൂക്കുമരം–
അേതൽപിച്ചുവിട്ട ദുർമൃതികൾ മുഴുവനുംെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര ൈചതന്യേത്താടുകൂടി ഉയിർ�
െക്കാള്ളുന്നതുേപാലുള്ള ഒരു േപ്രതരൂപം.

അതിനാൽ അതു കണ്ടതുെകാണ്ടുള്ള േക്ഷാഭം
കഠിനവും ഭയങ്കരവുമായിരുന്നു; മരണശിക്ഷ നട�
ന്നതിെന്റ പിേറ്റ ദിവസവും തുടർന്നു കുേറ അധിക
ദിവസേത്താളവും െമത്രാൻ ഒരു മൃതശരീരംേപാ�
െല കാണെപ്പട്ടു. ശവസംസ്കാരാവസരത്തിെല ആ
ഏതാണ്ടു കലശലായ ശാന്തത മാറി; സാമുദായി�
കമായ നീതിന്യായത്തിെന്റ േപ്രതം അേദ്ദഹെത്ത
കഷ്ടെപ്പടുത്തി. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും കഴിഞ്ഞു,
സംതൃപ്തിമയമായ പ്രസന്നതേയാടുകുടി മടങ്ങിവ�
രാറുള്ള അേദ്ദഹം, തെന്നത്തെന്ന അധിേക്ഷപിക്കു�
ന്നതുേപാെല േതാന്നെപ്പട്ടു. ചിലേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
തേന്നാടുതെന്ന സംസാരിക്കും; ദുഃഖമയങ്ങളായ
ആത്മഗതങ്ങെള അേദ്ദഹം താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ വി�
ക്കിവിക്കിപ്പറയും. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരി ഒരു
ദിവസം ൈവകുേന്നരം േകട്ടതും ഓർമെവച്ചുതുമായ
അതിെല ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് : ‘അത് അത്രയും
ൈപശാചികമായ ഒന്നാെണന്നു ഞാൻ വിചാരി�
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ച്ചില്ല. മാനുഷികനിയമങ്ങെള കാണാതാകത്ത�
ക്കവിധം ൈദവികനിയമത്തിൽ മുങ്ങിേപ്പാകുന്നത് 
െതറ്റാണ് . മരണം ഈശ്വരനു മാത്രം അവകാശ�
െപ്പട്ടതാകുന്നു. ആ അജ്ഞാതമായ സാധനത്തിൽ
മനുഷ്യർ എന്തധികാരത്തിേന്മൽ െചന്നു ൈകെവ�
ക്കുന്നു?’

കാലക്രമംെകാണ്ട് ഈ ധാരണകൾക്കു ശക്തി
കുറഞ്ഞു; ഒരു സമയം അവ േപാേയ്പാകതെന്ന െച�
യ്തു; ഏതായാലും അതിൽപ്പിെന്ന വധസ്ഥലങ്ങളിലൂ�
െട േപാവാതിരിക്കാൻ െമത്രാൻ കരുതുന്നതായി
കാണെപ്പട്ടു.

ദീനത്തിൽ കിടക്കുന്നവരുേടയും മരിക്കാനടു�
ത്തവരുേടയും അടുക്കേലക്ക് ഏതർദ്ധരാത്രിക്കാ�
യാലും െമത്രാെന വിളിക്കാം. തെന്റ ഏറ്റവും മുഖ്യ�
മായ ചുമതലയും തനിക്കുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ
പ്രവൃത്തിയും അവിെടയാെണന്നുള്ള വാസ്തവം
അേദ്ദഹം വിസ്മരിച്ചില്ല. ൈവധവ്യം വന്നും അഗാ�
ധതയിൽെപ്പട്ടുമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത
വിളിേക്കണ്ട; സ്വന്തം മനസ്സാേല അേദ്ദഹം അവി�
െട െചല്ലും. േപ്രമഭാജനമായ ഭാര്യ മരിച്ചുേപായ
ഗൃഹസ്ഥേന്റയും കുട്ടി കഴിഞ്ഞു കരയുന്ന അമ്മയുേട�
യും അരിെക എത്ര േനരെമങ്കിലും ഒരക്ഷരംേപാലും
മിണ്ടാതിരിേക്കണ്ടെതങ്ങെനെയന്ന് അേദ്ദഹത്തി�
നറിയാം. അങ്ങെന സംസാരിക്കാതിരിേക്കണ്ടത് 
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എേപ്പാൾ എന്നറിയാവുന്നതുേപാെല, സംസാരി�
േക്കണ്ടെതേപ്പാൾ എന്നും അേദ്ദഹത്തിനറിയാം.
ഹാ! സമാധാനെപ്പടുത്തുന്നതിൽ എന്തു സമർഥൻ!
വിസ്മൃതിെകാണ്ടു ദുഃഖെത്ത മറയ്ക്കുവാനല്ല അേദ്ദഹം
േനാക്കാറ് ; അതിെന പ്രത്യാശെകാണ്ടു വലുതാ�
ക്കി ഗൗരവെപ്പടുത്താനായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശ്രമം. അേദ്ദഹം പറയുന്നു; ‘മരിച്ചവെരപ്പറ്റി വിചാരി�
ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തണം. നശിച്ചുേപാ�
കുന്ന ഭാഗെത്തക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കരുത് . ഇടവിടാെത
സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുക. മരിച്ചുേപായ േപ്രമഭാജനങ്ങൾ�
ക്കുള്ള ശാശ്വതമായ േതജസ്സിെന സ്വർഗത്തിെന്റ
അന്തർഭാഗത്തു നിങ്ങൾ കെണ്ടത്തും’ വിശ്വാസം ഗു�
ണകരമാെണന്ന് അേദ്ദഹത്തിന്നറിയാം. അേദ്ദഹം
സുഖപരിത്യാഗിെയ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു നിരാശയിൽ�
െപ്പട്ട മനുഷ്യെന സമാധാനിപ്പിച്ചാശ്വസിപ്പിക്കു�
വാൻ േനാക്കും; ആകാശേത്തക്കു സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കു�
ന്ന ദുഃഖെത്ത കാണിച്ചുെകാടുത്തു ശവക്കല്ലറയിേല�
ക്കു താഴ്ന്നു സുക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്ന ദുഃഖെത്ത മാറ്റാൻ
ശ്രമിക്കും.
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തെന്റനിലയങ്കി വളെരക്കാലേത്തക്കു
നിലനിർത്തുന്നത്

െപാതുജീവിതംേപാെലത്തെന്ന, െമാസ്യു മിറിേയ�
ലിെന്റ ഗൃഹജീവിതം നല്ല വിചാരങ്ങെളെക്കാണ്ട് 
നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഡി.യിെല െമത്രാൻ സ്വമനസ്സാേല
അനുഭവിച്ചുവന്നിരുന്ന ദാരിദ്ര്യം, അടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു
േനാക്കാൻകഴിഞ്ഞ ഏെതാരാൾക്കും വിശിഷ്ടവും
കൗതുകകരവുമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് .

എല്ലാ വയസ്സന്മാേരയുംേപാെല, മിക്ക തത്ത്വ�
ജ്ഞാനികേളയും മട്ടിൽ, അേദ്ദഹം കുറച്ചുമാത്രേമ
ഉറങ്ങാറുള്ളൂ. ആ സ്വല്പനിദ്ര നല്ല ശക്തിയുള്ളതായി�
രുന്നു. രാവിെല ഒരു മണിക്കൂർ േനരം ധ്യാനിക്കും;
എന്നിട്ടു പള്ളിയിൽെവേച്ചാ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ�
െവേച്ചാ ഈശ്വരവന്ദനം െചയ്യും. വന്ദനം കഴി�
ഞ്ഞാൽ, സ്വന്തം പശുക്കളുെട പാലിൽ മുക്കിയ
േഗാതമ്പപ്പംെകാണ്ടുള്ള പ്രാതലായി. അതിനുേശ�
ഷം അേദ്ദഹം പ്രവൃത്തിയാരംഭിക്കും.
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ഒരു െമത്രാൻ എേപ്പാഴും പണിത്തിരക്കു�
ള്ള ആളാണ് , പള്ളി സ്വത്തുവക കാര്യക്കാർ
ദിവസംപ്രതി അേദ്ദഹെത്ത കാണാൻ വരും–
സാധാരണമായി മതപ്രേബാധക മുഖ്യനും
അയാൾതെന്നയാവും, പ്രാേയണ എല്ലാ ദിവസ�
ങ്ങളിലും ഉപേബാധകാധിപന്മാേരയും അേദ്ദഹ�
ത്തിനു കാണാനുണ്ടാവും. സഭകെള ശാസിക്കണം;
അധികാരങ്ങൾ െകാടുക്കണം; മതസംബന്ധി�
യായ ഒരു വലിയ വായനശാല മുഴുവനും– േസ്താ�
ത്രപുസ്തകങ്ങൾ, േചാേദ്യാത്തരങ്ങൾ മുതലായവ–
പരിേശാധിക്കണം; കല്പനകൾ എഴുതണം; മതപ്ര�
സംഗങ്ങൾ അനുവദിക്കണം; േബാധകാധിപന്മാ�
േരയും നഗരപ്രമാണികേളയും കൂട്ടിേയാജിപ്പിക്ക�
ണം; പള്ളിെയസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകളും
രാജ്യഭരണെത്തസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള കത്തിടപാടുക�
ളും നടത്തണം–ഒരു ഭാഗത്തു രാജ്യഭരണം; മേറ്റ
ഭാഗത്തു പൗേരാഹിത്യം; അസംഖ്യം നുള്ളുനുറുങ്ങു�
കാര്യങ്ങൾ പുറെമ.

ഈ പറഞ്ഞ പതിനായിരം പണികളും ഉേദ്യാ�
ഗസംബന്ധികളായ പ്രവൃത്തികളും ഈശ്വരവന്ദ�
നങ്ങളും കഴിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന സമയെത്ത അേദ്ദഹം
കഷ്ടെപ്പടുന്നവർക്കും േരാഗത്തിൽക്കിടക്കുന്നവർ�
ക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിൽെപ്പട്ടവർക്കുമായി ഒന്നാമതു
വിനിേയാഗിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിൽെപ്പട്ടവർക്കും േരാഗ�
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ത്തിൽക്കിടക്കുന്നവർക്കും കഷ്ടെപ്പടുന്നവർക്കുമായി
ആവിധം ഉപേയാഗിച്ചതിെന്റ ബാക്കിസമയെത്ത
അേദ്ദഹം സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾക്കു നീക്കിെവക്കും;
ചിലേപ്പാൾ േതാട്ടത്തിൽ കിളയ്ക്കും; പിേന്നയും എഴു�
തുകേയാ വായിക്കുകേയാ െചയ്യും. ഈ രണ്ടിനും
ഒരു േപേര അേദ്ദഹം പറയു. രണ്ടിേനയും ‘കൃഷി’
എന്നു വിളിക്കും; അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘മനസ്സ് 
ഒരു േതാട്ടമാണ് .’

ഉച്ചേയാടുകൂടി, െതളിവുള്ള ദിവസമാെണങ്കിൽ,
അേദ്ദഹം പുറേത്തക്കിറങ്ങും; പട്ടണത്തിേലാ നാട്ടു�
പുറേത്താ ഒന്നു ലാത്തും; ആ വഴിക്കു പേല െചറുകു�
ടിലുകളിലും കയറിയിറങ്ങും. കൂെട മറ്റാരുമില്ലാെത,
തനിക്കുള്ള മേനാരാജ്യങ്ങളിൽ മുങ്ങി, കീേഴ്പാട്ട് 
േനാക്കി, തെന്റ നീളമുള്ള വടി കുത്തിെക്കാണ്ടു,
തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള പട്ടുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയതും നല്ല
ചൂടുള്ളതുമായ തെന്റ നിലയങ്കിേയാടുകൂടി, പരുത്ത
ബൂട്ടുസ്സുകളുെട ഉള്ളിൽ തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള കീഴ്ക്കാ�
ലുറകളും ഇട്ടു. മൂന്നു മൂലയിലും െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള
മൂന്നു െപാടിപ്പുകൾ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പരന്ന
െതാപ്പി തലയിൽെവച്ച് , അേദ്ദഹം പലേപ്പാഴും
ലാത്തുന്നതു കാണാം.

അേദ്ദഹം െചല്ലുേന്നടെത്തല്ലാം ഒരു നല്ല ഉത്സ�
വമാണ് . അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാന്നിധ്യത്തിൽ സുഖ�
പ്രദവും പ്രകാശമാനവുമായ എേന്താ ഒന്നുെണ്ടന്നു
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പറയണം. ആദിത്യെന്റ വരവിെലന്നേപാെല, െമ�
ത്രാെന്റ വരവിൽ കുട്ടികളും വയസ്സന്മാരും ഉമ്മറ�
െത്ത ഒതുക്കുകളിേലക്കു െചല്ലും. അേദ്ദഹം അവർ�
െക്കല്ലാം ആശീർവാദം െകാടുക്കും; അവർ അേദ്ദ�
ഹേത്തയും ആശീർവദിക്കും. എെന്തങ്കിലും ആവ�
ശ്യമുള്ള ഒരാെളക്കണ്ടാൽ, അയാൾക്കു െമത്രാെന്റ
വാസസ്ഥലം അവർ കാട്ടിെക്കാടുക്കും.

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അേദ്ദഹം നില്ക്കും; െചറിയ ആൺ�
കുട്ടികേളയും െപൺകുട്ടികേളയും വിളിച്ചു സംസാ�
രിക്കും! അമ്മമാേരാെടാപ്പം പുഞ്ചിരിയിടും. പണം
ൈകയിലുേള്ളടേത്താളം േനരം പാവങ്ങളുെട വീ�
ട്ടിൽ കയറിെച്ചല്ലും. ഒട്ടും ബാക്കിയിെല്ലന്നായാൽ
അേദ്ദഹം പണക്കാെര െചന്നു കാണും.

തെന്റ കുപ്പായം വളെരക്കാലേത്തക്ക് പുതു�
ക്കാെത െവച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടും, അത് ആളുകൾ
േനാക്കിക്കാണുന്നത് തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുെകാ�
ണ്ടും, തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള നിലയങ്കിെയടുത്തു േമ�
ലിടാെത അേദ്ദഹം ഒരിക്കലും പട്ടണത്തിേലക്കിറ�
ങ്ങാറില്ല. േവനൽക്കാലങ്ങളിൽ അതേദ്ദഹെത്ത
സാമാന്യം അസൗകര്യെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.

മടങ്ങിവന്നാൽ മുത്താഴമായി. മുത്താഴത്തിെന്റ
വട്ടവും പ്രാതൽ േപാെലത്തെന്നയായിരുന്നു.

ൈവകുേന്നരം എട്ടര മണിക്ക് അേദ്ദഹം േസാ�
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ദരിേയാെടാരുമിച്ച് അത്താഴം കഴിക്കും. മദാം
മഗ്ല്വാർ, പിന്നിൽനിന്നു, പാകംേപാെല അവർ�
ക്കു വിളമ്പിെക്കാടുക്കും. ഈ ഭക്ഷണംേപാെല
അത്ര ചുരുങ്ങിയ പദാർഥങ്ങേളാടുകൂടിയ മെറ്റാ�
ന്നും ഉണ്ടാവാൻ വയ്യാ. െമത്രാെന്റ അതിഥിയായി
വല്ല മതേബാധകന്മാരും വന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ, ആ ഒരു
കാരണം പിടിച്ചു, തടാകത്തിെല സ്വാദുള്ള മത്സ്യ�
േമാ േവട്ടയിൽ കിട്ടിയ പുതിയ മാംസേമാ മദാം
മഗ്ല്വാർ അവിെടയ്ക്കു െവച്ചുവിളമ്പിെക്കാടുക്കും. ഓേരാ
അതിഥിയും നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഓേരാ
ഞായമാണ് ; െമത്രാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും
പറയാറില്ല. അേപ്പാെളാഴിച്ചു മെറ്റല്ലാസമയത്തും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭക്ഷണം, െവള്ളത്തിൽ േവവി�
ച്ച കായ്കനികളും എണ്ണസൂപ്പുമാണ് . അതുെകാണ്ട് 
പട്ടണത്തിൽ ഇങ്ങെന ഒരു വാക്കുണ്ടായിത്തീർ�
ന്നു: ഒരു മതേബാധകെന്റ സുഖഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത
ദിവസങ്ങളിൽ, െമത്രാൻ ഒരു തേപാനിഷ്ഠെന്റ സു�
ഖഭക്ഷണം കഴിക്കും.

അത്താഴം കഴിഞ്ഞതിന്നുേശഷം മദാംവ്വേസ�
ല്ല് ബപ്തിസ്തീേനാടും മദാം മഗ്ല്വാേറാടുംകൂടി ഒരരമ�
ണിക്കുറു േനരം അേദ്ദഹം ഇരുന്നു സംസാരിക്കും;
അതു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മുറിയിേലക്കു േപായി,
ചിലേപ്പാൾ വല്ല തുന്നിെക്കട്ടാത്ത കടലാസ്സുകളി�
േലാ, ചിലേപ്പാൾ വല്ല വലിയ പുസ്തകത്തിേന്റയും
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വക്കുകളിേലാ, കുേറ േനരം എഴുതും. അേദ്ദഹം
എഴുത്തുകാരനും ഏതാണ്ട് പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം മരിക്കുേമ്പാൾ അേഞ്ചാ ആേറാ കെയ്യ�
ഴുത്തുേകാപ്പികൾ സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചിരുന്നു. അവയി�
െലാന്നു േവദപുസ്തകത്തിലുള്ള ഈ വാചകത്തിെന്റ
സവിസ്തരമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് –ആദ്യകാലത്ത് 
ഈശ്വരാത്മാവു സമുദ്രത്തിൽ നീന്തിക്കിടന്നു. ഈ
വരിേയാടുകൂടി അേദ്ദഹം മൂന്നു േവദവാക്യങ്ങെള താ�
രതമ്യെപ്പടുത്തി: ഒന്ന് , അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഈ
കവിതാശകലം–ഈശ്വരെന്റ കാറ്റടിച്ചു; മെറ്റാന്ന് ,
േഫ്ലവിയസ്സ് േജാസീഫസിെന്റ1 ഈ വാചകം-മുക�
ളിനിന്നുള്ള ഒരു കാറ്റു ഭുമിയിേലക്ക് ഇറങ്ങിവന്നു;
ഒടുവിലേത്തതു, കാൽഡിയക്കാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചി�
ട്ടുള്ളവിധം ഓൺകിേലാസ്റ്റിെന്റ2 ഈ ഒരുവരി–
ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ്റ് വന്നു സമുദ്രത്തിെന്റ
മുകളിലൂെട അടിച്ചുേപായി! േവെറ ഒരു പ്രബന്ധ�
ത്തിൽ േതാലേമയിെല െമത്രാനും ഈ പുസ്തകെമ�
ഴുതിയ ആളുെട വലിയമ്മാമനുമായ യുേഗാവിെന്റ
മതഗ്രന്ഥങ്ങെള അേദ്ദഹം പരീക്ഷണം െചയ്തുകാ�
1 ഇേദ്ദഹം സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു യഹൂദഗ്രന്ഥകാരനാണു്.
2 ഇേദ്ദഹം ആരായിരുന്നു എന്നു് തീർച്ചെപ്പട്ടിട്ടില്ല. ചിലരുെട

അഭിപ്രായത്തിൽ ഗ്രീക്കുഭാഷക്കാരായ യഹൂദന്മാരുെട ഉപ�
േയാഗത്തിനു് ൈബബിൾ പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളാൾ
ഇേദ്ദഹമേത്ര.
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ണുന്നു; കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ബർളിക്കുർ എന്ന
കൃത്രിമനാമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട പലതരം
ചില്ലറപുസ്തകങ്ങെളാെക്കയും ആ ഒരു െമത്രാെന്റ
കൃതികളാെണന്ന് അതിൽ അേദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ചിരി�
ക്കുന്നു.

ചിലേപ്പാൾ, വായനയ്ക്കിടയിൽ, പുസ്തകം എന്തു�
തെന്നയായാലും േവണ്ടില്ല, അേദ്ദഹം െപെട്ടന്ന് 
ഒരു ഗാഢമായ മേനാരാജ്യത്തിൽെപ്പടും; അതിൽ�
നിന്ന് അേദ്ദഹം ഉണരുക ആ പുസ്തകത്തിെന്റ ഏടു�
കളിൽത്തെന്ന ചില വരികൾ കുറിപ്പാനായിരിക്കും.
ഈ കുറിപ്പുകളും അവ എഴുതിയ പുസ്തകവുമായി
യാെതാരു സംബന്ധവും േവണെമന്നില്ല. ഇേപ്പാൾ
ഞങ്ങളുെട കണ്ണിനുമുമ്പിൽ അേദ്ദഹം എഴുതിയ
ഒരു കുറിപ്പിരിക്കുന്നുണ്ട് ; അതുള്ള പുസ്തകത്തിെന്റ
േപർ ഇതാണ് – േലാർഡ് േജർെമയനും, െജനറൽ
ക്ലിൻടൻ െജനറതി േകാർൺവില്ലീസ്സ് അേമ്മരി�
ക്കൻ ൈസന്യാധിപന്മാർ എന്നിവരുമായി നടന്ന
കത്തിടപാടുകൾ; േവർെസയിെല പുസ്തകവ്യാപാരി
പ്വാങ്േസാ ആണ് ; പാരീസിെല പുസ്തകവ്യാപാരി
പിേസ്സാ.

ഇതാണ് ആ കുറിപ്പ് :
‘അേഹാ സനാതനസ്വരൂപിൻ!’
‘സഭാപ്രസംഗപുസ്തകം അങ്ങെയ ‘സർവശ�



58 1.1.5. േമാൺസിേന്യർ ബിയാങ് െവന്യു …

ക്തൻ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു; മക്കാബിഗ്രന്ഥങ്ങൾ3

അങ്ങെയ ‘സ്രഷ്ടാവ്  ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു; എഫീഷി�
യൻകാർക്കുള്ള കത്ത് ,4 അങ്ങെയ ‘സ്വാതന്ത്ര്യം’
എന്നു വിളിക്കുന്നു; ബറൂച്ച് 5 അങ്ങെയ ‘അപാ�
രത’എന്നു വിളിക്കുന്നു; േവദസങ്കീർത്തനങ്ങൾ
അങ്ങെയ ‘ജ്ഞാനം’ എന്നും ‘സത്യം’ എന്നും വിളി�
ക്കുന്നു; േജാൺ6 അങ്ങെയ ‘പ്രകാശം’ എന്നു വിളി�
ക്കുന്നു; രാജകഥകൾ അങ്ങെയ ‘നാഥൻ’ എന്നുവി�
ളിക്കുന്നു; പുറപ്പാടു പുസ്തകം അങ്ങെയ ‘വിധി’ എന്നു
വിളിക്കുന്നു; പഴയനിയമത്തിെല മൂന്നാം ഗ്രന്ഥം
അങ്ങെയ ‘വിശുദ്ധി’ എന്നു വിളിക്കുന്നു; ‘എസ്ഡ്രാ�
സ് ഗ്രന്ഥം’7 അങ്ങെയ ‘നീതി’ എന്നു വിളിക്കുന്നു;
പ്രപഞ്ചം അങ്ങെയ ‘ഈശ്വരൻ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു;
മനുഷ്യൻ അങ്ങെയ ‘പിതാവ്  ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു;
3 ഈ ഗ്രന്ഥപരമ്പരയിൽ രെണ്ടണ്ണത്തിേന്ന പ്രാധാന്യമുള്ളൂ.

എല്ലാം ചരിത്ര സംബന്ധികളാണു്. ആദ്യം ഹിബ്രുവിലാ�
ണു് എഴുതെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഇേപ്പാൾ ഗ്രീക്കു ഭാഷയിലുള്ള
തർജ്ജേമ ഉള്ളൂ: ഗ്രന്ഥകാർത്താവു് ഒരു യഹൂദനാണേത്ര.

4 ഏഷ്യാൈമനറിൽ എഫിസസ്സിെല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു
െസയിന്റ് േപാൾ എഴുതിയതായി വിചാരിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു
കത്തു്

5 ഇേദ്ദഹം ഒരു ദിവ്യ പുരുഷെനന്നു കരുതെപ്പടുന്നു. ക്രിസ്ത്വബ്ദ�
ത്തിന് അറുനൂറുെകാല്ലത്തിലധികം മുൻപാണ് ജനനം.

6 ൈബബിളിൽ ഒരു ഭാഗം ഇേദ്ദഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണു്.
7 ക്രിസ്ത്യൻ േവദപുസ്തകത്തിെന്റ കാലത്തുള്ള പുരാണകഥകളു�

െട സംേക്ഷപം.
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എന്നാൽ േസാളമനാകേട്ട8 അങ്ങെയ ‘ദയ’ എന്നു
വിളിക്കുന്നു–ഇതേത്ര അങ്ങയ്ക്കുള്ള എല്ലാ േപരുകളി�
ലും െവച്ച് ഏറ്റവുമധികം ഭംഗിയുള്ള േപർ.’

ൈവകുേന്നരം ഒമ്പതു മണിേയാടുകൂടി രണ്ടു സ്ത്രീ�
കളും കിടപ്പാൻ േപാവും. െമത്രാെന തനിച്ചു താഴ�
െത്ത നിലയിലാക്കി, അവർ മുകളിലുള്ള തങ്ങളുെട
മുറികളിൽ െചന്നു കിടക്കും.

ഡി.യിെല െമത്രാന്നുള്ള വാസസ്ഥലത്തിെന്റ
ഒരു ശരിയായ വിവരണം ഇവിെട െകാടുക്കുന്നത് 
ആവശ്യമാണ് .

8 അെതൻസിെല ഒരു ഋഷിയും സ്മൃതികാരനും.



—1.1.6—
അേദ്ദഹത്തിന്നുേവണ്ടി ആർ വീടു കാത്തു

എന്ന്

ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല, അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാ�
സസ്ഥലത്തിന് ഒരു കീഴ് നിലയും ഒരു മുകൾനില�
യുമാണുള്ളത് ; ചുവട്ടിെല നിലയിൽ മൂന്നു മുറിയും
േമേല നിലയിൽ മൂന്നകങ്ങളും എല്ലാറ്റിനും മുകളിൽ
ഒരു തട്ടിൻപുറവുമുണ്ടു്. വീട്ടിെന്റ പിൻഭാഗത്തു് ഒരു
കാൽ ഏക്കർ വിസ്താരമുള്ള േതാട്ടമാണ് . മുകളി�
ലെത്ത നില ആ രണ്ടു സ്ത്രീകളും, ചുവട്ടിലേത്തതു
െമത്രാനും ഉപേയാഗിച്ചുവന്നു. െതരുവിേലക്കഭിമു�
ഖമായി ഒന്നാമെത്ത മുറി െമത്രാെന്റ ഭക്ഷണസ്ഥ�
ലവും, രണ്ടാമേത്തത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കിടപ്പറയും,
മൂന്നാമേത്തത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈശ്വരവന്ദനസ്ഥ�
ലവുമാണ് . ഈ വന്ദനമുറിയിൽനിന്നു കിടപ്പറയി�
ലൂെടയും ആ കിടപ്പറയിൽ നിന്നു് ഭക്ഷണമുറിയിലൂ�
െടയുമല്ലാെത പുറേത്തക്കു േവെറ മാർഗമില്ല. ആ
മുന്നറകളുേടയും അറ്റത്തു വന്ദനമുറിയിൽ, കട്ടിലുള്ള
ഒരകം േവെറ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു അതിഥികളാെര�
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ങ്കിലും വന്നാൽ അവരുെട ഉപേയാഗത്തിന്നുള്ള�
താണ് . വല്ല സ്വന്തം കാര്യത്തിേനാ വല്ല പള്ളിവക
ആവശ്യങ്ങൾേക്കാ വരുന്ന നാട്ടുപുറെത്ത സഭാ�
േബാധകന്മാർക്ക് ആ സ്ഥലമാണ് െകാടുക്കാറ് .
വീടുമായി പിന്നീട് കൂട്ടിേച്ചർത്തതും, േതാട്ടത്തിേല�
ക്ക് ഉന്തിനില്ക്കുന്നതുമായ ആസ്പത്രിവക മരുന്നുശാല
ഇേപ്പാൾ അടുക്കളയും കലവറയുമായി ഉപേയാ�
ഗിക്കെപ്പട്ടുവരുന്നു. ഇതിനു പുറെമ, ആസ്പത്രി വക
അടുക്കളയായിരുന്ന േതാട്ടത്തിെല സ്ഥലംെകാ�
ണ്ട് ഒരു െതാഴുത്തും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ; അതിൽ
െമത്രാൻ രണ്ടു പശുക്കെള നിർത്തിയിരുന്നു. അവ�
യിൽനിന്നു കറന്നുകിട്ടിയ പാൽ, എത്രയായാലും
ശരി, പകുതി അേദ്ദഹം ദിവസംേതാറും രാവിെല
ആസ്പത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ദീനക്കാർക്കു െകാടു�
ത്തയയ്ക്കും. അേദ്ദഹം പറയും: ഞാൻ എെന്റ വരി
െകാടുക്കുന്നു.

അേദ്ദഹത്തിെന്റ കിടപ്പറ സാമാന്യം വലിയ�
താണ് ; മഴക്കാലത്തു ചൂടുപിടിപ്പിക്കുവാൻ കുറച്ചു
െഞരുക്കമുള്ളതുമാണ് . ഡി.യിൽ വിറകിന്നു വലിയ
വിലയായതുെകാണ്ട് െതാഴുത്തിൽ പലകയടിച്ച് 
ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിക്കളയാെമന്ന് അേദ്ദഹ�
ത്തിെനാരു യുക്തി േതാന്നി. വളെര തണുപ്പുള്ള
കാലങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം ൈവകുേന്നരെമല്ലാം അവി�
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െട കൂടും; അതിെന തെന്റ വർഷകാലേകളീഗൃഹം
എന്നാണ് അേദ്ദഹം വിളിക്കാറ് .

ഈ വർഷകാലേകളീഗൃഹത്തിൽ, ഭക്ഷണശാ�
ലയിെലന്നേപാെല െവള്ളമരം െകാണ്ടുള്ള ഒരു
ചതുരേമശയും വേയ്ക്കാൽെമടച്ചിലുള്ള നാലു കസാല�
കളുമല്ലാെത േവെറ സാമാനങ്ങളില്ല. ഇവയ്ക്കുപുറേമ,
ഇളംചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള നീർച്ചായം േതച്ച ഒരു
േമശത്തട്ടുകൂടി ഭക്ഷണമുറിെയ അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് .
അേതവിധം െവളുത്ത വിരിപ്പുെകാണ്ടും കൃത്രിമക്ക�
സവുനാടെകാണ്ടും േവണ്ടവിധം ഭംഗിപിടിപ്പിച്ച
േമശത്തട്ടിനാൽ െമത്രാൻ ഒരു ‘തിരുവത്താഴേമശ’
ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തതു വന്ദനമുറിേയയും സവിേശ�
ഷം േമാടിെപ്പടുത്തുന്നു.

പാപേബാധം വന്ന ഡി.യിെല ധനവാന്മാരും
ഭക്തകളായ സ്ത്രീകളുംകൂടി െമത്രാെന്റ വന്ദനമുറിയി�
േലക്ക് ഒരു പുതിയ തിരുവത്താഴേമശ ഉണ്ടാക്കിക്കു�
വാൻ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പണം പിരിച്ചു; ആ
ഓേരാ സമയത്തും പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ തുക വാങ്ങി
അേദ്ദഹം സാധുക്കൾക്കു ദാനം െചയ്തു. അേദ്ദഹം
പറയും: ‘സമാധാനം വന്ന് ഈശ്വരെന സ്തുതിക്കു�
ന്ന ഒരു പാവത്തിെന്റ ആത്മാവാണ് ഏറ്റവുമധികം
ഭംഗിയുള്ള തിരുവത്താഴേമശ.’

വന്ദനമുറിയിൽ വേയ്ക്കാൽെമടച്ചിലുള്ള രണ്ടു
പീഠമുണ്ട് ; അതുേപാെല വേയ്ക്കാൽെകാണ്ടുള്ള ഒരു
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ചാരുകസാല കിടപ്പറയിലുമുണ്ട് . സംഗതിവശാൽ
ചിലേപ്പാൾ െപാല്ലീസ്സുേമലധികാരിേയാ, പട്ടാള
േമലധ്യക്ഷേനാ പട്ടാളത്തിെല മറ്റുയർന്ന ഉേദ്യാ�
ഗസ്ഥന്മാേരാ, അടുത്തുള്ള േവദാധ്യയനശാലയി�
െല അേധ്യതാക്കേളാ ആയി ഏേഴാ എേട്ടാ േപർ
ഒന്നിച്ച് അതിഥികളായി വന്നാൽ, വർഷകാലേക�
ളീഗൃഹത്തിലുള്ള കസാലകളും, വന്ദനമുറിയിലുള്ള
പീഠങ്ങളും, കിടപ്പറയിെല ചാരുകസാലയും എല്ലാം
അവിടവിെടനിന്ന് എടുത്തുെകാണ്ടുവരണം. അങ്ങ�
െന അതിഥികളുെട ആവശ്യത്തിനു പതിെനാേന്നാ�
ളം ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എല്ലാംകൂടി ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കാം.
ഓേരാ പുതിയ വിരുന്നുകാരനുേവണ്ടി ഓേരാ മുറി
ഒഴിക്കും.

ചില സമയത്തു പന്ത്രണ്ടു േപരുണ്ടായി എന്നു
വരാം; എന്നാൽ മഴക്കാലമാെണങ്കിൽ പുകക്കുഴ�
ലിന്നരിെക െചന്നുനിന്നും, േവനല്ക്കാലമാെണങ്കിൽ
േതാട്ടത്തിൽ ലാത്തിയും, െമത്രാൻ തത്ക്കാലെത്ത
കുഴപ്പം കൂടാെത കഴിക്കും.

വന്ദനമുറിയുെട ഒരറ്റം തിരിച്ചുണ്ടാക്കിയ അറ�
യിൽ ഒരു കസാലകൂടി ഇനിയുണ്ട് . അതിെന്റ
വേയ്ക്കാൽെമടച്ചിൽ പകുതി േപായിരിക്കുന്നു; എന്ന�
ല്ല, അതിന്നുകാൽ മൂേന്ന ഉള്ളു; അതുെകാണ്ട് ചു�
മരിേനാടു േചർത്തിട്ടാൽ മാത്രേമ അതുപേയാഗി�
ക്കാറാവൂ. മദാംവ്വേസല്ല് ബപ്തിസ്തീെന്റ മുറിയിലും
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മരംെകാണ്ടുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ ചാരുകസാല കിടപ്പു�
ണ്ട് . അതു പണ്ടു തങ്കപ്പൂച്ചുള്ളതും പുറംപട്ടിനാൽ
െപാതിയെപ്പട്ടതുമായിരുന്നു. എന്നാൽ േകാണിപ്പ�
ഴുതു വളെര ഇടുങ്ങിയതാകയാൽ, ജനാലയിലൂെട
കടത്തിയിട്ടു േവണ്ടിവന്നു അതു മുകളിെല മുറിയിെല�
ത്തിക്കുവാൻ; അതുെകാണ്ടു അതിെന ആവശ്യത്തി�
ന് അങ്ങുമിങ്ങും െകാണ്ടുെചല്ലാവുന്ന വീട്ടുസാമാന�
ങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിക്കൂടാ.

പനിനീർെച്ചടിെകാണ്ടുള്ള ചിത്രപ്പണികളാൽ
േമാടിപ്പിടിപ്പിക്കെപ്പട്ടതും മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള േമ�
ത്തരം പട്ടുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയതും അരയന്നക്കഴു�
ത്തിെന്റ ഛായയിൽ േചലവീട്ടിെകാണ്ടു കടയെപ്പ�
ട്ടതുമായ ഒരു കൂട്ട് ഇരിപ്പുമുറിസ്സാമാനങ്ങളും ഒരു
േസാഫയും േമടിക്കണെമന്നായിരുന്നു മദാംവ്വേസ�
ല്ല് ബപ്തിസ്തീെന്റ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം. പേക്ഷ,
അതിനു ചുരുങ്ങിയത് ഒരഞ്ഞൂറ് ഫ്രാങ്ക്: േവണം.
അഞ്ചുെകാല്ലം കരുതിപ്പിടിച്ചു േനാക്കിയിട്ട് ഈ
ആവശ്യത്തിേലക്കു നാല്പത്തിരണ്ടു ഫ്രാങ്കും പത്തു
സൂവും മാത്രേമ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു എന്നു
കണ്ടേപ്പാൾ, ആ ഉേദ്ദശ്യം േവെണ്ടന്നുെവച്ചു കാര്യം
അവസാനിപ്പിച്ചു. അെല്ലങ്കിൽ ആർക്കാണ് തെന്റ
മേനാരാജ്യം മുഴുവനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്  ? െമത്രാെന്റ
കിടപ്പറ വിവരിക്കുന്നതുേപാെല എളുപ്പമുള്ള പണി
േവെറയില്ല. േതാട്ടത്തിേലക്കഭിമുഖമായി ഒരു ചില്ലു�
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വാതിലുണ്ട് . അതിെന്റ എതിർഭാഗത്തായിട്ടാണ് 
കട്ടിൽ –പച്ചച്ചകലാസ്സുെകാണ്ടു േമൽെക്കട്ടിയുള്ള
ഒരാസ്പത്രിക്കട്ടിൽ; ആ കട്ടിലിെന്റ അടുക്കൽ, ഒരു
മറശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിലായി, ചമയൽസ്സാമാനങ്ങൾ
െവച്ചിരിക്കുന്നു –ഒരു പരിഷ്കാരിയുെട േമാടിയും
അന്തസ്സുമുള്ള സമ്പ്രദായം മുഴുവനും വിട്ടുേപായിട്ടി�
െല്ലന്ന് അവ സൂചിപ്പിച്ചുകളയുന്നു. അവിെടനിന്നു
പുകക്കുഴലിന്നടുത്തായി ഒരു വാതിൽ വന്ദനമുറി�
യിേലക്കും ബുക്കളമാറിയുെട അടുത്തായി മെറ്റാരു
വാതിൽ ഭക്ഷണമുറിയിേലക്കുമുണ്ട് . ആ അളമാറി,
പുസ്തകങ്ങൾനിറഞ്ഞു ചില്ലുവാതിലുള്ള ഒരു വലിയ
ചുമർക്കൂടാണ് ; പുകക്കുഴൽ മരംെകാണ്ടുണ്ടാക്കി�
യതും െവണ്ണക്കല്ലാെണന്നു േതാന്നിക്കുന്നവിധം
ചായമിട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് –അതിൽ ഏതുസമയത്തും
തീയ്യില്ലാതിരിക്കയാണ് പതിവ് . പുകക്കുഴലിൽ പു�
ഷ്പങ്ങൾ ചൂടിയ രണ്ടു പുഷ്പകലശങ്ങളാൽ അലംകൃ�
തങ്ങളും മുൻകാലത്തു െവള്ളിത്തകിടുകളാൽ െപാ�
തിയെപ്പട്ടവയുമായ കുഴൽപ്പണികേളാടുകുടിയ രണ്ട്
ഇരുമ്പുവിറകുതാങ്ങികളുണ്ട് –ഒരുതരം സഭാധ്യക്ഷ�
സംബന്ധിയായ ധാടി. ആ പുകക്കുഴലിനുമീെത,
ചായംെപാേയ്പായ ഒരു മരച്ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ, പി�
ഞ്ഞിയ കറുപ്പു വില്ലീസ്സിൽ പതിച്ചതും െവള്ളിപ്പണി
േതഞ്ഞുേപായതുമായ ഒരു െചമ്പുകുരിശു തൂക്കിയി�
ട്ടിരിക്കുന്നു; ചില്ലുവാതിലിന്നടുത്തായി പാറിപ്പരത്തി�
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യിട്ട പേല കടലാസ്സുകേളയും ഒന്നിലധികം കൂറ്റൻ
പുസ്തകങ്ങേളയും ചുമന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ
േമശയും അതിേന്മൽ ഒരു മഷിക്കുപ്പിയുമുണ്ട് ; ആ
േമശയ്ക്കുമുമ്പിൽ ഒരു വയ് േക്കാൽച്ചാരുകസാല കിട�
ക്കുന്നു; കട്ടിലിനു മുൻവശത്തു വന്ദനമുറിയിൽനിന്നു�
കടംവാങ്ങിച്ച ഒരു പീഠവുമുണ്ട് .

കട്ടിലിെന്റ രണ്ടു ഭാഗത്തുമായി അണ്ഡാകൃതി�
യിൽ ചട്ടക്കൂടുകേളാടുകൂടിയ രണ്ടു ഛായാപടങ്ങൾ
തൂക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ രൂപങ്ങളുെട പാർശ്വഭാഗത്ത് 
ഒരു പുള്ളിക്കുത്തുമില്ലാത്ത തുണിയിേന്മൽ തങ്കമ�
ഷിെകാണ്ടു െചറുതായി എഴുതിയിട്ടുള്ള േപരുകൾ�
െകാണ്ട് , അവയിൽ ഒരു ഛായ സാങ് േക്ലാദിെല
െമത്രാനായ ഷാലിേയാ മഠാധിപതിയുെടയും മേറ്റ�
ത് ഷാർത്ര് ഇടവകയിൽെപ്പട്ട സീത്തിേയാ ആശ്ര�
മത്തിെല ഗ്രാങ്ഷാങ് മഠാധിപതിയും ആഗ്ദിെല
ഉപാധ്യക്ഷനുമായ തൂേത്താ മഠാധിപേന്റയുമാെണ�
ന്നു കാണാം. ആസ്പത്രിയിെല േരാഗികൾ േപായി.
െമത്രാൻ ആ മുറിയിൽ ആദ്യമായി വന്നേപ്പാൾ,
ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും അവിെട ഉണ്ട് ; അേദ്ദഹം
അവെയ അനക്കിയില്ല. അവർ മതാചാര്യന്മാരാ�
ണ് ; ഒരുസമയം, അവർ ആസ്പത്രിസ്ഥാപനത്തിൽ
ധനസഹായം െചയ്തവരുമായിരിക്കാം–അവെര
ബഹുമാനിക്കുവാനുള്ള രണ്ടു കാരണങ്ങൾ. ഈ
രണ്ടു േപെരക്കുറിച്ചും അേദ്ദഹത്തിന്നുണ്ടായിരുന്ന
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അറിവ് ഇത്രമാത്രം–ഇവെര ഒേര ദിവസം 1785
ഏപ്രിൽ 27-ാംനു യാണ് രാജാവ് അതാതുേദ്യാ�
ഗത്തിൽ നിയമിച്ചത് . െപാടി തുടയ്ക്കുവാൻേവണ്ടി
മദാം മഗ്ല്വാർ ഈ രണ്ടു ഛായാപടങ്ങളും താഴേത്ത�
െക്കടുത്തേപ്പാൾ, ഗ്രാങ് –ഷാങ് മഠാധിപതിയുെട
ഛായാപടത്തിനു പിന്നിൽ, നാലു പറ്റിട്ടുറപ്പിച്ചിട്ടു�
ള്ളതും പഴക്കം െകാണ്ട് മഞ്ഞനിറം കയറിയതു�
മായ ഒരു ചതുരക്കടലാസ്സുകഷ്ണത്തിൽ െവളുത്ത
മഷിെകാണ്ടുണ്ടായിരുന്ന എഴുത്തിൽനിന്നാണ് 
െമത്രാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് .

അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജനാലയ്ക്കൽ പരുത്തു േരാമ�
ത്തുണിെകാണ്ടുള്ള ഒരു പഴയതരം മറയുണ്ട് ; ഒടു�
വിൽ അത് അത്രയും പഴയതായി; പുതിയെതാന്നു
േമടിക്കാെത കഴിക്കാൻേവണ്ടി മദാം മഗ്ല്വാറിന്
അതിെന്റ ഒത്തനടുവിൽ ഒരു േചർപ്പുണ്ടാേക്കണ്ടി�
വന്നു. ഈ േചർപ്പ് ഒരു കുരിശിെന്റ ആകൃതിയിലാ�
യിത്തീർന്നു. െമത്രാൻ പലേപ്പാഴും അതിെനപ്പറ്റി
പറയും, ‘എന്തു ഭംഗിയുള്ള ഒന്ന് !’

ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ അകങ്ങളും, കീഴ്നിലയി�
ലുള്ളവയും മുകൾ നിലയിലുള്ളവയും ഒരുേപാെല,
കുമ്മായമിട്ടവയാണ് –പാളയങ്ങളിലും ആസ്പത്രിക�
ളിലുമുള്ള ഒരു പരിഷ്കാരമാണത് .

ഏതായാലും കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞതിനു�
േശഷം, മദാംവ്വേസല്ല ബപ്തിസ്തീെന്റ മുറിയിൽ,
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ചളികളഞ്ഞ കടലാസ്സിെന്റ അടിയിൽ, ചില
ചിത്രങ്ങളുള്ളതായി–അതിനി നമുക്കു വഴിേയ
കാണാം–മദാമേഗ്ല്വർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആസ്പത്രിയാ�
വുന്നതിനും മുമ്പ് ഈ സ്ഥലം നഗരവാസികളുെട
ആേലാചനാസഭയായിരുന്നു. അന്നെത്തയാണ് 
ആ അലങ്കാരങ്ങൾ. അറകളിൽ നിലെത്തല്ലാം
ചുകന്ന ഇഷ്ടിക പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്; ആഴ്ചയിൽ ഒരു
തവണ അതു കഴുകി െവടുപ്പാക്കും; എല്ലാ കട്ടിളക�
ളുേടയും മുമ്പിൽ വേയ്ക്കാൽപ്പായയുമുണ്ടായിരുന്നു.
ആകപ്പാെട ആ രണ്ടു സ്ത്രീകളുെട േമൽേനാട്ടത്തി�
ലുള്ള ആ സ്ഥലം, തറമുതൽ േമാന്താഴംവെര, ഒരു�
േപാെല വൃത്തിയിൽ കിടന്നിരുന്നു. ഈ ഒരു േമാടി
മാത്രേമ െമത്രാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നുള്ളു. അേദ്ദഹം
പറയും,‘ഇതുെകാണ്ടു സാധുക്കൾക്ക് നഷ്ടമില്ല.’

ഏതായാലും തെന്റ പഴയ സ്വത്തുക്കളിൽനി�
ന്നും ആറു െവള്ളിക്കത്തികളും മുള്ളുകളും ഒരു സൂ�
പ്പുകയിലും അേദ്ദഹം സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്നു എന്നു
സമ്മതിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. പരുപരുത്ത
െവള്ളേമശത്തുണിയുെട മുകളിൽ കിടന്നു തിള�
ങ്ങുേമ്പാൾ മദാം മഗ്ല്വാർ ദിവസംപ്രതി അവെയ
ആഹ്ലാദപൂർവം േനാക്കിക്കാണും. ഡി.യിെല െമ�
ത്രാെന ഞങ്ങൾ ശരിയായി വിവരിച്ചുകാണിക്കുക�
യായതുെകാണ്ടു്, അേദ്ദഹം ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ഇവിെട േചർേക്കണ്ടിയി�
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രിക്കുന്നു– ’െവള്ളിത്തളികയിൽനിന്നു ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നത് ഉേപക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമായിക്കാണു�
ന്നു.’

ഈ െവള്ളിപ്പാത്രങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ അേദ്ദഹ�
ത്തിന് ഒരു മൂത്തമ്മായിയുെട വകയായി കിട്ടിയതും
കട്ടിെവള്ളിയുമായ രണ്ടു വലിയ െമഴുതിരിക്കാൽ�
കൂടി േചർേക്കണ്ടതുണ്ട് . ഈ െമഴുതിരിക്കാലുകൾ
ഓേരാന്നിലും ഈരണ്ടു െമഴുതിരികൾ െവക്കാം;
സാധാരണയായി െമത്രാെന്റ പുകക്കുഴൽത്തട്ടി�
േന്മൽ അവയുണ്ടായിരിക്കും; ഭക്ഷണത്തിനു േവെറ
ആെരങ്കിലുമുള്ള ദിവസം മദാം മഗ്ല്വാർ ആ െമഴുതി�
രിക്കാലുകൾ രണ്ടും ഈരണ്ടു െമഴുതിരിയും െകാളു�
ത്തി േമശപ്പുറത്തു െവക്കും.

െമത്രാെന്റ സ്വന്തം കിടപ്പറയിൽ, കട്ടിലിെന്റ
തലയ്ക്കലായി, ഒരു െചറിയ ചുമർക്കൂടുണ്ട് ; ആറു െവ�
ള്ളിക്കത്തികളും മുള്ളുകളും വലിയ സൂപ്പുകയിലും.
മദാം മഗ്ണ്രാർ ദിവസംപ്രതി രാത്രി ആ ചുമർക്കൂ�
ട്ടിൽ െവച്ചു പൂട്ടും. പേക്ഷ, ഒന്നുകൂടി പറേയണ്ടതു�
ണ്ട് – താേക്കാൽ അതിൽനിന്നൂരാറില്ല.

ഞങ്ങൾ മുൻേപ പറഞ്ഞ ആ വൃത്തിയില്ലാത്ത
എടുപ്പുകളാൽ ഏതാണ്ടു ൈവകൃതെപ്പട്ട േതാട്ട�
ത്തിൽ ഒരു കുളത്തിെന്റ കരയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട
നാലു നടവഴികൾ കുരിശിൻ ഛായയിലായി കാ�
ണാം. മെറ്റാരു വഴി െവളുത്ത മതിലിെന്റ ഒരു കര�
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േപാെല േതാട്ടത്തിെന്റ നാലു പുറേത്തക്കും െചല്ലു�
ന്നു. ഈ നടവഴികളുെട പിന്നിലായി നാലു വക്ക�
ത്തും കല്പടവുകളുള്ള നാലു ചതുരക്കള്ളികളുണ്ട് ;
മൂന്നിലും മദാം മഗ്ല്വാർ ഓേരാ കായ്കനികൾ കുത്തി�
യിട്ടിരിക്കുന്നു; നാലാമേത്തതിൽ െമത്രാൻ കുെറ
പൂെച്ചടികളും നട്ടിട്ടുണ്ട് ; അവിടവിെട ചില ഫലവൃ�
ക്ഷങ്ങളും നില്ക്കുന്നു, ഒരുമാതിരി മൃദുലമായ ഈർഷ്യ�
േയാടുകൂടി മദാം മഗ്ല്വാർ ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു;
‘എന്തും ഒരാവശ്യത്തിേലക്കാക്കണെമന്നു നിർബ�
ന്ധമുള്ള ഇവിടുന്ന് ഏതായാലും ഉപേയാഗമില്ലാ�
ത്ത ഒരു സ്ഥലംെവച്ചുവരുന്നുണ്ട് . പൂെച്ചണ്ടുകളുണ്ടാ�
ക്കുന്നതിേനക്കാൾ നല്ലതു പച്ചടിക്കുള്ള സാധനം
െവച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് .’

‘മദാം മഗ്ല്വാർ,’ െമത്രാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ‘നി�
ങ്ങൾക്കു െതറ്റിേപ്പായി. ഉപേയാഗമുള്ളവെയെക്കാ�
െണ്ടന്നേപാെല ഭംഗിയുള്ളവെയെക്കാണ്ടും ഉപ�
േയാഗമുണ്ട് .’ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം തുടർന്നു
പറഞ്ഞു: ‘ഒരു സമയം അതിലധികമുണ്ട് .’

മൂേന്നാ നാേലാ തടങ്ങളുള്ള ഈ സ്ഥലത്തു,
പുസ്തകങ്ങളുെട ഇടയിെലന്നേപാെല; െമത്രാൻ മി�
ക്കസമയത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. കത്തിരിച്ചും കേയ്ക്കാ�
ട്ടുകിളച്ചും, അവിടവിെട െചറിയ കുഴികൾ േതാണ്ടി
അവയിൽ ഓേരാ വിത്തുകളിട്ടും അേദ്ദഹം ഒേന്നാ
രേണ്ടാ മണിക്കൂർ െചലവഴിക്കും. ഒരു േതാട്ടപ്പ�
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ണിക്കാരൻ ഗ്രഹിേച്ചക്കാവുന്ന വിധം, അേദ്ദഹം
െചറുപ്രാണികേളാടു വിേരാധം കാണിക്കാറില്ല.
എന്നല്ല, സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ തനിക്കു വലിയ അറി�
വുെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് അഭിമാനമില്ലായിരുന്നു;
വർഗങ്ങളുെട കാര്യത്തിലും േയാജിപ്പുകളുെട കാര്യ�
ത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനു ശ്രദ്ധയില്ല. തൂർങ്ങിേഫാ�
റിെന്റ1 സമ്പ്രദായവും സാധാരണ നാട്ടുനടപ്പുമാ�
വുേമ്പാൾ നല്ലേതതാെണന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്താൻ
അേദ്ദഹം. യാെതാരു ശ്രമവും െചയ്തിട്ടില്ല; മുളകളും
വിത്തുകളുമായുള്ള ശണ്ഠയിൽ അേദ്ദഹം ഒരു േചരി�
യും പിടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നല്ല ഴൂസ്സിേയാവും2 ലിേന്നറവു3

മായുള്ള തർക്കത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനു പക്ഷമില്ല.
അേദ്ദഹം െചടികെളപ്പറ്റി പഠിച്ചില്ല; പുഷ്പങ്ങെള
േസ്നഹിച്ചു. അറിവുള്ളവരിൽ അേദ്ദഹത്തിനു വളെര
1 ഫ്രാൻസിെല പ്രസിദ്ധിേകട്ട ഒരു സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ.

പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഒടുവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇേദ്ദ�
ഹം അേതവെരയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങെളയും
കവച്ചുവച്ചു. ഇേദ്ദഹം െചടികെള വർഗ്ഗംതിരിച്ച് കുഴിച്ചിടണ�
െമന്നു് വാദിച്ചു.

2 ഫ്രാൻസിെല ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽെപ്പട്ട സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞ�
ന്മാരുെട മുഴുവൻ േപര്. ഇവർ െചടികൾ നടുന്നതു പ്രകൃത്യാ
ഉള്ള ഒരു സവിേശഷനിയമമനുസരിച്ചു് കൂട്ടിേച്ചർത്തുേവണ�
െമന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു.

3 ഇേദ്ദഹം സ്വീഡൻകാരനാണു്. സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ
ഇേദ്ദഹം ഇന്നും ആദരണീയൻതെന്ന െചടികൾ ഇന്നയിന്ന�
വിധം തരംതിരിച്ചു നടണെമന്നു് സിദ്ധാന്തിച്ചു.
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ബഹുമാനമുണ്ട് , അറിവില്ലാത്തവരിൽ അതിേലെറ
ബഹുമാനമാണ് ; ഈ രണ്ടു ബഹുമാനത്തിനും കുറ�
വുവരുത്താെത. അേദ്ദഹം, തകരംെകാണ്ടുണ്ടാക്കി
പച്ചച്ചായമിട്ടിട്ടുള്ള നനപ്പാത്രത്തിൽ െവള്ളെമടു�
ത്തു, േവനലക്കാലത്തു ദിവസംപ്രതി ൈവകുേന്നരം
തെന്റ പൂെച്ചടിത്തടങ്ങൾ നിറെയ നനയ്ക്കും.

വീട്ടിലാെക പൂട്ടാവുന്ന ഒരു വാതിലില്ല.
ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേപാെല, പള്ളിമുറ്റേത്തക്കഭിമു�
ഖമായുള്ള ഭക്ഷണമുറിയിെല വാതിൽ ഒരു ജയിൽ�
വാതിൽേപാെല, പൂട്ടുകൾെകാണ്ടും സാക്ഷകൾ�
െകാണ്ടും അലംകൃതമായിരുന്നു. െമത്രാൻ ആ ഇരു�
മ്പുപണികെളല്ലാം െപാളിച്ചുകളഞ്ഞു. രാത്രിയാവ�
േട്ട പകലാവേട്ട, ഒരു നീക്കിടുന്നതു കൂടാെത, ഈ
വാതിൽ ഒരിക്കലും പൂട്ടാറില്ല. വഴിയിലൂെട േപാകു�
ന്ന ഏെതാരാൾക്കും, ഏതു സമയത്തും അെതാന്ന് 
ഉന്തുകേയ േവണ്ടു. ഈ വാതിൽ ഒരിക്കലും പൂട്ടി�
യിടാത്തതിെനപ്പറ്റി ആദ്യകാലത്ത് ആ രണ്ടു സ്ത്രീ�
കൾക്കും സുഖമില്ലായിരുന്നു; പേക്ഷ ഡി.യിെല
െമത്രാൻ അവേരാടു പറഞ്ഞു; ‘നിങ്ങൾക്കു േവണ�
െമന്നുെണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുെട മുറികൾ സാക്ഷയിട്ടു�
െകാൾക.’ കുേറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവരും അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ൈധര്യത്തിൽ പങ്കുെകാണ്ടു; അെല്ലങ്കിൽ
പങ്കുെകാണ്ടതുേപാെല പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.
മദാം മഗ്ല്വാർമാത്രം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓേരാ േപടിപറയും.
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െമത്രാെന സംബന്ധിേച്ചടേത്താളമാെണങ്കിൽ
ഒരു േവദപുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ ഒേരടിെന്റ വക്കത്ത് 
അേദ്ദഹം എഴുതിയിരുന്ന മൂന്നുവരികളിൽനിന്ന് 
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആേലാചന ഇന്നതായിരുന്നു
എന്നു കാണാം–അെല്ലങ്കിൽ അതു സൂചിപ്പിച്ചിരു�
ന്നു; ‘ഇതാണ് വ്യത്യാസം–ഒരു ൈവദ്യെന്റ വീട്ടുവാ�
തിൽ ഒരിക്കലും അടച്ചിടരുത് ; ഒരു മതാചാര്യേന്റത് 
എേപ്പാഴും തുറന്നുകിടക്കണം.’

ൈവദ്യശാസ്ത്രതത്ത്വജ്ഞാനം എന്ന മെറ്റാരു പു�
സ്തകത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന േവെറാരു കുറിപ്പ് 
എഴുതിക്കാണുന്നു: ‘ഞാനും അവെരേപ്പാെലത്ത�
െന്ന ഒരു ൈവദ്യനേല്ല? എനിക്കും എെന്റ േരാ�
ഗികളുണ്ട് ; അതുേപാെലത്തെന്ന, ഞാൻ ‘എെന്റ
ഭാഗ്യഹീനന്മാർ’ എന്നു വിളിക്കുന്ന ചിലർ എനിക്കു�
മുണ്ട് .’

പിേന്നയും അേദ്ദഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു; ‘നിങ്ങ�
െള ശരണംപ്രാപിക്കുന്നവരുെട േപർ എന്താെണ�
ന്ന് അേന്വഷിക്കരുത് ; മെറ്റാരാളുെട സാഹായം
േവണ്ടിവരുന്നവനാേരാ അവൻതെന്നയാണ് തെന്റ
േപരുെകാണ്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവൻ.’

ഒരിക്കൽ സംഗതിവശാൽ ഒരു മാന്യനായ
സഭാേബാധകൻ–കുളുബ്രുവിെലേയാ േപാംപിയ�
റിയിെലേയാ എെന്നനിക്കു നല്ല നിശ്ചയമില്ല–
വാതിൽ രാവുംപകലും അടയ്ക്കാെത, അകേത്ത�
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ക്കു കടക്കണെമന്നു േതാന്നുന്ന ആർക്കും ഇഷ്ടം
േപാെല തുറന്നുകടക്കാവുന്നവിധം ഇടുന്നത് ഒരാ�
േലാചനക്കുറവേല്ല എന്നും. ചുരുക്കിപ്പറകയാെണ�
ങ്കിൽ, ഇത്രയും േനാട്ടമില്ലാെത കിടക്കുന്ന വീട്ടിൽ
വല്ല അപകടവും ഉണ്ടായിത്തീരാൻ സംഗതിയി�
േല്ല എന്നും–ഒരു സമയം മദാം മഗ്ലാറിെന്റ ഉപ�
േദശപ്രകാരമാവാം-അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ചു.
െമത്രാൻ, അല്പം ഗൗരവേത്താടുകൂടി, അയാളുെട
ചുമലിൽ ൈകെവച്ചു പറഞ്ഞു; ഈശ്വരൻ കാക്കാ�
ത്ത പക്ഷം. െവറുെതയാണു് കാവൽക്കാർ അതിനു
െമനെക്കടുന്നത് .

പിെന്ന അേദ്ദഹം േവെറ ചിലതിെനപ്പറ്റി പറ�
ഞ്ഞു.

അേദ്ദഹം പലേപ്പാഴും ഇങ്ങെന പറയാറുണ്ട് :
‘ഒരു പട്ടാളത്തിെല േമലുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ ധീരതേപാ�
െല മതാചാര്യെന്റ ധീരത ഒന്നുണ്ട് ’– ‘പേക്ഷ ഒന്നു�
മാത്രം,’ അേദ്ദഹം തുടർന്നു പറഞ്ഞു: ‘ഞങ്ങളുേടതു
കുേറക്കൂടി ശാന്തമാണ് .’
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