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സാഹിത്യേലാകത്തിൽ കാെലടു െവച്ചി ള്ള വൃദ്ധൻമാരും യുവാക്കൻമാരു 
െമ േവണ്ട ബാലന്മാർ കൂടി അതിെല സർവ്വനിയന്താവായ ഈശ്വരെനേപ്പാ 
െല ആരാധി വരുന്ന ഒരു മഹാപുരുഷനാണേല്ലാ കാളിദാസ മഹാകവി
.അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാവ്യ തല്ലജങ്ങളിൽ ധാനമായി ള്ളവ കുമാരസംഭവം,
രഘുവംശം, േമഘസേന്ദശം എന്നീ മൂ വ്യകാവ്യങ്ങളും അഭിജ്ഞാനശാ 
കുന്തളം,വി േമാർവശീയം , മാളവികാഗ്നിമി ം എന്നീ മൂ ദൃശ്യകാവ്യങ്ങളു 
മാെണന്ന് ആേരാടും തെന്ന പറഞ്ഞറിയിേക്കണ്ടതില്ല .സർവ്വാംഗസുന്ദരമായ
സം തഭാഷയിൽ രചിച്ചി ള്ള ഈ വക അമൂല്യ ന്ഥങ്ങളുെട സ്വാരസ്യവും
ആശയമാധുര്യവും സം തഭാഷാനഭിജ്ഞൻമാർക്ക് അറിയുവാൻ തരമായിരു 
ന്നിെല്ല ള്ള ന നത ഇന്നെത്ത ഭാഷാകവികളുേടയും വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരുെടയും
പരി മം െകാണ്ട് ഏെറ െറ പരിഹൃതമായി െണ്ട ള്ളതിനു യാെതാരു
സംശയവുമില്ല.പാശ്ചാത്യന്മാെര േവണ്ട മ പല ജാതിക്കാരും ഈ കവി
െകാകിലത്തിെന്റ ന്ഥരത്നങ്ങൾ സ്വഭാഷയിേലക്ക് തർജ്ജമ െചയ്ത് അവയുെട
മാധുര്യം അനുഭവി വാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം കാലമായിരി . ഇങ്ങിെന
എല്ലാവർ ം ഒരുേപാെല പൂജ്യനായ ഒരു മഹാകവിയുെട ഒരു ന്ഥരത്നം
അ ം ഒരു വിവരണേത്താടു കൂടി മഹാജനസമ [ ii ] ക്ഷം അവതരിപ്പിക്കാനു 
ത്സാഹി ന്ന എെന്റ കൃത്യം ഒ ം തെന്ന അനുചിതമായിരി െമ ഞാൻ
വിചാരി ന്നില്ല.
’ശൃംഗാരതിലകം’ എന്ന േപേരാടുകൂടി സിദ്ധം െച കാണുന്ന ഈ ഖണ്ഡകൃ 
തി ഋതുസംഹാരം കാവ്യത്തിെന്റ പരിശിഷ്ടമായി േബാംെബ നിർണ്ണയസാഗരം

സ്സിൽ അച്ചടിച്ചി ള്ളതു പകർത്തി എടുത്തതാണ് .ആ പുസ്തകത്തിൽ കാ 
ളിദാസ ണീതെമെന്നഴുതിക്കണ്ടതുെകാണ്ടാണു ഞാനും ഇത് കാളിദാസൻ
ഉണ്ടാക്കിയതാെണ പറഞ്ഞി ള്ളത് . യുക്തിെകാണ്ടാേലാചി േനാ 

ന്നതായാൽ ആ മഹാകവി ഇങ്ങിെന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.
ഇടക്കാലത്ത് ഏേതാ ഒരു രസികൻ ഇെതഴുതിയുണ്ടാക്കി തെന്റ പുസ്തകത്തി 

ചാരം കി വാൻ കാളിദാസ ണീതെമെന്നഴുതി’ത്തട്ടിമൂളി’ച്ചതാവാേന
തരമു .ഒന്നാമതായി കാളിദാസൻ ശൃംഗാരരസവർണ്ണനയിൽ അദ്വിതീയനും
അതിൽ കുെറ അധികം താ ര്യമുള്ള ആളുമാെണങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിൻെറ വർ 
ണ്ണനയിൽ അ ീലേദ്യാതകമായി ഇ പച്ചയിൽ തുറ പറയുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ല
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. ഇതിൽ ”മുേക്താെരേത്യഗുരു: ിേയണ പുരത: പശ്ചാൽഗേതാ വിഹ്വല:”
എ ം മ മുള്ള േയാഗങ്ങൾ ആർ ം ൈവരസ്യം ജനിപ്പി ന്നതായിട്ടേല്ല
ഇരി ന്നത് ?അ മാ മല്ല,”ഝടുതി വിശേഗഹം മാബഹിസ്തിഷ്ഠ കാേന്ത”
ഇത്യാദിയും ” വ ാന്തം ശഠമുഞ്ചമുഞ്ചശ [ iii ] പൈഥ: കിംധൂർത്ത നിർവ്വഞ്ചേസ”
”കിംമാം നിരീക്ഷസി ഘേടന കടിസ്ഥിേതന” ഇത്യാദിയും മ ം കാളിദാസ
വരാവുന്ന െത കളാേണാ? ചില ദിക്കിൽ തീെര അനുപത്തി േതാന്നിയതു
മാറ്റിേച്ചർത്തി മിെല്ലന്നില്ല.
ഇങ്ങിെനെയല്ലാമാെണങ്കിലും ശൃംഗാരരസികന്മാർക്ക് ഈ പുസ്തകം ഏറ്റവും
ആനന്ദ ദമായിരി െമ തെന്നയാണു എെന്റ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം.
”അപ്പം തിന്നാൽ േപാേര, കുഴി എണ്ണേണാ” എ േചാദിക്കാറുള്ളതുേപാെല
ഇതിെന്റ കർത്താവിെന അ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയി േവണെമന്നില്ലേല്ലാ ഇതു
വായി രസം അനുഭവിപ്പാൻ. ഇതിെല ഓേരാ പദ്യവും ശബ്ദഭംഗിെകാ 

ം ആശയഭംഗിെകാ ം കാളിദാസെന്റ കവിതേയാടു കിടപിടി വാൻ
േയാഗ്യതയുള്ളതുതെന്നയാണു.അതിനാൽ അമൂല്യമായ ഈ ’തിലകം’ എല്ലാ
കാമിനീകാമുകന്മാർ ം വിലേയറിയ ഒരലങ്കാരമായിത്തെന്ന ഇരി െമ  
ള്ളതി യാെതാരു സംശയവുമില്ല.ഇതിൽ ഇനിയും വല്ല അനുപപത്തിേയാ
സ്ഖാലിത്യേമാ കാണു െണ്ടങ്കിൽ ഗുണ ണയികളായ വിദ്വാന്മാർ സദയം
ചൂണ്ടിക്കാണി തരുെമ ള്ള വിശ്വാസേത്താടു കൂടി ഈ െചറുകൃതി ഇതാ
പണ്ഡിതന്മാരുെട മുമ്പിൽ അവതരിപ്പി .
തൃശ്ശിവേപരൂർ,
15-1-1100.

േദശമംഗലത്ത് ഉക്കണ്ടവാരിയർ.

https://thalilakkam.in/



ശൃംഗാരതിലകം - േദശമംഗലത്ത് ഉക്കണ്ടവാരിയർ 6

ീ
കാളിദാസമഹാകവി ണീതം

ശൃംഗാരതിലകം.

ാചീനകവിപുംഗവന്മാരിലേ സരനും വിേശഷതഃശൃംഗാരവർണ്ണനയിലദ്വി 
തീയനും ആയ ീകാളിദാസമഹാകവി ശൃംഗാരരസനിഷ്യന്ദികളായ ചില
പദ്യങ്ങൾെകാ േലാകത്തിനു പരമാനന്ദമുളവാ വാൻ മുതിർന്ന് ഒന്നാമതാ 
യി വർണ്ണനീയരസത്തി ധാനാലംബനമായ നായികയുെട സ്വരൂപെത്ത,
വിഷയികൾ പരമനിർവൃതീസ്ഥാനെമ ഭംഗ്യന്തേരണ തിപാദി –

ബാഹൂ ദ്വൗചമൃണാള,മാസ്യകമലം,
ലാവണ്യലീലജലം,
േ ാണീതീർത്ഥശിലാച, േന ശഫരീ,
ധമ്മില്ലൈശവാലകം,
കാന്തായാഃ സുനച വാകയുഗളം,
കന്ദർപ്പബാണാനൈല-
ർദ്ദഗ്ദ്ധാനാമവഗാഹനായവിധിനാ
രമ്യം സേരാ നിർമ്മിതം. 1

സാരം–തീജ്വാലേപാെല അസഹ്യതരമായ കാമബാണങ്ങേള ചുെട്ടരിയുന്ന
ജനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിനി നിർവൃതിേയ ാൻ ഹ്മേദവൻ തെന്ന കമനീയമായ
ഒരു തടാകം നിർമ്മിച്ചി ണ്ട്. അതിൽ സ്വദയിതയുെട ര കരങ്ങളാണു
മൃണാളമായി ള്ളത്. എ മാ മല്ല അവളുെട മുഖെത്ത െപാൽത്താർകുലമായും
സൗന്ദര്യധാരെയ ീഡാജലമായും നിതംബബിംബെത്ത േസാപാനപങ്
ക്തിയായും കണ്ണിണെയ മീനങ്ങളായും വാർകുന്തളെത്ത കരിഞ്ചണ്ടിയായും െകാ 
ങ്കെമാ കെള ച വാകമിഥുനമായും വിചാരിേക്കണ്ടതാണ്. വളെരക്കാലമായി
േദശാന്തരഗതനായ വല്ലഭെന്റ വിേയാഗത്താൽ ദുഃഖിതയായ നായിക വസന്തകാ 
ലം വന്നേപ്പാൾ അത ൽക്കണ്ഠിതയായിത്തീർ നിരാശെപ്പ വിലപി –

ആയാതാ മധുയാമിനി, യദി പുന-
ന്നൎായാത ഏവ ഭുഃ

ാണായാ വിഭാവസൗ, യദി പുന-
ജ്ജൎ ന്മ ഹം ാർത്ഥേയ
വ്യാധഃേകാകിലബന്ധേന, വിധുപരി-

https://thalilakkam.in/
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ധ്വംേസച രാഹൂ ഹഃ,
കന്ദേപ്പൎ ഹരേന ദീധിതി,രിയം

ാേണശ്വേര മന്മഥഃ. 2

സാ- ഹാ ൈദവേമ! വസന്തകാലത്തിെല രാ ിസമയവും ഇതാ എത്തി 
ക്കഴി . ഇനിയും എെന്റ ാണവല്ലഭൻ വ േചരാതി- രി ന്നതായാൽ
എെന്റ ാണങ്ങൾ അഗ്നിേലാകത്തിൽ െച േചരെട്ട. (അഗ്നിയിൽചാടി

ാണനാശം വരു െമന്നഭി ായം) വീ ം ഇഹേലാകവാസത്തിൽ എനിക്ക്
ആ ഹമുണ്ടാകുന്നതായാൽ, വസന്താഗമത്തിൽ മന്മേഥാദ്ദീപകമായ തെന്റ
കളകൂജിതത്താൽ വിരഹികൾക്ക് ഉൽക്കണ്ഠെയ ഉണ്ടാക്കിത്തീർ ന്ന കുയി 
ലുകെള ബന്ധി വാൻ ഒരു േവടനായും, സുധാധവളമായ ച ികാപൂരത്താൽ
േലാകെത്ത കാമപരവശമാക്കിത്തീർ ന്ന ച െന സി വാൻ ഒരു രാഹു

ഹമായും, സകലേരയും തെന്റ അധീനത്തിലാക്കി നട്ടം തിരി ന്ന മന്മ 
ഥെന നശിപ്പി വാൻ പരമശിവെന്റ മൂന്നാം തൃക്കണ്ണിെല തീജ്വാലയായും,
വല്ലഭെന ദയിതാസമാഗമത്തിലു കനാക്കിത്തീർ വാൻ കുന്ദർപ്പനായും
ജനിെക്കണ്ടതാണ്. സർവ്വംഗസുന്ദരിയായ ഒരു തരുണീരത്നെത്ത ക കാമപര 
വശനായിത്തീർന്ന ഒരു യുവാവു േസ്വഛാനിവൃത്തിക്കായി പാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ ഒ ം
തെന്ന ആനുകൂല്യം ഭാവിക്കാതിരുന്ന അവേളാടു പാരവശ്യേത്താെട പറയു –

ഇന്ദീവേരണ നയനം, മുഖമംബുേജന,
കുേന്ദനദന്ത,മധരം നവപല്ലേവന,
അംഗാനിചമ്പകദൈളശ്ച.വിധായ േവധാ:
കാേന്ത! കഥം രചിതവാനുപേലന േചത: 3

സാ-അല്ലേയാ സുന്ദരീരത്നേമ! ഹ്മേദവൻ കരി വലയ െകാണ്ട് നിെന്റ
കണ്ണിണയും െപാൽത്താമരത്താരുെകാ മുഖവും മുല്ല െമാ കൾ െകാണ്ട്
ദന്തനിരയും െചന്തളിരുെകാണ്ട് അധരവും െചമ്പകമലെയ്കാണ്ട് േശഷമുള്ള അവ 
യവങ്ങളും നിർമ്മിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതികഠിനമായ പാറക്ക െകാണ്ട് നിെന്റ
ഹൃദയം സൃഷ്ടി വാനുള്ള കാരണെമന്തായിരി ം?(അവളുെട ഹൃദയത്തിന്ന്
അ യും കാഠിന്യമുെണ്ടന്നഭി ായം.) കാമുകനായ ഒരുവൻ ഒരു ീയുെട
മുഖ േനാക്കി അവളുെട മുഖദർശനം തനിക്ക് അപാരമായ ഭാഗ്യേത്തയും
സേന്താഷെത്തയും ജനിപ്പി ന്നതാെണ സൂചിപ്പി െകാണ്ട് പറയു –
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ഏേകാഹി ഖഞ്ജനവേരാ നളിനീദളേസ്ഥാ
ദൃഷ്ട: കേരാതി ചതുരംഗബലാധിപത്യം
കിം േമ കരിഷ്യതി ഭവദ്വദനാരവിേന്ദ
ജാനാമി േനാ നയനഖഞ്ജനയുഗ്മേമതൽ. 4

സാ-അല്ലേയാ സുന്ദരി! താമരദളത്തിൽ ഇരി ന്ന ഒരു കരിങ്കരുകിൽ
പക്ഷിെയ കണ്ടാൽ സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ ചതുരംഗബലാധിപത്യം
സിദ്ധി കയാണു ഫലം. അങ്ങിെന ഇരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇ നിെന്റ
വദനാരവിന്ദത്തിൽ സ്ഥിതി െച ന്ന ക കളാകുന്ന ര കരിങ്കരുകിൽ പക്ഷി 
കെള കാണുന്നതുെകാണ്ട് എനിക്ക് എന്താണു ലഭി വാൻ േപാകുന്നെത
ഞാനറിയുന്നില്ല. മുൻ േ ാകത്തിൽ വിവരിച്ച സാരംതെന്ന ഭംഗ്യന്തേരണ
പറയു -

േയ േയ ഖഞ്ജനേമകേമവ കമേല
പശ്യന്തി ൈദവാൽ ക്വചിൽ
േത സർേവ്വ കവേയാ ഭവന്തി സുതരാം

ഖ്യാതപൃത്ഥ്വിഭുജ:
ത്വദ്വ ാംബുജേന ഖഞ്ജനയുഗം
പശ്യന്തി േയ േയ ജനാ-
േസ്ത േത മന്മഥബാണജാലവികലാ-
മുേഗ്ദ്ധ കിമിത്യ തം. 5

സാ-അല്ലേയാ സുന്ദരീരത്നേമ!താമരയിൽ ഇരി ന്ന ഒരു കരിങ്കരുകിൽപ 
ക്ഷിെയ യദൃച്ഛയായി വല്ലിട െവ ം കാണുന്നവെരല്ലാം വലിയ വിദ്വാന്മാരും
സർവ്വാധിപത്യങ്ങളുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാരുമായിത്തീരുന്നതാെണന്ന് സി 
ദ്ധമാണെല്ലാ. അല്ലേയാ േമാഹനാംഗി! എന്നാൽ നിെന്റ വദനാംബുജത്തിൽ
േന ങ്ങളാകുന്ന ഈ ര ഖഞ്ജനങ്ങെള കാണുന്നവെരല്ലാം കാമേദവെന്റ
ശരങ്ങൾ ലാക്കായിത്തീർ വല്ലാെത കഷ്ടെപ്പടു . ഇെതന്താണു ഇങ്ങിെന 
യായിത്തീർന്നത്? വലിയ ആശ്ചര്യംതെന്ന. ഹണദിവസം രാ ി െവളിയിൽ
നിൽ ന്ന നായികയുെട മുഖച േനയും ആകാശത്തിൽ ഉദി യരുന്ന പൂർണ്ണച 

േനയും േനാക്കിെക്കാ നായകൻ പറയു -

സതി തവ മുേഖ ം പൂർണ്ണച ം വിഹായ
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ഝടിതി വിശ േഗഹം മാ ബഹിസ്തിഷ്ഠ കാേന്ത!
ഹണസമയേവലാ വർത്തേത ശീതരേശ്മഃ

തവമുഖമകളങ്കം വീക്ഷ്യ നൂനം സ രാഹുഃ
സതി തവ മുേഖ ം പൂർണ്ണച ം വിഹായ. 6

സാ-അല്ലേയാ ിയതേമ!ഒ ം താമസിയാെത തെന്ന വീട്ടി ള്ളിേല
േപാകുക; ച ഹണസമയം ഇതാ അടുത്തിരി . നീ അകേത്ത
േപാകാതിരി ന്നതായാൽ ആ രാഹു ഹം കളങ്കേത്താടുകൂടിയ പൂർണ്ണച െന
ഉേപക്ഷി കളങ്കഹീനമായ നിെന്റ മുഖച െന നിശ്ചയമായും സി  
ന്നതാണു. തെന്റ ിയതമേനാടുകൂടി രാ ി മുഴുവൻ നയി ഭാതത്തിൽ
സംേഭാഗചിഹ്നങ്ങെളാ ംകൂടാെത െവളിയിൽ വന്ന നേവാഢയായ നായിക 
േയാടു സഖി പരിഹാസപൂർവ്വം േചാദി .-

ക രിവരപ ഭംഗനികേരാ
ഭേഗ്നാ ന ഗണ്ഡസ്ഥേല
േനാലുപ്തം സഖി! ചന്ദനം സ്തനതേട
ധൗതം ന േന ാഞ്ജനം
രാേഗാന സ്ഖലിതസ്തവാധരപുേട
താംബൂലസംവദ്ധൎിത:
കിം രുഷ്ഠാസി ഗേജ മത്തഗമേന
കിം വാശിശുേസ്നപതിഃ. 7

സാ-അല്ലേയാ മേത്തഭ ഗാമിനി! ഇന്നെല ക രി െകാ നിെന്റ പൂങ്കവി 
ളിൽ വരച്ചി ള്ള പത്തിക്കീ കൾ ഒ ംതെന്ന മാ കാണുന്നില്ല.മാ മല്ല
േപാർമുലകളിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന ചന്ദനച്ചാ ൎ ം മാ കാണുന്നില്ല. മിഴി 
കളിെല അഞ്ജനവും േപായിട്ടില്ല. താംബൂലചർവ്വണത്താൽ അധികമായി ള്ള
അധരരാഗവും േലശം നശി കാണുന്നില്ല. ഇതിെനന്തായിരി ം കാരണം?
നീ ണയ കുപിതയായിരു േവാ; അഥവാ നിെന്റ കണവൻ മന്മഥലീലയിൽ
േകവലം അപരിചിതനായ ഒരു ബാലനായിരു േവാ? പൂേവ്വൎാക്തമായ േചാദ്യ 
ത്തി ത്തരമായി നായിക സഖിേയാടു പറയു -
നാഹം േനാ മമ വല്ലഭശ്ച കുപിത:
സുേപ്താ നവാ സുന്ദേരാ
വൃേദ്ധാേനാ നച ബാലക:കൃശതനു-
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ന്നൎവ്യാധിേതാ േനാ ശഠ:
മാം ദൃഷ്ട്വാ നവെയൗവനാം ശശിമുഖീം
കുന്ദപ്പൎബാണാഹേതാ
മുേക്താ ൈദത്യഗുരു: ിേയണ പുരത:
പശ്ചാൽഗേതാ വിഹ്വല: 8

സാ- അല്ലേയാ ിയസഖി!ഞാനും എെന്റ വല്ലഭനും േകാപിക്ക 
യുണ്ടായിട്ടില്ല. ഉറ കയുമുണ്ടായിട്ടില്ല. അേദ്ദഹം സുന്ദരൻ
തെന്ന,വൃദ്ധനുമല്ല,ബാലനുമല്ല.വ്യാദ്ധിയാൽ ശരീരം ക്ഷയിച്ചവനുമല്ല. ശഠ 
നുമല്ല. നവയൗവനം വ ദിച്ച എെന്റ സൗന്ദര്യാതിശയെത്തക്ക കാമപീഡ
സഹിക്കാെതയായ ഭർത്താവിനാൽ ആദ്യം തെന്ന ”ൈദത്യഗുരു” േമാചിക്കെപ്പ .
പിെന്ന ഇളിഭ്യനായിേപ്പാകയും െച .(ൈദത്യഗുരു-േരതസ്സ് ) വളെരക്കാലമായി
രാജ്യസഞ്ചാരത്തി േപായിരുന്ന ിയതമൻ തിരി വന്ന രാ ിയിെല
സംഭവങ്ങെള റിച്ച് സഖി േചാദിച്ചതിനു നായിക മറുപടി പറയു –
സമായാേത കാേന്ത കഥമപിചകാേലന ബഹുനാ
കഥാഭിർേദ്ദശാനാം സഖി!രജ നിരർദ്ധം ഗതവതി
തേതാ യാവല്ലിലാകലഹ കുപിതാസ്മി ിയതേമ
സപത്നിവ ാചീദിഗിയമഭവത്താവദരുണാ. 9

സാ-അല്ലെയാ ിയേതാഴി! വളെരക്കാലം െകാണ്ട് എങ്ങിെനേയാ കഷ്ട 
െപ്പട്ട് എെന്റ ാണനാഥൻ എത്തിേച്ചർ െവങ്കിലും രാ ിയിൽ പകുതിയും
ഓേരാ േദശവൃത്താന്തങ്ങെളപ്പറ െകാ തെന്ന കഴി േപായി. അനന്തരം
ഭർത്താവു മാർ ീഡയ്ക്കായി മുതിർന്നേപ്പാൾ ഞാൻ ണയേകാപം നടിച്ച് അ ം
സമയം കഴി കൂട്ടി. അേപ്പാഴ ം അതാ! എെന്റ സപത്നിെയേപ്പാെല കിഴെക്ക
ഗിക്ക് അരുണവർണ്ണയായിത്തീർന്നിരി . (േനരം പുലർ േപായി എ
സാരം.) ജലപൂരിതമായ ഒരു കുടെത്ത തെന്റ നിതംബത്തിൽ ചുമ െകാ
വരുന്ന ഒരു ീെയെക്കാണ്ട് ഒരു രസികൻ തെന്നത്താൻ പറയു ——-

ാഘ്യം നീരസകാഷ്ഠതാഡനശതം,
ാഘ്യഃ ചണ്ഡാതപഃ,

േ ശഃ ാഘ്യതരഃസുപങ്കനിചൈയഃ,
ാേഘ്യാതിദാേഹാനൈലഃ,

യൽ കാന്താ കചപാർശ്വബാഹലതികാ
ഹിേന്ദാളലീലാസുഖം
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ലബ്ധം കംഭവര ! ത്വയാ നഹി സുഖം
ദുഃൈഖർവിനാലഭ്യേത. 10

സാ — അല്ലേയാ േ ഷ്ഠകംഭേമ ! കുലാലൻ നിെന്ന ഉണ്ടാ ന്ന സമയം
ഉണങ്ങിയ െകാട്ടിവടിെകാ നൽകിയി ള്ള അേനകം താഡനങ്ങൾ നീ
അനുഭവിച്ചതും, അതികഠിനമായ െവയിലത്തിരു ചു െപാരിഞ്ഞി ള്ള തും,
സർവ്വാംഗവും ചളി പൂശി കഷ്ടതേയറ്റി ള്ളതും, തീയിൽ കിട ദഹിച്ചി ള്ളതും
എല്ലാം നിനക്ക് ഏറ്റവും ാഘ്യം തെന്നയായിരി . എ െകാെണ്ടന്നാൽ,
ഇേപ്പാൾ ഈ കാമിനിയുെട സ്തനങ്ങേളാടു േചന്നൎിരുന്ന് അവളുെട േകാമളമായ
ൈകകൾെകാ ള്ള ആലിംഗനസുഖം നിന ലഭി വേല്ലാ. ദുഃഖം ധാരാളം
അനുഭവിക്കാെത ആ ൎം ഒരു കാല ം സുഖമനുഭവിപ്പാൻ സാധി ന്ന 
തല്ലേല്ലാ. രാ ി മുഴുവൻ അന്യ ീേയാടുകൂടി രമി ഭാതത്തിൽ വ

ണയകുപിതയായ സ്വദ ൎയിതെയ അനുനയിപ്പാൻ തുടന്നൎ നായകേനാടു
നായിക പറയു .
കിം കിം വ തമുേപത്യചുംബസിബലാ-
ന്നില്ലൎജ്ജ ലജ്ജാ ന േത
വ ാന്തം ശറ ! മുഞ്ച മുഞ്ച ശപൈഥഃ
കിം ധൂത്തൎ നിവൎഞ്ചേസ.
ഖിന്നാഹം തവരാ ിജാഗരതയാ
താേമവയാഹി ിയാം
നിമ്മൎാേല്യാജ്ത്ഡിതപുഷ്പദാമനികേര
കാഷൾപദീനാം രതിഃ 11

സാ — ഹാ ! നാണംെകട്ടവേന ! നീ ബലാൽക്കാരമായി വന്ന് എെന്റ
മുഖ ചുംബിപ്പാൻ തുട േവാ ! ലജ്ജയില്ലേല്ലാ. െഹ ശഠ! തുണിയുെട
തു വിടു, വിടു, ധൂത്തൎ ! ഒേരാ സത്യം െച നീ എെന്ന വഞ്ചി േവാ?
രാ ി മുഴുവൻ ഉറക്കം കുടാെത കഴിേക്കണ്ടിവന്നതിൽ ഞാൻ വളെര വ്യസനി 

’ ആ ിയതമയുെട അടുക്കൽതെന്ന േപായി ക്ഷീണം തീർ ക. രാ ി
മുഴുവൻ ചാർത്തി ഭാതത്തിൽ നിർമ്മാല്യമായിത്തള്ളിയ വാടിയ പുഷ്പങ്ങളിൽ
വ കൾക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുേമാ? സന്ധ്യാസമയ തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ
വ േചർന്ന പഥികെന ക കാമാതുരയായ ഒരു തരുണി വ്യാേജന തെന്റ
അഭിലാഷേത്തയും സൗന്ദര്യേത്തയും സൂചിപ്പി െകാ പറയു –
വാണിേജ്യനഗത: സേമ ഗൃഹപതി-
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ർവ്വാർത്താ പി ന യേത
ാതസ്തജ്ജനനീ സൂതതനയാ

ജാമാതൃേഗഹം ഗതാ
ബാലാഹം നവയൗവനാ നിശി കഥം
സ്ഠാതവ്യേമകാകിനീ
സായം സ തിവർത്തേത പധിക!
േഹ സ്താനാന്തരം ഗമ്യതാം. 12

സാ- അല്ലേയാ പഥ ക! എെന്റ ഭർത്താവും വീ ടമസ്തനുമായ ആൾ കച്ച 
വടത്തിന്നായി േദശാന്തരത്തിേല േപായിരി . വളെരക്കാലമായി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു വർത്തമാനവും കൂടി േകൾപ്പാനില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അമ്മയാകെട്ട മകൾ സവി കിടക്കയാകെകാണ്ട് ഇ രാവിെല ജാമാതാ 
വിെന്റ വീട്ടിേല ം േപായിരി . ഞാേനാ കഷ്ടി യൗവനം തികഞ്ഞ ഒരു
ബാലയാകു . ഇ രാ ി ഞാെനങ്ങിെനയാണാേവാ തനിെയ കഴി കൂേട്ട 
ണ്ടത്. േനരവും ഇതാ സന്ധ്യയായി ടങ്ങി. നിങ്ങൾ േവെറ വല്ല സ്ഥലവും
േനാക്കി റെപ്പടുകയായിരി ം നല്ലത്. തെന്റ വീട്ടിൽ വ കിട റ ന്ന
പഥികെന ക കാമാതുരയായ ഒരു യുവതി അർദ്ധരാ ിയിൽ വല്ല വിധവും
അയാെള വിളി ണർത്തി ഭംഗ്യന്തേരണ തെന്റ അഭിലാഷെത്ത സൂചിപ്പി
െകാണ്ട് പറയു .-
യാമിേന്യഷാബഹുളജലൈദർബ്ബദ്ധഭീമാന്ധകാരാ
നി ാെയാേതാമമപ്തിരെസൗേ ശിത:കർമ്മദു:ൈഖ:
ബാലാചാഹംഖലുഖലഭയാല് ാപ്തഗാഢ കമ്പാ

ാമശ്ചൗൈരരയമുപഹത:പാൻഥ!നി ാംജഹീഹി.

സാ-അല്ലേയാ പഥിക! േവഗം ഉണർെന്നണീ ക. ഇതാ ഈ അർദ്ധരാ ി
സമയം കാർേമ്മഘങ്ങളിടതിങ്ങി വല്ലാെത ഇരുട്ടായിരി . എെന്റ ഭർത്താ 
വാെണങ്കിൽ പകൽ മുഴുവൻ ഓേരാ ാരാബ്ധദു:ഖങ്ങളനുഭവിച്ച് ഇതാ തളർ
കിട റ .ഞാേനാ വയ തികയാത്ത ഒരു യുവതിയാണേല്ലാ.കള്ളന്മാെര
ഭയന്ന് എെന്റ ശരീരമിതം കിടുകിട വിറ . ഈ ാമത്തിൽ കള്ളന്മാരുെട
ഉപ വം അധികമായി താനും.(അതുെകാണ്ട് അല്ലേയാ പാന്ഥ!. േവഗം
ഉണരു ഉണരു.) ൈവദ്യെന്റ അടുക്കേല േപാകുന്ന േരാഗാതുരനായ ഒരുവനും
അയാളുെട സരസനായ േസ്നഹിതനും തമ്മിൽ സംസാരി —
ക്വ ാതശ്ചലിേതാസി; ൈവദ്യകഗൃേഹ,
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കിംത, ജാം ശാന്തേയ,
കിം േത നാ ി സേഖ ! ഗൃേഹ ിയതമാ
സർവം ഗദം ഹന്തി യാ
വാതം രൽകചകംേമർദ്ദനവശാൽ
പിത്തം തു വക ാമൃതാൽ
േ ഷ്മാണം വിനിഹന്തി ഹന്ത ! സുരത–
വ്യാപാരേഖദ മാൽ. 14

സാ –േചാ – എേടാ ചങ്ങാതി! താെനേങ്ങാട്ടാണ് പുറെപ്പട്ടിരി ന്നതു ?
ഉ- ൈവദ്യെന ഒ കാേണണ െമ കരുതി അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിേല
പുറെപ്പട്ടതാണ്. േചാ- ഏഃ എന്തിനാണതു ? ഉ - (വിേശഷിെച്ചാ മുണ്ടാ 
യിട്ടില്ല.) ചില ദിനങ്ങെളല്ലാമുള്ളത് ഒ േഭേമാവുേമാ എ പരീക്ഷിപ്പാൻ
േവണ്ടിയാണ്. േചാ - അല്ല ; തെന്റ വീട്ടിൽ ഭാര്യയിേല്ല ? അവൾ മതിയെല്ലാ

ിേദാഷജങ്ങളായ എല്ലാ േരാഗങ്ങെളയും മാ വാൻ. എങ്ങിെനെയന്നാൽ,
അവളുെട നകലശങ്ങൾെകാ മർദ്ദി ന്നതായാൽ വാതസംബന്ധമായ
എല്ലാ േരാഗവും നശി ന്നതാണ്. (പിഴി ത്തി സമമാെണ താ ര്യം.)
അധരാമൃതം പാനംെച ന്നതുെകാ പിത്തജനങ്ങളായ േരാഗങ്ങളും നശി  
േപാകും. (അമൃതാദി കഷായതുല്യമാെണ താൽപര്യം.) സുരത ീഡയിലുള്ള
അദ്ധ്വാനാധിക്യം െകാ കഫജേരാഗങ്ങളും ഇല്ലാതാവുന്നതാണ്. (േദഹെത്ത
േശാഷിപ്പി ന്ന ഔഷധത്തി തുല്യമാെണ താൽപ്പര്യം.) ിയാവിര 
ഹിതനായ ഒരു യുവാവു വർഷക്കാലം വന്നേപ്പാൾ അത ൽക്കണ്ഠിതനായി
വികാരങ്ങെള ഉള്ളിൽ ഒതു വാൻ വഹിയാെത തെന്റ ിയതമെയ സംേബാ 
ധംെച തെന്നത്താൻ പറയു –
യത്ത്വേന്ന സമാനകാന്തി സലിേല
മഗ്നം തദിന്ദീവരം
േമൈഘരന്തരിതഃ ിേയ ! തറമുഖ-
ച്ഛായാനുകാരി ശശീ
േയപിത്വദ് ഗമനാനുസാരിഗതയ-
േസ്മരാജഹംസാ ഗതാഃ
ത്വൽസാദൃശ്യവിേനാദമാ മപിേമ
ൈദേവന നക്ഷമ്യേത. 15

സാ– അല്ലേയാ ിയതേമ ! നിെന്റ മിഴികേളാടു സാദൃശ്യമുളള ഇന്ദീവരം
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ഇതാ െവള്ളത്തിൽ ആ േപായി. നിെന്റ മുഖേത്താടു കിടപി വാൻ േയാ 
ഗ്യതയുള്ള ച നും കാറി ള്ളിൽ മറഞ്ഞിരി . നിെന്റ ഗമനഭം ഗിെയ
അനുസരി നടകുന്ന അരയന്നങ്ങെളു (മാനസസരസ്സിേല ) േപായികഴി .
ഇങ്ങിെന നിെന്റ അവയവങ്ങേളാടു സാദൃശ്യം വഹി ന്ന വ ക്കെളക്കണ്ടാന 
ന്ദി വാൻ കൂടി ൈദവം എെന്ന അനുവദി ന്നില്ല.

ച ശ്വണ്ഡകരായേത മൃദുഗതി–
ർവ്വാേതാപി വ ായേത
മാല്യം സൂചികലായേത മലയജാ –
േലപഃ ലിംഗായേത
ആേലാകസൃിമിരായേത വിധിവശാൽ

ാേണാപി ഭാരായേത
ഹാഹന്ത! മദാവിേയാഗസമയഃ
ക ാന്തകാലായേത. 16

സാ —ച ൻ സൂര്യെനേപ്പാെല അസഹ്യമായ രശ്മി െപാഴി . മന്ദമാരു 
ത ർശം വ ം ഏൽ ന്നതുേപാെല േവേനയുണ്ടാ . മാല ധരി ന്നതു
ശരീരം മുഴുവൻ സൂചി തറ ന്നതു േപാെലയിരി . ചന്ദനച്ചാറു പൂശുന്നതു
േദഹത്തിൽ തീേക്കാരിെച്ചാരിയും േപാെലയിരി . എന്തിന്നധികം പറയു 

; വിധിൈവഭവത്താൽ ാണൻതെന്നഒരുഭാരമായിത്തീർന്നിരി . ഹാ
! കഷ്ടം 1 ിയതമ സമീപത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സമയം ക ാന്തകാലംേപാെല
അസഹ്യമായിരി . കായ്യൎാന്തരെഗൗരവത്താൽ അന്യേദശേത്ത
പുറെപ്പട്ടിരി ന്ന വല്ലഭെന, വിരഹേഖദാസഹയായ നായിക ആലിംഗനം
െച െകാ പറയു —

ാേണശ! വിജ്ഞപ്തിരിയംമദീയാ
തൈ വ േനയാ ദിവസാഃ കിയന്തഃ
സ ത്യേയാഗ്യസ്ഥിതിേരഷ േദശഃ
കരാഃ ഹിമാംേശാരപി താപയന്തി. 17
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