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അവതാരിക

മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങെന ഒരനുഭവേമാ? 1112-ൽ ഒന്നാം പതിപ്പ് , ’15-ൽ രണ്ടാം
പതിപ്പ് , ’17-ൽ മൂന്നാം പതിപ്പ് , ’18-ൽ നാലാം പതിപ്പ് , ’19-ൽ അ ം ആറും
ഏഴും എ ം ഒൻപതും പതി കൾ, ’20-ൽ പത്ത് , പതിെനാന്ന് , പ ണ്ട് ,
പതി ന്ന് , പതിനാല് - ഇതാ പതിന ം പതി കൾ; അേതാ, ആയിരവും,
രണ്ടായിരവും അയ്യായിരവും തികൾ വീതം. േകട്ടി വിശ്വസിക്കാൻ വിഷമം.
പേക്ഷ, ഇത വലിെയാരു കാര്യേമാ? അേത, ടി.ബി.സി.ക്കാർ സാദിക്കാ 
െത്താരു മലയാള കവിതെയസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വളെര വലിെയാരു കാര്യം
തെന്നയാണ് . അതിൻെറ തികൾ മധുരനാരങ്ങ േപാെല വരുന്നതു വരുന്നത 

വിറ്റഴിയു െവങ്കിൽ തക്കകാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം; അക ം പുറ ം
ഒ േപാെല േലാർഡ് ബയറൻെറ ‘ൈചൽഡി  ഹേരാൾഡ്  ’ എന്ന കവിതയ്ക്ക് 
ആയിരക്കണക്കിനാവശ്യക്കാരുണ്ടായതിെനപ്പറ്റി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു
നിരൂപകൻ അഭി ായെപ്പടുകയാണ് : ”ഏറ്റവും െചലവുള്ള കൃതികൾ കലാസൗ 
ഭഗംെകാണ്ട് അനുത്തമങ്ങളാകെട്ട, അല്ലാതാകെട്ട പുറെപ്പടുന്ന കാലത്തിൻെറ
ആശകളും ആവശ്യങ്ങളും അവ പിമ്പിൽ കാണും. തക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലാ 
യിരി ം അവെയ ന്നത് . അേതവെര െകട്ടിനിന്നി ള്ള ചില വികാരങ്ങെള
അണമുറി വിടാൻ അവ ഉതകുകയും െച ം.” രമണെന റിച്ചായാലും ഈ
അഭി ായം അർത്ഥവത്തല്ലേയാ?
ആഭിജാത്യേമാ ആഢ്യതേയാ േനാക്കാെത ആർ ം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ  
േവശിക്കാെമന്നായതിനുേശഷം മലയാളം വായിക്കാനുള്ള കഴിവും കൗതുകവും
ന നപക്ഷത്തിേന്റെതന്ന നിലവിട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിേന്റതായിത്തീർ . ഒന്നാം 
കിട സാഹിത്യം തെന്നയാകെട്ട, തിപാദ്യം, സ്വാനുഭവമായി രഞ്ജി ന്നതും

തിപാദനം ധാരണാശക് തി വഴ ന്നതുമാേണാ, ശരി, ഒരുൈകേനാ 
ക്കിക്കളയാം – ഏകേദശം ഇമ്മട്ടായി അധഃകൃതരിൽ അധഃകൃതർ േപാലും
അഭിലാഷം. ഇന്നെല വെര അത്യാവശ്യങ്ങൾ േപാലും പണം തികയാ 
തിരുന്നവർക്ക് ഇ വിേശഷാലാവശ്യങ്ങൾ ം പണമുണ്ടാക്കിെക്കാടു ന്ന
സമ്പത്കാര്യപരിണാമങ്ങൾ ഈ പുതിയ അഭിരുചിെയ ഒ തിപ്പിടിപ്പിച്ചി ണ്ട് .
ഒരഞ്ചാറുെകാല്ലത്തിനുള്ളിൽ വായനക്കാരുെട എണ്ണം മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായി 
ട്ടില്ലാത്ത വിധം വർദ്ധി വശായിരി . ഏതു േകൾേപ്പാരും േകൾവിയും
ഇല്ലാത്ത േദശ ം കാണും ഇക്കാലെത്താരു വായനശാല. എന്നല്ല, ഏതു
െകാ വീട്ടിെല ചുമരലമാരിയും ഒരു െകാ ൈല റിയായി രൂപാന്തരെപ്പ 
ടുകയും െചയ് തി ണ്ട് . െപെട്ട വിജൃംഭിച്ച ഈ സാഹിത്യാസ്വാദനതൃഷ്ണ
പാകത്തിനു ചിലതു െകാടുപ്പാനും അങ്ങെനയങ്ങെന അത ത്തമകൃതികൾവെര
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വായിച്ചട ന്ന ഒന്നായി അതിെന വളർത്താനും മലയാളികളായ സാഹിത്യ 
കാരന്മാർ ചുമതലെപ്പട്ടിരി . പലരും ആ വഴി പരി മി േപാരു ണ്ട് .
ചിലരുെട സംഭാവന െചറുകഥകളായിട്ടാണ് ; ചിലരുേടതു ഖണ്ഡകവിതകളാ 
യിട്ട് ; ചിലരുേടതു നാടകങ്ങളായിട്ട് , ചിലരുേടതു േലഖനങ്ങളായി ം. എന്നാൽ
അവെയല്ലാറ്റിെനയും െവ െന്നാരു സംഭാവനയായിരു ീ ചങ്ങ ഴയുെട ആ
ബാല്യകൃതി- ഇന്നെത്ത ഭൂരിപക്ഷം വായനക്കാരും ഒളി വേച്ചാമനി ന്ന കുെറ
ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അവരുെട ഹൃദയങ്ങെള െപെട്ട പിടിച്ചട ന്ന ശീലിലും
ൈശലിയിലും തിപാദി ന്ന രമണൻ, ഇക്കാലസന്ധിയിെല മാനസികമായ
ദാഹവും വിശ ം ശമിപ്പി വാൻ ഉേദ്ദശിച്ച് എഴുതെപ്പട്ടതെല്ലന്നിരുന്നാലും അത് 
ആവശ്യത്തിന്ന് ഏറ്റവും ഉതകിയിരി െവ സമ്മതിേച്ചതീരൂ. ബീച്ചിലും
ബാൽക്കണിയിലും േബാ െജട്ടിയിലും വണ്ടിത്താവളത്തിലും മടപ്പള്ളിയിലും
മാളികമച്ചിലും കുടിലിലും വയലിലും ഫാക്റ്ററിയിലും പടപ്പാളയത്തിലും കുെറ
നാളായിട്ട് രമണനാണ് ഒന്നാംപാഠം. ത ജീവിതമണ്ഡലങ്ങളിൽ നവമാ 
യി സാഹിത്യാഭിരുചി െതളിഞ്ഞി െണ്ടങ്കിൽ അത് െകാളുത്തിെക്കാടുത്തത് 
തെന്റ ബാല്യകൃതിയാെണന്ന് ീ ചങ്ങ ഴയ്ക്കഭിമാനിക്കാം. ഒരു യുവഹൃദയ 
ത്തിെന്റ ആത്മാർത്ഥതയും അന്തർഹിത ശക് തികളും അറിഞ്ഞഭിനന്ദിക്കാൻ
കഴിയാത്ത ആഭിജാത്യത്തിെന്റ നീതിസംഹിത ആ ഹൃദയത്തിൽ മനുേഷ്യാചി 
തമായിത്തെന്ന ഉണ്ടാെയാരു കാമിതെത്ത കണ്ണടച്ച ചവിട്ടിേത്ത കള ;
ആ േസ്നഹഭാജനം അേതാെട തകരുകയും െചയ് തു- ഈ ദയനീേയാദന്ത 
െത്ത സഹാനുഭൂതിേയാടുകൂടി േലാകെത്ത പറഞ്ഞറിയി കമാ മാണ് ീ
ചങ്ങ ഴ ചുരുക്കത്തിൽ െചയ് തി ള്ളത് . ആ അനുഭവേമാ, ആയിരമായിരം
സമവയ ന്മാരുെട അനുഭൂതിേയാട് ഏറ്റവും അടു നിൽ ന്ന ഒന്നാണു 
താനും. പിെന്ന എങ്ങെന രമണൻ പുതിയ കലാരസികതയുെട ’ഹരി ീ’
കുറിക്കാതിരി ം? രമണൻ െചയ് ത ഈ കാേലാചിതേസവനത്തിനു വില 
യിടി കണ്ടിേട്ടാ ആ േസവനത്താൽ തത് കർത്താവിനുണ്ടാകുന്ന േനട്ടങ്ങെള
െനറ്റിചുളി േനാക്കീേട്ടാ എേന്താ, ചിലർ അഭി ായെപ്പടു , ീ ചങ്ങ 

ഴ െവറും തിര്യക് സാധാരണമാെയാരു വികാരെത്ത Oേന്ദാഗതമാക്കിപ്പാടി
പണംവാരുകേയ െച എന്ന് . ഇതുേകട്ടാൽ േതാ ക, രമണൻ മലയാ 
ളസാഹിത്യത്തിെന്റ േപർെപറ്റ തറവാടിത്തത്തിനു തീെര ഇണങ്ങാെത്താരു
േതാതിൽ തനികാമെമടു വിളമ്പി മനുഷ്യമനസ്സിെന അധപ്പതിപ്പി െന്നാരു
കൃതിയായിേപ്പാെയന്നാണ് . ചേ ാത്സവകാരൻെതാട്ട് െവണ്മണിവെരയും
വള്ളേത്താൾവെരയും ഉണ്ടായ കവീശ്വരന്മാരിൽ ഒരു വലിയഭാഗം ഏതുമാതിരി
അനുഭവങ്ങെളെച്ചാല്ലി, എങ്ങെനെയല്ലാം കവിതെയഴുതി േകരളീയരിൽനി 
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കു കുന്നായി യേശാധനമാർജ്ജി േവാ, ആ കുലീനപാരമ്പര്യത്തി
കളങ്കംതട്ടിക്കത്തക്ക ഒന്നായിേപ്പാെയേന്നാ രമണൻ? കലാപരമായി മെറ്റ
േദാഷങ്ങളുണ്ടായാലും രമണെനപ്പറ്റി െകാ വന്ന ഈ ’ചാർജ്  ’ നിലനിൽ ന്ന 
തല്ല.
ആർഭാടങ്ങളിൽനിന്നകന്ന് , അന്ത കുറെഞ്ഞാരു ജീവിതെത്ത മധുരഗാഥകൾ 
െകാണ്ട് കുളിർപ്പി േപാരുന്ന ഒരു യുവാവുമായി നാഗരികസൗഭാഗ്യങ്ങൾ
നായികയാെയാരു കന്യക യദൃച് ഛയാ പരിചയെപ്പടു . ആ പരിചയം
ആദരാഭിനന്ദനങ്ങളിൽ കുളുർ കുളുർന്ന് അനുരാഗമായി വികസി . സാമു 
ദായികമായി തനി ള്ള നില താണെതേന്നാർത്ത് അവൻ ആ അനുരാഗെത്ത
പരസ്യമായി സ്വാഗതം െച ന്നില്ല. അവെള ആ സാഹസത്തിൽ നി
വില വാനാണ് അവെന്റ മം. പേക്ഷ, കൗമാരസഹജമായ ആേവശം ആ
കന്യകെയ ഒരു ശപഥേത്താളം എത്തി . ഒരു നിലാവണിരാ ിയിൽ
ആരണ്യസേങ്കതത്തിൽെവച്ച് അവൾ ആ കാമുകെന മാലയി വരി കതെന്ന
െച . പരിതസ്ഥിതികെള േപടി വളെര നാളായി അവൻ ഹൃദയത്തിൽ
െകട്ടിനിറുത്തിയിരുന്ന ണയം പിെന്നയ അണെപാട്ടി ഒഴുകുകയായി.
അവെന്റ ഭാഗ്യെത്ത അഭിനന്ദിക്കാൻ ഒരു േതാഴനും അവളുെട രാഗാേവശെത്ത
യേഥാചിതം ശു ഷിക്കാൻ ഒരു േതാഴിയുമുണ്ട് .
െപെട്ടന്ന് ആ അനുരാഗെത്ത മെറ്റാരുവഴി െവട്ടിത്തിരി വിടുവാൻ നാ 
യികയുെട പിതാവ് നിശ്ചയി . ആ തീരുമാനം അതിെന്റ സകല
ശക് തികേളാടുംകൂടി പിടി വലിേക്കണ്ട താമസം, അവൾ അതാ ആ വഴി തി 
രിയു . എന്നല്ല, ഹൃദയപീഠത്തിൽ നി ആ ണയനായകെന നി യാസം
വലിച്ചിറക്കിക്കളയുകയും െച . അവേനാ, ഒരു െഞാടിയിടെകാ മേനാ 
രാജ്യത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽനി ം ൈനരാശ്യത്തിെന്റ പടുകുഴിയിേല
വീണുകഴി . അവളുെട വിവാഹം ആേഘാഷി ന്ന ദിനത്തിൽത്തെന്ന
അവൻ ആത്മഹത്യ ആേഘാഷി .
ഇ യുമാണ് കഥാവ . മിക്കവാറും സ്വാനുഭവെമ വിശ്വസിക്കാവുന്ന
അതിെന പട്ടം േത മിനുക്കി ഒരു നാടകീയകലാശിൽപ്പമാക്കി ദർശി 
പ്പി വാനാണ് കവി മിച്ചി ള്ളത് . ൈനരാശ്യത്തിെന്റ െകാടുംതീയിൽ
െവന്തടിഞ്ഞ നായകെനെച്ചാല്ലി വിലപി ന്ന േതാഴെന്റ നീറുന്ന സൗഹൃ 
ദം അങ്ങെനതെന്ന േകാരിപ്പകരുക, എന്നി കാവ്യെത്ത ആ ദുരന്തമടഞ്ഞ
സുഹൃദവതംസത്തിെന്റ ശ്മശാനത്തിൽ എരിയുെന്നാരു െനയ്ത്തിരിയാക്കിത്തീർ 

കയും െച ക – സ്വാനുഭവത്തിെന്റ േപരിൽ കവിക്കാദ്യം സാധിേക്ക ത് 
ഇതാണേല്ലാ. ഒരു വിലാപകൃതിയുെട പരമജീവനായ ഈ ആത്മാർത്ഥത ം
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ആത്യന്തികേശാകത്തിനും സാരമായ വിേലാപം തട്ടാത്തവിധം കഥാവ െവ,
മലയാളത്തിൽ തീർച്ചയായും പുതിയെത സമ്മതിേക്കs mരു നാടകീയ രൂപ 
ത്തിൽ െകാള്ളിക്കാൻ, ഒരേധ്യതാവിെന്റ പരിമിത സം ാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായി
വിizkn െകാ pത്സാഹി കയും അനർഹമായിട്ടല്ലാെത ാഘിക്കത്തക്ക വിജ 
യം േനടുകയും െചയ് തു എന്നത് വളർച്ച തികെഞ്ഞാരു മഹാകവിയാകുേമ്പാഴും

ീ ചങ്ങ ഴയ്ക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമായി  v.
തിപാദ്യമായിത്തീരുന്ന ജീവിതത്തിന് , കൃതിസൗന്ദര്യം വഴിെഞ്ഞാഴുകുന്ന

ഒcmരണ്യേലാകത്തിൽ അകൃ ിമതയുെട മാർത്തട്ടിൽ കളി രസി വളർന്ന് ,
ആശകളധികമില്ലാത്തതിനാൽ ആനന്ദ കളായിക്കഴിയുന്ന ആട്ടിടയന്മാെര
ആലംബനമാക്കി, കവി പറയാനുള്ളെതല്ലാം അവരുെട കാര്യങ്ങളായി 
പ്പറഞ്ഞ് , ഇഴതിരി കാണാൻ പാടില്ലാത്തവിധം ഭ മായ ആദർശവും
അനുഭവവും പിരിച്ചിണ െന്നാരു കാവ്യസ ദായം യൂേറാപ്യൻ സാഹിത്യ 
ത്തിലുണ്ട് , അതിന് ‘പാസ്റ്ററൽ േപായ ി’ - ആരണ്യകഗാഥകൾ - എ പറയും.

ീ എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ൈശലിയിലാെണങ്കിൽ റിയലിസെത്ത െറാമാൻ 
സിെലാളിപ്പിച്ച് , മധുരസ്വപ്നങ്ങളുെട മണ്ഡലത്തിൽ വിരഹി െന്നാരു േതാന്നൽ
ഉളവാക്കത്തക്കവണ്ണം വർണ്ണി ന്നതാണ് ഈ കലാസ ദായം. ഇടയപ്പരിഷ 
യുെട ജന്മസ്വത്തായ സംഗീതാത്മകത അമ്മാതിരി കൃതികളുെട ഒരു സാധാരണ
ധർമ്മമാണ് . ആ ഗാനകളകളത്തിലൂെട കറയറ്റ വികാരം തടവെറ്റാഴുകിെക്കാണ്ടി 
രി ം. അതിനാൽ ഭാവഗീതങ്ങളുെട സദസ്സിൽ ആരണ്യഗാഥകൾ ആദ്യെത്ത
പന്തിയിൽത്തെന്ന വിളിച്ചിരുത്തെപ്പട്ടി ണ്ട് . കൃതിയുെട ഓട ഴൽ വായന 
കെള പറയാവുന്ന ഏതാദൃശഗാഥകളിൽ പരിഷ്കാരത്തിൽ അധികമധികം
കൃ ിമനായിത്തീരുന്ന മനുഷ്യെന്റ അനുഭവങ്ങളും അഭി ായങ്ങളും എ  
േത്താളം കുത്തിെക്കാള്ളിക്കാം? വളെര റെച്ചന്നായിരി ം എല്ലാവരുെടയും
ഉത്തരം. പേക്ഷ, ഇറ്റാലിയൻ സാഹിത്യത്തിൽനിന്ന് െ ൻസറുെടയും
െ ച്ചറുെടയും മിൽട്ടെന്റ യും മ ം സാഹിത്യേത്താളം എ േമ്പാൾ ഉത്തരം
ഒ മാേറണ്ടിവരും. സ്വജീവിതാനുഭവങ്ങെളന്നല്ല, ദാർശനികവും രാ ീയവും
സാഹിത്യവിഷയകവും മ മായി ഈടു കിടന്നിരുന്ന അതിതീ മതങ്ങൾേപാ 
ലും ആ കവീശ്വരന്മാർ വളെരെയാ ം തട്ടി റയ്ക്കാെത ആരണ്യകഗാഥകളിൽ
ഒതുക്കി അനൗചിത്യ ങ്ങൾക്കിടയാകാെത തിപാദിച്ചി ണ്ട് . ‘െഷേപ്പർ 
ഡ്സ് കലണ്ടർ’, ‘ലിസിഡാസ്  ’ തുടങ്ങിയ കൃതികൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ. ചിലചില
കാര്യങ്ങൾ ഇരി ം പാടിന പപാദിച്ചാൽ ഏവനുെമാ ചുളു ംവണ്ണം
ചില െമാ സൂചി കൾ ഉണ്ടാകാതിരി കയില്ല. ആരണ്യകഗാഥകളിൽ
പാകത്തിലിറങ്ങിയിരു െവ വരെട്ട, ആവകെയാ ം അ യ്ക്കനുഭവെപ്പടു 
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കയില്ല. ആ കാവ്യസ ദായത്തിെന്റ ാേയാഗികമായ െമച്ചങ്ങളിെലാന്ന് 
ഇതാണ് . ആരണ്യകകാവ്യങ്ങൾ (Pastoral Poems) തെന്ന ഇഷ്ടജനവിലാ 
പങ്ങളായതി ം ആ വിലാപങ്ങൾതെന്ന നാടകീയരൂപത്തിലായതി ം
യൂേറാപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ െവേവ്വെറ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് - നമു സുപരിചിത 
മായ ഇം ീഷിലാെണങ്കിൽ ആദ്യേത്തതിന്ന് ‘ലിസിഡാസും’ പിന്നേത്തതിന്ന് 
‘െഷേപ്പർഡ്സ് കലണ്ടറും’. ഓേരാമാസത്തിന്ന് ഓേരാ വീതം പ
ഗീതങ്ങൾ തമ്മിലിണക്കി ഒരു കലണ്ടറിെന്റ രൂപെമാപ്പിച്ചതാണ് ആ കാവ്യെമ 
ന്നിരുന്നാലും അതിെല ഖണ്ഡങ്ങെള അടിനൂലി െകട്ടിയിരി ന്നത് , േകാളിൻ
കൗട്ടിെന്റ യും േറാസിലിെന്റ യും ണയൈനരാശ്യമാണ് . കാവ്യെമാന്നാെക
ആ ൈനരാശ്യത്തിെന്റ േപരിൽ അത്യന്തം ഹൃദയ തികരമാെയാരു വിലാപമാ 
യിരി കയാണ് . മാ മല്ല, നായികാനായകന്മാരുെട കഥകൾ ഉറ്റമി ങ്ങളായ
മറ്റിടയന്മാരുെട സംഭാഷണങ്ങളിലൂെട െവളിെപ്പടുത്തീ ള്ളതിനാൽ അതിെനാ 
രു നാടകീയത ൈകവന്നി ണ്ട് . െ ൻസറുെട സുപൂജിതകൃതികളിെലാന്നായ
ആ കലണ്ടറും സജാതീയങ്ങളായ മേറ്റതാനും ആരണ്യകകാവ്യങ്ങളും വായി  
കിട്ടിയ സം ാരവിേശഷമാെണ േതാ , ീ ചങ്ങ ഴയ്ക്ക് സ്വാനുഭൂതിെയ
രമണനിൽക്കാണുംവണ്ണം രൂപാന്തരെപ്പടുത്തിെയടു വാൻ േ രകമായത് .
അേദ്ദഹം കഥാവ െവ ഒരു നാടകീയാരണ്യകവിലാപകാവ്യത്തിെന്റ രൂപെമാ 

മാറുപപാദിച്ചെതങ്ങെനെയ േനാക്കാം. ആെക മൂ ഭാഗങ്ങൾ; ആദ്യെത്ത
രണ്ടിലും ഉപ മരംഗങ്ങൾ പുറെമ അയ്യ രംഗങ്ങൾ; അവസാനേത്തതിൽ
നാലും. ഒന്നാം ഭാഗത്തിെന്റ ഉപ മത്തിൽ ഒരു ഗായക സംഘം വന്ന് , ’മലര 
ണിക്കാടുകൾ തിങ്ങിവിങ്ങി, മരതകകാന്തിയിൽ മുങ്ങിമുങ്ങി, കരളും മിഴിയും
കവർ ’ മിന്നിയ മലനാടിെന്റ മാദകസൗന്ദര്യം ഹൃദയാവർജ്ജകമായ ശീലി 
യിൽ പുകഴ്ത്തിപ്പാടി അകൃ ിമരമണീയമാെയാരു പശ്ചാത്തലം നിർമ്മി .
അനതിദീർഘമായ ആ പാട്ടിെന്റ ലഹരിയിൽ ഏതനുവാചകനും പരവികാരപ 
രിവർജ്ജിതനായിത്തീരും. അേപ്പാേഴ ം ഒന്നാമെത്ത ഗായകൻ, ‘അവിേട
േനാ കത്താഴ് വരയി- ലരുവിക്കരയിെല ൽത്തടത്തിൽ ഒരു മരേച്ചാട്ടിൽ
രണ്ടാട്ടിടയ- െരാരുമിച്ചിരുന്നതാ, സല്ലപി !’
എന്നിങ്ങെന ആ കൃതിയുെട കടാക്ഷങ്ങൾേപാലുള്ള രമണമദനന്മാരുെട സമീ 
പേത്ത കൂ കാെര ക്ഷണി . കാനന ീവിലസിതമായ ഒരു രംഗത്തിൽ
ഏതാനും ഇടയന്മാർ ത്യക്ഷെപ്പട്ട് അനവാപ്തേ ശന്മാെരേപ്പാെല നീട്ടിയങ്ങ 
െന പാടിെക്കാണ്ടിരി ന്നതിനിടയിൽ ആ രംഗ തെന്ന അൽപം അകന്ന് 
ഒരരുവിക്കരയിെല പുൽത്തടത്തിൽ അവരുെട സകല ാഘകളുമർഹി ന്ന
രമണമദനന്മാെരക്കണ്ടിട്ട് ആ ഭാഗേത്ത േപാകാൻ ഭാവി ന്ന മട്ടിൽ ഒരു
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ഉപ മം കൽപിച്ചതു വിജയമായി. അതിന്ന റം ഒന്നാം രംഗത്തിൽ രമണനും
മദനനും അേതവെര െചയ് തുെകാണ്ടിരുന്ന സംഭാഷണം തുടർ െകാണ്ടവതരി 
പ്പി കയാണ് . അേതാ, വളെര സ്വാഭാവികമായിരി . ാണമി ത്തിെന്റ
നിർബ്ബന്ധത്താൽ രമണൻ തെന്റ ണയകഥ,
‘ശരദ വീഥിയിലുല്ലസി - െമാരു െവള്ളിനക്ഷ ,െമ െകാേണ്ടാ, അനുര 
ക് തയായിേപാൽ ഴി മണ്ണി- ലമരും െവറുെമാരു പുൽെക്കാടിയിൽ;’
എന്നാരംഭി ന്ന ഒരു രസികൻ ഗാനത്തിൽ സംേക്ഷപി പറയു . ആ
സംേക്ഷപണം അസ്സലായി ണ്ട് . മദനൻ ആ രാേഗാദയത്തിൽ സേന്താഷി
രമണെന ഹാർദ്ദമാ യഭിനന്ദി കയും അതിെന്റ പരിണാമെത്ത റി െത ം
സംശയിപ്പാനിെല്ല പറ സമാശ്വസിപ്പി കയും െച . എന്നാലും
രമണൻ വിശ്വസി ന്നില്ല. അവൻ ആ ണയത്തിടമ്പിലലി േപാെയന്നതു
ശരിയാണ് . പേക്ഷ, ഭാവി ഇരുണ്ടതായിക്കണ്ടിട്ട് തെന്റ മേനാലയെത്ത
മറ വയ്ക്കാനാശി . ഓർ േന്താറും വിഷാദത്തിേലക്കാഴുേമ്പാെല അവ 
െനാരനുഭവം. മദനൻ പിെന്നയുമാശയങ്ങെന കുത്തിെവ കയാണ് . ആ
സന്ധിയിൽ,
”മദനനും േതാഴനും േതാളുരുമ്മി മരതക കൾ വിട്ടിറങ്ങി; അഴകുകണ്ടാ 
നന്ദമാളിയാളി, വഴിനീെളപ്പാ കൾ മൂളിമൂളി, ഇടവഴിത്താരയിൽ ടിയാ ര-
ണ്ടിടയത്തിരകെളാലി േപായി!’
മറ്റിടയന്മാരുെട വാക്കിൽ വർണ്ണിതമായ ഈ േപാക്ക് ആർ ം കണ്ണിലങ്ങെന
കാണാം. രംഗം അവസാനി ന്നത് േലാലമധുരമായ രാഗാലാപം േക േകട്ട് 
അതിെന്റ മേറ്റതല രമണനാെണ റ കാത്തിരി ന്ന ച ികയുെട മണിമാ 
ളികയിേലക്കാകർഷി െന്നാരു നല്ല ഇടയപ്പാേട്ടാടുകൂടിയാണ് . പിന്നെത്ത
രംഗം ച ികയുെട മേനാഹരഹർേമ്മ്യാപവനത്തിൽ. ഇടക്കണ്ണിയുെട വിളെക്കാ 
ത്തി ണ്ട് . ച ികാരമണന്മാരുെട ഭിന്ന കൃതികെള വിശദീകരി െന്നാരു
ദീർഘഭാഷണമാണ് ആ രംഗം. പേക്ഷ, അസ്വാരസ്യം േതാന്നി മാറ് അതിഭാ 
ഷണം ഒരു ഭാഗ ം ഉണ്ടാകുന്നി ല്ല. േനേരമറിച്ച് ,
‘തുച്  ’ഛനാെമെന്ന നീ സ്വീകരിച്ചാ- ലച്  ’ഛനുമമ്മ െമ േതാ ം?’ ‘െകാ മ 
കളുെട രാഗവായ്പ്പി- ലച് ഛനുമമ്മ െമ േതാന്നാൻ? ’
എന്നിങ്ങെന നായകപക്ഷത്തിെല ആശങ്കാകൃതമായ സംയമവും നായികാപക്ഷ 
ത്തിെല ആേവഗകൃതമായ ഉത്സാഹവും ഒപ്പമാവിഷ്കരി ന്ന േചാേദ്യാത്തരങ്ങൾ
ആ സല്ലാപത്തിെന്റ മർമ്മസൂക് തികളായിത്തീർന്നി ണ്ട് . ഒ വായി േമ്പാ 
േഴ ം അവ നാവിലങ്ങെന പറ്റിപ്പിടി േപാകുന്നതിൽ എന്താണാശ്ചര്യം?
ഭാവനയ്ക്ക് പരിണതി വ കഴിഞ്ഞ വലിയ വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഏേതാ
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ദൃശപാ ങ്ങെള വിജനസേങ്കതത്തിൽ അവതരിപ്പി നിബന്ധിക്കാറുള്ള ഹൃദയ 
സല്ലാപങ്ങൾക്കരിെക നിൽപ്പാൻ ഒ ം ഭയെപ്പേടണ്ടതില്ല. ത രംഗത്തിന്ന് .
അതിെന ടരുന്നത് ഒരു പനിനീർ സമ്മാനിച്ചിട്ട് ,
‘അച്ഛനുമമ്മയുമൽപവുെമ- ന്നിച് ഛെയ്ക്കതിർ പറകയില്ല; സമ്മതി ഞാ 
െനാന്നിെലങ്കിൽ സമ്മതമാണവർ മേപ്പാൾ, അ വാത്സല്യമാണവർക്കീ
പു ിയിെലന്തി ശങ്ക പിെന്ന? ’
എന്നാത്മവിശ്വാസം െവളിവാക്കി ാേണശ്വരനുമായിപ്പിരി േപാന്ന ച ിക
ആ കഥ ിയസഖിയായ ഭാനുമതിെയ പറ േകൾപ്പി ന്ന രംഗമാണ് .
ഈ കാവ്യത്തിെന്റ വശീകരണശക് തി ഏറ്റവും സാ ീഭവി നിൽ ന്ന 
െതവിെടെയ േചാദി ന്നതായാൽ, ഒരുപേക്ഷ, ആ രണ്ടാത്മസഖിമാർ
ൈകേകാർ പിടിച്ച് അപ്സരേലാകത്തിേല യരുന്ന സംഭാഷണത്തിെല
പറയാം. അനുരാഗത്താൽ അത ഷ്മളമായ ഒരു കന്യകാഹൃദയെത്തയും അതി 
നനുേരാധമായി ന്ദി െന്നാരു സഖീഹൃദയെത്തയും തന്മയത്വേത്താടുകൂടി
ചി ീകരി വാൻ കവി സാധിച്ചി ണ്ട് . നീ ം അേപ്പാേഴ ം കുറുകിയും
വീ െമാ നീ ം േപാകുന്ന ആ വികാരഭരിതമായ സല്ലാപം േമണ
ഒറ്റെയാറ്റ ഈരടികളിലായി ത്വരിതഗതിയിൽ കയറി ആ കന്യകമാെര സാ 
ങ്കൽപി കസ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിച്ചതു കാണാെനെന്താരു കൗതുകം! ’ലീല’യിെല
രണ്ടാംസർഗ്ഗത്തിനുേശഷം റബ്ബർപ്പ കണക്കടിച്ചടി യരുന്ന ദീപ്തവികാരം ഈ
രംഗത്തിേല കണ്ടി . ഇനിയും ഇനിയും എന്നാകാംക്ഷ കയറിെക്കാണ്ടിരി  
ന്നതിനിട െപെട്ടന്ന് ,
‘മണി പതിെനാ കഴി വേല്ലാ; മകേള, നിനക്കി റക്കമിേല്ല?’
എന്നണിയറയിൽ നിെന്ന ന്ന സ്വസ്നിഗ്ദ്ധമായ മാതൃശാസനം തിക ം
സ്വാഭാവികമായി രി . നാലാം രംഗത്തിൽ രമണമദനന്മാരുെട മെറ്റാരു
സന്ദർശനമാണ് . ആ അനുരാഗബന്ധം പിെന്നയും മുറുകിവരു എന്നതാണ് 
അവരുെട തിപാദ്യം.
’ആദർശവീണയിൽപ്പാ പാടുന്ന ര- ണ്ടാനന്ദത ികളാണു നിങ്ങൾ! എത്താതി 
രി േമാ, നിങ്ങൾതൻ ചാര നിത്യാനുഭൂതിതന്നംഗുലികൾ? ’
എന്നിങ്ങെന മദനൻ േസാത്സാഹം ഭാവിെയ സ്വാഗതം െച . സംശയെമ 
െന്നാന്ന് അയാൾക്കില്ല. പേക്ഷ,
”വഞ്ചിതനാകുകയിേല്ല ഞാനിന്നിതിൻ പുഞ്ചിരി േനാക്കി മദി നിന്നാൽ?’
എന്നന്തർമ്മാരകമായി ശങ്കാവിഷം കയറിക്കയറിവരികയാണ് രമണനിൽ.
മറ്റിടയന്മാർ വരുന്നതുകണ്ട് ആ േസ്നഹിതന്മാർ സംഭാഷണം മതിയാക്കി ആ
രസികപ്പരിഷെയാന്നി വനത്തിെന്റ േവെറാരു ഭാഗേത്ത മറയുന്നേതാെട,
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അണിയറയിൽനിന്ന് ,
”ഏകാന്തമാമുക, നിെന്റ രഹസ്യങ്ങൾ േലാക ഴുവനറി േപായി”
എന്നാരംഭിച്ച് ,
”സങ്കൽപേലാകമല്ലീ പഞ്ചം!”
എന്നവസാനി െന്നാരു െകാ ഗാനം പുറെപ്പടുന്നത് രമണനൂഹിച്ചവിധം
കഥ ദുർഘടസന്ധിയിേല കട കയാെണ സൂചിപ്പി . പിന്നെത്ത
രംഗത്തിൽ ച ികാരമണന്മാരുെട മധുരസല്ലാപങ്ങൾ- ഒരാണ്ടിനുള്ളിൽ
പരിണിതമായി, പരമാസ്വാദ്യമായിത്തീർന്ന രാഗമധുരിമ വഴിെഞ്ഞാഴുകുന്ന
സല്ലാപം. ’േറാമിേയാ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ്  ’ എന്ന േഷക്സ്പീരിയൻ നാടകത്തി 
െല ഗൃഹാന്തവാടികാരംഗെത്ത അനുസ്മരിപ്പി ന്ന ഈ സന്ദർശനത്തിെന്റ
അവസാനത്തിൽ ച ിക മാളികവി രമണെനാന്നിച്ചിറങ്ങി വനാന്തരവിഹാര 
ത്തിെനാരു ന്നതും ദുഷ്പരിണാമശങ്കിയായ രമണൻ
”നിെന്നെയാരിക്കൽ ഞാൻ െകാ േപാകാ- മി േവണ്ടി േവേണ്ടാമലാേള!’
എ പറഞ്ഞ് ആ സംരംഭെത്ത വില ന്നതും,
”ഏകനായ്ത്തന്നിന്നാക്കാട്ടിേല േപാകേട്ട, േപാകേട്ട, ച ിേക, ഞാൻ! ’ എന്നി 
റ ന്ന ാണ ിയെന, ’ഭാവനാേലാലനാേയകനായ് നീ േപാവുക, േപാവുക,
ജീവനാഥ!’
എന്ന് ആ രാഗപരവശയായ കന്യക സമംഗളാശംസം യാ യാ ന്നതും
രസികൻ കൽപനകൾ തെന്ന! രമണൻ േപാകുന്ന േപാ ം ആ സുകുമാര 
രൂപെത്ത അ ത്യക്ഷമാകുംവെര േനാക്കിയങ്ങെന നിൽ ന്ന ച ികയുെട
ആ നിൽ ം ഒ കാേണണ്ടതാണ് . ജീവിതത്തിൽനി ചീന്തിെയടുത്ത
ഒെരാന്നാന്തരം ചി ം. കാമുകരൂപം പച്ചപ്പടർപ്പിൽ മറയുന്നേതാടുകൂടി അവളുെട
ക കളിൽനി രണ്ട കണങ്ങൾ അടർ വീഴുന്നതും ഒപ്പം അണിയ 
റയിൽ നി ”ച ിേക!’ എെന്നാരുവിളി ഉണ്ടാകുന്നതും രംഗസമാപ്തിെയ
സുഭ മാക്കിയി ണ്ട് . രണ്ടാം ഭാഗത്തിെന്റ ഉപ മരംഗം വിtiഷിെച്ചാരുമട്ടാണ് .

കൃതിയുെട പൂമച്ചായ വനസേങ്കതത്തിൽെവ നായികാനായകന്മാർ ൈകൈമ 
മറ േമളിച്ചാനന്ദപുളകം െകാ ന്നതിെന അ യും കമനീയമായും എന്നാൽ
അനഭിേനയെമെന്നാ ം േതാന്നിക്കാെതയും കാണിക്കണെമന്നതാണ് അവിെട
കവി േദ്ദശം. അതിനേദ്ദഹെമടുത്ത വിദ്യ മലയാളത്തിൽ നവീനവും അത്യഭി 
നന്ദനീയവുമായ ഒന്നാണ് . രമണൻ ആ വനസേങ്കതത്തിൽ ഓട ഴൽ വായിച്ച് 
ആരണ്യകേലാകെത്ത ’ചാരുസംഗീതത്തിൽ മുക്കി’ സകലവും വിസ്മരിച്ചങ്ങെന
നട . അണിയറയിേല തിരിഞ്ഞ് അവെന്റ ആ നടപ്പിെന ചൂണ്ടി ഒരു
ഗണം ഗായകന്മാർ പാടുന്നതായിട്ടാണ് രംഗാരംഭം. അവർ െപായ്ക്കഴിയുേമ്പാൾ
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അതാ മെറ്റാരു സംഘം ഗായകന്മാർ. അവർ കാണുന്നതു പാടിപ്പാടി,
’ഒരു പൂത്തമരത്തിെന്റ തണൽ വട്ടിൽ ഓമൽ ണങ്ങൾ വിരിച്ച പട്ടിൽ,
കമനീയമാെയാരു കവിതേപാെല, രമണനുറങ്ങിക്കിട ന്നതായിട്ടാണ് . അര 
ങ്ങ നിന്നണിയറയിേല േനാക്കി ആ കാമുകെന്റ മധുര സ്വപ്നങ്ങെള റിച്ച് 
അവർ പാടു . ആ സംഘത്തിെന്റ തിേരാധാനത്തിനുേശഷം വനത്തിെലാ 
രുഭാഗ നിന്ന് ച ിക േവശിച്ച് രംഗത്തിെന്റ മറുഭാഗ കൂെട മറയു .
ച ികാരമണന്മാരുെട രഹസ്സമാഗമമാെയന്നാണ് അവിെട വിവക്ഷെയ പറ 
േയണ്ടേല്ലാ. താമസിയാെത ഗായകസംഘങ്ങൾ ഒന്നിനുപിന്നിൽ മെറ്റാെന്നന്ന

മത്തിൽ േവശി . രമണെന്റ ഭാഗ്യാനുഭൂതിെയ റിച്ചാണ് അവരുെട
സംഭാഷണം. രണ്ടാമെത്ത സംഘക്കാർ അതിനിടയ്ക്ക് അണിയറയിേല
സൂക്ഷി േനാക്കി, ആ കാമിനീകാമുകന്മാരുെട ഹൃദയാനുരഞ്ജനപാരമ്യത്തിൽ
വിരി വിളങ്ങിയ നിഷ്കപടലീലാകലവികൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടി,
’ഒരിക്കലും മറ കില്ലീ വനാന്തം േനരി കെണ്ടാരീ രാഗരംഗം’
എ കൃതാർത്ഥരാകു . കാനനസൗഭഗവാ ിsഅെതാന്നിെച്ചാഴുകുന്ന
ആയർ ല ജീവിതെതയും, ചുറ്റിത്തിരി െകാണ്ടിരി െന്നാരു ചി പം 
ക് തികെകാെണ്ടന്നകണക്ക് ഒ കാട്ടി ഉടെനമാറ്റി അങ്ങെന പലരംഗങ്ങളി 
ലായി ദർശിപ്പി കയും അതിനിടയിൽ േമൽപ്പറഞ്ഞ രഹസ്സമാഗമെത്ത
േവണ്ടിടേത്താളം മാ ം സമാവിഷ്കരി കയും െച ന്ന ഈ കൽപനാവിേശ 
ഷം മഹാകവികൾ േപാലുമഭ്യസൂയാർഹമായ ഒന്നാണ് . അടുത്തരംഗത്തിൽ
െവളുപ്പിനു കുളി േദവദർശനം കഴി മട ന്ന ച ികയും ഭാനുമതിയും  
ത്യക്ഷെപ്പടു . സംഭാഷണവിഷയം ’സംഗീതേദവതയാെമാരു ഗന്ധർവ്വ”നായ
ആ െകാച്ചാട്ടിടയൻതെന്ന. ജീവിതത്തിന് ഒരുത്സവമാണ് അവെന ം,
”േരാമഹർഷങ്ങൾ വിത െകാണ്ടീവഴി- ക്കാ മദേനാപമൻ േപായിടുേമ്പാൾ’
താനാനന്ദനിർവ്വാണമടയു െവ െമാെക്ക അവളാവർത്തിച്ചാവർത്തി പറ 
യു . പേക്ഷ - അേത, ഒരു ”പേക്ഷ’ അവെള വിഷമിപ്പി തുടങ്ങിയി ണ്ട് .
ഭാനുമതി ആ പരിണാമെത്തപ്പിടി േതാഴിെയ വിദഗ്ദ്ധമായനുശാസി .
എന്തായാലും,
”മാമക ജീവിതമാകണ്ടേത്താപ്പിലാ മന്മഥ േകാമളനല്ലാതാരും േതൻെപ ം
ഗാനം െപാഴിച്ചണbnെല്ലാരു ദാമ്പത്യമാല്യവും ൈകയിേലന്തി’
എ ശപഥം െചയ് തിേട്ട അവളട . തുടരുന്നരംഗം ച ികയുെട
ഗൃേഹാപവനത്തിൽെവച്ചാണ് . സാധകബാധകങ്ങൾ സകലവും പര്യാേലാചിച്ച് 
ച ിക രമണെന മാലയി വരി . സ്വയംവരത്തിെലത്തി ന്ന ആ സമാഗ 
മത്തിെന്റ പടികേളാേരാ ം സ്ഥാനസ്ഥിതമായി ം അേന്യാന്യഭാഷണങ്ങളുെട
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ൈദർഘ്യം വികാേരാജ്ജ്വലത ബാധകമായിരി . പൂർവ്വരംഗങ്ങളിൽ
ഗുളികാ ായം മുറുകിക്കണ്ട ഹൃദ്ഭാവങ്ങൾ ഈ രംഗംെതാട്ട് ആസവ ായം
അയഞ്ഞയ േപാകുന്നിേല്ല എെന്നാരു േതാന്നൽ. രംഗാവസാനത്തിൽ,
‘കഷ്ടമായി, നിന്നാശകെളല്ലാം വ്യർത്ഥമാണിനിച്ച ിേക! അ മുന്നനാമാട്ടിടയ 
െന വിസ്മരി വാൻ േനാ നീ! തവകാമലാകാശത്തിലിതാ, താവു െണ്ടാരു
കാർമുകിൽ. നിശ്ചയി കഴി , നിൻ വിവാ- േഹാത്സവത്തിൻ സമസ്തവും.’
എ തിരശ്ശീല പിന്നിൽനി ണ്ടാകുന്ന അറിയിപ്പ് രാഗബന്ധത്താൽ
അടി കയറ്റിയ ചിറ്റാണി ഊരിെത്തറിക്കാൻ വളെര താമസമിെല്ല സൂചി 
പ്പി ണ്ട് . ഇനിയെത്ത രംഗം അർദ്ധരാ ി. ച ികയുെട മണിയറയിൽ 
െവച്ചാണ് . അവൾ മാ േമയു . ഒരു ഭാഗത്ത് സമുദായമര്യാദയും അതിെന
പരിരക്ഷി ന്നതു വലിെയാരു കരണീയമാെയ ന്ന പിതൃജനങ്ങളുെട ശാസന 
വും. എതിർഭാഗത്ത് ആ കാമുേകാത്തമേനാടു തിജ്ഞാതമായ ണയവുമായി
ഒരു മഹാസമരം നട അവളുെട മനസ്സിൽ. അതിെന്റ ഭിന്നഭിന്നഘട്ട 
ങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ’േടാർച്ചടി ’ കാണി ന്നതാണ് അവളുെട ദീർഘാത്മഗതം.
അതിൽെവച്ച് അവൾ ണ്ടാകുന്ന ഹൃദയപരിണാമം അൽപം വിചിന്തനീയമാ 
യിരി . ഏതിരുൾ മ്പാരെത്തയും രാഗരശ്മി വീശിപ്പിളർ നവമാെയാരു
സു ഭാതെത്ത സൃഷ്ടിക്കാെമ റച്ച് ആത്മാർപ്പണംെചയ് തുകഴിഞ്ഞ ഒരു
നായിക െപെട്ടന്നിങ്ങെന പിന്മാറുകേയാ? യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചിട്ടിെല്ലേന്നയു
എ പറേഞ്ഞക്കാം കവി. എന്നാലും അവെളെക്കാ കഠാരിെയടുപ്പിച്ചതു
വായനക്കാരേനാ േ ക്ഷകേനാ തീക്ഷിക്കാത്ത േവഗത്തിലാെയ ം
അവളുെട പിന്മാറ്റത്തിനു േ രകമാകുന്ന തിപക്ഷത്തിെന്റ ശക് തി കാണിച്ചതു
മതിയായിെല്ല ം ഒരാവലാതിക്കിടയുണ്ട് . Truth is stranger than fiction (സ്വഭാ 
വം കൽപിതെത്തക്കാളും അസംഗതമാകാം) എ ണ്ടേല്ലാ. ഈ ഘട്ടേത്താെട
നായികയുെട സ്വഭാവം അധഃപതി കയാണ് .
‘എ വന്നാലുെമനിക്കാസ്വദിക്കണം മുന്തിരിച്ചാറുേപാലുെള്ളാരിജ്ജീവിതം!’
എെന്നാരു തിള മറിയുന്ന േഭാഗലാലസയായി തരം താഴു , അവളുെട േ മം.
അേതവെര പൂജിച്ചിരുന്നെതാെക്ക അവെളടു വലിെച്ചറിയു . പിതൃജ 
നാദര തത്തിനു ബലിേയാ ച ിക? അതു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
അവൾ ീഹൃദയത്തിെന്റ വാഹെത്ത ഒരു രാ ിെകാണ്ടണെകട്ടി പിേന്നാ 
ക്കമിറക്കിയിരി കയാണ് . അതിനു നാം േവണ്ടാ, അവെളകുറ്റെപ്പടുത്താൻ.
അവളുെട ഇഷ്ടേതാഴി, ആ വിേവകിനിയായ ഭാനുമതിതെന്ന, അവെള വി 
ളി നിർത്തി ’േ ാസ്  ’ െച ണ്ട് - ീ രാമേനാടു ഞായം േചാദി ന്ന
വാസന്തിയുെട ൈവഭവേത്താടുകൂടി. നാലാം രംഗം േനാ ക. അതവസാനി 
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േമ്പാൾ കുറ്റം സമുദായ നീതിെക്കന്നതിലുമധികം ച ിക തെന്നെയ
ഷ്ടം. ഗായക സംഘത്തിെന്റ ഉപസംഹാരം നായകൈനരാശ്യത്തിെന്റ

െകാടും വിഷനാളത്തിലൂെട വരാനിരി ന്ന സംഹാരത്തി പ മമായി ണ്ട് .
അഞ്ചാമംഗം വനാന്തരങ്ങളിൽനി േകൾ ന്ന വിഷാദപര്യാകുലമായ
ഗാനംെകാണ്ടാരംഭി . ഇതുേക ണരുന്ന മദനൻ േസ്നഹിതെന്റ ദുർദ്ദശാപരി 
പാകെത്ത റിേച്ചാർത്ത് മുഖം വിളറി ഒരു മര വട്ടിൽ െപാങ്ങിനിൽ െന്നാരു
േവരിേന്മൽ തല ൈകയുംെകാടു ചാരിയിരി കയാണ് . അവെന്റ സഹാനു 
ഭൂതിയിൽനിന്ന് ഒരു വ്യാകുലഗാനം െപാഴിയു . ആ ഗാനേത്താടുകൂടി മദനെന്റ
സൗഹാർദ്ദത്തി വിലയൽപ്പം ഇടിയുന്നിേല്ല? ആരംഭംെതാേട്ട രമണനിൽ
നിഴലടിച്ചിരുന്ന പരാജയഭീതിെയ തടിപ്പിേക്കെണ്ട കരുതി വകതിരിേവാെട
അയാെള േ ാത്സാഹിപ്പി േപാ എ െവച്ചിട്ട് മദനൻ ആ രാഗകഥയിെല
അപകടസന്ധിെയപ്പറ്റി അേതവെര ആേലാചിച്ചിട്ടിെല്ല വരാേമാ? എന്നല്ല,
അങ്ങെനെയാരു വിപരീതഗതി വിളംബമിെല്ല േതാ േമ്പാേഴ ം,
’നീ മറഞ്ഞാലും തിരയടി ം,
നീല യിേല നിൻ ഗാനെമ ം.’
എെന്നാരാശംസേയാെട ചുമെലാഴി നിൽ ന്നത് ഉറച്ച സൗഹാർദ്ദത്തിനി 
ണങ്ങിയേതാ? ഏതായാലും ആ നിസ്സഹായതാഗാനെത്ത രമണെന്റ േവശം
വിേച്ഛദിച്ചതു നന്നായി. ഇരുേപരും കടുംദു:ഖത്തിനു പുഞ്ചിരി െകാ െവങ്കളി 
യിടുവാൻ േ ശി . പിെന്ന ഒരു െകാ കുശലാനുേയാഗമാണ് .
‘അെക്കാ േതന്മാവിൻ മൂട്ടിൽനിന്നി-
ശ്ശർക്കരമാമ്പഴം വീണുകിട്ടി;
ഞാനിതും സൂക്ഷി െവ നിെന്ന-
ദ്ധ്യാനിച്ചിരി കയായിരു !’
എന്ന മദേനാക് തി ഏറ്റവും ഹൃദയാവർജ്ജകമായി ണ്ട് . ഇടിഞ്ഞ സൗഹാർ 
ദ്ദത്തിന്ന് അതു നെല്ലാരൂന്നായിരി . അ റം ആ ാണമി ങ്ങളുെട
കരളുരു ന്ന വികാര വിനിമയമാണ് .
‘നിസ്സാരമാെയാരു െപ മൂലം
നിത്യനിരാശയിൽ നിെന്റ കാലം
ഈവിധം പാഴാ െകന്നതാേണാ
ജീവിതധർമ്മം?- ഒേന്നാർ േനാ .’
എന്നിങ്ങെന േസ്നഹത്തിെന്റ ണെത്ത വിേരാപണം െചയ്യാൻ മദനൻ മി  

ണ്ട് ; പേക്ഷ,
‘കഷ്ടം ! െകാതിയു പാടുവാെനൻ
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ചിത്തമുരളി തകർ േപായി!
ഇക്ക നീരും നിരാശയുമാ-
െയാറ്റ ഞാനീ വനാന്തരത്തിൽ,
ഹാ! മരണത്തിൻ സമാഗമം കാ-
ത്തീമട്ടിരു കര െകാള്ളാം!’
എ വെര മജ്ജാത ക്കെള കരെണ്ടാടുക്കിയിരി ആ ണം. പിെന്ന,
ഒന്നഴി െകട്ടിയാലുേണ്ടാ വാടു , ഉണ ?
ഇനിയെത്ത ഭാഗത്തിൽ രമണമദനന്മാരുെട അന്തിമ സന്ദർശനം, ച ികയുെട
വിവാഹദിവസം രാവിെല മദനെന്റ സകലകാര്യപരാമർശകമായ വിലാപം,
അ തെന്ന അർദ്ധരാ ി മരണെത്ത സ്വാഗതംെച ന്ന രമണെന്റ മാന 
േസാപ വവിജ്ഞാപനം, രമണെന്റ ജഡം കണ്ടമ്പര മി മരണേത്താടു
ബന്ധെപ്പട്ട സകലത്തിേനാടും തട്ടിക്കയറിെക്കാ ള്ള മദനെന്റ നിലവിളി
എന്നിങ്ങെനയാണു രംഗങ്ങൾ. അവ െപാതുേവ ഒരു തരേക്കടു പറ്റിയി ണ്ട് .
എേത്തണ്ടിടെത്ത ംമുമ്പ് െപാട്ടിപ്പര ന്ന അമി േപാെലയാണ് ആദ്യെത്ത
രംഗം ര ം. കഥാഗതിയനുസരി നടക്കാനിരി ന്നേതയു മരണം. പേക്ഷ,
അനുഭവമനുസരിച്ച് അത നട കഴിഞ്ഞതായി െവ ംെകാണ്ടേല്ല ആ
രംഗത്തിെല സ്താവനകളുെട ഗതി എ േതാന്നിേപ്പാകു . തീരുമാനെപ്പട്ട
ഒരു സംഗതിയിൽ ഇനിെയാ ം തനി കരണീയമായിെല്ലെന്നാരു മട്ടിലാണ് 
മദനെന്റ ദീർഘദീർഘമായ നിരൂപണം. ആ രംഗങ്ങളിലും ശരി, പാ ങ്ങൾ
കഥയുെട െപാഴിയിൽനി െതറ്റി കലാകാരെന്റ ൈകപ്പമ്പരങ്ങളായിത്തീർ 
ന്നിരി . അതിഭാഷണം - എല്ലാറ്റിലും വിേശഷിച്ച് അവസാനേത്തതിൽ
- വിപരീതഫലം െചയ് തിരി . ശാന്തഗംഭീരമായിത്തീേരണ്ട കരുണം
പരഭാഗേശാഭ കളഞ്ഞ് രൗ ബീഭത്സഭയാനകസ ലമായിേപ്പായിരി .
ഇെതാരു വല്ലാത്ത അനൗചിത്യമാെയന്നാരും പറയും. പേക്ഷ, കവിയുെട ഭാഗ 

നിന്ന് അൽപം വാദിക്കാൻ വകയിെല്ലന്നില്ല. െചറുപ്പത്തിൽ തനി ണ്ടായ
ഒരു സുതീ ാനുഭവെത്ത ആ െചറുപ്പത്തിെന്റ കത്തിക്കാളുന്ന വികാരേത്താടും
ഭാവനേയാടുംകൂടി രൂപെപ്പടുത്തി തിപാദിച്ചതാണിക്കാവ്യം. അതിെന്റ അന്തി 
മഘട്ടത്തിൽ - ദാരുണ ദാരുണമായ പരിണാമത്തിെന്റ ഘട്ടത്തിൽ - അേദ്ദഹം
അനുഭവസ്മരണാകുലനായി അനീതിപക്ഷേത്താട് അ ം അരിശെപ്പ െവന്നത് 
ഒരുവിധത്തിൽ മർഷണീയമായിരി . യാെതാരനുഭവേത്താടും കടപ്പാടില്ലാ 
െത കലാശിൽപ്പത്തിെനാത്തവിധത്തിൽ ഭാവനെയ സ്വരൂപിക്കാൻ തിക ം
സ്വത രും സുപരീക്ഷിതൈവഭവരുമായ മഹാകവികൾ തെന്ന ഒടുക്കെമന്നല്ല,
ഇടയ്ക്കിട ം അപകടങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് , അെതല്ലാം ‘മാപ്പാക്കിക്കളയാ’ േനയു
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എന്നൗദാര്യം കാണി ന്ന ന െട സഹൃദയന്മാർക്ക് അതു തീർച്ചയായും
മർഷണീയമായിരി ം.

ണയൈവഫല്യം വഴി േശാകപര്യവസിതമായ രമണജീവിതം ന െട സഹാ 
നുഭൂതിെയ അർഹി േവാ? കാവ്യത്തിൽ കാണുന്നപടിക്ക് രമണനുള്ളത് ,
ഒരാദർശത്തിനുേവണ്ടി ജീവിച്ച് , പരിതഃസ്ഥിതേലാകം അതിെന യേഥാചിതമ 
റിഞ്ഞഭിനന്ദി ന്നിെല്ല വരുേമ്പാൾ കുണ്ഠിതെപ്പ ം പരാജയം വരി ന്ന ഒരു
കലാകാരെന്റ വികാരം നിറഞ്ഞ ഹൃദയമാണ് . തനിെക്കാരു മാഹാത്മ്യം – അനി 
തരസാധാരണമാെയാരു മാഹാത്മ്യം- ഉെണ്ടന്നാത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസി ക.
അത് അർഹി ന്ന അഭിവന്ദിതമല്ലാതാകുേമ്പാൾ മന െകാണ്ടപകർഷെപ്പ 

േപാവുക, ആ അപകർഷേബാധം നീറിപ്പിടിച്ച് ജീവിതേത്താടാെക വല്ലാത്ത
െവറുപ്പായിത്തീരുക, എന്നി അപരാധെമല്ലാം യാഥാ സ്ഥിതികേലാകത്തിെന്റ
െനറുകയിൽ െവ െകട്ടി താേന അന്തരി ക - ഈ കൃതിക്കാരായ ഒരു
ഗണം െറാമാന്റിക് കവികളിേല്ല. രമണെന അത്തരത്തിെലാരാളാെയടുക്കാം.
അഭിജാതന്മാരുെട നീതിയാൽ പിന്തള്ളെപ്പ പിന്തള്ളെപ്പട്ട് അയാൾ െപാ 
ട്ടിെത്തറിക്കാറായ ഒരഗ്നിപർവ്വതം േപാെലയായി. അയാളുെട ആത്മഹത്യ.
The inevitable defeat of the ideal by the real (അനുഭവത്താൽ അവശ്യം
േതാൽപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ആദർശം) എന്നതിനു ദൃഷ്ടാന്തമായിരി കയാണ് . ച ി 
കെയ അയാൾ േസ്നഹി . തനി ള്ളെതെന്ത ം തേന്നാെടതിർേത്തക്കാവുന്ന
ബഹുശ്ശക് തികേളവെയ ം പലവട്ടം െവളിെപ്പടുത്തി അധികമധികം േസ്നഹി .
എന്നല്ല, സർവ്വാദർശ വി ഹമായാരാധി കയുംെചയ് തു- ‘ഡാന്റി’ ‘ബിയ ി 
സി’െന എന്നേപാെല. ആ ഗാഢബന്ധം നിേഷധിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ തെന്റ സകല
ൈവഭവങ്ങളും - തെന്റ അസ്തിത്വം േപാലും - നിേഷധിക്കെപ്പെട്ട േതാന്നി;
അയാളങ്ങാത്മഹത്യെചയ് തു.
താൻ ജീവിതച ികയായി പൂജിച്ച ആ ച ികയിൽ രമണൻ യാെതാരു
കളങ്കവും കണ്ടില്ല. കാണുെമ മദനൻ തെന്ന പറഞ്ഞി ം അയാൾ വി 
ശ്വസിച്ചില്ല. കാട്ടിെക്കാടുത്തിരുെന്നങ്കിേലാ, ക വഞ്ചിച്ചതാേയ അയാൾ
എ മായിരു . അയാൾ എതിർത്തത് ച ികയുെട മനം മാറ്റേത്താേടാ?
അല്ല, അഭിജാതപ്പരിഷയുെട വ്യക് തി ഭാവാവധീരണേത്താടാണ് . ആ  
ത്യാഖ്യാനം അ ം അർത്ഥവത്താെണ സമ്മതിക്കണം. സമുദായത്തിന് 
അതിൽനിെന്നാരുപാഠം പഠിക്കാനുണ്ട് . പേക്ഷ, ഒരു ണയൈവഫല്യത്തി 
െന്റ േപരിൽ- മറുഭാഗെത്ത വികാര രിതമായ അഭിനന്ദനെത്ത, ‘െറാനി’
അഭി ായെപ്പടുേമ്പാെല ആദർശേ മത്തിെന്റ പര്യായമായി െതറ്റിദ്ധരിച്ചി
ണ്ടാെയാരു ണയൈനരാശ്യത്തിെന്റ േപരിൽ - സ്വജീവിതെത്ത ഹനിച്ച് 
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സമുദായഭർത്സനം െച ന്നത് എ േത്താളം ഫലവത്താണ് ? അതിലും േഭദം
ഒരുപടി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിേലക്കിറങ്ങി നിന്ന് പൗരുഷേത്താെട നീതി പരി 
ഷ്കാരത്തി േവണ്ടി െപാരുതുന്നതേല്ല? പേക്ഷ, അതിനുേവണ്ട മേനാബലം -
സം ാരത്തിൽ കാച്ചിെയടുത്ത മേനാബലം - രമണനില്ലാെതേപായി.
‘ക നീേരാെടതിർ നിൽ വാൻ കർമ്മധീരനുമല്ലവൻ.’
കർമ്മവിരക് തി – അതു രമണെനേപ്പാലുള്ള ഒരുഗണം െറാമാന്റിക് കവികളുെട
ഭാഗ്യേക്കടാണ് . ചുരുക്കത്തിൽ രമണെന്റ പരാജയസമ്മതം അയാളുെട ായ 
ത്തിനും കൃതി ം ഒത്തതാെയേന്നയു . Life, which is a comedy for those
who think, is a tragedy for those who feel - Walpole (ജീവിതം വിചാരശീല 
ന്മാർ ശുഭാന്തമാെണങ്കിൽ വികാരഭരിതന്മാർക്ക് അശുഭാന്തമാണ് .) കഥയുെട
ചുരുൾ അഴി േപാകുേന്താറും രമണെന്റ ആദർേശാ മായ ആത്മവത്തയും
അതു വിലമതിക്കെപ്പടാത്തതിനാൽ അക പുക െകാണ്ടിരുന്ന വിഷാദവും
അവ തമ്മിൽ മത്സരി ദുർമ്മരണത്തിെലത്തിച്ച ജീവിതവും യഥാരൂപം ദർ 
ശിതമാകുന്നതിനാൽ സഹൃദയന്മാർക്ക് അയാേളാടുണ്ടാകുന്ന സഹതാപെത്ത
അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി ഈ കാവ്യം ഒരു യഥാർത്ഥവിലാപകൃതിയുെട ഫലം
െച െണ്ട പറയാം. ഒരു നാടകീയാരണ്യകകാവ്യത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ
ഒളി നിന്നതുെകാണ്ട് നായേകാത്കർഷം മങ്ങിേപ്പായിട്ടില്ല. വിലപി ന്ന
വെന്റ ആത്മവിശുദ്ധി േകാട്ടം തട്ടിയി മില്ല. അന്തിമഖണ്ഡത്തിൽ മദനെന്റ
േരാദനങ്ങൾ േവറി നിൽ ന്ന വിലാപങ്ങളാവുകയും എന്നാൽ കഥയാൽ
ജാഗരിതമായ േശാകെത്ത ശക് തിെപ്പടു കയും െചയ് തി ണ്ട് . ദുരന്തെത്ത
ക ംെകാ നി െപാട്ടിപ്പിളരുന്ന ഒരു മി മനസ്സിെന്റ വിലാപം വികാ 
രവി വമായിരി െമങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും അതായി ണ്ട് , മദനെന്റ േരാദനം.
സംഭവത്തിൽനി കുെറ അകന്ന് വികാരെത്ത സംയമനം െചയ് തു നെല്ലാരു
വിചിന്തനത്തിെന്റ ഫലമാെയഴുതുന്ന വിലാപകൃതികളിെല ഒഴിച്ചാലും ഒഴി 
യാത്ത കൃ ിമത മദേനാക് തികൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. പേക്ഷ, വികാരത്തിെന്റ
പരക്കം പാച്ചിലിൽ മനുഷ്യെന്റ കന റവു കാണി ന്ന കുെറ ലപനങ്ങൾ
വ േപായി ണ്ട് . നായകൻ ഏെതാരു നീതിസംഹിതയുെടേനെര ഊർദ്ധ്വ 
ശ്വാസംെകാെണ്ടാരു േചാദ്യചിഹ്നമുയർത്തിേയാ, അതിെന്റ സവിസ്തരമായ
ഭാഷ്യമാണ് ആ ലപനങ്ങെളന്നിരുന്നാലും അവ കാവ്യശിൽപത്തിെന്റ
െവടിെപ്പാ കുറച്ചിരി . ീ ചങ്ങ ഴയുെട ൈശലി േപർെപറ്റ ചില
േമന്മകളുണ്ട് - കർണ്ണം കുളുർപ്പി ന്ന സംഗീതമാധുര്യവും കണ്ണഞ്ചി ന്ന രൂപ 
െപ്പാലിമയും ഹൃദയം കവരുന്ന സാരള്യവും ബാല്യകൃതിയായ രമണനിൽത്തെന്ന
െതളിഞ്ഞി ണ്ട് അവെയല്ലാം. േനാ ക:
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‘കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനീവിധം മലർ-
െച്ച േപാെലാരു മാനസം.
എെന്താരദ്ഭുതേ മസൗഭഗം!
എെന്താരാദർശസൗരഭം!
ആ നിധി േനടാനാകയാൽ, സഖി,
ഞാെനാരു ഭാഗ്യശാലിനി!
സിദ്ധിയാണവൻ ശുദ്ധിയാണവൻ
സത്യസന്ധതയാണവൻ!
വിത്തെമന്തിനു, വിദ്യെയന്തിനാ
വിദ താംഗനു േവറിനി?
ആടുേമയ്ക്കലും കാടകങ്ങളിൽ-
പ്പാടിയാടിനടക്കലും
ഒറ്റെഞ്ഞട്ടിൽ വിടർ സൗരഭം
മുറ്റിടും ര പൂക്കൾേപാൽ,

ാണേസാദരനായിടുെമാരു
ഗാനേലാലനാം േതാഴനും
വി മിക്കാൻ തണെലഴുേമാേരാ
പച്ച ം വനങ്ങളും
നിത്യശാന്തിയും തൃപ്തിയും രാഗ-
സക് തിയും മനശുദ്ധിയും-
ചിന്തതൻ നിഴൽപ്പാടു വീഴാേത്താ-
െര േമാഹന ജീവിതം!’
’അവനിയിൽ ഞാനാെരാരാട്ടിടയൻ
അവഗണിൈതകാന്തജീവിതാപ്തൻ!
പുഴകളും കാടും മലയുമായി-
ക്കഴിയും െവറുെമാരധഃപതിതൻ!
അവേളാ-വിശാലഭാഗ്യാതിേരക-
പ്പവിഴ ങ്കാവിെല രത്നവല്ലി!
കനകവസന്തേത്താെടാ കൂടി-
ക്കതിരി നിൽേക്ക ം കൽപവല്ലി!’
‘നിശിത മദ്ധ്യാഹ്നമാക്കാനനത്തിൻ-
നിറുകയിൽത്തീമഴ െപയ് തു നിൽേക്ക!
അവിടെത്തച് ഛാ യാതലങ്ങൾ, കാൺെക-
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ന്തനുപമശീതളേകാമളങ്ങൾ!’
ാവിഡശീലുകളിൽ സംഗീതം പകർ െകാടു ന്നതിൽ ഇ കാേല ഒന്നാംസ 

മ്മാനം വാങ്ങിയ കവി േവെറയിെല്ല േവണം പറയാൻ. നയനാവർജ്ജകമാംവ 
ണ്ണം വികാരങ്ങൾ തങ്കേരക്കി രൂപംെകാടു ന്നതിനും ീ ചങ്ങ ഴയ്ക്ക് നല്ല
മിടു ണ്ട് . േവണ്ടിടേത്ത അതുെചയ്യാറു . പേക്ഷ, ഇതിലുമധികം അേദ്ദഹത്തി 
െന്റ ൈശലിെയ സമകാലികന്മാരിൽനി േവർതിരി ത്കർഷെപ്പടു ന്നത് 
അതിെന്റ സാരള്യമാണ് . പറയാനുള്ളത് അേദ്ദഹമ പറഞ്ഞാൽ ഉടെന മനസ്സി 
ലാകു . അതാണ് പലെരയും അന്ധാളിപ്പി മാറ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾ
സാധാരണന്മാർക്കിടയിൽ ടി ചുഴിഞ്ഞിറ ന്നതിനിടയാക്കിയ േഹതുക്കളിൽ

ധാനം. വിവക്ഷിതത്തിെന്റ വാെക്കന്നല്ലാെത വാക്കിെന്റ വിവക്ഷിതം എന്ന
നയം അേദ്ദഹെത്ത ബാധിച്ചിട്ടിെല്ല േതാ . അേദ്ദഹം പഴമക്കാരുെട
േനാട്ടത്തിൽ വ ത്പന്നേനാ? അെല്ലേന്ന കാവ്യങ്ങൾ വിളി പറകയു .
അേതാ, മലയാളികൽെക്കാരനു ഹവുമായി. ലിംഗേ ഷങ്ങൾക്കരിെക കു 
ന്തിച്ചിരു യാെതാരു ഹൃദയസാത്മ്യവുമില്ലാത്ത ഒരുവക മായികാർത്ഥങ്ങൾ
െഞക്കി റുപ്പിച്ച് അെതാരു വലിയ കലാവിദ്യയാെണ ദുർവ്വാശിപിടിച്ച് ,
സാഹിത്യത്തിനുേവണ്ടി അത്യാർത്തിേയാെട വരുന്ന പാവെപ്പട്ട മലയാളികെള
അമ്പരപ്പിക്കാനും വഞ്ചിക്കാനും അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നിയില്ലേല്ലാ എേന്നാർ 
ത്താണ് അനു ഹെമ പറഞ്ഞത് . പിെന്ന അർത്ഥസാ ിമയുെട കാര്യം ——
ധ്വനി ദീക്ഷെകാ ണ്ടാേകണ്ടതുതെന്ന. അതിലേദ്ദഹത്തിനു നിഷ്കർഷം ഇനി
വേരണ്ടതായിട്ടാണിരിപ്പ് . പേക്ഷ, അെതാരുേപാരായ്മയല്ല. ഇക്കാവ്യത്തിൽ
നാടകീയമാണേല്ലാ രൂപം. പാ ഭാഷണങ്ങളിൽ തുറ പറയലുകൾക്കാണ് 
അധികം ഔചിത്യെമ സിദ്ധം. ഒ ം ര ം ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭാഷണങ്ങൾ
ഓേരാന്നി ം ആകപ്പാെട ഒരടു ണ്ട് . ധ്വനികാര്യത്തിെന്റ ഒെരത്തിേനാ 
ട്ടം തെന്ന. അ റേത്ത കടന്നേപ്പാൾ പറ പറഞ്ഞേങ്ങറിേപ്പായി.

ാമീണസൗന്ദര്യ ളപ്പിെന്റ ഒരു പശ്ചാത്തലെമാരു ക. അതിൽ ാമീണാ 
നുരാഗകഥയുെട േകാരിത്തരിപ്പി ന്ന രംഗങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച് യഥാസ്ഥാനം
വിനിേവശിപ്പി ക, പാ ങ്ങെളയും കർമ്മഭാവങ്ങെളയും അത്യപായകരമായി
ഔചിത്യക്ഷതി പറ്റാത്തവിധം ഇണക്കിെക്കാള്ളി ക, യവനനാടകങ്ങളിെല
’േകാറസ്  ’ േപാലുള്ള ഗായകസംഘങ്ങെളെക്കാണ്ടിടെക്കാളുത്തിടുവി കഥെയ
സുഘടിതാവയവമാ ക – ഇ യും ഈ കാവ്യത്തിെല േനട്ടങ്ങളാണ് . യൂേറാ 
പ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽനിന്ന് ആരണ്യകകാവ്യങ്ങളുെട കമനീയശിൽപ്പെത്ത
ന െടഭാഷയിേലെക്കാന്നാമതായി അവതരിപ്പിച്ചത് രമണെന്റ കർത്താവാണ് .
അേദ്ദഹം തെന്റ ഏതാനും അനന്തരകൃതികളിൽ ആ കലാസ ദായെത്ത
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അവഗണിക്കാൻ വയ്യാെത്താരു സാഹിത്യവിഭാഗമാക്കത്തക്കവണ്ണം പരി 
േപാഷിപ്പിച്ചി ണ്ട് . പല കാവ്യങ്ങളും പഴയ േകാലങ്ങൾതെന്ന. പിെന്നയും
പിെന്നയും ചായംേത ഴി െവ ന്നതിൽ മാ ം മനസ്സിരുത്തിെക്കാണ്ടി 
രിെക്ക പുതിെയാരു കലാരൂപം ഇ യും പണി റ്റം തീർ തന്നതിൽ ീ
ചങ്ങ ഴ ശകാരമല്ലാെത മെറ്റാ ം അവകാശെപ്പടാനിെല്ലേന്നാ? അേദ്ദഹം
െചയ് തെതെന്ത കാണാൻ കണ്ണില്ലാെത, അെല്ലങ്കിൽ മനസ്സില്ലാെത, അേദ്ദ 
ഹം ‘എ െചയ് തു, എ െചയ് തു’ എന്ന് െവ വിളി ന്നവർ ഒരാേവശത്തിന്ന് 
അങ്ങെന പറയുമായിരി ം. വാസ്തവത്തിൽ ആ അഭിനവകലാരൂപം തീെര
െകാള്ളരുതാെത്താന്നാെണ െതളിയിക്കെപ്പ ടാത്ത കാലംവെര അെതാരു
അസഹി തയുെട െവറും പിടുത്തമാേയ തീരു. മനുഷ്യെന്റ വികാരാംശെത്ത 
േപ്പാെലതെന്ന വിചാരാംശെത്തയും ഉജ്ജീവിപ്പി ന്ന സാം ാരികമാെയാരു
സിദ്ധൗഷധമല്ലായിരിക്കാം രമണൻ. പേക്ഷ, കരുണത്തിൽേപ്പായി തലത ന്ന
ശൃംഗാരെത്ത തട്ടി ത്തടഞ്ഞനൗചിത്യങ്ങളിൽ വീണു കുട്ടിേച്ചാറാകാെത,
നാവിൽ െവള്ളം െതളിയി ന്ന േഭാഗലാലസയായി തരം താഴാെത, ഉപനി 
ബന്ധി വാൻ നല്ലേചാരത്തിള െള്ളാരു കവി ം േവണെമ െവച്ചാൽ
കഴിയുെമന്നതിനു രമണൻ നിദർശനമായിരി ണ്ട് . എനിക്ക് അതിെല
വികാരം ’രാധയുെട കൃതാർത്ഥത’ വെരയുള്ള സു ഥിത കൃതികളിേലേതാളം
തെന്ന ൈവഷയികമായി േതാന്നിയിട്ടില്ല.

േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി

തൃശ്ശിവേപരൂർ
1945 ആഗസ്റ്റ് 
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സ്മാരകമു

ീമാൻ ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള!
ഒരു ഗദ്ഗദസ്വരത്തിലല്ലാെത ‘ൈകരളി’ക്ക് ഒരിക്കലും ഉച്ചരി വാൻ സാധിക്കാ 
ത്ത ഒന്നാണ് ആ നാമേധയം!
അസഹനീയമായ അസ്വത തയുെടയും നീറിപ്പിടി ന്ന നിരാശതയുെടയും
നടുവിൽെപ്പട്ട്, െഞങ്ങിെഞരി വിങ്ങിവിങ്ങിക്കരയുന്ന ആത്മാഭിമാനത്തിൻ 
െറ ഒരു പര്യായമായിരു അത്!
ആയിരത്തി ഒരുനൂറ്റിപ്പതിെനാന്നാമാ മിഥുനമാസം ഇരുപത്തിെയാന്നാം തീ 
യതി ശനിയാ രാ ി േകവലം ആകസ്മികമായി, ആ ‘മണിനാദം’ ദയനീയമാം
വിധം അവസാനി !
അന്ധമായ സമുദായം – നി രമായ സമുദായം – അേദ്ദഹത്തിൻെറ ചിതാഭസ്മ 
െത്തേപ്പാലും ഇതാ, ഇേപ്പാഴും അലട്ടിെക്കാണ്ടിരി !
പേക്ഷ, ആ ണയഗായകൻെറ ആത്മാവ് ഏതു ഭൗതികാ മങ്ങൾ ം അതീ 
തമായ നിത്യശാന്തിെയ ാപി കഴി !
ആ ഓമനെച്ചങ്ങാതിയുെട പാവനസ്മരണയ്ക്കായി, അേദ്ദഹത്തിൻെറ ശവകുടീര 
ത്തിനു മുൻപിൽ ഈ സൗഹൃേദാപഹാരം ഞാനിതാ കണ്ണീേരാടുകൂടി സമർപ്പി 

െകാ .
ഇടപ്പള്ളി 1936 ഒേക്ടാബർ ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപിള്ള
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To
A. P. B. Nayar, Esq., M. A.
(Assistant Military Accountant General)
NEW DELHI
This book is dedicated with every sentiment of respect admiration, love and
gratitude
ഉന്നതസൗഭാഗ്യത്തിൻ ശൃംഗത്തിൽ കനിവിെന്റ
െപാേന്നാട ഴലുമായ് വർത്തി ം മഹാത്മാേവ!
താവേകാജ്ജ്വലപാദപങ്കജങ്ങളിൽ, േസ്നഹം
താവുമീ വിനീേതാപഹാരം ഞാൻ സമർപ്പി .
അവിടുന്നീ ാമീണകാവ്യകന്യെയ േമാദാ-
ലനുഭാേവാദ്ദീപ്തമാം കൺകളാലാേ ഷിേക്ക,
ചാരിതാർത്ഥ്യാേവശത്താലവൾതൻ പിതൃചിത്തം
ദൂെരയാകിലും േമേന്മൽ തുടി ജാേതാല്ലാസം!
അങ്ങതൻ കാരുണ്യത്തിൽ കേല്ലാലങ്ങളിൽത്തത്തി-
ത്തങ്ങി ഞാൻ മതിമറെന്നാഴുകിേപ്പായീടുേമ്പാൾ,
നന്മതൻ നിേകതമാമവിേടയ്ക്കർപ്പി ന്നി-
െതന്മനമാത്മാർത്ഥമായിന്നിദമാശീർവ്വാദം:
അവിരാേമാൽക്കർഷത്തിൻ
തൂമലർക്കളിേത്താപ്പി-
ലവിടന്നാേത്താല്ലാസം
വിഹരിക്കാവൂ േമേന്മൽ!

ചങ്ങ ഴ

ഇടപ്പള്ളി
1944 െഫ വരി
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രംഗം ഒന്ന്

(രമണൻ ഒരു മരേച്ചാട്ടിൽ കിട . അവേനാടു െതാട്ട് മദനൻ െകാടുൈകയും
കുത്തി ഇരി . രമണന് ഇരുപത്തിേയഴു വയ ായം. മദനന് ഇരുപത്തി 
മൂ വയ ായം. ര േപരും ഇടയന്മാരുെട സാധാരണേവഷത്തിൽ. നീ
കൃശമായ ശരീരം. ശാന്തസുന്ദരമായ മുഖം. സമയം മദ്ധ്യാഹ്നം)
മദനൻ
രമണ, നീെയന്നിൽനിന്നാ രഹസ്യ-
മിനിയും മറ പിടിക്കയാേണാ?
ഇരുെമയ്യാെണങ്കിലും നമ്മെളാറ്റ-
ക്കരളേല്ല, നീെയെന്റ ജീവനേല്ല?
ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിൻ േരഖേപാലും
കുെറ നാളായ് നി ഖത്തില്ലയേല്ലാ!
കരളുന്നതുെണ്ടാരു ചിന്ത നിെന്റ
കരളിെന നിത്യ,െമനിക്കറിയാം.
പറയൂ, തുറന്ന,തതി േവണ്ടി-
പ്പണയെപ്പടുത്താെമൻ ജീവനും ഞാൻ!
വദനം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനവെന്റ
ഹൃദയത്തിൻ കണ്ണാടിതെന്നെയങ്കിൽ,
ലവേലശം സംശയമില്ല, ചിന്താ-
വിവശമാണി നിന്നന്തരംഗം!
അതിനുള്ള കാരണ,െമ താനാ,-
ട്ടഖിലം തുറെന്നേന്നാേടാതണം നീ.
ബലെമൻ മനസ്സിലില്ല വും നിൻ
വിളറിെയാരീ മുഖം േനാക്കി നില്ക്കാൻ
കനിെവന്നിലുെണ്ടങ്കിലാ രഹസ്യ-
മിനിയും മറ നീ വയ്ക്കരുേത!
മുഖെമാ യർ , നിൻസങ്കടങ്ങ-
ളഖിലവുെമെന്ന മനസ്സിലാ !
(തളിർമരെക്കാമ്പ ര മഞ്ഞ-
ക്കിളികൾ ചില പറ േപായി;
കുെറ െവള്ളി ക്കള കാർതൻ-
നിറുകയിൽ െഞട്ടറ്റടർ വീണു;
അരുവിയിൽ െവള്ളം കുടി േപാകാ-
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െനാരു െകാ മാൻേപട വ േചർ ;
ഒരു െകാ മീനിെന െകാക്കിലാക്കി-
െയാരു നീലെപ്പാന്മാൻ പക െപാങ്ങി.)
രമണൻ
മമ മനം നീറു -കഷ്ട,െമെന്റ
മദന, നീയിങ്ങെന െചാല്ലരുേത!
പറയൂ പര രം നാമറിയാ-
െതാരു രഹസ്യ ംേപാലും നമ്മിലുേണ്ടാ?
പരിഭവിക്കാെയ്കേന്നാടി കാരം;
പറയാം ഞാെനല്ലാം, നീ േക െകാ :
ശരദ വീഥിയിലുല്ലസി -
െമാരു െവള്ളിനക്ഷ ,െമ െകാേണ്ടാ
അനുരക്തയായിേപാൽപൂഴിമണ്ണി-
ലമരും െവറുെമാരു പുെല്ക്കാടിയിൽ;
ഉയരണം പുെല്ക്കാടിെയാ കിലാ
വിയദങ്കകത്തിേലക്ക,െല്ലന്നാകിൽ
സുരപഥം വിട്ട രമ്യതാരം
വരണമിത്താഴെത്ത ഴിമണ്ണിൽ!
ഇതു ര ം സാധ്യവുമല്ല-പിന്നാ-

തുനിഴലാട്ടംെകാെണ്ട കാര്യം?
അനുചിതവ്യാേമാഹംമാ മാകു-
മതു േലാകെമമ്മട്ടനുവദി ം?
പറയെട്ട, ഞാനാണ െല്ക്കാടി;യാ
നിരവദ്യനക്ഷ ം ‘ച ിക’യും.
കനകൈശലാ ത്തിലാവിലാസം
കതിർ വീശി നിേ ാരമൂല്യഭാഗ്യം!-
ഒരു െപാ കിലുമാെയാ േചർ
പരിലസിേക്ക ം മയൂഖേക ം!-
അതു വന്നി ൽ മ്പിലൂർ വീണാ-
ലതു മഹാസാഹസമായിരി ം,
നിരസി േനാക്കി പലേപ്പാഴുമാ
നിരഘാനുരാഗസമർപ്പണം ഞാൻ;
ഫലമില്ല,െപ്പാൻ കതിർ മാറുകില്ല;
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കലഹിക്കാൻ ശക്തി വരു മില്ല.
(ഒരു െനടുവീർപ്പിൻ തിരകളിലാ
സ്വരസുധ െപെട്ടന്നലി േപായി.)
മദനൻ
മഹിയിൽ നീയക്കാമ്യമാെയാേരാമ-
ന്മഹിമതൻ മുന്നിൽ നമ രി !
അവെള േദവത, ദിവ്യയാെമാ-
രവതാരചാരുത, രാഗപൂത!
അവളുെട രാഗത്തിന്നർഹനാവാൻ
കഴിവതുതെന്ന ഭാഗേധയം!
നിരഘമായുെള്ളാരിേ മദാനം
നിരസിച്ചിടുന്നെതാരു പാപം!
അതിെന നീെയെന്ന മാദരി !
അതിെന നീ സസ് പൃഹം സ്വീകരി !
രമണൻ
ശരിതെന്ന-പെക്ഷ, മദന, നീെയൻ
പരമാർത്ഥവ തേയാർ േനാ ;
അവനിയിൽ ഞാനാെരാരാട്ടിടയൻ
അവഗണിൈതകാന്തജീവിതാപ്തൻ!
പുഴകളും കാടും മലയുമായി-
ക്കഴിയും െവറുെമാരധഃപതിതൻ!
അവേളാ-വിശാലഭാഗ്യാതിേരക-
പ്പവിഴ ങ്കാവിെല രത്നവല്ലി!
കനകവസന്തേത്താെടാ കൂടി-
ക്കതിരി നിേല്ക്ക ം ക വല്ലി!
അവെളയാശി വാൻേപാലുമിെന്നാ-
രവകാശമിെല്ലനിെക്ക െകാ ം.
ഇതുവിധം നിർബ്ബാധമീവനത്തി-
ലിടയനായ് ത്തെന്ന ഞാൻ വാണിടെട്ട,
ചപലവ്യാേമാഹങ്ങളാനയി ം
ചതിയിൽെപ്പടാൻ ഞാെനാരുക്കമില്ല.
മദനൻ
രമണ, നിൻ ചിന്തകൾക്കർത്ഥമില്ല;

https://thalilakkam.in/



രമണൻ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 26

മവും ണയവുേമകമല്ല;
പണവും താപവുമറ്റിട ം

ണയം മുള കൂടായ്കയില്ല.
സമുദായനീതികളല്ലതിെന്റ
വിമലസാ ാജ്യത്തിൻ മാനദണ്ഡം
അതിലിശ്ശരീരം ശരീരമല്ല;
ഹൃദയം ഹൃദയെത്തയാണു കാ !
അറിവൂ ഞാൻ; ച ിക നിഷ്കളങ്ക,
പരിശുദ്ധേസ്നഹത്തിൻ സ്വർഗ്ഗഗംഗ.
കഴിയുമവൾക്ക,തിലുല്ലസി ം
കനകേസാപാനെത്ത ൈകെവടിയാൻ;
ഇടയെന്റ ചിത്തവിശുദ്ധിവി ം
കുടിലിെലെപ്പാൻ വിളക്കായി മാറാൻ!
അതുമിനിസ്സാദ്ധ്യമെല്ലങ്കിൽ േവണ്ടാ,
ക്ഷിതിയിലവൾക്കിതു സാദ്ധ്യമേല്ല-
ഇടയെന പ്പാ ഴ് ടിലിങ്കൽനി ം
മടുമലർേമടയിേല യർത്താൻ?
അവളിലുണ്ട യ്ക്കനഘമാകു-
മനുരാഗേമാലും ഹൃദയേമകം;
അതിെന നീെയെന്ന മാദരി !
അതിെന നീ ൈകകൂപ്പി സ്വീകരി !
രമണൻ
അറിവതില്ലിേ മനാടകത്തിൻ
പരിണാമെമമ്മട്ടിലായിരി ം.
ഇനി ഞാൻ പറയെട്ട, േതാഴ, ഞാനാ

ണയത്തിടമ്പിലലി േപായി.
ശരിയാണെതന്നാലുമിക്കഥയി-
ദ്ധരെയാരുനാളുമറി കൂടാ!
അറിയിക്കാതാേവാളം കാ േനാ -
മവെളയുംകൂടി ഞാനീ രഹസ്യം;
ഒരുനാളും കാണിക്കയില്ല ഞാനാ-
ക്കിരണെത്തെയെന്റ യഥാർത്ഥവർണ്ണം.
കഴിേവാളമീ മായാമണ്ഡലംവി-
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െട്ടാഴിയുവാൻ മാ േമ േനാക്കിടൂ ഞാൻ!
മദനൻ
സഹകരിക്കെട്ട സഹജ നിെന്ന-
സ്സകലസൗഭാഗ്യവും േമ േമേല!
ഒരുപുഷ്പകല്യാണമണ്ഡപത്തി-
െലാരുദിനം നിങ്ങെള ര േപെര
ഒരുമി ക കൃതാർത്ഥനാകും
പരിചിലീേയാമനെക്കാച്ചനുജൻ!

തമാ മുഹൂർത്തം പറന്നണയാൻ
സതതം ഞാൻ ാർത്ഥി െകാണ്ടിരി ം!
(രമണനും മദനനും എഴുേന്ന വനത്തിെന്റ മെറ്റാരു ഭാഗേത്ത േപാകു )
ഗായകസംഘം
അരുണൻ പടിഞ്ഞാെറെക്കാ കുന്നിൻ-
െചരുവില ാ മായ്ത്താണിരു .
പതിവുേപാലാലയിേല േപാകാൻ
പുഴവക്കത്താടുകൾ വ േചർ .
മദനനും േതാഴനും േതാളുരുമ്മി
മരതക കൾ വിട്ടിറങ്ങി;
അഴകുകണ്ടാനന്ദമാളിയാളി,
വഴിനീെളപ്പാ കൾ മൂളിമൂളി,
ഇടവഴിത്താരയിൽ ടിയാ ര-
ണ്ടിടയത്തിരകെളാലി േപായി!
മെറ്റാരു ഗായകസംഘം
അരികത്തരികത്താ േലാലഗാന-
െമാരുസുഖസ്വപ്നംേപാലാഗമിേക്ക,
വഴിവക്കിലുെള്ളാരേക്കാമളമാ-
െമഴുനില മണിമാളികയിൽ,
അതിെനയും കാെത്താരു നിർവൃതിതൻ-
ഹൃദയമിരു മിടിച്ചിരു .
വിഭവ ഭാവേമ, നിൻ പരുത്ത
വിരിമാറിലിമ്മെട്ടാേരാമലത്തം
എളിമെയ വാൻ കാത്തിരി -
െവളിപാടുെകാ കയില്ലേയാ നീ?
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സമയമായ്; േവഗം നീ െകട്ടഴി ,
സമുദായേമ നിെന്റ നീതിശാ ം!
തിരതല്ലിയാർ ം സ്ഥിതിസമു ം
െവറുെമാെരറു ചാലാകെയേന്നാ!
നിയമാനുസാരം നിൻ കൃത്യെമല്ലാം
സ്വയെമാ േവഗം നീ െച തീർ !
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രംഗം രണ്ട്

(ച ികയുെട മേനാഹരഹർമ്മ്യത്തിേനാടു െതാ ള്ള ഉദ്യാനം. സമയംസന്ധ്യ.
രമണനും ച ികയും പുൽത്തകിടിയിൽ ഇരി . ആദിത്യൻ അസ്തമി
കഴി . േനരിയ നിലാവു പര തുട . ഹൃദയാകർഷകമായ കൃതി.
അവരുെട ചു ം പലപല പൂവല്ലികൾ പൂ നി . സുഖകരമായ ഒരിളംകാറ്റ്
ഇടയ്ക്കിെട വീശിെക്കാണ്ടിരി . വികാേരാദ്ദീപകമായ പുഷ്പസൗരഭ്യം അവി 
െടയാകമാനം സരി .
രമണൻ
എങ്കിലും, ച ിേക, നമ്മൾ കാണും
സങ്ക േലാകമല്ലീയുലകം;
സംഗീതസാ മാം മാനസങ്ങ-
ളിേങ്ങാ േനാക്കിയാൽ െഞ േമതും.
േഘാരസമുദായഗൃ േന ം
കൂരിരുട്ട ം തുറി നില് പൂ!
ചി മെച്ചന്തീെപ്പാരികൾ തട്ടി
ഹന്ത, െപാ ന്നിെതൻ ചിന്തെയല്ലാം!
ച ിക
അേന്നാന്ന്യം ന െട മാനസങ്ങ-
െളാന്നി േചർ ലയി േപായി.
െപാട്ടിെച്ചടുക്കില്ലിയിനിയതു ഞാ-
െന യീ േലാകം പുലമ്പിയാലും.
കുറ്റ ംപറയുവാനി മാ ം
മ ള്ളവർക്കിതിെല കാര്യം?
രമണൻ
എങ്കിലും, ച ിേക, േലാകമേല്ല?
പങ്കിലമാനസർ കാണുകിേല്ല?
ഹന്ത, നാം ര േപർ തമ്മിലുേള്ളാ-
രന്തെമാ നീെയാർ േനാ !
സ്വപ്നത്തിൽേപ്പാലും ഞാൻ നിൻ ണയ-
സ്വർഗ്ഗസ ം ാപ്തിക്കിന്നർഹനാേണാ?
ച ിക
എ നിരർത്ഥമാം േചാദ്യമാണി-
െത,ന്തിനിന്നീ െവറും ശങ്കെയല്ലാം?

https://thalilakkam.in/



രമണൻ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 30

മന്നിതിൽ ഞാെനാരു വിത്തനാഥ-
നന്ദിനിയായിപ്പിറ േപായി.
കഷ്ട,മതുെകാെണ്ടൻ മാനസവും
ദുഷടമാേകണെമന്നില്ലയേല്ലാ!
മാഹാത്മ്യധാമമാെമാന്നിെന ഞാൻ
േസ്നഹിക്കാൻ പാടിെല്ലന്നില്ലയേല്ലാ!
ഈടാർന്ന രാഗാപദാനഗാനം
പാടരുെതെന്നാ മില്ലയേല്ലാ!
രമണൻ
തുച്ഛനാെമെന്ന നീ സ്വീകരിച്ചാ-
ലച്ഛനുമമ്മ െമ േതാ ം?
ച ിക
െകാ മകളുെട രാഗവാ ി-
ലച്ഛനുമമ്മ െമ േതാന്നാൻ?
രമണൻ
ഓേരാ നിമിഷവും േലാകെമ ം

രമ്പഖിലം ഞാേന െകാള്ളാം;
എെന്നപ്പഴി ന്ന കൂ കാേരാ-
െട ം ഞാൻ േനരിെട്ടതിർ നിൽക്കാം;
എന്തിനീ, നശ്വരജീവിതത്തി-
െല േവെണങ്കിലും ഞാൻ സഹിക്കാം!
നിൻ താതമാതാക്കൾക്കിണ്ടേലകാ-
െനന്താകിലും ഞാെനാരുക്കമില്ല!
നിെന്നയവെരല്ലാമ മാ ം
െപാ േപാൽ കാ വളർത്തിടു .
ആ മഹാവാത്സല്യമൂർത്തികൾത-
ന്നാശയും ശാന്തിയുമല്ലേയാ നീ?
അങ്ങെനയുള്ള നീയി കാരം
ക മടെച്ചെന്ന സ്വീകരിച്ചാൽ
ഇന്നെതന്ത മമായിരി ം,
ഒ നീ ഗാഢമാേയാർ േനാ !
ഹന്ത, നിൻ കൃത്യമവർക്കെതെന്താ-
രന്തരംഗാഘാതമായിരി ം?
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േനരിട്ടിടാെനാരു തുച്ഛമാകും
േനരേമ്പാക്കാേണാ വിവാഹകാര്യം?
എെന്തല്ലാമുണ്ടതിൽ ഗാഢമായി-
ച്ചിന്തിക്കാൻ, ചിന്തി ചർച്ചെചയ്യാൻ?
ഒ േമ സം ാരശിക്ഷണങ്ങൾ
െതാ െതറിക്കാെത്താരാട്ടിടയൻ
ഉത്തമസം തയായ നിെന്ന-
ത്തേത്ത്വാപേദശങ്ങെള െചയ്യാൻ?
േ മമായ് െത്തറ്റിദ്ധരിച്ചതാമീ
വ്യാേമാഹെമാ മറ േമാ നീ?
ച ിക
േനാ െക, ജ്ജ്വലവാഗ്വിലാസം!
േകൾേക്കെണ്ടനിക്കീ സംഗെമാ ം.
േ മമെല്ലന്നാകിൽ േവണ്ട,-േപാെട്ട,
വ്യാേമാഹമാകെട്ട മിഥ്യയാെട്ട
മാച്ചാലും മായാത്തമട്ടിേലേതാ
മാർദ്ദവമുള്ളതാണീ വികാരം!
ഇഷ്ട ംേപാലിന്നിതിെന േപരു-
മിേട്ടാളൂ പാടിെല്ലന്നാർപറ ?
എ േപരിട്ടാലു,െമ മാ ം
നിന്ദ്യമാണിന്നിെതേന്നാതിയാലും,
എ മിതിെന ഞാേനാമനി -
െമന്നന്തരാത്മാവിനുള്ളറയിൽ
ആെരല്ലാെമെന്തല്ലാേമാതിയാലും,
േനരി കുറ്റെപ്പടുത്തിയാലും
േമാഹി േപാെയാരാ മൗക്തികെത്ത
േസ്നഹിക്കാൻ മാ െമനിക്കറിയാം
അേസ്നഹലക്ഷ്യത്തിനായിനിെയ-
ന്ത തത്യാഗവും െച വൻ ഞാൻ!
രമണൻ
നിൻമനഃൈസ്ഥര്യാപശങ്കമൂല-
മിമ്മെട്ടതിർ ഞാൻ െചാന്നതല്ല.
െകാ കുഞ്ഞാണു നീ, നിെന്റ കണ്ണിൽ
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വിശ്വം മുഴുവൻ െവളു കാണും;
വാസ്തവത്തിങ്കൽ കരിനിഴലും
സ്വാർത്ഥാന്ധകാരവുമാണിെതല്ലാം!
ച ിക
ന െട ചു മായുള്ള േലാക-
െമമ്മട്ടായാൽ നമുെക്ക േചതം?
നിർമ്മലേസ്നഹാർ ചിത്തരാകും
നമ്മെള,ന്തായാലും നമ്മളേല്ല?
രമണൻ
എല്ലാം സഹിക്കാം;-വിഷമയമാ-
െമല്ലാറ്റിെനക്കാൾ ഭയങ്കരമായ്,
ഉ ഫണവുമായ് ചീറ്റിനി
ദുഷ്ടസമുദായകാളസർപ്പം!
ഒന്നതിൻ ദംശനേമ േപായാൽ-
പ്പിെന്ന, മരിച്ചവരായി നമ്മൾ!
ച ിക
നിന്ദ്യസമുദായനീതിെയല്ലാം
ക മട നാം സമ്മതിച്ചാൽ
ചിന്തി വാനുള്ള ശക്തിെയെന്നാ-
െന്നതിനു, ഹാ! നാം കരസ്ഥമാക്കി?
േ മാമൃതത്താലനശ്വരാത്മ-
േക്ഷമസമ്പന്നരാകുന്ന നമ്മൾ
ഒ ം ഭയെപ്പടാനില്ല, വന്നി-
ട്ടക്കാളസർപ്പം കടി കിലും!
രമണൻ
ഒെക്കശ്ശരിതെന്ന;-െയങ്കിലും നി-
ന്നച്ഛനുമമ്മയും-ഓർ േനാ ;
പാകതയില്ലാത്ത നമ്മെളക്കാൾ
േലാകപരിചയം േനടി േനടി,
നന്മയും തിന്മയും േവർതിരിക്കാൻ
നമ്മെളക്കാളും മനസ്സിലാക്കി,
എ െചയ്യാനുമഗാധമായി-
ച്ചിന്തി ചിന്തി മൂർച്ചകൂട്ടി,
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ഉല്ലസി ന്ന ഗുരുക്കളാണാ
െവള്ളത്തലമുടിയുള്ള കൂട്ടർ!
അമ്മഹാത്മാക്കൾക്കഹിതമായി
നമ്മെളാരിക്കലും െച കൂടാ.
ച ിക
സമ്മതി ഞാനാത്തേമാദം
സൗമ്യമായുേള്ളാരീ യുക്തിവാദം;
എന്നാൽ റ പറഞ്ഞിടാം ഞാ-
െനാ,ന്നിനിെയങ്കിലുമാശ്വസി .
(രമണന് ഒരു പനിനീർ സമ്മാനിച്ചിട്ട് )
അച്ഛനുമമ്മയുമ വുെമ-
ന്നിച്ഛയ് െക്കതിർ പറകയില്ല;
സമ്മതി ഞാെനാന്നിെലങ്കിൽ
സമ്മതമാണതവർ മേപ്പാൾ,
അ വാത്സല്യമാണവർക്കീ
പു ിയിെലന്തിനു ശങ്ക പിെന്ന?
രമണൻ
എെന്തല്ലാമായാലും നീയിതിേന്മൽ
ചിന്തി േവണമുറ നില്ക്കാൻ;
േലാകം പനിനീരലർേത്താട്ടമല്ല-
േപാകു , േപാകു , ച ിേക, ഞാൻ!
ഏകാന്തതയിെലാഴിഞ്ഞിരുന്നീ
രാഗെത്തേപ്പർ ം നീേയാർ േനാ !
തീക്കനലാണിെതന്നാൽ, മറവി-
ക്കാട്ടാറിേലക്കിെതറിയണം നീ;
അല്ല, പനീരലരാണിെതങ്കിൽ,
കല്യാണകേല്ലാലേരഖേപാെല,
നിന്നന്തരാത്മാവിൽ ഗൂഢമായ് നീ-
െയ മണി സുഖി െകാ !
എങ്കിലും, ഹാ, നിനേക്കാർമ്മേവണം:
സങ്ക േലാകമല്ലീയുലകം!
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രംഗം മൂന്ന്

(ച ികയുെട മേനാഹരഹർമ്മ്യത്തിെന്റ രണ്ടാമെത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു മണി 
യറ. ച ിക പുഷ്പശയ്യാലംകൃതമായ ഒരു േസാഫയിൽ കിട . അവേളാടു
േചർ േസാഫയിൽത്തെന്ന ഭാനുമതിയും ഇരി . നിരേയാടു േചർന്ന് അന 
വധി നിലക്കണ്ണാടികൾ. മുറിയുെട നടുവിലായി കാശപൂരിതമായ ഒരു വിള
തൂക്കിയിട്ടിരി . അതിനു ചുവട്ടിൽ ഒരു വട്ടേമശയും ചു ം കേസരകളും. സമ 
യം രാ ി പത്തരമണി. ഭാനുമതി ച ികെയ വീശിെക്കാണ്ടിരി . ഒടുവിൽ
ഒരു ദീർഘനിശ്വാസേത്താെട ഒരു വശേത്ത ചരിഞ്ഞ്, ഇടതുൈകമുട്ട് ഉപധാ 
നത്തിൽ കുത്തി, ശിര താങ്ങിെക്കാണ്ട് ഭാനുമതിേയാട് പറയു )
ച ിക
കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനീവിധം മലർ-
െച്ച േപാെലാരു മാനസം,
എെന്താരദ്ഭുതേ മസൗഭഗം!
എെന്താരാദർശസൗരഭം!
ആ നിധി േനടാനായാൽ, സഖി,
ഞാെനാരു ഭാഗ്യശാലിനി!
സിദ്ധിയാണവൻ ശുദ്ധിയാണവൻ
സത്യസന്ധതയാണവൻ!
വിത്തെമന്തിനു, വിദ്യെയന്തിനാ
വിദ താംഗനു േവറിനി?
ആടുേമയ്ക്കലും കാടകങ്ങളിൽ-
പ്പാടിയാടി നടക്കലും
ഒറ്റ െഞട്ടിൽ വിടർ സൗരഭം
മുറ്റിടും രണ്ട് പൂക്കൾേപാൽ,

ാണേസാദരനായിടുെമാരു
ഗാനേലാലനാം േതാഴനും
വി മിക്കാൻ തണേലഴുെമാരാ
പച്ച ം വനങ്ങളും
നിത്യശാന്തിയും തൃപ്തിയും രാഗ-
സക്തിയും മന ദ്ധിയും-
ചിന്തതൻ നിഴൽപ്പാടു വീഴാെത്താ-
െര േമാഹനജീവിതം!
ഭാനുമതി
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അസ്വത േയശിടാെത്താെര-
ന്തത്യനഘമാം ജീവിതം!
ച ിക
സ്വർഗ്ഗശാന്തി തുളുമ്പിടും ലസൽ-
സ്വപ്നസാ മാം ജീവിതം!
ഭാനുമതി
കാ പൂങ്കളിർേച്ചാലെയേപ്പാെല
പാ പാടുന്ന ജീവിതം!
ച ിക
െവണ്ണിലാവിലും െവണ്മ താവിടും
പുണ്യപൂർണ്ണമാം ജീവിതം!
ഒട്ടധികം െകാതി ഞാനതി-
െലാട്ടിെയാട്ടിപ്പിടി വാൻ.
ഭാനുമതി
അദ്ഭുതമാ,ണാ േവ മൂലെമാ-
രപ്സരസ്സായിത്തീർ നീ!
ച ിക
മാമകാശാഖയൂഖചുംബിത-
േരാമഹർഷകമണ്ഡലം.
കർമ്മഭീരുതകാരണ,െമാരു
കന്മതിലാൽ മറ വാൻ
എ മാ ം മി േനാക്കിയാ
നി ലാമലമാനസൻ!
മാമകാർ നേയാക്തിയാെലാരു
മാനസാന്തരേമകി ഞാൻ;
മാറിമാറിയണഞ്ഞ രശ്മിെയ
മാേറാടു േചർത്തണ ഞാൻ!
ഭാനുമതി
അ മാ ം വിജയമായി നിൻ

ത്യരാഗാത്മേകാദ്യമം!
ച ിക
(എഴുേന്നറ്റിരുന്നിട്ട് )
െപാ കില്ലിനി ഞങ്ങളിലുെള്ളാ-
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രി ണയത്തിൻ ശൃംഖല-
നിർവൃതിതന്നപാരതയുെട
നിർമ്മലസ്വപ്നേമഖല-
കാലേദശങ്ങൾക്ക റം പൂ
ലാലസി ന്ന പൂ ല-
ദുഃഖജീവിതം ഗാനശീകര-
മഗ്നമാ ന്ന െപാന്നല!
ഇല്ലിനി,സ്സഖി, ൈകെവടിയുക-
യില്ലിതു ഞാെനാരിക്കലും!
ഭാനുമതി
ആ മുരളീധരെന്റയുജ്ജ്വല-
േ മവൃന്ദാവനികയിൽ
സ്വപ്നവും കാത്തിരുന്നിടുെമാരു
െകാ രാധയായ്ത്തീർ നീ!
ച ിക
ഞങ്ങളാദ്യമായ്ക്ക മുട്ടിയ
മംഗളാനന്ദവാസരം
ഒറ്റവത്സരമായിടാറാവു-
െമാ നാൾകൂടിേപ്പാവുകിൽ!
ഭാനുമതി
അന്നതിൻ ദിവ്യവാർഷിേകാത്സവം
ഭംഗിയായിക്കഴിക്കണം!
ച ിക
ഭംഗിയായ്-അേത ഭംഗിയായ്-അതി-
ഭംഗിയായിക്കഴിക്കണം!
ഭാനുമതി
മംഗളത്തിൻ മാ കൂട്ടണം!
മന്ദതെയാെക്ക മാറണം!
ച ിക
മുഗ്ദ്ധരാഗെമൻ ജീവേനകിയ
മു മാലയുമായി ഞാൻ,
അ , മൽേ മൈദവതത്തിെന-
െച്ച കൂപ്പി വണങ്ങിടും!
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ഭാനുമതി
തന്നിടും നിനെക്ക,ങ്കിൽ നൂനമാ-
ദ്ധന്യനെന്നാരനു ഹം!
ച ിക
ഉൾ ളകാംഗിയാകയാണു ഞാ-
ന തീക്ഷയിൽേപ്പാലുേമ!
ഭാനുമതി
അ തീക്ഷയും ശക്തമാണിെന്നാ-
രദ്ഭുേതാന്മദേമകുവാൻ!
ച ിക
ഇന്നതിെന്നാരു മാ കൂടുവാൻ
വ േചർ വസന്തവും!
ഭാനുമതി
മന്ദമാരുതൻ വീശിടുന്നിതാ
ചമ്പകത്തിൻ പരിമളം!
ച ിക
േചലിെലന്നിൽ സി , സങ്ക -
േലാലസായൂജ്യവീചികൾ!
ഭാനുമതി

ാണഹർഷവിശാലസാ ാജ്യ-
റാണിതെന്ന നീ ച ിേക!
ച ിക
(എഴുേന്നറ്റിരുന്ന് ഭാനുമതിയുെട ൈക പിടി െകാണ്ട് )
എെന്നയുംകൂടി വിസ്മരിച്ചിതാ
വിണ്ണിേല യരു ഞാൻ!
ഭാനുമതി
വിസ്മയനീയംതെന്നയാണാത്മ-
വി തിതൻ കിനാവുകൾ.
ച ിക
(മതിമറന്ന് ഭാനുമതിയുെട ൈകേകാർത്ത് നൃത്തംെച െകാണ്ട് )
എെങ്ങ,വിെട നീ മാമകേ മ-
രംഗസംഗീതസാരേമ?
എ , ഹാ! മന്മനം കവർന്ന നീ-
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െയ ഗന്ധർവ്വരത്നേമ?
േദഹമല്ല മജ്ജീവനുംകൂടി,
േദവ, നിൻ തൃപ്പദങ്ങളിൽ
ഉൾ ളകമാർന്നർപ്പണംെചയ് വൂ
സ ഹം ഭക്തദാസി ഞാൻ!
(അണിയറയിൽ)
മണി പതിെനാ കഴി വേല്ലാ;
മകേള, നിനക്കി റക്കമിേല്ല?
ച ിക
ഞാനുറ വാൻ േപാകയാണേമ്മ,
ഭാനൂ, ദീപമണേച്ച !
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രംഗം നാല്

(വനം. ഒരു മര വട്ടിൽ രമണനും മദനനും ഇരി . ഇടതു ഭാഗത്തായി
കളകളാരവേത്താെട പുളെഞ്ഞാഴുകുന്ന ഒരു െകാച്ചരുവി. ചു പാടും പുഷ്പനിബി 
ഡങ്ങളായ വല്ലിപ്പടർ കൾ. അരുവിക്കരയിൽ ആടുകൾ പു േമ െകാണ്ട്
സ്വച്ഛന്ദം വിഹരി . സമയം മദ്ധ്യാഹ്നേത്താടടുത്തി ണ്ട്. രമണെന്റ മുഖം
അവ്യക്തമായ എേന്താ ഒരു ശങ്കെയ േദ്യാതിപ്പി ന്നെതങ്കിലും സന്നവും
സുേസ്മരസുന്ദരവുമായി കാണെപ്പടു .
രമണൻ
ആനന്ദത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിലിങ്ങെന
ഞാെന െമ ം കഴി െവങ്കിൽ!
സങ്ക േലാകത്തിെലങ്കിലുമിങ്ങെന
സംഗീതമായിട്ടല െവങ്കിൽ!
എേന്നാടു െചാ , മദന, നീ-യിസ്വർഗ്ഗ-
െനെന്ന െമൻ മുന്നിൽ നി താേണാ?
വഞ്ചിതനാകുകയിേല്ല ഞാനിന്നിതിൻ
പുഞ്ചിരി േനാക്കി മദി നിന്നാൽ?
മദനൻ
(ദൃഡസ്വരത്തിൽ)
എന്തിനു േപർ മിസ്സംശയ,മാനന്ദ-
ചിന്തകൾെകാ നീയാശ്വസി !
അേ മതാരകേമതിരുളിങ്കലും
സു ഭമാ ം നിൻ ജീവിതാങ്കം!
രമണൻ
(വികസിച്ച മുഖേത്താടുകൂടി)
നിത്യവുമന്തിയിൽക്കണ്ടിടാറു ഞാ-
െനാറ്റയ്ക്കാേ മസ്വരൂപിണിെയ.
അത്തളിർ ണ്ടിൽനിേന്നാമന ഞ്ചിരി-
പ്പിച്ചക ക്കളടർ വീഴും!
മന്ദാക്ഷേലാലമാമാ മധുരസ്വര-
ബി ക്കേളാേരാ ം മന്ദമന്ദം
എന്നന്തരാത്മാവിൽ വീണലിയുേമ്പാേഴ-
െക്കെന്ന ഞാൻ തീെര മറ േപാകും!
എെന്താരു മായാവിലാസമാേണാർക്കില-
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െതെന്താരു വി മരംഗമാേവാ!
മദനൻ
അല്ലിയലാത്ത ര ജ്ജ്വലരശ്മിക-
ളുല്ലസൽേ മത്തിേന്മഖലയിൽ
അേന്യാന്യം കാണുന്ന രംഗങ്ങെളാെക്കയു-
മിങ്ങെനയുള്ളവയായിരി ം!
രമണൻ
അേന്യാന്യദർശനമമ്മ ഞങ്ങൾെക്കാ-
രന നനിർവൃതിേയകിയി ം,
നിർണ്ണയ,മംഗുലീ ർശനെമങ്കിലു-
മിേന്നാളമുണ്ടായിട്ടില്ല തമ്മിൽ-
പങ്കിലമാ കില്ലാ രാഗരശ്മി ഞാൻ
സങ്ക രംഗത്തിൽ െവ േപാലും!
മദനൻ
നിൻ മേനാനർമ്മല്യം ഞാനറിയാത്തത;-
െല്ല മതിെന ഞാനാദരി !
ആദർശവീണയിൽപ്പാ പാടുന്ന ര-
ണ്ടാനന്ദത ികളാണു നിങ്ങൾ!
എത്താതിരി േമാ, നിങ്ങൾതൻ ചാര
നിത്യാനുഭൂതിതന്നംഗുലികൾ?
രമണൻ
മാമകജീവിതാകാശത്തിലു , ര-
േണ്ടാമനേത്താരങ്ങൾ നിർമ്മലങ്ങൾ:
എ മാ ം മി േനാക്കിയാ
നി ലാമലമാനസൻ!
മാമകാർ നേയാക്തിയാെലാരു
മാനസാന്തരേമകി ഞാൻ;
ഒ നീ, മേറ്റതക്കണ്മണി-നിങ്ങേളാ-
െടാന്നിച്ചിതുേപാൽക്കഴിയുെമങ്കിൽ
മൃത വിന്ന റ െണ്ട േകൾ മാ
സ്വർഗ്ഗവുംകൂടി ത്യജി വാൻ ഞാൻ!
നിങ്ങെളക്കെണ്ടെന്റ കണ്ണടഞ്ഞീടുകിൽ
മന്നിെലൻ ജന്മം സഫലമായി!
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(കാടിെന്റ മെറ്റാരു ഭാഗ കൂടി കൂ കാരായ മ ചില ഇടയന്മാർ േവശി .
രമണെന്റ സംഭാഷണം െപെട്ടന്ന് നില . അവർ എല്ലാവരും ഒെത്താരുമിച്ച്
വനത്തിെന്റ േവെറാരു ഭാഗേത്തക്ക് അത ത്സാഹേത്താെട ആർ വിളി െകാ 

മറയു )
(അണിയറയിൽ)
ഗായകസംഘം
ഏകാന്തകാമുക, നിെന്റ രഹസ്യങ്ങൾ
േലാകം മുഴുവനറി േപായി
കുറ്റെപ്പടുത്തലിൻ കൂരേമ്പൽക്കാം പട-
ച്ചട്ട നീ േവഗം തിര െകാ !
തങ്കക്കിനാേവ, നീ താേലാലി െന്നാര-
സ്സങ്ക േലാകമല്ലീ പഞ്ചം!

https://thalilakkam.in/



രമണൻ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 42

രംഗം അഞ്ച്

(സമയം ഭാതം. ാമത്തിെന്റ പൂർവ്വഭാഗ ള്ള കു കൾ െചങ്കതിരുകൾ തട്ടി
മിന്നിത്തിള . േനരിയ ഒരു മൂടൽമഞ്ഞ്. ച ികയുെട മേനാഹരഹർമ്മ്യ 
ത്തിെന്റ മുൻ വശ ള്ള നടപ്പാതയിലൂെട രമണൻ ആടുകേളയും െതളി െകാണ്ട്
വരു . ച ിക ഉദ്യാനത്തിൽ പൂ പറി െകാ നിൽ . രമണെന കണ്ടമാ 

യിൽ അവളുെട മുഖം മന്ദാക്ഷമധുരമായ ഒരു മന്ദഹാസത്തിൽ വികസി .
അവൾ ഉദ്യാനത്തിനു ചു ം െകട്ടിയി ള്ള അരമതിലിെന്റ സമീപേത്തക്ക് ഓടി 
െച്ചന്ന്, ഒരു പനിനീർപുഷ്പം രമണനു സമ്മാനി .)
ച ിക
എന്താണിന്നീവിധേമകനാവാൻ?
എ േപാെയ, േപായ് കാരൻ?
രമണൻ
ഇന്നവൻ മേറ്റേതാ േജാലിമൂലം
വന്നില്ല; ഞാനി േപാ േവഗം.
ച ിക
കാനനച്ഛായയിലാടുേമയ്ക്കാൻ
ഞാനും വരെട്ടേയാ നിെന്റകൂെട?
ആ വനവീഥികളീ വസന്ത-

ീവിലാസത്തിൽെത്തളിഞ്ഞിരി ം;
ഇേപ്പാളവിടെത്ത മാമരങ്ങൾ
പുഷ്പങ്ങൾെകാ നിറഞ്ഞിരി ം;
അങ്ങിേപ്പാളാമൽ യിലിണകൾ
സംഗീത ംെപ കയായിരി ം;
പുഷ്പനികുഞ്ജങ്ങളാകമാനം
ത തലങ്ങൾ വിരിച്ചിരി ം;
െകാ പൂേഞ്ചാലകൾ െവൺ നുരയാൽ-
െപ്പാട്ടിച്ചിരി കയായിരി ം-
ഇന്നാവനത്തിെലക്കാ കാണാ-
െനെന്നയുംകൂേടാ െകാ േപാകൂ!
രമണൻ
ആരണ്യച്ചാർത്തിേലെക്കെന്റകൂെട-
േപ്പാേരണ്ട, േപാേരണ്ട ച ിേക, നീ;
നിൻ കഴൽ െമ്പാടി പൂശിനിൽക്കാൻ,
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ശങ്കയി,ല്ലാ വനമർഹമേല്ല!
എെന്നേപ്പാൽ തുച്ഛരാമാട്ടിടയർ
െചന്നിടാനുള്ളതാണാ േദശം.
െവണ്ണ ളിർക്കൽ വിരി കളാൽ
കണ്ണാടിയിട്ട നില നീെള,
െചമ്പനിനീരലർ ചിന്നിച്ചിന്നി-
സ്സഞ്ചരി ന്ന നിൻ േചവടികൾ
കല്ലിലും മുള്ളിലും വിന്ന്യസിക്കാ-
നില്ല, ഞാൻ സമ്മതേമകുകില്ല!
ഈ മണിേമടയിൽ വിശ്വഭാഗ്യ-
സീമ വേന്നാളംതുളുമ്പിനിൽേക്ക,
ആഡംബരങ്ങൾ നിന നിത്യ-
മാനന്ദമഞ്ചമലങ്കരിേക്ക,
നിർവൃതി ക്കൾ നിന ചു ം
ഭവ്യപരിമളം വീശിനിൽേക്ക,
ആസ്വാദനങ്ങൾ നിൻ വാതിലിങ്ക-
ലാ യിെച്ചേപ്പാഴും കാവൽനിൽേക്ക,
േപാരുന്നെതന്തിനു, ച ിേക, നീ
പാറകൾ ചൂഴുമക്കാനനത്തിൽ?
ച ിക
ഈ മണിേമടയിെലൻ വിപുല-
േ മസമു െമാതു കില്ല;
ഇക്കിളി ട്ടിെലൻ ഭാവനതൻ-
സ്വർഗ്ഗസാ ാജ്യമട കില്ല;
നമ്മൾക്കാ വിശ്വ കൃതിമാതിൻ
രമ്യവിശാലമാം മാറിടത്തിൽ,
ഒന്നിച്ചിരു കുറ േനരം
നർമ്മസല്ലാപങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാം!
രമണൻ
പാടില്ല, പാടില്ല, നെമ്മ നമ്മൾ
പാേട മറെന്നാ ം െച കൂടാ!
ച ിക
ആേലാലവല്ലികെള യിന്നാ
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നീലമലകളിൽ പൂ കാണും!
രമണൻ
ഇക്കളിേത്താപ്പിൽ നീ കണ്ടിടാേത്താ-
െരാറ്റ േപാലുമില്ലാ വനത്തിൽ.
ച ിക
അങ്ങിേപ്പാൾപ്പാടിപ്പറന്നീടുന്ന-
െതെന്തല്ലാം പക്ഷികളായിരി ം!
രമണൻ
ഇ ഷ്പവാടിയിെലത്തിടാെത്താ-
െരാറ്റക്കിളിയുമില്ലാ വനത്തിൽ.
ച ിക
എെന്ന വർണ്ണിെച്ചാരു പാ പാടാ-
െനാന്നാ മുരളിെയസ്സമ്മതി !
രമണൻ
നിെന്ന റി ള്ള ഗാനമല്ലാ-
തിന്നീ മുരളിയിെലാ മില്ല.
ച ിക
എന്നാലിന്നാ നല്ല പാ േകൾക്കാൻ
നിേന്നാടുകൂടി വരു ഞാനും!
രമണൻ
എ മെതന്നിലിരിപ്പതേല്ല?
എ േവെണങ്കിലും േകൾക്കരുേത!
ച ിക
എന്നാലതിന്നീ വിളംബെമന്തി;-
െനെന്നയുംകൂടി െകാ േപാകൂ!
രമണൻ
നിെന്നെയാരിക്കൽ ഞാൻ െകാ േപാകാ,-
മി േവണ്ടി േവേണ്ടാമലാേള!
ച ിക
എന്തേപക്ഷിക്കിലു,മേപ്പാെഴല്ലാ-
െമന്തിെനേന്നാടിത്തടസ്സെമല്ലാം?
രമണൻ
കുറ്റങ്ങെളാെക്ക ഞാേന െകാള്ളാം;
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െതറ്റിധരിക്കരുെതങ്കിലും നീ.
നിന്നിലുപരിയായില്ലെയാ ം
മന്നിെലനിെക്കെന്റ ജീവിതത്തിൽ!
ച ിക
നമ്മളിൽ േ മം കിളർന്നതിൽപ്പി-
ന്നിെന്നാരു വർഷം തിക മായി,
അ യ്ക്കനഘമാണീ ദിവസം!
തുഷ്ടി െമാട്ടിട്ടതാണീ ദിവസം!
ഇെന്നന്നേപക്ഷെയൈകെവടിയാ-
െതാെന്നെന്ന ട െകാ േപാകൂ!
രമണൻ
ഇ മുഴുവൻ ഞാേനകനായ-

ന്നിെഞ്ചരുവിലിരു പാടും;
ഉച്ച പച്ചമരത്തണലിൽ
സ്വപ്നവും ക കിട റ ം;
ഇ ഞാൻ കാണും കിനാക്കെളല്ലാം
െപാന്നിൽ ളി ള്ളതായിരി ം;
നിർബ്ബാധം ഞാനിന്നാ നിർവൃതിയിൽ-
പ്പറ്റിപ്പിടി വാൻ സമ്മതി !
ഏകനായ്ത്തന്നിന്നാക്കാട്ടിേല
േപാകെട്ട, േപാകെട്ട, ച ിേക, ഞാൻ!
ച ിക
ജീേവശ, നിൻ വഴിത്താരകളിൽ-

വിരിക്കെട്ട തരുനിരകൾ
ഉച്ചത്തണലിെല നി റക്കം
സ്വപ്നങ്ങൾെകാ മിനുങ്ങിടെട്ട.
ഇ നിൻ ചിന്തകളാകമാനം
സംഗീതസാ ങ്ങളായിടെട്ട!
ഭാവനാേലാലനാേയകനായ് നീ
േപാവുക, േപാവുക, ജീവനാഥ!
(രമണൻ േപാകു . ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽനി മറയുന്നതുവെര ച ിക അെവെനത്ത 
െന്ന േനാക്കിെക്കാ നിൽ . അകെല പച്ചപ്പടർ കൾക്കിടയിൽ, ആ സുകു 
മാരരൂപം അ ത്യക്ഷമായേതാടു കൂടി അവളുെട ക കളിൽനി ര കണ്ണീർ 
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ക്കണങ്ങൾ അടർ നില ംപതി )
(അണിയറയിൽ)
“ച ിേക!....ച ിേക!...”
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ഭാഗം രണ്ട്

ഉപ മരംഗം (ഗായകസംഘം)
ഒന്നാമെത്ത ഗായകൻ
ഒരു നവസുരഭിലഭാവനെയ
ഓമനിേച്ചാമനിച്ചാട്ടിടയൻ
അനുപമസുലളിതവനതലത്തി-
ലാനന്ദേലാലനായാഗമി !
രണ്ടാമെത്ത ഗായകൻ
അവനുെട വരവിലത്തരുനിരയി-
ലാേലാലമർമ്മരമ രി !
മൂന്നാമെത്ത ഗായകൻ
അവനുെട കുളിർനീലശിലാതലത്തി-
ലാരുണ്യവല്ലികൾ പൂെപാഴി !
ഒന്നാമെത്ത ഗായകൻ
ഒരുമി നിവസിേച്ചാരജങ്ങെളല്ലാം
ഓേരാ വഴിയായതാ പിരി !
(അണിയറയിൽ മധുരമായ ഒരു ഓട ഴൽ വിളി)
രണ്ടാമെത്ത ഗായകൻ
മുരളിയുെമടുത്തവൻ വനതലങ്ങൾ
ചാരുസംഗീതത്തിൽ മുക്കിടു .
മൂന്നാമെത്ത ഗായകൻ
ഉലകിെന മറന്നവനുദിതരാഗൻ
നാദ ഹ്മത്തിലലി ടു .
(േപാകു )
(ഒരു പുതിയ ഗായകസംഘം)
ഒന്നാമെത്ത ഗായകൻ
പതിവുേപാൽക്കനൽ െവയിൽ െചാരി , വാനിൽ
മദ്ധ്യാഹ്നസൂര്യൻ ജ്വലി നിൽ .
രണ്ടാമെത്ത ഗായകൻ
(അണിയറയിേലക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് )
ഒരു പൂത്തമരത്തിെന്റ തണൽ വട്ടിൽ,
ഓമൽതൃണങ്ങൾ വിരിച്ച പട്ടിൽ
കമനീയമാെയാരു കവിതേപാെല,
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രമണനുറങ്ങിക്കിടന്നിടു !
ഒന്നാമെത്ത ഗായകൻ
(അടു െചന്ന് അണിയറയിേല േനാക്കിയിട്ട് )
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കത്തളിരധരകങ്ങൾ
ചൂടു േനരിയ പുഞ്ചിരികൾ!
രണ്ടാമെത്ത ഗായകൻ
ഒരുപെക്ഷ,യവേനാമൽ ണയസ്വപ്ന-
േമാേരാന്ന് കാണുകയായിരിക്കാം!
ഒന്നാമെത്ത ഗായകൻ
അവനിേപ്പാളനുരാഗപരവശയാ-
മാേരാമൽച ികേയാടുകൂടി,
സുരഭിലനന്ദനവനികകളിൽ
ൈസ്വരം വിഹരിക്കയായിരിക്കാം!
(േപാകു )
(വനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം ത്യക്ഷെപ്പടു . ച ിക വിലാസലാലസയായി

േവശിച്ച്, രംഗത്തിെന്റ മറുഭാഗത്ത് വനത്തിൽ അ ത്യക്ഷയാകു . പുറേക
ആദ്യെത്ത ഗായകസംഘം േവശി .)
(ഗായകസംഘം ഒരുമിച്ച് )
അനുപദ,മനുപദ,മതിമൃദുവാ-
മാേലാലശിഞ്ജിതം വീശിവീശി,
മദഭരതരളിതതനുലതയിൽ
മാന്തളിർ മ്പ സാരി ചാർത്തി,
മഴമുകിെലതിെരാളി ളിർകുഴലിൽ
മാലതീമാലിക േചർ ചൂടി,
വളേരാളിത്തരിവളയണിഞ്ഞ ൈകയിൽ
വാസന്തി ങ്കളിെച്ച മായി,
പവിഴെകെഞ്ചാടിത്തളിരകെന്നാേരാമൽ-

നിലാ ഞ്ചിരി െവള്ളവീശി,
വനതലമിതിലണഞ്ഞധിവസി ം
വാസന്തേദവതെയന്നേപാെല,
എവിേടക്കാ,െണവിേടക്കാണമിതേമാദ-
േമകയായ്േപ്പാവതു െപാൻ കതിേര?
(േപാകു ) (രണ്ടാമെത്ത ഗായകസംഘം)
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ഒന്നാമെത്ത ഗായകൻ
അതു െവറുെമാരു സുഖസുഷുപ്തിയല്ല,
േചതനാമൂർച്ഛതന്തൻ മാലയല്ല;
സകലതും മറെന്നേങ്ങാ പറ േമേതാ
സായൂജ്യസ ം ാപ്തിയായിരു !
രണ്ടാമെത്ത ഗായകൻ
അതിൻ െപാ ങ്കതിരുകളുതിർ വീെണാ-
രാരവാലംചമ ല്ലസി !
അതിനുള്ളിെലാരു െകാ കുമിളേപാലീ

ഹ്മാണ്ഡെമാ െക്കാതുങ്ങിനിൽ !
അതിനകത്തവൻ കാണ്മതവെളമാ ം
മ ള്ളെതാെക്കയുെമ േപായി?
മൂന്നാമെത്ത ഗായകൻ
ചിറകില്ലാെത്താരു പാറിപ്പറക്കലാണ-
ച്ചിന്തിച്ചിരിക്കാത്ത ഭാവേഭദം!
ഒന്നാമെത്ത ഗായകൻ
െപാടുന്നെനപ്പിടഞ്ഞാത്മാവുണർ കൂവാൻ
േപാവുമെതന്തിൻ ഭാതവാതം?
രണ്ടാമെത്ത ഗായകൻ
(അണിയറയിേലക്ക് സൂക്ഷി േനാക്കി)
വിടർ ന്നിതവൻ-അല്ല, വിടർ േപായി
വീണവായി െകാണ്ടാ മിഴികൾ.
മൂന്നാമെത്ത ഗായകൻ
അവനിേപ്പാളാ ലസൽ ണയരംഗം
െവറുെമാരു കിനാവായിേത്താന്നിേയക്കാം.
ഒന്നാമെത്ത ഗായകൻ
അമരുന്നിതവനുെട ശിര , േനാ ,
ആേരാമലാളിൻ മടിത്തടത്തിൽ!
രണ്ടാമെത്ത ഗായകൻ
വിരലിനാലവൾ മാടിെത്തരുപ്പിടി
പാറിപ്പറന്ന തൽ ന്തളങ്ങൾ!
മൂന്നാമെത്ത ഗായകൻ
ഒരു േനർത്ത പുളക തപ്പിനുള്ളിൽ
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ഓേരാേരാ കാവ്യ േചാദനങ്ങൾ
നുരയി നുരയി വരികയാകാം
നൂതനത്വത്തിൻ നിലാവു വീശി!
ഒന്നാമെത്ത ഗായകൻ
ഒതു ന്നിെല്ലാതു ന്നി ലകിെല -
േമാളംതുളു മവെന്റ ചിത്തം.
രണ്ടാമെത്ത ഗായകൻ
അതിെനാ നിലനിൽക്കാനിനിയും േവണം
ആയിരമണ്ഡകടാഹങ്ങൾ.
മൂന്നാമെത്ത ഗായകൻ
അനവധി ചരിതങ്ങളവേളാേടാതാ-
നാശയില്ലായ്കയെല്ല, െചയ്യാം?
കഴിയുന്നില്ലവെനാ ചിരിക്കാൻേപാലും
നാനാവികാരസമ്മർദ്ദനത്താൽ!
ഒന്നാമെത്ത ഗായകൻ
ഒടുവി,‘െലേന്നാമെന’,െയ മാ ം
ഓതിയവെനാ നിശ്വസി !
രണ്ടാമെത്ത ഗായകൻ
അറിഞ്ഞിടാതവനുെട കരങ്ങൾ െചന്നി-
ട്ടാ രാഗവല്ലിെയ ചുറ്റിടു .
(എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് )
ഒരിക്കലും മറ കില്ലീ വനാന്തം
േനരി കെണ്ടാരീ രാഗരംഗം
െചറുമലർ ടംേതാറുമതിൻ മഹത്താം
േചേതാഹരത്വം നിറ േപായി!
കുളിർപൂേഞ്ചാലകൾേതാറുമതിെന്റ ഗാനം
േചലിെലേന്ന ം പകർ േപായി!
മലയില ണയത്തിൻ ശാന്തഭാവം
മാനം െതാടുമാറുയർ േപായി!
മകരന്ദമധുരമാമതിൻ രഹസ്യം
മാരുതമ ത്തിലായിേപ്പായി!
ഇനി മറന്നിടുകയിെല്ലാരിക്കലുമി-
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ക്കാനനം കെണ്ടാരീ രാഗരംഗം!
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രംഗം ഒന്ന്

(ഒെരാറ്റയടിപ്പാത. അതിെന്റ അ ഭാഗത്തായി ഒരു േക്ഷ ം. ച ികയും ഭാ 
നുമതിയും േദവദർശനം കഴിഞ്ഞ് ഈറൻ മു കേളാടുകൂടി മട . ചു പാടും
മേനാഹരമായ കൃതിവിലാസം. മൂടൽമ േമണ നീങ്ങിനീങ്ങി ഇള ംകാ
വീശു ണ്ട്. പക്ഷികളുെട കളകളം നാനാഭാഗ നി ം േകൾക്കെപ്പടു .)
ഭാനുമതി
ച ിേക, സംഗീതേദവതയാെമാരു
ഗന്ധർവ്വനാണെക്കാച്ചാട്ടിടയൻ!
ഏവനും കണ്ടാൽെക്കാതിേതാ മാെറാരു
പൂവമ്പനാണെക്കാച്ചാട്ടിടയൻ!
അദ്ഭുതമിെല്ലനിക്ക വും നീയവ-
നർപ്പണംെചയ്തതിൽ നിെന്റ ചിത്തം.
ച ിക
മത്സഖി, മാമകജീവിതാങ്കത്തിെനാ-
രുത്സവമാണെക്കാച്ചാട്ടിടയൻ
േരാമഹർഷങ്ങൾ വിത െകാണ്ടീവഴി-
ക്കാ മദേനാപമൻ േപായിടുേമ്പാൾ
എെന്താരാനന്ദമാ,െണ നിർവ്വാണമാ-
ണന്തരംഗത്തിൽെപ്പാടിപ്പെതേന്നാ!
ഭാനുമതി
ആവർത്തേനാ കമാ േവണുസംഗീത-
മാവിഷ്കരി ന്നേതതുേലാകം?
ച ിക
മർത്ത്യെന്റ നീതിതൻ മു േവലിക്കക-
െത്താ െമാതുങ്ങാത്ത ദിവ്യരാഗം
കാണിച്ചിടുേന്നാരപാരതയാണ,തിൽ-
ക്കാണില്ല കാമാന്ധകാരേലശം.
ഭാനുമതി
എങ്കിലുമുണ്ടതിേനേതാ നിഗൂഡമാം
സങ്കടത്തിെന്റ മുഖാവരണം.
ച ിക
ശങ്കെയ െണ്ടാരു പാഴ്നിഴേലെതാരു
മന്ദസ്മിതേത്തയും മൂടിെവയ്ക്കാൻ.
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ഭാനുമതി
കുറ്റെപ്പടു വാനില്ലതിൽ;നാെമാെക്ക-
െയ യായാലും മനുഷ്യരേല്ല?
ച ിക
എങ്കിലുെമാ ഞാൻ തീർ െചാല്ലാ,െമെന്റ
സങ്ക െമ മിതായിരി ം.
ബ ജനങ്ങൾ മുഴുവനിേ മ-
ബന്ധത്തിെലേന്നാെടതിർ നി

ാണെന്റ ബന്ധവും തൂക്കിേനാ ന്നതു
നാണയ കളാണുേപാലും!
പുല്ലാെണനിക്കിപ്പണ,മവൻ തൻ െകാ -
പുല്ലാ ഴലുമായ് േനാക്കിടുേമ്പാൽ!
ഭാനുമതി
അേ മസിദ്ധിക്കവകാശേമാതുവാ-
ന യ്ക്കതിേനാടടു േവാ നീ?
ച ിക
സ തമേ മസിദ്ധി പച്ചില-

മ്പിളും േകാട്ടി ഞാൻ പിച്ചെതണ്ടാം;
േവെണങ്കിലാ രാഗേവദിയിൽ െവ മൽ-

ാണെന ടി ഞാൻ സന്ത്യജിക്കാം;
എന്നാലു,മേയ്യാ! മരക്കാനരുെതനി-
െക്കെന്ന വാഴ്ത്തീടുമേക്കാകിലെത്ത!
എൻ മുന്നിലർപ്പണംെച കയാണതു
തന്നാത്മഗീതങ്ങളാകമാനം!
അർപ്പണംെച കയാണവൻ ഞാനായ
‘നക്ഷ ’ത്തി തൻ ഗാന’ഹാരം’!
ആ വിശുദ്ധാദർശവാേന ത്യജി വാ-
നാവതെല്ലാ െമനു , േതാഴീ!
ഭാനുമതി
സംഭവച മുരു രുണ്ടങ്ങെന
സംവത്സേരാജ്ജ്വലസ്യന്ദനങ്ങൾ
ഓേരാന്നക മറയുേമ്പാ,ളിേ മ-
മാരിവി ം സ്വയം മാ േപാകാം!
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കുറ്റെപ്പടുത്താനുമില്ലതിൽ, നാെമാെക്ക-
െയ യായാലും മനുഷ്യരേല്ല?
ച ിക
എന്നാലുെമെന്ന നീയാവിധം ശങ്കിേക്ക-
െണ്ട ം ഞാൻ ഞാൻതെന്നയായിരി ം.
നാകത്തിലാദിത്യദീപെമാരുപേക്ഷ,
നാെളെപ്പാടുന്നെനെക്ക േപാകാം;
വറ്റിവര േപാേയക്കാം സ്വയമതി-
ര കിട ം സമു െമലാം;
എന്നാലുമിേ മെമ മിതുവിധം
മിന്നിത്തിള ം തിരയടി ം!
ഭാനുമതി
ആകെട്ട,നിന്മനെമെന്ന മിമ്മട്ടി-
ലാകണെമന്നാെണനി േമാഹം!
ചി വർേണ്ണാജ്ജ്വലപ സമ്പന്നമാം
ചി പതംഗത്തിൻ ദർശനത്തിൽ
ചഞ്ചേലാദ്വിഗ്ന സൂനം ക്ഷണത്തില-
ച്ചഞ്ചരീകെത്ത മറ േപാകാം!
േലാകഗതിയാണ,തുെകാ െചാന്നതാ;-
ണാകെട്ട, കുണ്ഠിതം േവണ്ടേതാഴി!
ച ിക
മാമക ജീവിതമാകന്ദേത്താപ്പിലാ
മന്മഥ േകാമളനല്ലാതാരും
േതൻെപ ം ഗാനം െപാഴിച്ചണയിേല്ലാരു
ദാമ്പത്യമാല്യവും ൈകയിേലന്തി;
അ ഷ്പ ബാണേനാെടാന്നി േചർന്നിനി
മൽേ മ വല്ലി പൂത്തിടാവൂ!
ഭാനുമതി
നിന്നഭിലാഷം സഫലമായ്ത്തീരുവാ-
െന മർത്ഥി േവാലാണേയ, ഞാൻ!
നിൻ േ മസാ ാജ്യനാഥനായീടുവാൻ
സമ്പന്നനാണെക്കാച്ചാട്ടിടയൻ!
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രംഗം രണ്ട്

(ച ികയുെട ഉദ്യാനം പൂവല്ലിപ്പടർ കളുെട ഒരു മറവ്. േനരിയ ഒരു മൂടൽമഞ്ഞ്.
േഹമന്തത്തിെല സുന്ദരമായ പൂനിലാവ്. സമയം അർദ്ധ രാ ി. ആകാശം
നിറെയ നക്ഷ ങ്ങൾ. ച ികയും രമണനും െതാ െതാട്ട് ഒരു ശിലാതലത്തിൽ
ഇരി . രമണെന്റ ഇടതുൈക ച ികയുെട േതാേളാടുേതാൾ പുറകുവശ  
കൂടി ചുറ്റിയിരി . രമണെന്റ വലതുൈക തെന്റ ഇരുകരങ്ങളിലും എടുത്ത്
ച ിക വിരലുകെള േ മപാരവശ്യേത്താെട താേലാലി െകാണ്ടിരി .)
രമണൻ
ച ിേക, പലേപ്പാഴും പറയാറിേല്ല;ശു -
സുന്ദരസുമാകീർണ്ണമല്ലജീവിതമാർഗ്ഗം!
എൻചു െമരിയു സന്തതമസൂയതൻ-
വഞ്ചനാവിഷ ക വമി ംതീജ്ജ്വാലകൾ!
പറ്റിേയാരവസരം കാ കാത്തിരി
കഷ്ടമിന്നവെയെന്നെപ്പാതിയാൻ, െപാള്ളി വാൻ!
എ ഞാൻ ച ം, നിെന്റ ജീവനുമതുേപാെല
െനാ െനാന്തേഹാരാ ം മാഴ്കിെക്കാണ്ടിരി മ്പാൾ?
ച ിക
സാരമിെല്ലൻ സന്താപ,മവിടുന്നേതാർത്ത -
ധാരയിൽ ളിെക്കാേല്ല,ഹൃദയം പുണ്ണാെക്കാേല്ല!
സാ തം പിടിെച്ചെന്ന വലി ബ ക്കള-
ദ്ദാമ്പത്യവാടി ള്ളിൽ വി മിപ്പിക്കാനായി.
അഴലിൻ തീജ്ജ്വാലകളല്ലാെത കാണ്മീല ഞാ-
നവിെട,ബ്ഭവാെനേന്നാെടാന്നിച്ചങ്ങിെല്ലന്നാകിൽ!
മെറ്റാരാൾെക്കെന്നദ്ദാനംെചയ്വേതക്കാളുെമെന്റ
പട്ടടയവർ േവഗം കൂ കയേല്ല േഭദം?
രമണൻ
ഈവിധം നിശിതമാം വാ കളേത്തേനാലും
നാവിൽനി തിർന്നാേലാ? നീയിദം േക്ഷാഭിച്ചാേലാ?
വാത്സല്യനിധികളാമ രുക്കൾതേന്നർ
മൂർച്ചയുെള്ളാരുവാ െമറിയാൻ പാടില്ലാ നീ!
നിസ്സാരൻ ഞാെന,ൻകാര്യെമമ്മ മായിേക്കാേട്ട;
െച മപ്പിതാക്കേളാടഹിതം ഭാവിെക്കാേല്ല!
കനിവാർന്നിക്കാര്യത്തിൽ കണ്ണയ വാൻമാ ം
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കഴിയുംവിധെമല്ലാം യാചിക്കാൻമാ ം േനാ .
(ച ിക സാരിയുെട ഉള്ളിൽ ഒളി വച്ചിരുന്ന ഒരു മുല്ല മാല എടു നിവർത്തി
സുേസ്മരവദനയായി രമണെന്റ കഴുത്തിൽ അണിയി . അേതനിമിഷംത 
െന്ന കുറച്ചകെലയായി ഏേതാ അപകടത്തിലകെപ്പട്ടേപാെല ഒരു പക്ഷിയുെട
ദയനീയേരാദനം ക്ഷണേനരം അവിെടമുഴുവൻ വ്യാപി . ആദ്യം രമണെന്റ
മുന്നം വികസിക്കയും േരാദനം േകൾ ന്ന ഉടെന ഏേതാഒരവ്യക്തഭീതിയിൽ
ആ വികാസേശാണിമ നിേശ്ശഷം അ ത്യക്ഷമായി, നിേസ്തജമായിത്തീരുകയും
െച . രമണൻ ശിലാതലത്തിൽനി പിടെച്ചഴുേന്നൽ ; ഒപ്പം ച ിക 
യും. രമണെന്റ ശരീരം വിറ . ച ിക അടു െചന്ന് രമണെന്റ കഴുത്തിൽ
ൈകചുറ്റി മുന്നം മാറിൽേചർ നിൽ . അനന്തരം മുന്നമുയർത്തി സന്ന 
തേയാെട-)
ച ിക
ആെര ം പറേഞ്ഞാെട്ട, ഞാനിതാസമർപ്പി
ചാരുജീവിതമാല്യം മാമകം ഭവാനായി.
ഇനി ഞാനന്യെന്റയല്ലി,ല്ലാർ മധികാര-
മിനിേമെലന്നിൽ-ഭക്തദാസിയായ്ബ്ഭവാനു ഞാൻ!
ഈ മലർമാല്യത്തിെന്റ സുഗന്ധം നമുെക്കഴും
േ മത്തിൻ പരിശുദ്ധിെയമ്പാടും പര .
അങ്ങതാ േനാ , മുല്ല െവാളിനിലാവേല്ല
തങ്ങിനിൽപ്പതുചു ം, ന െട ഹർഷം േപാെല?
രാ യിൽ പാടിപ്പാടിയുറങ്ങീ, നക്ഷ ങ്ങൾ
േനാക്കിനിൽ വാനിൽസാക്ഷിയായിതിെനാെക്ക
ഈ വിശ്വ കൃതിതൻ പുണ്യേക്ഷ ത്തിൽെവ
പാവനമാം ഗാന്ധർവ്വവിവാഹം നടത്തി നാം!
ഏതു സന്താപത്തിെന്റ നീങ്ങാേത്താരിരുളിലും
േജ്യാതിെസ്സാെന്നതിേര നാം കണ്ടിടും വിടർെന്ന ം!
ഈ മുന്നം േദ്യാതിപ്പി ംമ്മ്ലാനതമാ ം കാണാൻ
ഹാ,മനസ്സിനു കരുത്തിെല്ലനിക്കണുേപാലും!
(ന വദനനായി നിൽ ന്ന രമണെന്റ ശിര
പിടിച്ച് ഉയർത്തിെക്കാണ്ട് ഒരേപക്ഷാസ്വരത്തിൽ)
ഒെന്നെന്റ േനെരേനാക്കിച്ചിരി , കാണെട്ട ഞാൻ
സുന്ദരാനനമിതു േമൽ േമൽ വിളർത്താേലാ!
രമണൻ
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ച ിേക! മന്മാനസവീണയിെലഴും േ മ-
ത ിേക,നീയിെന്നെന്ന മെറ്റാരാളാക്കിത്തീർ .
ആയിരം ജന്മംെകാ േനടുവാൻ കഴിയാവു-
ന്നാനന്ദമാർജ്ജി ഞാെനാരുമാ ത ള്ളിൽ
അതുേപാൽ പരേകാടിജന്മത്താത്സഹിേക്ക ം
ഹൃദയവ്യഥെയെന്നക്കാ നിൽ ചാേര.
ആയതിൻ മുന്നം കാൺെക വിറ േപാകു ഞാ-
നാേരാമലാേള, പനീർ േന്താട്ടമല്ലാ േലാകം!
ചലനം,ചലനം-ഹാ,മാ മാ ണ്ടാം
ചലനം- പഞ്ചെത്ത മുേന്നാ നയി .
അതിെലെന്തല്ലാം മാറ്റ,െമെന്തല്ലാം പരിണാമ -
ഗതിൈവചി ്യം വ കൂടിടാ,മാേലാചി !
നിസ്സഹായന്മാർ, െവരുംപുഴുക്കൾ, മർത്യന്മാർ നാം
നി രവിധിേയാടുമല്ലിടാനശക്തന്മാർ!
നാെമാ നിരൂപി ം, മെറ്റാന്നായ്ത്തീരും ഫലം;
നാമതുകണ്ടാർത്തരായ് നിഷ്ഫലം വിലപി ം,
ജീവിതെമാരു കടങ്കഥയാ,േണാർത്താലാർ -
മാവില്ല ശരിയാെയാരുത്തരം സ്ഥാപി വാൻ!
അശുഭാസിതഭാവിസൂചനയായിെട്ടനി-
ക്കകതാരിങ്കെല,േന്താ,േതാ കയാണാനാദം
മൽഗളത്തിലാ മലര്മാല വീണതും; ദുഃഖ-
മഗ്നമാ നാദം പുറെപ്പട്ടതുെമാന്നിച്ചേല്ല?
എ െകാണ്ടാേവാ ഭാവിചിന്തയാൽ ബ്ധമായ്
ഹന്ത, മന്മനമിതാ േമൽ േമൽ തുടി !
േകൾ ഞാനന്തർന്നാദെമാെന്നന്നിലീ നാടകം
തീർച്ചയാണവസാനം രക്തത്തിലാെണന്നായി.
അശുഭത്തിലാണതിൻ ാരംഭം; കലാശവു-
മശുഭത്തിങ്കലാവാന്തെന്നയാവണം േയാഗം!
(വീ ം ശിലാതലത്തിൽ ഇരി . ച ിക രമണെന്റ ഇരുകരങ്ങളും കൂട്ടിപ്പി 
ടി െകാണ്ട് അടുത്തിരുന്നിട്ട് )
ച ിക
മൂടൽമഞ്ഞിലാെണ്ടേങ്ങാ, ദൂരത്തി,ലവ്യക്തമായ്
മൂളിെക്കാണ്ടിരി മബ്ഭാവിെയേപ്പർ ം േപർ ം
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ചിന്തി ചിന്തിേച്ചാേരാ നവമാം വിഷാദത്തി-
െനന്തിനു വിേധയമാക്കീടു വൃഥാ ചിത്തം?
േവണുനാദത്തിലിതു െപാതിയൂ; നേവാേന്മഷ-
േശാണമാം ചായം െതാ മിനു ജ്ഞാേക ം!
അശുഭം സൂചിപ്പിച്ചതായിരുന്നില്ലാപ്പക്ഷി
പിശുന കാശത്തിൻ നാന്ദിേയാതിയെതേന്ന്യ.
അങ്ങെയത്താേലാലിക്കാൻ കാ കാത്തിരി -
ണ്ടന്തികത്തിങ്കൽത്തെന്നയാർ യാം പുേരാഗതി!
ഗാനസാ ാജ്യത്തിെലസ്സാർവ്വഭൗമനാമങ്ങ-
യ്ക്കാനന്ദം ചരാചരെമാെക്കയും വിള േമ്പാൾ,
അവിടുന്നസംതൃപ്തനാകുവാനണുേപാലു-
മവകാശമിേല്ലവ-മാശ്വസി വാൻ േനാ !
ഭഗ്നഭാഗ്യയാം ഞാനാം നീർേപ്പാളമൂലം ഭവാ-
നഗ്നിപർവ്വതംചുമെന്നന്തിനു ദഹി ?
ആസ്വസി വാൻ േനാ !-നമ്മേളാമനി മി-
ശ്ശാശ്വതേസ്നഹം നൽകും നമു സർേവ്വാത്കർഷം!
രമണൻ
(ച ികയുെട പുറ തേലാടിെക്കാണ്ട് )
ധവള ഭമാമിച്ച ികാസരിത്തിങ്ക-
ലിവിടം െവള്ളിച്ചാറു പൂശിെക്കാണ്ടിരിക്കിലും
അേങ്ങാ , ദൂരേത്തക്കാ മഞ്ഞണി ം കാടും
തിങ്ങിടും രംഗത്തിേലെക്കാ നീ കേണ്ണാടി !
ആവൃതം തിമിരത്താലാകമാനമാ രംഗ-
മാവലിൻ ചിറകടിെയാച്ചയാൽ കമ്പിതം;
അതുേപാ,ലിനിെയെന്റ ഭാവിയുമജ്ഞാതമാ-
മഴൽ തിങ്ങിടുെമാന്നാണി, ഞാൻ ചിരിക്കിലും.
നി േല, നിെന്നെക്കാെണ്ടൻ ജീവിതം മധുരിച്ചാൽ
നിർദ്ദയപരിസരമതിെനച്ചവർപ്പി ം!
സമുദായമാം ഹ്മരക്ഷ പാെഞ്ഞ
സരളേസ്നഹാർ മാം ഹൃദയങ്ങൾ പിൻേപ.
രക്ഷേനടുവാൻ മഹാവിഷമമസൂയതൻ-
പക്ഷിപീഡയിൽനി ; ദുർബ്ബലമാശാേപാതം!
എമ്മെട്ടങ്കിലുമാേട്ട പരിണാമം ഞാൻ നിെന്ന-
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െയന്നാത്മേക്ഷ ത്തിങ്കെലേന്ന ം തിഷ്ഠി
ഞാനിതിൽ ദഹി വാനാെണങ്കിൽ ദഹിക്കെട്ട,
ഗാനേലാലുേപ, പരിത്യജിക്കില്ലീ രാഗം ഞാൻ.
അങ്ങതാ, േകാഴി കൂകി ടങ്ങി! േപാകു ഞാ;-
നിങ്ങിനി നിൽക്കാേന്മല-െവളുക്കാറായീ േനരം.
ച ിക
(എഴുേന്നൽ ന്ന രമണെന വീ ം പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് )
അതു ’പാതിരാേക്കാഴി’യാണു; േപടിക്കാനില്ല;
പുതുപൂനിലാവസ്തമിച്ചിട്ടില്ലിതുവെര.
രമണൻ
ഒ നീ കിേഴ്ക്കാ േനാ ക, ദൂെരക്കാണും
കുന്നിെന്റ പിന്നിൽ േശാണച്ഛായകൾ െപാടിച്ചേല്ലാ.
ച ിക
െചങ്കനൽനക്ഷ ത്തിൻ തങ്കരശ്മികൾ തട്ടി-
ത്തങ്കിയതാണാ വർണ്ണസങ്കരം കിഴെക്കല്ലാം.
രമണൻ
അല്ലല്ല, പുലർകാലകന്യതൻ കാശ്മീരാങ്കി-
േതാല്ലസൽപദപത്മസംഗമദ തിയേ .
ച ിക
പുലരാനിനിയുെണ്ടാരാറുനാഴികകൂടി;-

തുപൂനിലാവിെതാന്നസ്തമിേച്ചാെട്ട-േപാകാം!
രമണൻ
ഞാനി നിന്നാൽ, േനരം െവളുത്താ,ലാരാെനെന്ന-
ക്കാണുവാനിടവന്നാൽ-നീയെതാന്നാേലാചി !
ന െട പരമാർത്ഥമാരറിഞ്ഞീടും-ഒരു
നിന്ദ്യമാം കഥയേല്ല പര ന്നതു നാെള?
മിഥ്യാപവാദെക്കാടുങ്കാ തീയിലുംകൂടി-
ത്തപ്തമാനസം വീ ം േഹാമിപ്പെതന്തിന്നായ് നാം
ഞാനിനിേപ്പാെട്ട; േനരം െവളുക്കാറായിേപ്പായി;
കാണുവാൻ നമുക്കിടയിനിയും ലഭിക്കിേല്ല?
ച ിക
പതിവില്ലാതിന്നി േനരെത്ത മനഃ ർവ്വം
ഹതകു ടേമ, നീെയന്തിനു കൂവിേപ്പായി?
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അതുെകാണ്ടേല്ല േപാകാൻ തിടുക്കം കൂ ന്നെതൻ
ഹൃദേയശ്വരൻ-ഹാ! നീയി നി രനാേണാ?
ഒരു ചുംബനമാേട്ട,െപാേയ്ക്കാളൂ! കാണാം നമു-
െക്കാരു രാ ിയിൽ ടിയ നാളുകൾ ള്ളിൽ-
നി ,ഞാെനാരു കാര്യം േപർ െമാേന്നാതിേക്കാെട്ട;
കഷ്ടമാണിനിയുമി ന്നമഗ്നമാം ഭാവം!
എേന്നാെടേള്ളാളം േസ്നഹമുെണ്ടങ്കിൽ ബ്ഭവാനിനി-
െയങ്കിലുെമെന്നേയാർ േഖദിക്കാതിരിക്കേണ!
(രമണൻ േപാകു )
(അണിയറയിൽ)
കഷ്ടമായി, നിന്നാശകെളല്ലാം
വ്യർത്ഥമാണിനി,ച്ച ിേക!
അ മുഖനാമാട്ടിടയെന
വിസ്മരി വാൻ േനാ നീ!
തവകാമലാകാശത്തിലിതാ,
താവു െണ്ടാരു കാർമുകിൽ.
നിശ്ചയി കഴി , നിൻ വിവാ-
േഹാത്സവത്തിൻ സമസ്തവും.
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രംഗം മൂന്ന്

(അർദ്ധരാ ി. ച ികയുെട മണിയറ. േമശ റെത്താരു
മങ്ങിയ വിള ക . അവളുെട മുന്നം വിഷാദസ

ർണ്ണവും എന്നാൽ ൈപശാചികമായ ഒരു ഭാവേത്താടു
കൂടിയതുമായിരി . വലതു ൈകയിൽ ഒരു കഠാരി.)
ച ിക
നിർദ്ദയേലാകേമ, സാധുവാെമെന്ന നീ
നിർദ്ദയമിട്ടിദം നീ ന്നെതന്തിേനാ?
ഹന്തെയേന്നാടു നീയീവിധം കാ വാ-
െനെന്ത സാഹസം നിേന്നാടു കാട്ടി ഞാൻ?
െനാ െനാേന്തവം കഴി വാനാെണങ്കി-
െലന്തിെനനിക്കിദം ജീർണ്ണിച്ച ജീവിതം?
േഘാരകഠാരേമ, മൽക്കരളിങ്കെല-
േച്ചാര േവണ്ടി ളയുകയല്ലല്ലി നീ
അൽപവുംകൂടിക്ഷമി , നിൻ തൃഷ്ണെയ-

പ്തിെപ്പടുത്താെനാരു കയായി ഞാൻ!
അച്ഛനുമമ്മയും മാമകജീവിത-
പ്പിച്ചക മാലെയേന്ന മായിതാ,
നാണയക്കാട്ടിലുേള്ളേതാ കുരങ്ങിനു
കാണിക്കെവയ്ക്കാെനാരുങ്ങിക്കഴി േപായ്!
പു ിവത്സല്യം നിറ തുളു മ-
ച്ചിത്തങ്ങൾ കാൺെക, തളർ േപാകു ഞാൻ!
അമ്മെയൻ കാലുപിടിച്ചേപക്ഷി
പിെന്നയുംപിെന്നയു-െമ െചയ്യെട്ട ഞാൻ?
ഒ കിൽ മാതാപിതാക്കെളൈക്കെവടി-
െഞ്ഞന്നനുരാഗം പുലർ വാൻ േനാക്കണം;
അെല്ലങ്കിലി മുതൽ ഞാനാെക്കാ -
പുല്ലാ ഴലിെനപ്പാേട മറക്കണം-
അച്ഛനുമമ്മയും കാ മാ ദാമ്പത്യ
മുൾെച്ചടിക്കാട്ടിലല തളരണം-
ഭാവനാഗാനമധുരമായുേള്ളാരു
ജീവിതം തെന്ന മറ വാൻ േനാക്കണം.
എ ഞാൻ െച ം?-മതി, മതി നീെയെന്റ
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ചിേന്ത, വിടൂ,വിടൂ...െപാ ...േപാെട്ട ഞാൻ!
സ തമാം മനം നീഹാരസാ മാം
െചമ്പനിനീരലർേപാല േമാഹനം!
തിങ്ങി ളു ന്നതുണ്ടതിൽ, വറ്റാത്ത
മംഗളരാഗമധുരപരിമളം.
അസ്വർഗ്ഗസൗരഭാസ്വാദനെത്തേപാെലാ-
രുത്സവം മെറ്റനിെക്ക ഭൂമിയിൽ?
ഒേന്നാടവെയാെക്ക,േയേതാ കടങ്കഥ-
െയന്നേപാൽ,വി തി മൂടിക്കളകേയാ?
എന്നിെലാട്ടിപ്പിടിച്ചീടിേനാരാ ജീവ-
െനേന്ന മായിപ്പറി കളകേയാ?
ഏതാദൃശം ഞാൻ വർത്തിക്കിെലെന്താരു
പാതക കർമ്മമായ്ത്തീരുമതൂഴിയിൽ!
േലാകം മുഴുവൻ പഴി , കഷ്ടമീ
രാഗകഥകൾ േകട്ടാ നിഷ്ക്കളങ്കെന
ആരറിയു പരമാർത്ഥതത്ത്വങ്ങ,-
ളാരവയെല്ലങ്കിലാരാഞ്ഞിടു ഹാ!
ഞാനല്ലി, കഷ്ട,മീ നാശഗർത്തത്തിേല-
ക്കാനയിേച്ചവം ചതിപ്പതസ്സാധുെവ?
എ േയാഴിഞ്ഞകന്നീടുവാൻ േനാക്കിയി-

ത്തമാദർശസ്വരൂപിയാമ മാൻ!
പാരിലിത്തിക്കൺനിയായി നിന്നാ ത്ത
പാരിജാതെത്തക്കരി കള ഞാൻ!
എന്നി മാരുമാേരാപിപ്പതില്ലയി-
െന്നന്നിെലാരൽപമപരാധെമങ്കിലും!
െതറ്റിദ്ധരി വാൻ മാ മറിയുന്ന
നി രനിന്ദ്യനിശിത പഞ്ചേമ,
അെക്കാ േവണുഗാപാലനിൽ സർവ്വ
കുറ്റവും െവ വിധിെയഴുതു നീ!
നീയും നനഞ്ഞ നിൻ നീതിയും! േപാ, നിെന്റ
ന്യായവാദങ്ങൾതൻ ജൽപ്പനെക്ക മായ്!
ഇല്ല,നീ നന്നാവുകയിെല്ലാരു നാളിലും;
പു േപാൽ നിെന്നയവഗണി ഞാൻ.
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എെന്ത,െന്റ ൈകയിൽ ഠാരേമാ-െചന്നിണം
ചി വാൻ െവമ്പിക്കിത ം കുഠാരേമാ?
ഞാനാത്മഹത്യ േപാകേയാ?-ജീവിതം
ഞാനിതിൻ കൂർത്ത മുനയ്ക്കിരയാക്കേയാ?
മ ന്നം, മജ്ജയം, മാമകാസ്വാദനം,
മത്സൗകുമാര്യം, മേമാജ്ജ്വലയൗവനം,
മൽേ മ,മീ മന ന്ദനം, മാമക-
സ്വപ്ന,മാസ്വാദനം, േമാഹം, മേനാന്മദം,
സർവ്വം-സമസ്തവും-കഷ്ടം ! െഞാടി ള്ളി-
ലുർവ്വിയിൽ മങ്ങിെപ്പാലി മറകേയാ!
എെന്റെയ ള്ളതന്നിലം വിറങ്ങലി-
െച്ചന്തിവിടത്തിൽ വി നശിക്കേയാ?
പച്ചപുതെച്ചാരിക്കാടും മലകളും
െകാ െകാേച്ചാളങ്ങൾ പാടും പുഴകളും
ഇ ളിർ ലച്ചാർ ം, കിളികളും
ചി ശലഭങ്ങൾ മൂളും െതാടികളും
എല്ലാം-സസ്തവും-വി പിരി ഞാൻ
കല്ലറ ള്ളിൽ വി വാൻ േപാകേയാ?
ഇല്ലില്ല-ജീവിതം, ജീവിതം! ഇന്നതിൻ
ഫുല്ല കാശം െതളി കാണു ഞാൻ.
ദുഷ്ട കുഠാരേമ, ദൂര േപാക നീ;
െഞ നിെന്റ മുന്ന േനാ േമ്പാൾ ഞാൻ.
(കഠാരി വലിെച്ചറിയു . അത് ’ഘിണം’എന്ന ഒരു ശബ്ദേത്താെട നിലം
പതി .)
(ഒരു ദീർഘനിശ്വാസേത്താെട)
പാെട തിരശ്ശീല വീണു ഹാ, മൽേ മ-
നാടകം തീർ -ജയി , ജയി , ഞാൻ!
ജീവിതം! ജീവിതം!-േതനിെനേപ്പാലുള്ള
ജീവിതം! ഹാ ഹാ! കിത മന്മനം!
ഇല്ല, ഞാെനെന്ന നശിപ്പിക്കയിെല്ലാരു
പുല്ലാ ഴലിനുേവണ്ടിെയാരിക്കലും.
എെന്ന ഞാനാക്കാൻ തപ െചയ്തീടിേനാ-
െരന്നച്ഛനമ്മമാെരന്നിഷ്ടേദവകൾ;
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ഇന്നവർത ന്നിെലൻ മാർത്തടത്തിെല-
െച്ചന്നിണംെകാ കുരുതികൂട്ടില്ല ഞാൻ!
േപാവുക, നീയജപാലക, ഗായക,
ഭാവിയിേല നിേന്നാട ഴലുമായ്!
എെന്ന നീ പാേട മറേന്ന , േലാകത്തി-
ലി മുതൽ നിന്നനുജത്തിയാണു ഞാൻ!
എ വന്നാലുെമനിക്കാസ്വദിക്കണം
മുന്തിരിച്ചാറുേപാലുെള്ളാരിജ്ജീവിതം!
എ മിതിെന്റ ലഹരിയിലാനന്ദ-
തുന്ദിലെമന്മനം മൂളിപ്പറക്കണം!
കണ്ണീർനിറഞ്ഞ നിൻ പി മന മാ-
െയ ന്നിൽനിെന്നാ േവർെപ േപാകേണ!
എല്ലാം മറേന്ന -േമലിൽ നാമന്യരാ-
െണല്ലാം കഴി -സ്വത യായ്ത്തീർ ഞാൻ.
അങ്ങതാ, ദൂരത്തിലല്ലാെത കാ ഞാൻ
മഗളകല്യാണമണ്ഡപം മാമകം!
ആസ്വാദനങ്ങേള, നിങ്ങെളേക്കവല-
മാ യിച്ചീടിേനാരിബ്ഭക്ത ദാസിെയ
വി മിപ്പി , ദയവാർ നിങ്ങൾതൻ-
വി മമഞ്ചത്തിെലാന്നിനിെയങ്കിലും!
ഇ നാൾ നിർമ്മിച്ച സങ്കൽപെമാെക്കയും
മുഗ്ദ്ധയാഥാർത്ഥ്യത്തിെലത്തിക്കസ ഹം!
ഇേന്നാളമുെള്ളൻ സമസ്താപരാധവു-
െമാെന്നാഴിയാെത െപാറു , സേഹാദരാ!
നമ്മൾ ര വഴിയായിവിെടെവ-
െച്ചേന്ന മായിപ്പിരിയാം സുമംഗളം.
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രംഗം നാല്

(ച ികയുെട മണിയറ. അവൾ ഒരു ചാരുകേസരയിൽ ഒരു
പുസ്തകവും വായി െകാണ്ട് കിട . െതാ വല വശത്ത് ഒരു
വട്ടേമശ. അരികിൽ ൈകയുള്ള ഒരിരു കേസര. അതിൽ ഭാണുമതി
ഇരു . സമയം ൈവകുേന്നരം മൂ മണി. ഒരു ഭൃത്യ േവശിച്ച്
േമശ റ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ കാപ്പിപ്പാ ങ്ങൾ എടു െകാ േപാകു .)
ഭാനുമതി
എ നീയിനി െചാൽകിലും േഘാരമാം
വഞ്ചനയാണിെച്ചയ്തതു, ച ിേക!
കഷ്ടെമാ നീ േയാർ േനാക്കീടുക-
െക്കാച്ചിടയെന്റ േമലിെലജ്ജീവിതം!
നിെന്നേയാർെത്താർെത്താരുത്കടസങ്കടം
വിങ്ങിമാ മപ്പി മനസ്സിെന,
നി രമായ് നിനക്കിേപ്പാളീവിധം
ചുെട്ടരി വാൻ േതാന്നിയെതങ്ങെന?
ച ിക
അല്ല, േതാഴി, നീ ചിന്തിച്ചിടും വിധ-
മല്ലണഞ്ഞ തിച്ചിത്തരൂപാന്തരം.
അറ്റകുറ്റങ്ങെള നീ െചാല്ലിലും
െത കാരിയെല്ലാ മതിങ്കൽ ഞാൻ.
തീെയരിയുകയാണകക്കാമ്പില-
ഗ്ഗായകെന ത്യജിച്ചേതാർ േമ്പാൾ േമ!
എങ്കിലും ിയമാതാപിതാക്കേളാ-
െടൻ കടമെയെന്ത ചിന്തിക്ക നീ.
പു ിവത്സലരാമ രുക്കെള-
ദ്ധിക്കരി കിലാ മഹാപാതകം
എ തീരുവാൻ-ഇല്ലതിെന്നെന്താെക്ക
വന്നിടുകിലും െച കയില്ല ഞാൻ
ഹാ,വിധിയാണിതാകെട്ട-സർവ്വവും
ജീവിതത്തിൽ സഹി െകാള്ളാമിവൾ.
ഭാനുമതി
എന്നിരിക്കിലുംപാതകംതെന്നയാ-
ണി നീയിദം െചയ്വതും, ച ിേക!
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ആദ്യെമാെക്ക നിൻ േ രണയിങ്കൽനി-
ന്നാത്തധീരെമാഴിഞ്ഞവനാണവൻ;
പിെന്ന നീതെന്നയാണവെന സ്വയം
നിന്നിേല ബന്ധി വാൻ കാരണം.
ദൂരദൂരെത്താഴി െപായ്േപ്പാെയാരു
ചാരുവാകും സുവർണ്ണമരീചിെയ
മന്ദമന്ദമടുപ്പിെച്ചാ,ടുവിലീ
വൻതിമിരത്തിലാ കല്ലല്ലി നീ?
അ നാനാശപഥവച കൾ
െചാ നീ നിൻദൃഢത കാണിക്കേവ,
ഓതിയില്ലേയാ കാല മത്തില-
സ്ഫീതരാഗവും മാഞ്ഞീടുെമ ഞാൻ?
അ നീ വിശ്വസിച്ചില്ലെതാ േമ-
മന്നിെലന്നാൽപ്പതിവാണിതു, സഖീ!
ച ിക
എ െചയ്യാം?-മനുഷ്യരേല്ല-പല
ബന്ധമേല്ല-വിധിെയാഴിക്കാവേതാ?
ഭാനുമതി
ന -ഞാനും പറഞ്ഞതിെതാെക്കയാ-
ണ -സുസ്ഥിരേ മമി ഴിയിൽ!
േകവലെമാരു താത്കാലിക മം-
പൂവുേപാലുെള്ളാേരാമനക്കൗതുകം-
മാനസെത്ത മധുരീകരിെപ്പാരു
ഗാനസാ േചാദനാേമളനം-
നാമതിെന ണയെമന്നായ്ഗ്ഗണി-
േച്ചാമനിപ്പാെനാരു കമാ മാം!
െത നാളുകഴിയുകിലാ മഴ-
വി മങ്ങെന മങ്ങിമറ േപാം!
ചു പാടും നാം ക വരുെന്നാരു
സത്യമാണിതു സംശയിേക്കണ്ട നീ.
മന്നിലുള്ള മേറ്റവെരേപ്പാെലയും-
തെന്നയാണേയ നീയും, സേഹാദരി!
അദ്ഭുതമിെല്ലനി , നിൻചിത്തത്തി-
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നിത്തരം വ്യതിയാനമുണ്ടായതിൽ.
എങ്കിലുെമ െകാേണ്ടാ,സ്വയെമാരു
ശങ്കെയ ലർ മന്മാനസം.
േകവലം മ മർത്ത്യെരേപ്പാെലാരു
ജീവിയാെണ േതാ ന്നതില്ലവൻ;
ഇപ്പരിണാമദുഃഖം സഹി വാ-
നുൾക്കരു കാണില്ലവേനതുേമ!
സംഭവങ്ങൾ വരുവെതെന്താെക്കേയാ!
സം മി ,ഹാ,മന്മനം ഭീതിയാൽ!
ച ിക
എ വന്നിടാൻ?-എെന്നെയാരു നീച-
ജ െവേപ്പാൽ െവറു മഗ്ഗായകൻ.
ഭാനുമതി
എങ്കിൽ നന്നായിരു -പേക്ഷ, ലവം
പങ്കിലമാവുകില്ലയാ മാനസം.
േഘാരസന്താപവഹ്നിയിൽെപ്പട്ടതു
നീറി നീറിയാ ന്ദനം നിലയ്ക്കിേലാ?
ച ിക
എന്തിനാണീ യശുഭ തീക്ഷയും
ശങ്കയും?-വരിെല്ലാ മപകടം!
എെന്ന േമലിെലാരു െപാന്നനുജത്തി-
െയന്നേപാലവൻ േസ്നഹിച്ചിടുമിനി!
ഭാനുമതി
ആർക്കറിയാം?-മനുഷ്യരേല്ല-മനം
തീക്കനലിെന ൽകിടുെമ നാൾ?
കഷ്ട,െമാ ം വരാതിരിക്കെട്ട-ഞാ-
ന യല്ലാതിതിെല െചാ വാൻ?
കനെലാളി െചാരിെഞ്ഞാരാ േവനൽ േപായിെക്കാടും-
ഗായകസംഘം
കരിമുകിലിനാലതാ,മൂടു വാനിടം !

ണയമയസുന്ദരസ്വപ്നങ്ങൾ മാഞ്ഞതാ,
ണിതഹൃദയത്തിൽെപ്പാടി നിരാശകൾ!

പരിമൃദുലസുസ്മിത ക്കൾ െകാഴിഞ്ഞതാ,
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പരവശത നിർമ്മി ബാഷ്പകുടീരകം!
ഒരു ഭയദരൂപന്തരാഗമ, മാർത്തിത-
ന്നിരുളടയുമാറതാ, മൂടു ജീവിതം!
ഭുവനമിതു മായികം, ചഞ്ചലം; വ്യർത്ഥമാ-
ണിവിെടെയാരു സുസ്ഥിരാത്മാനുരാഗ തം!
അയി രമണ, വഞ്ചിതനായി നീ; താവക-

ിയരജതതാരകം നിെന്നപ്പിരികയായ്!
ഉലകിതിൽ നിരാശ പാ മായ് ത്തീർ നീ
ഫലരഹിതമായി നിന്നാദർശ ജീവിതം.
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മൂന്നാം ഭാഗം
രംഗം ഒന്ന്

(വനം. രമണനും മദനനും പാറ റത്തിരി . സമയം മദ്ധ്യാഹ്നം.
രമണെന്റ മുഖം നിേശ്ശഷം വിളറി വിഷാദകലുഷിതമായി കാണെപ്പടു .)
രമണൻ
മദന, ഞാെന പറയെട്ട! മമ
ഹൃദയം നീറു , പുകയു !
സഹിയാനാകാത്ത കദനഭാരവും
സഹതാപമറ്റ ജനതയും-
ഇവിെടെയന്തിനീ വിഫലജീവിത-
മിനിയും േപറി ഞാനലയണം?
മദനൻ
(രമണെന്റ പുറ തേലാടിെക്കാണ്ട് )
കരയുേന്നാ, കഷ്ടം !രമണ, നീെയാരു
കറയറ്റെവറും ശിശുേപാെല?
വിവരമുള്ള നീ െവറുെത യീവിധം
വിലപിച്ചീടുവതുചിതേമാ?
സുഖവും ദുഃഖവുമിടകലർെന്നാരീ
മഹിയിൽ നാം െവറും നിഴലുകൾ!
അനുസരിക്കണമിവിെട നാം വിധി-
യരുളുമാജ്ഞകളഖിലവും
അനുഭവിക്കണം വരുവെതാെക്കയു-
മശരണന്മാർ നാമിവിടത്തിൽ.
അതിനു കീഴ് െപടാൻ കടമെപ്പേട്ടാർ നാ-
മഴലാതാശ്വസിച്ചമരണം.
വരുവെതാെക്കയും ശുഭമാെണേന്നാർ
മരുവുെകേന്നാമൽ സഹജ;നീ.
ഒരുദിവസമീയിരുെളല്ലാം നീ ം;
വരുമുദയത്തിൻ നിഴലാട്ടം;
അതുവരുേവാളം വഴിേപാലാശ്വസി-
ച്ചയി സഹജ, നീ യമരേണ! 
രമണൻ
ഇരുെളല്ലാം നീ ം. ഇരുെളല്ലാം നീ ം
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വരുമുദയെമന്മരണത്തിൽ!
ശവകുടീരത്തിൻ ഹൃദയത്തിലാെണൻ-
ഭുവനശാന്തിതൻ കിരണങ്ങൾ,
അതുവെര മിശ്ശിഥിലമാനസ-
െമരിെപാരിെക്കാ െമരിതീയിൽ!
മദനൻ
അശുഭചിന്തകളിവകെളെയാേന്നാ-
ടകെലവി നീ പിരിയേണ!
ശുഭസമാപ്തിതൻ ദൃഢവിശ്വാസത്തി-
ലഭയം േതടി നീ കനിയേണ!
അരുെതനി , നിൻഹൃദയമീവിധ-
െമരിയും കാ കണ്ടമരുവാൻ!
രമണൻ
മറവിൽ െവച്ചിട്ടിെല്ലാരു രഹസ്യവും,
മദന, ഞാൻ നിേന്നാടിതുവെര,
അവനിയിൽ മമ ണയനാടക-
മവസാനി വാൻ സമയമായ്!
അവളതിന്നന്ത്യയവനികയിടാ-
നവസരം േനാക്കി മരുവു .
അവെളക്കാണുവാൻ തരമായീടാത്ത
കവനശൂന്യമാം ദിവസങ്ങൾ
കഴിയു േണ്ടാേരാെന്നാരുവിധ,േമാേരാ
കരിേതച്ച രാവും പകലുമായ്!
അവസാനെമാരു നിണമണിയലി-
ലവസാനി മീയഭിനയം!
പതിവാെയേന്നാട ഴൽവിളി േകട്ടാൽ
പടിവാതിൽക്കേലക്കതിേവഗം
കരൾമിടിേച്ചാടിയണയാറുെള്ളാര-
പ്പരമനിർവ്വാണകവിതെയ
കണികാണാൻേപാലും തരമാകാെത
ദിനരാ ങ്ങളായ്ക്കഴിയു !
അവെളക്കാണാൻ ഞാനതുവഴി േപാകു-
മനുദിനം പേല തവണയും;
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കിളിവാതിലിെന്റ മറവിലും, പേക്ഷ,
കിളരില്ലാ,മുന്നവിധുബിംബം.
വ്യതിയാനമിതു പമദുസ്സഹ;-
മിതിനു ഞാെന പിഴെചേയ്താ!
അവെളക്കാണാെതാരരവിനാഴിക-
യരുെതനിക്കിനിക്കഴിയുവാൻ!
ഇനിയും ഞാനുമീ വിരഹവും തമ്മി-
ലിതുവിധം കൂടിക്കഴിയുകിൽ,
അവേശഷി കില്ലിനിയധികനാ-
ളവശജീവിതമിതു നൂനം!
മമ സൗഭാഗ്യത്തിൻ രജതതാരകം
മറവായ്-എൻചു മിരുളായി!
ഇതിെലൻ പട്ടടയുയരും;ജീവിത-
മിവിെട ജീർണ്ണി വിലയി ം!
കഥയിമ്മട്ടായാലിവെനേയാർത്ത
കരയരുെതൻ െപാന്നനുജാ, നീ.
മദനൻ
ഒരു േലശെമന്നിൽക്കനിവുെണ്ടന്നാകിൽ-
പ്പറയരുേതവം,രമണ,നീ.
വിലേയറും നിെന്റമഹിതജീവിത-
വിജനവാടിയിെലാരുകാലം
അണയുമാനന്ദഭരിതശാന്തിത-
ന്നനുപേമാജ്ജ്വലമധുമാസം;
വിരവിലേന്നാമൽപ്പരിമളം വീശി
വികസി ം ചിന്താമലരുകൾ!
അതുേനാക്കിക്കരൾ കുളിരുേമ്പാളന്നീ-
യനുജനുെമാരു ചിരിതൂകും-
അതുവേര െമൻ ഹൃദയവും നിത്യ-
മമിതേവദനം വിലപി ം!
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രംഗം രണ്ട്

(ച ികയുെട വിവാഹദിവസം. ഭാതം. വനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം.
മദനൻ വ്യസനപരവശനായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പാറ റത്ത് ഇരി .)

മദനൻ
ദുർദ്ദിവസേമ, വ േചർന്നിെതാ-
രഗ്നികുണ്ഡവുമായി നീ!
േഹാമി മിതിലി നീയിെന്നാ-
േരാമൽ മൃതുമാനസം
ജീവിതത്തിെന്റ ഭൗതിേകാന്മദം
താവിടും തവ താഡനം
േവദനിപ്പി മിെന്നാരു േനർത്ത
േവണുനാദത്തിൻ മാർദ്ദവം!
ഹന്ത, നീ ചുെട്ടരി മിെന്നാരു
െപാങ്കിനാവിെന്റ നന്ദനം!
എന്തിനെല്ലങ്കിലീവിധമി
െവമ്പിയിേങ്ങാ േപാ നീ?
ഉല്ലസൽ ീവസന്തെത്തപ്പച്ച-
മുല്ലക്കാെടന്നമാതിരി,
ആർത്തജിജ്ഞാസംപ പെണ്ടാെക്ക-
ക്കാത്തിരു ,ഹാ,നിെന്നഞാൻ!
കഷ്ടമി നിന്നാഗമെമാരു
വ പാതകമായ് ത്തീർ േമ!
ഇ നീ തീർ ം ച ികയുെട
മ കല്യാണമണ്ഡപം
എ േയാ െപാൻകിനാക്കൾതൻ ശവ-
െപ്പട്ടിയാെണന്നറിയുേമാ?....
ക മുട്ടിയുലകിെലന്തിേനാ
ര ജീവിതവീചികൾ!
ഇന്നവര ം ര മാർഗ്ഗമായ്-
ത്തമ്മിൽേവർപിരിയുന്നിതാ;
ഒന്നനന്തനിരാശയിങ്കേല-
െക്കാ സൗഖ്യയത്തിേല മായ്!
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എന്തിേനാ ക മുട്ടി തങ്ങളിൽ
ര െകാ മരാളങ്ങൾ
ക നീരിലലതല്ലിടുെന്നാരാ
കർമ്മബന്ധവാരാശിയിൽ!
പുൽകി െതല്ലിട തമ്മിെലന്തിേനാ
പൂവിട്ടര വല്ലികൾ,
പിെന്നക്കാണുവാൻേപാലുമായിടാ-
െതെന്നേന്ന മായ് േവർെപടാൻ!
ആരറിവൂ, വിധിവിലാസങ്ങ-
ളാത്മ ബന്ധത്തിൻ മായകൾ
ച ിേക, കഷ്ടമാക്കിനാവിെന-
െയന്തിേനവം ചതി നീ?
സുന്ദരമാെയാരാ മുരളിക-
െയന്തിേനവം തകർ നീ?
കഷ്ട,മി നിൻ ലക്ഷ്യെമെന്താ,രു
ശുഷ്കമാകുമാസ്വാദനം!
െനഞ്ചിടിപ്പിൽത്തളർ , േതാരാത്ത
ക നീരിൽ ളിച്ചിതാ,
നിൽക്കയാണു നിൻ പിന്നിലാെയാരു
നിഷ്കളങ്കനിരാശത!
കാ െവ സമസ്തവും നിെന്റ
കാൽത്തളിരിലിജ്ജീവിതം-
േലാകഭാവനേയാമനി െമാ-
രാകുലാർ സംഗീതകം-
മെന്നാരിക്കലും വിസ്മരിക്കാത്ത
മ നീഹാരഹാരകം-
നീയതേയ്യാ! ചവിട്ടിനീക്കേയാ
നീരസംനടിച്ചീവിധം?
ഓർ വതില്ല നീയേശഷമി-
ത്തീക്കനെലരിപ്പാതകം!-
കാമത്തിൻ സർപ്പക്കാവിൽ നിൻ ക
കാണാതിന്നലയു നീ
ഗദ്ഗദം െചാരിയു . നിൻ പിന്നിൽ-
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നീറുെമാരാദർശം;
എ കാലം തപ െചയ്കിലും
കിട്ടാെത്താരു ൈനർമ്മല്യം-
എെന്താടു,വിൽ െഞരി കെയേന്നാ
െനാ േകഴുമതിെന നീ!
േ മം പൂത്ത മരതകേത്താപ്പിൽ
േഹമന്തം നൃത്തമാടുേമ്പാൾ,
ച ിക ചിത്തകുഞ്ജത്തിൽ ളിർ-
ച്ചന്ദനച്ചാറു പൂശുേമ്പാൾ,
മുങ്ങിടാറുണ്ടിക്കാനനെമാരു
സംഗീതത്തിൻ യമുനയിൽ!
േശാകമഗ്നമാെണങ്കിെലന്ത,തിൻ
രാഗമാധുരി േകവലം
സ്തബ്ധമാക്കി ചരാചരങ്ങെള
ലബ്ധസായുജ്യമൂർച്ഛയിൽ!
നാണയ ക േനാക്കിമാ മാ
േവണുഗാപാലബാലെന
തൽ ണയവൃന്ദാവനത്തിൽനി-
ന്നാട്ടിേയാടിച്ച േലാകേമ,
നി പത്വം പതിയിരി ന്ന
ശുഷ്കവിത്ത താപേമ,
െപാ രുക്കിച്ചമച്ചതല്ലേല്ലാ
നി ടലപ്പരാപരൻ.
മ താനതും-നിർണ്ണയം െവറും-
മൈണ്ണല്ത്താനതടി േപാം!
നിെന്റ ധർമ്മവും നീതിേബാധവും
കണ്ടറിേവാനാണു ഞാൻ.
ഭാഗ്യവാതമടി െപാങ്ങിയ
േനർ ജീർണ്ണിച്ച പഞ്ഞിയും
െത യരുേമ്പാൾ ഭാവിക്കാ,െമാരു
ഫുല്ലതാരകം മാതിരി;
വന്നടിഞ്ഞിടും പിെന്നയും കാ
നിന്നിടുെമ്പാളതൂഴിയിൽ;

https://thalilakkam.in/



രമണൻ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 75

ഉച്ചത്തിലൽപ്പെമത്തിയാൽ,പ്പിെന്ന-
ച്ഛതയായി ചുറ്റിലും!

നീയുംെകാള്ളാം, നിൻ നീതിയും െകാള്ളാം
നീചവിത്ത താപേമ!
മ മ നീർ ള്ളിേപാൽ, മിന്നി
മങ്ങിടുെന്നാരിജ്ജീവിതം-
മാരിവി േപാൽ, മാ മാ േപാം
മായികമാമിജ്ജീവിതം-
അർത്ഥദുർഗഹമാെമാരു െവറും-
സ്വപ്നമാ മിജ്ജീവിതം-
സ്വന്തെമേന്നാർത്തഹങ്കരി നീ,
ഹന്ത! നിർല്ലജ്ജേലാകേമ!
വിത്തധാടികൾെക്കാണ്ടതിേലാേരാ
െപാൽപ്പതാക പറ വാൻ-

ശക്തികൾെക്കാണ്ടതിെലാരു
ഭ ദീപം െകാളു വാൻ-
സ്വാർത്ഥതയാലതിൻ വിലാസങ്ങൾ
േപർ മുജ്ജ്വലിപ്പി വാൻ-
ബദ്ധേമാദെമാരുെമ്പടു നീ,
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത േലാകേമ!
േമൽ േമൽ നിെന്റ ഗാഷ്ടികെളാെക്ക
േനാക്കിനിൽ ം മരണേമാ,
േകവലം പരിഹാസഭാവത്തിൽ-

വുകയാണു പുഞ്ചിരി!
ഒന്നെതങ്ങാൻ വിരലമർത്തിയാ-
ലന്നിേമഷം തകർ നീ!
നിന്നയുതകനകഭണ്ഡാര-
െമാെന്നാഴിയാെത നൽകിയാലും
പാദെമാന്നതിള കില്ല,തിൻ-
പാതയിൽനിെന്നാരിക്കലും!
കഷ്ടെമന്തിനു പിെന്ന നിെന്റയീ
വിത്തധാടിയും ഗർവ്വവും?
േകവലമജപാലെനങ്കിലും
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ഹാ! കുേബരനെല്ലങ്കിലും
ഉണ്ടവെനാരു െചമ്പനീരലർ-
െച്ച േപാലുള്ള മാനസം!
സ്വർഗ്ഗസംഗീത സാ മാെമാരു
സ്വപ്ന സാ ാജ്യേവദിയിൽ
അശ്വേമധം കഴി വാഴുന്ന
ച വർത്തിയാണിന്നവൻ!
ക കാലംവെരജ്ജ്വലിെപ്പാരു
ഭ ദീപികയാണവൻ!
ഇന്നവെനയവഗണി നീ,
ക കാണാത്ത േലാകേമ!
ഒെക്കയും ഞാൻ സഹിക്കാം-പേക്ഷയാ-
ഗ്ഗദ്ഗദമ േരാദനം
രക്തശൂന്യമായ്േശ്ശാചനീയമാ-
െയാട്ടിേയാരക്കവിൾത്തടം,
ക മക്കരളിങ്കൽനി െള്ളാ-
രഗ്നിപർവ്വത ന്ദനം-
ഹാ!സഹിക്കാനരുതതുമാ ം
േലശവുെമനിെക്ക േമ!
കഷ്ടെമങ്ങെന സാന്ത്വനിപ്പി -
മ ണയവിവശെന?
ആനന്ദിപ്പിപ്പെതങ്ങെന േമലി-
ലാ നിഹതനിരാശെന?
ക നീേരാെടതിർ നിൽ വാൻ
കർമ്മധീരനുമല്ലവൻ!
എങ്ങെന പിെന്നയാശ്വസിപ്പിപ്പ-
തി ഞാെനൻ സുഹൃത്തിെന?
ഇ രാ ിയിൽ സംഭവി
ച ികതൻ പരിണയം.
ഇെപ്പാഴുതുമറിഞ്ഞിട്ടില്ലവ-
നക്കഥെയാ േമതുേമ
െച നാളായ് പര രം കാണാൻ
പറ്റിടായ്കയാൽേപ്പാലുേമ
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ഇ മാ െമരി നീറുമാ
മുഗ്ദ്ധരാഗാർ മാനസം
ഇക്കഥെയങ്ങാനിന്നറിയുകിൽ-
ക്കഷ്ട,െമ െചേയ്യ ഞാൻ?
എന്തിനിെശ്ശാകനാടകത്തിങ്ക-
െലെന്നയും സാക്ഷിയാക്കി നീ?
ഹന്ത! മന്മനം െപാ വാനിദ-
െമന്തിെനൻ ാണനായി നീ?
കഷ്ടമായി, സേഹാദര, നമ്മ-
െളാ േചർന്നി കാലവും
ഒറ്റജീവനായ് വാണതി,ങ്ങെന
ചു നീറുവാനാെണങ്കിൽ!
(ദൂരേത്ത േനാക്കി ഭയവ്യാകുലതകേളാെട)
എന്തിേതാ,ടി വരുന്നതാരിേങ്ങാ-
െട്ട,ന്തിെതെന്തൻ രമണേനാ?
എ മാറ്റം!-ഭയങ്കരം!-നിന-
െക്ക പറ്റി സേഹാദര?
നിെന്നക്കാൺേക നടുങ്ങിേപ്പാകുന്നി-
തി ഞാനി,െതന്തദ്ഭുതം?
എന്തിനുേള്ളാെരാരുക്കമാണിതു
ഹന്ത, കാണാനരുതു േമ!
നീെയാേരേതാ പിശാചിെനേപ്പാെല
പായുന്നെതന്തിനാണിങ്ങെന?
നീയുമിന്നാ നിശിതവാർത്തതൻ
തീയിൽെപ്പാള്ളിയിരിക്കണം!
നി ഖം െതളിേച്ചാതു ണ്ടതു
ഹന്ത!ൈദവേമ, സാധുവാെമെന്ന-
െയന്തിേനവം വല നീ?
മ ഹൃേത്ത,രമണ, നീ ശാന്ത-
സുസ്മിതാസ്യനായ് മാറേണ!
ശക്തനല്ല ഞാൻ നിെന്റയീ മുന്ന-

േനാ വാൻ േലശവും!
ഞാനിത, വിറെകാൾകയാണേയ്യാ!
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മാനസം പതറു േമ!
എ െച ം ഞാെന, െചാ ം ഞാ-
െന,ന്തിെതന്തിനുള്ളാരംഭം?
ചിന്തനാതീതദാരുണമാമി-
െതന്തി,െതെന്താരുനാടകം?
മഗളമാ യവനിക വീണീ
രംഗം േവഗം മറയേണ!
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രംഗം മൂന്ന്

(വനത്തിെന്റ ഹൃദയം. അർദ്ധരാ ി. ഇരു ം മങ്ങിയ നിലാവും. ചു ം ആവൽ 
ച്ചിറകടികൾ. കിടുകിടുപ്പി ന്ന എേന്താ ഒരു ഭയങ്കരത. പരുപരുത്ത ഒരു
കാറ്റ്. മുളങ്കാടിെന്റ അസുഖ ദമായ ഒരുവക കുഴൽ വിളി. േനരിയ മർമ്മരം.
തണുപ്പ്. കാട്ടരുവിയുെട കളകള ശബ്ദം. രമണൻ ഒരു പിശാചിെനെപ്പാെല

േവശി . വി തമായ മുഖഭാവം. പാറിപ്പറന്ന തലമുടി. ജ്വലി ന്ന
ക കൾ. രൂക്ഷമായ േനാട്ടം. ഇടയ്ക്കിെട ൈപശാചികമായ ഒരുവക െപാ 
ട്ടിച്ചിരി. േവ േവ ാന്തെനേപ്പാലുള്ള നടപ്പ്. ൈകയിൽ പിരി മുറുക്കിയ
ഒരുമാറു കയർ. വ വന്ന് അരുവിയുെട വക്കത്ത് ഉള്ളിേല ന്തിനിൽ ന്ന
പാറക്കല്ലിേന്മൽ കയറി നിൽ . അരുവിയിേല ചാ കിട ന്ന
ഒരു മരത്തിെന്റ െകാമ്പിേന്മൽ പിടി ബലം പരീക്ഷിച്ചിട്ട്, ’ഹാ,ഹാ’ എ
വികൃതമായി ഒരു െപാട്ടിച്ചിരി.)
രമണൻ

ഹൃദയരക്തം കുടി തടിച്ചി ം
ഹൃദയശൂന്യ പഞ്ചേമ, േഘാരേമ
കുടിലസർപ്പേമ കാളകാേകാളേമ,
കുടലുമാലയണിഞ്ഞ കങ്കാളേമ,
മതി,മതി,നിെന്റ ഗർജ്ജന-െമന്മനം
ചിതറിടു , ദഹി വീഴു ഞാൻ!
എവിെട?-എന്താെണാരു ന്നതി നീ-
യവിെട? എെന്തൻ ചുടലക്കിടക്കേയാ?
കഴുകർവ ചിറകടിച്ചാർത്തിടും
കഴുമരങ്ങേളാ കാണു മുന്നിൽ ഞാൻ?
ഇവിെടെയ തീ,െയ ചൂേടാ,ന്നിനി-
െയവിെടേയാേട ?-െപാ ജീവിതം!
അരുെതാരായിരം സർപ്പങ്ങെളാ േചർ-
ന്നഹഹ! െക പിണയു ജീവനിൽ!
സിരകെളാെക്കയും െഞക്കിപ്പിഴികയാ-
െണാരു ഭയങ്കരഹസ്തമദൃശ്യമായ്.
(ഒ െഞട്ടി പുറേകാെട്ടാഴിഞ്ഞ് ചു ം േനാക്കിയിട്ട് )
മണിമുഴക്കം-മരണം വരുെന്നാരാ-
മണിമുഴക്കം-മുഴ േമൽ േമൽ!
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ഉയിരുെപാള്ളി െമ തീ ളയാ-
ണുയരുവതനുമാ െമൻ ചു മായ്!
മരണേമ, നീശമിപ്പി െകാ നിൻ-
മഴ െചാരിഞ്ഞതിൽ ധൂളികാപാളികൾ
അരുതരുെത,നിക്കീവിഷവായുേവ-
റ്റരനിമിഷമിവിെടക്കഴിയുവാൻ!
ധരയിതിൽ, കഷ്ട,െമെന്തങ്കേളബരം
െവറുെമാരുശുഷ്കപാഷാണപഞ്ജരം!
പരസഹ ം കൃമികീടരാശിതൻ-
െവറുെമാരാഹാരേകദാരേശന്നരം!
െവറുെതെയന്തിനതും ചുമന്നിങ്ങെന
െപാരിെവയിലത്തല നട ഞാൻ?
അതു മണലിലടിയെട്ട; ശാന്തിതൻ-
മൃദുലശയ്യയിൽ വി മിക്കെട്ട ഞാൻ!
വിലെപടുമി പഞ്ചത്തിനിെല്ലാരു
ഫലവുെമെന്ന ലർത്തിയെകാണ്ടിനി!
മറവിൽ ഞാനടിയെട്ട!-മജ്ജടം
മണലിലാ ലയിക്കെട്ട നിഷ്ഫലം.
(പാറ റത്ത് െപാടുന്നെന ഇരി . ആകാശത്തിേല േനാക്കി ഒരു
വികൃതമായ േരാദനേത്താെട ഒ ചൂളിെക്കാണ്ട് )
മഹിയിൽ മാമക ജീവിതമി നാൾ
മധുരമാക്കിയ െവള്ളിനക്ഷ േമ,
പിരിയുകയാണു നീയുമനന്തമാ-
മിരുളിെലെന്ന െവടിഞ്ഞിദ,േമാമേല!
ഇവിെടയിത്തേമാമണ്ഡലവീഥിയി-
ലവശജീവി ഞാെന െചയ്തീടുവാൻ?
അനുപമേഭാഗശൃംഗകത്തിങ്കേല-
യ്ക്കഴകിേലവം കുതി യരു നീ;
അതുെപാഴുതിതാ, ഞാേനാ?-െവറുങ്ങലി-
ച്ചടിവുൈനരാശ്യപാതാളവീഥിയിൽ!
(െകാടുംൈകകുത്തി ഒരു വശേത്തക്ക് ചരിഞ്ഞ് ശിര താങ്ങിെക്കാണ്ട് )
ശരിയിതുതെന്ന േലാകഗതി;-യേത,
സ്ഥിരതയില്ലി പഞ്ചത്തിെലാന്നിനും,
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കപടതേയ്ക്ക കഴിഞ്ഞിടൂ കാഞ്ചന-
ജയപതാകയിവിെടപ്പറ വാൻ!
ഹൃദയശൂന്യതമാ മാേണെതാരു
വിജയലബ്ധികുേമകാവലംബനം!
ഇവിെടയാദർശെമല്ലാമനാഥമാ,-
ണിവിെടയാത്മാർത്ഥതയ്ക്കിേല്ലാരർത്ഥവും
(ചാടി എഴുേന്നൽ )
രജതതാരേക,നി ന്നിൽ നിർമ്മല-
ഭജനേലാലുപം നി ഹാ! മന്മനം!
കരുതിയില്ല കിനാവിലുംകൂടിഞാൻ
കരിപുര വാൻ നിൻ ശുദ്ധചര്യയിൽ!
കരഗതമാെയനിക്കതിനായിര-
മിരുൾപുരണ്ട നിമിഷങ്ങെളങ്കിലും,
ചിലെപാഴുെതെന്റ മാനവമാനസം
നിലയുറയ്ക്കാതഴി േപാെയങ്കിലും,
അവയിൽനിെന്നാെക്ക മുക്തനായ് നി ഞാ-
നടിയുറെച്ചാെരന്നാദർശനിഷ്ഠയിൽ
നിയതെമൻ ചിത്തസംയമനത്തിനാൽ
സ്വയമിരുമ്പിൻ കവചം ധരി ഞാൻ
അതിചപലവിചാരശതങ്ങേളാ-
ടമിതധീരെമതിർ നിന്നീടിേനൻ!
ഒരുതരത്തിലും സാധിച്ചതില്ലവ-
െയ്ക്കാളിവിെലെന്നയടിമെപ്പടു വാൻ!
അതുവിധം നീയപങ്കിലയാകുമാ-
റനവരതം യത്നിച്ചതല്ലേയാ,
ഇതുവിധം നീെയാടുവിെലെന്നെക്കാടു
മിരുളിേല ന്തിനീ വാൻ കാരണം?
ക്ഷിതിയിതിങ്കൽ മേറ്റവെനേപ്പാെലയും
മുതിരുേവാനായിരു ഞാെനങ്കിേലാ,
അടിയുമായിരുന്നിേല്ല ദുരന്തമാ-
മവമതിതന്നഗാധഗർത്തത്തിൽ നീ?
അതിനിടയാക്കിടാഞ്ഞതിനുെള്ളാെരൻ-

തിഫലേമാ തരുന്നെതനി നീ?
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ശരി;-യതുെമാരു േലശം പരിഭവം
കരുതിടാതിതാ സ്വീകരി ഞാൻ!
പരിഗണിച്ചിേടെണ്ടെന്ന നീയൽപവും;
പരമതുച്ഛനാം ഞാെനാരധഃകൃതൻ
പരിണതാനന്ദേലാലയായ് േമൽ േമൽ
പരിലസിക്ക നീ െവള്ളിനക്ഷ േമ!
ഇരുളുമുഗനിരാശയും മന്നിെലൻ
മരണശയ്യ വിരി -േപാെട്ട ഞാൻ!
(കുറ േനരം ഒരു തിമെയേപ്പാെല അനങ്ങാെതയിരി . െപെട്ട
ചാടിെയഴുേന്ന കയറിെന്റ ഒരു തുമ്പിൽ ഒരു കുരു ണ്ടാ .
അനന്തരം മേറ്റ മ്പ് വൃക്ഷശാഖയിൽ ദൃഢമായി ബന്ധി .
വീ ം അനങ്ങാെത ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢനായി കുേറേനരം നിൽ .
ശരീരം കിലുകിലാ വിറ . ക കളിൽ ജലം നിറ ധാരധാര
യായി ഇരുകവിളിലൂെടയും ഒഴുകു . ചു പാടും പരി മേത്താടും ഭയ
േത്താടുംകൂടി പക േനാ . വീ ം പൂർവ്വാധികം േവദനേയാെട
മാറ ര ൈകയും േചർത്ത് ഏങ്ങലടി കര െകാണ്ട് )

ിയകരങ്ങേള, നീലമലകേള,
കുയിലുകൾ സദാ കൂകും വനങ്ങേള,
അമിതസൗരഭധാരയിൽ മുങ്ങിടും
സുമിതസുന്ദരകുഞ്ജാന്തരങ്ങേള,
കുതുകദങ്ങേള, കഷ്ട,െമമ്മ ഞാൻ
ക്ഷിതിയിൽ വിേട്ട േപാകു നിങ്ങെള?....
കുളിർതരംഗതരളിതനിർമ്മല-
സലിലപൂരിതേ ാതസ്വിനികേള,
ലളിതനീലലസ ണകംബള-
മിളിതശീതളച്ഛായാതലങ്ങേള
അനുപമങ്ങേള, കഷ്ടെമമ്മ ഞാൻ
തനിെയ വിേട്ട േപാകു നിങ്ങെള?...
ക്ഷിതിയിെലന്തിലും മീെത ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും
ഹൃദയഹാരിയാം േഹമന്ത ച ിേക,
സുരുചിേരാജ്ജ്വലശാരദാകാശേമ,
സുകൃതിനികേള, താരാമണികേള,
മദകരങ്ങേള,കഷ്ട,െമമ്മ ഞാൻ
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മഹിയിൽ വിേട്ട േപാകു നിങ്ങെള?
സസുഖെമെന്നാെടാത്തി യും കാലവും
സഹവസിേച്ചാരജകിേശാരങ്ങേള,
സദയെമെന്നപ്പിരിഞ്ഞിടാതി നാൾ
സഹകരിെച്ചാെരേന്നാമ രളിേക.
കവിതകാണിച്ച മൽ കൃത്യംബിേക,
കരൾകവർെന്നാെരൻ െകാ പുഴകേള,
അഭയദങ്ങേള,കഷ്ട,െമമ്മ ഞാ-
നവനിയിൽ വി േപാകു നിങ്ങെള?...
(ഒരു ഞടുക്കേത്താടുകൂടി)
മണിമുഴക്കം!-സമയമായ്-മാരണ-
മണിമുഴക്കം!-വിടതരൂ, േപാെട്ട ഞാൻ
മദന, മൽ ാണേസാദരാ, സൗഹൃദം
മഹിയിെലെന്ത കാണിച്ച മത്സഖ,

ണയനാടകം മാമകം േഘാരമാം
നിണമണിയലിൽത്തെന്ന കഴിയണം
ഇനിെയാരിക്കലും കാണുകയില്ല നാം-
അനുജ, മാ തരൂ, യാ െചാൽവു ഞാൻ!
ഇതുവെരെയ്ക്കൻ സുഖദുഃഖെമാ േപാൽ

തിദിനം പ െകാണ്ടവനാണു നീ!
ഹൃദയമേയ്യാ! ദഹി നിെന്നയി-
ക്ഷിതിയിൽ,വി പിരിവേതാർ േമ്പാൾ േമ!
കഠിനമാെണെന്റ സാഹസെമങ്കിലും
കരുണയാർന്നതു നീ െപാറുേക്കണേമ!
അനുജ, മൽ ാണതുല്യനാെമെന്റെപാ-
ന്നനുജ, നിെന്നാടും,യാ േചാദി ഞാൻ!
കരയരുതു നീ നാെളെയൻ േഘാരമാം
മരണവാർത്ത േകട്ടി, േപാകെട്ട ഞാൻ!
മമ ഹൃദയരക്തം കുടിെച്ചങ്കിലും
മലിനേലാകേമ, യാശ്വസിച്ചീടു നീ!
വികൃതജീവിത മാടം സ്വയം
വിരവിലിന്നിത, തീെവെച്ചരി ഞാൻ!
മമ ശവകുടീരത്തിൽ നീെയെന്നേയാർ-
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െത്താരു െവറും ക നീർ ള്ളിെയങ്കിലും
െപാഴിയരുേത, നേമാവാകേമാതി ഞാ-
െനാഴികയായിതാ െവള്ളിനക്ഷ േമ!
(അത്യന്തം ഭയപാരവശ്യേത്താെട െഞട്ടി പിന്മാറി
ചു ം പക േനാക്കി കയറിൽ കട പിടി .)
മണിമുഴക്കം!...സമയമായ്...മാരണ-
മണിമുഴക്കം!...വരു ...വരു ഞാൻ

ിയകരമാം... പഞ്ചേമ...ഹാ!...
ിയ...െവ...ള്ളി...ന...ക്ഷ.. ..േമ!

........................................................
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രംഗം നാല്

(വനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം. മദനൻ ആടുകേളയും െതളി െകാണ്ട് പതിവുേപാ
െല വനത്തിെലത്തി രമണെന േനാ . കാണുന്നില്ല.അവിചാരിതമായി, അ
കാരണമായി, ഒരാശങ്ക, ഒരു ഭയം മദനെന്റ ഹൃദയത്തിൽ കട കൂടു .
അവൻ രമണെന വിളി െകാണ്ട് കാട്ടിൽ അങ്ങിങ്ങല തിരിയു .)

മദനൻ

രമണാ, രമണാ, നീെയ േപായി?
സമയമിേന്നെറക്കഴി േപായി,
പതിവില്ലാതിന്നി താമസിക്കാൻ
കഥെയന്ത് ഹാ! നിനെക്ക പറ്റി?
പരിചിൽ കിഴേക്ക മലമുകളിൽ
പകേലാനുദിെച്ചാ യർ െപാങ്ങി.
ദിവസവും നീയാണിങ്ങാദ്യെമത്താ-
െറവിെട നീയി ; നിന്നാടുകളും?
കുളിർകാ വീശു ,പൂ നിൽ ം
കുറുെമാഴിമുല്ലകളാടിടു ;
കലിതാനുേമാദം വനം മുഴുവൻ
കളകളംെപ ൈപങ്കിളികൾ;
മലർമണം വീശു ;പീലിനീർത്തി
മയിൽ മരെക്കാമ്പിൽനിന്നാടിടു -
ഇവെയ വർണ്ണിെച്ചാരു പാ പാടാ-
െനവിെട, രമണ, നീെയ േപായി?

(മദനൻ നട നടന്ന് കാടിെന്റ ഉൾഭാഗേത്ത ള്ള ഒരരുവിയുെട കരയി 
െല . െപെട്ട മുൻപിൽ അരുവിയിേല ചാഞ്ഞ മരെക്കാമ്പിൽ
തൂങ്ങിമരി കിട ന്ന രമണെന കാണു . ശരീരം കിലുകിലാ വിറ .
തലകറങ്ങി േബാധരഹിതനായി നിലമ്പതി . അെപ്പാേഴ ം മ ചി 
ലഇടയന്മാരും അവിെട എത്തിേച്ചരു . എല്ലാവരും ഇടിെവേട്ടറ്റേപാെല
സ്തബ്ധരായിത്തീരു ; ഏതാനുംേപർ മദനെന ശീേതാപചാരങ്ങൾ െച .

േമണ അവനു േബാധക്ഷയം വി മാറു . അവൻ വീ ം രമണെന ഉ
േനാ . കഴുത്തിൽ ഒരു പൂമാല; നീ മരവിച്ച ശരീരം; ഒരു വശേത്തക്കൽ 
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പം ചരി കിട ന്ന ശിരസ്സ്; വ മാകമാനം രക്തമയം. മദനെന്റഹൃദയം
വി . അവൻ ഒരു ശിശുവിെനേപ്പാെല വാവി കരയു . മറ്റിടയന്മാർ

ആശ്വസിപ്പി . അൽപേനരം കഴിഞ്ഞ് )

മദനൻ

വിശ്വസിക്കാവേതാ, കാണുമിക്കാ ;-ഹാ
വിശ്വേമ, കഷ്ടം ! ചതി ,ചതി നീ;
സത്യേമാ?-സത്യമാണേയ്യാ! നടു ന്ന
സത്യം;- ഭയങ്കരം! ൈപശാചസംഭവം!
അങ്ങതാ തൂങ്ങിക്കിട മരെക്കാമ്പിൽ,
നിത്യ പഞ്ചേമ, നിന്മഹാപാതകം!
ആഹാ! ദയനീയ, മേയ്യാ! ഭയാനകം
സാഹസം!- എ ; നീ നിർജ്ജീവമായിേതാ?
സുന്ദരഗാന േചാദനം വി മാ

ന്ദനെമല്ലാം നില കഴി േവാ?
അക്കണ്ഠനാളത്തിൽ നിെന്നാരുേനരിയ
ഗദ്ഗദംേപാലുമിനിേക്കൾ കില്ലേയാ?
ആ നാവിനിേമലന കിേല്ല, കഷ്ട-
മാ മനം േമലില് ടി കിേല്ല, ലവം?
എല്ലാം കഴിേഞ്ഞാ! കഴിേഞ്ഞാ-കഴി േപാ-
െയല്ലാം കഴി !-കഴി സമസ്തവും!
അേയ്യാ! െവറുങ്ങലിച്ചേല്ലാ - മേമാത്സവം!
വയ്യ േമ, വയ്യ േമ, കണ്ടിതു നിൽ വാൻ!
* * *

േനാ ജഗേത്ത, െഞരി െഞക്കിെക്കാ
േപ ത്തിൽ നീയാക്കളേകാകിലത്തിെന!
തൂങ്ങിക്കിട മരവിെച്ചാരു കയർ-

മ്പിെലാരത്യന്തേമാഹനജീവിതം!
ചമ്പനീർ േപാൽ വിരി വരുേന്നാരു
സ തസൗമ്യനവയുവജീവിതം!
പുഞ്ചിരിെക്കാള്ളാൻ തുട ന്നതിൻ മുൻപു
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െനഞ്ചിട െപാട്ടിത്തകർെന്നാരു ജീവിതം
ഇങ്ങിനിെയ െകാതിക്കിലും കിട്ടാത്ത
സംഗീതസാ െമാേരാമനജ്ജീവിതം!
ഇന്നിതിെനത്ത െകാെന്നാരപ്പാതക-
െമന്നിനിത്തീരും പഞ്ചേവതാളേമ?
അജ്ജീവരക്തെമാരുതുള്ളിയില്ലാെത-
െയാെകയുമൂറ്റി ടി കഴി നീ!

പിെന്നയും മന്ദഹസിക്കേയാ നീ?-നിെന്റ
നിന്ദ്യചരി ം പരമഭയങ്കരം!
അ ാണവാതം വലിെച്ചടുത്തി നീ
ജ ി വീ ം നിരർത്ഥെമെന്താെക്കേയാ!
അസ്ഥികൂടങ്ങളാൽ നിൻ വിജേയാത്സവ-
നർത്തനമണ്ഡപം സജ്ജീകരി നീ!
കഷ്ടമിനിയും തലെപാക്കി േനാ വാൻ
ലജ്ജയാവാത്തതാണദ്ഭുതം, േലാകേമ!
അത്താമര രുന്നേയ്യാ! കരി േപായ്
വിത്ത താപേമ, നിന്നിടിെവട്ടിനാൽ!
അെക്കാ ഹംസം ചിറകറ്റടി േപായ്,
ദു േബരത്വേമ, നിൻ കരവാളിനാൽ!
ഭാസിച്ചിരുെന്നാര െമാട്ടര േപായ്
ഹാ! സമുദായേമ, നിൻ കാൽച്ചവിട്ടിനാൽ!

(മദനെന്റ മുന്നം വ്യസനസമ്മി മായ േകാപം
െകാ പൂർവ്വാധികം രക്താഭമായിത്തീരു .)

അെല്ലങ്കിെലന്തിനവെയപ്പഴി ഞാ-
നില്ലില്ല-ദുേഷ്ട, ഭയങ്കരിയാണു നീ!
ച ികയല്ല, വിഷമയധൂമിക
ചി െന്നാര മേകതുവാകു നീ,
നീയാണു, നിർദ്ദേയ, ഹാ! രക്തയക്ഷിയാം
നീയാണു, െകാന്നതിഗ്ഗന്ധർവ്വബാലെന!
ആ മനസ്സിൻ െച രുതിയാൽ, നിൻ നിന്ദ്യ-
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കാമചി ത്തി ചായം പുരട്ടി നീ!
ക െമാരാത്മാവുെകാ നിൻ മച്ചിെല-
ക രികത്തിരി കഷ്ടം! െകാളുത്തി നീ!
െപാട്ടിത്തകർേന്നാരിളം മനസ്സാൽ നിെന്റ
പ കിടക്കയിൽ വി ദുഷ്ട നീ
കണ്ടാൽ നടു ം!-ഭയാനേക, നി ഖം
കണ്ടാൽ നടു ം-ജഗത്തിെത േമ!

നി േബരത്വവും നീയും!-മതി,നിെന്റ
സങ്കൽപ്പവും നിൻ സുദൃഢശപഥവും
ഹാ! െവറും കാമത്തിൽനി മുയർന്ന നിൻ-
ഭാവനാമാ ണയവും േവ യും;
ലജ്ജയില്ലേല്ലാ നിന !-നീ േനാ െകാ-
ന്നിജ്ജഡം!-നീയിജ്ജഡെത്തയറിയുേമാ?
പ നിൻ കാമസങ്കൽപലതയിെല-
െച്ചണ്ടായി നീേയാമനിച്ച താണിജ്ജഡം-
ഇന്നെലേയാളം നിന േവണ്ടി ടു-
കണ്ണീരിൽ മുങ്ങി ളിച്ചതാണിജ്ജഡം-
നിർമ്മലരാഗ തത്തിലീനാെളാെക്ക
നിൻ നാമമ ം ജപിച്ചതാണിജ്ജഡം-
നിെന്ന റി ള്ള സംഗീതമി നാൾ
നി തുളുമ്പിക്കളിച്ചതാണിജ്ജഡം-
എ നാൾ േലാകം തപ െചയ്തീടിലും
കിട്ടാെത്താരദ്ഭുത സിദ്ധിയാണിജ്ജഡം-
ഹാ! നിെന്റ നി രമാനസം ന്ദിത-

ാണെനപ്പാേട കവർന്നതാണിജ്ജഡം-
െച മശൂദ്ധമാക്കാെത നിൻ ജീവിത-
മി നാൾ കാ രക്ഷിച്ചതാണിജ്ജഡം-
ലജ്ജയില്ലേല്ലാ നിന !- നീേനാ െകാ-
ന്നിജ്ജഡം!-നീയിജ്ജഡെത്തയറിയുേമാ?
(വീ ം വാവി േകണുെകാണ്ട് )
അേയ്യാ! രമണ, സേഹാദര, േപായി നീ!
വയ്യിനി േമലിൽ വരില്ല വരില്ല, നീ!
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എേന്ന മായ് നിൻമൃദുമന ന്ദങ്ങ-
േളാേന്നാെട നി !-മരവി കഴി നീ!
ദുസ്സഹം, ദുസ്സഹം!-അേയ്യാ!-മമ മനം
മത്സന്ന, നീറു !-മൂർച്ഛിച്ചിടു ഞാൻ!...

(േവ േവ നില വീഴു .-ഒരു
വൃക്ഷത്തിേന്മൽ ചാരിയിരു െകാണ്ട് )
കൂരിരുട്ട നിേന്നേതാ െവളിച്ചെത്ത
വാരി ണരാൻ ചിറകുവിടർത്തി നീ.
നീയുമേഹാ നിെന്റ ദുഃഖ സംഗീതവും
മായാ പഞ്ചത്തിൽ മാഞ്ഞിെതേന്ന മായ്!
അള്ളിപ്പിടിക്കയാണിെന്നൻ മനസ്സിെന
മു കൾെകാ െപാതിെഞ്ഞാരിസ്സംഭവം!

അക്കയറിെന്റ കുരു നിൻ കണ്ഠെത്ത
െഞക്കിെഞക്കി സ്വയം വീർ മുട്ടിക്കേവ;
ഉൽക്കട ാണദണ്ഡത്തിൽപ്പിട കാ-
ലിട്ടടിച്ചേയ്യാ! കിട പുളയേവ,
ആദ്യം വലി നിെന്മയ്, മന്നിേനാെടാരു
േചാദ്യചിഹ്നംേപാൽ, സ്വയം ചമഞ്ഞീടേവ!
അന്ത്യെമാരുഗമാമാശ്ചര്യചിഹ്നമായ്
നിൻ തനു നീ മരവി തൂങ്ങേവ;
എമ്മ െപാട്ടിെത്തറിക്കാെത നി , ഹാ!
കർമ്മ പഞ്ചേമ, നീ നിർവ്വികാരമായ്!
തു തുണ്ടായിച്ചിതറിയതില്ലല്ലി
വിണ്ടലമിെക്കാടുംകാ കണ്ടി േമാ?
നിെന്നയതിനു വിലക്കിയതല്ലല്ലി
മുന്നിലായ് നിൽ മിക്കാടും മലകളും?

പെണ്ടാെക്കേയാേരാ കവനാ രങ്ങൾ നീ
കണ്ടിരുേന്നാരീ മരതകക്കാടുകൾ,
നീെയ മാ ം ിയെപ്പട്ടതായി
നീളേവ പാടി കഴ്ത്തിയ കാടുകൾ,
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മർമ്മരഗാനംെപാഴി നിേന്നാ, ഹന്ത!
നിെന്ന ത്യജിെച്ചാര ാണമരുത്തിനാൽ.
* *
കഷ്ടം ! നിണത്തിൽ കലാശി , നീ െചാന്ന-
മട്ടിലേയ്യാ! നിന്നനുരാഗനാടകം !
ദൂര നിന്ന മരണത്തിെന സ്വയം
ചാരത്തണ െച മംചാർത്തിനീ!
സാഹസമായി സഹി വാനാകാത്ത
സാഹസമായി, നീ െചയ്തെതൻ േസാദര!
മന്നിൻ മലീമസരംഗത്തിലിന്നിതാ,
നിെന്നച്ചതി നിന്നാദർശജീവിതം!
നിസ്സാരമാെയാരു െപണ്ണിനുേവണ്ടി നിൻ-
നി ല ജീവിതം േഹാമിെച്ചരി നീ!
കഷ്ടമായ്േപ്പായി,സേഹാദരാ, നീെചയ്ത-
െത, യിനി ഞാൻ കരകിെലേന്ത ഫലം?

നിസ്സ്വാർത്ഥനാം നീ നിരൂപിച്ചേപാ,ല -
നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല നിൻ ജീവിതം.
ഹന്ത! നിനക്കല്ല, ജഗത്തിനാണായതിൻ-
ഹാനി!- േലാകത്തിെന്റ ആവശ്യമാണു നീ!

കു േമഘങ്ങെളാളി കളി മാ
മഞ്ഞണി ന്നിനും കാടിനും പിന്നിലായ്
അന്തിേമഘങ്ങൾ നിര , നീലാംബര-
മന്തരംഗം കവർ ല്ലസിച്ചീടേവ,
എ ദിനാന്തത്തിലി ഴവക്കിൽ വ-

സം ൈതെത്തന്നേലേറ്ററ്റിരു നാം!
അെന്നാെക്ക,െയേന്നാടു വർണ്ണി വർണ്ണി
െചാ നിന്നാത്മരഹസ്യങ്ങെളാെക്കയും
ആയിരം മിന്നൽെക്കാടികളിളക്കി വ-
ന്നാവെതന്തിേപ്പാൾ ദഹിപ്പി മന്മനം!
നിന്നനുരാഗമിതിൽക്കലാശി െമ-
ന്നെന്നാ മൽപ്പവും ശങ്കിച്ചതില്ലഞാൻ!
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അസ്ഥാനരാഗങ്ങെളല്ലാമിതുവിധ-
മ കുടീരം ചമയ്പ്പവയായിടാം;
എന്നെല്ലാടുവിലാത്മാഹുതി കാണാെത
പിന്മടങ്ങീടാതിരിപ്പവയായിടാം.

നീ വിചാരിച്ചേപാൽ പൂവിരിയിട്ടത-
ല്ലീ വിശ്വരംഗ ജീവിതപ്പാതകൾ;
കാപട്യകണ്ടകം, കർക്കശത്വെക്കാടും-
കാളാശ്മഖണ്ഡം നിറഞ്ഞതാണിസ്ഥലം!
െഞട്ടിെത്തറി ം വിടരാ ട ന്ന
േമാ േപാലുള്ള മനസ്സിതു കാണുകിൽ
സുസ്ഥിരനിസ്സ്വാർത്ഥരാഗമിെല്ലെങ്ങ, -
െമാെക്കച്ചപലമാെണല്ലാം കപടവും!
െപാ ം പണവും താപവും മാ മാ-
െണ ം ഭരിപ്പതീ വിശ്വരംഗത്തിെന,
ഓട ഴലുെകാണ്ടാവശ്യമില്ലി ;
പാടുന്നെകാണ്ടിെല്ലാരു ഫലെമങ്കിലും!
നാണയ ട്ടിൻ കിലുക്കത്തിേലെതാരു
േവണുസംഗീതവും ഗണ്യമേല്ലതുേമ!
ഇപ്പരമാർത്ഥമറിയാെത െപെട്ട
െഞട്ട വീണു നീ െപാല്പ്പനീർപുഷ്പേമ!
നിശ്ചയമാണു, നിൻ പട്ടടെയ ടി
നിർദ്ദയം കുറ്റെപ്പടു ം ജഗത്തിനി!
സത്യമറിേയണ്ട ഭാരമതിനില്ല,
കുറ്റെപ്പടുത്തി ല കെയന്നിേയ!

ച ിക നിെന്ന തിര രിെച്ചങ്കിലും
മന്നിൽ നീ െയേന്ന മായ് മറെഞ്ഞങ്കിലും
നിൻ നാമെമ മലയടിച്ചാർത്തിടും
സുന്ദരകാവ്യാന്തരീക്ഷത്തിെലെപ്പാഴും!
കൽപ്പാന്തകാലംവേര ം ലസിച്ചിടും
ദുഃഖമഗ്നം നിൻ മധുരഗാനാമൃതം
േകാരി ടി ജഗത്തതു നിത്യവും
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േകാൾമയിർെക്കാ നിൻ നാമം സ്മരിച്ചിടും.
ഹാ! മരിച്ചാലു, മനശ്വരനായ്ഗ്ഗാന-
സീമയിൽ നിൽെപ്പാരു ഗന്ധർവ്വനാണു നീ!

നിന്നന്ത്യവി മ സ്ഥാന ന െട
നിർമ്മലസൗഹൃദസ്മാരകലക്ഷ്യമായ്,
അക്കല്ലറേമൽ ജഗത്തിനു കാണുവാ-
നി യും കൂടി റി െകാള്ളാെട്ട ഞാൻ;

”േസ്നഹദാഹത്താൽ െപ്പാരി െപാരിെഞ്ഞാരു
േമാഹനചിത്തമടിഞ്ഞതാണിസ്ഥലം
ഇങ്ങിതിനുള്ളിൽക്കിട ന്നതുെണ്ടാരു
സംഗീതസാ മാം േശാകാപ്ത ജീവിതം-
മന്ദഹസിക്കാൻ തുട ന്നതിൻ മു
മന്നിൽ ചവിട്ടിൽ ചതേഞ്ഞാരു ജീവിതം-
വിത്ത താപവും നിർദ്ദയനീതിയും
െഞക്കിെഞരി തകർേത്താരു ജീവിതം!

ആദർശശുദ്ധിതൻ നിശ്ശബ്ദഗദ്ഗദം-
ഹാ! തപ്തചിന്തതൻ രാഗസംഗീതകം-
എ ം തുളുമ്പിക്കിട മിതി ള്ളിൽ
മന്നിൽ മലിനത േത മായുംവെര!
മാനസം ക െകാണ്ടല്ലാത്തതയുള്ള
മാനവരാരാനുമുെണ്ടന്നിരി കിൽ
ഇക്കല്ലറതൻ ചവി പടിയിെലാ-
ര മിരു കരേഞ്ഞ േപാകേണ!
അസ്സൗഹൃദാ ക്കൾ ക െകാെണ്ടങ്കിലു-
മാശ്വസിക്കെട്ടെയാന്നിേ മഗായകൻ...”
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