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ആരാധകൻ - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

ഒന്ന്
വിജയനും േസാമനും െയൗവനത്തിൽ
വികസിതകാന്തിയണിഞ്ഞിരു .
ഒരു െഞട്ടില രിച്ചാത്തേശാഭം
വിലസിടും രേണ്ടാമൽ ക്കൾേപാെല,
അവരിരുേപരുെമാരാലയത്തി-
ലവിരളാനന്ദം സമുല്ലസി .
അപരിചിതന്മാരവെരേയവ-
െമാരുമിച്ചടുപ്പിച്ച സു ഭാതം,
അതിദൂരെമത്തിക്കഴി , െവന്നാ-
ലവരി മാബദ്ധരാണു തമ്മിൽ

പരമാർത്ഥേസ്നഹമിപ്പാരിെല ം
പരമസുദുർല്ലഭമായിരിക്കാം;
ശരി, െയന്നാലായതിൻ ലാളനങ്ങ-
ളനുഭവിേപ്പാെര ഭാഗ്യവാന്മാർ!
ഹൃദയങ്ങൾതമ്മിൽ ണർന്നിടുേമ്പാ-
ളുദിതമാം വിദ ത് വാഹമേല,
ക്ഷണികമാമീ േലാകജീവിതാങ്കം
കനകാഭമാ െന്നാരി ജാലം?
ഭുവനെസൗഭാഗ്യങ്ങളാകമാന-
മതിൽനി തിരുന്ന രശ്മിമാ ം!

വിജയനു േസാമനും, േസാമേനവം
വിജയനും ാണനായ് ത്തീർ േപായി;
മരണത്തിെനെക്കാ മവുകിെല്ലാ-
ന്നവെരയേന്യാന്യമകറ്റിമാറ്റാൻ.
മദനമേനാഹരമംഗളാംഗൻ
വിജയകുമാരൻ വിമലശീലൻ.
പലപല കായികമത്സരത്തിൽ



ആരാധകൻ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 5

പരമവിചക്ഷണനാർ ചിത്തൻ,
സരസഗുണാങ്കിതൻ േസാമനാഥൻ
സുവിദിതനാെമാരു ചി കാരൻ.

ഒരു നിമിഷെത്ത വിരഹംേപാലും
യുഗശതമാ െന്നാരാത്മബന്ധം
ഹൃദയത ക്കെളേക്കാർ െകട്ടി
ക്ഷിതിയിലവർെക്കാരു നാമേമകി.
വിജയൻ വിജയെനവിസ്മരി
വിബുധനാം േസാമനിൽേച്ചർന്നലി .
അതുവിധം േസാമനും േസാമേനയു-
മവഗണിച്ചാത്മസുഹൃത്തിലാ .
അഴെലന്നെതെന്തന്നറിഞ്ഞിടാത-
ന്നവര സംതൃപ്തരായ് സുഖി .

അനുദിനമന്തിമസന്ധ്യയിങ്ക-
ലയൽനാട്ടിലുള്ള നദീതടത്തിൽ

കൃതിെസൗന്ദര്യം സമാസ്വദിക്കാ-
നവരിരുേപരും സവാരിേപാകും.
ഒരു സുന്ദരാശയം മാ േമ ം
സരളമാം രണ്ടീരടികൾേപാെല,
ഒരു ദിവ്യേചതെസ്സഴുന്നതാം ര-

ടലുകളായവരുല്ലസി .
അവനിയിൽ സ്വർഗ്ഗവിശുദ്ധി േചർ -
മവേരാർക്കി, ലുത്ഭിന്നഭാഗേധയർ!

പതിവുേപാല ം ദിനാന്തരംഗം
പരിണിതകാന്തിയണി മിന്നി.
പലപല പുഷ്പങ്ങൾ തിങ്ങിനിൽ ം
പനിമലർേത്താപ്പിൻ പകർ േപാെല;
കമിതാെവക്കാണുന്ന കാമിനിതൻ
കവിളിണ മ്പിൻ തുടു േപാെല;
സുലളിതവാർമണിേമഘജാലം
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വിലസിയാ വാരുണദിക്കിെലല്ലാം.
ചിരിയടക്കിെക്കാണ്ടവയ്ക്കിടയിൽ
ചിലെവള്ളിനക്ഷ െമത്തിേനാക്കി.

വിജയനും േസാമനും വീതതാപം
വിഹരിച്ചിരു നദീതടത്തിൽ.
അകെലത്തിള ന്ന ച വാള-
മതിലംഘിച്ചീടും തൻ ഭാവനയിൽ
അഴകിൻതിരകളില മി -
െമാഴുകിനാനായുവചി കാരൻ.

കൃതിയവെനയണ പുൽകി
കൃതിയവനിലലിെഞ്ഞാഴുകി,

സിരകളുണർന്നവനെപ്പാേഴേതാ
സുരതരുച്ഛായയിൽെച്ച പറ്റി.

അവികലാശ്ചര്യത്തിനാ ദമാ-
യവെരാരു െസൗന്ദര്യം കാ മുന്നിൽ;
അരെയാടടുക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്ന
ജലഘടഭാരത്താൽെച്ച ചാ ം;
കുറുെമാഴിമുല്ല മാല ചൂടി-

രുൾമുടി പിന്നിലഴി ല ം;
നറുവണ്ണിലാവിൻ വിലാസേലശ-
മരുണാധരത്തിൽ െപാടി തിർ ം;
അതിലൂടണയു മന്ദമന്ദം
കുളിരണിയുെന്നാരു ദീപനാളം!

നവെയൗവനാേ ഷിതാംഗിയാകു-
മവെളാരു സംഗീതമായിരു .
ഉലകിലുടെലടു ല്ലസി -
െമാരു മുരളീഗാനമായിരു ! ...
അവളപാംഗത്താലുഴിെഞ്ഞറിേഞ്ഞാ-
രനഘവിദ ല്ലതാബീജേലശം,
അവരിലിന്നാരുെട മാനസത്തി-
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ലധികാരപൂർവ്വം പടർന്നതാേവാ!
ഭുവനമറിഞ്ഞി ടെന ര
യുവഹൃദയങ്ങൾ തുടിച്ച കാര്യം!

കനകാംഗി േപായി;-മറ സൂര്യൻ
കമനീയസന്ധ്യ മയങ്ങിമങ്ങി,
കുളിർെവണ്ണിലാെവ ം വാരിവീശി-
ശ്ശിശിരാംശുേലഖ കിളർ െപാങ്ങി.
മലയമന്ദാനിലേന മന്ദം
മലരണിവല്ലികൾ നൃത്തമാടി.
അരുവിയും, തീരവും, മൺകുടവു-
മതു വഹിെച്ചത്തിയ െപാൻകിനാവും!-

വിവിധവിചാരതരളിതരായ്
വിജയനും േസാമനും പിന്മടങ്ങി!

രണ്ട്
േവനലും മ ം മഴയുമായി-
ക്കാലം പതുെക്കക്കട േപായി.
ആയിരം െമാ കൾ പൂക്കളായി;
ആയിരം പൂക്കളടർ േപായി.
ഏെതല്ലാം മാറ്റങ്ങേളശിയാലും
േലാകത്തിെനല്ലാം െവറും വിേനാദം!
എന്നാൽ, വിജയനും േസാമനുമായ്
നിന്നിടും ബന്ധത്തിനില്ല േഭദം.
പ കഴിഞ്ഞ തരത്തിലി -
മിണ്ടലകന്നവർ ലാലസി !

മുൻെപാരു സന്ധ്യയിൽനമ്മൾ കണ്ട
ചമ്പകേമനിയാേമാമലാളും
ഈ ര ജീവസഖാക്കളുമാ-
േയാേരാദിവസവും ക മുട്ടി.
േചലിലൽപാൽപമായ് തമ്മിലന്നാ-
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േളറി ടങ്ങി പരിചയവും.
അത്തടിനീതടമായവർതൻ
നിത്യസന്ദർശനരംഗമായി.
നിർമ്മലേസ്നഹം തുളു േമാേരാ
നർമ്മസല്ലാപസേങ്കതമായി.

സാേമാദേമകശിലാതലത്തിൽ
േസാമനും േതാഴനും േചർന്നിരി ം.
മുൻപിലായ് പൂേത്താരു രാജമല്ലി-
െക്കാ േചർേന്നാമലാൾ ചാ നിൽ ം.
വാരുണാങ്കത്തിലണഞ്ഞ സൂര്യൻ
വാെരാളിയെങ്ങ ം വാരിവീശും.
അത്യന്തവാചാലനാം വിജയൻ
നിർത്തിടാേതാേരാ വിേശഷേമാതും.
െപാന്മണിനാദംേപാലെപ്പാഴേപ്പാൾ
െപണ്മണി െപാട്ടിച്ചിരി േപാകും!

മി െത്തേപ്പാെല, യസ്സാധു േസാമ-
ന വാചാലനല്ലായിരു .
െഗൗനി െമങ്കിലും മിക്കവാറും
െമൗനിയായ്ത്തെന്ന കഴിച്ചിരു .
വല്ലതുമൽപെമാേന്നാതിയാലും
െതല്ലതിൽ നാണം െപാടിച്ചിരു !
പാറപ്പടർപ്പിൽ ളെഞ്ഞാഴുകും
നീേരാട്ടമാണാ വിജയെനങ്കിൽ,
േസാമേനാ നൽെത്തളിനീർ തുളു ം
താമര െമ്പായ്കയായിരു !

ഓേരാദിനങ്ങൾ കഴി േപാ ;
േ മം പതുെക്കെപ്പാടി വ .
ഉല്ലാസേലാലൻ വിജയെന ം
സല്ലാപവീചിയിൽത്താണുമുങ്ങി.
മാെലഴാതാ മനെമെപ്പാഴുതും
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മാലതീമ മുരുക്കഴിെക്ക,
േസാമഹൃദന്തരെമ െകാേണ്ടാ
ദീനമാേയ്ത്തങ്ങിക്കരഞ്ഞതാേവാ!
ആ മുഖെത്തെന്താരു മന്ദഹാസം!
ആ മനസ്സിങ്കെലാരഗ്നികുണ്ഡം! ...

മാലതി, നീെയാരു മാനസത്തിൽ
മാലിൻദുരന്തമാം വി പാകി.
ആ ര കൽപകശാഖികളും
ഹാ, നിെന്നത്തെന്ന ഭജിക്കയേല്ല?
ഹന്ത, യവനിയിലിെന്നാന്നിൽമാ -
െമന്തിനുപിെന്ന നീ േചർ പറ്റി?
ആടലിൽനി മുയർ തിരും
ചൂടിലൈത്തമരം വാടിയാേലാ?
എ വസന്തം കഴി േവണ-
മക്കലാെസൗരഭം പൂർണ്ണമാവാൻ!

വാർമു മക്കലാക വൃക്ഷം
വാടിയാൽ േലാകത്തിെന േചതം?
ആവുംവിധത്തിലതിങ്കൽനി ം
േനേടണ്ടെതാെക്കയും േനടിയേല്ലാ?
അെച്ചറുതൂലിക കാ െവച്ച
ചി ങ്ങൾ, ജീവരക്താങ്കിതങ്ങൾ.
രാഗാർ മാെമാരു മാനസത്തിൻ-
േശാക കടനമായിരു !-
ഉേദ്വഗങ്ങളുതിർ േമാേരാ
വിദ ല്ലതികകളായിരു !-

മാലതീചി ം രചി വാന-
ലികെയാ പിട ണർ .

അന്തരീക്ഷത്തിലവിെടെയല്ലാം
െസൗന്ദര്യസാരം തിരയടി .
നിശ്ശബ്ദസങ്കടംെകാെണ്ടാേരാമൽ-
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സ്വപ്നപശ്ചാത്തലം സജ്ജമായി
നാനാവികാരങ്ങൾ െവമ്പിെയത്തി-
ച്ചായങ്ങൾ ചാലി പിന്മടങ്ങി.
േ മസേങ്കാചം വിലക്കിയാലും
ഭാവന പക്ഷപുടം വിടുർത്തി.

ജീവിതേലാലധവളപ ം
സാവധാനത്തിൽ നിവർത്തിേനാക്കി
മാലതീചി രചനയിങ്കൽ
േസാമഹൃദയം വിര മണ്ടി.
െയൗവനസ്വപ്നങ്ങൾ മാറിമാറി-
െസ്സൗവർണ്ണവർണ്ണങ്ങൾ വീശിവീശി,
നാല നാളുകൾ ള്ളിേലേതാ
നാകാംഗനാചി ം ജാതമായി!-
േശാകാർ രായതിൽസാക്ഷിനിേന്നാ-
േരകാന്തമാ കൾ ധന്യരായി!

ഒന്നതിൻ െനറ്റിയിലുമ്മെവയ്ക്കാ-
നുന്നി, മുേന്നാ െതല്ലാ േസാമൻ.
എന്നാലും, െപെട്ട െഞട്ടിമാറി-
ദ്ധന്യന രുഷൻ പിന്മടങ്ങി.
ആ ദിവ്യേസ്നഹത്തിൻസന്നിധിയിൽ-
ത്താന നീചനായ് മാറുെകേന്നാ!-
ആത്മപുഷ്പത്താൽത്താനാചരി -
മാരാധനകൾ ദുഷി െകേന്നാ!-
െവൽക നീ, നിർമ്മലെസൗഹൃദേമ!
െവൽക നീ, നിർവ്വാണകന്ദളേമ!

മൂന്ന്
ജനിതെകൗതുകം സംഭവസഞ്ചയം
ജയപതാക പറപ്പി േപാകേവ;
ചകിതചിത്തങ്ങൾ േതങ്ങിക്കരകിലും
നിയതി േനാക്കിച്ചിരിക്കയാണദ്ഭുതം.
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പിടയുകയാണു പിെന്നയും പിെന്നയും
െകാടുനിരാശയിൽ ജീവിതെമന്തിേനാ!
ക്ഷണികഭാഗ്യങ്ങൾ പിന്നിട്ടറുതിയിൽ

ണയമേയ്യാ, കരയു ദീനമായ്!
ഇവിെടെയന്തിനീയാദർശകാഹളം;
ഇവിെടെയന്തിനീമാതൃകാജീവിതം?

വിജയമാലതീരാഗതരംഗിണി-
െക്കാരുവിളംബവുേമശീെലാരൽപവും.
അതു യേഥാചിതം മന്ദയാനം തുട-
ർന്നതുലേമാദമവർേക്കകി നിത്യവും.
ഹൃദയേവദന താങ്ങാനശക്തനായ്

ണയചിന്ത മറക്കാനസാധ്യമായ്,
നിപതിതനായി ഹാ, ദീനശയ്യയിൽ
നിഹതനാെയാരേസ്സാമനും തൽക്ഷണം.
അവനു േകൾക്കായവനിൽ പലെപ്പാഴും
ശിഥിലമാം ചില ചിത്ത ടി കൾ!

സതതേമാേരാ പരിചര്യെച െകാ-
ണ്ടരികിൽ നിൽ ം വിജയെനക്കാൺകേവ,
അവനടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതില്ലക്ഷിയി-
ലവതരി െന്നാര കണങ്ങെള!
അവരിരുവരുെമാന്നിച്ചനാൾമുതൽ-
ക്കതുവെര ം കഴിഞ്ഞതഖിലവും,
ചലനചി ത്തിെലന്നേപാൽ, ക്കാൺകയാ-
യവനനു മം ഭൂതസ്മരണയിൽ.
അവ സമസ്തവും േസ്നഹസാേ ാജ്ജ്വല-
മനഘമാനന്ദതുന്ദിലം നിർമ്മലം!

അരുതരുതു സഹി വാൻ േസാമന-
സ്മരണയുള്ളിൽെക്കാളു ന്ന സങ്കടം.
അവരിരുവരുമേന്യാന്യേമാതിടാ-
തവനിയിലിെല്ലാരാത്മരഹസ്യവും.
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വിജയെനേപ്പാഴുേമാതു തെന്നാടാ
വിമലരാഗവിേശഷങ്ങെളാെക്കയും.
അവനറിവീല, താനുമത്തന്വിയി-
ലഭിനിഷ്ടനാെണ ള്ള വാസ്തവം!-
ചുടുചിതയിൽ, പഞ്ചമറിഞ്ഞിടാ-
തടിയണം, ഹന്ത േസാമരാഗാ രം!

വിജനതയിൽ, വിറ ം കരങ്ങളിൽ
ഹൃദയനാഥതൻ ചി വുമായവൻ,
തരളചിത്തം തകർ , കണ്ണീരിനാൽ-
ത്തലയണയും നന െകാണ്ടങ്ങെന
ശിലയുേമതാണ്ടലി േപാകുംവിധം
ചലനമ കിട ം പലെപ്പാഴും.

ണയസാരപരിമളം വീശിടു-
െമാരു സനാതനസങ്കൽപനന്ദനം
അവെനാരുക്കിെക്കാടു മിടയ്ക്കിട-
യ്ക്കമലമാെമാരു പുഷ്പശയ്യാതലം!

പരിചിേലെറനാളാശിച്ചിരുന്ന, തൻ-
പരിണേയാത്സവമാസന്നമാകയായ്!
വിവിധേലാലവികാരതരംഗിത-
വിധുരമായി വുജയഹൃദന്തരം.
കുസുമകാലമായ്, െമാട്ടി മുല്ലകൾ
കുളിരിളംെതന്നൽ വീശിെയല്ലാടവും,
മൃദുഹിരണ്മയധൂളികാപാളി േചർ-
ന്നതിമേനാജ്ഞം െതളിഞ്ഞിതഷ്ടാശകൾ!-
എവിെടയും േകൾപ്പതാനന്ദമർമ്മരം
എവിെടയാണിനി ദുസ്സഹഗദ്ഗദം?

ഒരു മയക്കത്തിൽനി ം െപാടുന്നെന-
ക്കരളു െഞട്ടിപ്പിട ണർേന്നൽക്കേവ.
അരികിലായ്ക്ക േസാമൻ വിജയെനാ-
ത്തവിെട നിൽ ന്ന മാലതീേദവിെയ!

https://thalilakkam.in/



ആരാധകൻ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 13

െഞാടിയിലായിരം മിന്നാൽപ്പിണരുക-
ളിടറി, വീങ്ങി ടി ം മന മായ്,
മറവി മായ്ക്കിലും മായാത്തമാതിരി-
ക്കവനവെരെയാ േനാക്കീടിനാൻ.
മിഴിയിണയിൽ നിറ , കവിളിലൂ-
െടാഴുകി ധാരയായ് ക്കണ്ണീർക്കണികകൾ!

അരുതു കാണാ, നിെതെന്താരു സംഭവം?
ക്ഷണികേലാകേമ, നീെയ നി രം!

ളയ, െമങ്ങാ ളയം?-അതിനക-
ത്തവനി താണിടാെനന്തിനിത്താമസം?
മരുമരീചികൾ!-ദാഹങ്ങൾ!-ചൂടുകൾ!-
എരിെപാരിെക്കാണ്ടിടും െകാടും തൃഷ്ണകൾ!-
അനുനിേമഷെമരി പടർന്നടർ-
ന്നലറിേയറുന്ന തീെപ്പാരിക്കാടുകൾ!-
ഇവിടമേല്ല സുഖം?-കനൽക്കട്ടയാ-
മിവിടമേല്ല കുസുമശയ്യാതലം? ...

മതി ജഗേത്ത, മതി നിൻ പരിഭവം;
മതി െതളിഞ്ഞിനി മന്ദഹസിക്ക നീ!
അവിെടനിന്നിതാ േകൾപ്പിതവ്യക്തമാ-
യിളകീടും ചില മാരണമർമ്മരം!-
”വിവശിതാത്മനായ്, വിശ്വം െവടിഞ്ഞിതാ
വിജയ, േസാദര, േപാവുകയായി ഞാൻ!
ഇവെന നിങ്ങൾ മറക്കിലു, െമെന്റയി-
ച്ചപലചി ം െവടിയാെയ്കാരിക്കലും!
ഒരു സുനിർമ്മലേസ്നഹാർ മാനസ-
സ്മരണയായിതു കാ െകാേള്ളണേമ!”

വിജയമാലതീപാദപേങ്കരുഹ-
യുഗളചുംബിയായക്കലാപാടവം!
വിവരമില്ലാെത്താേരാമനൈപ്പതൽേപാൽ
വിജയനക്ഷണം വാവി േകണുേപായ്!
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അതിദയനീയേശാകാദ്ഭുതങ്ങളാ-
ലകമഴി ടൻ മാഴ്കിനാൾ മാലതി.

മഹിതകാന്തി െപാലി !- െകാടുമിരുൾ
മരണവ ം വിരിച്ചിെതല്ലാടവും!
തരുശിഖരിയിൽത്താന്തസ്വരങ്ങളിൽ-
ച്ചിറകടി കരകയായ് മൂങ്ങകൾ! ...

-ഡിസംബർ 1934.
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