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േദവയാനി - കാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

(േവണുമതീതീരം. മേനാഹരമായ ഒരുകുന്നിെന്റ പര കിറ്റകുന്ന അടിവാരം.
ചു പാടും പൂ പൂ നിൽ ന്ന കാടുകൾ, പച്ചപ്പടർ കൾ, വള്ളി ടിലുകൾ.
കുന്നിെന്റ അഗഭാഗത്തായി, ആകാശത്തിെന്റ ചരിവിൽ, ശിഥിലങ്ങളായ െവ 
ള്ളിേമഘ രുളുകൾ അങ്ങിങ്ങായി കാണെപ്പടു . സൂര്യൻ കുന്നിെന്റ മുകളിൽ
നി ം കുെറ േമേലാ യർ കഴി . വിദൂരത്തിൽ പച്ചക്കാടുകളുെട വിള്ളലുക 
ളിൽ ടി സ്ഫടികാഭമായ നീലാകാശം ആകർഷകമാം വിധം ത്യക്ഷെപ്പടു .
കാടുകളാകമാനം പക്ഷികളുെട കളകളത്താൽ മുഖരമധുരമാണ്. മാ തുട ന്ന
മൂടൽമഞ്ഞിൽ, മദാലസകളായ കിന്നരകന്യകകെളേപ്പാെല, ആകർഷകങ്ങ 
ളായ ആദിത്യരശ്മികൾ അവിടവിെട ആടിക്കളി . സൗരഭ്യസാ വും,
സ്വപ്നാത്മകവും ഉേത്തജകവുമായ അന്തരീക്ഷം!
കചനും േദവയാനിയും പശുക്കേളയുംെകാണ്ട് േവണുമതീതടത്തിൽ എത്തിയി 
രി കയാണ്. കാലികൾ പു േമ തുടങ്ങി.
അടിമുടി െമാട്ടി നിൽ ന്ന ഒരു ബകവൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ, ഒരു പാറക്കല്ലി 
േന്മൽ, കചൻ ഇരി റപ്പി . അതിേനാടടുത്തായിമെറ്റാരു വൃക്ഷത്തിൽ നി
തടിച്ച ഒരു കാ വളി കീേഴാ തൂങ്ങി ചരി ല കിട ണ്ട്. അതിെന്റ
മേറ്റ അറ്റം േവെറാരുമരെക്കാമ്പിൽ ചു പ്പിണഞ്ഞ് ഏതാെണ്ടാരുഞ്ഞാലിെന്റ
രീതിയിലാണു കിടപ്പ്.
സർവ്വാംഗേമാഹിനിയും സാന്ധ്യലക്ഷ്മിെയേപ്പാെല വിലാസിനിയും ആയ
േദവയാനി കാൽ കീേഴാ തൂക്കിയി െകാണ്ട് അതിേന്മലിരു െമെല്ല െമെല്ല
ആടി ട . അവളുെട ഇളംനീലനിറത്തിലുള്ള മൃദുലവ ാഞ്ചലങ്ങൾ,
െനറ്റിത്തടത്തിൽ ഉതിർ ല കിട ന്ന അളകാവലിേയാെടാപ്പം ഇറ്റയ്ക്കിെട
കാ തട്ടി മന്ദമന്ദം ഇളകു ണ്ട്.
അവാച്യമായ ഏേതാ ഒരാനന്ദചിന്തയാൽ തിക ം ഫുല്ലമാണ് ഇരുവരുേടയും
മുഖം. മാദകമായ ഒരു പരിമളം, സ്വർഗ്ഗത്തിെല സ്വപ്നേമ്പാെല അവിെടയാക 
മാനം സരിച്ച് അവെര േകാള്മയിർെക്കാള്ളി . ഒരുഭാഗത്ത് മന്ദമായി
മൂളിെക്കാ നൃത്തം െച ന്ന േവണുമതിയിെല കേല്ലാലങ്ങൾ....)

േദവയാനി: കുമാരാ, േനാ !- കുമാരെന്റ സമാഗമം മുതൽ എെന്റ ഹൃദയം
േപാെല പുളെച്ചാഴുകുന്ന േവണുമതിയിൽ, വിടർ നിൽ ന്ന ആ െചന്താമര 

ക്കൾ ചു ം, ര ചി ശലഭങ്ങൾ ഉടെലടുത്ത തീക്ഷകൾേപാെല, എ
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കുതൂഹലേത്താെട വട്ടമി പറ കളി !

കചൻ: േദവീ, എെന്റ നിറമ്പിടിച്ച ആശകെളേപ്പാെല മേനാഹരങ്ങളാണ്
അവ.

അതിനുമകെല േനാ , പൂ പൂ ല്ലസി ം
ചിതമുടയ വനങ്ങൾക്ക റം നീലവിണ്ണിൽ,
ധൃതപുളകകളിേങ്ങാെട്ടത്തിേനാക്കി ണുങ്ങി-

തുകേമാടു ചിരി െവ കിൽെപ്പൺകിടാങ്ങൾ!

േദവയാനി: അേത, അേത; കുമാരെനേപ്പാഴും ആ സ്വർഗ്ഗെത്ത റി ള്ള
ചിന്തമാ േമയു . കാണുന്നെതല്ലാം അവിടെത്ത അപ്സര കളായിേത്താ ം!

കചൻ: കഷ്ടം! േദവീ, ഇതാ എെന്റ സ്വർഗ്ഗമേല്ല, ഇവിെട, എെന്റ ത 
െന്ന മന്ദഹസി െകാണ്ടിരി ന്നതത്? പിെന്നന്തിനിങ്ങെന മു വാ കൽ
പറയു ?

കല്യാണി, നീയരികിലീവിധമുല്ലസിെക്ക-
ല്ലാെണനി സുരേലാകസുഖാനുേഭാഗം

ഉല്ലാസേദ, കചനു, നിൻ ണയാർ ചിത്ത-
മല്ലാെത േവ ലകിൽ മെറ്റാരു ഭാഗേധയം!

േദവയാനി: അെതേന്ന ഞാൻ കുമാരെന്റ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പി കഴി !
അവിടുന്നിനിയും സംശയാലുവാേണാ എെന്റ േസ്നഹത്തിൽ? അങ്ങെയ ആദ്യമാ 
യിക്കണ്ട നിമിഷംമുതൽ എെന്റ ഹൃദയം അേങ്ങയ്ക്ക് അധീനമായിക്കഴി !

കചൻ: അെതനിക്കറിയാം, േദവി! ആ മേനാഹരമായ സായാഹ്നം, എെന്റ
സൗഭാഗ്യത്തിെന്റ സൂേര്യാദയമായിരു , അെതങ്ങെന മറക്കാെനാ ം?

വീണെയ്ക്കാത്ത മൃദുസ്വനത്തിലമൃതം വർഷി , ഭഗ്നാശയിൽ-
ത്താണല്ലൽെപ്പടുെമന്നിൽ വീ മുണർവാറാടിച്ച ൈചതന്യേമ,
കാണെപ്പെട്ടാരുദാരേത, കനിവിനുള്ളാകാരേമ, മാമക-

ാണൻേപാലു, മിതാ, ഭവൽപദയുഗത്തിങ്കൽ സമർപ്പി ഞാൻ!

േദവയാനി: വരൂ, കുമാരാ, ഈ വള്ളിയിേന്മൽ എെന്റ അടു വന്നിരി 
...അൽപേനരം നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഊഞ്ഞാലാടാം!
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കചൻ: അങ്ങെനതെന്ന. (കചൻ എഴുേന്ന െച േദവയാനിേയാെടാപ്പമി 
രുന്നാടു .)

േദവയാനി: കുമാരാ, ന െട ചു മുള്ള കൃതിവിലാസം എ രമണീയമാ 
യിരി ! അതിെന വർണ്ണി െകാണ്ട് ഒരു പാ പാടൂ ...

കചൻ: േദവിതെന്നയാകെട്ട. ആ മധുരാലാപം നിലാവുനിറഞ്ഞ എ െയ
രാ ികളിൽ എെന്റ ഏകാന്തതകെള പുളകംെകാള്ളി ! ഏേതാ അജ്ഞാ 
തേമഖലകളിേലക്ക് ആത്മാവിെന ആവഹി െകാ േപാകുന്ന അദമ്യമായ
അതിെന്റ മായാശക്തി! ഹാ േദവീ! എെന്റ ഹൃദയം െവ കയാണ്; ഒ പാടൂ!...

േദവയാനി: എന്തിനിങ്ങെന മുഖ തി പറയു ? കുമാരെനേപ്പാെല മധുരമായി
പാടാൻ എനി വശമില്ല. ആകാശത്തിെന്റ ശബ്ദമാണത്; എെന്റതാകെട്ട,
മണ്ണിെന്റയും!... മണ്ണിെന്റ എ ം മടുപ്പി ന്നതേല്ല?

കചൻ: എെന്നനി േതാ ന്നില്ല. അനുഭവം േനെരമറിച്ചാണ് എെന്ന
പഠിപ്പി ന്നതും

േദവയാനി: അനുഭവം വളരെട്ട; അങ്ങയുെട അഭി ായം താേന മാറിെക്കാ 
ം!....അെതെന്തങ്കിലുമാകെട്ട ന െട ായവും, അടുപ്പവും, ഈ സന്ദർഭവും

മുരടിച്ച തത്ത്വചിന്തകൾ ള്ളതല്ല....പാടൂ, ആദ്യം കുമാരൻതെന്ന പാടൂ; എന്നി 
ട്ടാകാം ഞാൻ.

കചൻ: അല്ല, േദവിതെന്ന പാടിയാൽ മതി....

േദവയാനി: ആെട്ട, എന്നാൽ നമുെക്കാന്നി പാടാം.
കചൻ: ശരി, അങ്ങെനതെന്ന...പേക്ഷ, േദവി േവണം തുടങ്ങാൻ....

േദവയാനി: എ കാര്യത്തിലും ഈ വാശിതെന്ന വാശി!-ഞാൻ തെന്ന
േതാ , സമ്മതിേച്ചക്കാം! എന്താ േപാേര? (പാടു )

ിലസ്നിഗ്ദ്ധനിതാന്തനിർമ്മലമതാ രാജി നീലാംബരം;
കചൻ: ബാേല, മുഗ്ദ്ധസരസ്സിൽ നിന്മിഴികൾേപാൽ മി ന്നിതിന്ദീവ 
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രം;

േദവയാനി: മേലയാനിലെനത്തിയാത്തകൗതുകം വീശുന്നിതാ
ചാമരം;

കചൻ: ചാേല പച്ചമരങ്ങൾ നിെന്മാഴികൾേപാൽ തൂകുന്നിതാ
മർമ്മരം!

േദവയാനി: കുമാരെനെപ്പാഴും എെന്ന കളിയാ ന്നതാണിഷ്ടം...ആെട്ട നമു 
കുറ കൂടി പാടാം!....

മലമുകളിൽ െപാ ഭാനുബിംബം

കചൻ: മലർനിരയിൽത്ത മത്തഭൃംഗം.

േദവയാനി: കുളിരലകൾ മീ വല്ലകികൾ

കചൻ: കുസുമിതകളാടു വല്ലികകൾ.

േദവയാനി: കുറുെമാഴികൾ ചൂടു പൂ ലകൾ

കചൻ: കുയിലിണകൾ പാടു കാകളികൾ.

േദവയാനി: (വനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗേത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് )
ആടലറ്റാ മരെക്കാമ്പ തത്തിനി-
ന്നാടുന്നിതാണ്മയിൽ ചാേല!

കചൻ: ഓമേന, നിന്മിഴിേക്കാണുതിർമിന്നലിൽ
മാമകമാനസേമ്പാേല!

േദവയാനി: (ലജ്ജാമധുരമായ മന്ദസ്മിതേത്താെട)
അ, ല്ലപ്സര കെളാന്നി േമളിച്ച
െചല്ല തികെളേപ്പാേല!
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കചൻ: അല്ലല്ല, േമാഹിനീ, നീ െകാളുത്തീടു, െമൻ-
ഫുല്ല തീക്ഷകൾേപാേല!

േദവയാനി: (മെറ്റാരിടേത്ത ചൂണ്ടിക്കാണി െകാണ്ട് )
അപ്പനീർ വിനടുത്തടുേത്തെക്കാരു
ഷൾപ്പദം േപാവതു കേണ്ടാ?

കചൻ: അ വി, െനന്നാ, ലടുത്തതു െചന്നി -
മ ിയമൽപവുമുേണ്ടാ?

േദവയാനി: ദൂര ദൂര നി പറന്നതിൻ
ചാരത്തെതന്തിനുെച ?

കചൻ: െവമ്പിപ്പറന്നതു േപാകും വഴിക്കതിൻ
മുമ്പിലെതന്തിനു നി ?

േദവയാനി: ഒപ്പത്തിെനാപ്പം പറയാൻ പഠിപ്പിച്ച-
തപ്സരകന്യകളാേണാ?

കചൻ: ഒപ്പത്തിെനാപ്പം പറയാ, െനാരാൾക്കിനി-
യപ്സരകന്യകൾ േവേണാ?

േദവയാനി: (ദൂര ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ) അേങ്ങാ േനാകിയാെല കാണാം?

കചൻ: ആയിരം കാടുകൾ പൂ കാണാം.

േദവയാനി: പൂവണിക്കാട്ടിൽനിെന്ന േകൾക്കാം?

കചൻ: പൂേവണി, ൈപങ്കിളിെക്കാഞ്ചൽ േകൾക്കാം.

േദവയാനി: ൈപങ്കിളിെക്കാഞ്ചൽ േകെട്ട േതാന്നി?

കചൻ: തങ്കേമ, നിൻ െമാഴിെയ േതാന്നി.
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േദവയാനി: ഇ സദസ്സിെലക്കന്യകൾതൻ
*45സുന്ദരാലാപമാെണ േതാന്നി!

കചൻ: ഇ പുരത്തിലുമിെല്ലാെരാറ്റ-
ന്ദരിേപാലുെമേന്നാമേലേപ്പാൽ!

േദവയാനി: (ലീലാലാലസയായി-ചൂണ്ടിക്കാണി െകാണ്ട് ) ആടിെച്ചന്നാ 
രാര പറി ം?

കചൻ: ചൂടിക്കാനാശിേപ്പാനായിരി ം!
(മുമ്പിൽ െതല്ലകെല, അ ം ഉയരത്തിൽ മേനാഹരമായ ഒരു പുഷ്പം. ആട്ടം
മുറുകു . പുഷ്പേത്താടു സമീപി േമ്പാൾ ഇരുവരും ൈക നീ . കി ന്നില്ല.
ചിരിയിൽ കുഴഞ്ഞ വാശിേയാടുകൂടിയ മത്സരം മുറുകു . ഒടുവിൽ കചൻ
ജയി . േദവയാനിയുെട കവിൾത്തടങ്ങൾ ലജ്ജാവിവർണ്ണമാകു . കചൻ
േസ്നഹപൂർവ്വം േദവയാനിെയ ആപുഷ്പം ചൂടി .)

േദവയാനി: ഈ വള്ളിേമലിരുന്നാടിയാടി

കചൻ: ജീവൻ പുളകങ്ങൾെകാ മൂടി!

േദവയാനി: കുമാരാ, ഞാൻ വല്ലാെത ക്ഷീണി !

കചൻ: (ആട്ടം നിർത്തിയിട്ട് ) എങ്കിൽ, േവണുമതിയിൽനി െചന്താമര 
ക്കൾ പറി െകാ വന്ന്, ഈ വള്ളി ടിലിൽ വിരിച്ച്, അതിൽ ഞാെനെന്റ

േദവിെയ വി മിപ്പിക്കാം. (വള്ളിയിൽ നി താെഴ ചാടിയിറ .) േദവീ,
ഒരു നിമിഷം, ഞാനിതാ വ കഴി . (േപാകു .)

േദവയാനി: അമരനന്ദനവനികകൾവിെട്ട-
ന്നരികിെലത്തിയ കിരണേമ,
പരിചിെലൻപൂർവ്വസുകൃതേമകിയ
പരമസായൂജ്യ രണേമ,
ഭരിതകൗതുകം ഭജനേലാലെമൻ
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ഹരിതയൗവനെമതിേരൽപൂ!
തണൽപാകിപ്പാകിത്തളിർ വിരിക്കാവൂ
തവ സരണിയിൽ വിജയങ്ങൾ!

(ൈകനിറെയ വിടർന്ന താമര ക്കളും ഇലകളുമായി കചൻ മടങ്ങിെയ .)

കചൻ: ഞാനധികം ൈവകിയില്ലേല്ലാ, ഉേവ്വാ, േദവി?

േദവയാനി: ഇല്ല, കുമാരാ, കുമാരൻ േവഗത്തിൽ തിെരെച്ചത്തി.

കചൻ: (ലതാഗൃഹത്തിൽ ശയനീയം സജ്ജമാക്കിയിട്ട് ) എന്നാൽ വരൂ,
േദവീ, ഇതിൽ വ വി മി !

േദവയാനി: ഈ വൾലിയിേന്മൽനി ചാടിയിറങ്ങാൻ എനി വയ്യ. കു 
മാരൻ ഒെന്നെന്ന താെഴ ഇറക്കിവിടൂ!

കചൻ: (അ കാരം െചയ്തിട്ട് ) കഷ്ടം, എെന്റ േദവി വല്ലാെത ക്ഷീണിച്ചിരി 
ന്നേല്ലാ!

േദവയാനി: സാരമില്ല. കുമാരെന്റ മടിയിൽ തലെവച്ച് അൽപേനരമങ്ങ 
െന കിട േമ്പാേഴ ം എെന്റ ക്ഷീണെമാെക്ക പറപറ കയിേല്ല?

തവാംഗുലി ർശവു, മിത്തളിർത്ത
തരുക്കളിൽത്ത മിളംമരു ം
തരുന്ന േരാമാഞ്ചമണിഞ്ഞ െമയ്യിൽ-
ത്തളർച്ച പിെന്നങ്ങെന തങ്ങിനിൽ ം?

(വള്ളി ടിലിൽ, കചെന്റ മടിയിൽ തലയും െവ സുഖശയനം െച .)
ഇടതിങ്ങിയ കാ പിച്ചക-
െച്ചടി െമാട്ടിട്ടിടുമീ നികുഞ്ജകം
ചുടുെവയ്ലിൽ നിതാന്തശീതള-

ടമാം പൂന്തണലിൻ നിേകതനം.
ആെട്ട, കുമാരാ, എേന്നാടു വസ്തവം പറയൂ; അേനകമേനകം നിറമ്പിടിച്ച േമാഹ 
ങ്ങൾ നിറ നിൽ ന്ന ഭാവിെയേപ്പാെല ആകർഷകമായി പരിലസി ന്ന
ഈ പച്ചക്കാടുകളും ലജ്ജയാൽ അമർത്തെപ്പട്ട മൂകമായ വികാരതീക്ഷ്ണതേപാെല
അടങ്ങിെയാതുങ്ങി അണിനിര നിൽ ന്ന ഈ കു കളും അങ്ങ ിയകര 
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മായി േത്താ േണ്ടാ?

കചൻ: േതാ േണ്ടാ എേന്നാ, േദവി?-കഷ്ടം!
പച്ചക്കാടുപുതെച്ചാരീ മലകളും പാടുന്ന പൂേഞ്ചാലയും
സ്വച്ഛന്ദം കളധാരെപ സസുഖം വാഴും വിഹംഗങ്ങളും;
അച്ഛ ീകലരുന്ന െപായ്കകളും.....

(േവണുമതീതടത്തിേല ചൂണ്ടിക്കാണി െകാണ്ട് )
ആ േപരാലും.....
(ഏേതാ അനുഭൂതിയിൽ ലയി ന്ന ക്ഷണികമായ ധ്യാനാത്മകതേയാെട)

ആത്മാവിെനന്തച്ഛിേന്നാത്സവദായകങ്ങൾ!
(വികസിത േന ങ്ങേളാെട േദവയാനിെയ സസ്മിതം ആേ ഷി െകാണ്ട് )

അവെയ േസ്നഹി ഞാ, േനാമേല!
(അൽപസമയെത്ത പുളകാങ്കിതമായ മൗനം)

േദവയാനി: (അനുഭൂതിയുെടയും ആശങ്കയുേടയും കലർ ള്ള ഒരു െനടുവീർ 
േപ്പാടുകൂടി) എങ്കിലും, കുമാരാ, ആ സ്വർഗ്ഗത്തിെല നന്ദേനാദ്യാനേത്താളം
അവിടുേത്തക്കാകർഷകമാേണാ അസുരസേങ്കതമായ ഈ കാട്ടിൻപുറം?

കചൻ: (േനരിയ പരിഭവസ്വരത്തിൽ) അതാ, േദവി പിെന്നയും ആ പഴയ
പല്ലവിതെന്ന എടുത്തേല്ലാ! ഇതിനകം എ ാവശ്യം ഞാെനെന്റ േദവിേയാടു
പറഞ്ഞി ണ്ട്, എനിക്കാ സ്വർഗ്ഗേത്തക്കാൾ ിയെപ്പട്ടതാണ് ഈ വന േദശ 
െമന്ന്! ....

േദവയാനി: എെന്നേന്ന മായി ഈവനമണ്ഡലേത്താടിങ്ങെന ബന്ധെപ്പ 
ട്ടാൽ, വല്ലകാല ം അേങ്ങ പശ്ചാത്തപിേക്കണ്ടിവന്നാേലാ?

കചൻ: ഇല്ല േദവി, ഒരുകാല മില്ല. ഈ വനമണ്ഡലം- ഇെതനിക്ക്
എെന്റ ആത്മാവിേനക്കാൾ ിയതരമാണ്. ഭവതിയുെട ഹൃദയം േപാെല സദാ
മന്ദഹസി െകാണ്ടിരി ന്ന പുഷ്പങ്ങളും, കമനീയമായ കമലേകാരകേമ്പാെല
പരിമൃദുലമായ ആ കാലിണെയ വി മാറാെത െകട്ടിപ്പിടി െകാണ്ടിരി ന്ന
കനക നൂപുരങ്ങേളാടു മത്സരി െകാണ്ട് കളകൂജനം െച ന്ന പക്ഷികളും
നിറഞ്ഞ ഈ വനേമഖലയിൽ എെന്റ സ്വഗ്ഗേത്തക്കാൾ സുഖദായകമായ
മെറ്റാരു സ്വർഗ്ഗം എനി ലഭി കഴി . ഇല്ല, േദവീ, ഒരുകാല ം എനി
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പശ്ചാത്ത പിേക്കണ്ടി വരില്ല! ....

േദവയാനി: എെന്റ ഹൃദയം തുളു , കുമാരാ!- ഈ നിർവൃതി ഞാൻ
എ പുണ്യം െച ? എെന്റ സ്വർഗ്ഗം!- ഈ ആത്മവി തിയിൽ, ഇതാ എെന്റ
ക കൾ താേന അട േപാകു . ഞാൻ അൽപെമാ റങ്ങെട്ട! ..

കചൻ: േദവി സുഖമായി കിട റങ്ങിെക്കാ ! ഞാൻ ഇവിെട േദവിയുെട
സമീപം ഇങ്ങെന ഇരു െകാള്ളാം. (േദവയാനി െമെല്ലെമെല്ല നി യിൽ
ലയി .)
(േദവയാനിയുെട െനറ്റിയിൽ ഉതിർ ല കിട ന്ന അളകങ്ങൾ മന്ദമന്ദം
തടവിെക്കാണ്ട് )

കാപട്യം കലരാത്ത പി ഹൃദയം ബിംബി, ഷശ്ശാന്തിേപാൽ
സ്വാപം െപാൻെപാടി പൂ മിസ്സരസിജ ീയാർെന്നാേരാമ ഖം,
ആപേന്നാന്മദമി നിെന്നയലിവാർന്നാലംബമാക്കീടുവാൻ
നീ പുണ്യം പറെക െചയ്തതിദെമന്നങ്കസ്ഥലീരംഗേമ!

ഇെത സൗന്ദര്യം! അപ്സര കളുെട ആവാസരംഗമായ എെന്റ സ്വർഗ്ഗ 
ത്തിൽേപ്പാലും ഇങ്ങെനെയാരു ദിവ്യേമാഹിനിെയ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ
ബാലികയിൽ ഞാനറിയാെതതെന്ന അലി േചരു എെന്റ ഹൃദയം. ഹാ,
എ നിഷ്കളങ്കത! എനി േവണ്ടി എ െച വാനും ഇവൾ സദാ സന്നദ്ധയാ 
യിരി . ആകാരമാധുരിയും ഹൃദയസൗന്ദര്യവും ഒരിട തെന്ന ഇങ്ങെന
ഒത്തിണങ്ങിേച്ചരുേമാ? ത്യാഗസ ർണ്ണമായ ീഹൃദയത്തിെന്റ മാധുര്യം
ഇേപ്പാഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്.

െവള്ളത്താമരേപാൽ വിശുദ്ധിവഴിയും ീചിത്തേമ, ജീവിതം
െപാ േമ്പാളമൃതം തളി തടവും സത്സാന്ത്വനസ്വപ്നേമ,
മുേള്ളേറ്റ മുറു രക്തെമാഴുകുെമാഓഴും പുമനുന്മദ-
ത്തള്ളിച്ച ചിരിച്ചിടും സഹനതാസേങ്കതേമ, െവൽവൂ നീ!

ഇതാ, അല തളർന്ന െവൺേമഘശകലം ഗിരിതടെത്ത എന്നേപാെല,
എെന്റ അങ്കതലെത്ത ആ യിച്ച്,

അൽപം വിടർെന്നാരരുണാധരപല്ലവത്തിൽ-
െപ്പാൽ വിെനാത്ത പുതുപുഞ്ചിരി െവള്ളവീശി,
ഉൽപന്നമായ െനടുവീർപ്പി, ലിട , മാർത്ത-
ട്ടൽപാൽപെമാന്നിളകി, നീ സുഖനി െചയ്വൂ!

േദവീ, ഉറ , സുഖമായിക്കിട റങ്ങിേക്കാ ! അേയ്യാ!- െവയിലുലച്ച ൈതമാ 
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ന്തളിർേപാെല വാടിത്തളർന്ന ഭവതിയുെട ശരീരം വല്ലാെത വിയർ ണ്ടേല്ലാ!
വനത്തിെല വല്ലി ടിലിലിരുന്നിട്ടറിയുന്നില്ല; എ ഗമായ െവയിലാണ്! ഞാൻ
പൂക്കൾ പറി േപാരുേമ്പാൾത്തെന്ന േവണുമതീതടം ചു പഴുക്കാൻ തുടങ്ങി.
പരാഗസുരഭിലമായ മന്ദാനിലെന്റയും മ മാറി. ഇതാ എെന്റ േദവിയുെട
െനറ്റിത്തടത്തിൽ ശൂക്ക്ലപൗർണ്ണമീസമക്ഷം ച കാന്തമണികെളേപ്പാെല േസ്വ 
ദകണങ്ങൾ െപാടിഞ്ഞലിയു . ഈ താമരയിതളാൽ ഞാനിതു തുട കളയെട്ട!
...(അങ്ങെനെച .) ഇനി, (വീശു .)

ദത്താനുേമാദം ശിശിരാർ മാമീ
നൽത്താമരപ്പച്ചില വീശിവീശി,
ഉേത്തജേക, നീയുണരുെമ്പാേഴ -
മിത്താപജായാസമക വൻ ഞാൻ.

(ഒരു േനരിയ കാ തട്ടി വള്ളി ടിലിൽ തളിർച്ചില്ലകൾ ഉലയുകയും കുറ
പുഷ്പങ്ങൾ േദവയാനിയുെട മുഖത്ത് അടർ വീഴുകയും െച .)

േദവയാനി: അേയ്യാ, കുമാരാ! എെന്റ കുമാരാ! ...അെങ്ങവിെട? ....അേയ്യാ,
അെങ്ങവിെട? ...

കചൻ: എ േദവി?-ഞാനിതാ േദവിയുെട അടു തെന്നയുണ്ടേല്ലാ! ...
എേന്ത ഇങ്ങെന െഞട്ടിയുണർന്നത്?

േദവയാനി: (അൽപേനരെത്ത മൗനം ...ആശങ്കാത്മകമായ ഒരു വിക്ഷ 
ണം ചു ം നടത്തിയിട്ട് ഒടുവിൽ കചെന്റ മുഖ േനാക്കി ഒരാശ്വാസനിശ്വാസം
വി െകാണ്ട് ) ഓ! ഒ മില്ല. ഞാൻ ഒരു ദുഃസ്വപ്നം ക . അസുരന്മാർ എെന്റ
ജീവനും ജീവനായ കുമാരെന-അേയ്യാ?- അതു േപാെട്ട. സാരമില്ല; െവറും
ഒരു സ്വപ്നം. അതിെനാരർത്ഥവുമില്ല ...എന്നാലും ... എെന്റ ഹൃദയം വല്ലാെത
മിടി ... േഛയ്! െവറും വിഡ്ഢിത്തം! ... എന്നാലും എെന്റ കുമാരാ, എന്നിൽ
ജീവൻ തങ്ങി നിൽ ന്നിടേത്താളം കാലം എെന്റ കുമാരനു യാെതാരാപ ം
വരികയില്ല ... ഇെല്ലങ്കിലും, േഛയ്, അെതാ ം സംഭവിക്കയില്ല. എെന്റ
അച്ഛൻ!-അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ നിഗൂഢവും ദിവ്യവുമായ ശക്തി!-അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആത്മവത്സലേയ്ക്കാ ആപത്ത്! ീസഹജമായ ഭീതിമാ മാെണേന്റത്!- അെത 
ല്ലാം േപാെട്ട, ഞാെന മാ മുറങ്ങി? (ദൂേര േനാക്കിയിട്ട് ) അല്ലാ, േനരം
ഏതാ മദ്ധ്യാഹ്നമാകാറായേല്ലാ! അതാ, േവണുമതീതടത്തിെല െവള്ളാര 
ങ്ക കൾ ആദിത്യെന്റ തീക്ഷ്ണമായ കിരണങ്ങേള മരീചികാസദൃശമായ ഒരു

https://thalilakkam.in/



േദവയാനി - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 14

മയൂഖമണ്ഡലം സൃഷ്ടി തുടങ്ങി! കഷ്ടം!- കുമാരനു വല്ലാെത വിശന്നിരി ം. ഈ
വള്ളി ടിലിൽത്തെന്ന ഇരി ! ഞാൻ ആ മത്തിൽേപ്പായി ക്ഷണത്തിൽ
ആഹാരം െകാ വരാം.

കചൻ: േദവി ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ട. േദവിയുെമാന്നി ഞാനും വരാം ആ മത്തി 
േലക്ക്.

േദവയാനി: എനി ബുദ്ധിമുേട്ടാ, കുമാരാ? ഇങ്ങെന പറയാതിരി !
എെന്റ ാണനും ാണനായ കുമാരനുേവണ്ടി എന്തിനും സന്നദ്ധയായ എനി 

ബുദ്ധിമുേട്ടാ? - പേക്ഷ, കുമാരെന വി പിരിഞ്ഞ് അരനിമിഷേമ്പാലും
തനി കഴി കൂ ക എനി സാദ്ധ്യമല്ല. അതും േപാെരങ്കിൽ!-അേയ്യാ! എെന്റ
സ്വപ്നം!-എല്ലാ മാസത്തിലും ശു പൗർണ്ണമിദിവസം ഞാൻ ആരാധി ന്ന വന 
േദവതകൾ എനി നൽകിയ ഒരു മുന്നറിവാണത്! കുമാരൻ സൂക്ഷിക്കണം!-
കുമാരെന ആപ കൾ ആ മി വാൻ തക്കം േനാക്കി കാത്തിരിക്കയാ 
ണ്. പേക്ഷ, കുമാരൻ അതു വിചാരി ഭീതിെപ്പേടണ്ട. ഞാനുള്ളിടേത്താളം
കാലം എെന്റ കുമാരന് ഒരാപ ം വരികയില്ല. എങ്കിലും സൂക്ഷിേക്കണ്ടതു
നാം സൂക്ഷിക്കണം. െവയിലത്ത് എെന്റ കുമാരെന നട ന്നതിനുള്ള േഖദം
നിമിത്തം ഞാൻ ആദ്യമങ്ങെന പറ േപായി എേന്ന ഉ . വിജനമായ ഈ
വനാങ്കണത്തിൽ കുമാരൻ തനിച്ചിരിേക്കണ്ട. നമുെക്കാന്നി തെന്ന േപാകാം.

കചൻ: അങ്ങെനതെന്ന. (േവണുമതീതീരേത്ത ചൂണ്ടിക്കാണി െകാ 
ണ്ട് )

പച്ച ൽത്തകിടിപ്പര കൾ െവടിേഞ്ഞാടിക്കിത, ഗമാ-
മുച്ച ടിൽ വലഞ്ഞ, ൈപക്കളഭയംേതടീ വടച്ചായയിൽ!
ഉച്ചണ്ഡാതപദണ്ഡിതാണ്ഡജകുലം വ്യാകീർണ്ണപർേണ്ണാൽക്കര-

ച്ഛന്നസ്തിമിതാംഗമായി മരുവീ വൃക്ഷാഗനീഡങ്ങളിൽ!
േദവീ െവയിൽ അതികഠിനമായിരി . േദവി വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട്.
ഞാൻ ൈകപിടി െകാള്ളാം! ... മരത്തണലുകളിലൂെട െമെല്ല െമെല്ല നട
നമുക്ക് ആ മത്തിൽ െച പറ്റാം! ...(ഇരുവരും ൈകേകാർ പിടി െകാ
നട േപാകു .)
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