


േമാഹിനി - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 2

േമാഹിനി

ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: േമാഹിനി

ഭാഷ മലയാളം

വിഭാഗം: ഖണ്ഡകാവ്യം

രചന: ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



േമാഹിനി - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

മനശ്ശാ പണ്ഡിതന്മാരുെട അ താവഹമായ അപഗഥനപാടവെത്ത െകാഞ്ഞ 
നം കുത്തിെക്കാ നിൽ ന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയം. ൈവചി ്യങ്ങളും
ൈവവിധ്യങ്ങളും െക പിണ വിശകലന സാധ്യതെയ െവ വിളി െകാ 
ണ്ടാണ് ഇ ം അജയ്യഭാവത്തിൽ അതു നിലെകാ ന്നത്. അടുത്തകാലങ്ങളിൽ
ശാ ത്തിെന്റ വളിച്ചം അക കടക്കാൻ തുടങ്ങിയേതാടുകൂടി സുസൂഷ്മങ്ങളായ
ഭാവേകാടികളുെട സങ്കീർണ്ണതെയ ആവരണം െച െകാണ്ടിരുന്ന അന്ധകാര 
പടലം അൽപാൽപമായി നിങ്ങി ടങ്ങിയി െണ്ടങ്കിലും, അവയുെട വ്യാപ്തിയും
ൈവവിധ്യവും ഇ ം ദുരൂഹമായി വർത്തി ന്നേതയു .

ഈ േലാകത്തിൽ ജീവി ന്ന സകലമനുഷ്യരും ബാഹ്യമായ ആകാരഘട 
നയിെലന്നേപാെലത്തെന്ന ആന്തരമായ സ്വഭാവഘടനയിലും ഒന്നിെനാ
വ്യത്യാസെപ്പട്ടാണിരി ന്നത്. ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ യാെതാരു വ്യത്യാസവും
േതാന്നിക്കാത്ത ഇരട്ടെപറ്റ ര കുട്ടികൾ േപാലും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിൽ
സാരമായ പേല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉള്ളതായിക്കാണാം. ശാരീരികഘടനയിൽ

ത്യക്ഷെപ്പടുന്ന ഈ ൈവചി ്യത്തിെന്റ വ്യാപ്തി മാനസികഘടനയിൽ
അസീമവും അേമയവുമായി നിലെകാ .നിയതികൃതനിയമരഹിതമാണ്
മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയവ്യാപാരങ്ങൾ. ആന്തരമായ ആഴിപ്പരപ്പിെല അലമാലകളുെട
ആേന്ദാളനങ്ങൾ േപാെലയാണ് അവയുെട ഗതിൈവചി ്യം. സകലമനു 
ഷ്യരിലും ഒ േപാെല ചില സമാനഭാവങ്ങൾ ത്യക്ഷെപ്പടുന്നിെല്ലന്നില്ല.
എങ്കിലും അവ േപാലും സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനത്തിൽ വ്യക്തികെള ആ യിച്ച്
അൽപാൽപമായ അന്തരം ക വരു ണ്ട്.

ഈ കൃതിയിെല നായകനായ ’േസാമേശഖരൻ’ ഒരു വിചി മേനാഭാവ 
േത്താടുകൂടിയവനാണ്. അവെന്റ സ്ഥാന സാധാരണക്കാരനായ ഒരു
കാമുകനായിരു െവങ്കിൽ സുശീലയും സുന്ദരിയും േസ്നഹസമ്പന്നയുമായ
േമാഹിനിയുെട പരിശുദ്ധ ജീവിതം ഇങ്ങെന ദാരുണമായ ഒരു ദുരന്തെത്ത ാ 
പി മായിരുന്നില്ല. അവെന്റ ഹൃദയം തിക ം േ മസ ർണ്ണമാണ്; അതിെന
വിശകലനം െച േമ്പാൾ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ അനവധി ഭാവങ്ങൾ ത്യക്ഷെപ്പടു 

െണ്ടങ്കിലും, അവെയ്ക്കല്ലാം മീെത ന െട ദ്ധെയ ഒേന്നാടാകർഷിച്ചടക്കി
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നിർ വാൻ കരു ള്ള േക േത്താടുകൂടിയ ഒരു ’ േത്യകഭാവം’ നാം കെണ്ട 
. അതിൽനി റെവടു ന്ന ഒരു വിചി മായ ചിന്താൈവകൃതമാണ്

അവെന്റ ൈപശാചിക വൃത്തി നിദാനമായി നിലെകാ ന്നത്.

മനുഷ്യരാശിയിൽ സാഡിസം, മേസാക്കിസം, പിഗ്മാലിയനിസം എന്നി 
ങ്ങെന മൂ വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവൈവകൃതങ്ങൾ സ്ഥിതിെച ന്നതായി
മനശ്ശാ പണ്ഡിതന്മാരും ൈലംഗികശാ വിദഗ്ദ്ധന്മാരും ഉദ്േഘാഷി .
എല്ലാമനുഷ്യരുെടയും മാനസിക മണ്ഡലത്തിൽ ഈ മൂ സ്വഭാവങ്ങളും
അൽപാൽപമായിെട്ടങ്കിലും കലർന്നിരി ം. പേക്ഷ, അസംഖ്യങ്ങളായ ഇതര
ഭാവങ്ങളുമായി െക പിണ കിട ന്നതിനാൽ അവ േത്യകം േദ്ധയമാ 
യിത്തീരുന്നില്ല. എന്നാൽ അപൂർവ്വം ചില വ്യക്തികളിൽ ഇവയിേലെതങ്കിലും
ഒന്ന് അനിയ ിതമായി വളർ വ െവ വരാം. അങ്ങെന പരിപുഷ്ടമായി
പരിണമി േമ്പാഴാണ് അതു ന െട ദ്ധയിൽെപ്പടുന്നത്.

േ ാഹ വൃത്തിയിൽ നി ം സംഞ്ജാതമാകുന്ന സേന്താഷം സാഡിസത്തിെന്റ
സന്താനമാണ്. മ ള്ളവെര േവദനിപ്പി ന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവി ന്ന
ചില വ്യക്തികളുണ്ട്. രക്തം കണ്ടാൽ മൂർച്ചി വീഴുന്നവെരയും രക്തം െചാ 
രിയുന്നതിൽ േത്യകതാൽപര്യേത്താടുകൂടിയവെരയും നാം കാണുന്നിേല്ല?
യഥാർത്ഥമാേലാചിച്ചാൽ ൈനസർഗ്ഗികമായി നമ്മിൽ ഉൾേച്ചർന്നിരി ന്ന
ഒരു സവിേശഷതയാണിെത കാണാം. ഈച്ച, ഉറുമ്പ് മതലായ സാധു ാ 
ണികെള അടി െകാ ന്നതിൽ െകാ കുട്ടികൾ ആേവശപൂർണ്ണമായ ഒരാനന്ദം
അനുഭവി ന്നതായ് കാണുന്നിേല്ല? എവിെടെയങ്കിലും െവച്ച് ഒരു പട്ടിെയക്ക 
ണ്ടാൽ കെല്ലടുെത്താെന്നറിയാത്ത ഒരു ബാലെന എവിെടക്കാണുവാൻ കഴിയും?
അതിൽ ഒരു രസമുണ്ട്; ആ ൈപശാചികമായ രസാനുഭവത്തിനു േ രകമായി
നിൽ ന്ന ൈനസർഗ്ഗികഭാവം, പിൽക്കാലങ്ങളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസംെകാ ം
മ ം സിദ്ധമാകുന്ന സം ാരത്തിനാൽ നാം അറിയാെത തെന്ന നിർവ്വഹിക്ക 
െപ്പടു െവേന്നയു . േലാകത്തിെന്റ ൈശശവദശയിൽ, ഹിം ജ ക്കളുമായി
മുഷ്ടിയുദ്ധംെച വിദലിതശരീരരായി രക്തക്കളത്തിൽ തളർ വീണു ൈകകാല 
ടി പിടയുന്ന നിസ്സഹായരായ അടിമകളുെട ാണേവദനയിൽ ആത്മാനുഭൂതി
അനുഭവിച്ചിരുന്ന േറാമൻ ച വർത്തികളുെടയും രാജ്യവാസികളുെടയും ആ
ൈപശാചികമേനാവൃത്തി ചരി ം നെമ്മ കാണി തരുന്നിേല്ല? േകാഴിേപ്പാർ
മുതലായ േവതാളേകളികളിൽ ഇ ം എ െയ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾ ആനന്ദനൃ 
ത്തം െച !
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േവദനയനുഭവി ന്നതിൽ സംതൃപ്തിയുൾെക്കാ ന്നവരുണ്ട്. അവരാണ്
മേസാക്കിസ്റ്റ്സ്. പര രം കണക്കിേലെറ കലഹി ’കണ്ണീരും ൈകയു’ മായി
കഴി കൂടുവാൻ എങ്ങെനെയങ്കിലും സാദ്ധ്യമാകാെത വ കൂടുന്ന ദിവസ 
ങ്ങളിൽ അനിർവാച്യമായ ഒരസുഖം അനുഭവി ന്ന പല ദമ്പതിമാെരയും
എനിയ്ക്കറിയാം. സാഡിസത്തിനുേനെര വിരുദ്ധമായി ള്ളതാണ് മേസാക്കിസം.
മർദ്ദി ന്നതിലല്ല മർദ്ദിക്കെപ്പടുന്നതിലാണ്, മ ള്ളവരുെട േവദനയിലല്ല സ്വന്തം
േവദനയിലാണ്, ഇ ട്ടർക്ക് ആനന്ദം.

ീരൂപത്തിലുള്ള ശിലാവിഗഹങ്ങളിൽ ൈലംഗികമായ ഉൽക്കടാഭിനിേവ 
ശം ഉൾെക്കാ ന്നതാണ് പിഗ്മാലിയനിസം. യഥാർത്ഥമാേലാചിച്ചാൽ
കലാസ്വാദനത്തിനും ൈലംഗികജീവിതത്തിനും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ബന്ധമു 
െണ്ട കാണാം. മാനസികഘടനയിൽ പിഗ്മാലിയനിസം എന്ന അംശമാണ്
കലാേബാധത്തിെന്റ അസ്തിവാരമായി നിലെകാ ന്നത്. കാമവികാരത്തിനു
കാരണമായ ’ലിബിേഡാ’ കലാകാരന്മാരിൽ കണക്കിേലെറ കലർന്നിരി ം.
കവികളുെടേയാ ഗായകന്മാരുെടേയാ ചി കാരന്മാരുെടേയാ, ശിൽപികളുെട 
േയാ ജീവചരി ം പരിേശാധി േനാക്കിയാൽ, ൈലംഗികജീവിതത്തിനും
കലാേബാധത്തിനും തമ്മിൽ അേഭദ്യമായ ബന്ധമുെണ്ട ള്ള ശാ ത്തിെന്റ
വാദം തിക ം പരമാർത്ഥമാെണ െവളിെപ്പടും. വിശ്വവിഖ്യാതരായ കലാ 
കാരന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സദാചാരത്തിെന്റ നിയമസീമെയ അതിലംഘി
കാമാത്മകങ്ങളായ ആനന്ദാനുഭൂതികളുെട അങ്കതലത്തിൽ സ്വച്ഛന്ദവിഹാരം
െചയ്തിരുന്നവരാെണ കാണാം.

പരമാർത്ഥങ്ങെള മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ അവ
അവെന അവനായിത്തെന്ന േലാകസമക്ഷം ദർശിപ്പി . സദാചാരവി 
ധികളുെട മറവിൽ പതുങ്ങിനി െകാണ്ട് ആത്മവഞ്ചന െച ന്നതാണ് ആ
ഭീരുവിന്നിഷ്ടം. ശ ത്തിെന്റ േനെര പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ െവളിപാടുകൾ 
െക്കല്ലാം അതാണേല്ലാ കാരണം. ഈ േകരളത്തിൽത്തെന്ന, അടുത്തകാലത്ത്,
െവണ്മണിമഹാമഹത്തിൽ, മഹാകവി വള്ളേത്താൾ െചയ്ത സംഗത്തിൽ,
കവികളുെട സദാചാരേബാധെത്ത റി ണ്ടായ ചില സൂചനകൾ പ േലാക 
ത്തിൽ ഏറ്റവും അരിശംെകാള്ളിച്ചത് ’സത്യനാദ’ െത്തയാെണ ള്ള കാര്യം
ഒരിക്കലും മറക്കത്തക്കതല്ല. കാമവികാരം കണക്കിേലെറയുണ്ടായാൽ കവിേയാ
കലാകാരേനാ ആയിത്തീരുകയിെല്ലങ്കിലും കവിയിലും കലാകാരനിലും മ ള്ള 
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വരിേലെറ കാമവികാരം കലർന്നിരി െമ ള്ളതു െവറും പരമാർത്ഥമാണ്.
ീവിമുഖരായ കലാസ്വാദനേലാലുപന്മാരുെട സംഖ്യ വളെര റവായിരി 
െമ സമ്മതിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. ശുഷ്കിച്ച സദാചാരതത്ത്വങ്ങെള

ആത്മവഞ്ചന വടിയാെയടുക്കാെത, നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തി േനാക്കിയാൽ-
കലെയ ശാ ത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിേല നീക്കിനിർത്തി അതിെന്റ അടി 
യിേല ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങിെച്ചന്നാൽ- കലയുെട ബീജം കാമവികാരത്തിൽ
സ്ഥിതിെച ന്നതായിക്കാണാം. േതേജാമയവും സുരഭിലവുമായ െഷല്ലിയുെട
കാവ്യാന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്ന് േവഡ്സ് വർത്തിെന്റ കവനസാ ാജ്യത്തിേല
കട േമ്പാൾ, എെന്തല്ലാം ആഹാര്യതകൾ ഉണ്ടായി ം, എേന്താ ഒന്നിനു 
േവണ്ടി ന െടഹൃദയം ഊറിപ്പായുന്നെത െകാണ്ടാണ്? ശൃംഗാരത്തിനു
രസരാജസ്ഥാനം കി വാൻ േഹതുെവന്ത്? ആടുന്നവനിലും പാടുന്നവനിലുമാണ്
അംഗനമാർക്കഭിനിേവശെമ പഴമക്കാരിയായ ന െട മലയാണ്മേപാലും
പറ തുടങ്ങിയിട്ട് എ ശതാബ്ദങ്ങളായി! ആവകെചാ കെള ശാ ത്തിെന്റ
സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി തട്ടി േനാ േമ്പാൾ ത്യക്ഷെപ്പടുന്ന അനുഭവം അേത 
പടി െവളിെപ്പടുത്തിയാൽ എന്തിനു െനറ്റി ചുളി ? കലയും കാമവികാരവും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത റിച്ച് ഇങ്ങെന ചില സൂചനകൾ നൽകുവാനല്ലാെത
സവിസ്തരം തിപാദി വാൻ ഈ ലഘു ബന്ധത്തിൽ നിവ്വൃത്തിയില്ലേല്ലാ.

നമു വീ ം േമാഹിനിയിേല കടക്കാം. േസാമേശഖരെന്റ മാനസിക 
ഘടനയിൽ േമൽവിവരിച്ച സാഡിസം എന്ന അംശമാണ് മുഴ നിൽ ന്നത്.
ശാ ദൃഷ്ട്യാ ൈവകൃതാത്മകമായ അവെന്റ ചിന്താഗതി അതിനനുരൂപവുമാണ്.
എന്നാൽ േദ്ധയമായ ഒരു േത്യകത അതിനുണ്ട്. തേത്ത്വാപനിഷ്ടമായ
ഒരു സരണിയിലൂെടയാണ് അവെന്റ ചിന്താ വാഹം. ൈനസർഗ്ഗികമായ
മനസികഘടനയിലാണ് അവെന്റ വർത്തിയുെട ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ
സ്ഥിതിെച ന്നെതങ്കിലും, അതിെന ഒരു മൂടുപടം ഇടുവി െകാണ്ട്, അവെന്റ
സം ാരജന്യമായ തത്ത്വേബാധം തലയുയർ . ആ തത്ത്വചിന്ത െതേറ്റാ
ശരിേയാ, അതിന്നാധാരമായ സം ാരം അഭിനന്ദനീയേമാ അവേഹളനാർ 
ഹേമാ എെന്നാരു േചാദ്യത്തിന്ന് ഇവിെട വഴിയുണ്ട്. ഇതിനു സമാധാനം
പറേയണ്ടതു കലാകാരനല്ല, നീതിശാ ജ്ഞനാണ്. ഭൗതികദൃഷ്ട്യാ അവെന്റ
കർമ്മം അധിേക്ഷപാർഹമായിേത്താന്നിേയക്കാം; അതു േകവലം ൈപശാചിക 
വുമായിരിക്കാം. പെക്ഷ, ആ കർമ്മത്തിലല്ല, അതിനുേ രകമായി വർത്തി ന്ന
തത്ത്വത്തിലാണ് അവൻ ആനന്ദി ന്നെതേന്നാർക്കണം. അവൻ േമാഹിനി 
െയ കുത്തിെക്കാന്നത് അവളുെട ഹൃദയരക്തം ചിന്നിച്ചിതറിെതറി ന്നതു കണ്ട്
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ആനന്ദി വാനല്ല. ആ കാ അവെന േവദനിപ്പി ന്നേതയു . എങ്കിലും
അവെളെകാന്നതിൽ അവെന്നാരു സംതൃപ്തിയുണ്ട്; അതു തിക ം സ്വാർത്ഥരഹി 
തവുമാണ്.

േസാമേശഖരന്ന് സ്വന്തമായ ഒരു തത്ത്വശാ മുണ്ട്. അവൻ സൗന്ദര്യാരാ 
ധകനാണ്. കാമജന്യമായ സ്വാർത്ഥ ീതി വശഗമായിരു അവെന്റ
ഹൃദയെമങ്കിൽ, മൃണ്മയമായ ശരീരെത്ത അവലംബി നിന്ന ദുർല്ലഭവും സ്വർഗ്ഗീയ 
വുമായ ആ സൗന്ദര്യെത്ത അവൻ അനുേഭാഗ യുക്തമാക്കി ത്തീർ മായിരു .
അതിന്നവൻ ഒരുെമ്പട്ടില്ല. സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനുേവണ്ടി ആ സൗന്ദര്യം വിവി 
േയാഗിക്കെപ്പടു െവങ്കിൽ, ഉ ംഗമ്മയ ഒരു േമഖലെയ അധിേരാഹണം
ചയ്തിരി ന്ന അതി മന:പൂർവ്വം അവൻ അപകർഷം വരു കയായിരി ം
െച ക. അേപ്പാൽ അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യാരാധകനല്ലാതായിത്തീരു 

. േമഘേജ്യാതിസ്സിെന്റ ക്ഷണികജീവിതം അവ തിക ം അഭികാമ്യമാണ്.

ൗണിങ്ങിെന്റ ’േപാർഫിറിയായുെട കാമുക’ ം േസാമേശഖര ം തമ്മിലു 
ള്ള മൗലികമായ വ്യത്യാസം ഈ തത്ത്വെത്ത ആ യീച്ചാണു നിൽ ന്നത്.
സാമുദായികമായ ഉച്ചനീചാവസ്ഥെയ റി ള്ള േബാധം സംജനിപ്പിച്ച സ്വാർ 
ത്ഥസൃഷ്ടമായ ൈനരാശ്യമാണ് േപാർെഫറിയാെയ െഞരുക്കിെക്കാ ന്നതിൽ
അവ േ രകമായി നിൽ ന്ന മേനാഭാവം. േസാമേശഖരെന അതു തീ 
ണ്ടിയി േപാലുമില്ല. ആരാധ്യനായ ആ വിശ്വമഹാകവിയുെട കലാസുഭഗമായ
ആ ഭാവനാസന്താനേത്തക്കാളധികം വിശിഷ്ടമാണ് എെന്റ ഈ വികൃത
സൃഷ്ടിെയ ഞാനഭിമാനി ന്നില്ല. വ സ്ഥിതിെയ ഞാെനാ സൂചിപ്പി  
െവേന്നയു .

േസാമേശഖരെന്റ ആ േത്യകചിന്താസരണിയിലൂെട േനാ േമ്പാൽ അവ 
െന്റ മർമ്മം ഒരിക്കലും ൈപശാചികമായിത്തീരുന്നില്ല. മൃണ്മയമായ ഈ
ഗാ പിണ്ഡം ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള തകർന്നടിയുെമ ള്ളതു തീർച്ചയാണ്.
അങ്ങെനയിരിെക്ക അത്ത ത്തമമായ ഒരു േശാഭനമുഹൂർത്തത്തിൽ അതു സം 
ഭവി ന്നതേല്ല അഭിലഷണീയം? അവർ ദമ്പതികളായിത്തീർന്ന് അങ്ങെന
ജീവി ജീവിച്ച്, സന്താേനാത്പാദനത്താലും മ ം അവളുെട സൗന്ദര്യം ക്ഷയി 

ക്ഷയിച്ച് ഒടുവിൽ അതു വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ വികൃതലീലകൾ വിേധയമായി
വിച്ചടിയുവാൻ അവൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല. അെതല്ലാം കൃതിനിയമമാെണ ം

അതുെകാണ്ട് അങ്ങെനയുള്ള അവെന്റ ചിന്താഗതി ആശാസ്യമെല്ല ം ചിലർ
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വാദിേച്ചക്കാം. ആ വാദം ഒരുപേക്ഷ, ശരിയാെണ ം വരാം. എന്നാൽ കൃതി
നിയമങ്ങെള തിേഷധി െകാണ്ട്ള്ള വർത്തനങ്ങൾ േലാകാരംഭം മുതൽ
അപൂർവ്വമയിെട്ടങ്കിലും ഉണ്ടായി ണ്ട ള്ള പരമാർത്ഥം വിസ്മരിക്കാവതല്ല.
കാണുന്നതിെന അേതപടി പകർ കയല്ല , കാേണണ്ടതിെന കാട്ടിെക്കാടു 

കയാണ് കവിയുെട കർത്തവ്യെമന്ന ഒരു വാദത്തിനും ഇവിെട വഴിയുണ്ട്.
കാണുന്നതിെന കണ്ട്, അതിെന േനാക്കി നല്ലേപാെല മനസ്സിലാ ന്നതിൽ
നിന്നാണ്, കാേണണ്ടെതങ്ങെനയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന േബാധം ഉറ 
െവടു ന്നെതന്ന് അതിനു സമാധാനം പറേയണ്ടിയിരി . ’ഇയാേഗാ’
അനുകരണാർഹനല്ലായിരിക്കാം. അധികം ’ഇയാേഗാമാ’മാർ േലാകത്തിൽ
ജീവി മില്ലായിരിക്കാം. പേക്ഷ, അങ്ങെനയുള്ളവെര ചി ീകരി ന്നത്
ഒരിക്കലും ഒരപരാധമായിരി െമ േതാ ന്നില്ല. േസാമേശഖര ം ഇതു 
േപാെല ഒരപൂർവ്വസൃഷ്ടിയായാണ് എ മാ ം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപിള്ള
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”കമനീയകധാമമാെയെന്ന-
ക്കാണണമിെന്നൻ കാമുകൻ.
ആ മദനെനയിെന്നനിെക്കാരു
േരാമഹർഷത്തിൽ മൂടണം.
വിസ്മയാധീനചിത്തനായാത്മ-
വി തിയിലാേക്കാമളൻ
മാമകാഗമചി േമാർെത്താരു
േ മഗാനം രചിക്കണം.
സാനന്ദമതു സാധിതമാക്കാൻ
ഞാനണിെഞ്ഞാരുങ്ങീടെട്ട...”

മ വാസന്തവാസേരാത്സവ-
രഞ്ജിേതാദയം, ീമയം,
ഉല്ലാസാമലസൗരേഭാജ്ജ്വല-
ഫുല്ലസൂനസമാകുലം,
ബാലമാരുതചാലിതലതാ-
ജാലനൃത്തസേമ്മളിതം,
േകാകിലാലാപേലാലകേല്ലാല-
േകാമളാരാവപൂരിതം,
േമാദസ ർണ്ണമാകുമാ രംഗം
േമാഹനം, മേനാെമാഹനം!

േസാമേശഖരൻ ധീരമാനസൻ
േ മചിന്താപരവശൻ
വാണിടു തൻ പൂമണിമച്ചിൽ
ക്ഷീണിതാവില ജ്ഞനായ്;
ക ആെയാരാ ദൃശ്യെമാന്നിലും
കണ്ണയച്ചിടാേതകനായ്!

നിത്യെമത്തിടാറിെപ്പാഴാണടു-
ത്ത ണയസ്വരൂപിണി
തൻ പവിേ ാപഹാരമാെയാരു
െചമ്പനീരലർെച്ച മായ്!
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”േനരമാകു , േനരമാകു ,
നീെയവിെട, െയൻ സ്വപ്നേമ?-
തപ്തമാെയാരൻ ജീവിതത്തിെല-

ഭാതവിലാസേമ!
എെങ്ങാളിച്ചിരി നീ കാവ്യ-
രംഗേമ, വിശ്വമഞ്ജിേമ?
ഇ കൃതിതന്ന േമയമാം
സു ഭാേക െമാന്നിലും,
െചന്നിടുന്നതിെല്ലന്മനമിേപ്പാൾ
നി ദയ തീക്ഷയാൽ!
േവഗമി വേരണേമ നീ, െയൻ-
ഭാഗേധയവിലാസേമ!...”
(േതാ േസാമേനാേരാ മാ യും
നീങ്ങിടാത്ത യുഗങ്ങളായ് )

എ േപാകുന്നി, േതകയായ് േപാവ-
െത നീേയവം േമാഹിനീ?
േലാകസൗഭാഗ്യവല്ലിേക, ദിവ്യ-
രാഗനിർമ്മലദീപിേക!
ഒ കാണെട്ട ഞങ്ങളും നിെന്ന-
െയാന്നവിെട നീ നിൽക്കേണ!
ഹന്ത, ൈദവേമ, മുന്നിലിക്കാണ്മ-
െതെന്താര തസൗഭഗം!
േകവലെമാരു തന്വിയേല്ലേതാ
േദവകന്യകയാണു നീ!
മന്നിെലന്നല്ല വിണ്ണിലും കാണി-
ല്ലിന്നിലെയ്ക്കാരു താരകം.
എ കാലം ഭജിച്ചിരിക്കണ-
മിദ്ധരയിതു േനടുവാൻ?
ലഭ്യമല്ലെല്ലാരപ്സരസ്സിനു-
മിത്തരെമാരു ൈചതന്യം!

െചമ്പനീരലർ െപറ്റതാകു, െമാ-
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രമ്പിളിക്കതിരല്ല നീ
ഏതു വാർമഴവില്ലിലും കാണി-
ല്ലീവിധെമാരു കൗതുകം
ദിവ്യവൃന്ദാവനീയരാഗത്തിൻ
ഭവ്യേദാന്മദരശ്മികൾ,
സഞ്ചരിപ്പതുേണ്ടാമേല, നിെന്റ
പുഞ്ചിരികളിൽേപ്പാലുേമ!
നിർണ്ണയ, െമ ഭാവനകൾ ം
വർണ്ണനാതീതയാണു നീ!

പൂനിലാെവാളിയാളിടും പരി-
േലാലമാെമാരു സാരിയാൽ,
നി താംഗിയായ് മിന്നിടുന്നിതാ
നിർമ്മലസ്വപ്നരൂപിണി!
കാലടിെവ ിൽ, കാലടിെവ ിൽ,
േചലിേലകാന്തവീഥിയിൽ,
േലാലനൂപുരാരാവവീചികാ-
മാലേയാേരാന്നിളകേവ;
കു കാഞ്ചലാച്ഛാദിതകുച-
കുംഭങ്ങൾ കുലുങ്ങേവ;
മാറിലാളിന െപാന്മയമണി-
മാലികകൾ കിലുങ്ങേവ;
ചാേല പിന്നിലായ് െക്കട്ടിയിെട്ടാരാ
നീലക്കാറണിേവണിയിൽ,
ചൂടിയ നറും മുല്ലമാലത-
ന്നീെടഴുന്ന പരിമളം
സുന്ദരാളകചുംബനാർത്ഥിയാം
മന്ദവായുവിേലാലേവ;
ത േഖാദ്യന്മധുരശൃംഗാര-
ബിംബിതസ്മിതധാരയാൽ,
െവൺ’നുണ ഴി’ വീശി, യാക്കവിൾ-
െപ്പാന്നലർ തുടുത്തീടേവ;
േലാലേലാചനാഗങ്ങൾ തൂമിന്നൽ
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മാലയാഞ്ഞാെഞ്ഞറിയേവ;
വിശ്വസൗന്ദര്യ സാരമെങ്ങാരു
വിഗഹമാർന്നമാതിരി,
കണ്ടിേല്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടിേല്ല?-േനാ ,
മൺകവരുമാറങ്ങെന
േപാകയാണവൾ, േപാകയാണവൾ
രാഗേലാലയാ, േയകയായ്!

േകാവണിപ്പടി സഞ്ജനിപ്പി
േകാമളമാെമാരു ശിഞ്ജിതം.
േസാമ, െനേന്താ, പിടെഞ്ഞഴുേന്നൽപൂ
േരാമഹർഷവിവശനായ്!
വന്നണയു മന്ദമന്ദമ-
െത്തന്നലിെലാരു സൗരഭം.
സാദരമതു സൂചിപ്പി വ-
േതതു ദിവ്യസമാഗമം?
ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗനിർവൃതി േനടും
േസാമ, നീെയ ഭാഗ്യവാൻ
ജന്മസാഫല്യം േനടുവാനിട-
വന്ന നീെയ പുണ്യവാൻ!

”ഹാ, മനേസ്സ, െചാരിഞ്ഞീടായ്കനിൻ
േ മഗദ്ഗദനിർഝരം!
ആ മേനാഹരസ്വപ്നസാന്നിധ്യം
നീമുകരുക മൂകമായ്!
നിർവ്വിശങ്കം നീ നീന്തിയാലുമാ
നിർവൃതിതൻ തിരകളിൽ!”

സ്തബ്ധനായതാ മാരു േസാമ-
ന േതാേദ്വഗവിഹ്വലൻ
”എ കാ ഞാൻ മുന്നി, ലിക്കാണ്മ-
െതെന്താര തസ്വപ്നേമാ?
ഓമലാളേല്ല, േമാഹിനിയേല്ല,
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ഹാ, മമ മുന്നിൽക്കാ ഞാൻ?
വിശ്വസിക്കാനരുെതനിെക്കെന്റ
വിഹ്വലനയനങ്ങെള.
മുെമ്പാരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലി
സുന്ദരിയായിവെള ഞാൻ
നിർഗ്ഗളിപ്പിതക്കണ്ണിൽനിെന്നാരു
സ്വർഗ്ഗൈചതന്യവിസ്മയം
മുഗ്ദ്ധമാ മുഖെത്താ ചുംബിക്കാ-
െന ദുർബ്ബലനി ഞാൻ!

ഇ നാളുെമാളിച്ചിരുന്നെത-
ങ്ങിസ്സമാരാധ്യസൗഭഗം?
എ ൈചതന്യസാരേക , മി-
െത സായൂജ്യമണ്ഡലം?
അൽപേനരേത്തെക്കെന്നയീവിധം
വി മിപ്പിക്കാൻ മാ േമാ,
ജീവനായിേക, നീ വഹി ന്ന-
തീവിലാസൈചേ ാത്സവം?
ഇന്നേലവെര നിന്നിലി േമൽ
മിന്നിടാെത്താരിസ്സൗഭഗം
മായികമാ, ണതാരറി ഹാ,
മായുകിെല്ല ഭാവിയിൽ!
ഓർക്കിലാരംഗംദുസ്സഹ, മെതാ-
േന്നാർ വാൻേപാലും വയ്യ, േമ!
ഇ ഗണ്യ നീ, യി ധന്യ നീ-
യിന്നേത്തതിെന്റയാണു നീ!
കാണുവാേന്മല നാെളെയെന്നാരു
കാർനിഴൽ നിെന്ന നിർമ്മേല
വാ മിക്കാന്തി മാ വാേന്മല
വാർദ്ധകത്തിെന്റ ൈകയുകൾ
ഒക്കരുതു കാലത്തിനർപ്പിക്കാ-
നക്കവിളിൽ ളു കൾ
മഞ്ജിമതൻ പരിധിയിൽ നീയാം
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മ തുള്ളി മറയണം.
മാഅകാത്മാവിൽ നീയണിയിച്ച
േരാമഹർഷങ്ങെളാെക്കയും
എ മീവിധം നിൽക്കണെമങ്കി-
െലെന്നവി നീ േപാകണം
സിദ്ധിമൂലം മുഷിവുതട്ടാത്ത
സക്തിെയ ണ്ടീയൂഴിയിൽ?
ഏതമൃതും െചടി േപാകുന്ന
േചതനയാണു മർത്ത്യനിൽ!
നിന്നഴകിനാൽ നീ ജനിപ്പിെച്ചാ-
െരന്നിലുെള്ളാരീയുത്സവം,
മാലിനാലംബമാക്കിടാം, പേക്ഷ
നാെളനിൻ പരിവർത്തനം
കാണുേമാ നിെന്നയീവിധംതെന്ന
ഞാനുലകിെലെന്ന േമ?
ഇല്ല, കാണില്ല, പിെന്ന ഞാനതു-
െചാല്ലിേമാഹിപ്പെതന്തിനായ്?
െപാള്ളയാം നിഷ്ഫലതയിൽ തല-
തല്ലിടുേന്നാെരൻ കാമിതം
ശാശ്വതാനന്ദദിവ്യപീയൂഷ-
മാസ്വദി വെതങ്ങെന?
പാൽക്കതിരണിത്താരകം നാെള-
പ്പാഴ്ക്കരിക്കട്ടയാവുകിൽ
എ ദാരുണമായിരി , മ-
ച്ചിന്തേപാലും േമ ദുസ്സഹം!
ആകയാലി നീ മറയണം,
നാകഹീരകദീപിേക!
അത്യനഘമാമീ മുഹൂർത്തത്തി-
ലുത്തേമ, നീ മരിക്കണം,
മാമകാശയം രമാെണങ്കി-
േലാമേന, നീ െപാറുക്കേണ!....”

െകാ വെന്നാരെച്ചമ്പനീരലർ-
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െച്ച തൻ നാഥനാദ്യമായ്,
”എെന്റ സമ്മാന” െമ പുഞ്ചിരി-
െക്കാണ്ടവൾ മന്ദേമകിനാൾ.
മിണ്ടിയില്ലവൻ; ത ഖത്താർ ം
കണ്ടിടാെമാരു സങ്കടം.
തൽക്ഷണം തല താഴ്ത്തിടുന്നവൻ
തപ്തരാഗാർ മാനസൻ.
മ ശൃംഗാരസാ മാെമാരു
മന്ദഹാസം െപാഴിച്ചവൾ
ആടിയാടികുഴഞ്ഞടു വ-
ന്നാദരാലിദേമാതിനാൾ:

”എന്താണിന്നി മൗന, മീ മുഖ-
െത്തന്താണിന്നി സങ്കടം?
സന്തതം ഹർഷരശ്മികൾമാ ം
സഞ്ചരി മീയാനനം
ഇ മാ െമേന്തവമല്ലലാൽ
മങ്ങിക്കാണുവാൻ കാരണം?
അത്തലാലങ്കിരിച്ചീടുെന്നാരീ-
യ ബി ക്കെളാെക്ക ഞാൻ
ഉൾ ളകമാർെന്നന്നധരത്താ-
െലാപ്പിെയാപ്പിക്കളഞ്ഞിടാം!”

ജീവിേതശന്തന്നാനതാനനം
പൂവിതെളതിർൈകകളാൽ,
ചഞ്ചലേഹമകങ്കണാരവം
സം മി മാേറാമലാൾ,
ആത്തരാഗമുയർത്തി, മംദമാ
േന ഫാലാധരങ്ങളിൽ,
മാറി മാറിെപ്പാഴിച്ചിതായിരം
മാദകാമൃതചുംബനം.
േ മസാ മേതൽെക്ക, യക്ഷണം
േകാൾമയിർെക്കാ േകാമളൻ.
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എന്നി ം മാഞ്ഞീലാർത്തിതൻ നിഴ-
ല ഖ നിന്നൽപവും.
ഉദ്ഭവിക്കയാണെപ്പാഴുമവ-
നുൾത്തളിരിലീ മർമ്മരം;
’അത്യനഘമാമീ മുഹൂർത്തത്തി-
ലുത്തേമ, നീ മരിക്കണം.
മാമകാശയം രമാെണങ്കി-
േലാമേന, നീ െപാറുക്കേണ!...’
ര ഭാഗമായ് ചീകിെവെച്ചാരാ-
െക്കാണ്ടൽേനർ രുൾകുന്തളം
െമെല്ലെമെല്ലെത്തരുപ്പിടി െകാ-
ണ്ടല്ലണിേവണി െചാല്ലിനാൾ:

”കാണേട്ട ഞാനിന്നീമുഖെത്താരു
േചണിയലുന്ന സുസ്മിതം.
േപണ്ണിനാണൂഴിയിൽ മാനല്ല
ക നീരും കരച്ചിലും
എ കാരണമീവിധം ഭവാൻ
ചിന്തയിൽ വീണടിയുവാൻ?
കണ്ടിട്ടില്ലേല്ലാ മുൻെപാരിക്കലും
കുണ്ഠിതേമവമങ്ങയിൽ.
എ താനാെട്ട, സർവ്വവും തുറ-
െന്നേന്നാെടാ പറയേണ!
ഹന്ത, തപ്തമാമീ മുഖം കാൺെക
െനാന്തിടു മന്മാനസം.
താവകാധീനമല്ലേയാ, നാഥ,
ജീവിതത്തിെലൻ സർവ്വവും?
കാ െവച്ചിേല്ല സാനുരാഗമ-
ക്കാൽത്തളിരിങ്കെലെന്ന ഞാൻ?

ാണനായക, സാദരം തവ
മാനസാമലേവദിയിൽ,
ഗാനസാ മായുള്ളതാെമാരു
േകാെണനി ലഭി കിൽ,
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നിർണ്ണയ, മതിന്മീെത മെറ്റാരു
ജന്മസാഫല്യമില്ല േമ!...”
കണ്മണിേയവേമാതിെക്കാെണ്ടാരു
ചുംബനമവേനകിനാൾ,
എന്നി ം മാഞ്ഞീലല്ലലിൻ നിഴ-
ല ഖ നിന്നൽപവും.
ഉൽപതിക്കയാണെപ്പാഴുമവ-
നുൾത്തളിരിലീ മർമ്മരം:
’അത്യനഘമാമീ മുഹൂർത്തത്തി-
ലുത്തേമ, നീ മരിക്കണം.
മാമകാശയം രമാെണങ്കി-
േലാമേന, നീ െപാറുക്കേണ!...’
പുഷ്പമാലകൾേപാെലഴും ൈകകൾ
സ ഹം നീട്ടിേയാമലാൾ
മാരതുല്യനാമ മാെനത്തൻ
മാേറാടുേചർ നിർത്തിനാൾ.
തൽ ളിർമുലെപ്പാൽ ടങ്ങൾത-

ൾ ളിരാകും ർശനം;
കഞ്ജേലാലമൈക്കകേളകിടും
മ മംഗളാലിംഗനം;
അപ്പവിഴാധരങ്ങൾ സേ മ-
മർപ്പണംെച ം ചുംബനം;
വീണക്കമ്പികൾ സഞ്ജനിപ്പി ം
ഗാനബി ക്കൾമാതിരി
ജീവനാളത്തിൽ േചർന്നലി േപാ-
മാ വിനയാർ ഭാഷണം;
എെന്താരാനന്ദരംഗമാ, ണതിൽ
സന്തപിക്കേയാ, േസാമ, നീ?
ഏതുശപത്താലീവിധം, തവ
ജാതകം തികൂലമായ്?
പിെന്നയുെമേന്താ െചാൽകയാണവൾ
നിെന്നാെടാ, ന്നതു േകൾക്കനീ:
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എ വന്നാലും ഞാനിേല്ല?-േപാേര?
സന്തപിക്കരുതീവിധം.
അന്ത്യനിശ്വാസമായിടുംവെര
യ്ക്കങ്ങെയപ്പിരിയില്ല ഞാൻ
താവകാനന്ദം മാ േമ േവ
ഭൂവിെലൻ സ്വർഗ്ഗെമ വാൻ.
അങ്ങെയ ധ്യാനിെച്ച െമൻ മന-

ന്ദനങ്ങൾ മറയണം.
മാനേസശ, ഭവ ഖത്തിനായ്
ഞാെനാരുക്കമാെണന്തിനും,
സങ്കടഭാവെമന്തിനാ, ണിതു
ക നിൽക്കാനരുതു േമ!
ഒ ണർെന്നാരു ചുംബനം ൻൽ -
െകന്നരുണാധരങ്ങളിൽ!
ഇന്നേലവെര, ക്കാണുേമ്പാേഴ ം
മന്ദഹാേസാജ്ജ്വലാസ്യനായ്,
ഓടിവ മ്മെവ െവേച്ചാേരാ
ചാടുവാ കേളാതുേവാൻ,
ഇെന്നാരുെവറും സാലഭഞ്ജിക-
െയന്നേപാ, േലവം നിൽക്കേയാ!
ജീവനാഥ, വിഷാദമഗ്നമാം
ഭാവെമാന്നിതു മാറ്റേണ!
തന്നിടാമേല്ലാ േവണെമങ്കിൽ ഭവാ
നി മൽ ാണൻേപാലും ഞാൻ!”

മിന്നി തൽക്ഷണമ മാെനാരു
മിന്നൽ തന്മേനാഭിത്തിയിൽ.
േവെണങ്കിൽത്തനിേക്കകിടാംേപാലും

ാണൻേപാലുമത്തയ്യലാൾ,
ആത്തകൗതുകമർപ്പണം െചയ്വ-
താ മിേക്കണ്ട ഘട്ടേമാ?
ഉൽപതിക്കയാണെപ്പാഴുമവ-
നുൾത്തളിരിലീ മർമ്മരം!
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’അത്യനഘമാമീ മുഹൂർത്തത്തി-
ലുത്തേമ, നീ മരിക്കണം.
മാമകാശയം രമാെണങ്കി-
േലാമേന, നീ െപാറുക്കേണ!...’

മാ േനരത്തിനുള്ളിലാ മുഖം
ക്ഷാ േതേജാഭരിതമായ്
സങ്കടം േപായീ, സംശയം േപായീ,
െചങ്കനൽ പാറീ കൺകളിൽ
എ മാറ്റമി, താ മിഴിയതാ
ചിന്തിടുേന്നാേരാ െകാള്ളിമീൻ.
എന്തക്കാണ്മതു ൈദവേമ, കഷ്ട-
െമന്തിെതെന്താരു സംഭവം!
എ ൈപശാചയജ്ഞസംരംഭ-
െമെന്താരാസുരതാണ്ഡവം?
എെന്തല്ലാമാകാം േലാകത്തിൽ മർത്ത്യ-
െനന്ത, െതെന്താരു സാഹസം!

താഴ്ത്തിടു കുഠാരേമാമലിൻ
മാർത്തടത്തിലാ രാക്ഷസൻ.
ചിന്നിച്ചീറിെത്തറിക്കയാണതാ
െചന്നിണത്തിൻ കണികകൾ.
എ സാഹസ, െമ േഘാര, മി-
െത േവതാളതാണ്ഡവം!
രക്തരംഗമെതത്തിേനാ വാൻ
ശക്തരല്ല നാമാരുേമ!
കാണുവാനരുതാ ദയനീയ-

ാണവാദന േലശവും!
േവഗമേയ്യാ, യവനികയിട്ടാ
േവദനാരംഗം മൂടേണ!

കയ്യടിച്ചില്ല, കാലടിച്ചില്ല,
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തയ്യലാളാർ േകണില്ല.
ആഗമിച്ചില്ലവളിൽനിെന്നാരു
ദീനേരാദനം േപാലുേമ.
ഇെപ്പാഴുമാ മുഖ ദിപ്പിെതാ-
രുൾ ളകദസുസ്മിതം!
എങ്കിലും ര െകാച്ചരുവിക-
ള രിപ്പിതക്കൺകളിൽ.

” ാണനായകാ!...” േശഷേമാതുവാൻ
ാണിയറ്റവൾ വീണുേപായ്.

’കാരണെമ തെന്നയീവിധം
േഘാരനിഗഹം െച വാൻ?’
ഉദ്ഭവിച്ചിതക്കണ്ണിണയിലി-
ശ്ശബ്ദശൂന്യമാം സംശയം.

ആ ദയനീയരംഗദർശനം
േവദനിപ്പിച്ച മാനസം
നൂറുനൂറായ് നുറുങ്ങി, ത്തൻ ൈകകൾ
മാറിലാഞ്ഞടിച്ചങ്ങതാ,
േകണുേകണുച്ചരിയ്ക്കയാെണേന്താ
േസാമനും ഹാ, സഗദ്ഗദം:
”ചയ്തിട്ടില്ലപരാധെമാ ം നീ
ൈചതന്യത്തിൻ വികാസേമ!
സങ്കടെമനി ണ്ടിതു കാണാ-
െനങ്കിലും നീ മരിക്കണം!
നിഗഹി നിന േവണ്ടി ഞാൻ
നിർദ്ദയം നിെന്നേയാമേല!
ജീവിതാനുേഭാഗത്തിലും കാമ്യം
പാവേന, ഹാ, നിൻ സൗന്ദര്യം!
മന്നിൽനി മറഞ്ഞിദം നിെന്റ
മഞ്ജിമ നിത്യമാക്കി നീ!
േ മത്തിൻ പാ ം പൂർണ്ണമാക്കി നി-
ന്നീ മരണത്തിൻ മാധുര്യം.
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വിണ്ണിെല ം വിള െവയ്ക്കണം
നിന്നനുപമജീവിതം!
മിഥ്യയാം നിഴൽ വി യർ നീ
നിത്യതയിേലേക്കാമേല!
അത്യനഘമുഹൂർത്തത്തിൽത്തെന്ന-
യുത്തേമ, ഹാ, മരി നീ!
മാമകകൃത്യം സാഹസെമങ്കി-
േലാമേന, നീെപാറുക്കേണ!”
-േമയ് 1935.
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