


മാനേസശ്വരി - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 2

മാനേസശ്വരി

മഹാകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: മാനേസശ്വരി

ഭാഷ മലയാളം

വിഭാഗം: മഹാകാവ്യം

രചന: ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

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



മാനേസശ്വരി - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

ഒന്നാം ഭാഗം
പാ ത്തരാശയിൽെചമ്പകാഭിഖ്യയാ-
യുണ്ടായിരു നഗരിെയാ ജ്വലം.
മന്ദിയാത ല്ലസി വിഖ്യാതനാം
’ച സാഗര’ െനെന്നാരു വർത്തകൻ
ശങ്കരഭക്തനവൻ സമൈസ്ത്യശ്വര്യ-
സ ലസൗഭാഗ്യ ഹർഷസമ ക്തനായ്
ധർമ്മനിരതനായ് ശർമ്മദനായ് പുണ്യ-
കർമ്മനിരതനായ് േ ാല്ലസിച്ചീടിനാൻ
നാഗേലാകത്തിൻ മഹാറാണിയായ് സർവ്വ
ഭാഗേധയത്തിൻ സമുജ്ജ്വലസത്മമായ്
’മാനസാേദവി’െയന്നന്നാേളാരീശ്വരി
വാണിരുന്നാളാവിശിഷ്ട നഗരിയിൽ
സുന്ദരിയാെമാരു മാനവനാരിയിൽ
ച ചൂഡെന്നഴും നന്ദിനിയാണവൾ
കല്യാണരൂപിണിയാകുമക്കന്യെയ-
െത്ത മിഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നില്ല പാർവ്വതി
േനതാഭിധാനമായ് മെറ്റാരുപു ിയും
ഭൂേതശനുണ്ടായിരു േപാൽ ഭൂമിയിൽ
തേന്നാടുമ ള്ളിലുൽക്കട നീരസ-
മന്നാളിലുണ്ടായിരുന്നതുകാരണം
ഭൂതലാവാസം വരിച്ചാളുദാരയാം
േനതേയാെടാന്നി മനസാേദവിയും
എങ്കിലും താെനാരു േദവിയാെണ ള്ള
സങ്കൽപമുള്ളിലധിരൂഢമാകയാൽ
മാനവാരാധനാ പാ മായ്ത്തീരണം
തനുെമെന്നാർത്തിതാ നാഗരാേജശ്വരി!!
വിത്താധിനാഥനാംച സദാഗരൻ
ഭക്തിപൂർവ്വം ത പാസകനാവുകിൽ
നിർവ്വിശങ്കം ഭജിച്ചിടാെനാരുങ്ങിടും
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സർവ്വ ജകളും തെന്നസ്സകൗതുകം
ഏവം മനസ്സിലുറച്ചവൾ, ശങ്കര-
േദവഭക്താഗിമനാകുമദ്ധന്യെന
േ രണാ ങ്ങൾ മുറെയ്ക്കയ്തനാരതം
പാരവശ്യം പാരേമകാൻ തുടങ്ങിനാൾ
എങ്കിലും ചഞ്ചലെപ്പട്ടില്ല േലശവും
ശങ്കേരാപാസക നിർമ്മലാത്മാചലം
എ വന്നാലും െവടിഞ്ഞീടുകില്ലതാ-
നന്തകാരാതിതൻ പൂജെയേന്നാർത്തവൻ
ഏതുവിപ െമതിരിടാനുദ ക്ത-
േചതനനായി ലുങ്ങാെത േമവിനാൻ.
മഞ്ജിമതൻ കളിവീടാമുരുദ്യാന
മണ്ഡലംകാ നയനവിേമാഹനം
പൂ ം തളിർ ംലസി പേലതരു-
ച്ചാർ കൾ പാടിപ്പറ പക്ഷികൾ.
സ്വാന്തം കുളുർെക്കക്കളകളം െപ
മാന്തളിർതി മദിച്ച കുയിലുകൾ.
ആടു പൂത്തകദംബ മരെക്കാമ്പി-
ലാടലക മയൂരക നർത്തകർ.
മുല്ലകൾ, പിച്ചികൾ, െപാന്നിൻ ജമന്തിക-
ളുല്ലസൽ താലതമാല ചൂതാദികൾ
പൂവി പൂവി നിൽ വാസന്ത-
േദവിതൻ സൗഭാഗ്യ വീചികൾ മാതിരി.
െതന്നൽ െതാടുേമ്പാൾ കുണു ന്ന വല്ലികൾ
മന്ദഹസി മടുമലർച്ചാർത്തിനാൽ
നിർമ്മല നീലജലം തുളുമ്പിടുന്ന
നർമ്മവിഹാര സേരാവര രാശിയിൽ
കാന്തികലരുന്ന രാജമരാളങ്ങൾ
നീന്തിക്കളീ മതിമറന്നങ്ങെന.
ച സദാഗര ാണനാണീേലാക-
നന്ദേനാദ്യാനം ഹൃദയവിേമാഹനം!
’പാടല’ െമന്നതിൻ േപര, തിെനസ്സദാ
പാടി കഴ്ത്തിനാർ കിന്നരകന്യമാർ.
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െചാല്ലിനാൾ മനസാേദവി:-”നാഗങ്ങേല
െചല്ലണം നിങ്ങളപ്പാടലവാടിയിൽ
ജീവസമാനം സദാഗരൻ കാ മ-
വനമി മരുഭൂമിയാവണം.
നിങ്ങൾതൻഹാലഹാലാനല ജ്വാലകൾ
െപാങ്ങിപ്പരന്നതു ചാമ്പലായീടണം.
നാശെപ്പടുത്തണം സർവ്വവു, മങ്ങിനി-
േശ്ശഷിക്കരുെതാരു പുൽെക്കാടികൂടിയും!
ഗർവിഷ്ടനാണസ്സദാഗരൻ-ഹാ നിങ്ങൾ
സർവ്വവും െച നശിപ്പി േപാരുവിൻ”
ഉത്തരമാ യിൽ നാഗങ്ങൾ നന്ദി
സ സെമാന്നി യാ യായീടിനാർ
ആളിപ്പടർന്ന വിഷാഗ്നിയിൽ പഞ്ഞിേപാൽ
േചെള െവണ്ണീറടി , ഹാ, പാടലം!
ക സദാഗരൻ സർവ്വവു, െമന്നി -
മിണ്ടലുണ്ടായില്ലവനുള്ളിേലതുേമ!
മൃത ഞ്ജയ മ മുണ്ടവ, നായതിൻ
ശക്തിയാൽ, നഷ്ടമായ് േപായവ സർവ്വവും
മാ യ്ക്കകം, ഹാ, പുനസ്സംജനിപ്പിെച്ചാ-
രാർത്തിയും കൂടാെത ലാലസിച്ചാനവൻ!
പ ംകരി നിലംപതിച്ചീടിന
പ ികൾ വീ ം പര പാടീടിനാർ
ചാരമായ്തീർന്ന തരുക്കൾ മുെന്നേപ്പാെല
ചാരുപുഷ്പങ്ങളും ചൂടിനിന്നീടിനാർ.
ആരാമദാഹമേതേതാ കിനാവിെന്റ
േനരിയ വീചിേപാൽ നി ാന്തമാകേവ,
മാനസേവദിയിൽ ച നുേമാദവും
മാനസാേദവി േഖദവും വാച്ചിേത!
അന്നന്തിമാർക്കൻ പഞ്ചം മുഴുവനും
െപാന്നേശാക ക്കൾ വാരിവിതറേവ
ൈസ്വരവിഹാര വിേലാലനാെയത്തിനാൻ
’ൈകരവിനി’നദീതീേര സദാഗരൻ.
അ തം, താെന കാ തൻ മുന്നിലായ്
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സ്വപ്നേമാ, മായേയാ, വിഭാന്തിതെന്നേയാ?
േലാകസൗന്ദര്യമുടലാർന്ന മട്ടിലു-
േണ്ടകയായ് മുന്നിെലാേരാമന െപ്പൺെകാടി!
ഓളമുലയുന്ന േനരിയ നീരാള-
നീലേമഘത്തിെലാേരാമൽ തടിൽെക്കാടി-
േചലിലനുപദം മഞ്ജീരശിഞ്ജിത-
േലാലകേല്ലാലങ്ങൾ ചു മിളകെവ
താരുകൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ തരുക്കൾതൻ
താേഴാ ചാ കിട ന്ന ചില്ലകൾ
താമരൈക്കകളാെലത്തിപ്പിടി െപാൽ
ത്താരുകൾ േശഖരിച്ചീടുകയാണവൾ
പിന്നിൽ പദസ്വനം േകെട്ടാരു േപടമാ-
െനന്നേപാൽ തന്വി തിരി േനാക്കീടേവ,
ഉ ലസായക കൽപാംഗനാെമാരാൾ
നിൽപു-നാണി തലകുനിച്ചാളവൾ!
ആ വിസ്മയാർഹമാ മാകാരദർശനം
ജീവനുനൽകിയ േരാമഹർേഷാത്സവം
ന്ദി നിൽക്കിലും, ൈധര്യമാലംബി
സുന്ദരനീവിധം േചാദ്യംതുടങ്ങിനാൻ
”ആരുനീ, േമാഹിനി, വാസന്തചാരിമ
പാരിലുടലാർ വന്നതുമാതിരി?
എ നിൻ ഗഹ, െമവിെട വസി വ-
തിേങ്ങവേമകയായ് നിൽ ന്നെത നീ?”
”േമരുവിലാെണെന്റ മന്ദിരം, ബ ക്ക-
ളാരുമില്ലാതുെള്ളാരപ്സരസ്സാണുഞാൻ”
”ഹാ, ശുേഭ, നിന്നിൽ ഞാൻ േസ്നഹാർ നാണു, ഞാ-
നാശിച്ചിടു നിൻ പാണിഗേഹാത്സവം;
സമ്മതെമങ്കിൽ-” നവനവേശാണിമ
ക ാംഗിതൻ കവിൾ വിൽ തുളുമ്പേവ
ആശ മാർഗ്ഗമുെണ്ട ള്ള ചിന്തയാൽ
േ ശമകന്നവൻ വീർ വിട്ടീടിനാൻ
”ഇല്ല വിസമ്മതം, പേക്ഷ-” െമാഴിഞ്ഞിദ-
മല്ലണിേവണി നമിച്ചാൾ നിജാനനം
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”പേക്ഷ?-പറയൂ മേനാഹരി, ഞെന -
മിക്ഷണം െചയ്യാം, മടികാെത െചാൽകനീ!”
”ജീവനാശത്തിൽ പുനർജ്ജീവസാദ്ധ്യത
േകവലംേകളിയായ് തീരുമാറങ്ങെന
അങ്ങയ്ക്കധീനമാേണക മൃത ഞ്ജയ-
മംഗളമ , മതിൻശക്തി സർവ്വവും
ദാനംതേരണെമനി, െക്കങ്കിേല തവ-
ാണാധിനാഥയായ് േപാരികയു ഞാൻ!”
സുസ്ഥിരമാനസഭാവം ധ്വനി ന്ന
സുസ്വരത്തിലിമ്മട്ടവേളാതേവ
”ഓമേന, കുണ്ഠിതെപ്പട്ടിടായ്കിക്ഷണ-
മാമ ശക്തി നിന ഞാേനകുവൻ”
എ െചാന്നാ ദിവ്യമാകും ധനത്തീ-
െപാ ടലാൾക്കവൻ കാ െവച്ചീടിനാൻ
ഒറ്റമാ ള്ളിെലേങ്ങാ മറഞ്ഞിത-
ക്കറ്റ ഴലാൾ!- തമസ്സായി ചുറ്റിലും!
േകൾക്കായിതേപ്പാെളാരാകാശവാണിയ-
ക്കൾ നിറഞ്ഞവനത്തിൽ നിന്നീവിധം:-
”മാനസാേദവിഞാൻ, നീ േമലിെലങ്കിലും
ധ്യാനി പൂജി െകെന്നയാത്താദരം
ഭക്തനാെമങ്കിൽ നീെയന്നി, ലിൈക്കവിട്ട
ശക്തിനിന തിരി ഞാൻ നൽകിടാം”
”ഇജ്ജീവിതത്തിലി ” ൽക്കട േരാേഷണ
ഗർജ്ജനം െചയ്താൻ സധീരം സദാഗരൻ
പിെന്നയും നാഗങ്ങെളെക്കാ പാടലം
െവണ്ണീറടിയി , ഹാ, മാനേസശ്വരി!
ശങ്കരെനെന്നാരു മായാവിെയെക്കാ
ശങ്കേയശാെത തന്നാരാമമണ്ഡലം
ജീവൈചതന്യംെകാടു ദ്ധരിപ്പിച്ചി-
താവിലനാവാെത വീ ം സദാഗരൻ
മാനസാേദവി േരാഷാന്ധയായ് ത ത്തിൽ
മായാവിെയെച്ച നിഗഹിച്ചീടിനാൾ
എന്നി വീ മുദ്യാനം മുഴുവനും
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മുേന്നക്കണ ദഹിപ്പിെച്ചാടുക്കിനാൾ.
കണ്ടില്ല മെറ്റാരുപായം ധേനശ്വര-
നിണ്ടലായ്, ശൂന്യമാേയ്താന്നി തൻജീവിതം!
േപാെരങ്കിൽ നാഗങ്ങൾ വന്നവനുള്ളതാ-
മാറാത്മജെരക്കടി െകാന്നീടിനാർ
െഞട്ടറ്റനീേലാൽപലങ്ങൾേപാേല, മൃതി-
പ്പ മുറ്റ കിട ം കിടാങ്ങെള
േനാക്കിേനാക്കിക്കരൾെപാട്ടി, സ്സദാഗരൻ
േമൽ േമൽ മാറത്തടി കരയേവ
േകൾക്കായിവീ െമാരാകാശവാണി-”നീ-
േയാർ േമാ ഞാൻെചാന്നതിെപ്പാഴുെതങ്കിലും?
മാനസാേദവി ഞാൻ, പൂജി െകെന്ന നീ
മാലിനി മാലിലുണ്ടാകിെല്ലാരിക്കലും
എ വരങ്ങൾ നിന േവെണങ്കിലും
ചിത്തേമാേദനതരാം നിനക്കി ഞാൻ!”
”ആവശ്യമിെല്ലനി, െക്ക ംവരെട്ടയി-
ജ്ജീവിതത്തിങ്കൽ വണങ്ങില്ല നിെന്നഞാൻ!”
’എങ്കിൽേനാക്കിേക്കാ നിനക്കിനി േമൽ േമൽ
സങ്കടെപ്പടാൻ സംഗതിയായിടും”
”ആകെട്ട”-േലശം കുലുങ്ങാെതേയാതിനാ-
നാകുലമാനസനാകിലുമ മാൻ!
നാളുകേളെറക്കഴി -േശാകാത്മക
നാടകേമെറനട യഥാവിധം.
അെന്നാരുനാെളാരു കപ്പലിൽ, വാരിധി
തന്നിൽ, സദാഗരൻ യാ െചയ്തീടേവ
െപെട്ടെന്നാരു െകാടുങ്കാ യർന്നാഞ്ഞാ-
ച്ചഷ്ടാശകളും വിറപ്പി േമൽ േമൽ
പർവ്വതാകാര സമാനമാേയാളങ്ങൾ
ഗർവ്വി വാപിളർേന്നാടീെതരുെതെര
കപ്പലിൻ േനർവഴിച്ചാലുെതറ്റി, സ്വയ-
മബ്ധിമദ്ധ്യത്തിലതങ്ങിങ്ങലകയായ്
ഉന്നതമാെമാരു പാറേമലാഞ്ഞല-
െച്ചാെന്നാടതേയ്യാ ചിതറിെത്തറി േപായ്!
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െപാങ്ങിയിരമ്പി ളയും തിരകളിൽ
മുങ്ങി ടി കുഴ സദാഗരൻ!
ഉ െവള്ളംകുടിച്ചല്ലലും ഭീതിയു-
മുൾ നീന്തിത്തളരുമവെനാടായ്
െചാന്നാനശരീരി:-”നീയിനിെയങ്കിലും-
വന്ദിക്ക സാദരം മാനസാേദവിെയ!”
”ഇല്ല. മരി വാൻ സന്നദ്ധനാണുഞാൻ”
െചാല്ലിനാൻ േലശം കുലുക്കമില്ലാതവൻ!-
അെക്കാടുംകാെറ്റാട്ടടങ്ങീ, മരിക്കാെത
പുക്കാെനാരു കടൽത്തീര ച നും
ാണന്നപായം ഭവിക്കാതണഞ്ഞതു
”മാണിക്യൈശലത്തി” ലാണാമഹാരഥൻ
’ച േകതു’ തി ശസ്തനായുെള്ളാരു
മന്നവനാണന്നതിന്നധിനായകൻ
ത ത്തമാത്മസുഹൃത്താം നേര െന-
െച്ച കെണ്ടല്ലാം പറ സദാഗരൻ
എന്തിനും സന്നദ്ധനായ് സ്വയമ പൻ
സേന്താഷപൂർവ്വം വരിച്ചാനതിഥിെയ.
അല്ലേലതാെണ്ടാന്നടങ്ങി, ശാന്തമാ-
യുല്ലസിച്ചാനവൻ രാജധാനിക്കകം.
െച നാേളവം കട േപായ്-െപെട്ട
മെറ്റാരുമാറ്റം ഭവിച്ചിതാകസ്മികം.
മാനസാേദവിതൻ ഭക്തരിേലകനാ-
ണാനരപാലനാവൃത്തം ധരിക്കയാൽ
ആതിത്ഥ്യെമല്ലാമുേപക്ഷി പിെന്നയു-
മാദിക്കിലങ്ങിങ്ങല വണിഗ്വരൻ.
മാറാ മാർെന്നാരു യാചകനായ് സ്വയ-
േമെറനാേളവം കഴിച്ചിെട്ടാരുദിനം,
െചന്നാനവെനാരുകർഷക മന്ദിരം
തന്നിൽ, കൃഷിപ്പണിെച ജീവി വാൻ!
സമ്മതംനൽകീ കൃഷീവലൻ-രാപകൽ
കർമ്മ സക്തനായ് വാണിതീ വർത്തകൻ
ഉദ്ധതയാകുമാ മാനസാേദവി തൻ
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ി ിമൈക്കകൽതുടർ ഹാ പിെന്നയും
ബുദ്ധി മാറ്റംഭവി -സദാഗര-
നിദ്ധ ദുേര്യാഗമണ െതരുെതെര-
െകായ്യാനയച്ചൽ, കിള വേന്താന്നിടും
െകാ വാേന്താ ം, കിളയ്ക്കാനയ കിൽ!
ഞാറുനട്ടിടും, വര െവട്ടാൻേപാകിൽ
ഞാറുനടാെനങ്കിൽ, െവ ം വര കൾ!
െന കുത്തീടി, ലരിെയാെക്കയും തീയി-
നുള്ളിലിട്ടീ, മി െവ േവവിച്ചിടും!
ാവി േതകുവാൻ കാളേയാേടാതിടും
ാവിെന്റ തണ്ടിൽ കലപ്പബന്ധിച്ചിടും!
എന്തി, െന്നാരു െവറും ാന്തെനേപ്പാലവ-
െനന്തസംബന്ധവും കാണി െമെപ്പാഴും!
ആകയാൽ തല്ലിേയാടിച്ചിതക്കർഷകൻ
ഹാ, കഷ്ട, മന്നെക്കാടും മന്ദഭാഗ്യെന!
പിെന്നയും െതണ്ടിയല നടന്നിതു
മുെന്നക്കണെക്കാരു ഭി െവേപ്പാലവൻ!!...

രണ്ടാം ഭാഗം
വിന്ധ്യ്യചലത്തില ജ്വലവാസന്ത-
സന്ധ്യാവിലാസങ്ങൾ നൃത്തമാടി.
െമാട്ടി െമാട്ടി നിൽ ം മരങ്ങെള-
െത്താ ഴിെഞ്ഞ ം മരുൽകിേശാരൻ
ആ മ കാനന രംഗം മുഴുവെനാ-
രാേമാദധാരയിൽ മഗ്നമാക്കി
ആടലേശഷവും േതടിടാതാദരാ-
ലാടി ണുങ്ങി ലതാവലികൾ
പാടിപ്പറ നടനു പത ികൾ
േകാടരപാളിയിൽ േച പൂകി.
സിംഹശാർ ലങ്ങൾ കന്ദരമന്ദിര-
സംഹതി വി പുറത്തിറങ്ങി.
അഞ്ചിതകാന്തി െപാഴി വിൺേമ്മടയിൽ
പഞ്ചമിച്ച നുദി െപാങ്ങി
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മിന്നിത്തിളങ്ങിസുരപഥവീഥിയിൽ
കണ്ണ ം കാഞ്ചന താരകങ്ങൾ.
വിൺമു മു ംഗ ശൃംഗരംഗങ്ങളിൽ
െവൺമുകിൽച്ചാർ കൾ വ തിങ്ങി
കമ്പിതപാദപ ച്ചില്ലകേളാേരാ -
മൻപാർ സമ്മതേമകുകയാൽ
സാനന്ദം താേഴ േപാരുവാൻ സാധിേച്ചാ-
േരണാങ്കരശ്മികളാകമാനം
അക്കാനനത്തിൻ തേമാമണ്ഡലത്തിെലാ-
ര തേലാകം തുറ കാട്ടി.
ആയിരമായിരം മായികച്ഛായക-
ളായത്തമാക്കിേയാരാ വനാന്തം
ഭാവനാതീതമാം ഭാസുരദീപ്തിയും
ഭാവഗാംഭീര്യവും േചർന്നതായി
അപ്പത്മവാപിയിൽ നീരാടിെക്കാണ്ടതാ
നിൽപൂ രണ്ടപ്സര കന്യകകൾ.
ജാതാനുേമാദ വികസിതചിത്തങ്ങൾ
ജാതരൂേപാജ്വല വിഗഹങ്ങൾ!
നീലക്കാർകൂന്തൽ വിതുർ െകാണ്ടങ്ങെന
ലാലസിച്ചീടുമവർ മുന്നിൽ
കാണായി മിന്നൽേപാൽ ത്യക്ഷയാവതാ-
മാനസാേദവി മേനാഹരാംഗി.
അപ്സരകന്യകാഹസ്താഗമക്ഷണ-
മബ്ജമുകുള യുഗളമായി!
”സ്വാഗത, മംബിേക, സാദരമിേങ്ങവ-
മാഗതയാകുവാെന ബന്ധം?
സന്താപെമ േത, സന്നദ്ധർ ഞങ്ങളി-
െന്ന െചയ്തീടാനു, േമാതിയാലും”
ആദരപൂർവ്വകമീ െമാഴിേക ടൻ
േമാേദന േദവി തഥിച്ചിേതവം:-
”മി ങ്ങേള, മിങ്ങളി കാെരെയ-
സ സമി തുണച്ചിേടണം.
ച സദാഗരെനെന്നാരു വർത്തകൻ
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സന്താപെമന്നിൽ വളർത്തിടു .
ഹാ, െമേന്മൽ യത്നി േനാക്കിയവെന ഞാൻ
മാമേകാപാസകനാക്കി മാറ്റാൻ
ശങ്കരാരാധകനാമവന്നിെല്ലാരു
ശങ്കയുെമെന്നത്തിരസ്ക്കരിക്കാൻ!
തപ്ത തികാര വാൻഛയാലീവിധം
പി പിടി നട ഞാനും.
എമ്മട്ടിെലങ്കിലും നിങ്ങളിെന്നാ േചർ-
െന്നെന്ന ണയ്ക്കണം േതാഴിമാേര!”
ആവിലഭാവത്തിലീവിധേമാതിയ
േദവിെയ സ്സാന്ത്വനം െചയ്തേശഷം
അപ്സരകന്യകേളാതിനാർ, ”ജീവനു-
മർപ്പണം െചയ്യാമിതി ഞങ്ങൾ.
കൽപി കംബിേക, െചേയ്യണ്ടെതെന്ത
സ ഹം, ഞങ്ങെളാരുങ്ങി നിൽപൂ!”
െതെല്ലാ ചിന്തിച്ചി ല്ലാസ വാ ാർ
െചാല്ലിനാൾ േദവിയുമി കാരം:-
”നിങ്ങളിെലാരാൾ െചന്ന സ്സദാഗരൻ
തന്നാത്മജനായ് ജനിച്ചിേടണം.
’സാഹ’ െന െണ്ടാരു വർത്തക, നത്യന്ത-
േസ്നഹിതനായവന രിയിൽ.
ആ വിത്തനാഥെന്റ പു ിയായ് തീരുവാൻ
േപാവണം നിങ്ങളിൽ മെറ്റാരുത്തി.
കാലമായീടുേമ്പാൾ കൂട്ടിയിണ വൻ
േചലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിരുവേരയും!
എന്നിട്ടതിങ്കൽനി ഗവിപ ക-
െളാന്നിെനാന്നായവേനകിടാം ഞാൻ
ഇണ്ടലിൻ കണ്ടകച്ചാർത്തിലജ്ജീവിതം
വി വിണ്ടങ്ങെന േചാര വാർ ം
അക്കാ യങ്ങെന േനാക്കി േനാക്കി സ്വയ-
മുൾ ളിരാർ ഞാനുല്ലസി ം
അമ്മട്ടിലാകുേമ്പാളെക്കാ ം കശ്മലൻ
െചേമ്മവെന്നൻ കാൽപിടി െകാ ം!
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നിശ്ചയമാണതു, നിങ്ങളിന്നാകയാൽ
സ സം േപാവിെനൻ േതാഴിമാേര!!”
മുന്നിൽൈക്ക കൂപ്പിസ്സമുല്ലസിച്ചീടുമാ-
ക്കന്യകാ യുഗ്മത്തിൻ മൗലികളിൽ
പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിച്ചനുഗഹിച്ചങ്ങവർ-
ൾ ീതിേചർത്തവൾ യാ യാക്കി!

േപായിക്കഴിഞ്ഞിരുപതു വർഷങ്ങൾ
മായാസമു ത്തിൻ ബുൽബുദങ്ങൾ
സന്താപേലശവുേമൽക്കാെത േമൽ േമൽ
ച സദാഗരനുല്ലസി !
ഇന്നവനുെണ്ടാരു നന്ദനനത്യന്ത
സുന്ദരൻ ലക്ഷ്മീ നാമേധയൻ.
വീരൻ, വിപുല താപവാ, നാഹവ-
ശൂരൻ, സകലകലാനിപുണൻ!
ഓമൽ തന്നയനനുേയാജ്യയാെമാരു
േകാമളാപാംഗിെയ േനാക്കി േനാക്കി
അന്നവ, െന േമ കാണാ, തവസാനം
വന്നിതു സാഹെന്റ മന്ദിരത്തിൽ!
അ ത, െമ താൻ കാണ്മതു മുന്നിെലാ-
രപ്സരകന്യകയല്ലയല്ലീ?
എന്തിതുർവ്വശീ, നീ തനിച്ചീവിധ-
െമന്തിനീ മന്നിേലയ്ക്കാഗമി ?
ഹന്ത, നിൻ നന്ദനാരാമെത്തൈക്കെവടി-
െഞ്ഞന്തി േപാന്നെതൻ േമനേക നീ?
കഷ്ടം തിേലാത്തേമ, വിണ്ണിലേശഷവു-
മിഷ്ടമിേല്ല നിന ല്ലസിക്കാൻ?
വാനവർ നായക നാടകശാലയിൽ
കാണികളില്ലാതായ് തീർേന്നാ രംേഭ?
നിങ്ങളിൽ, നിങ്ങളിലാരാണീ േമാഹിനി
നി ത േജ്യാതിർ നിേചാളേമനി?
വിശ്വസിച്ചീടുവാനായീലവനു തൻ
വിഹ്വലേന യുഗെത്തെയാ ം!
ആരാണാേമാഹിനി?-സാഹെന്റ നന്ദിനി
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പാരിലുേള്ളക സൗന്ദര്യറാണി!!
തമ്മിൽപറ പരിണയനിശ്ചയം
െചേമ്മ നടത്തിയ േസ്നഹിതന്മാർ!
കന്യാമണിയാം ’ബകുള’െയ േവൾ വാൻ
ധന്യനാം ലക്ഷ്മീ ൻ സമ്മതി .
എല്ലാെമാരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞവാറീവിധം
െചാല്ലിനാർത്തമ ജ്യൗതിഷികൾ:-
” ീലപരിണയേശഷ, മാ രാ ിയിൽ
കാളസർപ്പത്തിെന്റ ദംശനത്താൽ
മൃത വശഗനായ് തീർന്നിടും ലക്ഷ്മീ -
െന േമലാെരാെക്ക േനാക്കിയാലും”
ആകുലചിത്തനായ് തീർന്ന സദാഗരൻ
ഹാ കഷ്ടമീവൃത്തം േകട്ടമൂലം!
ഓമൽ ണയിനി കാണി ം നിർബ്ബന്ധ-
സീമെയപ്പാേടകവ െവയ്ക്കാൻ
ആകാെതാടുവിൽ പരിണയസമ്മത-
േമകിനാന മാനാത്തതാപം.
കാരിരുമ്പിെന്റ കനത്തതകിടുക-
േളാേരാ മീത മീെതയായി,
ഒന്നിച്ചടുക്കി വിളക്കി വിടവൽപം
വന്നിടാതാലയ െമാ തീർക്കാൻ
ശിൽപ വര രിലഗിമേനകെന-
ക്കൽപി നിർത്തി സദാഗരനും
ഒറ്റത്തലമുടിനാരു കടക്കാനും
പറ്റാത്ത ദുർഗ്ഗെമാന്നാരചിക്കിൽ
എമ്മട്ടതിനകെത്തത്തിടും സർപ്പങ്ങ-
െള ചിന്തിച്ചവനാശ്വസി .
എന്നല്ല േക്കാട്ടതൻ ചു ം വരിവരി
നിന്നിത രിയ വാളുമായി,
രാവുമ്പകലുമിടവിടാതങ്ങെന
കാവലായായിരം കിങ്കരന്മാർ.
ചു മുള്ളാരാമ വീഥിയിെലാ -
വിട്ടാരേനകം മയിലുകെള!

https://thalilakkam.in/



മാനേസശ്വരി - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 16

േപാെരങ്കിലാജന്മ സർപ്പശ ക്കളാം
കീരികേളയുമഴി വി .
കിങ്കരന്മാർ സദാ െവ ള്ളിച്ചാെറടു-
ത്തങ്കണത്തിങ്കൽ തളി നീേള!
സർപ്പവിഷെത്തത്തടു നിർത്തീടുവാൻ
െകൽപുെള്ളാരായിര മൗഷധങ്ങൾ.
ആയസ ദുർഗ്ഗമതിങ്കലാ വർത്തക-
നാമയംകൂടാെത സംഭരി .
ഇവകയത്നങ്ങൾകണ്ടി മാനസാ-
േദവി ചുണ്ടിൽ ചിരിെപാടി .

മൂന്നാം ഭാഗം
പലനാളായാശിെച്ചാടുവിലന്നാ-
പ്പരിണയരംഗവും വ േചർ .
കുതുകെമ്പാടിച്ച മന മായി-
തുമണവാളനണിെഞ്ഞാരുങ്ങി!
സഹചരന്മാരാം സുഹൃൽജ്ജനങ്ങൾ
സകലസൗഭാഗ്യവും േനർ േമേന്മൽ!
കൃതിയിെലാ െക്കാരുന്മദത്തിൻ
കടന കാശം വഴി ലാവി.
തനയെന്റ ൈവവാഹിേകാത്സവത്തിൽ
ജനകെന്റ ചിത്തം നിറെഞ്ഞാഴുകി
തനയെന്റ കല്യാണകൗതുകത്തിൽ
ജനനിതൻ മാനസം നൃത്തമാടി!
പുളകാ രങ്ങൾ തൻ പൂർണ്ണിമയിൽ
പുതുമണവാട്ടിയണിെഞ്ഞാരുങ്ങി.
സരസകൾ സല്ലാപേലാലുപകൾ
സഖികൾ, സൗഭാഗ്യങ്ങൾ േനർ േമേന്മൽ!
ഭുവനത്തിെലാ െക്കാരുത്സവത്തിൻ
സവിലാസേസ്മരം തളിർ മിന്നി
തനയതൻ ൈവവാഹിെക്കാത്സവത്തിൽ
ജനകെന്റ ചിത്തം നിറെഞ്ഞാഴുകി.
തനയതൻ കല്യാണകൗതുകത്തിൽ
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ജനനിതന്മാനസം നൃത്തമാടി.
സുരേലാകംവി പറന്നണയും
സുരഭിലസ്വപ്നങ്ങൾ മാറിമാറി
വരനും വധുവിനും ഭാവനയിൽ
വളർമഴവി കൾ േകാർത്തിണക്കി!
അവെയത്തഴുകിയ േചതനക-
ളനുപമനിർവൃതി സംഭരിെക്ക
അവരതാകല്യാണ മണ്ഡപത്തി-
ലപഹൃതചിത്തരായുല്ലസി !
കവിയുെട കൽപന ൈവഭവെത്ത-
ക്കവന േചാദന െമന്നേപാെല
കമനീയകാന്തികൾ േചർന്നിണങ്ങി-
ക്കരപടം േകാർത്തവരുല്ലസി !
ഒരുമാ മാ മാെണങ്കിെലന്ത-
പ്പരമമുഹൂർത്തത്തിൻ കാൽ വട്ടിൽ
കവിതയിൽ മുങ്ങി ളിർ െപാങ്ങി-
ക്കതിരി നിൽപെതന്താത്മഹർഷം!
മധുരസങ്കൽപങ്ങൾ പൂ നിൽ ം
മധുവിധുരാ ിയും വ േചർ .
മദേനാപമാംഗൻ മേനാജ്ഞശീലൻ
മലരണിെമത്തയിൽ വി മി
അരിക നാണം കുണുങ്ങിേയാമ-
ലവനതമൗലിയായുല്ലസി .
ഒരുെഞാടി ൾലിൽ സുഷുപ്തിമൂലം
തരുണനു കൾകളട േപായി
കുതുകമർേന്നാേരാ സല്ലപിക്കാൻ
മുതിരുേമ്പാേഴ, യ്ക്കാമിഴിയിണയിൽ
അവിചാരിതമായരെഞാടിെകാ-
െണ്ടവിടുേന്നാ സുഷുപ്തിപറന്നണ .
മുറിയിൽ, നടുവിൽ, നിലവിളക്കിൽ
നറുെനയ്യിൽ ക ന്നൈകത്തിരികൾ
കതിർപാകും മഞ്ചത്തിൽ, തന്നരികിൽ
കമിതാവുറങ്ങിക്കിട മുന്നിൽ!
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അകളങ്കേസ്നഹമാർന്നപ്പദങ്ങൾ
ബകുളയ്ര്ടു മടിയിെല്വ !
അവളതിലാനന്ദേലാലുപയാ-
യരുണാധരങ്ങളാലുമ്മെവ .
തലെയാ യർത്തേവ, തയ്യലാളിൻ
തനുവല്ലി പാേട വിറ േപായി!
ഒരു േഘാരസർപ്പം, ചുമരിറങ്ങി,
വരികയാണേയ്യാ ഫണം വിടുർത്തി
അവൾ പിടേഞ്ഞ , തൻ ാണനാഥ-
നരുളുവാനായ് െവച്ചിരുന്ന പാലിൽ
കുെറെയാരു െപാൽതാലത്തിങ്കൽ വീഴ്ത്തി
വിരെവാടസ്സർപ്പെത്തസ്സൽക്കരി .
നറുപാൽകുടി ഫണി വരൻ
മരുവുെന്നാരാനല്ല ലാ േനാക്കി,
ഒരുകുടു ണ്ടാക്കി തങളത്തിൽ
ത്വരിതമി വരി െകട്ടി.
ഇഴയുവാേനകാത്ത മാതിരിയി-
ലഴിയാെത കട്ടിലിൻ കാലിൽെകട്ടി!
ഒരുമാ േനരം കഴിഞ്ഞേനരം
പരവായി പിെന്നയും മെറ്റാരുത്തൻ
അതിേനയുമാവിധം ബന്ധനം െച-
യ്തളവിൽ മൂന്നാമനപരെനത്തി!
അവേനയും വിട്ടില്ലതയ്യേലവം-
മവെനയും ബന്ധിച്ചടക്കിനിർത്തി
അതുേനരം െപെട്ട നി വന്നി-
ട്ടവളുമാമഞ്ചത്തിൽ വീണൂറങ്ങി!
സകലതും ഭ ം- ശന്തം-അേയ്യാ !
സതി, നിെന്റ ജീവിതം ശൂന്യമായ്
അതിേഘാരനാെമാരു കാളസർപ്പം
തിവിധിയില്ലിനി-ശ്ശാന്തം പാപം!

നാലാം ഭാഗം
പിേറ്റ രാവിലാമന്ദിരത്തി,

https://thalilakkam.in/



മാനേസശ്വരി - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 19

െലാ േകൾക്കായ് നിലവിളികൾ!
അപ്പത്തനത്തിനകത്തേശഷം
സർപ്പം കട വാനില്ല മാർഗ്ഗം
അത്തയ്യലാളിൻ കേഠാരമാകും

േയാഗത്തിലായിരിക്കാം
അത്യന്തദാരുണമാം വിധത്തിൽ
മൃത വണഞ്ഞതാ േമാഹനാംഗൻ
ചു ം നിറഞ്ഞബ ക്കേളവം
കുറ്റെപ്പടുത്തി യാബാലികെയ.
േവഗെമണീറ്റവളായവെര
നാഗ യെത്ത വിളി കാട്ടി
അക്കാ കാൺെക നടുക്കമാർെന്നാ-
രുൾക്കമ്പിെലല്ലാർ ം േബാധ്യമായി.
സർപ്പദംശത്താൽ മരിച്ചവെര-
സ്സം രിക്കില്ല രിയിലാരും
ചങ്ങാടെമാന്നിൽ െവച്ചാഴിയിങ്ക-
െലങ്ങാെനാഴു കയാണു ചട്ടം.
വല്ലകാല ം വിദഗ്ദ്ധനാകും
വല്ല ഭിഷഗ്വരൻ ക മുട്ടാം
തന്മ ശക്തിയാലജ്ജഡത്തിൽ
പിെന്നയും ജീവൻ കിളിർ െപാങ്ങാം.
ഇമ്മട്ടിലുള്ള വിശ്വാസേമക-
മന്നജ്ജനതയിൽ കണ്ടിരു .
ആഴിപ്പരപ്പിെലാഴു വാനാ-
യാമൃത വിഗഹമാനയിെക്ക
തത്സമീപത്തായ് ബകുളയും െച-

കയായിട്ടിരിക്കയായി.
വി മാറില്ല താൻ വല്ലഭെന-
ത്തിട്ടമായിട്ടവൾ തീർ െചാല്ലി!
താതമാതാക്കളും ബ ക്കളും
ജാതതാപം േകണിര കിലും
ചങ്ങാടം ൈകവിട്ടിറ വാനാ-
മംഗളാപാംഗി മുതിർന്നതില്ല.
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ഏവമലയാഴിതന്നകേത്ത-
യ്ക്കാവധൂരത്നെമാലി േപായി!
തുംഗതരംഗങ്ങളാർ െപാങ്ങി-
ച്ചങ്ങാടമമ്മാനമാട്ടിയാട്ടി
മുേന്നാ മുേന്നാ േപാകേവ-ഹാ
കണ്ണീരിൽമുങ്ങി കര നിൽേപാർ!
ച സദാഗരൻ ാന്തെനേപ്പാൽ
ന്ദനം െചയ്കയായ് ദീനദീനം
സാഹെന്റ മാനസം െവ രുകി
ഗഹത്തിെലാ ക്കിരു മൂടി
ദിനേമാേരാേന്നവം കട േപായി
കനകാംഗിേമേന്മലവശയായി!
ിയതമ നിർജ്ജീവഗാ െമന്നാൽ
സ്വയമഴുകീെലാരു െച േപാലും
അതുേലശം ചീയ്യാതിരി വാനാ-
യലിവാർ മാനസാേദവി േനാക്കി.
അവളുെട നി ലാനുഗഹത്താ-
ലതു മുേന്നേപ്പാെല െതളി മിന്നി
മിഴിയടയ്ക്കാതശ്ശവശരീരം
തഴുകിെക്കാേണ്ടാമൽ കര വാഴും
പലേപാതും കാണാമവൾ മുന്നിൽ
പലവിധസ്വപ്നങ്ങൾ, ഭീതിദങ്ങൾ
അതിനിടയ്ക്കാകാശ േദവതക-
ളരികിൽ പറ വരുന്നതായും
അതുലേ ാത്സാഹനം െകാണ്ടവളി-
ലതിെരഴാതാേമാദം േചർപ്പതായും
പലപല െപാന്നിൻ കിനാവുകളും
പരിേചാടവൾ ലഭിച്ചിരു .
കമനനു ജീവൻ തിരി കിട്ടാൻ
കരളഴിഞ്ഞർത്ഥി ക േവണി!!
ഒരു വത്സരം കഴിഞ്ഞെന്നാരിക്കൽ
കരപറ്റിച്ചങ്ങാടം തങ്ങിനി .
അവിെടത്തരംഗിണിെയാന്നണഞ്ഞി-
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ട്ടലയാഴിേയാെടാ േചർന്നിരു .
പുഴവക്കിൽ വ ം നന െകാെണ്ടാ-
രഴേകലുമംഗന നിന്നിരു .
അവൾതൻ മുഖത്തിങ്കൽ നി ചു -
മനുപമരശ്മികൾ വാർന്നിരു .
അനവദ്യേതജസ്സിൽ മുങ്ങിനിൽ -
മവെളാരു േദവതയായിരു .
അവളുെട ചാര ബാലേനക-
നനുപമസുന്ദരൻ നിന്നിരു .
അവനാ നനച്ചിട്ട വ െമല്ലാ-
മടവിെലടു വലിെച്ചറി .
അതുക േകാപിച്ചത്തന്വിവന്നി-
ട്ടവെനപ്പിടി െഞരി െകാ .
െവയിേലറ്റ താമര വുേപാെല-
വിളറി മരവിെച്ചാരജ്ജഡെത്ത
പുഴവക്കിലിട്ടി തന്വിവീ ം
പഴയേപാൽ േജാലി തുടരുകയായ്.
അരുണൻ മറ , തൻ േജാലിെയല്ലാ-
മവസാനിച്ചേപ്പാളേക്കാമളാംഗി
പരിചിൽ കുറ ജലെമടുത്താ-
െചറുൈപതലിെന്റ മുഖ വീഴ്ത്തി!
ഉടനവൻ ചിരി െകാേണ്ട വീ ം.
ഇതുക േവഗം ബകുളെചന്ന-
തനുവിൻ പാദത്തിൽ വീണുേകണു
മൃതനായ നാഥനു ജീവേനകാ-
തതിദീനമർത്ഥി േപർ ം േപർ ം
അവളാത്തേമാദം ബകുളേയെക്കാ-
ണ്ടാമരേലാകേത്ത യാ യായി!
ഉന്നി േമാദം ബകുളയവെളാ
കിന്നരേലാകത്തിൽ െച േചർ .
ചിത്തസംതൃപ്തരായ് േദവകേളാമലിൻ
നി ല നർത്തനൈനപുണിയിൽ.
മൃത വശഗനാം നാഥെന്റ ജീവിതം
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ത ദ്ധരി െമന്നാശമൂലം
തുള്ളി ളുമ്പിയവളുെട മാനസം
െവള്ളാമ്പൽ െവണ്ണിലാേവറ്റേപാെല!
കാണായിെപെട്ടന്നക്കിന്നരസംഘത്തിൽ
കാലുഷ്യമാർെന്നഴും മാനസെയ
”സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ
സംശയിേക്കണ്ടിതിൽ േദവകേള!
പാരാെത ച സ്ദാഗരൻ മന്നിെല-
ന്നാരാധകനായിത്തീരുേവാളം
ഇമ്മർത്യജീവിതം ത ദ്ധരി വാൻ
സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ േദവകേള!”
ഈവിധം മാനസാേദവിതൻ വാ ക-
ളാവിർഭവിച്ചേപ്പാളാർത്തയായി
ഓതിബകുളയും ധീരസ്വരത്തിങ്ക-
േലതും കുലുങ്ങിടാതി കാരം:-
”ൈകേയറ്റിടു ഞാനക്കാര്യമംബിേക
െചയ്യരുെതാ മനർത്ഥെമന്നിൽ!
ച സദാഗരൻ താവകേസവകൻ
മന്ദിരത്തിങ്കൽഞാൻ െച േചർന്നാൽ!
എൻ ാണനാഥനു ജീവേനകീടുെക-
ന്നംബിേക, നിൻപാദം കൂ ഞാൻ!
താവക കാരുണ്യമില്ലാെതെയങ്ങിെന
ജീവികളാം ഞങ്ങൾ വാഴും മന്നിൽ?
”എങ്കില, െച്ചങ്ങാടത്തിങ്കൽ നീ െചന്നാലും
നിൻ കാന്തൻ നിെന്നയും കാത്തിരി !”
ആനന്ദേലാലയാ യാേമാഹനാംഗിയു-
മാനതമൗലിയായ് ൈകകൾ കൂപ്പി!!
ദമ്പതിമാരവർ വീ മണഞ്ഞേപ്പാൾ
സ ീതരായിച്ചമഞ്ഞിതാരും!
സുന്ദരിയാകും ബകുളതന്നർത്ഥന
ച സദാഗരൻ സ്വീകരി !
മാനസാേദവിതൻ േസവകനായവ-
നാനന്ദമുൾേച്ചർ ലാലസി !
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മാനവരത്നമവേനവം െചയ്കയാൽ
മാനസാേദവിയനുഗഹി !
െപായ്േപ്പായസമ്പത്തഖിലവും ൈകവ
കഷ്ടകാലങ്ങൾ പറന്നക .
ലക്ഷ്മീ നാത്മാധി നാഥേയാെടാന്നി
സ്വപ്നാനു ഭൂതികളാസ്വദി !
അക്കാ ക കണ്ടാനന്ദദീപ്തിെയാ-
ന്നഷ്ടാശകളിലും സം മി !
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