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വസേന്താത്സവം - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

രംഗം ഒന്ന്
(സ്ഥലം: കാളിന്ദീതീരത്തിൽ രാധയുെട െചറുെതങ്കിലും സ്വച്ഛമായ മൺകുടിൽ.
മുൻവശ ള്ള തിണ്ണയിൽ രാധയും സഖി മാലിനിയും സംസാരി െകാണ്ടിരി 

. സമയം: വസന്തകാലത്തിെല സുന്ദരമായ സന്ധ്യ)
രാധ:
എത്തിെയേന്നാ സഖീ വൃന്ദാവനത്തില-
ൈച്ച വും പൂക്കളുെമാെക്കയി ം?

മാലിനി:
െമാട്ടി മുല്ലകൾ, പൂ കട കൾ
മ മരങ്ങളും പൂവണി .
പുഷ്പങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങൾ പുഞ്ചിരിെക്കാ ന്ന
പുഷ്പങ്ങളാെണ േനാക്കിയാലും.
പച്ചയും മഞ്ഞയും േചാ മിടകലർ-
ന്നച്ഛിന്നകാന്തിതൻ കന്ദളികൾ
തമ്മിൽത്തഴുകിത്തഴുകിത്തളർ ല-
െഞ്ഞമ്മ ലാവുന്നതീ വനത്തിൽ!
നി ലപുഷ്പസമൃദ്ധി നീ േനാ െകാ-
െന്ന മേനാഹരമീ വസന്തം!

രാധ:
അന്നെത്തൈച്ച വുമന്നെത്ത ക്കളും
തെന്നയാണി മണഞ്ഞെതേന്നാ?
എ , നീ നല്ലേപാൽ േനാക്കിേയാ െചാല്ലിയ-
െതൻ േതാഴി നീെയേന്നാെട െചാല്ലി?

മാലിനി:
അ നീ കാളിന്ദീതീരെത്താരിക്കലാ-
െപ്പാന്നേശാകത്തിേന്മൽ േതാളുചാരി,
വാർമുടി മാടിവിടുർ െകാേണ്ടകയായ്
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കാർമുകിൽച്ചാർത്തിലാ മിന്നൽേപാെല,
ബാലഗാപാലകദർശനേലാലയായ്
ലാലസി െന്നാരാ േവളയിങ്കൽ
േവണുഗാന മേമകി; നിെന്ന സ്വയം
നാണിപ്പിച്ച മധുരമായി,
ആ മരെക്കാമ്പിലിരുന്ന പാടിേയാ-
േരാമൽ യിലിെനേയാർമ്മയുേണ്ടാ?
വൃന്ദാവനത്തിൽ ഞാേനെറനാൾകൂടിയി-
ട്ടിന്നാ യിലിെന്റ പാ േക .

രാധ:
ഇക്കളിവാക്കിനാൽ കെല്ലറിെഞ്ഞെന്ന നീ
ദു:ഖിപ്പിച്ചാൽ നിനെക്ക കി ം?
അന്നെത്ത യിൽ തെന്നയാെണത്തിയ-
തി െമെന്നങ്ങെന നീയറി ?

മാലിനി:
നീറുന്ന മാനസം മാറിയിട്ടിെല്ലാ ം
നീമാ ം, നീമാ ം മാറിേപ്പായി.
മന്ദഹസിപ്പതുണ്ടി ം വസന്തത്തിൽ
വൃന്ദാവനത്തിെല ഞ്ജകങ്ങൾ.
അന്നെത്തയാക്കളി തെന്നയാണമ്മ
വർണ്ണിപ്പതി മേക്കാകിലങ്ങൾ.
വല്ലകി മീട്ടിടു ണ്ടി ം കാളിന്ദി
സല്ലീലം കേല്ലാലമാലകളാൽ.
അന്തരേമശാതണഞ്ഞിടു ണ്ടി -
മന്നെത്തച്ച നും ച ികയും.
പണ്ടെത്തൈത്തമണിക്കാറ്റിനുകൂടിയും
കണ്ടിടുന്നിെല്ലാരു ഭാവേഭദം.
നീറു മന്മനം മാറ്റമിെല്ലാന്നിനും
നീമാ , നീമാ ം മാറിേപ്പായി.

രാധ:
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അന്നെത്ത നങ്ങ,ളന്നെത്തഗ്ഗാനങ്ങ-
ളന്നെത്ത െതന്നലിൻ ന്ദനങ്ങൾ
അന്നെത്തച്ച ികാചർച്ചിതരാ ിക-
ളന്നെത്ത മന്നിെന്റ മഞ്ജിമകൾ
എല്ലാം കഴി - നശി സമസ്തവു-
മില്ലവ വീ ം വരില്ല േതാഴീ.
പാടുന്നതുണ്ടാകാമി ം കുയിലുക-
ളാടുന്നതുണ്ടാകാം പൂവല്ലികൾ.
മന്ദസ്മിതംെപയ്തണഞ്ഞിടാം പൂക്കളും
ച നും സുന്ദരച ികയും.
എങ്കിലുമന്നെത്തയാവില്ലെതാ േമ
ശങ്കേവണ്ടിന്നില്ലെതാ േപാലും.

മാലിനി:
മായികേമാഹങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുത്ത നിൻ
മാലാണ്ടജീവിതമി കാരം
ത്യക്തവിവിക്തമായ് മാറിടുെമന്ന
ചിത്തത്തിലാേരാർത്തിരു കഷ്ടം!
ചിന്തി േനാ കീ മന്നിൽ നിൻ ജീവിത-
െമ പരാജയമാണു രാേധ?

രാധ:
എ ണ്ടതിങ്കൽ പരാജയം?-േതാഴി നീ-
െയ െചാ ന്നിെതൻ ജീവിതത്തിൽ
എല്ലാം വിജയവും സൗഭാഗ്യപൂർത്തിയും
ഫുല്ല കാശവും മാ മേല്ല?
ആരു േലാകത്തിെലന്നിലും മീെതെയാ-
രാനന്ദപൂർത്തിയനുഭവിേപ്പാർ?
മായികേമാഹങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുത്തില്ല
മാലിൽ ഞാനിേന്നാളമാ മില്ല.
എന്താണു കാരണം പിെന്ന നീയീവിധം
ചിന്തി വാനും പറയുവാനും?

https://thalilakkam.in/



വസേന്താത്സവം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 7

മാലിനി:
കാളിന്ദീതീരെത്തക്കാനനകുഞ്ജങ്ങൾ
കാണുേമ്പാളി െമൻ കൺ നിറയും.
വൃന്ദാവനത്തിൽ കുയിൽ വ പാടിയാ-
ലന്നിേമഷത്തിെല െപാ ം.
സ്വർഗ്ഗം രചി ചിരിച്ച നിൻ യൗവന-
സ്വപ്നങ്ങെളല്ലാമിെന്ന രാേധ?
പൂവിെന്റ ജീവനാ ടിക്കഴിെഞ്ഞാര-
ക്കാർവരിവണ്ടതിെന്ന േപായി?
നീരസെപ്പട്ടിേടെണ്ടേന്നാടേതാർത്തി
നീറുന്നതില്ലല്ലീ നിൻ ഹൃദയം?

രാധ:
ഇല്ലില്ല േതാഴീ, നീ െതറ്റിദ്ധരിപ്പതാ-
ണിെല്ലാരു േശാകവുെമന്മനസ്സിൽ!
നിത്യ തി നിറപറെവ മാ-
നി ലനിർവാണരംഗകങ്ങൾ
മാമക ാണനിെലാന്നായവയുെട
മായാത്ത മു വിരിച്ചിരി !
ഞാേനാമനിക്കയാേണകാന്തതയില-

ാേണാത്സവാ ദരശ്മികെള.
ഫുല്ലാഭ വർഷിച്ചവെയന്നിൽ നിേ ാള-
മല്ലിെലന്നാത്മാവടിയുകില്ല.

മാലിനി:
അന്നെത്തയാ െവറും േഗാപാലബാലക-
നി േലാേകശ്വരൻ, സാർവ്വഭൗമൻ;
ദ്വാരകയിങ്കൽ മണിമയഹർമ്മ്യത്തിൽ
ചാരുവാം രത്നസിംഹാസനത്തിൽ
തങ്കക്കിനാക്കൾ നിനക്ക നൽകിയ
നിൻകളിേത്താഴനി ല്ലസി .
അ നീ േഗാപിക, വർഷങ്ങേളെറയാ-
യി ം െവറുെമാരു േഗാപിക നീ.

https://thalilakkam.in/



വസേന്താത്സവം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 8

നിത്യവും ൈപക്കറന്നഷ്ടികഴിച്ചിടും
നിസ്സാരയാണു നീയ മി ം.
േപാെരങ്കിലി നിന്നച്ഛനുമില്ല നീ
പാരിങ്കേലകയായ് കഷ്ടമായി!
ഭാഗ്യവതികളാം രുഗ്മിണീേദവിയും
ഭാമയും കൃഷ്ണെന്റ ഭാമിനിമാർ.
േലാൈകകവന്ദ്യരാം രാജ്ഞിമാരിന്നവർ
നീ കഷ്ടമീവിധം ത്യക്തയായി.
വിസ്മയം, കൃഷ്ണെന്റ ജീവനായ് നിന്ന നീ
വി തയായ്ക്കഷ്ടമീവിധത്തിൽ.
വൃന്ദാവനം വി േപായെതാട്ടച തൻ
വന്നി േപാലുമില്ലി വീ ം.
മണ്ണിനാൽ നിർമ്മിച്ച വി ഹം െവ നീ
യി ം ഭജിപ്പിതേക്കശവെന!
േവദനാപൂർണ്ണമായുള്ള നിൻ ജീവിതം
ഹാ, ദയനീയമാേണാർക്കിൽ രാേധ!

രാധ:
മൃണ്മയവി ഹമായതിലുെണ്ടെന്റ
ചിന്മയൻ മാമകജീവനാഥൻ.
േമവുന്നതില്ലായിരിക്കാെമൻ ചാെരയ-
േദ്ദവെന്റ ഭൗതികഗാ പിണ്ഡം.
ഇന്നതിന്നർഹെരൻ േതാഴി നീ െചാന്നേപാൽ-
ത്തെന്നയദ്ധന്യകളായിരിക്കാം.
ആ വിശുദ്ധാർ മാം മാനസം േനടുവാ-
നാവുകിെല്ലന്നാലവർ േപാലും!
ഇല്ലതിൽ സ്ഥാനെമാരാൾ മീേയഴയാം
വല്ലവെപ്പെണ്ണാഴിഞ്ഞി ലകിൽ.
എല്ലാെമാതു മതിൻ വി തിയിൽ ഞാൻ
െവള്ളിനക്ഷ മായ് മിന്നിനിൽ .
നന്നായറിയാെമനി പിെന്ന ഞാൻ
ഖിന്നയായ്ത്തീരുന്നെതന്തിനായി?
പൂേപാൽ വിടർെന്നാരപ്പി മനസ്സിെല-
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ത ണയസുഗന്ധപൂരം,
സ്വപ്നങ്ങൾെകാ െപാതി മദ് യൗവനം
സ്വർഗ്ഗീയമാക്കിയ ദിവ്യഭാഗ്യം,
വിസ്മരിക്കാവേതാ, േതാഴി, യതിന്മീെത
വിത്തെമനിക്കിനിെയ േവണം?
ധന്യരിൽ ധന്യ ഞാൻ ൈകവന്നിട്ടിേല്ലാർക്കി-
ലന്യർേക്കാരാൾ മിഭാഗേധയം!
െതറ്റിദ്ധരിക്കായ്ക, േതാഴി, പരാജയം
പറ്റിയിട്ടിെല്ലെന്റ ജീവിതത്തിൽ.

മാലിനി:
ഇണ്ടലക വസന്തമേഹാത്സവം
െകാണ്ടാടുമാറായി േഗാപികമാർ
െപാന്മലർചൂടിയ വൃന്ദാവനികയിൽ
മന്മഥപൂജ കാലമായി.
എ േയാ വർഷമായ് നീയതിെന്നാന്നി -
െമത്താെത വീട്ടിൽത്തനിച്ചിരി ?
ൈകവി േപാെയാര ഷ്ണെനദ്ധ്യാനി
ൈകവളർ നീ താപഭാരം.
ഉൾ തുകം പൂണ്ടനംഗപൂജാദികൾ-
ക്കിെക്കാല്ലെമങ്കിലും േപാകണം നീ.

രാധ:
കാമാർച്ചനയും വസേന്താത്സവങ്ങളു-
േമാമൽത്തരുണിമാർ ള്ളതേല്ല?
വൃദ്ധയല്ലല്ലി ഞാൻ േതാഴി, െയനിക്കിനി
പുേഷ്പാത്സവാദിയിെല കാര്യം?

മാലിനി:
മംഗളദർശേന, െചാ ന്നെത നീ
മങ്ങിയിട്ടില്ല നിൻ യൗവന ീ
നിന്നിലും മീെതയായ് മെറ്റാരു സുന്ദരി
മന്നിെലാേരടവുമില്ലയി ം.

https://thalilakkam.in/



വസേന്താത്സവം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 10

കാമേദവാർച്ചനെയ്ക്ക കിൽ സ്തബ്ധനായ്
കാമേദവൻ നിെന്ന േനാക്കിനിൽ ം
ൈകവന്നിട്ടില്ല മറ്റാർ മേദ്ദവെന്റ
ൈകവല്യദമാം വര സാദം!

രാധ:
ചിന്തിതം യാെതാ ം സാധിക്കാനിെല്ലനി-
െക്കന്തിനിനിയാ വര സാദം?
മ ള്ളവർക്കാണു േലാക, െമനിെക്കെന്റ
െചറ്റ ടിലിതുമാ ം േപാരും.
ഞാനും നട ം വസേന്താത്സവം മമ

ാേണശപാദാബ്ജപൂജകളാൽ.
ആ മുറ്റത്ത നിൽ മിലഞ്ഞിതൻ
ശ്യാമളച്ഛായയിലാത്തേമാദം
ആരചിച്ചീടുെമാരായിരം പൂക്കളാ-
ലാരമ്യമാെമാരു മണ്ഡപം ഞാൻ.
േ മദീപ്തമാെമന്മനം േപാെലയ-

മലർമണ്ഡപം ലാലസി ം.
തന്മദ്ധ്യഭൂവിൽ ഞാെനന്മേനാനാഥെന്റ
മൃണ്മയവി ഹം വിന്യസി ം.
അഞ്ജലിെച ,െമൻ ചിന്തകൾേപാെലഴും
മ സൂനങ്ങൾ ഞാൻ തൃപ്പദത്തിൽ!
ച ികെപ േമ്പാൾ വീർപ്പി വീർപ്പി
മന്ദസമീരനലഞ്ഞിടുേമ്പാൾ,
െവള്ളിേമഘങ്ങളും, താരാഗണങ്ങളു-
മുള്ളംകുളിർ ചിരിച്ചിടുേമ്പാൾ,
ഏകാന്തരാ ിയിേലകാന്തശാന്തിയിൽ
േലാകം മുഴുവനലിഞ്ഞിടുേമ്പാൾ,
ദണ്ഡനമ തി െച കിട മാ-
മണ്ണിെലൻനാഥെന്റ മുന്നിലായ് ഞാൻ;
ഭക്തിവിവശയായസ്ത േബാധയാ-
യെപ്പാഴുേതവം ശയിച്ചിടുേമ്പാൾ,
ജന്മാന്തരങ്ങൾ മ റം െതാെട്ടഴും
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കർമ്മബന്ധത്തിെന്റ കാഹളംേപാൽ;
മൃണ്മയമാ വി ഹത്തിങ്കൽനിെന്നാരു
നൻമുരളീരവമുത്ഭവി ം.
വിദ തശക്തിയാെലന്നേപാലായതു
തട്ടിയുണർ െമൻ േചതനെയ.
ആേവഗപൂർവമുയർെന്നഴുേന ടൻ
േദവെന്റ വി ഹത്തിനുചു ം
എെന്നയുംകൂടി മറ ഞാനങ്ങെന
മന്ദസ്മിതംെച നൃത്തമാടും.
ആ വി ഹത്തിെന്റ ൈകകൾ െപാ ം! കൃഷ്ണ-
മീ വിശ്വേകാടികളാകമാനം
ഒന്നി േചർെന്നാരു ഗാനമാകും!- ഞങ്ങ-
െളാന്നി ൈകേകാർ നൃത്തമാടും.
കല്യാണകൃഷ്ണെനൻ നാഥനല്ലാെതനി-
ക്കില്ലർച്ചനയ്ക്കന്യപുഷ്പബാണൻ!

മാലിനി:
വ്യാേമാഹം, വ്യാേമാഹം, സർവ്വവും വ്യാേമാഹം
ധീമയക്കീടുമേ മദാഹം
എന്തിനിനിയുമി സ്വപ്നങ്ങൾ?- നിന്മനം
െനാന്തിടും - രാേധ, നീ പിന്മട !

രാധ:
മിത്ഥ്യകളാേണാർക്കിൽ സർവ്വയാഥാർത്ഥ്യവും
സ്വപ്നങ്ങൾ മാ േമ സത്യമു .
മ ഖസ്വപ്നങ്ങളുള്ളിടേത്താളെമാ-
രുത്സവം മെറ്റനിെക്ക േവണം?
വഞ്ചിതയാകിെല്ലാരിക്കലും രാധയ-
ച്ചഞ്ചലഭൗതിക േഭാഗങ്ങളാൽ.
കാളിന്ദീതീരത്തിൽ കാർമുകിൽവർണ്ണെന്റ
കാലടിപ്പാടുകൾ ചൂടി ടി.
നി ലനിർവൃതി േനടുവാൻ സാധിച്ച-
നിസ്സാരമാേമാേരാ മൺതരിയും
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എ സായൂജ്യമിയന്നതാേണാർക്കിൽപ്പി-
െന്നൻ േതാഴിെയൻ കഥെയ െചാല്ലാൻ?
ആ നന്ദനന്ദനാകാ മറ വാ-
നാനന്ദസാ െമൻ സാഹചര്യം.
കാളിന്ദിതീരത്തിലാ മരേച്ചാട്ടി, ലാ-
നീലശിലാതലമ നിത്യം!
ആരചിച്ചാരചിച്ചാ േദവനർപ്പിേച്ചാ-
രാരാഗദീപ്തമാം സ്വപ്നരംഗം
നിർണ്ണയേമകുവാനാവുകില്ലിന്നെത്ത-
സ്വർണ്ണസിംഹാസനത്തി േപാലും!
അേന്ന ലയിച്ചി െണ്ടൻ ജീവരക്തത്തി-
െലന്നാത്മനാഥെന്റ േവണുഗാനം-
ശുഷ്കിച്ച വല്ലികൾേപാലുമടിമുടി
െമാട്ടി േപാകുമദ്ദിവ്യഗാനം,
വിസ്മയമാമ്മട്ടഖിലത്തിനുമാത്മ-
വി തിേയകുമാ വശ്യഗാനം.
വാരുറ്റഗാനകലാകൽപവല്ലിയിൽ
വാടാെത മി മക്ക സൂനം!
മാമകാത്മാവിെന നർത്തനം െചയ്യി
മാദകമാമതിൻ സൗരഭത്താൽ
ധന്യ ഞാൻ, ധന്യ ഞാൻ എൻ പൂർവ്വപുണ്യത്താൽ
കണ്ണനു ഞാേനവം കണ്മണിയായ് ! ...
പുഷ്ട സന്നയായന്തി വെന്നത്തി, നീ-
പുഷ്പങ്ങൾ പൂജെയ്ക്കാരു േതാഴി!
ഞാനിതാ വ കഴി , യമുനയിൽ
സ്നാനം കഴിഞ്ഞിട്ടരെഞാടിയിൽ! ....
(സന്ധ്യാദീപ്തിയിലാറാടിെക്കാണ്ട്, രാധ കാളിന്ദിയിേല േപാകു ).

മാലിനി:
(രാധ േപായ വഴിേയ കണ്ണയ െകാണ്ട്, വ്യാകുലസ്വരത്തിൽ)
വിണ്ണിലും ദുർല്ലഭമാകുമിസ്സൗഭഗം
കണ്ണീരിൽ മു വാനാണു േയാഗം!
ആനായവംശത്തിെല യുവാക്കളു-
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ണ്ടാനന്ദമുൾെക്കാണ്ടതാസ്വദിക്കാൻ!
സമ്മതിക്കില്ലവെളെന്താെക്കെച്ചാന്നാലും
കർമ്മഗതിയാണിതാർ തടു ം?
എങ്കിലുമാ മുഖം കാണുേമ്പാൾ െപാ ന്നി-
െതൻ കരളേയ്യാ, ഞാെന െച ം?

രംഗം രണ്ട്
(രാധയുെട മൺകുടിലിെന്റ അന്തർഭാഗ. ഇടുങ്ങിയെതങ്കിലും ശുചിത്വവും
സ്വച്ഛതയുമുള്ള ഒരു പൂജാമുറി - ഭിത്തിേയാടടുപ്പിച്ച് മരംെകാ ണ്ടാക്കിയ ഒരു
പീഠത്തിേന്മൽ, പൂ നിൽ ന്ന ഒരു കദംബവൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ െവളു
െകാഴു തലയുയർത്തിനിൽ ന്ന ഒരു പശുവി െന്റ സമീപം വലംകാൽ അൽ 
പം വളച്ച് ഇടതുകാലിെന്റ മുന്വശത്തായിേചർ പിടി െകാ നിർവൃതിയിൽ
ലയി െകാെണ്ടന്നേപാെല നിലെകാ ന്ന ീകൃഷ്ണെന്റ നീലേകാമളമായ
മൃണ്മയവിഗഹം തിഷ്ടിച്ചിരി . മാറിൽ വിവിധ വർേണ്ണാജ്ജ്വലങ്ങളായ
വനമാലകളും, അരയിൽ ആകർഷകമായ പീതാംബരവും നല്ലേപാെല െത 
ളി കാണുമാറ്, ആ വിഗഹത്തിൽ ചായപ്പകി െകാ സമർത്ഥമാംവിധം

ത്യക്ഷെപ്പടുത്തിയി ണ്ട്. വിഗഹത്തിനു മുമ്പിൽ ഏഴു തിരികൾ മിന്നിത്തി 
ള ന്ന മൂ നിലവിള കൾ അൽപാൽപം അകലത്തായി സമുല്ലസി .
അവയുെട മുമ്പിലായി വിവിധ പുഷ്പങ്ങൾ നിറച്ചി ള്ള തളികകളും പൂജാപാ 

ങ്ങളും ഉത്തമഫലാദി നിേവദ്യങ്ങളും സ്വപ്നാത്മകവും ഭക്ത േത്തജകവുമായ
ഒരന്തരീക്ഷെത്ത, അകൃ ിമമായി സൃഷ്ടി െകാണ്ട് േനർ േനർത്ത ഒരു
സുഗന്ധധൂപം മുറിയിെല ം വ്യാപി . രാധ പുഷ്പാർച്ചന െച െകാണ്ട്
വിഗഹത്തിനുമുമ്പിൽ വലതുഭാഗത്ത് ഭക്തിപരവശയായി സ്ഥിതിെച .)
ജയ ജയ ജയ ജയ, ഗാപാലാ
ജയ ജയ ഗളധൃതവനമാലാ
ജയ ജയ കുണ്ഡാമണ്ഡിത കർണ്ണ
ജയ ജയ ജലധരവരവർണ്ണ
ജയ ജയ മാധവ മധുമഥനാ
ജയ ജയ പരിണത വിധുവദനാ
ജയ ജയ ഗാകുലശുഭസദനാ
ജയ ജയ ഗാപീജനമദനാ
ജയ ജയ ജയ ജയ, ഭുവേനശാ
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ജയ ജയ മാമകഹൃദേയശാ
ജയ ജയ േകശവ നരകാേര
ജയ ജയ േകവലകൃഷ്ണഹേര.
പാലയ പാലയ പാലയ മാം
പാവനമൂർേത്ത പാലയ മാം
ജനിമൃതിനാശന പാലയ മാം
ജനശതപൂജിത പാലയ മാം
ജയ ജയ ജയ ജയ ഭുവേനശാ
ജയ ജയ മാമക ഹൃദേയശാ! ....
ഇത്തളികയിലുല്ലസി മീ-
െക്കാ െചമ്പേനർ വുകൾ
അത്യനഘമാം മൽ ണയത്തിൻ
സ്നിഗ്ദ്ധേകാമളമു കൾ
തത്തിടു ണ്ടവയിെലൻ ചിത്ത-
ശൂദ്ധിേപാൽ േനർത്ത സൗരഭം.
ഞാനിതഞ്ജലിെചയ്തിടെട്ടയ-
േച്ചണണിേച്ചവടികളിൽ!
(ആ തളികയിെല പനിനീർപുഷ്പങ്ങൾ ഓേരാന്നാെയടുത്ത് ആ പാദങ്ങളിൽ
അർപ്പി . അനന്തരം മെറ്റാരു തളികെയടുത്തിട്ട് )
എന്നകക്കാമ്പിൽ തുളുമ്പിടും ഭക്തിതൻ
ചിഹ്നങ്ങളാണി ളിർമുല്ലെമാ കൾ.
ചിന്മയാ, നിെന്മയ് പുണർന്നിടട്ടായതിൻ
െവണ്മയും, ീയും, വിനീതസുഗന്ധവും!
സന്തതം താവകദ്ധ്യാനത്തിലത്യന്ത-
സ തമാെണെന്റ സംതൃപ്തജീവിതം.
അച്ഛമാമായതിൻ ഭക്ത്യ രങ്ങളി-
ന്നർച്ചിച്ചിടട്ടാശ്ശിരസ്സിലവെയ ഞാൻ!
(ഭക്തിപാരവശ്യേത്താെട വിഗഹത്തിെന്റ ശിരസ്സിൽ ഒരഭിേഷകെമേന്നാണം
ആ മുല്ലെമാ കൾ െചാരിയു . മെറ്റാരു തളികയിൽനി വിവിധ പുഷ്പങ്ങൾ
ഇണക്കിെക്കാരുത്തി ള്ള ആകർഷകമായ ഒരു പുഷ്പമാല്യം എടുത്തിട്ട് )
ഞാനാണി മാല േചർന്നി ണ്ടിന്നതിൽ
സൂനങ്ങേളെറപ്പലതരങ്ങൾ.
െചമ്പനീർ ക്കെളൻ േ മവും മുല്ലതൻ
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െവൺപൂക്കെളന്നിെലഭക്തിവാ ം
േദ്യാതിപ്പി െമ്പാഴിപ്പത്മെമന്നാശതൻ

ാതിനിദ്ധ്യം വഹി ല്ലസി .
േതേജാമയങ്ങെളൻ സ്വപ്നങ്ങൾേപാലിതിൽ
രാജി , േചണറ്റ രാജമല്ലി.
കേങ്കളി ക്കെളൻ ചിത്തം രചി മ-
സ്സങ്കൽപചി ങ്ങളാവഹി .
മന്ദാരപുഷ്പങ്ങെളൻ ത്യാഗബുദ്ധിതൻ
സേന്ദശവാഹകരാണിതിങ്കൽ!
അൽപം വിവർണ്ണമായ് മുഗ്ദ്ധ ശന്തമാ-
യുൽപ്പലെമാ ണ്ടിവയ്ക്കിടയിൽ ....
എന്താണെത പറയുകയില്ല ഞാ-
െന ം ഭഗവാനറിയാമേല്ലാ!
ഞാനണിയിക്കെട്ട ഞാനാകും മാലെയൻ

ാണാധിനാഥാ നിൻ മാർത്തടത്തിൽ!
അെപ്പാേഴാർ ം ഭവാൻ നൂനമപ്പണ്ടെത്ത
മുഗ്ദ്ധവൃന്ദാവനരംഗെമല്ലാം! ...
(ഒരു തളികയിൽ കർ രവും കത്തിച്ച് ആദ്യെത്ത തിഗാനം പാടിെക്കാ
വിഗഹെത്ത ആവഹി ദക്ഷിണംവ കയും അനന്തരം കർ രനാളങ്ങളുെട
മീെത മൂ ാവശ്യം ൈകത്തലങ്ങൾ കാണിച്ച് അവെയ മുഖേത്താടു േചർ  
പിടി കയും െചയ്തിട്ട് വിഗഹത്തിനുമുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം നമ രി .)
(അണിയറയിൽ ഒരു േനരിയ ഓട ഴൽ വിളി. അതിെന ടർന്ന്:)
മരിേപ്പാളമാ രംഗെമാ േപാലും
മറ വാൻ കഴിയുേമാ നമു രാേധ!
മറ വാൻ കഴിയില്ല മറന്നിട്ടില്ല
മറക്കില്ല മാധവനവയിെലാ ം!
(രാധ പിടെഞ്ഞഴുേന്നറ്റ് അവാച്യമായ ഒരു വികാരവിേക്ഷാഭേത്താെട ചു ം
േനാ . േതാഴി േവശിച്ച് സ്തബ്ധയായി നിലെകാ .)
എ േപാെയ േപായ് േതാഴീ- നാഥൻ
ഇങ്ങിതാ ഞാേനകയായി.
മ പീതാംബരധാരി- മുഗ്ധ
വൃന്ദാവനാന്തവിഹാരി.
ഗാപികാവ ാപഹാരി-സർവ്വ-
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ഗാപാലകൻ ൈകടഭാരി
സ്ത്യസ്വരൂപകൻ ശൗരി-നിത്യ-
സച്ചിന്മയൻ മധുൈവരി.
േവണുഗാപാലൻ മുകുന്ദൻ-മമ

ാേണശ്വരൻ സദാനന്ദൻ.
എ േപാെയ േപായ് േതാഴീ- നാഥൻ
ഇങ്ങിതാ ഞാേനകയായി.
(േതങ്ങിക്കരയു .)

മാലിനി:
അഴകിയന്ന െപാഴിപ്പെതന്താ-
ണയി രാേധ, ഹാ നിനെക്ക പറ്റി?
പറയുെകന്തിന്നിപ്പരി മങ്ങൾ
പഴുേത നീ പി പുലമ്പിയാേലാ!

രാധ:
അല്ലല്ല േതാഴി ഞാൻ േകടൂ-ഞാനാ-

ല്ലാ ഴല്വിളി േക .
ജീവനതു േക ണർ -പെക്ഷ,
േദഹം തളർ കിട .
ആ േവണുഗാനം വഴി -അതി-
ലീ വിശ്വെമാ ക്കലി .
വീർപ്പി ഗാളങ്ങൾ വ -അതിൽ
നീർേപ്പാളേപാൽത്തത്തിനി .
ജന്മാന്തരങ്ങൾ ഞാൻ ക -അതി-
െലന്മനം നിർവൃതിെക്കാ .
എന്നിെലൻ നാഥൻ കനി -േമാദാ-
െലന്നരികത്തിന്നണ .
എന്നാത്മരാഗാഭ ചി ം-ദിവ്യ-
വൃന്ദാവനരംഗെമാ ം
വിസ്മരിക്കിെല്ലന്നലി -നാഥൻ
സസ്മിതം വ പറ .
സ്വർഗ്ഗമെതേങ്ങാ േപായി-അേയ്യാ!
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സ്വപ്നസമാനമതായി!
എെങ്ങെന്റ നായകൻ േതാഴീ-കഷ്ട-
െമെന്നത്തനിച്ചി േപായി!

മാലിനി:
ഉന്മാദം! ഉന്മാദം! േ മാഗ്നി കത്തിടു-
മുന്മാദമാണിതിെന്ന െചാല്ലാൻ! ....

രംഗം മൂന്ന്
(ദ്വാരകയിൽ ീകൃഷ്ണെന്റ രാജധാനിയിൽ അന്ത:പുേരാപാന്തത്തിലുള്ള അഭിരാ 
മമായ ഒരാരാമമണ്ഡലം. വസന്തകാലം നിബിഢമായി നിൽ ന്ന വൃക്ഷങ്ങളും
വല്ലികളും അടിമുടി പൂവണിഞ്ഞി ണ്ട്. ച ികാചർച്ചിതമായ രാ ി. നിലാ 
വും നിഴലും ഇടകലർണ്ണ് വായുവിൽ ആേവശജനകമായ പരിമളം തുളുമ്പി,

ശാന്തസുന്ദരവും വികാേരാദ്ദീപകവുമായ ഒരന്തരീക്ഷം- അങ്ങകെല കാണുന്ന
വനാച്ഛാദിതമായ ൈശലപംക്തിക്കിടയിൽ ടി െവള്ളിേമഘങ്ങൾ അല ന 
ട ന്ന നീലനിർമ്മലമായ ആകാശം നക്ഷ ദീപ്തമായി നയനമേനാഹരമായി

ത്യക്ഷെപ്പടു .
ആരാമമദ്ധ്യത്തിലുള്ള ലീലാസരസ്സിൽ കളഹംസങ്ങൾ മദനപാരവശ്യേത്താെട

ീഡി െകാണ്ട് വിഹരി . അതിെന്റ തടത്തിൽ കുറുെമാഴിമുല്ലകൾ
പറർ പിടി പൂവുതിർ പാവാടവിരിച്ചി ള്ള ഒരു ശിലാതളിമം. ീകൃഷ്ണൻ
അതിേന്മൽ െകാടുംൈകകുത്തി ൈകത്തലത്താൽ ശിര ം താങ്ങിെക്കാണ്ട്
ഒരുവശംെവ ചരി കിട . സുേസ്മരവദനനാെണങ്കിലും എ െകാ 
ണ്ടാണാേവാ അേദ്ദഹം െതെല്ലാരു ചിന്താമഗ്നനായിട്ടാണു ത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്.
അരികിലായി, പച്ചത്തളിെരാത്ത മൃദുലേമാഹനമായ ഒരു പ ദാവണിയ 
ണിഞ്ഞ്, സർവ്വാഭരണവിഭൂഷിതഗാ ിയായി, പുഷ്പാലംകൃതേവണിയായി,
മഡലസയായ രുഗ്മിണി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകവിരലുകെള െമെല്ല െമെല്ല തി 
രുപ്പിടി െകാണ്ട് സ്വപ്നാത്മകമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിെലന്നതുേപാെല അങ്ങെന
ലീലാേലാലുപയായി സ്ഥിതിെച .)

ീകൃഷ്ണൻ:
കണ്മണി, ക മാമീ വസേന്താത്സവം
വർണ്ണി നീെയാരു പാ പാടൂ.
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പുഷ്പസമൃദ്ധിയിെതൻചു ം കാണുേമ്പാൾ
പുഷ്പി േപാകുന്നിെതന്മന ം.
ഒ നീ പാടൂ, ഞാൻ േകൾക്കെട്ട െതല്ലിട-
െയന്നിൽനി ം ഞാനകന്നിടെട്ട! ...

രുഗ്മിണി:
േവണുഗാപാലനന്യസംഗീതം
േവണെമേന്നാ സുഖി വാൻ?
മുക്തഗർഭമാം സാഗരത്തിേനാ
മു മാലയിൽ വി മം? ...

ീകൃഷ്ണൻ:
പാടി ഖിക്കലുമന്യർ മധുരമായ്
പാടുന്ന േക സുഖിക്കലും േവെറയാം!

രുഗ്മിണി:
ഇന്നാ െമാഴികളിൽ വ്യംഗ്യമായ്സിദ്ധിപ്പ-
തന്യരിെലാന്നാെണന്നല്ലി ഞാനും?
എന്തിനു പിെന്ന ഞാൻ പാടണം, പാടുവാൻ
സ്വന്തം ിയെപ്പേട്ടാർ േവെറയിേല്ല?

ീകൃഷ്ണൻ:
പാഴിൽ പരിഭവെമന്തി രുഗ്മിണീ
പാടുകിെന്നൻ ാണസർവ്വസ്വമല്ലി നീ?
ഭൂവിെലൻ ജീവനും ജീവനായ് നിൽ െമൻ
േദവി നിൻേ മം തിക മറിവൂ ഞാൻ!
നിന്മനസ്സാകുമാ െവൺതാമര വിൽ-
നി ത്ഭവി ം നിരഘപരിമളം,

ജ്ഞെയപ്പാേട ലഹരിപിടിപ്പിെച്ചാ-
രജ്ഞാതനിർവൃതി നിത്യേമകു േമ!
ആ യിക്കെട്ട െചന്നാത്മഹർഷെത്ത ഞാ-
നാത്തഹർഷം ിേയ, പാടിടുെകാ നീ!
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രുഗ്മിണി:
(മധുരസ്വരത്തിൽ പാടു .)
പല്ലവി
കളലളിതം കവനമയം
കളിമലർവനമിതു കമനീയം!

അനുപല്ലവി
അനുപമസുഷമകളണിയിട്ടിട്ടലർചൂടി
മനവും ഹാ, നയനവും കവരുന്നീ മലർവാടി!

ചരണങ്ങൾ
മദകളമ മരാളവിേനാദ-
വിഹാരതരംഗിതകുഞ്ജിനികൾ
മദഭരിതാസിതമധുകരനികര-
നിേഷവിതമടുമലർമഞ്ജരികൾ!
(കളലളിതം ...)
ചന്ദനശീതളസുലളിതച ിക-
ചിന്നിയ ശിശിരനിശീഥിനികൾ
ചഞ്ചലരജതവലാഹകലാപക-
വലയിതതാരവരൂഥിനികൾ!
(കളലളിതം ...)
മന്ദമദാകുലമലയവനാനില-
മർമ്മരതരളിതതരുനിരകൾ
മംഗളമയമധുമാസമേഹാത്സവ-
മരുളു ലകിനു നിർവൃതികൾ! ...
(കളലളിതം ...)
(ഗാനത്തിൽ മുഴുകിയിരി െന്നങ്കിലും ീകൃഷ്ണെന്റ ഹൃദയം മെറ്റവിെടേയാ
ചുറ്റിപ്പറ ന്നതുേപാെല കാണെപ്പടു .)
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ീകൃഷ്ണൻ:
മംഗളാപാംഗി, നിൻ ഗാനത്തിലൂടയർ-
െന്നേങ്ങാ പറ ന്നിെതൻ ഹൃദന്തം!

രുഗ്മിണി:
േ മാനുഭൂതികൾ കാ െവ ം
ഭാമതൻ പാർശ്വത്തിലായിരി ം!

ീകൃഷ്ണൻ:
എന്തിനാണീ മു വാ കൾ പിെന്നയും?
ചിന്തി േപാലുമില്ലക്കഥ ഞാൻ
കണ്ണ മിൈച്ച കാന്തി നീയങ്ങെന
വർണ്ണി വർണ്ണി പാടിയേപ്പാൾ,
നി ലെമങ്കിലും മർത്ത്യവിനിർമ്മിത-
കൃ ിമമാകുമിേത്താപ്പിൽനി ം
കു ം മലകളും, കാടും പുഴകളു-
െമാന്നിച്ചനാരതമുല്ലസി ം,
ആ വിദൂരസ്ഥ്മാെമൻ ജന്മഭൂവിേല-
ക്കാേവശപൂർവം പറ ചിത്തം!
ഈ വസന്തത്തിലിന്നാ വനഭൂമിതൻ
ലാവണ്യപൂർത്തിെയന്തായിരി ം!
എ െകാതി ഞാ, െന െകാതി ഞാ-
നദ്ദിക്കിൽ വീ ം പറ െചല്ലാൻ!

രുഗ്മിണി:
കാലിേമച്ചഷ്ടികഴി കൂ ം
കാടന്മാർ വാഴ്വതാണ േദശം
വിദ്യയില്ലാത്മസം ാരമില്ല
വിത്തവിഖ്യാതികെളാ മില്ല.
ഇ ം പരിഷ്കാരരശ്മിെയാ ം
െച േചരാത്തതാണ േദശം!
എ ണ്ടവിെട ഖാ ദമാ-
െയ ണ്ടവിെടസ്സമാസ്വദിക്കാൻ?
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ഇമ്പം വളർ മാറ മാ ം
സമ്പത്സമൃദ്ധമാണീ നഗരം!
അങ്ങേയാ േലാൈകകച വർത്തി
മംഗലസൗഭാഗ്യശൃംഗവർത്തി!
വിശ്വാഭിനന്ദനാലംബമൂർത്തി
വിസ്മയാർഹം ഭവൽപുണ്യപൂർത്തി!
രാജൽ താപസമൃദ്ധി വന്നീ
രാത്തഅഹർമ്മ്യത്തിൽ സി നിൽേക്ക,
ആ െവറും കാ ംപുറ െചെന്നൻ
ജീേവശ്വരനിനിെയ േവണം?

ീകൃഷ്ണൻ:
കാടനാ, െണങ്കിലീ ഞാനു, െമേന്നാമേന
കാലികൾ േമ നടന്നവൻ ഞാൻ!
പാരിങ്കൽൈപ്പക്കറന്നഷ്ടികഴി മ-
പ്പാവങ്ങെളാ വളർന്നവൻ ഞാൻ!
അമ്മട്ടിൽൈപ്പക്കറക്കാരിെയാരമ്മത-
ന്നമ്മിഞ്ഞപ്പാലാെണൻ ജീവരക്തം!
ഇന്നെലക്കിട്ടിയതാെണനിക്കിക്കാണും
സ്വർണ്ണസിംഹാസനധാടിെയല്ലാം!
വന്നവഴിക്കവ േപാകെട്ട േപാെണങ്കിൽ
െപാന്നിൻെപാലിമയിതാർ േവണം!
ഒേന്നാർത്താലിന്നെത്തെച്ചേങ്കാലിേനക്കാളു-
മന്നെത്തക്കാലിേക്കാലാണു േഭദം!
ഈ ലസത്സൗധത്തിലെല്ലനിക്ക േള്ളാ-
േരാല ടിലിലാെണെന്റ നാകം ...
കാടന്മാർ, കണ്മണി, കാലിേമച്ചീടുമ-
ക്കാടന്മാ, െരന്നാത്മേസാദരന്മാർ.
ഉണ്ടവർക്കാെവറും കാടന്മാർേക്കാമേന,
െച േപാൽ േചണുറ്റ ശുദ്ധചിത്തം
സംഗീതസംഫുല്ലമാകുെമാരാത്മാവു-
ണ്ടെങ്ങഴും തിര്യ കൾ േപാലും,
കഷ്ടമാണിേങ്ങാ സജീവങ്ങളിെങ്ങഴും
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സൃഷ്ടികൾകൂടിയും കൃ ിമങ്ങൾ.
നിർവ്വികാരങ്ങൾ, നിേശ്ചഷ്ടങ്ങൾ, മൂകങ്ങൾ
സർവ്വവും, സർവ്വവും പാഴ്ജ്ജഡങ്ങൾ.
എല്ലാം നിഴലുകൾ, െപാള്ളകൾ, േപാതുകൾ
ഇല്ലിവെയ്ക്കാന്നിനും ന്ദനങ്ങൾ.
ഉ ംഗരമ്യമണിമയഹർമ്മ്യങ്ങ-
ളുദ്യാനവീഥിക,ളുത്സവങ്ങൾ
ഉജ്ജ്വലവിദ ല്ലതാംഗികെളാെത്തഴു-

േത്തജകങ്ങളാം നർത്തനങ്ങൾ 
യ സംജാതസങ്കീർണ്ണസംഗീതങ്ങൾ
സന്തതം േമളി ം സേങ്കതങ്ങൾ
ചാമീകേരാജ്ജ്വലമാതപ ം തഴ
ചാമരം,ചാരുവാമാലവട്ടം
െകാ ംകുഴൽവിളി േകാലാഹലങ്ങളും
െപാ ം െവടികൾ,കുരവകളും
ആനക,ളശ്വങ്ങൾ,േതരുക,ളാളുക-
ളാഡംബരങ്ങളകമ്പടികൾ
എെന്തല്ലാമുെണ്ടനിെക്കന്താെണാന്നില്ലാത്ത-
െതന്തിൻമീെത മെറ്റ േവണം?
െപാള്ളകൾ,െപാള്ളകൾ,സർവ്വവും െപാള്ളകൾ
െപാ കയാെണനി , േദവി!
കാലെമാ തിയാെലാെക്കതകരുമീ
േലാലനീർേപ്പാളകെള േനരം

രംഗം നാല്
(അന്തഃപുരത്തിെന്റ മെറ്റാരുഭാഗം. സത്യഭാമയുെട മണിേമടയിെല ദീപ ഭാപരി 
പൂരിതമായ ഒരു മുറി. ഭാമ ഒരു പര്യങ്കത്തിൽ, പൂെമത്തയിൽ ചിന്താവിഷ്ടയായി
ൈകത്തലത്താൽ ശിര ം താങ്ങിെക്കാണ്ടിരി . േന ങ്ങൾ ജലാർ ങ്ങളാ 
ണ്. ര േതാഴിമാർ പരിചര്യാേലാലരായി, െവൺചാമരം വീശിെക്കാണ്ട് ഇരു
പാർശ്വങ്ങളിലും നിൽ . ീകൃഷ്ണൻ േവശി . േചടിമാർ തൽക്ഷണം
മുറിവിട്ടിറങ്ങിേപ്പാകു . ീകൃഷ്ണൻ സത്യഭാമയുെട സമീപം െചന്നിരുന്ന്
േ മപൂർവ്വം േതാളിൽ ൈകെവ െകാണ്ട് )
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ീകൃഷ്ണൻ:
ഉൽപ്പേലാജ്ജ്വലങ്ങളീ നീലക്ക നകളി-
ലിെപ്പാഴും േതാർന്നിട്ടില്ല ക നീെരേന്നാ ഭാേമ?
എന്തിനായനാരതം കുണ്ഠിതം വൃഥാ, നിേന്നാ-
െടന്തപരാധം െച ഹത ഞാൻ മേനാനാേഥ!
േകാപത്താലിരട്ടിച്ച േശാണിമ നൃത്തംെച ം
േകാമളാനനമിെതാ യർ കാണെട്ട ഞാൻ.

ഭാമ:
കരെളരിയും കഥയാരറിയും
കരയുന്നെതന്തിെനന്നാണു േചാദ്യം.
ഒരുെത ം െചയ് േവാരല്ലാരുമാരും
ഒരു േനരം േതാരില്ലിക്ക നീരും.
ചിരികൾ വിടരുന്ന ദിക്കിൽ മാ ം
സ്ഥിരവാസം ൈകെക്കാ മങ്ങെയ ഞാൻ
കരുതുന്നതില്ലേല്ലാ െത േപാലും
കരയലിൻ ചാെരത്തടു നിർത്താൻ
സരസത താവി സി നിൽ ം
സമയം പാഴാവുകിൽ കഷ്ടമേല്ല?
അനുഭൂതി മെറ്റേങ്ങാ കാ നിൽപു-
ണ്ടവിേട േവഗം തിരി െച .

ീകൃഷ്ണൻ:
അരുേതവം ഭാേമ പരിഭവം, നീെയ-
ന്നകളങ്കേസ്നഹമറിവീേല?
സതി നിെന്നക്കാളും സരസതയാളും
സഖിെയനിക്കാരീയുലകത്തിൽ?
െവറുേത മെറ്റാ ം കരുതേല്ല, നീെയൻ
പരമാനന്ദത്തി റവേല്ല?
വരികരികിലാ മിഴിതുട കി-
പ്പരിഭവമിനി മതിയാ !
(ഭാമേയാടു േചർന്നിരുന്ന് ക നീർ തുടച്ച് ആശ്വസിപ്പി .)
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ഒന്ന േനാ ക െവള്ളിേമഘങ്ങ-
െളാന്നി ൈകേകാർ ച െന്റ ചു മായ്
േമാടിയിേലാേരാ മദാലസനൃത്തങ്ങ-
ളാടു , നി ചിരി താരകൾ.

ഭാമ:
അതുേപാെലാരു രംഗെമാന്നാസ്വദിച്ചീടുവാൻ
െകാതിേതാ ണ്ടാകുമുള്ളിലിേപ്പാൾ!

ീകൃഷ്ണൻ:
അക്കാ കാണുെമ്പാഴിെപ്പാഴും കഷ്ടെമ-

ൾക്കാ നീറി വിക്കയാേണാമേന!
അ േതാദ്ദീപ്തമസ്വപ്നേലാകം െവടി-
െഞ്ഞ കാതം വഴി പിന്നി േപാ ഞാൻ!
ചന്ദനൈത്തമണിെത്തന്നൽ തേലാടുന്ന
ച ികചാർ മിൈച്ച രജനികൾ
നീലനിഴലുകൾ വൃന്ദാവനന്തന്നിൽ
നീേള നിവർത്തി വിരി ല്ലസിക്കേവ,
െവള്ളിച്ചിലങ്കകൾ ചാർത്തി യമുനയിൽ
െചല്ലത്തിരകൾ മദി പുളയ്ക്കേവ;
മത്തടിച്ചാർ മരാളമിഥുനങ്ങൾ
മത്സരിച്ചങ്ങതിൽ നീന്തിക്കളിക്കേവ;
നർത്തനേലാലരായ് ഞാനും സഖികളു-
െമാ കൂടീടുമാ രംഗേമാർ ഞാൻ!

െതന്നലിലൽപമിളകുമിലകളി-
െലാേന്നാടുലാവുമാ നീഹാരധാരയിൽ
പൂനിലാക്കാലു വീേണാേരാ മരത്തിലും
കാണാെമാരായിരം െവള്ളിയലു കൾ.
മുറ്റിത്തഴ ം നിഴലുകൾ പൂത്തേപാൽ
മുറ്റിപ്പറന്നിടും മിന്നാമിനു കൾ.
മാറാെത നിർത്തിടും െമയ്യിൽ പുളകങ്ങൾ

https://thalilakkam.in/



വസേന്താത്സവം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 25

മാദകമാെമാരു മാലതീസൗരഭം.
െപാക്കത്തിൽ വൃക്ഷപ്പടർപ്പിൻപഴുതിലൂ-
ടുൾ തുകംപൂ െവ കിൽച്ചാർ കൾ
തിക്കിത്തിരക്കിനിെന്നത്തിേനാ ം, ചില-
െതാക്കായ്കയാൽ മുഖം വീർപ്പിെച്ചാഴി േപാം!
അൽപം വലങ്കാൽ മടക്കിയിടങ്കാലി-
ലർപ്പി െതെല്ലൻ ശിര ചാഞ്ഞങ്ങെന
നി ഞാനൂതുേമാട ഴൽ, ചുറ്റിലും
നിന്നാടുമുജ്ജ്വലസ്വർണ്ണവർണ്ണാംഗികൾ
താളവും േമളവുെമാത്തിണങ്ങിെക്കാഴു-
പ്പാളുമാ രാസകേലാത്സവേവളയിൽ
ചു കൾ താേനയഴി തരുക്കെള-
വി ർന്നിറങ്ങി വേന്നാേരാ ലതികകൾ
ഓർക്കാെത െപെട്ട െമാട്ടി മുന്നിൽ നി-
ന്നാത്ത കൗതൂഹലമാ ം ശിര കൾ.
പിെന്നച്ചലിക്കില്ലിലക, ളനങ്ങാെത
നിന്നിടും െതന്ന, ലടങ്ങിടും വീചികൾ
നി യിൽനി ണർേന്ന െഞാടി ള്ളി-
ലു സം പീലി വിടുർത്തി സന്നരായ്
താളത്തിെനാപ്പി േചാടുവച്ചാടിടും
താഴ്മരെക്കാമ്പിൽ നിേന്നാേരാ മയിലുകൾ.
നിൽ ം കരെയ്ക്കത്തി െവള്ളക്കഴു കൾ
െപാക്കിപ്പിടിച്ചക്കളഹംസരാശികൾ.
എല്ലാം മറെന്നെന്റ േവണുഗാനത്തിെന്റ
കേല്ലാലിനിയിലലിഞ്ഞലിഞ്ഞങ്ങെന
ഞാെനാഴുകിേപ്പാെമാേരാർമ്മയുണ്ടാവുകി-
ല്ലാനന്ദമാ െമനിക്കെപ്പാേഴാമേന!
ആ രംഗ, മാ രംഗമി േമാർ െമ്പാഴും
േകാരിത്തരി േപാകു മന്മാനസം ....
എല്ലാം കഴി , െതറി േപാെയൻ െകാ -
പുല്ലാ ഴലി െചേങ്കാൽ പിടി ഞാൻ
കൃത്യബാഹുല്യം കലാസക്തിതൻ ക -
െപാ , യ മായ്ത്തീരു ഹന്ത ഞാൻ ...
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ൈച ം വരുേമ്പാൾ പറ കയാെണെന്റ
ചിത്തമാ വൃന്ദാവനത്തിേലക്കിെപ്പാഴും...

ഭാമ:
ഇടയെപ്പ ങ്ങളവേരക്കാണാഞ്ഞി-
ട്ടിടെനഞ്ഞേങ്ങയ്ക്കി ടയുേന്നാ?
വിവിധ കൗമാരചപലേകളികൾ
വിവശതയേങ്ങയ്ക്കരുളുേന്നാ?
പരിഭവിക്കേല്ല പറയുേമ്പാൾ, ലജ്ജാ-
കരമാേണാർക്കി ലക്കഥെയല്ലാം!
നിഖിലേലാൈകകപതിയാകും ഭവാൻ
നിലമറേന്നവം പറയേല്ല!

ീകൃഷ്ണൻ:
നിലകൾ, കഷ്ടം നിലകളെതാെക്കയും
നിഴലുകൾ തൻ കഥകളാേണാമേന!
ഇതുവേരെക്ക സിംഹാസനങ്ങൾതൻ
ഗതിവിഗതികൾ ക മൽക്ക കൾ
അതിനു തക്കതാം ൈകയൂെക്കാേടൽ കി-
ലചലമല്ല ഹിമാലയം കൂടിയും.
സമതയിലാണു സൗഖ്യവും ശാന്തിയും
സഹജഭാവമാണാേത്മാത്സവാ ദം.
ഉയരൽ താ താങ്ങിനെല്ലങ്കിെല-

യരലാണതിന്നർത്ഥെമ ഴിയിൽ?
വലിയവർ ഞാൻ ൈവരിയാെണെപ്പാഴു-
െമളിയവർ ള്ളതാെണെന്റ ജീവിതം.
മണിമേയാ ംഗഹർമ്മ്യശതവ്യത-
മഹിതമാണിന്നീ ദ്വാരകെയങ്കിലും
ഇടയർ വാഴുെന്നാേരാലേമ െള്ളാര-

ടിലുകൾ ചൂടിനിൽ ന്ന േഗാകുലം
അകെലനിെന്നെന്ന മാടിവിളിക്കയാ-
ണകമലി േപാമാർ സ്മിതങ്ങളാൽ.
സുഖമിതാെണ മൂളി വാൻ സദാ
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നഗരമീർഷ്യയിൽ ശാഠ്യം പിടിക്കേവ,
അമരസംതൃപ്തി നൽകിലും ഞാൻ, െവറു-
മഗതിെയെന്നാഴിയു നാട്ടിൻപുറം!
അവിടെമാെക്ക വിട്ടിേങ്ങാ േപാന്നെതാ-
ട്ടരമനതൻ തടവാളിയായി ഞാൻ
അരുെതനി മറക്കാെനാരിക്കലു-
മറിയുെകൻ ജീവനാണു വൃന്ദാവനം!

ഭാമ:
ഭംഗിവാേക്കാതും യേഥച്ഛമാെയന്നല്ലാ-
തേങ്ങ ഞങ്ങളിൽ േസ്നഹമില്ല.
ഞങ്ങേളാ?-െതറ്റിേപ്പായല്ലല്ലാ ഞാൻ മാ -
മേങ്ങെക്കേന്നാെടാ ം േസ്നഹമില്ല.
േദഹവും ജീവനുമേങ്ങയ്ക്കായർപ്പി
േസ്നഹത്തിൻ ദാസിയായ് ഞാനിരിേക്ക
എെന്ന തൃണ ായം തട്ടിമാറ്റി സി-
െച്ചേങ്ങാ കുതി തവാന്തരംഗം.
എന്നെല്ലാരായിരം ഭാഗ്യങ്ങെളാെത്താരു-
കന്യാമണിയായി ഞാൻ ജനി .
ഭാഗ്യാനുഭൂതികൾ തൻ മലർെമത്തയി-
ലത്തലറിയാെത ഞാൻ സുഖി .
ഓജ ം േതജ ം മൂർത്തിമത്താെമാരു
രാജാധിരാജെന ഞാൻ വരി .
പിെന്നേയാ?- ക നീർ, ക നീരല്ലാെത-
െയാെന്നനിെക്ക ണ്ടീെന്നെന്റയായി?
ആരറിഞ്ഞീടുവാൻ നിശ്ശബ്ദദു:ഖമി-
താേരാടു െചാല്ലി ഞാനാശ്വസി ം?

ീകൃഷ്ണൻ:
കഷ്ട, െമന്തിനിക്ക നീേരവം
വിെട്ടാഴിയുെകാന്നീ ദു:ഖഭാവം.
എെന്ന നീ വൃഥാ െതറ്റിദ്ധരി
പിെന്ന ഞാൻ നിേന്നാെടാ കഴി .
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ഉൽക്കടേ മസാ മാെണന്നാ-
ലുദ്ധതമാണു നിന്മനമി ം.
അഭ്യസൂയയാണാശങ്കകൾ -

ത്ഭവസ്ഥാനെമ നീേയാർ .
നിന്നഴലിേന്നകനിദാനം
നിന്നിലാളുന്ന സ്വാർത്ഥതമാ ം.
വിശ്വഗാളസഹ ങ്ങേളാളം
വി തം മമ രാഗാർ ചിത്തം.
െമാ സൂചിതൻ തുമ്പ നിർത്തി-
െക്ക വാനുള്ള നിന്നതിേമാഹം
പ നൂലിഴ േപാകു പേക്ഷ,
െപാ കയാണതാർക്കതിൽ കുറ്റം?
ഉദ്യമം വ്യർത്ഥമാെക നിൻ ഹൃത്തി-
ലുജ്ജ്വലി േമൽ േമൽ േകാപം.
ആയതിൻ പുകയാണു നിൻ േശാകം
നീയതാെകെക്കടു ക േവഗം.
േദഹചിന്ത െവറും െവറും േമാഹം
േസ്നഹലക്ഷ്യേമാ പാവനത്യാഗം.
ഒ േനാ െകൻ േനെര നീ ഭാേമ,
നിെന്നാെടാ ഞാൻ േചാദിച്ചിടെട്ട.
െകാന്നിടാെത മനസ്സാക്ഷിതെന്ന-
െച്ചാന്നിേടണെമേന്നാടു നീ സത്യം.
എെന്ന േവട്ടതിൽ സേന്താഷമി ം
നിന്നകക്കാമ്പിലൂറുന്നതിേല്ല?

ഭാമ:
അവിടുെന്നൻ ാേണശനായേതാർത്താ-
ലതിരറ്റതാെണെന്റ പൂർവപുണ്യം.

ീകൃഷ്ണൻ:
അ നീയുന്നതകൗതുകം പൂ-
െണ്ടെന്ന േവട്ടീടുവാെന ബന്ധം?
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ഭാമ:
അവിടെത്ത േവൾക്കാൻ െകാതിച്ചിടാത്ത
യുവതിേയതുണ്ടിജ്ജഗ യത്തിൽ?
സകലസൗഭാഗ്യസുഖസേമതൻ
സരസിജാേ ാപമൻ സാർവ്വഭൗമൻ
ഭുവനാന്തവി മൻ ധർമ്മശീലൻ
വിവിധവിജ്ഞാനവിഹാരേലാലൻ
സരസൻ, ദയാമയൻ, േസ്നഹസാ ൻ
സവിലാസൻ, ക കലാരസികൻ
അവികലപുണ്യമിയന്നിടാതാർ-
ക്കവിടെത്തപ്പത്നീപദം ലഭി ം?

ീകൃഷ്ണൻ:
വല്ലഭനാെയെന്ന േവട്ടതിലൽപവു-
മില്ല നിന നിരാശെയങ്കിൽ
എന്തി പിെന്നയിത്താപവുമീർഷ്യയും
ചിന്താഭാരവും പരിഭവവും?
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