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ഒന്നാം ഭാഗം
മഗ്ദല, മഗ്ദല, മാദകദാഹങ്ങൾ
മത്തടിച്ചാർ ന്ന മദ്യശാല-
മഗ്ദല മഗ്ദല, മായികേമാഹങ്ങൾ
മത്സരിച്ചാടുന്ന നൃത്തശാല-
മാനവ ജ്ഞെയ കിക്കിളികൂ ന്ന
മാേഹ ജാലെമാ ണ്ടവിെട,
മാനസം തന്നിലണ മദി ന്ന
മായാമരാളിെയാ ണ്ടവിെട,
വിശ്വഗണന മെറ്റാരുമട്ടിലും
വി പാകാെത്താര ന്യരംഗം!
അറ്റമില്ലാെതഴും േപരും െപരുമയു-
െമാറ്റത്തടിൽെക്കാടി ചൂടിേനടി.

മഗ്ദല, മഗ്ദല, േമരിെയെപ്പെറ്റാരാ-
മഗ്ദല, മന്നിെന്റ മു മാല!
വിശ്വശൃംഗാരം മുഴുവനുൾേച്ചർെന്നാരു
വി മവല്ലരി പൂ നിൽേക്ക
േതനും സുഗന്ധവുേമകുവാെനെപ്പാഴു-
മാനന്ദപൂർവ്വെമാരുങ്ങി നിൽേക്ക
അ തെമ ണ്ടിരുെണ്ടഴും വ്യാേമാഹ-
മദ്ദിക്കിെലാ േചർന്നാർത്തണഞ്ഞാൽ?
േമരിയി,ലെല്ലങ്കിൽ, മാന്മഥമാസ്മര-
േഭരിയിൽ മ പിടിച്ച േലാകം
മത്സരി സലര്യകൾെക്കത്തിയാ-
മഗ്ദലേമാഹിനിതൻ പദത്തിൽ!

കട്ടിെപ്പാൻ ചങ്ങല മ്പ തൂ ം െപാൻ-
കട്ടിലിൽ, പ കിടക്കയിേന്മൽ,
െച ം െചടികളും തുന്നിപ്പിടിപ്പി
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കണ്ടാൽെക്കാതി ം തലയണകൾ
േചലിൽത്തലയ്ക്കലും കാൽക്കലും പാർശ്വത്തിൽ
േപാലും യേഥാചിതം േചർന്നിണങ്ങി.
താരക ള്ളികൾ മി ന്ന േമലാപ്പിൻ
താെഴത്തിരകൾേപാൽ നാലുവക്കിൽ
നീലനീരാളെഞറികളിൽ നീെളെക്കാ-
ച്ചാലിലെപ്പാൻകുണുക്കാടിയാടി;
ചട്ടറ്റ കാഞ്ചനഗാളങ്ങൾേപാൽ രസ-
ക്കട്ടകൾ തൂങ്ങിത്തിളങ്ങിമിന്നി
ചു മുയെര മരിെലാേര വരി-
െയ്ക്കാപ്പം വിടവിട്ടണിയണിയായ്
ഫുല്ലസുഷമയാർ ല്ലസിച്ചീടുമ-
ച്ചില്ലണിച്ചി ാവലി കീഴിൽ
കണ്ണ ം കാന്തികലർെന്നഴും വാർനില-
ക്കണ്ണാടി നീെള നിര മിന്നി.
ചി ാങ്കിേതാജ്ജ്വലകംബളാലംകൃത-
സ്നിഗ്ദ്ധസ്ഫടികത്തറയിെലല്ലാം
മുത്തണിപ്പ വലത്തിര റ്റിലും
ത ം ശരറാന്തലിങ്കൽനി ം
സ്വർണ്ണാംശുമാലകളൂർ ർ തിർേന്നാേരാ-
വർണ്ണപ്പകി കൾ വാർ ലാവി;
ആ ദർപ്പണങ്ങളിെലാപ്പമെതാെക്കേയാ-
ത്തായിരം രംഗങ്ങളായി മാറി.
ബ രമാകുമാേക്കളിയറെയാരു
ഗന്ധർവ്വേലാകം തുറ കാട്ടി.

വി മദായിനിയാെയാരച്ചഞ്ചല-
വിേദ്യാതിനി വിേധയരായി
വി മം േതടുന്നിതാ മച്ചിലായിരം
വി തവിത്താധിനായകന്മാർ.
വിസ്മയ,മാണവൾ കൺമുനേക്കാണിനാൽ
വിശ്വം മുഴുവനും കീഴടക്കി
േസവി നിൽപായി സൗഭാഗ്യപൂർത്തികൾ
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ആവരവർണ്ണിനിതന്നരികിൽ.
െചറ്റ ടിലിൽപ്പിറ വളർെന്നാരു
കറ്റ ഴലാൾതൻ കാൽ വട്ടിൽ
നി പമിന്നിതാ കാവൽകിടക്കയാ-
െണ േയാ രത്നസിംഹാസനങ്ങൾ!
ചിന്തി േനാക്കിയാൽ മന്നിെലാരംഗന-
െയ്ക്ക ണ്ടിതിൽപ്പരം ഭാഗേധയം!

അന്തിയ നണിേമടയി,ലുല്ലസൽ-
െച്ചന്താരിതെളാളിവീശിനിൽേക്ക;
അ രംഗ നി ർ വീണിടിേനാ-
രപ്സരെസ്സന്നേപാേലകയായി;
നീെള രുളലച്ചാർ ലഞ്ഞീടുമാ-
നീലക്കാർകൂന്തലും മാടിമാടി;
സ്വർണ്ണവർണ്ണാംഗിയാെണങ്കിലും, പിെന്നയും
െപാന്നിൽ ളി മദാലസയായ്;
നിത്യവും കാണാമജ്ജാലകപാർശ്വത്തിൽ
നിൽപ്പതാ വിശ്വവിലാസിനിെയ.
’എ ലകിലിതിലീദൃ സൗന്ദര്യ?’-
െമ േചാദി െകാെണ്ടന്നേപാെല!
ഒന്നതുകാണുവാെനാത്താ,െലാരിക്കലും
പിെന്ന മറക്കില്ല സ്സ്വപ്നചി ം!

കാമദനൃത്തങ്ങളാടിയും, പാടിയും
കാലം കഴി മാക്കാമിനിെയ,
െമെല്ലത്തഴുകിത്തഴുകി ഖിപ്പി
നല്ലകാലത്തിൻ കരാംഗുലികൾ!

െത നാൾ ള്ളി,െലാരാത്മസുഷുപ്തിയിൽ
നിർല്ലീനയായിതപ്പല്ലവാംഗി.
കണ്ടിതവളതിൽ ഭൗതികസ്വപ്നങ്ങൾ
െചണ്ടി നിൽ ന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ.
േഭാഗമരന്ദം തുളുമ്പി സി മ-
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ബ്ഭാഗേധയത്തിൻ വിശാലതയിൽ.
മ പിടി ചിറകടിച്ചാെക്കാ -
ചി പതംഗി പറന്നല !

ഓേരാദിനവുമവൾെക്കാരജ്ഞാതമാ-
േമാട ഴല്വിളിയായിരു !
നിത്യ, മാസ്വാദന, മുത്സവ, മുന്മദം,
നി േലാല്ലാസം, മധുരമദ്യം;
നർത്തനം, ഗാനം!-ജഗത്തി,ലിതിൽപര-
മുേത്തജനത്തിെനാെന്ന േവണം?

താേന മതിമറ,േന്നന്തി ളു െന്നാ-
രാനന്ദകേല്ലാലമാലകളിൽ,
ദിക്കാലചിന്തയും ലക്ഷ്യവുമ, േറ്റവ-
മക്കളിേത്താണി തളർേന്നാഴുകി!

രണ്ടാം ഭാഗം
ജഗദീശൈചതന്യം മൂർത്തിമത്തായ്
ജറുസലേമന്തിയ ദിവ്യദീപം,
കപടാന്ധകാരത്തിലാകമാനം
കതിർവാരിവീശിനി ജ്ജ്വലിേക്ക;
നിരുപിച്ചിരിക്കാെതാര തമാം
നിരുപമൈചതന്യം പുൽകിേലാകം
ഒരുെഞാടിെകാണ്ടതിൻ ലൗകികത്വം
കുരുടനു കാ െകാടു േപാലും!
അവശബധിരനതിങ്കൽനി ം
വണ വണത കിട്ടിേപാലും!

തടവില്ലേപാലതിൻശക്തിമൂലം
കടലലച്ചാർത്തിൽ നട േപാകാൻ!
മൃതരതിൻ ർശനമാ യിങ്കൽ
പുതുജീവൻ സിദ്ധി യർന്നിടുേമ്പാൽ!
െതാടുകയാൽ േകവലം പച്ചെവള്ളം
തുടുമുന്തിരിച്ചാറായ് മാറിേപാലും!
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ഇതുവെരേക്കട്ടിട്ടില്ലിക്ഷിതിയി-
ലിതുേപാെലാര തവാർത്തെയ ം!-

”പലതും, പലരും, പറ േകൾ
പരമാർത്ഥെമന്താെണന്നാരുക ?”
’ശരിതെന്ന, പെക്ഷ, പരീശേര, ഞാ-
െനാരുവാക്കിടെയ്ക്കാ േചാദിേച്ചാെട്ട!’
മൃദുമർമ്മരത്തിലൂേടാതിേയവം
ബദൽേഹമിൽനിെന്ന ം ശീതവാതം:
പലരും പലതും പറവൂ-പേക്ഷ,
പതിരുകളാണവെയന്നിരിക്കിൽ,
മതതത്ത്വസംഹിതാസംഹതിയി-
െലതിരറ്റ പാണ്ഡിത്യമാർന്ന നിങ്ങൾ
പരിഭവഭാവത്തിലി മാ -
െമരിെപാരിെക്കാ വാെന ബന്ധം? ...

”ശകലവും ശങ്കേവണ്ടിക്കഥകൾ
സകലവും ശപ്തമാമാഭിചാരം!-
കുരിശിൽ തറ തുലച്ചിേട ം
കുടിലതമുറ്റിയ കൂടപ ം! ...”

ക്ഷിതിയിൽ, സ്വാർത്ഥേത, നിൻെവളിപാ-
ടതു,മതിൻ മീെതയു, മാചരി ം!’

വിരവിൽ ളിർകാറ്റിേതാതിയേപ്പാൾ
വിറെകാ നി േപായ് പച്ചിലകൾ!

ചതിതെന്ന-സർവ്വവും കൂടപ ം-
ചകിതന്മാർ, പേക്ഷ, പരീശർ മാ ം!
അയുതായുതാബ്ദങ്ങൾക്ക റം െതാ-
ട്ടണുേപാലും ചാഞ്ചല്യേമശിടാെത,
ബലിപീഠത്തിേന്മലധിഷ്ഠിതമായ്
പുളയും യഹൂദപുേരാഹിതത്വം,
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ഭരിതശക്ത്യാധിപത്യാഭിഗുപ്തം
രിത ഭാവ ലിംഗദീപ്തം;
പതികേയാ െപെട്ടന്നതിൻഫണത്തിൽ
പഥികഹതകഹസ്താശ്മപാതം!
കുരുതിക്കളത്തിൽ തലമുറയായ്-
ലധനം പൂ പൂ ല്ലസിേക്ക;

അതിെനഴും ശ്യാമളച്ഛായകളി-
ലതുലാത്മസംതൃപ്തരായ് സുഖിേക്ക;
അവിെടെന്നണീറ്റവർ േപാകണേമ്പാ-
ലഭിനവാദർശമരുപ്പരപ്പിൽ!
സിനഗാഗിൻ െവണ്മയിൽ േചെററിയാൻ
തുനികേയാ വി വ ഹസ്തം!-

അതുേപാെട്ട, േകവലം ാന്തനുമു-
ണ്ടതി, രതുംേപാ,െട്ടാരാൾ ാന്തനായാൽ,
െതാഴുൈകയുമായിട്ടവെന്റ പിൻേപ
െതാഴിെലാ മില്ലാത്ത മൂഢവർഗ്ഗം!
അവതാരമാെണ വാഴ്ത്തി-
യനുഗമിച്ചീടുന്നതാണു കഷ്ടം!
സഭകൂടിേയവം പഴികേളാതി
ഭിതരായ് േമവി പരീശവർഗ്ഗം!

”പരിശുദ്ധേസ്നഹത്താൽ പാപികെള-
പ്പരിചരിച്ചീടുവിൻ േസാദെരേര!
കരുതേല്ല െച വാൻ പാപകർമ്മം,
കരളിൽ കളങ്കം കലർന്നീെടാേല്ല!
തടിേപാൽത്തിമിരേമാ കാമിലേയാ
തവ മിഴിയിങ്കൽത്തഴ നിൽേക്ക,
കരെടാന്നവൻ കണ്ണിൽ കാൺകേവ നീ
കരുതുേന്നാ ചൂണ്ടിപ്പരിഹസിക്കാൻ!
സകലവും തിന്മതൻ സേങ്കതങ്ങൾ
സകലവും ഹാ! സർപ്പസന്തതികൾ;
സതതം സദുക്തികൾ െപയ്തിടുവാൻ
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ഹതർ നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന സാദ്ധ്യമാകും?
ഹൃദയസ ദ്ധിയിൽനി മാേണാ
വദനം, വദിപ്പതറി െകാൾവിൻ!
നിജചിത്തസമ്പത്തിൽനി ധന്യൻ
നിരുപമരത്നങ്ങളാനയി ;
നിജചിത്തനിേക്ഷപത്തിങ്കൽനി ം
നിയതം, ഹാ, നീചേനാ, കക്കകളും!
പറയു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു, നിങ്ങൾ
പറയുന്ന വാെക്കാ ം പാഴിലാകാ.
അവെയല്ലാമീശൻ കുറി െവ ം
അവസാനം നിങ്ങെള വിസ്തരി ം.
വിടുകയില്ലി ച്ചരി േമാേരാ
വിടുവാക്കിനും ന്യായേമാതിടാെത.
പിഴവരില്ലേദ്ദഹം നാൾവഴിയി-
െലഴുതിയിട്ടമട്ടിൽക്കണ തീർ ം.
െമാഴിയാണു കാര്യമക്കൽപനയിൽ
പിഴപറ്റിേയാർ പിഴവിധി ം!
ഭുവി ഞാൻ െപാഴി ം വചസ്സിെതല്ലാം
െചവിയുേള്ളാരാരവർ േകട്ടിടേട്ട!
ഇയലുേവാരാ,രവർേക്കകുേമറ്റ
മിയലാേത്താർ ള്ളതും െകാ േപാകും.
അവേനവൻ ജീവിതം കാ നിൽേപാ-
നവനതു നിശ്ചയം നഷ്ടമാകും.
ഇവനായിട്ടാരതു സന്ത്യജിേപ്പാ-
നവനതു പിെന്നയും ക കി ം.
ഭുവനം മുഴുവൻ ലഭിക്കിെല -
ണ്ടവനു തന്നാത്മാവു നഷ്ടമാകിൽ?
പറയുകാത്മാവിനുതുല്യമായി
പകരേമകാെനാരാൾെക്കന്തിരി ?
അവനിയിേലറ്റം വിനീതനാരാ-
ണവനേ നാകത്തിൽ സാർവ്വഭൗമൻ.
ഒരുകുഞ്ഞിെനൻേപരിലാരഭയ-
മരുളു;മവെനെന്ന സ്വീകരി .
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അവഗതെമന്തതിൻ പാലനത്തി-
ന്നവതരിെച്ചത്തീ മനുഷ്യപു ൻ!
ഭുവനത്തിൽ േനടുന്നെത നിങ്ങ-
ളവെയല്ലാം സ്വർഗ്ഗ ം േനടും നിങ്ങൾ
അവനിയിൽ നഷ്ടെപ്പടുന്നെതന്താ-
ണവെയല്ലാം സ്വർഗ്ഗ ം നഷ്ടമാകും!
ഇരുവേരാ മൂവേരാ മന്നിതിലി-
െങ്ങാരുമി േചരുവെതെന്റ േപരിൽ,
അവിടത്തിൽ ഞാെനന്നിൽ വിശ്വസിേപ്പാ-
രവർതൻ നടുവിലുണ്ടായിരി ം!
അവിതർക്കമീവിധം നല്ലവെന-
ന്നിവെന വിളിപ്പെതന്തി നിങ്ങൾ?
പരമാർത്ഥം ചിന്തിച്ചാലീശനല്ലാ-
െതാരുവനില്ലൽപവും നല്ലവനായ്!
കളവായിസ്സാക്ഷി പറഞ്ഞിെടാേല്ല
െകാലപാതകം നിങ്ങൾ െചയ്യരുേത.
വ്യതിയാനം ധർമ്മത്തിേനകിെടാേല്ല
വ്യഭിചാരം െചയ്യാെനാരുങ്ങരുേത
കനിവാർന്നർച്ചി വിൻ കൂ ൈകകൾ
ജനകജനി ിമാർതൻ കഴലിൽ.
അതുെതാ ം േചാരണം, േസ്നഹപൂർവ-
മയൽവാസിക്കാ യേമകിേടണം!
ഇടതുെചവിട്ടെത്താരാളടിക്കി-
ലുടനാ വലേത്തതുേമകിേയക്കിൻ.
ധനികെനാരിക്കലും സാദ്ധ്യമാകി-
ല്ലണയുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തി,േലാർ െകാൾവിൻ!
അവർ ദരി ന്മാരനുഗഹീത-
രവരുേടതാണീശ്വരെന്റ രാജ്യം.
ധിതന്മാർ ധന്യന്മാർ, ദിവ്യേഭാജ്യം

വിധിേപാലവർ കരസ്ഥമാകും.
കരയുേവാേരാർക്കിലനുഗൃഹീതർ
കരളിലവർേക്കകും ശാന്തി ൈദവം!”
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ഹൃദയങ്ങൾ േതാറുമിദ്ദിവ്യസൂക്തം
മൃദുതരംഗങ്ങളണിെഞ്ഞാഴുകി.
അരിയ താേബാർമലത്താഴ്വരയി-
ലരുവികൾേപാലുമേത പാടി.
അതു േകൾെക്ക മൈത്തെച്ചടിക-
ളടിമുടി പൂവി നി േപായി! ...

”കനകനക്ഷ ത്തിരി െകാളുത്തി
ക്കണികാണാനീശനെങ്ങത്തിേനാക്കി,
അവിെടയാക്കാലിെത്താഴുത്തിലല്ലി-
ലവതാരമാർെന്നാരാ ലാകഭാഗ്യം,
നിരുപമനിസ്വാർത്ഥേസ്നഹസാര-
മുറെവടുെത്തത്തിയ പുണ്യപുഞ്ജം
എതിേരവരികി,േലതു ലകി-
നതിേനാെടതിർക്കാെനാരാത്മഗർവ്വം?
വിഫലം പരീശേര, നിങ്ങൾെച ം
വിവിധവിഷാവലിേപ്താദ്യമങ്ങൾ!
വരുെമ നിങ്ങൾ തടയുകിലും
നിരഘമാ സ്വർഗ്ഗപിതാവിൻ രാജ്യം!”

ചില െവള്ള ാവുകേളവേമാതി-
ച്ചിറകടിെച്ചേങ്ങാ പറ േപായി!

പറയു ശീേമാൻ; ”ഞാെനാ പേക്ഷ
പറയാം, സഖാക്കേള നമ്മേളക്കാൾ
അവതാരമാകിലുമെല്ലന്നാലു-
മവനുെണ്ടാരാത്മീയസിദ്ധിെയേന്താ!”
അപരപുേരാഹിതൻ െചാൽവൂ: ”ശീേമാ-
നവേനാടുെണ്ടേന്താ മമതെയല്ലാം.
പറയു േകട്ടിേല്ല തുച്ഛനാ ം
െവറുെമാരാശാരി സിദ്ധിേപാലും!”
”ശരിതെന്ന,” ശീേമാൻ മൃദുസ്മിത -
ണ്ടരുളി, ”പേക്ഷ നാമിേതാർത്തിേടണം:
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കുളിെരാളിതാവിച്ചിരി നിൽ ം
കുസുമത്തിെനാെക്ക ഗന്ധമില്ല.
കഴുകനുയെരച്ചിറകടി
കഴിയും പറക്കാൻ സുരപഥത്തിൽ;
അതിെനന്നാലാ യിലിെനേപ്പാൽ
മതിമറ,േന്നാക്കില്ല, പാ പാടാൻ!
സിതേമഘമാലയ്ക്കിടയിലങ്ങി-
ങ്ങതു വിഹരിക്കിലുമാ മിഴികൾ,
പതിവെതേപ്പാഴുമടിയിലുള്ള
മൃതശരീരങ്ങളിലായിരി ം!
പനിമലർെച്ചമ്പകം നിൽപേതേതാ
പടുകുണ്ടിെലങ്ങാനുമായിരി ം!
അതുെമാണ്ടതിെന്റ പരിമളത്തി-
ന്നണുവും പതിത്വം ഭവിപ്പതാേണാ?
കുലേമന്മയല്ല പദവിയല്ലീ-
യുലകിൽ മഹത്വത്തിൻ മാനദണ്ഡം.
ഒരുേപാൽ മന , വച , കർമ്മം
കറയറ്റതാരവൻ വിശ്വവന്ദ്യൻ!
പരമാത്മൈചതന്യസിദ്ധിയിങ്കൽ
െവറുെമാരാശാരി ം സിദ്ധനാകാം! ....
”ശരിതെന്ന, ശീേമാേന താനും േപാകൂ
പുറേകയസിദ്ധെന്റ ശിഷ്യനായി
ഒരു കാര്യമുണ്ടഭ്യസിക്കണം താൻ
ശരിയായതി മീൻപിടിക്കാൻ!
തലയിെലാരാണിെക്കാരൽപെമേന്താ
തകരാറുപറ്റി തനി മിേപ്പാൾ!”

സരസമായിപ്പരിഹാസം േകൾെക്ക-
സ്സകലരും െപാട്ടിച്ചിരി േപായി.
പലവഴിക്കായവർ േവർപിരി
പരിതപ്തനായ് ശീേമാൻ പിന്തിരി !

പതികയായ് മഗ്ദലേമാഹിനിതൻ
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തിയാ ണയാർ മാനസത്തിൽ.

അകെല മരതക കളി-
ലരുണാഭയല്ലിലലി മാ
കിളരു താരകൾ വ്യക്തമല്ലാ-
തിളകുെന്നാരാദർശ ചിന്തകൾ േപാൽ.

”ശരി, ഞാനവേരാടു മാപ്പിര ം
പരിഭവിപ്പിക്കില്ല ഞാനവെര ...”
”പരിഭവിക്കെട്ട-നീ വിശ്വസി ...”
പതറായ്ക!-താരകൾക്കാഭകൂടി.

അകെലക്കടൽ റേത്താമലാളിൻ
മികവുറ്റ പൂമ്മണിേമട കാൺമൂ
അഴകാർന്നതിെനയും െവൺകരത്താൽ
തഴുകിനിൽ േവാ താരേമ നീ!
(’വ്യതിയാനം ധർമ്മഥിേനകിെടാേല്ല!’)
”ക്ഷിതിയിതിൽ നിൻ ധർമ്മം നീെയ െച ?”
ഇരുള്മൂടുംേതാറും െതളികയാണാ-
രപഥദീപങ്ങൾ േമൽ േമേല!

(വ്യഭിചാരം െചയ്യാെനാരുങ്ങരുേത)!
”രഭസം നീയിേപ്പാവെതന്തിനായി?”

വിലസു മഗ്ദലേമാഹിനിതൻ
സുലളിത ീമയരത്നസൗധം!
കരിയിലമാ മതിൽക്കടന്നാൽ
കനെലാളിയാളുമാദർശെമല്ലാം.
അതുലനിർവാണദമായിരി -
ണ്ടതിനക ജ്ജ്വലസ്വർഗ്ഗേമകം.
അതിെന ത്യജിക്കേയാ-താരകേള
മതിമതി, നിങ്ങൾതൻ മന്ദഹാസം!
”മതിയിതാ വീർ മു ന്നിതേയ്യാ,
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മതിയിപ്പരീക്ഷണം ത രാേന!”

മുകിലിൻ ഹൃദയം നിലാവിൽമുക്കി
മുകളിൽ ശശിേമഖലെയത്തിേനാക്കി,

”സകലതും േനാക്കി മനസ്സിലാക്കാം
സമയമാവെട്ട”-കഥി ശീേമാൻ.

ണയാർ രംഗങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി
മണിേമട മുന്നിൽച്ചിരി നിൽ .
മതിയീ വിഷാദാത്മകാത്മഭാവം
മതിേമാഹിനിയവൾെക്ക േതാ ം? ...

മൂന്നാം ഭാഗം
എ കഷ്ടമാണി രുഷന്മാ-
െര പാഴ്മരപ്പാവകൾ!
തുള്ളിടു ഞാൻ െകാ ം താളത്തി-
നുള്ളഴിഞ്ഞവെരാ േപാൽ!
അക്കയാഫ ം, ഹാനു, നന്നാസു-
െമാെക്കയുൽകൃഷ്ടരാണുേപാൽ!
വിശ്വവന്ദ്യരായുല്ലസിപ്പവർ
വിത്തനായകന്മാരവർ.
എങ്കിെലന്തവെരാെക്കയും െവറും
കിങ്കരന്മാരാെണ ന്നിൽ.
അ തബുദ്ധിൈവഭവം വാ -
മപ്പീലാേത്താസുകൂടിയും
ബദ്ധകൗതുകം വാ കയാെണൻ
ബുദ്ധിശക്തിതൻ വിസ്മയം!
േമദിനിയിെലാരാെളയിേന്നാള-
മാദരിക്കാെത്താെരന്നിലും
കുത്തിെവയ്ക്കയാണാദരം, നിജ
വ്യക്തിശക്തിയാല മാൻ.
എങ്കിലും ലയിപ്പീല േലശമി-
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െന്നൻകരളിന്നയാളിലും!

ഇക്കനകാഭിേഷകമിെല്ലങ്കി-
ലിക്കിഴടന്മാർെക്കാെക്കയും
പെട്ടതിരാമിൈക്കവിരെലാ
െതാട്ടിടാൻേപാലുെമാ േമാ?
ഭവ്യദകലാസ്വദനത്തിനും
യൗവനസൗന്ദര്യത്തിനും
നാണയാർപ്പണഹീനമാകിലും
ഞാനധീനയാെണെപ്പാഴും!

സുന്ദരൻ, ഹാ, സുസം താശയൻ
നിന്ദതീണ്ടാത്ത നിർമ്മലൻ
ശീേമാേനകനല്ലാെത നിൽക്കിെല്ലൻ
േ മസാ ാജ്യ നാഥനായ്!
എങ്കിലു,െമന്തേ മവും?-െവറും
സങ്കൽപ്പം, മിഥ്യ, കൽപ്പിതം.
ര േപർക്കായ് പകുത്തതാണിന്നാ-
ണ്ടിലും ത ം സുസ്മിതം.
ആകെട്ടെയങ്കിലുമക്കരാേ ഷ-
േമകു െണ്ടനി ന്മദം!
നിന്ദ്യരാമിപ്പരീശരിെലാന്നായ്
നിന്നിേടണ്ടതല്ലമ്മഹാൻ!
ദീനചിന്തയാലീയിടയ്ക്ക ം
മ്ളാനമാണാ മുഖാംബുജം!

ദുഷ്ടനാമാക്കയാഫസ്സിൻ മുഖം
ദൃഷ്ടിയിൽെപ്പടും മാ യിൽ,
ഹാ, വിരസ തികളിൽെച്ച
േമവിടു മന്മാനസം.
ഓർപ്പിതെപ്പാെഴൻ വല്ലഭനായ
പാപ്പസിൻ വൃദ്ധവിഗഹം.
കാന്തെനെക്കാന്നൈകകളിൽ മദ്യ-

https://thalilakkam.in/



മഗ്ദലേമാഹിനി - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 17

േമന്തി,യി മദി ഞാൻ!

പാതിേയാളമിതൾ വിരിഞ്ഞ
പാതവക്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കേവ,
എത്തിെയെന്നപ്പിഴുെതടുത്തിതാ
വൃദ്ധവിത്താഢ്യവാനരൻ!
തൽ ിയപദം കാമ്യെമേന്നാർ
െകാറ്റിനില്ലാെത്താേരഴ ഞാൻ.
എ ലുബ്ധ, നരസികെന
െനാന്തിരു മന്മാനസം?

ജന്മസിദ്ധെമൻ നൃത്തകൗതുകം
െപാന്മലർ ചൂടിക്കാണുവാൻ
ഹൃ െപാട്ടിത്തകർ േകണുേക-
െണ യ കര ഞാൻ!
െകഞ്ചി ഞാനന്നിര ;-പുച്ഛി
പുഞ്ചിരിെക്കാ കശ്മലൻ.
േതവിടിത്തങ്ങളാണുേപാെലന്നി-
ന്നിലാവിലാസാദി േചഷ്ടകൾ!
മിണ്ടിയിെല്ലാ ം, മാറിെയന്മനം
വി വിങ്ങിക്കര ഞാൻ!
ആടുവാൻ േമല, പാടുവാൻ േമല,
ചൂടുവാൻ േമല പൂവുകൾ!
നല്ലവ മുടു വാൻേപാലു-
മില്ലിനിക്കേയ്യാ സമ്മതം!
ഉ സമ്പത്തതീതമാ,യതു-
െകാെണ്ടനിെക്കന്താണന്യ ഞാൻ?
േകവലം നിധി കാത്തിടും ഭൂത-
മാ വേയാധികവാനരം!

നാളുകെളണ്ണിേപ്പാക്കി ഞാനേയ്യാ
നാലു നീണ്ട സംവത്സരം.
അെന്നനിെക്കാരു െവള്ളിനാണയം
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തന്നിരുെന്നങ്കിലശ്ശഠൻ,
ക െവ കില്ലായിരു ഞാൻ
സ്വർണ്ണഭണ്ഡാരെമാന്നിലും!
േസ്നഹസാ െമാരാേ ഷത്തിെലൻ
േദഹം േകാരിത്തരിെച്ചങ്കിൽ
കണ്ണയ കില്ലായിരു ഞാ-
ന മെറ്റാരു മർത്ത്യനിൽ!
ഇഷ്ടമുൾേച്ചർന്നാെനൽെക്കാറിയെനാ-
െരാറ്റവാ ച്ചരിെച്ചങ്കിൽ,
നിശ്ചലമാക്കില്ലായിരു ഞാൻ
നിശ്ചയം നിജ ന്ദനം.
അ റുങ്കിലടിമയായ്ക്കിട-
ന്ന േമൽ നരകി ഞാൻ!
മുക്തിയാശി വീർ മുട്ടിെയൻ
മുഗ്ദ്ധചിത്തം വിക്കേവ,
ചിത്തമർപ്പി ഗൂഢമായ് മുന്നി-
െലത്തി പാേന്ദരെനെന്നാരാൾ.
സുന്ദരനവൻ, വിത്തവാൻ, ഭൂ-
നന്ദനൻ, കലാേലാലുപൻ;
ഊഢേമാദമവെനയെന്നെന്റ
ഗൂഢകാമുകനാക്കി ഞാൻ.
ക ഞാനന്നവനിെലന്മനം
െചണ്ടിടും ചില സിദ്ധികൾ.
ത -േചാദിച്ചതില്ല ഞാൻ-ധനം
തന്നിെത െമനിക്കവൻ.
കാ സൂക്ഷി ഞാനെതൻ ഭാവി-
േയാർ ഗൂഢമായ്, ഭ മായ്!
അ മുഖെന്റ ചുംബനങ്ങളി-
ലാത്മവി തി േതടി ഞാൻ

ശങ്കേതാന്നീ കുറ നാൾ ള്ളിൽ
തൻ കരളിെലൻ കാന്തനും.
തൽക്കലഹേകാലാഹലം ജ്വലി-
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ഗമാവതി ന്നേമ,
ഒ മാശങ്കേമ,ലെതേന്ന ം
െകട്ടടങ്ങണം നിശ്ചയം.
കാമുേകാേത്തജനത്തിനാൽ,െച്ച -
മാമയം േചർന്നിടാെത, ഞാൻ
െകാ , ഹാ, ഗൂഢമായ് വിഷം െകാടു-
െത്തെന്ന േവെട്ടാരാ നീചെന! ....

ആ മിഴികളടവെതേന്ന ം
േകാൾമയിർെക്കാ ക ഞാൻ
ഓടി ഞാനിരച്ചാർത്തവെനഴു-
മീടുെവ കൾ കാണുവാൻ.
സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ!-മഞ്ഞളി േപായ്
ക ക,ളാളുമാറി ഞാൻ!
നൃത്ത,െമൻ ജീവദാഹം!-നീ തടു-
െത്ത െകാന്നിനി േ തേമ!

വാര െന്നാരസ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ
വാരിവാരിെയറി ടൻ
തൽപ്പതനസ്വനങ്ങെളാപ്പി
മൽപ്പദങ്ങൾ ചലിക്കേവ
ച നീലി െമത്തയിെലഴു-
മജ്ജഡത്തിനു ചു മായ്
നി െചയ്തിടാത രാ ിയിൽ
നൃത്തമാടിക്കഴി ഞാൻ!
േകാട്ടമറ്റാപ്പിണത്തിെന േനാക്കി-
പ്പാ പാടി ഖി ഞാൻ!
ാന്തിെയേപ്പാൽ വികാരവീചിയിൽ
നീന്തിനീന്തിച്ചരി ഞാൻ!
േ തപാർശ്വത്തിൻ കാമുകാങ്കത്തിൽ
ീതിപൂർവ്വം ശയി ഞാൻ!
എെന്താരാനന്ദരാ ി!-യിന്നതിൻ
ചിന്തേപാലുെമ ത്സവം! ...
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ശണ്ഠയ പാേന്ദരെനാന്നി
ര വർഷം രമി ഞാൻ.
അെപ്പാേഴ ം മനസ്സിലാെയനി-
ക്ക ഴുവിൻ കുറവുകൾ.
നാലുകു ങ്ങൾക്കച്ഛനാണവൻ
നാണമറ്റവൻ ീജിതൻ,
ഇല്ല പൗരുഷം കാമേകാടിയിൽ
തുള്ളിടും െവറും േകാമരം.
നിത്യമർപ്പിപ്പതുണ്ടവൻ നിജ-
വിത്തെമൻ കാൽക്കലാദരാൽ
അശ്ശരീരം മടുത്തി, തന്യമാ-
മുത്സവത്തിനുഴറി ഞാൻ.
’ഒ ഞങ്ങളു’െമന്നിര ന്ന
കൺമുനകൾ തുടർച്ചയായ്
’കൺമണി’െയന്നാേയാമനി ന്ന
കൺമുനകൾ തുടർച്ചയായ്
എെന്നവ തഴുകി-സുസ്മിതം
വ േപാെയൻ െചാടികളിൽ.
ചി കാരന്മാർ, കാവ്യകർത്താക്കൾ,
നർത്തകന്മാർ, പുേരാഹിതർ
മ ിമാർ, നിയനജ്ഞ,രാ രാജ്യ-
ത േകാവിദരിങ്ങെന
എ േപരുെണ്ടനി ദാസരാ-
െയ വാെനാ മൂളിയാൽ
നന്ദി മതിരുണ്ടി, നിെയെന്റ
മന്ദിരമതിൽ നാഥ ഞാൻ.
ശണ്ഠകൂടിെയൻ കാമുകൻ പിെന്ന
കുണ്ഠിതം േതാന്നിയില്ല േമ.
വിത്തെമാെക്കെയൻ ൈകയിലായ് മുന്നിൽ
വി തവിശ്വം കാൺമു ഞാൻ;
െച ഞാൻ ഗളഹസ്ത, മ ക്കൾ
െപയ്താ ബാധയും വി േപായ്!
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എെന്താരാശ്വാസം ജീവിതത്തിെന്റ
മുന്തിരിച്ചാറിനർഹഞാൻ! ....

എ കാമുകെര കാമുകർ
വിത്തനായകർ വി തർ.
ഗർവഹീനെരല്ലാരുെമ ന്നിൽ
സർവത സ്വത ഞാൻ.
മദ്യം, ഹാ, ഗാനം, നർത്തനം കാമം
മത്തടി ന്ന യൗവനം.
പുഷ്പസൗരഭ്യ വ്യം, രാലക-
െലെപ്പാഴും ചു ം സൗരഭം.
രത്നഹർമ്മ്യമസീമമാം ധനം
സ്വപ്നസാ മിജ്ജീവിതം!
േപാരേപാെരനിക്കീ മേദാത്സവ-
ധാരയിൽ മുങ്ങി നീന്തണം.
ചുംബനം െച െച മൽത്തളിർ-
ര ം തളരണം.

കാമുകാേ ഷവീചിേയേറ്റ
മാമകെമയ് കുഴയണം.
വിത്തസൗഭാഗ്യസീമയിൽെച്ചെന്നൻ
ഹൃ മൂർച്ഛിച്ചടിയണം.
േമരിതൻ നാമം ഭൗതിേകാത്സവ-
സാരപര്യായമാവണം.
ഉജ്ജ്വലാംഗനാസൗഭഗ ീതൻ
െപാല്ജ്ജയെക്കാടിയാവണം! ....

അപ്പരീശന്മാർ നിത്യേമാതിടു-
മപ്പരാതികൾ േകൾക്കിലും
േനരിലിേന്നാളമക്കഥ െച ം
സാരമാക്കിയതില്ല ഞാൻ.
െചാ ക പതിവാണവേരവം
െപാള്ളയാേമാേരാേരാ വാർത്തകൾ.
ആ വിടുവായന്മാരരുളുന്ന-
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താരു ഗൗനി മെല്ലങ്കിൽ.
അത്തരക്കാരനല്ലേല്ലാ ശീേമാ-
ന മുണ്ടതിൽ ഗൗരവം.
ഇന്നെലവ െചാന്നെതാെക്കയു-
െമാെന്നാഴിയാതിേന്നാർ ഞാൻ.
ദ്ധെവ ഞാൻ േകട്ടിരുന്നിെതൻ

ഹൃ േമേന്മൽ ടിക്കിലും.

ി -േകാൾമയിർെക്കാൾവിെതൻ ാണ-
നപ്പേദാച്ചാരണത്തിലും.
എ ശക്തിേയാ!-താന്തമാവിെത-
ന്നന്തരംഗമാച്ചിന്തയിൽ!
ആ മുഖം പരിേവഷരഞ്ജിത
ീമേയാജ്ജ്വലമാണുേപാൽ!

അബ്ധിെയേപ്പാലഗാധമാണു േപാ-
ലപ്പവി ാർ മാനസം!
അ ിെയേപ്പാലചഞ്ചലൻേപാലും
ഭ ഗംഭീരന മാൻ
അ തകർമ്മകാരനാണുേപാ-
ല തിമനുമാണുേപാൽ,
േയശുെവന്നാണു േപരുേപാൽ,ജഗ-
ദീശനന്ദനനാണുേപാൽ!
േമാഹദൂരിതനാണുേപാൽ, ശുദ്ധ-
േസ്നഹവിഗഹനാണുേപാൽ!
േലാകപാപമകറ്റിടും ദിവ്യ-
ത്യാഗൈചതന്യമാണുേപാൽ!

ാണഹർഷദമാ മുഖസ്മിതം
കാണുവാനായ് െകാതി ഞാൻ.
എന്തിനീെവറും ശുഷ്കൈവരാഗ്യം
ഹന്തയീ േമരിയുള്ളനാൾ?
ഒ മീത്തളിർ ണ്ടിനീ മന്നിൽ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യമണ വാൻ.
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ഒട്ടക റേമറിയാ െചയ്-
െതാട്ടവിടു ഴ േവാ?
വന്നിടുകിെങ്ങൻ പുഷ്പതൽപകം
തന്നിടും സുഖവി മം! ....

പ െമത്തയിൽച്ചാരി, യാ ണ്ടിൽ
െമാട്ടിടും പുഞ്ചിരിയുമായ്,
നല്ലമുന്തിരിച്ചാറിടയ്ക്കിെട
െമെല്ലയ നുകരേവ;
അത്തറിൻ സുഗന്ധാർ വീചിക-
െളത്തിെയത്തിത്തഴുകേവ;
മുന്നിലുജ്ജ്വലസ്വർണ്ണദീപങ്ങൾ
മിന്നിമിന്നിമയങ്ങേവ;
പാട്ടിെനാപ്പിെച്ചൻ േചടികൾ വീണ
മീട്ടിമീട്ടിയിരിക്കേവ;
പച്ചവില്ലീെസാഴുകിെയെന്മയ്യിൽ
െകാച്ചലകളിളകിയും
മാറിലാ േലാലരത്നമാലകൾ
മാരിവിെല്ലാളിവീശിയും;
അങ്ങെയക്കാൺെകക്കൺകളിെലനി-
യ്ക്കംഗജവ്യഥ തങ്ങിയും
സഞ്ചിതമദെമൻതളിർ ണ്ടിൽ
പുഞ്ചിരികൾ തുളുമ്പിയും;
മ നാദസരിത്തിൻ നൂപുര-
ശിഞ്ജിതമലിഞ്ഞങ്ങെന
വാരിളംകുളിർെച്ചമ്പനീർ ക്കൾ
വാരിവാരി വിതറി ഞാൻ.
സ്വർഗ്ഗമാനയിച്ചങ്ങത ന്നിൽ
സ്വപ്നനൃത്തങ്ങളാടിടാം.
ഇ േപാരിക, േപാരിെകൻ വിശ്വ-
മംഗള ീ വിലാസേമ! ...
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(അപൂർണ്ണം)
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