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സുധാംഗദ - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

മുഖവുര

അ ഗല്ഭമായ എെന്റ തൂലികയുെട അ ദിവസെത്ത ചപലേകളിയുെട
സന്താനമാണ് ഈ ’സുധാംഗദ’. മൂ വർഷത്തിനുമുമ്പ്, ഞാൻ എറണാകുള
മഹാരാജകീയകലാശാലയിൽ പഠി െകാണ്ടിരുന്ന കാലത്ത്, സതീർത്ഥ്യ 
ന്മാരായ എെന്റ ചില സുഹൃ ക്കൾ, ആംഗേലയമഹാകവി ’ആൽ ഡ്
െടന്നിസൺ’െന്റ ’CENONE’ എന്ന കാവ്യ ന്ഥം എനി തരികയും, അതു
മലയാളത്തിേലക്ക് തർജ്ജിമ െചയ്താൽ െകാള്ളാെമന്നാവശ്യെപ്പടുകയും െച .
അതിനുമുൻപുതെന്ന െടന്നിസൺെന്റ എല്ലാ കൃതികളും വായി ക മാ മല്ല,
അവയിൽ നെന്ന േതാന്നിയി ള്ള ഏതാനും ലഘുകവിതകൾ പരിഭാഷ 
െപ്പടു കകൂടി െചയ്തി െണ്ടങ്കിലും, കീറ്റ്സ്, െഷല്ലി, ൈബറൺ, ൗണിങ്
തുടങ്ങിയ മ മഹാകവികെളേപ്പാെല െടന്നിസേണാ േവഡ് സ് വർേത്താ എെന്റ
ഭാവനെയ ഗാഢമായി ർശിച്ചി െണ്ട പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എെന്റ അഭി 
നന്ദനത്തിനു തിക ം പാ മായി ള്ള െടന്നിസൺെന്റ ഏകകൃതി ’In Memorium’
എന്ന വിലാപകാവ്യം മാ മാണ്. അക്കാരണത്താൽ ആ ന്ഥത്തിെന്റ
വിവർത്തനഭാരം എനി വിഷമകരമായിേത്താ കയും, അതിൽനിെന്നാ 
ഴി മാറുവാൻ ഞാൻ കഴിയുന്നതും മി കയും െച . എന്നാൽ അ
എളുപ്പത്തിൽ പിന്മടക്കാവുന്നവരായിരുന്നില്ല എെന്റ സുഹൃ ക്കൾ. ഒടുവിൽ,
’മനസ്സില്ലാമനേസ്സാെട’യാെണങ്കിലും എനിക്കാ കൃത്യത്തിൽ ഏർെപ്പേടണ്ടതായി
വ കൂടി.

ാരംഭത്തിൽത്തെന്ന, വലിയ േ ാത്സാഹനമാണ് എനിക്ക് സിദ്ധിച്ചത്.
എെന്റ ിയേസ്നഹിതന്മാരും, യഥാർത്ഥ സഹൃദയന്മാരുമായ മിസ്റ്റർ കു കുഴി
നാരായണപിള്ള ബി. എ., ച ത്തിൽ കൃഷ്ണപിള്ള ബി. എ. എന്നീ ര
മാന്യന്മാർ പതിവുേപാെല േനരേമ്പാ പറഞ്ഞിരു രസി വാനായി എെന്റ
ഭവനത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ ഈ ന്ഥത്തിെന്റ അതുവെര എഴുതിയഭാഗം ഞാൻ
അവെര വായി േകൾപ്പി . അവരതിൽ എെന്തന്നില്ലാെത രസി കയും
എെന്റ സംരംഭത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുേമാദി കയും െച . അവരുെട ആ
അഭിനന്ദനം എെന്റ നിർമ്മാണഗതിെയ ത്വരിപ്പി . മൂ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
ബാക്കിഭാഗവും എഴുതിത്തീർ . അങ്ങെനയിരിെക്ക എെന്റ ആത്മസുഹൃ ം
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ഉത്തമകവിയുമായ ീമാൻ ടി. എൻ. േഗാപിനാഥൻനായർ ഇടപ്പള്ളിയിൽ
വ േചർ . ഞാൻ ’സുധാംഗദ’ മുഴുവൻ അേദ്ദഹെത്ത വായി േകൾപ്പി .
ആ സുഹൃത്ത് എെന്റ മെറ്റാരു കൃതി ം ഇ േത്താളം മഹത്തായ ഒരഭിനന്ദനം
നല്കിയിട്ടില്ല. പിന്നീടേദ്ദഹം എനിക്കയച്ചി ള്ള ഓേരാ കത്തിലും സുധാംഗദെയ 

റിച്ച് എെന്തങ്കിലും ഒരു സ്താവം കാണുമായിരു . കലാശാലയിെല എെന്റ
സുഹൃ ക്കൾ ം സംതൃപ്തിയായി. ഉടൻതെന്ന അതച്ചടിപ്പിക്കണെമന്നായി
അവരുെട നിർബന്ധം. സഹജമായുള്ള അലസതമൂലം അതു േനാ പുസ്തകത്തിൽ 
തെന്ന കിട . അേപ്പാേഴ ം കലാശാല അടച്ച്, സുഹൃ ക്കൾ അങ്ങിങ്ങായി
പിരി േപായതിനാൽ, പിന്നീടാരും നിർബന്ധിക്കാനുണ്ടായില്ല. അങ്ങെന
ര െകാല്ലംകൂടി പഴയ േനാ പുസ്തകത്തിൽത്തെന്ന സുധാംഗദ കഴി കൂേട്ട 
ണ്ടിവ . ഇെക്കാല്ലം തിരുവനന്തപുര പഠിക്കാനായി വന്നേപ്പാൾ മിസ്റ്റർ
ടി. എൻ. േഗാപിനാഥൻനായർ അതിെന്റ സിദ്ധീകരണത്തിൽ വീ ം
നിർബന്ധം തുടങ്ങി. അങ്ങെന, അതിതാ, സൂര്യ കാശം ക തുട ...

വിവർത്തനം
െപാതുേവ പറയുകയാെണങ്കിൽ പദാനുപദതർജ്ജിമെയ ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ഒരാളാണു
ഞാൻ. സിദ്ധ സാഹിത്യകാരന്മാരായ ീ നാലപ്പാ നാരായണേമനവനും,

ീ എ. ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയും ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ സ്വച്ഛന്ദം വിഹരി വി 
ജയെക്കാടി നാട്ടിയി ണ്ട്. അവരുെട പരിഭാഷാപദ്ധതി എനിക്കത്യന്തം

യതരമാണ്. ആ രീതിെയ അവലംബിച്ച് ഞ്ച്, റഷ്യൻ, സ്വീഡിഷ്,
ജർമ്മൻ, േപാളിഷ് തുടങ്ങിയ അനവധി സാഹിത്യങ്ങളിലുള്ള െചറുകഥകളും
ഏകാങ്കനാടകങ്ങളും ഇബ്സെന്റ Doll’s House, Wild Duck, ഹാപ്റ്റ്മാെന്റ
Hannele, മാറിസ് െമറ്റർലിങ്കിെന്റ Blue Bird, The Betrothal എന്നീ നാടകങ്ങളും
ഞാൻ മലയാളത്തിേല പരിഭാഷെപ്പടുത്തിെവച്ചി ണ്ട്. േനാവലുകേളാ, െചറു 
കഥകേളാ, നാടകങ്ങേളാ പദാനുപദം തർജ്ജിമെച ന്നതു െകാണ്ട് അവയുെട
ആത്മസൗന്ദര്യത്തിനു വലിയ ഉടവുത െമന്ന് േതാ ന്നില്ല. എന്നാൽ പാശ്ചാ 
ത്യസാഹിത്യങ്ങളിൽനി ം, കവിതകൾ അേതപടി വിവർത്തനം െചയ്താൽ
അവയുെട നിസ്സർഗ്ഗസുഷമ നിേശ്ശഷം മങ്ങിേപ്പാകുന്നതു കാണാം. അതിനാൽ
അ ം ചില സ്വാത ്യങ്ങൾ പരിഭാഷകനായ കവിക്ക് അനുവദി െകാടുേത്ത
മതിയാകൂ. ഇം ീഷിൽ ഒെരാറ്റവരിയിൽ ഉൾെക്കാ ന്ന ഒരാശയെത്ത,
അതിെന്റ ഗഹനത ം തിഭാദീപ്തി ം പറയത്തക്ക ഉടെവാ ം തട്ടിക്കാെത,
മലയാളത്തിേല സം മിപ്പിക്കണെമങ്കിൽ, നാേലാ, ആേറാ-ചില അവ 
സരങ്ങളിൽ എേട്ടാ, പേത്താ-വരികൾ േവണ്ടി വേന്ന ം. എന്നാൽത്തെന്ന
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അതിെന്റ പരിപൂർണ്ണഭംഗി, എ അനു ഹീതനായ കവിയായാലും, പരിഭാ 
ഷയിൽ തിഫലി കാണുകയില്ല. സംശയമുള്ളവർ നുറു കവിതകെള വിട്ട്,
െഷല്ലിയുേടേയാ ൗണിങ്ങിെന്റേയാ നീണ്ട കാവ്യങ്ങെള ഒ സമീപി
േനാക്കെട്ട.
എെന്റ വിവർത്തന രീതി
സാധാരണയായി, ഒരു േത്യക പദ്ധതിയാണ് ഞാൻ വിവർത്തനത്തിനു
സ്വീകരിച്ചി ള്ളത്. മുൻപു സ്താവിച്ച രീതിയിൽ നാടകങ്ങളും െചറുകഥകളും
മ ം മിക്കവാറും പദാനുപദമായിത്തെന്ന തർജ്ജിമെച കയാണ് എെന്റ പതിവ്.
അവിെടേപ്പാലും, ൈശലികളുെട (Idioms) സമീപം െച േമ്പാൾ ഞാൻ അ െമാ 

നിൽ ം. അവ തിരൂപമായി മലയാളത്തിൽ വല്ല ൈശലികളും ഉേണ്ടാ
എ േനാ ം. ഉെണ്ടങ്കിൽ അവെയ സ്വീകരി ം. ഇെല്ലങ്കിൽ മൂലത്തിെല
ആശയത്തിനനുസരിച്ച് അതിനു സ്വത മായ ഒരു തിരൂപം െകാടു ം.
മൂല ന്ഥകാരെന്റ ആശയെത്ത വ്യഭിചരിപ്പി കേയാ വികൃതെപ്പടു കേയാ
െച ന്നത് എനി വലിയ സങ്കടമാണ്.
കവിതകൾ തർജ്ജിമെച േമ്പാൾ, അതിലും കവിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്യം, ചില 
േപ്പാെഴാെക്ക ഞാൻ കാണിേച്ച ം. എന്നാൽ അെതാരിക്കലും അതിരു 
കവി േപാകുവാൻ ഞാൻ എെന്ന അനുവദിക്കാറില്ല. ഇം ീഷിെല ഒരു
വരി പ വരികൾ ഉപേയാഗിേച്ചക്കാെമങ്കിലും-അവയിൽ എെന്റ സ്വന്ത 
മായ ചില െപാടിൈക്കകളും ചായം പിടിപ്പിക്കലും കേണ്ടക്കാെമങ്കിലും-ആ
പതിരുകെളാെക്ക പാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ, മൂല ന്ഥകാരെന്റ ധാന്യം അ വലിയ
േതയ്മാനെമാ ം സംഭവിക്കാെതതെന്ന അവിെടക്കിട ണ്ടാവും.
ഉദാഹരണം േനാ ക:
O Lord, our love at heart
Was pure as the snow
On the mountains.
White as the radiant moon
Gleaming in the sky
Between the scattered clouds.
They ’re telling me
Your thoughts are double
That’s why I’ve come
To break it off.
To-day we’ll drink
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A cup of wine
To-morrow we’ll part
Beside the canal.
Walking about
Beside the canal,
Where its branches divide
East and west
Alas, and alas!
And again alas!

So must a girl cry
When she’s married,
If she find not a man
Of single heart,
Who will not leave her
Till her hair is white
(A chinese poem by Cho Wen-chun)

തപദ്യം ഞാൻ സ്വത മായി പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയി ള്ളതാണിത്:

ദുരന്തരാഗം
ഹാ, മൽ േഭാ, ഹൃദയനായക, മാനസത്തിൽ
നാമ കാത്തനുഭവിച്ച നവാനുരാഗം
ആ മാമല മുകളിൽ പതിവായ് പതി ം
തൂമ േപാൽ പരമനിർമ്മലമായിരു . 1

ീതാവുമംബരതലത്തിലല ല -
േള്ളതാനുമ ശകലങ്ങളിയന്നിണങ്ങി
സ്ഫീതാഭമായവയിലൂടവതീർണ്ണമാമ-
ശ്ശീതാംശുേപാൽ ധവളേകാമളമായിരു . 2

ഓതുന്നിതന്യർ, തവ ചിന്തകൾ െപട്ടകൂടി-
േച്ചതസ്സില് വിങ്ങി െഞരിയുന്ന വിനാശവൃത്തം
ഏതാനുമു കഴിെവങ്കി,ലെതാറ്റയാക്കാ-
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േനതാദൃശം, കരുതിെയത്തി തവാന്തിേക ഞാൻ. 3

വന്നാലു,മിന്നിനി നമുക്കവസാനമായി-
െട്ടാന്നിച്ചിരു നറുമുന്തിരിയാസ്വദിക്കാം
എന്നി നാെള, യവിെട, ഴവക്കിേനാള-
െമാന്നി െച, ന്നിരുവഴി പിരി േപാകാം 4

അേത്താടു െചെന്നവിെടെവച്ചിരുശാഖയായി-
ത്തത്തിപ്പിട പിരിയു,ന്നവിടത്തിെലത്തി
ചിത്താധിനായക, ഭവാെനാടു യാ യും െചാ-

ൾത്താപേമാടിവൾ തനി തിരി േപാരാം. 5

അേയ്യാ, ചതി വിധിെയെന്ന, െയനിെക്കാെതാ ം
വേയ്യ സഹിപ്പതി, നിെതന്തിനു വ കൂടി?
അേയ്യാ, വിേധ, പരമദുർഭഗ ഞാ,െനനി
വേയ്യ, ജഗത്തിലിനിെയന്തിനു ഞാനിരി ? 6

ഏകാന്തരംഗയുതനായ് നിജപത്നിതെന്റ
കാർകുന്തളത്തിൽ നര െവൺകളിവീശുേവാളം
േപാകാെത, േയകനിയലായ്കി, െലാരംഗന
േശാകാന്തയായ് മുറവിളിക്കണമി കാരം!
(മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പ് )

എെന്റ വിവർത്തനത്തിൽ, മൂലത്തിൽ ഉള്ളതിേനക്കാൾ ഏതാനും വരികൾ
കൂടുതൽ വന്നി ണ്ട്. മൂലത്തിൽ കാണാത്ത പല പദങ്ങളും കട കൂടിയി മുണ്ട്.
പേക്ഷ, മൂലത്തിലുള്ള ആശയം അ െമങ്കിലും ഞാൻ വി കളഞ്ഞിട്ടിെല്ല ം,
അ ം സ്വാത ്യം എടു െവങ്കിലും, അതു വിവർത്തനെത്ത കൂടുതൽ ആകർഷ 
കമാക്കിത്തീർ വാൻ മാ മാെണ ം, ശ ക്കൾേപാലും സമ്മതിേച്ച ഒ .
Love’s very pain in sweet
Bit its rewards is in the world divine:
എന്ന െഷല്ലിയുെട ര വരി,
ദിവ്യരാഗത്തിൽ േവദനേപാലും
നിർവൃതിയാണു േസാദരി
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സ്വർഗ്ഗേലാകത്തിലാണതിനുള്ള
നി ലമാം തിഫലം!
(മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പ് )
എന്നിങ്ങെന നാലുവരിയായി മാറിെയങ്കിലും, ആശയത്തിനു തർജ്ജിമെകാ
വലിയ പരി പറ്റിയി െണ്ട േതാ ന്നില്ല.
Heard melodies are sweet
But those unheard are sweeter still
എന്നത്,
ഉലകിൽ േകൾക്കാകും വിവിധ ഗാനങ്ങ-
ളഖിലവുമാത്മസുഖദങ്ങൾ:
െചവിയിലിേന്നാളമണയാത്തെതന്നാ-
ലവേയക്കാേളറ്റം മധുരങ്ങൾ!
(നിഗൂഢനിർവൃതി - ’ഉദ്യാനലക്ഷ്മി’)
എന്നായിത്തീർന്നാൽ, മൂലത്തിെല രസികത്തത്തിന് േകാട്ടംതട്ടിെയ വിചാ 
രിക്കാൻ ന്യായമില്ല.
ചിലേപ്പാൾ മൂല ന്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുതെന്ന ചിലത് എെന്റ തർജ്ജിമയിൽ
ക െവ വരാം. പേക്ഷ, അതും, ചായം െകാടു േശാഭ വർദ്ധിപ്പിക്കാനല്ലാ 
െത, ഉള്ളതു മായ് കളയുവാനായിട്ടില്ല. ഉദാഹരണമായി ’ഈേനാണി’ൽ.
Her cheek had lost the rose, and round her neck
Floated her hair or seemed to float in rest
എന്നീ വരികളാണ്, ’സുധാംഗദ’യിൽ,
നഷ്ടമായ് , കഷ്ട,മിന്നാേരാമലിൻ കവിൾ-
ത്ത കൾക്കാ ര െചമ്പനീർ വുകൾ.
േകാതാ,േതാതുക്കാെത പുഷ്പങ്ങൾ ചൂടാെത
േകാമളാപാംഗിതൻ കൂന്തൽ രുളുകൾ;
പാറിക്കിട , പുറകിലും േതാളിലും,
മാറിലുേമാമൽക്കഴുത്തിനു ചുറ്റിലും;
െപാൻതൂണിേലറിപ്പടർ തൂ ം, നീല-
മുന്തിരിച്ചില്ലപ്പടർ കൾമാതിരി!
എന്നിങ്ങെന രൂപാന്തരം ാപിച്ചി ള്ളത്. ഇവിെട എെന്റ അമിത സ്താവം
കാവ്യസൗന്ദര്യത്തിെന്റ മാ കൂ കേയാ കുറ കേയാ െചയ്തി ള്ളെതന്ന് അഭിജ്ഞ 
ന്മാർ നിശ്ചയിക്കെട്ട! ഇങ്ങെനയുള്ള അേനകമേനകം ഭാഗങ്ങൾ സുധാംഗദയിൽ
ആദ്യന്തം ചിതറിക്കിട ണ്ട്. അവെയല്ലാം എടു കാണി വാൻ ഇവിെട
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സൗകര്യെപ്പടുന്നതല്ലേല്ലാ. മൂല ന്ഥവുമായി പരിേശാധി േനാ ന്ന ഒരു
സഹൃദയന് നിഷ് യാസം അതു ക പിടി വാൻ കഴിയും.
ഇക്കാണിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിൽനി ം ഇം ീഷിലുള്ള കവിതകൾ മലയാളത്തി 
േല ഞാൻ വിവർത്തനം െച ന്ന രീതി സാമാന്യമായിെട്ടങ്കിലും ഒരാൾ
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധി െമ വിശ്വസി . ഈ രീതിയിൽ െഷല്ലി,
കീറ്റ്സ്, േബൺസ്, െ ൗണിങ്, േകാളറിഡ്ജ്, ൈബറൺ, സ്വിൻേബൺ
തുടങ്ങിയ ആംഗേലയകവികളുെട നിരവധി കൃതികളും, ഹാഫിസ് , ജാമി, റൂമി,
സാഡി, ഫർദൂസി, െസബുൺ നിസ മുതലായ പാരസികകവികളുെട പദ്യങ്ങളും,
ടാേഗാർ, സേരാജിനി നായിഡു, ഹരീ നാഥൻ തുടങ്ങിയ ഭാരതീയ കവികളുെട
കൃതികളും, കൂടാെത ഞ്ച്, റഷ്യൻ, ജർമ്മൻ, സ്വീഡിഷ് , െചക്, േപാളിഷ്,
അേമരിക്ക, ഇറ്റാലിയൻ, ീക്ക് , ഡാനിഷ്, ൈചനീസ്, ജാപ്പനീസ്, ഫ്െളമിഷ്
എന്നിങ്ങെന േലാകത്തിലുള്ള മിക്ക ഭാഷകളിെലയും ഉത്തമപദ്യകൃതികളും
ഞാൻ മലയാളത്തിേല വിവർത്തനം െചയ്തി ണ്ട്. An Anthology of World
Poetry എന്ന ഉത്തമ സിദ്ധീകരണത്തിെന്റ മാതൃകയിൽ ഒരു ന്ഥം മല 
യാളത്തിലും സിദ്ധീകരിക്കണെമ ള്ളതാണ് എെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. റിംേബാ,
ബാഡ്ലയർ, െവർേഹരൻ, െവർെലയിൻ എന്നീ നാലു മഹാകവികളുെട
ഉത്തമപദ്യങ്ങൾ അടു തെന്ന പുസ്തകരൂപത്തിൽ ഞാൻ സിദ്ധെപ്പടു ന്ന 
തായിരി ം.

ൗണിങ്ങ്, െഷല്ലി, ആശാൻ
ഞാൻ േമൽ സ്താവിച്ച പദ്ധതിയിൽ ടി യൂേറാപ്യൻ സാഹിത്യത്തിെല ഏതു
മഹാകവിേയയും നമു സ്വാധീനമാക്കാം. എന്നാൽ ൗണിങ്ങിെന (Robert
Browning) ഒ സമീപി േനാ , അേപ്പാഴാണ് ന െട അ ാപ്തിയുെട
ശരിയായ ആഴം നമുക്കനുഭവെപ്പടുക. പലരുേടയും കവിതകൾ-ലഘുകവിത 
കൾ-മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പട്ടി ണ്ട്. എന്നാൽ ൗണിങ്ങിെന്റ
ഒെരാറ്റക്കവിതേപാലും ന െട ഭാഷ കിട്ടിയിട്ടില്ല.
പല വശങ്ങളിലും, ൗണിങ്ങിെന അ െമങ്കിലും സമീപി ന്ന ഒരു കവി
മലയാളത്തിൽ ജനിച്ചി െണ്ടങ്കിൽ അതു മഹാകവി കുമാരനാശാൻ മാ മാണ്.
എന്നിട്ടേദ്ദഹെത്തത്തെന്ന ’മലബാർ െഷല്ലി’ എന്നാണു മലയാളികൾ വിളി  
ന്നത്. ഇതുെകാ നാം അർത്ഥമാേക്കണ്ടത്, ആശാേന്റയും െഷല്ലിയുേടയും
കവിതകൾ, അങ്ങിെന േപർ പറ വിളി ന്നവർക്ക്, ശരിയായി മനസ്സി 
ലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നാണ്. െഷല്ലിയുെട സ്വച്ഛന്ദഗീതങ്ങളിൽ (Lyrics)
കാണെപ്പടുന്നതുേപാെല, േശാകസാ മായ തത്ത്വചിന്തെകാ മധുരമായി ള്ള
ഭാഗങ്ങൾ, ഏെറ െറ േ മഗായകനായ ആശാെന്റ കാവ്യങ്ങളിലും കാണെപ്പടു 
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െണ്ടങ്കിലും, െഷല്ലിയൻകൃതികളിെല അവിഭാജ്യഘടകങ്ങെള പറയാവുന്ന
വിദ്ധ്വംസകമേനാഭാവേമാ സംഗീതാത്മകമായ ശയ്യാ സാദേമാ ആശാെന്റ
കൃതികളിൽ ത്യക്ഷെപ്പടുന്നില്ല. ചിന്താഗതിെകാ ള്ള സാധർമ്മ്യം ആശാനും
െഷല്ലി ം തമ്മിൽ എവിെടെയങ്കിലും അ െമാ ത്യക്ഷെപ്പ കാണു 

െണ്ടങ്കിൽ അതു ’ േരാദന’ത്തിൽ മാ മാണ് (See, Shelley’s ’Adonais’)
എന്നാൽ, പേല അംശങ്ങളിലും, ആശാനു ൗണിങ്ങിേനാടു സാധർമ്മ്യമു  
താനും!

ൗണിങ്ങിെന്റ കൃതികൾ മലയാളത്തിൽ സം മിക്കാതിരി ന്നതിെന്റ
ധാന കാരണം, അവ വിവർത്തനം െച ന്നതു േപാകെട്ട, വായിച്ച് ശരിക്ക്

ആശയം ഹി വാൻതെന്ന, വളെര േ ശി മിെച്ചങ്കിൽ മാ േമ സാധി
എ ള്ളതാണ്. ഇം ീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒ േപാെല അഗാധജ്ഞാനം
സമ്പാദിച്ചി ള്ള കവികൾ മാ മല്ല, മഹാകവികൾേപാലും, േകരളത്തിലിേല്ല?
എ െകാണ്ട് അവർ ൗണിങ്ങിെന സമീപി ന്നില്ല? ഇന്നെത്ത കവികളിൽ
സാധാരണായായി ക വരുന്ന ഒരുവക ’മയ വിദ്യ’ െകാെണ്ടാ ം ആ മഹാ 
പുരുഷെന്റ ദിവ്യസന്നിധിയിേല െചന്നാൽ ആ കാൽ  വിരൽ േപാലും

ർശി വാൻ സാധി ന്നതല്ല. സംശയമുള്ളവർ പരീക്ഷി േനാക്കെട്ട!
ൗണിങ്ങിെന്റ തത്ത്വചിന്താത്മകമായ കാവ്യപദ്ധതി മലയാളത്തിൽ ഇനിയും

വികസിേക്കണ്ടതായിട്ടാണിരി ന്നത്. ആശാൻ അതിനു വഴിതുറ കാണി .
എന്നാൽ പിന്നീടതിേല യാണം െച വാൻ കരു ം ാവീണ്യവുമുള്ളവർ
ഇതുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആധുനികഭാഷാസാഹിത്യത്തിെല കനകനക്ഷ മായി
ആക കാലം െവൺകതിർവീശി പരിലസി ന്ന ഏകകവി കുമാരനാശാൻ
മാ മാണ്. മ ള്ളവരുെട കൃതികൾ അവർ ജീവി േമ്പാൾ തെന്ന മരി തുടങ്ങി.
ഇനി, അവരുെട കാലം കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുെട േപർ േപാലും വല്ലവരും ഓർമ്മി 

േമാ എ ഞാൻ ശങ്കി . വള്ളേത്താൾ കൃതികളിൽ ചിലതിനുമാ ം
അകാലമൃത സംഭവി കയിെല്ല സമാധാനിക്കാം. നാലപ്പാ നാരായണേമ 
നവെന്റ ’ക നീർ ള്ളി’യും, ജി. ശങ്കര റുപ്പിെന്റ ’സൂര്യകാന്തി’, ’നവാതിഥി’
എന്നീ ന്ഥങ്ങളിെല ഏതാനും ചില കവിതകളും സാഹിത്യാരാമത്തിെല
വാടാമലരുകളായി സമുല്ലസിക്കാനിടയുണ്ട്. ആധുനികസാഹിത്യേലാകത്തിൽ
എെന്റ അഭിനന്ദനത്തിനർഹമായി ള്ള മെറ്റാരു കൃതി ീമതി ബാലാമണിഅ 
മ്മയുെട ’അമ്മ’യാണ്. അഭിനൂതനമായ ഒരു ചിന്താമണ്ഡലമാണ് ’കുടുംബിനി’,
’അമ്മ’ എന്നീ ഉത്തമകൃതികളിൽ ടി ആ അനുഗൃഹീതകവയി ി ൈകരളിക്ക്
കാണി െകാടുത്തി ള്ളത്.
േമാഹിനി
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നാലു െകാല്ലങ്ങൾ മുൻപ് മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പിൽ ’േമാഹിനി’ എന്ന ഒരു
കൃതി ഞാൻ സിദ്ധെപ്പടു കയുണ്ടായി. അതു ൗണിങ്ങിെന്റ ’Porphyria’s
Lover’ (െപാർഫിറിയായുെട കാമുകൻ) എന്ന കൃതിയുെട, അസമർത്ഥമായ
ഒരനുകരണമാെണ പറഞ്ഞ്, പലരും അക്കാല പ ങ്ങളിൽ ബഹളംകൂട്ടി.
െപാർഫിറിയായുെട കാമുകൻ അവെളയും, േമാഹിനിയുെട കാമുകൻ അവെള 
യും, സൗന്ദേര്യാജ്ജ്വലമായ നിമിഷത്തിൽ െകാ െവന്ന ഏക സാദൃശ്യം
മാ േമ അവ തമ്മിലു . ആ ര കാമുകന്മാരുെടയും ഒേര വിധത്തിലുള്ള

വൃത്തിയുെട പിന്നിൽ, അതിനു േ രകമായി വർത്തി െകാണ്ടിരി  
ന്ന മേനാവ്യാപാരങ്ങളും, അവയ്ക്ക് അവലംബമായി ള്ള പരിതഃസ്ഥിതികളും
േകവലം ഭിന്നങ്ങളാെണ മാ മല്ല, വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ്
അവ ള്ളെതന്ന് ഒരു യഥാർത്ഥ നിരൂപകന് നിഷ്  യാസം കാണാൻ കഴിയും.

ൗണിങ്ങിെന്റ ത പദ്യം എെന്റ ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ ഇളക്കിവിട്ട
വികാരവീചികളാണ്, േമാഹിനിയുെട സൃഷ്ടി പശ്ചാത്തലമായി നിൽ  
ന്നെത ഞാൻ സമ്മതി . എന്നാൽ, എെന്റ കൃതികളുെട ജീവനായി
നിൽ ന്നത്, സാമുദായികേമാ സാമ്പത്തികേമാ മേറ്റെതങ്കിലും വിധത്തിൽ
േലാകാധിഷ്ഠിതേമാ, ആയി നിൽ ന്ന തികൂല പരിതഃസ്ഥിതികളുെട
സംഘട്ടനത്തിൽനി ം സഞ്ജാതമാകുന്ന ഉേദ്വഗവി ാന്തിയല്ല; േനെരമറിച്ച്,
േമാഹിനീകാമുകനായ ’േസാമേശഖര’െന്റ ഒരു േത്യക രീതിയിലുള്ള ആത്മീയ
ചിന്താഗതിയാണ്. നായികാ നായകന്മാരുെട ണയദാർഢ്യേമാ, സമുദായ 
ത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വേമാ ഒ ംതെന്ന അവിെട
ഉത്തരവാദിത്വം വഹി ന്നില്ല. ശാരീരികസൗന്ദര്യത്തിെന്റ സ ർത്തി ഒരു

േത്യക വ്യക്തിയിൽ വരുത്തി ന്ന വിേക്ഷാഭജന്യമായ ഒരു വ്യതിയാന 
ത്തിെന്റ ദുരന്തഫലമാണ് ഞാൻ ആ കവിതയിൽ ചി ീകരിച്ചി ള്ളത്. ആ
നായകെന്റ വൃത്തി, അവെന്റ േത്യകമായ വീക്ഷണേകാണത്തിൽകൂടി
േനാ േമ്പാൾ, ഒരിക്കലും ഒരപരാധമായിത്തീരുന്നില്ല. മനുഷ്യനിൽ സാ 
ഡിസം, മേസാക്കിസം, പിഗ്മാലിയാനിസം എന്നിങ്ങെന മൂ വിധത്തിലുള്ള
സ്വഭാവാംശങ്ങൾ കലർന്നിരി ം. ചിലരിൽ ഒന്നിെന്റ അംശം മ ള്ളവെയ
അേപക്ഷി കൂ തൽ സ ഷ്ടമായിത്തീർ െവ ംവരും. േസാമേശഖരെന
സാഡിസ്റ്റ് വർഗത്തിൽെപ്പട്ടവരിൽ ഏറ്റവും സുസം തചിത്തനായ ഒരു വനാ 
യിട്ടാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചി ള്ളത്. അതുേപാെല േമാഹിനിെയ മേസാക്കിസ്റ്റ്
വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ടവരിൽ ഏറ്റവും കാവ്യേലാലുപമായ ഹൃദയേത്താടുകൂടിയവളാ 
യും കൽപ്പിച്ചിരി . ശാ രീത്യാ ഇതിെന വിവരി കാണിക്കണെമങ്കിൽ,
അതിെനാരു േത്യകം ബന്ധംതെന്ന േവണ്ടി വരും. അതിനാൽ ഇവിെട
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ഇങ്ങെനെയാരു സൂചന മാ ം ന വാേന നിവൃത്തിയു .
േസാമേശഖരെന്റ ചിന്താഗതിെയ എടു കളഞ്ഞാൽ, േമാഹിനിയിൽ പി 
ന്നീടു േശഷി ന്നത് അവളുെട സുകുമാരമായ ആകാരത്തിെന്റ ഒരു വർണ്ണനം
മാ മാണ്. അേപ്പാൾ തകൃതിയുെട ജീവൻ ആ വിചി ചിന്താഗതിയാ 
െണ ഷ്ടമായി. മേനാഹരമായ മധുമാസകാലത്തിെല ഏകാന്തശാന്തമായ

ഭാതത്തിൽ സംഭവിച്ച േമാഹിനീദർശനം േസാമേശഖരെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
ഒരു വലിയ െകാടുങ്കാറ്റിളക്കിവിടു . ചൂടുപിടിച്ച ചിന്താപടലത്തിെന്റ െചറു
ലൂതകൾേപാലും, ഒരിക്കലും െക പിണായാെത, ഞാൻ സുസൂക്ഷമായി അപ  
ഥിെച്ചടു കാണിച്ചി ണ്ട്. ആ കൃതിയുെട ജീവനായി വർത്തി ന്ന ത
ചിന്തകളിൽ ഒന്നിനുേപാലും ഞാൻ ൗണിങ്ങിേനാടു കടെപ്പട്ടിട്ടില്ല. ആ
േബാധം തിക ം എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലായിരുെന്ന െവങ്കിൽ ഒരു ബഹ 
ളത്തിന് ഇടെകാടുക്കാെത, ആ കൃതി സിദ്ധെപ്പടു ന്നേതാെടാപ്പംതെന്ന
അതു ൗണിങ്ങിെന്റ അനുകരണമാെണ ഞാൻ സൂചിപ്പി മായിരു .
’രാഗചാപല്യം’ എന്ന ഒരു ലഘുപദ്യം ഒഴിെക, തർജ്ജിമേയാ അനുകരണേമാ
എന്താെണങ്കിലും അക്കാര്യം േത്യകം വിശദെപ്പടുത്തിക്കാണിക്കാെത ഒര 
ന്യകവിയുെടകൃതി ഇ വെര ഞാൻ സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടിെല്ല പറയാം.
ടാേഗാറിെന്റ ഉദ്യാനപാലകനിൽനി ം എടുത്ത ഒരു പദ്യമായിരു ’രാഗചാപ 
ല്യം’. അതു ഞാൻ ’മേനാരമ’ ആ പ്പതിപ്പിന് അയ െകാടു . From Tagore’s
Gardener എ േത്യകം ഞാൻ കവിതയ്ക്കടിയിൽ എഴുതിയി ണ്ടായിരു  
െവങ്കിലും സിദ്ധെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ അതു കണ്ടില്ല. ഞാനുടൻതെന്ന ത
വാരികയുെട ാധിപത്യം വഹിച്ചിരു മിസ്റ്റർ ഈ. വി. കൃഷ്ണപിള്ളേയാട്
അെത െകാ സംഭവി െവന്ന് എഴുതിേച്ചാദി കയും അ നിരത്തിയവർ
അബദ്ധത്തിൽ വി േപായതാെണന്ന് അേദ്ദഹം എെന്ന സമാധാനിപ്പി കയും
െച . അങ്ങെന ഒെരാറ്റ അബദ്ധം മാ േമ എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവെര
പറ്റിയി .
കലാസൃഷ്ടി
എന്നാൽ എെന്റ സ്വന്തം കൃതികൾ ചിലതിൽ ആംഗേലയകവികളുേടതായ
ചില ആശയങ്ങളുെട ഒരു േനരിയ കലർപ്പ് അപൂർവ്വമായി ക െവ വരാം.
അവരുെട കൃതികളുമായുള്ള ഗാഡമായ അഭിഗമനംമൂലം അറിയാെത സംഭവി 

േപാകുന്നതാണത്. പേക്ഷ, ഒെരാറ്റ വരിയിെല ഒരാശയേമാ മേറ്റാ മാ േമ
ഇങ്ങെനെയാരു പരിണാമത്തിനാധാരമായിരി കയു െവന്നതു തീർച്ചയാണ്.
ആംഗേലയകവിതകൾ വായി േമ്പാൾ അവയിൽ പല ഭാഗങ്ങളുേടയും ജീവൻ,
ഓേരാേരാ അവസരത്തിൽ, അേപ്പാഴെത്ത ഇന്നെത വ്യവേച്ഛദിക്കാനാകാ 
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ത്ത, ബഹുവിധസാഹചര്യങ്ങൾ ള്ള അജ്ഞാതമായ സ്വാധീനശക്തിയുെട
അ ത വർത്തനം മൂലം, ഹൃദയത്തിെന്റ നിഗൂഢതകെളേപ്പാലും ഗാഢമായി

ർശിച്ച്, ഉപേബാധമനസ്സിൽ ചില േനരിയ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കി, അതിെന്റ
ഓേരാ േകാണുകളിേലയ്ക്ക് ഒളി കടന്ന് അവിെട സുഖവി മം െകാ െവ
വേന്ന ം. വികാേരാേത്തജകങ്ങളായ ചില നിമിഷങ്ങളിൽ, കടേനാൽസു 
കമകായ കവിഹൃദയം തരംഗതരളിതമായിച്ചമയുകയും അവനറിയാെതതെന്ന
അതു തുളുമ്പി ളുമ്പി വാ പത്തിൽ പുറേത്ത വഹി കയും െച .
ഒരു യഥാർത്ഥ കലാകാരന് കലാനിർമ്മിതി ഒരു സ്വപ്നമാെണന്ന് ഞാൻ
വിശ്വസി . ചിലേപ്പാൾ ഇന്നതു െചയ്തിേല്ല, എ െകാണ്ടതു െച എ
േചാദിച്ചാൽ, ആ പാവം കുഴങ്ങിേപ്പാകും. കാരണം, അതിൽ അയാൾ മനസ്സ 
റിഞ്ഞ് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിച്ചിട്ടിെല്ല ള്ളതാണ്. അദൃശ്യമായ ഏേതാ ഒരു
ശക്തി അയാളിൽ വർത്തി ണ്ട്- ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും വർത്തി ണ്ട്.
അങ്ങെന വർത്തി ന്ന അവസരങ്ങളിൽ അയാൾ-അയാളുെട സത്ത- ആ
ശക്തിയുെട െവറുെമാരു കിങ്കരൻമാ ം! ആജ്ഞാപി ന്നെതേന്താ, അതു
െച . ഇങ്ങെന നിശ്ശബ്ദമായ ഒരാജ്ഞയുെട, േബാധരഹിതമായ ഒരനുസരി 
ക്കലിന് ഒരു യഥാർത്ഥ കലാകാരൻ, ഒ മിക്കേപ്പാഴും പാ മായിത്തീരും. ആ
അദൃശ്യശക്തിയുെട ആജ്ഞയനുസരിക്കലാണ് അവെന്റ കലാസൃഷ്ടി.
കലർപ്പിെന്റ കാരണം
േമൽവിവരിച്ചവിധത്തിലുള്ള ഒരാജ്ഞ താേനയങ്ങെന വിേധയനായിത്തീ 
രുേമ്പാൾ മാ േമ ഉത്തമകലാസൃഷ്ടി ഉത്പാദിതമാവുകയു . അെല്ലങ്കിൽ
ഒരു കവിക്ക് എ െകാണ്ട് ഏതവസരത്തിലും കവിതെയഴുതുവാൻ സാധി 

ന്നില്ല? എ തിഭാശാലിയായ ഒരു കവിെയങ്കിലുമാകെട്ട; ഒരിടത്ത്
അയാെള പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് കടലാസും േപനയും മുമ്പിൽവച്ച് ഇ വരിയിൽ
ഒരു കവിതെയഴുതണെമ പറ നിങ്ങൾ ഒരു വിഷയം െകാടു േനാ .
അയാൾ എെന്തന്നില്ലാെത വിഷമി ന്നതു കാണാം. നിശ്ചിതസമയത്തിനു 
ള്ളിൽ തകാകളിയിേലാ ശാർ ലവി ീഡിതത്തിേലാ- എ േവണ്ട നിങ്ങൾ
നിർേദ്ദശി ന്ന വൃത്തത്തിൽ- അതും അയാൾ സമർത്ഥനാെണങ്കിൽ മാ ം-
കുേറ വരികൾ എഴുതിവേച്ച ം. പേക്ഷ, അതു കവിതയാവുകയില്ല. കാരണം,
അേപ്പാൾ ആ ശക്തി അയാളിൽ വർത്തി എ വരുന്നതല്ല. ന െട അംഗു 
ലീചലനമാ യിൽ അടുെത്ത ന്ന ഒന്നായിരു ആ ശക്തിവിേശഷെമങ്കിൽ
യാെതാരു വിഷമതയും േനരിടുകയില്ലായിരു !
ശ ജ്ഞന്മാേരാ, നിരൂപകന്മാേരാ, എ തെന്ന പറഞ്ഞാലും എെന്റ അനുഭവം
ഒരിക്കലും എെന്റ അനുഭവമായിത്തീരാതിരി കയില്ല. ഞാൻ പലേപ്പാഴും
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കവിത എഴുതിയി ണ്ട്; ചിലേപ്പാൾ കവിത എഴുതിേപ്പായി ണ്ട്. ഇവയിൽ
രണ്ടാമേത്തതു സംഭവിച്ചി ള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന മറ 
ന്നിരു . ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. വൃത്തനിർണ്ണയം െചയ്തിട്ടില്ല....
ആകസ്മികമായി എന്നിൽ എവിെടനിേന്നാ ഒരു മിന്നൽ!- ഞാൻ എഴുതുകയാ 
ണ്. വായി േമ്പാൾ അതിനു വൃത്തമുണ്ട്. ഞാൻ കവിത െചാ ന്നതു േകട്ടിട്ട്,
’നിങ്ങളാേണാ നിങ്ങളുെട കവിതെയഴുതുന്ന’െതന്ന്, ഇതിനിടയിൽ അേനകം 
േപർ എേന്നാട് േനരിട്ട് േചാദിച്ചി ണ്ട്. എനിക്കിതുമാ ം അറിയാം. കവിത
താേനയങ്ങെന എഴുതിേപ്പാകുന്ന അവസരത്തിൽ എെന്റ ഹൃദയം സംഗീതസ 

ർണ്ണമായിരു . ആ സംഗീതംേപാെല മെറ്റാ ം എെന്ന ആകർഷിച്ചിട്ടില്ല.
ഞാനതിൽ താണുമുങ്ങി നീന്തി ള േപാകും. ആ സംഗീത വാഹത്തിെന്റ
തിരമാലകളിലങ്ങെന പിന്നി പിന്നിട്ട് എേങ്ങാെട്ടന്നില്ലാെത ഒഴുകിേപ്പാകും-
െവറും സ്വപ്നം!
ചിലേപ്പാൾ ഒരു കവിത എഴുതിവരുേമ്പാളായിരി ം ആ എഴുതിേപ്പാകൽ
ഉണ്ടാവുക. പകുതിേയാളം എത്തിക്കാണും, അേപ്പാഴാണ് ആ മിന്നലിെന്റ
ഉദയം!- പിെന്ന എനി േ ശമില്ല; ആേലാചിച്ചാേലാചി തല ചൂടുപിടിച്ചി ം
ൈകയിെലത്താത്ത പദങ്ങൾ, അതുവെര ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ
ഒന്നിനു പുറേക മെറ്റാന്ന്, അതിനു പുറേക േവെറാന്ന്, ഇങ്ങെന ധാരായ  
ത്തിൽനി ജലബി ക്കൾ എന്നേപാെല, താേനയ തുള്ളി റെപ്പടുകയായി.
അതു തീരുന്നതുവെര, യഥാർത്ഥത്തിൽ, നിർവാണാത്മകമായ ഒരു സ്വപ്നം
തെന്നയാണ്. ഞാൻ അേനകം ാവശ്യം ആ അനുഭൂതിയിൽ അലി േചർ 
ന്നി ണ്ട്. ആ രീതിയിൽ താേന ഹൃദയത്തിൽനി ം െപാട്ടി റെപ്പടുന്ന ആ
അജ്ഞാതനിർഝരത്തിൽ, അറിയാെതതെന്ന, ഞാൻ മുൻപു സ്താവിച്ചവിധം
ഉപേബാധമനസ്സിൽ ഒളി കട വി മം െകാ ന്ന എെന്റ സ്വന്തമല്ലാത്ത
ചില കേല്ലാലങ്ങളും, സം മി േചർെന്ന വരാം. എന്നാൽ അതിലും, എെന്റ
വ്യക്തിപരമായ ആത്മ രണം, തീർച്ചയായും, അ െമങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ല.

േചാദനത്തിെന്റ മെറ്റാരാഗമമാർഗ്ഗം
ചിലേപ്പാൾ മെറ്റാരു രീതിയിലും േചാദനം സംഭവിക്കാം. ഒരു കവിത വായി 

േമ്പാൾ അതിെല ഒരു വരി െപെട്ട ഹൃദയെത്ത വല്ലാെത ർശി .
ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ മുൻപു വിവരിച്ചവിധം ഒരു മിന്നൽ ഉത്ഭവി കയുണ്ടായി.
പലേപ്പാഴും എനിക്കനുഭവെപ്പട്ടി ള്ള ഒരു പരമാർത്ഥമാണിത്. ഉദാഹരണത്തി 
നായി ഒരു സംഭവം മാ ം ഇവിെട എടു കാണിക്കാം..
ൈബറൺെന്റ കൃതികൾ പലേപ്പാഴും ഞാൻ വായി രസിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ
മുൻപു മൂ നാലു ാവശ്യം വായിച്ചേപ്പാെഴാ ം എനിക്കനുഭവെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത 
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വിധം, ഒരുദിവസം സായാഹ്നത്തിൽ Isles of Greece എന്ന കൃതിയിെല,
Fill high the bowl with Samian wine!
Our virgins dance beneath the shade-
I see their glorious black eyes shine;
But gazing on each glowing maid,
My own the burning tear-drop laves,
To think such breasts must suckle slaves!
എന്നീ വരികൾ- വിേശഷി ം അവസാനെത്ത ഒരീരടി- എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
എെന്തന്നില്ലാത്തവിധം ർശി കയും അവിെട ചില തരംഗങ്ങൾ സഞ്ജനി 

കയും െച . അേപ്പാൾ സംഭവിച്ച ആ വികാരവിേക്ഷാഭം അ ാ മായി
ശാന്തെപ്പടുകയും, ആ ശാന്തതയിൽ, അതിെന റി ള്ള അനുസ്മരണയുെട
ഫലമായി, അഭിനവമായ ഒരു ചിന്താ വാഹം എന്നിൽനി സമു ന്ന 
മാവുകയും െച . അതിെന സ്വത മായി, സ്വച്ഛന്ദമായി, എെന്റ തൂലിക
പകർത്തിക്കാട്ടിയി ള്ളതാണ് ’ആ െകാടുങ്കാറ്റ് ’. എെന്റ പല സുഹൃർ ക്കേളാടും
ഞാനിക്കാര്യം പറഞ്ഞി ണ്ട്. എനി േചാദനം തന്ന ൈബറൺെന്റ
വരികൾ എെന്റ കാവ്യത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ കട കൂടി....
ഭാവശുദ്ധകെളന്ന കീർത്തിമു യും ചാർത്തി-
ബ്ഭാരതാംഗനകേള, െഞളിയുന്നേല്ലാ നിങ്ങൾ!
സീതയും, സാവി ിയും, ഭാമയും ഞങ്ങൾ െണ്ട-
േന്നാതിയാൽ കഴിെഞ്ഞേന്നാ, നിങ്ങൾ തൻ സമാധാനം?
അക്കടങ്കഥ േപർ മിന്നയവിറക്കിയാ-
ലുൽക്കർഷമാെയന്നാേണാ നിങ്ങൾതന്നഭിമാനം?

മാമരത്തണല വട്ടമിേട്ടവം നി
മാേവലിപ്പാ ം പാടി ൈകെകാട്ടിക്കളി േമ്പാൾ;
മന്മഥൻ മഷിേതച്ചമെട്ടഴും നീേലാജ്ജ്വല-
ക്ക ന മിന്നൽപ്പിണേരാേരാന്നാെയറിയുേമ്പാൾ;
മുത്തണിെപാന്മാലകൾ മാറിവീണല ല-

ംഗവേക്ഷാജങ്ങളിളകി ളു േമ്പാൾ;
അറിയാതതു കണ്ടിെട്ടൻ മിഴികളിൽ, കഷ്ടം
നിറയുന്നേല്ലാ ചുടുകണ്ണീരിൻ കണികകൾ!
അമൃതം തുളു മേപ്പാർമുല ടം, നിങ്ങൾ-
ക്കടിമ ഴുക്കെളപ്പാലൂട്ടിേപ്പാറ്റാനേല്ല
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താമരത്താെരാെത്താരൈക്കയുകൾ, ദാസന്മാെര-
ത്താരാ പാടിപ്പാടിെത്താട്ടിലാ വാനേല്ല?
കർമ്മധീരരാേമെറ മക്കെള സവിച്ച
കർമ്മഭൂേവ, നീ നിരാധാരയാെണേന്നാവ ?..
ഇതിെല ഏതാനും വരികൾക്ക് ൈബറൺന്റ വരികേളാടുള്ള സാദൃശ്യംകണ്ട്
’ആ െകാടുങ്കാറ്റ് ’ ൈബറൺെന്റ Isles of Greece എന്ന കൃതിയുെട അനുകരണമാ 
െണ പറഞ്ഞാൽ, അതിൽ വലിയ അർത്ഥമുെണ്ട ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല.
ഇങ്ങെന ഒെരാറ്റഭാഗ മാ േമ അവ തമ്മിൽ എെന്തങ്കിലും അ ം സാദൃശ്യ 
മു . മെറ്റല്ലാറ്റിനും അവ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരി . ’േമാഹിനി’ Porphyria’s
Lover-െന്റ അനുകരണമാെണ വാദി ന്നവരിൽ ഇ േത്താളം േപാലും
ന്യായം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ീമാൻ ൈവേലാപ്പിള്ളി ീധരേമനവൻ ബി.എ.
മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പിൽ സിദ്ധെപ്പടൂത്തിയ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരുപന്യാസ 
ത്തിൽ എെന്റ മുൻ സ്താവിച്ച അനുഭവം േത്യകം എടു കാണിച്ചി ള്ളതായി
ഞാൻ ഓർ .
ഈ രീതിയിൽ ഒേന്നാ രേണ്ടാ അംശങ്ങളിൽ മാ ം അ ഷ്ടമായി കാണ 
െപ്പടുന്ന ഐക്യരൂപ്യം െകാണ്ട്, മലയാളത്തിെല ഒരു കൃതി മെറ്റാന്നിെന്റ
അനുകരണമായിരിക്കണെമന്നില്ല. അങ്ങെന േനാക്കിയാൽ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യം
െകാണ്ട് ഇന്ന് അതുല്യമായ സ്ഥാനം സമ്പാദിച്ചി ള്ള മഹാകവികൾ എല്ലാവരും
ആ അഭിമാനശൃംഗത്തിൽനി കീേഴാട്ടിറങ്ങിേപ്പാേരണ്ടിവരും. മഹാകവിക 
ളായ വള്ളേത്താളും ഉ രും പല സം തകവികൾ ം കടെപ്പട്ടി ണ്ട്. ആശാന്റ
കൃതികളിൽആംഗേലയകവികളിൽ ചിലരുെട സ്വാധീനശക്തി ത്യക്ഷെപ്പ 
ടുന്നതായിക്കാണാം. ീമാൻ ശങ്കര റുപ്പിെന്റ ആദ്യകാലെത്ത കൃതികൾ
വള്ളേത്താൾ കവിതകേളാടും, ആധുനിക കവിതകൾ ടാേഗാർകൃതികേളാടും
എ േത്താളം കടെപ്പട്ടി െണ്ടന്ന് നിഷ്കർഷി താരതമ്യപഠനം നട ന്ന,
വിമർശനബുദ്ധിയുള്ള ഒരു സഹൃദയന് നി യാസം ക പിടി വാൻ കഴിയും.
ഇന്നെത്ത േചാരണങ്ങൾ
എന്നാൽ, ഇ സാഹിത്യേലാകത്തിൽ അക്ഷന്തവ്യമായ േചാരണം യേഥഷ്ടം
നട െണ്ട വ്യസനസേമതം സ്താവിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു വരിയ 
ല്ല, പ വരിയല്ല, ഒരാശയമല്ല, ഒരു കൃതി തെന്ന സ്വന്തമാക്കിയാൽ, എങ്ങെന
മൂക്ക വിരൽവയ്ക്കാതിരി ം? േചാരന്മാരുെട സാഹസങ്ങൾെകാണ്ട് ഇന്ന്
ഏറ്റവും െപാറുതിമുട്ടിയി ള്ള ആൾ മഹാകവി ടാേഗാറാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കൃതികൾ - വിേശഷി ം ’ഉദ്യാനപാലകൻ’ - എ േ മഗായകന്മാെരയാണ്
േകരളക്കരയിൽ ഇറക്കിവിട്ടി ള്ളെതന്ന് തിട്ടെപ്പടു വാൻ വിഷമം! ’ഒരനുക 

https://thalilakkam.in/



സുധാംഗദ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 18

രണ’െമ േവണ്ട, ’ആശയാനുവാദം’ എന്ന ആറക്ഷരങ്ങെളങ്കിലും അവരുെട
തലെക്കട്ടിന് കിന്നരിപിടിപ്പിച്ചിരു െവങ്കിൽ സമാധാനിക്കാമായിരു .
പേക്ഷ, അവരുെട ദുരഭിമാനം അതിനു സമ്മതി കയില്ല. ഈ സാഹിത്യകാ 
രന്മാരുെട മ കണ്ടാൽ, മ ള്ളവർ ഇെതാ ം വായിച്ചിട്ടിെല്ലേന്നാ, അഥവാ
വായിച്ചാൽത്തെന്ന മനസ്സിലാവുകയിെല്ലേന്നാ േതാന്നിേപ്പാകും!
മലയാളത്തിെല കവിതകളുെടതെന്ന േചാരണങ്ങൾ ഇെന്ന നട ! അനു 
കരണവും േചാരണവും ഒന്നല്ല.
കാമനീയകധാമമാെയന്ന്-
ക്കാണണമിെന്നൻ കാമുകൻ
എന്ന ര വരികൾ
കാമനീയധാമമാെയെന്ന-
ക്കാണണമിെന്നൻ വല്ലഭൻ
എന്നാക്കി മാ ന്നത് അനുകരണമാെണ പറ കൂടാ.
മധുരചിന്തകളിളകും സങ്ക
മധുവിധുകാലരജനികൾ
യാെതാരു വിഷമതയും കൂടാെത
മധുരചിന്തകളിളകും േമാഹന-
മധുവിധുകാലരജനിയിൽ
എന്നാക്കിത്തീർക്കാം
അത്യനഘമാമീമുഹൂർത്തത്തി-
ലുത്തേമ, നീ മരിക്കണം!
എന്നത്,
അത്യനഘമാമീമുഹൂർത്തത്തി-
ലുത്തേമ, നീ പിരിയണം!
എ മാറ്റിെയഴുതുവാൻ യാെതാരു വിഷമവുമില്ല, പേക്ഷ, അത് അനുകരണമല്ല,
മുഴുത്ത േചാരണമാണ്. ഈ രീതിയിൽ കവികളാകുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ അ  
മാ മായി അക്ഷരാഭ്യാസം െചയ്തി ള്ള ഏെതാരു മരത്തലയനും നി യാസം
കവിയാകുവാൻ കഴിയും. ഇ പലരും എെന്റ കൃതികൾതെന്ന പലതുെമടുത്ത്,
ഒരു വരിയുെട തു മാ ം െവട്ടിക്കളഞ്ഞ് അവിെട മെറ്റാരു പദം തുന്നിപ്പിടിപ്പി
െവച്ചി ള്ള അേനകം കൃതികൾ നിർമ്മി വിട്ടി ണ്ട്. എനിക്കിത് അഭിമാനജന 
കമാെണങ്കിലും, തങ്ങൾക്കാേക്ഷപകരമായി പരിണമി െവ കരുതുവാനുള്ള
വിേവകം അ ട്ടർക്കില്ലാെതേപാകുന്നത് അ തമായിരി . എെന്റ പല
േസ്നഹിതന്മാർ, പലേപ്പാഴും ഇതുപറഞ്ഞ് എേന്നാടാവലാതിെപ്പട്ടി ണ്ട്-ഇതാ,
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ഈ മുഖവുര എഴുതുന്ന ഇ േപാലും, ഒരു േസ്നഹിതൻ എേന്നാടിതിെന റി
സംസാരി കയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ എ െച വാനാ 
ണ്? ’പീനൽേക്കാഡിൽ’ ഇതിെനാരു േത്യക നിയമം ഉണ്ടാകുന്നതുവെര
അടങ്ങിയിരി കേയ നിവൃത്തിയു . ഉദാഹരണങ്ങൾ എടു െകാണാണിച്ച്
കാര്യമില്ലാെത ശ ക്കെള വർദ്ധിപ്പിക്കണെമ ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല.
െചറുകഥ
െചറുകഥ, േനാവൽ, നാടകം, ഉപന്യാസം മുതലായ ഇതര സാഹിത്യശാഖകളി 
ലും കവികളുെട ഇേത േരാഗംതെന്ന പകർന്നി ള്ളതായി കാണാം. ഇന്നെത്ത
പ മാസികകളിൽ കാണുന്ന െചറുകഥകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും െവറും അനുകരണ 
ങ്ങളാണ്; ചിലെതല്ലാം സ്വത തർജ്ജിമകൾതെന്നയാണ്; എന്നിരുന്നാലും
അവയുെട മുകളിൽ േപർ വച്ചിരി ന്നവർ അക്കാര്യെമാ ം സൂചിപ്പി കാണാ 
റില്ല. ീമാൻ എസ്. െക. െപാെറ്റക്കാട്ട് ഈ സംഗതി വിശദെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്
ഒരു േലഖനം, നവജീവനിലാെണ േതാ , സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരുന്നത്,
ഞാൻ വായി കയുണ്ടായി.

ീമാൻ വക്കം എം. അ ൽക്കാദർ മലയാളത്തിെല ’നാലു കഥാകൃ കൾ’
എന്ന േപരിൽ നവജീവൻ വാരികയിൽ തുടർച്ചയായി സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ
ഒരു നീണ്ട േലഖനം എെന്റ ദ്ധെയ അത്യന്തം ആകർഷിച്ചി ള്ള ഒന്നാണ്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി ായങ്ങളിൽ മിക്കതിേനാടും ഞാൻ േയാജി .
മലയാളത്തിൽ മ സാഹിത്യവിഭാഗങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും ഭാസുരമായ
ഒരു വികാസദശെയ ാപിച്ചി ള്ള സാഹിത്യശാഖ ’െചറുകഥ’യാണ്.
തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള
െചറുകഥയിൽ ഉണ്ടായി ള്ള ഈ നവീനപരിവർത്തനത്തിന് ആദ്യമായി
വി പാകിയത് ീമാൻ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
’െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ’ എന്ന ആദ്യെത്ത െചറുകഥയുെട ആവിർഭാവം െചറു 
കഥാസാഹിത്യത്തിൽ അഭിനവവും ആകർഷകവുമായ ഒരു സു ഭാവെത്ത
വികിരണംെച . ’േകസരി’ പ ത്തിൽ അതു വായിച്ച അ തെന്ന എെന്റ
പല സഹൃദയസുഹൃ ക്കേളാടും, െചറുകഥയുെട ഇന്നെത്ത വികാസദശെയ
ദീർഘദർശനംെച ഞാൻ സംസാരി കയുണ്ടായി.
മ കഥാകൃ കൾ

ീമാന്മാരായ േകശവേദവും എസ്.െക. െപാെറ്റക്കാ ം, ീമതി ലളിതാംബിക
അന്തർജ്ജനവും ഇ ള്ള കഥാകൃ ക്കളിൽ ഥമഗണനീയരാെണ ം
അവെര കഴിച്ചാൽ, ഒെരാറ്റ കഥാകൃ േപാലും മലയാളത്തിൽ ഇെല്ല ം
പറേയണ്ടിയിരി . ീമാൻ െക. എ. ദാേമാദരേമനവൻ ഉൽ ഷ്ടങ്ങളായ
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അനവധി െചറുകഥകൾ എഴുതി ണ്ട്. എന്നാൽ അേദ്ദഹം കുേറനാളായി
മൗനംഭജി കയാണ്. വീ ം അേദ്ദഹം കഥാനിർമ്മാണത്തിൽ ദ്ധപ 
തിപ്പി ന്നപക്ഷം േമൽപ്പറഞ്ഞ കഥാകൃ ക്കേളാടു തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം
നി യാസം അേദ്ദഹത്തിനു കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധി ം. ീമാൻ െപാൻകു 
ന്നം വർക്കി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാടുപിടിച്ച കൃ ിമഭാഷ വലി ദൂരെത്തറിഞ്ഞിട്ട്,
ഉള്ളതു പച്ചമലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അ ം ആശ വഴിയുെണ്ട േതാ  

. മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പിൽ മാ ം കഥകളും കവിതകളും എഴുതിക്കണ്ടി ള്ള
ീമാൻ പി. സി. കുട്ടി ഷ്ണൻ അടുത്തഭാവിയിൽ ഒരു നല്ല കവിയും കഥാ 

കൃ മായിത്തീരുെമ ഞാൻ വിശ്വസി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ’ചരി ം
ആവർത്തിക്കെപ്പടു ’ എന്ന െചറുകഥയും, ’ഒടുക്കെത്ത േപാര് ’ തുടങ്ങിയ
കവിതകളും അതിനു സാക്ഷ്യംവഹി ണ്ട്.
ഗിെഡ േമാപ്പസാങ്ങ്
വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ േമാപ്പസാങ്ങിേനാടു കിടനിൽക്കത്തക്ക ഒരു കഥാകൃത്ത്
ഇേന്നാളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ാൻസിൽത്തെന്ന ബാൽസാക്ക്, ാേബർ, േസാള,

സ്റ്റ് തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാർ പലരുമുെണ്ടങ്കിലും, അവെരല്ലാംതെന്ന, േമാപ്പ 
സാങ്ങിേനാടു താരതമ്യെപ്പടുത്തിേനാ േമ്പാൾ, രണ്ടാകിടക്കാരാേയ എനി
േതാന്നിയി . പുഷ്കിൻ, ഗാേഗാൾ, ഡാസ്റ്റവ ി, േടാൾേസ്റ്റായ്, ടർജ്ജനീവ്,
െലേ ാവ്, െകാെറാെളേങ്കാ, െചേഹാവ്, െസാെളാെഗാബ്, ചിറിേക്കാഫ്,
േഗാർക്കി, കു ിൻ, ബ ണിൽ, ആൻ േയവ്, ബ േസാഫ്, േറാമേനാഫ്
േസാെസ്ക്കൻേകാ, അലക്സേയഫ്, ഓകുേലാഫ്, കാറ്റീവ് തുടങ്ങിയവർ റക്ഷ്യയിെല

സിദ്ധ കഥാകൃ ക്കളാണ്. ആ ിയ, ഹംഗറി, േപാളൻഡ്, േനാർെവ,
സ്വീഡൻ, െഡന്മാർക്, െസേക്കാേ ാവാക്കിയാ, ഇറ്റലി, ജർമ്മനി എന്നീ
രാജ്യങ്ങളിലും അനു ഹീതരായ കഥാകൃ ക്കൾ ധാരാളമുണ്ട്. ബുദ്ധിപരമായ
ഒരു വീക്ഷണേകാണത്തിൽകൂടി േനാ േമ്പാൾ ലൂയിഗി പിറാൻഡേലാവിെന്റ
െചറുകഥകൾ ആതുല്യങ്ങളാെണ പറയാം. െചേഹാവിെന്റ കഥകളുെട സ്വാ 
രസ്യം മരാർ ം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങെനെയല്ലാമാെണങ്കിലും, േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ
കഥാനിർമ്മാണപാടവം ഒ േവെറതെന്നയാെണ പറേയണ്ടിയിരി .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥകൾ ഒരിക്കലും ദീർഘിക്കാറില്ല. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ
പദങ്ങൾെകാണ്ട്, ഏറ്റവും ലളിതമായരീതിയിൽ, ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള സം 
ഭവങ്ങെളയും സംഗതികെളയും ചി ീകരിച്ച് ഏറ്റവും ഉൽക്കടമായ വികാരം
സഞ്ജനിപ്പികാനുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാമർത്ഥ്യം അതിശയനീയമായിരി  

. കല അതിെന്റ സൗകുമാര്യസ ർത്തിേയാടുകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഓേരാ
കൃതിയിലും വിലാസലാസ്യം നട കയാണു െച ന്നത്.
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േമാപ്പസാ ം തകഴിയും
േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ ഒരു യഥാർത്ഥശിഷ്യനാണ് മിസ്റ്റർ തകഴി. അേദ്ദഹം േമാ 
പ്പസാങ്ങിെന്റ കൃതികൾ ശരി പഠിച്ചി െണ്ടന്ന് ഓേരാ കഥയും പറയു .
അതിനാൽ േമാപ്പസാങ്ങിെന സംബന്ധിച്ച് േമൽ സ്താവിച്ച ഗുണങ്ങൾ തകഴി 
യിലും െമാട്ടി കാണുന്നതിൽ അതിശയി വാനില്ല. ഏെതാരു കഥാകൃത്തിനും
അനുകരണീയമായി ള്ള ഒന്നാണ് മിസ്റ്റർ തകഴിയുെട അത്യന്തലളിതവും
ആകർഷകവുമായ ഭാഷാരീതിെയ നിസ്സംശയം പറയാം.
തകഴിയുെട ചില കഥകൾ
എന്നാൽ മിസ്റ്റർ തകഴിയുെട ചില കഥകൾ െവറും അനുകരണങ്ങളാണ്;
അതേദ്ദഹം സൂചിപ്പികാറുമില്ല. ഉദാഹരണമായി അേദ്ദഹം മാതൃഭൂമിയിൽ

സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ ’ച ികയിൽ’ എന്ന കഥ േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ The Moon Light
എന്ന കഥയുെട അനുകരണമാണ്. അേദ്ദഹം അതു സ്താവി കാണുന്നില്ല.
മാ മല്ലം ആ അനുകരണത്തിൽ മാ ം മിസ്റ്റർ തകഴി േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ മനം
കുളിർപ്പി ന്ന പൂനിലാവിൽ െചളിവാരി ശി എ ംകൂടി ഞാൻ പറയും.
ആ പാവെപ്പട്ട കാവിവ ക്കാരെന വലിച്ചിഴ െകാ വന്ന്, ഒടുവിൽ ആ
വ മ്പിലയാെള െകട്ടി ഞാത്തിയിട്ടതും മ ം വലിയ അപരാധമായിേപ്പായി.
ആത്മഹത്യെചയ്യിച്ചാൽ മാ േമ, രസിക്കാൻ ഹൃദയമുള്ള ഒരുത്തനു വികാരമു 
ണ്ടാകൂ എ കരുതുന്നത് അബദ്ധമാണ്. ’പിെന്നയും അവൾ ജീവി ,’ എന്ന
മിസ്റ്റർ തകഴിയുെട ഒരു നുറു വാചകത്തിന് ആയിരം ആത്മഹത്യകെളക്കാൾ
വികാേരാേത്തജകത്വമുെണ്ട ഞാൻ വിശ്വസി . മരണേത്തക്കാൾ
ദുസ്സഹമായ, ദുരന്തമായ, എ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ട്! ഇബ്സെന്റ Doll’s House-െല
’േനാറ’േയാ, ’െഹൽമേറാ’ മരി ന്നില്ല. പേക്ഷ, അെത േശാകാത്മകമായ
ഒരു നാടകമാണ്! ’അവളുെട ഭർത്താവ് ’ എന്ന തകഴിയുെട കഥയിെല നായിക 
യുെട ജീവിതം ആയിരം മരണേത്തക്കാൾ േശാകാത്മകമാെണന്നാെണനി
േതാ ന്നത്.
അതിനാൽ, ’ച ികയിൽ’ എന്ന കഥ നിർജ്ജീവമായ ഒരനുകരണമാെണ 

ം, എന്നി ം അതനുകരണമാെണ െപാതുജനങ്ങെള അറിയിക്കാഞ്ഞതു
വലിയ സാഹസമായിേപ്പാെയ ം, േസ്നഹപൂർവ്വം ഞാൻ എെന്റ സുഹൃത്തിെന
ഓർമ്മെപ്പടുത്തിെക്കാ . അതുേപാെലതെന്നം നവജീവനിൽ അേദ്ദഹം

സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ രണ്ടാ യിെല ’ഡയറി’ അലക്സാൻഡർ കു ിൻെന്റ Psyche
എന്ന െചറുകഥയുെട അനുകരണമാണ്. അതും സൂചിപ്പി കാണുന്നില്ല.
േകശവേദവ്
മിസ്റ്റർ േകശവേദവിെന്റ െചറുകഥകൾ ം, ഏകാങ്കനാടകങ്ങൾ ം, മലയാള 
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സാഹിത്യത്തിൽ സമുന്നതമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചി ണ്ട്. അവ തിക ം ഹൃദയാ 
കർഷകങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, ചിലേപ്പാൾ ചില തത്ത്വങ്ങളുെട സ്ഥാപനത്തിനും

ചരണത്തിനും േവണ്ടി അേദ്ദഹം കലാപരമായ ചില വിശിഷ്ടാംശങ്ങെള
ബലികഴി െമേന്നയു . ജന്മനാ ഒരു നല്ല കലാകാരനായ മിസ്റ്റർ േദവ് േമ 

റഞ്ഞ തത്ത്വസ്ഥാപനത്തിനുേവണ്ടി കലാകാരനിൽനിന്നകന്ന് ചിലേപ്പാൾ
ഒരു വാചകനും, മ ചിലേപ്പാൾ ഒരു വിമർശകനും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ
ഒരു ശാ ജ്ഞനുമാകാൻ െവമ്പേലാെട പയറ്റി പരാജയെപ്പടുന്നതും, അേപ്പാൾ
കല നി ക നീർ വാർ ന്നതും കാണാം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾ
േഗാർക്കി, ഡാസ്റ്റവസ്ക്കി, േറാമേനാഫ് തുടങ്ങിയ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാെര
അനുസ്മരിപ്പി . കലാപരമായ അംശങ്ങെള ബലികഴിക്കാെതതെന്ന തത്ത്വ 
സ്ഥാപനത്തിനുള്ള േഗാർക്കിയുെട സാമർത്ഥ്യം, േദവിൽ അ പരിപൂർണ്ണമായി

ത്യക്ഷെപ്പടുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ’അന്നെത്ത നാടകം’ തുടങ്ങിയ കൃതികൾ 
േറാേമൻേറാളാണ്ടിെന്റ John Christopher എന്ന ഉൽ ഷ്ടകൃതിയിെല ചില

ഭാഗങ്ങളുമായി സാദൃശ്യമുണ്ട്.
എസ്. െക. െപാെറ്റക്കാട്ട്
മിസ്റ്റർ െപാെറ്റക്കാട്ടിെന്റ െചറുകഥകൾ, ഏറിയകൂറും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വന്തം
ചിന്തയിൽനി ം അഭുഭവത്തിൽനി ം വാർെത്തടുത്തി ള്ളവയാണ്. അേദ്ദ 
ഹത്തിെന്റ ’ക്ഷയേരാഗി’ എന്ന െചറുകഥ േലാകത്തിെല ഏതു െചറുകഥേയാടും
കിടപിടി ന്ന ഒന്നാെണ മലയാളികൾക്കഭിമാനിക്കാം.
ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം
ശീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ കഥകളും മിക്കവാറും സ്വത ങ്ങ 
ളാണ്. കഥാകാരെന്റ ജീവിതാവേലാകനെത്തക്കാളും, െതരെഞ്ഞടുക്കലിെന 
ക്കാളും കവിയുെട ഭാവനാവിഹാരമാണ് അവരുെട കൃതികെള അധികഭാഗവും
വർണ്ണം പിടിപ്പി ന്നത്. േ ാട്ടിനു പുറേമ തിഭെയ വിടുന്ന ആ പണ്ടെത്ത
സ ദായത്തിൽനിന്ന് അവരിനിയും നിേശ്ശഷം വിമുക്തയായി െണ്ട പറ 

കൂടാ. അതിർകവിഞ്ഞ ആദർശവാദം ഒ മാ േമ അവരുെട തിർഭയുെട
സ്വത വും സ്വച്ഛന്ദവുമായ യാണത്തിന െമാരു തിബന്ധമായി നിൽ 

. ജീവിതചി ീകരണത്തിൽ അവർ അസാമാന്യമായ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം
കാണി ണ്ട്. എന്നാലതുതെന്ന, ആദർശാത്മാകമായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിലിൽ 
കൂടി മാ മാകയാൽ പരിപൂർണ്ണമാെണ പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. തകഴിയുെട
കഥാപാ ങ്ങളിൽ കാണെപ്പടുന്ന മനശ്ശാ പരമായ ഗതിൈവചി ങ്ങളുെട
അഭാവവും ീമതി അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ കഥാപാ ങ്ങൾ മുണ്ട്. അവരു 
െട െചറുകഥകൾ എല്ലാം സ്വത ങ്ങളാെണ പറ കൂടാ. ’യാ യുെട
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അവസാനം’ എന്ന കഥ ശാന്താേദവി രചിച്ചി ള്ളതും Modern Review എന്ന
മാസികയിൽ പ സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരുന്നതുമായ The Journey’s End എന്ന
െചറുകഥയുെട ഗാഢ ർശിയായ ഒരനുകരണംതെന്നയാണ്. എന്നാൽ ആ
അനുകരണത്തിൽേപാലും ആ മഹതി പരിപൂർണ്ണ വിജയം സിദ്ധിച്ചി െണ്ട 

ള്ളതിൽ സംശയമില്ല.
ചില തർജ്ജിമകൾ
ഹാസ് ലിറ്റിെനേപ്പാെല, ഒരു വിഷയെത്ത അധികരി സ്താവി െകാ വന്ന
അവസരത്തിൽ ഒരു വലിയ ശാഖാചം മണത്തിനു ഞാനും അധീനനായിേപ്പാ 
യി. നമു പരിഭാഷയിേല തെന്ന മട ക.

ൗണിങ്ങിെന്റ കൃതികൾ മലയാളത്തിേല വിവർത്തനം െച വാൻ
വലിയ വിഷമമുെണ്ട ഞാൻ സൂചിപ്പി വേല്ലാ. ീമാന്മാരായ നാലപ്പാ
നാരായണേമേനാൻ, ജി. ശങ്കര റുപ്പ് തുടങ്ങിയ കവികൾ ഈ വിഷയ 
ത്തിൽ മി െമങ്കിൽ ൈകരളി വലിയ സഹായമായിരി ം. ഈ ര
കവികളുെട േപർ േത്യകം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അവർ വർത്തമാനവിഷയ 
ത്തിൽ മെറ്റല്ലാെരയുംകാൾ മിക നിൽ ന്നതുെകാണ്ടാണ്. സ്വതഃസിദ്ധമായ
അ ഹിതമായ തിഭാവിലാസവും കവിതാവാസനയും സവിേശഷം കളിയാ 
ടുന്നവർേവണം വിവർത്തനത്തിനും ഒരുെമ്പടുവാൻ. പലയിടങ്ങളിലും വലിയ

ിഷ്ടത കെണ്ടക്കാെമങ്കിലും നാലപ്പാടെന്റ ’പൗരസ്ത്യദീപ’വും (Light of Asia
by Edwin Arnold) ശങ്കര റുപ്പിെന്റ ’വിലാസലഹരി’യും (Rubaiyat of Omer
Khayyam) ഇതിനു േത്യകം സാക്ഷ്യം വഹി . മിസ്റ്റർ കുറുപ്പ് ഉമാറിെന്റ
കാവ്യം കുറ കൂടി നിഷ്കർഷി പഠി കയും, തർജ്ജിമയിൽ കൂടുതൽ ദ്ധ 
പതിപ്പി കയും െചയ്തിരു െവങ്കിൽ വിലാസലഹരിയുെട ഇ കാണുന്ന
വിലാസവാ ിന് ഇതിലും മാ കൂടിേയേന എന്നാണ് എനി േതാ ന്നത്.
റൂബായ് യാത്തിെന്റ വിവർത്തനെത്തക്കാൾ ഫാഫിസ്സിെന്റ ചില കൃതികൾ
അേദ്ദഹം പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയി ള്ളത് കൂടുതൽ കമനീയമായിരി .
പനിനീർ വാെലെന്റ
മാറിടം സുമാകീർണ്ണം
തനിമുന്തിരിച്ചാറാൽ
പാനഭാജനം പൂർണ്ണം
(സൂര്യകാന്തി-ശങ്കര റുപ്പ് )
എന്നിങ്ങെന അർത്ഥപുഷ്ടിയും ശബ്ദസൗകുമാര്യവും ഒരുമി സേമ്മളിച്ച്
ആശയത്തിനു ക്ഷതം സംഭവിക്കാെത ആകർഷകമായിത്തീർന്നി ള്ള പരി 
ഭാഷാരൂപങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ േവെറ ഇെല്ല തെന്ന പറയാം. വളെര
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നിഷ്കർഷി നടത്തിയ ഒരു താരതമ്യപഠനത്തിനുേശഷം എനി ണ്ടായി ള്ള
ഒരഭി ായമാണിത്. ഹാഫിസ്സിെന്റ കൃതികെളല്ലാം പഠി വാൻ എനി
സൗകര്യം ലഭിച്ചത് അടുത്തകാലത്താണ്. ഇം ീഷിേല പലരും ആ
മഹാകവിയുെട കൃതികൾ പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയി െണ്ടങ്കിലും അവയിൽ മിസ്
ഗർട്റൂഡ് െബല്ലിെന്റ കൃതികൾക്കാണ് ആംഗലസാഹിത്യത്തിൽ ഥമസ്ഥാനം
സിദ്ധിച്ചി ള്ളത്. ഹാഫിസ്സിെന്റ കൃതികളിൽ തെന്ന, വിവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും
എളുപ്പമായി ള്ളതും രണ്ടാം കിടയിൽെപ്പട്ടി ള്ളതുമായ നാല ലഘുപദ്യങ്ങൾ
മാ േമ മിസ്റ്റർ കുറു ം തർജ്ജിമെച കാണു .
‘നിർവൃതി’

ൗണിങ്ങിെന്റ കൃതികൾ പരിഭാഷെപ്പടു േമ്പാൾ കുറച്ചധികം സ്വാത ്യം
എടുേക്കണ്ടതായിവരും. ‘ഒന്നി േചർ ള്ള ഒടുവിലെത്ത കുതിരസ്സവാരി’ (The
Last Ride Together) എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു ഉത്തമ നാടകീയസ്വേയാക്തി
(Dramatic Monologue), ‘നിർവൃതി’ എന്ന േപരിൽ വിവർത്തനം െചയ്ത് ഞാൻ
‘സഹൃദയ’യിൽ സിദ്ധീകരി കയുണ്ടായി.   മലയാളത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചി ള്ള

ൗണിങ്ങിെന്റ ആദ്യെത്ത കൃതി ഇതാെണ േതാ . ആംഗലസാഹി 
ത്യത്തിലും ഭാഷാസാഹിത്യത്തിലും ഒ േമ്പാെല ാവീണ്യം സമ്പാദിച്ചി ള്ള
പേല സുഹൃ ക്കളും തദ്വിഷത്തിൽ, ആ സിദ്ധീകരണത്തിനുേശഷം,
എനി നല്കിയി ള്ള േ ാത്സാഹനങ്ങളും അനുേമാദനങ്ങളും ൗണിങ്
കൃതികളുമായി കൂടുതൽ അടു വാൻ എനി േ രകമായിത്തീർന്നി ണ്ട്.
Andrea Del Sarto, Rabi Ben Ezra, Grammarian’s Funeral, Fra Lippo Lippi
തുടങ്ങിയ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾ അടു തെന്ന സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമ
ഞാൻ വിചാരി .
അനുകരണങ്ങൾ
ഭാഷാേപാഷണത്തിൽ, വിവർത്തനത്തിന് ഒരു വലിയ പ െണ്ട ള്ളതിൽ
സംശയമില്ല. മലയാളഭാഷയിൽ, സ്വത ങ്ങെള പറയാവുന്ന കൃതികൾ വള 
െര കുറ മാ േമയു . ബാക്കിയുള്ളെതല്ലാം വിവർത്തനങ്ങളല്ല, മ കൃതികളുെട
ഛായയിൽ നി െകാ നിർമ്മി വിടുന്ന വികൃതങ്ങളും നിർജ്ജീവങ്ങളുമായ
െവറും അനുകരണരൂപങ്ങൾ മാ മാണ്. ഉദാഹരണമായി േനാവൽ, നാടകം
മുതലായ സാഹിത്യശാഖകൾ എടു പരിേശാധി േനാ ക. മിസ്റ്റർ ച
േമനവെന്റയും, സി.വി. രാമൻപിള്ളയുെടയും ഏതാനും ആഖ്യായികകെള
ഒഴി നിർത്തിയാൽ പിെന്ന ൈകരളി സ്വന്തെമന്നഭിമാനിക്കത്തക്ക ഒെരാറ്റ
േനാവൽേപാലും ഉെണ്ടന്ന് ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല. മലയാളത്തിൽ ഒരു
സ്വത നാടകകർത്താവിെന്റ േപർ പറയാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ ഞാൻ മിഴി  
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നി േപാകും. അടുത്തകാലത്ത് ഈ.വി., ൈകനിക്കര, െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
തുടങ്ങിയ ചിലർ നാടകവിഷയത്തിേലക്ക് ദ്ധെയ തിരി വിട്ടതായിക്കാണാം.
എഡ് വിൻ മഡൈലൻ തുടങ്ങിയ സായിപ്പന്മാരും മദാമ്മമാരും, കരുണാ 
കരൻനായരും കമലാക്ഷിയമ്മയും മ മായി േവഷമാറി വ കാട്ടി ന്ന
േവതാളേകാലാഹലങ്ങളാണ് േനാവൽസാഹിത്യത്തിൽ ഇ നാം കാണുന്ന 
ത്. അവയുെട നിർമ്മാതാക്കൾ മൂലകൃതികളുെട ആത്മാവിെന ആട്ടിപ്പായിച്ച്,
െവറും നിർജ്ജീവശരീരങ്ങെള മാ ം എടുത്ത്, അവയുെടതെന്ന മജ്ജയും
മാസവും ചീന്തിപ്പറി കളഞ്ഞ് െവറും അസ്ഥിപഞ്ജരങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് അ െട
മുൻപിൽ അവതരിപ്പി ന്നത്. ഇതു മൂല ന്ഥകാരന്മാേരാടു െച ന്ന ഒരു വലിയ
കടും ൈകയാെണന്ന് അ ട്ടർ ഓർമ്മിക്കാത്തതു കഷ്ടംതെന്ന.
നാലപ്പാടെന്റ ’പാവങ്ങൾ’

മഹാകവിയായ വിക്റ്റർ യൂേഗാവിെന്റ ’Les Miserables’ എന്ന േലാ 
േകാത്തരമായ ന്ഥത്തിന് ’ആസുരേകസരി’, ’സരസ്വതി’, ’ജീൻവാൽ ജീൻ’
തുടങ്ങി എ അനുകരണങ്ങളാണ് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായി ള്ളത്! എന്നാൽ
അവയിെലാന്നിെനങ്കിലും ’പാവങ്ങ’െള സമീപി വാൻ േയാഗ്യതയുേണ്ടാ?
’പാവങ്ങ’െള ഇ കുറ്റം പറയുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും നാലുേപജുവായിച്ച്േശഷം
”ഓ, മുഷിപ്പൻ!” എ പറഞ്ഞ് പുറന്തള്ളിക്കളയുന്ന കൂട്ടരാണ്. ഒരിക്കെലങ്കിലും
അതു മുഴുവെനാ വായി േനാക്കാൻ സൗജന്യ ബുദ്ധിയുണ്ടായി ള്ള ഒരു സഹൃ 
ദയെനങ്കിലും, ഇ വെര എെന്റ പരിചയത്തിൽെപ്പട്ടിടേത്താളം, ആ ഉത്തമ
വിവർത്തന ന്ഥത്തിെന്റ ആരാധകനായിത്തീരാതിരുന്നിട്ടില്ല, തർജ്ജിമ
’ഗ്യാസുേപായ േസാഡ’ േപാെലയാെണ സാധാരണ പറ േകട്ടി ണ്ട്.
ഏെറ െറ ഇതു പരമാർത്ഥമാണുതാനും. എന്നാൽ ാപ്തിയുള്ളവർ എടു
െപരുമാറിയാൽ െപരുമ ടവുത കയിെല്ല ള്ളതിന് ഉത്തനദൃഷ്ടാന്തമാണ്
’പാവങ്ങൾ’. അതിെല പല ഭാഗങ്ങളും ഇം ീഷിെനത്തെന്ന അതിശയി  

െണ്ടന്ന്, ര ം ഒേര അവസരത്തിൽ താരതമ്യം െച വായി േനാ ന്ന
ഒരാൾക്ക് നിഷ് യാസം ഹിക്കാൻ കഴിയും. ’പാവങ്ങ’െള ആെരാെക്ക [ 22 ]
എെന്താെക്ക കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണു്. ആ ന്ഥത്തിെന്റ
ആവിർഭാവത്തിനുേശഷം മലയാലത്തിെല ഗദ്യസാഹിത്യത്തിനു് ഒരു വലിയ
മാറ്റം സംഭവിച്ചി ് - അഭിനവമായ ഒരുണർവ്വ്! ഇന്നെത്ത പലരുേടയും
ഗദ്യൈശലി ് ഒരു െകാഴു ം ഓജ മു ്. ’പാവങ്ങ’ളുെട സ്വാധീനശക്തി
അതിൽ ഷ്ടമായി കാണെപ്പടു .
’കാമുകൻ’, ’േ തങ്ങൾ’
വിശ്വസാഹിത്യസുധാസ്വാദനതത്പരനും അഗാധപണ്ഡിതനും സഹൃദയാേ  
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സരനുമായ ീമാൻ എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ െചറുകഥകൾ,
ആ മഹാസാഹിത്യകാരെന്റ തെന്ന ’െബലാമി’ (കാമുകൻ) എന്ന ആഖ്യായിക,
േനാർവിജിയൻ നാടകകർത്താവായ ഇബ്സൻെന്റ (Henrik Ibsen) ’േ തങ്ങൾ’
(The ghosts) എന്ന ഗദ്യനാടകം - ഇ യും കൃതികൾ മലയാളത്തിേല
പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയി ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ തർജ്ജമയിൽ നാലപ്പാടേന്റതിൽ
കാണെപ്പടുന്ന കുളുർമ്മയും സാദവും അ ം കുറവാെണങ്കിലും, ത കൃതികൾ
മലയാൾഇകളിൽ നവീനമായ ഒരു സാഹിത്യാഭിരുചി സഞ്ജനിപ്പിച്ചി െണ്ട 
ന്നതിൽ സംശയമില്ല. കലാൈവശിഷ്ട്യം തിക ം കളിയാടുന്ന ന്ഥങ്ങെള
അേദ്ദഹം വിവർത്തനത്തിെനടു . ൈകരളി ആക കാലം കൃതജ്ഞതേയാെട
അനുസ്മരി ന്ന ഒരു നാമേധയമാണു് ീമാൻ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുേടെത
ഞാൻ ദൃഢമായി വിശ്വസി .
കുറ്റവും ശിക്ഷയും
റഷ്യയിെല ഒരു മഹാസാഹിത്യകാരനായ ഡസ്റ്റവ ിയുെട ’Crime and
Punishment’ എന്ന ആഖ്യായികയുെട വിവർത്തനമായി ’കുറ്റവും ശിക്ഷയും’
എന്ന േപരിൽ ഒരമൂല്യ ന്ഥം ൈകരളി സിദ്ധിച്ചി ്. എന്നാൽ, അ
മഹത്തായ ആ ന്ഥത്തിെന്റ ആവിർവഭാവം േപാലും അറിഞ്ഞി ള്ളവരായി
േകരളത്തിൽ അധികം േപർ ഉണ്ടായിരി െമ ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല.
ആ ന്ഥത്തിെന്റ അൻപതു തികെളങ്കിലും ഈ അ െകാല്ലങ്ങൾ  
ള്ളിൽ വിറ്റിരി േമാ എ ഞാൻ സംശയി . മിസ്റ്റർ നാലപ്പാടെന്റയും
ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയുെടയും വിവർത്തനേത്താ സമീപി കയിെല്ലങ്കിലും ആ

ന്ഥം ഓേരാ േകരളീയനും വായിച്ചിരിേക്കണ്ടതാെണ ഞാൻ പറയും.
വിശ്വവിഖ്യാതമായ ആ ഉത്തമ ന്ഥത്തിെന്റ വിവർത്തനത്തിനു വിേധയനായി
എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷയായിരിക്കാം ഒരു പേക്ഷ, ആ

ന്ഥത്തിെന്റ ചാരൈവരള്യം . എെന്റ ഒരു സുഹൃ ം സ്വേദശിയുമായ
ീമാൻ ഇടപ്പള്ളി പി. െക. കരുണാകരേമനവനാണു് ഡാസ്റ്റവ ിെയ

ആദ്യമായങ്ങെന േകരളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചെതേന്നാർ േമ്പാൾ ഞാൻ
അഭിമാനപുളകംെകാ . ാേബർ എന്ന സാഹിത്യകാരെന്റ ’മാഡം
േബാവരി’ എന്ന സിദ്ധ ആഖ്യായികയുെട പരിഭാഷയാണു് ഈ ന്ഥം. ഒരു
നല്ല സഹൃദയനായ ീമാൻ എൻ. എൻ. ഇളയതാണു് അതു വിവർത്തനം
െചയ്തി ള്ളതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിഭാഷ തിക ം രസ ദമാണു്. എന്നാൽ
മുൻപു സ്താവിച്ച ന്ഥത്തിെന്റ അനുഭവം തെന്നയാണു് അതിനും സംഭവിച്ചി 
ള്ളതു് എന്നറിയു . േമാപ്പസാങ്ങിെന്റയും ാേബറിെന്റയും കൃതികൾ, തെന്ന

വായി രസിക്കണെമന്ന ആ ഹം െകാ മാ മാണു് ഞാനിേപ്പാൾ ’ ഞ്ച് ’
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പഠിക്കാൻ ഒരുെമ്പട്ടിരി ന്നതു്. ആ ഭാഷയിെല അതുല്യമായ സാഹിത്യാമൃതം,
അ െമങ്കിലും, മെറ്റാന്നിേല പകർത്താെതതെന്ന, ആസ്വദിക്കണെമ ള്ള
എെന്റ അഭിലാഷം സഫലമായാൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി.
വിവർത്തനങ്ങേളാടുള്ള മേനാഭാവം
വിവർത്തന ന്ഥങ്ങേളാടു േകരളീയർ ള്ള മേനാഭാവം എന്താെണ ഞാൻ
മുൻപു സൂചിപ്പിച്ച ന്ഥങ്ങളുെട അനുഭവത്തിൽ നി ം അനുമാനിക്കാം. ”കാ 
ന്താസമ്മിതയായ യയാ...” എ രുവി െകാണ്ട് അന്ധ ലപനങ്ങൾ നട ന്ന,
സാഹിത്യേലാകത്തിെല യാഥാസ്ഥിതിക ൈവതാളികന്മാരുെടയിടയിൽ
ഇന്നവ വലിയ ഗണനീയതെയാ ം സിദ്ധിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും, േലാേകാത്ത 
രങ്ങളായ ആ വക ന്ഥങ്ങെള ആ ാദവാേ ാെട സ്വാഗതം െച ന്ന ഒരു
സഹൃദയമണ്ഡലം ഇ തെന്ന േകരളത്തിലുെണ്ട ം, മുൻപറഞ്ഞ ൈവതാളിക
സംഘത്തിെന്റ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീടുവരുന്ന ജനപരമ്പര അവെയ
കരമുകുളങ്ങേളാെട സ്വീകരി െമ ം ഉറ കരുതാം. പുസ്തകരൂപത്തിൽ ഒ ം
ഇതുവെര കണ്ടീട്ടിെല്ലങ്കിലും മിസ്റ്റർ െക. പി. ശങ്കരേമനവൻ ഒേട്ടെറ െചറുകഥക 
ളും ഏകാങ്കനാടകങ്ങളും മലയാളത്തിേല വിവർത്തനം െചയ്തി ്. അവെയ
പുസ്തകരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കണെമ ം, വീ ം വിവർത്തനസംരംഭം
തുടരണെമ ം ഞാനേദ്ദഹേത്താടേപക്ഷി . യാഥാസ്ഥിതികന്മാരുെട
മർക്കടമുഷ്ടി
കാളിദാസനും, ഭവഭൂതിയും, മാഘനും മ ം എ േയാ കാലമായി േകരളീ 
യർ പരിചെപ്പട്ടി ള്ളവരാണു്! അവരുെട അേനകം കൃതികൾ ഇ
മലയാളത്തിലു ്. അവർ മഹാരഥന്മാരെല്ല ജ്ഞയുള്ളവരാരും തെന്ന
പറയുെമ േതാ ന്നില്ല. പേക്ഷ, േലാകത്തിൽ അവർ മാ േമ വാടാവിള  
കളായി മി െവ ം, അവരുെട കൃതികേളാടുകൂടി സാഹിത്യത്തിെന്റ
പരിധിെയത്തിെയ ം അവരുമായി താരതമ്യെപ്പടു േമ്പാൾ ആ കനകനക്ഷ 

ങ്ങളുെട മുൻപിൽ മ ള്ളവെരല്ലാം ൈതജസകീടങ്ങളാെണ വിചാരി ന്നതു്
മൂഢത്വമാണു്. കാളിദാസേനാെടാപ്പം േഷൿ ിയെറയും, ഭവഭൂതിേയാെടാപ്പം
ഹ േഗാവിെനയും, എഴുത്തച്ഛേനാെടാപ്പം െഷല്ലിെയയും, െചറുേശ്ശരിേയാെടാ 
പ്പം ിൻഡ്ബർഗ്ഗിെനയും, തുളസീദാസേനാെടാപ്പം മാക്സിംേഗാർക്കിെയയും
മനസ്സിലാ വാനൗമ് അഭിനന്ദി വാനുമുള്ള ഹൃദയവിശാലതയും സം ാരസ 

ഷ്ടിയുമാണു നമു ണ്ടാേകണ്ടത്.
വിശ്വസാഹിത്യം, അനുദിനമല്ല അനുനിമിഷം വളർ െകാണ്ടിരി കയാണ്.

സ്ഥാനേഭദങ്ങളും ആശയാദർശങ്ങളും, സമു ത്തിെല തിരകൾേപാെല
ഒന്നിനുപുറേക ഒന്നായങ്ങെന മാറിമറി ം െക പുണ ം വ െപാെയ്ക്കാ 
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ണ്ടിരി . പാവെപ്പട്ട ’കാന്ത്സമ്മിതയ’ക്കാരെന്റ വിശ്വാസം അതവെന്റ
കാൽ വട്ടിൽത്തെന്ന അങ്ങെന നിശ്ചലമായി നിലെകാ െവന്നാണ്.
അടുത്തകാലത്ത് ഒരു ’കാന്താസമ്മിതയ’ക്കാരെന ഞാൻ ക മുട്ടി. അയാൾ
സാഹിതീേദവിയുെട െവളിച്ചപ്പാടിെനേപ്പാെല തലമുടിയഴിച്ചി ക രുട്ടി
പ കടി െകാണ്ട് ഗർജ്ജി : ”ഞാൻ നിങ്ങലുെട ഈ മിസ്റ്റിസിസെത്തയും, റി 
യലിസെത്തയും, മെറ്റല്ലാ ’ഇസ’െത്തയും െവറു ” എന്ന്. ”എന്താണു സാേറ
മിസ്റ്റിസിസം?”-” ാന്ത് ” എ സമാധാനം. ”റിയലിസേമാ?”-”െതറിപറച്ചിൽ!
പൂരപ്പാട്ട്!” െകാള്ളരുേതാ? ഇ ട്ടർ എന്തിെന റിെച്ചങ്കിലും അഭി ായം
പുറെപ്പടുവി ന്നത്, അതിെന റി യാെതാ ം മനസ്സിലാക്കാെതയാണ്.
എേന്താ ഒന്ന് എവിെടേയാ കണ്ട്, േവാേട്ടാറിെന്റ കുഴ്വല്വിളി േകട്ട, ാമങ്ങളിെല
മൂരികെളേപ്പാെല െവകിളിപിടി . ശരിക്ക് അതാതു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതി 
െന്റ േശഷമാണ് അഭി ായെപ്പടുന്നെതങ്കിൽ സമാധാനമുണ്ട്!
വിശ്വസാഹിത്യസുധാസ്വാദനത്തിനായി െവമ്പിപ്പായുന്ന സഹൃദയെന, ന െട
കാന്താസമ്മിതയക്കാരൻ ഇനിയും പിടി നിർത്തി അവരുെട ആ പഴയ പല്ലവി 
െകാ ശ്വാസം മുട്ടി ന്നതു വലിയ കഷ്ടമാണ്.
ഇന്നെത്ത കർത്തവ്യം
പാവെപ്പട്ട മലയാളിക്ക് ഇതുവെര അറിയാങ്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത എ െയ മഹാ 
സാഹിത്യകാരന്മാർ േലാകത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്! എല്ലാ ഭാഷകളും
പഠിച്ച് അവയിെല ഉത്തമ ന്ധങ്ങൾ തർജ്ജമെച കെയന്നത് ഒരുകാല 

ം ഒരാൾ ം സാദ്ധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഏതു ഭാഷയിലുള്ള ഉത്തമകൃതിയുെട
പരിഭാഷയും ഇം ീഷിൽ നമു കി ം. അവെയ മ് അലയാളികൾ കാ 
ണി െകാ ത്ത് വിശ്വസാഹിത്യത്തിേലക്ക് അവെര തിരി വിേടണ്ടതാണ്,
േകരളീയ സാഹിത്യകാരന്മാരുെട ഇന്നെത്ത കർത്തവ്യം. അങ്ങെന ഏതാനും
സംവത്സരങ്ങൾ കഴിയുേമ്പാൾ അേനകം ഉത്തമ ന്ധങ്ങൾ മലയാളത്തിലുണ്ടാ 
കുെമ ം, അവയുമായുള്ള പരിചയ ലം, അന്നെത്ത സാഹിത്യകാരന്മാരുെട

തിഭാ ഭാവം പതിന്മട വർദ്ധി െമ ം, ആ വിധത്തിൽ ഉത്തമങ്ങളായ
സ്വത കൃതികൾതെന്ന നിർമ്മി വാനുള്ള ാപ്തി അന്നെത്ത സാഹിത്യകാര 
ന്മാർ ണ്ടായിത്തീരുെമ ം ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കാം.
ന െട ഒരു വലിയ ദൂഷ്യം
സ്വത മായി ചിന്തി ന്നതിൽ മലയാളികൾ സ്വയേമവ വിമുഖന്മാരാണ്. ആ
ഇനത്തിൽെപ്പട്ട അന്യന്മാരുെട ചിന്തകളും അവർ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല. ഒരു മഹാൻ
നൂറ്റാ കൾ മുൻപു പറഞ്ഞി ള്ള ഒന്നിെനത്തെന്ന േപർ ം േപർ ം
അയവിറ വാനാണവർ താത്പര്യം. പ ശീലിച്ചി ള്ള സ ദായത്തിൽ
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നി ം അ െമാ വ്യതിചലി കാണുേമ്പാൾ അവരുെട െനറ്റിയിൽ ചുളി 
വീഴു . സാഹിത്യം ആകപ്പാെട െചന്ന് അവതാളത്തിൽ ചാടിെയന്ന് അവർ
േവവലാതിെപ്പടു . ”രീതിരാത്മാ കാവ്യസ്യ...”, ”ധർമ്മാർത്ഥകാമേമാേക്ഷഷു
ൈവചക്ഷണ്യം കലാസു ക...”, ”വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യം...”, ”കാവ്യം യശ 
േസർത്ഥകൃേത...” എ തുടങ്ങിയ മാണ ണാവങ്ങൾ ഹൃദയേവദനയാെട
ഉച്ചരി െകാണ്ട് സംഗപീഠങ്ങളിലും മാസികകളിലും കിടന്ന് അ ട്ടർ
മരണേഗാഷ്ടികൾ കാണി മുറവിളികൂ . ”റിയലിസേമ, നീ സ്വഭാേഗാ 
ക്തിയാണ്, നീ സം തത്തിലുണ്ട്! മിസ്റ്റിസിസേമ, നീ അന്യാപേദശമാൺ!,
നീ രൂപകാതിശേയാക്തിയാണ്, നീയും സം തത്തിലുണ്ട് ” എന്നിങ്ങെന

ലപി .
യഥാർത്ഥമാേലാചി േനാക്കിയാൽ ഇതിെനാ ം കാര്യമില്ല. കാലഗതിയിൽ
മനുഷ്യജീവിതത്തിനുതെന്ന എെന്തല്ലാം പരിണാമങ്ങളാണു സംഭവി ന്നത്!
ആ സ്ഥിതിക്ക് ജീവിതേത്താെടാട്ടിപ്പിടി നിൽ ന്ന സാഹിത്യത്തിനും
ചലനം സംഭവി ന്നതിൽ അതിശയി വാേനാ ആവലാതിെപ്പടുവാേനാ ഇല്ല.
എ െയാെക്ക അണെകട്ടി നിർത്തിയാലും മനുഷ്യഭാവന അവെയ എല്ലാം തട്ടി 
ത്തകർത്ത് സദാ മുേന്നാ തെന്ന ത്വരിത യാണം െച െകാണ്ടിരി ം. വിശ്വ 
സാഹിത്യസമു ത്തിെല ഒരു െകാ ജലബി മാ മാണ്, മലയാളസാഹിത്യം.
ആ അലയാഴിപ്പരപ്പിൽ അടിക്കടി േകാളിളക്കമുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരി േമ്പാൾ,
ആ ചലനം, അ മായിെട്ടങ്കിലും ആ ജലബി വിെനയും എങ്ങെന ബാധിക്കാ 
തിരി ം? സംശ്കൃതപക്ഷപാതികളായ യാഥാസ്ഥിതികപണ്ഡിതന്മാരുെടയും
നിരൂപകന്മാരുെടയും സ ചിതമേനാഭാവേദ്യാതകങ്ങളായ മർക്കടമുഷ്ടികൾ
വഴിങ്ങിെക്കാടുത്തിരു െവങ്കിൽ ന െട സാഹിത്യം എ േയാനാൾ മുൻപുത 
െന്ന മുരടി േപാേയേന! ഇന്നതു തളിർെപാടി വരു െണ്ട ം ഒരുകാല
പുഷ്പഫലാവകീർണ്ണമായി പരിലസി െമ ം നമുക്കാശിക്കാം.
സൽകൃതികളും ദു തികളും
ഇതുവെര സ്താവിച്ചതിനി ം ഇന്നെത്ത സാഹിത്യ ന്ഥങ്ങൾ എല്ലാം ഉത്തമ 
ങ്ങളാെണന്ന് എനിക്കഭി ായമുെണ്ട ശഖിേച്ച ം. ഏതു സാഹിത്യത്തിെന്റ
ചരി ം പരിേശാധി േനാക്കിയാലും, അതാതു കാലഘട്ടത്തിെന്റ വളർച്ചയിൽ,
ഉത്തമകൃതികേളാെടാപ്പം തെന്ന ദു തികളും ധാരാളമായി കാണുന്നതാണ്.
വിേശഷി ം ര സുവർണ്ണാകാലങ്ങളുെട ഇട വരുന്ന കാലഘട്ടം സാധാരണാ 
യായി ശുഷ്കകൃതികെളയാണ് അധികം ഉത്പാദിപ്പി ന്നതായി ക വരുന്നത്.
ആഗലസാഹിത്യത്തിൽ ാസിക് സ്ഥാനത്തിനും െറാമാന്റിക് സ്ഥാനത്തി 
നും ഇട ള്ള കാലെത്ത കൃതികൾ പരിേശാധി േനാക്കിയാൽ ഈ തത്ത്വം
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ശരി ം മനസ്സിലാ വാൻ കഴിയും.
ാഹ്കീനകൃതികൾ എല്ലാം പരമവ്വിശിഷ്ടങ്ങളാെണ ഞാൻ പറയുകില്ല;

അതുേപാെലതെന്ന ആധുനിക ന്ഥങ്ങൾ എല്ലാം ആരാദ്ധ്യങ്ങളാെണ ം
എനിക്കഭി ായമില്ല. ഉത്തമങ്ങായവ രണ്ടിനത്തിലും ഉണ്ട്; അതുേപാെലതെന്ന

കൃതികളും.
പിെന്ന, മഹത്ത്വനിർണ്ണയത്തിൽ രണ്ടിനത്തിലുംെപട്ടവെയ തമ്മിൽ കൂട്ടിഘ 
ടിപ്പി ന്നേത യുക്തിക്ക് േയാജിച്ചതല്ല. നവീനാദർശങ്ങളിൽ അടിയുറ നി 

െകാ ാചീനസാഹിത്യെത്ത വിമർശി ന്നതും, ാചീനതത്ത്വങ്ങെള
ആ ദമാക്കി ആധുനികസാഹിത്യെത്ത നിരൂപണം െച ന്നതും ഒരുേപാെല
അബദ്ധജടിലമാണ്. െചറുേശ്ശരിയുെട കൃഷ്ണഗാഥയിെല സൗന്ദര്യം വള്ളേത്താളി 
െന്റ സാഹിത്യമജ്ഞരിയിെല കൃതികളിൽ കാണുന്നിെല്ലങ്കിൽ, വള്ളേത്താളിെന്റ
ചില ഗുണങ്ങൾ കൃഷ്ണഗാഥയയിലും കാണെപ്പടുന്നില്ലേല്ലാ. കുമാരനാശാെന്റ വീ 
ണപൂവിെന്റ ൈവശിഷ്ട്യത്തിനും എഴുത്തച്ഛെന്റ ഹരിനാമകീർത്തനത്തിെന്റ
മാഹാത്മ്യത്തിനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്നിെന അേപസ്ഖിച്ച്
മെരാ താെഴയാെണ പറയാൻ ഇവിെട നിർവാഹമില്ല. അതാതിെന്റ

േത്യകമഹിമ ാചീനകൃതികൾ ം ആധുനികകൃതികൾ ം ഒ േപാെല
ഉണ്ടായിരി ം.
പരിപൂർണ്ണത
ഒരു സാഹിത്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമാെണ പറ കൂടാ. ഒരു 
കാല ം പരിപൂർണ്ണമാവുകയുമില്ല. സം തസാഹിത്യത്തിനാണ് ഏറ്റവും
ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്ഥാനെമ ം അതിലുൾെപ്പടാത്തതായി യാെതാ ം സാഹി 
ത്യത്തിലിെല്ല ം വാദി ന്നവർ ഇേപ്പാഴും ധാരാളമുണ്ട്. വിേവകമുള്ളവരാരും
അതപ്പാേട അ വിശ്വസി െമ േതാ ന്നില്ല. വിപുലമായ ഒരു സാഹിത്യ 
സമ്പത്ത് സം തഭാഷ െണ്ട ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. പെക്ഷ, അതു െകാണ്ട്
സാഹിതിയുെട രത്നഭണ്ഡാഗാരം നിറ കഴി എ ം, ഇനി അതിൽ ഒരു
പവിഴ ണ്ടിനുേപാലും പഴുതിെല്ല ം പറയുന്നതു പരമാബദ്ധമാെണേന്നയു 

. സം തസാഹിത്യെത്ത മാ ം ആധാരമാക്കി വാദി ന്ന അ ട്ടേരാടു
ഞാൻ േചാദി , ഗദ്യ ബന്ധം, ഗദ്യനാടകം, െചറുകഥ, ആഖ്യായിക,
പര്യടനവിവരണം, ക കൾ, മാനസികാപ ഥനം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്, അവർ
എവിെടേപ്പാകുെമന്ന്. അേപ്പാൾ നമു വളർച്ച േവണെമങ്കിൽ, ഇതരസാഹി 
ത്യങ്ങേളയും ആ യിേച്ച ഒ എ ള്ളതു തീർച്ചയാണ്. കലാശാലയിെല
ഉയർന്ന ാ കളിൽ സം തസാഹിത്യംേപാലും പഠിപ്പി ന്നത് ആംഗല 
ഭാഷയുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാെണന്ന് എെന്നേപ്പാലുള്ള അനുഭവസ്ഥന്മാർ
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പറയുേമ്പാൾ ആംഗലഭാഷയും ആംഗലസാഹിത്യവും ഇനി നമുക്ക് ഒഴി നിർ 
വാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്ന് എ െകാണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്മതി കൂടാ?

മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ ഇനിയെത്ത വളർച്ച
മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ ഇനിയെത്ത വളർച്ച മുഴുവൻ യൂേറാപ്യൻ സാഹി 
ത്യെത്ത മാ ം ആധാരമാക്കിയായിരി ം എ ദീർഘദർശനം െച ന്നത്
ഒരിക്കലും അസ്ഥാനത്തല്ല. ഹിന്ദി, ബംഗാളി തുടങ്ങിയ ഇതര ഭാരതീ 
യസാഹിത്യങ്ങൾ ം മലയാളസാഹിത്യേപാഷണത്തിൽ തുച്ഛമായ ഒരു
പ ണ്ടായിരി െമ ള്ളതു തീർച്ചയാണ്. സം തസാഹിത്യത്തിെന്റ പിടി 
യിൽനി ം മലയാളം ഇന്നിേപ്പാൾ നിേശ്ശഷം വി കഴി എ പറയാം.
ആംഗലസാഹിത്യെത്ത അത് ആേ ഷം െചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആ ബന്ധം കാല 

മത്തിൽ അധികമധികം ദൃഢീഭവി വരികേയയു എന്നതിൽ സംശയമില്ല.
അതിനാൽ ആംഗലസാഹിത്യെത്ത മാ ം ആധാരമാക്കാെത യൂേറാപ്യൻ
സാഹിത്യങ്ങെള ആകമാനം ലക്ഷ്യമാക്കിെക്കാ േവണം ഇനിയെത്ത സാ 
ഹിത്യകാരന്മാരുെട സംരംഭെമ ം, പ ങ്ങളും മാസികകളും ഇക്കാര്യത്തിൽ

േത്യകം ഔ ക്യം ദർശിപ്പിെച്ചങ്കിൽ മാ േമ അതു പരിപൂർണ്ണവിജയ 
ത്തിൽ എത്തിേച്ചരുകയു െവ ം േത്യകം സൂചിപ്പിേക്കണ്ടിയിരി .
ഇ ള്ള പ മാസികകളിൽ മാതൃഭൂമി ആ പ്പതി മാ േമ അതി അ മായിെട്ട 
ങ്കിലും അഭിരുചി ദർശിപ്പി . ഇ യും െപാതുേവ സ്താവി െകാണ്ട്
ഇനി ഞാൻ ഈ മുഖവുരയ്ക്ക് ആധാരമായ ന്ഥത്തിേലക്ക് േവശി െകാ .
സുധാംഗദ
ഈ ഖണ്ഡകാവ്യം െടന്നിസൺെന്റ ’Oenone’ എന്ന കൃതിെയ ആധാരമാക്കി
രചിച്ചി ള്ള ഒന്നാെണ ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ തെന്ന സൂചിപ്പി കഴി .
അന്തരീക്ഷത്തിനും കഥാപാ ങ്ങൾ ം ഭാരതീയത്വം ക ി െകാണ്ടാണ്
ഞാനിതു രചിച്ചി ള്ളത്. ഇത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു സ ദായമെല്ലന്ന് ഈ
മുഖവുരയുെട ഇതുവെരയുള്ള ഭാഗം വായിച്ചാൽ, ഒരാൾ നി യാസം ഹി 

വാൻ കഴിയും. പദാനുപദതർജ്ജമിെയ്ക്കാരുെമ്പട്ടാൽ ഇേപ്പാൾ ഈ കൃതി
കാണുന്ന സാരള്യത്തിനു വലിയ ഉടവുതട്ടിേയ െമന്ന ഭയം െകാണ്ടാണ് ഞാൻ
ഇങ്ങെന മാറ്റംവരുത്തിയത്. െടന്നിസൺതെന്ന യവനമഹാകവിയായ േഹാമറി 
െന്റ ’ഇലിയഡ് ’ (Iliad) എന്ന ഇതിഹാസ മഹാ ന്ഥത്തിൽനി ം ഇതിവൃത്തം
മാ ം സ്വീകരിച്ച്, സ്വമേനാധർമ്മംെകാണ്ട് ചായം പിടിപ്പിച്ച് അഭിനവമായ
ഒരാകർഷകത്വേത്താടുകൂടി തകൃതിെയ ആഗേലയസാഹിത്യേലാകത്തിൽ
അവതരിപ്പിച്ചി ള്ളെതേന്നാർ േമ്പാൾ, അ േത്താളം സ്വാത ്യെമടുക്കാഞ്ഞ
എെന്ന അധികമാരും കുറ്റെപ്പടു െമ േതാ ന്നില്ല.
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സാധാരണായായി കഥാഗാ െത്ത മാ ം മൂല ന്ഥത്തിൽനി ം സ്വീകരിച്ച്
സ്വത മായ ഒരു പദ്ധതിയിൽ ടി കാവ്യനിർമ്മാണം െച ന്ന പതിവുവിട്ട്,
കഥാഗാ ത്തിേനാ, അതിെന്റ സൗകുമാര്യത്തിനാധാരമായ ഇരതഘടകങ്ങൾ 
േക്കാ, ചമൽക്കാരത്തിേനാ, അല് പെമങ്കിലും, പരു തട്ടാെത, മൂല ന്ഥത്തിൽ
കാണെപ്പടുന്ന കഥാപാ ങ്ങൾ ം അന്തരീക്ഷത്തിനും തിരൂപമായും
ഔചിത്യത്തിനു ഭംഗം വരാത്തവിധത്തിലും അവെയ സ്വയം സൃഷ്ടി ം കാവ്യ 
നിർമ്മിതി സാധി കയാണ് ഞാൻ ഇവിെട െചയ്തി ള്ളത്. മൂലകൃതിയിലുള്ള
ഒെരാറ്റ ആശയവീചിെയങ്കിലും ഞാൻ വി കളഞ്ഞിട്ടിെല്ല മാ മല്ല, അവത 
െന്ന േകരളീയരുെട അഭിരുചിക്കനുേയാജ്യമായവിധത്തിൽ അവെയ എെന്റ
സ്വന്തം കൽപനാശക്തിെകാണ്ട് നിറംപിടിപ്പി കകൂടി െചയ്തി ണ്ട്. മൂലകൃ 
തിയിൽ ആദ്യന്തം തുളുമ്പിക്കാണുന്ന േശാകാന്തകമായ വികാരസാ ത
യാെതാരു ൈശഥില്യവും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ േത്യകം ദ്ധ പതിപ്പിച്ചി 
ണ്ട്. മൂല ന്ഥവുമായി ഒ േനാക്കി ഒരു താരതമ്യപഠനത്തിെനാരുെമ്പടുന്ന

നിഷ്പക്ഷബുദ്ധിയായ ഒരു സഹൃദയൻ, തീർച്ചയായും എെന്റ സ്വാതന്ത്യം കൂടുതൽ
ഗുണ ദമായി െണ്ട സമ്മതി കതെന്ന െച ം. സുധാംഗദയിൽ, കഥാപാ 

ങ്ങൾ ം അന്തരീക്ഷത്തിനും വരുത്തിയി ള്ള മാറ്റത്തിെന്റ മാറ്ററിയുവാൻ
മൂല ന്ഥത്തിെല കഥ മനസ്സിലാ ന്നതു നന്നായിരിക്കാം. അതു ചുവെട
േചർ െകാ .
ഈേനാണും പാരീസും
’െസെ ൻ’ എന്ന ജലേദവെന്റ (river-god) പു ിയും ’െഹല്ല’െന കവർ  
െകാ േപാകുന്നതിനുമുൻപ് ’പാരീസി’െന്റ പത്നിയുമായിരു ’ഈേനാൺ’.
േ ാജൻ യുദ്ധകാല േ ായിയിെല രാജാവ് ’ യാം’ എെന്നാരാളായിരു .
അേദ്ദഹത്തിന് ’െഹക ബാ’ എന്ന രാജ്ഞിയിലുണ്ടായ രണ്ടാമെത്ത പു നാ 
ണ് പാരീസ്. പാരീസിെന്റ ജനനത്തിനുമുൻപ്, താൻ ഒരു തീെക്കാള്ളിെയ

സവിച്ചതായും അതിെന്റ ജ്വാലകൾ നഗരെത്തയാകമാനം ചുെട്ടരിച്ചതായും
ൈഹക ബാരാജ്ഞി ഒരു സ്വപ്നം ക . ആ കുഞ്ഞിെന്റ ജനനം േ ായ്നഗര 
ത്തിന് ആപൽക്കരമാെണന്ന് എല്ലാവരും ഭയെപ്പ . അക്കാരണത്താൽ ജനിച്ച
ഉടന്തെന്ന, ഐഡ് എന്ന മലയുെട മുകളിൽ െകാ േപായി കിടത്തിയി
േപാരണെമന്ന നിർേദ്ദശേത്താെട കുഞ്ഞിെന ഒരാട്ടിടയെന്റ ൈകയിൽ െകാടു 
ത്തയ . ആ അജപാലൻ നിേയാഗാനുസരണം തെന്ന വർത്തി െവങ്കിലും,
അഞ്ചാമെത്ത ദിവസം വീൺ ം അയാൾ അവിെടെച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ,
അയാെള ആശ്ചര്യസ്തബ്ധനാക്കിത്തീർ മാറ്, ആ ഇളംൈപതൽ ൈകകാൽ
കുടഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിതൂകിെക്കാണ്ട് അവിെടത്തെന്ന കിട് ന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത്.
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മാ േമാ, പാവെപ്പട്ട ആട്ടിടയൻ കിടുകിടു േപായി-ഒരു െപൺകരടി വ
കുഞ്ഞിനു മുലെകാടു . കരടി േപായ ഉടന്തെന്ന ആട്ടിടയൻ അടു െച
കുഞ്ഞിെന എടു െകാണ്ട് സ്വഗൃഹത്തിേല മടങ്ങി. അവൻ സ്വന്തം കു 

ങ്ങേളാെടാപ്പം ആ ൈപതലിെനയും താേലാലി വളർത്തിെക്കാ വ .
അവൻ അയാൾ ഇട്ട േപരാണ് ’പാരീസ് ’ എന്ന്. ായമായേതാടുകൂടി താൻ

യാമിെന്റ പു നും, രാജകുമാരനുമാെണന്ന് പാരീസിനു മനസ്സിലാവുകയും,
അയാൾ െകാട്ടാരത്തിേല പുറെപ്പടുകയും െച . പിതാവ് പു െന സ്വീക 
രിക്കാൻ യാെതാരു ൈവമുഖ്യവും ദർശിപ്പിച്ചില്ല. എന്നാൽ അതിനുമുൻപ്
മെറ്റാരു അ തസംഭവമുണ്ടയി. തെന്റ പു ൻ മരി േപായിരി െമന്ന വി 
ശ്വാസത്തിൽ യാം ’േ തശുദ്ധി’ സംഭന്ധമായ ചില വിേനാദകർമ്മങ്ങൾ
നടത്തിെക്കാൺറ്റിരുന്ന അവസരത്തിലാണ് അതു സംഭവിച്ചത്. പാരീസ് ക  
കാലികെള േമ െകാണ്ട് കാട്ടിലിരി േമ്പാൾ ഏതാനും രാജകിങ്കരന്മാർ വന്ന്,
അവെന്റ കാളകളിെലാന്നിെന, ജയി ന്ന ആൾ സമ്മാനം െകാടുക്കാനായി
പിടി െകാ േപായി. പാരീസും അവരുെട പുറേക തിരി െകാട്ടാരത്തിൽ
വ . അവൻ അങ്ങെന വിേനാദകർമ്മങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാകുവാനിടയായി.
അവൻ തെന്റ സേഹാദരന്മാെരെയല്ലാം േതാൽപ്പി . േകാപാ ാന്തരായിത്തീർ 
ന്ന് അവർ അവന നി ഹി വാനായി മുൻേപാട്ടാഞ്ഞണ . െപെട്ട
കാസർഡരാേദവി അവരുെട മുൻപിൽ ത്യങ്ക്സെപ്പടുകയും, അവൻ െവറും
കാലിെച്ചറുക്കനല്ല, യാമിെന്റ പു നായ പാരീസാേണ ം വിളംബരെപ്പടു  
കയും െച . യാമിനു സേന്താഷമായി. പാരീസ് അനന്തരം ജലേദവനായ
ൈസെ െന്റ മകൾ ഈേനാണിെന വിവാഹം കഴി .
കുേറക്കാലം കഴി ഒരു ദിവസം ’പല സും’ ’െതറ്റീസും’ തമ്മിലുള്ള വിവാഹാ 
േഘാഷം െകേങ്കമമായി െകാണ്ടാടെപ്പ . എല്ലാ േദവന്മാെരയും േദവിമാെരയും
അതിനു ക്ഷണിച്ചി ണ്ടായിരു . പേക്ഷ, കലഹത്തിെന്റ േദവതയായ
ഐറിസ്സിെന മാ ം ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല. അക്കാരണത്താൽ ഐറിസ് േകാപാ 
കുലയായിച്ചമ . അവൾ ക്ഷണിക്കാെതതെന്ന അവിെട വരികയും ’ഏറ്റവും
സുന്ദരിയായവൾക്ക് ’ എ പുറ െകാത്തിയി ള്ള ഒരു െപാന്നാപ്പിൾപ്പഴം
ആരുമറിയാെത, േദവിമാർ ഇരി ന്ന മുറിയുെട കിളിവാതിൽക്കൽ െവച്ചിട്ട്,
മിണ്ടാതിറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച . ആപ്പിൾപ്പഴം ദൃഷ്ടിയിൽെപ്പട്ടേതാടുകൂടി,
തനിക്കാണു േവണ്ടത്, തനിക്കാണു േവണ്ടെത വാദി െകാണ്ട് േഹര,
അേ ാെഡയ്റ്റ്, അതീെന എന്നീ മൂ േദവിമാർ കലഹി വാൻ തുടങ്ങി.
ഉടൻതെന്ന ’സ സ് ’ െഹർമസ് എന്ന േദവതെയ അടു വിളിച്ച് ഐഡിെന്റ
മെറ്റാരു ഭാഗമായ ഗാർഗാറസ് മലയിൽ ആടുകെള േമ െകാണ്ട് പാരീസ്
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ഇരി െണ്ട ം മൂ േദവിമാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അയാളുെട അടുത്ത്
െചന്നാൽ കാര്യത്തിന് എെന്തങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകുെമ ം സ്താവി .
മാ മല്ല, അവെര പാരീസിെന്റ അടു കൂട്ടിെക്കാ േപാകുവാൻ അേദ്ദഹം
െഹർമസ്സിെന നിേയാഗി കയും െച .
അതനുസരി മൂ േദവിമാരും പാരീസിെന്റ അടു വ . തനിക്ക്
ആപ്പിൾപ്പഴം തരുന്നപക്ഷം താൻ പാരീസിെന ഏഷ്യയിെല ച വർത്തിയും,
അവധിയില്ലാത്ത സമ്പത്തിെന്റ ഏകാധിപതിയുമാക്കിത്തീർക്കാെമന്ന് േഹര
ശപഥം െച . അതുല്യമായ യശ ം, സമരൈവദഗ്ദ്ധ്യവും തന്നനു ഹിക്കാ 
െമന്നായി, അതീെന. എന്നാൽ അേ ാെഡയ്റ്റാകെട്ട േലാകത്തിലുള്ളവരിൽ
ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ കമനിെയ അയാൾ പത്നിയാക്കിെക്കാടുക്കാെമന്നാണ്
വാഗ്ദാനം െചയ്തത്. പാരീസ് അതിൽ മയങ്ങിേപ്പായി. ഉടൻതെന്ന അയാൾ ആ
െപാന്നാപ്പിൾപ്പഴം ആ േദവിയുെട കരതലത്തിൽത്തെന്ന സമർപ്പി . േഹരയും
അതീെനയും േകാപംെകാ വിറച്ച് അവിെടനി ം മടങ്ങിേപ്പാ . അവരുെട
േകാപവഹ്നിയാണേ ഒടുവിൽ േ ായിയുെട നാശത്തിനുതെന്ന കാരണമായത്.
അേ ാെഡയ്റ്റിെന്റ സംരക്ഷണത്തിൽ പാരീസ് ീസിേല കപ്പൽ കയറി
പുറെപ്പ . ാർട്ടായിെല രാജാവായ ’െമെനലാസ് ’ അേദ്ദഹെത്ത സാേഘാഷം
സ്വീകരി െകാട്ടാരത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാ വ . അവിെടയങ്ങെന താമസിച്ച്,
ഒരുദിവസം െമെനലാസിെന്റ പത്നിയും േലാൈകകസുന്ദരിയുമായ െഹല്ലെന,
സൂ ത്തിൽ തട്ടിെയടു െകാണ്ട് പാരീസ് മടങ്ങിേപ്പാ . േലാക സിദ്ധമായ
േ ാജൻയുദ്ധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം ഈ സൗന്ദര്യറാണിയുെട അപഹരണമാണ്.
യുദ്ധാവസാനത്തിൽ, ’െഹരാെ സ്സി’െന്റ ഒരു ബാണത്താൽ, ഫിേലാെക്റ്ററ്റസ്
പാരീസിെന മുറിെപ്പടുത്തി വീഴ്ത്തി. ണിതാംഗനായ പാരീസ് ഉടൻതെന്ന,
ഏെറനാളായി താൻ നിർദ്ദയം വി പിരിഞ്ഞ ഈേനാണിെന്റ സമീപേത്ത
മടങ്ങിേപ്പാ . അവൾ മുറിവുകൾ മാ ന്ന മായാവിദ്യ അറിയാമായിരു .
പേക്ഷ, തേന്നാടു െചയ്ത േഘാരാപരാധം അനുസ്മരി ണ്ടായ ൈവരാഗ്യത്താേലാ,
പിതാവിെന്റ തിേഷധ കടനത്താേലാ എേന്താ, അവൾ സ്വകാന്തെന്റ നിശി 
തക്ഷതങ്ങെള നിർമ്മാർജ്ജനം െചയ്യാെനാരുെമ്പട്ടില്ല. നിരാശനായ പാരീസ്
അനന്തരം േ ായിയിേല തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാരികയും അവിെടവ മരി കയും
െച . െപെട്ടന്ന് ഈേനാൺ പശ്ചാത്താപത്തിനധീനയായിത്തീർ . അവൾ
കഴിയുന്നതും േവഗത്തിൽ മുറിവുകൾ മാ വാനായി പാരീസിെന്റ പുറെക പുറ 
െപ്പ . എന്നാൽ സമയം ൈവകിേപ്പായി. അവൾ വന്നേപ്പാേഴ ം പാരീസ്
മരിച്ചിരു . ഈേനാണിന് ഇതു സഹിച്ചില്ല. ദുസ്സഹമായ ഹൃദയേവദനേയാെട
അവൾ ഉടൻതെന്ന െകട്ടിഞാന്ന് ആത്മഹത്യെച .
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ഇതാണ് േഹാമറിെന്റ ന്ഥത്തിൽ ഉള്ള കഥ.
െടന്നിസൺെന്റ ഈേനാൺ
േമൽ സ്താവിച്ച കഥയിൽനി ം ഒരുഭാഗം മാ േമ െടന്നിസൺ സ്വീകരിച്ചി 

. വിരഹാകുലയായ ഈേനാണിെനെക്കാണ്ട് നാടകീയമായ രീതിയിൽ
െടന്നിസൺ ആ വിരഹത്തിനു കാരണമായിത്തീർന്ന സംഭവങ്ങെള വിസ്തരിപ്പി 

കയാണ് െച ന്നത്. ’ഐഡ് ’ മലയുെട ഒരു താഴ്വരയിൽ- ണയസാ ങ്ങ 
ളായ അേനകമേനകം നിർവാണരംഗങ്ങൾക്ക് ഒരുകാല തനി ം തെന്റ

ാേണശ്വരനും അങ്കെമാരുക്കിത്തന്ന അേത താഴ്വരയിൽ- അവൾ എ .
ആ ഗിരിേദവതെയ അഭിസംേബാധനെചയ്ത് ദുരന്തമായ തെന്റ ജീവിതകഥ
േതങ്ങിേത്തങ്ങിക്കര െകാ പറ േകൾപ്പി .
സുധാംഗദയിെല മാറ്റങ്ങൾ
1.ഹിമാലയം (ഐഡ് )
’ഐഡി’നു പകരം ഹിമവൽത്തടങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയിൽ ഞാൻ ചി ീകരിച്ചി  
ള്ളത്. കഥാപാ ങ്ങൾ യക്ഷചാരണഗന്ധർവാദികളാകയാൽ അവരുെട ആവാ 
സസ്ഥാനെമ നൂറ്റാ കളായി ഭാരതീയർ സങ്ക ി േപാരുന്ന ഹിമാലയെത്ത
സ്വീകരിച്ചതിൽ അനൗചിത്യമുണ്ടായിരി കയില്ലേല്ലാ. അതുേപാെലതെന്ന
മല പകരം, ഗംഗാനദിെയയാണ് സുധാംഗദ അഭിസംേബാധനെച വിലപി 

ന്നത്. പിരണീസ് പർവ്വതപംക്തികളുെട, ാൻസിേലക്ക് ഇറങ്ങിക്കിട ന്ന
കാെട്ടെററ്റ് മലെഞ്ചരിവിലിരുന്നാണ് െടന്നിസൺ ’ഈേനാൺ’ എന്ന കൃതിയുെട
ഒരു വലിയ ഭാഗം എഴുതിയി ള്ളത്. എനിക്കിങ്ങെനയുള്ള സൗകര്യങ്ങെളാ ം
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എെന്റ െകാച്ചനുജത്തിയായ ’ഇന്ദിര’യുെട െകാഞ്ചി 

ഴ െകാ ള്ള അർത്ഥമില്ലാത്ത ആയിരം േചാദ്യങ്ങൾ സമാധാനം
പറ െകാണ്ട് ഏകാന്തത ഒരിക്കലും കാൽകുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത എെന്റ ഭവ 
നത്തിലിരുന്നാണ് എെന്റ സുധാംഗദയുെട സൃഷ്ടി. ശരിയായ ’മല’ എ
പറയുന്ന വ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കണ്ടി ള്ളത് ശബരി േപായേപ്പാഴും, നില ർ
സാഹിത്യപരിഷത്തിൽ പെങ്ക ത്ത അവസരത്തിലുമാണ്. ആ അനുഭവങ്ങളുെട
അനുസ്മരണവും, ഭാവനയുെട കതിർവരിക്കലും കൂട്ടിേച്ചർത്ത് ഞാൻ ഹിമവൽത്ത 
ടങ്ങെള പദങ്ങൾെകാണ്ടിവിെട വര കാണിച്ചി ണ്ട്! അതു ശരിയായിട് േണ്ടാ
എെന്നനിക്കറി കൂടാ.
2.വാസന്തചൂഡൻ (പാരീസ് )
പാരീസിെന റി ള്ള പൂർണ്ണവിവരം മുൻപു െകാടുത്തി ള്ള കഥയിൽനിന്ന 
റിയാം. പാരീസിെന്റ ഇതരജീവിതകഥകളുമായി ഈ കൃതിക്ക് യാെതാരു
ബന്ധവുമില്ലാത്തതിനാൽ േദവവർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട ഒരാളായി മാ ം നാം ധരി 
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ച്ചിരുന്നാൽ മതി. അതുെകാണ്ട് വാസന്തചൂഡൻ എന്ന ഒരു ഗന്ധർവെന
തൽസ്ഥാന ക ി . അേദ്ദഹെത്ത റി നമുക്കറിയുവാനാവശ്യമുള്ളെത 
ല്ലാം എെന്റ കൃതിയിൽനി ലഭി ം.
3.സുധാംഗദ (ഈേനാൺ)
ഈേനാണിെന്റ സ്ഥാന ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചി ള്ള ഒരു ജലകന്യകയാണു സു 
ധാംഗദ. അവൾ വാസന്തചൂഡെന്റ പത്നിയാണ്; ഒരു ജല േദവെന്റ പു ിയും,
കൂടുതൽ വിവരങ്ങെളാ ം നമുക്ക് ഈ കൃതിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അറിേയണ്ടതായിട്ടില്ല.
4.േഹര (ലക്ഷ്മി)
സ്വർഗ്ഗത്തിെല രാജ്ഞിയും, േദവന്മാരുെട അധിപനായ സ സിെന്റ പത്നിയുമായ
ഒരു േദവിയാണ് േഹര. അവൾ തിരൂപമായി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നത്
ഇ ാണിെയയാണ്. പേക്ഷ, ഞാനിവിെട ഒരു മാറ്റം വരുത്തി. അളവറ്റ
സമ്പത്താണേല്ലാ ആ േദവത വാഗ്ദത്തം െച ന്നത്. അതുെകാണ്ട് സമ്പത്തിെന്റ
അധിഷ്ഠാനേദവതയായ ലക്ഷ്മീേദവിെയ തൽസ്ഥാന തിഷ്ഠിച്ചതു കൂടുതൽ
അനുേയാജ്യമായിരിക്കാേന വഴിയു . 5.പല്ലാസ്, അതീെന (സരസ്വതി)
വിജ്ഞാനത്തിെന്റയും ശക്തിയുെടയും മൂർത്തിയാണ് അതീെന. ശരീരമാക 
മാനം ഒരു കവചംെകാ മൂടി, ൈകയിൽ ആയുധങ്ങേളാടുകൂടി സ സിെന്റ
ശിരസ്സിൽനി ം ആവിർഭവിച്ച ഒരു േദവിയാണവൾ. ജ്ഞാനം, ബുദ്ധിശക്തി
മുതലായവയാണ് അവൾ ദാനം െചയ്യാെമന്ന് ഏ ന്നത്. അവളുെട സ്ഥാന 

നമു സങ്ക ിക്കാവുന്ന ഏക േദവി, സരസ്വതിയാണ്. അക്കാരണത്താൽ
അതീെനയുെട സ്ഥാന ഞാൻ സരസ്വതിെയ ക ി .
6.അേ ാെഡയ്റ്റ് (രതി)
കടൽത്തിരകളിൽനി ം ജനിച്ചവളാണു അേ ാെഡയ്റ്റ്. ഈ സാദൃശ്യം
കടൽമകളായ ലക്ഷ്മീേദവിക്കാണുള്ളെതങ്കിലും മെറ്റാരു കാര്യത്തിൽ വലിയ
ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അേ ാെഡയ്റ്റ് എന്നത് ‘വീനസ്സി’െന്റ മെറ്റാരു േപരാണ്.
‘അേ ാസ് ’(നുര) എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് അേ ാെഡയ്റ്റ് എന്ന േപർ
വീനസ്സിനു കിട്ടിയത്—കടലിെല നുരകളിൽനി ം ഉയർ വന്നവൾ. എന്നാൽ
വീനസ്സ് േ മത്തിെന്റയും സൗന്ദര്യത്തിെന്റയും േദവതയാണ്. ൈസ സ്
ദ്വീപിെന്റ പടിഞ്ഞാേറ തീര ള്ള പേഫാസ് പുരാതനനഗരത്തിനു െതാ െകാ 
ട ന്ന സമു ത്തിൽനിന്നായിരു വീനസ്സിെന്റ ജനനം. വീനസ്സ് എന്ന പദം
േകൾ േമ്പാൾതെന്ന അ േമയമായ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിെന്റ തീതിയാണു
നമു ണ്ടാവുക. അതുേപാെല േലാൈകകസുന്ദരിയായ ഒരു ണയിനിെയ 
യാണ് പാരീസിനു െകാടുക്കാെമന്ന് അവൾ പറയുന്നതു. ആകയാൽ അവളുെട
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സ്ഥാനത്ത് ‘രതീേദവി’െയ ക ി ന്നത് ഏറ്റവും സമുചിതമായിരി െമന്ന്
എനി േതാന്നി.
7.ഐറിസ് (ഇറിസ് )—മാ ിക
മഴവില്ലിെന്റ േദവതയാണ് ഇറിസ്. േദവകളുെട, വിേശഷി ം ബ  
േണാ(േഹേര)വിെന്റ ദൂതിയായിട്ടാണ് യവനന്മാരുെട ഇതിഹാസങ്ങ 
ളിൽ അവെള ചി ീകരിച്ചി ള്ളത്. ഈേനാണിൽ ഇവെള റിച്ച് ഒരു
സൂചനമാ േമയു —അവളുെട നാമേധയം ആ കൃതിയിൽ അ ാധാന്യമുള്ള 
െതാ മല്ല. അവളുെട സ്ഥാനത്ത് കലഹത്തിനു കാരണക്കാരിയായി ‘മാ ിക’
എന്ന ഒരു യക്ഷിെയ അവതരിപ്പിച്ചിരി .
മൂലകൃതിയിൽനി ം ധാനമായി ഈ മാറ്റങ്ങേള ഞാൻ വരുത്തിയി .
എന്നാൽ കവിതയിൽ എെന്റ സ്വന്തമായി പല ആശയങ്ങളും കട കൂടിയി 
െണ്ട പറയാം. ഈ മുഖവുരയുെട ആദ്യഭാഗത്ത് അതിെനാരുദാഹരണം

ഞാൻ േത്യകെമടു കാണിച്ചി ണ്ടേല്ലാ. എവിെടെയല്ലാമാണ് അങ്ങെന
സംഭവിച്ചി ള്ളെത േത്യകം േത്യകം എടു ചൂണ്ടിക്കാണി വാൻ ഈ
മുഖവുരയിൽ നിവൃത്തിയില്ല.
െടന്നിസൺ
ഈ കൃതി പഠി േമ്പാൾ ഇതിനാധാരമായ മൂലകൃതിയുെട കർത്താവിെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതാപദ്ധതിെയയും കുറിച്ച് അ െമങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിേക്ക 
ണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്.
ആൽെ ഡ് െടന്നിസൺ 1809-ആഗസ്റ്റ് 6-ാം തീയതി ലിൻേകാൺഷയ 
റിയിൽ, േസാേമഴ്സ്ബി എന്ന സ്ഥല ജനി . ൈശശവത്തിൽത്തെന്ന

കൃതിേയാട് അതിർകവിഞ്ഞ ഒരു േ മം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
േവരൂന്നി. അ വയ ള്ളകാലത്ത് അേദ്ദഹത്തിന് ‘കാറ്റിൽ, സംസാരി ന്ന
ഒരു സ്വരം’ േകൾക്കാമായിരു വേ . േകം ിഡ്ജിൽ ിനിറ്റിേകാേളജിൽ
പഠി ന്നകാലത്ത് ആർദർ ഹല്ലാം എന്ന ഒരാത്മസുഹൃത്തിെന അേദ്ദഹ 
ത്തിനു കിട്ടി. ആ േസ്നഹിതേനാടുള്ള ദൃഢമായ സൗഹാർദ്ദം ആജീവനാന്തം
െടന്നിസൺെന്റ ആത്മമണ്ഡലെത്ത തരളിതമാക്കിത്തീർത്തിരു . ആ ി 
യസുഹൃത്തിെന്റ അകാലചരമത്തിൽ അനുേശാചി െകാണ്ട് െടന്നിസൺ
നിർമ്മിച്ചി ള്ളതാണ് In Memoriam എന്ന േലാേകാത്തരമായ വിലാപകാ 
വ്യം. േകാേളജിൽ പഠി ന്നകാലത്ത് ‘Poems Chiefly Lyrical’ എന്ന ഒരു
കാവ്യസമാഹാരം അേദ്ദഹം സിദ്ധെപ്പടു കയും ‘ടിംബു ’ എന്ന ഒരു
കവിതയ്ക്ക് ൈവസ് ചാൻസലറുെട വകയായി ഒരു െമഡൽ സമ്പാദി കയും
െച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളുെട രണ്ടാമെത്ത വാല്യം പുറ വന്നേതാടുകൂടി
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വിമർശകന്മാർ തലയുയർത്തി ടങി. േലാഹൺട് അവെയ ഹൃദയപൂർ 
വ്വം തി െവങ്കിലും വിൻസൺ, േലാക് ഹാർട്ട് തുടങ്ങിയ നിരൂപകന്മാർ
അേദ്ദഹെത്ത കഠിനമായി ആ മി കയാണുണ്ടായത്. തൽഫലമായി
പ െകാല്ലക്കാലേത്തക്ക് ഒരു നീണ്ട മൗനംദീക്ഷി വാൻ െടന്നിസൺ
േ രിതനായി. എന്നാ അക്കാലത്ത് അേദ്ദഹം കാവ്യകലയിൽ തുടർച്ചയായി
പരി മം െച െകാണ്ടിരു . ഇതിനിടയിലാണ് ഹല്ലാം മരിച്ചത്. 1842-ൽ
അേദ്ദഹം മെറ്റാരു വാള്യം സിദ്ധെപ്പടുത്തി. അേതാടുകൂടി സ്ഥിര തിഷ്ഠമായ
ഒരു അസ്ഥാനം ആംഗലസാഹിത്യത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു ലഭ്യമായി. ‘ഇ
ജീവിച്ചിരി ന്ന കവികളിൽ തീർച്ചയായും ഒന്നാമൻ’ എ േവഡ്സ് വർത്ത്
അേദ്ദഹെത്ത ശംസി . 1850-ൽ േവഡ്സ് വർത്തിെന്റ മരണേത്താടുകൂടി
‘െപായറ്റ് ലേററ്റി’െന്റ സ്ഥാനം അേദ്ദഹത്തിനു കി കയും അെക്കാല്ലംതെന്ന,
തെന്റ ബാല്യകാലെത്ത ണയത്തിനു പാ മായ ‘എമിലീ െസല്വുഡ്ഡി’െന
വിവാഹം കഴി കയും െച . പറയത്തക്കവിധം േസ്താഭകരങ്ങളായ സംഭ 
വങ്ങൾ ഒ ംതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല; അത് ഒരു
തടാകംേപാെല ശാന്തനിർമ്മലമായിരു . 1884-ൽ അേദ്ദഹം ‘പിയർ’ സ്ഥാന 
ത്തിനർഹനായി; 1892-ൽ അേദ്ദഹം പരേലാക ാപ്തനാകുകയും െച .
ധാന കൃതികൾ

േമാർട്ഡി ആർദർ, ഈേനാൺ, േലാെട്ടാസ് ഈേറ്റഴ്സ്, രാജകുമാരി (The
Princess), സ്മാരകവിലാപം (In Memoriam), മാഡ്, ഇേനാക്, ആർഡൻ ക്വീൻ 
േമരി, ഹാേറാൾഡ്, െബാെക്കറ്റ് മുതലായവയാണ് െടന്നിസൺെന്റ ധാന
കൃതികൾ. ഇവയിൽ ഒടുവിലെത്ത മൂ ം നാടകങ്ങളാണ്. ഇതു കൂടാെത ഒേട്ടെറ
ലഘുപദ്യങ്ങളും അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചി ണ്ട്.
െടന്നിസൺ, ഒരു കവി എന്ന നിലയിൽ
വിേക്ടാറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ആംഗലസാഹിത്യത്തിലുണ്ടായി ള്ള കവിക 
ളിൽ അ ിമസ്ഥാനം െടന്നിസണാണ് ലഭിച്ചി ള്ളത്. അൻപതു െകാല്ലേത്താളം
അേദ്ദഹം ഇം ണ്ടിെല കവിച വർത്തി (Poet Laureate) പദത്തിൽ പരിലസി 

കയുണ്ടായി. റീഡ് (Reed) അേദ്ദഹെത്ത റിച്ച് ഇങ്ങെന പറഞിരി :
”ഇം ീഷ് കടൽത്തീരങ്ങളുേടയും, യുദ്ധഭൂമികളുെടയും, ഇം ീഷ് പാരമ്പര്യങ്ങളു 
െടയും, വിശ്വാസങ്ങളുെടയും, ഇം ീഷ് ജീവിതത്തിെന്റയും, സ്വഭാവത്തിെന്റയും,
സിദ്ധികളുെടയും കവിയാണ് െടന്നിസൺ.” അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമകാലിക 
ന്മാരായിരുന്ന കവികൾക്ക് േചാദനം ലഭിച്ചത് ീസിൽ നി ം (മാത
ആർേനാൾഡ് ), ഇറ്റലിയുൽ നി ം (േറാബർട്ട് ൗണിങ് ) ആണ്. എന്നാൽ
െടന്നിസണാകെട്ട തിക ം ഒരു ഇം ീഷ് കവി, ഇം ണ്ടിെന്റ കവി ആെണന്ന്
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പറയാം.
േസ്റ്റാപ് േഫാഡ് ക്ക് എന്ന സിദ്ധ വിമർശകൻ പറയു : ”അറുപതി രം
നീണ്ട സംവത്സരങ്ങൾ െടന്നിസൺ ഇം ണ്ടിെല ആധുനികജീവിതേത്താെടാ 
ട്ടിപ്പിടി ജീവി ; തനി കഴിയുന്നിടേത്താളം അതിെന്റ വർത്തനങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കിയും അവേയാടു ഹൃദയാലുത്വേത്താടുകൂടിയും ജീവി ; തൽസംബ 
ന്ധമായി അേദ്ദഹത്തിനനുഭവെപ്പട്ടെതേന്താ അതേദ്ദഹം തെന്റ കവിതയിൽ
പകരുകയും െച .” ആകയാൽ, െടന്നിസൺ അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാ 
ലഘട്ടത്തിെന്റ ഏറ്റവും പരിപൂർണ്ണനായ തിനിധിയാണ് എന്ന് പറയാം.
അക്കാലെത്ത സമുദായം, കല, തത്ത്വചിന്ത, മതം ഇവെയ എല്ലാം െഞക്കി 
പ്പിഴിഞ്ഞ് അതിെന്റ സാരാംശം െകാണ്ട് അേദ്ദഹം തെന്റ കൃതികെള വർണ്ണം
പിടിപ്പിച്ചിരു . വിേക്ടാറിയാ മഹാരാജ്ഞിയുെട സുദീർഘവും സംഭവബഹുലവു 
മായ ഭരണകാലത്ത് ഇം ീഷ് സമുദായത്തിനാകമാനം സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങെളല്ലാം
െടന്നിസൺെന്റ കൃതികളിൽ തിഫലി കാണാം. െ ാഫസർ െസലിൻ
േകാർട്ടിെന്റ ഭാഷയിൽ െടന്നിസൺ അല്ലാെത ’തെന്റ ജീവിതകാലത്തിെന്റ
ജീവി’യായിത്തീർന്നി ള്ള മെറ്റാരു കവി ഇെല്ല തെന്ന പറയാം. ചരി ം,
ഐതിഹ്യം, വീരപരാ മം, ാമീണജീവിതം, രാജ്യത ം, തത്ത്വജ്ഞാനം,
മതം, ശാ ം, വാണിജ്യം ഇവെയല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതയുെട തുല്യാവ 
കാശികളാണ്. എല്ലാറ്റിലും പുറേമ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ

ചാരവും മതി ം സമ്പാദി െകാടുത്തത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േദശാഭിമാനമാ 
യിരു എ പറയുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.എന്നാൽ ബുദ്ധിപരമായ ഗഹനതേയാ,

ൗഢമായ തത്ത്വചിന്തേയാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ വളെര വിരളമാേയ
കാണു . ഈ ന നതെയ ആ ദമാക്കി പല വിമർശകന്മാരും െടന്നിസെണ
കഠിനമായി അധിേക്ഷപിച്ചി ണ്ട്. എങ്ങെനയായിരുന്നാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സമകാലികന്മാരിൽ കനിഷ്ഠികാധിഷ്ഠിതനായിത്തെന്ന പരിലസിക്കാനുള്ള
ഭാഗ്യം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായി. താക്ക്േറ, ആർേനാൾഡ് തുടങ്ങിയവർക്ക്
അേദ്ദഹം മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും വിജ്ഞാനിയായാണ് ത്യക്ഷെപ്പട്ടിരുന്നത്.
വിശ്വാസത്തിെന്റയും ഉൽക്കർഷത്തിെന്റയും സേന്ദശമായിരു േലാകത്തിനു

ദാനം െച വാൻ െടന്നിസൺെന്റ ൈകവശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അക്കാലത്തി
നിലവിലിരുന്ന ആശങ്കകൾ ം െതറ്റിദ്ധാരണകൾ ം ഇടയിൽ അേദ്ദഹം
ഈശ്വരനിലും അനശ്വരത്വത്തിലും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ പുേരാഗതിയിലും
ദൃഢമായി വിശ്വസി . ”വിവിധമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ടി ഈശ്വരൻ സ്വയം നിറേവ  

.” ”നവമായി ള്ളതിന് ഇടംെകാടു െകാണ്ട് പഴയ രീതി മാറിേപ്പാകു .”
എ െകാെണ്ടന്നാൽ സൃഷ്ടി ആകമാനം, സജീവങ്ങളും നിർജ്ജീവങ്ങളുെമല്ലാം,
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സമേസ്താൽക്കർഷങ്ങളുെടയും പരമലക്ഷ്യമായ ”ഏേതാ വിദൂരത്തിലുള്ള ആ
ഏകൈദവികസംഭവ”ത്തിനടുേത്ത യാണം െച കയാണ്.

കൃതിചി ങ്ങളുെട രചനയിലും അദ്വിതീയമായ ഒരു സ്ഥാനം തെന്നയാണ്
െടന്നിസണുള്ളെത പറയാം. േമാർട്ഡി ആർദർ, ഈേനാൺ, ഈേനാക്
ആർഡൻ മുതലായ കൃതികളിൽ ആകർഷകവും സജീവവുമായ കൃതിവർ 
ണ്ണനകൾ സുലഭമായിക്കാണാം. എന്നാൽ കൃതിയുെട സൗന്ദര്യെത്തയും
വശ്യതെയയും മാ മല്ല അവളുെട ൗര്യെത്തയും ഹൃദയശൂന്യതെയയുംകൂടി സ്വ 
കൃതികളിൽ അേദ്ദഹം പലയിട ം തിഫലിപ്പിച്ചി ണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
േവഡ് സ് വർത്തിെനയും െടന്നിസെണയും താരതമ്യെപ്പടുത്തി അവർ തമ്മിൽ
കാണെപ്പടുന്ന അന മായ വ്യത്യാസെത്ത വിശദീകരി കാണി ന്നത് േയാ 
ജനകരവും രസാവഹവുമായിരി ം. പേക്ഷ, ഈ ചുരുങ്ങിയ ഉപന്യാസത്തിൽ
അതിനു സൗകര്യെപ്പടാത്തതിനാൽ തത്കാലം അതിൽനി വിരമി ക 
േയ നിവൃത്തിയു . ആംേ യ കവികളിൽ ഏറ്റവും പദലാളിത്യമുള്ളയാൾ
െടന്നിസണാണ്. അതിസുന്ദരങ്ങളും സംഗീതാത്മകങ്ങളുമായ പദങ്ങൾ മാ േമ
അേദ്ദഹം െതരെഞ്ഞടു . അവയുെട സ്ഥാേനാചിതമായ ഘടനയിൽ അേദ്ദ 
ഹെത്ത ജയി ന്ന ഒരു കവി ഇതുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരരുവിെയ അേദ്ദഹം
വർണ്ണി കയാെണങ്കിൽ, പാറെക്ക കളിൽ തല്ലിത്തകർ പുള പായുേമ്പാഴും
പച്ചവിരിച്ച പുൽത്തടങ്ങെള ണർ ചരൽവിരിപ്പിലൂെട തളർെന്നാഴുകുേമ്പാഴും
അതിനുണ്ടാകുന്ന സ്വരവ്യത്യാസങ്ങൾേപാലും നമുക്ക് ഷ്ടമായി േകൾ വാൻ
സാധി ം. ഇം ീഷ് ഭാഷ തെന്ന അറി കൂടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ, െവറും
ശബ്ദ വണംെകാ മാ ം െടന്നിസൺെന്റ കവിത േവർതിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്ന 
തായി രസാവഹമായ ഒരു കഥയുണ്ട്.
പെത്താൻപതാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആംഗേലയ കവികൾ ീസിെല
ഇതിഹാസങ്ങളിലുള്ള ഉപാലംഭങ്ങളിൽ േത്യകം കൗതുകം ദർശിപ്പി 
ച്ചിരുന്നതായിക്കാണാം. കീറ്റ്സിെന്റ പല ഉത്തമ കൃതികൾ ം ആധാരം
േമൽ സ്താവിച്ച കഥകളാണ്. െടന്നിസൺ അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമി .
േവഡ് സ് വർത്ത്േപാലും അതിൽ ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരി െവന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
’ലെയാടാമിയ’ തുടങ്ങിയ കൃതികൾ വിളി പറയു . ഈേനാൺ എന്ന കൃതി 
െയ േസ്റ്റാപ് േഫാർഡ് ക്ക് എന്ന വിമർശകൻ മുക്തകണ്ഠം ശംസിച്ചി ണ്ട്.
അതിെല കൃതിവർണ്ണനകെളേപ്പാെല മെറ്റാ ം തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത ആകർ 
ഷിച്ചിട്ടില്ലേ . എന്നി ം ആ നിരൂപകൻ പറയുകയാണ്: ”സുന്ദരങ്ങളായ
ഈ കൃതിരംഗങ്ങൾ, ഒരുകാലത്ത് അവയുമായി താദാത്മ്യം ാപിച്ച് ആന 
ദേലാലയായി വസിച്ച സുധാംഗദയുെട (ഈേനാൺ) പൂർവരംഗസ്മരണയിൽ,
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അവൾ ണ്ടാകുന്ന ഹൃദയയാതനയും ണയദാർഢ്യവുമായി താരതമ്യെപ്പ 
ടുത്തിേനാ േമ്പാൾ േകവലം നിസ്സാരങ്ങളാണ്.” ഇതിൽ നി ം ത
കാവ്യം എ മാ ം വികാരാത്മകമായി ള്ള ഒന്നാെണ െതളി കഴി .
അതിനാൽ അതിെന റിച്ച് ഇനി വിസ്തരി തിപാദിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ഉപസംഹാരം
’ഈേനാൺ’ എന്ന കൃതി സാധാരണായായി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ
പഠി വാനായി നിർേദ്ദശിക്കെപ്പടാറുണ്ട്. അതിെന്റ മാതൃകയിൽ രചിച്ചി ള്ള
ഈ കൃതി ൈഹ ൾ വിദ്യാർത്ഥികളുെട ഉപേയാഗത്തിന്, വിേശഷി ം
ആംഗേലയകവിതകൾ വായി രസി വാനുള്ള അഭിരുചിെയ ഉദ്ദീപിപ്പി ന്ന
കാര്യത്തിൽ തിക ം പര്യാപ്തമാെണ ഞാൻ വിശ്വസി . സിദ്ധീക 
രണത്തിൽ എെന്ന ഹൃദയപൂർവം സഹായി കയും േ ാത്സാഹിപ്പി കയും
െചയ്ത എെന്റ ിയ സുഹൃ ക്കളായ ീമാന്മാർ േപാക്കാ രാഘവൻപിള്ള,
റ്റി.എൻ. േഗാപിനാഥൻനായർ, ക കുഴി വി. നാരായണപിള്ള ബി. എ,
ചാലൂേക്കാണം കുട്ടൻപിള്ള ബി. എ., എൻ. ച േശഖരൻ നായർ എന്നീ മാന്യ 
ന്മാേരാട് എനി ള്ള അൈകതവമായ കൃതജ്ഞതെയ േരഖെപ്പടുത്തിെക്കാ
ഞാൻ എെന്റ സുധാംഗദെയ ൈകരളീേക്ഷ ത്തിേല ചമച്ചയ െകാ .

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപിള്ള
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ഉജ്ജ്വലി ഹിമാലയസാനുവി—
ലുൽക്കട ീഷ്മാന്തമദ്ധ്യാഹ്നദീപ്തികൾ
ചില്ലകൾ വിണ്ണിലുരുമ്മിപ്പലപല
വല്ലികൾ ചുറ്റിയ മാമരച്ചാർ കൾ
ചാ,ഞ്ഞിലപ്പച്ചപ്പടർപ്പാൽ തടുക്കിലും
േചാർ വീഴു ണ്ടരുണ മരീചികൾ;
ഈടാർന്ന െവള്ളവിരിച്ചേപാൽ ചുറ്റിലും
മൂടിക്കിട ം ഹിമതളിമങ്ങളിൽ!
മ രുകീടേവ െവയ് ലി,ലെങ്ങാെക്കയും
മി ന്നിതായിരം വർണ്ണപ്പകി കൾ!
േചലി,ലുയെര, മരങ്ങൾ മരതക—
േമലാെപ്പാരുക്കിയി ള്ളതിന്മീെതയായ്
ഒന്നിൻമുകളിൽ മെറ്റാന്നാെയാഴിയാെത
വേന്നറിനിൽ െവേണ്മഘപാളികൾ.

ഏതുേനര ം തണെലാഴിയാെത്താര—
ശ്ശീതളശ്യാമളകാനനഭൂമിയിൽ
സ സംെചയ് വതുെണ്ടേപ്പാഴുേമകാന്ത—
നൃത്തെമാേരേതാ മഹിത ശാന്തത.

ാണഹർഷത്താൽ തളർന്നലൈക്കകളാൽ
വീണവായി രസി െകാണ്ടങ്ങെന
മന്ദാകിനിതൻ വിശാലവക്ഷസ്സിലായ്
െച തലചാച്ചിടു പൂേഞ്ചാലകൾ.
പൂ ം തളിർ ം കുളിർക്കാറ്റിൽ മർമ്മരം
വാർ മിളകി ണു ം മരങ്ങളിൽ
പാടിപ്പറ കുയിലുകൾ കൂടുേമ്പാ—
ളാടു പീലിവിടുർത്തി മയിലുകൾ.
ദൂെരയും ചാെരയും കൂകിപ്പലമ
പാറിപ്പറ കളി പക്ഷികൾ!
ആേലാലവായുെവാെന്ന േമ്പാേഴയ് െമാ—
രായിരം പൂക്കളടർ തിർന്നീടേവ;
പാവാട ചു ം വിരി,ച്ചതിൽ രത്നങ്ങൾ
പാകിയേപാലുല്ലസി ന്നിതസ്ഥലം!
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കുന്നിന്നിടംവലം മു പിെന്നാെക്കയും
കുെന്നന്നമട്ടി,ലണിനിരന്നങ്ങെന
േനാക്കിയാൽ േനാട്ടെമത്താെത, തുടർച്ചയായ്
േമൽ േമൽ മി മഞ്ഞണി കൾ.
ഉണ്ടവതന്നടിവാരത്തിലായിരം-
തണ്ടലർപൂത്ത തടാകതടിനികൾ
അത്യന്തേമാഹന,മാത്മഹർഷ ദ-
മുജ്ജ്വത്താമാ നഗവനമണ്ഡലം!

അത്യന്തഖിന്നയായ് േതങ്ങിക്കര െകാ-
ണ്ടദ്ദിക്കിലന്നലെഞ്ഞത്തീ ‘സുധാംഗദ’.
തന്നാത്മനാഥനാം, ‘വാസന്തചൂഡ’ നാ-
ലി , ഹാ, കഷ്ടം, പരിത്യക്തയാണവൾ!
ബ രഗാ നുമാർ നുമാകുമ-
ഗ്ഗന്ധർവ്വെനാത്താ വനനികുഞ്ജങ്ങളിൽ
സേന്താഷപൂർവ്വം രമി ല്ലസിേച്ചാരു
സുന്ദരിയാം ജലകന്യകയാണവൾ!

നഷ്ടമായ്,കഷ്ട, മിന്നാേരാമലിൻ കവിൾ-
ത്ത കൾക്കാ ര െചമ്പനീർ വുകൾ!
േകാതാെതാതുക്കാെത പുഷ്പങ്ങൾ ചൂടാെത
േകാമളാപാംഗിതൻ കൂന്തൽ രുളുകൾ;
പാറിക്കിട , പുറകിലും, േതാളിലും,
മാറിലു, േമാമൽക്കഴുത്തിനു ചുറ്റിലും;
െപാൻതൂണിേലറിപ്പടർ തൂ ം, നീല-
മുന്തിരിച്ചില്ലപ്പടർ കൾമാതിരി!

മുേന്നാ കാൽകൾ തളർച്ചയാൽ നീങ്ങാെത
നി േപായാ മരേച്ചാട്ടിൽ മേനാഹരി!
െതല്ലാശ്വസിക്കാ, നുടെനാരു മഞ്ഞണി-
ക്കല്ലിൽ തലചായ്ച്ചിരി കയായവൾ!
കഷ്ടം, പളു മണികൾേപാൽ കണ്ണിൽനി-
ന്നിറ്റി വീഴു കണ്ണീർക്കണികകൾ!
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ഓേരാ െനടുവീർ േമാതുന്നതു ള്ളി-
േലാമലാൾെക്കാ െമാതുങ്ങാത്ത സങ്കടം!

ആ നിശ്ശബ്ദതയിങ്കലക്കാടുകൾ
നീ കന തുടങ്ങീ നിഴലുകൾ.
ആടാെതയായ് മരെക്കാ ക,െളാറ്റ -
േപടിയാകും!—ശാന്തമായീ സമസ്തവും!

മുന്നിലായ്ക്ക , സുധാംഗദ, മുേന്നാ
മിന്നി ള പത േപാം ഗംഗെയ;
െമെല്ലെയഴുേന ൈകകൂപ്പിനിന്നവൾ
െചാല്ലിനാൾ േതങ്ങിക്കര െകാണ്ടിങ്ങെന:

”അംബിേക, ഗംേഗ, നമേസ്ത, നേമാ േത
്യംബകലാളിേത, േകൾക്ക നീ, ശർമ്മേദ!

എന്മന ന്ദനം നി േപാംമുൻപു നി—
െന്നെന്മാഴിെക്കാ നിൻ കർണ്ണേമകംബിേക!

എ മിൈശ്ശലവനാന്തരംഗങ്ങളിൽ
തിങ്ങി ളു മദ്ധ്യാഹ്നശാന്തത.
പച്ചിലെപ്പാത്തിൽ, ചിറെകാതുക്കിെച്ചറു—
പക്ഷികൾ വി മി നിരാതപം.
ഓട്ടവും ചാട്ടവും നിർത്തിയിരി
കാ പുൽച്ചാർത്തിലായ് പച്ച തിരകൾ.
പാറപ്പിളർപ്പിനിട െവറും നിഴൽ—
പ്പാടുകൾേപാൽ വി മി േതളുകൾ.
സ സം വല്ലരിെക്ക കളിൽ സുഖ—
നി െചയ്തീടു പച്ചിലേയാ കൾ.
വാടിക്കഴു ചാ തുളസികൾ
ആടിടാതാകു ൈത ളിർവല്ലികൾ.
പങ്കജ െന്താട്ടിലിൽ കിടന്നീടു
തങ്കേരണുക്കൾപുരണ്ട േതനീച്ചകൾ.
വി തമാകുമിക്കാനനവീഥിയിൽ
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വി മിക്കാതു ഞാൻ മാ മംബിേക!
എന്മിഴി ര ം നിറ തപ്താ വാ—
െണന്മനസ്സിങ്കൽ നിറെയ ണയവും!
െപാ കയാെണൻ ഹൃദയ,മേയ്യാ, മൂടൽ
െപട്ടിതാ മങ്ങിത്തളരു ക കൾ.
േകവലെമാന്നിനും െകാള്ളാെത്താരി —
ജീവിതത്തിങ്കൽ മുഷി കഴി ഞാൻ!

അംബിേക, ഗംേഗ, നമേസ്ത നേമാ േത
്യംബകളലാളിേത േകൾക്ക നീ, ശർമ്മേദ!

എന്മന ന്ദനം നി േപാം മുൻപു നി—
െന്നെന്മാഴിെക്കാ നിൻ കർണ്ണേമകംബിേക!
േകൾ , കനിെഞ്ഞൻ െമാഴികൾ, വസുന്ധേര!
േകൾ വിൻ, മഞ്ഞണിെവള്ളിമലകേള!
േകൾ വി, നു ഫണികൾ നിർബ്ബാധമായ്
പാർ ം ഗഭീരഗിരിഗഹ്വരങ്ങേള!
നിൽ വിൻ, േകൾ വിൻ, നിങ്ങ,ളിരച്ചാർ
നിർഗ്ഗളിച്ചീടും വനനിമ് നഗകേള!
ഭൂവിതിൽ വി തനാകുെമാരു ജല—
േദവതത െട നന്ദിനിയാണു ഞാൻ.
നിൽ വിൻ ഞാെനാരു പാട്ടി,െല ൽക്കട—
ദുഃഖം മുഴുവൻ െതളി േകൾപ്പി വൻ!
അമ്മട്ടിെലങ്കിലും െച താപം കുറ—
െഞ്ഞന്മനസ്സല് പെമാന്നാശ്വസിെച്ചങ്കിേലാ!

അംബിേക, ഗംേഗ, നമേസ്ത, നേമാ േത,
ത്യംബകലാളിേത, േകൾക്ക നീ ശർമ്മേദ!
എനമ്ന ന്ദനം നി േപാം മുൻപു നി—
െന്നെന്മാഴിെക്കാ നിൻ കർണ്ണേമകംബിേക!
െപാന്നാളിയാളും പുലർക്കാലദീപ്തിയിൽ
മി ന്ന കുന്നിന്നിരകൾക്കടിയിലായ്
നിർജ്ജനകാനനനിർത്ധര ാന്തത്തിൽ
മജ്ജീവനാഥെനക്കാത്ത നി ഞാൻ;
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മഞ്ഞിൽ മുങ്ങി ളിച്ചാകർഷകങ്ങളായ്
മിന്നീ മുകളിലധിത്യകാഭൂമികൾ;
മിന്നീ മുകളിൽ മരതകക്കാടുകൾ
മഞ്ഞിൽ മുങ്ങി ളിച്ചാകർഷങ്ങളായ്!
വാസന്തചൂഡൻ മദനമേനാഹരൻ
വാസന്തചൂഡൻ മലിനമേനാധരൻ,
െകാ ം കുളബും െവളു , മുടെലാെക്ക—
യഞ്ഞനതുല്യം കറു , െമാരാടിെന
പിന്നിൽ വലി നയി െകാണ്ടാറ്റ
വ യമുനാതടത്തിൽനിന്നങ്ങെന!

അംബിേക, ഗംേഗ, മരിപ്പതി ൻപിൽ ഞാ—
നൻപിയേന്നാതും െമാഴിയു േകൾക്കേണ!
പാറപ്പടർപ്പിൽത്തട തകർ,േന്നെറ
ദൂെര, ത്തളർെന്നാഴുകുന്ന കാട്ടാറുകൾ.
അേങ്ങാ െചല്ലാൻ വിളി നിരന്തരം
െപാ മിരമ്പാലാെലെന്നയാത്താദരമ്ന്.
ഏകാന്തകാല്യം തുഹിനനിബിഡിത—
മാകിേയാരു ംഗശൃംഗരംഗങ്ങളിൽ
പാകി, ലസൽകാഞ്ചേനാജ്ജ്വലചഞ്ചല
പാടലേലാലമയൂഖപടലികൾ!
ആന ബാഷ്പാ േന യാ, യാർത്തയായ്
ഞാനവിടത്തിൽത്തനിച്ചിരുന്നീടിേനൻ
െവള്ളിനക്ഷ െമേന്നാണം െവളുെവെള—
ഉല്ലസി ം നഗ്നവി േതാര മായ്,
അ ലർദീപ്തിക്കഭിമുഖനായ് നട—
ന്ന തിേമാജ്ജ്വലൻ വെന്നത്തി മൽ ിയൻ;
േതാള ഞാ കിടന്നിെതാരു പുലി—
േത്താ,ലുത്തരീയം കണ േചർന്നങ്ങെന.
പറ്റിക്കിട തുടുത്ത ഗണ്ഡങ്ങളി—
ലറ്റം ചുരുണ്ട തൽ കൂന്തൽ രുളുകൾ.
അദിത്യരശ്മികളാപതിച്ചാേലാല—
വാതേമേറ്റ കുണു മലകളിൽ,
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വർണ്ണപ്പകിട്ടാൽ മശവി വീശുന്ന
െവൺനുരച്ചാർ കൾ മി ന്നമാതിരി;
വർണ്ണം തുളുമ്പി ടുതുടുത്തങ്ങെന
മിന്നിത്തിളങ്ങി തൻപൂങ്കവിൾത്ത കൾ!
ദൂര കണ്ടേപ്പാേഴ ം, —നടെന്നെന്റ
ചാെരെയത്താനുള്ള താമസം കാരണം—
അൻപി, െലൻ നാഥെനെക്കട്ടിപ്പിടി വാൻ
മുൻേപാ െവമ്പി തി , ഹാ, മന്മനം!

മൽ ിേയ ഗംേഗ, മരിപ്പതിൻമുൻപു ഞാൻ
മദ്വചനങ്ങൾ നീ േകൾ െകാന്നംബിേക!
മന്ദഹസി നിവർത്തിനാൽ മൽ ിയൻ
സുന്ദരമായ തൽ േശ്വതകരപുടം.
കേണ്ടൻ കനകലകുചഫലെമാ
തണ്ടലർേപാെല വിടുർെന്നാരൈക്കയിൽ ഞാൻ!
നിർവ്വളിച്ചാനതിൽനി ം നിരന്തരം
സ്വർഗ്ഗീയമാകുമമൃതപരിമളം
ആ മുഖം േനാക്കി ഞാൻ നിൽെക്ക,പ്പതിച്ചിതൻ
േ മാർ ഹൃത്തി,ലീ വാ ധാനിർത്ധരം.

”ഓമൽസുധാഗേദ, ഹർഷേദ, മല്േ മ—
ധാമേമ, മാമക ാണ ിയതേമ!
കണ്ടാലുമാകർഷേകാജ്ജ്വലകാഞ്ചനം—
െകാ ള്ളതാമീലകുചഫലെത്ത നീ!
’അത്യന്തസുന്ദരിയായവൾെക്ക’ ന്നിതിൽ
െകാത്തിയി ള്ള കുറിപ്പിചു കാൺക നീ!
എെന്നാടാവശ്യെപ്പടുന്നതിൻ ചന
തന്നിേറ്റണം ഞാൻ നിനക്കിെതേന്നാമേന!
ചാരണനാരികൾ സിദ്ധമുഗ്ദ്ധാഗികൾ
ചാരി സമ്പന്നഗന്ധർവ്വകനികൾ—
മിന്നൽെക്കാടികൾേപാലുണ്ടീ വനങ്ങളി—
െകാ േപാലായിരമാഗനാവല്ലികൾ
എന്നാലവരിെലാരാൾ മിേല്ലാമേല
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നിേന്നാളമ യ്ക്കനുപമസൗഭഗം.
മറ്റാർ കാണും, മേനാജ്ഞമാം നിെന്റയീ
െനറ്റിത്തടവും കുടിലാളകങ്ങളും? —
ഒന്നന േമ്പാൾ തടിൽെക്കാടി കൾ
മിന്നിപ്പറ ം ചടുലേന ങ്ങളും? —
കുന്ദമന്ദസ്മിത ക്കളുതിരുന്ന
സുന്ദരമാകുമരുണാധരങ്ങളും? —
ഇല്ലില്ല, നിേന്നാളമാകർഷകാംഗിയാ—
യില്ല േലാകത്തിൽ മറ്റാരുേമാമേല!”

മല് ിയഗംേഗ, മരിപ്പതി ൻപു ഞാൻ
മദ്വചനങ്ങൾ നീ േകൾ െകാന്നംബിേക!
പിെന്നയെച്ചമ്പനീർ വണി ക—
െളന്നധരത്തിലമർത്തിസ്സകൗതുകം
ഏേതാ കതെയാന്നരുളുവാൻ േപാകുന്ന—
രീതിയിൽ വീ ം തുടർ ഹാ മൽ ിയൻ:

”സ സം ൈവശ്വവണാലയന്തത്തില—
സ്സദ്യെയല്ലാം കഴിഞ്ഞാനന്ദേലാലരായ്
ഞങ്ങളതിഥികേളാേരാ വിേനാദങ്ങൾ
തങ്ങളിൽത്തങ്ങളിൽ െചാ െകാണ്ടങ്ങെന
വി മിച്ചീടിനാരാലസൽക്കാഞ്ചന—
വി മനിർമ്മിതവി മശാലയിൽ.
േകൾക്കായി െപെട്ടന്നടുത്ത മച്ചിൽ പല
വാഗ്വാദേഘാഷവും മാശിപിടിത്തവും.
അംഗനാരത്നങ്ങൾ േമവുമ മച്ചിൽ
ഞങ്ങൾ കട വിവരമറിയുവാൻ.

ആ മുറി ള്ളിലിരുന്നതാണിദ്ദിവ്യ —
േകാമളസ്സ്വർണ്ണലകുേചാജ്ജ്വലഫലം!
ആരുമറിഞ്ഞി,െല്ലവിെടനി, െന്നേപ്പാ, ൾ—
താ, െരന്തിനായ്, െകാ വ െവെന്നാ േമ!
ഓർ കുേബര, നസ്സൽക്കാരസദ്യ

https://thalilakkam.in/



സുധാംഗദ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 49

’മാ ിക’െയത്താൻ ക്ഷണിക്കാത്ത െതറ്റിെന!
യക്ഷപുേരാഹിതന്മാരിെലാരുവനാം
’ലക്ഷണാാമി ’െന്റ നന്ദിനിയാണാവൾ.
ആരും ക്ഷണിച്ചതിെല്ലങ്കിലും വന്നിതാ
നാരിയവിെടക്കലഹമുണ്ടാ വാൻ,
കഷ്ട, മവളായിരു , മുറി ള്ളി—
ലിേട്ട േപായതെപ്പാൻപക്വമങ്ങെന.
’അത്യന്തസുന്ദരിയായവൾെക്ക,’ന്നതിൽ
െകാത്തിയി ള്ള ലിപികെളക്കാൺകയാൽ.
ഞാനാണവകാശി, ഞാനാണവകാശി
നാണമില്ലാെത കലഹി േദവിമാർ,
’ഇന്ദിരാേദവി’യും ’ഭാരതീേദവി’യും
കന്ദർപ്പകാന്തയാമാ ’രതീേദവി’യും
തമ്മിൽ പിടിയും വലിയും തുടങ്ങിനാർ
ക മാേയാരക്കനകഫലത്തിനായ്!
തീരുകില്ലിത്തർക്കെമേന്നാർ , യാെതാ —
േമാരാെത പിന്മടങ്ങീടിനാർ ഞങ്ങളും.
െവണ്മണൽത്തിട്ടിൽ, സരയൂതടത്തിൽ, ഞാ—
നിന്നെലസ്സന്ധ്യയ്ക്കിരി ന്നേവളയിൽ,
വന്നണഞ്ഞീടിനാൻ രംഭെയൻ മുമ്മിലി—
െപ്പാന്നിൻലകുചഫലവുമായങ്ങെന!
’നിങ്ങൾ തീർേക്കണമിത്തർക്ക’, െമെന്നേന്നാടു
െചാന്നിെതൻ കയ്യിൽ സമർപ്പിച്ചനന്തരം,
’ആകിെല്ലനിെക്ക ’, നാെവാന്നന വാ—
നാകുന്നതി ൻപിെലേങ്ങാ മറഞ്ഞവൾ!
ഇേപ്പാളിവിെട വെന്ന മാ ലക്ഷ്മിയു—
മു ലസായകപത്നിയും വാണിയും.
ഏകീടണമിന്നവരിെലാരാൾ ഞാ—
നാക മാെയാരീ മായികെപ്പാൻകനി!
മന്ദാനിലനിലലകളിളകുമീ—
ച്ചന്ദനവൃക്ഷപ്പടർപ്പിനിടയിലായ്
പൂ നിന്നീടുന്ന പിച്ചകപ്പച്ചില—
ച്ചാർത്തിൽ മറ നീ നിന്നാലുേമാമേന!
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കാണാം നിനെക്കെന്റ മുൻപിലേദ്ദവിമാർ
നാണംകുണുങ്ങി നട ന്ന നാടകം.
േകൾക്കാം നിനക്കിേപ്പാളീശ്വരിമാരവർ
േമ േമെലാേന്നാടരുളും പരാതികൾ.
സ ഹം സാക്ഷ്യം വഹി െനാെന്നൻ വിധി—
കൽ!പനേയ്ക്കവമദൃശ്യയായ്! നി നീ!...

മൽ ിയഗംേഗ, മരിപ്പതി ൻപു ഞാൻ
മദ്വചനങ്ങൾ നീ േകൾ ന്നംബിേക!
മദ്ധ്യാഹ്നകാലമാണേപ്പാ, ളകല
മുറ്റിനി ം മരച്ചാർത്തിനിടയിലായ്
തത്തിത്തളർ നടന്നിതലെഞ്ഞാരു
മുത്തണിെവള്ളിയുടുപ്പിട്ട െവ കിൽ.
ചങ്ങാതിമാെരപ്പിരി വഴിെതറ്റി—
യങ്ങവിെടത്തനിെച്ചത്തിയമാതിരി!
എത്തിയേദ്ദവിമാർ മൂവരുെമാേപ്പാേഴ—
യ്ക്ക ണാകീർണ്ണമാം താഴ്വരത്താരയിൽ.
േദവിമാർതൻ പദ ർശത്തിെലാെന്നാേട
പൂവ്ടി േപായി കർ ര ളസികൾ!
എത്തിപ്പിടിച്ചാ പുല്കിയക്കാലുകൾ
ഭഖ്റ്റ്യാദരത്താൽ കുതിരവാൽ കൾ!
ര വരിയായ് നിര െപാൻപൂവണി—
െച്ചണ്ടിനാൽ താലമ്പിടി ജമന്തികൾ.
നീേരാളമാളും കനകപട്ടാംബരം
നീെള നില വിരി മു റ്റികൾ!
േതാരണം തൂക്കി തളിർച്ചില്ലകൾെകാ
േനറം മുകളിലാ മുന്തിരിപ്പച്ചകൾ!
െവഞ്ചാമരം വീശിനി മണിെത്തന്നൽ
പഞ്ചമം പാടാ ടങ്ങീ കുയിലുകൾ!
നീലിച്ച പീലി വിടുർത്തി, മരെക്കാമ്പി—
ലാലവട്ടം പിടിച്ചാടി മയിലുകൾ!
േദവിമാർതെന്നഴുറന്നള്ളത്തി, ലമ്മട്ടി—
ലാ വനം നല്കീ േമാദപരർശനം.
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േജ്യാതിർസ്വരൂപിണിമാരവർക്കാവിധ—
മാതിത്ഥ്യേമകിയി ണ്യഹിമാലയം.

അംബിേക, ഗംേഗ, മരിപ്പതി ൻപു ഞാ—
ന ിയെന്നെമാഴിെയാ നീ േകൾക്കേണ!
ഹാ, മലർമാതിൻ ശിരസ്സിനു മീെതയായ്
വാർമുകിൽത്തങ്കവിമാനെമാെന്നത്തിനാൽ.
െവള്ളിച്ചിറകുെമാതുക്കിയതിനക—

ല്ലസിച്ചാെനാരു മ മരാളകം.
മു , മവിെട, യെപ്പാ കിൽേത്തരിൽ നി—
ന്നിറ്റി വീണിതമൃതകണികകൾ!
ആദ്യ, മേദ്ദവി, െയൻ നാഥെനക്ക,ണ്ടഭി—
വാദ്യേശഷം, പലേതാതി ടങ്ങിനാൾ!
രാജാധികാരം, ഭരണം, സുവി ത—
രാജ്യം, നികുതി, പലതുമിതുവിധം.
ഏകുന്നതാണുതാ, െനന്നാഥെന െചാ—
േന്നവം കഥിക്കയാേയടലർമങ്കയാൾ:

”കാടും, മലകളും, േതാടും, േതാടും, പുഴകളും
വാടികളും, പാേല േമടും െതാടികളും,
തി ,മസീമമാം സാ ാജ്യമണ്ഡലം—
തന്നാധിപത്യം നിന ഞാൻ ന വൻ.
പച്ച ടവയുടു ല്ലസി ന്ന
െനൽെച്ചടിപ്പാടെമാരായിരമങ്ങെന;
െപാ ം നവരത്നജാലവും െവള്ളിയു—
െമാ ം വിളയും കഹ്നികെളാട്ടങ്ങെന;
ചുങ്ക,മാദായനികുതിയും, കപ്പവും
െചേങ്കാലു,േമാേരാ കരങ്ങളുമങ്ങെന;
സാമന്തേസവനം, സാ ാജ്യേവതനം,
സാമർത്ഥ്യശക്തമാം േസനാഗണാവനം,
നാടും, നഗരവും, സ്വീപസമൂഹവും
നീടുറ്റ നാന തുറമുഖേ ണിയും;
ഉ ംഗേഗാപുര ാകാരപംക്തിയും
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വി മസ്വർണ്ണസുരമ്യഹർമ്മ്യങ്ങളും;
നല്കാം നിന ഞാൻ, നല്കാം നിന ഞാൻ
െചാല്ക നീ, യെപ്പാങ്കനിെയനിേക്കകുേമാ?”

അംബിേക, ഗംേഗ, മരിപ്പതി ൻപ് ഞാ—
നർപിെയെന്നെന്മാഴിെയാ നീ േകൾക്കേണ!
പിെന്നയും പിെന്നയും രാജാധികാരെത്ത
വർണ്ണി െചാല്ലിനാളേദ്ദവിയിങ്ങെന:

”േലാകത്തിലുള്ള സമസ്തകർമ്മങ്ങൾ —
േമകമാം ലക്ഷി’ശ്ശക്തി’സംബാദനം.
ശക്തി,—കാലത്തിന്നനുേയാജ്യമായുള്ള
ശക്തി—നിനക്കതാേണകുന്നതി ഞാൻ!
ബുദ്ധിയിൽ നി മുദിച്ച, േത ബുദ്ധിയാൽ
സിദ്ധമാം സിംഹാസനത്തിനധിപനായ്,
വാഴാം നിനക്കി വിശ്വവിഖ്യാതനായ്,
വാസന്തചൂഡ, വിഷാദിച്ചിടായ്ക നീ!
െചേങ്കാൽപ്പിടിത്തത്തിൽനി ം, മരവി
നിൈങ്കെയാരിക്കൽ വഴുതിവീഴും വെര;
നിൈങ്കെയാരിക്കൽ വഴുതിവീഴും വെര;
എ മയർൽരാജ്യസിംഹാസനങ്ങളിൽ—
നി റ്റസഖ്യവും, സാവർഭ്യമത്വവും!—
മെറ്റ േവണം?—നിനക്കിതാ,ണിക്ഷണം
െച ം മടിക്കാെത, ഞാേനകിടും വരം!
ഞാനാണു സർവ്വസമ്പത്തിനും നാഥയാം
ഞാനാണു, നിെന്നയനു ഹി ന്നവൾ!
നീയി നാളും െവറുെമാരു ഗന്ധവർവ—
നായിക്കഴി ഹിമവൽത്തടങ്ങളിൽ.
ഹാ, വാസ്തവത്തി, െലാരി സമാനനാം
ഭൂവല്ലഭനായി വാേഴണ്ടതാണു നീ!—
തട്ടിമാറ്റായ്കി നിൻപടിവാതിലിൽ
മുട്ടിവിളി മിബ്ഭാേഗ്യാദയെത്ത നീ!
ഇ ിേലാകങ്ങൾക്കധീശനാക്കീടുവാൻ
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മി േമ, നിെന്ന ക്ഷണി വ ഞാൻ!
ൈകെക്കാൾക നീയൻ നിരഘസംഭാവന—
െയാെക്കയും—നിെന്നയനു ഹി ഞാൻ!...

മൽ ിയഗംേഗ, മരിപ്പതി ൻപു ഞാൻ
മദ്വചനങ്ങൾ നീ േകൾ െകാന്നംബിേക!
ഏവം കഥി വിരമിച്ചിതിന്ദിരാ—
േദവി, സംതൃപ്തനായ് തീർന്നിെതൻനാഥനും.
േലാകാധിപത്യസം ാപ്തി!—മെറ്റെന്താരു
ഭാഗേധയം േവണ്ടതായതിൻേമെലയായ്!
സ ഷ്ടനായി വർണ്ണഫലമത—
െചന്താരിൽമാതിനു നീട്ടിെയഅൻ വല്ലഭൻ
”നിൽ വരെട്ട”—തടു െകാണ്ടെപ്പാേഴ

ൾക്കിതേപ്പാടിദം വാണിമാേതാതിനാൾ!
നിന്നതവളുെട കാൽ വട്ടിൽ തത്തി
മു ന്ന പീലി വിടുർത്തിെയാരാൺമയിൽ!
മാേറാടുേചർന്നക്കരവല്ലരിയിലാ
മാണിക്യവീണ ലസി മേനാഹരം.
വാസന്തചൂഡെന്റ ചിത്തഭാവം ക
വാണി േകാപം ജ്വലിച്ചിെതന്നാകിലും,
െതല്ലതുൾക്കാമ്പിലടക്കിനിന്നീവിധം
െചാല്ലിനാൾ മൽ ാണനായകേനാടവൾ:
”ആത്മബഹുമാന, മാത്മനിയ ണ—
മാത്മവിജ്ഞാന, മീ മൂ മഹദ്വുണം
ഉത്തിഷ്ഠമാനമാ, മുത്തമമാ, രാജ—
ശക്തിയിേല നയി ജീവിതം.
എന്നാലുമശ്ശക്തി സിദ്ധി മാ മാ—
യിന്നാ ഗുണങ്ങൾ വരിപ്പതനുചിതം.
(ആഗതമാകും സ്വയമെതാരുവനി—
ലാ ഗുണം മൂ ം െതളി ല്ലസി കിൽ)
നിർ വാൻ ജീവിതം നീതിയാ, ലാ നീതി
നിർഭയം ജീവി െച കാണി വാൻ—
എ ം ’ശരി’ ശരിയാണ,തിനാൽ, ശരി—
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െയ േതാ ന്നതനുഗമിച്ചീടുവാൻ—
എ മാകേട്ട ഫല, മവെയെന്ത
േചതസ്സിേലാർക്കാതനുഗമിച്ചീടുവാൻ—
ഉദ്ദ ക്തനാ ന്നതാണതിേ ഷ്ഠമാം
ബുദ്ധി,—യതിനാ ദമാ ണ യം!”
മൽ ിയഗംേഗ, മരിപ്പതി ൻപു ഞാൻ
മദ്വചനങ്ങൾ നീ േകൾ െകാന്നംബിേക!
െചാല്ലിനാൾ പിെന്നയും വാണി: ”സമ്മാനങ്ങ
ളേല്ലകുവാൻ േപാവതി നിന ഞാൻ
സമ്മാനദാനത്തിനാകില്ലിതിൽപരം
സേമ്മാഹിനിയാക്കിെയെന്ന മാറ്റീടുവാൻ!
ഞാനീ നിലയിെലമ്മ േതാ ന്നവ—
ളാ,ണതുേപാൽ നീ ഗണിക്കിൽ മാ ം മതി,
എന്നാകിേല, നിനക്കത്യന്തസൗന്ദര്യ—
െമന്നിലാെണന്നി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിടൂ.
എന്നിരുന്നീടിലും, സമ്മാനലാഭത്തിൽ
മിന്നിവിടരും മിഴികൾ മാ േമ,
േദവതമാരായ ഞങ്ങൾതന്നാകാര—
ലാവണ്യനിർണ്ണയശക്തിയുെള്ളങ്കിേലാ;
ഞാനും നിന വരം തരാം, േലശവും

ാനിയേതാർ നി ള്ളിലുണ്ടാെകാലാ!
നിെന്ന ഞാൻ ഗാഢമായ് േസ്നഹിച്ചിടാം, നിെന്നാ—
െട െമാട്ടിപ്പിടിെച്ചാന്നിച്ചിരുന്നിടാം.
അഭ്യാസമൂലം സഹനശീലം നിന്നി—
ല യ്ക്കധികം ബലിഷ്ഠമാകുംവെര;—
പാരിലനുഭവേകാടികെള സ്വയം
േനരിെട്ടതിരിട്ടറിഞ്ഞറിഞ്ഞങ്ങെന,
െകല് പു വാ ംമട്ടിൽ നിന്നാത്മനിർണ്ണയ—
ശക്തി പൂർണ്ണവളർച്ചകി ംവെര;—
നിെന്ന നയി ന്ന നിർമ്മലനീതിയായ്
നി , നിൻ ജീവിതം സം രിച്ചീടുവാൻ;—
ഉത്തമസ്വാതന്ത്യപൂർണ്ണതപൂശിനി—

ജ്ജ്വലജീവിതം മാതൃകയാ വാൻ;—
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ഓേരാതരത്തിൽ നടുക്കങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ
േഘാരവിപ ക,ളിത്തടസ്സങ്ങളാൽ,
ദുർഗ്ഗമായിത്തീർന്നിടുന്നതാം ജീവിത—
ദുർഗ്ഗസരണിയിൽ ടി നിരാകുലം,
െവന്നിെക്കാടിയും പറപ്പി െകാ നീ
മുേന്നാ മുേന്നാ േപാകുമാറങ്ങെന
നിന്മന ന്ദനം േതാറും കലർത്തിടാം
നിർമ്മായെമൻ സർവ്വശക്തിയുമി ഞാൻ!
എന്നിൽനി ണ്ടാം േചാദനമുൾെക്കാ
മന്നിതിൽ േദവനായ് മാറും ക്ഷണത്തിൽ നീ!
േചാരയിെലെന്റ ൈചതന്യമുൾെക്കാ നി—
േന്നാേരാ സിരയും തുടു ം െതരുെതെര!
നീ മണ്ണടിയിലും, മായാെത നിന്നിടും
നീ മന്നിൽ േനടും വിശിഷ്ട വിഖ്യാതികൾ!
കാലത്തിനാകില്ല നിെന്ന മറ വാൻ
േലാകത്തിനാകില്ല നിെന്ന മറ വാൻ!”

ഏവം കഥി പിൻവാങ്ങിനാൾ, ഭാരതീ—
േദവി—ചിന്താവിഷ്ടനായി മൽക്കാന്തനും.
”മൽ ാണനാഥാ, െകാടു സരസ്വതി—
ക്കെപ്പാൻകനി”—ഞാൻ പുറകിൽനിേന്നാതിനാൾ.
േകട്ടാതിെല്ലെന്മാഴി; യെല്ലങ്കിലന്നതു
േകട്ടതായി നടിച്ചില്ല മൽ ിയൻ!
ദുർഭഗ ഞാെന െചയ്യെട്ട, ൈദവവും
നിർദ്ദയമേയ്യാ െവടിഞ്ഞവളാണു ഞാൻ!

അംബിേക, ഗംേഗ, നമേസ്ത, നേമാ േത
്യംബകലാളിേത, േകൾക്ക നീ ശർമ്മേദ!

എന്മന ന്ദനം നി േപാം മുൻപു, നി—
െന്നെന്മാഴിെക്കാ നിൻ കർണ്ണേമകംബിേക!
കേല്ലാലമാലയിൽ െവൺനുരമാതിരി
വല്ലീമതല്ലിയിൽ മഞ്ജരിമാതിരി;
നാണം കുണുങ്ങിെയൻ നാഥെന്റ മുന്നിലാ
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നാളീകനാളീകനായികെയത്തിനാൾ.
അറ്റ വാടാമലർെവ െവണമുല്ല—
െമാ ക്കൾെകാ െതാടുത്ത പൂെച്ച േപാൽ
മിന്നിയേദ്ദവിതൻ ഹസ്താ ഭാഗ
സന്നസൗന്ദര്യം വഴിഞ്ഞ വിരലുകൾ!
െനറ്റിത്തടത്തിലും െചമ്പനീർപൂങ്കവിൾ—
ത്തട്ടിലും പാറീ കുറുനിരച്ചാർ കൾ!
നീേലാല് പലക്ക നകൾ, വിദ ല്ലതാ—
പാളികൾ പാകി പരിസരപ്പച്ചയിൽ!
അ ള്ളിർെപ്പാ ടൽൈത്തവല്ലിെയെപ്പാതി—

ജ്ജ്വലി ം നീലനീരാളസാരിയിൽ;
കാളിന്ദിയിൽേപ്പാലിളകിയിടയ്ക്കിെട—
േച്ചലഞ്ചിടും ചില വീചികാേരഖകൾ!
പ പുതപ്പിച്ച മിന്നൽെക്കാടിെയന്ന—
മ ല്ലസിച്ചിതാ മംഗളരൂപിണി!

മൽ ിയഗംേഗ, മരിപ്പതി ൻപു ഞാൻ
മദ്വചനങ്ങൾ നീ േകൾ െകാന്നംബിേക!
കുന്ദമുകുളം വിടരുന്നേപാെലാരു
മന്ദസ്മിതാ രമർപ്പിച്ചന്തരം,
മുേന്നാ നീങ്ങി, െയൻ നാഥെന്റ കർണ്ണത്തിൽ
മന്ദം മേനാഹരി മ ിച്ചിതീവിധം:
”ഇ ിേലാകങ്ങളിലുള്ളതിേലറ്റവും
ചിത്തം കവരുന്ന ലാവണ്യലക്ഷ്മിെയ,
ശങ്കിച്ചിേടണ്ട, വരിെകെന്നാെടാന്നി
നിൻ കാന്തയായ് നിനേക്കകിടാമി ഞാൻ!”
ഇമ്മട്ടിലേദ്ദവിേയാതീ; ഭയത്തിനാ—
െലന്മിഴി ര മിറുക്കിയട ഞാൻ.
പിെന്ന ഞാൻ ക തുറക്കേവ, കണ്ടിെതൻ
മുന്നിൽ, കരമുയർ ന്നതായ് മൽ ിയൻ.
കേണ്ടനടങ്ങാത്ത േകാപമാർന്നക്ഷണം
തണ്ടാരിൽമാതും സരസ്വതീേദവിയും
അെപ്പാ കിൽേത്തരിേലറി മായുന്നതും
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മൽപ്പാർശ്വേദശം വിജനമാകുന്നതും!
ചന്ദനൈത്തമരച്ചാർത്തിനിടയിലായ്
നിന്നിടു തനിച്ചാകുലസ്തബ്ധ ഞാൻ!
ആ നിേമഷം െതാട്ടിതുവെര, ക്കഷ്ട,മി—
ക്കാനനഭൂവിൽ കഴിവു ഞാേനകയായ്.
അേയ്യാ, മരി ംവെര , െമനിക്കിദം
വയ്യവെയ്യ ം തനിേയ കഴിയണം!

എങ്കിലും, ഗംേഗ, മരിപ്പതിൻമുൻപിെലൻ
സങ്കടെമ്മാന്നിതു േകൾക്ക നീയംബിേക!
അത്യന്തസുന്ദരി—ഹാ കഷ്ട, െമന്തിനാ—
ണാത്യന്തസുന്ദരിയാകും ണയിനി?
സുന്ദരിയല്ലി ഞാൻ?—ആയിരം ാവശ്യ—
െമെന്നാ, ടാെണേന്നാതിയി മൽ ിയൻ
ചാരുതയില്ലായ്കയിെല്ലന്നി, െലന്നല്ല
ചാരി ശക്തിയുമുള്ളവളാണു ഞാൻ.
നിൽ , ശാർ ലസിംഹാദിയാം േഘാര—
ദുഷ്ടമൃഗങ്ങ,െള ന്നിൽ, ശാന്തരായ്.
വാലാട്ടിനിൽ പുള്ളി ലിക,െളൻ
താേലാലേമ െകാ,ണ്ടീ വനവീഥിയിൽ!
ദുഷ്ടജ ക്കൾ േപാലു, െമേന്നാടുള്ളി—
ലിഷ്ടമു,ണ്ട ദയാവതിയാണു ഞാൻ.
എന്നി , മേയ്യാ, കനിെവഴാെത െകാ—
െണ്ടെന്നയിക്കാട്ടിൽ െവടി മദ്വല്ലഭൻ?
ആ രതീേദവി, െയൻ ജീേവശേനകുമാ
നാരി വിൈശ്വകവിലാസിനിതെന്നേയാ?
എെന്ന നിേശ്ശഷം മറ േവാ?—ഹാ, കഷ്ട—
െമ നീ, െയ നീ, ജീവസർവ്വസ്വേമ!
വെയ്യനിെക്കാ ം, ദഹി മന്മന—
മേയ്യാ, വരിേല്ല തിരിെച്ചന്നടു നീ?
കഷ്ടമ വുടൽ മാേറാടു േചർെത്താ
െകട്ടിപ്പിടിക്കാൻ െകാതി നിൽ ഞാൻ!
ജീവാധിനാഥ, ഭവാനി മൽപാർശ്വ—
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ഭൂവിലിനിയും തിരി വെന്ന കിൽ,
േവനലിൽ വീഴും മഴ ള്ളികൾേപാെല
ഞാന ടുത്ത കവിളിലും ചുണ്ടിലും,
തപ്താധരങ്ങളുരുമ്മി രുതുെര—
യർപ്പി മായിരം ചുംബന വുകൾ!
അത്യന്തസുന്ദരിയായവളാെരന്ന
സത്യ, മേന്നരമറി െകാ ം ഭവാൻ!
ആ ഗളത്തിങ്കൽ കരംേകാ,ർത്തിനി, വി —
േപാകാെത, നിർ ം പിടി ഞാനങ്ങെയ!
ആ മാറിൽ, ഞാൻ, തല ചാ , നിബിഡമാം
േരാമകദംബം, നന െമന്ന വിൽ!
എന്നടു, ത്തേയ്യാ, തിരി വന്നാലുെമാ—
െന്ന , നീ, െയ നീ, ജീവസർവ്വവേമ?...

അംബിേക, േപർ , മരിപ്പതി ൻപു ഞാ—
നൻപിയെന്നൻെമാഴിെയാ , നീ േകൾക്കേണ!
വണ്ടണിെച്ചണ്ടിനാൽ, പൂ യിൽപ്പാട്ടിനാൽ,
പണ്ടീ വനങ്ങൾ രസിപ്പി ഞങ്ങെള!
അന്നീ മരതകക്കാട്ടി,െലൻ നാഥേനാ,—
െടാന്നി വാണു സുഖിച്ച കാലങ്ങളിൽ;
ഈ േമഖലകൾ, ഹിമാലയസാനുക്കൾ

ീമയൈവകുണ്ഠരംഗങ്ങളായി േമ!
തിങ്ങി ളുംബിയിരു , നിരവദ്യ—
സംഗീതെമാ, ന്നന്നവയിെലല്ലാറ്റിലും!
ഇന്നവെയല്ലാം നരകങ്ങൾ ശൂന്യങ്ങ—
െളാ മില്ലാത്ത െവറും മരുഭൂമികൾ!
ഭീതിെപ്പടു കയാണവിയി, ന്നനു—
ഭൂതികള െള്ളാ, െരൻ േചതനകെള
എങ്ങിനിേപ്പാകും?—നശി നശി , െച—
േമ്നഷേമകും സമസ്തവ ക്കളും!

എല്ലാം െവറും െപാള്ള, യാശി വാെനനി—
ക്കില്ലിനിെയാ ം—മുഷി മജ്ജീവിതം!
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അംബിേക, േപർ ം, മരിപ്പതി ൻപ് ഞാ—
നൻപിയെന്നെന്മാഴിെയാ നീ േകൾക്കേണ!
ദൂെര,യക്കാണുന്ന കു കൾക്ക റ-
ത്താരണ്യകുഞ്ജത്തിെലാന്നിേലെതങ്കിലും;
കാണാൻകഴിേഞ്ഞ ,മിക്കലഹങ്ങൾ
കാരണക്കാരിയാം മാ ികായക്ഷിെയ.
അ , െവറുെതയാ ൈവ വണാലയം-
തന്നിൽ, വിളിക്കാെത െച േകറി, സ്വയം,
ഇക്കലാപത്തിൻ കതിനെകാളുത്തിയ
കത്തിജ്ജ്വലി ന്ന തീെക്കാള്ളിയാണവൾ!
ഇല്ല,െയെന്നങ്കിലും ക മുട്ടാതിരി-
ക്കില്ല,ക്കനിവറ്റ കാളസർപ്പെത്ത ഞാൻ!-
എന്നി േവണ,െമനി ,വിറെക്കാ -
നി,ന്നാ മുഖ രണ്ടാ െകാടു വാൻ!
എങ്കിേല, െകെട്ടാന്നട കയു െച-
െറ്റൻകരൾെക്കാമ്പിെലേക്കാപദാവാനലൻ.

അൻപാർ േപർത്തതും, മരിപ്പതിൻമു ഞാ-
നംബിേക, നീ,െയൻെമാഴിെയാ േകൾക്കേണ!
പച്ചപിടിെച്ചാരി ന്നിൻചുവട്ടിലി,ലി-
പ്പച്ച തപ്പിട്ട താഴ്വരത്താഴയിൽ;
എന്തിനീ, ക്കല്ലി, ലേത, മ തുള്ളികൾ
ചി മിക്കല്ലിലിരു െകാണ്ടങ്ങെന;
ഒ േപാ,ലായിരം േ മ തിജ്ഞക-
െളേന്നാടു െചയ്തിരി , മദ്വല്ലഭൻ!
ലജ്ജിച്ചടുത്തിരി െന്നാെരൻ ൈകത്തല-
െപ്പാൽത്തളിർ മന്ദമുയർത്തിപ്പിടി,ച്ചതിൽ;
സ സ,െമ സുരഭിലചുംബനം
മു ണം െചയ്തില്ല മജ്ജീവനായകൻ!!!
എന്നേപാ,ലായതി,െല കണ്ണീർകണം
ചിന്നിയിട്ടില്ല, മൽ ാണ ിയതമൻ!
ആ നല്ലകാല, മവതരിപ്പിച്ചിത-
ന്നാനന്ദബാഷ്പകണങ്ങെണ, നിങ്ങെള!
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നിങ്ങളും മാ േപാ, യാ നല്ലകാലവു-
മിങ്ങിനിക്കിട്ടാത്തമട്ടിൽ, പറ േപായ്!
ഹന്ത, ഞാനി തൂകുന്നേതാ?-മന്മനം
െവ രുകും തുടു കണ്ണീർകണികകൾ!
എന്തന്തരം!- കഷ്ട, േമാർക്കാനരുെതനി-
െക്ക െചയ്യാം?- ഹതഭാഗ്യയായ്േപ്പായി, ഞാൻ!
നാനാനുഭൂതികൾേക്കകസേങ്കതമാം
നാകേമ,നീെയെന്ന േനാ ന്നെതങ്ങെന?
നീടുറ്റഭാഗ്യം തുളു ം വസുന്ധേര,
നീ, െയെന്റ ഭാരം, സഹി ന്നെതങ്ങെന?
മാരണേദവേത, മാരണേദവേത,
മാറാെതനിൽ ം െകാടുംകാളേമഘേമ!
ഭാഗ്യവാന്മാർതന്നരിേക കട േപാം
ഭാഗ്യഹീനന്മാ, രസംഖ്യമു ഴിയിൽ;
േകവലെമെന്താെക്ക വ േചർന്നീടിലും
ജീവിച്ചിരി വാനിഷ്ടെപ്പടുന്നവർ!
അ യ്ക്കകക്കാമ്പഴി , ഹാ, നിെന്നാടി-
ന്നർത്ഥി ഞാ, നിതാ, മാരണേദവേത!—
അൻപിൽ, നീ മജ്ജീവിത കാശത്തിെന്റ
മുമ്പിലൂെടാ കട േപാേകണേമ!
ഹാ, െഞാടി ള്ളിെലന്നാത്മാവിെലാ
നീ, നിൻ കരിനിഴെലാ വീേശണേമ!
േവദനമാ മാണിജ്ജീവിതം!—മതി
േവഗെമാന്ന, േയ്യാ, മരിപ്പി െകെന്ന നീ!
ഏെറത്തളർെന്നാെരൻഹൃത്തി,െലാരു മഹാ-
ഭാരമായ്, തൂങ്ങിക്കിട നീ, െയേപ്പാഴും!
പാര, െമൻകൺേപാളകളിലും, നീയിതാ-
ഭാരേമ —മരിക്കെട്ട ഞാനിനി!

അൻപാർ , േപർ ം, മരിപ്പതിൻമുൻപു ഞാ-
നംബിേക, നീ െയൻെമാഴിെയാ േകൾക്കേണ!
അറ്റംെപടാെത്താരിക്കാട്ടി,െലാരിക്കലു-
െമാറ്റ വീണു മരി കയില്ല ഞാൻ!
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എ െകാെണ്ടന്നാൽ, ഭയങ്കരചിന്തക-
ളന്തരംഗത്തിലുദി ദിച്ചങ്ങെന;
സ്വാപത്തിലുംകൂടി വി പിരിയാെത
രൂപെമടു േമ േമ, െലന്തിേനാ;
േപലവമാം േരാമകംബളത്തി േമൽ
കാലടിെയാച്ചേപാൽ, നിത്യം നിശകളിൽ,
അത്യന്തദൂരത്തി, ലുൾ കളിൽനി-
െന്ന ന്ന നാനാമൃതസ്വനവീചികൾ;
കർണ്ണപുടത്തിൽ പതിയുന്നേവളയിൽ
നിർണ്ണയി ന്നിതവതൻ സമാപ്തി ഞാൻ!—
വർണ്ണനാതീതമാെണങ്കിലും, ഷ്ടമായ്
നിർണ്ണയി ന്നിതവതൻ സമാപ്തി ഞാൻ!—
അ താശങ്കാവകീർണ്ണെമൻലക്ഷ്യ, മ-
ത ാ മായ്, മങ്ങി ദൂര കാൺമു ഞാൻ;
തൻപി ൈപതലിൻ രുപം, ജനിപ്പതിൻ-
മുൻെപാരു മാതാവതൂഹിച്ചിടുന്നേപാൽ!
തൻപി ൈപതൽ!- നടു ന്നെത ഞാൻ?
കമ്പിതമാവാെത,െന്തെന്റ ൈകകാലുകൾ?...
ഹാ, മന്ദഭാഗ്യ ഞാ;നേയ്യാ ജനി കി-
േല്ലാമനൈപ്പതെലനിെക്കാെന്നാരിക്കലും;
തൽപിതാവിെന്റ മിഴികളുേമന്തിനി-
െന്നെപ്പാഴുെമെന്നയസഹ്യെപ്പടു വാൻ!

അംബിേക, േപർ ം മരിപ്പതിൻമുൻപു ഞാൻ
അൻ ിയ,െന്നൻെമാഴിെയാ , നീ േകൾക്കേണ!
അേമ്മ, വസുന്ധേര, മദ്വചനങ്ങൾ നീ
െചേമ്മ െചവിെക്കാ ,കാകാരബ േര!
മൃത വിൻ,നക്ഷ ശൂന്യമായ് കൂരിരുൾ-
മുറ്റിത്തണുത്തതാമാ, വഴിത്താരയിൽ,
മൽപൂർവരാഗെമൻനാഥൻ വരിച്ചതാ-
മ താംഗിക്കായി വി െകാടു , ഞാൻ.
സാന്ത്വനിപ്പിക്കെപ്പടാത്തവളായ്, സദാ
താന്തയായ്, തപ്തശിഥിലസ്വാന്തയായ്.
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ഏകയായ്, മന്ദം നട േപാകുെമ്പാ,ളീ -
േലാകത്തിൽനി യർ,ന്നാത്തകൗതൂഹലം,
കഷ്ടെമങ്ങാനു,മദ്ദമ്പതിമാരുെട
െപാട്ടിച്ചിരിക,െളൻ കാതിെലത്തീടിേലാ!...
ഇല്ല,കൂട്ടില്ലാെത, നിശ്ചയം, ഹാ, മരി-
ക്കില്ല ഞാ,നിെക്കാടുങ്കാട്ടി,െലാരിക്കലും!
േപാകെട്ട ഞാനി നി , മാേവാളവും
േവഗ, ’മരുന്ധതീേദവി’െയക്കാണുവാൻ!
സന്ധ്യ മുൻ,പിനിെയെന്താെക്കയാകിലും
വിന്ധ്യാചലത്തിെലനി െചെന്നത്തണം.
ഭാവിെയപ്പറ്റിക്കഥിക്കാൻ കഴിയുമാ-
േദ്ദവി -ഞാനിന്നറിയും സമസ്തവും!
രാവുംപകലു,െമവിെടത്തിരികിലും,
ഭൂവു,മാകാശവുമേയ്യാ സമസ്തവും,
തീയാെണനി പുകെഞ്ഞരിഞ്ഞീടുന്ന-
തീയാെണനിക്കിനിെയ െചയ്യെട്ട ഞാൻ?...
-1937െമയ്
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