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േവതാളേകളി

(ഒരു നാടകീയസ്വഗതഗീതം)

-സത്യ,െമന്നച്ഛനാ,ണാെക്കാടും പാപിതൻ
രക്തം കുടിക്കാതടങ്ങില്ല ഞാനിനി !
പ വത്സരം ! ഹാ, യുഗംേപാലുള്ള
പ നീങ്ങാത്ത നീണ്ട സംവത്സരം,
ഉന്തിയുരുട്ടിക്കഴിേച്ചെനാരുവിധം
െനാ െനാന്താക്കൽ റുങ്കിനക , ഞാൻ.
ഇങ്ങിതാ വീ ം കിട പണ്ടെത്തയാ-
ക്കർമ പഞ്ചം, വികാരേകാദ്ദീപകം.
എെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടതിേന്നകസാകൂത-
മന്ദസ്മിതംതൂകി നിൽക്കയാെണന്തിേനാ !
ഞാനിതിേനക്കാളധ:പതിക്കാഞ്ഞതി-
ലാണതിനിേപ്പാളസുഖം മുഴുവനും.
എന്തിെതൻ മുന്നിൽ, െവയിലും െവളിച്ചവും
ചിന്തി,ച്ചിരി ം ദിന ഭതെന്നേയാ?
സേന്താഷപൂർവ്വം ശ്വസിപ്പിേതാ വീ ,മ-
പ്പണ്ടെത്തേയാമൽ സ്വത വായുക്കൾ, ഞാൻ?
അ ഞാൻ ദർശിച്ച സൂരാഭതെന്നയാ-
ണി , മേത, നിഴലിപ്പതീ വീഥിയിൽ,
കാരാലയത്തിൽക്കട വെന്നത്തിയ
സൂരാഭേപാലുമിരുട്ടറയായിരു േമ !
ഇ യുംകാല, മക്കാരാഗൃഹത്തിെല
മൃത േലാകത്തിൽത്തനി കഴിച്ച ഞാൻ.
ഇന്നിതാ വീ ം തിരി വരു നിൻ
മുന്നിേല,െക്കന്നിഷ്ടമർത്ത്യ പഞ്ചേമ !

-എങ്കിലും-അേയ്യാ,ഭയാനകം,ഭാവിതൻ
െചങ്കനൽചി െന്നാരാ റുക കൾ !
എന്താണിനിയെത്ത ജാതകം?-ഒ കിൽ
പ വത്സരം വീ ം!-അെല്ലങ്കിേലാ,
ഓർ െമ്പാേഴ ം കിടുകിടുത്തീടു,മാ-
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മരം !-അേത,രണ്ടി-േലെതങ്കിലും!
എന്നാലുെമന്താ, ടിലചിത്തത്തിെല-
െച്ചന്നിണം കാണാതടങ്ങില്ല ഞാനിനി !

-സംഭവംെകാ നിറഞ്ഞ ഭൂതത്തിെന്റ
സംഭാവനയാം ശിഥിലസ്മരണകൾ,
മ പിടിപ്പിക്കയാണിതാ വീ ,െമൻ
കത്തിപ്പടർ പുകയും മനസ്സിെന!
മൽ തികാരേമ, കൽ റുങ്കിൽ,ജ്ജീവ-
രക്തത്തിനാൽ മുലപ്പാൽ നിനേക്കകി ഞാൻ,
ലാളി ലാളി േപാറ്റി ഞാൻ മൽ ാണ-
നാളത്തിൽ നിെന്ന,െയേന്നകാഭിലാഷേമ !
ജീവെനപ്പേണ്ട കളേഞ്ഞെന ഞാ,നതി-
േലവെമാട്ടിപ്പിടിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ, നീ !
നിെന്നയാ ഷ്ടെന്റ െചന്നിണേച്ചാലയി-
െലാ നീന്തിക്കാനനുവദിേക്കണേമ !
ആയതിനാവശ്യമാംകരുെത്താെക്കയു-
മായത്തമാകാനനുഗഹിേക്കണേമ !
പിെന്ന, മണ്ണായി മറ െകാള്ളെട്ട,യീ-
മന്നിൽനിെന്നൻ ജഡം, മായാമലീമസം !
മൽ തികാരം, മധുരം മദകരം,
മൽ ാണലക്ഷ്യം രുധിരാങ്കിതാസുരം !

-ആ രാ ി!-അേയ്യാ, ഭയങ്കരം !-േലാകത്തി-
ലാരാ ി,യെല്ലങ്കി,െലന്തിനണ േവാ?
എെന്നപ്പിശാചാക്കി മാ വാൻ ജീവിതം
കണ്ണീരിൽ മുക്കാൻ, സമസ്തവും മാ വാൻ !
അന്നെത്തയാെക്കാടുംകൂരിരുൾ വീണെതാ-
ട്ടിേന്നാളെമത്തില രശ്മിെയാെന്നങ്കിലും.
എല്ലാം തിമിരം, തികാരഭീകരം
എല്ലാം രുധിരാഭിഷിക്തം,ഭയങ്കരം.
അന്നെത്തയാപ്പരമാർഥം, പിശാചിേനാ-
െടെന്ന ബന്ധിെച്ചാരാ രക്തപാേനാത്സവം !-
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ഹാ, നടു ഞാനിെപ്പാഴും തീെക്കാള്ളി-
യാെണൻ മനസ്സിൽ-നീെയാരു േവതാളേമ?

-നീ കലാകാരേനാ?-നി ര,നിർദ്ദ്യം
നീയല്ലി മാറ്റി റിച്ചെതൻ ജാതകം ?
േകവലം ധൂമം പിടിപ്പി നീെയെന്റ
ജീവിതസ്വപ്നാനുഭൂതികൾ സർവവും !
അേന്നാളമാർജ്ജിച്ച സൗഭാഗ്യസിദ്ധിക-
െളാേന്നാെട േവരു പിഴുതുകള നീ.
െമാട്ടി വെന്നാെരൻ േ മത്തിെന, സ്വയം
കെട്ടടുത്തേയ്യാ, ചുടലയിൽ ന നീ.
അദ്ഭുതം, നീേയാ കലാകാര,െനൻ ജീവ-
രക്തം കുടിേച്ചാരറുെകാലയല്ലി, നീ?
വിട്ടയക്കില്ല െവറുെത ഞാൻ നിെന്ന,െയൻ
നഷ്ടഭാഗ്യത്തിെന്റ േകതുനക്ഷ േമ !
നീ വമിച്ചീടും പുകെകാ , േമലി,ലി-
ബ്ഭൂവിെന്റ ശാന്തികൾ മൂടാതിരിക്കണം.
െപാങ്ങി ട ച വാളത്തിൽനി-
ന്നങ്ങതാ, നിെന്റ മരണമണിെയാലി.
നി രകീടേമ, നിെന്നക്കിട വാൻ
പട്ടടകൂട്ടി ടങ്ങിയഷ്ടാശകൾ.
അന്ധകാരത്താൽ വിരി തുട ന്നി-
തന്തി, നിന്നന്ത്യമാമാനനാച്ഛാദനം.
ഇ വിടരുന്ന പാതിരാ ക്കൾ, നിൻ
ദുർമരണത്തിൻ ചരി ം കുറിച്ചിടും.
ഇ രാപ്പക്ഷികൾ പാടും പഞ്ചത്തിൽ
നിന്നന്ത്യഗദ്ഗദംെകാ ള്ള പാ കൾ.
കൽപാന്തവഹ്നിയാെയ കയായി ഞാ,-
നൽപേനരംകൂടി ജീവി െകാൾക നീ !

-ഞാനരൂപനെല്ലങ്കിലും, നിെന്ന,െയൻ
ാണെനേപ്പാെല ഞാൻ േസ്നഹി , മല്ലിേക !

അല്ല, കലാകാരനല്ല ഞാ,െനങ്കിലു-
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മില്ലായിരുന്നിെല്ലനി ം മന മം.
വർണ്ണപ്പകിട്ടതിനിെല്ലങ്കിലു,മതിൽ-
ത്തിങ്ങി ളുമ്പിയിരു രാഗാമൃതം.
നിന്നനുഭൂതിക്കതിലവസാനെത്ത
ബി വും കൂടിസമർപ്പണംെച വാൻ,
സന്നദ്ധനായിരുന്നി ,മപരെന്റ
മന്ദസ്മിതത്തിനാെയെന്ന വഞ്ചി നീ.
വിശ്വവിേമാഹിനി, നീ, കഷ്ട,െമങ്ങെന
വിശ്വാസഘാതകിയായീ െപാടുന്നെന ?
െചമ്പനീർ േപാലിരുന്ന നിൻ യൗവന-
സമ്പ രണ്ടായ്പ്പകു നീ,െയന്തിേനാ !
എന്നി ,െമന്നിൽനിന്നാ രഹസ്യം മറ-
െച്ചെന്ന വഞ്ചിച്ചെങ്ങാളി സുഖി നീ.
പങ്കിട്ടധികമവനുപഹാരമായ്
ശങ്കാവിഹീനെമനി നീേയകിയവനു നിൻ
േദഹവും േസ്നഹവുെമാന്നി നൽകി നീ !
അക്കലാസ്വാദനേലാലുപത്വത്തിൽ, നിൻ
നിഷ്കളങ്കത്വമറു േഹാമി നീ.
ക ന്ന മാംസദാഹത്തിനാൽ േപപിടി-

െവള്ളം മുക്കി മുക്കി ടി നീ
ത ഷദീപ്തിേപാൽ ശുദ്ധമാം ദാമ്പത്യ-

സത്യദീപത്തിെന േസ്നഹേലാപത്തിനാൽ,
കഷ്ടം, പടുതിരികത്തിച്ചി,രുട്ട
പു , േവശ്യാസുേഖാന്മാദം നുകർ നീ.
നിർദ്ദയം േഹാമിച്ചതു കാമാഗ്നിയിൽ !
ആ മഹാപാപം ഭുജി തീരാനിനി-
ബ്ഭൂമിയിൽ നീെയ ജന്മം ജനിക്കണം !
ഉത്തമ ീകളിൽ, മന്നി, െലാന്നാമെത്ത
രത്നമായ് ഞാേനാർത്ത നീേപാലുേമാമേന,
അസ്ഥിരചിത്തേയാ, വഞ്ചകിേയാ?-മനം
ക , െകാ ഞാൻ നിെന്നെയൻ മല്ലിേക !

-എെന്ത,ന്തബലേയാ നാരി?-യീേലാകത്തി-
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െലന്തിരു ണ്ടവേളക്കാളുറച്ചതായ് ?
അേയ്യാ, വിഷം, െപാ , മടു വാൻ
വയ്യ!-നീ െതറ്റിദ്ധരി േലാകേമ !
അക്കാവ്യജ വിനുള്ളിൽക്കിടപ്പതു
ന മാ, െണന്നി , േമാമനി നീ.
ആ വിഷവൃക്ഷം തളിർ കാണാൻ നിെന്റ
ജീവരക്തം േപാലുമർപ്പിച്ചിടു നീ.
േഹാമിെച്ചരി ,നിന്നാത്മാവു നീയതിൻ
േ മത്തി,െനന്നാൽ പരിത്യക്തനാണു നീ.
ആക മാകുമക്ക നേക്കാണിനായ്
േലാകസിംഹാസനം േപാലും ത്യജി നീ !
’ഹവ്വ’തൻ രക്താണുെവാ ം നശിക്കില്ല
ദുർവ്വാരമാണതിൻ സ്വാധീനൈവഭവം !
എ േഭാഷത്വം !-ഒഴിഞ്ഞിരുെന്നാ നീ
ചിന്തി േനാ െകൻ പുരുഷേലാകേമ !

ക ചിമ്മി റന്നീടുന്നതി ൻപു
നമ്മിെല നെമ്മ ഹി നാരിമാർ.
എന്നാ,ലവെരപ്പഠി വാൻ-േവണ്ട േപാ-
െട്ടാ വീക്ഷിക്കാ,െനാരംശമറിയുവാൻ;
ഹൃദ്യമാേയ്ത്താ മാച്ചിത്തകാവ്യത്തിലു-
ള്ളാദ്യെത്ത വാക്കിെന്റയർഥം പഠി വാൻ;
യത്നി െകാ പരശ്ശത വത്സരം
ഭഗ്നാശരായി മട േകയു നാം !
കാണില്ലവരിലവെര നാം, നമ്മെള-
ക്കാണിക്കെവ ,തപ െചയ്തീടിലും.
വർണ്ണപ്പകർച്ച ൈവദഗ്ദ്ധ്യേമാന്തിനാ-
െണന്നാലതിെന്റ കഴിവിനു കൂടിയും,
ഉെണ്ടാരറുതിയുമറ്റവും,മായവ
കണ്ടിടാ നാരിതൻ വർണ്ണപ്പകർച്ചയിൽ !
മാ മാ െയ്ക്കാരായിരം വർണങ്ങൾ
ചാർത്താനവൾ െണ്ടാരദ്ഭുതൈവഭവം.
ഒെട്ടാട്ടിഴകളഴിയുെമ്പാ,ള േമൽ-
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െക്ക പിണയും െകാടുംകുടുക്കാണവൾ.
അദ്ഭുതേചാദ്യചിഹ്നം ര െമാ േച-
ർന്ന ാപ്യതതൻ മൃഗതൃഷ്ണയാണവൾ.
സൃഷ്ടികർത്താവി,നബദ്ധത്തി,േലാർക്കാെത
പറ്റിയി േള്ളകവിഡ്ഡിത്തമാണവൾ-
അ ശമില്ലാത്ത ചാപല്യേമ, മന്നി-
ലംഗനെയ വിളി നിെന്ന ഞാൻ !

-നാരികൾ, നാരികൾ !-വിശ്വവിപത്തിെന്റ
നാരായേവരുകൾ, നാരകീയാഗ്നികൾ !
ശാന്തവന ദം േപാലുള്ളതാണവ-
േര മബലാഹൃദയം, പാമയം
വി ം, വളർമഴവി ം, മരതക-

,മിഴിഞ്ഞിഴേഞ്ഞറും മുകിൽകളും,
എല്ലാം, തിഫലി ,മാകർഷക-
സ്വർേലാകശാന്തി വഹിച്ചാ ജലതലം !
എന്നാ,ലതിേലക്കിറങ്ങി ടങ്ങിയാ-
െലാന്ന,െല്ലാരായിരം, കാണാം വിപ കൾ !
ഉള്ളിൽ,ക്കറ ം ചുഴികൾ, പേല ’കിനാ-
വള്ളി’കൾ, നാനാകയങ്ങ,ളിമ്മാതിരി,
എ വിപത്സത്മകങ്ങെളാളിെച്ചാളി-
െച്ചെപ്പാഴും നിൽപീലതിന്നന്തരങ്ങളിൽ !
പാവങ്ങ,ളേയ്യാ, പൂമാന്മാർ-െവറും മര-
പ്പാവകൾ, കൗടില്യമൂർത്തികൾ നാരികൾ !
േമാഹിപ്പതു മനശ്ശാന്തിെയങ്കി,ലാ
േമാഹിനിമാരിൽനിേന്നാടിെയാളി വിൻ !
േവെണങ്കിൽ, നിങ്ങൾതൻ േസ്നഹം പകരുവിൻ
ശ്വാനമാർജ്ജാരാദിേഗഹജ ക്കളിൽ.
സഞ്ചരിക്കാം ൈസ്വരമായി നിങ്ങൾ,ക്കവ
വഞ്ചിക്കയിെല്ലാരുകാലവും നിങ്ങെള.
എന്നല്ലവ ം ഹൃദയെമെന്നാ
തന്നിൽ ിയമുള്ളവെര ിയെപ്പടാൻ.
വിശ്വസിച്ചീടാം വൃകത്തിെന,പ്പാടില്ല
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വിഭൂമേമകുമീ ീയാം മൃഗത്തിെന !
സർപ്പത്തിേനക്കാൾ വിഷമയം, നിർദ്ദയം
ദർപ്പസ ർണ്ണ,മടുക്കായ്ക നാരിെയ !

-മല്ലിേക, നിെന്നയിബ്ഭൂമി ഭൂഷയാം
സ്വർേലാകകന്യകയായിക്കരുതി ഞാൻ.
അെന്നതിേര നിൻ തനിനിറം കാണുവാൻ
സംഗതിയായ നിമിഷംവേര , ഞാൻ,
അൽപവും ശങ്കിച്ചിരുന്നില്ല, നീ, കാള-
സർപ്പമാെണന്ന പരമാർഥ, േമാമേല !
അന്നെത്ത രാവിെന്റ കൂരിരുൾ, ഗൂഡമായ്
നിെന്ന നീയായി കാണി ത േമ.
ഒ ം മനപൂർവ്വമല്ല, വിധിവശാൽ
െപട്ടതാെണൻ കണ്ണിലാ നിഷിേദ്ധാത്സവം.
മിന്നൽെകാടിയിൽ, പഞ്ചം മുഴുവനും
െവണ്ണീറടി ന്ന തീയ ക ഞാൻ !
പൂതനയാണാ ളകമിള ന്ന
പൂനിലാക്കാലിെലേന്നാർത്തിരുന്നില്ല ഞാൻ.
െപെട്ട യർന്ന വികാരപ്പിശാചിെന്റ
മുഷ്ടിയിൽച്ചീറ്റി ള ഗർജ്ജിച്ചേഹാ,
മൽ ഠാരെത്ത, ഞാൻ, നിർദ്ദയം നിൻ ജീവ-
രക്തത്തിനാൽ, സ്വയം ചാർത്തി കു മം !
പ ം മുറിഞ്ഞ പതംഗിെയേപ്പാെല, നീ
രക്തത്തിൽ മുങ്ങിപ്പിട മാക്കാ യിൽ.
വീർ യർന്നീെലൻ മനസ്സി,ല േമൽ-
ത്തീെപ്പാരി പാറിജ്വലിച്ചിെതൻ ക കൾ !
അ , ഭാഗ്യത്താൽ, വഴുതിെയൻ ൈകയിൽനി-
ന്നന്നരകീടൻ, തവ ഗൂഡകാമുകൻ !
ഒത്തീെലനിക്ക,ന്നവെന്റയും െച ടു-
രക്തത്തി,െലൻ തപ്തേരാഷം നന വാൻ !
പിേറ്റ ൈകയിൽ വില മായ്േപ്പാ ഞാ-
െനാറ്റ , കാരാഗൃഹത്തിനതിഥിയായ് !
ചങ്ങലെക്കട്ടാൽത്തഴ വീെണങ്കിലു-
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മി മശക്തമല്ലീ നീണ്ട പാണികൾ.
ഇ ം കഴിയും, കഠാരെമാന്നാ മാരി-
ലുന്നമ്പിഴയ്ക്കാതവെയ്ക്കടുത്താ വാൻ !
-എ നീ,െയ നീ, നിൻ നിണേച്ചാലയിൽ
മു വാൻ ൈവകീെയനി,െക്ക േപായി നീ ?
മൽ സുഖം, മൽ സമാധാന,െമൻ ജീവിതം,
മത്സ്വപ്ന, മാശ,െയേന്നകഭാഗ്യാ രം,
അേയ്യാ, സകലം-സമസ്തവും-ഓർ വാൻ
വെയ്യനി,െയ്ക്കാേന്നാെടാടുക്കിേയാനല്ലി,നീ ?
മജ്ജീവരക്തം കുടി മദാന്ധനായ്
നൃത്തം നടത്തിയ േവതാളമല്ലി, നീ ?
കണ്ണിനുമുൻപിൽക്കരു തളിർെത്താര-
ക്കണ്മണിക്കാഞ്ചനക്കൽപകത്തയ്യിെന
ന ,നന,േച്ചാമനി ,പുഷ്പി
സ ഹം കാെത്താരാപ്പാരിജാതത്തിെന-
െവണ്ണീറടിച്ചിെട്ടാഴിെഞ്ഞാളിഞ്ഞങ്ങെന
മന്ദഹസിേച്ചാരിടിമിന്നലല്ലി,നീ ?
സ ശ്മി െപെയ്താരാ െവള്ളിനക്ഷ െത്ത-
െയത്തി ഹിേച്ചാരു രാഹുവല്ലല്ലി, നീ ?
നീെയ സാഹസക്കാരൻ !-അേയ്യാ, ചുടു-
തീയിെലൻ ചിത്തം ദഹി !-മൂർച്ഛി ഞാൻ !
ഇ , നിൻ രക്തം തളി െകടുത്തണ-
െമന്നിലുള്ളഗ്നി ലിംഗസേമ്മളനം !

-ആ രഹേസ്യാന്മദം !-നീയും, െകാടുംചതി-
ക്കാരനാം നിൻ ദുഷ്കലാേ മസിദ്ധിയും
നിങ്ങേളേപ്പാലുള്ള ദുഷ്ക്കലാകാരരാ-
ണിെങ്ങഴും സന്മാർഗ്ഗേബാധം മുടിച്ചവർ !
കൃ ിമം േപാൽ സദാചാരം !-മൃഗത്തിലും
കഷ്ടമാണീ െവറും കാമക്കഴുകുകൾ !
അ േമൽ സ്വാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്കില്ല
മ ള്ളവെര റിെച്ചാരു ചിന്തയും.
േ മം പുക ം, സംഗി ,െമന്നി
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കാമത്തഴപ്പിൽത്തമസ്സിലുഴന്നിടും.
ഹന്ത,യമ്മെട്ടഴും നിങ്ങൾതൻ സൃഷ്ടികൾ-
െക്കന്തർത്ഥമുണ്ട് ?-െവറും െവറും ൈകതവം !
സ്വപ്നവിഹാരികൾ നിങ്ങൾ കാണൂേമ്പാെല
പൂമ്പാറ്റയല്ലാ,പുറേക കുതി വാൻ !
ഉണ്ടതിനൽപം ഘന,മാത്മശുദ്ധിതൻ
െചണ്ടണിയിച്ചെതടു പൂജിക്കണം.
സാന്മാർഗ്ഗിഗത്വം വിഴുങ്ങിത്തടി ന്ന
കാമ ലാപം കലയെല്ലാരിക്കലും.
കൃ ിമം ഗാർഹികബന്ധെമ േക്കാെട-
യട്ടഹസി ന്ന നിങ്ങ,ളത മായ്,
വാളിള ം, തല െകായ്തിടും,നിങ്ങൾത-
ന്നാലയാന്തത്തിേലക്കക്ഷിപായി കിൽ !
ഹാ, വിഷജ ക്കൾ, നിങ്ങൾ, കേലാ കർ,
േതവിടിശ്ശിെത്തരുവാ പാരിെന !
സമ്മതിക്കില്ല ഞാനിന്നിേമൽ നിെന്നയി-
ർമ്മാർഗമീവിധം വീ ം തുടരുവാൻ.
ാണദണ്ഡം സഹിക്കാെത നീെയൻ മുന്നിൽ

വീണു ൈകകാലിട്ടടി പിടയ്ക്കണം.
സ്വന്തഹൃ ക്തത്തിൽ മുങ്ങി ളി നീ
െനാ െനാന്തൽപാൽപമായി മരിക്കണം.
ആ മരണം േനാക്കിേനാക്കിനിന്നങ്ങെന
േകാൾ മയിർെക്കാെണ്ടനിക്കാശ്വസിച്ചീടണം.
മൽ തീകാരാഗ്നിയാവിധം നിൻ ജീവ-
രക്തവർഷംെകാ െകട്ടടങ്ങീടണം.

-പാതിേര,േവഗം വരൂ വരൂ,കൂരിരുൾ-
പ്പാറ പിളർ നീ, യാകാരഭീകേര !
നി തനീരദ ാതാസിതാംബേര
ച േലേഘാദ്യൽ സിേതാഗദം ാ േര !
താരാസ്ഥിമാലാനിബദ്ധകേളബേര
േപാരൂ നീ പാതിേര,യാകാരഭീകേര !
ഈ മഹാേഘാര താന്ത്യരംഗത്തിെന-

https://thalilakkam.in/



അപരാധികൾ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 14

േന്നാമൽ പഞ്ചേമ, നീസാക്ഷിനിൽക്കേണ !
എ നിസ്സാരം െകാലപാതക-മിനി
യിത്തരം മെറ്റാന്നിലുൾെപ്പടുകയില്ല ഞാൻ.
ഇേന്നാെട പൂർണവിരാമമിട്ടീടുവ-
െനേന്ന മാ,യി േചാദനത്തി ഞാൻ !
രക്തം, വിഷമയരക്തം, തിള ന്ന
രക്തം!-വരു , വരു , വരു ഞാൻ !
31.3.1935
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കഞ്ചാവിെന്റ ചിറകുകളിൽ

അങ്ങതാ കിരണങ്ങൾ െപാടി തമസ്സിെന്റ
മങ്ങലിൽ-ച്ചിരി െവറുേത നക്ഷ ങ്ങൾ !
എെന്താരു ഭാരമാെണൻ ശിരസ്സി?-ന്നനങ്ങിയാൽ-
ച്ചിന്തകൾ താഴ വീെണങ്ങാനും തകർന്നാേലാ !
അല്ല, ഞാൻ നട കയല്ലേല്ലാ, ചിറകുക-
ളില്ലാെത പറ കയാണേല്ലാ വിഹായസ്സിൽ !
നിശ്ചയ,മിതുതെന്ന നിർവൃതി !-പേക്ഷ ചു ം
നിർജ്ജനനഭസ്സാണു-വീണുേപായാേലാ ഹാ, ഞാൻ !
വീണാലും വീഴില്ല ഞാൻ കാൽകുത്തിനിൽ ം, മണി-
വീണയും മീട്ടിെക്കാെണ്ടൻ ’ശാരി’യും ചാെരക്കാണും.
മത്സിരകളിെലല്ലാമേങ്ങാ മിേങ്ങാ ,െമ-

ത്സാഹപൂർവ്വേമാടിക്കളി നക്ഷ ങ്ങൾ !
ഒ േമ വരാനി,െല്ലൻ ൈകപ്പടം കുത്തിപ്പിള-
ർെന്നാന്നിെനപ്പിടികൂടി ട്ടിലട ം ഞാൻ !
കഷ്ട,മുെണ്ടന്തിന്നിനിയാ മഹാപാപം കൂടി-
െക്കട്ടിെവ കാര്യമില്ലാെതൻ ശിരസ്സിൽ ഞാൻ ?
നഷ്ടമിെല്ലനിെക്കാ ,െമ ള്ളി,േലവം,നിങ്ങ-
ളിഷ്ടം േപാൽ ത്താടിെക്കാൾേകാമനത്താരങ്ങേള !

മത്സരം!- പഞ്ചത്തിൽജ്ജിവിതം െവറുെമാരു
മത്സരം!-പേക്ഷ, പേണ്ട ജയി കഴിേഞ്ഞാൻ ഞാൻ !
അയ്യേയ്യാ, ജയിെച്ചേന്നാ?-ജയിച്ചി-െല്ലനിെക്കാ ം
വയ്യ,ഞാനവശനാണിേപ്പാഴും പരാജിതൻ !
ലഹരിക്കടിമ ഞാെനെന്റ ജീവിതപുഷ്പം

ഹയാ കരളു ,കഞ്ചാവും മദ്യങ്ങളും !
രണ്ടര ാമിെന്നാരു ചു മി,ല്ലരകൂടി-
െക്കാ വന്നിടാനതാേണാതിയത,െല്ലന്നാകിൽ,
പുറേക െചെന്നത്തിയി കയാ,ച്ചാരായെത്ത
െവറുേത പുച്ഛിക്കിേല്ല?-പാടുേണ്ടാ പക്ഷാേഭദം
നിശ്ചയ,മിനിേമലിൽെത്താടുകി-ല്ലെല്ലങ്കിൽ േവ-
ണ്ടി രുട്ടിയ ബീഡി ചുമ്മാെത കളഞ്ഞാേലാ !
എങ്കിലുെമാരിക്കൽ ഞാൻ സർവവുമുേപക്ഷി ം
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ശങ്കയിെല്ലനി , ഞാൻ സന്യാസിയായിത്തീരും !
ശാരിേയാ-േപാേട്ട പു,ല്ലാേത്തവിടിശ്ശിെയ,െവറും,
നാറിയ പഴ ണിേപാെല, ഞാൻ ദൂെരത്ത ം !
െപെണ്ണെന്നാെരണ്ണത്തിെന സൃഷ്ടിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ
നിർണ്ണയം, പേണ്ട, േലാക്കം സ്വർഗ്ഗമായ്ക്കഴിേഞ്ഞേന !
അവ, െളന്നാലും, േസ്നഹമുെള്ളാരു െപണ്ണാ, െണെന്റ
ശിവേന, സൗന്ദര്യേമാ?- രതിയും തല താ ം!
സൗന്ദര്യം!-ഹാ, സൗന്ദര്യം!- പുഴുക്കൾ ണിനുള്ള
സൗന്ദര്യം!-യഥാർത്ഥത്തിൽ നാടകം തേന്ന േലാകം!
ജീവിതം, സി ന്ന ബുദ്ബുദം െവറും സ്വപ്നം!
േകവലം ചലം േദഹം!-േദഹിേയാ, നിത്യം സത്യം!
മലിനം മജ്ജാരക്തമാം സനിർമ്മിതം ഗാ ം
മഹിതം, പൂതം, േദഹി സച്ചിദാനന്ദാത്മകം!
മൂലാധാരത്തിങ്കൽനി യർ ...[ഘും...ഘും] ചുമ-
മൂല, മക്കഫെക്ക തടയുന്നേല്ലാ ശ്വാസം!
സന്യസി ം ഞാ, നിനിസ്സംശയമിെല്ലൻ ജന്മ-
മന്യന്മാർ പകാര ദമാ വാൻ േനാ ം!
’ഗീത’ വാങ്ങി ം-പുക ശരി വരുന്നി, ല്ലീ-

തച്ച ’മരുന്ന’ ല്ലാതില്ലിേപ്പാൾക്കടകളിൽ!
ശാരിതൻ പടിവാതിൽ കഴിേഞ്ഞാ? - കാണാൻ വയ്യ,
കൂരിരുൾ, തീെപ്പട്ടിേക്കാലുര േനാക്കെട്ട, ഞാൻ! ...

എന്തബദ്ധെമൻ ശാരി േവശ്യെയേന്നാ ഞാൻ െചാന്ന-
തന്തസ്സിൻ കാമ്പാണവളാത്മശുദ്ധിതൻ സത്മം!
പണമില്ലിെന്നൻ ൈകയിെലേന്നാർത്തി, ട്ടാദ്യം, പാവം,
പനിയാെണെന്നേന്നാടു പറ പച്ചക്കള്ളം.
ഉടേന, െവള്ളി ട്ടിൻ ചടുലഝണൽക്കാരം

ടമാേയ്ക്കട്ടെപ്പാേഴക്കാമുഖം, വികസി .
മഴവിെല്ലാളിവീശി, േമഘഗർജ്ജനം േകട്ട
മയിലിൻ പീലിെക്കാപ്പമാ മുഖം വികസി .
പതിേദവതമാർതൻ ശുദ്ധചിത്തേത്തേപ്പാലും
പതറി വാൻ േപാന്ന പണേമ, നിെന്നക്കണ്ടാൽ,
ഉലകിൽ, സാധാരണക്കാരികൾ തൻകാര്യെമ-
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രെച വാൻ!-േദവനാരിയല്ലേല്ലാ, ശാരി!
കഥയില്ലവൾെക്കാ ം, െപണ്ണേല്ല, പാവേത്താടു
കലഹി വാനുേണ്ടാ പിെച്ചനി, ക്കേയ്യാ കഷ്ടം!
എന്നാലും, േസ്നഹെമേന്നാടുണ്ടവൾക്ക, വൾ െചയ്ത
ക നീർ കണ്ടിെട്ടെന്റ ഹൃദയം വി േപായ്!

െപാന്നലിെഞ്ഞാലി മീ നഗ്നമാമുടൽവല്ലി-
െയൻ മാറിൽപ്പറ്റിേച്ചർ വി മം നുകരുേമ്പാൾ,
ഈ േലാലനീലാളക രുേളാേരാന്നായ് മാടി
ലീലയിെലാതുക്കിെക്കാണ്ടിങ്ങെന കിട േമ്പാൾ,

ഥൈശവലമാലാകബരീധാരാ ിഷ്ട-
പൃഥുലനിതംബെത്തത്തടവിത്തരി േമ്പാൾ,
ഇതുതാ, നിതുതാെനൻ സായൂജ്യം!...[’ദുേഷ്ട, ഹാ, നീ
ചതി , വിടില്ല ഞാൻ രക്തരക്ഷേസ്സ, നിെന്ന!...”]
(എെന്താരു പിച്ചാണിതു? മിണ്ടേല്ല!...’)[”വാെപാ ന്ന-
െതന്തിനു?-ൈകമാ , ഞാൻ ദുസ്സ്വപ്നം ക , ശാരി!
തലയിൽ ർത്ത ര െകാ കെളഴു, േമാേരാ
മലേവടന്മാെരെന്നെക്കാ വാനടുെത്തത്തി,
അവരും ഞാനും തമ്മിൽ മല്ലടി േമ്പാൾ, കാണാ-
യവിെട, ക്കണ്ടാൽ െഞട്ടിേപ്പാെമാരു കാട്ടാളത്തി,
െകാ വീഴ്ത്തി ഞാെനല്ലാേപെരയു, മവൾമാ ം
പിെന്നയും ജീവൻ കിട്ടിെപ്പാങ്ങി!- ഞാെനേന്താ െചാല്ലി.
ഒരു ചുംബനം!-നാെളക്കാവിമു ടു ം ഞാ-
നരുെതെന്നേന്നാടു നീ വിലക്കാൻ വേന്നക്കേല്ല!”]
( ാന്താണി, െതഴുേന്നൽ , െപാേയ്ക്കാളൂ!...)[”േനാ , ശാരി,
പൂന്തിങ്കളുയരു , പൂനിലാെവാഴുകു !....”]

”ൈദവ, െമെന്നാരാളുണ്ട്, നിശ്ചയ, മാ ൈദവത്തിൻ
ൈകേവലത്തരങ്ങളാണീച്ചരാചരെമല്ലാം!
സ്വർഗ്ഗത്തിൽക്കാണും നല്ല രസികൻ കഞ്ചാവു, ഞാ-
നൽപ, മാ ൈദവം കാണാതവിെടെച്ചന്നാൽ, ക്ക ം!
സർവ്വവ്യാപിയാെണങ്ങാൻ കണ്ടാേലാ?-കണ്ടാൽത്തെന്ന
നിർവ്വികാരനുമേല്ല, ഗർ േതാ േമാ പിെന്ന?
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അെല്ലങ്കിൽക്കഞ്ചാവാരു വലി ം?-തീെരെത്താട്ടി-
ട്ടില്ല ഞാനിേന്നാള, െമെന്തന്തൻ തല ചു ന്നേല്ലാ!
അരുതാതാകു കാൽ മുേന്നാ െവയ്ക്കാൻ, േലാക-
മുരളുന്നിെതൻ മുന്നിൽ!-ഞാൻ മാ ം േനേര നിൽപൂ!
ഇരിക്കാം െതല്ലീ മരേച്ചാട്ടിെലാന്നിനി-യേല്ലാ!
െചരി ം കുടയും ഞാെനടുക്കൻ മറന്നേല്ലാ!
ശാരിതൻ വീട്ടിലാണു, ര നാഴികേയാളം
ദൂരമു, ണ്ടരുതിനി നടക്കാൻ, നാെളേപ്പാകാം!
എന്തിനെല്ലങ്കിൽേപ്പാണം നാെള?- ഞാൻ നാെളത്തെന്ന-
സ്സന്ത്യജിെച്ചല്ലാം, േപാകും സന്യാസിയായിക്കാട്ടിൽ!
എന്തിനു സന്യാസി കുടയും െചരി ം?-ഞാൻ
ചിന്തിച്ചീല േത്താളം!-േവെണ്ടനിെക്കാ ം േവണ്ട!

പുളകം, മരങ്ങൾ ം പൂനിലാവിനും, മഞ്ഞിൽ-
ളകം!-കുടുകുെട വിയർ മു ഞാൻ!

എന്നാത്മാെവവിെടേയ്ക്കാ താഴു , നക്ഷ ങ്ങ-
െളാ മിെല്ലന്നിൽ, െവറും ശൂന്യതയാെണൻ മുന്നിൽ!
ഉറക്കം വരു ,െണ്ടൻ കണ്ണടയുന്നീെലന്നാ-
ലുറെക്കക്കരയും ഞാൻ വാവി കരയും ഞാൻ!
നാവന ന്നീെലന്നാൽ, െത്താണ്ടയിൽജ്ജലമി,െല്ലൻ
ജീവനിലാരീ െമാ സൂചികൾ തറ േന്നാ?
നിഴലാട്ടങ്ങൾ!-െവറും ശൂന്യത!-വീ ം ചില
നിഴലാട്ടങ്ങൾ!-നീണ്ട ശൂന്യത േപർ ം മുന്നിൽ!
ൈതമിന്നാമിനു കളിരു !-നക്ഷ ങ്ങൾ!-
ൈവമാനികന്മാർ!-െചന്തീപ്പന്തങ്ങൾ-പൂ റ്റികൾ!
അടുപ്പിൽ,ൈത്തലം താവിപ്പടുത്ത, ചീനച്ചട്ടി-
യ്ക്കകത്തിട്ടിടും െകാ കടുകുമണിെക്കാപ്പം,
അയ്യേയ്യാ, െപാ ം െതറിെച്ചൻകര,െളനിെക്കാ ം
വെയ്യ,െന്റ ശാരീ, വരൂ, സന്യാസിയാവില്ലാ ഞാൻ!
എവിെട െവള്ളം?-െവടിെക്ക കൾ!-െതറി
ശിവേന, നക്ഷ ങ്ങൾ!-ശൂന്യത വീ ം മുന്നിൽ!
സർപ്പങ്ങൾ!-അേമ്മ, െവള്ളം!-ചിറകുെണ്ടനി,ക്കേയ്യാ,
സർപ്പങ്ങൾ!-നിഴലുകൾ!-േവദന!-െവള്ളം, െവള്ളം!
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തപ്തസേന്ദശം

ഹൃദേയശ്വര, തപ്തചിന്തയാൽ
സന്തതം െവ രുകുെന്നാെരൻ മനം,
അപഥങ്ങെളയാ യിക്കി,െല-
ന്നപരാധം സദയം ക്ഷമിക്കേണ!

കലിേതാന്മാദഭാഗ്യവല്ലിയിൽ-
ക്കനക ക്കൾ വിരിഞ്ഞ നാളുകൾ,
ജലനിർഝരബുദ്ബുദങ്ങൾേപാൽ
നിലനിൽക്കാെത മറ േപായിേത.

ണയാമൃതമാസ്വദി വാ-
നണയും മത്തമേനാമരാളകം,
വിനതൻ വിഷലിപ്തമാം െകാടും-
കണേയേറ്റ പിട ദാരുണം.

അതിലദ്ഭുതെമ ?-േലാകമാ-
ണിതു, കാണാം പരിണാമെമന്തിലും,
സ്ഥിതി സുസ്ഥിരമല്ലെയാന്നിനും
മതി, പിെന്നന്തിനതിൽ പഴിക്കണം?

വിധിേപാെല വരും സമസ്തവും
വിഫലം ന െടയാത്മകാമിതം.
വിലപിപ്പതിലർത്ഥമില്ല-ഹാ,
വിഷമം തെന്ന മനുഷ്യ ജീവിതം.

ഇവ തത്ത്വ ചിന്തമാ മാ-
ണിവയാെല പശാന്തി േനടുവാൻ?
ഇതുമെട്ടരിയാതിരി വാ-
നിടയില്ലൽപവുെമൻ മനം, വിേഭാ!

ഒരുകാലമമൂല്യനിർവൃതി-
റവാ,േയാളമടിച്ച ജീവിതം.
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മരുഭൂമിയിെലത്തി, യീവിധം
വരളും കാ യിെത ദുസ്സഹം!

ണയം തളിരി , ശാന്തിയാൽ
നിതരാം പച്ചപിടിച്ച െയൗവനം.
അതുേലാത്സവരമ്യരംഗെമ-
ന്നഭിമാനെത്താടഹങ്കരി ഞാൻ.

സതതം, നവനർമ്മസൂക്തിയാൽ
സരേസാല്ലാസമിയന്ന വി മം,

തിതൻ മുകുരത്തി, ലിെപ്പാഴും
തിബിംബിച്ചിത കാൺമൂ േമാഹനം!

ഹൃദയം ഹൃദയെത്തയുമ്മെവ-
തിരും മംഗളരാഗമർമ്മരം,
തിതൻ കുളിർകുഞ്ജകത്തിൽ നി-
ദിതാേമാദമുണർ േകൾ ഞാൻ.

പരേകാടികൾ പാവനങ്ങളാം
പരമേ മസുഖാനുഭൂതികൾ
പരിചാരകരായ് ലസിെച്ചാരാ-
പ്പരിേചലും സുദിനങ്ങെള േപായ്?

മുകളിൽെത്തലിവാർ , മുഗ്ദ്ധെവൺ-
മുകിലങ്ങിങ്ങലയുന്ന വാനവും,
അടിയിൽ, ണരാശി പച്ചയാ-
മുടുപാവാട വിരിച്ച ഭൂമിയും;

മലർചൂടി മദാകുലാലസം
തലയാ ം തരുസഞ്ചയങ്ങളും
അലഘുദ തിയാർന്നതാം പേല
മലയും, േചാലകളും, വനങ്ങളും:-
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ഇവെയാെക്കയുെമാ േപാൽ നേവാ-
ത്സവമേന്നകിയനു ഹിക്കയാൽ,
മധുരി വിചാരഗൗരവം
മഷിേതക്കാത്ത മദീയജീവിതം.

ണയം സുഖമാണു, േനർവഴി-
െക്കാഴുകിേപ്പാവുകി,ലല്ലെയങ്കിേലാ,
അതുേപാെലാരു തീ സങ്കടം
വരുവാനില്ല ജഗത്തിെലാ േമ.
ഹൃദയത്തളിർ മൂ മൂ പ-
ച്ചിലയായ്ത്തീരുവതി മുൻപേഹാ.
ഗതി, െയന്തതു വൻനിരാശയാ
പുഴു വന്ന കര തി കിൽ?

കരയാെത കഴി കൂട്ടിടാം
പുറേമ പൂർണ്ണസുഖം നടിച്ചിടാം,
ശരി, െയങ്കിലു, െമാ െപാട്ടിേയ
മതിയാകൂ കദനാഗ്നിപർവ്വതം!

അവിചാരിതമായി വരുെന്നാരീ
വ്യതിയാനം വ്യതിരിക്തഭാഷയിൽ,
പറയാമിനിയും തീക്ഷതൻ
പടിവാതിൽക്കൽ മുഷി നിൽ വാൻ.

പരെരെപ്പാഴുമാെഞ്ഞറിഞ്ഞിടും
പരിഹാസം സകലം സഹിച്ചിടാം,
പഴുേത തവ ൈവരമാണേഹാ
പരമാർത്ഥത്തി,െലനി ദുസ്സഹം.

കുളിർേകാരിയണിഞ്ഞ െചമ്പനീർ-
മുകുളേമ്പാെല വിടർന്ന യൗവന
ഹൃദേയശ, ഭവാനു നൽകിയ-
ന്നതിനുേള്ളാരമൃതാങ്കിേതാത്സവം.
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ലളിേത ചിരി , പൂനിലാ-
വലത ം ശിശിരാന്തരാ ികൾ,
നിജപുഷ്കലപുഷ്പേശാഭയാൽ
രജതപ്പ വിരിച്ച മുല്ലകൾ;

മലയാനിലചാലിതാമേലാ-
ജ്ജ്വലമന്ദാരനികുഞ്ജവീഥികൾ,
കലേഹാത്സവസാ രാഗസ-
ങ്കലിേതകാന്തവികാരവീചികൾ;

അകലത്തിണെയപ്പിരിഞ്ഞിരു-
ന്നതിദീനം കരയുന്ന രാ യിൽ,
അരിക ഭവാൻ!-മറ വാ-
നരുതാ രംഗെമനിെക്കാരിക്കലും!

അവെയാെക്ക മറ , വീ െമാ-
ന്നണയില്ലായതിെലാ േപാലുേമ;
അവതൻ ചിറകിെന്റ കീഴമ-
ർന്നകലത്തായ് മമ ഭാഗേധയവും!

ചിലകാലടിെയാച്ചയാൽ, സ്വയം
ചിതറിേപ്പായ കിനാവുേപാലേവ,
മറവാെയാരു മായികക്ഷേണാ-
ന്മദമാർന്നിയനുരാഗബുദ്ബുദം!

പുളകങ്ങൾ കിളർത്തിരുെന്നാരാ-
തുനിർവ്വാണദപുഷ്പവൃഷ്ടിയിൽ

ഇതുമാതിരി മുങ്ങിനിൽ വാ-
നിടയാകില്ലിനിേമെലാരിക്കലും!

ണയം മഴവി വീശിയാൽ
മയിലാട്ടത്തിനിരുന്ന മാനസം,
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ഇതുേപാ,െലാടുവിൽ,സഹിക്കണം
കദനത്തിെന്റ കേഠാരദംശനം.

നിയമങ്ങെള െവ , േലാകേമ,
നിയതം െകാള്ളകൾ െചയ്കയാണു നീ;
നിരുപി കിലർത്ഥമില്ല, നിൻ
നിരഘാദർശവചസ്സിെനാ േമ.

ഒരുേപാെലാരു ഭാവെമങ്കിേലാ
പരമന്യം, പരമന്യ, മാകയാൽ.
അരുതിന്നിഹ നിൻ യഥാർത്ഥമാം
നിറെമെന്ത മനസ്സിലാ വാൻ.

സമുദായമധ:പതി , ഹാ,
സഹതാപം കുറവായിനമ്മളിൽ
സഹേജാ തരക്തധാരയിൽ
സലില ീഡ തുടങ്ങിയി നാം!

പരത തേയാടനാമയം
പടെവട്ടിെക്കാടി നട്ട പൂരുഷൻ,
പറയുന്നിതു നാരിേയാടു: ”മൽ-
പ്പരിചര്യ പിറന്നതാണു നീ!”

’അബലാ ചപേല’ തിയന്ധമാ-
മപഹാസപ്പടു കുണ്ടിലാഴ്ത്തിേയ,
അവേളാടവനാകയു ത-
ന്നധികാരായുധമാ വീശുവാൻ!

പുരുഷൻ, സുഖേലാലുപൻ, വൃഥാ
പറയു പഴിേയെറനാരിെയ
ശതവത്സരെമ േപായി, തൽ-
ക്ഷമയി ം കുറയാത്തതദ്ഭുതം!
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തിരാഗപരാജയത്തിനാ-
ലിതിൽനിെന്നാ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ!;
ഹൃദയാർ ത നാശമാണു, വൻ-
ചതിെകാേണ്ട ജയമു ഭൂമിയിൽ!

അപരിഷ് കൃതെയങ്കിലും, വരു-
ന്നപമാനത്തിലധീരയാണു ഞാൻ
അതിനാൽ മരണം വരിക്കി, െല-
ന്നപരാധം സദയം ക്ഷമിക്കേണ!

മമ ജീവിതഭാഗ്യപൂർത്തിതൻ
മകുടത്തിെന്റ മയൂഖമാലകൾ,
മഴവി വര മാ, ച്ചതാ
മറയു , മറയു സർവ്വവും!

മമ ബ ജനങ്ങേള, ലസ-
ന്മമേതാദ്യന്മധുനിർഝരങ്ങേള,
ഇതുമാതിരി േവർപിരിഞ്ഞിടാ-
നിടയായ്, കഷ്ട, െമനി നിങ്ങെള!

കാമനി വിഷം, സുേഖ വാം
കമിതാവി വികാരശന്തിയും!
മമ സാഹസകൃത്യമിന്നിതിൽ
സമുദായം പറേയണമുത്തരം.

ഇനി ഞാൻ വിരമിച്ചിടെട്ട, െയൻ
മനേമതാെണ്ടാരു ’ചൂള’േപാെലയായ്
ഇനി ഞാൻ െപാഴിയില്ല േമലി, ലീ-

ണയത്തിൻ ദയനീയഗദ്ഗദം.

ഇതു കി വതി മുൻപി, െലൻ
ഹൃദയ ന്ദനെമാെക്ക നി േപാം
അതിെന ?-ജഗത്തിെനന്തിനി-

https://thalilakkam.in/



അപരാധികൾ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 26

പ്പതറിേപ്പാെയാരപസ്വരം, വിേഭാ?

സദയം വിടനൽകുേകാർ കി-
ച്ചിതയിൽെപ്പെട്ടരിയും ജഡത്തിെന.
അതു നാെളയുഴ ചാര,-െമൻ
ഹൃദയാധീശ, ഭവാനു മംഗളം! ...

https://thalilakkam.in/



അപരാധികൾ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 27

എങ്ങെനേയാ അങ്ങെന!

(തിരുവനന്തപുരം ആർട്ട്സ് േകാേളജ് മലയാളസമാജത്തിെന്റ വാർഷികേയാഗ 
ത്തിൽ വായിച്ച ഒരു വിേനാദ കവിത)

ഇരി കവിതെയാെന്നഴുതുവാനുറ െകാ-
െണ്ടാരു, ൈകയില്ലാത്ത ചൂരൽക്കേസരയിൽ ഞാൻ.
ചു പാടും േനാക്കിടേട്ട കാണ്മെതാെക്കപ്പകർത്തേട്ട
െച യഥാതഥപദ്യം പടച്ചിടേട്ട.
ഒരു േമശ റത്താെണൻ െവളുെവള്ളക്കടലാസു-
മുറവുേപനയു,െമാ കിടപ്പതിേപ്പാൾ.
അവ കൂട്ടിെനേന്നാണമനവധി പുസ്തകങ്ങ-
ളടുക്കില്ലാതമരു ചിതറി ം.
അൽപം െപാട്ടിയ ഭാഗമടർന്ന ചിമ്മിനിേയ ം
കുപ്പിമെണ്ണണ്ണവിളെക്കാ ണ്ടിതാ മുന്നിൽ.
ചിമ്മിനിക്കകെത്തെന്നേപ്പാൽച്ചടെച്ചാരു െചറുദീപം
വിമ്മിവിമ്മി ജ്വലി െപാങ്ങിയും താ ം.
അതിൻചു മിടയ്ക്കിെടപ്പറ വന്നണയു -
ണ്ടലഞ്ഞലേഞ്ഞാേരാ െകാ പൂച്ചി ാണികൾ.
ചിറകുകൾ കരിഞ്ഞതാ സിദ്ധികൂടു ണ്ടവയിൽ
ചില-തേയ്യാ, മൂട്ടെയാ കടിച്ചിെതെന്ന!
പിട ടെനഴുേന പെല്ലാരൽപമിളി െകാ-
ണ്ടിടംൈകയാൽ, പൃഷ്ടം, നി െചാറിയു ഞാൻ.
േപനേമശ റത്തി വലംൈകയിൽ വിളെക്കടു-
ത്താനമി ശിര ഞാൻ മൂട്ടെയ േനാക്കാൻ.
അതാ കള്ളനതാ കള്ളനവേനാടിെയാളിക്കയാ-
ണവനുെട ജീവനുംെകാണ്ടതിേവഗത്തിൽ.
പമ്മിയവൻ ചൂരലിെന്റ വിള്ളെലാന്നിൽ നി യാസ-
െമേമ ാസ്സിൽ പഠി ം ഞാനിളിഭ്യനായി!
തക്കമവെനേപ്പാെഴാെക്കക്കി മേപ്പാെഴല്ലാ, മവൻ
സൽക്കരിക്ക പതിവാണാക്കടിയാെലെന്ന.
മൂട്ടേയയും കാത്തിരുന്നാൽക്കാവ്യലക്ഷ്മിയവൾ വന്ന-
പാട്ടിെനങ്ങാൻ കടന്നാേലാ-മടങ്ങെട്ട ഞാൻ.
െവറ്റയും, പുകയിലയു, മടയ്ക്കയു, മുണങ്ങിയ
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െച ചുണ്ണാ , െമൻ േമശ റത്തിരി .
ദിവസവും േസവി വാെനാരു ൈവദ്യൻ പറഞ്ഞതാം
’ച്യവന ാശ’മുൾെക്കാ ം ഭരണി കാ .
ചു ം ബീടി, സിഗറ , തീെപ്പട്ടിേക്കാ, ലിവയുെട
കുറ്റികളേന്യാന്യം പുൽകി ൽകിശ്ശയി .
െതല്ലകെല, മരിേന്മലാണിെയാന്നിൽ ങ്ങിക്കിട-

ല്ലസി കണ്ണാടിയും മീെതയായ് ചീർ ം.
ഒരുഭാഗം ഭിത്തിയിേന്മെലാ ര ഷർ ം മു -
െമാരു േകാ ം കച്ചേത്താർ ം പരിലസി .
േഹാട്ടലിൽനിെന്നാരു പയ്യൻ പകർച്ച െകാ വന്നിടു-
േമാട്ടടു പാ മുെണ്ടാെരാഴിഞ്ഞേകാണിൽ.

ാസിെലാന്നിൽപ്പച്ചെവള്ളം കടലാെസാന്നി മൂടി
േമശേമൽ െവച്ചിരി കുടിക്കാനായി.
’െടക്സ്റ്റയിൽെടേക്നാളജി’ പഠി െമൻെകാച്ചനുജൻ
െടക്സ് ബു ം െവ, റക്കം തൂങ്ങിയിരി .
അ റ താമസി മഞ്ചൽമാസ്റ്റരിടയ്ക്കിട-
യ്ക്കൽപമൽപം ചുമ േന്നാെരാച്ച ഞാൻ േകൾ .
മറുഭാഗ ള്ളമച്ചിൽ വാഴുേമേതാ ഗായകെന്റ
മുരളീകാലാപമിേങ്ങാെട്ടാഴുകിടു .
അതിൻ മൃദുതരംഗങ്ങെളന്നാത്മാവിൽത്തട്ടിത്തട്ടി
മതിമറെന്നന്തിേലാ േചർന്നലിയു ഞാൻ.
എൻതല മുകളിലായുത്തരവും ചുമ െകാ-
ണ്ടന്തം മറെന്നാരു ഗൗളി മലർന്നിരി .
ഒരു െകാതുകു കടി വെന്നൻ മുതുകിൽ-െക്കാടു ഞാ-
െനാരുെപട-’ഭേട’െയന്ന ശബ്ദവും േകൾ .
ശ വവൻ ശിരസ്സിെലൻ ൈകത്തലത്തിൻ േബാംബുവീണു
സിദ്ധികൂടി-ചതഞ്ഞേയ്യാ ചമ്മന്തിയായി.
കവിേയവം െകാലയാളിയായിമാറും കാ കാൺെക-
ക്കവിതാകാമിനി േപടിെച്ചാേരാട്ടേമാടി!
തുടരുന്നതിനിപ്പിെന്നെയങ്ങെന ഞാൻ?-േപന താഴ-
ത്തിടുകേയ തരമു -ക്ഷമിപ്പിൻ നിങ്ങൾ!
വിലെപടുമീയദ്ധ്യക്ഷ*നുള്ളകാല,െമനി േണ്ടാ
വിഷമം, ഹാ, രക്ഷേനടാൻ െകാല റ്റത്തിൽ!
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(അദ്ധ്യക്ഷൻ സു സിദ്ധ ിമിനൽ വക്കീലായിരുന്ന മ ർ ഗാവിന്ദപ്പിള്ള)
17-2-1941.
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കല്യാണേബാംബ്

(ഹാസ്യാത്മകം)

അൻപിെലൻ സഖാക്കളുെമാ കല്യാണം കാണാൻ
ചമ്പറം പടി ഞാനിരി െമത്തപ്പായിൽ.
േമടമാസമാ,െണാത്ത മദ്ധ്യാഹ്നം, െവയിലിെന്റ
ചൂടസഹ്യമാ,ണാൾത്തിര പന്തലിേലറ്റം.
െചറിയവീടാ,ണില്ല വിസ്താരം മുറ്റത്തിനു,
നിറെയെപ്പ ങ്ങളും, വികൃതി ങ്ങളും;
എരിയും തിരികളും, ചന്ദനത്തിരി ക-

രുേളാടിടഞ്ഞഷ്ടഗന്ധധൂമത്തിൻ ചാർ ം;
കടുകുവറുത്തീടും സീൽക്കാേരാദ്ഭവഗന്ധം
കടന്നാ നാസാര േക്ഷാഭനിർേഘാഷങ്ങളും;
കമ്പനം മസ്തിഷ്കത്തിൻ സിരകൾേക്കകീടു, മാ-
െച്ചമ്പക വിൻ രൂക്ഷരൂക്ഷമാം സൗരഭ്യവും;
സർവ്വവുമിടേചർ , വീർ മുട്ടിക്കാെനെന്ന
ദുർവ്വിധിയിവിെടെക്കാണ്ടിരുത്തീ മന:പൂർവ്വം!

പാടുെപട്ടിടംവശം പകുത്തി,െട്ടാരു മുല്ല-
ക്കാടാക്കിത്തീർത്തി ള്ള സ്വേകശവുമായി;
കു മെപ്പാ ംെതാെട്ടാരായിരം പുള്ളി ത്താ-
ലങ്കിതമായി ള്ള പ സാരിയും ചാർത്തി;
’േബാഡീസിൻ’ െവള്ളപ്പട്ട ’ജമ്പറു’ തടുത്തി ം
”േപാടാ,േപാ, േനാക്കെട്ട” ന്നമട്ടൽപം െവളി ന്തി;
അേന്യാന്യം കലഹി മവെയ, േച്ചല രു-
െളാന്നി , മി ം ’ ച്ചിൽ’ േക്കാർത്തനങ്ങിടാതാക്കി;
ഇേന്നാളം നാട്ടിൽത്തീർത്തി െള്ളാരാെപ്പാൻപണ്ടങ്ങ-
െളാെന്നാഴിയാതാ െമയ്യിെലാ േചർേന്നാളംെവട്ടി;
”ഇട്ടിടും താേഴ താേഴ ഞങ്ങ,െളന്റേപ്പാ ഘനം!”-കാതിൻ
ത കൾ വീർപ്പിേട്ടാതും െപാൻകുണു കേളന്തി;
അണിയായ്,ൈകയിൽത്താലേമ മാളികേളാെടാ-
ത്തവിേടെക്കഴുന്നള്ളത്താണതാ വധൂറാണി!
ന മാണവളുെട ശിരസ്സെല്ലങ്കിൽ, പേക്ഷ,
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നന്മയില്ലവൾെക്ക വേല്ലാരും ശങ്കിച്ചാേലാ!
ഒറ്റ വഴിെക്കങ്ങാൻ കാണുകിൽ, ത്തലെവട്ടി-

േനാക്കിടാറുെള്ളാരാ മഞ്ഞെപ്പൺേപാർക്കിെന,
അങ്ങെന, മന്ദാക്ഷത്തിൽെപ്പാതി , മുന്നിൽക്കാൺെക
ഞങ്ങളദ്ഭുതപൂർവ്വമേന്യാന്യം േനാക്കിേപ്പായി.
ചിലർ ചുണ്ടിൽ സ്വൽപം പുഞ്ചിരി െപാടി ഞാൻ
ചിരിച്ചി,ല്ലാരാൻ കണ്ടാൽ മര്യാദേകടായാേലാ!
ദല്ലാളുണ്ടരിക , കളഭം വാരിേത്ത
മുല്ല ക്കളുമണിഞ്ഞന്തസ്സിലിരി .
”ഞാനിതു നടത്തി”, െയെന്നാതുക്കാനാകാ, തഭി-
മാനസുസ്മിതെമാന്നാ ണ്ടിലുണ്ടിഴയു .
വട്ടത്തിൽ, മാെറ േമ്പാൾ ർെത്തഴും കഴുത്തിെന്റ
പട്ടയു ൾ പ്പായം െവളിയിൽക്കാണും മട്ടിൽ,
ഉള്ളിതൻ െതാലിേയക്കാൾ മിനു , മൃദുവായി-
ള്ള വ ത്താൽത്തീർത്ത നീണ്ട ’ജുബാ’യും ചാർത്തി;

’സ്റ്റയിലാ’ണെതെന്നാരു ഭാവത്തിൽ, വാലെയാ-
ന്നയവാ,യലസമായ്ക്കണ്ഠത്തിൽ റ്റിെക്കട്ടി;
’റി വാ’െച്ചല്ലാവരും കാണുവാന്മാ ം, ൈകകൾ
മുേട്ടാളം െതറുേത്തറ്റി,െപ്പാടിമീശയുമായി;
െചെറ്റാരൗദ്ധത്യം കണ്ണിൽ രിെക്ക, ത്താനെങ്ങാരു
’ചി ചട്ടമ്പി’ യാെണ െള്ളാരു ഭാവം കാട്ടി;
െപ ങ്ങൾ നിൽ ന്നിടത്തന്നെത്തസ്സകലതും
ത െട ശിരസ്സിലാെണെന്നാരു നാട്യേത്താെട;
പൂർവ്വകാമുകനാകി,െല്ലാരുവൻ, നാരങ്ങയും
പൂവുേമകുവാൻ, ’തയ്യാെറടു’ത്തങ്ങെന നിൽപൂ!
’ ാമേഫാൺ’ ചക്കാ മാസ്സംഗീതം സഹിക്കാ, ഹാ,
ഭീമമാം തിെയാത്താപ്പിളർപ്പൻ നാഗസ്വരം!
ദുസ്സഹമതിേനക്കാൾ, േഗാഷ്ടിയിൽ, തകിേലാടു-
മത്സരി,ച്ചേയ്യാ, കാ മാ ാണപരാ മം!
ആപാദചൂഡം വിയർെത്താഴുകി,ക്കരിപുര-
ണ്ടാകേവ, ക ം മൂ ം ചുക , െവള്ളം ചാടി;
ആരക്തതാംബൂലാർ ാവകം, ശ്മ ക്കളി-
േലാേരാതുള്ളികളായിട്ടങ്ങെന തത്തി ള്ളി;
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എത്തി, ദക്ഷിണവാങ്ങി, ൈകെപാക്കിയനു ഹം
െപാത്തിെവയ്ക്കയായ് ന ശിരസ്സിൽ, പൂണൂലിേട്ടാർ!
അവെര ടർന്നച്ഛ,നമ്മ,യമ്മാവൻ, വാദ്ധ്യാർ...
ശിവേന, നമ രിച്ചാപ്പാവം കുഴങ്ങിേപ്പായ്!

”മാലയാണാദ്യ”-”മല്ല, േമാതിരമാ”-”ണാകേട്ട!”
”താലിെകട്ടിേല്ല?”-”താെനാന്നടങ്ങിനിൽ ,കൂേവ!”
തർക്കമായ്ച്ചടങ്ങിെനപ്പറ്റിയാ മൂപ്പീന്നന്മാർ-
”നിൽ ക, തർക്കിക്കാ,നിതി പുത്തരിയാേണാ?
പ ള്ളേച്ചട്ടൻ െചാന്നതാണിതിൽപ്പരമാർത്ഥം
തപ്പില്ല, തമ്മിലാദ്യം േമാതിരമിടീക്കേട്ട!”
നാ കാര്യസ്ഥൻ തീർ കൽപി -”തിരിെയാ
നീ ക!”-”ബാലാ, ഷർട്ട്!” ”മുഹൂർത്തം െതറ്റിക്കേല്ല!”-

േമാതിരം മാറി, മാലയി , വാ രവകൾ
കാതുെപാട്ടിെക്ക, േക്കാടിവ വും നൽകെപ്പ !-
അെപ്പാേഴെക്കാരാേ ാശം: ”നിർ ക നാഗസ്വരം!”
ആ’ തി’യുെട കവിൾ ടമക്ഷണം െപാട്ടി!
നി േപായ്ത്തകിലടി-”മാറിനിേന്നാടീ മാതു
മുേന്നാ േപാട്ടമ്മായി” - ”െകാച്ചിെനപ്പിടീ ജാനൂ!”
െപ ങ്ങൾ ’ ൗസി’ ള്ള തുണിയും മ ം മ ം
െപണ്ണിനു സമ്മാനിക്കാൻ തി മാേക്കാലാഹലം!
”ഇച്ചിരി ചവയ്ക്കാനിെങ്ങടു തന്നാെട്ടാ
െകാച്ചേമ്മ!” - മുറ്റം തൂ കാരിതൻ നിേവദനം!
”അതിനാണിേപ്പാൾ േനരം!...” െകാച്ചമ്മേക്കാപം-”െനന-
ക്കിതുമാേസാ ്യാ േമാേള?-” നാണിച്ചി,”ട്ടാറ േമ്മ!”
”െചക്കനു െപാക്കംേപാരാ ന േപാലാണാ മുഖ-
മിത്തിരി വർക്കത്തില്ല!”-”പതുെക്കപ്പറ നാണീ!”
”ഒച്ചയുണ്ടാേമ്മല, നിശ്ശബ്ദം!”- മുേന്നാേട്ടെക്കാ-
െരാച്ച,ല്ല െതറ്റിേപ്പാ,െയാേരാന്തതാ നീങ്ങീടു !
സഹിക്കാെമ ം-പേക്ഷ, മംഗളപ ം!-േനാ
സദസ്സിൻ മദ്ധ്യത്തിലാസ്സംഹാരസ്വരൂപിെയ!
അൽപനാളവൾക്കയാൾ നന്ദികാട്ടേണ്ട മർത്ത്യൻ?
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അതിനീസ്സാധുക്കെളെക്കാന്നി േവേണാ സാേറ?-
ഗതിെയന്തിനി, വാദ്ധ്യാർ ഹിംസിക്കാനാരംഭി !
എട്ടടിേച്ചരെയ്ക്കാത്ത സം തവൃത്തം, കഫ-
െക്കട്ടിലൂടുന്തിത്തള്ളി റ ചാടും ശബ്ദം;
ശപ്തമാം ജലേദാഷം പാരുഷ്യമിരട്ടിച്ച
ശബ്ദവുമായി സ്തിപിടി ം സഭാകമ്പം;
കുപ്പായക്കീറൽ കാണാതിടെത്തേത്താളിൽൈക്കെയാ-
ന്നപ്പേപ്പാൾെപ്പാക്കി,േത്താർ േനേരയാേക്ക ം ഭാരം** ഈ ആശയത്തിന്
എനി ഫലിത സാ ാട്ടായ ഈ.വി. കൃഷ്ണപിള്ളേയാടു കടപ്പാടുണ്ട് )
എെന്തല്ലാം യാസങ്ങളാ,െണാ േമാർക്കാതയാ-
െളന്തിനി ലിവാലിൽെച്ചന്നഅേയ്യാ പിടികൂടി!

വരവാനരനൽപം പല്ലിളിച്ചി ,ണ്ടതി-
നരിേക ബിംബംേപാെല നിൽപാണു ലജ്ജാപിണ്ഡം!
മംഗളപദ്യമാദ്യം വർണ്ണി കൃതിെയ-

ംഗാര ഴമ്പായി;-വൃദ്ധന്മാർ തലയാട്ടി!
വിയർപ്പിൻ ഗന്ധം ചു െമനി ശ്വാസംമുട്ടി
വിടുകയില്ലയാൾ-േ ാകം ര തീർന്നിേട്ടയു .
വരു മൂന്നാമെത്തേബ്ബാംബും, തയ്യാറാെയ്ക്കാ !-

”സാവി ീ ബത സീത ഹന്ത സതിവൃന്ദാരാദ്ധ്യ മൂ ത്തിയാ-
മാ വിഖ്യാതയരുന്ധതീ മഹതി ട്ടം ഗമിച്ചാപ്പഥി,
പൂവിട്ടങ്ങിഹ േപാെവാരി ”െച്ചലമ’ െയ റ്റി റസ്ഥൻ, മഹാൻ,
പൂവമ്പൻ, ധൃത ’കി ’ നാമ, നിത, യുണ്ണി േവൾ ഹാ!”

[ഹാ, ഗുരുവായൂരപ്പാ, തലചുറ്റിടുന്നേല്ലാ!
േവഗമാകെട്ട!-െവള്ളം!-എെന്റ െകാടുങ്ങ രേമ്മ!]

”അേയ്യാ!” ...പിെന്നാ ം േബാധമില്ല േമ-മിഴി വീ ം
പെയ്യ ഞാൻ തുറന്നേപ്പാൾക്കിടപ്പാണാ ിയിൽ!
ഒെക്ക ഞാൻ സഹിച്ചി ം സദ്യയുണ്ണാനെന്നനി-
െക്കാക്കാഞ്ഞേതാർ േമ്പാഴുണ്ടിെപ്പാഴും പശ്ചാത്താപം!
കി ണ്ണി റുപ്പിെന-മുതുമർക്കടത്തിെന-
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നെട്ട രണ്ടാെയാടിച്ചിട്ടി , പാവത്തിെന,
പിെന്നയും മുതുക ചവിട്ടിച്ചത,െച്ചാരു
കന്ദസായകനാക്കിത്തീർെത്താരാ ഹ്മാവിെന;
’ശാർ ലവി ീഡിത’ക്കരുവിൽ, െചല്ലമ്മെയ
വാർെത്തടുെത്താരുവശം ചത കളേഞ്ഞാെന;
അവെനേപ്പടിച്ചിേപ്പാളരിേക േപാകില്ലാരും
ശിവേന, മനുഷ്യർ ജീവനിൽെക്കാതിയിേല്ല?
ഇ , മാ വാദ്ധ്യാെര ഞാൻ ദൂെരെയങ്ങാനും കണ്ടാൽ
മുേന്നാെട്ടാരടി പിെന്ന െവയ്ക്കില്ല-തിരിേഞ്ഞാടും!
വല്ലകല്യാണത്തിനുെമത്തിയാലയാൾ, സദ്യ-
യ്ക്കല്ലാെത കാണിെല്ലെന്നപ്പന്തലിെലാേരട ം!
മന്നിതിൽ, കുഷ്ഠം, േ ഗ്, േകാളറ, മധുരവു-
െമെന്നസ് കൃഷ്ണനുെമാ ള്ളാ ഹാസ്യചലച്ചി ം;
ചാവുന്ന ൈഫേലാളജി ാ കൾ, ബാർബർസലൂൺ
േഷവുകൾ, ഹർേമ്മാണിയപ്പാ കൾ, േപപ്പട്ടികൾ;
പിംഗള-െഗാേണറിയ, ബ െയന്നിവേയക്കാൾ
മംഗളപ ങ്ങേള, നിങ്ങെളേപ്പടി ഞാൻ! ...

-23-3-1945
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