


അച്ഛനും മകളും - വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ 2

അച്ഛനും മകളും

ഖണ്ഡകാവ്യം

വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: അച്ഛനും മകളും

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: ഖണ്ഡകാവ്യം

രചന: വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

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



അച്ഛനും മകളും
ഖണ്ഡകാവ്യം

വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ

ഒ ്

“ഗുരുപാദെരക്ക വന്ദിപ്പാനവസര-
മറി വരിക, േപായ് വത്സ, നീ ശുനേശ്ശഫ;
ഞാനിങ്ങീയേശാകത്തിൻ തണലിൽ നിൽക്കാ”െമെന്നാ-
രാനകമ സ്നിഗ്ദ്ധസ്വരമാകിയ സൂക്തം,

േപാ െവയിേലശി സ്വർണ്ണമുരുക്കിെയാഴിച്ചതു-
േപാലേവ മി ം േഹമകൂടൈശലത്തിൻ പാർേശ്വ,
കശ്യപാ മക്കാട്ടിെലാരിടത്തപരാഹ്ന-
നിശ്ശബ്ദസ്ഥിതി ഭഞ്ജി ദി പേണ്ടകദാ.

നതനാ സ്വശിഷ്യെനയയച്ചത്തപസ്വിയാ-
മതിഥിയേശാകത്തിൻ തണ ക്കേപ്പാേഴ ം,
“ഞാൻ കാട്ടിത്തരാേമ മുത്തച്ഛെന“െയെന്നാരു
േതൻ െകാഞ്ചൽ തൂകിപ്പാ െചന്നാനെങ്ങാരു ബാലൻ

ഇത്തങ്കക്കിടാവാര,ക്കശ്യപഭഗവാെന
മുത്തച്ഛെന വിളിച്ചീടുവാൻ ജയന്തേനാ?
വാേനാർേകാനുെട പു നി യല്ലേല്ലാ ായം,
മാനുഷ ഭാവമാണിവനിൽക്കാണുന്നതും

ആരിെതന്നാരായാനല്ലവെനച്ചിെക്ക തൻ
മാറെത്താണപ്പാനാണിച്ഛിച്ചതൃഷിെ ൗഢൻ
സാഹസക്കാരൻ ൈപതലാവിമുക്തെന വീ -
ൈമഹികത്തിേലക്കതാ, വലി താഴ്ത്തീ ക്ഷണാൽ

കുനി വാരിെയടു ണ്ണിെയ ണ്യാകാരൻ
കുനി െകട്ടി ണ്ടാൻ െപരിയ ബാഹുക്കളാൽ
ലസി മാേന്താേലറാപ്പിട്ട തന്മാറിൽ െപ്പാ -
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ഞ്ഞ,സിതാകാേശാേദ്ദശത്താതിരത്താരം േപാെല.

േതാൾവെര ഞാന്ന കുനുകുന്തളം ലീലയാസ-
വിയർപ്പിങ്കൽ പ്പതിഞ്ഞിരുന്നെതാരു ൈകയാൽ

സാവധാനമായ് മാടി നീക്കിയ ഞ്ഞിൻ കവിൾ-
േവാടു േചർത്താൻ താടി നീണ്ട ത ഖം ധന്യൻ

േന രഞ്ജകമായിത്തിളങ്ങീ തമ്മിൽേച്ചർന്നാ-
ക്ഷാ േതജസ്സിൻ കൂ ം ാഹ്മേതജസ്സിൻ കാ ം.
അപരിചിതേത്താളിലശങ്കം തലചായ്ച്ചാ-
നറിയെപ്പടാേതേതാ േചർച്ചയാൽ േപ്പാെല ബാലൻ;

മെറ്റാരു മുത്തച്ഛെന്റ ലാളനമനുഭവ-
െപ്പട്ടതായിേട്ടാ േതാന്നീ ഹൃഷ്ടനാമവന്നേപ്പാൾ!
അഥവാ ബാലകർ േണ്ടാ സ്വപരവ്യത്യാസങ്ങൾ?
മൃദുവാം ൈകേയതിനും തേലാടാമ ക്കെള.

ഞാെനാ േചാദിക്കേട്ട സാദരം മഹാമുേന;
ധ്യാനത്തിലുൾേച്ചരുന്നാസ്സച്ചിദാനന്ദം താേനാ,
മാനിച്ചീയിള ംപൂെമയ് പുൽകലിലുളവാേയാ-
രാനന്ദമിേതാ ഭവാനധികം സമാസ്വാദ്യം!

മീലിതാക്ഷനാ നി ബാലസംേ ഷസുഖാൽ;
ബാലേനാ, കിഞ്ചി രഗാക്ഷനായ്,ചിരികൂട്ടി
അേമ്മ, ഞാനിതാ’ എ വിളി െചാന്നാൻ െപെട്ട-
ന്നമ്മണിനാദം േകട്ടങ്ങണഞ്ഞാെളാരു തന്വി;

മുഷിഞ്ഞ വ ങ്ങളും െമടഞ്ഞ വാർകൂന്തലും
െമലിഞ്ഞലാവൈണ്യകഭൂഷമാമുടലുമായ്
അത്തലിൻ സ്വരൂപം േപാലാ വന്ന യുവതിെയ
സ്നിഗ്ദ്ധമാം നയനത്താൽ ദർശിച്ച നിമിഷത്തിൽ

‘േമനേക, നിനെക്കന്തീ മാറ്റ’െമേന്നവം േചാദി-

https://thalilakkam.in/



അച്ഛനും മകളും - വള്ളേത്താൾ നാരായണേമേനാൻ 6

പ്പാനാവാം മുതിർന്നതു മുനിതൻ തിരുമുഖം!
പിന്നീടിങ്ങെനയേ േചാദി : “ ടസ ാട്-
ചിഹ്നമാമി ഞ്ഞിെന്റയമ്മയാം നീയാർ വേത്സ?”

അമ്മകനിതിനിടയ്ക്ക, ‘യ്യയ്യ, ചായം േതച്ച
മണ്മയിലതാ, മാർക്കേണ്ഡയങ്ക’െല ം െചാല്ലി

ഹ്മർഷി വക്ഷസ്സിങ്കൽ നിെന്നാരു ചാട്ടം ചാടി-
യമ്മതൻ പിടി വിടുർ ഴേറ്റാടിേപ്പായാൻ.
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രണ്ട്

ഉണ്ണിതേന്നാട്ടം ക െനടുതാം വീർെപ്പാന്നി
ക നീെരാരുവിധമടക്കിൈക്കയും കൂപ്പി,
ഭക്തിയുമതിേലെറ േസ്നഹവുമുൾെക്കാണ്ടാത്മ-
വൃത്താന്തമറിയിച്ചാളൃഷിെയസ്സദ്വൃത്തയാൾ:

“മുക്താത്മൻ, പിറന്നേന്ന വനത്തിൽ മാതാപിതൃ-
ത്യക്ത ഞാൻ കണ്വർഷിയാെലടു േപാറ്റെപ്പേട്ടാൾ
മന്നനാം ദുഷ്ഷന്തനാൽ ഗാന്ധർവപരിണീത-
െയ െട ജനകേനാ, വി തൻ വിശ്വാമി ൻ.”

“ഞാേനാ !” വിസ്മിതനായ് േപായ് താപസൻ,“തവ താതൻ-
താനേല്ലാ മുനിസുേത, നിെന്നാടിസംസാരിേപ്പാൻ.
ഹാ ശരിേയാർമ്മിേച്ചൻ നിന്നമ്മ േമനക” തീർണ്ണ
േ ശനാമവിെട ം നീരുറന്നിേതാ കണ്ണിൽ !

“ഞാനനുഗൃഹീതയായ് താതദർശനത്താേല”-
ന്നാനന്ദാകുലം കാൽക്കൽ വീണ നന്ദിനിയാെള
സത്വരം പിടിെച്ചഴുേന്നൽ പ്പി നിറുകയിൽ-
പ്പ നൂറുരു ഗാഢം മുകർന്നാൻ മുനിവര്യൻ.

തുടച്ചാനവളുെട ക നീർ വലം ൈകയാൽ;
തടവിെക്കാണ്ടാൻ മന്ദം പുറ മേറ്റക്കയ്യാൽ;
നൃപനാം ജാമാതാവിൻ േക്ഷമവുമേന്വഷിച്ചാൻ;-
അപത്യവാത്സല്യേമ, വശിയും വശഗൻ േത!

“ഓമേന തവ േപെര- ണ്ണി തൻ േപരും െചാ ;
ഭൂമീശമഹിഷി നീ വന്നെതന്തിനിക്കാട്ടിൽ?”
ഉടേന വീ ം കംബുകണ്ഠിതൻ കണ്ഠത്തിൽ നി-
ന്നിടറിപുറെപ്പട്ടിതെങ്ങാരു വീണാക്വാണം:

“േപരിട്ടാൻ ശകുന്തളെയെന്നനിക്കച്ഛൻ കണ്വൻ;
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ധാരിതസർവദമനാഭിധൻ െദൗഹി ൻ േത
അമ്മ തന്നനു ഹാലിദ്ദിവ്യാ മമേല്ലാ,
വന്മാലിലാഴുെമനിക്കീറ്റില്ലമായിത്തീർ !

ആ മാൽ ീത്യാ താതകണ്വനാലയയ്ക്കെപ്പ-
ട്ടാശയാ െകാട്ടാരത്തിൽെച്ചന്ന ഗർഭിണിയാം ഞാൻ”
സങ്കടം െപാറാഞ്ഞവൾ െതല്ലിട േതങ്ങിേക്കണാൾ;
“സന്ത്യക്തയാേയനേല്ലാ, െസൗ മ്യനാം കണവനാൽ”

പകർ ഭാവം െപെട്ടന്നക്കാലരു ാകാര-
തിർ മിഴിയിൽ നിെന്നരിതീെപ്പാരി േമേന്മൽ

വള പുരികങ്ങൾ ചുളി വാർെനറ്റിത്ത-
ട്ടിളകീലിലയുമങ്ങ,ടങ്ങീ കാെറ്റമ്പാടും!

“ദുഷ്ഷന്തനവനാെരന്നാേരാമൽ മാരിെയ-
സ്സഹാവമാനത്തിൽത്തള്ളിയി യിർെക്കാൾവാൻ?

ഇക്കരെമാേന്നേപാരും കാൽക്ഷണാൽ മനുഷ്യെര-
സ്വർഗത്തിൽ കേരറ്റാനും നരേക വീഴിപ്പാനും!

െപൗരവൻ േകട്ടിട്ടിേല്ല ിശ ഹരിശ്ച -
ന്മാരുെടയനുഭവം െകൗശിക ഭാവജം?
ഒരിക്കൽ കൂടിയിതാ ക െകാള്ളേട്ട േലാകം
ശരിക്കിഗ്ഗാേധയെന്റ വൻ തപഃ താപെത്ത!

തനിേയ േവട്ടന്തർവത്നിയാം സാധു ീെയ-
ക്കനിവറ്റേഹതുവായ് ത്യജിച്ച ദുരാത്മാേവ!”

ഹ്മാെവത്തപശ്ശക്ത്യാ വരുത്തിച്ചാേര നിർത്തി
ഹ്മർഷിപദം ബലാൽ വാങ്ങിയേതെതാന്നാേലാ

ആ വലം കരം േ ാധാൽ ചുരുട്ടി െനഞ്ചിൽേച്ചർത്താ-
ണീ വചസ്സാരംഭിച്ചതൂർജ്ജസ്വി വിശ്വാമി ൻ
ആ മുഷ്ടി മുേന്നാേട്ടെക്കാെന്നറിയെപ്പട്ടാൽ തീർ  ,
സ്വാമിവംശത്തിെന്നാ ക്കിടിവാളായ് േപ്പാമേല്ലാ;
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എന്നാലാശ്ശാപാ െത്ത ര ൈകെകാ ം പിടി-
െച്ച,“െന്നേയാർത്തടേങ്ങണമച്ഛനിെങ്ങ”ന്നാൾ മകൾ:
“ഭർ നാശിനിയായിത്തീെരാലാ ഭവൽ പു ി
നിർദഗ്ദ്ധയായും തീെരാ ൈവധവ്യത്തിയ്യാൽ;

അച്ഛനമ്മമാർ കാേല െവടിഞ്ഞ നിർഭാഗ്യെയ
സ്വച്ഛന്ദമുേപക്ഷിച്ചാൻ ഭർത്താവുെമേന്ന േവ !
സുബഹി തമായിെക്കാള്ളേട്ടെയൻ ജീവിതം;
സുതനും പുറത്തായിേപ്പാെകാലാ മമ േദാഷാൽ!”

പു ിതൻ കണ്ണീർെകാ േകാപാഗ്നി ശമിച്ചതി-
െല യും സന്നനായഭിനന്ദിച്ചാനച്ഛൻ:
“ഭ ം േത, പിടിെച്ചെന്നക്കേരറ്റി നിൻ െസൗശീല്യം,
ഭർത്താേവാടചിേരണ േചർന്നാലും സപു നീ!”

https://thalilakkam.in/




