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േകാമപ്പൻ - ഖണ്ഡകാവ്യം

കു ർ നാരായണേമേനാൻ

ഊണും കഴിഞ്ഞിരവിെലാ മുറുക്കി മിന്നൽ-
നാണിച്ചിടുന്ന മടവാെരാടുെമാ മച്ചിൽ
വാണീടുമെപ്പാഴവളുള്ളിൽ നിന്നപ്പ,തിന്ന-
താെണന്നറിഞ്ഞവെളാടിങ്ങെന ഞാൻ പറ . 1

നാൾേതാറുമിങ്ങെന പറ തെന്ന വീ -
േമാതുെന്നാരിപ്പണിയിനിക്കഴിയില്ലിനിയ്ക്ക്
നീതാനുറ വതിനുള്ളിെലാരറ്റെമത്തീ-
ടാതുള്ളെതാ മിനി ഞാനുരെചയ്കയില്ല. 2

െതറ്റില്ലിനി പറയുന്നതു നല്ലതായാൽ
പറ്റി റക്കെമാരുനാളിലുെമന്നിവണ്ണം
കുറ്റ ംപറ െവറുേത കളേയണ്ട േനരം
കറ്റക്കരംകുഴലി െതറ്റിവേന േപാെര ? 3

േകട്ടാലുെമാെവടിമരു വരുന്നതിൻമു-
െമ്പാട്ടല്ല േപാരിൽ വിരുതാർന്നിടുവാൻ െഞരുക്കം
കട്ടിത്തേമറുമുട്ടൽ േപാര മുറ കച്ച-
െക ം പയ െമവനും പതിവായിരു . 4

മന്നിങ്കൽ മെറ്റവിെടയും തിരിയാത്തമട്ടാ-
ണന്നാളിലീവക പയ കടത്തനാട്ട്
ഒ റതാമരിയവീെടാെടതിർത്ത പാലാ-
െട്ട ള്ള നല്ല തറവാടവിടത്തിലേല്ലാ. 5

മുേമ്പാതിേയാരവിെട നല്ല കറു മേറ്റാർ
േതൻെപയ്തിടുന്നെമാഴി, നായരുമായിരു ;
െമാേമ്പതിനും കരുതിനിയ്ക്കതിനിക്കിവണ്ണ-
മേമ്പാ! തിര മവർതമ്മിൽ മുഴുത്തിരു . 6
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േകാമപ്പെനെന്നാരുവന ളവായി പാലാ-
ട്ടാ മൂപേരാടമരിടുന്നവർ േതാ മ ം
നാമിെപ്പാഴൂ ടയ േതാ കൾെകാെണ്ടടു ം
ശീമപ്പയ മുറയന്നറിവില്ലയേല്ലാ. 7

പ ള്ള നല്ല പതിെനട്ടടവും തിരി
െകാ ള്ള കൂട്ടരിലവെന്റ കിടെയ്ക്കാരാെള
കണ്ടില്ലെയന്നവിെടയുള്ളവേരാർക്കിെലാ
രണ്ടല്ല േകാമെനയറിഞ്ഞവെരാെക്കേയാതും. 8

കാള കാണുെമാരുേതാളു, കരിമ്പന
കാളും കുറു കളയു ടൽ, മാർവിരിഞ്ഞ്
നീളത്തിലു ടയ ൈകകളുമായ് പട
േകളിെപ്പടു ംപടി വിള വിളങ്ങി േകാമൻ. 9

വണ്ടാറണി ഴലിമാെരാരു ക േനാക്കി-
കണ്ടാൽ മയ മഴകുണ്ടവെന മല്ല,
തിണ്ടാടിേനർ െമതിരാളികെള കൂടി-
െക്കാണ്ടാലുമാമിടുമിടുക്കനു പു േപാെല. 10

അേങ്ങാർെക്കതിർത്ത തറവാട്ടിെലാേരഴുേപരു-
ണ്ടിേങ്ങാർക്കിലീെയാരുവേന പടയാളിയു
മങ്ങാെതയു ശിരിയെന്നാരവ േചർന്ന
ചങ്ങാതി ചാപ്പനരികിൽ പിരിയാെതയുണ്ടാം. 11

നാട്ടിൽക്കിട കഴിേയ െമാേരതു നായർ-
വീട്ടിങ്കലും മുറപിടിച്ചടിയന്തിരങ്ങൾ
പാട്ടിൽക്കഴിപ്പതിനു േമൽപ്പടിയുള്ള ര -
വീട്ടിങ്കലും പറയണം പതിവാണിതേ . 12

എന്നാലുമീെയാെരതിർ വീ ടേയാർകൾ തമ്മിൽ
വന്നാെലാേരടവുമിണ കയില്ലതാനും
ഒന്നാണിടയ്ക്കിവരിട കലമ്പൽകൂട്ടി-
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െയന്നാൽ കുഴ മതിനാൽ കരുതിപ്പിടി ം. 13

േവഴചപ്പടിെക്കാരുവെന കിൽ മ കൂട്ടർ
കാ േപാലുമണകിെല്ലാഴിവായിരി ം
ഈച്ചട്ടേമാർെത്താരിടമുെള്ളാരു താലിെകട്ടി-
നായ്െച്ച േകാമനിണയാകിയ ചാപ്പേനാടും. 14

തിണ്ണ േകാമനു മുറെയ്ക്കാരു നാടുവാഴി-
െയ്ക്കണ്ണംകുറി െകാരു കട്ടിൽ െകാടുത്തിരു
െപ ങ്ങൾ േമാടിേയാടു പണ്ടമണി േവ ം-
വണ്ണം തിരെക്കാടുമിടയ്ക്കിെട വന്നിരു . 15

ആ വ േചർന്ന മറിമാന്മിഴിമാർകൾ െതാ -
േപാവുന്ന, നല്ല ചില േതാഴികേളാടുകൂെട,
പൂവമ്പനുള്ള പുതുൈകെത്താഴിെല േതാന്നീ-
ടാവൂമ്പടിെക്കാരുവളന്നവിെട െച . 16

അെപ്പ േകാമനുെട കണ്മണി ക െകാണ്ടാ-
ണപ്പന്തൽ േകറിയതാരുമറിഞ്ഞതില്ല
മൂപ്പർ പി റടങ്ങിെയാതുങ്ങിനിൽ ം
ചാപ്പൻ ചതിപ്പണികൾ ക പിടിചുതാനും. 17

െകാമെന്റ കണ്ണവെളെയാെന്നതിേര വാന-
േക്കമത്തിമുമ്പിെലാരു ക നേനട്ടയ
ഈമട്ടകത്തവൾ കടെന്നതിർ കട്ടിലിേന്മൽ
പൂെമത്ത പൂ പുതുപുഞ്ചിരി പൂണ്ടിരുന്നാൾ. 18

ഈവാ കണ്ടളവുമാറ്റലർമങ്കയാളിൽ
ൈകവീ കൺവഴി കരൾ പിണഞ്ഞതിങ്കൽ
തീെവച്ചേപാലുയിർ ചൂടും െനടുവീർപ്പിനാൽ ക-
ണ്ണീർ വാ േകാമനതുമുള്ളിെലാതുക്കി താനും. 19

പാലാഴിമാതിെനതിരാെയാരുവൾ മുള്ളിൽ
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പാലാെട്ട നായരിവെനന്നതറിഞ്ഞ േനരം
േചലാകുേമാ നിനവിെന്റത കുറ േതാന്നി
േപാലായതായവൾ െചാടി ണെകാണ്ടടക്കി 20

ഏെറപ്പറഞ്ഞിടുവെതന്തിനു താലിെക -
േനരം കഴി പിരിേയണ്ടവർ േവർപിരി
താരമ്പനീയിരുവരിൽ കരൾ മാറ്റിെവ
േവറി േപായുടൽ മറഞ്ഞിതു ര േപർ ം. 21

േപാകും വഴിെക്കാരു ചതിച്ചിരിേയാടു ചാപ്പൻ
’ൈവകു േനരമിനിെയ നനപ്പ’െതന്നാൻ
’നീ കണ്ടെത പറഞ്ഞിടു’െക്ക േകാമൻ
’ആേകണ്ടതായി വഴി േനാക്കണ’െമ ചാപ്പൻ. 22

ആയുണ്ണിയമ്മെയാരു മാറ്റലർവീ കാരി-
യായുള്ളെതാെക്കയറിവുള്ള കരി വില്ലൻ
ഈയുള്ളവന്നഴലിെതന്തിനു േചർപ്പെത
കായുെന്നാരുെളാടു തുറ പറ േകാമൻ. 23

ആ േമാടി കൂടൂമവളിൽെക്കാതി ൈകവിടാ നീ-
ങ്ങാേമാ െഞരുക്കമിവനി കൂടു പറ്റി
നാേമാർക്കിെലന്തിവിെട െവണ്ടെകാഴി മാറി-
േപ്പാേമാ പിണക്കമിതുവിട്ടലരമ്പനാേവാ? 24

േപാരുളള പൂമകനിവൻതലമണ്ടതന്നിൽ
േപാരുെമ്പാെഴാെന്നഴുതിവിട്ടതു തട്ടിനീക്കാൻ
േപാരുന്നതാരു ? വരുമി വേരണ്ടതല്ലൽ
േപാരും പുറെപ്പടുകെയ പറ പിെന്ന. 25

േപാവുന്നതല്ലഴലൂവിത്തലരമ്പെന
പാവുന്നതും പഴുെത, െയന്നതറിഞ്ഞിടാെത
ആവുന്നമട്ടഴെലാതുക്കി നടു േകാമൻ
േമവുന്ന വീട്ടിലവരങ്ങെന െചന്നിരു . 26
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െത ം നമു ശരിയല്ലിതു േവണ്ടെയന്നായ്
െചാ ന്ന ചാപ്പെനാെടതിർ കയില്ല േകാമൻ
െച ം കട കരൾ പിെന്നയുെമാ കാറു-
മ ം െതാഴും കുഴലിയിൽ െകാതിേയറിേയറി. 27

േകാളല്ല െകാ മലരമ്പെനതിർ വാൻ ഞാ-
നാളല്ലെയ പറവാൻ മടിയാകയാെല
േകളല്ലേലറിയവന കഴി നാലു-
നാളില്ലണി ഴലി ! നീെണ്ടഴുമാ േപാെല. 28

േചണാർെന്നാരായവെള വല്ല വഴി െമാ
കാണാെതക കഴിയല്ലഴലാർന്നിവണ്ണം
വാണാെലാരറ്റമിതിെനങ്ങലരമ്പേനാടു
താണാലുെമ കുറെവ നിന പിെന്ന. 29

കൂെടപ്പിറെന്നഴുമുണിച്ചിരിയമ്മേയാടു
കൂെട ളി വതിനായവൾ േപായിടുേമ്പാൾ
കൂേടറിടും കിളികളുള്ള മരം മറ
േകടന്നിേയയവിെട നി തുടങ്ങി പിെന്ന. 30

അത്താർ െതാഴുെന്നാരുടലാൾ പതിവായ േനര-
െത്തത്തായ് കയാലവൾ കുളി കളി നീരിൽ
െപാൽത്താർെപറും മണമണിെഞ്ഞാരു കാ േമ
െപായ് ത്താൻകുളിപ്പതിെനാരിക്കലിറങ്ങി േകാമൻ. 31

േകാമൻ കുളത്തിലഴലാർന്നീലരമ്പനായ
േകമൻ കയർ വിടുമ കൾ െകാ വാടി
താർമങ്കെയാെത്താരവൾ തെന്നയുേമാർെത്തഴുേമ്പാ-
ഴാ മങ്കെയത്തിയവിെടക്കടവിൽ കുളിപ്പാൻ. 32

േചട്ടത്തെമാെട്ടഴുമുണച്ചരിയമ്മെയെന്റ
കൂട്ടത്തിലിന്നിവിെട വന്നതു ചീത്തയായി
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വട്ടത്തിലാ മിവെനത്തടവില്ലെയേന്നാർ-
െത്താട്ടത്തിലാർന്നിതുടനെപ്പാഴുതുണ്ണിയമ്മ. 33

േചലായിെതെന്താരു കുറുമ്പിവിടത്തിലാേയാ
പാലാ കാർ കുളിയാങ്ങളമാെരാേടാതി
േമലാൽ വരാെതയിതു നിർത്തണെമന്നടക്കാൻ-
േമലാെത മാെലാടുമുണിച്ചിരിയും നിന . 34

എേന്താ മറന്നതിനു േപാവുകെയന്നമട്ടിൽ
പേന്താടിടഞ്ഞ മുലയാളവൾ േപായി പിെന്ന
െവേന്താരകത്തളിരിെലന്തിനി േവണ്ടെതന്നാ
മാൻേതാറ്റ കണ്ണടെയാരുണ്ണിയുേമാർ നി . 35

ചുറ്റില്ലേയാ െചാടിയരാങ്ങളമാർെക്കാരയ് 
െചറ്റില്ല െകാ മവെനപ്പലെരാ കൂടി
െതറ്റില്ല െതല്ലിവെനാേടാതുകിലി നാണം
പറ്റില്ലെയന്നവളുടൻ കടവിൽ കട . 36

താേനറീടും െകാതിെയാെടെപ്പാഴുേമാർ മുണ്ണി
താേന െതളിഞ്ഞരികിേലയ് വരുന്നേനരം
മാേനലുേമാമൽമിഴിയാെളയടു ടൻ കാ-
ണ് മാേനെറ െവമ്പെലാടു േകാമനുമങ്ങണ . 37

പൂവമ്പഴത്തിെനതിർെമയ്യഴുമുണ്ണിേയാടു
േപായ് വ കൂടിെയാരു േകാമനടുത്തിടുേമ്പാൾ
പൂവമ്പനും െപരുകുമുെങ്കാടടു പുത്തൻ
പൂവെമ്പടു പുതുവില്ലിലുടൻ െതാടു . 38

മറ്റാരുമില്ലിവിെടയിങ്ങെന വ െതാ
െതറ്റാകുെമന്നിടയിളക്കെമാടുണ്ണിയമ്മ
െതറ്റാെത െച മലര കേള വാടി
െചറ്റാടേലാടുമവിെടത്തലതാഴ് ത്തി നി . 39
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േകാമങ്കെലത്തിടുെമാരുെള്ളാടു േകാൾമയിർെക്കാ-
ണ്ടാമങ്ക മണ്ണിെലാരു കാൽവിരലാൽ വരച്ച
പൂമങ്കെയാത്താരേവളാമലരമ്പനാം െക-
േങ്കമൻ കയർത്തതിൽ വിയർ വിറ നി . 40

പറ്റില്ല പറ്റലർ പുലർത്തിയ െപണ്ണിനുൾത്താർ
പറ്റില്ലിവങ്കലവളിൽക്കരൾ െചന്നതേയ്യാ!
മാറ്റിത്തെമന്ന നനവുള്ളതു േകാമെനാ
മാറ്റിെത്തളിഞ്ഞിതുടനാ നില കണ്ടേനരം. 41

നിെല്ല േപടി, മലമ്പനടു െച -
െചെല്ല , നാണമതു വയ്യ വരെട്ടെയന്ന്
െചാെല്ല ടൻ െകാതിയും, ഒ മുറ വാനാ-
ളെല്ല പിെന്നയവെനാ പരുങ്ങിനി . 42

രണ്ടാൾ മുണ്ടണയുവാൻ െകാതിെയ ക
രണ്ടാളുമുൾത്തളിരുെകാണ്ടവർ തമ്മിൽ േവ
കണ്ടാലുെമങ്കിലുമണഞ്ഞിടുവാൻ മടിച്ച
രണ്ടാളുമമ്പ! മലരമ്പനുേനരവൻ താൻ. 43

കണ്ണിൻ വഴിക കരൾ േകാമനുടൻ െകാടുത്താ-
െപ്പണ്ണി തെന്റ കരളാംമലർ കാഴ്ച്ചെവച്ച്
ഉണ്ണി ടൽ ടയ നന്മകെളാെക്കയുള്ളാ-
െലണ്ണി റിച്ചവിെടനി െതളി േകാമൻ. 44

െകാന്നീടുമിയ്യിവെനയാങ്ങളമാരുറി -
വന്നീടിെല വലുതാെയാരു േപടിെകാ ം
നിന്നീടുമാ നിലയതിൻ തകരാറു ക ം
പിന്നീടിവണ്ണമുടനുണ്ണി കട ര . 45

േനരും മറ ചിലെതാെന്നാടുര തഞ്ച-
മീറു ണിച്ചിരി തിരി ചതി െകാൾവാൻ
േചരുംെചാടി ടെനയാങ്ങളമാർകേളഴു-
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േപരും പിടി െപാടികാച്ചണെമ െവച്ച്. 46

േതടിത്തരത്തിൽ വരുമാങ്ങളമാരുമിെത്ത-
മ്മാടിത്തരത്തിനുെട കൂലി കിടയ് െമന്നാൽ
ഓടിത്തിരി കവർ നിങ്ങെട വീട്ടിലുേള്ളാ-
േരാടിത്തിര കനിവുള്ളവരല്ലയേല്ലാ. 47

േപയായിതി പകയുള്ളവേരാടടു  -
േപായാലെത തകരാറ്റിയാവതേല്ല ?
േപായാലുമിത്തിരിയുമി മടി നി -
േപായലിനിത്തിരിയുമാങ്ങളമാരു െകാ ം. 48

എേന്നാതി നാണ, മഴ, ലുൾെക്കാതി, േപടി, മുമ്പാ-
െയാേന്നാതിര മിവെയാെക്കയുമുള്ളിലാർന്ന്
നിേന്നാരിള ംകുയിൽെമാഴിയ് ക്കകതാർെകാടുത്തി-
ട്ടേന്നാതിനാനവെളാെടാ ചിരി േകാമൻ: 49

’േതടിക്കയർ പടയിൽപ്പലർ കൂടിവന്നാൽ
കൂടക്കരു ടയ കയ്യിതു കൂസുകില്ല
േമാടി േവണ്ടിയരവാളിെതടുത്തതല്ല
േപടിക്കേവണ്ട പിടമാൻമിഴി, െത േപാലും. 50

ക ള്ള നാളിലതിലിെങ്ങാരു വാളിരിെക്ക
െമ ള്ള മാറ്റലരിലാരുെമതിർത്തടുത്താൽ
ഇ ള്ളവെന്നാരുകുലുക്കവുമില്ലെയ
നി ള്ളിേലാർ കലരമ്പെനഴുന്നവേമ്പ ! 51

ക ംകണ മണയാെത കനത്ത മാരി
െപ ംകണ ടലുവിട്ട വരി വില്ലൻ
എ ംകണയ് മറുകയ്യറിവിെല്ലാരാൾ ം
ന ങ്കണയ് മവേനാടിവേന േതാ . 52

പുല്ലാണിനി പടയാളികൾ, നിൻകടക്കൺ-
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തല്ലാണു േതൻെമാഴി, തടുത്തിടുവാൻ െഞരുക്കം !
െതല്ലാകയാൽ െതളിവിയ തുണയ് ക്കണം നീ-
യല്ലായ് കിലാങ്ങളകൾതൻ പണി െപങ്ങൾ െച ം.’ 53

എേന്നാതി നില് െമാരു േകാമെനാടായ് പതുെക്ക
േന്നാടിടഞ്ഞ മൂലയാളവെളാ ര ;

’നേന്നാ നമുക്കിതിതിനാെല വരും തരേക്ക-
െടാേന്നാ നിനയ് ക്കിലതു ഞാൻ പറേയണ്ടതുേണ്ടാ ? 54

തീരാെതയുള്ളാരു പിണക്കെമഴുന്ന വീ -
കാരായ നാെമാരലരമ്പെനേയാർത്തവണ്ണം
േചരാവേതാ പറകിതാങ്ങളമാരറിഞ്ഞാൽ
േപാരായി നിങ്ങെളാരുകൂട്ടെരാടു േവാളം. 55

മാലി േവർപിരികിലും മതി,െയങ്കിലും ച-
ത്താലിന്നിേയറുമഴേലാർത്തിതുരപ്പതാണ്
േചലിന്നിെതന്നിനിയുമ നിന റച്ചിറെച്ച-
ന്നാലി െതാ മലമക കനിഞ്ഞിെതന്നിൽ.’ 56

േചരുന്നിതാം മറുപടി തുനി േകാമൻ
േചരുന്നേനരമവൾ പുഞ്ചിരി പൂ , നാണം
േചാരുന്ന തൻ തല തിരി ടേന നടുങ്ങി-
െച്ചരുേന്നാരല്ലെലാടു േകാമെനാേടാതി പിെന്ന: 57

’േവട്ട തെന്നയിവെളക്കനിേവതുെമേന്യ
െമാട്ടച്ചിയാ വതിനാങ്ങളമാെരാരുങ്ങി
േചട്ടത്തേമറിെയാരുണിച്ചിരി െചാന്നെതല്ലാം
േകെട്ടത്തി, േനാക്കിടുക നാമിനിെയ േവ . 58

രണ്ടാകിലും വരുമിനിയ്ക്കഴല ച -
െകാണ്ടാലുമാങ്ങളകൾ ചാകിലുമല്ലലേല്ല ?
േവണ്ടാെത േപാരിനണേവാരിവെരച്ചതിപ്പാ-
നുണ്ടാം തരം വരിക നീരിലിറങ്ങിനിൽക്ക.’ 59
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എേന്നാതിയ മുടിയഴിച്ചതുെകാ പിന്നിൽ
നിേന്നാരു േകാമെന മുറ മറച്ചടക്കി
കുേന്നാടിടഞ്ഞ മുലയാളവൾ മീൻകടിച്ചി-
െക േന്നാർ മാറുടലുമലച്ചടവായി നി . 60

’എേങ്ങാതുകിന്നിവിെട വെന്നാരു നായെര,’ െന്നാ-
ട്ടേങ്ങാട്ടടുെത്താരു കുറു രിയാടിയേപ്പാൾ
’ഇേങ്ങാട്ടടു വരുെമ െട മ കണ്ടി-
ട്ടേങ്ങാരു മാറിയുട,’ െന പറഞ്ഞിതുണ്ണി. 61

’െചാെല്ല േപായിതവ’െന കുറു , ’തീർച്ച-
യിെല്ലെന്റ പിന്നിലിവനങ്ങിെന േപായ്മറ
െമെല്ലത്തിരി പറയാമവനിന്നകന്നി-
ട്ടിേല്ലെറ’ െയ മതിനുണ്ണി പറ പിെന്ന. 62

േപായീ കുറു മതുേകട്ടവെനപ്പിടിപ്പാ-
നായി മറ്റവെരാെടാ കിഴ േനാക്കി
’ആയീെതാടായ്കരുതിെത,ങ്ങെനയാണിവണ്ണ-
മായീടീെല,’ െടെനയുണ്ണിയുെമാന്നക . 63

കാണിെച്ചാരിപ്പണി കണക്കിനു പറ്റിയിന്നി-
ക്കാണി മിങ്ങരുതമാന്തമുടൻ നട
കാണിെയ്ക്കാലാ െവറുമയിങ്ങിെനയിന്നിെയ ം
കാണി കണ് മുനയയ പറ െമെല്ല: 64

’ഊണും കഴിഞ്ഞിരവിലാങ്ങളമാരു േപായി-
ക്കാണുേമ്പാൾ വാതിലു തുറെന്നഴുെമെന്റ മച്ചിൽ
കാണും വിളക്കവിെടയെപ്പാഴണഞ്ഞിടാഞ്ഞാ-
ലാണുള്ളിനല്ലലിനി’െയ മുരച്ചിതുണ്ണി. 65

ചാവാെതക മഴല െപാറുക്കവയ്യാ-
താവാെതക െമാരുമ കഴി കൂട്ടാൻ
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ആ വാതിലു തുണെയ പറഞ്ഞകത്താർ
േപാവാെതക ടലുെകാ നട േകാമൻ, 66

രാവായേനരമടലിൽപ്പല ക കണ്ട
ൈകവാെളാടും രിശ കയ്യിെലടുത്തിറങ്ങി
പൂവാണ്ട വില്ലനരുളാലുടനുണ്ണി െചാേന്നാ-
രാ വാതിൽ കാണുെമാരിടത്തിെലാളിച്ചിരു . 67

അത്താഴമുണ്ടരിെയാരാങ്ങളമാരു േപായ
േതാർത്താടൽ വി കതെകാ തുറെന്നാരുണ്ണി
ഉൾത്താരിെലെപ്പാഴുമിരിെപ്പാരു േകാമെനത്തൻ
െപാൽത്താെരാെടാത്ത പുതുെമെയ്യാടണ ക . 68

മ ള്ളതപ്പടി മറന്നലരമ്പനറ്റ-
മ ള്ള പൂങ്കണ െപാഴിപ്പതുതെന്നേയാർത്ത്
മു ന്നലെത്താടവർ കാട്ടിയെതാെക്കെയന്നാൽ
പ ന്നതല്ല പറവാനറിയാം നിന ം. 69

േമാടിപ്പകി ടെയാരായവൾ േകാമേനാടു
കൂടിപ്പരുങ്ങൽ കലരാതുടന രാവിൽ
േതടിപ്പടയ്ക്കണയുമാമലരമ്പനായ് േപാ-
രാടിപ്പതുെക്കയവനുള്ള മിടുക്കടക്കി. 70

േനരം പുലർന്നിടുവതി െപരുത്തടുത്ത-
േനരംെപരും െതളിവിയ തളർെന്നാടുക്കം,
ആരമ്പിൽമുമ്പിത്തിലിനിയ്ക്കതറി കൂട
താരമ്പനാർകളി കഴി കിട റങ്ങി. 71

വല്ലാെത കാക്ക കരയുന്നതു െക ണർന്നി-
ട്ടല്ലാ പിണ ചതിെയ പറ േകാമൻ
നല്ലാരണിയ് ക്കണിയലാെയഴുമുണ്ണിയമ്മ
നില്ലാെത നല്ല വഴി ക ചിരി ര : 72
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’ഉണ്ടാക്കിടാം പണി,യുടുത്തിടുവാൻ മുഷിഞ്ഞ
മുണ്ടാക്കിേടണമുടലിൽ ചളി േചർത്തിേടണം
കണ്ടാൽക്കണക്കിെലാരു പാണനിെത േതാന്നി-
െക്കാണ്ടാൽ ഴ വരികില്ല വഴിയ് െത ം. 73

വന്നീടുമാങ്ങളകൾ കാണുകിെലാട്ടക
നിന്നീടുെകാ െതാഴുേതയ് ക കൂെട്ടാെരന്നാൽ
േപാന്നീടുെമ ’മുര െചയ് െതാരു പാണനാക്കി-
പ്പിന്നീടു േകാമെനയുമ പറഞ്ഞയ . 74

വണ്ടാരണി ഴലി െപട്ടിയിൽെവ പൂട്ടി-
െക്കാണ്ടാളുടൻ പരീശ വാളിവയ പിെന്ന
തീണ്ടാരിയായിടുകയാെലാരു മുെണ്ടടുപ്പാൻ
തണ്ടാർെതാഴുംമിഴിയുണച്ചിരി േവണ്ടിവ . 75

േകമത്തിയാകുമവൾ മു െകാടു പിെന്ന-
േക്കാമെന്റ വാൾപരിശെയന്നിവ കെണ്ടടു
ഈമ പറ്റിടുകയില്ലിവിടത്തിെലേന്നാർ-
ത്താ മങ്കയാളതുടനാങ്ങളമാർ നൽകി. 76

’േകാട്ടയ്ക്കലുള്ളവനുമി നമു മപ്പാ-
ലാട്ട മുള്ളവയിെലാന്നിതു തീർച്ചതെന്ന
േചട്ടയ്ക്കിെതങ്ങെന കിടച്ചിതു േകാമേനാ ഇ-
േങ്ങാട്ട േകറിവരിെക വരുന്നതല്ല. 77

േകാെട്ടയ് ക്കൽ വാഴുെമാരു കുഞ്ഞനതാം മരയ് ക്കാ-
േരെഠയ് ചു മിനിെയന്തിനു നാമിരി
േകേട്ട േമ ചിലരി’െത മുര ടൻ േമ-
ല ്േപാേട്ട േനാക്കിയവർ ൈകവിരൽ മൂക്കിൽ െവ . 78

വിേട്ടയ്ക്കവയ്യിവെള െവട്ടിനുറുക്കിേനാക്കി-
ങ്ങിേട്ടയ് ക്കണാം കനിവുകാട്ടരുെതെന്നാരുത്തൻ;
െമാെട്ടയ് ന െട െചാടിപ്പറിയി വാന-

https://thalilakkam.in/



േകാമപ്പൻ - കു ർ നാരായണേമേനാൻ 16

േങ്ങാെട്ടയ് േപാണമിനിെയന്നതിൽ മെറ്റാരുത്തൻ. 79

മാേടാടിടഞ്ഞ മുലയാളുെട മ പാർ ൾ-
േടാടിവർണ്ണമവേരാതിയിരുന്നിടുേമ്പാൾ

വീേടാടു മരുവും ചതിയൻ െവളിച്ച-
പ്പാേടാടിെയത്തിയിതു േക കട ര : 80

’വല്ലാത്തതാെയാരു നടപ്പിതുെകാെണ്ടാരറ്റ-
മില്ലാത്തമാൽവരുമവൾ വരുംപിറപ്പിൽ
െകാല്ലാെത വിട്ടിടുകിേലാ പല േനാൽമ്പിനാല-
തില്ലാെതയാ വതിനി നമു േനാക്കാം. 81

െചാല്ലാർെന്നാരമ്പലമതിന്നരികെത്താരാളും
െചല്ലാത്ത മട്ടിെലാരു വീട്ടിലിരുത്തിടാം ഞാൻ
എല്ലായ് െപാഴും മലമകൾ ടേയാരു കാലീ-
നല്ലാർ നിന പല േനാൽ കൾ േനാറ്റിടെട്ട.’ 82

ഊേടാ കിട്ടിയതിനാൽ ചതിയൻ െവളിച്ച-
പ്പാെടാ തഞ്ചെമാടുമിങ്ങെന െചാല്ലിയേപ്പാൾ
േകെടാ േമ കരുതിടാതതു നല്ലെതന്നയ്-
േമ്പാേടാർ െകാണ്ടതവരങ്ങിെന തീർച്ചയാക്കി. 83

ഉൾപ്പിച്ചിയന്നവരുമുണ്ണിെയ േനെരയാക്കാ-
േനല് പി കള്ളെന,യവൻ കരളും കുളുർത്ത്
പാർപ്പി െചാന്നപടി, പിെന്ന നടന്നെതല്ലാം
േകൾപ്പി , േകഴമിഴി േക മിഴി േപായി. 84

അേപ്പാൾപ്പിണഞ്ഞ ചതിയാൽ െനടുവീർപ്പയെന്നാ-
ടേപ്പാർമുല ടമുല വലെഞ്ഞാരുണ്ണി
ഇേപ്പാഴയച്ചീടുക േകാമെനാരാെളെയന്നാ-
യുൾപ്പാരു കൂടുമവേനാടഴേലാടുര . 85

ഒേന്നാതിനാനവനു, ’െമെന്താരു പി േകാമൻ
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നിേന്നാടു േചരുവതിനാരുമയ് ക്കയില്ല
എേന്നാടുകൂെട മരുവീടുകതെന്ന നല്ല’
െതേന്നാതുമായവെനാടുണ്ണിയുറ ര ; 86

’ചത്താലുെമൻകണവനാകിയ േകാമനല്ലാ-
തുൾത്താരു മെറ്റാരുവേനകുകയിെല്ലേടാ ഞാൻ
എത്താൽ മടിയ് കയുമില്ലവനാളു െചന്നാൽ
േപായ് ത്താനിങ്ങളകേളാടറിയിച്ചീേടണം.’ 87

എേന്നാതുമായവളിലുൾെക്കാതി പ കില്ല-
െയേന്നാർത്തകത്തിനുെട വാതിലട പൂട്ടി
’നിേന്നാടിണക്കി മുതൽ േവണ്ടതു ഞാൻ മരയ് ക്കാർ-
തേന്നാടു വാങ്ങീടുവ’െന പറ േപായി. 88

’വിറ്റീടുെമെന്നയിവനി ം ചതി , മാലു
മാറ്റീടുവാനിവിെടയിേപ്പാെയാരുത്തനില്ല
പറ്റീടുേമാ പണിയിെത’ന്നവൾ േകാമനിൽേപ്പായ്
പറ്റീടുമുേള്ളാടു നിന കുറ നി . 89

മാലാർ നിൽ മവളജ്ജനലുെട ക -
േപാലാവളപ്പിെലാരു േവല നിരീപ്പതേപ്പാൾ
ആ ലാ െവച്ചവെനയുണ്ണിയുടൻ വിളിച്ചാ-
പ്പാലാ േകാമെനാെരഴു െകാടുത്തയ . 90

രാവായേനരമവൾ േമവുകത്തിനുേള്ളാ-
രാവാതിലി ടയ പൂെട്ടാരുവൻ തുറ
ൈകവാെളടുത്തരികിൽ െവച്ചവൾ േവണ്ടിവന്നാൽ
ചാവാനുറ കരൾ േകാമനിലാക്കി വാണു. 91

നിെല്ല കൂെട വരുേവാെര വളപ്പിൽ നിർത്തി
െമെല്ല വാതിലു തുറ ടേന മരയ് ക്കാർ
കിെല്ലന്നിേയ കണയുമായണയുെന്നാര -
വില്ല നല്ലടിമയായ് മുറിയിൽക്കട . 92
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മാലാമലർക്കണകളാലുളവായതാറ്റാൻ
േമലാെത മാപ്പിളയുണ്ണിെയാെടാട്ടടു
’പാലാ േകാമനുെട െപണ്ണിവെള പുത്തൻ-
പാലായടഞ്ഞെമാഴിയാളുമുരച്ചണീ . 93

’പാരിൽെപ്പരു പുകഴാർെന്നാരു േകാമെനെന്റ
േപരിൽെപ്പടുന്ന കനിേവതുമറിഞ്ഞിടാെത
ആരിെപ്പാഴിങ്ങണവതിങ്ങിെന േകാമേനാടു
േകറിപ്പടി കിലവൻ തല െകായ് െതടു ം. 94

നിൽക്കായ് ക േപാര പുറേകാട്ടിനി മാപ്പിേള! നീ
െവയ് ക്കായ് ക കാെലാരടിേപാലുമടുത്തിേടണ്ട
ഇക്കാണുെമ ടയവാളിനു തീനു നൽകാൻ
േനാക്കായ് ക’െയ മവൾ വാളുമുല ര . 95

െവ ം പറഞ്ഞപടിയിന്നിവെള േതാ ം-
മ െള്ളാരാെമാഴികൾ േക ടേന മരയ് ക്കാർ-
ത െന്നാരല്ലെലാട്ക കുറ , േകാമൻ
െപാ ന്ന പുഞ്ചിരിെയാടെപ്പാഴാണ ര . 96

’ന ണ്ണി നി ടയരുപ്പിടി ക േപടി-
യ് േപാരിനു മിടെക്കഴുമീ മരയ് ക്കാർ
ഇ ള്ള േപരിവിെനാേടൽ കിെലാ മ -
െമ േപടിയിവനല്ലണികുന്തലാെള! 97

എന്നാലുെമന്നിെലാരു േപടിെപടാെതയി
വന്നാൻെപരു വഷളത്തവുേമാർത്തവൻതാൻ
െകാന്നാെലാഴിഞ്ഞനിയതിൻപകേപാകയില്ല,
തന്നാലുെമ ടയവാളിതിനി തെന്ന.’ 98

എേന്നാതി വാളുടെന വാങ്ങിയവൻ മരയ്ക്കാർ-
തേന്നാടിറങ്ങിടുെകാരുങ്ങിടുെക െചാല്ലി
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തേന്നാടുകൂെട വരുേവാെര വിലക്കി, േനർ -
വേന്നാരു മാപ്പിളകൾ മൂപ്പെനാടാർെത്തതിർ . 99

പാരിൽ കൾെപ്പാലിമെപാങ്ങിയ മാപ്പിള
േപാരിൽെപ്പടുെന്നാരു മിടു മുറ കാണ്മാൻ
േനരിട്ടിടുന്ന െകാതിയാെലാരു െത േനരം
േനരി നി കളിയായമർ െച േകാമൻ, 100

ഊെക്കാെട്ടാതുക്കിയമർ െചയ്തളവാമരയ്ക്കാർ-
ൾെക്കാ തള്ളെലാരുെതല്ലതു കണ്ടേനരം

െചാൽെക്കാണ്ട േകാമനുെട കണ്ണിണേയാടുകൂെട-
യെക്കാണ്ടൽേനർനിറെമഴുെന്നാരു വാൾ ചുവ . 101

കണ്ണിൽക്കവിഞ്ഞിടുമടുപ്പെമഴു േകാമ-
നുണ്ണിെക്കഴും െചാടിയിലിന്നതുേപാെലയായാൽ
എന്നിൽക്കളി മിവനുള്ളിനിെയ േചാര-
തന്നിൽ ളിപ്പതിനു വാളുടേന തുടങ്ങി. 102

ഈമട്ടിലാെയാരരനാഴികയാമരയ്ക്കാർ
േകാമെന്റ വാൾ ചുടുേചാരെകാടു പിെന്ന
കാർമങ്ങിടുംകുഴലിയാെയഴുമുണ്ണി കാണ് െക-
േക്കമത്തമ തലയ നില വീണു. 103

േമാടി േചരുമുടലി കുറ േകാറൽ-
കുടിക്കരു ടയ േകാമനു പറ്റിയില്ല;
േപടി മാപ്പിളകേളാടുകിലും െവളിച്ച-
പ്പാടിൻ ചതിത്തലയറുത്തിതു േപായേപാക്കിൽ. 104

’പറ്റീലിനിെക്കാരുപരി പയറ്റിെലാ ം
െതറ്റീല േചാരയിതു കാണുവെതെന്റയല്ല
േതാേറ്റാടുകില്ലിവെനാരയ് മ്പതുേപർ മരയ് ക്കാ-
േരറ്റീടിെല’ന്നടവിലുണ്ണിെയ േനാക്കി േകാമന്ന് 105
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’ഇന്നി റെപ്പടുക’െയ പറ വാളു-
തന്നിൽെപ്പരു െമാരു േചാര തുട െകാണ്ട്
നിന്നിടുമെപ്പാഴുതിലാർ വിളി കൂക്കി-
വന്നിടുമാളുകെളയപ്പടയാളി ക . 106

’വാേള െതളിഞ്ഞിടുക നിൻപണി തീർന്നതില്ല
നാേള നീട്ടിടുക നിെന്റയുറക്കെമല്ലാം
ആേളെറയുണ്ടിത പട വരു , െതൻെചാ-
ല്ലാേള! നിനക്കിനിയുമിെന്നാരു കാ കാണാം.’ 107

എേന്നാതിയാളുകെള േവണ്ടപടി നിർത്തി
മുേന്നാ െതല്ലിട നട കുലുക്കെമേന്യ
നിേന്നാരു േകാമനുെട േനർക്കകല നി -
വേനാരു കൂട്ടരുമടുത്തതു കൂസിടാെത. 108

വെന്നാടടുത്തളവിലാങ്ങളമാരിെത
കുെന്നാത്തിടുന്ന മുലയാളവൾ കണ്ടറി
വേന്നാരു മാെലാടവളെപ്പാഴുെതാട്ടടു
െചാന്നാതിനാളാലിേവാടായവേരാടിവണ്ണം! 109

’േപാരും പിണക്കമിതിനി ളവായ ചീത്ത-
േപ്പരും െപരു െമാരു െപടിയുെമാെക്ക നീക്കി
േചരുന്ന േകാമെനാടു േപാരിനു േപാവെതാ ം
േചരുന്നതല്ലവനിലു െതളിഞ്ഞിേടണം.’ 110

എ ം പറഞ്ഞവൾ കിഴിഞ്ഞവിെടക്കഴിഞ്ഞ-
െതാ ം വിടാെത വഴിേപാലറിയി പിെന്ന
െകാ ള്ള മാപ്പിളെയ േനാ കെയ േമാതി-
ത്ത ള്ളിെലാട്ടിടയിളക്കമിയ നി . 111

തങ്ങൾ പറ്റിെയാരു െതറ്റതിനാെലഴും മാൽ
െപങ്ങൾ മാറ്റിെയാരു േകാമെന േനാക്കിയേപ്പാൾ
’ഞങ്ങൾക്കി നന് മയിതു െചയ്തതിെന േകാമ!
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നിങ്ങൾ െചയ് വതിനി’െയന്നവെരാെക്ക േയാതി. 112

’പേണ്ടെപടുെന്നാരു പിണക്കമിെതാെക്ക നീക്കി-
െക്കാേണ്ടറീടും െതളിവിയിന്നിനി നമ്മൾ തമ്മിൽ
രെണ്ട തെന്ന കരുതാെത്താരുമ ടുപ്പ
മുെണ്ട താൻ വരണം’ എ പറ േകാമൻ. 113

’ഇെപ്പണ്ണിേലെറ വഷളത്തമണ െവേന്നാർ-
ത്തിെപ്പട്ട മാപ്പിളയിേലറിെയാരീറേയാെട
ഇപ്പാടിവെന്റ തറവാടുടേന കുളംേകാ-
രിപ്പാെനാരുങ്ങെലാടിറങ്ങിയതാണു ഞങ്ങൾ. 114

ഇങ്ങായവാറു വലുതായിടുെമാച്ച േകട്ടി-
െതങ്ങാരു െചയ്ത തകരാറതറി െകാൾവാൻ
മങ്ങാെതയീവഴിതിരി തിരി വേന്നൻ
ചങ്ങാതി െചയ്ത തുണെകാ െതളി ഞങ്ങൾ. 115

തീർച്ചയ്ക്കിെതാ പറയാം പുതുതായിടുന്നീ
േവ േമലിലയേവതുമണഞ്ഞിടായ് വാൻ
ചാർച്ച ഞങ്ങളുെട െപങ്ങെള േവൾ െകന്നായ് ’
േചർച്ച െമാത്തപടി മൂത്ത കുറു െചാന്നാൻ. 116

ഇേപ്പർ പുകഴ്ന്ന തറവാടികള െതാ
െകേ റിടുംപടിയിണങ്ങിയമട്ടിലായി
ഉൾപ്പി തീർത്തിെതാരുമാതിരി നല്ല ഭാഷ-
െയ്ക്കാപ്പി േവളയിരുകൂറുമിണങ്ങി നാട്ടിൽ. 117

െചാല്ലാർന്ന നല്ല മലയാളമതിങ്കെലെന്ത-
ന്നില്ലാതകുെറാടവിടെത്ത വിടാത്ത മട്ടിൽ
നല്ലരണിെഞ്ഞാരു നിനക്കറിവാനേതാതി-
യല്ലാെത മറ്റതിനു നന്മ ചുരു മേല്ലാ. 118

കാളുന്നിതുൾെത്തളിവു േതൻെമാഴിയി നാേള-
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യ്ക്കാളും നിന മിഴി െതല്ലമടച്ചിടാെത
മൂളുന്നിതിന്നിനിയുമിങ്ങെനയാകിെലല്ലാ-
നാളും നിന െതളിവാൻ വഴി േനാക്കിടാം ഞാൻ. 119

െനേന്മനിവാകമലർേമനി െവടി വാ ം
നേന്മനി ക മലർവില്ലെന െവന്ന വമ്പൻ
തേന്മനി േനർപകുതിതെന്നഴുമുരക -
ള്ളേമ നിന ടയ കാലിണ ൈകെതാഴുേന്നൻ.
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