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ആകാശഗംഗ - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

1
വരികയാ,ണീ വാനവവാഹിനീതീരത്തിൽ
വരികയാണി മജ്ജീവനാഥൻ.
ചിരകാലമായി ഞാൻ െകാതിയാർ കാ ന്ന-
െതാരുദിനെമൻ ിയതമെനക്ക മുട്ടാൻ.
മമ മ ളമണിേമഖല മതിേമാദെമാടൂേര ം
മധുരമുഹൂർത്തമടു േപായി !

2
”പരിപാവനമാമിസ്സനാതനസ്വർഗത്തിൽ-
പ്പരിലസിച്ചീടുമിത്തടിനിതന്നിൽ;
അലയുമലമാലകളിലുലയും തൻ േതാണിയി-
ലലഘുെകൗതൂഹലഭരിതനായി,
വരുമിന്നീ രാ ിയി,െലാരു സംശയമില്ല േമ;
വരുമിെന്നന്നരികിെലൻ ഹൃദയനാഥൻ !

3
”അണയു , േപാകു , കുളിർകാ കൾ മുകിൽമാലക-
ളണുേപാലും തടവിയലാതിരുകരയിൽ.
ശരി,െയന്നാ,ലകലത്തിലവശനായമരു,െമൻ-
വരനും, വിരഹാകുലയാെമനി ം,
തരമാവുകില്ലേല്ലാ ൈകമാറാനേന്യാന്യ-
െമാരുമട്ടിലുമാത്മസേന്ദശെമാ ം !

4
”മറുകരയിേലെക്കാരാൾെക്കാരു െകാ കെല്ലടു-
െത്തറിയുവാൻ സാധി ം നി യാസം.
എന്നാലു,മിലെപാഴിയും കാലത്തിലല്ലാെതാ-
ന്നേന്യാന്യദർശനമാഗഹിക്കാൻ,
തരമില്ല, േമാഹിച്ചാൽ ഫലമില്ല, കഷ്ട,മി-



ആകാശഗംഗ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 5

രവാഹിനി ഞങ്ങെള േവർെപടുത്തി,
അത്തലിന്നക്കെരയുമിക്കെരയും നിെന്ന -
മ െപാഴിേക്കണം, ഹാ, നിഹതർ ഞങ്ങൾ !

5
”ഇലെപാഴിയും കാലെത്ത ളിരിളകും ൈതെത്തന്ന-
ലലയാൻ തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽേക്ക;
അതികുതുകപൂർവകെമേന്നാടുതെന്നഞാ-
നിതുവിധം േചാദി െകാണ്ടിരു :
’വന്നേല്ലാ, ശുഭകാലം വന്നേല്ലാ, ഹാ, ഞങ്ങ-
െളന്നിനിെയാന്നേന്യാന്യം ക മു ം?’-
ശരിതെന്ന, കാ ഞാൻ-ചിരകാല ാർഥിതെനൻ-
വരെനന്നാലിേപ്പാഴിതാ വ േപായി !
െപരുകിയിട്ടിേല്ലെറസുരഗംഗയിൽ ജല,െമന്നാ-
ലരികിെലഴുമരുവിയിതു തരണംെചയ്യാൻ,
അരുതിേപ്പാഴു,െമങ്ങെന പിന്നക്കരയിൽെച്ച ഞാ-
നിരവിതിെലൻ കാമുകെനക്കാ നിൽ ം?....”
”അരികത്താണവൾ നിൽപതു, നന്നായിട്ടിങ്ങവൾതൻ-
കരതലാച്ഛാദനചലനം കാണാം.
എന്നാലു,െമാരു വഴിയി,ല്ലിലെപാഴിയുംകാലം, ഹാ,
വന്നല്ലാതക്കരയിൽെച്ച പറ്റാൻ !

6
”ഒരു നിമിഷം, ഹാ ഞങ്ങൾ േവർെപട്ട േവളയി-
െലാരുേനാേക്കഞാനവെളക്ക ;
അതുെമാരുനിഴൽേപാെല-െഞാടിയിടയിൽ, മൂടലി-
ലതിദൂരെത്താരു ചഞ്ചല, ശലഭേമ്പാെല !
കളെമാഴിെയക്കാണുവാനിടയിനിെയാന്നാേവാളം
കഴിയണം േമാഹി നിഷ്ഫലം ഞാൻ !....”
”സ്വയെമ കയാെണ േതാ േതാണിയിൽ
ിയതമെയക്കാണുവാൻ ’ഹിേക്കാേബാഷി’.
എെന്തന്നാൽ, രഗംഗയിലുയരു ണ്ടകെലച്ചില
പങ്കായച്ചാലുകൾതൻ ശീകരങ്ങൾ.

https://thalilakkam.in/
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അവെയാന്നിെച്ചാരു േനരിയ മൂടൽമഞ്ഞിൽ ശൂ -
യവനികയായ് നദിനീെളപ്പരിലസി !

https://thalilakkam.in/
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7
”ഹിമധാരാശിശ്വരിതമി രതടിനീതീരത്തിൽ
മമ നാഥെന ഞാേനവം കാത്തിരിെക്ക;
നനുനനു േള്ളാെര ടയാടത്തളിർവ കൾ
നനയാനിടെയമ്മേട്ടാ വ കൂടി.

8
” ാവണണികനിശയി,ലീ വരവാനവവാഹിനിയിൽ
േമവും കട കടവിെല ം,
ഓലിയിട്ടി ച്ചത്തി,ലിളകിമറിെഞ്ഞ കയാ-
ലമാലകളങ്ങെന മാറി മാറി !
ഒരുപേക്ഷ വേന്നക്കാമിേപ്പാൾത്തൻ േതാണിയിൽ, ഞാൻ
ചിരനാളായ് കാ െമൻ ാണനാഥൻ !....”
”നീളെമഴും ൈകയുറകൾക്കിയയലുമാ രുളുകൾ
നീേള നിവർത്തിൈക്കത്ത മൂടി;
’ടനബാറ്റ’യുറക്കമാണരുണദ തി വിതറിെക്കാ-
ണ്ടിനി മിന്നി ലർകാലെത്ത േവാളം;
ജലവീഥിയിലലയുെമൻ ച വാകങ്ങേള,
വിലപി,ച്ചവെള നിങ്ങളുണർത്തരുേത !

9
”ഒരു മൂടൽമെഞ്ഞത്തി രഗംഗെയ മൂടുന്ന-
തരുമയവൾ കാണു,മുടൻ കരുതുേമവം;
’ഇ വരു,മി വരും ചിരനാളായ്ക്കാ െമൻ-
ഹൃന്നായകനി വരുെമന്നരികിൽ!...”
”സുരഗംഗയി,ലാ ’യാസു’ക്കടവരികിൽ,ത്തിരകളി-
െലാരു െകാ കളിേത്താണി തത്തിനിൽപൂ !
ഞാനിവിെടക്കാത്തിതാ നിൽ കയാെണൻ-
ാേണശെനാെറ്റാന്നേയ്യാ, പറയണേമ...”
”ഒരു താരകേദവൻ ഞാൻ, കഴിയുെമന്നിഷ്ടേമ്പാൽ-
രപഥം മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കാൻ.
എന്നാലു,െമാക്കില്ലിവേനാമേന, നീെയെന്നയീ

https://thalilakkam.in/
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വിണ്ണാറു കടന്നക്കെര വ കാണാൻ !

https://thalilakkam.in/
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10
”ശൂലങ്ങെളണ്ണായിരേമ മേദ്ദവൻ തൻ-
കാലംെതാെട്ടൻ വധുവാണവ,െളന്നാലും ;
അറിയാനിടയായിട്ടില്ലാർ മതാ വൃത്താന്തം
പരമരഹസ്യമാെയാളിവിൽ നി .
എന്നാ,ലവേളാെടനിക്കനിയ ിതമാം മട്ടി-
െലന്നാളും േതാന്നിടുമീയാശമൂലം,
അറിയാനിടയാേയവം മർത്ത്യനുംകൂടിയി-
ന്നവേളാെടനിെക്കഴും ഗൂഡബന്ധം !

11
”ഭൂവനവും വാനവും േവർെപട്ടകാലംെതാ-
ട്ടവെളൻ ിയസഹധർമിണിയായിരു .
എന്നാലും കാക്കണമിലെപാഴിയുംനാേളാള-
െമെന്ന ,െമനിക്കവേളാെടാ േചരാൻ !

12
”േചണ ം േശാണിമ കവിളിണയിൽ ത ,െമൻ-
ാണാധിനായികേയാെടാ കൂടി;
തളിരുകളും മലരുകളും വിതറിയതാെമാരു ശിലാ-
തളിമത്തിൽ, ഖസുപ്തിയിലാണ്ടലിയാൻ;
ഈ രാ ിയിൽ, നിശ്ചയം, സുരുചിരസുരഗംഗാ-
തീരത്തിലിറങ്ങി ഞാൻ െച േചരും !...”
”ഇലെപാഴിയുംകാലെത്ത ളുർകാറ്റിൽ, വിണ്ണാറ്റിൽ,
ജലൈശവലവലയാവലിയിളകിടുേമ്പാൾ;
സുരഗംഗയിലുടനകെലേകൾക്കാെമാരു രാേത്താണി
െതരുെതെര ഴയും ചില ശബ്ദേഘാഷം !-
അലമാലകൾ തുഴ തട്ടി ാച്ചായി ളുഗുളുെവ-
െന്നാലികൾ വമിച്ചിളകുമതിൻ മാെറ്റാലികൾ !....”
”രജനിയിെലൻ രമണിയുെമാെത്താരുമിച്ചേന്യാന്യം
രമണീയരേത്നാപധാനം മാറി;
നി െചയ്തീടുേമ്പാൾ ലർകാലം വന്നാലും

https://thalilakkam.in/
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നിർദ്ദയം കു ടേമ, കൂകരുേത !

https://thalilakkam.in/
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13
”പരേകാടിജന്മങ്ങളഭിമുഖമായേന്യാന്യം
കരതളിർക്കരതളിർേകാർത്തമരുകിലും ;
കരകവിയും ഞങ്ങൾതൻ മധുമധുര ണയത്തി-
െനാരുനാളുമറുതിവരിെല്ലാരുവിധവും !
കരളലിവില്ലാതി രേലാകം പിെന്നന്തിനു
കരുതുന്നതുഞങ്ങെള േവർെപടുത്താൻ ?

14
”മനതാരിൽ തുകെത്താടു, നിജനിലയത്തിങ്കെലൻ-
’ടനബാറ്റ’െനെയ്താരാമൃദുലവ ം ;
പരിചിെലേന്മനിയിലണിയുവതിനിന്നിേപ്പാ-
െളാരു മ ളക കമായ്ത്തീർന്നിരി ം !....”

15
”അരുമയവളകെലയാണ റു െവ കിൽ-
രുളുകക്കകെല മറഞ്ഞവളിരി !
എന്നാലും, നിത്യം നിശയിങ്കെലന്നനുജയാം
കണ്മണിതൻ വസതിെയ ഞാനു േനാ ം !....”
”ഇലെപാഴിയുംകാലംവെന്ന േമ്പാൾ, രനദിയിൽ-
ളുർമൂടൽമ കൾ പരന്നീടുേമ്പാൾ;

തിരിയുമുടൻ തടിനീതടേമഖലയിേല ഞാൻ
തിരളുമത്യാശേയാടകതളിരിൽ !
കുെറെയാ മേല്ലാർക്കിലനവധിയാെണേന്മാഹം
നിറയിേന്നാരത്തരം യാമിനികൾ !

16
”എന്നാലും െകാല്ലത്തിെലാരുനാളി,േലഴാമതു
വന്നീടും മാസത്തിേലഴാംനാളിൽ;
േചണഞ്ചിടുമാ രാ ിയിലല്ലാെതൻ രമണെന-
ക്കാണാെനനിക്കേയ്യാ, തരമില്ലേല്ലാ !

17/
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”ഒരു രാ ിയിൽമാ ം!-ഹാ, ഞങ്ങൾെക്കാന്നേന്യാന്യം
പരമപവി മ ണയപൂരം,
പകരാനിടയാകില്ല,പരിതൃപ്തിയുമായില്ല
പകലേപ്പാേഴ മതാ വ േപായി !

18
”ഒരു നീണ്ടെകാല്ലെത്ത ണയാഭിലാഷങ്ങ-
െളാരു നിശെകാണ്ടിെന്നാേന്നാെടാെത്താടുങ്ങി;
ഇനി നാെളമുതൽക്കിങ്ങെന മമ നാഥെനേയാർത്തേയ്യാ,
മനമുരുകിക്കഴിയണമനുദിനം ഞാൻ !

19
”അനുരാഗപരവശയാം ’ടനബാറ്റാത്സ േമ’യു-
മനുകനാമാ ’ഹിേക്കാബിഷി’യുമായ്;
നിയമിതമാം സന്ദർശേനാത്സവം െകാണ്ടാടും
നിശയാണിതു-നിങ്ങളറി െകാൾവിൻ !
അതുമൂലമനുേവലം സുരഗംഗയിലലയുേന്നാ-
രലമാലകേള, നിങ്ങളുയരരുേത !....”
”ഇലെപാഴിയുംകാലെത്ത ളുർകാറ്റിലുല ല-
ഞ്ഞിവിേടക്കണയുെന്നാരാ െവള്ളിേമഘം ;
സുന്ദരിെയൻ ’ടനബാറ്റാത്സ േമ’തൻ സ്വർഗ്ഗീയ-
സേന്ദശഹരനാകാമാരറി ?...”
”പരിചിലിടയ്ക്കിെടക്കാണാൻ തരെപ്പടു-
െമാരുവനതല്ലേല്ലാ മജ്ജീവനാഥൻ.
അരുതിനിത്താമസം സുരഗംഗയിലൂെടയ-
െച്ചറുേതാണി തുഴ,ഞ്ഞേയ്യാ, വരിക േവഗം !
െവറുേതയമാന്തത്താൽ വിലെപടുമീ രാ ിയിൽ-
െറേനരം പാഴായാൽക്കഷ്ടമേല്ല?...

20
”േനരം കുെറ ൈവകിയി രഗംഗയിലിരവിെലാരു
േനരിയ മൂടൽമഞ്ഞാപതി .
പുഴയിെലൻ ിയ ’ഹിേക്കാേബാഷി’ പങ്കായത്താൽ-
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ഴയും സ്വരവീചികൾ സം മി .

21
”െതരുെതെരേക്കൾ സുരഗംഗയിലകെലനി-
െന്നാരുനിനദ,മനുമാ ം വ്യക്തമായി.
അതു ’ഹിേക്കാേബാഷി’യേത്താണി തുഴഞ്ഞീടുേമ്പാ-
ളലകൾ മുറി തിരുന്ന ശബ്ദമേല്ല?

22
”ധൃതഗതിയിൽ മൽ ിയൻ തുഴയുേമ്പാൾപ്പങ്കായ-
തിയിൽത്തിരമാലകൾ നുറുനുറുങ്ങായ്;

ചിന്നിെത്തറി തിരും കുളിർശീകരധാരയായ്
വന്നിടാമീയന്തിച്ചാറ്റലുകൾ !

23
”നാെളമുതൽ;ക്കഷ്ടെമൻ മണിെമത്ത വിരിച്ചാത്മ-
നായകെനേയാർേത്താർത്തതിദീനയായി,
കഴിയണം കണ്ണീരും ക മായ്-സുപ്തിയിൽ
മുഴുകണ,മേയ്യാ, ഞാേനകയായി !

24
”സുരഗംഗയിലുടനീളം കാറ്റടികൾ േക്കറി-
ത്തിരമാലകെളാ യർ േപായി.
ഒരു കളിേത്താണിയിൽക്കയറിെയാന്നിക്കരയിൽ
വരുവാനിനിയെങ്ങാ ം ൈവകരുേത !
കരുതരുേത മടി െത മേയ്യാ, ഞാനങ്ങതൻ-
കഴൽപ്പിടിച്ചർത്ഥി ജീവനാഥ !....”
”സ്വർേലാകതരംഗിണിയിലല്ലല്ലാ, െപെട്ടന്ന-
ക്കേല്ലാലെമാ യർ വേല്ലാ !
എന്നാലും, െതരുെതെര ഴേയണ,മിരു ം മുൻ-
പിെന്നനിെക്കത്തീടണമക്കരയിൽ !....”
”കാലം കുെറയായേല്ലാ െന ഞാൻ തീർത്തി,െട്ടൻ-
കാമുകനു നൽകാ, നീ മൃദുലവ ം.
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ഇന്നന്തിയിലവസാന ന്നൽപ്പണികൂടിയും
നന്നായിെച്ചയ്തിതു ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി.
ആനന്ദദായകനാമെങ്ങ ന്നീലേല്ലാ !-
ഞാനിനിയുെമന്തിനിദം കാത്തിരി ?....
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25
”അമരാപഗയിൽനി യരുവെത, ഗമാ-
മലമാലകളലറീടുമിരമ്പമേല്ല ?
മുേന്നാട്ടിരുളിൽ തഞ്ഞിരവു നീ ;-ഹാ,
വന്നിട്ടിെല്ലന്നി ം ’ഹിേക്കാേബാഷി!’

26
”ഇലെപാഴിയുംകാലെത്ത ളിർക്കാ വീശുവാ-
നിടയാേയാരാദ്യെത്ത ദിവസംതെന്ന;
അതികുതുകമുൾെക്കാണ്ടിറങ്ങിത്തിരിേച്ച,നീ-
യമരസരിത്തീരേത്തേക്കകയായ് ഞാൻ !
നിൽ കയാണിേപ്പാഴും കാത്തിവിെട ഞാ,െനെന്നാ-
ൾക്കനിവാർെന്നൻ ിയേനാേടാതണേമ !....”

”കരുതു ഞാനിേപ്പാൾ ’ടനബാറ്റ’യിേങ്ങാ
വരികയാണവൾതൻ േതാണിയിങ്കൽ:
എെന്തന്നാൽ നീ െണ്ടാരു േമഘം, കുറുെകയ-
ച്ച ന്തൻ ലളിതാസ്യമദൃശ്യമാക്കി !....”
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