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തിേലാത്തമ - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

അല്ല;-ചായങ്ങൾ േചർ ചാലിച്ച-
തല്ല, നിെന്ന ഞാ, േനാമേല!
ആകയിെല്ലാരു തൂലിക മീ
നാകസൗഭഗം പൂശുവാൻ.
ചി മല്ല, ചിരന്തനമാ, മ-
ച്ചിത് കാശ ീയാണു നീ!
മിത്ഥ്യയ, ല്ലനവദ്യമാെമാരു
സത്യവി ഹമാണു നീ!

നിർമ്മേല, േദവി, നീെയാരുെവറും
നിർമ്മിതിയാവുെന്നങ്ങെന?
ശുഷ്കഭാവനേയ്ക്കാമേല, ഹാ, നിൻ
സർഗ്ഗൈചതന്യവിസ്മയം.
ചി ണംെചയ്യാനാവുേമാ?-േലാകം
വിശ്വസി േമാ െചാല്ലിയാൽ?
അല്ല;-ചായങ്ങൾ േചർ ചാലിച്ച-
തല്ല, നിെന്ന ഞാ, േനാമേല!

നന്ദനാരാമവീഥികൾ െവടി-
െഞ്ഞന്തിനിേങ്ങാ േപാ നീ?
ഞാെനാരു െവറും ചി കാരന

ാണസൗന്ദര്യയാചകൻ.
ജ്ഞാനഭണ്ഡാരശൂന്യനാകുല-
മാനസൻ, ണയാലസൻ.
പാവനാദർശേലാലുപൻ, െവറും
ഭാവനാമാ ജീവിതൻ!-
എെന്നേയാ വന്നനുഗഹി നീ
വിണ്ണിൻ വാടാെവളിച്ചേമ!

ഹർഷേമ, േരാമഹർഷേമ, സുതാ-
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വർഷേമ, നിൻ സമാഗമം,
ശൂന്യമാെയാരിജ്ജീവിതപാ ം
പൂർണ്ണമാ മിസ്സന്ധ്യയിൽ,
മായണം, ക്ഷണചഞ്ചേലാജ്ജ്വല-
മായികമാമിപ്പാഴ് നിഴൽ!
െപാൻചിറകു വിരി വാടാത്ത
പുഞ്ചിരിതൻ കിനാവുകൾ
സഞ്ചിേതാന്മദം സന്തതം ചു ം
സഞ്ചരി മാറങ്ങെന,
നിത്യതതൻ നികുഞ്ജകത്തി,ലി-

ഡ്മളം വികസിക്കണം!
ഇെല്ലനിെക്കാ മില്ല, േലാകത്തിൽ
വല്ലതുമിനി േനടുവാൻ!

നിർമ്മലമാ, മീ യൗവനത്തിലു-
െള്ളൻ മധുര തീക്ഷകൾ;
േ മധാരയിൽ വീണു മുങ്ങിയ
േകാമളങ്ങളാമാശകൾ;
ഗാനചിന്തകളാർ മാക്കിയ
മാനസത്തിൻ തുടി കൾ;
ശുദ്ധിെകാ നിറമ്പിടിേച്ചാ,െരൻ
മുഗ്ദ്ധസങ്കൽപലീലകൾ;
അസ്മദ ക്കൾ കാട്ടിേയാരാത്മ-
വി തിതൻ കിനാവുകൾ;
ഉദ േതാൽ ളേകാൽക്കടങ്ങളാം
മദ്വികാരലഹരികൾ;
ഗർവ്വഹീനെമൻ ജീവിതത്തിെല-
സ്സർവസദ്ഗുണരശ്മികൾ;-
എന്നിവെയല്ലാെമാ േച,ർെന്നാരു
െപാ ടെലടുെത്ത കിൽ,
േദവേലാക െചന്നതു ദിവ്യ-
ജീവൈചതന്യം േനടുകിൽ,
നിന്നഴകിൻ നിഴലുേപാ, ലതു
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നിന്നിടാെമൻ തിേലാത്തേമ!

അ മാ മനഘയാം നിെന്റ
ചി േമവം രചി വാൻ.
മത്കലാേ മമി കാലവും.
ദു:ഖമൂർച്ഛയിൽ നിൽക്കിലും.
സ്വപ്നേമ, വന്നീലിേന്നാളം, സ്വർഗ്ഗ-
കൽപകത്തണൽ വി നീ!
ഇെന്നനിെക്കെന്റ ജന്മസാഫല്യം
ത നീ, ദിവ്യചാരി േമ!
ഇെന്നാരദ്ഭുതസിദ്ധിയാക്കി നീ
മന്നിെലൻ ശുഷ്കജീവിതം!
അഭ ദയെക്കാടുമുടി ഞ്ചി
മജ്ജയെക്കാടി നാട്ടി നീ!
ഇെല്ലനിെക്കാ മില്ല, േലാകത്തിൽ
വല്ലതുമിനി േനടുവാൻ!

ഇ നാളുമിജ്ജീവിതത്തിെല
മൃത െവെന്തന്നറി ഞാൻ.
മായികസ്വപ്നനിർവൃതിയുെട
മാധുരിയാസ്വദി ഞാൻ.
ആകയാ,ലാ യഥാർത്ഥമൃത െവൻ
േലാകജീവിതം മാ കിൽ.
അച്ചിദാനന്ദമിന്നിതിേനക്കാ-
െള കാമ്യമായ് േത്താന്നിടാം!

മൽകലാ ണയത്തിനു േനടാ-
െനാ കില്ലിതിൻ മീെതയായ്,
മെറ്റാരു നിധി, നീണ്ട ജീവിത-
െമ മാ ം മിക്കിലും!
ജന്മവാസനെകാ േനടിെയാ-
രമ്മഹനീയ പാടവം,
ചി തല്ലജെമാന്നിനാെലാരു
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നിത്യജീവിതേമകി േമ!
ഹാ, മരിക്കിലും ഞാൻ മരി കി-
േല്ലാമലാേള, നീ കാരണം!
വി തമാമീ വിശ്വരംഗത്തിൽ
വിസ്മയാ േദ, നിെന്ന ഞാൻ.
എെന്നേന്ന മായ് വി േപാകിലും
നിന്നിെലെന്ന ം നിന്നിടും!
മ വിഗേഹ, ഞാെനാരു െവറും
മന്ദഭാഗ്യനാെണങ്കിലും;
വി േമാജ്ജ്വേല, ഞാെനാരു െവറും
വിത്തശൂന്യനാെണങ്കിലും;
ഭ ദീപിേക, ഞാെനാരുെവറും

ജീവിയാെണങ്കിലും;
എെന്നാരുനാളുമാവുകില്ലിനി
മന്നിെനെന്ന മറ വാൻ!

േകവലസ്വപ്നമാ മാകുമി-
ജ്ജീവിതം നീ നിൽ കിൽ;
േമലിലും വലിച്ചീടുമാശ, െയൻ
േപലവമാം മനസ്സിെന.
മന്നിെല ം െതളിഞ്ഞിടുേമാേരാ
മഞ്ജിമെയ ണരുവാൻ
ആകയിെല്ലനിെക്കന്നാൽ,
മെറ്റാരുനാകസൗഭഗമീവിധം.
ചി ണം െചയ്വാൻ േമലി, ലാകയാ-
ലിക്ഷണം ഞാൻ മരിക്കണം!
പാവേന, നിെന്റ മുന്നി, ലിെന്നെന്റ
ജീവിതസ്വപ്നം മായണം!-
എങ്കിൽ, മന്നിെനെന്ന ം ഞാെനാരു
െപാൻകിനാവായിത്തീർന്നിടും!
മാമകാമലജീവിതെമാരു
േരാമഹർഷമായ് വാഴ്ത്തിടും! ...
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മത്സിരകൾ തളർന്നിടു ,-ഹാ!
മത്സരി മൽ ജ്ഞകൾ!

ന്ദനങ്ങൾ മുറുകിടു , നി-
ഷ്പന്ദമാകുെന്നൻ ൈചതന്യം!
അെല്ലങ്കിെലന്തി,നിെന്നൻ ൈചതന്യ-
െമല്ലാം നിന്നിലലിഞ്ഞേല്ലാ!
േപായേല്ലാ നിന്നിേല മത്സത്വം
ചായ ട്ടിലൂെടാെക്കയും!
ശിഷ്ടമിെന്നനി ള്ളതീ െവറു-
മസ്ഥിപഞ്ജരം മാ മാം!
ആയതു, മടി േവ േവ,െച്ചന്തി-
താപതി വാൻ േപാകേയാ!
ഏേതാ ധൂമിക ള്ളിൽ, വി ത-
ഭൂതലം മറയുന്നിേതാ?
എ മാറ്റ,മിെതന്തിനാകാ,മി-
െത ?-ഞാൻ മരി േവാ!
അദ്ഭുതം!-ഹാ, മരണേമ വരൂ
സ ഹെമതിേര ഞാൻ!
െവല്ക, മത്കആഭാഗ്യരത്നേമ!
െവല്ക, നീെയൻ തിേലാത്തേമ!

ലാലസിച്ചിതാ മച്ചിെലാെക്കയും
േലാലസായാഹ്നദീപ്തികൾ.
അന്തിമാരുണകാന്തിവീചികൾ
ചിന്തിയ വാനിേലകയായ്,
ഉല്ലസദ്ദ തി തൂകിനിന്നിതുൽ-
ഫുല്ലതാരക,െയന്തിേനാ! ...

ഒ മുേന്നാേട്ടക്കാഞ്ഞിതാ േവഗ-
മന്ദ, നക്കലാകാരൻ!...
ആ മുഖെത്താരു ഗാഢചുംബനം
േ മപൂർവ്വകേമകേവ.
തീർന്നിതാ രംഗം! - കാലിടറി, യ-
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ർ വീണു നിലത്തവൻ!
ആ മിഴികളട ! - കൂരിരുൾ
വീണു ഭൂമിയിെലാെക്കയും!

േകവലെമാരു മൃത വല്ലതു
ജീവിേതാത്കൃഷ്ടസിദ്ധിയാം!-
അക്കലാേ മദിവ്യശക്തിയാ-
ലർപ്പിതമായ മുക്തിയാം!-
ഉെണ്ടാരവ്യക്തമർമ്മരാംശമ-

ണ്ടിലൂറു ണ്ടിെപ്പാഴും!...

”െവല്ക, മത്കലാ-
ഭാഗ്യരത്നേമ!
െവൽക, െവല് െകൻ
തിേലാേേേത്തേമ!....”

ജനുവരി 1936.
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