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േദവത - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

കരഞ്ഞീലതുച്ചത്തിലാരാനും േകെട്ടങ്കിേലാ
െഞരങ്ങീ േതങ്ങിപ്പാവം ാണേവദനമൂലം.
കഴിയും സഹി വാൻ മെറ്റ ം, സവത്തിൻ-
കടുയാതനേപാെല തീക്ഷ്ണമായ് മറ്റിെല്ലാ ം.
ഒടുവിൽ-താേന മിഴി കൂമ്പിേപ്പായ്, സ്വേബാധത്തിൻ
പിടിവിെട്ടേങ്ങാ െതറിച്ചിരുളില്ത്താണു ചിത്തം!-
(സർവ്വവും ശൂന്യം, െവറും വിജനം, തേമാമയം
ദുർവ്വിേധ, നിശിതമാം നിന്നിച്ഛ നടക്കേട്ട!)

- ആ മയക്കത്തിൻ മടിത്തടത്തിൽ കുേറ േനര-
മാമട്ടിൽ തളർന്നവൾ കിട -െപാങ്ങി ച ൻ!
ഉ സമൂർ ർെന്ന ം െവൺനിലാക്കതിരുകൾ
നൃത്തമാടു ചു ം കിന്നരി മാെരേപ്പാെല!
രാക്കിളി മരെപ്പാത്തിൽ ചില -െഞട്ടിപ്പിട-
ഞ്ഞാത്തസം മം പണിെപ്പട്ടവെളഴുേന്ന .
വന്നല കാതിൽ പി േരാദനെമാന്നിൻ
കുഞ്ഞല...യവൾക്കതാ കുളിർേകാരു െമയ്യിൽ !-
(അവളും മാതാവായി േലാകത്തിൻ പുേരാഗതി-
യ്ക്കവളും താങ്ങായ്-പേക്ഷ നന്ദി കാ േമാ േലാകം?)

-കുഞ്ഞിെന വാരിേക്കാരിെയടു മാറിൽേച്ചർ
െനഞ്ചിടിേപ്പാെട ചാരിയിരു മരേച്ചാട്ടിൽ.
തന്നത്താൻ ചുര േപായാ മുല ര ം!- ഹാ ഹാ!
മന്നിൽ മെറ്റ നിൻ മീെതയായ്, മാതൃത്വേമ!
ചിറകറ്റതാം ചി ശലഭത്തിെനേപ്പാെല
വിറെകാ ചിത്തം ചിന്തകൾ ചിതറു .
തീർ േപാകിേല്ല രാ ി? െവളിച്ചം കിഴ നി-
ർ വീഴിേല്ല?-വീ ം േലാകമിതുണരിേല്ല?
മി പഞ്ചത്തിൽ ജീവിതെമാരു നീണ്ട
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നി യും നിശീഥവും മാ മായിരുെന്നങ്കിൽ!
പതറിപ്പറ മാനസം പലമട്ടിൽ
പതി ം തല്ലിത്തല്ലിപ്പിട ം േമേലാട്ടാ ം!
ഇല്ലേല്ലാ തനിെയ്ക്ക മഭയം-ചു ംവിഷ-
ക്ക കൾ, മുനകൂർത്ത മു കൾ,തീ ണ്ഡങ്ങൾ!
അനങ്ങാനരുതേല്ലാ! വിണ്ണിലങ്ങതാ ദൂര-
ത്തവൾതൻ േനേര േനാക്കിചിരി നക്ഷ ങ്ങൾ!

ചി ങ്ങൾ, ദയനീയചി ങ്ങൾ, നടുങ്ങിേപ്പാം-
ചി ങ്ങൾ, കണ്ണീരിെന്റ ചി ങ്ങൾ കാണായ് മുന്നിൽ!
തീെപ്പാരിപാറും കേണ്ണാടുഗനാം വളർത്തച്ഛൻ
തീർ ഗർജ്ജി ഃ- ”വീടുവിട്ടിറങ്ങിേപ്പാ, ശാേശ!
കാെലാടി ം ഞാൻ കണ്ടാൽ കെല്ലറി,േഞ്ഞാർേത്താ, കണ്ണിൽ-
ക്കാണരുതിനിേമലിൽ േതവിടിശ്ശിയാം നിെന്ന. . . !”
”െപാറു കനി,ഞ്ഞച്ഛാ, േമലിൽ...ഞാൻ” - ”ഛീ, മിണ്ടാെത
പുറ േപാേയ്ക്കാ, നാണം െകട്ടവേള, നീ േവഗം!
നിന്നാെലൻ തരം മാറും, കഴി ം കഥയിേപ്പാ-
െളാന്നി രണ്ടിെന്റയും നന്നായിക്കരുതിേക്കാ!
ഇറ !”- ചുരുട്ടിയ മുഷ്ടിേയാ,ടലറിെക്കാ-
െണ്ടാരു ദുർഭൂതം േപാെല പാഞ്ഞടു താതൻ!
െഞാടിയിൽ, താേനാമന ഞ്ഞിെന മാറിൽേച്ചർ
പടിവിട്ടിറ ചിരി നക്ഷ ങ്ങൾ!
വി തവിശ്വം മുന്നിൽ, തിമിരം കൂത്താടുന്ന
വി തവിശ്വം മുന്നിൽ, ചിരി നക്ഷ ങ്ങൾ!
ദൂര ദൂരേത്താേരാ േനർത്ത െവൺകതിർ പാകി-
പ്പാറു ണ്ടിടയ്ക്കിെടൈത്തമിന്നാമിനു കൾ.
ആവലിൻ ചിറകടി, വിശ , ദാഹം!-തനി-
യ്ക്കാവെത,ന്തേയ്യാ, ൈകയി- െലാരു െചേഞ്ചാരൈപ്പതൽ!
’ആ മരേച്ചാട്ടിൽെച്ച കിടക്കാം, കരഞ്ഞിടായ്-
േകാമേന!’ -േതങ്ങിേത്തങ്ങി,ച്ചിരി നക്ഷ ങ്ങൾ!

ഉന്നതഭാഗ്യം ശിര യർത്തി നിൽ ം േപാെല
മുന്നിലാെയാരു രമ്യഹർമ്മ്യമങ്ങതാ കാ ;
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പുച്ഛഭാവത്തിൽപ്പിച്ചക്കാെരേനാക്കിെക്കാ,േണ്ടാേരാ
പുഷ്പങ്ങൾ ചിരി ന്ന പൂേന്താട്ടത്തിനു പിന്നിൽ-
ഭക്ഷണം യാചിെച്ച ം ഭി കെര ശ്ശാസി
പക്ഷികൾ ചില ന്ന പൂമരച്ചാർത്തിൻ പിന്നിൽ!-
പട്ടിണിപ്പരിഷെയപ്പടിേകറിപ്പിക്കാത്ത
പട്ടികൾ കുര ന്ന പൂമുറ്റത്തിനുപിന്നിൽ!-
ഉണ്മയിൽ സന്ധ്യാലക്ഷ്മി സി രം പൂശിെച്ചാരാ
െവണ്മാടത്തിേന്മ,െലാരു പ െമത്തയും ചാരി,
ചിന്നിടും സിതധൂമവലയങ്ങെള േനാക്കി
മന്ദമാരുതനുേമറ്റിരി ഗൃഹനാഥൻ!
ആേനാട്ടം യദൃച്ഛയാ താഴെത്ത നിരത്തിേല-
യ്ക്കാപതി ;-ഹാ, തനിെയ്ക്കന്തിനി ളകങ്ങൾ?
മിന്നൽേപാൽപ്പിടേഞ്ഞ മാറിേയാെരജമാനൻ-
ത ഗസ്വരമിടിെവ ന്നേതവം േകൾ -
”ആെരടാ പടിവാതിൽ തുറന്നിട്ടതാ,പ്പിച്ച-
ക്കാരിെപ്പണ്ണിെന, യാട്ടിേയാടി േവഗം ദൂെര!”
ആരുെടയാേഗ്നയാ മാണതു?-തൻ ാണനാ-
മാേരാമൽ ഞ്ഞിൻ താതനന്യയാെണേന്നാ താനും?
ഇരുൾ മൂടു കണ്ണിൽ,സർവ്വാംഗം തളരു ,
കരയാൻേപാലും, കഷ്ടം, കഴിയാതായിടു !
രാഗൈനർമ്മല്യത്തിെനദ്ദംശി മൂർച്ഛിപ്പിച്ച
േഭാഗേമ, ഫണംവിരിച്ചിെപ്പാഴും ചീ േന്നാ നീ?
എ,ന്തിടിത്തീയാെണേന്നാ പൂനിലാവിൻ േവഷത്തി-
ലന്തികെത്തത്തി,ത്തെന്നയാകർഷിെച്ചാരാ സ്വപ്നം?
േചെണഴും വിശ്വാസേമ, നീ െവറും മരീചിക-
യാെണേന്നാ?-ചിരി സാന്ധ്യതാരകൾ വിണ്ണിൽ!

വ്യവസാേയാൽക്കർഷത്തിൻ േക മാം ശാല ള്ളി-
ലവൾ നിൽ കൂ കാരികേളാടും കൂടി.
എല്ലാവർ മവളുറ്റചങ്ങാതിയാ,ണാേരാടും
െചാല്ലിയിട്ടില്ലിേന്നാളം മുഷിഞ്ഞിെട്ടാരു വാ ം.
അ േമൽ വിനീതമായ് നിെന്നാരാ വനപുഷ്പം
നി ല സൗരഭ്യത്തിൻ ധാമമായിരുെന്നേന്നാ?
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കൂ കാരികളർത്ഥം െവേച്ചാതിക്കളിപ്പി ;-
”കാ െചമ്പക േവ, കാമി നിെന്നേസ്സാമൻ!”

െചാ യജമാനൻ നഗ്നമാം തൻമാർത്തട്ടിൽ-
പ്പല്ലവാംഗുലികൾ േചർ”േത്താമേന, േപടിേയ്ക്കണ്ട!
ഞാനു നിനെക്ക ം!” അ ാണനാഥൻതെന്ന-
യാെണേന്നാ ഗർജ്ജിച്ചതു പിച്ചക്കാരിെയന്നിേപ്പാൾ?
ആരുെട തൃക്കാൽക്കൽത്തൻസർവ്വവും സമർപ്പിച്ചി-
താ രാവി,ലേദ്ദഹത്തിനി താൻ പിച്ചക്കാരി!
ൈകതവമറിയാത്ത തൻ ാണസർവ്വസ്വമാം
ൈപതലിൻ താതന്നി താൻ, െവറും പിച്ചക്കാരി!
ഇരുളിൽ കാമ ാന്തിൻ ’ ാണനാമാേരാമലാ’-
ണരുേതാർ വാൻ, കഷ്ടം, താനി പിച്ചക്കാരി!
ഹൃദയം തകർ താൻ പിന്മട ! െകാടും-
ചതി, പിെന്നയും േനാക്കിച്ചിരി നക്ഷ ങ്ങൾ!

ഉെണ്ടാരു െചറ്റ രയവൾകും െതരുവിൽേപ്പായ്
െതണ്ടാെത, കൂലിപ്പണി െചയ്കയാണവൾ വീ ം.
പട്ടിണിയാെണങ്കിലും തനി ,െപാേന്നാമന-
ട്ടെന വിശപ്പിയ്ക്കാനിടയായിട്ടില്ലേല്ലാ!

പുസ്തകങ്ങളും േ േമന്തിെക്കാ, ടി മി-
ട്ടത്യന്തസ ഷ്ടനായ്, കൂ കാേരാടുകൂടി,
േപാകു വിദ്യാലയത്തിങ്കേലയ്ക്കവൻ,ഹർഷ-
മൂകനായ് പടിയ്ക്കൽ,ത്താൻ നിൽക്കയാണതും േനാക്കി!
വഴിേയ േപായിടുേവാർ ശൃംഗാരസാ സ്മിതം
വഴിയും കൺേകാണിനാൽ കെല്ലറിയു തെന്ന!
ദരി െയ്ക്കാരിക്കലും സിന്ദരിയായി ടാ-
െത്താരു േലാകത്താണേല്ലാ ജീവിേക്കണ്ടതു പാവം!
ഇരുളിൽ,ക്കരിയിലേപാലുെമാന്നനങ്ങിയാ-
ലുറെക്ക ര ം, തൻ നായിെന്റ സഹായത്താൽ,
സതതം ചകിതമാേയ്മവും, തൻചാരി ത്തിൽ
ക്ഷതേമറ്റില്ലിേന്നാള,മീശ്വരൻ ജയിയ്ക്കേട്ട!
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പുലർ േവളയിൽ മൂടൽമെഞ്ഞാഴിെഞ്ഞാഴീഞ്ഞാരാൽ-
െത്തളിയുംൈശേലാ ംഗശൃംഗമണ്ഡലംേപാെല1
അവതീർണ്ണമാ,യതാ കാൺകയാണവൾ മുന്നി-
ലരുമ ൈമ്പതലിൻ വിഖ്യാതവിദ്യാലയം!
വട്ടമിട്ടതാനിൽപൂ തേന്നാമൽ ഞ്ഞിൻ ചു ം
കുട്ടിക,േളാരുത്തനുണ്ടിങ്ങെന േചാദി :-
”ആെരടാ നിന്നച്ഛൻ”?-ഹാ മിണ്ടാെത, മുഖം കുനി-
ച്ചാേരാമൽപു ൻ നിൽപൂ ചിരി മെറ്റല്ലാരും!
”തന്തയില്ലാേത്താൻ, കഷ്ടം തന്തയില്ലാേത്താൻ!” -ൈകകൾ
സേന്താഷപൂർവം െകാട്ടിയാർത്തവർ ചിരി !
തന്മണി ഞ്ഞിൻ ര കൺകളും നിറ,ഞ്ഞിളം
െപാന്മലർക്കവിളിലൂെടാഴുകുന്നേല്ലാ കണ്ണീർ!
അഴലാകാരം പൂ വന്നേപാൽ, ൈവകുേന്നര-
ത്തരിേക വന്നിട്ടിതാ േചാദി തേന്നാടവൻ:-
”അച്ഛ്നാെരനിയ്ക്കേമ്മ”-ഹൃദയം െപാട്ടിത്തക-
ർന്ന ധാരയിൽ മുങ്ങിത്താൻ നിലംപതി !

അവനും വളരു ണ്ടാ വിദ്യാലയത്തിേല-
യ്ക്കവനാ ദിനംെതാ െചന്നിട്ടിെല്ലാരിക്കലും!
െതരുവിെല്ത്തണ്ടിെതണ്ടി നട േമലാകേവ
െചാറിയും േചറും നിറഞ്ഞിന്നവ, നതാ േനാ !
േഹാട്ടലിൻ പിൻഭാഗ ള്ളാ നാറുെമച്ചിൽ ണ്ടി-
ലാട്ടിേയാടിച്ചാേലാടി മാറിയും, വീ ം വ ം,
വടി നക്കീടുന്നിതാർത്തിേയാടിലേയാേരാ-
ന്നടങ്ങാതാളിക്ക ം വിശപ്പിൽ െപാരിഞ്ഞവൻ!
നായ്ക്കൾ േപാലും, കഷ്ടം, െവറുപ്പാണവേനാടു-
നാറ്റമുണ്ടവന്നടുത്തടുക്കില്ലാരുംതെന്ന!
എന്നാലു,മവ കൂ കാെരച്ചിൽ ണ്ടി-
െലാന്നി കൂടീടുന്ന പട്ടിണിേപ്പേക്കാലങ്ങൾ!
കുഷ്ഠവും, പീളക്ക ം, ണവും, പാ ം, പേല-
മട്ടിവ,േയാേരാന്നായു,െമാെക്കയും കൂടിേച്ചർ ം,
േനാക്കിയാലറ ന്ന സത്വങ്ങൾ!-അവയിെലാ-
ന്നാക്കിയേല്ലാ ഹാ കഷ്ടം, ത ഞ്ഞിേനയും, ൈദവം!
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എങ്ങിെന സഹി ം താൻ? ഹൃദയം തകരുന്നി-
െതന്നി ം-ചിരി നിർദ്ദയം നക്ഷ ങ്ങൾ!

കീറപ്പാ ണികളാൽ െപാതിഞ്ഞീടിലും,െപാട്ടി-
േച്ചാരയും ചലവും േചർെന്നാന്നി പറ്റി ടി,
കാച്ചിൽെവട്ടിയമട്ടിലിരി ം കണങ്കാലി-
ലീച്ചയാർത്തരിച്ചരിച്ചങ്ങെന െതാന്തിെത്താന്തി,
െതരുവിൽ,ത്തൻ പു െന്റ പിന്നാെല, െഞരങ്ങീടു-
െമാരു കുഞ്ഞിെന മാറിൽേച്ചർ െകാണ്ടവശയായ്,
പിച്ചപ്പാളയും ൈകയിൽ േപറിെക്കാണ്ടാരുവളാ-
രുച്ചെവയ്ലത്താ നിൽേപാൾ? ചിരി നക്ഷ ങ്ങൾ!

െഞട്ടിേപ്പായവ,ളതാ േകാഴി കൂകു „ മടി
ത്തട്ടിലാെച്ചറുൈപതൽ മയങ്ങിക്കിട .
വിളറാനാരംഭി പൂർവ്വദിങ്ങ്മുഖ,മേയ്യാ,
െവളിച്ചം, െവളിച്ചം, ഹാ, വിറെകാ പാവം!
”ഒരു കാല ം പാടില്ല ദാരുണമാകും
നരകത്തിേല , ഞാൻ വിട്ടയയ്ക്കില്ല, നിെന്ന!
ജീവിതം നിന ഞാേനകുന്ന പാപം നീക്കാ
നാവില്ല-പാടില്ല, നീ ജീവി കൂടാ കുേഞ്ഞ!
വളർന്നാൽ ശപിക്കിേല്ല നീെയെന്ന?” - ദൂരെത്തേങ്ങാ
വളർപൂേങ്കാഴിെയാ നീളത്തിൽ കി വീ ം!
മ നീർക്കണങ്ങളാൽക്കരയുെന്നേന്നാ, മണി-
ഞ്ഞിെന േനാക്കി നിന്നാ മരച്ചില്ലകൾേപാലും!

അരയാലിലേപാെല വിറെകാ െചയ്യാ-
നരുതാക്കടുംൈകയതമ്മയാണവളിേപ്പാൾ!
”വിധിയാർക്കറിയാം, നീേയാമേന, സൗഭാഗ്യത്തിൻ
നിധികുംഭമായ് സ്വയം മാറുകിെല്ലന്നാർ ക ?
ീതാവും കലാേലാകസാ ാേട്ടാ, സമുദായ-

േനതാേവാ, സമാധാനദൂതനാം യതീശേനാ,
ഇേന്നവം മയങ്ങിെയൻ മടിയിൽക്കിട ന്ന
നിന്നിലിെല്ലന്നാർ ക ?” ചിരി നക്ഷ ങ്ങൾ!
”വ്യാേമാഹം!-െവറും, െവറും, വ്യാേമാഹം!-മാതാവിെന്റ
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വ്യാേമാഹം!-ഭാഗ്യേത്താടുനിനെക്കന്തേയ്യാ, ബന്ധം?
ൈപതേല, പാവെപ്പേട്ടാർ ള്ളതെല്ലാരിയ്ക്കലും
ൈകതവെക്കാടി റ പാറിടുെന്നാരീ േലാകം!
സ്വപ്നത്തിൽ സ്വയമി ചിരി ം നീ, നാെള,യ-
സ്വസ്ഥനാേയ്ത്തങ്ങിേത്തങ്ങിക്ക നീർ െപ ം കുേഞ്ഞ!
ഹതയാം ഞാൻമൂലം, നീ നിത്യദാരി ്യത്തിെന്റ
ചിതയിൽ-തരികില്ല മാെപ്പനി,െയ്ക്കങ്കിൽ, ൈദവം!
നിെന്നഞാൻ കരയിയ്ക്കിെല്ലാരു കാല ം-േനാ
വിണ്ണിൽ നി,ന്നതാ, നിെന്ന വിളി നക്ഷ ങ്ങൾ!
എെന്നയിന്നവർെക്കാെക്കപ്പരിഹാസമാ,െണന്നാൽ
നിെന്നാടുണ്ടവർെക്കേന്താ മമതാബന്ധം നൂനം.
േവഗമാകേട്ട, േപാകയാണവ,െരത്താറായീ
േലാകബാന്ധവൻ, കണികാേണണ്ട നീയീ േലാകം!
പട്ടിണിേപ്പേക്കാലത്തിെനാന്നിെനങ്കിലും, മന്നിൽ
ദുഷ്ടയായിേക്കാേട്ട ഞാൻ കുറവുണ്ടാകുന്നേല്ലാ!
മുജ്ജന്മെമേന്താ പാപമൽപം നീ െചയ്തിട്ടാകാം
മൽസ്തന്യപാനത്തി നിന വിധിയായി!
അ ണ്ടിൽച്ചിരി, യേയ്യാ,വിറ ന്നിെതൻ ൈകകൾ
നിശ്ചയം, പാപം, പാപം, കൺമണീ, കരെയാേല്ല!
ഇേന്നാളം ൈദവമ്മാ മുമ്മെവേച്ചാരച്ച്ണ്ടി-
െലാന്നിനി ഞാനും- കാണാം നമു വിണ്ണിൽ കുേഞ്ഞ! ...’

അ ഞ്ഞിക്കഴു,ത്തവൾ കണ്ണട ംെകാ,ണ്ടതാ
െഞ -െഞരങ്ങായ്ക, പിടയ്ക്കായ്കിളംകുേഞ്ഞ!
െഞാടിേനരേത്ത േവദനമാ ം-തീർ
പിടയില്ലിനി നീ, നിൻ സർവ്വാംഗം മരവി !
സുകൃതം െചേയ്താനാണുൈപതേല നീ, േലാകത്തിൻ-
പുകേയൽക്കാേത, നിങ്കണ്ണടയാൻ കഴിഞ്ഞേല്ലാ!....

േദവേത, നീെയ്യന്തേയ്യാ,ക നീർ െചാരിയുന്ന-
തീവിധം േതങ്ങിേത്തങ്ങി?- നിെന്നഞാൻ നമി !
െചയ്തിട്ടില്ലപരാധെമാ ം നീ, മന്ദസ്മിതം
െപെയ്തത്തിക്കിഴ,ക്കതാ പുൽകുന്നിതീശൻ, നിെന്ന!
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മർത്ത്യെര ട്ടെക്കാല െച െച,െയ്താഴുകുന്ന
രക്തത്തിൽ നീന്തി ളെച്ചത്തിടുേന്നാർതൻ മാറിൽ,
ആത്തകൗതുകം, നാെളച്ചരി ം വാഴ്ത്താനുള്ള
കീർത്തിമു കൾ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചതിൻേശഷം,
േലാകനീതിതൻ ൈകകൾ, കൽ റുങ്കിേല ന്തി-
യാകുേല, നീക്കാം നിെന്ന നിർദ്ദയം-പേക്ഷൈദവം,
ഉമ്മെവച്ചീടും നിെന്റ െനറ്റിെമൽ, വാത്സല്യത്തിൻ
െവൺമലർ െചാരി െകാണ്ട , നീ ചിരിയ്ക്കിേല്ല?...

–1943 നവംബർ
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