


നർത്തകി - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 2

നർത്തകി

ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: നർത്തകി

ഭാഷ മലയാളം

വിഭാഗം: ഖണ്ഡകാവ്യം

രചന: ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

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



നർത്തകി - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

ഇ നീലപ്പീലി നീർത്തി
നിന്നിടുേന്നാ, കൽപ്പേന നീ?
ആടുെകാെന്നൻ മുന്നിൽ വെന്ന-
ന്നാടൽ െതെല്ലാന്നാറിടെട്ട.
ഗാനവീചീവീഥികളിൽ
ഞാനുമാടിേപ്പാകയേല്ല?
എെങ്ങവിേടെക്കന്തിേനതിൻ
ഭംഗിയിലലി മായാൻ?
ആരറി ? - േപാരു നീയും
ചാരിമതൻ െപാൻകിനാേവ!

ഓർ കയാണി ഞാനാ-
ക്കിനാക്കൾ പൂത്ത രാക്കൾ

മഞ്ഞനിലാവിൽമുങ്ങി
മഞ്ജിമയിൽ വാർന്ന രാക്കൾ
നീലനിഴൽക്കിന്നരികൾ
നീെളഗ്ഗാനംെപയ്ത രാക്കൾ
എെന്ന മന്നിൽനിെന്നടു
വിണ്ണിേലെക്കറിഞ്ഞ രാക്കൾ;
രാ യിലിൻ പാ േമാന്തി
േമ േമൽ മദിച്ച രാക്കൾ!...

വാസനേത്തൻ വീഴ്ത്തി വീഴ്ത്തി
വാടി വാടി വീണ പൂക്കൾ
കാമദ തികൾ പിെന്ന-
ക്കാ വാനായ് േപായ പൂക്കൾ!
ഓർ കയാണ താേന
വാർ കയാെണന്തിേനാ ഞാൻ!
ആ നിശകെളെന്റ മുന്നി-
ലാടിയാടി നി മുന്നിൽ!...
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കഷ്ടമിന്നേതാർത്തിടുേമ്പാൾ
െപാ കയാെണെന്റ ചിത്തം
ആരറി , ജീവിതത്തിൽ
േചരുേമാേരാ ൈവകൃതങ്ങൾ?

കൂ കാരിമാരുമായി-
കൂടി ടിയാടി

കാട്ടിെലക്കരി യിൽേപാൽ
പാ തിർ ഞാൻ വളർ .
േപടമാൻകിടാവിെനേപ്പാ-
ലാടല ഞാനല .
പി മുല്ലവല്ലിേപാെല
പുഞ്ചിരി ഞാൻ െചാരി .
എെന്റ നാേട നി ലപ്പാ-
ലുെണ്ടനിെക്കൻ കൺ വിടർ .
ഇ ധേന്യ, നീെയവിെട?
മന്ദഭാഗ്യ ഞാെനവിെട?

വിദ തവിലാസഹാസം
വി രി ം ദീപലക്ഷം
ഭിന്നവർണ്ണരശ്മി ചിന്നി
മുന്നിെല ം മിന്നി മിന്നി.
ആ മയൂഖസങ്കരെമാ-
ര താഭാധാരയായി
പങ്ക ചുറ്റിക്കാറ്റലക-
ള രിച്ചല ലാവി
പ സാരിയൂർെന്നാഴുകി
െപാ െതാ പൂക്കൾ ചൂടി
ചഞ്ചലൈമക്കൺ മുനയിൽ
പഞ്ചശരതീക്ഷ്ണതയും
െചെഞ്ചാടിയിൽ ഞ്ചിരിയും
തഞ്ചിടും ൈതെപ്പൺെകാടികൾ
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വാമപാർശ്വപീഠസജ്ജ-
മികയിൽ േചർന്നിണങ്ങി.

അന്യഭാഗത്താത്തേമാദം
ധന്യയുവേകാമളന്മാർ
ഒ േചർേന്നാരീ വിശാല-
നൃത്തശാലാേവദികയിൽ,
േദവേലാകസ്വപ്നദീപ്ത-
ഭാവസാ േമഖലയിൽ,
എ ടലിലംശുക ീ
മന്ദഹാസം െപ നിേല്ക്ക
വ ഹാരം െവട്ടിമിന്നി
വ േതേജാേരഖ ചിന്നി.
അംഗുലീയകങ്കണങ്ങൾ
മംഗളാംശുകന്ദളങ്ങൾ
വീശി വീശി മാരിവിൽച്ചാർ
പൂശി ശി ഞ്ചിരിേക്ക;
പക്കേമളം െപയ്ത താളം
നക്കിെയൻ പദ വാളം
സഞ്ചലിേക്കത്തൽ മത്തിൽ
െപാൻചിലെമ്പാലിെയാലിേക്ക;
എന്മനസ്സിൻേവദനെയൻ-
കൺമുനയിൽ മ്പിനിൽേക്ക,
ഭാവഹാവവീചികെളൻ-
ജീവനിൽനിന്നാഗമിേക്ക;
എന്നിൽനിന്നകന്നക
തെന്നെയേങ്ങാ െച േചർ .
ഏേതാ ദിവ്യ വല്ലകിെയൻ-
േചതനയാൽ മീട്ടി മീട്ടി
കാണികൾക്കക രുന്നിൽ

ാണഹർഷമാരി വീഴ്ത്തി
ഞാനറിയാെതന്നിേലേതാ
ഗാനമൂറിയൂറി നിെല്ക്ക;
സ്വപ്നനൃത്തമാടി നി
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വിശ്വവന്ദ്യനർത്തകി ഞാൻ!

എന്മനം ചിറെകാടിെഞ്ഞൻ-
ജന്മഭൂവിൽ വീണടിവൂ
മ ലാവിെപ്പാ ഷസ്സിൻ
മഞ്ജിമയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി,
ഒന്നിെനാന്നണിയണിയായ്
കു കൽ നിര മിന്നി
കാകളിെത്തളികൾ േചാരും
കാനനാന്തരങ്ങൾ േതാറും
ചൂളമി കാലിേമ ം
ബാലകർതൻ ഗാനമൂറും
താഴ്വര രുളുകളിൽ
തങ്കനൂൽക്കസവുകൾേപാൽ
ചാലുകെളാലി കൂടി-
േച്ചാലയായിപ്പാ പാടി
േചാലകേളാെടാ േചർ
േചലിയന്ന വാഹിനികൾ
ക്ഷാളിതമായ് ശ്യാമസസ്യ-
ശാലികാഢ്യെമെന്റ രാജ്യം.
അന്തിവിണ്ണിൽ പൂെന്താടികൾ-
െക്കന്തഴകാെണെന്റ നാട്ടിൽ!
കു മ ഴമ്പലി
തങ്കനീരിൽേച്ചർെന്നാഴുകി!
നീലേലാഹിേതാജ്ജ്വലാംശു-
മാലകളുമായിട .
െതന്നിനീങ്ങിപ്പച്ചെയെച്ച-
െന്നാ രുമ്മിച്ചാെഞ്ഞാഴി .
പുഷ്യരാഗനീർ നിറഞ്ഞ
പുഷ്കരത്തിൽ നീന്തി മാ
അൽപഭിന്നവർണ്ണലക്ഷ-
വി മങ്ങൾ പൂ ല .
അ പ പാളികളി-
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ലമ്പിളിെപ്പാൽ െമ്പാളി .

ശാന്തതയിൽ ശാന്തിയൂതി
നീന്തിെയ ം ശംഖനാദം
കാലികൾതൻ ദീനയാന-
േലാലമണിക്വാണഗാനം
ര െമാ േചർ േനർേത്താ-
രിണ്ടലായ് ച്ചിരിെച്ചാലിേക്ക;
കെണ്ണടുക്കാൻ േതാന്നിടാത്ത
വി മായിട്ടന്തി നിൽേക്ക;
ഒറ്റയായും പറ്റമായും
െകാറ്റികൾ തുടർച്ചയായി-
െട്ട നിേന്നാ േപാ േപാന്നി-
െട്ടേങ്ങാ േപാകും സ്വപ്നയാനം
ചിത്തരംഗം മർത്ത്യജന്മ-
തത്ത്വചിന്താ,സക്തമാേക്ക;
വർണ്ണലാസ്യം നീങ്ങി നീങ്ങി
വിണ്ണിലങ്ങിങ്ങെല്ലാതുങ്ങി
താരകൾ കിളർ ഭംഗി
താവിനി ക ചിമ്മി
ലാലസിെക്ക ച േലഖ
പാെലതിർക്കതിർ െപാഴിേക്ക;
കാറ്റിടയ്ക്കിട പുല്കി-
ക്കാടകപ്പടർപ്പിളകി
ഛായമായാനൃത്തരംഗ-
മായ രാജ്യെമെന്റ രാജ്യം.
ഉച്ചെവയ്ലു േചാർന്നിടാേത്താ-
രുച്ചേലാച്ചശാഖകളിൽ
കാകളിെത്തളി തുളു ം
കാനനാന്തരങ്ങൾേതാറും
നീെളനീെള ളമി
കാലിേമ ം ബാലകന്മാർ
സ്ഫാടിക ീ പൂത്തിറ ം
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മൂടൽമഞ്ഞിൻമുന്നിെല ം
കാല്യകാന്തി േമാന്തിനി ം
കായ് കനിെത്താടികൾ േതാറും
നീലേവണി െകട്ടഴി ം
േലാലേമനി െച ല ം
െനറ്റിയിേന്മൽ േസ്വദജാല-
മിറ്റിയിറ്റി വീണുതിർ ം
നീർക്കണങ്ങൾ വീണു വീണു
നിർമ്മലാംശുകം നന ം
നീർ ടം ചുമ നിേല്ക്ക;
ൈതെച്ചടി നന േമാമൽ-
ക്കർഷകെപ്പൺപൂം െകാടികൾ
സസ്യലക്ഷ്മീേസവകന്മാർ
സാത്വികന്മാർ കർഷകന്മാർ
വഞ്ചനയറിഞ്ഞിടാത്ത
െനഞ്ചകങ്ങൾ സുന്ദരങ്ങൾ
’പച്ചില ടുക്ക’ െപ ം
സ്വച്ഛഗാനേത്തന്മഴകൾ-

ാവു കൂവും കാവു താവും
പൂവനങ്ങൾ ശീതളങ്ങൾ-
താമര പൂത്താടി നി ം
ശ്യാമളജലാശയങ്ങൾ! -
സൗഹൃദങ്ങൾ, സാന്ത്വനങ്ങൾ
സൗമനസ്യകന്ദളങ്ങൾ
േസ്നഹഭക്തി േസവനങ്ങൾ
േമാഹനാദർശാ രങ്ങൾ! -
എ രമ്യെമെന്റ രാജ്യം!
എ ധന്യെമെന്റ രാജ്യം!
പുണ്യഭൂേവ ശപ്തയാം ഞാൻ
നിെന്നവിട്ടക േപാ .
ഇ ധേന്യ, നീെയവിെട?
മന്ദഭാഗ്യ ഞാെനവിെട?
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അംഗേജാപേമാജ്ജ്വലാംഗ
െനങ്ങെന കറു േദവൻ!
അ തിമഗാ നങ്ങി-
ന്നസ്ഥിമാ േശഷനായി! -
മി ം ര താരകൾ േപാ-
ലി മുണ്ടാക്ക മാ ം.
േനാക്കിടായ്കക്കൺകളാെലൻ-
േനർക്കിനി,ദ്ദഹി േപാം ഞാൻ
മാ േപാലും േകണിരക്കാൻ
മൽ േഭാ, ഞാനർഹയല്ല.
എെന്നയെങ്ങൻ മുന്നിൽ വ
നി േനാക്കിേക്കാല്ലരുേത.

മാന്മഥെപ്പാൻെച കൾെക്കൻ
മാെറാരുക്കം കൂട്ടിനിൽേക്ക,
ലജ്ജ പൂ ല ഞാെനാ-
രപ്സരസ്സായാർ േതാന്നി?
ആ മനസ്സിൽ മാധുരിയി
ന്നാസ്വദിപ്പേതതു സാദ്ധ്വി?

ആ മിഴി ം, േതെനാലി -
മാ െമാഴി ം, പുഞ്ചിരി ം,
കീഴുേമേലാർക്കാെത താേന
കീഴട ം ീഹൃദയം
വഞ്ചകനാണുള്ളത -

ഞ്ചിരി പിന്നിെലന്നാൽ,
എ കാന്തി ദൂെര നിന്നാൽ
എ െചന്തീേയാ േചർന്നാൽ!
”പാടു, ഞാൻ പിേന്ന പാടാം”
”േപാടി കള്ളീ, പാടു േവഗം!”
പാടി ഞാൻ െപൺപൂ യിൽേപാൽ
കൂടിയാരിണ യിൽേപാൽ!
കൂട്ടിലായിേപ്പായി ഞാെനൻ-
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കൂ കാരെന പറ്റി?
വഞ്ചകി ഞാൻ ൈദവേമ, െയൻ-
െനഞ്ചിടിെപ്പാടുങ്ങിെയങ്കിൽ!
െപാ ചട്ട ടു മി ം
കണ്ണടയും നീണ്ട െമ ം
െവള്ളമു ം ഷർ ം േതാളിൽ
െവള്ളേത്താർ ം, േടാർ മായി
ചൂരലും ചുഴറ്റി െമെല്ല-

ളമിട്ടേപ്പാവതാേരാ?
എൻകുടിൽപ്പന വാതി-
െലന്തിന പാതി നീർ !
ആ മിഴിേക്കാെണന്നിലെന്ന-
ന്താത്മഹർഷമാെഞ്ഞറി ?

വഞ്ചകി ഞാനിക്ഷണെമൻ
െനഞ്ചിടിെപ്പാടുങ്ങിെയങ്കിൽ!

ര നീർക്കിളികെളാത്താ-
ക്കണ്ടൽത്തയ്യിൻ ചാഞ്ഞ െകാമ്പിൽ,
(െകാച്ചലകൾ വ പുല്കി-
പച്ചിലകൾ തങ്ങിനിേല്ക്ക,)
െകാ രുമ്മി,േത്ത മായു-
മർക്കകാന്തിയാസ്വദി !
നീർ ടവും തൂക്കിനി
െപാൽക്കിനാക്കൾ കാ ഹാ, ഞാൻ
”ആരുെടയാണി പഞ്ചം?”
ആൺകിളിയിേച്ചാദ്യമി .
”ന െടയാണി പഞ്ചം”
െപണ്മണിക്കിളി പറ
”ന േടതു മാ മാേണാ?”
”ന േടതു മാ മാേണ!”
”ഈയുലകിലാരു ൈദവം?”
”ഈയുലകില ൈദവം”
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”എെന്ന നീ മറ കിേല്ല?”
”മന്നിലെങ്ങൻ ജീവനേല്ല?”
കണ്ണിണ നിറ േപായി
എെന്ന ഞാൻ മറ േപായി!

”എെന്തടി നീയാ വക്ക-
െത്ത കണ്ടര നില് ?
തുള്ളി െവള്ളത്തി േവണ്ടി-
െത്താള്ള വറ്റിത്തന്ത ചാേക,
േപക്കിനാവും ക നി
േപപിടിച്ച േ തേമ, നീ!”

െഞട്ടി ഞാെനൻ ൈക തനിേയ
വി വീണു മൺകുടവും
എ ഖണ്ഡ,െമന്മനം േപാ-
െല ഖണ്ഡമക്കലശം!
’രണ്ടാമേമ്മ, മാ നൽകൂ
ക േപായ് ഞാൻ സ്വപ്നമ ം!’
എന്മന േകണു-നാവിൽ
വന്നതിെല്ലാരക്ഷരവും!
ആ മിഴിെയരിെഞ്ഞറിഞ്ഞ
തീമഴയിൽ ഞാൻ ദഹിേക്ക;
മൽസ്വത ീത്വേമേതാ
മത്സരമിരമ്പിനി .

”മ േകറിേപ്പയുതിർ ം
മർക്കടമല്ലച്ഛനി ം. . .
നിെന്റ ജാരനായി െവള്ളം-
െകാ േപാരാനാരു േപാ ?
അച്ഛെനച്ചതി ,നീ, നി-
ന്നിച്ഛകൾ കരിപിടി !
ചത്തതിലും കഷ്ടമായി
ചിത്തശൂേന്യ നീ,യിരി .
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കല് മഷത്തിൻ കാതേല, നീ-
െയന്മനസ്സിെന്നന്തറി ?
േസ്വച്ഛ ക ം കാ തീയിൽ
േ ച്ഛേഭാഗത്തീെപ്പാരികൾ
മാലേകാർത്തണിഞ്ഞലറും
മത്തയക്ഷിയെല്ലടീ ഞാൻ.
അക്കിളിയിണ തുല്ല്യം
നിഷ്കളങ്കജീവിെയെന്ന...
നിർദ്ദേയ, നീ െകാ െകന്നാൽ
നിർ കിക്കിരാതനൃത്തം.
നിെന്റ പാപം തിെന്നാടുങ്ങാൻ
നീ ജനി ം നൂറു ജന്മം.”

അന്തി മാ നാലുപാടു-
മന്ധകാരമാഞ്ഞണ .
േനാക്കിേനൻ ഞാൻ പിെന്നയുമാ-
നീർക്കിളികെള േപായി?
മിണ്ടിയില്ലാ തീ വമി ം-
െകാ ടനാ യക്ഷി മാറി.
കാ നി -കല്ലിെലാന്നി-
ലാ വക്കിൽ ഞാനിരു .
താങ്ങാനാവാതു െപാട്ടി-
േത്തങ്ങിേയങ്ങി ഞാൻ കര .
സർവ്വവും മറ ഞാെനൻ
ദുർവ്വിധിയിെലാട്ടിനി .
മ വീണു-തീയുതിർ
മന്മനം-ഹാ, ഞാൻ വിയർ
കൂരിരുട്ടിൻ കട്ടികൂടി
താരകളിൽ തങ്കമാടി
ന മൂളി,ക്കാ വള്ളി
െപ്പാത്തിൽ ദൂെര കൂവി
െഞട്ടിയി റഞ്ഞ മ -
കട്ടിേപാെല ഞാനിരു .
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ദൂെരദൂെര കുന്നിൽ മു ം
കൂരിരുട്ടിൻ േതാടു െപാട്ടി
അംശുബീജെമാ വെന്ന-
ന്നന്തികത്തിൽ പാളിവീേണാ?
ചി , മാഹാ, വീണു, വീണി-
െട്ട േവഗം നാ വ
െഞട്ടി ഞാൻ - ചിന െപാട്ടി-
െപ്പാട്ടിേയറുമീ െവളിച്ചം
എന്തി,െനന്താ,ണാരറി
ഹന്ത ഞാെനാന്നമ്പര .

േമാദേലാെല ജീവിതത്തിൻ
േവദന നീെയന്തറി ?
െനാന്തിടുെമൻജീവിതം നീ-
െയന്തറി ഭാഗ്യപൂർേണ്ണ?

പുഷ്യരാഗ െപാട്ടി-
ംപതംഗപാളി പാറി

മിന്നിടുമസ്സന്ധ്യേപാെല
മുന്നിലായ് നീ നി ബാേല!
േപാളെപാട്ടി ഗപുഷ്പ-
പാളിയൂർന്നഴിഞ്ഞേപാെല
പൂനിലാക്കതിരുതിരു-
മീ നിശയും, ചാെര നീയും.

ജീവിതത്തിൽ നീയുഷേസ്സ
തൂെവളിച്ചം തൂവി വ .
കണ്മണി നീ വന്നതു െതാ-
െട്ടന്മനസ്സിൽ പൂവിടർ .
അെക്കാഴിഞ്ഞ പൂക്കളുമായ്
നിൽ െമെന്ന നീ മറേന്നാ?
വാടി,െയന്താെണങ്കിെലാ -
കൂടി േനാ കീ ദളങ്ങൾ!
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നിൻനഖപാെട ചൂടി
നിന്നവയാണിദ്ദളങ്ങൾ!
െഞട്ടിടാത്തെതന്തേയ നീ?
ദുഷ്ടയക്ഷിതെന്നേയാ നീ?
പുഷ്ടകാന്തി രൂപേമന്തി
െഞട്ടിയ ഞാെന ാന്തി!
അമ്മയേല്ല ശപ്തയാമി-
െപ്പാന്മകൾതന്നമ്മയേല്ല?
മായുകയായ് രശ്മിെയല്ലാം
ഛായാരൂപം മാ മായി.
എങ്കിലുെമന്നമ്മതെന്ന
എന്തിനേയ്യാ, ഭീതി പിെന്ന?
”െപാ േമാേള!”...േകാള്മയിർെക്കാ-
െണ്ടാ ഞാൻ വിളിച്ചി ”തേമ്മ!”....

അക്ഷണത്തിൽ േകാടി േകാടി
നക്ഷ ങ്ങൾ േചർ കൂടി
വിണ്മനസ്സിൻ ത്യാഗമൂറി-
െപാ ലപ്പാലാെയാഴുകി

ാണനാളനാവു െപാക്കി
ഞാനതു നുണച്ചിറക്കി.

എൻഞരമ്പിലുണ്മേയാടി
െനഞ്ചിടിപ്പി കൂടി
അമ്മെയക്കാൾ മീെതയായി
ല്ലിമ്മഹിയിൽ േവെറെയാ ം.
അമ്മ,യമ്മ മണ്ണടിേഞ്ഞാ-
രമ്മ വെന്നൻ മുന്നിൽ നി !
എ മെല്ലൻ താടി െപാക്കി-
ക്കണ്ണിണയിലുമ്മെവ !
എ ഭാഗ്യം! - എെന്റ കണ്ണിൽ
െപാന്തിവ ബാഷ്പബി .
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”നിത്യവും നീയാ വക്ക-
െത്തത്തിടുേമ്പാൾ ഞാനുെമ ം
ഒെക്ക ഞാനറി േമാെള,
നില്ക്കരുതു നീയിവിെട,
നിെന്നയവൻ െകാ , മി -
തെന്ന േപാണെമെങ്ങങ്കിലും!
പാവം, ച ട ചാകും
പാപം മാ ം നീ െവറു !
നല്ലകാലം വന്നിടു, മാ-
നല്ലകാലം വന്നിടുേമ്പാൾ
താഴ്മെയത്തേലാടി നി ം
താഴ്മയാണു േമന്മേയാർ !”
ഛായ േപായി-മുന്നിൽനിെന്നൻ-
തായ േപായി േകണുേപായ് ഞാൻ!
ഇ േഗാപ ള്ളി മി -
മന്ധകാരം പത്തി നീർത്തി
ആടലിൻ കുഴൽവിളിെക്കാ-
ത്താടിയാടി നി മുന്നിൽ!
മി േമ നീ നിർത്തി നൃത്തം
െകാത്തിെയാ െകാ െകെന്ന!
െനഞ്ചിടിെപ്പാടുങ്ങി നാെള-
െച്ചഞ്ചിതയിൽ ഞാനടിഞ്ഞാൽ
എെന്നേയാർ േകഴാെനാന്നീ
മന്നിലിെല്ലനിെക്കാരാളും.
ശപ്ത ഞാ,െനൻ ജീവിതത്തിൽ
തപ്തേത, നീ, തി െകെന്ന!
ച ജീവി ന്നേതക്കാൾ
ചത്തിടുന്നതാണു േഭദം.
അച്ഛൻ!-അേയ്യാ ഞാൻ മരിച്ചാ-
ലച്ഛനും കരയുകില്ല,
ഹൃ ടയുമച്ഛന,ച്ഛ-
നക്ഷണം ചിരി േപാകും.
അച്ചിരിതൻ മുന്നിൽ നിന്നാ
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രക്തയക്ഷി മത്തടി ം.
ഇല്ല, ചാകി,െല്ലന്തി,െന ം
നല്ലകാലം-ഞാനുയരും.
അമ്മ െചാന്നതർത്ഥവത്തായ്
വ േചരും-ഞാനുയരും.
വിത്തനാഥ, നി െതാെട്ടൻ
ചിത്തനാഥൻ വിശ്വനാഥൻ!
എ രമ്യെന സൗമ്യ-
െന കാമ്യെനെന്റ നാഥൻ!
എെന്റ നാഥൻ- നിെന്റ നാഥൻ
നിെന്റ നാഥനാരു േഹേമ?
െതറ്റി-അേയ്യാ േരാമഹർഷം
മുറ്റി െമയ്യിൽ-എ ഗാനം!
അ പാടു, പാടിടാം ഞാ-
നങ്ങെയ വിട്ടാരു േപാകും?
അംഗേജാപേമാജ്ജ്വലാംഗ-
നങ്ങെയ വിട്ടാരുേപാകും?
മംഗളഗാനാർ ചിത്ത-
നങ്ങെയ വിട്ടാരു േപാകും?
ഗംഗെനെന്റ ാണനേല്ല
ഗംഗെന വിട്ടാരു േപാകും?
അെങ്ങനിെക്കൻ ാണനാേണ
അങ്ങെയ വിട്ടാേണാ േപാേണ?
േപാകുകില്ലാ മാ നൽകൂ
േപാകുകിെല്ലന്നംബിേക ഞാൻ.

”പിെന്ന-നീ പിെന്ന െച ം?”
”പിച്ചെതണ്ടി ഞാൻ കഴിയും.”
”പി ണെയ്ക്കാരാളു േവേണ്ട?”
”പി ണെയ്ക്കൻ ഗംഗനിേല്ല?”
”ഗംഗൻ നിെന്നൈക്കെവടിഞ്ഞാൽ?-”
”ഗംഗനു ഞാൻ ജീവനേല്ല?”
”നിങ്ങെളാത്താൽ?”-’ഞങ്ങെളാത്താൽ?’
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”ഞങ്ങെളാത്താൽ സ്വർഗ്ഗലബ്ധി!”
സ്വർഗ്ഗലബ്ധി!-േനാ കെങ്ങാ-
രുഗഖഡ്ഗം കാണ്മിേതാ നീ?

രക്ത ദാഹം കത്തിടുമ-
െതത്തിേനാക്കി നിൽ നിെന്ന.
നീപറ !-യക്ഷി യക്ഷി
േകാപതപ്തഭീകരാക്ഷി!
മാനസത്തിൽ തീ പടർ
ഞാനുയർ ഞാൻ പറ
വി ഞാെനൻ നാെടനിെക്കൻ-
വിശ്വനാഥൻ ചിത്തനാഥൻ.

െഞട്ടി ഞാൻ-എൻപിന്നിലേയ്യാ
മുട്ടിനി െത സത്വം?
മദ്യഗന്ധം-”ആരുനീ?” - ”ഞാൻ
മൽ ിേയ നിൻ പാദദാസൻ!”
േനർ നിൽ ന്നില്ല ശീർഷം
േവ കയാണസ്വരൂപം.
”ഓമേന!”- ഞാനാളറി
ഭീമകാമധൂമകാമം.
വാസവൻ-ഹാ, സർവനീച-
വാസന ം കു സിദ്ധൻ.
ദുഷ്ടനേയ്യാ നീങ്ങിെയെന്ന-
െത്താട്ടിടാനായ് ൈകകൾ നീട്ടി.
ബദ്ധേവഗം ചാ മാറി-

ദ്ധയായി ഞാനലറി;
”നിൽക്കവിെടക്കീടേമ, നിൻ
നീചതെയ്ക്കാരന്തമിേല്ല?
കാമേകാമരം നിനക്കി-
ന്നാ മലിനയക്ഷിയിേല്ല?
നിസ്സഹായ ബാലിക ഞാൻ
നിന്മിഴിയിൽേച്ചാരയിേല്ല?
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ഇന്നവൾ പറഞ്ഞയച്ചി-
െട്ടെന്ന നീ വന്നാ മി .
എന്നിലുയിരുള്ള നാെളൻ-
കന്യകാത്വം കാർെന്നടുക്കാൻ
പ കില്ല നിൻ വിടത്വ-
ദം കളിള കിലും!.”
മദ്യമത്തനായിടുമാ
മർക്കടത്തിൻ ഹൃത്തടത്തിൽ
ധർമ്മേരാഷേവപിത ഞാൻ
എെന്മാഴികൾ േപയിളക്കി-
’എെന്തടി മുഖ േനാക്കി-
െയ െചാന്ന’ െതന്നിരമ്പി
എെന്റ േനർക്കാർത്താഞ്ഞടു
കണ്ടകൻ-ഞാൻ കണ്ണട .
”അേയ്യാ, െകാേന്ന, ൈദവേമ, ഹാ-
വെയ്യനി”ക്കീ ദീനനാദം
ഒ േചർ ടെന ഞാെനാ-
െരാച്ച േക െഞട്ടി േനാക്കി.
വെയ്യനിെക്കൻ ഗംഗ, നേയ്യാ
ൈകയിലുെണ്ടാരു ദണ്ഡം
കട്ടെകട്ടി േചാര മണ്ണിൽ;
െവട്ടിയിട്ട തൂണുേപാെല
ദാരിതശിര മായി
കൂരിരുൾപ്പാഴ്പ്പിണ്ഡംേപാെല
വാെപാളി കൺതുറി
വാസവൻ കിട താെഴ!...
ഭീതിദമക്കാ കെണ്ടൻ-
േചതന തീപിടി .
എ െചാല്ലാൻ? ശബ്ദശക്തി
ഹന്ത, െയെന്നൈക്കെവടി .
”േഹേമ, നീയാെണെന്റ ജീവ-
നീ മഹിയിെല െമ ം.
െചല്ലേമ, നിന നൂനം
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നല്ലകാലം വ േചരും.
നിെന്ന വി േപാകു ഞാ-
െനെന്ന നീ മറക്കരുേത!”
”ഒ നിൽ , ഗംഗ ഞാനും
വന്നിടു നിെന്റ കൂെട !”
ഹൃ റെക്കേക്കണു-ശബ്ദ-
െമത്തിയിെല്ലൻനാവിൽ മാ ം.
മിന്നൽേപാൽ മറ ഗംഗൻ
മുന്നിലേയ്യാ രക്തരംഗം-
എ െചയ്യാൻ-തൽക്ഷണെമൻ-
ചിന്ത െച റച്ചെതാന്നിൽ
ഇക്ഷണം െതാെട്ടെന്റ നാഥ-
നിക്ഷിതിയിൽ വിശ്വനാഥൻ.
ദീനയായ് ഞാൻ താ െകെന്ന
ഞാനിതാ വരു നാഥാ!
ഉെള്ളരിഞ്ഞ രക്ഷണത്തിൽ
െകാള്ളിമീൻേപാൽ ഞാൻ പറ .

പൂവിരിയും േപാൽ വിളറും
പൂർവദിക്കിൻ െത വക്കിൽ
െവള്ളി വ -െവള്ളി െവള്ള-

ള്ളി േപാൽ ളുമ്പിനി .
വായുതുല്യം ചൂളമി
പായുകയാണാവിവണ്ടി
നീ ത താഴ്ത്തിയി
വീർ വി ഞാനിരി .
ഉ സമാ െമത്തയിേന്മൽ
നി യാെണൻ ഹൃ മണൻ.

െയെന്നയുദ്ധരി ം
ഭ േനേതാ ൈവ വണൻ
ഷൾപ്പദപാേദാച്ചലങ്ങ-
ളുൽപ്പല വല്ലികൾ േപാൽ;
സ്വർണ്ണവർണ്ണേശാഭ പൂശി
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മിന്നിടുമാ െനറ്റിയിേന്മൽ
കാറ്റിലാ ല നി
കാർമുടി രുൽ ഴികൾ.
താണു െപാങ്ങി, ത്താണു െപാങ്ങി-
േച്ചെണാതുങ്ങിേച്ചർന്നിണങ്ങി,
െച മങ്ങി, െച്ചമ്പവിഴ-

െപാട്ടാനുെറ്റാരുങ്ങി.
നി നി തിങ്ങിവിങ്ങി
നീർ നീർ നീങ്ങി വാങ്ങി
ൈശവല ീ ചാർത്തി, ദൂെര-
ൈശലേരഖാരാശി കാ !-
എ െയ നാഴികകൾ-
ക്ക റത്താെണെന്റ രാജ്യം
കണ്ടിടാനിടവരുേമാ?
വീ െമെന്റ ജന്മേഗഹം?
മാനസം േമ, സം സി
ഞാനണവേതതുേലാകം?
കൂടുവിട്ടകന്നിടാത്ത
േപടമാട ാവുേപാെല,
ഇ നാൾ ഞാൻ നാൾ കഴിച്ചി-
െട്ട േവഗം നാടു വി !
െച േവാരാ ദിക്കിലുേള്ളാർ
നല്ലകൂട്ടരായിെതങ്കിൽ!
അല്ലെലന്തിനെങ്ങഴുേന്നാർ
നല്ലകൂട്ടരായിരി ം!
ദീനപാലേനാ ക ഞാൻ
ഞാനവർ നന്മെച ം.
നാലുനാളിനുള്ളിൽ ഞാനാ
നാ കാർതൻ ാണനാകും!
ഗംഗൻ, അേയ്യാ ൈദവേമ, െയൻ-
ഗംഗെന സംഭവി ം?
ഘാതകൻ!-ഹാ, ൈദവേമ,െയൻ-
നാഥെനാ ം വന്നിെടാേല്ല!...
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േവെണ്ടനി യർന്നീേടണ്ട-
ങ്ങാ െകാള്ളാം ഞാനിരുളിൽ.
ചാകിലാട്ടീമാ യിൽ േമ
േപാകണം തിരി നാട്ടിൽ.
”വിശ്വനാഥാ!”- രൂക്ഷമായി
വിഹ്വലയായ് ഞാൻ വിളി .
സ്വപ്നസാ നി വിട്ടാ
സ്വസ്ഥചിത്തൻ െഞട്ടിേയ ,
”എ േഹേമ, നീവിളിച്ച-
െത ?-നീയുറങ്ങിയിേല്ല?”
ദുസ്സഹമാം ദുഖേമന്തി
െനാസ്സിേയേപ്പാൽ ഞാൻ പുലമ്പി;
”നിശ്ചയ, െമനി േപാണ-
മിക്ഷണം തിരി നാട്ടിൽ.
വണ്ടിയിനി നി ം ദിക്കിൽ
ക െകാ , ഞാനിറ ം.
ഏകയായിക്കാൽനടയായ്-
േപ്പാകുവൻ ഞാൻ പിച്ചെതണ്ടി!”...
ാനവ നത്തരുണൻ

സാനുഭാവെമെന്നാേടാതി;
”എ േഹേമ, നീ കഥിപ്പ-
െത പിച്ചാേണാർ േനാ !
കാര്യമായ് നീ െചാന്നതാേണാ
കഷ്ട,മി ബുദ്ധിയിേല്ല?
ഖിന്നതയരുതു േലശ-
െമാ െകാ ം നിന്മനസ്സിൽ.
നാടുവിട്ടാെലന്തതിലി-
േപ്പടി േതാന്നാെന കാര്യം?
ര നാളിെലെന്റ നാടും
നിെന്റ നാടായ് ത്തെന്ന േതാ ം.
അന്തമറ്റ ഭാഗ്യജാലം
സന്തതസപര്യമൂലം
േചടികൾ േപാൽ ഭ്വിയാം നിൻ
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േചവടിയിൽക്കാവൽ നിൽ ം!
അ നീ െകാതി വാ ം
നൃത്തവിദ്യാശിക്ഷേയകാൻ.
എ േയാ കലാ വീണർ
നിത്യെമ ം നിന്നരികിൽ.
തത്സമർത്ഥശിക്ഷണത്തി-
ലു കനി ദ്ഗതിയിൽ,
ഉത്തേമ, രണ്ടാണ്ടിനുള്ളിൽ
നൃത്തറാണിയായിടും നീ.
കർമ്മബന്ധ ശക്തിെയാന്നാൽ
കണ്മണി, നാെമാ കൂടി;
ഒ തെന്ന വാഴ്ക നമ്മൾ
മൃത െവ ംനാൾവേര ം!
നിെന്ന ഞാെനൻജീവെനേപ്പാൽ-
ത്തെന്നേയാർ മി െമ ം.
വീട്ടിൽ വീ ം േപാണെമേന്നാ?...
വീടു നിൻ നരകമേല്ല?
മദ്ഗൃേഹ നിന്നാഗമാർത്ഥം
സ്വർഗ്ഗെമത്തിക്കാ നിൽേക്ക,
കണ്ടഭാവം കാട്ടിടാെത
മ കേയാ മൂഢേപാൽ നീ!
ശങ്കെയല്ലാം ദൂെര മാ
നിൻകരളിൽ ശാന്തി ചൂടു!
വന്ധ്യയായ് വിധവയാെമാ-
രന്ധയാെമന്ന ജയാൽ
ഓമനിക്കെപ്പ വാഴും
മാമക ണയിനിെയ
അല്ലേലതു വ തീണ്ടാൻ
െചല്ലേമ, നീയാശ്വസി ..”

തെന്മാഴിേത്തൻ തുള്ളികളി-
െലന്മനസ്സലി േപായി.
എ മാെട്ട, േപാകതെന്ന
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ഹന്തെയന്നാ,ലാ രഹസ്യം!...
- െവക്കമാ രഹസ്യമിേപ്പാൾ
െവട്ടിവിളിേച്ചാതിയാേലാ.
ചാതകി ഞാെനാരു -
ഘാതകൻതൻ കൂ കാരി.
കൂ കാരി!-േകവലം നീ
കൂ കാരിമാ മാേണാ?...
പിെന്നയേല്ല? -േവെറയാരാ-
െണാ െചാ നിർമ്മല ഞാൻ!
നിർ ധൂർേത്ത, നിർെത്തടീ, നിൻ
നിർമ്മലത്വപ്പാ്രഴ്പസംഗം...

എ മാട്ടിച്ചിന്ത കത്തി
െവ െവ ഞാൻ മരിക്കാം.
എങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടിടുകി-
െല്ലൻകരൾ വിട്ടാ രഹസ്യം!...

വണ്ടി നി -ദൂെര, വിണ്ണിൽ
െച കൾ വിടർന്നടർ .
മഞ്ഞ െവയ്ലിൻ മാറിൽ, മൂടൽ-
മഞ്ഞലിഞ്ഞഴി ചാ .
അ മായ് തിർന്ന മണ്ണിൽ
സ്വപ്നക സൗമ്യഗന്ധം.
െതല്ലണിഞ്ഞലഞ്ഞണ
െമെല്ല െമെല്ല മന്ദവാതം.
വണ്ടി േപാംവഴി , വക്കിൽ
നീ േപാമപ്പാതകളിൽ,
വാലിളക്കിെക്കാ രുമ്മി
വാശിയിൽ ചിലച്ചിണങ്ങി
പാറിവ േചർന്നിരി .
പറ്റമായ് പനങ്കിളികൾ!
ആവരണചിഹ്നതുല്യ-
മ ഭാഗം കൂർത്തെകാ ം
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ബന്ധിതമുഖരഘണ്ടാ-
ബ രമാം കണ്ഠവുമായ്,
വണ്ടിയും വലി െകാ
മണ്ടിടുന്ന കാളകെള,
ചാട്ടവാറടി േവഗം
കൂട്ടിടു വണ്ടിക്കാരൻ!
ര പാടും പാതവക്കിൽ-
ക്കണ്ടിടുമേത്താ കളിൽ
മൺകുടവുേമന്തി, നാടൻ-
മങ്കമാർ നന നി !
ഇമ്പേമാടിരമ്പിെയ ം
തുമ്പികളാലാവൃതമായ്
കാ , കാറ്റിൽച്ചില്ലയാടി-
ക്കായിടുന്ന നാരകങ്ങൾ!-

വണ്ടി നീങ്ങി-െയന്മനസ്സി-
ലിണ്ടൽ െചെറ്റാഴിഞ്ഞടങ്ങി!...

വി തമഹാനഗരം
വിത്തനാഥൻതൻ നിേകതം
വിശ്വനാഥെനെന്റ നാഥൻ
വിത്തനാഥൻ!- ഭ്വിയായ് ഞാൻ!

ഭ്വിയായ് ഞാൻ മത്തടി
മൽ സന്നചിത്തേമ നീ!
െനാന്തിടുന്നതിത്തറഞ്ഞ-
െത മുള്ളാെണന്മനസ്സിൽ?

ഭ്വിതൻ മനസ്സിൽ മുേള്ളാ?
ചിത്തമിേല്ല? നീ ചിരി !
വീടുവിട്ടിറങ്ങണേമാ?
േമാടിേയറും കാറു നിൽപൂ!
എ േപരാെണത്തി വാൈക്ക
െപാത്തി നിൽപെതന്നരികിൽ!
കാൽ തിരുമ്മാൻ, ൈകതുടയ്ക്കാൻ
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കാർമുടി പകു െകട്ടാൻ
എണ്ണേതപ്പിെച്ച ടലിൽ
സ്വർണ്ണവർണ്ണമാ കൂട്ടാൻ
പൂ കിൽ െഞറി ചാർത്താൻ
താന്തതകൾ വീശിയാറ്റാൻ
എ േവണ്ടിെന്നന്തിനുെമൻ-
മുന്നിെല കിങ്കരന്മാർ!
േമാടികൂടി ധാടികൂടി
നാടൻെപെണ്ണാരപ്സരസ്സായ്!
ബുദ്ധിെയെന്നക്കീഴടക്കി-
മുഗ്ദ്ധ ഞാൻ ഗല്ഭയായി!

(അപൂർണ്ണം) ഇതു പൂർത്തിയാക്കാൻ ചങ്ങ ഴ കഴിഞ്ഞില്ല.

https://thalilakkam.in/




