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നിർവൃതി - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

ഒന്ന്
എങ്കി,െലേന്നാടു നീയ േമലാർ യാ-
െണങ്കിൽ, നിനക്കിതാ േനരു നന്മഞാൻ.
ഇപ്പ നീണ്ട സംവത്സരമാശ
തൽപെമാരുക്കിത്തളർന്ന മൽജ്ജീവെന,
ഇെന്നങ്കിലുെമാ വി മിപ്പി വാ-
നുന്നിയേല്ലാ നീ- കൃതാർത്ഥനായ്ത്തീർ ഞാൻ!
ൈകെക്കാ േകാമേന,മു മാത്മാർത്ഥത-
യുൾെക്കാ മീ മൽ തജ്ഞതാശംസ നീ.
നീ തെന്നാരാശാസുമങ്ങൾ സമസ്തവും
നീതെന്നയി മടക്കി വാങ്ങിയ്ക്കേണ!
േലാകത്തിൽ േമലിെലനിയ്ക്കവയിങ്കൽനി-
േന്നകമധുരസ്മരണമാ ം മതി-
േപാര, ഞാനർത്ഥിപ്പതന്യായമെല്ലങ്കി-
ലാേരാമേല, നിന്നരികിലിന്നിങ്ങെന,
സല്ലാപേലാലനായൽപേനരംകൂടി-
യുല്ലസിച്ചീടാനുമുെണ്ടനിക്കാഗഹം.
സമ്മതം മൂളലാലി ധനുെസ്സാ
സഞ്ജനിപ്പി െകേന്മാഹേമഘത്തിൽ നീ!

രണ്ട്
െചാല്ലിഞാേനവം-െഞാടി ള്ളി,േലാമലിൻ
ചില്ലിെക്കാടികൾ ചുളിഞ്ഞതായ്ക്ക ഞാൻ.
േപശലനീലേന ങ്ങളിൽ ജ്വാലകൾ
വീശുമഹങ്കാരമൽപാൽപമങ്ങെന,
േക െകെട്ടാേന്നാടടങ്ങീ,യനുഭാവ-
പുഷ്ടി വർഷി ം സഹതാപവൃഷ്ടിയിൽ!
എന്നി മത്യന്തരൂക്ഷമാം കൺമുന-
െയന്നിൽത്തറെച്ചാെട്ടാഴി നിന്നാളവൾ.
ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും നടു-
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ക്കാവിധം തത്തി സിച്ചിെതൻ മാനസം.
ഒറ്റെയ്ക്കാെരാറ്റനിേമഷെത്താടമ്മ
പറ്റിപ്പിടി കിട മൽസർവ്വവും . ...
ഭാഗ്യം!-ജയി ഞാൻ!-രക്ത ടുതുടു-
േപ്പൽ മാറായ് വീ െമൻകവിൾത്ത കൾ.
ഒ മിെല്ലങ്കിലുെമന്നന്ത്യവാഞ്ഛിത-
മി പാഴാകാതിരു വേല്ലാ, മതി!
േതാേളാടുേതാൾ േചർ , സല്ലപിച്ചി ളിർ-
നീലശിലാതലത്തിേന്മലനാകുലം,
ഒന്നിച്ചിരിക്കാെമനി െമൻ ാണനാം
െപാേന്നാമലാൾ ം-ജയി ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ!
ഇ യും കാലം സഹിച്ച ജീവവ്യഥ-
യ്ക്ക ചിതമി ത്യൗഷധാമൃതം.
ത്യഹം നിെന്നത്തപ െചെയ്തങ്കിലും
ത്യക്ഷയാകാതിരുന്നിെല്ലാടുവിൽ നീ!
സ്വർഗ്ഗെമൻ മുന്നിൽ റ കാണി വാൻ
സ്വേപ്നാപമം നീയണ സുദിനേമ!
ആസ്വദിക്കെട്ട ഞാനാകണ്ഠമി നീ-
യാർ യാേയകുമിദ്ദിവ്യസുധാമൃതം.
ആരറിയുന്നെതാടുങ്ങാതിരി കി-
ല്ലീ രാ ിെകാണ്ടി പഞ്ചെമ,േന്നാമേന!....

മൂന്ന്
ച വാളത്തിലകെലപ്പടിഞ്ഞാറു
െപാൽക്കതിർ ക്കൾ െചാരി െകാണ്ടങ്ങെന,
ച കലയും ചരമദിേനശനും
മന്ദഹസി ം മണിത്താരകകളും,
ഒന്നിച്ചനുഗഹി,ച്ചാകർഷകാഭമായ്
മിന്നിത്തിള ന്ന െപാ കിൽ മാതിരി,
ഏേതാമഹിതപരിവർത്തനെമെന്റ
േചതന ചുംബി -മെറ്റാരാളായി ഞാൻ!
നിർമ്മേല, നിന്മനം േനടിയകാരണം
മന്മനമാടു ഗന്ധർവ്വനർത്തനം.
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മായികേസ്മേരാജ്ജ്വലാനേന, േമാഹേന,
മാമക ാണനും ാണനാേമാമേന,
എേന്നാടു നിന്നനുഭാവമിേതാർ േമ്പാ-
െഴെന്നയുംകൂടി മറ േപാകു ഞാൻ!
സൂര്യാസ്തമനവും, ചേ ാദയവു, മ-
ത്താര ഭയും,വലാഹകദീപ്തിയും,
ഒന്നി കൂട്ടിയിണക്കി നിർത്തീടുന്നി-
തിന്നിതാ, നിൻ മേനാഭാവ കടനം.
ആേവശേകാൽക്കടമായാത്മകാഭമാ-
മാ വലയത്തിനകത്താണു നിൽപൂഞാൻ.
ദൂരസാമീപ്യങ്ങളില്ലിതിൽ, സർവ്വവും
േചരുന്നിെതന്നിൽ-ഞാനാവിധെമന്തിലും!
ഈ മഹൽസ്വർഗ്ഗമിതാത്മാവിനുള്ളതാ-
േണാമേന, മാംസമക മറയണം.
ഏകനിേമഷമിതിൻ നീ നിൽപാണു
നാകം-നിരുപേമ, നിർവൃതിയാണു േമ!
േചർ നിൽ നാം-േമാദവും ഭീതിയും
േചർ , നിൽ ന്നിെതൻ മാേറാടു േചർ നീ! ...

നാല്
ചു ം കുളുർെക്ക റുെമാഴിമുല്ലകൾ
മുറ്റി െമാട്ടിെട്ടാരി ശ്യാമളകാനനം,
േകാകിലാലാപത്തിലാകമാനം സദാ
േകാരിത്തരിക്കിലും േകവലം നിർജ്ജനം.
കാലേമാ,കാമുകർേക്കറ്റം ിയെപ്പട്ട
കാമദേഹമന്തകാന്തസായന്തനം.
ൈതമണിെത്തന്നലിൻ സൗരഭ്യസാ മാം
ൈക െമയ് മറ ള്ള മംഗളാലിംഗനം-
എന്തി,നെല്ലങ്കി,ലിക്കാടും മലയുമ-
െല്ല ം നവീനം-പരം മേനാേമാഹനം!
െചന്നിരിക്കാമാശ്ശിലാതളിമത്തിങ്ക-
െലാന്നി േതാൾ േചർന്നിനി നമുേക്കാമേന!
കാറകന്നാദിത്യകാന്തിയാറാടിയ
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താരാപഥംേപാൽെത്തളിഞ്ഞിതിെന്നൻ മനം.
കാല്ല ൈതമണിക്കാറ്റിൽ പ്പനീരലർ-
േപാലതാടു ചിരി െകാണ്ടങ്ങെന.
പിന്നിലകെലക്കിട െവറുങ്ങലി-
െച്ചാേന്നാെടെയൻ ഭൂതകാലനിരാശകൾ!
മുള്ളാണു നീെള നിറ കിടപ്പതു
മുല്ലമലരല്ല ജീവിതപ്പാതയിൽ.
ആവശ്യെമെന്തനിക്കമ്മട്ടിലായതി-
ലാേവശപൂർവ്വം പരിഭവിച്ചീടുവാൻ?

അന്നതു െചാെന്നങ്കി,ലന്നിതു െചെയ്തങ്കി-
ലന്നതു േനടാ,നത നഷ്ടെപ്പടാൻ,
ഒത്തീടുമായിരുെന്ന ള്ള ചിന്തേയ
ചിത്തത്തിൽനി ബഹിഷ്ക്കരി ഞാൻ!
േമാഹി ഞാനി കാലവു,െമങ്കിലും
േസ്നഹെമേന്നാടവൽ ണ്ടായിരു േവാ?
ഏവമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ-െവറുക്കാനു-
മാവാമവൾക്കേതമട്ടിെലെന്ന സ്വയം.
ആർ സാധി ം പറയാ,നെതാ മി-
േന്നാർ വാനിേപ്പാെളാരുെമ്പടുന്നില്ല ഞാൻ.
ആകയാ,ലാവക യാെതാ േമാർ വാൻ
പാകാതിരിപ്പതാേണറ്റവുമുത്തമം!
ഒക്കയുേമ്പാെട്ട-കവിളിൽ കവിൾ േചർ
നിൽ ന്നിതിങ്ങിതാ ഞാനുെമൻ ാണനും! ...

അഞ്ച്
കർേമ്മാക്തികളിൽ പരാജിതനാകുന്ന-
തിമ്മന്നിൽ ഞാൻ മാ മാേണാ, നിന കിൽ?
എന്തി,െനല്ലാവരും യത്നി തീ മാ-
െയന്തിലു,െമന്നാൽ ജയി േവാരാരതിൽ?
സല്ലപി ഞങ്ങെളാന്നിച്ചിരു , ഞാ
നല്ലീ ജഗത്തിലവരിലും ഭാഗ്യവാൻ?
അന്യേലാകങ്ങൾ നവീനനഗരങ്ങ-
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ളന നേശാഭങ്ങൾ ക കണ്ടങ്ങെന,
െപാന്നിൻ ചിറകടിെച്ചന്നന്തരാത്മാവു
െപാങ്ങിപ്പറ േപാംേപാെല േതാ േമ!
ര വശ ം പഞ്ചമിരച്ചാർ -
െകാ കുതിെക്ക, ഞാൻ ചിന്തിക്കയാണിദം:-
യത്നം, പതനം, പരാജയം - പിെന്നയും
യത്നം-സഹനസമരമിത തം!
കർമ്മ പഞ്ചം കുതി മുേന്നാ , നീ
കെണ്ണാന്നയ കാക്കർമ്മസമാപ്തിയിൽ.
നിർവ്വഹിക്കെപ്പട്ടതായ നിസ്സാരവും
നിർവ്വഹിക്കെപ്പടാതുള്ള നിസ്സീമവും;
ഇന്നെത്തയീ വർത്തമാനവു,മാശതൻ
െപാെന്നാളി പൂശി മറെഞ്ഞാരാഭൂതവും;
തമ്മിെലന്നിെട്ടാ താരതമ്യം െച
നിർണ്ണയിച്ചാലുമവെയ്ക്കഴുമന്തരം.
േസ്നഹി െമ മാത്മാർത്ഥമായീ വിശ്വ-
േമാഹിനിെയെന്ന,െയന്നാശിച്ചിരു ഞാൻ.
ഇല്ല പരിഭവം െത „െമന്തി,ന്നിതാ
സല്ലപി ഞങ്ങൾ-ഭാഗ്യവാനല്ലി ഞാൻ! ....

ആറ്
എ ൈകയും തലേച്ചാറുമാെണാന്നി
സന്തതം േചർ േപായി ള്ളതൂഴിയിൽ?
എ മനസ്സിെനാത്തി ണ്ടിണ വാൻ
ചിന്തേയാെടാന്നി തെന്ന സംരംഭവും?
എ കർമ്മം െവളിവാക്കിയി ണ്ടതിൻ
ചിന്താശതങ്ങൾതൻ പൂർണ്ണരൂപങ്ങെള?
ഹന്ത, മാംസത്തിൻ യവനികാബാധവി-
െട്ടന്താത്മശക്തി നിന്നി ണ്ടവനിയിൽ?
ഞങ്ങേളാന്നിച്ചിരി , െനടുവീർ
െപാങ്ങിയുലയുന്നിേതാമലിൻ മാർത്തടം.
ഒന്നെല്ലാരായിരം രത്നകിരീടങ്ങൾ
മന്നിലു,െണ്ടത്തിപ്പിടി വാെനാ കിൽ:
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എന്തി,ന്നവയും ചുമ നിന്നി , െച-
ന്നന്ത്യത്തിൽ വി തി ള്ളിലടിയുവാൻ!
പ വരിക,ളടങ്ങിയവയില-
ത ത്തമരാജ്യത ജ്ഞെന്റ ജീവിതം.
അസ്ഥികൾെകാ പടു െള്ളാര ിത-
ന്നഗഭാഗെത്താരു ചഞ്ചൽെപ്പാൻെകാടി-
എെന്തേന്നാ?-വാൾത്തലെച്ചാരിത്തീെപ്പാരി
ചിന്തിേയാരുഗഭടാഗിമവി മം
എന്തവൻ േനടി?-െവറുെമാരു കാ വ-
ന്തിയാൽ വീഴുെമാരു െവറും െചെങ്കാടി!

കൂട്ടെക്കാലയിൽ വിറയ്ക്കാെത്താരക്കരം
കൂെട്ടാ മില്ലാതടി േപായ് ഴിയിൽ.
ചാരം, സമസ്തവും ചാരം, ചിരി
ചാെര ശ്മശാനം-കുതി ജീവിതം!
സമ്മതിക്കാതിരിക്കില്ലിവ,െരൻ നർമ്മ-
സല്ലാപമാണിവെയക്കാളുമുത്തമം! ...

ഏഴ്
വ്യർത്ഥമീ യത്ന,മിക്കാണുന്നവെയ്ക്കാെക്ക-
യർത്ഥെമന്താ,െണാ െചാല്ലിത്തരൂ, കേവ!
സംഗീതസാ മായ് ന്ദിപ്പതല്ലി, ഹാ,
മംഗളാത്മൻ, ഭവൽദിവ്യമസ്തിഷ്കകം?
ഞങ്ങളനുഭവി ന്നവമാ മാ-
ണ വർഷിപ്പതീ വാങ്മയധാരയിൽ,
അന്തരാത്മാവിലങ്ങാ പുൽകുെന്നാരാ-
ന്ദരവ ക്കെളാെക്കയുെമാ േപാൽ,
വിട്ടി േപാകുമാ മായികമു കൾ
പ നൂലിൽേക്കാർ മാല തീർ ഭവാൻ.
അർത്ഥവും വാ ം കരംേകാർ സംഗീത-
തൽപത്തിലങ്ങിരു യേഥാചിതം;
ഈ മ നീലശിലാതലത്തിങ്കെല-
േന്നാമലും ഞാനും ലസി ന്നമാതിരി!
അൽപേമതാെണ്ടാരു സാരവത്താണ,ത-
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ല്ലത്യന്തമാണതിൻ ാധാന്യേമാർ കിൽ.
എന്നാലഖിലരുമാശി യത്നിെപ്പാ-
രന്നിധി ൈകവശം േനടിെവേച്ചാ ഭവാൻ?
ദീനൻ, ദരി , നകാലവാർദ്ധക്യവാ-
നാണവെരേപ്പാൽ ഭവാനും മഹാമേത!
കഷ്ട,െമാെരാറ്റവരിെയങ്കിലുെമാ
കുത്തി റിക്കാത്തഞങ്ങെളക്കാട്ടിലും,
എെന്ത േമന്മ പാ വാനായ് ഭവാൻ?
ഹന്ത, വിഫലം, വിഫലം സമസ്തവും!-
ഈ നർമ്മസല്ലാപ,െമന്നാ,ലനുഭൂതി-
യാെണനിേയ്ക്കകുന്ന, താസ്വദിക്കെട്ട ഞാൻ!! ...

എട്ട്
ശിൽപത ജ്ഞ, ഭവൽ സിദ്ധിയും െവറും
സ്വപ്നം-ജയിച്ചതിെല്ല ം പരീക്ഷയിൽ.
അക്കലാലക്ഷ്മിയ്ക്കടിമയായ്ജ്ജീവിതം
മുക്കാലുമർപ്പിച്ചധ:പതി ഭവാൻ.
മന്ദാക്ഷേലാലയായ്പ്പന്തടി ംെകാ
മന്ദസ്മിതംെച നിൽപൂ തിേലാത്തമ.
തർപ്പി തൻജീവരക്തം മുഴുവനും
കൽപനാതീതമാശ്ശിൽപത്തിനായ് ഭവാൻ.
എന്നാലതിൻ േനർ കെണ്ണാെന്നറിഞ്ഞി
പിെന്നയും ഞങ്ങൾ തിരി ശിര കൾ;
അ ഴവക്കിൽക്കട വള്ളത്തിലു-
ള്ളെപ്പൺകിടാവിെന േനാക്കി രസി വാൻ!
അ നിസ്സാരമാം സിദ്ധിയിൽസംതൃപ്തി
ചിത്തത്തിലങ്ങ േതാ േമാ?-േതാ കിൽ,
എന്നാത്മവാഞ്ഛിതം സാധിച്ചതായ ഞാൻ
പിെന്നപ്പരിതപ്തനായിച്ചമയുേമാ? ...
ഗായക, സന്തതാലാപത്തിലങ്ങത-
ന്നായു പാേട നരച്ചി മിെപ്പാഴും,
കഷ്ട,മിേന്നകസുഹൃത്തിൽനിന്നേങ്ങ
കിട്ടിയി ള്ളതീയാശംസ മാ േമാ?
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”ഗന്ധർവ്വെനേപ്പാെല പാടു,മാ വീണയിൽ
ബ രഗാനം തുളുമ്പി മാ മഹാൻ!
എങ്കിലും നാളെത്ത േലാകം മതി ന്ന-
െതെന്ത ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞിടാം ഷ്ടമായ്.
ഗാനകലയിലക്കാലഗതിെക്കാ
നൂനമണയും പല പരിവർത്തനം!”
ഞാനും പറയാ,മേത,വി തന്തെന്ന
ഗാനാത്മകൻ ഭവാൻ നാെള, മഹാമേത!
ഞാനുെമൻയൗവനം നൽകീ-നിരാശയി-
ല്ലാനന്ദമല്ലീ പകരം ലഭി േമ!
സല്ലപി ഞങ്ങൾ-ഞാനുെമേന്നാമലും-
നല്ലതു, നിങ്ങേളക്കാട്ടിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ!! ...
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ഒൻപത്
ആർ സാധി ം നമു േവ ന്നതി-
േലറ്റവുമുത്തമമിന്നെതേന്നാതുവാൻ?
ഈ നർമ്മസല്ലാപരംഗം മതി-യിതാ-
ണാനന്ദരംഗം-മഹൽസ്വർഗ്ഗമണ്ഡപം.
ഇ െവച്ചി െവച്ചാസ്വദിക്കെട്ടയീ
മംഗലാപാംഗിതൻ മാധുരിെയാെക്കഞാൻ.
ഏകനിേമഷമിതിൻ നീ നിൽപാണു
േലാകം പുക ന്ന നാകം- വിജയി ഞാൻ!
ഇല്ല പരേലാകചിന്തയ്ക്കണുേപാലു-
മില്ലിടമീയന്ത്യസല്ലാപേവദിയിൽ
ആസ്വാദനം, െവറുമാസ്വാദനം മാ -
മാ യിച്ചാണിതിൻ സർവ്വസാഫല്യവും! ...

പത്ത്
ഇല്ല കളയാെനാരു നിേമഷംേപാലു-
മല്ലല്ലിെത, ന്താക്കഥേയ മറ ഞാൻ!
ഇ യും േനരമായി െമാരക്ഷരം
ശബ്ദി വാെനാെന്നാരുങ്ങിയിട്ടില്ലിവൾ!
മൗനം-നതാനനം, വിഹ്വലാേലാകനം.
യൗവനത്തിങ്കൽ നാം േനാ ചുറ്റിലും
നിർവ്വാണദത്തിൽ മിഴിയുറപ്പി വാൻ.
ആയതുകെണ്ടത്തിെയന്നാ,ലധീനത്തി-
ലായാ,ലതുതെന്ന നാകത്തിെല ഖം!
ഹാ, നാകസൗഖ്യം മുഴുവെനനിക്കി
േവണെമന്നാേണാ വിധിമതെമങ്കിേലാ-
ആവിധം ഞാെനാരുടമ്പടി െചയ്താണു
ഭൂവിതിലാഗമിച്ചി ള്ളെതങ്കിേലാ!-
എന്നിരുന്നാലും നയിേക്കണ്ടതാെണാരാൾ-
ക്കന്യേലാക ം കുറെച്ചാരു ജീവിതം!
ദൂെരയാണാ മഹത്സ്വർഗ്ഗം-സ്വയം മൃതി-
ദ്വാരം തുറക്കെപ്പേടണം-ക്ഷമിക്കണം.
അ െചന്നീടിലും വിശ്വസിച്ചീടുന്ന-
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െതങ്ങെന സിദ്ധി മീ ഖെമ ഞാൻ?
നി ലസ്വർഗ്ഗെത്ത േനടിയിട്ടാവണം
നിൽേക്കണ്ടതാ മരണെത്തയും കാ നാം.
ഇന്നീ മേനാജ്ഞവിജയമാല്യത്തിനാ-
െലന്നാത്മരംഗം വിലാസഹാേസാജ്ജ്വലം
നിർമ്മലമാകുമീ നിർവൃതിപൂണുേമാ
നിങ്ങൾ പുക മസ്വർഗ്ഗേലാക ഞാൻ?
ഒ പരീക്ഷി േനാക്കിയാേലാ?-േവണ്ട
പിേന്നാ െഞട്ടിത്തിരിെഞ്ഞാഴിയു ഞാൻ.
ഈ െലാകമി നന്നാണിതിേലെറ
േമെലയാേയ്ത്താ േമാ നാകം നമുക്കിനി?
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ െവച്ചി ഭഗെയക്കാണുവാ-
െനാ െമേന്നാ വീ ,െമ മിഥ്യാ മം!
ഭാവ സന്നസുശക്താഭിരാമരായ്
ജീവിതത്തിെന്റ സുവർണ്ണഘട്ടത്തിൽ നാം
നിൽ െമ്പാളഗിമസ്ഥാനസ്ഥമാ,യ
നി ലമാ,െയന്തിെനെക്കാതി േവാ,
നേമ്മാടെതാ േചർന്നീടുകിൽ, സ്വർഗ്ഗമ-
തിമ്മന്നിെലത്തി-ഹാ, േനടി നാം നിർവൃതി!
എന്തായിരി ം കരത്തിൽ കരം േകാർ
സന്തതമിങ്ങെന സല്ലാപേലാലരായ്,
ആകൽപകാലം, മരിക്കാെത, യൗവ്വനം
േപാകാെത, നിത്യം പുലരും പുതുമയിൽ,
സ ഷ്ടരായ്, ബാഹ്യതെയാഴിെച്ചാന്നിലു-
മന്തരേമശാെത ഞങ്ങൾ ജീവി കിൽ?-
എന്തായിരി ം ക്ഷണികനിേമഷമി-
തന്തമറ്റങ്ങെന നീ േപായീടുകിൽ?-
സാക്ഷിനിന്നീടുെകൻ സ്വർഗ്ഗേമ, നീെയെന്റ
േമാക്ഷത്തി,ലീ മമ സായൂജ്യപൂർത്തിയിൽ!-
എെന്ന മിങ്ങെന ഞാനുെമേന്നാമലു-
െമാന്നിച്ചിരു രസി സുഖിപ്പതിൽ!-
േമാക്ഷ,മിതാെണെന്റ േമാക്ഷ,മിതിെനാ
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സാക്ഷിനിൽേക്കണേമ നീ മഹൽസ്വർഗ്ഗേമ! ....
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