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നിഴലുകൾ - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

ഗീതിക 1
വിജയേദവേത! മൽ ജീവിതത്തിെല
വിജനതകെള ൽകാത്തെത നീ?

അവെയ മുടുെന്നാ രന്ധകാരങ്ങെള-
അവനേലാലുേപ, പുൽകാത്തെത നീ?

ണിത ചിത്തത്തിൽ വിങ്ങി ളു െമൻ
ണയഗദ്ഗദം േകൾക്കാത്തെത നീ?

നിരുപേമാജ്വേല, നിന്നാഗേമാത്സവം
കരുതിെയ ം സഹിക്കാെനാരുങ്ങി ഞാൺ.

പരിധിയിേല്ല മന െപാള്ളി മി,
പ്പരമേഘാരപരീക്ഷെയ്ക്കാരിക്കലും?

പരിഹസി ചിരിക്കയാെണെന്ന, െയൻ
പരിസരത്തിൻ ഹൃദയമില്ലായ്മകൾ!

അവശനാണുഞാ, നാലംബഹീനനാ-
െണവിെട, െയെങ്ങെങ്ങാളിച്ചിരി നീ?

ഗീതിക 2
കാലമിമ്മ കട േപാകും
കാണുന്നേതാേരാന്നക മായും;

അ യ്ക്കടുത്തവർ നമ്മൾേപാലു-
മ വാർത്തങ്ങെന േവർപിരിയും,
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ജീവിതം, ജീവിതം, സ്വപ്നമാ ം!
േകവലേമേതാ നിഴലുമാ ം

ഉൽക്കടചിന്തയും ക നീരു-
മുഗവിഷാദവും േവദനയും;-

എന്നാലവയ്ക്കിടയ്ക്ക മി ം
മിന്നിെപ്പാലിയുന്ന പുഞ്ചിരിയും!-

ആരാരി ശ്നമപഗഥി ം?
ആരിതിൻസത്യം തിെരെഞ്ഞടു ം?

ഈമണൽക്കാട്ടിലീമൂടൽമഞ്ഞിൽ
നാെമന്തിനേന്യാന്യംക മുട്ടി? ...

ഗീതിക 3
പൂതാനുരാഗാർ ചിന്താശതങ്ങളാൽ
പൂവി പൂവി പൂജി നിെന്നഞാൻ.

െചാല്ലാതറിയാെമനിക്ക,പ്പരമാർത്ഥ-
െമല്ലാം ഗഹിക്കാതിരുന്നവളല്ലനീ.

നിർദ്ദയ, െമന്നി , െമെന്ന, നി ന്യമാം
നിത്യനിരാശയ്ക്കടിമെപ്പടുത്തി നീ!

”എേന്നാടരുതിെത’,െന്ന േകണി െമ-
െന്താ മറിയാത്ത ഭാവം നടി നീ.

ഹാ, കഷ്ട, െമാറ്റയ്ക്കിരു പലെപ്പാഴും
േലാകമറിയാെതെപാട്ടിക്കര ഞാൻ

സങ്കൽപസായൂജ്യഭാഗ്യവുംകൂടി, വ-
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െന്നൻൈകയ്യിൽനിന്നിതാ തട്ടിപ്പറി നീ!

എങ്കിലും നി ലനിത്യാനുഭൂതികൾ
തങ്കക്കിനാേവ!, നിന േനരു ഞാൻ!! ...

ഗീതിക 4
അഴെകാരുെപാൻപൂവുടലാർ വന്നാ-
ലവളുെടേപരാകും വിളി േപാകും.

അമരപുരിതന്നിലുംകൂടിെയ -
മതിലുപരിയായിെല്ലാേരാമനത്തം.

വനകുസുമം േപാലതുനി വാടാ-
നനുമതിേയകീടുന്നതാരുലകിൽ?

സ്വയമുദയരശ്മിെയാന്നാടിെയത്തി-
” ിയകരേമ!”,െയ വിളിച്ചീടുേമ്പാൾ

വിരസത കാണി പിൻമാറിടുന്ന-
െതാരുവലിയസാഹസമായിരി ം.

ഹരിതരുചി പാ രമാക്കിമാറ്റാൻ
വിരുതിയലും വഞ്ചകനാണുകാലം!

അരുതരുത, േതാർക്കാെതെചാന്നതാംഞാ-
നണയരുതാമാറ്റം നിന മാ ം!! ...

ഗീതിക 5
നിേശ്ശഷെമെന്ന നീ വിസ്മരിച്ചീടി,ലീ
നിശ്ശബ്ദദു:ഖം പിന്നാരറിയും?
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ഉെണ്ടാരാെളല്ലാമറിയുവാെനങ്കി,േല-
തിണ്ടലും പാതി ശമി േപാകും.

അസ്സമാശ്വാസവും നൽകാൻകനിെവന്നി-
ലപ്സരേസ്സ! നിനക്കില്ലെയേന്നാ?

ദുസ്സഹംതെന്നയാണീയനുവർത്തനം
മത്സഖീ! നീയിതുൈകെവടിയൂ!

ആനന്ദിച്ചാനന്ദിെച്ചാന്നിച്ചിരിേക്കണ്ട-
താണീ മേനാജ്ഞവസന്തമാസം!

മുല്ല േപാലുള്ളീ നിലാവി , നീ-
യിെല്ലങ്കി,ലിെല്ലാരുവശ്യതയും!

പാഴി,ലെതാെക്കെക്കാതിപ്പെതന്തി ഞാൻ
പാേട നീെയെന്ന മറ െവങ്കിൽ? ....

ഗീതിക 6
അനുഭവങ്ങേള! നിങ്ങളിനിേമ-
ലനുവദിക്കില്ലാസ്വപ്നംരചിക്കാൻ!

മധുര ചിന്തകൾ ചാലിച്ച ചായം
വിധി മുഴുവനും തട്ടിക്കള .

സതതെമൻ മനം േനാവി മാ ം
സഹകരിപ്പതുണ്ടിെപ്പാഴും കാലം!

െവറുെതയാണിപ്പരിഭവം-േമലിൽ
ശരി, െയാരിക്കലും ദു:ഖിച്ചിടാ ഞാൻ!

ഹതെനനിക്കതു സാദ്ധ്യേമാ?-വീ -

https://thalilakkam.in/
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മിതളുതിർന്നതാ വീഴു പൂക്കൾ!

ഇവിെട െയല്ലാ മിരുട്ടാണു, കഷ്ട-
െമവിെട, നിത്യേത! നിൻ രത്നദീപം?

നിയതിെയങ്കാതിൽ മ ി േപർ ം:
”നിഖില,മേയ്യാ,നിഴലുകൾ മാ ം!! ....”

ഗീതിക 7
ഓർ േമ്പാേഴ ം പുളകമുണ്ടാ ന്ന
പൂക്കാലെമ വിളിക്കിേലാനിെന്നഞാൻ?

തുംഗാനുഭൂതിയിൽമു ം മുരളികാ-
സംഗീതെമ വിളിക്കിേലാനിെന്നഞാൻ?

മാന െമാട്ടി നി ചിരി ന്ന
മാരിവിെല്ല വിളിക്കിേലാനിെന്നഞാൻ?-

േപാരവെയല്ലാമപൂർണ്ണങ്ങെള നിൻ
ചാരിമ,പാടി;ല്ലനുപമയാണു നീ!

ഇ ലുേബ്ധാ നിനക്ക ഷമയി-
ലിത്തിരിേപാലുെമാന്നാസ്വദിപ്പി വാൻ?

േലാഭമില്ലായ്മയാണംബ കൃതി നി-
ന്നാഭേയകുന്നതിൽകാണിച്ചേതമാമേല!

ഈലു മൂലമവെളാടും നീടുറ്റ
കാലത്തിേനാടും കൃതഘ്നയാെകാല്ലനീ!! ...

ഗീതിക 8
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േപായതാണിനിവീ െമത്താത്തവിധംവി -
േപായതാണാരമ്യമാമുന്മാേദാജ്വലരംഗം!

എെന്ന െമൻകാൽേച്ചാട്ടിലമർത്തിപ്പിടിക്കാമ-
െതന്ന വിശ്വാസ ലം ഞാനഹങ്കരിച്ചേല്ലാ!

വിമേല! നീെയൻേനർ കാട്ടിയ വിേധയത്വം
വിഗണി ഞാൻ െവറും ദാസ്യഭാവെത്തേപ്പാെല!

അധികാരത്താല കീഴടക്കിഞാൻ നിെന്ന
വിധിേയാ തരം േനാക്കിക്കാ കാത്തിരിപ്പായി

ഇന്നിതാവിധിയുെടചവിേട്ടറ്റടിെതറ്റി
മണ്ണിൽവീണടിെഞ്ഞെന്റജീവിതമ്പിട .

നിർജ്ജിതനാണാർ െമ െള്ളാെരന്നൗദ്ധത്യെത്ത
മൽജീവരക്തത്തിനാൽ കു മം ചാർത്തി ഞാൻ!

കനിവിങ്കണ്ണീരിനാലിനിെയന്നപരാധം
കഴിയുംനിനെക്കങ്കിൽകഴുകിക്കളേഞ്ഞ !! ...

ഗീതിക 9
ജീവിതത്തിൻവനികെയ ൽകി-
വണിയിേച്ചാളാണു നീ.

ഗാനരൂപിണി! േമാഹിനി! മമ
ാണനും ാണനാണു നീ.

എന്നിട്ടീവിധെമന്തിനായ്സ്വയ-
െമെന്നവി പിരി നീ?

ഉെണ്ടനി നീതെന്നാരാമലർ-
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െച്ച കെളാെക്കയിെപ്പാഴും.

വാടിവാടിക്കരി െവങ്കിലും
വാസന നശിെച്ചങ്കിലും,

കാ സൂക്ഷിച്ചി ണ്ടവെയല്ലാം
കാഞ്ചന നിധിേപാെല ഞാൻ!

പാരി,േലാമേല, നിൻ ണയത്തിൻ
സ്മാരകമാണ വുകൾ!! ...

ഗീതിക 10
അനുമതി മാ ംതരികേപാകുവാ-
നനുപേമ! േവഗമിവനു നീ!

ഹരിതകാന്തികൾവിതറിവീശിയ
സുരഭിലസ്വപ്നവനികയിൽ

വിരഹഭീതി വിട്ടഴകിൽൈകേകാർ
വിഹരിച്ചിേല്ല നാം ചിരകാലം?

ഉലകിതിൽസ്വർഗ്ഗംവിരചിച്ചങ്ങെന
പുളകംെകാണ്ടിേല്ലചിരകാലം?

പലേപാതും നമ്മൾ മുഴുകിമുങ്ങീേല
പരമനിർവ്വാണലഹരിയിൽ?

ഹതവിധിമൂലമ്പിരികിെല ?-നാം
കൃതകൃത്യന്മാരാണവനിയിൽ!

അതിനാ,േലാമേല! തടയേല്ല, തരി-
കനുമതി േപാകാനിവനു നീ!
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ഗീതിക 11
കമനീയതയാെലാരൽപേനരം
കവിതകാണി നീെയെന്റ മുൻപിൽ!
ക്ഷണികമാെണങ്കിെല ന്താനിേമഷം
ണയ ഭാമയമായിരു .

അതിനുള്ളിലായിരം െപാൻകിനാക്കൾ
കതിർ വീശിവീശിത്തളിർ നി .

ഉലകിെനപ്പാേട മറ മാെറാ-
രലഘു ശാന്തി ഞാനുമ്മവ ;

പരശതം ജന്മങ്ങൾ െകാ േനടും
പരമപുണ്യം ഞാനനുഭവി .

ചരിതാർത്ഥതവെന്നാതുങ്ങി നിെന്നൻ
ചരണങ്ങൾ പുൽകിപ്പരിചരി !

അനഘനിേമഷേമ!ഹാ, നിനെക്കാ-
ന്നിനിയുെമൻചാര വ കൂേട? ...

ഗീതിക 12
ക േപാൽ കരൾക്കാ ം കവരാൻ കഴിയുന്ന
െവണ്ണിലാെവേന്നാണെമൻ ജീവിതത്തിൽ നീെയത്തി.

െതല്ലിട ള്ളിൽ െകാടുംതിമിരംനീങ്ങി, ഭാ-
തല്ലജെമാന്നെങ്ങല്ലാംകുളിർൈക്കക്കളിയാടി.

ക ഞാൻ ശരിയായിട്ടാെവളിച്ചത്തിൽ, തങ്ക-
െച്ചണ്ടി നൃത്തംെച മായിരമുൽക്കർഷങ്ങൾ!-
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അവയത്തപ്താ ക്കളിറ്റി വീഴുംകണ്ണാ-
ലവേലാകനംെചെയ്ക ളകാങ്കിതനായ് ഞാൻ!

ലജ്ജി ം നേവാഢെയേപ്പാെലെയൻ േനേരേനാക്കാ-
തുജ്വലാംഗിയാം ഭാഗ്യം ന ശീർഷമായ് നിൽപൂ!

എെന്റകാൽെപ്പരുമാറ്റെമങ്ങാനും േകട്ടാൽപേക്ഷ
തേന്റടമറ്റാപ്പാവമേങ്ങാടിക്കളഞ്ഞാേലാ!

ദൂര നി ംെകാ നിെന്റ സൗന്ദര്യംക
ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിൻ മണിവീണഞാൻ മീട്ടിെക്കാള്ളാം!! ...

ഗീതിക 13
േലാകേമ! െവറുംഭി െവേപ്പാ,െലെന്ന-
”േപ്പാക,േപാക,’ െയന്നാട്ടിേയാടി നീ!

ഒ വി മിച്ചീടുവാൻകൂടിയും
തന്നതിെല്ലനി നീ സമ്മതം.

ജീവിതത്തിെന്തരുവി, ലവശനാ-
യാെവയിലത്തല നട ഞാൻ!

അന്തിമാരുണനായിരംരശ്മികൾ
ചിന്തിെയെന്നത്തഴുകുന്നേവളയിൽ,

ച േലഖകിളർെന്നെന്റേമനിയിൽ
ചന്ദനച്ചാറുപൂശുന്നേവളയിൽ,

നീ കുശലംതിരക്കിവരു േവാ
നീതിയില്ലാത്ത നി രേലാകേമ?
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േപാക,േപാെകനിക്കാവശ്യമില്ല, നീ
േയകുവാൻ നീ മിക്കീർത്തിമു കൾ!

ഗീതിക 14
സ്വർേല്ലാകഹർഷംനുകർ നാം വാെണാരാ-
നല്ലകാലം, നീ മറ േപാേയാ, സഖീ?

രാവുമ്പകലും കളിയും ചിരിയുമായ്
േമവിയെതല്ലാം മറ േപാേയാ, സഖീ?

ആവിർഭവിച്ചെതാട്ട തംേതാന്നിേയാ-
രാവസന്തം, നീ മറ േപാേയാ, സഖീ?

സല്ലീലമായിരം സ്വപ്നങ്ങൾ കെണ്ടാരാ-
സ്സല്ലാപരംഗം, മറ േപാേയാ, സഖീ?

അെന്നെന്നാടായിരം േ മശപഥങ്ങൾ
െചാന്നെതല്ലാം, നീ മറ േപാേയാ, സഖീ?

സ്വർഗ്ഗേലാക ം സുലഭമല്ലാെത്താരാ-
സ്വേപ്നാത്സവം, നീ മറ േപാേയാ, സഖീ?

ഇല്ല, നീമായ്ക്കിലും മായുന്ന-
ത, ല്ലാലസൽച്ചി െമാ െമാരിക്കലും!! ...

ഗീതിക 15
നമി നിെന്നഞാൻ തിരിച്ചേവളയിൽ
വമി േലാകെമാരസൂയ തൻ വിഷം.

പതി േമൽ േമലുയർെന്നരിഞ്ഞിടു-
മതിൻ ചിതയിെലൻ ശിഥില ശാന്തികൾ!
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അവ തൻജീർണ്ണിച്ച ശവത്തറയിേന്മ-
ലവഗണിതനായിരിക്കയാണുഞാൻ!

കട േപാകു ദിനങ്ങേളാേരാെന്നൻ
പടിക്കൽ ടിെയാരലസഭാവത്തിൽ.

കരുണയില്ലവെയ്ക്കനി നൽകുവാ-
െനാരു സമാധാനകണികെയങ്കിലും.

പലപലേജാലിത്തിര കൾമൂലം
പരത ന്മാരുമിവെന്റ കൂ കാർ!

വിഷാദമഗ്നമാം വിജനതമാ ം
വിലാപപൂർണ്ണമാം വിവശതമാ ം!! ....

ഗീതിക 16
സന്തതമീവിധെമൻ മനേമാേരാേരാ
സന്തപ്ത ചിന്തയിൽ നീറിനീറി,

മന്നിെന്റ നിർദ്ദയഭാവംകെണ്ടെപ്പാഴും
കണ്ണിണേപർ ം നിറെഞ്ഞാഴുകി,

പാഴിലീ നശ്വര നാടകശാലയിൽ
ഞാനുെമൻ രംഗമഭിനയി !

ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല കാണികളായിരം
മുന്നിലുെണ്ടെന്ന റി േനാക്കാൻ.

ഇെല്ലനിെക്കാ മഭിനയപാടവ-
മിെല്ലാരുേലശവും ഗാനഭാഗ്യം
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നി ലകാഞ്ചനകേല്ലാലിേതാജ്വല
വ വിഭൂഷിതഗാ നല്ല!

ഇമ്മട്ടിലാെണങ്കിൽ ഞാെനെന്റഭാഗംപി-
െന്നങ്ങിെനെയാ കഴി കൂ ം?

ഗീതിക 17
അനുപദം മണിനൂപുരശിഞ്ജിത-
മനുഗമി മാറാടി ഴഞ്ഞിദം,

ക്ഷണികമാെമാരു നിർവൃതിതൻ കുളിർ
ത്തണലിെലെന്നത്തേലാടിയുറ വാൻ

അലസ, േമകയാ, െയ േപാകു നീ-
യലഘുസൗന്ദര്യസാരസർവ്വസ്വേമ?-

ണയേലാലയായ് സ്വർഗ്ഗേലാക നി-
ന്നണയുമ തസ്വപ്നമല്ലല്ലി നീ?

അനഘമാമി പഞ്ചമേതപടി-
ക്കരെഞാടി ള്ളിെലന്നിലട വാൻ,

കഴിെവഴുമാെറാളി കിടപ്പതാ-
ക്കടമിഴിേക്കാണിേലതു ശാകുന്തളം?

ഹൃദയ പൂർവ്വകം ാർത്ഥി ഞാൻ, നിന
ക്കതുലസൗഭാഗ്യദിവ്യാനുഭൂതികൾ!! ....

ഗീതിക 18
ചിന്തകൾ സൗരഭെമമ്പാടും വീശിേയാ-
രന്തരീക്ഷത്തിങ്കല മി ം
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പാടിപ്പറ െകൻ ചിത്ത വിഹംഗേമ!
പാടിപ്പറ , നീ, വീതശങ്കം!

കാർമുകിേലാേരാെന്നാഴിെഞ്ഞാഴി ജ്വല
വാർമതിേലഖ കിളർ െപാങ്ങി

ശാന്തി,പരിപൂർണ്ണശാന്തി, നിരഘമാം
കാന്തി സരം പരെക്ക വീശി.

െപാൻ ചിറേകവെമാതുക്കിയിരുന്നിനി-
സ്സന്തപിെച്ചാ ം നീ േകണിേടണ്ട.

പാടിപ്പറ െകൻ ചിത്തവിഹംഗേമ!
പാടിപ്പറ നീ, നിർവിശങ്കം!

നിർഗ്ഗളിച്ചീടേട്ട, നിന്നിൽനിന്നായിരം
നി ലരാഗത്തിൻ ഗാനപൂരം!! ....

ഗീതിക 19
മരണെമത്തിയലങ്കരിക്കെട്ടെയൻ
മഹിതേശാഭമാം കല്ല്യാണമണ്ഡപം!

വരസമാഗമം കാ കാത്തക്ഷമം
വരണമാലയുേമന്തി വാഴു ഞാൻ.

കലിതകൗതുകം ഞങ്ങൾ പര രം
കരപുടംേകാർ നിൽ മാരംഗവും;

അമിതരാഗമാർന്നേന്യാന്യവിക്ഷണ-
മനുഭവി മാനന്ദശാന്തിയും,
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ഉടെലടു മാറു പലെപ്പാഴു-
മുലകിൽ മാമക സങ്കൽപേവദിയിൽ!

ഉണരുമാദരാൽ ഞങ്ങൾതൻ ശാശ്വത-
ണയസാ ഭാതാഗമത്തിൽ ഞാൻ!

ഇരുളിൽ നിന്നിതാമുക്തയാ, യുജ്വല
കിരണധാരയിൽ മു കയായി ഞാൻ!!
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