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വത്സല - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

ഥമ വീചിക
അ ഴവക്കിെലക്കായ്കനിേത്താപ്പിെലാ-
രപ്സരകന്യെയക്കാണാം,
െപാ ഷസ്സന്ധ്യയുമന്തിയും െചങ്കതിർ
ചിന്നിച്ചിരി േമ്പാെഴ ം;
നിഷ്കളങ്കത്വമുടെലടുത്തങ്ങെന
നിൽ ന്ന വിസ്മയം േപാെല!

സത്സ്വഭാവത്തിനന്നാ നാട്ടിെലാ
’വത്സല’െയന്നാണു നാമം!
അന്വഹാരാധനയ്ക്കങ്കെമാരു മ-
ക്കന്യകാജീവിതേക്ഷ ം,
പാവനചിന്തതൻ തീർത്ഥാടനങ്ങൾ
പാരിജാതത്തണലായി!
ത്യഹശാന്തിയും, കാന്തിയും, ൈകേകാർ
നൃത്തം നട മാ നാട്ടിൽ
ശാലീനതെയ്ക്കാരു മു േപാ, ലാ മുഗ്ധ-
ബാലികയങ്ങെന മിന്നി!....

ചാര , ചാര , കാണാതടിെവ -
താരുണ്യമാമന്ദെമത്തി,
െപാട്ടിച്ചിരി െകാണ്ട വുടെലാ
െകട്ടിപ്പിടിച്ചെപ്പാേഴ ം,
െഞട്ടി, തറിയക , പരിഭവ-
െപ്പ , ലജ്ജിച്ചതുേപാെല,
ആ വനേകാരകം പാതിവിടർ നി-
ന്നാേമാദധാമമായ് മിന്നി!
മാറ താമരെമാട്ടിട്ട യൗവന-
മായിമേഹ ജാലം,
തൽക്കലാപൂർത്തിതൻ ൈവജയന്തിെക്കാരു
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െപാൽക്കസവിട്ടതുേപാെല,
ഉത്സാഹേലാലയാ വത്സലബാലെയാ-
രുത്സവദായിനിയായി!

പല്ലവീതങ്ങളാം വല്ലികേളാടവൾ
സല്ലപി ന്നതുകാണാം.
െചല്ലസഖികളായ് നിൽ െന്നാരുർവ്വശി-
മുല്ലകൾ പൂ ന്നകാലം,
ഓണമാ, ണാവശ്യമില്ലവൾക്കെന്നാ -
മൂണുമുറക്കവും േപാലും!
േനാവുതട്ടീടിേലാ േതാഴിമാ,ർേക്കാമലാൾ
പൂവറുത്തീടുകിെല്ലാ ം!
ബാലതൻ മുഗ്ധകലാസ്വാദനത്തിെന്റ
േവലിേയറ്റത്തിൻപുളപ്പിൽ,
സുന്ദരമക്കനിേത്താെപ്പാരു നൂതന-
നന്ദനാരാമമായ് മാറി!
അെത്താടിതൻ പടിവാതിലിൽ പൂക്കാല-
െമത്തി, മുട്ടീടുെമ്പാേഴ ം,
ീലമഗാമം മുഴുവനും സൗരഭ-

േച്ചാലയിൽ മു കയായി!

െകാച്ചരി ാക്കളു, മക്കിളിവാതിലിൽ,
പച്ചക്കിളികളുെമ ം.
ൈകത്താമരത്തണ്ടിൽ െനന്മണിേയാേരാ
െകാത്തിെക്കാറിച്ചങ്ങിരി ം.
തത്തകൾ മുറ്റ മാതളൈത്തകളിൽ
തത്തിപ്പറ കളി ം.
പൂവുടലാളിൻ തുടയിൽ തലചായ് ,
’േപാവില്ല ഞാ’െനന്ന മട്ടിൽ,
ഞാവൽപ്പഴവും കര െകാണ്ടങ്ങെന
പൂവാലനണ്ണാനിരി ം
ആ െമ രുമ്മിത്തലയുയർത്തിെക്കാെണ്ടാ-
േരാമനേപ്പടമാൻ നിൽ ം!
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അച്ഛെനാ,േത്തവ,മ ൽ ടിലിങ്കല-
െക്കാ ശകുന്തള മിന്നി!!....

ദ്വിതീയ വീചിക
ആരുമറിഞ്ഞിടാതെന്നാരു ’ദുഷ്ഷന്ത’-
നാേരാമലാളിൻ ഗൃഹത്തിെലത്തി.
മധ്യാഹ്നത്തീെവയ്ലിലാ മംഗളാംഗനാ-
മദ്ധ്വഗൻ വാടിത്തളർന്നിരു .
ക്ഷീണവും തീെവയ്ലുെമാന്നി െനറ്റിയിൽ
മാണിക്യക്ക നിരത്തിവെയ്ക്ക,
ദാഹ,മവനുെട െതാണ്ടയ്ക്കകെത്തേന്താ
സാഹസംെചയ്യാൻ തുനിഞ്ഞിരു .
എങ്കിലു, േമേതാ കുലീനതാദീപ്തിത-
ന്ന രരശ്മികളാ മുഖത്തിൽ,
”ആദരിച്ചീേടണെമേന്ന’-െയ െള്ളാരു
വാദം സമർത്ഥി നിന്നിരു .
ആ മുഖഭാവമതന്യർ േപാലു,െമാ-
രാദരാേവശകമായിരു !

സ്വച്ഛജലാർത്ഥിയായ് മുറ്റത്തണെഞ്ഞാരാ
ച്ഛന്നകാമെനക്കണ്ടേനരം,
സംഭൂതമായിതവൾെക്കാരു േനരിയ
സേങ്കാചസം മപാരവശ്യം.
ഏകയാേണാമലാ, ളച്ഛനില്ലാതിത്ഥ്യ-
േമകുവാ,െന,ങ്ങെന മാറിനിൽ ം?
അദ്ധ്വഗനാഗത,നർദ്ധവേചാദ്ഗത-
നർത്ഥിതസ്വാഗത,നദ്ഭുതാംഗൻ!
എങ്ങെനെയന്തിനിെച്ചയ്യണം, െചാല്ലണം?
എങ്ങെന കാണാത്തമ കാ ം?
ഏകനിേമഷം പരുങ്ങലിൽെപ്പട്ടവ-
േളതുേമാർക്കാെത പക നിൽപായ്
പിന്നെത്ത മാ യിൽ ീസഹേജാചിത-
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കർമ്മൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിൻ കന്ദളികൾ
മിന്നിക്കിളർന്നിതവളുെട േചതനാ-
മണ്ഡലത്തിെന്റ വിശാലതയിൽ!

നാണം വിലക്കിലും പു പാെയാെന്നടു-
േത്തണാക്ഷി തിണ്ണയിൽ സജ്ജമാക്കി.
ആഗതനാദരപൂർവകം സസ്മിതം
സ്വാഗതേമാതിനാൾ േമാഹനാംഗി.
ആക കാന്തി വഴി വിള ം തൻ
കായ്കനിേത്താട്ടത്തിേലാടിെയത്തി,
നാരകെക്കാമ്പിെല സ്വർണ്ണഗാളത്തിെലാ-
ന്നാരാൽപ്പറിെച്ചടുത്താത്തേവഗം,
െഞക്കിപ്പിഴിഞ്ഞതു നീരിൽക്കലർത്തി,ത്ത-
ൾക്കാ േപാെല മധുരമാക്കി,

അജ്ഞാതനാകുമതിഥിതൻ മുന്നിൽ െവ-
ച്ചദ്ഭുതഗാ ിെയാതുങ്ങിനി !-

ആ മധുരാമൃതപാനീയപാനവു-
മാ മംഗളാകാരദർശനവും,
ഓതാവതല്ലാെത്താരാനന്ദനിർവൃതി
േചതസ്സിലർപ്പിച്ചിത മാനിൽ!
തിങ്ങി ളു ം കൃതജ്ഞതകാരണം
ഭംഗിയിരട്ടിച്ച കൺമുനയാൽ,
തൂണിെന്റ പിന്നിൽ മറ നിന്നങ്ങെന
നാണംകുണു മാ മിന്നലിെന,
ഓമനിേച്ചാമനിേച്ചാമൽ ളകത്തിൻ-
പൂമാല ചാർത്തി പുഷ്പബാണൻ!

െപാ ടലാർെന്നാരാ േ മഗാനത്തിെന്റ
മുന്നിലവൻ കണ്ട േദവേലാകം
ആയിരമായിരമജ്ഞാതസ്വപ്നങ്ങൾ
ചായംപിടിപ്പിച്ചതായിരു !
ആയിരമായിരം സൽക്കാരശാലയി-
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ലാകർഷണങ്ങൾതൻ വീചികളിൽ,
നീന്തിത്തളർ പരിചയി ള്ളതൻ
സ്വാന്തമിച്ചിന്തയ്ക്കധീനമായി:
’ചൂടിൻ തളർച്ച സഹിക്കാ, മിക്കൺമുന-
േയാടു ഞാെനമ്മെട്ടതിർ നിൽ ം?
സാമാന്യയല്ലിവ, ളാസ്വദിെച്ചങ്കിലീ
ഗാമീണപുഷ്പത്തിൻ തൂമരന്തം!
തൽക്കാല,മാദ്യെത്ത ദർശനംേപാലുമി-
സ്സൽക്കാരംെകാ നിറംപിടിേക്ക,
ആശ മാർഗ്ഗം യേഥഷ്ടമു,ണ്ടൗദാര്യ-
രാശിയായ് ഞാനുമഭിനയിക്കിൽ! ....”

ആ നിഷ്കളങ്കയാം ഗാമീണബാലയു-
മാനന്ദസ്തബ്ധയായ് നി േപായി.
എെന്തന്നറിയാേത്താേരേതാ മിന്നൽപ്പിണ-
രന്തരംഗത്തിലുയർ െപാങ്ങി,
ഓേരാസിരയിലുെമാറ്റെഞാടി ള്ളി-
േലാളമിളക്കി ളെഞ്ഞാഴുകി,
ഏേതാ വിദൂരമാം ശൂന്യതാസി വി-
ലാപതി േമ്പാലവൾ േതാന്നി!
സങ്കൽപം നിർമ്മിേച്ചാരാേമഖലയിെല-
ത്തങ്കക്കതിർേതാറുമൂയലാടി,
ഓമലിൻ േചതനേയാേരാേരാ ഗന്ധർവ്വ-
ഭൂമി പിന്നി കട േപായി.
എല്ലാം െവളിച്ചവുെമല്ലാം സുഗന്ധവു-
െമല്ലാം പുളകവുമായിരു .
ആകൽപകാലം ഹാ, നീ നീണ്ടങ്ങെന
േപാകിലാ സ്വർഗ്ഗീയസ ഹൂർത്തം! . . .

ഏകാന്തതയുെട വീണയിലാമ
മൂകതെകാണ്ടവർ പാ പാടി!!

തൃതീയ വീചിക

https://thalilakkam.in/



വത്സല - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 9

െചണ്ടണി ചിരി പിെന്നയും
ര വട്ടമേത്താ കൾ,
ഫുല്ലയൗവനാേ ഷിതാംഗിയാ-
യുല്ലസിക്കയാണിന്നവൾ,
ആ വനപുഷ്പം വാരിവീശിയ
ലാവണ്യത്തിൻ പരിമളം
ആനയി വിദൂരതയിൽനി-
ന്നായിരം ശലഭങ്ങെള,
വന്നേപാൽ, കഷ്ടം, പിന്മടങ്ങിേപ്പാ,
െയാ േപാലവെയാെക്കയും!
സന്തതം രാഗചിന്തയിൽ മനം
െനാ െനാ വിവശയായ്,
ക നീരിൽക്കഴി നാളുകൾ
കൺമണി മാ െമന്തിേനാ!
ആരുമാരുമറിഞ്ഞതി,ല്ലവ-
ളാരാധി മേദ്ദവെന.
പു ിെയപ്പരിണീതയാ വാ-
നുദ്യമിെച്ചാരത്താതേനാ,
ക്ഷീണേചതനനായവസാനം
വീണടി നിരാശയിൽ! ...

സ സം വീ മാ മലനാട്ടി-
െലത്തിയാപുഷ്പസായകൻ;
ഉൽക്കടഗീഷ്മ ഖവാസ-
ദിക്കിൽവാണുകഴി വാൻ.
ത്യഹം ഭജിച്ചിഷ്ടൈദവതം
ത്യക്ഷെപ്പട്ട മാ യിൽ,
േവനലിൽ മഴേയറ്റ മുല്ലേപാ-
ലാനന്ദി വിലാസിനി.
ര നാൾെകാണ്ട ർവ്വസൗഭഗം
െചണ്ടണിഞ്ഞിതാ േമനിയിൽ!...
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ആത്തേമാദമിരുന്നിടുമവ-
നാ വക്കിൽ വന്നന്തിയിൽ.
െതല്ലകെലത്തൻ കായ്കനിേത്താപ്പി-
ലുല്ലസി മാ േമാഹിനി.
മൺമുനകളാൽ സല്ലപി െകാ-
ണ്ട മി മിരുന്നവർ,
സ്വപ്നേമാേരാ കാണു, മാ രംഗം
സ്വർഗ്ഗേവദിയായ് മാറിടും!
ഉണ്ടവർേക്കറ്റമാഗഹെമാ
മി വാൻ തമ്മി, െലങ്കിലും,
ഒത്ത,തില്ലെത്താടിക്കകെത്ത -
മച്ഛനും കാണുമന്തിയിൽ!
എന്നിരിക്കിലും, മൂകസേന്ദശ-
െമാ രണ്ടെല്ലാരായിരം,
ൈകവിരൽകളാൽ, കൺമുനകളൽ,
ൈകമാറുമവർ തങ്ങളിൽ,
ഓേരാേരാ ദിനമാവിധെമാരു
ചാരുസൗരഭധാരയിൽ
മുക്കിമുക്കിക്കഴി കൂട്ടിനാ-
രുൾ തുകേമാടന്നവർ!

കാതേര, െവറും പാഴ്കിനാവിൽ നിൻ
കാലമിങ്ങെന േപാകിേലാ? . . .

ചതുർത്ഥ വീചിക
”ഇനിേയഴുനാേള ഞാനിവിെട-
ത്തനിെയയാ, ണേദ്ദഹെമത്തിെയങ്കിൽ!
വരികയില്ലച്ഛെനാരാ േയാളം
കഴിയാ,തിെത സുവർണ്ണഘട്ടം!
ഒരുപേക്ഷ, കാര്യം മനസ്സിലായാൽ
വരുമായിരി മാേക്കാമളാംഗൻ!
അറിയിപ്പെതങ്ങെന?-വല്ലപാടു-
മറിയിച്ചാ,ലിെന്നേന്നാെട േതാ ം?
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ഒരുവാ മി വാൻ േപാലു, െമാ
തരമായിട്ടിെല്ലനിക്കി നാളും.
മദേനാപമാംഗനു േവണെമങ്കിൽ
മമ ജീവൻേപാലും ഞാേനകുമേല്ലാ!! ...

”പരിചിലേദ്ദഹത്തിെനൻ ണയ-
ചരിതമിെതാ മറി കൂേട?
മഹിയിലിേന്നാളം ഞാെന െയ
മനുജെര,ക്കഷ്ടം, ഹതാശരാക്കി!
അവശഞാനിന്നിസ്സഹിപ്പെതല്ലാ-
മവരുെട ശാപങ്ങളായിരിക്കാം!
അനുപമാകാര, മൽ ാണനാള-
മനുബന്ധിപ്പി ഭവാെനാടീ ഞാൻ
തവ പാദദാസിയാെമെന്നേയാർത്ത-
ത്തരളഹൃദയം തുടിപ്പതിേല്ല?
അവിടുെന്നൻ സങ്കൽപവിഗഹെത്ത-
യരികിൽേച്ചർത്താേ ഷം െചയ്വതിേല്ല?....

”മിഴിയടച്ചാൽ ഭവാെനന്നരികി-
ലഴകിൽ ളി വെന്ന മേല്ലാ!
അവിടുെത്തസ്വപ്നങ്ങളാകമാന-
മതുേപാെലൻ സാന്നിധ്യസാ മേല്ല?
ഒരുദിനം രാഗവിവശനാെയ-
ന്നരികിെലങ്ങാൻ ഭവാൻ വ േചർന്നാൽ,
ഹൃദയാധിനാഥ, നിൻ മുന്നിൽ ഞാെനൻ
ഹൃദയം മലർെക്ക റ കാ ം.
അതിെല ണയത്തിൻ ദർശനത്തി-
ലവിടുന്നതിശയെപ്പ േപാകും.
പരിചി,’െലേന്നാമേന’െയ െചാല്ലി-
ക്കരയുഗമെങ്ങെന്റ േനർ നീ ം.
അവിടുെത്തെക്കട്ടിപ്പിടി , ഞാന-
വിമലവി തമാർത്തടത്തിൽ
തലചായ് േതങ്ങിക്കരയു,മേപ്പാൾ
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പല സാന്ത്വനങ്ങൾ ഭവാനരുളും.
അതുേക ഞാനക്കവിൾത്തടത്തിൽ
മതിമറന്നായിരമുമ്മെവ ം!
പുരുേമാദാെലെന്നത്തേലാടി,യ
പുളകംപുര െമൻ പൂവൽെമയ്യിൽ!
’പറയുെകൻ വത്സേല, നിെന്നയീ ഞാൻ
പരിണയി ന്നതു സമ്മതേമാ?’
അവിടു േചാദി െമേന്നാേടവ-
മതു േക ലജ്ജയിൽ ഞാനലിയും.
വിവരണാതീതമാം േമാദവാ ിൽ
വിറെകാ നിൽ െമൻ ചിത്തപുഷ്പം!
’ശരിതെന്ന, യച്ഛനും സമ്മതിക്കിൽ’-
പരിചിൽ ഞാൻ പുഞ്ചിരിയി െചാ ം.
’അതിെന ൈവഷമ്യ’-െമ െചാെന്ന-
ന്നധരത്തിലെങ്ങാരു മു ചാർ ം.
മൃദുകരബന്ധനത്തിങ്കൽനി ം
കുതറിപ്പിട ഞാൻ മാറിനിൽ ം!....!

”അവിടുെന്നന്നച്ഛൻ മടങ്ങിവന്നാ-
ലഭിമതെമാെക്ക റന്നരുളും.
അവിചാരിതാനന്ദസാഗരത്തി-
ലവശനായച്ഛൻ കുഴ വീഴും.
അനുരാഗേലാലരാം നെമ്മയച്ഛ-
നനുേയാജിപ്പിച്ചന്നനുഗഹി ം!
തവ സഹധർമ്മിണിയായി ഞാനീ-
യവനിയിൽ പ്തയായുല്ലസി ം!
ഉടലുെമൻ ാണനും ത്വൽപദത്തി-
ലടിയറവ ഞാനാത്തരാഗം,
തവ ഭക്തദാസിയായ് േമവി, നിത്യ-
മവിരളശാന്തി സമാസ്വദി ം!
അവിടു വീ ം ജനിച്ചേപാ,െലാ-
രരുമ ൈമ്പതലിന്നമ്മയായ്, ഞാൻ...”
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ഒരുകാലടിേയാച്ച േക െഞട്ടി-
ത്തരളാക്ഷിെയാ തിരി േനാക്കി.
പടികടെന്ന സാന്ധ്യദീപ്തി-
യുടലിലണി െകാണ്ടാ മദനൻ!
അവൾ പിടേഞ്ഞ ...മുേന്നാ നീങ്ങാ-
നരുതി,െത ന്മാദപാരവശ്യം!!

അതുെവറും സ്വപ്നേമാ, മായേയാ?-ഹാ!
മതിമറേന്നാമലാൾ നി േപായി!!

പഞ്ചമ വീചിക
ആയിരം മിന്നെലാരുമി ഹൃത്തട്ടി-
ലാളിപ്പടർ കുഴ മത്തയ്യലാൾ,
ആഗതനാെയാരതിഥിെയസ്സസ്മിതം
സ്വാഗതം െച വിടർന്ന മിഴികളാൽ
തിങ്ങി ളുമ്പിെയാേരാമ രളികാ-
സംഗീതമാ മുഗ്ദ്ധചിത്തത്തിെലാെക്കയും!....

കുന്നിെന്റ പിന്നിൽ മറ നിന്നങ്ങെന
മന്ദഹസി മേനാജ്ഞസായന്തനം!
െവള്ളിനക്ഷ ം കിളർ പടിഞ്ഞാറു
ഫുല്ലാനുരാഗ തീക്ഷേപാലങ്ങെന!
മന്നിലുല ർ വീണുതുടങ്ങി,യാ
വിണ്ണിങ്കൽനി മിരുൾത്തിരശ്ശീലകൾ!
േ മ സന്നമാം നർമ്മസല്ലാപത്തി-
ലാമഗ്നരായിക്കഴിയുകയാണവർ!!...

മിന്നിയില്ലന്തിത്തിരി,യ മാ മാ
മന്ദിരത്തിങ്കൽ!-നടുങ്ങീ വിലാസിനി.
ഇ യുംേനരെമാരദ്ഭുതസ്വർഗ്ഗത്തിൽ
നൃത്തംചവിട്ടിയ േചതനയിങ്കേലാ,
പാഴ്നിഴൽ വീശുന്നതീ മണൽക്കാടിെന്റ
േമനിയും ഹാനിയും?-സംതൃപ്തയാണവൾ!

https://thalilakkam.in/



വത്സല - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 14

എങ്കിലും, നിത്യനിയമവിഭഞ്ജന-
ശങ്കയാ,ലൽപമധീരയാേയാമലാൾ,
അന്തിവിള െകാളുത്തിെഞാടി ള്ളി-
ലന്തികെത്ത മാ ലാവണ്യലക്ഷ്മിെയ
മിന്നിവിടർന്ന വിശാലേന ങ്ങളാ-
ലുമ്മെവ ംെകാണ്ടിരുന്നിതാേക്കാമളൻ!
ഉൾ ളകാർ യായ് നിൽ മത്തന്വി
സ്വപ്നസമാനമാേയ്ത്താന്നീ സമസ്തവും!

േതനി വീഴും സ്വരത്തിലക്കാമുക-
നാനന്ദപൂർവ്വം തുടർ തൻ ഭാഷണം:
”ഇന്നച്ഛനിെല്ലന്നറിഞ്ഞതുെകാണ്ടാണു
വന്നതിവിെടക്കട ഞാൻ, വത്സേല!”
”എമ്മട്ടറി ?” - വളർെന്നാരുൽക്കണ്ഠയാൽ
മൺമണിേചാദി രാഗ സന്നയായ്.
’വത്സേല, നിെന്റ വളപ്പിൽനിൽ ം െവറും
പുൽെക്കാടി െമ്പാന്നനങ്ങിയാൽ ടിയും,
ആരുംപറയാെതതെന്ന, സുസൂക്ഷ്മമാ-
യാ നിമിഷത്തിലറിയും ’സദാശിവൻ’.
അ യ്ക്കലി കഴി േപായ് നിന്നിെലൻ
ചിത്ത,മതു നീയറിവിേതാ വത്സേല?
സ സം നിെന്നത്തനിച്ചിദം കാണുവാ-
െന നാളായ് ഞാൻ െകാതിപ്പിെതേന്നാമേന!”

േകാരിത്തരി ം മന മായിത്ഥമ-
േക്കാമളാപാംഗിയാേളാതീ മധുരമായ്:
”അങ്ങെയ ധ്യാനി ര സംവത്സരം
കണ്ണീരിൽമുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞവളാണുഞാൻ!”
”ഞാനും െകാതി ഭജിച്ചതാ,േണവമീ-
യാനന്ദരംഗം സമാഗതമാകുവാൻ!....”
എന്നാൽ നമുക്കി ദിനം സുഖാപ്തിതൻ
െവന്നിെക്കാടി പറപ്പി കഴിക്കണം!”
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തൻ പണസ്സഞ്ചിയിൽനി ം ധനപ -
ഖണ്ഡത്തിെലാെന്നടു േദ്വഗപൂർവ്വകം
ആേരാമലിൻേനർ സാകൂതമായ് നീട്ടി-
യാ രമ്യരൂപൻ! - നടുങ്ങീഗുണവതി!!

”ഇേപ്പാൾ പണത്തിനു ബുദ്ധിമു െണ്ടനി-
ക്കിപ്പ രൂപയിരിക്കെട്ട, വത്സേല,
മല്ലികയി തനി കിടന്നിട-
ട്ടില്ല, േപാകുന്നില്ല വീട്ടിേലക്കി ഞാൻ!”

’മ. .ല്ലി. . ക - മല്ലിക’ - ഗദ്ഗദം കാരണം
വല്ലാെതയസ്സാധു വീർ മുട്ടീടിനാൾ!
’മല്ലിക തീെരക്കിടപ്പാെണാെരാന്നര-
െക്കാല്ലമായ്, നീയറികില്ലേയാ, വത്സേല?
സാരമില്ലീ രാ ി നെമ്മാെളാരുമി,ച്ച-
താരുെമാരാളുമറികിെല്ലാരിക്കലും!...”

തീരാത്ത കൂരിരുൾ!-കഷ്ടമായ് വത്സേല,
േവര േപായി നിന്നാശകൾ സർവ്വവും.
നീ കിത േവാ?-വഞ്ചിതയായി നീ!
േലാക,മിതാണേയ േലാകം, മനസ്വിനി!...

”വത്സേല! .. ഞാൻ..എെന്റയാശ ..”യക്കാമുകൻ
തത്സമീപേത്തക്കടു വഞ്ചകൻ!
അസ്സാധുെഞട്ടിവിറ -തിമിരത്തിൽ
വിശ്വമടി -െതറി െവൺതാരകൾ!
േലാകം കറ ...ച വാളങ്ങളിൽ
തീകത്തിയാളു ...മൂളു മൂങ്ങകൾ!
മുന്നിൽ മുഴുവൻ ഫണം വിടുർത്തിപ്പാ
വ കൂടീടു കാളസർപ്പാളികൾ!
െഞ , ചു ം മിഴി േനാ ...ഹാ!
കഷ്ടമവൾ റ ന്നില്ല കാലുകൾ!
’ദുഷ്ടൻ!’. . വിറെക്കാ ഗർജ്ജി , തൽക്കരം
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തട്ടിമാറ്റി, ത്താെഴ മൂർച്ഛി വീണവൾ!...

അ ഷ്പബാണൻ പിശാചായി െപെട്ട
സ്വപ്നങ്ങൾ മാ ,യഥാർത്ഥമായ്സ്സർവ്വവും!
മുേന്നാ നീങ്ങി, യാെക്കാ വിളക്കിെല
െപ്പാെന്നതിർനാളം െകടുത്തിെപ്പാടുന്നെന
െകാട്ടിയട കവാട, മിരുട്ടിലാ-
പ്പ ടൽ േകാരിെയടു നരാധമൻ! ...

ജ്ഞയില്ലാെത്താരാക്കന്യകാവിഗഹം!-
െപാട്ടിെത്തറിക്കാത്തെത നീ വാനേമ?
പങ്കേമലാെത്താരച്ചാരി ം!-എന്തിനു
ശങ്കി , േലാകം വിഴു , സമു േമ!
നിസ്സഹായത്വം!-നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ
ബദ്ധമാണിേപ്പാഴുമല്ലി നീ, േലാകേമ?

വാനിൽത്തിള ന്ന സത്യദീപങ്ങേള,
ഹാ, നിങ്ങെളങ്കിലും സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ!!...

ഷഷ്ഠ വീചിക
കുളിർമതിേലഖ െപാങ്ങി, യപ്പാതിരാ-
ക്കിളി ചില ... ചരി മന്ദാനിലൻ.
മിഴി തുറ മേനാഹരി;-ജാലക-
പ്പഴുതിലൂെടത്തിേയണാങ്കരശ്മികൾ!
വിഗളിതാംശുകയാെയാരുെമത്തയിൽ
വിവശമേയ്യാ കിട കയാണവൾ.
നവമരന്ദം യേഥച്ഛം കവർെന്നടു-
െത്തവിടേയാ േപായി മത്തമധുകരം!
മലിനമായ്ത്തീർന്നി,തി െതാട്ടാരുമാ
മലരിെനപ്പറ്റി വാഴ്ത്തിെല്ലാരിക്കലും!
ഇതളുതിർന്നതു വീഴണം ശൂന്യമാ
മിരുളി,ലുൽക്കടൈനരാശ്യസീമയിൽ!...
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അമിതേരാഷവുമുഗൈനരാശ്യവു-
മലയടി തകർന്നമന മായ്,
അവൾ പിടെഞ്ഞഴുേന ;-ഹാ, കാൺമതി-
ല്ലവിെടയാെരയു,െമ േപായ് കശ്മലൻ?
ഝടിതി ദീപം െകാളുത്തി,ത്തളർന്നത-
ടലിൽ േനാക്കിക്കരഞ്ഞിതൈപ്പങ്കിളി,

തളിെരതിർപ്പിഞ്ചധരപുടങ്ങളിൽ,
കുളുർകുചങ്ങളിൽ,െച്ചേഞ്ചാരമു ക്കൾ-
വിഷഭരിതനാമാ വിടവൃശ്ചികം
രുഷിതനായ്െച്ചയ്ത ദംശനപ്പാടുകൾ
അവ വിളംബരംെച മൗനമാ-
യധമമാെമാരു ൈപശാചിേകാത്സവം!
അവൾ വിറെകാ !-േലാകേമ, നീയിരു-
ന്നവസേരാചിതനീതി നിർമ്മിക്കേണ!....

അവിെടയാ,ദ്ധനപ ം കിടപ്പതു-
ണ്ടധമനാമവനിട്ട കാണിക്കേപാൽ.
അതുകടെന്നടുത്തായിരം ഖണ്ഡമാ-
യവൾ പറത്തീ പരിസരവായുവിൽ!
അവെയേനാക്കിച്ചിരി വി ്6തമാ-
യമിതേരാേഷണഗർജ്ജിക്കയാണവൾ:
’ ണയ,മേയ്യാ, ണയം!- പഞ്ചേമ,
നുണപറെഞ്ഞെന്നെയ വഞ്ചി നീ?
കരുതിയില്ല ഞാനിേന്നവേര മീ-
രുതിപൂശിയ കാമസർേപ്പാത്സവം!

ഇതിനുമാ േമാ േദഹ, െമന്നാലതിൽ
ഹൃദയെമന്തിനു ബന്ധിച്ചതീശ്വരൻ?
എരിെപാരിെക്കാണ്ട മാംസദാഹങ്ങേള,
നരകമാ നിങ്ങളിപ്പാരിെന!
െവറുെതനിങ്ങൾ വിടില്ല, വിടിെല്ലാരു
ചിറെകാടിഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റെയ ടിയും!! ...

പകലിരവു ഭജി , നിസ്വാർത്ഥതാ-
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പരിധിയിൽെവ ഞാെനാരു േദവെന.
ഒരു പിശാചാണെത ള്ള വാസ്തവം
കരുതിയില്ല, കിനാവിലും കൂടി ഞാൻ!
പുരുഷനല്ലവൻ, മർത്ത്യനുമല്ലവ-
െനാരു മൃഗമ,ല്ലതിലുമധഃകൃതൻ.
അവെനയീവിധം േസ്നഹി വാെനനി-
ക്കവസരം െവച്ച മുജ്ജന്മപാപേമ!
ഒരു തരുണിതൻ ജീവിതത്തിങ്കലും
പതിയരുതു നീ േമലിെലാരിക്കലും!

വരു കുഠാരേമ, നീതെന്ന േവണമി-
ദ്ധരണിയിൽ മൽ തികാരം നട വാൻ.
കരിപിടിച്ചതാമാ വിടഹൃത്തിലി-
രുതിെകാ നീ കു മം ചാർത്തണം!

പുരുഷേലാകപരാ മകാഹള-
ത്തിരയിള ന്ന നൽച്ചരി ങ്ങേള,
വികൃതമിജ്ജഡം നിങ്ങൾ ക, ണ്ടക്ഷണം
വിഗതഗർവ്വരായ് ലജ്ജി ചൂളണം! ...
ഒരു ഫലമില്ലതുെകാ ,െമ ഞാൻ
കരുതി?- േലാകമിതുതെന്നെയെപ്പാഴും!
അവെന നിഗഹിച്ചീടുകിൽത്തീർ േപാ..
മതിെനാെടാപ്പമവനുള്ളെതാെക്കയും!
അതുലമാെമാരു േനട്ടമാ, ണിന്നവ-
നതിനവസരം നൽകുകയില്ല ഞാൻ!
മരണെമ സുഖദ,മിജ്ജീവിതം
ദുരിതപൂർണ്ണ,മതാണതിദുസ്സഹം.
വിടകുലാധമാ, െപാെയ്ക്കാൾക, നിർഭയം
വിടുകയാണിതാ നിെന്നയതിനു ഞാൻ!
ഇതിലുമുഗ തികാരെമാ മി-
ക്ഷിതിയിലില്ല ഞാൻ നിേന്നാടു െച വാൻ!

അവനു കാമകൃതാർത്ഥതേയ്ക്കവെമ-
ന്നവശഗാ മിരയായിെതങ്കിലും,
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അറിവു, ഞാെനാരു ഗർഭിണിയാവുകി-
ല്ലറികയുമില്ല േലാകമിെതാ േമ!
പഴയമെട്ടാരു സാവി ിതെന്നയായ്
കഴിയുവാനില്ല ൈവഷമ്യമൽപവും.
ിയതമെനയും കി െമനി , ഞാൻ
സ്വയമതിെനാ സമ്മതം മൂളുകിൽ.
പരമവഞ്ചനയാണെതന്നാകിലും
പരിലസിക്കാെമനിക്കിദ്ധരി ിയിൽ!
ക്ഷണികമാ െവറും സ്വപ്നത്തിെനന്തിനായ്
പണയേമകണെമൻ മനസ്സാക്ഷി ഞാൻ?
വിഫലമാത്മാർത്ഥരാഗം, വിഷമയ-
വികൃതമാണി പഞ്ചം, ഭയങ്കരം!
ഇവിെടനിന്നിനി വീർ മുട്ടാെനനി-
ക്കരുതു, ഞാനും വരു മരണേമ!
അതിവിശുദ്ധനാെമൻ ിയതാതെനാ-
രശുഭദർശനയാവുകയില്ല ഞാൻ!

ഇതുവിധത്തിെലാരാത്മഹത്യ ഞാൻ
മുതിരുകിെലെന്ന േലാകം പഴിച്ചിടും.
ചിലരിതു െവറും ഭീരുത മാ മായ്
ലപനങ്ങൾ നട ം പലവിധം.
അതിെനനിെക്ക ?-ധീരയായ്ത്തെന്നഞാ-
നിത വരു , വരു , മരണേമ! ..”

ഒരു കുഠാരമാ മുഗ്ദ്ധഹൃത്തിങ്കെല-
പ്പരമരാഗം പകർത്തി െചേഞ്ചാരയിൽ!!

ഒേക്റ്റാബർ 1943.
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