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വാഴക്കല - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

മലയാ ലയനാ മാടത്തിൻമുറ്റ
മഴ വന്ന നാെളാരു വാഴ ന .
മനതാരിലാശകൾേപാലതിേലാേരാേരാ
മരതക െപാടി വ .

അരുമാക്കിടാങ്ങളിേലാന്നായതിേനയു-
മഴകി ലക്കള്ളിേയാമനി .
മഴെയല്ലാം േപായേപ്പാൾ, മാനം െതളിഞ്ഞേപ്പാൾ
മലയൻെറ മാടത്ത പാ പാടി.

മരെമല്ലാം പൂത്തേപ്പാൾ ,കുളിർകാ വന്നേപ്പാൾ
മലയൻെറ മാടവും പൂക്കൾ ചൂടി.
വയലിൽ വിരി വിതേയ്ക്കണ്ട കാലമായ് 
വളെര പ്പണിപ്പാടു വ കൂടി.

ഉഴുകുവാൻ രാവിെല േപാകും മലയനു-
മഴകിയും-േപാരുേമ്പാളന്തിയാവും.
െചറുവാഴത്തയ്യിനു െവള്ളെമാഴി വാൻ
മറവിപറ്റാറില്ലവർ െച ം,

അനുദിനമങ്ങെന ശു ഷെചയ്കയാ-
ലതുേവഗേവഗം വളർ വ ;
അജപാലബാലനിൽ ാമീണബാലത-
ന്നനുരാഗകന്ദളെമന്നേപാെല!

പകേലാെക്കൈപ്പതങ്ങളാ വാഴൈത്തത്തണൽ-
പ്പരവതാനി േമൽ െചന്നിരി ം.
െപാരിയും വയറുമായുച്ചെക്കാടുംെവയിൽ
െചാരിയുേമ്പാ,ഴുത ലാക്കിടങ്ങൾ,



വാഴക്കല - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 5

അവിെടയിരു കളിപ്പതു കാൺകി, േല-
തലിയാത്ത ഹൃ മലി േപാകും!
കരയും ചിരി ,മിടയ്ക്കിെട ത്തമ്മിലാ-
’ക്കരുമാടി ട്ടന്മാർ’ മല്ലടി ം!

അതു കാൺെക െപ്പാരിെവയിലിൻ ഹൃദയത്തിൽ ടിയു-
മലിവിൻെറ നനെവാരു നിഴൽ വിരി ം!
അവശന്മാ,രാർത്തന്മാ,രാലംബഹീനന്മാ-
രവരുെടസങ്കടമാരറിയാൻ?

അവരർദ്ധനഗ്നന്മാ,രാതപമഗ്നമാ-
രവരുെട പട്ടിണിെയ തീരാൻ?
അവരാർ ചിത്തന്മാ,രപഹാസപാ ങ്ങ-
ളവരുെട ദുരിതങ്ങെളെങ്ങാടുങ്ങാൻ?

ഇടതിങ്ങിനിറയു നിയമങ്ങൾ, നീതിക-
ളിടമില്ലവർെക്കാ കാലുകുത്താൻ !
ഇടറുന്ന കഴൽവയ്െപ്പാടുഴറി തിക്കയാ-
ണിടയില്ല േലാകത്തിനിവെര േനാക്കാൻ.

ഉമിനീരിറക്കാതപ്പാവങ്ങൾ ചാവുേമ്പാ-
ളുദക ിയേപാലും െചയ്തിേടണ്ട.
മദമത്തവിത്ത താപേമ, നീ നിൻെറ
മദിേരാത്സവങ്ങളിൽ പ െകാ !

പറയു മാേതവൻ- ” ഈ ഞാലി വൻെറ
പഴെമ സാേദാള്ളതായിരി ം !”
പരിേചാ, ടനുജൻെറ വാക്കിൽ ചിരി വ
പരിഹാസഭാവത്തിൽ േതവേനാതി:

”െകാലവരാറായി, ല്ലതിനുമുേമ്പതെന്ന
െകാതിയൻെറ നാക്ക െവള്ളം വ !”
പരിഭവിച്ചീടു നീലി :”അന്നച്ചന-
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തരി വാങ്ങാൻ വേല്ലാർ ം െവട്ടി വി ം.”

”കരുനാ െകാെണ്ടാ ം പറയാെതടി മൂേശെട്ട!”
കരുവേള്ളാൻ േകാപിേച്ചാരാജ്ഞ നൽകി!
അതു േക, െട്ടഴുേന്ന ദൂര മാറിനി-
ന്നവെനയവെളാ ശുണ്ഠി കൂട്ടി

”പഴമായാ നിങ്ങെളക്കാണാെണ്ട സൂ ത്തി-
പ്പകുതീം ഞാെനാററ ക തി ം!”
”അതു കാണാ,മുവ്വടീ ചൂരപ്പഴാ െനന-
ക്കതിേമാഹേമെറക്കട േപാേയാ!

ദുരമൂത്ത മറുേത, നിൻെതാടയിെലെത്താലിയന്നി-
ക്കരുവേള്ളാനുരിയേണാരുരിയൽ കേണ്ടാ!..”
ഇതു വിധം നിത്യമാ വാഴ വട്ടി,ല -
െക്കാതിയസമാജം നട വ .

കഴിവതും േവഗം കുലയ്ക്കണ,െമ ള്ളിൽ-
ക്കരുതിയിരി മാ വാഴേപാലും!
അവരുെടയാ ഹമ യ്ക്കഗാധവു-
മനുകമ്പനീയവുമായിരു !

ഒരു ദിനം വാഴകുലച്ചതു കാരണം
തിരുേവാണം വ പുല ടിലിൽ,
കലഹിക്കാൻ േപായില്ല പിന്നീേടാരിക്കലും
കരുവേള്ളാൻ നീലിേയാെട െകാേണ്ടാ!

അവെളാരുകള്ളിയാ,ണാരുമറിഞ്ഞിടാ-
തറിയാമവൾെക്ക ം ക തിന്നാൻ.
അതുെകാണ്ടവേളാടു േസവകൂടീടുകി-
ലവനുമതിെലാരു പ കിട്ടാം .

കരുവേള്ളാൻ നീലിതൻ ാണനായ് ,

https://thalilakkam.in/
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മാെതവൻ കഴിവതും േകളെന ീതനാക്കി.
നിഴൽ നീങ്ങി നിമിഷത്തിൽ നിറനിലാേവാതുന്ന
നിലയേല്ലാനിർമ്മല ബാല്യകാലം !

അരുമക്കിടാങ്ങൾതന്നാനന്ദം കാൺകയാ-
ലഴകി ചിത്തം നിറ േപായി.
കുല മൂ െവട്ടിപ്പഴുപ്പിെച്ചടു വാൻ
മലയനുമുള്ളിൽ തിടുക്കമായി.

അവേരാമൽൈപ്പതങ്ങൾക്കങ്ങെനെയങ്കിലു-
മവെനാരു സമ്മാനേമകാമേല്ലാ.
അരുതവെന നുറുങ്ങി യത്നിക്കിലു-
മരവയർക്കഞ്ഞിയവർ നൽകാൻ,

ഉടേയാൻെറ േമടയി,ലുണ്ണികൾ പഞ്ചാര-
ടുപാലടയു റങ്ങിടുേമ്പാൾ,

അവനുെട കണ്മണി ങ്ങൾ പട്ടിണി-
ക്കലയണമുച്ചെക്കാടുംെവയിലിൽ!

അവരുെട െതാണ്ടനന വാനുള്ളെത-
ന്തയലെത്ത േമട്ടിെലേത്താ െവള്ളം!
കനിവറ്റ േലാകേമ, നീ നിൻെറ ഭാവനാ-
കനകവിമാനത്തിൽ സഞ്ചരി ,

മുഴുമതി െപ മ നിലാേവ െകാ-
ണ്ടഴകിെനേത്തടിയല െകാ ,

ണയത്തിൽ കൽപ്പകേത്താപ്പിെല,
പ്പച്ചില - ത്തണലിലിരു കിനാവുകാണൂ.

ഇടെന െപാട്ടി, യീ പ്പാവങ്ങളിങ്ങെന-
യിവിെടക്കിട തുലഞ്ഞിടെട്ട.
അവർതൻ തലേയാടുകൾ െകാ വിേത്തശ്വര-
രരമന െകട്ടിപ്പടുത്തിടെട്ട.

https://thalilakkam.in/
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അവരുെട ഹൃ ക്തമൂറ്റി ടിച്ചവ-
രവകാശഗർവ്വം നടിച്ചിടെട്ട.
ഇവെയാ ം േനാേക്കണ്ട,കാേണണ്ട,
നീ നിൻെറ പവിഴ ങ്കാവിലല െകാ !

മലയനാ വാഴെയ ർശിച്ച മാ യിൽ
മനതാരിൽ നിെന്നാരിടി മുഴങ്ങി.
അതിനുെട മാെറ്റാലി ച വാളം തകർ-
ത്തലറുന്ന മട്ടിലവനു േതാന്നി.

പകലിൻെറ കുടൽമാല ടുേചാരെത്തളി കുടി-
ച്ചകലത്തിലമരുന്നിതന്തിമാർക്കൻ!
ഒരു മരപ്പാവേപാൽ നിലെകാ ം മലയനി-
െല്ലാരുതുള്ളി രക്തമക്കവിളിെല ം !

അനുമാ ം െപാ കയാണവനാത്മാെവാ-
രസഹനീയാതപജ്ജ്വാല മൂലം!
അമിതസ ഷ്ടിയാൽ തുള്ളിക്കളിക്കയാ-
ണരുമക്കിടാങ്ങൾ തൻ ചു മായി; ഇലേപായി,

െതാലി േപായി,മുരടിേച്ചാരിലവിെന
വലയം െച ലയുന്ന ലതകൾ േപാെല.
അവരുെട മിന്നിവിടർെന്നാരക്ക ക -
ളരുതവനങ്ങെന േനാക്കി നിൽക്കാൻ .

അവരുെട ൈകെകാട്ടിെപ്പാട്ടിച്ചിരിക്കൽ ക-
ണ്ടവനന്തരംഗം തകർ േപായി.
കുല െവട്ടാൻ കത്തിയുയർത്തിയ ൈക കൾ
നിലവി വാടിത്തളർ േപായി.

കരുവേള്ളാൻ നീലിെക്കാരുമ്മ െകാടു ,

https://thalilakkam.in/
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കരളിൽ തുളു ം കുതൂഹലത്താൽ.
അവളറിയാതുടനസിതാധരത്തിൽ നി-
ന്നവിെട മുതിരു മുല്ല ക്കൾ.

മലയൻെറ കണ്ണിൽ നിന്നിറ്റി വീഴു
ചിലകണ്ണീർക്കണികകൾ പൂഴിമണ്ണിൽ .
അണുേപാലും ചലനമറ്റമരുന്നിതവശരാ
യരിക മകല ം തരുനിരകൾ!

സരസമായ് മാേതവൻ േകളൻെറ േതാള
വിരൽത്തട്ടിത്താളം പിടി നിൽ .
അണിയിട്ടിട്ടനുമാ ം വികസി ം കിരണങ്ങ-
ളണിയു േകളൻെറ കടമിഴികൾ!

ഇരുൾ വ മൂടു മലയൻെറ കൺമുമ്പി,-
ലിടറു കാലുകെള െച ം ?
കുതിരു മുന്നിലത്തിമിരവും കുരുതിയിൽ
ചതിവീശും വിഷവായു തിരയടി !

അഴകി,യാ മാടത്തി,േലങ്ങലടിച്ചടി-
ച്ചഴലുകയാ,ണിതിെന ബന്ധം ?..
കുല െവട്ടി!-േമാഹി ,േമാഹി ,ലാളിച്ച
കുതുകത്തിൻ പച്ചക്കഴു െവട്ടി!-

കുല െവട്ടി!- ൈശശേവാല്ലാസ കേപാതത്തിൻ
കുളിെരാളി വൽ ക്കഴു െവട്ടി!-
െതരുെതെരൈക്കെകാട്ടി ള്ളിക്കളി
പരമസ ഷ്ടരായ്ക്കണ്മണികൾ.

ഒരു െവറും േ തം കണക്കതാ േമൽ േമൽ
മലയൻെറ വ ം വിളർ േപായി!
കുലേതാളിേലന്തി തിമെയേപ്പാലവൻ
കുെറേനരമങ്ങെന നി േപായി!
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അഴിമതി, യ മ, മത്യന്ത രൂക്ഷമാ-
മപരാധം , നിശിതമാമശനീപാതം!
കളെവന്തന്നറിയാത്ത പാവങ്ങൾ ൈപതങ്ങൾ
കനിവറ്റേലാകം കപട േലാകം !

നിസ്സ്വാർത്ഥേസവനം. നിർദ്ദയ മർദ്ദനം
നിസ്സഹായത്വം, ഹാ, നിത്യ ദുഃഖം!
നിഹതനിരാശാതിമിരം ഭയങ്കരം !
നിരുപാധിേകാ നിയമഭാരം !-

ഇതിെനാെക്ക തികാരം െചയ്യാതട േമാ
പതിതെര നിങ്ങൾ തൻ പി റക്കാർ?
കുല േതാളിേലന്തി തിമേപാലങ്ങെന
മലയനാ മുറ്റ നി േപായി.

അരുത,വെനാച്ച െപാ ന്നതില്ല ,ക്കരൾ
െതരുെതെരേപ്പർ ം തുടി േമേന്മൽ !
ഒരു വിധം ഗദ്ഗദം െഞക്കിെഞരുക്കിയ
കുെറയക്ഷരങ്ങൾ െതറി കാറ്റിൽ: ”

കരയാെത മക്കെള..കൽപ്പി ..തമ്പിരാൻ ..
ഒരു വാഴ േവെറ ...ഞാൻ െകാ േപാെട്ട !”
മലയൻ നട – നട മാടത്തി-
ലലയും മുറയും നിലവിളിയും !

അവശന്മാ,രാർത്തന്മാ,രാലംബഹീനന്മാ-
രവരുെട സങ്കടമാരറിയാൻ?
പണമുേള്ളാർ നിർമിച്ച നീതിക്കിതിെലാ ം
പറയുവാനിേല്ല?-ഞാൻ പിൻവലി !...
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