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1819 ഓഗസ്റ്റ് 16-നു് മാൻെചസ്റ്ററിെല െസന്റ് പിേറ്റഴ്സ്
ഫീൽഡിൽ ബ്രിട്ടണിെല പാർലെമന്റ് പരിഷ്ക്കരണവു�
മായി ബന്ധെപ്പട്ടു് ഒരു സേമ്മളനം നടക്കുകയുണ്ടായി.
െപാതു ജനെത്ത അഭിസംേബാധന െചയ്തു് സംസാരിച്ച�
തു് െഹൻറി ഓേററ്റർ ഹണ്ടായിരുന്നു. ഹണ്ടിെന ഭരണ�
കൂടം അറസ്റ്റ് െചയ്യാെനാരുങ്ങിെയങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.
അറസ്റ്റ് സാധിക്കാെത വന്നേപ്പാൾ 80,000 ഓളം വരു�
ന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിേലക്കു് കുതിരപ്പട്ടാളെത്ത ഇറക്കി വി�
ടുകയും പട്ടാളത്തിെന്റ ആക്രമണത്തിൽ പതിെനാന്നു്
േപർ െകാല്ലെപ്പടുകയും നൂറുകണക്കിനു് േപർക്കു് ഗുരു�
തരമായ പരിേക്കൽക്കുകയും െചയ്തു. ഇതിൽ ഏെറേപ്പ�
രും സ്ത്രീകളായിരുന്നു. ഈ ആക്രമണെത്ത 1815-െല
െനേപ്പാളിയെന്റ വാട്ടർ ലൂ യുദ്ധവുമായി താരതമ്യെപ്പ�
ടുത്തി പീറ്റർ ലൂ കൂട്ടെക്കാല എന്നു വിളിക്കാറുണ്ടു്. കവി�
യായ െഷല്ലി ഇക്കാലത്തു് ഇറ്റലിയിലായിരുന്നു താമ�
സിച്ചിരുന്നതു്. ബ്രിട്ടനിെല സംഭവ വികാസങ്ങളറിഞ്ഞ
െഷല്ലി െസപ്റ്റംബർ 9-നു് തെന്റ സുഹൃത്തും േനാവലി�
സ്റ്റും കവിയുമായ േതാമസ് ലവ് പീേക്കാക്കിനു് സുദീർ�
ഘമായ കത്തും എഴുതുന്നുണ്ടു്. ഈ സംഭവേത്താടുള്ള
പ്രതികരണെമന്ന നിലയിൽ 1819 െസപ്റ്റംബർ മാ�
സത്തിലാണു് െഷല്ലി അരാജകത്വത്തിെന്റ െപായ്മുഖം
എന്ന കവിത രചിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണേശ�
ഷം 1832-ലാണു് കവിത െവളിച്ചം കണ്ടതു്.

മാൻെചസ്റ്ററിെല കൂട്ടെക്കാലയുെട പശ്ചാത്തലത്തിെലഴു�
തിയതു്.

ഒന്നു്

ഇറ്റലിയിൽ ഞാൻ നിദ്രയിലാണ്ടിരിെക്ക
കടലിനക്കെര നിെന്നാരു ശബ്ദെമത്തി,
കാവ്യ കലാദർശനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ
അെതെന്ന ശക്തമായി േപ്രരിപ്പിച്ചു.

രണ്ടു്

വഴിയിൽ ഞാൻ െകാലപാതകിെയ കണ്ടു.
അവൻ [1] കാസിൽേറ പ്രഭുവിെനേപ്പാെല
അതിവിനയവാനായിരുെന്നങ്കിലും, ഭയങ്കരൻ
ഏഴുേവട്ടനായ്ക്കളാൽ അനുഗതൻ:

1. ഈ കൂട്ടക്കുരുതിെയ പാർലെമന്റിൽ ശക്തമായി അനുകൂലിച്ച
വ്യക്തി.

മൂന്നു്

അവെയല്ലാം തടിച്ചുെകാഴുത്തതായിരുന്നു;
അവ വിശിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്നവയായിരിക്കാം,
തെന്റ വിസ്തൃതമായ േമലങ്കിയിൽ നിന്നു്
ഓേരാേന്നാ ഈരേണ്ടാ ആയി മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ
കടിച്ചുകീറാൻ അവയ്ക്കു് എറിഞ്ഞു െകാടുത്തു.

നാലു്

തുടർന്നു് ചതിയൻ വന്നു, എൽഡെനേപ്പാെല [2]
ശുഭ്ര േരാമാവൃതമാം ന്യായാധിപ-
േമലങ്കിയണിഞ്ഞു െകാണ്ടു്
അവൻ നന്നായി കരഞ്ഞതിനാൽ
അവെന്റ ഓേരാ മുതലക്കണ്ണുനീർത്തുള്ളി
പതിയ്ക്കും േതാറും അരകല്ലുകളായി തീർന്നു.

2. േലാഡ് ചാൻസലർ േജാൺ േസ്കാട്ട്. ഇേദ്ദഹം എൽഡൻ
ഏൾ ആയിരുന്നു.

അഞ്ചു്

അവെന്റ കാലുകൾക്കു ചുറ്റുെമമ്പാടും
ഓടിക്കളിച്ചിരുന്ന െചറു ബാല്യക്കാർ
ഓേരാ കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയും രത്നെമന്നു നിനച്ചു.
അവയാൽ തെന്ന തങ്ങളുെട തലേച്ചാർ തകർത്തു.

ആറു്

പ്രകാശെമന്ന േപാെല ൈബബിളിെന്റ
ആടയണിഞ്ഞു് നിശയുെട നിഴലുകളും
ഡിസ്മൗത്തിെനേപ്പാെല [3] കാപട്യവും
പിെന്ന മുതലേമൽ സവാരി െചയ്തു.

3. െഹൻറി ആഡിങ്ടൺ, ഡിസ്മൗത്തിെല ആദ്യ ൈവക്കൗണ്ട്.
ബ്രിട്ടനിെല മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും കൂട്ടക്കുരുതിക്കാലെത്ത
ആദ്യ െസക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു.

ഏഴു്

ഈ ഭീകര െപായ്മുഖ േവഷങ്ങളാൽ
പിെന്നയും ഏെറ സംഹാരങ്ങൾ വിളയാടി,
ബിഷപ്പുമാേരയും അഭിഭാഷകേരയും
പ്രഭുക്കന്മാേരയും ചാരന്മാേരയും േപാെല
കൺമുന്നിൽ സകലരും പ്രച്ഛന്നേവഷമാടി.

എട്ടു്

ഒടുവിലായി അരാജകത്വം വന്നു:
േചാരത്തുള്ളികൾ െതറിച്ച െവള്ളക്കുതിര േമേലറി.
അവെന്റ ചുണ്ടുകൾ വെര വിളറിയിരുന്നു.
െവളിപാടു പുസ്തകത്തിെല മരണം എത്തുംേപാെല.

ഒൻപതു്

അവൻ രാജകിരീടം ധരിച്ചിരുന്നു;
ൈകപ്പിടിയിെലാരു െചേങ്കാലും തിളങ്ങി;
അവെന്റ െനറ്റിയിൽ ഞാൻ ഈ അടയാളം കണ്ടു-
‘ഞാനാണു് ൈദവവും രാജാവും നിയമവും!’

പത്തു്

ഗംഭീരവും ചടുലവുമായ വരവാൽ
തെന്ന ആരാധിക്കുന്ന ജനതയുെട
േചാരച്ചളി ചവിട്ടിത്തള്ളി
ആംഗേലയ ഭൂമിയിലൂെട
അവൻ കടന്നു േപായി.

പതിെനാന്നു്

ഭൂമിെയ കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ചു െകാണ്ടു്
അവനു ചുറ്റും പ്രബലേസനയിെല ഓേരാരുത്തരും
യജമാനെന്റ േസവനത്തിനായി
േചാര പുരണ്ട ഖഡ്ഗം ചുഴറ്റി

പന്ത്രണ്ടു്

മഹാവിജയമാർന്നു്
ആനന്ദാഭിമാനേത്താെട
നിർമാനവതത്വത്തിെന്റ വീഞ്ഞാൽ ഉന്മത്തരായി
അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലൂെട സവാരി െചയ്തു.

പതിമൂന്നു്

വയലുകളും പട്ടണങ്ങളും കടന്നു്
കടൽ മുതൽ കടൽ വെര
കീറി മുറിച്ചു്, തകർെത്തറിഞ്ഞു്
ലണ്ടൻ നഗരെമത്തും വെര
അവർ സ്വതന്ത്രവും ചടുലവുമായി
െപായ്മുഖ കൂത്താടി.

പതിനാലു്

അരാജകത്തത്തിെന്റ െകാടുങ്കാറ്റുേപാലുള്ള
വിജയേഭരി േകട്ടു്
ഓേരാ േദശവാസിയും ഭയസംഭ്രമത്തിലായ്;
സ്വഹൃദയം െകാടും ഭീതിയിലാഴുന്നതറിഞ്ഞു.

പതിനഞ്ചു്

േചാരയും തീയും കണെക്ക ആയുധവുമണിഞ്ഞു്,
േമാടിയിലവെന കാണാെനത്തിയ
വാടകെക്കാലയാളികൾ ഇങ്ങെന പാടി:
‘നീയാണു് ൈദവവും നിയമവും രാജാവും!’

പതിനാറു്

‘പ്രതാപവാൻ! അങ്ങു വെന്നത്തുവാൻ
അനാഥരും ദുർബ്ബലരുമായ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു
ഞങ്ങളുെട മടിശ്ശീലകൾ ശൂന്യം,
ഞങ്ങളുെട ഖഡ്ഗങ്ങൾ ശീതം,
തരിക ഞങ്ങൾക്കു് മഹത്വവും രക്തവും കനകവും’.

പതിേനഴു്

അഭിഭാഷകരും പുേരാഹിതരും വിദൂഷകസംഘവും
വിളറിയ െനറ്റികൾ ഭൂമിേയാളം താഴ്ത്തി;
അധികം ശബ്ദമില്ലാത്ത ഒരു േമാശം
പ്രാർത്ഥനകണക്കു് മന്ത്രിച്ചു-
‘നീ തെന്ന നിയമവും ൈദവവും’-

പതിെനട്ടു്

പിെന്ന എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു് ഉദ്േഘാഷിച്ചു,
‘നീയാണു് രാജാവും ൈദവവും കർത്താവും
അരാജകത്വേമ, നിനക്കായി നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ,
നിെന്റ നാമം പരിശുദ്ധമാകേണ!’

പെത്താൻപതു്

അരാജകത്വത്തിെന്റ അസ്ഥിപഞ്ജരം
എല്ലാവേരയും നമിച്ചു് പല്ലിളിച്ചു,
അവൻ പഠിച്ച പാഠത്തിനു്
പത്തു ദശലക്ഷം നാടിനു്
െചലവുണ്ടായിരുന്ന േപാെല

ഇരുപതു്

നമ്മുെട രാജെകാട്ടാരങ്ങൾ
തനിക്കു് അവകാശെപ്പട്ടതാെണന്നു്
അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു;
െചേങ്കാലും കിരീടവും ഭൂേഗാളവും
സ്വർണ്ണത്തിൽ തുന്നിയ േമലങ്കിയും

ഇരുപെത്താന്നു്

മൺ [4] േകാട്ടയും [5] െകാത്തളവും പിടിച്ചടക്കാൻ
തനിക്കു മുേന്ന അവൻ അടിമകെള അയച്ചു.
പിെന്ന അടുത്തൂൺ പറ്റിയ നിയമനിർമ്മാണ സഭെയ
അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പുറെപ്പട്ടു

4. ലണ്ടനിെല പുരാതന മൺ േകാട്ട.

5. ലണ്ടൻ ടവർ. ഇേപ്പാളും സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്.

ഇരുപത്തിരണ്ടു്

ഒരാൾ പലായനം െചയ്തേപ്പാൾ
പ്രതീക്ഷെയന്ന ഭ്രാന്തിെപ്പണ്ണു് പറഞ്ഞു:
അവൾ അത്യധികം ദുഃഖിതയായി കാണെപ്പെട്ടന്നു്
അന്തരീക്ഷത്തിലവളുെട അലമുറ േകട്ടു:

ഇരുപത്തിമൂന്നു്

ക്ഷീണിച്ചു നരച്ച എെന്റ പിതാവു് കാലം
ഒരു നല്ല ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു;
തളർവാതം ബാധിച്ച ൈകകളാൽ
തപ്പിത്തടഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന അേദ്ദഹം
എത്രേയാ വിഡ്ഢിയായി കാണെപ്പടുന്നു!

ഇരുപത്തിനാലു്

‘അേദ്ദഹത്തിനു് മക്കളുണ്ടായിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നു
എന്നിെലാഴിെക മൃതി ധൂളി കൂനകൂടിയിരിക്കുന്നു-
ദുരിതം, േഹാ, ദുരിതം!’

ഇരുപത്തിയഞ്ചു്

കുതിരക്കാലടികൾക്കു െതാട്ടു മുന്നിൽ
ശാന്തമായ ദൃഷ്ടിേയാെട
െകാലപാതകവും ചതിയും അരാജകത്വവും
വരുന്നതും കാത്തു്,
അവളാ െതരുവിൽ കിടന്നു.

ഇരുപത്താറു്

അവൾക്കും അവളുെട ശത്രുക്കൾക്കുമിടയിൽ
ഒരു മൂടൽമഞ്ഞു്, ഒരു െവളിച്ചം,
ഒരു പ്രതിച്ഛായ ഉയർന്നുവന്നു
ആദ്യയിൽ െചറുതും അശക്തവും ശിഥിലവും
താഴ്വരയിെല ബാഷ്പകണം േപാെലയും:

ഇരുപേത്തഴു്

വിേസ്ഫാടിത േമഘങ്ങളായ് വളർന്നു്
െകാത്തളക്കിരീടംവച്ച രാക്ഷസരായി പായുേമ്പാൾ
മിന്നലിെനാപ്പം വിളങ്ങി
ഇടിെവട്ടായി മാനേത്താടിടയും വേരക്കു്

ഇരുപെത്തട്ടു്

അതു വളർന്നു—പട്ടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ നിരയുെട രൂപമായ്
അണലി ശല്ക്കങ്ങളിലും തിളങ്ങി
െവയിൽ മഴപ്രകാശത്തിെനാപ്പം
അതിൻ വിത്തുചിറേകറിയുയർന്നു.

ഇരുപെത്താൻപതു്

ദൂെരക്കാണും അതിന്നമരത്തു്
പുലരിയിേലതുേപാെല കിടപ്പുെണ്ടാരു ഗ്രഹം
പ്രകാശവർഷമായി െപെയ്താരതിൻപീലികൾ
അരുണ തുഷാര മഴ േപാെല.

മുപ്പതു്

കാറ്റുേപാെല മൃദുലമായ ചുവടുകേളാെട
ആളുകളുെട ശിരസിനുേമെല അതിേവഗത്തിൽ
അതു കടന്നു േപായി.
അവർ അവിെട അതിെന്റ സാന്നിധ്യം
അറിഞ്ഞുേനാക്കിെയങ്കിലും
കാഴ്ചയിൽ എല്ലാം ശൂന്യമായിരുന്നു.

മുപ്പെത്താന്നു്

െമയ് മാസപാദമുദ്രയിൽ പൂക്കൾ ഉണരുന്ന േപാെല
നിശയുെട അഴിഞ്ഞ മുടിയിൽ നിന്നു്
നക്ഷത്രങ്ങൾ െപാഴിയും േപാെല
കാറ്റു കൂകിവിളിക്കുേമ്പാൾ
തിരകളുയരും േപാെല
ആ പാദം പതിഞ്ഞിടെത്തല്ലാം
ചിന്തകളുെട വസന്തം വിരിഞ്ഞു.

മുപ്പത്തിരണ്ടു്

വീണു കിടന്ന ജനത േനാക്കിയേപ്പാൾ
കണങ്കാലുവെര േചാരയിൽ മുങ്ങിയ പ്രതീക്ഷ എന്ന
പ്രശാന്ത തരുണി
പ്രസന്നഭാവേത്താെട നടക്കുകയായിരുന്നു.

മുപ്പത്തിമൂന്നു്

അരാജകത്വം, ആ ഭയാനകജന്മം,
മന്നിൽ മെണ്ണന്ന േപാെല മരിച്ചു കിടക്കുന്നു;
കാറ്റു പാേയ െമരുങ്ങാത്ത മരണമകുതിര
കുളമ്പുകൾ െകാണ്ടു് െപാടിെയെപാടിക്കുന്നു,
പിന്നിൽ തിക്കിത്തിരക്കും െകാലപാതകസംഘങ്ങൾ.

മുപ്പത്തിനാലു്

േമഘങ്ങളുെട പായുന്നപ്രകാശപ്പകിട്ടു്
േബാധമുണരുന്ന േപാെലെയങ്കിലും
അതിേലാലമായി ഉണരുന്നതു േകട്ടതായി േതാന്നി,
അതിെനാടുവിൽ ആനന്ദഭയജനകമായ
ഈ വാക്കുകളും.

മുപ്പത്തിയഞ്ചു്

ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ മക്കൾക്കു് ജന്മം നൽകിയ
കുപിത ഭൂമിയിൽ
െനറ്റിയിലവരുെട േചാര പുരണ്ടതായി കണ്ടു.
െപറ്റമ്മയുെട പ്രാണേവദനയാൽ വിറപൂണ്ടൂ.

മുപ്പത്താറു്

അവളുെട മുഖത്തുരുണ്ടുകൂടിയ
രക്തകണങ്ങേളാേരാന്നും
അപ്രതിേരാധം ഒരു സ്വരമായ് മാറി
ഹൃദയം ഉറെക്ക കരയും േപാെല:

മുപ്പേത്തഴു്

ഇംഗ്ലണ്ടിെല ജനങ്ങേള, മഹത്ത്വത്തിന്നവകാശികേള,
ഇനിയും രചിക്കാത്ത കഥയിെല നായകേര,
േതജസ്വിയായ അമ്മയുെട ൈപതങ്ങേള,
അവളുെട പ്രതീക്ഷകേളാടു് പാരസ്പര്യമുള്ളവേര:

മുപ്പെത്തട്ടു്

നിദ്രയിലാണ്ട എണ്ണമറ്റ സിംഹങ്ങെള,
ഉണർെന്നഴുേന്നൽക്കൂ,
നിദ്രയിൽ നിങ്ങൾക്കുേമൽ വീണ ചങ്ങലകൾ
മഞ്ഞുകണം േപാെല മണ്ണിേലക്കു തകർെത്തറിയൂ,
നിങ്ങൾ അനവധിയാണു്—അവേരാ നിസാരവും.

മുപ്പെത്താൻപതു്

എന്താണു് സ്വാതന്ത്ര്യം?—നിങ്ങൾക്കു് പറയാനാവും
അടിമത്തം എെന്തന്നു് വളെര നന്നായി-
എെന്തന്നാൽ അതിെന്റ േപരു വളർന്നു്
നിങ്ങളുെട സ്വന്തം മെറ്റാലിയായി.

നാല്പതു്

നിങ്ങളുെട ൈകകാലുകളാൽ
േസ്വച്ഛാധിപതികൾ വാഴുന്ന
തടവറയിെലന്ന േപാെല.
ഇതു് േജാലിയും ദിവസവും ജീവൻ
നിലനിർത്താനുള്ള േവതനവും തെന്ന

നല്പത്തിെയാന്നു്

നിങ്ങളവർക്കായി ജന്മെമടുത്ത േപാെല
െനയ്യാനും ഉഴാനും െകാല്ലാനും കൂന്താലി ഉന്താനും

അവെര പ്രതിേരാധിക്കാനും വളർത്താനും.
േസ്വച്ഛയാേലാ അല്ലാെതേയാ ചായുന്നു

നാല്പത്തി രണ്ടു്

വാടിെമലിഞ്ഞ അമ്മമാേരാെടാപ്പം
തളർന്ന നിങ്ങളുെട മക്കൾ
േഹമന്തത്തിെല ശീതക്കാറ്റടിെക്ക
മരിച്ചു വീഴുന്നു
ഞാനിതു പറയുേമ്പാളും.

നാല്പത്തി മൂന്നു്

ധനികർ തങ്ങളുെട തിമിർപ്പിൽ
തെന്റ കണ്ണിനു കീെഴ കിടന്നു മൂക്കുമുെട്ട തിന്നുന്ന
െകാഴുത്ത നായ്ക്കൾക്കു് എറിഞ്ഞു് െകാടുക്കുെമങ്കിലും
അന്നം കിട്ടാനുള്ള വിശപ്പാണതു്;

നാല്പത്തിനാലു്

പഴയ േസ്വച്ഛാധിപതികളുെട സമ്പത്തിേനക്കാൾ
ആയിരം മടങ്ങു് പ്രയത്നത്തിൽ നിെന്നടുക്കാനായി
െപാൻ ഭൂതെത്ത അനുവദിക്കലാണതു്.

നാല്പത്തിയഞ്ചു്

കടലാസു നാണയം-
ഭൂമിയിെല ൈപതൃകസ്വത്തിൻ
വിലേയറിയെതേന്താ എന്നു ധരിക്കുന്ന
ആധാരെമന്ന വ്യാജേരഖ.

നാല്പത്തിയാറു്

ഇതു് ആത്മാവിന്നടിമയാകലും
സ്വന്തം ഇച്ഛകൾക്കുേമൽ
ശക്തമായ നിയന്ത്രണമില്ലായ്മയും
എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങെള
ആക്കുന്നെതേന്താ ആകലുമാണു്.

നാല്പത്തിേയഴു്

ഒടുവിൽ നിഷ്ഫലവും ദുർബ്ബലവുമായ
നിയന്ത്രണമായി നിങ്ങളതിെനക്കുറിച്ചു്
പരാതി പറയുേമ്പാൾ
നിങ്ങളുെട ഭാര്യമാരുേടയും നിങ്ങളുേടയും േമൽ
േസ്വച്ഛാധിപതിയുെട ൈസന്യം
സവാരി െചയ്യുന്നതാണതു്.
പുൽനാമ്പുകളിൽ മഞ്ഞുകണം േപാെല
രക്തം കാണാം.

നാല്പത്തിെയട്ടു്

പിന്നീടതു് േചാരയ്ക്കു പകരം േചാരയും
അന്യായത്തിനു പകരം അന്യായവും—ൈകമാറാനുള്ള
തീക്ഷ്ണമായ ദാഹവുമാകുന്നു.
ശക്തരായിരിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങളങ്ങെന െചയ്യരുതു്.

നാല്പത്തിെയാൻപതു്

ചിറകുവച്ചേതടലുകൾ മതിയാകുേമ്പാൾ
പക്ഷികൾ ഇടുങ്ങിയ കൂടുകളിൽ വിശ്രമം േതടുന്നു.
അന്തരീക്ഷത്തിൽ െകാടുങ്കാറ്റും
മഞ്ഞുവീഴ്ചയുമുണ്ടാകുേമ്പാൾ
മൃഗങ്ങൾ വനമാളങ്ങളിേലക്കുള്ള വഴി
കെണ്ടത്തുന്നു.

അൻപതു്

കഴുതകൾക്കും പന്നികൾക്കും
ൈവേക്കാൽ വിരിയുണ്ടു്
േയാജിച്ച ഭക്ഷണത്താൽ തീറ്റിേപ്പാറ്റാനുമുണ്ടു്.
ഒന്നിെനാഴിെക മെറ്റല്ലാറ്റിനുെമാരു ഭവനമുണ്ടു്-
ഓ, ഇംഗ്ലീഷുകാരാ, നിനക്കു മാത്രം ഒന്നുമില്ല!.

അൻപെത്താന്നു്

ഇതാണടിമത്തം—ഒേര മടയിൽ
കിരാതരായ മനുഷ്യേരാ വന്യമൃഗങ്ങേളാ
നിങ്ങെളേപ്പാെല സഹിച്ചു് നിൽക്കില്ല-
പേക്ഷ, ഇത്തരം ദുഷ്ടതകൾ അവയറിഞ്ഞിേട്ടയില്ല.

അൻപത്തിരണ്ടു്

സ്വാതന്ത്ര്യേമാ നീ എന്താണു്?
േചതനയുള്ള ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്നു്
അടിമകൾക്കതിനു് ഉത്തരം
നൽകാനായിരുെന്നങ്കിൽ
സ്വപ്നത്തിെല മങ്ങിയ ഭാവന േപാെല
േസ്വച്ഛാധിപതികൾ ഓടിെയാളിക്കുമായിരുന്നു.

അൻപത്തിമൂന്നു്

കപടേവഷധാരികൾ പറയും േപാെല
ഉടെന കടന്നു േപാകാനുള്ള ഒരു നിഴേലാ
അന്ധവിശ്വാസേമാ കീർത്തിയുെട ഗുഹയിൽ
പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന േപേരാ അല്ല നീ.

അൻപത്തിനാലു്

െതാഴിലാളിക്കു നീ അപ്പമാകുന്നു,
വൃത്തിയും സേന്താഷവുമുള്ള സ്വഗൃഹത്തിൽ
തെന്റ ദിവസ േവതനത്തിൽ നിന്നുെമേത്തണ്ട
മേനാഹരമായി വിരിച്ചിട്ട േമശവിരിയും.

അൻപത്തിയഞ്ചു്

നീയാണുടുപ്പും തീയും അന്നവും
മർദ്ദിത ജനതയ്ക്കു്-
ഇല്ല—സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങളിൽ
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നാമിന്നു കാണുന്ന േപാെല
പട്ടിണിയുണ്ടാകാനിടയില്ല.

അൻപത്തിയാറു്

ധനികനു നീെയാരു തടസ്സം,
അവെന്റ പാദം ഇരയുെട കഴുത്തിലിരിക്കുേമ്പാൾ,
ഒരു സർപ്പെത്ത ചവിട്ടിയ േപാെല അവനു നിെന്ന
േതാന്നും

അൻപത്തിേയഴു്

നീതിയാണു് നീ
ഇംഗ്ലണ്ടിെല നിയമങ്ങൾ േപാെല ഒരിക്കലും
സ്വർണ്ണത്തിനായി നിെന്റ
ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ വില്ക്കെപ്പടില്ല
വലിയവേനയും െചറിയ വേനയും
ഒന്നുേപാെല നീ കാത്തുരക്ഷിക്കും.

അൻപത്തിെയട്ടു്

ജ്ഞാനമാണു നീ—പുേരാഹിതർ
പുലമ്പുന്ന അസത്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ചിന്തിച്ചു്
അനന്തമായി ൈദവം ശപിക്കുെമന്നു്
സ്വതന്ത്ര മാനവർ
ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കാണില്ല.

അൻപത്തിെയാൻപതു്

സമാധാനമാണു നീ—േഗാളിെല [6]
നിെന്റ തീയണക്കാൻ
അണിനിരന്ന ഏകാധിപതികൾ
ദുർവ്യയം െചയ്ത േചാരയും സമ്പത്തും
നീ ഒരിക്കലും പാഴാക്കിയില്ല

6. േറാമാ സാമ്രാജ്യക്കാർ കീഴടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ പുരാതന യൂ�
േറാപ്യൻ രാജ്യം.

അറുപതു്

ഇംഗ്ലീഷുകാരുെട േവലയും േചാരയും
പ്രളയം എന്ന േപാെല െപെയ്താഴിച്ചാേലാ?
ഓ, സ്വാതന്ത്ര്യേമ, നിെന്റ ജ്വാലയ്ക്കു്
മങ്ങേലൽക്കാം പേക്ഷ, െകടുകയില്ല.

അറുപെത്താന്നു്

േസ്നഹമാണു നീ—േയശുവിെന പിൻതുടർന്നു്
ധനികൻ അവെനേപ്പാെല
നിെന്റ പാദങ്ങൾ ചുംബിക്കും,
സ്വതന്ത്രരർക്കു് ധനം ദാനം െചയ്യും
പിെന്ന ദുർഘട േലാകത്തിലൂെട നിെന്ന പിൻതുടരും.

അറുപത്തിരണ്ടു്

അെല്ലങ്കിലവർ ധനെത്ത ആയുധമാക്കി
നിെന്റ പ്രിയർക്കായി േപാരാടും
തങ്ങളുെട ഇരകളായ സമ്പത്തിലും
യുദ്ധത്തിലും കാപട്യത്തിലും
നിന്നു തെന്ന അവർ ശക്തി സംഭരിക്കും.

അറുപത്തിമൂന്നു്

ശാസ്ത്രവും കവിതയും ചിന്തയും
നിെന്റ ദീപങ്ങൾ
ഒേര മഞ്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവരിൽ
നിന്നവർ നറുെക്കടുക്കും
അത്രേയെറ പ്രസന്നമായതിനാൽ
അവർ അതിെന ശപിക്കില്ല.

അറുപത്തിനാലു്

ഉത്സാഹം, ക്ഷമ, വിനയം
മേനാഹരവും അനുഗ്രഹീതവുമായ മെറ്റല്ലാമാണു നീ.
നിെന്റ നിസ്സീമമാം ചാരുത, വാക്കിലല്ല
കർമ്മത്താൽ പ്രകടമാകെട്ട.

അറുപത്തഞ്ചു്

നീണ്ടു പരന്നു കിടക്കുന്ന
ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ മണ്ണിൽ ഒരിടത്തു്
നിർഭയരുേടയും സ്വതന്ത്രരുേടയും
ഒരു മഹാസേമ്മളനം നടക്കെട്ട.

അറുപത്താറു്

തലയ്ക്കു േമെലയുള്ള നീലാകാശവും
നീ ചരിക്കുന്ന ഹരിതഭൂമിയും
അനശ്വരമായെതാെക്കയും
അതിെന്റ പ്രൗഢി ദർശിച്ചിടെട്ട.

അറുപത്തിേയഴു്

സ്വന്തേമാ മറ്റുള്ളവരുേടേയാ
കദനത്തിൽ വിലപിക്കുന്നവർ
നിവസിക്കുന്ന ഓേരാ കുടിലും ഗ്രാമവും നഗരവും
ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ തീരഭൂവിെല
വിദൂര േകാണുകളിൽ നിന്നും,

അറുപത്തിെയട്ടു്

അനാഥശാലയിലും തടവറയിലും
ഉയിർത്ത പുതു ശവങ്ങൾ േപാെല വിളറി
െനാന്തു ഞരങ്ങി തണുത്തു കരയുന്ന
സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും യുവാക്കളും വൃദ്ധന്മാരും-

അറുപത്തിെയാൻപതു്

മാനവഹൃദയത്തിൽ ലതാവലി വിതയ്ക്കും
െപാതു ആവശ്യങ്ങളും കരുതലും ഒപ്പം
എന്നും േപാരാട്ടവും കൂലിയായ് കിട്ടും
ൈദനംദിന ജീവിതത്തിെന്റ ബാധകളിൽ നിന്നും-

എഴുപതു്

ചുറ്റിലുമടിക്കുന്ന കാറ്റിെന്റ വിദൂര ശബ്ദം േപാെല
ഒടുവിൽ അപായത്തിെന്റ മർമ്മരം
മാെറ്റാലിക്കുന്ന െകാട്ടാരങ്ങളിൽ നിന്നും

എഴുപെത്താന്നു്

സ്വസേഹാദരങ്ങെള വിളറി െവളുപ്പിച്ചു്
ഞരങ്ങുകയും ഉഴവിപ്പിക്കുകയും
നിലവിളിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നവേരാടു്
അനുകമ്പ കാട്ടുന്ന അപൂർവ്വം ചിലരുെട
പണത്തിേന്റയും പുതുേമാടിയുേടയും
വിശാലമായ കാരാഗൃഹങ്ങളാണവ.

എഴുപത്തിരണ്ടു്

പറയാത്ത ദുരിതങ്ങൾ സഹിക്കുന്നവേര,
നിങ്ങളുെട നഷ്ട രാജ്യം
അഥവാ രക്തവും സ്വർണ്ണവും
വിലയായി വാങ്ങി വില്ക്കുന്നതു കണ്ടറിയുന്നവേര,

എഴുപത്തിമൂന്നു്

മഹാപ്രൗഢിേയാെട
മഹാസേമ്മളനം നടത്തൂ
അളന്നു തൂക്കിയ വാക്കുകളിൽ
ൈദവം സൃഷ്ടിച്ച പ്രകാരം
നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രെരന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക-

എഴുപത്തിനാലു്

നിങ്ങളുെട ശക്തവും ലളിതവുമായ വാക്കുകൾ
മൂർച്ചേയറിയ വാളുകൾ േപാെല മുറിേവല്പിക്കെട്ട
അവയുെട തണൽ നിങ്ങെള െപാതിയുന്ന േപാെല
അവ വലിെയാരു മുത്തശ്ശിെച്ചാല്ലാകെട്ട.

എഴുപത്തഞ്ചു്

ബഹുവിധമായപാണികളുള്ള േസനകേളാെട
കടലിളകി വരുന്നതു േപാെല
അതിേവഗം ഭീതിദസ്വരേമാെട
േസ്വച്ഛാധിപതികൾ വന്നു വളയെട്ട.

എഴുപത്താറു്

െകട്ടുേപായ വായുവിനു് ജീവൻ വയ്ക്കും വെര
ആക്രമിക്കുന്ന പീരങ്കിപ്പട വന്നിടെട്ട
ചക്രങ്ങളുെട കൂടിക്കലമ്പേലാെട
കുതിരക്കുളമ്പടി ശബ്ദേത്താെട.

എഴുപത്തിേയഴു്

അന്നം േതടുന്നവെനേപ്പാെല
സസൂഷ്മം ഉറപ്പിച്ച ബയണറ്റുകൾ
ആംഗേലയ രക്തത്താൽ തിളങ്ങുന്ന അതിെന്റ
മുന നനയ്ക്കാനുള്ള കൂർത്ത തൃഷ് ണയാൽ മിന്നെട്ട.

എഴുപെത്തട്ടു്

കുതിരപ്പടയാളികളുെട വാളുകൾ
കാന്തി ചക്രം ഇല്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ േപാെല
തിളങ്ങെട്ട ഉരുളെട്ട
മരണത്തിേന്റയും വിലാപത്തിേന്റയും കടലിൽ
അവരുെട ജ്വാലയിൽ ഗ്രഹണമാകാനുള്ള
ദാഹേത്താെട.

എഴുപെത്താൻപതു്

േതാൽപ്പിക്കെപ്പടാത്ത യുദ്ധത്തിെല ആയുധങ്ങളായ
െകട്ടിയ കയ്യും േനാട്ടവുമായി.
അരികത്തുള്ള നിശബ്ദ വനം േപാെല
ശാന്ത—സുദൃഢമായി നിങ്ങൾ നിന്നാലും.

എൺപതു്

ആയുധധാരികൾ അശ്വങ്ങൾ പായുന്നതിേനക്കാൾ
േവഗത്തിൽ പായും സംഭ്രാന്തി
കടന്നു േപാകെട്ട നിങ്ങളുെട ജനതതി
ആരും കാണാത്ത നിഴൽ േപാെല
നിരാശ െതല്ലു േമശാെത.

എൺപെത്താന്നു്

നിങ്ങളുെട സ്വന്തം നാട്ടിെല നിയമങ്ങൾ
നല്ലേതാ ചീത്തേയാ ആയിെക്കാള്ളെട്ട
േചർന്നു നില്ക്കുക നിങ്ങൾ
കയ്യും കയ്യും കാലും കാലും സ്പർശിച്ചു്
തർക്കങ്ങളുെട മധ്യസ്ഥേര,

എൺപത്തിരണ്ടു്

ഇംഗ്ലണ്ടിെല പഴയ നിയമങ്ങൾ-
അവയുെട അഭിവന്ദ്യതലവൻമാർേക്കാ
നരയും പ്രായവും വളെരയധികം,
വിേവകമാർന്ന ദിനത്തിൽ മക്കൾ;
നിങ്ങളുെട പവിത്ര ശബ്ദം
അവയുെട സ്വന്തം പ്രതിധ്വനിയാകെട്ട—സ്വാതന്ത്ര്യം!

എൺപത്തിമൂന്നു്

തങ്ങളുെട രാജ്യെത്ത
അത്തരം വിശുദ്ധ പ്രേഘാഷങ്ങൾ
ആദ്യം ലംഘിക്കുന്നവരുെട േമൽ
പിെന്നെയാഴുകും േചാരക്കു്
അന്ത്യവിശ്രമം,
അതു പിെന്ന
നിങ്ങളിലാവുകയില്ലേല്ലാ.

എൺപത്തിനാലു്

പിെന്നയും േസ്വച്ഛാധിപതികൾ േപാരിനു വന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കിടയിേലക്കു വരെട്ട,
െവട്ടുക, കുത്തുക, അംഗവിഹീനമാക്കുക,
അരിയുക അങ്ങെന.
അവരുെട ഇഷ്ടം അവർ െചയ്യെട്ട.

എൺപത്തിയഞ്ചു്

കൂപ്പുൈകകളും ഇടറാത്ത മിഴികളുമായി
ഭയാശ്ചര്യങ്ങളില്ലാെത
അവർ േദ്വഷ്യം തീരും വെര
െകാല്ലുന്നതു േനാക്കുക നാം.

എൺപത്തിയാറു്

േശഷം അവർ വന്നിടേത്തക്കു്
അപമാനേത്താെട മടങ്ങും
അങ്ങെന െചാരിഞ്ഞ േചാര
അവരുെട കവിൾത്തടങ്ങളിൽ
ചുടു ചുമപ്പായി സംസാരിക്കും.

എൺപത്തിേയഴു്

നാട്ടിെല ഓേരാ സ്ത്രീയും
അവർ നില്ക്കുേമ്പാൾ അവെര ചൂണ്ടും
െതരുവിെല അവരുെട പരിചിതെര
അവർക്കഭിവാദ്യം െചയ്യാനാകില്ല

എൺപത്തിെയട്ടു്

യുദ്ധങ്ങളിൽ അപകടങ്ങെള പുണർന്ന
ധീരരും വിശ്വസ്തരുമായ േപാരാളികൾ
ഹീനമായ സഹവാസത്തിൽ ലജ്ജിച്ചു്
സ്വതന്ത്രരായവരിേലക്കു് തിരിയും.

എൺപത്തിെയാൻപതു്

കൂട്ടക്കുരുതി നാട്ടിൽ
പ്രേചാദനം, വാഗ്മിത്വം, ദീർഘദർശനം
എന്നിവ േപാെല ഉേത്തജിപ്പിക്കും.
ദൂെര ഒരു ജ്വാലാമുഖി േകൾക്കും.

െതാണ്ണൂറു്

ഈ വാക്കുകൾ പിന്നീടു് ആയിത്തീരും
പാരതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഇടിെവട്ടുള്ള വിനാശം
ഓേരാ ഹൃദയത്തിലും തലേച്ചാറിലും
മണിമുഴക്കി,
വീണ്ടും മുഴക്കി… വീണ്ടും… വീണ്ടും…

െതാണ്ണൂെറ്റാന്നു്

നിദ്രയിലാണ്ട എണ്ണമറ്റ സിംഹങ്ങെള,
ഉണർെന്നഴുേന്നൽക്കൂ
നിദ്രയിൽ നിങ്ങൾക്കു േമൽ വീണ ചങ്ങലകൾ
മഞ്ഞുകണം േപാെല
മണ്ണിേലക്കു് തകർെത്തറിയൂ,
നിങ്ങൾ അനവധിയാണു്—അവേരാ നിസ്സാരവും.

□



െപഴ്സിബിഷ് െഷല്ലി
കാല്പനിക യുഗത്തിെല പ്രമുഖ ആംഗല�
കവികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു െപഴ്സി ബി�
ഷ് െഷല്ലി (ജനനം: 1792 ആഗസ്റ്റ് 4–
മരണം: 1822 ജൂൈല 8). ഇംഗ്ലീഷ് ഭാ�
ഷയിെല മുൻ നിര ഭാവകവികളിൽ ഒരാ�
ളായിരുന്നു അേദ്ദഹെമന്നാണു് നിരൂപ�
കമതം. െഷല്ലിയും, കീറ്റ്സും, ൈബറണും
േചരുന്നതാണ് കാല്പനികയുഗത്തിെല േപരുേകട്ട കവിത്രയം.
പ്രമുഖ ആഖ്യായികാകാരി േമരി െഷല്ലി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രണ്ടാ�
മെത്ത പത്നിയായിരുന്നു.

(ചിത്രത്തിനും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)

വി.ആർ.സേന്താഷ്
ഇൻഫർേമഷൻ പബ്ലിക് റിേലഷൻസ് വകുപ്പിൽ ഇൻഫർേമ�
ഷൻ ഓഫീസറായി േജാലി െചയ്യുന്നു. അഞ്ചു് കവിതാ സമാ�
ഹാരങ്ങൾ, ഒരു ചിത്രകലാനിരൂപണ ഗ്രന്ഥം, 25 വിവർത്തന
പുസ്തകങ്ങൾ.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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