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രാക്കിളികൾ (ഒരു പുതിയ തുയിലുണർ പാട്ട് )

യുവാവ് : അഴകലകൾ ചുരുളു വിരി-
െഞ്ഞാഴുകിവരും കവനകേല!
യുവതി : കവനകേല, കലിതഫേല,
കരുണരസ ജല വിമേല!
യുവാവ് : ജല വിമേല, ധൃതകമേല
ജയ ജനിതധ്വനി തരേള!
യുവതി : ധനിതരേള, ജയ, ജയ, നീ
ഗുണസരേള ജയ, ജയ, നീ!
യുവാവ് : തവ ഹരിത തൃണഭരിത-
തടനികടത്തണലുകളിൽ-
യുവതി : തണലുകളിൽ, തത്ത തത്തി
തളിരുലയും കുടിലുകളിൽ
യുവാവ് : കുടിലുകളിൽ, െചടികളാടി-
യിലുകൂകും കാടുകളിൽ

യുവതി : കാടുകളിൽ പാടിനട-
ന്നാടുേമയ്ക്കാൻ വ ഞങ്ങൾ!
യുവാവ് : കാമുകനും കൺമണിയു-
മാണുഞങ്ങൾ കവി മാേത
യുവതി : കവിമാേത, കാമുകെനൻ
കരളിെനഴും മിഴിയാേണ!
യുവാവ് : മിഴിയാേണ, കണ്മണിയാ-
മിഴി വിടരും കതിരാേണ!
യുവതി : കതിര്മിഴിയിലമൃെതഴുതാൻ
കവിമാേത, തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : കവിമാേത, പുതിയേലാകം
കണികാണാൻ തുയിലുണരൂ!
യുവതി : തുയിലുണരൂ, പഴയേലാകം
തുല കാണാൻ തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : തുയ്ലുണരൂ, െതാഴിൽ െപാഴിവൂ
തൂമൂലരവം, തുയിലുണരൂ!
യുവതി : തുയിലുണരൂ, െചെങ്കാടി തൻ
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തൂമ കാണാൻ തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : കവിമാേത, തുയിലുണരൂ,
കരൾ നിറെയച്ചിരി പകരൂ!
യുവതി : ചിരിപകരൂ, ചിന്തകളിൽ
ചിറകുവരാൻ തുയിലുണരൂ;
യുവാവ് : തുയിലുണരൂ ജന വിഭവ
തുലനഫല മധു നുകരൂ!
യുവതി : മധു നുകരൂ! മതിമഹിേത,
തുയിലുണരൂ, കവിമാേത!
യുവാവ് : അഴിമതികൾക്കറുതിയണ-
ഞ്ഞരമനകളടി മണ്ണിൽ
യുവതി : അടിഞ്ഞ മണ്ണിലഭ ദയ-
മടിമുടി െപാന്നലരണി .
യുവാവ് : അലരണി ജീവിതങ്ങൾ-
അഖിലെമാപ്പം കതിരുവ .
യുവതി : കതിരുവന്ന കാ കാണാൻ
കവിമാേത, തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : അവനിയിലിന്നപഗതമാ-
യവശതകള, ലസതകൾ,
യുവതി : അലസതകെളാടിെയാഴിയാൻ
അരിവാളിൻ തിരുനാമം!
യുവാവ് : തിരുനാമത്തിരിയുഴിയാം
തടലുടലിൽ തിരിെയവരാൻ!
യുവതി : തിരിെയവരും തിറെമാടുനീ
തുയിലുണരൂ കവിമാേത!
യുവാവ് : വി വെവേയ്ലറ്റിളകി
വിത്തമദം ക കയായ്
യുവതി : ക കയായ് ക രസം
കർക്കിടകക്കരിമാസം
യുവാവ് : കരിമാസം കരൾകവരും
കതിർ മഴയിൽ കളിയാടി,
യുവതി : കളിയാടാൻ കരിനുകമായ്
കവിമാേത, തുയിലുണരൂ!

https://thalilakkam.in/



സ്വരരാഗസുധ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 7

യുവാവ് : ചിന്നിയിളന്തളിരിളകും
ചിങ്ങമരച്ചില്ലകളിൽ
യുവതി : ചില്ലകളിൽത്തിരുേവാണ-
െച്ചല്ലമണി യിൽ കൂകി;
യുവാവ് : കുയിൽ കൂകിെക്കാഞ്ചിവരും
കുലകന്യയ് ക്കകമഴിയാൻ.
യുവതി : അകമഴിയും പൂജകാണാൻ
തുയിലുണരൂ കവിമാേത!
യുവാവ് : കർമ്മശതെമാരുതട്ടിൽ
നന്മകേളാ മറുതട്ടിൽ
യുവതി : ഇരുത െമാരുേപാലാ-
െയാരുമയുെട നല്ല തുലാം-
യുവാവ് : നല്ലതുലാം മൃതനരക-
കല്യതയിൽ കതിർ ചാർത്തി,
യുവതി : കതിർ ദീപം ക െതാഴാൻ
കവിമാേത, തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : പുച്ഛമതിലമൃെതാഴുകി
വൃശ്ചികമാെതഴുനള്ളി
യുവതി : എഴുനള്ളി, ക്കനകവിള-
െക്കഴുതിരിയിെട്ടരിയിേക്ക.
യുവാവ് : എരിയിെക്കക്കാർത്തികതൻ
തിരുഹൃദയം തുടിെകാട്ടി
യുവതി : തുടിെകാട്ടി യിരകലാൻ
തുയിലുണരൂ, കവിമാേത!
യുവാവ് : പനിനീരിൽ േമൽകഴുകി
പ്പാൽനിലാ കിൽ ചാർത്തി-
യുവതി : തുകിൽ ചാർത്തിദ്ധനുസഖിയാം
കനെലാളിയാമാർ യുമായ്
യുവാവ് : ആർ യുമാ യ ിജെയ-
കൂപ്പി മുദാ കളിയാടാൻ,
യുവതി : കളികാണാൻ കലിതരസം
കവിമാേത, തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : മകര ീ മഞ്ഞലയാൽ
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മരനിരെയ മലരണിെയ-
യുവതി : അണിമലർെച്ചണ്ടല ലഞ്ഞ-
ങ്ങാനന്ദപ്പാൽക്കാവടികൾ-
യുവാവ് : കാവടികളണിയണിയായ്-
ക്കരളുകളിലലതുള്ളി-
യുവതി : തുള്ളിവരും തുള്ളൽ കാണാൻ
തുയിലുണരൂ, കവിമാേത!
യുവാവ് : മിശിഹയുെട തിരുഹൃദയ-
വിശൂദരുചി വിളയാടി-
യുവതി : വിളയാടിെപ്പാൻ കുരിശിൻ-
വിമലതതൻ മണികുംഭം-
യുവാവ് : മണികുംഭജ്ഞാന ജലം
മനമിയലും കറ കളയാൻ
യുവതി : കറകളയാൻ, കനിവുയരാൻ
കവിമാേത, തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : സഹകരണസരസി മുദാ
വിഹരി ം ശുഭമീനം-
യുവതി : ശുഭമീനം-േ ാദ്ഗതിത-
ന്നഭിമാനം-വളരാനും-
യുവാവ് : വളരാനും വഞ്ചനതൻ
വലകളിൽ നിന്നകലാനും
യുവതി : അകലാേത്താരകെവളിവിൽ
തുയിലുണരൂ, കവിമാേത!
യുവാവ് : േമട െങ്കാന്നയുല-
ഞ്ഞാടും െപാൻകിങ്ങിണികൾ-
യുവതി : കിങ്ങിണികൾ സുലഭതതൻ
െതാങ്ങലുക,െളാളിവിതറി-
യുവാവ് : വിതറി നവവിഭവശതം
വിഷൂവ ീയണയുേമ്പാൾ
യുവതി : അണയുേമ്പാൾ, കവിമാേത,
കണികാണാൻ തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : വൃഷഭയുതൻ, വിഷരഹിതൻ
കൃഷകൻ തൻ ജീവജലം-
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യുവതി : ജീവജലം െപയ്തണയും
ജീമൂതം തഴെകട്ടി-
യുവാവ് : തഴെകട്ടി, മഴകിട്ടി-
ത്തരുനിരയിൽത്തളിർെപാട്ടി
യുവതി : െപാട്ടിേപ്പായ് കവിമാേത,
പട്ടിണി-നീ തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : േപാളെപാളിഞ്ഞിതളഴിയും
െപാൻൈകത ലേപാൽ
യുവതി : പൂ ലേപാൽ, േതൻ കനിയും
മാങ്കനിേപാൽ, മിഥുനമനം-
യുവാവ് : മിഥുനമനം വിടരാനും
മധുരമധു പകരാനും-
യുവതി : പകരുമുഷ ഷമയിൽ നീ
തുയിലുണരൂ, കവിമാേത!
യുവാവ് : മുനികൾ ം മുനിയായി
മണിരത്നഖനിയായി-
യുവതി : ഖനിയായി, ദ്ധനതത്വ
ണവത്തി യിേരകി
യുവാവ് : ഉയിേരകി, െത്താഴിലുകളി-
ലുണർവരുളി കാറള്മാർക്സ്!
യുവതി : മാർക്സിെന നീ കവിമാേത,
മാനിക്കാൻ തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : അലസതയറ്റവശതയ-
റ്റഴിമതിയറ്റാനന്ദം-
യുവതി : ആനന്ദ ലരി െപാടി-
ച്ചണയുകയായ് നവേലാകം!
യുവാവ് : നവേലാകം കണികാണാൻ
നയനങ്ങെളാളിനുകരാൻ,
യുവതി : നുകരുക നീ സുകൃതമിനി-
യലുണരൂ, കവിമാേത!

യുവാവ് : കനെലാളിയും കതിരുകളും
കനക മാരികളും
യുവതി : മാരിമണിവി വിരി-
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റിവരും മഞ്ജിമയും-
യുവാവ് : മഞ്ജിമയും കൂട്ടേട്ട,
മന്നഖിലം പാടേട്ട!....
യുവതി : പാടുേന്നൻ, തുയിലുണരൂ,
പരിപൂേത, കവിമാേത! 20-10-1946

ഞാനും വ ജഗത്തി, െലന്തിെനവിടു-
െന്നേങ്ങാ ?-കഷ്ടം വൃഥാ
ഞാനും വ ജഗത്തിെല വരുേമാ
മജ്ജീവിതം ശൂന്യേമാ?
ഗാനാലാപനേലാലമാം ഹൃദയേമ,
നീ നല്ലേപാൽ േനാ , നീ
കാണും കാ യഥാർത്ഥേമാ, കപടേമാ,
വി ാന്തിേയാ മായേയാ?å7-12-1946

ഒരു മഹാമരമണ്ടൻ ചവറുകൾ ചി േമ്പാൾ
കരഗതമാകു നിധികലശം;
ഒരു മഹാകവി, െയന്നാ,ലുമിനീരിനുകൂടിയു-
െമാരുവഴിയും കാണാെത വിറങ്ങലി !. . . 20-2-1946
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മനസ്വിനി

മഞ്ഞെത്തച്ചി ല േപാെല
മഞ്ജിമ വിടരും പുലർകാേല,
നി ലളിേത, നീെയ ന്നിൽ
നിർവൃതി തൻ െപാൻകതിർേപാെല!

േദവ നിേകത ഹിരണ്മയമകുടം
േമവി ദൂെര ദ തിവിതറി
െപാന്നിൻ െകാടിമരമുകളിൽ ശബളിത-
സേന്നാജ്ജ്വലെമാരു െകാടി പാറി!

നീലാരണ്യ നിേചാള നിേവഷ്ടിത-
നിഹാരാർ മഹാ ികളിൽ,
കാല്യലസജ്ജല കന്യക കനക-
ക്കതിരുകൾെകാെണ്ടാരു കണിെവേയ്ക്ക
കതിരുതിരുകിലൂമദൃശ്യ ശരീരകൾ.
കാമദ കാനന േദവതകൾ
കലയുെട കമ്പികൾ മീ ം മട്ടിൽ
കളകളമിളകീ കാടുകളിൽ!
മഞ്ഞല മാഞ്ഞിളെവെയ്ലാളിയിൽ,ദല-
മർമ്മരെമാഴുകീ മരനിരയിൽ

ഈറൻ തുകിലിൽ മറെഞ്ഞാരു െപാന്നല
പാറി മിനുങ്ങിയ തവഗാ ം.
മിത്ഥ്യാവലയിത സേത്യാപമരുചി
തത്തി ലസി മമ മുന്നിൽ!
േദവദയാമയ മലയജശകലം
താവിയ നിൻ കുളിർനിടിലത്തിൽ.
കരിവരിവണ്ടിൻ നിരകൾ കണെക്ക-
ക്കാണായ്പ്പരിെചാടു കുറുനിരകൾ!
സത്വഗുണ ീ െചന്താമര മലർ
സസ്മിതമഴകിൽ വിടർത്തിയേപാൽ,
ചടുേലാൽപല ദളയുഗളം ചൂടി-
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ച ിക െപ നിൻവദനം!

ഒറ്റപ്പത്തിേയാടായിരമുടലുകൾ
ചു പിണെഞ്ഞാരു മണിനാഗം
ചന്ദനലതയിലേധാമുഖശയനം
ചന്തെമാടിങ്ങെന െച േമ്പാൾ,
വിലസീ, വിമേല െചറിെയാരു പനിനീ-
രലർ ചൂടിയ നിൻ ചികുരഭരം!
ഗാനം േപാൽ, ഗുണകാവ്യം േപാൽ മമ
മാനസേമാർ സഖി നിെന്ന....

തുടുതുെടെയാരു െചറു കവിത വിടർ
തുഷ്ടിതുടി ം മമ ഹൃത്തിൽ!
െചാകെചാകെയാരു െചറുകവിത വിടർ
േചാരതുളുമ്പിയ മമ ഹൃത്തിൽ!

മലെരാളി തിരളും മധുച ികയിൽ
മഴവിൽെക്കാടിയുെട മുനമുക്കി,
എഴുതാനുഴറീ കൽപന ദിവ്യെമാ-
രഴകിെന, എെന്ന മറ ഞാൻ!
മധുരസ്വപ്ന ശതാവലി പൂെത്താരു
മായാേലാകെത്തത്തീ ഞാൻ!
അൈദ്വതാമല ഭാവ ന്ദിത-
വിദ േന്മഖല പൂകീ ഞാൻ!....

രംഗം മാറി-കാലം േപായീ,
ഭംഗംവ ഭാഗ്യത്തിൽ
െകാടിയവസൂരിയിലു വിരൂപത
േകാമരമാടീ നി ടലിൽ.

േകാമളരൂപിണി, ശാലിനി, നീെയാരു
േകാലം െകട്ടിയമട്ടായി.
മുകിെലാളിമാ , മുടികൾ െകാഴി
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മുഖമതി വികൃതകലാവൃതമായ്,
െപാെന്നാളി േപായീ കാളിമയായി;
നി ടൽെവറുെമാരു െതാണ്ടായീ.
കാണാൻ കഴിയാ-ക കൾ േപായീ;
കാതുകൾ േപായീ േകൾക്കാനും!

നവനീതത്തിനു നാണമണ ം
നവതനുലതതൻ മൃദുലതെയ,
കഠിനം!- ചീന്തിെയറിഞ്ഞാരടിമുടി
കടുതലരാകിന വടുനിരകൾ!

ജാതകേദാഷം വെന്നന്തിെന്നൻ
ജായാപദവി വരി നീ?
പലപലരമണികൾ വ , വന്നവർ
പണെമേന്നാതി-നടുങ്ങീ ഞാൻ.
പലപലകമനികൾ വ , വന്നവർ
പദവികൾ വാഴ്ത്തീ- നടുങ്ങീ ഞാൻ
കിന്നരകന്യകേപാെല ചിരിെച്ചൻ-
മുന്നിൽ വിളങ്ങിയ നീ മാ ം,
എേന്നാടരുളി: ”െയനിക്കവിടുെത്ത-
െപ്പാേന്നാട ഴൽ മതിയേല്ലാ!....
നി െട പുല്ലാ ഴലിെതനിേക്കാരു
െപാേന്നാട ഴലാണേല്ലാ!. ....”

പുളകമണിഞ്ഞി ടനടി ഞാെനാരു
പുതുേലാകത്തിെല യുവ നൃപനായ്.
ഇേന്നാ ഞാനാ നാടുഭരി ം
മന്നവനേല്ലാ, മമനാേഥ!
നീേയാനിഹേത, നീേയാ?-നിത്യം
നീറുകയാണയി മമ ഹൃദയം.
ക കളില്ല, കാതുകളില്ല-
തിണ്ണയിൽ ഞാൻ കാൽ കു േമ്പാൾ,
എങ്ങെന പേക്ഷ വിരി ചുണ്ടിൽ
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ഭംഗിയിണങ്ങിയ പുഞ്ചിരികൾ?
അന്ധതെകാ ം ഭവനം േസവന-
ബ രമാ ം െപാൻതിരികൾ?
അെപ്പാൻതിരികൾ െപാഴി െവളിച്ചം;
ത േന്നാ പിന്നിരുളിതിൽ ഞാൻ?...
ദുർവ്വാസനകളിടയ്ക്കിെടെയത്തി-
സർവ്വകരു െമടു കിലും,
അടിയറവരുളുകയാണവെയേന്നാ-
െടാടുവിൽ-ശക്തിതരു നീ!
തിേഷധസ്വര മറിയാെതഴുമ-
തിമഗുണാർ മനസ്വിനി നീ
എങ്കിലുേമേതാ വിഷമ വിഷാദം
ത വതിേല്ല നിൻകരളിൽ?
ഭാവവ്യാപക ശക്തി നശിേച്ചാ-
രാവദനത്തിൻ ചുളിവുകളിൽ
ചില ചില നിമിഷം പായാറിേല്ല
ചിന്ത വിരട്ടിയ വീർപ്പലകൾ?
നിൻകവി,ളമേല, നനയുന്നിേല്ല
നീ കുടിെകാ ം വിജനതയിൽ?
െകാടുകാറ്റലറിേപ്പമഴ െപയ്തിടു-
മിടവപ്പാതി പ്പാതിരയിൽ
ശാരദ രജനിയിെലന്നതുേപാൽ, നീ
ശാലിനി, നി യിലമരുേമ്പാൾ.
അകലത്തറിയാത്തലയാഴികൾത-
ന്നകഗുഹകളിൽ നിെന്നാരു നിനദം,
പരുകിെപ്പരുകി വരുേമ്പാെലേന്താ
സിരകെളെയാരു വിറയറിയിേയ്ക്ക.
കാട്ടാളൻ കണെയെയ്താരു ൈപങ്കിളി
കാതരമായിപ്പിടയുേമ്പാൽ,
പിടയാറിേല്ല നിൻഹതേചതന
പിടികിട്ടാെത്താരു േവദനയിൽ?....

വർണ്ണം, നിഴലു, െവളിച്ചം, നാദം
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വെന്നത്താെത്താരു തവ േലാകം
അട്ടിയി,ലട്ടിയി,ലിരുളിരുളിൻേമൽ
കട്ടപിടിെച്ചാരു പാതാളം!
ഇെല്ലാരു ൈതജസകീടം കൂടിയു-
െമല്ലാ,മിരുളാണിരുൾ മാ ം!
മമതയിലങ്ങെന നിന്നരിേക ഞാൻ
മരുവും േവളയി,െലാരുപേക്ഷ,
നീലനിലാവിെല വനേമഖലേപാൽ
നിഴലുകളാടാമവിടത്തിൽ!
െതല്ലിടമാ ം-പിന്നീെടല്ലാ-
മല്ലാ,െണെന്താരു ഹതഭാഗ്യം!
നിൻ കഥേയാർേത്താർെത്തൻ കരളുരുകി-
സ്സങ്കൽപത്തിൽ വിലയിേക്ക,
ഏേതാനിർവൃതിയിക്കിളികൂട്ടി
േചതനയണിവൂ പുളകങ്ങൾ!
േവദന, േവദന, ലഹരിപിടി ം
േവദന-ഞാനിതിൽ മുഴുകേട്ട!
മുഴുകേട്ട, മമ ജീവനിൽ നിെന്നാരു
മുരളീ മൃദൂരവെമാഴുകേട്ട.

എെന്നേപ്പാലുെമനി േനർവഴി നയി
ക്കാെനാ മാകാത്തഞാ-
നന്യന്മാെര നയി നായകപദ-
ാപ്തി ദാഹിക്കേയാ?
കന്നത്തത്തിനുമു മന്നിലതിെര-
േന്നാർക്കാെത തു ഞാ-
െനെന്നത്തെന്ന മറ ; ക കെളറി-
െഞ്ഞൻ കാെലാടി , വിേധ!

േവദം, നാലും നര , നരനിനിയുമേഹാ,
കിട്ടിയില്ലഷ്ടി, േവർ
േവദാന്തം വീശി േനരിൽ വിശറി, മണലിേലാ
കട്ടെക രക്തം;
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സ്വാത ്യം, ഹാ, സമത്വം, സഹജ സഹജമാം
െസൗഹൃതം, ശാന്തി, സർവ്വം
നാദം, നാദം ഭൂമിയ്ക്കായ്കണിയറയിേലാ
േതാ തീർ ം തിടുക്കം.

28-12-1944
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ആരാമത്തിെല ചിന്തകൾ

ആകർഷേകാജ്ജ്വല െസൗരഭ െസൗഭഗ-
മാെകമാഞ്ഞീടുകിൽപ്പിെന്ന,
ആെരത്തിേനാ െമാന്നാേവശപൂർവ്വമ-
ന്നാരാമസൂനേമ, നിെന്ന?
ഏെറനാേളെറനാൽ നീ നിൽ ന്നത-
ല്ലീരമ്യ വാസന്തഹാസം.
ീയുതചഞ്ചലൽപ്പ ം വിരിച്ചതു

േപായിക്കഴിഞ്ഞതിൻേശഷം,
മാടിവിളിക്കിലുെമത്തില്ലരികിലാ
മായാസുഷമാവിേശഷം.
കഷ്ട,മപൂർണ്ണതെകാെണ്ടന്തിനിങ്ങെന
െകട്ടിപ്പടുത്തതീ േലാകം?
െതാ േപായാൽമതി കാലമാൈക്കെകാ
െപാട്ടിത്തകർന്നതു വീഴാൻ,
നാമാരു?-നാേള നാമ്പറ്റടിേയണ്ട
നാല െനേല്ലാല മാ ം!
ഇല്ല, ഞാനേയ്യാ, തുടർന്നീടുകിെല്ലെന്റ
പല്ലവി ഞാനി നിർത്താം.
േവദന േതാ ം മനസ്സിനിമ്മെട്ടഴും
േവദാന്ത ചിന്ത േപായാൽ
അ പൂർണ്ണവും ശൂന്യവുമാകിെല-
െന്ത മധുരമീ േലാകം!
ആരും െകാതി മാറാകർഷകാഭമാ-
യാരാമേമ, നീ ചിരി !
ഏകന്തഹൃത്തിൽ നീ ഗൂഢമായ്ലാളിച്ച
മൂകാഭിലാഷങ്ങൾേപാെല,
മിന്നിവിടർെന്നാളി ചിന്നി നില ന്നിെതൻ
മുന്നിൽ പല പല പൂക്കൾ.
ഇ വന്നിെട്ടാരു പാെട്ടാ പാടിടാ-
െതങ്ങെന പൂ യിൽ േപാകും?
സ്വപ്നസമാനെമാേരാമൽ പരിമളം
സ്വർഗ്ഗം രചിപ്പേതാ ചു ം
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ശാന്തി,സമസ്തവും ശാന്തി-കിഴക്കതാ
പൂന്തിങ്കൾ െപാങ്ങി ടങ്ങി.
കാലടിെവ െവച്ചന്തി കപ്പതാ
േചലിലകലുകയായി.
പുഷ്പിതമായിക്കഴിഞ്ഞിെതൻ ചിത്തവും
പുഷ്കലേവ്യാമവുെമാപ്പം.
മുന്നിൽ നിലാവും നിഴലുമിടതിങ്ങി
മി കയാണി പഞ്ചം
മന്ദമാ മ ം നിലാവിെന്റ െനറ്റിയിൽ
ചന്ദനം ചാർ വാെനത്തി.
സുന്ദരം, സുന്ദരം, സ്വർഗ്ഗസമൃദ്ധിതൻ
മന്ദിരം തെന്നയീ േലാകം!
ഇ യും കാലമിേതാർക്കാെതെയന്തിനു
തപ്തബാഷ്പത്തിൽഞാൻ മുങ്ങി?
െനാ െനാന്തങ്ങെന തപ്പിത്തട ഞാ-
െനന്തിനിെക്കന്നി കിട്ടി?-
േചല േചറിൽ ത ള്ളതാം െവറും
നാല ചിപ്പികൾ മാ ം!
േകാടിക്കണക്കിനു രക്തനങ്ങൾ നിന്നതാ
മാടിവിളിക്കയാെണെന്ന.
തുള്ളി ളു ം കുളുർമയാൽ ൽകു ,
െവള്ളിനീരാഴി വെന്നെന്ന.
അല്ല, സംതൃപ്ന, ഗൈനരാശ്യേമ,
െവ വിളി ഞാൻ നിെന്ന.
ഉള്ളലിവില്ലാതസൂയയാ,െലൻ മുന്നിൽ
മുക്ക് വിത ം ജഗേത്ത,
പാടിെല്ലാരിക്കലും നീയുണർന്നീടുവാൻ
പാടില്ല, െയ ള്ളമട്ടിൽ
മിത്ഥ്യാപവാദങ്ങൾ െകാെണ്ടെന്റ മസ്തകം
ത തകർ ം ജഗേത്ത,
നർമ്മ സഖാക്കളാെയാന്നിച്ചിതുവെര-
ത്തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞവർേപാലും
ബദ്ധശ ക്കെളേപ്പാൽ െപരുമാറുമാ-
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റ ദുഷിച്ച ജഗേത്ത.
ആത്മാർത്ഥതയുമായ് ഞാനടുത്തീടുേമ്പാ-
ളാത്മാെവരി ം ജഗേത്ത;-
ഇല്ല, വിടിെല്ലാരു ൈകെയാ േനാക്കാെത-
െവ വിളി ഞാൻ നിെന്ന!
നിന്നപവാദ ശരങ്ങൾെകാെണ്ടെന്ന നീ
നിന്ദിതനാ വാൻ േനാ ;
നിന്നഖിേലാൽക്കട ശക്തിയുെമാത്തിയ
െന്നെന്നച്ചവിട്ടി നീ താ !
സഞ്ജനിേതാന്മദം നിന്മീെതയേപ്പാഴു-
െമൻ ജയെപ്പാൻെകാടി പാറും!
ജാതനായ്ത്തീർന്നതുഞാനിരുൾ മൂടിയ
പാതാളഗർത്തത്തിലാകാം;
എങ്കിലും േമേലാ യർ ഞാൻ താരക-
െപ്പാങ്കതിർ ക്കെള ൽകും!
ഓമൽസ്സഖാക്കേള, നിങ്ങേളാടു കനി-
േഞ്ഞാതാെനനി െണ്ടാരൽപം,
നിർദ്ദയം, കഷ്ടം,വികൃതെപ്പടുത്തിെയൻ
നിസ്വാർത്ഥ േസവനം നിങ്ങൾ.
എങ്കിലും നിങ്ങൾ മാവുകില്ലായതിൻ
തങ്ക കാശം മറയ്ക്കാൻ.
നാനാപവാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ െചാരിഞ്ഞവ
നാളെത്ത േലാകം മറ ം;
ഇന്നീ ജയമാല ചാർത്തിനിൽ ം നിങ്ങ-
െളാേന്നാെട വി തരാകും.
കൽപാന്തമാേവാളെമന്മന ന്ദന-
സ്വപ്നങ്ങൾ െമാട്ടി നിൽ ം.
സത്യം െചാരിയും െവളിച്ചത്തിൽ ഞാെനാരു
നിത്യ േചാദനമാകും
മാമക നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ വീശിടുമീ
മാറാലെയാെക്കയും മാറും
കാലം കരാംഗുലിയാലിഴെക്ക കൾ
േചലിെലാെന്നാന്നായി മാ ം!
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മാമക യാഥാർത്ഥ്യ, മമ്മട്ടനുപമ-
മാണിക്യരശ്മികൾ വീശും.
അല്ലലില്ലിെന്നനിക്കാകയാൽ-േതാഴേര,
വല്ലാത്തവിഢ്ഢികൾ നിങ്ങൾ!
െത േമ ഗർവില്ല, നുകമ്പയാെണനി-
ള്ളതു, നിങ്ങേളാടി ം!

ഇസ്സമരത്തി,െലാടുവിൽ, ജയലക്ഷ്മി
മത്സമീപ വെന്നത്തി,
മന്ദാരമാല്യെമൻ കണ്ഠത്തിൽച്ചാർ േമ്പാൾ
മന്ദഹസിക്കേണ നിങ്ങൾ!....
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തപ്ത തിജ്ഞ

ഓർ േമ്പാേഴ ം ഹൃദയം തകർ േപാ-
മാക്കഥ േമലിൽ പറഞ്ഞിെടാേല്ല, സഖീ!
ആേവാളം ഞാൻ മറക്കാൻ മിക്കയാ-
ണാവിഷാദാത്മക ഭൂതാനുഭൂതികൾ
വാ ം നിരാശകളിമ്മെട്ടാരായിരം
േമൽ േമെലേന്നാെടതിരി നിൽക്കിലും
ഉള്ളലിവില്ലാെത െകാള്ളിവാക്കിെന്റ തീെക്കാ-
ള്ളിെകാണ്ടന്യെര െപാള്ളിക്കിലും.
നി പം ഭീരുെവേപ്പാലാത്മഹത്യയാൽ
നിശ്ചയം, േതാഴീ, വിമുക്തയാകില്ല ഞാൻ!
ജീവിതം നൽകാന്മടി ന്ന െതാെക്കയും
ജീവി ജീവിതേത്താടു ഞാൻ വാങ്ങിടും!
ആശാസുമങ്ങൾ െകാഴി വീഴു ക-
ണ്ടാശങ്കേവെണ്ടാ െമെന്നേയാർേത്താർത്തിനി!
ഏവമാെണങ്കിലുെമെന്ത േചാദിക്കി-
േലതും സമാധനമിെല്ലനിെക്കങ്കിലും,
ആേവശകാപ്തങ്ങളാമക്കഥകൾ ത-
ന്നാവർത്തനെത്ത ിയെപ്പടുന്നില്ല ഞാൻ.
അ േമെലെന്നപ്പരവശയാ മാ-
റദ്ഭുതശക്തിെയാ ണ്ടവെയ്ക്കാെക്കയും
േ മരാജ്യത്തിെല ങ്കാവനത്തിെല
ശ്യാമളശീതളച്ഛായാതലത്തിൽ
പുല്ലാ ഴലും വിളിച്ചിരുന്നങ്ങെന
സല്ലപി മർത്ത്യഭാവനാേകാടികൾ
ആകാശേദവതമാരാലലംകൃത-
മാകുമദ്ദിക്കിെലക്കൽപകെസൗരഭം.
ഒ വീശുെമ്പാേഴേയ്ക്കതല്ലലും മറ-
െന്നാേന്നാെട േകാരിത്തരി മാനസം!
അേങ്ങാ േനാക്കിച്ചിറകുവിടർ
ശൃംഗാരസാ മധുര തീക്ഷകൾ.
എ ം മധുവിധു െമാട്ടി നിൽ
പുണ്യം വിളയുമാ നിർവാണ േവദിയിൽ.
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കണ്ണാടിയിെല തിഫലനങ്ങെള
മുേന്നാട്ടണ കരസ്ഥമാക്കീടുവാൻ
െവമ്പിടും ൈപതങ്ങെളന്നേപാെല സ്വർഗ്ഗ-
സ ാപ്തി േനാക്കി തി കല്ലല്ലി നാം?
വ്യേമാഹമാ ം പഞ്ചത്തിലുെള്ളാരി-
േ മ യത്നം െവറും വിഷാദാത്മകം!
ാേയാഗികത്വെപ്പരുമ്പറെകാട്ടലിൽ,
ാഭവത്തിൻ ജയകാഹളമൂതലിൽ
നായകത്വത്തിൻ കതിന െപാട്ടിക്കലിൽ,
നാണയ ട്ടിൻ പടക്കെമറിയലിൽ
കാൽക്ഷണെമങ്ങാൻ ണയെമാരുെവറും
കാ പു തിയിട്ടാരു െഗൗനി വാൻ?...
േലാകപുഷ്പത്തിൻ മരന്ദം മുഴുവനും
ഹാ കുേബരന്മാർ മാ മായുള്ളതാം
പാടില്ലതിൽ നിെന്നാരു തുള്ളിെയങ്കിലും
പാവങ്ങളായവർ സ്വാദു േനാക്കീടുവാൻ.
നിർവ്വിഘ്നമിസ്സ്വാർത്ഥത സുഖി വാൻ
നിർമ്മി െവച്ച നിയമവും നീതിയും!
അതുഗമാകുമപരാധമാണുേപാ-
ലൽപമതിങ്കൽ തിേഷധ സൂചനം
കാരാഗൃഹമാണതിെന്നതിരായ് നി
കാര്യം പറയുകിൽ കി ം തിഫലം.
എന്തിനുേതാഴീ, ഫലമില്ല, േമൽ േമ
ലന്തരീക്ഷം വിഷസമ്മി മാകയാം.
എെന്താെക്കേയാ ഞാൻ പുലമ്പി, േശാകാത്മക-
ചിന്തകൾ വെന്നെന്ന വീർ മുട്ടിക്കയാൽ!
േലാകെത്തെയന്തി കുറ്റെപ്പടു ....
േപാകെട്ട േതാഴീ തുടരുന്നതില്ല ഞാൻ!
അച്ഛെന്റയീെക്കാ കായ്കനിേത്താപ്പിെല
െചറ്റ ടിൽെകാ സംതൃപ്തയാണുഞാൻ.
പങ്ക കീഴിെല ശൃംഗാരനി യിൽ-
പ്പെങ്കടുക്കാെമന്ന നിർല്ലജ്ജവാൻഛിതം
എന്നിൽക്കിളർന്നതല്ല മാേനാടുഞാ-
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നന നരാഗമിയലുവാൻ കാരണം.
മർത്ത്യെന മർത്ത്യെനേന്നാർെത്താരു മർത്ത്യ
മജ്ജീവിതം, ഹാ,സമർപ്പണം െച ഞാൻ!
െതെറ്റന്നിലാ,ണേത,പിെന്നഞാെനന്തിനു
കുറ്റെപ്പടു േലാകെത്ത നിഷ്ഫലം?
ഇല്ലിനിേത്താഴീ പരിഭവിക്കിെല്ലാ -
െമല്ലാം സഹിക്കാെനാരുങ്ങിക്കഴി ഞാൻ.
എ വന്നാലുമതിെനാെടല്ലാെമതിർ-
െത്തന്നന്തരംഗം നില ഞാൻ നിർത്തിടും.
’എല്ലാം വിധി’െയന്ന ശുഷ്കിച്ച േവദാന്ത-
മല്ലതിന്നായി ഞാൻ ൈകെക്കാ മായുധം.
മൂർച്ചകൂ ം ഞാൻ പരി മം, യുക്തിയിൽ
േത േതെച്ചന്നിട്ടതും ചുഴറ്റി സ്വയം,
െവ വിളി ം വിധിെയ, തീക്ഷതൻ
നല്ലപടച്ചട്ടയി നിന്നങ്ങെന!
ഫുല്ലെസൗഭാഗ്യമടു വരുത്തിടാ,
തില്ലിനിേത്താഴി, യട കയില്ല ഞാൻ! 28-4-1937

ഗാനത്താലവനീപേത, മധുരമാം
െച ന്തിരിച്ചാറിനാ-
ലാനന്ദക്കതിർ വീശിടു നിയതം
ഹർമ്മ്യാന്തരത്തിൽ ഭവാൻ
ആ നൽെച്ചമ്പനിനീരലർ തു വികാ-
രത്തിൽ ഴു ത്തിയ-
റ്റാനല്ലാതുതകുന്നതില്ലണുവുെമൻ
ദുർവ്വാരഗർവ്വാ രം! 12-2-1946

ആമേട്ടാർ കി,ലാത്മഹർഷകരമാം
േതൻ െപായ്കെയക്കാളുമാ-
േ മസ്നിഗ്ദ്ധ ഹൃദന്തയായി വിലസും
ൈമക്കണ്ണിേയക്കാട്ടിലും
ആേമാദ ദമാണു പൂവനികയും,
തൂമുന്തിരിച്ചാറു, മ-
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സ്സീമാതീതലയാനുരഞ്ജിതലസദ്-
വീണാനിനാദങ്ങളും. 15-2-1946
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മയക്കത്തിൽ

അർദ്ധനേഗ്നാജ്ജ്വലാംഗികളാകു-
മബ്ധി കന്യകളല്ലേയാ നിങ്ങൾ?
ശബ്ദവീചീശതങ്ങളിൽത്തത്തി
നൃത്തമാടും മദാലസമാേര,
അർദ്ധസുപ്തിയിലാടി ഴഞ്ഞി-
െങ്ങത്തിനിൽപിേതാ നിങ്ങെളൻ മുന്നിൽ!
മഞ്ഞിൽ നീ ം മൃദുശശിേലഖാ,
മഞ്ജിമതൻ കനകശലാകാ,
ശിഞ്ജിേതാ ഖനൂപുരേരഖാ,
’ഞ്ജ’ നിൽപൂ വിലാസപതാക!
മിന്നിടുമുഷെപ്പാങ്കതിർനൂലി-
െലാന്നിൽ െവൺനുര തത്തിയിണങ്ങി
പിന്നിെലല്ലാമിരുളൂർ ചിന്നി
നിന്നിടും മായാ മാലികേപാെല;
പാെലാളി നിലവിൽ മയ ം
പാതിരാ വിൻ പുഞ്ചിരിേപാെല;
വ ,വാതിൽ മറഞ്ഞമൃതാംഗി
’ന്ദ’ നിൽ നാണം കുണുങ്ങി!
സ്വർഗ്ഗ േലാകത്തിേലേതാ മദത്തിൻ
സ്വപ്നെമാ ടലാർന്നതുേപാെല,
മഗളത്തിൻ കളിെച്ച േമന്തി
’ങ്ങ്ഗ’ നിൽപൂ കവചിത കാന്തി!
മണ്ഡിേതാദുൽ ളക സന്ന
’ണ്ഡ’ നിൽപൂ കലാജലകന്യ!
ചുംബനത്തിനു ചു വിടർത്തി
’മ്ബ’ നിൽപൂ തരളത ചാർത്തി!
പുഞ്ചിരിെക്കാ പിന്നിലായ് നിൽപു-
ണ്ട േപരവർക്കാളിമാരായി!....
എ നൃത്തം, നട കയാേണാ,
സുന്ദരികേള, നിങ്ങെളൻ മുന്നിൽ?
ഒറ്റമാ യ്ക്കകത്തേഹാ നിങ്ങൾ
മെറ്റാരു േലാകമാരചിച്ചേല്ലാ!
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ആയിരമിളെവയ്ലലയാടി.
മായാനീല നിഴലുകൾ വീശി,
കാണുവാൻകഴിയാേത്താരസംഖ്യം
വീണെയാന്നിച്ചിണക്കമായ് പാടി,
മാ േതാറും പരിമളെമത്തി
വീർപ്പിടുെമാരു പൂെന്തന്നൽ തത്തി,
നാവിലൂെടാരമൃതമാധുര്യം
ജീവനിേലയ്ക്കലിഞ്ഞലി റി;
ഹാ,തുറന്നിട്ടെതൻ മുന്നിൽ നിങ്ങ-
േളതേലാകവിലാസ പഞ്ചം!
എെന്റ േലാകം-നശിെച്ചാരീേലാകം-
എന്തിനാെണനിക്കീ വിഷേലാകം?
േ തമാണിതു ജീവനില്ലേയ്യാ
ഭീതിയാെണനിക്കിേങ്ങെറ നിൽക്കാൻ
നിങ്ങൾ േപാകുേമ്പാെഴാപ്പം പറ ം,
ഭംഗിയുെള്ളാരസ്വപ്ന പഞ്ചം
ശബ്ദനാെമനി ത്സവേമകും
ശബ്ദസാഗരകന്യകമാേര,
എെന്നയുെമാ നിങ്ങൾതൻ പിേമ്പ
വന്നിടാൻ സമ്മതി േമാ നിങ്ങൾ?....
െഞട്ടി ഞാൻ കൺതുറ െവറും മൺ-
കട്ട ഞാെനെന്റ േലാകവും മണ്ണ്!
മിഥ്യ േമേന്മൽ പകർ പകർന്ന്
മദ്യപിച്ചിടുന്ന േപമണ്ണ്!
െചന്നിണത്തിൽ തിർ കുതിർന്ന്
ദുർന്നയങ്ങൾ മുള ന്ന മണ്ണ്1
കഷ്ട, മീ മണ്ണിെലന്നാെണാൈരക്യ-
കൽപകവൃക്ഷം മുള ന്നതാേവാ!
എ േപായ് നിങ്ങെളൻ ചു പാടും
തിങ്ങി നിൽ പരുഷാക്ഷരങ്ങൾ,
അബ്ധികന്യകളല, ഭൂതങ്ങൾ,
അസ്ഥിമാല ധരിച്ച സത്വങ്ങൾ!
ഞാനുറെക്കക്കരഞ്ഞിടും-അേയ്യാ!
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ാണനിലല്ലാ, നിങ്ങളുെണ്ടേന്നാ?.... 19-7-1946

കാലം േദശമിവയ്ക്കകത്തണുവുമി-
നം െപടാെതാെക്കയും

േചലിൽ േചർ ഭരി വാൻ നരപേത
േമാഹിച്ചിടു ഭവാൻ.
ഈേലാകെത്താരുമ ജീവിതമഹാ
ഭാരം വഹി ന്നതി
ന്നാേലാചിച്ചിടുെക മാ മഴെല-
ന്നാലും സഹിച്ചീടണം! 15-2-1946

എന്നാൽ, േപാകുംവഴി േവെറെയ ? നൃപേത
േവണ്ടാ വിഷാദം, ഭവാൻ
വന്നാലും, ണയാത്മകം മമ മതം
ൈകെക്കാ െക ം ശുഭം.
ഇേന്നാളം ണയം കുടി മദമുൾ-
േച്ചർേന്നാൻ ഗണിപ്പീല ഞാ-
നിന്നീേമദിനിേയയുെമാ മവൾ തൻ
മായാവിലാസെത്തയും! 15-2-1946
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സങ്ക കാമുകൻ

െപാന്നിൽ ളിച്ചവൾ നിൽ കയാെണാരു
മഞ്ഞക്കണിെക്കാന്ന പൂത്തേപാെല,
ആേലാല േലാചന നീേലാൽപ്പലദള-
മാലെയനിെക്കറിേഞ്ഞകിയാലും!
ഇല്ല, നീെയെന്നയറിയുകില്ല, നാ-
മിേന്നാളം കണ്ടിട്ടിേല്ലാമലാേള!

എന്നാലുെമെന്നപ്പറഞ്ഞാലറിയും നീ;
നിെന്നെയനി ം ശരിക്കറിയാം.
അേന്യാന്യമ പരിചയമുള്ള നാ-
മന്യരാെണന്നി ം മന്നിലി ം!
ആഗമിച്ചി െണ്ടൻ സങ്കൽപ്പ ഭൂവിൽ, നി-
ന്നാകാരമാധുരിേയെറ നാളിൽ.
എത്തിയി ണ്ടാകാമാവിധം ഞാനും നിൻ-
സ്വപ്നശതത്തിൽ സുഷമ വീശി,
ഉ സം നിൻ കാൽച്ചിലെമ്പാലി േക ഞാ-
െന േയാ വട്ടം തിരി േനാക്കി!
കഷ്ടം തടിൽെക്കാടിേപാൽ പിടഞ്ഞെപ്പാഴു
െതാെക്ക നീെയേങ്ങാ പറെന്നാളി .
ആ മുേന്നാ ടനാേവഗമാർ ഞാൻ
പാ േപാം നിൻ നിഴൽ പി ടരാൻ
ഒക്കാതതിെനനി ഗ നിരാശയാ-
ലുൾക്കാ മങ്ങി ഞാൻ പിന്മടങ്ങി.
നി , നീ േപായി ,െമന്മണി മച്ചിൽ
നിൻ െനടുവീർപ്പിൽ സുഗന്ധേലശം
ഏകാന്തതയിലേതറ്റാസ്വദി ഞാൻ
േലാകെത്തേപ്പാലും മറന്നിരു
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നി െമൻ മുന്നിെലാരായിരം
സ്വപ്നചി ങ്ങളടർ വീണു.
ഞാനവേയാേരാ മുമ്മെവ മ്മെവ-
ച്ചാനന്ദമൂർച്ഛെയസ്സൽക്കരി
നിേന്നാമൽത്തങ്കത്തരിവളച്ചാർ കൾ
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ചിന്നിയ മംഗള ശിഞ്ജിതങ്ങൾ
സം മിപ്പിച്ചിെതൻ നിർജ്ജന നി യിൽ
സംഗീത സാ തരംഗങ്ങൾ!
തങ്കനക്ഷ േമ, െവൺകതിർ വീശിെയൻ
സങ്കൽപ്പസീമയിൽ നീയുദിേക്ക,
ചിന്തിച്ചിരിക്കാതരെഞാടി ള്ളിെലൻ
ചിന്തകൾെക്കാെക്കച്ചിറകു കിട്ടി.
എെന്താരാശ്ചര്യേമാ,ഞാനറിയാതുടൻ
െനാന്ത മച്ചിത്തം ചിരി േപായി
അന നേമാദമാർന്നങ്ങെന നിെന്നഞാൻ
വർണ്ണി വർണ്ണി പാ പാടി.
നീ േമവും നീലനികുഞ്ജത്തിെലത്തിമൽ-
േ മാർ ഗാനങ്ങളാകമാനം
എ മവയിൽ മുറിെപ്പട്ടതാെമാരു
ചിത്തം കിട പിടഞ്ഞിരു .
അക്കാ ക നിന്നക്ഷിപുടങ്ങളി-
ല കണങ്ങൾ െപാടിഞ്ഞിരു .
നാളുകേളാേരാ ം നി ന്നിൽ വെന്നാരു
നായികയാ വാൻ േനാക്കിനിെന്ന.
അപ്പരമാർത്ഥമറിഞ്ഞതിെല്ലങ്കിലും
സ്വപ്നം ചിലതു നീേയാമനി .
എന്തി,നവസാനെമന്തിെനന്നില്ലാെത
െനാ തുടങ്ങി നിന്മാനസവും
മാച്ചി ം മാച്ചി ം മാഞ്ഞില്ലമച്ചി ം
മാർദ്ദവമുള്ള നിൻ മാനസത്തിൽ.
ഏേതാ വിരഹക്കരിേന്തൾ കടി നിൻ
േചതന നിത്യം പുള നീറി!
ഇല്ല, ഞാനാെര നിേന്നാടു െചാ ക-
യില്ല ഞാെനെന്ന മറ നിർ ം
ഞാനാെരേന്നാതുന്നമാ യിൽത്തെന്ന നിൻ
മാനസമി െമാട്ടി േപാകും.
മംഗളാനന്ദ മരന്ദം തുളുമ്പിയും
ശൃംഗാര െസൗരഭം നിർഗ്ഗളി ം
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ചിത്തം കവർന്നിടുമ ക്ക,െളന്നാലു
െമ നാെളാന്നവയുല്ലസി ം?
നിത്യ പരിചയ ടിലേതാേരാന്നായ്
നിഷ്ഫലം െഞട്ട വാടിവീഴും.
എ ം പുതുമെയ ൽേകണെമങ്കിൽ, നാ
മന്യരായങ്ങിങ്ങിരുന്നിേടണം.
കാണാൻ െകാതി മെക്കൗതുകം കൂടിയും
കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ െകാഴി വീഴും.
എ ം െകാതിക്കലാെണ ം ഭജിക്കലാ-
െണ ം തീക്ഷിക്കലാണു െസൗഖ്യം.
ഉണ്ടവ ള്ളിെലാരിക്കലും വാടാത്ത
െചണ്ടി നിൽ ം പരിമളങ്ങൾ!
േലാകത്തിലേയ്യാ,കരഗതമാവുകി-
ല്ലാകാശപുഷ്പവും ശുഷ്കശഷ്പം!
അന്യനായ്ത്തെന്നയതിനാൽ,ഞാനിന്നിേപ്പാൾ
നിേന്നാടുയാ പറഞ്ഞിടെട്ട
എ െമനി നിൻ സുന്ദരസങ്കൽപ്പ
വൃന്ദാവന ളിർ ന്തണലിൽ,
കാണാൻ െകാതി ന്ന, കാണാൻ കഴിയാത്ത,
േവണുഗാപാലനായ് വാണിേടണം.
ഹാ,നിനെക്കന്നാലിതുവിധെമെന്ന ം
ഞാെനാരു ഗന്ധർവ്വനായിരി ം;
എന്നേപാെലെന്ന ം മാമകധ്യാനത്തിൽ
െപാന്നിൽ ളി മദാലസയായ്
മ േള, നീയും ലസി മിമ്മെട്ടാരു
മഞ്ഞക്കണിെക്കാന്ന പൂത്തേപാെല!
നാമടിഞ്ഞീടുമാമണ്ണിലും കൂടിെയാ-
േരാമൽ ളകം തളിർ നിൽ ം.
കർമ്മബന്ധത്തിനാൽപ്പിെന്നയും പിെന്നയും
നമ്മെളാന്നി ം, പിരി േപാകും
അേന്യാന്യേമവമറിയാെത നമ്മളാ-
രജ്ഞാതശക്തിതന്ന തണ്ടിൽ.
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േ മം ദക്ഷിണം െവ ല്ലസിച്ചിടും
ഭൂമിയും വാനവുമുള്ളകാലം
കാമദേകാമേള, േപായ് വരട്ടി നിൻ
കാണാത്ത കാമുകൻ, കാവ്യേലാലൻ!.... 28-5-1938

ചാരായക്കടയാണു േലാകെമവിെട-
േക്കാലാഹലം, െസൗഹൃദം
േചാരും േതെന്മാഴി,ൈമ ിയാത്മകഥനം,
േവദാന്തമാേയാധനം
ഓേരാ ാം സുഖതൃഷ്ണ,യക്കനിയാം
പൂവൻപഴം മിത്ഥ്യത-
േന്നാേരാ േനാ കൾ-എന്തിെനെന്നയിവിേട-
െക്കത്തി ഹാ,നീ വിേധ....19-1-1946

ഏഴാം സ്വർഗ്ഗം വിടർ തവ കടമിഴിയിൽ-
ടിെയന്നല്ലഞാനാം

പാഴാം പുൽത്തണ്ടിൽ നി ം പല പല മധുര
സ്വപ്നഗാനം പടർ ;
േകഴാം ഞാൻ നാെള, വീഴാ, മടിയിലഖിലവും
േതളു ചൂളും തമസ്സിൽ-
ത്താഴാം താഴെട്ട, േകഴട്ടരികിൽ വരികേയ
ഹൃദ്യേമ, മദ്യേമ നീ! 18-3-1946

https://thalilakkam.in/



സ്വരരാഗസുധ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 32

കാവ്യനർത്തകി

കനകച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങിക്കിലുങ്ങി,
കാഞ്ചനകാഞ്ചി കുലുങ്ങി ലുങ്ങി

കടമിഴിേക്കാണുകളിൽ സ്വപ്നം മയങ്ങി,
കതിരുതിർ ഞ്ചിരി െച ണ്ടിൽത്തങ്ങി;

ഒഴുകുമുടയാടയിെലാളിയലകൾ ചിന്നി
അഴെകാരുടലാർന്നേപാലങ്ങെന മിന്നി;

മതിേമാഹനശുഭനർത്തനമാടുന്നയി, മഹിേത
മമ മുന്നിൽ നി നീ മലയാളകവിേത!

ഒരുപകുതി ജ്ഞയിൽ നിഴലും നിലാവും
ഒരു പകുതി ജ്ഞയിൽ കരിപൂശിയവാവും

ഇടേചർെന്നൻ ഹൃദയം പുതുപുളകങ്ങൾ ചൂടി
ചുടുെനടുവീർ കൾക്കിടയിലും കൂടി

അതിധന്യകളുഡുകന്യകൾ മണിവീണകൾ മീട്ടി
അപ്സരരമണികൾ ൈകമണികൾ െകാട്ടി

വൃന്ദാവനമുരളീരവപശ്ചാത്തലെമാന്നിൽ
ന്ദി മാമധുരസ്വരവീചികൾ തന്നിൽ

താളം നിരനിരയായ് നുരയിട്ടി തങ്ങി
താമരത്താരുകൾേപാൽ തത്തീ ലയഭംഗി

സതതസുഖസുലഭതതൻ നിറപറവ
ഋതുേശാഭകൾ നിൻമുന്നിൽ താലം പിടി

തങ്കത്തരിവളയിളകി നിൻപിന്നിൽ തരളിതകൾ
സങ്കൽപസുഷമകൾ ചാമരം വീശി
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സുരഭിലമൃഗമദതിലകിത ഫാലം
സുമസമ സുലളിത മൃദുലകേപാലം
നളിനദല േമാഹന നയനവിലാസം
നവകുന്ദസുമസുന്ദര വരമന്ദഹാസം
ഘനനീല വിപിനസമാന സുേകശം
കുനുകുന്തളവലയാങ്കിത കർണ്ണാന്തികേദശം
മണികനക ഭൂഷിത ലളിതഗളനാളം
മമമുന്നിെലെന്താരു െസൗന്ദര്യേമളം
മുനിമാരും നുകരാത്തസുഖച വാളം
ഉണരു പുളകിതം മമജീവനാളം
ഇടവിടാതടവികളും ഗുഹകളും തിെകാട്ടിയ
ജടതൻ ജ്വരജൽപനമയമായ മായ
മറയു വിരിയു മമജീവൻ തന്നിൽ
മലരുകൾ മലയാളകവിേത, നിൻമുന്നിൽ
നിർനിേമഷാക്ഷനായ് നിൽപതേഹാ ഞാനിദം
നിൻ നർത്തനെമന്ത ത മ വാദം
ക നിൻ കൺേകാണുകളുലയേവ കരിവരി-
വണ്ടലയും െച ലയും വനികകൾഞാൻ
ലളിേതനിൻ ൈകവിരലുകളിളകേവ ക ഞാൻ
കിളിപാറും മരതകമരനിരകൾ
കനേകാജ്ജ്വല ദീപശിഖാ േരഖാവലിയാെല
കമനീയ കലാേദവത കണിവച്ചതുേപാെല
കവരു കവിേത തവനൃത്തരംഗം
കാപാലികെനങ്കിലും എന്നന്തരംഗം
തവചരണ ചലനകൃത രണിതരസരംഗണം
തേന്നാരനുഭൂതിതൻ ലയനവിമാനം
എെന്ന പലദിക്കിലുെമത്തി ഞാെനാരു
െപാേന്നാണ ലരിയായ് പരിലസി
കരകമലദലയുഗള മൃദുമൃദുലചലനങ്ങൾ
കാണിച്ചസൂക്ഷ്മേലാകാന്തരങ്ങൾ
പലതും കട കട ഞാൻ േപായി
പരിധൃത പരിണതപരിേവഷനായി
ജന്മം ഞാൻ ക ഞാൻ നിർവൃതി െകാ
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ജന്മാന്തരങ്ങളിെല സുകൃതാമൃതമു
ആയിരം സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വപ്നവുമാെയത്തി
മായിേക നീ നിൻ നടനം നടത്തി
പുഞ്ചിരി െപ െപയ്താടു നീ ലളിേത
തുഞ്ചെന്റ തത്തെയ െകാഞ്ചിച്ച കവിേത
അഞ്ചി ഴഞ്ഞഴിഞ്ഞാടു ഗുണമിളിേത
കുഞ്ചെന്റ തുള്ളലിൽ മണിെകാട്ടിയ കവിേത
പലമാതിരി പലഭാഷകൾ പലഭൂഷകൾ െകട്ടി
പാടിയുമാടിയും പലേചഷ്ടകൾ കാട്ടി
വി മവിഷവി വിതക്കിലും ഹൃദിേമ
വിസ്മരിക്കില്ല ഞാൻ നിെന്ന സുരസുഷേമ
തവതലമുടിയിൽനിെന്നാരുനാരുേപാരും
തരിെകെന്നത്തഴുകെട്ട െപരുമയും േപരും
േപാവുെന്നാ നിൻ നൃത്തം നിർത്തി നീ േദവീ
േപാവെല്ല േപാവെല്ല േപാവെല്ല േദവീ

20-4-1946
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