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ഉള്ളടക്കം

ീചി മംഗളം
വികാസം! വികാസം!
െവളിച്ചത്തിേലക്ക്
ഉദ്േബാധനം
തങ്കക്കിനാവുകൾ
ആത്മഗീതം
വന്നാലും വന്നാലും!
ഭക്തദാസി
വി മത്തിന്
പിശാചിെന്റ ഭക്തൻ
ദിവ്യാനുഭൂതി
എന്തിന്?
െപാലിയാത്ത െപാൻകതിർ
വനവീഥിയിൽ
ക്ഷതങ്ങൾ
സ്വപ്നത്തിൽ
ഏകാന്തതയിൽ
ഭാനുമതി
കന്മതിൽ
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ീചി മംഗളം

കമലെപ്പൺെകാടിയുെട കനിവലർെച്ചടിയുെട
കമനീയകലികകൾ വിടർന്നേപാെല ;
പരശതയശസ്സിെന്റ പരിണതമഹസ്സിെന്റ
പരിമൃദുതരംഗങ്ങളുയർന്നേപാെല ;
പല പല സുകൃൈതകസുലളിതസുഷമകൾ
പരിലസി മീ വഞ്ചിവസുമതിെയ ;
പുകളിെന്റ പുളകങ്ങളണിയി പുരുേമാദം
പുലർത്തിടും ലസൽച്ചി പുണ്യതാരേമ !
ജയിക്ക നീ; ജയിക്ക നീ; - ജഗത്തിൽ നന്മഹനീയ-
ജയപതാകകൾ പാറിപ്പറന്നീടേട്ട !
അനുദിനം തേനാൽക്കർഷകിരണങ്ങളവനിയി-
നലുപമസുഖാമൃതം തളിച്ചീടേട്ട !
അവശതയകന്നകന്നഖലരും രമിക്കേട്ട !
തവ െചേങ്കാൽത്തണലിെലത്തളിർവിരിപ്പിൽ !
െവല്ക െവല്ക വഞ്ചിനാട്ടിൻ ഭാഗ്യരത്ന കാണ്ഡേമ,
െവല്ക, െവല്ക, പുണ്യചി താരകേമ നീ !
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വികാസം ! വികാസം !

അേയ്യാ, വികാസം, വികാസം!-തളർ ഞാൻ
വെയ്യനി,െക്കെന്ന ണരൂ വികാസേമ!
സന്ധ്യാവിലാസം മറ ; നിബിഡമാ-
മന്ധകരാത്താലിരു നഭസ്ഥലം
നിഷ്ഫലവാഞ്ഛകെളാെക്കയും നീഡത്തി-
ലുൾ െക്കാതുങ്ങി മയങ്ങിയുറക്കമായ് !
ദു:ഖഗാനംേപാൽ മേനാഹരമാം ചില
നക്ഷ മങ്ങി ദി െവന്നാകിലും
മാറിടുന്നില്ല , നശിച്ച മാമൂലിെന്റ
മാറാലേപാൽ വ മൂടിയ കൂരിരുൾ !
എങ്ങാ വികാസം, വികാസം ?-വികാസേമ,
വന്നീടുെകാന്നീ മുകുളമുഖ നീ!

ഇ യുംകാലം കുടിച്ച മദ്യത്തിെന്റ
ഹൃദ്യമധുരിമേപാലും മറന്നിതാ
സ്വപ്നത്തിൽനി മണർന്നിരി ഞാൻ
സ്വർഗ്ഗൈചതന്യേമ , നിെന്ന ണരുവാൻ !
നിെന്ന ഞാൻ കാ വിഹഗസ്വരങ്ങളിൽ
നിെന്ന ഞാൻ േകൾ നക്ഷ രാശിയിൽ

ർശി നിെന്ന ഗഗന്ധത്തിലൂെട ഞാൻ
നിർദ്ദയെമന്നിെട്ടാളി കളി നീ!
എന്നിെലാതു ം പഞ്ചത്തിെലാെക്കയും
നിെന്നയേന്വഷിച്ചല ഞാൻ നിഷ്ഫലം
എൻനിഴൽ നിെന്ന മറ പിടിക്കയാൽ
നിെന്ന ഞാൻ കണ്ടില്ലടു നീ നില്ക്കിലും !

മൃത വിൻ ശൂന്യാന്ധകാരത്തിന റ-
മുത്ഭവി ം നിെന്റ കാലടിെയാച്ചകൾ
േരാമഹർഷത്തിൽ െപാതിയുകയാെണെന്ന-
േയാമനിേച്ചാമനിേച്ചാേരാ നിേമഷവും !
നിത്യതെകാെണ്ടാരു പൂമാലയിട്ടിനി
നി ലേ മേമ , ൈകെക്കാ െകെന്ന നീ!
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അേയ്യാ , വികാസം വികാസം-തളർ ഞാൻ
വെയ്യനി,െക്കെന്ന ണരു, വികാസേമ !.....
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െവളിച്ചത്തിേലക്ക്

നിത്യകല്യാണനിർവൃതിയുെട
മു മാലയും ചാർത്തി നീ
ഇത്തിമിരപ്പടർപ്പിെല െകൻ
സ്വർഗ്ഗേലാക കാശേമ!
തപ്തജീവിതകുഞ്ജകത്തിലി-
ഷ്പത െമാരുക്കി ഞാൻ

താവകാഗമം കാ കാത്തിദ-
മാവസിക്കയാേണാമേല !

മന്ദമന്ദം ലയി കയാണി-
െന്നന്നിേലക്കിച്ചരാചരം
ആയതിൻ സർവ്വസങ്കടങ്ങളു-
മാശകളും നിരാശയും
ഒ േചർ മധുരമാെമാരു
ദുഖസംഗീതനിർഝരം
എന്നിൽനി ം പത െപാ
ദുർന്നിവാര വാഹമായ് !

ഭാവനയുെട ച വാളത്തിൽ
താവിയ സാന്ധ്യദീപ്തിയിൽ,
ക ഞാൻ തവ പാദകു മം
ചിന്തിയ നടപ്പാതകൾ
ജീവിതതീർത്ഥയാ യിലിെന്നൻ-
താവളത്തിലിരു , ഞാൻ
എന്തിേനാ വീ ം മീട്ടിേനാ
ത ിയെറ്റാരീ വീണെയ !
ക ചിമ്മിച്ചിരി നി , ഹാ !
വിണ്ണിൻ നിത്യ തീക്ഷകൾ
എ േഘാരനിരാശതന്നിരുൾ-
മുറ്റിമുറ്റിത്തഴയ്ക്കിലും
ഇല്ലവെയ്ക്കാരു ഭാവേഭദവും
െത േപാലും വിഷാദവും

https://thalilakkam.in/
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ചിൽ േഭ , നിൻ വിളംബേമാർത്തിനി-
ച്ചിത്തഭീരുവാകില്ല ഞാൻ !

ചിന്മേയാജ്ജ്വേല, നിെന്നേയാർേത്താർെത്തൻ
ക ര ം നിറയേവ ;
ഹാ, െകാതി ഞാനീ മഹൽേ മ-
േശാകെമെന്ന ം നി വാൻ.
ജീവിതെമന്നെല്ലെന്റ സർവ്വവും
േകവലമീ ഞാൻകൂടിയും
േപായ്മറകിലു,മ മീ ദിവ്യ-
േ മദു:ഖം ലസിക്കണം !

ഇ ഴവക്കിലന്തിെതാട്ടിെന്നൻ
ദുഖഗാനവുമായി ഞാൻ വ
നില്ക്കയാേണകനാെയാന്ന-
െപ്പാന്നിൻേതാണി വെന്ന വാൻ !
ക സൗരഭംവാർന്ന പൂെന്തന്ന-
ലക്കരയിൽനിെന്നത്തേവ ;
മാമേകാൽക്കണ്ഠ െവമ്പിടുേന്നേതാ
മാദേകാേദ്വഗമൂർച്ഛയിൽ ! <poem>
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ഉദ്േബാധനം

െപാന്നിൽ മുങ്ങി ളി മദാലസം
മന്ദമന്ദമണയും പുലരിെയ ;
അഷ്ടദിഗ് വധൂരത്നങ്ങളാളികൾ
പുഷ്ടസൗഹൃദം വെന്നതിേരല്ക്കേവ ;
വിശ്വധാ ിതൻ ഭാവനാപൂർണ്ണമാം
വി േതാജ്ജ്വലമാനസേവദിയിൽ
െപാൻകിനാവുകൾ െമാട്ടിട്ടിടുന്നേപാ-
ല രി പുളെപ്പാടി കൾ !
േകാരകക്കണ്മിഴി വിടർ ന്മദ-
േസ്മരേലാലരായ് നി പൂവല്ലികൾ !
ഫുല്ലപത്മപരാഗപരിമള-
മുല്ലസിച്ച ശിശിരസമീരനിൽ
സഞ്ജനി നവീനഹർേഷാത്സവ-
മർമ്മരത്തിൻ മേനാഹരവീചികൾ !

അ തിേമാജ്ജ്വലാശാവകീർണ്ണമ-
ഭാതസുവർണ്ണനേവാദയം

മുക്തമാ നി ാവിബദ്ധസ-
ഗ്ദ്ധജീവിതേചതനാമണ്ഡലം !

ഇ തിേയാരുണർെന്നഴുേനല്ക്കലിൽ
സ്വപ്നേലാകം െവടി കഴി നാം
മുൻപിലിേപ്പാൾ നാം കാൺമൂ വൃത്തിതൻ
െവൺപകലിൽ , പേല നടപ്പാതകൾ !-
ജീവിത ശ്നെമാന്നെല്ലാരായിരം
താവിനി ം വിഷമസരണികൾ !-
ഭാവിതന്നഭ ദയത്തിേലെക്കഴും
ഭാവമൂകമാം േനർവഴിത്താരകൾ !-
െനാന്തിടു കാലടിെയങ്കിലും
പിന്തിരിെയാല്ല , പിൻതിരിെയാല്ല നാം !
മുൻപിെലാെക്കയുമിേപ്പാൾ പരുഷമാം
കണ്ടകങ്ങേള കാണ്മതുെള്ളങ്കിലും
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െമെല്ല െമെല്ല നാം മുേന്നാ േപാകില -
ല ള്ളെതാെക്കത്തളിരും മലരുമാം
മുല്ലപൂ പരിമളംവീശിടും
നല്ല നല്ല കുളിരണിേത്താ കൾ
കു കുഞ്ഞല ചിന്നിത്തളർെന്നാഴു-
കുന്ന പൂ ളിർപ്പാൽ ഴച്ചാലുകൾ-
േചലിയ പര പരശ്ശത-

ീലശീതളചന്ദനച്ഛായകൾ-
ആകമാനമുല്ലാസദ,മാകയാൽ
േപാകേപാകിദം മുേന്നാ േപാക നാം !
സ ഹമതാ നെമ്മയും കാ കാ-
ത്തഭ ദയമിരി , വിവശയായ്
േ മപൂർവകം ൈകേകാർ നാമിനി-
ത്താമസിക്കാെത മുേന്നാ േപാവുക !

https://thalilakkam.in/
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തങ്കക്കിനാവുകൾ

ആനന്ദേലാലങ്ങളാമാനല്ലകാലെമല്ലാ-
മാരുമറിയാെതെന്നക്കട േപായി.
കൺകുളിർക്കേവ േനാക്കിക്ക ഞാനന്നവെയ-
സ്സങ്ക മാ ങ്ങളായ്ക്കഴിഞ്ഞവെയ
എന്മന ന്ദനങ്ങേളാേരാ മവയുെട
ചുംബനംെകാ േകാരിത്തരിച്ചിരു .
മാമകജീവിതത്തിൻ താമരത്തിളിരി,ല
േ മംെചാരിഞ്ഞ െകാ ഹിമകണങ്ങൾ
ആ നല്ലകാലേമാേരാ േചണണിക്കതിർ വീശി
മാണിക്യമണികളായ് ചമച്ചിരു .
ഇന്നവ െവറും മ തുള്ളികളായിേപ്പാലും
നിന്നിടുന്നതി,െലല്ലാം മറ േപായി !
സങ്ക ം-മരവിച്ച സങ്ക ം-മാ മുണ്ട-
ത്തങ്കക്കിനാവുകൾതൻ കഥപറയാൻ !
എ േനരമാെയേന്നാ വീ ം ഞാൻ വിളിപ്പത-
സ്വപ്നത്തിെലാെന്നങ്കിലും തിരി േപാരാൻ.
ഇല്ലവയ്ക്ക കനിവില്ലിനിത്തിരി േപാ-
രില്ലതിെലാ ,െമ കരകിലും ഞാൻ !
ഞാെന പറഞ്ഞാലും , ഞാെന കരഞ്ഞാലും
ഞാെന പരിഭവം ഭാവിച്ചാലും
ഇല്ലവെയ്ക്കാരു െത ം ചഞ്ചലഭാവം-പിെന്ന-
െച്ചാല്ലിയാൽ ഫലെമ ?-മടങ്ങെട്ട ഞാൻ !
എങ്കിലു,മിന്നവെയെത്തെല്ലങ്ങാേനാർക്കി,ലേപ്പാ-
െളൻകരൾ െനാ േപാം !-ഞാെന െച ം ?....
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ആത്മഗീതം

ഭാവനാമേനാജ്ഞെമേന്നാമനസ്വപ്നത്തി,െലൻ
ജീവനായക, ഭവാ,െനത്തിെയൻസവിധത്തിൽ
ജന്മവാസന പൂ സൗരഭംതുളു ന്ന
നിർമ്മലനികുഞ്ഡത്തിലുറങ്ങിക്കിട ഞാൻ
േഹമന്തനിശീഥെമൻ ചുറ്റിലും നിലാവിനാ-
ലാമന്ദം വിരചി നിഴലും െവളിച്ചവും
സാവധാനത്തിെലെന്ന ണർന്നിേതേതാ ദിവ്യ-
സായൂജ്യപരിമളംകലർന്ന മന്ദാനിലൻ
കർമ്മബന്ധത്തിൻ തളിർെമത്തിയിേലവം കിട-
ന്നങ്ങെയദ്ധ്യാനി ഞാനറിയാതുറങ്ങിേപ്പായ് !

ആ മയക്കത്തിൽ-സ്വർഗ്ഗസായുജ്യസമ്പർക്കത്തിൽ-
േകാമളം തവരൂപം ക ഞാൻ ജാതാേമാദം
മിന്നലാൽ ജ്വലി ന്ന, െതന്നലാൽ ചലി ന്ന
നിന്നനാദ്യന്താകാരം നി ത ഭാപൂരം
പൂക്കളാൽ ചിരി ന്ന നി ഖം; നക്ഷ ത്താൽ
േമ േമൽ ധ്യാനി ന്ന നിന്മനം , ദർശി ഞാൻ.
കരകാണാെകേയാളംെവട്ടിടുമഗാധമാം
കടലാൽ ചിന്തി ന്ന നിെന്ന ഞാൻ ക നീയായ് !
കാമേദവെനേപ്പാെല കാന്തവി ഹനായി-
ക്കാനനപുഷ്പംേപാെല ശാന്തനായ്, സന്നനായ്
അവിടുെന്നൻ ചാര വ നിന്നേപ്പാൾ, ഹർഷ-
വിവശം തലതാഴ്ത്തിേപ്പായി ഞാൻ ലജ്ജാധീരം.
ഇ നാളാെരദ്ധ്യാനിച്ചാരുെട സമാഗമ-
നി ലനിർവാണത്തിെനന്മനം കര േവാ ;
അേ മസ്വരൂപനാമവിട,െന്നൻ ചാരെത്താ-
െന്ന ക !- ഹർേഷാന്മാദെമന്മനം തുളുമ്പിേപ്പായ് !

വൃന്ദാവനെത്തക്കാളും ണേയാജ്ജ്വലമാമ-
ന്ദരരംഗത്തിെലസ്സായൂജ്യം മുഴുവനും ,

ഒരു ചുംബനത്തിങ്കെലാതുക്കി ,സ്സാേമാദെമൻ
വിറെകാണ്ടീടും ചുണ്ടിലർപ്പി ഭവാൻ േപായി !
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മൽസ്വപ്നം തീർ െഞട്ടിയുണർ ; - മുെന്നേപ്പാെല
വിശ്വത്തിേല വീ െമന്മിഴി തുറ ഞാൻ !
വിരഹം , ഹാ ഹാ , െപാ ം വിരഹം!-ഹൃദയത്തി-
െലാരു േവദന െപെട്ട ത്ഭവിച്ചാളിക്കത്തി.
എന്മിഴി നിറ ; - മൽസ്വപ്നകാമുകരൂപ-
െമ േപാ,െയൻ മുന്നിെലെന്താെക്കയുേമകാന്തത്വം !
എങ്കിലുെമൻ സ്വപ്നചുംബരമനശ്വര-
െമൻ െകാ സിരകളിൽ ടിയും കലർന്നേല്ലാ !
അതിെന്റ ൈചതന്യത്തിലതിെന്റ ൈനർമ്മല്യത്തി-
ലതിെന്റ ൈകവല്യത്തിൽ കാൺമൂ ഞാെനൻ സർവ്വസ്വം !
അ ഖ തിയുെട വാടാത്ത െവളിച്ചത്തി-
ലേ മസ്വരൂപെത്തദ്ധ്യാനി ം േമാഹി ം ഞാൻ,
അേദ്ദവനായിെക്കാെണ്ടാേരാമന മലർമാല്യം.
സ സം രചിക്കേട്ട പുതുപൂക്കളാൽ വീ ം !
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വന്നാലും വന്നാലും!

വന്നാലും വന്നാലും വ്യാേമാഹനി വി-
െട്ടൻ നാടുണരുന്ന െപാ ഷേസ്സ !
നാകത്തിൽനി മീ േലാകത്തിെല ം നിൻ
നാനാപദാനങ്ങേള പാടാൻ.
ജീവിത ടിൽ തളരാത്ത നാവുകൾ
േദവി, നി ന്നിൽ നിരന്നീടേട്ട !
നീണാളായ് ഞങ്ങൾ തപ െചയ്തിങ്ങെന
നീ വ േചരുവാൻ കാത്തിരു .
േപാേര പരീക്ഷിച്ചതി യും ഞങ്ങെള?-
േപ്പാരിക നീയിനിെപ്പാൻകതിേര !
പാരത ്യത്തിൻ തുറുങ്കിലിതുവെര-

രിരുട്ട കിട ഞങ്ങൾ !
ദാരി ്യത്തിെന്റ ഭയങ്കരസ്വപ്നങ്ങൾ
േനരി ക വിറ ഞങ്ങൾ !
മർദ്ദനത്തിൻ ബലിക്കല്ലിലവശരായ്
രക്തംവമി പിട ഞങ്ങൾ !
വന്നാലും , വന്നാലും വ്യാേമാഹനി വി-
െട്ടൻ നാടുണരുന്ന െപാ ഷേസ്സ !

https://thalilakkam.in/



അമൃതവീചി - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 16

ഭക്തദാസി

ഏകാന്തതയിൽ തനിെച്ചെന്നവിട്ടിദം
േപാകായ്ക ,േപാകായ്ക , ജീവസർവ്വസ്വേമ !
കർമ്മരണാങ്കണം വി വിവർണ്ണമാം
തൻമുഖം താഴ്ത്തിപ്പിരിയും പകലിെന
ഉൾത്തപ്തരായു േനാക്കി നി ന്നിതാ
ഹൃൽ ന്ദനങ്ങളടക്കിയഷ്ടാശകൾ !
കൂരിരുട്ടി കട േപാരാൻ വഴി-
മാറിെക്കാടു സായാഹ്നദീപ്തികൾ
ആനന്ദചിന്തകൾ വാടിെക്കാഴിയേവ
ഗാനതരംഗങ്ങൾ നിശ്ചലമാകേവ ;
ഈ െവറും ശൂന്യമാം നർത്തനശാലയിൽ
േദവ, നീെയെന്നത്തിനി വിടു േവാ ?
ആസ്വാദനങ്ങൾ വർണ്ണംപിടിപ്പിച്ചി-
താദ്യംമുത നിന്നാരാധേനാന്മദം.
നി ലേമേതാ കിനാവിങ്കെലന്നേപാൽ
നിത്യമതിെന്റ ലഹരിയിൽ മുങ്ങി ഞാൻ.
ഞാനതിൽ മായാവരണത്തിെലൻ മൗന-
ഗാനങ്ങെളല്ലാം െപാതി രഹസ്യമായ് !
ഇന്നവെയാെക്ക നിൻകാല്ക്കലർപ്പി ഞാ-
െനന്നി െമേന്ത പിരി േപാകു നീ ?
കണ്ണിണകൂട്ടിടാെത േയാ രാ ികൾ
നിെന്നയും കാ കര കഴി ഞാൻ ?
നിത്യവും കഷ്ട,െമൻ ൈകയിൽ വാടീലിരു-
െന്ന സുരഭിലമന്ദാരമാലകൾ !
അ യ്ക്കനഘമാം മഷേ മപൂജക-
ളി േവഗത്തിൽ നീ വിസ്മരിച്ചീടിേലാ ?
എൻ ചുടുകണ്ണീർക്കണങ്ങളാൽ േമലിലും
നിൻ േചവടികൾ കഴുകിച്ചിടെട്ട ഞാൻ !
ത്വൽപരിചര്യയിലർപ്പിതമായിട-
ൾ ളകാർ മിജ്ജീവിതം േമലിലും !

ഏകാന്തതയിൽ തനിെച്ചെന്ന വി നീ
േപാകായ്ക , േപാകായ്ക ജീവസർവ്വസ്വേമ.
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വി മത്തിന്

തപ്തചിന്തകളാെലാരിക്കലും
തൃപ്തി േതാന്നാത്ത േതാഴേര !
ഇ േപാരുവി,നി േപാരുവിൻ
നിങ്ങളീ വനച്ഛായയിൽ.

ർദ്ധെയെന്തന്നറിഞ്ഞിടാെത്താരു
ശുദ്ധമാനസനാണു ഞാൻ
ആനന്ദിപ്പിക്കാം നിങ്ങെള ഞാനീ
േവണുഗാനലഹരിയാൽ.
ഇ േപാരുവിനി േപാരുവിൻ
നിങ്ങേളാമൽസഖാക്കേള !
അങ്ങതാ പൂ പൂ നി
ഭംഗിയിൽ മരേത്താ കൾ
ാമജീവിതശാന്തിതൻ നവ

േരാമഹർഷങ്ങൾമാതിരി.
മഞ്ഞെവയ്ല ം െപാ പൂശിയ
കുഞ്ഞലകൾ മിനുങ്ങേവ ;
െവൺനുരകളാൽ തൻ മേനാല്ലാസ-
കന്ദളങ്ങളിളകേവ ;
സ്വച്ഛചിന്തകൾേപാെലാഴുകു
െകാ െകാ പൂേഞ്ചാലകൾ !
അല്ലെലല്ലാം മറ േപാം നിങ്ങൾ
െതല്ലിടയിങ്ങിരി കിൽ !
കാവർഷം കഴി നി ന്ന
നീലവാനിൻ െതളിമേപാൽ
അ ശുദ്ധമായുെള്ളാേരാമന-

പ്തിതൻ മലർെമത്തയിൽ
വി മിപ്പി , നിങ്ങൾതന്നാർ -
വിഹ്വലഹൃദയങ്ങെള !
നാനാേജാലിത്തിര കൾ തി -
മാ നഗരങ്ങൾ വിട്ടിനി-
ഇ േപാരുവിനി േപാരുവിൻ
നിങ്ങളി ാമഭൂമിയിൽ.
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ധന്യയാകും കൃതിമാതിെന്റ
നന്മടിത്തട്ടിലങ്ങെന
സ്വപ്നവും ക സ്വസ്ഥരായ് നിങ്ങൾ
വി മി െകൻ േതാഴേര !
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പിശാചിെന്റ ഭക്തൻ

ആരു നീ ഭയാനേക, മാനേവാൽക്കർഷത്തിെന്റ
േചാരയാലന്തർദ്ദാഹം െകടു ം പിശാചിേക ?
ചിതറിക്കിട നിൻ ചു ം ചിതൽമു ം
ഹതജീവിതങ്ങൾതൻ ജീർണ്ണിച്ച കങ്കാളങ്ങൾ !
െപാള്ളി ം നിന്നായസമുഷ്ടികൾ ള്ളിൽ െപ
വി െഞരങ്ങിെക്കാണ്ടായിരം ഹൃദയങ്ങൾ
ശാന്തിതൻ പൂേന്താ , നീെയാറ്റമാ യിലാത്മ
ാന്തിതൻ െകാടുംചുടുകാടാക്കി മാ ന്നേല്ലാ !

മർത്ത്യെനെച്ചന്നായാക്കി മർത്ത്യെനെക്കാല്ലി ന്ന
മദ്യമാരണരക്തരക്ഷേസ്സ , മാറിേപ്പാ നീ !....

ഒരു കാൽ മുേന്നാ ന്നീെവ വാൻേപാലും വയ്യാ-
തിരുളിൽ തപ്പിത്തപ്പി േവ േവ ന്മത്തനായ്
ദുർഗ്ഗന്ധം വമിച്ചീടും നുരയാ വായിൽ ടി
നിർഗ്ഗളിേച്ചാേരാ പി പുലമ്പിേപ്പായിേപ്പായി
ഹാ, കഷ്ടം, േബാധംെക വീഴു വഴിവക്കി-
േലകനപ്പിശാചിെന്റ മാറാേത്താരുപാസകൻ !
കീറിയ പഴ ണി മ്പിലുള്ളരിക്കിഴി-
നാരുവി,ട്ടരിെയല്ലാം ചിതറിേപ്പായീ മണ്ണിൽ !
ദാരി ്യം ചവച്ചിട്ട കരിമ്പിൻതുേണ്ട, നീ, യീ
നാറിയ മദ്യ ണ്ടിലഭയം േതടുന്നേല്ലാ !...

അടുപ്പിൽ തീപൂട്ടിയിട്ടിെല്ല , െകാടുംവിശ-
പ്പടക്കാൻ കഴിയാെത ൈകകാലിട്ടടി,ച്ചതാ
െനഞ്ചിൻകൂടുന്തി െചാറി പിടി , വയെറാട്ടി-
യഞ്ചാറു ൈപതങ്ങളുണ്ടാർത്തരായ് വിലപി !
അെപ്പാട്ട ടിലിെന്റ വാതില്ക്ക,ലനങ്ങാെതാ-
രസ്ഥിപഞ്ചരം നാരീരൂപത്തി,ലതാ നി !
സമയം ൈവകുേന്താറുമവൾതൻ ഹൃത്തിൽ , തപ്ത-
മണംെച ണ്ടാരായിരമാശങ്കകൾ !

േവല േപായതാണു കുട്ടികളുെടയച്ഛൻ
കാല -െവറും ശുേദ്ധാപാസ മാണിെന്നല്ലാർ ം !
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വരണം ഗൃഹനാഥൻ വല്ലതും െകാ,ണ്ടന്നാേല
വരളും െതാണ്ടെയാ നനയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞീടു !
സാരമില്ലവളുെട വിശ തലത ം
സാധുക്കളഞ്ചാറിളംൈപതങ്ങളേയ്യാ, പാവം !

ലജ്ജയില്ലേല്ലാ, മേദ്യാപാസക, േനാ , നിെന്റ
ദു തി കാട്ടി ം ചാപല്യെക്കാടുംപാപം !
നീയും നിൻ കുടുംബവും ഹാ,നിത്യദാരി ്യത്തിൽ
നീറു , നശി , നിൻ നികൃഷ്ടതമൂലം !
ആ മദ്യപ്പിശാചിെന്റ െപാള്ളി ം പിടിയിൽനി-
ന്നാവതുംേവഗത്തിൽ, നീ രക്ഷേനടുവാൻ േനാ !
ആ നിേമഷത്തിൽ കാണാമുൽക്കർഷം നിൻ പാതയിൽ
സൂനങ്ങൾ വിരി മ ഭാതാവിർഭാവം !
നന്നാവും നീ,െയന്നല്ല നിൻ പരിസരങ്ങെള
നന്നാ വാനും, നിനക്കാവുമാ െവളിച്ചത്തിൽ !....
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ദിവ്യാനുഭൂതി

അനുപമൈകവല്യകൗമുദി-
ലഖില പഞ്ചവും മഗ്നമാക്കി
അറിവിെന്റ വാടാവിള മാെയ-
ന്നരികിലണയും നീയാരു േദവി ?
ഇരുളിലത്താരകെളന്നേപാെലൻ
കരളിൽ നിന്നാഗമേനാന്മദങ്ങൾ
െതളിയു േമ േമലി നാളു-
െമാളിവിൽ നിന്നീടിേനാര തേമ !
വികസിക്കയാെണന്നിലിപ്പേളേതാ
വിലമാനുഭുതിതൻ േകാരകങ്ങൾ.
അവയിെലപ്പാവനശാന്തതത-
ന്നവികലസൗരഭേധരണിയിൽ
അലിയുന്നിതിെപ്പാഴുെതേന്നാെടാപ്പ-
മവനിയും സർവ്വചരാചരവും.
സരേസ, നിൻ സൗഹൃദസാ മാകും
സരളസനാതനമൗനഗാനം
ഒരു മഹൽസ്വർഗ്ഗകേല്ലാലിനിയായ്
തിരകളിളകി ളുമ്പി െവമ്പി
ഒഴുകു േമേന്മലീ വിശ്വപാപം
മുഴുവൻ കഴുകി ട നീക്കി !
കനിവാർന്നതിെലെന്റ ജീവിതത്തിൽ
കലകക്കളിേത്താണിയാെരാഴുക്കി ?
അനുപമസ്വർഗ്ഗ കാശേമ , നീ-
ന്നനഘാഗമത്തിൽ ഞാൻ ധന്യനായി.
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എന്തിന്?

കാലമിമ്മ കട േപാകും
കാണുന്നേതാേരാന്നക മായും
അ യ്ക്കടുത്തവർ നമ്മൾേപാലു-
മ വാർത്തങ്ങെന േവർപിരിയും !
ജീവിതം ജീവിതം സ്വപ്നമാ ം
േകവലേമേതാ നിഴലുമാ ം
ഉൽക്കടചിന്തയും ക നീരു-
മു വീഷാദവും േവദനയും
എന്നാലവയ്ക്കിടയ്ക്ക മി ം
മിന്നിെപ്പാലിയുന്ന പുഞ്ചിരിയും
ആരാരി ശ്നമപ ഥി -
മാരിതിൻ സത്യം െതരെഞ്ഞടു ം ?
ഈ മണൽക്കാട്ടി,ലീ മൂടൽമഞ്ഞിൽ
നാെമന്തിനേന്യാന്യം ക മുട്ടി ?
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െപാലിയാത്ത െപാൻകതിർ

മമ നിത്യഭാവനാവാഹിനിതൻ
മണൽവിരിത്തട്ടിലമന്ദേമാദം
വിഹരിക്കാറുെണ്ടാരു സൗഹൃത്തിൻ
വികസിത ീമയരാജഹംസം
സതതമതിൻ െപാൽച്ചിറകടികൾ
സരസമായ് വീശുന്ന െകാച്ചലകൾ
അണിയിക്കാറുെണ്ടെന്റ ജീവിതത്തിൽ
അനുപമേരാമാഞ്ചമഞ്ജരികൾ

മറവിതൻ മാസ്മരശക്തിമൂലം
മരവി േപാേയക്കാം ബന്ധേമതും
ശരി, െയന്നാൽ മായ്ക്കാവതല്ല നൂനം
ശരദ ശുദ്ധമീ േസ്നഹബന്ധം
അതിനുെട പൂങ്കാവനികേതാറും
അലരി നി ന്ന നിർവൃതികൾ
മുഴുകി ം ഞങ്ങെളെയ ,േമേതാ
മുരളീരവത്തിൻ ലഹരികളിൽ !

മഴവി േപാലുള്ള മർത്തയജന്മം
മരണത്തി ന്നിൽ നമി െമങ്കിൽ,
മഹനീയമാകുമാ മൃത മൂ, മീ
മഹിമത ന്നിൽ നമ രി ം !

പരശതം ജന്മം ചുരുങ്ങി,െയാന്നിൻ
പരിമളെച്ചപ്പിെലാതുക്കിയേപാൽ
നിറവുേറ്റാരിേസ്നഹസാ ജന്മം
നിറകതിർ വാശെട്ട നി ലാഭം !
അതിെലഴും െവള്ളിെവളിച്ചേമെറ്റ-
ന്നകമലർെമാ വിടർന്നിടാവൂ !
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വനവീഥിയിൽ

മുഗ്ദ്ധസങ്ക ം, ദൂെര , നി ല-
സ്വർഗ്ഗെമാെന്നനിേക്കകിലും ,
ഇത്തേപാവനംവി േപാകുവാ-
നിഷ്ടമിെല്ലനിെക്കാ േമ !
ജീവിതമണിവീണയുംമീട്ടി
നീ വരും വഴിത്താരയിൽ.
നിത്യവും നിെന്നക്കാ കാത്തിരു-
െന്ന കാലം കര ഞാൻ !
നിർദ്ദയം നീ വരാതിരുന്നിെതൻ
നി ലേ മവീഥിയിൽ !
നിെന്നേയാർത്താൽ മതിെയനിെക്കെന്റ
ക ര ം നിറയുവാൻ !
ചിന്തനാതീതകാന്തമാകുമി-
െതെന്താരുൽക്കടബന്ധേമാ ?
അന്തിയിൽ നവച ികെപാഴി-
ഞ്ഞമ്പിളിക്കല വന്നിതാ
പൂത്തകാടിെന്റ പുഷ്പസങ്ക ം
േപർ മുൽഫുല്ലമാക്കയായ് !
ഇ പഞ്ചം കവിെഞ്ഞാഴുകുെമൻ
ശുദ്ധരാഗത്തിൻ ബി ക്കൾ
നിഷ്ഫലം വറ്റിേപ്പാവുകെയേന്നാ
കഷ്ട,മീ വിരഹാഗ്നിയിൽ !
എങ്ങിരി നി മാമേകാത്സവ-
രംഗസംഗീത നായിേക ?
െവണ്ണിലാവിെന ല്കി , മൂർച്ഛയിൽ
കണ്ണട മിക്കാടിെന ,
കാണുേമ്പാേഴ ം നിെന്നേയാർെത്തേന്താ
േകണിടുകയാെണന്മനം
മൃത വിൻ മൂടൽമഞ്ഞിന റ-
മുജ്ജ്വലി ം നിൻ മന്ദിരം
േനാക്കിേനാക്കിയലകയാെണാരു
പാഴ്ക്കിനാവിെനേപ്പാെല ഞാൻ !
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മൽക്കഴൽ മുറിെപ്പട്ടിടുന്നിതീ
ദുർഗ്ഗമ വനവീഥിയിൽ.
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ക്ഷതങ്ങൾ

മാനസത്തിങ്കൽ തുളുമ്പിനിന്നീടിേലാ-
രാനന്ദെമല്ലാം കവർ െകാണ്ടങ്ങതാ
പശ്ചിമൈശലപരമ്പരയ്ക്ക റം
നിർദ്ദയ,മേയ്യാ , മറയുന്നിെതൻപകൽ !
നിശ്ശബ്ദദുഖങ്ങേളാേരാനനിഴഞ്ഞിഴ-
െഞ്ഞ ന്നിേതകാന്തമാെമൻ കുടിൽക്കകം !
മാമകദുഖം മധുരമാെണങ്കിലും
മാനസെമേന്താ മടി നുകരുവാൻ.
കഷ്ടം, നിരാശാനിബദ്ധ,മതിൻസ്വപ്ന-
മു േനാ വരുേന്നാരിരുട്ടിെന !
”വി മം , കഷ്ടെമവിെടയാ വി മം ? ”
വിഹ്വലജീവിതം േകണു േചാദിക്കയാം.
ഇേന്നാളെമാ ം കരയാത്തതാം ചില
കണ്ണീർക്കണത്തിലതിെന്റ ഗാനങ്ങെള
എല്ലാമടക്കി,യുയർത്തിപ്പിടി െകാ-
ണ്ടല്ലലാർന്നായതിേന്വഷി സന്തതം.
”സ സം തുച്ഛമാെമൻ മൺകുടിലിൽ വ-
െന്ന നിത്യമേനകമതിഥികൾ.
എന്നാെലവിെടെയവിെടയാ വി മം
ധന്യനാേയാെരൻ നിരഘനിത്യാതിഥി ?”
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സ്വപ്നത്തിൽ

ഇരവിലെന്നൻ മണിമഞ്ചകത്തി-
ന്നരികിലണ നീ നിന്നിരു ,
ഇരുളാർന്ന ച വാളാന്തരത്തി-
െലാരു െവള്ളിനക്ഷ െമന്നേപാെല

നിൻ െനടുവീർപ്പിൻ പരിമളത്തിൽ
ഛമുങ്ങി ളിച്ചിെതൻ സ്വപ്നെമല്ലാം !
ഛപരിചിൽ നിന്നല്ലണിേവണിയിങ്കൽ
ഛപനിമലെരാ ലസിച്ചിരു .
കുളിരിളങ്കാറ്റിലുല നി ം
കുവലയമാലകെളന്നേപാെല
ഒളികളിയാടും നിൻ െനറ്റിയിങ്ക-
ലളകങ്ങൾ പാറിപ്പറിന്നിരു .
മൃദുലമാ,മാ മൗനശാന്തിയിൽ നിൻ
ഹൃദയ ടി കൾ േകട്ടിരു .
ഉലകിേലെക്കേന്താ മിഴി േനാക്കി-
യുയരത്തിൽ താരകൾ നിന്നിരു .

ഝടിതിെയാരാനന്ദവി മത്താൽ
മതിമറേന്ന ഞാൻ ൈകകൾ നീട്ടി.
കഥെയന്തിതേയ്യാ, നീ പിന്മടങ്ങി
കഠിനം, നീെയേങ്ങാ മറ േപായി !

അകലത്തിേലതാനും താരകെളൻ
വിഗളിതബാഷ്പെമാ േനാക്കി
വിജനതയിങ്കെല ള്ളിേലേതാ
മധുരമാം േവദന വ ലാവി !
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ഏകാന്തതയിൽ

ഉരുതരഗുണഗണമിളിതനായ് വിബുധനാ-
െയാരുകവിെയാരുകാലം വസിച്ചിരു ,
അകളങ്കഭക്തിയുൾെക്കാണ്ടാരുമാരും നിർമ്മിച്ചത-
ല്ലകാലമാമവനുെട ശവകുടീരം.
എന്നാെലാരുശൂന്യവനാന്തരത്തിങ്കൽ വർഷപാതം
ചിന്നിച്ചിതറിടും ചില കരിയിലകൾ
മണ്ണടിയുമവനുേള്ളാരസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങൾ മീെത
കു കൂട്ടിെയാരു െകാ കുടീരം തീർ .
ഒരു സുഭഗനായിടും യുവാവവൻ-എന്നാെരാരു-
തരുണിയും വിലപിച്ചീലവെനെച്ചാല്ലി-
കണ്ണീർക്കണമണിമാല്യമണിയിച്ചില്ലവരുെട
മണ്ണടിഞ്ഞ മൃതഗാ െമാരുവൾേപാലും-
അവനുെട ദീർഘനി േളളകാന്തെമത്തയിങ്ക-
ലവരാരും പടർത്തിയിെല്ലാരു ലതയും
ശാന്തശീല , നനുകമ്പാകുല,നവനതിധീരൻ
കാന്തവൃത്തൻ-എന്നാെലാരു ഗായകൻേപാലും,
ഇരുണ്ടതാമവനുെട ദുർവ്വിധിെയ മാ േമാർ -
െമാരു െചറുവീർ േപാലുമയച്ചതില്ല.
ഏകാന്തത്തിൽത്തെന്നയവൻ ജീവി , മരി ,കഷ്ട-
േമകാന്തത്തിലവൻ നിജഗാനങ്ങൾതൂകി !

പരിശുദ്ധമായിമി ം െവള്ളിക്കിനാവുകൾെകാ
പരിപുഷ്ടമായിത്തീർന്നതവെന്റ ബാല്യം
പാരിെച്ചാരിപ്പാരിൽനി , മന്തരീക്ഷത്തിങ്കൽനി -
മാരവെമാന്നവനുെടയന്തരംഗത്തിൽ ,
അനഘചിന്തകളുെട മൃദുലമാം തരംഗങ്ങ-
ളനവധിയടിക്കടിക്കടി േകറ്റി !
ദിവ്യേവദാന്തത്തിൻ െതളിനീരുറവവെന്റ തൃഷ്ണാ-
വിവശാധരങ്ങൾ കവിെഞ്ഞാഴുകിയില്ല !

ൈശശവം കട േപായ കാലത്തിങ്കലവൻ നിജ
ൈശത്യമാളും സദനെത്ത െവടി േപാ .
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ഒരുവനും കെണ്ടത്താത്ത േദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരി
തിര വാേനാേരാ നവ്യസത്യമാർഗ്ഗങ്ങൾ !
നിരവധി വനങ്ങളും മരുഭൂമികളും , ഭീതി-
െയാരുേലശം പുരളാത്ത കാലടികളാൽ,
തരണംെചയ്തവൻ േപായാൻ, വാക്കിനാലും , േനാക്കിനാലും,
കിരാതരിൽനി േമാേരാ സൽക്കാരം േനടി !

കാടുവീടായ്ക്കരുതിെക്കാണ്ടവൻ വിജനമാേമാേരാ
േമടുകളിെല ം ചുറ്റിനട നിത്യം.
അരിപ്പിറാക്കളുമണ്ണാർക്കണ്ണന്മാരുമണ തൽ-
ക്കരതലംതന്നിൽ സുഖവി മംെകാ ം !
കരിയിലേപാലുെമാ കാേറ്ററ്റ മനങ്ങിയാൽ
ത്വരിതം പാെഞ്ഞാളി ന്ന കാ േപടമാൻ.
മന്ദമണഞ്ഞവനുെട നികടത്തിൽനിന്നവെന്റ
സുന്ദരാകാരെത്തപ്പാരം പകച്ചേനാ ം !
അതുകാലമനുദിനമതിഗുണവതിയാെമാ-
രറബിെപ്പൺെകാടിയവനാഹാരം നല്കി.
പിതാവിെന്റ കൂടാരത്തിൽനി മവൾ ള്ള പങ്കാ-
ണതു-േമാദാലവൾ നിത്യമവനാേയകും !
ശയി വാൻ തനി ള്ള ശയനീയെമടുത്തവൾ
ിയമുൾെക്കാണ്ടവനായി വിരി ന ം !

േജാലികളിൽനി വിരമിച്ചേശഷമവനുെട
കാലടിെയാച്ചകൾ േകൾപ്പാൻ കൗതുകേത്താേട,
അണഞ്ഞീടും നിർന്നി യായവേനാ,െടങ്കിലും , നർമ്മ-
ണേയാക്തിേയാതാലനവളശക്തയായി !

അണുേപാലുമുറങ്ങാെതയവൾ േനാക്കിയിരുന്നിടും
ഗുണവാനത്തരുണെന്റ നിശാസുഷുപ്തി !
നിർവ്യാജസ്വപ്നങ്ങളുദി യർന്നീടുമവനുെട
നിശ്വാസമുത്ഭവിച്ചീടുമധരയുഗ്മം ,
നി ാവിഭജിതമവൾ ,േനാക്കിേനാക്കികൃതാർത്ഥയായ്
സ സം നിശീഥിനിെയപ്പറഞ്ഞയ ം.
േശാണവർേണ്ണാജ്ജ്വലേതജസ്സാർന്നണയും പുലർകാല-
േമണാങ്കനു പാ രത്വം വളർത്തീടുേമ്പാൾ ,

https://thalilakkam.in/



അമൃതവീചി - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 31

ഒരു ദീർഘശ്വാസേത്താടും ഹൃദയത്തിൽ തുടിേപ്പാടും
പരി ാന്തയായിപ്പാരം പരവശയായ്
തണുപ്പാളും തെന്റ േഗഹത്തിങ്കേലക്കത്തരുണിമാർ-
മണി വിധുരയായ് മന്ദം മടങ്ങിേപ്പാകും !
അേറബിയാ േപർഷ്യാ െതാ ള്ളേനകദി കളിലും
മ കട്ടിെയഴും ഗുഹകളിൽനി ം സി േവാക്സ-
െസന്ന തടിനികൾ േകാരിെച്ചാരി നി ം
ഉന്നതഗിരികളിലും സഞ്ചരി സഞ്ചരി
വന്നതന്നാനന്ദപൂർണ്ണചിത്തനായ് ധന്യൻ !
അവസാനം കാശ്മീരത്തിെലാരു മലഞ്ചരുവിങ്ക-
ലവനണഞ്ഞതിേമാദമധിവസിച്ചാൻ.
പരിമളം പലപാടും പരത്തിടും പേലതരം
പരിലസൽ പച്ചെച്ചടിപ്പടർ കളും,

പറവകൾ പരിേതാഷാൽ പറ പാടിടും പല
തരുനിര വിരിച്ചിടും തണൽപ്പര ം !
നിറഞ്ഞിടുമവിടത്തിൽ പരുത്ത പാറപ്പിളർപ്പിൽ
തിരതല്ലത്തിരെളാളിപ്പളു ചിന്നി !
അലസമാെയാഴുകുെമാരരുവിതൻ കരതന്നിൽ
തലചാച്ചാൻ തളർച്ച വാെച്ചാരത്തരുണൻ.
ഒരു കിനാവവനുെട കവിൾത്തടമിതുവെര-
െക്കാരിക്കലും വിവർണ്മമായ് മാറിടാത്തതാം
ഒരു കിനാവവനുെട സുഖസുഷുപ്തിയിൽ മന്ദം
വരികയായ് അതിെല ം െവളിച്ചം ചിന്നി.
സ്വപ്നം കണ്ടാനവെനാടു മുഖപടം ധരിച്ചതാ
സു ഭാവതിയാകുെമാരംഗനാരത്നം !
അവനുെട അരികിൽ വന്നിരു മന്ദസ്മിതത്തി-
ലവേനാടു ചിലെതല്ലാം മ ിപ്പതായി !
ചിന്തയുെട ശാന്തതയിൽ േകൾക്കെപ്പടുമവനുെട
സ്വന്താത്മാവിൻ സ്വരംേപാലാണവൾതൻ ശബ്ദം.
കുളുർപൂേഞ്ചാലകളുെട മധുരമന്താരരവു-
മിളങ്കാറ്റിൽ േകാമളമാം െതളിനാദവും
തമ്മിൽ തമ്മിലിടേചർത്താെലന്നതുേപാല മാ ം
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സേമ്മാഹനം സുന്ദരിതൻ സൗമ്യസംഗീതം.
അതിൻ നാനാവർണ്ണാഞ്ചിതമാകും വല ള്ളിൽെപ്പട്ടാൻ
മതിമാെന്റ മഹനീയഹൃദയനാളം.
ജ്ഞാനം സത്യം നന്മ ദിവ്യസ്വാതേ ്യാൽകൃഷ്ടാഭിലാഷ-
മാ നതാംഗിക്കിവയേ ജീവിതലക്ഷ്യം.
അവേനറ്റമിഷ്ടെപ്പടും ചിന്തകളാണവ-പിെന്ന-
ക്കവയി ികൂടിയാണക്കനകവല്ലി.
ഉടനവൾതൻ വിശുദ്ധഹൃദയത്തിൻ ദിവ്യദീപ്തി-
യുടലിങ്കെലാരു കാന്തി സരം വീശി.
അനന്തരമവളിൽനിന്ന രിച്ചാനടിക്കടി-
യനുകമ്പാർഹയാം പല ദീർഘനിശ്വാസം.
േതങ്ങിേത്തങ്ങിക്കരകയായ്ക്കളരിങ്കെല ം തിങ്ങി-
വിങ്ങിടുന്ന വികാരത്താൽ വിവശയായി
വിേശഷരീതിേലേതാ വീണക്കമ്പികളിൽനി ം
സുേശാഭനാസൽസംഗീതം വടിെച്ചടു
മൃദുലമാമവളുെട നഗ്നകരതലയുഗ-
മതിങ്കൽ പിണഞ്ഞ െചറുഞര കളിൽ
വഹി ം വാചാലമാം ചുടുേചാരേപാലുമെങ്ങാ

രവർണ്ണനീയമാം കഥ െവളിെപ്പടുത്തി.
അവളുെട ഹൃദയത്തിൻതുടി കൾ തിങ്ങിേച്ചർന്നി-
തവളുെട സംഗീതത്തിൻ വിരാമങ്ങളിൽ.

തരുണിതൻ െനടുവീർപ്പിലാ മധുരസംഗീതത്തിൻ
െചറുതുള്ളികേളാേരാന്നായലി േചർ .
പുക െകാണ്ടിരി ം തൻ ചിത്തഭാരമക്ഷമയായ്
തകർക്കാെനന്നേപാലവളുടെനണീറ്റാൾ
ഒച്ചേകട്ടവൻ തിരിഞ്ഞാനവയുെട ജീവിതത്തിൻ
സ്വച്ഛമാകും െവളിച്ചത്തിൽ െതളി കണ്ടാൻ.
മരുേത്തേറ്റ ലഞ്ഞിടുമാവരണത്തിന്നടിയിൽ

രിച്ചിതാമവളുെട പാദപാണികൾ.
മുന്നിേല നീട്ടിയതാമവളുെട മേനാജ്ഞമാം
െപാ ൈകത്ത കളിലായ് കണ്ടാൻ നഗ്നമായ് !
നിശയുെട നിശ്വാസത്തിൽ പാറിക്കളിച്ചിതു പാരം
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സുേശാഭനയാമവൾതൻ സുഗന്ധിേകശം.
കതിർചി മവളുെട കമനീയനയനങ്ങൾ
മതിയിങ്കെലഴും താപം െവളിെപ്പടുത്തി,
അവളുെട തളിെരാ മധരങ്ങളവ േള്ളാ-
രവശത വിറെക്കാ വിളി െചാല്ലി !
അതിരെറ്റാരനുരാഗസമൃദ്ധിയാലാ യുവാവിൻ
ദൃഢചിത്തം ദീനദീനമലി േപായി !
പാദയുഗ്മം വിറപൂ ം പാരവശ്യഭാരത്തിനാൽ
േഖദനിശ്വാസമടക്കാൻ മി െകാ ം
വീർ മുട്ടി ളു മാ മാർത്തടെത്തത്തന്നിേല
േചർപ്പതിന്നായവൻ നിജ കരങ്ങൾ നീട്ടി.
അ മവൾ പിന്നിേല വലിഞ്ഞനന്തരം തന്നി-
ലുൾെപ്പാങ്ങീടുമാനന്ദത്തിന്നടിമയായി,
ഒരുെകാ ദീനേരാദനേത്താടുടൻ കരങ്ങളിൽ
തരുണെനെപ്പാതിഞ്ഞവളണ പുല്കി....
ഭാരേമറുമവനുെട േലാചനയുഗങ്ങളേപ്പാൾ
കൂരിരുളാമാവരണം മറച്ചിരു .
അതിസുഖമയമാമക്കിനാവിെനെപ്പാതിെഞ്ഞടു-
ത്തഖിലവും വിഴുങ്ങിനാൽ നിശീഥിനിയാൾ !
തിബന്ധമിട സംഭവി േള്ളാരിരുെളാഴു-

ക്കതിേവഗമലർച്ചാർ പിന്മട ംേപാൽ ,
അവനുെട െപാള്ളയാകും തലേയാട്ടിൽ തിരി വ-
ന്നലേയറ്റി സ്വപ്നഭാരം ഹതയാം നി .
വികാരാേവശിതചിത്തനവൻ െഞട്ടിയുണർ , ഹാ !
പകൽ പാതിക്കൺതുറ മിഴി നി !
കിഴ ഷസ്സിൻ തണുത്ത െവളിച്ചവും പടിഞ്ഞാറു
മുഴുതിങ്കളിൻ മങ്ങലും, െതളി കാ !
ശൂന്യവനവീഥി മലെഞ്ചരുവിവ െച േപാലു-
മനങ്ങാെത പരെന്ന ം കിടന്നിടു .

ഇന്നലെത്ത രാ ിയാകും തണലിെന്റ േമല്ക്കട്ടിയാ
മന്നാെകെപ്പാെന്നാളിെയ പറ േപായി ?
നിജനി തെന്നസ്സമാശ്വസിപ്പിച്ച മൃദുസ്വരം
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രജനിെയത്തഴുകിയ കനകപൂരം ,
വസുധതൻ വമ്പിച്ചതാം താപരഹസ്യാദികൾ
സ്വസേന്താഷം-ഇവെയ പറെന്നാളി ?
ആഴിയിൽ തിഫലി ം മുഴുതിങ്കളാത്തതൃഷ്ണ-
മാകാശച്ച ബിംബെത്ത േനാക്കിടുേമ്പാെല.
അവനുെട മങ്ങിയതാം മിഴി ര ം ശൂന്യമായി-
ട്ടാെവറും കാ കളതാ േനാക്കിനി !
മാനുഷികമധുരാനുരാഗേദവതയവെനാ-
രാനന്ദക്കിനാവു നല്കി സുഷുപ്തിയിങ്കൽ.
അവേനാ ഹാ ! കഷ്ട ! െമന്നാലവൾതിരെഞ്ഞടു േള്ളാ-
രനർഘസംഭാവനെയച്ചവുട്ടിത്താഴ്ത്തി !
പര മാ നിഴലിെന പാരമുൽക്കണ്ഠയാർന്നവൻ
പരി ാന്തനായിട്ടിേപ്പാൾ പി ടരു
സ്വപ്നത്തിെന്റ സ്വർഗ്ഗസീമ കടന്നതു മറ േപായ്
നിഷ്ഫലമവിെടെയത്താനവെന്റ േമാഹം
തൂമൃദുലം കരതലം മേനാഹരം കേളബരം
േകാമളനിശ്വാസം കഷ്ടം ! ഹാ ! ചതിച്ചിേല്ല ?
േപായി , േപായി , കഷ്ടെമെന്നേന്ന മായിപ്പര േപായ്
വഴിയേറ്റാരുറക്കത്തിൻ മരുപ്പരപ്പിൽ
ആ മേനാജ്ഞാകാരം , - നിേ , നിഗുഢമാം നിെന്റ നാക-
സാ ാജ്യത്തിെലത്തിെയ ം വിഹരിപ്പാനായ്
വരുന്നതിന്നാ മരണത്തിെന്റ തണുത്തതായിടു-
മിരുൾക്കവാടത്തിൽ ടക്കടക്കരുേതാ ?
ഉന്നതമായ് നിന്നിടുന്ന ശൃംഗങ്ങളും മഴവി
മിന്നിടുന്ന മ േമഘശകലങ്ങളും
തിബിംബിച്ചിടും െതളിത്തടാകത്തിൻ ശാന്തതയി-

ന്നതിയായിട്ടിരുണ്ട നീർ ഴിയിേലേക്കാ ,
നയിപ്പതു കഷ്ടം ! കഷ്ടം ! പകലിെന്റ ചൂടുന ം
െവയിൽനാളം മറ ന്ന മൂടൽമഞ്ഞിനാൽ,
മൂടെപ്പട്ടതാകും ശവകുടീരം മരിച്ച ക -
മൂടിെക്കട്ടി മന്ദം മന്ദം നയിപ്പെതന്നാൽ,
നിേ , നിെന്റ സുഖസ ർണ്ണമായ് മിന്നിത്തിളങ്ങിടും
സ്വർഗ്ഗസാ ാജ്യത്തിേല തെന്നയല്ലല്ലി ?
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ഏവെമാരു ശങ്ക െപെട്ടന്നവനുെട ഹൃദയത്തിൽ
വഹിപ്പാനാരംഭിച്ചാൻ േവഗതേയാേട !

അതേന്നരമുണർത്തിേയാരസംതൃപ്തമാകുമാശ
നിരാശേപാൽത്തലേച്ചാറിൽ ള േകറി !
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ഭാനുമതി

അവെള റിെച്ചങ്ങാേനാർക്കി,ലേപ്പാ-
ളറിയാെതൻ ക നിറ േപാകും.
കനകാംഗിതൻ കഥയ മാ ം
കദനവിദാരിതമായിരു .
അതിെന റി േള്ളാേരാർമ്മേപാലു-
മസഹനീയാഘാതമായിരു .

”സ്മരണയിലാ മുഗ്ദ്ധക പുഷ്പം
പരിമളംവീശുെമൻ സ്വപ്നബന്ധം
െവറുെമാരു ചാപല്യെമ മാ -
െമാരുപേക്ഷ നിങ്ങൾ േതാന്നിേയക്കാം !....”

െചാകെചാകപ്പ ാ ം മാ മാഞ്ഞ-
ങ്ങകല , മങ്ങിേയാരന്തിവിണ്ണിൽ
ഇരുളും െവളിച്ചവും ഞങ്ങെളേപ്പാ-
െലാരുമിച്ചിരുെന്നേന്താ െചാന്നിരു .
അവർതൻ രഹസ്യവുമീവിധെമാ-
രനുരാഗസങ്കടമായിരിക്കാം.
ഉദിതാ ബി ക്കെളാപ്പിെയാപ്പി
മദനെനേന്നാടു തുടർ വീ ം-

കളി”യല്ല ഗംേഗ , ഞാെന മാ ം
കരയാതിരി വാൻ േനാക്കിെയേന്നാ !
ഫലമില്ല!-പിന്നനിെയ െചയ്യാം ?
’തലവിധി’ െയ,െന്നങ്ങാനാശ്വസിക്കാം !”

ഒരു ശരൽക്കാല ഷസ്സിൽ , ഞാൻ-
രേലാകസ്വപ്നെത്തക്ക മുട്ടി.

ഒരു െവറും സൗന്ദര്യമല്ലേതേതാ
നിരവദ്യസായുജ്യമായിരു .
കുളിരുടൽൈത്തവല്ലിയാകമാനം
തളിരിട്ട യൗവനസ്വർണ്ണവർണ്ണം.
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മഴവില്ലിെനേപ്പാൽ മനംകവ,ർെന്നൻ
മിഴികൾെക്കാരുത്സവമായി മിന്നി.

”കുളികഴിഞ്ഞീറേനാടമ്പലത്തി-
ലളിേവണി േപാവുകയായിരു .
പുറകിൽ, നിതംബം കവി ലഞ്ഞ
പുരികുഴൽെക്കട്ടിൻ നടുവിലായി
സുരഭിലസംഫുല്ലസുന്ദരമാ-
െമാരു െചമ്പനീരലരുല്ലസി
കവിതൻ കരളിലഴൽപ്പരപ്പിൽ
കതിരിടും ക നാശക്തിേപാെല !

”പരേമശപാദാർച്ചനാർത്ഥകമാം
പലപല പൂക്കളിയന്ന താലം
വിലസി,യാ വിശ്വവിേമാഹിനിതൻ
വികസിതവാമകരാഞ്ചലത്തിൽ
അനുപദം നൂപുരേലാലനാദ-
മനുഗമിച്ചീടുമാറാ വിലാസം.
അരികിലരികിലണയുേന്താറ-
െമാരുമിന്ന ,െലേന്താ , കിളർന്നെതന്നിൽ!

”ഭുവന ണയങ്ങളാകമാന-
െമവിെട ട െവന്ന സത്യം,
അതിലജ്ഞനാെമനിക്ക , വെന്ന-

ഭവസാരം വിശദമാക്കി.
അറിയാേമാ, ഗംേഗ, നിനെക്കവിടാ-
ണനുരാഗവല്ലിതൻ ബീജെമന്നായ് ?
പറയാം ഞാൻ....കൺമുനേക്കാണിലാണ-
പ്പരമനിർവാണലസൽ ലിംഗം.
നയനാഞ്ചലങ്ങളിട േപായാൽ
നവരാഗനാടകനാന്ദിയായി !
മൃദുല ണയമപാംഗമാർഗ്ഗം

https://thalilakkam.in/



അമൃതവീചി - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 38

ഹൃദയത്തിൽ വീേണാേരാ േവരുെപാ ം
അതു, പിെന്ന,ക്കാലാനുകൂല,േമാേരാ
പുതുതളിർ െപാട്ടിപ്പടർ െകാ ം.

”കഥ നീ െന്നന്തി,നക്കാല്യകാല-
കമനീയകാമദസ്വപ്നരംഗം
അകതാരിൽ ഞങ്ങൾ ര േപർ -
മനുഭൂതി വർഷിപ്പതായിരു .

അതുമുതൽെക്കെന്നയത്തയ്യലാളു-
മവെളയീ ഞാനും ഭജി വ
പലപല ദർശനംെകാ േമേന്മൽ
പരിചയവല്ലി തഴ േപാ .
അലമാത്മബദ്ധരായ് െത നാളി-
ലനുരാഗശൃംഖലെകാ ഞങ്ങൾ

”അവെളാരു മാന്യധേനശ്വരൻത-
ന്നരുമയാേമക സന്താനവല്ലി-
നിരഘഗുേണാൽക്കര ീനിേകത-
നിരുപമസൗഭാഗ്യക വല്ലി-
അവെളാരു നിസ്സാരചായകനി-
ലനുരക്തയായിക്കഴിയുെകേന്നാ ?
അമലാംബരത്തിെലത്താരകം വ-
ന്നടിയിെല ഴിെയ പു െകേന്നാ ?
അവമാനഭീരുവാം േലാകെമമ്മ-
ട്ടതു ക ചുമ്മാ സഹിച്ചിരി ം ?-
അഥവാ , വിചിന്തനാതീതമാകു-
മതു, േലാകെമമ്മട്ടിനുവദി ം ?

”അകല പ മിറുമ്മി നി -
മലിവറ്റ നീതിതൻ മുന്നിൽ, ഞങ്ങൾ
അപരാധികലായനുനിേമഷ-
മപജേയാൽഭീതരായാവസി .”
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”നവച ികയിൽ കുളി നി ം
നയനാഭിരാമനിശീഥിനികൾ
പലതുമ മണിമാളികതൻ
പടിവാതിലൂേട കട േപായി.
അവയിൽ ചിലതിൽ, തളർ േലാക-
മതി സുഖനി യിലാണ്ടിരിെക്ക
ണയസ്വരൂപിണിതൻ മുറിയി-

ലണയുമാറു ഞാൻ ഗൂഢമായി !

”ഹൃദയം പകർ പകർ ഞങ്ങൾ
മതിമറന്നാ ഗൂഢനിർവൃതിയിൽ
മുഴുകിയും മുങ്ങിയും േനർത്ത ര
മുരളീരവങ്ങൾേപാലുല്ലസി .
പറയേട്ട , ഭാനു ഞാ േനാമലാേളാ-
ടരുളാറുെണ്ട ഞാനാത്തരാഗം;

’അനുേയാജ്യമല്ല നിന െത -
മനുരാഗബന്ധമിേതാമലാേള !
െവറുെമാരു ഭി വിൻ കുമ്പിളിൽ, നിൻ
വിലെപറും ജീവിതരത്നമാല്യം
അതുേല , നീ,േയവം വലിെച്ചറിഞ്ഞാ-
ലതു മഹാ സാഹസമായിരി ം
വിവരവും ബുദ്ധിയുമുള്ള േലാകം
വിപരീതം ഭാവിപ്പതല്ല കുര്റം
ഒരു െവറും പട്ടിണിക്കാരേനാ നിൻ
ണയസാ ാൈജ്യകസാർവ്വഭൗമൻ ?

അരുേതവം ചാപലേമാമേല , ഞാൻ
പറയുന്ന േകൾ ,െകൻ ഭാനുവേല്ല !
-ഒരു മഹാഭാഗ്യവാൻ, വിത്തനാഥൻ
കിരണേമ, നിെന്നപ്പരി ഹി ം.
അതു നിൻ ജനകെന്റ മാനസത്തി-
ലമൃതം തളി ന്നതായിരി ം.
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സ്വയമതുെകാണ്ടിനിസ്സാദ്ധ്യമാകിൽ
ദയവുെചെയ്തെന്ന മറക്കണം നീ ! ’
[’മരണംവെരയ്ക്കിനി മെറ്റാരാെള...’]
മധെമാഴി േതങ്ങിക്കര െചാ ം.
അതു കണ്ടാ , ലാ െമാഴി േക േപായാ-
ലറിയാതകെത്താരു മിന്നൽ പായും ;
സകലവു,െമെന്നയുംകൂടി, ഞാന-
സ്സമയത്തി,െലേന്താ, മറ േപാകും.
ഒരുെഞാടിെകാണ്ടത്തളിരുടെലൻ
കരവലയത്തിലമർ േചരും.
അവെളെന്റ മാറിൽ ശിര ചാ ി-
ട്ടവശയാേയങ്ങലടി േകഴും.
ഹൃദയം തകർെന്നന്മിഴികളിൽനി-

തിരുമ ക്കൾ തുടർച്ചയായി.
അതുവിധം േശാകാത്മകാർ മാകും
മധുരംഗങ്ങളിലാകമാനം
ഭുവൈനകസൗഭാഗ്യമൂർത്തി ഞാെന-
ന്നഭിമാനമാർന്ന മാശ്വസി ം. ”

”പരമനിഗൂഢമായ് പാതിരയിൽ
പരിണതേ മാർ ർ ഞങ്ങേളവം
ഒരുമി േചരും രഹസ്യെമല്ലാ-
െമാടുവിെലല്ലാരുമറി കൂടി.

െഞാടിയിലാ േലാകാപവാദേഘാര
വിടപാഗ്നി നീെളപ്പടർ കത്തി.
അതിൽനി യർ പരന്ന ധൂമ-
കരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീർ മുട്ടി.

”പരമാഭിരാമയാേമാമലാളിൻ
പരിമൃദുപാണി ഹണഭാഗ്യം
പകലിരവാശി കാത്തിരി
പരശതം വിേത്തശനന്ദനന്മാർ.
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ഇതു േകട്ടാൽ... ഗംേഗ , നീതെന്നയിന്ന
സ്ഥിതിയ േമനെമാേന്നാർ േനാ !

”കഥെയാെക്ക മാറി ,... െയന്നന്തരീക്ഷം
കരിമുകിൽമൂടിയിരു േപായി.
ഉടെനന്നാത്മാവിനക നിെന്നാ-
രിടിെവ േക നടുങ്ങിേപ്പായ് ഞാൻ !
വിഷമം , വിഷെമ,െമൻചു ,മേയ്യാ !
വിഷവഹ്നിജ്വാലകൾ , തീെപ്പാരികൾ !
കുടിലസർപ്പങ്ങൾ , െവറും വിഷങ്ങൾ !
കുരുതിക്കളങ്ങൾ , കുഠാരകങ്ങൾ !
ചുടുേചാരചീ ം െകാടുംെകാലകൾ !
ചുടലക്കളങ്ങൾ , ഭയങ്കരങ്ങൾ !
അതിരൂക്ഷേവതാളഗർജ്ജനങ്ങൾ !
അവിരാമേ തേകാലാഹലങ്ങൾ !-
എതിരി നി വാൻ ദുർബ്ബലൻ, പി-
ന്നവിേട േപാകും , ഞാെന െച ം ?

”പരിസരവായുവിെലാെക്കയു,െമൻ
മരണത്തണു തുളുമ്പിനി .
തിമാ ം കാ ഞാനത്തമസ്സിൻ
തികാരേഘാരമാമാ മണം !

”മമ ജീവിതാപായശങ്കയെല്ലൻ
നമതാരിനാഘാതമായെതാ ം
അതുെകാ േലാകത്തിെന കിട്ടാ-
നതുേവണെമങ്കിൽ തുല േപാെട്ട !
അതിെലനിക്ക മില്ലാധി - പേക്ഷ ,
ഹൃദയാനവദ്യയാമ മാരി !-
അകളങ്കരാഗപരവശയാ-
മവെളേയാർ െമ്പാെള െപാട്ടി

ഒരു പൂത്തവള്ളി ടിലുേപാെല
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സുരഭിയാേകെണ്ടാരജ്ജീവിതെത്ത,
പുകപിടിപ്പിച്ച ഞാൻ... എ , ഞാേനാ
പുരുഷൻ ?... എനി തരി ഗാ ം !

”അവെളയുംെകാ ഞാൻ വല്ലിട -
മറിയാെതാരാളു,െമാളി േപാണം.
ഉയിെരന്നിലുള്ളിടേത്താളവും, ഞാൻ
സ്വയമവൾക്കാലംബരമായി നി ം.
സുബലമാമീ നീണ്ട ൈകകൾ േപാരും
സുഖമായവെള ലർത്തീടുവാൻ !

”ഇദെമാരു ക ന്ന ചിന്തയിെലൻ
ഹൃദയെമരി പുക നിെല്ക്ക
കമനിതൻ വിശ്വസ്തഭൃത്യ വെന്നൻ
കരതാരിേലെക്കാരു ക നല്കി.
അതിസം മെമനിേക്കകിടുേന്നാ-
രതിലി മാ ം കുറിച്ചിരു . :
ഇരവിലിന്നാരുെമാരാളറിയാ-
തിവിടത്തിൽനി കടക്കണം നാം.
സകലവുമച്ഛൻ....ഭയങ്കരമാം
പക....െകാടുങ്കാറ്റിനുമുൻപു നമ്മൾ
സ്വയമകന്നീടുകിൽ രക്ഷകിട്ടാം...
ഭയമു ... കാണണം പാതിരയിൽ... ’

”െഞാടിെകാെണ്ടാരായിരം െകാള്ളിമീെന-
ടലിെലാേന്നാടൂളിയി പാ

പചവലാപശങ്കകൾ േപായി... കാര്യ
കടകർേമ്മാൽസുകമായി ചിത്തം !...”

അതിതീ േസ്താഭവിരാമതുല്യം
മദനനുയർെന്നാ നിശ്വസി .
കരളിന്നടിത്തട്ടിൽനിന്നേതാേരാ
നുരിയി െപാങ്ങിയതായിരു .
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കരിേതച്ചേപാെല ഞങ്ങൾ ചു -
മിരുൾവ മൂടിക്കഴിഞ്ഞിരു .
അരികെത്താേരകാന്തേരാദനംേപാ-
ലരുവിയെതേങ്ങാ തളർെന്നാഴുകി.
ഒരു െകാ രാക്കിയൽ െതല്ലകല-
െത്താരുമരെക്കാമ്പിലിരു പാടി.

െതളുെതെള മിന്നിത്തിളങ്ങി വാനിൽ
സുലളിതരാജതതാരകങ്ങൾ...

പവനനിൽ ചാേഞ്ഞാേരാ പച്ചിലകൾ
പരിമൃതുമർമ്മരധാരതൂകി...
മദനെന്റ സങ്കടം കെണ്ടനി ം
ഹൃദയമ ാ മായ് േവദനി .
കദനകലുഷിതമായിരുന്നാ-
ക്കഥയവൻ മന്ദം തുടർ വീ ം

പകുതിരാവായി , െകാടുന്തമസ്സിൽ
പരിചില ഹ്മാണ്ഡം വീണുറങ്ങി.
ലിഖിതാനുസാര,െമാളി േപാകാൻ
മുഖിതസന്ന്ദധനായ് ഞാനിറങ്ങി...
അവെളെന്നക്കാ കാത്തക്ഷമയാ-
യവിെടയിരി കയായിരി ം.
അവളുെട നിർമ്മലേലാലചിത്ത-
മവശമാേയ്ത്തങ്ങിക്കരകയാകും.
രയകരസ്വാലയം വി േപാകാൻ

ദയനീയദുഖം സഹിക്കയാകും.
ഇതുവിധം േലാകത്തിലി മുേണ്ടാ
മൃദുലരാഗാർ മാം ീഹൃദയം ?
പരമപവി മതിെന്റ മുൻപിൽ
പുരുഷാഭിമാനം നമിച്ചിേടണം
സതി കുലഹീരേമ , ഭാനു, നിെന്റ
സഹൃദയം വീശിയ മന്ദഹാസം
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വികലസൗഭാഗ്യെനൻ ജീവിതത്തിൽ
വിമല കാശത്തിൻ വി പാകി.
അതിനു ഞാൻ ന ം തിഫലേമാ
െവറുെമാരു ക നീർ ള്ളിമാ ം !-
നിരുപേമ , നിെന്ന ഞാൻ കണ്ടെതാെട്ടൻ
നിഖിലക്ഷതങ്ങളും മാ േപായി.
നിരവേദ്യ , നിൻ മുഖദർശനത്തിൽ
നിഴലുകൾ ദീപാ രങ്ങളായി.
നിരേഘ ,നിൻ നി ലശക്തിയാലീ
നിഹതെന നീെയാരു േദവനാക്കി.
അതിനു ഞാൻ ന ം തിഫലേമാ
െവറുെമാരു കണ്ണീർക്കണികമാ ം !-
സദയം നീ ൈകെക്കാൾക തുച്ഛമാെമൻ ,
ഹൃദേയാപഹാരമിേതാമലാേള !...

അകതളിരാേലവം മർമ്മരെമാ-
ന്നലസം ഞാൻ വീശിെക്കാണ്ടാത്തഗുഢം
മമ ഭാഗ്യതാരകമുല്ലസി ം
മണിമലർേമടതന മുന്നിെലത്തി !...

”കുെറദൂെര െത വശത്തിെനന്താ-
െണരിതീേയാ , ക ന്ന പട്ടടേയാ ?-
ഒരു ചൂതവൃക്ഷത്തിൻ പിന്നിലായി-
ട്ടിരുളിൽ ഞാൻ മാറിപ്പതുങ്ങിനി .
ശിവേന,യിക്കാണുന്നെത,ന്തിതാർതൻ
ശവദാഹ,മീ നടുപ്പാതിരയിൽ ?-
ണ്ടരികി,ലെച്ചന്തീച്ചിതയ്ക്കരികിൽ...
ഒരു ശബ്ദംേപാലുമിയറ്റിടാത-
ക്കരിമാടന്മാരതു നിർവ്വഹി !...

”വിഷമിച്ചിേടണ്ട നീ, ഗംേഗ , ഞാനാ
വിഷമചരി ം പറ തീർക്കാം.
അവർ ദഹിപ്പിച്ചെതൻ ജീവിതത്തിൻ-
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ശവ -”മേയ്യാ , ഞാെനാ െഞട്ടിേപ്പായി !
മദനെന്റ കണ്ഠമിടറി , െയേന്താ
വദനംമുഴുെക്ക വിളർ േപായി
അരുവിെയേന്നാണം കവിളിണയി-
ലിരുകണ്ണീർച്ചാലു കുതിെച്ചാഴുകി.”

”അവ,ളേയ്യാ ഗംേഗ, മരിച്ചതല്ല
അവെള മരിപ്പിച്ചതായിരു .
അവമാനഭീതിയാലന്ധായി-
ട്ടവളുെട താതനാ വിശ്വേഘാരൻ
അവളറിയാതവൾക്കാത്തേകാപ-
മലിെവഴാതേയ്യാ വിഷംെകാടു .
അവേനവം സ്വന്തരക്തെത്തയർപ്പി-
ച്ചവമാനത്തിൽനി രക്ഷേനടി.
ഉലകറിയാതവനശ്ശരീര-
െമാരു രാ ി ള്ളിൽ െവൺചാമ്പലാക്കി
നിയമത്തിൻ മുഷ്ടിയിൽനിെന്നളുപ്പം നിജധനശക്തിയാൽ മുക്തി വാങ്ങി.

”ഒരുവാക്കവസാനം മി വാനും
തരമാകാതസ്വപ്നം മാ േപായി.

അകെല േനാ കാ നീലവിണ്ണി-
െലാരു െവള്ളിനക്ഷ ം കാണ്മതിേല്ല ?
അവളാണെതൻ ിയ ഗംേഗ , ഞാെനാ-
ന്നവെളേനാക്കിെത്ത േകണിടെട്ട !
അനുദിനമന്തിയിലുജ്ജ്വലമ-
ക്കനകനക്ഷ മുദി യർന്നാൽ
അവെളേയാർെത്തന്മനം ദീനദീന-
മറിയാെത േതങ്ങിക്കര േപാകും !
അതു േനാ ഗംേഗ , യത്താരെമെന്ന-
യവിേട െചല്ലാൻ വിളിക്കയേല്ല ?”
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കന്മതിൽ

അെന്നാേരാമൽ ’ചിരി ടുക്ക’ യായ്
മിന്നിയാ വനേകാരകം.
അെന്നല്ലാെമൻ നിഴലുേപാലവ-
െളേന്നാെടാന്നി േപാന്നിടും.
ര നാലെല്ലാരായിരംകൂട്ട-
മുണ്ടവൾെക്കേന്നാേടാതുവാൻ.
െചമ്പക പറി വാൻ ഞാന-
െക്കാ ചായ് െകാടുക്കണം.
െചാന്നിടുേമാേരാ വർത്തമാനത്തി-
െനാെന്നാഴിയാെത മൂളണം.
ഉത്സവം കാണാനമ്പലത്തിൽ ഞാൻ
സ ഹം െകാ േപാകണം.
എന്തി,നായിരം േജാലിയാെണനി-
ക്കൻപിലെങ്ങങ്ങാെനതിത്യാൽ !
കാണുേമ്പാേഴ േമാടിവെന്ന ം
ാണനാണവൾക്ക ഞാൻ !

ശു വാനിെന്റ നീലിമേപാെല
ശുദ്ധമാെമാരു സൗഹൃദം
പുഞ്ചിരിെക്കാ നിന്നിരുെന്നാര-
പി മാനസം േനാക്കി, ഞാൻ
സ്വച്ഛശാന്തിയിൽ മഗ്നമാക്കി, ഹാ
സ്വപ്നതുല്യെമൻ ൈശശവം !

ഒ േപാെല കഴിഞ്ഞവർ ഞങ്ങ-
ളി േകവലമന്യർതാൻ !
ആയിരം നവാദർശവും ചുമ -
ന്നാഗമിച്ച യുവത്വേമ !
ഹന്ത , ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നീതിെകാ-
െണ്ടന്തിനീ മതിൽ െകട്ടി നീ ?....
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