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തമസ്സിൽ

നിശ്ചലം നീലനിശീഥം-ചിരിച്ചതാ
നിൽ മുന്നിൽ നീ, െവള്ളിനക്ഷ േമ!
ദൂെര, മജ്ജാസ്ഥിരക്താദിശക്തിേക്കെറ
ദൂെര, ’ ണർെക’ േന്നാതി നിൽ നീ.
മേദ്യാദിതാലക്തിേകാത്ക്കടശക്തിയായ്
മത്സരിച്ചീടുമീ മത്സിരാമണ്ഡലം,
സൽക്കാരശാല തുറ ന്നെതന്നി, ല-
സ്തപ്തവർണ്ണങ്ങൾൈകേകാർ നിന്നാടുവാൻ.
എന്നാൽ, ക്കറു ം െവളു മല്ലാെത േവ-
െറാ മി, െല്ലല്ലാമിരുട്ടാണു ചുറ്റിലും.
ചു മിരുട്ടാണു മുജ്ജന്മെമന്നേപാ-
ലറ്റംെപടാേത്താരറിയായ്മെയന്നേപാൽ.

നീമാ േമയു െവണ്മ-നിൻചാെരയാ
നീലേമഘം വീണുറങ്ങീ- ചിരി നീ!
നീയുംകറു േമാ, ദൂരം ചതി േമാ
നീയും കരിക്കട്ടതെന്നേയാ, മായിേക?

നിെന്നെക്കാതി ഞാ, െനെന്നത്തഴുകുവാൻ
നിന്നിടു സർവ്വസന്നദ്ധയായി നീ.
എങ്കിലുമാവൽച്ചിറകടി ചീ ന്ന
പങ്കിലാകാശമക നമ്മെള!

ന്ദി മന്മനം-േമഘമുറങ്ങെട്ട
മന്ദഹസി നീ, സങ്കൽപേലാലുേപ!
നീയും തുടിപ്പിേതാ നിസ്സഹാേയ, ഹന്ത
നീറിടുേന്നാ നിൻ മൃദുലഹൃദയവും.

അെങ്ങഴു ദിവ്യസപര്യയിലുല്ലാസ-
ഭംഗമുൾേച്ചർ വിളർ േപായ് നി ഖം.
േപാരികിേങ്ങാെട്ടൻ നഖങ്ങളാൽ നിന്നിളം-
താെരതിർെമയ്യിലള്ളിപ്പിടിച്ചങ്ങെന
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രക്തം െപാടിപ്പി നിെന്നപ്പിടപ്പി
മത്തടിച്ചാർ രസിച്ചിടെട്ടാ ഞാൻ.
കാണുമാത്മാെവാന്നടുപ്പിക്കിലാ, േലാല-
വീണാരവത്തിലു, െമെന്തങ്കിലും നഖം.
േകണിടും േനരവും േകാരിത്തരിപ്പിച്ച-
താെണെന്റ േശാേണാജ്ജ്വലാേ ഷമാലകൾ.

ആ വിണ്ണിൽ മു കളില്ല, രസമില്ല
ഭൂവാണുകാമ്യം വരികയിേങ്ങാ നീ.
ഉ സം ഗൂഢമായ് കീേഴ്പാ പാഞ്ഞിടു-
െമ നക്ഷ ങ്ങൾ കണ്ടിരി ഞാൻ!
േവദാന്തെമ പറകിലും ജന്മങ്ങൾ
േവണം കുറെച്ചാെക്ക േനാവണം ജീവിതം.

എേന്നാടു മ ി മാംസം ”ചതിക്കില്ല
നിെന്നെയന്നാളുമക്കാറ്റിെനേപ്പാെല ഞാൻ.
പുഞ്ചിരിതൻ െപാൻകിനാവാണു കണ്ണീരിൽ
െനഞ്ചിടിേപ്പ ന്ന ജാഗരമല്ല ഞാൻ.”
വായുെവേന്നാടുപേദശി - ”പാടില്ല
വാടി നീ വീഴുെമാരുദിന, െമങ്കിലും,
എന്നിലുൾേച്ചർന്നിടും നിൻ ദിവ്യ െസൗരഭം
ന നീെയെന്നത്തേലാടു നക്ഷ േമ!
സ്വപ്ന ിയെനെന്റ മാംസത്തിെനാത്തിടും
സ്വർഗ്ഗം രചിക്കാ, നമൃതം പകരുവാൻ” ...

എ െസൗരഭെമൻ ചു െമൻ ചുണ്ട
െചന്തളിർ െണ്ടാ രു ഗാഢമായ്!
േമഘം മറ , നീ േപാ തമസ്സിെന്റ
േമചകേത്താപ്പിെലാളിെച്ചാളിെച്ചത്തി നീ.
ഇല്ല നിന െമനി ം ചിറകുകൾ
ഇല്ല നമു പരിേവഷരശ്മികൾ.
താരമാേയ്ത്താന്നീ നിന ഞാനും-ശരി
ദൂരം ചതി -ഹാ, െതറ്റിദ്ധരി നാം.
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എങ്കിെലേന്തേതതു േദവനും കിട്ടാത്ത
സേന്താഷമൂർച്ഛയ്ക്കധീനരാണി നാം.
മന്നിെല ൽെക്കാടി വാടിക്കരി േപാം
വിണ്ണിേല േമഘവും മാ മാ േപാം.
എല്ലാമിരു ം െവളിച്ചവും േചർന്നതാ-
ണില്ലാ തനിെച്ചാ, ന്നഖിലവും സങ്കരം!

നിന്മാംസെമെന്ന ഖിപ്പി -രശ്മികൾ
കൽമഷാേരാപണം െചയ്തകറ്റീടിലും
സ്വപ്നം തമസ്സിേല പൂ തമസ്സിെന്റ
തൽപത്തില തസ്വർഗ്ഗമീക്ഷി ഞാൻ.
മ സത്യത്തിൻ ശരികേളക്കാട്ടിലും
മത്സ്വപ്നേമ, നിെന്റ െതറ്റിനിച്ഛി ഞാൻ.
മണ്ണടിഞ്ഞീടുെമന്മാംസം വളം െവച്ച
മന്ദാരവൃക്ഷം വിഷവൃക്ഷമാകുേമാ? ...
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ആ മമൃഗം

ആഗമതത്ത്വവിചക്ഷണനാകുമാ
േയാഗീശ്വരെന തി േലാകം.
ഗീതയര കുടിച്ചവനാണുേപാൽ
േചതസ്സിൽ ൈചതന്യമുള്ളവൻേപാൽ
ത്യാഗപരിമളസാരമീ വി ത-
േലാകം മുഴുവൻ പര േവാൻ േപാൽ.
ആയിരമായിരമാ മങ്ങൾക്കധി-
നായകനാണു േപാൽ, സാത്വികൻ േപാൽ
േവദേവദാന്തപാരംഗതനാണുേപാൽ
േമദിനി േനടിയ െമൗക്തികേമ്പാൽ! ...
രാവിെല കന്നാലി പൂ വാൻ പാട
േപാവുന്ന മൂഢൻഞാെനന്തറി ?
ഞാെനഴുെത്താ ം പഠിച്ചില്ല,-േലശവും
ജ്ഞാനെമനിക്കില്ല, വൃദ്ധനായ് ഞാൻ.
ഇേന്നഴുകു ങ്ങൾക്കച്ഛനാെണങ്കിലും
സന്യാസിമാെര ഞാനാദരി .
ഇ ഞ്ചപ്പാടവും െന ം പണങ്ങളു-
മിേപ്പാൾ ഞാൻ തീർെത്താരീ മാളികയും,
ഇ ൈകവിട്ടി ടുതുണികൂടിയു-
മില്ലാതിവിടു േപാകണം ഞാൻ.
നന്നായറിയാെമനിക്കിതതുെകാ
സന്യാസിമാെര ഞാനാദരി ! ...

നാണി നാള്മുറമാറി-യവസാനം
നാരായണെനെയനി നൽകി.
പ വയ കഴിെഞ്ഞാെരൻ നാണുെവൻ-
ചിത്തം മുഴുവനും തീെറടു .
േചലിൽ െവളു െകാഴുെത്താരു സദ്ഗുണ-
ശീലനാം ബാലനാണ മാരൻ.
മ ള്ളെതാെക്കെത്തറിച്ചവരാണ്മക്കൾ
കുറ്റെപ്പടുത്തീടും ഞാനവെര.
െപണ്മക്കേളാെടനിക്കില്ല വഴെക്കാ ം
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കണ്മണിമാരവർ ശാലിനികൾ.
നാണുവിൻ ശാന്തസ്വഭാവവും നന്മയും
ാണാനുഭൂതി പകർന്നിെതന്നിൽ.
ആകയാെലന്നത്യസന്താന െമ്പാരു
േയാഗീശനാകുവാൻ ഞാൻ െകാതി .
ആ മത്തിലയ ഞാൻ ...ചിത്തത്തി-
ലാശ്വാസമായി, കൃതാർത്ഥനായി! ...

വത്സരം ര കഴി േപായ്-അെന്നാരു
വർഷാന്തയമിനിയായിരു .
ആ വാനും ഭൂവും തിരിച്ചറിഞ്ഞീടുവാ-
നാവാതിരുൾെപാതിഞ്ഞിരു .
ഇെല്ലാരു നക്ഷ ം കാറും െകാടുങ്കാ -
മ ം മദി പുള നി .
കമ്പിളിപ്പച്ച ത ം പുത ഞാൻ
കമ്പിതാവശരീരനായി
നാണിയിടി തന്നീടിന താംബൂലം
േമാണയിൽ മർദ്ദി െകാണ്ടവിെട
െതേക്കത്തളത്തിൽ വിവിധവിചാരങ്ങ-
ളുൾക്കമ്പിലുൾേച്ചർന്നിരുന്നിരു ...

കാവിവ ത്തിൽ, െമതിയടിതൻപുറ-
ത്താവലംൈകത്താരിൽ േയാഗദ ം,
വാമഹസ്തത്തിൽ പിടിെമാന്തയുമായി
ീമയദീപ്തിമുഖ ചാർത്തി

പാപാന്ധകാരമകറ്റി, പ്പരവശ-
പ്പലനേലാലനായ്ജ്ഞാനിയായി
’ചിന്മയാനന്ദ’ നായ് സഞ്ചരിച്ചീടുന്നി-
െതന്മകൻ-േകാൾമയിർെക്കാ േപായ് ഞാൻ-
പിന്നിലാെയ േപർ, കാണ്മവെരാ
വ കാൽെതാ ശിരസ്സിൽ െവ ...!
അക്ക ൈദവേമ, േനരി കാണാെനാ-
െന്നാക്കാെതെയൻകണ്ണടയുമേല്ലാ! ...
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െപട്ടെന്നാരു കൂർത്തമു െകാെണ്ടന്മനം
െഞട്ടി-ഞാൻ നാണിതൻേനർ േനാക്കി.
അക്കവിെളാളിേയാേരാമന മുഖം
ദു:ഖത്തിൻ കണ്ണാടിയായിരു
നി ലഗാഢ ണയാർ മാെയാരാ
ഹൃത്തിൻ വിശുദ്ധനിഗൂഢതയിൽ
ഏകാന്തശാന്തിയിൽ നൂലി നിൽ മ-
േശ്ശാകാർ ചിന്തെയന്താർക്കറിയാം? ...
പ െകാഴിെഞ്ഞാര വായ്മലരണി-
ച്ചിെല്ലാളി ഞ്ചിരി നിലാവിൽ,
ഉത്തമേ മാനുഭൂതികൾ േമളി
മത്തടി ന്നിെതൻചിത്തമി ം!
മൃത വെന്നത്തിപ്പിരി േമാ ഞങ്ങെള
ശപ്തദിനമതടുക്കലാേണാ? ...
മിന്നൽ, െകാടുങ്കാ , േപമഴ-െതെല്ലാ
കണ്ണടയ്ക്കാമിനി, ൈവകിേനരം.
”അേമ്മ!” വിളിക്കയാണാേരാ ”തുറ കീ-
യുമ്മറവാതിൽ!” എെന്റ നാണുവേല്ല?
േകാരിത്തരിേപ്പാെട െവമ്പിെയണീ ഞാൻ
പാരം വിറ ന്ന െമ മായി.
നാണിേപായ് വാതിൽ തുറ -നന റ്റി
നാണു വിറെകാണ്ടക വ .
കാവിമുണ്ടല്ലാ, െവളു , െവളു”പ്പാെട്ട
നീ വന്നെതേന്ത?-നനഞ്ഞേല്ലാ നീ!
മു മാറീടുക!” ...കാരണംകൂടാെതാ-
രിണ്ടലെന്നന്നിലിഴ േകറി.
െത േനരേത്തക്കാ രാ ിെയേന്നാണെമാ-
രെല്ലെന്റ ഹൃത്തിൽ പതിയിരു .
വ ങ്ങൾ മാറ്റിത്തലേതാർത്തി വീ െമൻ-
പു െനൻ മുന്നിലായ് വ നി .

”നീ വന്നെതേന്ത വിചാരിച്ചിരിക്കാെത
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രാവിലിരുട്ടിലിേപ്പമഴയിൽ?”
”ആ മം വി ഞാൻ!”-”എന്ത് ”- ഞാൻ െഞട്ടിേപ്പായ്
”ആ മം വി ഞാെനെന്നേന്ന ം!”
”എെന്തന്മകേന പറയുന്നേതവം നീ”
സന്തപ്തനായ് ഞാൻ തിരക്കി മന്ദം!
”അസ്വാമി നല്ലതല്ലച്ഛാ െവറും മൃഗം.”
അ െപാടിഞ്ഞിതാക്കണ്ണിണയിൽ,
ഞാനമ്പര .. സന്യാസി േകാപേമാ
ജ്ഞാനി ം നേമ്മേപ്പാൽ ശുണ്ഠിയുേണ്ടാ?
െചാല്ലി ഞാൻ: ”വല്ലതും െത നിന്നിൽക്ക
െത നിേന്നാടു കയർത്തിരിക്കാം.
ഇ മഠയേനാ നീയതുമൂലമാ-
സ്സത്വാത്മകാ മം ൈകെവടിയാൻ? ..”
”സത്വാ മംതെന്നയാണത,” വജ്ഞേയാ-
ടുച്ചരിച്ചീടിനാൻ നാണു േവഗം.
”േപാകണം വീ ം നീ!” ”ഇല്ലച്ചാ, ഞാനിനി-
േപ്പാകില്ലവിെട” ശ്ശഠി പു ൻ.
”സ്വാമി നിേന്നാെട െച ?” ഭാവം പകർ-
ന്നീമെട്ടാന്നട്ടഹസി േപായ് ഞാൻ.
മി ന്നതില്ലവൻ-നിശ്ചയം, ഹാ െചയ്തി-
ണ്ടവനുഗമാം കുറ്റെമേന്താ!

”ആ ിതവത്സലനാ േയാഗി നിേന്നാടി-
ന്നാ മം വി േപാകാൻ പറേഞ്ഞാ? ...
”ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ല, േനേരമറി , േപാ-
െകാല്ലെയെന്നേന്നാടു േകണിരു .”
എൻക ര ം നിറ -ഗുണം വരാ-
െന ഞ്ഞിനീശ്വരാ, േയാഗമിേല്ല?

”ധിക്കരിെച്ചന്നി േപാന്നെതന്താണു നീ
നിൽേക്കണ്ടിവിെടത്തിരി േപാകൂ!
അപ്പദപത്മത്തിൽ വീണു നിൻെതറ്റിനു
മുൽപാടുെച നീ മാപ്പിര !” ...
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”േപാകയില്ലച്ഛാ ഞാ, െനന്തച്ഛൻ െചയ്താലും
േപാകില്ല ഞാനിനിയാ മത്തിൽ!”
”സ്വാമി നിേന്നാെട െച ?” ഗർജ്ജി ഞാ-
നീമ വീ ം ക്ഷമെയാടുങ്ങി.
”സ്വാമിേപാലും!-മൃഗം, േപമൃഗം!-േവെണങ്കിൽ
സ്വാമിെക്കാരുത്തിെയെക്കട്ടരുേതാ? ..”

നിന്നില്ല പിെന്നെയൻ മുന്നിലവൻ-നാണി
ക ം മിഴി പക നിൽപൂ!
ഞാനും പക ...മനസ്സിലായിെല്ലാ ം
നാണുവിെന്റ ബുദ്ധിക്കിളക്കമുേണ്ടാ?
െപണ്ണിെനെക്കട്ടലും സ്വാമിയും നാണുവും
തമ്മിെലന്താെണാരു ബന്ധമാേവാ!
േയാഗിയാക്കീടാൻ ഞാെന െകാതിക്കിലും
േയാഗമിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന െച ം?
എങ്കിലുെമേന്താ തകരാെറവിെടേയാ
ശങ്കയി, െണ്ട, െന്തന്നാരറി ? ....
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വ മാല

കാമുകെരാെക്കയും േപായി .. മലീമസ-
യാമങ്ങൾ ര ം കട േപായി.
ഇന്ന ിയാമത്തിലുണ്ടവസാനെത്ത
ന്ദനം പാവനം, ശാന്തിപൂർണ്ണം.
േവഗം കുളി , ’വിലാസിനി’ സ ത-
ഭാഗവതത്തിലലി േചർ !

ആ വിഷൈവദ്യെനത്തട്ടിയുണർത്തിെക്കാ-
ണ്ടാവിർഭവി നാല മർത്ത്യർ.
സർപ്പം കടി േപാൽ സച്ചിദാനന്ദെന!
സ്വപ്നത്തിൽനി മുണർ ൈവദ്യൻ.
”എ െവച്ചാണിന്നിസ്സംഭവം?”-േചാദി
തി മുത്കണ്ഠയാൽ ൈവദ്യവര്യൻ.
കട്ടിലിൽ നിശ്ചലനായിക്കിട
കഷ്ട, മപ്പാവം മരിച്ചിെതേന്നാ? ...

”ആ േവശ്യയിേല്ല, -വിലാസിനി-യാ ധൂർത്ത-
യാവസി ം ഗൃഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
ഉേള്ളാരിടവഴിയിങ്കെല്വ” േച്ചാതിനാ-
രുള്ളേപാലക്കാര്യമാഗതന്മാർ.
”നിത്യവും േക്ഷ ത്തിൽ േപാകുേവാനാണയാൾ”
”സാത്വികൻ”, ”ശുദ്ധൻ”, ”പരമഭക്തൻ”
എന്നി ം സർപ്പം കടി !-”വിധി”, ”വിധി-
െയങ്ങെന മാ വാൻ സാധ്യമാകും?”

വൃന്ദാവനത്തിൽ ശയി വിലാസിനി
നന്ദാത്മജൻതൻ മടിത്തട്ടിൽ
ആനതമാകുന്നിതാമുഖം-േകാള്മയിർ
േമനിയിേലാളംതുളുമ്പിനിൽേക്ക,
തൻ തളിർ ണ്ടിലാ ഗീതാവതാരകൻ
മന്ദസ്മിതം െപാഴി മ്മെവ .
”താവകസ്മാരകമാെയനിേക്കകുവാൻ
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േദവി, െയ നിങ്കയ്യിലിേപ്പാൾ?”
േചാദി സസ്മിതം ഗാപാലബാലകൻ
േമാദമുൾേച്ചർന്നവേളവേമാതി:
”ഒ മിെല്ലൻ ക നീർ ള്ളിയല്ലാെത”
തന്വംഗി വീർെപ്പാ വി േപായി!
”േപാര, നീ നിത്യം ധരിച്ചീടുമാ വ -
ഹാരെമനിെക്കടുേത്തകുക നീ!”
”വ ഹാരം വിേഭാ! മൺകട്ടയാെണനി-
ജ്ജ്വലമാം തവ േമനിയിങ്കൽ;

അല്ലല്ല, താവകപാദപത്മത്തിെല-
ന്നല്ലലിൻകണ്ണീേര ചാർത്തീടു ഞാൻ.
മ ള്ളെതല്ലാം മലിനങ്ങൾ, നീചങ്ങൾ,
മൽ േഭാ, ലജ്ജി ഞാനവയിൽ.
എന്തിേനക്കാളും വിലെപ്പട്ടതാെണനി-
െയ്ക്കൻതപ്തബാഷ്പ, മെതെന്തന്നേല്ല?
അങ്ങാെണനിക്കേതകുന്നതു, മ ള്ള-
തന്യന്മാർ നൽകുന്ന പിച്ചമാ ം!”
”എങ്കിലുമിഷ്ടെപ്പടു ഞാേനാമേന!
നിൻകണ്ഠമണ്ഡിതവ മാല്യം”
”ഞാനിതാ നൽകുേന്നൻ...” ൈകകൾകഴുത്തിേല-
ക്കാനയിച്ചാളുടന താംഗി.
കാണുന്നതില്ല തൻഹാരം;-ശിര ടൻ
താണുേപായ് ലജ്ജയാെല െച ം?
”എങ്ങത്?”-”ഞാനതു കാണ്മീല നാഥാ, ഞാ-
നിന്നതു ചാർത്തിയതായിരു .”
”എന്നാെലാരുവൻ നിൻചാെരക്കിടന്നവ-
നിന്നതു േമാഷ്ടി െകാ േപായി.
ഞാനിന്നവെനക്കടി ...നിനക്കതു
നൂനമുടന്തെന്ന വീ കി ം!”
”േവണ്ട, മജ്ജീേവശ, േവണ്ട-തൽ ാണെന
വീ േമകിടാൻ കനിഞ്ഞാൽ േപാരും.”
”നീ േവശ്യയേല്ല ’വിലാസിനി?’”-”ഭൂവിതിൽ
ജീേവശ ഞാെനാരു േവശ്യതെന്ന.”
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”േവശ്യ േമവം കനിേവാ?”-”ഹൃദയമാ
േവശ്യ മുണ്ടാകാം ാണനാഥാ!”
”ധന്യ നീ,” ”യ തൻദാസിഞാൻ!”-െപെട്ട
ക തുറന്നിത, ക്ക ഗാ ി.
വിണ്ണിൽപുലെരാളി പുൽകുകയാണുതൻ
സ്വർണ്ണവർണ്ണാംഗങ്ങൾ മന്ദമന്ദം.
േരാമഹർഷം മാ േപായിട്ടി, െല്ല േപായ്
കാമുകൻ വാതിൽ തുറ തന്വി.
വാതിൽപ്പടിയിലിരി , ഹാ, തെന്റ
വാെരാളിചി മാ വ മാല്യം.
പൂത ഭാതത്തിൽക്കാ പുകേയേതാ
പൂതിഗന്ധം വരുെന്ന നിേന്നാ! ...
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അസ്ഥിയുെട പൂക്കൾ

അസ്ഥികൾ പൂ , ചിറകടി ജ്ജ്വല-
ചി ശലഭങ്ങളാർത്തണ .
ആേമാദസാ മായുല്ലസിച്ചീടിേനാ-
രാമരന്ദം നുകർന്നാത്തേമാദം
ചുറ്റിപ്പറന്നവ േചാദിച്ചിതീവിധം
”െതറ്റിെന്റ േതനും മധുരമാേണാ?”
കണ്ണീരിൻ പര്യായമാെയാരക്കല്ലറ
കന്നിനിലാവിൽ കുളി നി .
സ്വച്ഛന്ദനി യിൽ മാേറാടുമാർേചർന്ന-
ന്നച്ഛനുമമ്മയുമുല്ലസിേക്ക!
സ്വപ്നസമൃദ്ധിയാൽെക്കാച്ചനുജന്മാെര
സ്വർഗ്ഗം യേഥഷ്ടമായ് സത്കരിേക്ക,
ഒച്ചേകൾപ്പിക്കാെത വാതിൽ പെയ്യ റ-
ച്ചല ന്ദിതഹൃ മായി

ഹർഷഭരിതയായ്, മന്ദാക്ഷേലാലയ-
ക്കർഷകകന്യ പുറ വ .
കായ്കനിേത്താപ്പിലേത്തന്മാവിൻേചാട്ടിലാ-
ക്കാമുകകാമെനാളി നി .
േതാേളാടുേതാൾേചർ നീ കയായ് ര
നീലനിഴലുകൾ പൂനിലാവിൽ!
അക്കല്ലറതൻ ചവി പടിയിലാ
സ്വർഗ്ഗീയജീവികൾ െചന്നിരു .
പുൽ െമ്പാളിപ്പ ജമ്പറിനുള്ളിലാ-
െപ്പാൽ ടം വി വെപ്പ നിൽേക്ക,
േകാമളകാമുകഹസ്താർപ്പിതങ്ങളാം
േകാരിത്തരിപ്പിെന്റ സാന്ത്വനങ്ങൾ,
ചൂടി, യവ വികസി വാൻേവണ്ട
ചൂടും െവളിച്ചവും സംഭരിേക്ക,
അസ്ഥികൾ പൂേത്താരെസ്സൗരഭധാരയാ-
ലുദ്ദീപ്തയായവൾ െകാഞ്ചിേയാതി:
”ഭൂതകാലത്തിൽനി റിെയ െന്നാരി-
േച്ചേതാഹരമാം, പരിമളത്തിൽ,

https://thalilakkam.in/



അസ്ഥിയുെട പൂക്കൾ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 17

ാണനിേലാർത്തിടാെതാട്ടിപ്പിടി ന്ന
േരണുക്കളുണ്ടാവാെന ബന്ധം?”
അമ്മഴവിെല്ലാളി ങ്കവി്രളണ്ടിലു-
മുമ്മെവച്ചാ യുവാേവവേമാതി:
”അസ്ഥികൾ പൂക്കില്ല-പൂ െന്നാരസ്ഥികൾ-
ക്കത്തരമ തശക്തികാണും!”
”നമ്മൽതന്നസ്ഥികൾ പൂ േമാ?”-സസ്മിതം
നർമ്മസ്വരത്തിൽത്തിരക്കിേയാമലാൾ
”നമ്മൾതന്നസ്ഥികൾ പൂത്തതുതെന്നയാ-
ണിമ്മ െസൗരഭേമാമലാേള!”
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ചപലേകളി

ആനന്ദേദവേത, നീ േപാെയാരാ വഴിവക്കിൽ
ഞാെന േനരം നിെന്ന കാ നി !
െപാന്നണി ലെരാളി വിണ്ണിങ്കലാകമാനം
ചിന്നിപ്പരന്നതുെതാട്ടന്തിേയാളം,
േശാകാന്ധകാരം തിങ്ങി രാഗതാരകൾ മിന്നി-
േയകാന്തരാ ി വീ ം പുലരുേവാളം
ആ വഴിവക്കിൽത്തെന്ന, യാവഴിമുക്കിൽത്തെന്ന-
യാവിധം നി ഹാ ഞാൻ േനാക്കിനിെന്ന!
എന്നി ം നിെന്നക്കാ നിന്നി ം, നിർദ്ദേയ, നീ
വന്നിെല്ലാന്നതുവഴി, മടങ്ങിവീ ം!
തന്നിഷ്ടക്കാരിയേല്ല; മെറ്റാരുമാർഗ്ഗമായി-
െട്ടെന്നക്കാണാെത, നീയെങ്ങാളി േപാ .
എെന്നങ്കിലുെമനി ം കി െമാരവസരം
നിെന്നയിതുവിധം കബളിപ്പിക്കാൻ!
അന്നിതു, മിതിനുള്ള ’വാശി’ യുെമാരുമി
തന്നിടാം നിന ഞാൻ മതിയാേവാളം!
ഇ നീ ജയി െകാൾ, കി നീ ചിരി െകാൾ-
െകാ ം ഞാൻ പറയുന്നിേല്ലാമലാേള! ...
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വാളും കത്തിയും

കഷ്ടിെച്ചാരാറു വയ കാണും
െമാട്ടി ബാല്യം ചിരിച്ചിെതന്നിൽ.
അ ഞാൻ ദർശിച്ച േലാകമല്ലീ
മുന്നിലിെന്നന്തിതിെന പറ്റി?
പച്ചക്കിളികളൈത്തമരങ്ങൾ
പട്ടിളംപുഷ്പങ്ങൾപൂമ്പാറ്റകൾ
ഇന്നിവെയ്ക്കാന്നിനും ഭംഗിയില്ലാ
കണ്ണിലമൃതംതളിപ്പതില്ല.
ആകെട്ട, േപാെട്ട ഞാനാളുമാറി
േലാകെമനി പഴഞ്ചനായി....

അച്ഛിന്നെകൗതുകമാട്ടം കാണാ-
നച്ഛനെന്നെന്നയും െകാ േപായി.
മദ്ദളെച്ചണ്ടേമളങ്ങെളാെത്തൻ-
ചിത്തവും തുള്ളിക്കളി േപായി.
േവഷങ്ങൾ വ ...ഞാെനന്തറി ?
േതാഷെമന്നാലും പത റ ...
ഏെറക്കഴിെഞ്ഞാരു വാളുമായി-
േട്ടേതാ ഭയങ്കരൻ വന്നണ .
രംഗത്തിൽ നിൽ െമാരുത്തനുമാ-
യങ്ങി ടേനപിടിവലിയായ്.
എ ഖം മങ്ങി ...വഴക്കതു ക-
െണ്ടന്മന ന്ദങ്ങൾ കൂടി.
െപെട്ടന്നവൻ വാൽകഴുത്തിേനാങ്ങി
െവട്ടി-യാപ്പാവം നിലംപതി .
വാവി േകണുഞാ, നച്ഛെനെന്ന
വാരിെയടുെത്തേങ്ങാ െകാ േപായി.
അക്കാ യി െമാേന്നാർത്തിടുേമ്പാ-
ളുൾക്കടഭീതിെയാ ത്ഭവി .
എങ്കിലു, മിന്നേതാെടാപ്പമായി
തങ്ങിടു െണ്ടാരു ലജ്ജെയന്നിൽ!
അെന്നാരുനാളിെലൈങ്ക മുറി ,
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െചന്നിണം േചാർ .. ഹാ, ഞാൻ കര .

ഉച്ച മുെമ്പാരു വീട്ടിൽ ഞാന-
ന്നച്ഛേനാെടാന്നി െച പറ്റി.
ക െവളു െകാഴു നല്ല
ര യുവസുന്ദരികെള ഞാൻ.
എെന്നയച്ഛൻ േമശഏലിരുത്തി
തന്വംഗിമാെരന്നരികിെലത്തി.
എെന്താെക്കയാണവർ േചാദിച്ചെത-
ന്നന്തരംഗത്തിലിേന്നാർമ്മയില്ല.

അൽപസമയം കഴിെഞ്ഞാരുവ-
ള റേത്തെക്കേങ്ങാവി േപായി.
അച്ഛനും േശഷിച്ച സുന്ദരിയും
സ്വച്ഛന്ദേമാേരാ വിേനാദേമാതി.
െപാട്ടിച്ചിരി രസി -പൂച്ച-
ട്ടിെയാന്നേപ്പാളവിെടെയത്തി.

ഞാനതിെനപ്പിടികൂടുവാനായ്
സാനന്ദം താേഴാ ചാടും മുേമ്പ,
എന്നിംഗിതമറി,ഞ്ഞാർ യാമ-
ന്ദരിേവഗമജ്ജ വിെന,
കയ്യിെലടുെത്തന്നരികിലായി-
പ്പയ്യേവ നിർത്തി-ഞാൻ തുഷ്ടനായി....

വാതിൽ തുറ , മുറിക്കകത്താ-
േച്ചേതാഹരാംഗികടന്നിതാദ്യം.
പിെന്നെയന്നച്ഛനും വാതിൽ വീ ം
മന്ദമട ഞാേനകനായി.

മാർജ്ജാരശൂരെന്റ ശുണ്ഠി കാണാൻ
വാച്ചെകൗതുഹലെമന്മനസ്സിൽ.
വാലിൽപ്പിടി ഞാൻ െമയ്വള
വാശിേയാടാ ജ ചീറ്റിനി .
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ഞാനതിൻ മൂക്ക െതാ -മാന്താ-
നാണുവട്ടംകൂട്ടിടുന്നതിഷ്ടൻ.
’അമ്പടാ’ ഞാനിേപ്പാൾ സമ്മതിക്കാം
െവമ്പി ഞാൻ േവേറ കുസൃതി കാട്ടാൻ.
അ മരിേന്മെലാരാണിയിേന്മൽ
െകാ കണ്ണാടിെയങ്കണ്ണിൽെപ്പ .
മെറ്റാരു പൂച്ചയായ് ശണ്ഠ ട്ടാൻ
പ മ െമേന്നാർ ടേന,
കണ്ണാടി ഞാേന ൈകയിലാക്കി
തിണ്ണമ ച്ചേയാ ചാടിേയാടി.
എന്തിനിെച്ച ം? ഇരു വീ ം
ചിന്താവിവശനായ് േമശേമൽ ഞാൻ.

ദൂെര, ജനൽപ്പഴുതിങ്കലൂെട
േനരി കാണുന്ന നീല വാനിൽ
െവള്ളിയുരുകിെയാലിച്ചെവയിലിൽ
െവള്ളിേമഘങ്ങളിഴ േപായി.
വട്ടം പറ പരുന്തവെയ
മുട്ടിയിടെയ്ക്കാ രുമ്മിേനാക്കി
കർണ്ണര ത്തിൽത്തരി േകറ്റി
മ മാന്തിക്കപ്പൽ ചൂളമി .
കാണായ് ചലിപ്പതു പച്ചിലകൾ
കായലിൽനി വരുന്ന കാറ്റിൽ!

വാതിൽ തുറ -വരാംഗി േപായി
താതെനെയാ വിളി േപായ് ഞാൻ.
മിണ്ടാതവിെടയിരി െകന്നാ
ണുണ്ടായതാജ്ഞ-ഞാൻ ശാന്തനായി.

കയ്യിെലാരു െകാടും കത്തിയുമായ്
തയ്യലാളു വരു വീ ം.
േപാവുകയാണു മുറിയിേലക്കാ-
േവണി-വാതിലട വീ ം
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കത്തി!-തീയാളിെയന്മാനസത്തിൽ-
ക്കത്തി!- ഞാൻ േപടിച്ചര േപായി.
ആട്ടത്തില ഞാൻ കണ്ടെതല്ലാം
കൂട്ടേമാടാർെത്തത്തിെയന്മനസ്സിൽ.
അച്ഛെനെക്കാ വാൻ!-എ െച ം?
മജ്ജീവരക്തമുറ േപായി.
നിശ്ചയമച്ഛെന ത്തിവീ ം
നിർദ്ദയം ...നീറിെയൻ പി ചിത്തം
ഓർത്തിടുേന്താറു, മടങ്ങിനിൽക്കാ-
താർത്തിെയ ള്ളിലിര േകറി.
ചു വിറ , ജലം നിറ
ര േന ത്തിലും-ൈധര്യപൂർവം
െചറ്റിടകൂടിയിരു , ഹാ, ഞാൻ...
പറ്റിടുന്നി, ല്ലതാ, മുന്നി, ലേയ്യാ,
രക്തത്തിൽ മുങ്ങിപ്പിടയ്ക്കയാെണ-
ന്നച്ഛൻ!-ഞാൻ വാവി േകണുേപായി.

”അച്ഛെനെക്കാല്ലേല്ല, െകാന്നിടുെന്ന-
ന്നച്ഛെന, യച്ഛെനെക്കാല്ലരുേത! ...”

വാതിൽ തുറ വരാംഗിവ
വാലിയക്കാരനുേമാടിവ .
അച്ഛനുമ റേത്ത േപാേയാ-
രെച്ചമ്പകാംഗിയും പാഞ്ഞണ !
”എന്താണു കാര്യം?”-മരുത്തിേലാമൽ-
െച്ചന്തളിർേപാൽ ഞാൻ വിറ നിൽപൂ

പാതിേതാൽെചത്തിയ മാമ്പഴവും
പാപമറിയാെത്താരക്കത്തിയും
ഓേരാകരത്തിൽ വഹി െകാണ്ട-
ത്താരണിേവണി പക നിൽപൂ.
അച്ഛെനെക്കാന്നില്ല-ഭാഗ്യമായി!
മച്ചിത്തതാരിലാശ്വാസമായി.
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എല്ലാർ ം കാര്യം മനസ്സിലായി
മല്ലാക്ഷീ ലജ്ജാവന യായി.
എങ്കിലും, കണ്ണീർ ധാരയായി-
െട്ടൻ കണ്ണിൽനി മുതിർന്നിരു .
താന്തനാെമെന്നത്തൻേതാളിേലന്തി-
സ്സാന്ത്വനിപ്പി സേസ്നഹമച്ഛൻ.
ചാേമ്പയകാംഗിവാത്സല്യപൂർവം
മാമ്പഴം പൂളിെയനി ത .
ഏങ്ങി ഞാൻ ദു:ഖം ശമി ...െച ം
േമാങ്ങീലപിെന്നഞാെന മൂഢൻ!
ഭീരുത്വഭീഷണിയി കാരം
േപാരുംവഴിക്കച്ഛനുച്ചരി :
”അമ്മേയാടിക്കഥ മിണ്ടിയാൽ ഞാൻ
ചമ്മന്തിയാ ം ചത നിെന്ന!” ...
മിണ്ടിയിട്ടില്ല, പിതൃശ്മശാനം
കണ്ടിടുേമ്പാളിെന്നൻ കൺ നിറവൂ!
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രക്തരക്ഷസ്സ്

രക്ത ിയനാെമാരുഗരക്ഷസ്സിെന്റ
ഗർജ്ജനം േകൾ പടിഞ്ഞാറുനി നാം
കഷ്ടകാലത്തിൻ കരിനിഴൽച്ചാർ േപാ-
ലഷ്ടാശകളിലും മൂടു കൂരിരുൾ
പാഷണ്ഡനാമപ്പിശാചുദ്വമി ന്ന
പാഷാണഗന്ധം പര ഭൂമിയിൽ.
െപാട്ടിെത്തറി െന്നാരാേഗ്നയപിണ്ഡങ്ങ-
ളട്ടഹസി ന്നിതത്യന്തേഘാരമായ്!
നഗ്നമാം ൈപശാചികത്വം ശാന്തിതൻ
ഭഗ്നഹൃദയം ദഹിപ്പി വഹ്നിയിൽ!
ധർമ്മം കഴുത്ത വീണു പിട
കർമ്മങ്ങൾ വർഷി കാേകാളനിർഝരം!
രക്തക്കളങ്ങൾ- പഞ്ചം മുഴുവനും
രക്തക്കളങ്ങൾ-കടും നിണച്ചാലുകൾ!
േപാര, വ ള്ളിൽ കബന്ധകബളങ്ങൾ
ധീരയുവാക്കൾ തൻ മുക്തശിര കൾ!
കഷ്ടം! പിശാേച, ശമിച്ചീലേയാനിെന്റ
രക്തദാഹം! ഹാ, ഭയങ്കരനാണു നീ!
നീതിയും ശാന്തിയും ൈകേകാർ ശാശ്വത-
ീതാവുമാെറത്തി നൃത്തം നടത്തേവ,

ഏതുപാതാളത്തിൽ നിന്നാർത്തണ നീ
േകതുവിൻ നൂതനേഘാരാവതാരേമ!
ഭീകരസ്വപ്നംകണെക്കന്തിെനത്തി നീ
േലാകം മുടി ന്ന കാളേവതാളേമ!
ഇല്ല, നിൻസംഹാരതാണ്ഡവേമെറനാ-
ളില്ല-നിൻ കാൽെതറ്റി വീണിടാറായി നീ!

ച വാളത്തിൽ മുഴ നാരക-
ന േമ, നിെന്റ മരണമണിെയാലി.
ഉദ്ധതനാം നിെന്റ െച ടൽമാലകൾ
െകാത്തിവലിക്കാൻ െകാതി െകാതിച്ചതാ,
െകാ ം പിളർത്തിച്ചിറകടിച്ചാർ
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വട്ടമിേട്ടാേരാ ചുടലക്കഴുകുകൾ.
നിൻ തലെകായ്തിടാൻ െവമ്പിടുെന്നെപ്പാഴും
സന്തപ്തേയാധർതൻ സംഗാമസിദ്ധികൾ!
നിന്നന്ത്യഗദ്ഗദം േകൾക്കാെങ്കാതി
കർമ്മഭൂലക്ഷ്മിതങ്കർണ്ണങ്ങളന്വഹം.
നിന്നസ്ഥിമാറ്റം പട വാൻ മുന്നി
നിന്നിടു ഞങ്ങൾസജ്ജശ ാഗിമർ!
െദൗസ്ഗ്ട്യേസാപാനത്തിൽ വർത്തിച്ചിടും നിെന്റ
പട്ടട കൂ ന്ന പുണ്യകർമ്മത്തിനായ്
ഞങ്ങൾതൻ ജീവരക്തത്തിലവസാന-
ബി വും ഞങ്ങൾസമർപ്പണംെചയ്തിടും.
േലാകസമാധാനേസാമെന മൂടുന്ന
കാർെകാണ്ടേല നിെന്നയാട്ടിപ്പറ വാൻ
ഉത്കടശക്തിേയാടാ വീശിടുെന്നാ-
രിെക്കാടുങ്കാറ്റിൽ വിറ തുടങ്ങി നീ!
മായികൈവഭവം വീശുെന്നാരാ നിെന്റ
മാരിവില്ലെല്ലങ്കിെല നാൾ നിൽ വാൻ?
ആസന്നമായ് നിനക്കന്ത്യം-ജഗത്തിെന്റ
ഭാസുരസു ഭാതാഗമമാകയായ്!
െവന്നിെക്കാടിയുമുയർത്തിപ്പിടി െകാ-
െണ്ടാന്നിച്ചിതാ ഞങ്ങൾ നിൽ സെകൗതുകം!
മന്ദാരമാലയുേമന്തിജ്ജയലക്ഷ്മി
മന്ദാക്ഷപൂർവം സമീപി ഞങ്ങെള.
തേമ്പാറടിക്കെട്ട ഞങ്ങൾ ജയത്തിെന്റ
തേമ്പാറടിക്കെട്ട ഞങ്ങളാർേത്താത്സവം!
കാഹളമൂതെട്ട ഞങ്ങൾ യശസ്സിെന്റ
കാഹളമൂതെട്ട ഞങ്ങളാർേത്താന്മാദം!
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കങ്കാളേകളി

ഹന്തേവണാേട, നിന വന്നി െള്ളാ-
രന്തരം കണ്ടി ലജ്ജിച്ചിടു ഞാൻ.
ഇ യുംകാലം നിരുപമ ീയുെട
നൃത്തനിേകതമായ് മിന്നി നീെയങ്കിലും,
ഇ നി ന്നിൽ നട ഹാ, െവറും
നിന്ദ്യമാം നിർല്ലജ്ജകങ്കാളേകളികൾ!
ആത്മസം ാരേദവാലയ ീേകാവി-
ലാദ്യം തുറ നീേയകിയേവളയിൽ
ചി യുഗത്തിെല ഭാതം േനാക്കി
മുക്തകണ്ഠം ശംസിച്ചവനാണുഞാൻ!
ആ നാവിനാൽത്തെന്ന നിെന്ന നിന്ദി വാ-
നാണിടയാക്കിയതൽപനാൾെകാ നീ!

ഭക്താർച്ചേനാജ്ജ്വലവിഗേഹ, നീയി
രക്തദാഹത്തിനാൽ നാ നീ േവാ?
പുൽ മ്പിനും കൂടി േനാവു തട്ടീടാെത
നൃത്തംനടത്തിയ നിൻപദം തെന്നേയാ
ഇ യരുന്നതരുമക്കിടാങ്ങൾതൻ
കുഞ്ഞിത്തലേയാടടി ടർത്തീടുവാൻ?
പങ്കിേല, തൽ ടുെചന്നിണ ള്ളികൾ
നിങ്കാലടിക്കന്നര ചാറായിേതാ?
അർഭകന്മാെരയടി െകാന്നി നീ-
യസ്ഥിഖണ്ഡം േകാർ മാലചാർ േവാ?
ഭീകരം ഭീകരം!-ഹാ മതിയാ കീ-
േലാകം മുടി ന്ന േവതാളതാണ്ഡവം!
ചി കാശ സരെത്ത, നിർദ്ദയം
െപാത്തിപ്പിടി ം െകാടുങ്കാളേമഘേമ!
നീയാണു തട്ടിയുണർത്തിയതത്യന്ത-
നീരസജന്യമാമിെക്കാടുങ്കാറ്റിെന!
ഉന്നതസ്ഥാനത്തിഴ പറ്റി ടി
നിന്നി ഗർജ്ജിക്കയാണു നീെയങ്കിലും
ദൂരത്തടി പറപ്പി മിച്ചണ്ഡ
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മാരുതൻ നിെന്ന-മദിച്ചിടാേയ്കെറ നീ!
മാ മാ വർണ്ണം പകരുന്ന
ധൂർത്തരാമഞ്ചാറു പച്ചിലേയാ കൾ
ഒന്നി േചർ നിൻൈവഭവം വാഴ്ത്തിയാ-
ലിന്നാരുേകൾക്കാൻ?-വിഫലമീ വി മം!

രക്തഗന്ധത്താൽ നിഷിദ്ധമായ്ത്തീർന്നിേതാ
കഷ്ടെമൻ നാട്ടിെല ദ്ധാന്തരീക്ഷവും!
ധർമ്മം നിരന്തരം ഗായ ി മ ിച്ച
പുണ്യാ മത്തിൽ നരബലിേഘാഷേമാ?
ശാന്തിേയാട ഴലൂതിയലയുന്ന
പൂേന്താപ്പിനുള്ളിൽ കുരുതിക്കളങ്ങേളാ?
രാധികാരേമ, നിൻ നീതിദണ്ഡമി-
േച്ചാരയിൽമുക്കി ഴ ന്നെത നീ?
ചിന്നിെത്തറി മിെച്ചന്നിണ ള്ളികൾ
െച വീണിടും മണലിൻ മനസ്സിലും,
മായാെതനിൽ ം മദാന്ധേത നിൻ നിഴൽ
മായിലും നീ വിടും കാേകാളമു കൾ.
നാെള നിേന്നാർമ്മയിൽ മന്നിന്മനസ്സിൽനി-
ന്നാളി ക പടരും ജുഗുപ്സകൾ!
േലാകശാപങ്ങൾ നീ േപാകും വഴികളിൽ
പാകുെമെന്ന ം വിഷം േതച്ചമു കൾ!
ഹാ, നിെന്റ ദീർഘസുഷുപ്തിയിൽ ടിയും
കാണിെല്ലാരു െകാ െപാൻകിനാെവങ്കിലും!
എ നീെയ തിരിഞ്ഞാലും നി ന്നിൽ
നിന്നിടും നാനാകബന്ധസ്വരൂപികൾ!
ാണൻ െപാരി നീ ദാഹി ദാഹി
േകണു തളർ ഴേന്നാടുന്നേവളയിൽ,
െചന്നിണം നി തുളു ം ചഷകങ്ങൾ
നിൻ േനർ നിർദ്ദയം നീട്ടിത്തരുമവർ!
െവ വിളിച്ചിടും നിെന്നെയ ം നി
പല്ലിളി ംെകാ രക്തരക്ഷ കൾ!
മുട്ടാെത നിെന്റ ശവകുടീരത്തി
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ചു മലറും ചുടലപ്പിശാചുകൾ!

വിട്ടി േപാകുന്നെത നീ, നീതെന്ന
തട്ടിത്തകർത്ത കുെറത്തലേയാടുകൾ?
കാലമവയെപ്പറുക്കിെയടുെത്താരു
മാലയായ് േകാർ ം ജഗത്തിനു കാണുവാൻ.
നാളെത്തേലാകത്തിനി നീയാടിയ
നാടകത്തിെന്റ െപാരുളറിഞ്ഞീടുവാൻ-
െവമ്പിക്കിത വെന്ന ം ചരി ത്തി-
ലൻേപാടുനിെന്റ തനിനിറം കാ വാൻ.

(അപൂർണ്ണം)

https://thalilakkam.in/




