


േഹമന്തച ിക - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 2

േഹമന്തച ിക

ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: േഹമന്തച ിക

ഭാഷ മലയാളം

വിഭാഗം: ഖണ്ഡകാവ്യം

രചന: ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



േഹമന്തച ിക - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

ഗീതം ഒന്ന്
േ മാനുഭൂതി മാ കൂ ം
േഹമന്ദച ിക വ േപായി.
മൂടൽമഞ്ഞാലാ െവളുത്ത േനർത്ത
മൂടുപടമിേട്ടാരന്തരീക്ഷം.
അമ്പിളി ങ്കതിർച്ചാർത്തിൽ മുങ്ങി-
ൈപ്പമ്പാലലയാഴിയായി മാറി.
െവമ്പി ളു ം കുളുർമരുത്തിൻ
െചമ്പകഗന്ധം വഴിെഞ്ഞാഴുകി.
മാകന്ദേത്താപ്പിലാരാ യിലിൻ
േശാകമധുരമാം േ മഗാനം
തൂകിയ പീയൂഷധാരയിലീ
േലാകം മുഴുവനലി റങ്ങി.
രാഗാർ സല്ലാപരംഗമാമീ-
േയകാന്തനികുഞ്ജകത്തിൽ,
നിന്മടിത്തട്ടിൽ, ഞാനി കാരം
നിർവൃതിെക്കാ കിടന്നിടുേമ്പാൾ
ഏതല്ലെലെന്നത്തട നിർത്താൻ?
ഏതഗ്നിെയൻ മനം ചാമ്പലാക്കാൻ?
എെന്മയ് തേലാടി നിൻ പാണിയിൽനി-
െന്ന മുതിരും വളകിലുക്കം,
ഏേതാ നിരഘസംഗീതസാര-
േ ാതസ്വിനിയിെങ്ങാഴുക്കിടുേമ്പാൾ
ഹാ, കഷ്ടം, െതാട്ടാെലരി െപാ ം
േലാക ശംസയിന്നാർ േവണം?
എൻകവിൾത്തട്ടിൽനിന്നി േവഗം
ചുെണ്ടടുക്കായ്ക നീ, േയാമലാേള!
വെയ്യനിെക്കാ ം! ...നീെയാ കൂടി-
യേയ്യാ, മുറുെക ണരുെകെന്ന.
േവവു മന്മനം! ...മുന്തിരിയാൽ
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േവഗം നിറ , നിറ പാ ം!
േഹമന്തച ിക മാഞ്ഞിടും മുൻ-
േപാമേല ...ജീവിതം സ്വപ്നമേല്ല?

ഗീതം രണ്ട്
”പനിനീർ െവാന്നി
നീെയനിേക്കകാെമങ്കിൽ
പകരം നിന ഞാൻ
തന്നിടാെമാരുകൂട്ടം!”
പൂപറി വാനായി-
ട്ട ഞാനുഷസ്സില-
വനാന്തത്തിൽെച്ച
തനിേയ നിന്നീടുേമ്പാൾ,
കാമേകാമളനാമ-
ത്തരുണൻ, പിന്നിൽ ടി
മാമേകാപാന്തത്തിങ്ക-
െലമ്മേട്ടാ കടെന്നത്തി.
ഒരു സം മം െപെട്ട-
ന്നൽപാൽപം ൈവവർണ്ണ്യെമ-
ന്നിരുപൂങ്കവിളിലും
വീശിയിെട്ടേങ്ങാ േപായി.
ക ഞാൻ െപാടിയുന്ന-
തെപ്പാഴുതേദ്ദഹത്തിൻ
ചുണ്ടിെലാരാനന്ദത്തിൻ
സുന്ദരമന്ദസ്മിതം.
അന്തിമസന്ധ്യാനനം
മ്ളാനമായ് മാറുേന്താറും
ച േലഖയിേലാലും
ച ികാേലശംേപാെല!
ഒരുവാേക്കാതാൻേപാലും
നാവുെപാങ്ങാ, െതൻ ഗാ ം
െചറുകാറ്റിെല മുല്ല-
വല്ലിേപാൽ വിറെകാൾെക,
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േകവലം േനരേമ്പാക്കായ്
കൃ ിമസ്വരത്തി, ല-
വമ്പൻ പറകയാ-
െണേന്നാടീവിധം േതാഴി:
”പനിനീർ െവാന്നി
നീെയനിേക്കകാെമങ്കിൽ
പകരം നിന ഞാൻ
തന്നിടാെമാരുകൂട്ടം!”
വേല്ലാരും വെന്നത്തിയാ-
ലാ രംഗം കണ്ടാൽേപ്പാേര?
വയ്യാേവലെയ്ക്കാന്നിനി
േവെറ വല്ലതും േവേണാ?
പണ്ടെത്ത ട്ടിക്കളി-
യിനിയും ൈകവിട്ടിട്ടി-
ണ്ടതിൻ െപാടിൈക്കകൾ
ചിലതിെപ്പാഴും ൈകയിൽ!
പൂ െകാടുക്കാതേദ്ദഹം
േപാകില്ല, ’പകര’ ത്തി-
നുണ്ടേപ്പാ ’െളാരുകൂട്ടം’,
എ െചയ്തീടും, േതാഴി?-
വിഷമി ഞാൻ, നാനാ-
ചിന്തകൾ െപാങ്ങിെപ്പാങ്ങി-
ടി മമ ചിത്തം.

എന്നി, ലന്നെത്ത-കുട്ടി-
ക്കാലെത്ത-യധികാരം
തെന്ന, െയങ്കളിേത്താഴ-
നുെണ്ടന്നാണി ം ഭാവം.
ണയം മൂളും പേക്ഷ,
സമ്മത, െമന്നാലും, നിർ-
ഘൃണമായ് മെറ്റാന്നിേല്ല?-
േലാകനീതിയാം വ്യാ ം!
ആയതിൻ ദുരാചാര-
ദം കൾ, താരുണ്യത്തിൻ
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ന്യായഗദ്ഗദം േകട്ടാൽ
വിടുേമാ, ൈനർമ്മല്യെത്ത?
ഏതു സത്യവും മൂടാ-
നതിനുണ്ടേല്ലാ ൈകയിൽ
പീതമാെമാരു വ ം;
ജീർണ്ണിേച്ചാരപമാനം.
ഞാനതു ചാർത്താെമെന്റ
ജീവനാഥനുേവണ്ടി
മാനസം മദീയം, ഹാ,
രാഗനിർമ്മലമേല്ലാ!
ഉടേന മുന്നിൽ -
നിെന്നാരാപ്പനിനീർ -
െച്ചടി ചായ്െച്ചാരു പൂവു
െപാട്ടി സമ്മാനിേച്ചൻ!
”പകരം തരാനിതാെണ”-
െചാ, ന്നൽപം നീങ്ങി

സ്വകരത്താെലൻ ശിര-
യർത്തി, േ േമാന്മത്തൻ-
േതാഴി, നീ തലതാ -
െന്നന്തിനാ, െണനിെക്കാരു
േകാഴയും േതാന്നീലേപ്പാ-
െളന്നല്ല, ജാതാേമാദം,
തദ്ഗളനാളത്തിെലൻ-
കരവല്ലികൾ േകാർ
ഗദ്ഗദസ്വരത്തിൽ, ഞാൻ
െചാല്ലിേനനിതുമാ ം:
”പൂവതു ... ഞാൻ തന്നതു ...
വാടിേപ്പാം!- എന്നാ ...െലെന്റ
ജീവനിൽ ... ഭവാൻ േചർത്ത
പുളകം ... മായില്ലേല്ലാ!”

ഗീതം മൂന്ന്
കുളിർവനികയിൽ നീയും സഖികളും
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കുറുെമാഴികൾ നന ല്ലസിക്കേവ;-
അരികിലായി നിേന്നാമനേപ്പടമാൻ
കറുകനാ ം ചവ നിന്നീടേവ
ഉദയകാന്തിെയാഴുകിയ വനം
ഹൃദയേമാഹനം ലാലസിച്ചീടേവ;-
അവിെട, നിന്മണിേമടയി, െലത്തി ഞാൻ
തവ സേഹാദരസന്ദർശേനാ കൻ!
ഝടിതി മൺകുടം താെഴയിേട്ടാടിയ-
െച്ചടികളിൽെച്ചെന്നാളി നീെയങ്കിലും
കനകപഞ്ജരാന്തസ്ഥയാം ശാരിക
കളരവങ്ങളാൽെച്ച മാം സ്വാഗതം!
സരസസത്കാരേലാലനാം നിൻ ിയ-
സഹജ, െനൻമുഖം ദർശിച്ചമാ യിൽ,
വിരവിേലാടിയണെഞ്ഞൻകരം ഗഹിെച്ചാരു
മണിമച്ചിെലെന്ന നയിക്കയായ്,
വിവിധസംഭാഷണാ ാദപൂർവ്വക-
മവിെട ഞങ്ങളിരി ന്നേവളയിൽ,
മണിനിനദെമേന്നാണം, െവളിയിൽ, നിൻ-
മധുരഹാസം ലയി പലെപ്പാഴും!
ജനലിലൂെട ഞാൻ േനാ െമ്പാെഴാെക്കയും
കനകവിദ ല്ലതേപാെലാളി നീ!
മലർവനികയിൽ നിൽ ന്ന നിെന്ന, െയൻ-
മനസിലേന്ന കുരുക്കിക്കഴി ഞാൻ.
തിഭേപാെലഴും നിന്നംഗെസൗഭഗം
തിഫലിച്ചിെതൻ സ്വപ്നരംഗങ്ങളിൽ.
അനുദിന, മ െതാ , നിൻേമടയി-
ലണയുവാെനനി ണ്ടായി േമാഹവും.
അവസരം നൽകി, നീെയനിേക്കാമേല,
തവ സഹജെന്റ ജീവനായ്ത്തീരുവാൻ.
സുദൃഢമാക്കി ഞാൻ, യാഡൃച്ഛികാദിത-
ഹൃദയബന്ധമതാത്മത ക്കളാൽ!
ഒരുവശെത്തെന്താര തെസൗഹൃദം!
മറുവശേത്താ!-മധുര ണയവും ...
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ഗീതം നാല്
അനുദിനം വിദ്യാലയത്തിേലക്ക-
ക്കനകാംഗി േപാകുന്നതീ വഴിയാം.
പുലർകാല മ േത മാഞ്ഞ-
ങ്ങിളെവയിെല ം പരന്നിടുേമ്പാൾ;
വഴിവക്കിേലാേരാേരാ ൈതമരങ്ങൾ
കുളിർകാറ്റിലാഞ്ഞാഞ്ഞിളകിടുേമ്പാൾ;
പരിേചലും കാനനമുല്ലകൾതൻ
പരിമളം മാ തുടങ്ങീടുേമ്പാൾ;
ഒരുൈകയിൽ നാല പുസ്തകവും
മറുൈകയിൽ െകാ കുടയുമായി,
ഇതിേല കട നട േപാമ-
തുതായ് െമാട്ടിട്ട മുല്ലവല്ലി!
അവിെട, െയൻ വീട്ടിൻപടിക്ക, െലാറ്റ-
യ്ക്കവെളയും േനാക്കി ഞാൻ കാ നിൽ ം.
അവിെട ഞാൻ നിൽപതു ക േപായാ-
ലവളുട, െനേന്താ, തല കുനി ം.
ക്ഷണെമാരു േനരിയ മന്ദഹാസ-
മണയുമെച്ചന്തളിർ കളിൽ.
വികസി ം ര നുണ ഴിയാ
വിമലാംഗിതൻ പൂങ്കവിളിണയിൽ!
അരികിലണഞ്ഞാൽ, തല െചരിെച്ചാ-
ന്നവെളെന്ന മന്ദെമാളി േനാ ം.
അകെല, യാ േനർവഴിപ്പാത രണ്ടായ്-
ത്തിരിയും മരേച്ചാട്ടിെല േവാളം,
ഒരുവശത്തൽപമുയർ നിൽ ം
പുരേവലിെയെന്ന മറ േവാളം,
ഭരിതാനുേമാദമിടയ്ക്കിടയ്ക്കാ-
ത്തരളാക്ഷി, െയെന്നത്തിരി േനാ ം!
നടെരല്ലാം േവർെപട്ട രംഗകേമ്പാ-
ലിടവഴി ശൂന്യമായ് മാറ്റി, േയവം,
വിരവിെലൻ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽനിന്നാ-
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രഭിലസ്വപ്നം മറ തീർന്നാൽ,
കൃതകൃത്യനായേപാൽ, പിെന്ന, ഞാെനൻ-
സദനത്തിേല മടങ്ങിേപ്പാരും! ...
അഭിനയിക്കാതിെല്ലാരുദിനമി-
ച്ചപലമാേമകാങ്കനാടകം ഞാൻ!
അവനതെമൗലിയായ്, മുന്നിലൂട-
ബ്ഭുവൈനകഭാഗ്യം കട േപാേക;
ഹൃദയത്തിൻസ്വസ്ഥത വി മിേപ്പാ-
രതിഗൂഢമാകുമഗാധതകൾ,
തരിതരിപ്പി മാെറ നിേന്നാ
വരുെമാരു മായികേരാമഹർഷം!-
അറിയാെതന്നാത്മാവിലെപ്പാ, േളേതാ
നിരഘമാം നിർവ്വൃതി സഞ്ചരി ം! ...
അതുമാ മാശിച്ചാണാ വഴിയി-
ലവെളയും കാ ഞാൻ നിൽപെത ം.

ഗീതം അഞ്ച്
അത്തരംഗിണിതൻ തടത്തി, ല-
ത്തിലഞ്ഞിത്തണലിലായ്
വി മി കയായിരു ഞാ-
നുച്ചേനരമേന്നകനായ്.
അെപ്പാരിെവയ്ലിൽക്കത്തിയാളിയാ
മൽപ്പരിസരമണ്ഡലം.
വൃക്ഷശാഖയിൽ വി മിക്കയായ്-
പ്പക്ഷിവൃന്ദം നിരാതപം.
കാ പു കൾ ള്ളിലാെയാളി-
ഞ്ഞാട്ടിടയനുറക്കമായ്!-
മന്ദ, മേപ്പാെളൻ മുന്നിലാെയാരു
മൺകുടവുമാെയത്തി നീ.
അ താവഹമാെമാരാനന്ദ-
സ്വപ്നമായ് നിെന്നക്ക ഞാൻ!
തമ്മിലൽപമിട ന െട
കൺമുനകെളന്തിേനാ!
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ആനതാസ്യയായ് െവള്ളവും മുക്കി
നീയുടേന തിരി േപായ്.
ദൂെര നീ േപായ്മറഞ്ഞിടുംവേര-
േയ്ക്കാമേന, നിെന്ന േനാക്കി ഞാൻ!
മന്ദമന്ദമനുപദം തവ
മ മഞ്ജീരശിഞ്ഞിതം
സ സമകല നിന്നടു-
െത്തത്തിടുന്നതാേയ്ത്താന്നി േമ;
വി തിവി യർന്നിടും ചില
സുസ്മരണകള്മാതിരി.
അമ്മേനാഹരചിന്തയി, െലാ
കണ്ണട വാൻ േനാക്കി ഞാൻ! ...
ചൂടുതാണു, െവയിലുേപായ്, മൃദു-
പാടലാഭമായ് വാനിടം.
മർമ്മരംവീശി മന്ദവായുവിൽ
മഞ്ജരിതലതാളികൾ.
എന്മയക്കം കഴി ;-െതല്ലിട
കണ്മിഴി കിട ഞാൻ.
ചു പാടും പര േനരിയ
പുഷ്പെസൗരഭവീചികൾ.
ഉജ്ജ്വലിക്കയായ് െകാ േമഘങ്ങൾ
പശ്ചിമാംബരവീഥിയിൽ.
സാവധാനെമണീറ്റനന്തര-
മാവഴി ഞാൻ മടങ്ങിേനൻ.
അെപ്പാഴുെതന്നിൽ, ത്തപ്തചിന്തെയാ-
ത്ഭവിപ്പതാേയ്ത്താന്നി േമ.

േഹതുവില്ലാെതൻ മാനസം വൃഥാ
േവദനി മധുരമായ്.
ഇ പഞ്ചമറിഞ്ഞിടാെതന്നി-
ലുത്ഭവിെച്ചാറ്റമാ യിൽ,
നാദമില്ലാതടർ േപായ്ച്ചില
േരാദനത്തിൻകുമിളകൾ!
മന്ദമന്ദം തിരക്കിെയന്തിേനാ
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മന്മനമിദമാെരേയാ:
”എ േപായി നീ? ...എ േപായി നീ-
െയന്മേനാഹരസ്വപ്നേമ?”

ഗീതം ആറ്
മല്ലിക, യവൾ മഹാ-
കള്ളിയാ, ണബദ്ധത്തി-
െലല്ലാം ഞാനവേളാടു
പറ േമ്പായി!
ഇങ്ങിതാ വരികയാ-
ണാളിമാർ ഞാനിനിെയാ-
െന്നങ്ങെനയവരുെട
മുഖ േനാ ം?
എേള്ളാളം നാണമില്ലാ-
തിന്നവൾ, െവറും പച്ച-
ക്കളങ്ങളവേരാടു
പറഞ്ഞിരിക്കാം.
ഉല്ലാസഭരിതരാ-
െയല്ലാരുമതു േക
സല്ലീലം കരം െകാട്ടി-
ച്ചിരിച്ചിരിക്കാം.
ഇന്നവർ മാറിമാറി
വന്നിനി ക്കളിയാക്കി-
െക്കാന്നിടും കനിവില്ലാ-
െതെന്ന നൂനം! ...
”എന്നിട്ടിെതാ ന്തെന്ന
ഞങ്ങേളാടുരിയാടാ-
തിേന്നാളം കഴിച്ച നീ
േകമിതെന്ന.
േകവലെമാരു ശുദ്ധ-
പാവെമന്നേല്ലാ ഞങ്ങ-
േളവരും നിെന്ന, ക്കഷ്ടം,
ധരിച്ചിരു !
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നീയും നിൻ ണയവും
േ മേലഖനങ്ങളും
പൂവല്ലി ടിലിൽ നിൻ
കാത്തിരി ം;
നിത്യവും ദിനാന്തത്തിൽ
പൂ പറി വാെനന്ന
സത്യവാചകെമാ
െമാഴിഞ്ഞേശഷം
ഞങ്ങെള വി പിരി-
െഞ്ഞാറ്റയായ് വനത്തി-
ലങ്ങിങ്ങാെയഴുന്ന നിൻ-
വിഹരണവും!-
എങ്കിലു, മ തെന്ന-
യീ നിഗൂേഢാത്സവങ്ങൾ
ശങ്കികാതിരുന്നില്ല
ഞങ്ങളാരും
അ ത, മിതുവെര
ഞങ്ങെളയിവയിെലാ-
രൽപവുമറിയിക്കാ-
തിരുന്നേല്ലാ, നീ!
ഒ നാൾ ഞങ്ങൾേതടി-
ക്കണ്ടിടാഞ്ഞതിൻ തു
കിട്ടിേപ്പായ്!-ഇനി, നിെന്ന
വിടില്ല ഞങ്ങൾ! ...”
ഈവിധത്തിലിന്നവ-
േരവരും ഹൃദയത്തിൽ
ഭാവനാസരണികൾ
െതളിച്ചിരി ം!-
സ സമതിെലല്ലാം
സസ്മിതം പല പല
ചി ങ്ങളനു മം
രചിച്ചിരി ം!-
ഇങ്ങിതാ വരികയാ-
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ണാളിമാർ, ഞാനിനിെയാ-
െന്നങ്ങെനയവരുെട
മുഖ േനാ ം?
മല്ലിക, യവൾ മഹാ-
കള്ളിയാ, ണബദ്ധത്തി-
െലല്ലാം ഞാനവേളാടു
െചാല്ലിയേല്ലാ!

ഗീതം ഏഴ്
നീ മുഖം താഴ്ത്തിയിരിപ്പെതന്ത-
ത്താമരെപ്പായ്കക്കടവുകല്ലിൽ?
ആളുമുൽക്കണ്ഠയാൽ നിന്നരികി-
േലാളങ്ങേളാേരാന്നാേയാടിെയത്തി,
േകളിനീരാട്ടിനിറ വാൻ, നിൻ-
കാലുപിടി വിളിക്കയല്ലീ?
സുന്ദരി, മന്ദിതേചഷ്ടയായ് നീ-
െയന്നി െമേന്ത മടിച്ചിരി !
സൂരനുയർ , െവയിലുമൂ ,
വാരിളങ്കാറ്റിൽത്തണു മാ .
ദൂരത്താ ന്നി ടിയിൽനി -
േമാേരാന്നായ് േമഘമുയർന്നക .
ആമന്ദം േജാലിത്തിര കളിൽ
ഗാമം മുഴുവനും വ്യാപരി .
നീ മുഖം താഴ്ത്തിയിരിപ്പെതന്ത-
ത്താമരെപ്പാകക്കടവുകല്ലിൽ?
ആേരാമേല, നിൻ മേനാവിഹംഗം
പാറിപ്പറ ന്നേതതു രംഗം?
ഹാ, തവ സങ്കൽപം വി മിപ്പ-
േതതു ഗന്ധർവ്വലതാനികുഞ്ജം?
പിന്തിരിേഞ്ഞവം നീ കാത്തിരി -
മുൽപലസായകേനതു ധന്യൻ?
െതല്ലകലത്താ വനത്തിൽനി ം
െമെല്ല റെപ്പടും േവണുഗാനം,
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സഞ്ചലേശാണിമ നിൻ കവിളിൽ
സഞ്ജനിപ്പി വാെന ബന്ധം!
ആ േമാഹനാംഗനാമാട്ടിടയ-
നാേരാമേല, നിനക്കാെരാരുവൻ?
നാലുപാടും നീ പക േനാക്കി
നാണം കുണു ന്നെതന്തിേനവം?
നീയറിയുന്നീേല, ൈവകി േനരം
നീരാട്ടിനിന്നിയുെമന്തമാന്തം?

ഗീതം എട്ട്
കഴിഞ്ഞകാലത്തിൻ മൃദുലെസൗരഭം
വഴിെഞ്ഞാഴുകു, െമൻ ചപലചിന്തകൾ,
ഇനിയുേമാമേല, വരികയാണു നിൻ
ണയഭിക്ഷ മിരന്നനാരതം,
അവ വി മമരുളുകി , നി-
ന്നനുമതിയുെട മടിയിെലാ നീ!
അയി മേനാരേമ, യറിയ, നിന്നിൽനി-
ന്നരുെതനിെക്കാ െമാളി െവ വാൻ.
ഇതിനുമുൻപു ഞാൻ പേലതവണയും
ശിഥിലമാെയാെരൻ ഹൃദയമീവിധം,
പരമനഗ്നമായ് വലിെച്ചറി , നിൻ
പരിഭവത്തിെന്റ പദതലങ്ങളിൽ!-
ഇനിയു, െമന്നി , െമാരുക്കമില്ല നീ-
യനുശയത്തിെലാന്നിഴ െച വാൻ.
അമിതേകാപത്താ, ലറിഞ്ഞിടാെത, നി-
ന്നധരപല്ലവം വിറച്ചിടുെമ്പാഴും,
പനീരലെരതിർക്കവി, ളരുണിമ
പതിന്മടങ്ങായി, ടുത്തിടുെമ്പാഴും,
അനുനയം വ തുളു െമന്മിഴി-
യനുഭവിക്കയാെണാരു നേവാത്സവം!
കുറവതില്ല നിൻ വശീകരത്വ, മി-
പിതഭാവം നീ വരിക്കിലും സ്വയം?

അലമലസമായരിമെപ്പാന്നല-
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’രരുതരുെത’ വില െമങ്കിലും,
ഉടനതുേക വൃഥാ നിരാശനായ്
മടങ്ങിേപ്പാകാറിെല്ലാരു മധുപവും!
കഴിഞ്ഞെതാെക്കയും കഴി -േമലിലി-
ക്കലഹരംഗത്തിൽ കടന്നിേടണ്ട നാം!
പരമഗൂഢമാം സ്വകാര്യെമാ ഞാൻ
പറഞ്ഞിടാം!-വരികരികിേലാമേല! ...

ഗീതം ഒൻപത്
മമ ജീവനായകൻ വ േപായി,
മണി വീണ േവഗം മുറു േതാഴി!
സുലളിതെസൗവർണ്ണതാലെമാന്നിൽ
സുരഭിലതാംബൂലം സജ്ജമാ !
വിധുരത വിട്ടാച്ചഷകെമാന്നിൽ
മധുരപാനീയം പകർെന്നടു !
ഇടയിെല്ലനിക്കിനിെയാന്നിനും-ഞാ-
നിടറും കാൽെവപ്പാലേങ്ങാടിെയത്തി,
ണയസ്മിതങ്ങളാൽ സ്വാഗതം െച-
യ്തണിമച്ചിൽ പൂജിച്ചിരുത്തിടെട്ട!
സഖി, നീയേദ്ദഹെത്തസ്സത്കരിക്കാൻ
സകലതും േവഗത്തിൽ സജ്ജമാ ! ...
അകെല, യേദ്ദവൻ കയറിെയ ം
ശകടചേ ാത്ഥകധൂളിയേല്ല,
ഉടനുടനവ്യക്തചിന്തകൾേപാ-
ലുയരുന്നതന്തരീക്ഷത്തിെലല്ലാം?
തിമാ ം ദൂര േകൾപ്പെത, ന്താ-
തിര ളമ്പടിെയാച്ചയേല്ല?

മതിയിനിശ്ശങ്കേവ, െണ്ട വതാ
മദനമേനാഹരൻതെന്ന, േതാഴി!
ഇതു കഷ്ട, െമെന്തനിക്കാവതിെല്ലൻ-
ഹൃദയ ടിെപ്പാന്നടക്കിനിർത്താൻ!
ഇടറുെന്നൻകാലുകൾ-െനറ്റി, േനാ
കുടുകുെട, ക്കഷ്ടം, വിയർ േപായി!
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െതരുെതെരപ്പായു മിന്നേലാേരാ
സിരയിലും!-ഞാനിനിെയ െച ം?
ഒരുവാ , േവണ്ട േപാ, ട്ടക്ഷരെമാ-
ന്നരുളുവാൻേപാലുമശക്തയായ് ഞാൻ!
ഇതുവിധം സം മിച്ചി നിന്നാൽ
മതിയിെലേന്നാെട േതാ മാേവാ!
പരിഭവെമൻ നാഥനില്ല-േതാഴി,
പറയുെകേന്നാ, െട െചയ്യണം ഞാൻ? ...

ഗീതം പത്ത്
അൽപഭാഗ്യ ഞാ, ന താംഗ, നിൻ-
സ്വപ്നെസൗധത്തിെലങ്കിലും,
മൽ ണയലഹരിയാെലാരു
പുഷ്പതലം രചി കിൽ!
ക നീരിലലി േചരുമീ
മന്മേനാരാഗെസൗരഭം,
നീയിനിയുമറിഞ്ഞിടാത്തതിൽ
നീരസം േലശമില്ല േമ!
ചാരുേഹമന്തം തീരും ച ികാ-
ധാരെയാെക്കയും മാ േപാം;
മണ്ണടി മറയു, മി ളിർ-
മ മുല്ലമലരുകൾ-
ഉൾ ളകദമായിടുെന്നാരീ-
യുത്സവകാലമീവിധം,
ഹന്ത, നാം തപ്തചിന്തയാൽ, പാഴിൽ
സന്ത്യജി ന്നെതന്തിനായ്?
െവണ്മലരണിപ്പ െമത്തയി-
െലന്മടിയി, ലനാമയം,
വീണവായന േക േക നീ
വീണുറ ന്നേവളയിൽ,
െതല്ലകെലയാ വല്ലകി െവ
െമെല്ലെയൻ കരവല്ലിയാൽ,
അെച്ചറുമൃദുകുന്തള രു-
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ളാത്തേമാദം തടവിയും,
ഉമ്മെവ െവച്ചാ മേനാഹര-
ഗണ്ഡയുഗ്മം തഴുകിയും,
രാഗേലാലെയനിെക്കാരു െവറും
രാവുമാ ം കഴിയുകിൽ!
േകാമേളാൽഫുല്ലതാരകൾ മാ
േകാടക്കാർമൂടി വാനിടം,
ഈ വിജനനികുഞ്ജകത്തിെലൻ
േദവ, ഞാേനവേമകയായ്,
ത്വത്സമാഗമം കാ കാത്തിനി-
െയ േനരം കഴിയണം?
ആടലാർന്നീടുെമൻ മന േപാൽ
വാടുമീ മുല്ലമാലയും
േപറി, ഞാനിതാ േപാകയാ, ണ -
ധാരയിൽ വീ ം മു വാൻ!
എെന്നാരുരാവിെലങ്കിലും ഭവാ-
െനന്നരികിലണയുകിൽ,
അെന്നാരാനന്ദസുസ്മിതത്തിലി-
ക്ക നീർ ഞാൻ െപാതിഞ്ഞിടാം! ...

ഗീതം പതിെനാന്ന്
അല്ലണിേവണി െകട്ടിെവ ള്ളിലീ
മുല്ലമാല ഞാൻ ചൂടിച്ചിടെട്ടേയാ?
ചുംബനങ്ങളാൽ േപർ മിെച്ചന്തളിർ-
ര ം ചുവപ്പിച്ചിടട്െറ്റേയാ?

േകാമളാേ ഷധാരയാൽ നിെന്ന, ഞാൻ
േരാമഹർഷത്തിൽ നീന്തിച്ചിെടട്ടേയാ?
െചാൽകേയ, മൽ ിേയ, നിൻ കുളിരുടൽ
പുൽകി ഞാെനാരു ഗാനമാകെട്ടഓ?
അന്യനാേണാ വരാംഗി ഞാ, േനവെമൻ-
മുന്നിൽ നിന്നി നാണം കുണു വാൻ?
തട്ടിമാ മാറിെല്ലാരു പുഷ്പവും
െതാ ചു ം പറ ന്ന വണ്ടിെന,
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എ േയാമൽ സ്വകാര്യങ്ങളാണതു
വിസ്തരിളതത്താരിൻെചവികളിൽ!
ഇല്ലതിെനാരു ലജ്ജയും, തന്നടു-
ല്ലസിപ്പതിനിഷ്ടമില്ലായ്കയും,

പ സാരി ഞാൻ േനെരയാക്കാം-ഇതാ
െഞട്ടി, ദൂരെത്താഴി കഴി നീ!
തല്ലിെടാേല്ലവെമെന്ന നീ ദൂെര നി-
ല്ലസ ദുചില്ലിെക്കാടികളാൽ!

േചലിലാേലാല നീലാളകാളികൾ
േകളിയാടുമിേക്കാമളെനറ്റിയിൽ,
ഉ സം സമ്മതിച്ചാലുമിെന്നാരു
െകാ കു മേപ്പാട്ടണിയി വാൻ!
മ തുള്ളികൾ വീണു വിരിഞ്ഞിടും
മ വാെമാരു െചമ്പനീർ വുേപാൽ,
േവർ ചിന്നിെപ്പാടിഞ്ഞാത്തലജ്ജയാൽ
േചാപ്പിരട്ടിെച്ചാരിക്കവിൾത്ത കൾ,
ാതിനിധ്യം വഹിക്കയല്ലല്ലി, നിൻ
േമദുരേസ്നഹചിന്തകൾെക്കാെക്കയും?
ഞാനറി കഴിേഞ്ഞനവയിെല-
ഗ്ഗാനസാ മാം സേന്ദശേമാമേല!
ച േലഖ കിളർെന്നാരു േനരിയ
ച ിക വീണുലാവിെയല്ലാടവും,
നാമിരുവർ തനിച്ചായ്-െവളിയില-
ഗാമെമല്ലാെമാതുങ്ങിയുറക്കമായ്
എണ്ണ തീർ വിളക്കിൽ-പിടയുമ-
സ്സ്വർണ്ണദീപം ക്ഷണത്തിൽ െപാലി േപാം.
പിെന്ന?-െയന്തിനിനിയും നമിപ്പതി-
ന്ദരാനനം, ലജ്ജാവിവർണ്ണമായ്? ...

ഗീതം പ ണ്ട്
ഏകയാ, യനുപദശിഞ്ജിത-
വിേലാലയായ്,
േപാകുന്നെതവിെട നീ
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പൂനിലാേവ?
സാരി മ്പിനാൽ, മുഖസാരസം
മറ നീ
സാവധാനമാേയവം
നട േപാെക,
എെന്തല്ലാം സുഖമയചിന്തകാ-
ളിളകി, യാ
മൺതരികളുംകൂടി-
ഖിച്ചിരിക്കാം!
െചന്തളിരിതെളാളി ണ്ടിലാ-
യിടയ്ക്കിെട-
ച്ചി മാ മേനാഹര-
മധുരേസ്മരം,
ഒത്തില്ല കു ത്തിക്കി നാൾ
പഠിച്ചി -
മിത്തിരിേപാലുെമാ
പകർത്തിെവയ്ക്കാൻ
ജാതെകൗതുകം നിനക്കാതിത്ഥ്യ-
മരുളിയ-
േതെതാരു വസന്ത ീ-
യായിരിക്കാം?
ഗീതിേക, രൂപമില്ലാതി നാൾ
നീയിരുന്ന-
േതതു വൃന്ദാവനത്തി-
ലായിരു ?
താരുണ്യമടുെത്തത്തിത്താേലാലി-
ച്ചിദം, തവ
താെരതിരുടല്വല്ലി
തളിർ നിൽെക്ക,
ചഞ്ചലയുവജനസഞ്ചയ-
വിേലാചന-
ചഞ്ചരീകങ്ങേളാേരാ-
ന്നരികിെലത്തി,
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ത്വൽപദപരിചര്യാതത്പര-
തയാെല
കൽപിതനിേവദനം
െപാഴിച്ചിരിക്കാം!
മന്നിെന്റ മടിത്തട്ടിൽ മന്ദ-
മടർ വീണ
വിണ്ണിേലക്കിരണേമ,
വിസ്മയേമ,
സങ്കൽപസുഖസ്വപ്നസഞ്ചയ-
സുരഭില-
സേങ്കതരംഗകേമ,
െസൗഭഗേമ,
േകവലസ്വപ്നതുല്യമീവിധ-
മി േവഗം
േപാവേല്ല, േപാവേല്ല നീ
പൂനിലാേവ! ...
െസൗന്ദര്യേദവേത, നിൻ മുന്നിെലൻ-
ഹൃദയത്തിൽ
െസൗവർണ്ണകസുമങ്ങൾ
നിരത്തിെവയ്ക്കാം.
നിഷ്ക്കളങ്ക ണയത്തിൻ പ നൂ-
ലിലാ മല-
െരാെക്ക, ഞാെങ്കാരുെത്താരു
മാലെകട്ടാം.
ആ മലർമാലിക നിൻകണ്ഠത്തി-
ലണിഞ്ഞിട്ടീ
േരാമഹർഷത്തിെന, ഞാൻ
യാ യാക്കാം!
ജന്മജന്മാന്തരത്തിെലങ്ങാനു-
െമാരുപേക്ഷ,
ന െട പരിചയം
മാ േപായാൽ-
അന ന ണയികൾ നമ്മള-
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ന്നിരുവരു-
മേന്യാന്യമറിഞ്ഞിടാ-
തന്യരായാൽ-
നിശ്ശബ്ദനിേമഷങ്ങേളാേരാ -
മടുെത്തത്തി,
നിശ്ശങ്കം നെമ്മ േനാക്കി-
ക്കട േപായാൽ-
കഷ്ട, മിക്കർമ്മബന്ധെമന്തിേനാ
നെമ്മ ട്ടി-
മുട്ടിച്ചതിജ്ജഗത്തി-
ലി കാരം?
അയ്യേയ്യാ, സഹിക്കാെവാല്ലന്നെത്ത
വിരഹങ്ങൾ
വയ്യവ, യ്യതിനു നാം
മുതിർ കൂടാ!
വിസ്മരി വാനാകാത്ത
വിധം, ചില
വിദ ല്ലതികകളാൽ
വരി െകട്ടി,
വിസ്മയസ്മിതങ്ങൾ, ന െട
ഹൃദയങ്ങൾ
വി ത പഞ്ചത്തിൽ
വിട്ടേശഷം,
തമ്മിെലാരവസാന ചുംബന-
േത്താടും കൂടി
നമ്മൾക്കിരുവഴിയായ്
പിരി േപാകാം! ...
െസൗരയൂഥത്തിൽ, ശതസംവത്സ-
രങ്ങൾകൂടി
െസ്സൗവർണ്ണേതേജാഗാള-
യുഗളേമകും,
സന്തത മണത്തിൽ, വല്ല ദി-
ക്കിലുംെവ
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ചിന്തിയാെതാരുേനാ
കണ്ടിടുംേപാൽ,
വീ ം നാം ക മുട്ടാം, വീ ം നാം
വിസ്മയിക്കാം
വീ ം നാം വിരഹത്തിൽ
മറ മായാമ്മ്!
അങ്ങെന, യനശ്വരമാകുെമാ-
രനുരാഗ-
മംഗളതീർത്ഥാടനം
നമു േപാരും!
പാവന ണയത്തിൻ പാെലാളി-
ക്കതിർവീശി-
േപ്പാവുക, േപാവുക നീ
പൂനിലാേവ! ...

ഗീതം പതി ന്ന്
അസിതേമഘപരീതമാണംബര-
മയി പഥിക, നിന േപാകണേമാ?
മദനേമാഹന, മംഗളദർശന,
മഴ നനേയണ്ടതല്ല നിൻ വിഗഹം.
സഹജെനാത്താ വരാന്തയിൽ, െമത്തയിൽ,
സസുഖവി മം ൈകെക്കാൾകസാദരം.
പുലരിവ പുണർ ജഗത്തിെന-
ളകപാളിയിൽ മൂടുന്നേവളയിൽ,
ഒരു സുഖലഘുഭക്ഷണാനന്തരം
പിരിയുകിെലനിക്കില്ല വിസമ്മതം.
തരുണതയിൽ കുലീനതലീനമായ്-
ത്തിരതുളു ന്ന നിൻ േമാഹനാനനം
ഇവിെടനി നീ േവർപിരിഞ്ഞീടിലു-
മിനിെയാരിക്കലും വിസ്മരിക്കില്ല ഞാൻ.
അതുവിധമതിൽ ബിംബിപ്പതുെണ്ടാരു
മതിമയ ന്ന മാ ികെസൗഭഗം!
ഇരുളിെലാറ്റയ്ക്കലേയണ്ടതല്ല നീ-
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യിവിെടനി േപാേയാ, മൽക്കിരണേമ!
സുലളിതസ്വപ്നേലാലുപമാെമാരു
സുഖസുഷുപ്തിതൻ പക്ഷപുടങ്ങളിൽ,
മൃദുലമായി നീയമർന്നീടുവാൻ
ഹൃദയപൂർവ്വകം ാർത്ഥിച്ചിടു ഞാൻ!
തവ ശയനത്തിനങ്കെമാരുക്കിയ-
ന്നവിെട േമവിടുമെക്കാ കട്ടിലിൽ,
അനുദിനം ഞാെനാരാനന്ദചിന്തെയാ-
ത്തനുഭവി െമേന്നകാന്തവി മം!
അവികലാത്മാർത്ഥമാെയന്മനസ്സിൽനി-
ന്നവിെടയിറ്റി വീണിടും ന്ദനം,
അമിതെകൗതുകം േഘാഷി മാദരാ-
ലയി പഥിക, നിന്നാഗമസ്മാരകം!

ഗീതം പതിന്നാല്
അജ്ജഗേന്മാഹനെനാറ്റയ്ക്ക മണി-
മച്ചി, ലന്നല്ലിൽ സമുല്ലസിേക്ക,
ജാലകമാർഗ്ഗമായ് നാല താരകൾ
നീലവാനിങ്കൽനിെന്നത്തിേനാക്കി.
പുഷ്പങ്ങൾചിന്നിയ പ െമത്ത റ-
ത്ത ഷ്പബാണനിരുന്നിരു .
അെങ്ങാരു േനരിയ മല്ലികാെസൗരഭം
െതന്നലിൽച്ചിന്നിക്കലർന്നിരു .
ച ികവീശി, നിഴലും െവളിച്ചവു-
മെങ്ങല്ലാം തിങ്ങിനിറഞ്ഞിരു .
മൽക്കിളിവാതിെലാരൽപം തുറ ഞാ-
നേക്കാമളാസ്യെമാളി േനാക്കി.
താരുണ്യരശ്മികൾ ത മാ േന ങ്ങൾ
താെഴ, നില , പതിഞ്ഞിരു .
സുന്ദരമാ മുഖം േ മ സന്നമാം
ചിന്തകൾെകാ തുടുത്തിരു .
ഏേതാമധുരമാം േവദന, െപെട്ടെന്നൻ
േചതസ്സിലഞ്ചാറു മിന്നൽ മിന്നി.
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കഷ്ടം, ഹാ, ഞങ്ങെളയങ്ങിങ്ങിരു മി-
ഷ്ടകവാടകം നീങ്ങിെയങ്കിൽ! ...
ഹാ, ര ജീവിതസ്വപ്നങ്ങൾതൻ നടു-
ക്കാരീ യവനിക തൂക്കിയി ?
അേന്യാന്യം ര വാേക്കാതാനുമാകാേത്താ-
രന്യായമാരിതു സാധുവാക്കി?
ഏേതതു ച വാളെത്തപ്പിളർ െകാ-
േണ്ടാടിയണഞ്ഞതാണീ നിയമം?
നി രേലാകേമ, നീെയന്നീപ്പാതകം
പശ്ചാത്തപിക്കലാൽ മാ തീർ ം? ...
അങ്ങിങ്ങിരുന്നേയ്യാ, േതങ്ങിക്കരയലാൽ
ഞങ്ങളീ രാ ി കഴി കൂ ം!
േനരം െവളുത്തിടും-ഞങ്ങെള മൂടുമി-
രിരുെളന്നാലുെമ നീ ം?

കൽപാന്തകാലംവേരക്കീ വിരഹത്തി-
ലുൽപതിേക്കണം, ഹാ, ഞങ്ങെളേന്നാ! ...

ഗീതം പതിനഞ്ച്
മജ്ജീവനാഥ, ഞാൻ ലജ്ജയാെല ഖം
െപാത്തി, നിൻ ചാരത്തിരി ന്നേവളയിൽ,
എത്തിേനാക്കീടുന്നെതന്തിനാണിേങ്ങാ
മുഗ്ദ്ധകളാകുമത്താരാകുമാരികൾ?
ഏകാന്തസുന്ദരചിന്താശതങ്ങളാൽ
രാഗപരവശമായ നിന്മാനസം,
ന്ദന ക്കളാലർച്ചിപ്പതാെരെയ-
െന്നേന്നാടിനിയുെമാേന്നാതാത്തെത നീ?
ച ിക വീണു, നിഴലും െവളിച്ചവും
തിങ്ങിത്തിള മീ മുല്ല ടിലിൽ, നാം,
അേന്യാന്യസംസിക്തേലാചനാഗങ്ങളാ-
ലാത്മസേന്ദശെമടു ൈകമാറേവ,
െവ കിൽ മ്പാൽ മുഖം മറെച്ചന്തിേനാ
കണ്മണിത്തിങ്കൾ ചിരി ഗൂഢമായ്!
മ ി മന്ദം മധുമാസമാരുത-
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െനേന്താ മധുരസ്വകാര്യം മരങ്ങളിൽ.
േദവ, നിൻ െമൗലിെയന്മാേറാടുേചർ ഞാൻ
േമവു, െമാരക്ഷരം മിണ്ടാെത നിശ്ചലം.
ദ്ധി േകൾ െമൻ ക മട ഞാൻ

രുദ്ധങ്ങളായ നിൻ ചിത്ത ടി കൾ
എെന്നസ്സഹർഷം തേലാടിത്തേലാടി നീ
മന്ദം െമാഴിയുന്ന രാഗവച കൾ,
ഞാനാസ്വദി െമന്നാത്മാവിനാൽ, സ്വർഗ്ഗ-
ഗാനാമൃതത്തിൻ കണികകള്മാതിരി!
രാ ിതന്നന്ത്യയാമത്തി, െലണീ നാം
യാ പറ പിരിയുന്ന േവളയിൽ,
എന്നണിേവണിയഴി, ച്ചതിൽ ചൂടിയ
െപാന്നലെരാ നിന ഞാൻ നൽകിടും.
എെന്നത്തിരി തിരി േനാക്കി സ്വയം
മുേന്നാ േപാകുന്ന നിൻ വിഗഹത്തിെന,
ആദരാൽ ഞാനണിയി ം, നനവാർെന്നാ-
രായിരമായിരമുൽപലമാലകൾ! ...
മന്ദഹസി മുഷ: കാശത്തി, െലൻ-
മന്ദിരം മുങ്ങിച്ചിരി ന്നേവളയിൽ,
ജീവനാഥ, നീേപായ്മറഞ്ഞീടിേനാ-
രാ വഴിത്താരയും േനാക്കി ഞാൻ നിന്നിടും!
െപായ്േപ്പായ രാവിൽക്കഴിഞ്ഞെതല്ലാ, െമാരു
സ്വപ്നമാേയ്ത്താ െമനിക്ക, െപ്പാഴക്ഷണം.
എൻകവിൾ ര ം നനയു, െമാരു േനർത്ത
സങ്കടത്തിൽ ചില കണ്ണീർക്കണങ്ങളാൽ! ...

ഗീതം പതിനാറ്
കാമേകാമളനാ യുവാെവെന്ന-
ക്കാണുവാനിടയാവുകിൽ,
അെപ്പാെഴാെക്ക, െയാരൽപഹാസത്താൽ
സത്കരി ന്നെതന്തിനായ്?
േതാഴി, തത്ക്ഷണം മാമകാനനം
താഴുവാെന കാരണം?
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ക മു ം പര രം- പേക്ഷ,
മിണ്ടിടാറിെല്ലാരക്ഷരം.
എ നിേന്നാ നിരഘമാം ചില
മിന്നലുമായിട്ട മാൻ,
വ വന്നവെയാെക്കയുെമടു-
െത്തന്നിൽ വീശിപ്പിരി േപാം.
പിെന്ന, യ മുഴുവനും െവറും
മന്ദിതയായ് ഞാൻ വാഴണം.
കണ്ണടച്ചാലും കണ്ടിടാെമനി-
ക്കമ്മേനാഹരവിഗഹം.
ഹന്ത, ചിന്തനാതീതമാകുമി-
െത നിശ്ശബ്ദബന്ധേമാ!
സ്വാന്തദർപ്പണമാകുമാ മുഖം
ശാന്തേകാമളമാകിലും
തങ്കിടുന്നതുണ്ടിന്നതിേലേതാ
സങ്കടത്തിൻ നിഴലുകൾ.
ദീനതയതു കാണുേമ്പാളേയ്യാ,
മാനസം തകരു േമ!
എ കാരണമ മാേനവം
ചിന്തയിൽ സദാ െവന്തിടാൻ?
കാമദസുഖെമ േമെലനി-
ക്കീ മണിേമട നൽകിലും,
േതാഴി, സന്തതെമന്തിേനാ വൃഥാ
േകഴുകയാെണന്മാനസം!
ഉണ്ടധികാരമത്തരുണനി-
െന്ന െമേന്നാടു െചാ വാൻ.
മന്മനം ദഹിപ്പി മീ െവറും
െമൗനഭാവം പിെന്നന്തിേനാ?
നിർദ്ദയേലാകം, ഞങ്ങൾ െള്ളാരീ
നിത്യദു:ഖമറിയുേമാ?
േദവദർശനേലാലയായി, നീ
േകാവിലിൽേപ്പാകുംേവളയിൽ,
ആ മരേച്ചാട്ടിൽക്കണ്ടീടാം നിന-

https://thalilakkam.in/



േഹമന്തച ിക - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 28

ക്കാ മേനാേമാഹനാംഗെന.
ആകുലാേവശിതാനതാസ്യനാ-
േയകനായിരി ന്നതായ്!
സുന്ദരമാകുമീ മലർെച്ചണ്ടാ
വന്ദ്യപാദതലങ്ങളിൽ,
സാദരം നീ സമർപ്പണംെചയ്തി-
േന്നാതിേടണെമാന്നീവിധം:
”േദവ, താവകപാദപങ്കജ-
േസവിനിയാെമൻ സ്വാമിനി,
തന്നയച്ചതാണീയുപഹാര-
മിന്നിതംഗീകരിക്കേണ! ...”

ഗീതം പതിേനഴ്
താമരത്തളിരിതളിൽ ഭാമ രചിേച്ചാരാ
േ മേലഖനം േനാക്കിേനാക്കി ഞാനിരു േപായി.
േനരുെചാല്ലാമാലിഖിത വായനയാൽ, കഷ്ടം,
േനരമി ൈവകിയേത ഞാൻ മറ േപായി.
ഇങ്ങണയാനി യും ഞാൻ താമസിച്ചതുമൂലം
നിങ്ങെളേന്നാടീവിധം പരിഭവിക്കരുേത!
സാനുേമാദം നിങ്ങേളവം മാലെക ം േനരം
ഞാെനാരു കഥ പറയാ, മാളിമാേര, േകൾ ...
”പരമപാവന ണയവാടിയി-
െലാരു ൈതമാന്തളിർ ഞ്ചി-
ലിരുപരവശഹൃദയേകാകില-
െമാരുദിനമിരുന്നാടി.
മധുമാേസാത്സവലയത്തിേലാമന-
മധുവിധുവിെനപ്പറ്റി
മധുമധുരമാം പല കഥകളും
മതിമറന്നവർ പാടി.
അറുതിയിലാരുമറിയാെത, യാ
പറ , േവർപിരിഞ്ഞേയ്യാ
അമിതേവദനം കര െകാണ്ടവർ
പറന്നിരുവഴിേപായി! ...”
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’എ േതാഴി, ഞങ്ങളാരും ചിന്തിയാത്ത കാര്യ-
െമന്തി നീ വള െകട്ടിെച്ചാന്നിടുന്നെതല്ലാം?
ഏതു നവേകാകിലങ്ങേളതു വസന്തത്തി-
േലതുമാരുമറിഞ്ഞിടാേതവെമാ േചർ ?
പിെന്നയവെരന്തിനായിട്ട മി ം തമ്മി-
ലുന്നതസന്തപ്തരായി േവർപിരി േപായി?
ഇ മാ ം േശാകപൂർണ്ണമാെയാരിച്ചരി -
മിത്തരത്തിൽ, േതാഴി, നീെയാളി െവയ്ക്കരുേത!’
”പറയാെമാെക്കഞാൻ, സഖികേള, നിങ്ങൾ
പരി മിക്കരുെതാ ം
പരമസങ്കടം വഴിഞ്ഞിടുെമാരു
ഹതവിധിയാണക്കാര്യം!
പറയാം, ഭാമയും മുരളിയും തമ്മിൽ
ണയബദ്ധരായ്ത്തീർ ,
പരിചിലേന്യാന്യം ഹൃദയനിർമ്മല-
വരണമാലയുമി .
മലർവനികയിൽ, നിരാശയിൽ, മാലതീ-
നികുഞ്ജകങ്ങളിെല ം
മധുരസല്ലാപവിധുരമാനസ-
രവർ നിഗൂഢമായ് വാണു.
നീ നിന്നിേല്ലെറനാളിേക്കാമളനിർവ്വാണം
നീെളനീെളത്തൽക്ഷണം പരന്നിതാ രഹസ്യം.
കാമുകനുടെനെയേങ്ങാ നാടുവി േപായി
ഭീമതാപസി വിങ്കൽ ഭാമ ലീനയായി.
ആരറിയുേമാമലാളിൻ മാനസത്തിലു -
മാറിടാെതരിെഞ്ഞരി യരുമാ ലിംഗം?
ഇ മാ ം രമാണീ േലാകെമ മുൻെപാ-
രിത്തിരിയും ഞാനറിഞ്ഞില്ലാളിമാേര, സത്യം! ...”
’പറവെതന്തിനു പലതും, േതാഴിയി-
ക്കപടേലാകത്തിലുേണ്ടാ
പരമപാവന ണയമന്ദാര-
ലതിക ത്തമസ്ഥാനം?
അതു വളരുവാൻ, മലരണിയുവാ,-
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നനുവദി കയില്ലീ-
ച്ചതിയു, മീർഷ്യയും, ദുരയും, മാമൂലും
പുലർത്തിടുന്നതാം േലാകം!
ണയം!-ആത്മാവിൻ ണവം!-ശാശ്വത-
നിരഘനിർവ്വാണേക ം!
ണികളില്ലതിന്മഹിമ കാണുവാ-
നുലകിലിെപ്പാ, െഴേന്താഴി! ...’

ഗീതം പതിെനട്ട്
കവനേകാമളഗഗനവീഥിയിൽ
കനകതാരകൾ െതളിയുേമ്പാൾ,
വിരഹഭാരത്താൽ വിവശയായിെന്നൻ
വിജനശയ്യയിൽ മരുവും ഞാൻ!
അണയുെമന്നടുത്തമിതേമാദമാർ-
ന്നമലമാേലയപവമാനൻ.
കുമുദബാന്ധവകിരണമാലകൾ
കുളുർമ്മവീശുെമൻ മണിമച്ചിൽ.
പരിചിേലകാന്തമധുരമാകുമ-
പ്പരമനിർവ്വാണസമയത്തിൽ,
നനയും കണ്ണീരിൽ, മൃദുലമാെയാെരൻ
ഹൃദയം െന ന്നനിനവകൾ.
തവ സമാഗമത്വരയാെലൻ ചിത്തം
തകരും നഗ്നമാം പരമാർത്ഥം,
െവളിയിൽ മ ി ം മധുരമായ്, മന്ദം
തലകുണു മാ വിടപികൾ.
തവ പദന്യാസം െവളിയിലായ് േകെട്ടൻ-
തനുവിൽ േവപഥു കലരുേമ്പാൾ,
വിരളഹാസത്താലകെലനിെന്നെന്ന-
ത്തരളതാരകൾ കളിയാ ം.
കതകു നീ െമങ്കരലതകൾതൻ
കനകകങ്കണക്വണിതങ്ങൾ,
വിരവിൽെക്കാ െകാച്ചലകൾേചർ , െമൻ-
കരളിലും, മണിയറയിലും!
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ഇണയുെമാത്തിരുന്നകെല രാ യിൽ
ണയസംഗീതം െചാരിയേവ;
അരികിൽ, െവറ്റില രുളുമായി, ഞാൻ
ഭരിതമന്ദാക്ഷമണയേവ;
കളിയാ ം ഭവാനിവെള, സ്സാകൂത-
െമാളിവിലുേള്ളാേരാ മിഴിേയറാൽ!
പുളകിതാംഗിയായ്, തവ മാർത്തട്ടി, െലൻ-
തലയും ചായ് നിലെകാ ം
അവനിയിലാരുമറിയാേതവ, െമാ-
രനഘനിർവൃതിയടയും ഞാൻ! ....

ഗീതം പെത്താൻപത്
നിങ്ങെളേന്നാമനെയ
വല്ല ദിക്കിലും കണ്ടാ-
ലി ഞാനിരുപ്പതായ്
മിണ്ടരുേത!
എെന്നയും തിരക്കിയാ-
ച്ചന്ദനവനങ്ങളിൽ-
െച്ചന്നവളലകയാ-
െണനിക്കറിയാം.
ഓേരാഓ തളിരിേനാ-
േടാേരാേരാ രഹസ്യങ്ങ-
േളാതിേയാതി;
താേലാലിച്ചടുെത്ത ം
മാേലയപവനനി-
ലാേലാലലതികേപാ-
ലാടിയാടി;
ഞാനാകും നിഴലിെന-
ക്കാണുവാനായാെക്കാ
പൂനിലാെവവിെടല്ലാ-
മലഞ്ഞിരി ം?
എന്നാലുെമ െചയ്യാ-
െമാന്ന വ േപാരാ-
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നിെന്നനിക്കിടയിെല്ല-
േന്നാമലാേള!
എെന്താരു േജാലിത്തിര-
ക്കാണിവിടുള്ള, തവ
സന്ത്യജി വാെനനി-
ക്കാവതാേണാ?
ഹാ, കഷ്ട, മവസരം
കി ന്നീെലനിെക്കാരു
രാഗേലഖനം നിന-
െക്കഴുതാൻേപാലും!
കുറ്റെപ്പടുത്തിെക്കാ
േവണ്ടിടേത്താളം, പേക്ഷ,
െതറ്റിദ്ധരിച്ചിടാഞ്ഞാൽ
മതി നീെയെന്ന.
സങ്കടം സഹിയാെത,
ഞാനയച്ചീടു, െമെന്റ
സങ്കൽപസുരഭില-
ചുംബനങ്ങൾ.
ഓമേല, തവ േ മ-
േലാലുപഹൃദയത്തി-
േലാമനിെച്ചാളി െവ-
ച്ചീടുേമാ, നീ?
ആയിരം കൂട്ടെമനി-
േക്കാതുവാനു നിേന്നാ-
ടാവാെതെന്തന്നാ, െലനി-
ക്കില്ല േനരം! ...

ഗീതം ഇരുപത്
ഇന്നി താമസെമന്താണു?-േവഗത്തിൽ
വന്നാലു, െമൻെകാ െവള്ളിനക്ഷ േമ!
ഉ സ, േമാമേന, നിൻ മുഖം കാണുവാ-
െന േയാ േനരമായ്ക്കാത്തിരി ഞാൻ?
കി കിെല്ലേന്നാ വികാസെമന്നാളു, െമൻ-
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െമാട്ടി നിൽ ം തീക്ഷകൾെക്കാന്നിനും?
വാടി ടങ്ങി, പടിഞ്ഞാ േപാെയാരാ
വാസര ീതൻ തുടു ങ്കവിളുകൾ.
അത്യന്തേഘാരദുസ്സ്വപ്നാവകീർണ്ണമാം
നി തൻ പാെഴ്നടുവീർ കള്മാതിരി.
േകൾക്കായി, ദൂെര ളുങ്ങിക്കിട ന്ന
ച വാളത്തിൻ യവനികയ്ക്ക റം.
മന്ദം, പതുങ്ങിയിഴഞ്ഞിഴെഞ്ഞ െന്നാ-
രന്ധകാരത്തിെന്റേനർ ള്ള വീർ കൾ!
ഗീഷ്മതപത്താൽ വരണ്ട മണലിൽനി-
ഷ്മാവുയർ പര സമീരനിൽ!

നീലാംബരാന്തത്തിെല വാ, നി േമൽ
നീെയന്തിനിയുമമാന്തിപ്പേതാമേന?
മാമകേ മഭാജനമ്പതിവുേപാൽ
സാേമാദമി മനുഷ്ടിച്ചിടെട്ട ഞാൻ!
അക്ഷീണകാന്തി സരം െപാഴി , മാ
നക്ഷ ദീപം െകാളു , നിശീഥേമ!
മൃത മാെച്ചങ്കിലും മായാെത, മി െമൻ-
സത്യേമ, നിെന്ന മറ കയില്ല ഞാൻ! ....

ഗീതം ഇരുപെത്താന്ന്
പാവന ണയേമ,
ഹാ, നിനക്കായി സ്വയം
ജീവിതം ദാനംെചയ്ത
ഭക്തദാസിയീ രാധ!
ഫുല്ലപുഷ്പങ്ങെളല്ലാ-
െമാളി , കൂർ ള്ള നിൻ-
മു കൾമാ െമനി-
േക്കകിയാൽ മതിേയാ, നീ?
കളയാൻ പാടില്ലേല്ലാ
നി പഹാരം, ഞാെനൻ-
കരേളാടവെയല്ലാ-
േമറ്റവുമടുപ്പി .
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അതിനാൽ, ദയനീയ-
മായിതാ മുറിെപ്പ
സതതം െചേഞ്ചാരവാർ-
െത്തൻ ജീവൻ പിട !
നിസ്വാർത്ഥമായീടു, െമൻ
േസവനത്തിനു, നിന്നാൽ
നിശ്ചയംെചയ്യെപ്പട്ട
യുക്തമാം തിഫലം.
േകവലമിതുമാ -
മായിടാ, മായിേക്കാേട്ട,
ഭൂവി, െലങ്കിലും, നിത്യ-
സംതൃപ്തയാണീ രാധ!
ഈ ദു:ഖപുഷ്പം െകാഴി-
ഞ്ഞതിൽനി യർേന്നക്കാം
േമദുരാനന്ദമാദ്ധ്വീ-
മധുരഫലേമകം!
പുഞ്ചിരി, മഞ്ഞിൻതുള്ളി,
െപെട്ട മങ്ങിേപ്പാകും;
െനഞ്ചിടിപ്പിതുമാ ം
നിന്നിടും മരിേപ്പാളം!
േ മേമ, വാടിേപ്പാം നിൻ-
പൂക്കൾഞാനാശിപ്പീല;
മാമകാത്മാവി , നിൻ-
മു കൽ മാ ം മതി.
അവയാൽ മുറിെപ്പട്ട
ഹൃദയത്തിനുമാ -
മറിയാവുന്ന, നിെന്റ
മുരളീരവവുമായ്,
വരിക, െവളിച്ചേമ,
ചിറകുവിരി നീ
വരിക, നികുഞ്ജത്തിൽ
കാത്തിതാ നിൽ , രാധ! ...
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ഗീതം ഇരുപത്തിരണ്ട്
സങ്കൽപേഡാളയിലാടുകയാണിരു-
െന്നൻ കളിേത്താഴിയും ഞാനും;
േലാൈകകശാന്തി വിതുമ്പി ളു െമാ-
േരകാന്തേമാഹനഭൂവിൽ.
എെന്താരാശ്വാസ, മില്ലിെങ്ങ മസ്വസ്ഥ-
ചിന്തതൻ ഗദ്ഗദേലശം.
ഇല്ല മന മുറിക്കാനസൂയതൻ
മു കളീ മലർക്കാവിൽ.
നിശ്ചയ, െമത്തില്ലിവിടത്തിൽ മർത്ത്യെന്റ
നിർദ്ദയനീതികെളാ ം
േനരിടാനിങ്ങില്ല സുഖദമാെമാരു
േനരിയ നീരസേമ്പാലും.
ാണനും ാണനും പൂവി പുൽകുന്ന-
താണീ മേനാഹരേദശം.
-എന്നി ം, ഭീതയാണാേരാമ, ലാരാനു-
െമെന്നയടു കണ്ടാേലാ! ...

ഗീതം ഇരുപത്തിമൂന്ന്
ദൂര ദൂര കൂരിരുളിൽ
താരകെമാ കിളർ യർ .
സഞ്ചിതപുണ്യേമ, ഞാനിദ, െമൻ-
സേങ്കതഭൂവിലും വ േചർ .
എന്നി ം, േകൾപ്പതിേല്ലാമേല, നിൻ
െപാന്നണിമഞ്ജീരശിഞ്ജിതങ്ങൾ!
കൂരിരുൾ മാ മാഞ്ഞംബരാന്തം
േകാരിത്തരിച്ചിടാം പൂനിലാവിൽ.
ഒറ്റ നിൽ മീ െച്ചടികൾ
െകട്ടിപ്പിടിക്കാം തണുത്തകാറ്റിൽ.
ചില്ലത്തളിർൈക്ക െതരുപ്പിടി
സല്ലപിച്ചീടാം തരുനിരകൾ.
-എന്നാലു, േമകാന്തെമെന്റ രംഗം
നിന്നാഗമത്തിൻ വിളംബം മൂലം.
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ഗീതം ഇരുപത്തി നാല്
പരിലസി നീ, െയാരു പൂെമാട്ടാ, െയൻ-
പരിണതേ മലതികയിൽ.
പറ നിൻ ചു ം ഭജനേലാലരായ്
പരിചിേനാെട തുകങ്ങൾ.
കഴിഞ്ഞ കാലം െചന്നകല നി
കളിയാ ന്നതു കരുതാെത,
വരുന്ന വാസന്തസുഷമയും കാ
മരുവി ഞാനാശാഭരിതനായ്!
മയങ്ങി, മജ്ജീവമധുരിേക, നിെന്റ
മധുരസങ്കൽപത്തണലിൽ ഞാൻ.
വിടർന്ന േമാഹങ്ങൾ സതതെമമ്പാടും
വിതറുമുല്ലാസ പരിമളം.
കുളിർത്ത െകാച്ചല രുളുകൾ വീശി
വിലസി മന്മേനാവനികയിൽ!
മറ വാസന്തസുഷമകൾ, തിങ്ങീ
മഴമുകിലുകൾ ഗഗനത്തിൽ.
ഇരി , ഹാ, തപ്ത തികളുമായ് ഞാ-
നിരുളിൽ, ന്ദി മമ ചിത്തം!
എവിെട, െയ നീ? ... നിറയുെമൻ കൺകൾ
ദിവി െചന്നിന്നാെരത്തിരയുേന്നാ? ...

ഗീതം ഇരുപത്തഞ്ച്
ഭ മായുറങ്ങിെക്കാൾ-
േകാമേല, തവ മുഗ്ദ്ധ-
നി , െയൻ െനടുവീർപ്പാ-
െലങ്ങാനും തകർന്നാേലാ!
ഞാനിതാ പിൻവാ -
മായ്ക്കില്ല മായ്ക്കില്ല, നി-
ന്നാനന്ദസ്വേപ്നാത്സവ-
േരഖ ഞാെനാ ന്തെന്ന!
ഉണരും േനര, െത്തെന്റ
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പാദമു കേള ം
നിണമീക്ഷിെച്ചങ്ങാൻ നീ
ചിരിക്കിൽ, കൃതാർത്ഥൻഞാൻ!
മാമകതിേരാധാന-
ചരിതം, കാലെത്ത ം
മാേലയാനിലൻ, പേക്ഷ,
മ ിക്കാം നിേന്നാടൽപം.
എൻമേനാഭാവാത്മക-
സ്മാരകം നാനാസൂന-
സുന്ദരവികാസത്തിൽ
തുളുമ്പിക്കാണാെമ ം.
മഴവില്ലിേന്മെലെന്റ
മുരളീഗാനം തളർ-
െന്നാഴുകിേപ്പാകാേമാേരാ
നിശ്ശബ്ദവർണ്ണങ്ങളിൽ.
മാമകധ്യാനം സന്ധ്യാ-
നക്ഷ ം, മമ െമൗനം
മാമല ട്ടം നിെന്ന-
ക്കാണിക്കാം-ദു:ഖിെക്കാേല്ല!
േസ്നഹതുന്ദിലമാെമ-
ന്നാേ ഷം, കുളിർകാറ്റിൽ
േമാഹേന, നിനെക്ക ം
സ്വദിക്കാ, മാനന്ദി !
ഉറങ്ങിെക്കാൾേകാമേല,
േപാകു , േപാകു ഞാ,-
നുറങ്ങിെക്കാൾ, െകൻ െനടു-
വീർപ്പാൽ നീയുണർന്നാേലാ!

ഗീതം ഇരുപത്താറ്
കാനനച്ഛായയി െലേന്നാെടാരുമി
കാലിേമച്ചീടാൻ വരു േവാ നീ?
ആനന്ദത്തിെന്റ നിറപ്പകിട്ടേങ്ങാേരാ
സൂനാനനത്തിൽെത്തളി കാണാം.
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അെങ്ങല്ലാ, േമാമേല, േകൾക്കാം നിനേക്കാർപ്പ്
സംഗീതത്തിെന്റ യുറെവാലികൾ.
ഉല്ലാസേമകാം നിനക്കാ മലകളിൽ
തുള്ളിക്കളി ന്ന മാൻകിടാങ്ങൾ.
പച്ചപുതേച്ചാേരാ കാടുകൾ പൂ നി-
ത്സവേമകാം നിന ബാേല!

പാടിെയാഴുകും പളുെങ്കാളിേച്ചാലകൾ;
പാടിപ്പറ ന്നൈപങ്കിളികൾ;
നിന്മന്ദഹാസേമ്പാൽ മിന്നിവിടരുന്ന
നിർമ്മല ീെയഴും പി പൂക്കൾ;
ഒന്നല്ല പെത്താെല്ലാരായിരമെങ്ങല്ലാ-
െമാന്നി േചർ നിന കാണാം.
ഉച്ച പൂമരേച്ചാട്ടിൽ, നമുെക്കാഴി-
ൾ ളകാംഗരായുല്ലസിക്കാം.

എന്മടിത്തട്ടിൽക്കിടത്തി, നിൻ പൂവൽെമയ്
മന്ദം തേലാടിയുറക്കിടാം ഞാൻ.
ആനന്ദസ്വപ്നങ്ങൾ വീശാം നിൻ നി യി-
ലാലസൽക്കാനനേദവതകൾ!-
ആരാ, െലേന്നാെടാന്നി, ച്ചാടുേമച്ചീടുവാ-
നാേരാമലാേള, വരു േവാ നീ? ...

ഗീതം ഇരുപേത്തഴ്
സന്തപിക്കാ, നിജ്ജഗത്തി, േലവ-
െമന്തിനേന്യാന്യം നാം ക മുട്ടി?
മർത്ത്യെന്റ നീതിതൻ മുന്നിലി
കർത്തവ്യബദ്ധരായ് നിൽപു നമ്മൾ.
േലാപമതിനു വരുത്തിയാൽ, നാം
പാപികളാെണന്നീ േലാകേമാതും.
േലാപംവരുത്താെത േനാക്കിയാലും
േലാകത്തിൻ ദൃഷ്ടിയിൽ പാപികൾ നാം.
ധർമ്മമാെയ കയില്ല േലാകം
നമ്മളിയലുമീയാത്മബന്ധം!
എങ്കിലു, െമമ്മ േവർപിരിയും
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സങ്കൽപേലാലരാം നാമിനിേമൽ?
ഭൂവിൽ, നാം ര േപര മാ ം
ജീവനും ജീവനായ്ത്തീർ തമ്മിൽ!
ഒന്നികിൽ മൃത , വെല്ലങ്കി, ലിന്നീ-
യേന്യാന്യസംസക്തി-രണ്ടിെലാന്നിൽ,
പറ്റിപ്പിടിക്കണം, നെമ്മ േലാകം
കുറ്റെപ്പടുത്തിച്ചിരി കിലും!
പാടില്ല, ഹാ, നാം മരി കൂടാ,
പാപികളായ്ത്താൻ കഴി കൂടാം!

ഗീതം ഇരുപെത്തട്ട്
മാമകസ്വപ്നം തനിച്ചിരുന്നീടുമാ
മാമരക്കാവിൽനിെന്ന ം സുഗന്ധേമ,
നീയുണർ മനസ്സി, െലാരായിരം
നീടുറ്റ രാഗവിലാസസ്മരണകൾ.
എന്നാലു, മേയ്യാ, വരില്ല വരില്ലിനി-
െയേന്ന മായിപ്പിരിെഞ്ഞാരാ നാളുകൾ!
ജീവിതം പുഷ്പി പുഷ്പ്പി നിൽക്കിലും
നീ വരായ്കിൽ, പിെന്നനിെക്കെന്താരുത്സവം?
ആ വശ്യനിർവൃതിെക്കാെക്കയു, മാവർത്ത-
നാവശ്യവാദം നട െന്നാരാശെയ,
മുന്നിൽ യവനികയാക്കിനിെന്നെപ്പാഴും
കണ്ണീർ െപാഴി മഥിതെമന്മാനസം!
ഭാവിയി, േലേതാ മുകുളഹൃദയത്തി-
ലാവസിച്ചീടുമനഘെസൗരഭ്യേമ!
നിന്നാഗമം െകാതി, ച്ചീവിധം േമലിലും
നി വർഷിപ്പെനൻകണ്ണീർക്കണങ്ങൾഞാൻ
ന്ദിച്ചിടാതാകിെലന്മന, മക്ഷണം
മന്ദഹസി െമൻജീവനസംശയം!

ഗീതം ഇരുപെത്താൻപത്
ഇനിയും പൂക്കാലമിവിടുെത്തേത്താപ്പിൽ
കനകസുസ്മിതം െചാരിയുേമ്പാൾ,
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മറവിപറ്റാെത വരണമെങ്ങാന്നീ
മലരണിക്കാവിലിനിേമലും!
വ്യതിയാനങ്ങൾ വഴിമാറിെക്കാടു-
ത്തതിേവഗം പായും നിമിഷങ്ങൾ,
അണിയാേമാേരാേരാ നവവിധാനങ്ങ-
ളഴകിനാ, ലെന്നൻ കുളിർെമയ്യിൽ!
ലളിതസേങ്കാചമിളകുെമൻ മൃദു-
പുളകിതാംഗങ്ങൾ മുഴുവനും,
തഴുകും താരുണ്യനവവിലാസത്താൽ
തവ നിരീക്ഷണകുതുകെത്ത!
ഉദയരാഗത്തിലിതൾ വിടുർേന്നാമ-
ദുലനീഹാരഭരിതയായ്,
പരിമളം വീശിപ്പരിലസി െമാ-
രരിയ െചമ്പനീരലർേപാെല,
കമനീയാംഗ, നിൻസവിധത്തി, , ല
കലിതമന്ദാക്ഷം വിലസും ഞാൻ!-
ഇനിയും പൂക്കാലമണയുേമ്പാ, ളങ്ങീ
വനികയിൽ വീ ം വരണേമ!

ഗീതം മുപ്പത്
ചന്ദനെക്കാമ്പിലലഞ്ഞലഞ്ഞാ
മന്ദസമീരണൻ വെന്നാടുവിൽ,
നിന്നളകങ്ങൾ തേലാടിനിൽ
സുന്ദരി, ഞാെന മന്ദഭാഗ്യൻ!
നിൻകവിൾത്തട്ടിൽ വിടർ നിൽ ം
െചമ്പനീർ വിെലാരുമ്മെവയ്ക്കാൻ,
െവമ്പിയണയുന്നിതംബരം വി-
ട്ടൻപിലുദയത്തിൻ െപാൽക്കരങ്ങൾ!
നീയാെഞ്ഞറിഞ്ഞിടും കൺമുനകൾ
നീറുെമൻ ചിത്തത്തിേലാടിെയത്തി,
േലാകമറിയാ, െതാരുന്മദത്തിൻ
നാകസംഗീതാമൃതം തളി !
അച്ഛിന്നകാന്തി തുളുമ്പിനിൽ ം
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െകാച്ചലെരാ പറി , മന്ദം,
മന്ദാക്ഷമാർന്നതിലുമ്മെവച്ച-
െതെന്നേയാർത്തല്ലീ, മേനാരേമ, നീ?
വൃന്ദാവന ന്തണലിൽനി -
െമേന്നാ കിളർെന്നാരേ മഗാനം,
െമാട്ടി നിൽ െമൻ മാനസത്തിൽ
ചുറ്റിപ്പറ ം നിൻ കൺമുനകൾ,
തുംഗാനുഭൂതിതൻ േതൻ നുകർ
മംഗളസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിതാവൂ! ...

ഗീതം മുപ്പെത്താന്ന്
ഇടയകുമാരനിന്നന്തിയി, ലീ-
യിടവഴിയൂെട കട േപായി.
അവനുെട പുല്ലാ ഴൽവിളിയി-
ലറിയാെതൻ ചിത്തമലി േപായി!
അതുേക താരകൾ ക ചിമ്മി,-
യലരണിവല്ലികൾ നൃത്തമാടി.
തരുനിര നി തല കുലുക്കി,
തടിനികൾ െമെല്ലത്തളർെന്നാഴുകി,
പുളകങ്ങൾ വാരിവിത േവാരാ
ലളിതമാേമാട ഴൽ വിളിയിൽ,
കലരുന്നതുെണ്ടാരു ദുർബ്ബലമാം
കരളിൻശകലിതഗദ്ഗദങ്ങൾ!
ഒരു തീ നിശ്ശബ്ദസങ്കടത്തി-
ലുരുകിെയാഴുകുമാ മുഗ്ദ്ധചിത്തം.
സരളസംഗീതമായ് വ വെന്നൻ-
സിരകളിലുൾേച്ചർന്നലി േപായി.
അരുെതന്നിൽനിന്നതു േവർെപടുത്താ-
െനാരുകാലവുെമനി, െക്ക െച ം?
ണയാകുലാർ മാ മുഗ്ദ്ധചിത്തം
പുണരു സുപ്തിയിൽേപ്പാലുെമെന്ന!
ഇടയകുമാരനവേനാെടേന്താ
പിടയുെമൻ ാണൻ വിളിചുെചാല്ലി
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അതു, കഷ്ട, മവ്യക്തമായമൂല-
മവനതു േകട്ടി, ല്ലറി മില്ല.
വിജനതമസ്സിെലാഴിെഞ്ഞാതുങ്ങി
വിവശ ഞാൻ കണ്ണീർ െപാഴിച്ചീടേട്ട!

ഗീതം മുപ്പത്തിരണ്ട്
ഒ േപാലായിരേമകാന്തരാ ിയിൽ
വ നീെയൻ പടിവാതിലിങ്കൽ.
െകാട്ടിയടെച്ചാരാ വാതിലിെലെന്ന നീ
മുട്ടിവിളി മൃദുസ്വരത്തിൽ.
ഗാഢസുഷുപ്തിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കയാൽ
മൂഢഞാൻ, നിൻ വിളി േകട്ടതില്ല.
ഞാനെപ്പാെഴല്ലാ, െമാരാനന്ദസപ്നത്തിൻ
ഗാനങ്ങൾ േകൾ കയായിരു
എല്ലാം മറ ഞാേനേതാ നിഴലുമായ്
സല്ലപിച്ചീടുകയായിരു .
എന്നലക്ഷ്യാലസ്യംകാരണം, കഷ്ടം, നീ
വന്നേപാൽത്തെന്ന തിരി േപായി.
ക ഞാെന മുഷസ്സിൽ, മുറ്റ , നിൻ-
തണ്ടലർക്കാലടിപ്പാടുമാ ം.
അപ്പാദമു കൾ ചുംബി ചുംബി
െപാട്ടിക്കര പലെപ്പാഴും ഞാൻ!
ഇന്നിതാ േമൽ േമൽ രിരുൾ വർഷി
വന്നണയു വർഷാന്തരാ ി.
ഒന്നിനുപിന്നിെലാന്നായിെക്കാടുങ്കാർമുകിൽ
വന്നിതാ വാനിടം മൂടിനിൽപൂ!
ചീറ്റി ളയു െകാള്ളിയാേനാേരാ ,
കാറ്റിലലറു മാമരങ്ങൾ.
െഞട്ടിെത്തറി േപാംമട്ടിൽ, െമേന്മലിടി-
െവ , േപമാരി െപയ്തിടു .
ഏകാന്തഭീത ഞാെനങ്ങെന, കഷ്ട, മി-
ബ്ഭീകരരാ ി കഴി കൂ ം?
എങ്കിലും, വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരി ഞാൻ
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നിൻ കാലടിെയാച്ചകാത്തിരുട്ടിൽ!

ഗീതം മുപ്പത്തിമൂന്ന്
േകാടക്കാർവർണ്ണെന ന്നിൽെപ്പാടുന്നെന-
ഓട ഴലുമാെയത്തി
ഉച്ചത്തിെലന്മനം േമേന്മൽ ടിക്കേവ
ലജ്ജി േപായി ഞാൻ, േതാഴി.
പാരിജാത തുപൂക്കെളെക്കാ ഞാൻ
പാതി െകാരുെത്താരാ മാല്യം,
ഒ െമാരുവക സേങ്കാചം കൂടാെത
തട്ടിപ്പറിച്ചവൻ വാങ്ങി,
േകാമളാകാരെന്റ കുത്സിതം ക ടൻ
േകാപം നടി ഞാൻ മാറി.
ഉള്ളഴി,ഞ്ഞൽപമക നിന്നിെട്ടാരു
കള്ളച്ചിരിയവൻ തൂകി.
അച്ചിരി കണ്ടിെട്ടനിെക്ക, െന്ന നിന്നവൻ
പുച്ഛിക്കയാെണ േതാന്നി.
അേത്താന്നലക്ഷണെമന്നകക്കാമ്പി, െലാ-
രത്തലിൽ നാളം െകാളുത്തി.
ദീനയാ, െയന്ന ബി ക്കൾ കാണാെത
ഞാെനന്മിഴിയിണ െപാത്തി.
മാമകപാർശ്വത്തിൽ വ ടൻ മാധവൻ
മാലെയെന്മൗലിയിൽ ചാർത്തി.
ദു:ഖേകാപാകുല, മെറ്റാ േമാർക്കാെത
തത്കരം തട്ടി ഞാൻ മാറ്റി.
അത്തരത്തിെന്ന ഖെത്താരു ചുംബന-
മർപ്പണംെചയ്ത്തിൻേശഷം ,
’അ മമാണിെത’േന്നാതുവാൻ, ഞാൻ തല-
െപാക്കീ, ലതിൻമുൻപുതെന്ന,
ഒ മറിയാത്തമട്ടിൽ, ത്തിടുക്കത്തിൽ
വന്നവഴിക്കവൻ േപായി! ...
ഇെപ്പാഴും മാഞ്ഞിട്ടിെല്ലൻ കവിള നി-
ന്ന ളകാ രം, േതാഴി!
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കഷ്ട, മക്കാലിണത്താരുകെളേന്തഞാൻ
െകട്ടിപ്പിടിക്കാതിരു ?
കഷ്ടമക്കാൽക്കൽ വീ, ണെപ്പാഴുെതേന്തഞാൻ
െപാട്ടിക്കരയാതിരു ?
എന്നാത്മനാഥേനാ, ’െടെന്നപ്പിരിഞ്ഞിടാ-
െയ്ക’, െന്നന്തിരക്കാതിരു ?
േപാെക, യാക്കണ്ഠത്തിൽ ങ്ങി, യിെന്നേന്തഞാൻ
േപാകാെത നിർത്താതിരു ? ...
എന്നിെലരിെഞ്ഞാരഭിമാനഗർവ്വത്തി-
ലിെന്നാെക്കയും ഞാൻ മറ .
േപായിക്കഴിഞ്ഞെതാട്ടിെപ്പാഴും ക നീർ
മായാെത നിൽപിെതൻ കൺനിൽ.
ഒന്നിനി, വീ മേക്കാമളെന ന്നിൽ
വന്നീടുകില്ലേയാ, േതാഴി? ...
”കറെയല്ലാം നീങ്ങി നിൻ രാഗരത്നം
കതിർവീശി മിന്നിേത്തളിഞ്ഞിടുേമ്പാൾ;
ഇരുളാടേയാേരാ ം നീങ്ങി, യാത്മാ-
െവാരുദിനം നഗ്നമായിത്തീർന്നിടുേമ്പാൾ;
ഇനിയുമാൈച്ചതന്യം വ നിെന്ന-
ണരും-നീ പശ്ചാത്തപി , രാേധ...”

ഗീതം മുപ്പത്തിനാല്
പുഷ്പകാലകരാംഗുലികൾ, നിൻ-
െപാൽ ളിരുടൽ പുൽകേവ,
വിശ്വഭാവനാസീമയി, െലാരു
വിസ്മയമായി മിന്നി നീ!
അ ഷസ്സി, ലുടെലടുെത്താരു
മന്ദഹാസത്തിൻ മാതിരി,
ഉല്ലസിച്ചിെതൻേ മവല്ലിയിൽ
ഫുല്ലെസൗഭാഗ്യമാർ നീ!
ചുറ്റിലുമെന്നാരുത്സവം, കതിർ-
ക്കറ്റ ചാർ മാ ദർശനം,
േവണുഗാനത്തിൽ മഗ്നമാക്കി, െയൻ-
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ാണെന ണർേന്നാമേന!
അങ്കിേതാേദ്വഗമന്തരംഗത്തി-
ല രിെച്ചാെരന്നാശകൾ
ചി പ ങ്ങൾ വീശിവീശി വ-
െന്നത്തിടു നിൻ ചുറ്റിലും!
സ്വപ്നെസൗധത്തിൽഞാെനാരു മി-
ഷ്പതലത്തിെലന്നിനി,
നൃത്തമാടുവാെനത്തിടു നീ
ചിത്തേമാദമാർ ത്തേമ?
ഏവേമെറനാൾ നീ നിൽ കി-
ല്ലീവസന്തവും പൂക്കളും.
ഹർഷദങ്ങളിവ പിന്നിലായ്
വർഷമാണുള്ളേതാമേന!
വാടിടുംമുൻപിറു ചൂടുകീ
വാടികയിെല ക്കൾ നാം!

ഗീതം മുപ്പത്തഞ്ച്
അത്യന്തേമാഹനസ്വപ്നാനുഭൂതികൾ
കത്തി െവച്ച നിലാത്തിരികൾ,
ഒെക്കയും െക കഴിെഞ്ഞാരീയല്ലിേലാ
കഷ്ട, െമൻചാേര നീ വ േചർ !
മങ്ങിമറഞ്ഞസുവർണ്ണകാലെത്താ ം
മംഗേള, നീെയേന്ത വന്നിടാ ?
നീ വ േചരുെമന്നാശി , ഞാെന
നീങ്ങാത്ത രാ ികൾ കാത്തിരു .
ആനന്ദേദ, നിനക്കർച്ചനെച വാൻ
നാനാസമൃദ്ധി ഞാൻ സജ്ജമാക്കി.
മജ്ജീവരക്തം ഞാൻ െമൗനമായ് നിൻേപരി-
ലർപ്പണംെചയ്തതറിേവാ, നീ
നിന്നന്തരംഗത്തിൽ ീതിയുൾേച്ചർ വാ-
െനന്നാത്മഹർഷങ്ങളാകമാനം,
വ്യർത്ഥെപ്പടുത്താെത കാ സൂക്ഷി ഞാ-
െന േമൽ കാലം വിലക്കിയി ം!
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പുഷ്പകാലത്തിെല േന്തൻ മുഴുവനും
ഭ മായ് മക്ഷികെയന്നേപാെല!
-എന്നി ം നിേന്നാടിര ഞാൻ േകണി ം
വന്നില്ല നീ, യതിൽ പങ്ക്െയ്കാള്ളാൻ!
അന്നായിരുെന്നങ്കിൽ, നിെന്നെയടുെത്താരു
മന്ദസ്മിതത്തിൽഞാൻ മൂടിേയേന!
ആമഗ്നയാക്കാൻ കഴിേഞ്ഞേന നിെന്നയ-
േന്നാമൽ ളക െമ്പായ്കെയാന്നിൽ!
അല്ലലും കണ്ണീരുമല്ലാെതനിനക്കിേപ്പാ-
ളില്ലേല്ലാ േദവി, നിന നൽകാൻ!
എന്നാലും, നിർമ്മലേസ്നഹാർ നാണുഞാ-
െന നീ വിശ്വസിച്ചാശ്വസി !

ഗീതം മുപ്പത്താറ്
അതിഥിപൂജ ള്ള പൂക്കെളല്ലാ-
മതുേല, നിൻഹൃത്തിൽ വിടർ േപായി.
അഴകിൻ പനിനീരിൽ മുക്കിമുക്കി-
യവെയല്ലാം േകാർെത്താരു മാലയാക്കി,
മുദിേത, നിന്നിഷ്ടൈദവത്തിൻ
ഥമസമാഗമം കാത്തിരി .
മധുരപരിമളം വീശിവീശി
മധുമാസവാസരം വ േപായി.
അസിതാംബുദാവലി മാ , വീ -
മമലനീലാംബരം ദീപ്തമായി.
പുളേകാത്സവങ്ങളിൽ പ െകാള്ളാൻ
പുരുപുണ്യശാലിനി, നീെയാരു !
അരികത്തരികത്തനുനിേമഷ-
െമാരു മണിേത്തരുരുെളാച്ച േകൾ .
തരുനിരച്ചാർത്തിലൂെടാട്ടകല-
െത്താരു െകാടി റ പറ കാൺമൂ.
തുരഗപാേദാത്ഭിന്നധൂളി െപാങ്ങി-
െത്തരുവീഥി കാൺമൂ, ഹാ, കാന്തി മങ്ങി! ...
മുഴുവൻ വിയർത്തിേതാ നിെന്റ ഫാലം!
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മഴവില്ലണിവിേതാ നിൻകേപാലം!
ചുരുൾമുടി െകട്ടഴി ർ േപാേയാ!
െതരുെതെരച്ചിത്തം തുടിക്കയാേണാ!
വിറെകാൾവൂ, നഷ്ടം, നിൻപൂവൽേമനി
വിവശയാകാേയ്കവേമാമേല, നീ.
മതി മതി സം മം, മംഗളാംഗി!
മദേനാപമനതാ, വന്നിറങ്ങി!

ഗീതം മുപ്പേത്തഴ്
ഓമേല, പൂക്കാലത്തിൻ
പുഞ്ചിരി, യതാ േനാ .
േകാമളാരാമേന്താറും
പിെന്നയും െപാടിഞ്ഞേല്ലാ!
നാമിനിയിരുന്നാേലാ
മൂകരായ്!-വീണക്കമ്പി,
താമസിെക്കാേല്ല തങ്കം
മുറു േവഗം േവഗം!
എന്തിനു ൈവകി ന്ന-
താക്കടും ചുവപ്പാർന്ന
മുന്തിരിച്ചാ, റിെങ്ങല്ലാ-
േമാളമിെട്ടാഴുകേട്ട!
തുച്ഛമാെണാരു െകാ
നിമിഷം- ശരി, പേക്ഷ,
പുച്ഛിക്കായ്കതിെന നാം,
േപാേ ായാൽേപായ്േപ്പായിേല്ല?
േ മനിർവൃതിയി, ലി-
പഞ്ചം പാേട മറ-
േന്നാമേല, നാമേന്യാന്യം
ഗാഢമായാേ ഷിെക്ക,
ഒരു സംഗീതത്തിെന്റ
െകാ െകാച്ചലച്ചാർത്തി-
ലറിയാെതേങ്ങാ നമ്മ-
േളാഴുകിേപ്പാകുന്നിേല്ല?
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ജീവിതം െവറുെമാരു
മിഥ്യയാെണങ്കിൽ, പിെന്ന-
ജ്ജീവനായിേക, നമു-
െക്കന്തിനിച്ചിന്താഭാരം?
ഫലമില്ലേല്ലാ േകണാ,-
േലാമേല, മമ െമയ്യിൽ
പുളകം മായാെതെന്ന-
യാവർത്തിച്ചാേ ഷി !
ഇഴുകിേപ്പാകും മാംസം
മണ്ണടിെഞ്ഞന്നാൽ, ചീയു-
മഴകിൻ പനീർ ക്കൾ-
പുഴുക്കളാകും നമ്മൾ!
ജീവിതം സ്വം, നാേഥ,
ചിരി , ചുേണ്ടാടുചു-
ണ്ടീവിധം മ ിക്കെട്ട:
”മുന്തിരി സുഖിപ്പി !”

ഗീതം മുപ്പെത്തട്ട്
നിെന്നഞാൻ ധ്യാനി പൂജിച്ചകാല -
െമന്മനം േനാവിച്ചിരുന്നവളാണു നീ.
അ തമിെല്ലനിക്കാകയാലിെപ്പാഴു-
മൽപവുെമെന്ന നീേയാർമ്മിച്ചിടാത്തതിൽ.
മാമകപാർശ്വം ണയസുരഭില-
േരാമാഞ്ചരാശിയിൽ മൂടി നീ നിൽക്കേവ;
ഉേത്തജനാ േദ, നീ മമ ജീവിത-
ഭിത്തിയില തചി ം വരയ്ക്കേവ;
നമ്മൾ മുമ്പിൽ പഞ്ചെമാേരകാന്ത-
നർമ്മസല്ലാപംകണ ല്ലസിക്കേവ;
അ ം കൃതഘ്നെനേപ്പാെല, നിൻ മാനസം
കണ്ണീരിൽ മുക്കിച്ചിരിച്ചവനാണുഞാൻ!
-ആകയാ, ലിെന്നന്നനുവർത്തനം നിന-
ക്കാകുലേമകാനിടയില്ലേശഷവും!
ആവിർഭവിക്കില്ലപരാധേബാധമി-
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തീ വിേയാഗത്താലകന്നതിെല്ലങ്കിൽ നാം!
ക നീ ൈവകുണ്ഠരംഗങ്ങ, െളന്മനം
വി കീറുന്ന വിടവിേലാേരാന്നിലും!
ഇറ്റി വീഴുമജ്ജീവരക്തം നുകർ-
ന്ന തനൃത്തം നടത്തി നിൻ മാനസം.
ജീവിതലക്ഷ്യം സുഖാപ്തിയാ, ണ ഖ-
െവന്നിൽനിേന്നെറ നുള്ളിെയടു നീ.
അന്നതു വാടിെക്കാഴി േപാെയങ്കിെല-
ന്നതാേമാദം നിനേക്കകിയന്നവ.

ഇന്നതിെനാക്കാതക ഞാൻ നിൽക്കേവ
കണ്ണീരിൽ മു കല്ലല്ലി നീ, േമാഹിനി?

ഗീതം മുപ്പെത്താൻപത്
വ േചരാറുെണ്ടന്നടുെത്താരു
സുന്ദരസ്വപ്നമായി നീ.
വിഹ്വലങ്ങെളൻ ജ്ഞകെളാ
വി മിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ!
ഉ സമതിൻ െസൗരഭം നി
നൃത്തമാടുന്ന നി കൾ.
തപ്തമാെയാെരൻ ജീവിതത്തിെല
രക്തചന്ദനച്ഛായകൾ!
ഹാ, വിലാസിനി, ലാലസി മ-
ജ്ജീവനും ജീവനായി നീ.
കണ്ടകങ്ങൾ തറ േമൽ േമൽ
വി കീറുെമൻ ചിന്തകൾ,
നീ തടവി ശാന്തമാ ം, നിൻ
ശീതളേസ്നഹധാരയാൽ.
െചാന്നിട്ടിെല്ലന്നാൽ നിേന്നാടുെവറും
നന്ദിവാ കൾകൂടി ഞാൻ!
എങ്കിലും, ഹാ, കൃതഘ്നെനെന്നെന്ന-
ശ്ശങ്കിയായ്ക നീ, േയാമേല!
ക മുട്ടിയെതന്തിേനാ തമ്മിൽ
ര ചഞ്ചലവീചികൾ.
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അത്യഗാധമീ േലാകജീവിത-
സ്വപ്നസാഗരവീഥിയിൽ!
ഒറ്റമാ യിൽ വീ ം, മങ്ങി
വി മാറിയക നാം.
അ താവഹംതെന്നയാേണാർക്കിൽ
മർത്ത്യർതൻ കർമ്മൈവഭവം!
എന്തിലും മീെത നിൽക്കയാം, വിേധ,
നിൻതലയുമുയർത്തി നീ!
വിസ്മരിക്കിെല്ലാരിക്കലും, തമ്മിൽ
വിട്ടക നാെമങ്കിലും
അ മാ മടു ന െട
മുഗ്ദ്ധശുദ്ധമന കൾ.
മഞ്ഞണിെഞ്ഞാരച്ച ികേപാെല
മ ളമാെമാരുന്മദം.
വ , ഗൂഢമായുമ്മെവ
മന്നിൽ ന െട ജീവെന!
എ മാ ം ഹതാശരാകിലും
നിശ്ചയം േദവി, ധന്യർ നാം!

ഗീതം നാ ത്
ാണാധിനാഥ, നിന്നാഗമമാശിച്ചീ
മാണിക്യമഞ്ചത്തിെല േനരം,
നാനാവികാരതരംഗിതസ്വാന്തയായ്
ഞാനിനി, ക്കഷ്ടം, കഴി കൂ ം?
െകാ നിേമഷങ്ങൾ നീ ന്നി,ല്ലാരതിൻ
െപാൽച്ചിറെകല്ലാമരി വീഴ്ത്തി?
ശരദച ൻ മറഞ്ഞേല്ലാ, കൂട്ടിെലൻ-
ശാരികേപാലുമുറങ്ങിയേല്ലാ!
താരകെളാെക്കയും മങ്ങിമാഞ്ഞംബരം
കൂരിരുൾ മൂടിയിരു വേല്ലാ!
പാേറ്റ പരിമളം വർഷി വർഷിച്ച-
പ്പാതിരാ വും വിരി വേല്ലാ!
എന്നി ം, കഷ്ട, മിനിയുമിന്നീവിധ-
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െമന്നടുെത്ത വാെനന്തമാന്തം?
ഇല്ല, നദിയിൽ െപരുകിയിട്ടില്ലേല്ലാ
െവള്ള, മിന്നാറ്റിൽ ഞാൻ േപായതേല്ല!
കി ന്നെതന്തിനു േതാണി, യിറങ്ങിയാൽ
മു കവി േണ്ടാ െവള്ളമു ?
ഒറ്റ േപാരുവാൻ ഭീതിേയാ, േപായിട്ടി-
െല്ലാറ്റയ്ക്കിതിൻമുൻെപവിെടെയല്ലാം!
മെറ്റേങ്ങാ-നിർല്ലജ്ജചിത്തേമ, നീ വൃഥാ
െതറ്റിദ്ധരി ന്നെതന്തിേനവം?
കുറ്റെപ്പടു വാനുള്ള നിൻ വാസന-
യ്ക്കറ്റമിെല്ലങ്കിൽപ്പിെന്ന െച ം?
ഇല്ല, വരാതിരിക്കിെല്ലന്നരികി, െലൻ-
വല്ലഭനി, െന്ന ൈവകിയാലും!
െതല്ലിനിെയങ്കിലും നീെയൻ ഹൃദയേമ,
വല്ലവിധവുെമാന്നാശ്വസി !

ഗീതം നാൽപെത്താന്ന്
അലഘുെകൗതുകെമന്നിലനാരത-
മലതുളുമ്പി സി െമന്നാശകൾ
പരിചിൽ നിർമ്മി , ഹാ, നിനക്കാെയാരു
പരമസുന്ദരസേങ്കതൈസകതം.
മലർവിരിച്ചിതവിടത്തിെലാെക്ക, െയൻ-
മദവിവശമധുര തീക്ഷകൾ
ണയസാ മാമാലിംഗനങ്ങളാൽ
തിനിേമഷം തളർ തളർ നാം,
കരപുടത്തിൽക്കരവും, കവിളതിൽ
കവിളുെമാന്നി , സല്ലാപേലാലരായ്
സമയെമ കഴിച്ചി, െല്ലാേര സുഖ-
സരളസങ്കൽപസായൂജ്യശയ്യയിൽ!
പരിഭവി ം പഴി ം പര ര-
മഭിനയിച്ചതാം രാഗകലഹവും,
പരിചരി ം ചിരി ം പര ര-
മനുഭവിേച്ചാരനന്താനുഭൂതിയും;-
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ഹൃദയെമെപ്പാഴും െവ പൂജിച്ചിടും
സ്വയമവയുെട കാലടിപ്പാടുകൾ!

ഗീതം നാൽപത്തിരണ്ട്
’യമുനാതരംഗങ്ങളുമ്മെവ ം
കമനീയനീരശിലാതലത്തിൽ,
ണവെപ്പാരുളിെനക്കാത്തിരി ം
ണയസ്വരൂപിണിയാരു േതാഴി?”
”അവെളാരു േകവലഗാപികയാ-
ണറിയാതില്ലാരുമവെള മന്നിൽ
അഴകിൻ നിധാനമാം ’രാധ’ െയന്നാ-
ണവൾതന്നനശ്വരനാമേധയം!”
”കരളിൽപുളകം പുരട്റ്റിടുമാ-
ക്കരിമുകിൽ വർൺനെന്റ േവണുഗാനം
പരമനിർവ്വാണം പകർന്നതാർതൻ
പരിപാവനാത്മാവിലായിരു ?”
”അവെളാരു നിർമ്മല ബാലികയാ-
ണരുതാ ദതിെയ വിസ്മരിക്കാൻ!
അലിവിൻനിേകതമാം ’രാധ’ െയന്നാ-
ണവൾതന്നനവദ്യനാമേധയം!”
”നിയതിതൻ നാനാത്വമാകമാനം
നിരസിേച്ചാേരകമാം സത്തയിങ്കൽ,
മനമലി ത്തമഭക്തിപൂർവ്വം
ണയം തിഷ്ഠിച്ചേതതു സാദ്ധ്വി?”
അവനിയിലാത്മസത്വാഭവാേച്ചാ-
രവെളാരു െപാൽക്കിനാവായിരു
അണിമാദിയുൾെച്ചർന്ന ’രാധ’ െയന്നാ-
ണവൾതന്നനുപമനാമേധയം!”
”അതുവിധം സായൂജ്യരൂപിണിയാ-
മനഘഗുണാഢ്യയാം രാധികെയ
അനുകരിച്ചീടുെമന്മാനസവു-
മനഘാനുരാഗമറി , േതാഴി!
ഇനി ഞാൻ പറയാം- അേക്കാമളനാ-
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മിടയകുമാരനാെണെന്റ ൈദവം!”
27-12-1934

ഗീതം നാൽപത്തിമൂന്ന്
എെന്നത്തിരക്കി, നീയാനന്ദേദവേത,
വന്നി െമേന്ത പറയാെതേപായി നീ?
ഒത്തിെല്ലനിെക്കെന്റ േജാലിത്തിരക്കിനാ-
െലാ ം ഭവതിെയസ്സത്കരിച്ചീടുവാൻ.
െച ം മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവെന
െതറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുണ്ടിവെന നീ
എ െചയ്യേട്ട, മേനാരേമ, ജീവിത-
ചിന്തകെളെന്ന വിടുന്നിെല്ലാരിക്കലും!
ഉദ്ധതനല്ല ഞാൻ - മാമകമാനസ-
ശുദ്ധിേയാർെത്തങ്കിലും മാെപ്പനിേക്കകേണ!
അ , നീ വന്ന മധുമാസരാ ിയിൽ
മന്ദഹസിച്ചിെതൻ മുറ്റ മുല്ലകൾ!
െവള്ളിനിലാവിൽ ളിപ്പി നീ, െയെന്റ
വല്ലികൾ െമാട്ടിട്ട പൂങ്കാവനികകൾ!
നിന്മേനാഭാവം പരിമളരൂപമാർ-
െന്നന്മന്ദിരത്തിൽ സി , നീ േപാകിലും!
േസ്നഹി വാനായ് പഠിപ്പി നീ നിെന്റ
േമാഹനദർശനേമകി മജ്ജീവെന!
എെന്ന തഘ്നെനേന്നാർക്കായ്ക, േദവി, നീ
നിേന്നാെറ്റെന്ന ം കൃതജ്ഞനാകു ഞാൻ!
കാ െവേച്ചേന സെകൗതുകമ നിൻ
കാൽത്തളിരിങ്കെലൻ നഗ്നചിത്തെത്തഞാൻ.
എന്നാെലനിക്കതിെനാത്തില്ല - േമൽ േമൽ
നിന്നിെതൻചു മായ് േജാലിത്തിര കൾ.
കണ്ണീർക്കടലിൻ നടുവിെലൻ ജീവിത-
െപ്പാന്നിൻ കളിേത്താണി മു മീ േവളയിൽ;
കാളാംബുദാളികൾ മൂടി, െക്കാടും തണു-
പ്പാളുമിഭീകരവർഷാന്തരാ ിയിൽ,
നിെന്നേയാർ ഞാ, െനെന്ന രക്ഷി വാ-

https://thalilakkam.in/



േഹമന്തച ിക - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 54

െന നീ, െയ നീ, യാനന്ദേദവേത?-
19-2-1944
ഗീതം നാൽപത്തിനാല്
ഏക ഞാൻ നിശാമധ്യം,
കൂരിരുൾക്കരിങ്കട-
ലാകേവ ഭയങ്കര,-
മിെല്ലാരു ദീപാ രം.
േകാടക്കാർക്കരിമ്പടം
പുത നിൽ വാനം-
ആടകം കടേക്കണം
കണ്ടകം ചവിേട്ടണം.
േമചകേമഘാരവം
േമദുരേഘാരം, േമേന്മൽ
കീചകാളികൾ കാറ്റിൽ
കാഹളം മുഴ .
മാരിയുമാരംഭിക്കാറായി-
ഹാ, മതി, േവഗം
േപാരിക തിരി, െച്ചെന്റ
ചഞ്ചലഹൃദന്തേമ!
നിെന്നഞാെനാരു േനർത്ത
മിന്നൽനാരിേന്മൽ േകാർത്തി-
ട്ടിേന്നവം വിഫലമാ-
യഴിക്കാൻ യത്നിച്ചാേലാ!
െകാ പ ങ്ങൾ വാച്ച
താരകളല്ലീ കരി-
െനാച്ചിച്ചില്ലകൾേതാറും
കളി വട്ടം ചുറ്റി?
എന്തിനായ്ത്തിര വ-
തെല്ലങ്കിൽ, െവളിച്ചത്തിൻ-
െപാൻെതളി നാളം ഞാൻ?-
േവെണ്ടനിെക്കാ ന്തെന്ന!
െത കെയേന്നാ മാർഗ്ഗ-
മില്ലില്ല- തിമിരേമ,
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ചു ം നീ മുറ്റിെക്കാൾക,
ഭീതിയില്ലേശഷം േമ!
േപാൻകതിരണിേ മ-
ദീപമിെതൻ നാഥെന്റ
സേങ്കതസരണികൾ
െതളി ം, ഗമി ം ഞാൻ!
അഞ്ജനക്കറുേപ്പലു-
മെല്ല േതേജാമയം
മഞ്ജീരശുകങ്ങേള,
കൂജനം തൂകിെക്കാൾവിൻ!
22-9-1932

ഗീതം നാൽപത്തഞ്ച്
െചങ്കതിർച്ചാർത്തിനാലാദിത്യനന്തിെയ-
ക്കേങ്കളി മാല ചൂടി േമ്പാൾ,
ലജ്ജയിൽ മുങ്ങി, ഞാനി ം പതിവുേപാ-
ലജ്ജനൽ വാതിൽക്കൽ നിന്നിരു .
പൂവറുത്തീടുവാൻ, േതാഴി നീ പൂങ്കാവിൽ,
േപാവുകമൂലം ഞാേനകയായി
നീെരാലിേച്ചാലതൻ കൂലത്തിൽ നിൽ മ-
േപ്പരാലിൻേചാട്ടിെല നീലക്കല്ലിൽ,
എന്മനമായിടും െവള്ളാമ്പൽ െമാട്ടിൻ
െവണ്മതിയുമേപ്പാൾ വ ദി !
എന്മന, മേയ്യാ, തകർ േപായക്ഷണം
സുന്ദരമാ മുഖം കണ്ടേനരം
എ െകാണ്ടാേണവെമ മേക്കാമളൻ
ചിന്താപരവശനാവതാേവാ?
ക്ഷീണവിവർണ്ണമാമക്കവിൾത്ത കൾ
കാണുവാൻ െകൽെപനിക്കില്ല, േതാഴീ!
ന മുഖനായിട്ടല്ലാെത കണ്ടിട്ടി-
ല്ലേമ്മാഹനാംഗെനയിേന്നാളം ഞാൻ.
നിശ്ചയ, െമന്മേനാനായകനുേണ്ടേതാ
നിശ്ശബ്ദസങ്കട, െമ െചയ്യാം!
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അപ്പേപ്പാൾ േനാക്കീടുമിേങ്ങാ ഗൂഢമാ-
യേപ്പാഴുമക്ഷികള പൂർണ്ണം.
തങ്ങളിെലാറ്റവാെക്കങ്കിലുമിേന്നാളം
ഞങ്ങളിരുവരും െചാന്നിട്ടില്ല.
എങ്കിലു, െമെന്തല്ലാം രാഗസല്ലാപങ്ങൾ
സങ്കൽപം ഞങ്ങൾ സമ്മാനി !
5-9-1931

ഗീതം നാൽപത്താറ്
അഴെകാരു െപാൻപൂവുടലാർ വന്നാ-
ലവളുെട േപരാരും വിളി േപാകും.
അമരപുരിതന്നിലും കൂടിെയ -
മതിലുപരിയായിെല്ലാേരാമനത്തം.
വനകുസുമംേപാലതു നി വാടാ-
നനുമതിേയകീടുന്നതാരുലകിൽ?
സ്വയമുദയരശ്മിെയാേന്നാടിെയത്തി
’ ിയകരേമ’ െയ വിളിച്ചിടുേമ്പാൾ,
വിരസതകാണി പിന്മാറിടുന്ന-
െതാരു വലിയ സാഹസമായിരി ം!
ഹരിതരുചി പാ രമാക്കി മാറ്റാൻ
വിരുതിയലും വഞ്ചകനാണു കാലം!
-അരുതരുതേതാർക്കാെത െചാന്നതാം ഞാ-
നണയരുതാ മാറ്റം നിന മാ ം!
3-3-1935
ഗീതം നാൽപേത്തഴ്
നമി നിെന്നഞാൻ തിരിച്ചേവളയിൽ
വമി േലാകെമാരസൂയതൻ വിഷം.
പതി , േമൽ േമലുയർെന്നരിഞ്ഞിടു-
മതിൻ ചിതയിെലൻ പരമശാന്തികൾ.
അവതൻ ജീർണ്ണിച്ച ശവത്തറയിേന്മ-
ലവഗണിതനായിരിക്കയാണുഞാൻ.
കട േപാകു ദിനങ്ങേളാേരാെന്നൻ-
പടിക്കൽ ടിെയാരലസഭാവത്തിൽ.
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കരുണയില്ലവെയ്ക്കനി നൽകുവാ-
െനാരു സമാധാനകണികെയങ്കിലും.
പലപല േജാലിത്തിര കൾമൂലം
പരത ന്മാരുമിവെന്റ കൂ കാർ!
-വിഷാദപൂർണ്ണമാം വിജനതമാ ം
വിലാപപൂർണ്ണമാം വിവശതമാ ം.
17-1-1945

ഗീതം നാൽപെത്തട്ട്
ഹൃദയനായിേക, ഭവതിക്കായിെട്ടൻ-
സുദിനസൂനങ്ങൾ വിരിയു
കരളിൽനിന്നിതാ കദനത്തിൻ കടും-
കരിമുകിേലാേരാന്നകലു .
കരുണതൻ ദിവ്യമകരന്ദം തിങ്ങി-
നിറയു , മനം കവിയു .
അതുേല, നീയിനിക്കരെയാേല്ല നിെയ-
ന്നനഘാനന്ദത്തി റവേല്ല?
കരളിേലാലുെമൻ മിഴിനീർ, നീ തന്ന
കരേലസാെലാപ്പിക്കളവൂ ഞാൻ!
തളിർചൂടി ടിത്തരുനിര േനാ
തരളവായുേവറ്റിളകു .
അളികൾ മൂളു , കിളികൾ പാടു
പുലരി െപാൻപൂക്കൾ െചാരിയു .
അഴെലന്നാെലെന്തന്നറിയാത്തമട്ടി-
ലരുവികൾ പാടിെയാഴുകു .
അവെയക്കാണുേമ്പാളകലു േശാക-
മകതാരിൽ െസൗഖ്യമുറയു .
മധുരദർശേന, കരകേയാ, നാമീ
വിധി വിധിച്ചതാം വിരഹത്തിൽ? ...
13-2-1945

ഗീതം നാൽപെത്താൻപത്
അമൃതം പുരണ്ട നിൻ വാ േകട്ടി-

https://thalilakkam.in/



േഹമന്തച ിക - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 58

ട്ടമേല, ഞാൻ േകാൾമയിർെക്കാ േപായി.
അഭിനവെയൗവനം നിന്നിൽ നിത്യ-
മഭിരാമതകൾ വിടുർത്തി നിൽെക്ക;
അനുരാഗസാ മായന്തരംഗ-
മനുമാ നിർവൃതിയാസ്വദിെക്ക;
അതിഭക്തിയാർ ഷസ്സന്ധ്യെയേപ്പാ-
ലതിഥിപൂജ നീ െവമ്പിെയത്തി!
നിരുപിച്ചിരിക്കാെത നിെന്റ മുൻപിൽ
നിരുപേമ, ഞാെനാരു േദവനായി.
അവിരളാനന്ദത്തിനാ ദമാ-
െയവിെടനിെന്നത്തി നീ, യപ്സരേസ്സ?
മുകിൽ മാല മൂടിയിരുണ്ട വാനിൽ
വികസി ം വാർമഴവി േപാെല,
കദനവിവശമാെമന്മനസ്സിൽ-
ക്കവിതെകാളുത്തി നിൻ ക നകൾ!
അഴകിേന്മലി കാണ്മെതല്ലാം
െകാഴിയുന്നപുഷ്പങ്ങളായിരിക്കാം.
പരിതാപമി, ല്ലവെയാെക്ക േമലിൽ
പരിണതപക്വങ്ങളാകുെമങ്കിൽ!
നിഴലും െവളിച്ചവും േചർെത്താരുക്കി
നിയതി നൽകീടുമിജ്ജീവിതത്തിൽ,
അരിെയാരുേത്തജക ശക്തിയാെയ-
ന്നരികിലിരു നീ പാടുെമങ്കിൽ,
സ്ഥലകാഅഭീതിയാൽ െത േപാലും
തളരാെതൻ േതാണി തുഴയുവൻ ഞാൻ!
കടുവ ദം കൾ കാട്ടി, മുന്നിൽ
കുടിലയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളത്തിയാലും,
ചകിതനായ്പ്പിൻതിരിേഞ്ഞാടി, വല്ല
ചരമത്തിലും െചെന്നാളിച്ചിടാ ഞാൻ.
കുഴയുംവേരെക്കെന്റ ൈകകൾ കർമ്മ-
ഴയാൽ ഴയും ഞാനി ഴയിൽ!
തികൂലവാതങ്ങൾ മാറിമാറി
തിമാ െമ െയ്ക്കതിർത്തിടെട്ട,
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പതറുകിെല്ലന്മനം- നീയരികിൽ
പരിതൃപ്തയായിപ്പരിലസിക്കിൽ!
23-5-1944
ഗീതം അൻപത്
സ്വർഗ്ഗീയനീലിമ വീശിവീശി, സ്വയം
സ്വപ്നങ്ങൾക ചിരി മക്ക കൾ,
മാൻേപടേയക്കാൾ ശാന്തമാ, െയൻേനർ
മാൺപു േനാ ന്നതിെപ്പാഴും കാ ഞാൻ.
ആയിരം ക നേക്കാണുകെളന്മിഴി-
ക്കാതിത്ഥ്യേമകിയി െണ്ടന്നിരിക്കിലും
എത്തിയിട്ടിെല്ലെന്റ മുന്നിലിേന്നാളവു
മി േമൽ േസ്നഹംതുളു ന്ന ക കൾ!
ഈ വിദൂര ം െചവിെക്കാൾവിെതൻ തപ്ത-
ജീവ, നവയുെട മൂകമാം വിളി!-
ാേലയൈശലസാനുക്കളിൽ, പുഷ്പിത-
ീലഹരിതവനാന്തരേ ണിയിൽ,

േകവലേമകയായ് ഭർ സന്ത്യക്തയായ്
േകണാഞ്ഞീടുെമാരപ്സരെസ്സന്നേപാൽ;
ഓർപ്പതസഹ്യമാ, ണി െമൻ ാണനിൽ
വീർപ്പി വീർപ്പിട്ടണയുന്നിതാ വിളി!-
ഹാ, വിധി ഞങ്ങെള േവർപിരിെച്ചങ്കിലും
ജീവനും ജീവനാെണ െമനിക്കവൾ!
അ നിലാവിനു ചു , മുൾത്താപമാർ-
െന്നെപ്പാഴും ചുറ്റിപ്പറ ന്നിെതന്മനം!
േദവിെയ, ദൂരത്തിരു െകാണ്ടിങ്ങെന
പൂവി പൂവി പൂജിച്ചിടു ഞാൻ.
കാണാതിരിക്കിലുെമൻ മുന്നിെലെപ്പാഴും
കാണു ഞാനക്കനകകേളബരം!
േകൾക്കാതിരിക്കിലും, േകാൾമയിർെക്കാണ്ടിതാ
േകൾ ഞാനക്കളേകാമളസ്വരം!
ദർശനേമകിടാ, െത തിരികിലും
ർശിപ്പിെതെന്നയ ളിർൈക്കയുകൾ!-
കാണുേമ്പാേഴക്കാളധികമായ് േസ്നഹി
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കാണാതിരി െമ്പാെഴേന്നാമനെയ ഞാൻ.
ഹന്ത, വിേയാഗമിേതവം വിധി െകാ-
െണ്ട സാധി വിധിക്കി ഞങ്ങളിൽ?
സ്വാർത്ഥരഹിതമാം േസ്നഹ, മീ േലാകത്തി-
ലാദ്യമായ് കാണ്മ, െതൻ േദവിയിലാണുഞാൻ.
ഉൾ ളകാ യായർപ്പി ഗൂഢമായ്
മത് ാണനിലതാ മംഗളരൂപിണി.
കർമ്മബന്ധം മാ മാണതിൻ മൂല, മി-
ക്കണ്ണീരി, െലാ മസംതൃപ്തനല്ല ഞാൻ!
26-1-1945
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