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വാഴ ല

മലയ ലയനാ മാടത്തിൻമുറ്റ
മഴ വന്ന നാെളാരു വാഴ ന .
മനതാരിലാശകൾേപാലതിേലാേരാേരാ
മരതക െപാടി വ .
അരുമക്കിടാങ്ങളിെലാന്നായതിേനയു -
മഴകി ലക്കള്ളിേയാമനി .

മഴെയല്ലാം േപായേപ്പാൾ, മാനം െതളിഞ്ഞേപ്പാൾ
മലയെന്റ മാടത്ത പാ പാടി.
മരെമല്ലാം പൂത്തേപ്പാൾകുളിർക്കാ വന്നേപ്പാൾ
മലയെന്റ മാടവും പൂക്കൾ ചൂടി.
വയലില് വിരി വിതേയ്ക്കണ്ടകാലമായ്
വളെരപ്പണിപ്പാടു വ കൂടി.
ഉഴുകുവാൻരാവിെല േപാകും മലയനു -
മഴകിയും — േപാരുേമ്പാളന്തിയാവും.
െചറുവാഴത്തയ്യിനു െവള്ളെമാഴി വാന്
മറവി പറ്റാറില്ലവർ െച ം .
അനുദിനമങ്ങെന ശു ഷ െചയ്കയാ -
ലതു േവഗേവഗം വളർ വ ;
അജപാലബാലനിൽ ാമീണബാലത -
ന്നനുരാഗകന്ദളെമന്നേപാെല !

പകെലാെക്കൈപ്പതങ്ങളാ വാഴൈത്തത്തണല് -
പ്പരവതാനി േമല് െചന്നിരി ം .
െപാരിയും വയറുമായുച്ചെക്കാടുംെവയില്
െചാരിയുെമ്പാ,ഴുത ലക്കിടാങ്ങള്,
അവിെടയിരു കളിപ്പതു കാണ്കിേല -
തലിയാത്ത ഹൃ മലി േപാകും !
കരയും, ചിരി ,മിടക്കിെടത്തമ്മിലാ -
’ക്കരുമാടി ട്ടന്മാർ’ മല്ലടി ം!
അതുകാൺെകെപ്പാരിെവയ്ലിന് ഹൃദയത്തി ടിയു -
മലിവിെന്റ നനെവാരു നിഴല് വിരി ം !
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അവശന്മാരാർത്തന്മാർ ആലംബഹീനന്മാ-
രവരുെട സങ്കടമാരറിയാന് ?
അവരർദ്ധനഗ്നന്മാ, രാതാപമഗ്നമാ -
രവരുെട പട്ടിണിെയ തീരാന് ?
അവരാർ ചിത്തന്മാ,രപഹാസപാ ങ്ങ -
ളവരുെട ദുരിതങ്ങെളെങ്ങാടുങ്ങാന് ?
ഇടതിങ്ങിനിറയു നിയമങ്ങള്, നീതിക -
ളിടമില്ലവർെക്കാ കാലുകുത്താന് !
ഇടറുന്ന കഴല് വേ ാടുഴറി തിക്കയാ -
ണിടയില്ല േലാകത്തിന്നവെര േനാക്കാന് .
ഉമിനീരിറക്കാതപ്പാവങ്ങള് ചാവുേമ്പാ -
ളുദക ിയേപാലും െചയ്തിേടണ്ട.
മദമത്തവിത്ത താപേമ, നീ നിെന്റ
മദിേരാത്സവങ്ങളില് പ െകാ !

പറയു മാേതവന് : —- ” ഈ ഞാലി വെന്റ
പഴെമ സാെദാള്ളതായിരി ം !”
പരിേചാ,ടനുജെന്റ വാക്കില് ചിരി വ
പരിഹാസഭാവത്താല് േതവേനാതി :
” െകാല വരാറായി, ല്ലതിനു മുേമ്പ തെന്ന
െകാതിയെന്റ നാക്ക െവള്ളം വ !”
പരിഭവിച്ചീടു നീലി : ” അന്നച്ചന -
തരി വാങ്ങാന് വേല്ലാറ് ം െവട്ടി വി ം .”
” കരിനാ െകാെണ്ടാ ം പറയാെതടി മൂേശേട്ട !”
കരുവേള്ളാന് േകാപിെച്ചാരാജ്ഞ നല്കീ !
അതുേകെട്ടഴുേന ദൂര മാറിനി -
ന്നവെനയവെളാ ശുണ്ഠി കൂട്ടി :
” പഴമായാ നിങ്ങെളക്കാണാെണ്ട സൂ ത്തി
പ്പകുതീം ഞാെനാറ്റ ക തി ം !”
” അതുകാണാമുെവ്വടി ചൂരപ്പഴാ െനന -
ക്കതിേമാഹേമെറക്കട േപായി !
ദുരമൂത്ത മറുേത, നിന് െതാടയിെലെത്താലിയന്നീ -
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ക്കരിവേള്ളാനുരിയേണാരുരിയല് കേണ്ടാ !...”

ഇതുവിധം നിത്യമാ വാഴ വട്ടില -
െക്കാതിയസമാജം നട വ .
കഴിവതും േവഗം കുലയ്ക്കണെമ ള്ളില് -
ക്കരുതിയിരി മാ വാഴ േപാലും !
അവരുെടയാ ഹമ യ്ക്കഗാധവു
മനുകമ്പനീയവുമായിരു !

ഒരു ദിനം വാഴ കുലച്ചതു കാരണം
തിരുേവാണം വ പുല ടിലില്
കലഹിക്കാന് േപായില്ല പിന്നീെടാരിക്കലും
കരുവേള്ളാന് നീലിേയാെട െകാേണ്ടാ !
അവെളാരു കള്ളിയാണാരുമറിഞ്ഞിടാ -
തറിയാമവള്െക്ക ം ക തിന്നാന് .
അതുെകാണ്ടവേളാടു േസവ കൂടീടുകി -
ലവനു,മതിെലാരു പ കി ം.
കരുവേള്ളാന് നീലി തന് ാണനായ് , മാേതവന്
കഴിവതും േകളെന ീതനാക്കി .
നിഴല് നീങ്ങി നിമിഷത്തില് നിറനിലാേവാലുന്ന
നിലയേല്ലാ നിർമ്മലബാല്യകാലം !

അരുമക്കിടാങ്ങള് തന്നാനന്ദം കാണ്കയാ -
ലഴകി ചിത്തം നിറ േപായി .
കുല മൂ െവട്ടിപ്പഴുപ്പിെച്ചടു വാന്
മലയനുമുള്ളില് തിടുക്കമായി .
അവേരാമല്ൈപ്പതങ്ങള്ക്കങ്ങെനെയങ്കിലു -
മവെനാരു സമ്മാനേമകാമേല്ലാ .
അരുതവെന നുറുങ്ങി യത്നിക്കിലു -
മരവയർക്കഞ്ഞിയവറ് നല്കാന് .
ഉടേയാെന്റ േമടയിലുണ്ണികള് പഞ്ചാര-

ടുപാലടയു റങ്ങിടുേമ്പാള്,
അവനുെട കണ്മണി ങ്ങള് പട്ടിണി -
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യ്ക്കലയണമുച്ചെക്കാടുംെവയിലില് !
അവരുെട െതാണ്ട നന വാനുള്ളെത-
ന്തയലെത്ത േമട്ടിെലേത്താ െവള്ളം !

കനിവറ്റ േലാകേമ, നീ നിെന്റ ഭാവനാ -
കനകവിമാനത്തില് സഞ്ചരി .
മുഴുമതി െപ മ നിലാേവ െകാ -
ണ്ടഴകിെനേത്തടിയല െകാ .

ണത്തില് ക കേത്താപ്പിെല, പ്പച്ചില -
ത്തണലിലിരു കിനാവു കാണൂ .
ഇടെന െപാട്ടി,യിപ്പാവങ്ങളിങ്ങെന -
യിവിെടക്കിട തുലഞ്ഞിടേട്ട .
അവർതൻ തലേയാടുകള്െകാ വിേത്തശ്വര -
രരമന െകട്ടിപ്പടുത്തിടേട്ട .
അവരുെട ഹൃ ക്തമൂറ്റി ടിച്ചവ -
രവകാശഗർവ്വം നടിച്ചിടേട്ട .
ഇവെയാ ം േനാേക്കണ്ട, കാേണണ്ട, നീ നിെന്റ
പവിഴ ങ്കാവിലല െകാ !

മലയനാ വാഴെയ ർശിച്ച മാ യില്
മനതാരില് നിെന്നാരിടിമുഴങ്ങി.
അതിനുെട മാെറ്റാലി ച വാളം തകർ -
ത്തലറുന്ന മട്ടിലവനു േതാന്നി .
പകലിെന്റ കുടല് മാല ടുേചാരെത്തളി കുടി -
ച്ചകലത്തിലമരുന്നിതന്തിമാര്ക്കന് !
ഒരു മരപ്പാവ േപാല് നിലെകാ ം മലയനി -
െല്ലാരു തുള്ളി രക്തമക്കവിളിെല ം !
അനുമാ ം െപാ കയാണവനാത്മാെവാ -
രസഹനീയാതപജ്ജ്വാലമൂലം !
അമിതസ ഷ്ടിയാല് തുള്ളിക്കളിക്കയാ -
ണരുമക്കിടാങ്ങള് തന് ചു മായി ;
ഇലേപായി, െതാലിേപായി, മുരടിേച്ചാരിലവിെന -
വലയംെച ലയുന്ന ലതകള് േപാെല .
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അവരുെട മിന്നിവിടർെന്നാരുരക്ക ക -
ളരുതവനങ്ങെന േനാക്കിനില്ക്കാന് .
അവരുെട ൈകെകാട്ടിെപ്പാട്ടിച്ചിരിക്കല് ക -
ണ്ടവനന്തരംഗം തകർന്ന് േപായി .
കുലെവട്ടാന് കത്തിയുയർത്തിയ ൈകയുകള്
നിലവി വാടിത്തളർ േപായി .

കരുെവാേള്ളാന് നീലിെക്കാരുമ്മ െകാടു
കരളിൽ തുളു ം കുതൂഹലത്താല് .
അവളറിയാതുടനസിതാധരത്തില് നി -
ന്നവിെട മുതിരു മുല്ല ക്കള് .
മലയെന്റ കണ്ണില്നിന്നിറ്റി വീഴു
ചില കണ്ണീർക്കണികകള് പൂഴിമണ്ണില്
അണുേപാലും ചലനമറ്റമരുന്നിതവശരാ -
യരിക മകല ം തരുനിരകള് !
സരസമായ് മാേതവന് േകളെന്റ േതാള
വിരല് തട്ടിത്താളം പിടി നി .
അണിയിട്ടിട്ടനുമാനുമാ ം വികസി ം കിരണങ്ങ -
ളണിയു േകളെന്റ കടമിഴികള് !

ഇരുൾ വ മൂടു മലയെന്റ കൺമുമ്പി, -
ലിടറു കാലുകെള െച ം ?
കുതിരു മുന്നിലത്തിമിരവും കുരുതിയില്
ചതിവീശും വിഷവായു തിരയടി !
അഴകി,യാ മാടത്തി,േലങ്ങലടിച്ചടി -
ച്ചഴലുകയാ,ണിതിെന ബന്ധം ?...

കുലെവട്ടി —- േമാഹി , േമാഹി , ലാളിച്ച
കുതുകത്തിന് പച്ചക്കഴു െവട്ടി ! —
കുല െവട്ടി – ൈശശേവാല്ലാസകേപാതത്തിൻ
കുളിെരാളി വല്ക്കഴു െവട്ടി ! —-
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െതരുെതെരൈക്കെകാട്ടി ള്ളിക്കളി
പരമസ ഷ്ടരായ്ക്കണ്മണികള് .

ഒരു െവറും േ തംകണക്കതാ േമ േമല്
മലയെന്റ വ ം വിളർ േപായി !
കുല േതാളിേലന്തി തിമെയേപ്പാലവൻ
കുെറേനരമങ്ങെന നി േപായി !

അഴിമതി,യ മ,മത്യന്തരൂക്ഷമാ -
മപരാധം, നിശിതമാമശനിപാതം !
കളെവെന്തന്നറിയാത്ത പാവങ്ങള് ൈപതങ്ങള്
കനിവറ്റ േലാകം , കപടേലാകം !
നിസ്വാർത്ഥേസവനം, നിർദ്ദയമർദ്ദനം
നിസ്സഹായത്വം, ഹാ, നിത്യദുഃഖം !
നിഹതാനിരാശാ തിമിരം ഭയങ്കരം !
നിരുപാധിേകാ നിനിയമഭാരം ! –
ഇതിെനാെക്ക തികാരം െചയ്യാതട േമാ
പതിതേര , നിങ്ങള്തന് പി റക്കാറ് ?

കുല േതാളിേലന്തി തിമ േപാലങ്ങെന
മലയനാ മുറ്റ നി േപായി .
അരുതവെനാച്ച െപാ ന്നതില്ല, ക്കരള്
െതരുെതെരേപ്പർ ം തുടി േമേന്മല് !
ഒരുവിധം ഗദ്ഗദം െഞക്കിെഞരുക്കിയ
കുെറയക്ഷരങ്ങള് െതറി കാറ്റില് :
” കരയാെത മക്കേള ..... ക ി ... തമ്പിരാന് ...
ഒരുവാഴ േവെറ ...ഞാന് െകാ േപാെട്ട !”

മലയന് നട — നട മാടത്തി -
ലലയും മുറയും നിലവിളിയും !
അവശന്മാ,രാർത്തന്മാരാലംബഹീനന്മാ -
രവരുെട സങ്കടമാരറിയാന് ?
പണമുേള്ളാർ നിർമ്മിച്ച നീതിക്കിതിെലാ ം
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പറയുവാനിേല്ല ? — ഞാന് പിന് വലി !

19-09-1937
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െകാടുങ്കാറ്റ് കഴിഞ്ഞ്

േചാദ്യം:
യുദ്ധം കഴി ;- പടക്കളത്തിങ്ക, ലീ-
ത്തപ്താ വും തൂകി നിൽപവളാരു നീ?
അന്തി രുതി കഴിഞ്ഞതാ കൂരിരുൾ
ചിന്തിക്കറു തുട ദിങ്മുഖം.
അസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങെളെക്കാ നിറ േപാ-
യസ്താഭമായ് നിെന്നാരാകാശ വീഥികൾ.
അന്തിമശ്വാസം വലി , മുറിെപ്പ
െനാ കിട പിടഞ്ഞ സമീരണൻ.
െഞട്ട വീണു പകലിെന്റ േതാപ്പിെല-
െപ്പാട്ടിച്ചിരി കളിച്ച മലരുകൾ-
ഈ ദു:ഖരംഗെത്ത, നിശ്ശബ്ദ, േമകാന്ത-
േരാദനംെകാ നന േവാളാരു നീ?

ഉത്തരം:
േലാകം മുഴുവൻ മുറവിളി കൂട്ടിയി-
ട്ടാഗതമായതാണീരുധിേരാത്സവം!
ആശി , മർത്ത്യ, നിയുദ്ധക്കളത്തിലൂ-
ടഭ ദയത്തിൻ നടപ്പടിെക വാൻ!-
പാരിൻ പുേരാഗതയ്ക്ക ശമിട്ടിടും
പാരത ്യത്തിെനത്ത പായി വാൻ!-
മർദ്ദനമ ം ജപി നശി ന്ന
മർത്ത്യെന മർത്ത്യേനാേടകീകരി വാൻ!-
പൂതമാം ശാശ്വതശാന്തിതൻ േകാവിലിൽ
സ്വാത ്യമണ്ഡപം സജ്ജമാക്കീടുവാൻ!-
എന്നി െമന്തായി?- േനാ , സഹജ, നിൻ-
മുന്നിെലാഴുകുമാ രക്ത ഴകെള!
മണ്ണിൽ വളം കുെറേച്ചർത്തതല്ലാെത, യീ
മെന്നന്തിതിൽനി േനടിയിതുവെര?
ഇന്നിച്ചിതറിക്കിട ം കബന്ധങ്ങൾ
മുേന്നാ നീങ്ങിനിെന്നാ നീ േനാ േമാ?
െഞട്ടിെത്തറി ന്നെതേന്ത? - മനുഷ്യെന്റ
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പുഷ്ടപരിഷ്കാരലക്ഷ്യങ്ങളാണവ!
നീ വിറ േന്നാ? - നിന പുകേഴ്ത്തണ്ട
ഭാവിചരി വിജയങ്ങളാണവ!
സം മിക്കായ്ക, നവീനശാ ങ്ങൾതൻ
സംഭാവനകളാേണാ നിണച്ചാലുകൾ!
ഇന്നവയിങ്കലൂടുത്ക്കർഷപൂർത്തിതൻ
െപാന്നിങ്കളിേത്താണി േപാവതു കാൺക നീ!

പാരത ്യെത്തക്കഴുകിക്കളയുവാൻ
പാവങ്ങളർപ്പി േദഹവും ാണനും;
വിേത്തശ്വരർേക്കാ?- പതിന്മടങ്ങായ്, ക്ഷണം
വി തമായ്ത്തീർ ഭണ്ഡാരവീഥികൾ!
പിെന്നയും ദാസ്യം, ഭയങ്കരദാരി ്യ-
മുന്നതനാശം പതിതസമ്മർദ്ദനം;
േരാഗം, വിേയാഗം, മുറിെപ്പട്ട ജീവിതം,
േശാകം, മുറവിളി, േഘാരനിരാശയും!-
നിങ്ങെളാന്നായ്േച്ചർ സൃഷ്ടിെച്ചാരാ യുദ്ധ-
രംഗ, മിതേല്ല സമാർജ്ജിച്ച ഭാവുകം?
രക്തഗന്ധത്താെലരിെപാരിെകാ
ശക്തിത ന്മത്തേവതാളതാണ്ടവം,
േഘാരവിഷപ്പികെകാ മൂടിടു
പാരിെന്റ ശു ാന്തരീക്ഷവിശുദ്ധിെയ
നീയഭിമാനി നിൻ ജയ ാപ്തിയിൽ,
നീതിതൻ േപരിലീ നിൻശവത്തീറ്റയിൽ
മർത്ത്യര, ല്ലേയ്യാ, െവറും െവറുംഗൃ ങ്ങൾ
രക്തം കുടി ം ചുടലപ്പിശാചുകൾ!
നിങ്ങെളമ്മട്ടിനിക്കാണു, െമൻനാട്ടിെല-
െപ്പാന്നിൻപുലരിെയ-സ്വാത ദീപ്തിെയ?

ആരു ഞാെനേന്നാ?- കേവ, നിഷ്ഫലെമെന്റ
േപരും പറഞ്ഞി പാടുേവാനല്ലി നീ?
എെന്ന, ഞാനായി, നീ കണ്ടി കൂടിയി-
ല്ലിേന്നാളവും - വൃഥാ െതറ്റിദ്ധരി നീ
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എെന്ന, യെല്ലൻ നിഴലാണു നീ കണ്ടതീ
മന്നി, െലന്നാടു വിണ്ണാ, ണകന്നാണു ഞാൻ!
യുദ്ധത്തിെനെക്കാെണ്ടാരിക്കലുമാവുകി-

ദ്ധരിച്ചീടാൻ സമാധാനനീതികൾ;
എെന്ന തിഷ്ഠി പൂജി േസവി -
െകാന്നായി നിങ്ങൾ മനസ്സിെന്റ േകാവിലിൽ
ഞാനുതിർത്തീടും െവളിച്ച കണ്ടിടാം
മാനവത്വത്തിൻ മഹിമവിശുദ്ധികൾ!
എെന്റ കണ്ണിൽകൂടി േനാക്കീടുകിൽ
കണ്ടിടാെമാന്നായ് വിഭിന്നരാം മർത്ത്യെര!
എന്തിനും മാ െകാടുക്കാൻ, കരുണയാർ-
െന്ന ം മറക്കാൻ, പഠിപ്പിച്ചിടു ഞാൻ.
ശാന്തികിട ന്നൈതക്യത്തിലാ, ണാത്മ-
കാന്തി വർദ്ധി സമഭാവസക്തിയിൽ!
േനരിൻ നിറകതിർ വീശുേവാളാണു ഞാൻ
പാരിൈലശ്വര്യം വിത േവാളാണു ഞാൻ,
എ ം സമത്വം പുലർ േവാളാണു ഞാൻ.
എെന്നയാരാധി , െക ന്നിൽ നിങ്ങൾ വ-
െന്നാന്നായ്ക്കരംേകാർ നിൽ വിേനവരും!
അ നിങ്ങൾ കാണായ്വരും സ്വാത ്യ-
സുന്ദരസു ഭാതത്തിൻ കുളിെരാളി.
അേന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകു, നിങ്ങ-
ളേന്നാളവും ശവംതീനിക്കഴുകുകൾ!

ആരു ഞാെനേന്നാ?-പറയാം കേവ, തവ
ചാരുവിശാലസങ്കൽപത്തിന റം,
തൂെവൺകതിെരാളി വീശി, മനുഷ്യെന
േദവനാക്കീടുമാ ’േ മ’ മാകു ഞാൻ!!!
-24-1-1937
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നവവർഷനാന്ദി

പുലരി ടുേമഘക്കനക േഞ്ചല -
ലെയക്കിതെച്ച ം പകലിൻ ദീർഘശ്വാസം

ഇരുളിലിേതവെരത്തല ചായ് റങ്ങിയ
തരുവല്ലികെളയുണർത്തി െതരുെതെര!

വാനമണ്ഡപത്തിെലത്താരകതുമ്പ ക്കൾ
വാരിെക്കാെണ്ടേങ്ങാ േപായാൾ താമസി േവലക്കാരി;
ഇളെവയ്ലണിത്തങ്കെപ്പാടി പൂശിയ പാട-
ത്തിളകീ പഴുേപ്പലുെമാേണാട്ടൻ കതിരുകൾ;
മഞ്ഞെനേല്ലാല മ്പിൽ പാറിവീണിരുേന്നാമൽ-
കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയൂഞ്ഞാലാടിനാൻ കൂകി കി.

തുമ്പയും മു റ്റിയും പൂതൂകിയാനന്ദി ;
തുമ്പിയും പൂമ്പാറ്റയും തുൾലുവാനാരംഭി .
നവവത്സരാഗമമംഗളരംഗം-ഹാ, ഹാ,
കവിയും സേന്താഷത്താൽക്ക നീർ വരുന്നേല്ലാ!
ഞങ്ങെളക്കാണാെനാരു വർഷമാെയ്ക്കാതിെച്ചേങ്ങാ
മങ്ങിടും മുഖവുമാേയ്മവുമാ മാേവലിെയ,
ഭൂതകാലത്തിൻ ജയസ്തംഭെത്ത, വാടാെത്താരാ
സ്വാത ്യ ദീപെത്ത, േയാർേത്താർ സ ീതിയാൽ
സുന്ദരസ്മരണയിെലന്തിേനാ നിമഗ്നമായ്
മന്ദഹാസം വർഷി പുൽെക്കാടിേപാലും നിൽപൂ!

അന്നെത്ത സ്വത ്യ, മസ്സമത്വം, സാേഹാദര്യം,
മന്നിെലാ േപാെല ം പരന്ന സമാധാനം,
നിത്യവും തിരുേവാണമായ്ത്തെന്ന കഴിെഞ്ഞാരാ
നി ലരംഗം!- കാലമിെന്ന മാറിേപ്പായി!

ഓണത്തിനിേന്നക്കാലേമതാനും ധേനശർതൻ
നാണയക്കിഴിയിെലാന്നഴിക്കാൻ കഴിേഞ്ഞയ്ക്കാം;
അല്ലാെത െപാരിയുന്ന വയറിൻ തീജ്ജ്വാലയിൽ
െതല്ലനുകമ്പാമൃതം തുളുമ്പിടാനാേമാ?
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ത രാൻ ൈപമ്പാലട ഥമൻ ഭുജിക്കെട്ട;
കുമ്പിളിൽ െറക്കഞ്ഞി േകാരനും കുടിക്കെട്ട.
ഓണമാേണാണംേപാലും ധനദർ േഘാഷി
താണവർ യിർ നിൽക്കാനുമിനീർമതിെയേന്നാ!

േപാവുക ധനാഢ്യേര, നിങ്ങെളത്തടിപ്പിക്കാൻ
പാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ള്ള ഹൃ ക്തെമാേന്നേവ !
അമൃതാസവപൂരം നിങ്ങെള സ്വദിപ്പിക്കാ-
നരിവാെളടു വാൻ ഞങ്ങൾതൻ കരം േവണം!
പ െമത്തയിൽ നിങ്ങൾ റങ്ങിക്കിട വാൻ
പട്ടിണിെക്കരിെവയ്ലിൽേച്ചറിൽ നിൽക്കണം ഞങ്ങൾ!
വരെട്ട, വിശപ്പിെന്റ വി വെക്കാടുങ്കാറ്റി-
െലാരിക്കൽത്തകർ േപാം മദി ം േമലാളിത്തം.

ഈശ്വരൻ- നിരർത്ഥമാമപ്പദം പറഞ്ഞിനി-
ശ്ശാശ്വതമാക്കാനാകാ ഞങ്ങൾതന്നടിമത്തം.
ശിലെയ ജിക്കാനു, മീശ്വരനിടയ്ക്കിെട-
ച്ചില ൈക ലിേയകി നിർവ്വാണം പിടുങ്ങാനും,
േലാകത്തിൻ പുേരാഹിതൻ വില വിറ്റീടുന്ന
നാകേലാകേത്ത ള്ള ’പാേ ാർട്ട് ’ േനടിടാനും
ഭാവിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ, പാവന സ്വാത ്യത്തിൻ
ഭാസുര ഭാതം വന്നണഞ്ഞാൽ േപാരും േവഗം!
തകരും കിരീടത്തിൻ ശകലങ്ങെളെക്കാ
നികരാൻ ൈവകീ കാലം പാരത ്യത്തിൻ ഗർത്തം.

മലർവല്ലികളിതാ തൂകു മന്ദേസ്മരം!
മലയാനിലൻ പര സൗരഭപൂരം!
ചാഞ്ചാടും തിരകളാൽ വീണക്കമ്പികൾ മീട്ടി-

േഞ്ചാല െപാഴി സത്സ്വാത ്യഗീതാമൃതം!!
നവവത്സരം വ !- നിങ്ങൾതൻ കർമ്മങ്ങെള
നവപന്ഥാവിൽ ടി നയിപ്പിൻ സഖാക്കേള!
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തീെപ്പാരി

1
’ പഞ്ചെമെന്തന്നറിയാനുഴേറ്റാ-
ടഗ്നി ലിംഗം കുതറി തി ;
െഞാടിക്കകത്തായതു ശൂന്യത -
ള്ളഗാധഗർത്തത്തിലധ:പതി .

2

ഉദി , വർത്തി , നശി , മാ -
യ്ക്കകത്തതിൻ സർവ്വവുമസ്തമി ,
ഇെതന്തിനു, ള്ളാരുെട യി ജാലം?
- പഞ്ചേമ, തീെപ്പാരിയല്ലി നീയും!

3

കാണായ് വരു , കതിർ െപയ്തിടു ,
കാണാെതയാകു ചരാചരങ്ങൾ;
പിന്നെത്ത വ സ്ഥിതിേയാ?- തണുത്ത
തമ - നിർജ്ജീവത- നി മാ ം!

4

ആ നി , യ രിരു, േളതതി -
ള്ളങ്കത്തിേലയ്ക്കാണടിെവ തീ നാം;
പേലതരത്തിൽ പല മാർഗ്ഗ്മായി-
ഗ്ഗമിക്കിലും താവളെമാ മാ ം!

5

നിസ്സാരമീത്തീെപ്പാരി, യിജ്ജഗത്തിൽ
നിഷ്കർഷയില്ലാർ മിെതാ േനാക്കാൻ;
അെല്ലങ്കിെലന്തി, ന്നലിവുള്ളതാർക്കാ-
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ണധ:പതിേപ്പാെരയനുഗഹിക്കാൻ?

6

അണ േപാകാതിതടു ണക്ക-
ണത്തിൽ വീേണാ, കഥെയാെക്ക മാറി;

െചന്തീെപ്പാരിെത്തെല്ലാരു കാ തീയായ്!
പഞ്ചെമാ നടുക്കമായി.

7

എെന്ത മാറ്റം!- െഞാടിയിൽജ്ജഗത്തി-
െന്നന്തന്തരം!- വി വധൂമേഘാഷം!
പഠിച്ചിടേട്ട പതിതർ േപാലും
പരാ മം സാദ്ധ്യമിെത േലാകം!

8

കെണ്ണാന്നടച്ചി തുറന്നിടുേമ്പാൾൻ
ആം കണ്ടേലാകം നവേലാകമായി!
കുന്നാകേവ വൻകുഴിയായി മാറീ,
കുന്നായി ഗർത്തങ്ങളുയർ െപാങ്ങീ.

9

ഈ നാം നിരീക്ഷിപ്പതിെലാ േപാലും
യഥാർത്ഥമ, െല്ലാെക്കെയാരി ജാലം!
േഹ, മർത്ത്യ, നീയിന്നവ േനാക്കിനി
മദിപ്പതല്ലല്ലി മഹാജളത്വം?
-10-6-1932
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മാവിൻചുവട്ടിൽ

മനയ്ക്കൽ, െതേക്കമുറ്റ, ച്ചയ്ക്കാ, മാവിൻേചാട്ടി-
െലനിക്കിെപ്പാഴുേമാർമ്മയു, െണ്ട െമ ം ഞങ്ങൾ.
കൗപീനമാ ാച്ഛാദിതാംഗരാം ഞങ്ങൾക്ക
കൗമാരദിനങ്ങേള, കൗതുകേമകീ നിങ്ങൾ.

സ്മരണെയ്ക്ക ത്സാഹമാെണേന്നാ സങ്കൽപത്തിൻ
തിരേമലി വന്നാച്ചി ങ്ങൾ വര വാൻ!
പതിെനേട്ടാണക്കലം വിടർ വാടിേപ്പായീ;
പഥികന്മാെരേപ്പാെല ഞങ്ങളുമങ്ങിങ്ങായി!

ഇ മപ്പടുകൂറ്റൻ മാവിനുമാ ം േഭദം
വന്നിട്ടില്ലണുേപാലു, മ തമാേണാർ േമ്പാൾ!
തിരുേമനിമാരുച്ചയ്ക്കമൃേതത്തിനുേശഷം
പരിചിൽ പള്ളി റുപ്പാസ്വദിച്ചീടും േനരം,
ഞങ്ങളഞ്ചാേറാമനച്ചങ്ങാതിമാെരാന്നിച്ചാ
രംഗെത്ത നിത്യം സജീേവാജ്ജ്വലമാക്കിത്തീർ ം
കുണുങ്ങി, െച്ച ം, മാറിൽ തങ്കത്താമരെമാ
കുലുങ്ങി ണക്കാരിെപ്പൺെകാടിമാർ കൂടുേമ്പാൾ,
അവെരച്ചിരിപ്പിക്കാൻ േകാമാളിേവഷം െകട്ടി-
യവിെട ത്താടിെക്കാണ്ടാർ കൂവീടും ഞങ്ങൾ,
പൂവാലനണ്ണാേനാടു െകഞ്ചിടും, കനിെഞ്ഞാരു
പൂളുമാമ്പഴം ഞങ്ങൾേക്കകുവാൻ കടം, ഞങ്ങൾ.
ഒരു കാ തുേമ്പാേഴെയ്ക്കെന്താരുൽക്കണ്ഠാേവശ-
െമാരു മാമ്പഴെമങ്ങാൻ വീഴ്കിെലന്തത്യാ ാദം!
കെല്ലടുെത്തറിെഞ്ഞാച്ചയുണ്ടാക്കി, മത്തിര-
ത്തല്ലലിൽത്തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ചിരി ം ലജ്ജിപ്പി ം,
ഒരു െഞട്ടൽപം നുള്ളിെയറി , മറുെഞ
വരുവാൻ ാർത്ഥി ം പൂങ്കാറ്റിേനാടഭ്യർത്ഥി ം,
ഔ ക്യമദമൗഢ്യമത്സര മകല-
േഹാത്സാഹത്തിരച്ചാർത്തിെലാഴുകി ളച്ചാർ ം,
ന ച്ചെപ്പാരിെവയിലും പൂനിലാവാക്കിത്തീർത്ത
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നഷ്ടൈശശേവാത്സവരംഗേമ, നമ ാരം!

കരിയും കാവിമ ം മഞ്ഞളുമരേച്ചാേരാ
വരയുംകുറിയുമിേട്ടാേരാേരാ േവഷംെകട്ടി,
തകരപ്പാട്ടെപ്പാളിെച്ചണ്ടയുച്ചത്തിൽെക്കാട്ടി-

കിലിൻ തു ം പാളപ്പാഴ്ക്കിരീടവും ചാർത്തി,
അെന്ന ’കഥകളി’ േസാത്സാഹം നടത്തിയി-
ല്ലിന്നേതാർത്തേയ്യാ, നനയുന്നിെതൻ കൺപീലികൾ!

അന്നെത്ത’ത്താടിക്കാരൻ’ പാത്താച്ചിരാമൻ പാവ-
മിന്നവെനങ്ങാണൂറ്റേമറുമാ ണ്ഠിക്കാരൻ?
മദ്യത്തിൻ ലഹരിയിൽ, പത്നിതൻ ഗൂഢേ മം
ഹൃദ്യമായ് നുകർെന്നാരാ തിേയാഗിതൻ ചത്തം
പിക്കർ , കുടർമാല ചാർത്തിയ ൈകയിൽ െകാടും-
വില മായിട്ടവൻ തുറുങ്കിൽക്കിട !
അവ, ളപ്പാ ം േത കാരിതൻ മകൾ നാണി-
യവെള, ീേവഷത്തിെലേന്നാെടാത്താടി ം ഞാൻ.
ഇന്നവൾ, രാമൻ കാരാഗൃഹത്തിൽക്കടന്നേപ്പാ-
ളന്യെന്റ െവപ്പാട്ടിയായങ്ങെന ജീവി !
ശീമ േപായിപ്പഠിെച്ചത്തി, യുേദ്യാഗ ംഗ-
സീമയിൽ, നേവാഢയാം നായികേയാടും കൂടി,
ഉ സം വിരാജി ത രാൻ തൻ വത്സല-
പു നാം കുഞ്ഞി ട്ടൻ- പണ്ടെത്തയാട്ടക്കാരൻ!
ഘാതുകനാം രാമെന റുങ്കിലടപ്പിച്ച
നീതിശാസനം നിർമ്മിച്ചരുളും ന്യായാധിപൻ!
അപരൻ ശിവരാമൻ, നാലുകു ങ്ങൾക്കച്ഛ-
നവനിേന്നാേരാ കൂലിേവല െച ഴലു .
പ ണ്ണി ’പത്മേദവാ’യ് ഹിന്ദിതൻ ചാരത്തിൽ
പട്ടിണി പാതിേപാക്കി ഗാേമാദ്ധാരണം െചയ്വൂ.
ശങ്കരൻ ’ലുധിയാനാ സിൽ ’ ക, ളേമരിക്കൻ
തങ്കഭൂഷക, ളിവയ് േക്കജന്റായ് വർത്തി .
ആറടി മണ്ണിനക േവലുവിൻ ൈധര്യ-
വീര്യ ഗർവ്വങ്ങൾ െവറും ചാമ്പലായടി േപായ്!
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രത്നമ്മ സൗഭാഗ്യത്തിൻ ശൃംഗത്തിൽ യുവരാജ-
പത്നിയായ്, േനത്യാരമ്മയായ് ഖിച്ചരുളു .
മാധവി വിധവയും, തമ്പാൻ വക്കീലും കുഞ്ഞ-
നാധാരെമഴു മാ, ണങ്ങെന മാറീ കാലം! ....

ഒരു വന്മാവിൻേചാട്ടി, െലാന്നി േവഷംെകട്ടി-
െയാരു കാലത്തേന്യാന്യെമാ േപാൽ കഴിഞ്ഞവർ-
ഞങ്ങ, ളാ ഞങ്ങളിേന്നാ? കാലേമ, െഞാടി ൾലി-
െലങ്ങെനയാക്കിത്തീർ ഞങ്ങെള നിശ്ശങ്കം നീ?
ഇ മപ്പടുകൂറ്റൻ മാവിനുമാ ം േഭദം
വന്നിട്ടില്ലണുേപാലു, മ തമാേണാർ േമ്പാൾ!
ഇെപ്പാഴും േതന്മാമ്പഴം െപറുക്കാൻ, േവഷംെകട്ടി-
സ്സ ഹമാട്ടക്കളി കളിക്കാ, നാ ാദിക്കാൻ,
വ േചരുമാറു കു ങ്ങളാ മാേഞ്ചാട്ടി-
ലുന്നതകൗതൂഹലമുള്ളിലാർ ച്ചയ്ക്കി ം!
കവി, ഞാൻ കണ്ണീരിലൂടക്കാ കാണുേന്നരം
കവിയും കുതുകത്തിൻ തിെയത്താേലാലി !!
-24-9-1941
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രാഗഗീതി

വാനിൽ നീെളപ്പാടിപ്പാടിക്കാലം േപാ ം വാനമ്പാടി
വാടിേപ്പായ താരിേനാടു േചാദിച്ചിടു :-
’സുലളിതദലാകുേല, സുരഭിലസുധാപൂർേണ്ണ,
സുമുഖി, നിൻ മുഖമി വിളർത്തെതേന്ത?’

ഒരു ചുടുെനടുവീർപ്പമ്മലരിൽ നി യർന്നത-
ത്തരുനിരകളിൽത്തട്ടിത്തകർന്നിരിക്കാം.
മരുേത്താടിയടുെത്തത്തി മുഖെമ്പാത്താതിരുെന്നങ്കിൽ
മറുെമാഴി പറേഞ്ഞേന മേനാജ്ഞഗാ ി.
തുടരു വിഗഹം:- ’നിൻ നില നിനയ്ക്കേവ, മന-
മിടറുന്നി, െതെന്ന നീയിന്നറിയില്ലല്ലീ?
ലസൽെച്ചമ്പ ടുെത്തത്തിച്ചിരി നിൽ മിെക്കാ -
വസന്തത്തിൻ വീട്ടിൽ നി വരികയാം ഞാൻ.
പലനാളായ് പാടിയി ം ഫലമില്ലാതലയുന്ന
പറവജാതിയിെലാന്നായറിയുെകെന്ന.
പരിഭവമരുെതന്നി, െലാരു വാ പറയുവാൻ
തരിെകനിക്കനുമതി, പനിമലേര!
ക്ഷണികജീവിതം സഖി, സുഖദേമാ, മരണത്തിൻ
ക്ഷണത്തിനു നിനക്കി കുതുകെമേന്ത?
ഒരു നിശ പിറ വാ, െനാരു പകൽ മരി വാ,-
നരുേതാതാനമേല, നിൻ വിധിവിഹിതം!

പുലരിതൻ കവിൾ ം പുളകത്താൽ തുടുപ്പിക്കാൻ
മലേര, നീ മിഴി തുറ ലകിെലത്തി.
ഹിമകണമണിമാല്യമണി നീയണഞ്ഞേപ്പാൾ
ക്ഷമയുമക്ഷമയായ് നിൻ ഹസിതം കാണ്മാൻ.
പരിതാപഭരിതയായ് പകൽ േപാകാൻ തുനിയു
പരമേശാഭേന, നിെന്റ വിേയാഗം മൂലം.
ഒരു പി മന്ദഹാസം- നിരുപമ ീവിലാസം
പര, മിരുൾപ്പര, പ്പേയ്യാ ചതി കാലം!
കിളിെയ കരഞ്ഞാലു, മളിെയ പറഞ്ഞാലും
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ഫലെമ ?- ശൂന്യേത, നീ മദി െകാ !
അവസാന ാർത്ഥനയും വിറച്ചീടുമധരത്താ-
ലവേശ, നീയുച്ചരി - േപാകെട്ട ഞാനും!
ഒരു രാഗ ശൃംഖല നാമറിയാെത നെമ്മ ബന്ധി-
ച്ചിരുന്നതുമിതാ, കഷ്ടം, ശിഥിലമായി!
ഇതിൻ ഥവലയത്താലിനിയുെമ േയാ തീർക്കാൻ
ക്ഷിതി കരുതിയിട്ടില്ല ശൃംഖലയാേവാ!
ശ്മശാനത്തിൻ മാറി, ലലിെഞ്ഞ മ മണ്ണടി
വിശിഷ്ടപുഷ്പങ്ങളതിലുദി വീ ം.
തകരുന്ന തലേയാടിൻ തരികളിൽ തഴ മ-
ത്തകരയും തങ്കത്താലിയണി നിൽപൂ!
മരണത്തിൻ മരവിച്ച മറവിയാം മടിത്തട്ടിൽ
മരുവുന്ന മകുടങ്ങൾ മന്ദേശാഭങ്ങൾ,
ഒരിക്കൽ ടിെയടു പുതു വാേനാർക്കാേലാകം
തിരി ന്ന കാലം പിെന്നത്തിരി േനാക്കാ!
ചിരി ം നൽത്താരകങ്ങളിരി ം വിൺമണ്ഡപത്തിൽ
ചിരി േമ്പാെഴെന്നെയങ്ങാൻ സ്മരിക്കില്ലല്ലീ?
സുമേമ, നീ വിരിഞ്ഞാലും, സുമംഗളം, ദിവ്യനാക-

മെമാന്നിൽ ദർശിച്ചാവൂ തവ വികാസം!! ....

അലേരാതി സഗദ്ഗതം: ’ ിയസേഖ, നീ കഥിച്ച-
തഖിലവുമറിവൂ ഞാനക രുന്നിൽ.
പലകാലമിരുന്നാലും, െഞാടി ള്ളിൽ മറഞ്ഞാലു-
മുലകിെനന്നവതാരം പുതുമയാേണാ?
പലതും വ ദി , ചിലതുേപായ് മറയു ,
നിലെയന്നാെലാ തെന്ന നിയതിെക്ക ം!
അവൾക്കായിെട്ടനി ള്ളതഖിലവും സമർപ്പിേച്ച-
നതു മതി;- മറയുവൻ കൃതാർത്ഥനായ് ഞാൻ!
അേനകനാൾ തിരഞ്ഞാലുമണുേപാലും ലഭിക്കാേത്താ-
രനഘരത്നങ്ങൾ ഞാനിന്നവനിേക്കകി.
ആ മൽേ മഗീതികൾ ഞാൻ പാടേവ മതിമറ
മാമരങ്ങൾേപാലും തല കുലുക്കിേപ്പായി.
ൈതെച്ചടികൾ നൃത്തമാടി, െകാ കാ െമാ കൂടി,
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പച്ച ം മലകളും പക നിൽപായ്.
എളിയ ഞാനിളയിങ്കൽ കുളിെരാളി കിളരുമാ-
റിളെവയ്ലിലിതൾ വിടർ യർ നിൽേക്ക
കമനീയകാവ്യലക്ഷ്മി കരനികരത്താെലന്നിൽ
കനിവാർ െപാഴിക്കയായ് കനകമാരി!

മരങ്ങൾ-െവറും െകാ തിമിരപിണ്ഡങ്ങൾ-എെന്ന
മിപ്പിക്കാേനാേരാ രാഗെമടു പാടി.

പലനിറം പതി ള്ള പ പുടം വിരിേച്ചാേരാ
ശലഭങ്ങളടുെത്തത്തി ശലേമാതി.
പരഭൃതം പഞ്ചമത്തിൽപ്പലപല പാ പാടി,
തരളമാരുതൻ വെന്നൻ തനു തേലാടി.
ഇ മാ ം യശെസ്സനിെക്ക നി ലഭി ?-ഞാ-
െനത്തിയി കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലാരു നാൾേപാലും!
ഭുവനത്തിൻ മനെമാരു മന്ദഹാസം െകാ മാ ം
കവരുവാനാകുെമ കരുതീലേല്ലാ!
ഹൃദയമല്ലാെതനിക്കിെങ്ങാ മില്ലി പഞ്ചത്തിൽ
സദയം ഞാനേതവനും തുറ കാട്ടി.
മ്ളാനമായി മമ മുഖം മാറിയതു ക , പാരം
ദീനയായി മറയു ദിവസേദവി
അവൾ െച മറയുന്ന ശൂന്യതെയത്തെന്ന, െയ -
മധിവസിപ്പതാെണനിെക്കന്തിലുമിഷ്ടം.
ഒരുമി പിറന്നവ, െരാരുമി പുലർന്നവ-
െരാരുമി തെന്ന ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞീടേട്ട!
െവറും െകാ പുൽെക്കാടിയും, െവറുപ്പിയ വാൻ, മുഖം
കറുെത്താരു വാ േപാലും കഥിച്ചിടാെത,
ഒഴിെഞ്ഞാരുേകാണിൽ വ െതാഴുൈകയുമായിനി
കഴിേവാളം സൗരഭം ഞാൻ പകർ ത .
അഴലിെന്റ നിഴലിലല്ലഴകിെന്റ നിലാവിൽ വീ-
െണാഴുകണമലയാർെന്നൻ തികൾേപാലും!

കൃതിമാതനുഗഹിച്ചരുളും ഞാെന മാ ം
സുകൃതിയാ, െണെന്നെച്ചാല്ലിക്കരയരുേത!
അശുഭാശങ്കകൾ െപ മസുഖാ ധാരയി, െല-
ന്നവസാനസ്മിതമേയ്യാ, നനയ്ക്കരുേത!
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വാനിൽ നി, െന്നൻ േസ്നഹേമാർ ദിവസവും ഭവാെനാരു
ഗാനം െചയ്താൽ മതി - േപാേട്ട, കൃതാർത്ഥയായ് ഞാൻ!!

ഇതളറ്റാ മലർ മണ്ണിൽെക്കാഴിയേവ- കഠിനമാം
വ്യഥ തിങ്ങിപ്പകൽ മങ്ങി മറഞ്ഞെതേങ്ങാ!
നിശ വന്നാമൃദുെമയ്യിലസിതാവരണം ചാർത്തി,
നിഴലുകൾ നിറുകയിൽ ചുംബനം തൂകി.
ഇവ ക , മരെപ്പാത്തിൽ, ചിറകടിച്ചഴൽ വളർ-
ന്നവശർ വിഹംഗമം കര േപായി!
പിെന്നയുമുദി താരം, പിെന്നയും മദി കാലം
മന്നിെന മടുമലർ മണ്ണടിെഞ്ഞങ്കിൽ?
-22-11-1932
മാ നൽകണേമ!
അന്ന ലരിയിൽ പൂപറി ംെകാ
നി നീ, യാളിയുെമാത്താ വനികയിൽ.
കാളേമഘത്തിൻ കവിത തുളുമ്പിച്ച
കാളിദാസെന്റ ശകുന്തളമാതിരി!

തങ്കരച്ചാർത്തിനാലാലസൽ വനം
തങ്കെത്തളിച്ചാറിൽ മുക്കീ ദിവാകരൻ.
അങ്ങി പാറിപ്പറ ം കിളികളാൽ-
ത്തിങ്ങി ളുമ്പി നിൻ ചു ം കളകളം.
പുൽകി നിൻ നീലാളകങ്ങള, ത്താമര-
െപ്പായ്കയിൽ നീരാടിവന്ന ബാലാനിലൻ.
ഏവമാകർഷകപശ്ചാത്തലെമാന്നിൽ
േമവി, മേനാജ്ഞേദവാംഗനേപാെല നീ!

േകവലം യാദൃശ്ച്ഛികമാ, െയാരസ്ഥിര-
ഭാവനേപാെല, യന്നാവഴി വ ഞാൻ,
അൽപം മുകളി, ലൈത്തെച്ചമ്പകച്ചില്ല-
െയത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാ, തവശരായ്,
നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പരുങ്ങി നിന്നീടുന്ന-
െതന്മിഴിയിൽെപ്പ - മുേന്നാട്ടാ ഞാൻ.
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െചമ്പനീർ െമാട്ടരുേണാദയത്തിങ്കൽ
െവമ്പി ളുമ്പി വിടരുന്നമാതിരി,
എേന്താ നവീനമധുരപരിണാമ-
കന്ദളി തിങ്ങി ടു നിൻ പൂങ്കവിൾ.
ക ാവനേ ാജ്ജ്വലാനനയായ്, മ -
മന്ദസ്മിതം തൂകി മാറിെയാഴി നീ;
പാേടയടിമുടി പൂെത്താരപ്പിച്ചക-
ക്കാടിനും േകാരി ി േതാ മ്പടി.

േപാകരുെത വിലക്കിലും, ഗൂഢമായ്-
സ്സാകൂതസുസ്മിതം മൽ ണ്ടിെലത്തേവ,
എന്നാശേപാെല വികസി നിൽ ന്ന
െപാന്നലേരെറപ്പറിെച്ചടു, ത്താദരാൽ
നിേന്നർ നീട്ടി ഞാൻ, നാണംകുണുങ്ങി, െയൻ-
മുന്നിൽ വന്നിട്ടവ, ൈക നീട്ടി വാങ്ങി നീ!
മുട്ടി, ഹാ, െത ം മന:പൂർവ്വമല്ലാെത
െപെട്ട ന െട ൈകവിരൽ തു കൾ
ഓളമിളക്കിെയൻ േമനിയിെലാെക്ക, െയാ-
േരാമൽ ളക വാഹമരക്ഷണം.
മന്ദാക്ഷപൂർണ്ണകടാക്ഷെത്താെടാ, െത്താരു
മന്ദസ്മിതത്താൽ കൃതജ്ഞത കാട്ടി നീ!
ഏേതാ മഹാസിദ്ധിെയാ ൈകവന്നേപാൽ

ീതി േചതസ്സിലുൾേച്ചർ മടങ്ങി ഞാൻ.

ഇ കാണുെമ്പാഴും േതാ നമ്മൾ
നമ്മളന്യാന്യം കടെപ്പട്ടമാതിരി.
നിത്യസായാഹ്നസവാരി മൽപ്പദ-
െമ മാ ം ഞാൻ തടഞ്ഞീടിലും സ്വയം,
ഏേതാ നിഗൂഢമാം ശക്തിയാലാ വഴി-
േക്കെറ തുകാൽത്തിരിയുന്നിതിെപ്പാഴും!

ശാന്തിവിടരും ഗൃഹസ്ഥാ മത്തിെന്റ
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പൂേന്താപ്പിലാണി നീ നിൽപെതങ്കിലും,
ഏകാന്തമാെമൻ ഗൃഹത്തിൽ വിരക്തിപൂ-
ണ്ടാകുലമാ വഴി േപാരുെമ്പാെഴാെക്കയും,
ഞാനറിയാെത, െയന്നാത്മാന്തരാളത്തി-
ലാനന്ദതാരെമാ ജ്ജ്വലി ന്നതായ്-
നഷ്ടദിനങ്ങൾ പിന്നി, െലാരവ്യക്ത-
തുഷ്ടി തുളുമ്പിത്ത, ടു നിൽ ന്നതായ്-
സദ്ഗുണധാമേമ, േതാ കയാണു േമ,
ഗദ്ഗദമുണ്ടിതിൽ, മാ നൽേകണേമ!
-28-3-1940
ദാരി ്യത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
േചാരയില്ലാത്ത മുഖവുമായ് നിൽ േവാ-
നാരു നീ, രൂപെമടുത്ത ദരി േത?
മർത്ത്യപദത്തിന്നവകാശവാദത്തി-
നസ്ഥിയും േതാലുമുണ്ടി നിനക്കിനി;
മ ള്ളെതല്ലാം നിരന്തര നിർദ്ദയ-
മർദ്ദനം മൂലം ക്ഷയി ;-നശി നീ!
നിസ്സഹായത്വേമ, നീയു േനാക്കേയാ
നിഷ്ഫലം വീ , മി േലാകത്തിെന;
ഒട്ടി ളിഞ്ഞ വയറ്റ ൈകെവ
െപാട്ടിക്കര , നീ േനാ ന്നതാെരേയാ!
വറ്റി വരണ്ട നിൻ െതാണ്ടയിൽ നിെന്നാരു
ശബ്ദം വരാനും, മശക്തനായ്േപ്പായി നീ!

ഉച്ചെവയിലിൽ പരന്ന െനൽപ്പാടങ്ങൾ
പച്ചപിടിപ്പി നിൻ നവയൗവനം!
നിത്യ യത്നഫലങ്ങളാലന്യർതൻ
പത്തായെമല്ലാം നിറ നിന്യൗവനം
അന്യനു െവൺമണിമാളിക െക വാൻ
നിന്നസ്ഥികൂടം വിരി , നിന്യൗവനം
എന്നി മിേന്നാ? പഴകിയ പാദുക-
െയന്നമട്ടേയ്യാ! പരിത്യക്തനല്ലി നീ?
ജീവരക്തം വറ്റി നിേസ്തജമായ്ത്തീർന്ന
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േകവലം പട്ടിണിപ്പാവയല്ലല്ലി നീ?
നീതികണ്ടിേല്ല ജഗത്തിെന്റ- േനാക്കേണ!
നീതെന്ന, യി , നിനെക്കാരു ഭാരമായ്!!

അേങ്ങാ േനാ ക മണിേമടയിൽ
സ്വർണ്ണമഞ്ചത്തിലക്കാണുന്നതാെര നീ?
ആലസ്യപുഷ്പനികുഞ്ജത്തി, ലുന്മദ-

ീലാനുഭൂതി നുകരുേവാനാരവൻ?
ആെരത്തടിപ്പി വാനി നാൾ നിെന്റ
ഭൂരി യത്നങ്ങൾ കാണിക്കെവ നീ;
പ െമത്ത റത്താർ റങ്ങീടുവാൻ
ചുട്ടെവയില േചറിലിറങ്ങി നീ;
ഏവെന്റ മുന്തിരിച്ചാറിൽ, നിൻെച ടു
ജീവരക്തത്താൽ ചുവ കലർത്തി നീ;
െവൺപങ്കവീശിയിന്നാർ സുഖി വാൻ
നിൻ ാണവാതം പകു െകാടു നീ
ആ മർത്ത്യരാക്ഷസ, നാ വർത്തേകശ്വര-
നാണവൻ, േനാ !- നടു ന്നെത നീ?

നീയി ദുർബ്ബലൻ! നിസ്സഹായൻ;-ശരി;
നീെയാരുങ്ങിേടണ്ടതിെല്ലാന്നിനു, മിനി!
മുേന്നാ വന്നിന്നണിനിരന്നീടെട്ട
നിന്നാത്മജന്മാർ, നിരാധാരജീവികൾ
വിത്ത താപം തഴുതി ഭ മായ്-
െക്കാട്ടിയടച്ച കവാടങ്ങെളാെക്കയും,
െവട്ടിെപ്പാളിക്കാൻ സുശക്തരാണാ, വയ-
െറാട്ടിയ, യൗവനത്തീക്കനൽക്കട്ടകൾ!

ഹാ സമത്വത്തിെന്റ സു ഭാതാഭയിൽ
ഭാസുരേക്ഷമമുകുളം വിരിയണം!
സ്വാത ്യേമഖലയിങ്കൽ, സ്വയം, മർത്ത്യ-
േചതന െപാന്നിൻ ചിറകടിച്ചാർക്കണം!-
സുന്ദരമാ രംഗമാനയിച്ചീടുവാൻ
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സന്നദ്ധമാകൂ സധീരം യുവത്വേമ!
19-12-1936
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ആ െകാടുങ്കാറ്റ്

എരിെവേയ്ലെറ്ററ്റേയ്യാ, സർവ്വാംഗം െപാ ന്നേല്ലാ
വരുനീ, വരുേവഗം, വർഷത്തിൻ െകാടുങ്കാേറ്റ!
ഉൽക്കട ഭാേവാഗനായ നിന്നിടിെവട്ടിൽ
ച വാളാന്തേമ്പാലും ചിതറിെത്തറിക്കെട്ട!
ഒെന്നാന്നായ് െപാടിമണ്ണിൽ െഞട്ടടർന്നടിയേട്ട
െപാന്നിെന്റ ഗർവ്വം കാട്ടി മി മാ നക്ഷ ങ്ങൾ!
ഇെല്ലാരു സമാധാനമിെങ്ങ ം- ചു ം െവറും
െപാള്ളലാ, ണടങ്ങാത്ത ദാഹമാണിവിടത്തിൽ
ഉമിനീർേപാലും വറ്റിവരളും െതാണ്ടയ്ക്കക-
ത്തമരാനാവതു െപാട്ടീടും െഞരക്കങ്ങൾ
നിമിഷം േതാറും േമേന്മെലൻ ചു ം െപാതിയു !
നിയമം വടിേയാങ്ങി, ’നിശ്ശബ്ദ’ െമേന്നാതു !
മർത്ത്യസം ാരത്തിെന്റ േനട്ടമാണേ , സാധു-
മർദ്ദനം, പരിഷ്കാരമാണേ , രേക്താത്സവം!
അരുതിെപ്പാരിെവയിലിലിനിയും കഴി വാൻ
വരുനീ, വരുേവഗം, വർഷത്തിൻ െകാടുങ്കാേറ്റ!

കാലികേളക്കാൽ കഷ്ടം നിങ്ങ, െളൻ സഹജേര,
കാലിലാക്കിട ന്ന ചങ്ങല കാണുന്നിേല്ല?
ഒന്നതുെപാട്ടിക്കാെത നിങ്ങളായ്ത്തീരാൻ നിങ്ങൾ-
െക്കന്നിനിക്കഴിയും?- ഹാ, പരത ന്മാർ നിങ്ങൾ.
അടിെകാണ്ടനങ്ങാെത ഭാരവും േപറിേപ്പാവൂ-
മടിമക്കഴുതകളല്ലല്ലി, കഷ്ടം നിങ്ങൾ!
നമിക്കാൻ മാ ം നിങ്ങൾ െണ്ടാരു ശിര, െസ്സ ം
ക്ഷമിക്കാൻ മാ ം േവണ്ടി ന്ദി ം െനഞ്ഞി ടും.

തികീർത്തനം പാടാനുെണ്ടാരു ജിഹ്വാനാളം
സതതം ദാസ്യെചയ്യാനുെണ്ടാരു കരാഞ്ചലം
എന്നി ം സർവ്വജ്ഞരാെണന്നാണു ഭാവം നിങ്ങൾ-
െക്കന്നിനി േനാക്കിക്കാണും നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന?

ഭാവശുദ്ധകെളന്ന കീർത്തിമു യും ചാർത്തി-
ഭാരതാംഗനകേള, െഞളിയുന്നേല്ലാ നിങ്ങൾ!
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സീതയും, സാവി ിയും, ഭാമയും ഞങ്ങൾ െണ്ട-
േന്നാതിയാൽക്കഴിെഞ്ഞേന്നാ നിങ്ങൾതൻ സമാധാനം?
അക്കഥെയല്ലാമിരുന്നിന്നയവിറക്കിയാ-
ലുത്ക്കർഷമാെയന്നാേണാ നിങ്ങൾതന്നഭിമാനം?
മാമരത്തണല വട്ടമിേട്ടവം നി
മാേവലിപ്പാ ം പാടിൈക്കെകാട്ടിക്കളി േമ്പാൾ
മന്മഥൻ മഷിേതച്ചമെട്ടഴും നീേലാജ്ജ്വല-
ക്കൺമുന മിന്നൽപ്പിണേരാേരാന്നാെയറിയുേമ്പാൾ,
മുത്തണിെപ്പാന്മാലകൾ മാറിൽ വീണുല ല-

ം ഗവേക്ഷാജങ്ങളിളകി ളു േമ്പാൾ,
അറിയാ, തതു കണ്ടിെട്ടൻ മിഴികളിൽേപ്പർ ം
നിറയു ഹാ ചുടുകണ്ണീർക്കണികകൾ!
അമൃതം തുളു മേപ്പാർമുല ടം, നിങ്ങൾ-
ക്കടിമ ഴുക്കെളപ്പാലൂട്ടിേപ്പാറ്റാനേല്ല?
താമരത്താെരാെത്താരാൈക്കയുകൾ, ദാസന്മാെര-
ത്താരാ പാടിപ്പാടി, െത്താട്ടിലാ വാനേല്ല?
കർമ്മധീരരാേമെറ മക്കെള സവിച്ച
കർമ്മഭൂേവ, നീ നിരാധാരയാെണേന്നാ വ ?

െചന്നിണം െപെയ്തെങ്ങ ം വി വക്കനൽ േമഘ-
െമെന്ന ം പടിഞ്ഞാറു നടന്നാൽ മതിെയേന്നാ?
ഒന്നിതിേങ്ങാേട്ടെയ്ക്കത്തിേനാ േമ്പാേഴ ം ത്യാഗ-
തുന്ദിേല, ഭാരതാംേബ, നീ മുഖം െപാ െന്നേന്ത?
പണ്ടെത്ത ’ശ്ശിബി’കളും’രന്തിേദവ’ രുമാരും
കണ്ടിടാനില്ലിെന്ന ം ’േവ്വനർ’ മാ േമയു !
സ്വന്തേസാദരന്മാർതൻ ഹൃ ക്തമൂറ്റി ടി-
ച്ചന്തസ്സിൽ തല െപാ മന്തകന്മാേരയു !
പാട പണിെച ം പട്ടിണിക്കാെരേപ്പർ ം
പാദത്താൽച്ചവി ന്ന പാപിഷ്ഠന്മാേരയു !
അവർ നിൻ സുതന്മാരാെണങ്കിെല, ന്താദ്യം ഞങ്ങൾ-
ക്കവെര- റച്ചിട കണ്ണടച്ചാലും മാേത!

ആ രക്തക്കളെമല്ലാം വറ്റിേപ്പാം, െഞാടി ള്ളി
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ലാരമ്യാമൃതസരസ്സാഗതമാമെങ്ങല്ലാം
മുന്നിലക്കാണും കു ം കുഴിയും നീങ്ങിപ്പച്ച-
മിന്നിടും സമതലമുയരും സസ്യാഢ്യമായ്!
അവിെടപ്പാടിപ്പാടിപ്പറ ം േക്ഷമത്തിെന്റ
പവിഴക്കതിർ െകാത്തിത്തി െകാ, ണ്ടാശ്വാസങ്ങൾ
ദാസനാഥന്മാരേറ്റാരാ നവനാകത്തിങ്കൽ
ഭാസുേര, നീ രാജി ം സ്വച്ഛന്ദം, സ്വത യായ്!
ഇെപ്പാരിെവയില,ത്തേമ്മ, നി നീ േകഴുന്നേല്ലാ!
കൽപി െകാന്നാ, വർഷെക്കാടുങ്കാറ്റടിയ്ക്കേട്ട!
-12-2-1938
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കവിയുെട പൂമാല

കമനീയ ചിന്തകൾ േകാർത്തിണക്കി-
ക്കവിെയാരു കൺക ം മാലെകട്ടി.
അനുമാ െമമ്പാടുമായതിൽ നി-
ന്നനുഭവസൗരഭം വാർെന്നാഴുകി.
മൃദുലവികാരതരംഗകങ്ങ-
ളതിനു നിറപ്പകിേട്ടെറേയകി.

പരിചിലാമാലയും ൈകയിേലന്തി
െത്തരുവിലവൻ െചന്നല ചുറ്റി.
ധനദന്മാർതൻ പടിവാതിൽേതാറും
കനിവിൻ കണികയ്ക്കവനുഴറി.
അപഹാസവീക്ഷണം മാ മല്ലാ-
തവെനന്നാൽ സിദ്ധിച്ചില്ലാരിൽ നി ം
ഉദരത്തിൽ തീെയരിഞ്ഞാ മിഴിക-
ളുദിതാ ധാരയിൽ മഗ്നമായി,
ഒരുവശം കാഞ്ചനനാണ്യജാല-
ത്തിരകളിൽത്ത ന്ന മദ്യകുംഭം,
മതിവി മാേറാടു േചർത്തണ
മദഭരനൃത്തങ്ങൾ െചയ്വു േലാകം!
ഒരുവശത്തൗന്നത്യം േവഷഭൂഷാ-
കിരണങ്ങൾ പാകിത്തളിർ നിൽെക്ക;
അവതൻ തണലിൽ മയങ്ങി േമേന്മ-
ലനുപമസ്വപ്നങ്ങൾ കാൺമു േലാകം!
ഒരുവശ ൽക്കടവിത്തഗർവ്വം
തുരുതുെരപ്പീരങ്കിയുണ്ട െപെയ്ക,
ഉയരുമസ്സാ ാജ്യ തൃഷ്ണയാകു-
മുദധിയിൽക്കപ്പേലാടി േലാകം!

കലിതൈനരാശ്യ, മെക്കാ വാടാ-
മലർമാല്യം കയ്യിൽവഹി , കഷ്ടം,
െപാരിയും വയറുമായ്ക്കാവ്യകാരൻ
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െതരുവിെലരിെവയ്ലിൽ സഞ്ചരി !
ഒരുവനുമില്ലതിൻ മാറ്ററിയാ-
െനാരുവനുമില്ല വില വാങ്ങാൻ!
െതരുവിലന്നന്തിയിൽെത്താണ്ടവറ്റി-
സ്സിരകൾ തളർന്നവൻ വീേണാടുങ്ങി!

സമകൾ പലതും പറ േപായി;
സമരാങ്കണങ്ങളും ശാന്തമായി;
പലപല കു കൾ വീണടി ;
പലെചളി ം നികന്നക ;
സമുദിേതാത്കർഷങ്ങൾ പൂ പൂ
സമതലം മുന്നിൽ െതളി മിന്നി.

തുരുതുെര വുതിർ ല്ലസി ം
മരതകക്കാടിൻ നടുവിലായി
അവികലശാന്തിതൻ േപടകംേപാ-
ലവിെടയക്കാൺമേതതസ്ഥിമാടം?
പരിണതവിശ്വാഭിനന്ദനങ്ങൾ
പനിനീർ തളി മ ണ്യഭൂവിൽ,
സുകൃൈതകപാ മായത ദാരം
സുഖസുപ്തിെകാ ന്നേതതു ചിത്തം?
ഒരു നൂറ്റാണ്ട റം, തീെവയിലി-
ലുരുകിത്തളർെന്നാരബ്ഭി ഹസ്തം!
പരിതപ്തചിന്തകൾ േകാർത്തിണക്കി-
പ്പരിചിൽ നിർമ്മിെച്ചാര ഷ്പമാല്യം,
അണുേപാലും വാടാത ണ്യഭൂവി-
ലഴകിൽ ളിച്ചി മുല്ലസി !
ജനചയാരാധനാേസവനങ്ങ-
ളനിശമതിൻ മുന്നിൽ സ്സംഭവി !
-3-5-1941
ഉന്മാദത്തിെന്റ ഓട ഴൽ
ചു ം കനേത്താരിരുമ്പഴി!- ജീവിത-

റ്റിൽ സി വികാരച്ചിതലുകൾ!
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നീയാരു?- നീ െവറും ാന്തൻ, നിന നിൻ-
നീറും മനസ്സിൽ നിലാവുദി േവാ?
ൈവദ്യശാ ത്തിൻ മുനകൾ, ശമനങ്ങൾ
കുത്തിെവ നിൻഹസ്തസിരകളിൽ.
േശാധനാബദ്ധമണയു ൈനപുണ്യ-
േബാധഗർവ്വം നിൻ സമീപ നിത്യവും
നീ വഴങ്ങാഞ്ഞാലതിെന്റ മൗഢ്യങ്ങൾ
നീതമാകു , ഹാ, നി ന്നിൽ മർദ്ദനം.
തജ്ജന്യഭീതിയാൽ, നൽകെപ്പടും മരു-
ന്നച്ചടക്കേത്താെടടു േമാ നീ.
നീല , പച്ച , മഞ്ഞ , നിൻ ന്നിൽ
നീേള നിര ന്നിതൗഷധ ാ കൾ!
എന്നി , മ മം നീയാണു നിൽപതീ
മന്നിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ാന്തനായിെപ്പാഴും!! ...

എേന്ന, ഞാൻ നിങ്ങെളന്നല്ല, നീെയന്നാണു
െചാന്ന, താകെട്ട, െയേന്നാമനയല്ലി ഞാൻ?
ഞാെനേന്നാേടാതുന്നിേതാേരാ പരാതികൾ
സാനുകമ്പം സാന്ത്വനിപ്പിപ്പെതെന്ന ഞാൻ.
ഞാെനെന്റ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞിടുേമ്പാ, െളെന്റ
ഞാ, െനെന്റ ജീവ, െനാ ന്നിെതൻ ക കൾ!
എെന്ന ഞാൻ കിക്കിളികൂട്ടിച്ചിരിപ്പി -
മേന്നരെമെന്ന ഞാൻ െകട്ടിപ്പിടിച്ചിടും!
എെന്താരാനന്ദമീെയന്നിെല ഞങ്ങൾ
ചിേന്ത, ചിറകു വിരി , വിരി നീ!!

ചു ം കനേത്താരിരുമ്പഴി!- കൂരിരുൾ
മു ! - പിെന്നയും േനാവു മന്മനം!
ആെരയും കാത്താണിരിപ്പെതാറ്റ നീ-
യാരാലിവിെടെയൻ െവള്ളിനക്ഷ േമ?
അല്ലി, മാകാരമാളാെത്താെരൻ ാണ-
വല്ലഭൻ െകാ ചന്ദനെപ്പാ നീ!
എങ്ങവ, െളങ്ങവ, െളങ്ങവ, െളൻകീർത്തി-
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െയ ?- േപാെകാേല്ല, വരു ഞാനും ിേയ ....

അേയ്യാ, കനേത്താരിരുമ്പഴി! - നീ വാൻ
വെയ്യനി, െക്കൻെനറ്റി െപാട്ടി, േയാർത്തില്ല ഞാൻ!
എന്തീജല ർശ? - മേയ്യാ കടും േചാര!
െനാന്തിടുന്നീെലനിെക്കന്നി , മ തം!
െനറ്റിപിളർപ്പിൽനി റി, യിരുകവിൾ-
ത്തട്ടിലും കൂടിെയാലി , ഹാ, െചന്നിണം!
െചന്നിണം, െമന്നഭ ദേയച്ഛേപാലുള്ള
െചന്നിണം! േരാമാഞ്ചേമകുന്ന െചന്നിണം.
ഓമേന, നീയിെപ്പാഴുണ്ടായിരുെന്നങ്കി-
ലീ മന്ദഭാഗ്യന്നരികിൽ, നിൻെനറ്റിയിൽ,
എന്നാത്മരാഗസ്മരണ, െയ്ക്കാരിക്കലും
മങ്ങാെത്താരുജ്ജ്വലകാശ്മീരചി കം,
ചി ീകരിേച്ചെന, േലാകം മറന്നിരു-
ന്നച്ചന്ദനെപ്പാ മാ കള ഞാൻ!
ആശിപ്പെതന്തി, നി ാന്തിെനേപ്പാലും, െമാ-
ന്നാശീർവ്വദിക്കാൻ വരില്ല വരില്ല നീ11 ....

ഓർത്താൽക്കര േപാം!- േകൾ ഞാനിെപ്പാഴും
േനർ േനർ ള്ള നിൻ കാൽച്ചിലെമ്പാച്ചകൾ!
കഷ്ടം, യശേസ്സ, പിടിെകാടുക്കാെതെന്ന-
യി േവവി ം മരീചികയാണു നീ!
നിൻെനടുവീർപ്പിൻ സുഗന്ധലഹരിയിൽ
നിർമ്മഗ്നനായ്, സ്വയം മൂർച്ഛി വീഴ്വു ഞാൻ!
െപെട്ട , െമയ്യിൽ, നിൻമായികപിഞ്ഛിക
മൂട്ടി, പ്പിടഞ്ഞാ ണർെന്നഴുേന്ന ഞാൻ!
മിന്നൽേപാൽ പാ േപാം നിൻതുകിൽ മ്പിെല
െപ്പാന്നിൻ കസെവാളിമാ മീക്ഷി ഞാൻ!

ദൂര ദൂരത്തദൃശ്യമായ് മിത്ഥ്യയായ്
േചരു നീ മാഞ്ഞലിഞ്ഞലിെഞ്ഞന്തിേലാ!
പാദം തളർ പതി ഞാൻ പിെന്നയും,
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പാണിയിൽ താ ന്നിെതെന്ന നീ പിെന്നയും
ആവർത്തനങ്ങളിതായിരമായിര-
മായി, െതന്നി, ട്ടി , മ ാപ്യതെന്ന നീ!

മത്കലാസൃഷ്ടിയിൽ, നീെയാന്നിെലങ്കിലു-
മുൾെക്കാ േമാ, മ തി പിൻെപങ്കിലും?
ഉത്കട ത്തിെന്റ െഞക്കലിൽ, സാത്വിക-
സത്കലാധർമ്മങ്ങൾ വിറ്റവനല്ല ഞാൻ.
േഭാഗാ ദമാമഭിരുചിെക്കാത്തമ-
േട്ടകുവാനുള്ളത ള്ളെതൈങ്കവശം!
ആയിരുെന്നങ്കി, ലിൈന്നശ്വര്യശൃംഗത്തി-
ലാടിക്കളിേച്ചെന മൈദ്വജയന്തികൾ!
ഇ ഞാനുന്മാദി, ദീനൻ, ദരി , നി-
െല്ലന്നിലഭിനന്ദാർഹമാെയാ േമ.

ാന്തൻ- ജഗത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ െവറും
ാന്തൻ- പതിതൻ, പരിഹാസപാ വാൻ,

മാനി ഞാൻ സ്വയെമങ്കിലും േലാകേമ,
താണില്ല നിൻ കലാഭാസത്തിേല ഞാൻ!

നിൽ ം കലാേലാകരാജ്ഞിയായ് വാടാത്ത
െപാൻകതിർവീശിെയെന്ന െമൻ ’േമനക!’
രാവും പകലുമേനകദിനങ്ങളാ-
േദ്ദവിതൻ മുന്നിൽത്തപെസ്സ െച ഞാൻ!
ആ ’രവിവർമ്മ’ െയേപ്പാെല, ബാഹ്യാകാര
ചാരിമയാണു ഞാൻ പൂജിച്ചെതങ്കിേലാ,
േമാടിപ്പകിട്ടിനാൽ വിേറ്റേന നിത്യവും
േകാടിക്കണക്കിെനൻ ചി ങ്ങെളാെക്ക ഞാൻ!
പന്തടിപ്പീെലെന്റ േമനക, കാർകുഴൽ
ചിന്തി; യെച്ചന്തളിരാടയൂർന്നങ്ങെന;
ശൃംഗാരസാ മദാലസയായ്, സ്മിത-
ഭംഗിയിൽ, വിശ്വം മയ മില്ലവൾ
പാപസഞ്ജാേതാത്കടാതങ്കഗർത്തത്തി-
ലാപതിച്ചാ പിട മാത്മാക്കെള,
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ഉദ്ധരിച്ചാ സ്വർഗ്ഗേമഖലയിങ്കേല-
െയ്ക്കത്തിച്ചിടും മുക്തിയാെണെന്റ േമനക!
ശന്തിതൻ പീയൂഷകുംഭമദൃശ്യമാ-
േയന്തിവെന്ന ന്നനുഭവമാണവൾ!
മന്നിൻ കദനാന്ധകാരത്തിലംശുക്കൾ
ചി ം സജീവമാം സാന്ത്വനമാണവൾ!
എന്നി , മാഴക്കരി ള്ള കാശു ത-
ന്നിന്നതു വാ വാനിെല്ലാരാെളങ്കിലും!
ശുേദ്ധാപവാസമായ് നിർമ്മിച്ചതാ, െണാരു
സിദ്ധിയായ് ഞാനി െമ ം ’ശകുന്തള’
കാളിദാസെന്റ ഹൃദയം, ജഗത്തിെന-
ക്കാണിച്ചതാണതു, ചായത്തിലൂെട ഞാൻ!
ആടയഴി , മക്ക കം നീങ്ങിയു-
മാടി ഴയും ചലച്ചി താരകൾ,
കണ്ണാടിയി െവച്ചാലയഭിത്തികൾ

മീകരി വാൻ െവ ന്നിതാളുകൾ
ആരും തിനി േനാക്കാെതാരു മൂലയിൽ
മാറാമ്പൽ മൂടി വി ശകുന്തള!
കാമത്തഴപ്പിെന്റ കാളകാേകാളേമ
കാലം മറ , കലയായ്ക്കഴി നീ!

നീറു മന്മനം!- ഞാനവസാനമാ-
യാറുമാസം പണിെപ്പെട്ടാര ’സ്വപ്ന’ േമാ?
ഇ മപൂർണ്ണം!- അപൂർണ്ണമാെണങ്കിെല-
ന്തന്യമിെല്ലാ മാച്ചി െത്ത െവ വാൻ!
മജ്ജീവിതത്തിൻ വിജയപതാകയാ-
ണെച്ചറുചി ം, കലാേലാകവിസ്മയം!
പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഴുെക്ക, ക്കരിമുകിൽ
മുടിയവാനും തേമാമയഭൂമിയും,
അന്തരീക്ഷാങ്കത്തിലന്ധകാരക്കരി-
ങ്കമ്പിളി മൂടിക്കിട ന്ന മൗനവും;
മുന്നിൽ മരേച്ചാട്ടി, െല ം െതാലിയുമായ്
മണ്ണിൽ മരവി വീെണാരു ഭി വും;
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തന്മീലിതക്ഷിപുടങ്ങെള, വിണ്ണിൽനി-
മ്മെവയ്ക്കാനായ് വരുെമാരു രശ്മിയും;

ഇല്ലമെറ്റാ ം!- മരിക്കിലും ഞാൻ, മരി-
ക്കില്ല, മൽസ്വപ്നം!- വിശപ്പിൽ േവവു ഞാൻ!

ചു മിെപ്പാഴും മിരുമ്പഴി!- പിെന്നയും
കട്ടിെവ ണ്ടിരുട്ടി േമൽ േമൽ!
ആസന്നമാെണനിക്കന്ത്യം- ജഗത്തിെന്റ
ഹാസം പതി , മടയുെമൻ കൺകളിൽ!
എന്നാലതിൻമുൻെപാരിക്ക, ലാ നിൻ മുഖ-
െമാ കാണാ, െനനിെക്കാെത്തങ്കി, േലാമേന!
ഈ നാരകീേയാഗദു:ഖങ്ങൾ സർവ്വവും-
മാനന്ദമാെണനിക്കാഗതയാകിൽ നീ!
എൻമൃതഗാ ത്തിൽ വീഴും വിടർന്ന നിൻ-
കണ്ണിൽനിന്നിറ്റി കണ്ണീർക്കണികകൾ!
മൽച്ചിതയിങ്കെലത്തിജ്ജ്വാലകൾ ള്ളി-
ലി േഹാമി െമന്മാലിന്യെമാെക്ക നീ!
മന്നിെലൻ നാമമുയർത്തി, നീ േമൽ േമൽ
മിന്നി മുജ്ജ്വലസ്വർണ്ണലിപികളിൽ
വിശ്വാഭിനന്ദനം നീയാനയിച്ചിടും
ശശ്വൽ തിഷ്ഠനാെമൻകലാേവദിയിൽ
എങ്കിലു, െമങ്കിലു, മ ാപ്തയായ് നിൽപ-
െതെന്തന്യശേസ്സ, മുഖപടം ചാർത്തി നീ!
നാെള- സമസ്തവും നാെള- നിരാശതൻ
കാളിമ ക നടു ന്നതി ഞാൻ!
എൻതല ള്ളിൽ തളരുന്ന മത്സിരാ-
ത ക്കൾ! മന്ദമടയു ക കൾ!
ചാര ചാരത്തണവതാേയ്ത്താ
േനരിേയാേരേതാ ചിറകടിെയാച്ചകൾ!
മിന്നാമിനുങ്ങിൻ തിളക്കങ്ങൾ, ദൂര
മി െപാന്നിൻകസെവാളിവീചികൾ!
ച ിക!- മദൃശസ്സിെന്റ മേനാഹര-
മന്ദസ്മിതേമ്പാൽ വിടരു ച ിക!
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കൽപകസൗരഭം!- സ്വപ്നം!- തളർച്ച, യി-
ത്തൽപത്തിെലാ തലചായ്ച്ചിടെട്ട ഞാൻ!
-21-6-1942
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ജീവിതത്തിെന്റ െനടുവീർപ്പ്

അന്തിക്കതിേരാൻ മറ , േലാക-
മന്ധകാരത്തിലടി .
കാല െതാേട്ട നടപ്പാ, െണെന്റ
കാലുകളേയ്യാ, കുഴ .
ഇന്നിനിയാ മരേച്ചാട്ടിൽ, ഞാൻ െച-
െന്നാെന്നൻ നടുവു നീർത്തെട്ട!

വാഴ ടപ്പനിൽത്തത്തി ം
വാവൽക്കിടാവിെനേപ്പാെല,
എൻമുലക്ക കൾ ചപ്പിച്ചപ്പി
യിമ്മണിൈക റങ്ങി,
എ വിശ െപാരി , പാവ-
െമ കിട കര !
വീടായവീെടാെക്കെത്തണ്ടിെത്തണ്ടി
നാെടാ ക്കി ഞാൻ ചുറ്റി;
എന്നി രിക്കഞ്ഞിെവള്ളം, കിട്ടീ-
െലേന്നാമൽ ഞ്ഞിനു കഷ്ടം!
അല്ലെലരിയുെമൻ െനഞ്ചി ട്ടി-
ലില്ല മുലപ്പാലുേപാലും!
നി യിൽൈക്കവിരൽ ം നുണ-
െഞ്ഞ യും ദീനമാം മട്ടിൽ,
മണ്ണിൽക്കിട മി ഞ്ഞിൻ േനർ
കെണ്ണാന്നയച്ചിടും േനരം,
െപ േപായിേല്ല ഞാൻ?- അേയ്യാ, നീറി-
െപ്പാ കയാെണൻഹൃദയം.

പിച്ചെതണ്ടീടുവാൻേപാലും, തീെര-
പ്പറ്റാത്തതായ്ത്തീർ േലാകം!
എച്ചിലും കൂടിയിെല്ല ം കിട്ടാ-
െന മാറിേപ്പായി കാലം!
”െനല്ലില്ല, രിയില്ല, േതയ്ക്കാെനണ്ണ-
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യില്ല, തുണിയി ടുക്കാൻ!
ഞങ്ങൾ കൂടിയിെല്ലാ ം- പിെന്ന-
െയങ്ങെന നിങ്ങൾ നൽകും?”
പാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾതൻ േനേര േനാക്കി-
േയവം പുല േലാകം.
ശബ്ദിച്ചിടാെത ശിര ം താഴ്ത്തി-
ശ്ശപ്തരാം ഞങ്ങൾ തിരിേക്ക,
പട്ടണവീഥിയിെല ം േനരം
െഞ മാനസം വീ ം!

ഓേരാ കടയിലും കാൺമൂ, പ -
സാരികൾ വിൽ ം ബഹളം.
േമൽ േമൽ മെറ്റാരു ദിക്കി, ലരി-
ച്ചാക്കടുക്കീടുന്ന േഘാഷം,
വിറ്റിടു സുഗന്ധേമെറ
മു ന്ന കുന്തളൈതലം,
എ തി ം തിര ം ചല-
ച്ചി ശാലയ്ക്കകത്തി ം!
അ ത, മിെപ്പാഴും കാ , േമേന്മ-
ലശ്വശകടവും കാറും.
നിന്നിട്ടിെല്ലാ ം, പണക്കാർക്കിട-
യ്ക്കി ം വിരു സൽക്കാരം!
ത്യക്തവിവിക്തമെല്ലാ ം, ഹൃദ്യ-
മദ്യാലേയാത്സംഗരംഗം!
ൈവദ തപ്പങ്കയ്ക്കരികി, േലാേരാ
ൈവ വണന്മാരിരി .
ആടലകന്നവർ കാലും നീട്ടി
’േറഡിേയാ’ േക രസി .
പട്ടിണിക്കാർ ഞങ്ങൾ െചന്നാൽ, െചാല്ലാൻ
’യുദ്ധ’ െമ െണ്ടാരു ശന്ദം.
’ഇല്ലക്കമ്പാട’ ലിെതല്ലാമാണു
കേല്ലറിേനക്കാളസഹ്യം!
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വിേത്തശ്വരർക്കല്ല ഞങ്ങൾക്കാണീ
യുദ്ധവും ക്ഷാമവുെമല്ലാം.
ഒട്ടിയിട്ടില്ലവർക്കാർ ംതെന്ന-
െയാ ം കുടവയറി ം,
തപ്തരാം ഞങ്ങെള േനാ , ഞങ്ങ-
ളസ്ഥിയും േതാലുമായ്ത്തീർ .
ഇല്ല, പാവങ്ങൾ ടലിന്നക-
ത്തില്ലിറച്ചിക്കവകാശം!

ഹന്ത, യി േലാകത്തിൽ വന്ന-
െതന്തിെനേന്നാമേന, നീയും?
മന്ദഹസിപ്പിേതാ, ഹാ, നീ? -ഉേണ്ടാ
മന്ദസ്മിതങ്ങൾ നിന ം?
സങ്കലിേതാന്മാദേമാമൽ ളിർ-
ത്തങ്കച്ചിറകുകൾ വീശി,
സ്വപ്നസ്വരൂപിണിമാരാം ലസൽ-
സ്വർഗ്ഗീയേദവിമാരാരാൽ,
ഓേരാേരാ ചില്ലപ്പഴുതിൽകൂടി-
േച്ചാരുന്ന ൈപമ്പാൽനിലാവിൽ,
ഉ സമൂർ ർന്നിറങ്ങി, ച്ചിരി-
െച്ച േവാ, നിന്നടു ം?
മന്നിൽനിന മുെണ്ടേന്നാ ചില
െപാന്നിൻകിനാക്കെളൻകുേഞ്ഞ?
ആകെട്ട; നീെയന്തറി !- നിെന്റ
േലാകത്തിലുേണ്ടാ െവളിച്ചം?
വാർമണിൈപ്പതേല, കഷ്ടം, മന്നി-
ലാർ നിനേക്കകി നിൻജന്മം?
അന്തവുമാദിയുമില്ലാതുെള്ളാ-
രന്ധകാരത്തിൻ ഗുഹയിൽ,
എേങ്ങാമറ കിടപ്പാ, െണനി-
ക്കി മജ്ഞാതമസ്സത്യം!
േദഹെത്തേസ്നഹിച്ചമൂലം, എെന്റ
േദഹെത്ത വി ഞാൻ, കുേഞ്ഞ!
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േഭാഗം െമതിെച്ചാെരേന്ദഹം, ഇ
േരാഗം മദി ന്ന ഗഹം!
മൽക്കരൾ െപാട്ടി ഞാൻ ചത്താ, െലാരു
പുൽെക്കാടിയിെല്ലാ േകഴാൻ!
ഈ വിധം ജീവിപ്പേതക്കാൾ വീണു
ചാവുന്നെത േയാ േഭദം!

കാളും വിശപ്പിൽ നീ േതങ്ങിേത്തങ്ങി-
ക്കാലടിച്ചാർ പിടേയ്ക്ക;
നിൻമുഖത്തിറ്റി വീേണാ, െരെന്റ
കണ്ണീർ നീ നക്കി ടിേയ്ക്ക;
അക്കാ കാൺെക ഞാൻ േപർ ം േപർ ം
െപാക്കിയി െണ്ടെന്റ ൈകകൾ,
െനഞ്ഞടിച്ചീടേവ, േമേന്മൽ, നിെന്റ
കുഞ്ഞിക്കഴു െഞരിക്കാൻ!
ശക്തിവന്നിെല്ലനിെക്കന്നാൽ, നീെയൻ-
രക്തവും മാംസവുമേല്ല?
െകാ ന്നതാണിതിൽേഭദം, പെക്ഷ
െകാ േമാ?- ഞാൻ തള്ളയേല്ല?

കഷ്ട, മിെതെന്താരു േലാകം-ഇതിൽ-
പ്പട്ടിണിക്കാർെക്ക കാര്യം?
േവണ്ട, േവണ്ടീ, േലാകം േവേണ്ട, േവണ്ടി-
താ െകാള്ളെട്ട കടലിൽ?
കൽേപാഗൈനദാഘം കത്തിക്കാളി-
ക്കൽക്കിവരാെനന്തമാന്തം? .....
-28-8-1943
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ഇന്നെത്ത നില

ഇല്ല െവളിച്ചം, െവളിച്ചമില്ലൽപവും
െമല്ലാമിരുട്ടാ, ണിരുട്ടിലാകു നാം!
ക ം തുറ നാം നിൽക്കയാെണങ്കിലും
കാണുന്നതില്ലിപ്പരിസരെമാ േമ!
ചു മായ് വ െപാതിയു നമ്മെള-
പ്പട്ടിണിെകാ െപാരിയും നിലവിളി
നിർലജ്ജമന്നി , െമ മദ്ദീനർത-
െന്ന ം ചവിട്ടി തി കയാണു നാം.
നമ്മൾക്കവസരമിെല്ലാരു േലശ, െമാ-
ന്നമ്മർത്ത്യെര റിേച്ചാർ വാൻകൂടിയും!

അത ന്നതമായ സം ാരശൃംഗത്തി-
െലത്തിെയേന്നാർ ം പരി തരാണു നാം!
ആ നമ്മെളന്നാ, ലറിവീല, കഷ്ട, മാ
മാനവത്വത്തിൻ െവറും ബാലപാഠവും!
ക പിടിത്തങ്ങൾെകാ ശാ ത്തിെന-
െച്ചണ്ടിടുവി ! സുഖി വാൻേവണ്ടി നാം!
എന്നാലവതൻ വിഷഫലേമാേരാ -
തിന്നിതാ മൂർച്ഛി നീതിധർമ്മാദികൾ.

ഇ നാം ശക്തർ സ്ഥലകാലസീമകൾ
പിന്നി േപാലും ജയെക്കാടി നാ വാൻ.
എന്നാലിവെകാ േനടിയ േനട്ടേമാ?
െചന്നിണം!- അേയ്യാ, െവറും കുരുതിക്കളം!
ഓമൽസ്സഹജർതന്നസ്ഥികൂടങ്ങളാൽ
പൂമണിേമടകൾ തീർ സുഖി നാം!
ഒന്നിെനാന്നായ് സമസൃഷ്ടികെളത്തെന്ന
െകാ തി ം െവറും കാ മൃഗങ്ങൾ നാം!
ചൂടും െവയിലും സഹി സമൃദ്ധമായ്
പാട പച്ചപിടിപ്പിച്ച കർഷകൻ-
പങ്ക കീഴിൽ നമു റങ്ങീടുവാൻ
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ച െപാ മ്മാറുഴുകുമക്കർഷകൻ-
തങ്കനാണ്യങ്ങളാൽ നെമ്മ മൂടീടുവാൻ
തൻജീവരക്തം െചാരിയുമക്കർഷകൻ-
അക്കർഷകെന്റ മുതുകത്തിരു ഹാ,
െഞ വറ്റിവരെണ്ടാരേത്താണ്ട നാം.
ആ നിമിഷംതെന്ന നാം സംഗി ;-
’ഹാ, നമ്മെളല്ലാം നമിക്കണം നീതിെയ!’

’നീതി!- മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെനത്തി ന്ന
നീതി!- േലാകത്തിെന്റ നീതിയിതാണുേപാൽ!!
ഉദ്ധാരണത്തിനുമാകാതധ:പതി-
ച്ച മാ ം നീ ദുഷി േപായ്, േലാകേമ!
പാേട, െയാരു െകാടുങ്കാ വ, ന്നി ള്ള
പാഴ്മരച്ചാർ കൾ െവര വീഴണം!
കു ം കുഴിയും നികന്നക, െന്നാെക്കയു-
െമാന്നാ, െയാേരാമൽസ്സമതലമാകണം!
െത മലസരായാരും നശിച്ചിടാ-
െതല്ലാരുേമാേരാ െതാഴിലാളിയാവണം!
ദാസനും നാഥനുമില്ലാെത േമൽ േമൽ
ഭാസിയ്ക്കണം േതാളുരുമ്മിസ്സഹജർ നാം!

അപ്പരിവർത്തന, മഭ ദയത്തിേല-
യ്ക്ക തിേരാദ്ധ്യമാമപ്പരിവർത്തനം
സംഭവിെച്ചങ്കി, ലതിൽനി മാ േമ
സംഭൂതമാകൂ സമാധാനസൗരഭം!
അന്നാണുദയം, െവളിച്ചം പരിഷ്കാര-
മേന്നാളവും നാമിരുട്ടിലാെണെപ്പാഴും!
കഷ്ടം, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായ്ത്തീരുമാ-

ഭാതം വ ദിപ്പെതന്നാണിനി?
വിശ്വസമാധാനദായിയാമേ മ-
വി വം കാ വീശുന്നെതന്നാണിനി?
കാന്തവിശാലമാം സ്വാത ്യസീമയിൽ
ശാന്തി പുല്ലാ ഴലൂതുന്നെതന്നിനി! ....

https://thalilakkam.in/



രക്തപുഷ്പങ്ങൾ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 48

-13-2-1937

https://thalilakkam.in/



രക്തപുഷ്പങ്ങൾ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 49

വിജയഗീതം

(പാലക്കാ സാഹിത്യപരിഷത്തിൽ വായിച്ചത് )

മുേന്നാട്ടടങ്ങാത്ത നിൻെകാടുങ്കാറ്റിെന്റ
െവന്നിെക്കാടിയുമായ്േപ്പാകു യുവത്വേമ!

അത ച്ചമാം നിന്നിരമ്പൽ ദൂര നി-
െന്ന ന്നതവ്യക്തമാെണന്നിരിക്കിലും
േപർ ം വിറ തുടങ്ങിയുണക്കില-
ച്ചാർ കളാർത്തിയാർ ൽക്കടഭീതിയാൽ!
െവള്ളിത്തലമുടി പൂണ്ട നൂറ്റാ ക-
ളുള്ളഴിേഞ്ഞകിയ മംഗളാശംസകൾ
ഉൾെക്കാ ശാശ്വതത്വം സ്വയം ഭാവി
നിൽ ം മഹാവൃക്ഷസഞ്ചയം കൂറ്റിയും,
കമ്പിതശാഖയാൽ ൈകമലർത്തിപ്പാര-
മമ്പരേപ്പാടു േനാ ചുറ്റിലും!
െവമ്പി വിളറി ടങ്ങി, യുഷസ്സിെന്റ
മുമ്പിലു ംഗസ്ഥകാഞ്ചനതാരകൾ.
മുേന്നാട്ടടങ്ങാത്ത നിൻെകാടുങ്കാറ്റിെന്റ
െവന്നിെക്കാടിയുമായ്േപ്പാകൂ യുവത്വേമ!
നഷ്ടംവരാെനന്തിരി , ഹാ, കുെറ

പ ങ്ങൾ െകാഴി വീഴുന്നതിൽ?
പാതവക്കെത്തച്ചിലന്തിനൂൽെക്ക കൾ
പാദ പാതത്തിൽ തകർ േപാകുന്നതിൽ?
അ ാനനം, മുകർന്നാടും മരങ്ങേളാ-
െടാപ്പമീേയാമൽതൃണ രേ ണിയും
സന്തതമാസ്വദിച്ചീടട്ടനന്തമാ-
മന്തരീക്ഷത്തിൻ വിശുദ്ധവായുക്കെള!
നീയതിൽ നിത്യം വിഷ ക േചർക്കേയാ,
നീതി നിർമ്മി ന്ന നിർദ്ദയസ്വാർത്ഥേത?
നിന്നസ്തിവാരം തകരാൻ തുടങ്ങി, നീ
നി കാലൂന്നിയാലില്ല ഫലമിനി.
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മുേന്നാട്ടടങ്ങാത്ത നിൻ െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ
െവന്നിെക്കാടിയുമായ്േപ്പാകൂ യുവത്വേമ!

കർഷകരാജ്യമതിങ്കലാകർഷക-
ഹർഷപുളകം മുളയ്ക്കെട്ട േമൽ േമൽ!
കു കൾ വീണു കുഴികൾ നികരെട്ട.
വിണ്ണിൻ െവളിച്ചം കുടിക്കെട്ട ജീവികൾ
സസ്മിതം സീമയ ല്ലസിച്ചീടെട്ട,
സസ്യസമൃദ്ധസമതലഭൂമികൾ!
ഓേരാപരിവർത്തനങ്ങൾ കളകള-
ധാരയിൽ മുക്കെട്ട ജീവിതേത്താ കൾ!
എെപ്പാഴും വീണവായി െകാെണ്ടത്തിട-
ട്ടഭ ദയങ്ങളാമപ്സര:കന്യകൾ!
മന്ദിരം േതാറുമനാരതം സ്വാത ്യ-
മ േഘാഷങ്ങൾ മുഴങ്ങെട്ടേമൽ േമൽ!

മുേന്നാട്ടടങ്ങാത്ത നിൻ െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ
െവന്നിെക്കാടിയുമായ്േപ്പാകൂ യുവത്വേമ!
-30-12-1940
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പരിവർത്തനം

ഭാവസാേ ാദ ത്സ്മിതാങ്കിേതാത്ഫുല്ലമാം
ജീവിതത്തിെന്റ വസന്തം കഴി േപായ്.
എേങ്ങാ പറ േപാെയന്നിൽനി, െന്നെപ്പാഴും
സംഗീതധാര െചാരിെഞ്ഞാരച്ചിന്തകൾ.
എല്ലാം കഴി , വിരിഞ്ഞമലരുക-
െളല്ലാം െകാഴി , മറ പരിമളം!

ന്ദിപ്പതിെല്ലൻപരിസരം, സൗന്ദര്യ-
ശിഞ്ജിതത്താലി , പണ്ടെത്ത മാതിരി.
കാണുമാറില്ല ഞാനി , വെന്നൻമുന്നിൽ
നാണം കുണു ന്ന െപാന്നിൻകിനാക്കെള.
കൽപനേകാടികൾതൻ ക നകളാ-
ലുൽപലമാലകൾ ചാർത്തിടാറില്ല ഞാൻ.
നീറുന്ന മന്മനം, ഹന്ത ദുഷ്കാലേമ,
നീെയന്തിേനകിയതിപ്പരിവർത്തനം?

കർമ്മ മങ്ങൾത ംഗഭീമമാം
കന്മതിലാണി , കഷ്ട, െമൻ ചുറ്റിലും
ചൂടും െവളിച്ചവും േകറാത്ത പാഴ്നിഴൽ-
പ്പാടുകൾതൻ േ തേലാകത്തിലാണു ഞാൻ.
ഒന്നനങ്ങാൻകൂടി വെയ്യനി,െയ്ക്കൻകാൽക-
െളാന്നി പൂ മിച്ചങ്ങല റ്റിനാൽ!
ശുഷ്കി ണങ്ങിവരെണ്ടാരക്കങ്ങെള
െഞക്കിെഞരടി ഴയുെമൻൈകകളാൽ
മാടിവിളി ഞാൻ പിെന്നയും നിങ്ങെള-
മൂടുപടമിട്ട തങ്കക്കിനാക്കേള!

ജ്ഞെയ്ക്കാെര ംപിടിയും െകാടുക്കാെത്താ-
രജ്ഞാതമാം ശപ്തസർഗ്ഗ ഭാവേമ,
ഈ വിശപ്പി ന്ന േലാകത്തിൽ, മർത്ത്യനാ-
യാവിർഭവിപ്പിച്ചെതന്തിനാെണെന്ന നീ?
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നാ ം പുറത്തിട്ടല നട മാ-
നായ്ക്കൾ േപാലും കഴിയാം സ്വത മായ്!
ജീവിതഭാരവും േപറി, യന വാ-
നാവാതിരു നരകിപ്പതില്ലവ!
ആരുമവേയാടസൂയെപ്പടു മി-
ല്ലാരുമപഹസി ന്നിെല്ലാരിക്കലും.
ജീവിതേത്താടു െചേന്ന മു േമ്പാെഴൻ-
ജീവൻ മുഴുെക്കപ്പരുെക്കറ്റടിവു ഞാൻ.
അൽേപതേരാന്മദം താവും ഹൃദയവു-
മ ബി ക്കളണിയും മുഖവുമായ്,
മൽപതനത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹി വാൻ
സ ഹെമ ചു ം സഖാക്കളും!
എന്തിേതാ േലാകം; ’ഇവിെട ജീവിക്കലാ-
െണന്തിേനക്കാളും വിഷമം നിന കിൽ!! ....

േപാകെട്ട സർവ്വവും, െപാള്ളയായ്ത്തീരെട്ട
േലാക, െമനിക്കതിലില്ല േമ കുണ്ഠിതം.
മുേന്നക്കണക്കിനി േമലിലു, മാ ളിർ-
െപ്പാന്നിൻ കിനാക്കെളൻമുന്നിൽ വന്നാൽ മതി,
േശാകം തുളു െമേന്നകാന്തതയിലും
നാകം രചിക്കാനവ ൈവഭവം!
േകാമളമാമക്കര ർശമാ യിൽ-
േക്കാള്മയിർെക്കാ െമന്നാത്മാവു കൂടിയും!
നി ലമാെമാരു നിർവൃതിതൻ ഹൃദ്യ-
മദ്യലഹരിയിൽ മത്തടിച്ചങ്ങെന,
ആടിയും പാടിയും ശാന്തിതൻ കൽപക-
വാടിയിൽ നീെള വിഹരി െമൻ മനം.
ഇന്നിെക്കാടും കൽ റുങ്കിനക നി-
െന്നെന്ന നീ കാലേമ വിട്ടയേയ്ക്കണേമ!
-29-7-1943.
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