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രാഗപരാഗം

1

അമലാംബരത്തിേല േനാക്കി-
യലസാംഗിയായിങ്ങിരുന്നിടുേമ്പാൾ
നിഖിലചരാചരവ വിലും
നിഴലി കാൺമൂ ഞാൻ നിൻവിലാസം.
അഴകുറ്റനിെന്നത്തിരക്കി മുേന്നാ-
െട്ടാഴുകു േചാലകളാകമാനം
എവിെട നീെയെന്നാന്നറിയുവാനാ-
െയവിെടയും േനാക്കിച്ചരി െതന്നൽ
പരമാർത്ഥതത്ത്വമറിഞ്ഞിടാെത
പലതും പുല ൈപങ്കിളികൾ.
ഒരുേബാധമില്ലാത്തമട്ടനങ്ങാ-
െതാരിട മഞ്ഞണി നിൽപൂ
അറിയാൻ കഴിയാത്ത സം മത്താ-
ലടവികൾേക്കലു കമ്പനങ്ങൾ.

2
ജീവനായ് ഞാൻ ന വളർത്തിയ
ഞാവൽ കടി ലു കാ

3
മധുവും സുഗന്ധവും മുറ്റിയിെന്നൻ
മധുര ണയേമ നീ വിടർ .

4

മമ ഹൃദയമലരിെലഴും
മധുരമധു നുകരേണ്ട?
വരയുത ഞാൻ വനലത ഞാൻ
വരികരിേക വരിവേണ്ട!
തണൽതരുമീത്തരുവരൻതൻ

https://thalilakkam.in/



രാഗപരാഗം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 6

തനുവിൽ ഞാെനൻ തല ചാ
തനുവിെനാരു തരു മതിേമ
തനുമതിയത്തരുവിനുേമ
തരളത നീയലമകേമ
തരുകയി േമ മധുകരേമ.

5

ആരുമാരാധനെയ്ക്കാരു മാ-
റാരു നീ സുരചാരിേമ?
എന്മനസ്സിനു കാവ്യേചാദനം
തന്നിടുന്ന നിൻ ദർശനം,
നിന്നിടുെമാരു െപാൻകിനാവുേപാ-
െല െമ െമേന്നാർമ്മയിൽ!
ജീവിതത്തിെന്റ േചാലയിൽ നിെന്റ
ഭാവുകേത്താണിേയറി നീ!
ദൂെരദൂെര മറഞ്ഞക േപാം
കൂരിരുളിൽ ഞാൻ നിൽക്കിലും
ഇല്ലിനിെയെന്നേയാർ കേപാലു-
മില്ല നീെയാരുകാലവും!
എന്തിനെല്ലങ്കിേലാർക്കണം ഹാ നീ
ബന്ധമില്ലാെത്താരന്യെന!
ഇച്ഛയുെണ്ടനിേക്കെറ നീെയെന്റ
െകാച്ചനുജത്തിയാകുവാൻ!

ാണമു പതി വാൻ-
ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽേപ്പാലും
നമ്മെളാന്നിച്ചിരി വാൻ!

എ ശുദ്ധീകരിച്ചിെതന്മനം
ഹൃദ്യേത, ഹാ, നിൻ ദർശനം.
ജീവിതം തെന്ന മാറി; ഞാെനാരു
േദവതയായമാതിരി.
ഇ േമലനവദ്യമാേമതു
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ശക്തിയാേവാ, വഹി നീ?
കണ്ടതല്ലാെതാരക്ഷരേമ്പാലും
മിണ്ടിയില്ല നാെമങ്കിലും;
വിണ്ണിൽ മിന്നിമറഞ്ഞിടും ര
മിന്നലിൻ കലമാതിരി
കഷ്ടെമാറ്റെഞാടിക്കിടയിൽ േവർ-
െപ േപായി നാെമങ്കിലും;
ര മാർഗ്ഗം പിരിഞ്ഞ നാം വീ ം
ക മു കിെല്ലങ്കിലും;
അ മാ ം മധുരമാെയാര-
സ്വപ്നനിശ്ശബ്ദ ദർശനം
എ േമാേരാ പുളകപുഷ്പങ്ങൾ
ചിന്നിച്ചിന്നിെയൻ ജീവിതം
മുക്കിടുെമാരു നിഷ്കേളാന്മാദ-
സ്വർഗ്ഗസൗരഭധാരയിൽ!
ഇെല്ലനി മറ വാനാവു-
കില്ലനിെന്നെയാരിക്കലും!

6

ഇ യുംകാലെമൻ സങ്കൽപസീമയിൽ
സ്വപ്നം രചി നീ നി !
നിർമ്മലത്വത്തിൻ നിലാവു െചാരി െകാ-
െണ്ട ന്നിലി നീ വ .

7

ഏെറെക്കാതി വരമ്പ ഞാൻ നെട്ടാ-
േരഴിലം പാലയും പൂ !
ആരു പറ നിേന്നാടതിൻ പൂമണം
വാരി നിൻ േമെലാെക്ക ശാൻ? . . .
േതവൻ പറെഞ്ഞങ്കിൽ ഞാെന േവണമ-
േത്തവെന്റ മാടത്തിൽ െച !
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രാവും പകലും നിധിേപാെല കാ മ-
പ്പാവലപ്പന്തലിൽ തൂ !
േചതമുണ്ടിപ്പാലെക്കാ ലഞ്ഞാെല
നീതെന്ന െച പറയൂ!

8

േസ്നഹപരവേശ, േപാരും കരഞ്ഞെതൻ
സാഹസത്തിന്നിതാ മാ േചാദി ഞാൻ!

9

നാണി നാണി നീെയാരുരാവിെലൻ
മാണിക്യമഞ്ചത്തിൽ വന്നിരി ം.

10

”സങ്കൽപസീമയിൽ നാണം കുണുങ്ങിെയൻ
തങ്കക്കിനാേവ നീയലസി
ആടി ണുങ്ങി നീ നിൽക്കേവ, നിെന്ന ഞാൻ
മാടിവിളിച്ചിേല്ല നൂറുവട്ടം?
എന്നി മൂടുപടെമടുേത്തകയാ-
െയന്നടുെത്തേന്ത നീ വന്നിടാ ?
േചേതാഹരാംഗീ നിൻ സാമീപ്യസക്തെമൻ
േചതന െവമ്പി തിച്ചേനരം
മിന്നൽെക്കാടിേപാൽ പറെന്നാളിെച്ചന്തിനാ-
െയെന്നക്കളിപ്പി നിർദ്ദയം നീ?
എന്നി ം നീെയെന്നൈക്കവിട്ടകന്നി ം
നിെന്നയാരാധി നിത്യവും ഞാൻ!
നിർമ്മലനിർവൃതിയാെണനിേക്കാമേന
നിെന്ന റി െള്ളാേരാർമ്മേപാലും!
ചിന്തിച്ചിരിക്കാെതൻ പുണ്യപൂരത്തിനാ-
ലന്തികത്തി നീ വ േചർ .
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11

എേങ്ങാെവേച്ചാമേന, നിെന്ന ഞാൻ കണ്ടി -
െണ്ടെന്നെന്റ ഹൃത്തിെലനി േതാന്നി.
േമാഹനരൂപിണീ െത ംപ്പ്ര്ക്കാെതാ ം
േസ്നഹി േപായി ഞാൻ നിെന്നേയവം.
ഒറ്റെയ്ക്കാരുമാ േപായി-മൽക്കൗമാര-
െമാട്ടിപ്പിടിച്ച കിനാവുകളിൽ.
തുല്യമായ് മെറ്റാ മില്ലാത്ത സൗന്ദര്യ-
െമല്ലാമിണങ്ങി നീയുല്ലസി .
അത്യന്തസുന്ദരമാകുെമല്ലാറ്റിലു-
മത്യന്തസൗന്ദര്യമാർന്ന ബാേല,
താേനയുണർ വിടർെന്നാെരൻ കൺകൾ ം
ഹാ, നിെന്നേയ െമൻ പാണികൾ ം,
നിെന്നക്കെണ്ടത്തിേനാെരൻ ഹൃദയത്തിനും
നിർവൃതിേയകി നീ മാരിവിേല്ല!

12

പിെന്നയും വ വസന്തം ചിരി െകാ-
െണ്ടന്നയൽവീട്ടിെല ങ്കാവനങ്ങളിൽ
കാണാെമനിക്കിജ്ജനലിലൂടായിരം
േചണുറ്റെചന്തളിർച്ചാർ ം സുമങ്ങളും
എങ്കിലും, തീെരക്കവർെന്നടു ന്നതി-
െലൻ കരളെങ്ങഴും ഭംഗി െതെല്ലങ്കിലും!
സ്വർഗ്ഗെമ ന്നിൽ രചി െകാെണ്ടൻചു -
മുൾ ളിേരകിയിരി െചേപ്പടുകൾ!

13

ദൂര ദൂര വന്മരങ്ങൾ
വാരിെച്ചാരിയു മർമ്മരങ്ങൾ.
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മാകന്ദവാടിയിൽേക്കാകിലങ്ങൾ
കൂകു ഗാനങ്ങൾ േകാമളങ്ങൾ.
പച്ച ല്ലാളും തടം തഴുകി
െകാ പൂേഞ്ചാലതളർെന്നാഴുകി,
മന്ദം സഖികേളാെടാ കൂടി
മൺകുടേമന്തിെക്കാണ്ടാടിയാടി
ആമുഗ്ദ്ധമന്ദാക്ഷേലാലരായി
പൂഞ്ചിറകാർന്ന പുളകംേപാെല
പൂമ്പാറ്റ പാറിപ്പറ ചാേല.
എ െമാരാനന്ദെപ്പാൻതരംഗം
െപാങ്ങി ട ന്നിെത രംഗം!
ഞാനുെമൻ കണ്ണീർതുടച്ചിടെട്ട
ഞാനുടൻ ഗാനം െപാഴിച്ചിടേട്ട.
ഓമലാേള, നീെയാന്നി േനാ
ഓട ഴലതിേങ്ങകിേയ !
ആനന്ദരംഗമിതിങ്കൽ േവണം
ഞാനുതിർ ന്നെതൻ േ മഗാനം!

14

മമ മേനാഹരസങ്കൽപസീമതൻ
മറയിൽ വീണു മയങ്ങിക്കിട നീ;
ഒരു സുനിശ്ചിതാകാരനി ന്യമാം
െവറുെമാേരകാന്തചഞ്ചലസ്വപ്നമായ്!
പരിധിയെറ്റാെരൻ ചിന്തകൾെക്കാെക്കയും
പരമലക്ഷ്യമായ്ത്തീർ നീെയങ്കിലും,
ഇതുവേര ം കഴിഞ്ഞീെലനി നിൻ
മൃദുകരാംഗുലി ർശനേമൽ വാൻ!
അറിയുവാനാെയ്ക്കാതി നിെന്ന, ഞാ-
നരുളുെകേന്നാടരുളുകാെര നീ.

15
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ചിറകടി മറഞ്ഞ ദിനങ്ങളിൽ-
ച്ചിലതവയുെട മായാത്ത മു കൾ,
പരിചിലർപ്പിച്ചെതാെക്കയുണ്ടി മി-
പ്പഴകി ജീർണ്ണിച്ച ജീവിതത്തി േമൽ!
അവെയങ്കിലും വി തിയിങ്കൽ നീ-
യവഗണിച്ചിടാതംഗീകരി േമാ? . . .

16

ആ നല്ലകാലവുമാ നല്ലനാടുെമ-
ന്താനന്ദരംഗങ്ങളായിരു സഖി!
ഉച്ച േപാലും െവയിലുേചാരാെത്താര-
പ്പച്ചിലക്കാടും മരത്തണൽകൂടിയും
ആനന്ദമാെണനിക്കാനന്ദമാെണനി-
ക്കാ നാടിെന റിേച്ചാർ ന്നേപാലുേമ!

17

അന്തരംഗത്തിൽ വിഷാദം െകാളു വാ-
െനന്തിനുദി നീ െവള്ളിനക്ഷ േമ?

18

നിശ്ചല ഭൂതകാലനിർജ്ജന

19

പരിചയംേപാലും പറയുവാനില്ലാ-
തിരുളിെലൻ സ്വപ്നശകലങ്ങൾ
കിരണേമ, നിെന്നത്തിരയു , നിെന്റ-
പരമനിർവൃതി നുകരുവാൻ!
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20

നാെമാരുമിച്ചന്നിരുന്നിടാറുെള്ളാര-
േച്ചമന്തികാവനേച്ചലണിച്ഛായയിൽ
മഞ്ഞനീരാളം വിരി െകാണ്ടിെപ്പാഴും
മഞ്ഞണി ന്നിൽ വരു ണ്ടിളെവയിൽ!

21

ണയഭാരംെകാണ്ടിനിെയാരക്ഷര-
മരുളുവാൻേപാലുമരുതാെത
മരുവു നിെന്റ വരവും കാ ഞാൻ
മഹിതൈചതന്യ രണേമ-

22

ഇങ്ങിനി േമലിൽ വരാത്തതുമാതിരി-
െക്ക മറ നീയപ്സരേസ്സ?-

23

േഹമന്തകാലെത്താേരാമൽ ലരിയിൽ
ഞാനക്കവിതെയക്ക മുട്ടി.
മഞ്ഞിലിളെവയില്വീെണാരു നൂതന-
മഞ്ജിമ മന്നിെന ൽകി നിൽേക്ക;
നീലക്കട കൾ പൂ നിരെന്നാര-
േച്ചാലക്കരയിലൂേടകയായ്
നീരിൽ നനഞ്ഞ പന ലെയാെത്താരാ-
നീലക്കാർകൂന്തലും മാടിമാടി
സ്നാനംകഴിഞ്ഞാവിലാസിനിയങ്ങെന
നാണംകുണുങ്ങി നട വ .
ചി ം വരച്ചേപാൽ ചു ം പലപല
പച്ചിലക്കാടുകൾ തിങ്ങിനി .
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നാനാവിഹംഗവിഹരിതവി ത-
കാനനവീഥിയിലാകമാനം
േനരിേയാേരാമൽക്കളകളസംഗീത-
സാരം തുളുമ്പിതുളുമ്പിനി .
അേപ്പാൾ വിടർന്ന മലരിൻപരിമള-
മദ്ദിക്കിെലാെക്കപ്പരന്നിരു !-
ആ മേനാേമാഹനദർശനമാവിധം
േരാമഹർഷ ദമായിരു !-

ാണെനാേരാമനസ്വപ്നാനുഭൂതിയിൽ
വീണവായി ന്നതായിരു !-

േകാരിത്തരിക്കയാണി െമന്നാത്മാവ-
േക്കാമളസ്വപ്നെമാേന്നാർ േപാെക;
കർമ്മബന്ധത്തിെന്റ കണ്ണി, യന്നാദ്യമായ്
കൺമുനെകാ മുറുക്കി ഞങ്ങൾ
അ മുതൽെക്കാരു െപാ കിൽേത്താണിയി-
െലാന്നി പാടി രസി ഞങ്ങൾ.
മാരിവിൽ പൂത്ത മരത്തിെന്റ െകാമ്പ
േനരിേയാരൂഞ്ഞാലിലാടി ഞങ്ങൾ.
സുന്ദര ച വാളത്തിനുമ റം
ച ികാധാരയിൽ നീന്തി ഞങ്ങൾ.
മർദ്ദനത്തിെന്റ വിഷഫലം കാ മാ
മർത്ത്യെന്റ നീതി മുളച്ചിടാെത
മി െമാരജ്ഞാതനന്ദേനാദ്യാനത്തി-
െലാന്ന്ച്ചിരു രസി ഞങ്ങൾ!
അ ഖ, മസ്വപ്ന, മസ്വർഗ്ഗേമാർ േമ്പാ-
ള തടുക്കാൻ ഞാനിന്നശക്തൻ.
കാണുന്നെതല്ലാം കാമദസ്വപ്നങ്ങൾ,

ാണാനുഭൂതികൾക്കാ ദങ്ങൾ.
തങ്കക്കിനാക്കെളത്താേലാലിച്ചങ്ങെന
സങ്കൽപ സായൂജ്യ േമഖലയിൽ
സഞ്ചരിച്ചീടിന ഞങ്ങൾെക്കാര ത-
സംഗീതേക മായ്ത്തീർ വിശ്വം!

https://thalilakkam.in/



രാഗപരാഗം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 14

24

കുതുകദായകാ, ഹൃദയനായകാ
കുസുമസായകാ, സതതം ഞാൻ
അവിടുെന്നന്നടുത്തണയുെമേന്നാർേത്താർ-
ത്തവിരാേമാന്മാദം നുകരു .
ചപലകളാെമൻ സഖികളങ്ങെയ
ച്ചതിയനാ റ്റം പറകിലും
ഇതുവെര േനരിട്ടവിടേത്തക്കാണാ-
നിടയാവാേതവം കഴികിലും,
ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ സുഖസമാശ്വാസ-
പരിമളെമെന്ന ണരു .

25

വന്ദനം ശകുന്തേള, കാളിദാസൻതന്നാത്മ-
ന്ദനം സത്യേ മം കടഞ്ഞകലാസേത്ത!

നീെവറും സാവി ിയ, ർവ്വശിയല്ലാ, ശങ്കാ-
പാവകൻ െപാള്ളിക്കാത്ത െപാള്ളസ്സീതയുമല്ല.
നിൻ നിഴലവെക്കാെക്കെക്കാടു ജന്മം, നീേയാ
നിർമ്മലത്വത്തിൻ നിത്യൈചതന്യക്കാമ്പായ് നിൽ !
മരി വിശ്വാമി ൻ നിന ജന്മം തേന്നാൻ
മരിക്കാ കാളിദാസൻ നിന ജീവൻ തേന്നാൻ!

(അപൂർണ്ണം)

26

സരേള നിന്മച്ചിങ്കിളിവാതിൽക്കെലൻ
സകാശക്തിയുമകലു .
ഇരുളിേലകാന്തസരണിയിൽ െട-
ന്നിരുകാലും മുേന്നാട്ടണയു .
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അവിെടെയ മാ നിമിഷെമൻേബാധ-
മഖിലേമേങ്ങാ േപായ്മറയു !

27

എ േമകാന്തവാടിയിൽെച്ച
നിെന്നേയാർേത്താർ േകഴുവാൻ
കാതേര, നിെന്റ വിേയാഗചിന്തതൻ
േവദനകൾ നുകരുവാൻ
സംഗതിയാക്കി കാലെമങ്കിലും
സങ്കടെപ്പടുകയില്ല ഞാൻ.

ത്വത്സമാഗമശിഞ്ജിതം േകൾപ്പാ-
നു കനായി നിത്യവും.
അന്തിേനരം ഞാൻ കാത്തിരി മ-

ന്ദസുന്ദരകുഞ്ജകം
ഇ ം വീശു േണ്ടേതാെപാേ ായ
പുണ്യലബ്ധിതൻ സൗരഭം
സു തിയിലതാനയിയ്ക്കയാ-
ണസ്മദാമലമാനസം.
ചിത്തേമാേരാേരാ ചിന്തയാലലം
തപ്തമായിടാെമങ്കിലും
അെപ്പാെഴാെക്കയും നിന്നിലൂെട ഞാ-
നി കൃതിെയക്കണ്ടിടും.

28

ഒരുൈകയിലമൃതവുെമാരുൈകയിൽ വിഷവുമായ്
പുരുഷാ നിൻ മുന്നിൽ നിന്നവൾ കുണുങ്ങി.
അവൽതൻ കടന്ഴി നിന്മിഴി തഴുകി-നിന്നത്മാവി
ലായിരം മിന്നലുകളിളകിേയാടി.
പുളകാ രവലയാങ്കിതലളിതാലസമൃദുലാംഗി-
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ക്കളികാഭയിലളകാളികളിളകിയാടി!
അവൾതൻ െചെഞ്ചാടി നിൻ െചാടിെയാന്നമർത്തി, നിന്നി-
ലാടിയനുഭൂതികൾ പീലി നിവർത്തി
ഒരു ൈകത്തളിർവിരലാലവൾ നിൻ കവിൾത്തട്ടി നിന-
െക്കാരു പുളകസാ ാജ്യം തീറുകിട്ടി.
അവൾ മുടിയിൽ നിെന്നാരു മുല്ല വിതെളടു-
ത്തർച്ചി നീ നിെന്ന വിസ്മരി .
െകട്ടിയവൾ നിെന്ന ണർ കുളിർമുലെമാ കൾ
മുട്ടി നിന്മാറിൽ-നീ േബാധംെക !

29

അരിയ കലാശാലാജീവിതത്തി-
ലവെനാരു േതാഴിെയക്ക മുട്ടി.
അവളുെട നീലിച്ച കൺമുനക-
ളവെന ണർെന്നാരു േദവനാക്കി.
അവളുെട േനരിയ പുഞ്ചിരിക-
ളവനകക്കാമ്പിൽക്കവിത വീശി!
അതുമുതലാനന്ദേലാലനായി-
ട്ടവെളവർണ്ണിച്ചവൻ പാ പാടി.
അവനുെട ഗാനതരംഗിണിയി-
ലവളറിയാെത ലയി േപായി!
വിവിധാനുഭൂതികേളകിേയകി-
ദ്ദിവസങ്ങളങ്ങ ് വ േപായി.

അരവിന്ദൻ വ പിറ ചുണ്ട-
െത്താരു െവള്ളിൈക്കലുമായിജ്ജഗത്തിൽ
അളവറ്റ സമ്പത്തവെന്റ മുമ്പി-
ലലഘുസൗഭാഗ്യങ്ങളാനയിേക്ക,
മതിമറന്നങ്ങെന യൗവനത്തിൻ
മലർവാടി പുക്കവനുല്ലസി
കനകത്തിെനന്തിനു സൗരഭം, ഹാ
പണമുേള്ളാർെക്കന്തിനാണദ്ധ്യയനം?
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അതിനാൽക്കലാശാലാജീവിതത്തി-
നവനുടൻ പൂർണ്ണവിരാമമി .
അലസതാവാപിയിലാ യരു-
മലകളിൽ േതാണി കളി നീന്തി.
അവിരേളാന്മാദമനുഭവിക്കാ-
നവെന െമ ം കഴി െവങ്കിൽ! . . .

സകലവ ക്കളും തീെറഴുതി-
’ രസ’ത്തിെനപ്പഠിപ്പി താതൻ!
വിനയസൗശീല്യാദിസദ്ഗുണങ്ങൾ
വികസി നിെന്നാരെപ്പൺെകാടിയിൽ
അനുരക്തനാകും പിശാചുേപാലു-
മറിയാെത േദവതയായി മാറും!
അവള േമാഹനരൂപിണിയു-
മകളങ്കചിത്തയുമായിരു .

അരവിന്ദനായിരംേ മഗാന-
മവളുെട മുമ്പിൽെച്ചാരി കൂട്ടി
അവളുെട പാദമു ചു -
മവെനാരു െപാൻേവലി സജ്ജമാക്കി!

മേ മർത്ഥനാമ ാക്ഷരങ്ങ-
ളുരുവി ൈകകൂപ്പിെക്കാ മുന്നിൽ
ഒരു മൃദുജീവിതം തെന്റ മുമ്പിൽ-
പ്പരിചരണത്തിനായ് കാ നിൽേക്ക;

തിബന്ധെമ വിലക്കിയാലു-
യതിെനെയമ്മട്ടവൾ തട്ടിനീ ം?
അനുമാ ചിന്തയിലാർ യായ്ത്തീ-
ർന്നനുരക്തയായിതവളവനിൽ!

പരമാനന്ദത്തിൻ പതാകവീശി-
പ്പരിണയേഘാഷം കഴി കൂടി.
മധുരവികാരങ്ങൾ വീശിവീശി
മധുവുധുകാലവും വ കൂടി.
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പുഴവ ം പൂേന്താ ം പൂനിലാവും
പുളകദേഹമന്തരാ ികാളും,
സുലളിതപുഷ്പിതകുഞ്ജകവും
സുരഭിലമാകും കുളിർമരു ം
സകലതും-ശൃംഗാരസാ മാകും
സകലതുെമാത്തവെരാ കൂടി.
ഒരുേനർത്തപുല്ലാ ഴൽ വിളിേപാൽ
മരുവീ ജഗത്തന്നവർ മുന്നിൽ
ååååå
ååååååå(അപൂർണ്ണം)

30

കാമുകി:å െവള്ളിനിലാക്കതിർ നിഴൽക്കാട്ടിെല
åååå പുള്ളിമാൽ േപടയീരാ ി.

കാമുകൻ:åെചല്ലേമ, നിെന്നേപ്പാൽ സ്വർഗ്ഗം രചി മുൽ-
åååå ഫുേല്ലാലസത്സ്വപ്നരാ ി.

കാമുകി:å വാനിെന്റ വക്കിൽനിന്നാടിയൂർെന്നത്തിയ
åååå വാർമയിൽേപ്പടയീരാ ി.

കാമുകൻ:åഅ തിേമാജ്ജ്വേല, മൽ ീേയ നിെന്നേപ്പാ-
åååå ല േതാേത്തജകഗാ ി!

കാമുകി:å ഇക്കിളി രാക്കിളിപ്പാ ക-
åååå ളുൾ ളിർ വിെന ൽകി.

കാമുകൻ:åലക്ഷ്യ ാപ്തിåകർമ്മാക്തിയു ക്തി
åååå മജ്ജീവെനന്നേപാൽ നൽകി.

31
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ഇല്ല കഷ്ടം ഭവാനറിയുക-
യില്ല ഞാെന െചയ്കിലും!
താവകാംഗുലി ർശനേമ്പാലും
േകവലം ലഭിയാെത ഞാൻ,
ക നീരിൽ ളി , െഞട്ട
മണ്ണിൽ വീഴുെമാരന്തിയിൽ!
ജീവനാഥ, ഭവാനുലാ വാ-
നാവഴിക്കണഞ്ഞിടും.
മണ്ണിെലെന്ന ച്ചവിട്ടിയാ മാ-
െപ്പാ കാലടി വുകൾ.
േരാമഹർഷമണി ഞാേനവ-
മാ മണലിൽ മറ േപാം!
എങ്കിലും ഹാ, കൃതാർത്ഥനാേണവം
നിൻകഴൽച്ചവിേട്ടൽക്കിൽ ഞാൻ!

32

നിർമ്മലാനന്ദം വികസി നിൽ ന്ന
ജന്മസാഫല്യസരസ്സിലാറാടുവാൻ
എന്നാശ, െയ േയാനാളായ് ഭജി ഹാ
വന്നിടുെകാെന്നൻ ണയ കാശേമ!

33

ണയച ിക െപാഴിയുെമൻ, െകാ -
പനിമതിേലഖ കിളരുവാൻ
െകാതിപൂേണ്ടകനായിരുളിലുൽക്കട
കടനാേവശിതവിവശനായ്
ശിഥിലത ിയാം ഹൃദയവീണെയാ-
ത്തധിവസിക്കയാണിവിെട ഞാൻ.
അകെലനിേന്നാേരാ മൃദുലമർമ്മര-
മരികിലവ്യക്തമണയു ;
ചിലമേനാഹരകനകതാരകൾ
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ചിരിയടക്കിേക്കാണ്ടമരു .
അനുനിേമഷെമന്മിഴികളിൽ, കഷ്ട-
മനശയാ ക്കൾ െപാടിയു .

34

േസ്നഹംതുളു ം മന മായ്വെന്നെന്റ
ഗഹത്തിേലയ്ക്ക ഷസന്ധ്യേപാെല നീ.
ഇ േമാർ ഞൻ ലജ്ജാനേതാൽഫുല്ല-
മന്ദസ്മിതാർ മാമന്നെത്ത നി ഖം.

35

സഖികളവെരന്നരികിെലത്തി-
സ്സരസ്സമായ് സന്തതം സല്ലപി .
അവെരല്ലാെമെന്ന നടുക്കിരുത്തി

ണയഗാനങ്ങൾ െപാഴിച്ചിടു .
അതുേക േക ഞാെനെന്നയും വി-
െട്ടവിെടേയാ െച ലയിച്ചിടു .
പുളകംെകാെണ്ടെന്നെപ്പാതിയുവാനായ്
’നളിനി’ ം ’ലീല’ െമ േമാഹം!
പതിവായി’ച്ചമ്പക ട്ടി’യുമായ്
പനിമലർേത്താപ്പിങ്കൽ െചന്നിരിേക്ക
അറിയാറില്ലേല്ലാ ഞാെനന്നിലാളും
പരിതാപത്തിെന്റ കണികേപാലും
സുമതി’സുഭ ’യും ഞാനുമായി

ലളിതേഹമന്തച ികയിൽ
ശിഥിലതരംഗങ്ങളുമ്മവ ം
പുളിനങ്ങൾേതാറുമുലാത്തിടുേമ്പാൾ
സകലതും തീെരമറ ഞാെനാ-
രകളങ്കാനന്ദമനുഭവി !
കനക ഭാമയ-െമ െയ
കമനീയെമെന്റയീ സ്വർഗ്ഗേലാകം!
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ഇവിെടെയന്താനന്ദം!-എെന്നയാരു-
മിവിെട നിന്നേയ്യാ വിളിക്കരുേത! . . .
36
പരമാനന്ദത്തിെന്റ വിദ തവികാസേമ,
പരമേ മത്തിെന്റ പാവന കാശേമ!
പുളകം പൂശി ശി വികസിക്കെട്ട നിെന്റ
പുലരി ടുപ്പി, ലിെക്കാ ജീവിതപുഷ്പം!
അലമല്ലലാലല്ലിൻശൂന്യത തപ്പിത്തപ്പി
വിലപി ഞാൻ നിെന്നക്കെണ്ട ന്നതുവെര,
ഇസ്സ്വർഗ്ഗ ഭാമയരംഗത്തിെലനിെക്കാന്നാ
ദു:സ്വപ്നം ക്ഷണേനരം മറക്കാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ!
നി തൻ തമസ്സിങ്കൽനിെന്നെന്ന േമാചിപ്പി
സ സെമനി നീ െവളിച്ചം കാട്ടിത്ത .
കാലേദശത്താെലാ മതിരിട്ടിടാതുേള്ളാ-
രാലംബേക ത്തിേലെക്കെന്ന നീയാകർഷി .
മിഥ്യെയെന്നെന്നത്തെന്ന െവറുക്കാൻ തുനിഞ്ഞഞാൻ
സത്യെത്തെയന്നിൽക്കാണിെച്ചന്നിൽ ഞാൻ ലയി .
എന്നിൽ സർവ്വവുെമാന്നിച്ചട ന്നേതാെടാപ്പ-
മിന്നിനിെക്കല്ലാറ്റിലുമടങ്ങാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ.
എന്നിലുെള്ളെന്നപ്പാേട വിസ്മരിെച്ചല്ലാറ്റിലു
െമെന്നക്ക,ണ്ടാനന്ദത്താെലന്മനം തുടി .
െകാ പുൽെക്കാടിെതാട്ടാ നക്ഷ ംവെര, യിെന്നൻ
നി ലേസ്നഹത്തിെന്റ െവളിച്ചം വ്യാപി .
എന്നിൽനിെന്ന േത്താളം വ്യാപിപ്പതവയിൽനി-
െന്നന്നിലുമ േത്താളം െപാഴിയുന്നിതേസ്നഹം!
അങ്ങെന പര രമുെള്ളാരിൈക്കമാറ്റത്താൽ
മംഗളേസ്നഹമയമായി മാറു വിശ്വം!
േസ്നഹത്തിൽ ജനി വാൻ, േസ്നഹത്തിൽ ജീവി വാൻ
േസ്നഹത്തിൽ മരി വാൻ സാധിക്കിലേത പുണ്യം!

37

െപാൻപുലെരാളിേയ പുതുതായ് വികസിച്ച
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െചമ്പനിനീരലരിേനാേടാതു കളകണ്ഠം;
”ഓമേന, മേനാഹരദർശേന, പൂങ്കാവിെന്റ
രാമണീയകത്തിനു മകുടം ചാർത്തി നീ!
നിെന്നവെന്നതിേരൽ നിതരാം കുതൂഹല-

ന്ദനമട വാനാകാത്ത മണിെത്തന്നൽ!
െമത്തിടും കുതുകത്താൽ സ്വാഗതഗാനം പാടി-
െയത്തിടുന്നിതാ ചു ം ചഞ്ചല മരങ്ങൾ!
കളിയെല്ലനി മിന്ന േമൽേത്താ
കലിതാേമാദം നിെന്ന വർണ്ണി നീട്ടിപ്പാടാൻ!
എങ്കിലുെമനി നിൻ വാസ്തവം ചിന്തി േമ്പാ-
െള െചയ്യേട്ട, െപാ ന്നില്ല ദു:ഖത്താൽ ശബ്ദം.
കാ നീയിേപ്പാൾ മുന്നിൽക്കാരുണ്യത്തിടമ്പായി-
ക്കാഞ്ചനെപ്പാ ം ചാർത്തി നിൽ െന്നാരുഷസ്സിെന.
തപ്തജീവിതത്തിെന്റ മരുഭൂവിനുമുമ്പിൽ
സ സം പാടിപ്പാടിെയാഴുകും സരിത്തിെന
ഉഗൈനരാശ്യെക്കാടും കാടിെന മറ നി-

ജ്ജ്വലസ്മിതം തൂകും േതെന്തളി ങ്കാവിെന
ഇതുമായികമേല്ല, മായിേല്ല മാ ള്ളിൽ
സ്ഥിതിമാറുകയിേല്ല, െപാരിയും െവയിലേല്ല?
മൃദുല ടുതുടുപ്പിളകി ളു ം നി-
ന്നിതെളാെക്കയും വാടിേയാമേല, നീ വീഴിേല്ല?
നി ഖേത്തെക്കാന്നേയ്യാ േനാ േമ്പാൾ, പിളരു
മന്മനം-സൗന്ദര്യേമ, ക്ഷണവർത്തിേയാ നീയും?
നീ വാടിവീണാൽപ്പിെന്ന നിെന്നെയാേന്നാർമ്മി വാ-
നീ വാടിക്കകമിെല്ലാെരാറ്റ ൽെക്കാടിേപാലും.
നിസ്സഹായേത, നീെയന്തറിവൂ ജഗത്തിെന്റ
നിർദ്ദയത്വെത്തപ്പറ്റി?-ച്ചിരി ചിരി നീ!”
േലാലസൗരഭേമാലും െനടുവീർപ്പിട്ടാെക്കാ -
േപലവസൂനം മന്ദം ലജ്ജി ചിരിേച്ചാതി:
ഗായകാ, സഹതാപസാ മാം ഭവേത്സ്നഹ-
പീയൂഷം പുരേണ്ടാരീ േമാഹനവച കൾ
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(അപൂർണ്ണം)

https://thalilakkam.in/



രാഗപരാഗം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 24

ആദ്യസേമ്മളനം

നീവരും നിർജ്ജനവീഥിയിൽ ഞാെനാരു
പൂവണിെച്ച മായ്ക്കാ നിൽ ം.
താരകരാജിയിെലന്മന ന്ദനം
േനരി കാണും നീ നീലവിണ്ണിൽ!
നീയതു കാണുേമ്പാൾ, നിേന്നാെടനി ള്ള
നീടുറ്റ രാഗം ശരിക്കറിയും.
ഓർ െമാരു െഞാടി ള്ളിൽ നീേയകയായ്
വാ മിരുട്ട നിൽ െമെന്ന.
വാടാെവളിച്ചേമ, തൽക്ഷണം െവമ്പലാർ-
േന്നാടിയണയും നീെയന്നരുകിൽ.
േമാഹിനിയല്ല ഞാെനങ്കിലുമിെന്നെന്ന
േസ്നഹിേപ്പാനാണു നീയ മാ ം!
എേന്ന മായ് കാ െവ ം നിനെക്കെന്ന
നിന്നാഗമത്തിൽ ഞാൻ നിർവിശങ്കം
അങ്ങെന ന െടയാദ്യസേമ്മളനം
സംഗീതസാ മായുല്ലസി ം.
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അർച്ചന

ഓർ െമ്പാേഴ െമൻ ഹൃത്തിൽ പുളകങ്ങൾ
പൂ മാെറേന്നാടടുത്ത പൂക്കാലേമ!
സങ്കൽപസീമയിൽ സേന്താഷശാന്തിതൻ
തങ്ക കാശം തളി ന്ന താരേമ!
മാമകചിന്താശതാബ്ജപ ങ്ങളിൽ
മാദക നൃത്തം നട ം മരാളിേക!
നിർമ്മലേസ്നഹാർ സംഗീതധാരയി-
െലന്മന ന്ദങ്ങൾ മു ം മുരളിേക!
ആ ശുദ്ധിതൻ സർവ്വവുെമാ േചർ-
ന്നാകാരമാർേന്നാരനുപമസ്വപ്നേമ!
പാവനസൗഹൃദപ്പച്ചെത്താടികളിൽ
പാടിപ്പറ ം ശുഭകരശാരിേക!
സ്വാഗതംെച ഞാനർപ്പി നിെന്നെയൻ-
രാഗാർ മാനസ ന്ദപുഷ്പങ്ങളാൽ!
വിസ്മയം േതാ മാേറാർത്തിരിക്കാെതാരു
വിദ ല്ലതേപാലണ നീ േമാഹിനി!
അന്തമില്ലാെതഴുമു നിരാശതത-
ന്നന്ധകാരത്തിലടിഞ്ഞ മജ്ജീവിതം,
െപാക്കിെയടു ഹിരണ്മയദീപ്തിയിൽ
മുക്കി നി േഗ്ദ്ധാദയാകസ്മിേകാത്സവം!
ചിന്തിച്ചിരിക്കാതണേഞ്ഞവമിെന്നെന്റ
ചിന്തകൾേപാലും നിറംപിടിപ്പി നീ!
കാടും മലകളും േതാടും പുഴകളും
പാേട കട പിന്നിട്ടി മന്മനം
ചഞ്ചൽച്ചിറകടിെച്ച നിൻകുളിർ-

ഞ്ചിരി വിൻ സുഗന്ധം നുകരുവാൻ!
കഷ്ടം, പരത െന ഞാൻ െചയ്യെട്ട
െപാ ന്നതെല്ലെന്റ ചങ്ങലെക്ക കൾ.
എങ്കിലു, െമ നിയ ി ന്ന്കിലും
നിങ്കേലക്കേയ്യാ കുതി മന്മനം!
ശാശ്വതേസ്നഹത്തിടമ്പാെയനിേക്കവ
മീശ്വരൻ തേന്നാരനുജത്തിയാണു നീ!

https://thalilakkam.in/



രാഗപരാഗം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 26

നന്മതുളു ം സേഹാദരേസ്നഹമാം
െപാന്മലർെകാണ്ടിതാ പൂജി നിെന്ന ഞാൻ!
ആടലിൻ ചൂടണെഞ്ഞ മർദ്ദിക്കിലും
വാടില്ല നിൻ പിഞ്ചിതളിെലാെന്നങ്കിലും!
എന്നന്ത്യഗദ്ഗദമന്തരീക്ഷത്തിേനാ-
െടേന്ന മായിട്ടലി േചരുെമ്പാഴും
തിങ്ങി ളു മേസ്നഹപുഷ്പത്തിെലൻ
മംഗളാശംസതൻേതനും സുഗന്ധവും!
വത്സേല, നിന്നഗജാപ്തിേയക്കാെളനി-

ത്സവം മന്നിൽ മെറ്റ േവണം ശുേഭ?
നീെയന്നനുജത്തിെയന്നേതാർ േമ്പാെഴൻ
നീറും മനസ്സിൽ തുളു സുസ്മിതം.
നിെന്ന റി ള്ള ചിന്തയിലായിരം
കിന്നരേലാകം കട േപാകു ഞാൻ.
എ ന്നിെത ന്നിേലാട ഴലുമാ-
യുത്തമേജ്യാതിർമ്മയാർ സ്വരൂപികൾ
ഓമനിെച്ചൻ തപ്തജീവെന ൽകു
േരാമഹർഷത്തിെന്റ കേല്ലാലമാലകൾ!
എന്തറിയു , വിമേല, വിദൂെരെയ-
ന്നന്തരാത്മാവിൻ വസേന്താത്സവങ്ങൾ നീ!

അമ്പിലെപ്പാൻകവിൾത്തട്ടിൽ, രേണ്ടാമന-
െച്ചമ്പനീർ ക്കൾ വിടർ കാണു ഞാൻ.
അർത്ഥമില്ലാെത്താരിപ്പദ്യഖണ്ഡത്തിേല-
ക്കത്തളിർ ണ്ടിൽനിേന്നാേരാനിേമഷവും
മന്ദാക്ഷമുഗ്ദ്ധങ്ങൾ മന്ദാരപുഷ്പങ്ങൾ
മന്ദസ്മിതങ്ങൾ െപാഴി കാണു ഞാൻ!
ആ നീലേനേ ാൽപലങ്ങളിൽ രണ്ടിലു-
മാനന്ദബാഷ്പം െപാടി കാണു ഞാൻ.
അ തസ്വർഗ്ഗീയൈചതന്യദീപ്തിയി-
ലത്തനുവല്ലി തളിർ കാണു ഞാൻ.
മാമകചിത്തത്തിലിച്ചി തല്ലജം
മായില്ല മായിെല്ലാരിക്കലും േസാദരീ!
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നിന്നടുേത്താമൽ സഖികളായ് മാറാെത
നിന്നിടെട്ട ം നിഖിലാനുഭൂതികൾ!
താളേമളങ്ങൾ തകർക്കെട്ട ശാന്തികൾ
താലംപിടിക്കെട്ട തങ്കക്കിനാവുകൾ
ആയുരാേരാഗ്യങ്ങൾ സ സം ഹാ, നിന-
ക്കാതിത്ഥ്യേമകെട്ട നിത്യം സേഹാദരീ!
നിർവ്യാജേമവമി ാർത്ഥനാപുഷ്പങ്ങൾ
സർേവ്വശപാദത്തിലർപ്പിച്ചിടു ഞാൻ!
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േഹമന്തച ിക

േകാമളനിർമ്മാനീലനഭ:സ്ഥലം
േകാടക്കാർ മൂടിയിരു േപായി.
ഇല്ല െവളിച്ചം തരി െമാേരടവു-
െമല്ലാം നിരാശേപാലന്ധകാരം.
ഓമനസ്വപ്നാവകീർണ്ണമാം നി േപാൽ
ഗാമം മുഴുവൻ ശാന്തമായി.
േകളിയറയിെതാഴി ; വരാന്തയി-
ലാളിമാെരല്ലാമുറക്കമായി.
ആരുമറിയിെല്ലൻ നാഥാ, ഭവാനിനി-
യാരാലിവിടി വ േപായാൽ.

േതാഴിമാരാരുമറിയാെതാരുക്കി ഞാൻ
േചലിലിന്നന്തിക്കി ഷ്പതൽപം.
െവണ്ണിളമ്പ തിരിയിെട്ടാഴിേച്ചനി-
സ്വർണ്ണവിളക്കിൽ സുഗന്ധ ൈതലം-
നൽച്ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചീ മച്ചക-
മച്ഛി സൗരഭസാ മാക്കി.
കഷ്ടമിന്നന്തിെതാെട്ട ന്നിലൂെട വ-
െന്ന യുഗങ്ങൾ കട േപായി?
എന്തി താമസം?- നാഥാ, ഞാേനകയായ്
ചിന്തയിെല കഴി കൂ ം?
െതറ്റിദ്ധരി നിൻ കാലടിെയാച്ചയായ്
മുറ്റത്തിലെയാന്നനങ്ങിയാൽ ഞാൻ!
ഉത്തരമാ യിെല ള്ളിെലന്തിേനാ
വിദ ൽ വാഹെമാന്ന രി .
െഞട്ടറും പൂവുേപാൽ ഹാ വിറച്ചക്ഷണം
പ കിടക്കയിൽ വീഴ്വൂ ഞാനും!
സ സെമെന്നസ്സമാശ്വസിപ്പി വാൻ
നി യുെമ ന്നീെല െചയ്യാം!
കൂരിരുട്ട കര കര ഞാൻ
േനരം െവളുപ്പിക്കാം വല്ലപാടും!
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അേപക്ഷ

വിണ്മലർേത്താപ്പിെലക്കൽപക െമാെട്ടാ-
െന്നന്മലർത്തട്ടിലടർ വീണു.
നാണി , നാണി ഞാനറിയാതെതൻ

ാണനിൽ പറ്റിപ്പിടി നി .
സന്തതമായതിൻ സംഗമം മൂല,െമൻ
സങ്കൽപം േപാലും നിറംപിടി .

അത്യന്ത ദുഖ:ത്തിൻ കാർമുകിൽമാലയാ-
ല യ്ക്കിരുെണ്ടാെരന്നന്തരീക്ഷം.
െവള്ളിെവളിച്ചത്തിൽ മുങ്ങിയൈച്ചതന്യ-
കേല്ലാലത്തിെന്റ നേവാദയത്തിൽ

ാണഹർഷ ദമാെയാരാ േവളയിൽ
ഞാെനാരു സംഗീതമായി മാറി!
എന്മന ന്ദനം താരങ്ങളാെഞ്ഞടു-

മ്മെവ ംേപാെലനി േതാന്നി.
േലാകത്തിെല ം ഞാൻ കണ്ടീ,ലതൃപ്തിതൻ
കാേകാളത്തിെന്റ കണികേപാലും.
ഒെക്കസ്സമൃദ്ധിയും പുഷ്കലശാന്തിയും
സ്വർഗ്ഗ കാശവുമായിരു !
ജീവിതം തെന്നെയനിെക്കാരു മല്ലിക-

വിൻ പരിമളമായിരു !
എെന്നങ്കിലുെമാരുകാലത്തനാദ്യന്ത-
സൗന്ദര്യസത്തയിൽ േചർന്നലിയാം!
നിൻ നിഴൽ മാഞ്ഞാലും നിർമ്മേല, നീ തനി-
െച്ചെന്നപ്പിരിഞ്ഞിനിേപ്പാകരുേത!
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വസന്താഗമം

മുറ്റെത്ത മുല്ലകെളാെക്ക
കറ്റക്കിടാവിെന്റ കൺ കുളിർ .
ആയവനാശിച്ചിട്ടിെല്ലന്നിരി കി-
ലാഗമിച്ചീടുേമാ പുഷ്പകാലം?-അവൻ
സ്വാഗതേമാതുേമാ സാനുകൂലം?

പൂത്തപൂവല്ലികൾ പുൽകി ൽകി-
ത്താർെത്തന്നലങ്ങി സഞ്ചരി .

എന്മകനാനന്ദേമകുവാനെല്ലങ്കി-
െലന്തിനാ വല്ലികൾ നൃത്തമാടി?-അതി-
െലന്തിനളികളുെമാ കൂടി?

മാകന്ദേത്താപ്പിങ്കലാകമാനം
കാകളി തൂകിനാർ േകാകിലങ്ങൾ.

കണ്മണി ഞ്ഞിനു േകൾ വാനെല്ലങ്കി-
ലിമ്മട്ടിെലന്തിനു പാ പാടി-അവർ
േതന്മയമാക്കിയ ഷ്പവാടി?

താമര പൂ മണം പര
മാമരച്ചാർ ം മതിമറ .

എേന്നാമൽൈപ്പതലിനല്ലാെതയാർക്കതി-
ലുന്നതഹർഷമുദിപ്പതാേവാ-ചുണ്ടിൽ
ചി ന്നെതെന്താരു പൂനിലാേവാ!

തങ്കേമ വിണ്ണിൻ വിശുദ്ധിമാ ം
ത നി െട കണ്ണിണയിൽ

കാേകാളം കേല്ലാലംത മീേലാകത്തിൽ
കാലുഷ്യം കാണുവാൻ ശക്തമല്ല-അതു
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കാലത്തിൻ വീർപ്പാൽ കല കില്ല!

ഈ വസന്തത്തിെലാളിച്ചിരി ം
ഭീമനാം േവനൽ ചിരിച്ചിരി ം.

ഓമേന, നിെന്റ കുതൂഹലം േനാക്കിയി-
ക്കാലേമെറനാൾ നിൽക്കയില്ല-നിെന്റ-

േനർക്കനുകമ്പയതിങ്കലില്ല!

ഹാ, േലാകനായകാ ഞങ്ങെളല്ലാം
ബാലചാപല്യങ്ങൾ കാട്ടിേയക്കാം.

ഞാനീക്കിടാവിേനാേടാതുേമ്പാൾ നീയുമ-
ജ്ഞാനികൾ ഞങ്ങളിൽ പൂർണ്ണരാഗം-സത്യ-
ദീപം െകാളുത്തിടുകാത്തേവഗം!
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ഉദയരാഗം

(മേനാഹരമായ ഒരു കുന്നിൻ െചരുവ്. താെഴ പാറെക്ക കളിൽ ടി പുള 
െഞ്ഞാഴുകുന്ന ഒരു നദി. അതിെന്റ ഇരുവശങ്ങളിലും ആ വള്ളികൾ കുല
മറി കിട . ഒരു േനരിയ മൂടൽമേന്നാടുകൂടിയ ശിശിര ഭാതം. ഇള 
െവയിൽ പര തുട . അരുവിയുെട തീരത്ത് ഒരു പാറക്കല്ലിൽ മദനൻ
ഇരി . അവെന്റ മുമ്പിൽ തഴ പടർ കിട ന്ന വള്ളിെക്കട്ടിെന്റ താേഴാ
തൂങ്ങിയ ഒരു വള്ളിയിൽ കുസുമ പതുെക്ക ആടിെക്കാണ്ടിരി . മുേന്നാ ള്ള
ആയത്തിൽ അവളുെട വ ം മദനെന്റ പാദപാർശ്വങ്ങെള അൽപാൽപമായി

ർശി . േമണ ആട്ടത്തിെന്റ ആയം കുറ കുറഞ്ഞ് ഒരു ചലനം മാ 
മായിത്തീരു . കുസുമ മദനെന്റ േനെര േനാക്കിെക്കാ മന്ദാക്ഷമധുരമായ

പുഞ്ചിരി തൂകു .)
മദനൻ: ”അേങ്ങാ േനാക്കിയാെല കാണാം?”

കുസുമ: ”ആയിരം പൂെച്ചടി പൂ കാണാം.”

മദനൻ: ”പൂെച്ചടിച്ചാർത്തിൽനിെന്ന േകൾക്കാം?”

കുസുമ: ”പൂ യിൽ പാടുന്ന പാ േകൾക്കാം.”

മദനൻ: ”നീലവിെണ്ണത്തിപ്പിടി നിൽ ം
േചല േമാേരാേരാ കു കളും
പാറപ്പടർപ്പിലൂടാത്തേമാദം
പാടിെയാഴുകുന്ന േചാലകളും
പാദപച്ചാർത്തിലായ മി ം
പാടിപ്പറ ം പറവകളും
ആേലാലവായുവിൽ മന്ദമന്ദ-
മാടി ണു ന്ന വല്ലികളും;
ആനന്ദ, മാനന്ദം!-നാമിരി ം
കാനനരംഗമിെത രമ്യം!

കുസുമ: ”മലമുകളിൽെപ്പാ ഭാനുബിംബം.”

മദനൻ: ”മലർനിരയിൽത്ത മത്തഭൃംഗം.”
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കുസുമ: ”അരികിലണയുന്നതുക േവഗ-
മരുതരുെതെന്ന വിലക്കിയി ം
സുമസവിധം പിെന്നയും വിട്ടിടായ്വാൻ

മരമതിനൽപവും ലജ്ജയിേല്ല?”

മദനൻ: ”അതുലനവരാഗാർ മാനസനാ-
യതിമധുരഗാനങ്ങൾ മൂളിമൂളി.
പരിചിെനാട ഷ്പത്തിൻ മുന്നിെലത്തി
പരിചരണ ാർത്ഥന െചയ്തിടുേമ്പാൾ,
കരുണ ലവേലശമില്ലാതതിേനാ-
ടരുതരുെതേന്നാതിയാൽ കഷ്ടമേല്ല?”

കുസുമ: ”അകലെത്തവിെടേയാ േലാകരാരു-
മറിയാെത വാെണാരാ മത്തഭൃംഗം
അതിശാന്തയാെയാരെക്കാ പൂവി-
ലനുരക്തനാകാനുമാരുെചാല്ലി?”

മദനൻ: ”ക ം കരളും കവർെന്നടുക്കാൻ
മന്നിൽ വിരിെഞ്ഞാരാ വന്യസൂനം
നന്ദനാരാമസുമങ്ങെളക്കാൾ
സുന്ദരമാകാനുമാർെചാല്ലി?”

കുസുമ: ”സൗന്ദര്േയ്മകിയതാര്?-ൈദവം!”

മദനൻ: ”സൗന്ദര്യമാെണന്നാെലെന്റ ൈദവം!”

കുസുമ: ”അരിയെവളിച്ചം ജഗത്തിൽ വീശു-
മഴകിൻ മറുവശമന്ധകാരം
അതിലകെപ്പട്ടാൽ വഴിയറിയാ-
തലയണേമെതാരു േചതനയും!”

മദനൻ: ”ശരിയാണെതങ്കിലും, പുഷ്പേമ, നി-
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ന്നരികിലായ് മിച്ചഞ്ചരീകം
അതിനുള്ള ജീവത ക്കെളല്ലാ-
മവിെടെക്കാരു കഴി േപായി.
ജഡെമ േപായാലും ജീവനാള-
മവിടത്തിൽത്തങ്ങി ടി െമ ം.

ണയധവളനവതുഷാര-
കണികകൾെകാണ്ടതിന്നന്തരംഗം
മുഴുവനും രക്തകിരീടപൂർണ്ണം
മുഴുവനും േലാലവികാരസാ ം.
അതു കഷ്ടമീവിധം ൈകെവടിയാ-
നതിേനാടിന്നേയ്യാ നീ െചാല്ലരുേത.
അനുകമ്പയറ്റ നിേരാധനത്താ-
ലതിെന നീ െകാല്ലാെത െകാല്ലരുേത.”

കുസുമ: ”ഹൃദയനായകാ, നീചദുശ്ശങ്കയാ-
ലിദയമീവിധം ജൽപിച്ചതല്ല ഞാൻ.
തവ മൃദുലഹൃദയപരിമള-
നവലഹരിയിലാറാടിയാടുവാൻ
സരളമന്ദാക്ഷപഞ്ജരാന്തസ്ഥരായ്
ചിറകടി െമൻ യൗവനവാഞ്ഛകൾ
സിരകളിേലാടുെമൻ ജീവരക്തവും
സുരഭിലമാക്കിത്തീർക്കയാെണെപ്പാഴും
അകമഴി ഞാൻ േനാക്കി രസിക്കയാ-
ണകെലനി ചിരി ന്ന ഭാവിെയ!”
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യാ പറയുേമ്പാൾ

നിേന്നാടുയാ പറയുവാൻേവണ്ടി ഞാൻ
നിന്നരിക വെന്നത്തിടുേമ്പാൾ
വിശ്വാസശൂന്യമാം സുസ്മിതെമാ നിൻ
വി തേന ത്തിൽ വി രി !

എെപ്പാഴും നി െട സന്നിധിയിങ്കെല്വ-
ച്ചി കാരം െചയ്തിടുന്ന മൂലം
യാ പറ ഞാൻ േപാകിലുെമ മാ-
മാ യിെല , നിനക്കറിയാം!

സത്യമാ, ണാ നിെന്റ സംശയംതെന്ന, െയ-
ൾത്താരിനുള്ളിലി െണ്ടനി ം;

എ െകാെണ്ടന്നാൽ വസന്തം വെന്നത്താറു-
ണ്ടന്തരേമശാെത വീ ം വീ ം.
രാകാശശാങ്കൻ പിരി േപാം പിെന്നയു-
മാകാശസന്ദർശനത്തിെന ം
മാമരെക്കാ കൾേതാറു,മിതൾവിടർ-
േന്നാമന ഷ്പങ്ങളുല്ലസി ം.
വാടിെക്കാഴിഞ്ഞവ പിെന്നയും പിെന്നയും
വാടിയിൽെഞട്ട വീഴും.
ആകയാൽ, ഞാനും ഹാ, േപാവതു, നിന്നടു-
ത്താഗമിക്കാൻ മാ മാണ്യവീ ം!
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കാമുകനാെണ െചാല്ലരുേത!

ആേരാടുേമാമേല, ഞാെനാരുനാളും നിൻ
കാമുക്നാെണ െചാല്ലരുേത!

ഞാനി േലാകത്തിെലെന്റെയേന്നാർ ന്ന
നീെയാരു നക്ഷ മായിരു .
അെന്നാരു െവൺമുകിൽ വിണ്ണിെലാേരട
നിെന്ന നിന ഭജിച്ചിരു .
അേന്യാന്യം കാണാെത, കണ്ടാലും മിണ്ടാെത
നിങ്ങളിരുവരും നിന്നിരു .
അെന്നല്ലാം േകവാമന്യനായുള്ള ഞാൻ
കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരു .

വാസന്തകാലം മറ ; ഹാ, ഭൂമിയും
വാനുെമാന്നാെകക്കറുത്തിരു
േചതസ്സിലാതങ്കചിന്തേപാൽ, കാർമുകിൽ
മീെത മീെതയടി വാനിൽ.
േപമാരിചീറ്റിയണ െകാടുങ്കാറ്റിൽ
മാമരെമാെക്ക വാവി േകണു.
നീരസഭാവത്തിലാകാശം ൈകവി
നീയുെമവിെടേയാ െചെന്നാളി .

േഘാരനിരാശയിലിെക്കാ െവൺമുകിൽ
മാരിയായ് മണ്ണിലടി േചർ .
അെന്നാരുനാളിെലേന്നകാന്തനി യിൽ
സുന്ദരസ്വപ്നേമ, നീയണ .
ആ നിേമഷം മുതൽ വി േപാകാെതെയൻ
മാനസത്തിങ്കൽ ഞാൻ േചർ നിെന്ന!

നീരദമാലെയാഴി , രണ്ടാമതും
നീലാംബരാന്തം െതളി നി !
ആദിത്യകാന്തിയിലാറാടി, േലാകെമാ-
രാനന്ദചിന്തേപാലുല്ലസി .
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മാേലയമാരുതൻവീശി, മലരണി-
ഞ്ഞാേലാലവല്ലികൾ നൃത്തമാടി.

ഓമേന, നീെയെന്റ മാനസവീണയിൽ
േ മഗാനം െപാഴി ല്ലസി .
എന്നാലും വിണ്ണിൻ നിധിയായിരുന്ന നീ-
െയങ്ങെന മന്നിലിെന്നെന്റയാകും?
അന്യനായുള്ള ഞാനാരുമറിയാെത
നിെന്നെയൻ ൈകയിെലാതുക്കിനി .

ആകയാലാേരാടും ഞാെനാരുനാളും നിൻ
കാമുകനാെണ െചാല്ലരുേത!
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ജീവനാഥൻ

െചമ്മഞ്ഞ േഞ്ചല െചേമ്മയണിെഞ്ഞത്തി
സേമ്മാഹനാംഗിയാം സന്ധ്യാേദവി.
അന്ധരാരാഗമം േഘാഷിപ്പാൻ നിശ്ശബ്ദ-
മന്തിത്തിരികളാലാലയങ്ങൾ.
നിശ്ചലമാെമാരു നീലത്തടാകേമ്പാൽ
നിശ്ശബ്ദമായ്ത്തീർന്നിതന്തരീക്ഷം.
ധ്യാനനിരതയാേയാമേന, നീയിദ-
മാ നദീതീരത്തിരിപ്പെതേന്ത?
േപാരിക, േപാരിക, നിേന്നാമൽ സ്വപ്നങ്ങൾ
കൂരിരുൾെകാണ്ടിേപ്പാൾ മൂടുമേല്ലാ!

സന്താപബാഷ്പം െപാഴിച്ചതു േപാരു, െമൻ
ചിന്താപരവേശ, നീയുറ .
എന്മാറിൽചാ െകാൾേകാമേന, നിെന്ന ഞാൻ
ചുംബന ക്കളാൽ മൂടിെക്കാള്ളാം.
എെന്നയും കാ നീയാ നദീതീരത്തി-
ലിേന്നാളം നിെന്ന ബുദ്ധിമുട്ടി?
േഹമമയമാകുെമന്മണിേമടയിൽ
തൂമലർത ക െങ്കാടിയിൽ
ആനന്ദസ്വപ്നങ്ങൾ ക കെണ്ട ം
ഞാനുെമാേത്താമേല, നീയുറ !

എ ം സുഖി വാെനല്ലാം പുതു വാ-
െനേന്നാടു നിെന്ന ഞാൻ േചർത്തിടു .
ജീവിതസ്വപ്നങ്ങൾ മാെഞ്ഞങ്കിൽ മായേട്ട
ജീേവശൻ ഞാനിേല്ല, ജീവനാേഥ!
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കാമുകെന്റ സ്വപ്നങ്ങൾ

േദവി, ജീവിതപുഷ്പം െകാഴിയാറായി, ഹർഷം
താവിയ സുദിനങ്ങെളേന്ന ം മറവായീ,
എങ്കിലുേമകാന്തത്തിൻ ചില്ലകൾേതാറും പാറി-
ൈപ്പങ്കിളികെളേപ്പാെല േമളി കിനാവുകൾ.
അവതൻസവിലാസദർശനത്തിെലൻ ചിത്ത-
മവേരാധി നിെന്ന രാജ്ഞിയായതിൻ നാട്ടിൽ!

ചതി ം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മിക്കതും യഥാർത്ഥത്തിൽ
ക്ഷിതിയിൽ സ്വപ്നങ്ങൾേക്ക സത്യസന്ധതയു .
അവ ചഞ്ചലങ്ങളാ, െണങ്കിലും, മെല്ലന്നായി-
ട്ടവ ഭാവിക്കി, േല്ലകിെല്ലാടുവിൽ ാണാഘാതം.
അവെയേന്നകാന്തത്തിൽ പാടു നിൻ സൗന്ദര്യ-
മവെയേന്നകാന്തത്തിൽ പാടു നിൻ സൗശീല്യം.
സ്വർഗ്ഗശക്തിതൻ സാത്വികാലാപം ന്ദി മി-
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, സ്വപ്നങ്ങൾതൻ ദുർഗ്ഗത്തിൽ, സുശക്തൻ ഞാൻ!

ജീവെനനി െവറും തൃണം-നിെന്നെയൻ
ജീവനും ജീവനായ് പൂജിച്ചിടു ഞാൻ.
േസ്നഹി നിെന്ന ഞാൻ നീെയാഴിഞ്ഞാെരയും
േസ്നഹിച്ചതില്ല ഞാൻ, േസ്നഹിക്കയില്ല ഞാൻ.
നിന്നിലും മീെതയായിെല്ലനിെക്കാ മീ-
മന്നി, ലാരാധി നിെന്ന ഞാേനാമേന!

എെന്ന നീ വിസ്മരിച്ചാലും ഭജിച്ചിടും
നിെന്ന ഞാ,െനൻ ാണസർവ്വസ്വമാണു നീ.
േഭാഗമാധുര്യം െവറും നിഴലുജ്ജ്വല-
ത്യാഗദീപത്തിെന്റ നിർവാണദീപ്തിയിൽ.
തപ്തമാെണങ്കിലും മാമകജീവിതം
സുപ്തമല്ലഞ്ജലിെചയ്വു ഹാ, നിൻപദം!
ജന്മെമനി ണ്ടിനിയുെമന്നാകിൽ ഞാൻ
നിന്മേനാനാഥനായ്ത്തെന്നെയ ം, ിേയ!

https://thalilakkam.in/



രാഗപരാഗം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 40

േലാക ശംസയും വിേദ്വഷവും സമ-
േമകനിേമഷത്തിൽ േനടിേയാൻ ഞാൻ
എെന്ന നീ പൂജി ഞാനേപക്ഷിക്കാെത-
തെന്ന, നിൻ ജീവാധിനാഥനായ് ഞാൻ.
നീതിയും ന്യായവും കൂട്ടിൽക്കയറ്റിയാൽ
പതിത്യം പറ്റിയ പാപിനി നീ!

എങ്കിലും ദു:ഖിച്ചിടായ്ക നീ ശാലിനീ
ശങ്കിച്ചിേടണ്ട നിൻ േസവകൻ ഞാൻ.
മാമക ാണനും കൂടി ത്യജി വ-
നാ മന്ദഹാസത്തിനായി മാ ം.
ആ മന്ദഹാസമതാണു മജ്ജീവിത-
േ മ ഫുല്ലമാം സ്വപ്നേക ം.

േസ്നഹിക്കാെനെന്നപ്പഠിപ്പി നീ, നിെന്ന
േസ്നഹിച്ചിടും ഞാൻ മരി േവാളം!
ശങ്കയെന്റ , വിഷമാണേതൽ കിൽ
സങ്കടന്തെന്ന പിന്നെത്ത ജീവിതം.
ഹൃ ട നാം േലാകത്തിെലങ്ങെന
ച ജീവിപ്പെതന്തിനാേണാമേന?
വിശ്വേമാഹിനീ, പൂർണ്ണമാെയെന്ന നീ
വിശ്വസി ചതിക്കില്ല നിെന്ന ഞാൻ.

കാലേദാഷം വരാം മനുഷ്യന്നതിൻ-
ജ്വാലയിൽ, ച്ചാമ്പലാകാം തീക്ഷകൾ.
തൂമമങ്ങി നശി കിെല്ലങ്കിലും
േ മേഹമ കാണ്ഡെമാരിക്കലും
കഷ്ടകാല ടപാകപൂർത്തിയിൽ
തുഷ്ടകന്നതുൽ ഷ്ടമാകും സതി!
ഈ വിേയാഗാലകലുകയ, ല്ലേയ
േദവി, േമേന്മലടു കയാണു നാം.

അധമരിേലറ്റം ജഗത്തിൽ ഞാനാ-
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ണധമെനേന്നാമേന, സമ്മതിക്കാം.
ഒരു േദവത മിെല്ലങ്കിലുെമൻ
നിരുപമനിസ്സ്വാർത്ഥദിവ്യരാഗം
തവേദഹേമാഹാത്മകാത്മദാഹ-
വിവശിതനായിെല്ലാരിക്കലും ഞാൻ.
പരിസര േദ്വഷങ്ങെളെന്റ ചിത്തം
പരിധൃതപങ്കമായരചിേക്ക,
ശകലിതമാകേയാ ശാലിനി നി-
ന്നകളങ്കരാഗാർ മുഗ്ദ്ധചിത്തം?
അടിെപടുേന്നാ െവറും മിത്ഥ്യകൾത-
ന്നടിെയാഴുക്കിെന്റ ചുഴികളിൽ നീ?
സതി, നിത്യഭാസുരതാരകകൾ-
ക്കതിഥിയായ് നിെന്നയുയർത്തിടും ഞാൻ!

െചന്തളിർ ചൂടിച്ചിരിച്ചിതാ പിെന്നയും
ചിന്തകൾ പൂ മീനാളിൽ,
മാനസം മാമകം മാടിവിളി ന്നി-
താനന്ദേദവേത, നിെന്ന.
േപാരിക േപാരിക ശപ്തനിരാശതൻ
കൂരിരുെളാെക്കയും േപായി.

മഞ്ഞിലുതിരുമിളെവയിൽമാതിരി
െനഞ്ചിലുല്ലാസം െകാളുത്തി
ഭാവസാേ ാജ്ജ്വലസ്വപ്നാനുഭൂതികൾ
േദവനൃത്തത്തിനാെയത്തി.
േപാരിക േപാരിക മാരേകാേദ്വഗത്തിൻ
മാരിക്കാെറാെക്കയും മാറി!-

ഏകാന്തശാന്തിതൻ വീണമീ ഞാ-
േനകാൻ നിനക്കാത്മഹർഷം.
വിജയഗർവത്താൽ വികൃതമല്ലേയ
ഭജനേലാലുേപ ഭവതിതൻ മനം.
ജനിതരാഗമിന്നതിൽ സ്മിതാ രം
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പനിമലരിലും പരം മേനാഹരം.
ണയപൂർണ്ണെമൻ ഹൃദയമിെപ്പാഴും

പുണർന്നിടുന്നതുണ്ടതിൻ പരിമളം.

ശന്തഭാസുര സന്നഭാവനാ-
വിശാലേമഖലയ്ക്കകത്തനാരതം
ചിറകടിച്ചടിച്ചപഗതാകുലം
പറ പാടുെമൻ ഹൃദയേകാകിലം,
ശിവ േചാദനമതിനു നൽകിയ
സുവർണ്ണരശ്മിതൻ മഹദ്ഗുണഗണം!
വിധിവിധിെച്ചാരീ വിേയാഗദുർവിധി
വിധിത്സിതങ്ങൾ വിേവകത്തിൻനിധി!

വിസ്മയദർശേന, നിെന്നെയാ
വിസ്മരിക്കാെനൻെക്കാ െവങ്കിൽ
പൂവിരിെച്ചന്തിേനാർക്കാെത നീെയൻ
ജീവിതവീഥിയിലാഗമി .
ചിന്തിച്ചിരിക്കാതിതുവിധം നീ-
െയന്തിെനൻ ാണനിൽ േചർ പറ്റി?

താമരെപ്പായ്കേപാൽ ശാന്തമായ
മാമകജീവിതെമ േവഗം
േനരിട്ടിടാനിടയായി കഷ്ടം
വാരിധിെക്കാപ്പമിേക്കാളിളക്കം.
നിശ്ചയം മൃത വിൻ ർശേമേറ്റ
നിശ്ചലമാകാനതിനുപ –

എങ്കിലുമില്ല പരാതി െച ം
ശങ്കിച്ചിടായ്കിെന്നനി നിങ്കൽ!
േസാമേലഖ കുണുങ്ങിച്ചിരി -
മീ മധുരശിശിരനിശയിൽ,
പാല പൂത്ത പരിമളം െതന്നൽ-
േച്ചാലയിൽത്തത്തിെയ ന്നേനരം
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എന്മനസ്സിൽക്കിളരുന്നിേതാേരാ
െപാന്മയങ്ങളാേമാമൽ തികൾ.

േപായനാളുകൾതൻ കളിേത്താപ്പിൽ
ഛായകൾ കരം േകാർ ന്ന്നാടി
സ്ഫീതേമാദം മൃദുസ്മിതംെപെയ്തൻ
േചതനെയ വിളി മാടി..
െനാന്തിടുകിലും േമൽ േമലവ-
െയന്തിനായ് ഞാൻ കുതറു േപർ ം?
തട്ടിമാ നിഷ്ഫലം ഹാ, ഞാൻ
െപാട്ടിടുകില്ലിച്ചങ്ങല, പേക്ഷ.

അകെലനിന്നകെലനിെന്നാരു േനർത്ത കളകള-
മകതളിർ പുൽകി ൽകി ളകം േചർ .

ണയ തീപ്തമാെമാരുപഹാരസ്മിതവുമായ്
ണമി മമ ജീവനതിനു മുന്നിൽ.

ദുരിതങ്ങളഖിലവും ക്ഷണേനരം മറ ഞാൻ
പരിചിൽേച്ചർന്നലിവിതാക്കളകളത്തിൽ!

മമ േലാകജീവിതം ഹാ, മരുഭൂവാെയങ്കിെലന്തീ
മമതതൻ ശാദ്വലം ഞാൻ തഴുകിയേല്ലാ!
സകലവുമകലേട്ട പകവീട്ടി െഞളിയേള്ള
വികലമെല്ലനിെക്കെന്റ വിമലഹർഷം.
പുണരുക, പുണരുെകൻ വിജനേത, മമ ദിവ്യ-

ണയസ്വരൂപിണിതൻ തിനിധി നീ!

സുഖമല്ലാ സുഖെമ കരുതിയ സുഖെമാ ം
സുഖേമ, നീ മരീചികാലഹരിയാേണാ?
െപാൻകിനാക്കൾതൻ കാൽച്ചിലെമ്പാലി
തങ്കിടുെന്നാരീ വീഥിയിൽ,
പി ടരുകയാണതിെന ഞാ-
െന മായികാേവശേമാ!
ഇല്ല മിന്നാമിനുെങ്ങാളിേപാലു-
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മില്ല-കൂരിരുൾ ചുറ്റിലും!-

ഏതുേദശമാേണതു ഭാഷയാ-
േണതുമില്ല േമ നിശ്ചയം.
ഹാ, തനിെച്ചാരദൃശ്യശക്തിയാൽ
നീതനാേയവമി ഞാൻ.
എന്തിനാണാരറി , മുേള്ള
െനാന്തിടുന്നിെതൻ കാലുകൾ–
എങ്കിലും ഹാ, ചിരി ഞാ, േനേതാ
െപാൻകിനാക്കൾതൻ ചിന്തയിൽ!

വരികരികിൽഗീഷ്മ ഭാവേമ, നിൻ
െപാരിെവയിലിൽെപ്പാ വാൻ ഞാൻ െകാതി .
നിഴലിൽ െവറും ൈശത്യം, ജഡത്വേമകും
മഴമുകിലിൻ മൂടലതാർ േവണം?
സിരകളുണർ ിക്തരക്തനായ് ഞാൻ
സ്മരണകൾതൻ കണ്ഠം െഞരിച്ചിടെട്ട!

നിണെമാഴുകിവീണു ചിറകടി ം
ണയമയചിന്ത ഭംഗികൂടും.

അതിരസമുേണ്ടാർക്കണെമന്നാല-
നതിെനഴുമാ ദുസ്സഹ ാണദണ്ഡം.
അവശമതു ദാഹി വാ പിളർെക്ക-
ജ്ജവമിടണം െപാ ം മണലതിങ്കൽ
വരിക വരികുഗമാം േവനേല, നീ!
െപാരിയണെമനി നിൻ തീെവയിലിൽ!

അരുളിെയൻ കാതിൽ കൃതി: ”ഞാൻ നിന്നിൽ-
ക്കരുണയാൽ നിെന്നക്കവിയാക്കി
സുമനെസ്സാത്ത നിൻ സുമനസ്സിൽ, േ മ-
ഹിമകണം െപ ജ്ജ്വലമാക്കി.
ഫലെമ ണ്ടായി?-കപിെയക്കാൾ കഷ്ട-
നിലയിൽെച്ചെന്നത്തി ചപലൻ നീ!”
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”ശരിയാണംബിേക, ശരിയാേണാതി ഞാ-
െനരികയാണിെന്നന്മനമതിൽ!
ചുടുകാടാക്കി മന്മഹിതജീവിത-
മടുമലർക്കാവീ മഹിയിൽ ഞാൻ!
അനുഭവജ്ഞാനമവസാനത്തിലാ-
ണനുശയം േചർപ്പിതടിയനിൽ!”
വരികിേല്ല െത , നരനേല്ല, മാ -
തരികിേല്ല ൈദവം, കരയേല്ല!

േദവി, നിെന്നജ്ജീവിതത്തിൽക്ക മുട്ടിടായ്കി-
ലീവിധം ഞാൻ ക നീരിൽ മു മായിരുേന്നാ?
നീെയാരൽപേമാർ േനാ െകന്മനസ്സിൽ േമേന്മൽ
തീെയാടുങ്ങാതീവിധെമരിയുമായിരുേന്നാ?
ഞാനഖിലം സന്ത്യജിെച്ചൻ ജീവിതത്തിേലവം
മ്ളാനചിത്തനായ് സ്വയം നശി മായിരുേന്നാ?

ഇല്ല, േദവി, നിശ്ചയമായില്ല ഞാനീ മന്നിൽ
വല്ല േകാണിലാകിലും സംതൃപ്തനായ് േവേണേന.
ഈ വിധത്തിൽ ബ്ധമായിത്തീർന്നിടാെതൻ ശാന്ത-
ജീവിതെമാലിെച്ചാലിച്ചങ്ങാഴിയിൽ േചർേന്നേന!
േഘാരമാം ചിന്താനലനിെലൻജഡം ദഹിച്ചാ-
ച്ചരെമങ്കിലും പരമശാന്തി നുകർേന്നേന!
ഇല്ലതിനു മാർഗ്ഗമിനിയാ മരണംേപാലു-
മില്ല ശാന്തി നൽകുകിെല്ലനി െത ം േദവി!

അണിയിട്ടണിയിട്ടരികത്തണയും
ക്ഷണിേകാന്നതിതൻ മഴവി കേള,
മമതാമധുരം മതിെയന്നരുളു;
മമ മാനസമാം മയിലിൻ നടനം.
ഇനിൈവകരുേത, മറയൂ, മിഴിനീ-
രിനിയും വഴിയാനിടയാക്കരുേത!
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മൃഗകൽപനിവൻ മൃതസദ്വിഭവൻ
മൃഗതൃഷ്ണകളിൽ െകാതിപൂ ഴറി
മദസങ്കലിതം ചപലം ചരിതം
ഹൃദയം വിവിധ മസഞ്ചലിതം.
കടിഞ്ഞാെണവിെട വഴിേയതിരുളാ-
ണടിെത കിേലാ പിടിവിട്ടിനി ഞാൻ
വരേണ, തരേണ, തവ ദർശനെമൻ
നിരേഘാജ്ജ്വലമാം കിരണാ രേമ!

നവനേവാൽക്കർഷ േസാപാനപംക്തിക-
ളവസേരാചിതം പിന്നി േകറിനീ
അദരിതഭാഗ്യശൃംഗത്തിെല വാൻ
ഹൃദയപൂർവകം ാർത്ഥിച്ചിടു ഞാൻ.
നിഴൽ വിരിക്കാനിടയാകരുതഴ-
ലഴെകഴുമാ മുഖെത്താരുകാലവും!

തവ സുേഖാദന്തെമ േമകീടുെമ-
ന്നവശചിത്തത്തിനാശ്വാസേലപനം
രജതേരഖകൾ പാകുമച്ചിന്തെയൻ
വിജനതതൻ തേമാമയേവദിയിൽ
ഉടലുമാത്മാവുെമാ േപാലക്ഷണം

ടസുഖാപ്തിയിൽ േകാരിത്തരിച്ചിടും.
സകലവും സ്വയം സന്ത്യജി നി-
ന്നകലുേഷാജ്ജ്വലേ മത്തിനായി ഞാൻ!

എന്തിെന വിശ്വസിക്കാം േലാകത്തിൽ, ഹൃദയത്തി-
െനന്തിെന്റ തണൽത്തട്ടിൽ വി മിക്കാം?
േകവലം ചലജലബുദ്ബുദം, സൗഹൃദം, ഹാ
ഭാവജസ്വപ്നം മാ ം മധുരേ മം.
ഭൂതിദസുധാമയം വാത്സല്യം-പേക്ഷ, മെറ്റാ-

തിയാൽ വീണുേപാേമാരബലപുഷ്പം.

എന്തിെന ീയെപ്പടാം േലാകത്തിൽ ജീവിതത്തി-

https://thalilakkam.in/



രാഗപരാഗം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 47

െലന്തിനി സ്ഥിരെമന്നാശ്വസിക്കാം?
സർവ്വവും ക്ഷണികങ്ങൾ, സർവ്വവും ചഞ്ചലങ്ങൾ
സർവ്വവും വഞ്ചകങ്ങൾ, മായികങ്ങൾ.

ാരംഭം സുഖമയം, ഹർഷദം, സമസ്തവും
പാരം േശാകാവകീർണ്ണം ജഗത്തിലന്ത്യം.
എന്നാലും ണയേമ, നീ മതിെയനിക്കിണ്ടൽ
തന്നാലും നിത്യം നിെന്ന ണർന്നിടും ഞാൻ!

ആ നല്ലകാലം കഴി -ചിത്തം
മ്ളാനമായ്ത്തീർ കഴി .
ഹർഷങ്ങെളല്ലാം മറ -ബാഷ്പ-
വർഷത്തിൻ രംഗമണ .
ദീപങ്ങെളാെക്കെപ്പാലി -ജീവൻ
സ്വാപതമസ്സിലലി .
എന്നിനി ൽകുമുദയം-കഷ്ടം
വന്നിടുെമന്നഭ ദയം?
നശ്വരമാം സ്വപ്നജാലം-മന്നിൽ
വിശ്വസിച്ചീടിനമൂലം
തപ്തമാം ഹൃേത്തവമാർ -ഹാ, ഞാൻ
ശപ്തരിൽ ശപ്തനായ്ത്തീർ .
ൈകവരിേപ്പനാത്മേഹാമം-പേക്ഷ,
ൈകവല്യദമാണിേ മം!

ഇനി വരികയില്ലേല്ലാ നിങ്ങളും ചാെരെയൻ
കനിവിയലുമുജ്ജ്വലസ്വപ്നശതങ്ങേള?
നിറമുടയ പീലി നിവർത്തിയാടിെച്ച
മറവിയുെട പിന്നിൽ മറഞ്ഞിേതാ നിങ്ങളും?
വരിക വെരേകകനാണാർത്തനാണി ഞാൻ
തരിക തവ ദർശനം-േകണിര ഞാൻ.

ധരണിയതിേലറ്റവും നിന്ദ്യനാെണങ്കിലും
നരരിലധമന്മാരിലഗസ്ഥനാകിലും
സുരുചിരസുധാർ മാം നിങ്ങൾതൻ സുസ്മിത-
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െമാരുദിവസെമങ്കിലുേമാർക്കാെതയില്ല ഞാൻ!
രുജയിലിത വീർപ്പി വീർപ്പി മന്മനം
വിജനതയിൽ മാടിവിളി നിങ്ങെള,

അലിവിയലുകില്ലേയാ വീ ം വരില്ലേയാ
മലിനതേയഴാെത്താെരൻ െപാന്നിങ്കിനാക്കേള?
മടു å െമനി മഹിയിൽ മന ഖം നൽകാ-

ജഗത്തിലിവെനച്ചതി പലതും ജയസ്മിതം ചാർത്തി
മൃഗത്തിലധികം മദി മലിേനാത്സവങ്ങൾ ഞാൻ േതടി.
എനി ഭവനം നരകസമാനം ശപ്തമായ്ത്തീർ
തനി വിടുവിൻ തമസ്സിലിവെന മങ്ങേള നിങ്ങൾ!

ഒരിക്കലിവേനാടടുക്കിലഖിലം മടു മാറു
മരിക്കിലിവെന സ്മരി കരയാെനാരുത്തനില്ലേല്ലാ.
അടു പലതും മധുരിമേചാരും വച വർഷിച്ചി-
െട്ടാടുക്കെമാരുേപാെലാളി ചതിയിൽക്കഴുത്തറുേത്താടും
അവ െമാരുനാളറുതിവരിേല്ല, സമാശ്വസി ഞാൻ
ശവെത്തയും ഹാ, പകെയാടു പഴുേത ചവി മീേലാകം!-
ഇതിങ്കെലന്തിന്നമലതവഴിയും സനാതനേ മം
െകാതി സതതം കുതിപ്പിതെന്റ , വൃഥാ മനേസ്സ നീ?

താരകങ്ങെളാളിചിന്നിമി െമാരു
ശാരദ ീനിശീഥേമ!
േലാലരാജതവലാഹകാകലിത-
നീലനിർമ്മലവാനേമ!
ആരചിപ്പിതനുഭൂതി നിങ്ങളഴൽ
േവരകറ്റിെയൻ ജീവനിൽ.
ധ്യാനേലാലമമലാനുരാഗമയ-
ഗാനസാ െമന്മാനസം
കാമേരഖകളകന്നകന്നനഘ-
സാമഭാേവാദയാങ്കിതം!
വ്യ്ക്തിെയാന്നിെനാരുപാധിയാണഖില-
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ശക്തിേയാടടുപ്പി വാൻ.
മുക്തേമാഹനലിവാർന്ന നിൻ പരമ-
ഭക്തനി ഞാൻ േസ്നഹേമ!
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സംതൃപ്തി

അനുപേമാജ്ജ്വലയുവതയാലല-
മനുഗഹീതമാം, തവ കേളബരം-
മദപരവശവിശാലേപശലം-
മദംഗരംഗകമലങ്കരിക്കേവ;
ഹൃദയരഞ്ജേന, പരിണതാനന്ദ-
മൃദുലസംഗീതം കിളർന്നിടു േമ!
കവിെഞ്ഞാഴുകു മദീയമാനസം
കവനസാ മാം വികാരവീചികൾ.
നവനേവാല്ലാസം തളിർ നിന്നിടും
ഭുവനസൗഭാഗ്യകനകശൃംഗത്തിൽ

തിഷ്ഠിതങ്ങളായ്ക്കഴി , മ ഖ-
താപജീവിതജയപതാകകൾ!
ണയശീതളത്തണലി, ലുന്മദ-
സന്നചിന്തകൾക്കഭയേമകി, നീ!

െതളിഞ്ഞ താരകൾനിറഞ്ഞ നിർമ്മല-
ലളിത നീലവിൺകുഞ്ജകത്തിൽ, നാം
ഇതുവിധം േമലും കഴി കൂടിയാൽ
മതി;-മെറ്റെന്തങ്കിലും കൃതാർത്ഥനാണു, ഞാൻ! . . .
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അർപ്പണം

ആക േസ്മരത്താൽ നി യാസം
േലാകം മയ മക്കാമേദവൻ
െതെല്ലൻ മന ം വശീകരിച്ചാൽ
െചാല്ലിതില തെമ േതാഴി!

അമ്പിളി വിണ്ണിലുദി യർന്നാ-
െലന്തിനിളകണം വീചികകൾ?
െതന്നെലക്കണ്ടാലാ വല്ലരികൾ
നി കുണു ന്നെതന്തിനായി?

ഞാനുമതുേപാലറിഞ്ഞിടാെതാ-
രാനന്ദത്തി വിേധയനായി.
അക്കാമേദവെന്റ കാൽത്തളിരിൽ
മൽക്കരെളന്തിേനാ കാ െവ ! . . .
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സ്വപ്ന തി

ഭാവനാമേലാജ്ഞെമേന്നാമനസ്വപ്നത്തിെലൻ
ജീവനായകാ, ഭവാെനത്തിെയൻ സവിധത്തിൽ.
ജന്മവാസനപൂ സൗരഭം തുളു ന്ന
നിർമ്മലനികുഞ്ജത്തിലുറങ്ങിക്കിട ഞാൻ.
േഹമന്തനിശീഥെമൻ ചു ലും നിലവിനാ-
ലാനന്ദം വിരചി നിഴലും െവളിച്ചവും.
സാവധാനത്തിെലെന്ന ണർന്നിേതേതാ ദിവ്യ-
സായൂജ്യപരിമളം കിളർന്ന മന്ദാനിലൻ.
കർമ്മബന്ധത്തിൻ തളിർെമത്തയിേലവം കിട-
ന്നങ്ങെയ ധ്യാനി ഞാനറിയാതുറങ്ങിേപ്പായ്!

ആ മയക്കത്തിൽ-സ്വർഗ്ഗസായൂജ്യസമ്പർക്കത്തിൽ
േകാമളം തവ രൂപം ക ഞാൻ ജാേതാല്ലാസം.
മിന്നലാൽ ജ്വലി ന്ന, െതന്നലാൽ ചലി ന്ന
നിന്നനാദ്യന്താകാരം, നി ത ഭാപൂരം
പൂക്കളാൽ ചിരി ന്ന നി ഖം, നക്ഷ ത്താൽ
േമൽ േമൽ ധ്യാനി ന്ന നിന്മനം ദർശി ഞാൻ!
കരകാണാെതേയാളം െവട്ടിടുമഗാധമാം
കടലാൽ ചിന്തി ന്ന നിെന്ന ഞാൻ ക നീയായ്!
കാമേദവെനേപ്പാെല കാന്തവിഗഹനായി-
ക്കാനനപുഷ്പം േപാെല ശാന്തനായ്, സന്നനായ്,
അവിടുെന്നൻ ചാര വ നിന്നേപ്പാൾ, ഹർഷ-
വിവശം തല താഴ്ത്തിേപ്പായി ഞാൻ ലജ്ജാധീരം.
ഇ നാളാെര ധ്യാനിച്ചാരുെട സമാഗമ-
നി ലനിർവ്വാണത്തിെനന്മനമുഴ േവാ,
ആ േ മസ്വരൂപനാമവിടു, െന്നൻ ചാരെത്താ-
െന്ന ക: ഹർേഷാന്മാദെമന്മനം തുളുമ്പിേപ്പായ്!

വൃന്ദാവനേത്തക്കാളും ണേയാജ്ജ്വലമാമ-
ന്ദരരംഗത്തിെല സായൂജ്ജ്യം മുഴുവനും,

ഒരു ചുംബനത്തിങ്കെലാതുക്കി, സ്സാേമാദെമൻ
വിറെകാണ്ടീടും ചുണ്ടിലർപ്പി ഭവാൻ േപായി.
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മൽസ്വപ്നം തീർ ; െഞട്ടിയുണർ മുേന്നേപ്പാെല
വിശ്വത്തിേല വീ െമന്മിഴി തുറ ഞാൻ!
വിരഹം, ഹാ ഹാ, െപാ ം വിരഹം!-ഹൃദയത്തി-
െലാരു േവദന െപെട്ട ത്ഭവിച്ചാളിക്കത്തി.
എന്മിഴിനിറ ; മൽസ്വപ്നകാമുകരൂപ-
െമ േപാ, െയ ന്നിെല, െന്താെക്കയുേമകാന്തത്വം!
എങ്കിലുെമേന്താ സ്വപ്നചുംബനമനശ്വര-
െമെങ്കാ സിരകളിൽ ടിയും കലർന്നേല്ലാ!
അതിെന്റ ൈചതന്യത്തിലതിെന്റ ൈനർമ്മല്യത്തി-
ലതിെന്റ ൈകവല്യത്തിൽ കാ ഞാെനൻ സർവ്വസ്വം.
അ ഖ തിയുെട വാടാത്ത െവളിച്ചത്തി-
ലേ മസ്വരൂപെന ധ്യാനി ം േമാഹി ം ഞാൻ
അേദ്ദവനായിെക്കാെണ്ടാേരാമനമലർമാല്യം
സ സം രചിക്കെട്ട പുതുപൂക്കളാൽ വീ ം!
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ആശ

ശിശിരവായുവിലിതൾ വിടർന്നാടും
മൃദുലമന്ദാരമുളകേമ്പാൽ
കവനസാ മായ് വിരിയുെന്നന്മനം
ഭവദീയേസ്നഹലഹരിയിൽ.
ഹൃദയനാഥ ഞാൻ ണയമാധുരി
വഴിയും ചിന്തതൻ തിരകളിൽ
വിജനേവളയിൽ മുഴുവനും മന്ദ-
െമാഴുകിേപ്പാകയാെണവിെടേയാ!
പുളകത്തിൻ മാറിൽ തലചാെച്ചൻചിത്തം
പരമനിർവ്വാണമടയുേമ്പാൾ

കടമൂകമാം ണയസ്വപ്നങ്ങ-
ളകമഴിെഞ്ഞെന്നത്തഴുകുേമ്പാൾ
മധുരചുംബനസുലഭസങ്കൽപം
മടിയിൽെവെച്ചെന്ന ണരുേമ്പാൾ
സ്ഥലകാലങ്ങൾതൻ ക്ഷണികസീമകൾ
സകലവും പിന്നിട്ടതിേവഗം
ചിറെകഴുെമാരു മുരളീഗാനംേപാൽ
വിരവിൽ ഞാൻ േമേലാ യരു .

ലളിതമർമ്മരം പകരുമാ വന-
മിളകുമീ മന്ദപവനനിൽ.
അരിയ മല്ലികാപരിമളമായ്ത്തീ-
ർന്നരികിെലങ്ങാെനാന്നണയുകിൽ!
സുരഭിലമാ ം സുലളിതാംഗനിൻ
സുഖസുഷുപ്തികൾ മുഴുവൻ ഞാൻ!

െചാരിയു ച ൻ കുളിർനിലാെവ ം
തരളതാരകൾ െതളിയു .
അകെല ങ്കാവിലമരും രാ യി-
ലമൃതസംഗീതം െപാഴിയു .
സകലവും ഭ ം; പരമശാന്തം, ഹാ!
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സവിധത്തിൽ ഭവാനണയുകിൽ! . . .
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സ്മരണ

അന്തിത്തിരിയാെലാരാേവശകസ്മിതം
ചിന്തിനിൽ നിൻ നിശ്ശബ്ദമന്ദിരം.
കണ്ടിടാറില്ലതിേലെറനാളായി ഞാൻ
പണ്ടെത്ത ദീപ്തി സരങ്ങെളാ േമ!
നിത്യമൂകത്വം വിറങ്ങലിപ്പിെച്ചാരാ-
നിർജ്ജേനാദ്യാനങ്ങൾ കാണുെമ്പാെഴാെക്കയും
എന്മിഴി മ്പിൽനിന്നി വീഴാറു
നിെന്നേയാർെത്താരായിരമ കണികകൾ!

വിസ്മയം േതാ മാെറ ന്നിലന്നിതാ
വിദ ല്ലതേപാലണ നീ പിെന്നയും!
നിർഗ്ഗമി േമാൾ നിൻ പിന്നാെലെയ വാൻ
സ്വർഗ്ഗം പറ നീ േപാം വഴികളിൽ!

മ േഹമന്തം നിലാവിൽ ളിപ്പി
മഞ്ഞണിയിച്ച മദാലസരാ ികൾ
ഇ െമത്താറു നീ വി േപായ നിൻ
പുണ്യാ മത്തിെല പുഷ്പിതവാടിയിൽ!
എങ്കിലും മൂകരായ് നിൽ കയല്ലാെത
തങ്കരവല്ലകി മീട്ടിടാറില്ലവർ!
േകട്ടിടാറില്ല നീ േപായനാൾെതാ നിൻ
കൂട്ടിെലത്തത്തതൻ െകാഞ്ചലേശഷവും!
െതന്നലാലിംഗനംെചയ്കിലും മർമ്മരം
ചിന്നിടാറില്ല മരതകപ്പച്ചകൾ!
അപ്പെപ്പാെഴ മേത്താപ്പിെന്റ വീർപ്പിലൂ-
ട ഷ്ടേമേതാ വിഷാദപരിമളം.

(അപൂർണ്ണം)
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തപ്തരാഗം

മ സായന്തനാഭയിൽ സ്വയം
മുങ്ങി മുങ്ങിയ വനം
എത്തിടുകയാണിെപ്പാഴും മമ
തപ്തരാഗ സ്മരണയിൽ
ക നീരിെന്റ ഭാഷയിലതിൻ
വർണ്ണനങ്ങെളഴുതുവാൻ
എന്തിേനാ വൃഥാ െവ കയാെണൻ
െവ നീറുന്ന ചിന്തകൾ.
ജൃംഭിേതാേദ്വഗവീചികൾ വീശും
സം മങ്ങൾക്കിടയിലായ്
സന്തതം നുരിയി െപാ
ഹന്ത മൽ ാണ ഗദ്ഗദം.
ശബ്ദഹീനമാ ദീനേരാദന-
ബുദ്ബുദങ്ങളിെലാെക്കയും
തിങ്ങിവി െണ്ടങ്കിലുെമാരു
സംഗീതസ്മിതകന്ദളം.
മൂകമാകിലുമൂഢമാകിലും
േശാകസ ലമാകിലും
ശുദ്ധരാഗത്തിനുെണ്ടാരുതരം
മുഗ്ദ്ധമന്ദസ്മിതാ രം.
ആഗതാ കണങ്ങെളെക്കാ -
മാകയില്ലതു മാ വാൻ.
മൃത വാലതിരിട്ടതാകു, മീ
മർത്യജീവിതൈസകതം.
െവ പൂജി െമ മായതിൻ
െകാ കാലടിപ്പാടുകൾ
സുന്ദര തി വന്നവകെള-
െയ െമ ം പുതുക്കിടും.

പൂത്തിലഞ്ഞികൾ പൂ നിൽ മീ
ഷ്പവാടികയിെപ്പാഴും

ഓമനസ്മിതം തൂകു , കഷ്ടം
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മാമകാഗമേവളയിൽ.
എന്തറി നീെയൻ കഥകെളൻ
സുന്ദരാരാമരംഗേമ?
ഇന്നിതാ പൂ പൂ നിൽക്കയാ-
ണന്നവൾ നട്ട മുല്ലകൾ.
സ സമിവകാട്ടിടുെന്നേതാ
സ്വപ്നേലാകെമൻ മുന്നിലായ്.
മന്മനം തുടി ; ക നീർ
വന്നിടുന്നീ മിഴികളിൽ.
ഫുല്ലയൗവനേലാർണ്ണമായവ-
ളുല്ലസി നികുഞ്ജകം.
അങ്ങതാ കാ ൈപങ്കിളിേപായ
പഞ്ജരത്തിെന്റ മാതിരി
ജീവൈചതന്യേക മായന്നി-

വനത്തണെലാെക്കയും.
മൽ തീക്ഷകൾ ന്മേദാത്സവ-
മർപ്പണം െചയ്തകാരണം.
അെന്നാരുേലശേമാർത്തതില്ല ഞാ-
നിന്നില െള്ളാരന്തരം
എ െച ം?-വിധി കീഴ്പ്െപടാ-
െത െചയ്തിടും മാനുഷൻ?
അർത്ഥശൂന്യമാണ , െവങ്കിലു-
മത്തലിൻ േഘാരമുഷ്ടിയിൽ,
എ േനരമടങ്ങിനിൽ െമാ-
രത്യവശമാം മാനസം!
േ മജന്യെമൻ ദീനേരാദന-
േമാമേന, നീ െപാറുക്കേണ!
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േ മപൂജ

എന്തിലും മീെത ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും, േ മേമ
ചിന്തനാതീതമാം നിന്മഹത്വം.
വിശ്വം മുഴുവൻ നിറ കവിയും, നിൻ
ശശ്വൽ കാശത്തിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി.
മന്ദഹസി വിടർ വിളങ്ങണ-
െമന്നാത്മേകാരകെമ െമ ം!
ഉൽപന്നമാകണമുന്മാദസൗരഭ-
മപ്പി വാടാമലർ ടത്തിൽ!

ഓേരാപരിണാമെമത്തിെയത്തി, സ്വയ-
േമാേരാന്നാെയല്ലാം മറ േപാകും.
െത ം വിലയവും രൂപാന്തരങ്ങളു-
മില്ലാെത നിൽ ന്നെതാ മാ ം.
മിന്നിത്തിളങ്ങി വിള േമൽ േമൽ
വിണ്ണിെന്റ വാടാെവളിച്ചേമ, നീ!
പായുന്നതുെണ്ട മി പഞ്ചത്തിെല-
പ്പാഴ്നിഴൽപ്പാടുകളാകമാനം.
നീ മാ ം േശഷി , നീമാ ം ഭാസി
സീമാവിഹീനേമ, വിസ്മയേമ!
സത്യം നീ, സത്യം നീ, സച്ചിതാനന്ദം നീ
നി ലേ മേമ, സർവ്വവും നീ!
മെറ്റല്ലാം മായികം, സ്വപ്നം, മരീചികാ-
വി മം-ഏേതാചലനചി ം!
നിന്നിലലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാെതയാവണ-
െമന്നിെല ’ഞാനാകു’ മന്ധകാരം!
താവകസൗന്ദര്യേധാരണിയിെല്ലങ്കി-
ലീ വിശ്വം പാഴ്ക്കരിക്കട്ടമാ ം.
അക്ഷയേജ്യാതിേസ്സ, നീയല്ലി നൽകിയീ-
നക്ഷ ങ്ങൾക്കീ കാശനാളം!
മ നീർ ള്ളിയും മൺതരികൂടിയും
മന്ദഹസി നിൻ ചുംബനത്തിൽ!
താവുകയാെണാരു സൗന്ദര്യെമന്നിലും
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താവക ർശനമാ യിങ്കൽ.
എന്നാത്മനാളവും േകാരി ടിക്കെട്ട
പിെന്നയും പിെന്നയും നിൻെവളിച്ചം1

ത ിയ െള്ളാരി വീണയിൽ ടിനി-
ന്നംഗുലി െതെല്ലാ സഞ്ചരിേക്ക,
എന്ത താജ്ഞാതസംഗീതവീചികൾ
സം മി ന്നില്ലതിങ്കൽനി ം!

ജീവിതത്തിെന്റ നികുഞ്ജത്തിെലാെക്കയും
നീ വിതച്ചീടുമീ നിർവൃതികൾ
മൃത വിന റേമ്പാലും പറ െച-
െന്നത്തിത്തളിരി നിൽ െമങ്കിൽ-
ജന്മവും ജന്മാന്തരങ്ങളും കൂടതിൻ
നിർമ്മലസൗരഭം പൂശുെമങ്കിൽ
മംഗലേ മേമ, നീയാണു േലാകത്തിൽ
ഞങ്ങൾെക്കല്ലാർ മുേള്ളകലക്ഷ്യം.

എന്തിെനക്കാളും മധുരമീ നീ തരും
മുന്തിരിച്ചാറാ, െണനി ലകിൽ!
ഞാനതു മുക്കി ടി കുടിച്ചിരു-
ന്നാനന്ദമത്തനായ്പ്പാടിടേട്ട!
ഹാ, മതിയായിെല്ലനിെക്കാരു േലശവും
ഓമേന!-േവഗം, നിറ പാ ം! . . .
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വാസവദത്ത

”സമയം-നീ െനറ്റിചുളിച്ചിെടാേല്ല
സദയം, മാപ്പിെന്നനിേക്കകുകിേല്ല?
സഹേജ, നീേപാകൂ സമാശ്വസി
സമയമാകെട്ട, ഞാൻ വ െകാള്ളാം!

’സമരമാകെട്ട, ഞാൻ വന്നിടാം’ േപാൽ!
സവിലാസൈച മിെത നിൽ ം?
ഇളനീലവിണ്ണിൽ വിശാലഹൃത്തി-
ലിളകുമാ െവേണ്മഘചിന്തകളിൽ
കലരും കലാപകരാവലിയാൽ
കലിതാഭമായീ ജഗത്തഖിലം.
കരിേത ശീലിച്ച രാവിേനയും
കമനീയമാ െന്നാരാ െവളിച്ചം.
’വിജയി താെക’ന്നായ് രാക്കിളികൾ
വിവിധസ്വരങ്ങളിൽ വാഴ്ത്തിപ്പാടി.
കുളിർകാറ്റിൽപ്പർണ്ണശാലാങ്കണത്തിൽ-

ളസികെളേന്താ രഹസ്യേമാതി,
െപരുവഴിവക്കിെലപ്പാല പൂത്ത
പരിമളം കാമം വിത കാറ്റിൽ.
െചറുമ ടിലിൽേച്ചമന്തി പൂ
............................

(അപൂർണ്ണം)
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