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ശ്മശാനത്തിെല തുളസി

പാവനീ, ഭവതിതൻ പൂർവപാപാധിക്യത്താൽ
പൂവനം പൂകിടാനും, പൂജ്യയായ്ത്തീർന്നീല നീ!
ഇെക്കാടും ചുടുകാട്ടിൽ വ നീ ജനിച്ചതു
ദുഷ് കർമ്മഫലത്തിെന്റ പരിപാകത്താലല്ലീ?

മന്ദിരാങ്കണമേദ്ധ്യ മണ്ഡപമതിനുള്ളിൽ
നന്ദിനീ, നലെമാടു വെന്നങ്ങാൻ പിറെന്നങ്കിൽ,
അന്തിയിൽ െചറുതായ ൈകത്തിരിെയാെന്നങ്കിലും
നിന്തിരുവടിയുെട പാദത്തിൽ പതിേഞ്ഞേന!

സന്ധ്യയാം നേവാഢതൻ പൂങ്കവിൾത്തട്ടിൽ, നിത്യം
ബ രമായീടും നത്സി രം പൂശിടുേമ്പാൾ,
േലാകബാന്ധവൻ പശ്ചിമാംബുധിവീചി ള്ളിൽ
േശാകൈവവർണ്ണ്യംപൂ മറ തുട േമ്പാൾ
അ േദശത്തിേലാേരാ താരകൾ െതളിയുേമ്പാൾ
ശു വ ാലംകൃതയായി മൽകുടുംബിനി
ഓലക്കേമാലുേന്നാരാേലാലമാം ഫാലമേദ്ധ്യ
ചാലേവ വിഭൂതിയാൽ േനർവര റിചാർത്തി,
തങ്കവാെരാളിവളകിലുക്കമാർന്നീടുമ-
െപ്പാൻകരവല്ലിതന്നിൽ, നൽെക്കാടിവിള മായ്
അങ്കണത്തിങ്കൽത്തി ം െവണ്മണൽത്തരികളിൽ
കു മച്ചാർ തളി ം പാദപത്മങ്ങേളാേട
നിൻ സമുദായത്തിെല മെറ്റാരു സേഹാദരി-
തൻ, സവിധത്തിൽ െച നിന്നിടുെന്നാരാ നിൽപും-
തൃത്താവിൻ തൃേച്ചവടിതന്നിലാെച്ചറുദീപ-
മുൾത്താരിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം െവച്ചിടുെന്നാരാ െവ ം-
അംബിേക, വൃന്ദാവനീ, നി ന്നിെലത്തീടുേമ്പാ-
ളൻപിേനാെടാരു ചി ം േപാെല, ഞാേനാർത്തീടു !

മന്ദമാരുതൻ സദാ മ ി നട , മാ
മന്ദാരവല്ലി ചൂഴും, മ ളമലർക്കാവിൽ
വ നീ പിറെന്നങ്കിലുന്നതസൗഭാഗ്യത്താൽ
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ധന്യയായ്ത്തീർേന്നേന നീ- കാൺക നിൻ ഭാഗ്യേദാഷം!

മന്നിെന്റ മേനാഹരമായിടും മുഖത്തിങ്കൽ
െപാന്നിളം െപാടിപൂശും മംഗളവിഭാതത്തിൽ
യാമിനീകാലത്തിങ്കൽ, കാമുകരായ് രമി
ഭാമിനീവൃന്ദ, മുഷ:സ്നാനവും കഴി ടൻ,
നിന്നിളംഗളനാളം നുള്ളിയമ്പലങ്ങളി-
ലന്നി േമാദം േദവനഞ്ജലിക്കായിേട്ടകും!
അമ്മഹാപീഠങ്ങളിലംബിേക, ലസിപ്പാനും
നന്മയിൽഭവതി ം സാദ്ധ്യമായ്ത്തീർന്നീലേല്ലാ!

െതറ്റിേപ്പായ്;-ക്ഷമിക്കനീ;-യിശ്മശാനത്തിലേല്ലാ
മുറ്റിനിൽപതു ശുേഭ, ശാന്തിയാം സുധാമൃതം?
വരുണ്ടി ടുകാട്ടിലാരാ ഭവതിതൻ
േവരറുെത്തടുത്തീടാൻ?-ഈ വ , സുഖാ ദം!
ലാരമാെണന്നാകിെലന്തിസ്ഥലം?-തേമാഗുണ-
പൂരിതമാെണന്നാലും ശാന്തിതൻ നിേകതനം!-
േലാകത്തിൻ രഹസ്യവും, കാപട്യങ്ങളും നിത്യ-
മാകേവ നിശ്ശബ്ദമാേയാതുന്ന വിദ്യാലയം!-
മാനുഷവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭിന്നരീതിയിലുള്ള
മാനസരത്നം വിച്ചടിയും ഭണ്ഡാഗാരം!-
മ േദശത്തിൽ വാണീത്തത്ത്വങ്ങൾ ഗഹി കിൽ
ക്ഷി മീദൃശേലാകസൗഖ്യങ്ങൾ െവറു േപാം!

എങ്ങെന മുേന്നാേട്ട ഗമി മനുജന്മാ-
െരങ്ങെനയസ്സൗഭാഗ്യേസാപാനെമത്തീടു ?
ഓർക്കാനുമസാദ്ധ്യമാണ ഭയാനക-
മാർ േമ ഗഹിപ്പാനും കഴിവീലതിൻ തത്ത്വം.
ത െട സേഹാദരന്മാരുെട തലേയാടു
മുന്നിലുണ്ടതു കഷ്ടം ചവിട്ടി തി .
േസാപാനം കേരറുവാൻ, േസാദരഹൃൽേശാണിതം
പാപേമ, പാനംെച പാരാെത പാഞ്ഞീടു !
എന്താണിെച്ചാ ം ഭാഗ്യെമന്താണിസ്സൗഖ്യം കഷ്ട-
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െമന്താണി താപം?-ഹാ, പാഴ്ക്കിനാവുകൾ മാ ം!

ഇെപ്പരും കഴുകന്മാർ, െകാ േമാ ഭവതിതൻ
െപാൽ തുക്കതിർ ല ട്ടങ്ങൾ കൂത്താടുവാൻ;-
ഇല്ലില;-ഭവതി ശാന്തിപൂണ്ടിവിടത്തി-
ലുല്ലസിച്ചീടാം ഇതാെണല്ലാർ ം ാപ്യസ്ഥാനം!
ഈ േലാകരഹസ്യങ്ങെളെപ്പാഴും ചിന്തി നീ
ലാലസിച്ചാലും, ഫലഭൂയിഷ്ഠം തവ ജന്മം!
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സഹതപി ഞാൻ

ജീവിത വിലഴകും സുഗന്ധവും
താവി ളുമ്പാനിടെയ്ക്കനിേക്കകി നീ,
സായൂജ്യേരഖകൾ വീശി നീ നീെള നിൻ
സാഹചര്യത്തിനാെലൻ വഴിത്താരയിൽ.
നിഷ്കളങ്കാർ സ്മിതവുമായ്, ൈകകൂപ്പി
നിൽ നി ന്നി, െലന്നന്ദിയിെപ്പാഴും!
േപാകിലും ഞാൻ െവറും ക നീർ ള്ളിെയാ-
േന്നകുേമാ നീ, യി തജ്ഞതെയ്ക്കങ്കിലും?

േലാകസാധാരണം വി തി, സൗഹൃദം
േശാകാ ദം;-ഹാ, ചതിച്ചില്ല നിെന്ന ഞാൻ!
ആകയാൽ മാ േചാദിേക്കണ്ടതിെല്ലനി-
യ്ക്കാകണ്ഠമ ധയാസ്വദിെച്ചങ്കിലും!
വിണ്ണിൽനിന്നിറ്റി വീഴുന്ന നീഹാര-
ബി ക്കൾേപാെലെന്റ ജീവിതേവദിയിൽ
ചിന്തകൾ വർണ്ണം പിടിപ്പി െപ നീ
സന്തതം, നാനാനേവാന്മദപൂർത്തികൾ!
എന്തതില തമസ്വപ്നരംഗത്തി-
ലന്തരാ െതെല്ലാന്നഹങ്കരിെച്ചങ്കിൽ ഞാൻ?

പിെന്നയും പിെന്നയും േവലിേയറ്റത്തിെല-
െപ്പാെന്നാളി ഞ്ഞലച്ചാർ കള്മാതിരി;
വ േചരു മറഞ്ഞ ദിനങ്ങെളൻ-
മുന്നിലില്ലേങ്ങാ േനാക്കില്ല േമലിൽ ഞാൻ!
െഞട്ടറ്റപൂക്കെളച്ചിന്തി ചിന്തി
െപാട്ടിക്കരയാൻ തുനിയില്ല േകാകിലം.
എന്നാലുമേയ്യാ വിഷാദം ക്ഷണിക്കാെത
വ േകറു , െകടു ദീപാ രം.
തപ്പിത്തടഞ്ഞീയിരുട്ട േപാകിലും
െകൽപ കാൽ െതറ്റി വീണുേപാകില്ല ഞാൻ!

ലുബ്ധ മല്ല നിയതിെക്കാരാനന്ദ-
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ലബ്ധിയുെമത്തി കില്ലതു പൂർത്തിയിൽ-
ഏതുപീയൂഷമാെണങ്കിലുമാെരയു-
േമെറ സ്വദിപ്പി കില്ലതീയൂഴിയിൽ!
എന്തസൂയാലു-തരില ൈക നീേട്ടണ്ട
െനാന്തിടുെന്നാരീമന നിനക്കായി
േവണെമനിക്കത, ന്ദങ്ങെളെക്കാ
വീണവായിപ്പിച്ചിരു രസി വാൻ!
േവദനിേക്കണമെതെപ്പാഴു, മെല്ലങ്കി-
ലാദരിച്ചീടുകില്ല േമൽ നിെന്ന ഞാൻ!

താരുണ്യലക്ഷ്മി താണ്ഡവമാടുവാൻ
താളംപിടി നിൻ താരാട്ടിെനാ ഞാൻ!
ആകർഷകങ്ങളായ് ത്തീർെന്നാരാ രംഗങ്ങ-
ളാകില്ലിനിത്തീെര വിസ്മരിച്ചീടുവാൻ.
സങ്കൽപെമാെക്കെപ്പാതിഞ്ഞിതന്നായിരം
തങ്കക്കിനാവിൻ തണുത്തനിഴലുകൾ!
േമാഹങ്ങേളാേരാ െമാട്ടി െമാട്ടി
േമാഹേനാന്മാദപരിമളം വീശേവ;
േസ്നഹി േപായ് നാം പര രമിന്നതു
സാഹസമായിക്കരുതു േലാകവും!
നീ വിഷാദിേക്കണ്ടനുപേമ, വാടാത്ത
നീരലരല്ല മനുഷ്യെന്റ ജീവിതം!
ആഴ ചാമ്പലാെണല്ലാം!-അഴക
വീഴും പുഴു ത്തതിൻ ദളപാളിയിൽ!
േപാകൂ, കരയാെത േപാകൂ, തണുത്ത നി-
േന്നകാന്തതയിേലെക്കല്ലാം സഹി നീ!
എ മില്ലാർ ം വിജയം!-വിജയെമ-
െന്ന ന്നെതല്ലാം െവറുംെവറും വി മം!
ഓങ്ങിടും ഖഡ്ഗം സ്വകണ്ഡത്തിലാപതി-
േച്ചങ്ങിക്കിത പതി ഘാതകൻ!
മുന്നിൽ വലെവച്ച േവട, നറിയാെത
വന്നതിത്തെന്ന കുടു ന്നേവളയിൽ;
ആകാശവീഥിയിേല പറ ന്നി-
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താഹാരവും െകാക്കിലാക്കിപ്പത ികൾ!
കാണുന്ന േലാകേമ, കാണുന്നതല, നീ
കാണാൻ കഴിയില്ല നിെന്ന നീയായിനി!...

ഞാെനാ െകാ ം നിരാശനാവിെല്ലന്തി-
നാണീ വിഫല യത്നം പഞ്ചേമ?
എെന്നച്ചവിട്ടി നീ താ െമ്പാെഴാെക്കയും
നിന്നിലും മീെത ശിര െപാ ഞാൻ!
ഇ കണ്ടി ം മനസ്സിലായില്ലേയാ
കഷ്ടം, ജഗേത്ത, സഹതപി ഞാൻ!
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തിര ാരം

പൂമരത്തണൽ േതടിയി നിൻ
േ മേലഖനം േനാക്കി ഞാൻ,
ക മുട്ടിേനൻ ഞാനതിെലാരു
െനാ േകഴുന്ന മാനസം.
ചു പാടും പരന്ന സുന്ദര-
പുഷ്പസൗരഭവീചികൾ
െതാ ണർത്തിെയ ള്ളിേലാേരാേരാ
നഷ്ടഭാഗ്യസ്മരണകൾ.
അന്നിേമഷത്തിൽ ഞാനറിയാെതൻ-
ക ര ം നിറ േപായ്!
വർത്തമാനെത്തവി , ഭൂതത്തി-
െലത്തിെയൻ ചു ം േനാക്കി ഞാൻ.
എെന്താരുല്ലാസെമെന്താരാേവശ-
െമെന്താര തസൗഹൃദം.
നഷ്ടമായേല്ലാ േതാഴി, നമ്മൾ
കഷ്ടമാ സ്വർഗ്ഗെമാെക്കയും.
സ്വപ്നമാ മിജ്ജീവിതത്തിെല-
സു ഭാതമൈശ്ശശവം,
എ ശാന്ത, മെത കാന്ത, മ-
െത നിർവാണദായകം!
േപായേല്ലാ, മാ േപായേല്ലാ േതാഴി
മായികമ ഭാ രം!

ഇ ണയെത്തക്കാൾ മധുരമാ
ണപ്പരിശുദ്ധസൗഹൃദം.
കണ്ടിടാമിതിെലാെക്കയും ചില
മ ളാങ്കിതേരഖകൾ;
ക മാെണന്നിരിക്കിലും, ചില
ക നീരിൻ കലർ കൾ.
മാനസം മടുപ്പിക്കയാണിതു
േതനിലുപ്പിട്ടമാതിരി!
ഇല്ലതിങ്കലസ്സൗഹൃദത്തിങ്കൽ-
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െത്ത േപാലുമിെതാ േമ.
സു സുന്ദരമാകമാന, മ-
ത ത ഭാരഞ്ജിതം.
കിട്ടികില്ലിനിക്കി കില്ലതിൻ
നഷ്ടരശ്മിെയന്നാകിലും!
അപ്പരിശുദ്ധ സൗഹൃദത്തിെന്റ
പുഷ്പതൽപകച്ഛായയിൽ,
ചിന്തയ സുഖി നാം ര
െപാൻകിനാവുകൾ മാതിരി!
അപ്പരമാർത്ഥചിത്തബന്ധത്തിൻ
മുഗ്ദ്ധകൽഹാരവാപിയിൽ,
അ നീന്തിക്കളി നാം, ര
െപാന്മരാളങ്ങൾ മാതിരി!....

കാലേമവം കട േപായ്, നവ-
ീലയൗവനെമത്തേവ,

ര മാർഗ്ഗമായെന്നാരന്തിയിൽ-
ക്ക മുട്ടിപ്പിരി നാം.
ആ ദയനീയരംഗേമാർത്തി ം
േവദനിക്കയാെണന്മനം!

എന്തിനേയ്യാ, പുതുക്കിടുന്നത-
ബ്ബ്ന്ധമിന്നിയും േതാഴി നാം?
ലഭ്യമല്ലേല്ലാ നമ്മൾക്കന്നെത്ത-

ദ്ധമാം ഹൃദേയാത്സവം!
തന്നിടും മാംസേചാദനം നമു-
ക്കി രക്തവും മാംസവും.
നിെന്ന മന്നിൽ മറ കില്ല ഞാൻ
നമ്മെള യ്ക്കകലിലും
സുന്ദര തി ത മന്നന്ത്യ-

ന്ദനങ്ങളിൽ ടിയും
മാമകകലാേചാദനങ്ങൾെക്കാ-
േരാമനസ്വപ്നമായ നീ;
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അല്ലിയെന്നാെരൻ ചിന്തയി, േലക-
െവള്ളിനക്ഷ മായ നീ;
മാമകാമലഭാവനയിെല
മാദക ഭയായ നീ;
എ െമ ം ലസി മീവിധ-
െമ ദുമേനാേവദിയിൽ!

ഇ ണയം തിര രിച്ചെതൻ-
സ്വപ്നേമ, നീ െപാറുക്കേണ!
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വാടിയ പൂവുകണ്ടിട്ട്

പശ്ചിമാംബരത്തിെലപ്പാടലദ തി േനാക്കി
നിശ്ചലമായ് നിൽ ന്ന വാടിയ സൗന്ദര്യേമ,
നിഷ്ഫലബാഷ്പം സ്വയം നിർഗ്ഗളിച്ചിടും കണ്ണാൽ
പുഷ്പേമ, നിന ഞാൻ സ്വാഗതമരുളേട്ട!
മറയാറായി വിശ്വമംഗളമണിദീപം
മറയാറായീ നിത്യഭാസുരേതജ:പുഞ്ജം.
ഹൃദയം മദീയം, ഹാ, തകരുന്നേല്ലാ, െചാല്ലാൻ
പദമില്ലേല്ലാ!-നിേന്നാെട ഞാേനാതിേട ?
മധുമാസത്തിൻ രാഗസാ മാമാേ ഷത്തിൽ
മലർവാടികയ്ക്കാദ്യമുണ്ടായ േരാമാഞ്ചേമ,
ഒരു വത്സരം മാ ം നിെന്റ ജീവിതം!-കണ്ണീർ
െചാരിയാതിരി ന്നെതങ്ങിെന?-നിർഭാഗ്യ നീ!
പരിപാവനരാഗസ്മിതസൗരഭം വീശി-
പ്പരിചിൽ ലർകാലത്തി നീ വിടർന്നേപ്പാൾ,
എ േപരാനന്ദാേവേശാൽഫുല്ലചിത്തന്മാരാ-
െയത്തിയില്ലരികിൽ, നിൻ ീവിലാസൗഭഗം വാഴ്ത്താൻ!
ഇരുളിൻ കരിമ്പടം മീെതയി റങ്ങിയ
ധരണീേദവിയി കണ്ണിണ തുറന്നേപ്പാൾ;
മൃദുലാമലമന്ദസ്മിതസുന്ദരമാം നിൻ
വദനം കണിക പുളകംെകാണ്ടീലല്ലീ?
ചന്ദനഗന്ധ ശി നി ഖം നുകരുവാൻ
മന്ദമാരുതൻ വീർപ്പിെട്ടത്തി നിൻ സവിധത്തിൽ.
നീലക്കാെറാളിേയലും വരിവ കൾ നിെന്റ
േചല ം സ്മിതം ക രസി ചു ം കൂടി.
മഴവില്ലാേ ഷിച്ച െപാൻചിറകുകൾ വീശി-
യഴകാളുമച്ചി ശലഭാവലിെയത്തി.
ഇെല്ലന്നാലിേപ്പാെളാരു പുൽെക്കാടിേപാലും നിെന്ന-
െച്ചാല്ലി നിശ്വസിെച്ചാരു ക നീർക്കണം തൂകാൻ.
കവിയും കദനത്താൽക്കരയുെമാരു ബാല-
കവിേയ കാണു , േശാകമൂകയാം നിെന്ന!
പക്ഷപാതിയല്ലവെനാരുകാല ം, മൂക-
പുഷ്പേമ, നിനക്കവൻ ശാന്തിേനർന്നിതാ നിൽ !
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ഇത്തരം ക്ഷണ ഭാചഞ്ചലവലയങ്ങൾ
നിത്യസൗന്ദര്യത്തിെന്റ നീണ്ട ശൃംഖല തീർെക്ക;
മിന്നിടും മഴവി ം മ തുള്ളിയും, കാന്തി-
ചിന്നിടും പൂവും േനാക്കി മാഴ്കാെയ്കൻ മനേമ, നീ!
സൗന്ദര്യാത്മകമാകും വ െവാെന്നാരാനന്ദ-
കന്ദമാെണെന്നേന്ന െമ നീയറിവീേല?
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പൂക്കളം

സു ഭാതത്തിെന്റ സുസ്മിതത്തിൽ-
െപ്പാൽപ്പനീർ ക്കൾ വിരിഞ്ഞിടുേമ്പാൾ,
ആനന്ദസ്വപ്നങ്ങൾ പുൽകുെമെന്ന-
യാേരാമൽൈപ്പതൽ വിളി ണർത്തി.
അപ്പി ചുണ്ടിലാേത്മാത്സവത്തിൻ
സ്വപ്നം ഗസി വിടർ നി .
അപ്പനിനീരലർ മുഖെമ-
ന്നക്ഷി മുത്സവമായിരു .
മ ളപുഷ്പങ്ങളുല്ലസി ം
മ ഷെയാ ണ്ടൈക്കത്തളിരിൽ.
അെന്നെന്ന ൽകിയ കാവ്യലക്ഷ്മി-
െയെന്ന ം മന്നിതിൽ മിന്നിെയങ്കിൽ!

വാെരാളിെവൺകതിർമാല ചിന്നി
വാനിൻ ഹൃദയം െതളി മിന്നി.
നീരണിേച്ചാലകൾ പാ പാടി,
നീെള വല്ലികൾ നൃത്തമാടി.
പുൽെക്കാടിേപാലും ശിര െപാക്കി-

ത്തൻ പഞ്ചെത്ത െയത്തിേനാക്കി.
ആനന്ദപുഞ്ചിരി തൂകി കി
മാനുഷഹൃത്തിലുണർച്ച പാകി,
മാേവലിമാഹാത്മ്യം പാടിപ്പാടി
മാകന്ദമഞ്ജരി േതടിേത്തടി,
പാറിപ്പികങ്ങൾ പറ ചാേല
പാടുമാനന്ദങ്ങെളന്നേപാെല!
പൂഞ്ചിറകാട്ടിശ്ശലഭവൃന്ദം
പൂരിതാനന്ദം പറ മന്ദം
മാരിേയേറ്റ വിറച്ചേലാകം
മാറിെത്തളി രചി നാകം
പച്ച ൽപ്പട്ടാലലങ്കരി
െകാച്ചാ വ കളുല്ലസി .
മ മുകുളമുഖങ്ങൾേതാറും
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മന്ദസ്മിതാംശുക്കള രി
െവള്ളാമ്പൽ വീ ം വയലുേതാറും
തുള്ളിക്കളിക്കയാ മ്പിേപാലും.
കറ്റകെള ം െമതി തീർ
ചിറ്റാടപൂ മണം പര .
പിച്ചക േത്താപ്പിൽ പിച്ചെവ
െകാ കാറ്റങ്ങി സഞ്ചരി .
സന്തതം മർത്ത്യെന തൃപ്തനാക്ക-
െനെന്തല്ലാം വിശ്വ കൃതി െചയ്വൂ!

അത്തമാണത്തമാണദ്ദിനത്തി-
ലത്തലിങ്ങാലയം വി േപാണം
പ നാേളവർ ം ചിത്തതാരിൽ
മുത്തണിയി െന്നാേരാണെമത്തി!

മു റ്റി, മന്ദാരം, െച റിഞ്ഞി
മ ം പലതരപുഷ്പജാലം
പച്ചില മ്പിളിലാക്കിപ്പിെന്ന!
െകാ വിള െകാളുത്തി മുന്നിൽ,
മുറ്റ നിർമ്മിച്ച പൂക്കളത്തിൽ,
കറ്റക്കിടാവി ൈകകൾ കൂപ്പി,
മാേവലിവെന്നത്താനാത്തേമാദം
കൂവി ട കയായി ബാലൻ,
െവൽക നീ ബാല്യേമ, യൗവനത്തിൻ
ൈകകൾ നിൻ ക െപാത്താതിരിക്കിൽ!....

മാേവലിവെന്ന ം കാലമായി
പൂേവണിമാർ കുതുകമായി.
േഖലനേലാലരായ് ബാലെരല്ലാം
േകാലാഹലങ്ങൾ തുടങ്ങി നീെള.
െപായ്േപ്പായകാലത്തിൻ പുഞ്ചിരിയി-
ലൽപ്പമി ം ബാക്കി നിൽപതല്ലീ?
മന്നിെന ൽകിയുണർത്തിടുമി-
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െപ്പാേന്നാണനാളിൻ പുതുവിലാസം!
ഭൂതേത്താെടാത്ത നിൻ ഭൂതിേയെറ-
ഭൂതലം വിെട്ടേങ്ങാ പാെഞ്ഞാളി .

ഇത്തരം മുറ്റെത്ത ക്കളങ്ങൾ
ചിത്തത്തിലായിരം ചിന്ത േചർ .
പണ്ടെത്ത വീരന്മാർ േകരളീയർ
െകാണ്ടാടിേപ്പാ േള്ളാേരാണനാേള!
തല്ലിൽ ജയി ം തരുണെരാ
വില്ലടിപ്പാ നട ം നാേള!
ഇപ്പരിഷ്കാരേകാലാഹലത്തിൽ
നിഷ്ഫലം തെന്ന നിൻ േവണുഗാനം!
മാേവലി വെന്ന േമാണനാേള,
ഭൂവിൽ നീ നീണാൾ ജയിക്ക ചാേല!
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മരണത്തിെന്റ മറവിൽ

അകളങ്കേസ്നഹത്തിൻ തൂമരന്ദ-
മകതാരിലാശു തുളുമ്പിനിൽേക്ക,
അനേഘ, നിൻ ധ്യാനത്തിൽ മഗ്നനായ് ഞാ-
നനവദ്യാനന്ദം നുകർന്നിരു .
അതുമമ ജീവിതവാടികതൻ
മധുമാസകാലങ്ങളായിരു -
ഒരുെഞാടി ള്ളിെലൻ ഭാഗ്യതാര-
മിരുളിെലവിെടേയാ േപാെയാളി .
മുകുളങ്ങെളല്ലാം വിടർ വീണു
പികപാളി മാേന്താ വിസ്മരി .
കരിമുകിൽ മാല പരന്നവാനിൽ
കതിേരാെന്റ െചങ്കതിർ േത മാ .
ഇതുവെരക്ക മായ്ക്ക േലാകം
ഹതഭാഗ്യ ലമിരുണ്ടടി !
സ്വയനാശിയാകും നിയതി ള്ള
കയെമാ കൂടിക്കലങ്ങിെപ്പാങ്ങി.
ദ തിയാളുെമ േയാ നീർേപ്പാളക-
ളതിനുള്ളിൽ െപാട്ടിത്തകർന്നിരിക്കാം.
അവസരമില്ലാത്ത ’കാല’ ത്തിനി-
ന്നവയല്ലാം േനാക്കിയിെട്ട കാര്യം?
ഒരു പി ചിത്തമുട െവങ്കിൽ
കരയുന്നെതന്തിനു േയാകേഗാളം?
അതിേനക്കാൾ മീെതയാെയ കാര്യ-
മതിനുണ്ടനുദിനം െച തീർക്കാൻ?
െചാരിമണൽ തൃഷ്ണെയ്ക്കാര ശമായ്
െചാരിയുകയാെണെന്റ ക നീർ ഞാൻ.
ഗിരിനിരേക്കാട്ടതൻ തുഞ്ചിൽനി
സുരപഥം ചുംബി ം വൻതരുവും
ഒരു ഫലമില്ലാത്ത കാ താളിൻ
നറുകൂമ്പിൽത്ത ം ജലകണവും
ഒരുേപാലടി നില വീ ം
കരപുടം ചി ം പരം വിചി ം.
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ഒരു ഭാഗം േലാലമാം ബാലിശത്വം
പര, മേഹാ, പാരമ്യപാടവത്വം.
ഇവരണ്ടിൻ മദ്ധ്യത്തിെല േനരം
സവിലാസസ്വപ്നം സമുല്ലസി ം?
വിവശെമൻ ചിത്തം വിശിഷ്ടചി ം
വിരചിച്ചെതല്ലാം വിഫലമായി.
അഴേകറും വാനിൽ ഞാനാഭകൂട്ടാൻ
മഴവില്ലിേനെറനാൾ നി കൂേട?
പരിമളപൂരം പകർ െകാൾവാൻ
വിരിമലെരെന്ന ം മിന്നി േട?
ശരി, ശരി, ശൂന്യതയിെല്ലങ്കിൽ
പരിപൂർത്തിെയന്താെണന്നാരറിയും?
ഇരുെളെന്നാന്നില്ലായ്കിൽ പൂനിലാവിൻ
െതളിമയറിഞ്ഞീടാൻ സാദ്ധ്യമാേണാ?
നിലയെറ്റൻ നിശ്വാസം നീ നീ
നിയതിതന്നാഴമളെന്നാടുവിൽ
ഒരു രാഗനാളമായ് നിന്നടുക്കൽ
വരുേവാളം കാ േവേനാമേല ഞാൻ!...
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വീ ം െവളിച്ചം

ഏേതാ വിദൂരവിജനതയിങ്കൽനി-
േന്നെറനാൾകൂടിയിെട്ട ന്നിെലത്തി നീ.
ഒ ം തീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലിനിക്ക -
മു വാൻ നിെന്നയിടയാകുെമ ഞാൻ.
ഇ ഞാനൽപ്പവുേമാർത്തിരിക്കാതിതാ
വ നീ നിൽക്കയാണി വനികയിൽ.

ാണൻ കുളിർ കാനനപ്പച്ചയി-
േലാണനിലാവു പരന്നതുമാതിരി!

േപായേപ്പാെളേന്നാെടാെരാറ്റവാേക്കാതുവാൻ-
േപാലും തുനിയാഞ്ഞെത െകാണ്ടാണു നീ?
അ മാ ം പരിഭവം േതാ വാ-
ന വും നിേന്നാടു െത െചയ്തില്ല ഞാൻ.
നീ േപായനാൾമുതലിേന്നാളെമന്മനം
നീറിയിരുന്നതറി േവാ നീ സഖീ?
പ നാം േമളിച്ചപൂങ്കാവനങ്ങളും
െചണ്ടി നിന്ന ലതാ നികുഞ്ജങ്ങളും
സ്വർണ്ണ മരീചിയിൽ മുങ്ങി, നീയന്തി
വന്നിരിക്കാറുള്ള താഴ്വരപ്പച്ചയും;
ഒെക്കേയാേരാ േനാക്കി, സ്സഹി വാ-
െനാക്കാെതനിെന്ന െപാട്ടിക്കര ഞാൻ!
നീേപായമാ യിൽ േപായി നിേന്നാെടാ
നീെളയിെങ്ങല്ലാം വഴിഞ്ഞ സുഷമകൾ.
ഇ ള്ളവയിൽ സ്സമസ്തവും നീയാണു
ഭംഗിയും കാന്തിയും നൽകിയിരുന്നവൾ.
നിന്നഭാവത്തിൽ നിലച്ചതവയുെട
നിർമ്മലാകർഷണ ശക്തികൾ സർവ്വവും.
എത്തീ തിരി നീയിന്നി, ന്നിതാ, തിരി-
െച്ചത്തീയവയിലവയുെട േശാഭയും!
ഏെറനാളായിട്ടിരുണ്ട പരിസരം
ചാരു ഭാമയമാകു പിെന്നയും.
പണ്ടെത്ത ഞാൻ തെന്നയായി ഞാൻ, േലാകവും
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പണ്ടെത്തതെന്നയായ് നിൽ േമ!
അ തം തെന്നയാേണാർത്താലിതിനി
ശക്തി, െയെന്ത, നിെന്നെപ്പാളാർജ്ജിച്ച്ഹ് നീ?
മായിേക, മാ വാെന യത്നിക്കിലും
മായുന്നില്ല നിൻ ചി ം!- മടങ്ങി ഞാൻ!
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വിേയാഗഭൂവിൽ

വി മത്തിെന്റ തണലിലിസ്വപ്നങ്ങൾ
വിസ്മരിേച്ച സമസ്തവും േതാഴി, നീ!
തമ്മിൽപ്പിരിയാം നമുക്കീയവസാന-
ചുംബനത്തിെന്റ ഹൃദയ ടി മായ്.
നമ്മിലുറങ്ങിക്കിട മഴലിെന-
ക്കണ്ണീർതളി വിളി ണർെത്താല്ല നീ.

ഓട ഴൽ വിളിച്ചാനന്ദനർത്തന-
മാടിയണെഞ്ഞാരത്തങ്കക്കിനാവുകൾ
വന്നേപാൽത്തെന്ന പിരി േപായ്, ജീവിത-
നന്ദനത്തിെന്റ മധുമാസരാ ിയിൽ!
ഭഗ്നാനുരാഗ തപ്പിനാ, േലാർമ്മതൻ
നഗ്നതേമലിൽ മറ പിടിക്ക നാം.
ഉദ്യമേത്തക്കാൾ വിേനാദമാക്കീടുകീ-
യുേദ്വഗദമാമനുരാഗ നാടകം.

േശാകാത്മകാന്തമായ്ത്തീരുമിെതന്നതും
ഹാ, കഷ്ട, മാരന്നറിഞ്ഞിരു , സഖീ?
േവദാന്തേവണുവിൽ ടി ഞാൻ പാടുമീ
േവദനാഗീതമിനിേമെലാരിക്കലും,
ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനിടയാ കില്ല നിൻ
പ േപാലുെള്ളാരപ്പി മനസ്സിെന!

കഷ്ടം, െകാതി തണലിെല ൽെക്കാടി
െപാട്ടിെച്ചടുക്കാൻ തരുത്തലത്താരിെന.
ചു , മസൂയയാൽ കൂർത്തമുഖവുമായ്-

റ്റം പറഞ്ഞിതാ മുൾെച്ചടിച്ചാർ കൾ.
എന്നാലുമുച്ചത്തിൽനിന്നനുകമ്പതൻ
ക നീർ ള്ളിയ ൽ മ്പിൽ വീഴ്ത്തി നീ.
േചണുെറ്റാരാ ബി രാഗാദയത്തിെന്റ
മാണിക്യഖണ്ഡമായ് മാറിയ കാരണം,
അെക്കാ പുൽെക്കാടിേയേതാ നേവാജ്ജ്വല-
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സ്വർഗ്ഗൈചതന്യം മുകർന്നിതരക്ഷണം.
സാഹസമാണെതന്നാകിേലാ, നിർമ്മല-
േസ്നഹ സേന്ന, സദയം െപാറുക്കേണ!
ആശ്വസിച്ചേല്ലാ പലെപ്പാഴും, നീെയെന്റ
ശാസ്വതനിർവൃതിയാകുെമേന്നാർ ഞാൻ!
െവള്ളിനക്ഷ േമ, നീയടു ള്ളനാൾ
തുള്ളി ളുമ്പിയിരു മന്മാനസം.
ഇന്നിതാ േവർെപ േപാകയാേണാമേല,
കണ്ണീരിെലെന്ന കുളിപ്പി െകാ നീ.
േപാവുക, േപാവുക നിത്യാനുഭൂതികൾ
പൂവിരിക്കെട്ട നിൻ ജീവിത വീഥിയിൽ!

ര നിർവാണങ്ങേളേതാ സുരമലർ-
െച്ച േപാെല ന്നിൽ മിന്നിയിേന്നാളവും
ഒ നിൻ േ മ, മപരെമാരാനന്ദ-
തുന്ദിലസൗഹൃദം-ര ം മേനാഹരം!
അസ്സൗഹൃദെത്ത നിൻ േ മവും, നിൻേ മ-
മസ്സൗഹൃദവുമറിവൂ പര രം.
ഇന്നവയിങ്കൽനിെന്നാന്നിതാ േപാകയാ-
െണെന്നേന്ന മായിപ്പിരിെഞ്ഞെന്ന നിർദ്ദയം,
െനാ െനാന്തേയ്യാ, ദഹിക്കയാെണാന്നതു
ചിന്തിച്ചിടുേമ്പാേഴെക്കൻ മന, േമാമേല!
അസ്സൗഹൃദത്തിെനയല്ലാെതയാെര, യീ
നിശ്ശബ്ദദു:ഖമിനിയറിയി ഞാൻ?
േ മം മധുരം, മേനാഹരം, പേക്ഷ, യാ-
േ മൈനരാശ്യെമാരുൽക്കടസങ്കടം.
അന്ത്യത്തില വാർത്തിടുവാനാെണങ്കി-
െലന്തിനു നാമിദം േസ്നഹി നിഷ്ഫലം?...

േചലിെലൻേ മസ്വരൂപിണിയല്ലിനി-
േമലിെലൻെകാ സേഹാദരിയാണു നീ!
ഇേന്നാളമുെള്ളൻസമസ്തചാപല്യവു-
െമാന്നായിനി നീ മറ വാൻ േനാക്കേണ!
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വി തിെകാ നാം മൂടിയാൽ ടിയും
വിട്ടകന്നീടാത്ത നിർവാണവീചികൾ,
ഹന്ത, നാെമാന്നല്ല രണ്ടെല്ലാരായിരം
സ്വന്തമാക്കിത്തീർ ജീവിതവീഥികൾ.
യാ പറകിലും നമ്മൾക്കിവിെടെവ-
ച്ചാത്മക്ഷതങ്ങൾക്കവകാശമില്ലിനി.
എ തന്നല്ലീവ്യതിയാനരംഗത്തി-
െല െകാണ്ടാേവാ കൃതാർത്ഥനാകു , ഞാൻ.
എങ്കിലും േതാഴീയിതു പറയുെമ്പാഴു-
െമൻകരൾ വീ ം തുടിക്കയാെണന്തിേനാ!
നീയറിയാത്ത പേല കനൽക്കട്ടകൾ
നീറുമതിനുള്ളിലിെപ്പാഴുെമെപ്പാഴും
ക നീരല്ലാെതാെരാറ്റ സ്മിതവുമി-
െല്ല പഹാരമാേയകാൻ നിനക്കിനി!

താരകച്ചാർത്തിൽ നിന മൽ ന്ദനം
േനരി കാണാമിരുണ്ട നിശകളിൽ.
നിത്യവുെമെന്റ തണുത്ത നിരാശ വ-
െന്നത്തിടും മൂടൽമഞ്ഞായി നിൻവീഥിയിൽ.
മൽേ മശുദ്ധിതൻ സാത്വികസിദ്ധിയാൽ
സു ഭാതങ്ങൾ െകാളു മുണർച്ചകൾ.
െതന്നലിലൂെടെയൻ കുമ്പിേതാൽക്കണ്ഠത-
ന്നേന്വഷണങ്ങളണയും നിരന്തരം.
എ ം തുളു ം സുഗന്ധമായ് ക്കളിൽ
നിന്നിെലനി െള്ളാേരാമൽ തീക്ഷകൾ.
െകാ കാട്ടാറിൻ കളകളമായി വ-
െന്ന ം നിനക്കടുെത്തൻ ശൂഭാശംസകൾ.
എന്നിരുന്നാലും കനിെവന്നിലുെണ്ടങ്കി-
െലെന്ന നീ േമലിൽ മറ വാൻ േനാക്കേണ!

സങ്കൽപ ചി ം വര േപാലും സ്വയം
പങ്കം പുര കയില്ലിനി നിന്നിൽ ഞാൻ.
ചത്തഭാഗ്യത്തിൻ ചിതാഭസ്മവുംകൂടി
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വി തരു നിന ഞാൻ, നിർമ്മേല!
ഹന്ത, നിേന്നാർമ്മെയ്ക്കനിെക്ക െമെന്റയീ
െനാ െനാ ള്ള മന മാ ം മതി!....

ക മുട്ടാനിനിെയാക്കാത്തമാതിരി
ര വഴിയായ് പിരിയുകയാണു നാം!
ഈ വിേയാഗത്തിൽദ്ദഹിക്കണം ന െട
ജീവിതത്തിങ്കെലസ്സർവ്വരഹസ്യവും!
മാമകസ്മാരകമാെയാരു േനരിയ
േരാമഹർഷംേപാലുമാർജ്ജിക്കരുതു നീ!
സർവ്വവും വിങ്ങി വിറങ്ങളിച്ചിെപ്പാഴീ
നിർവ്വികാരത്വത്തിൽ വീണടിഞ്ഞീടണം!
േപാകൂ, പിരിയൂ, മറയൂ-തവ ഭാഗ്യ-
േകാകിലം കൂകി ടങ്ങീ-വസന്തമായ്!
എല്ലാം െപാറു മറ , സേഹാദരീ
െപാള്ളയായുെള്ളാരി ല്ലാ ഴെല നീ!
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മറക്കരുത്

രാഗവിവശനാെമെന്നപ്പിരിഞ്ഞി
േപാകയാേണാ നീ വിഷാദവിലാസിനി?
രാവും പകലും പിരിഞ്ഞിടാതി നാൾ
േമവി ഞാെനാെത്തൻ കളിേത്താഴിയായി നീ-
ക രസി ൈകേകാർത്തിരുെന്ന േയാ
െചണ്ടി െചണ്ടിട്ടടർന്ന ദിനങ്ങൾ നാം!
കാലമാം നൂലിൽ നിൻ ചിന്തകളാെല
മാലെകാരുെത്തനിേക്കകി, നീ, മായിേക?
മാനസമി ം നുകരുകയാണതിൻ
മായാെതനിൽ ം മധുരപരിമളം!

ഏകാന്തതതൻ കനകവിപഞ്ചിയിൽ
നീൈകവിരൽ രുമ്മിയമാ യിൽ,
അന്ധകാരത്തിലും കൂടിെയാര ത-
ഗന്ധർവ്വമണ്ഡപമായി മന്മന്ദിരം!
പൂക്കളിൽ ടിച്ചിരി വിടർെന്നെന്ന
േനാക്കി ണുങ്ങിെയൻ മുറ്റ നി നീ.
പൂമ്പാറ്റകളാൽ പുടവയിളകിെയൻ
പൂങ്കാവനത്തിലല നട നീ.
ഉ സം െപാന്നിൻ കിനാവുകളാെയെന്റ
നി െയെക്കട്ടിപ്പിടി മ്മെവ നീ.
എന്തിനിേന്നാളെമൻ ാണനായ്ത്തെന്നെയ-
ന്നന്തികത്തിങ്കൽ നീ വാണു, വിലാസിനി?

നീയറിയാതിെല്ലാെരാറ്റ രഹസ്യവും
നീറി കയുെമൻ ജീവിതേവദിയിൽ
നമ്മെളാന്നി നുകർ േലാകത്തിെല
നന്മയും തിന്മയും മൗനമായി നാൾ.
നിന്നിലലി ഞാ, െനന്നിലലി നീ
നിന്നിതമ്മെട്ടാരു നിർവൃതിയിങ്കൽ നാം!

ഒ ം കരുതിയിരിക്കാെത െപെട്ട
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വി മാറു േവാ നീെയെന്ന േമാഹിനി?
എന്നിനിക്കാണും?-വിദൂരത്തിെലത്തിയാ-
െലെന്ന നീയക്ഷണം വിസ്മരിക്കില്ലേയാ?
േപാകാെതയില്ല തരെമങ്കി, ലങ്ങെന-
യാകെട്ട-പേക്ഷ, മറക്കരുെതെന്ന നീ!
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തിരുവനന്തപുരം ആർട്ട്േ ാേളജിൽ

സല്ലാപത്തിെന്നാരുങ്ങിക്കമലജ കലഹം-
വി വാേഗ്ദവിേയാെടാ-

ല്ലാസം....വാർന്നരികിലിരുവശം
േചർ നി ം പുണർ ം,
കല്യാണം ൈകവളർ ം, നിയമപടുതതൻ
െവൺപുകൾ നിലാവിൽ
കേല്ലാലച്ചാർ തിർ ം മഹിമയുടെലടു-

ള്ള മ ർ ജയി !

നിത്യം, സൗഭാഗ്യകൽപ മനിബിഡതയാൽ
നന്ദനെത്തജ്ജയിച്ചി-

ംഗാേമാദേമാലും തവ ശിശിരിതസൽ-
ജീവിതാരാമഭൂവിൽ
എത്തിപ്പാടെട്ട ചഞ്ചൽച്ചിറകുകളുതിർ-
ന്നായുരാേരാഗ്യ, െമ ം
നൃത്തംെചയ്യെട്ട െമാട്ടിട്ടനുപമവിഭവ-

ീമണിെപ്പാൻകിനാക്കൾ!

മാതാേവ, മഹിേതാൽക്കട തിഭതൻ
സേങ്കതഭൂേവ, ജയ-

ീതാവും ചരിേതാജ്ജ്വേല, മമ കലാ-
ശാേല, ജയി നീ!
സ്ഫീതാംശം തവ കാൽക്കെലൻ സഹജരും
ഞാനും സമർപ്പി മീ-
േയതാനും ചില കാ പൂക്കൾ സദയം
ൈകെക്കാൾക നീയംബിേക!

സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾതൻ പഠിപ്പാം
സഹാറേപാലുള്ള മണൽപ്പരപ്പിൽ
സഹായമായി സമുല്ലസി ം
സഹ നാമയ്യർ ജയിക്ക േമേന്മൽ!
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എ ം നിൻ പുകൾെപാ മാറതുലമാം
വിഞ്ജാനസ ർത്തിതൻ
െപാേന്നാട ഴലൂതിയൂതി വിലസും
നിന്ന ിമാരാധകൻ
ധന്യൻ, സദ്ഗുണപൂർണ്ണ, നദ്വിജവരൻ
സൗമ്യൻ സഹ ാഭിധൻ
മി തവമുന്നിൽ നിൻ ഹൃദയമാം
വിണ്ണിൽ കലാനായകൻ!

സാഹിത്യക്ഷീരവാരാന്നിധിയി, ലനുപമ-
ീവിലാസത്തിൻ, മർത്ത്യർ-
ഹിക്കാൻേപാലുമാകാെത്താരു നിശിതമഹാ-

ബുദ്ധിശക്തിത്തഴപ്പിൽ,
േസ്നഹത്തിൻ െപാൽത്തിടമ്പായ് വിമലതരയേശാ-
രാശിയായ് മന്നിലാരും
േമാഹി ം ജ്ഞാനഭാഗ്യത്തികവിലലമന-
ന്താഭിധൻ ലാലസി !

അനൽപഭക്ത്യാദരപൂർവമങ്ങ-
യ്ക്കാശി േനരു കിടാങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
അനന്തഭാഗ്യങ്ങൾ ഗുേരാ, ഭവാനി-
ന്നാതിത്ഥ്യേമകാനണയെട്ട േമേന്മൽ.

സാമർത്ഥ്യേമാടു സതതം മലയാളഭാഹാ-
സാഹിത്യസത്തമസമാജരഥം സഹർഷം
സാരസ്യമാർ വഴിേപാെല നയി നിത്യ-
സാരസ്വതാർത്ഥി, വിജയി ക േകശവാഖ്യൻ!

ീമദ്സൗഹൃദദീപ്തിവീശി വികസി-
ച്ചീടും മയൂഖങ്ങേള,
േ മെപ്പായ്കയിൽ നീന്തി നീന്തി വിഹരി-
ച്ചീടും മരാളങ്ങേള!
ഹാ, മൽ ാണസഖാക്കേള, സഖികേള!
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സൗഭാഗ്യസമ്പൽസുഖ-
േക്ഷമാേരാഗ്യജേയാന്മദങ്ങൾ നിഖിലം
നിങ്ങൾ േനരു ഞാൻ.
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ൈപതൽ

േതെനാലി ളിർ വിടുർത്തി നൽ-
നിലാെവാളി ഞ്ചിരി തൂകിയും,

സാരമില്ലാത്തെതങ്കിലുെമ യും
സാരസ്യേമാലും വാ കൾ െകാഞ്ചിയും,
ലാലസി ന്നിതങ്കണത്തിങ്കലായ്
ലീലയിലാെണ്ടാേരാമന ൈമ്പതൽ
കണ്ണിനാനന്ദേമകാനിതിൽപ്പരം
നിർണ്ണയം മന്നിലില്ല മെറ്റാ േമ!

പച്ചിലകൾ കടി ചാഞ്ചാടിയും
െകാച്ചാട്ടി ട്ടിയു കൂട്ടാളിയായ്,
മാമരച്ചില്ലേതാറും പറ ന്ന
േകാമളങ്ങളാം മഞ്ഞക്കിളികെള
െച മന്ദം പിടിെച്ചടുത്തീടുവാ-
നുന്നിടു വിഫലമായിട്ടവൻ!

മുന്നിൽ പാറിക്കളി ം പൂമ്പാറ്റതൻ
പിന്നിലൂെട പതുങ്ങി നടക്കിലും,
ഒ േനരം കഴിയേവ തൻൈകയിൽ
കിട്ടിടാതവൻ പിന്മടങ്ങീടു .
ശാന്തസുന്ദരം, ദൂരിതപങ്കില
ഹന്ത! ബാല്യത്തിൻ മധുരാനന്ദം!

ഏതുേനര മാനന്ദമല്ലാെത
േചതസ്സിലവനില്ലല്ലല വും.
െവല്ക, െവല്ക, നീ ൈശശവകാലേമ!
െവല്ക, െവല്ക, നീയാനന്ദധാമേമ!

https://thalilakkam.in/



ശ്മശാനത്തിെല തുളസി - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 33

വസന്തത്തിേനാട്

വസന്തം വ േപായ് വസന്തം വ േപായ്
വസുമതി നവവിലാസിനിയായി
വിലസിതങ്ങളാം വിരിമലർ ചൂടി
വിള കയായി വിപിന വീഥികൾ!
മരങ്ങേളതാനും തളിർ മ ള്ള
തരുലതാദികളഖിലവും പൂ .
കുളിർത്ത നീർ ള്ളി വഹിച്ചലഞ്ഞിടു-
മിളങ്കാറ്റിെല ം പര പൂമണം.
മരന്ദപാനത്തിൽ മതിമറെന്ന ം
മുര മണ്ടിനാർ വിരണ്ട വ കൾ.
തളിർത്തേതന്മാവിൻ പടർപ്പിങ്കൽത്തത്തി-
ക്കളി കാകളിെപാഴി പൂ യിൽ.
ഹരിതനീരാളം പുത മി ന്ന
പരന്ന ൈമതാനം പരമേശാഭനം
ഇളെവയിലിെന്റ കനകകാന്തിയിൽ
കളിച്ചിളകിനാർ െചറുേതനീച്ചകൾ.
തരംഗപാളിയാം വിപഞ്ചികമീട്ടി-
ത്തരംഗിണീഗണം തളർെന്നാഴുകുേമ്പാൾ
അതിനവമാകുെമാരു ൈചതന്യത്തിൽ
കതിരുകൾ കാ കൃതിയിെല ം.
അതുലാനന്ദത്തിൻ നിലയനമായി-
ട്ടിതുേപാെലെന്ന മിരിക്കാവൂ േലാകം!
വരാഭവാർെന്നാരീ വസുധെയവി
പിരിഞ്ഞിടായ്ക നീ വസന്തകാലേമ!
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തുഹിനബി

ചാലേവ വാനിൻ കൃപാണെമാന്നതാ
നീല ണത്തിലടർ വീണു.
കാണിേനരംെകാണ്ടെത യും കാന്തമാം
മാണിക്യഖണ്ഡമായ് മാറിേപ്പായി.
ക കരങ്ങളാലായതു ചുംബി
സേമ്മാഹനീയനാം കർമ്മസാക്ഷി.
അംബരേദവിതന്മാർത്തട്ടിൽനി ർ
െചേമ്മ പതിച്ചതാം താരേമ്പാെല-
കാനനലക്ഷ്മിതൻ കാൽത്തളതന്നിെല-
ക്കാഞ്ചനഖണ്ഡം പതിച്ചേപാെല-
ശർമ്മധരാംബതൻ െനറ്റിത്തടത്തിെല
രമ്യമാം ഘർമ്മാംബുെവന്നേപാെല-
സൂനസുഗന്ധിയാമാരാമേദവിത-
ന്നാനന്ദത്തിെന്റ കണികേപാെല-
ലീലയാവാനവരൂഴിയിലിേട്ടാരു
േലാലമാം രത്ന കാണ്ഡം േപാെല-
നീഹാരേലശേമ, നീ വിളങ്ങീടു
േമാഹനസൗവർണ്ണവിഗഹാഭൻ!
ലാവണ്യകന്ദേമ, നിന്നിലുൾേചർന്നേല്ലാ
ഭൂവിെല മജ്ഞിമയാകമാനം.
എങ്ങെന ചി ീകരിച്ചിടാം നി െട-
യംഗെമൻ വാങ്മയതൂലികയാൽ?

അൽപസമയത്തിനുള്ളിൽ നീ, രമ്യയി-
െപ്പാൽ ഭ മങ്ങിമറ േപാകാം.
എങ്കിെലെന്ത േയാ കാമ്യം നിൻജീവിതം
പങ്കിലദൂരിതമംഗലാഭം!
മന്നിൽ മറക്കാത്ത മഞ്ജിമതൂകി നീ
മിന്നി;-മറയുക ധന്യയായ് നീ!
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വ്യതിയാനം

അന്നെത്തരാ ിയുമാ നദീതീരവും
മന്ദഹസി ന്ന പൂനിലാവും
വിണ്ണിനു േരാമാഞ്ചമുണ്ടായരീതിയിൽ
മന്ദഹസി ന്ന താരകളും
പച്ചിലച്ചാർത്തിെനപ്പെയ്യച്ചലിപ്പി
പിച്ചെവെച്ച ന്ന െകാ കാ ം
ഓേരാേരാവല്ലികൾ പൂ പൂെത്തമ്പാടു-
േമാളംതുളു ം പരിമളവും
നാണം കുണുങ്ങിെക്കാെണ്ടേന്നാടു േചർന്നമർ-
ന്നാനന്ദം താഴ്ത്തിയിരുന്ന നീയും-
ഓർ േണ്ടാർ ണ്ടാരംഗമി ം ഞാൻ
വാ ം നിരാശ വിലക്കിയി ം.

അെന്നല്ലേമാമേല, േലാകം നമുെക്കാരു
സുന്ദരസംഗീതമായിരു .
കാണുന്നെതാെക്കക്കവിതയും ജീവിതം
കാനനപ്പച്ചയുമായിരു .
ഇെന്നെന്താരന്തരം!-െനാന്തിടുന്നില്ലേയാ
നിന്മനമിന്നെതാേന്നാർത്തിടുേമ്പാൾ?
അെല്ലങ്കിലും സഖി, േലാകത്തിെലാന്നിനു-
മിെല്ലാരു ശാശ്വതഭാവെമാ ം.
എല്ലാം ചപലങ്ങൾ മായികസ്വപ്നങ്ങ-
െളല്ലാം ചലനവിേധയകങ്ങൾ!
ഒ മിെതാെക്കെയാേന്നാർ േമ്പാളാെരയും
കുറ്റെപ്പടു വാനില്ല നമ്മൾ!
കഷ്ടമീ ന െട ജീവിതം തെന്നെയാ-
രുത്തരം കിട്ടാത്ത േചാദ്യചിഹ്നം.
കാണ്മവഓലും യഥാർത്ഥങ്ങളെല്ലങ്കിൽ
കാണാത്തതിൻ കഥെയ പിെന്ന?
സങ്ക േലാക െചെന്നന്നിരിക്കിലും
സങ്കടം േതാ മിെതാെക്കേയാർത്താൽ.
പിെന്നയിവ നടു കിടപ്പവ-
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െനങ്ങെന കണ്ണിണ േതാർ കി ം?
േവദാന്തെമാെക്കയും േപാകെട്ട വീ െമൻ
േവദനതെന്ന തുടർന്നിടെട്ട....

മത്സഖി, നീ മമ ാണനാളത്തിെനാ-
രുത്സവദായിനിയായിരു !
ഇെന്നാരു ധൂമികയായി നീെയങ്കിലു-
മെന്നാരു െവണ്ണിലാവായിരു !
ആ നല്ലനാളിനിേയാർക്കാതിരിപ്പാനായ്
ഞാെന യത്നി േനാക്കിെയേന്നാ!
ആവുന്നതിെല്ലനിക്ക േമലെതൻ-

ാണനിെലാട്ടിപ്പിടി േപായി.
എന്മന ന്ദനംേതാറുമച്ചിന്തതൻ
മന്ദസ്മിതം േചർന്നലി േപായി.
തപ്ത തികെളാത്തങ്ങിങ്ങിരുന്നിനി
െപാട്ടിക്കരയാം നമു േമലിൽ.
ഉന്മാദനൃത്തം നടേത്തണ്ടനുഭവ-
െപ്പാന്മലർക്കാവിൽ കട നമ്മൾ!
മന്നിലവെയാ ം കൂടാെതതെന്ന നാ-
മേന്യാന്യബന്ധിതരായതേല്ല?
അങ്ങി േവർെപ േപാകിെലന്താ ബന്ധ-
മങ്ങെന െപെട്ടന്നഴിവതാേണാ?
ഇല്ലില്ലഴിയുകയില്ലതു േതാഴീ, നാ-
മുള്ളഴിെഞ്ഞ േമൽ േനാക്കിയാലും.
ചിന്തയ്ക്കനർഹമാം ഗൂേഢാന്മദത്താല-
െതന്തിനു വീ ം പുതുക്കണം നാം?
എേന്നാെടാരൽപം കനിവുെണ്ടന്നാലതി-
െനെന്ന നീ േമലിൽ ക്ഷണിക്കരുേത!
എെന്തല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നാലുെമെന്ന -
െമന്തിലും മീെത ഞാൻ നിെന്നേയാർ ം.
ജീവെന ടിയുേമതുകാല ം നിൻ
േസവനത്തിനു ഞാൻ കാ െവ ം!
ആകയാൽ ഞാനിദം േവർെപ േപാവേതാർ-
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ത്താകുലെപ്പട്ടിടാേയ്കാമേല നീ!
നിശ്ചയം േസ്നഹിക്കാനാവുെമനിെക്കാരു
െകാച്ചനുജത്തിെയേപ്പാെല നിെന്ന!
ആരാധിക്കാം തമ്മിൽ സൗഹൃദ ക്കളാൽ
േവറിട്ടിരു നമുക്കിനിേമൽ.
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സ്മരണ

കലിതേമാദെമ ദുലജീവിത-
കലികെയക്കാത്ത നിലയേമ!
തരളിേതാൽഫുല്ലധവളേകാമള-
സുരഭിലേലാലമലരുകൾ
തുരുതുെര ം തരുനിരചു ം
പരിലസിച്ചീടും സദനേമ!
വിലസിയില്ലല്ലി വിഗതസന്താപ-
െമാരുകാല നിൻ മടിയിൽ ഞാൻ.
രജതകേല്ലാലമിളിതമായ് മന്ദം
കളഗാനം പാടിെയാഴുകീടും
കുളിർസരിേത്ത, നിൻ കരയിെലൻ ബാല്യ-
കുസുമകാലങ്ങൾ നടമാടി.
മഹിതസൗഭാഗ്യമയമായ് മിന്നിയ
മധുരവാസരതതികേള!
അരിയവാത്സല്യത്തികവും ദിവ്യമാം
പരമനിർമ്മല ണയവും
ഒരുമി ൾെക്കാ പരിചിൽ നിങ്ങള-
ന്നനഘശാന്തിയിൽ മുഴുകേവ,
സതതം നിങ്ങൾതൻ നിരഘനി ല-
തരളസംഗീതകലവികൾ
അനഘമാനന്ദമധുരമൂർച്ഛയിൽ
മുഴുകിപ്പിച്ചിെതൻ ഹൃദയെത്ത.
അവിെടനിെന്നാരു പരുഷമാം ചണ്ഡ-
പവനെനന്നേപാലതിേവഗം
െകാടിയദുർവിധി വരവാെയന്നാത്മാ-
വുടനിരുളിേലക്കടിയുവാൻ.
ഇതുവിധെമെന്ന വിരലിലാകർഷി-
പ്പതിനു നിങ്ങൾ കഴിയുവാൻ,
പറയുെകേന്നാടു സദയമാരാേണാ
വരമരുളിയ വനേദവി!
മറയും ശീകരഹിമേലശത്താലും
മൃദുലമുല്ല വിതളാലും
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അവളുെടശീർഷവസനമിന്നേയ്യാ
വിരചിതമാകാനിടയായി.
കഴികയില്ലവൾ ണരുവാനിനി
കരയുെകേന്നാട ഴേല നീ!
അവേളാ ഞാേനാ െചറ്റണിയുകയില്ലിനി-
യമലസുസ്മിതെമാരുനാളും.
പരമശൂന്യമീയുലകിൽനിന്നി
കരയും ഞാെനാരു നിഴലായി
ദിവിയണ ടനവെള-േലാലമാ-
െമാരു നിഴലിെന- ണയാർ -
പുളകപൂർണ്ണമാം കരപുടം നീട്ടി
പുണരുവാനിടവരുേവാളം
അവേളാ ഞാേനാ െചറ്റണിയുകില്ലിനി-
യമലസുസ്മിതെമാരുനാളും! ....
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ഹൃദയഭി

മാമകാനന്ദേമ, നിന്മലർമുറ്റ
മാനസഭിക്ഷ വ നിൽ ഞാൻ.
യാ യാെക്കാേല്ല െവറും ക മായല-
മാർത്തിയാൽ നീറുെന്നാെരൻ ജീവിതെത്ത നീ!
െപാള്ളി മിളെച്ചാരായതിൻ പാദത്തിൽ
മു തറ മുറിെപ്പടുത്തായ്ക നീ!
െച വിരി തേരണ്ട മൽപാതയിൽ
കണ്ടകം വാരിെയറിഞ്ഞിടാഞ്ഞാൽ മതി.
ആജീവനാന്തം കൃതജ്ഞതയാൽ േ മ-
ഭാജനേമ, നിൻ വിരസഭാവങ്ങെള
യത്നിച്ചിടും ഞാൻ നിറമ്പിടിപ്പി വാൻ
ഭഗ്നേമാഹത്താലധ:പതിച്ചീടിലും!
എ േമെലെന്നയവഗണി നീ-
യ േമെലേന്നാടടുപ്പി നിെന്ന ഞാൻ!
സർവ്വവുമാറിത്തണു േപാം നിൻ തപ്ത-
ഗർവ്വമിതുമാ െമ ം ജ്വലിച്ചിടും!
േഹാമിക്കയല്ലല്ലി നീയതിൻ ജ്വാലയിൽ
ഹാ, മൽസുരഭിലസ്വപ്നശതങ്ങെള!
എങ്കിലും ദുസ്സഹമാമിപ്പരീക്ഷണ-
ത്തിങ്കലും തീെരപ്പരാജിതനല്ല ഞാൻ!
അങ്കണത്തിങ്കൽനിന്നാട്ടിേയാടി വാൻ
ശങ്കിച്ചിദം മുഖം താഴ്ത്തി നിൽേക്കണ്ട നീ
ഒറ്റെയ്ക്കാരുവാക്ക, താ നടപ്പാതയിൽ
മുറ്റി ടങ്ങീ തിമിരപ്പടർ കൾ.
അസ്സന്ധ്യാതാരം െകാളുത്തിയി െണ്ടെന്റ
വി മ, േമേതാ വിജനവനികയിൽ
മാ നൽേകണേമ, മന്മനസ്സിൽ മുഗ്ദ്ധ-
മാർദ്ദവത്തിെന്റ െനടുവീർ കൾ നീ!
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രാഗലഹരി

ഇരവിലാദ്യെത്ത മധുരനി യിൽ
സരളസ്വപ്നങ്ങൾക്കിടയിലായ്
ഹൃദയനായിേക, ഭവതിെയക്കാ
മുദിതനായി ഞാനുണർ !
മൃദുലമർമ്മരമുയരുമാെറ ം
കുളിരിളംെതന്നലിളകേവ,
ഹൃദയനായിേക, ഭവതിെയക്ക
മുദിതനായി ഞാനുണർ .
അറിയാേന്മലാേത്താരനഘശക്തിെയ-
ന്നമേല, മൽപദയുഗളെത്ത
അനുനയി നിൻ മണിയറയിെല-
ക്കിളിവാതിൽക്കേലക്കതിേവഗം.

അലയും െതന്നലുമരുവിയും േനാ
തളരു മു മിരുളിങ്കൽ.
അരിയചമ്പകപരിമളമതാ
െതരുെതെര മാ മറയു .
ഒരു കിനാവിങ്കലുയരുേമാേരാേരാ
സരളമാം ചിന്താശകലം േപാൽ
ഇടറുെമാച്ചയിലിതുവെര മന്ദ-
മിണെയക്കാണാെത വിവശയായ്
തരുശിഖരത്തിൽ മരുവും രാ യിൽ
കരൾ തകർന്നേയ്യാ, കരയു .
അനേഘ! നിന്മാറിലതുേപാെല ഞാനും
തലചാ ിത്തിരി കരയേട്ട!

തനിേയതാനി ൽത്തകിടിയിലിട-
മിനിയും നിന്നിേലാ തരേള ഞാൻ?
വരു വരൂ നാേഥ, വിവശൻ ഞാനേയ്യാ
മരണത്തിങ്കേലക്കണയു .
വിറെകാ ഞാൻ വലയു മണ്ണിൽ
വിഗതേബാധം വീണടിയു .
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വിറെകാ േന്നാെരന്നധരങ്ങളിലും
വിളറും കൺേപാളകളിലുമായ്
മൃദുലചുംബനമധുരമാരിയായ്
സദയം വർഷി തവ രാഗം!
വിളറിേപ്പായിെതന്നിരുകവിൾത്ത -
മലെകാൾവൂ ബാേല, മമ ചിത്തം.
അതു നീേയാമേല, ഭവതിതൻ മാറിൽ
സദയം േചർെത്താ തടവുകിൽ
വിരഹവഹ്നിയിലുരുകീടുമതു
വിഗതേവദനം തകരുേമ! ....
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കരയും ഞാൻ

അനുജെനക്കാണാതരവിനാഴിക
തനിേയ വാഴുവാനരുതു േമ.
െചറുപൂമ്പാറ്റയും മലരുെമാത്തിതാ
വരികയായേല്ലാ മധുമാസം.
തിരിെകെയാന്നവൻ വരുവാേനാതുേമാ?
കരയുമെല്ലങ്കിലിനിയും ഞാൻ.
ഇവിെട ക്കാഅമണയുമിക്കാല-
െമവിെടേപ്പായവൻ മരുവു ?
ഇളെവയിെലാലിക്കനക ഞ്ചാലി-
ലലയു ചി ശലഭങ്ങ.
അനുഗമിേച്ചേന കുതുകമാർന്നിേപ്പാ-
ളനുജനുെണ്ടങ്കിലവെയ ഞാൻ.
ഒരു രസമില്ല തനിെയ െചന്നതിൻ
പുറേക പൂങ്കാവിലലയുവാൻ.
കരുണെന േപായ്? പറയുെകേന്നാടു
കരയുമെല്ലങ്കിലിനിയും ഞാൻ.
തുടുതുെട ക്കളുലയു , േനാ ,
െതാടിയിൽ നാം നട്ടെചടികളിൽ.
ഇളയമാണിക്യ ലകൾ വീശിെക്കാ-
ണ്ടിളകി മുന്തിരി രുളുകൾ.
െകാതിയാകു െകാച്ചനുജനുെമാന്നി-
ച്ചതിനുള്ളിൽെച്ച കളിയാടാൻ.
കരുണെനന്തേമ്മ, വരികിേല്ല വീ ം?
പറയുകിെല്ലങ്കിൽ കരയും ഞാൻ!....

അരുതുേകൾ വാനവനു നിെന്മാഴി
കരയാെയ്കൻ തങ്ക ടേമ നീ.
പരിചിൽ നീെയാ കളിയാടാനിനി
വരികയില്ലവെനാരു നാളും.
മധുവൂറും മന്ദഹസിതം വാർെന്നാരാ
മധുരാസ്യം, കുേഞ്ഞ, മറവായി.
ഇനിയതുകാണാൻ കഴിയാ, നീ പിെന്ന-
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നിയുെന്നന്തിനു കരയുവാൻ?
പരമാനന്ദത്തിൽ മതിമറേന്നാമൽ
പരിമളം വീശി വിലസിടും
ഒരു നല്ല പി പനിനീർ വിനു-
ള്ളരിയ ജീവിതമവനുണ്ടായ്.
അമിതതാപമാർന്നഴലുവാൻ നമ്മ-
ളമരേലാകത്തിലവെനത്തി.
തവസഹജൻ വന്നണയുകില്ലിനി-
ത്തനിേയേവണം നീ കളിയാടാൻ! ...

അവനേമ്മ, പിെന്ന, യവനുള്ളെതല്ലാ-
മിവിെടവിെട്ടേന്ത പിരിയുവാൻ?
കുരുവികൾ, പൂക്കൾ, ശലഭങ്ങൾ-കഷ്ട-
െമാരുവ കാണില്ലവിടത്തിൽ.
കുെറ ഞാേനകിടാമവനേമ്മ, വീ ം
വരുേമാ?-ഞാെനാ വിളിയാട്ടാം.
കരുണെനക്കാണാതരവിനാഴിക
കഴിയുവാെനനിക്കരുതേമ്മ.
െവളുെവെള നുര രുളുകൾ ത ം
കുളിർപൂേഞ്ചാലതൻ കരയിലും,
ഇടതൂർെന്നമ്പാടുമിലമു ം വള്ളി-

ടിലിനുള്ളിെലത്തണലിലും,
കരവും േകാർത്തങ്ങിങ്ങലയുവാനിനി-
ക്കഴിയിേല്ല ഞങ്ങൾെക്കാരുനാളും?
വരികയിെല്ലേന്നാ?-ശരി;െയന്നാലവൻ
വരുേവാളമേമ്മ, കരയും ഞാൻ! ....
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ചി യുഗത്തിെല സു ഭാതം

മംഗളമണിനാദം!- ീലസൽസമാധാന-
രംഗത്തിൻ നേവാദയകാഹളം!-മുഴ !
ശാന്തിതൻ മരതാ വനെമല്ലാം പൂ
കാന്തിയുമുൽക്കർഷവുെമാന്നി കരം േകാർ
വിജയേക്ഷ ത്തിെന്റ ഗാപുരകവാടങ്ങൾ
വിരേവാെടല്ലാർ മായ് തുറക്കെപ്പ മുന്നിൽ.
മാമൂലിൻ മഷിേതച്ചമാറാല മാറിേപ്പായി
മായാത്തമയൂഖങ്ങൾ നൃത്തമാടുകയായി!

ഇച്ചി യുഗത്തിെന്റ സു ഭാതത്തി ന്നി-
ലർച്ചി , േവണാേട, നിൻനിർമ്മലഹർഷാ ക്കൾ.
ഇ ണ്യവിളംബരേമകിയെചേങ്കാലിെന്റ
െകൽപ്പിനും കനിവിനുമരുളൂ നേമാവാകം!

ൈദവെത്തപ്പങ്കി െകാണ്ടിന്നേലവെര, േയാേരാ
ൈവവിദ്ധ്യം കാണി നാം കലഹംകൂട്ടി തമ്മിൽ.
ഇന്നിതാ നമുെക്കല്ലാെമാന്നി ൈകയുംേകാർ
നി െകാ ൽക്കർഷെത്ത ണരാനിടയായി.
ഇന്നെത്ത ’ ീവാഴുംേകാ’ടനന്വർത്ഥമായ്-േലാകത്തിൻ
മുന്നിലിന്നതു േനടീ മുഖ്യമാംസ്ഥാനം നൂനം!
ഈ നവയുഗത്തിെന്റ സു ഭാതത്തിൽ ടി
മാനവത്വത്തിൻ വാടാെവളിച്ചം മന്ദം മന്ദം
പര പരെന്നാരുകാല കാണാറാകും
പരമേസ്നഹത്തിെന്റ പാവനമതം മാ ം!
അന്നെത്ത വിശ്വവ്യാപേകാൽക്കർഷസമു ത്തി-
ന്നമ്മയാ, ണിന്നീനാട്ടിൻ കനിവിെന്വള്ള ള്ളി;
അന്നെത്തസ്സമത്വത്തിൻ സാ ാജ്യം താേലാലി
ത ള്ളിലടക്കിെക്കാണ്ടിെക്കാ മണൽത്തരി.
ഇദ്ദിവ്യയജ്ഞാഗ്നിയാൽ െകാളുത്തെപ്പട്ടീടെട്ട
സ സം, മൃതയായ ജാതിതൻ ചിതാകൂടം!
ബുദ്ധിതൻ വിദ ച്ഛക്തിമന്ദിരമായീടുമീ-
യുത്തമസചിവൻ തന്നമരംപിടിക്കലാൽ,
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ഒഴുകിക്കളിക്കെട്ട നിർബാധം കാറും േകാളും
ചുഴിയും കണക്കാക്കാെത മിെച്ചറുവഞ്ചി!
നിർഭരം നടക്കെട്ട വീണവായി ംെകാ
നിത്യമീ േവണാടിെന്റ ഭാഗ്യേദവതെയ ം!
ഇേക്ഷ േവശനമംഗളവിളംബര-
മക്ഷയസമാധാനത്തിെന്റ നാന്ദിയായ് േശാഭിക്കെട്ട!

നീണാളായ് െകാതിെച്ചാരാ നിർവൃതി ലഭിച്ചി
േവണാട്ടിൽ ജനിക്കയാൽ ചരിതാർത്ഥരായ് നമ്മൾ.
അത്യന്തപവി മാമീ യുഗമാരംഭിച്ച
ചി താരേക, ഹാ, നീയുല്ലസിക്കാവൂ േമേന്മൽ!
താവകയശസ്സിെന്റ രശ്മികളുണർത്തെട്ട
േകവലം മരവിച്ച േലാകത്തിെന്റ ജ്ഞാച ം!
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