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ടാഗാർ

(കുമാരന ർ ’സാഹിത്യേപാഷിണി’ സഭയുെട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ത വി 
ഷയെത്ത അധികരി നടത്തിയ കവിതാമത്സരത്തിൽ ഥമസമ്മാനമായ
സുവർണ്ണെമഡലിനർഹമായത്.)
േലാകസനാതനസാഹിത്യസാരേഥ!
നാകേലാകത്തിൻ നിരഘനവാതിേഥ!
അർപ്പി , ഹാ, െകാ കൂ ൈകെമാട്ടിനാൽ,
പിച്ചെവെച്ചത്തിെയൻ സങ്കൽപമങ്ങെയ!
ഉല്ലസി ഭവാനങ്ങതാ കൽപക-
പല്ലവാച്ഛാദീതനന്ദനച്ഛായയിൽ.
േചലിൽത്തവാനതമൗലിയിൽൈക്കെവ
കാളിദാസൻ ഭവാനർപ്പി മംഗളം.

ാർത്ഥി ൈകകൂപ്പി നിൽ െന്നാരങ്ങെയ-
ത്തീർേത്ഥാദകം തളി സപ്തർഷിമാർ!

മന്ദാകിനിയിൽനിെന്ന ം മേനാഹര-
മന്ദാരസൗരഭസാ മന്ദാനിലൻ,
ആ നിത്യശാന്തിനിേകതത്തിലങ്ങത-
ന്നാഗമേനാത്സവെപ്പാൽെക്കാടി റകൾ,
നീെളപ്പറത്തേവ, നിൽ നവരത്ന-
താലമ്പിടി െകാണ്ടപ്സര:കന്യകൾ.
മുന്നിൽ നിറപറെവ , ഹർഷാ ക്കൾ
ചിന്നി, ക്കരം കൂപ്പി നിൽപൂ ’ചി ാംഗത’.
ജാതകൗതൂഹലം, പാടു ഗവകൾ
’ഗീതാഞ്ജലി’ യിെലപ്പാവനഗീതികൾ!

’േദേവ നാഥ’പദാബ്ജരജസ്സണി-
ഞ്ഞാവിർഭവൽസ്മിത ീമയാർ ാസ്യനായ്,
കാലാതിവർത്തിയായ്, വിണ്ണിേലവംഭവാൻ
ലാലസി ദിവ്യവിശ്വമഹാകേവ!
ഇങ്ങിദ്ധരി ിേയാ േതങ്ങിക്കരകയാ-
ണ തൻ േവർപാടിലാകുലസ്തബ്ധയായ്!
എ കാലെത്തത്തപസ്സിൻ മഹാപുണ്യ-
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െമാെത്താരുമിച്ചതാണാ രവീേ ാദയം;
കഷ്ട, മതിെനയുെമത്തി ഗഹിച്ചിേതാ
ദുഷ്ടതമേസ്സ, കനിവിയലാെത നീ?
ഇല്ല, മരിക്കിലും, നൂനം, ഭവാൻ മരി-
ക്കിെല്ലാരുനാളും, മഹിതമഹാകേവ!
’ച കല’യിൽനി റിെയാഴുകു
സുന്ദരബാല്യസുശീതളസുസ്മിതം.
’ഉദ്യാനപാല’െന്റ രാഗാർ ഹൃത്തിലൂ-
െടത്തിേനാ ലസദ്യൗവേനാന്മദം,
പൂതമാമാദ്ധ്യാത്മികാരാമസീമയിൽ-

വി പൂവി നിൽപൂ നിൻ ചിന്തകൾ.
’മൃത ’െവേപ്പാലും മധുരീകരിെച്ചാര-
സ്സത്യെമാേന്ന ഭവാൻ വാഴ്ത്തീ, മഹാമേത!

നിസ്സാരമാെമാരു നീഹാരബി വും
നിസ്സീമേതേജാനിേകതാർക്കബിംബവും,
ചിന്തനാതീതമാംമേട്ടകൈചതന്യ-
ത വിെലാന്നി േകാർത്തിണക്കീ ഭവാൻ!
അണ്ഡകടാഹസഹ ങ്ങളാൽ, ക്കാവ്യ-
മണ്ഡലത്തിൽബ്ഭവാൻ പന്താടിനിൽക്കേവ,
തജ്ജന്യസൂക്ഷ്മസനാതനസംഗീത-
നിർഝരത്തിൻ െപാൻതിരകളിലങ്ങെന
സ സം ൈകേകാർ നി നൃത്തംെച
മൃത വും, ജന്മവും, ജന്മാന്തരങ്ങളും!

േവദരാജ്യത്തിൻ വരിഷ്ഠസന്താനേമ!
േവദാന്തഗംഗയിൽ ീഡിച്ച ഹംസേമ!
ഗീതാമൃതം നുകർന്നൈദതസാരസം
ഗീതം െചാരി മറ നീ, െയങ്കിലും,
മുക്തിയിേലക്കടുപ്പി േലാകെത്ത, നിൻ
ഭക്തിേയാഗത്തിൻ കുളിർത്ത കളകളം!
നിത്യ തിയി, ലതിൻ തരംഗങ്ങളിൽ-
ത്തത്തിക്കളി ം ശതവർഷേകാടികൾ!
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െവൽക നീ, വിൈശ്വകസാഹിത്യസാരേഥ!
െവൽക നീ വിണ്ണിൻ വിശുദ്ധനവാതിേഥ!

-ജനുവരി 1941
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തപ്ത തി

അപഹൃതാേമാദമാകിെല, േന്താർമ്മയി-
ലലരുതിർ ന്നിതി മ വനം.
ഭുവനഭാഗ്യങ്ങളസ്തമിെച്ചങ്കിലും
കവനസാ മാണി െമന്മാനസം.
കനകപ ം വിടുർത്തി,യാമായിക-
ദിനശതങ്ങൾ പറ േപാെയങ്കിലും.
അണയുമാറുണ്ടിടയ്ക്കിടയ്ക്കിെപ്പാഴു-
മകെലനി െമാരവ്യക്തകൂജനം!

അവികലാേവശേകാൽഫുല്ലകങ്ങളാം
നവവികാരങ്ങൽ െഞട്ടടർന്നീടിലും,
പരിസരെത്തപ്പരിരംഭണങ്ങളാൽ
പരിചരി പരിമളമിെപ്പാഴും!
നിഹതനല്ല മനുഷ്യൻ- തികൾതൻ
നിറമലർക്കാവധീനമായുള്ളവൻ!

മറവി മായ്ക്കിലും, മായാെത നിൽപിതാ
മരതേകാജ്ജ്വലൈമതാനമണ്ഡലം.
നഗരവാസി ഞാൻ കാണ്മിെത ന്നിലാ
നഗവനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നാട്ടിൻ പുറം.

ഒഴുകിടുന്നിെതന്നാശേപാൽ കുന്നിെന-
ത്തഴുകിടും കുളിർനീരണിേച്ചാലകൾ!
കളകളങ്ങളുതിർ തിർ ന്മദ-

ളകിതങ്ങളാം മാമരേത്താ കൾ.
വിവിധചി പതംഗകാേ ഷിത-
വിവശകൾ, പുഷ്പിതാേലാലവല്ലികൾ!
അനുപേമാത്തമഗാമേമ, ഹന്ത, നി-
ന്നരികിേല കുതി മന്മനം!

അവിെട, യ ഴവക്ക , പൂനിലാ-
െവാഴുകുേമാേരാ ശിശിരനിശകളിൽ
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സിതമേനാഹരച്ഛായെയാന്നിെപ്പാഴും
പതിവായ് വന്നലഞ്ഞീടുമാറില്ലേയാ?

പരിസരങ്ങളിൽസ്സപ്തപർേണ്ണാദിത-
പരിമളമിളങ്കാറ്റിൽ ളുമ്പേവ,
അവിടമാെക, െയാേരകാഗശാന്തിയാ-
ലവിഭജിതമൗനാങ്കിതമാകേവ.
തരുനിരകൾതൻ നീലനിഴലുകൾ
തഴുകിടുമത്തടിനീതടങ്ങളിൽ,
അലതുളു മാറില്ലേയാ പാതിര-
യ്ക്കവിെടനി െമാരവ്യക്തഗദ്ഗദം!
അരനിമിഷമേതാർ െമ്പാഴിെപ്പാഴു-
മരുെതനിെക്കെന്റ ക കളട വാൻ!

കരുതീ ൈശശവത്തിങ്ക,െലൻ യൗവനം
കനകകാന്തികലർന്നതാെണ ഞാൻ.
അനുനിേമഷകം ാർത്ഥി ഞാനതിൻ

ണയദീപ്തമാം ദിവ്യാഗേമാത്സവം.
അനുശയത്തിനധീനനായിന്നിതാ
മനമുരുകി ഞാൻ േകഴു നിഷ്ഫലം,
പുകളുമുന്നതവിദ്യയും വിത്തവും
പുണരുവാൻ നിൽ മി തുജീവിതം
മതിമതി,െയനിക്കാവശ്യമില്ലയീ
മണിമേയാജ്ജ്വലേമടയും േമാടിയും!
തിരിെകെയാന്നിനിെച്ച േചർെന്നങ്കി,െലൻ
തിരിെകാളുത്താത്ത പു മാടത്തിൽ ഞാൻ!
അതിനകത്തിരുൾ മാ മാെണങ്കിെല-
ന്തവിെടയാെണെന്റ തങ്കക്കിനാവുകൾ!
ഇവിെട,െയൻചു ,മീവിദ താഭയി-
ലിളകിടുന്നേതാ രക്തരക്ഷ കൾ!
കുസുമതൽപമു, ണ്ടില്ലി റക്ക;മ-

ടിലിനുള്ളിെല വേയ്ക്കാല്വിരിപ്പിേലാ,
സുരഭിലസ്വപ്നസാ മാം സുന്ദര-
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സുഖസുഷുപ്തിതൻ സായൂജ്യസംഗമം!
മതിെയനിക്കിനിേപ്പാകെട്ട വീ െമൻ
മഹിമതീണ്ടാത്ത മൺകുടിലിങ്കൽ ഞാൻ!

കഴിവെതന്തിനി,െപ്പാട്ടിെല്ലാരിക്കലും
കഴലിേല മിച്ചങ്ങല കൾ.
അകെല, നീലവിശാലഗഗനവും
അടവികളണി , മലകളും,
െവറുെതേയാർേത്താർ കാഞ്ചന ട്ടിലായ്
ചിറകടി ം പത ിേപാലാണു ഞാൻ!
കവിയുമുല്ലാസവാ ി,െലൻ മുന്നില-
ക്കവിത കാണിച്ചകാല്യ കാശേമ!
വരികയില്ലിനി നീയു,െമൻ ജീവനിൽ-
പ്പരിമളെമ്പയ്തകന്ന പൂക്കാലേമ!

നിയതെമെന്നപ്പിരിയാെത നിന്നിെതൻ
നിഴലുേപാ,െലൻ കളിേത്താഴിയായി നീ!
ദിനശതങ്ങൾതൻ േകാവണിത്ത കൾ
ജനിതഗർവ്വം ചവുട്ടി തി ഞാൻ,
നവനേവാൽക്കർഷമണ്ഡലത്തിങ്കേല-
ക്കവസേരാചിതം നി മിച്ചീടേവ,
അടിയിലാലംബമ നിന്ന നീ
കുടുകുെടെപ്പയ്ത കണ്ണീർക്കണികകൾ,
ഒരു െഞാടിെയാ േനാ വാെനങ്കിലും
ഭരിതഗർവ്വൻ, തലതിരിച്ചില്ല ഞാൻ.
ഇവിെടയി ംഗേസാപാനേമറി ഞാ-
നവശനായ് നി കീേഴാ േനാക്കേവ,
സകലവും ശൂന്യ,മില്ല നീ,-െയന്മനം
തകരുമാെറെന്ന വിെട്ടെങ്ങാളി നീ?
അവിെട നീ നിന്ന മണ്ണിൽപ്പതിെഞ്ഞാര-
പ്പവിഴേരഖകൾ, നിൻ പാദ മു കൾ,
ഇവിെടനി ഞാൻ കാൺമു, നിന്ന വാ-
ലവിടമാെക തിർ േപാെയങ്കിലും!

https://thalilakkam.in/



ീതിലകം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 11

ണയപൂർവ്വമവെയത്തഴുകുവാൻ
ണിതെമന്മനം െവമ്പി തിക്കയാം!

അനുശയത്തിനുമർത്ഥമി,െല്ലന്മന-
സ്സനുവദിപ്പീലഹങ്കരിച്ചീടുവാൻ!
മറവിമാ ം, ജയി ഭൂമിയിൽ!
അതിനഗാധമാം ഗർത്തമുെണ്ടാ,ന്നതി-
ലടിയണേമെതാരദ്ഭുതസിദ്ധിയും.

തിവിധിയില്ലതിനു, നാെമാ േപാൽ
തിനിേമഷം മറക്കെപ്പടുന്നവർ!

ഒടുവിേലാളെമനി നിേന്നാർമ്മയി-
ലടയിരി വാെനങ്കിലുെമാ കിൽ.
ഇനിെയാരിക്കലും നിൻ ദുരന്തെത്തേയാ-
ർത്തനുചിതാർത്തിക്കധീനനാവില്ല ഞാൻ!

-മാർച്ച് 1942.
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െവളിച്ചത്തിെന്റ മുമ്പിൽ

അന്തമില്ലാെതനി ചു മാ-
യന്ധകാരം പരക്കേവ,
വിണ്ണിൽനി ,െമൻ മൺകുടിലിൽ, നീ
വ േചർ െവളിച്ചേമ!

താവകാഗമേരാമഹർഷങ്ങൾ
താവിത്താവിെയൻ ജീവിതം,
സാവധാനം ലയിക്കയാ,െയാർ
പാവേനാന്മാദമൂർച്ഛയിൽ,
സ്വർഗ്ഗദീപ്തിയിലുജ്ജ്വലിച്ചിതാ
സ്വപ്നരംഗം മുഴുവനും!

നിന്നരികിൽ വികാരമൂകയായ്
നിന്നിടുെമൻ നിറുകയിൽ,
െവമ്പിെവമ്പിെപ്പാഴി നീ,േയാേരാ
ചുംബനമലർെമാ കൽ!
മാനസത്തിൻ നിഗൂഢമാം ചില
േകാണിലും കൂടി, യക്ഷണം
സഞ്ചരിച്ചിതജ്ഞാതമാേമേതാ
സംഗീതത്തിൻ ലഹരികൾ!

നിത്യതതന്നപാരതയിേല-
െക്കത്തിനിൻ ൈക പിടി ഞാൻ.
വി തിയുെട മ മൂടലിൽ
വി ഞാെനൻ സമസ്തവും!
മാമകാശകൾ നൃത്തമാടിയ
മായിേകാത്സവേവദികൾ,
സർവ്വവും ൈകെവടി , വി ത-
നിർവൃതിയുെട വീഥിയിൽ,
എത്തിയേപ്പാേഴെക്കൻ യഥാർത്ഥമാം
സത്തെയെന്തന്നറി ഞാൻ!
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നശ്വരാഡംബരങ്ങൾ നീങ്ങി,െയൻ
നഗ്നസത്യം െതളിയേവ;
നിെന്നെയന്നിലു,െമെന്ന നിന്നിലു-
െമാ േപാൽേചർ ക ഞാൻ!
നിന്നിൽനി മക , പിെന്നയും
നിന്നിൽ വീണു ലയിവ്വിദം,
നിൽെപാരുജ്ജ്വലബി വല്ലി ഞാൻ
നിത്യേതജ:സമു േമ!

മണ്ണിൽനിന്നറിയാെത േചർന്നതാ-
െമന്നിെലപ്പങ്കെമാെക്കയും,
മണ്ണിൽത്തെന്ന െവടി ശുദ്ധമാം
നിന്നിൽ വീ ം ലയി ഞാൻ!
ഈ വിേയാഗസമാഗമങ്ങളാൽ
ജീവിതവും മരണവും,
കാ െവ , ര ഗാന, െമൻ
കാൽത്തളിരിെലെന്ന േമ!
ഒ േശാകാകുലാർ , മവ്യക്ത-
െമാന്നതി ഷ്ടമാദകം!
ഒ മായികം, നശ്വരം, ഹാ, മ-
െറ്റാ സത്യ, മനശ്വരം!
വിശ്വരംഗത്തിൽനിെന്നമാ ം ഞാൻ
വിശ്വസി , മരണേമ!

കാലേദശങ്ങൾക്ക റം, നിെന്റ
േലാലസംഗീതനിർഝരം
പുഞ്ചിരിെപ്പാൻതിരകൾ േമളി
സഞ്ചരി നിരന്തരം!
ജീവഹർഷനിദാനേമ, േലാക-
ഭാവനകൾക്കതീതേമ!
അന്തമില്ലാെതനി ചു മാ-
യന്ധകാരം പരക്കേവ;
എന്നിൽനിെന്നെന്ന നീക്കി, ഞാനായ
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നിെന്ന, നിേന്നാടു േചർ വാൻ
വിണ്ണിൽനി , െമൻ മൺകുടിലിൽ, നീ
വ േചർ , െവളിച്ചേമ!

-ജൂൺ 1936
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പാപത്തിെന്റ പുഷ്പങ്ങൾ

മുക്തിെമാട്ടിെട്ടാെരൻ മുറ്റത്തണ , നിൻ
രക്തെക്കാടിയുമായ് നിൽ പാപേമ!
േലാകം വിറ നിന്നാധിപത്യത്തിെന്റ
ഭീകരത്വത്തിൽ, ഭയന്നീല തീെര ഞാൻ.
നിൻ തുറുകണ്ണിൽ നിന്നാളീപുറേത്ത ,
െചന്തീപ്പടർപ്പിെന്റ ചഞ്ചല ജ്വാലകൾ
മണ്ണിലിതള വീണു െതരുെതെര
നിന്നാഗമത്തിൽ, കുളിരിളന്താരുകൾ,
വൃക്ഷങ്ങളാെക കരി നി ഗമാ-
മക്ഷിപാതത്തിൽെത്തറി േപായ് കു കൾ!
വിശ്വം ശപി , ഹാ, നിെന്ന-ഞാേനാ, നിെന്റ
വിശ്വസ്തമി മായ് നിൻ മുന്നിൽ നിൽപിതാ!

െകട്ടിപ്പിടിക്കെട്ട നിെന്ന ഞാൻ േപർ , െമ-
ന്നിഷ്ടസഖാേവ!മറന്നെതെന്തെന്ന നീ?
േലാകം വിറ നിെന്ന േനാക്കാൻേപാലു-
മാകാെത,-ഞാനിതാ ചുംബി നി ഖം!
േപാര നിന്മദ്യം കുടിച്ചെതനി , നീ
േപാരൂ തമസ്സിൻ ിയദ സന്താനേമ!
എന്മനം േനാവു -മിഥ്യയാെണാെക്കയും
നിന്മദ്യെമാേന്ന യഥാർത്ഥെമൻ ദൃഷ്ടിയിൽ.
പിന്നാെല പാഞ്ഞി കിട്ടാെത്താരായിരം
െപാന്നിൻകിനാക്കളും േരാമഹർഷങ്ങളും,
എെന്നത്തിരക്കി വരികയാണി , നീ-
െയന്നടുേത്തവം വിരുന്നിനണകയാൽ!
േപാകായ്ക, േപാകായ്ക, ശാശ്വതമാക്കെട്ട
േലാകം െകാതി മീസ്വപ്നശതങ്ങൾ ഞാൻ!

ഭഗ്നാശതയിലടിെഞ്ഞാെരൻ മൗലിയിൽ
രത്നേകാടീരെമടു ചൂടി നീ.
കഷ്ടം, കൃതിതൻ കാൽക്കലടിമയായ്
െകട്ടിപ്പിടിച്ചി നാളും കര ഞാൻ;
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ആത്താനുകമ്പം കരാംഗുലി നീട്ടിെയ-
ന്നാത്മക്ഷതങ്ങെളാെന്നാപ്പിയുണ വാൻ!
നിഷ്ഫലം-മൂഢൻ മനുഷ്യൻ!- കൃതിതൻ
നിർദ്ദയത്ത്വം ക ൈനരാശ്യമായി േമ.
ഞാൻ പകവീ ം!-വരൂ, നിനെക്കെന്റെവൺ-
ചാമ്പലിൽ ടിച്ചിരിക്കാം-ജയി നീ

നിൻ ചെങ്കാടി നിറപ്പകിേട്ട വാൻ
െനഞ്ചിതിൽ െചേഞ്ചാര ബാക്കിയുണ്ടിെപ്പാഴും.
എെന്ന നീേയ വാങ്ങി -ജഗത്തിെന്റ
നിന്ദെയത്തീെര ണവൽഗണി ഞാൻ!
നീെയെന്റ മി ം-നിന സാധി െമൻ
നീറും മനസ്സിലമൃതം തളി വാൻ!
പാപേമ, നീെയനിേക്കകുക, നിൻ ൈകയിെല-
പ്പാഷാണപുഷ്പങ്ങൾ, മാലേകാർക്കെട്ട ഞാൻ!
എന്നി, ട്ടതും ചാർത്തിനി , േലാകേത്താടു
െചാന്നിടും നിൻ േപരി, െലൻ നന്ദിവാ കൾ.

”എല്ലാരുെമെന്ന െവടി നിശിതമാ-
മല്ലി, െലന്നാലും തളർ വീണില്ല ഞാൻ.
കണ്ടകം പാകീ വഴിെക്കാെക്ക, െയങ്കിലും
െകാണ്ടീലതിെലാ േപാലുെമൻ കാൽക്കളിൽ.
നിങ്ങെളക്കാളുെമളുപ്പം, സുഖമായി,
നിങ്ങെള ം മുൻപു ലക്ഷ്യത്തിെലത്തി ഞാൻ.
േപാകെട്ട ഞാനിനി, പ്പശ്ചാത്തപിക്കാത്ത
േലാകേമ, പാപം ജയി !-വിജയി ഞാൻ!

ഒേക്റ്റാബർ 1939
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മായാചി ം

അത്ത വിട്ടേപ്പാൾ ’കുട്ട’െന്റ കണ്ണില-
ന്നശൃകണികെയാന്ന രി -

ചിറ്റാട ക്കള മെപ്പാട്ടിട്ടാ
മുറ്റം കുളുർെക്കച്ചിരി നി .

നീരാടിെയത്തിേയാരമ്മയ്ക്കാ ദ്വാദശീ
പാരാണതീർത്ഥം പകർന്നേശഷം
ഉള്ളംകുളിർ നിന്നക്കൽത്തറയിെല
െവള്ള ളസി തലകുലുക്കി.

അ വിടൽ കാണാൻ െവമ്പി ങ്കാറ്റിെലാ-
’ര പ്പന്താടി’ യിറങ്ങിെയത്തി.
െപാെന്നാലി േന്നാരിളെവയിലിൽ, മുറ്റെത്ത
മന്ദാരത്തയ്യിൻതല ചു ം,
െകാന്ന െന്താ കൾേപാെലഴും രണ്ടിളം
മഞ്ഞ മ്പാറ്റ പറ പാറി.
മുറ്റ , മമ്മതൻ മുഗ്ദ്ധ മനസ്സിലും
മുത്തി പൂവിടൽെകാ കുട്ടൻ.
ഈറൻ പകർന്നിടാേതാമന െന
വാരിെയടുത്തമ്മയുമ്മവ .
ഹൃത്തിൽ ളു െന്നാരാ ാദവാ ിെന-
െപ്പാട്ടിച്ചിരിയിൽപ്പകർത്തി ബാലൻ.
എന്നാലു, മാ മനം സീമാതീേതാന്മദ-
തുന്ദിലമാകിലു, െമ െകാേണ്ടാ,
വള്ളിക്കറുകതൻ പച്ചില മ്പിെല-
ച്ചിെല്ലാളി മ തുള്ളിേപാെല,
അെപ്പാഴും കുട്ടെന്റ കുഞ്ഞിക്കടക്കണ്ണി-
ലശൃകണികെയാന്ന രി !

ഓണ ടവയുടു ം, വിഷുവിെന്റ
നാണയ ട്ടിൽ മിഴി കുളിർ ം,
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കുട്ടെന്റ കൺ മുന്നിേലാേരാ പുതുമകൾ
െമാട്ടി െമാട്ടിട്ടണിനിര .
കാണുന്നെതന്തിലും കാഞ്ചന സ്വപ്നങ്ങൾ
കാണുന്നതാണേല്ലാ ബാല്യകാലം!
അസ്ഥികൾ മണ്ണിൽ മാ ം, മുലപ്പാലി-
െനെപ്പാഴും പുത്തനുറവുേചർ ം,
കാണുന്നേതാേരാന്നായ് കാണാെതയാക്കിയും
കാണാത്തേതാേരാ ം കാട്ടിത്ത ം,
കാലിനുളുെക്കാരുകാലവും തട്ടാത്ത
കാലം മുേന്നാ കുതി േപായി!
േവനലിൽ തേപ്താഗേഹാമവും, മഞ്ഞിെന്റ
പൂനിലാൈപ്പമ്പാലഭിേഷകവും,
വർഷത്തിൻ ’ധാര”യും സ്വീകരിച്ചങ്ങെന
ഹർഷാ യായ് നി ഭൂമിേദവി!
ൈതെച്ചടി വൃക്ഷമായ്, വൃക്ഷം െപാടിമണ്ണായ്
വിശ്വമിതന്നെത്തതെന്നയി ം!

കുട്ടെനാരച്ഛനാ, ണച്ഛനാം കുട്ടെന്റ
കുട്ട, നാ മുറ്റത്ത ല്ലസി .
പണ്ടെത്ത ട്ടെന്റ പാേഴാലവീടില്ല
കണ്ടിടാ, നിന്നതു രമ്യഹർമ്മ്യം!
ചിറ്റാട ക്കള മെപ്പാട്ടിട്ടാ
മുറ്റമെത ം ചിരി നി .
ഈറനായ് ൈകകൂ ം ഭക്തിക്കാ ദ്വാദശീ-
പാരണാതീർത്ഥം പകർന്ന േശഷം,
ഉള്ളം കുളിർ തലകുലുക്കാെനാരു
െവള്ള ളസിയിന്നില്ലവിെട!
േമാടിയിൽ, കുഞ്ഞിെന്റ മാതാവകെത്തേങ്ങാ
’േറഡിേയാ’ േക രസിച്ചിരു .
പൂവിടും കുട്ടെന ൽകീെലന്നല്ലവൾ
പൂവിടൽകൂടിയും കണ്ടതില്ല.
അച്ഛനാം കുട്ടെന്റ കണ്ണിെലന്നാല -
മശൃകണികെയാന്ന രി !
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തങ്കത്തടിൽെക്കാടിച്ചാർ േപാ, ലച്ചിത്ത-
സങ്കൽപത്തിെന്റ വിശാലതയിൽ
െപായ്േപ്പാെയാരായിരം നാളിനു പിന്നാെലാ-
ര തചി മുയർ വ !

ചി ഞാേറാല നിവർന്ന െനൽപാട
ചിറ്റാടപൂ ന്ന ചിങ്ങമാസം,
കുട്ടനും, ’െകാച്ച ട്ടി’യു, േമാണ
ന ച്ചെവയിലിൽ പറി നിൽപൂ.
ഒന്നി േചർന്നതാം ര പിഞ്ചാത്മാക്ക-
ളന നനിർവൃതിയാസ്വദി !
കാട്ടിലും േമട്ടിലുേമാടിക്കിതച്ചി ം
വാട്ടംവരാത്ത കുതൂഹലവും.
തീെവയ്ലുവാട്ടിക്കരിച്ചി ം, െവൺചാമ്പ-
ലാവാെത മി മുല്ലാസവാ ം,
ഒന്നി േചർന്ന, വെരാന്നി പൂവിട്ട-
െപ്പാേന്നാണനാളിെനസ്സൽക്കരി !

െകാച്ച ട്ടി ’േചച്ചി’േയാെടാെത്താരു
െകാേച്ചട്ടെന ടിക്കിട്ടിയന്നാൾ
താലമ്പിടിെച്ചതിേര , െകാേച്ചട്ടെന-
െച്ചലിലപ്പന്തലിലാനയിെക്ക,
”ഏതാനുംെകാല്ലം കഴി, ഞ്ഞിേതരംഗത്തിൽ
നീതയായ് ഞാനും വരുന്നനാളിൽ
ആരാകാമന്നെത്തത്താലം പിടി ന്ന
’ശാരി’തൻ ’െകാേച്ചട്ട’നാർക്കറിയാം?....”
ബാലതൻ പി മനസ്സിൽക്കിളർെന്നാരു
മൂലയി, ലാ രംഗാേത്തജനത്തിൽ,
േലാലമാ, യിച്ചിന്ത േലാകമറിയാെത
നൂലിട്ടിരുന്നിെല്ലന്നാരു ക ?...
നാളുകൾ േപായി, നഭസ്സിൽ തുലാത്തിെല-
ക്കാളാംബുദങ്ങളടി കൂടി.
തുള്ളിെക്കാരുകുടം െപെയ്തത്തി, േപ്പേക്കാലം

https://thalilakkam.in/



ീതിലകം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 20

തുള്ളിയലറിയിരുണ്ട രാക്കൾ!
പി പുല ം വിറപ്പനിേക്കാളിലും
െകാച്ച ട്ടിയിതുച്ചരി ;
”ഓണ േതേടേണ്ട േപാവേണ്ട നമ്മൾെക്ക-
േന്നാമന ട്ടനിെന്ന േപായി?”
അമ്മയും, െകാച്ച ട്ടിതന്നമ്മയും
കണ്ണീർതുളു മക്കൺമുനയാൽ,
അേന്യാന്യമാേ ഷംെചെയ്ക, െയന്താണാേവാ
കണ്ണീർെപാടി കുട്ടെന്റ കണ്ണിൽ!

ആർത്തണെഞ്ഞത്തിയില്ലെക്കാല്ലമാ വീട്ടിൽ
പൂത്തിരുവാതിര, െയ െകാേണ്ടാ!
കണ്ണീർെപാടിഞ്ഞ മിഴികളാലേങ്ങാേട്ട-
െക്കാെന്നത്തിേനാക്കിയുംകൂടിയില്ല.
സങ്കടമേല്ല, യാരെല്ലങ്കിൽ േനാ ,മ-
ൈപ്പങ്കിളി െപായ്േപ്പായ പഞ്ജരെത്ത!...

പിന്നെത്തെക്കാല്ലത്തിേലാണ വിട്ടേപ്പാൾ
കണ്ണീർെപാടി കുട്ടെന്റ കണ്ണിൽ.
ചിറ്റാടപൂ ന്ന ചിങ്ങം പിറ േമ്പാൾ
കുട്ടെന്റ ചിത്തം തകർന്നിെത ം!

അച്ഛനാമിന്നെത്ത ട്ടെന്റ കണ്ണിലു-
മ നിറ ന്നിേതാണ ക്കൾ...
അമ്മെയ,ങ്ങ െവ,ങ്ങാ നല്ല കാലെമ-
ങ്ങമ്മട്ടിൽത്താേനകനായി?
ഏകേനാ?-രണ്ടിളം മഞ്ഞ മ്പാറ്റകൾ
േപാകു വട്ടമിട്ടാ െവയിലിൽ!
ഏകേനാ?-ജീവനാം തന്മകൻ മുറ്റ
നാകം രചി പൂവിടലാൽ!
പാടു േറഡിേയാ!...ചങ്ങലക്കട്ടിലി-
ലാടിെക്കാേണ്ടാമലാളുല്ലസി !
ഏകേനാ?-ദൂെര,ച്ചിറകുരുമ്മിത്തത്തി-
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േപ്പാകു , ഹാ, രണ്ടരിപ്പിറാക്കൾ!
േപനെയഴുംവലംൈകയാൽത്തലതാങ്ങി-
ദ്ദീനനായ് േമവുകയാണു കുട്ടൻ!
െപെട്ടന്നക്കണ്ണിെല മുെത്താ താഴെത്ത-
പ്പ വിരിപ്പിലടർ വീണു!....
അന്ത്യനിേമഷങ്ങൾ ശ്വാസമ്പിടി െകാ-
ണ്ടന്തികത്തങ്ങെനനിന്നിടുേമ്പാൾ,
കർമ്മബന്ധത്തിൻശലാകയിലറ്റെത്ത-
ക്കണ്ണിയുമറ്റിടാറായിടുേമ്പാൾ,
െകാച്ച ട്ടിയും, ചിറ്റാട ക്കളും,
പച്ചെനൽപാടവു, മുച്ചെവയ്ലും
പാരണാതീർത്ഥത്തിെന േന്നാരമ്മയും,
ചാരുവാം െവള്ള ളസിൈത്തയും,
ആ ര മഞ്ഞ മ്പാറ്റയും, േറഡിേയാ
ധാരയായ് െപ ന്ന സംഗീതവും,
തമ്മിൽച്ചിറകുരുമ്മീടുമ ാക്കളും,
തന്മകൻ നിർമ്മി ം പൂക്കളവും,
പെണ്ടേന്നാ, താെനേങ്ങാ, െപെട്ടെന്നാരുേനാ
കേണ്ടാരജ്ഞാതസുഹൃ ,െമല്ലാം;
ഒെന്നാന്നായ് േവറിട്ടനു മമായി -
െമാന്നി േചർ , െമാരുെഞാടിയിൽ,
വി മ ാണെന്റവിള്ളേലാേരാന്നിലും-
നി യലാടിെല്ലന്നാരു ക ?
മെറ്റാരുേലാകമുെണ്ടങ്കി,ലിനിയ ം,
ചിറ്റാട പൂക്കിെല്ലന്നാരറി ?....
ആ േലാകത്തിെപ്പാഴും ചിറ്റാട പൂ േമ്പാൾ
നീലക്കൺേകാണിൽ ജലം തുളുമ്പി,
തൻകളിേത്താഴെന കാത്തിരുെന്നാറ്റയ്ക്ക-
ത്തങ്കക്കിനാവു തപിക്കയാകാം!
മായും നിഴെലല്ലാം മെറ്റാരു േലാകത്തിൽ
മായാത്ത രശ്മിയായ് മാറിേയക്കാം
ആവില്ല തീർേത്താതാനാർ േമ-ശാശ്വത-
ജീവരഹസ്യങ്ങളാർക്കറിയാം?....
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-നവംബർ 1941.
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ആത്മേഖദം

അന്നെത്തദ്ദിനത്തിെന്റയന്ത്യനിശ്വാസം േകട്ടി-
ട്ടന്തരമണുേപാലും കണ്ടീല ഞാനീമണ്ണിൽ.
ചരമാബ്ധിയിൽ താണ വാസേരശനുേവണ്ടി-
ക്കരയാനുണ്ടായീല െകാ പുൽെക്കാടിേപാലും.
മാമല മാറ്റീലതിൻമൂകത; നീരാഴിതൻ
ഭീമഗർജ്ജനേഘാഷമൽപവുമടങ്ങീല.
േ മപാ െത്തേത്തടിയങ്ങിങ്ങായലഞ്ഞിതാ
മാമരക്കാവുേതാറും മന്ദനാം മണിെത്തന്നൽ.
ശ്യാമനീലാഭാംബരത്താമരത്തടാകത്തിൽ
പൂെമാ മന്ദംമന്ദേമാേരാന്നായ് വികസി .
െതളി ശശിേലഖ, െയങ്കിലു, െമ ൾത്താരിൽ
കിളർന്നീെലാരു െകാ കൗമുദീനാളം േപാലും!

വിജനശ്മശാനത്തിന്വിരിമാറിടം, രാഗ-
ഭജനത്തിനാെയനിക്കവേശഷി , മൂകം.
തരുണാരുണൻ വീ െമത്തിടാം - പേക്ഷ,െയനി-
െക്കാരുതീരാത്ത െകാടും രാ ി മാ േമയു ;
ആറടിെപ്പാടിമണ്ണിെലന്നാശാലതയിേപ്പാ-
ളാഴ െവൺചാമ്പലായ് വീണടിഞ്ഞിരിക്കണം.
സത്യസൗന്ദര്യത്തിെന്റ നാമ്പിെലാന്നിേന്നവെര
നിത്യത ങ്കാവിങ്കൽനി ഞാനറുത്തീല.
ഒരു വാർമഴവില്ലിെലെന്റ സൗഭാഗ്യാസവം
െചാരിയാെനാരുെമ്പെട്ടാരീശ്വരൻ, ജയിക്കെട്ട!

വസുധാംഗനയാൾതൻ താരുണ്യം, വർഷേന്താറും
വസന്താഗമത്തിങ്കൽ നൂതനമാേയതീരൂ.
അംബരാരാമത്തിങ്കലമ്പിളി രു ക-
ണ്ടംബുധിേരാമാഞ്ചമാർന്നാനന്ദനൃത്തംെച ം.
വിണ്ടലം വിളർ േമ്പാൾ തണ്ടലർ വിടർന്നീടും
വ പാടീടുംേനരം െച പുഞ്ചിരിെക്കാ ം.
നിത്യശാന്തിയിെലല്ലാം ലാലസി േമ്പാെളെന്റ
തപ്തബാഷ്പാംബുമാ ം വറ്റിടാെതാഴുകിേപ്പാം!
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സർവ്വവും സേന്താഷത്താൽ േകാൾമയിർെക്കാ േമ്പാൾ ഞാൻ
ദുർവ്വിധി കക്കാട്ടിൽ വീർ മുട്ടണംേപാലും!

മരവിപ്പിച്ചീെല വാചാലജിഹ്വാഞ്ചലം
മരണം, മ ം മ ിച്ചീടുന്ന മായാമ ം!
ഒരുകാറ്റടി േമ്പാെള െവണ്മലരുകൾ
വിറെകാണ്ടിതള വീഴുകില്ലേയ്യാ, മണ്ണിൽ!
എ േയാമിന്നൽെക്കാടിയിേന്നാളം മറഞ്ഞതി-
െല്ല നീർ മിളകൾ കിളർ തകർന്നീല!
േ മസൗരഭ്യംവാർന്ന തപ്തനിശ്വാസം കഷ്ടം
തൂമണി ളിർകാറ്റിെല േചർന്നലിഞ്ഞീല!
ഉത്തരം പറയാത്ത കാലേത്താടവെയല്ലാം
വ്യർത്ഥമായ് േചാദി വെതന്തിെനൻ ഹൃദയേമ?
നിത്യശക്തിതേന്നാേരാ ലീലാേഭദങ്ങൾതാനീ-
ച്ചി ങ്ങൾ വീ ം വീ ം മായ്ക്കലും വരയ്ക്കലും!
ഇെക്കാടുംചുടുകാട്ടിൻ വരണ്ട മണ്ണിൽത്തെന്ന-
പു വി മി െകൻ ക നീർക്കണങ്ങെള!
മായലു, െതളിയലാ, ണെല്ലങ്കിൽ, പേണ്ടതെന്ന
’മായ’െയെന്നാരു പദം മാനുഷൻ മറേന്നേന!...

-ഏ ിൽ 1933
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മങ്ങിയ കിരണങ്ങൾ

ിയകരമായുള്ളതാകമാനം
സ്വയെമാഴിേഞ്ഞാേരാന്നക േപായി.
അവെയ റി െള്ളാേരാർമ്മേപാലു-
മസഹനീേയാൽക്കടേശാകമായി.
എരിെപാരിെകാ െമൻ മുന്നി,ലിേപ്പാ-
ളിരുളും നിരാശയും മാ മായി.
അണയില്ലിനി വീ െമന്നരികി-
ലവയിെലാെരാറ്റക്കിനാവുേപാലും
സകലവുെമാ േചർന്നസ്തമി ,
സകലവുമേയ്യാ, വിറങ്ങലി !

നിരുപിച്ചിരിക്കാതരെഞാടിയി-
െലാരുെകാ പൂ റ്റി ള്ളിൽനി ം,
പലപലവർണ്ണത്തിലുള്ളേനകം
ഗുളിക െപാട്ടിയുയർ െപാങ്ങി.
അവെയല്ലാെമാ േപാെലാ മിന്നി
ജവമേതമട്ടിൽെപാലി മങ്ങി.
ഒരു െവറും സ്വപ്നം, മേനാഹരമാ-
െമാരു തനിത്തങ്കെത്തളുതിളക്കം;
അതുകഴിഞ്ഞിേട്ടാ?-തണുതണുത്ത
ഹതമാെമാരു െവറുമന്ധകാരം!
അവസാനമില്ലിതിെനങ്കി,ലേയ്യാ
ശിവേന, യിെതന്തിെന്റ മാനദണ്ഡം?

ചിലമന്ദഹാസങ്ങള മി ം
ചിതറിക്കിടന്നവയാകമാനം
കനിവറ്റകാലേമ, നിർഭയം നീ
കരിേത കഷ്ടം കള വേല്ലാ.
അവകെള ഞാെനെന്റ ജീവിതേത്താ-
ടഴിയാെത ബന്ധിച്ചതായിരു .
അലിെവഴാെതന്നി ം, നീയവെയ-
ക്കലിതവിേനാദമഴി വി .
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അവെയല്ലാം േപായി-മടങ്ങിവീ -
മണയാത്തമട്ടിൽ പറ േപായി.
ഇനിെയ െച ം, ഞാെന േപാകു-
മിതിൽനി ഞാെന മുക്തനാകും?
െനടുവീർപ്പിൻ പശ്ചാത്തലങ്ങൾേതാറും,
ചുടുബാഷ്പചി ം വര മാ ം;
ഇരുളിൽ പലെപ്പാഴും നഷ്ടഭാഗ്യ-
സ്മരണയിൽ േതാണിതുഴ ഴ ം;
അവലംബാേന്വഷി ഞാനി കാര-
മവശനായ് വാഴണെമ കാലം?

സമുദായേവശ്യതൻ കണ്ണിണയിൽ
സമുദിതമാകുന്ന ന ബാഷ്പം
സഹതാപചിഹ്നമായാദരിക്കാൻ
സതേതാപേദശം തരു , േലാകം.
അതിൽ ഞാെനാരൽപം ബധിരനായാ-
ലതുെകാ മ േള്ളാർെക്ക േചതം?

അമൃതമേയാത്സവരംഗേമാേരാ-
ന്നമിതാനുേമാദം ഞാനാസ്വദി ;
അവകളിലെന്നെന്റ ഭാവനക-
ളലസവിഹാരങ്ങളാചരി ;
അല,മാ വിഹാരങ്ങള്മൂല, െമന്നി-
ലതുലാനുഭൂതികള രി ;
വിവിധമധുരവികാരെമന്നിൽ
വിതറിെക്കാ,ണ്ടന്നവയുല്ലസി ;
അനുപമമാകുെമാരന്തരീക്ഷ-
മവെയനിക്കെന്നാെക്കത്തന്നിരു ;
അതിെലൻ കമനീയകൗതുകത്തിൻ
മൃദുലസല്ലാപം നടന്നിരു ;
അനുമാ െമന്മനമന്നതിൽനി-
ന്നനഘനിർവ്വാണം നുകർന്നിരു ;
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അതുെകാണ്ടിനിെയ കാര്യ,മിേപ്പാ-
ളവെയല്ലാെമാേന്നാെടാടുങ്ങിയേല്ലാ!

മൃദുസൗരഭെത്ത,യുൽഫുല്ലപുഷ്പം
ഹൃദയത്തിൽ േചർ പിടിച്ചതേല്ല?
ഫല, െമന്തെതന്നി ം ചഞ്ചലമാം
കുളിർകാറ്റിൻപിന്നാെല പാ േപായി.

വ്യതിയാനെമന്തിനും സംഭവിക്കാം
വ്യസനിച്ചിേടണ്ടതില്ലായിരിക്കാം;
ശരിതെന്ന;-ഞാൻ പേക്ഷ, കണ്ടമാറ്റം
കരിേതെച്ചാരാേവശമായിരു .
അതുകെണ്ടാരാ നിമിഷത്തിൽ, ഞാെനാ-
രിടിെവ െകാണ്ടേപാലായിേപ്പായി.
മഹിയിലേന്നാളം കഴിഞ്ഞേതാർെക്ക
മമ ചിത്തം െപാട്ടിത്തകർ േപായി!

ണയേമ, മന്മനമി മാ ം
ണപൂർണ്ണമാക്കി നീ തീർ വേല്ലാ!

ഇനിയതിൻ ന്ദനംകൂടി നീക്കാൻ
കനിെവന്നിലുെണ്ടങ്കിൽ േനാക്കേണ നീ.
നിശിതനിരാശകൾ െഞക്കിടുേമ്പാൾ
നിലവിളി ഞാൻ നിസ്സഹായൻ.
അതുേകട്ടലിെഞ്ഞന്നരികിൽനിേന്നാ-
രമൃതാംശുേപാലുമക േപായാൽ,
ഇനിെയന്താണുള്ളെതൻ തപ്തചിന്ത
മിനുസെപ്പടുത്തി മിനുക്കിെവയ്ക്കാൻ?

മഹിയിലാരശ്മി േവണെമങ്കിൽ
മമ ജീവൻേപാലും ഞാേനകിേയേന!-
മരണത്തിൻ പിന്നിലും ഞാെനാേരാമ-
ന്മധുരാനുഭൂതിയിൽ മുങ്ങിേയേന!-
അനുമാ ദു:ഖത്തിനായിമാ -
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മിനിയതു ചിന്തിച്ചിെട്ട കാര്യം?

ഫലമില്ല;-സർവ്വവും ശൂന്യമായി
വിലയത്തിെലാെക്കയും വീെണാടുങ്ങി.
ഒരു െത ം െചയ്യാതിരുന്ന െതറ്റി-
ന്നരുളിയ നീതിതൻ ശിക്ഷേപാെല
എളിയസുഖത്തിൻ ഗളത്തിലേയ്യാ
െകാലമാലയി കഴി കാലം!
ഹൃദയെത്ത ൽകിെയാരുത്സവങ്ങ-
ളതുലങ്ങേളാേരാേരാ വി മങ്ങൾ.
ക്ഷണികങ്ങളാണിവെയാെക്കെയങ്കി-
ലിനി, മന്നിെലന്തിെന വിശ്വസിക്കാം?

അനുപമാദർശേമ, നിൻ നിലാവ-
ത്തലിയാം നിനവിെന്റ ച കാന്തം.
അണുേപാലുെമന്നാലലി കാണ്മീ-
ലനുഭവക്ഷിപ്താശ്മവീഥിെയാ ം!
ഒരുെവറും സങ്കൽപമാ മാം നി-
ന്നരികിേല െള്ളാ,െരൻ ദീനയാനം
ഒരു, ചിറകറ്റ ശലഭികതൻ
സുരദീപസംഗേമാേദ്വഗമായി!

പുളകാ രങ്ങെളസ്സാക്ഷിനിർത്തി-
പ്പലതുമായ ഞാൻ കൂട്ടിമുട്ടി.
അവെയല്ലാമി ഗവി തിതൻ
ശവകുടീരത്തിനകത്തടി .
അവയെന്നൻ ജീവിതേത്താടടുേത്താ-
രളവിൽ ഞാൻ മെറ്റാരാളായിരു ;
മുരളിെയേന്നാണ, െമന്നന്തരംഗം
മുഴുവനും സംഗീതമായിരു !
അരുതതിേന്നാർക്കാനസഹ്യ, മേയ്യാ
പരിണാമേമ, ഹാ, ഭയങ്കരം നീ!
അപജയം, ചു െമാരന്ധകാരം
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അഖിലവും നാശം-അധ:പതനം!
സകലവും തീർ , ഞാൻ മാ മായി
സകരുണം ഞാനും, ഹാ, യാ യായി.
എവിെടയ്ക്കാെണേന്നാ?-സമസ്തവും െച-
െന്നവിെടലയിപ്പ, തേങ്ങാ തെന്ന! ....

-ജൂൺ 1935
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അഴലിെന്റ നിഴലിൽ

പൂ നിൽ ന്ന നിലാവിൻ നികുഞ്ജത്തിൽ
രാ ിവന്നാെരേയാ കാ നിൽപൂ സഖീ!
ആയിരം േ മവച മാെയ മാ-
റാരായിരി മവളുെട കാമുകൻ?

വാർമണിെത്തന്നൽ വ മ്മെവച്ചങ്ങതാ
േകാൾമയിർെക്കാ ചന്ദനേത്താ കൾ.
േ മാർ യാെമാരു കിന്നരി കാണുന്ന
േകാമളസ്വപ്നശകലങ്ങള്മാതിരി.
ശാരദാകാശത്തിലങ്ങിങ്ങതാ കാ
േനരിയ െവള്ളിവലാഹകമാലകൾ.

അസ്വസ്ഥചിത്ത ഞാ,െനന്നാശ പായുന്ന-
ത ാപ്യലക്ഷ്യത്തിലായിരിക്കാം, സഖി!
േവദനി ന്ന മനസ്സിെന, സ്സാന്ത്വന-
േമാതി, സ്വയെമാ റക്കാൻ മി ഞാൻ.
കഷ്ട, മകാരണ, െമന്നിട്ടതിെപ്പാഴും
െഞട്ടിെത്തറി പിടയ്ക്കയാെണന്തിേനാ!
വ്ങ്കിലും, മന്ദഹസി വിണ്ണില-
ത്തിങ്കൾ, കൺചിമ്മിച്ചിരി താരകൾ.
രാവിെന്റ െമാട്ടിട്ട നീലിച്ച പന്തലിൽ-
േദ്ദവനൃത്തംെച നിൽപൂ മുകിലുകൾ.
എന്നാത്മദു:ഖം പകു വാങ്ങി വാ-
െനാ മില്ലേയ്യാ, പരിത്യക്തയാണു ഞാൻ!
ആരുമടുെത്ത മില്ലാെത നിൽ മ-
ത്താരത്തിെനേപ്പാൽപ്പരിത്യക്തയാണു ഞാൻ!
ഇേദ്ദവനാടകം കണ്ടി കൂടിയും
ചിത്തമുണരാഞ്ഞ നിർജ്ജീവയാണു ഞാൻ!
േലാകപുഷ്പത്തിൻ ദളങ്ങളല്ലീശ്വര-
േനകിയ, െതന്നാ, െലനിക്കതിൻ മു കൾ!
ജന്മാന്തരങ്ങൾതൻ േ മ ദക്ഷിണ-
കർമ്മത്തിൽ നിേത്യാപവാസിയാണു ഞാൻ!
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ഇപ്പഞ്ജരംവി ഞാനുയരുെമ്പാഴും
മൽപാർശ്വ,മേയാ,വിജനമാെണങ്കിേലാ! ...

-ജനുവരി 1938
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സാന്ത്വനം

ഇരുൾേപായി േലാകത്തിലാകമാനം
ഒരു പുതിയ ൈചതന്യം നൃത്തമാടി.
അവികലകാന്തി കലരുേമാേരാ
രവികിരണം മന്നിെനേത്താ ണർത്തി.
മഹിയിൽ, െവറും പുൽെക്കാടികൾേപാലും
തുഹീനകണമാണിക്യമാല ചൂടി.
കൂളുർകാറ്റ മരത്തലപ്പിൽ
കളലളിതമർമ്മരം വാരിവീശി.
കുസുമിതമാകന്ദവാടിേതാറും
കുയിലിണകേളാേരാ ണർ പാടി.
കമനീയമാകുമിസ്സ ഹൂർത്തം
കളയരുേത നിഷ്ഫലം നിങ്ങളാരും!

അഴലിൻ കരിനിഴൽപത മാഞ്ഞി-
ട്ടഴെകാഴുകുമാനന്ദം െവള്ളവീശി.
െകാടുമിരുൾപ്പാറ പിളർ , തങ്ക-
ത്തടിനിയതാ കൺമുമ്പിൽ ക േപായി.
ഇനിയുെമൻ േതാഴേര, നിങ്ങളാരും
മനമുരുകിേത്തങ്ങിക്കരയരുേത!
ഹൃദയം വിപ്പി ം േരാദനങ്ങൾ
ഇതിലധികം തൂകുവാനില്ല നിങ്ങൾ.
ഇനിയതുേക സഹിച്ചിരിക്കാൻ
ഇവനരുെതാരൽപവു, െമ െചയ്യാം!
സകലേമാേരാന്നായ് പഴു വീഴും
സമയമരെക്കാമ്പിെലപ്പച്ചിലകൾ.
പരിചയക്കാർ നമ്മളാകമാനം
പലവഴിയായ്, കഷ്ടം, പിരി േപാകും.
കഴിയില്ല നമ്മൾക്കിേങ്ങെറേനരം
കലിതരസ,െമാ കഴി കൂടാൻ!
അനഘമാ,മ െവറുമൽപേനരം
തുനിയരുേത നിങ്ങൾ കര തീർക്കാൻ!
പരമാർ ചിത്തേര, നിങ്ങെളാെന്ന-
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ന്നരികിൽ വരൂ, കണ്ണീർ തുടച്ചിടാം ഞാൻ!
വ്യഥെയല്ലാം ദൂരത്തകറ്റിേയാേരാ
കഥപറയാം, നമ്മൾ പാ പാടാം.
ക്ഷണികമിജ്ജീവിതം മൃത വിന്നായ്

ണയമയഹാസത്തിൽ മൂടിവയ്ക്കാം.
കരയൽക്കടൽ നീന്തി ഞ്ചിരിതൻ
കവനരുചിത ം കര പറ്റി,
അനുകൂലചിന്തകെളാ നമ്മൾ-
ക്കതിസുഖദവി മമാസ്വദിക്കാം!

കരിമുകിെല േമൽ മൂടിയാലും
കനകമഴവി െതളി മി ം.
െപാരിയും മണൽക്കാട്ടിൽേപ്പാലു,േമാേരാ
പരിലളിതശാദ്വലെപ്പായ്ക കാണും.
ഇരുള്മാ മല്ല, െവളിച്ചവുമു-
ണ്ടരുതതിനാൽ െത ം വിഷാദഭാവം.
ഇരുൾ േപായി, േനരം െവളിച്ചമായി,
നിറകതിരിൽ വിശ്വമുണർ മുങ്ങി!
കരേയണ്ടകാലം കഴി ;-േമലിൽ
കലിതസുഖം നമ്മൾ പാ പാടാം! ...

-ജനുവരി 1935
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ാണനാഥൻ

മരണേമ, നിൻ സമാഗമേനാത്സവ-
മഹിതരംഗവും കാ കാത്തക്ഷമം,
മരുവിയിെട്ട നാളുകളായി ഞാൻ
മമ വിജനമേനാഹരേമടയിൽ?
െവളിയിെലാെക്കയുമന്ധകാരാവൃതം
െതളിവതിെല്ലാരു െവള്ളിനക്ഷ വും.
കദനചിന്തകൾതി ം മന േപാൽ
കരിമുകിലാലിരു നഭസ്ഥലം
ഭയദമാണീ നിശീഥെമന്നാകിലും
ഭവദനഘസുഖദർശേനച്ഛയാൽ,
ഒരു മേനാഹരമാല്യവുമായിതാ
മരുവിടു ഞാൻ മാമകശയ്യയിൽ!
മധുരമല്ലികാസൗരഭസാ മായ്
മഹിതകാന്തിതൻ നർത്തനരംഗമായ്,
മണിയറയിതു ലാലസിച്ചീടണം,

ണയസർവ്വേമ, നീ വരും േവളയിൽ!
അതുലകൗതുകമാർ ഭവാെന, ഞാൻ
ഹൃദയപൂർവ്വകം വെന്നതിേരൽ വാൻ!
ഇവിെടനി ം പിരിയുന്ന േവളയിൽ-
ത്തവ പദങ്ങളിെലെന്നയർപ്പി ഞാൻ,
മമജനിതൻ ിപൂർണ്ണതയി,ലാ
മധുരമൂർച്ഛയി,ലാപതിച്ചീടുവൻ!
നിരഘനിർവ്വാണപീയൂഷനിർഝരം
നിയതെമന്നിൽ തളി ന്ന നിൻ കരം,
പരസഹ കമാലിംഗനങ്ങളാൽ
പരിചരിച്ചീടുെമെന്നെയല്ലായ്െപ്പാഴും!
മരണേമ, മമ ജീവിതപൂർത്തിയാം
മരണേമ, മൽ ണയസേങ്കതേമ,
വരിക, ൈകെക്കാൾക, ഞാനായിടുെന്നാരീ-
പ്പരമമാകുെമന്നേന്ത്യാപഹാരവും!
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-ജൂൺ 1937
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പൂമുറ്റം

പുണ്യത്തിടമ്പായുദി യർേന്നാ-
രുണ്ണിക്കതിേരാനുലകിെല ം
തങ്കരതല്ലജം വീശി വീശി-
ത്തങ്കം വിത വിത നിൽേക്ക;
ഭൂമിയും നാകവും േചർ , േയാഗ-
േക്ഷമപീയൂഷത്തിൽ മുങ്ങിനിൽേക്ക;
സുന്ദരവത്സരവല്ലരിയിൽ-
െപ്പാേന്നാണസൂനം വിടർ നിൽേക്ക;
കാണുവി,നാെരേയാ കാ നിൽ
േവണാടിൻ നി ലഭാഗ്യലക്ഷ്മി!

േദശാന്തരങ്ങളിൽനി േപാലു-
മാശംസകൾതൻ നവസുഗന്ധം
തൃക്കാൽക്കൽ കാ െവച്ചത ദാരം
ൈത ളിർെത്തന്നെലാതുങ്ങിനിൽ
ചു ം നിറഞ്ഞ മരങ്ങളിൽനി-
ന്നിറ്റി വീഴു ഹർഷബാഷ്പം.
സ സം വാ മർമ്മരത്താൽ
പ ങ്ങളാ മേനാേമാഹിനിെയ.
എന്നാലുമിന്ദീവേരാജ്ജ്വലമായ്
മി ന്ന തൻ മിഴിേക്കാണുകളിൽ
അപ്പേപ്പാൾ കാണാെമാരക്ഷമയാ-
ല ഷ്ടമാകും തീക്ഷെയേന്താ!

കാനനപുഷ്പങ്ങൾ തി േമാേരാ
കാഞ്ചനമ ഷൈകയിേലന്തി
തൃപ്തിതൻ മൂ നിറകുടങ്ങ-
െളത്തിേപ്പായ് മൂ െചറുകിടാങ്ങൾ.
അമ്മെയക്കണ്ടി ,മമ്മ ക -
മ റ്റത്താനന്ദം െവണ്മവീശി.
േസ്നഹസമൃദ്ധിയിൽ കാന്തിചി ം
േമാഹനദീപെത്തസ്സാക്ഷിയാക്കി.
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േനാ േന്നാരാരിലുമാശവാ ം
പൂക്കളെമാന്നവർ േചർെന്നാരുക്കി.
തുമ്പ , പിച്ചകം, പുത്തിലഞ്ഞി,
െചമ്പകം, േചമന്തി, െച റിഞ്ഞി,
ചിറ്റാട, മു റ്റി, െചമ്പരത്തി
മുറ്റത്തിനുത്സവെപ്പാ ചാർത്തി!

ഓട ഴലും വിളിച്ചവിെട-
േയ്ക്കാേരാ സുഷമകേളാടിെയത്തി!
േദ്യാവിൽ വിമാനത്തിലുല്ലസി ം
േദവകളാ മുറ്റം േനാക്കിനിൽപായ്
ഉണ്ണിക്കിടാങ്ങൾ കുതൂഹലത്താ-
െലാന്നി ൈകേകാർ നൃത്തമാടി.

ീതിയുൾേച്ചർ മക്കാ കണ്ടാ
മാതൃേന ങ്ങൾ നിറ േപായി!

-ആഗസ്റ്റ് 1936.
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മാഴ്കായ്ക േമാഹിനി

ആയിരം സ്വപ്നങ്ങൾ തിങ്ങി ളു മീ-
യാനന്ദരാ ിയും തീരും മേനാഹരി
േവദനമാ ം വഴിയും മന മായ്
േവർെപ േപാണമുഷസ്സിനു മുൻപു നാം.
നിർദ്ദയേലാകമുണരു,മസൂയത-
ന്ന ങ്ങെള മുറി ം മനസ്സിെന!
കണ്ണീരിൽമുങ്ങിക്കഴിയുവാൻ മാ മാ-
െണാന്നി േചർന്നതീ മന്നിൽ നാേമാമേന!
ഓർത്തിരിക്കാെത നാെമാ േചർെന്നങ്കിലു-
മാർത്തരായ് വി മാേറണെമെന്നങ്കിലും.
ജീവനായ് നിൽ ന്ന നീേപാലുെമൻതപ്ത-
ജീവിതത്തിനു െവറുെമാരതിഥിയാം.
സൽക്കരി മുടങ്ങാെത മുന്തിരി-
സ്സ പകർ തേന്നാമേന, നിെന്ന ഞാൻ.
എങ്കിലും, േകവലമന്യയാണിെപ്പാഴു-
െമൻ കളിേത്താഴിയാ ടിക്കഴിഞ്ഞ നീ!
നീയടു േമ്പാളക മാറു ഞാൻ
നീയകലു ഞാൻ നിേന്നാടടു കിൽ.
കഷ്ട, മീ മാ ികമായാവലയെത്ത
വി മാറാനുമശക്തരാേ ായി നാം!
േശാകാന്തമിേ മനാടകമാടുവാൻ
േലാകേമ, ഞങ്ങെള ട്ടിമുട്ടി നീ.
എന്നിെട്ടാഴിഞ്ഞിരുേന്നകാന്തതയിൽ നീ
മന്ദഹസിക്കയുംെച നിർദ്ദയം.
ആകെട്ട, ഞങ്ങളിേതാതിയിനിേമലി-
ലാവലാതിെപ്പട്ടിടുകിെല്ലാരിക്കലും
എ വന്നാലും സഹിക്കണം, നീയതു
ചിന്തി കണ്ണീർെപാഴിക്കരുേതാമേല!
കല്ലറെക്കട്ടിൽ നില േപാകുന്നത-

ല്ലസൽജീവിതം-മാഴായ്ക േമാഹിനീ!
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-ജൂൈല 1938
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മാദകാലാപം

സുന്ദരവാരുണദിങ്മുഖത്തിൽ
മന്ദഹസി ന്ന സാന്ധ്യതാരം
എന്നിെലാരാനന്ദസ്വപ്നേലശം
തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കയായിരു .

സൂര്യൻമറ ; നിലാവു വീണു;
സൂനം വിടർ ; മണം പര ;
ആേലാലമർമ്മരം തൂകി കി
മാേലയവായു തക്കർന്നല .
നാണംകുണുങ്ങി ണുങ്ങി മന്ദം
േഹമന്തരാ ിയും വ േചർ .

അ ാന്തം പാ േപാം േലാകച ം
വി ാന്തിേതടുമിസ്സ ഹൂർത്തം,
സേന്താഷബാഷ്പത്തിൽ മു വാനീ
മുന്തിരിച്ചാെറനിക്കാരുത ?
ആനന്ദ, മാനന്ദം! ഞാനിനിെയൻ
ഗാനം മുറ തുടർ െകാള്ളാം.
േദവതാരാധനാകാലമായി
േകാവിലിൽ േകൾ മണിെയാലികൾ.
ആഗതമാകയായ് ദൂെരനി ം
നാഗസ്വരത്തിൻ െഞരുങ്ങലുകൾ.
കല്ലിെന്റ മുൻപിൽ കഴു ചായ്ക്കാ-
നില്ലിെല്ലനിക്കി േനരമില്ല.
മുന്തിരിേമാ െമൻ ചുണ്ടിനാൽ ഞാൻ
മ ംജപി വാനല്ല ഭാവം.
എല്ലാരും നിങ്ങെളടു വാ ം
ക ം മരവുമെല്ലെന്റ ൈദവം.
സ്വർേല്ലാകെമെന്നത്തിര രിച്ചാൽ
പുല്ലാെണനി , ഞാൻ ഭീരുവല്ല.
മണ്ണിന്നടിയിൽ മറ നിങ്ങൾ
വിണ്ണിലണഞ്ഞാലണ െകാൾവിൻ.
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എെന്നസ്സകൗതുകം സ്വീകരിപ്പാൻ
മന്നിേലക്കിന്നതു വ െകാ ം!

ശങ്കിപ്പെതന്തിനാേണാമേല, നീ
തങ്കച്ചഷകം നിറ െകാ !
േകവലം മായികം സ്വപ്നമാണി-
ജ്ജീവിതെമങ്കിൽ, നാേമാമലാേള!
മണ്ണിന്നക െചാരിഞ്ഞീടുമീ-
ക നീർെകാ പിെന്ന സാദ്ധ്യം?

മന്ദാരേത്താപ്പില യിൽ വ-
െന്നെന്തല്ലാം പാടിപ്പറ േപായി?
എന്നാലസ്സാധുവിൻ േപരുേപാലു-
മേന്ന മറ കഴി േലാകം.
ഇന്ന ങ്കാവിൽ വിടർന്ന പുഷ്പം
ക ം കരളും കവർ - പേക്ഷ,
നാെളയാരുണ്ടതിൻ, വാടിവീണ
േലാലദളത്തിെലാരുമ്മെവയ്ക്കാൻ?
ഹാ കഷ്ട!െമന്തിനു സാക്ഷിനിൽ ം
േലാകേമ! നീയും യഥാർത്ഥമാേണാ?

അേയ്യാ വിഷമം! വിഷമമേയ്യാ!
വെയ്യനിേക്കാമേല പാനപാ ം!
േവവുെമ ള്ളിെല േവദനകൾ
േവഗത്തിലൽപെമാന്നാ വാനായ്,
എന്തിലും മീെത ഞാൻ വാഴ്ത്തീടുമീ
മുന്തിരിച്ചാറിേന സാദ്ധ്യമാകൂ!
എന്നിൽനിെന്നെന്നപ്പറഞ്ഞയ ം
സുന്ദരമാെയാരിദ്ദിവ്യമദ്യം.
ആെരെന്നാേടാതു ൈകെവടിയാ-
നാരിതു മന്നിൽ നിഷിദ്ധമാക്കി?
ആചാര്യന്മാർ നിങ്ങൾ െന തേന്നാ-
രാചാരമാകും നനഞ്ഞവ ം,
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മാറിയുടുക്കാതിരി േവാളം
മാമൂൽപ്പനിെയ വി മാറാൻ?
േവദനി മന്മാനസം!-ഹാ!
േവഗമാകേട്ട നിറ പാ ം!
-ജനുവരി 1935
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സായൂജ്യദീപ്തി

നിെന്നയും കാ കാത്തി ഴവക്കിൽ ഞാൻ
നിർന്നിേമഷനായ് നിൽെക്ക;
തെന്നത്താൻ പാടുെമാരായിരം വീണക-
െളാന്നി കൂടിയേപാെല;
ഓമൽ ളകങ്ങൾ പൂവിെട്ടാരാരാമ-
സീമയിെലത്തിയേപാെല;
ഏേതാപരമാനുഭൂതിതൻ മാറി,െലൻ
േചതനേചർ ലയി

നീെളെത്തളി നിരന്ന േതേജാമയ-
ഗാളായുതങ്ങളിൽനി ം
നിന്നംഗുലി ർശമാ യിൽ; സംഗീത-
ബി ക്കൾെതറ്റിെത്തറിെക്ക;
മംഗളഗാന ളയെമാന്നിൽ, താണു-
മു കയാണി പഞ്ചം.
ആയതിൻ കേല്ലാലമാലകേളാെടാപ്പ-
മാടിയാടി, സ്വയെമേങ്ങാ
നിശ്ചയമില്ലാെതാഴുകുകയാെണാരു
പച്ചിലേത്താണിയായ് ഞാനും!

മുന്നിലുെള്ള േയാ ച വാളങ്ങൾ ഞാൻ
പിന്നി പിന്നി േപായി!
എന്നി ,മാദിയില്ലന്തമില്ലദ്ഭുത-
െമ ഞാെന ഞാെനത്തി?
ചഞ്ചല ഹ്മാണ്ഡബുദ്ബുദേകാടികൾ
സഞ്ചരി െന്നാരച്ചാലിൽ,
ആയിരംെപാട്ടിത്തകര,ലയ്യായിര-
മാവിർഭവി ം െഞാടിയിൽ
മേഹ ജാലങ്ങൾ കാണി െമ േയാ
മാേയാത്സവങ്ങൾ ഞാൻ ക !
വാപിളർ േന്നാരതിെന്റ ഗർത്തങ്ങളിൽ
വാടിവീഴു ദിനങ്ങൾ!
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എന്നല്ല ജന്മാന്തരങ്ങൾ ചിറകടി-
െച്ചാന്നിച്ചതിൽ െചെന്നാളി .
ഒപ്പ,മിരു ം െവളിച്ചവും, തങ്ങളിൽ
െകട്ടിപ്പിടി ം, പിരി ം;
അന്തമ,േറ്റാളമടി കിട മ-
െതെന്താരപാരതയാേവാ!
നിന്നിടുകയാണിവെയ്ക്കാെക്കയ റം
വിണ്ണിൻെവളിച്ചേമ, നീയും!
അദ്ഭുത, െമങ്ങെന പിെന്ന, നീ, യിക്കാ -
പുഷ്പത്തിലുംകൂടിെയത്തി?
എമ്മ നിന്മഹൽൈചതന്യസി വ-
ന്നിമ്മ തുള്ളിയിൽ തങ്ങി?
അന്തമില്ലാത്ത നിൻ വി തി,െയമ്മട്ടീ
മൺതരി ള്ളിെലാതുങ്ങി?
ഇെച്ചറുനീർേപ്പാള, െയങ്ങെന, വറ്റാെത്താ-
രുജ്ജ്വലവാരാശിയായി?
നിസ്സാരമാെയാരി ഞ്ചിരിെയങ്ങെന
നിത്യ കാശമായ് മാറി?
സത്യേമ, കാണുമിെതാെക്ക, നിൻ ശക്തിതൻ

ത്യക്ഷചിഹ്നങ്ങൾ മാ ം!-
അ യ്ക്കജയ്യമാേമേതാമഹിമത-
ന്ന ഷ്ടചി ങ്ങൾ മാ ം!-
എന്നാ, ലിവേയ്ക്കകകാരണമായ് നിൽപ-
െത നീ, ദിവ്യമഹേസ്സ?

എങ്ങാ-നിടയ്ക്കിടയ്ക്കവ്യക്തമായ്, നിെന്റ
സംഗീതവീചികാേലശം
എത്തിയാെലന്നടുത്തെപ്പാെഴല്ലാം ഗാഢ-
സുപ്തിവെന്നെന്നച്ചതി ം.
ഞാനുണരുേമ്പാേഴ,ക്കാ മേനാേമാഹന-
ഗാനം മുഴുവൻ നില ം.
വാർമഴവില്ലിൻ വർണ്ണങ്ങൾമാ , മാ-
വാനിൽ, ചിലേപ്പാൾ വര ം.
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പിന്നെത്തമാ യിേലേതാ കരപുട-
െമാന്നിച്ചെതാെക്ക ട ം.
ശാരീരെമാപ്പി പാടാനെത , മ-
ശ്ശാരികാസഞ്ചയം േനാ ം.
അക്കാ േയാേരാ കണ്ടിടുേന്താറു, െമ-

ൾക്കാമ്പിലാകാംക്ഷേയറും!-
എന്തിെനാളി കളി ഹാ, നിത്യ-
സൗന്ദര്യേമ നീയിനിയും?
നിന്നിലലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാെതയായിട-
െട്ടന്നിെല ഞാനാത്തേവഗം!
വാടാെവളിച്ചേമ, െതല്ലിട നീ, നിെന്റ
മൂടുപടെമാ മാ !

-ഏ ിൽ 1937
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ആ പൂജ

അനുേമാദനം െവറും വ്യർത്ഥം, ഹാ, പി-
ന്നനുേശാചനത്തിെനന്തർത്ഥം?
ശരിയാണെതങ്കിലും ദു:ഖം വന്നാ-
ലറിയാെത േകണുേപാമാരും.
നരനുമാ ം മന്നിൽ നൽകീ ൈദവം
നവനവഹാസവിലാസം.
അതുമൂലമായിടാം കഷ്ട, മവ-
ന്നധികം കരയുവാൻ േയാഗം!

ഉതിരുമിക്കണ്ണീെരാെന്നാപ്പാൻേപാലു-
മുയരുന്നതില്ലി ൈകകൾ.
ഇടെന െപാ മാ, റേയ്യാ, േകെട്ടാ-
രിടിെവട്ടെതന്തായിരു ?
മരണത്തിനി മാ ം, െകൽപീ
മഹിയിലുെണ്ടന്നാരറി !
ഇനിെയാരുനാളിലും ഹർഷത്തിെന്റ
കനകച്ചിറകുകൾ വീശി,
മഹിമകൾ പൂ ം തളിർ ം നിൽ ം
മലയാളത്തിൻ മലർക്കാവിൽ
ഫലിതാത്മകങ്ങളച്ചിന്താചി -
ശലഭങ്ങെള കിെല്ലേന്നാ?
സുഖദസുഷുപ്തിയിൽ സ്വപ്നത്തിെന്റ
സുലളിതാംശുക്കൾക്കിടയിൽ,
മദഭരിേതാജ്ജ്വലനൃത്തംെച
മതിമയക്കീടിനേശഷം,
ഇരുളും െവളിച്ചവും പുൽകി ൽകി-
പ്പിരിയുമക്കാേല്യാദയത്തിൽ
അകലുെമാരപ്സരസ്സിൻ കാൽച്ചില-
മ്പണിയുന്ന ശിഞ്ജിതം േപാെല,
മറയാനിടയായിെതേന്നാ, മന്നിൽ
മഹിതമ’സ്സജ്ജയ’ നാമം!
ഇനിെയാരുനാളുമ വൽ െമ്പാ-
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ന്നിളകുവാെനാ കിെല്ലേന്നാ?
കഠിനം, കഠിനം, ജഗേത്ത, നിെന്റ
കഥയിേതാർ േമ്പാളസഹ്യം!
ഇനിെയന്തി, െനാെക്കയും തീർ , പുഷ്പ-
വനികയിൽ ഗീഷ്മം കട .
തളിരും മലരും െകാഴി , മര-
ത്തണലുകെളല്ലാം മറ .
നിറയു ചുറ്റിലും മൗനം, േനർത്ത
ചിറകടിേപാലുമിെല്ല ം
സകലതും ശൂന്യം, വിവിക്തം, മൂകം
വികലം, വിഷാദാഭിഷിക്തം
മരണേമ, നിൻ ജീവദാഹത്തിെന്റ
മറുവശ െള്ളാരിച്ചി ം!
അരുതിെതാേന്നാർ വാൻേപാലു, മില്ലി-
ല്ലറുതി നിൻ തൃഷ്ണ െത ം!

ഒരു െനടുവീർ വിടാെത, കണ്ണി-
െലാരുതുള്ളിക്കണ്ണീർ വരാെത,
അകെല, സ്വത മായ്, െപാട്ടിച്ചിരി-
ച്ചവിടു നി , മഹാത്മൻ!
എരിയും മനസ്സിലമൃതം െപ
പരിചിൽ തേവാജ്ജ്വലഹാസം.
അവിടുെന്നാരക്ഷരം മി േമ്പാേഴ-
ക്കഖിലരും െപാട്ടിച്ചിരി ;
ദുരിതങ്ങെളല്ലാം മറ ഹർഷ-
ഭരിതരായ് മുന്നിൽ നിര .
അറിവിലെതന്തി ജാലം! മുന്നി-
ലവിടു കാണി േലാകം-
ചിരിയുെട േലാകം- ആ േലാകേത്ത
ചിറകുവിടർ ചിത്തം!
ഹലെമ, െന്തെതല്ലാം കഴി , െവറും
ചലനചി ംേപാൽ മറ !

രിതഹർഷാർ മച്ചിത്തേമ്പാലു-
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െമാരുപിടിച്ചാമ്പലായ്ത്തീർ !
ഹതഭാഗ്യരേയ്യാ, കുതിർത്തീടുന്നി-
തതുേപാലും, ഞങ്ങൾകണ്ണീരിൽ!-
മിഴിനീരുെകാെണ്ട കാര്യം?-മാഞ്ഞ
മഴവില്ലെതേന്ന ം മാ !
അതുലമാം ശാന്തിതൻ നിേത്യാത്സവ-
മതിനിനി േനരുക നമ്മൾ!
മലയാളത്തിെന്റ ഫലിതം ചാർ ം
മണിമാലകൾ നടുവിൽ
മരതകപ്പച്ചപ്പതക്കം തൂക്കീ
മഹനീയ’സഞ്ജയ’ നാമം!
വിമലദ തിവീശി േമേന്മലതു
വിലസിടട്ടാകൽപകാലം

-ഒേക്റ്റാബർ 1943.
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