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ന്ദി ന്ന അസ്ഥിമാടം

അബ്ദെമാ കഴി,ഞ്ഞിതാ വീ -
മ ദിനമെതൻ മുന്നിെലത്തി.
ഇ രുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളി-
െല കണ്ണീർപുഴകെളാഴുകി!
അത്തലാലലം വീർപ്പി വീർപ്പി-
െട്ട കാമുകഹൃത്തടം െപാട്ടി!
കാലവാതമടിെച്ച േകാടി

ീലപുഷ്പങ്ങൾ െഞട്ട േപായി!-
െപാട്ടിടാത്തെതെന്തന്നി മേയ്യാ,
കഷ്ട,മിെക്കാ നീർേപ്പാളമാ ം!

ദു:ഖചിേന്ത, മതി മതി,േയവം
െഞക്കിടായ്ക നീെയൻമൃദുചിത്തം!
ഇ ദിനത്തിെലങ്കിലുമ ം
വി മിക്കാെനനി േമാഹം.
ആകയാ,ലിന്നകമലിെഞ്ഞന്നി-
േലകേണ നീയതിനനുവാദം!
സല്ലപി കഴിച്ചിടട്ടിന്നാ
നല്ലകാല തികളുമായ് ഞാൻ!....

സു ഭാതേമ, നീെയനിയ്ക്കെന്നാ-
രപ്സരസ്സിെനക്കാണി ത .
േഗഹലക്ഷ്മിയായ് മി െമാേരാമൽ-
േസ്നഹമൂർത്തിെയക്കാണി ത .

ാണനുംകൂടിേക്കാൾമയിർേക്കാ ം
പൂനിലാവിെനക്കാണി ത .
മന്നിൽ ഞാനതിൻ സർവ്വസ്വമാെമ-
ന്ന കണ്ടെപ്പാഴാേരാർത്തിരു !
കർമ്മബന്ധ ഭാവേമ, ഹാ, നിൻ-
നർമ്മലീലകളാെരന്തറി !

മായയിൽ ജീവേകാടികൾ തമ്മി-
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ലീെയാളി കളികൾക്കിടയിൽ,
ഭിന്നരൂപ കൃതികൾ ൈകെക്കാ-
െണ്ടാന്നിെനാന്നകന്നങ്ങി േപാകാം.
കാലേദശങ്ങൾ, േപാെരങ്കി,േലാേരാ
േവലിെകട്ടി തിബന്ധേമകാം.
ഉെണ്ടാരു കാന്തശക്തിെയന്നാലും
ക മു വാൻ േദഹികൾെക്കന്നാൽ!
എ കൂടിയിെട്ടങ്കിലും,തമ്മി-
െലാ േചർന്നവ നിർവൃതിെക്കാ ം!
മർത്ത്യനീതി വിലക്കിയാൽേപ്പാലും
മത്തടി ൈകേകാർ നിന്നാടും!
അബ്ധി,യേപ്പാെഴറു ചാൽമാ ം!
അ ികൂടം ചിതൽ മാ ം!
ഹാ, വിദൂര വയുഗം, മുല്ല-

വിതളിെന്റ വ കൾമാ ം!

മൃ മൃ മാെയാെത്താരുമിച്ചാൽ
മർത്ത്യനീതി സംതൃപ്തിയായി.
ജീവെനന്താെട്ട, മാംസം കളങ്കം
താവിടാഞ്ഞാൽ സദാചാരമായി.
ഇല്ലിതിൽക്കവിഞ്ഞാവശ്യമായി-
ട്ടില്ലതിനന്യതത്വവിചാരം!
േകണുഴേന്നാെട്ട ജീവൻ െവയിലിൽ
കാണണം മാംസപിണ്ഡം തണലിൽ!....

പഞ്ചത ഞാനടെഞ്ഞന്നിൽനിെന്നൻ-
പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ േവർെപടും നാളിൽ,
പൂനിലാവലത ന്ന രാവിൽ,
പൂവണി ളിർമാമരക്കാവിൽ,
െകാ രുമ്മി, ക്കിളി മരെക്കാമ്പിൽ,
മുട്ടിമുട്ടിയിരി െമ്പാ,േഴവം,
രാക്കിളിക,ളെന്നന്നസ്ഥിമാടം
േനാക്കി, വീർപ്പി വീർപ്പി പാടും:-
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”താരകേള, കാൺമിേതാ നിങ്ങൾ
താെഴയുേള്ളാരീ േ തകുടീരം?
ഹന്ത, യിന്നതിൻ ചിത്തരഹസ്യ-
െമന്തറി , ഹാ, ദൂരസ്ഥർ നിങ്ങൾ?
പാലപൂത്ത പരിമളെമത്തി-
പ്പാതിരെയ ണർെന്നാഴുകുേമ്പാൾ;
മഞ്ഞണി , മദാലസയായി
മ ച ിക നൃത്തമാടുേമ്പാൾ,
മന്ദമന്ദം െപാടിപ്പതാേയ്ക്കൽക്കാം

ന്ദങ്ങളിക്കല്ലറ ള്ളിൽ!
പാ നിർത്തി, ച്ചിറകുെമാതുക്കി-
േക്കട്ടിരി മെതാെക്കയും നിങ്ങൾ.
അ ടി കെളാന്നി േചർന്നി-
ട്ടിത്തരെമാരു പല്ലവിയാകും:

’മണ്ണടി ഞാ, െനങ്കിലുമി ം
എന്നണുക്കളി, േലവ, േമാേരാ ം,
ത്വൽ ണയ തികളുലാവി
സ്വപ്നനൃത്തങ്ങളാടു , േദവി!....’

താദൃേശാത്സവമുേണ്ടാ, കഥിപ്പിൻ
താരകകേള, നിങ്ങൾതൻ നാട്ടിൽ? ... ”
–19-10-1944

േലാകം ശാശ്വതമല്ല, ജീവിതസുഖ-
സ്സ്വപ്നങ്ങൾ മായും, വരും
േശാകം, മായികബുദ്ബുദങ്ങൾ മറയും,
പായും സരിത്സഞ്ചയം,
നാകം കാ നിേകാത്സവാങ്കിതലസൽ-
ക്കാനൽജ്ജലം!- പിെന്ന,െയ-
േന്തകം, സത്യ, മനശ്വരം? മൃതി!-യേത,
മൃേത്യാ, ജയി നീ!
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–1-5-1944

താമരെപ്പായ്കയിൽ,ത്തങ്കെത്തളിെവയിൽ
താവിച്ചിരിേച്ചാരുഷസ്സിൽ,
ആളികെളാ േചർന്നാടി ഴ നീ
േകളിനീരാട്ടിനെന്നത്തി.
െകാ ന്നതത്തകൾ ചൂഴു,െമാരുെകാ -
പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിേപാെല!
ക ഞാൻ നിെന്ന, വലയമദ്ധ്യത്തിൽ-
െച്ചണ്ടിട്ട തണ്ടലർേപാെല!!
–6-1-1936

സുന്ദരകലാശാലാമന്ദിര ാന്തത്തിെല
നന്ദനവനത്തി,ലാ ഗീഷ്മാന്തസായന്തനം,
കേങ്കളി െച്ച കെളാേട്ടെറ,േയാേരാ േനർത്ത
തങ്കനൂലിേന്മൽേക്കാർത്ത േതാരണം െകട്ടി ക്കി.
കണ്ണാടിെച്ചപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട മിന്നലുേപാെല
കണ്ണ ം പൂെമാ കൾ വിടർന്നകമ്പിക്കാലിൽ
കാറ്റാടിെച്ചടികളാ ’േറഡിേയാ’ െപ ം ഗാന-
േമ പാടിെക്കാണ്ടാരാലുല കുളിർകാറ്റിൽ!
െകാച്ചിയി,ലഴിമുഖ,ത്തലമാലകൾക്കക-

ജ്ജ്വലമാമാദിത്യബിംബം, ഹാ, മറ േപായ്!
മാമകപിതാവിെന്റ ജന്മേദശത്താക്കാ
മാനസത്തിങ്കൽ, കഷ്ടം, സങ്കടം െകാളു .
അമ്മ മറ േപായച്ഛനുെമാരിയ്ക്കലാ-
ക്കണ്ണടഞ്ഞേപ്പാൾ ’െകാ കുട്ട’െനക്കണ്ടില്ലേല്ലാ!

ന്ദനം നില ംവേരയ്ക്കവെന റിെച്ച
ചിന്തകെളരിഞ്ഞിട്ടി; ല്ലാ മൃദുഹൃദയത്തിൽ!! ...

–23-4-1938
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ഉപാസിനി

(ദ്വിേജ ലാൽേറായിയുെട ’േമവാഡ് പതൻ’ എന്ന വിഖ്യാത നാടകത്തിെല
ഒരു രംഗം)

മജ്ജീവനായക, മംഗളദായക,
ത്വച്ചി െമ ന്നിൽെവ , ഞാനീവിധം
സന്തതെമൻമന ന്ദന ക്കളാൽ
സമ്മതിച്ചാലു,െമാന്നർച്ചന െച വാൻ!

മാമേകാപാസനമൂലം, ഭവൽപ്പദം
മാടിവിളിയ്ക്കാവു േലാകസിംഹാസനം!
പാറിപ്പറക്കെട്ട നിൻജയ ീ വരും
പാതയിെലാെക്കയും െപാെല്ക്കാടി റകൾ!
തങ്കച്ചിറകിട്ടടിച്ചടിെച്ചെപ്പാഴും
നിൻകീർത്തിതൻ െകാ െവള്ളിൽപ്പറവകൾ,
സഞ്ജനിേതാല്ലാസസംഗീതേലാലരായ്
സഞ്ചരിച്ചീടാവു ച വാളങ്ങളിൽ!
താവക ീയാം കുയിലിെന്റ കൂജനം
താവും മുകില താപനികുഞ്ജകം,
മാറിൽക്കിടത്തിയുറക്കെട്ട ഭ മായ്
മാനസം നീറുമിബ്ഭാരതേക്ഷാണിെയ!

നിർമ്മലേ മമരന്ദനിഷ്യന്ദിയാ-
െമന്മനസ്സാമിളംതാമരെമാട്ടിെന,
മന്ദം തടവിത്തടവി വിടർ ന്ന
മ ശിശിര ഭാത ഭാകര,
ചാരുകരങ്ങളാ,െലന്നിൽക്കിളർെന്നാര-

രിരുെളാെക്കയും ദൂരീകരി നീ!
ഫുല്ല സന്നെമൻയൗവനത്തിൻ മുല്ല-
വല്ലി ടിലിെനാേരകാന്തേകാകിലം;
മൽസുഷുപ്തി സുഖ തിനൽകിടും
സൽസുവർണ്ണസ്വപ്നസേങ്കതൈസകതം;
മു െമേന്നാമൽ തീക്ഷകൾ േമൽ േമൽ
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െമാട്ടി േപാകും വസന്താഗേമാത്സവം;
മാമകജീവിതം ധന്യമാക്കിത്തീർത്ത
മഹാത്മ്യധാമമാെമേന്നകൈദവതം:-
അേയ്യാ, ഭഗവാെന മറക്കാൻ, െവറു വാൻ,
വയ്നിെയനി,ക്കച്ഛാ, മതി മതി സാഹസം!
മായാത്തരാഗവിലാസങ്ങളാൽ, ഭവാൻ
ചായംപിടിപ്പി മാമകജീവിതം.
ആയിരമായിരം േരാമഹർഷങ്ങളി-
ലായതിേന്നാളം െപാതി സൂക്ഷി നീ!

അ ിയം മൂലം, മതത്തിെന്റ ജീർണ്ണിച്ച
കുപ്പായെമാന്നി മാറിയകാരണം,
അച്ഛിന്നവാത്സല്യെമന്നിെലഴുെന്നാെര-
ന്നച്ഛ , കഷ്ടം, ചതുർഥിയായീഭവാൻ.
തി ന്ന േകാപാൽ വില ന്നച്ഛനി-
ന്നങ്ങേയാടുെള്ളാെരന്നാത്മപുഷ്പാർച്ചനം.
എങ്കിലും, േദവ, മൽ ാണെന്റ നിശ്ശബ്ദ-
സങ്കടം തങ്കിടും സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ.
സാധി മേല്ലാ, ഭവാെനസതതമീ-
സാധുവിനഞ്ജലിെച പൂജി വാൻ!
തങ്ക കാശത്തിൽ മുങ്ങി ളി മി-
സങ്കൽപേലാകത്തിെലങ്കിലു, മങ്ങെയ,
എ മിമ്മ ഭജി വാനല്ലാെത
മന്നിെലനിയ്ക്കില്ല മെറ്റാ മാഗഹം!

കല്യാണമണ്ഡപംെതാ , േമാദാൽ, ശവ-
ക്കല്ലറേയാള,മാക്കാലടിപ്പാടുകൾ,
എ വന്നാലും, മനംകലങ്ങീടാെത
പിൻതുടർന്നീേടണ്ട ’കല്യാണി’ യല്ലി ഞാൻ!
യാനം മദീയ, മിെത വിലക്കിലും
ഞാ,െനൻപിതാേവ, മട കയിൾലിനി.
അല്ലലിൻ കാ ം മഴയുേമറ്റീടിലും
െത ം തുരു പിടി കിെല്ലൻ തം,
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സത്യ,മിേ മ തിഷ്ഠ േവണ്ടി,െയൻ-
ഹൃത്തിൽ ളു ം ചുടുനിണം കൂടിയും,
േവെണങ്കി,ലക്ഷണമർപ്പണം െച ,െമൻ-

ാണാധിനാഥെന്റ പാദപത്മത്തിൽ ഞാൻ.
ഓർക്കാെതാരിക്കെലാന്നായ, രണ്ടാത്മാക്ക-
ളാർ സാധി മകറ്റിമാറ്റീടുവാൻ?
ആെരയുെമാ കിടുകിടുപ്പി െന്നാ-
രാ മരണത്തിൻ െകാടുങ്കാറ്റടിയ്ക്കലിൽ,
മങ്ങിെക്കടുന്നതല്ലി നാൾ േമൽ േമൽ
മിന്നിെത്തളിെഞ്ഞാരി േ മദീപാ രം!

അങ്ങതാ ദൂെര ണു ന്ന വല്ലികൾ
ഗംഗാതടത്തിൽനിെന്ന ം സമീരനിൽ,
അഞ്ചിതമാെമൻ മനസ്സിെനേപ്പാലതാ
പുഞ്ചിരിെക്കാ െച കിൽ കൾ
എന്നാത്മനാഥെന്റ സദ്യശ്ശെസ്സന്നേപാ-
െല ം പര പുഷ്പപരിമളം
മംഗളസാന്ധ്യാസനാതനദീപ്തിയിൽ
മുങ്ങിനിൽ മരതക കൾ-
േമാഹനം, േമാഹനം!- ഞാെനന്നിലുെള്ളാരി
േസ്നഹഭാരത്തിനാൽ മൂർച്ഛി , ൈദവേമ!! ...
6-8-1110

ജനതതൻ സമരത്തിൽ, സമതതൻ സദനത്തിൽ
ജയലക്ഷ്മി നെമ്മയും കാ നിൽെക്ക;
മതമരത്തണൽ പറ്റിപ്പഴിപറഞ്ഞേന്യാന്യം
മണെലറിെഞ്ഞേന്ത നാം മത്സരി ?
അണിയുവിൻ കവചങ്ങൾ കളയുവിൻ കലഹങ്ങ-
ളണിയിട്ടിട്ടണയുവിൻ സമരഭൂവിൽ.
അവിെടയാ ’റഷ്യ’ യിലാ ’രക്തേസന’ത-
ന്നവിരാമപടഹത്തിൻ തിരയടികൾ,
മദമത്തൈപശാച ’ഫാസിസ’ ശക്തിതൻ
മരണവിേദ്യാതകമണിെയാലികൾ,
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അണയുന്നതിെല്ലേന്നാ നിങ്ങൾതൻ െചവികളി-
ലുണരുവിൻ, കളയുവാനില്ല േനരം!
മതിയാ മതൈവര,മിരുൾ നീക്കി സ്വാത ്യ-
ദ തി െപാഴി യരാറായുദയസൂര്യൻ
14-12-1119

(സു സിദ്ധ കവിയായ ീമാൻ ൈതക്കാ ച േശഖരൻ നായരുെട വിവാ 
ഹാവസരത്തിൽ സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട മംഗേളാപഹാരത്തിേലയ്ക്ക് എഴുതിെക്കാടുത്ത
ആശംസ.)

കവനേമാഹിനി നടനമാടുന്ന
കളിമലർക്കാവിലനുദിനം,
കളകളങ്ങളാൽത്തരുലതകെള

ളകംെകാള്ളി വിലസി നീ.
യുവൈചതന്യത്തിനുണർവരുളുന്ന
തവയശസ്സിെന്റ പരിമളം!
തുനിയുകയാണിന്നനഘദാമ്പത്യ-
വനികയിൽ ഭവാൻ കയറുവാൻ
ഇടറിേയാടിയ മധുരസ്വപ്നങ്ങ-
ളുടലാർെന്ന മിക്കവിതെയ-
തണലും ശാന്തിയും തരുമീ നി ല-

ണയകൽപകലതികെയ-
സതികുേലാജ്ജ്വലമകുടഹീരക-
സുദതിയാകുമി ’ മതി’ െയ-
വരണമാല്യത്താൽ ക്കരേളാടുേചർ
പരിചിൽ ബന്ധി ം സുദിനത്തിൽ,

ിയസുഹൃേത്ത, ഞാനരുളു ഭവാ-
നയുതമാശംസാവചനങ്ങൾ!
ഭരിതരാഗാർ ഹൃദയരാൈയ്ക്കേകാർ-
ത്തിരുവർ നിങ്ങൾ േപാം സരണിയിൽ,
പരിധിയില്ലാത്ത പരമഭാഗ്യങ്ങൾ
പനിനീർ വാരി വിതറേട്ട;
അലമലേമാേരാ സുഖസമൃദ്ധിക-
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ളലയടിച്ചടിെച്ചാഴുകെട്ട!
ചിരകാലെമാന്നിച്ചിനി നിങ്ങെളാരു
മുരളീഗാനത്തിൽ മുഴുകെട്ട!...
10-3-1114
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അതിമാനുഷൻ

പതിേനാരായിരത്തിമു റിൽപ്പരമായീ
പകലും രാവും നൃത്തംെചയ് വതു വെന്നൻമുന്നിൽ.
അ യുമാദിത്യന്മാെരന്നഥിതികളായി-
െട്ടത്തിയി െണ്ടൻവീട്ടി,െലന്നാൽ ഞാനി ം ബാലൻ!
കഷ്ടി നാനൂേറാളം പൂർണ്ണച ന്മാർ, പുഷ്പ-
വൃഷ്ടിെചെയ്തെന്ന േനാക്കിച്ചിരിച്ചി ണ്ടിേന്നാളം.
എങ്കിലു, െമേന്റതല്ലാത്താദിത്യെനാെന്നത്തീടു-
െമൻചിതാഭസ്മം കാണാെനന്നസ്ഥി െപറു വാൻ!
കരെമാെന്നങ്ങാനൽപം ർശിച്ചാൽ, സൂര്യൻേപാലും
കരിയും വിദ ച്ഛക്തിെയന്നിലിെല്ലന്നാർ ക !
അതിനാ,െലാരുദിനം ഞാനവസാനി േമ്പാ-
ളതിേനാെടാപ്പംതെന്ന േലാകവും നശിേച്ച ം.
പട്ടടത്തീെയേന്നർ നാ നീ േമ്പാൾ, െഞട്ടി-
െക്ക േപാം നിക്ഷ ങ്ങൾ!സർവ്വവുമിരുട്ടാകും!

”ഇേന്നാളം പരേകാടി മർത്ത്യർതൻ ഹൃ ന്ദങ്ങൾ
നിന്നി ം, ഹ്മാണ്ഡത്തിൻ മണം നിന്നി േണ്ടാ?”

ശരിയാ, െണാരിയ്ക്കലും നിന്നിട്ടി,െല്ലന്നാ,െലെന്റ
മരണം- േനാക്കിേക്കാളൂ!മരവിപ്പി ം വിശ്വം!!
അതിനാെലെന്നക്കാൺൾെകെയാളി േപടിേച്ചാടി
മൃതി!- െയന്തിതു േക ചിരി േവാ നിങ്ങൾ?
അതിമാനുഷനാണു ഞാ,നേത, ഞാനല്ലാതി-
ക്ഷിതിയിലമ്മേട്ടകൻ ജനിച്ചിട്ടില്ലിേന്നാളം!
ഉണ്ടാകില്ലിനിെയാരുകാല ം!- നിയതിെയ-
െക്കാ പന്താടുെന്നാരിൈക്കയുകൾ കേണ്ടാ, നിങ്ങൾ?
നിങ്ങളും, പു ന്മാരും, െപൗ െപൗ ന്മാർേപാലും
മണ്ണായിമണ്ണിൽേച്ചർ മയങ്ങിക്കിട േമ്പാൾ
േകവലം ശിശുവാം ഞാൻ ൈകനീട്ടിെപ്പാൻതാരക-
പൂവിറുെത്തടുത്തങ്ങി െങ്ങറി വിേനാദി ം;
അ ഞാൻ, െകടാൻേപാകുമാദിത്യക്കനലൂതി
െപ്പാന്നന്തിത്തിരി േമാദാൽെകാളു ം വീട്ടിനുള്ളിൽ.
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അമ്പിളിെപ്പാൻകിണ്ണത്തിൽ ൈക്കമുക്കി, ക്കളഭ
ട്ടൻപിൽ ഞാൻ െമയ്യിൽ ശും രാവില ഷ്ണി േമ്പാൾ,
മഴ, െയന്നാംഗ്യം കണ്ടാലക്ഷണം െപ ം േമഘം
’മതി’ െയന്നാജ്ഞാപിച്ചാലക്ഷണം മതിയാ ം.
മാമകഹിതം േനാക്കിച്ചലി ം മരു കൾ
മാമകഹിതം േനാക്കി വി ം സരി കൾ.
’പാടിെല്ല’, െന്നങ്ങാൻ െചാന്നാൽ പാടില്ലാ പറവകൾ
’വാടരുെത’, േന്നാതിയാൽ വാടില്ലാമലരുകൾ.
തരുവല്ലികൾ പൂ ം പൂക്കാെത നിൽ ം, കാ ം
വരുതിെയ്ക്കാപ്പിെച്ച കായ്ക്കാെത ചുമ്മാ നിൽ ം!-
അന്നെത്ത ഞാനാരാെണ ഹിക്കാൻേപാലും, നിങ്ങൾ-
ക്കിന്നിേപ്പാൽക്കഴിവുേണ്ടാ?പുഴുക്കൾ, കഷ്ടം, നിങ്ങൾ!
ഉെണ്ട മിെല്ല മായ്,നിങ്ങൾ േപാരടിപ്പതു
കേണ്ടാളിച്ചിരി ,മാ മായാവിെയാ ണ്ടേല്ലാ.
എന്താണസ്സരസെന്റ േപർ?- അേത, ’ൈദവം!’-ൈദവ-
െമെന്താര ത െമെന്നയേന്വഷിച്ചിേങ്ങാെട്ട ം!
”ഭൃത്യനാക്കണെമെന്ന!”െയ േകണിരി ം -ഞാൻ
മൃത വിെനെക്കാണ്ടെന്നൻ െചരി തുടപ്പി ം!
േകവലം േവലക്കാരിെപ്പണ്ണായി നിൽ ം കുനി-
ഞ്ഞീ വിശ്വ കൃതി, ൈകകൂപ്പിെക്കാ, ണ്ടെന്നൻ മുന്നിൽ!
നാ കൾ നീട്ടി, ക്കിതേച്ചങ്ങി, വാലാട്ടിെക്കാ
നായ്ക്കെളേപ്പാ, െലൻ മുമ്പിൽക്കിട ം-, ഹാ, സിംഹങ്ങൾ!
ആത്തെകൗതുക, െമെന്റ ഗഹത്തി,ലങ്ങിങ്ങായി
ലാത്തിടും, മാർജ്ജാരങ്ങെളന്നേപാൽ, ശാർ ലങ്ങൾ!
അബ്ധികളലറില്ല േനർവഴി മുട കി-
ല്ല ിക,ളഹങ്കരിച്ചീടുകില്ലാകാശങ്ങൾ!
സർവ്വശക്തനാെമെന്റ സന്നിധാനത്തിൽക്കാണാം
സർവ്വവും ഭ ം, ശാന്തം, നിശ്ശബ്ദം, സുരക്ഷിതം!
യുദ്ധമി, ല്ലഹങ്കാരമിെല്ലല്ലാെമാരുേപാെല
വർത്തി ം;- െഞ ം സർവ്വ െമൻ െനറ്റി ചുളുങ്ങിയാൽ!
അഖിലം നശിക്കേട്ട നശി ഞാ, െനൻ നാശ-
മഖിലത്തിനും നാശമതിമാനുഷൻ, ഹാ, ഞാൻ!!
1-3-1120
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സ്വാത ്യേദവേത, നീെയഴുന്ന മാ-
പ്പാതയിൽെപ്പ വിടുർത്തി വരി വാൻ,
സന്നദ്ധതേയാടണിെഞ്ഞാരുങ്ങി സ്വയം
മുന്നി വന്നിതാ നിൽ മജ്ജീവിതം.
12-5-1118

അെന്നാരിക്കെലാരക്ഷരേമാതാ-
െതെന്ന വി നീ േപായി ം,
വന്നണഞ്ഞിേതാ പുൽകുവാെനെന്ന-
പ്പിെന്നയും നീ, വിഷാദേമ?
19-3-1114

ലാളിത്യം കലരും വികാരമഖിലം
േലാകത്തിനാേക്ഷപമാ-
ണാളില്ലാതലയു േപാറ്റിടുവതി-
ന്നാദർശസംശുദ്ധികൾ!
ആളിക്കത്തി വിഷ ക രുൾവമി-

ഗ ലിംഗാൽക്കരം
നീെളപ്പാകിെയരിഞ്ഞിടു ലകിലാ-
വിേദ്വഷദാവാഗ്നിയും!
19-9-1119

എ നി, െന്ന നി, െന്നന്നടുെത്തത്തി നീ
സംഗീതസാ മാം െപാൻകിനാേവ?
നീയാഗമി ം വേര മജ്ജീവിതം
നീറിനീറിെക്കാണ്ടിരുന്നിരു .
എെന്ന ഴെന്നഴുമന്തരീക്ഷേമ്പാലും
കണ്ണീർ പുര ള്ളതായിരു .
അത്യ തെമാരു പരിവർത്തന-
മർപ്പി നീെയന്നടു വ .
ഉത്സവദായിനി ദർശി നിെന്നെയ-

ദ്ധാരണത്തിൻ കിരണമായ് ഞാൻ.
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നി ജ്ജ്വേലാദയം മാമകെസൗഭാഗ്യ-
ചേ ാദയം തെന്നയായിരു .
ആ നീലക്കൺമുന പുൽകുന്നതാെരയാ-
ണാനീതമാകുമവനു ഭാഗ്യം
ൈദവം വിധിച്ചെതനിയ്ക്കാണതൂഴിയിൽ
ൈകവരിച്ചീടുവൻ- ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ!
16-7-1119

കരിമുകിൽനിരേചരും വാനിങ്കൽ വീ െമൻ
കനകനക്ഷ മുദി കില്ല.
അനുരാഗവിവശ ഞാനീ മലർവാടിയിൽ-
തനിേയയിരു കര െകാള്ളാം.
അതിനാലിങ്ങിനിയുെമൻ ചാരത്തിരുന്നിേട-
ണ്ടയി സഖി, നീ േപായ്ക്കിട െകാ !!
20-1-1109
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ഹൃദയമുള്ള സർപ്പം

െതറ്റിദ്ധരിച്ചിതെന്നെന്ന നീേപാലു, െമൻ-
കഷ്ടകാലത്തിെന്റ ശക്തിമൂലം.
ആെര െചാൽകിലും ചഞ്ചലമാവുകി-
ല്ലാ മനെസ്സ ഞാൻ വിശ്വസി .
അല്ലലാെണല്ലാെമനി , നിൻ കൺമുന-
െത്തെല്ലാന്നിേല െച ശാന്തിയു .
ദുസ്സഹമാെണനി, േയ്ക്കവ, മതും, െവറും
ദുശ്ശങ്കമൂലം ജലാർ മായാൽ!
ശ ക്കളാെണനിെയ്ക്കാെക്ക, നീ മാ േമ
മി മായിെട്ടനി മുന്നിൽ.
േലാകെമമ്മട്ടല്ലാെമെന്നപ്പഴിയ്ക്കിലും
േശാകാർത്തനല്ലതിെലാന്നിലും ഞാൻ.
നീമാ െമാെന്നെന്ന വിശ്വസിച്ചാൽ മതി
നീറുകിെല്ലങ്കിെലന്നന്തരംഗം!
വഞ്ചിയ്ക്കയില്ലേയ, നിെന്നമാ ം ിേയ,
െനഞ്ചിടിപ്പ ഞാൻ വീഴുേവാളം!
െചേഞ്ചാരവാർ പിട കിൽ ടിയും
ചഞ്ചലമാവുകിെല്ലൻഹൃദയം.
എെന്ന നീ വിസ്മരിച്ചാലും, മറക്കില്ല
നിെന്ന ഞാെനങ്കണ്ണടയുേവാളം!

സർപ്പമാകാം ഞാൻ, വിഷം വമിയ്ക്കാ, മു -
ദർപ്പവുമുണ്ടാെമനി , പേക്ഷ-
അ മാ ം മനസ്വിനിയാണു നീ-
െകാ കയില്ല ഞാൻ നിെന്ന മാ ം!
ഓട ഴൽ വിളിയായ നിൻമുന്നിൽനി-
ന്നാടും ഫണം വിരിേച്ചാമേന, ഞാൻ!
കാണിയ്ക്കേപാലുമിെല്ലൻ വിഷപ്പ കൾ

ാണനും ാണനായുള്ള നിെന്ന!

സർപ്പത്തിനുമുെണ്ടാരുജ്ജ്വലെസൗന്ദര്യം
സത്തേമ, നീയതു കണ്ടറി .
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എന്നല്ല, നീയതിൽക്കൺകുളുർത്തങ്ങെന
നിന്നതിൻ വി തമാം ഫണത്തിൽ,
പൂവിതൾകൂടിയും െതാട്ടാൽ, മുറിെപ്പ
േനാവു, മിളംൈകവിരലുകളാൽ
േദഹം പുളകത്തിൽ മൂടിമൂടി സ്വയം
േസ്നഹപുരസ്സരേമാമനി !
ഓേരാവിരലും മുറി മുറിഞ്ഞേയ്യാ
േചാരെയാലിച്ചി േമാമനി !
േലാകം മുഴുവൻ െവറു മതിനു, നീ-
േയകി, നിന്നാർ മാമന്തരംഗം!-
മന്ദഹസി മാ ന്ദപുഷ്പത്തിലും
സുന്ദരമായുെള്ളാരന്തരംഗം!-
അംഗുലീ ർശത്തിലാ വീണക്കമ്പിേപാൽ-
സംഗീതം ന്ദി മന്തരംഗം!

സേന്ദഹമി ഗസർപ്പത്തിനുകൂടി
നന്ദിേകടില്ലാ മനുഷ്യേനാളം!
നന്നായ് നിനക്കതറിയാം- കൃതജ്ഞനാ-
െണ മിസ്സർപ്പം, നീ വിശ്വസി !
സന്നദ്ധനാണതിൻ ാണനും കൂടി, നിൻ-
മന്ദസ്മിതത്തിനായ് സന്ത്യജിക്കാൻ!
േമദുരേസ്നഹാർ മാെയാരാക്ക ക-
ളാദർശമൂർത്തിയായ്ക്കാൺമിെതെന്ന-
നിന്ദ്യസർപ്പത്തിെന-ത്തീ മാമീമന-

ന്ദനെമമ്മെട്ടാന്നടക്കിടും ഞാൻ?
േദവി, നീ കാണുമീമട്ടിൽ, നി ന്നിൽ ഞാൻ,
േദവനായ് നിൽ ം മരി േവാളം!
െതറ്റിദ്ധരിയ്ക്കരുെതെന്ന നീ േമലിൽ!-ഞാൻ
െത െചയ്യില്ല നിേന്നാടു െച ം!! ...
2-3-1120

അന്തച്ഛി െമഴാതനന്തതയിൽനി-
ൽഭൂതമായ്ജ്ജീവിത-
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ബ്ദങ്ങൾ വിരാമദാദ്ഭുതസുധാ-
സിക്ത ഭാേക മായ്,
അന്ത ർശെമഴാത്ത ദീർഘസുഖസു-
പ്തിേയ്ക്കകസേങ്കതമായ്-
ജ്ജ ക്കൾ ഭയാങ്കമായ്, മരെണേമ,
രാജി നിൻ മന്ദിരം!
19-9-1119

ഏേതാമഹത്താമദൃശ്യകരങ്ങൾത-
േന്നകാന്തലീലയ്ക്കധീനമായങ്ങെന,
മുേന്നാെട്ടാഴുക്കിെലാലി േപായൽപനാ-
െളാന്നി ന െട ജീവിതേത്താണികൾ
ക നാമെത്ത േനര, െമാരായിരം
െചണ്ടി നിൽ ന്ന െപാന്നിൻ കിനാവുകൾ.
ഇണ്ടലാർന്നേന്യാന്യമീവിധമി നാം
ര വഴിയായ്പ്പിരി േപാെയങ്കിലും,
വിസ്മയം േചരുേമാ സ്വപ്നത്തിെലാന്നിനി
വിസ്മരിക്കാൻ നമുെക്കാ േമാ, േമാഹിനി?
21-4-1120

(A Poem written in the Autograph Book of SREE RAVI VARMA APPAN
THAMPURAN)

കമ്പിതെമൻ ൈക വലൻപിെലൻ ഹൃദയെത്ത-
ത്ത രാനടിയറെവ വാൻ െവ ന്നേല്ലാ!
ചമയാൻ ഭാവിേയ്ക്കണ്ട ഭാേഷ, നീ, െസൗഹാർദ്ദത്തിൻ
സമയം സമാഗതം- നീയിദം സംസാരി !
”ആദരാലിെന്നെന്നയീ ലിഖിതാരാമത്തിേല-
യ്ക്കാനയിച്ചിടും ൈകകൾ മരവിേച്ചയ്ക്കാം നാെള!
എന്നാലും, േസ്നഹത്തിെന്റ ൈവജയന്തിയുേമന്തി
നിന്നനാളവെയ്ക്കെന്താരഴകായിരുെന്നേന്നാ!
അവത ടമസ്ഥൻ നിസ്വനായിരുന്നി -
മവെനത്തട്ടിത്താഴ്ത്താെനല്ലാരും യത്നിച്ചി ം,
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ഈശ്വരൻ പിണങ്ങിയില്ലവേനാടതുമൂല-
മാശ്വസിച്ചവൻ ഗാനേലാലനായ് കാലേമ്പാക്കീ!! ...
10-3-1110
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ഒരു കഥ

കരുണരസം കരകവിയും കഥ പറയാം- പേക്ഷ
കരളുരുകിക്കരളുരുകിക്കരയരുതിന്നാരും.

ശാന്തിവാ ം പൂവനത്തിെലാന്നിൽ വെന്നാേരാമൽ-
കാന്തിേയ ം െചമ്പനീർെച്ചമ്പകം കിളർ .

ചില്ലകളിൽപ്പല്ലവങ്ങളുല്ലസിച്ചന്നാർ ം
െത നാളിനുള്ളിലതു െചല്ലമായിത്തീർ .

സന്തതം പരിസരത്തിൽ ന്തണൽ വിരിച്ച-
ന്നന്തികെത്താരാ മാകും പാരിജാതം നി .

ഒരു ശിശിരനിശയിേലേതാ പവനഗതിമൂലം
പരിചിയലും ലതിക ചാഞ്ഞാത്തരുവരനിൽേച്ചർ .

പാവനമാം വിൺെവളിച്ചം നിത്യവും നുകർ
പാരിജാതച്ഛായയിലാെചമ്പകം വളർ .

കാറ്റടിയും, േപമഴയും തീെവയിലും െമയ്യി-
േലറ്റിടാതാദ്ദിവ്യവൃക്ഷം വല്ലരിെയക്കാ .

നർമ്മേലാലമാമതിെന ാണനാെണേന്നാർ
നിർമ്മല ണയസൂക്തം മർമ്മരമായ് വാർ ;

തളിരുല ം, മലരണി ം,മധുെചാരി ം െമയ്യിൽ-
ളിരണി ം, കരൾകവർന്നാക്കനകവല്ലി മിന്നി!

കഴി കാലം- കരി യില്ലിൻ കപടേവഷം ചാർത്തി-
ക്കഴുകെനാന്നാക്കളിവനിയിൽച്ചിറകടിച്ചാർെത്തത്തി.

േകാമളമദാകലിതകാകളികളാേല
േകാള്മയിർെക്കാള്ളിച്ചിതതു േകാകിലെത്തേപ്പാെല!
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നിഷ്കളങ്കഭാവദീപ്തസ്വപ്നസാ വ ം
നി ലേ മാർ ഗീതം നീർഗ്ഗളി ം ചിത്തം.

വിശ്വമതിൻ ദർശനത്തിൽ വിസ്മയി േപാകും
വിശ്വസിയ്ക്കി ഗമാകും മാെണന്നാരും.

പരിമൃദുലഹൃദയെമഴും പരഭൃതികെയാന്നാ-
പ്പടുപതഗഹതകേനാമൽ ണയിനിയായ്ത്തീർ .

രക്തപാനസക്തവു, മയുക്തനുമാണേയ്യാ,
മുഗ്ദ്ധഗാനസ്നിഗ്ദ്ധമാമച്ചിത്തെമന്നാേരാർ ം!

പാ പാടി വനത്തിൽപ്പാർത്തിടും പത ം
േവട്ടയാടിക്കാട്ടിൽ നീെളേപ്പാകുെമന്നാേരാർ ം!

വഞ്ചനയറിഞ്ഞിടാത്തപ്പി െപൺകുയിലിൻ
െകാഞ്ചലിലും െനഞ്ചിടി തഞ്ചിനി , കഷ്ടം!

വരനഖരഖരശിഖരവിദലിതമാം ഹൃത്തിൽ
വരമധുര ണയവുമായ്പ്പികസൂദതി േകണു!! ...

മദതരളകളകളമതലയിളക്കിെച്ചന്നാ
മലരണിയും ലതികകെള ളകിതകളാക്കി.

എ നിന്നാ മ ഗാനം വന്നിടുന്നെതന്നാ
യ മി ം കണ്ണയ നിന്നിതാ ലതകൾ.

കണ്ടേനരം കാർകുയിലാെണ െസൗമ്യഭാവം!
ത ലഞ്ഞാ വല്ലികളിൽത്തഞ്ചിയനുഭാവം.

മല്ലി, മുല്ലമാലതിെതാ,ട്ടങ്ങതിൻേനർേക്കാേരാ
വല്ലികൾ കുണുങ്ങിേനാക്കി ഞ്ചിരിെചാരി .
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മതികവലം, മധുരിമ വാർെന്നാഴുകിടുമാപ്പാട്ടിൽ
മതിമറന്നാത്തരുനിരയും തലകുലുക്കി കാട്ടിൽ.

പാരിജാത ന്തണലിൽെച്ചമ്പകം സുഖി ം
പാവനമാം പൂവനത്തിലപ്പതംഗെമത്തി.

േപടേയാടുകൂടിേയാേരാ ചാടുഗാനം പാടി-
േക്കാരകുടീരെമാന്നിലാടല കൂടി,

അ രിതേസ്മരയായിത്തൻമുഖ േനാക്കി-
െപ്പാൻകിനാക്കൾ ക നിൽ ം െചമ്പകെത്ത കാൺെക,

അനുചിതെമന്നറിയുകിലുമലിയുകയായ്,ക്കഷ്ട-
മരുതരുെതെന്നാഴിയുകിലുമതിനു നിജചിത്തം!

ഒഴിയുതുവേതാ വിധിവിഹിതം?-പികസദൃശകാമ-
ക്കഴുകനിലാസുക ലതയ്ക്കിയലുകയായ് േ മം!

”ഗൃ മീ ഞാൻ, െചമ്പകേമ, വിസ്മരി െകെന്ന!-
ബുദ്ധിശൂന്യയല്ല നീ, െകടുത്തരുതു നിെന്ന!”-

’പാ പാടും പൂ യിലായ് നീയണ മന്നിൽ
പാ പാടും പൂ യിലായ് നീയടിയും മണ്ണിൽ.

കഷ്ടകാലമ യിലി നാലുതൂവൽ
െകട്ടിെവ കാണും, പേക്ഷ, നിൻ ചിറകിനുള്ളിൽ.

ഉദയരവിയ്ക്കഭിമുഖമായ് ക്കളകളവും െപയ്ത-
യരുക നീ ചിറകടിേയാടവ െകാഴിയും താേന! ...

ഏവേമാതി, ജ്ജീവനാമേക്കാകിലത്തിനായി-
വണിെപ്പാൻെചമ്പകം തൻ മുഗ്ദ്ധചിത്തേമകി.
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ശുദ്ധിവാ മാ ലതയ്ക്കായ് ജ്ജീവിതമർപ്പിച്ചാ-
ഗൃ വും നൽ യിലായ്ത്തീരുവാൻ മി .

കാലേദാഷം തീർന്നേശഷമാക്കഴുകൻ വീ ം
കാർമുകിലായ്ത്തീർ , േമൻേമൽക്കാകളിപകർ .

അനുചിതമാണനുചിതമാണവരിയലും രാഗം
കനിവിയലാതിനിയവെരപ്പഴിപറയും േലാകം! ...

മഴമുകിലിൻ കരിനിഴലാ മലർവനിക മൂടി
മനമുരുകിപ്പരവശയാ മലതിക വാടി.

ആർ മാമപ്പാരിജാതമാർത്തയായിത്തീർ
േപർ മന്നാെപ്പൺകുയിലിൻ മാനസം തകർ .

ചിത്തനാഥൻ ദ്ധമാകും ഗൃ മാെണന്നാലും
ചിത്തനാഥനാ, ണതിൽത്താൻ തൃപ്തയായിരു .

മെറ്റാരാളിനുള്ളതാണി യിെലന്നാകിൽ
മത്സരിക്കാനില്ലിനി, ത്താൻ മാറിേയയ്ക്കാേമ്പാെര?

പരവശയാപ്പരഭൃതിക പറ േപായീ ദൂെര-
പ്പരവശനാപ്പരഭൃതവും പറ േപായീ ദൂേര!-

മാറി ദൂെരേപ്പാകിെലന്താ മാനസാന്തരീക്ഷം
മാറുവാനിടവരുേമാ േദശേഭദം മൂലം!

നീരസം പര രമില്ലാർ ം-പേക്ഷ,
നീറി നീറി മാനസം വിക്കയാെണല്ലാർ ം.

െത കാരാേക്കാകിലവും ചമ്പകവുേമെണ-
ന്നറ്റകുറ്റെമന്തിനി ലമ്പിയി കാര്യം?
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ചിറകുകളുണ്ടകെലെയത്താൻ കുയിലി, െനന്നാ, ലേയ്യാ,
ചിതെയരിയും കരെളഴുമാ ലതികെയ െച ം? ...

അകെലെയഴുമടവികളിൽ നിലവിളിേയാടങ്ങി-
ങ്ങലയുകയായ്പ്പകലിരവാ യിെലാരുേപാൽ, പാവം!

ആ വിജനകാനനങ്ങളന്നതു െചാരിേഞ്ഞാ-
രീ വിലാപഗാനേലശം മൂളിടാറുണ്ടി ം.

”ൈകവരി കീയമൃദം!” - ൈദവം, നേമ്മാേടാതി
ൈകവരി ;-ൈകവില െവ േലാകനീതി!

എന്തി, േനവം െനാ െനാ േകഴുവാനായ്ത്തമ്മി-
െലന്തിനേയ്യാ, െചൻപകേമ, ക മുട്ടീ നമ്മൾ? ...

ഇനിയധികം പറയണേമാ? പിരിയരുേത നമ്മൾ-
ക്കിതിലധികം കരുണെമഴും കഥെയവിെടക്കാണും? ...

രമാം നിഷാദബാണം മാറിേല , കഷ്ടം,
ദൂെരേയേതാ കാട്ടില്വീണാേക്കാകിലം മരി !

െപൺകുയിലാ വാർത്തേക ടൻ നിലമ്പതി !
സങ്കടത്താൽ പാരിജാതം ക നീർെപാഴി !

െചമ്പകേമാ?-പൂെകാഴിഞ്ഞിലെകാഴി നിൽ ം
െചമ്പകേമാ?-നാവിനില്ലെകൽെപനിക്കേതാതാൻ!!

കരയരുെതന്നരുളിയി ം കഥയിതു േകട്ടേയ്യാ,
കരതലത്താൽ മുഖം മറ കരയയാേണാ, നിങ്ങൾ? ...
12-3-1120

മായുകിെല്ല മയൂരം മദിെച്ചാരാ
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മാരിവിേല്ല, നീ മറ കഴി േവാ?

അത്യന്തദീനമാേയെറ ദൂര നി-
െന്ന വീർപ്പി വീർപ്പി നിന്മനം.
കണ്മണി, െപെട്ടന്നട വാനാകാെത
ക കൾര ം നിറ േപാകു േമ!
ഹന്ത, നിൻ കർമ്മഫലമാണി, തെല്ലങ്കി-
െലന്തിനായ് േസ്നഹിച്ചെതെന്ന നീ, ശാലിനി?
ദുർവ്വിധിയാണിെതെന്റയും, മെല്ലങ്കിെലൻ-
സർവ്വസ്വമായി നീ തീരുേമാ, േമാഹിനീ?

-എന്തി, നഥവാ, വിധിയാണിെതാെക്ക നാ-
െമന്തിേന ന്നതീ ൈനരാശ്യചിന്തകൾ
ഓർ േനാ നീ, യീ െനാമ്പരത്തിലു-
മിെന്നാരു മാധുര്യമിേല്ല മേനാഹരി?
അ രൂക്ഷമീയാത്മക്ഷതത്തിലു-
മനുഭൂതിെയാെന്നേല്ല, വിലാസിനി?
േലാേകാത്തരേ മദീപ്തമാം കണ്ണിനാ
േലാകസിംഹാസനംേപാലും െവറും തൃണം.
ഉത്തേമ, നിൻ ണയാമൃതസിദ്ധിയാൽ
മൃത െവേപ്പാലും തൃണവൽഗ്ഗണി ഞാൻ
കുത്തിപ്പിളർക്കെപ്പടെട്ടൻ മനസ്സിതിൻ
രക്തേമ േനടൂ ജഗത്ത, തിന റം.
ഒ ,ണ്ടതമ്മ േചാർ വാെനാ കി-
ല്ലിെന്ന േമൽ മൂർച്ചയാർന്ന ഖഡ്ഗത്തിനും!
േതറ്റിയതിെനത്തളരു ഗർജ്ജനം
ച്ചീടി ളകിതമാകു െമൗനവും!! ....
21-3-1120
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ആനന്ദലഹരി

അരികിൽ നിെന്നേച്ചർത്തണച്ചേയ, നി,
ന്നളകങ്ങൾ മാടിെയാതുക്കിടുേമ്പാൾ,
കുളിർെവണ്ണിലാവിതിൽ ഞാെനാേരാമൽ-

ളകത്തളർച്ചെയ ൽകി നിൽപൂ!

അഭിമുഖദർശനംേപാലു, മീമ-
ട്ടതിരറ്റ ലജ്ജയ്ക്കിടെകാടുത്താൽ,
ഇനിയുള്ള രംഗത്തിലാകമാന-
മനുപേമ, പിെന്ന നീെയ െച ം?
പുളക ലെരാളി മാറിമാറി-

ണരുമെപ്പാങ്കവിൾ വിണയിൽ,
നിഴലിക്കയാണപ്പഴെപ്പാേഴാേരാ
മഴവില്ലിൻ െകാ െകാച്ച രങ്ങൾ!
അവെയാപ്പിെയാപ്പിെയടു വാെന-
ന്നധരങ്ങൾ സന്നദ്ധമായിരിെയ്ക്ക;
അനുരാഗേലാലുേപ, നീയവയ്ക്കി-
ന്നനുമതിേയകാതിരിപ്പെതേന്ത?

അഴകിെന്റേയേതാകിനാവുേപാ,ലൂർ-
െന്നാഴുകുമീ നീരാളസാരിയിങ്കൽ,
അലസനിശ്വാസത്താൽ, മാറിലങ്ങി-
ങ്ങലകളിളകിക്കളി േപാെക,
അവയിെലങ്ങാ, െനാ െതാട്റ്റിടും മുൻ-
പമലാനനം നീ കുനിപ്പെതേന്ത?

മധുച ികയിൽ ളി നിൽ ം
മദകരമാമീ മണിയറയിൽ,
മധുരശൃംഗാരം നമുെക്കാേരാമ-
ന്മലരണിരംഗെമാരുക്കി നിൽെക്ക;
പുണരുകല്ലല്ലി നാമിന്നതിെല-

ളക റണ്ട കിനാവുകെള?
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ഒരു നിേമഷം നാം മടിച്ചിരുന്നാ-
െലാരു സുഖസ്വപ്നം കുറ േപാകും,
കളയായ്ക േകാമേള, നാമതിനാൽ
കവനാർ മാകുമിസ്സ ഹൂർത്തം.
നിരഘമിജ്ജീവിതം േപാലു, മേയ്യാ,
െവറുെമാരുെപാള്ളയാം സ്വപ്നെമങ്കിൽ,
സ്വയമതുംകൂടി നാം ജ നീരിൽ,-
ക്കഴുകിക്കളവതു െമൗഢ്യമേല്ല?
അറുതിവേര ം തുളുമ്പിേടണ,
മതിൽ, നേവാല്ലാസത്തിൻ േവണുഗാനം!

മരണ ഴയിെല േവലിേയറ്റ-
െമാരുദിനം നെമ്മയും െകാ േപാകാം;

ിയദമാം സർവ്വവും േവർപിരിഞ്ഞി-
െട്ടാരുെവറും ശൂന്യത ബാക്കിയാവാം;
നിയതിയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള
നിഖിലബന്ധങ്ങളുമ േപാകാം;-
അതിെന ?-േപാവുകിൽേപ്പായിടേട്ട
മതി, നമുക്ക േയ േവണ്ടതു .
അതുവേരെയ്ക്കങ്കിലും കാമ്യമാമീ-
യതുലാമൃതം നാം നുകർ കൂേട?

പരിചിലാപ്പാതിരാ ക്കളിെല-
പ്പരിമളവീചികൾ വീശിവീശി,
അണയുന്നതാ പൂവനികയിൽനി-
ന്നനുപമശീതളമന്ദവാതം,
ഭരിതെകൗതൂഹലം രാക്കിളികൾ-
െചാരിയു ചുറ്റിലും കാകളികൾ.
നിഴലും െവളിച്ചവും നാലുപാടും
നിറയു , പാെലാളി നിലാവിൽ,
നിരുപമം, നിർവ്വാണദായകം, ഹാ,
നിരഘ, മീ രമ്യനിശീഥരംഗം!
ഉലകല്ല, നാകമാ, േണാമലാേള,
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വിലസുന്നിതിേപ്പാൾ നമു മുൻപിൽ!
മരണമ ജ്ജ്വലജീവിതമാ-
െണതിേര പര കിടപ്പതിേപ്പാൾ!
മിഴിനീര, ല്ലാനന്ദസുസ്മിതമാ-
െണാഴുകുന്നതിേപ്പാൾ നമു ചു ം!
കളവല്ല, മായയ, േല്ലാ മല്ല.
കമനീയസത്യ, മിക്കാണ്മെത ം!
കളയായ്ക േകാമേള, നാമതിനാൽ
കവനാർ മാമീ നിേമഷെമാ ം!
10-9-1111

മനുഷ്യവിജ്ഞാനസമു േമ, നിൻ
നിരഘരത്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഹൃത്തിൽ,
മദി വാഴു നിഗൂഢേമാേരാ
വിനാശേഹതുക്കൾ, തിമിംഗലങ്ങൾ!
4-12-1109

ഒരു ദിവസം പുലെരാളിയിൽ
കുരുവികൾ നിൻ ജനലരുകിൽ
ചിറകടി കര ഴ
പറന്നണ പറയുേമവം:-

മതിയുറക്കം െവളു േനരം
മറയുമിേപ്പാൾ മധുരസ്വപ്നം.
മിഴിതുറ , തുറ േദവി!
ഇനിയകല തിരുകില്ലാ

ണയമയഹൃദയ ന്ദനം
അവ നില , മരി , ഹാ, നി-
ന്നവശനാകും ഹൃദയനാഥൻ.
വരളുേവാരാ രസനയില-
െങ്ങാരു സലിലകണികേപാലും
അവെനാരാളും പകർ നൽകാ-
നരികിലില്ലാതവൻ മരി .
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അമൃതഗാനം െചാരിെഞ്ഞാരാ നാ-
വവസാനത്തിൽ വര ഴ ,
അമലരാഗം വഴിെഞ്ഞാരാ ഹൃ
ത്തവസാനത്തിൽത്തകർ ട .
അകെലെയാരു മര വട്ടി-
ലവനണ മണലടി .
ഉടൽ െവടിയാനവെന്റജീവൻ
പിടയുമന്ത്യനിമിഷത്തിലും,
പരവശനാമവനിതുേപാൽ
പറയുവതായ് വി ഞങ്ങൾ:-

”സുമലളിേത, ഗുണമിളിേത, മമ ദയിേത, കരയരുേത
തവ മധുര ണയസുധാതരളിതെമൻഹൃദയമിതാ
അടിയറെവച്ചവനിെവടി, ഞ്ഞനുപേമ, ഞാനകന്നിടുേന്നൻ!”
18-3-1120
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ഭാവ യം

അന്ന്-സുഭിക്ഷതയുെട സുസ്മിതം

ഉ സമ്പ േലാകത്തി, െനന്നാ-
െലെന്റ നാടിനു പട്ടിണിമാ ം!
ഉ റങ്ങിേയെറ്റാ മുറുക്കി-
ക്കണ്ടിരുന്നിെതൻ നാടു മാമാങ്കം,
സദ്യേമളിച്ചനാളി, െലൻ നാട്ടിൽ-
ത്തത്തകൂടിയും പാടി േവദാന്തം.
പള്ളവീർെക്ക, ദ്ദഹനത്തിനായി-

ള്ളി പെണ്ടെന്റ നാട്ടിെലക്കാവ്യം.
േകവലഭൂപാലകാജ്ഞതൻ നൂലിൽ
മാല േകാർത്തതാെണൻ മലയാളം.
േവദേവദാന്തകാന്താരകാന്തം
പാദപാതാട്ടഹാസാദിയാേല,
ആത്തഗർവ്വം കുലുക്കിവിറപ്പി-
ച്ചാർത്തണെഞ്ഞാ ’രുദ്ദണ്ഡ’ സിംഹെത്ത,
ഒറ്റവാെക്കാ മർമ്മെത്താേരറാൽ
മു കുത്തിച്ചിെതൻ മലയാളം!
കഷ്ട, െമെന്നാരു വാക്കിനുേപാലും
പ ടുത്തതാെണൻ മലയാളം!
പാണികളിൽപ്പരിമളം താവും
േചണണിമലർെച്ച കേളന്തി,
േമാടിേയാേടാേരാ കൂത്തമ്പലത്തിൽ
’കൂടിയാടി’ പെണ്ടൻ മലയാളം!
’േതാല’ െനാ രസി ചിരി
േതാളുരുമ്മിനിെന്നൻ മലയാളം!
തുഷ്ടിപൂർവ്വകം ഭാവാത്മകമാ-
മഷ്ടപാദാർ ഗാനസേമതം,
മ വൃന്ദാവനേ മരംഗം
സഞ്ജനിപ്പിച്ചിെതൻ മലയാളം!
മദ്ദളം, െചണ്ട, േചങ്കില, താളം,
മത്സരി മതിവരുേവാളം,
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നീെള നീെളക്കേലാത്സവേമളം
േകളിേകൾപ്പിച്ചിെതൻ മലയാളം!
വർഷലക്ഷ്മി ദാരതയാേല
ഹർഷബാഷ്പമുതിരുമക്കാേല,
മാറുല െചറുമികൾ ചാേല
ഞാറുപാകുമപ്പാട നീേള
ഉൾ ളകദഗാനങ്ങൾമൂലം
പച്ചചാർത്തിച്ചിെതൻ മലയാളം!
സസ്യ സ ലശ്യാമള ീെയ-
സ്സൽക്കരിച്ചിതെന്നൻ മലയാളം!
കത്തിക്കാളുെന്നാരാെപ്പൗരുഷത്തിൻ
കച്ചെകട്ടി മുറുക്കിെയാരുക്കി,
െച , തൻകുലൈദവെത്ത വാഴ്ത്തി-
നി , പൂവും സാദവും ചാർത്തി,
വീരേയാധർതൻ വാൾ മ്പിലൂെട-
േച്ചാര ചീറ്റിയെന്നൻ മലയാളം!
ഫുല്ലഹാസെമന്നാട തൂകി-
സ്സല്ലപി സമൃദ്ധിെയ ൽകി! ...

–ഒേക്ടാബർ 1944

ഇന്ന് - വിശപ്പിെന്റ വിലാപം

െത േമാർത്തിടാ, തി െപെട്ടന്നാ
നല്ല കാലമതിെന്ന േപായി?
എെന്റ നാട, ല്ലതിൻ േ തമാണീ-
ക്കണ്ടിടുന്നതിെന്നെന്റ ക ൻപിൽ!
െചള്ള ചുക്കി ളുങ്ങിെയ ന്തി-
പ്പള്ളെയാട്ടിയതെല്ലെന്റ രാജ്യം!
െഞ വാതവിറയലിൽ, ശ്വാസം
മുട്ടി, േയങ്ങിവലി ം, ചുമ ം
െവൺനുരകൾ വമി മാൈക്കകാൽ
മണ്ണിലാഞ്ഞാഞ്ഞടി ം, പിട ം,
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ഒട്ടപസ്മാരഗാഷ്ഠികൾകാ -
മസ്ഥിപഞ്ജരമെല്ലെന്റ രാജ്യം!

കഷ്ട, െമെന്റ നാെടമ്മട്ടിേലവം
പട്ടിണിേക്കാലമായിച്ചമ !
െക താലിെയാഴിച്ചവൾക്കേയ്യാ,
വി തി വാൻ ബാക്കിയിെല്ലാ ം!
രത്നഗർഭയാണിെപ്പാഴും േലാകം
ഭഗ്നഭാഗ്യയാ, െമൻ നാടുമാ ം!

മാനുഷെര േമാണമായ് വാണ
മാബലിയുെട നാട്ടിലാേണാർ ,
ഇന്നിതാ ചിലർ നായ്ക്കെളേപ്പാെല-
െച്ച ന ന്നെതച്ചിലിലകൾ!

ഭാവശുദ്ധകൾ, മുഗ്ദ്ധകൾ, കാന്ത-
േദവതകൾതൻ പാവനഭൂവിൽ-

ീമയെനടുമംഗല്യേമകും
േസാമവാര താഢ്യമാം നാട്ടിൽ-
ഭ കല്യാണദായകമാകും-
മ ിജാരാധേനാത്സവനാളിൽ,
പാടിയാടി ദതികൾ ചൂടും
പാതിരാ ക്കൾതൻ ജന്മഭൂവിൽ-
ജീവനും ജീവനാെയനി െള്ളൻ-
േദവിേപാലും പിറേന്നാരു നാട്ടിൽ-
െകട്ടഴിവു ചാരി ത്തി നേയ്യാ,
െകാറ്റിനാഴക്കരിയ്ക്കി , കഷ്ടം!

മദ്യപി മാസ്സാമ്പൽ താപ-
മർക്കടത്തിൻ നഖക്ഷതം തട്ടി,
േഘാരദാരി ്യസൂരാതപത്തിൽ-
േച്ചാരവറ്റി, ളുേക്ക വാടി,
െനഞ്ചിടിേപ്പാടടർന്നാപതി
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പിഞ്ചനാ ാതപുഷ്പങ്ങൾ മണ്ണിൽ!-
മംഗലാൈദ്വതമൂർത്തിയാം, സാക്ഷാൽ
ശങ്കരെന സവിച്ചമണ്ണിൽ!-
വീരപത്നികൾ നൂറുനൂറി ം
ചാരമായിക്കിട ന്ന മണ്ണിൽ!-
അ സ തമാെയാരീ മണ്ണി-
ന്നി മാ ം വിലയിടിഞ്ഞേല്ലാ!
അബ്ധിേയാടിതു വാങ്ങിയ കാല-
ത്തൽപമിസ്ഥിതി ശങ്കിച്ചിരിയ്ക്കിൽ,
ആെഞ്ഞറിയാതിരുേന്നെന, നൂനം,
ആ മഴുവ ഭാർഗ്ഗവരാമൻ! ...

ഇനി- അഗ്നിയുെട അട്ടഹാസം

ഉ െന ം പണവു, െമന്നി ം
െതണ്ടിടുേന്നാ സഖാക്കേള, നിങ്ങൾ?
’ഇല്ല’, െയ പറയുവാനായി-
ട്ടല്ലണഞ്ഞതീ േലാക നമ്മൾ,
’ഇല്ല’, െയ ള്ള ദീനവിലാപം
വല്ലദിക്കിലും േകൾ ന്നപക്ഷം,
’ഉണ്ടധികമി’, െങ്ങന്നടിച്ചാർ ം
െചണ്ടേമളെമാന്നന്യ േകൾക്കാം.
അ െച വിൻ, നിങ്ങൾ േവണ്ട-
തങ്ങഖിലം സ ്+ദ്ധിയായ്ക്കാണും.
വാതിൽ െകാട്ടിയട കിൽ, നിങ്ങൾ
വാെളടുത്തതു െവട്ടിെപ്പാളിയ്ക്കിൻ!
കു കൂടിക്കിട മാ വിത്ത-
െമാ േപാൽ നിങ്ങൾ വീതിെച്ചടു വിൻ!
മത്സരം മതി!-തുല്യാവകാശം
മർത്ത്യെരല്ലാർ മുണ്ടിജ്ജഗത്തിൽ!

വിത്തനാഥെന്റ ’േബബി’ പാലും,
നിർദ്ധന ’െച്ചറുക്ക’ മിനീരും,
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ഈശ്വേരച്ഛയ, ല്ലാകി, ലമ്മ -
ള്ളീശ്വരെനച്ചവി ക നമ്മൾ!

ൈദവനീതിതൻ േപരി,ലിേന്നാളം
ൈകതവംതെന്ന െചയ്തതു േലാകം!
േലാകെമന്നാൽ, ധനത്തിെന്റ േലാകം!
േലാകേസവനം, ഹാ, രക്തപാനം!
മ കണ്ണിലിരുട്ടടിച്ചാർ ം
മർദ്ദനത്തി സമ്മാനദാനം!
നിർ കിത്തരം നീതി നാം!-നമ്മൾ-
െക്കാെത്താരുമി നി േപാരാടാം!

വി വത്തിെന്റ െവൺമഴുവാ, ലാ
വിത്തഗർവ്വവിഷ മം െവട്ടി,
സത്സമത്വസനാതേനാദ്യാനം
സജ്ജമാക്കാൻ നമു ദ്യമിയ്ക്കാം!
ഒ കില്ലീയലസത േമലിൽ
ഒ േചരൂ സഖാക്കേള, േചലിൽ! ...
28-2-1120

ശാലീനേത, നിൻ ശിശിരസ്മിതങ്ങളാൽ
മാല
െകാരു ന്നിെതൻ മുഗ്ദ്ധെകൗതുകം!
16-2-1198

രക്തലിപ്തമീ രക്തസിംഹാസനം,
ശക്തിെയൻ മുന്നിലർപിച്ചകാരണം,
മൽക്കഴൽെപ്പാടി ചൂടു ചഞ്ചലൽ-
െപ്പാൽക്കിരീടാഗമുക്തകേ ണികൾ!
െഞട്ടിടു മൽ ാഭവസിംഹിത-
ന്നട്ടഹാേസാദ്ഭവത്തിലഷ്ടാശകൾ!
ആതപ ത്തണലിെല ഗമാ-
മാധിപത്യം ഫണംവിരിച്ചാടേവ,

https://thalilakkam.in/



ന്ദി ന്ന അസ്ഥിമാടം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 37

േക്ഷമശാന്തികൾ കാർന്നിടും വി വ-
േസ്താമേമാടിെയാളി ഭീതിയാൽ!
ഇെല്ലാരു ശിരസ്സാന മായിടാ-
തില്ല, വിശ്ര്തവിശ്വവിജയി ഞാൻ!! ....
6-6-1118

സ്വർഗ്ഗീയരാഗം ചിരി രേത്നാജ്ജ്വല-
സ്വപ്നരൂപത്തിൽ മി ന്ന ൈകയിൽ,
േകാവിലി, ലന്തിയി, ലിെന്നാരു െചമ്പനീർ-

വുമായ്, നിെന്ന ഞാൻ കാ നി ,
ഏകാകിനിയായിരുന്നില്ല നീ, െയനി-
േയ്ക്കകാന, താകയാ, െലാത്തതില്ല.
വാടിക്കിട , ഹാ, േമശ റത്തെത-
ന്നാടലിയന്ന മന േപാെള!
ആരു േകൾക്കാനതിൻ മൃദു ന്ദങ്ങ-
ളാേരാമേല, നീയകലയേല്ല?
11-10-1119
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ജീവിതം

ജീവിതം മ ി :”നിങ്ങളിൽച്ചിലെരെന്റ
പൂവനത്തണൽേതാറും സ്വപ്നംകണ്ടിരി േമ്പാൾ
ചിലെരൻമണൽക്കാട്ടിൻമദ്ധ്യത്തി, െലാരു തുള്ളി
ജലെമങ്കിലും കിട്ടാതാർത്തരായ്െപ്പാരിയു .
പൂേന്താപ്പിലിരി േന്നാെരൻ നാമം പുക േമ്പാൾ
താന്തരായ് മരുഭൂവിൽ നിൽ േവാർ ശപി ,
ഒരു ഭാഗെത്തൻരൂപം സുന്ദരമായിക്കാ
മറുഭാഗേത്താ, െവറും,ൈവരൂപ്യം ദർശി .
എന്നാൽ ഞാനിതുര മെല്ല, ന്നാലിതു ര -
െമന്നിലു, െണ്ടന്നാെലാ മില്ലതാനുമിെന്നന്നിൽ!
േതാന്നലാ, െണല്ലാം െവറും േതാന്നൽ മാ മാ, െണന്നിൽ-
െച്ചർ നിൽ ന്നിെല്ലാ ം ശാശ്വതമാെയെന്ന ം!
ചിരിപ്പി ം ഞാൻ, േതങ്ങിക്കരയിയ്ക്കയും െച ം,
മരിപ്പി ം ഞാൻ,വീ ം ജനിപ്പിയ്ക്കയും െച ം.
കാല, മിെപ്പാഴു, െമെന്ന രാപ്പകലാകും െകാ -
കാലടികളാലളന്നള േനാക്കീടു .
യുഗസഞ്ചയെമ കഴി !-കാൽ മ്പെത്ത
നഖവി തിേപാലും തിട്ടമായിെല്ലന്നി ം!

മണം ചയ്വൂ േതേജാഗാളങ്ങൾ മൽ ർശന-
മെമാപ്പിച്ചങ്ങി മാറിെക്കാണ്ടിരി .

മരണം!-േപടിേയ്ക്ക,െണ്ടൻ ക ചിമ്മലാ, െണെന്റ
മരുഭൂമിയും മലർവാടിയും, ര ം, സ്വപ്നം!
ഞാനനശ്വരം, സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങെളൻ-
ഗാനത്തിൻ മീകൃതഗതിേഭദങ്ങൾ മാ ം!
വ്യാേമാഹംമൂലെമെന്നയളക്കാൻ തുനിയായ്വിൻ
സീമയിെല്ലനി, യ്ക്ക േമയമാെണന്നാകാരം.
സ ഹം മമ ഗാനമാസ്വദിെച്ചന്നാൽ േപാരും!
നിഷ്ഫലം, വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കാനുദ്യമിയ്ക്കായ്വിൻ നിങ്ങൾ!! ...
18-8-1117.

എത്തിദൂര നി, െന്ന ന്നിൽ നിന്നിതാ
നൃത്തമാടു നിൻ പുഞ്ചിരികൾ!
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നിത്യകല്യാണേദാേത്തജകസ്വപ്നങ്ങൾ
നിർഗ്ഗളി ം മ മഞ്ജരികൾ!
മാമകചിത്തത്തിൻ മങ്ങാത്ത മംഗള-
േ മം െകാളുത്തിയ െപാൻതിരികൾ!
നിന്നാത്മസേന്ദശേമാേരാ ം ഗൂഢമാ-
െയന്നടുെത്തത്തിച്ച കിങ്കരികൾ
സങ്കൽപേവദിയിൽ സാരസ്യസാ മാം
സംഗീതെമ്പ ന്ന കിന്നരികൾ!-

ആക മാേയാേരാദർശനത്താ, െലനി-
േയ്ക്കകാന്തതെയാരു വീണയായി
മന്ദെമൻ ചിന്തകൾ മീ കയാണതിൻ

ന്ദനരഞ്ജിതത ികകൾ!!
24-3-1120

അനുഭവങ്ങേള നിങ്ങളിനിേമ-
ലനുവദിക്കില്ലാ സ്വപ്നം രചിയ്ക്കാൻ.
മധുരചിന്തകൾ ചാലിച്ച ചായം
വിധിമുഴുവനും തട്ടിക്കള .
സതതെമന്മനം േനാവി മാ ം
സഹകരിപ്പതുണ്ടിെപ്പാഴും കാലം.
െവറുെതയാണിപ്പരിഭവം-േമലിൽ
ശരി, െയാരിയ്ക്കലും ദു:ഖിച്ചിടാ ഞാൻ!
ഹതെനനിയ്ക്കതു സാദ്ധ്യേമാ?-വീ -
മിതളുതിർന്നതാ വീഴു പൂക്കൾ!
ഇവിെടെയല്ലാമിരുട്ടാണു, കഷ്ട-
െമവിെട നിത്യേത, നിൻരത്നദീപം?
-നിയതിെയൻകാതിൽ മ ി നിത്യം:-
”നിഖില, മേയ്യാ, നിഴലുകൾ മാ ം!! ...”
17-3-1115

േപാകു, േപാകു, സേഹാദരി, ജീവിത-
ഭാഗേധയത്തിൻ പൂങ്കാവിേല നീ!
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േനർന്നിടു നിന ഞാൻ െസൗഹൃദ-
മാർെന്നാരായിരം മംഗളാശംസകൾ!
എ െമ ം തേവാൽക്കർഷ ചിന്തയിൽ-
ത്തെന്നയീവിധം ന്ദി െമൻ മനം!
നിന്നനുപമ ശുദ്ധിതൻ േനരിയ
െവണ്ണിലാവിെന്റ പീയൂഷധാരയിൽ
പാവേനാന്മദപൂർത്തി പൂശെട്ട, നിൻ-
ജീവിേതശെന്റ രാഗാർ മാനസം!!

22-4-1120
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പച്ച

സപ്തവർണ്ണങ്ങേള, നിങ്ങളിൽ പച്ചെയ-
സ്സൽക്കരി ന്നതാെണെന്റ ചിത്തം.
സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങളർപ്പിക്കയാ, ണതിൻ
മന്ദഹാസങ്ങെളനി നിത്യം.
ഈ മഹാവിശ്വ കൃതി കൂടിയു-
മാ മ വർണ്ണമാേണറ്റമിഷ്ടം.
മിന്നിച്ചിരി മതിൻ മുന്നിെലത്തിയാൽ
ക ം കരളും കുളുർ െമാപ്പം.
അ തമാ ികശക്തിെയാ ണ്ടതി-
െനാപ്പിെയടു വാൻ േവദനകൾ.

അ യ്ക്കഴകുറ്റ മാരിവില്ലിൽ ടി
മദ്ധ്യത്തിലാണതിൻ േദവനൃത്തം.
മറ്റാറു വർണ്ണങ്ങൾ, മു ന്നിരുവശം
പറ്റിനി, ന്നാടുമതിെനാെടാപ്പം!

ആ നീലേലാഹിതം, മ പിടിപ്പി -
മാകർഷണത്തിൻ സഗർവ്വചിഹ്നം.
ഉേത്തജനത്തിൻ ലിംഗം െകാളു വാൻ
ശക്തിയില്ലാത്തതാ, ണി നീലം.
സുന്ദരമാെണന്നിരിയ്ക്കിലും, േലശവും

ന്ദനമില്ലാത്തതാണു, നീലം.
ഭാവശാന്തേസ്മരസാ മാെണങ്കിലും
േകവലം നിർജ്ജീവമാണു, പീതം.
ആപാതരമ്യമാ, മാപ്പീതേലാഹിതം
സ്വാപാത്മകം, സദാ േശാകമൂകം,
ആപത്തിൻ മു യായ് തീർന്നിടെട്ടെന്നാരു
ശാപം വഹി ന്നതാണ്, േശാണം.
മങ്കമാർതൻ തളിർ ണ്ടിലും, െനറ്റിയിൽ-

മെപ്പാട്ടിലും, െചന്നണഞ്ഞാൽ,
പിന്നീടതിെനാരു ശാപേമാക്ഷം!
ദിവ്യഹരിതശുഭമയവർണ്ണേമ,
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ഭവ്യദമാണു നിന്മന്ദഹാസം.
നീമാ ം, നീമാ ം, നിർമ്മലം, നി ലം,
നീമാ ം, നീമാ ം, നിത്യദീപ്തം!
ഉൾ ക്കിരിപ്പീല നിന്നിെലാരിയ്ക്കലു-
മ ിയദർശനേരഖേപാലും.
ഈ വിശ്വകർത്താവിൻ സാങ്കൽപിേകാജ്ജ്വല-
ഭാവാത്മകസ്വപ്നമാണേയ നീ!

നീെയെന്റ ജീവനും ജീവനാം േദവിതൻ
നീരാളസാരിയിൽേച്ചർന്നേശഷം,
ആക വർണ്ണേമ, ഹാ, നിന ള്ള നി-
ന്നാകർഷകത്വമിരട്ടിയായി!
അത്തങ്കേമനിയണിയിച്ചണിയിേച്ചാ-
രപ്സരസ്സാക്കി നീെയെന്റ മുൻപിൽ!
മെറ്റാന്നിനുമില്ലതിനുള്ള ൈവഭവം
മത്സരിക്കാനില്ല നിേന്നാെടാ ം.
സപ്തവർണ്ണങ്ങളിൽ നിെന്നയാ, ണാകയാൽ
സൽക്കരി ന്നെതൻചിത്തേമറ്റം!

മംഗളവർണ്ണേമ, വി മാറീടാെത-
െയ ഞാൻ േപാകിലു, െമത്തിടും നീ.
തപ്ത ’സഹാറ’ യിൽ ടിയും, ശാദ്വല-
സ്വപ്നമായ് നിൽപതാണാർ േമ, നീ!
താവകദർശനമാ യിെല , െമൻ-
േദവി, െയ ന്നി, െലങ്ങാകിലും ഞാൻ!
ഉേത്തജനാ ദമാ, െയന്മിഴികൾെക്കാ-
രുത്സവമായ്, നീ ലസി േമേന്മൽ!!
15-3-1120

(മൂത്തകുന്നം (പറവൂർ) എസ്.എൻ.എം. ഇം. ീഷ് ൈഹ ൾ വിദ്യാർത്ഥി 
കളുെട ൈകെയഴു മാസിക നൽകിയ ആശംസ.)

വിദ്യാർത്ഥികൾ മിതെകൗതുകേമകിേയകി-
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വിശ്വാഭിനന്ദനവിേമാഹനേക മായി,
വിജ്ഞാനരശ്മികൾ െചാരി െചാരി േമേന്മൽ
വിഖ്യാതി േചർന്ന് വിജയി ക, മാസിേക, നീ!
3-4-1117

’-കാടിനും പാടത്തിനും മേദ്ധ്യകൂടി ഒരു െചറിയ നീർച്ചാലു കളകളാരവേത്താെട
പുളെഞ്ഞാഴുകു ണ്ട്. അതിെന്റ വക്കിൽ, ചാ നിലമ്പറ്റിക്കിട ന്ന ഒരു
മാെങ്കാമ്പിലിരു , നീലി മതിമറന്ന് പാടുകയാണ് ’-

ഓണ ക്കൾ പറിച്ചിേല്ല നീ-
േയാണേക്കാടിയുടുത്തിേല്ല?
െപാ ഞ്ചിങ്ങം വന്നി ം, നീ
മി ം മാേലം െകട്ടിേല്ല?
മണിമിറ്റത്താ മാേവലിെയ്ക്കാരു
മരതകപീഠം െവച്ചിേല്ല?
കാലം മുഴുവൻ േപായേല്ലാ!
കാണാങ്കിട്ടാതായല്ലാ!
നാമല്ലാതിവിടല്ലല്ലാ!
നാണിച്ചിങ്ങെന നിന്നാലാ ...!

” െപെട്ടന്ന് ആ വനപ്പടർപ്പിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവ്യക്തമായ ഒരു
ഗാനശകലം അവളുെട സമീപേത്തയ്ക്ക് ഒഴുകിെച്ച തുടങ്ങി” -
നീല യിേല, നീല യിേല,
നീെയെന്തേന്നാടു മുണ്ടാേത്ത?
േതമാെവാെക്ക ത്തെട്ടേന്ത
േതന്തളിർ തി മദിയ്ക്കാേത്ത?
കാറും മഴയും േപായല്ലാ!
കാടുകെളാെക്ക ത്തല്ലാ!
മാടത്തക്കിളി പാടിനട ം
മാനം മിന്നിെവളുത്തല്ലാ!
- എന്നി ം, നീെയന്താണിങ്ങെന-
െയേന്നാെടാ ം മുണ്ടാേത്ത?
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20-8-1116
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ആകു ാമമത്തിൽ

വിലസി വിഗതാലസം മൂ സംവത്സരം
വിജയേനാടുകൂടിയാ നാട്ടിൻപുറ ഞാൻ.
ഒരുെചറിയ കുഗാമമാെണങ്കിെലെന്തനി-
യ്ക്കരുതിനി മറക്കാനവിെടെയൻ ജീവിതം.
നഗരസുഖേമ, നീ നമ രിച്ചീടുകാ
നഗവനതലങ്ങൾതൻ നഗ്നപാദങ്ങളിൽ.
അവനതശിര യായ് നിൽേക്കണ്ടതാണു നീ-
യവിെടെയഴുേമാേരാ സമൃദ്ധിതൻ മുന്നിലും!
പല പല ജനങ്ങൾതൻ േകാലാഹലങ്ങളാ-
ലലകളിളകീടാത്ത ശാന്താന്തരീക്ഷവും
അവികലസമാധാനസേങ്കതകങ്ങൾേപാ-
ലവിടവിെടയായ്ക്കാണുേമാല രകളും;
ഒരു പരിധിയില്ലാത്ത പച്ചവിരിപ്പിനാൽ
കരൾ കവരുേമാേരാ പരന്ന പാടങ്ങളും;
അകെലെയാരു ചി ം വരച്ചേപാലന്തിയിൽ
െചാകെചാകമിനു ന്ന കുന്നിൻമുടികളും;
വഴിയിലരയാലിൻ ചുവട്ടിലത്താണിത-
ന്നരുകിെലാരു തണ്ണീർെകാടു ന്ന പന്തലും;
എതിെരെയാരു െപാട്ടക്കിണറും കളിത്തട്ട-
േമാരു െചറിയ കാടും; ഭഗവതീേക്ഷ വും;
സ്മരണയുെട സമ്മതം േചാദി സന്തതം
ഹൃദയമിത വീ മാച്ചി ം വര വാൻ!
മമ ചപലചിന്തകളി ം കിടപ്പതു-
ണ്ടവിെടെയാരു വീടിെന്റ മങ്ങിയ മൂലയിൽ.
പരിചിലുയരു ണ്ടേതാർ െമ്പാേഴ , മി-
െന്നാരു മധുരഗാന, െമന്നാത്മത ക്കളിൽ!
വിജയേനാടുകൂടിെയൻ വിദ്യാലെയാത്സവം
വിജയമയമായിെതൻ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതം.
അവെനാെടാരുമിച്ചാ ഷകാലയാന്തത്തി-
െലാരു നിരഘനാകം നിരന്തരം ക ഞാൻ.
പകുതിപുരവാതിൽ മറ , മന്ദസ്മിതം
പകരുെമാരു ലജ്ജാമധുരമാമാനനം;
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ഉടൽ മുഴുവെനാേന്നാെട േകാരിത്തരി മാ-
റുയരുെമാരു േനരിയ മഞ്ജീരശിഞ്ജിതം;
അയൽമുറിയിൽ നി ം കിളിവാതിലിലൂെട, െയ-
ന്നരികിലണയുെന്നാരാ മല്ലികാെസൗരഭം-
മതി, യിനിയുെമന്തിനാ മംഗളസ്വപ്നേമാർ-
ത്തതിവിവശചിത്തനായ് വീർപ്പിട്ടിടു ഞാൻ?
അതിചപലസങ്കൽപശൃംഗാരലീലത-
ന്നലകളിലനാകുലമാറാടിയങ്ങെന;
മധുരതരഭാവിേയാടർഥി മന്മനം
മമ സഖിെയാെടാ ള്ള ദമ്പത്യജീവിതം!....

മനുജനവകാശിയാണാശ , ഞാനതിൻ-
മലർ നിരകൾ കാ െന്നാരുദ്യാനപാലകൻ!
അനുഭവെമനിയ്ക്കനുകൂലമാകാഞ്ഞതി-
ലണുവുമസുഖം ഹൃത്തില രിപ്പീല േമ!
മഹിയിലിനി മെറ്റാ മിെല്ലനിെയ്ക്കങ്കിലും
മതി, മധുരമാമാ തികൾ മാ ം മതി!! ....
5-9-1118

ഞാെനാരു െകാ കവിയുെട രാഗാർ -
മാനസവീണയിൽപ്പാ പാടി
ഓേരാനിേമഷവുെമെന്നെയടുത്തവ-
േനാമനിേച്ചാമനി മ്മെവെയ്ക്ക;
പുഞ്ചിരിെകാ പുതപ്പിട്ട രണ്ടിളം
െപാൻചിറെകന്നിൽെപ്പാടി വ .
മാമകപാർശ്വത്തിൽ മിന്നിയെതാെക്കയും
മാദകസ്വപ്നങ്ങളായിരു .
മന്ദ, െമാേരകാന്തേഹമന്തരാ ിയി-
ലന്നവൻ വെന്നെന്നെത്താ ണർത്തി.
േനരിയ സംഗീതപ്പ ടുെപ്പാെന്നടു-
ത്താ രാവിലന്നവൻ ചാർത്തിെയെന്ന.
ഓതിനാൻ പിന്നവൻ:- ”േപാെയ്ക്കാൾക ഭാവനാ-
േവദികയിങ്കേല, േയ്ക്കാമേന, നീ!!”
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തൽക്ഷണെമെന്റ ചിറകു വിടുർത്തിയാ-
ച്ച വാളം േനാക്കി ഞാൻ പറ .
ഇെന്നെന്നക്കണ്ടിതാ േലാകം പറയു ;
”മന്നിലനശ്വരമാണേയ, നീ!
നിൻകവി മണ്ണായിേപ്പായാലു, മിെങ്ങാരു
തങ്കക്കിനാവായ് നീ തങ്ങിനിൽ ം!! ...”
6-8-1112

ആ നല്ലകാലം കഴി :-മേനാഹര-
ഗാനം നില ;-പതി യവനിക
േവദനിപ്പി ം വിവിധ തികളിൽ
േവദാന്തചിന്തെയ്ക്കാരുങ്ങെട്ട േമലിൽ ഞാൻ.
അ േമൽ ർണ്ണെമേന്നാർത്തതിൽേപ്പാലു, െമാ-
രൽപ, മപൂർണ്ണേത, കാ നിൻ േരഖകൾ!
24-4-1120

തണലി ത നീ, ഞാൻ വന്ന േവളയിൽ
ണയേമ, നിൻകളിേത്താപ്പിൽ.

അതിലാത്തേമാദം മുരളിയുമൂതി ഞാ-
നജപാലബാലനിരു .
പരിചിെലൻ ചു മായ് സ്വപ്നങ്ങൾ ൈകേകാർ
പരിേവഷമിട്ടി നി .
എരിെപാരിെക്കാള്ളിപ്പെതന്തിനാെണെന്ന നീ-
െയരിെവയിലിങ്കലിേന്നവം?-
25-4-1120

ആനന്ദാ ദമായ, നിന്നനുപമാ
രാമത്തിേല, യ്ക്കാർത്തനാം
ഞാനും കൂടി വരട്ടേയാ, മരണേമ?-
നീറു , ഹാ, മന്മനം!
ഗാനം േവണ്ട ജഗത്തി, നാത്മസുഖസം-

ാപ്തി , െപാൻനാണയ-
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സ്വാനം േപാരു, െമനിയ്ക്കതി കഴിവി-
ല്ലാവശ്യമില്ലി ഞാൻ!! ....
19-9-1119
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നക്ഷ ം

വരുവതഖിലവും ശുഭത്തിനാെണ-
ന്നരുളി, മേനാഹരസാന്ത്വനാമൃതത്താൽ,
ഉരുകദനമകറ്റിടുന്നി െതന്നിൽ-
ക്കരുണകല, ർന്നയി ഭാഗ്യേദവേത, നീ!

പകലിരെവാരുേപാൽ വിരാമമില്ലാ-
തകെമരിതീയിെലരിെഞ്ഞരി നീറീ,
അകെലെയഴുെമനിെയ്ക്കാ, രുത്സവം നിൻ-

കടിത നിർമ്മലരാഗദീപ്തിമാ ം!

വിധിെയാടു െപാരുതിപ്പരാജയത്താ-
ലധികരുജയ്ക്കടിെപ മാ െമെന്ന,
അധികൃതവചനങ്ങളാൽ, സ്വയം നീ-
യധിപതിയാ കയാണു നിന്മനസ്സിൽ!

അയി സുദതി, കേഠാരജീവിതത്തിൻ
െവയിലി, ലല കുഴഞ്ഞണഞ്ഞവൻ ഞാൻ;

ിയകരസുഖവി മം യേഥച്ഛം
നിയതെമനി തരു നീ, മേനാേജ്ഞ!

അവനിയിലതുലാനുേഭാഹേമാേരാ-
ന്നവധിെയഴാെത ലഭി െകാണ്ടിരിയ്ക്കിൽ,
അവശതയകതാരിേനശുവാനി-
ല്ലവസരെമ നിനപ്പതാണു െമൗഢ്യം!

പണെമാരുവനു െഭൗതിക താപ
ത്തണലിലിരു രമിപ്പതി െകാള്ളാം;
ഘൃണയതിെനാരുനാളുമില്ല-ജീന-

ണമതുണ കയില്ല െത േപാലും!

നവനവമൃദുചുംബനങ്ങേളകി
ക്കവനവിലാസിനി, നീയടു നിൽെക്ക;
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ഇവെനഴുമനവദ്യനിർവൃതിയ്ക്കി-
ല്ലവധി, യതാണിവേനകഭാഗ്യ, മാേര്യ!

സകലരുമകലെട്ട, നീരസത്താ-
ലകരുണെമെന്ന െവടിഞ്ഞിടെട്ട മന്നിൽ;
പകയതിലിവനില്ല, വാടുകിെല്ല-
ന്നകതളിർ നിൻ ണയാമൃതം ലഭിയ്ക്കിൽ!

ജീവേ യസി, ജീവിതാശകൾ നശി-
ച്ചത ഗൈനരാശ്യമാ-
മാ വൻകാട്ടി, ലിരുട്ടിൽ, ഞാനവശനായ്-
ത്തപ്പിത്തടഞ്ഞങ്ങെന,
ഭീ വർദ്ധിച്ചലയുെമ്പാെഴൻ വഴി െതളി-
ച്ചാശ്വാസേമകിടുവാൻ
പൂവൽെപ്പാൻകതിർ െപ ദിച്ച, കനിവിൻ-
നക്ഷ മാ, ണാർ നീ!! ....
9-3-1120

അടിമുടി മടുമലർ തടവീടുമുടൽേപാലു-
മടിയുന്നിെതാടുവിലാെപ്പാടിമണലിൽ;
മനമനി രുകു മറന്നീടട്ടഖിലം ഞാൻ.
മഭിേര, നീ കനിെഞ്ഞാ പുണരുെകെന്ന! ....
24-10-1119
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എെന്റ കവിത

(കുറിപ്പ്: എെന്റ സാഹിത്യേസവനം സമുദാേയാന്നമനത്തിനു സഹായമായി 
ത്തീരുന്നില്ല; മനുഷ്യെന അധ:പതിപ്പി ന്നതാണ് എെന്റ കവിത. അതിനാൽ
ഞാൻ കവിതെയഴുത്തിൽ നി വിരമിക്കണം. ഏതാണ്ട് ഈ ആശയങ്ങളുൾ 
െക്കാ ന്ന ഒരു േമയം ര മൂ വർഷങ്ങൾ മുൻപ്, തൃ ണി റയിൽ
’മഹാത്മാ’ വായനശാലാംഗങ്ങളുെട ഒരു സേമ്മളനത്തിൽ, സർവ്വസമ്മതമായി
പാസാക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി. േകരളത്തിെല സിദ്ധ പ ങ്ങെളല്ലാം അന്ന് ആ
വാർത്ത പരസ്യം െചയ്തിരു .)

ഇേന്നാളംകാൽേച്ചാെടാ പിഴയ്ക്കാതാടിേപ്പാെന്നാ-
െരേന്നാമൽക്കവിേത, നിൻ കാൽകളിന്നിടറുേന്നാ?
എന്തിന്?-കലാേബാധം തീണ്ടാത്ത കാലി ായർ
നിൻതാണ്ഡവത്തിൻ േനർ നീരസം ഭാവിച്ചിേട്ടാ?
അതില തമില്ല, രാജഹംസത്തിൻ ലീലാ-
സദനത്തിെല, ധാസാ മാനസത്തിെല,
േഹമപങ്കജമാദ്ധ്വീമാധുരി മാനി േമാ
േചർമണ്ണിൽജ്ജളൂകങ്ങൾ ചികയും പാെഴ്ക്കാറ്റികൾ?
പാടുവാനവയ്ക്കില്ല പാടവം, മതിമറ-
ന്നാടുവാ, നാകാശത്തിൽ സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിയ്ക്കാൻ;
െവള്ളിേമഘങ്ങൾക്കിട ദയ കാശത്തി-
ലുൾലുണർേന്നാമൽച്ചിറകടി കൂകിെപ്പാങ്ങാൻ;-
ആയത്തമാക്കാനഭിനന്ദനാർ ാശംസക-
ളായവയ്ക്കഖിേലശേനകിയില്ലനുഗഹം!
അതിനാലസൂയതന്നത്യഗാധതയിൽ നി-

യരാം സ്വയം, വ്യക്തിവിേദ്വഷധൂമാംശങ്ങൾ.
കപടസന്യാസത്തിൽ െവള്ളയാദർശം ചുറ്റി-
ക്കരളിൽക്കറേയന്തി െമൗഢ്യമൂർത്തികളായി
മനസ്സാൽ, വാക്കാൽ, കർമ്മശതത്താൽ, നിർല്ലജ്ജമീ
മഹിയിൽ ’മഹാത്മാ’ഖ്യെയബലാൽസംഗം െചയ്വാൻ.
ഉണ്ടാകാം ചിലെരല്ലാം ഗാന്ധിസൂക്തികൾ തങ്ക
െച്ചണ്ടിെട്ടാരിക്കാല ം കവിേത, ക്ഷമി നീ!
ഇടയൻ പുല്ലാ ഴൽ വിളിെയ്ക്ക, ക്കത്തിക്കാളും
ചുടുെവയിലേതേറ്റ പൂനിലാവായിേപ്പാെക;
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ആയതിൻ തരംഗങ്ങളുമ്മെവച്ചാനന്ദത്താ-
ലാേലാല ലതാളികൾ െമാട്ടി ചിരിയ്ക്കേവ;
മയിലാടേവ, മരെക്കാ കൾേതാറും നി
മലയാനിലൻ മർമ്മരാശംസ വർഷിക്കേവ;
കുറ്റിക്കാടുകൾ ള്ളിൽക്കശ്മലസൃഗാലന്മാർ
പറ്റിേച്ചർേന്നാ,രിയി പുച്ഛിച്ചാൽ ഫലെമേന്ത?
ഇരുളില്യലകങ്ങൾ മുഷി മൂളീടിലും
സരസം വിണ്ണിൽെപ്പാങ്ങി രാപ്പാടിെയത്തിപ്പാടും.

എേന്നാമൽക്കവിേത, നീയിടറായ്കണുേപാലും;
നിെന്നേയാമനി വാൻ കാ നിൽ കാലം.
ഇ നിൻ ചു മലസ്മാരത്തിൻ െഞരക്കങ്ങൾ
നിന്നിടാം തത്തിത്തത്തി, നാളെത്ത ഭാതത്തിൽ,
അവതൻ േനർ േനർത്ത മാെറ്റാലിേപാലും മായു;-
മവമാനിതയായ് നീ മാറുകിെല്ലാരിയ്ക്കലും.
എ നാൾ നിഗൂഢമാം നിർല്ലജ്ജ ചരണ-
ബുദ്ബുദ ാതം നിൽ ം ’പുഴ’ തെന്നാഴു ത്തിൽ?
വിണ്ണിൽെവച്ചീശൻ നിെന്നയഭ്യസിപ്പി , നീയീ
മന്നിൽ വേന്നവം വീണവായിയ്ക്കാൻ, നൃത്തംെചയ്വാൻ.
ആേരാടുമനുവാദം േചാദിച്ചതില്ലതിനു നീ-
യാരംഭിച്ചതു, മി നാളതു തുടർന്നതും,
അതിനാ, േലേതാ ചില േകാമാളിേവഷക്കാർ വ-
രരുെതന്നാജ്ഞാപിച്ചാൽ സുകിെല്ലേള്ളാളം നീ.
നീയറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലാ മിേന്നാളം പരാജയം;
നീയവഗണിയ്ക്കേയ െചയ്തിടൂ പരിഹാസം.
ഏെതല്ലാം െനറ്റിത്തടം ചുളുങ്ങിേക്കാെട്ട, നീ നിൻ-
സ്വാത ്യ കാശത്തിൽ സ്വച്ഛന്ദം നൃത്തം െച !
അലിവുള്ളവർ നിെന്നയഭിനന്ദി ം, കാലം
വിലെവച്ചിടും നിെന്റ വിശ്വേമാഹനനൃത്തം.
നീെയാ മിടറാെയ്കൻ കവിേത-പറ
നീെള നിൻ ജയെക്കാടി തുടരൂ നിൻനൃത്തം നീ!
ഹസ്തതാഡനേഘാഷമദ്ധ്യത്തിൽ പതിവാെണാ-
രിത്തിരി കൂക്കം വിളിെയങ്കിേല രസമു ,
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ഗുരുത്വം െകടു കില്ല ട്ടർ: മഹാത്മാക്കൾ
ധരി പിതാമഹന്മാരുെട പാരമ്പര്യം.
മർത്യരാണിെന്നന്നാലുമുത്ഭവേമാർമ്മിയ്ക്കേണ്ട?-
മർക്കടങ്ങെള, യ െപെട്ട മറക്കാേമാ? ....

മ േള്ളാർ ചവച്ചിേട്ടാെര കൾ തക്കം േനാക്കി-
ക്കെട്ടടുത്തവകാർ െശൗര്യത്തിൻ ഭാവം കാട്ടി,
ഉല്ലസൽസുധാകരനുയരും േനരം, കഷ്ട-
മല്ലിലാ ശ്വാനം പാർ നിെന്ന കുരയ്ക്കേട്ട,
ഫലെമന്തതുെകാ ? േമൽ േമൽെപ്പാങ്ങിപ്പര-
ന്നലതല്ലിടും നിജകീർത്തീെകൗമുദിെയ ം!
ഇടറായ്കിടറാെയ്കൻ കവിേത, സവിലാസ-
നടനം തുടരൂ നീ,വിശ്വേമാഹിനിയായി!
1-1-1117

െപാട്ടിെത്തറി െന്നാരാേഗ്നയപിണ്ഡങ്ങ-
ളിട്ടി പായും വിമാനങ്ങള്മാതിരി,
പാറിപ്പറേന്നാടി സംഭവസഞ്ചയം
നീറിദ്ദഹിപ്പിെതൻ നി ന്യജീവിതം!
23-4-1120

മൃദുലത ികൾ മുറുെക മീട്ടി, െയൻ-
ഹൃദയവലകി ശിഥിലമായ്!
16-2-1108

മാമകമാനസേവദിയിലുെണ്ടാരു
കാമദകല്യാണകൽപകവല്ലി.
സുന്ദരിയാണു സുശീലയുമാണവൾ
മന്ദിര ീയാണാ മംഗളാംഗി.
നിർമ്മലത്വത്തിൻ നിദർശനംതെന്നയാ-
ണ ഗ്ദ്ധേസ്മേരാല്ലസാനനാബ്ജം.
ഓമൽക്കവിതയാണാത്തങ്കരശ്മിത-
േന്നാേരാ ചലനവുേമാർ േനാക്കിൽ.
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പാരിജാതത്തിൻ നറുമലർേപാലവൾ
പാവന ീ െപാഴി ല്ലസിെയ്ക്ക;
അ ഷേമാത്സവാസ്വാദനാസക്തെമ-
ന്നക്ഷികൾ െചന്നതിൽ വി മി ം
മ നെത്തല്ലിനാൽ സല്ലപിച്ചങ്ങെന
ഞങ്ങെള ഞങ്ങൾ മറ േപാകും.
ഉൾഭീതിയുെണ്ടനി, െയ്ക്ക നാളീവിധ-
മിെപ്പാൻകിനാക്കൾ തളിർ നിൽ ം?
സൃഷ്ടിച്ചി ണ്ടേല്ലാ, മന്നിൽ, പ്പനീർ ക്കൾ
സൃഷ്ടിച്ച ൈകതാൻ പുഴുക്കേളയും.
ചി ശലഭത്തിനുള്ള പൂങ്കാവിലു-
െമ ം കടന്നാക്കടന്നലുകൾ.
ഒെത്താരുമി പറ കളിയ്ക്കിലും
െകാത്താൻ തരം േനാക്കിെക്കാണ്ടിരി ം!
സാരമി,െല്ല വരാനതി, െലാന്നി
േചരുന്ന ചിത്തങ്ങൾ േവർെപടുത്താൻ.
എ മൂർച്ചയുേള്ളതു െദൗഷ്ട്യത്തിെന്റ
ഖഡ്ഗത്തിെനാ ം?-കൃതാർത്ഥനീ ഞാൻ!
8-6-1119.

https://thalilakkam.in/



ന്ദി ന്ന അസ്ഥിമാടം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 55

ൈവരുദ്ധ്യം

െകാതിപ്പെതാെക്കയും ലഭിക്കയില്ലേല്ലാ
െകാതിപ്പതല്ലേല്ലാ ലഭിപ്പെതാെക്കയും!
ലഭിക്കയുമില്ല െകാതിപ്പെതെപ്പാഴും
ലഭിപ്പെതെപ്പാഴും െകാതിപ്പതുമല്ല!
വിരുദ്ധതയുെട നനുെത്തഴും നാരിൽ-
െക്കാരുെത്തടുെത്താരീ പഞ്ചമാലയിൽ,
പലതരത്തിലും, പലനിറത്തിലും
പലപല പൂക്കളിണങ്ങിനിൽക്കേവ,
സമുജ്ജ്വലമതിൻ കൃതി!-സർവ്വവും!
സമാനെമങ്കിേലാ, െവറും വിരൂപവും!

-വിവിധതേപാലും വിരസമാേണാർത്താൽ
വിരുദ്ധതയുെട ചരടു െപാട്ടിയാൽ!...

നമു നന്മകൾ നയിച്ച വാളുകൾ
നശിച്ചെതാർ നാം വമി വീർ കൾ.
അരികിൽ നിന്നവ പുണർന്ന േവളയി-
ലറിഞ്ഞതില്ല നാമവതൻ േമന്മകൾ.
പിരിഞ്ഞകന്നവാറുയർന്ന സങ്കടം
പിളർത്തിടു , ഹാ, നമു ഹൃത്തടം,
ഇരു നൽകിടുമറിവുകാരണം
ശരിയ്ക്കറിവു നാം െവളിച്ചത്തിൻ ഗുണം!
പിട മാത്മാവിൽ പുളകങ്ങൾ പാകി-

ടിപ്പിതി മാ ണയവല്ലകി!
െപാഴിപ്പിതിെപ്പാഴും കുളുർത്ത പുഞ്ചിരി
െകാഴി വീഴാതാ ണയമഞ്ജരി!

തികളിൽ സുധാകരണങ്ങള്മാതിരി!
പതിക്കആണിന്നാ ണയമാധുരി!

-പരിതപിയ്ക്കാതാ തികളിലിനി-
പ്പതിയിരിയ്ക്ക നാം, ഹൃദയേമാഹിനി!...
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സമർത്ഥെനേന്നറ്റം മദി ം മാനവൻ,
സമസ്തസിദ്ധിയും കരസ്ഥമായവൻ,
നടു മാറട്ടഹസിയ്ക്കിലും വമ്പിൽ
നമിച്ചിേടണ്ടേയാ വിധിയുെട മുമ്പിൽ?
വിടർന്ന ക കളട േപാ, മെതാ
ന്നടയാതാ വാനശക്തനാണവൻ.
മനുഷ്യബുദ്ധിെയ, സ്സഗർവ്വ,െമ നാൾ
മഥി ശാ , മാ ധാർജ്ജനത്തിനായ്!
മടുത്തവസാനം, മനുഷ്യഹിംസയ്ക്കായ്!
മടങ്ങിേപ്പാന്നിതാെക്കാടും വിഷവുമായ്!

വിധിതൻ പൂക്കളിൽ വിലാസഹാസങ്ങൾ
വിധിതൻ മുള്ളിേലാ, വിലാപശാപങ്ങൾ!
വിരുദ്ധതയുെട ചരടി, ലീവിധം
െകാരു െവെച്ചാരീ പഞ്ചമാലയിൽ,
ചിറകടി നീ കര , പാടിയും,
പറ ചു െമൻ ഹൃദയ ഭൃംഗേമ!!
3-3-1129

ആദർശെസൗഭഗമാകാരമാർന്നേപാ-
ലാരു നീ, യാരു നീ, യപ്സരേസ്സ?
10-6-1119

എ ം മറ ന്ന, െത ം െപാറു ന്ന-
െത ത്തമാരാദ്ധ്യഭാഗേധയം!
എന്നാലതിെനത്തഴുകാൻ തുനിയുേമ്പാ-
െളെന്ന വന്നാേരാ വില െവ .
ഭീമ ചണ്ഡ തികാരേമ, നിെന്റ
േഹാമകുണ്ഡത്തിൽ ദ്ദഹിക്കണം ഞാൻ.
എന്നസ്ഥിേയാേരാെന്നാടിെച്ചടുത്തി നിൻ-
െവന്നിെക്കാടികൾ പറത്തണം ഞാൻ.
മജ്ജീവരക്തം തളി തളി നി-

ജ്ജ്വലദാഹം െകടുത്തണം ഞാൻ.
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ആകെട്ട, ഞാനിന്നതിനുെമാരുക്കമാ-
േണകാന്തേത, നീ സമാശ്വസി !

രക്തം പുരളും തികാരേമാഹേമ,
കത്തി നിെന്റ കതിനെയല്ലാം.
െപാട്ടിെത്തറിയ്ക്കണം സർവ്വമേതാെടാപ്പ-
െമാറ്റെഞാടിയിൽത്തരിതരിയായ്.
താരങ്ങൾേപാലും െകാഴി വീണിടണ-
മാറാത്ത നിൻെകാടും, തീക്കനലിൽ.
എല്ലാ െവളു ം കരിപിടിച്ചീടണം
തള്ളിവരും നിൻ പുകപ്പടർപ്പിൽ.
ഞാനു, െമൻസർവ്വവുെമാന്നിച്ചടിയണം
ഹാ, നിെന്റ വ കുഹരത്തിൽ!
രക്തം പുരളും തികാരേമാഹേമ,
കത്തി നിെന്റ കതിനെയല്ലാം!...
22-3-1120
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എന്നി ം വന്നില്ല

-എന്നി ം, വന്നീെലങ്കണ്ണീർ തുട വാ-
െനന്നാത്മനായകൻ, േതാഴി!

എന്മലർക്കാവിൽനിെന്നാ ം പറയാെത
പിെന്നയും പൂ യിൽ േപായി.
ഉന്നി ഹർഷം ലസിച്ച ലതകളിൽ-
പ്പിെന്നയും പൂ ലവാടി.
ഭീമാതപം െചാരിെഞ്ഞത്തിയ േവനലിൽ-
ത്താമരെപ്പായ്കകൾ വറ്റി.
േചേതാഹരങ്ങളാം പച്ചിലക്കാടുകൾ
േ േതാപമങ്ങളായ് മാറി.
ശപ്തെമൻജീവിത, മൂഴിയി, ലീവിധം
തപ്തബാഷ്പാകുലമായി!

-എന്നി ം, വന്നീെലങ്കണ്ണീർ തുട വാ-
െനന്നാത്മനായകൻ, േതാഴി!

വാർമണിേമഘങ്ങൾ േമളിച്ച വാനിെന-
ക്കാർമുകിൽമാലകൾ മൂടി.
രാവും പകലും തിരിച്ചറിഞ്ഞീടുവാ-
നാവാെത വർഷവുെമത്തി.
കത്തിെയരിഞ്ഞ ജഗ , േപമാരിയിൽ-
ത്തത്തി ളിർ നീരാടി.
ചന്തത്തിൽപ്പിെന്നയും മാമരെക്കാ കൾ
െചന്തളിർ കൾ ചൂടി.
അെപ്പാഴും, വർഷത്തിെനാപ്പ, െമന്നക്ഷിക-
ള ക്കൾ ധാരയാ കി!

-എന്നി ം, വന്നീെലങ്കണ്ണീർ തുട വാ-
െനന്നാത്മനായകൻ, േതാഴി!

ാെണാത്സവ ദമാസ്മരനൃത്തങ്ങ-
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േളാണനിലാവു നിന്നാടി.
പൂക്കളെപ്പാ െതാട്ടങ്കണലക്ഷ്മികൾ
േമൽ േമൽ ഞ്ചിരി തൂകി.
അഷ്ടാശകളുെമാത്താർ വിളികളാൽ-

ഷ്ടിപൂേണ്ടാണെത്തവാഴ്ത്തി,
എ ം സമൃദ്ധിയും സേന്താഷവും നി
മംഗളസുസ്മിതം വീശി.!

-എന്നി ം, വന്നീെലങ്കണ്ണീർ തുട വാ-
െനന്നാത്മനായകൻ, േതാഴി!

നർത്തനേലാലയായ് നിലാെവാന്നി
നൽത്തിരുവാതിരെയത്തി.
എെന്നേപ്പാൽ െസൗഭാഗ്യമില്ലാേത്താരല്ലാത്ത
തന്വിക, െളാന്നി കൂടി.
നീരാടി, നീന്തി ടി, ഷസ്സിൽ, െത്തളി-
േഞ്ഞാേരാേരാ ഗാനങ്ങൾ പാടി.
ഉജ്ജ്വലശു ാംശുകാലം കൃതാംഗരാ-
യു സമൂഞ്ഞാലിലാടി.
വട്ടമി, ട്ടല്ലല, റ്റല്ലി, െലാന്നി ൈക-
െകാട്ടിക്കളിച്ചവർ കൂടി.
പാവനമംഗല്യദായകമാകുമ-
പ്പാതിരാ വവർ ചൂടി.
അെപ്പാഴു, മ ഗംഗയ്ക്കകത്താഞ്ഞടി-
ഞ്ഞത്തെലൻ മാനസം േതടി!

-എന്നി ം, വന്നീെലങ്കണ്ണീർ തുട വാ-
െനന്നാത്മനായകൻ, േതാഴി!

എ നാ,െള നാളീവിധം, ക നീ-
രർപ്പിയ്ക്കണെമനി, യ്ക്കാേവാ!
എെപ്പാഴും കാണ്മതുെണ്ടൻ മേനാേന , മാ-
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സേന്നാജ്ജ്വല രൂപം.
ഇല്ല, െചയ്തിട്ടില്ല, നാഥേനാടിേന്നാളം
െത േമ ഞാനപരാധം.
ഭക്ത്യാ കഴുകു നിത്യെമന്ന വി-
ല പ്പദങ്ങൾ ഞാേനവം.
ഈ വിേയാഗാഗ്നിയിൽച്ചാമ്പലാകിെല്ലെന്റ
പാവനരാഗാർ ഭാവം!

-എന്നി ം, വന്നീെലങ്കണ്ണീർ തുട വാ-
െനന്നാത്മനായകൻ, േതാഴി! ....
12-11-1119

മുഗ്ദ്ധ ണയേമ, കണ്ണീരിെലെന്ന നീ
മുക്കി, ച്ചിരി വാേനാതിടുേന്നാ?
23-3-1120

േപാരാ, കാലേമ, തീരാേവദന
േപാരാ, നീെയനിേയ്ക്കകിയെതാ ം
േപാരാടുന്നതു തീരാെതങ്ങെന
േപാരാ ഞാനിനി നീ വിളിച്ചാലും!
26-4-1120

േപരും െപരുമയും വിത്തസ ാപ്തിയും
േചരുെമേന്നാർത്തല്ല പാടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ.
പാടിഞാൻ-ഞാൻതെന്ന വിസ്മയി ം വിധം
േതടിയിേങ്ങാ വരികയാണിന്നവ.
എന്തി, നിമ്മട്ടിലധ:പതിപ്പി വാൻ
െനാ െനാന്തിങ്ങെന വീർ മുട്ടി വാൻ!
േപപിടിപ്പിയ്ക്കാതടങ്ങില്ല നിങ്ങൾ, ഞാൻ
േപടി േപടിെച്ചാഴിയു നിങ്ങെള!
പാരിജാതങ്ങെളേന്നാർ േപായ്, ഹാ, െവറും
പാഷാണവൃക്ഷങ്ങൾ-നശി ഞാൻ!!
27-4-1120
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വീതാശങ്ക, മേഹാ, വിനാശകരമാ-
സ്സാ ാജ്യദുർേമ്മാഹമാം
േവതാളത്തിനു രക്തർപ്പണമനു-
ഷ്ഠി ന്ന രാ ങ്ങേള,
സ്വാത ്യം ജലേരഖ-മർത്ത്യെര െവറും
െചന്നായ്ക്കളാക്കാം, കുെറ
േ തങ്ങൾ ഴറാം ജഗത്തി-ലിതിേനാ
നിങ്ങൾ യുദ്ധ മം!! ...
19-9-1119
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മരിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ

വി തം വിശ്വ, െമനിെയ്ക്കാരു േകാണിലും
വി മം കിട്ടാത്തതാണു കഷ്ടം!
മായാമരീചിയിൽ മാൻകിടാെവന്നേപാൽ
പായുകയാണു ഞാ,ന മി ം,
ആനന്ദം േവ,ണ്ടൽപമാശ്വാസെമങ്കിലും
നൂനം, നീ നൽകുെമന്നാശയാേല,
കഷ്ടം, വിദൂരനഗരേമ, നിന്മടി-
ത്തട്ടിൽ ഞാനീവിധം വ േചർ .
നീെയെന്റ ജന്മഭൂവല്ലേല്ലാ, മന്മനം
നീറുന്നക രസി നിൽക്കാൻ;
എന്നി , െമേന്ത നീ നു ന്നെതെന്ന?-െയൻ
കണ്ണീർ നിന ം മധുരമാേണാ?

േവ പകാര, മുപ വെമങ്കിലും
തീണ്ടാതിരി െമന്നാശയാേല,
തമ്മിൽപ്പരിചയമില്ലാത്ത മർത്ത്യേര,
നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ വ േചർ .
എ റ്റമി ങ്ങളല്ലേല്ലാ, മൽ ാണ-
ദണ്ഡത്തിൽേക്കാള്മയിർെക്കാള്ളാൻ നിങ്ങൾ;
ൈവരികെളേപ്പാെലെന്തന്നി ം?-നിങ്ങൾ ം
ൈസ്വര്യംെകടു ന്നതിഷ്ടമാേണാ?
എൻേതാഴരല്ലേല്ലാ, നിങ്ങ, െള ൽക്കർഷ-
ചിന്തയിലസ്വസ്ഥചിത്തരാകാൻ;
എന്നി , െമേന്ത തിരശ്ശീലതൻ പിന്നിൽ
നിെന്നയ്വത ങ്ങെളന്മനസ്സിൽ?-

നിങ്ങളാ, െണങ്കിലും, േഭദം!-കടിയ്ക്കിലും
നിങ്ങൾതൻ പല്ല കൂർത്തതല്ല.
അൽപെമങ്ങാൻ െതാലി േപാറുെമന്നല്ലാത-
ത ാണനിൽ പരുേക്ക കില്ല!

നിത്യവും പെണ്ടെന്റ മുന്നി, ലണെഞ്ഞ
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നി ലസ്വപ്നങ്ങൾ നൃത്തമാടി!
കാലത്തിരിച്ചിലിൻ, സംഭവസഞ്ചയ-
ജ്ജ്വാലയിെലല്ലാം ദഹി േപായി.
െഞ ഞാനിതാ നി രയാഥാർത്ഥ്യ-
മട്ടഹസി മി രിരുളിൽ!
മായിക ന നതെയൗവനേമാേരാേരാ
ചായപ്പണികെളാരുക്കിനിൽെക്ക;
ചിന്തകൾ പൂ തളിർ മെന്നന്മനം
വൃന്ദാവനമാ ളിർ നി .
ഓമനമുരളീരവെമാന്നതിങ്ക, ല
േന്നാളം തുളുമ്പി ളുമ്പിനിൽെക്ക,
ആഗമിച്ചാരതിലാടി ഴ െകാ-
ണ്ടായിരം സങ്കൽപ ഗാപികകൾ!
ആദർശരശ്മി ചു മാ, യന്നവ-
രാനന്ദനൃത്തങ്ങളാടിനിൽെക്ക;
ശ്യാമളേവ്യാമവും, െവള്ളിേമഘങ്ങളും,
േഹമന്തരാ ിയും, പൂനിലാവും,
സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങെളന്നേപാ, ലങ്ങെന
മന്ദഹസി ന്ന താരകളും,
മന്നിെലനിെയ്ക്കാരാൾക്കായ് മാ മുള്ളതാ-
െണന്നേപാൽ, ഞാനഹങ്കരി .

ഇേന്നാ?-ജഗേത്ത, നമ രി ഞാ-
െനെന്ന നീ വീ ം ചവിട്ടരുേത!
സ്വപ്നശതങ്ങൾതന്നസ്ഥികൾ ചിന്നിയ
തപ്തശ്മശാനമിെന്നൻഹൃദന്തം!
ഞാനിരുന്നൽപം കരയെട്ട!-നീ നിെന്റ
വീണ വായി രസി െകാ !! ....
19-1-1120

തമ്മിൽത്തമ്മിലസൂയമൂല, മളവി-
ല്ലാതുള്ളനർത്ഥങ്ങളാ-
ലിമ്മന്നിൽ, സുഖജീവിതം, ശിഥിലമാ-
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ക്കിത്തീർ , കഷ്ടം, നരൻ!
ക ീമയവിശ്വഗഹ, മവനാ-
വാസത്തിനാ, യീശ്വരൻ
നിർമ്മിേച്ചകി, യതും, കൃതഘ്നനവേനാ
െവട്ടിപ്പകു ശഠൻ!! ....
19-9-1119

മാല െകാരു െകാെണ്ടാറ്റ നിത്യമാ-
മാലിനീതീരത്തിരി മാറുണ്ടവൾ.
വിണ്ണിങ്കലന്തിയിൽക്കിന്നരകന്യകൾ
െപാന്നേശാക വിതറുന്ന േവളയിൽ
ഓളങ്ങേളാടിവന്നാലിംഗനം െച -
േമാമലിരി ം ശിലാതളിമത്തിെന!
പച്ചിലച്ചാർത്തിൻ പഴുതിലൂടപ്പെപ്പാ-
െളത്തിേനാ ം ലസൽ സായാഹ്നദീപ്തികൾ!
7-11-1113

അരുതിനിപ്പാടുവാൻ-പാടിയിെട്ട-
ന്താരുമീല്ലാരുമിേല്ല പാടാൻ!
കനകദീപങ്ങൾ െപാലി േപായീ
കാണികെളാെക്കപ്പിരി േപായീ
നവനേവാേത്തജനം നൽകിേയാരാ
നായികാേസ്മരവും മാ േപായി.
നിഴലും, നിരാശയും, നീരസവും
നീറും ഹൃദയവും ബാക്കിയായി.
അരുതിനിപ്പാടുവാൻ-പാ മൂല-
മഖിലർ ം ഞാൻ വൃഥാ ശ വായി.
അെത്ത നിെന്നാരു കാ വീശി-
യിദ്ദീപനാളവും െകട്ടിെതങ്കിൽ!!
29-4-1120

മരവി വാൻ േവണ്ടി
ഞാേനവം ചിരി
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മരണത്തിനുേവണ്ടി
ഞാേനവം ജീവി !
22-1-1109
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െത കളുെട വിഡ്ഢിത്തം

”എ േവണ, െമ േവണ, മി േപാരു നിങ്ങൾ
എ േവണെമങ്കിലു, മേതകാമേല്ലാ ഞങ്ങൾ!
േനാ . േനാ , ഞങ്ങേള ം കാഞ്ചന ടങ്ങൾ
േകൾ , േകൾ , ഞങ്ങളാണക്കൽപക മങ്ങൾ!
ഭംഗിയിേല്ല കാണുവാ, നണിയണിയായ് ഞങ്ങൾ
തിങ്ങിവിങ്ങിനിന്നീടുമീ െവണ്മണൽത്തടങ്ങൾ?
ദൂെരയാ കാരണം തളർ േപായീ നിങ്ങൾ
സാരമില്ലീ ന്തണലിൽ വി മി നിങ്ങൾ.
െമെല്ല, െമെല്ല വീശി, വീശി െസ്സൗഖ്യേമകാം ഞങ്ങൾ
നല്ലെപാൻകിനാക്കൾ പൂ ം നി പാകാം ഞങ്ങൾ!!”

മാടിവിളിച്ചീവിധം മധുരമായ്ക്ഷണിച്ചാൽ
മാറിെയാഴിഞ്ഞാരു േപാകും മാറു ദിക്കിൽപ്പിെന്ന?
ആഴിയലമാലകളിൽ ത്തത്തിയുലഞ്ഞാടി-
േക്കാഴിേക്കാ ം വന്നടുത്തി തെന്നാരു പായ്ക്കപ്പൽ.
ഗാമയുമനുചരരും കാലുകുത്തീ മണ്ണിൽ;
േക്ഷമൽക്ഷ്മിക്കക്ഷണം കരടുേപായി കണ്ണിൽ!
േകരകൽപച്ഛായകളിൽ െചന്നവരിരു ;
ദൂരയാ ാേ ശമവർ സർവ്വവും മറ .

ീതിയുൾേച്ചർേന്നാതുകയായ് പ്പിെന്നയുമാക്കൽപ-
പാദപങ്ങൾ, േശാഭിതാഭിമാനേവപിതങ്ങൾ;-

”അ റ കാന്മെതന്താ, ണ േനാ നിങ്ങൾ
െകാച്ചലകൾ പിച്ചെവ ം പച്ചെനൽപ്പാടങ്ങൾ!
നിന്നിടാേമാ നാലുമാസംകൂടി നിങ്ങൾെക്കന്നാ-
ല , െനൽെച്ചടികെളെപ്പാൻതാലിെകട്ടിക്കാണാം!
താമരക, ളാമ്പലുകൾ, ത ല , തങ്ക-
ത്താരണിത്താലങ്ങേളന്തി നിൽപതു കണ്ടിേല്ല?
തത്തകൾ, മാടത്തകൾ, കരിയിലക്കിളികൾ
തത്തിടുമാപ്പച്ചിലപ്പടർ കൾക്കിടയിൽ,
വാലുയർത്തി, െമ നിച്ചിരു, െന്നാരണ്ണാെനേന്താ
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വായിലാക്കി, ച്ചാടിേയാടിേപ്പായിടു കേണ്ടാ?
കുന്നിമാല മിന്നി മിന്നിയുമ്മെവ ം മാറിൽ-

ലഞ്ഞണഞ്ഞീടുമാക്കന്യകെളക്കേണ്ടാ? ...”

ഗാമെയാ നീർന്നിരു ,ക്ഷീണെമാെക്കത്തീർ
േകാമളസ്വപ്നങ്ങൾ പുൽകാൻ ക കൾ വിടർ .
തമ്മിെലാ േതാളുരുമ്മിക്ക ചിമ്മീക്കാണി-
ച്ചമ്മഹാരസജ്ഞർ വീ ം സസ്മിതം തുടർ :-
”േപാരു, മിനിയ റേത്തെയ്ക്കത്തിേനാ , ദൂേര-
ച്ചാരുതയിൽ മുങ്ങിനിൽ ം കായ്കനികൾകേണ്ടാ?
ര ഭാഗെത്താ േപാലണിയണിയായ്, ക്കാറ്റിൽ-
െച്ച ല പൂവുതിരും ൈതമരങ്ങളാേല,
നി േതാജ്ജ്വലാംഗികളായ്പ്പാടിയാടിേപ്പാകും
നിർമ്മലസലിലകളാ നിമ്നഗകൾ കേണ്ടാ?
കാ പുൽത്ത തിയൂതിപുഷ്പവൃഷ്ടിെപയ്യി-
ച്ചാട്ടിടയരാടുേമ ം പുൽത്തടങ്ങൾ കേണ്ടാ?
മഞ്ജരിതമ ലതാപുഞ്ജകകദംബ-
മണ്ഡിതരസാലസാലമണ്ഡലശതങ്ങൾ;
ഭൃംഗനാദ ന്ദിതവിശാലനീലരംഭാ-
രംഗസഞ്ചയങ്ങൾ മേനാരഞ്ജകങ്ങൾ കേണ്ടാ?
ചന്ദനലവംഗേകലാമല്ലികാമരിച-
കുന്ദകർണ്ണികാരജാതീഗന്ധബ രങ്ങൾ;
േകാകില, ശുക, മയൂര, കു ട, കേപാത-
േകാമളഗളഗളൽക്കളകളാഞ്ചിതങ്ങൾ;
വാരണ, ശാർ ല, ഭ േകാ, ഗസൂകരാദി
േഘാരസത്വഗർജ്ജനമുഖരഭീകരങ്ങൾ;
സംഗതനീഹാരധാരാസങ്കലിതൈശല-
തുംഗശൃംഗമണ്ഡലസ്ഥ്േമഘേമചകങ്ങൾ;
സുന്ദരസുരഭിലസുശീതളസമീര-

ന്ദനതരംഗിതഹരിതകാനനങ്ങൾ!
എ നിങ്ങൾ കാണുേമവം മന്നിെലാരു രാജ്യം
ഞങ്ങളുെട രാജ്യെമ ഭംഗിയുള്ള രാജ്യം?
േപാവതാരാണിങ്ങണഞ്ഞാൽ, ീമയമാം സാക്ഷാൽ
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േദവേലാകം തെന്നയാണീ ഞങ്ങളുെട രാജ്യം!
ഇഷ്ടമുണ്ടിങ്ങാവസിയ്ക്കാെനങ്കിേലറ്റം ഞങ്ങൾ
ക്കിഷ്ടമാണെത, േവണം, നൽകാമേല്ലാ ഞങ്ങൾ!! ...

പിച്ചവാങ്ങാനുമ്മറെത്തെന്നത്തിനിേന്നാരാ -
മച്ചിലി , െമത്തേമലിരു മത്തടി !
വീ കാർ, നിലവറയിൽൈക്കവില ം ചാർത്തി
വീർ മുട്ടി,പ്പട്ടിണി ചീ മായിരി !
”പറ്റി!-െത േമാർത്തതില്ലന്നീയബദ്ധം ഞങ്ങൾ!..”
പട്ടകളുല ര േകരക കങ്ങൾ!
29-10-1944

ആരു നീ ശങ്കരീ, സങ്കൽപസായൂജ്യ-
സാരസേചതനസംശുദ്ധിമാതിരി?
3-5-1109.

അനുരാഗേലാലനാ, യന്തിയിലി നി-
ന്നനുപമാരാമത്തിൽ വ ഞാ, േനാമേല!
പരിചിതനല്ലാത്ത ഞാനടുെത്തത്തേവ
ചിരിവ േപായിതാ മുല്ലകൾെക്കാെക്കയും!
12-5-1119

ജീവിതയാ യി, ലി നാൾ, നീെയാരു
ഭാവനമാ യായ് നിന്നിരു .
എങ്കിലു, മെപ്പാഴും നിൻ ചു ം ഞാെനാരു
തങ്കക്കിനാവായ് പറന്നിരു !
25-5-1119

അനുരാഗേലാലസ്മിതാർ മായി-
ട്ടനുപേമ, നി ദുമുഗ്ദ്ധചിത്തം
വിമലാനുഭൂതികേളകിേയകി
വികസി നിൽപിെത ന്നിേലവം
സുരഭിലമാ കയാണിതിെന്നൻ-
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സുലളിതസങ്കൽപേമഖലകൾ-
31-12-1119

ണയഭാരംെകാണ്ടിനിെയാരക്ഷര-
മരുളുവാൻേപാലുമരുതാെത,
മരുവു നിെന്റ വരവും കാ , ഞാൻ
മഹിതൈചതന്യ രണേമ!
അകലത്താകാശം തലകുനി നി-
ന്നലകടലുടൽ പുണരേവ,
പിടയുകയാെണൻഹൃദയവു, േമേതാ
തടവലിൽെപ്പ തളരുവാൻ!
നിേമഷേമാേരാ ം തവ സമാഗമ-
നിരഘസേന്ദശമറിയിെക്ക;
ഭരിതജിജ്ഞാസം, വിഫലമായ്, നിെന്ന-
ത്തിരയു , കഷ്ട, മിരുളിൽ ഞാൻ ...
5-2-1120
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ഒരു പുലെപ്പണ്ണിെന്റ പാട്ട്

ചിങ്ങം പിറ -! പിറ പച്ച-
ച്ചങ്ങാലി പാട വ .
െചമ്പാെവൻ ത ാക്കൾ ണ്ണാൻേവണ്ടി
െചമ്പഴം െകാ കഴി .
മിന്നിെക്കാേച്ചാളങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിന്നി-
െപ്പാന്നിളംെവയിലുപര .
തുമ്പ ടങ്ങളിൽ ങ്ങിത്തത്തി-

മ്പികൾ തുള്ളിക്കളി .
ഉണ്ടായിേട്ടാടിപ്പിടി ം, വീ ം
മണ്ടിയും തത്തിപ്പിടി ം,
അപ്പെപ്പാഴങ്ങിങ്ങില െമ്പെത്താ-
രൽപേനരം വി മി ം,
ചി ശലഭങ്ങൾ പാറിപ്പാറി-

റ്റിപ്പറ കളി .
പാടു ൈതവള്ളി ഞ്ചത്തിരു-
ന്നാടിെക്കാണ്ടാറ്റക്കിളികൾ,
നാണംകുണു െന്നാേരാണ ക്കൾ
നാലുപാടും തിങ്ങിനിൽ
കാണുന്നിെത ം െതളിച്ചം ഹാ, െപാ-
േന്നാണം വരുന്ന െവളിച്ചം!
കാെറാഴിഞ്ഞീടാത്തതി ം, കഷ്ടം,
നീറുമീെയന്മനം മാ ം!

അൈത്തമരത്തളിർെക്കാമ്പെത്തത്തി-
ത്തത്തിക്കളി ന്ന തേത്ത!
ഓേരാേരാ നാട്ടിൽ നീ േപായിട്ടി
ദൂെരനിെന്നത്തിയതേല്ല?
കാടും കടലും കട െച
നാടുേതാറും നീ പറ
കണ്ടതാണേല്ലാ പലതും, നിന-

ണ്ടാകും കാര്യവിവരം.
ഇന്നതുകാരണം, തേത്ത, നിേന്നാ-
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െടാ ഞാൻ േചാദിച്ചിടേട്ട;
സത്യേമാ േകൾപ്പ, തടുെത്തങ്ങാനും
യുദ്ധം കഴിയുേമാ, തേത്ത?
ഇറ്റലിെയെന്നാരു നാട്ടിൽപ്പറ-
െന്നത്തിയി േണ്ടാ നീ, തേത്ത?
ക ം പണവും വരു , െണ്ടന്നാ-
െല ന്നതില്ലാളുമാ ം!
നാടുവിട്ടിട്ടിതിനുള്ളി, ലേയ്യ,
നാേലാണക്കാലം കഴി .
െനഞ്ചിടി ന്നിെതനിയ്ക്കി, ന്നിേപ്പാ-
ളഞ്ചാമേത്താണവും വ .
പട്ടാളം!-ശമ്പളം കി ം, പേക്ഷ,
പട്ടിണിയാണതിൽ േഭദം!
എന്നിനിെയ െമൻനാഥൻ?-കനി-
െഞ്ഞേന്നാെടാേന്നാതുെകൻ തേത്ത!
കേണ്ടാ നീെയങ്ങാനു, െമങ്ങാനും നീ
കണ്ടാലുെമമ്മട്ടറിയാൻ?
ഞാനടയാളം പറയാം, േകൾ !-
നീ നല്ലേപാേലാർ േനാ !-

െപാക്കെമാ േള്ളാരു െമ ം, മാംസം
തി ന്ന കാൽകളും, ക ം;
കണ്ണിനു െകൗതുകം േതാ ം നെല്ലാ-
െരണ്ണക്കറു നിറവും;
വർക്കെത്തഴുന്ന മുഖവും; െത
വി േതാന്നി ം സ്വരവും;
മിന്നിത്തിള ന്ന ക ം, നല്ല
ചിന്നി രുണ്ട മുടിയും;
അൽപം വള , നിേന്നാമൽെക്കാക്കി-
െനാപ്പമഴകുള്ള മൂ ം;
ഒത്തിരുപത്ത േപാലും വയ-
െസ്സത്താത്തതാെണെന്റ നാഥൻ!-
ഇമ്മട്ടിരി െമാരാെള, െച്ചാ -
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െകങ്ങാനും കേണ്ടാ നീ, തേത്ത? ....
10-3-1120

നിശ്ചയം, നിെന്ന മറക്കാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ
നിത്യശാന്തിെയ്ക്കാരതിഥിയാേയെന ഞാൻ
ആവതും േനാക്കി മറ വാൻ നിെന്ന ഞാ-
നാവാതവശനായ് നിൽപൂ ഞാ, േനാമേല!! ....
27-4-1120
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പട്ടിണിക്കാർ

പട്ടിണിേക്കാലങ്ങൾ ചെത്താടുങ്ങി-
പ്പട്ടടക്കാട്ടിലിടം ചുരുങ്ങി.
ജീവിച്ചിരി േമ്പാൾ വി മിക്കാൻ
പാവങ്ങൾക്കില്ലാ പഴുതുലകിൽ.
ചെത്തങ്കിലുമെതാന്നാസ്വദിയ്ക്കാ-
െനാത്തിരുെന്നങ്കിലവർെക്കാരൽപം!
ഒ കിൽ, ല്ലേയ്യ, ചുടുകാട്ടിലും
തി ം തിര മാ,െണ െച ം?

”ഞങ്ങൾ കായ്ക്കാൻ വിഷമ,” െമന്ന-
െത്തെങ്ങാ േമാതുന്നതില്ലയി ം.
”പാടില്ല ഞങ്ങൾ െന നൽകാൻ”
പാടങ്ങെളാ ം പറവതില്ല.
”വയ്യഞങ്ങൾെക്കാ,” നീരസത്താൽ
ൈകെയാഴിയുന്നില്ല കായ്കനികൾ.
ഉറ്റബ ക്കളാക്കാലികൾ
വറ്റിയിട്ടില്ലകിെടാ മി ം.
ഒന്നിനു, േലാപമി,െല്ലാക്കയുമു-
െണ്ടന്നി ം, ക്ഷാമമിേക്കരളത്തിൽ!
പുഷ്ടിയ്ക്കിളവില്ല, പിെന്ന, യിന്നി-
പ്പട്ടിണിെയങ്ങെന വ കൂടി?

വിത്താധിനാഥേര, നിങ്ങൾ വന്നാ-
പ്പത്തായെമാ തുറ കാ !
കു വീ, േണാെവാടി, ഞ്ഞാവിെപാങ്ങി-
െയ െന ണ്ടതിൽ പ്പൽ തിങ്ങി?
ചീയു ധാന്യങ്ങൾ!-മണ്ണടി
ചീയുന്നിതി, ന്നവ െകായ്തൈകകൾ
വിത്താശയാ ’ലസിതാപണ’ ത്തിൽ
വിൽക്കെപ്പടു , ഹാ, ധാന്യലക്ഷ്മി!
എല്ലാർ െമാ േപാൽ േവണ്ടതാമാ
െന ം പണവും കവർ വാരി.
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കഷ്ടേമതാനും േപെരാ കൂടി-
െക്കട്ടിെയാളി െവച്ചാസ്വദിെയ്ക്ക;
മ ള്ളവെര ച്ചത തുപ്പി
മത്തടിച്ചാർപ്പി, താ ക്ഷാമയക്ഷി!
കർഷക ജീവരക്തം കുടിച്ചാ
ഹർഷ മത്തരാം ജന്മിവർഗ്ഗം,
വർത്തകന്മാരുമാെയാ കൂടി-

ത്തിക്കവർച്ചയ്ക്കരെങ്ങാരുക്കി!
െപാട്ടി കാ ബന്ധമാദ്യമായി-
െട്ടാെട്ടാരാശ്വാസം ലഭി െമങ്കിൽ!

െപാേട്ടണ്ട േതാട്ടകൾ-ക േപാരും
പട്ടിണിക്കാക്ക പറപറക്കാൻ!! ....8-3-1120

അക്കളിേത്താഴനക േപാെയങ്കിലു-
െമാ ന്നതില്ല േമ വിസ്മരിച്ചീടുവാൻ.
മൽസ്വപ്നരംഗം മുകർന്നിടാറുണ്ടി -
മ ഹൃത്തിൻ സുഖസാഹചേര്യാത്സവം!27-4-1120

വാനിൻ വിമലവിശാലനഗരിയിൽ
വാണരുളീടും ജഗൽപിതാേവ!
കത്താത്തെതന്താണാ നക്ഷ ദീപങ്ങൾ
കഷ്ടമവിെടയും യുദ്ധമുേണ്ടാ?
അെല്ലങ്കി, െലന്തിനാണാ നല്ല നാട്ടിലു-
മല്ലിതി, േലവം, തമസ്ക്കരണം?
അംഗീകൃേതകാധിനായകനായിടു-
മേങ്ങ മ ശ ക്കളുേണ്ടാ?
ആനിലയ്ക്ക തെമ , ണ്ടീക്കീടത്തി-
നായിരം ൈവരികളുത്ഭവിക്കാൻ? ....14-3-1120

അമലജലപൂരിേത, നർമ്മേദ, ശർമ്മേദ,
മമ ജഡമിെതാ നീ െകാ േപാകണേമ!
തവ തടശിലാതലം സാക്ഷിയാെണന്മന-
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സ്സിവിെട ബലിയർപ്പി േമാേരാ തുടിപ്പിനും!
ണയമയചിന്തയാേലാളമിളകുെമൻ-
ണിതഹൃദയത്തിെന്റ േശാകാത്മകസ്വരം,

സ്ഫടികസലിലാകുേല,വീർപ്പിടും േമലിൽ, നിൻ-
തടവിടപസഞ്ചയ-ച്ഛായാതലങ്ങളിൽ!! ....12-2-1108
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സൗഹൃദമു

ിയസഹജ, ഭവാനയച്ച മാദ്ധ്വീ-
മയകവനാത്മകേലഖന സൂനം,
നിയതമഴലിൽ നീറുെമന്മനസ്സിൽ
സ്വയമമൃതം പകരുന്നിതി നൂനം.

തവ മൃദുഹൃദയത്തിെലേന്നാടുേള്ളാ-
രവധിെയഴാെത്താരു െസൗഹൃദം സ്മരിെയ്ക്ക,
നവപുളകമണിഞ്ഞണി , ഹർേഷാ-
ത്സവജയേഭരിയടിപ്പിെതൻ ഹൃദന്തം.

അനുപമഗുണവാരിേധ, ഭവാെന-
ന്നനുചിതജീവിതരീതിയാധിേചർ ;
മനുജനു വിധി നീക്കിടാവതല്ലീ-
യനുജെനാടങ്ങതിൽ നീരസെപ്പെടാേല്ല!

മതി മമ തകരു , ൈദവേകാപം
പതിയു, െമനി ലഭി മുഗശാപം;
ഗതിയിവനിനിയില്ല-നിത്യതപ്ത-

തികളിലിങ്ങെന നീറി ഞാൻ മരി ം!

ഇതുവെരയുലകിങ്കലന്യെരേപാ-
ലതുലപരാ മ, വാണിരുന്ന നമ്മൾ,
ഇതുവിധെമാരുേപാെല ജീവനായ്ത്തീർ-
ന്നതു, കരുതീടുകി, ലാത്മബന്ധമേല്ല?

നിയതിഗതിയി, ലായതിൻ വിലാേസാ-
ദയമനിവാര്യ, മേശഷവിശ്വവശ്യം;
നിയതമതിനു നാം വിേധയരായ്, നിർ-
ഭയമതിെന ണരുന്നതല്ലി കാമ്യം?

ഒരുപിടി മണലി േമന്മെയ ,-
െണ്ടാരു ദിനമാ മണൽ മണ്ണടിഞ്ഞിടിേല്ല?
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വരുവതുവരു, മാ മി , മേയ്യാ,
െപാരുതുകിലും ഫലമില്ല, കാലുെത ം!

തടയുവതിെലാരർത്ഥമി, െല്ലാഴുക്കാ-
ക്കടെയാടടു മറി െകാ േപാകും;
വിടപികഥയിതാണു, പിെന്ന വാഴ-
ത്തടയുെടേയാ?- വിജയി , ഹാ, വിേധ, നീ!

അലറിയലറിെയ മിെക്കാടുങ്കാ-
റ്റലകൾ മുറി മുറി നീന്തി നീന്തി,
ഉലെവാരു ചിറകി െത േപാലും
ബലമിനിയില്ല തകർ വീണുേപാം ഞാൻ!

അലഘുതരസുദീപ്തെപൗരുേഷാഗാ-
നല, തവ രാജസദാഹകാഭ കാൺേക,
ചില രിപുശലഭങ്ങളാത്തഗർവ്വം
നിലയറിയാെതതിരിട്ടിടാനണ .

ചിലരതിലുടൻ െവ വീെണാടുങ്ങീ;
ചിലർ ചിറക പിട പിന്മടങ്ങീ;
പലരുമുടലു ചൂടുതട്ടി െഞട്ട്ടി-
പ്പലവഴി പാ പലായനം തുടങ്ങീ.

ഫലരഹിതമിെത കണ്ടറിേഞ്ഞാർ
ചില നയശാലികൾ, പിന്നിലായി നിേന്നാർ,
നലെമാടിതിനു ചു മായി, മി -
ച്ഛലകുതുേതാത്സവനർത്തനം തുടങ്ങീ.

ിയമധുരെസൗഹൃദാമൃതാർ ാ-
ശയ, തവ സാത്വികസാത്വനാഭ കാൺേക,
നിയതമരികിലങ്ങേയാടു േചർന്നാ-
മയമണയാെത സഖാക്കളുല്ലസി .
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കനിവു ഹിമകണങ്ങൾ േപാെല ചിന്നി-
ജ്ജനിതവിേനാദസുഗന്ധസാ മായി,
അനിശമഴകിൽ മുങ്ങിനിൽെപാേരാമൽ-
പ്പനിമലരാണു തവാമലാർ ചിത്തം!

കവിപദചപലാഭിലാഷമാണാ-
ക്കവിതയുമായി രമിപ്പവർ ലക്ഷ്യം;
കവിതിലക, ഭവാനതല്ല, ഹൃത്തിൽ-
ക്കവിയുവതുണ്ടതുെകാ ചാരിതാർത്ഥ്യം.

അവികലവിമലാനുഭൂതിയുൾെക്കാ-
ണ്ടവിരളേകാമളഗാനധാരതൂകി,
ഛവിയിളകുമസീമകാവ്യപുഷ്പാ-
ടവിയി, ലേയ, കളകണ്ഠ, നീ ലസി !

ഇവെനാരു കവിേപാലും!- ആയിരിയ്ക്കാം,
ശിവ, ശിവ, ഞാനതുെകാ വീർ മുട്ടി
അവസരമിവനില്ല വി മത്തി-
ന്നവനിെയനിയ്ക്കിെതാരഗ്നികുണ്ഡമായി!

കവി, കവി, സുകൃതസ്വരൂപി, േയാർക്കിൽ
ഭുവിയതുേപാെലാരു ഭാഗ്യശാലിയുേണ്ടാ?
എവിെട നിജപദം, പവി , െമങ്ങീ-
യവിഹിതേമാഹിതശപ്തപാപകീടം?

ചരിതമറിവതാ, െരനി േമേന്മ-
െലരിയുകയാണു യശസ്സിനുള്ളദാഹം!
പരിധൃതവിഷവിത്തപാദപത്തിൽ
പരിധിെപടാെത പടർന്നിടു േമാഹം!

എവിെടവിെട വിലക്കിടു ഞാൻ, ഞാ-
നവിടവിടാർ മദി മത്തടി ;
കവി, കവി, കവിയാണുേപാലുമേയ്യാ,
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കവിണി ചുഴറ്റിെയറിഞ്ഞിേടെണ്ടാരീ ഞാൻ!

മമ സഹജ കഥി കി കാലം
മമതേയാെടങ്ങെന േപാറ്റിെയെന്ന േലാകം?
ശമഗുണനില േനാ , കർത്ഥവത്തീ
ക്ഷമ, യിതിലിെപ്പാഴുമുല്ലസി ഹാ, ഞാൻ!

നരനിലനഘൈദവികാംശേമെറ-
ത്തിരളുവതാണു കവിത്വെമന്നിരിയ്ക്കിൽ,
ഹര, ഹര, കവിമാനിയാവ, തേയ്യാ,
ഗരളസമഗതേമാഗനിപ്പിശാേചാ?

ക്ഷിതി നരകസമാനമായി, ധർമ്മ-
ച തിയുെട ചൂടിെലനി വീർ മുട്ടി;
മൃതിയണവതിനാശയായി-പേക്ഷ
മുതിരുകയില്ലിവനാത്മഹത്യെചയ്യാൻ!

അതിനു െമാരുവ, നൽപെമാെക്ക േവണം
മതിഘടനെയ്ക്കാരു മാർദ്ദവം, മഹത്വം;
ചതിെയാടഖിലെദൗഷ്ട്യെമാെത്തഴുെന്നൻ-
മതിയിതിനില്ലതിനുള്ള േമന്മേപാലും!

നിയമബിരുദസിദ്ധിയിങ്കെലാ ം
ിയമിവനി,ല്ലറികാത്മമി േമ, നീ!

ഹയരഹിതരഥസ്ഥസാരഥിെയ്ക്ക-
ന്തയനനിയ ണ, െമന്തിനശ്വദണ്ഡം?

മതി മതി, ലവമി നന്മയിങ്കൽ-
െക്കാതിയിവനില്ല, നശിച്ചിടെട്ട, ഹാ, ഞാൻ;
പതിയുമുയരുകിൽ-പ്പറ േമഘ-
ദ തിയി, ലിതാ ചിറക ഞാൻപതി !

സുലഭവിഭവ, ഭാഗ്യസി വിൻ െപാ-
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ന്നലകളിൽ വാണിടുമാർ രാജഹംസ,
സുലളിതസുഖസു ഭാത മേങ്ങ-
യ്ക്കലഘുനേവാന്നതി നിത്യവും തരേട്ട!

ഗുണമിളിത, മനഗർഘധർമ്മദാര-
ണയമേയാജ്ജ്വല, മങ്ങതൻ കുടുംബം,
ണമിതജനേസവനാങ്കിതാന്തം
ണവസമാനസനാതന ശാന്തം;

സുതവദനനവാരവിന്ദമന്ദ-
സ്മിതമകരന്ദമേനാജ്ഞധർമ്മസാ ം!-
ഹതനിവനതു വിസ്മരി കില്ലാ
ക്ഷതമിയലാത്ത കുടുംബഭാഗേധയം!

ഉടലിനു സുഖമില്ല, നീരിറങ്ങി-
ടയിലണഞ്ഞിഹ താവളം പിടി ;

ഇടയിെട ജലേദാഷമു , തുമ്മി-
പ്പിടയുവേതറ്റമസഹ്യെമൻസുഹൃേത്ത!

പനി മമ പതിവാണു, വ േപാകും,
തുനിയുകയില്ലെതാരാ മം നടത്താൻ;
ഇനിയധികവിേശഷമില്ല െചാല്ലാ-
നനിയനു, കത്തിനിെയാന്നടുത്തയയ്ക്കാം!

നവസമ തഴുകുന്ന ’ ി മസ്സി’-
ന്റവധിയിൽ ഞാൻ വരു, മ ക മുട്ടാം;
ഭവഭയഹരനായ പത്മനാഭൻ
ശിവമവിേടയ്ക്കളവ നൽകിടേട്ട!! ....20-3-1120

ഇനിയും രാധതൻ മിഴിനീരീ വൃന്ദാ-
വനികയിെല െപാഴിയണം?
കരിമുകിൽവർണ്ണനിനിയുെമേന്നാടു
കഴിയാറായിേല്ല പരിഭവം?18-9-1107

https://thalilakkam.in/



ന്ദി ന്ന അസ്ഥിമാടം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 81

ഞാെന െചയ്യെട്ട ത രാേന?
േവനലിൽ ഞാറു കരി േപായി.
ആവതിേലെറയായ് ഞങ്ങൾ നിത്യം

ാവി േതവി നന േനാക്കി.
പച്ച മ്പാദ്യം െപാടിച്ചെതല്ലാ-
മുച്ചെക്കാടും െവയിേല വാടി.
േവലെചയ്യാതില്ല േവ േവാളം
കാലം പിഴച്ചാൽ പിെന്ന െച ം?
നാലഞ്ചിടമഴ െപ െവങ്കിൽ
നാശെമാ ം വരില്ലായിരു .8-5-1113

അഗതികൾ ഞങ്ങൾതൻ േശാകഭാര-
മലിവറ്റേലാകത്തിലാരറിയും?
പുലർെവട്ടം വീണുതുടങ്ങിടുേമ്പാൾ
പുലമാടം ൈകവി ഞങ്ങെളല്ലാം.
നുകവും കരിേക്കാലും േതാളിേലന്തി-
പ്പകലെത്ത േവല യാ യാകും.
െവയിലില്ല, ചൂടില്ല, േവനലില്ല,
മഴയില്ല, മഞ്ഞില്ല, വർഷമില്ല,
പകെല ം രാെവ ം േഭദമില്ല,
പണിതെന്ന;-തീരാത്ത േജാലിതെന്ന!42

മാല െകാരു െകാെണ്ടാറ്റ നിത്യമാ-
മാലിനീതീരത്തിരി മാറുണ്ടവൾ.
വിണ്ണിങ്കലന്തിയിൽക്കിന്നരകന്യകൾ
െപാന്നേശാക വിതറുന്ന േവളയിൽ
ഓളങ്ങേളാടിവന്നാലിംഗനം െച -
േമാമലിരി ം ശിലാതളിമത്തിെന!
പച്ചിലച്ചാർത്തിൻ പഴുതിലൂടപ്പെപ്പാ-
െളത്തിേനാ ം ലസൽ സായാഹ്നദീപ്തികൾ! 7-11-1113

വീ കാർ, നിലവറയിൽ-
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ൈക്കവില ം ചാർത്തി
വീർ മുട്ടി, പ്പട്ടിണി
ചീ മായിരി !
”പറ്റി!-െത േമാർത്തതില്ല-
ന്നീയബദ്ധം ഞങ്ങൾ! ...”
പ്പട്ടകളുല ര
േകരകൽപകങ്ങൾ!! 13-3-1120

തിദിനയത്നമിതിനു കി ം
തിഫലേമാ, െവറും പട്ടിണിയും!

ആരുെമാരവലംബ-
മില്ലാേത്താരാണു ഞങ്ങ-
ളാരാരു ഞങ്ങെള-

റി പാടും?6-4-1113
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ശാലിനി

ഒ െമനി േവ, ണ്ടാ മൃദുചിത്തത്തി-
െലെന്ന റി െള്ളാേരാർമ്മമാ ം മതി.
മായരുതാത്തളിർ ണ്ടിെലാരിയ്ക്കലും
മാമകചിത്തംകവർെന്നാരാ സ്മിതം.
താവേകാൽക്കർഷത്തിെനൻജീവരക്തമാ-
ണാവശ്യെമങ്കി, െലടു െകാ , ഭവാൻ.
എങ്കിലുമങ്ങതൻ േ മസംശുദ്ധിയിൽ
ശങ്കയുണ്ടാകിെല്ലനിയ്ക്കൽപെമങ്കിലും.
ആയിരമംഗനമാെരാ േചർെന്നഴു-
മാലവാലത്തിൻ നടുക്ക നിൽക്കിലും,
ഞാനസൂയെപ്പടി, െല്ലെന്റയാണാ മുഗ്ദ്ധ-
ഗാനാർ ചിത്ത, െമനിയ്ക്കറിയാം, വിേഭാ!

അന്യ, രസൂയയാ, േലറ്റം വികൃതമാ-
യങ്ങതൻ ചി ം വര കാണിയ്ക്കിലും,
കാണുെമന്നല്ലാ, തതിൻ പങ്കമൽപെമൻ-

ാണനിെലാട്ടിപ്പിടിയ്ക്കിെല്ലാരിക്കലും!
കാണും പലതും പറയുവാനാളുകൾ
ഞാെനാരാളല്ലാതറിവതില്ലങ്ങെയ;
അേന്ധാക്തികെള മാണമാക്കിെക്കാ
സി രേബാധം പുലർ േവാളല്ല ഞാൻ.
ദു:ഖത്തിനല്ല ഞാനർപ്പിച്ചതേങ്ങ
നിഷ്കളങ്കേ മസാ മാെമന്മനം.
താവേകാൽക്കർഷത്തിനാലംബമാവണം
പാവനേ മാർ െമൻ ഹൃദയാർപ്പണം.
ഒ ം തിഫലം േവെണ്ടനി, യ്ക്കാ മ
മന്ദസ്മിതം ക കൺകുളിർത്താൽ മതി!!5-4-1120

േനരം െവളു -െവളിച്ചമായീ
കൂരിരുെളല്ലാമകെലയായീ
സൂര്യനുദി , ജഗത്തിെലല്ലാം
ചാരു കാശം തിരയടി .
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ആലസ്യനി യിൽനിന്നിനിയും
േലാകമുണർന്നിട്ടിെല്ല െച ം?
േജാലിത്തിര കൾ വാരിേയകും
കാലത്തിൻ യാനത്തിനില്ലമാന്തം.
ഇന്നെലക്കണ്ടതല്ലി േലാകം;
ഇന്നെത്ത േലാകമിതല്ല നാെള.
നിത്യം ചലനം പുേരാഗമന-
െമത്തിപ്പിടി വാനുദ്യമി .
അന്തര, മന്തരം-നമ്മൾ കാണു-
െമന്തിലും കണ്ടിടാമീ വിേശഷം!!8-6-1110

പഞ്ചഭൂതാഭിയുക്തെമൻഗാ ം
െനഞ്ചിടിപ്പറ്റടിയുമക്കാലം,
ആദിമൂലത്തിൽ വീ ം തിരിെച്ചൻ-
ഭൂതപഞ്ചകം േചരുന്ന േനരം,
ഉജ്ജ്വലാംഗി, നിൻ ീഡാസരസ്സിൽ
മജ്ജലാംശം ലയിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ!
അത്തളിെരതിർെപ്പാൻകുളിർൈക്കയിൽ-
ത്തത്തിടും മണിത്താലവൃന്തത്തിൽ,
മത്തടിച്ചാർ മദ്വാതഭൂത-
െമത്തിനി ലസിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ!
ഉ സസ്വപ്നസുേസ്മരയായ്, നീ
നി െച മ മച്ചിനുള്ളിൽ
േ മസാ ത നിത്യം വഴിെഞ്ഞൻ-
േവ്യാമഭൂതം സിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ!
നിന്മണിമച്ചിൽ നിത്യം നിശയിൽ
നിന്നിടും സ്വർണ്ണദീപനാളത്തിൽ,
െചന്നണ േചർെന്നന്നനലാംശം
മിന്നി മിന്നിജ്ജ്വലിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ!
േദവി, നിൻപദ ർശനഭാഗ്യം
താവി നിൽ മാ ങ്കാവനത്തിൽ,
വി മ മച്ഛായയിൽ വീെണൻ-
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