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ഉേത്തജനം

വിണ്മലർേത്താപ്പിെലക്ക ക െമാെട്ടാ-
െന്നന്മടിത്തട്ടിലടർ വീണു.
േവണുനാദംേപാെല ഞാനറിയാതെതൻ-
ാണനിെലാട്ടിപ്പിടി നി .
സന്തത്മായതിൻ സംഗമംമൂലെമൻ
സങ്ക ംേപാലും നിറംപിടി .

അത്യന്തദുഖത്തിൻ കാർമുകിൽ മാലയാ-
ല യ്ക്കിരുെണ്ടാെരന്നന്തരീക്ഷം,
െവള്ളിെവളിച്ചത്തിൽ മുങ്ങി, യൈച്ചതന്യ-
കേല്ലാലത്തിെന്റ നേവാദയത്തിൽ!

ാണഹർഷ ദമാെയാരാ േവളയിൽ
ഞാെനാരു സംഗീതമായി മാറി!
എന്മന ന്ദനം താരങ്ങളാെഞ്ഞടു-
മ്മവ ംേപാെലനി േതാന്നി!

േലാകത്തിെല ം ഞാൻ കണ്ടീ,ലതൃപ്തിതൻ
കാേകാളത്തിെന്റ കണികേപാലും!
ഒെക്കസ്സമൃദ്ധിയും, പുഷ്കലശാന്തിയും
സ്വർഗ്ഗ കാശവുമായിരു !
ജീവിതം തെന്നെയനിെക്കാരു മല്ലിക-
വിൻപരിമളമായിരു !

തങ്ങളിെലാത്തിനിേമലിലും, ഹാ, നമു-
ക്കിങ്ങെനതെന്ന കഴി കൂടാം!
നീണ്ട യുഗങ്ങൾ നിേമഷങ്ങെളന്നേപാൽ
നീന്തിക്കട നമുെക്കാടുവിൽ
എെന്നങ്കിലുെമാരു കാലത്തനാദ്യന്ത-
സൗന്ദര്യസത്തയിൽ േചർന്നലിയാം!
നിൻ നിഴൽ മാഞ്ഞാലും നിന്നിടുെമന്നിൽ നിൻ
നിർമ്മലാേ ഷത്തിൻ േരാമാഞ്ചങ്ങൾ!
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പുഞ്ചിരിെക്കാഞ്ചലിൽ ചാലിച്ച വാക്കിനാൽ
വഞ്ചിക്കയേല്ല നീ െചയ്ത െചയ്തെതെന്ന? -26-2-1936

പരസഹ ം നവപരിവർത്തന-
പരഭൃതങ്ങൾതൻ പഞ്ചമധാരയിൽ
പുളകേമലുമീ വഞ്ചിവസൂധതൻ
പുകളലകളല െചന്നങ്ങെന
ഭുവനസീമെയ ൽകുമാ, റഞ്ചിത-
ച്ഛവിയനാവിലം, വർഷിച്ചനാരതം,
പരിലസിക്ക നീ, േമൽ േമൽ, പാവന-
പരിണേതാജ്ജ്വലചി നക്ഷ േമ! -20-10-1937
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േദവയാനി

നീലമലകേള, നിങ്ങേളാർമ്മി േമാ
നീറുെന്നാരീ മന്മനസ്സിെന്റ ഗദ്ഗദം
പൂവി നി ം മരങ്ങേള , നിങ്ങളും
ഭാവിയിേലാർമ്മി കില്ലീ നിഴലിെന.
ഇല്ല മൽസ്വന്തമാെയാ ം-കനിെവഴാ-
െതല്ലാം മറ -കഴി സമസ്തവും.
പല്ലിളി േന്നാ നിരാശേത , നിർദ്ദയം
െകാല്ലാെത െകാല്ലാെനാരുങ്ങിനിെന്നെന്ന നീ ?

അന്തരംഗത്തിെലന്നാശ േമ േമൽ
െചന്തളിർ ചൂടാനിടെകാടുത്തങ്ങെന
െപാന്നിൽ ളി കുണുങ്ങിച്ചിരിെച്ചെന്റ
മുന്നിലണഞ്ഞസുദിനശതങ്ങേള !
നിങ്ങളു, മേയ്യാ, തടിൽെക്കാടിച്ചാർ േപാ-
െലേങ്ങാ മറ -നിരാധാരയായി ഞാൻ !
ഫുല്ലപുഷ്പെത്ത ഴുക്കൾേപാൽ , കാരുന്നി-
തല്ലേലാേരാ യർെന്നൻ കരൾക്കാമ്പിെന.
സ്വപ്നം !-മട സംതൃപ്തചിത്തനായ്
സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്കി മജ്ജീവനായകൻ !
ഓർ ന്നതുംകൂടിയില്ല മാെനെന്റ
േപ ത്തിെലാ ം-പരാജിതതെന്നഞാൻ!
ചിന്തിച്ചിരിക്കാെത ദുർവ്വിേധ , നിർദ്ദയ-
െമന്തിനു കൂട്ടിമുട്ടി നീ ഞങ്ങേള?
അെല്ലങ്കിെലന്തി , െതറ്റിെയനി , ഞാ-
നില്ലിനി റ്റെപ്പടു കില്ലാെരയും !
പറ്റിയബദ്ധമറിയാെതനി, ക്കിതിൽ
െതെറ്റന്നിലാ, ണിതാ മാ േചാദി ഞാൻ.
എങ്കിലു, മേയ്യാ, െകടുന്നില്ലേശഷെമൻ
സങ്കടം-എ ഞാൻ കണ്ണീർെപാഴിക്കിലും !(അപൂർണ്ണം)

ചന്ദനശീതളസുന്തരച ിക ചിന്നിയ ശിശിരനിശീഥം
ചഞ്ചലരജതവലാഹകചുംബിതബിംബിതതാരകയൂഥം
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മന്ദമദാകുലമലയാനിലചലിതാർ ലതാവൃതകാന്തം
മ ളസുരഭിലമഞ്ജരികാകുലരഞ്ജിതകുഞ്ജഗൃഹാന്തം 23-8-1937
ആക മാെമാരു മാലയും േകാർ െകാ-
േണ്ടകാകിനിയായിരി കയാണവൾ
ാമ ശാന്തി സേചതനമാെമാരു
േഹേമാജ്ജ്വലാകാരമാർന്നതുമാതിരി.
കാണാമടുെത്താരു സന്ന്യാസിെയേപ്പാെല
കാവിയുടുപ്പി നിെ ാേരാല ടിൽ ! 5-9-1937
മുഗ്ദ്ധ ണയേമ , നീയി യായി ം
മുക്കാത്തെതെന്തെന്നക്ക നീരിൽ ? 2-6-1938
ഇന്നെല രാ ിയിൽ ഞാെനാരു പൂെമാട്ടിൻ
മന്ദസ്മിതത്തിൽ കിട റങ്ങി. 5-6-1938
അെല്ലങ്കിലും െവറുമാശങ്കമൂലമാ
നല്ല കാല ം കരഞ്ഞവളാണു നീ 27-6-1938
നളിനവാപിയിലലർവിരിെഞ്ഞാര
ലരിയിെലാരു നാളിൽ
നയനേമാഹനകനകരശ്മികൾ
നവസുഷമകൾ വീശി. 5-9-1937
കരുതിയില്ലേല്ലാ പിരിയുേമ്പാെളേന്നാ
െടാരു വാ േപാലും പറയാൻ നീ ! 25-6-1938
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കൃതാർത്ഥൻഞാൻ

ആ മിഴി േതാരിെല്ലേന്നാ? - നീ മുഖം കുനി നി-
േന്നാമേന, േതങ്ങിേത്തങ്ങിയിങ്ങെന കരഞ്ഞാേലാ ?
അറിയുന്നിേല്ല നീെയൻ ഹൃദയം വി ന്ന-
തരുതിെന്നനിക്കിതു ക െകാണ്ടേയ്യാ നില്ക്കാൻ.
എ വന്നാലും കഴിഞ്ഞീടുേമാ സഹിച്ചിടാ-
െത െചയ്യേട്ട, മർത്ത്യരായി നാം ജനിച്ചിേല്ല ?
ഇണ്ടലാർന്നിടാേയ്കവം ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിൽ, പൂ-
െച്ചണ്ടണിക്കാവും കാണും, കണ്ടകക്കാടും കാണും !
ഉണ്ടാകും വല്ലേപ്പാഴും മഴവി കെളങ്കിൽ
െകാണ്ടലാലലം നീലവിണ്ടലമിരുേണ്ടാെട്ട !

േ മവിഹ്വേല, നിെന്റ ഹൃദയം, സദാ ചിന്താ-
േഹാമകുണ്ഡത്തിൽ, കഷ്ട,മിങ്ങെന േഹാമിെക്കാേല്ല !
ഇന്നിേപ്പാളിഷ്ടംേപാെല േവതാളനൃത്തംെച
നി െകാള്ളേട്ട കാലവർഷം, നീ കുലുെങ്ങാേല്ല.
മിന്നലും െകാടുങ്കാ മിരുളും കാറും േകാളു-
െമാ േചർന്നിടിെവട്ടിേപ്പമാരി വർഷിേച്ചാെട്ട !
എ നാളേത്ത ണ്ടിബ്ഭൂകമ്പം?-ചിരി െകാ-
െണ്ട വാൻ െപാന്നിൻചിങ്ങ, മിനിയും ൈവകില്ലേല്ലാ !
െപാെന്നാലിച്ചലത മിളെവയിലിനാൽ, മൂടൽ-
മഞ്ഞിേന്മൽ മേനാജ്ഞമാം കുഞ്ഞലു കൾ ചാർത്തി ,
ഓേരാേരാ മരതകേത്താപ്പിലും നവപുഷ്പ-
േതാരണം തളിർച്ചില്ലച്ചാർ കൾേതാറും തൂക്കി ,
മരളും വണ്ടിണ്ടതൻ മൂളിപ്പാ കൾ പാടി
മുരളീരവം നീെളേക്കാകിലങ്ങളാൽ തൂകി,
ഇളകിപ്പാറും ചി ശലഭങ്ങളാൽ, ഹർഷ-
പുളകാ രങ്ങൾ പൂങ്കാവുകൾേതാറും പാകി
അനുഭൂതികളാകുമനുയായികേളാെടാ-
ത്തണയും വർഷം േപായാ,ലെപ്പാേഴേക്കാണക്കാലം !
ഓമേല, വിഷാദിക്കായ്കിെക്കാടുങ്കാ ം കുളിർ-
മണിെത്തന്നലായി മാറിടും െഞാടി ള്ളിൽ !
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ഇ േമലേന്യാന്യം നാം േമാഹിക്കാതിരുെന്നങ്കി;-
ലി േമലേന്യാന്യം നാം േസ്നഹിക്കാതരുെന്നങ്കിൽ;
ഒരുകാല ംതമ്മിൽക്കാണാെതകഴിേഞ്ഞേന;
ഒരുകാല ം വി മാറാെത കഴിേഞ്ഞേന
ഹാ! നമുക്കിരുവർ െമാ േപാെലാരിക്കലും
ാണനിേലവം പരുേക്കല്ക്കാെത കഴിേഞ്ഞേന !
നാെമ െച കുറ്റം ? - േകവലമന്യന്മാരാ-
യീ മന്നിലങ്ങിങ്ങായിട്ടിരുേന്നാരേല്ല നമ്മൾ ?
[അന്യായം വർത്തിച്ചെത നാം?-ഹാ, േകവല-
മന്യെരേന്നാണമങ്ങിങ്ങിരുേന്നാരേല്ല നമ്മൾ ?]
േകവലം േനരേമ്പാക്കിെലന്തിനു കൂട്ടിേച്ചർത്തി-
േതവമാ വിധി നെമ്മ േ മശൃംഖലമൂലം ?
ആ വിേനാദമിന്നക്ഷന്തവ്യമാമപരാധ-
മാവുമാറലേങ്കാലെപ്പ േപ്പായാകപ്പാെട !
അ താൻ വർത്തിച്ച വിഡ്ഢിത്തേമാർത്താ വിധി-
യിന്നിേപ്പാൾ പശ്ചാത്തപി ണ്ടായിരിക്കണം !
അ േമലനുമാ ം നീറിെക്കാണ്ടിരി േന്നാ-
രഗ്നിപർവ്വതമേല്ല, േപറു മനസ്സിൽ നാം ?
ഒെന്നങ്ങാനതിൻ മുഖം െപാട്ടിയാൽ േപാേര?-കഷ്ടം !
പിെന്നെയെന്താരുപിടി െവൺചാമ്പലേല്ല നമ്മൾ?
അത്തപ്ത വാഹെത്തത്തണുപ്പി വാൻ, കാല-
െമ നാൾ തുടർച്ചയായൂതണം ശംസയാൽ !
എന്നാലും ഫലെപ്പ വരുേമാ?-ഫലെപ്പട്ടാൽ-
ത്തെന്ന,യന്നേയ്യാ, മന്നിലാരു നമ്മെളേയാർ ം ?
ഇ നാം ജീവി േമ്പാൾത്തെന്നയിെല്ലാരുതുള്ളി-
ക്ക നീർെപാഴി വാൻ നെമ്മേയാർത്താരും മന്നിൽ !
പിെന്ന, നാം െവറും ജലേരഖകൾേപാെല മാഞ്ഞാ-
ലന്നാരു നെമ്മ റിേച്ചാർ വാനിരി ?
അവെയാ ം നീ പാഴിലാശിക്കാൻ തുനിഞ്ഞീടാ-
യ്കവേശ-നിരാധആരം നിർമ്മലേസ്നഹം മന്നിൽ !

പകവീ വാൻ നി ം േലാകത്തിൻ തേള്ളറ്റങ്ങി-
ങ്ങകലുേന്താറും നമ്മള േമലടു .
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എ മായയാണാേവാ, നെമ്മ നാം മാ േന്താറും
ചിന്തയില േമൽ മി െതളി നാം !
മറക്കാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിലേന്യാന്യം, നമുക്കിനി
മരി ംവെരക്കാണാതിരിക്കാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ !

കരുതി ട്ടിയെല്ലന്നാകിലും പലേപ്പാഴും
കരളിൽത്താപം നിനേക്കകിയി ണ്ടാകും ഞാൻ
േസ്നഹശൂന്യതയായിട്ടതു നീ കരുതായ്ക
േമാഹേന, മച്ചാപലംമാ മാണവെയല്ലാം !
േ മത്തിൻ സാ ാജ്യത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥരായ്ത്തെന്ന
നാെമ േമവം കഴിഞ്ഞീടിലും കൃതാർത്ഥർ നാം !
മർത്ത്യനീതിതൻ കൂട്ടിൽക്കയറ്റിസ്സമുദായം
വിസ്തരിേച്ചാേട്ട നെമ്മ റ്റവാളികേളേപ്പാൽ
സ്ഥലകാലങ്ങൾെക്കാ മകറ്റാൻ ശരീരങ്ങൾ
നലേമാട െയ്ക്കാട്ടിപ്പിടി ം ഹൃദയങ്ങൾ !
ചൂളുകിെല്ലാരിക്കലും നിയമം വാേളാങ്ങിയാൽ
കാലേദശാതീതമായ് വർത്തി ം ദിവ്യേ മം !

നീേയവം തപിച്ചിടാേയ്കാമേല, െസൗഭാഗ്യങ്ങൾ,
നീെള നിൻ വഴികളിൽ വിരിച്ചീടും േമേന്മൽ !
എന്നി ം മണിവീണക്കമ്പികൾ മുറിക്കിെക്കാ-
െണ്ട യും വിനീതയായ് ശാന്തി നിൻസവിധത്തിൽ
സന്തതസപര്യയ്ക്കാ ണുങ്ങി ണുങ്ങിെക്കാ-
ണ്ടന്തികെത്താഴിയാെത നി ടുമുൽക്കർഷങ്ങൾ !
അ നീയിന്നെത്തെയന്നാശംസാവചേസ്സാർത്തി-
െട്ടാ പുഞ്ചിരിെക്കാൾകി, േലാലമേല, കൃതാർത്ഥൻഞാൻ !
അെല്ലങ്കിലും, സഖി , വല്ലകാല മാ
നല്ലകാലം മർത്ത്യനില്ലാതിരി േമാ ?
കണ്ണീരുമു നിരാശയുംമാ മാ -
െയ െമാരുത്തനധപതിച്ചീടുേമാ ?
ഏതു രാവിെന്റ െകാടുംകൂരിരുട്ടിലും
പാത െതളിച്ചിടും വിണ്ണിൻവിള കൾ.
ഏേതതഗാധമാമാഴിപ്പരപ്പിലു-
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േമതാനുമുണ്ടാമഭയദദ്വീപുകൾ
ഉല്ലസിക്കാേമതു ചുട്ട മണല്ക്കാട്ടി-
നുള്ളിലും ശീതളശാദ്വലഭൂമികൾ ! 21-4-1935
കുതുകദായകാ, ഹൃദയനായകാ,
കുസുമദായകാ,സതതം ഞാൻ
അവിടുെന്നന്നടുത്തണയുെമേന്നാർേത്താർ-
ത്തവിരാേമാന്മാദം നുകരു .
ചപലകളാെമൻസഖികളങ്ങെയ-
ച്ചതിയനാ റ്റം പറകിലും
ഇതുവെര േനരിട്ടവിടുെത്തക്കാണാ-
നിടയാവാേതവം കഴികിലും
ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ സുഖസമാശ്വാസ-
പരിമളെമെന്ന ണരു . 24-4-1935
നീരദങ്ങൾ നിറ നിർമ്മല
നീലവാനിടം മൂടേവ
ജീവനായകാ, ഞാനിതാ നി
േകണിടുകയാെണന്തിേനാ !
അസ്തമിച്ചിെതൻവാസര ,മിരു-
െളത്തിെയ ന്നിെലാെക്കയും
ഇെല്ലാരു െകാ താരകേപാലു-
മല്ലിെനെന്ന നയി വാൻ.
താവകേക്ഷ ം േതടിേയകയാ-
യീവഴിെക്കാെക്കേപ്പാ ഞാൻ.
ആവതില്ലിനിപ്പിന്മടങ്ങാനും
േകവലം നിസ്സഹായ ഞാൻ !

നാലുപാടുമിര യർന്നേപായ്
േഘാരമാരുതഗർജ്ജനം
തമ്മിലാഞ്ഞടിച്ചാർ കൂകു
വന്മരങ്ങെളല്ലാടവും
ചിന്നിമിന്നി ള പായു
മിന്നൽവല്ലിപ്പടർ കൾ.1-10-1932
കുയിലിണ പാടിത്തളർ റ ം
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കുളിരണിവല്ലി ടിലിനുള്ളിൽ
അവെളാരുമിച്ചാ വസന്തരാവ-
ലവഗതാതങ്കം ഞാൻ വാണിരു .
അനുപമരംഗമെത െകാ -
മനഘനിർവ്വാണദമായിരു .
ഭുവനമറിയാതടുത്ത ര
നവെയൗവനങ്ങളെന്നാ േചർ .25-10-1933
അ നാമാദ്യമായ്,ക്കൺമുനെത്തല്ലിനാ-
ലേന്യാന്യം സ്വാഗതംെചയ്തേനരം,
പാതിരാത്താരകൾേപാെലന്നിേലതാനും
േജ്യാതിഷ്കണങ്ങളടർ വീണു.
മിന്നിെപ്പാലിഞ്ഞിെതൻ േചതസ്സിലായിരം
മിന്നൽപ്പിണരിൻ ലിംഗകങ്ങൾ.14-3-1935
അരിയ മുന്തിരിയിലകൾ മൂടുമിത്തളിർനികുഞ്ജകം തന്നിൽ
സരളശീകരമിളിതമല്ലികാപരിമളത്തിനു മുന്നിൽ
ഉദിതെകൗതുകമമരുെമൻമൃദുഹൃദയേവദിയിേലാേരാ
മദപരവശമധുരചിന്തകൾ ചിറകടിച്ചടിെച്ചത്തി ! 2-3-1934
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ആവസന്തം

ആവസന്താഗമമെന്നാരു നൂതന-
ജീവൻ വസുധയ്ക്കണച്ചിരു .
ആ നറും െസൗവർണ്ണകാലെമനി െമാ-
ട്ടാനന്ദദായകമായിരു .

പൂെന്തന്നൽ പു ന്ന, പൂവല്ലിയാടുന്ന
പൂേന്താപ്പിനുള്ളിെല ൽത്തറയിൽ
കു മ ടു കുറുക്കിയും, കണ്ണ ം
കേങ്കളി ക്കളാൽ മാല േകാർ ം,
താമര മ്പിൽ ചമച്ചതിൽ ശീതള-
ശ്യാമമാം തണ്ണീർ നിറെച്ചടു ം,
നൽച്ചന്ദനത്തിരി കത്തി െസൗരഭം
നിച്ചിലും ചാർത്തിയലങ്കരി ം,
അ െകാണ്ടാടിേനാരാ വസേന്താത്സവം
ക ം കരളും കവർന്നിരു .

അന്നതിെലാെക്കയും െപാെന്നാളിപൂശിേയാ-
െരന്നാത്മനാഥൻ-നൃപകുമാരൻ
ഇന്നി വന്നീടുേന്നാരുത്സവം കാണുവാ-
െന വെന്ന െമന്നാരറി ?

വല്ലി ടിലിൽേപ്പായ് േനാക്കി വിലാസിനി
മല്ലികാമഞ്ജരിെയാ മില്ല.
െചങ്കതിർ ചിന്നിത്തിള െമാരു പുതു-
കേങ്കളി ലമാ ം കാൺമൂ.
അ ഷ്പസേന്ദശം േദ്യാതിപ്പിച്ചീടു
തൽ ിയൻ തെന്റ ചരമവൃത്തം !
േഘാരാഹവത്തിൽ മൃതനായ് കുമാരകൻ
നാരി ൺപേയ്യാ നിലംപതി !

കൺതുറന്നാളവൾ-എെന്ത വിസ്മയം !
ഹന്ത, താൻ കാണുവതാെര മുന്നിൽ ?
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ആഹവംതന്നിൽ മരിച്ച കുമാരകൻ
േസ്നഹാർ നായടു ല്ലസി .
ത ത്തമാംഗം മടിയിെലടു െവ-
ണ്മയിലാമന്ദമാേ ഷി .
െചാന്നാൾ ”കുമാര, കുറ കട േപാ-
യിന്നവിടെത്ത വിേനാദെമല്ലാം

ഈ മട്ടിെലന്മനം േനാവി േനാ േന്നാ-
രാേമാദമങ്ങെയ്രബ്ഭാന്തനാക്കി. ”
ആ മധുരാനനം െത യർത്തിെച്ചാന്നാൻ
േ മ സന്നനായ് രാജപു ൻ
”ജീവാധിനാേഥ, നീ മുന്നം െകാണ്ടാടിേയാ-
രാ വസേന്താത്സവമാർ മറ ം ?
േപാകുന്നതില്ല രണത്തിനുഞാനിനി
മാഴേകണ്ടാ, മാേഴ്കെണ്ടേന്നാമേന, നീ !
നിൻ േ മദാർഢ്യപരീക്ഷ മാ മാ-
െണൻ ിേയ, ഞാേനവം െചയ്തെതല്ലാം ! ”

ആ വസേന്താത്സവമാവിധം നൂതന-
ജീവനവരിൽ െകാളുത്തിനി .
ആ നറും െസൗവർണ്ണകാലമവർക്കെന്നാ-
ട്ടാനന്ദദായകമായിരു !

ഇല്ല േലാകമധപതിപ്പി വാ-
നില്ല നിെന്ന വിടില്ലിനി േമലിൽ ഞാൻ
നീചസർപ്പേമ , നിൻവിഷജ്ജ്വാലയിൽ
നീറിനീറി വി നിരന്തരം
എ െയ സുരഭിലനിർമ്മല-
ചിത്തസൂനങ്ങൾ െഞട്ടറ്റിരിക്കണം.
േ മെമേന്നാ പിശാചിേക, പാഴിലാ
നാകേമവം മലിനമാക്കായക് നീ !18-10-1937
േവണുവിെനല്ലാം െവറും കളിയാണായിേക്കാേട്ട
ഞാനിനിെയാ ം തെന്ന പറയാനില്ലാ ഭാവം4-11-1937
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െവമ്പി െവമ്പി ഞാൻ െചന്നിെത െമൻ-
െചമ്പകത്തിെനക്കാണുവാൻ
മുല്ലയും നനേച്ചകയാേയ്ത്താപ്പി-
ലുല്ലസി കയാണവൾ
ഓമിക്കാനുടെലടുെത്ത ം
മശാന്തത മാതിരി !17-6-1938
എെന്ന ം നീെയെന്നേയാർ വാൻ േവണ്ടി ഞാൻ
നിെന്ന റിെച്ചാരു പാെട്ടഴുതി !18-1-1938
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മൗനഗാനം

ആത്മവിപഞ്ചിതൻ േലാലത ക്കളി-
ലാദ്യം െപാടിെഞ്ഞാരാ ഗാനേലശം
അന്ധനാെമെന്നെയടുെത്താരഗാധമാ-
മന്ധകാരത്തിേലക്കാെഞ്ഞറി .
ആ മഹാഭീകരമൂർച്ഛയിൽേപ്പാലുെമ-
ന്നാശാപടലമതാകമാനം

ആകാശസീമെയേപ്പാലുമതി മി-
ച്ചാവിധം േമേലാ യർന്നിരു .
തുംഗഹിമാലയശൃംഗങ്ങളന്നതിൻ
ചുംബനംെകാ കുളിർത്തിരു .

വാവി റെക്കക്കരയുെമൻ ജീവെന്റ
വായ െപാത്തിപ്പിടിച്ചാത്തേരാഷം
ഏേതാ െകാടുങ്കാ ചീറ്റിയണെഞ്ഞാരു
േവതാളനർത്തനമാരംഭി .
ആവിധമായസമുഷ്ടിയിൽ കഷ്ടെമ-
േന്നാേരാ െഞര ം െഞരിഞ്ഞിരു .
ഒ മറിയാതാ നി ന്യതയിൽ ഞാ-
െനന്തിേനാേവണ്ടിെയാന്നമ്പര .
അന്നെത്ത െനാമ്പരെമെന്തന്നറിഞ്ഞതാ-
ണിന്നീ മുരളിതൻ മൗനഗാനം.

എ ചൂെട ചൂടീവിധെമൻ
ചിേന്ത, നീെയെന്ന െഞരിക്കരുേത !
അള്ളിപ്പിടിക്കാെയ്കൻജീവ, നേയ്യാ
െപാ െന്നനി ഞാെനാ േപാേട്ട !

അ ഞാൻ േനരി ക നിന്ന
െപാന്നിൻകിനാവുകെള േപായി23-10-1937

ഇനിയുെമാരു പൂക്കാലമാകുെമ്പാേഴ മി-
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ണയലത െമാട്ടി കണ്ടിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ !20-5-1938

അടിയെന്റ കുറ്റം െപാറു ക ി-
ച്ചടിയെനക്കാക്കേണ ത രാേന !22-12-1937

തിരിയാൻ തുട േന്നാ തത്ത്വചിന്തയിേലക്കി-
ന്നിരുളിൽ തപ്പിത്തപ്പിശാ ജ്ഞന്മാേര, നിങ്ങൾ ?
വളെരക്കാലം നിങ്ങൾ വി മംകൂടാേതാേരാ
വനഗർത്തങ്ങൾേതാറുമുഴ നടന്നേല്ലാ !31-8-1937

എ വല വീശിയാലും ലഭിക്കാത്ത
പ രഥം ’മനശ്ശാന്തി’ െയൻ േതാഴേര !
വിണ്ണിെലേത്താപ്പിൽ പറ കളിപ്പതു
മന്നിൽ നാം േതടിപ്പിടി ന്നെതങ്ങെന ?30-9-1926

ആശയാം കാറ്റിൻ ഗതി പറ ന്നി-
താഹന്ത ചിത്തമാം െവൺപട്ടെമെപ്പാഴും !30-9-1926

https://thalilakkam.in/



മൗനഗാനം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 21

ൈകത്തിരി

നമി നിെന്നഞാൻ പഞ്ചേമ, കുറ്റം
ക്ഷമിക്കഞാെനാരുക്ഷണികജീവിതം.
എനി മുണ്ട ം പറ േപാകുവാൻ
തനി നി മിത്തരുക്കേളാെടല്ലാം.
പറക പാവനി, പവിേ , നന്ദിനീ
മറ േപാെമെന്ന മറക്കില്ലല്ലി നീ ?
ചലദലാകുലവിലസിേത നിെന്ന-
പ്പല നാമത്തിലും പറ േകൾ ഞാൻ.
ഫലരഹിതമാം െനടുവീർ വി
തല കുനി നീ തളർ നില്ക്കേയാ ?
ഉലകം കാണുവാനുദി യർെന്നാെരൻ
ഗളനാളം േവണമിരുളിനിക്ഷണം.
അലയാഴിെക്ക മലറി വാണിടാം
അലകൾെക്കെപ്പാഴും മദി തുള്ളിടാം
അരുവി േപാലുമല പാടിടാ-
മരുതു ൈകത്തിരിക്കന വാൻേപാലും !
ഇേതാ ജഗത്തിതിൻ നിസർഗ്ഗരീതി-ഞാൻ
െകാതിച്ചെതന്തിനി പഞ്ചജീവിതം ?
ഇലയിളകിലുമിടറു മനം
ചലന്മരുെത്തെന്നച്ചതി െവങ്കിേലാ !
കനകരശ്മികൾ െപാഴി വാൻ െകാതി-
ച്ചന േമാദമാർന്നവതരി ഞാൻ.
സുരപഥത്തിൽനി ലകിെലമ്പാടും
നിറകതിർവീശും മണിത്താരങ്ങേള !
എനി േനരിേട്ടാരവശത േനാക്കി-
യിനിയുെമന്തിനു ഹസി ഹാ ! നിങ്ങൾ ?
ഒരുവനുെമെന്ന തിച്ചിേടണ്ടഞാ-
െനാരു െചറുതിരി, െവറും പടുതിരി !
തിരക്കിേടെണ്ടെന്നത്തിമിരേമ, നിെന്റ,
തിരുമുമ്പിെലത്തിയടി െകാള്ളാം ഞാൻ.
ഒരിക്കെലങ്കിലും മറക്കാനാകാത്ത
ചരി െമാ േമ കുറിച്ചിടായ്കയാൽ ,
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മറ േപാേയക്കാം നിഹതയാെമെന്ന
മഹിമയാളുമീ വസുമതീേദവി.
തൃണഗണങ്ങേള, സഖികേള, നിങ്ങൾ
വിനയപൂർണ്ണയാമിവെളെയങ്ങാനും
ഒരു നിമിഷേമാർെത്താരു കണ്ണീർക്കണം
ധരയിൽ വീ കിൽ കൃതാർത്ഥയാണുഞാൻ !

അങ്ങതാ കാൺമു ഞാനീേലാകജീവിത-
തുംഗാനുഭൂതിതൻ മംഗളകന്ദളം5-10-1934

േകാട്ടമറ്റന്നല്ലിെലൻ െകാ തൂലികെയാരു
കാ പൂവിെനെക്കാ പാ കൾ പാടിപ്പിേക്ക ;
കവനാംഗനയാെളൻ ഹൃദയം പുല്കി ല്കി-
ക്കവിയും േമാദാെലെന്നേക്കാൾമയിർെക്കാള്ളിക്കേവ ;
തടെവന്നിേയ നീലവർണ്ണത്തിെലൻ തൂെവള്ള
ക്കടലാസിങ്കൽ േ മകേല്ലാലം പരക്കേവ ;
നിശ്ശബ്ദ ശാന്തമാെമേന്നകാന്തയിങ്ക-
ലശ്ശരൽ ളിർമുല്ല നിലാെവാലിക്കേവ ;
എെന്ന മിതുേപാെല േപനയും കടലാസു-
െമാന്നി കഴിഞ്ഞിടാെനാെത്തങ്കിൽ !- െകാതി ഞാൻ !

ചന്ദനമരത്തിെന്റ സേന്ദശെസൗരഭ്യമാ
മന്ദമാരുതൻ െകാ വെന്നനിക്കർപ്പിക്കയായ് !1-10-1932

മഞ്ഞണിമഞ്ഞക്കണിമലർമാലകൾ
മഞ്ജിമവീശും നിൻ പൂവനത്തിൽ
ഓട ഴലുംവിളി ഞാെന േമ്പാ-
േളാമേന, നീെയനിെക്ക ന ം ?
ാണാനുഭൂതികൾ തൂകും ിയകര-
നാനാവിഭവസമൃദ്ധികളിൽ
ലീനയാ, യന്തിമസന്ധ്യയിൽ, നീ തനി-
ച്ചാനന്ദേലാലയായുല്ലസിേക്ക ;
പുല്ലാ ഴലുമായ് ഞാനടുെത്തത്തിയാ-
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ലുല്ലാസേമ, നിനെക്ക േതാ ം ?
മായികജീവിതം നി ന്നിൽ മാ ിക-
മായൂരപിഞ്ഛിക വീശിവീശി
കാമദസ്വപ്നചലനചി ങ്ങെള-
ക്കാണി കാണി നിന്നിടുേമ്പാൾ ,
ഞാെനാരു പാഴ്നിഴലായടുെത്തത്തിയാൽ
ഹാ ! നീെയമ്മട്ടിലറിയുെമെന്ന-15-2-1934

പതിനഞ്ചായിട്ടില്ല തിക ം ായം ഞാെനൻ-
പഠനം പരിത്യജിച്ചീടുവാനായി-
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ആ വക്കിൽ

നിർമ്മേല, നിമ്നേഗ, നി ,കെപ്പാൻമല-
രുമ്മെവെച്ച നീ െകാ േപായി ?
കേല്ലാലൈക്കകളിൽത്താേലാലമാടിെയൻ-
െചല്ലെത്തെച്ചാല്ക നീെയ െച ?
അന്തിമസേന്ദശം വല്ലതും െചാല്ലിയാ-
െച്ചന്തളിർെമയ്യാെളാളിച്ചിരിക്കാം !
പച്ചെച്ചടികേള, നിങ്ങളതു കണ്ടി-
ത്തരെമാ മുരച്ചതിേല്ല ?

അന്തിമയ േമ്പാ,ളംബരം പൂ േമ്പാ-
ളന്തിമലരി ചിരിച്ചിടുേമ്പാൾ ,
ഇത്തടിനീതടം ൈകവി േപാകുവാ-
െന മടിച്ചീല ത്തേമ, നീ?
വെന്ന കില്ലിനി വാന െചന്ന നീ
മന്നിതു വീ ം മധുരമാക്കാൻ !
എന്തിനു പിെന്നഞാൻ കാ വതന്നെത്ത-
സേന്താഷരംഗങ്ങൾ മാ വേല്ലാ !
വന്നിടാം നിൻപിേമ്പ ൈവകിടാതീ ഞാനും
മന്നിെനെന്തൻനിഴൽ മാ േപായാൽ ?
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ആയിഷ

വാതിൽ തുറ ചരി േമ, മുന്നിലാ
വാടാവളെക്കാ ക െകാള്ളെട്ട ഞാൻ.

ആരാലതാ കിളർന്നാളിപ്പടരു
േഘാരമുകില താപദാവാനലൻ.
ആദരാലക്ബറിൻ സാർവ്വെഭൗമത്വമാ-
മാതപ ത്തിനലുക്കിട്ടനാകുലം

േക്ഷമങ്ങെള ണർ ല്ലസിച്ചീടു
സാമന്തരാജരജപു വംശജർ.
മാന േപാലും പരിമളംവീശു
മാനസിംഹൻതൻ പുകൾ ളിർ വുകൾ !

ആഹവേദവത ഹർഷ മത്തയായ്
കാഹളമൂതിച്ചരി നീളേവ,
കു മം ചാർ ന്നിതുത്തരഭാരത-
മങ്കതന്മാറ െചന്നിണച്ചാലുകൾ !
അഷ്ടാശകളിലും മൂടു േമ േമ-
ലശ്വപാേദാ പാേതാത്ഥധൂളികൾ !
ധൂപം വമിക്കയായ് പട്ടാണിമാരുെട
േകാപാഗ്നികാളും തീകാരപർവ്വതം !

ആരിതുസ്മാേനാ, മഹാത്മൻ, ഭവാെന
കാരണമി പരവശനാകുവാൻ ?
േതാരാെത േതാരാെത കണ്ണീർെപാഴികേയാ
ധീരാ ിമനാം ഭവാെന്റ േന ങ്ങളിൽ ?
ആ ഗളത്തിങ്കൽ സ്വയം ജയലക്ഷ്മികൾ
ആഗമിച്ചിട്ടതിെല്ല പൂമാലകൾ ?
ആ വിരിമാറിൽത്തലചായ് റങ്ങിയി-
ല്ലാേവഗപൂർവകെമ യശ കൾ ?
ആവിർഭവിച്ചതിെല്ല മിന്നൽപ്പിണ-
രാവലങ്കയ്യിെല വാൾത്തലച്ചീറ്റലിൽ ?
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വന്നണയു ഭവൽസമീപെത്താരു
മിന്നല,ല്ലാരിതാ, രായിഷാേദവിേയാ ?
എന്തിനിസ്സം മം കൂമ്പിയ നി ഖ-
െച്ചന്താരു വീ ം വിടർന്നെതന്ത തം ?
േസനാപേത, ഭവൽ ാണനാളത്തിെലാ-
രാനന്ദഗാനം പത െപാ േവാ ?
േസാദര പാരം വിളർെത്താരാ െനറ്റിയിൽ
േസ്വദകണങ്ങൾ െപാടി തിരു േവാ ?
ഏേതാ സുരഭിലസ്വപ്നങ്ങെള സ്വയം
േചതന െച െച മ്മവ േവാ ?
ഒറ്റെഞാടിയിെലന്തന്തരം- ഹാ , ഭവ-
:ഖത്തിനാ തമിത്തങ്കരശ്മിേയാ ?

ആയിേഷ , നിൻപദം പൂജി വാൻ നിന-
ക്കായുരന്ത്യംവേര െണ്ടാരാരാധകൻ !
ജീവിതസിദ്ധികെളാെക്ക നിൻ െചന്തളിർ-
േച്ചവടിേച്ചാട്ടിൽെവച്ചർച്ചനെച വാൻ
ആശി ഹാ, നിന്നനുമതിക്കായ് മന-
േ ശം സഹി ം മരുവുകയാണവൻ.
ഇ നാൾ നിെന്നത്തപ െചയ്തി െമ-
ന്ത ാപ്യയായ് നിന്നക മാറു നീ ?

പൂമണിേമടയിലാളിേയാെടാ നീ-
േയാമനസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട റങ്ങേവ ,
ജാതരൂേപാജ്ജ്വലമ ളിർേമനിയിൽ
ജാേതാന്മദം സുഖനി െചയ്തങ്ങെന
കാലപാശംേപാെല ചുറ്റിപ്പിണെഞ്ഞാര-
ക്കാളസർപ്പത്തിെനക്ക വി ാന്തനായ് ,
ജീവെനേപ്പാലും പണയെപ്പടുത്തി നിൻ
ജീവരക്ഷയ്ക്കെന്നാരുങ്ങിേയാനാണവൻ
ഒറ്റനിേമഷം കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ നിൻ ജഡം
പട്ടടച്ചാമ്പലായ്ത്തീർേന്നെന നിഷ്ഫലം !
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കഷ്ടെമന്നി ം യഥാർത്ഥമറിഞ്ഞിടാ-
െതാട്ടല്ല , ഭർത്സിച്ചിത ണ്യവാേന നീ !
എ ം സഹിക്കാൻ , നിന േവണ്ടി സ്വയ-
െമ ം സഹിക്കാ,െനാരുങ്ങിയക്കാമുകൻ !

ആർത്തിരമ്പീടും ജല വാഹത്തിൽ നീ-
യാർത്തയായ് താണുമറെഞ്ഞാരാ േവളയിൽ ,
ആത്തേവഗം ചാടി നീന്തി ടി വ-
ന്നാർ നവൻ നിെന്ന രക്ഷി പിെന്നയും !
മറ്റാർ ം കാണും മേനാഹരി,നിെന്നാടീ-
മട്ടിെലാരുജ്ജ്വലാനർഘരാേഗാദയം ?
കഷ്ടം, തിഫലെമന്താണിവെയ്ക്കാരു
പ േപാൽ േനർത്തസേഹാദരെസൗഹൃദം
അർപ്പണംെച നിൻ േ മാർ മാനസ-
മ ാപ്യനാമപര നീ നിർദ്ദയം.
നീയറിയുേന്നാ നിയതെമാരാത്മാവു
നീറി നീറിെക്കാണ്ടിരി ന്ന വാസ്തവം ?
ഇേ മവിഹ്വലനുൾക്കാമ്പിേല
തപ്തമാേമേതാ വിഷാദാഗ്നിപർവ്വതം.
ഒന്നി ബാല്യംമുതെല്ക്കാേര േമടയിൽ-
ത്തെന്ന ജനി കളി വളർന്നവർ
താവകസന്നിധാനത്തിെലാരായിരം
േദവേലാകങ്ങെളാരുമി കാണുേവാൻ
നിൻകടക്കണ്ണിൽ നിരുപമമാെമാരു
സങ്ക നിർവൃതി കാണാൻ കഴിയുേവാൻ
നിെന്നയല്ലാതീനിമിഷംവേര െമാ-
രന്യാംഗനെയ മനസ്സിേലാർക്കാത്തവൻ
ഏതുമവനിൽക്കരുണയില്ലാെത നീ-
േയവമവെനപ്പരിത്യജി േവാ ?

ദ്ധനാെയത്തീ, ജഗത്സിംഹനെക്കാടും-
യുദ്ധാങ്കണത്തിൽ പരാ മമൂർത്തിയായ്
ക ാന്തകാലാഗ്നിേപാൽപ്പറെന്ന ന്നി-
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തെപ്പാേഴ സ്മാനുമാ രണേവദിയിൽ18-1-1938
(അപൂർണ്ണം)

എെന്നേയാർേത്താർ േകഴുകയാണാ-
ക്കണ്മണി കഷ്ടമിെപ്പാഴും.
ഇല്ലവളുെട ജീവിതത്തിങ്ക-
ലല്ലലെറ്റാരു മാ യും.
ദുർവിധിയവൾേക്കകിെയന്തിേനാ
സർവ്വേനരവും സങ്കടം.
മുഗ്ദ്ധമാലതീേലാലസൂനംേപാൽ
ശുദ്ധമാെയാരാ മാനസം
ചിന്തയിൽ െവന്തിടുന്നേതാർ േമ്പാൾ
െനാന്തിടുന്നിെതൻ ചിത്തവും.
സന്തതേമവം സന്തപി വാ-
െനന്തിനു കൂട്ടിമുട്ടി നാം ?
ക നീർക്കടലിങ്കൽഞങ്ങെള-
ക്കർമ്മബന്ധേമ മുക്കി നീ.
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സാവി ി

കുറ്റസമ്മതം
ഹാ , മന്മനസ്സിൽ തടുത്താൽ നിലയ്ക്കാത്ത
കാമവികാരത്തിരത്തള്ളൽകാരണം
മത്സേഖ, േവശ്യാലയങ്ങളിൽ േപാക്കി ഞാ-
നുത്സവദായകമാെയാെരൻ െയൗവനം.
െനഞ്ഞിടിേപ്പാേടകനായ്, മരംേകാ ന്ന
മഞ്ഞത്തിരുട്ട , മാന്മഥ ാന്തിയാൽ
േപാവും, വില െകാടുക്കെപ്പടും ചില
പൂവലംഗാേ ഷെസൗഖ്യത്തിനായി ഞാൻ !-
എന്നിലുേള്ളേതാ പിശാചിൻ െവളിപാടി-
െനാ പശാന്തിയണ വാനായി ഞാൻ !

െത ഞാൻ െച -ശരി, െയങ്കിലുമതിൽ
കുറ്റെമനിക്കില്ല നിർേദ്ദാഷിയാണുഞാൻ.
താരുണ്യമാേണാ , െകാതി ം മധുരമാം
നാരീപുരുഷസംേയാഗമേഹാത്സവം ?
ആയതപരാധമായി നീതിയാൽ
ന്യായീകരി സമുദതായെമന്തിേനാ !

േസ്നഹിതാ, നി , ഞാൻ േചാദിച്ചിടെട്ട, യീ
േമാഹസാദ്ധ്യത്തി മാർഗ്ഗമില്ലായ്കയാൽ
എ താരുണ്യമധപതിപ്പീലി
ചിത്തേരാേഗാേഗാധഗർത്തത്തിൽ നിത്യവും ?
ശാശ്വതേസ്നഹനി ന്യമാകും െവറും
േവശ്യാലയം മാ മാണവർക്കാ യം.
ആ വിധി ക ിച്ചിടും സമുദായെത്ത
ആപതിപ്പി കയാണതനാരതം.
ഓേരാ ഭയങ്കരവ്യാധികളാകുന്ന
േഘാരായുധ േയാഗങ്ങളാെയെപ്പാഴും
ഹാ, ദയനീയമടിക്കടി വർദ്ധി -
മീ ദുസ്ഥിതികെള രീകരി വാൻ
എ സന്നദ്ധമാകുേന്നാ സമുദതായ
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മേന്ന െതളിയൂ പുേരാഗതിപ്പാതകൾ.

ഇ കാലവുെമങ്ങിരു മ-
ത്സ്വപ്നരംഗങ്ങൾ വി നീ ?
വിശ്വസി വിവശനാെമെന്ന
വിസ്മരി നീെയ ഞാൻ.

വിസ്മയെപ്പടാനി,ല്ലതില
വി േമാ കയാണു നീ.
അ തീക്ഷിതമാെണനി നി-
ന്ന തിേമാജ്ജ്വലാഗമം.
എങ്കിെലന്തതിൻ നിർവൃതിയിലി-
െന്നൻകരൾക്കാമ്പലി േപായ്.
നിെന്ന വെന്നതിേര മന്മന-
ന്ദനാഞ്ജലിെകാ ഞാൻ !
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ആത്മദാഹം

ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത േചാദ്യരൂപത്തിൽത്തെന്ന-
യിെപ്പാഴും ചിലയ്ക്കയാണുത്തരായണപ്പക്ഷി.
ഇ നാളതു കഷ്ടം േകട്ടി ം േലാകത്തിെനാ-
രുത്തരം െചാല്ലാനിെല്ലാരിത്തിരി േനരംേപാലും.
െപാ മാ വിരഹത്തിൻ മുഷ്ടിയിൽ, ചിറകി
തല്ലിടും ണയത്തിൻ ാണേവദനയേല്ല ?
േലാകേകാടികേളവം കട കട േപാ-
മാകുലാലാപം, വിെച്ചാഴുകും പശ്ചാത്താപം.
പരമാനന്ദത്തിെന്റ പ െമത്തയിൽച്ചി ം
പനിനീർ വല്ലേല്ലാ മൂകരാഗത്തിൻ ചിഹ്നം.
പാരവശ്യത്തിൻ - കത്തിക്കാളുെന്നാരന്തർദ്ദാഹ-
ഭാരത്തിൻ-ചൂടാറ്റിയാലാറാത്ത െചന്തീയേല്ല ?
അച്ഛിന്നതാപ, മാത്മാവജ ം െപാള്ളിച്ചീടു-
മച്ചിഹ്നംേപറിത്തെന്റ തീർത്ഥയാ യിെല ം ,
വിളി േചാദിക്കയാെണവിേട പുണ്യേക്ഷ ം ?
വിരക്തി വാദിക്കയാെണന്തിനു േഭാേഗാേദ്വഗം ?

വിരഹം- ണയത്തിൻ വി മാറാേത്താരംശം
വിലപി -ഞാനും േചാദിച്ചതാണാേചാദ്യം.
എന്നി ം പരിഹാസഭാവത്തിലല്ലാതി -
െമെന്ന േനാ ന്നീലേയ്യാ മൂഢമാം െഭൗതികത്വം !
അതിെനേപ്പാഴും േവണ്ടതാനന്ദം-സ്വപ്നം-മാ ം
കുതിെകാൾകയാണതാ നിഴലിൻ പിേമ്പ നിത്യം.
നിെന്ന നിൻ സാക്ഷാൽക്കാരം മാർഗ്ഗമാെയാരുനാളി-
െലെന്നഞാനില്ലാതാക്കാെമന്നാെലൻ കാശേമ ,
നീെയേന്ത മാറ്റീടാത്തതീ മൂടുപടം ? - െവറും
മായികം-നിനക്കതു നീക്കാനീ മടിെയേന്ത ?

നഗ്നമാം നിൻൈനർമ്മല്യം കർമ്മബന്ധെത്ത വി
മുക്തമാകുേമ്പാൾക്കാണാം നിനക്കാ ണ്യേക്ഷ ം.
സത്യമാം െസൗന്ദര്യത്തിൻ, െസൗന്ദര്യമാം സത്യത്തിൻ
നൃത്തമണ്ഡപം-കാണാം നിനക്കച്ചിദാനന്ദം !
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ഈെവള്ളിേത്താണി നിനെക്കന്തിനാെണേന്നാ ? േലാക-
ജീവിതവാരാശിതന്നക്കരപറ്റാൻ മാ ം !

ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത േചാദ്യരൂപത്തിൽത്തെന്ന-
യിെപ്പാഴും ചിലയ്ക്കയാണുത്തരായണപ്പക്ഷി.
ജീവനായ്ത്തനി േള്ളാേരാന്നിെനേത്തടിേത്തടി-
യീവിധം േതങ്ങിേത്തങ്ങിക്കരയുമതിൻ േപരിൽ
ഇെല്ലാ ം സഹതാപം േലാകത്തി, നെല്ലന്നാകിൽ
െചാ മായിരുന്നിേല്ല, വല്ലതും സമാധാനം ?

േകണുേകണേയ്യാ െപാ ം വിരഹെച്ചന്തീയിൽ നിൻ
ാണേവദനേയവം ചിറകിട്ടടി േമ്പാൾ
ഓമേല, നിെന്നേത്തടിക്കെണ്ടത്താതുഴന്നീടും
മാമകതപ്ത ാണഭൃംഗകം മൂളീടു .

വാടാത്ത െവളിച്ചേമ, വിരഹെച്ചന്തീയിെന്റ
ചൂടാറ്റാൻ മരണത്തിൻ താമരവിശറിയാൽ
കാലെത്തെക്കാെണ്ടാെന്നെന്ന വീശി േവഗം േവഗം
േചലിൽ നിന്മടിയിൽ വീെണാ ഞാനുറങ്ങെട്ട !
അനവരതധ്യാനത്തിൻ പൂനിലാവി-
ലഴകണിയും മാമകഭാവനയിൽ
അനുപമിതൈച േമ, നിർവൃതിത-
ന്നലർ വിതറിേപ്പർ ം നീയാഗമി .10-4-19341

ഭാവികാലവസന്തമാസത്തിെലൻ-
ജീവിതലത പൂ െമന്നാശയാൽ
േലാലബാഷ്പകണങ്ങളാലിന്നതി-
ന്നാലവാലം നന കയാണുഞാൻ !
ധാരധാരയായേത്തങ്ങിക്കരവതി-
ലാരുെമെന്നപ്പഴിച്ചിടായ്ക വും.
അല്ലേലാേരാന്നട വാനായിടാ-
തു െപാട്ടി ലപിപ്പതല്ല ഞാൻ!
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േശാകഭാവത്തിെലാറ്റവാേക്കാതാെത
മൂകെനന്നേപാൽ ഞാനങ്ങിരിക്കേവ ,
നീരസം വഴിഞ്ഞീടുന്ന നാവിനാ-
ലാരുെമെന്നപ്പഴിച്ചിടായ്ക വും.
ഭാവിയിെലൻമേനാശുകത്തിന്നതി-
വാവദൂകതേയ വാൻ മാ മായ്
ഞാനിതുേപാൽ പിരിെഞ്ഞാഴിെഞ്ഞെപ്പാഴും
ധ്യാനേലാലനായാവസി ന്നതാം.

പുഞ്ചിരിയുെട വാചാലദുർമ്മദം ,
െനഞ്ചിടിയുെട നിശ്ശബ്ദസങ്കടം-
രണ്ടിനും നടു ള്ളതാമുൾക്കടൽ
ക െഞ െമൻ ചിന്താപിപീലിേക!
കാലമിന്നവ സംഘടിപ്പി വാൻ
നൂലിനാെലാരു പാലം രചിക്കയാം!
േപാക, േപാക പതറാെത മുേന്നാ
പൂകുവാൻ െചന്നപാരതയിങ്കൽ നീ!
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സാവി ി

ചിന്താവിഹാരം
ആനന്ദമാനന്ദമതാണുഞാന-
ന്നാരാ േപാേയാരനവദ്യരത്നം
എന്നാലതിൻ െകാ തരി േപാലു-
െമാേരടവും ഞാൻ കണികണ്ടതില്ല.

വരിഷ്ഠരാെണ െതളി നി
വേയാധികന്മാർ ചിലെരെന്നാേടാതി
”കാള റേത്തറി നടന്നതാമാ-
ക്കാലാരിെയെച്ച ഭജിക്ക കുേഞ്ഞ!”

കുളി ചാരം വരയി പൂശി-
പ്പാലും കരി ം കരതാരിേലന്തി
ശിലാതലെത്തശ്ശിവലിംഗമാക്കി-
ശ്ശിര കുമ്പി ഭജിക്കയായ് ഞാൻ

േനരം െവളുത്താൽ നിശയാവേതാളം
നാലമ്പലെക്കട്ടിൽ നമസ്ക്കരിേക്ക,
കാല മംെകാെണ്ടാരു മാംസപിണ്ഡം
െനറ്റിത്തടം േനടുകമാ മുണ്ടായ്.

സാദ േമ ന്ന മദീയവ ം
സാദമില്ലാെത വിവർണ്ണമായി
തീെരക്കഴിഞ്ഞീലെയനി കഷ്ടം
തീർത്ഥത്തിനാൽ തഞ്ഞഷ്ണയടക്കി നിർത്താൻ!

േദവാലയ ാന്തർ പുകഴ്ത്തിടുന്ന
സ തമാധുര്യെമഴും ’നിേവദ്യം’
എന്മാനസത്തിെന്റ വിശപ്പടക്കാ-
െനേള്ളാളവും ശക്തി വഹിച്ചതില്ല.

ഞാേനകിടും ദക്ഷിണ േനാക്കി േനാക്കി
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കൺമങ്ങേവ ൈകകളുയർത്തി േമാദാൽ
പുേരാഹിതൻ തന്ന വരങ്ങെളെന്റ
പുേരാഗതിക്കാ ദമായതില്ല.

”കല്ലിെന്റ മുമ്പാെക, കഴുെത്താടി
ൈകകൂപ്പിനിന്നങ്ങെന േകണിരുന്നാൽ
കെണ്ട േമാ, ഹാ, കമനീയമാകും
കല്യാണകന്ദം വിടുവിഡ്ഢിയാം നീ ?”

ഒരിക്കലിമ്മ കുറ വാക്യം
നിശ്ശബ്ദമാേയാതി മദീയചിത്തം
അേത, മനസ്സാണിരുളിങ്കൽനി ം
വിമുക്തമാ ന്നതു നെമ്മെയ ം!

ആനന്ദരത്നം വിളയുന്ന ദിേക്ക-
താെണന്നെതേന്നാടു പറ മന്ദം
എന്നാലതിൻ ചാെരയണഞ്ഞിടാെനൻ-
കാൽച്ചങ്ങലെക്കട്ടഴിയുന്നതില്ല

സ്വാത ്യെമ െള്ളാരനർഘശബ്ദ-
മാനന്ദമാണായതു േനടുവാനായ്
ഇപ്പാരത ്യക്കടൽ നീന്തി നീന്തി-
െച്ചേല്ലണമേങ്ങക്കെര നമ്മെളല്ലാം.

സമത്വെമ ള്ളതുടഞ്ഞിടാത്ത
ചങ്ങാടമാണായതു തീർെത്തടുക്കിൽ
നമുക്കിതിങ്കൽ തരണംനടത്താൻ
യാസമുണ്ടാവുകയില്ല പിെന്ന.

’പാവങ്ങൾതൻ ാണമരു ’ െകാ
പാപിഷ്ഠരാകും ഭുസഞ്ചയങ്ങൾ
പായിച്ചിടും സ്വാർത്ഥസുഖങ്ങളായ
പായ്ക്കപ്പെലാ തകർക്ക നമ്മൾ.
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വിശ ത ം വയറിൻവിലാപം
വിേത്തശ്വരന്മാർ വിേനാദഗാനം
വിയർെത്താലി ം പുലയെന്റ ഗാ ം
വി , ഹാ, തീണ്ടലിയന്ന പാ ം.

വിശ്വാന്തരിക്ഷം, ഹഹ,മൂർഖരാമീ-
വിേത്തശർ വീശും വിഷവായുമൂലം,
ദുഷി േപായ്-നാമതു നീക്കിയിെല്ല-
ന്നാകിൽ സമാധാനലഭ്യമേ !

കല്ലാകുമീശ വസി വാൻ, നാ-
മിന്നാൾവേരക്കമ്പലെമ തീർ
മതത്തിനായി ക്ഷിതയിങ്കെല
െചാരി നാം നിർമ്മലജീവരക്തം!

നിരർത്ഥകൃത്യങ്ങെളാരിക്കലും നാ-
മിമ്മ െച ന്നതു യുക്തമല്ല;
നി ല്യരാകും നരർ നമ്മൾ കഷ്ടം
നിർല്ലജ്ജമാ വാനരരാവുെകേന്നാ!

മഹാനർഘമാകുെന്നാരാത്മാവു ൈദവം
മനസ്സാണതിൽ ദിവ്യമംഗലേക്ഷ ം
മതം നമ്മിെലല്ലാം സ്വയം സഞ്ജനി ം
ഹിതംതെന്ന; സ്വാത ്യെമാ താൻ േമാക്ഷം!
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അംബാലിക

വലിെയാരു െകാട്ടാരത്തിൽ വടക്കിനിക്കകം, പുഷ്പാ-
വലിചൂഴും നടുമുറ്റവളപ്പരികിൽ,
കരു വളാക്ഷിെയാരു കനകവല്ലികയതാ
കരിങ്കൽ ണിേന്മൽച്ചാരിക്കരഞ്ഞിരി !
നീലനിറനീരദങ്ങൾ നീെള നിരന്നേപാൽ പരി-
േലാലകുന്തളമഴി നിലത്തടി ം,
ഉടുപുടവയാകേവ കടുതരകദനത്താൽ
ചുടുകണ്ണീർക്കണങ്ങളാൽ നന െകാ ം,
സതി വാമകരത്തിനാൽ മദദ തിവഴിയുമാ
മതിേമാഹനാനനാബ്ജം വഹി െകാ ം,
അടക്കിടാനസാദ്ധ്യമാമഴലിനാലടിക്കടി
െനടുവീർ വി െകാ ,മിരിക്കയേ .

പരിണയം കഴിഞ്ഞി പതിെയേങ്ങാ േപാകമൂലം
പരിതപ്തയായ്ത്തീർേന്നാരാത്തയ്യലാൾ ള്ളിൽ
പല പല വിചാരങ്ങളലതല്ലി മറിയുേമ്പാൾ
പരഭൃതെമാഴിയേയ്യാ നടുങ്ങിേപ്പായി.
ഒരുമാസം മുഴുവനും കഴിഞ്ഞീല കുമാരി
വരെനാ നിവസിച്ചി,ട്ടതിനുമുന്നിൽ
പരിണീതയവൾ കഷ്ടം, പരിതാപപരീതയായ്
വിരഹത്തിെന്നരിതീയിൽ െപാരികയേല്ലാ!
ിയതമവിേയാഗത്താെലാരുേപാതും സഹിയാെത
കയൽക്കണ്ണാൾ കരച്ചിലാൽ കഴി കാലം.

’മാണിക്യമംഗല’െമ പുകൾെപറും മനയ്ക്കെല-
യാണിത്തയ്യ,ലന്ത:പുരസുന്ദരതാരം,
കുടുംബത്തിൽ രത്നദീപമായ് വിള മിത്തരുണി-
െയാടുവിലവേശഷിേച്ചാേരകസന്താനം,
നിതാന്തസംതൃപ്തനായി നിവസി ം വൃദ്ധവന്ദ്യ-
പിതാവിെന്റ ലാളനകൾേക്കകഭാജനം.

അതുമൂലം പതിനാറുവയ െചൽവതിൻമുേന്ന
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കുതുകേമാടവൾക്കവർ മംഗല്യേമകി.
നിരവദ്യമായിടും തജ്ജാതകവിേശഷേമാർ
നിരുപമനിർവൃതിയിലവർ മുഴുകി.
’കുന്ദമംഗല’ നിെന്നാരുണ്ണിന തിരിയന്ന-
ന്ദരാംഗിയാെളസ്സഹധർമ്മിണിയാക്കി.

ആംഗലപരിഷ്കാരിെയന്നവർ െതറ്റിദ്ധരിക്കയാൽ
മംഗലശീലന മാൻ നിന്ദിതനായി.
ഖദർമു ം, ഷർ ം, ഷാളും, േ ാ ം, കണ്ണാടിയുമന്ന-
സ്സദനവാസികൾ പാേട െവറുത്തിരു .
നാമമ േഹാമാദികൾ െവടിഞ്ഞ നാസ്തികെനന്നാ-
യാമഹാെനയവെരാെക്കപ്പഴി െചാല്ലി.
എ െചയ്യാം, കർമ്മപാശബന്ധനത്തിലകെപ്പ
സന്തതമബ്ബ വൃന്ദം സന്തപിക്കയായ്.
ആ േനാ ണ്ടായ െപാ കുഞ്ഞാേത്താലിൻവിധിെയ
േതാറ്റംെചാല്ലിേത്താഴിമാരും െപാഴി കണ്ണീർ
(അപൂർണ്ണം)

സത്യ കാശേമ, കൂ ൈകെമാ മായ്
നിത്യവും നിെന്റ പടിക്കൽ വരു ഞാൻ.
പാവേനാന്മാദത്തിൽ മിന്നിവിടർെന്നാെരൻ
ജീവിത നിനക്കഞ്ജലിെച വാൻ!

നിൻകാൽ കഴുകിച്ചിടാവൂ നിരന്തര-
െമൻകരൾ െപാട്ടിയുതിരുന്ന ക നീർ.
െചെന്നത്തിടെട്ടൻനിേമഷങ്ങെളാെക്കയും
നിെന്ന റി ള്ളനുരാഗചിന്തയിൽ.
നിൻെമൗനസംഗീതസാരം തുളുമ്പലാൽ
ധന്യമാകെട്ടയീെപ്പാള്ളേയാട ഴൽ.
സത്യ കാശേമ, േചരെട്ട നിേന്നാടു
സ സം ഞാനാം ക്ഷണികഹിമകണം !20-3-1934

https://thalilakkam.in/



മൗനഗാനം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 39

ഊർമ്മിള

”അംഗീകരി കി ഷ്പാഞ്ജലികെള
നിങ്ങെളല്ലാരും വനേദവതകേള!
കാനനവീഥിയിൽ നിങ്ങെളൻകാന്തെന-
ക്കാണുെമ്പാെഴല്ലാമനു ഹിേക്കണേമ!”

വാരുണദിക്കിൽ പനീരലർത്താലവും
ചാരുകരങ്ങളിേലന്തിനിന്നങ്ങെന
ഭക്ത്യാദരപൂർവമഞ്ജലിെചയ്കയാ
ണെപ്പാഴാ ീഷ്മാന്തസായാഹ്നസന്ധ്യയും...
ഏേതാ വിരഹിണിതൻ െനടുവീർ േപാൽ
പാദപച്ചാർത്തിലലയു മാരുതൻ.
കുന്നിെന്റ പിന്നിൽക്കിളരു പഞ്ചമി-
ച്ച െനാേരാമൽക്കിനാെവന്നമാതിരി!
േകാസലരാജസൗധാരാമഭൂവിെല-
േക്കാമള ീലസരസിജവാപിയിൽ
നീരാടിയീറനുടു നിതംബത്തിൽ
നീലമുകിൽ ന്തൽ വീണുലഞ്ഞങ്ങെന
തങ്കെക്കാടിവിളെക്കാെന്നാരുൈകയിലും
പങ്കജ ന്താലമന്യകരത്തിലും
ഏന്തി, ലൈദവതേക്ഷ ഭൂമിയിൽ
താന്തയായ് നി ഭജിക്കയാണൂർമ്മിള

”അംഗീകരി കി ഷ്പാഞ്ജലികെള
നിങ്ങെളല്ലാരും വനേദവതകേള!
കാനനരംഗത്തിൽ നിങ്ങെളൻകാന്തെന-
ക്കാണുെമ്പാെഴല്ലാമനു ഹിേക്കണേമ!
ആ രഘുനന്ദനഭക്തസഹജെന
കാരുണ്യപൂർവകം കാ െകാേള്ളണേമ!
ഒത്തിെല്ലനിക്കാ പദാബ്ജങ്ങെളൻ മടി-
ത്തട്ടിെലടു െവേച്ചാമനിച്ചീടുവാൻ.
(അപൂർണ്ണം)
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മരണം!- മരണേമാ? - മരണം േപാലും! - കഷ്ടം!
മനേമ, മതിയാ നിെന്റ ജ നെമല്ലാം!
ജീവിതം െവറും സ്വപ്നമാെണങ്കിലായിേക്കാേട്ട
ഭൂവിലസ്വപ്നംകാണലാെണന്നാെലനിക്കിഷ്ടം.
മരണം തരുെന്നാര ഞ്ചിരിക്കായി ഞാൻ
െവറുേതകളയില്ലീജ്ജീവിതബാഷ്പം െത ം.
ദുഃഖമാർഗ്ഗത്തിൽ ടിത്തെന്ന േപായാേല, െച
ദുഃഖെമാര ംേപാലും തീണ്ടാത്തസാ ാജ്യത്തിൽ!3-12-1935
നിർവൃതിതൻ നികുഞ്ജകങ്ങളിൽ
നിെന്ന േനാക്കി നട ഞാൻ!
ഒ രണ്ട,െല്ലാരായിരം ജന്മം
നിെന്നക്കാണാതുഴ ഞാൻ.25-4-1936
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കല

(ഒരു ഗീതകം)
കലെയന്താെണന്നേല്ല ? ജീവിതത്തിേനക്കാളും
വിലെപട്ടീടുെമാരു ’ശക്തി’യാണതു േതാഴീ!
സ്വർഗ്ഗൈചതന്യം വീശും ഭാവന, കാ ം ദിവ്യ-
സ്വപ്നമാ,ണതിന്മീെതയില്ല മെറ്റാ ന്തെന്ന!
ഹൃദയങ്ങെളത്തമ്മിൽ ട്ടിമുട്ടിച്ചാ ദിവ്യ-
ണയെത്തളിമിന്നൽ, മിന്നിക്കാനതുേപാെല,
ശക്തിയുള്ളതായില്ല മെറ്റാ ം ഭുവനത്തി-
ല േമലനവദ്യമാണതിൻ സ്വാധീനത്വം.
ഒന്നിനും സാധിക്കാത്ത പലതും ’കല’ െച -
നിെന്നാരു മന്ദസ്മിതംെകാ നിർവിഘ്നം േനടും!
ഒരുകാല ം വറ്റിേപ്പാകുവതില്ലതിൻ െപായ്ക-
െയാരുകാല ം മാർഗ്ഗം െത കില്ലതിൻ നൗക!
കലെയ-നിർവ്വാണ ലെയ-സൗന്ദര്യെപ്പാ-
ന്നലെയ- ല്കി ല്കി മന്മനം തളർന്നാവൂ!

മരണം!- മരണേമാ? - മരണം േപാലും! - കഷ്ടം!
മനേമ, മതിയാ നിെന്റ ജ നെമല്ലാം!
ജീവിതം െവറും സ്വപ്നമാെണങ്കിലായിേക്കാേട്ട
ഭൂവിലസ്വപ്നംകാണലാെണന്നാെലനിക്കിഷ്ടം.
മരണം തരുെന്നാര ഞ്ചിരിക്കായി ഞാൻ
െവറുേതകളയില്ലീജ്ജീവിതബാഷ്പം െത ം.
ദുഃഖമാർഗ്ഗത്തിൽ ടിത്തെന്ന േപായാേല, െച
ദുഃഖെമാര ംേപാലും തീണ്ടാത്തസാ ാജ്യത്തിൽ!3-12-1935

നിർവൃതിതൻ നികുഞ്ജകങ്ങളിൽ
നിെന്ന േനാക്കി നട ഞാൻ!
ഒ രണ്ട,െല്ലാരായിരം ജന്മം
നിെന്നക്കാണാതുഴ ഞാൻ.25-4-1936

ണയമേയാന്മാദിേക, ജീവിത്തി-
ലിനിെയാരുനാൾ നിെന്നഞാൻ കാണുെമങ്കിൽ...!19-3-1936
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ആരേബ്ധാത്സവ, മാദരാ,ലനുദിനം
േസാൽക്കർഷമാത്മ ഭാ-
പൂരത്തി റവായുദി യരുമി-
ന്ഥാവലീമന്ദിരം
സാരജ്ഞർക്കനുഭൂതിയും, പതിതരാ-
മജ്ഞർ വിജ്ഞാനവും
പാരമ്യത്തിലണ െവൺപുകൾ െപാഴി-
ക്കേട്ട ചിരം േമ േമൽ !10-6-1942
(പി.എം.അച തവാരിയർസാറിെന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ച് തൃക്കാമിയൂർ
യുവജനസംഘം വക വായനശാലയുെട ഉദ്ഘാടനസേമ്മളനത്തിന്
എഴുതിയയ െകാടുത്തആശംസ.)
ഭുവനരംഗത്തിൽ ണയഭി വി-
െനവിെടെച്ചന്നാലും പരിഭവം.
പരിഭവം, െവറും പരിഭവം-അേയ്യാ!
പരമദുസ്സഹം, ദയനീയം! 27-7-1935
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ഒരു കത്ത്

പരിശുദ്ധസൗഹൃദപൂരം-പൂ
പരിചിൽ നിൻേലഖനസാരം.
മമ ചിത്തഭൃംഗം നുകർ -ചിന്താ-
മലരണിേത്താപ്പിൽപ്പറ .
പരിപൂതേസ്നഹമരന്ദം-പൂശി
പരിമളം വീശിയമന്ദം
തവ രമ്യേലഖനസൂനം-കാവ്യ-
തരളതയാലാകമാനം.
ഹൃദയം കവർ ലസി -ജീവൻ
മദഭരം മന്ദഹസി !
അനുപദസാന്ത്വനസാ ം-അെത-
ന്തനവദ്യനിർവാണേക ം!
അതിനിതാ ന േന്നനാദ്യം-ഞാെന-
ന്നനുേമാദനാർ ാഭിവാദ്യം!

പരമാർത്ഥേസ്നഹത്തിൻ സേത്ത!-െവല്ക
കരുണതൻ െചന്തളിർെത്താേത്ത!
സതതം. ഞാൻ താവകമി ം-നീെയൻ-
സമുചിതവാത്സല്യപാ ം!
തണൽവിരിച്ചത്യനുകൂലം-ശാന്തി
തളിരി നി മിക്കാലം.
അതിനുെട േചാട്ടിലിരിക്കാം-നമു-
ക്കതുമിതുേമാതി രസിക്കാം!
അണിയാം വിവിധ താപം-പേക്ഷ,
ക്ഷണികമിജ്ജീവിതദീപം.
വിരലുെകാെണ്ടന്നാലും െതാട്ടാൽ-െപാ -
മിരുളാണെതങ്ങാനും െകട്ടാൽ.
നിലനി മസ്വ കാലം-പേക്ഷ,
വിലസുമതുജ്ജ്വല ീലം.
കരിപിടിപ്പിക്കായ്ക േലശം- അതിൻ
കനക ഫുല്ല കാശം!
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െപാരിയുക േമ േമൽ േസ്നഹം-കാന്തി-
ത്തിരയിൽ മുങ്ങട്ടാത്മേഗഹം!
ഇതു നിത്യമുള്ളിൽ സ്മരി -േദവി,
സതതം നീ ശാന്തി ഭജി !

തവ ചിത്തം പുല്കിെയ ൾ -ഞാനും
തരസാ മറുകത്തയ .
സകലസൗഭാഗ്യസേമതം-െവല്ക
സഹേജ, നീ സഞ്ചിതാേമാദം!
വിജയം േനർേന്നവം സുശീേല! - േജ്യഷ്ഠൻ
വിരമിച്ചിടു വിമേല!
(To Miss T.R.Vimala)

ആയിരംകൂട്ടമനുനയേമാർ െകാ-
ണ്ടാമണിെത്തന്നലടുത്തിടുേമ്പാൾ
െമാട്ടിട്ട മുല്ലേപാെലങ്ങാനും ഞാെനാ
െതാട്ടാൽ, ണു ,മേക്കാമളാംഗി
മിന്നലുലയുന്ന കേണ്ണറിനാലവ-
െളെന്നയനങ്ങാതുടക്കിനിർ ം.
െപെട്ട തൂെവള്ളി ക്കളുതിർത്തേപാൽ
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചവൾ ക െപാ ം!-29-3-1935

കർത്തവ്യേലാപം നിമിത്തം, നിജാധീശ-
കർക്കശശാേപന കാന്താവിയുക്തനായ്,
അസ്തംഗത ഭാവാപ്തനായ് േമവിനാൻ
ദുസ്തരേ ശം സഹിെച്ചാരുവത്സരം,
ജാനകീേദവതൻ സ്നാനസ തമാം
കാനനതീർത്ഥങ്ങളുല്ലസിച്ചങ്ങെന
ശ്യാമളച്ഛായാതരുക്കൾ നിറഞ്ഞിടും
രാമഗിരിയിെലാേരകാന്തകാമുകൻ.

ജായാവിയുക്തപരവശൻ, ംശിത-
ജാതരൂേപാജ്ജ്വലകങ്കണഹസ്തവാൻ
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ദീനനായ് മാസങ്ങൾ മൂ നാലമ്മട്ടി-
ലാനയിച്ചാനാ നഗത്തിലക്കാമുകൻ.
ആഷാഢമാസ ഥമദിവസത്തി-
ലാ ിഷ്ടസാനുവായാക രൂപമായ്
ഉ ംഗമാം െകാടുമ്പാറെയ േനരി
കു പിടി കൂത്താടിസ്സകൗതുകം
േഖലനേലാലനായ് േമവും ഗജത്തിെന-
േപ്പാെല കണ്ടാെനാരു കാളേമഘത്തിെന.
കാമിേതാൽപാദനകാരണമാകുമാ-
ക്കാർമുകിൽ ൺപിെന്റ മുന്നിെല,മ്മട്ടിേലാ
വിസ്തംഭിതാത്മബാഷ്പാർ നായാർത്തനായ്
വിേത്തശ്വരൻതന്നനുചരനാമവൻ
ചിന്തയിലാ െകാേണ്ടെറേനരം മനം
െനാ െനാന്തങ്ങെന േനാക്കിനിന്നീടിനാൻ.
േകവലം കാർമുകിൽ കാൺെകപ്പകർ േപാം
ഭാവം മനസ്സിൽ സുഖികൾ േപാലുേമ;
ഓമൽ ിയാേ ഷസക്തനാം ദൂരസ്ഥ-
കാമുകൻതൻ കഥ പിെന്നെയേന്താതുവാൻ?
(അപൂർണ്ണം)3-1-1941

മഹിതേസവനമന്ദാരദാരുവിൻ
മലർവിരിച്ച മരതകച്ഛായയിൽ
അവശേലാകെത്തയാനയിച്ചാനയി-
ച്ചവധിയില്ലാത്ത ശാന്തിേയകി സ്വയം
അനുദിനം മാനേവാൽക്കർഷപൂർത്തിത-
ന്നടിയുറപ്പിനായർപ്പി ജീവിതം
വിലസുമുജ്ജ്വലനായകതാരക-
വിമലഹീരേമ, നീണാൾ ജയിക്ക നീ!

വിവിധഭാവന തട്ടിയുണർ മീ-
നവസുമംഗളഷഷ്ടിപൂർത്ത ത്സവം,
ജനിതേമാദം നേവാൽ ഷ്ടംജീവിത-
ജയപതാക പറത്തിടെട്ട േമ!
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പരിചരിച്ചിടട്ടങ്ങെയസ്സന്തതം
പരമസൗഭാഗ്യപൂർത്തികൾ േമ േമൽ!
(മന്ന പത്മനാഭപിള്ളയുെട ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി സംബന്ധി ൈകനിക്കര
കുമാരപിള്ളയുെട അേപക്ഷ കാരം, എറണാകുളം
മഹാരാജകീയകലാശാലയിൽ പഠി േമ്പാൾ എഴുതിെക്കാടുത്ത മംഗളാശംസ)
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സാവി ി

മംഗളാത്മിേക േദവീ, ഗർവ്വിഷ്ഠയാകുംകാലം
തുംഗഭക്ത്യാ നി ന്നിൽ കൂ ൈകയുമായ് നി .
ചഞ്ചലശതാബ്ദങ്ങൾതൻ കുളിർ െച്ച കൾ
സഞ്ചിയിച്ചീെല േലാകം മുഴുവൻ വിറപ്പി
നിർജ്ജിതനായ് നിേന്നാരാ മൃത സിംഹെത്തേപ്പാലും
േകവലെമാരു േനാക്കാൽ മാൻകിടാവാക്കിത്തീർത്ത
താവക ഭാവമാം ശു നക്ഷ ംേപാെല
ഇേന്നാളമുദിച്ചിട്ടില്ലന്യശകതിതൻ താര-
െമാ േമ പുരാണത്തിൻ വി തവിഹായസ്സിൽ...
ഉണ്ടരുന്ധതി നിെന്റ േതാഴിയാെയാരു മുല്ല-
െച്ച , നീ മഹാനർഘേമാഹനസിതാബ്ജവും!
ജനചിത്തത്തിൽ ചിന്താേമഘങ്ങളുയർ യർ-
ന്നണിയിട്ടണയു നിൻപാദമാേ ഷിക്കാൻ!
മർത്ത്യസാധ്യതയുേള്ളാരതിരിൻ വക്ക െച-
െന്നത്തിേനാ കമാ മല്ല നീ െച ധേന്യ!...
പിെന്നേയാ? പുരാതനഭാരതീയാദർശത്തിൻ
മിന്നൽ നിന്നഭിധാനം വാടാത്ത വിളക്കാക്കി!

നീ മരിേച്ചാെരേപ്പാലും തൽക്കാലം ജീവിപ്പിെക്ക
നീ മരിക്കാേത്താളായി, നിത്യത നിേന്റതായി!
തികീർത്തനെമാ ം േവണ്ട നിൻനാമത്തിൻ െപാൻ-
കതിർ െപാ വാൻ, േലാകമായതിൽ മുങ്ങീടുവാൻ!
വനിതാദർശത്തിെന്റ നിത്യമംഗളാപ്തമാ-
മനേഘാജ്ജ്വലേഹമചിഹ്നേമ, നമ ാരം!
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What does little birdie say?

വിണ്ണിൻ നീല രിളകളിൽ-
െപാന്നിൻപുലെരാളി കിളരുേമ്പാൾ;
പുളകിതതരളിതലതികളിൽ-
പുതുമലർെമാ കൾ വിരിയുേമ്പാൾ;
പച്ച ടിനകത്തമരും-
പക്ഷി െഞ്ഞേന്താതു ?
”അേമ്മ. ചിറകുവിരിച്ചിനി ഞാൻ
െചേമ്മ പാറിേപ്പാകേട്ട!
െതരുെതെര വിണ്ണിൽ ചിറകുകളിൽ
ചിറകുവിരി പറക്കെട്ട!”
െചല്ല ഞ്ഞിനു മറുപടിയിങ്ങെന-
തള്ളക്കിളിയുടേനകു :
”കുെറനാൾകൂടിക്കഴിയേട്ട,
ചിറകുമുളച്ചതു വളരേട്ട.
വലിയ െകാടുങ്കാറ്റലറിവരും
വഴികളിെലാ ം തളരാെത;
വിവിധ വിപ കൾ വീശും വലകളിൽ
വിവശം വീണു കുടുങ്ങാെത; ...”-22-12-1937
എന്തിനു കവികേള, ഹാ, നിങ്ങളി നാളു-
െമന്തിെനൻ തനിരൂപം മറ െവ ?-19-5-1936
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