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മുഖവുര
ാേയാഗികജീവിതത്തിെന്റ പരുപരുത്ത വശങ്ങളുമായി കൂട്ടിമുട്ടി പലേപ്പാഴും

പരി പറ്റിയി ള്ള എെന്റ ഹൃദയം വി മത്തിെന്റ തണലിലിരു ചില 
േപ്പാെഴല്ലാം വീണ വായിക്കാറുണ്ട്. ആ അനുഗൃഹീത നിമിഷങ്ങൾ സദയം
സംഭാവന െചയ്ത ഏതാനും െപാൻകിനാവുകെള അേതപടി തിഫലിപ്പി  
വാനുള്ള എെന്റ യത്നമാണ്, ിയ വായനക്കാേര നിങ്ങൾ ഈ ന്ഥത്തിൽ
ആദ്യന്തം കെണ്ട ക. എെന്റ മം വിജയലക്ഷ്മിയുെട ആേ ഷത്തിൽ
പുളകമണിയു െണ്ടന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനമില്ല. എങ്കിലും ഒെന്നനി റ ണ്ട് -
ആത്മാർത്ഥതയുെട അഭാവം അതിെന അ അധികെമാ ം അലേങ്കാലെപ്പടു 
ത്തിയിരിക്കയില്ല.
ആധനികസാഹിത്യേലാകത്തിൽ എെന്റ കവിതയുെട കരു കുറഞ്ഞ
കാൽെവയ് കൾ ചുരുങ്ങിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ പല നിരൂപകേകസ 
രികളുെട ചണ്ഡഗർജ്ജനങ്ങൾക്കിടയാക്കിയി െണ്ട ള്ള പരമാർത്ഥെത്ത
ഞാൻ സേന്താഷപൂർവ്വം സ്മരി . മന്ദാക്ഷമധുരമായ ഒരു േനരിയ മന്ദ 
ഹാസേത്താടുകൂടി , ആനതാനനയായി കരമുകുളങ്ങൾ അർപ്പി െകാണ്ട്,
സാഹിത്യേക്ഷ ത്തിെന്റ ഒരു േകാണിൽ ഒതുങ്ങിനിൽ ന്ന ആ മുഗ്ദ്ധെയ
ഭയെപ്പടുത്തി പലായനം െചയ്യി വാനാണ് തങ്ങളുെട അട്ടഹാസങ്ങൾ വിനി 
േയാഗിച്ചി ള്ളെതങ്കിൽ ആ വിമർശകപഞ്ചാസ്യന്മാർ വലിയ അമളിയാണ്
പറ്റിേപ്പായെത പറയാെത നിവൃത്തിയില്ല. അബലെയങ്കിലും അൽപം
േപാലും അധീരയല്ല, എെന്റ കവിതെയ ഞാൻ തിക ം അഭിമാനി .
ഓേരാ ഗർജ്ജനം േകൾ േമ്പാഴും കാൽ അധികമധികം ഊന്നിച്ചവിട്ടി മുേന്നാ
േപാകുകേയ അവൾ െചയ്തി ; ഇനി െച കയുമു . പാറ റ കയറിനിന്ന്
വികൃതമായ വിശ്വരൂപം കാണി െകാണ്ട് ചില േപേക്കാലങ്ങൾ അവളുെട
േനർക്ക് പലേപ്പാഴും പല്ലിളി കാട്ടാറുണ്ട്. ആ വക േപ കൾ കാണു 
േമ്പാൾ അവളുെട ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിേയ െപാടിയാറു . ഏതായാലും,
ഇവരുെട ഉേദ്ദശ്യം എ തെന്ന ആയിരുന്നാലും, അതിൽനിെന്നല്ലാം എെന്ന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഉണ്ടായി ള്ള അനുഭവം േമൽ േമൽ ഗുണകരമായി
പരിണമി വാനാണിട നൽകിയി ള്ളത്. കാവ്യ നിർമ്മാണവിഷയത്തിൽ കൂ 
ടുതൽ ദ്ധപതിപ്പി വാനും അധികമധികം ഉത്സാഹി വാനും അെതനി
േ രകമായി ഭവി . അതിനാൽ, ഞാൻ എെന്റ നിരൂപകന്മാേരാട് ആജീ 
വനാന്തം കൃതഞ്ജനാെണന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തുറ പറ െകാള്ളെട്ട.
സമുദായത്തിെന്റ പുേരാഗതി സഹായമായ രീതിയിൽ സാഹിത്യവ്യാപാരം
നിർവ്വഹി ന്നിെല്ല ള്ള അപരാധം എന്നിൽ ആേരാപിച്ച്, സാഹിത്യസംരം 
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ഭങ്ങളിൽനി ം ഞാനിനി വിരമിേക്കണ്ടതാെണ േപാലും, അടുത്തകാലത്ത്,
ഏേതാ ഒരു സമാജക്കാർ ഒരു േമയം പാസ്സാക്കിയി ള്ളതായി വൃത്താന്തപ  
ങ്ങളിൽ കാണുകയുണ്ടായി. സാഹിത്യേലാകത്തിൽ നടാെടയായിേക്കൾ ന്ന
ഒരു രസംപിടിച്ച പുതുമയാണിത്. െതാഴിലില്ലാത്തവർക്ക് െതാഴിലുണ്ടാ 
ക്കിെക്കാടു ന്ന സാത്താേനാട് നമുക്ക് നന്ദി പറയുക. അടുത്തകാലംവെര,
സാഹിത്യപരമായ എെന്റ ചപലേകളികൾ ഇ വമ്പിച്ച െകാടുങ്കാ കെള ഇള 
ക്കിവിടുെമന്ന് ഞാൻ ശങ്കിച്ചിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ഈ വക േകാലാഹലങ്ങൾ

േദ്ധയമായ എേന്താ ചിലത് ആ വക ചപലേകളികളിൽ അന്തർഭവിച്ചി െണ്ട 
ന്ന അനുമാനത്തിേലക്ക് എെന്ന ആനയി െവങ്കിൽ, അതിൽ അ തെപ്പടാ 
നില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായി എനി സിദ്ധമായി ള്ളെത ഞാൻ
അഭിമാനി ന്ന ആ കൂസലില്ലായ്മേയാടുകൂടിത്തെന്ന സാഹിത്യേക്ഷ ത്തിൽ
എെന്റ നൂതന സമാഹാരവും ഇതാ, സസേന്താഷം സമർപ്പി െകാ . ഭാവാ 
ത്മകങ്ങളായ ഗീതങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയിൽ അധികഭാഗവും അടങ്ങയി ള്ളത്.
ഇവെയ ആംഗലസാഹിത്യത്തിൽ ’Lyrics’ എന്നറിയെപ്പടുന്ന കാവ്യവിഭാഗ 
ത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്താം. ഗീതികാവ്യങ്ങൾ, അഥവാ സ്വച്ഛന്ദഗീതങ്ങൾ എന്ന
ഈ സാഹിത്യശാഖയുെട സ്വഭാവങ്ങളും േത്യകതകളും ചുരുങ്ങിയേതാതി 
െലങ്കിലും വിശദമാേക്കണ്ടത് അവയുെട േണതാെവ ള്ള നിലയിൽ ഈ
സന്ദർഭത്തിൽ എെന്റ കടമയാണ്. ഇതിേല ദ്യമി േമ്പാൾ കവിതെയന്നാ 
െലെന്ത ള്ള ശ്നെത്തയാണ് ആദ്യമായി അഭിമുഖീകരിേക്കണ്ടിയിരി ന്നത്.
മഹാരഥന്മാരായ പേല വിമർശകന്മാരും സാഹിത്യചിന്തകന്മാരും കാവ്യ 
സ്വരൂപെത്ത വിശകലനം െച ം വ്യാഖ്യാനി ം വിവിധാഭി ായങ്ങെള
േരഖെപ്പടുത്തിയി ണ്ട്. ആ സ്ഥിതിക്ക് അഭിനവമായ ഒരു നിർവചനംെകാണ്ട്
അവേഹളനാ ദമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിേലക്ക് േവശി വാൻ ഔചിത്യേബാ 
ധം എെന്ന അനുവദി ന്നില്ല. യുക്തിയുെടയും ഭാവനയുെടയും സങ്കലിതമായ
ൈചതന്യെത്ത ഉപാധിയാക്കിെക്കാണ്ട് ആനന്ദെത്ത സത്യവുമായി സംഘടിപ്പി 

ന്ന ഒരു കലയാണ് കവിതെയന്ന് േഡാക്ടർ േജാൺസൺ സ്താവി .
ഇതിൽ നി േകവലം വ ത്ഥിതികഥനം കവിതയാവുകയിെല്ല ം അചഞ്ച 
ലമായ യുക്തിയും അ തിഹതമായ ക നാൈവഭവും ആകർഷകമായ ചില
നിറപ്പകി കൾ െകാടു ന്നതു െകാണ്ടാണ് ാകൃതികവ ക്കളുെട തിഫല 
നങ്ങൾ കലാേലാകത്തിൽ അനശ്വരതയിേലക്കാേരാഹണം െച ന്നെത ം
െവളിവാകു ണ്ടേല്ലാ. ാപഞ്ചികമായ വ സ്ഥിതിയിൽ നി വ്യതിരിക്ത 
മായി ള്ള ഒന്നാണ് കലാപരമായ സത്യെമ ം അതിെന ആേ ഷിക്കാൻ

ാന്തദർശിയായ കവി മാ േമ കഴിവു എ ം ആ സംരംഭത്തിൽനി
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സംജാതമാകുന്ന ആനന്ദ ദാനം കലയുെട ഒരവിഭാജ്യഘടകമാെണ ം സി 
ദ്ധി . അച്ഛേകാമളമായ ഒരു സ്ഫടികശകലത്തിൽ പതിയുന്ന ആദിത്യരശ്മി
വിവിധ വർേണ്ണാജ്ജ്വലങ്ങളായ മയൂഖമാലകളായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്നതുേപാെല,

കൃതിയിെല വ ക്കൾ കവിയുെട ഭാവനാസമ്പർക്കത്താൽ അഭിനവവും അഭി 
രാമവുമായ ആകാരവിേശഷങ്ങെള അവലംബി കയാണ് െച ന്നത്. ഏേതാ
ഒരു െചടിയിൽ വിടർ നിന്ന് ഒരു ദിവസംെകാ വാടിക്കരി മണ്ണടിഞ്ഞ
ഒരു പുഷ്പം കാവ്യേലാകത്തിേലക്ക് കട ന്നത് കാലത്തിെന്റ കരുേത്തറിയ
കരങ്ങൾ േപാലും വിവർണ്ണമാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വാടാമലരായിട്ടാണ്.
േകവലം വ സ്ഥിതികഥനം മാ മായിരുെന്നങ്കിൽ ’വീണപൂവ് ’ െവറുെമാരു
വീണപൂവായിത്തെന്ന ഇരുേന്നെന. എന്നാൽ മഹാകവിയുെട മഹനീയമായ
ഭാവനാപാടവവും തത്ത്വചിന്തയും ആ വീണപൂവിലുെട അഭൗമവും അനന്തവു 
മായ ഒരു ൈചതന്യേമഖലെയ നമുക്ക് കാണി തരികയും ന െട േചതന
നിർവ്വാണാത്മകമായ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ അതിെന്റ അസീമ വി തിയിലങ്ങ 
െന ചിറകടി വിഹരി കയും െച . ാപഞ്ചികജീവിതേ ശങ്ങളുെട
മുനകൂർത്ത മു കളിൽ തറ വീണ് വി കീറി േചാരവാർ പിടയുന്ന
മനുഷ്യഹൃദയെത്ത സത്യസുന്ദരമായ ആ സനാതന സാ ാജ്യത്തിേലക്ക്
ആനയിച്ച്, ജീവിതത്തിെന്റ ക്ഷണ ഭാചഞ്ചലതെയയും നിസ്സാരതെയയും
േബാധെപ്പടുത്തി, ആത്മീേയാൽക്കർഷത്തിനു വഴിെതളി െകാണ്ട് അക്ഷ 
യമായ ആനന്ദാസ്വാദനത്തിനു കഴിവുണ്ടാക്കിത്തീർ കെയന്നതാണ് ഏതു
കലയുെടയും പരമമായ ധർമ്മം. സൗന്ദര്യാരാധകനായ കലാകാരൻ സമുദാ 
യപരിഷ്കർത്താവായിെക്കാള്ളണെമന്ന് ശാഠ്യം പിടി ന്നത് േകവലം ചില
ഭൗതിേകാപാധികെള മാ ം ആധാരമാക്കി കല്ലറെകാണ്ടതിരി നിർ ന്ന
ഒരു ജീവിതെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി സാഹിത്യം വർത്തിക്കണെമ ള്ള ാേയാ 
ഗികതത്ത്വചിന്തയുെട ബാലിശേ രണയാലാണ്. െഷല്ലിയുെട ഭാഷയിൽ
പറയുകയാെണങ്കിൽ ഭാവനയുെട തിഫലനമാണു കവിത. വികാരങ്ങളുെടയും
ഭാവനാശക്തിയുെടയും ഭാഷയാണെതന്നേ ഹാ ിറ്റിെന്റ മതം, താളവും ലയ 
വും സമ്യക്കാകും വണ്ണം േമളി െകാ ള്ള സൗന്ദര്യസൃഷ്ടിയാണ് കവിതെയന്ന്
എഡ്ഗർ അലൻേപാവും ാപഞ്ചികസംഗീതം മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ മാെറ്റാലി 
െകാ ന്നതാണ് കവിതെയന്ന് സർ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണനും അഭി ായെപ്പടു .
ഭാവനാത്മകമായ ചിന്തയും വികാരവും ഛേന്ദാനിബദ്ധമായ ഭാഷയിൽ സ്വാഭാ 
വികമായും സ്വച്ഛന്ദമായും തിഫലിപ്പി െകാണ്ട് ആനന്ദെത്ത ഉളവാ ന്ന ഒരു
കലയാണെതന്നേ ഫസർ കൂർേത്താപ്പിെന്റ സിദ്ധാന്തം. വികാരാത്മകവും
സംഗീതസമ്മിളിതവുമായ ഭാഷയിൽ മനുഷ്യഹൃദയത്തിെന്റ പദാർത്ഥനിബദ്ധ 
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വും കലാസുഭഗവുമായ കടനമാണ് കവിതെയന്ന് വാട്സ് ഡൺടൺ എന്ന
ചിന്തകൻ പറയു . േമൽ ഉദ്ധരിച്ച അഭി ായഗതികെളല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി
പരിേശാധി കയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ തട്ടി േനാ കയും െച േമ്പാൾ അവ 
യുെട ൈവവിധ്യവും ൈവരുധ്യവും നെമ്മ ഒെട്ടാന്നമ്പരപ്പിേച്ചക്കാനിടയുണ്ട്.
വിഭീന്നങ്ങളായ വീക്ഷണേകാണങ്ങളിലൂെടയുള്ള കാവ്യാവേലാകനമാണ്
ഏവംവിധമുള്ള നിർവ്വചനൈവവിധ്യത്തിന്നടിസ്ഥാനെമന്നതു ഷ്ടമാണേല്ലാ.
ജീവിതത്തിെന്റ ഒരു വ്യാഖ്യാനേമാ വിമർശനേമാ ആണ് സാഹിത്യെമ ള്ള
മതത്തിന് സാഹിത്യേലാകത്തിൽ മേറ്റതിെനക്കാളും ാമുഖ്യവും ാബല്യവും
സിദ്ധിച്ചി ള്ളതായി കാണാം. ഈ അഭി ായെത്ത റി ള്ള വിമർശനത്തിന്
ഈ െചറുമുഖവുരയിൽ സൗകര്യെപ്പടുന്നതല്ലേല്ലാ. സാഹിത്യം ജീവിതത്തിെന്റ
വിമർശനമായിരിക്കെട്ട, അല്ലാതിരിക്കെട്ട, അതിെന്റ പശ്ചാത്തലം മനുഷ്യജീവി 
തം തെന്നയാെണ ള്ളതിൽ ര പക്ഷത്തിനവകാശമുെണ്ട േതാ ന്നില്ല.
ജീവിതെത്ത അതിെന്റ ഭൗതികപരിധികൾ ള്ളിൽ മാ ം അടെച്ചാതുക്കാെത,
ആത്മീയവും ഭാവനാപരവുമായ വ്യാപ്തികളിേലക്ക് അതിെന വ്യാപരിപ്പി  
െകാ ള്ള വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കണം സാഹിത്യത്തിെന്റ സർവ്വ ധാനമായ
ലക്ഷ്യെമ േത്യകം ഓർേക്കണ്ടതാണ്.
കവിതെയ റി െപാതുവായി ഇ യും വിവരി വാേന െചറിയ ഈ ഉപ 
ന്യാസത്തിൽ നിവൃത്തിയു . ഇനി നമുക്കതിെന്റ വിവിധ ശാഖകളിേല

േവശിക്കാം. കവിതെയ അതിെന്റ സാർവ്വ ികമായ ചില ഘടകങ്ങെള
ആ ദമാക്കി പാശ്ചാത്യചിന്തകന്മാർ കർ നിഷ്ഠെമ ം (Subjective) പദാർ 
ത്ഥനിഷ്ഠെമ ം (Objective) രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരി . കവി ചിലേപ്പാൾ
അന്തർമുഖനായി വർത്തി െകാ സ്വാനുഭവങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും വികാ 
രങ്ങളിലും കാേവ്യാേത്തജനവും തിപാദ്യങ്ങളും കെണ്ട ന്നതായും മ
ചിലേപ്പാൾ തെന്റ ആത്മീയസത്തെയ ബാഹ്യ പഞ്ചത്തിേല വ്യാപരിപ്പി
േലാകത്തിെന്റ വ്യാപാരങ്ങളിലും വികാരങ്ങളിലും അലി േചർന്ന് തനി
ദൃശ്യമാകുന്നസംഗതികെള അേതപടി , സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിെന്റ പാദമു കൾ
അധികെമാ ം പതിയുവാനിടയാകാെതതെന്ന തിഫലിപ്പി ന്നതായും
കാണാം. ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത ഇനത്തിൽെപ്പടുന്ന കവിതയാണ് കർ  
ധാനെമേന്നാ ആത്മാവിഷ്കരണപരെമേന്നാ പറയെപ്പടുന്നത്. രണ്ടാമെത്ത
ഇനത്തിൽെപ്പടുന്നതിനു പദാർത്ഥനിഷ്ഠെമേന്നാ സൃഷ്ടി ധാനെമേന്നാ േപർ
പറയു . ഇവയുെട മണ്ഡലങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരതിരിടുകെയന്നതു മസാ 
ധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഒന്ന് മേറ്റതിെന്റ സീമാവലയത്തിേല സം മി കയും
ര ംകൂടി െക പിണഞ്ഞ് അപ ഥനെത്ത അവേഹളി െകാണ്ട് അഴി  
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േപാകാത്ത ഒരാേ ഷബന്ധത്തിൽ അേന്യാന്യം താദാത്മ്യം ാപി കയും
െച ന്നത് അ അപൂർവ്വമല്ല. രണ്ടിെന്റയും ഘടകങ്ങൾ അനസ തമായും
അവിഭാജ്യമായും അേന്യാന്യം കൂടിേച്ചർന്ന് വർത്തി േമ്പാൾ ഓേരാ ം
ഇന്ന ഇനത്തിൽെപ്പടുന്നതാെണ ഖണ്ഡിതമായി പറയുക വിഷമമായിരി ം.
എന്നാലും അവയുെട അേന്യാന്യമുള്ള ൈവജാത്യം അനിേഷധ്യമായിരി 
െക്ക, വിഭജേനാപാധിയായി അതിെന സ്വീകരി ന്നതിേലാ അതിെന
ആധാരമാക്കിെക്കാണ്ട് കവിതെയ തരംതിരി ന്നതിേലാ അപാകമുെണ്ട
േതാ ന്നില്ല.
കഴിഞ്ഞ ഖണ്ഡികയിൽ സ്താവിച്ച കർ നിഷ്ഠമായ, അഥവാ ആത്മാവി 
ഷ്കരണപരമായ, കാവ്യവിഭാഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന കവിതകളാണ് ഭാവാത്മ 
കഗീതങ്ങൾ അഥവാ സ്വച്ഛന്ദഗീതങ്ങൾ. ഗീതികാവ്യങ്ങൾ(Lyrics) എന്ന
േപരും ഇവയ്ക്ക് അനുേയാജ്യമായിരി ം. േ മം, േദശാഭിമാനം, മത സക്തി
ആദിയായി മനുഷ്യനിൽ ഉൾെക്കാ ന്നതും അനന്തസന്താപത്തിേല ം
അേമയസ ഷ്ടിയിേല ം സദാ അവെന ആനയി െകാണ്ടിരി ന്നതുമായ
അസംഖ്യം മാനസികസ്വഭാവങ്ങളും തജ്ജന്യമായ വികാരവിജൃംഭണങ്ങളും
അനുഭവപരമ്പരകളുമായിരി ം ആ ഗീതങ്ങളുെട ഭവസ്ഥാനം. ഉത്തമമായ
ഒരു ഭാവാത്മകഗീതം അേമാഘമായ ഒരു വികാരത്തിെന്റ മൂർത്തീകരണമായിരി 

ം. ആത്മാർത്ഥതയിൽനി ള്ള അതിെന്റ ആവിർഭാവം അകൃ ിമത്വത്തിെന്റ
പരിേവഷത്താൻ ഉദ്ദീപ്തവും. അനുവാചകാവേലാകനത്തിനു തിക ം ആകർ 
ഷകവും ഹൃദയ ർശകവുമായിരി ം. അതിെന്റ ഭാഷയും അതുൾെക്കാ ന്ന
വാങ്മയചി പരമ്പരയും സൗന്ദര്യത്തിെന്റയും ഷ്ടതയുെടയും സാന്നി 
ദ്ധ്യത്താൽ മാ മല്ല, തിപാദ്യത്തിനും തിപാദേനാപാധി ം തമ്മിൽ
സകലകലകളിലും അവശ്യം ആവശ്യമായ സമുചിത ബന്ധത്താൽ ടി,
അഥവാ െപാരുത്തത്താൽ ടി, സമാലംകൃതമായിരി ന്നതാണ്. ഒരു ഭാവ 
ത്തിെന്റേയാ അനുഭവത്തിെന്റേയാ തിഫലനം വികാരതീക്ഷ്ണതയാൽ നിറം
പിടിപ്പി കയും, ഹൃദയ ർശകമാക്കി ചമ കയും െച ന്നതാണ് കലാപര 
മായ അതിെന്റ േത്യക ൈവശിഷ്ട്യം. ഭാവാത്മകകാവ്യശാഖയുെട ജീവൻ
ഏവംവിധം വ്യതിത്വെത്ത ആ യിച്ചാണു സ്ഥിതിെച ന്നെതങ്കിലും, ഇന്നി 
തുവെര േലാകത്തിലുണ്ടായി ള്ള സ്വച്ഛന്ദഗീതങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും േകവലം
വ്യക്തിപരെമന്നതിെനക്കാൾ മാനവേലാകെത്ത ഒന്നാെക സമാേ ഷി ന്ന
സാർവ്വ ികഭാവങ്ങെളയാണുൾെക്കാ ന്നെത ം, അക്കാരണത്താൽ ഓേരാ
വായനക്കാരനും സ്വന്തനിലയിൽ പരിപൂർണ്ണമായി ഭാഗഭാക്കാകുവാൻ സാ 
ധി ന്ന അനുഭവങ്ങളുെടയും വികാരങ്ങളുെടയും കാശനമാണ് അവയിൽ
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കെണ്ട ന്നെത ം േത്യകം സ്താവിേക്കണ്ടിയിരി . അങ്ങെനയുള്ള
സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമു കവിയുെട സ്ഥാനത്ത് നെമ്മ തിഷ്ഠിേക്കണ്ടതായി
വരുന്നില്ല; കാരണം, അേദ്ദഹം ന െട സ്ഥാനത്ത് അേദ്ദഹെത്ത തിഷ്ടിച്ചി 
ണ്ടായിരി െമ ള്ളതാണ്. േപാെരങ്കിൽ, വ്യക്തിപരമായി ള്ളതിെനക്കാൾ

സാമൂഹികമായി ള്ള ഗീതികാവ്യങ്ങൾ വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ ഒട്ടധികം
ചിര തിഷ്ഠ േനടിയി ള്ളതായും കാണു . സാഹിേത്യാൽപത്തിെയ റി 

ള്ള അേന്വഷണങ്ങളിേലക്കിറങ്ങിെച്ച േമ്പാൾ, വ്യക്തിയുേടതിേനക്കാൾ
ജനസമൂഹത്തിെന്റ വികാരങ്ങൾക്ക് ബാഹ്യരൂപം െകാടു വാനുള്ള അഭി 
നിേവശത്തിൽനിന്നാണ് കവിത കിളിർത്തി ള്ളെതന്ന് അനുമാനി വാേന
വഴി കാണു . കാവ്യമണ്ഡലത്തിൽ ഇന്ന് കവിയുെട ആത്മാംശത്തിെന്റ
ബാഹുല്യവും സാമൂഹികാംശത്തിെന്റ ൈവരള്യവുമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. ആധു 
നിക േലാകത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തിനു പരമ ധാനമായ സ്ഥാനവും അജയ്യമായ

ാബല്യവും സിദ്ധിച്ചി ള്ളതാണ് ഇതിനു കാരണം. ധ്യാനപരങ്ങളും തത്ത്വ 
ചിന്താ ധാനങ്ങളുമായ കാവ്യങ്ങൾ (Meditative and Philosophical Poems),
അർച്ചനാലാപങ്ങൾ (Odes) അഥവാ ധർമ്മകീർത്തനങ്ങൾ, വിലാപകാവ്യങ്ങൾ
(Elegies) ആദിയായി പല കാവ്യവിഭാഗങ്ങളും ഈ ശാഖയിൽ ഉൾെപ്പടു ണ്ട്.
സങ്ക കാന്തിയിെല ഭൂരിഭാഗം കൃതികളും കർ ധാനങ്ങളാെണന്ന് ആദ്യം
തെന്ന സൂചിപ്പിച്ചി ണ്ടേല്ലാ. അവയിൽ ’കാളിദാസൻ’, ’പൂനിലാവ് ’, ’രണാങ്കണ 
ത്തിൽ’, ’ആദിത്യാരാധനം’, ’സൗന്ദര്യപൂജ’, ’തിരുമുൽക്കാ ’, ’ഗുരുപൂജ’ , ’എെന്റ
ഗുരുനാഥൻ’ എന്നീ കൃതികൾ അർച്ചനാലാപങ്ങളാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിെന്റ
സ്വഭാവം അ െമാ സൂചിപ്പിക്കാം.
ഓഡ് എന്ന് ഇം ീഷിൽ പറയെപ്പടുന്ന ഗീതികാവ്യം ൗഢമായ ഒരുവക
ധർമ്മകീർത്തനമാണ്. സംഗീതയ ങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി ആല 
പിക്കെപ്പടുകെയന്നതായിരു ആദികാലത്ത് ഇതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമ ള്ളത്

ഷ്ടമാണ്. ഈ ഗാനവിേശഷത്തിെന്റ ഭവസ്ഥാനം ീസാകു . യവനഗാന 
ത്തിനു ധാനമായി ര മഹാവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്; ഒ കവിയുെട ആത്മ കടനം;
മേറ്റത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുഗാമികളായ, സുശിക്ഷിതൈനപുണിയാർജ്ജിച്ചി 
ള്ള, നർത്തകസംഘത്തിെന്റ ഒെത്താരുമി ള്ള ആലാപം. കാലഗതിയിൽ

ഈ ര ശാഖയും ഒ േപാെല അർച്ചനാലാപങ്ങളായി പരിണമി കയാണ്
െചയ്തെതങ്കിലും, അവ തമ്മിൽ സൂക്ഷ്മമായി ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഷ്ടമാ 
കുന്നതാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ കവിയുെട ആത്മ കടനമാണ്, ആൽകിയസ്,
അനാ ിേയാൺ, സാേഫാ എന്നിവരുെട തൂലികകളിലൂെട ബഹിർഗ്ഗമിച്ച്,
ആധുനികപാശ്ചാത്യവിമർശകന്മാർ പറ വരുന്ന ശുദ്ധവും ലളിതവുമായ
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ഗീതികാവ്യമായി പരിണമിച്ചത്. നർത്തകന്മാർ ഒ േചർന്ന് ആലപി ന്ന
ഗാനങ്ങളിൽ ഒരു േത്യകതയുണ്ട്. കവി സ്വന്തമായി നട ന്ന ഭാഷണങ്ങെള
ഈ ഗായകസംഘം പിൻതാ കേയാ വ്യാഖ്യാനി കേയാ പതിവാണ്. ഈ
ഗാനസ ദായമാണ് പിന്നീട് ശരിയായ ധർമ്മകീർത്തനമായി പരിണമിച്ചത്.
താളലയങ്ങളുെട സ്വച്ഛന്ദഗതിക്കനുസൃതമായ കാലപരിണാമങ്ങെള ആ യി
സന്ധിരൂപത്തിൽ Strophe എ പറയെപ്പടുന്ന ആലാപൈവചി ്യം ആൽ 
ക്മാൻ എന്ന കവി ആദ്യമായി ആവകഗാനങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചേതാടുകൂടി
അവയ്ക്ക് ഒരു പുതുമയും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വവും ലഭി . മാ മല്ല, പിൽക്കാ 
ലങ്ങളിൽ അത് അർച്ചനാലാപങ്ങളുെട ഒരവിഭാജ്യഘടകമായിത്തീരുകയും
െച . െ സിേക്കാമ്സ്, ഇലികസ്, സിേമാണിഡസ് എന്നിവർ ഈ കാ 
വ്യശാഖെയസാരമാംവിധം ൈവപുല്യെപ്പടുത്തി. അവെര ടർന്ന് പിൻഡാർ
എ ം ബാക്കിലിഡസ് എ ം േപരായ ര മഹാകവികളുെട ആവിർഭാവം
ആ കാവ്യവിഭാഗത്തിെന്റ അ താവഹമായ വികാസത്തിനു വഴിെതളി .
േലാേകാത്തരങ്ങളായ ധർമ്മകീർത്തനങ്ങളുെട േണതാെവന്നനിലയിൽ

ാചീനസാഹിത്യത്തിൽ പിൻഡാറിന് അദ്വിതീയമായ സ്ഥാനമാണു ലഭിച്ചി  
ള്ളത്. കാല മത്തിൽ ഈ ഗാനങ്ങളുെട സംഗീതാത്മകത്വം അഥവാ ആലാ 
പധർമ്മം ക്ഷയി വാൻ തുടങ്ങി. സംഗീേതാപകരണങ്ങൾ കുറ കുറ
ഒടുവിൽ ഓട ഴലിെന്റ സഹായം മാ ം മതി അവ ആലപിക്കെപ്പടുവാെനന്ന
നിലയിെല കയും, അതിനുേശഷം അതിെന്റേപാലും ആവശ്യമിെല്ല
വ കൂടുകയും െച . അങ്ങെന അർച്ചനാലാപം സംഗീതേപാകരണങ്ങളുെട
പിടിയിൽ നിേശ്ശഷം വിമുക്തമായേതാടു കൂടി സാഹിത്യാംശത്തിന് അതിൽ
സ്വാഭാവികമായി അധികമധികം േവശം ലഭി .
എന്തിെനെയങ്കിലും, ചിലേപ്പാൾ ആെരെയങ്കിലും, അഭിസംേബാധനം െച 

െകാണ്ട്, ഏതാെണ്ടാരു സംഗരൂപത്തിൽ, സംേബാധനം െചയ്യെപ്പടുന്ന
വ്യക്തിയുെടേയാ വ വിെന്റേയാ മുൻപിൽ അർച്ചിക്കെപ്പടുന്നതും, ബുദ്ധ്യംശ 
ത്തിലും വികാരാംശത്തിലും മ ം ഗുരുതരമായ ഗഹനതേയാടുകൂടിയതുമായ

ൗഢസൂക്തങ്ങളാണ് അവ. സാധാരണയായി അവയിെല തിപാദ്യങ്ങളും
ഭാവ കാശവും തിപാദനരീതിയും മഹത്തമങ്ങളായിരി ം. അന്ത ം
ഔന്നത്യവും അവയുെട സവിേശഷതകളാണ്. സുനിശ്ചിതമായ ഒരു ലക്ഷ്യ 
ത്തിേല ൗഢമായ രീതിയിൽ, ഭാസുരമായ ഒരു ചിന്താമണ്ഡലതത്തിലൂെട
പുേരാഗമനംെച ന്ന കുതൂഹലാ ിഷ്ടമായ, അഥവാ നിർവ്വാണതുന്ദിലമായ
ഒരവച്ഛിന്നഭാവാത്മകഗാനധാരയായിരി ം അത്. യുക്തി വിേധയമായ ഒരു
ചിന്താപരിണാമം അതിലാവശ്യമാണ്. ഏതാെണ്ടാരു സങ്കീർണ്ണതയും വ്യാപ 
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കത്വവും, ഒഴി കൂടാൻ പാടില്ലാത്തതെല്ലങ്കിലും, െപാതുേവ ആവകഗാനങ്ങളിൽ
കാണെപ്പടുന്ന േത്യകതയാെണ പറയാം. പദ്യാത്മകമായ ഒരുവക ഭാ 
ഷണത്വം പലേപ്പാഴും അവ ഉൾെക്കാ ണ്ടായിരി ം. നേതാന്നതങ്ങളായ
വിവിധ േമഖലകളിലൂെട േസ്താഭെത്ത അനുഗമി െകാണ്ട്, അന്തർവ്വാഹിയായ
ഒരനുസ ത ലയ വാഹം അത്തരം ആലാപങ്ങെള ആദ്യന്തം അേ ഷി  
െകാണ്ടിരി ം. അവ തെന്ന ആംഗലസാഹിത്യത്തിൽ പല ഉപശാഖകളും
ക വരു ണ്ട്. എങ്കിലും സാമാേന്യന ഒരുവിധം താള ധാനമായ ധർ 
മ്മകീർത്തനമാണ് അവെയ സംേക്ഷപമായി സ്താവിക്കാവുന്നതാണ്.
അർച്ചനാലാപങ്ങളുെട സ്വഭാവം ചുരുക്കത്തിൽ വിവരി കഴിഞ്ഞേല്ലാ. സങ്ക 

കാന്തിയിൽ കാണുന്ന ആ വകുപ്പിൽെപ്പട്ട കവിതകെള, േമൽ സ്താവിച്ച
ഘടകങ്ങെള ആ ദമാക്കി, നിരൂപണം െചേയ്യണ്ട ഭാരം വായനക്കാരുേടതാ 
ണ്. അതിനാൽ ഇനി മെറ്റാരു കാവ്യശാഖയിേല കടക്കെട്ട.
ധ്യാനാത്മകങ്ങളും തത്ത്വചിന്താപരങ്ങളുമായ കാവ്യങ്ങളുെട (Meditative and
Philosophical Poems) വിഭാഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്താവുന്നയാണ് ഈ കൃതിയിെല
’ശ്മശാനത്തിൽ’, ’മിത്ഥ്യ’, ’ആ ഗാനം’, ’ചിതറിയ ചിന്തകൾ’ എന്നീ കവിതകൾ,
ചിന്തയുെട അംശമാണ് ഈ കാവ്യശാഖയിൽ സർവ്വ ധാനമായി സ്ഥിതിെച 

ന്നത്. വികാരം, സൗന്ദര്യം, അകൃ ിമത്വം, ഷ്ടത തുടങ്ങിയ മുൻ സ്താവിച്ച
ഗുണങ്ങൾ ഇവിെടയും ആവശ്യംതെന്ന. അവ പുറേമ അനുസ തമായ ഒരു
ചിന്താസരണിെയ ഉൾെക്കാ െവങ്കിൽമാ േമ ഈ കാവ്യശാഖയുെട
സ്വഭാവം പരിപൂർണ്ണമാവുകയു . തത്ത്വചിന്തെയ നിരക്ഷീരന്യാേയന കവി 
തയിൽ കലർ വാനുള്ള കവിയുെട പാടവെത്ത ആ യിച്ചാണ് അതിെന്റ
കലാഭംഗി സ്ഥിതിെച ന്നത്. കലാഭംഗിയുെട അഭാവം ഈ ഇനത്തിൽെപ്പട്ട
കൃതികെള ഒരുവക ശുഷ്കിച്ച നീതിസാരങ്ങളാക്കിത്തീർ ന്നതാണ്. തത്ത്വ  
തിബിംബനാത്മകങ്ങളായ നീതികഥകൾ, ഗുപ്താർത്ഥകഥകൾ മുതലായവയും
ഈ വകുപ്പിൽ ഉൾെപ്പടു ണ്ട്. തിപാദനരീതിെയ ആധാരമാക്കി തരംതി 
രിച്ചാൽ അവ വ ധാനമായ കാവ്യശാഖയിേല ഉൾെപ്പടുകയു െവങ്കിലും,
തത്ത്വ തിബിംബനെമന്ന ലക്ഷ്യെത്ത ആ ദമാക്കി േനാ േമ്പാൾ കർ  
ധാനമായ കാവ്യശാഖയിൽത്തെന്ന അവെയ ഉൾെപ്പടു ന്നതിൽ അപാകമില്ല.
കവി മിക്കേപ്പാഴും ആഖ്യാനപദ്ധതിെയ അവലംബി ന്നത്, അമൂർത്തങ്ങളായ
ആശയങ്ങെള ലരൂപങ്ങളിൽ വിവർത്തനം െച വാനുള്ള സൗകര്യം
അതിൽ നി സിദ്ധി െമ ള്ളതിനാലാണ്.
സങ്കൽപകാന്തിയിൽ േചർത്തി ള്ള ഒരു ധാനകൃതി തകർന്ന മുരളി എന്ന
ഒരു ലഘുവിലാപകാവ്യമാണ്. വിലാപകാവ്യങ്ങളുെട അസ്തിവാരം വികാരത്തി 
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ലും കടനത്തിലുമുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ ആത്മാർത്ഥതയാെണ പറയാം.
കൃ ിമത്വത്തിെന്റ ഒരു േനരിയ സമ്പർക്കം മതി, അവയുെട ജീവൻ പാേട
നശി േപാകാൻ. വിലാപകാവ്യശാഖയ്ക്ക് കാലഗതിയിൽ പേല ഉൾപ്പിരിവുകളും
ഉണ്ടായി െണ്ടങ്കിലും അവയിൽ സർവ്വ ധാനമായ ഒ ര വിഭാഗങ്ങെള  
റി മാ േമ ഇവിെട സൂചിപ്പിേക്കണ്ടതായി .
മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയുെട സ്മാരകമായി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരമേശഷം,
കവി സമർപ്പി ന്ന േസ്നേഹാപഹാരമാണ് വിലാപകാവ്യം. ആ വ്യക്തിയുെട
ജീവിതെത്ത റി ള്ള ചർച്ച, സ്വഭാവം , അവയിൽ ഉദ്ദീപിതമാകുന്ന തിചി 

ങ്ങൾ മുതലായവ വിലാപകാവ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരി ക സാധാരണമാണ്.
കീർത്തിക്കെപ്പടുന്ന വ്യക്തി, കവിയുെട ബ ക്കളിേലാ സുഹൃ ക്കളിേലാെപട്ട
ആെരങ്കിലുമായിെക്കാള്ളണെമന്ന്-പലേപ്പാഴും അങ്ങെനയാണ് ക വരുന്ന 
െതങ്കിലും-നിർബന്ധമില്ല. വ്യക്തിപരമായി കവി ള്ള അഭിനിേവശങ്ങെള
പലേപ്പാഴും അടക്കിനിർത്തിെക്കാണ്ട്, തത്ത്വചിന്ത പരമ ധാനമായ സ്ഥാ 
നം നൽകുന്ന വിലാപകാവ്യങ്ങളും നിർമ്മിക്കെപ്പടാറുണ്ട്. മഹാനായ ഒരു
വ്യക്തിയുെട വിേയാഗം കവിെയ ചിന്താകുലനാ . ലക്ഷ്യമായി നി ന്ന ആ

തിപാദ്യത്തിൽ നിന്ന്, േമണ, കവിയുെട ചിന്താമണ്ഡലത്തിെന്റ വ്യാപ്തി
വർദ്ധി വർദ്ധി വരികയും, തൽഫലമായി ജീവിതം, വിധി, മരണം തുടങ്ങിയ
ഗഹനങ്ങളും സാർവ്വ ികങ്ങളുമായ വിവിധ ശ്നങ്ങളിേല സം മി കയും
െച . മഹാകവി കുമാരനാശാെന്റ ’ േരാദന’െമന്ന വിലാപകാവ്യം ഇതിനു
മകുേടാദാഹരണമാണ്.
േമൽ സ്താവിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾ എല്ലാം തെന്ന കൂടിക്കലർ െകാ ള്ള
ഒരു സങ്കരസ്വഭാവമാണ് മ ചില വിലാപകാവ്യങ്ങളിൽ ത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്.
’ക നീർ ള്ളി’ ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി സ്വീകരിക്കാം. മിസ്റ്റർ നാലപ്പാ
നാരായണേമനവെന്റ ആത്മേ യസിയുെട അകാലവിേയാഗമാണേല്ലാ ആ
ഉൽ ഷ്ടവിലാപകാവ്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം. കവിയുെട വ്യക്ത്യംശത്തിന്
ഇതിലുള്ള ാധാന്യെത്ത റി പിെന്ന ഒ ം തെന്ന സ്താവിേക്കണ്ടതായി 
ട്ടില്ല. എന്നാൽ തത്ത്വചിന്തയുെട അവതരണത്തിനും കുറെച്ചാ മല്ല കവി തെന്റ
കാവ്യത്തിൽ ഇടംെകാടുത്തി ള്ളെത കാണാം.
’തകർന്ന മുരളി’ എന്ന പദ്യം മുൻ സ്താവിച്ച വിലാപകാവ്യങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഒന്നാമെത്ത വിഭാഗത്തിലാണുൾെപ്പടുന്നത്. തത്ത്വചിന്ത ം മ ം അതിൽ
വലിയ സ്ഥാനെമാ ം െകാടുത്തിട്ടില്ല. ീമാൻ ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയുെട
അകാലവിേയാഗത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആത്മസുഹൃത്തായി വർത്തിച്ചിരുന്ന
എനി ണ്ടായ േശാകപൂരിതമായ വികാരങ്ങെള അേതപടി തിഫലിപ്പി ക
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മാ മാണ് അതിൽ െചയ്തി ള്ളത്. പിന്നീടു ഞാൻ ’രമണൻ’ എന്ന േപരിൽ ഒരു
ാമീണവിലാപകാവ്യം ആ വിഷയെത്ത ആധാരമാക്കിത്തെന്ന നിർമ്മി കയു 

ണ്ടായി. വിലാപകാവ്യങ്ങളുെട വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും ധാനമായി ള്ളതാണ്
ാമീണവിലാപകാവ്യം (Pastoral Elegy). ഇതിെന റിച്ച് സവിസ്തരം തി 

പാദിേക്കണ്ടതായി ണ്ട്. ഈ മുഖവുരയിൽ അതിനു സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ
അതിേലക്ക് ഉദ്യമി ന്നില്ല.
വ ധാനമായ ഏതാനും കൃതികളും സങ്ക കാന്തിയിൽ ഇല്ലാതില്ല. ഈ
കാവ്യശാഖെയ ആഖ്യാനപരെമ ം നാടകീയെമ ം രണ്ടായി തിരിക്കാം.
’വനേദവത’ എന്നകൃതിയിൽ ഈ ര സ്വഭാവങ്ങളും ഇടകലർന്നി െണ്ടങ്കിലും,
അതിെന്റ ഘടനയിൽ നാടകീയമായ അംശത്തിനാണു ാധാന്യമുള്ളത്.
ആദർശാത്മകമായ യഥാതഥ സ്ഥാനത്തിൽ(Idealistic Realism) ഉൾെപ്പ 
ടുത്താവുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ’വനേദവത’. ’വൃന്ദാവനം’, ’െവറും സ്വപ്നം’ ,
ഉദ്യാനത്തിെല ഊഞ്ഞാലാട്ടം’, ’രൂപാന്തരം’ മുതലായവ വർണ്ണനാ ധാനങ്ങ 
ളായ കൃതികളാണ്. ത ലം അവയിൽ വ്യക്ത്യംശത്തിെന്റ സം മണം അ
വിരളെമാ മല്ല. എന്നിരുന്നാലും ആഖ്യാനരൂപത്തിലുള്ള തിപാദനം മൂലം
വ ധാനകൃതികളായി അവെയ പരിഗണി ന്നതാണ് അധികം യുക്തെമ
േതാ . ’വൃന്ദാവനത്തിെല രാധ’യും ’ആ കാലങ്ങ’ളും നാടകീയ സ്വഗതങ്ങ 
ളാണ്(Dramatic Monologues). എന്നാൽ ’വൃന്ദാവനത്തിെല രാധ’െയ Monologue
എന്ന സ്വഗതാഖ്യാനത്തിൽ ഉൾെപ്പടു ന്നതിെനക്കാൾ Soliloquy എെന്ന ഇം 

ീഷിൽ പറയെപ്പടുന്ന ആത്മഗതകാവ്യത്തിൽ േചർ ന്നതാണുത്തമം. ഇവ
രണ്ടിനും തമ്മിൽ അ ം അന്തരമില്ലാതില്ല. ’നാടകീയ സ്വയംഭാഷണ’െമന്ന കാ 
വ്യ വിഭാഗത്തിൽ വക്താവ് ഏെതങ്കിലുെമാരു േ ാതാവിെനേയാ ഒന്നിലധികം
േ ാതക്കെളേയാ അഭിസംേബാധനം െച െകാണ്ടാണ് ഭാഷണം നിർവ്വഹി 

ന്നത്. എന്നാൽ ആത്മഗതകാവ്യത്തിലാകെട്ട, േ ാതാവിെന്റ ആവശ്യമില്ല.
വക്താവു തേന്നാടുതെന്ന പറയുകയാണ് ആത്മഗതകാവ്യത്തിെല രീതി. ’രാ 
ഗഭി ണി’, ’വിശുദ്ധരശ്മി’, ’ലതാഗീതം’ തുടങ്ങിയവ കർ ധാനങളായ
േ മഗാനങളാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ടെമന്ന കാവ്യശാഖയിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന കൃതി 
കളിലും കവിയുെട വ്യക്ത്യംശം ഏെറ െറ കട കൂടിയി ള്ളതായിക്കാണാം.
ഇത് ആവക കൃതികളുെട സാരമായ ന നതയായി കണക്കാക്കാേമാ എന്ന
കാര്യം സംശയമാണ്. തിപാദ്യവ വിേനാടുള്ള ഉൽക്കടമായ അഭിനിേവശം
മൂലം കവിയുെട വ്യക്തിൈചതന്യം അതിലൂെട തിഫലിതമാകുെന്നങ്കിൽ അത്
അസ്വാഭാവികമാെണ പറയാവുന്നതല്ലേല്ലാ. ഗീതികാവ്യങ്ങെള റിച്ച് ലഘു 
വിമർശനരൂപത്തിലുള്ള ഈ മുഖവുരയുെട നിർമ്മാണത്തിൽ േസ്റ്റേപ്ഫാഡ് ക്ക്,
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ആബർ േ ാംബി, ഹഡ്സൺ, എഡ്മൺഡ് ഗൂസ്, െസയിന്റ്സ്ബറി, മാത
ആർേനാൾഡ്, െലയ്ഹണ്ട് തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യവിമർശകന്മാേരാടു ഞാൻ
അത്യധികം കടെപ്പട്ടി ണ്ട്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏഴു െകാല്ലെത്ത എെന്റ സാഹിത്യജീവിതത്തിൽ എെന്റ പദ്യകൃ 
തികളുെട സമാഹാരങ്ങളായി പേല ന്ഥങ്ങളും കാശിതമായി െണ്ടങ്കിലും
എനി േത്യകെമാരു മമത േതാന്നിയി ള്ളത് ഈ നൂതന സിദ്ധീകരണ 
േത്താടാെണ തുറ പറ െകാള്ളെട്ട. ഇതിലടങ്ങിയി ള്ള കവിതകളുെട
െമച്ചംെകാണ്ടല്ല, േനെരമറി നിസ്സാരങ്ങെളങ്കിലും അൈകതവാത്മക കടനപ 
രങ്ങളായ അവെയ ഞാൻ മനസാ നിത്യവും ആരാധി ന്ന ഒരു മഹാത്മാവിെന്റ
പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം െച വാനുള്ള ഭാഗ്യസിദ്ധിെകാണ്ടാണ് ആ േതാന്നൽ
എനി ണ്ടായി ള്ളെത േത്യകം സ്താവിേക്കണ്ടിയിരി . സൗഭാഗ്യ 
ത്തിെന്റ സമുന്നതേസാപാനത്തിൽ സമുല്ലസി ന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വി.പി. തമ്പി
അവർകളുെട ഔദാര്യത്തിെന്റ തണലിലാണ് എെന്റ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതം
പുഷ്പിച്ചി ള്ളത്. അേദ്ദഹത്തിന് എേന്നാടുള്ള അതിരറ്റ വാത്സല്യവും ഔദാര്യവും
പലേപ്പാഴും എെന്ന പുളകം െകാള്ളിച്ചി ണ്ട്. അേദ്ദഹം സദയം എനി
നൽകുന്ന േ ാത്സാഹനങ്ങൾ ം സഹായങ്ങൾ ം കൃതജ്ഞതാപരിപൂർണ്ണ 
മായ എെന്റ ഹൃദയം മാ േമ എനിക്ക് ആ പാവനപാദങ്ങളിൽ ഉപഹാരമായി
അർപ്പി വാനു .
മഹാഭാഗയായ ൈകരളിേയാടു മുകുളിതകരങ്ങേളാെട ഞാനിങ്ങെന ാർ 
ത്ഥിക്കെട്ട: അംബിേക, ൈകരളീ, അവിടുെത്ത പാദേസവകന്മാരിൽ ഏറ്റവും
നിസ്സാരനായ ഒരുവനാണു ഞാൻ. കട േപാകുവാനിരി ന്ന വിദൂര ശതാബ്ദങ്ങ 
ളുെട സന്നിധിയിേലക്ക് എെന്റ േനരിയ ഗാനത്തിെന്റ ഒരു മൃദുലവീചിെയങ്കിലും
എത്തിേച്ചരുെമന്ന വിശ്വാസേമാ അഭിമാനേമാ എനിക്കില്ല. എങ്കിലും ഇന്ന്
എെന്റ അരിേക നി െകാഞ്ഞനംകു ന്ന ഹൃദയശൂന്യെന്റ നിഴൽ കാലം
മായ് കഴിയുേമ്പാൾ ആ സ്ഥാനേത്ത േവശി ന്ന നാളെത്ത സേഹാദരൻ
തീർച്ചയായും എേന്നാടു സഹതാപമുള്ളവനായിരി ം. മണ്ണടി കിട ന്ന
എെന്റ അസ്ഥിശകലങ്ങൾ മുകളിലൂെട മഞ്ഞിൽ കുതിർ ം, െവയിലിൽ
വിയർ ം, മഴയിൽ കുളിർ ം ദിനരാ ങ്ങൾ ഓേരാേന്നാേരാന്നായിക്കട 

െപാെയ്ക്കാണ്ടിരിേക്ക ആ സേഹാദരെന്റ സഹതാപസാ മായ ആഹ്വാനം
ഇരുളടഞ്ഞ എെന്റ ശവകുടീരത്തിൽ എത്തിേച്ചരും. ആ സേഹാദരേനാട്
എനിെക്കാെരാറ്റ അേപക്ഷേയ ഉ : അതിതാണ്: എെന്റ സമേസ്താൽക്കർഷ 
ങ്ങൾ ം കാരണഭൂതനായ ആ വന്ദ്യപുരുഷെന്റ-ക്യാപ്റ്റൻ വി. പി. തമ്പിയു 
െട-ഔദാര്യ തിയുെട മുൻപിൽ ഒരു കൂ ൈക അർപ്പിച്ചി േവണേമ എെന്റ
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ശവകുടീരത്തിനു േനെര അനുകമ്പാപൂർണ്ണമായ കണ്ണയയ്ക്കാൻ!-അംബിേക,
ൈകരളീ, അഞ്ജലീബന്ദ്ധനായ ഈ വിനീതേസവകെന ഭവതി െവറുക്കരുേത!-
ഈ ന്ഥത്തിെന്റ കാശനം സദയം ഏെറ്റടുത്ത മംഗേളാദയം വർത്തക 
ന്മാേരാടും പേല േജാലിത്തിര കൾക്കിടയിൽ, എേന്നാടുള്ള വാത്സല്യാതിേര 
കത്താൽ, ഈ ന്ഥം പരിേശാധി േനാ വാനും വിലേയറിയ ഒരവതാരിക
എഴുതിത്തരുവാനും കാരുണ്യമുണ്ടായ അഭിവന്ദ്യമഹാകവിേയാടും എനി ള്ള
അൈകതവമായ കൃത്ജ്ഞതെയ ഇവിെട േരഖെപ്പടുത്തിെക്കാ . ിയ
വായനക്കേര, നിങ്ങൾ കൂ ൈക!
30-12-1941

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപിള്ള
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അവതാരിക
ഇേന്നക്ക് ഇരുപേത്തഴ് വയ േപാലും തികഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ീമാൻ ചങ്ങ ഴ
കൃഷ്ണപിള്ളയുെട േപർ േകരളത്തിെല സഹൃദയൻമാരും സാഹിതീ ബ ക്കളും
േക തുടങ്ങിയി കാലം ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിലധികം കഴിഞ്ഞിരി . ഈ
കാലഘട്ടത്തിനടയ്ക്ക് അേദ്ദഹവുമായി അവർ ള്ള പരിചയം േസ്നഹമായും
േസ്നഹം ബഹുമാനമായും േമണ രൂപാന്തരെപ്പട്ടി മുണ്ട്. ീമാൻ കൃഷ്ണപിള്ള
ഇതിനുമുൻപുതെന്ന ’സുധാംഗദ’ മുതലായി ദീർഘങ്ങളും ലഘുക്കളുമായ ചില
ഭാഷാകാവ്യങ്ങൾ സിദ്ധീകരിച്ചി ള്ളതായി ഓർ . അവയുെട അവരജത്വ 
മാണ് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അവതരിപ്പി ന്ന ’സങ്കൽപകാന്തി’ ള്ളത്.
’സങ്കൽപകാന്തി’ ഈ യുവകവിയുെട ഇരുപത്തിയാറു ഖണ്ഡകൃതികളുെട
സമാഹാരമാണ്. ചങ്ങ ഴ ഭാഷാസാഹിത്യവുമാെയന്നേപാേല പാശ്ചാത്യസാ 
ഹിത്യവുമായും ധാരാളം ഇടപഴകിയി െണ്ട ം ആംഗേലയകവികളുെട ആശയ 
സമു ത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനുള്ള അവഗാഹം സ ർണ്ണവും സഫലവുമാെണ ം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾ വായിച്ചി ള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ആംഗേല 
യസാഹിത്യം , പാരസീകസാഹിത്യം, ഹിന്ദിസാഹിത്യം , വംഗീയസാഹിത്യം
ഇവെയല്ലാം ആധുനിക ഭാഷാസാഹിത്യഗംഗയുെട േപാഷകനദികളായി
പരിണമിച്ചി ള്ള ഒരു കാലമാണ് ഇത്. സം തവും പഴന്തമിഴുമാണ് ഇതിെന്റ
ഭാഗീരഥിയും അളകനന്ദയും. അവെയ അവയുെട അത ച്ചസ്ഥാനങ്ങളിൽനി
നിഷ്കാസനം െച വാൻ അന്യഭാഷാസാഹിത്യങ്ങൾക്ക് സാധി ന്നതെല്ലങ്കി 
ലും അവയുമായുള്ള സംഗമംെകാണ്ട് ആ ഗംഗ ബഹുദൂകമായും വൃദ്ധേവഗമായും

വഹി െണ്ട ള്ളത് അനപലപനീയമായ ഒരു പരമാർത്ഥമാകു .
ചങ്ങ ഴെയ ഭാഷാകവിതയിൽ ഒരഭിനവ സ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവെല്ല 
ങ്കിലും ഉദ്േഘാഷകനാെണ തീർച്ചയായി പറയാം. ഇന്നെത്ത പരിതസ്ഥിതി 
യിൽ സാമാന്യകുടുംബങ്ങളിൽ ജനി ന്ന ബാലൻമാർ ം ബാലികമാർ ം
അവർ അർഹി ന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിേച്ചരുന്നതിനുള്ള ൈവഷമ്യം അവ 
രുെട ഇടയിൽ ജനി ന്ന കവികെള ൈനരാശ്യത്തിന് അടിമെപ്പടു കയും
ത ലം അവർ ഉദ്വിഗ്നമാനസന്മാരായി കരുണാത്മകങ്ങളായ കാവ്യങ്ങൾ
നിർമ്മി ന്നതിൽ ഉ കന്മാരായിത്തീരുകയും െച . ഈ ഉത്സർഗ്ഗത്തിന്
’സങ്ക കാന്തി’ ഒരുപവാദമാെണ പറവാൻ പാടിെല്ലങ്കിലും ഇതിൽ അടങ്ങീ 
ള്ള കൃതികൾ എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ മാ മല്ല നിബന്ധിച്ചി ള്ളത് എ ള്ള

വ ത ഭിന്നരുചിയായ അനുവാചകേലാകത്തിന് ആനന്ദദായകമായിരി ം.
’കാളിദാസൻ’, ’വൃന്ദാവനം’, ’ഗുരുപൂജ’ തുടങ്ങിയ കൃതികളിൽ മീട്ടിക്കാണുന്നത്
േവെറ ചില ത ികളാകു . മർദ്ദിതേരാടുള്ള അനുകമ്പേയാെടാപ്പം തെന്ന
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േദശാഭിമാനം, വയസ്യസ്മരണ, ആചാര്യഭക്തി, കൃതിസൗന്ദര്യപൂജ മുതലായി
പല മൃദുലവികാരങ്ങേളയും തട്ടിയുണർ വാൻ പര്യാപ്തങ്ങളായ ഇതരവിഷയ 
ങ്ങളിലും കവിയുെട ദൃഷ്ടി വ്യാപരിച്ചി ള്ളത് ശംസാവഹംതെന്ന.

ീമാൻ കൃഷ്ണപിള്ളയുെട കൃതികളിൽ സർേവ്വാപരി െതളി കാണുന്ന ര
ഗുണങ്ങൾ ശബ്ദസൗന്ദര്യവും ഭാവനാസമ്പ മാണ്. ശബ്ദസൗഷ്ഠവം തുള്ളി 

ളുമ്പാത്ത ഈരടികൾ സങ്കൽപകാന്തിയിൽ ഇെല്ല ശപഥംെച വാൻ
ഞാൻ സന്നദ്ധനെല്ലങ്കിലും, ഇെല്ല തെന്ന സാമാന്യമായി പറയത്തക്ക നി 
ലയിൽ അവ അ മാ ം വിരളങ്ങളാകു . രസഭാവങ്ങൾക്കനുഗുണമായി
വിവക്ഷിതാർത്ഥ തിപാദകമായുള്ള ഒരു ശബ്ദപരമ്പര അേദ്ദഹത്തിന് സദാ
സ്വാധീനമായുണ്ട്. ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിൽ യതിനിയമെത്തസ്സംബന്ധിച്ച് ഇത്
വളെര ദ്ധെചലു ന്ന കവികൾ അധികമില്ല. കൽപനാൈവഭവം അേദ്ദ 
ഹത്തിെന്റ കൃതികെള പലേപ്പാഴും ദീർഘീകരി . എങ്കിലും അതിനാൽ
ആകൃഷ്ടരാകുന്ന അനുവാചകന്മാർക്ക് തന്നിമിത്തം അേശഷം അസ്വാരസ്യം
േതാ ന്നില്ല. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ത കൃതിയിൽ നി ദ്ധരിച്ച് എെന്റ
ആശയം വിശദീകരിക്കാം.
“ഭാരതത്തിെല നീണ്ടതാടിക്കാർ, കാട്ടാളൻമാർ
േപാെരങ്കിൽ,പ്പരിഷ്കാരശൂന്യൻമാർ, കറമ്പൻമാർ
േനരിെന്റ നാടും േതടി, േസ്നഹത്തിൻ പാ ം പാടി,-
ച്ചാരുവാൈമക്യത്തിെന്റ പൂേന്താപ്പിലൂഞ്ഞാലാടീ!”
എ ന െട കവി ാചീനഭാരതത്തിെല മഹർഷിമാരുെട അപദാനങ്ങെള

കീർത്തനംെച . ’രണാങ്കണ’ത്തിൽ എന്ന മെറ്റാരു കൃതിയിെല േനതാ 
ക്കന്മാരുെടയും അനുയായികളുെടയും അവസ്ഥാന്തരങ്ങെള വർണ്ണി ന്ന ചില
ഈരടികളാണ് താെഴേച്ചർ ന്നത്.
“ഇന്നവർതൻ ധീരകൃത്യങ്ങേളാേരാ
വർണ്ണി വർണ്ണി പാടു ഗായകർ!
ആയവർതൻ ഗളത്തിങ്കലണിയു
മായാത്ത കീർത്തികൾ മന്ദാരമാലകൾ!
േചലിെലഴുതും സുവർണ്ണലിപികളിൽ
’നാെളച്ചരി ’മവരുെട േപരുകൾ
ഞങ്ങളേഹാ-ഹാ! മഹാത്യാഗമനുഷ്ഠിച്ച
ഞങ്ങേളാ-കഷ്ടം, െവറും നിഴൽപാടുകൾ!
മർത്ത്യ ഴുക്കൾ മറയണം ഞങ്ങളാ
വി തി തെന്റ തണുത്ത ഗർത്തങ്ങളിൽ!
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ആരുണ്ടറിയാൻ ജഗത്തിലീ ഞങ്ങൾത-
ന്നാരാധനീയമാം പാവനാത്മർപ്പണം ?”
’തകർന്ന മുരളി’ എന്ന േപരിൽ തെന്റ ബഹിശ്ചര ാണനായിരുന്ന ഇടപ്പള്ളി
രാഘവൻപിള്ളയുെട അകാലമരണെത്ത പരാമർശിച്ച് ചങ്ങ ഴ എഴുതിയി ള്ള
വിലാപകാവ്യത്തിെല ഏതാനും വരികൾ ചുവേട പകർ .
“നിശ്ചയമക്കാ ക നിന്ന
മൃത വും െപാട്ടിക്കരഞ്ഞിരി ം.
ആ മഹാജീവിതം മാഞ്ഞേനരം
ഭൂമിയും സ്തംഭി േപായിരി ം.
വിണ്ണിെലത്താരകെളാെക്കയും ക-
െണ്ണാന്നിച്ചിറുക്കിയടച്ചിരി ം.
അക്കാ കാൺെകച്ചരാചരങ്ങ-
െളാെക്കയും െഞട്ടിെത്തറിച്ചിരി ം.”
കായായിത്തീരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ-
േപ്പായേല്ലാ, േപായേല്ലാ, പുഷ്പേമ, നീ!
’നാളെത്ത’േയാമൽ ’ ഭാത’വുമായ്
നാകത്തിൽ നീ േപാെയാളി വേല്ലാ!”
കാലൈവപരീത്യെത്തപ്പറ്റി ’ചിതറിയ ചിന്തകൾ’ എന്ന തലെക്കട്ടിൽ രചിച്ചി  
ള്ള കൃതിയിെല ഒരു ഭാഗമാണ് അടിയിൽ എടു േചർ ന്നത്.
“െചാ െകൻ കാലേമ , നീെയെന്നക്കാണിച്ച-
െതല്ലാെമാരു െവറും സ്വപ്നമാേണാ?
െതല്ലിടെയന്തിെനൻ ചു , മാ േനരിയ
മല്ലികാസൗരഭം വാരിവീശി?
വാനിെലെപ്പാ കിൽേത്തരിലിരു ഞാൻ
വീണവായി കയായിരു ;
താരാ ംപാടി ഞാൻ താരാമണികെള
ത്താേലാലിച്ചീടുകയായിരു ;
േ മസുരഭിലചിന്തകൾെകാ ഞാൻ
പൂമാല െക കയായിരു ;
േകാമളസ്വപ്നങ്ങൾ ക കണ്ടങ്ങെന
േകാൾമയിൽെക്കാ കയായിരു !-
എെന്ന നീെയന്തിനു നിർദ്ദയം വീ മീ
മണ്ണിേലേക്കവമടി വീഴ്ത്തി?
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ഹന്ത! നീയി കഠിനമായ് ശിക്ഷിക്കാ-
െനന്തപരാധം ഞാൻ െചയ്തതാേവാ!”
മതി ’സങ്കൽപകാന്തി’ യുെട സ്വരൂപെമെന്ത േമലുദ്ധരിച്ച വരികളിൽ നി 

ഷ്ടമാകും. ചമൽക്കാരജനകമായ ശബ്ദഘടനയാണ് കവിതെയങ്കിൽ
ലയാനുവിദ്ധമായ ആശയസൗന്ദര്യാവിഷ്കാരമാണ് കിവതെയങ്കിൽ , വികാര 
പരിപൂർണ്ണമായ വിചാരവും വാ മാണ് കവിതെയങ്കിൽ , അതുതെന്നയാണ്
ചങ്ങ ഴയുെട കവിത. ആ ലക്ഷണങ്ങൾ ത കാവ്യത്തിൽ കൃഷ്ടമായുണ്ട്.
ചങ്ങ ഴയ്ക്ക് അനന്യസുലഭമായ തിഭയുെണ്ട ള്ളത് അനിേഷധ്യമാണ്. നിര 
ന്തരമായ അഭ്യാസം നിമിത്തം അത് അനു മമായി വർദ്ധിച്ചി െണ്ട ള്ളതും
നിസ്തർക്കമാണ്. േ ാത്സാഹകമായിരിക്കണെമ ള്ള ഏേകാേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി
എഴുതുന്ന ഈ അവതാരികയിൽ മ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി സ്താവി ന്നില്ല. അടു 
ത്ത പതിപ്പിെന്റ ആവശ്യം േനരിടുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം തെന്ന കൂടുതൽ വ ത്പത്തി
സമ്പാദി േവണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിെക്കാ ം. ആക ടി
േനാ േമ്പാൾ അനുഗൃഹീതനായ ഈ യുവകവിവര്യനിൽനി ഭാവിയിൽ
അനവധി മേനാഹരങ്ങളായ കാവ്യങ്ങൾ ഭാഷ ലഭി െമന്ന് നമു ന്യാ 
യമായി ആശിക്കാവുന്നതാണ്. പല കാരണങ്ങൾെകാ ം എനിക്ക് ഏറ്റവും
ഉേത്തജനാർഹനായിേത്താന്നീ ള്ള ഈ വശ്യവചസ്സായ സരസ്വതീദാസനു
സർവ്വമംഗളങ്ങളും സംജാതങ്ങളാകെട്ട എ ള്ള ാർത്ഥനേയാടുകൂടി അവതാ 
രികെയ ഉപസംഹരി െകാ .
തിരുവനന്തപുരം
11-1-1942

ഉ ർ.എസ്.പരേമശ്വരയ്യർ
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കാളിദാസൻ
വിസ്മയമാകേവ, വിശ്വമഹാകേവ,
വിഖ്യാതിെകാ ജയെക്കാടി നാട്ടി നീ:
ആഗമി ഹാ, നിൻകാൽക്കലിെപ്പാഴും
േലാക തിഭതൻ കൂ ൈകെമാ കൾ!
നി ദയത്തിനുേശഷം ശതാബ്ദങ്ങ-
െളാന്നല്ല,േനകം കഴി െപാെയങ്കിലും
നിത്യ തിയുെട ച വാളാന്തത്തിൽ
നിൽ വാടാത്ത നക്ഷ മായി നീ!
നിെന്നേയാർേത്താർ ള്ളഭിമാനപൂർത്തിയി-
ലി ം തുടി ഭാരതത്തിൻമനം!

വിണ്ണിങ്കല,പ്സര ീകൾ പൂവിെട്ടാര-
സ്വർണ്ണസിംഹാസനത്തിങ്കൽ, സകൗതുകം
േമവ , സ്സമാരാധ്യമാകുെമാേരകാന്ത-
േദവസദസ്സിന്നലങ്കരി നീ!
വാരി വിതറു നിൻമൗലിയിൽ സ്വർഗ്ഗ-
വാരാംഗനകൾ നൽക്കൽപക വുകൾ!
നിൽ നിന്നരിക , നീ ലാളി
നിത്യതാരുണ്യം െകാടുത്ത ശകുന്തള!
ചാമീകരത്തിൻ പിടിയിട്ട നല്ല െവൺ-
ചാമരത്താൽ നിെന്ന വീശുന്നിതുർവ്വശി!

പച്ചിലച്ചാർത്തിന്നിടയിൽനിേന്നാമന-
പ്പിച്ചകത്തിൻ െകാ പൂെമാ മാതിരി,
ഹാ, വിടരു നിൻ കാവ്യങ്ങളിൽ നവ-
ഭാവന തെന്റ സുരഭിലവീചികൾ!
േകാരി ടിച്ചിടുേന്താറു,മവയിൽനി-

റിവരു പുതിയ സുധാരസം!
എ ം നശിക്കാെത്താേരേതാ പുതുമതൻ-
െപാന്നിൻചിറകടിച്ചാത്തകൗതൂഹലം
വിശ്വം മുഴുവൻ വിഹരി , വാടാത്ത
വിദ ല്ലേത, നിൻ കവിതയാം ൈപങ്കിളി!
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ക ാന്തകാല , േലാകം വിഴു മ-
ക്കർക്കശസി വിൻ കേല്ലാലപാളിയും
പാേട പഠി ം, പരിതൃപ്തരായ്സ്വയം
പാടിരസി ം മധുരശാകുന്തളം!
ഓേരാ നവവർഷേമഘം വരുെമ്പാഴും
േകാരിത്തരി ം ജഗത്തിെന്റ മാനസം!
ആ മ കേമചകേമഘത്തിേലറി, നാം
േവ്യാമത്തിലൂേട പറ പറ േപായ്,
എ മറിയാെതാ,രജ്ഞാതഗന്ധർവ്വ-
പത്തനത്തിെന്റ ഹൃദയത്തിലങ്ങെന!

വിശ്വസംസ്ക്കാരത്തിൽ നീെയാരു മങ്ങാത്ത
വി മദീപം െകാളുത്തീ, മഹാമേത!
ഇന്നതിൻ െവള്ളിെവളിച്ചത്തിേലക്കിതാ,
ക തുറ മാനവ ജ്ഞകൾ!
നീയ കേണ്ടാരുദയവും സന്ധ്യയും
നീലമലകളും കാടും പുഴകളും
എല്ലാം-സ്വയമി കൃതിയിലുള്ളവ-
െയല്ലാം-ലയി നിന്മാനസസീമയിൽ!
എന്നിെട്ടാ,ഴുകാൻതുടങ്ങിയവിടത്തിൽ-
നി മവെയാരു േവണുസംഗീതമായ്!

ജീവെനക്കാട്ടിലും േസ്നഹി നീെയാരു
പൂവിടാറാവാത്ത മുല്ലെയ ടിയും;
നി നിൻമുന്നിൽ വികാരതരളിത-

ന്ദനമുൾെക്കാ കാ മരങ്ങളും!
അർഭകെയേപ്പാെല,ടു ലാളി നീ
ഗർഭിണിയാെമാരു െകാ മാൻേപടെയ!
മാല നീ േചർന്നലിഞ്ഞിതാ നിർമ്മല-
മാലിനീകേല്ലാലമാലേയാേരാന്നിലും!
ഓേരാ ദിനവും നവീനസുഷമയിൽ-
ത്താരും തളിരുമണി നിൻജീവിതം!
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േലാകവും നാകവും കൂട്ടിയിണക്കി നീ
ശാകുന്തളത്തിൻ കനകശലാകയാൽ!
േമാഘമല്ലാത്ത സനാതനേ മമാ
േമഘത്തിെനെക്കാെണ്ടടു പാടി നീ!
നീയാ രഘുവിെനെക്കാ പറപ്പി
നീതിധർമ്മങ്ങൾതൻ െപാൽെക്കാടി റകൾ!
ശാ ക്കറുപ്പിൻലഹരിയിലാ,ത്മീയ-
മൂർച്ഛയിൽ,പ്പി പുലമ്പെട്ട പശ്ചിമം;
വാരുറ്റ വാടാത്ത െവള്ളിനക്ഷ േമ,
ഭാരതത്തി ള്ളഭിമാനമാണു നീ!

ഗീതലയിെച്ചാരീ മണ്ണിൽ മുള ന്ന-
േതതും പവി ഫലാഢ്യമാെണ േമ!
വൃന്ദാവനംവാെച്ചാരീ മഹിതൻ മന-

ന്ദനംേപാലും കലാേചാദന ദം!
സീതെയെപ്പെറ്റാരീ നാേട, തു ശുദ്ധിതൻ-
സീമയും വ നമി ം തേപാവനം!
ആ നാടിനാ, നാടിനാ, ദർശശുദ്ധമാ-
മാ നാടിന, ന്വഹാരാധനാമൂർത്തിയായ്,
വിസ്മയമാകേവ, വിശ്വമഹാകേവ,
വിഖ്യാതിെകാ ജയെക്കാടി നാട്ടി നീ!

-നവംബർ, 1936
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വനേദവത
താമര പൂെത്താരെപ്പായ്കയിൽ നിയെന്നാ-
േരാമനസ്വപ്നമാെയത്തി;
ആശാമധുരമാം ഭാവനയിങ്കെലാ-
രാശയാേവശനംേപാേല!
െമാട്ടി േപായി നിന്നാഗമേവളയിൽ
െതാട്ടടു ള്ള മരങ്ങൾ;
േകാകിലകണ്ടത്തിലാകർഷകമാർ മാം
കാകളി വ തുളുമ്പി;
പല്ലവിതങ്ങളാം ചില്ലകൾ ചൂടിയ
വല്ലീനടികൾ നിന്നാടി;
ചി പതംഗകപാളികൾക്കക്ഷണം
ചുറ്റിപ്പറ വാൻ േതാന്നി;
മഞ്ഞിലിളെവയൽ വീെണാ,രു നൂതന-
മഞ്ജിമ മന്നിെന ൽകി;
സ്വപ്നെമേന്നാണ,മീ േലാകം െപാടുന്നെന
സ്വർഗ്ഗീയരംഗമായ് മാറി!

നീലിമപൂശിയ കാനനരാശിയിൽ
നീെള ളകങ്ങൾ വീശി,
ഓട ഴലും വിളി െകാേണ്ടകനായ്,-
േക്കാടക്കാർവർണ്ണെനേപ്പാെല,
അച്ഛിന്നകൗതുകമദ്ദിക്കിലെപ്പാഴ-
െക്കാച്ചാട്ടിടയനുെമത്തി.
സുന്ദരമാവനം േ മ ഫുല്ലമാം
വൃന്ദാവനംതെന്നയായി!

േകാമളഗാനങ്ങൾ േകാരിെച്ചാരിയുവിൻ,
േകാകിലജാലേമ, നിങ്ങൾ!
ആനന്ദനർത്തനമാടുവിൻ േമ േമൽ,
നാനാലതകേള, നിങ്ങൾ!
ഉല്ലസൽസൗരഭം വാരി വീശീടുവിൻ ,
ഫുല്ലപുഷ്പങ്ങേള, നിങ്ങൾ!
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അ തിേമാജ്ജ്വല,മി ണേയാത്സവ-
സ്വപ്നസമാഗമകാലം;
നിർവൃതിെകാ നിറം പിടിപ്പി വാൻ
നിങ്ങെളല്ലാവരും േവണം!
ൈതെത്തന്നെലാെന്നങ്ങാൻ െതാട്ടാൽ ണു ന്ന
െമാട്ടിട്ട മുല്ലെയേപ്പാേല,
നാണംകുണുങ്ങി ണുങ്ങിയവെളാരു
കാനനച്ചാർത്തിൽപ്പതുങ്ങി!
കണ്ടി മായതു കാണാത്ത ഭാവത്തി-
ലിണ്ടൽനടിച്ചവൻ നി .

”ഹാ, വനേദവേതെയ നീ?”- എന്നവ-
നാവലാതിെപ്പ ഴ :
”കാനനപ്പച്ചകൾ പൂ ന്ന കാല
കാണാെമേന്നാതിയതേല്ല?
കാട്ടിൽക്കരി യിൽ കൂകുന്നകാല
കാണാെമേന്നാതിയതേല്ല?
കാടുകെളാെക്കയും പൂ , കരി യിൽ
കൂകിത്തളർ കഴി ;
കാനനേദവേത, നിെന്നയിെങ്ങന്നി ം
കാണാതിരി ന്നെതേന്ത?”

ഏവം കഥിെച്ചാരു നീലശിലാതല-
ഭൂവിലവൻ െചന്നിരു .
രണ്ടിളന്തണ്ടാർവലയമവനുെട
കണ്ഠത്തിൽ റ്റിപ്പിണ .
പിന്നെത്ത മാ യിൽ, രണ്ടിളം പൂക്കള-
ക്കണ്ണിെന െപാത്തിക്കഴി -

”ആരു ഞാ നാരു ഞാൻ?”- എെന്നാരു വീണതൻ
ചാരുസ്വരവുമുതിർ !
അസ്സ്വരേത്തന്മഴച്ചാറലി, ലക്കര-

ർശസുഗന്ധസരിത്തിൽ,
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മന്ദമലിഞ്ഞലിഞ്ഞായവനിങ്ങെന
മന്ദസ്മിതം തൂകിേയാതി:

”കണ്ടാെലാളി ന്ന കള്ളിയായിദ്ദിക്കി-
ലുെണ്ടാരു കാനനേദവി.
ഞാനറിയാെത,യാ നാണംകുണുങ്ങിെയൻ-

ാണനും ാണനായ്േപ്പായി.
ഉണ്ടവൾക്കത്യന്തപാടവം, പിന്നാേല
മിണ്ടാെതാളി വെന്നത്താൻ;
എന്നി , താമര വിതൾൈക്കകളാൽ
കണ്ണിണ െപാത്തിപ്പിടിക്കാൻ!

മായികയാണവെളങ്കിലും െമന്മേനാ-
നായികയാണ മാരി!”
മന്ദമത്തണ്ടാർവലയങ്ങൾ നീങ്ങി, യാ
മിന്നൽെക്കാടി മുന്നിെലത്തി.
െകാഞ്ചി ഴെഞ്ഞാരു േകാകിലെത്തേപ്പാെല
പുഞ്ചിരിെപയ്തവേളാതി:

”താമസിച്ചി നാം നിന്നാൽ, െവയിൽ വരും
താമരെപ്പായ്കയിെലല്ലാം!”
ഓേരാേരാ ചാടുവാേക്കാമനിേച്ചാമനി-
േച്ചാതി ടങ്ങിയവനും:
”താമരെപ്പായ്കയിൽ െവയ് ലു വന്നാലേപ്പാൾ
മാമരേച്ചാട്ടിലിരിക്കാം!”
”താമരെപ്പായ്കയിൽേപ്പായാെലാരായിരം
താമര ക്കൾ പറിക്കാം!”
”മാമരേച്ചാട്ടിലിരുന്നാെലാരായിരം
മാദകചി ങ്ങൾ കാണാം!”
”േപാരിക, േപാരിക,േന്നാതു നേമ്മാടു-
ദൂെരനിേന്നാേരാ പികങ്ങൾ.”
”േപാകരുെത, വില നമ്മെള-
േക്കകികളീ മരെക്കാമ്പിൽ!
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വാരുറ്റപീലി വിടുർത്തിനിന്നാടുേമ്പാ-
ളാരവെയ വി േപാകും?”
”ചില്ലകളാലതാ മാടിവിളി
വല്ലികൾ ദൂര നെമ്മ!”
”ചില്ലകളാലിതാ, നി വില
വല്ലികൾ ചാര നെമ്മ!”
”അ ളിർ േഞ്ചാലയ്ക്കക്കെരെച്ചന്നാെലാ
രപ്സരകന്യെയക്കാണാം!”
”അക്കെരെച്ചല്ലാെതതെന്ന, െയനി െണ്ടാ
രപ്സരകന്യെയൻചാേര!”
”കല്ലീലി െവയ് ല ഞാേനെറ നിൽ കിൽ
വല്ലാെത വാടിത്തളരും!”

”വാടിത്തളരുകിൽ, പൂേപാെല നിെന്ന ഞാൻ
വാരിെയടു െമൻൈകയിൽ!
അ ത്ത വള്ളി ടിലിനകെത്താരു
പുഷ്പത ം ഞാെനാരു ം.
എന്മടിത്തട്ടിൽത്തല െവ സ ഹം
നിെന്നയതിൽ ഞാൻ കിട ം.
താമരപ്പച്ചിലത്താലവൃന്തത്തിനാൽ
സാേമാദം നിെന്ന ഞാൻ വീശും.
മൽക്കരാേ ഷസുഖത്തിലലിഞ്ഞലി-

ജ്ജ്വേല, നീയുമുറ ം.
ആേലാലവായുവിലാഞ്ഞാഞ്ഞിളകും നിൻ-
നീലാളകങ്ങളും മാടി,
ആനന്ദതുന്ദിലനായി ഞാനിങ്ങെന-
യാ നികുഞ്ജത്തിലിരി ം!”

”പൂ ം തളിർ ം ലസി മാമര-
ച്ചാർ കെള മിക്കാട്ടിൽ!
ഏേതതു േകാണിേലെക്കത്തിേനാക്കീടിലും
േചേതാഹരമാണവിടം.
എങ്ങെന,െയേങ്ങാ ,േപാകും നാമി നി-
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െന്ന,ങ്ങെന േപാകാതിരി ം?
ഹാ, മേനാേമാഹനമാപാദചൂഡമി-
ശ്ശ്യാമളകാനനരംഗം!”

ഹാ, വനേദവേത, നിൻപദം പൂ മീ-
പ്പാവനകാനനഭാഗം
എങ്ങെന,െയങ്ങെന, മംഗളമഞ്ജിമ
തിങ്ങി ളുമ്പാതിരി ം?”

”ഈ േവണുേഗാപാലപാദമു ാങ്കിത-
ീവാ മീ വനരംഗം

എമ്മട്ടി, െലമ്മട്ടി,െലെന്ന മത്യന്ത-
രമ്യമായ്ത്തീരാതിരി ം?”

”കാനനെമാെക്കയും പൂ ,കരി യിൽ
കാകളി േമേന്മലുതിർ ;
നീ,വനേദവേത, വന്നതുമൂലെമൻ-
ജീവനുമിേപ്പാൾ ളിർ ;
തങ്കക്കിനാക്കൾ തഴുകിത്തഴുകിെയൻ-
സങ്ക െമാെക്കത്തളിർ .
ഈ വസേന്താത്സവം െകാണ്ടാടുവാനിനി-
േപ്പാവുകതെന്ന നാം േദവി!”

െമയ് , 1938
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ആ കാലങ്ങൾ
എങ്കിലും, േതാഴി, തിരിച്ചിനിക്കി േമാ
സങ്ക മാ മാമാ മധുരാമൃതം?
ആ വസേന്താത്സവം വ നൃത്തംെചയ്ത
ജീവിതത്തിെന്റ തളിർവിരിപ്പാതയിൽ,
ഒന്നതിൻസ്മാരകം െചാന്നിടാൻേപാലുമി-
ല്ലിന്നതിൻ കാലടിപ്പാടുകെളാ േമ.

മുന്നിലക്കാണും തിമിരപ്പടർപ്പില-
െപ്പാ ങ്കതിരിനി വീ ം െപാടി േമാ?
അേയ്യാ, നിരാേശ,നിരാേശ, മതി മതി,
വെയ്യനിേക്ക, വം െഞരിക്കരുെതെന്ന നീ!
ഒ േപാെയ്ക്കാള്ളെട്ട മുേന്നാ തെന്നയി-
ക്കണ്ണീർ ഴയിൽ കുളി കുളി ഞാൻ.

ഭാവി ദൂരത്താ,താ, േനാക്കിനി ന്നിെത,ൻ-
ഭാവനാ ചി ങ്ങെളാെക്കയും മാ വാൻ.
അത്തലിൻ ചുട്ട െവയ് േല , പഴുെത്താരീ
വർത്തമാനത്തിൻ പരുത്ത പാറ റം
െപാള്ളിക്കയാണിതാ, ചിന്താശതങ്ങൾതൻ-
മുേള്ള േചാരെയാലി ം മനസ്സിെന!
ഇല്ലിനിേത്താഴി, വരില്ലിനി വീ , മ-
സ്സ്വർേലാകഹർഷം തുളുമ്പിയ നാളുകൾ!

പച്ച വിടുർത്തി വിരിച്ച തടങ്ങെള-
െക്കാച്ചലച്ചാർത്താൽ ണർ െകാണ്ടങ്ങെന,
ചിന്നിപ്പത പുളകെഞ്ഞാഴുകുെന്നാര-

ഞ്ഞരുവി ം മറുകരയ്ക്ക റം,
ശ്യാമളകാനനച്ഛയാ മൂടീടുമ-

മാമതിെപ്പാഴും മുന്നിെല േമ!

െവള്ളാമ്പൽ പൂ പരന്ന പാടങ്ങളു-
മുല്ലസൽക്കാടും തളിർത്ത മരങ്ങളും;
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മഞ്ഞ ,ഷസ്സിൽക്കനകനീരാഴിയിൽ
മുങ്ങി ളി ലസി ം മലകളും;
പ മാസവും പൂവി നി മ-
ച്ചമ്പകത്ത ം പരിസേരാദ്യാനവും;
ഒെന്നാഴിയാെത, സമസ്തവും കാണ്മതു-
ണ്ടിന്നാ സ്മരണതൻെവൺചില്ലിലൂെട ഞാൻ
എങ്കിലു,മിന്നതിൻ മായികദർശന-
െമൻകരൾക്കാമ്പിൽ െകാളു സങ്കടം.

െക േപാകാം മർത്ത്യെനാ; നാൾ െച കിൽ-
ക്കിട്ടാത്തതിെന റി ള്ള സങ്കടം;
കിട്ടിയെത,ന്നാെലാ,രു ഫലമില്ലാെത
നഷ്ടെപ്പടുന്നതാെണങ്കിലും ദുസ്സഹം!
മാനസം െനാന്തി മാ കയല്ലാെത,
ഹാ, നഷ്ടഭാഗ്യ ഞാൻ മെറ്റ െച വൻ?
ഇല്ലിനിേത്താഴി, വരില്ലിനി വീ , മ-
സ്സ്വർേലാകഹർഷം തുളുമ്പിയ നാളുകൾ!

വിദ്യാലയം വി , ഞാനുെമൻേതാഴനും
സ സെമാന്നി േപാരമേപ്പാരലും;
ഉൾ ളകാംഗരാേയാേരാ വിേനാദങ്ങ-
ളുച്ചരിച്ചാർ ചിരി ം ചിരിക്കലും;
ഇന്നെല,ക്കഷ്ട , കഴിഞ്ഞേപാൽേത്താ ന്നി-
െത ള്ളിൽ, വർഷങ്ങേളെറയാെയങ്കിലും!
ഇന്നെത്തമട്ട, നീങ്ങാെത നീണ്ടത-
ല്ലന്നണേഞ്ഞാേരാ ദിവസങ്ങെളാ േമ!

കാണിേനരംേപാലുമാെരയും കാക്കാെത
കാല വാഹമിരമ്പി തിക്കിലും,
ആയതിലുൾേച്ചർന്നക മറഞ്ഞതി-
ല്ലാനന്ദസാ മാം ഞങ്ങൾതൻ സൗഹൃദം.
ബുദ്ധിയും െമ ം മന ം സ്വഭാവവു-
െമാപ്പം വളർ വളർ വന്നങ്ങെന;
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കണ്ടെതല്ലാം മാറി-കാണാത്തേതാേരാ
കണ്ടിടാറായി കരളിനും കണ്ണിനും.
താരുണ്യമായി മേനാഹരൈശശവം;
ചാരു ണയമായ് മംഗലസൗഹൃദം!

ഉദ്ധതയൗവനത്തി െണ്ടാരുവക
മദ്യ,മതിെന്റ വികാരലഹരിയിൽ
ചിത്തം ചിറകുവിടുർ ന്നിേത,െതാരു
ച വാളത്തിനുമ റെത്ത വാൻ!

അ സൗഭാഗ്യപരിമളം െകാച്ചല
ചിന്നിയടുത്തടുെത്തത്തിത്തേലാടേവ ,
ഞാനഭിമാനി , ജീവിതമാനന്ദ-
ഗാനസേങ്കതമാെണ വി ാന്തിയാൽ!
ഇല്ലിനിേത്താഴി, വരില്ലിനി വീ ,മ-
സ്സ്വർേലാകഹർഷം തുളുമ്പിയ നാളുകൾ!

േസ്നഹത്തിനർത്ഥം വ്യസനെമന്നാെണ
േസ്നഹി േലാകത്തിൽനി പഠി ഞാൻ.
’നീതി’െയന്നി െണ്ടാരത്താണി, നിന്ദ്യമാ-
േമതധർമ്മത്തിനും ഭാരമിറ വാൻ.
പുഞ്ചിരിെകാ പുറംചട്ടയിേട്ട, തു
വഞ്ചനകൾ ം നടന്നിടാം നിർഭയം.
സത്യവും ധർമ്മവും ത്യാഗവും രാഗവു-
മർത്ഥശൂന്യങ്ങളാമക്ഷരെക്ക കൾ;
നിസ്സ്വാർത്ഥതേയാ,സ്വയംകൃതാനർത്ഥമാ-
ണ;-സ്സാത്വികത്വം വിവരമില്ലായ്മയും!
ഞാനവെയന്നിൽ ലർ വാൻ േനാക്കിയ-
താെണനിക്കിന്നീ വിപത്തി കാരണം!

അന്ധകാരത്തിലധർമ്മകർേമ്മാേദ്വഗ-
ചിന്തകൾക്കായ് വാതിലും തുറന്നിട്ട, േഹാ
ശുദ്ധാന്തമുഗ്ദ്ധയായ് നി , മലീമസ-
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വൃത്തയാകും സമുദായേവശ്യാംഗന!
ഹാ, ദുഷിപ്പി സമസ്ത,െമന്നിട്ട, വ-
ളാദർശവാദം മുഴ നി പം.

േപാകെട്ട, േതാഴി പറഞ്ഞാലതിരില്ല
േശാകത്തിലേയ്യാ, ദഹി ന്നിെതൻമനം!
അത്തലാർെന്ന നാമ വർഷിക്കിെല-
ന്ത,േപ്പായ കാലം തിരിച്ചിനിക്കി േമാ?
തത്ത്വമിെതല്ലാമറിഞ്ഞിടാെമങ്കിലും
ദു:ഖം വരുേമ്പാൾ കര േപാകു ഞാൻ!
ഈ മഹാജീവിതം േസ്നഹിക്കകാരണ-
മാ മരണേത്താെടനിക്കില്ല നീരസം!

വിണ്ണിെന്റ നീലനികുഞ്ജത്തിൽ ഞാൻ െച
മന്ദഹസിക്കാം;- കരഞ്ഞിടാേയ്കാ,മേന!
മന്നിെലനി സമാധാനപീയുഷ-
ബി ക്കേളാേരാ േകാരിത്തളി വാൻ
േ മസുരഭിലസുന്ദരശയ്യയിൽ
മാമകജീവിതം ചുംബി റ വാൻ-
ഇല്ലിനിേത്താഴി, വരില്ലിനി വീ ,മ-
സ്സ്വർേലാകഹർഷം തുളുമ്പിയ നാളുകൾ

-ഡിസംബർ, 1935
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വ്യാമൂഢൻ
അവെളാരു രശ്മിെപാെല,ൻ കുടിലിങ്കല-
ന്നവിരള ീ െപാഴിെച്ചത്തി.
ഇരുളിലടിെഞ്ഞാെരൻ ചിന്തകെളാെക്ക,യ-
െന്നാരു നവകാന്തിയിൽ മുങ്ങി.
െഞാടിയിട,േയേതാ പുളകാ ര ത-
പ്പടിമുടിയി ഞാൻ മൂടി!

അഭിരാമയാണവെളങ്കിലും കഷ്ടെമാ-
രഭിസാരികയായിരു .

രിേതാന്മദാ െവാെന്നാ വാൻകൂടിയും
തരമായതില്ല,തിൻമുേമ്പ ,
കനകവിദ ല്ലതേപാെല, യക്കാമദ-
കവനവിലാസിനി േപായി!

തരമായി,േവൾക്കാെനാ,െരാറ്റ നിേമഷ,മ-
ത്തരിവളച്ചാർത്തിൻ കിലുക്കം;
നുകരുവാനാ,െനടുവീർ കൾ വീശിയ
മൃഗമദസൗരഭേലശം;
മദഭരിതാകുലേമൽ വാേനാ,മലിൻ-
മൃദുലവ ാഞ്ചല ർശം!

സകലവുമത്യന്തേമാഹനമാെമാരു
സലിലേരേഖാപമസ്വപ്നം-
പരമനി ന്യത കാൽക്ഷണം കാട്ടിയ
െവറുെമാരു വി മചി ം!-
പരിചിലെത െമൻ സ്വന്തമാക്കീടുവാൻ
കരുതിയ ഞാെന മൂഢൻ!

ഒരു നിശെകാണ്ടവളായിരം കാമുകർ-
ക്കരുളുമീ മായിേകാന്മാദം.
സകലേരാടും സ്വയ,െമന്നിട്ട, വെളാരു
സതിെയന്ന ഭാവം നടി ം.
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അപഥസഞ്ചാരിണിയില്ലവൾെക്കങ്കിലു-
മപരാധേബാധെമാര ം!

അറിയാമിെതല്ലാെമനിെക്കന്നിരിക്കിലു-
മരുതിന്നവെള മറക്കാൻ!
അതിനുയത്നിച്ചീടുേന്താറു,െമൻ ാണേനാ-
ടവെളാട്ടിെയാട്ടിപ്പിടി !

ിയദമായുള്ളവെയ്ക്കാെക്കയും മീെതയാ
നയനാമൃേതാത്സവം നി !

നിരവധികാകുലചിന്തയാൽ േമ േമ-
െലരിെപാരിെക്കാ െമൻ ചിത്തം
ശിശിരിതമാ വാൻ ശക്തമാണാ െവറും
ശിഥിലസ്മിതാ രംേപാലും!
തളിരി നി ജീവിതം നിത്യമ-
ത്തണലിൻസമാഗമംമൂലം!

ക്ഷണിക ശംസതൻ രത്നേകാടീരക-
മണിേയെണ്ടനിെക്കാരു നാളും!
അപഗതാർേത്ഥാദ്ധതജ കേനകെന-
ന്നപഹസിേച്ചാെട്ടെന്ന േലാകം-
കവനസ്വരൂപിണി, സംതൃപ്തനാണു , നിൻ-
കമിതാവായ് നില്ക്കിൽ, ഞാെന ം!

ആഗസ്റ്റ്, 1937
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വൃന്ദാവനം
കാണുന്നതിേല്ല നിങ്ങൾ ഭാവനയി,ലാ ത്ത
കാനനങ്ങെള ൽകിെയാഴുകും കാളിന്ദിെയ ?
നിശ്ചയം സ്വപ്നംകണ്ടി ണ്ടാകും പലേപ്പാഴും
നിത്യനിർവൃതിന മാ നദീരംഗം നിങ്ങൾ!
പുളകംെകാ ന്നതുണ്ടവിെടക്കിടന്നി, ം
പുതുമ നശിക്കാെത്താരായിരം ശാകുന്തളം.
േനരിട്ടാ േവണുഗാനം നുകർേന്നാരവിടെത്ത-
േയാേരാ മൺതരിേപാലുേമാേരാേരാ നാദ ഹ്മം!

ആരാലും തടു വാനായിടാ,തഹങ്കരി-
ച്ചായിരക്കണക്കായിേപ്പാകെട്ട ശതാബ്ദങ്ങൾ;
പരിവർത്തനക്കാറ്റിൽ പഞ്ഞിയായ് പാറിപ്പാറി-
പ്പരിചിൽ പറക്കേട്ട, ഭൗതികം പരിഷ്കാരം;
വി വ,മുണ്ടാ ന്ന ഭൂകമ്പം, ജനതയി-
െലെപ്പാഴും വരുത്തീടട്ടായിരം നവീനത്വം;
മസ്തിഷകസിരകളിൽ തീ ള വഹി െകാ-
െണ്ടത്തേട്ട, നൂറായിരം ’മിേസ്മേയാ’ മതാമ്മമാർ;
വരേട്ട ’േബാൾേഷവിസം’ വരേട്ട ’േസാഷ്യലിസം’
വരേട്ട, വരുെമങ്കി ’ലിസ’ങ്ങളാമേട്ടെറ;-
ഒെന്നന്നാ,ലിവെയ്ക്കല്ലാമത്യതീതമായ്, മന്നി-
െലെന്ന ം നിലനി ം- പാവനം വൃന്ദാവനം!
ആയതിൻപുതുമയ്ക്കില്ല വും വാട്ടം, മന്നി-
ലായതിൻസുഷമയ്ക്കിെല്ലാരുകാലവും േകാട്ടം.
പശ്ചിമം, ശാ ം േനാക്കിപ്പഠി , മനുഷ്യെന്റ
രക്തത്തിൽ, മനേസ്താഭംകൂടാെത നീന്താൻമാ ം!-
തലേച്ചാറിനാൽ േജാലിെചയ്ത,തിൻഫലംെകാ
തലേച്ചാറിെനത്തെന്ന ചിതറിച്ചിന്നാൻ മാ ം!-
േകവലെമാരു െകാ മാട ാവിനായ്േപ്പാലും
ജീവെനദ്ദാനംെചയ് വാൻ ഭാരതം കാട്ടിത്ത !-
െപാന്മണിക്കിരീടവും െചേങ്കാലും ദൂരത്തി
ദ മായലയുവാൻ ഭാരതം കാട്ടിത്ത !-
കാഞ്ചനപട്ടാംബരം ൈകവി , നിസ്സാരമാം
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കാവിമു ടു വാൻ ഭാരതം കാട്ടിത്ത ;-

േഭാഗേലാലുപത്വത്തിൽനിന്നനശ്വരമാ,മ-
ത്യാഗശാന്തിയിെലത്താൻ ഭാരതം കാട്ടിത്ത !-
പീരങ്കിയാൽ പശ്ചിമമലറാനാശിച്ചേപ്പാൾ
ഭാരതമിരുെന്നാരു െകാേച്ചാട ഴലൂതി!
’മത’ത്തിൻേപരും പറഞ്ഞയ്യേയ്യാ, പടിഞ്ഞാറു
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെനെക്കാ െകാെന്നാടു േമ്പാൾ,
ഭാരതത്തിെല നീണ്ട താടിക്കാർ, കാട്ടാളന്മാർ,
േപാെരങ്കിൽ പരിഷ്കാരശൂന്യന്മാർ, കറമ്പന്മാർ,
േനരിെന്റ നാടും േതടി, േസ്നഹത്തിൻ പാ ം പാടി,
ചാരുവാൈമക്യത്തിെന്റ പൂേന്താപ്പിലൂഞ്ഞാലാടി!
ഭൂതലമജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിൽക്കിടന്നേപ്പാൾ
’ഗീത’യാം വാടാവിളക്കീനാട്ടിലാളിക്കത്തി!
ഇന്നിേപ്പാൾ വിമാനത്തിൽക്കയറി, േലാകം ചുറ്റി
വന്നിടും െവള്ളപ്പരിഷ്കാരത്തിൻമുത്തച്ഛൻമാർ
പച്ചമാംസവും കടി െവള്ളവും കുടി-
ച്ച മം ഗുഹ ള്ളിലുറങ്ങിക്കിടന്നേപ്പാൾ,
ഇെക്കാ രാജ്യത്തിെന്റേയാേരാേരാ ഞരമ്പിലു-
മുൽ ഷ്ടസംസ്ക്കാരത്തിൻ ന്ദനേമാളംെവട്ടി!

അ േമലനവദ്യമായ ഭാരതത്തിെന്റ
നി ലകലാേ മം സങ്ക ച്ചായംകൂട്ടി,
മാനവസം ാരത്തിൻഭിത്തിേമെലാരിക്കലും
മായാത്ത ചി െമാ വര - വൃന്ദാവനം!

ണയ േശാഭനം, തത്ത്വസമ്പന്നം, ലസൽ-
തിഭാവിലാസത്താൽ സന്നം, ഭാപൂർണ്ണം;

അ േമലവഗാഹ, മ േമലനവദ്യ,-
മ േമലാരാധനീയാദർശമേയാജ്ജ്വലം;
അക്കലാേ മത്തിെന്റ ദിവ്യമാമുപഹാര-
മക്കളി ങ്കാവനം,ജയി -വൃന്ദാവനം!
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ജനുവരി, 1937.
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ഉദ്യാനത്തിെല ഊഞ്ഞാലാട്ടം
കനകമയകരലളിതലതികയുെട സംഗമം
കയറിെനാരു നവപുളകേമകിടുംമാതിരി;
അഴെകാഴുകെമാരു കവിതയവിെടയത, കാ ഞാ-
നാടുന്നതൂഞ്ഞാലിലാനന്ദേലാലയായ്!
സസുഖമവേളാടു നീ സല്ലപി േവാ,
രസികത വിതുമ്പി ളു ം ശാന്തേത?
അനുപമസമൃദ്ധിതന്നാതിത്ഥ്യേമറ്റടു-
ത്തമരുെമാരു നിങ്കലസൂയാലുവാണു ഞാൻ!

അലസലസിതാംഗിതന്നാകാരവല്ലേമ-
ലിളെവയിലുേപാലുള്ള നീരാളസാരിയിൽ,
അലകളിളകീടുമാറാേ ഷധാരയാ-
ലവെളയുപലാളിപ്പിതാരാമമാരുതൻ.
തരിവളകളിളകിയതിമൃദുലകളശിഞ്ജിതം
പരിസരമരുത്തി േരാമാഞ്ചേമകേവ;
സുരഭിലഘനശ്യാമേളാല്ലസൽ ന്തള-

രുളലകൾ െകട്ടഴി ർ വീണീടേവ;
കുടുകുെട വിയർ മാ െനറ്റിയിൽ മ-

ടുതിലകമാേക നനെഞ്ഞാലിച്ചീടേവ;
കരൾകവരുമതിരുചിരകാശ്മീരകാന്തിയിൽ-
ക്കഴുകിയ കവിൾ ടുപ്പിരട്ടിക്കേവ;
സഖികളിരുഭാഗവും നി സ ഷ്ടരായ്
സരസഹസിതങ്ങളാൽ സൽക്കരിച്ചീടേവ;
പരിചിയലുമൂഞ്ഞാലിലാടിക്കളിക്കയാ-
ണുരുകുതുകമാ സ്വപ്നശൃംഗാരരൂപിണി.

അയി, മഹിതമഞ്ജിേമ, നീെയനിേക്കകിേയാ-
രതിമധുരമാകുമിക്കാവ്യ േചാദനം.
ഒരു ചപലതൂലികാ ത്തിൽ നിർത്തീടുവാൻ
കരുതി-മമ സാഹസം നീ െപാറുേക്കണേമ!

മുകുരതളിേമാപമം നീലിമ മൂടി,യാ
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മുകളിൽ മുകിൽ നീങ്ങിെത്തളിെഞ്ഞാരാകാശവും;
അടിയിലഴകുറ്റ പു ട്ടി മഞ്ഞിനാൽ
സ്ഫടികമണിചി ം മരതകഭൂമിയും;
അകെല വനവസനമുടൽ മൂടേവ,വി ഖം
മുകരുവതിനു ന്ന കു ം മലകളും;
സുരഭിലസുമാകീർണ്ണമാെയാരാ വാടിയും
സുരസുദതിമാെരാ മാളീജനങ്ങളും;
പുലെരാളിയു,മൂഞ്ഞാലിൽ നീയുമാേരാമേല,
പുളകദമെതെന്താരാകർഷകചി േമാ!

മനമതിെന ലാളിക്കയല്ലാെതാ,രിക്കലു-
മിനിയതിെന വി തിക്കാകില്ല മാ വാൻ.

-ജൂൈല1938

https://thalilakkam.in/



സങ്ക കാന്തി - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 40

പൂനീലാവ് (േഹമന്തത്തിൽ)
ആകാശഗംഗയിലാറാടി, യാടിവ-
േന്നകയായ്േപ്പാകുവെത നീ,േമാഹിനീ?
മന്ദസ്മിതാസ്യയായ്, മന്നാെക നീ േനർത്ത
മഞ്ഞിൽ ളിപ്പിച്ചണി , മദാലേസ!
മന്ദാനിലനിലിളകുമിലകളാൽ
മർമ്മരമഞ്ജീരശിഞ്ജിതമാർന്ന,േയ,
സങ്ക േലാലനാേമതാത്മനാഥെന്റ
സേങ്കതഭൂവിേലക്കാേവാ, ഗമി നീ?

മന്ദം വിടർ തുട നിന്നിലീ
മന്നിൻമനസ്സാം മേനാഹരേകാരകം!
േമ േമേല്ക്കാൾമയിർെക്കാണ്ടിതാ, നി
രാ യിൽ കൂകുമിക്കാടും മലകളും,
ഏേതാ നേവാഢതൻ സ്വപ്നംകണക്ക,
ശീതളമായ നിന്നാേ ഷധാരയിൽ!

ഓമനി നിെന്ന മാറിൽക്കിടത്തി, യി-
േന്നാളംതുളു ന്ന നീലനദീജലം!
െവ ചു വിടുർത്തി, നിന്നംശുക-

മ്മെവ വാൻ, പാതിരാ വുകൾ!
മന്ദം തേലാടു നിെന്നക്കരങ്ങളാൽ
മന്ദഹസി െകാേണ്ടാ;മനത്താരകൾ!
േനരിെന്റ നാട്ടിൽനിേന്നകയായ് വന്നവ-
ളാരു നീ,യാരു നീ,യ തരൂപിണി?

ജീവിതേമാഹം െകാളു , കാന്തമാം
താവകേസ്മരം,തണുത്ത നിരാശയിൽ!
നിശ്ശബ്ദേമേതാ മുരളികാസംഗീത-
നിർഝരത്തിങ്കലലിഞ്ഞലിഞ്ഞങ്ങെന;
േലാകം മുഴുവനും വ്യാപരി , നി-
ന്നാകർഷകത്വെമാര തം മാതിരി!
ജാതാദരം നിെന്ന േനാക്കിനി െമ്പാളി-
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േന്നതല്ലലും ഹാ,മറ േപാകു ഞാൻ!
ഒ ം മന വരുന്നീലേയ, നിെന്ന
വി പിരിയാെനനി , േതേജാമേയ!
േമാഹം കുറച്ചെല്ലനി ,നിേന്നാടതി-
േസ്നഹമധുരമായ്സല്ലപിച്ചീടുവാൻ:
എ െചയ്യാം, ഞാനറിവീെലാരു െവറും-
ഛന്ദ കൂടി നിന്ന തഭാഷയിൽ!
എങ്കിലും, നിൻമൗനശാന്തഭാവത്തിൽനി-
െന്നെന്താെക്കേയാ ചിലതുള്ളിൽ ഹി ഞാൻ.

നിർവ്വിഘ്നേമേതാ മഹസ്സിൽനിെന്ന ന്ന
നിർവ്വാണദേ മസേന്ദശമാണു നീ!
അവ്യക്തമാെണാ,ട്ടവഗാഹമാണു, നിൻ-
ദിവ്യഗൂഢാർത്ഥം പഞ്ചത്തിെനാെക്കയും!
അെല്ലങ്കിെലന്തിന,ടി കിടന്നീടു-
കല്ലല്ലി,കഷ്ട,മതിെപ്പാഴും നി യിൽ?
ഒ മാ ം മന്നിലു വാഴ്ത്തീടുവാൻ
നിെന്ന,യതാെക്കാ പാതിരാെപ്പാങ്കിളി!
പാവേന, നിെന്നപ്പരിചരിച്ചീടുവാൻ
പാരിങ്കലുള്ളതാപ്പാതിരാ വുകൾ;
മ ള്ളെതല്ലാം പറ ം കിനാക്കെള-
െക്കട്ടിപ്പിടി കിട പാഴ്നി യിൽ!

വിണ്ണിൻവിശിഷ്ടസന്താനേമ,പാഴിലീ
മണ്ണിൽച്ചവുട്ടി മലിനയാെകാല്ല നീ!
അച്ഛ ഭാമാ രൂപിണി, നീേപാലു-
മ മിരു േപാകാമി നിൽ കിൽ!
അ ദുഷിച്ച വിഷ ക മൂടിേയാ-
രസ്വാസ്ഥ്യസേങ്കതമാണിദ്ധരാതലം!-
മർത്ത്യെന്റ രക്തത്തിൽ മർത്ത്യൻ മദി ന്ന
മർദ്ദനമണ്ഡപമാണിദ്ധരാതലം!-
കണ്ടാൽ നടു ം കശാ പുരയാണു;
കണ്ടീലേയാ േദവി,നീയിദ്ധരാതലം!-
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സത്യവും ധർമ്മവും കാലു കുത്തീടാത്ത
തപ്തമണൽപ്പരപ്പാണിദ്ധരാതലം!-
എ മിരുട്ടാണു,റക്കമാണാശിപ്പ-
തി ള്ളവരുണർവ്വല്ല, െവളിച്ചവും!
എന്തിനവേരാടേമയമാെമാന്നിെന്റ
സേന്ദശമായിട്ടടു െച നീ?
എന്തിനവേരാടനന്തമാെമാന്നിെന്റ
മന്ദസ്മിതമായടു െച നീ?

േപാവുക, േപാവുക, നിഷ്ഫലമാണിദം
പാവേന, ഹന്ത,നി ദ്ധാരേണാദ്യമം!
മൂടുപടം നീക്കി നീയടുെത്തത്തേവ
മൂടി ത കിട കയാണവർ.
ആകെട്ട-വന്ന വഴി നിരാശയായ്-
േപ്പാകൂ മടങ്ങി,യാ വിണ്ണിങ്കേല നീ!

ഏ ിൽ,1937
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വൃന്ദാവനത്തിെല രാധ
ഞാനി നാളും ഭജിച്ച നല്ല
േഹമന്തകാലവും വ ;
ഞാനി നാളും െകാതിേച്ചാെരെന്റ-
യാനന്ദരാ ിയും വ ;
എന്മനംമാതിരിയിന്നാ ളിർ-
വൃന്ദാവനികയും പൂ ;
മാമകേ മെമേന്നാണം പുതു-
പൂമണം െപാങ്ങിപ്പര ;
േകാമളൈപ്പമ്പാൽനിലാവിൽ മുങ്ങി
യാമുനം കൂലം ചിരി ;
ഓേരാ വികാരങ്ങൾേപാേല ,േമേന്മ-
േലാളങ്ങൾ പാടിക്കളി ;
എെന്താരാകർഷണരംഗം, ഹാ,യി-
െത നിർവ്വാണതരംഗം!

േകൾപ്പാൻെകാതിച്ചാേരാ നി ംമട്ടിൽ
രാപ്പാടി പാ പാടു ;
എന്തിേനാ േകാരിത്തരിക്കാൻേവണ്ടി
മന്ദാനിലനലയു ;
തൂെവള്ളിേമഘങ്ങൾ നി വന്നാ-
േഗ്ഗാവർദ്ധനത്തിെന്റ പിന്നിൽ;
േചതന ക്കൾ വിടരുംമട്ടി-
േലതിേനാ േനാക്കി രസിക്കാൻ!
േനരിയ മർമ്മരം തൂകി നി
പാരിജാതപ്പച്ചിലകൾ;
േ മലഹരി പുണരുേന്നാെര-
േന്നാമൽ തീക്ഷകൾേപാെല!
എെന്താരാകർഷണരംഗം, ഹാ,യി-
െത നിർവ്വാണതരംഗം!

കാടിെന്റ പച്ചമനസ്സിൽനിേന്നാ-
േരാട ഴൽവിളി േകൾ ;-
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ഓമൽ ണയം തുളു ം നേല്ലാ-
േരാട ഴൽവിളി േകൾ ;-
കാരണെമന്തിതാ, െപെട്ടെന്നെന്റ
കാലുറയ്ക്കാതാകുന്നേല്ലാ!
ഹാ, മത്തനുലത െപെട്ടെന്നാരു
േരാമാഞ്ചമായിക്കഴി !
അക്ഷയേജ്യാതിസ്സണിെഞ്ഞൻജീവൻ
നക്ഷ ംെകാ നിറ !
വിസ്മയ,െമാറ്റെഞാടിയിൽ ഞാനീ
വിശ്വെത്തക്കാളും വളർ !
എെന്താരാകർഷണരംഗം,ഹാ,യി-
െത നിർവ്വാണതരംഗം!

മാമകജീവിതവല്ലി പുൽകു-
മാ മധുമാസവിലാസം;-
എന്നാശാകച വാളത്തിൽ സദാ
മി െന്നാരാ നീലേമഘം;-
ഹാ, മൽസുഖസ്വപ്നസൗധം കാ -
േമാമനസ്സ്വർണ്ണനക്ഷ ം;-
സാവധാനം വ ദി ദിവ്യ-
സായുജ്യവീചികേപാേല!
എന്മനം േപർ ം തുടി , വിണ്ണിൽ
മി ന്ന താരകംേപാേല!
ആനന്ദസി വിൽ മുങ്ങിെപ്പാങ്ങി
ഞാനിതാ, നീന്തിക്കളി .
എെന്താരാകർഷണരംഗം, ഹാ,യി-
െത നിർവ്വാണതരംഗം!

െമയ് 1936
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രണാങ്കണത്തിൽ
ഭൂതകാലത്തിെന്റ പർണ്ണാ മത്തിൽനി-
േന്നതിെനേത്തടിയിേങ്ങകയാെയത്തി നീ?
നിൻൈകയിൽ മി മാ വാടാവിളക്കിെന്റ
തങ്ക കാശത്തിൽ മുങ്ങി ളിച്ചിതാ,
നീഹാരസാ മാമീറൻവനപ്പച്ച-
നീരാളസാരിയുല ലഞ്ഞങ്ങെന,
പൂേഞ്ചാലകളാൽ, രു നീ െള്ളാര-

ഞ്ചായൽ െകട്ടഴി ർ വീണങ്ങെന,
കുന്നിനാൽൈക്കകൂപ്പി നിശ്ചലം നിൽപു നിൻ-
മുന്നിൽ വിേമാഹനവിശ്വവിലാസിനി!
വാരിവിതയ്ക്കേയാ നീെള നി, നിർമ്മേല,
വാര േമാേരാ പുളകാ രങ്ങെള?
െനാ നീറിടും ഹൃദയശതങ്ങളി-
െല പീയൂഷം തളി വാെനത്തി നീ?

ആരാണു ഞങ്ങെളന്നാേണാ?- മനുഷ്യെന്റ
േഘാരദുർേമ്മാഹത്തിനൂണായടിഞ്ഞവർ.
വീണുേപായ് ഞങ്ങൾ വികലാംഗരായ്, രണ-
േക്ഷാണിയിേലാ,ർ ന്നതാരിനി ഞങ്ങെള?
മുേന്നാ േപായിതാ, നായകമാനികൾ
മിന്നി േമേന്മൽ വിജയപതാകകൾ.
ഇ നാൾ ഞങ്ങേളാെടാന്നിച്ചിരുന്നവ-
ര േമൽ ാണനായ്ത്തമ്മിൽക്കഴിഞ്ഞവർ;
ഇന്നവരുന്നതേസാപാനവർത്തികൾ;
ഞങ്ങേളാ?-ജീർണ്ണിച്ചടിഞ്ഞ മൺഭിത്തികൾ!
ഇന്നവരന്യർ, പര രം കാണുകിൽ-
ത്തെന്നയും ഞങ്ങളാെരന്നറിയാത്തവർ!-
കഷ്ടമവർ കയറാൻ നടപ്പടി
െകട്ടിേയാർ ഞങ്ങളാണസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങളാൽ!-
ജീവരക്തം വാർെന്നാലിക്കിലും ഞങ്ങൾതൻ
േസവേനാൽക്കണ്ഠമാമസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങളാൽ!
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അെന്ന െയ ശപഥങ്ങൾ െചയ്ത,വർ
നിന്നില്ല പിന്നിൽ പരമവിനീതരായ്!
ശ ഘാതം സഹി വാൻ ഞങ്ങളും
ൈജ യാ യ്ക്കാ താപപിണ്ഡങ്ങളും!
വാൾത്തലച്ചീറ്റേലാേരാന്നിലും, കു മം
ചാർത്തി, മാത്സര്യം മദി നിന്നാടേവ;
ആയുരാേരാഗ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ബലിെകാടു-
ത്താ യുദ്ധേദവയ്ക്കാശി േനരേവ;
എ ദൂരത്തിൽ സുഖിച്ചിരു ,ജ്ജ്വല-
സ്വപ്നവും ക കഴിച്ചവരാണവർ!
അ ം സുഖമായ്ക്കഴിഞ്ഞവരാണവ-
രി, ം സുഖമായ്ക്കഴിഞ്ഞവരാണവർ!
േ ശം സഹി വാന, മി ം േദഹ-
നാശം ഭവി വാൻ,കഷ്ട,മീ ഞങ്ങളും!

പൂമണിേമടയിൽബ്ഭാഗ്യവാന്മാരവർ
േകാൾമയിർെക്കാ കഴിയുന്നിതിെപ്പാഴും!
ഇന്നവർതൻധീരകൃത്യങ്ങേളാേരാ
വർണ്ണി വർണ്ണി പാടു ഗായകർ;
ആയവർതൻഗളത്തിങ്കലണിയു
മായാത്ത കീർത്തികൾ മന്ദാരമാലകൾ!
േചലിെലഴുതും സുവർണ്ണലിപികളിൽ
നാെളച്ചരി മവരുെട േപരുകൾ!
ഞങ്ങേളാ?- ഹാ, മഹാത്യാഗമനുഷ്ഠിച്ച
ഞങ്ങേളാ?- കഷ്ടം, െവറും നിഴ ാടുകൾ!
മർത്ത്യ ഴുക്കൾ മറയണം ഞങ്ങളാ
വി തി തെന്റ തണുത്ത ഗർത്തങ്ങളിൽ!
ആരുണ്ടറിയാൻ ജഗത്തിലീ ഞങ്ങൾത-
ന്നാരാധനീയമാം പാവനാത്മാർപ്പണം?

രക്തക്കളത്തിലി,വിെട,ക്കഴുകുകൾ
െകാത്തിവലി ഞങ്ങൾതന്നസ്ഥികൾ!
വട്ടമിട്ടാർ പറ ,കൂർെത്താര-
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െക്കാ ം വിടർത്തിെക്കാടുംമലങ്കാക്കകൾ!
അട്ടഹസി ഭയങ്കരമായി,ടി-
െവട്ടിടുംമട്ടിൽ, ടലപ്പിശാചികൾ!
െഞട്ടിെത്തറി മാെറ,െപ്പാഴും ഞങ്ങൾതൻ-
ചു ം നട കങ്കാളേകളികൾ!-
സം ാമഭൂവിേലാ,കഷ്ട,മണ നീ
ഞങ്ങെളക്കാണാൻ, സമാധാനേദവേത?

എല്ലാം കഴി ;- നശി സകലതും
കല്യാണദായിനി,യാെതാ മില്ലിനി.
നീ വ ഞങ്ങെള ൽകൂ,നിരുപേമ,
നീറാെത േവഗം മരിക്കെട്ട ഞങ്ങളും!
ഭൂതകാലത്തിെന്റ പർണ്ണാ മത്തിൽനി-
േന്നതുത്സവെത്തെക്കാതി നീെയത്തിേയാ;
ആ മഹാേക്ഷമെമാേരടവും കാണാെത
നീ മടങ്ങാനാണിടവന്നെതങ്കിലും,
ഇ േലാകം ദുഷിച്ചതായ െച-
െന്നത്തി നീയാേരാടുേമാതരുതംബിേക!
വി മിക്കേട്ട സമാധാനപൂർവ്വകം
വി തന്മാരാം പിതാമഹന്മാരവർ!

നീതിതൻേപരിൽ നടത്തെപ്പടുെന്നാരീ
േവതാളനൃത്തം നിലയ്ക്കിെല്ലാരിക്കലും
രാ ങ്ങൾതമ്മിൽ നടത്തെപ്പടുെന്നാരീ-

ട്ടെക്കാലകെളാടുങ്ങിെല്ലാരിക്കലും-
’മുേന്നാ േനാക്കി’യാം ശാ ം െചാരിയുമീ-
െച്ചന്നിണെച്ചാലകൾ വറ്റിെല്ലാരിക്കലും.
േലാകെത്തെയാന്നാെക മാേറാടുേചർത്തണ-
േച്ചകേയാഗത്തിലിണക്കാൻ െകാതി നീ,
ആ േവളയിൽത്തെന്ന രാ ങ്ങേളാേരാ -
മാേവാളമാർജ്ജി യുദ്ധസാമ ികൾ.
മർത്ത്യൻ, സമാധാനേദവേത, നിെന്റ േപർ
യുദ്ധപ്പിശാചാക്കി മാറ്റിെയേന്ന മായ്.
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ഇെങ്ങഴും േഘാരവിഷവായുേവൽക്കാെത,
മംഗളദർശേന, േവഗം മട നീ!

ഏകാധിപത്യം ചിറെകട്ടിനിർത്തിലും
േലാകമഹാവി വാബ്ധിയട േമാ?

നിയമച്ചിലന്തിനൂൽെക്കട്ടിനാൽ
മർത്ത്യഹൃദയം കുതിക്കാതിരി േമാ ?
നിഷ്ഫലവി മം, നിഷ്ഫലവ്യാേമാഹ-
മി യത്നം!-ഹാ, നടക്കെട്ട വി വം!
എന്നാൽ, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെനത്തി മീ-
ർന്നയം-യുദ്ധം-മൃഗത്വം-പുലരിേലാ!

ഇല്ല, ഫലമില്ല മർത്ത്യെരന്നാകിലും
തല്ലാതിരിക്കില്ല തങ്ങളിൽത്തങ്ങളിൽ
െവന്നിെക്കാടികൾ വർണ്ണംപിടി വാൻ
െചന്നിണെമ ം കുറി കൂട്ടണം;
ശക്തികൾ േമേന്മൽ മുള വാൻ,മണ്ണിലീ
രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ വളം കുെറേച്ചർക്കണം;
േമേലാ െപാങ്ങാെനാരുത്തനപരെന്റ
േതാളിെലാ ന്നിച്ചവിട്ടി തിക്കണം!-
ഇന്നെത്ത േലാകഗതിയിതാണം,ബിേക,
നിന്നതുെകാ ഫലമില്ലിവിെട നീ!
ഭൂതകാലത്തിെന്റ പർണ്ണാ മത്തിേല-
േക്കതും മടിക്കാെത േപാകു തിരിച്ചിനി.

െമയ് 1938
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ആദിത്യാരാധന
പൂതമാം ൈചതന്യത്തിൻ െപാൻവിള മാെയ ം

ീതാവും നവജീവദാതാേവ,സവിതാേവ!
അന്ധകാരത്തിങ്കൽനി ണരും മായാേലാകം
നിൻതിരുമുമ്പിൽ ൈകയുമായ് നിൽപൂ മൂകം
കർമ്മസാക്ഷിയാം സ്വാമിൻ, ഭഗവൻ, ഭവൽ ർശം

ഹ്മാണ്ഡത്തിനു പുത്തൻപുളേകാദ്ഗമം േചർ !
തുച്ഛമാം തൃണംേപാലും മുത്തണിത്തല െപാക്കി-
സ്സ്വച്ഛന്ദം, ദിവ േത, േനാക്കിനിൽ നിെന്ന!
മലയും കു ം കാടും നിന്നിൽനി തിരുന്ന
മഹനീയാംശുക്കൾതൻ േഹമേകാടീരം ചൂടി,
ദൂര ദൂരത്തനാദ്യന്തമായ, േമയമായ്-
ത്താരകാപഥത്തിെനയുമ്മെവച്ചതാ, നിൽപൂ!
മറുഭാഗേത്താ, മഹാസാഗരം ഗംഭീരം നിൻ-
മഹിമാേവാളംതല്ലിത്തല്ലി നി ദ്േഘാഷി !
ജീവികൾ സമസ്തം നിൻെവളിച്ചം കുടിച്ചാ,ത്മ-

ീവിലാസത്താൽ നിെന്നക്കീർത്തി േപർ ം േപർ ം!
ജീവനും െവളിച്ചവും ശാന്തിയുമല്ലാതില്ല,
േദവ, നിൻ സമാഗമമംഗളരംഗത്തിങ്കൽ!
മരണത്തണുപ്പിെന്റ മാറാലെയല്ലാം മാറ്റി
മഹിതേജ്യാതിേസ്സ, നീ ജീവിതം നീട്ടിക്കാട്ടി!

ചിറകെറ്റേങ്ങാ വീണുേപായതാമിരുട്ടിെന്റ
ചിതയിൽ മഞ്ഞിനാൽക്ക നീർക്കണം വീഴ്ത്തി,
നില്ക്കയാണാത്താദരം നിൻമുൻപിൽ, ണാമത്തിൻ-
നി േലാപഹാരവുേമന്തിെക്കാണ്ടഷ്ടാശകൾ!
ശാശ്വതവിശ്വ ഭാസാരേമ, നിന്നാൽ സുഖ-
ശാദ്വലസമൃദ്ധമാെണ മീ മരുഭൂമി!
പച്ചനീരാളം പുതപ്പി , നീ വരളുന്ന
െനൽെച്ചടിപ്പാടങ്ങൾതൻ നഗ്നത മറ ;
മുകിൽമാലയാൽ നീലേമലാ െകട്ടി ക്കി
മുകളിൽ വർഷത്തിെന്റ പന്തൽ നീെയാരു ;
േഹമന്ദത്തിെനെക്കാ ചന്ദന ളിർമയും
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പൂമയവസന്തത്താൽ സുഷമാസമൃദ്ധിയും
ശിശിരത്തിെനെക്കാ പുളക മാലയും
നിശെയെക്കാ നിത്യമാനന്ദസുഷുപ്തിയും

ീഷ്മത്താൽ താപവും ശക്തിയും ജഗത്തിനു,
ഭീഷ്മേതജേസ്സ, ഭവാൻ സദയം ദാനംെചയ്വൂ!
വിഗതാലസം േതാേജാേഗാളങ്ങെളല്ലാം കാ ,
ഭഗവൻ, ഭവാൻ േമേന്മൽ വിജയിച്ചരുളു .
അവിടു ണർവിെന്റ േകാവിലിൽ, ഞങ്ങൾെക്കല്ലാ-
മവിരാേമാേന്മഷത്തിൻ നിർവൃതി െകാളു .

ഉറങ്ങി , റങ്ങില്ല ഞങ്ങളിന്നിയും;മുേന്നാ-
െട്ടാരുങ്ങിയിറ കയായിതാ, വീ ം ഞങ്ങൾ!
അകെല േരാഗതി, ഞങ്ങെളച്ചിരി ംെകാ-
ണ്ടരികേത്ത മാടിവിളി വീ ം വീ ം!
ഇ േനരവും ഞങ്ങളിരുളി,ലാലസ്യത്തിൻ-
നി യിൽ, സ്വപ്നംക കിട ഗതേബാധം!
അഭിനൂതനമാമീയുണർവിൽ, വൃത്തിതൻ-

ഭയിൽ, ചിറകുറ്റ ചിതതൻ വികാസത്തിൽ,
വിദ താംശുക്കൾേപാെല, േമൽ േമലുക്കർഷത്തിൻ-
വി തവിഹായസ്സിൽ വിഹരിക്കേട്ട ഞങ്ങൾ!
നി യുമാലസ്യവുമിരുളും നശിപ്പിച്ച
ഭ ദീപേമ, ദിവ്യൈചതന്യസ്വരൂപേമ,
സ്വാത ്യത്തിെന്റ സാക്ഷാേന്നതാേവ, സവിതാേവ,

ീതാവും നവജീവദാതാേവ നമസ്ക്കാരം!

ഒേക്ടാബർ, 1937.
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രാഗഭി ണി
േകാമളാകൃേത, സന്തതം ഹാ, ഭവൽ-
േ മേലശം െകാതി െകാതിച്ചിദം
അ ഭാഗ്യ ഞാെന േയാകാലമായ്-
ത്തപ്തബാഷ്പം െപാഴി നിഷ്ഫലം!
മൽ തീക്ഷകെളാെക്കയുെമാ േപാൽ-
സ്സ്വപ്നമാ മായ്ത്തീരു േകവലം.
മാ േതാറും വികാരശതങ്ങൾതൻ-
മാെറ്റാലികളിളകി മന്മാനസം
േഘാരേഘാരനിശിതനിരാശയിൽ
നീറി നീറി വിക്കയാണിെപ്പാഴും!
േദവ, നിൻമദേനാപമവി ഹം
ഭാവനയിൽ തിഷ്ഠിച്ചനാരതം
ധ്യാനേലാല ഞാൻ പൂജി നിത്യ,െമൻ-

ാണഗദ്ഗദപുഷ്പാഞ്ജലികളാൽ!
ന്ദനങ്ങെളസ്സാക്ഷിനിർത്തി,സ്സദാ

മന്ദിയാെത ഞാൻ െച മാരാധനം
ആരറിയുവാനാ,രാദരി വാ-
നാ,രതിെലാന്നനുതപിച്ചീടുവാൻ?
ഇല്ല,േമലിലും േമൽ േമൽ ഞാനിദ-
മല്ലലിൽത്തെന്ന വീണടിഞ്ഞീടണം!
ഉൽക്കട ണേയാേദ്വഗസീമയിൽ
മൽക്കരൾ െപാട്ടി ഞാൻ മരിച്ചീടണം!-
ഇല്ല മെറ്റാരുപായവുമൂഴിയിൽ
വല്ലമ മീ വി മം നിൽ വാൻ!

േമാഹനാകൃേത, നിൻപടിവാതിലിൽ
േസ്നഹഭിക്ഷയിര െകാണ്ടിങ്ങെന
കാ നിന്നിടാെമ നാെളങ്കിലും
കാൽക്ഷണം നീ കടാക്ഷി െമങ്കിൽ, ഞാൻ!
എ െമ ം വൃഥാപവാദങ്ങളാ-
െലെന്ന േലാകം പരിഹസിച്ചീടിലും,
പാരമീർഷ്യതൻ പാഴ്ച്ചരൽക്ക കൾ
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വാരിവാരിെയൻേനർെക്കറിഞ്ഞീടിലും,
ഹന്ത, മജ്ജഡം മണ്ണടിേവാളവു-
െമ താനാെട്ട, പിന്മടങ്ങില്ല ഞാൻ!

ഒ വെന്നാരു ചുംബനെമങ്കിലും
ത േപാകുമാറാകൃഷ്ടനാ വാൻ
ശക്തിയിെല്ലങ്കിെല,ന്തിനീ ൈവദ ത-
ശക്തി സൂക്ഷിച്ചിടും കടക്ക കൾ?
തങ്കെമയ്യെതാേന്നാമനിക്കായ്കിലി-
െന്നൻകരങ്ങളിെലന്തിനിക്കങ്കണം?
ആ മേനാഹരനാസ്വദിക്കായ്കിേലാ
ഭൂമിയിെലനിെക്കന്തിനീ യൗവനം?

ക്ഷിപ്തെസൗരഭസമ്പന്നയായിടു-
െമ േമാഹനസൂനമാെണങ്കിലും,
എെന്താരു ഫല,മാ മത്തഭൃംഗകം
പിൻതിരിെഞ്ഞാ േനാക്കാെത േപാവുകിൽ?
മിന്നിേടണം സതതെമന്നാല,തിൻ-
ഭംഗി വർണ്ണി പാടണം േകാകിലം.
ചാെര നിെന്നാരാളാസ്വദിച്ചീടിേല
ചാരുതെയാരു ചാരിമയായിടു.
അംഗേജാപനമാദരിക്കായ്കി,ലീ-
യംഗവി മകാന്തിെയന്തി േമ?

ഇജ്ജഗത്തിെലൻസർവ്വസർവ്വസ്വേമ,
ലജ്ജയില്ലാെത േമലിലുമീവിധം
ഞാനിര ം ഭവാനിൽനിന്നാ ലസൽ-
േ മപീയൂഷബി െവാെന്നെപ്പാഴും!
എന്നവസാനഗദ്ഗദം കൂടിയ-

ണ്യചിന്തതൻെപാ റവായിടും.
നിർവൃതിയിേലക്കന്നാത്മെസൗരഭം
നിെന്നേയാർേത്താർ റെഞ്ഞാഴുകീടണം.
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വല്ലനാളുമിതുവഴി േപാവുകിൽ-
െത്ത േനരെമാന്നിേങ്ങാ േകറിയാൽ
എ േചതം വരു?- മെതൻജീവെനാ-
െര നിർവ്വാണമായിരി ം, വിേഭാ ?
ഇെന്നാരു േനാ കാണുവാൻകൂടിയും
മന്ദഭാഗ്യെയനിക്കില്ലനു ഹം.
വീണടിയണെമ ം നിരാശയിൽ
ഞാനു, െമൻ ചില സങ്ക െസൗഖ്യവും!
സർവ്വേനരവും േക െഞ ഞാൻ
ദുർവ്വിധിതൻഗഭീരേമഘാരവം
ഹാ, തിരശ്ശീല വീണു, തീർെന്നങ്കിെലാ-
ന്നീ ദുരന്തമാം ജീവിതനാടകം!

പട്ടടത്തീ പടർെന്നരിയുെമ്പാഴും
മജ്ജഡെമാ േകാരിത്തരിക്കണം!
ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ ടിയി-
ക്കർമ്മബന്ധങ്ങൾ െമാട്ടി നിൽക്കണം!
മൃത െകാണ്ടീ മധുരരാഗാമൃതം
പത്തിരട്ടി മധുരീകരിക്കണം!

രാഗവും തിരാഗവും ഭൂമിയി-
േലകതാളം ചവിട്ടിെല്ലാരിക്കലും.
ആകയാൽ ഞാൻ വരുന്നെതല്ലാം, സ്വയ-
മായവണ്ണം സഹി വാൻ േനാ വൻ!
േമാഹനം തവ സങ്ക വി ഹം
ഗാഹനം െച െമൻമിഴിനീരിൽ ഞാൻ,
േകണുേകണു െകാതി െകാതിച്ചിദം
വാണിടും ഞാൻ ഭവദാഗേമാത്സവം.
കാണിയും ഞാൻ മുടക്കിെല്ലാരിക്കലും

ാണനാഥ, മൽേ മസങ്കീർത്തനം!
ഞാനബല മൃദുലഹൃദയ-മൽ-

ാണവാഞ്ഛിതം പാഴിലായ്ത്തീരുേമാ ?
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എന്നിലുെള്ളാെരന്നാശാ രങ്ങൾ േപാൽ
മിന്നി മിന്നിെത്തളിയു താരകൾ.
അങ്ങതാ, രാഗപീയൂഷെമന്നേപാൽ-
ച്ച േലഖ െപാഴി മന്ദസ്മിതം.
ഹാ, മേനാജ്ഞലതാനികുഞ്ജങ്ങളിൽ
േ മഗാനം പകരു രാ യിൽ.
സർവ്വവും ഭ ,െമാ മജ്ജീവിത-
സർവ്വേമ, നീയുെമന്നടുെത്ത കിൽ!

മാർച്ച് 1935.
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െസൗന്ദര്യപൂജ
മുല്ലകൾ പൂക്കലാൽ സാരിയുല ല-

,ല്ലസൽസുസ്മിേത, നീയണ ;
അല്ലല്ല, വിൺനീലച്ചില്ലിലാ, െവൺേമഘ-
െത്തല്ലി, ലലിഞ്ഞേയ നീ മറ !
ഒറ്റെയ്ക്കാെരാറ്റ നിേമഷേമ, കഷ്ടേമ,
പറ്റിയതു , നിൻദർശനം േമ!
എന്നി ം, നിെന്ന നീയായല്ല കണ്ടെതൻ-
മുന്നിൽ ഞാൻ-നിൻനിഴലായിരു !

ൈപങ്കിളിപ്പാട്ടിെല,ൻചുറ്റിലും, നിൻകഴൽ-
ത്തങ്കച്ചിലെമ്പാലി സം മിെക്ക,
ഉജ്ജ്വേല, നിന്നാഗേമാത്സേവാൽക്കണ്ഠയാ-
ലുേദ്ദ്വലിേതാൾക്കള ന്ദനായ് ഞാൻ!
ചു മുഴറിെയൻചഞ്ചലദൃഷ്ടിക-
െളാറ്റേനാെക്കാ നിൻമൂർത്തി കാണ്മാൻ!
അസ്വീകൃതാകൃതയായ് നി െതന്തേയ
മൽസ്വപ്നേമഖലയ്ക്ക റം നീ?

ത്യഹെമത്തി നിൻെനടുവീർ കൾ
ത ഷ നങ്ങെളന്നരികിൽ.

നിശ്ശബ്ദേമാതി നിൻസേന്ദശവാക്യങ്ങൾ
നി ലതാരകൾ നീലവിണ്ണിൽ.
നീമാ െമന്നി ം, നീയായിെട്ടത്തീെലൻ
നീറും മനസ്സിലമൃെതാഴുക്കാൻ!
എങ്കിലും, നിന്മഹാസാന്നിധ്യസായൂജ്യം
സങ്ക ം സ്വായത്തമാക്കിെയന്നിൽ!

ഭാവന ണ്ട ,തിൻ സ്വന്തമായിെട്ടാരു
ഭാഷയും ഭാസുരൈശലികളും;
അ േമയാനഘെസൗന്ദര്യചി ണ-
മ ാപ്യമാണിന്നവ േപാലും!
യുക്തിതൻ, ബുദ്ധിതൻ, വാസ്തവികത്വമ-
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േത്തജിതമാം വികാരസത്യം.
വ സ്ഥിതികൾതന്നർത്ഥവലയത്തി-
െലത്തിനില്ക്കാെത്താരു ംഖലത്വം
ഉണ്ടതിൻ വ്യാപാരയാനത്തി,ലായതു
കണ്ടിടാൻ ക കൾ േവേറ േവണം.
യുക്തിമണലാൽ കയറുപിരി വാൻ,
ബുദ്ധിവൻപാറ പിഴിെഞ്ഞടുക്കാൻ,
ൈവഭവഗർവ്വത്തിൽ യത്നി യത്നി
വെയ്യെന്നാടുവിൽപ്പക നില്ർെക്ക,
ദൂരത്തധിക്ഷിപ്തമായ് മുഖം താഴ്ത്തി നി-
ന്നാരാൽക്കരയും വികാരെമത്തി,
ഇല്ലായ്മയിങ്കൽനിന്നായിരമായിരം
സ്വർേല്ലാകരംഗങ്ങളാചരി !
എന്തിലും മീെതയാമേങ്ങാ യരുവാൻ
ചിന്തകൾെക്കാെക്കച്ചിറകു േവണം!

സത്യസൗന്ദര്യേമ , നിൻഭക്തദാസൻ ഞാൻ
യുക്തിതൻദൃഷ്ടിയിൽ ാന്തനായി!
നിത്യ കാശേമ, നിന്നിലലികയാൽ
ബുദ്ധിതൻദൃഷ്ടിയിൽ ാന്തനായി ഞാൻ!
കെല്ലറിയു വിളർത്ത പരിഹാസ-
െപ്പാള്ളച്ചിരികൾതൻേപ കൾ!

ാന്തൻ ഞാൻ, ാന്തൻ ഞാൻ, ഹന്ത, െസൗന്ദര്യേമ
താന്തനാെമെന്ന നീ ാന്തനാക്കി!
എങ്കിലും നീെയനിേക്കകുമി ാന്തിനാ-
െലൻകരൾ േകാൾമയിൽെക്കാൾവിെത ം.

ഈ നിർവൃതിെക്കാള്ളലുന്മാദമാെണങ്കിൽ
ഞാെന മുന്മാദിയായിടാവൂ!
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രൂപാന്തരം
കുളിരിളകുമാേലാലവായുേവറ്റന്തിയിൽ
’കുസുമ’െയാരുമി ഞാൻ വാണിതാ വാടിയിൽ;
അതിമധുരമാ രംഗമി േമാർ െമ്പാഴും
പരിമൃദുലമാനസം നീറു മാമകം.

കുസുമിതലതാളിയാലാവൃതാരമ്യയായ്-
തുകദസുഗന്ധിയായ്ത്തീർെന്നാര വനം

ചരമരവികിരണഗണകനകമയകാന്തിയിൽ-
ക്കരൾകവരുമലസതെയാടാറാടിനില്ക്കേവ,
അവിെടെയാരു െവൺകുളിർക്കല്ലിലിരുന്നിത-
ന്നവശിതഹൃദന്തരായ് ഞങ്ങളിരുവരും;
പരിണതശുഭാനുരാഗത്തിൽെപ്പാതിഞ്ഞതാം
പലപല രഹസ്യങ്ങൾ ൈകമാറിയങ്ങെന,
സമയശുകി ദൂെരപ്പറ െച ംവെര-
സ്സസുഖമവിെടത്തെന്ന േമവിനാർ ഞങ്ങളും.

അരുണനകെലേപ്പായ്മറ ; െവൺപൂനിലാ-
വമലരുചി വീശിപ്പരന്നിെതല്ലാടവും.
അകെലെയാരു രാപ്പാടിേയകാന്തശാന്തമാ-
മതിസുഖദഗാനം പകർ മധുരമായ്.

സരസതരസല്ലാപേലാലയാേയവെമ-
ന്നരികിൽ വിലസീടുമാ ലാവണ്യരശ്മിെയ
കരിനിഴലിൽ മൂടുവാൻ-അേയ്യാ, നടുങ്ങി ഞാൻ
കരൾ പതറി,െയെങ്ങൻ മനുഷ്യത്വെമ േപായ്?

അകെല,യത, നിങ്ങൾ കാണാം, വിശുദ്ധയാ-
മവളരുമസ്ഥിമാടം-മഹാഭീകരം!
അരുതരുതു കാണുവാൻ, ഹാ കഷ്ട ,മിെന്നനി-
ക്കവിെടെയരിയുെന്നാരാസ്സ്വർണദീപാ രം !

ഉരുകിടുകയല്ലിയക്കല്ലറ ള്ളിലി-
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െന്നാരു പരമനിർമ്മലേ മാർ മാനസം ?
മതി,കനകദീപേമ, നീ പഴിക്കായ്കിദം
മലിനതരമാെയാെരൻസന്തപ്തജീവിതം!
ഇതിെനാരുപശാന്തി മെറ്റന്താണ,നുശയ-
ച്ചിതയിൽ മമചിത്തം ദഹിപ്പിപ്പെതന്നിേയ?
എവിെട മമ പാതകം മൂടിെവേയ്ക്ക ഞാ-
ന,വനിയഭയം തരുന്നിെല്ലാരു ദിക്കിലും!

അയി കനകദീപിേക, ചഞ്ചലജ്ജ്വാലയാൽ
സ്വയമരികിേലെക്കെന്ന നീ വിളി േവാ?
ശരി വരികയായിതാ, നിന്നടുേത്ത ഞാ-
െനാരുനിമിഷെമെന്ന നീ കാ നിേല്ക്കണേമ!

ആഗസ്റ്റ് , 1935
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ശ്മശാനത്തിൽ
കരയുവാൻേവണ്ടിയല്ലി വന്നെതൻ-
ശവകുടീരേമ, നിന്നരിക ഞാൻ.
അയി നിരഘ, നിന്നാനനദർശന-
മസുഖദായകമെല്ലനിക്ക വും!
മഹിതശാന്തിതൻ േക മല്ലല്ലി നീ?
മധുരസംഗീതസേങ്കതമല്ലി നീ?
തവ പരിസരസാഹചര്യം തരും
തകരുെമൻജീവനാശ്വാസചുംബനം.
ഉപഹൃേതാല്ലാസ,നീയുെമാന്നിച്ചിരു-

ലകിേലെക്കാ കണ്ണയയ്ക്കെട്ട ഞാൻ!

ക്ഷണികജീവിതം സഞ്ജനിപ്പിച്ചിടും
മണിമുഴക്കമതാ, േകൾ േമാഹനം!
ഒരു ചലന,െമാരാേലാലശിഞ്ജിതം
പര,െമാരു െവറുംെമൗനം-നിരാശകം!-
സുലളിേതാജ്ജ്വലമാെമാരു മായിക-
ചലനചി ദർശനദർശനം!-
അതിെനെയന്തിനനഘെമേന്നാതണം?
അതിെന ഞാെനന്തിനാദരിച്ചീടണം?

നവവികാരങ്ങൾ ചൂടുേചർത്തീടുമാ
യുവത, കഷ്ടം, വിളറിത്തണു േപാം;

ടരുചിയണിെച്ചമ്പനിനീരലർ-
ടുകവിളുകൾ ചുക്കി ളുങ്ങിടും ;

ിയസഖാക്കൾ പിരിയും; മേനാഹര-
ണയെസൗഹൃദരംഗങ്ങൾ മാ േപാം;

കനകനാണയശിഞ്ജിതസഞ്ചയം
കവനവിജ്ഞാനഗാനസമുച്ചയം
സകല,െമല്ലാം, സമസ്തവും-ൈദവേമ,
സഹിയുവാനരു-തേയ്യാ, മറഞ്ഞിടും!
മഴ, െവയിൽ, മ , വന്നിടും േപായിടും;
മലർ വിരിയും, െകാഴിയും, നിരന്തരം.
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ഇതിനഖിലം നീ സാക്ഷിയാെണ,ങ്കിലും
ഇതിെലാരുത്തരവാദിയെല്ലാന്നിലും!
നിരഘ, നിഷ്പക്ഷെമന്തിലും നിൻനില-
െയ്ക്കാരു ലവാന്തരേമശിെല്ലാരിക്കലും !

അലയിള െന്നാേരതഭിമാനവു-
മലറിേയാടുെന്നാേരതഹങ്കാരവും
തവമുഖെമാ കാണുകിലക്ഷണ-
മവനമി കയാണി,െതന്ത തം!
ഇതിനി,ടുങ്ങിയ നിന്നകത്തി േമൽ-
പ്പതിയിരുപ്പേതത തവി മം?
ഭുവനജന്യമാം സാർവെഭൗമത്വെമൻ-
ശവകുടീരേമ, നിെന്റ പര്യായേമാ?
തവ ഭരണവിേധയമായൂഴിയി-
ലുയരുവെത മാസ്മരൈവഭവം?
തണുതണുത്ത നിന്നങ്കതലത്തിെല-
ത്തണലുതെന്നേയാ നിത്യനി ാ ദം?

പുരുകദനവിേമാചനാലംബേമ,
പുളകവല്ലിതൻ െപാന്നാലവാലേമ;
പരമപാവനേലാൈകകശാന്തിത-

റെവാഴു നി ള്ളിൽനിന്നല്ലേയാ?

അവിടമല്ലല്ലി കർമ്മബന്ധങ്ങൾതൻ-
ചുമടിറ ന്ന വി മത്താവളം?
അവിടമല്ലല്ലി ജീവിതം പൂർണ്ണത-
യ്ക്കടിെപടുന്നതാമാനന്ദമണ്ഡപം?
അവിടമല്ലല്ലി ജന്മാന്തരങ്ങൾ വ-
ന്നഭയമാളുന്ന പുണ്യേദവാലയം?
അവിടമല്ലല്ലിയാത്മെസൗഗന്ധിക-
മവിരളാഭം വിരിയും നികു കം?
അതിനുടമ വഹി ം നിനക്കിതാ,
ഹൃദയപൂർവെമൻ കൂ ൈകെമാ കൾ.
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െഫ വരി , 1935
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തകർന്ന മുരളി
നീല യിേല, നിരാശയാൽ നിൻ
നീറും മന മായ് നീ മറ .
േകൾ കയില്ലിനിേമലിൽ നിെന്റ
േനർ േനർ ള്ള കളകളകങ്ങൾ.
ഇേന്നാളമീ മലർേത്താപ്പിൽ നമ്മ-
െളാന്നി േചർ പറ പാടി.
ഇേന്നവെമെന്നത്തനി വീട്ടി-
െട്ട നീ,യേയ്യാ പറെന്നാളി ?
ഓമനപ്പിഞ്ചിളംപൂ യിേല,
നി മമ ാണനും ാണനേല്ല?
എന്നി ,െമന്നി മീവിധം നീ-
െയെന്നെയേന്ന ം െവടി വേല്ലാ!

ഞാനിനി േവദനാമഗ്നമാെമൻ-
ാണരഹസ്യങ്ങളാേരാേടാതും?

ഏെതാന്നിൻ സാന്ത്വനധാരയിെലൻ-
േചതനാമൂർച്ഛകൾ േമലിൽ മു ം?
എന്തിെന്റ സൗഹൃദച്ചില്ലയിെലൻ-
ചിന്തകൾ െചന്നിനി ടുകൂ ം?
െനാ െനാന്തേയ്യാ, കഴിയണം ഞാൻ
ഹന്ത, നീയില്ല വരില്ല േമലിൽ.

ഒെക്കയും തീർ , നീയസ്തമി ;
ദി കകെള മിരു െക ,
സർവ്വാനുഭൂതിയുെമാ േപാലി-
ർവ്വിധിത്തല്ലിൽ െവറുങ്ങലി .

മുന്നിൽത്തണുെത്താരീ മൂടൽമ ം
കണ്ണീരും മാ േമ ബാക്കിയു .
െപാട്ടിക്കര െകാണ്ടിെത്തരുവി-
െലാറ്റയ്ക്കിതാ ഞാനിരുട്ടിൽ നി .
അയ്യേയ്യാ, മൂർച്ഛി വീണുേപാം ഞാൻ
വയ്യ, വെയ്യ, നീ സൗഹൃദേമ?
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ചിന്തിച്ചിരിക്കാതരെഞാടിെകാ-
െണ്ടന്തിനീത്തീക്കടൽെപാട്ടിവീണു?
ഉജ്ജ്വലസ്വപ്നേമ ,നിൻവിേയാഗം
മേച്ചതനെയ്ക്കാരു വ പാതം.
അള്ളിപ്പിടി യാണതിെന്റ
മു കെളന്നാത്മനാളികെയ.
കീറിമുറിഞ്ഞതു മാ േതാറും
േചാരവാർ ന്നതിലല്ല േഖദം;
മുേന്നേപ്പാൽ,ക്കഷ്ട,മീ മന്നിടത്തി-
െലാന്നിനി നി ഖം കാണാൻേപാലും
ദുസ്സാധമാെണന്ന ചിന്തമാ ം
ദുസ്സഹമാെണനിെക്ക, െച ം ?

അ മാ ം നാമടു േപായി;
അ നാം ഒന്നായിേച്ചർ േപായി
തമ്മിലറിയാതില്ലി നാളും
നമ്മിെലാെരാറ്റ രഹസ്യംേപാലും.
നമ്മെളാരുമി കൂ കൂടി;
നമ്മെളാരുമി പാ പാടി.
ഇ യും കാലം നാം ര േപരു-
െമാറ്റമരത്തിൻ തളിർത്ത െകാമ്പിൽ,
അേന്യാന്യേമാമൽച്ചിറകിണക-
െളാന്നി േമനി െപാതി രുമ്മി,
സ ഹം േ മകഥകേളാതി
സ്വപ്നവും ക കഴി കൂട്ടി.
ഇ നീയേയ്യാ, ചിറെകാടി
മണ്ണിെലേന്ന മായ് വീണടി .
നിേന്നാെടാരുമി മൂകമായ് നിൻ-
െവണ്ണീറടിഞ്ഞ രഹസ്യെമല്ലാം
നന്നായറികയാൽ നിൻയഥാർത്ഥ-
വർണ്ണം തിക ം ഞാനാദരി .
മേറ്റാേരാ കൂ കാെര നിെന്ന-
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റ്റംപറകിലുമി െമ ം
മാനവരത്നേമ, നിെന്റ മുമ്പിൽ
ഞാെനാരാരാധകനായിരി ം!
എന്നാത്മ പുഷ്പാഞ്ജലികൾെകാ
നിെന്ന ഞാൻ വാ ം മരി േവാളം!

ാണസർവ്വസ്വേമ, നിെന്നേയാർ
േകണുേകെണ ം കഴിയേണാ ഞാൻ?
അന്ത്യമിമ്മട്ടിലാെണങ്കിൽ മന്നി-
െലന്തിനാേയവം നാം കൂട്ടിമുട്ടി?
നിർമ്മലേസ്നഹാർ നീരദേമ,
നിന്മഴ ള്ളികെളാെക്ക വറ്റി!
മാമകജീവിതരംഗേമേതാ
മായാമരീചിക മാ മായി.
ആകിെല്ലാരിക്കലും നിെന്നേയാർ -
ള്ളാകുലചിന്തകൾ വിസ്മരിക്കാൻ!

താവകജീവിതം മന്നിേലേതാ
ഭാവനെപ്പാൻകിനാവായിരു .
േഘാരനിരാശയതിൻമുഖത്തി-
േലാേരാ വടുക്കൾ ചമച്ചിരു .
ആദർശശുദ്ധിയിൽ മുക്കിമുക്കി
നീയെതാരുൽ ഷ്ടസിദ്ധിയാക്കി.
എന്നിട്ടവസാനം മൃത വിെന്റ
മുന്നിൽ നി െചന്നതു കാ െവ .
നിശ്ചയ,മക്കാ ക നിന്ന
മൃത വും െപാട്ടിക്കരഞ്ഞിരി ം.
ആ മഹാജീവിതം മാഞ്ഞേനരം
ഭൂമിയും സ്തംഭി േപായിരി ം.
വിണ്ണിെലത്താരകെളാെക്കയും ക-
െണ്ണാന്നിച്ചിറുക്കിയടച്ചിരി ം.
അക്കാ കാൺെകച്ചരാചരങ്ങ-
െളാെക്കയും െഞട്ടിെത്തറിച്ചിരി ം!
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കായായിത്തീരാൻതുടങ്ങിയേപ്പാൾ-
േപ്പായേല്ലാ, േപായേല്ലാ, പുഷ്പേമ, നീ!
’നാളെത്ത’ േയാമൽ ’ ഭാത’ വുമായ്
നാകത്തിൽ നീ േപാെയാളി വേല്ലാ !

നിന്ദ്യസമുദായനീതിമാ ം
നിന്മേനാേവദന കുറ്റമാക്കി,
പാരത ്യത്തിനകത്തതിെന്റ
പാരമ്യം ക പക േപായ് നീ.
നിർദ്ദയമാനവരീതികൾ നിൻ-
ചിത്തം പിടി െഞരി േനാക്കി.
ശക്തനായ്ത്തീർന്നില്ല നിയതിേനാ-
ടിത്തിരിേപാലുെമതിർ നിൽക്കാൻ.
നീയാ വിധി ടൻ കീഴടങ്ങി ;
നീറും മനേസ്സാെടാഴിെഞ്ഞാതുങ്ങി.
അക്ഷയേജ്യാതിസ്സണി വാനിൽ
നക്ഷ മായ് നീ ലസിക്ക േമലിൽ!
വിശ്വത്തിനാവുകയില്ല നിെന്ന
വിസ്മരിച്ചീടുവാൻ, വിസ്മയേമ !
ആദർശശുദ്ധിയിൽ നീ കിളർ ;
ആദർശശുദ്ധിയിൽ നീ വളർ .
ആദർശശുദ്ധിയിൽ നീ െപാലി ;
ആദർശശുദ്ധിയിൽ നീ കരി .
എെന്തല്ലാമാെരല്ലാ,േമാതിയാലും
െപാൻതാരമായി നീ മി െമ ം!

നി രേലാകേമ, നീയിനിയും
പശ്ചാത്തപി വാനല്ല ഭാവം.
നിന്മേനാവ െമടു നീയ-
െപ്പാന്മരാളത്തിൻ കഴുത്തരി !
വിത്ത ഭാവേമ, നിയതിെന്റ
രക്തവുമൂറ്റി ടി നി .
നിസ്സഹായത്വേമ, നീയതിെന
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നിത്യനിരാശയിൽത്ത െകാ .
നാണയ കെളണ്ണിേനാക്കി,

ാണെന ാണനിൽനിന്നകറ്റി,
ാസുമായ് നി മാനുഷത്വം

ഹാ, സമുദായേമ, നീയളക്കാൻ.
നന്മയും തിന്മയും േവർതിരിക്കാൻ
നിെന്നേപ്പാലുള്ളവർെക്ക കാര്യം?
ആയിരംെകാല്ലം തപ െചയ്താ-
ലായത്തമാകാത്ത രത്നമേല്ല.
മിത്ഥ്യാഭിമാനിയാം നിെയടുത്താ
മൃത വിേല വലിെച്ചറി ?
എന്നി മിേപ്പാഴും പല്ലിളി -
നി നീ പി പുല കേല്ല?
നിൻനില കഷ്ട,മിെത ഹാസ്യ,-
െമ നീെയാന്നിനി േനെരയാകും?

ജീവസർവ്വസ്വേമ , നീ സുഖി
പാവനസ്വർഗ്ഗസിംഹാസനത്തിൽ,
ഇങ്ങെനതെന്ന കിട െകാ -
െമ മീ നിന്ദ്യമലിനേലാകം.
നിന്നാത്മശാന്തി േവണ്ടിമാ -
െമ മീേത്താഴൻ ഭജി െകാള്ളാം.
െവല്ക, നീ സൗഹൃദെപ്പാന്നലുേക്ക,
െവല്ക, നീ വിണ്ണിൻെകടാവിളേക്ക!

ആഗസ്റ്റ്, 1936
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മിത്ഥ്യ

ആവശ്യമില്ലി ഞ്ചത്തിനാെരയും;
നീ വിശ്വസിക്കായ്കിനിയുമാ മിത്ഥ്യെയ;
ചീറുന്ന പീരങ്കിയുണ്ടകൾക്കിന്നെല
മാറു കാണിെച്ചാരാ വീരേയാദ്ധാക്കെള-
ജന്മഭൂമാതിൻ ജയെക്കാടി റകൾ
നന്മയിൽ േമ േമൽച്ചായംപിടി വാൻ,
നർമ്മാഭിലാഷങ്ങൾ െമാട്ടിട്ട ഹൃത്തിെല-
െച്ചന്നിണം തർപ്പിച്ച നിർമ്മലാത്മാക്കെള-
ഒ ം കൃതജ്ഞതകൂടാെത,യിേന്ന
കഷ്ടം, മറ കഴി പടക്കളം!
വർഷേമാർമ്മിപ്പീല വാസന്തേകാകിലം
ഹർഷപുളകം വിതച്ച കളകളം.
ഇന്നെലെച്ചമ്പനീർ െച്ചടിച്ചില്ലയിൽ
മിന്നി ണുങ്ങി വിടർെന്നാരത്താരിെന
ആയിരമിന്ദിന്ദിരങ്ങെളെക്കാെണ്ടടു-
ത്താനന്ദഗാലങ്ങൾ മൂളിച്ച പൂവിെന
ഓർപ്പതില്ലി ത്സേവാന്മാദപൂർത്തിയിൽ
വീർപ്പി നി െന്നാരുദ്യാനമണ്ഡലം!

വിശ്വം പുതുതായ് തുതായ് വരയ്ക്കലും ,
വി തി ൈകനീട്ടി മാ കളയലും,
കാല,െമാഴിഞ്ഞിരുന്നീ െവറും മായിക-
ലീല േനാക്കി സ്വയം പുഞ്ചിരിതൂകലും!-
നീ വിഷാദി ന്നെതന്തിന, ഖിലവും
േകവലം സ്വപ്നം! - െവറും െവറും വി മം !

ജൂൈല, 1940
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ആ ഗാനം
കവി:
സുന്ദരചിന്ത െകാരു തന്ന
മന്ദാരമാലയും ചാർത്തി, നിത്യം
നീ തനിച്ചി നാൾ കാ നിന്ന-
േതതിൻസമാഗമമായിരു ?

ഹൃദയം:
കണ്ണീരിനാൽ ഞാൻ നനച്ചിരേന്നാ-
െരന്നാശപൂത്ത വസന്തനാളിൽ,
ഞാനറിയാെതാരു രശ്മിെയെന്ന
േ മപുരസ്സരമുമ്മെവ ;
അ മുതൽെക്കന്നിെല നിേന്നാ
സംഗീതവുെമാ റ വ ;
എങ്കിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതില്ല-
ത്തങ്കക്കിനാവിെനപ്പിെന്ന വീ ം!
സ്വർഗ്ഗീയമാകുമിഗ്ഗാനമിെന്നൻ-
ഗദ്ഗദംമൂലം തകർ േപായി!

േലാകം:
അേക്കാകിലത്തിെന്റ ദുഖഗാന-
മർത്ഥമിയലാത്തതായിരു ;
ഈടാർെന്നാരുന്നതാദർശെമാ ം
േനടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലതിങ്കൽനി ം!

കാലം:
ആടലിൻേനർത്ത മേനാഹരമാം
മൂടുപടവുമിട്ടി, നാളും
നിൻമുന്നിലാ ലസൽേ മഗാനം
നിന്നി , മന്ധ പഞ്ചേമ, നീ
കണ്ടില്ല, കഷ്ട,മതിൻ മിനുത്ത
ചുണ്ടിൽ വിരിെഞ്ഞാരാ മന്ദഹാസം !
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ജനുവരി, 1937
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നിഴൽ

െപാേ ായകാലങ്ങൾ മാമകജീവിത-
സ്വപ്നലതികതൻ പല്ലവങ്ങൾ;
എെന്തല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലു,മുണ്ടവ-
െയ്ക്കേന്താ വിേശഷവശീകരത്വം.
അെല്ലങ്കി,െലന്തിനാെണൻ മനമേങ്ങാ
െച ന്നെത വിലക്കിയി ം?

ഈടാർന്ന രാഗം നടിച്ചരികേത്ത
മാടിവിളി ഭാവിെയെന്ന.
എങ്കിലുെമ െകാണ്ടാണാേവാ, െതെല്ലാരു
ശങ്കെയനി ണ്ടടു െചല്ലാൻ.
ആയിരം േ ശങ്ങൾ മുന്നി നിന്നാലു-
മായവേയാെടാെക്ക മല്ലടിക്കാം
േ മനി ന്യത ചു ം നിറഞ്ഞാലും
ധീ മയങ്ങാെത ഞാൻ പാ പാടാം.
എന്മന ന്ദനം നിന്നാല,േതാർത്തിട്ട-
െന്നെന്ന റിച്ചാരും േകണിേടണ്ടാ !
എന്നന്ത്യവി മസ്ഥാനത്തിലാരുെമാ-
െരണ്ണവിള ം െകാളുത്തിേടണ്ടാ !
ആനന്ദേലാകേമ, നീെയന്തിേനാർക്കണം
ഞാനാകും തുച്ഛദുസ്സ്വപ്നചി ം?

െമയ്, 1934
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െവറും സ്വപ്നം
പാരാെക മന്ദമുണർ -വിണ്ണിൽ
പാടലകാന്തി കിളർ .
പാപാന്ധകാരമക -മന്നിൽ
പാവനേ മം പര .
യാതനെയല്ലാെമാഴി -േലാകം
ഗീതാത്മകമായ്ക്കഴി .
ചിന്താഗ്നി കത്തിെപ്പാലി -ചിത്തം
മന്ദഹാസത്തിലലി .
ശശ്വൽ ണയവിചാരം-ചാർത്തി
വിശ്വസമാധാനഹാരം.
േകൾ ന്നതില്ല ശകാരം-ആരു-
േമാർ ന്നതേന്യാപകാരം!
എല്ലായിട ം െവളിച്ചം-കാണു-

ല്ലാസത്തിെന്റ െതളിച്ചം.
ഭ മിക്കർമ്മ പഞ്ചം-ഇതിൽ
യുദ്ധെമന്നിെല്ലാരു ശബ്ദം.
എ െമാേരാങ്കാരേഘാഷം-േകൾക്കാ-
െമെന്തന്തിെത വിേശഷം?
എെന്താരു ഭാഗ്യ ഭാവം-ആർ -
െമെന്താരു സൗഹാർദ്ദഭാവം!
ജീവിതം േശാകാപ്തമല്ല-ഒരു
ജീവിയും നിസ്സാരമല്ല.
നാനാത്വം പാേട മറ -േലാക-
േമകമാം സത്തയിൽ നി .
ചിത്തങ്ങൾ തമ്മിൽ ണർ -ദിവ്യ-
സത്യസൗന്ദര്യം നുകർ .
എല്ലാം സുഖത്തിൻമുകുരം-എ -
മില്ല ദുഖത്തിൻതിമിരം

ക്ഷീണമനേസ്സ , വിചി ം-എെന്ന-
ക്കാണിച്ചെതന്തിനിച്ചി ം ?
ഇല്ലതിൽ വാസ്തവചിഹ്നം-ഒ ,-
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െമല്ലാെമാേരാമനസ്സ്വപ്നം.
മായികം, മായികം, കഷ്ടം-ഇതു
മായുന്നെതെന്താരു നഷ്ടം!
ഞാൻ കണ്ടെതെന്താരു േലാകം!-അയ്യാ!
ഞാൻ കണ്ടെതെന്താരു നാകം !
പാവനമാകുമിസ്സ്വപ്നംഎന്നി-
പ്പാരിൽപ്പരമാർത്ഥമാകും?
അ ഭാതത്തിൻമുന്നിൽ-മദീ-
യാക്ഷിയടെഞ്ഞങ്കിൽ മന്നിൽ !

നവംബർ, 1932
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എെന്റ ഗുരുനാഥൻ

നുകവും േതാളേത്തന്തിക്കാള പിൻേപ േപാകും
സുകൃതസ്വരൂപേമ, നിെന്ന ഞാൻ നമി .
െപാരിെവയ്ലിലീ നിെന്റയു മാം തപസ്സേല്ല
നിറെയക്കതിർ ല ചൂടി െനൽപ്പാടെത്ത !
മണ്ണിൽനി യർ നിൻദയാവാത്സല്യങ്ങൾ
കണ്ണ ം മരതകപ്പച്ചയിൽപ്പവിഴങ്ങൾ!
താവകത്യാഗം താലിെകട്ടിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ
ഭൂവിൈലശ്വര്യം ചുമ്മാതിരു നരേച്ചേന !
ഇന്നവൾ സുമംഗളയായിതാ, വനികളിൽ-
െപാന്നണിത്തരിവള കിലുക്കിക്കളി .
കുഞ്ഞാറ്റക്കിളികെള ടിയും കൂകിച്ചേല്ലാ
െനഞ്ഞലി തിരും നിൻ കനിവിൻ നിശ്വാസങ്ങൾ!
തത്തകൾ പച്ചച്ചിറകടി , പാട നി-

ത്തമഗുണങ്ങെള നിതരാം കീർത്തി ;
െച കൾ നിൻമാനസം വിടുർത്തിക്കാണിക്കേവ
വ കൾ മൂളുന്നിതാ നിന്നപദാനം േമേന്മൽ;
എന്നി ം േലാകം മാ ം കണ്ണടച്ചിരു െകാ-
ണ്ടിന്നിതാ, കഷ്ടം, നിെന്ന മർദ്ദി ദയാഹീനം ;
നിർവ്യാജേസ്നഹത്തിെന്റ െവളിച്ചം വിത ന്ന
ദിവ്യതാപസാ, നീയാെണ െമൻ ഗുരുനാഥൻ.

െമയ്, 1937
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മഹാരാജകീയകലാശാലയിൽ

മുഗ്ദ്ധവിശാലഹൃദയ തീക്ഷയിൽ
മുഗ്ദ്ധാഭിഷിക്തമായ്ത്തീർെന്നാെരൻ യൗവനം
നിത്യനിരാശയിലാഴ്ത്തി, നിശ്ശബ്ദമാ-
നി ലസ്വപ്നമക േപാെയങ്കിലും,
ഓർ െമ്പാഴി ം പുളകം െപാടിപ്പിത-

ക്കാലെമത്തിച്ച െപാേന്നാണനാളുകൾ!
ഇല്ല, മറക്കിെല്ലാരിക്കലും, നിെന്ന ഞാ-
നുല്ലസൽസൽക്കലാശാേല, ജയിക്ക നീ!
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തിരുമുല് ക്കാ
ആരുമറിഞ്ഞിടാെതൻ ജീവിതത്തിേല-
ക്കാരാൽ നട വരുന്നവളാരു നീ?
േപർ ,െമൻ ചിത്തം തുളുമ്പിടുമ്മാറതാ,
േകൾ നിൻ േനരിയ കാൽച്ചിലെമ്പാച്ചകൾ!
െനഞ്ചിടിേപ്പ മാെറ ചാെര, നിൻ-
ചഞ്ചലവ ാഞ്ചലസ്വനവീചികൾ!
ചിന്നിപ്പര മജ്ജീവനാളത്തിൽ
നിൻെനടുവീർപ്പിൻ സുഗന്ധലഹരികൾ!-
-ആരു നീയുജ്ജ്വലേജ്യാതിർവിലാസേമ?
ആരു നീ, യുൽക്കടേ മവിശാലേമ?

ഇ യുംകാല,െമൻ ചിന്തകൾക്ക റ-
ത്തജ്ഞാതയായ്നിെന്നാളി കളി നീ!
അങ്ങി ക മൽസ്വപ്നരംഗങ്ങളി-
ലവ്യക്തമായി നിൻ കാലടിപ്പാടുകൾ!
അപ്പാദമു കൾ ചുംബി , നിെന്നേയാർ-
െത്ത നാെളാറ്റയ്ക്കിരു കര ഞാൻ!
എൻ നിഴലിെന്റ പുറകിൽ മറ നി-
െന്ന,ന്തിേനാ,നിെന്ന ഞാൻ കാ പലെപ്പാഴും!
എങ്കിലും, നിെന്ന ഞാന മാ ം ഭജി-
െച്ചങ്കിലും, വന്നില്ല, വന്നില്ലടു നീ!

േപായിക്കഴി , വസന്തേഹമന്തങ്ങൾ
േപായിക്കഴി , ഹാ, പുഷ്പനിലാവുകൾ!-
ഇത്തിമിരാപ്തവർഷാന്തനിശയിേലാ,
കഷ്ടം, വരുന്നെതൻ പുൽ ടിലിങ്കൽ നീ?
ഏകാന്തതയുമിരു മല്ലാെതാ -
േമകാൻ നിനക്കില്ലിവിെടയിേന്നാ,മേന!
അല്ലിെലാറ്റയ്ക്കിങ്ങിരി കയാണു ഞാ-
നില്ലിെങ്ങാരു െകാ മൺവിളെക്കങ്കിലും
നിെന്ന, േശാഭെന, മാമകജീവിത-

ന്ദങ്ങളാൻ സ്വയം സ്വാഗതംെചയ് വു ഞാൻ!
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ഒ മിെല്ലങ്കിലു, േമകുവാനുെണ്ടനി-
െക്കെന്ന നിനെക്കൻ വിനീേതാപഹാരമായ്!
മജ്ജീവിതത്തിെലസ്സർവ്വരഹസ്യവു-
മുജ്ജലത്തായ മൽസ്വപ്നസാ ാജ്യവും
മാമകഹർഷവിഷാദശതങ്ങളും,
ഹാ, മമ േ മവും-എ േവെണ്ടാ,െക്കയും
ഞാെനെന്നാെരാന്നിലടക്കി , നിൻകാൽക്കൽെവ-
ച്ചാനന്ദേദ, വെന്നതിേര നിെന്ന ഞാൻ!
കണ്ണീരിൽ മുക്കി ഞാൻ കാ െവച്ചീടുെന്നാ-
െര പഹാരമിതംഗീകരിക്ക നീ !

ആഗസ്റ്റ് , 1936
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വിശുദ്ധരശ്മി
മഞ്ജരിതമായ്ത്തീർന്ന മച്ചിത്ത-
കുഞ്ജകത്തിനതിഥിയായ് ,
ഏതു ഗന്ധർവ്വഭൂവിൽനിേന്നവ-
േമകയായ്പ്പറെന്നത്തി നീ?
ഗാനേലാലുേപ,നിന്മേമാഹര-

ാണഹർഷദാലാപനം
ഇ നാളും നുകർന്നിരുന്നേത-
തർച്ചനീയവൃന്ദാവനം ?

ഭഗ്നേമാഹശതങ്ങളാൽ, ദുഖ-
ലഗ്നമായ മജ്ജീവിതം,
മംഗേളാന്മാദമാധുരികളിൽ
മുങ്ങിനി മാറങ്ങെന,
അ തീക്ഷിേത, വന്നണിഞ്ഞിെതാ,-
രപ്സരസ്സിെനേപ്പാെല, നീ !

മഞ്ഞിൽ മുങ്ങി ളിച്ച േഹമന്ത-
മ ച ികമാതിരി,
ഹന്ത, മന്മനം ഞാനറിഞ്ഞിടാ-
െതന്തിേനവം കവർ നീ ?
നിർമ്മേല, മമ ജീവെനന്തിനു
നിർവൃതിയിൽെപ്പാതി നീ ?

വിണ്ണിൽനീെളച്ചരിക്കയാെണാരു
െപാ കിൽേത്തരിേലറി ഞാൻ ,
മന്ദിയാെത നിനെക്കാേരാമന-
ച്ചന്ദനത്തണൽേതടുവാൻ!
േലാലതാരക ക്കളാെലാരു
മാല േകാർ കയാണു ഞാൻ ,
വാടിടാെത ം ഹാ, നിന നിൻ-
വാർകുഴൽെക്കട്ടിൽ ടുവാൻ !
മാരിവി കൾ പൂ മാ നീല-
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മാമരത്തളിർച്ചില്ലയിൽ ,
േചെണഴുമൂഞ്ഞാൽ തീർക്കയാെണാ
രു േവണുസംഗീതംെകാ ഞാൻ
ഫുല്ലെയൗവേന, ഹാ, നിനെക്ക -
മുല്ലസിച്ചിരുന്നാടുവാൻ!

ാണസുസ്മിതം െകാെണ്ടാരു െകാ -
വീണ നിർമ്മിക്കയാണു ഞാൻ
ഭാവുകാ േദ, ഹാ, നിനെക്ക -
മാവിേലതരം പാടുവാൻ !
മാമേകാദ്യമം പാഴിലായ്േപ്പായാ-
േലാമേന, നീ െപാറുക്കേണ !
എെന്നേന്ന മായാ നിേമഷത്തിൽ-
ത്തെന്ന,െയെന്ന മറക്കേണ !

ത ല തഴുകിടാം തമ്മിൽ
ര ജീവിതെച്ച കൾ
കർമ്മബന്ധത്തിൻ കാറ്റിലീ േലാക-
സുന്ദരാരാമവീഥിയിൽ !

ആത്മരാഗപരാഗെസൗരഭം
വാർ വാർത്തവ നില്ക്കേവ
മർത്ത്യനീതിതൻ കാളേമഘെമാ-
െന്നത്തിടുമിടിെവ മായ്
െഞട്ടിമാറി െഞാടിക്കകത്തവ
െഞട്ടടർന്നടിഞ്ഞീടുവാൻ!
എന്തതിൽനി േനടിടു നീ
ഹന്ത നി രേലാകേമ?
നീതിതൻ രവ വുമായി
നീയടുക്കാതിരിക്കിേലാ
േചെലഴും സൽഫലങ്ങളായവ
നാെള നിൻമുന്നിൽ നിന്നിടാം
സ്വാന്തജമാം നിൻതപ്തതൃഷ്ണ
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സാന്ത്വനാമൃതേമകുവാൻ!

അല്ല തങ്കംപുരണ്ട താരുണ്യ-
മല്ല, തിൻമായികാഭയാൽ
കാണിേപാലും കവർെന്നടുത്തെതൻ-
മാനസേമവ,േമാമേല !
മങ്ങിേപ്പാം ബാഹ്യേമാടിയിൽക്ക -
മഞ്ഞളി േവാനല്ല ഞാൻ !
നി ഖ ഞാൻ കാണ്മതുെണ്ടാ,രു
നിർമ്മലാത്മ ഭാ രം,
േമാദദാവാച്യമാമതിൻമതി-
േമാഹേലാജ്ജ്വലരശ്മികൾ ,
ഒന്നിെനാന്നായണ , മന്മന-

ന്ദനംേതാറുമിങ്ങെന,
അർപ്പണംെചയ്കയാണു േനരിേയാ-
രദ്ഭുതാവഹാമ ണം
മുക്തിയാണവൾ, ശുദ്ധിയാണവൾ,
മുഗ്ദ്ധസംഗീതമാണവൾ!

അന്ധകാരത്തിൽനി യരുന്നി-
തന്തിവാനിലരുന്ധതി:
ഉത്തമ ണേയാജ്ജ്വലാദർശ-
രത്നതല്ലജംമാതിരി!
രാഗെസൗരഭസാ മാം മഹാ-
ത്യാഗേകാരകംമാതിരി!
സ്വർഗ്ഗചിന്താവിശുദ്ധിതൻലസൽ-
സ്വപ്നബുദ്ബുദംമാതിരി !

ഒന്നതിൻേനേര േനാ േമ്പാേഴ ം
കണ്മണി, നിെന്നേയാർ ഞാൻ!

താവകധ്യാനശുദ്ധിയാൽേപ്പാലും
േദവനാവുകയായി ഞാൻ!
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മൃത സാ ാജ്യസീയമെയേപ്പാലും
ധിക്കരിച്ചി ഭാ രം ,
നിെന്നയും ചിരഞ്ജീവിയാക്കാവൂ
െവണ്മയൂഖമതല്ലിേക!

മാർച്ച് , 1937
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ചിതറിയ ചിന്തകൾ
ഞാനറിഞ്ഞീടാത,രെഞാടി ള്ളിെല-
ങ്ങാനന്ദേദവേത നീ മറ ?

െചാ െകൻകാലേമ, നീെയെന്നക്കാണിച്ച-
െതല്ലാ,െമാരു െവറും സ്വപ്നമാേണാ?
െതല്ലിടെയന്തിെനൻചു ,മാ േനരിയ
മല്ലികാെസൗരഭം വാരിവീശി?
വാനിലെപ്പാ കിൽേത്തരിലിരു ഞാൻ
വീണവായി കയായിരു ;
താരാ ം പാടി ഞാൻ താരാമണികെള-
ത്താേലാലിച്ചീടുകയായിരു ;
േ മസുരഭിലചിന്തകൾെകാ ഞാൻ
പൂമാലെക കയായിരു ;
േകാമളസ്വപ്നങ്ങൾ ക കണ്ടങ്ങെന
േകാൾമയിർെക്കാ കയായിരു !-
എെന്ന നീെയന്തിനു നിർദ്ദയം വീ മീ
മണ്ണിേലേക്കവമടി വീഴ്ത്തി?
ഹന്ത, നീയി കഠിനമായ് ശിക്ഷിക്കാ-
െനന്തപരാധം ഞാൻ െചയ്തതാേവാ !

ആനന്ദേതവേത, േപായില്ല നീെയങ്കിൽ
ഞാെനാരു താരമായ് മിന്നിേയെന!
അെല്ലങ്കിെല,ന്തിനു നിെന്നപ്പഴി ന്ന-
തല്ലലാെണെന്റ വിഹാരരംഗം.
എ മിരുേണ്ടാരതിെന്റ കാരാഗൃഹം-
തന്നിലി,രുമ്പഴിെക്കട്ടിനുള്ളിൽ ,
മു ം ചിറകടിച്ചാർ പിടയ്ക്കണം
മുക്തി കിട്ടാെത മത്തപ്തചിത്തം !
എന്തിനു,കഷ്ടം, െകാതി പാഴില-
ത,ന്തി കപ്പിെനയുമ്മെവയ്ക്കാൻ?

ഇല്ലില്ല,േലാകേമ, നിേന്നാെടാരിക്കലും
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െചാല്ലില്ല ഞാെനാരു നന്ദിേപാലും !
േവെണങ്കിെലെന്ന നീ േമലിലുമിങ്ങെന
േവദനിപ്പി രസി െകാ !
ഹാ, നിെന്റ ൈകയിെല ർത്ത മുെള്ളാെക്കെയൻ -

ാണനിൽ ത്തിത്തറ െകാ !
എന്നി ം േപാെരങ്കിെല,ൻജീവരക്തത്താൽ
നിന്നന്തർദ്ദാഹം െകടു െകാ !
എന്നാലു,മില്ല , ഞാൻ വന്നീടുകില്ല , നിൻ-
മുന്നിെലാരു െവറും ഭി വായി !-
നിന്നനുകമ്പ കാണിക്കവ വാൻ
നിർമ്മിച്ച കൂ ൈകെമാ മായി !-

അ നാെളെന്ന ഴ നിന്നീടിേനാ-
രപ്പരിേവഷ, മെത േപായി ?
മായാമയൂഖവലയമെതെന്താരു
മാനസാകർഷക ീവിലാസം !
ചിന്തിച്ചിരിക്കാത, രെഞാടി ള്ളില-
െതന്തിനു വീ ം പറ േപായി ?
സ്വപ്ന,മേതേതാ സുരഭിലസുന്ദര-
സ്വപ്നം-ചപലചലനചി ം !
ആ മഴവില്ലിെന,യാ മണിനാദെത്ത ,
നീ മിഥ്യഭാവേന, നിത്യമാക്കി
എന്നിട്ടി,രുട്ടിലിവിെടത്തനി നീ-
െയെന്ന വിട്ടി , നിൻേതാണി നീക്കി !
േപാകായ്ക, േപാകാെയ്ക,െന്ന ഞാൻ േകണി ം
നീ കനിഞ്ഞീെലന്നിൽെച്ച േപാലും !
എല്ലാം കിനാവുകെള,ല്ലാം മിഴലുക-
െളല്ലാം മരീചികാവീചികകൾ !
ഇങ്ങിെനയാെണങ്കിലേയ്യാ ജഗത്തിതി-
െലങ്ങെന,െയന്തിെന, വിശ്വസിക്കാം ?

എന്തിനീ േലാകം വിഷാദകലുഷ,െമൻ-
ചിേന്ത, നിൻവാതിൽ തുറ ന !
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ഒ ഞാൻ േപാകെട്ട വീ മസ്സങ്ക -
നന്ദനേത്താപ്പിെല ന്തണലിൽ !
മർത്ത്യെന്റ നീതിതന്നട്ടഹാസങ്ങളും
മർദ്ദിതന്മാരുെട ഗദ്ഗദവും
എത്താെത്താരാ നല്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ ൈസ്വരമാ-
യിത്തിരിേനരമിരുന്നിടേട്ട !
എെന്ന നീ മാടിവിളിെക്കാേല്ല , േലാകേമ ,
നി ത്സവങ്ങളിൽ പ െകാള്ളാൻ !
എെന്ന നീ നി വിലെക്കാേല്ല , കാലേമ ,
മുേന്നാ േപാെട്ട ഞാൻ രാഗമൂകൻ !

നിസ്സീമശക്തമാെണന്നഭിമാനി
നിസ്സഹായത്വേമ, നിഷ്ഫലം നീ !
ഹന്ത , െക ിെല്ലാരു േനരിയ കാേറ്റാടീ
മൺതരിേക്കാെട്ടെയ്ക്കതിർ നില്ക്കാൻ.

എല്ലാം മറ ന്ന േലാകേമ , നീെയാരു
വല്ലാത്ത നാടകശാലതെന്ന.
നിന്നക ള്ള നടന്മാർ പുഴുക്കളാ-
െണന്നാകിെലന്ത , ഴുക്കൾേപാലും
ഒ മെറ്റാന്നിെന വഞ്ചി വഞ്ചി
തന്നഭിലാഷങ്ങൾ നിർവ്വഹി !
എന്നിട്ട,േതാേരാ ം തൻജയ ാപ്തിയാ-
െണന്നഭിമാനിച്ചഹങ്കരി !

ശക്തൻേപാൽ മാനവൻ, തൃപ്തൻേപാൽ മാനവൻ ,
സത്യമാരാ േപാം ബുദ്ധിമാൻേപാൽ !
സ്വന്തം സിരകൾ തുടുക്കാനവനന്യ-
ജ വിൻേചാര കുടി േവണം
േപാേര ?- നികൃഷ്ടമാമിത്തരം ഹിംസതൻ-
േപേരാ ’വിജയ’ െമന്നാണുേപാലും !
ആദർശ,മാദർശം !-േലാകത്തിലാ മണി-
നാദം , മുഴങ്ങിയിെട്ട കാര്യം ?
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നിത്യം കപടേമ , നീയുല്ലസി നിൻ-
നി ലരത്നസിംഹാസനത്തിൽ;
െതണ്ടിത്തിരിയു പാെഴ്തരുവീഥിയി-
ലിണ്ടേലാേടാേരാേരാ സദ്ഗുണങ്ങൾ !
ആത്മാർത്ഥേത, നീയവന്ധ്യയ ഴിയി-
ലാർ േത , നീ െവറും ഭി മാ ം !
ൈക മ്പിൾ കാട്ടിെച്ചേന്നാേരാ പടിക്കലും
നില്ക്കണം േമലും നിരാശർ നിങ്ങൾ.
എന്നാലു, മേയ്യാ , നിറയിെല്ലാരിക്കലും
നിങ്ങൾതൻൈകയിെലബ്ഭിക്ഷാപാ ം !

മായികമാകുെമാരാത്മാർത്ഥതയുെട
മാരിവിെല്ലാ മുഖ ചാർത്തി ,
കാേകാളമുള്ളിൽ ളുമ്പിടും കർക്കശ-
കാളാംബുദങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിക്കിൽ
മി െന്നാേരേതതു വിദ ല്ലതികയു-
മങ്ങെനതെന്ന െപാലി േപാണം !
മിന്നാമിനു കൾ മിന്നിയാൽ നീ േമാ ,
മന്നിൽ നിറഞ്ഞീടുമന്ധകാരം ?

േലാക ശംസതൻമുൾെച്ചടിക്കാട്ടിൽ ന-
േയകനാെയ യല ചുറ്റി ?
എന്നി ം ദുർഗ്ഗമദുർഗ്ഗങ്ങളായിരം
െവന്നി ം, നീ കഷ്ട, െമ േനടി ?
സ്ഫീത താപം വിരൽ മ്പാൽ നിർമ്മിേച്ചാ-
േരേതാ ചില ജലേരഖമാ ം !
േനരിട്ടതു േനാക്കി ഞ്ചിരിെക്കാ
ചാര നി ം ശവകുടീരം !

അ യ്ക്കസഹ്യമാമായിരം ചിന്തക-
െളാ േചർെന്നന്മനം നീറിടുേമ്പാൾ ,
എ തുടയ്ക്കിലും േതാരാെത പിെന്നയും
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തപ്താ കണ്ണിൽ തുളുമ്പിടുേമ്പാൾ ,
കൂരിരുൾമൂടുെമൻജീവിതവീഥിയി-
ലാെരാരു സാന്ത്വനരശ്മി വീശും ?
ആലംബഹീനൻ ഞാന,േയ്യാ,ജഗത്തിതി-
ലാരാൽ വന്നാെരെന്നയുദ്ധരി ം ?

േതാടും പുഴകളും പിന്നിെട്ടാരായിരം
കാടും മലകൾ ം ദൂെരെയേങ്ങാ ,
ഉന്നതെസൗഭാഗ്യശൃംഗത്തിൽ മി േമ്പാ-
െളെന്നെയാേന്നാർ േമാ , നിർമ്മേല, നീ ?
ഇല്ല, നീേയാർ കയിെല്ല,നിെക്കങ്കിലു-
മില്ലതിേലതും പരിഭവവും !
ഒന്നി േതാളിൽപ്പിടി നടന്നവ-
രന്യനായ് മാറഉന്നതാണു േലാകം !-
ഒന്നിെച്ചാരാത്മാവിെലാട്ടിപ്പിടിച്ചവ-
രേന്യാന്യം ഹിംസിപ്പതാണുലകം !-
കക്കെയക്കൺക ം മാണിക്യമാ വാൻ
കക്കയായ് മാണിക് ക്ക മാറ്റാൻ ,
െകെ ഴും കാലേമ , ചിന്തി േന്താറുമ-
ത്യ തമാണു നിന്നി ജാലം !
ആനന്ദേദവേത, നീ േപായനാൾമുതൽ
മാനസേത്താപ്പിലിരു മൂടി.
അ നീ കണ്ട സുരഭിലസൂനങ്ങ-
െളാെന്നാന്നാെയാെക്കെക്കാഴി േപായി.
േമലില വനം പൂക്കണെമങ്കിൽ നിൻ-
കാലടിപ്പാടുകൾ ചൂടി േവണം !
നിന്നാഗമവും െകാതി ഞാനിങ്ങെന
നിന്നിടുെമ മി രിരുളിൽ !
വല്ലകാല മതിെലാരു േനരിയ
െകാള്ളിയാൻ വീശിെല്ലന്നാർക്കറിയാം ?

ശീേതാ വാതേമ, വർഷമണെഞ്ഞ
േവതാളതാണ്ഡവമാടിയാലും
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ഒേട്ടെറ ദൂെര റകിലായീടുേമാ
െമാട്ടിടും മുഗ്ദ്ധവസന്തമാസം ?
ശാശ്വതശാന്തി നിനക്കിതാ , േനരുേന്ന-
നാശ്വസിച്ചാ, നന്ദേദവേത, ഞാൻ !

മാർച്ച് , 1938
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ലതാഗീതം
േ മത്തിൻസുരഭിലസ്വപ്നങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിന്നി-
േക്കാമളവസന്തേമ, വന്നാലും , വന്നാലും നീ !
തിങ്ങിടും വികാരത്തിൻജൃംഭണത്തിനാെലാച്ച
െപാങ്ങിടുന്നില്ലേല്ലാ, ഞാെന െചയ്യേട്ട നാഥാ !
അങ്ങെയ ദൂരെത്തേങ്ങാ കണ്ടേപ്പാേഴ ന്തെന്ന-
യിങ്ങിതാ , പുളകത്താൽ െമാട്ടിടാൻ തുടങ്ങീ ഞാൻ !
അവിടുന്നിനിെയങ്ങാെനന്നടുെത്തത്തിേപ്പായാ-
ലമിേതാന്മദത്താെലൻകാലുറയ്ക്കാതായാേലാ !

കണ്ടി ണ്ടവിടുെത്തപ്പലേപ്പാഴും ഞാനി -
െച്ചണ്ടണിേത്താപ്പിൽ,െക്കാ കുരുന്നായിരുന്നേപ്പാൾ
അെന്നെന്നക്കറയറ്റ വാത്സല്യം വഴിയുന്ന
കണ്ണിനാൽ േനാ ം േനാട്ടമിേപ്പാഴും ഞാെനാർ
കാണാറുണ്ടാ േനാട്ടത്തിെല ം ഞാെനാരു േനർത്ത
േവണുഗാനത്തിൽെപ്പാതി ള്ളതാേമേതാ നാകം.
ആ നാകം സ്വാർത്ഥത്തിെന്റ ധൂമിക മൂടീടാത്ത-
താെണ കാണാമാർ െമാറ്റേനാട്ടത്തിൽത്തെന്ന !
അെപ്പാെഴാെക്കയും , ഞാെനാേരാമനത്താൽപര്യത്തിൻ-
സ്വപ്ന ഞ്ചിറകടിെച്ചേങ്ങാേട്ടാ പറ േപാം !
എന്താെണന്നറിയുവാൻ കഴിയാേത്തേതാ സുഖ-
ചിന്തയിലലിഞ്ഞലിഞ്ഞിരി ം ഞാെനേപ്പാഴും !
എെന്നാെടാട്ടനുഭാവം കാണി െകാണ്ടെന്നല്ലാം
നിന്നിടാറുെണ്ടൻമുന്നിലാർ യാം വസുമതി

ാണനാ േ മാമൃതമാദ്യമായ് നുകരുേമ്പാൾ
കാണുന്നെതല്ലാം േതാ ം കവിതാമയമായി !

സങ്ക ം, േനർത്ത മൂടൽമഞ്ഞിനാൽ മൂടെപ്പട്ട-
െതങ്കിലു,െമനിക്കായി മെറ്റാരുേലാകം നല്കി.
അതിൽ ഞാെനെന്നത്തെന്ന നിേശ്ശഷം മറേന്ന , േതാ
െകാതിതൻതുഞ്ചത്തിരുെന്നേപ്പാഴുമൂഞ്ഞാലാടി !
അെക്കാതിെയന്താെണ െമന്തിനാെണ ം മ ം
തർക്കിക്കാെനേന്നാടു ഞാനുദ്യമിച്ചീലെന്നാ ം !
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മൂകമായിരിക്കാനാണിഷ്ട,മാകയാൽപ്പേക്ഷ
േലാകത്തിൻന്യായവാദം േ മെത്തേത്താ ിേച്ചക്കാം
എന്നാലും, ജയെക്കാടി ദൂരേത്തെക്കറിേഞ്ഞാ,ടി-
െച്ചന്നതിൻകവാടത്തിൽ കാ നിൽ േലാകം
വളരാനാ,നന്ദിക്കാൻ, മാേപ്പകാൻ , മറ വാൻ
പുളകം പൂശാൻ , ജീവനുണരാൻ - ജീവി വാൻ !

േലാകത്തിെലൻജീവിതസിദ്ധികെളല്ലാെമാന്നി-
േച്ചകേക ത്തിൽ സ്വയമർപ്പി നി ഞാൻ
ഇനിയിെല്ലേന്റതായിേട്ടാതുവാെനനിെക്കാ ം

ണയം തുളു െന്നാെരന്മനെസ്സാന്നല്ലാെത !
അതിെന ഷ്പിപ്പിക്കാന ളിർകരങ്ങളാ-
ലതിേപലവമാെമാരാേ ഷം മതിയേല്ലാ !
സന്തത ,മാത്മാധീശ, നിർമ്മലേ മാർ മാം
ചിന്തതൻ ീേകാവിലിലങ്ങെയ ജി ഞാൻ !
പാവന കാശെത്ത ണരാൻ ൈക നീ ന്ന
ജീവിതസ്വപ്നത്തിെന്റ പുളേകാദ്ഗമം േ മം
കർമ്മേയാഗത്തിൻപർണ്ണശാലയിൽ, സ്വാർത്ഥത്യാഗ-
ൈനർമ്മല്യസിദ്ധിക്കായുള്ളാത്മാവിൻയജ്ഞം േ മം !
അറിഞ്ഞി ണ്ടിത്തത്ത്വം പേണ്ട ഞാന,തിനാെല-
ന്നകളങ്കമാം ഹൃത്തിൽ ഞാനതിന്നിടം നല്കി !
ഇന്നതിൻപരിണതെസൗഭഗം നുകരുവാൻ
സുന്ദരവസന്തേമ , വന്നാലും , വന്നാലും നീ !
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ഗുരുപൂജ
െമാട്ടി നി ം മധുര തികൾതൻ
പുഷ്ട സന്നമാം പൂങ്കാവനികയിൽ ,
സല്ലാപേലാലരായ് ഞങ്ങൾതൻ ചിന്തക-
ളുല്ലാസപൂർവമുലാ ന്നേവളയിൽ ,
സ്ഫീതാനുേമാദമവെയത്തഴുകുന്നി-
േതേതാ വിശുദ്ധമാം വാത്സല്യെസൗരഭം !
േകാരിത്തരി െപെട്ട , െസൗഹൃദം
േചാരുന്ന ഞങ്ങൾതൻപി മന കൾ.
മുഗ്ദ്ധവിനീത ണാേമാപഹാരങ്ങ-
ളർപ്പി െകാണ്ട,വ നി നിരാകുലം !

അെല്ലങ്കിലും ഗുേരാ , വിസ്മരിച്ചീടാവ-
തല്ലവിടുെത്തസ്സനാതനേസവനം.
മാനസേന്താറും വിടർ വിള
മായാതതിെന്റ മഹനീയമു കൾ !
നിശ്ചയ,മിക്കലാശാലതലത്തിെല-

ച്ഛമാേമാേരാ മണൽത്തരികൂടിയും ,
എെന്ന േമാർ ം കൃതഞ്ജതാപൂർത്തിയിൽ-

ണ്യാഢ്യമാം ഭവൽസാഹചേര്യാത്സവം !
സംഗീതസാ മാേമാേരാ മേനാഹര-
സങ്ക മങ്ങെയ ജി െമേപ്പാഴും !

തുഞ്ചെനെപ്പെറ്റാര ണ്യക്ഷിതിയിെല-
പ്പഞ്ചാരമണ്ണിൽ ലർന്ന മന്ദാരേമ ,
സൽക്കാവ്യലക്ഷ്മിയാെലമ്മട്ടനാരത-
സൽ തമായിസ്സമുല്ലസിക്കില്ലനീ !
നിർമ്മഗ്നമാകു നിർമ്മല ജ്ഞകൾ
നിന്നനവദ്യപരിമളധാരയിൽ.
താവക ’കാേവ്യാപഹാര’ പുഷ്പങ്ങളിൽ
താവി ളു ം മരന്ദകണികകൾ
നിത്യം നുകർ പറ മുരളു
മത്തഹൃദയമധുപകദംബകം !
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ഇമ്പം വളർ മാറാൺപൂവിടുെന്നാര-
മ്പളവല്ലി കണ്ടാനന്ദേലാലയായ്

നി , മനസ്സിെന്റ മുൻപിെലാ,രുജ്ജ്വ-
സ്വപ്നെമേന്നാണ , മാ’ ാമീണകന്യക’ !

ഭാവമധുരവും ശാന്തവുമാം ഭവ-
ജ്ജീവിതശുദ്ധിതൻകണ്ണാടിയാണവൾ!
കാണു ഞങ്ങളവളിലൂടങ്ങതൻ-

ാണനാളത്തിൻ തിഫലനങ്ങെള!
വാസനച്ചായെമാരിക്കലും വറ്റാത്ത
വാരുറ്റ തൂലിേക, െവല് ക നീ േമ േമൽ!

േവദനി , ഹൃദയ,മേയ്യാ, ഭവാൻ
േവർെപ ഞങ്ങെളേപ്പാകുന്ന ചിന്തയാൽ!
ഇറ്റി വീഴുമിക്ക നീർ ള്ളിക-
െളാ വാൻേപാലും കഴിയാത്തമാതിരി,
നിേശ്ചഷ്ടരായ് തവ പാദാന്തികത്തിങ്കൽ
നി ഞങ്ങളി ൈകെമാ മായ്!

ജീവിതത്തിെന്റ പരുത്ത വശങ്ങെള-
ബ്ഭൂവിെലതിരിടാൻ േപാകുന്ന ഞങ്ങെള,
മുന്നിൽ നിച്ച ശിരസ്സിലാശംസകൾ
ചിന്നി,യവിടുന്നനു ഹിേക്കണേമ!

കാലേദശങ്ങൾ കട മൺകൂടുകൾ
കാണാെതയങ്ങിങ്ങക േപാെമങ്കിലും,

ാണനും ാണനുെമാ േചർെന്നേപ്പാഴും
വീണവായി െമാേരകാന്തശാന്തിയിൽ!
അസ്സമാശ്വാസം തരുന്ന തൂവാലയാ-
ല കണങ്ങൾ തുട ഞങ്ങളും!
കൃത്യബാഹുല്യം കരെണ്ടടു , കഷ്ട-
മി യും കാലം ഭവൽസുഖജീവിതം.
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ഒന്നിനിെയങ്കിലും വി മിക്കട്ട,െതാ-
രുന്നതശാന്തിതൻശീതളച്ഛായയിൽ!

ഓട ഴലുമായായുരാേരാഗ്യങ്ങ-
ളാടി ഴഞ്ഞണഞ്ഞാത്തകൗതൂഹലം
സംഗീതപീയൂഷധാരയിൽ മുക്കിട-
ട്ട,ങ്ങതന്നാദർശേമാഹനജീവിതം!
ആദരപൂർവ്വക,മങ്ങ നിത്യവു-
മാതിത്ഥ്യേമകെട്ട, സൗഭാഗ്യസീമകൾ!
ആലസ്യമറ്റിനിക്കാവ്യാംബിക പൂ-
മാലേയാേരാ െതാടു െകാണ്ടങ്ങെന,
ലാലസിച്ചാലും, മഹാകേവ, േമൽ േമൽ
േചലിലങ്ങ ഭവിക്കെട്ട മംഗളം!
െഫ വരി, 1938
***************
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