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കാത്തിരി ഞാൻ

നീവരുംവഴി പൂവിരി െമൻ
ജീവിതത്തിൻ വിശുദ്ധികൾ
രാഗേലാലഞാൻ േനടിയ ദിവ്യ-
ഭാഗേധയമരീചികൾ.
സ്വർണ്ണചാമരം വീശിയാദരാൽ
വെന്നതിേരൽ മങ്ങെയ.
വാ മുൽക്കണ്ഠയാൽെപ്പരുമ്പറ-
യാർ െമൻ െനഞ്ഞിടി കൾ.
േ മപൂർവം കഴുകുമ വാ-
ലാ മലർേച്ചവടികൾ ഞാൻ!
രാജനന്ദന നിൻ സമാഗമ-
പൂജകൾ ള്ളെതാെക്കയും,
സജ്ജമാക്കിക്കഴി -േതരുരു-
െളാച്ചയും കാത്തിരി ഞാൻ!

-23-5-1936

https://thalilakkam.in/
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നീ മൗനം ഭജിച്ചാേലാ

വി തം കാലത്തിെന്റ ഹൃദയം, കേവ, െത ം
വിഹ്വാനാകായ്ക നീയിന്നെത്തെക്കാടുങ്കാറ്റിൽ.
നിൻ നാമം േലാകാ ാദൈത്തമുല്ലത്തലപ്പിേന്മൽ
നി െകാള്ളെട്ട മുഗ്ദ്ധേകാരകമായിത്തെന്ന.
അറിേയണ്ടതിൽത്തി ം െസൗരഭത്തിെനപ്പറ്റി-
ക്കരിേത വാൻ മാ ം കഴിയും നിശീഥങ്ങൾ
നിൻ നിഴൽച്ചിലന്തിനൂൽെക്ക നീങ്ങിയാലാദ്യം
നിർമ്മലനീഹാരാഭമഴവിൽെപ്പാടി വീശി,
ഇതേളാേരാന്നായ് െമെല്ല വിടർ ം-മൃദുമന്ദ-
സ്മിതധാരയിലതുെപാതിയും പഞ്ചെത്ത.
അന്നതിൻ െസൗരഭ്യത്തിലലിയും നവേലാക-
ന്ദനം-ശതാബ്ദങ്ങൾ മുരളും ചു ം ചുറ്റി.
ആ വാടാമലർ ചൂണ്ടിക്കാണി െചാ ം കാലം;
”ആവസി നീെയന്നിലജ്ഞാതാനായി
ഇ നിൻ മൂടുപടം നീക്കി ഞാ, നിനി നിെന്റ
മന്ദഹാസത്തിൻ േനർ കൂ ൈകയുയർേന്നാളും....”
മീ ക കേവ, വീ ം നിൻ മണിവീണക്കമ്പി
മീ ക, ൈനരാശ്യത്തിൽ നീ െമൗനം ഭജിച്ചാേലാ!....

-22-8-1936

https://thalilakkam.in/
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വ്യഥ

മധുതരാലാപമുഖരിേതാജ്ജ്വല-
മധുമാസം മന്ദമണകയായ്;
കനകനീരദനിബിഡിത നീല-
ഗഗനമണ്ഡലം െതളികയായ്;
മൃദുലമാേലയപവനനിൽ മ -
മലരണി മണംവഴികയായ്;
കിളികേളാേരാേരാ കളിവനികളിൽ
കളകളംേകാരിെച്ചാരികയായ്.
അനഘമാെമാരു നവസുഷമയി-
ലവനിയൽപാൽപമലികയായ്;-
എവിെടയും കാ മഹിതമാെമാരു
പരമാനന്ദത്തിൻ നിഴലാട്ടം!
ഹതഹൃദയേമ, സതതം നീമാ ം
കദനഗർത്തത്തിലടിയുേന്നാ? ...

-19-12-1932

https://thalilakkam.in/
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ആശീർവാദം

െവണ്ണിലാവു വ മ്മവ േമ്പാൽ
ക ചി ന്ന പൂവുേപാൽ
അ തിേമാന്മദാർ മാകു, െമാ-
രപ്സരസ്സിെന്റ പാ േപാൽ
ആകർഷി ഞങ്ങെളേപ്പർ ം
ഹാ, ഗുേരാ, ഭവജ്ജീവിതം
േമാഹനാദർശവീണയിലതിൻ
േസ്നഹഗാനം തുളുമ്പേവ,
നിത്യവുമതിൽ മുങ്ങിയിെല്ല
ഭക്തശിഷ്യശിര കൾ!

സാന്തമാം ഭവൽസ്വാന്തദീപ്തിതൻ
കാന്തമാ ികശക്തിയാൽ
ഇന്നെലക്കണ്ട കക്കകൾേപാലു-
മി മാണിക്യക്ക കൾ!-
നാളെത്ത നാടിൻ നന്മ താങ്ങാം
നായകെനടു ണുകൾ!
താവേകാൽ ഷ്ട ശിക്ഷണത്തിെന്റ
ഭാവനാതീതപാടവം,
ആനയിച്ചി ണ്ടഭ ദയത്തി-
ലായിരം പി ജീവിതം.
ഇല്ലെതാ ം മറ വാനാവു-
കില്ല ഞങ്ങൾെക്കാരിക്കലും!

ജീവശാന്തത പൂവണിയിച്ച
താവേകാത്തമസിദ്ധികൾ,
മിന്നിമിന്നിെത്തളിഞ്ഞിടും േമേന്മ-
െല ം ഞങ്ങൾതേന്നാർമ്മയിൽ.
കൃത്യബാദ്ധ്യതവി , വി മ-
പുഷ്പശീതളച്ഛായയിൽ
േമലിലങ്ങെയത്താേലാലിക്കാവൂ
േമദുരഭാഗ്യവീചികൾ.

https://thalilakkam.in/
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ശാന്തിതേന്നാമൽത്തങ്കത്താലങ്ങ-
േളന്തിേയന്തി വന്നങ്ങെന
മംഗളങ്ങളണിനിരന്നിട-
ട്ട തൻ നടപ്പാതയിൽ.
നിത്യമങ്ങെയസ്സൽക്കരിക്കെട്ട
നി ലാത്മാനുഭൂതികൾ.

-1-3-1937

https://thalilakkam.in/
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േമാചനം

എവിെട, ദിേവ്യാന്മാദെമവിെട, ചിദാനന്ദ-
െമവിെട, സത്യേസ്മരെമവിെട?-കാണെട്ട ഞാൻ!
ഇരുളാ, ണിരുളാണു നാലുഭാഗ ം, കാണാ-
നരുതാതാകുന്നേല്ലാ കഷ്ടമേ മാകാരം!
ഹൃദയം തുടി കൂരിരുട്ടായിേപ്പായി-
ദയം െച ന്നേല്ലാ ശാന്തിദം േതേജാബീജം!
കാൽകൾ േമ വിറെകാൾവൂ കണ്ടിട്ടില്ലിേന്നാളം ഞാൻ
കാലേദശാതീതമാമീദൃശ ഭാപൂരം
ഇ നാൾ വ്യാേമാഹേമ, സത്യമാെണേന്നാതി നീ
നി പം കാട്ടിത്തന്നെത, ന്തതിൻ നിഴലേല്ല?
ഈ മഹജ്ജീവ ക്തി തിരുത്തിത്തന്നിെല്ലങ്കിൽ
േ മേമ, നീയും െവറും മിത്ഥ്യെയേന്നാർേത്തേന ഞാൻ! ...

-3-10-1934

https://thalilakkam.in/
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കാത്തിരുന്നിട്ട്

കാനനച്ഛായയിൽ നിെന്നയും കാ, െത്തെന്റ
േവണുവുമായ് ഞാനിരുന്നിരു .
മാധുര്യസാരേമ, മാമകഹൃത്തിൽ നീ
രാധയായ് നിർവൃതി െപയ്തിരു .
സുന്ദരസങ്കൽപകാന്തിയിലാ വനം
വൃന്ദാവനം തെന്നയായിരു .
ഹാ, നീ നുകരുവാെനാന്നെല്ലാരായിരം
ഗാനെമന്നാത്മാവിലൂറിനി .
ചുംബനധാരകേളാേരാനിമിഷെമൻ
ചുണ്ടിൽ തുളുമ്പിത്തരിച്ചിരു .
ദന്തസമ്മർദ്ദത്താൽഞാനവെയ സ്വയം
െനാന്തിടുേവാളം െഞരിച്ചിരു .
അല്ലണിേവണിയിൽ ചൂടാൻ നിനെക്കാരു
മുല്ല മാല ഞാൻ തീർത്തിരു .
മുല്ലത്തണലിൽ നിന ഞാൻ നെല്ലാരു
പല്ലവതൽപം വിരിച്ചിരു .
നിൻ മംഗേളാമൽ തീക്ഷയി-
െലന്മനം േകാരിത്തരിച്ചിരു .
എന്നരിക നീെയ െമേന്നാർ ഞാ-
െനെന്നയുംകൂടി മറന്നിരു .-
ഏവ, െമാേരാമൽ തീക്ഷതൻ സ്വപ്നങ്ങൾ
താവി, മദ്ധ്യാഹ്നം ദിനാന്തമായി
മായിേക, നീ വന്നണയുകില്ലിന്നിനി
മാമകാത്മാവി പാ പാടാൻ
മു മിരുളിലിപ്പാതയിലൂടിദ-
െമാറ്റയ്ക്കിനി ഞാൻ മടങ്ങിടേട്ട
ഏകാന്തമീവനം െചല്ലക്കിടാങ്ങേള,
േപാകുവിൻ േവഗെമന്നാടുകേള! ...

-2-12-1932

https://thalilakkam.in/
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പടിവാതിൽക്കൽ

മങ്ങിമറ വിഷാദമുൾേച്ചർന്നതാ
മ കാശസ്മിതാർ മാം വാസരം
മാനസത്തിങ്കൽ നിരാശേപാൽ, ഭൂമിയിൽ
വീണുകഴി തമസ്സിൻ യവനിക
േശാകൈശത്യത്താലസുഖദെമങ്കിലും
ഏകാന്തശാന്തമായ് നിൽപിെതൻ മൺകുടിൽ.

ഞാെന േനരമായ് കാത്തിരി ന്നിെതൻ
ാണസർവ്വസ്വേമ, നിന്നാഗമത്തിനായ്!
അന്തിേക വ നീയുജ്ജ്വലിപ്പി െകാ-
ന്നന്തിത്തിരിേപാൽപ്പിടയുെമൻ ാണെന.

-4-10-1934

https://thalilakkam.in/
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സാന്ത്വനമൂർത്തി

വിവിധസന്തപ്തസ്മരണകളാെലൻ
ഹൃദയം െനാ ഞാൻ കരയുേമ്പാൾ
അരികിൽ, സാന്ത്വനമരുളുവാൻ ഞാെനാ-
രലിവിെനക്കാണാതുഴറുേമ്പാൾ;
െകാടുനിരാശതൻ ചുടുചിതയിെലൻ
ണിതമാം ജീവെനരിയുേമ്പാൾ;
അമരൈചതന്യം വിതറി, െയന്നടു-
ത്തണവതാരു നീയമലാംഗീ?
അമൃതവാഹിനീ പുളകദായിനീ,
അറികയില്ല ഞാൻ ഭവതിെയ.
സ്മരണയിൽേപ്പാലും നിഴലിപ്പീല നിൻ
മുഖപരിചയം ശകലവും.

മനുജസങ്കൽപപരിധി േമെറ-
യകെലയുേള്ളേതാ വനികയിൽ
അരിയകൽപകലതകെള ൽകി-
ളകേമകി നീയമരുേമ്പാൾ,
കനകതാരകാലിപികളിൽ ദിവ്യ-
കവനങ്ങൾ വാരി വിതറു .
കുതുകപൂർവകം ഭവതിെയക്കാണും
സുദിനം കാ കാത്തവനിയിൽ,
പലനാൾ േപാക്കിേനൻ ഥമദർശന-
കുശലചിന്തയിൽ മുഴുകി ഞാൻ.
ഭരിതെമൗനെമൻ വിഫലൈനരാശ്യ-
െമരിെപാരിെക്കാ കഴിയേവ;
ഇരുളിേല ഞാൻ വഴുതിവീെണെന്റ
ഭുവനഭാഗ്യങ്ങൾ മറയേവ;
ഭവതിെയക്കാണാനിനിെയാരിക്കലും
കഴികയിെല്ല കരുതി ഞാൻ.
കടനാതീത, സുഭഗമാകുെമൻ
ണയദീപത്തിൻ കിരണങ്ങൾ
തവ മുഖെത്താരു മൃദുലേരാമാഞ്ച-
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മണിയിച്ചീടിൽ ഞാൻ ചരിതാർത്ഥൻ.
അതിഥിസൽക്കാരകുതുകി ഞാെനാരു
വിഭവവും കാണാതുഴലു
ശിഥിലമാെയാ, െരൻ ഹൃദയേവണുവി-
നരുതു ഗാനങ്ങൾ െചാരിയുവാൻ
കപടേലാകത്തിൻ നടുവിൽനിന്നിനി
െയവിെടേയാേട നിഹതൻഞാൻ? ...

പരമാർത്ഥേസ്നഹം ഭുവനത്തിെലാരു
കണികെയങ്കിലും ലഭിയാെത,
വരളുമിജ്ജീവനിനിയുെമ നാ-
ളിതുവിധം േതങ്ങിപ്പിടയണം?
ഇവിെടെയാെക്കയുമിരുളുമാ മാ
ണമലകാന്തി പിെന്നവിെടേയാ
മനുജസഞ്ചയപദതലാങ്കിത-
മലിനമീ മണ്ണിലിതുവിധം
ഒരുെപാടിേപാലുമിനിയമരുവാ-
നരുതരുെതനിക്കവശൻഞാൻ.

കവനേമാഹിനി, ഹതനിവെന നീ
കലിതെകൗതുകം തഴുകുേന്നാ
ഒഴിയുകില്ലിനിെയാരുനാളും, നീെയൻ
കരളിേനകുമി ളകങ്ങൾ.
മുകരുെകെന്ന നീ, മുകരു, െകന്നഴ-
ലഖിലവും പറന്നകലേട്ട!

-18-4-1934
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മാഞ്ഞ മഴവില്ല്

നീറുന്നിെതന്മന, മേയ്യാ, നീ മായുേന്നാ
നീലവാനിൻ കുളിർെപ്പാൻകിനാേവ?
െതല്ലിടകൂടിെയൻ മുന്നിേലവം ചിരി-
ല്ലസിച്ചാൽനിനെക്ക േചതം?
േകാൾമയിർെക്കാള്ളി െകാണ്ടാത്തെകൗതുകം
വാർമഴവിേല്ല, നീ വാനിെലത്തി.
ശങ്കിച്ചീലൽപവുമെപ്പാഴുേതവം നീ
സങ്കടം പിെന്നെക്കാളു െമന്നായ്!
നിന്നിൽനി റി വഴിയുമാ നി ല-
നിർമ്മലമഞ്ജിമയിങ്കൽ മുങ്ങാൻ
താേന വിടർന്നിെതൻ കണ്ണ, െപ്പാേഴ െമ-
ന്താനന്ദേമ, നീ പറെന്നാളിേച്ചാ?
അൽപനിമിഷങ്ങൾ നീെയെന്റ മുന്നിൽനി-
ന്നപ്സരെസ്സന്നേപാൽനൃത്തമാടി,
േകാടക്കാർമൂടിയവാനിങ്കൽ നീെയാരു
േകാമളസ്വപ്നമായുല്ലസിെക്ക,
ഉ സം വീർപ്പി കേല്ലാലമാലകൾ
നൃത്തമാരംഭി വല്ലരികൾ
ഉൾക്കാമ്പിലുല്ലാസമൂറിയൂറിെക്കാ
പുൽെക്കാടിേപാലും ശിര െപാക്കി!

ഞാനും െവറുെമാരു പുൽെക്കാടി-ഹാ, നിെന്ന-
ക്കാണുവാൻ ഞാനും ശിര യർത്തി.
മന്മാനസത്തിലമൃതം പകർ നീ
മന്ദിത ജ്ഞെയെത്താ ണർത്തി.
എ ഞാേനകാനുപഹാരമായ് നിന-
െക്കൻതപ്തബാഷ്പകണങ്ങെളേന്യ?
േപായി നീ മായയായ് മാ മാ, െഞ്ഞങ്കിലും
മായിെല്ലാരിക്കലുെമന്മനസ്സിൽ! ...

-23-8-1933
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എേന്താ

ക്ഷണികമീേലാകം കപട, മിെങ്ങ ം
കണികാണാനില്ല പരമാർത്ഥം.
ഇവിെടെയന്തിനാണമലസന്ധ്യക-
ളിവിെടെയന്തിനി ലരികൾ
മറിമായം തിങ്ങിനിറയുമീ മന്നിൽ
െവറുമിരുൾമാ ം മതിയേല്ലാ!

അളികൾ മൂളു , കിളികൾ പാടു ,
ലതികകളാടിത്തളരു
കുളിരണിെത്തന്നലിളകേവ, നവ-
കുസുമെസൗരഭം വഴിയു .
ഇവെയാ ം കാണാൻ മിഴിയില്ലിങ്ങാർ -
മിവെയാ ം േകൾക്കാൻ െചവിയില്ല.
കനകനാണ്യങ്ങൾ, കനകനാണ്യങ്ങൾ
കഴിവു േലാകമിബ്ഭജനത്തിൽ
ഇനിെയ കഷ്ട, മിവിെടനി മീ
മരുമരീചികമറയുേന്നാ!-
പരമപാവന ണയത്തിൻ ദിവ്യ-
കിരണെമന്നിനി പുലരുേന്നാ!
സമരഭൂരിതം നവേമകേലാക-
സഹജത്വെമ വിടരുേന്നാ! ...

-24-9-1932
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കുടുംബിനി

ചിത്തസങ്കൽപങ്ങൾ വി മിപ്പി െകാ-
ണ്ടി യും കാലം നീെയങ്ങിരു ?
ധ്യാനനിരതനാേയകാന്തതയുെട
മാണിക്യമഞ്ചത്തിൽ വി മിേക്ക,
കുന്നിൻ പുറങ്ങളിൽ ദൂരത്തണിയി -
നി കുണു മൈത്തമരങ്ങൾ,
ഉമ്മവ മ്മവ ല്ലസിപ്പിെച്ചാര-
െച്ച കിൽച്ചാർത്തിനടിയിലായി,
തൂമുല്ലെമാ േപാൽ മിന്നിവിടർന്നത-
േന്നാമേന, നീതെന്നയായിരുേന്നാ?
ജ്ഞാനാഭിമാനം നടിപ്പവനാകിലും
ഞാനറിഞ്ഞീലതന്നപ്സരേസ്സ!
അൻപിലെന്നൻ േപർ വിളി െകാേണ്ടാടിെയ-
ന്നന്തികെത്ത നീ വന്നിടാ ?

സ്വപ്നശതങ്ങൾ നിറംപിടിപ്പി െകാ-
ണ്ടി നാൾ നീെയെങ്ങാളിച്ചിരു ?
മഞ്ഞിലലിഞ്ഞല ചിന്നിയുലാവിയ
മ ളേഹമന്തച ികയിൽ,
നിെന്നയും ധ്യാനിെച്ചൻ മന്ദിരവാടിയിൽ
നിർന്നിേമഷാക്ഷനായ് ഞാനിരിെക്ക,
മുന്നിലാ വല്ലികൾ നൽത്തളിർവല്ലികൾ
പിേന്നാ തള്ളി വിലക്കിയി ം,
ആടി ഴഞ്ഞണഞ്ഞാലിംഗനങ്ങളിൽ
മൂടിയെതെന്ന നീയായിരുേന്നാ?
ശങ്കി േപാലുമില്ലിേന്നാളം ഞാന, െതൻ
സങ്കൽപവല്ലിതൻ ൈച ഭാേസ്സ
അെന്ന െകാ നിൻ മൂടുപടം മാറ്റി-
വന്നില്ല നീയടുേത്താമലാേള?

ഏെറനാേളെറനാെളെന്നത്തനി വി-
ട്ടാരാൽ സ്വയം നീെയാളി നി .
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ഇെന്നൻ കരവലയങ്ങൾക്കക നീ
വ േചർന്നെപ്പാേഴ, െക്ക െചയ്യാം!
നിർവ്വിശങ്കം, ഹാ, വിദൂരത്തിേലെക്കെന്ന
ദുർവിധി വാരിെയടുെത്തറി .
ഇല്ലടുത്തില്ലടുത്തിെങ്ങനിക്കാരുെമ-
ന്നല്ലലിലൽപവും പ െകാള്ളാൻ.
അത്തലാലിങ്ങിരുേന്നകാന്തതയിൽ നിൻ
ചി ം വര കയാെണെന്റ ചിത്തം!
ഓേരാേരാ ചിന്തയും ചാലിച്ച ചായങ്ങ-
ളാേരാ നിറപ്പകിേട്ടകിേയകി,
അ തിേമാജ്ജ്വലേതജസ്സിലാറാടി
നിൽപു നി ന്നിൽ വന്നാത്മനാേഥ!
ആേലാലബാഷ്പം െപാടിേഞ്ഞാെരൻ കാൺകളാ-
ലാലിംഗനംെചയ്വൂ നിെന്നഞാനും!

ആമുഗ്ദ്ധദിവ്യരാഗാമൃതധാരയി-
ലാറാടിനിൽപെതന്നാത്മഹർഷം!
നിൻമുഖത്തല്ലലിൻ പാഴ്നിഴൽ വീശാെത
നിന്മനസ്സൽപവും െനാന്തിടാെത
എ മിമ്മട്ടിൽ നീയുല്ലസിച്ചീടെട്ട
മന്നിൽ മറ്റിെല്ലനിക്കാശെയാ ം.
മാമകജീവിത ീയായ് നിന്നീവിധ-
മീ മന്നിൽ േദവി, നീ െവൽക നീണാൾ,
എ യ്ക്കധമനാെണങ്കിലും നിേന്നാെടൻ
ചിത്തം ണയാർ മായിരി ം.
നിർവ്വിഘ്നം നിന്നിൽ നിരന്തരം േചരാവൂ
സർവ്വെസൗഭാഗ്യവും െസൗമ്യശീേല! ...

-11-7-1940
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വിശ്വസം ാരം

പരിവർത്തനങ്ങൾ മ റത്തായ്
പരിലസിച്ചീടും കാശേക ം
അറിവിെന്റ ദാഹത്തിെന െമ -
മമൃതം െചാരി െതളി നിൽപൂ!
നിജനിത്യസമ്പത്തിൻ നി ലമാം
രജതരമണീയ രശ്മിപൂരം,
മറവി ം മായ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിടാെത
മഹിമെകാ മർത്ത്യഹൃത്തിൽ.

എരിയുന്ന ജീവിതം വാടിവീഴാ-
െനാരു നവസാന്ത്വനച്ഛായയിങ്കൽ
സദയം കിടത്തിയുറ കയാ-
ണതുനിത്യം ഭാവന വിരിപ്പിൽ.
വളരാൻ തുട ന്ന മാനസങ്ങൾ
വഴിയുമാദർശത്തിൽ മുക്കിമുക്കി,
മഹിയിെലെന്ന ം ജയിക്ക േമേന്മൽ
മഹനീയവിശ്വസം ാരേമ, നീ!

-4-12-1936

https://thalilakkam.in/



തളിെത്താ കൾ - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 20

ആനന്ദം

ആനന്ദ, മാനന്ദം-ഞാനുമതും തമ്മിൽ-
ക്കാണിയും േക്ഷാണിയിലില്ല ബന്ധം.
അഞ്ചാറു മൺകട്ടകൂട്ടി ഴെച്ചെന്ന
യൻപിൽ നിർമ്മിെച്ചാരജ്ഞാതശിൽപി,
താരകങ്ങൾ െകാടുത്ത െവളിച്ചേമാ
താരുകൾേക്കകിയ െസൗരഭേമാ,
വാനിെന്റ മാറിെല വാർമഴവില്ലിെന്റ
വാരുറ്റവർണ്ണവിലാസവാേ ാ,
മിന്നൽെക്കാടികൾതൻ സന്നെസൗന്ദര്യേമാ
മ നീർ ള്ളിതൻ മഞ്ജിമേയാ,
എ െകാെണ്ട െകാേണ്ടകിയി?-െല്ലങ്കിലി-
െന്നന്തിലും മീേത ഞാൻ മിന്നിേയേന! ...

ആനന്ദ, മാനന്ദം!-വിണ്മലർക്കാവിെല-
നങ്ങേളന്തിടും തൂമരന്ദം!
ആയതിൽനിെന്നാരു െകാ കണികയീ
മായാന്ധമർത്ത്യെന്റ മാനസത്തിൽ,
വീണെപ്പാേഴ ം, ഹാ, മൺമുന്നിെലാെക്കയും
കാണുന്നതുജ്ജ്വലം കാഞ്ചനാഭം.
എന്നി മായതിൻ കാന്തിപ്പകിട്ടൽപം
െപാെന്നാളിപൂശിയിെല്ലന്നിൽമാ ം
അർേക്കാദയം മുതൽക്കന്തിയാേവാളവും
മൽക്കരൾ വായുവിൽേകാട്ടെകട്ടി
െനഞ്ചിെലെച്ച ടുേചാരയാൽ ഞാനതി-
വഞ്ചിതചി ങ്ങളാരചിേച്ചൻ,
എന്നി മല്ലിെലനി ലഭിച്ചതീ-
ക്കണ്ണീർക്കണങ്ങളും വീർ കളും!

ആനന്ദ, മാനന്ദം-മൂന്നക്ഷരമെതൻ
മാനസഗന്ഥത്തിൽ മാ േപായി.
ഇ നാളദ്ധ്യായേമാേരാന്നതിൽ പഠി-
െച്ച േവഗത്തിൽഞാനാളുമാറി!
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കാണ്മതില്ലി മാക്ക പദം മാ ം
കാലച്ചിതൽ തിന്നതായിരിക്കാം!
കാരിരുമ്പെല്ലൻ കരൾക്കാ , പിന്നതീ-
ക്കാളുന്ന െചന്തീയിൽ നീറിയാേലാ! ...

ആനന്ദ, മാനന്ദം!-അെല്ലങ്കി, ലാരിന്ന-
ഗ്ഗാനസുധാമൃതമാസ്വദി ?
പൂങ്കാവന യിൽ നിത്യം പുലരിയിൽ
േത ളിർക്കാകളി െചയ്തിടുേമ്പാൾ,
െചന്തളിർേത്ത ടിച്ചത്യന്തമത്തരായ്
വണ്ടിണനീെള മുരണ്ടിടുേമ്പാൾ,
മുറ്റെത്തമുല്ലകൾ െമാട്ടി ചുറ്റിലും
മു ം സുഗന്ധം തളിച്ചിടുേമ്പാൾ,
നാണത്തിൻ മൂടുപടമണിെഞ്ഞത്തിത്തൻ-
നായിക പുഞ്ചിരി തൂകിടുേമ്പാൾ,
മുന്തിരിച്ചാർത്തിൻ ലഹരിയിൽ േമളി
ചിന്തകൾ മത്തടിച്ചാർത്തിടുേമ്പാൾ,
ആനന്ദ, മാനന്ദം!-മാനവമാനസം
വാേനാളം വാ വീതേബാധം.
എങ്കിലും േവഗം മടു േപാം സർവ്വവും
സങ്കടം മാ േമ തങ്ങിനിൽ .
സങ്കൽപം മാ മാണാനന്ദം!-ചിത്തത്തിൽ

ത വതേയ്യാ വിഷാദം മാ ം! ...

-29-9-1932.
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ഓമലിേനാട്

അന നരാഗത്താൽ
െമാന്നി േചർന്നിരുന്നില്ലെയങ്കിൽ,
ജീവസർവ്വസ്വേമ, നിെന്റ മുൻപിൽ
േകവലം ഞാനുെമാരന്യനേല്ല?
എന്നാലിേന്നവം നിൻ കൺമുനയാ-
െലെന്നത്തഴുകീടുമായിരുേന്നാ?
മന്ദസ്മിതങ്ങളാെലന്മനസ്സിൽ
മിന്നലിളക്കീടുമായിരുേന്നാ?
കഷ്ടമീ മംഗളരംഗെമങ്കി-
െല വിരസമായ് മാറിേയേന!
ക മുട്ടീടും നാം വല്ലനാളും
മിണ്ടാെതതമ്മിൽ പിരിഞ്ഞകലും.
ന െടയാത്മരഹസ്യെമല്ലാം
നമ്മളിൽത്തെന്ന ലയിച്ചടിയും
അങ്ങെന ന െട ജീവിതങ്ങ-
ളങ്ങിങ്ങിരു ചിതൽ പിടി ം.
അേന്യാന്യേസ്നഹത്താൽ നമ്മേളവ-
െമാന്നായിേച്ചർന്നതുെകാ , േനാ ,
ഇന്നവ െപാെന്നാളിവാരിവീശി
മിന്നിമിന്നിെത്തളി ല്ലസി !
മങ്ങാെത നിത്യമ കാശം
െപാങ്ങിപ്പരക്കെട്ട വാനിേലാളം! ...

-25-10-1932.
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