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കരുണ
കുമാരനാശാൻ

ഒന്ന്

അനുപമകൃപാനിധി,യഖിലബാന്ധവൻ ശാക്യ-
ജിനേദവൻ, ധർമ്മരശ്മി െചാരിയും നാളിൽ
ഉത്തരമഥുരാപുരി ത്തേരാപാന്തത്തിലുള്ള
വി തരാജവീഥിതൻ കിഴക്കരികിൽ
കാളിമകാളും നഭെസ്സയുമ്മെവ ം െവൺമേനാജ്ഞ-
മാളികെയാന്നിെന്റ െതേക്ക മലർമുറ്റത്തിൽ
വ്യാളീമുഖം വ തീർത്ത വളഞ്ഞ വാതിലാർന്നക-
ത്താളിരുന്നാൽ കാണും െചറുമതിലിനുള്ളിൽ
ചിന്നിയ പൂ ലകളാം പ െതാങ്ങൽ ചൂഴുെമാരു
െപാന്നേശാകം വിടർത്തിയ കുടതൻ കീഴിൽ
മസൃണശിലാസനത്തിൻ െചരിഞ്ഞ പാർശ്വത്തിൽ പുഷ്പ-
വിസൃമരസുരഭിയാമുപധാനത്തിൽ
െമെല്ലെയാ ചാ ം വക്കിൽ കസവുമി ം പൂവാട
െതല്ലളേകാപരിെയാരു വശത്താ ക്കിയും
കെല്ലാളിവീശുന്ന കർണ്ണപൂരമാർ ം, വിടരാത്ത
മുല്ലമാല ചി ം കൂന്തൽക്കരിവാർമുകിൽ
ഒ കാണുമാറുമതിന്നടിയിൽ ന ഗമദ-
െപ്പാട്ടിയന്ന മുഖച ൻ രി മാറും
േലാലേമാഹനമായ്ത്തങ്കപ്പങ്കജെത്ത െവ ം വലം-
കാലിട തുടക്കാമ്പിൽ കയറ്റിവ ം
രാമച്ചവിശറി പനീനീരിൽ മുക്കിേത്താഴിെയെക്കാ-
േണ്ടാമൽൈകവള കിലുെങ്ങെയാ വീശി ം
കഞ്ജബാണൻ തെന്റ പട്ടംെകട്ടിയ രാജ്ഞിേപാെലാരു
മ ളാംഗിയിരി മതിേമാഹിനി.
പടിഞ്ഞാറു ചാ സൂര്യൻ പരിരമ്യമായ് മഞ്ഞയും
കടുംചുവ ം കലർ തരുക്കളുെട
രാജൽകരേകസരങ്ങൾ വീശിടു ദൂരെത്താരു
“രാജമല്ലി”മരം പൂ വിലസു ംേപാെല.
െകാണ്ടൽ േവണീമണിയവൾ കുതുകമാർെന്നാരു മലർ-
െച്ചെണ്ടാരു കരവല്ലിയാൽ ചുഴറ്റിടു .
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ഇളംെതന്നൽ തട്ടി െമെല്ലയിളകിെച്ചറുതരംഗ-
ളിേചരും മൃദുേചലേച്ചാലയിൽനി ം

െവളിയിൽ വരുമച്ചാരുവാേമതരപദാബ്ജം െപാൻ-
തള കിലു മാറവൾ ചലിപ്പി .
മറയും മലർവല്ലിയിൽ കുണ്ഠിതമാർന്നിടയ്ക്കിെട
മറിമാന്മിഴി േനാ െവളിെക്കന്നല്ല
ഇടതൂർന്നിമകറു മിനു ള്ളിൽ മദജലം
െപാടിയും േമാഹനേന ം; കൃതിേലാലം
പിട മണ്ടിനിൽ പിടി തൂനീർ തിള ം
സ്ഫടിക പ്പിയിലിട്ട പരൽമീൻേപാെല.
തുടുതുെട െസ്ഫാരിെച്ചഴുമധരപല്ലവങ്ങൾ തൻ
നടുേവാളെമ ം ഞാത്തിൻ ധവളരത്നം
വിള മാണിക്യമായവൾ ശ്വസി ം രാഗംതാൻ
െവളിയിലങ്ങെന ഘനീഭവി  ംേപാെല.
നിതംബഗുരുതയാൽത്താൻ നിലംവിടാൻ കഴിയാതി-
സ്ഥിതിയിൽത്ത മിേക്ഷാണീരംഭതാനേ .
‘വാസവദത്താ‘ഖ്യയായ വാരസുന്ദരി-മഥുരാ-
വാസികളിലറിയാതില്ലിവെളയാരും.
െവളിയിെലന്തിേനാ േപായി മടങ്ങിവരും േവെറാരു
നളിനാക്ഷി നടന്നിതാ നടയിലായി.
കനിെഞ്ഞാരു പുഞ്ചിരിപൂണ്ടവെളയക്കാമിനി കാർ-
കുനുചില്ലിെക്കാടികാട്ടി വിളിച്ചിടു .
“ഫലിച്ചിേതാ സഖി, നിെന്റ യത്നവല്ലരി, രസം
കലർന്നിേതാ ഫലം, െചാൽക കനിയായിേതാ?
എനി സേന്ദഹമില്ലയി റി, േയാർക്കില മാൻ
മനുഷ്യനാണേല്ലാ! നീയും ചതുരയേല്ലാ.”
ത്വരയാർന്നിങ്ങെനയവൾ തുടർ േചാദിച്ചാളുട-
നരികത്തണ േതാഴി െതാഴുൈകേയാെട
“ ‘സമയമായിെല്ല’ തനിെപ്പാഴും സ്വാമിനി,യവൻ
വിമനസ്സായുര , വിഷമ”െമന്നാൾ.
കുണ്ഠിതയായിതു േക പുരികം േകാട്ടിയും കളി-
െച്ച െച െചാടി ടൻ വലിെച്ചറി ം
മെട്ടാഴുകും വാണിയവൾ െചാല്ലിനാൾ മനമുഴറി-
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െയാ േതാഴിേയാടാെയാ സ്വഗതമായും;
“ ‘സമയമായില്ല’േപാലും ‘സമയമായില്ല’േപാലും
ക്ഷമെയെന്റ ഹൃദയത്തിെലാഴി േതാഴി.
കാടുെചാ ന്നതാെമെന്നക്കബളിപ്പി വാൻ ൈകയി-
േലാടുേമന്തി നട മീയു ലബാണൻ.
പണമില്ലാ താൻ വരാൻ മടിക്കയാവാമസ്സാധു
ഗണികയായ് ത്തെന്നെയെന്നഗ്ഗണിക്കയാവാം.
ഗുണബുദ്ധിയാൽ ഞാൻ േതാഴി, െകാതിപ്പതേക്കാമളെന്റ

ണയം മാ മാെണ പറഞ്ഞിേല്ല നീ?
വശംവദസുഖ ഞാനീ വശാേക്കെടനി വരാൻ
വശമിെല്ലന്നാലും വന്ന്തയുക്തമല്ല.
വിശപ്പി വിഭവങ്ങൾ െവറുേപ്പാളമശിച്ചാലും
വിശിഷ്ടേഭാജ്യങ്ങൾ കാൺകിൽ െകാതിയാമാർ ം.
അനുരക്തരേഹാ! ധനപതികൾ നിത്യെമൻകാലിൽ
കനകാഭിേഷകംെച െതാഴുതാൽ േപ്പാലും
കനിെഞ്ഞാരു കടാക്ഷിപ്പാൻ മടി ം ക കൾ െകാ -
മുനിെയക്കാണുവാൻ മുട്ടിയുഴറുന്നേല്ലാ.
കമനീയകായകാന്തി കലരും ജനമിങ്ങെന
കമനീവിമുഖമായാൽ കഠിനമേല്ല?
ഭാസുരനക്ഷ  ംേപാെല ഭംഗിയിൽ വിടർന്നിടുന്ന
േകസരമുകുളമുേണ്ടാ ഗന്ധേമലാെത.
അഥവാ കഷ്ട!മീ യുവാവ മണഹതകെന്റ
കഥയില്ലായ്മകൾ േക കുഴ ണ്ടാം.
അവസരം േനാ ണ്ടാം; യമരാജ്യത്തിലാ ശാക്യ-
സ്ഥവിര േപാെയാതുങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലല്ലി!
അനുനയം െചാൽവാൻ െചവിതരു േണ്ടാ? സഖീ,യവ-
ന്നനുരാഗാ രം വാക്കിൽ രി േണ്ടാ?
വിവിക്തേദശത്തിൽ തെന്ന വചിച്ചിേതാ, ദ ത്യ, െമെന്റ
വിവക്ഷിതമറിെഞ്ഞല്ലാം പറഞ്ഞിേതാ നീ?
യതിമര്യാദയിൽത്തെന്നയവേനാർക്കിൽ ക്ഷണി െമൻ
സദനത്തിൽ വ ഭിക്ഷ ഹിക്കാമേല്ലാ!
അതു െച മായിരുന്നാല മാ മായ് മിഴിക്കാ
മധുരാകൃതിെയ േനാക്കി ലയിക്കാമേല്ലാ!
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അർത്ഥഭാണ്ഡങ്ങൾതൻ കനംകുറ േപാകു , േതാഴീ-
യിത്തനുകാന്തിതൻ വിലയിടിഞ്ഞിടു
വ്യർത്ഥമാേയ്ത്താ കഷ്ട!മവൻ കാണാെതനി ള്ള
നൃത്തഗീതാദികളിെല ൈനപുണീേപാലും.”
കുലനയവിരുദ്ധമായ് െകാഴു െമ ണയത്തിൽ
നില നായികയിൽ ക ഹസി ദൂതി.
ചലദലകാഞ്ചലയായ് ’ചാപലമീതരുെത’
തല വിലങ്ങെനയാട്ടിത്തിര രി .
അപഥത്തിൽ നായികെയ നയി ം കുട്ടീനീ, മതി-
യുപേദശസ ംരംഭം നീയുരിയാേടണ്ട
മടയരില്ല േലാകത്തിൽ മുറയുരയ്ക്കാത്തതായി
പടുപാെട്ടാ പാടാത്ത കഴുതയില്ല.
വിളയും സുഖദു:ഖങ്ങൾ വിത ം നന്മതിന്മതൻ
ഫലമായിെട്ടന്ന േബാധം െപാരുളാെണങ്കിൽ
െകാലയും െകാള്ളയും കൂടി ലപരമ്പരയായാൽ
നലെമ െചാ ം നീതി നുണയാൻ നൂനം.
ധനദുർേദ്ദവതെയ്ക്ക ം പവിട്ടേഹാ! േമാഹത്താൽ
തനതംഗം േഹാമി മിത്തയ്യലാൾ ള്ളിൽ
അനവദ്യസുഖദമാമനുരാഗാ രം വരാ
തനിേയ പിന്നതു വന്നാൽ വരമല്ലല്ലീ?
കതിരവനുെട െചറുകിരണവും കാമ്യമല്ലീ-
യതിമാ മിരുൾത മന്ധകൂപത്തിൽ?
ഉടേന ച ങ്ങൾ നില രുളുെമാച്ചകൾ കൂട്ടി-
െപ്പാടിെപാങ്ങി വീഥിയിൽ വട നി ം
ആനതാ മായ െകാമ്പിൽ പൂവണി ം തിരയിേന്മൽ
േഫനപിണ്ഡ ംേപാെല െപാ ം േപാ തുള്ളി ം
കിലുകിെലക്കിലു ന്ന മണിമാലയാർന്ന കണ്ഠം
കുലുക്കിയും കുതിച്ചാ താടയാട്ടിയും
കാള ര വലിെച്ചാരു കാഞ്ചനക്കളിേത്തേരാടി
മാളികതൻ മുമ്പിലിതാ വന്നണയു .
വാതുക്കലായുട,ന ം വള കിന്നരി വച്ച
പാദുകകൾ പൂ ം, പ തലപ്പാവാർ ം
കാതിൽ വ കുണ്ഡലങ്ങൾ മിനുക്കിയണി ം, ൈകകൾ
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േമാതിരങ്ങൾതൻ കാന്തിയിൽ തഴുകിെക്കാ ം
തങ്കനൂൽ ടുക്കിയ തനിമഞ്ഞനിറമാർേന്നാ-
രങ്കിയാൽ തടിച്ചിരുണ്ട തടി മറ ം
കരയാർന്ന െചങ്കൗേശയം െഞറി കുത്തിയുടു
പുറങ്കാൽവെര പൂങ്കച്ഛം ഞാത്തിപ്പാറി ം
െപാന്നരഞ്ഞാൺതുടൽ പുറത്തടിയി മിരുപാടും
മി മുത്തരീയം നീട്ടി േമാടിയിലി ം
മണിേത്തരിതിൽനിന്നതിസുഭഗമ്മന്യനാെമാരു
വണീശ്വരൻ ൈവേദശികനിറങ്ങിനി .
അതു ക ടേന ദൂതിയത്തരുണീമണിെയ സ-
സ്മിതം േനാക്കിക്കടക്കണ്ണാലാജ്ഞയും വാങ്ങി
പതിവുേപാലുപചാരപരയായ് േപായകേത്തയ്ക്കാ-
യതിഥിെയെയതിേര സൽക്കരി വാൻ.
ആസന ംവി ടൻ െമെല്ലെയഴുേന വഴിേയതാൻ
വാസവദത്തയും മണിയറയിേലക്കായ്
പരിച്ഛദെമാെക്കേയന്തി റേക നട െച ം
പരിചാരികയാകുമന്നിഴലുമായി
കരപറ്റിനി വീ ം കുണങ്ങിത്തൻ കുളത്തിേല-
ക്കരയന്നപ്പിടേപാെല നട േപായി.
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രണ്ട്

കാലം പിെന്നയും കഴി , കഥകൾ നിറഞ്ഞ മാസം
നാലു േപായി നഭസ്സിൽ കാെറാഴിയാറായി
പാലപൂ , പരിമളം ചുമ ശുദ്ധമാം പുലർ-
കാലവായു കുളിർെത്ത ം ചരിക്കയായി.
അഴേകാടന്നഗരത്തിൽ െത കിഴക്കതുവഴി-
െയാഴുകും യമുനതെന്റ പുളിനം കാ .
ഇളമഞ്ഞെവയിൽ തട്ടി നിറ ംമാറി നീലവിണ്ണിൽ
വിള ന്ന െവൺമുകിലിൻ നിരകണേക്ക
ജനരഹിതമാം േമേലക്കരയിലങ്ങ കരും-
പനയും പാറയും പു ം പാഴ് െച്ചടികളും
െവളിയിടങ്ങളും വാ ം സ്ഥലം കാണാം ശൂന്യത
കളിപ്പാെനാരുക്കിയിട്ട കള ംകണേക്ക.
െനടിയ ശാഖകൾ വിണ്ണിൽ നിവർ മുട്ടിയിലയും
വിടപങ്ങളും ചുരുങ്ങി വികൃതമായി
നടുവില നിൽ വലിെയാരശ്വത്ഥം, മു
തടികൾ േത ം െതാലികൾ െപാതി വീർ ം.
ചടുലദലങ്ങളിലും ശൃംഗഭാഗത്തിലും െവയിൽ
തടവി വ കാറ്റിലിളകി െമെല്ല
തടിയനരയാലതു തലയിൽത്തീകാളും െനടും-
ചുടലബ്ഭൂത ംകണേക്ക ചലി നി .
അടിയിലതിൻ ചുവട്ടിലധികം പഴക്കമായ്ക്ക്-

ട ം െപാളി മുെണ്ടാരാൽത്തറ ചു ം.
ഇടുങ്ങിയ മാളങ്ങളിലിഴേഞ്ഞറും പാ കൾേപാൽ
വിടവുേതാറും പിണഞ്ഞ േവരുകേളാടും.
പറന്നടിഞ്ഞരയാലിൻ പഴുത്ത പ ങ്ങെളാ
നിറ ംമങ്ങി നില ംപറ്റിക്കിട നീെള;
ഉറുമ്പിഴ മരിയുമുണങ്ങിയ പൂവും ദർഭ-
മുറി ം മ ം േചർ ചിതറിച്ചിന്നി.
അകലെത്താരു മൂലയിൽ െകടുന്ന കനലിൽനി
പുകവല്ലി െപാങ്ങിക്കാറ്റിൽ പടർേന്നറു .
ചികെഞ്ഞടുെത്തേന്താ ചില ദിക്കിൽനി ശാപ്പിടു
പകെലേന്നാർക്കാെത കൂറ്റൻ കുറുനരികൾ.
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കുറിേയാര ശ ംേപാെല കൂർ വള ള്ള െകാ
നിറെയെക്കാത്തിവലി ം നഖമൂന്നിയും
ഇരെയടു െപരുംകഴുകുകൾ ചില ദിക്കിൽ
പരി മിയാതിരു ഭയങ്കരങ്ങൾ
ഉടഞ്ഞ ശംഖ ംേപാെലയുമുരി മുറിച്ച വാഴ-
ത്തടേപാെലയും തിള മസ്ഥിഖണ്ഡങ്ങൾ
അവയവശിഷ്ടങ്ങളായടി കിട െണ്ടാ-
ട്ടവിെടവിെട മറ ം മറയാെതയും
അരയാൽത്തറവെരയും വട നിെന്ന ന്ന കാൽ-
െപ്പരുമാറ്റം കുറഞ്ഞ പാഴ്നടക്കാവിെന്റ
പരിസരങ്ങളിൽ ഭസ്മപ്പാത്തികൾ കാണു ചു ം
കരിെക്കാള്ളിയും കരിഞ്ഞ കട്ടയുമായി.
ഉടെലടുത്ത നരന്മാർെക്കാ േപാേലവർ ം േഭാജ്യ-
മിടര പിതൃൈപതാമഹസ ാപ്തം.
ഇടമിതിഹേലാകത്തിൽ പരമാവധിയാെണാരു
ചുടുകാടാ ണതു െചാല്ലാതറിയാമേല്ലാ.
മരത്തിൻപിന്നിൽ െകാ കൾ പിളർത്തിപ്പറ വീണും
വിരവിൽ വാങ്ങിയും വീ േമാങ്ങിയുമിതാ
കാട്ടിടുെന്നേന്താ ശല്യങ്ങൾ കണ്ഠേകാലാഹലേത്താടും
കാെട്ടലിേവട്ടയിൽേപ്പാെല മലങ്കാക്കകൾ
അഹഹ! കഷ്ടമിങ്ങിതാ കുനിഞ്ഞിരുെന്നാരു നാരി
സഹിയാത താപമാർ കരഞ്ഞിടു
കരവല്ലിെയാന്നിൽക്കാകതർജ്ജനത്തിേനന്തിയുേള്ളാ-
രരയാൽച്ചില്ലയാട്ടിയുമ വർഷി ം.
കരിയും ചാമ്പലു ംേപാെല കറുേത്താരപ്പക്ഷികൾതൻ
ചരിഞ്ഞ േനാട്ടങ്ങൾേക്കകശരവ്യമായി
അരികിൽക്കാണു േചലച്ചീന്തിനാൽ മറ , നാ ാ-
മരമരി കൂട്ടിയമാതിരിേയേതാ.
അതുമല്ലവൾതൻ മുമ്പിലാൽത്തരേമൽ നീ രൂപ-
വിധുരമാെമാരു പിണ്ഡം വ വിദ്ധമായ്.
രുധിരാക്തമായി വി ാനിറക്കിയിട്ട കു മ-
െപ്പാതിേപാെല കിട പുത മൂടി.
ന്ധടിതിയങ്ങിതാ പാരം ചാരുവായ് ാംശുവായ് നിഴൽ
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പടിഞ്ഞാറു വീശുെമാരു ഭാസുരാകൃതി
നടക്കാവൂെട വരു , ഭാനുമാനിൽനി കാറ്റിൽ
കടെപാട്ടിപ്പറെന്ന ം കതിരുേപാെല.
പാവനമാം മുഖപരിേവഷമാർന്ന മുഗ്ദ്ധയുവ-
ഭാവേമാടും കൂെറഴും വാർമിഴികേളാടും
ആ വരും വ്യക്തി നൂനെമാരാരഹതനമാം, െമയ്യിൽ മഞ്ഞ-
ച്ചീവരം കാണു , ൈകയിൽച്ചട്ടി കാണു .
ഭിക്ഷേതടി വരികയില്ലിവിെടയിവെനന്നല്ലി-
ബ്ഭി പാശുപതനല്ല ചുടലപൂകാൻ.
ഇക്ഷണം മു മാർേക്കാൈകേയകുവാൻ േപാെന്ന ം േതാ ം
ദക്ഷതയും ത്വരയും ദാക്ഷിണ്യവും കണ്ടാൽ.
ശരിശരി! പരദു:ഖശമനേമാർത്തേല്ലാ മ ം
ശരണ യീധനന്മാർ ഭിക്ഷെത .
തിര രക്ഷനൽകുന്ന േദവതകളേല്ലാ സാക്ഷാൽ
ധരണിയിൽ നട മിദ്ധർമ്മദൂതന്മാർ.
അടു ന്നിതവൻ, പറന്നകലു ടൻ കാക്കകൾ,
ഞടുങ്ങിയാ രംഗം ക പക ധന്യൻ;
മടു നിൽ , പിന്നമ്മഹിള മാഴ്കി വാണീടു-
മിടെത്ത , കണ്ടവൾ സം മി .
“ ‘വാസവദത്ത’ താേനായി വിപന്നമാം ിയജനം?
നീ സദയം െചാൽക ഭേ , ‘ഉപഗുപ്തൻ’ ഞാൻ”
എന്നലി ഴറിയവനുര പുതച്ചവൾ-
തന്നരികിൽ കിട മത്തറ്റിെയ ണ്ടി.
ഉടനപ്പിണ്ഡമനങ്ങാെനാരു നിതേഹാ! പുറ-
െപ്പടു ഞരങ്ങി ശബ്ദം ദീനദീനമായ്.
മൃതസഞ്ജീവിനിേയായി വാൿസുധ,യിവെന്റ നാമ-
ച രക്ഷരിതാനി ശക്തിയാർന്നേതാ!
അഹഹ! മൃത വിന്നിരുട്ടാഴിയിൽ മുങ്ങിയ സത്ത്വം
മുഹൂരി ിയവാതിലിൽ മു കല്ലല്ലി!
തല നൂണുവരികല്ലീ, കൃമിേകാശംതന്നിൽനി
ശലഭംകണെക്ക, േചല രുളിൽനി ം?
അതുമല്ലേഹാ! മുക്കാലും പാ കിൽ മുടി, വിഭാത-
മതി വീണു കിട ന്നിങ്ങതിൽക്കാണു
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ജടിലമാം കുറുനിര ചിന്നിടും േശ്വതമാം വളർ-
നിടീലവും മയ്യഴിഞ്ഞ േന യുഗ്മവും
അസംശയെമാരു നാരീമുഖംതാനിതാ നയനം
സുസംവൃതമാമീത്തനു വികലാംഗംതാൻ
സസം മം പഴക്കത്താൽ ലതതാനുണെന്നേന്താ

സംഗിപ്പാെനാരു ഫലിക്കായ്കിലും.
ശരി,യസൂചനക ചീവരഖണ്ഡത്താൽ േതാഴി-
യരികിൽ കാക്ക െതണ്ടീടുമപ്പദാർത്ഥെത്ത
അധികം മൂടു വിരഞ്ഞ മാൻ കാണാെത, ഹന്ത!
മൃതിയിലും മഹിളമാർ മറക്കാ മാനം!
പഴുേതയാണഥവായിപ്പരി മെമേടാ േതാഴി,
കഴിയാ നിനക്കിവെന്റ ക മൂടുവാൻ.
മറവിൽ കിട ം ജന്മമൃതികാരണങ്ങൾേപാലു-
മറിയും സൂക്ഷ്മദൃക് കാകുമാഹതനിവൻ
കമ്പെമന്തിനതുമല്ലിയവയവഖണ്ഡങ്ങൾ നിൻ-
മുമ്പണയു ംമു തെന്ന ക േപായിവൻ
അമ്പിേനാടുമിവയുെടയുടമസ്ഥയിക്കിട ം
ചമ്പകേമനിയാെള ം ഹി േപായി.
തുണി ണ്ടിൽ മായാെത കാണു െവളിെക്കാടുവി-
ലണഞ്ഞ േകാലരക്കിൻ ചാറുണങ്ങിപ്പറ്റി.
പാടലേകാമളമായ പാദതാരും പരം നൃത്ത-
മാടിയയവാർന്ന ചാരു നരിയാണിയും
കാഞ്ചനകിങ്കിണിത്തളകൾതൻ മൃദുകിണ-
ലാഞ്ച്ഛനരമ്യമാം പുറവടിയും പൂ
കാഴ െമാെട്ടാത്ത കണങ്കാൽ മുറികളിതാ മുട്ടിൻ
താെഴേച്ചാരെയാലിച്ചാർന്ന േവടുകേളാടും.
അടു താനതാ ഹന്ത! മയിലാഞ്ചിയണിഞ്ഞ ം
തുടു ം ത ികൾ മീ ം തഴ പൂ ം
മൃദുമിനുസമാം നഖ ംമിന്നി നന്മണിേമാതിര-
മതിചിരമണിെഞ്ഞഴും പാടുകൾ തങ്ങി
േകാമളമാ കൂർത്ത വിരേലലും കരം കാ
േഹമപുഷ്പ ംേപാെല രക്തകു മാക്തമായ്.
േകാൾമയിർെക്കാ േമാർ േമ്പാൾ കഠിനമേയ്യാ! മുറി
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ഭൂമിയിെലറിഞ്ഞതാരി വലംഗങ്ങൾ!
ഹാ! മി ന്നിേപ്പാഴുമിവ-വില പരിേച്ഛദിച്ചില്ല
കാമരാജ്യത്തിങ്കൽ മുമ്പിക്ക കൾക്കാരും
‘വാസവദത്ത’ താനിവൾ, ഇവൾതാൻ മലർമുറ്റത്താ
വാസരാന്തത്തിൽ നാം കണ്ട വിശ്വേമാഹിനി.
ഹാ! സുഖങ്ങൾ െവറുംജാലം, ആരറിവൂ നിയതിതൻ

ാസുെപാ ന്നതും താേന താണുേപാവതും.
മലിനകന്ഥയാലംഗം മുറിേച്ചാരുടൽ മുടിയ-
ന്നിലയിലിരുേന്നാളിവൾ കിടപ്പായേയ്യാ.
ഇലയും കുലയുമരിഞ്ഞിടെവട്ടി മുറിച്ചിട്ട
മലവാഴത്തടിേപാെല മലർന്നടി !
േചാരരാരുമിവളുെട ചുവരു തുരന്നിടഞ്ഞി-
േഗ്ഘാരകൃത്യം െചയ്തതല്ല, ധനേമാഹത്താൽ;
വാരുണീമത്തരാം വല്ല വിടരും കലഹത്തിലീ
വാരനാരിയാെള െവട്ടിമുറിച്ചതല്ല;
സാരമാം മ േഭദത്തിൽ സംശയിതയായിവൾക്കി-
േഗ്ഘാരശിക്ഷതൻ േകായിമ വിധിച്ചതല്ല.
എന്തിനന്യവിപ കളഥവാ േതടു കഷ്ടം!
സ്വന്തവാളാൽ സ്വയംെവട്ടി നശി മർത്ത്യർ!
ഒ നാൾമുമ്പിവെളാരു െതാഴിലാളിത്തലവെന്റ-
യിഷ്ടകാമുകിയായ് വാണു രമിച്ചിരു .
കഷ്ടകാലത്തിനേപ്പാളക്കാളവണ്ടിയിൽ നാം കണ്ട
െചട്ടിയാരതിഥിയായ്െച്ചന്നടു കൂടി.
പരിചയംെകാ വി പിരിയാതായവൻ, പിെന്ന
പ്പരിചാരകന്മാർ കാര്യം മറ വ .
അഭ്യസൂയയിരുവർ മുളവാകാെതാഴി വാ-
നഭ്യസിച്ച ത െമല്ലാമവർ കാണി .
ഒരുകാര്യം നിരൂപിച്ചാെലാരുവൻ കാമ്യൻ, പിെന്ന മ-
െറ്റാരുകാര്യം നിന േമ്പാൾ മറ്റവൻ മാന്യൻ.
ഒരുവെനപ്പിരിവാനുെമാരുകാല രണ്ടാെള
വരിപ്പാനും പണിയായി വല തന്വി.
ദിനങ്ങൾ ചിലതു േപായി, നടപടികളാൽ േസ്നഹം
തനിെപ്പാന്നെല്ല മാദ്യൻ സംശയിക്കയായ്
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പരമസാധ്വിയിൽേപ്പാലും പുരുഷ ശങ്ക േതാന്നാം
പുരഗണികയിൽപ്പിെന്നപ്പറേയണേമാ?
കുപിതനാക്കിയാലവൻ കലക്കമുണ്ടാ ം ഭാവി
വിപൽക്കരമായും തീരുമവൾക്കാ,കയാൽ
മുഖം െത കറു േമാ മുഖ്യജാരെന േമണ
പുകയുമഗ്നിബാണ ംേപാലവൾ േപടി .
പരിനാശകരമാമ’ത്തീ ടുക്ക’ െപാ  ംമുേമ്പ
തിരിമുറിെച്ചറിയാെത തരമിെല്ലന്നായ്.
േശഷെമന്തിനുര ന്നിതവനിേപ്പാളില്ല, സർവ്വം
േജാഷമായ്, ര മൂ നാൾ കഴി കഷ്ടം!
േതാഷവുെമാ വളാർ , ഹന്ത! യി ർത്തെയെച്ചാല്ലി
േയാഷമാേര, നിങ്ങെളല്ലാം ലജ്ജിക്കാറുമായ്!
അഹഹ! സങ്കടാേമാർത്താൽ മനുഷ്യജീവിതെത്തക്കാൾ
മഹിയിൽ ദയനീയമായ് മെറ്റേന്താ !
പുഷ്പശക്തിവഹി മിപ്പളു പാ ം വിരലാൽ
മുട്ടിയാൽ മതി, തവിടുെപാടിയാമേല്ലാ!
അതുമല്ല വിപ കളറിയുന്നില്ലേഹാ മർത്ത്യൻ

തിേബാധവാെനന്നാ പരിേമാഹത്താൽ.
ഊറ്റമാേയാരുരഗത്തിൻ ചുരുളിെനയുറക്കത്താൽ
കാ തലയണയാേയ കരുതൂ േഭാഷൻ!
അതുേപാകെട്ട പാപത്തിൻ പരിണാമം കാണ്മിൻ, നാടു

തികൂലമായ്, അവൾ തൻ െതാഴുത്തിൽനി ം
ഒ കാർ കുഴിച്ചവെന്റ വികൃതേ തെമടു ,
കുറ്റവാളിയായവെളബ്ബന്ധനംെച .
ഫലിച്ചില്ല കടക്കണ്ണിൻപണിയും ധനത്തിൻ മു -
മുൽച്ചിലറ്റന്നിരുന്ന ധർമ്മപീഠത്തിൽ!
നിലെപറ്റ േനരിൻ കാന്തി നീതിവാദപടുക്കൾതൻ
വലിയ വാചാലതയിൽ മറ മില്ല.
ഹാ! മഹാപാപമിതിവൾ െച വേല്ലാ! കടുപ്പമി-
േക്കാമളിമെയ െനഞ്ചിൻ െ ൗര്യെമങ്ങേഹാ!
േ മേമ, നിൻ േപരുേകട്ടാൽ േപടിയാം, വഴിപിഴച്ച
കാമകിങ്കരർ െച ന്ന കടുംൈകകളാൽ.
വധദണ്ഡാർഹയവെള വിധിജ്ഞനാം ാഡ്വിവാക്ൻ
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വിധിച്ചേപാലേഹാ! പിെന്ന നൃപകിങ്കരർ
കരചരണ വണനാസികൾ മുറി ഭൂ-
നരകമാം ചുടുകാട്ടിൻ നടുവിൽ തള്ളി.
ഹാ! മതിേമാഹത്താൽ െച സാഹസെമാ, ന്നതിനിന്നി-

മൃദുേമനിയാൾ െപ ം പാടു കണ്ടിേല്ല!
നാമവും രൂപവുമറ്റ നിർദ്ദയമാം നിയമേമ,
ഭീമമേയ്യാ! നിെന്റ ദണ്ഡപരിപാടികൾ!
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മൂന്ന്

രക്തെമല്ലാം ഒഴികിേപ്പായ്, ക്ഷയി ശക്തി, സിരകൾ
രിക്തമായ്; ാണപാശമറുമാറായി;
അക്കിടപ്പിലുമവളാ യുവമുനിെയ വീക്ഷിപ്പാൻ
െപാക്കിടു തല, രാഗൈവഭവം കേണ്ടാ!
അഥവായിവൾെക്കഴുമിബ്ഭാവബന്ധബലത്താൽതാൻ
ശിഥിലമായ തല് ാണൻ തങ്ങിനി താം;
അന്തിമമാം മണമർപ്പിച്ചടിവാൻ മലർ കാക്കിേല്ല
ഗന്ധവാഹെന?-രഹസ്യമാർക്കറിയാവൂ?
പുടം വര പറ്റിയ േപാള പണിെപ്പ െച
വിടർ ം കണ്ണിലവെന്റ കാന്തി വീഴേവ
അവൾ തൻ പാ മുഖത്തിലന്തിവിണ്ണിെലന്നേപാെല-
െയവിടുേന്നാ ചാടിെയത്തി രക്തേരഖകൾ!
മരവി മർമ്മസന്ധിനിരയർക്ഷണമന്ത:-
കരണം േവദന വി നിൽക്കേവ തന്വി
സ്മരി പൂർവ്വരാഗമവെന േനാക്കിക്കണ്ണാൽത്താൻ
ചിരിക്കയും കരകയും െച പാവം
വിരഞ്ഞന്തർഗദ്ഗദമായ്, വിടങ്കത്തിെലഴും ാവിൻ
വിരുത ംേപാെല മൃദുവായ് വ്യക്തിഹീനമായ്;
ഉര മുണ്ടവൾ താണുടൻ ൈകകൾ പിന്നിൽ േചർത്താ-
ഞ്ഞരികിൽ നി നിൽ മവേനാേടേതാ.
അനുനാസികവികലമന്തേരാഷ്ഠലീനദീന-
സ്വനമെമ്മാഴിയിതര ാവ്യമല്ലേഹാ!
അനുകമ്പ കലർന്നതി ാവകൻ വി , നമു-
ക്കനുമിക്കാമവേനാതുമുത്തരങ്ങളാൽ;
“ഇല്ല, ഞാൻ താമസി േപായിെല്ലെടാ സരളശീേല-
യല്ലൽ നീയിെന്നെന്നെച്ചാല്ലിയാർന്നിടാെയ്കേടാ
േശാഭനകാലങ്ങളിൽ നീ ഗമ്യമായിെല്ലനി , നിൻ
െസൗഭഗത്തിൽ േമാഹമാർന്ന സുഹൃത്തല്ല ഞാൻ.
അറിയു െണ്ടങ്കിലും ഞാനകൃ ിമ ണയത്തി-

റെവാ നിങ്ങൾക്കാമ്പിലൂറി നിന്നതും.
മുറേയാർ േമ്പാളതു നിൻ മഹിതഗുണെമേന്നാർ
നിറയു െണ്ടനി ളിൽ നന്ദിതാനുേമ;
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പരമവിപത്തിങ്കലും പരിജനം നിെന്ന വി -
പിരിയാതിങ്ങണഞ്ഞേഹാ! പരിചരി
െചാരിയുമിക്ക നീർ നിൻ സ്ഥിരദാക്ഷിണ്യശീലെത്ത-
യുരെച ണ്ടതും ഞാേനാർ െണ്ടേടാ.
നിയതം േസ്നഹേയാഗ്യ നിൻ സ്ഥിരദാക്ഷിണ്യശീലെത്ത-
യുരെചയു ണ്ടതും ഞാേനാർ െണ്ടേടാ.
നിയതം േസ്നഹേയാഗ്യ നീ നിജവൃത്തിവശയായ് ദുർ-
ന്നിയതിയാൽ േഘാരകൃത്യം െച േപായേല്ലാ!
ദയനീയം, നീയിയന്ന ധനദാഹവും െസാന്ദര്യ
സ്മയവും ഹാ! മുഗ് േദ്ധ, നിെന്ന വഞ്ചിച്ചായേല്ലാ!
അതിചപലമീയന്ത:കരണം േലാകേഭാഗങ്ങൾ

തിനവരസങ്ങളാൽ ഭൂരിശക്തികൾ.
ഗതിെയ ജ ക്കൾക്കി-രതിേരാഷേമാഹങ്ങളാൽ
ജിതേലാകമാ’മവിദ്യ’ ജയിച്ചീടു .
അതു നിൽക്ക, വിപത്തിെതാരരതുലാനു ഹമായ് നീ
മതിയിേലാർക്കണം സഖീ, -എ െകാെണ്ടേന്നാ?
ഇതിനാലി കണ്ടിേല്ല വിഭവത്തിൻ ചലത്വവും
രതിസമാനരൂപത്തിൽ രിക്തതയും നീ?
സാരമിെല്ലേടാ, നിൻ നഷ്ടം സഹേജ െനാടിയിൽ ഗുരു-
കാരുണിയാൽ നിനക്കി ൈകക്കലാമേല്ലാ.
േചാരനപഹരിക്കാത്ത ശാശ്വതശാന്തിധനവും
മാരെനയ്താൽ മുറിയാത്ത മനേശ്ശാഭയും.
കരയായ്ക ഭഗിനീ, നീ കളക ഭീരുത, ശാന്തി
വരും, നിെന്റ വാർെനറുക ഞാൻ തേലാടുവൻ.
ചിരകാലമഷ്ടമാർഗ്ഗചാരിയാമബ്ഭഗവാെന്റ
പരിശുദ്ധപാദപത്മം തുടച്ച ൈകയാൽ.”
എന്നലിഞ്ഞവൻ കരതാരവൾതൻ പൂവൽെനറ്റിേമ-
െലാ േചർ ന്നങ്ങവൾ ചീർ േരാമം
ഖിന്നമുഖിയാമവൾതൻ െകടുന്ന സംജ്ഞ വിരലാ-
ലുന്നയിച്ച ദീപേമ്പാലു ജ്ജ്വലി .
തുടരു െമാഴിയവൻ, ”ശരി, േസാദരി, ഞാൻ സ്വയം
മടി താൻ മു വ നിെന്ന മീളുവാൻ;
കുശലമാർഗ്ഗങ്ങള േകൾ മായിരുന്നില്ല നീ,
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വിശസനം സുഖികെള വിജ്ഞരാ .
അഖിലജ ദു:ഖവുമപാകരി ന്ന േബാധം
വികിരണം െചയ്തിടുന്ന വിശ്വവന്ദ്യെന്റ
വാസപവി ങ്ങളാണീ വാസരങ്ങൾ ഭൂവിൽ, നമ്മൾ
വാസവദേത്ത, കരഞ്ഞാൽ െവടിപ്പെല്ലേടാ.
മംഗേലതരകർമ്മത്തഅൽ മലിന നീശുഭം, നമ്മൾ
സംഗതിയിെല്ലെന്നൻ സഖി, സംശയിക്കേല്ല.
അംഗുലീമലനുേപാലുമാർഹതപദേമകിയ
തുഗമാം കരുണെയ നീ വിശ്വസിച്ചാലും.
സത്യേമാർ കിൽ സംസാരയാ യിൽ പാപത്തിൻ കഴൽ
കുത്തിടാെത കടന്നവർ കാണുകിെല്ലേടാ.
ബദ്ധപങ്കമാേയാടുന്നിെതാരുകാലം നദി പിെന്ന
ശുദ്ധികലർെന്നാരു കാലം േശാഭേതടു .
കലമില്ല നിനെക്ക ം കരൾ കാ വൃഥാ മതി-
ശാലിനി, മാെഴ്കാല്ല, ചിരഞ്ജീവികൾ േമ
േലാലമാം ക്ഷണേമ േവ േബാധമുള്ളിൽ ജ്വലിപ്പാനും
മാലണ ം തമസ്സാെക മാ േപാവാനും.
ഭുക്തേഭാഗയായ് സഹിച്ച പരിേവദനയാൽ പാപ-
മുക്തയായി, സഹേജ, നീ മുക്തിപാ മായ്.

ദ്ധയാർ വിദ്യയിനി വി ക പവി യായ്
ബുദ്ധമാതാെവഴും പുണ്യേലാകം പൂകുക!”
താണുനിൽ ന്നങ്ങെനയബ്ഭി വിവ വായുടൻ,
ക്ഷീണതയാൽ മങ്ങിയ വാർമിഴികൾ വീ ം
േകാണടിേയാളവും തുറന്നവഹിതായേമ്പാടു-
േമണേന യാളവെനെയാ േനാ .
കരതലമുയർത്തിക്കാർചികുരതൻ ശിരസ്സിൽ െവ-

രെച വാക്കലിഞ്ഞ നീശ്വരൻ
ശരണരത്നങ്ങൾ മൂ ം െചവിയിേല ടനന്ത:-
കരണത്തിലണിഞ്ഞവൾ കാന്തി േതടു .
നിറ തലക്ഷണെമാരു നവേതജ മുഖത്തിൽ
മറ േപായ് മു കണ്ട േശാകേരഖകൾ
പറയാവതല്ലാെത്താരു പരമശാന്തിരസത്തി-

റവായവൾ േതാന്നിയവെളത്തെന്ന.
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ക്ഷണമുടൽ കുളുർത്തേഹാ! ചലി സിരകൾ, രക്തം
ണമുഖങ്ങളിൽ വാർ വീതേവദനം.
രി ബാഷ്പബി ക്കളവൾ െവൺകുടക്കണ്ണി-

ലുരച്ച െചറുശംഖിൽ മു കൾേപാെല.
തിരിേയയുഅവളുപഗുപ്തെനെയാ പകാര-
സ്മരണസൂക്തങ്ങൾ പാടും മിഴിയാൽ േനാക്കി.
ചരിതാർത്ഥനവനവൾ െചാരിേഞ്ഞാര ബി ൈക-
വിരലാൽ തുട വാങ്ങി നിവർ നി .
പരം പിെന്നയുഴെന്ന ം മിഴികെളാ ഴിഞ്ഞങ്ങ-
ത്വരയിലവൾ ജീവിച്ചശുദ്ധിേതടീടും
ക്ഷണത്തിൽ െച െഞരുങ്ങി പഞ്ചം നിന്നേഹാ! ഹിമ-
കണത്തിൽ ബിംബി കാണും കാനന ംേപാെല.
പരിസരമതിലവൾ പിെന്നയും കണ്ടാൾ തന്നിഷ്ട-
പരിചാരികയാൽ വീ ം പരിഗുപ്തങ്ങൾ.
അപാകൃതങ്ങളഅകുമായംഗകങ്ങൾ, സ്വയം കർമ്മ-
വിപാകവിജ്ഞാനപാഠപരിച്ഛദങ്ങൾ.
കൃതേകാപെനാരു ശിശു കളിയിൽ ഭഞ്ജിെച്ചറിഞ്ഞ
പതംഗികാംഗങ്ങൾേപാെല ദയനീയങ്ങൾ.
തിരിെയ േനാ ന്നിതവളതുകൾ സാകൂതമായും
നിരുേദ്വഗമായും ഹാ! നിർമ്മമതമായും
യമുനയിലിളംകാ തിരതല്ലി ശാഖ ചലി-
ച്ചമരസല്ലാപം േകൾക്കായരയാലിേന്മൽ;
താണുടേന ര നീണ്ട ഭാനുകിരണങ്ങള
േചണിയന്ന കനകനിേ ണിയുണ്ടാക്കി;
അതു േനാ തുകമാർന്നമലവിസ്മയേസ്മര-
വദനയാമവൾക്കേഹാ; ശാന്തശാന്തമായ്
അർദ്ധനിമീലിതങ്ങളായുപരി െപാങ്ങീ മിഴിക-
ളൂർദ്ധ്വേലാകദിദൃക്ഷയാെലന്നേപാെലതാൻ.
പാവക, നീ ജയി പാകവിജ്ഞാനത്തഅൽ നശ്യ-
ജ്ജീവേലാകം േതടുമിേന്നാ നാെളേയാ നിെന്ന;
തൂലകർണെത്താടില്ല നനഞ്ഞാൽ; ചൂടാൽ വരണ്ട
ബാലരംഭെയക്കർ രഖണ്ഡമാ ം നീ!
പരിനിർവ്വാണയായ തൻ ിയസ്വാമിനിെയ േനാക്കി-
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പ്പരിചാരിക വാവി വിളി േകണു
പരിചിലന്തസ്സമാധി ശിഥിലമാക്കിത്തിരിഞ്ഞ-
പ്പരേമാദാരനവെളസ്സാന്ത്വനംെച .
ഉപചയിച്ചംഗംഎൽലാമുടനവർ െകാ േപായ-

പനദീതടെമാരു ചിതേമൽ െവ .
ഉപരിെയ ര ! േകണുഴലുമേത്താഴിതെന്ന
ഉപഗുപ്തെനാരുവിധം പറഞ്ഞയ .
ഹാ! മിഴി നിന്നവനങ്ങമ്മഥുരയിെല മുഖ്യ-
കാമനീയകത്തിൻ ഭസ്മകദംബം ക !
ആ മഹാെന്റ കണ്ണിൽ നിന്നാച്ചാമ്പലിെലാര കണം
മാമലകീഫലേമ്പാെലയടർ വീണു.
ഉൽക്കടാേശാകതിക്തമേല്ലാർ കിലന്നയനാംബു,
’ദു:ഖസത്യ’ജ്ഞനദ്ധീരൻ കരകയില്ല.
തൽകൃതാർത്ഥതാസുഖേത്തൻതുള്ളിയല്ലതു-ജ വി-

ൽ മണത്തിൽ േമാദിക്കാ ഹൃദയാലുക്കൾ.
ക്ഷി സിദ്ധി ക തൂർന്ന വിസ്മയരസവുമല്ല-
തദ്ഭുതചാപലം േഹതുദർശിയാർന്നിടാം.
കരുതാം മെറ്റാന്നല്ലതു ’കരുണ’തൻ കയത്തിെല-
പ്പരിണേതാജ്ജ്വലമുക്താഫലമല്ലാെത.
ഉടെനയ താൻ െചയ്ത ശുഭകർമ്മത്തിൻ മഹത്ത്വം
കടുേകാളം മതിയാെത ഗളിതഗർവ്വൻ
ചുടുകാടു വി പിന്ന ചി തൻ വന്നവഴി
മടങ്ങിേപ്പാകു ചിന്താമന്ദേവഗനായ്.
നമ ാരമുപഗുപ്ത, വരിക ഭവാൻ നിർവ്വാണ-
നിമഗ്നനാകാെത വീ ം േലാകേസവയ്ക്കായ്;
പതിതകാരുണികരാം ഭവാദൃശസുതന്മാെര
ക്ഷിതിേദവിക്കി േവണമധികം േപെര.
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