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കൂ കവിത
ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും െപരുെന്നല്ലി കൃഷ്ണൻ ൈവദ്യരും േചർന്ന് ഈര വരി വീതം

പൂരിപ്പിച്ച ചില പദ്യങ്ങൾ

ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
ാണൻ ഭവാനരിയകണ്മണിയും ഭവാെന-

ന്നാണുങ്ങേളാടു പലേരാടുമേഹാ കഥി ,

െപരുെന്നല്ലി
കാണുംധനങ്ങളഖിലം ബത കയ്ക്കലാ ം
നാണംകുണുങ്ങികെളെയങ്ങെന വിശ്വസി ം!

ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
ക ംപിണ കണവെന്നാടുറ മേപ്പാൾ
പെയ്യത്തദീയകരമങ്ങെന മാറ്റിവ ,

െപരുെന്നല്ലി
കയ്യാലതന്നരികിൽ വെന്നാളിബ െവക്ക-
ണ്ടേയ്യാ! രമിപ്പവെരെയങ്ങെന വിശ്വസി ം

ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
ബഹു ാവകീർണം ബേതദം ഹി േറാഡി-
ങ്ങഹസ്സിങ്കലും െപാവതത്യന്തകഷ്ടം

െപരുെന്നല്ലി
സഹിക്കാവേതാ കൂരിരുട്ട െവട്ടം
വഹിക്കാെത േപാകുന്ന ദുഃഖം നിനച്ചാൽ

െപരുെന്നല്ലി
മഹിേക്കവെനന്നാകിലും ജാതനായാൽ
സഹിക്കാെതെയേന്താ െച ന്നിദാനീം

ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
വഹിേച്ച നശി കൃതം കർമേമന്മ
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ദഹി ം തപസ്സാൽ ക്ഷണം തത് കുരുഷ്വ

െപരുെന്നല്ലി
രഹസ്യം തദപ്യാര്യ! െചാൽേകെറ രേമ്യ
മഹസ്സിങ്കേലതിൽ മനം േചർത്തിേട ?

ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
ബഹിേശ്ചാള്ളിലും ഭക്തിേയാെടേപ്പാഴും നീ
ഗുഹസ്യാം ിപദ്മം ഭജി ന്നേതതാൻ

െപരുെന്നല്ലി
ഗുഹൻ താൻ കഥംഭൂതെന ള്ളേതതും
മഹാത്മൻ ! ന ജാേന മമ േ മരാേശ !

ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
മഹേച്ചദണുത്വം ച സർവം കവി ം
സുഹൃച്ചിത്തപദ്മത്തട ന്നതും താൻ

െപരുെന്നല്ലി
ഇഹ േ ാക്തമാെയാ േകേട്ടനിദാനീ-
മഹം തത്കഥം െചയ്  തിേട വീണാ!

ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
അഹം വച്മി േകള ഷീകം ച ജിത്വാ
മുഹുശ്ചാന്തരംേഗ ശുചൗ േവണേമാർപ്പാൻ

കവിതക്കത്ത്
മെറ്റാരിക്കൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ െപരുെന്നല്ലിക്കയച്ച ഒരു കത്തിെല മൂ

േ ാകങ്ങൾ

മാണിക്യമാമലയിൽ മ ജല ളത്തിൻ-
േകാണിൽ രു വളരും െചറുൈകതതന്നിൽ
കാെണെക്കാതിക്ക വിലസുന്ന സുമെത്ത െവ ം
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കായെത്തെയാ കണികാണ്മതിെന കി ം !

കേപാതേമ ! ക കസുനേമ ! ന -
ല്ലപാരസേന്താഷസമു േമ ! േകൾ
കൃപാമൃതച്ചാർ തുളുമ്പിടും നി -
ന്നപാംഗേമാർത്തിട്ടലയു ചിത്തം

ഏെറത്താമസിയാെത വ തവ െമയ്
െകട്ടി ണർെന്നങ്കിേല നീറിടും
മനമാറുെകാ സതതം
കൂറുള്ള മാറുള്ള േഹ

െകാറ്റിനാ നാരായണ പിള്ള സ്വാമികൾക്കയച്ച ര പദ്യങ്ങൾ

ഓടിച്ചാടിനട വ മടിയിൽ
ഡിെമ്മന്നിടി ം വിധൗ
കൂടി ടിവരുന്ന നന്മധുരമാം
ക്ഷീരം നുകർ ം മുദാ -
കൂടിത്തള്ളയുമായനാരതമിരു -
ന്നീടും പശു ട്ടി േവർ -
പാടിൽെപ്പ ഴലുന്ന േപാെല വിരഹം
േചർ ദുഃഖാർണ്ണേവ

ഇ േമട്ടിെലനി ദിെച്ചാരസുഖം
സർവം ഭവദ്ദർശനം
തന്നാെലന്നിെയാഴി വാൻ പണി തുേലാ -
മാകു േവകുന്നകം
എന്നാലും തവ ദിവ്യരൂപകേമ
കാണുെമ്പാഴ ം സുഖം
േചർന്നാണ ദിനം നയിപ്പതു ഗുേരാ
മാം പാഹി നിത്യം മുദാ
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ചട്ടമ്പിസ്വാമികളയച്ച മറുപടി

െപാന്നമ്മാ,തങ്കേമെയന്നിരുനയനമണി -
ക്കാതേല ഭൂതേലയ -
മ്മിന്നിൻകൂട്ടം സ്വരൂപിെച്ചാളിവഴിചിതറും
േകാമളാംഗാമലാേബ്ധ !
കന്നൽ ം േതാലുനൽകും തവ മധുരെമാഴി -
േത്തെനാഴു ഖേത്ത -
െക്കൻ കർണങ്ങൾ ര ം വരുവതിനരുളും
ച ചൂഡ, ന ജാേന

ീമാനായും ചിരംജീവികളിെലാരുവനാ
യും ശിവജ്ഞാനിവർഗ
േക്കാനായും ധീരനായും സുജനഹൃദയമാ -
മാമ്പലിന്നി വായും
സീമാതീനാനുകമ്പാമൃതജലനിധിയാ
യും ജനങ്ങൾക്കേശഷം
േനതാവായും ഭവിച്ചി രുതരസുഖിയായ്
വാഴ്ക നീ വാഴ്കെയ ം

േ ാകങ്ങൾ

േമേല േമേല പേയാധൗ തിരനിരയതുേപാൽ
ഗദ്യപദ്യങ്ങേളാർ ം
കാേല, കാേല ഭവിപ്പാൻ ജഗമതിെലാളിവായ്
ചിന്നിടും േതൻകുഴേമ്പ !
ബാേല ! ബാേല ! മേനാേജ്ഞ ! പരി മൃദുലതേനാ !
േയാഗിമാർ നിത്യമു ം-
പാേല ! ലീേല ! വസിെക്കന്മനസി സുകൃത -
സന്താനവല്ലീ! സുചില്ലീ!

ചാേല നാല േലാല സവശരെമടു-
ത്തംഗജന്മാവടുത്താൽ
പാല ംവാണിമാർ ത ലമലമുകളിൽ
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െചെന്നാളിക്കാം കളിക്കാം ;
കാലൻ കാളുന്ന കാളായസമുസലവുമാ-
യാഞ്ഞടു ന്നതാമ-
ക്കാലം ീതെന്റ െകാങ്കത്തടവുമധരവും
കണ്ടിരിക്കാം , മരിക്കാം

എേല്ലറ്റി മതീതെമങ്കിലുേമതാെണല്ലാറ്റിനും സൂക്ഷ്മമ-
െങ്ങല്ലാറ്റി മതീതെമങ്കിലുേമതാെണല്ലാറ്റിനും സൂക്ഷ്മമ-
േങ്ങല്ലാഭക്തജനാശയത്തിലുമമർന്നീടാത്തതല്ലാത്തതും
െചാല്ലല്ലാെത്താരു െചാല്ലിനാെലതിെനയാെണല്ലാ മഹാന്മാരുമ
ത ല്ലാസെത്താടുകണ്ടിടുന്നതുതാൻ കല്യാണെമല്ലാം തരും

ചട്ടമ്പിസ്വാമികെളഴുതിയ ഒരു ഗാനം

രാഗം : പ വരാളി
താളം : ആദി
പല്ലവി
സ്മര േര! ീശങ്കരമഖിലസുേരശം (സ്മര േര)
അനുപല്ലവി
മാ കുരു മാ കുരു മൂഢചാപല്യം ത്യക്ത്വാ സംഗം
തത്ത്വാതീതം (സ്മര േര)
ചരണം
യമിനാം മനപദ്മവിരാജിതഹംസം
ധൃതചേ ാത്തംസം -മാനിന്യാ-
േശാഭിതശുഭസവ്യാംഗം
ഭവപാപവിഭംഗം - ഗിരിജാേലാലം
സദാനന്ദമീശം -ചിത്പുരുഷഗഗനനേടശം (സ്മര േര)

തിരു കൾ

മലരണിെകാണ്ടെപ്പരുക്കിലും
കമലമുകുളെകാങ്ക ലുക്കിലും
മധുവിലുപരിയൻപു രപ്പിലും

https://thalilakkam.in/
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മനമിളകാെത....................
അതിസുകൃതെത്താെണ്ടടുത്ത േയാഗിക -
ളകതരിളിൽ ക റച്ച മാനസ -
തരസുഖനൃത്തം കളിയുമം ിക -
ളരുേളണം ......................

പിള്ളത്താേലാലിപ്പ്

ഹ്മേമ, സത്യം കിളിേയ,- കുട്ടീ,
എൻമകേന, നിൻ പിതാവും;
ന ല നിത്യം നിന – നൽകും
അമ്മയും, ആ സ്വാമി തെന്ന,
നിൻ മുതലും അവൻ തെന്ന – അപ്പാ
ഞങ്ങൾക്കവൻ തെന്ന രക്ഷ.
ഇമ്മഹി വാ ം, മെറ്റല്ലാം – അവൻ-
നിർമ്മിച്ച ത രാനേല്ലാ.
എേന്നാമേന, അവൻതെന്ന – നിെന്ന-
തന്നെതനിെക്കന്നരുേമ,
വന്ദിച്ചിെകാൾകിലവെന – മുേത്ത,
വന്നിടും േവ ന്ന ഭാഗ്യം.
തങ്കേമ്മ, എൻെറ കിടാേവ, – തേത്ത,
സങ്കടവൻകടൽ താണ്ടാൻ;
ശങ്കരൻ തൻ കൃപാേതാണി – എ -
നിൻ കരളിൽ നീ ധരിക്ക.
ആയതില്ലതായാലാരാ – യാലും
മായാസമു ത്തിൽ മുങ്ങി;
നായിെനേപ്പാെല അലയും – അേഹാ!
േപയിെനേപാെല തിരിയും.
േതേന, കുയിേല, എൻകുട്ടീ, – ൈദവം
താെന സാദി ം നിന്നിൽ.
ഞാനതിനുള്ള വഴിേയ – െചാല്ലാം
ദീനനായ് നീ കരയെല്ല.
മു കു ം ായം വിട്ടാൽ – പിെന്ന
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ദുഷ്ട ട്ടത്തിൽ കൂടാെത
കഷ്ട വൃത്തി െചയ്യാെത – സത്യം-
വി നടക്കാെത െത ം.
െകാല്ലാെതറുമ്പിെന ടി – കുഞ്ഞ്
തല്ലാെത പട്ടിെയ ടി.
എല്ലാറ്റിലും ഹ്മമുണ്ട് – അവ-
നല്ലേയാ, േ ാഹങ്ങൾ പാർത്താൽ.
മെറ്റാരു ാണി ദുഃഖം – െത ം-
പറ്റാതവണ്ണം നടന്നാൽ,
കുറ്റം നിനക്കില്ലതാനും – കുേഞ്ഞ,
െതെറ്റന്ന് ൈദവം തുണ ം.
ധർമ്മശാ ത്തിൻെറ സാരം – എല്ലാം
ഇെമ്മാഴി തന്നിെലാടുങ്ങി.
െപാന്മകേന, വിസ്തരിപ്പാൻ – ഇേപ്പാൾ
അമ്മയ്ക്കിടയില്ല െത ം.
തത്ത്വെമല്ലാം അറിേയണം – എന്നാൽ
നിത്യം നീ വിദ്യ പഠിക്ക.
ത സകലം ഹിക്കാം – തങ്കം,
വിദ്യയാൽ, ആയതുകാലം.
അപ്പാ, നീ വിദ്യപഠിച്ചി –െല്ലങ്കിൽ
കുപ്പ തുല്യം നീ കുേഞ്ഞ,
കുപ്പായം െതാപ്പിയും ഒ ം – അല്ല
ഇപ്പാരിൽ ഭൂഷണം; “വിദ്യ”
ഇന്നി ഉറ ക ഉണ്ണീ, – േവഗം
ഉണ്ണീ, കരയാെത ഇന്ന്.
നിെന്ന നിധിയായിതന്ന – ൈദവം-
തെന്ന, ഭജി വാൻ ൈവകി.
അപ്പാ, നീ േവഗം ഉറങ്ങി – എന്നാൽ-
അപ്പവും പാലും പഴവും;
അപ്പരമാത്മാവാം ൈദവം – തവ
സ്വപ്നത്തിൽ നൽകും നിനക്ക്.
േപേശ, അരുേമ, എൻകുേഞ്ഞ, – ഇത്
ആശെപ്പടു കയല്ല.
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ഈശൻെറ കാരുണ്യമുണ്ടാം – നമ്മിൽ
ആശുകിട റ ണ്ണീ,
“പൂരണാനന്ദേമ, േദവാ –ജഗത്-
ക്കാരണാ, ഉണ്ണി ള്ളിഷ്ടം.
പൂരി െകാള്ളെണ സ്വാമീ – ഇനി
പാരാതുറങ്ങ് – ഉറ ണ്ണീ,
ആശ്ചര്യേമറും കഥെയ – െചാല്ലാം
ആയതു േക റ ണ്ണീ,
ആനന്ദമുണ്ടാം അതിെന – േകട്ടാൽ
ആർ ം അതിനില്ല വാദം.
ഓമേന, എൻെറ അരുേമ, – മഹാ-
േകമനായുെണ്ടാരു ൈദവം;
േസാമ സൂര്യാദിയാം േലാകം – എല്ലാം
ആ മഹാൻ സൃഷ്ടിച്ചതേല്ലാ.
എന്നിലും നിന്നിലും ഉണ്ട് – അവൻ
മന്നിലും വിണ്ണിലും ഉണ്ട്.
എന്നല്ല, എ ം നിറേഞ്ഞാൻ – അവൻ
എന്നാലും കാണില്ല ആരും.
ആെരയും കാണുമവൻ എ – ണ്ണീ,
േനരാണിെത െട കുഞ്ഞാ.
പാരം സാദം അവ – വന്നാൽ
പാരാെത േമാക്ഷം ലഭി ം.
െചല്ലേമ, തങ്കേമ, ഉണ്ണീ, – അവൻ
എല്ലാറ്റിലും വലിേയാനും;
എല്ലാറ്റിലും െചറിേയാനും – ഉണ്ണീ,
അല്ലേയാ വ്സ്മയം പാർത്താൽ
കാതുകൂടാതവൻ േകൾ ം – ഉണ്ണീ-
ക കൂടാതവൻ കാണും;
കാലുകൂടാതവൻ ഉണ്ണീ, – ഏക-
കാലത്തിൽ എ േമ എ ം.
നാസിക കൂടാെത ഉണ്ണീ, – അവൻ
വാസനെയാെക്ക ഹി ം;
നാവുകൂടാെത വചി ം – അവ-

https://thalilakkam.in/



കവിതകൾ - ചട്ടമ്പിസ്വാമി 12

ന്നാ – വതില്ലാത്തതി – െല്ലാ ം.
ൈകകൾ കൂടാതവൻ െച ം – ഉണ്ണീ,
ൈകകാര്യം േവ ന്നെതാെക്ക.
ൈകെതാഴാറായി അവെന – ൈവകി
ൈകതവം അ റ ണ്ണീ,
കണ്ണടച്ചീടുകിലുണ്ണീ, – അവൻ
െവണ്ണയും പാലും പഴവും;
തിണ്ണം നിന തന്നീടും – തിന്നാൻ-
ഉണ്ണീ, ഉറ റ ണ്ണീ,
അമ്മയും ാർത്ഥി െകാള്ളാം – അതി-
െനൻമകേന, നീ ഉറങ്ങ്.
“ ഹ്മേമ, ഉണ്ണി നൽകീ – ടിഷ്ടം”
എൻെമാഴിേക റ ണ്ണീ.

-ശുഭം-
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