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ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

അവ്യക്തഗീതം
(ഗദ്യകവിത)

മ തുള്ളി മന്ദഹസിക്കണം
- ഒരു നിമിഷം!
പനിനീർ വിനു പരിമളം പരത്തണം
- ഒരു ദിവസം!
കാനനേച്ചാലയ കാഞ്ചനത ികൾ മീട്ടണം
- എന്നേന്ന ം!
എെന്റ ശിഥിലഹൃദയത്തിനു കരയണം
- ”മതി”, എന്ന മൗനഗാനനാളം
എെന്റ കർണപുടത്തിൽ വന്നല േവാളം;
പരിതൃപ്തിയുെട പരിമൃദുലാധരങ്ങൾ
ഹൃദയത്തിെന്റ അടിത്തട്ടിൽനി ം
ആ കണ്ണീരുറവിെന ചുംബിെച്ചടു േവാളം!
എന്തിന്?...
ചിലർ പറയും, ”വൃഥാ!”
അതാ ഒരവ്യക്തസ്വരം:
”െവറുെതെയാ മല്ല!”

േ മം!-
ഹിമകണികയുെട ഒരു മധുരസ്വപ്നത്തിന്
അവൾ െകാടുത്തഓേരാമനേപ്പരാണത്!
അവൾക്കറിയാം,
മുൻപും പിൻപും ഇരുളാെണന്ന്-
െവറും ഇരുൾ!
ആ ഒെരാറ്റ നിമിഷം മാ േമ
അവളുെട സ്വന്തമായി .
ആ രാഗിണി അതിെന പാഴാക്കിയില്ല.
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ആ മധുര സ്വപ്നെത്തഅവൾ സ്മരി .
അതിെന അവൾ വാസ്തവമാക്കി;-
അേത, അവൾ ഒ മന്ദഹസി .
സംസാരസാഗരം മുഴുവൻ
അതിൽ നിഴലി .
സർവവും കഴി – അന്ധകാരമായി!
അവൾ നിത്യസുഷുപ്തിയുെട മടിത്തട്ടിൽ
ശിരസ്സണ !
II
ആനന്ദം!
മലർവല്ലരിയിൽ അ രിച്ച
മേനാജ്ഞമുകുളത്തിെന്റ
മു ാവാക്യമാണത്.
ആഴിയിൽ മറയുവാൻ ഒരുെമ്പടുന്നഅരുണൻ
അന്ത്യകിരണങ്ങളാൽ
ആ ലതെയ അവസാനമായി ആലിംഗനം െച െകാണ്ട്.
ഒരു െനടുവീർപ്പി .

ഒരു െകാേച്ചാമന മുകളും –
എന്താണാേവാ അതിെന്റസ്ഥിതി?
ഈ നിഷ്കളങ്കയ്ക്കറി കൂടാ േലാകെമെന്തന്ന്!
ദിനമണി അേപ്പാൾത്തെന്ന കുറിച്ചി ണ്ടായിരു
ആ പൂെമാട്ടിെന്റ ജാതകം.
അവളുേണ്ടാ അതറിയു ?
ച ികാധവളമായ നിശാേവളകളിൽ,
അവിശ്വസനീയവും,
എന്നാൽ, ആനന്ദ സന്ദായകവുമായ ഒരു സ്വപ്നെത്ത,
ആ ഇളംേകാരകം
ആവർത്തിച്ചാവർചത്തി ക .
ആനന്ദാതിേരകത്താൽ,
അവെളാ െപാട്ടിച്ചിരി േപായി!
ആനന്ദം!-
എവിേടയും അതിെന്റ തിരതല്ലൽ!
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അവൾ വിചാരി :
”ജീവിതം ക്ഷണികം!
എങ്കിലും, അമൂല്യം!
അതിെന പരിപൂർണമാക്കണം-
ഒരു ദിവസംെകാണ്ട്!”

നിസ്വാർത്ഥയായ അവൾ,
തനി ള്ള സർവസ്വവും
േലാകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ കാ െവ .
”അയ്യ!” – അവൾ പിറുപിറു ;
”േലാകേസവനം എ പരമാനന്ദകരം!
എനിെക്ക ം ഇതുേപാെല െച വാൻ സാധിെച്ചങ്കിൽ!”

എ ം!-
എ ഫലം?
ഏേതാ ഒരദൃശ്യഹസ്തം,
അടിയിൽ അവൾ ള്ളഅന്ത്യത വും വിരി
കാത്തിരിക്കയാണ്.
അവൾ പാടുന്നആഅവസാനഗാനത്തിെന്റ
പരിസമാപ്തിയാേകണ്ട താമസം-
അ വിളി വാൻ!
അവളുെട ജാതകത്തിനു യാെതാരു പിഴയുമില്ല.
ആ പരിപാവന ഹൃദയം!-
അതു പരിപൂർണതയിൽ ലയി .
”എങ്ങെന?”
എങ്ങെനെയേന്നാ?
ആഹൃദയപരിമളമല്ലാെത,
മെറ്റന്താണ്?
മന്ദപവനനിൽ അലി േചർന്ന്
പരിസരങ്ങെള പരിരംഭണംെച ന്നത്?...
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കാമുകൻ

കാമുകൻ േചാദ്യമാേയാമേന,ഞാെനാരു
കാർമുകിലായാൽ നീെയ െച ം ?
ഞാനതിൻ മദ്ധ്യത്തിൽ ൈവദ തവല്ലിയായ്
വാനിൽ വളെരാളി വീശി മി ം .
മാമകാനന്ദേമ, അ കിൽ ചൂടുന്ന
മാമലായ് ഞാൻ മാറിയാേലാ?
ആഴിയിൽ മുങ്ങാെത്താരാദിത്യനായതിൻ-
താഴികെപ്പാൽ ടമായ് വിള ം
േ മത്തിടേമ്പ! ഞാനമ്മലവാരത്തിൽ
താമരെപ്പായ്കയായ് താെഴ്ന്നന്നാേലാ?
നിശ്ചലമാകുമെപ്പായ്കയിൽ േ മത്തിൻ-
െകാച്ചലച്ചാർത്തായ് ഞാൻ േകാളിള ം
കണ്മണീ , കാനനേച്ചാലയിൽ േചരുന്ന
െവണ്മണൽത്തട്ടായ് ഞാൻ തീർെന്നന്നാേലാ?
ആ മൺതരികെള േകാൾമയിർെക്കാള്ളി ം
േഹമന്ദച ികയായിടൂം ഞാൻ
തങ്കം , ഞാൻ മൂകമാം േവണുവായൂഴിത-
ന്നങ്കത്തി,െലങ്ങാനിറങ്ങിയാേലാ?
ഹാ,നാഥ! ഞാനിളം പുല്ലായതിൻമീെത
ആനമിെച്ച ം െപാഴി മ .

കൃഷിപ്പാട്ട്

ഹാ, ശഠൻ വിധി െകാ ം
ജീവിതേച്ചർപ്പാടത്തിൽ
ആശതൻ കൃഷിപ്പണി-
െയാെക്കയും വിഫലത്തിൽ.

കർഷകൻ യത്നിപ്പാൻ,
കാഞ്ചന മ്പാരത്തിൽ

https://thalilakkam.in/
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ഹർഷാ െപാഴി വാ-
നന്യനാണിജ്ജഗത്തിൽ

കാല െതാട്ടിട്ടന്തി-
യാകുേവാളവും നി
കാലത്തിൻ കരിേക്കാലു-
െകാ ഞാനുഴുകു .

ശാശ്വതേ മത്തിെന്റ
വി കളതിൽപ്പാകി
ശാന്തിതൻസനാതന-
സംഗീതം തൂകി കി

തപ്തമായ് വര വി-
ണ്ടീടുമാ വിടവാെക-
ദ്ധമാം കണ്ണീർേത്തകി
നിത്യവും നിറയ്കേവ;

പാവനേ മത്തിെന്റ
പട്ടണിപ്പച്ചപ്പാടം
ഭാവനാതീതരമ്യ-
മായീടൂം മലർവാടും

േവലിയും വര മായ്
ബദ്ധമ,ല്ലബ്ഭാഗത്തിൽ
കാലികൾ േകറീടാെത
കാ ഞാൻ നി ാഹീനൻ

II
മിന്നലാമരിവാളും
മിന്നി േരാഷേത്താെട
കുന്നിേലറിയാ വിധി
േനാക്കിനാൻ കൂെട െട
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േ മത്തിൻ ചുടുരക്തം
േവണമാ വൻേമാഹത്തിൻ
ധൂമത്താലിരുണ്ടീടും
ദുർമുഖം തുടു വാൻ

III
സ്വപ്നത്തിൻ മുരളിയിൽ
സത്യസംഗിതം േകൾക്കാം;
സത്യത്തിൻ മുരളിയിൽ
സ്വപ്നവും നിഴലിക്കാം

ഫലമാവതിൻ മുൻേപ
പത്തായം നിറ േവാൻ
ഖലനാം വിധി, വി ം
േവലയും വിഫലം താൻ

എന്നാലും കാറ്റിൽത്തങ്ങി-
നിൽകുെമൻ കൃഷിപ്പാ ം
എന്നാളും നിൻ വാളിെന്നാ-
രുണാകയിെല്ലമ്മ ം!

അറിയു ഞാൻ
(ടാഗുർ)

േകാമളച്ചായപ്പാവകൾഞാെന-
േന്നാമേന, നിനേക്കകുേമ്പാൾ
വാരിദമാലതന്നിലു, മീശൻ
വാരിധിതെന്റ മാറിലും,
വാര ം കാന്തി ചിന്നീടുേമാേരാ
താരുകൾതൻ ദലത്തിലും,
നാനാവർണങ്ങൾ േചർപ്പതിൻ തത്ത്വം
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ഞാനറിയു ഷ്ടമായ്!

ഓമേന, നിെന്നയാനന്ദിപ്പിപ്പാ-
േനാേരാ ഗാനം ഞാൻ പാടുേമ്പാൾ
മർമ്മരത്താേല പ പംക്തികൾ
നർമ്മഗീതം െപാഴിപ്പതും,
ഉൽക്കണ്ഠേയാെട ദ്ധിച്ചീടുെന്നാ-
രക്കടൽക്കര േകൾ വാൻ
കേല്ലാലമാലെയേപ്പാഴുെമാേര
പല്ലവി പാടി വാഴ്വതും
എന്തിനാെണന്ന തത്ത്വെമ െട-
യന്തരേഗയറിവൂ ഞാൻ!

മാധുര്യേമറ്റേമറിടുന്നതാം
സാധനം നിനേക്കകുേമ്പാൾ,
മ ളമലരാകുേമാേരാേരാ
മ ഷയിൽ മരന്ദവും,
ഗുഢമായ് പക്വപാളിയിൽ രസം
കുടുമാസവസമ്പ ം,
എന്തിനാണീശൻ േചർത്തിരിപ്പെത-
ന്നന്തരംേഗയറിവൂ ഞാൻ!
പുഞ്ചിരിെയാ തൂകുവാൻ നിെന്റ
പൂങ്കവിളിൽ ഞാൻ ചുംബിേക്ക
ദിവ്യമാേമതുമട്ടിലുെള്ളാരു
നിർവൃതിയാണു നിത്യവും
നിർഗളിപ്പതു വാനിങ്കൽനിന്ന-
ഭാതത്തിെലന്നതും,

ഉൾ ളിേരതുമട്ടിേല ന്നീ-
ൈത്ത ളിർെത്തന്നെലന്നതും,
ശങ്കവിെട്ടെന്റ മാനസം തന്നിൽ
തങ്കേമ, ഞാനറിയു .

https://thalilakkam.in/




