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ദിവ്യഗീതം - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

ൈ സ്തവേവദഗന്ഥത്തിൽ േസാളമെന്റ ജീവചരി ം സവിസ്തരം തിപാദിച്ചി  
ണ്ട്. അേദ്ദഹത്തിന് 700 രാജ്ഞിമാരും 300 െവപ്പാട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി
പറയെപ്പടു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായി കീർ 
ത്തിക്കെപ്പടുന്ന ഒന്നേ ”െസാങ് ഒഫ് െസാങ്സ് ” (ദിവ്യഗീതം). ഇതിനു
ജയേദവകവിയുെട ’ഗീതാഗാവിന്ദ’ വുമായി വലിയ സാദൃശ്യമുെണ്ടന്നാണ് അത്
ഇം ീഷിേല പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയി ള്ള ആദാം ാർക്കിെന്റ അഭി ായം.
ഗീതാഗാവിന്ദത്തിെന്റ മെറ്റാരു പരിഭാഷകൻ എഡ്വിൻ ആർേനാൾഡാണേല്ലാ.
അേദ്ദഹം ഇവ തമ്മിൽ എെന്തങ്കിലുംåശദൃശ്യമുേണ്ടാ എ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.
ഏതായാലും ാർക്കിെന്റ അഭി ായെത്ത ഞാനിവിെട വിമർശിക്കണെമ
വിചാരി ന്നില്ല. േലാേകാത്തരമായ ഒരു മിസ്റ്റിക് കൃതിയായിട്ടാണ് ഇതിെന
പാശ്ചാത്യേലാകം വാഴ്ത്തിയി ള്ളത്. ൈ സ്തവേവദഗന്ഥവും അതിെന റി ള്ള
വിവിധവ്യാഖ്യാനങ്ങളും പരിേശാധി േനാ േമ്പാൾ ഈ അനുമാനത്തിന്
ഒ കൂടി ബലം കി ണ്ട്. സഭ ി വിേനാടൂള്ള േ മമാണ് ഇതിെല

തിപാദ്യത്തിെന്റ ജീവനാഡിെയ സ്ഥാപി വാനാണ് ൈബബിളിെന്റ
മം. ഇതിെന റിച്ച് എനി ള്ള അഭി ായം എെന്റ ഗീതഗാവിന്ദപരി 

ഭാഷ(േദവഗീത)യിൽ ഞാൻ വിസ്തരി തിപാദി ന്നതാണ്. ഏതായാലും
ഒ മാ ം ഞാൻ ഇവിെട സൂചിപ്പി . ഐഹികമായ ഒരസ്തിവാര 
ത്തിേന്മലാണ് ഈ േമാഹനമായ കലാഹർമ്മ്യം േസാളമൻ ച വർത്തി
െകട്ടിപ്പടുത്തിയി ള്ളത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ണയാത്മകമായ ജീവിതാനുഭവം
ഈ കാവ്യത്തിന് ഉേത്തജകമായി നിൽ മുണ്ട്
ഒരു േഘാഷയാ ാവസരത്തിൽ സർവ്വംഗസുന്ദരിയായ ഒരജപാലകന്യകെയ
ഒരു േനാെക്കാ കാണുവാൻ ച വർത്തിക്കിടയായി. അവളുെട കുലീനസൗന്ദ 
ര്യം അേദ്ദഹെത്ത എെന്തന്നില്ലാതാകർഷി . അവെള വിവാഹം കഴി വാൻ
ആശിച്ച് അേദ്ദഹം തെന്റ ഇംഗിതം അവെള അറിയി കയുണ്ടായി. എന്നാൽ
അവളാകെട്ട മെറ്റാരു ഭുകുമാരനിൽ അനുരക്തയായിരു . ച വർത്തി അവ 
െള തെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽെകാ വ താമസിപ്പി . അവിടെത്ത ആഡംബര 
പരിപൂർണ്ണമായ ജീവിതം അവൾെക്കാരു മാനസാന്തരമുണ്ടാ െമന്നായിരു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യാേമാഹം. രാജ്ഞിമാരും െവപ്പാട്ടികളും സദാ ച വർത്തിയു 
െട ഗുണഗണങ്ങൾ അവളുെട മുൻപിൽ വാഴ്ത്തിെക്കാണ്ടിരു . പേക്ഷ, ഏെരനാൾ
കഴിഞ്ഞി ം അവളുെട മനസ്സിന് അണുേപാലും ചാഞ്ചല്യമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ
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ഗുണവാനായ േസാളമൻ അവളുെട അടിയുറച്ച ണയത്തിൽ അദ്ഭുതെപ്പട്ട്
അവെള അവളുെട കാമുകനുതെന്ന വിവാഹം കഴി െകാടു . ഐഹികമായ
ഈ ണയാത്മകസംഭവത്തിൽനി സംജ്ഞാതമായ വികാരവീചികളാണ്
ഈ കമനീയകലാശിൽപത്തിൽ ഉടനീളം ന്ദി െകാണ്ടിരി ന്നെത
കാണാം.... ആദ്ധ്യാത്മീകമായ ഒരർത്ഥം ഇതിനു െകാടു െകാണ്ട് ഈ
കൃതിെയ വ്യാഖ്യാനി വരുന്നതിൽ എനിക്കാേക്ഷപമില്ല. പേക്ഷ, അങ്ങെന
വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിൽേപ്പാലും കലാപരമായി ഈ കൃതിക്ക് ഒരിടിവും
തട്ടാനിെല്ലന്ന് ഊന്നിപ്പറേയണ്ടിയിരി എ മാ ം.
മൂവ്വായിരത്തിലധികം സംവത്സരം പഴക്കമുള്ള ഈ കാവ്യത്തിെന്റ പുതുമ ഇ ം
നശിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ, ഇെതാരദ്ഭുത കലാസൃഷ്ടിതെന്നയാെണന്ന് ആരും സമ്മ 
തി ം. ഈ വിശിഷ്ടകൃതി എെന്റ എളിയ കഴിവനുസരിച്ച് മലയാളത്തിേലക്ക്
വിവർത്തനംെചയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ എനി സേന്താഷമുണ്ട്.

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപിള്ള.
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ഗീതം ഒന്ന്
തവരാഗം വയിനിലും മധുരം-തന്നധരത്താ-
ലവെനന്നിൽെച്ചാരിയേട്ട ചുംബനങ്ങൾ!
തവ വിവിധ മഹിതതരേലപന വ്യങ്ങൾ
തടവീടും സൗരഭ്യലഹരികളാൽ;
അമിതസുഖമരുളുെമാരുേലപനധാരേപാ-
ലമൃതമയമാണു നിൻ നാമേധയം.
അതുമൂലം നിൻ േപരിലനുരാഗമകതാരി-
ലണിയുന്നിതതിദിവ്യകന്യകകൾ!

സദയം നയിച്ചീടുെകെന്ന നീ, നിൻ പുറേക
സതതം, ഹാ, ഞങ്ങൾ കുതി െകാള്ളാം.
ധരണീ ൻ നിജമണിയറകളിേലെക്കെന്ന-
പ്പരിചിേനാടലിവിയന്നാനയി .
കുതുകം വളർന്നലം ഞങ്ങൾ നിൻ േവ യിൽ
മതിമറന്നങ്ങെന വാണുെകാള്ളാം.
തരളിതഹൃദയരായ് വയിനിേനക്കാളധികം
തവമധുരേ മം സ്മരി െകാള്ളാം.
കരളിെലാരു േലശവും കപടമിയലാത്തവർ
കരുതു ഹൃദേയശ്വരനായി നിെന്ന!

നീെളെയഴും േകദാറിൻ പടകുടികെളേപ്പാെല
േസാളമണിൻ യവനികകെളന്നേപാെല;
അസിതാംഗിയാകിലുമഴകുേള്ളാളാണു ഞാ-
നറിയുവിൻ ജറുസല തനയകേള!
അരുെതെന്ന േനാക്കിേടണ്ടസിതാംഗിയാണു ഞാ-
െനരിെവയിേലേറ്റ വളർന്നവൾ ഞാൻ.
മമ ജനനിതൻ മക്കൾെക്കല്ലാർ െമേന്നാടു-
മനതാരിലതിേകാപമായിരു .
കനിവറ്റവരാണവരവെരെന്ന മുന്തിരി-
ക്കനിവനികൾ കാ വാങ്കവലി .
തരമായതിെല്ലന്നാൽ കാക്കാെനനിക്കേയ്യാ,
തനതാെമൻ മുന്തിരിേത്താ മാ ം!

https://thalilakkam.in/



ദിവ്യഗീതം - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 7

അയി ജീവനായകാ, പറയുെകേന്നാ, െടങ്ങാ-
ണവിടു േമ ന്നതാടുകെള?
അരുളുെകേന്നാ, ടതുേപാെലങ്ങാണു വി മ-
മരുളുന്നതങ്ങവ ച്ചേനരം?
അരനിമിഷെമങ്കിലുമങ്ങെയപ്പിരിയുവാ-
നരുതാതനാരതമാത്തേമാദം;
അരികത്തമരുേന്നാരജയൂഥങ്ങെള േവർെപട്ടി-
ട്ടകലുെമാന്നാെയന്തിനലയണം ഞാൻ?
അയി, രമണിമാർകുലമൗലിമാേല, നിന-
ക്കറിവീലെങ്ങേത്തടും വഴികെളങ്കിൽ;
പതറായ്ക േലശം, നീ െപാെയ്ക്കാൾകജങ്ങൾതൻ
പദപാതേരഖകൾ േനാക്കി േനാക്കി!
അജപാലകവസിേതാടജനികരങ്ങൾക്കരികിൽ, നി-
ന്നജകിേശാരങ്ങെള േമ ക നീ!
അണിയായ് ഫരാേവാ തൻ േതരുകളിൽ പൂ േന്നാ-
രഴകാളുമശ്വസംഘേത്താെടാപ്പം;
ഉദിതകൗതൂഹലം ഭവതിെയസ്സ ഹ-
മുപമിച്ചിരി ഞാൻ ജീവനാേഥ!

മണിമു കളണിയിെട്ടാളികിളരുന്നതാണു നിൻ
മതിേമാഹനമാകും കവിൾത്തടങ്ങൾ.
കനേകാജ്ജ്വലഭൂഷാകുലമാണാത്മനാേഥ, നിൻ
കമനീയകാന്തികലർന്ന കണ്ഠം!
തവ തുകിൽ മ്പിലും, വക്കിലും, െതളുെതെള-
ത്തഅനിെവള്ളി ടുസുകൾ േകാർത്തിണക്കി;
ഭംഗിയിൽപ്പിന്നൽെപ്പാൻകമ്പിക്കസവുകൾ
ഞങ്ങളിട്ടയി നിനേക്കകാമേല്ലാ!

വസുേധശൻ നിജേമശയ്ക്കരികിലിരി േമ്പാൾ
വഴിയുെമൻ ഗാേലാമിതൻ സുഗന്ധം;

സിതാർ വീചികാവീഥിവീശി, സ്വയം
സരിപ്പിതേങ്ങാ മന്ദമന്ദം!

https://thalilakkam.in/
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അതിരുചിരസൗരഭെമഴുെമാരു രസഗന്ധ-
െപ്പാതിയാെണനിെക്കെന്റ ജീവനാഥൻ!
രജനിയിൽ മുഴുവെനൻ കുളുർമുലകൾക്കിടയി, െലൻ
രമണനു സസുഖം ശയിക്കാമേല്ലാ!

വടിവിെലൻഗദി യിെല മുന്തിരിേത്താ കളിൽ
വളരുമക്കർ രൈത്തെച്ചടികൾ;
ഒരുമി േചർെത്താരു കുലയാക്കിയേപാെലയാ-
ണറിയുെകനിെക്കെന്റ ജീവിേതശൻ!

രതിസദൃശയാണിതാ േനാ , നീേയാമേന,
രതിസദൃശരമണീയരൂപിണി നീ!
അയി നിന ണ്ടേല്ലാ കുഞ്ഞരി ാവിനു-
ള്ളഴേകാലുമാ ര െതളിമിഴികൾ!

രമണീയവിഗഹനാണേത, കാൺകതി-
രസികനുമാെണൻ ിയതമൻ നീ!
മരതകദ തിവഴിവതാണേല്ലാ നമ്മൾതൻ
പരിമൃദുലശയനീയം േലാഭനീയം!
നമ്മൾ നിവസിച്ചിടും നിലയങ്ങൾെക്കാെക്കയും
ക മാം കാരകിലാണുത്തരങ്ങൾ!
അതുവിധമഴകാളുമാേദവദാരുവാ-
ണവതൻ കഴുേക്കാലുകളാകമാനം!

ഗീതം രണ്ട്
േചണ ം ഷാേറാണിൻ പനിമലർ ഞാൻ, ൈശല-
സാനുക്കളിെലഴുമാ ളിർ ൈനതലാമ്പൽ,

മു കൾക്കിടയിൽ ളിർൈനതൽേപ്പാേപാലാെണൻ
െചല്ലക്കണ്മണിയവൾ കമനികളിൽ.

വനവൃക്ഷരാശിയിലാപ്പിൾത്തരുേപാലാണു
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വരപുരുഷന്മാരിെലൻ ാണനാഥൻ.
നിജഹരിതശീതളച്ഛായയി, ലുല്ലാസം
നിറയും മന മായ്, ഞാനിരു .
നിജമധരഫലജാലം മമ ഹൃത്തിനനുേവലം
നിരുപമ ീതിദമായിരു .

ഉൾ ളിരിയലുമാെറെന്നെയൻ ഹൃദേയശൻ
സൽക്കാരശാലയിേലക്കാനയി .
മമ നായകെനേന്മലുള്ളധികാരദ്ധ്വജപടം
മഹനീയ ണയെമാന്നായിരു .

തടയുവിൻ, തുടുമദ്യചഷകങ്ങളാെലെന്ന-
ത്തടയുവിൻ, ഞാനി തങ്ങിനിൽക്കാൻ.
തരിെകനിക്കാപ്പിൾപ്പഴങ്ങളാൽ ഷ്ടി, െയൻ
കരളി, നേയ്യാ, രാഗപരവശ ഞാൻ!
നിജവാമഹസ്താവൃതെമൻ ഗളം, ദക്ഷിണ-
ഭുജെമന്നിൽെപ്പാഴിയു പരിരംഭങ്ങൾ.

അരുതു ലവേലശവും ശല്യമരുളരു-
തറിവിനയി ജരൂസലതനയകേള!
സ്വയമുണരുേവാളമുറങ്ങേട്ട, മൽ ാണ-

ിയതമ, നല്ലാതുണർത്തരുേത!
അരുെതാച്ചപ്പാെടാ െമാരുമ , മക്കാര്യം
ഭരേമൽപിച്ചീടു നിങ്ങെള ഞാൻ;
വലയിൽ വിഹരി മ ള്ളിമാൻേപടകെള,
വനഹരിണീവൃന്ദെത്തസ്സാക്ഷിനിർത്തി!

മമ ജീവിേതശൻതൻ സ്വരമതാ േകൾ -ഹാ
മമ നാഥൻ, േനാ കതാ വ േപായി.
ഒരു ൈശലശൃംഗത്തിൽനി മെറ്റാന്നിേല-
യ്ക്കരെപടും മട്ടിൽ കുതി ചാടി;
െചറുകുന്നിൻ നിരകളിൽ തത്തിയൂർന്നങ്ങെന
വരികയായ് മമകജീവിേതശൻ!
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മാൺപുറ്റപുള്ളിമാ, നെല്ലങ്കി, െലാരു കല-
മാൻ കിടാവാെണെന്റ ഹൃദയനാഥൻ!
അേങ്ങാ േനാ കതാ ഞങ്ങൾതൻ ഭിത്തി
പിന്നിലാ, യഴികൾക്കിടയിലൂെട;
പരിചിൽ േനാക്കീടു ജനലുകളിൽ തട്ടിക-
യ്ക്കരികിലായ് വ നിന്നാത്മനാഥൻ!
അരുളിെയൻ ിയതമെനേന്നാ,”െടഴുേന്നൽ
വരു സുന്ദരി, േപാരിെകൻ ിയതേമ നീ!”
”മഴെപാഴിയും കാലം മറ കഴിഞ്ഞേല്ലാ
മഴ േനാ നിന്നേല്ലാ, തീർ വേല്ലാ!”
”കിളരുന്നിതലരുകളവനിയി, ലഴകാളും
കിളികൾതൻ കളകളമലയടി .
എ േമ േകൾക്കായി ന െട നാട്ടില-
െച്ചങ്ങാലി ാവുകൾതൻ കൂജനങ്ങൾ!
”െചറുപച്ചത്തളി, രത്തികളണിയു , െചാരിയു
പരിമളം ൈതമണിമുന്തിരികൾ.
അയി, മമ ണയിനി, മതിേമാഹിനി, മടിവിെട്ടാ-

യരു, െകഴുേന്നൽ ക, േപാരിക നീ!
”ശിലകൾതൻ വിടവുകളിൽ, േകാവണിപ്പടികൾത-
േന്നാളിവിടങ്ങളി, ലമരുമരുമ ാേവ,
”വരിെകാെന്നാരുേനാ ഞാൻ കാണേട്ട തവ രൂപം
വഴിയുമാ സ്വരെമാ േകൾക്കെട്ട ഞാൻ;
”മധുരതരമാണേല്ലാ നിൻ മൃദുലസ്വരം
മതിേമാഹനമാണേലാ നിെന്റ രൂപം! ...”
കുറുനരികൾ, മുന്തിരികൾ നാശമാ ം െകാ
കുറുനരിക, ളവെയപ്പിടിെച്ചടുപ്പിൻ;
എെന്തന്നാൽ, പ്പി മണി ലയിട്ടവയാെണല്ലാം
ചന്തത്തിൽ, നമ്മൾതൻ മുന്തിരികൾ!
മമ മാനേസശ്വരെനേന്റതാണതുേപാെല
മമ ജീവനാഥേന്റതാണു ഞാനും.
തുടുതുെട വിലസുമെച്ചങ്ങഴിനീർ വുകൾ-
ക്കിടയിൽേമ ന്നിെതൻ ഹൃദയനാഥൻ;
അഴകാളും പുലർകാലമണേവാളം, നിറയുമാ
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നിഴലുകൾ പറപറന്നകലുേവാളം,
ബതർ മലകൾക്കിടയിെലാരു പുള്ളിമാൻേപടേപാൽ
കുതുകെമാെടൻ നാേഥ, നീകൂത്തടി !

ഗീതം മൂന്ന്
രജനിയിെലൻ മണിമച്ചിൽ, മലർെമത്തയി, െലന്നാത്മ-
രമണെന േനാക്കി ഞാൻ കാത്തിരു !
കാ ഞാൻ - ഹാ, പേക്ഷ, മിഴിപൂട്ടാേതവം ഞാൻ
കാത്തി ം, കണ്ടിെല്ലൻ കാമുകെന!
ഇനിയിേപ്പാെളഴുേനൽക്കാം നഗരെത്തരുവീഥികളിൽ
തനിേയേപാേയാേരാേരാ െപരുവഴിയിൽ;
പരിചിൽ തിരക്കിടാം പലദിക്കിലു, മനുരാഗ-
പരവശഞാ, െനന്നാത്മനായകെന!
പലപാ ദിക്കിൽത്തിരക്കി ഞാൻ- ഹാ, പേക്ഷ,
ഫലമില്ല, കണ്ടിെല്ലൻ കാമുകെന!

തടെവേന്യ നഗരത്തിൽ േറാ ചുറ്റീടുമാ-
ത്തവണപ്പാറാവുകാർ കണ്ടിെതെന്ന.
ഇണ്ടൽപൂണ്ടവേരാടു േചാദിേച്ച, ”നാരാനും
കണ്ടാേയാ നിങ്ങെളൻ കാമുകെന?”

അവെര വിെട്ടാരു പത്തടി േപായീ, ലതിനുമുൻ-
പവിെടെയൻ നാഥെന ഞാൻ ക മുട്ടി.
പിടികൂടി ഞാനുടൻ ൈകയിൽ കട, ന്നിനി
വിടുകയിെല്ല ശഠി കൂടി.
മമ ജനനിതൻ വീട്ടിൽ, നിജമണിമച്ചിൽ, ഞാൻ
മമ ഹൃദയനായകെനെക്കാ വ .

അരുതുലവേലശവും ശല്യമരുളരു-
തറിവിനയി ജറുസലതനയകേള!
സ്വയമുണരുേവാളമുറങ്ങേട്ട മൽ ാണ-

ിയതമ, നല്ലാതുണർത്തരുേത!
അരുെതാച്ചപ്പാെടാ മരുെതാ മക്കാര്യം
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ഭരേമൽപിച്ചീടു നിങ്ങെള ഞാൻ;
വയലിൽ വിഹരി മ ള്ളിമാൻ േപടകെള
വനഹരിണിവൃന്ദെത്തസ്സാക്ഷിനിർത്തി!

പരിേചലും കർ രം, സാ ാണി, മേറ്റാേരാ
പരിമളധൂളികെളന്നിവയാൽ;
കലിതസുഗന്ധസുലളിതഗാ ിയായ്,
കമനീയധൂമസ്തംേഭാപമയായ്;
വനപാദപപടലാകുലേമഖലയിൽനിേന്നവം
വടിവിലുയർെന്ന മിവളാരുതാേനാ?
േസാളമണിൻ കമനീയശയനീയമാണത, തിൻ
േചലിെലൻ ഹൃദേയശൻ പള്ളിെകാ ം.
അതിവീരപുരുഷന്മാരിേ യ്ലിൻ േയാദ്ധാക്ക-
ളറുപതുേപരവിടവിെടക്കാവൽ നിൽ ം.
രണശൂരന്മാരവരഖിലരും ൈകകളി-
ലണിവതു ഗമാമസിലതകൾ!
ഇരവിങ്കൽ ഭീതിയാലരയിലായവരവർ
കരുതിയി േണ്ടാേരാ നിശിതഖഡ്ഗം!
തടെവേന്യ േസാളമൻ െലബേണാണിെല രമ്യമാം
തടിെകാ തനിക്കാെയാരു േതരു തീർ .
അതിെനഴും തൂണുകൾ മുഴുവനും െവള്ളിയാ-
ലടിവശം തങ്കത്തകിടുകളാൽ;
േമലാ ധൂമനീരാളെഞറികളാൽ,
േചലിലേദ്ദഹമലങ്കരി .
ഗുണവതികൾ ജറുസലതനുജകൾക്കേദ്ദഹം

ണയമതിൻനടുവിൽ പടുെത്താരുക്കി.

ഹൃദയം കുളിർെത്താരാ ദിവസത്തിൽ, പരിണയ-
സുദിനത്തിൻ നിശ്ചയംെചയ്ത നാളിൽ;
നിജജനനി ചാർത്തിച്ച രത്നേകാടീരവും
നിജ ശിരസി ചാർത്തി സന്നനായി;
ഉല്ലസി ം നൃപരൻ േസാളമെനക്കാണുവാൻ
െച വിൻ സീേയാണിൻ തനയകേള!
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ഗീതം നാല്
കണ്ടാലും, സുന്ദരിയാണയി നീ, േയാമേന,
കണ്ടാലും, കമനീയരൂപിണി നീ.
അയി, നിന ണ്ടേല്ലാ കുഞ്ഞരി ാവിനു-
ള്ളഴേകലും മിഴികൾ മുടി രുൾകൾ ൾലിൽ!
അനേഘ, നിൻ കുളുർകൂന്തലാഗിലയാദാ ിയി-
ലണയുമജസഞ്ചയംേപാെലരമ്യം!

ഓേരാ ം യമജമിയെന്നാന്നിനും വന്ധ്യത
േചരാ, െതല്ലാെമാരുേപാൽ േചർന്നിണങ്ങി;
ഒരുേലശേമറ്റ റേവശാെതല്ലാടവു-
െമാരുവടിവായ് േരാമം മുറിെച്ചാതുക്കി;
േമാടിയിൽ കുളികഴിെഞ്ഞ മാെച്ചമ്മരി-
യാടണിേപാലാണു തവ ദന്തബന്ധം.
െചമ്പ നൂൽത്തിരിേപാലാണു നിൻ ചു ക-
ളിമ്പമിയ ന്നവയാം നിൻ െമാഴികൾ.
കുനുകൂന്തൽ രുളുകൾ ള്ളി, െലാരു മാതള-
ക്കനിയൽപമാണാക്കവിൾത്തടങ്ങൾ!

അതിശക്തേയാദ്ധാക്കളിയലുന്ന പരിചക-
ളയുതങ്ങളങ്ങെന തൂങ്ങി ങ്ങി;
അണിേചർെന്നാരായുധശാലയാം, ദാവീദിൻ
മണിമാളികയാണു നിൻ കണ്ഠേദശം.
അണി ൈനതലാമ്പലുകൾക്കിടയിൽ േമഞ്ഞിടുെന്നാ-
രിണെപറ്റ ര മാൻേപടകൾ േപാൽ;
അതിരുചിരമാണാത്മനായിേക, നിന്മാറിൽ
ദ തിയണിയുമാ ര തടമുലകൾ.
അഴകാളും പുലർകാലമണേവാളം, നിറയുമാ
നിഴലുകൾ പറപറന്നകലുേവാളം;
രസഗന്ധഗിരിയിലക്കർ രൈശലത്തിൽ
സസുഖം ഞാനങ്ങെന പരിലസി ം.
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അടിമുടി നീയഴെകഴുേവാ, ളില്ലേല്ലാ കണ്മണി നി-
ടൽ വല്ലിയിെലാരു പുള്ളി േപാലും.

ലബേനാണിൽനിെന്നെന്നാെടാരുമി േപാന്നാലും
ലബേനാണിൽനി െമൻ ിയതേമ, നീ!
’അമന’ തൻ െകാടുമുടിയിൽ, മി ം ’െഷനീറി’െന്റ
കമനീയതുംഗശൃംഗാഗഭൂവിൽ;
’െഹർേമാണിൻ’ ശീർഷത്തിലുഗപഞ്ചാസ്യന്മാർ
നിർമ്മായം നിവസി ം ഗുഹകൾ ള്ളിൽ;
വരിയൻപുലി പുലരും ഗിരിനിരകളിൽ വെന്നത്തി
വടിെവാടു നീ നിെന്നാ േനാക്കിയാലും!

തകിടം മറിച്ചേല്ലാ മമ സഹേജ, മാമക
തരളിതഹൃദയെമൻ ിയതേമ, നീ!
തവ കൺമുനകളിെലാന്നിനാൽ, കണ്ഠത്തിൽ
തടവുെമാരു കനകമയമാലികയാൽ;
പടെലക്കവർ കഴിഞ്ഞേല്ലാ, മൽസഹേജ,
പടുതെയാെടൻ ഹൃദയെമേന്നാമേന നീ!

മധുരമാണനുേജ, ഹാ, വയിനിേനക്കാെള
മധുരമാേണാമേന, നിൻ ണയം!
സുരഭില വ്യങ്ങൾ സകലതിേനക്കാെള
സുരഭിലം നിന്നംഗേലപനങ്ങൾ!
േചണിയലും േതനറതൻ െതളിയുറവെയന്നേപാ-
ലാണു നിന്നധരങ്ങളാത്മനാേഥ!
ഹ ലളിേത, മമ ദയിേത, നിൻ നാവിനടിയിലാ-
േയാലുകയാേണാമേല, േതനും പാലും.
ഉതിരുെവാരാലബേനാണിൻ പരിമളംേപാലാം നി-

ടയാടത്തളിരുകൾതൻ രുചിരഗന്ധം!

മതിലുകളാൽ ചുറ്റിലും മറയിെട്ടാരു മലർവാടി
ഗതിബന്ധകെമഴുെമാരു െകാച്ചരുവി;
ഒരു മു ിതജലധാരായ മാണറിയുെക-
ന്നരുമെപ്പാന്നനുജ, െയൻ ഹൃദയലക്ഷ്മി!
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മാതള, കർ ര, ഗാേലാമിത്ത കൾതൻ
ീതിങ്ങിടുെമാന്നേല്ലാ നിെന്റ േതാട്ടം!

െകാതിേതാന്നിേപ്പാംമട്ടിലിടതിങ്ങിനിൽപതു-
ണ്ടതിനുള്ളിലായിരം േതൻ പഴങ്ങൾ.
ഗാേലാമി, കു മം, നാഗെവ്വടി, യിലവർങ്ങം
േചല ം സാ ാണികൾ, രസഗന്ധങ്ങൾ;
മയിലാഞ്ചിെതാ േള്ളാേരാഷധികൾ സർവ്വവു-
മിയലുന്നതു നിൻ വനികയിങ്കൽ.
ഒരു കുസുമവനരാശി റവിടം, ഹാ, ജീവ-
ഭരിതജലധാരകൾതൻ മഹിതകൂപം;
ഒരുേപാലനാരതം ലബേനാണിൽനിെന്നാഴുകു-
മരുവികൾക്കഖിലവും വിലയേക ം!
ഉത്തരദക്ഷിണദി കളിൽനി ണ-
ർെന്നത്തിടുവിൻ, കുളിരിളങ്കാ കേള!
വീശുവിൻ നിങ്ങെളൻ വനികയി, ലതിൽനി ം
േപശലപരിമളെമാഴുകിടേട്ട!
മമ നായകനണയേട്ട, നിജമലർക്കാവിൽ,ത്തൻ
മധുരഫലജാലം ഭുജിച്ചിടേട്ട! ...

ഗീതം അഞ്ച്
മമ സഹേജ, മമ ജീവനായിേക, േനാ െകൻ
മലരണിക്കാവിൽ ഞാൻ വ േചർ .
രസകരസൗരഭ വ്യങ്ങേളാെടാെത്തൻ
രസഗന്ധമഖിലം ഞാൻ േശഖരി .
സാനന്ദം ഞാെനെന്റ േതേനാടിടേചർെത്തെന്റ
േതനടകൾ മുഴുവനുമാഹരി .
ഇമ്പെമഴുമാെറെന്റ മുന്തിരിച്ചാെറെന്റ
ൈപമ്പാലുെമാരുമി ഞാൻ കുടി .
സസുഖം ഭുജി , കുടി സഖാക്കേള,
സരസം കുടി നീേയാമലാേള!
മരുവുകയാണു ഞാൻ ഗാഢസുഷുപ്തിയിൽ
മമ ഹൃദയെമന്നാലുണർന്നിരി .

ഷ്ടമാണാ സ്വരം, മാ നായകനാെണെന്ന
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മുട്ടിക്കതകിൽ വിളിപ്പേതവം;
”മമ സഹേജ, മമ ദയിേത, മൽക്കണ്മണി ാേവ,
മണിവാതിെലാ തുറക്കേണ, നീ!
തലയിലും, മുടിയിലും, മുഴുവനും ാേലയ-
ജലമാണിവനറിക നീ നിഷ്കളേങ്ക!...
മമ ക കെമേങ്ങാ വലിച്ചിഴച്ചി ഞാൻ
മമ േമനിയിെലമ്മട്ടെതടു ചാർ ം?
മമ പാദം കഴുകിയതാണതു പിെന്നയും
മലിനമാക്കീടുന്നെതങ്ങെന ഞാൻ?

കതകിെല ദ്വാരത്തിൽ ടിെയൻ ഹൃദേയശൻ
കരതാരക കടത്തിേനാക്കി.
അതുകാൺെകെപ്പെട്ടെന്നൻ ഹൃദയാധിനാഥനി-
ലറിയാെതൻ ചിത്തമലി േപായി.
കനിവാർ ടെനൻ കാന്തനു കലിതകൗതൂഹലം
കതകുതുറേന്നകുവാൻ ഞാെനണീ .
നിരുപമസുരഭിലരസഗന്ധം പുരളേവ
നിപതിച്ചിെതൻ ൈകകൾ സാക്ഷകളിൽ.

കതകു തുറന്നിെതൻ കാന്തനു ഞാൻ; -പേക്ഷ,
ഹത ഞാെനൻ ിയെനേങ്ങാ വി േപായി.
അടിെപ േതാൽവിെക്കന്നാത്മാ, െവന്നാേത്മശ-
നരിക വ വിളിച്ചേനരം
പലദിക്കിൽ േതടിെയൻ ാേണശെന ഞാൻ;-പേക്ഷ-
ഫലെമ ?-കെണ്ടത്താെനാത്തതില്ല.
മമ നാഥെന നീെള വിളി ഞാ, െനങ്കിലും
മറുപടിെയാ െമനിേക്കകിയില്ല.

അവിടവിെട നഗരത്തിൽ േറാ ചുറ്റീടുമ-
ത്തവണപ്പാറാവുകാർ കണ്ടിെതെന്ന.
അവെരെന്നത്തല്ലി, യനാഥ ഞാൻ, ഹാ, കഷ്ട-
മവെരെന്നത്തല്ലി മുറിെപ്പടുത്തി.
സാേടാപം ാസാദഗാപുരപാലകെരൻ
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മൂടുപടം പാേട വലി മാറ്റി!

മമ നാഥെനെയാെന്നങ്ങാൻ ക മുട്ടീടുകിൽ,
മമതേയാെടൻ ജറുസലതനുജകേള,
പറയേണ നിങ്ങൾ, ഞാൻ ണയാതുരയാെണ, ന്നതു
ഭരേമൽപിച്ചീടു നിങ്ങെള ഞാൻ!
”ധരയിെലഴും മ ള്ള കാമുകന്മാെരേപ്പാ-
െലാരുവനല്ലല്ലി, നിൻ കാമുകനും?
തരുണീജനമകുടമണിമാലിേക, െചാൽക നീ
തവ നായകെനന്താെണാരു വിേശഷം?
പറയുെക ണ്ടിതിലി േമൽ, ഞങ്ങെള-
ബ്ഭരേമൽപ്പിച്ചീടുവാനി കാരം;
ധരയിെലഴും മ ള്ള കാമുകന്മാെരേപ്പാ-
െലാരുവനല്ലല്ലി, നിൻ കാമുകനും?...”
അയുതം വരപുരുഷരിലഗിമൻ, സുന്ദര-
നതിവീരനാണറിെകൻ ാണനാഥൻ.
നിജശീർഷം കനകമയം, കമനീയം, നിജേകശം
നിബിഡിതം, വനവായസസമമസിതം!
ജലനിർഭരങ്ങളാം തടിനികൾതന്നരികിൽ
വിലസുമരി ാവുകൾതൻ മിഴികൾേപാെല;
ക്ഷീര ക്ഷാളിതസമുചിതവിന്യാസ ീ
േചരുന്നതാണെത്തളിമിഴികൾ!

സുരഭിലവല്ലികാതടെമന്നേപാൽ, പുഷ്പ-
നിരേപാൽ, മധുരങ്ങളാക്കവിളു ര ം.
പരിമളശബളിതമൃഗമദകണികകൾ
പരിചിെലാെന്നാന്നായുതിർ ലാവി;
പരിലസി ം കുളിർെച്ചങ്ങഴിനീർ ക്കൾേപാൽ
പരമരുചിരങ്ങളെച്ചെഞ്ചാടികൾ!

ൈവഡൂരഖചിതകനകാംഗുലീയക-
ൈവശിഷ്യമയമാണക്കരപുടങ്ങൾ!
ഇഭദന്തഫലകത്തിലി നീലാശ്മങ്ങ-
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ളിടവിടാതണിയണിയായ്േച്ചർെത്താരുക്കി;
വിരചിച്ചശിൽപംേപാൽ വികസിതദ തിവീശി
വിലസുന്നതാണു ത ദരരംഗം!

ഒളിയാളും കനകത്തകിടടിയി െകട്ടിയ
കുളിർെവണ്ണക്കൽ ണുകെളന്നേപാെല;
മിനുമിനുത്ത മേനാഹരമാണു, മൽ-

ണയസ്വരൂപൻതൻ േചവടികൾ!
നിരുപമം കാരകിൽത്തരുനിരകെളന്നേപാൽ,
നിജരൂപം ലബേനാണിൻ സദൃശരമ്യം!

അതിമധുരമധര, മേത, സർവ്വാംഗസുന്ദരനാ-
ണനുരാഗപരവശെനൻ ാണനാഥൻ!
അയി, മമ ിയതമൻ, േസ്നഹിത, നിമ്മട്ടാ-
ണറിയുവിൻ ജറുസലതനയകേള!

ഗീതം ആറ്
തരളായതമിഴിമാരണിമകുടമണിമാലിേക,
തവജീവനായകെന േപായി?
ഞങ്ങളും േപാരാം, തിരക്കിടാം നീെയാരുമി-
െച്ച േപായ്, െചാൽക, നിൻ ഹൃദയനാഥൻ?
സുരഭില വ്യതടങ്ങളിൽ, സുമവന-
സുരുചിരവീഥികളിലാടുേമയ്ക്കാൻ;
കുളിർൈനതലാമ്പലിൻ തുടുതുെട വിലസുമ-

സുമങ്ങെളമ്പാടും േശഖരിക്കാൻ;
അതികുതുകപൂർവ്വം തന്നലരണിക്കാവിേല-
യ്ക്കറിയുവിൻ േപായി മൽ ാണനാഥൻ!

മമ ജീവനായകെനേന്റതാ, ണതുേപാെല
മമ ജീവനാഥേന്റതാണു ഞാനും.

ടരുചിതടവുമെച്ചങ്ങഴിനീർ ലകൾ-
ക്കിടയി, െലൻ ിയതമനാടുേമയ് !
അഴകുേള്ളാളാണു നീ, േതഴ്സാെയേപ്പാല -
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യ്ക്കഴെകഴുേവാളാണു നീേയാമലാേള!
ജറുസലെത്തേപ്പാെലാരനുപമസുഷമയാൽ
തിറമുയലുമുജ്ജ്വലരൂപിണി നീ
അടയാളെക്കാടികൾ പിടിച്ചണയുെമാരു േസനേപാൽ
കിടുകിടുപ്പി േവാളാണേയ നീ!

എൻ േനർ നിന്നേയ്യാ മാ കാക്കൺമുനക-
െളാന്നിനി നീ, യവെയെന്നയടിെപടുത്തി.
അയി, നിൻ കുളിർകുനുകുന്തളമാഗിലയാദാ ിയിൽനി-
ന്നണയുമജനികരേമ്പാലതിരുചിരം!
ഓേരാ ം യമജമിയെന്നാന്നിെനന്നാകിലും
തീെര വന്ധ്യത്വം കലർന്നിടാെത;
േമാടിയാർ ടൽ കഴുകിേപ്പാെമാരു െചമ്മരി-
യാടിന്നിരേപാലാം തവ ദന്തബന്ധം.
കുനുകൂന്തൽ രുളുകൾ ള്ളി, െലാരു മാതള-
ക്കനിയൽപമാണാക്കവിൾത്തടങ്ങൾ.

അറുപതു രാജ്ഞികളു , പപത്നികെളൺപതു-
ണ്ടറുതിയ േണ്ടാമൽക്കന്യകകൾ!
അവ, െളന്നാ, െലൻകൺമണിയകളങ്കയാകുെമ-
ന്നരിമ ാവ, വെളന്നാെലാേന്നയു !
അവളവൾതൻ ജനനി ജീവനുംജീവനാ-
ണവേളാടാെണല്ലാരിലുമധികമിഷ്ടം.
കളെമാഴിെയദ്ദർശി കമനിമാ, രവരവെള-
ക്കലിതാനുേമാദമനുഗഹി .
അവ, രേത, രാജ്ഞിക, ളുപപത്നി, കളവർേപാലു-
മവെള തി പരിചരി !

പനിമതിെയേപ്പാെലാരു കുളിെരാളി കളിയാടി-
പ്പകലവെനേപ്പാലച്ഛസുഷമ ചാർത്തി;
അടആളെക്കാടികൾ പിടിച്ചണയുെമാരു േസനേപാൽ
കിടുകിടുപ്പി െമാരു ഭാവവുമായ്;
ആരാണവ, ളാരാണവളാേലാകനംെചേയ്വാ-
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ളാേരാമൽെപ്പാ ഷസ്സന്ധ്യെയേപ്പാൽ?

സാനന്ദം വനികയ്ക്കക േപായ് ഞാൻ, ൈശല-
സാനുവിലാക്കായ്കനികൾ ചുറ്റിേനാക്കാൻ.
കായിേട്ടാ മുന്തിരികൾ, െമാട്ടിേട്ടാ മാതളം,
കാണുവാൻ േപായി ഞാനങ്ങവെയ.
അല്ലായ്കി, െലന്തി, െനനിക്കറിവുള്ളതാണേല്ലാ
നല്ലേപാൽ സതതെമൻ ചിത്തഭാവം-
അമി-നാദീബിയലുമേത്തരുകെളന്നേപാൽ
മമ ജീവെനെന്ന മഥി ം കാര്യം!

വരിക തിരിച്ചേയ ’ശൂേലമിക്കാരി’ നീ
വരി, െകാ കാണെട്ട നിെന്ന ഞങ്ങൾ!
ശൂേലമിക്കാരിയിെല കാണും നിങ്ങൾ?
േചലിലിരുേസനകൾ േചരുകിൽേപ്പാൽ!...

ഗീതം ഏഴ്
പാരം മേനാഹരം യുവഭൂവരാത്മേജ,
പാദുകകൾ േചർന്ന നിൻ േചവടികൾ.
ഒരു മഹാസൂ ജ്ഞനായിടും ശിൽപിതൻ
കരകൗശലവിജയത്തിൻ ചിഹ്നമായി;

ടരുചിരഭൂേഷാപേമാജ്ജ്വലമാണു നിൻ
തുടുതുടകൾതൻ രമ്യസന്ധിയുഗ്മം.
ഒരു േലശം മദിരയ്ക്കിടേമകാതിനി, വർ ളമാ-
െമാരു ഗഞ്ജകസദൃശം നിൻ നാഭികൂപം.
െചങ്ങഴിനീർമലരുകൾക്കിടയിെലാരു ഗാധൂമ-

േപാൽ സുന്ദരം നി ദരം.

ഇണെപറ്റരണ്ടിളംപുള്ളിമാൻേപടകൾേപാൽ
കമനീയമാണു നിൻ കുളുർമുലകൾ.
ഇഭദന്തരചിതമാെമാരു ഗാപുരെമന്നേപാൽ
സുഭഗാജ്ജ്വലമാണു നിൻ കണ്ഠനാളം.
’െഹഷേബാണി’ൽ, ’ബാത്-റാബി’െല വാതിലിന്നരികിെല
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ഝഷവാപികൾേപാലാണയി, നിൻ മിഴികൾ!
’ദമേശക്കി’ നഭിമുഖമാം ലബേനാണിെല ഗാപുര-
സമമാണയി, നിൻ നാസികേയാമലാേള!
അവ തനുവിലഴകണിയും തവ ശീർഷം ’കാർമൽ’േപാൽ
തവരുചിരചികരഭരം ധൂമളേമ്പാൽ;
വിലസു -വിബുധകുലതിലകൻ, ഹാ, വസുേധശൻ
വിലസു മുഖമണ്ഡപേമഖലയിൽ.

ചിതെമ െയ്ക്കഴുെമെന്താരു രസികത്തിയാേണാർക്കിൽ
ഹൃദേയാത്സവങ്ങൾെക്കേന്നാമേന നീ!
കുളിർെമയ്വടിെവാരുതാല മസദൃശം, മുന്തിരി-

ലകൾേപാലാണുനിൻ കുചകുംഭങ്ങൾ!
അരുളിേനൻ, ”േപാകും ഞാൻ താല മപാർശ്വത്തി-
ലതിെനഴും മടലുകളിൽപിടികൂടും ഞാൻ!”
തവെകാങ്കകൾ മുന്തിരി ലകൾേപാലാമിേപ്പാൾ
തവ നാസികതൻ ഗന്ധമതാപ്പിൾേപാെല!

സ്വപിതർതന്നധരങ്ങള്െമാഴിെപാഴിയാനിടയാക്കി-
സ്വയമങ്ങെന മധുരമായ്േച്ചാർന്നിറങ്ങി;
അതുലമാം, ാക്ഷതൻ തുടുമദിരേപാലാ, െമൻ
ഹൃദേയശനു തവഗളകേക്ഷാമരംഗം!
എന്നാത്മനാഥെന്റതാണു ഞാ, നുൾത്താരി-
െലന്നാത്മനാഥനുെണ്ടന്നിൽ േമാഹം!
കാമുക, വന്നാലും, വിഹരിക്കാം വയലുകളിൽ
ഗാമങ്ങളിൽ നമ്മൾ താമസിക്കാം!
ഉണരാമുദയത്തിനുമുൻെപന്നി നമ്മൾക്കാ
മണിമുന്തിരിവനികകളിൽ െച േചരാം.
തളിരിേട്ടാ പിഞ്ചിളം കായിേട്ടാ മുന്തിരികൾ,
കുളിർെമാ കൾ ചൂടിേയാ മാതളങ്ങൾ;
ഇവെയാെക്കേപ്പാെയാ േനാക്കാ, മേങ്ങ ഞാ-
നവിെടെവെച്ചൻ ണയമഖിലേമകാം.
പകരു പരിമളം പരിചിൽ, കരീരങ്ങൾ,
പരിലസിച്ചീടു ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ;
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പഴയതും പുതിയതുമായ്, കുതുകദമായ് നമ്മൾതൻ
പടിവാതിലുകൾക്കരികിൽ പലവടിവിൽ!
അവെയല്ലാം സംഗഹിച്ചടിയറെവ ഞാ-
നവിടുെത്ത ക്കാൽക്കലാത്മനാഥ!

ഗീതം എട്ട്
മമ മാതൃസ്തന്യാമൃതമുയിേരകി വളർന്നീടിന
മമ േസാദരസദൃശനായ് ഹാ, നീെയങ്കിൽ!-
ശരി, െയങ്കിൽ, െവളിയിൽെവെച്ചങ്ങാനും കെണ്ടത്താൻ
തരമാകിൽ, നിെന്ന ഞാനുമ്മെവ ം.
അതുമ, ല്ലവെരങ്ങാനതു കാണുകിൽ ടിയു-
മതിെലെന്നപ്പഴിപറയുകില്ലെത ം.
സദയം നീ നിർേദ്ദശം തരുെമനി, െക്കൻ മാതൃ-
സദനത്തിൽ നിെന്ന ഞാൻ െകാ േപാകും.
മധുമാതളമണിയല്ലികൾ െഞരടിപ്പിഴി, ഞ്ഞതിൽ
മധുരമാം ാക്ഷാരസംപകർത്തി;
ഏലത്തരി, യിലവർങ്ങെത്താലി, പച്ചില, നാഗ -
േവതാദൃശചൂർണ്ണങ്ങൾ േചർത്തിളക്കി;
അമൃതാധികരുചികരമാം സുരഭിലൈമേരയ-
മവിടുേത്തക്കർപ്പി ം നുകരുവാൻ, ഞാൻ!

അമരും നിജവാമഹസ്താഗെമൻശീർഷത്തി-
നടിയിൽ, വലംൈകത്തലം തഴുകുെമെന്ന!
സ്വയമുണരുേവാളമുറങ്ങേട്ട മൽ ാണ-

ിയതമ, നല്ലാതുണർത്തരുേത!
അരുതുണർത്തീടരു, തരുളുന്നിതാണയി-
ട്ടറിവിൻ ഞാൻ ജറുസലതനയകേള!

വനരാശിയിൽനി ം, നിജരമണൻതൻ െമയ് ചാരി
വരുെമാരി ന്ദരിേയതു നാരി?
നിർമ്മേല, വന്നണഞ്ഞാപ്പിൾമരേച്ചാട്ടിൽ
നിെന്നപ്പിടി ഞാെനഴുേന്നൽപി .

സവി നിെന്ന നിൻ മാതാവവിടത്തിൽ,
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സവിച്ചതവിെട നിൻ ജനനി നിെന്ന!
കരുതുെകാരു മു േപാെലെന്ന നിൻ കരളിൽ നീ
കരുതുെകാരു മു േപാൽ നിൻ കരത്തിൽ;
എെന്തന്നാൽ, േ മം മൃതിേപാൽശക്ത, മസൂയേയാ
ഹന്ത, ശവക്കല്ലറേപാലതികഠിനം!
അതിതീക്ഷ്ണജ്ജ്വാലകളാളിപ്പടരുന്നതാ-
ണതിൽനി യരുന്ന െചന്തീെപ്പാരികൾ!

ജലധാരെയ്ക്കന്നല്ല ളയത്തിനുകൂടിയു-
െമളുതല്ല െകടുത്തീടുവാൻ േ മദീപം!
ഒരുവൻ നിജഭവനത്തിെല മുതെലല്ലാം, േ മെത്ത-
ക്കരുതി, യതിനാെയടുേത്തകിയാലും;
അതുമുഴുവൻ േകവലം തൃണതുല്യമാേണാർക്കി-
ലതുലആം േ മത്തിൻ സന്നിധിയിൽ!
ഒരു െകാച്ചനുജത്തി നമു ണ്ടേല്ലാ, ഹാ, കഷ്ട-
മരുമയവൾെക്കന്നാലി രസിജങ്ങൾ.
േവളികായ് പരിപാടികൾ പറയെപ്പടുെന്നാരാ-
നാളിലവൾക്കായി നാെമ െച ം?
ഒരു മതിലാണവെളങ്കി, ലവളുെട മീെത, നാം
വിരചിച്ചീടുെമാരു രാജതരാജധാനി.
ഒരു കതകാണവെളങ്കിൽ, കാരകിൽപ്പലകകളാ-
െലാരു ചട്ടം പണി, തതിൽ നാമവെളനിർ ം.
മതിലാണു ഞാൻ മഹിതമഞ്ജിമ കലരുന്ന
മണിഗാപുരസദൃശങ്ങൾ മൽസ്തനങ്ങൾ.
അതിനാൽ ഞാേനവെമൻ നാഥൻതൻ ദൃഷ്ടിയി-
ലതികൗതുകമിയലുെമാരരുമയായി.

നരവരൻ േസാളമനുണ്ടായിരു ന-
െല്ലാരു മുന്തിരിേത്താട്ടം ബാൽ-ഹാേമാനിൽ.
താ ര്യേമാടാ മുന്തിരിവനികെയക്കാ വാ-
േനൽപിച്ചിതേദ്ദഹം കാവൽക്കാെര.
വനികയിെലക്കനികൾക്കാേയാേരാരുത്തൻ െകാ -
വരണെമാരായിരം െവള്ളിനാണ്യം.
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എൻ മുന്തിരിക്കനിേത്താെപ്പനിക്കായുള്ള-
െതൻ മുന്നിലായിതാ പരിലസി .
േസാളമേണ, ഹാ, ഭവാനായിരമുണ്ടാകണം
േചലിയലും മണിമുന്തിരിവനികേളവം.
തൽക്കനികൾ ഭ മായ് കാ ന്ന കാവൽക്കാർ-
െക്കാെക്കയുമുണ്ടാകുമിരു റുവീതം.
കുതുകെമാടു കൂ കാെരത്തിെച്ചവിെക്കാൾവൂ
കുസുമവനവാസിനി, നിെന്റ ശബ്ദം.
ഒന്നതു േകട്ടീടാെനനി മിടയാക്കി, നീ
എെന്നക്കനിവാർന്നിന്നനുഗഹി !

സുരഭില വ്യങ്ങളിടതി ം ഗിരികളി-
െലാരു െകാ പുള്ളിമാൻേപടേപാെല;
അെല്ലങ്കിെലാരു കലമാൻകുട്ടിേപാൽ, മൽ ാണ-
വല്ലഭ, നീ വരിക, േയ്യാ, േവഗമാെട്ട!...

-1945 സപ്തംബർ.
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