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ഒന്ന്
നീളേവ ചിെല്ലാളി ള്ളികൾ മി , മാ
നീലിച്ചപീലി നിവർത്തി നിർത്തി;
കണ്ണഞ്ചിടും സപ്തവർണ്ണങ്ങെളാ േചർ
െന്നണ്ണെയാലി ം കഴു നീട്ടി,
പത്തിവലി വിരി വാലിട്ടടി-
ച്ച യ്ക്കവശമായ് വാപിളർത്തി,
മിന്നൽെക്കാടിേപാൽ പിടയുമാ നാവുകൾ
മുേന്നാ മുേന്നാ ചീറ്റി നീട്ടി,
ഉൽക്കട ാണദണ്ഡത്താൽ ളയു,െമാ-
രുഗസർപ്പെത്തയും െകാക്കിേലന്തി;
തഞ്ചത്തിൽ തഞ്ചത്തിൽ തത്തി,ജ്ജ്വലി ന്ന
മഞ്ചാടിെച്ചങ്കനൽക്ക രുട്ടി;
ആരാെല ന്നി,െലാരാൺമയിലായി വ-
ന്നാടി നിൽ , ഹാ, പാപേമ, നീ!
ഒട്ടല്ല കൗതുകം മാേറാടു േചർെത്താ -
െകട്ടിപ്പിടിക്കാെനനി നിെന്ന.
രക്തെമാലിക്കെട്ട, കൂർെത്താരെക്കാക്കിനാൽ
െകാ ക െകാ െകൻ മാനസം നീ!
വീട്ടിലില്ലാനന്ദം, നാട്ടിലില്ലാനന്ദം
വീർ മുട്ടീടുന്നിെതൻ ഹൃദന്തം.
െകാത്തിവലി കതിൽനി മാ ജീവ-
രക്തം മുഴുവനും േചാർ േപാെട്ട.
എങ്കിൽ, ക്കനിഞ്ഞതു െചയ്കിൽ നീ, യിെന്നനി
െയ്ക്കെന്തെന്താരാശ്വാസമായിരി ം!
എല്ലാരുെമെന്ന െവറു -ഞാനുമി-
െന്നല്ലാറ്റിേനയും െവറുത്തിടു .
എന്മേനാഭാവേത്താൈടക്യത േനടുവാൻ
സമ്മതമുള്ളവരാരുമില്ല
എന്നേപാൽ, മ േള്ളാർ െകാട്ടിടുംേപാലാടി
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നിന്നിടാൻ ഞാനുെമാരുക്കമില്ല.
ഭീകരമാമീെപ്പാരുത്തമില്ലായ്മയാൽ
േലാകെമനി നരകമായി.
ഭീകരമാമീെപ്പാരുത്തമില്ലായ്മയാൽ
േലാകത്തിനു ഞാൻ ചതുർത്ഥിയായി.
െത നാളല്ലാെത കൂടിക്കഴിഞ്ഞീടു-
കിെല്ലേന്നാെടാത്താരുെമ െമ ം!
നീ മാ മുെണ്ടനിെക്കന്നടുെത്തെപ്പാഴും
നീരസം േതാന്നാെത തങ്ങിനിൽക്കാൻ.
ഇെല്ലനിക്കാരു;മീ േലാകത്തിൽ നീയല്ലാ-
തിെല്ലനിക്കാരും, ഞാൻ നിസ്സഹായൻ!
ഇന്നതുകാരണ,െമന്തിലും മീെതയായ്
മന്നിൽ ഞാനിഷ്ടെപ്പടു നിെന്ന!
ഉത്തമമി േമ, സേങ്കാചെമന്തിനു
േകാത്തി ടി െകാൾെകന്മനം നീ!!..

രണ്ട്
ആദികാലങ്ങളി,ലാദർശരശ്മികൾ-
ക്കാതിത്ഥ്യേമകി ഞാെനന്മനസ്സിൽ,
ആ നവയൗവനരംഗത്തിൽ സർവ്വവു
മാനന്ദസാ ങ്ങളായിരു .
ഉന്നതമാകുമാ മാമകലക്ഷ്യത്തിൽ
മിന്നിത്തിളങ്ങിയ താരകങ്ങൾ
ഓമൽക്കരങ്ങളെലെന്നത്തഴുകേവ
േകാൾമയിർെക്കാ ഞാൻ പാ പാടി,
അെന്നെന്റ സങ്കൽപം കാണിച്ചേലാക,മീ
മന്നിലും കാണാൻ ഞാൻ െവമ്പിേനാക്കി.
എെന്താരു കാ യാെണ ന്നിൽ ഞാൻ കണ്ട-
െതെന്താരത ഗമാം ൈവപരീതം!
േതാൽവിയിെലെന്നപ്പരിഹസിച്ചാര
േതാേളാടുേതാൾേചർന്ന േതാഴർ േപാലും.
ദാരി ്യകൂപത്തിലാെണന്നിരിക്കിലും
സൂരാഭ ചൂടുെമന്നന്തരംഗം,
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സ്വർഗ്ഗീയേസ്നഹത്തിൽെക്കട്ടിപ്പടുെത്താരാ-
സ്വപ്നസൗധങ്ങളടിതകർ .
എ പരാജയം, ഹന്ത, ഞാെനമ്മെട്ടൻ
സന്താപബാഷ്പമടക്കിനിർ ം?
എന്നെല്ലാരാദർശേലാലനായാവിധ-
െമ ന്നിൽ നിെന്നാെര റ്റേതാഴൻ,
ചാടിമറയു കാല വാഹത്തി-
ലാടലിയ ഞാൻ േനാക്കിനിൽെക്ക!
മായാമരീചികയായ് സ്വയം മാറു
മാനസേമാഹന ീമയൂഖം.
കമ്പിതഗാ നായ് സ്തംഭിതചിത്തനാ-
യമ്പരന്നാവിധം നിൽ െമെന്ന,
േതാളിൽ ലുക്കി സന്നനാം മെറ്റാരു
േതാഴൻ പറകയാണി കാരംഃ-
”എതിനാണീ മന്നിലാദർശസ്വപ്നങ്ങൾ
ചിന്തി േനാ നീ മ ഹൃേത്ത!
തങ്കക്കിനാക്കെള വി പൂജിച്ച
നിൻകളിേത്താഴനിെന്ന േപായി?
നീയുമമ്മട്ടിൽ ’മരീചിക’ തൻ പിേമ്പ
പായുകയാണേയ്യ, മാൻകിടാേവ!
ഈ മട്ടിലാെണങ്കിൽ നീയുെമാരിക്കൽ നി-
േന്നാമനേത്താഴെനപ്പി ടരും.
ഗാനത്തിൽക്കാണുന്നതല്ല നാം കൺമുന്നിൽ-
ക്കാണുമീ േലാകെമേന്നാർമ്മേവണം.
അേങ്ങാ േനാ കക്കാനനപ്പച്ചകൾ
തി ന്ന ൈശലത്തിൻശൃംഗകത്തിൽ,
വല്ലികൾ പൂ തളിർത്തിടതൂർ ല-

ല്ലസി ന്ന നികുഞ്ജെമാന്നിൽ,
മാണിക്യവീണയും മീട്ടിയിരി ന്ന
മാനസേമാഹിനിയുെണ്ടാരുത്തി.
ഉൽക്കർഷേദവതയാണവ,ളു ള്ളി-
ലുൽക്കടേ മമവൾ നിന്നിൽ!
സ്വപ്നവും കണ്ടിങ്ങിരുന്നാൽ, നീെയമ്മട്ട-
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സ്വർഗ്ഗീയരംഗത്തിൽ െച േചരും?
ആകർഷകങ്ങളാമായിരം സിദ്ധിക-
േളകിയി നിന ൈദവം.
നീയവ പാഴിൽ നശിപ്പിക്കയാ,േണാേരാ
മായികസ്വപ്നത്തിൻ കൂ കൂടി.
പാടിയാൽമാ ം മതിേയാ പരഭൃതം
േതടേണ്ട മാകന്ദപല്ലവങ്ങൾ?
ഉൽക്കർഷം നിെന്ന വിളി ൈകകാട്ടി-
യുൾക്കിതപ്പാർ നീയി നിൽപൂ!
സ്വൽപവും ത്തടങ്ങീടുകില്ലാർ , മാ-
സ്വപ്നാമൃതംെകാെണ്ടേന്നാർമ്മേവണം.

ാേയാഗികത്വത്തിൻ പാത പറ്റിേച്ചർ
നീയവിേട കുതി െച .
ക , മു , കാനനവീഥിയാ-
െണല്ലാം സഹിക്കാെനാരുങ്ങണം നീ.
പാതിവഴി കഴിെഞ്ഞത്തിയാൽ,പ്പിന്നെത്ത-
പ്പാതയിൽ ഷ്പിതപാദപങ്ങൾ,
െഞട്ട തിർന്നിടും പൂക്കളാൽ, നീെള, നൽ-
പ്പ പാവാടവിരിച്ചിരി ം!
വെന്നതിേരറ്റിടും നിെന്നയാ േമാഹിനി
െപാന്നിൻ പൂന്താലവും കയ്യിേലന്തി
ഒ ം മടിേക്കണ്ട, നീ നിന്മിനുെത്താരീ-
പ്പട്ടാടെയല്ലാമഴി മാ !
െപാട്ടാത്തിരുമ്പിനാൽത്തീർെത്താരീെയൻപട-
ച്ചട്ട നീ വാങ്ങിെച്ചടു ചാർ !
െത നാൾ ള്ളിൽ നീ സൗഭാഗ്യശൃംഗത്തി-
ലുല്ലസി ം, നീ യശസ്വിയാകും.
ഇേന്നവം നിെന്നയവഗണിച്ചീടുേവാ-
ര നിെന്നക്കാൺെക ൈകകൾ കൂ ം!
യുക്തിയും ബുദ്ധിയും േയാജിെച്ചാര ത-
ശക്തി നിന ണ്ടധീനമായി.
പാരിൽ, നീ, യീെവറുമാലസ്യെമാന്നിനാൽ
പാഴിലതേയ്യാ കളയരുേത!
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നന്മവരെട്ട നിനക്കിനി ൈവേകണ്ട
നർമ്മസഖാേവ പുറെപ്പടൂ നീ! ...’

മൂന്ന്
സ്വന്തമായ് ചിന്തി വാനുള്ള ശക്തി,െയ-
ന്നന്തരംഗത്തിൽ ക്ഷയിച്ചിരു
അപ്പടച്ചട്ട ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടക്ഷണ-
മ തേവഗത്തിലാ പാ .
അെക്കാടും പാച്ചിലിൽ മൽപാദപാതത്താൽ
പുൽെക്കാടിേയെറച്ചതഞ്ഞര .
മു കൾേപാലുെമാടി , വിലങ്ങിട്ട
വള്ളികൾ ചിന്നിെത്തറിച്ചടി .
േപമാരി െപ -ഞാൻ നിൽക്കാത്ത മ ക-
ണ്ടാമ വന്നേപാൽ േപായ് മറ .
കർക്കശവാതമടി -ഞാൻ കാൽക്ഷണം
നിൽ കിെല്ലന്നായറിെഞ്ഞാഴി .
തീെവയിൽ വെന്നെന്ന വാട്ടി-ഞാെനന്നി ം
േപാവതു ക ടൻ പിൻവലി .
നിന്നിെല്ലാേരടവും വീർപ്പിടാൻകൂടി ഞാൻ
മുേന്നാ മുേന്നാട്ടിര പാ .
അ ത,െമമ്മെട്ടാേരണാങ്കരശ്മി,െയാ-
രഗ്നിശിഖയാെയരി മാറി?
ഇഷ്ടമായില്ലത,ന്നാളുമസൂയയാൽ
കഷ്ട,െമല്ലാവരും പല്ലിറുമ്മി.
എന്നല്ലഖിലരുമാവുന്ന മെട്ടാെക്ക-
െയെന്ന വീഴിക്കാെനാരുങ്ങിേനാക്കി
പാവങ്ങൾ പാവങ്ങളായിക്കഴിയണം
പാടില്ലവർക്കാർ മഭ ദയം.
വിത്തവാന്മാരുെട ൈപതൃകമാണുേപാൽ
വിത്തവിഖ്യാതി വിദ്യാദിെയല്ലാം!
അല്ലിൽസ്സഹജെയജ്ജായമാക്കിത്തീർ
നിർല്ലജ്ജനിർവൃതിയാസ്വദിേപ്പാൻ
സൂര ഭയിൽ യതീശ്വരനായ് സ്വയം
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മാറി, േവദാന്തം വിളി െചാൽവൂ.
വിത്തമാണേ കുലമഹിമ ള്ള
വിത്ത,തു െപാട്ടിക്കിളർ പൂത്താൽ,
ചാരുസൗരഭ്യമായന്തസ്ഥദുർഗന്ധ-
മാരുമറിയുകയില്ല േപാലും
എൽനാട്ടിെലൻ ചു ം കാണുന്ന കാ ഞാൻ
െചാന്നതാ, േണകുവിൻ മാ നിങ്ങൾ!
സത്യം വിളി പറഞ്ഞാലീ േലാകത്തിൽ
ശ ക്കൾ മാ േമ ബാക്കിയാകൂ.
ആവിധമന്നേയ്യാ, ശ സമ്പന്നനായ്
ഭൂവി,ലനാഗതശ്മ വാം ഞാൻ.
ഇ മതിനു കുറവിെല്ലാരൽപവും
മന്നിലി ം ഞാൻ രിപുകുേബരൻ!
എന്നഭ ദയമ യ്ക്കസഹ്യമായ്
വ പലർ ,മവരുടേന,
കണ്ടകമുള്ളിലായ് പാകി, മീേത മലർ-
െച്ചണ്ടിട്ട കു കെളൻവഴിയിൽ
ഒേട്ടെറ നിർമ്മി , നാലുപാടും വല-
െക്ക വിരി കുരു െവ .
ഉൽക്കർഷസക്തനായ്പ്പാ േപാം ഞാനവ-
െയാെക്കയും മുൻകൂട്ടി ക്കണ്ടറി .
എങ്കിലും കാണാത്തഭാവം നടിക്കയാൽ
ശങ്കയുണ്ടായില്ലവർ െത ം.
തുഷ്ടരായങ്ങി മൽപതനം ക
െപാട്ടിച്ചിരിക്കാെനാളിച്ചിരു .
ഞാനും പഠി നയങ്ങൾ കപടങ്ങൾ
ഞാനും പഠി െകാലച്ചതികൾ
എന്നല്ലവരിലും ബുദ്ധിമാനാണു ഞാൻ
നന്നാെയനിക്കവ കയ്യഴിക്കാം.
ആനന്ദമായവർക്കാദ്യേമകീടുവാ-
നാെണനിക്കാശ ജനിച്ചതേപ്പാൾ.
മ വഴികൾ കിടക്കേവ, മു കൾ
മു ം വഴിയിൽ ഞാനാദ്യെമത്തി!
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പാതകൾേവെഠകിടെക്ക, രു കൾ,
പാകിേയട ഞാനാദ്യെമത്തി.
വീണിടും ഞാനെപ്പാെഴേന്നാർെത്താളിച്ച
വാണിടുേന്നാർെക്ക ഹർഷഭാരം

ീതനായ് കയ്യിെലടു , ഗർത്തങ്ങൾതൻ
മീെതയുള്ളാ മലർെച്ച കൾ ഞാൻ.
മർത്യനു കൺ കുളിർത്തീടുവാനായ് മാ -
മ മേനാജ്ഞമാം മഞ്ജരികൾ,
നീളേവ വാരിവിതറിേയാരീശെന്റ
നീടുറ്റ കാരുണ്യം ഞാൻ പുകഴ്ത്തി;
എന്നി,ട്ടടിയിൽക്കിട മാ മു കൾ
മന്ദസ്മിതം തൂകി വാരിേയന്തി,
”എല്ലം െചകുത്താെന്റ ദം ക”െള ഞാൻ
െചാല്ലി ദൂര വലിെച്ചറി .
പാത്തിരി േന്നാർതൻ െമയ്യിെലല്ലാം മുന-
കൂർേത്താരാ മു കൾ െചന്നറ .
േവദനമൂലം പിടെഞ്ഞഴുേന്നറ്റവർ
േവഗമുഴേന്നാടി നാലുപാടും;
എെന്ന വീഴിക്കാൻ വിരിച്ച വലകളിൽ
ത്തെന്നേയാർക്കാതവർ െച ചാടി
ഒ മറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ, മുേന്നാ
െചന്നങ്ങവെര ഞാനു േനാക്കി.
െപട്ടാവലയിൽക്കിടപ്പവർ മിക്കതും
കഷ്ട,െമൻ കൂ കാരായിരു .
ഒന്നി ജീവനാ ടിക്കഴിയുെന്നാ
െരന്നാത്മമി ങ്ങളയിരു .
കണ്ടാൽെക്കാതി മവർതൻ മുഖത്തിലു
മു തീജ്ജ്വാലെയന്നാരറി !
തണ്ടാരിെനാേത്താരവർതന്മനസ്സിലു
മു കരിേന്തെളന്നാരറി !
സൗഹൃദം, സൗഹൃദം, ജീവിത വിെന്റ
സൗരഭം-കഷ്ടം, ഞാെന മൂഢൻ!
ഇ യുംകാലം തഴുകിയതാെണെന്റ
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ചിത്തത്തിേനാടു ഞാൻ േചർത്തതിെന.
േ മെത്ത വിശ്വസിക്കായ്കെയന്നനുഭവ-
േസ്താമെമെന്നപ്പഠിപ്പി പേണ്ട.
ആകയാൽസൗഹൃദേത്താടു ഞാന േമ-
ലാകൃഷ്ടനായിച്ചമഞ്ഞിരു .
പാവനെമേന്നാർെത്താരപ്പാരിജാതവും
പാഷാണപാദപമായിരുേന്നാ!
െഞട്ടി ഞാൻ-സ്വപ്നങ്ങൾൈകവി,ട്ടിരു -
േപാർച്ചട്ട ഞാനിട്ടതു ഭാഗ്യമായി.
അല്ലായിരുെന്നങ്കിലക്ഷണം ഞാൻ തല-
തല്ലി മരിച്ചീടുമായിരു .
ശ ക്കളാണസൂയാലുക്കെള ഞാ-
നി യും കാലം ധരി , പേക്ഷ,
മി ങ്ങളാണവേരക്കാൾ ഭയങ്കര-
രിത്തരുണത്തിൽ ഞാെന െച ം?
ജീവച്ഛവമാ, െയാരക്ഷരം മിണ്ടാെത-
യാവലെക്കെട്ടാട്ടറു നീക്കി,

ാണനാശത്തിൽച്ചിരിക്കാനിരുെന്നാെരൻ
ാണസഖാക്കൾ രക്ഷേയകി.

എന്നാലതുമുതൽ,ക്ക ത,മായവർ-
െക്കാ േപാൽ ഞാൻ ബദ്ധ ശ വായി.
സൽബുദ്ധി നന്നല്ല േലാകത്തിലിെന്നനി-
ക്കേപ്പാൾമുതൽ ള്ളിൽ േബാധ്യമായി!
നിന്നില്ലവിെടഞാൻ പിെന്ന, തി േപായ്
മുേന്നാ ഞാെനെന്റ പാടുേനാക്കി.
ഹന്ത, സാധുക്കളവർ ഞാേനകിയ-
െതെന്താരിച്ഛാഭംഗമായിരു .
ജീവെനേപ്പാെല ഞാൻ േസ്നഹിച്ചിരുന്നവർ
േകവലം നിർദ്ദയഘാതകന്മാർ.
ഹന്ത, യിമ്മട്ടിലാെണങ്കി,ലീ േലാകത്തി-
െലന്തിെന െയാന്നിനി വിശ്വസിക്കാം?
എല്ലാം ചപലങ്ങെളല്ലാം കപടങ്ങ-
ളിേല്ല യഥാർത്ഥങ്ങൾ, ശാശ്വതങ്ങൾ?
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സർവ്വവും നാട്യേമാ, ജീവിക്കണെമങ്കിൽ
ദുർവാരമാേണാ കപടേവഷം?
എങ്കിൽ ഞാനി യും കാലമീ േലാകത്തി-
െല വിഡ്ഢിയായിരു !
പാടില്ല, പാടിെല്ലനി ം പറത്തണം
പാേട ജയത്തിൻ പതാക പാരിൽ.
അന്യ ഹൃ ക്തത്തിൽ ഞാെനൻ പതാകകൾ
വർണ്ണം പിടിപ്പി ം തീർച്ചതെന്ന!
വന്നിതുൽക്കർഷം കുണുങ്ങിെയ ന്നിൽ, ഞാൻ
കെണ്ണറിഞ്ഞിെല്ലാ ം മിണ്ടിയില്ല.
െനഞ്ചിടിപ്പാർന്നീ,ലവളുെട േനർെക്കാരു
പുഞ്ചിരിെയങ്കിലും തൂകിയില്ല.
പിന്നിട്ട പാതയിൽ ഞാൻ കണ്ട കാ യിൽ-
ത്തെന്നെയൻ ചിത്തം ലയിച്ചിരു .
മാറണി േഞ്ചല േനർക്കി, ലഞ്ഞ െപാൻ-
മാലകൾ മീേത ശരിക്കിണക്കി,
താേന സമീപ േചർ നി,േന്നാമന-
ത്താമരത്താെരതിർ ൈകകൾ െപാക്കി,
തങ്കവളകളിളകിക്കിലു മാ-
െറൻ കണ്ഠനാളത്തിൽ േകാർത്തിണക്കി,
നീലാളകങ്ങളുല ർ െനറ്റിയിൽ
നീെള രുളി വീണു ചിന്നി,
ലജ്ജയാൽ, പൂങ്കവിൾ മ്പി,ലിരട്ടിെച്ചാ-
രുജ്ജ്വലേശാണിമ മിന്നി മിന്നി,
രാജേസാല്ലാസദൈവഭവേദ്യാതക-
േതജസ്സണിഞ്ഞ മുഖമുയർത്തി,
”വല്ലാത്ത പുള്ളി” െയേന്നാമനത്തം വഴി-

ല്ലസൽേസ്മരയായ് െക്കാഞ്ചിേയാതി,
അർപ്പിക്കയായവെള ഖത്തായിരം
സ്വപ്നാത്മകങ്ങളാം ചുംബനങ്ങൾ!-
മാനസത്തി ലഹരിപിടി ന്ന
മായികമംഗളചുംബനങ്ങൾ!
ഞാനഭിമാനി ജീവിതലക്ഷ്യമി-
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താെണന്നതിൽ ഞാനഹങ്കരി .

നാല്
രണ്ടല്ല നാലല്ല നാനൂറു ക ക-
ളുെണ്ടനി ഗ നഖങ്ങളുമായ്!
പ കള ഗ ദം കൾ, ക നീ-
രെല്ലൻ മിഴികളിൽ തീെപ്പാരികൾ!
െചണ്ടല്ല വ ശിലയാണകം, െമയ്യിൽ-
കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ കടുത്ത ചർമ്മം.
ഓട ഴെലാരു കയ്യിൽ,െക്കാടും തല-
േയാടു മെറ്റാന്നി,െലാന്നിൽ ഠാരം,
േവെറാന്നിൽ മദ്യചഷകം, ലിംഗങ്ങൾ
പാറും ഗരളെമാരു കരത്തിൽ,
രക്തമിറ്റി വീഴും കുടൽ മാലകൾ
തത്തിക്കളി ന്ന ഹസ്തേമകം,

ീല സൗരഭ്യെമഴും മലർമാലകൾ
േചലഞ്ചി മി ന്ന ഹസ്തമന്ന്യം,
ഹസ്തെമാന്നിൽ ഗീത; മെറ്റാന്നിൽ കാമാഗ്നി-
ക ന്ന പൂര ബന്ധ കാവ്യം-
എ ൈവരുദ്ധ്യം!- ഹാ, മാറിേപ്പാ, മാറിേപ്പാ
െചന്തീ വമി ം െകാലപ്പിശാേച!....

അഞ്ച്
എെന്താരു മാറ്റമാ, ണേയ്യാ, ഞാൻ പെണ്ടാരു
ഗന്ധർവ ബാലകനായിരു .
മ മ്മെവെച്ചാര െച്ചമ്പനീർ േപാെല
മന്ദഹസി ം മന മായി,
അല്ലെലന്താെണന്നറിയാെതാരു െകാ -
പുല്ലാ ഴലുെമൻ കയ്യിേലന്തി,
േമയുവാനാടുകൾ പൂകുന്നകാടുകൾ
േമളിച്ച താഴ്വരപ്പച്ചകളിൽ,
കണ്ണ ം പൂ ചൂടിക്കാനനവല്ലികൾ
കണ്ണാടിേനാ െന്നാരാ വക്കിൽ
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ഉച്ചെവയിലരി ർന്നിറങ്ങാെത്താര-
പ്പച്ചമരങ്ങൾ തൻ പൂന്തണലിൽ,
സ്വർഗ്ഗമാണീ േലാകമന്നമ, െട്ടെപ്പാഴും
സ്വപ്നവും ക കഴി കൂട്ടി !
കാപട്യെമന്തന്നറിയാെത സർവ്വവും
കാണുന്നമട്ടിൽ ഞാൻ വിശ്വസി .
മാനസത്തിങ്കലിടവിടാതേന്നാേരാ
ഗാനം തുളുമ്പി സിച്ചിരു .
ചി ശലഭം േപാേലാേരാ സുഷമയിൽ
ചിത്തം മദി പറന്നിരു .
ഉ കനായിരുന്നില്ല ഞാെനാ മ-

ൽക്കർഷലക്ഷ്മിക്കതിഥിയാകാൻ.
ആവശ്യെമെന്ന ഴന്നിരുന്നില്ല, ഞാ-
നാഡംബരത്തിൽ മുഴുകിയില്ല.
ഓല ടിലിെലപ്പാ ണ്ടി,ലന്നല്ലി-
േലാമൽക്കിനാക്കൾ കുണുങ്ങിെയത്തി
എെന്ന ണർ ; ഞാൻ േകാള്മയിർെക്കാ െകാ-
െണ്ടെന്നയും കൂടി മറന്നിരു .
വിത്തമി, ൽകൃഷ്ടവിദ്യയി, ജ്ജ്വല-
വിഖ്യാതിയില്ല, വിഭവമില്ല.
പാരിലുണ്ടിമ്മെട്ടാരാെള േപാലുമ-
ന്നാരുെമാരാളുമറിഞ്ഞതില്ല.
ഏവമഗണ്യനാ, യജ്ഞാതനായ്ത്തെന്ന-
ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കിലൂഴിയിൽ ഞാൻ!
ഒ മില്ലാത്തവ, െനാ മിലാത്തവൻ
മന്നിലവനാണു ഭാഗ്യശാലി!
െനാന്തിടുെന്നന്മനം-മാറിേപ്പായ് കാല,മി-
െന്ന ഫലമീയനുശയത്താൽ?
ഉൽകർഷലക്ഷ്മിതൻ സൽക്കാരശാലയിൽ
നിൽക്കയാണിന്നണ ദ്ധതൻ ഞാൻ.
േപരും െപരുമയും േനടി,െയൻ ജീവിത-
േപ്പാരാട്ടേമവം വിജയമായി.
ചിന്തിച്ചിരിക്കാെതാരായിരം ഭാഗ്യങ്ങൾ
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െചന്തളിർ പാകുന്നിെതൻ വഴിയിൽ.
എങ്കിലു,മേയ്യാ,മരവി േപായി മൽ-
സ്സങ്കൽപം-ഞാെനാരു യ മായി.

ന്ദിപ്പതിെല്ലൻ മനമിന്നകൃ ിമ-
സൗന്ദര്യ പൂജതൻ നിർവൃതിയിൽ.
ഓമൽക്കിനാക്കളി,െല്ലന്നല്ലണവതി-
ല്ലീ മലർെമത്തയിൽ നി േപാലും!
ച ികയിങ്കൽ കുളുർമ്മയി,ല്ലിന്നെത്ത
മന്ദാനിലനിൽപുളകമില്ല.
ഈ വട്ടേമശേമൽസ്ഫടിക പ്പിയി-
ലാവതും ഭംഗിയിൽേച്ചർത്തിണക്കി,
േകവലമാഡമ്പരാർത്ഥമായ് െവെച്ചാരി-

വണിെച്ചണ്ടിൽ തുമയില്ല.
വീേറാടീ യ ം വമി ന്ന സംഗീത-
വീചികൾെക്കാന്നിനും ജീവനില്ല.

ന്ദമി,ല്ലില്ല ചൂ,ടില്ല ൈചതന്യ,മി-
െന്ന ം ജഡം, ഹിമശീതകൂടം !
ഇ നാളേയ്യാ പണിെപ്പ ഞാൻ പാഞ്ഞ-
തിേ തേലാകത്തിെല വാേനാ?
അേയ്യാ, മതി, മതി; േപാകെട്ടനിക്കിനി
വയ്യ, വയ്യിങ്ങെന വീർ മുട്ടാൻ!
അെന്നെന്റ മുന്നിൽ, നി േത്തജനവുമായ്
വന്നെതന്തി നീ മൽസുഹൃേത്ത?
സ്വപ്നവിഹാരിയാെണങ്കിലു, മ ഞാൻ
സ്വച്ഛാർ മാനസനായിരു .
നിത്യപരാജിതനാകിലു,മെന്നന്നിൽ
നിഷ്കളങ്കത്വം നിറ നി .
നീയ നൽകിയ േപാർച്ചട്ടയുമി
പായുകമൂലം പുേരാഗതിെയ
ഏവം പുണരാൻ കഴി െവന്നാകിലും
ജീവിതമിെന്നനി ഗ ഭാരം!
ഹന്ത, ഞാേനാേരാേരാ വഞ്ചന െച െച-
െയ്തന്തിനു ചൂടിയിെപ്പാൻ കിരീടം?
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സത്യത്തിൽനി മകന്നകെന്നന്തി
െപാത്തിപ്പിടിപ്പതീ ഷ്പതൽപം?
ജീവിതവീഥിയിൽ ച്ചിന്തിയാതാവിധം
നീ വ േചർന്നിരുന്നില്ലെയങ്കിൽ,
ഹാ,പിശാചായി ഞാൻ മാറാതിരുേന്നേന
പാപെത്തേപ്പടി േമവിേയേന!
കാടും മലകളും കു ം പുഴകളും,
കാണിച്ച േലാകത്തിൽ പ്തനായി,
ശ ക്കളില്ലാെത, ശ വായ്ത്തീരാെത,
നിത്യ ശാന്തി വിേധയനായി,
ആരുമറിയാെത ജീവിത നാടക-
മാടി,യണിയറ പൂകിേയേന!
നാണയ െട്ടടുത്തമ്മാനമാടുന്ന-
താണുേപാലുൽകർഷമാനദണ്ഡം,!
ലജ്ജി ഭൗതിേകാൽകർഷേമ, നി ന്നിൽ
മജ്ജീവിതാർപ്പണം െചയ്കയാൽ ഞാൻ.
മദ്യം പകർ തെന്നെന്ന, നീ
മ പിടിപ്പിക്കയല്ലി േമേന്മൽ?
തു ഞാനിന്നതു നി ഖ, ഗ-
ദർപ്പമുൾെക്കാ ം െകാലപ്പിശാേച.
കാന്തികലർന്ന മത്സ്വപ്നങ്ങെളാേന്നാെട
മാന്തിെപ്പാളിച്ച ഭയങ്കരി നീ!
േമാഹിനിേവഷത്തിലാറാെത്താരാ രക്ത-
ദാഹമാർെന്നത്തിടും സിംഹിക നീ!
കാർമുകിെലാത്ത നിൻകൂന്തലിൽ ചീ ന്ന
കാളസർപ്പങ്ങെളാളിച്ചിരി !
ഉഗദം ങ്ങൾ മറ , നീ വർഷിപ്പി-
തുൽഫുല്ലസുന്ദര സുസ്മിതങ്ങൾ!
േപാക നീ, േപാക നീ, ദൂെരപ്പിശാചിേക,
േപാേര കുടിച്ചെതൻ ജീവരക്തം?

ആറു
മു മുരുക്കിൽപ്പടർന്നിടും ൈതമുല്ല-
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വല്ലരിതൻകഥെയ െചാല്ലാൻ?
വിണ്ണിെലത്താരാകുമാരികൾ മാ മാ-
ക്കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ സാക്ഷിനിൽേക്ക,
നിർദ്ദയ ചിത്തേമ, ലജ്ജയിേല്ല നിന-
െക്കത്തിേനാക്കാനത്തേപാവനത്തിൽ?
േനാവല്ല, േവവാണിതാമൃദു ചിത്തത്തി-
നീ വിധിയീശൻ വിധിച്ചെതേന്ത?
നിർദ്ദയൻ തെന്നേയാ ൈദവവും? സദ്ഗുണ-
മത്തലിൻ മെറ്റാരു നാമമാേണാ?
പുഞ്ചിരി ക്കളും േരാമഹർഷങ്ങളും
വഞ്ചന ള്ള സമ്മാനമാേണാ?
എന്തിനെല്ലങ്കിലാ നിലാക്കാലതി-
െച്ചന്തീയിേനാടു േചർെന്നാട്ടി നി ?
െപാള്ളണം, െപാള്ളണം-നിൻ വിധിയാണു;ഞാ-
നള്ളിയള്ളിപ്പിടിക്കെട്ട നിെന്ന!....

ഏഴ്
പാതിരേയാളം പണിത്തിരക്കിൽെപ്പ
പാരം തളർ തളർെന്നാടുവിൽ
താേന ലയി േപായ് ഗാഢസുഷുപ്തിയിൽ
േചണഞ്ചിടുമീ മഹാനഗരം. (മദിരാശി)
എ േയാ തീ മായ് ന്ദിച്ചിരുന്നതാ-
ണി യും േനരമിതിൻ ഹൃദന്തം.
വിസ്മയമാേണാർക്കിലി െപെട്ടന്നിതിൻ-
വി മഗർവ്വങ്ങെള േപായി?
കണ്ണീർെപാഴിച്ചിതിൻ േകാണിെലാന്നിൽ സ്വയം
നിർന്നി നായിതാ ഞാനിരി !
ഞാനുമുറ ം-തളർ തളർേന്നവം
താേനെയൻ ക മട േപാകും.
എല്ലാെമാടുവി,ലിതാ,ണീയുറക്കമാ-
ണില്ലീ നിയമത്തിനില്ല േഭദം.
വീണടിേയണെമാരിക്കലതിങ്ക,ലീ-
ക്കാണുന്ന സർവ്വ ചരാചരവും!
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ആദ്യമധ്യാന്തമ േള്ളാരതിലണ-
ഞ്ഞാദിത്യൻേപാലും െപാലി േപാകും.
ഞാനാ,െരാരു െവറും പുൽെക്കാടി,െയന്നഭി-
മാനഗർവ്വത്തിെനന്തർത്ഥമാേവാ?
നിൽ ദൂെരച്ചിരി െകാ,ണ്ടങ്ങതാ
നിത്യ ദീപ്തനഭശ്ചരങ്ങൾ!
അബ്ദായുതങ്ങളായ് ക്കാണ്മവരാണവർ
മർത്യ ഴുക്കൾതൻ മത്സരങ്ങൾ
എ മതിനില്ല മാറ്റ,മാ മത്സരം
തെന്നയാണി ം ജഗത്തിെല ം.
വ്യക്തിയിൽ നി ം കിളർ , കുടുംബത്തി-
െലത്തി,പ്പതുെക്കപ്പടർ േകറി,
പിെന്ന സ്സമുദായം ാപി രാ ത്തി-
െലാേന്നാടണെഞ്ഞരിഞ്ഞാളിയാളി,
ഇദ്ധരാച ം മുഴുവനും വ്യാപിപ്പി-
തിദ്ധ ഭാേവാഗയുദ്ധവഹ്നി!
ശക്തിതൻ ലക്ഷ്യ,െമാരിക്കലും വറ്റാത്ത
രക്ത ഴക്കളാെണന്നിരിക്കിൽ,
മർക്കടം േഭദ,മതിങ്കൽ നി െള്ളാരീ
മർത്ത്യ യാണമിെന്ന െച ം?
അേയ്യാ, മതി, മതി, േവണ്ടി േരാഗതി;
വയ്യ വയ്യിെക്കാടും രക്തപാനം!
പിേന്നാ േപായ് നാമിരുകാൽപ്പശുവായി
നിന്നാക്കിരാതനിൽ വി മിക്കാം.
ഒേന്നാെട തീെവെച്ചരിക്കനാമാദ്യമായ്
മന്നിതിൽ വിദ്യാലയങ്ങെളല്ലാം.
ഇന്ധനമാക്കാം നമുക്കഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ
ഗന്ഥങ്ങളീ മന്നിലുള്ളെതല്ലാം
സംഗീത, സാഹിത്യ, ശാ ാദി സംഘങ്ങൾ
സർവ്വവുെമാേന്നാെട സംഹരിക്കാം.
മന്നിതി,ലേയ്യാ, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന-
ത്തിേന്നണെമങ്കി,ലിെതാെക്ക േവേണാ?
ഏകമഹാേഗ്നയപിണ്ഡപാതത്തി,ലീ
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േലാകെമാേന്നാെട നശിച്ചിെതങ്കിൽ!
േവണ്ടാ പരീക്ഷണം, േവണ്ടാ ഗേവഷണം,
േവണ്ട വിജ്ഞാനം, പുേരാഗമനം;
ആഴിക്കടിയിൽ നമുെക്കത്തി നീന്തിേട-
ണ്ടാകാശത്തിങ്കൽ പറന്നിേടണ്ട.
എന്തിനു?-നന്മേയ്ക്കാ?-നാശത്തിനാണു, പി
െന്ന െകാെണ്ടാന്നായ് നശി കൂടാ?

എട്ട്
പാടും പിശാചിെന മാല ചാർ
മൂഢ പഞ്ചേമ, സാദരം നീ.
”ഗന്ധർവൻ, ഗന്ധർവൻ”-കീർത്തിയാണുഃനി-
ന്നന്ധതയ്ക്കി മറുതിയിേല്ല?
എ ഖേത്തെയ്ക്കാ സൂക്ഷി േനാക്കിടു-
െകെന്ന റി നീെയന്തറി ?
കേണ്ടാ വള കൂർ െള്ളാരിദ്ദം കൾ
കേണ്ടാ നീ കണ്ണിെലത്തീെപ്പാരികൾ?
രക്തം കുടി മദി പുള മീ-
യത്യന്തരൂക്ഷമാം നാ േനാ !
ഞാനാേണാ ഗന്ധർവ്വൻ-സൂക്ഷി േനാ ,കീ
ഞാെനാരത ഗ േവതാളമേല്ല?
പാടി ഞാൻ നിെന്നയുറ ,െമന്നി ,നിൻ-
ചൂടുള്ള രക്തമൂറ്റി ടി ം;
ആദ്യം ചിരി ം, തേലാടു, മനന്തരം
കൂർത്ത നഖം െകാ പെയ്യ നു ം;
ഒ നീ െഞ ം, നയത്തിൽ ച്ചിരി ഞാൻ
പിെന്നയും പുൽകു,മിട നു ം;
അൻപിൽ ഞാൻ േസ്നഹം നടി ം, ചിരിച്ചിടും,
ചുമ്പി , മെപ്പാഴും പ െയ്യ നു ം;
അങ്ങെന, യങ്ങെന നുള്ളി, നുള്ളി, െപ്പെട്ട-
ന്നങ്ങട്ടഹാസേത്താേട തുള്ളി,
തല്ലി, നഖങ്ങളത ഗമാെയാേന്നാെട
തള്ളി, നിൻ പള്ളെപാളി ചീ ം!
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കാലും കരങ്ങളും തല്ലിപ്പിട നീ
കാതരമായിക്കരഞ്ഞിടുേമ്പാൾ,
ചുട്ട രക്തം േകാരിേക്കാരി ടിച്ചിടും,
െപാട്ടിച്ചിരി , മലറിയും ഞാൻ!
എന്നി നി ടൽ മാലയും ചാർത്തി, ഞാൻ
നി , നിൻചു മായ് നൃത്തമാടും.
ഒ േനാക്കീടുകിനിയുെമൻ േനർ നീ-
െയെന്ന നിന മനസ്സിലാേയാ?
ഓടിേക്കാ, ജീവനിലാശയുെണ്ടങ്കിൽ, നീ-
േയാടിേക്കാ-ഗന്ധർവനല്ല മുന്നിൽ!!...

ഒമ്പത്
ആരാെണൻ ജീവിത വീഥിയിൽ നിൽപവ-
ളാരു നീ, യാരു നീ, യ താംഗി?
േസ്നഹസ്വരൂപിണി, നീ വന്നെതന്തിനി-
സ്സാഹസിേകാഗെന്റ സന്നിധിയിൽ?
തത്തിക്കളി പരിേവഷരശ്മിക-
ളുത്ത്േമ, നി ഖത്തി ചു ം!
എന്തിെനനിക്കേയ്യാ, കാ െവ ന്നതീ-
െച്ചന്താരിെനാത്ത നിന്മാനസം നീ?
കാലു ഞാൻ െപാക്കിച്ചവിട്ടി െഞരി കി-
ല്ലീ േലാലപുഷ്പെമന്നാരുക ?
പുഞ്ചിരിെക്കാ നീ നിൽപിേതാ മുന്നി,െലൻ-
െനഞ്ചിടിപ്പിേന്നവമൂ കൂട്ടി?
ഉെണ്ടനി ഗ നഖങ്ങ,ളേതെറ്റ
െച കൾ വാടി വിളർ േപായി!
എന്നി മാ മന നെമനി നീ
തന്നിടുേന്നാ കനിേഞ്ഞാമനിക്കാൻ?
െപാള്ളിക്കയാണു നിൻ വിശ്വാസെമെന്ന, ഞാ-
നുള്ളലിഞ്ഞേയ്യാ, ലയി നിന്നിൽ!
േസ്നഹെമന്താെണന്നറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ
േമാഹേന, നീ മുന്നിെല േവാളം.
േസ്നഹി വാനായ്പ്പഠിപ്പി നീ നിെന്റ
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സാഹചര്യത്താൽ പിശാചിേനയും.
പാടും പിശാചിെന ാണനായ് ജി
പാവനേസ്നഹാർ േദവതകൾ!
മിത്ഥ്യാ മത്തിനധീനനായ് േക്കവല-
മി യും നാൾ ഞാനഹങ്കരി .
ഇെന്നന്നിേലെയ്ക്കെന്ന േനാക്കിക്കയാണുനീ
നി ജ്ജ്വല േസ്നഹദീപ്തിയിങ്കൽ
ലജ്ജിപ്പതി ഞാ,െനന്നിലും മാ-
യിജ്ജഗത്തിങ്കലില്ലന്യകീടം.
േലാകെത്തെയാ െതറ്റിദ്ധരിപ്പി
ഹാ, കഷ്ട,െമൻഗാനധാരയാൽ ഞാൻ!
േലാേകാത്തരങ്ങളാമാദർശരശ്മികൾ
പാകി ഞാെനെന്റ പാഴ്പ്പാ കളിൽ.
എന്നിട്ടിരുട്ടിൽ മദി പുള ഞാൻ
മന്നിൽ മൃഗത്തിലും നീചമായി.
ഭാവസാ ങ്ങെളൻ ഗാനങ്ങളി,െലെന്ന
േദവനായ്ക്കാണുകയാണു േലാകം.
ഞാേനാ, െവറും പിശാ,ചിലൽപെമങ്കിലും
മാനവത്വത്തിൻ മഹത്വെമന്നിൽ!
”ഹാ, വിഷാദാത്മകൻ, ശാന്തൻ, വിനീതാർ -
ഭാവൻ”-പലരും പറഞ്ഞിെതെന്ന.
കു കൂടിക്കിടന്നീടുകയാണഭി-
നന്ദനാേലഖ്യങ്ങെളെന്റ മുമ്പിൽ.
അേയ്യാമടു , മടു !- വഞ്ചി വാൻ
വ െയ്യനി.ക്കീ േമന്മ േവണ്ട േമലിൽ.
എൻ ചിറകിേന്മെലനിെക്കെന്റയല്ലാത്ത
െപാൻതൂവെലാ മാവശ്യമില്ല!
പാട്ടിൽ ക്കരഞ്ഞ ഞാൻ, ജീവിത മര-
േച്ചാട്ടിലിരു െപാട്ടിച്ചിരി .
നി ല േഭാഗവിലാസ ലഹരിയിൽ
നിത്യമിേന്നാളവും മത്തടി .
പാടി ഞാൻ നിർമ്മലേ മം മധുരമായ്
േതടി നിർലജ്ജമക്കാമവും ഞാൻ.
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ആദർശശാലിഞാ, നാദർശശാലി ഞാ-
േനാതുന്നിതന്ധരാരാധകന്മാർ!
വ സ്ഥിതികൾ മറ വ ള്ളതാ-
മി തിഗീതങ്ങളാർ േവണം?
പങ്കിലൻ ഞാൻ സ്വയം വഞ്ചി േനടിയ
തങ്കക്കിരീടം െതറി േപാണം!
വന്ദിച്ചിേടെണ്ടെന്നയാരും, യശസ്സിെന്റ
ച ികച്ചാറുെമനി േവണ്ട
ഉ െപാട്ടി,ക്ക നീർ പെയ്താടുങ്ങണം
തള്ളിവിേണ്ണറിയ കാളേമഘം.
തൂമ വഴിഞ്ഞതവതരിപ്പി െന്നാ-
രാ മഴവി ം മറ േപാണം!
എേന്നകേമാഹമിതാണി േശഷിപ്പ-
െതാന്നായ് െവറുക്കണം േലാകെമെന്ന!
േവെണ്ടനിക്കാരും, ജഗത്തിെലെന്ന ടി
േവെണ്ടനി,െക്കല്ലാമകന്നിടെട്ട!
മജ്ജഡേമ്പാലുെമടു ചിതാഗ്നിയിൽ
സം രിച്ചീടുവാനാളു േവണ്ട.
ചത്തടിഞ്ഞാൽ ഞാൻ, സേഹാദരേസ്നഹമാ-
ർെന്ന ം കഴുകുകെളന്നരികിൽ.
നിശ്ച്യിക്കാൻ േമ,ലവജ്ഞ േതാന്നാെമെന്നാ-
ട േമലന്നവ േപാലും!
രക്ത ബന്ധംെപടും മി ങ്ങേളാള, മുൾ
ക്കട്ടിെയന്നാലവയ്ക്കില്ലതെന്ന!
സ്വന്തം സേഹാദരെനക്കാൾ കരുണയും
നന്ദിയുമുണ്ടാക്കഴുകുകളിൽ!
െകാ െമന്നാലും മരിച്ചി മാ േമ
െകാത്താനവ വ െകാ നീ !
രാഗപരവേശ, മജ്ജീവിതത്തിൽ നീ-
യാഗമിച്ചില്ലായിരു െവങ്കിൽ,
കാണാെതെയൻ കണ്ണടേഞ്ഞെനെയന്നിലീ
വീണവായി ം പിശാചിെന ഞാൻ!
എെന്ന നീ കാണി ത , നിൻേ മത്തിൻ
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മിന്നിജ്വലി മെപ്പാെന്നാളിയിൽ.
ഇേന്നാളം വഞ്ചി േലാകെത്തെയാന്നായ് ഞാൻ
മുന്നിൽ നീെയത്തി, ഞാനാളുമാറി.
താേന കുനി േപാകു നി ന്നിെല-
ന്നാനനം-ശക്തിസ്വരൂപിണി നീ!
ഇ യും നാെളൻവിജയം പരാജയ-
മിേത്താൽവിയാെണൻജയാഭിേഷകം.
നീയടു ംേതാറുെമന്നിൽ നിന്നങ്ങെന
പായുകയാണാപ്പിശാചു ദൂെര.
വീണവായി മഗ്ഗന്ധർവ്വെനത്തെന്ന
കാണും നീെയന്നിൽ മരി േവാളം!
േവെണ്ടനി ൽക്കർഷം, േപാവുകയാണു ഞാൻ
വീ െമന്നാദർശേമഖലയിൽ,
സ്വർഗ്ഗീയകാന്തിയിൽ മുങ്ങി രഭില-
സ്വപ്നങ്ങൾ പൂ മാ നല്ല നാട്ടിൽ.
കിന്നരനായിജ്ജനിച്ചവനാണു ഞാ-
െനെന്നപ്പിശാചാക്കി മാറ്റി കാലം.
അന്നതിനുേള്ളാരുപാധി,െയൻ ചാര
നിെന്നാെരൻ േസ്നഹിതനായിരു .
കിന്നരനാക്കാൻ തുനിയുകയാണിതാ
പിെന്നയുെമെന്നെയടു കാലം.
നീതയായ് മാമകജീവിതപന്ഥാവിൽ
നീയതിനിെന്നാരു പാധിയായി.
എന്നാൽപ്പണ്ടെത്ത സ്വത വായുക്കള-
ല്ലി പുൽകുെതന്നന്തരീക്ഷം
ഭീതനെല്ലങ്കിലും ഞാനിന്നിതാ, മർത്ത്യ-
നീതിതൻ മുന്നിൽത്തടവുകാരൻ!
ചങ്ങലെയ്ക്കന്നാൽ മുഴുപ്പി,ല്ലിരുമ്പല്ല,
സംഗീതമാണതിൻ കണ്ണിെയല്ലാം.

ാണനിലാണീ വില, ങ്ങിതു െപാട്ടിക്കാൻ
ാണിയി,െല്ലന്നല്ല െപാ കില്ല.

േപാെരങ്കിൽ, താേക്കാലുെമൻ കയ്യിലാണു ഞാൻ
േപാവെത,ങ്ങില്ല, ഞാൻ േപാവുകില്ല.
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ഞാനിത്തടവിലിരു െകാണ്ടിങ്ങെന
മാനസം െകാ സ്വത നാകും.
കിന്നരൻ, ഹാ, ഞാൻ മരിേപ്പാളവും നിെന്ന
വർണ്ണി വർണ്ണി പാ പാടും.
േസ്നഹത്തിനായി ഞാൻ േസ്നഹി നിെന്ന-ഞാൻ
േമാഹിപ്പതില്ലതിൻമീെതെയാ ം.
എല്ലാരുമുെണ്ടനി,ക്കാരുമ,േല്ലവം ഞാ-
െനല്ലാറ്റിലുംനിന്നക നിൽ ം.
സ്വപ്നങ്ങൾ, സർവ്വവും ഭാവനേമാഹന-
സ്വപ്നങ്ങൾ,േഹമാങ്കിേതാജ്ജ്വലങ്ങൾ!
സ്വപ്നങ്ങളാണുസുഖം, മനം െപാള്ളി -
മി പഞ്ചത്തിെല വാസ്തവങ്ങൾ.
മിത്ഥ്യകളാേണാർക്കിൽ സ്സർവ്വയാഥാർത്ഥ്യവും
സ്വപ്നങ്ങള്മാ േമ സത്യമു .
വ്യർത്ഥമാം ഭൗതിേകാൽകർഷേമ, ഞെനെന്റ
സ്വപ്നേലാകേത്ത തെന്ന േപാെട്ട!
ഞാെനെന്റ േദവിെയ ധ്യാനി ം പൂജി ം
ഗാനാത്മകനായ്ക്കഴിഞ്ഞിടെട്ട!
െപാന്നിൻ ചിറകാഞ്ഞടിച്ചടിെച്ച ന്നിൽ
വന്നിടുെകൻ ിയസ്വപ്നങ്ങേള!....

പത്ത്
ഭേ , െവറുെമാരുദുസ്വപ്നംേപാെലയീ

കീടെത്ത നീ വിസ്മരി !
േനാവി നിർദ്ദയമി യും കാലമീ-

വുേപാലുള്ള നിന്മാനസം ഞാൻ.
ഇ യ്ക്കഴകും സുഗന്ധവുെമാെത്തഴും
ചിത്തം നിനക്കല്ലാതാർ കി ം?
എന്നി ം ഞാനതിൽ സൗന്ദര്യം കണ്ടി ം,
വന്നിെല്ലടുത്തെതാേന്നാമനിക്കാൻ;
എന്നല്ല, ഞാനതിൻപിഞ്ചിതേളാേരാ -
െമൻ നഖാഗത്താൽ മുറിെപ്പടുത്തി!
ദുഃഖം സഹി വാനാകാെത നിങ്കരൾ
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െപാട്ടി, നീ േതങ്ങിക്കരഞ്ഞീടുേമ്പാൾ,
ദൂെര ഞാേനാേരാേരാ തങ്കക്കിനാക്കെള
വാരി ണരുകയായിരു .
േചലിൽ നവനേവാല്ലാസപുഷ്പങ്ങളിൽ
മൂളിപ്പറ കയായിരു .
നീയതറിഞ്ഞി ം, നിന്മനമ േമൽ
നീറി കഞ്ഞി , െമന്നരികിൽ
നിെന്ന സ്വയം ഞാൻ പിരി േപാകുംവെര
നിന്നെതമ്മ നീ നിഷ്കളേങ്ക?
േ മസാ ങ്ങളാമാ നിൻസപര്യകൾ
േകാൾമയിർെക്കാള്ളിപ്പതായിരു .
എന്നാലതിെനാരു നന്ദിവാെക്കങ്കിലും
െചാന്നതാേയാർപ്പീെലാരിക്കലും ഞാൻ.
എന്നല്ല, േകവലം നിസ്സാരഭാവത്തിൽ
നിന്ദിച്ചെതാെക്ക ഞാൻ ധിക്കരി !
ആ മുഖെത്തന്നി ം കണ്ടീല ഞാെനാരു
കാർമുകിൽതൻ നിഴൽപാടുേപാലും.
അ ത, മിപ്പി ഹൃത്തിെലമ്മട്ടി,െലാ-
രഗ്നിൈശലം നീയടക്കിനിർത്തി?
മാൻ േപടെയേപാെലാതുക്കവു,മുള്ളിനു
മാന്തളിർേപാലുള്ള മാർദ്ദവവും
മിന്നി രി ം കുലീനതാദീപ്തിയു-
െമാന്നിച്ചിണങ്ങി ലസിച്ച നിെന്ന,
ഹാ, കഷ്ട,െമ െകാ,െണ്ടന്തിനാ,േയവമി-
േശ്ശാകഗർത്തത്തിലടി വീഴ്ത്തി?
ആ മുഖം കണ്ടാൽ, മൃഗീയമായീവിധ-
മാചരിച്ചീടുവാനാർ േതാ ം?
ദുഷ്ടനാ, ണേയ്യാ, പിശാചാണു ഞാ,െനെന്ന
വിട്ടകന്നീടുെകൻേദവേത, നീ!
ആതുേര, നിന്നടുെത്തത്തി നി റ്റവ-
േരാതാം പഴികൾ പലതുെമെന്ന.
േവതാളമാണു ഞാൻ, േദവകളാണവ-
േരാതുന്നെതാെക്കയും സത്യമാകാം.
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െചാല്ലിയിട്ടില്ലേല്ലാ നിേന്നാടിേന്നാളവും
നല്ലവനാെണെന്നാരിക്കലും ഞാൻ.
മന്നിെന്റ കണ്ണിൽെപ്പാടിയി ,മായിക
സ്വർണ്ണേരണുക്കെളടു പൂശി,
എന്നിൽനിന്നാമട്ടക , ഞാനല്ലാെത്താ-
െരെന്ന ഞാൻ കാണിച്ചിെട്ട കാര്യം?
ഇെല്ലനിക്കാഗഹം േലാക ശംസതൻ-
മുല്ല മാലയും ചാർത്തിനിൽക്കാൻ!-
ഇന്നതിനുണ്ടായിരിക്കാം കുളുര്മയും,
െവൺമയും, ീയും, സുഗന്ധവാ ം;
മായികമാണവെയാെക്കയുെമാ േപാൽ
മായു,െമാടുവിൽ വിളർ വാടും.
നാളാ ചീഞ്ഞതു നാറു, മുടൻതെന്ന
നാമെതടു വലിെച്ചറിയും.
എന്തി േകവലെമാറ്റ ദിനത്തിേല-
െയ്ക്കന്തിനു പിെന്നയാ സ്വപ്നഭാഗ്യം?
അൽപമനങ്ങിയാലാെകത്തകർ േപാം
ബുദ്ബുദസൗധമതാർ േവണം?
ആവശ്യമിെല്ലനിക്കന്യനിൽനിെന്നെന്റ
തൂവലിൽ ചായപ്പണികെളാ ം.
കണ്ണടേച്ചകാന്തേയാഗിേപാൽ പാട
െചന്നിരി ന്ന െവൺെകാറ്റിേയക്കാൾ
കാടും മലകളും വർണ്ണി പാടുന്ന
കാർകുയിലാെണനിേക്കെറയിഷ്ടം !
േവദനാപൂർണ്ണമാെമെന്മാഴി േകവലം
േവതാളേവദാന്തമായിരിക്കാം.
പങ്കിലഹൃദയത്തിൻപുകപ്പടർപ്പായിടാ-
െമങ്കിലു,െമന്മതമാണിതാേര്യ!
എന്മനം േനാവുന്നെതന്തിേനാ, ഹാ, കഷ്ട-
െമാേന്നാർത്ത്താലന്യന്മാരാണു േഭദം.
ഉറ്റവെരേപ്പാെലാരുള്ളലിവില്ലാെത്താ-
രുഗസർപ്പങ്ങൾ മറ്റി ലകിൽ!
ഒെന്നങ്ങാൻ േകറിച്ചവിട്ടിടാ,തേങ്ങാ
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െച കടിക്കാറില്ലന്യ സർപ്പം
എങ്ങാ,നഥവാ, കടി കിൽേപ്പാലു,മ-
െതാ കടിച്ചിട്ടിഴ മാറും.
ഉറ്റവരാകെട്ട, മാറാെത, കാലിേന്മൽ
ചുറ്റിപ്പിണ കടി കീറും!-
ചത്തടിഞ്ഞാലു,മപ്പട്ടടച്ചാരവും
പത്തിവിടുർത്തിച്ചിക െകാ ം!
മി ങ്ങൾ, മി ങ്ങൾ, പാഷാണപാ ങ്ങൾ
മിത്ഥ്യാ മങ്ങൾക്കധീനനായ് ഞാൻ!
ശപ്ത ശാ ീയ ഗേവഷണേമ, നിെന്റ
സിദ്ധൗഷധങ്ങൾതൻ സിദ്ധിയാൽ, നീ
െകട്ടിപ്പിടിച്ചിരുേന്നാരക്കഷണ്ടിെയ-
ത്തട്ടിെയടു കടന്നതിനാൽ
ഒറ്റതിരിേഞ്ഞാ,’രസൂയ’യ്ക്കിതാ, വീർ -
മു , ൈകകാൽ വിറച്ചിടു !
െതെല്ലാരുപശാന്തിെയാന്നതിനുംകൂടി
വല്ലതും ക പിടി േമാ നീ?
േദവനാെയ്ത്തറ്റിദ്ധരി പിശാചിെന
ജ്ജീേവശനായ് േവ , േദവേത, നീ!
അപ്സരെസ്സത്തിപ്പിശാചുമായ്േച്ചരുെന്നാ-
ര തരംഗമാണി പഞ്ചം!
യക്ഷികേളാെടാ േദവന്മാർ കൂടുന്ന
ശിക്ഷാനിേകതമാണി പഞ്ചം!

ത്തടങ്ങാെത കാലമാ മാേന്താലിൽ
അത്തലമണ്ടയിലാണേഹാ സാഹിത്യ-
ച ം കറ ന്നെത േതാ ം!
േക്ഷ േവശനം പാടില്ലെയന്നവ-
നാർ പുല ം- െകാടുത്തേശഷം
കീർത്തി ം, കീർത്തിതൻകാലിൽപിടിച്ചവൻ

ാർത്ഥി ം, നക്കിടും നായിെനേപ്പാൽ!
വൃക്ഷ വട്ടിൽ ക്കമി കിടന്നവ-
നക്ഷരലക്ഷം െപരുക്കിെവ ം.
മ ള്ള േപനകെളല്ലാെമാടിയുവാൻ
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മു കുത്തിൈദ്ദവേത്താടിര ം.
ജീവചരി െമഴുതി ,മല്ലാെത
ചാവാനവെനാരു ൈധര്യമില്ല.
പിെന്നയതിനാരുമില്ലാെതേപാേയക്കാ-
െമന്നല്ലഥവാ തുനിയുകിലും,
വല്ലതും േദാഷം പറകിേലാ?-പാടില്ല,
നല്ലതുമാ േമ െചാന്നിടാവൂ.
നിന്ദ്യചണ്ഡാളെനേപ്പാലുെമാരുമഹാ-
വന്ദ്യയതിയായ് വര കാട്ടാൻ,
ലജ്ജയില്ലാത്ത നപുംസകങ്ങൾ മു-
ണ്ടിജ്ജഗത്തിങ്കലിടം വസിക്കാൻ.
കാപ്പി കാശുെകാടുത്താൽ മതി,യവർ
കാപ്പിരിെയക്കാമേദവനാ ം.
അത്തരെമാ രണ്ടാെളപ്പിടികൂടി-
െയാപ്പിച്ചിടുമവൻ സ്വാർത്ഥേമാഹം!
കാലെമാരൂ െകാടുത്താൽെത്തറി മ-
േപ്പാളകൾ, നിൽ ം പരി മാ ം!
െകൽപില്ല, മൂപ്പി റപ്പില്ലതിെനങ്കി-
ലൽപനാൾ ള്ളിലതു കു ം.
െകാള്ളില്ലതു പിെന്ന-േലാകെമടുത്തതു
പള്ളയിേല വലിെച്ചറിയും!

പതിെനാന്ന്
െചാല്ലാെമഴുെത്താ , ജീവിതെമാന്നിവ-
യ്ക്കില്ലാ െപാരുത്തം-അതുെണ്ടങ്കിേല,
സൽകാവ്യമാകൂ, നിേജാൽപ്പാദകെനാരു
സൽകവിയാകൂ, സേന്ദഹമില്ല!
പിെന്നക്കവിപ്പട്ടം െകട്ടി െഞളിഞ്ഞിടാം,
കു കൂട്ടാം പണം, കീർത്തി േനടാം.
ആയിടെട്ടന്നാൽ,ത്താൻ സർവ്വേലാകാരാദ്ധ്യ-
നാെണ ഭാവിച്ചാെല െച ം?
താെനഴുതുന്നേത ജീവി െവന്നഭി-
മാനിപ്പാനർഹതയുള്ളവനായ്,
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ഒറ്റക്കവിേയാ, മഹാകവിേയാ, വന്നാൽ
മു കുത്താം, ദാസനായിടാം ഞാൻ!
ഒന്നില്ല-പിെന്ന,പ്പര രം പുച്ഛി
മന്ദഹസിപ്പതിലർത്ഥമുേണ്ടാ?
ആപ്പാഴുൽകൃഷ്ടമാം കാവ്യം വിരളമാ-
ണുൽപദനങ്ങൾ യേഥച്ഛമുണ്ടാം.
പിെന്നപ്പര രാേപക്ഷികമാെയാ
നെന്ന , മെറ്റാ േമാശെമ ം,
നാെമാെക്കേയാതും, പതിവാ,ണഭിരുചി-
യാണതിനുേള്ളകമാനദണ്ഡം!
ഇല്ല തണ്ടാരിൻഗുണം പനിനീർെപ്പാവി-
നില്ലതിൻ േമന്മയത്തണ്ടലരിൽ.
തണ്ടാർ കിളരു േചറ്റിൽ, പ്പനിനീർ വിൻ-
തണ്ടിൽനിറ കണ്ടകങ്ങൾ.
അക്കാരണത്താൽ െവറുത്തി കാര്യെമ-

ൾ ളിേരകുമാ വുകെള?
രണ്ടിനുെമാപ്പം വികാസം െകാടു
വിണ്ടലത്തിെന്റ നറും െവളിച്ചം.
േചറില്ല, മുള്ളില്ല, പൂവിൻദളങ്ങളിൽ
േപാേര, പരാതി കാര്യമുേണ്ടാ?
തൂമരന്ദം നുകർന്നാനന്ദമത്തരായ്
തൂമയിൽ റ്റിപ്പറന്നാൽേപ്പാേര?
ഭൃംഗങ്ങേള, കഷ്ടെമന്തിനവെയ്ക്കഴും
പങ്കവും മു േമാർ നിങ്ങൾ?
നിങ്ങെളബ്ബാധിപ്പതില്ലവ, പൂക്കൾ
ഭംഗിയു,ണ്ടാമഭംഗിയാസ്വദി !
ക രിെയന്താ, െവരുകിൻപുഴുെവ
വ ക്കളാണെതാേന്നാർ േനാ !
ഏകുവിനെച്ചകുത്താനവനർഹി ം
ഭാഗ,മതിെന ൈവമനസ്യം?
കുഷ്ഠേരാഗം പിടി ള്ള കലാകാരൻ
സ്ര്ഷ്ടിച്ചിടും ചി ദർശനത്തിൽ,
ആേരാഗമാ മിക്കി,ല്ലവേനാെടാ
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േചേര,ണ്ടകല നി െകാ .
അന്ധെന്റ സുന്ദരസംഗീതം േകൾ കി-
ലന്ധരായ്ത്തീരില്ല േകട്ടിടുേന്നാർ.
ആരാൽ വി ം ബധിരവിലാപത്തി-
ലാരും ബധിരരായ്ത്തീരുകില്ല.
പിെന്നന്തിനുൽപാദകസ്വഭാവെത്തേയാ-
ർത്തിന്നീ നിരർത്ഥവാഗ്വാദേഘാഷം?
വ വുമായുള്ള താദാത്മ്യം, തത്ഭാവ-
നി ല ചി ണ,െമന്നിവയിൽ
ഉെത്തജകത്വമുൾെക്കാൾവതാെണങ്കി-
ലതുൽകൃഷ്ടമാം കലാസൃഷ്ടിയായി.
ഉൽപാദകെന്റ ശാരീരികേചഷ്ടകൾ-

ത്തരവാദിത്വമില്ലതിങ്കൽ.
ഉേത്തജകത്വമുൾെക്കാ ന്നവെയ്ക്കാെക്ക-
യുത്ഭവസ്ഥാനമാത്മാവുമാ ം!
ഉൽപാദ്യസത്തയിലുൽപാദകസത്ത-
യുൾ ക്കവിഭാജ്യമായിടുേമ്പാൾ
തജ്ജന്യശക്തിയാൽ താേന ജനിപ്പതാ
ണുൽ ഷ്ടമാം കേലാൽപാദനങ്ങൾ.
’െകാത്തിെവയ്ക്കാം മരപ്പാവകൾ, ജീവെന

ത്തിെവയ്ക്കാനുളി’ െയ്ക്കാ കില്ല.
ജീവനുമാ േമ ജീവൻ െകാളു വാ
നാവൂ-കലാമർമ്മമിങ്ങിരി !
സത്താണു സൃഷ്ടിെയന്നാലതി ത്ഭവ
സത്തയും സാത്വികമായിരി ം!
സ്വർണ്ണവിളക്കിലും മ വിളക്കിലും
മി ന്നദീപം െവളിച്ചേമകും.
മണ്ണായ കാരണം ദീപ,മിരുട്ടാണു
ചി ന്നെത ഭയെപ്പേടണ്ടാ!
ദീപത്തിലില്ല കളങ്കം-ജഗത്തിനി-
ല്ലാപത്തേശഷം വിള മൂലം,
നന്നാണധികം, വിള മാ ദീപവു-
െമാ േപാലുജ്ജ്വലമായിരുന്നാൽ!
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താേന തിള ന്ന ദീപങ്ങൾ കാണുവാൻ
താരാപഥത്തിേല സാദ്യമാകൂ!
ഇ ള്ള ദീപങ്ങൾേപാലും, പുകെകാ
മങ്ങിയിരി മടു െചന്നാൽ!
താരങ്ങൾക്കില്ല പുകെയന്നതു, പേക്ഷ
ദൂരതെകാ ള്ള േതാന്നലാകാം.
എ മഹാത്മാക്കളാകെട്ട, കാണുന്ന-
െതെപ്പാഴും ദൂര നി േവണം!
കാണാതിരി ന്നതാേണറ്റമുത്തമം
കാ യിൽ കൗതുകം മാ േപാകും.
കണ്ടാ,ലടുക്കായ്ക,ടുത്താൽ, പലെപ്പാഴു-
മുണ്ടാം നിരാശ-മതിപ്പിടിയും!
േകട്ട സംഗീതം മധുരമാ,െണന്നാേലാ-
േക്കൾക്കെപ്പടാത്തതതിമധുരം;
നി ലമാധുര്യനിർഭരമാെണന്നാൽ
നിശ്ശബ്ദതെയന്നേതാർമ്മ േവണം.
ദൂര നിൽ ക, േകട്ടാസ്വദി ക,
ചാര െചെല്ലാേല്ല, കാണരുേത!
ഞാെനെന്റ മൂന്നാലു കൂ കാെരാന്നി
മാനേസാല്ലാസത്തിനാെയാരിക്കൽ,
അക്ഷീണകൗതുകമുൾേച്ചർ െകാെണ്ടാരു
പക്ഷി നായാട്ടിനായ്േപ്പായി കാട്ടിൽ.
േതാക്കിന്നിരയായി വീണ കിളികെള
േനാക്കിഞാനങ്ങെന നിന്നിടുേമ്പാൾ,
”േഹ, കേവ, താെന ം വർണ്ണിച്ചിടാറുള്ള
േകാകിലത്തി ം പിണ നാശം.
േനാ ”- ചിരി ച്ചരി െകാേണ്ടവ,െമൻ-
േനർെക്കാരു പക്ഷിെയ നീട്ടി േതാഴൻ.
ഞാനതുൽകണ്ഠേയാെടൻകയ്യിൽ വാങ്ങി, ഹാ!
താേനെയൻക നിറ േപായി.
ആദികവിതൻഹൃദയത്തില േമ-
ലാടലിയറ്റിേയാരാദർശനം,
ആയിരം ാവശ്യമാവർത്തിച്ചി ണ്ടാ-
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മീ വിശ്വേമാേരാ കവി മുന്നിൽ!
ഇ െവടി െകാണ്ട പക്ഷിെയച്ചിന്തി
കണ്ണീെരാഴു ം മഹാകവികൾ
മൂക്കറ്റം മാംസം ഭുജി പല്ലിന്നിട-
യ്ക്കീർക്കിലാൽേത്താണ്ടിെക്കാണ്ടായിരി ം,
ശിക്കാരിതൻേനർ ചീറി,യഹിംസെയ-
െപ്പാക്കി,പ്പടപ്പതാക്കാവ്യപിണ്ഡം!
െപെട്ടന്നിച്ചിന്തെയ ള്ളിലുദി , ഞാ-
െനാട്ടമ്പരെന്നാ േനാക്കി വീ ം.
െച പിളർത്തിയ െകാക്കിലും, െമയ്യിലും
പറ്റിയി െകാഴുത്ത രക്തം.

ാണദണ്ഡത്താൽപ്പിടയു -െപെട്ട
ഞാനതിൻ കണ്ഠം െഞരി െകാ .
”നല്ല കവിയാണു, െകാ കുയിലിെന”-
െയല്ലാരുെമെന്നപ്പരിഹസി .
അ ാണേവദന െപെട്ട തീർക്കാനാ-
ണ കാരത്തിൽ ഞാൻ െചയ്തതേപ്പാൾ
പാടും പിശാചു ഞാൻ, വർണ്ണി വർണ്ണി
പാടി ക ന്ന േകാകിലെത്ത
അമ്മ ഹിംസി നിർദ്ദയം, േലാകേമ,
നി ന്നിൽ ഞാൻ കവിതെന്നയി ം!
ഞാനാ യിലിെന സൂക്ഷി േനാക്കി;ഹാ,
കാണാനതിെനാരു ഭംഗിയില്ല,
ഉെണ്ടാരു ദുർഗ്ഗന്ധം, പൂടയും തൂവലും
കണ്ടാലറ ം-െവറു േതാന്നി.
അക്കളകാകളി വാർെന്നാഴുകീടുന്ന-
തിക്കരി ടയ്ക്കക നിേന്നാ!
ദുർഗ്ഗന്ധപൂർണ്ണേമ, നിന്നിൽനിേന്നാ ഹന്ത
നിർഗ്ഗളി ഗാനത്തിൻസുഗന്ധം!
േകാൾമയിർെക്കാള്ളി ദൂെര നിെന്നെന്ന നീ
നീ മുന്നിെലത്തീ മനംമടു .
ഇെപ്പാഴും പൂ യിൽ പാടുന്നേകൾ േമ്പാ-
ഴി തിഗന്ധെമാേന്നാർ േപാം ഞാൻ.
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കഷ്ട, മസൂയ,ദുര, ചതി, െയാ േമ
െതാ േതയ്ക്കാെത്താരപ്പക്ഷിേപാലും,
അമ്മട്ടിലാകി, ലെതാെക്ക മുറ്റിേച്ചർേന്നാ-
രമ്മർത്ത്യെന റിെച്ച െചാല്ലാൻ?
ദൂരം മതിപ്പിെന്റ നാരായേവരാണു
ദൂര നിൽ വിൻ; ൈകകൾ കൂപ്പിൻ!
അന്നതിൽപ്പിെന്ന ഞാൻ പക്ഷിനായാട്ടിനാ-
യിേന്നാളം േപായിട്ടി,െല്ല െകാേണ്ടാ!
മണ്ണാണു മർത്ത്യനവൻ മഹാനാകിലും
മ മണ്ണിെന്റ മണം വമി ം.
ചന്ദനച്ചാെറടു െത്ത ചാർ ന്ന െകാ-
െണ്ട , മെണ്ണെപ്പാഴും മ തെന്ന!
സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിടിയ്ക്കി,ല്ലവനു
ചിത്ത മ,െമന്നപലപി ം.
വ്യാജമാണിഷ്ടം മനുഷ്യെന,ന്നി ,നിർ-
വ്യാജമാെണ വൃഥാ നടി ം.
ഷണ്ഡെന്റ േഭാഗവിരക്തിേപാൽ, സദ്ഗുണ-
മുണ്ടവനി,ല്ലെയന്നാരു െചാല്ലി?
”വഞ്ചി മറിഞ്ഞാെല ണ്ടി േപടിക്കാൻ?”-
ബഞ്ചിലിരു െഞളി െചാൽേവാൻ,
കായലിൽ േവണ്ട, കുളത്തി,െലങ്ങാെനാ
കാൽെതറ്റി വീഴാനിടവരെട്ട,

ാണപരാ മം കാേണണ്ടെതാന്നേപ്പാ-
ഴാ,ണവൻ ശൂരനതുവെര ം!
എ സഹ ം മനുഷ്യെരക്ക ഞാ-
നിത്തര,മൽപകാലത്തിനുള്ളിൽ!!
നാടകശാലയാണീ േലാക,െമെന്നാരാൾ
പാടിയി ള്ളെതന്തർത്ഥഗർഭം!
എല്ലാം വിദൂഷകരാണു, ചിന്തി കി-
ലില്ലിതിെലാറ്റ േനതാവുേപാലും!
അന്ത്യം വേര ം ഹസനം, െപെട്ടെന്നാ-
രന്തരം-േശാകാത്മകാന്ത്യരംഗം!
പാടും, ചിരി ം, കരയും, കരങ്ങൾേകാർ-
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ത്താടും, പര രം മല്ലടി ം;
കാണി ം ഗൗരവം മീശമുറുക്കിെക്കാ-
ണ്ടാ നിേമഷംതെന്ന പല്ലിളി ം.
കി ന്നെതാെക്കക്കടി ം, മണപ്പി ം
െപെട്ട ദൂെര വലിെച്ചറിയും,
ഒച്ചയുണ്ടാ ം, കുലു ,െമന്തി,േന്നവ-
െമാേട്ടെറേയാേരാ ഗാഷ്ടി കാ ം.
മർത്ത്യൻ കുരങ്ങിൽനിെന്നത്തിേയാ, ശാ േമ,
മർത്ത്യനിൽനി ം കുര േപാേയാ?
വാലുവന്നേപ്പാൾ, നരൻ പരിഷ്കാരിയായ്
വാ(ൽ)നരനായിച്ചമഞ്ഞതേല്ല?
അപ്പരിണാമം പുേരാഗമനെത്തയാ-
െണെപ്പാഴും ലക്ഷീകരിപ്പെതങ്കിൽ
മർക്കടത്തിന്നാണു, തർക്കമി, ഴിയിൽ
മർത്ത്യെനക്കാളും പുേരാഗമനം!
വാ കൾെകാ ള്ള ചാപല്യെമങ്കിലും
നീക്കാനതിനു കഴി വേല്ലാ!
ചാപല്യം കാണുേമ്പാൾ സംശയം േതാ
േകാപിച്ചിേടണ്ട, വിഢ്ഢിത്തമാകാം!!

പ ണ്ട്
സത്യസ്ഥിതിയൽപം ചിന്തി േനാക്കിയാൽ
മർത്ത്യൻ മൃഗത്തിലും കഷ്ടമേല്ല?
വീട്ടിൽ വളർ ം മൃഗങ്ങേളാ േപാകെട്ട,
കാ മൃഗത്തിൻ കഥെയടുക്കാം.
എന്താണവ ള്ളേദാഷം?-അവമ
ജ ജാലങ്ങെള േവട്ടയാടും.
എന്തിനു?-ജീവിക്കാൻ, കാളും വയറ്റിെല-
െച്ചന്തീ െകടു വാനായിമാ ം!
ആവശ്യമാണതു, ജീവിക്കണെമങ്കി-
ലാവശ്യമാണതു, തർക്കമില്ല!
തി വാൻ െകാന്നിടും, െകാന്നാകിൽത്തിന്നിടും,
വന്യജ ക്കെള,െതാന്നിെനേന്ന്യ
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െകാ മാറില്ല സാധാരണയാ,യതി-
നില്ലാ പഠി , മാസ്സം ാരവും.
എന്നാ,ലിതല്ലാെതാ,െരാറ്റേദാഷം േവെറ-
യിേന്നതു ജ വിനു ലകിൽ?
േപാകുന്നതില്ലവ െത േകറി വാൻ
േപാകുന്നതില്ല െകായ്യി വാനും.
പാട്ടം പലിശകൾ കി വാനി,ല്ലില്ല
േതാട്ടങ്ങൾ, മി ടമസ്ഥരല്ല.
ജീവി വാനാത്മേചാദനാധീനമാ-
മാ േവട്ടയാടലവ േവണം!
മർത്ത്യേനാ?-മർത്ത്യനു േവട്ടയാടീ േവ-

ത്തമേഭാജ്യങ്ങളാഹരിപ്പാൻ.
സസ്യസമൃദ്ധ കൃതിയാത്താദരം
സൽക്കരി ണ്ടവെനെയ ം!
എന്നി ം േപാ,രവനന്യജ ക്കെള-
െക്കാേന്ന കഴിയൂ സുഖം സ്വദിക്കാൻ!
ജീവികെളത്തിന്നവസാനം,േവെണങ്കി-
ലാവാമവ ഫലങ്ങളൽപം.
ആകട്ടതുെകാ തൃപ്തിവേന്നാ?-േപാര
േലാകം െകാലക്കളമാക്കിേടണം.
അന്യജ ക്കൾ മടു മനുഷ്യനു
തിന്നണം മർത്ത്യെനത്തെന്നയിേപ്പാൾ.
എ പത്തി രസമി,ല്ലടിെഞ്ഞാരു
െപാട്ടലിലായിരം വീണിേടണം.
േചാലകൾേപാലിരേച്ചാളമടിച്ചാർ
േചാര ളയങ്ങൾതെന്ന േവണം!
മുക്തശീർഷങ്ങൾ, കബന്ധങ്ങ,ളങ്ങെന
നൃത്തമാേടണമവ മുമ്പിൽ!-
എന്തിനു?-ശക്തി കാണിക്കാൻ, വിേനാദിക്കാൻ,
മന്ദഹസിക്കാ നഹങ്കരിക്കാൻ!
കാ മൃഗങ്ങേള, നിങ്ങൾ കാറില്ല,
േകാട്ടില്ല, ഷർട്ടില്ല, സഞ്ചിയില്ല.
നിങ്ങൾ തിേയറ്ററിൽ േപാകുന്നി, െല്ലന്നല്ല
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നിങ്ങൾ ദ്യാനവിരു മില്ല.
നിങ്ങൾ ’താങ്ക്െസ’,’ക്സ്ക സ് ’,’ ീസ് ’,’െനാെമൻഷ’നിത്യാദി
ഭംഗിവാെക്കാ ം പറയാറില്ല.
കണ്ടിടാറില്ലാ ചുരുേട്ടാ സിഗറേറ്റാ
ചുണ്ടിൽ, മുഖം വടിക്കില്ല നിങ്ങൾ
നിങ്ങൽ ബ്ബില്ല,നുേമാദനമില്ല,
മംഗളപ ങ്ങൾ കിട്ടാറില്ല,
ഭാഗ്യ റികൾ നടത്തില്ലേഹാ നിങ്ങൾ
േയാഗ്യരല്ല പണം ത കില്ല.
റാവുസാേഹബ്ബല്ല, ഖാൻബഹദൂറല്ല,
േസവാനിരതരുമല്ല നിങ്ങൾ.
നിങ്ങൾതൻ േപരു പ ത്തിൽ വരാറില്ല,
നിങ്ങൾതൻ ചി െമടുക്കാറില്ല.
നിങ്ങൾ രക്ഷാധികാരം ചുമക്കാറില്ല,
നിങ്ങളധ്യക്ഷം വഹിക്കാറില്ല.
പച്ചച്ചിരികൾ ചിരിക്കില്ല, മാറുേമ്പാൾ
പുച്ഛിക്കയില്ല നികൃഷ്ടർ നിങ്ങൾ.
”ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാെദാ” ം വിളി കി-
ല്ലിം ീഷബദ്ധമായ്ക്കാ കില്ല.
ഇല്ലാസമാജങ്ങ,ളില്ലാ േമയങ്ങ-
ളില്ലാ കവുൺസിലസം ികൾ .
ഇല്ലാ നഗരസഭകൾ പഞ്ചായ -
മി,ല്ലില്ല നിങ്ങൽ േകാടതികൾ.
നിങ്ങൽ പ മി,ല്ലില്ല പ ാധിപർ,
നിങ്ങളിലില്ലാ മഹാകവികൾ.
വക്കാണേക്കാമരവക്കീലന്മാരില്ല
െകാക്കിെനേപ്പാൽ േമവും ജഡ്ജിയില്ല.
ര െചവിയാൽ ഴൽവഴി േരാഗങ്ങൾ
കണ്ടറിഞ്ഞീടുന്ന േഡാക്ടരില്ല.
നിസ്സാരന്മാർ നിങ്ങൾ, േമാശക്കാർ, നിന്ദ്യന്മാർ,
നിർദ്ദയന്മാർ, െവറും ാകൃതന്മാർ!
എങ്കിലും, ഹാ, നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തിന്നില്ല,
വങ്കത്തം കാട്ടി നട കില്ല.
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ഏഷണികൂട്ടാൻ വശമില്ല നിങ്ങൾ ,
േദാൈഷകദൃ കളല്ല നിങ്ങൾ.....
സത്യവിേരാധം കരുതി, റക്കത്തിൽ-
ക്കത്തിെവ ം പതിെവാ മില്ല.
ക ,കറു ,കഞ്ചാവുഷാപ്പാവശ്യ-
മില്ല നിങ്ങൾ കഴി കൂടാൻ.
നിങ്ങൾതൻ േലാക േതവിടിശ്ശിെത്തരു-
െവ മില്ലിെല്ലാരു ൈവകൃതവും.
േ മേലഖനങ്ങെളഴുതില്ല, വാ കി-
”േല്ലാമേന” െയ വിളി കില്ല.
ഹാ,ഗുഹ്യേരാഗം പിടിക്കില്ല നിങ്ങൾ ,
േഭാഗ മവുമധികമില്ല.
കാതിൽ േളാപ്പിട്ടിടതുഭാഗം തല-
േകാതി,മുഖ ചുണ്ണാ പൂശി,
മുേട്ടാളം ൈകകളിെലാന്നിൽ വളെയടു-
ത്തിെട്ടാരു സഞ്ചി ചുമ്മാെത തൂക്കി,
പൂവണിസ്സാരിയി,ലുർവ്വശിമാെരന്ന
ഭാവത്തിൽക്കെണ്ണറി ം, കുഴ ം,
നിങ്ങൾതൻെപ ങ്ങൾ ിപ്പറിൽേകറിനി-
െന്ന ം നടന്നിടാറില്ല, പേക്ഷ
നിന്ദ്യഗർഭച്ചി നിന്ദ്യപരിപാടി
നിങ്ങൾക്കേശഷമറി കൂട.
മിേസ്മേയാ, മാർഗററ്റ്, ഡാംഗറിവരാരും
വി മം നിങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല.
ഗർഭനിയ ണത്തി നിങ്ങൾക്കാർ ം
റബ്ബറിൻസൂ മറി കൂട.
ദുർവ്വാരമല്ല നിങ്ങൾ േരാഗങ്ങൾ
സൾഫണൈമഡുമാെപ്പൻസുലിനും!
ഇല്ലാ ഡീെയമ്മായ് നട േവാർ നിങ്ങളി-
ലില്ല സ്വവർഗ്ഗേഭാഗ ിയന്മാർ.
നാലുകാശിന്നായി നിങ്ങെളാരിക്കലും
നാണവും മാനവും വിൽ കില്ല.
നിങ്ങൾ ഫാറത്തിലിട്ടീടുെമാപ്പിേന്മൽ
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തങ്ങിനിൽ ന്ന ദാമ്പത്യമില്ല.
ഉേദ്യാഗത്തണ്ടില്ല, ൈക ലി ാന്തില്ല,
മദ്യസൽക്കാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കില്ല.
കാരാഗൃഹമില്ല, നിങ്ങൾ കീർത്തിതൻ-
സ്മാരകമില്ല, സമാജമില്ല.
എണ്ണച്ചായത്തിൽപ്പടെമഴുതിച്ചാരും
െചന്നനാച്ഛാദനം െചയ്യാറില്ല!-
നിങ്ങൾ മർത്യേനാെടാപ്പെമത്താൻ പിെന്ന-
െയങ്ങെനെയാ ം?-നികൃഷ്ടർ നിങ്ങൾ!
ഇല്ലാ പരിഷ്കാര,മിെല്ലാ ം വി വ-
മില്ലാ കലാശാലാവിദ്യാഭ്യാസം!
ഇല്ലാബിരുതം,വിേശഷബുദ്ധ്യംശമ-
തി,ല്ലില്ല െത ം പുേരാഗമനം!
മുൻെചാന്ന േനട്ടങ്ങളി മുതൽക്കിനി
സഞ്ചയിക്കാൻ നിങ്ങളുദ്യമിക്കിൻ!
ശങ്കേവ,ണ്ടായത്തമാക്കാം മിച്ചവ-
െയങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ം മനുഷ്യരാകാം!
അമ്പലം, പള്ളി, പുേരാഹിതർ, േനർച്ചകൾ,
കുമ്പസാരങ്ങ,ളാ ർബ്ബാനകൾ,
ഏകാദശി, ഷഷ്ഠി, പൂജ, പാൽക്കാവടി,
ഹാ, കൂ പായസം, പുഷ്പാഞ്ജലി-
എന്നിവെയാെക്കയുെണ്ടങ്കിേല സർേവ്വശൻ
തന്നിടൂ നിങ്ങൾക്കാ േനട്ടെമല്ലാം!
ഇ യും േപാ,രിനി നിങ്ങളിലാരാനും
മർത്ത്യനായ്െപ്പെട്ട മാറുെന്നങ്കിൽ
കർമ്മം ചിലതു,ണ്ടതുകൂടിയാകിേല
സമ്മതനാകൂ, യശ്വസ്വയാകൂ.
വീട്ടിൽ വരുത്തി ടിച്ചിടാം ചാരായം,
േറാട്ടിൽ ഖദറി തെന്ന േപാണം.
അൽപം മാണിത്തം േവണെമങ്കിൽ ഗാന്ധി-
െത്താപ്പികൂടുെണ്ടങ്കിേലറ്റം നന്നായ്!
വീട്ടിൽ വരുന്ന പിച്ചക്കാെരെയാെക്കയു-
മാട്ടിേയാടിക്കാം വിേരാധമില്ല.
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എന്നാൽപ്പണക്കാർക്കിടയ്ക്കിടേയ്ക്കകണം
നന്നായ് വിരു ക, ളാ വിരുന്നിൽ
പ റിേപ്പാർട്ടെരയാദ്യം ക്ഷണിക്കണം,
സൽക്കരിച്ചീടണം ഭംഗിയായി
ആരുമറിയരു,തല്ലിൽ ഗൃഹേവല-
ക്കാരിെയ-െത്ത ം വിേരാധമില്ല.
വീേറാെടതിർക്കണം നാലുേപർ കൂടുകിൽ
വീതശങ്കം സദാചാരഭംഗം.
’ഏതിസ’ക്കാരനാേകണെമ ള്ളതു
ഭൂേതാദയംെകാ േതാന്നിെക്കാ ം.
കമ ണിസത്തിനാണിേപ്പാൾ വിലേക്കറ്റം,
ചുമ്മാ പറ നടന്നാൽ മതി.
നാല വാ കൾ കാണുേവാേരാെടാെക്ക
നാലുദിവസം പറയാെമങ്കിൽ,
അ ത,മഞ്ചാം ദിവസം പുലർച്ച
നി വിേട്ടറ്റാൽ സഖാവുതെന്ന!
റഷ്യ, ബൂർഷ്വാ, രക്തേസന, െതാഴിലാളി,
കർഷകൻ,ചൂഷണം, ജീവരക്തം,
േദശാഭിമാനി, പീപ്പിൾ വാർ, െലനിൻ,സ്റ്റാലി-
നീ ശബ്ദേവരുകളാകമാനം,
നാരും െമാരിയും കളയാെതടുെത്താരു
നാഴിയാേവശത്തിലിട്ടിളക്കി,
ശുണ്ഠിയിൽ നന്നായ്ത്തിളപ്പിെച്ചടുത്തി
ചു വിറയിലരിച്ചേശഷം,
കാറൽമാർക്സ് േമെമ്പാടി േചർത്തങ്ങര ടം
കാല ം ൈവകി ം നാലുേനരം,
കൃത്ത്യമായ്േസ്സവിച്ചാൽ പിന്തിരിപ്പൻെചാറി
സത്യമാ,ണേയ്യാ, പറപറ ം.
മുൻകുതിപ്പൻെതാലിവ േചരും-േവണ്ട
ശങ്ക, പരീക്ഷിച്ചറി െകാ .
അൽപെമാരു പത്ഥ്യമുണ്ടതു വി േപായ്
എെപ്പാഴുമങ്ങിങ്ങലഞ്ഞിേടണം.
ചക്കാത്തിൽ ചായകുടിക്കാം ധാരാളമാ-
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െയാ െമങ്കിൽ സിഗറ മാകാം.
വീടി മുറ വലിക്കാം, മുറു വാൻ
പാടി,ല്ലിട ചുമ വരണം.
പട്ടിണിെയ പുറേമ നടിക്കണം,
ഷർട്ടിലും മുണ്ടിലും േചറു േവണം.
പുച്ഛഭാവത്തിെലതിർക്കണം ഗാന്ധിതൻ-
തത്ത്വസിദ്ധാന്തങ്ങളാത്തഗർവ്വം.
േചതസ്സിൽ, ചുമ്മാെതയല്ല, താനിെന്നാരു
േനതാവാ,െണ ള്ളേതാന്നൽ വന്നാൽ,
’യൂജീ’ക്കാലെത്തക്കഥകളാൽ മർത്ത്യെര-
േത്തേജാവധം െചയ്യണം യേഥച്ഛം.
ഇെല്ലങ്കിലു, മൽപം വി േതാന്നിപ്പിച്ചാൽ
നല്ലതാ,ണാേവശമൂറിെക്കാ ം!
എെപ്പാഴും റഷ്യാത്മകമാെമാരാരക്ത-
വി വപുസ്തകം കയ്യിൽ േവണം.
ആ മിേക്കണെമഴുത്തച്ഛെന,ക്കാമ
േപ്പ െത്തേന്നാതണം ശാകുന്തളം.
അന്നമ്മതൻക െവട്ടിക്കൽ, പി ല-
ഹന്നാന്റിരുട്ടിെല േവലിചാട്ടം,
കാമുകസമ്പന്നയായ് വാെണാടുവിലാ-
േക്കാമാളിെപ്പണ്ണിെന്റ രക്ത ാവം,
മ മീമട്ടിൽ യഥാതഥരീതിയിൽ
തട്ടിമൂളിക്കാം പുേരാഗമനം!
മ ള്ളെതാെക്ക തണു േപായ്, സാഹിത്യ-
െമാ മുക്കാലും വളി േപായി!
മുന്നിലിലെവ ചൂടുള്ളതിന്നായി
മുഞ്ഞിയുംവീർപ്പിച്ചിരി േലാകം!
ചട്ടി കരിയും, ചുടുവിൻ, ചുടുവി,നാ-
ച്ച കെമ , മറിച്ചിടുവിൻ!
ഇ വിളമ്പിത്തരുവിൻ, സഖാക്കെള
നിങ്ങേള ഞങ്ങൾ താങ്ങലു ,
ആവിപറ , േവഗമാെട്ട, ചൂട-
താറരുതെല്ലാ തരികേവഗം
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നാവുെപാ , ഹാ, സാരമിെല്ലല്ലാെമാ-
രാേവശമാണേയ്യാ, നൽക വീ ം!!...
കാ മൃഗങ്ങേള, കാലം കളയാെത
നാട്ടിേലെയ്ക്ക പടയിള !
എ േയാകാലമായ് സാധുക്കൾ നിങ്ങെള
മർത്ത്യൻ കുതിരകയറു .
ഓ കില്ലിന്നിയി ഷണെമന്നണ-
െഞ്ഞാ േചർേന്നാതുവിൻ, പല്ലിളിക്കിൻ!
ദം കൾ കാട്ടിബ്ഭയെപ്പടുത്തീടുവി-
നട്ടഹസി വിൻ േഘാരമായി!
വ നഖങ്ങളാൽ മാന്തിെപ്പാളി വിൻ,
മർത്ത്യെന്റ മാംസള ന്ധപിണ്ഡം
ഈ വിശ്വരംഗമിെതാ േപാൽ,ഹാ, സർവ്വ-
ജീവജാലങ്ങൾ മുള്ളതേല്ല?
അശ്വങ്ങേള, നിങ്ങൾ വണ്ടി വലിച്ചിേട-
െണ്ടാത്താചരിപ്പിൻ പണിമുടക്കം.
നിങ്ങളിേന്നാളം ചുമ മനുഷ്യെന
നിങ്ങെള േമലിൽ മക്കട്ടവൻ!
കാലികേള, നിങ്ങൾ െപറ്റ ൈപതങ്ങൾ
േചലിൽ ടിേക്കണ്ട പാലഖിലം
ചൂഷണം െച മർത്ത്യ,നുണരുവിൻ,
ചൂേടാെട ഹാലിളകി തിപ്പിൻ!
കാളകേള, നിങ്ങൾതെന്റ േമലാളികൾ
േതാളിൽനുകം പൂ വാൻ വരുേമ്പാൾ
മു റയി തലകുലുക്കി തി-
ച്ചക്ഷണം കുത്തി മറിച്ചിടുവിൻ!
സാരേമയങ്ങേള, വീടു കാ ംെകാ
ചാരത്തിൽ നിങ്ങൾ കിടന്നിടുേമ്പാൾ,
ഒേന്നാർ േനാക്കിൻ, യജമാനന്മാരവർ
െവണ്മലർെമത്തയിൽ നി െചയ്വൂ.
മാർജ്ജാരവൃന്ദേമ, ക തുറ വിൻ,
മാ േനരം നാം കള കൂടാ.
നിങ്ങൾ േസവി ന്ന വീ കാർ േഭാജ്യങ്ങൾ
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ഭംഗ്യാഭുജി കഴിഞ്ഞേശഷം
എ മാ മു ം മുളകുെഞ ം മാ -
മേല്ലതരു നിങ്ങൾെക്ക ം!

ത്തടങ്ങാതിരുട്ടെത്തലിെയേത്തടി-
െയ വിഷമിച്ചിടു നിങ്ങൾ?
സമ്മതിക്കാൻ േമലീ ഷണം-ഹാ, നിങ്ങ-
ളുൺമയിെലത്തിയണിനിരക്കിൻ!
ഓടിൻ മദം െപാട്ടിയാനകേള, നിങ്ങൾ
ചാടിവരുവിൻ കടുവകേള!
ഒ േചർന്നീടുവിൻ ചീറ്റ ലികേള!
ഗർജ്ജിച്ചണവിൻ കരടികേള!
ഒെത്താരുമി ചീറ്റി ള ഗമാം
പത്തിവിടർ വിൻ പാ കേള!
ജംബുകവൃന്ദേമ, േപാരുവിൻ േപാരുവിൻ
െപാൻപുലർകാലമടു േപായി!
വി വം,വി വം, സർവ്വ വി വം
വി മിച്ചീടാനിതല്ല േനരം.
വി വം, വി വം, മർത്ത്യെന്റ േനർ ള്ള
വി വം, നീണാൾ ജയിച്ചിടെട്ട!...

പതിമൂന്ന്
നിർ ഞാനി ചണ്ഡ ലപനം
ക്ഷ ബ്ധരായ്ത്തീേരണ്ട നിങ്ങളാരും!
പരമാർത്ഥ്യത്തിൻ െവളിച്ചത്തിേലെയ്ക്കെന്റ
പാടും പിശാചിെന ഞാൻ നയി .
നിങ്ങൾ െനറ്റിചുളിയാം, ചുളിഞ്ഞിട-
ട്ടി ള്ളിെലാ ം കുലുക്കമില്ല.
െപെട്ട യരാം വികാര,മതിലല്ല
തട്ടി േനാേക്കണ്ടെതെന്മാഴികൾ.
ആവികാരം ശമി േമ്പാൾ, ശാന്തത
താവി ളിർത്തീടുമന്തരംഗം.
ആനല്ല േനര നിങ്ങെള േനാ വിൻ
മാനസക്ക തുറ നിങ്ങൾ.
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എന്നി , സത്യെത്ത മുൻനിർത്തി, േയവം ഞാൻ
െചാന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിധിെയഴുതിൻ!
കാറും മഴയുമക്കാറ്റടിയും ക
കണിേപാലും ഞാൻ ഭയെപ്പടില്ല.
േവപിതമാകാം ശിഖരങ്ങ,െളങ്കിലും
േവരുറ , ടൻ വീഴുകില്ല,
ആപതിപ്പി വാനാവിർഭവിപ്പേതാ-
ടാെക,യാേവാളെമതിർ നിൽ ം.
ഈ വർഷ കാളിമ തീരും- െവളിച്ചങ്ങൾ
പൂവിടും-ഞാനതിൽ വിശ്വസി !
അല്ലാ, വിധിവശാൽ േവരുെപാ െന്നങ്കി-
ലില്ല േമ കുണ്ഠിതം െത േപാലും!
ഇന്നടിഞ്ഞങ്കിലടിയെട്ട, േലാകത്തി-
ലിേന്നാളവും, ഹാ,സുഖിച്ചവൻ ഞാൻ!
അൽപകാലംെക്കാണ്ടനൽപമായ് േനടി ഞാ-
ന തപൂർവ്വം സുഖമരന്ദം!
എങ്കിലു,മക്കാ ക സഹിയാെതൻ-
സങ്കൽപം േതങ്ങിക്കരഞ്ഞിരു !
ഒേന്നാടഖിലം െവറുക്കാൻ മിക്കയാ-
ണി സങ്കൽപവും, ജീവിതവും!-
എന്നാ,ലരുതരുെത വില ന്നി-
െതെന്നെയാരുജ്ജ്വലദിവ്യരശ്മി!
എല്ലാം വിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചിടു ഞാ-
നില്ല ഗത്യന്തരം!-മാ നൽകൂ!!

സമാപ്തം
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