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ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

നിരുപെമാരു കാവ്യം, പൂമരച്ഛായ, പാ ം
നിറെയ മധുരമദ്യം, വല്ലതും െത േഭാജ്യം,
ഉരുവനഭുവി, ഗാനം െപ െപേയ്താമേന, നീ
പുറകിലു, മിവെനന്നാൽ കാനനം േദവേലാകം!

ഒമർഖയ്യാം(1947)

ഒന്ന്
പകൽേപായി, പടിഞ്ഞാെറ ളിെരാളി മറവായി
പകരെമാരിരവിരുണ്ടണകയായി.
പഥിക, നീ തളർന്നേല്ലാ, വരൂ, നമുെക്കാരുമിച്ചി-
പ്പളുെങ്കാളി ഴവക്കിലിരിക്കാമേല്ലാ!
കട േപായ് മടുമായന്തിേയാളം പലരു, മി-
ക്കട വഞ്ചിയിേലറിപ്പലവഴിയായ്;
അവഗ്ഗണിച്ചിരുളിെനപ്പലവഴിെക്കേങ്ങാേപാേയാ-
രവരുെട കഥയിേപ്പാളാരറിയു ?
െചാരിെവയിൽ ടുമണൽ റമവരണിയിച്ച
ചരണമു കെളല്ലാം മറ േപായി.
െകാടുദാഹവിവശമാ, യവരുെട വിയർ നീർ
കുടുകുെട ടിച്ചേത മറ േപായി.

മറയെട്ട, മറയെട്ട, സകലതും മറവിയിൽ
മരണത്തിൽ സമസ്തവും മരവിക്കെട്ട;
അതുെകാ നമുെക്ക ?-കരയുേന്നാ?-വരു, വന്നി-
തുപൂക്കൾ െപാഴി ം പുഞ്ചിരികൾ േനാ !
കരയേല്ല, െനടുവീർപ്പിൻ നടവഴിക്കടുെത്ത -
െമാരു നാളും വരിെല്ലാറ്റക്കിനാവുേപാലും.
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അൽപമേല്ല േനരമു ചിരി വാന്തെന്ന നമു-
ക്കെപ്പാഴതു േകണുേകണു കളഞ്ഞിടാേമാ?

പുഷ്പകാലം കഴിെഞ്ഞേന്നാ, പൂ യിൽ േപായ് മറെഞ്ഞേന്നാ,
നിഷ്ഫലമാണിനിയെത്തെക്കാതിക്കെലേന്നാ?
നീവിചാരിേക്കണ്ട, നിന ള്ളഴി ചിരിക്കാം, നീ
’ഭാവി’ െയന്നതാദ്യെമാ മറക്കാൻ േനാ !
എ കഷ്ട ’മി ’ നിൻ േനർക്കാത്തേമാദം നീട്ടിടു, മീ
മുന്തിരിച്ചാർ കുടിക്കാൻ, നീ മടിക്കയാേണാ
ചതിച്ചിടും നിെന്നെയേന്നാ’നാെള’? യാവെട്ട, നീ, യതിനാൽ
ചകിതനാ ’യിന്നി’ൻ മദ്യം തട്ടിനീെക്കാേല്ല!

ഇന്നലെത്ത കഥെയാരുെവറും കടങ്കഥയേല്ല?
നിെന്നയതു കബളിപ്പിെച്ചാളിച്ചതേല്ല?
എന്നി ം നീയിന്നതിെന റിേച്ചാർ , ക നീരിൽ-
പ്പിെന്നയും കുളി കിൽ നീെയെന്താരു മൂഢൻ!

വർജ്മാനൈവജയന്തിനിൻ വഴിയിൽ പ്പറപ്പി
വർത്തമാനമദ്യം കുടിച്ചാർ മദി !
കഷ്ടമേല്ല ഭൂതഭാവിചിന്തെകാ െവറും മ -
കട്ടേപാൽ, നിൻ ജീവരക്തമുറ േപായാൽ?

ചുംബനങ്ങളനുമാ ംെവമ്പിെവമ്പി ളു ം, നിൻ
ചു ര െമെന്നെന്ന മടഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന,
നിെന്നേയാർക്കാനാരുകാണും?-നീയതിനാൽ, നിന ള്ള
നിർവൃതികെളാ േപാലും ബാക്കിെവെയ്ക്കാേല്ല!

ആനന്ദിക്കൽ നാലുപാടും വീശിടും മണിെയാലികൾ
വാനിേലാളം െപാങ്ങിെപ്പാങ്ങി മുഴ േന്നരം,
നീയും നിെന്റ െനടുവീർ ം-നാണമാകുന്നിേല്ല?-കഷ്ടം!
േനരമായ്; േവഗമാകേട്ട, തുറ വാതിൽ!

നിർവൃതി നിൻ കതകിേന്മൽ മുട്ടിമുട്ടിവിളി
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നിർവ്വിശങ്ക, െമന്നി ം, നീ നി െച .
െവളിച്ച വ നിന്ന വാസ്തവെത്ത വിഗണി
വിളിക്കയാണിരുളിൽ നീയവാസ്തവെത്ത!

നമ്മെളല്ലാവരും േകൾെക്ക, േപായ വസന്തത്തിെല
രമ്യമായാ യിേലാേരാ പാ കൾ പാടി!
ഇന്നതിെന്റ ഗാനെമങ്ങാ, ണിന്നതിെന്റ നാമെമങ്ങാ-
ണി -ശരി-യിന്നതുതെന്നവിെടേപ്പായി?

ആരറി , കഷ്ട, മാരിസ്സത്യത്തിൻ മുഖത്തിേലവം
േനരിേയാരീ മൂടുപടം വാരിെയറി ?
വ്യക്തമല്ല കാണ്മെതാ ം, മൂടൽമഞ്ഞാെണവിെടയും
ശക്തിയില്ല നമുക്കതു നീക്കിനിർത്താനും!

എ കഷ്ടം!-സ്വപ്നമാണിജ്ജീവിത, മാകെട്ട, യതി-
െലന്തിനു പിെന്നയുമിടം മായിേകാന്മാദം?
ഹന്ത, നമ്മളബലന്മാർ, വിധിയുെട െചങ്കനലിൽ
െവ ചിറകടിച്ചീടും ശലഭകങ്ങൾ!

എ െയ മേനാരാജ്യം പൂ പൂ ല്ലസിക്കേട്ട
എ േയാമൽ തീക്ഷകൾ തളിരിടെട്ട!
കാലത്തിനു കനിവില്ല, നിെന്നയുെമെന്നയു, െമാ -
േപാ, ലെതെന്നങ്കിലു, മേയ്യാ, കബളിപ്പി ം!

പരാജയ പാദപാതവിനതമാം ശിര മായ്-
ച്ചരാചരപരിപാടി മങ്ങൾ േനാക്കി
നിഹതൻ നീ കരയു , നിരാശയിെലരിയു
നിയതം നീ നീറിെപ്പാലിഞ്ഞടിഞ്ഞീടു !

അനുഭവം മു കുത്തിത്തറ , നിൻ ജീവിതത്തിൽ
മിനുത്തമാർത്തടം രക്തം വമി ം േനരം,
അരികിൽവെന്നാെതാെന്നാപ്പിത്തഴുകുവാ, നനുരാഗ-
തരളമാം സാന്ത്വനെമാെന്നവിെടക്കാണും?
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ദയനീയം തെന്ന നിെന്റ ചരിതം;- നീ നിസ്സഹായൻ
നിയതിനീരാഴി നീന്തിത്തളർ േപാേവാൻ,
േനർ മറുകരയിലും െവറും മരുഭൂമിയെല്ല-
ന്നാർക്കറിയാം?- മരണെത്ത വിശ്വസിച്ചാേലാ!

അസ്ഥികൂടക്കൽപടകൾ ചവുട്ടി േമേലാ േപായി-
ട്ടഭ ദയെക്കാടുമുടി കയറിേയാരും
അസ്ഥികൂടമായിത്തകർന്നടി താഴ വീ ം-
അസ്ഥിരമാണസ്ഥിര, മിജ്ജഗത്തിെല ം!

എവിടുേന്നാവന്നവർ നാ, െമവിെടേയാ െചന്നിേടേണ്ടാ-
രിവിെടെയാരൽപമാ വി മം െചേയ്വാർ
നമുെക്കന്താണവകാശം, നമുെക്കന്താണധികാരം
വിമർശിക്കാൻ വിധിയുെട വിധിത്സിതങ്ങൾ?

തത്ത്വചിന്താകവചിതയുക്തിവാദപടുക്കൾതൻ
ബുദ്ധിശക്തിെയ മാ െമതിർ േനാക്കി
മുക്തിേനടാൻ വിധിയുെടയാ മത്തിൽ നി , കഷ്ട-
െമ മാ മവർെക്കന്നാൽ വിജയംകിട്ടി?

ഒരുകാലേത്താമനത്തം മഴവി വീശിവീശി-
ച്ചിരിച്ച പൂങ്കവിൾ ം വിളർ േപായി.
തരുണിമയുെട പച്ചദിവസങ്ങെളാെന്നാന്നായി-
ച്ചിറകടിെച്ചാെക്കപ്പറ േപായി!

തരമില്ലെകാതിക്കാനും-കഷ്ടമേല്ല?-നമുക്കവ
തിരിച്ചടുത്തണയുെമാെന്നാരിക്കൽകൂടി
കഴിഞ്ഞവ കഴിഞ്ഞവതെന്നെയെന്നേന്ന , മേയ്യാ,
കഴിയൽ!-ആപ്പദേമ്പാലും കരയലേല്ല?

കഴിയു പകൽ, പിെന്നക്കഴിയു നിശ; േവനൽ
കഴിയു , കഴിയു വർഷവും െവഗം.
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കഴിയു വത്സരങ്ങൾ, കഴിയു ജീവിതങ്ങൾ-
കഴിയു , കഴിയു ജഗത്തിെല ം!

ഇന്നെല വിടർന്ന െചമ്പനീർ വിെന റി-
ച്ചി പാടുന്നിെല്ലാെരാറ്റ യിൽ േപാലും!
ന , നിനക്കറിഞ്ഞിടാം ദീനമാമിപ്പരമാർത്ഥം
പിെന്ന, നീയിെപ്പ ം ക നീരിെനന്തർത്ഥം?

ഇ നിെന്റ ദിവസമാ, ണന്യചിന്തയ്ക്കധീനനാ-
യി നിെന്റ മുന്തിരി നീയുേപക്ഷിെക്കാേല്ല!
ക നീർ െപയ്തതിൽക്കലർപ്പിയറ്റിടാ, തുടനെപ്പാൻ-
കിണ്ണെമടുെത്താറ്റേമാന്തിൽ ടി െവ !

ഒരുപെക്ഷ പുളിപ്പൽപമുെണ്ടന്നിരുന്നാലു, മ
കരുതാനില്ലതു ൈകയിെലത്തിയതേല്ല?
മരണത്തിൻ മദ്യെമങ്ങാൻ ക മാ മായാൽ-സത്യ-
മറി കൂടേല്ലാ!-ഹാ, നീ വിഡ്ഢിയാവിേല്ല?

അതു േവണ്ട, േവെറാന്നിനിക്കി െമന്നാശി , കര-
ഗതമായെതടു നീ കളഞ്ഞിേടണ്ട!
ലഭിേച്ചാെട്ട ലഭിപ്പതു ലഭി േമ്പാ, ളതിനി
ലഭിച്ചതു പാഴിലാക്കിക്കളയേണാ നീ?

ഒട്ടധികം കരഞ്ഞി െണ്ടൻ ജീവിത മരുഭൂവിൽ-
പ്പച്ചപിടി െമേന്നാർ പെണ്ടാെക്കഞാനും.
എന്നി െമന്തായി?-സുഖം തുളുമ്പിയ നിേമഷങ്ങ-
െളാെന്നാന്നാെയൻ മുന്നിൽപ്പാഴായ്േപ്പായതു മാ ം!

ഈ ലഘുജീവിതമാകും കളിപ്പന്തിട്ടടിപ്പതു
കാലത്തിെന്റ െവറുെമാരു വിേനാദം മാ ം.
അതു നീ നിൽക്കിെലന്താണൽപമാ മാകിെലന്താ-
ണതിനും നിന ം തമ്മിലില്ലേല്ലാ ബന്ധം!
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പാര ര്യശൂന്യമാകും മായാമയച്ഛായകൾതൻ
പാരമാർത്ഥ്യത്തിനുപിൻേപ പാഞ്ഞിടും നിെന്ന,
മാറി മാറി വലിക്കയാണനാരതം പരശ്ശതം
മായികബന്ധങ്ങളുെട കാന്തസൂചികൾ!

താരാമണി മിളകൾ നുരിയിടും സുരഗംഗാ-
തീരഭൂവിലലയുമാ െവളിച്ചം േനാക്കി,
കൂരിരുളിലിരു നീ കരയുവാ ടങ്ങിയി-
േട്ടെറനാളായിേല്ല?-ഹാ, നീ മുഷിഞ്ഞിട്ടിേല്ല?....

രണ്ട്
അങ്ങതാ േകൽ േദവാലയത്തിൽ നിന്നനുസ ത-
മംഗളദീപാരാധനാമണിെയാലികൾ.
കനകനാണയങ്ങൾ പരേലാകം പകുേത്തകും
കനിവില്ലാത്തീശ്വരെന്റ കുഴൽ വിളികൾ.

മുക്തിസാ ാജ്യത്തിേല ള്ളടയാളച്ചീ വിൽ ം
പുേരാഹിതന്മാർതൻ കപടത ം,

ഇ നാളും േക േക വഴിപിഴച്ചേല്ലാ നിങ്ങ-
ളിത്തിരിെയാന്നിനി സ്വയം ചിന്തി േനാ !

മണ്ണടിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞിേല്ല ജീവിതത്തിൽ സമസ്തവും
പിെന്ന, നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലാതായിത്തീർന്നിേല്ല?
മന്നിൽ സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങളുെട പടിവാതിൽ കാ നിൽക്കിൽ-
പ്പിെന്ന സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങൾ മെറ്റാന്നിരക്കാനുേണ്ടാ?

കല്ലിനുേണ്ടാ-െവറും കരിങ്കല്ലിനുേണ്ടാ-വികാരങ്ങൾ
ക ം മര മേല്ല നിങ്ങൾതൻൈദവം?
േകാവിലിൽേപ്പാേയ്വണംേപാലും സ്വപ്നംകാണൽ, സുഖമയ-
ജീവിതത്തിൻ മദ്യശാലയട പൂട്ടി!

മുന്തിരിയിൽനി േവറിട്ടിെല്ലാരു മുക്തിയും, നിങ്ങൾ
മുന്തിരിയാൽ നിറ വിൻ ജീവിതപാ ം!
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എന്തായാലുമാ ലഹരി വി േപാവുകില്ല, നിങ്ങ-
ളന്തിേനരത്താ വക്കത്തണയുേവാളം!

മൂടൽമഞ്ഞിൽ മുഗ്ദ്ധകാല്യ ഭേപാെല, മുന്തിരിയിൽ
മൂടിമൂടിക്കിട ന്ന ജീവിതസ്വപ്നം;
മധുരമാകാതിരിക്കാനിടയില്ല;-െവടിയുവിൻ
വിധുരത, കാലം പാഴിൽ കളഞ്ഞിെടാേല്ല!

പൂക്കണം ഭൂമിയിൽെവ ന െട േമാഹങ്ങെളല്ലാം
കാ വതുമവെയല്ലാം ഭൂമിയിൽ േവണം.
കൂരിരുളാർെന്നാളിമങ്ങിത്തണുത്തകല്ലറയിൽെവ-
ച്ചാരറിയാൻ നമുക്കവ സാധിച്ചാൽത്തെന്ന?

ഇന്നെത്തയീവസന്തത്തി, ലിന്നെത്തയീപ്പനീർ ക്ക-
െളാെന്നാന്നായിട്ടി തെന്ന പറി നിങ്ങൾ!
വാടിേപ്പാകുമവനാെള, സാരമില്ല, േനരമില്ല,
വാടികയിൽക്കട വിൻ േവഗമാവെട്ട!

മാറിെയാഴിഞ്ഞകലുവാനാവുകയി, െല്ലാരിക്കലാ
മാരണേദവത വ വിളിച്ചാൽപ്പിെന്ന;
െവറുേത സംശയിച്ചേയ്യാ, നി േനരം കളയേല്ല
വരൂ, വരൂ, കാത്തിരി മധുര മദ്യം!

ഒരു െകാ ലതേപാലും പൂക്കരുെതെന്നാരുനാളും
കരുതുകില്ലവ നേട്ടാരുദ്യാനപാലൻ.
ഒരു െകാ സുമേമ്പാലും ഫലമായിത്തീരരുെത-
െന്നാരിക്കലും കരുതുകി ദ്യാനപാലൻ!

ഒരു പി തളിർേപാലു, െമാരു പി മലർേപാലും
െവറുേത പിഴുെതറിയി ദ്യാനപാലൻ.
സമസ്തവും പാലിക്കാനും സമസ്തവും ലാളിക്കാനും
സമു കനാണാർ നാമുദ്യാനപാലൻ!
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ഒരു പുഷ്പം ചുവന്നാകാെമാരുപുഷ്പം െവളുത്താകാ-
െമാരുപുഷ്പം നീലയാകാം, മഞ്ഞയുമാകാം.
ശരി, പേക്ഷ, പക്ഷപാതേലകേമശാതഖിലവും
പരിപാലി കനിഞ്ഞാരാമനാഥൻ!

ചിലതിങ്കൽ പരിമളം, ചിലതിങ്കൽ പലനിറം
ചിലതിങ്കൽ മകരന്ദം പരിലസി ;
ചിലെതന്നാൽ ഗന്ധശൂന്യം, കാന്തിഹീനം, ഹാ, വിവർണ്ണം,
ചിലെതന്നാൽ മദകരമരന്ദശൂന്യം!

എങ്കിലു,മാരാമപാലൻ സന്ത്യജിക്കിേല്ലാമനത്തം
തങ്കിടുമ മങ്ങളിെലാന്നിെനേപ്പാലും!
ഭഗ്നേമാഹനായിടായ്ക!-വ വീഴും െവൺെവളിച്ചം
നഗ്നമാ, യിരുണ്ട നിെന്റ ജീവിതത്തിലും!

ത ഷഃകാന്തിയിൽ, സ്വർണ്ണരാജസൗധത്തിേനാെടാപ്പ-
മു സം, ഹാ, മങ്ങിനിൽ പു മാടവും.
അടിമയുമരചനും മ തെന്ന ര ം, േപായ്െച്ച-
ന്നടിവതുെമാടുവിലാ മണ്ണിൽത്താൻ ര ം!

കഴിഞ്ഞില്ല സീസറി േപാലും തന്മാർത്തടം പിളർ-
െന്നാഴുകിയ ജീവരക്തം തടു നിർത്താൻ.
ചൂളിേപ്പായി െവറുെമാരു കുഠാരത്തി ന്നിൽ, കത്തി-
ക്കാളിേയാരാപ്പരാ മപർവ്വതംേപാലും!

വീരതയില്ലായ്കയല്ല െകാന്നതുകർണ്ണെന, രണ-
ശൂരനല്ലാഞ്ഞഭിമന മരിച്ചതല്ല.
ശക്തിേപാരാഞ്ഞല്ലബാലിശരേമ പതിച്ചതും-
ശപ്തമാകും വിധി!-വിധി തടുപ്പതാേരാ!

അവതാരപുരുഷന്മാർേപാലും, ഹതവിധിമൂല-
മവശരായതു നമ്മളറിഞ്ഞിട്ടിേല്ല?
ഇെല്ലാരാളും നിശിതമാം വിധിേയാടത ഗമായി
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മല്ലടിച്ചടി,െച്ചാടുക്കം ജയിച്ചവനായ്!

എ മുേസാളിനികൾ വെന്നതിരി പരശ്ശത-
െമത്തിേയാപ്പിയകൾ പിടിച്ചടക്കിയാലും
അടി േപാമവരുെട വിശ്വവീരപരാ മ-
പടുതകൾ െവറുെമാരു കല്ലറ ള്ളിൽ!

പുഴു തി െമാരുകാലം ഹിറ്റ്ലർ െള്ളാരിരു ൈക
കഴുകന്മാർ െകാത്തിക്കീറും നിജശരീരം.
കഴിയുകില്ലവർ െമാന്നതിൽനി രക്ഷേനടാൻ
മിഴിനീരിൻ കഥയിെതന്ത തമാേവാ!

വീരർ േപായ പാദമു േനാക്കിേനാക്കിെച്ച െച
മാരണഗാപുരദ്വാരമണയുേവാളം
മുന്നിൽ നമ്മൾ കാൺമൂ പല പരാ മകഥ-പേക്ഷ,
പിെന്നയുള്ളെതാരു നീണ്ട കൂരിരുൾ മാ ം!

രാഗമാലകളിൽ, ച്ചില ഗായകാധരങ്ങളി, ലാ-
ത്യാഗരാജനാമേധയം തിദ്ധ്വനി .
വിശ്വഗാനമുടെലടുത്തണെഞ്ഞാരാ സ്വപ്നം, ഗൂഢ-
വി തിയിൽത്തള്ളി, ക്കാലം വിജയം േനടി!

ശരിതെന്ന, മരണമതജയ്യമാ, ണതുെകാ
നരെന ം നിരാശയിലടിയുെകേന്നാ?
അബദ്ധമാണതു;-േനേരമറി , നിേത്യാദ്യമത്താ-
ലടുത്തടുത്താശാേക മണഞ്ഞിേടണം!

അൽപമാ മായിടുമിജ്ജീവിതെത്ത, ക്കർത്തവ്യത്തിൻ
പുഷ്പമണ്ഡലങ്ങൾേതാറും നൃത്തമാടി .
അത്യനുഭൂതികൾ െപ മമൃതധാരയിൽ മുങ്ങി
നിത്യവും മതിമറ മദി പാടൂ!

ചുംബനങ്ങൾ വീണുവീണു തുടുത്ത പൂങ്കവിൾേപാെല
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െപാൻപുലെരാളിയിൽ തുതാമരേപാെല.
ജീവിതവും മുന്തിരിയാൽ വികസിതമായിടെട്ട
നീ വിഷാദവിവശനായ് വിലപിെക്കാേല്ല!

േ മവിലാസിനിയുെട മാറിൽത്തലചായ് കിട-
േന്നാമനസ്വപ്നങ്ങൾകാണും നിൻ ഹൃദയെത്ത,
തട്ടിയുണർത്തേല്ല വീ ം തപ്തചിന്താശതങ്ങൾതൻ
ചുട്ടെനടുവീർ കളിൽ നിഷ്കരുണം നീ!

അവളുെട പുഞ്ചിരിയിൽ മയങ്ങാത്ത േലാകേമതു-
ണ്ടവളുെട ഗാനമിഷ്ടെപ്പടാത്തതാേരാ!
കാലേദശാതീതമേല്ല, സാമജേമാഹനഗാന-
േലാലുപയാമവളുെട വിലാസനൃത്തം?

നീയവേളാടിണങ്ങിയാൽ നിെന്നയവൾ േദവനാ ം
നീ, യഥവാ, പിണങ്ങിയാൽ പിശാചുമാ ം.
സൃഷ്ടി വാൻ കുശലത കുറെച്ചാ മല്ലവൾക്കീ
വിഷ്ടപത്തിൽ നരകവും നാകവുെമാപ്പം.

അവൾതരും മുന്തിരിയാെണന്തിേനക്കാളും മധുര-
മവശ, നീയതൽപമാസ്വദിക്കാൻ േനാ .
മണ്ണിൽ മങ്ങിക്കിട ം, നിൻ ജീവിതെമടു യർത്തി
വിണ്ണിലതു നക്ഷ ങ്ങൾക്കിടയിൽ നിർ ം!

േപായകാലം വരികില്ല, വന്നിടാനുള്ളതു വ
പാവുകയും െച ം- നീേയാ വഞ്ചിതനാകും!
അതുപാടി,െല്ലവിെടനിൻ മുന്തിരി, നിൻ മുരളിെയ-
ങ്ങതാ േനാ , വ േപായീ വസന്തമാസം!

കാ കാത്തിരീ കയാണക്ഷമയായവിെട യ-
ത്തവല്ലി ടിലിങ്കേലാമലാൾ നിെന്ന.
ചുെണ്ടാടു ചു രുമ്മി, യ ന്തണലിലവെളാന്നി-
ച്ചിണ്ടലറ്റിരുന്നിനി നീ സമുല്ലസി !
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കലയും ശാ വും തമ്മിൽ കലഹി പന്തയംെവ-
ച്ചലയുവാൻ തുടങ്ങിെയെട്ട നാളായി?
ഇനിയും കെണ്ടത്തിയിട്ടില്ലവ ര ം തിരക്കിേയാ-
രനുമാനാതീതമാെമാരനഘസത്യം!

തത്ത്വചിന്താലഹരിയിൽക്ക കാണാത്തസംഖ്യേമ്പർ
മുക്തിെയന്ന ഹസ്തിെയ, െച്ച രുമ്മിേനാക്കി;
അവരവർ കണ്ടമട്ടിലതിെന വർണ്ണി െചാല്ലി-
യവരി ം െചയ്വൂ വാദ തിവാദങ്ങൾ!

മുന്തിരിെയപ്പറ്റിമാ , മാർ മിെല്ലാെരതിർവാദം
മുന്തിരിെയക്കഴിയുകില്ലപലപിക്കാൻ!
മുന്തിരിെയ-ക്കലപ്പറ്റ മുന്തിരിെയ- ടുത്ത െച-
ന്തിരിെയ-െച്ച നിങ്ങളവലംബിക്കിൻ!

മൂന്ന്
കാലച ം മുടങ്ങാെത കറങ്ങിെക്കാണ്ടിരി
നാളുകേളാേരാന്നായ് മറഞ്ഞകന്നീടു .
നീയിനിയും മടിയനായിരുന്നാേലാ?-വഴിവക്കിൽ
നീെളനീേളപ്പറക്കേട്ട നിൻ പതാകകൾ!

ഉണരലുദ്യമത്തിേല, ക്കദ്യമമുദ്ഗതിയിേല-
ക്കനു മം പടു നടപ്പടികൾ.
ഉറങ്ങലാൽ നിരാശയും, നിരാശയാൽ വിനാശവും
െവറുേത നീ വലിച്ചിഴച്ചാനയിെക്കാേല്ല!

വൃത്തിയിൽ കിട വിജയത്തിൻ രഹസ്യങ്ങൾ
സന്നനായതിനു നീയധീനനാകൂ!
വായുവിങ്കൽേക്കാട്ടെകട്ടിക്കളയുവാനുള്ളതല്ല
മായികമാെണങ്കിലും നിൻ ജീവിതകാലം!

വർത്തമാന ഴല്വിളി നിൻ െചവിയിലല േമ്പാൾ
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വർത്തമാനക്കടല, േലാളമടിച്ചീടുേമ്പാൾ,
നീയുറങ്ങിക്കിടന്നാേലാ?-വിജയത്തിൻ ദ്വീപിേല
േപായിടും പായ്ക്കപ്പലതാ നീക്കിടാറായി!

മദിരെയപ്പിരിയാെത, മനം മങ്ങിക്കരയാെത,
മദഭരിതനായ് മന്നിൽ മരുവും നിെന്ന,
മരിച്ചാലും, ഞങ്ങള മറവി തീണ്ടിടാേത്താരു
മരതകമലർക്കാവിൽ മറെചേയ്താളാം!

അവസാനനിേമഷവും കഴിേവാളം െവടിവതി-
ല്ലവശവാസരം, നിജ മുന്തിരിപ്പാ ം.
ഒഴുകുകയാണു പാഴിലതിൽപ്പിെന്നപ്പടിഞ്ഞാറു
മുഴുവനു, മേയ്യാ, േശാണമദിരാപൂരം!

അതും തീർന്നാലിരുട്ടായി, തണുപ്പായീ, മൗനമായീ
ഹതമാകുെമാരു െവറും മരവിപ്പായീ.
പതിവായി കൃതിയിപ്പരമാർത്ഥം കാണിച്ചി ം
പതിഞ്ഞില്ല മർത്ത്യനതു മനസ്സിെലേന്നാ?

പരായുതം സൗരയൂധം േകാർത്തിണ െമാര ത-
പര ഹ്മ ഭാവെത്ത പക േനാക്കി,
പരി ാന്തപരവശഹൃദന്തരൻ നരൻ, പാറി-
പ്പറ പതിരുേപാൽ സംശയക്കാറ്റിൽ!

അവസാനെമവിെടെച്ചന്നധഃപതിച്ചീടുെമ -
മവെനാരു ലവേലശമറി കൂടാ.
പറ േമ്പാൾ പറക്കാനും, പതി േമ്പാൾ പതിക്കാനും
മുറയ്ക്കവൻ സന്നദ്ധനാെണ മാ ം!

മണലണുെതാ , േമേലാട്ടർക്കച ാദികേളാള-
മിണ െണ്ടാരുമിെച്ചാരദൃശ്യഹസ്തം.
നീർ മിളയ്ക്കകം നീലവിണ്ണട നിറു
നീടിയലുേമകമൗനസംഗീതനാളം!
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താരകത്തിലരുവിതൻ കളകള, മരുവിയാൽ-
ത്താരകത്തിൻ തനിത്തങ്കെത്തളുെതളക്കം,
പകർ നൽകെപ്പടു , പര രമറിയാെത
പരയാമാെമാന്നിൻ ദിവ്യേ രണമൂലം!

അതിൻ നടക്കാവുേതാറും, നക്ഷ ങ്ങൾ പാടിപ്പറ-
ന്നതിഥികൾക്കാത്മശാന്തി പകർേന്നകു .
അതിൻ കളിെപ്പായ്കകളിൽ, പൂനിലാക്കൾ തുളുമ്പിനി-
ന്നതിഥികൾക്കനുഭൂതിയരുളീടു .

അതിൻ നൃത്തശാലയ്ക്കകം, മാരിവിൽ വന്നണിയി
പുതുപരവതാനികൾ വിരിച്ചീടു
ഹൃദയങ്ങളതിനുള്ളിൽ കട െച ന്മദത്തിൻ
മൃദുലാ ാഷങ്ങേള തളർന്നീടു !

അതിൽ പൂങ്കാവനങ്ങളിൽ, പുളകങ്ങൾ പൂ പൂ
ചിദാനന്ദപരിമളലഹരി േചർ .
ത്യാഗത്തിെന്റ കാന്തസൂചിയ മാ ം േനാക്കിനിൽ
ഭാഗേധയമവിടത്തിൽ പൂമഴെപയ്വൂ!

ആ മഹിതേ മത്തിെനാരാരാധകനാവുെമങ്കിൽ
നീ മനുഷ്യ, മഹിയിങ്കൽ മനുഷ്യനായി.
ര മധുരേ മത്തിൻ മുന്തിരി നീ കുടി കിൽ
ഭൂമിയിൽ നിൻ ജന്മമ സഫലമായി!

െവറുെമാരു േനാട്ടേത്തക്കാൾപ്പരമമാെമാരുസിദ്ധി
കരഗതമാണു നിനക്കതിങ്കൽ നി ം.
ഇരുളല്ല െവളിച്ചമാ, ണിരവല്ല ലകലാണു
തരുന്നതു നിനക്കതിൻ ലഹരിെയ ം!

േ മത്തിെന്റ േവണുഗാനം തുളുമ്പിടുെമാരു നവ-
ീമയ വൃന്ദാവനമായ് നിെന്റ ജീവിതം,
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അനുഭവഗാപികകൾക്കനുഭൂതിേയകിേയകി-
യനശ്വരാപദാനങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട!

മായാമുഖപടമി മൂടിേയാരി പഞ്ചത്തിൽ
മാനവജീവിതലക്ഷ്യം േസ്നഹിക്കൽ മാ ം!
േസ്നഹം, േസ്നഹം! ഹാ ജഗത്തിലില്ല േവെറാന്നതിേനാളം
മാഹനമായ്! േസ്നഹേമ, നിൻ ഭക്തദാസൻഞാൻ!

േസ്നഹി ക, ഭുവനത്തിൽ േസ്നഹിക്കെപ്പടുക, ജീവ-
ദാഹത്തിനമൃതധാരയാണതു ര ം.
േസ്നഹേശാക, േസ്നഹബാഷ്പ, േസ്നഹനിരാശകെളല്ലാം
േസ്നഹശൂന്യസുഖേത്തക്കാളതിമധുരം!

അതുലേസ്നഹേമ, േദവി, നിൻമുഖദർശനത്തിനാ-
ണിതുവേര ഴന്നതും തിരഞ്ഞതും ഞാൻ.
അന്ത്യനിേമഷത്തിലുെമന്നാത്മവിപഞ്ചികയിൽ, നി-
ന്നംഗുലികൾ സഞ്ചരിക്കിൽ ചരിതാർത്ഥൻഞാൻ!

എനി നിൻ ചിന്തേപാലും നിർവൃതിയാണിനി നിൽപൂ,
വനികയിെലാരുനാൾ ഞാൻ വ േചർന്നാേലാ!
കുളിർേകാരിയിടുകയാെണനി നിൻ സുരഭിയാം
കളി ങ്കാവനരംഗ തികൾ േപാലും!

അനുപമസുഖങ്ങൾതൻ തരുക്കളിലി നാെള-
ന്നനുഭവൈപ്പങ്കിളികൾ പറ പാടി.
നി ലമാം നിൻ ഹൃദയനീഡകത്തിൽത്തിരിെച്ചത്തി
നി െചയ്യട്ടിനിയവ ചിറെകാതുക്കി.

ച വാളസീമകൾ മ റം നിൻ സനാതന-
സ്വർഗ്ഗശാന്തി വീണവായിച്ചലഞ്ഞീടേട്ട!
ഇ പഞ്ചഹൃദയത്തിൽ നിൻ മയൂഖമതല്ലികൾ
സു ഭാതം മുടങ്ങാെത െകാളുത്തീടേട്ട!
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േസ്നഹേമ, നിൻ മദിരയിൽ മുങ്ങിമുങ്ങി, ജ്ജഗെത്താരു
േമാഹേനാന്മാദത്തിൽ മൂർച്ഛിച്ചമർന്നീടേട്ട!
മരണവും ജീവിതവും നിൻ മുരളീരവം നുകർ-
െന്നാരുേപാെലാരുത്സവമായ് ഭവിച്ചീടേട്ട!. ...

അങ്ങതാെപാ വാനി, െലാരു െവള്ളിക്കിനാവുേപാൽ
മംഗളവസന്തകാലകേലശേലഖ
േ മസുസ്മിതം െപാഴി താരകെളേന്നാമേല, നീ
താമസെമ, ന്തേയ്യാ, േവഗം നിറ പാ ം!

പൂനിലാവുതളിർ , മുല്ല പൂ പരിമള-
പൂരമിളങ്കാറ്റിലലതുളുമ്പിനിൽപൂ.
നാമിനിയീനികുഞ്ജത്തിൽ വി മി സുഖി െമ-
േന്നാമലാേള, േവഗം വീ ം നിറ പാ ം!

രാക്കിളികൽ മരെക്കാമ്പിൽച്ചിറകടിച്ചിണകൂടി
േമൽ േമൽെപ്പാഴി , േനർത്ത കളകളങ്ങൾ.
പാവനമാണീ മുഹൂർത്ത, മിതു പാഴിൽക്കളകേയാ?
ജീവസർവ്വസ്വേമ, േപർ ം നിറ പാ ം!

ചന്ദനശീതളമാമി നിലാവും, പുഴവ ം,
മന്ദാക്ഷേലാലുപയാെയന്നരികിൽ നീയും,
പരിമളലഹരിയും പതയുമീമുന്തിരിയും,
പരേമാല്ലാസേദ, ഹാ, ഞാൻ നിർവൃതിെക്കാൾവൂ!

അമരവല്ലരി ക്കളറുത്തറുത്തലസമാ-
യമലനന്ദനങ്ങളിലലഞ്ഞനിെന്ന,
അരികിൽേച്ചർത്തണച്ചണനുരാഗവിവശൻ ഞാ-
നനശ്വരസംഗീതത്തിലലിഞ്ഞിടേട്ട!

അരുണിമ കളിയാടുമലെരതിർക്കവിൾ മ്പിൽ-
െത്തരുെതെര ംബനങ്ങൾ വിതറീടുവാൻ,
അഴകാളുമളകങ്ങൾ മാടിമാടിെയാതു വാ-
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നരികിൽേച്ചർന്നിരുന്നീടുകനുപേമ, നീ!....

ഈ വസന്തം കഴിഞ്ഞാ, ലി ക്കെളാെക്കെക്കാഴിഞ്ഞാ, ല-
ന്നീ വിജനവനികയും വി തമാകും!
അ നമ്മളനുശയവിവശരായീടുെന്നന്തി-
നിന്നീ മദിേരാത്സവത്തിൽ മുഴുകിെയങ്കിൽ?

മലർെക്ക റ േപായീ പാനശാലാകവാടങ്ങ-
ളലംകൃതമായീ മദിേരാത്സവരംഗം.
മണിവീണക്കമ്പി േവഗം മുറു , സേന്ദശവുംെകാ-
ണ്ടണകയായ് ദ്വാരപാലൻ സമയമായീ!

മുന്തിരിപ്പച്ചിലപ്പടർപ്പിളങ്കാറ്റിലുല ല-
ഞ്ഞന്തികേത്തക്കതാ മാടിവിളി നെമ്മ!
മദിേരാത്സവം കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കേല്ല, ജഗേത്ത നീ
മറെചയ്യാൻ ഞങ്ങെളയാ മുന്തിരിക്കാട്ടിൽ!
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