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യവനിക - ഖണ്ഡകാവ്യം

ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

ഒന്ന്
സ്തബ്ധമായീ സഭാസദനാന്തം
ലബ്ധസംഗീതസാ ശാന്തം.
സ്വർണസിംഹാസനത്തിലിരി ം
മന്നവെന്റ കടമിഴിേക്കാണിൽ,
വ നിെന്നത്തിേനാക്കിച്ചിരി
മിന്നിടും ര കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ.
ചാരേവ പിന്നിൽ േചടികൾ വീശും
ചാമരങ്ങളനങ്ങിടാതായി.
മ ിപുംഗവർ, ൈസനികർ, രാജ്യ-
ത േകാവിദ, രംഗപാലന്മാർ,
കിങ്കര, െരന്തി, നസ്സദെസ്സാേന്നാ-
ടങ്കിതചി രംഗമായ് മാറി.
ആ വിശാലമാം ശാലതൻ മദ്ധ്യ-
ഭൂവി, ലുന്നതമണ്ഡപെമാന്നിൽ,
ഗായകകവി ’േശഖരൻ’ ഹർഷ-
ദായകസ്വപ്നരൂപിയായ് േമവി.
തൽഗ്ഗളനാളേവണുവിൽനി ം
നിർഗ്ഗളിേച്ചാരമൃത വാഹം,
ഓമനി െചേന്നാേരാ മന ം
േരാമഹർഷശിശിരിതമാക്കി.
വന്ദ്യഭൂവരൻ തേന്നകപു ി
സുന്ദരിയാം ’അജിതകുമാരി’,
കാണുവാനിടയായീല രാജ-
കാവ്യകാരനക്കന്യാമണിെയ! ...
െതല്ലകല യര െവണ്ണ-
ക്ക െകട്ടിപ്പടുേത്താെരടുപ്പിൽ,
മഞ്ഞവർണ്ണ രുളിടതിങ്ങി-
ഞ്ഞലെത്താങ്ങലങ്ങിെങ്ങാഴുകി,

മി ം പ യവനികെയാന്നിൻ
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പിന്നിൽനിെന്നാരു നിശ്വാസേലശം
സം മി െഞാടിയിടേയേതാ
കങ്കണസ്വരേമാടിടകൂടി!
ഗാനധാരതന്നാേരാഹണത്തിൽ
ാണഹർഷത്തിൻ പൂർേണ്ണാദയത്തിൽ,
മഞ്ജിമ മണിയരങ്ങാമാ
മഞ്ഞവർണ്ണെഞറികൾ േനേര,
പാ റഞ്ഞഹൃ ന്ദങ്ങേളാേട
പാതികൂമ്പിയ ക കേളാേട,
ീയുതസ്മിതസാ ാസ്യനായി-

ഗ്ഗായകൻ ശിരെസ്സാ തിരി .
െചെണ്ടാളി േചർന്നതിമൃദുവാകും
ര ൈകവിരൽ കൾ ചൂടി,
ഹാ, െഞാടിെയാരു മിന്നൽെക്കാടിയ്ക്കാ-
യാ െഞറിവെക്കാരിത്തിരി നീങ്ങി.
അഞ്ജനക്ക നെയാ ല
മ ഹാസെമാര ം െപാഴി ,
അ മാ ം-അരെഞാടി ള്ളിൽ
ബദ്ധമായീ മറെഞറി വീ ം.
സ്വപ്നതുല്യമാശ്ശിഞ്ജിതം മാ -
മുത്ഭവിപ്പതുണ്ടെപ്പാഴുമൽപം.
വ്യക്തമല്ലാെത്താരു നിഴൽപ്പാടാ
വ ഭിത്തിതൻ പിന്നിൽ സി ! ...
ആ മണിെപ്പാൻ ചിലെമ്പാലിേയാലും
പൂമൃദുപദെമമ്മട്ടിരി ം?
അത്തരിവള മിന്നിക്കിലു ം
െപാൽത്തളിർൈക്കകെളമ്മട്ടിരി ം?
ആ നിഴൽപ്പാടിനാലംബമാകും
േമനിതന്നഴെക ന്തായിരി ം?
ഹാ, വിദൂരത്തദൃശ്യമായ് നിൽ -
മാ വിലാസെമന്ത തമാേവാ!
സർവ്വശക്തെന്റ കാരുണ്യപൂര-
മുർവ്വിയിങ്കൽ പതിതെരേപ്പാെല,
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മൺതരികെള മ ക്കാൽ-
െച്ചന്തളിരുകളന്തരംഗത്തിൽ,
ഭക്തിപൂർവ്വം തിഷ്ടിപ്പേതക്കാ-
ളിദ്ധരണിയിെല െണ്ടാരു ഭാഗ്യം!
ഗായകനു ഹൃദയം വിടർ
ഗാനധാരയിേലാളം വളർ .
അത്തിരകളുയർ വിേണ്ണാള-
െമത്തി മുട്ടി നുറുനുറുങ്ങായി,
താരേകാടികൾ വാരിത്തഴുകി-
ത്താെഴ വീ ം പതി ന്ന േപാെല;
ഏകമായാ തീതി െകാളുത്തി-
േശ്ശാകെമാ ക്കകെല രത്തി,
ആദിമദ്ധ്യാന്തഹീനമാം മട്ടാ
നാദവാഹിനി വീർപ്പിെട്ടാഴുകി.
മുഗ്ദ്ധഗാനസരിത്തതിൽജ്ജീവ-
ക്തരായ് മുങ്ങി നീന്തിെയല്ലാരും! ...
നി ഗാനം-കുറ േനരേത്ത-
െയ്ക്കാ മാരുമനങ്ങിയിെല്ലാ ം.
പിെന്നേയ നൃേപ നുൽഫുല്ല-
സ്വിന്നശാന്തസ്മിതാർ ാസ്യനായി.
ആ മിഴികളിൽത്തിങ്ങി ളുമ്പി
സീമയറ്റഭിനന്ദനഭാവം.
ആനതാസ്യനായ് കൂ ൈകേയാട-
ഗ്ഗാനേലാലൻ സഭാഗൃഹം വി .
ഹാ, മനസ്സിൽ തിദ്ധ്വനി -
ണ്ടാ മേനാഹരനൂപുരാരവം.
തന്മിഴികൾ മുന്നിൽ പഞ്ചം
നന്മപൂത്ത പൂവാടിയായ് മിന്നി;
പുഞ്ചിരിെക്കാ , ഗാനാർ മാം തൻ
െനഞ്ചകേമ്പാൽ നിലാവല ചിന്നി!
ആ വക്കിലാ മാമരക്കാവി-
ലാത്മശാന്തിതന്ന രം േപാെല,
േനർത്ത നീലനിലാവിൽ, പുളകം
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ചാർത്തിനിൽ ം കുടിലിനു േനേര;
പാലപൂ പരിമളം കാറ്റിൽ
പാറിെയ മപ്പാതയിലൂേട,
മായികനൃത്തമാടിടും മൂക-
ച്ഛായകൾതന്നകമ്പടിേയാേട,
കാ െപാന്തയിൽ രാക്കിളി െപ ം
പാ േക രസി ഗമിെയ്ക്ക,
ബദ്ധകൗതുകം മ ിച്ചിതിത്ഥം
ശുദ്ധശുദ്ധമാഗ്ഗായക ചിത്തം:-
”വിശ്വസൗന്ദര്യെമാന്നിെച്ചാരാത്മ-
വി തിയ്ക്കധിനായികയായി,
ഷ്ടരൂപെമഴാേതവെമേന്നാ-
െടാട്ടിനിൽപവളാരു നീ, േദവി? ...”

രണ്ട്
രാമണീയകം േമളിച്ചിണങ്ങി
രാപകലുകേളാേരാ നീങ്ങി.
േശഖരകവിപുംഗവകീർത്തി-
േമഖലയിൽ വസന്തം വിളങ്ങി.
മാനേവ നാം നാരായണനാൽ
മാനിതനായ്, യേശാധനനായി,
േചലിയലു ’മമരാപുരി’ യിൽ
ലാലസിച്ചിതഗ്ഗായകവര്യൻ!
ധന്യധന്യമ ലിക ജീവ-
ന്ദേമകിന ഗാനശതങ്ങൾ,
വർണ്ണനാതീതവശ്യത വാ ം
വർണ്ണസങ്കീർണ്ണപിൻഛിക വീശി,
മർത്ത്യഹൃത്തിനടിത്തട്ടിെലത്തി-
ത്തത്തി മാസ്മരനൃത്തം നടത്തി!
അ തിമ തിഭയിൽ മങ്ങാ-
തുജ്ജ്വലി ം മയൂഖനാളങ്ങൾ,
ഇ ചാപങ്ങൾ െന െനയ്താടും
സുന്ദരമാമഭാവനതന്നിൽ,
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ചിത്തെമാന്നായ്ക്കവർന്നിടുേമാേരാ
ചി പംക്തികൾ േമളിച്ചിച്ചിണങ്ങി,
ചിന്തപൂ ം തളിർ ം പുളകം
ചിന്തിനി സുഷമയിൽ മുങ്ങി.
ചു മുറ്റിപ്പടർന്നതിൽത്തങ്ങി
കുറ്റമറ്റ കലാത്മകഭംഗി.
ഹാ, മരതകപ്പച്ചെയാലി ം
േകാമള ീയമുനാതറത്തിൽ,
നിത്യപൂരുഷ, നച തൻ, കൃഷ്ണൻ,
നിത്യനാരിയാം രാധയുമായി,
ആത്തരാഗം രമിച്ച രംഗങ്ങൾ-
ക്കാത്മദീപ്തമാം രൂപമിണക്കി,
ഫുല്ലഗാന്ധർവ്വമാധുര്യമുൾേച്ചർ-
ല്ലസിച്ചിതേ മഗാനങ്ങൾ!

’മഞ്ജരി’- രാജകന്യതൻ േതാഴി-
മഞ്ജിമെയ്ക്കാരു കുഞ്ഞലയാഴി
ഉണ്ടവൾെക്കാരു െചമ്പനിനീർ -
െച്ചണ്ടിെനാപ്പം ചിരി ന്ന ചിത്തം!-
അംഗുലിെയാന്നന കിൽ ഗാനം
വിങ്ങിടും വീണഓെലാരു ചിത്തം!-
ന്ദനങ്ങളിൽ സൗരഭം േത ം
മന്ദവായുേപാൽ േനർെത്താരു ചിത്തം!-
സാത്വികാസ്വാദനങ്ങെള ൽകി-
സ്സൽക്കരി ന്ന സ തചിത്തം! ...
ആ നടപ്പാത നിർജ്ജനമായി-
നിലാവുലഞ്ഞന്തി വരുേമ്പാൾ,
കട്ടിെവച്ച നിഴലുകൾ മുന്നിൽ
മു കുത്തി നമ രി േമ്പാൾ,
ഗായകാലയപാർശ്വത്തിലൂേട
ഗാനസാ മാം െനഞ്ചിടിേപ്പാേട,
സ്നാനകർമ്മാർത്ഥമാ വക്കേത്ത-
യ്ക്കാനതാംഗിതന്നാഗമം കാണാം.
േപായിടാെത കവിയുെട വീട്ടിൽ-
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േപായിടാറില്ലവെളാരു നാളും.
ഓലേമ , മൺഭിത്തികേളാടും
ീലഹർഷദസ്വച്ഛതേയാടും;

ഉച്ചെവയ്ലുമരിച്ചിറങ്ങാേത
പച്ചെകട്ടിയ പന്തലുേപാെല,
നാലുദിക്കിലും പൂമരം തിങ്ങി
േലാലമർമ്മരം മാറാതിണങ്ങി,
മന്ദവായുവിൽ പൂമഴ വീഴും
സുന്ദരാങ്കണവീഥികേളാടും;
ലാലസി മെക്കാ കുടിലിൽ
കാലുകുത്താൻ കഴിവതുേപാലും,
ഭാഗ്യെമേന്നാർ നിത്യ ശംസാ-
േയാഗ്യമാ ദ്ധകന്യാഹൃദന്തം.
ദീപദീപ്തമാ മച്ചിൽ, സുഗന്ധ-
ധൂപലാളിതയാെയാരു േകാണിൽ,
അങ്കിതലതാപുഷ്പാദിചി -
സങ്കലിതമാം െകാ പുൽപ്പായിൽ;
െതല്ലിടം ചാ ൈക നില ന്നി,
മുല്ലെമാെട്ടാ െച ണ്ടിൽ മിന്നി,
ഹാ, വലംൈകത്തളിരിൽച്ചിബുകം
പൂവിതൾേപാലലസമായ്ത്തങ്ങി,
ീതിപൂർവ്വം ചടഞ്ഞിരുേന്നാേരാ-
േന്നാതിടുന്നതു േക രസിെയ്ക്ക;
എ ഗന്ധർവ്വേലാകംകടന്നാ
മുഗ്ദ്ധകന്യകാചിത്തം പറ !
നിർമ്മലാശയൻ ഗായകൻ തൂകും
നർമ്മസൂക്തത്തിരച്ചാർത്തിലൂെട,
എ വി മദീപങ്ങൾ ചുറ്റി-
ത്തത്തിയാ സ്വപ്നേലാലഹൃദയം!
നീലിമയിൽക്കിനാവുകൾ നീ ം
നീണ്ടിടെമ്പെട്ടാരാ മിഴി ര ം,
മിന്നി, മിന്നി, മേനാഹരേസ്മരം
ചിന്നി, നക്ഷ േരണുക്കൾ പൂശും!
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ആവിലാസിനി തൻതളിർപ്പ -
ദാവണികൾതൻ വർണ്ണ ിയത്തിൽ,
കറ്റവാർകൂന്തൽ പൂെവ ചീകി-
െക്കട്ടി േമാടി ചമ മാ മട്ടിൽ,
അൽപനാളായഭിനവകാമ്യ-
കൽപനെയാ േവറി കാണാം.
ആടയാഭരണാദികളാലാ
േമാടികൂ ന്നതാരാസ്വദിക്കാൻ?
ഒക്കിൽ മൺകുടംെവ , കിണറ്റിൻ
വക്കിെല ന്ന നാ െപ ങ്ങൾ,
കാതു ൈക കഴുേത്താേരാെന്നാളിവിൽ-
ക്കാണിേനരം പര രം േനാക്കി,
െതല്ലസൂയതികട്ടി വിഴുങ്ങി
െമെല്ലെയാ ചിരിച്ചതിൻ േശഷം,
തമ്മിെലേന്താ കുണുകുണുെത്താേന്നാ-
ടുണ്മയിൽ േച്ചർെന്നാരുത്സവംകൂടി,
ശിഞ്ജിതേമ്പാലിടയ്ക്കിെടെപ്പാങ്ങി
മഞ്ജരിെയന്ന േപരിെന്റ ഭംഗി! ...
അമ്പല ള, മാപണം, രഥ്യാ-
മണ്ഡലം, വഴിയമ്പലം, സ ം,
ഏേന്ന, െണ്ടാരു നാലുേപർ നാട്ടി-
െലാ േചരുമിടങ്ങളിെലല്ലാം,
മഞ്ഞിെന നിലാവുേപാൽ ൽകീ
മഞ്ജരീേശഖരാഖ്യകൾ തമ്മിൽ!
വല്ലതുെമാ കിട്ടിയാേലെറ-
െച്ചാ വതാണു േലാകസ്വഭാവം.
എ മല്ലിതിൽ റ്റെപ്പടുത്താ-
െനാ മില്ല ജനങ്ങെളയാരും!
േശഖരെനാരു കാരണം പാകി
ശാഖകളതിനന്യരുേമകി.
മന്ദിരാന്ത വിജനതയിങ്കൽ
മഞ്ജരിയുെട സന്ദർശനങ്ങൾ,
തന്മനസ്സിനു സ തമാെമാ-
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രുന്മാദാ ദമാെണന്നസത്യം,
പാരിൽനിെന്നാളിയ്ക്കാെനാരുനാളും
പാടുെപട്ടില്ലവനണുേപാലും!
മഞ്ജരി-ലസൽ ്യക്ഷരി-ശബ്ദ-
രഞ്ജനതൻ മൃദുമധുമാരി;
അർത്ഥേമാ?-തൂമലർകുലെയന്നാ-
െണ മാധുര്യപൂർണ്ണമാനാമം!
ഹന്ത, സാധാരണർക്കീയഭിജ്ഞ-
െയ്ക്കന്തഴെകാന്നിതിൽപ്പരം േവണം?
എങ്കിലും, തൃപ്തി പൂർണ്ണമായീലാ
തങ്കരളിൽക്കവി, യ്ക്കതുമൂലം,
ഭംഗികൂട്ടാനേപ്പരിെനാേരാമൽ-
െത്താങ്ങൽകൂടിെത്താടുത്തി ധന്യൻ.
അങ്ങെന, െവറും മഞ്ഞരി േപർ ം
െപാങ്ങി ’വാസന്ത’ മഞ്ജരിയായി!
’ചി !’ െമന്നായ്ച്ചിരി സാമാന്യ-
മർത്ത്യർ േക തലയാടിേയാതി!! ...

മൂന്ന്
വ േചർ വസന്തം-വന ീ-
വർണ്ണലജ്ജ വഴി ചിരി .
തത്തിെയ ന്നൈതമണിക്കാറ്റിൻ
തൽപേമറി ഗന്ധം മദി .
വ വ വലംെവ രുമ്മി-
ത്ത ലയുന്ന താമര ക്കൾ,
പാടല ീ പകർന്നിടതിങ്ങി-
സ്ഫാടിേകാജ്ജ്വലവാചികൾ മിന്നി,
നീട്ടി നീട്ടി റുക്കി റുക്കി-
ക്കാട്ടിൽ നീെളക്കരി യിൽ കൂകി.
െപാെന്നാലി മിളെവയിൽച്ചാലിൽ
മിന്നിയാടും തളിർ ലച്ചാർത്തിൽ,
നൂണിറങ്ങിക്കറങ്ങിപ്പതുങ്ങി-
ത്താണുയർ പൂമ്പാറ്റകൾ പാറി.
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താലിമാലകൾ െകട്ടി ണുങ്ങി-
ത്തായ്മരം േചർ വല്ലിനിന്നാടി.
അഷ്ടദിഗ്വധൂരത്നങ്ങേളന്തി
തുഷ്ടി തൂകും ഹിരണ്മയകാന്തി!-
ഏവേമാേരാ വിലാസങ്ങൾ േനടി-
ഭാവേമാഹനമാെയാരൈച്ച ം,
നൽകി നൂതനേചാദനം േമേന്മൽ
പുൽകി ദീപ്തമാം േശഖര ചിത്തം!
ഭാവനക്കളിേത്താണിയിേലറി-
േദ്ദവഗംഗയിലങ്ങി ചുറ്റി,
ഉൾ ളകമണിഞ്ഞണിേഞ്ഞാമൽ-
ക്കൽപപുഷ്പമധൂളികൾ ചൂടി,
നന്ദേനാദ്യാനസൗന്ദര്യസാരം
ന്ദനങ്ങളിൽ ട്ടിക്കലർത്തി,
ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽത്ത ം
നന്മയൂറിെയാഴുകിെയാന്നായി,
കർമ്മൈവഭവാബദ്ധമക്കാവ്യ-
കർമ്മേയാഗിതൻ മാനസം പാടി!
അ േശഖരഗാനത്തിൽ നീന്തി
വ രാജസദസ്സിൽ വസന്തം.
ക കൺപൂട്ടി േ ാതാക്കൾ മുന്നിൽ-
െച്ച ലഞ്ഞഹരിതവനാന്തം.
േക ചു ം ചിറകടിെയ്ക്കാപ്പം
കൂ േപാവും കലകളേഘാഷം;
ശംഖനാദസമാനം മുഴങ്ങി-
സ്സം മി ം മധുകരാരാവം!
ഏതുേലാകമി, േതതാഭിചാര-
സ്ഫീതശക്തിതൻ പൂർണ്ണവിപാകം?
എ രംഗമി, െതന്തഭിമാദ-
ത ികകൾതൻ മാ ിേകാത്സംഗം?
ഹാ, ജനൗഘെമവിെടഗ്ഗമി ?
രാജസൗധവുെമെങ്ങെങ്ങാളി ?
എ ഭൂവരൻ, രാജസദെസ്സ-
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െങ്ങ േപായിതഗ്ഗായകൻ േപാലും?
ഒ മി, െല്ലാെക്ക മിത്ഥ്യയാ, ണുള്ള-
െതാ മാ ം-ആ വർണ്ണ പഞ്ചം!-
വി േമാ ക്തേചതന, യാത്മ-
വി തിെയ ണരുന്ന മഞ്ചം-
സത്യസൗന്ദര്യസത്തകൾ പൂത്ത
നിത്യശീതള ീലനികുഞ്ജം-
ജാതേമാദമെങ്ങാറ്റെഞാടിയിൽ
നീതരായിതാേ ാതാക്കെളല്ലാം.
അ മത്തിരശീല പിന്നിൽ-
നി തിർ വളകിലുക്കങ്ങൾ.
ഭിത്തിേമലിടയ്ക്കവ്യക്തമായി-
ത്തത്തിേയേതാ നിഴലുകേളാടി.
പൂത്ത െപാൻെകാന്ന ങ്കാവുേപാെല
പൂനിലാവു പരന്നതുേപാെല;
േലാലസുസ്മിതമാലകൾേപാെല
ലാലസിച്ചിതാ മഞ്ഞെഞറികൾ.
ഗായകാത്മാവിേലയ്ക്ക നി ം
പായുകയാെയാരാേവശനാളം! ...
േകവലം ഗാനമല്ലെതാേരേതാ
ാവകീകൃതസ്വപ്നസാ ാജ്യം.
തൽ വാഹത്തിേലേതാ ജഗേത്ത-
യ്ക്കി പഞ്ചെമാലി ർ േപായി.
തണ്ടലർേപാൽ വിേശഷിച്ചതിങ്കൽ
ര ചിത്തം വിടർ നിന്നാടി.
രാജകന്യകതൻ കടക്കന്നിൽ
രാജസെമാരുലാളനം കൂമ്പി! ...
ആ വസന്തവിലാസാപദാന-
ഭാവഗാനങ്ങൾ േകട്ടതിൻ േശഷം.
മന്ദഹാസേമാടാത്താനുഭാവം
മന്നവന േചാദിച്ചിേതവം:-
”ഫുല്ലപുഷ്പ സന്നമായുേള്ളാ-
രുല്ലസൽൈച്ച രാജാങ്കണത്തിൽ,
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മത്തടിച്ചാർ മൂളുകെയേന്യ
മ യാെതാ ം മക്ഷികയ്ക്കിേല്ല? ...”
െത കെണ്ണാ ചിമ്മിച്ചിരി
െചാല്ലിെമെല്ലക്കവീ നുമിത്ഥം:-
”ഉണ്ട്-വാസന്തമജ്ഞരിതൻ േത-
നുണ്ടിടും േജാലി ടി, െയൻ സ്വാമിൻ! ...”
കൂട്ടമായിതു േക ചിരി
േക നിന്നവർ രാജസദസ്സിൽ!
ഗായകവര്യേനകിയ നാമ-
േധയമംഗീകരിച്ചതാേയ്ക്കൾെക്ക,
മഞ്ജരിയ്ക്കന്നജിതകുമാരി
മന്ദഹാസം പകർേന്നകിേപാലും!
മഞ്ജരിതൻ മനസ്സിലാനന്ദ-
മർമ്മരങ്ങൾ െപാടിഞ്ഞിതുേപാലും!-
ഒ േചരു ജീവിതം തന്നിൽ
സത്യവും െപാ മാവിധം തമ്മിൽ.
എ മീശ്വരൻ തീർപ്പതിൽ, സ്വന്തം
െതാങ്ങൽ കൂട്ടിയിണ മർത്ത്യൻ.
അക്കവീശ്വരഗാനങ്ങെളന്നാ-
െലാെക്കെയാ േപാൽ സത്യങ്ങള്മാ ം.
ആദിമാ െതാ ള്ളാത്മേഖദം
എഠുമന്തെമാന്നില്ലാത്ത േമാദം-
നിത്യഭാവങ്ങെളവമിണങ്ങി
നി ലങ്ങളഗ്ഗാനങ്ങൾ മിന്നി!!

നാല്
നാടു നീെളപ്പരന്ന യശസ്സിൻ
സ്ഫാടികാഭയിലാമഗ്നമായി,
പൂജതൻ പൂർണ്ണകുംഭാഭിഷിക്ത-
രാജഗായകനാമം വിളങ്ങി!
പുല്ലണിപ്പച്ചത്താഴ്വരക്കാട്ടി-
നുള്ളിലാടുകൾ േമഞ്ഞലയുേമ്പാൽ,
ശ്യാമളസരിൽത്തീരത്തിേലാേരാ
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പൂമരം േചർന്നിരുന്നിടയന്മാർ,
സ്വച്ഛേശഖരഗാനങ്ങൾ വർഷി-
ച്ചെവയ്ലിൽ നിലാവുപുരട്ടി!
കാ പാ ട നീർത്തിപ്പിടിച്ച-
ങ്ങാറ്റിൽ നീ ന്ന േതാണികൾ ള്ളിൽ,
ഭാവെമാപ്പി േനർപ്പി നീട്ടി-
െക്കവുകാരാക്കവിതകൾ പാടി!
താരകകൾ വിളറി, ക്കിഴക്കിൻ
താമരെപ്പായ്ക പൂ ല്ലസിെക്ക;
വൃക്ഷരാശിയിലങ്ങി ണർ
പക്ഷികേളാേരാ കീർത്തനം െചാൽെക;
ശീകരാർ മാം വായുവിൽ, േനർത്ത
പൂഗഗന്ധെമാളി കളിെക്ക;
കങ്കണങ്ങൾ കിലുങ്ങിക്കിലുങ്ങി
മങ്കമാരത്തയിർ കല േമ്പാൾ,
ഗാമഗഹമുഖങ്ങളിൽനിന്ന-
േ മഗാനങ്ങൾ വീർ വിെട്ടത്തി;
താലിെപാട്ടിെച്ചാേരാമൽ ഷക-
ബാലികതൻ തികെളേപ്പാെല!
ച ശാലയിൽ, ഗീഷ്മാന്തശാന്ത-
ച ികാമയമാകിയ രാവിൽ;
േരാമഹർഷങ്ങൾ തിങ്ങി സി ം
കാമുകൻതൻമലർമടിത്തട്ടിൽ;
ആ പുൽകേവ, ലജ്ജി താേന
ചാ വീഴും ഭുവരപു ി,
െകാ രുമ്മാനിണയടു േമ്പാൾ
െകാഞ്ചി നീ ം കുയിൽേപ്പടേപാെല,
േ മസാ സാകൂതസ്മിതേത്താ-
ടാ മേനാഹരഗാനങ്ങൾ പാടി!
അറ്റരണ്ടവറുതിയിൽ, െവള്ളം
െതാട്ടിടാെത, വയലുകൾ ള്ളം,
കത്തിടുേമ്പാൾ, കനിവിൻ കഴുത്തിൽ
കത്തിെവയ്ക്കാത്ത കർഷകേയാധൻ,

https://thalilakkam.in/



യവനിക - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 16

െകാക്കരണിയിൽ ാവി േതകി
നിൽെക്ക, യപ്പാ െമാപ്പെമാഴുകി!
ചൂടുമാറി, തുമഴ ചാറി-
പ്പാടെമാെക്ക ളിർ ന്ന നാളിൽ;
നീലേമഘെത്ത േനാക്കി ടക-
പ്പാല േകാൾമയിർെക്കാ ന്ന നാളിൽ;
ഉച്ചേനര െപാത്തിെലാതുങ്ങി-
െക്കാച്ചരി ാവു കൂവുന്ന നാളിൽ;
േചറിലങ്ങി േചരിനിര
ഞാറുപാകും പുലെപ്പൺകിടാങ്ങൾ-
കൂട്ടിനുൾലിലിരു കൂകാനും
ഭാഗ്യമില്ലാത്ത െകാച്ചരി ാക്കൾ-
േചലുമീ െമാരീണത്തിെലാന്നി-
ച്ചാലപിച്ചിതാഗ്ഗാനശതങ്ങൾ.
അന്തിമായുേമ്പാഴമ്പലമുറ്റ-
ത്തന്തിക ള്ളരയാൽത്തറയിൽ,
വട്ടമിട്ടിരുേന്നാേരാ വിേനാദം
തട്ടിമൂളി , ധൂമങ്ങൾ ചിന്നി,
മാറിമാറിച്ചിലിമ്പി ൈകമാറി
േമാദമാളുന്ന കാർപ്പടികന്മാർ,
പാടി, രാധികാമാധവരാഗ-
ധാടി വാ മാദ്ദിവ്യഗീതങ്ങൾ!
ച േലഖെയാരൽപം രിച്ചാൽ
മന്ദവായുവെന്നാ മ ിച്ചാൽ,
ജാലകങ്ങ, സദനാങ്കണങ്ങൾ
േചാലവൃക്ഷ വടുക, േളവം,
എ നി മുയർ നാടാെക-
ത്തങ്ങിടുമക്കവിയുെട ഗാനം!
പിച്ചയാചിച്ചലയുേവാർേപാലു-
മുച്ചരിച്ചിതാക്കാവ്യഖണ്ഡങ്ങൾ.
െപാൻമുടിചൂടും മന്നവർേപാലു-
മുണ്മയിൽപ്പാടിയഗ്ഗീതകങ്ങൾ-
എ േവ, ണ്ടാക്കവിയുെട ഗാന-
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െമാ ര വരികേളന്നാലും
അല്ലല ഹൃദിസ്ഥമാക്കീടാ
തില്ല നാട്ടിലെന്നാെറ്റാരാൾ േപാലും! ...
ഖ്യാതി െപാങ്ങിെയന്നാകിലും ഗർവ്വ-
േമതുേമശാതഭിമതനായി,
നിത്യതൃപ്തി നുകർ ല്ലസി
നിഷ്കളങ്കഹൃദയൻ കവീ ൻ.
വ സുന്ദരി മഞ്ജരി വീട്ടിൽ
െച താെന ം രാജസദസ്സിൽ;
പാടി, മുന്നിലാ മഞ്ഞെഞറിക-
ളാടി-േനരിയ ശിഞ്ജിതം ചിന്നീ!
ശിഞ്ജിതങ്ങൾ, ശിഥിലങ്ങൾ, മുന്നിൽ
മ ളങ്ങളാ മഞ്ഞെഞറികൾ!
േനർത്ത നീലനിഴലുക, േളേതാ
വാസ്തവത്തിൻ മുഖാവരണങ്ങൾ!-
ആ യവനികയ്ക്ക റം, ദിവ്യ-
മാെയാരജ്ഞാതഗൂഢ പഞ്ചം!
തന്നനാർഭാടജീവിതാലംബ-
ന്ദനങ്ങൾക്കധിഷ്ഠാനതാരം,
ഉല്ലസിപ്പതുണ്ടങ്ങതി, േലേതാ
ഫുല്ലവിദ ൽ പരിേവഷപൂർവ്വം!
താനതിെനത്തന്നാത്മഗാനത്താൽ
താണുൈകകൂപ്പിയർച്ചനെചയ്വൂ!-
എ ശാന്തിയാ, െണന്താത്മഹർഷം
എ ദിവ്യ േചാദനവർഷം!
എ ധന്യനാ, െണ സ ഷ്ട-
െന സംതൃപ്തനക്കവിവര്യൻ!
കന്മഷമറ്റാജ്ജീവിത, േമാമൽ-
ക്ക കൽഹാരവാപിേപാൽ മിന്നി!! ...

അഞ്ച്
രാഗേമാഹമദാദികൾ തങ്ങി
രാപകൽത്തിരേയാേരാ നീങ്ങി.
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ദക്ഷിണദിക്കിൽനിന്നാർത്തണ
ദക്ഷദക്ഷെനാരു കവിമല്ലൻ;
ശീതശാന്തശരൽക്കാലസന്ധ്യാ-
േവദിയിെലാരിടിെവ േപാെല-
സ്വപ്നസാ സുഷുപ്തിയിേലക
ശപ്തമക്വണദംശനംേപാെല-
ചാരുനൃത്തഗാേനാത്സവമേദ്ധ്യ
ചീറിടുെമാരു േപമാരിേപാെല-
വ്യാപൃതഭാവകാവ്യകർമ്മത്തിൽ
വ്യാകരണവിഡംബനംേപാെല!
നാട്ടിൽനി തിരി , താൻ െചന്ന
നാട്ടിെല ം ജയെക്കാടി നാട്ടി,
േലാകെമാ െക്കഴും കവിവര്യർ-
ക്കാകമാനമടിയറേവകി,
അെന്നാടുവിലമരാപുരിയിൽ
വന്നതാണുേപാലാ മേഹാദ്ദണ്ഡൻ!
മുണ്ഡിതശീർഷപിണ്ഡ, മതിങ്കൽ
തുണ്ഡതുല്യം നടുക്കൽപേകശം,
ചന്ദനാങ്കിതസ്വിന്നലലാടം
നിന്ദെപാങ്ങി മളച്ച േന ം.
കുഞ്ചിതാഗമാം നാസ, യിേന്നാളം
പുഞ്ചിരിെയാ പുൽകാത്ത വ ം-
വല്ലകാലത്തതിനതു വന്നാൽ
പ മാ മിളി ന്ന വ ം.
ഒട്ടിയ കവിൾത്ത കൾ, കണ്ഠം
മുട്ടി മിന്നിടും സ്വർണ്ണരു ാക്ഷം.
കു മഭസ്മചന്ദനേരഖാ-
സങ്കരാങ്കിതപങ്കിലഗാ ം.
ൈകയിലാ വീശുപാള, പിൻേപ വാ-
ക്ക െപാത്തിയ ശിഷ്യസമൂഹം.
ചു പൂണുനൂൽ മാറിലേതേതാ
ത ടുത്തസജീവകങ്കാളം.
സർവ്വശാ ത്തികവും, ദുരയും
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ഗർ , വൻപും, കുളിയും കുറിയും,
ഹാ, ക്തർ ം, പിശു ം കുറു ം
േലാകനിന്ദ കുനി ം കുശു ം
ഒെക്കെയാന്നി േചർെത്താന്നിണക്കാ-
െനാ െമങ്കി, ലശ്ശാ ിേയാെടാ ം!
കർക്കശൻ കലി ച യർേന്നറ്റ
കൽകിതെന്നയപ്പണ്ഡിതരാജൻ!!
വാക്കിേലാേരാ െമ പത്തർത്ഥം
വാ െപാളി ം, െപാളിപ്പി െകാ ം,
േ ഷവും, ധ്വനി, ാസം, യമകം
േശഷമുള്ളസമസ്തകേസ ം,
അട്ടിയട്ടിയായ്േച്ചർെന്നാരു കീറാ-
മുട്ടിയായി മരവിച്ച പദ്യം,
ബദ്ധഗർവ്വെമാടി മടക്കി-
ഗ്ദ്ധരച്ചട്ട ട്ടിലടക്കി,

കാ െവ നേര െന വാഴ്ത്തി-
ക്കാൽത്തളിരിലക്കാവ്യ ഭാവൻ!
പദ്യപാരായണാൽപരം ഭൂപൻ
ഹൃദ്യമാേയാതി സസ്മിതേമവം:-
”ഭ , േഹ, കേവ, സ്വാഗതം, നീണാ-
ളു സം ഭവാൻ വാഴുകായുഷ്മൻ!”
െമെല്ലെയാ നമി സഗർവ്വം
െചാല്ലിനാനിദം പുണ്ഡരീകാഖ്യൻ:-
”മന്ദിേര, േഭാ, മദാഗമം, ശബ്ദ-
ദ്വന്ദയുദ്ധാർത്ഥമാണദ്യ, ധീമൻ!
കു കർഹിചിൽ കർശിതം, ഹാ, മൽ
ൈജ യാ ാകലാഹകം, ീമൻ!
േദഹി േദഹി േമ വാ ണഭൂമൗ
ദാഹിക തിദ്വന്ദിെയ, സ്വാമിൻ! ...”
ഒ യർന്നക്കവീ നു േനേര
കെണ്ണറിെഞ്ഞാരു പുഞ്ചിരി തൂകി,
”ഉ ഞങ്ങൾ േശഖരൻ”-മാനം
വി കീറാെത കാ മഹീശൻ!
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ന്ദനങ്ങൾ തീ തേയറി
സുന്ദരമാം കവിഹൃദയത്തിൽ-
അന്തരാത്മാഭയിൽ സപ്തവർണ്ണം
ചിന്തിമി ം മണിമുകുരത്തിൽ!
വാസ്തവത്തിൽ തനിക്കറിവീലാ
വാക്സമരമെതെന്ത േപാലും!
വാ കൾ- അവർ യുദ്ധത്തിെനേന്നാ?
േപാർക്കാളത്തിലവർെക്ക കാര്യം?
ത ടു തുടയ്ക്കവ തല്ലി-
പ്പറ്റലേരാെടതിർപ്പവരാേണാ?
കട്ടെക ന്ന രക്തക്കളെത്ത-
പ്പ െമത്തെയേന്നാർ േവാരാേണാ?
ാണനിലാ നഖാഗങ്ങൾ േകറ്റി-
േശ്ശാണിതം നക്കി നിൽ േവാരാേണാ?
േദവഹർമ്മ്യങ്ങൾ തീെവ മാട-
ാവുകെളപ്പിടിപ്പവരാേണാ?
വാക്കിൽനിന്നാണുസർവ്വവും-അേയ്യാ,
വാ കൾ!-അവർ യക്ഷികളാേണാ?
ൈവപരീത്യമിെത , താൻ കണ്ട
ൈവഖരികളേഹാ, കുല ീകൾ!
ക ക ീഡയാടിടുേമാമൽ
സുന്ദരികൾ, സുശീലകൾ മാ ം.
ശപ്തസംഗാമഭൂമിയിേലയ്ക്കാ
സ്വപ്നേലാലകെളമ്മ െച ം?
േരാമഹർഷം വിത മൈക്കകൾ
ഭീമഖഡ്ഗങ്ങേളന്തിടുെമേന്നാ?
ചുംബനങ്ങൾ തുളുമ്പിടുേന്നാര-

രക്തം കുടിച്ചിടുെമേന്നാ?
വിശ്വസിക്കാനരുതു തനിയ്ക്കീ
വി ിയാൈവകൃതങ്ങെളെത്ത ം!
-എങ്കിലു, െമാരു െനാമ്പരം േതാന്നീ
തൻ കരളിൽ കവിെയ്ക്ക െകാേണ്ടാ!
അ രാ ിയിേലകാന്തശാന്ത-
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സുന്ദരമാം നിജാലയം തന്നിൽ,
വി ഥനി വീ ം െതാടു
വി മി ം കവിയുെട മുന്നിൽ,
കു കുഞ്ഞല ചിന്നിയുലഞ്ഞാ
മഞ്ഞവർണ്ണയവനിക മിന്നി.
ഇല്ല ശിഞ്ജിത, മില്ല സുഗന്ധ-
മില്ല േനരിേയാരാ നിഴലാട്ടം.
എ മൂകത, െയെന്താരു ൈശത്യം
എന്തസഹനീേയാഗജഡത്വം!
ഒ പാടാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കി, ലേയ്യാ,
തന്നിൽനി മാപ്പാെട്ട േപായി?
ജീവനാണു തൻപാ, ട്ടതു േപായി
േകവലം താൻ െവറും േ തമായി!
േ തമാണു താൻ-തൻേപരിൽ േമലിൽ
ീതി േതാന്നിയിട്ടാർെക്ക കാര്യം?
അ ത, മാ യവനികെയമ്മ-
ട്ടി േവഗം കരി ണിയായി?
എ േപായിതാ മഞ്ഞെഞറികൾ?-
മംഗലത്തിെന്റ പൂ ഞ്ചിരികൾ!
അക്കരിമറതൻ പിന്നിെലന്താ-
ണഗ്നിനാളങ്ങൾ, െചന്തീെപ്പാരികൾ!
കത്തിേപാൽ ൈക്കവിരലുകൾ മീേത
തത്തി നിൽപൂ നഖാഗേകാഗങ്ങൾ!
ചഞ്ചലി തിര, യതിേന്നതിൻ
െനെഞ്ചരി ം തിര റപ്പാേടാ? ...
മാറിയാ മറ-പന്തങ്ങളാളി
മാരകമെത ജവ്യാളി!
അട്ടഹാസ, മാ ദം കൾ-കണ്ടാൽ
െഞ ം-എ ഭയങ്കരസത്വം!
മുണ്ഡിേതാച്ഛിഖശീർഷ, മതാരാ-
ണ്ഡരീകൻ!-നടുങ്ങീ കവീ ൻ!
ക െഞട്ടി റ -തമസ്സിൽ
ക താരം വിളി നഭസ്സിൽ!! ...
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ആറ്
പാടലബലിക്കല്ലിനു മുൻെപാ-
രാടിെനേപ്പാലരണ്ടാ ചൂളി,
പണ്ഡിതാഢ്യെനതിേര, വിവർണ്ണ-
ഗണ്ഡനായ് കവി െചെന്നാ നി .
ധ്യാനേലാലമാം പുഞ്ചിരിേയാേട
താണുൈകകൂപ്പിത്താഴത്തിരു .
ഒ ശീർഷമനക്കിയതല്ലാ-
െതാ േമ െചയ്തീലു തഗർവ്വൻ.
പിന്നിൽ േമവുന്ന ശിഷ്യർതൻ േനേര
പിെന്നെയാന്നർത്ഥഗർഭമായ് േനാക്കി.
മർത്ത്യലക്ഷനിബിഡിതം വാണീ-
മത്സരാങ്കമാ മ ശാലാന്തം.
േശ്വതഭിത്തികാശീർഷശാലാഗ
പീതേലാലയവനിക മിന്നി.
അ േനാക്കേവ ഗായകഹൃത്തി-
ല മി െമാരിക്കിളിേയാടി.
ധ്യാനപൂർവ്വം നമി പിന്നീട-
ഗ്ഗാനേലാലഹൃദയമിേതാതി:-
”മത്സമീേപ വിജയമണഞ്ഞീ
മത്സരത്തിലിെന്നെന്ന വരിക്കിൽ,
കാഹളിതമാമിങ്ങവിരാമം
േസ്നഹരൂപിണി, േദവി, നിൻ നാമം! ...”
േഭരി െപാങ്ങി മുഴങ്ങി-വണങ്ങി-
ദ്വാരപാലകൻ വാങ്ങിെയാതുങ്ങി.
”െവല്ക, നാരായനാഖ്യൻ നേര ൻ
െവല്ക, നാടിൻ പുരാപുണ്യച ൻ!”-
വാച്ച ഭക്തിേയാെടാ ൈകകൂപ്പി
വാഴ്ത്തിയുച്ചത്തിൽ ൈവതാളികന്മാർ.
ദാർവ്വടെമാന്നിളകീ-ജനൗഘം
സാർവ്വഭൗമെനക്കേണ്ട കൂപ്പി.
ൈവരധൂളികൾ പാളിപ്പളു ം
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ഗൗരനീരാളധാരാഞ്ചലങ്ങൾ,
ച കാന്തത്തറയിലിഴ
മന്ദഹാസം െമഴുകി വിെക്ക;
വ കുണ്ഡലം െവട്ടിത്തിളങ്ങി
വ മണ്ഡലദീപ്തി വർദ്ധിെക്ക;
മുഗ്ദ്ധേകാടീരപുച്ഛകപിച്ഛം
മുെത്താളിയിലിളകിക്കളിെക്ക;
മാറിൽ മ മണിമയമാല്യം
മാരിവിൽ മാറി മാറി മഥിെക്ക;
ഹാ, പേദ പേദ രാജസ ീതൻ
വ്യാപിതാംശുക്കൾ പൂമഴെപെയ്ക;
അങ്കിതശാ സജ്ജാഢ്യരാേയാ-
രംഗരക്ഷകന്മാെരാടുംകൂടി;
കാന്തിതൻ നീലനീരലച്ചാലിൽ
നീന്തിനീ ം ശര കിൽ േപാെല;
വ , േഹമാംഗസിംഹാസനത്തിൽ
വന്ദ്യധാ ീ വര്യനിരു .
ആദരമാർന്നിടംവലെമാപ്പ-
മാളികൾ നി ചാമരം വീശി.
-അ മാ കൾ േപായി, ജനൗഘം
അെപ്പാേഴ െമാ ൽബുദ്ധമായി.
”െവല്ക, േശഖരൻ, രാജകവീ ൻ
െവല്ക സംഗീതവാസന്തച ൻ! ...”
വാച്ചതുഷ്ടിേയാെടാ ൈകയാട്ടി
വാഴ്ത്തിയുച്ചത്തിലാർ പൗരന്മാർ.
”െവല്ക, പുണ്ഡരീകാഖ്യൻ, സുധീ ൻ!
െവല്ക, വിൈശ്വകകാലാപേക ൻ ...”
വർദ്ധിതാദരം ാർത്ഥി പാർശ്വ
വർത്തികളായ ഭക്തശിഷ്യന്മാർ ...
പുണ്ഡരീകെനഴുേന്ന -ശാലാ-
മണ്ഡലാന്തം ശാന്തതെപ .
ധി തത്തള്ളലാൽ സ്വയം കണ്ഠം
െപാക്കി, മുറ്റി മുഴ ം സ്വരത്തിൽ,
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കാപടികൻ നൃപ തിക്കമ്പ-
ക്കാലിനു തീ െകാളുത്തി ള .
അ തിയിൽ നൃപാലെനാരിക്കൽ
െപാക്കമുെള്ളാരു പർവ്വതമായി.
പിെന്ന വി തസാഗരമായി
പിെന്നയുഗവനാന്തരമായി.
ച നായ്നിന്നിട്ടി നായ്മാറി
ച ഹാസമിളക്കിയലറി.
ഹ്മനായ്, വി വായ്, ശിവനായി

ഷ ഖനായി, വിേഘ്നശനായി
മി വർഗ്ഗത്തിൻ കൽപകമായി
ശ രാശി കാലനുമായി.
കാമിനിമാർ കൺകുളിേരകി-
ക്കാമേദവനായ് കാൽക്ഷണം േമവി
ഹന്ത, പാവം നൃപെനപ്പിടിെച്ച-
ന്തി ജാലങ്ങൾ കാട്ടിയാ വീരൻ!
അബ്ധിവീചികൾ േപാലിരച്ചാർത്ത-
ഭിത്തികളിലടി ചിതറി,
േക നിൽ ം ജനങ്ങൾതന്നസ്ഥി-
ട്ടിനുള്ളിലൂടൂളിയിേട്ടാടി,

വി സിച്ചിതക്കൗസൃതികൻതൻ
വി മ ദവാഗ്വിഭവങ്ങൾ!
തൽ തിയിൽ ധ്വനികളും മ ം
തി കൂ ം പരമരഹസ്യം,
െക ഴി, ച്ചിഴേയാേരാ െപാക്കി-
ക്കാട്ടി പിെന്നയക്കാവ്യക ലൻ
ഹൃസ്വമാകുമാ നാരായണാഖ്യ-
യ്ക്കർത്ഥമായിരേമേച്ച െകട്ടി,
പന്തലിപ്പി യർത്തിപ്പിടിേച്ചാ-
രി ജാലെത്ത ദർശിച്ച േനരം,
ഒെന്നാഴിയാെത ക ം മിഴി
നി േപായ് മർത്ത്യരാബാലവൃദ്ധം!
പുണ്ഡരീകനിരു -ഹാ, മർത്ത്യ-
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മണ്ഡലെമാ മൂരിനിവർ .
ണരാശിയ്ക്കിടകളിൽ, മർത്ത്യ-

മാനസങ്ങളിൽ, മാെറ്റാലി വീശി,
പിെന്നയും തങ്ങിനിൽപതാേയ്ത്താന്നി
മ ഗംഭീരമാ സ്വര ന്ദം.
അന്യേദശ നിന്നണേഞ്ഞാര-
ദ്ധന്യേരാേരാ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ,
”വീര, െനെന്താരു വീരൻ!”-എന്നിത്ഥം
വീേറാെടാന്നി ൈകയടിച്ചാർ !
മന്നേവ െനാരുൽക്കണ്ഠ െവ ം
ക ര കവിയുെട കണ്ണിൽ.
കാതരമാം കടമിഴിയാേല
കാവ്യകാരൻ നൃപെനയും േനാക്കി.
അ േമ കുതിക്കേവ, മാർഗ്ഗം
മുട്ടി വീേണാരു മാനിെനേപ്പാെല,
പാടുെപെട്ടാെന്നഴുേന്ന , പാവം,
പാടുവാനാെയാരുെമ്പ നി .
മുെത്താളിക്കവിൾത്ത കൾ മങ്ങി
മുഗ്ദ്ധെയേപ്പാെല നാണിെച്ചാതുങ്ങി,
േലാലതയിൽ തരുണിമയാടി
ലാലസി മേക്കാമളരൂപം;
കണ്ഠകീലകബന്ധെമാരുക്കി-
ക്കമ്പിെയല്ലാം മുറുക്കിയിണക്കി,
ഒ െതാട്ടാലുടൻ പാ െപയ്യാ-
നുന്നി നിന്നിടും വീണേപാൽ േതാന്നി!
േനർത്തസൗമ്യസ്വരത്തിൽ, നിജാസ്യം
താഴ്ത്തി ഗായകൻ ഗാനം തുടങ്ങി.
ഒ േമ േകട്ടതില്ലതിലാദ്യ-
െമാ ര വരികെളാരാളും.
മന്ദമന്ദമശ്ശീർഷമുയർ
മ ഗാനവുെമാപ്പം വളർ .
അ മാ ം െതലിമയും േചണു-
െമാത്തിണങ്ങിേയാരസ്വരനാളം,

https://thalilakkam.in/



യവനിക - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 26

പാളി േമേലാ േമേലാ , കത്തി-
ക്കാളിടുെമാരു തീജ്വാലേപാെല!
ഭൂതകാലതിമിരാന്തരത്തിൽ
പാതിമാ , െമാളി ം, െതളി ം,
ലാലസി മാ വി തധാ ീ-
പാലവംശപവി ചരി ം,
വാഴ്ത്തി, േയാേരാേരാ സംഭവചി ം
േകാർത്തിണക്കിരസാത്മകമാക്കി,
ഹാ, വിശിഷ്ടെമാരു ലഘുകാവ്യം
ഭാവസാ മായ് പാടീ കവീ ൻ.
വീരകൃത്യസഹ ാപദാനം
േചാരയിൽ നി റെഞ്ഞാരാ ഗാനം
വ വന്നതു മുന്നിലാ മി ം
മന്നവെന്റ ചരിതത്തിെലത്തി.
ഓട്ടമായ് ടുരക്തം ഞരമ്പിൽ
േക നിൽ ം ജകളിെലല്ലാം
വിഷ്ടേപ മുഖത്താക്കവീ ൻ
ദൃഷ്ടി ബന്ധി ഗാനമർച്ചിേക്ക,
േക ചുറ്റിലും േകാൾമയിർെക്കാ ം
നാ കാർെക്കഴും ഭക്തി കർഷം,
തുഷ്ടിവാ മഗ്ഗാനത്തിൽനി -
മഷ്ടഗന്ധ ക രുൾ േപാെല,
െപാങ്ങിയൂർ ലഞ്ഞങ്ങെന െചന്നാ
മന്നേവ െന്റ സിംഹാസനെത്ത,
ചുറ്റി, മാലാകലാപമിണക്കി
പ്പറ്റി മിന്നിടും മാതിരി േതാന്നി!
അ മാ ം മതിമറേന്നാേരാ
മർത്ത്യഹൃ മീയാശംസേയകി:-
”ഭാഷ പൂ ം, വികാരം തളിർ ം
ഭാവന പുളകം കിളിർ ം,
േചാരയിൽെച്ചർന്നലി േപാം, ഗാന-
ധാരകേള, ജയ, ജയ, നിങ്ങൾ!! ...”
പാടവത്തിൽ, ധനാശിയിൽ, െമെല്ല-
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പ്പാടി നീത്തിയഗ്ഗായകനിത്ഥം:-
”വാ കൾ തൻ മേഹ ജാലത്തിൽ-
േത്താൽ വാനിടയാകാമടിയൻ;
എങ്കിലും, േഭാ, മാമകഹൃത്തിൽ-
ത്ത മങ്ങേയ്യാടുെള്ളാരി േസ്നഹം,
വാശിെയ വടംവലിച്ചാലും
വാടുകില്ല കടുകിട േപാലും.”
പാ നി -കടക്കണ്ണിൽനി
േക നിൽേപ്പാർ കണ്ണീരു വ
ചീർ യർ ജനാവലി െപെട്ട-
ന്നാർെത്താരാ ജയേകാലാഹലങ്ങൾ
മത്തടിച്ചാർക്കൽ േമൽ േമൽ െപാങ്ങി
ഭിത്തിചു ം കിടുങ്ങി ലുങ്ങി.
മൂഢെമന്നമട്ടാ മർത്ത്യേഘാഷ-
മൂഢഗർവ്വം തൃണ ായമാക്കി,
ചില്ലിര ം ചുളി , തൻശീർഷം
െമെല്ലയാട്ടി, െച്ചാടിെച്ചാ മൂളി,
പുണ്ഡരീകെനഴുേന്ന മർത്ത്യ-
മണ്ഡ്ലത്തിലിേച്ചാദ്യെമറി :-
”െചാന്നിടുെകാ സംശയിക്കാെത
മന്നിെല വാക്കിനുമീെത? ...”
മുറ്റിനിൽ ം ജന ട്ടെമാേന്നാ-
െടാറ്റമാ യിൽ നിശ്ശബ്ദമായി.
പുണ്ഡരീകൻ സംഗം തുടങ്ങി
മണ്ഡപാന്തം മുഴുെക്ക ലുങ്ങി.
െകട്ടഴി നിരത്തിെയാെന്നാന്നാ-
െയാട്ടസംഖ്യം വിജ്ഞാനഭാണ്ഡം:-
വാ , വാക്കാണുസൃഷ്ടിയിലാദ്യം
വാക്കിനിെല്ലാരുകാലവുമന്ത്യം.
വാ , ശക്തിതന്ന തേക ം
വാ വാ, ക്കേത, വാക്കാണുൈദവം!-
ൈവഭേവന സമർത്ഥിച്ചിതിത്ഥം
ൈവഖരീൈവ വണനിത്തത്വം.
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നാലുേവദവും ചിക്കിച്ചിക
നാവടിച്ചടിച്ചാത്താർക്കികാഗ്യൻ
ഉ തസൂക്തജാലം പടുെത്താ-
രുജ്ജ്വേലാന്നതമണ്ഡപം തീർ .
മന്നിെലന്നല്ല വിണ്ണിലും േവറി-
െട്ടാന്നതിൻ മീെതയില്ലാത്തമട്ടിൽ,
വാച്ചഭക്തിേയാടാ മണ്ഡപത്തിൽ
വാക്കിെനെപ്പാക്കി ജി െവ .
േപർ േപർത്തിടിെവ ം സ്വരത്തിൽ
വാർെത്തറി സദസ്സിലേച്ചാദ്യം:-
”െചാന്നിടുെകാ സംശയിക്കാെത
മന്നിെല വാക്കിനു മീെത?”
ചു പാടും, മിഴികളിൽ ഗർവ്വം
മുറ്റിനി , ൈവതണ്ഡികൻ േനാക്കി.
പുണ്ഡരീകേനാടുണ്ടായീെലാ ം
ഖണ്ഡനത്തിെനാരുത്തനും ൈധര്യം.
േപാർവിളിെകാണ്ടിനിക്കാര്യെമ, െന്താ-
രാവിയുമില്ലനക്കവുമില്ല.
െചന്നിരെയ ക്കടി കുട
മണ്ണിലിട്ടടിച്ചാർത്തള്ളി മാന്തി,
എ കൾ കാർന്നിറച്ചി കഴി
പള്ളവീർപ്പി സംതൃപ്തിേയാേട,
ഉത്ഭടസട മാടിയിരിേപ്പാ-
രുഗകണ്ഠീരവാഗ്യെനേപ്പാെല,
മണ്ഡിതേസ്വദശീർഷം തുടച്ച-
ണ്ഡരീകൻ െഞളിെഞ്ഞാന്നിരു .
”വീര, െന വിചാരഗംഭീരൻ!”-
വീേറാെടാത്താർ പണ്ഡിതസംഘം.
അ തിമ താപനാം ഭൂപ-
ന തസ്തബ്ധനായ് മുന്നിൽ േമവി.
”അ ികൽപനപ്പണ്ഡിതൻ, താേനാ
മാകും ചിതൽ മാ ം!”

േലാലേലാലമാം േശഖരഹൃത്തിൽ
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നൂലു പാകിയി ീബവിഷാദം!
അ മത്സരേമവം കഴി
വന്നവർ പലപാടും പിരി ! ...

ഏഴ്
വാതുറെന്നാ മി െമ്പാേഴ ം
വാദവാർത്തയാണുള്ളതന്നാർ ം.
വാനിേലാളമുയർ നാടാെക
വാശി വാെച്ചാരാ വാഗ്വാദേഘാഷം.
”കണ്ടറിഞ്ഞിടാം, നാം തമ്മിേലവം
ശണ്ഠകൂടിയിെട്ടന്തിതിൽ കാര്യം? ...”
ര കൂട്ടരുെമാ േപാേലാതി
”കണ്ടറിഞ്ഞിറ്റാം”- ”കേണ്ടാളൂ, കാണാം!”
”ഒ നിശ്ചയം േശഗരൻ േതാൽ ം”
”അ കാക്ക് മലർ പറ ം!”
”താനിതിെന റിെച്ചന്തറി ?”
”താനറിഞ്ഞേതക്കാളുമറി .”
”താനറിയും മരെക്കാള്ളികുത്താൻ”-
”താനറിയും വിമാനം പറത്താൻ”
”താെനാരുെവറും പുല്ലാഞ്ഞിേമാറൻ”-
താേനാ?-താെനാരു വില്ലാളിവീരൻ!”
”നി ചുമ്മാ ചിലയ്ക്കാെത േപാേയ!”
”ഒ േപാടാ െകാരയ്ക്കാെത നാേയ!”
”എ െചാെന്നടാ കൂരാളിമന്താ?”-
”മന്തേനാ?-മന്തൻ, േനാക്ക്, നിൻതന്ത!” ...
വാ മൂ പടക്കങ്ങൾ െപാട്ടി
വാശി വീർപ്പിച്ചിതെച്ചവി റ്റി.
ആളുകൾ കൂടി, മദ്ധ്യസ്ഥെരത്തി-
േത്താളുേചർ െപാരുത്തെപ്പടുത്തി!
െതാട്ടടുത്ത ദിവസം സദസ്സി-
െലാ േപർ പുത്തനായ് വന്നണ .
എ തി ം, തിര ം, വഴ ം
ഹന്ത, വീർപ്പിടാൻ േപാലും െഞരുക്കം!
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മണ്ണിടുകിലും േചാരാത്തമട്ടിൽ
മണ്ഡപത്തിൽ നിറ ജനങ്ങൾ.
ശാലയിലില്ല സൂചികട വാൻ-
േപാലുമൽപമിടെമാരിട ം.
ഭിത്തികാഗതടങ്ങളി, ലങ്ങി-
ത്തരങ്ങളിൽ, ജാലകത്തട്ടിൽ,

നിെന്നാതുങ്ങിയും തൂങ്ങിയും തങ്ങി
വ മുറ്റിയ മർത്ത്യ വാഹം!
മന്നേവ െന വന്ദിെച്ചഴുേന്ന-
റ്റ േശഖരനാദ്യമായ് പാടി.
ആ മേനാഹരഗാനം വര
ശ്യാമസുന്ദരവൃന്ദാവനാന്തരം;
ചിത്തമാദക ൈച വിേലാലം
ചി ശീതളയാമുനാകൂലം;
മന്ദമാരുതചുംബിതേശ്വത-
ച ികാവൃതയാമിനീകാലം;
വിണ്ണിൽ െവൺമുകിൽ വീർപ്പി പുൽകി
മിന്നിനിന്നിടും താരകജാലം;
അന്തരീക്ഷത്തിൽ മന്ദിത ന്ദം
ചിന്തിടും േനർത്ത െചമ്പകഗന്ധം!-
എ നി, െന്ന നി, െന്ന നിന്നീ
മംഗളാലാപമാവിർഭവി ?-
സ്വാപകൗതുകംേപാലും മറ
ഗാപകന്യകൾ മുറ്റ വ -
എ നി, െന്ന നി, െന്ന നിന്നീ
മംഗളാലാപമാവിർഭവി ?-
നീലേലാലാളകാവലി മാടി
നാലുപാടുമുഴന്നവർ േനാക്കി-
”മന്നിൽ വിണ്ണി, െലവിെട നി റി
വന്നിടുന്നതാണീ േവണുഗാനം?
മന്ദമങ്ങി വീർപ്പി ലാ ം
െതന്നലിൻ മുഗ്ദ്ധഹൃത്തിൽ നിന്നാേമാ?
അ ിശൃംഗത്തിെലത്തിയലയു-
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മ ഖണ്ഡശതങ്ങളിൽനിേന്നാ?
കർമ്മപുഷ്പിതമായിടുേമേതാ
നർമ്മസേങ്കതസൂചനേയാേട,
െപാ ഷസ്സിെന്റ നാട്ടിൽനി റി
വന്നിടു േവാ വർണ്ണഗംഗ, നീ?
േവഗേവപിതമായിടുേമേതാ
േവദനതൻ െനടുവീർ േമന്തി,
അന്തിതൻ വക്കിലൂേടാലിെച്ചത്തി-
ച്ചിന്തിടുവേതാ രാഗസുേധ, നീ?
ശർവ്വരിതൻ കിനാവുകൾ സർവ്വം
ദിവ്യസംഗീതധാരയിൽ മുക്കി,
ലാലസി മാ േവണുവിൻ ര -ജാലേമാ,
താരകങ്ങേള, നിങ്ങൾ?
പുഷ്പവാടങ്ങൾ, ൈകദാരകങ്ങൾ,
ശഷ്പശായിതശാദ്വലാങ്കങ്ങൾ;
പൂത്ത കായ്കനിേത്താ കൾ, ഹർഷം
ചാർ േമകാന്തൈസകതകങ്ങൾ;
നീെള നീെളെയാലി േപാം, വിണ്ണിൻ
നീലിമതൻ തരംഗരംഗങ്ങൾ,
നിർജ്ജന ഥരഥ്യക, േളാളം
പിച്ചെവ േപാം പച്ചക, േളവം,
എ നി ം െഞാടിയ്ക്കകം െപാട്ടി-
െപ്പാങ്ങിമാസ്മരസംഗീതേമ, നീ!
സാരെമന്തിതി, നാരതറി
ചാരുഗാനേമ, ഞങ്ങൾ വല !! ...”
എന്തിേനാേവണ്ടി ദാഹി ദാഹി-
ച്ചന്തരംഗമവർ തളർ .
എന്തിെന പറഞ്ഞറിയിയ്ക്കാൻ
ഹന്ത, വാക്കില്ലവർെക്ക, െച ം!
ഭംഗിയുെമാത്തവരുെട കണ്ണിൽ-
െത്താങ്ങിനി , ഹാ, കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ!
”ഇന്നീ ജീവിതപൂർണ്ണിമയിങ്ക-
െലാ ഞങ്ങൾ മരിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ!
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എ നിർവൃതി! ...” ക കൾ കൂമ്പി,
െചന്തളിരിൽ നിലാവു വിതുമ്പി,
സ്വപ്നതുല്യ, മസ്സംഗീതേക ം
ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നവർ േപായി.
കെണ്ണാടുവിൽ റക്കേവ-നിൽപൂ
കണ്ണിനു മുൻപിൽ, പൂമരേച്ചാട്ടിൽ!!
കന്ദളിതമദാലസയാമ-
ക്കണ്മണി രാധ േതാൽേചർ നിൽെക്ക;
ഹാ, വലംകാെലാരൽപം മടങ്ങി-
െവതിരിടംകാൽത്ത രുമ്മി;
െതല്ലി, ടംഗളം ചാഞ്ഞം, ഗുലികൾ
ലല്ലലല്ലലം തത്തിക്കളിെക്ക,
ചുണ്ടിേലാട ഴൽേചർ , ഹർഷം
െചണ്ടിടുെമാരു പുഞ്ചിരിേയാെട;
താളെമാപ്പി പീലിയിളകി-
േച്ചലിലാവനമാലകളാടി;
ഗാനധാരയിൽ വിശ്വം മയക്കി
േവണുഗാപാലന ല്ലസി !
കാൽക്ഷണത്തിലത്താള മത്തിൽ
കാൽച്ചിലെമ്പാലി ചുറ്റിലും വീശി,
െവമ്പിെയാന്നി ൈകേകാർ ലഞ്ഞ-
െച്ചമ്പകാംഗികൾ വട്ടമിട്ടാടി;
നീലനീരദേരഖ ചു ം
േലാലചഞ്ചലാേലഖകൾേപാെല!
ക മംഗല്യരാ ി ചു ം
കന്യകതൻ തീക്ഷകൾ േപാെല!
ഞാനകേന്നാരവസ്ഥെയ റ്റി
ജ്ഞാനഭക്തികർമ്മങ്ങെളേപ്പാെല!
െവണ്ണിലാവിെന്റ െവണ്മ വളർ
കണ്ണിമയ്ക്കാെത താരകൾ നി .
ഓളെമാേന്നാെടാതുക്കിെയാേരാമൽ-
േച്ചാലേപാലായമുനെയാലി .
ചുറ്റഴി ലതാവലി താേഴ-
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വീേണ െമാട്ടി നി .
െതന്നലുംകൂടി നിശ്ചലമായി
മന്നലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാെതയായി!-
ഒ മാ മു, ണ്ടാ േവണുഗാന-
ന്ദിതമായ നാദ പഞ്ചം!...
െശഖരഗാനമീവിധം മുക്തി-
േമഖലയിേലയ്ക്കാത്മാവുയർത്തി.
അസ്സഭാഗൃഹം, രാജാ, വതിലീ
മത്സരം, മഹാമർത്ത്യസമൂഹം,
അ േമയ ധീയുതനാേയാ-
ര തിദ്വന്ദി, പണ്ഡിതസംഘം,
തത്സമാധിയിൽ സർവ്വം മറ
ചി ഖത്തിലാ ഗായകൻ നി !
ചഞ്ചലഗീഷ്മവായുവിൽ, ത്തത്തി-
െക്കാഞ്ചിടും പച്ചിലകെളേപ്പാെല,
ചുറ്റിലുമുള്ള, ചിന്തകൾെക്കല്ലാ-
െമാത്ത മദ്ധ്യത്തിെലാറ്റ േമവി,
ാണേവണുവിൽ ടിയേ മ-
ഗാനധാര പകർ കവീ ൻ!
നിന്നിടുന്നില്ല തൻേതാളുരുമ്മി-
ദ്ധന്യയാെമാരു രാധിക മാ ം.
എങ്കിലും തൻമനസ്സിനു മുൻപിൽ
തങ്കിടുെന്നാരാ മഞ്ഞത്തിരേമൽ,
വീണ നീലനിഴൽപ്പാടിൽനി ം
േചെണഴുെമാെര മംഗളരൂപം,
വ്യക്തമല്ല-മുഖപടം മാറ്റാ-
തുത്ഭവി , ഹാ, സ്വപ്നസമാനം!
കാൽത്തളിർെവപ്പിൽ ദൂെരനിെന്നേതാ
േനർ േനർെത്താരു ശിഞ്ജിതം േകൾ ! ...
നി ഗാനം-ഇരു കവീ ൻ
മുന്നിെലാെക്ക തിമകൾ മാ ം!
ഉെണ്ടാരാൾ ചലനം-മഹാന-
ണ്ഡരീകൻ, മഹാഭാഗ്യശാലി!

https://thalilakkam.in/



യവനിക - ചങ്ങ ഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള 34

മർത്ത്യലക്ഷമുണർ -െപെട്ടന്ന-
സ്വപ്നേലാകവുെമേങ്ങാ പറ .
വർണ്ണനാതീതമാെമാരാനന്ദം-
തന്നിൽ നി റുേമേതാ വിഷാദം;
ഉൽക്കട, മ േമയ, മവ്യക്തം
ഉൾക്കളത്തിലുലാവിയുലാവി,
ഹസ്തതാഡനം െച വാൻേപാലും
വിസ്മരി വിറച്ചവർ നി .
അ േമെലാരനുഭൂതിയുൾേച്ചർ-
ന്നർദ്ധസുഷുപ്തിയിലാ േപായ് ഭൂപൻ ...
െത േനരം കഴിഞ്ഞീ വികാരം
െമെല്ല മാ മറഞ്ഞതിൻേശഷം,
പുണ്ഡരീകെനഴുേന്ന രാജ-
മണ്ഡപാഗ നിവർെന്നാ നി .
”വിസ്തരിെച്ചാ െചാല്ലിടുകാരാ-
ണി കീർത്തിെച്ചാരിക്കമിതാക്കൾ? ...”
ആെഞ്ഞറിഞ്ഞിതിേച്ചാദ്യം കവിത-
ന്നാനനത്തിലാ വാദ വീണൻ.
ഒ േമാതീല േശഖര, െനാ -
മുന്നയിയ്ക്കാൻ തനിക്കില്ല തത്വം.
കാളിടുേന്നാരഹന്തയിൽ, ഴു-
മാളുകൾതൻ മുഖ േനാക്കി,
ഭക്തശിഷ്യസമൂഹത്തിനർത്ഥം-
െവ കണ്ണാെലാരുത്സവേമകി,
പിെന്നയും ജനമദ്ധ്യത്തിേലയ്ക്ക-
പ്പണ്ഡിതെനടുെത്തറ്റിയേച്ചാദ്യം:-
”കാമുകൻ കൃഷ്ണനാരാണു േനരിൽ-
ക്കാമുകിയാമാ രാധയുമാരാം? ...”
ശബ്ദമില്ല!-അശ്ശാബ്ദികൻ േവഗം
ശക്തിയാെയാ െകക്കലിച്ചാർ .
പിെന്ന ഗംഭീരഗൗരവേത്താേട
നി റെക്ക സംഗം തുടങ്ങി.
ആ മേനാഹരനാമദ്വയെത്ത-
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േ മസൗന്ദര്യസാേരാദയെത്ത,
ബുദ്ധിതകത്തി കുത്തിയിറക്കി-
ബ്ബദ്ധവീര്യം പിളർത്തി മലർത്തി,
ധാതു കി വാൻ ചിക്കിച്ചിക
വീതശങ്കം മദിച്ചിതാജ്ഞാനം!
ശക്തിെചെയ്താരശ്ശ ിയതൻ
യുക്തിൈവഭവം സാധൂകരിയ്ക്കൻ,
പാണിനി, യപ്പതഞ്ഞലി, വ്യാസൻ
ബാണഭട്ട, നശ്ശങ്കരാചാര്യൻ
എ േവെണ്ട ദീക്ഷിതന്മാര-
ണന്നിറങ്ങിയതാ നാവിലൂെട!
എ പത്തർത്ഥമാർന്ന ധാതുക്കൾ
കട്ടെകട്ടിയതാണുേപാൽ ഷ്ണൻ!-
നാവുെകാ നിമിഷത്തിനുള്ളി-
േലവമുൽക്കടപാടവേമാേട,
മല്ലൈവരിതൻ കണ്ഠെമാെരാറ്റ-
ത്തല്ലിലക്കവിമല്ലെനാടി !
നന്ദനനന്ദനൻ കൃഷ്ണൻ മരി
സുന്ദരനായ കൃഷ്ണൻ മരി -
അർത്ഥസ ഷ്ടമായ, കൃഷ്ണൻത-
ന്നസ്ഥികൂടെമാന്ന യർേന്ന !
ആ മേനാഹരഗാനത്തിൻ മുൻപ-
േ മസാ യായ് ന്ദിച്ച രാധ-
പുല്ലണിഞ്ഞയമുനാതടത്തി-
ലുല്ലസൽെപ്പാൻകടമ്പിൻ ചുവട്ടിൽ;
ഫുല്ലൈശവലശീതളമാകും
നല്ലനീലശിലാതലെമാന്നിൽ;
കാന്തിചി മക്കാൽത്തളിർ പുൽകാൻ
നിന്തിേയാളങ്ങൾ വേന്നന്തിനിൽെക്ക,
അന്തിമാരുണകാന്തിയിൽ മുങ്ങി-
ന്തളാവലി െക ർ ചിന്നി,

െചന്തളിർ ണ്ടിൽ മന്ദസ്മിതെമാ-
െന്നന്തിേനാ വന്നലസമായ്ത്തങ്ങി,
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അല്ലിേലാട ഴൽ വിളിെച്ച ം
വല്ലഭെന്റ കഴുത്തിലണിയാൻ,
പിച്ചിമാല െകാരു െകാ,േണ്ടാമൽ
സ്വപ്നവും കണ്ടിരുെന്നാരാ രാധ-
മ േഹമന്തച ികയിങ്കൽ
മന്മഥവ്യഥേയന്തിയ-രാധ-
അന്യഗാപികാസംഗമശങ്കാ-
ജന്യേഖദപരവശയായി,
വൃഷ്ണിവംശ ീചി കനാമ-
ഷ്ണേനാടു പിണങ്ങിയ രാധ-

നീലേവണിയഴി വിതുർ ം
ീലകാളിന്ദിതൻ തറഭൂവിൽ;

പൂ േമളിച്ച വൃന്ദാവനത്തിൽ
പൂനിലാവല ചിന്നിയ രാവിൽ;
ചാസുേദവനുെമാെത്താരുമി
രാസേകളികളാടിയ രാധ-
വിശ്വനായികമാർെക്കാരു ശീർഷ-
മൗക്തികമാം മദാലസ രാധ-
വിശ്വനാഥെന്റ ഹൃത്തിെനേപ്പാലും
വി മിപ്പിച്ച സൗന്ദര്യധാര-
േമാഹബദ്ധമീ േലാകത്തിെല ം
േസ്നഹദീപമായ് മി മാ രാധ-
അ േമാഹിനി രാധതന്മാറിൽ-
ക്കത്തി താഴ്ത്തിയക്കറ്റവേയാധൻ!
ഹന്ത, കഷ്ട, മ വുടൽേപാലും
ചീന്തിമാന്തിയക്കൗശികവ്യാധൻ!
ധാതുമൂല, മേ മസർവ്വസ്വം
േ തമായ് ാണനാഥേനാെടാപ്പം!
േകാ വായിട്ടടിമുടി േവർത്ത-
േക്ക നിൽ േവാർ ക മിഴി .
ഹസ്തതാഡനേഘാഷം മുഴക്കി
ബദ്ധകൗതുകം ശീർഷം കുലുക്കി,
േമളേമാേട, മതിമറേന്നവം
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േമവി മുന്നിലപ്പണ്ഡിതസംഘം.
ഒ േചർന്നിതവെരാെടാന്നിച്ചാ
മർത്ത്യപംക്തിയുമുത്സാഹപൂർവ്വം.
”എ പാണ്ഡിത്യ, മേമ്പാ!”-ജനങ്ങൾ-
ക്കന്തരംഗത്തില തം െപാട്ടി.
”എ േവദജ്ഞ, െന ഗംഭീരൻ
എ താർക്കിക, െനെന്താരു വാഗ്മി!
കഷ്ട, മീ വടവൃക്ഷത്തിേനാേടാ
പുൽെക്കാടി നിൽപു മത്സരിച്ചീടാൻ! ...”
ആർ ൈകയടി ച്ചത്തി, ലുള്ളി-
േലാർത്തിേതവമാ മാനവയൂഥം.
സത്യമുള്ളിെലാതുക്കി മറ
നിർത്തിേയാരത്തിരശ്ശീലെയല്ലാം,
െക െപാട്ടി കീറിനിലേത്ത-
യ്ക്കി നിൽപിതപ്പണ്ഡിതരാജൻ!
ഇെന്നാരു തടവില്ലാെത തങ്ങൾ
മുന്നിൽ േനരി കാൺമിതസ്സത്യം!
വാച്ചഗർവ്വിലച്ച ാടകൻ തൻ
വാ െകാ ള്ള കമ്പ ത്താട്ടം,
അമ്പരപ്പി മർത്ത്യെരെയാേന്നാ-
ടിമ്പമാർന്നവേരറ്റം രസി .
അ കാരം മുഴങ്ങി, ഹാ, െമേന്മ-
ല തത്തിെന്റ കൂട്ട റ്റാരം!
കാണിയും സത്യെമാന്നതിൻ പിന്നിൽ
കാണുേമാ?-െവറും കമ്മട്ടമാേണാ?
േശഖേരാന്മാഥിയാ വീരനിെന്നാ-
രാഖനികബകൻ മാ മാേണാ?-
കൂടിനിൽേപാരതാരാഞ്ഞറിയാൻ
പാടുെപട്ടി, ല്ലവർെക്ക കാര്യം!!
അ മാ മാേവശകമാകു-
മ തംെകാ കൽപി ഭൂപൻ.
ഹന്ത, പാട്ടിൽ മയക്കം പിടിേച്ചാ-
രന്തരീക്ഷത്തിനന്തരം കിട്ടി.
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സ്വപ്നെമാെക്കപ്പറ -യാഥാർത്ഥ്യം
തപ്പടി പടയണി തുള്ളി
ആ മരതകപ്പച്ചകൽേപായി
ഭൂമിയിൽക്കട്ടക്കൽപ്പാതയായി!
വാങ്മയഗന്ധമാദനത്തിങ്കൽ
വായുനന്ദനൻ ഭീമെനേപ്പാെല,
കണ്ട ക ം മരങ്ങളും തല്ലി-

തുണ്ടാക്കി ദൂര തള്ളി,
വാദവീര്യ ഗദയും ചുഴറ്റി
വാടിടാെത ഗമിെച്ചാരാ വീരൻ!-
തത്സമീപ േശഖരന്മാട-
ത്തത്തതന്നിളം കു േപാൽേത്താന്നി!
”എ ഗാനങ്ങൾ, സാധാരണങ്ങൾ
ചിന്തയില്ല, തിലിെല്ലാരു ചു ം.
ഒറ്റവാ മില്ലർത്ഥമറിയാ-
െനാത്തിടാത്തതായ്-കാവ്യമിതാേണാ?
ഇല്ലതിങ്കൽ പുതുമയേശഷം
ഇല്ല േലശവും ധർേമ്മാപേദശം.
കാൽക്കഴ സംഗീതം കുഴച്ച
കാമജൽപനം കാവ്യമാെണേന്നാ?
എന്തിനാണതു േലാകത്തി, നേയ്യാ
ഹന്ത താെനന്തേതാർത്തീലിേന്നാളം?
േവണെമങ്കിൽത്തനി െമഴുതാ-
മാ നില െള്ളാരായിരം ഗാനം.
ഒ മാ ം, മിനെക്കട്ടതിനാ-
യുന്നിയില്ല താൻ-അെല്ലങ്കിലിേപ്പാൾ ...”
മ ശാലയിേലാേരാ മന ം
മ ണം െചയ്തിതീർഷ്യേയാേടവം.
ചിന്തയിൽനി ണർ വീറാർന്നി-
ട്ടന്ത്യമാെയാരു ൈകെയാ േനാക്കാൻ,
േക്ഷാണിപങ്കാവ്യകൃത്തിെനത്തൻ കൺ-
േകാണുെവെച്ചാ യർ വാൻ േനാക്കി.
ഒത്തതി, ല്ലനങ്ങീ, െലാരു ബിംബം
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െകാത്തിെവച്ചേതാ?-േകാപി ഭൂപൻ.
”എ േഭാഷനിേശ്ശഖരൻ!”-ഏവം
ചിന്തേയാേടറ്റനുഭാവപൂർവ്വം,
ഉജ്ജ്വലാഭം ഗളത്തിൽത്തിള ം
വ മാല്യെമടുത്താത്തേവഗം,
പുണ്ഡരീകെന്റ കണ്ഠത്തിലി
മണ്ഡലം ൈകയടിച്ചാർ !
അ മുല ളപ്പിൽ ലുങ്ങീ
കുഡ്യകുട്ടിമസ്തംഭകീർണ്ണങ്ങൾ! ...
ആ വിജയേകാലാഹലം െപാങ്ങി-
ത്താവിയൽപാൽപമായ് സ്വയം താണു.
ഭിത്തികാഗ റയില്ലിയിങ്കൽ-
ത്ത മക്കീർണ്ണകുഞ്ജല ജാലം,
മിന്നിയെപ്പാഴും-പിന്നിൽനിെന്നത്തീ
സന്നമാം വ ധൂനനനാദം.
മാലകൾ മണിമഞ്ജീരകങ്ങൾ
േലാലമായ്െപ്പ ശിഞ്ജാരവങ്ങൾ!-
േകാള്മയിർെക്കാ േശഖരേന
േകാമളമാം സഭാഗൃഹം വി ! ....

എട്ട്
േതാ േശഖരൻ!-അന്തി വേന്നാതി-
േക്കട്ടമാ യിൽക്ക നീർ െപാട്ടി,
മുന്നിരു ം പുത വെന്നത്തി
മന്നിടത്തിലഗീഷ്മാന്തരാ ി!
പുണ്ഡരീകെന്റ ൈജ ാടനത്തിൽ
ഡു ലാവലി ൈകമണിെകാട്ടി.
മന്ദതവി ജംബുകവൃന്ദം
ദു േഭാച്ചണ്ഡനാദം മുഴക്കി.
കച്ഛകീട തിയിട കൂടി-
ക്ക ശായങ്ങൾ കാഹളമൂതി.
ര പുെള്ളാപ്പമമ്പയിട്ടാർ
കു മാ ി കുരവയുതിർ .
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ഇ ഗാപങ്ങൾ പന്തം െകാളുത്തി
കു ളങ്ങൾ കളിമ്പ ത്താടി-
ഏവമാേടാപ േഘാഷങ്ങെളാത്ത-
ന്നാവിധാനഗന രം വി ! ...
അ ടിലിനകത്തതാ കാ
െപാൽക്കതിരുകൾ പൂെത്താരു ദീപം;
മുറ്റി മൂടും വിഷാദപ്പടർപ്പിൻ
കുറ്റിരുട്ടിൽ മനശ്ശക്തിേപാെല!
ദുർവ്വിധിക്കാറ്റതൂതിെക്കടുത്താൻ
സർവ്വയത്നവും െച കയാേണാ?
ഏഡുേകാപാന്തേപടകം തന്നി-
ലീെടഴും മാറടുക്കിയടുക്കി,
െവച്ച ൈക തിെക്കെട്ടടുെത്തല്ലാം
ത തൂർത്തി താെഴക്കവീ ൻ.
എന്തെതന്താണവയിൽച്ചിലതിൽ?-
ഹന്ത, തൻ ബാല്യകാല കാവ്യങ്ങൾ!-
ജീവിതത്തീെവയിലല്ല, ൈശത്യം
താവിടും കാല്യകാലസ്മിതങ്ങൾ!
അ തികെളത്താനി , കഷ്ടം,
മിക്കവാറും മറന്നിരി !
ഏടുകൾ മറിെച്ചാന്നതിലങ്ങി-
േങ്ങാടിേയാടി വായി േനാക്കി.
ഒെക്കേയാടുകൾ, െതാ കൾ, െപാട്ട-
ക്കക്കകൾ!-െവറും കുട്ടിക്കളികൾ!
ആളിടുെന്നാരവജ്ഞയാെലാെക്ക-
ത്താളുതാളായ് വലി ടൻ ചീന്തി,
മുന്നിലാളും െനരുേപ്പാടിനുള്ളി-
െലാന്നിെനാന്നിെട്ടരി കവീ ൻ.
ചർവ്വണം െച തീയതുത്തപ്ത-
യൗവനത്തിൻ പിപാസകൾ േപാെല!
പിെന്ന, യത്യന്ദേവദനേയാെട
െചാന്നിതിത്ഥമജ്ജ്വാലകൾ േനാക്കി:-
”അഗ്നിപുഞ്ജേമ, നിഷ്ഫലമായ് നി-
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ന്നി നാളുെമൻ ഹൃത്തിൽ നീ കത്തി,
മന്ദഭാഗ്യനായ് നി ന്നിലിെന്നൻ
മഞ്ജിേമ, മനം െനാ ഞാൻ നിൽപൂ.
അർപ്പണം െചയ്വു ഞാൻ നിനക്കാെയ-
ന്നർത്തശൂന്യമാം സ്വപ്നങ്ങ, ളാർേയ്യ!
ഈ മഹിയിെലൻ ജീവിത, മേയ്യാ,
േഹമഏശെമാന്നായിരുെന്നങ്കിൽ,
തൽപരീക്ഷയിൽ മാേറ്ററിേയറ്റി-
ജ്ജ്വലിച്ചീടുമായിരുന്നേല്ലാ!

അല്ലതുെവറും പുല്ലാ, ണുണക്ക-
ല്ല്, ചിക്കിച്ചതച്ചിട്ട പുല്ല്!
ആയതിലിനി ബാക്കിയായുള്ള-
തീെയാരുപിടിച്ചാമ്പലുമാ ം!
അശ്മരാത്മവസുന്ധേര, ൈകെക്കാൾ-
കസ്മദഗ്ന ത്ഥമീ യജ്ഞഭസ്മം!! ...
നാഴികകൾ കട േപായ്-ദീപ-
നാളമാളിപ്പിടയു കാറ്റിൽ!
വീട്ടിലുള്ള വിള കെളല്ലാം
േകാട്ടമെറ്റടുെത്തണ്ണപകർത്തി,
പ നൂൽത്തിരിയിെട്ടാെക്ക നീട്ടി-
ഷ്ടേമാദം െകാളുത്തീ കവീ ൻ.
ജാലകങ്ങൾ തുറന്നി -കാറ്റിൽ-
ളമിട്ടാടിനിൽ മരങ്ങൾ!
സ്വർണ്ണരശ്മികൾ പാവിട്ടിരുട്ടിൽ
മിന്നി യാദീപമാലകൾ മുന്നിൽ
അഷ്ടഗന്ധം പുക , തൽപത്തിൽ-
പ്പെട്ടടു നിവർത്തി വിരി ;
മുല്ലെമാ കൾ, െവൺപനീർ ക്കൾ
ഫുല്ലമല്ലികാപുഷ്പങ്ങ, േലവം,
ീതിേയറ്റം തനിയ്ക്കിയേന്നാര-
േശ്വതപുഷ്പങ്ങെളല്ലാെമാരുക്കി,
ഒട്ടധിക, മാ മിന്നിമിനുത്ത
പ െമത്തയിൽ വാരി വിതറി.
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പിെന്നേയേതാ വിഷെച്ചടിേവരിൽ-
നി െഞക്കിെയടുത്തതാം നീരിൽ,
േതെനാഴിച്ചി, ട്ടതൂറ്റി ടിച്ച-
ഗ്ഗാനേലാലൻ കിട തൽപത്തിൽ! ...
പാരമാസ്യം വിളറിത്തളർ
പാതിരാക്ഷീണച ൻ കിളർ .
കാറ്റിലാ മരച്ചാർെത്താ ല
കാ പക്ഷിെയാേന്നേതാകര ...
അമ്മലരണിമുറ്റെത്താേരേതാ
െപാന്മണിക്കാൽച്ചിലെമ്പാലിേകൾ .
െതന്നലിൽ നീന്തി നിന്തിയാ മച്ചിൽ
വെന്നാരു േനർത്തസൗരഭം നിൽ .
േശഷിയ , മിഴി തുറക്കാേത
േശഖരനിദം േചാദി മന്ദം:-
”എ കാലമാ, യിെന്നങ്കിലുമി-
ബ്ഭക്തദാസനിലുൾക്കനിേവന്തി,
ഒന്നിവെനയനുഗഹിച്ചീടാൻ
വന്നിേതാ നീെയാടുവി, െലൻ േദവി? ...”
”വ ഞാൻ, കവിരത്നേമ! ...” ലജ്ജാ-
സന്നക സ്വരെമാ മ ി .
െകട്ടണഞ്ഞവിള കൾ, ധൂപ-
റ്റിക, േളകവിഹ്വലദീപം!

ഹാ, നിലമാെകച്ചിന്നിച്ചിതറി
വീണു വാടിക്കിട ന്ന പൂക്കൾ!
ഒത്തമദ്ധ്യത്തിൽപ്പട്ടടേപാെല
കത്തിനീറിയടങ്ങിയ ചാരം! ...
ക േശഖരൻ ചിമ്മി റ
മുന്നിലാരിെതാ, രംഗനാരൂപം!
കാണുവാനുള്ള െകൽെപാെക്ക മങ്ങി
കാമിനിയവളാരായിരി ം?
ചിത്തമാം മണീ ീേകാവിലിൽത്താ-
നി കാലവും പൂജിച്ച രൂപം;
േനർത്ത നീലനിഴൽപ്പാടിൽനി ം
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വാർെത്താരുജ്ജ്വലവിദ ത്സ്വരൂപം;
തന്നവസാനയാ യിൽ, ക്കാണാൻ
വന്നതല്ലല്ലി ബാഹ്യേലാകത്തിൽ? ...
നാെവടുെക്ക ഴയും സ്വരത്തി-
ലാവിധിഹതൻ േചാദി മന്ദം:-
”മായ മഞ്ഞപിഴി െഞറിേഞ്ഞാ-
രാ യവനിക നീങ്ങിേയാ, മുേഗ്ദ്ധ
സത്യേമാതേണ, നീെയെന്റ സാക്ഷാൽ
മൃത േദവതയല്ലേയാ, ഭേ ? ...”
”അ, ല്ലജിതകുമാരി ഞാൻ! ...” െമെല്ല-
െച്ചാല്ലിയുല്ലസദ്വല്ലകീവാണി.
പാരവശ്യം വളർ കവീ ൻ
പാടുെപെട്ടാെന്നഴുേന്നറ്റിരു .
മഞ്ഞവർണ്ണയവനികയിേന്മൽ
മ ളമഴവി കളാടി
മന്ദ മന്ദമതങ്ങെന നീങ്ങി-
മന്ദഭാഗ്യെന്റ ക കൾ മങ്ങി!
ശിഞ്ജിതദുകൂലാഞ്ചലനാദ-
രഞ്ജിതസ്വപ്നരൂപിണിയായി,
സർവ്വസന്താപഭഞ്ജകമാകും
നിർവൃതിതൻ പരിമളം വീശി,
േദവദുർല്ലഭമാകുെമാരാർ -
ഭാവസാ മൃദുസ്മിതം പൂശി,
വന്നതാ, ദിവ്യകല്യാണരശ്മി
മുന്നിൽ നിൽ , സൗന്ദര്യലക്ഷ്മി!
തജ്ജഡിത തിപുടംതന്നി-
ലുജ്ജ്വലാപാംഗി മ ിച്ചിതിത്ഥം:-
”മത്സരത്തിൽ വിജയമങ്ങയ്ക്കാ-
ണു കയാണുഞാനിെതാേന്നാതാൻ!
നീതിയായില്ല െചയ്തതിന്നച്ഛൻ
നീരസം േതാന്നരുതതിൽ, േദവ!
അ തൻ മൃദുഹൃത്തിൽനി റി-
െപ്പാങ്ങിടും ഗാനെമെന്താരു ഗാനം!
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എ േലാകം തപ െചയ്താലാ-
െണത്തിടുന്നെതാരിക്കലിശ്ശബ്ദം!
ഉത്തമകേവ, നന്നായറിവൂ
ഹൃത്തിൽഞാനതിൻ ദിവ്യമഹത്വം!
ഇങ്ങിതാ നിൽപൂ ഞാ, നിഗ്ഗളത്തിൽ
മംഗളജയമാല്യമണിയാൻ!...”
േകാമളാംഗി, തൻകണ്ഠത്തിൽനിന്ന-
മലർമാല ൈകയിെലടു .

േരാമഹർഷപരവശയായി-
ട്ടാ മഹാൻതൻ ഗളത്തിലണി !
ശിഞ്ജിതങ്ങൾ!-കവിയുെട കണ്ഠ-
െമാ ചാ ..മിഴികൾ മറി .
”ൈവകി, േദവി! ...” മുഖ ടേനേതാ
ൈവകൃതം വ ...ൈവഖരി നി .
ഉത്തരക്ഷണമക്കവിവര്യൻ
െമത്തയിേന്മൽ മരവി വീണു! ....
െക ദീപം!-നിഴൽ രുൾ ന്തൽ-
െക്കട്ടഴി നിലാവു കര !! ....
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