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ജാതി മ്മി

പണ്ഡിറ്റ് െക.പി.കറുപ്പൻ

അവതാരിക

ജാതി മ്മി ് ഒരവതാരിക ആവശ്യമുെണ്ട ള്ള പക്ഷം എനിക്കില്ല. േദ 
ഹാസ്വാസ്ഥ്യം നിമിത്തം കൃതിയുെട േയാഗ്യതയ്ക്കനുസരി ് ഒരവതാരിക
എഴുതുവാനുള്ള ഉത്സാഹവും കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും അവതാരിക േവണെമന്ന്

സാധകൻ തീർച്ചെപ്പടു കയും മി: കറുപ്പനും ഞാനുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന
െസൗഹാർദ്ദസ്ഥിതിയുെട നില ് അതു ഞാൻ തെന്ന എഴുതണെമ ം അേദ്ദ 
ഹം വിധിച്ചിരി . ആ ശാസനെയ ഞാൻ ശിരസ്സാവഹിച്ചിരി .
ഏകേദശം 25 െകാല്ലങ്ങൾക്ക് മു ് എഴുതി സിദ്ധെപ്പടുത്തിയി ള്ളതാണു്

ത ”ജാതി മ്മി.” തെന്റ സമുദായവും അതുേപാെലയുള്ള മ സമുദായങ്ങളും
ഒരുേപാെല അനുഭവി വന്നിരുന്ന തീണ്ട  ൽപിശാേചാപ വങ്ങെള ചൂണ്ടിക്കാ 
ണി കയും അവ െകാ ് സമുദായാഭ  ന്നതി ് േനരി െകാണ്ടിരി ന്ന
തടസ്സങ്ങേളയും ഹി സമുദായത്തിനു് െമാത്തത്തിൽ ഇതുെകാ സംഭവിച്ചി 
ള്ള മലിനതെയയും ഇതിൽ അേദ്ദഹം ഷ്ടമാകുംവണ്ണം വിവരിച്ചി ്.

ത കൃതി മി:കറുപ്പെന്റ കവിേതാദ്യമങ്ങളിൽ ആദ്യേത്തതുകളിൽ ഉൾെപ്പട്ടി 
ള്ള ഒന്നാണു്. െഗൗരവേമറിയ വിഷയങ്ങേളയും ആശയങ്ങേളയും ലളിതവും

മധുരവുമായ രീതിയിൽ സന്ദർേഭാചിതമായ വാ കളിൽ പറയുവാൻ മി: കറുപ്പ 
ള്ള സാമർത്ഥ്യം ഒ േവെറതെന്നയാണു്. ഏകേദശം 35-38 കാലേത്താളം

ഭാഷാേദവിെയ അതിഭക്തിേയാടും വാത്സല്യേത്താടും കൂടി ഭജി സാഹിത്യ
നേഭാമണ്ഡലത്തിൽ അതി കാശേത്താടുകൂടി തിളങ്ങിയിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഏതു കൃതികളും ഞാൻ ഈ മുൻപറഞ്ഞ അഭി ായെത്ത സാധൂകരി െമന്നാണ്
എെന്റ വിശ്വാസം.
ഒരു സാഹിത്യകാരെന്റ നിലയിലും, ഒരു പണ്ഡിതെന്റ നിലയിലും, അധഃകൃത
സംരക്ഷകെന്റ നിലയിലും അേദ്ദഹം നമുെക്കല്ലാം സുപരിചിതനാണു്. അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ അതിരറ്റ വിനയവും അതിരുകടന്ന േദവീഭക്തിയുമാണു് അേദ്ദഹെത്ത
എന്റടുക്കേല കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചി ള്ളതു്. േദവീപരമായി അേദ്ദഹം അേന 
കം കൃതികൾ ഉണ്ടാക്കിയി ്. അവകെളല്ലാം ഞാൻ [ 2 ] വായിച്ചി മുണ്ട്.
അവയിൽ എ േയാ കുറ ഭാഗം മാ േമ അച്ചടി പുറ വന്നതായി കാണു 

 . മി: കറുപ്പെന്റ ിയഭാഗിേനയനായ സാധകൻ മ ഭാഗങ്ങെള കൂടി
േതടിപ്പിടി പേരാപകാരാർത്ഥം സിദ്ധെപ്പടു ന്നതു് നന്നായിരി െമ
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മാ ം ഉപേദശി െകാ .
ജാതി മ്മിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി ള്ള മിക്ക അവശതകളും ഇന്ന് പാെട
നീങ്ങിേപ്പായി ്.
വഞ്ചിവസുധാവലാന്തകെന്റ - കിഞ്ചനകാരുണ്യമുണ്ടാകുേമ്പാൾ പഞ്ചത്വം
േചരുമീ തീണ്ടി ളിച്ചട്ടം-െനഞ്ചകം ശുദ്ധമാം േയാഗെപ്പെണ്ണ - േലാക -
വഞ്ചനയല്ലിതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ - ഇതു് എ േത്താളം ശരിയായി െണ്ട ്
അനുഭവസിദ്ധമാണേല്ലാ. മഹാകവികൾ ഓേരാേരാ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കടി 
പ്പി ന്ന ആശയങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ ശരിെപ്പ വരുന്നതി ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ
േവേറയും ധാരാളമുണ്ടേല്ലാ. തെന്നയും തെന്റ സമുദായെത്തയും അതിനായി
േ ശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈവക ശല്യങ്ങൾ നീങ്ങിവന്നി ള്ള സന്ദർഭെത്തക ്
അനുഭവി ന്നതിന്ന് അേദ്ദഹം ഇേപ്പാൾ ജീവിച്ചിരി ന്നില്ലേല്ലാ എ ് ഒരു
സങ്കടത്തിനവകാശമു ്. പേക്ഷ, േദഹേത്താടുകൂടിയെല്ലങ്കിലും മെറ്റാരു വിധ 
ത്തിൽ തെന്റ യത്നഫലമായ ഈ വക സംഭവങ്ങെള അേദ്ദഹം എ ം ക ്
ആനന്ദി ന്നിെല്ല ് ആർക്ക് പറവാൻ കഴിയും.
ജാതി മ്മി സർവ്വമംഗളേത്തയും ആശംസി .

മണ്ണത്താഴത്ത് നാരായണേമേനാൻ
ബി.എ.,ബി.എൽ.

ീശങ്കരാചാര്യസ്വാമി മുന്നം
കാശിയിൽ വ കുളി കഴി
ഈശെനക്കാണുവാൻ േപായേപ്പാളുണ്ടായ
േപശലിതുേകൾക്ക േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അതു
േമാശത്തരം തീർ ം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

തിങ്കൾത്തലയൻ പറയനുമായ്
ശങ്കരിെയന്നപറച്ചിയുമായ്
ശങ്കരാചാര്യർ വരുന്ന വഴിമേദ്ധ്യ
ശങ്കെയേന്ന്യ നി േയാഗെപ്പെണ്ണ!- െതെല്ലാ
രങ്കമുണ്ടായേപ്പാൾ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

െകട്ടിയെപ മായ് മാർഗമദ്ധ്യം
മുട്ടിച്ചിടാെത വഴിമാെറടാ!

https://thalilakkam.in/
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കട്ടിയിലിങ്ങെനയാചാര്യ സ്വാമികൾ
തട്ടിേക്കറിയേല്ലാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- നാടൻ
മട്ടിതേല്ലായി ം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ആട്ടിയ േനര ചണ്ഡാളൻ
മെട്ടാ മാറി മുഖം കറു
െപെട്ട െചാല്ലി; ഞാൻ കാര്യം ഹിയാെത
വിെട്ടാഴികിെല്ലേടാ, േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഇതു
മുട്ടാളത്തമെല്ല ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ജാതിഹീനൻ നീ പറയനേല്ലാ
ജാതിയിൽ മുൻപൻ ഞാൻ ാഹ്മണനും
ഓതിയാലേപ്പാൾ നീ ഓടേണ്ട, മാറെണ്ട
നീതി ൈകകൂപ്പെണ്ട? േയാഗെപ്പെണ്ണ!- നിെന്റ
ഖ്യാതിക്കതു െകാള്ളാം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

എല്ലാവരും നമ്മൾ മാനുഷന്മാ-
രല്ലാെത മാടും മരവുമല്ല;
വല്ലായ്മ േപാ ക, ശാ ീയമാംജാതി
െചാല്ലാം മനുഷ്യത്വം േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഒരു
നല്ലജാതിയതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
[  ]

ഞാൻ മനുജാതനാെണന്നാകിലും
ാഹ്മണനല്ലേയാ ചണ്ഡാള !

നിന്മിതം േപാെല വഴിെയ നടക്കാേമാ
കമ്മതി െചാല്ലാേമാ? േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അത-
ഹമ്മതിയല്ലേയാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ാഹ്മണനിഷ്ഠെയനി െണ്ടങ്കിൽ
ാഹ്മണനേല്ല ഞാൻ ചണ്ഡാളൻ?

െതമ്മാടിെയേപാെല വാടാേപാടാെയ
ചുമ്മാതുരക്കേല്ല േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അതും

https://thalilakkam.in/
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സമ്മാനമാെണേന്നാ? ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ദ്വിജനെല്ല ഞാെനെന്നെയ െകാ ം
ഭജനം െചേയ്യണ്ടതു ധർമ്മമെല്ല
വിജനമാെണേന്നാർത്തിെട്ട ം പറയാേമാ,
സുജനേദ്വഷം നേന്നാ? േയാഗെപ്പെണ്ണ!- നിങ്ങൾ
കുജനങ്ങളാണേല്ലാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ര ജന്മത്താൽ ദ്വിജന
രണ്ടല്ല ഞാൻ നൂറുേകാടി ജനാം
ഇണ്ടലേല്ല ജനി? സാവി ി െപേറ്റാർ
തീണ്ടലില്ലാ പിെന്ന േയാഗെപ്പെണ്ണ!- നമ്മൾ
ര േപരും ദ്വിജർ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

നല്ല പറയൻ നീ ജ്ഞാനിയേല്ലാ
ഇെല്ലനിെക്കാ മസൂയ നിന്നിൽ,
വല്ലമഹീസുരജാതികളും േകട്ടാൽ
ത മേല്ലാ നിെന്ന േയാഗെപ്പെണ്ണ!- പേക്ഷ
െകാ കയും െച ം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ത രാനജ്ഞാനരൂപങ്ങളാം
െകാ കളിെല്ലങ്കിലിപ്പറയൻ
എമ്പരമാർത്ഥമഖിലേമാതാ, മനു-
കമ്പയാ േകൾ ക േയാഗെപ്പെണ്ണ!- നാട്ടിൻ
കമ്പങ്ങൾ തീർ ക ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
[  ]

ഇക്കാണും േലാകങ്ങളീശ്വരെന്റ
മക്കളാെണല്ലാെമാരു ജാതി,
നീക്കി നിർത്താേമാ സമസൃഷ്ടിെയ? ൈദവം
േനാക്കിയിരിപ്പിേല്ല? േയാഗെപ്പെണ്ണ!-തീണ്ടൽ
ധിക്കാരമല്ലേയാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

https://thalilakkam.in/



ജാതി മ്മി - പണ്ഡിറ്റ് െക.പി.കറുപ്പൻ 8

ഗാ ത്തിേനാ തീണ്ടലാത്മാവിേന്നാ
ഇ നിഷ്കാരുണ്യെമാ േനാക്കാം:
ഗാ ം ഗാ ത്തിെനത്തീ െമേന്നാതുന്ന-
െത യുമജ്ഞാനം േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ബഹു
ചി ം ! ചി ം ! ചി ം! ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

അന്നമയത്തിങ്കൽ നിന്നിട്ടിേല്ല
അന്നമയെമാെക്കയുണ്ടായത്,
പിെന്നയവതമ്മിെലന്താണു വ്യത്യാസം?
ന നന്നജ്ഞാനം േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ശുദ്ധ
മന്നത്തമല്ലേയാ? ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

മലമൂ മുള്ളതുെകാ ദൂേര
വിലക്കി നിർത്താം ചില ജനെത്ത;
മലമൂ മില്ലാത്ത ഗാ ങ്ങളിബ് ഭൂമീ-
വലയത്തിലില്ലേല്ലാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- പിെന്ന
ഫലമുേണ്ടാ തീണ്ടലാൽ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

െതളിയാത്ത വ മുടു ഗാേ
ചളിയുള്ളവെരയക ം േപാെല
കുളിയും കുറിയുെമഴുന്ന ജനെത്തയും
വിളി കാണിച്ചീടേല്ല േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എ
െപാളിയാണീയജ്ഞാനം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ഭൂതതൻ മാ കൾ െകാ തെന്ന
ജാതങ്ങളാകും ശരീരങ്ങളിൽ
ഏതിെനയാട്ടണം ഏതാ െകാള്ളണം
േചതസ്സിേലാർ ക േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എന്നാൽ
വാതുകളില്ലേല്ലാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
[  ]

സ്വർണ്ണത്തകിെടാ ലയിലൂതി
ഖണ്ഡി ഖണ്ഡ ശതങ്ങളാക്കി
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വർണ്ണങ്ങൾ േചാദി ം േപാെല; മനുജാത-
വർണ്ണങ്ങെളാെക്കയും േയാഗെപ്പണ്ണ!- േഭദം
വർണ്ണി മജ്ഞന്മാർ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ജ്ഞാനം െകാണ്ടല്ലാെത ാഹ്മണത്വം
മാനവന്മാർ ലഭിക്കയില്ല,
ജ്ഞാനി ജാതിയും തീണ്ടലുമില്ലേല്ലാ
ആനന്ദേമയു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഹ്മ-
ദ്ധ്യാനം തേന്നയു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ാഹ്മണൻ േദഹമാെണന്നാകുേമ്പാൾ
അമ്മാനവെന സം രിച്ചാൽ

ഹ്മഹത്യാപാപം േചേരണെമന്നിേപ്പാൾ
സമ്മതിച്ചീെടേടാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഇതു
വന്മായമല്ലേയാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ഉടലാണു ാഹ്മണെന വന്നാൽ
ചുടലയിൽ വ േമ്പാൾ പാപികളാം;
ഉടലല്ലാ ാഹ്മണനാത്മാവാെണങ്കിേലാ
എടയില്ലാ തീ വാൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ശുദ്ധ-
മടയത്തം െചാല്ലാെത ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ൈചതന്യത്തിങ്കൽ നി ണ്ടാകും
ൈചതന്യങ്ങൾ േണ്ടാ തീണ്ടലു ?
ൈനതൽ സത്യം തീണ്ടലാകുേന്നാരജ്ഞാനം
െപയ്തേല്ലാ നാെടാെക്ക േയാഗെപ്പെണ്ണ - എ
ൈകതവമാണിതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

സുജനമായുള്ള നിഷാദൻ േപാലും
യജമാനനാണവൻ ാഹ്മണ ം
യതിയാം പറയെന യാഗം കഴിപ്പിപ്പാൻ

തിയിൽ പറയു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- സ്വന്തം
കൃതിയല്ലിെച്ചാൽ വതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
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ആേക്ഷപിച്ചാട്ടേല്ല മെറ്റാരാെള
സാക്ഷിയേല്ലാ ൈദവം സർവത്തി ം
സൂക്ഷി ശക്തിയാെണല്ലാറ്റിലുെമന്ന
ലക്ഷ്യെത്തപ്പാരടി േയാഗെപ്പെണ്ണ!- തവ
േമാക്ഷവും സിദ്ധി ം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

അന്നമയത്തിൽ നിന്നന്നമയം
വന്നിതു, ൈചതന്യാൽ ൈചതന്യം
എന്നകതാരിലുറ നീയജ്ഞാന-
ക്കന്നിെനേയാടിക്ക േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അേപ്പാൾ
വ കൂടും ഗുണം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ആകാശവാടാവിള സൂര്യൻ
പാകാരി േലാകനദീജലത്തിൽ,
ഹാ! കാശിഗംഗയിൽ, അ സരസ്സിലും
സ്വാകാരം കാ ന്ന േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േഭദ-
േമകാതിരി ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ഭൂസുരെപ്പായ്കയിൽ ചണ്ഡാളെന്റ
കാസാരത്തിങ്കലുെമാ േപാെല
വാസരനായകബിംബമനുേവലം
ഭാസുരമാകു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േഭദ
വാസനയില്ലതിൽ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

െപാൻ കുടത്തണ്ണിയില കാരം
മൺ കുടവാരിയുദരത്തിലും
പങ്കജബാന്ധവ ബിംബമുദി
തിങ്കളും കാണു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േഭദ-
മ രി ന്നില്ല ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ആവിധമേല്ലാ പരമാത്മാ
ആവിർഭവി േദഹങ്ങളിൽ,
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ആ വിലാസങ്ങൾ തീണ്ടി ളിയില്ല
ആവിലമില്ലേല്ലാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േഭദ
ഭാവനതെള്ളടീ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ചഞ്ചലിക്കാഞ്ഞാൽ പറ ളത്തിൽ
തഞ്ചി ഫലി ം തരണി ബിംബം
കാഞ്ചന വാപിയിേലാളമിളകിയാൽ
കിഞ്ചന കാണുേമാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ണു
വഞ്ചനയല്ലേലാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

മദമില്ലാപ്പറയെന്റ മാനസെത്ത
സദനമാക്കീടു സച്ചിന്മയൻ
മദമുള്ള വി െന്റ ഹൃദയത്തിലീശ്വരൻ
വദനം കാണി േമാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എ
കദനമാണജ്ഞാനം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

പരമാർത്ഥമുള്ളിലറിഞ്ഞീടുേമ്പാൾ
ഒരുവെനയാട്ടിയകേറ്റണേമാ?
പരമാത്മശാഖകൾ വി ാദികളാകും
നരജാലെമാരുജാതി േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അേപ്പാൾ
നിരയങ്ങൾ നിലനി ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

പരേമഷ്ടി െതാ പിപീലികാന്തം
പരബുദ്ധിെയേന്യ കരുതുന്നവൻ
ഒരു വി നായാലും ചണ്ഡാളനായാലും
ഗുരുവാെണനിക്കവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക
ഗുരുവായതുമവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

േദഹാദിവ ക്കൾ ഞാനല്ല
ഹാഹാ! ഞാനാത്മാവാെണേന്നാർപ്പവൻ
ഒരു വി നായാലും ചണ്ഡാളനായാലും
ഗുരുവാെണനിക്കവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക
ഗുരുവായതുമവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
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പാർത്തലെമാെക്ക ിഗുണമയം
പാർ ചരി ന്ന ധീരധീരൻ
ഉത്തമൻ, ഹ്മ ഹത്താരാകിലുെമെന്റ
തീർത്ഥനാണേദ്ദഹം േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക
മി ാവുമേദ്ദഹം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ആശകെളാെക്ക നശി െമ ം
ആശ്ശക്തിമാ ം നശിക്കിെല്ല ം
ആശയത്തിൽ കണ്ട സത്തമെന െട
ആശാനറികനീ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക-
േദശികനുമവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ധ്യാനമാമൂഞ്ഞാൽ പ്പടി നടുവിൽ
മാനസത്തത്തേയ വ െകാ
ആനന്ദക്കാറ്റിലണ സുഖി ന്ന
മാനവെനൻ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ബഹു-
മാനനീയനവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

കായമാം കപ്പൽ സമാധിയാകും
പായകുളത്തിബ് ഭയെപ്പടാെത
േജ്ഞയക്കര വിടുന്നവൻ മൽഗുരു-
വായ സദാനന്ദൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- െത ം
മായമില്ലാഅതിൽ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ആർത്തിക്കാ തിബ് ഭവക്കടലിൽ
മൂർത്തിയാം കപ്പൽ മറിയും മുേമ്പ
പാർത്തിടാതാനന്ദദീപമാടം കണ്ട
കീർത്തിമാെനൻ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഇഷ്ട
പൂർത്തിേയകുമവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

േഭാഗക്കടലും കട െച
രാഗാദി രാക്ഷസന്മാെരെക്കാ
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േയാഗമണിയറ തന്നിെലഴും മഹാ-
ഭാഗെനൻ േദശികൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!-ഏതു
ഭാഗത്തിലാേയ്ക്കാെട്ട ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ചണ്ഡ പഞ്ച ഴിയിൽ നി
കു ലിെയന്ന കയറിൽ കൂടി
എണ്ണം പറ ള്ള േയാഗവീെട ന്ന
പുണ്യവാെനൻ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഏതു
വർണ്ണമായാെല ? ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

െവള്ളവിചാരപ്പടങ്ങളി
ഉള്ളകെമാെക്ക വിതാനിെച്ചങ്കിൽ
വ വനായാലും െവള്ളാളനായാലും
െകാള്ളാെമനിക്കവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ശുദ്ധ-
മുള്ളാടനാകെട്ട ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

സാവധാനം േയാഗക്കട്ടിലിേന്മൽ
വാവവയ്പ്പി മന ട്ടിെയ
പാവെയേപ്പാെല പരുങ്ങാതിരി ന്ന
പാവനെനൻ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ജാതി
േചാവനായാെല ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ആേലാല നിലാവമ്പിളിയും
േകാലാഹലങ്ങളും ക ം േക ം
േമലാക്കം േനാക്കി മനം ലയിപ്പി ന്ന
വാലനുെമൻ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- പെക്ഷ
േവലനായാെല ; ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ചാടിച്ചരി ം മന ഞ്ഞിെന
കൂടി േയാഗ മണിെമത്തേമൽ
പാടിയുറ ന്ന പണ്ഡിതെനൻ ഗുരു-
ആടലകന്നവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- മല-
േവടനായാെല ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
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സത്യെമ ള്ള ലിപിദ്വയെത്ത
കൃത്യമായിേട്ടാർ േപാരുന്നവൻ
ഉത്തമനാണു, മമ ഗുരുനാഥനാം
സത്തമനുമവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഒരു
േമത്തനായാെല ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ാണങ്ങൾ നി മനം ലയി
കാണുവാനുള്ള കഥകൾ ക
തൂണുേപാല ം ചരിക്കാതിരി േന്നാ-
നാണുമമ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അവൻ
പാണനായാെല ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

കാലാെത്ത ക കണ്ടാനന്ദിേപ്പാൻ
നായരായാെല , തീയ്യനായാെല ,
മായമെല്ലൻ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഒര-
േമയനാണേദ്ദഹം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ആട്ടാെത േലാകെത്തയന്തികത്തിൽ
കൂട്ടിയണ പേദശി േന്നാൻ
ഒരു വി നായാലും ചണ്ഡാളനായാലും
ഗുരുവാെണനിക്കവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക
ഗുരുവായതുമവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ഹീനെരേന്നാതി സമസൃഷ്ടിയിൽ
മാനസേഖദമുളവാക്കാേത്താൻ
ഒരു വി നായാലും ചണ്ഡാളനായാലും
ഗുരുവാെണനിക്കവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക
ഗുരുവായതുമവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ഇപ്പറ ള്ള െപരുമ്പറയൻ
മു രൈവരിയാെണന്നറി
ത ദം വന്ദി ശങ്കരാചാര്യരും-

https://thalilakkam.in/



ജാതി മ്മി - പണ്ഡിറ്റ് െക.പി.കറുപ്പൻ 15

മാപ്പേപക്ഷിച്ചെല്ലാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക
മൂപ്പേരാടേന്നരം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

തണ്ടലർസായകൈവരിയുമായ്
കണ്ടതുനാൾമുതൽസ്വാമിപാദം
തീണ്ടലജ്ഞാനെമേന്നാതീ മാളുകൾ
ഉെണ്ടാനിറു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എ
കുണ്ടാമണ്ടിയിതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

മല്ലായുധാരി മാചാര്യർ ം
സല്ലാപമുണ്ടായ വാസ്തവെത്ത
എല്ലരും കാണുവാനാചാര്യ സ്വാമികൾ
െചാല്ലിയതാണിതു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എെന്റ
െചാല്ലാെണേന്നാർക്കെല്ല ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
[  ]

മാന്യന്മാരായ മഹാത്മാക്കെള !
ഉന്നതസ്ഥാനത്തിരി േന്നാെര !
എ െട താഴ്മയായുെള്ളാരേപക്ഷയും
െമാ േകട്ടീടണം േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എന്നിൽ
നന്ദി കാട്ടീടണം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ത്യാദികളിലും തീണ്ടിച്ചട്ടം
മത്യാപിമാമുനിമാേരാർത്തില്ല
അത്യാപത്തിന്നിതു മലയാളരാജ്യത്തിൽ
എത്തിയേല്ലാ കഷ്ടം ! േയാഗെപ്പേണ്ണ!- തമ്മിൽ
കൂ പിടിപ്പിക്കാൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

മലയാളരാജ്യെത്ത ഹി ക്കളിൽ
പലയാളുകളുമുണ്ടിസ്സാധുകെള
വിലയാളുകളാക്കി വഴിയിൽ നട േമ്പാൾ
വിലക്കിയക േയാഗെപ്പേണ്ണ!- എ
െകാല ടുക്കാണിതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
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പാണ്ടിരാജ്യത്തിെലാരു ദിക്കിലും
തീണ്ടി ളിെയന്ന ചട്ടമില്ല
ര മാസം ഞാൻ നടന്നാരുെമേന്നാടു
ശണ്ഠ വന്നില്ല േയാഗെപ്പെണ്ണ!- സുഖ-
മുെണ്ടനിക്കാനാട്ടിൽ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

കർണ്ണാടകത്തിലും തീണ്ടാട്ടലാം
കർണ്ണകേഠാരനിനാദമില്ല-
വർണ്ണങ്ങൾ നാലു െവങ്കിലു മജ്ഞാനം
നിർണ്ണയിച്ചില്ലേല്ലാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എ
സ്വർണ്ണരാജ്യമതു ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ഹി സ്ഥാനെത്തയധിവസി ം
ഹി ക്കെളാെക്കെയാരുേപാെല
എെന്താരു കഷ്ടം മലയാളത്തിൽ മാ ം -
ഏന്തിയെല്ലായിതു േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ബഹു -
കുന്തമേല്ലയിതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
[  ]

തിട്ടം മറാട്ടയിൽ െചന്നാലും
ആ െകാേള്ളണ്ട നാേമാേടണ്ട
െപാ ം പുടവയും ചാർത്തി നടന്നിടാം
നാട്ടാർ പിണങ്ങില്ല േയാഗെപ്പെണ്ണ!- നല്ല
കൂ െക ം കി ം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

തുളുനാട്ടാെര ാന്മാരിവിെട വന്നാൽ
വിളികാട്ടി നട വഴിമാ
തുളുനാട്ടിലുെണ്ടായീത്തീണ്ടെലന്തിന്നിവർ
െവളിപാടുണ്ടാകു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എ
െപാളിയാണിപ്പറയു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ജാപ്പാനിെലങ്ങാനും തീണ്ടലുെണ്ടാ
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യാപ്പാണ െണ്ടാ സിേലാണിലുേണ്ടാ
ഇപ്പാരിെല മിതുേപാെല യജ്ഞാനം
േകൾപ്പാേനയില്ലേല്ലാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എ
േകാ ായമാണിതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ഇറ്റി വീഴുന്ന ക നീേരാ-
ടിറ്റലിരാജ്യ േമാേടണ്ട,
കുറ്റങ്ങൾ േകൾേക്കണ്ട കുറിമുടുേക്കണ്ട
ചിറ്റക്കാരാെണാെക്ക േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ജാതി
മാറ്റങ്ങേളയില്ല ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ലണ്ടൻ പരി ത രാജ്യമേല്ല?
ഉേണ്ടായവിെടയീത്തീണ്ടാട്ടം?
കണ്ടവർ ഹി വകുപ്പിലേനകം േപ-
രുണ്ടേല്ലാ സാക്ഷി േയാഗെപ്പെണ്ണ!- തീണ്ടൽ
കണ്ടകമാണെല്ലാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

മലയാള രാജ്യത്തിലല്ലാെത
ഉലകിങ്കെല മീത്തീണ്ടലില്ല
തലയാളികളായ ഹി മഹാജനം
നിലപ്പിക്കണമിതു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ധർമ്മം
തലെപാക്കെട്ട േവഗം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
[  ]

ഈറനുടുത്ത തണു മൂലം
ഈറ പിടി നിലം െതാടാെത
മാറടാ േപാടാ എേന്നാതി മഹാജനം
ചീറു നിത്യവും േയാഗെപ്പേണ്ണ!- േബാധം
മാറു ചിത്തത്തിൽ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

വഴി ളം തീണ്ടിെയേന്നാതി മന്ദം
വഴക്കടി ചില ജനങ്ങൾ
കിഴിപ്പണം വാങ്ങി പുണ്യാഹം െചയ്യി
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കിഴി സാധുെവ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഏറ്റം
പഴി ന്നേഹാ കഷ്ടം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ചണ്ഡാളന്മാെര ലയെരയും
കണ്ണാെല കണ്ടാൽകുളി കഴിയും
ഉണ്ണാനുറക്കമില്ല, തരമുെണ്ടങ്കിെലാ
പുണ്യാഹവും െച ം േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എ
പുണ്യമതുെകാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

ശങ്കരേക്ഷേ ഗമി ംേനരം
സങ്കരജാതിെയ ക്കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ
കിങ്കരന്മാെരെക്കാണ്ടാട്ടിേയാടി
സങ്കടം േചർ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എ
പങ്കപ്പാടാണിത് ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

പട്ടണത്തിങ്കൽ വളെരേഭദം
നാ റത്തിൽ നടക്കാൻ േമലാ
ആ , ത , പുത്തൻ വാങ്ങി
നട്ടം തിരി , േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അതു
േകട്ടാൽ കര േപാം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

കടക്കാൻ വിേരാധിച്ച വഴിെയ ള്ളിൽ
കടക്കാെത സാധുക്കളകെപ്പടുേമ്പാൾ
ഇടിത്തീ വരുേമ്പാെല ചിലകൂട്ടേരാടി വ-
ന്നിടി , പിടി േയാഗെപ്പെണ്ണ!
െകാടു , നട ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
[  ]

െപാമ്പണം കയ്യിരി ന്നതും
െച കാെശ പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ
വേമ്പറി ം ചില നായന്മാെര ടി
യേമ്പാ! വിറപ്പി ം േയാഗെപ്പേണ്ണ!- നെമ്മ
പ്പമ്പരം പാടി ം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
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നല്ലരിവ നാമുെണ്ടന്നാലും
െചാല്ലരുതായെതാരുത്തേരാടും
കല്ലരിെയ പറഞ്ഞാൽ വഴക്കില്ല
നല്ലരീതിയിതു! േയാഗെപ്പേണ്ണ!- േമലിൽ
െചാല്ലരുതീവിധം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

കാഷ്ഠം ഭുജി നടന്നിരുന്ന
പട്ടി ചാേര നട െകാള്ളാം
കഷ്ടം! മനുഷ്യർ പാടില്ല എ ള്ള
ചട്ടം നിറുത്തെണ്ടാ, േയാഗെപ്പേണ്ണ!- നിങ്ങൾ
ശിഷ്ടന്മാരല്ലേയാ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

മാടിെനക്കണ്ടാ ലരികിേലയ്ക്ക്
മാടിവിളി നമ രി ം
ഓടി ം മനുജാതിനികരെത്ത പാർശ്വത്തിൽ
കൂടിേപ്പായാലേപ്പാൾ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ഏേതാ
േരടിൽക്കണ്ടീച്ചട്ടം? ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

നാൽക്കാലികളിലും താെഴെയേന്നാ
ഇക്കാണും മാനുഷേസാദരന്മാർ!
ഇക്കാലത്തിരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുമിതു
നീക്കാറായില്ലേല്ലാ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- എേന്താ
രാൾക്കാരാണു നിങ്ങൾ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

തീണ്ടലായിടുേന്നാരജ്ഞാനം
െകാ ഭവിച്ചിടുമാപ കൾ
ഉേണ്ടാ പറഞ്ഞാെലാടു ? മൂ നാ-
ലു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- അതു
കണ്ടവരു േപാൽ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
[  ]

പെണ്ടാരു േചകവർ പാതിരാവിൽ
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കു വഴിേയ നടന്നീടുേമ്പാൾ
പണ്ടാരേ തെത്ത താങ്ങി നാല േപർ
മണ്ടി വരുന്നേല്ലാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അതു
കണ്ടാൽ കഥ തീരും ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

സാഹസം െചാല്ലി മൃതശരീര
വാഹക േലാകമണഞ്ഞിടുേമ്പാൾ
േമാഹാന്ധനായ്തീയ്യൻ മുേന്നാ പാഞ്ഞേപ്പാൾ
ഹാഹാരവും േക േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േകട്ടാൽ
േമാഹാലസ്യെപ്പടും ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

കാര്യക്കാരാെണന്നറി തീയ്യൻ
കാര്യങ്ങെളാെക്കയും േബാധിപ്പി
ൈധര്യം നടിക്കാെത മാറിേപ്പാടാെയ
കാര്യക്കാരും െചാല്ലി േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േശഷം
കാര്യം കഥിേക്കെണാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

കൂരിരു ം കെണ്ടടവഴിയും
കാരിയക്കാരരും പണ്ടാരവും
പാരമടുത്തേപ്പാൾ മദ്ധ്യസ്ഥതൻ തീയ്യൻ
പാരതിൽ േമാഹി േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ച
േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ; ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

െകാമ്പൻമദി െന്നാരു തലയ്ക്കൽ
ന രിയു മറുതലയ്ക്കൽ
അേമ്പാടതുേനരം മദ്ധ്യസ്ഥിതൻ തീയ്യൻ
െകാമ്പെന േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എ
കമ്പമാണജ്ഞാനം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

േക്ഷാണീസുരനു െമാരു നായരും
േതാണിയിേലറി ഴയുേന്നരം
വീെണാരുകാ ം മഴയുമുടൻ വള്ളം
താണു സലിലത്തിൽ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ര ം
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േകണു തുടങ്ങിനാർ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
[  ]

െവള്ളമണലിൽ പതിഞ്ഞിരു
െവള്ളം കുടിയായ് ര േപരും
പള്ള നിറഞ്ഞേപ്പാൾ ന രി ൈകെക്കാ
െവള്ളത്തിൽ ചുറ്റി േയാഗെപ്പേണ്ണ!- അതി-
നുള്ളർത്ഥം േകൾക്കെണ്ട ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

വിലക്കിൈക്ക ചുറ്റിച്ചതിെന്റയർത്ഥം
കലക്കി ടി വാനാണുേപാലും
നിലയില്ലാത്തേപ്പാളും ജാതിേഭദം െചാല്ലി
കലഹി േപായേല്ലാ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- എ
വിലയില്ലാത്താചാരം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

മന്നവന്മാർ ധരാേദവന്മാർ ം
പിെന്ന ശൂ ാദി ചരണജർ ം
തെന്നയല്ലി റ്റം സങ്കരജാതി -
െമേന്നാെടാെടാ ണ്ടേല്ലാ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- അതും
നി േകട്ടീടുക ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

തീയ്യൻ കണക്കെന കെണ്ടന്നാൽ
കേയ്യാെട ആട്ടിയക ,
അേയ്യാ തടു വാൻ നായരില്ല, തെന്റ
കയ്യിലുമുണ്ടിതു േയാഗെപ്പേണ്ണ!- അേപ്പാൾ
വയ്യാതടു വാൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

കണക്കൻ പുലയെന കെണ്ടന്നാൽ
കണക്കിൽ പുലമ്പിയക
പിണക്കം േവെണ്ടെന്നാരു തിയ്യ രക്കാെമാ?
വണങ്ങെണ്ട കണക്കന്മാർ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- എ
ഗുണം െകട്ടനാചാരം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
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പുലയൻ പറയനുമുള്ളാടനും
തലതല്ലിമരി തീണ്ടൽമൂലം,
ഫലെമന്താണിതുെകാ ഹി വംശംെക
ബലമില്ലാതാകു േയാഗെപ്പേണ്ണ!- തീണ്ടൽ
നിലച്ചാേല ഗുണമു ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
[  ]

നാട്ടിൻ ഗുണത്തി ന രിമാർ
വി കളയണം തീണ്ടിച്ചട്ടം
േകട്ടവർേകട്ടവർ പിെന്നയീയാചാരം
േതാട്ടിെലറിഞ്ഞീടും േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ഗുണം
കി െമന്നാലുടൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

മലയാളരാജ്യ ന രിമാർ
തലയാളികളെല്ല, ക്ഷ ിയരും
സ്ഥലകാലം േനാക്കീട്ടീത്തീണ്ടൽ കുറക്കാഞ്ഞാൽ
നില െതറ്റാതിരി േമാ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ഹി
കുലെമാെക്ക മുടിഞ്ഞിടും ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

അന്ത്യജനായ പറയൻ േപാലും
”െവന്തീഞ്ഞ”യി വരുന്നേനരം
എേന്ത വിലക്കാ െവന്തീഞ്ഞ മാഹാത്മ്യം
ചിന്തിച്ചിട്ടാകെയാ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- എെന്താ
എേന്താരന്ധ വിശ്വാസങ്ങൾ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

വാരാണസി കണ്ട വാലേനയും
ചാേര നടന്നാലടിേച്ചാടി ം
േനേര വാരാ ഴപള്ളിയിൽ േപാേയാെന-
യാരും തടുക്കില്ല േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ഏതിൽ
േചരുമീ ന്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

രാമായണങ്ങൾ പഠിച്ച തീയ്യൻ-
രാമ നാർ ം വഴിമാറിേടണം
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േതാമനായാലവൻ വഴിമാറിച്ചാേകണ്ട
േകമനായിേപ്പായി േയാഗെപ്പേണ്ണ!- േനാക്ക
േറാമാ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

അയ്യെര ള്ള െപരുമ്പറയൻ
തീയ്യെരേപ്പടി പെണ്ടാരിക്കൽ
മയ്യയിൽ േപായി തിരി വന്നേന്നര-
മയ്യാവുമാപ്പിള േയാഗെപ്പെണ്ണ!- െത ം
വയ്യാ ചിരി വാൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
[  ]

വാൈക്ക െപാത്തിെക്കാ ”ത ാക്കേള!
കാക്കേണ”െയ പറയുന്നവർ
െവക്കം വരാ ഴെച്ച വരുേന്നരം
നിക്കക്കള്ളി കിട്ടി േയാഗെപ്പേണ്ണ!- അേപ്പാ-
െളാെക്ക “േമേനാക്കച്ചൻ” ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

അന്തണന്മാർ നിജ ഭക്തരാകും
ഹി ജനങ്ങെളയാട്ടിേയാട്ടി
െവന്തീഞ്ഞ ചാർത്തി ചാെര വിളി ന്ന-
െതെന്താരു സാഹസം േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ഉ -
െവ േപാകുന്നെല്ലാ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ഉത്തമ ഹി മത മതില-
ത്തമാംഗങ്ങെളേന്നാതുന്നവർ,

ചി വർണ്ണങ്ങളായിടുമപരാംഗ
വർത്തിേലാകങ്ങെള േയാഗെപ്പേണ്ണ!- െത
ശ ക്കളാക്കാേമാ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ഉത്തമാംഗംെകാണ്ടപരാംഗം
െകാത്തിച്ചളുക്കിക്കളെഞ്ഞന്നാൽ
അത്തലുണ്ടാകുമേക്കകിെയക്കാണുന്ന
മർത്ത്യർചിരിച്ചിടും േയാഗെപ്പേണ്ണ!-ഇതു്-
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ഹൃത്തിൽ വച്ചീടുക ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ആലവട്ടത്തിൽ മുടികളിലും
പീലി നിരകൾ വിലസും േപാെല
നാലുവർണ്ണങ്ങളും േചർ മതാന്തേര
കാലുവച്ചീടു േയാഗെപ്പേണ്ണ!- അേപ്പാൾ
താേലാലി ം ചിലർ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ആര്യപുരാതന ഹി മത-
സാരങ്ങെളാെക്കപ്പരിേശാധിച്ചാൽ
സാരമില്ല തീണ്ടലജ്ഞാനമൂർത്തിെയ-
ന്നാരും പറഞ്ഞിടും േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ചില
കാരണം േകൾ ക ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
[  ]

പ ീരാമനും ലക്ഷ്മണനും
വണ്ടണിേവണി വിേദഹജയും
താണ്ടിയിേല്ല സരയൂന്നദിയാേപ്പാക്കിൽ
ത വലിച്ചതാർ ? േയാഗെപ്പേണ്ണ !- അ
തീണ്ടി ളിയുേണ്ടാ? ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ശൃംഗിേവരാധിപനാകും ഗുഹൻ
തുംഗ താപനിധിയരയൻ
അങ്ങിെനയായി ം ീരാമസ്വാമിയാ-
ലിംഗനം െചയ്തിെല്ല? േയാഗെപ്പേണ്ണ !- എ
മംഗലമക്കാ ലം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

പട്ടാഭിേഷകസമയത്തിലും
കൂട്ടത്തിലാ ഹൻ വന്നിരു
പട്ടന്മാെരന്നല്ല ന തിരിമാരും
മാട്ടിക്കളഞ്ഞില്ല േയാഗെപ്പേണ്ണ !- ഒെക്ക
െത്താ തി ം േപായി ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
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മുക്കണ്ണേദവൻ മധുരയിങ്കൽ
മിക്കതും ലീലയായ് വാണകാലം
മു വത്തി പുടവ മുറിച്ചി
മാർക്കത്തിലാക്കിേയാ, േയാഗെപ്പേണ്ണ !- ജാതി
നീക്കി നിർത്തിേയാ? ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

കാളിയരയത്തി െപറ്റതേല്ല
േകളിേയറും വ്യാസ മാമുനിെയ?
നാളീകേന െയ ശന്തനു രാജാവും
േവളികഴിച്ചിെല്ല േയാഗെപ്പേണ്ണ !- അ
േകാളാക്കിേയാ തീണ്ടൽ? ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ആ വധൂമാണിക്യം കാളിയമ്മ
ീവസുരാജസുതെയന്നാലും

ധീവരന്മാരുെട േചാറുതിന്നല്ലേയാ
െയൗവനമായതു?േയാഗെപ്പേണ്ണ !- എ
െചാ ള്ള നാളതു ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
[  ]

കുറത്തിെയ േവട്ടിേല്ല സു ഹ്മണ്യൻ
കുറെവന്താണതുെകാ െചാല്ലീടുവിൻ,
നിറഞ്ഞ പരാശക്തി തന്നംശഭൂതങ്ങൾ
കുറവനും വി നും േയാഗെപ്പേണ്ണ !- ആർ ം
കുറവിെല്ലന്നറിേയണം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ഒ േപരുണ്ടേല്ലാ പഞ്ചഭൂത-
െക്കട്ടിടെമാെക്കയശുദ്ധമാക്കാൻ;
െതാ കൂടാ മഹാ പാപികളാണവർ
ആട്ടിയക ക േയാഗെപ്പേണ്ണ !- ഗുണം
കി െമന്നാലുടൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

കാമപ്പറയൻ കരിമ്പറയൻ
േക്ഷമത്തരുവിന്നിടിവാളും,
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ആ മഹാ പാപിെയേയാടിച്ചക േന്നാ-
രീമഹീവാനവർ േയാഗെപ്പേണ്ണ !- പിെന്ന
ആമയമില്ലേല്ലാ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

േ ാധപ്പറയൻ െകാടുമ്പറയൻ
േബാധവിളക്കിൻ െകാടുങ്കാറ്റ്
േമധാവികളാ ശ്വപചെന േവഗത്തിൽ
േരാധി നിർത്തണം േയാഗെപ്പേണ്ണ !- എന്നാൽ
ബാധകമില്ലേല്ലാ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ഓടിക്ക േലാഭപ്പറയേനയും
ചാടിക്കേതാടും തുറകളിലും
േതടിെക്കാൾകീശ്വര പാദങ്ങെളേപ്പാഴും
കൂടിെക്കാൾകാനന്ദം േയാഗെപ്പേണ്ണ -മന്ദം
വാടി ഴേങ്ങണ്ട ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

േമാഹ ലയെന കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ
ഹാഹാരവം െപാടി പാറ്റിെക്കാൾക
േമാഹം മുഴു സമസൃഷ്ടിെയെത്ത ം
േ ാഹി േപാകെല്ല േയാഗെപ്പേണ്ണ !- എല്ലാ
േദഹങ്ങളും ശരി ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
[  ]

ഉ മദമെന്നാരുള്ളാടൻ
ര കാതം വഴി മാറിട്ടവൻ,
ക കൂടാമേപ്പാളാനന്ദവീടിെന്റ
ത ം താഴും പൂ ം േയാഗെപ്പേണ്ണ - സുഖ-
മുണ്ടിതിൽ പാർ വാൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

കണ്ണിലസൂയാസുരെനക്കണ്ടാൽ
െതാ റടിയാട്ടിേയാടിക്കണം
ഖണ്ഡിച്ചവെനയക േമ്പാളുള്ളിെല
ക െതളിഞ്ഞീടും േയാഗെപ്പേണ്ണ! മഹീ-
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വിണ്ണവന്മാരവർ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

മാത്സര്യെമന്നപറയേനയും
ഉൽ ജിച്ചാേല ഭവികമു
വൽ സലത്വം സഹജീവികളിൽേചർ -
ഭർത്സീക്കരുതേല്ലാ േയാഗെപ്പേണ്ണ! എെന്താ
രുത്സവമാെണന്നാൽ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

മുൻപിൽ ചരി ം വിചാരശിഷ്യൻ
ദംഭത്തിെനയാട്ടിപ്പായിക്കെട്ട,
ത രാൻ ശാംഭവദീപവും സൂക്ഷി
സ്തംഭംേപാൽ വാഴുക േയാഗെപ്പേണ്ണ!അേപ്പാൾ
കുമ്പിടുെമല്ലാരും ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

പാർത്ഥിവന്മാർ ം ധരാസുരർ ം
സ്വാർത്ഥപരത്വം മുഴു കയാൽ
പാർത്തലെമാെക്കപ്പരാധീനമാെയ
പാർത്താലറിഞ്ഞീടാം േയാഗെപ്പേണ്ണ-ഓർത്തി-
ട്ടാർത്തി മുഴു ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ഈയിന്ത്യാ രാജ്യമട മുന്നം
സ്ഥായിേയാെട ഹി ഭൂപർ കാ
ആയധികാരങ്ങൾ ജാതിേഭദം മൂലം
മായുകയും െച േയാഗെപ്പേണ്ണ! എ
േപയാണിയജ്ഞാനം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
[  ]

ഭൂവരൻന രി നായന്മാരും
ധീവരൻ തീയ്യന്മാരാ ശാരികൾ
ഈവിധേമെറ വകു കളായേപ്പാൾ
ഭാവേഭദംമൂ േയാഗെപ്പെണ്ണ -േവഗം
ൈദവേകാപംവ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ
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ജാതിേഭദത്താ ലൈനകമത്യ-
പ്പാതിരാ രിൽ മലയാളം
പാതിയിേലെറ മറ വരുെന്നന്ന
ഖ്യാതിയും വർദ്ധി േയാഗെപ്പെണ്ണ-അതു
ഭീതിെക്കടയാക്കി ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ

ഹി േലാകങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ
ആന്തരേസ്നഹമിെല്ലന്നവൃത്തം
ഹന്ത! ധരി പെലവഴി ം പരി-
പന്ഥികൾ വെന്നത്തി േയാഗെപ്പെണ്ണ കൂെട
ലന്തയും വന്നേല്ലാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ

അേപ്പാ! പലപലജാതികളാ-
േയ്ക്കൾെപ്പാരുംേകളിയും തീർന്നമൂലം
ഇപ്പാരട വാൻ നാനാദിക്കിൽനി ം
മാപ്പിളമാർ വ േയാഗെപ്പെണ്ണ-കൂെട-
ടി വും വന്നേല്ലാ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ

അക്കാലം ഹി ക്കൾ തീണ്ടലിെന്റ
തൃക്കാലും നമ്പിയിരി കയാൽ
േതാക്കായുധമാക്കി നാടടക്കാൻ ചില
“േകാക്കായികൾ” വ േയാഗെപ്പെണ്ണ േവഗം
മക്കാളിയുെമത്തി ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ

പട്ടാണിമാർ ം പറങ്കികൾ ം
കിട്ടെത യീരാജ്യേമേങ്കായ്മകൾ

ിട്ടീഷിനാക്കിെക്കാടുത്ത ൈദവംകൃപാ
വൃഷ്ടി ദൻ തെന്ന േയാഗെപ്പെണ്ണ-ഇേപ്പാൾ
തുഷ്ടന്മാരായിനാം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ
[  ]

ഹി മതെത്ത ഇനിെയങ്കിലും
അന്തരെമേന്ന്യ പരിപാലിക്കാൻ
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അന്തണന്മാരും നൃപന്മാരും കൂടിയാൽ
ചിന്തേപാൽ സാധി ം േയാഗെപ്പേണ്ണ! അേപ്പാൾ
ബ ക്കളാെയാെക്ക ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

മിക്ക ൈവദീകരും ഭൂപാലരും
തൻ കഴൽ കൂ മിതരന്മാരും
ഒെക്ക ഹി ക്കളിൽ ാമാണ്യമുള്ളവർ
ഒക്കണേമക േയാഗെപ്പേണ്ണ! എന്നി-
േട്ടാർക്കണം കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

തീണ്ടി ളിയിനി േവണ്ടെയ ം
തീണ്ടാട്ടരുതിനി േമലിെല ം
ഉണ്ടാക്കണം ചട്ടമേന്നരമാശ്വാസ
മുണ്ടാകുമുണ്ടാകും േയാഗെപ്പേണ്ണ! -മതം
െകാണ്ടാടി വർദ്ധി ം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

കൂട്ടത്തിൽ നി വിലക്കി നിർത്തൽ
കളും ായഞ്ചിത്തങ്ങളും

ഒ കുറയ്ക്കണെമ ം സമീചീന
ചട്ടമുണ്ടാക്കണം േയാഗെപ്പേണ്ണ! -മതം
െപെട്ട യർന്നീടും ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ൈവദികർ െതാട്ടമഹാശയന്മാർ
വാദം കളഞ്ഞിതുേപാെല െചയ്താൽ
േഖദങ്ങെളല്ലാമകലുെമേന്ന മംഗ-
േളാദയമുണ്ടാവൂ േയാഗെപ്പേണ്ണ! -േയാഗ-
േക്ഷമവും വർദ്ധി ം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

തീണ്ടലാകും ദശകന്ധരെന്റ
കണ്ഠം മുറി ം കരുണാകരൻ
ഇണ്ടെലേന്യ മാടരാജാധിരാജനാം
രണ്ടാം രഘുവരൻ േയാഗെപ്പേണ്ണ! -വാഴ്ക
േവ േവാളം കാലം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
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[  ]

അത്തിരുേമനിയിത്തീണ്ടിച്ചട്ടം
എ കുറ ന്നനുദിവസം
ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തെമാ രണ്ടേല്ലാ
പ നൂറായിരം േയാഗെപ്പേണ്ണ! -സത്യ-
േവത്താവീത്ത രാൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ജാതിയിലീഴവെനന്നാലും
നീതിയും വിദ്യയുമുള്ളാളിെന
ഭൂതിയരുളു *ജഡ്ജിയായ് വ
ഖ്യാതി കൂട്ടീടു േയാഗെപ്പേണ്ണ! -എ
നീതിമാനിേദ്ദഹം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ശീലഗുണവും പഠി മുള്ള
വാലനും തച്ചനും പാണന്മാർ ം
േജാലി കൽ പ്പി തൃക്കൺ പതി
പാലി നിത്യം േയാഗെപ്പേണ്ണ! -സത്യ-
േലാലുപനീനൃപൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

പുണർതം തിരുനാളവതരിച്ച
ഗുണഗണസേങ്കതമീനൃപതി
അണയുമജ്ഞാനങ്ങൾ നീക്കിയീരാജ്യെത്ത
ഘൃണയാ ഭരിക്കെട്ട േയാഗെപ്പേണ്ണ! -നേല്ലാ-
രുണർവാകെട്ട നാട്ടിൽ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

വാഴെട്ട വാഴെട്ട മാടഭൂപൻ
വാഴെട്ട വാഴെട്ട രാമവർമ്മൻ
വാഴെട്ട വാഴെട്ടജി.സി.ഐ.ഇഭൂപൻ
വാഴെട്ട വാഴെട്ട േയാഗെപ്പേണ്ണ! തീണ്ടൽ
താഴെട്ട താഴെട്ട ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

വഞ്ചിവസുധാവലാകാന്തെന്റ
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കിഞ്ചന കാരുണ്യമുണ്ടാകുേമ്പാൾ
പഞ്ചത്വം േചരുമീ തീണ്ടി ളിച്ചട്ടം
െനഞ്ചകം ശുദ്ധമാം േയാഗെപ്പേണ്ണ! േലാക
വഞ്ചനയല്ലിതു ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

വാഴുക വാഴുക വഞ്ചിഭൂപൻ
വാഴുക വാഴുക മൂലർക്ഷജൻ
വാഴുക വാഴുക ധർമ്മക്ഷമാവരൻ
വാഴുക വാഴുക േയാഗെപ്പേണ്ണ! -തീണ്ടൽ
താഴുക താഴുക ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

മർമ്മം പിളർ ന്ന ഹാഹാരവം
ഓർമ്മയുള്ളാളുകൾ നിർത്തിെയന്നാൽ
നർമ്മമല്ലേല്ലാ തിരുവിതാംകൂറ
ധർമ്മക്ഷിതിയാകും േയാഗെപ്പേണ്ണ! -േവഗം
ശർമ്മവും വർദ്ധി ം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

ശക്തിേപാെരങ്കിലും ഹി മത-
സക്തിമുഴ ക െകാണ്ടിവണ്ണം
യുക്തി പറഞ്ഞതിൽ െത െണ്ടങ്കിൽ-തീർ
മുക്തിയരുളുക േയാഗെപ്പേണ്ണ! -പരാ-
ശക്തി തുണ ക ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
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