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േകരള ഗാനം

േകരളെമ ള്ള േപരാൽ േകവലമിജ്ജഗെത്ത ം
േകളിേക വിള ന്ന േദശെമൻ േദശം.

അച തൻ തന്നംശെമ വി തനാം ഭാർഗ്ഗവ
പശ്ചിമാബ്ധി കാ െവച്ച േദശെമൻ േദശം.

അർണ്ണവെത്തയാചമിച്ച പുണ്യശാലി തപംെച ം
പർണ്ണശാല പുലരുന്ന േദശെമൻ േദശം.

ശാപകൂപപതിതനാം ശ േനയുമുദ്ധരി
േശാഭനൽകി ഖിപ്പിച്ച േദശെമൻ േദശം.

ഭൂധേര ശിഖരത്തിൽേക്കതുദണ്ഡം തിഷ്ഠിച്ച
പൂതരാകും േചരരുെട േദശെമൻ േദശം.

തിങ്കൾ ചൂഡസമനാകും ഹ്മസൂ ഭാഷ്യകാരൻ
ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ച േദശെമൻ േദശം.

വി ഭക്തശിഖാമണി ദക്ഷിണദിഗ് ജയേദവൻ
കൃഷണലീലാശുകൻ വാണ േദശെമൻ േദശം.

ശിഷ്ടജനസമാരാധ്യൻ േശഷക ൻ മഹാകവി
ഭ പാദൻ നിവസിച്ച േദശെമൻ േദശം.

ചാരുകാവ്യരത്നങ്ങൾതൻ വാരിരാശിെയഴുത്തച്ഛൻ
ശാരദെയേസ്സവെചയ്ത േദശെമൻ േദശം.

വി മം െകാ ഴിെവ വീരരവിവർമ്മേദവൻ
ച വർത്തിപദമാർന്ന േദശെമൻ േദശം.

പലവാറും ൈശലാബ്ധീശർ വിലവാ ം മാമാങ്കത്തിൽ
നിലവാടുനി േപാന്ന േദശെമൻ േദശം.
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കുറ്റമറ്റ പയറ്റിനാൽ േതന റുെപ്പ ം
െവറ്റിപറ്റി വിലസിന േദശെമൻ േദശം.

നൃത്യവിദ്യാകുശലർതൻ നിത്യവാസഗൃഹെമ
പൃഥ്വിെയ ം പുകൾെപറ്റ േദശെമൻ േദശം.

േരാമകരും യവനരും ചീനരുമായ് വണിഗ്വൃത്തി
സീമവി നടത്തിന േദശെമൻ േദശം.

ൈ സ്തവർ ം യഹൂദർ ം മഹമ്മദമതക്കാർ ം
വ ദാനം വഴങ്ങിന േദശെമൻ േദശം.

ശീമയിൽനിന്നാദ്യമായിബ് ഭൂമിചുറ്റി വന്ന കപ്പൽ
ഗാമ കരയ്ക്കടുപ്പിച്ച േദശെമൻ േദശം.

സി വഴി മദം പൂ െപാന്തിവ േപാർതുടർന്ന
ലന്തകെളയമർത്തിയ േദശെമൻ േദശം.

സ്വാപദാനശതങ്ങൾതൻ േശാഭനമാം ഭമൂലം
േലാഭനീയ ഭാവമാം േദശെമൻ േദശം.

II

േകരളെമൻ ജന്മേദശം, േകടുകൾ ദു േവശം;
ഗീെരവർ ണ്ടിതു വാഴ്ത്താൻ േലൈശകേദശം?

േവരിെയതിർവാരി േചരും ചാരുഫലം ഭൂരി േപറി
നാരിേകളതരുനിര നിൽ കെകാ ം;

നല്ലമുള,േകലമിഞ്ചി നാഗവല്ലി തുടങ്ങിയ
നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങൾ വാ കെകാ ം;
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നാകേലാക മങ്ങൾതൻ സ്വാഗതെത്തെക്കാതി ന്ന
പൂഗപൂഗമിളങ്കാറ്റിലാടുകെകാ ം;

ലനീലശിലകൾതൻ േകാലമാർ വനങ്ങളിൽ
േകളിേലാലർ ഗജവരർ േമളിക്കെകാ ം;

ഭാനുവിെന്റ കരശ്പർശം പറ്റിടാത്ത മരേത്താപ്പിൽ-
േത്തെനാഴുകും കനിെയ ം തി കെകാ ം;

ചന്ദനത്തിൻ പരിമളം നാലുപാടും വീശിവീശി
മന്ദവായു മേനാജ്ഞമായ് ലാ കെകാ ം;

വിണ്ടലത്തിലിരു ള്ള െകാണ്ടലുകളണിനി
ര കാലം കുളിർമാരി െപ കെകാ ം;

പാരത ്യ ബാധവി പാൽെമാഴിമാർ സുഖമാർ
പൂരുഷർ സമം ജന്മം നയിക്കെകാ ം;

േമാടിേയാെട പുഴയിലും കായലിലും സരസന്മാ-
േരാടികളിലാർ പാടിേപ്പാകുകെകാ ം;

ഓണമേഹാത്സവനാളിൽേക്കാടിവ മുടുത്താരും
ാണനാഥമാേരാെടാ കൂടുകെകാ ം;

കങ്കണങ്ങൾ കിലുങ്ങേവ, െകാങ്കര ം കുലുങ്ങേവ,
െപൺെകാടിമാർ കരംെകാട്ടിക്കളിക്കെകാ ം;

േദഹശൗചം നിമിത്തമായ്ത്താണവരുമുയർേന്നാരു-
േമകവംശജാതെര േതാന്നിക്കെകാ ം;

ഒട്ടേനകം േക്ഷ ങ്ങളും പള്ളികളും തമ്മിൽത്തമ്മിൽ-
െത്താ െതാ െക െപ കിടക്കെകാ ം;
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പാടക കുടിലിലും പാഞ്ഞണ സരസ്വതി
പാടിയാടി ഹൃഷ്ടയായ്പ്പാർ കെകാ ം;

േകരളെമൻ ജന്മേദശം േഖചരർ ം രമ്യേദശം–
പാരിെല ണ്ടീദൃശെമാരാശാവകാശം? (68)

III

േകരളേമ ! േകരളേമ ! േകരസസ്യേകദാരേമ !
പാരിതിെനന്നമ്മയല്ലീ ഫാരമതല്ലി ?

േചണിയലും ജഗതി റാണിയായ നിൻ പദത്തിൽ-
പ്പാണികൂപ്പിപ്പതി ഭക്തർ നിൻ പു ർ;–

നി ടയ േപരുേകൾക്കിൽ േമനി േകാരിത്തരി േവാർ;
നിെന്നെയാ നിന കിൽ നിർവൃതിെകാൾേവാർ.

എൻ ജനനി ! നിൻ െപരുമെയ മുയരെട്ട;
നിൻ ജയെപ്പാൻ െകാടി റ പാറെട്ട വാനിൽ.

നിെന്നഞങ്ങൾ പുക ; നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ പുലരു ;
നിൻ നിേയാജ്യർ നിഖിലരും നി െട വത്സർ.

േദവി, നിെന്റ കണ്ണിൽനി വീണിെടാെല്ലാര ബി
നീ വിെടാല്ല െവളിെക്കാരു നിശ്വാസധൂമം.

ഞങ്ങളുെട ശരീരം നീ ; ഞങ്ങളുെട മന നീ ;
ഞങ്ങളുെട ൈചതന്യം നീ ; സർവ്വസ്വവും നീ.

ജാതിെയാ , മതെമാ , വർണ്ണെമാ നിൻ വയറ്റിൽ
ജാതരായ ഞങ്ങൾെക്കല്ലാം–േകരളീയത്വം.
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ഉള്ളിലുേള്ളാരഴു കൾ േത മാ കഴുകുവാൻ
െവള്ളമിേല്ല േവ േവാളം നി െട െമയ്യിൽ ?

നീതിപൂ ം നിബിഡമാം ഭൂതിയാ ം നിരന്തരം
ഖ്യാതി േവ ന്നതു േനടി പ നിന്മക്കൾ.

തുംഗലക്ഷ്യരവരുെട മംഗലമാം ജീവരക്തം
ഞങ്ങളുെട സിരയിലുമ മുണ്ടേമ്മ.

പാതിരാ ം ഭാപൂരം പാവനരാമവരുെട
പാദമു പതിേഞ്ഞാരു പാതയിൽക്കാണാം.

േതാേളാടു േതാളുരുമ്മിയും ൈകകേളാടു ൈകകൾ േകാർ ം
നാളിൽ നാളിലാവഴിയിൽ േമളി ം ഞങ്ങൾ.

ഞങ്ങളുെട നിത്യകർമ്മം നിൻ ചരണപരിചര്യ ;
ഞങ്ങളുെട ഭാഗ്യലാഭം നിൻ പരിേതാഷം.

ഭാവിെയെക്കാണ്ടനവധി പാരിജാതമലർമാല
േദവി, നിെന്റ തൃക്കഴുത്തിൽ ചാർത്തി ം ഞങ്ങൾ ;

ഏണശാബമിഴിമാർ വാനിൽ നിെന്റ പുകൾപാടാൻ
വീണമീട്ടൽ പഠിപ്പി ം വീരമാതാേവ ! (100)
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രണ്ടപ്പം

1. അമ്മ രണ്ടപ്പം െകാടു –കയ്യി-
ലമ്മണി ട്ട തിന്മാൻ.

െചങ്കതിേരാൻ മറയാറായ്–വാനിൻ
കു മെപ്പാട്ടഴിയാറായ്.

ഒന്നവൻ തി ; കളിക്കാൻ–േവറി-
െട്ടാ മായ്െച്ച നിരത്തിൽ. (6)

2. േകറി ള ടൻ പാ –കാതിൽ-
ര േപാെലാരു ശബ്ദം.

”ക ം കരങ്ങളുമുേള്ളാേര ! –അേയ്യാ !
പുണ്യം പുലർന്ന മാേളാേര !

െപാെന്നജമാന്മാേര, കാണ്മിൻ–കനി-
െഞ്ഞെന്ന, പ്പിറവി രുടൻ.

പട്ടിണിെകാ െപാരിേഞ്ഞ–പിച്ച-
ച്ചട്ടിയിൽക്കാെശാ മിേല്ല !

വല്ലതുമിേട്ട േപാേണ ! –തുള്ളി-
ക്കല്ലരിക്കഞ്ഞിനീർ േമാന്താൻ.” (16)

3. അയ്യംവിളിയതു േക –ൈപതൽ
െനയ്യപ്പം ചട്ടിയിലി .

തപ്പിെയടു തി –പാവ-
മെപ്പാേഴ കുഞ്ഞിെന വാഴ്ത്തി,

”ത രാേന, തരും ൈദവം–കൂലി-
യൻപിലിതി”െന െചാല്ലി. (22)
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4. മാറത്തടി കരവൂ–ദൂെര
േവറിെട്ടാരന്ധനുമേപ്പാൾ.

ഓടിെയാേരാട്ടമായ്പ്പാ –കുട്ടൻ
വീടണഞ്ഞമ്മെയേത്തടി.

േവരിെയതിർെമാഴിയാൾതൻ–പ -
സാരിെപ്പാൻ തുമ്പ തൂങ്ങി,

”അേമ്മ,െയാരപ്പ-െമാരപ്പം-കൂടി-
െച്ചേമ്മ തരൂ” എന്നിര . (30)

5. േപാരേയാ രെണ്ടണ്ണമുണ്ണി ? –തീനി
േതറുകിൽ മാന്തമുണ്ടാകും”.

”ഒ കള നടാെട ; –ബാക്കി-
െയാേന്നഞാൻ തി താേയ ?”

”ഒ നീ തിന്നതു ക –ഞാൻ : മ-
െറ്റാ െകാെണ്ടേന്താ െച ? ” (36)

6. എന്നതിനുത്തരേമാതി–വത്സൻ:
തിന്നതെല്ലന്നമ്മ ക .

ആയതെങ്ങേങ്ങാ തുല –വീണു
വായവഴിെക്കൻ വയറ്റിൽ.

പട്ടിണിെകാ വല –പള്ള
ചുട്ട കുരുടെനാരുത്തൻ
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വാവി േകണു ; ഞാൻ മേറ്റ–യപ്പം
പാവമവ െകാടു .

ഞാൻ തിെന്നാരപ്പമതേ ! –താേയ.
മാന്തമതീലുമുണ്ടാേമാ ? (46)

7. ജീവനവ െകാടുേക്ക–െയാരു
േദവെനെന്നെന്നഞാേനാർ .

േചലെതേന്നാതിയേപാെല–േതാന്നി
മൂളക്കമാർന്ന മരങ്ങൾ.

മാടിവിളിച്ചതുേപാെല–േതാന്നി
വാടിയിലാടും െചടികൾ.

പുഞ്ചിരിെക്കാണ്ടതുേപാെല–േതാന്നി
െനഞ്ചലിേവറിന പൂക്കൾ

ഉളളംകുളിർപ്പിച്ചേപാെല–േതാന്നി
െമെല്ലയണഞ്ഞൈതെത്തന്നൽ.

ആനന്ദക്ക നീർ വീണു–േമേന്മൽ
ഞാനറിയാെതെയന്മാറിൽ.

തിന്നതുേപാെല ഞാൻ തീർ –താേയ,
വിണ്ണവർ ള്ള തീൻപണ്ടം.

എെന്ന വിളി കരവൂ–വീ ം
കണ്ണറ്റ മെറ്റാരു പാവം.
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ാണെനക്കാ വാൻ േനാക്കാ–മപ്പം
ഞാെനാന്നവ മിേന്നകി.

വീ മിനി െട്ടെയൻ നാ–െവ
േവ വതുണ്ടതിന്മീേത ? (66)

8. പാൽേച്ചാെറനി നൽകാ–നമ്മ
വാേച്ചാരു കൂെറാടു രാവിൽ.

വെറ്റാന്നവർേക്കതു നക്കാൻ ?–താങ്ങാ-
യുറ്റവരാരു നിൽക്കാൻ ?

ഇേല്ല കിടാങ്ങളവർ ം–പി -
പള്ളയിൽത്തീെയ ം കത്തി ?

അഷ്ടിെയനിെക്കന്തിനേമ്മ,–അവർ
പട്ടിണിെകാ പിടേയ്ക്ക ? ” (74)

9. േകാൾമയിർെക്കാ േപായ് പൂെമ–യ്യമ്മ-
േയ്ക്കാമനതെന്മാഴി േകൾെക്ക.

വണ്ടണിേവണിയാൾ വാെക്കാ– ടൻ
െതാണ്ടയിടറിെക്കാേണ്ടാതി.

”എൻ മകെന, നീ ജയി ;–നിെന്റ
ജന്മം കൃതാർത്ഥമായ്ത്തീർ .

https://thalilakkam.in/



അമൃതധാര - ഉ ർ എസ്.പരേമശ്വരയ്യർ 14

ഒന്നിനു മൂ ഞാൻ നൽകാ–മപ്പ-
െമ ണ്ണിക്കിങ്ങെന തിന്മാൻ.

ചിെക്കെന്നൻ കണ്മണി, വാങ്ങി–യവ-
യ രുടർ െകാടു ,

ഉമ്മേയാേരാ വിലയാ–ണതീ-
യമ്മ മുൻ കൂട്ടി നൽകൂ.” (86)

10. ഈവണ്ണേമാതി മകെന–യവൾ
മൂവരു േമേന്മൽ മുകർ .

മൂന്നപ്പം ൈകയിൽ െകാടു –ൈദവം
മൂ പുമർത്ഥവും േപാെല.

ആയതവർക്കവൻ നൽകി–ത്തെന്റ
വായും വയറും നിറ .

സ്വർഗ്ഗമാ ന്നിേല്ല െചാല് വിൻ–േക്ഷാണി-
യിക്കണ ള്ള കിടാങ്ങൾ ? (94)
******************************
േബാധനം
അവിരതം സുഖ, മവികുലം ശുഭ-
െമവിെടയുണ്ടതീയുലകിൽ മാനുഷ ?
ചിേലടം െപാ , ചിേലടം താഴു ,
മലയുമാഴിയുമിയലുമീ മന്നിൽ.

പകലുമാവശ്യമിരവുമാവശ്യ-
മഹസ്സിൻ ജീവിതമഖണ്ഡമാ വാൻ.
നിഴലുേമൽക്കണം, െവയിലുേമൽക്കണം
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വഴിയിൽ മുേന്നാ നട േപാകുവാൻ.

ജലസമം സൃഷ്ടി തകിടും ഭൂതം
ജ്വലനനും ;–ഒ തണുത്ത, െതാ ഷ്ണം.
അചലമാം മൃ ം ചലമാം വായുവു-
മജ തൻപണിക്കവശ്യമമ്മട്ടിൽ.

അഴുകിേപ്പായതായ് നമു േതാ ന്ന–
തഴകിൻ മെറ്റാന്നിന്നമൃതമാകു ;
അതിെനയും നെമ്മപ്പടച്ച കയ്യാൽത്താൻ
വിധി ചമച്ചെതന്നറിയണം നമ്മൾ.

തടിപ്പിെല െകാതി െകാ വാൻ ?
ചട ിെല െവറു ത വാൻ?
മധുരഗാ ിമാർക്കഴകല്ലീ തുല്യം
പൃഥു നിതംബവും തനുമധ്യവും ?

II

നമു കണ്ടിടാം ജയത്തിൽേപ്പാലേവ
സമ മാം െമച്ചം പരാജയത്തിലും.
പക െതന്തി ? പതിപ്പതു ധാ ീ–
ഭഗവതിയുെട മടിയിലല്ലേയാ ?

അവിടുന്നാശ്വാസമരുളുമ റം :
നിവർ യർ നാം നിലെകാ ം വീ ം.
ഒരുമലർമാതു ലകി, ലേദ്ദവി-
െക്കാരിടെത്തെപ്പാഴുമീരുന്നാൽേപ്പാരുേമാ ?

ഭവനം േതാറുമാ മദ േപാകെട്ട
നവനവാപാങ്ഗചലനേലാലയായ്.
ഒരുദിനം നമുക്കരികിലുമവൾ
വരും ; വരം തരുമുണർന്നിരി കിൽ.
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അമൃതിേലാഹരി നമു മു,ണ്ടതിൻ
മത്തിലായതു വിള ം േമാഹിനി.
ഒടുവിലാകിെലന്തതു ? തൽ പാ ത്തി-
ന്നടിയിൽ വാ വതുറഞ്ഞസത്തല്ലീ ?

ദിതിജരായിടാതിരി കിൽ നെമ്മ-
ിദശപങ് ക്തിയിലിരുത്തിടും.കാലം.
അതുവെര നമുക്കഴലിലാഴാെത
മധുരമാമാശാഫലം ഭുജിച്ചിടാം. (40)

III

ഗണിച്ചിേടണ്ട നാമഥവാ മെറ്റാ ം ;
മനസ്സല്ലീ സാക്ഷാന്മനുഷ്യസാ ാജ്യം ?
അതു നമു നാമധീനമാക്കിയാ-
ലതി േമെല ണ്ടധീശ്വരപദം ?

വൃഥയാമീയെത്ത ഖമാം െപാന്നാക്കാൻ
വിദഗ്ദ്ധൻ താൻ മർത്ത്യ,നവൻ രസസിദ്ധൻ.
വിഷെത്തയും നല്ല മരുന്നാക്കാെമ
ഭിഷക് വരന്മാർ െതളി കാ .

ധനത്തിൻ േനട്ടത്താൽ വരാത്തതാം സുഖം
ധനത്തിൻ ഗത്യാത്താൽ ചിലർ കി ;
എഴുനിലേമട തരാെത്താരാനന്ദ-
െമളിയ പുൽ ടിൽ ചിലർ നൽകു ;

തനി ങ്ഗാരത്തിൽ െചടി േതാന്നിടും
മനം കരുണത്തിൽ ളകം െകാ .
ഇതിെന്റെയാെക്കയും രഹസ്യേമാർ കിൽ
മതി ; നരൻ സുഖി,കുശലി,യ റം.
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ക്ഷണേനരേത്ത കുപിതനാേയ്ത്താന്നാ-
മനു ഹിപ്പതിന്നണയുമീശ്വരൻ ;
െചറിയ നുെള്ളാ തരാം ദയാബ്ധി, തൻ-
തിരുവടിെയെയാ യർ നാം േനാക്കാൻ,

അലറു മുഖം കറുപ്പി ം െകാ
മഴെപാഴി വാനുഴറിടും േമഘം ;
ശുഭമാശ്ശബ്ദേമാ കൃഷീവലന്മാർ
വിപഞ്ചിയിൽനി െപാഴിയും കാകളി. (64)

IV

ജനനം–എേന്താ ണ്ടതിങ്കൽ േമാദിപ്പാൻ ?
മരണം–എേന്താ ണ്ടതിങ്കൽ േഖദിപ്പാൻ ?
ഇവിടെത്തജ്ജനിക്കിതരേലാകത്തി-
െലവിെടേയാ െപടും മൃതിയല്ലീ ബീജം ?

ഒരിടം മുങ്ങലുെമാരിടം െപാങ്ങലും–
ഒരു നീർമുക്കിളിക്കളിയിേതാർ കിൽ,
പഞ്ചജീവിതതടിനിക്കീറ്റില്ലം
ഭവമ,ല്ലന്തം ശ്മശാനവുമല്ല.

ഇരുകതെകഴും മുറിെയാന്നീയൂഴി,-
െയാരുവശം ജനി, മറുവശം മൃതി.
തുറന്നതിെലാ മട മെറ്റാ -
മിരുന്നിടുന്നീല വിധി സമദർശി.

എവിെടേയാനി പറ വന്ന നാ-
െമവിെടേയാ േനാക്കിപ്പറ ം പക്ഷികൾ.
വിശാലമായിടും വിഹായസത്തിെന്റ
വിഭാഗമാമിരുവശവും വി നാം

െനടുനാളി ട്ടിലടിയുവാെനങ്കി-
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ലുടയവെനന്തിന്നരുളി പക്ഷങ്ങൾ ?
െപരുമഴയിലും െകാടുെവയിലിലും-
െമാേര കുടതേന്ന തുണ–ശമം–ശമം. (84)

V

അവിരതം സുഖ, മവികുലം ശുഭ-
മിവെയനൽകും േപാൽ ചില ജഗ കൾ !
എനി േമാഹമില്ലേശഷെമ ം െവൺ-
മണൽ പര മമ്മരുക്കളിൽപ്പാർക്കാൻ.

തിരകളെറ്റാരക്കടലുകളിെലൻ
തരി നയിപ്പതിൽത്തരി േണ്ടാ രസം ?
അവനി, െപറ്റേമ്മ, ഭവദുത്സങ്ഗംതാൻ
നവനവ ീഡ ചിതമാം രങ്ഗം.

ഭവതിതൻ േമന്മ മുഴുവൻ വാ തു
വിവിധതയിലും വികലതയിലും.
തലയിൽ സർവജ്ഞനണിവതു തിങ്കൾ-
ക്കലെയത്താൻ, മുഴുമതിെയയല്ലേല്ലാ.

തിക്ഷണം േമാദമരുളു സുഖ-
തീക്ഷയാം സുധ പകർ നൽകി നീ.
വൃത്തിെക്കെന്ന നീെയാരു േപർ ം
വൃദ്ധമായിടും േചാദനത്തിനാൽ

െതാഴിലാളി േള്ളാരുലക നീ മാ ം ;
മുതലാളി േള്ളാരുലക മെറ്റല്ലാം.
അശിപ്പെതാന്നെല്ലൻ പിറവിതൻ ലക്ഷ്യം ;
നശിപ്പതില്ല ഞാെനാരിക്കലുെമ ം.

ഇരുൈകെകാ െമൻ ജനനി, നിൻ പരി-
ചരണം െച വാൻ തരം വന്നാൽേപ്പാരും–
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അവിതഥെമനിക്കെതാന്നിനാൽ േനടാ-
മവിരതം സുഖ,മവികലം ശുഭം. (108)
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േ മ സായൂജ്യം

ഉമ്മര ങ്കാവിലുല്ലസിച്ചീടുന്ന
നന്മലെരാന്നി േമാമലാേള,
എന്നകതാരിേല മാെലെന്തന്നാരായ് വാ-
നിന്നില്ല െക ; ഞാെന െച ം ?

േപർ െമൻ കണ്ണിൽനിെന്നേപ്പാഴും വീഴുന്ന
നീർ ള്ളി പിച്ചകമാകുെമങ്കിൽ
തങ്കേമ, ഞാെനാരു മാലയാേയ്ക്കാർത്തതു
നിങ്കരി ന്തലിൽ ച്ചാർത്തിേയെന. (1)

മാകന്ദെക്കാമ്പിേന്മൽ മത്താടിപ്പാടുന്ന
േകാകിലെമാന്നി െമന്മനസ്സിൽ
ആതങ്കം വാ വെതെന്ത ചിന്തിപ്പാൻ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യമില്ല ; ഞാൻ നിസ്സഹായൻ.

എൻ െനടുവീർപ്പി െതല്ലതിൻ ഗാനമായ്
സുന്ദരിമാർമണി, തീരാെമങ്കിൽ
ആയതു നി െട കർണ്ണത്തിൽ സ്വാദുവാം
പീയൂഷം േമൽ േമൽ കിേയെന. (2)

ദൂര വാന മിന്നിത്തിള ന്ന
താരകെയാന്നി മ ം േപാലും
ആമയെമ ള്ളിെലെന്ത കാണുവാൻ
സാമർത്ഥ്യമില്ല ; ഞാൻ ഭാഗ്യഹീനൻ.

എ ള്ളിൽ േന്നാരത്തലാം തീെക്കാരു
െപാെന്നാളിനക്ഷ മാകാെമങ്കിൽ
ആയതു കല്യാണി, നി ന്നിെലൻ നില
മായമെറ്റാെട്ടാ കാട്ടിേയെന. (3)

അെല്ലങ്കിൽെത്തറ്റിേപ്പായ് െചാന്നതു പേക്ഷഞാ-
നല്ലലിതാെരത്താൻ പീഡിപ്പില !
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എന്നഴൽ കേണ്ടറ്റം ഖിന്നത ൈകെക്കാ
ക നീർ തൂകു പൂക്കെള ം ;

നീ കനിേയണെമന്നർത്ഥി േതെന്മാഴി,
കാകളി മൂളു േകാകിലങ്ങൾ ;
നി െട നിർദ്ദയവ്യാപാരമീക്ഷി
വിണ്ണിൽ നടു താരകകൾ. (4)

നിന്മലർേമനി ഞാൻ േകശാദിപാദാന്തം
കണ്മണി, വാഴ്ത്തിേനൻ കാവ്യത്തിങ്കൽ,
ഉെണ്ട മിെല്ല ം െചാേന്നൻ നിന്മദ്ധ്യെത്ത-
ക്കേണ്ടക്കാെമേന്നാർ കാണാഞ്ഞാലും ;

ഹൃെത്തെന്നാന്നിെല്ല നിശ്ചയം വാ യാൽ
സത്യം ഞാനായതു വർണ്ണിച്ചീല,
ഉെണ്ടങ്കിൽ നീെയെന്ന നീതെന്ന വീഴ്ത്തിന
കുണ്ടിൽ നിെന്നെന്നേന്ന േകറ്റിേയേന. (5)

പിെന്നയും െതറ്റിേപ്പായ് ; നീെയാരു ഹൃ േള്ളാ-
െളന്നറിയാത്തവനല്ലേല്ലാ ഞാൻ.
മ േള്ളാരംഗങ്ങെളാെക്കയും പുഷ്പങ്ങൾ ;
മു േമാ ഹൃെത്താരു പാറ േവെറ.

ആയെതന്മാനസസ്ഫടികപാ െത്ത-
യായിരം ചില്ലാക്കിെപ്പാട്ടിച്ചീേല ?
കാമിനി, സൂക്ഷ്മമായ്ക്കാണു െമാട്ട
കാമനെങ്ങയ്യാത്ത കാരണം ഞാൻ. (6)

നി ള്ളമിങ്ങെന തീർത്തതും തന്നാജ്ഞ-
െയൻ െനറ്റിേയാലയിൽച്ചാർത്തിയതും
താമര വിൽ നി ണ്ടായ ധാതാവ-
േല്ലാമേന, മേറ്റേതാ ഹിംസാശീലൻ.
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അന്നി രൻേപാലും പശ്ചാത്താപാർത്തനായ്
െവണ്ണെകാണ്ടക്ക മൂടി ; പേക്ഷ,
ധന്യനല്ലാെത്താെരൻ ദുർല്ലിപി മാ വാൻ
തെന്നഴുത്താണി മയക്കിയില്ല. (7)

െപൺെകാടി, ഞാെനാരു പുല്ലായാൽ ഡയിൽ
നിങ്കഴൽെപ്പാന്നലർ ചൂടിേയേന ;
പഞ്ഞിയായ്ത്തീരുകിൽപ്പാവാടയിൽ ടി
മ വാം നിെന്മയ്യിൽപ്പറ്റിേയേന ;

നീരാവിയാകുകിൽെത്തന്നൽേത്തേരാടി
പാരാെത നി ഖം ചുംബിേച്ചേന ;
യാചകനായിേപ്പായ് നിൻ േ മഭിക്ഷാർത്ഥി ;
നീചതേയതിനുെണ്ടെന്നേപ്പാെല ? (8)

ഹൃത്താെമൻ െമയ്യിെലസ്സമ്പ കാർേവണി,
കുത്തിക്കവർ നീ െകാ േപായി ;
െചാ േമാ ഞാനതു ൈദവേത്താെടേന്നാർ
െകാ വാൻ േകാപ്പി നി മായി.

ശങ്കയിെതന്തിനമ്മാനസമിെപ്പാഴും
നിൻ കയ്യിലല്ലീ ? െത േനാ ,
േകവലം നീെയാഴിഞ്ഞാെരനി െണ്ടാരു
േദവതയീേരഴുപാരിൽ േവേറ ? (9)

കണ്ണീരിൽ മുങ്ങി ഞാനീറനാം മു മായ്
നി െട വി ഹെമന്മനസ്സിൽ
ഊണുമുറക്കവും വർജ്ജി റപ്പി
മാനി ം ധ്യാനി മർച്ചെച ം,

നിന്മയമായ്ത്തെന്ന സർവവുമീക്ഷി ം,
ജന്മം നയിക്കാേണെറ നാളായ്.
ആയിേല്ല നിൻപാദഭക്ത േദവി, നീ

https://thalilakkam.in/



അമൃതധാര - ഉ ർ എസ്.പരേമശ്വരയ്യർ 23

സായൂജ്യം നൽേക ം സ ഹൂർത്തം ? (10)
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നർമ്മസല്ലാപം

1. കുമുദിനിെയാേടാതിനാൻ മന്ദവായു :
”സുമുഖി,െയാരു മുഗ്ദ്ധ നീ തർക്കമില്ല.
മധുരമൃദുഹാസെമന്തി കാരം
വിധുവിനുെട േനർ നീ തൂകിടു ?

ഇവിെടയണയു േവാ വല്ല നാളും
ഭവതിയുെട ധൂർത്തനാം ാണനാഥൻ ?
ഉപരി ഗഗനത്തിലാണങ്ങിരിപ്പ-
ഭു, െവാരുകുഴിക്കകത്തി നീയും.

സഖി, തവ മുഖത്തിൽ നിൻ കാന്തപാദം
ഹരണമിയറ്റിയാൽ മാ മാേയാ ?
അതിനുെട തണുപ്പിൽനിന്നാ ിയൻതൻ
ഹൃദയമവികാരെമേന്നാർ കൂേട ?

അകെലെയഴുമായവൻ കാണുേമാ നി-
ന്നകതളിരിൽ വാ താം ഗൂഢരാഗം ?
വരുവതുെമളുപ്പമ,േല്ലതു രാജാ-
െവാരുപടി പരി ഹക്കാരനല്ല !

അവിെടയുഡുപങ് ക്തിയും മ മായി-
ട്ടവിരതമവൻ സുഖം പൂ വാഴ് വൂ,
െവടിയുക െഞളിച്ചിൽ ; നിൻ കാമുകൻ ത-
ന്നടിമ ; യധിനാഥയേല്ലതുേമ നീ. ” (20)

2. കുമുദിനിയ യും േക െചാന്നാൾ
സുമധുരെമാരുത്തരം സൂക്ഷ്മേമവം.

”ഗഗനഭൂവി വാഴ് വു മൽകാന്തെനേന്നാ
തികവിെനാടുര നീ െയൻസഖാേവ ?
അടിയിെലാരു േനാ നീ േനാ േമാ വ-
ന്നടനെമാരരക്ഷണം നീക്കിനിർത്തി ?
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തിഫലിതെന നീേയാർത്തിേടണം
മതി, ഗഗനമായിടും വാപിയിങ്കൽ ;
സ്ഫടികമയെമൻ ഗൃഹം തെന്നയാണാ-
വടിവുടയ തിങ്കളിൻ വാസേഗഹം.

മമ ചരണതാഡനം തൻശിരസ്സാൽ
ഹിമകിരണേന െകാണ്ട നി .
ണയകലഹം തുേലാം ശാന്തമാക്കാ-
നനുനയപരൻ ിയൻ വ്യാപരി .

ഘനമകെല വിട്ടവൻ കാൽക്കൽ വീഴ് വൂ
തനതുഡുവധൂടിമാേരാടുകൂടി.
സദയമതുക ഞാൻ തൂകിടു
മുദധികത വായ്ക്കയാൽ മുഗ്ദ്ധഹാസം.

അടിമയിതിലാരു ? മൽ പാദധൂളീ-
ലുഠനപരനി േവാ ? ഹന്തഞാേനാ ?
മികവുമിതുേപാെല താൻ പൂരുഷന്മാർ ;
പകലവർ പരാ മം കാട്ടിടുേന്നാർ ;

ഇരവിൽ നിജകാന്തമാർതൻ സാദം
വരുവതിനു െച േവാർ ദാസ്യവൃത്തി.
യുവതിഹൃദയങ്ങൾ നീ കാണുേവാന-
െല്ലവിെട യവ ? െയ നീ വാതേപാതം ?

കമനെനയധീനെനേന്നാർക്കണം നീ
കമനിയുെടയാനനം േസ്മരമായാൽ.” (48)
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വിദുര ഭി

ധിക്കാരിയാേയാരു ദുേര്യാധനൻ തെന്റ
സൽകാരം ൈകെക്കാൾവാൻ നിന്നീടാെത
ക്ഷത്താേവാെടാന്നി തൽ പാർശ്വം വി േപായ്
ഭക്താനുയായിയാം പങ്കജാക്ഷൻ.

ഒ േമ മാധവനാഹരിച്ചീെല
െചാന്നീടുന്നില്ല ഞാന നി ം,
േതരിൽ വെച്ചേന്ന മായി ദൂര
കൗരവലക്ഷ്മിെയെക്കാ േപാേക.

ഒ േമ നൽകീല േപാകുേമ്പാൾക്കാർവർണ്ണൻ
കന്യകാശുൽക്കമാെയ മില്ല,
േമനിതൻ കാളിമ മാനിയാമ പ-
ന്നാനനെമ േമ േത കയാൽ.

II

ഓതിനാൻ കൗരവൻ : ”കണ്ടിേല്ല കർണ്ണ നീ
ദൂതൻ തൻ വ്യാപാരം ദുർമ്മര്യാദം ;
ഭാരതസാർവഭൗമാതിഥ്യസമ്പ
ദൂര ത മി ച്ഛേനവൻ ! 4

െതണ്ടികൾ പാർത്ഥർ തൻ െതമ്മാടിബ് ഭൃത്യെന-
ത്തണ്ടിേലെയ്ക്കാ ഞാൻ േകറ്റിേനാക്കി ;
െതറ്റിേപ്പായ് ; െചറ്റമതർഹിേപ്പാനില്ലവൻ ;
െചറ്റ െചറ്റേയ േചർച്ചയു .

അത്താഴമു വാനേങ്ങാർ ദ്ദീനനാം
ക്ഷത്താവിൻ കഞ്ഞിേയ േചലാേയ്ത്താ .
ഉണ്മയിൽ ശൂ െന്റയാതിഥ്യം ൈകെക്കാൾവാ-
നമ്മഹാശൂ ൻ താനല്ലീ േയാഗ്യൻ ?
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േമാെരാേന്ന േമാ വാൻ ശീലിച്ച മൂപ്പർ
ഭാരിച്ച രാജാന്നം ഭക്ഷ്യമാേമാ ?
മാളിക െമത്തേയറിയാെലങ്ങെന
കാലികൾ േമ േവാൻ കണ്ണട ം ?

കണ്ണന്നായ്ക്കൽപിച്ച സൗധത്തിൽഞാൻ രത്ന-
െമാ േമ വച്ചീല ; വയ്ക്കാൻ േമലാ ;
ക െകാണ്ടക്കള്ളൻ േപാെയങ്കിൽേപ്പായ് ; പിെന്ന-
െപ്പട്ടകം ശൂന്യമാമേ യു .

േകാലകത്തിങ്കൽത്തൻ േമടകണ്ടാ മുഗ്ദ്ധൻ
േകാലരക്കില്ലെമേന്നാർത്തിരിക്കാം ;
നഞ്ഞിടും േചാറ്റിൽ ഞാെന മപ്പാവത്തിൽ-
െന കിട പിടഞ്ഞിരിക്കാം ;

ഏതുേമ േപടിേക്കെണ്ടെന്നയേഗ്ഗാപാലൻ ;
ദൂതെനെക്കാ േന്നാനല്ലേല്ലാ ഞാൻ ;
േപാെരങ്കിലായവെനൻ ഗുരുഭൂതനാം
സീരിതൻ ാതാവായ്േപ്പായിതാനും.

അമ്മഹാൻ ത െടയാജ്ഞയാെലേന്നാമൽ-
ക്കണ്മണിയാകിയ ലക്ഷണെയ
ചീെള കൃഷ്ണജേന്നകി ഞാൻ–അല്ലല്ല,
കാളിന്ദീവാരിയിൽെക്കട്ടിത്താഴ്ത്തി.

നിർണ്ണയം ഞാെനെന്റയാചാര്യനുള്ള നാൾ
കണ്ണെന യാെതാ ം െചയ്കയില്ല ;
അക്കഥേയാർ താൻ തു ന്നതപ്പാഴൻ
ഭർഗ്ഗൻതൻ പാർശ്വത്തിൽ ഭൂതം േപാെല.

ആവെട്ട ഞാെന െചേയ്യ േതാഴേര ?
ൈദവെമൻ ൈകര ം െകട്ടിയി .
േപാരിലക്കശ്മലൻ നേമ്മാടു േചരാത്ത–
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േതാരുേമ്പാൾ ന െട നല്ലകാലം.

ആയുധം െതാട്ടീടുന്നില്ലേപാലജ്ജള-
നായുധെമന്നവൻ െതാ പ ം ?
കാലികൾ േമയുന്ന കാടല്ല േപാർക്കളം ?
േകാലുകേണ്ടാടുേന്നാരല്ല േയാധർ ;

േപടമാൻ േനർമിഴിമാരുമായ് വട്ടത്തി-
േലാട ഴൽ വിളിച്ചാടിപ്പാടി,
കാടുകൾ കാ േവാനങ്കത്തിേലൽേക്കണ്ട-
േതടലര കളല്ലയേല്ലാ.

മായെകാേണ്ടാേരാേരാ തട്ടി കാ വാ-
നായവ െണ്ടാരു െക േവേറ ;
താടിക്കാർ ത ന്നിൽ ൈദവമാ ത്താടാൻ
ധാടിയുമുണ്ടതു സമ്മതിക്കാം.

താപസെര ള്ള വാ ഞാൻ േകൾ േമ്പാൾ-
േക്കാപിഷ്ഠനാവതിൽ റ്റമുേണ്ടാ ?
ഏെറയുെണ്ട െട ചുറ്റിലും വൃദ്ധന്മാർ
േചാറി ം കൂറ െമന്നമട്ടിൽ.

പ കൾ വീ വാനില്ലവർെക്കാക്കയും
തല്ലിെക്കാഴി കഴി കാലം.
കാലെന്റ േപേരട്ടിലാവകക്കാർ േള്ളാ-
േരാലകൾ തീെരെപ്പാടി ം േപായി.

ക്ഷത്താവുമങ്ങെനയുള്ളവൻ താൻ ; പേക്ഷ
മത്താതന്നിഷ്ടൻ ; ഞാെന െച ം ?
ഈരാവിൽ നമ്മെള േ ാഹിക്കാൻ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
നൂറായിരമവർ ചിന്തെച ം.

െചയ്യെട്ട ; ൈദവമുേണ്ടതിനും മീെത ; ഞാൻ
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ജയ്യനല്ലിേന്നാളമാർ മാർ ം.
പാണ്ഡവർക്കായി കണ്ണനും കൂട്ടരും
പാെട െപട്ടി മിക്ഷണവും

കായും വയറുമായ്ക്കാട്ടിൽക്കിടന്നവർ
കായും കിഴ േമ തി .
അന്നിത്യപ്പട്ടിണിേക്കാലങ്ങൾ ത ടൽ
െചന്നായും ന വാൻ െച ന്നീല.

അച്ഛെന്റ നാട്ടിൽേപ്പായ് വാണീടാമാത്മജ,-
ർക്കച്ഛനും േവണ്ടാേത്താൻ ധർമ്മപു ൻ.
കാട്ടിൽപ്പിറന്നവർ ; കാട്ടിൽ വളർന്നവർ ;
കാട്ടിൽ മരി കിലാർ േചതം ?

േമളങ്ങേളാേരാ കണ്ടീടാം കാല
നാെള”െയന്നിഷ്ടേനാേടാതി മന്നൻ,
കണ്ണെനക്കാലെനേന്നാർ െകാണ്ടർത്തനായ്-
ത്ത െട മന്ദിരം േനാക്കിേപ്പായാൻ. 92

III

ആരാജവീഥിയിൽ ത്തനായ് ത്തനാ-
േയാേരാേരാ ഹർമ്മ്യങ്ങൾ കാൺെകക്കാൺേക,
ഉൾത്താരിൽക്കൗതുകം ൈകെക്കാ കാർവർണ്ണൻ
ക്ഷത്താേവാടിങ്ങെന േചാദ്യംെച :–

”ആരുെട േഗഹമി” േതാതിനാനദ്ദിവ്യൻ :
”കൗരവൻ ത െട േകളിസൗധം.
ഒേട്ടെറദ്ദാമങ്ങളങ്ങെയബ്ബന്ധിപ്പാൻ
െപാട്ടനിസ്സൗധത്തിൽ സൂക്ഷി .

ഹാ ! നിത്യമുക്തനാണെങ്ങ കാണ്മീല
ഹാനിയാൽ സ്തനാമന്ധപു ൻ.
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ഭക്തിയാം ര വാൽച്ചിത്തത്തിൽ ബന്ധിക്കാ-
മുത്തമപൂരുഷനെങ്ങയാർ ം ;

ആനന്ദധാമാേവ, പാടുെപട്ടീടുകി-
ലാ നന്ദേഗാപൻ തൻ േഗഹിനി ം.
ഇെങ്ങഴും സാധ്വിമാർതൻ ഗളം േവർെപട്ട
മംഗല്യസൂ ങ്ങള ണങ്ങൾ ;

താനും തൻ കൂട്ടരും െകട്ടിഞാന്നീടുവാൻ-
താനവയിമ്മന്നൻ സംഭരി .
മാരകനാകുവാേനാർ മാറ്റാർ ;
സൂരജൻ നി േതാ തെന്ന റ്റി !”

ഓതിനാൻ നാഗാരിേകതു: ”ഞാൻ കാണു
േമദിനീപാലൻ തൻ നാഗേകതു–
ഭീമെന്റ താതൻ തൻ ർശത്തിലാടുേന്നാ-
രീമഹാസാ ാജ്യധൂമേകതു

രാജകബളനമാശി ം മന്ന
േയാജിച്ചേതറ്റമീരാഹുചിഹ്നം,
െകട്ടെട്ട േതാഴേര, െകട്ടെട്ടെയെന്നയ-
ഷ്ടനതാെമങ്കിൽ,ക്കാണാമേല്ലാ.

പാറാെവൻ പട്ടടയാകുകിെല ? ഞാൻ
പാറാവു െപറ്റവനല്ലീ പേണ്ട ?
യർമ്മജദൂതെനയല്ലവൻ ബന്ധി
ഗർമ്മെത്ത–ഇജ്ജഗൽ ാണൻ ധർമ്മം.”

IV

”ആരുേടതിസ്സൗധം ?” അ റം േചാദി
കാരണപൂരുഷ, േനാതി ഭക്തൻ.
”വിശ്വാഭിശാസനഭാജനമായുള്ള
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ദുശ്ശാസനൻ തെന്റ ദുഷ്ടേഗഹം.

മാനെത്തബ് ഭഞ്ജിപ്പാനീമർത്ത്യരക്ഷസ്സി-
ന്നാെണ ം െപെണ്ണ ം േഭദമില്ല.
അന്നെത്ത രംഗം ഞാേനാർ , കൗരവ്യ-
ദുർന്നയബീഭത്സനൃത്തരംഗം.

അംഗന, േസാദരവല്ലഭ, പുഷ്പിണി-
യിങ്ങെനയുേള്ളാരു തത്ത്വെമാ ം
അക്ഖലേനാർത്തീല, സാധ്വിയാം കൃഷ്ണെയ-
യ ജവാക്യത്താൽത്തച്ചിഴേയ്ക്ക.

ീയുെട വ ത്തിൻ ംസനം സംസത്തിൽ
ീെപറ്റ പുരുഷനാരു െച ം ?
ാന്തനിപ്പാപി പാെഞ്ഞന്നഴിച്ചീടുേന്നാ
ഗാന്ധാരിയമ്മതന്നംബരവും ?

ആ മാന്യ„ പാർഷതി, പാഞ്ചാലരാജാവിൻ-
േഹാമാഗ്നി െപേറ്റാരു ധൂമവല്ലി.
തീയുെട ൈപതലിൻ േചലയിൽ ൈകവേച്ചാൻ
തീതെന്ന െതാ കളി നൂനം.

ഓേരാേരാ പട്ടമേങ്ങകിയത ട്ട-
ർേക്കാേരാ ശവാംശുകമായി മാറും ;
ഓേരാെരാ കണ്ണീരുമസ്സതി വീഴ്ത്തിയ-
േതാേരാ തിലാഞ്ജലിയായിത്തീരും.

ഓതിനാൻ മാധവൻ : ”േപാക നാം മുേന്നാട്ടി-
പ്പാതകിതൻ ഗൃഹം വി ദൂെര ;
ഭീമഗദാമിഷം െപെട്ട തിന്മാെന-
േന്നാമനശ്ശ ങ്ങളുൽ പതി .”

V
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േചാദി മെറ്റാരു സൗധം കണ്ട ഹ-
േമെത ഭക്തേനാടിന്ദിേരശൻ.
ഓതിനാൻ ൈദ്വപായാനാത്മജൻ : ”അച ത,
പൂതനാം ഭീഷ്മർതൻ പുണ്യേഗഹം.

കണ്ണെന്റ േപരി േമലില്ലദ്ദിവ്യ
കർണ്ണരസായനം മന്നിെലാ ം.
ആ മഹാനങ്ങെയച്ചിന്തി ം േനര
േകാൾമയിർെക്കാ േമനി നീെള.

േസ്താ ങ്ങേളാേരാ െചാ ന്ന േനര
ഗാ ത്തിൽക്കമ്പനം വാച്ചിടു .
വിസ്മരിച്ചീടു സർവവുമേപ്പാഴാ-
വി തൻ, ത്വന്മയൻ, വിശ്വാത്മാേവ.

ആടു , പാടു , വീഴു , േകഴു ,
േതടു േമൽ േമൽ ഭക്ത ന്മാദം ;
അമ്മട്ടിൽ െനക്കാണുവാൻ പാ പാ-
ഞ്ഞമ്മയുെമ കണ്ണിലൂെട.

േകവലം ഭൂവിലപ്പാവനെന്നാപ്പമായ്-
ത്താവകേസവകേനവനു ?
എങ്കിലുമമ്മഹാൻ ഭാവിയിൽപ്പാണ്ഡവ-
രങ്കത്തിേലർെപ്പട്ടാൽ ശ പക്ഷ്യൻ.

തി ന്ന േചാറ്റി നന്ദി താൻ കാട്ടാഞ്ഞാൽ
സ്വർന്നദീപു തുഷ്ടിയില്ല.
പാപിതന്നച്ഛനാെണങ്കിലുമന്ധെന-
യാപത്തിെലങ്ങെന വി മാറും ?

ഗാന്ധാരിത െട കണ്ണിൽനിന്ന ക്കൾ
താൻ താെഴ വീഴ് വതു ക നിൽ ം ?
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ബാലരാം പാർത്ഥെരെയങ്ങെന െകാന്നിട്ട-
ശ്ശിലവാൻ മെറ്റാരു കംസനാകും ?

അ കെളങ്ങെനയങ്ങയിേല ി
തൻ പൂജാബിംബം താൻ ത ട ം ?
മുേന്നാ ം പിേന്നാ ം നീ വാനാവാെത
നിേന്നടം നിൽ നീതിനിഷ്ഠൻ.

ഹാ ! ധർമ്മസങ്കടമി േമൽ വാ തി-
േല്ലെതാരു വീര മീരണത്തിൽ.
ആയുധം കൗരവർക്കായി െതാട്ടാലു-
മാശി പാണ്ഡവർേക്കകിടു .

സ്വച്ഛന്ദമൃത താെനങ്കിലുമാതിഥ്യ-
മിച്ഛിപ്പീലി നിൽനിന്നിേപ്പാഴും ;
അെല്ലങ്കിെല്ലങ്ങെനയങ്ങെന േവർെപ്പ
നല്ലവർ േതടീടുമന്യേലാകം ?” (192)

VI

ഭീഷ്മർ–ഹാ ! ത െട ഭീഷ്മർ–തൻ ദിവ്യമാം
േവശ്മമെത ള്ള വാ േകൾേക്ക
മെറ്റാരു മട്ടായി മാനസം കണ്ണ ;
െതെറ്റ തിങ്കളാ െചന്തീ മാറി.

വാെരാളി േമനി േകാരിത്തരിക്കേവ,
േതരിൽനി ത്ഥാനംെച െചേമ്മ,
ഓേരാേരാ സംഭവേമാർക്കേവ േമൽ േമൽ
ധാരയായ്പ്പായുന്ന ക നീരാൽ

േചണുറ്റ പൂണാരം മാർത്തട്ടിൽ ചാർത്തിെക്കാ-
ണ്ടാനന്ദവി ഹേനവേമാതി :–
”നൂനമെങ്ങൻ മാർഗ്ഗദർശിതാൻ േതാഴേര !
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കാേണണ്ടതിേപ്പാൾ ഞാൻ ക വേല്ലാ.

ആയില്ല ഭാഗ്യവും ഞാനുമായ് വിേ ഷം ;
േപായിെല്ലൻ കണ്ണിെന്റ പൂർവപുണ്യം.
ഈ മണൽക്കാട്ടിലുമൽഭൂതമിത്തരം
പൂമലർക്കാെവാ വാ ന്നേല്ലാ ;

ഇ ഷ്ടരാക്ഷസസ്ഥാനത്തിലുെമാരു
സിദ്ധെന്റയാ മം മി ന്നേല്ലാ.
രാജർേഷ, ഗംേഗയ, െവന്നാലുമ താ-
നാജന്മപാവനർക്ക ഗണ്യൻ.

ഭേശ ശൂൽക്കമായുച്ചത്തിൽ മുന്നമ-
ങ്ങാശകെളാക്കയും െഞ ംവണ്ണം,
മാനി െചേയ്താരു സത്യത്തിൻ നിർേഘാഷം
മാെറ്റാലിെക്കാ മന്നിലി ം.

ഭർഗ്ഗൻ തൻ കൺതീയിൽ ഭസ്മമായ്േപ്പാകിലും
ചിെക്ക വീ ം േപാ ജ്ജീവിെക്ക
ആ മഹാേയാഗിെയെക്കാ തൻ പാതിെമയ്
കാമിനിേക്കകി കാമേദവൻ.

താതൻ തന്നാജ്ഞയാൽ സർവവും സന്ത്യജി-
േച്ചതിനും സജ്ജനായ് രാമച ൻ
കാനനം പൂകിനാ, െനങ്കിലുമ തൻ
ജാനകിെയ ടിെക്കാ േപായാൻ.

മാന്മിഴിമാരുെട ചിന്തയും മർത്യർ
േതന്മഴ െപ േചതസ്സിങ്കൽ.
’ ീ’ െയെന്നാരെച്ചറുശബ്ദത്തിലില്ലാത്ത
പീയൂഷം കർണ്ണങ്ങൾേക്കതു േവേറ ?

യാഗങ്ങെളന്തി െച മാനുഷർ ?
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നാകത്തിലപ്സര ീകൾ പുൽകാൻ.
അങ്കത്തിെലന്തി ചാകു ? കണ്ഠത്തിൽ
വിൺ കയൽക്കണ്ണിമാർ മാല ചാർത്താൻ !

ആ മട്ടിൽ ത്യംബകൂടിയും ക മാം
കാമെത്തത്തൻ മുന്നിൽ ക്കാട്ടിക്കാട്ടി
ധർമ്മത്തിൻ പാതയിൽ സഞ്ചരിപ്പി
ശർമ്മെത്തയാശി ം സർവേരയും.

അങ്ങെന മായയിൽ മുങ്ങിന മന്നിതി-
ലങ്ങേമ്പാ ! േമലേത്തസ്സാർവ്വഭൗമൻ,
രാജ ീ േവെണ്ട െവച്ചെതാരാശ്ചര്യം ;
ീജയം െചയ്തെതാരത്യാശ്ചര്യം.

തന്മിഴിഷ്െഷല്ലിനാൽ ൈ േലാക്യം െവ ന്ന
െപണ്മണിമാരുെട മധ്യത്തിങ്കൽ
നിേത്യാർധ്വേരതസ്സായ് നിൽ ണ്ടങ്ങി ം
നിസ്സംഗൻ, നിഷ്ക്കാമൻ, നിർവികാരൻ.

അമ്മയായ്-അെല്ലങ്കിൽ െപങ്ങളായ്-അെല്ലങ്കിൽ
തന്മകളായ്-മാ ം കണ്ടിരിക്കാം,
അല്ലാെത മെറ്റാരു ഭാവത്തിലേങ്ങതു
നല്ലാെരക്കാണ്മാനുമന്ധനേല്ലാ.

അംഗന കാ ിടിച്ചർത്ഥി നിന്നാലും
തൻ ഗുരു േകാപി ശാസിച്ചാലും,
തായ താൻ േനർന്നാലും, താവകസേത്യാക്തി
മായാപിതാമഹേരഖതെന്ന.

എന്നാളുമസ്സത്യം നിർവിഘ്നം കാ മ-
െങ്ങ െട സത്യം ഞാൻ ലംഘിച്ചാലും
ഷ്ടാവിൻ െനറ്റിയിൽ ടിയുമിന്നേപ്പാൾ-

െപ്പ േപാം താെന േലഖ്യം കാണും.
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ക ന കൂടാെത കാല െതാട്ടീടാ-
ന വുമാവാത്തത മാ ം
കാർ കപാണികൾെക്കാക്കയും േനതാവായ്,
ധാർമ്മികർേക്കവർ ം േദശികനായ്,

ആചാര ക്ഷ്ണനാ,യദ്ധ്യാത്മേവത്താവായ്-
ജാർഹനാരുണ്ടിന്നേങ്ങേപ്പാെല ?
കൗരവമന്നർ മാ മ, ല്ലേങ്ങാർത്താൽ
ഭാരതർ ഞങ്ങൾ േപാലുമല്ല,

േകവലമീേരഴുേലാകത്തിൽ ജാതരാ-
േമവർ ം മുത്തച്ഛേനതുെകാ ം.
അങ്ങയാൽ ധന്യമായ് ച ൻ തന്നൻവയ-
മങ്ങയാൽ തനായ് ഭൂതധാ ി,

അങ്ങയാൽ സംസ്ക്കാരസമ്പന്നരായ് േലാക-
രങ്ങയാൽ ദക്ഷമായ് ധാതൃപാണി.
പാവനി ഗംഗ ം വീരസുകീർത്തിയാൽ
ധവള്യം വാ ി ം ത്യാഗമൂർേത്ത,

ശിഷ്ടരിൽ ശിഷ്ടനാമേങ്ങെയ്ക്കൻ കൂ ൈക,
നി രൈനഷ്ഠിക ഹ്മചാരിൻ.
ശ മേങ്ങ ശ ക്കൾെക്കേന്നാർ
വി സ്തരാകുന്നീേലതും ഞങ്ങൾ ;

മാനസം ഞങ്ങൾ ത േപാ,യങ്ങതിൽ
ബാണങ്ങേള ിച്ചാലാർ േഖദം ?
അങ്ങെയ ടിയും െവ െവ ള്ള േപ-
രങ്ങയാൽ േനടെട്ട പാണ്ഡവന്മാർ.” 280

VII
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അമ്മട്ടിൽ സൗധങ്ങേളാേരാ േനാക്കിയും,
നർമ്മങ്ങേളാേരാ സല്ലപി ം,
േതരിങ്കൽ േപ്പായിടും േദവനും ക്ഷത്താവും
ദൂരെത്താേരട െച േചർ .

തൻപുേരാഭാഗത്തിൽക്കാർവർണ്ണനെങ്ങാരു
മൺപുര നി തു കണ്ടാൻ ചാേര,
കൃ ിമേമാടികൾ യാെതാ ം കൂടാെത
സത്യത്തിൽ വി മസ്ഥാനം േപാെല.

അെച്ചറുപുല ടിൽതന്നിലാണാര്യനാ-
യച തഭക്തനായ്, ശാന്താത്മാവായ്,
പാവിതേലാകനായ്, വാഴ് വതാ വിജ്ഞനാം
ീവിദുരാഭിധൻ, ജീവ ക്തൻ.

ഏെതാരു േഗഹമെതന്നജൻ, സർവ്വജ്ഞൻ,
േചാദി ജിജ്ഞാസുെവന്നേപാെല,
പുഞ്ചിരി തഞ്ചിന െചെഞ്ചാടി േതാഴർതൻ
െനഞ്ചകം വഞ്ചനം െച നിൽേക്ക.

ഓതിനാൻ ധർമ്മാത്മാ ”െവെന്നയുമിങ്ങെന
േശാധിപ്പെതന്തിെനന്നന്തര്യാമിൻ ?
വ ക്കേളറിയാൽത്ത േടേതെത
സ ീകേന്നാർ വാൻ സാധ്യമല്ല ;

അെങ്ങ ം വാണീടുമി ഹമെല്ലങ്കി-
ലങ്ങയാൽ വി തമായെതേന്ത ?
മായയാം മാറാല മാറിേപ്പാ,യങ്ങെയ
സ്വീയമാം രൂപത്തിൽക്ക േപായ് ഞാൻ.

ഭാവൽകല്ലാെതെയ ണ്ടിപ്പാർത്തട്ടിൽ
സ്ഥാവരജംഗമസഞ്ചയത്തിൽ ?
ആദിത്യനേങ്ങൈക്ക കത്തി ം െപാൽത്തിരി ;
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വാർതിങ്കൾ മാൺെപഴും മന്ദഹാസം ;

താരങ്ങളാനന്ദക്ക നീർ ള്ളിക-
ളീേരഴുേലാകവും ീഡാവ .
ഉണ്ണികൾതൻ കളിയുള്ളം കുളിർപ്പി
ധന്യനായ്ത്തീരാത്ത താതനുേണ്ടാ ?

പിഞ്ചിളം ൈപതങ്ങൾഞങ്ങേളാടങ്ങച്ഛൻ
െകാഞ്ചിടും െകാഞ്ചലീേലാകത ം.
പാടിയുമാടിയും ചാടിയുേമാടിയും
കാടുകൾ കാ മി ട്ടികെള

വാടിന െമ മായ്ക്കാണേവ വന്ന
വാരിെയടുത്തണ മ്മവ .
െപാ ന്ന േനര െപാ ഞാനേങ്ങ-
പങ്കജെച്ചങ്കഴൽ പറ്റിപ്പറ്റി ;

വീണിടും േനര വീഴു െചന്നേങ്ങ-
േച്ചണുറ്റ തൃൈക്കയിൽെത്തറ്റിെത്തറ്റി.
ആത്മാവു പു െനേന്നാതു ണ്ടാമ്നായ,-
മാത്മജരേങ്ങ ഞങ്ങെളല്ലാം ;

അച്ഛേനാെടാപ്പമാം മക്കെള ള്ളതു
നിശ്ചയം, വി കൽ വൃക്ഷം േപാെല.
അങ്ങെയ മാ േമ കാണുന്നതു ഞാ-
െനങ്ങെനെയേങ്ങാ േനാക്കിയാലും.

കാണിപ്പത താൻ, കാണുന്നത താൻ,
കാ യുമ താൻ കാരണാത്മൻ.
ഏെതാരു മൺതരി ൈവകുണ്ഠമല്ലേങ്ങ,-
േയ്ക്കെതാരു നീർ ള്ളിയാഴിയല്ല ?

ഏെതാരു നാളിലിേല്ലെതാരു നാട്ടിലി-
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േല്ലെതാരു വ വിെലൻപുരാേന ?
ഭൂതവും ഭാവിയുമില്ലാത്ത കാലമ-
ങ്ങാദിയുമന്തവുമറ്റ രൂപം ;

ജന്മവും മൃത വുേമലാത്ത ജീവിതം ;
നന്മയും തിന്മയും വിട്ട ഭാവം.
കർമ്മെമന്നങ്ങെയ വാ കർമ്മഠർ ;
ഹ്മെമേന്നാർ മാമുനീ ർ ;

േ മെമേന്നാതു ഭക്തർ ; അേങ്ങതും താൻ ;
നാമത്തിന്നേങ്ങ സീമയുേണ്ടാ ?
അങ്ങെയെയന്നിലു, മങ്ങയിെലെന്നയു-
മേങ്ങക്കെണ്ണൻ കണ്ണായ്ക്ക നിൽെക്ക,

ഞാെനെന്നാന്നെങ്ങാഴിഞ്ഞില്ലതാൻ ; അല്ലാെത
ഞാെനെന്നാ െണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ താന ം.
അങ്ങെയഞാെന െചാല് വതിൽേച്ചർച്ചയി-
ല്ലങ്ങല്ല, ഞാനല്ല,ങ്ങന്യനല്ല ;

ഒക്കയും തീർ ന്ന, െതാക്കയും കാ ന്ന-
െതാെക്കയും മാ ന്നെതാപ്പേമേതാ ?
പാദജെനെന്നെന്നെച്ചാല് വതു േനെരങ്കിൽ
പാദം ഹാ ! ഭാവൽകമന്യേരക്കാൾ,

ചിന്മാ മൂർേത്ത, ഞാനാ യിച്ചീടുവാൻ
ജന്മാവകാശി താൻ ; െതെറ്റ ?
എ േമൽ േമന്മയപ്പാദത്തി െണ്ട
സത്യത്തിേലാതാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല.

േചലാർന്ന േനർവഴി ഭക്തർ കാ ന്ന
ബാലാർക്കൻ തൻ ബിംബമാണപ്പാദം ;
ആദിേതയാധിപൻ ചൂടുന്ന െപാ ടി
പാദുകയാകുന്നതാണപ്പാദം ;
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എന്മഹിയമ്മതൻ െചന്തളിർൈക്കെക്കാ
സംവാഹനം െചയ് വതാണപ്പാദം ;
ൈ വി മാവസ്ഥ വാമനമൂർത്തി
ൈകവളർത്തീടിനതാണപ്പാദം,

വിൺപുഴയാകുന്ന നന്മധുവൂറുന്ന
സംഫുല്ലസാരസമാണപ്പാദം ;
പാടുെപട്ടീശാനനാരാ േനാക്കീ ം
േചാെട ം കാണാത്തതാണപ്പാദം ;

കാളിയൻ തൻ ഫണമാണിക്യരംഗത്തിൽ-
േക്കളികളാടിയതാണപ്പാദം ;
അക്കഴൽ കുമ്പി േചാദിപ്പാനേങ്ങവി-
ട്ടി പ്പമാടത്തിന്നീശേനവൻ ?” (372)

VIII

അഞ്ജനവി ഹനാ വാ േകലക്കേവ
പുഞ്ചിരി പിെന്നയും പൂ െചാന്നാൻ :
മാനുഷനേല്ലഞാൻ ? മാേപ്പകൂേതാഴെര
”മാനുഷേരാർമ്മേകടുേള്ളാരേല്ല ?

അ മീ ഞാനുമായ വും േഭദമി-
ല്ല ഞാൻ തെന്ന ; ഞാന ം തെന്ന.
അങ്ങയിൽ വാഴ് വൂ ഞാ,ങ്ങിതിൽ ; പിെന്നയി-
െതങ്ങെനെയന്മണിേമടയല്ല ?

വ ഞാനു വാനത്താഴെമൻ വീട്ടി-
ലന്യാന്നഭക്ഷകനല്ലേല്ലാ ഞാൻ.
േസ്നഹിത, െചല്ലാം നാമുള്ളിെല,യ്ക്കെങ്ങനി-
ക്കാഗ ; ഞാനേങ്ങയാതിേഥയൻ.
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പാദജൻ േപാലുമ,ങ്ങിപ്പര ഹ്മത്തിൻ
പാദവും ശീർഷവുമാരു ക ?
യാെതാരു മൂർത്തിയുമില്ലാത്തസത്തെയ
’േനതി’ െയന്നാം മ േമാതിേയാതി,

േപാരാെത പൂരുഷരൂപത്തിൽക്കാ
േവറി േപാംവഴി വിട്ട േവദം.
മിഥ്യാഭിമാനത്താൽ മാനുഷരാവാക്യം
തത്ത്വാവേബാധകെമ നണ്ണി,

നിത്യവും േതടു മത്സരം–എല്ലാെമാ-
രർത്ഥാലങ്കാേരാക്തി െചയ്ത െചയ്തി.
സത്യത്തിൽ മാനുഷേരവരുെമാ താൻ ;
വ്യക്തികൾ വാസനാമാ ഭിന്നർ ;

ആദിത്യമണ്ഡലം പാെര ം വർഷി -
േമെതാരു രശ്മിയുേമകരൂപം.
പാദജനാെണങ്കിലാകെട്ട ; േതാഴര–
പ്പാദത്തിൻ മാഹാത്മ്യം കണ്ടറിേഞ്ഞാൻ.

നിശ്ചയം ഗംഗതൻ ാതാവു താ
വി തചാരി ൻ, വിദ്യാവൃദ്ധൻ ;
ീശുക ഹ്മർഷിേ ഷ്ഠ മ ജൻ ;

ഭീഷ്മർ െയാജിച്ച കാരണവൻ.

അങ്ങയാൽക്കാലൻ തൻ േസാദരി കാളിന്ദി
മംഗലഗംഗയായ് മാറിടു ;
അന്ധനാം മന്നൻ തൻ താമസമാനസ-
മി വിൻ ബിംബമായ് ത്തീർന്നിടു

അൻപിലി ഷ്ണനാം ഞാനുമിന്നേങ്ങൈക്ക
െവൺപ ചാർത്തിച്ച രാമേനട്ടൻ.
നീതിയാം ഗൗരിതൻ നീഹാരൈശലേമ,
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സാദരമേങ്ങെയ്ക്കൻ ധന്യവാദം. (412)

IX

”സാ തമാനീതിേദവതതൻ െചാ -
മാംബിേകയാത്മജൻ േകൾപ്പീലേല്ലാ.
ഏതും ഞാൻ ശക്തെനേന്നാർപ്പീല ഷ്ടെന-
തിനാൽ മര്യാദക്കാരനാക്കാൻ.

സ്വ വും ബുദ്ധിയുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ െചേയ്യണ്ട
നിഷ്ഫലമാകുമിസ്സന്ധിയത്നം.
എന്നാലും ശക്യമാമുദ്യമമാേവാള-
െമന്നാളും കർത്തവ്യമല്ലീ നമ്മാൽ,

േപാെരന്ന േപയുെട േഘാരമാം വായിലി-
പ്പാരിടം ൈകെതറ്റി വീണിടായ് വാൻ ?
പറ്റിയാൽപ്പറ്റി ; നാം േലാകത്തിൻ ദൃഷ്ടിയിൽ-
െത്ത കാരല്ലേല്ലാ െച ം പിെന്ന.

േശാണിതസി വിൽ മജ്ജനംെചയ്തി
േവണമീയൂഴിതൻ പങ്കം നീങ്ങാൻ ;
എന്നാലതാവെട്ട ;െയങ്ങെനെയങ്കിലും
െവന്നാവൂ ധർമ്മം താൻ വിശ്വാധാരം.

ഹിംസെയ മെറ്റാരു േപാംവഴി കാണാഞ്ഞാൽ
ഹിംസനം െചയ് വതു ഹിംസയല്ല ;
ഹിംസ കീെഴ്പടുേമെതാരഹിംസയും
ഹിംസതൻ പര്യായശബ്ദം മാ ം.

ഭീഷ്മരും േ ാണരും കർണ്ണനും ശല്യരു-
മൂഷ്മളവീര്യനാം ൗണിതാനും
െചാ ടി നിൽ ന്ന കൗരവനിങ്ങെന
മപ്പടിച്ചാർപ്പതിെല ചി ം ?
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ഭൗതികശക്തിതൻ പര്യാപ്തിെകാണ്ടവ-
േനതിനും തയ്യാറായ് നിന്നിടു .
ഒ േണ്ടാരൂനെമേന്നാർ ന്നതില്ലവൻ-
ത െട പക്ഷത്തിലല്ല ധർമ്മം.

േകവലമായതു ൈകവിേട്ടാരക് ഖലൻ
പീവരമാെമാരു വേയ്ക്കാൽപ്പന്തൽ ;
എങ്ങെന ജൃംഭി നിൽക്കിലും തച്ഛക്തി
മംഗല്യം േവർെപട്ട മങ്കമാ ം.

തൻ ാമം സർവവും േവേണ്ടാരാ ലുബ്ധ
സം ാമം നൽകാേന സാധ്യമാകൂ.
എ നാൾ ധർമ്മെത്ത േ ാഹി ം ദുർവൃത്തൻ
മി െന രിരുെട്ടന്നേപാെല ?

ആയുധം െതാട്ടിേട,ണ്ടാർഭാടം കാട്ടിേട-
ണ്ടാേയാധനത്തി േകാപ്പിേടണ്ട ?
എങ്ങതു നിൽ സാ ാജ്യലക്ഷ്മിെയ-
യ താൻ േചർത്തിേട്ട നീ കാലം. (452)

X

”േപാകെട്ടയാവക ചിന്തകൾ ദൂര ;
േവഗത്തിലത്താഴമുണ്ടിടാം നാം ;
ചീെള നി െയൈക്കെക്കാള്ളാം ; നീളെട്ട
നാളെത്തക്കാര്യങ്ങൾ നാെളേയാളം.

കള്ളമേല്ലതും ഞാൻ െചാൽ വതു, തീെയെന്റ
പള്ളയിൽ േമൽ േമൽ ത്തിടു ;
താണ്ഡവമാടു ധാടിയിലങ്ങതു
ഖാണ്ഡവക്കാട്ടിൽ പ്പെണ്ടന്നേപാെല.
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ഞാെനാരു സാപ്പാ രാമെന ള്ളതു
നൂനെമൻ േതാഴർതൻ പത്നിേയാർക്കാം ;
അന്നല്ലാർ നൽകിടും പാലി ൈതരി ം
െവണ്ണ ം സ്വാെദാ േവേറതെന്ന.

അ വും ശങ്കയില്ലർപ്പി മസ്സതി-
യപ്പവും വത്സനും പായസവും
ഭക്ത ിയാഭിധയുെണ്ടനിക്കായതു
ഭക്തത്തിൽ ീതിയാൽ വന്നതേ .

ഊറു െവള്ളെമൻ നാവിൽ, ഞാനുൾത്തട്ടിൽ-
േപ്പറു വൻ െകാതി ഭുക്തി െചയ് വാൻ
നിൽക്കെട്ട ദൂര ദൂതിെന്റ ചിന്തയാം
സ്വർഗ്ഗെത്തക്ക റുെമ്പാ േനരം.”

വഞ്ചനമാനുഷനിമ്മട്ടിൽ വാേക്കാതി-
യഞ്ചിതവ നാേയ്ത്താഴേരാടും
അർഘ്യപാദ്യാദികൾ ൈകെക്കാൾവാൻ വാതിൽക്കൽ
നിൽക്കാെത പാെഞ്ഞത്തി തൽഗൃഹത്തിൽ.

േനരുതാൻ െചാന്നതു ; തീയുമുണ്ട ക്ഷി
േപറിടും ഹ്മാണ്ഡഭാണ്ഡത്തിങ്കൽ.
ഭക്തർ നിത്യാമൃതാർപ്പണം െചയ് േവാന-
ബ് ഭക്തനിൽ നിന്നമൃതാദാതാവായ്

അങ്ങരുളീടേവ തുഷ്ടമായ് െതെല്ലാ
തൻ കടം വീട്ടിയേപാെല വിശ്വം.
അ മായ്പ്പിെന്നയും സല്ലപിച്ച റം
ത െത്ത ാപിച്ചാൻ സാരസാക്ഷൻ,

ഭ യാമിന്ദിരയീർഷ്യയിൽ േനാ ന്ന
നി യാലാലിംഗിതാംഗനായി.
േശഷെമേന്താേത ? െചറ്റപ്പാെയാന്ന
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േശഷനായ്ത്താങ്ങിേപാൽചിൽ പുമാേന. (488)
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ച ം ചി ം

ഇ നാം ’ച ം ചി ം’ എേന്നാതും പദാർത്ഥങ്ങ-
െളാന്നിനും െകാ ന്നതെല്ലന്നല്ലീ നിന ?

വ്യർത്ഥമാെയാ ം തെന്ന വിശ്വത്തിലിെല്ല ള്ള
തത്വം നാം ധരിക്കാെത വാഴ് വതാണതിൻ മൂലം.

സദ്യസ്തമാവാം േനട്ടെമാന്നിൽനി,ന്നന്യത്തിൽ നി-
ത്തരക്ഷണത്തിങ്കലായിടാം േയാജനം.

”ഇന്നേത്ത ജാസുമം നാളേത്തപ്പാഴ് നിർമ്മാല്യ-
മിന്നേത്തേക്കാടിേച്ചല നാളെത്തപ്പഴ ണി ;

ഇന്നേത്തെപ്പാന്നിൻ േമട നാളേത്തശ്ശവേക്കാട്ട-
യിന്നെത്തയാഗ കൻ നാളേത്തത്തിര തൻ.”

എ നാേമാർെത്തന്തി മാ ? കണ്ടീടാമുൾ-
ക്കണ്ണിനാൽ േനാ േന്നരം കാ െയന്നാർ ം േവെറ.

ഇന്നേത്ത ീഡാരാമമിന്നെലേഗ്ഘാരാരണ്യ-
മിന്നേത്ത ഞ്ചപ്പാടമിന്നെലെക്കാടുങ്കായൽ ;

ഇന്നേത്ത മുക്താരത്നമിന്നെലപ്പേയാബി -
വിന്നേത്തപ്ഫല ാപ്തിയിന്നെല സ്വപ്ന മം,

മൃത വിന്നാെണങ്കിെല,ന്തായിെക്കാള്ളേട്ട ജന്മം ;
മൃത വും ജന്മത്തിനാെണന്നിേല്ല സമാധാനം ?

പുത്തനാേമാേരാതരം വ വായ് കാശി
ച േപാെയേന്നാർ നാം ദു:ക്ഷി ം സമസ്തവും.

പാരിടം ശ്മശാനമ,ല്ലായതിന്നടി നാം
ചാരുവാേമേതാ ശി ശാലെയാന്നേ കാ ;
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അെങ്ങാളിേഞ്ഞേതാ ശക്തി വാ തുെണ്ടല്ലാറ്റിനും
മംഗളം വളർ വാൻ മ ളക്കാ ം നീട്ടി

േപർ മക്കരം നഞ്ഞാൽത്തീർ സിദ്ധൗഷധം ;
കൂർത്തമുള്ളിെനജ്ജപാസൂനമായ് വിടിർ ;

ൈകപ്പിൽനി ണ്ടാ മാധുര്യം ; നാറ്റത്തിൽനി-
ത്ഭവിപ്പിച്ചീടു സൗരഭ്യം വിേശ്വാത്തരം.

തങ്കമായ്, രുമ്പിച്ച േലാഹെത്ത മാറ്റീടു ;
തങ്കെത്തയൂതിക്കാച്ചിപ്പണ്ടങ്ങൾ നിർമ്മി ;

ആ മേനാഹരങ്ങളാം ഭൂഷണങ്ങെളെക്കാ
ഭൂമിതൻ പൂേമനി സൗഭഗം പുലർ

േചലിലക്കയ്യിൽെച്ച വി മം െകാൾവാൻ ഹംസ-
തൂലശയ്യയിൽേപ്പാെല, േപാകു ജീവാത്മാക്കൾ ;

േവഷമാം േനപഥ്യത്തിൽ മാറ്റിെക്കാെണ്ട ം വീ ം
േശഷവും കഥാഭാഗമാടുവാനാനർത്തകർ.

ഇന്നേത്തച്ച ം ചി മില്ലാഞ്ഞാൽ നമുെക്കല്ലാം
പിന്നേത്ത ഷിേക്കതു േദാഹളം ാതാക്കേള ?

ച ചിപ്പാെണേന്നാർ ത വാൻ പാടിെല്ലാ ം ;
ച ചിപ്പിൽനിന്നേ സംഭൂതി സർവത്തിനും. (40)
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വിനയം

1. നിച്ചലും കാണ്മതുെണ്ട േയാ േപെര നാ-
മുച്ചസ്ഥരാകുന്നെതാ േനരം,
ലീലയിൽ ൈദവെമാ തുേമ്പാൾെപ്പാ ന്ന
തൂലത്തിൻ തു കെളന്നേപാെല.
”അെമ്പടാ ! ഞാേന ഞാൻ !!” എന്നവരേപ്പാള-
െക്കാമ്പത്തിരു െഞളിഞ്ഞീടു .

കണ്ണി കാ േക,ടുള്ളി വി തി ;
െചാന്നാലതുന്മദ,മ ന്മാദം.
2. എന്തിനി ന്തി നിൽക്കെലൻ ാതാേവ,
ര മൂന്നങ്ഗുലം െപാങ്ങാൻ മാ ം ?

നീരദേമചകകൗേശയം ചാർത്താേമാ ?
താരകെപ്പാ ടി ചൂടിടാേമാ ?
വാനവർേകാനുമായ് സല്ലാപം െചയ്യാേമാ ?
വാണിതൻ കാന്തെനദ്ദർശിക്കാേമാ ?

നിൻ കുതികാലി േകാട്ടമുെണ്ടന്നല്ലീ
ശങ്കി േപാകു ക നിേ ാർ ?
3. ഉത്തമസർവനാേമാക്തിെകാണ്ടല്ലാെത
മധ്യമരാവില്ലീ മന്നിലാരും ;

ആ െമാഴി വായിൽനിെന്നെപ്പാേഴാ വീഴു ;
പൂമകൾ വീഴു കൂെടയേപ്പാൾ.

വീര വായ്ക്കകത്തല്ല തൻ െവറ്റിവാൾ ;
േനരി െപായ്ക്കാലിൽ നിന്നീേടണ്ട ;
നൃത്തത്തിൽ പാടവം േവഷത്തിൽ വാ ീല ;
സിദ്ധികൾ കാ വാൻ െകാ േവണ്ട.

ഒച്ചവേച്ചാതീ കാര്യമി ; ല്ല
സജ്ജനത്തിൻ െചവി െപാട്ടയല്ല.
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തൻ കഥ താൻ തെന്ന െചാല്ലിയുമാേടണ്ട !
വങ്കരല്ല ദർശകന്മാർ.

എ യും േലാകത്തി േദ്വേഹതുക-
മൗദ്ധത്യം–ഹൃത്തിേല ഷ്ഠേരാഗം.
4. േമേലാ െപാക്കിന പാണി വീഴ്ത്തിടാം
കീേഴാ െമ ള്ളേതാർത്തിടാെത.

എന്തിനിെപ്പാങ്ങച്ചേപ്പ ചങ്ങാതി ?
നിൻ തല നിേന്നാേട്ട നിൻ കഴുത്തിൽ.
നിെന്നക്കാെള േയാ േകമത്തം വാച്ചവർ
മേണ്ണാടു മണ്ണായി മാേഞ്ഞാരിേല്ല ?

പൗരുഷം–കാണുേന്നാ നീയെലക്സാൻഡെറ ?
ച്ചാരുത–കാണുേന്നാ നൂർജിഹാെന ?
5. മാഹാത്മ്യം വാഴ് വതു മാളിക ള്ളിലും,
മാനിനിതൻ ൈവരമാലയിലും,

സ്ഥനമാനാദികസമ്പത്തിലുമല്ല ;
ഞാെനന്നഭാവത്തിൻ നാശെമാന്നിൽ.

നക്ഷ െമണ്ണിയും േമൽ േമൽ വാന
ലക്ഷക്കണക്കി േകാട്ടതീർ ം
വാഴുകിെലന്തായി ? താേഴാ േനാക്കി നീ-
യൂഴിെയ നിൻ തായയാെള.

6. ന േത, നിെന്നഞാനാ യിച്ചീടു
ജന്മം കൃതാർത്ഥമായ്ത്തീർ െകാൾവാൻ.
ഇമ്മഹിയിങ്കൽഞാൻ കാേണ്മാളം മാനുഷ-
ർക്കമ്മതാൻ കല്യാണകാമേധനു.

എ െട ഭൂതവും ഭാവിയും കാ ന്ന
െപാെന്നാളിക്കണ്ണാടിയമ്മ നൽകും ;
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ഞാൻ മറന്നീടുകയില്ലതു േനാ േമ്പാൾ
ത്താഴ്മതാൻ േമന്മെയ ള്ള തത്വം.

7. കേല്ലാലമില്ലാേത്താരാഴിയാെമന്മനം ;
സ്വർേല്ലാകം േവണ്ടാത്തതാെമൻ യാഗം ;
മൗനത്താൽ വാഗ്മികൾക്ക ിമനാകും ഞാൻ ;
ബാണെമാെന്നയ്യാെതയൂഴി െവ ം

ൈദവത്തിൻ ൈകയിെലപ്പാവയായാടാെത-
യാവതുമമ്മെയൈക്കവണങ്ങി,
േവല കൂലിയായ് േവലെയത്താൻ ക
കാലം നയി മാറാകേണഞാൻ

നിത്യം നിന്നാ മദ്വാരത്തി ള്ളിൽ ഞാ-
നത്യന്തം ഹ്വനാേയറീടാവൂ !
േദവാവതാരങ്ങൾ കാ ന്ന ശാലീന-
ഭാവത്തിൻ ൈവഭവം കണ്ടീടാവൂ ! (66)

https://thalilakkam.in/



അമൃതധാര - ഉ ർ എസ്.പരേമശ്വരയ്യർ 51

അമ്മയും മകനും

1. ആടിയും പാടിയും മുറ്റ–െത്ത -
േമാടിക്കളി ന്ന കുട്ടൻ ;
പുഞ്ചിരിത ം െമാഴിെകാ–ണ്ടാർ ം
െനഞ്ചലിയി ന്ന–കുട്ടൻ ;

അമ്മയുമച്ഛനും ൈകെമയ്–മറ-
മ്മെവച്ചീടുന്ന കുട്ടൻ ;

കുട്ടെന്റയച്ഛൻ മകെന–യേയ്യാ !
വിട്ടതാ േപാകു വിണ്ണിൽ. 8

2. മാറത്തലച്ചമ്മ വീഴ് വൂ–േമനി-
യാറാത്ത കണ്ണീരിൽ മുക്കി.
ഒ മറിയാത്ത കുട്ട–നുടൻ
മുന്നിൽത്തിടുക്കത്തിെലത്തി.

തായെയെക്കട്ടി ണർ ;–െപാട്ടി-
പ്പായുന്ന കണ്ണീർ തുട .
”അേമ്മ, കരവെതന്തേമ്മ ?–െയന്നാ-
ണമ്മണിൈപ്പതലിൻ േചാദ്യം. 16

3. ഉത്തരെമ പറയു–മവൾ ?
പു െനത്താങ്ങിെയടു .
”എൻ മകേന, നിെന്റയച്ഛൻ–തങ്കം,
നെമ്മ െവടിെഞ്ഞേങ്ങാ േപായി.”

”പച്ചെപ്പാളിയിതു” െചാന്നാൻ–മക-
”നച്ഛനുറ കയേല്ല ?”
”അല്ലിതുറക്കമല്ലേയ്യാ !–കുേഞ്ഞ,
ഇല്ലിതിൽ നിെന്നാരുണരൽ.” 24

4. ”അേമ്മ, വിളിക്കാം ഞാ,നച്ഛൻ–െപെട്ട-
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െന്നൻ വിളിേകട്ടാലുണരും.”
”അച്ഛാ, വിളിക്കയാണച്ഛാ,–കുട്ട-
െനാച്ചേകെട്ടാെന്നഴുേനൽ !

അമ്മെയക്കള്ളിെയേന്നാതി– േറ
നമ്മൾ െപാട്ടിച്ചിരിക്കാം.”
എ വിളി കിെലന്താ–വിളി
ചത്തപിണമുേണ്ടാ േകൾ ? 32

5. േപടി തായതൻ മുന്നിൽ–മുഖം
വാടിത്തളർെന്നത്തിയുണ്ണി.
”അമ്മ പറഞ്ഞതു േനരാ–ണച്ഛൻ
നെമ്മ െവടിഞ്ഞതു തെന്ന.

എ േപാ, െയ േപായ് ? െചാന്നാ–ലുട-
ന ഞാൻ െച വിളിക്കാം.
പന്തിനും പാവ ം േവണ്ടീ–െട്ടാരു
ശണ്ഠകൂടിെല്ല േമാതാം.” 40

അമ്മ പറ : ”മകേന–യ
നമ്മൾ െച വാൻ േമലാ.
ൈദവം വിളിച്ചി േപായ് നി–ന്നച്ഛ-
നാവെതാന്നില്ലേല്ലാ നമ്മാൽ.”

”അച്ഛനില്ലാത്തവനാേണാ ൈദവ-”
”മച്ഛനുമമ്മയുമേറ്റാൻ.”
അച്ഛനില്ലാഞ്ഞാലതി –നേമ്മാ-
ടീച്ചതി െചയ്യാേമാ താേയ ?

എങ്ങവൻ െച മറ –നമ്മൾ-
ക്കിങ്ങെനയത്തൽ വരുത്തി ?”
”വിണ്ണിലിരിപ്പവൻ ൈദവം–കട്ട,
മണ്ണിലുമുള്ളവൻ തെന്ന.

https://thalilakkam.in/



അമൃതധാര - ഉ ർ എസ്.പരേമശ്വരയ്യർ 53

എ ം നിറേഞ്ഞാരവെന–നമ്മൾ-
െക്കെങ്ങാേരട െണ്ടേന്നാതാം ?” 54
7. കുട്ടനുടെനാരു ക ം–െകാ
തട്ടിെലാേരാട്ടമാേയാടി.

”നിങ്കളിെയന്തിെത ണ്ണി ?”–എ
മങ്കവെനത്തടു .
”വാനെത്താളികേയാ െച –ൈദവം?
ഞാനതു കണ്ടിരുന്നാേലാ ?

ക െകാെണ്ടാെന്നറിേഞ്ഞാെട്ട–ഞാനാ-
ക്കള്ളെന്റ കാെലാടിേച്ചാെട്ട.
നാെളയും വന്നിെടാല്ലേല്ലാ–കട-
ന്നാളുകെളെക്കാ േപാകാൻ,

അെല്ലങ്കിൽ വി തരേട്ട–േവഗം
നെല്ലാെരന്നച്ഛെനയേങ്ങാർ.” 66
8. ഏെതാരു മട്ടിൽക്കരയും–തള്ള-
േയെതാരുമട്ടിൽച്ചിരി ം ?

”തങ്കേമ, ൈദവത്തിൻ െമയ്യിൽ–െച്ച
നിൻ ക െകാ കയില്ല :
വ തിരിച്ചതു വീഴു–മേപ്പാൾ
നിന്നിളം പൂെമയ് മുറിയും.

കുമ്പി നി െതാഴുതാ–ലവ-
നൻപിൽ നിന്നച്ഛനായ് ത്തീരും ” 74
9. ആ െമാഴി േകൾക്കേവ കുഞ്ഞിൻ–പനീർ-
മുഖെമാ മലർ .

”തീരുേമാ ? േനരു പറയൂ !–താേയ.”
”തീരും ; ഞാനാണയിേട്ടാതാം.”
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”എ തരുമച്ഛനായാൽ?”–നിന-
െക്ക ം നിനച്ചതു നൽകും.”

”അമ്മേയയും െകാ േപാേമാ–വന്നാ-
ലമ്മയുമില്ലാേത്താനേല്ല ?”
”ഇല്ലില്ല ; കൂപ്പിെത്താഴുതാ–ലവ-
ന ം പകലും തുണ ം.” 84

10.’ആവെട്ട’െയ പറ –ൈപതൽ
ൈദവേത്താടിങ്ങെന േനർ .
”കൂെറന്നിലില്ലാേത്താരച്ഛ–െനേങ്ങാ
ദൂര േപാേ ാലും ; േപാെട്ട.

”കൂറുേള്ളാരച്ഛനാണെങ്ങ–ന്നമ്മ
േനരുെച ഞാൻ േക .
നിച്ചലുമങ്ങെയകൂപ്പാ–മിനി-
യച്ഛ്െനനിക്കാരു േവെറ ?” 92

11.നാഥെന്റ കാര്യം മറ –നല്ലാർ.
ൈപതലിൻ പാൽെമാഴി േകൽേക്ക ;
’ഓമേന ! െയ വിളി –കുഞ്ഞിൻ
േകാമള െമയ് മുകർ . 96
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കള്ളെന്റ പുനർജ്ജന്മം

ആ രാവിൽ സുഹൃ ക്കൾ നൂറുേപർെക്കാരു
കൂേറാടും വിരുെന്നാ വിത്തവാൻ ഗൃഹാധിപൻ ;
ഓേരാേരാ കാര്യത്തിങ്കലു ന്നിത്തിടുക്കത്തിൽ-
ച്ചാരേവ ചരി സർവരും തൽേസവകർ.

തക്കമാണെതേന്നാർ മച്ചകം െപാളിെച്ചാരാൾ
ക വാൻ കട കന്നേക്കാൽ ൈകയിൽേപ്പറി ;
േമശയും കേസരയും കട്ടിലും തട്ടിത്തട-
ഞ്ഞാശവിട്ടവൻ നി ാണെങ്ങാ ം ലഭിക്കാെത.

താെഴേയാ ദീപേജ്യാതിെസ്സാന്നിെനാേന്നറിടു ;
വീഴും താനിറങ്ങിയാൽത്തൻ ശവ ഴി ള്ളിൽ.
പത്മവ ഹാന്ത:സ്ഥനാമന്നിശാചരേന്നതും
ഛത്മൈക്കക്കാണിപ്പീല പിേന്നാ േപാരാൻ മാർഗ്ഗം.

II

ഒച്ചെയന്തെതേന്നാർ േകാണിതന്നേറ്റേത്തറി
നിശ്ചയം വരുത്തിനാൻ ഗൂഢമായ് ഗൃഹസ്വാമി.
ദൂരത്തെങ്ങാേരട കാണ്മതുേണ്ടേതാ രൂപം
കൂരിരുൾ മ്പാരേമാ കുട്ടിച്ചാത്തേനാ മേറ്റാ-

തീെടാളിക്കൺ തീപ്പന്തം കത്തി മുേന്നാേട്ട
ചാടുവാൻ പിൻ കാലൂന്നി നില്ലക്കേയാ കരി ലി ?
അല്ല, കീൽ തന്നിരുമ്പംഗത്തിെല ം േത
െമെല്ലയങ്ങണെഞ്ഞാരച്ചങ്ങാതി കള്ളൻ–കള്ളൻ.

ആെട്ടെയ ടൻ തെന്ന താഴേത്തക്കിറങ്ങിത്തൻ
പാട്ടിൽ വെന്ന ം ര ഭൃത്യേരാേടേതാ െചാന്നാൻ.
ധ്യാനനിഷ്ഠേനേപ്പാെല വാെണാരേമ്മാഷ്ടാവിേന്നാ
കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞീല കല്യനാമേദ്ദഹെത്ത.
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III

ആ ര ഭൃത്യന്മാരും ”സ്വാഗതം ഭവാ”െന
േചാരേനാേടാതിത്താെഴയാനയിച്ച ഷ്ടെന
സ്വച്ഛന്ദം കുളിപ്പി േകാടിമു ടുപ്പി
െമച്ചമായലങ്കരിച്ചർഹണാർഹനായ്ത്തീർത്താർ.

ത െകാള്ളാനും പേക്ഷ ചാവാനും തയ്യാറായ
കള്ളനൈക്കങ്കര്യ്ത്തിൽക്കാപട്യമേ ക .
”െതേക്കതിൽച്ചാമുണ്ഡിക്കീ രാ ിയിൽത്താേനാ ബലി ?
ചിെക്കന്നേദ്ദവിെക്കെന്റ േദഹംതാനാഹാരേമാ ?

കാലമായ് െകാലെച്ചത്തിമാലെയൻ കഴുത്തിങ്കൽ
വീഴുവാൻ ; ഞാനിന്നേയ്യാ ! ര കാൽമരപ്പാട്ടി !”
ആയവൻ ദുസ്സ്വപ്നെമാന്നിമ്മട്ടിൽക്കണ്ട തൻ-
ഛായതൻ ഛായെയ്ക്കാപ്പം കർശിതാംഗനായ് നിന്നാൻ.

IV

കാണു ണ്ടവൻ മുന്നിൽക്കാളിതൻ കരാളമാം
കായെത്ത ; ക്കനൽക്കട്ടെയ്ക്കാത്തിടും വട്ടക്കണ്ണം,
ദീർഘമാ, യരാളമായ്, േശാണമായ്, ശിതാ മായ്
വാ ന്ന വീരപ്പ ം, വ്യാത്തമാം വായും േപറി,

അ ത്താൽ മാല്യം ചൂടി,യാമിഷം ചീന്തിച്ചവ-
ച്ചന്തമറ്റസൃക് പങ്കമംഗലത്തിെല ം പൂശി,
അസ്ഥിെകാണ്ടലങ്കരി,ച്ചത്യന്തെരൗ ത്വത്തിൽ
വർത്തി തെന്നത്തിന്മാൻ സജ്ജയായ ർ ർത്തി.

വ്യാ ിതൻ മുന്നിൽെപ്പടും മാങ്കിടാവിെനേപ്പാെല-
യാെക്കാടും േകാട്ടത്തിങ്കൽ നിൽ താൻ മൃത ായൻ.
വീണിടാറായീ വ വീെറഴും പൂജാരിതൻ-
ശാണഘർഷണം െചയ്ത ഖഡ് ഗംതൻ കണ്ഠത്തിങ്കൽ.
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V

നൂറ്റിരണ്ടമ ങ്ങൾ വച്ചതാം തളത്തിങ്കൽ
മാറ്റിെയ േവശിപ്പിച്ച റം മാറീ ഭൃത്യർ.
നൂറുേപരാഗ ക്കൾ ; നിശ്ശങ്കം തദ ത്തിൽ-
േച്ചാരെനസ്സമാസീനനാക്കിനാൻ ഗൃേഹശ്വരൻ.

താനും തത്സമീപത്തിൽ േഭാജനം െച ം െകാണ്ട–
ദ്ദീനെനത്തന്നാലാമ്മ വാൻ പണിെപ്പട്ടാൻ.
”എെന്നയിെക്കാലേച്ചാറു തീറ്റി േവണം െകാല്ലാ-
െനന്നാവാം ചട”െങ്ങ ചിന്തിച്ചാൻ പടച്ചരൻ.

ഭക്ഷി മുറെയ്ക്ക” െചാ വിശ, ”െപ്പ
ഭക്ഷണം ശവത്തി”െനേന്നാതു മൃതി ാസം.
ഗാസം െത ണ്ടാനന്ത്യമാണെതദന്നാർെക്കത്തപ്ത-
സീസത്തിൻ മട്ടിൽപ്പായും ബാഷ്പത്തിൽ ഴച്ചവൻ.

VI

”ഇേദ്ദഹമാ”െരന്നിഷ്ടർ േചാദിെക്കെച്ചാന്നാൻ ”പൂജ്യ-
നിേദ്ദഹം വിേദശിയാെമൻ സഖാ”െവന്ന ഹി.
”ഇേദ്ദഹെമന്തിന്നി േഖദി ?”–”ദുേര്യാഗത്തിൽ
സ ക്കളാരുംതെന്ന സാന്ത്വനം നൽകായ്കയാൽ.”

”ഹാ ! സേഖ, ഭവാനി മുഗ്ദ്ധേനാ ? മനുഷ്യ
ഹാസഭാജനം മാ മാപന്നൻ തേത്സാദരൻ.
”ൈദവമുണ്ടാാശ്വാസത്തി”െനന്നവർ െചാന്നാർ ”എന്ത്?
ൈദവേമാ ? തനി മാ വ്യക്തി മുേണ്ടാ ബന്ധം ?”

എന്നവൻ നിരൂപിെക്കസ്സൽകാരം സമാപ്തമായ് ;
വന്നവർ തിരി തൽേഗഹങ്ങൾ േനാക്കിേപ്പായാർ
നിൽ േചാരൻ മാ മാതിേഥയർ ത ന്നിൽ
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ദു:ഖി വ ം താഴ്ത്തിസ്തബ്ധനായ്, സ സ്തനായ്

ഓതിനാൻ ഗൃഹാധീശൻ : ാതാേവ, ഭവാെനന്തി-
ബ് ഭീതി ? ഞാനേങ്ങബ്ബ ; വിശ്വസിധ്ധിടാെമെന്ന.
ഞാനറഞ്ഞീടു ചൗര്യെമന്നേങ്ങ വൃത്തി ;
നൂനമിെല്ലനിക്കേതാർേത്തതുേമ െവറു ള്ളിൽ.

േചാരനായ് ജനിപ്പിച്ചില്ലങ്ങെയൈദ്ദവം ; വ
േചാരത്വം േലാകത്തിെന്റ നീതിതൻ ൈവകല്യത്താൽ.
കർമ്മത്തിൽ ഭവാനി വ േപായ് കറു,പ്പതിൻ
മർമ്മം ഞാേനാർേപ്പാളവും ജാഠരാഗ്നിതൻ ധൂമം.

ആരുതാനുന്മത്തെന്റ േചഷ്ടിതം കാ ന്നീല
ദാരി ്യദുർഭൂതത്തിന്നാേവശം വിജൃംഭിച്ചാൽ ?
ആരുതാൻ നി ാേ ഷം നൽകിടും ഗൃഹം വി
പാറാവു േതടും ഹന്ത ! ജീവികാന്തരം വാച്ചാൽ ?

VII

അേങ്ങ ം കുഡുംബമീരാജ്യമാ,ണിതിൽ സത്യ-
മേങ്ങ മാേളാഹരിസ്വത്തിനുണ്ടവകാശം.
അേങ്ങ മിേല്ല വായും വയറും ? പുലർ വാ-
നേങ്ങ മുണ്ടാവിേല്ല ഭാര്യയും കിടാങ്ങളും ?

േമാഷണം തുട മാനുഷൻ ദൗർഗ്ഗത്യത്തിൽ ;
േമാഷകൻ െജയ് ലിൽ െപ്പട്ടാൽ ധന്യമ്മന്യമായ് രാ ം.
ക വീ ം കള്ളൻ ; കള്ളെനത്തളപ്പി
വ രാ ം വീ ം വാശിയാൽ റുങ്കിങ്കൽ.

ത െചടിത്തലപ്പ ാ ം നഖാ ത്താൽ ;
െകാ ന്നീെല ം െച േകാടാലി തായ് േവരിങ്കൽ.
േചാരെനച്ചൗര്യേച്ചറ്റിലാ സർക്കാർ മു ം ;
പൗരനാക്കിയാലല്ലീ ഭാവുകം നാട്ടി ?
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IX

”ആെരയാരാേക്ഷപിക്കാനർഹനിജ്ജഗത്തിങ്ക-
ലാരുതാനാരായ്ത്തീരില്ലന്തികം മെറ്റാന്നായാൽ ?
സുരനുേള്ളടേത്താളം സ്വർണ്ണേഗാളമിബ് ഭൂമി ;
കൂരിരുൾ ട്ടിൽെപ്പട്ടാൽ തൽക്ഷണം കാലാംഗാരം.

ഞാേങ്ങദ്ദശാസന്ധി വ േചരുകിൽേപ്പർ ം
േസ്തനനാവിെല്ലന്നാർ ദീർഘദർശനം െചയ്യാം ?
കന്നേക്കാലിതിൻ മൂല്യമായി ഞാൻ കുേറ രൂപ
തന്നിടാ, മതുംെകാ വീട്ടിൽേപ്പായ് സേഖ, ഭവാൻ

വല്ലതും വ്യാപാരെമാന്നാരംഭി വാൻ േനാ ;
നല്ലതാം വഴിെക്കാ കാെലടു ന്നാേനാർ .
േഘാരമാം ദ്വാന്തത്തിങ്കലേങ്ങ െതല്ലീ രൂപ്യ-
താരങ്ങൾ കാണിക്കേട്ട സന്മാർഗ്ഗം സേഹാദര.”

X

കാണ്മെതാെക്കയും െകാലെച്ചത്തിമാലെയേന്നാർത്ത
ജാൽമനാവാക്യം േകട്ടാൻ, സുനൃതം, േ ാ ാമൃതം ;
ആസ്യെമാ യർത്തിത്തന്നാതിേഥയെനപ്പാർത്താൻ ;
വാത്സല്യരമ്യംതാനബ് ഭാഷിതം ത്യക്ഷരം,

മന്നിേലാ താൻ നി െതന്ന െമാന്നന്ധാളിച്ചാൻ ;
മന്നിലും വി െണ്ട േതറിനാൻ പിേറ്റക്ഷണം.
േസ്നഹമാം ശബ്ദത്തി മർത്ഥമുള്ളതായ്ക്കണ്ടാൻ ;
േമാഹം വിട്ടക്കാ യാൽ േമാദാ വാർത്താൻ േമേന്മൽ.

ആ വിധത്തിലും മർത്ത്യസൃഷ്ടി േകാ േള്ളാരു
ൈദവെത്തസ്സാശ്ചര്യമന്നാദ്യമായ് േസ്താ ം െചയ്താൻ
കണ്ഠത്തിൽ വാക്കിൻ േരാധം വായ്ക്കയാൽ നിന്നാൻ മു ം
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കണ്ഠനാായ്ക്കൃതജ്ഞത്വമാംഗ്യത്താൽ മാ ം കാട്ടി.

XI

െചാല്ലിനൻ ത ത്തരം : ”സ്വാമിൻ, ഞാൻ മഹപാപി-
യല്ലിലും കറുത്തതാെണൻ മനം ഹതേസ്നഹം.
ഭൂവിൽ ഞാൻ സമസ്തർ ം േ ാഹേമ ചി ;
േദവതാഗാരങ്ങളിൽെക്കാള്ളേയ്ക്ക േകറീ .

എ േയാ വർഷങ്ങളായ് േലാകവും ഞാനും തമ്മിൽ
ശ ക്കളായി,െപ്പാല്ലീസ് േവട്ട ലാക്കായി ഞാൻ.
എെന്നയും മനുഷ്യെനേന്നാർത്തേല്ലാ മഹാത്മാവ,-
െങ്ങെന്നയും േസാദര്യനാൈയ്ക്കെക്കാൾവാനുറച്ചേല്ലാ

കാരുണ്യമാർേന്നകീ കണ്ടമാ യിൽ സ്മിതം
ക്ഷീരമായ്, െവള്ളിക്കാശായ്, ഹാരമായ്, നിലാവുമായ്
ആയിരം ജന്മം മരിച്ചഗ്നിശുദ്ധനായ് േവണം
േഗയമാമേങ്ങേപെരൻ നാവാൽ ഞാൻ ർശി വാൻ.

XII

”എ േയാ കാലം കിടന്നീടിേനൻ തുറുങ്കിൽ ഞാൻ,
മർത്ത്യ മർത്ത്യൻ തീർ ം നാരകെക്കാടും കുണ്ടിൽ ;
എങ്കിലും മനുഷ്യർതൻ ൈന ര്യം കാൺെകക്കാൺെക-
ശ്ശങ്കവിട്ടതും സ്വർഗ്ഗെമ താൻ സങ്ക ിേച്ചൻ.

മുന്നിലുണ്ടിരുമ്പഴിഗ്ഗാ കാെരെന്നക്കാക്കാൻ ;
സന്നദ്ധം ലൂതാഗണം േമലാ െകട്ടി ക്കാൻ ;
ധൂളിെമത്തയുെണ്ടനിക്കെങ്ങ ം കിട വാൻ ;
േമലത്തിലാമങ്ങളും രാഗങ്ങളാലാപിപ്പാൻ :

മൂട്ടയും െച ം വരും ചുംബിക്കാൻ ; തത്സൗഹാർദ്ദം
കാ വാൻ മറ്റമ്മിണ്ടാ ാണികൾ േണ്ടാ മാർഗ്ഗം ?
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ശീലി ശീലിെച്ചനിക്കക്കാരാഗൃഹം േതാന്നീ
േകാലകം താെന,െന്നെന്റ െജയ് ലതിൻ ബഹിർേലാകം.

XIII

”േനർവഴിക്കാരും തെന്ന സഞ്ചരിപ്പിച്ചീെലെന്ന-
േക്കവലം േമാഷ്ടാക്കൾതാൻ ബാല്യത്തിെലന്നാചാര്യർ.
ആദിത്യച ന്മാെരന്നാഹാര ത ഹങ്ങ-
േളതുമട്ട ട്ടെനദ്ദർശിക്കാനിച്ഛി ം ഞാൻ ?

നൂനെമൻ ഗുഹ ള്ളിൽേപ്പാക്കിടും പകൽക്കാലം ;
കാണുകിൽ തല്ലിെപ്പാല്ലീെസ്സെല്ലാടിച്ചല്ലീ വിടൂ ?
വൻ കാറും േപമാരിയും കാംക്ഷി ം രാവിങ്കൽഞാ-
െന ഷി വൃത്തി മാര മേപ്പാൾ േവണം.

കുറ്റാ റ്റിരുെട്ടാ മാ േമ കൂട്ടി ;
മു ം ഞാനതിൽത്ത മങ്ങി മൂങ്ങെയ്ക്കാപ്പം.
വല്ലവീട്ടിലും പുെക്കൻ ചൂതാട്ടം നടത്തിടും ;
െവ കിൽ ധനം ; േതാൽക്കിൽപ്പിെന്നയും കാരാഗൃഹം

XIV

”കാണു ബാല്യത്തിേല േലാകമിമ്മട്ടിൽത്ത
ഞാനടിച്ചതാം വിലങ്ങി െമൻ ശരീരത്തിൽ.
ആ വിലങ്ങറുെത്തെന്നയാത്മത നായ്ത്തീർക്കാൻ
േകവലം കൃതാന്തെന്റ പാണിേക്ക െക ണ്ടാകൂ.

േസ്നഹത്തിൻ സ്വാെദെന്ത ഞാനറിഞ്ഞിട്ടി,െല്ലനി-
ൈക്കഹികത്തിലും കാമ്യമല്ലേയാ പാര ികം ?
അന്ധതാമി ത്തിങ്കൽ ജീവിതം ശീലിേച്ചാെന-
ന്തന്ധതാമി ം വീ ം േഗഹമായ് ത്തീർന്നാൽ ഭയം ?

ഓേരാ ഞാനിമ്മട്ടിേലാർേത്താർ േപാക്കീ കാല-
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മാരുെമന്നരാതിയാ, യാർ ം ഞാൻ വിേരാധിയായ്.
ഒറ്റവാെക്കാരാൾ കനിേഞ്ഞാതുവാനിരുെന്നങ്കിൽ
മെറ്റാന്നായ് ഭവിേച്ചെന മാമകം യാ ാമാർഗ്ഗം.

XV

പൂജനീയനാമേങ്ങ തമാം വാക്കാൽ വ
േമാചനം, മീളാെത്താെരൻ ശാപത്തിന്നിേന്നദ്ദിനം.
വിശ്വവും ഹരി േന്നാെരന്മനം ഹരിച്ചേല്ലാ
പശ്യേതാഹര േഭാ, ഭാവൽക്കം ദിവ്യാപാംഗം.

നൂനെമൻ ഹൃത്താം േദ്യാവിൽ വാച്ചതാമിരുൾെക്കാണ്ട-
ലാനന്ദബാഷ്പാകാരമാർെന്നാലിച്ചക േപായ്.
ശിഷ്ടനാം സതീർത്ഥ്യെന്റ ദാരി ്യം തീർത്താൻ േപാലും
വിഷ്ടേപശ്വരൻ രമാകാന്തനാം കൃഷ്ണൻ മുന്നം.

അജ്ഞാതൻ, െപരുങ്കള്ളൻ, നീചനാെമനിേക്കകീ
വിജ്ഞനാം ഭവാനി വിത്തത്താൽ പുനർജന്മം.
എെന്നയും നാല് വർെക്കാപ്പമാ ഭവാ,െനെന്റ
കുന്നേക്കാൽ തനിത്തങ്കയഷ്ടിയായ് മാറ്റീടു .”

XVI

എേന്നാേരാ ര തൻ പാദത്തിൽപ്പതി ന്ന
ഖിന്നനാമാഗ േവാേടാതിനാന ണ്യവാൻ :
’ഉത്ഥാനം െച സേഖ, േശഷിേപ്പാരായു െകാ-
െണ്ടത്താത്തതാവിേല്ലതും നവ്യമാം ഭവല്ലക്ഷ്യം.

ശുദ്ധമാമിബ്ബഷ്പത്തിൻ േസകത്താൽ ജനിക്കെട്ട
പുത്തനാം ക െവാ ർവിയിൽ സാ ച്ഛായം.
ഇ താൻ കൃതാർത്ഥമായ് ത്തീർന്നിെതൻ ജന്മം മു -
മി താൻ സാഫല്യെമൻ വിത്തത്തി ൽഭൂതമായ്

https://thalilakkam.in/



അമൃതധാര - ഉ ർ എസ്.പരേമശ്വരയ്യർ 63

എ രെച്ചടുത്തണച്ചാേ ഷിച്ചാശിേസ്സാതി-
ന്നേക്കാൽ വാങ്ങി െകാണ്ടായതിൻ മൂല്യാർത്ഥമായ്

ജാളികപ്പെയ്യാേന്നകി യാ യാക്കിനാൻ സാധു-
ശീലനാമേദ്ദഹെത്തശ്ശിഷ്ടനാം ഗൃഹാ മി.
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സ്വപ്നവും ജീവിതവും

എണ്ണമ ള്ള കിനാക്കൾ കാ
കണ്ണടെച്ചാ മയങ്ങിയാൽ നാം.
ബന്ധമിെല്ലാന്നിനു,െമ നിേന്നാ
െപാ വ,ന്നവ േപായിടു ,

വാനത്തിേലാേരാ മുകിൽ കണേക്ക,
വാരിയിേലാേരാ കുമിളേപാെല.
േപക്കിനാവാണതിൽ മിക്കവാറും ;
േപടി േപാമതു കാൺകിലാരും.

നല്ലതുമങ്ങി വല്ലേപ്പാഴു-
മിെല്ല വേയ്ക്കണ്ട ; വ േചരും,
ചണ്ടിെലാളിെഞ്ഞാരു െന േപാെല,
െകാണ്ടലിൽെപ്പെട്ടാരു മിന്നൽ േപാെല.

ചീത്തേയാ നല്ലേതാ–ര െമാപ്പം
മാ യിടെകാ മാഞ്ഞിടു ;
കണ്മിഴിച്ചീടുേമ്പാെളാ േപാലും
ന െട െവട്ട നിൽ ന്നീല.

ആവൂ ! തുലഞ്ഞതേല്ലാ ശല്യെമേന്നാ-
ർത്താവതും നാമേപ്പാളാശ്വസി .
ദുസ്സ്വപ്നം െകാെണ്ടാരു ദു:ഖമില്ല ;
സൽസ്വപ്നം െകാെണ്ടാരു സൗഖ്യമില്ല

രണ്ടിനും നമ്മെളെത്താ കൂടാ ;
ര ം നമുെക്കാരു േതാന്നൽ മാ ം.
പിച്ചിനാൽ സത്യെമേന്നാർ േപായ് നാ-
മച്ചലച്ചി െമാര േനരം.

ധൂമെത്തക്ക കരിങ്കൽ ണായ് ;
മ തുള്ളിെയ ൈവരക്കല്ലായ് ;
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ലജ്ജി േപാവതിെല കുറ്റ-
മച്ചതിയങ്ങെന പറ്റേവ നാം ? 28

II

ഏവർ തർക്കിക്കാം ? ന െടയി-
ജ്ജീവിതവും െവറും സ്വപ്നമല്ലീ ?
കണ്ണട െമ്പാഴുതക്കിനാവും,
കൺതുറ െമ്പാഴുതിക്കിനാവും,

ഏലു ; െചറ്റതിൽനിന്നിതി
നീള, മതല്ലാെത േഭദമുേണ്ടാ ?
നീളവുെമേന്താ,ന്നീബ്ബി ര ം
കാല വാഹത്തിൽ ല്യക ം.

പണ്ടവും, വീടും, പുരയിടവും,
കണ്ടവും,ഭാര്യയും, കുട്ടികളും,
ന േടെത നാേമാർത്തിരി -
മിമ്മട്ടിലുെള്ളാരു വ േവതും,

കാലമാം കൺെക കാരൻ കാ ം
ജാലമെല്ലന്നാർ തീർ രയ്ക്കാം ?
കൂടു വന്നിവെയ നിേന്നാ ?
േതടു െപെട്ട മെറ്റാേരടം.

ന െടയാണിവെയന്നിരുന്നാൽ
നെമ്മ െവടിഞ്ഞവെയ്ക്ക മാറാം ?
കിട്ടാഞ്ഞാൽക്കിട്ടിയിെല്ല ദു:ഖം ;
കിട്ടിയാൽ േവെപടുെമ ദു:ഖം ;

ദു:ഖേമാ ദു:ഖം ;സുഖവുേമാർത്താൽ
ദു:ഖത്തിൻ പര്യായം ജീവിതത്തിൽ.
ആപെത്തേന്നാർ കരഞ്ഞിടു ;
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സമ്പെത്തേന്നാർ ചിരിച്ചിടു ;

വാസ്തവെമെന്തന്നറിഞ്ഞിടാെത
േഗാഷ്ടികൾ കാ ബാലർേപാെല.
ത്വ ം മന മേല്ലാർക്കിൽ േദഹി ;
െതാ ം ചിരട്ടയുമില്ല േകരം.

എ മുേള്ളാരതിന്നില്ല െത ം
ദ്വന്ദ്വത്തിനാെലാരു ഭാവേഭദം.
െകട്ടി ണരൽ െകാണ്ടില്ല േമാദം ;
െവട്ടിമുറിക്കൽ െകാണ്ടില്ല േഖദം.

നാടകം ജീവിത, മെങ്ങാരന്ത-
ർന്നാടകമന്ന കാണും സ്വപ്നം.
എ സത്യമായ് സ്വപ്നമാരും
ക തുറ ം വര മാ ം ;

എ സത്യമാജ്ജീവിതവും
ക ള്ളിൽ െചാ ം വര മാ ം
ആക്കള്ളിെയാ നാം കാണ്മെതേന്നാ
ജാ ൽസ്ഥിതി നമുക്ക േനടാം. 68
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പനിനീർ വ്

ഞാെനാരു മാൺെപഴും െചമ്പനീർ വിെന-
ക്കാണേവ േചാദിേച്ചനി കാരം :
”പുഞ്ചിരിെക്കാ ന്നെതന്തി പൂേവ, നീ ?
നിൻ െചറുജീവിതെമ േമാശം !

മാണിക്കക്കേല്ലാ നീ ? ബാലാർക്കബിംബേമാ ?
േശാണമാം ദുർഗ്ഗതൻ വി ഹേമാ ?
യാെതാ മല്ലേല്ലാ ! പിെന്നെയന്തിങ്ങെന
േമാദിപ്പാൻ േഹതു ? നിൻ മുഗ്ദ്ധതേയാ ?

പാഴുറ്റ മണ്ണിൽനീ വീഴുവാൻ േപാകു
താഴ നാെളെയേന്നാർമ്മയിേല്ല ?
നീയിത്തരത്തിലിന്നാടി െഞളിയുവാൻ
ന്യായെമെന്തെന്നേന്നാേടാതിടാേമാ ? 12

II
ഓതിയി ത്തരെമാ മേച്ചാദ്യത്തി-
ന്നാതങ്കേമശാേത്താരാ സൂനം.
എൻ െത കാ വാൻ േമേന്മൽ വിലങ്ങെന-
ത്തൻ തലയാ ക മാ ം െച .

എന്തതിൻ താ ര്യെമ ഞാൻ ചിന്തിേച്ചൻ ;
ബന്ധം മനസ്സിലായ മേപ്പാൾ.
െതെറ്റ വീ മ വിേനാേടാതിേനൻ :
”െതറ്റിേപ്പായ് ഞാെനാരു ബുദ്ധിഹീനൻ ;

നി െട ജീവിതം േമാശെമന്നല്ലീ ഞാൻ
െചാന്നെതേന്നാമേന ? മാ നൽകൂ !
പൂക്കേള, പൂക്കേള, പാരിതിൽ നിങ്ങൾ
പാർ കിെലേന്താ മീേത െചാൽ വാൻ ?

ഏെതാരു പാഴ് മണൽക്കാടുതാൻ നിങ്ങളാൽ-
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തമാം നന്ദനമാകുന്നീല !
ഏെതാരു മാലിൽത്താൻ മർത്ത്യർ നിങ്ങളാൽ
സ്ഫീതമാമാനന്ദം വാ ന്നീല !

മുറ്റ നിങ്ങൾ േകാലകത്തിങ്കലും
െചറ്റ രയിലുമുല്ലസിക്കാം.
ആെരയുമ ശ്യരാ കയിെല്ലന്ന-
ല്ലാരിലു പുഞ്ചിരി തൂകുംതാനും.

അശ്മമാം ചിത്തവും നിങ്ങെളക്കാണുേമ്പാ-
ള മം നിങ്ങെളേപ്പാെലയാകും.
പാടുന്ന വ കൾെക്കാപ്പമാെയ്ത്തന്നലി-
ലാടുന്ന നിങ്ങെളയാർ മറ ം ?

ാേണ ിയത്തി സാഫല്യം േനടു
മാനവർ നിങ്ങൾതന്നന്തികത്തിൽ.
തൻ നറും േതൻ നിങ്ങേളകു േലാകത്തി-
ന്നന്നപൂർേണ്ണശ്വരിമാർ കണേക്ക

പാണിയാൽ ർശിച്ചാെലെന്താരു മാർദ്ദവം !
േവണിയിൽ ടിയാെല ഭംഗി !
േദവെന ജിക്കാം ; വീരെനച്ചാർത്തിക്കാം ;
പാവത്തിൻ മൗലി ം ഭൂഷയാക്കാം ;

കല്യാണകർമ്മത്തിന്നാവശ്യേമവർ ം
കല്യാണധാമങ്ങളായ നിങ്ങൾ
മന്നിനീ മാഹാത്മ്യം നൽകുന്ന നിങ്ങേളാ
വിണ്ണിേലൈപ്പതങ്ങൾ ? ആരറി ?

അ നന്മകൾ കാ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ,
സിദ്ധർ മീമന്നിൽ ദു ാപങ്ങൾ.
നിങ്ങളാം കാവ്യങ്ങൾ മൂലമായ്ക്കാ ഞാ-
നെങ്ങഴുമാനന്ദപാരമ്യെത്ത.
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നിങ്ങളില്ലാേത്താരു േമദിനിെയങ്ങെന
മംഗലമുൾെക്കാ ം ? മാൺപു പൂണും ?
ആ മഹാവി വിൻ േ യസിെക്കങ്ങെന
പൂമകെലെന്നാരു േപരു വ ?

ആ വൻപൻ ശൃംഗാരേയാനിെയെയങ്ങെന
പൂവമ്പെനന്നാരും വാഴ്ത്തിടു ?
പൂക്കേള, പൂക്കേള, നിങ്ങൾെക്കൻ കൂ ൈക
പാർ കിൽ നിങ്ങെളൻ േദവതമാർ. 60

III

പുഞ്ചിരിെക്കാ ക െചമ്പനിനീർ േവ,
പുഞ്ചിരിെക്കാ വാനർഹം താൻ നീ–
ആനന്ദരൂപൻ തൻൈവഭവേമാർത്താലും,
മാനവൻ തൻ മൗഢ്യം ചിന്തിച്ചാലും.

താഴ നീെള നീ താെങ്ങാ െമന്നിേയ
വീഴുെമേന്നാതിേയാ വിഡ്ഢിയാം ഞാൻ ?
കാലത്തിൻ പാച്ച്ലിേലതു വീഴാെത
നാെളേയാ നാല നാൾ കഴിേഞ്ഞാ ?

ഇ നീ മി െണ്ടന്നതു േപാരേയാ
സുന്ദര,േമവർ ം േസ്താ പാ ം ?
വായുവിൽപ്പാ ലയി േപാെമേന്നാർ
വായടച്ചീടുേന്നാ വാനം പാടി ?

വന്നീടും െപെട്ട തന്നന്തെമേന്നാർ
മിന്നാതിരി േന്നാ മിന്നെലങ്ങാൻ ?
തീരും തൻ ജീവിതെമേന്നാർ നിൽ േന്നാ
മാരിെപാഴിക്കാെത കാളേമഘം ?

https://thalilakkam.in/



അമൃതധാര - ഉ ർ എസ്.പരേമശ്വരയ്യർ 70

പാഥസ്സിൽ വീഴണമന്തിയിെലേന്നാർ
പാതയിൽത്ത േന്നാ ഭാനുേദവൻ ?
എേന്നാ പുഴയിലിറ വാൻ മു നാ-
മിേന്ന െതറുക്കണെമന്നതുേണ്ടാ ?

”ഏതു നിേമഷവുമീശ്വരൻ നൽകു
േമാദിപ്പാൻ ജീവി –േമാദേമകാൻ ;
ആയതു ജീവിതം ; അല്ലാത്തെതാക്കയു-
മാത്മവിനാശത്തിൻ രൂപേഭദം.

ആനനം വീർപ്പി നാൾകഴിെക്കാേല്ല നാ-
മാ നീരു െകാല്ലാെത െകാ ം േരാഗം.”
എ നീേയാതു നി െട ചര്യയാൽ ;
നിൻ നില ൈകവന്നാൽ ധന്യനായ് ഞാൻ.

ഞാെനാരു ക ാന്തം പാറയായ് നിൽേക്കണ്ട ;
സൂനമാെയാറ്റനാൾ വാണാൽേപ്പാരും,
എൻ കുലഗുൽമത്തിൻ ദുർ ണകണ്ടക-
െമങ്കൽ നിന്നാവതും താഴ്ത്തി നിർത്തി. 92
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ഫലിക്കാത്ത ാർത്ഥന

ഉൽക്കടേ ാധം പൂ മത്സരിച്ചാേയാധന-
വ്യ രായ് ര ർവ്വീശർ പൂകിനാരടർക്കളം.
രണ്ടാന റത്താണേദ്ദവർതെന്നഴുന്നള്ള-
ണ്ടാകാം െപെട്ടന്നവർക്കാറാ ം കീലാലത്തിൽ.

അങ്കത്തിൽ ജയിക്കാേനാ ചാവാേനാ സന്നദ്ധരായ്-
സംഖ്യവിട്ടവർ രണ്ടാൾ ം ശ ാജീവർ.
മി പടെക്കാടി റകൾ ; മുഴ
ദു ഭിധ്വാനം ; തുള്ളിച്ചാടു തുരംഗങ്ങൾ.

പാട്ടിലായ്േപ്പായീ ലഗ്നം കാലെന്റ സ ത്തി ;
കൂട്ടിമുട്ടാറായ്േപ്പായീ െകാള്ളിമീൻ ര ം തമ്മിൽ.
സുരെനക്കാണ്മാനില്ല മന്നിൽ നിെന്നഴും ധൂളി
വാരിഭ ാതം േപാെല വാനിടം മറയ്ക്കയാൽ ;

എങ്കിലും മദ്ധ്യാഹ്നമാെയേന്നാർ ഭൂഭൃേത്തകൻ
തൻ ഗജ ന്ധം വി താഴേത്തക്കിറങ്ങിനാൻ,
അർക്കമണ്ഡലേത്തയുമായതിൽ േശാഭി ന്ന
ച പാണിയാം വി തെന്നയും വന്ദി വാൻ.

അത്തക്കം കണ്ടാൻ മേറ്റ മന്നവൻ, മുേന്നാേട്ട
സത്വരം പായാൻ തെന്റ ൈസന്യേത്താടാജ്ഞാപിച്ചാൻ.
േസതുഭഞ്ജനം െചയ്ത സി വിൻ മട്ട,േസ്സന-
സാദിയും പദാതിയും-തൽക്ഷണം കുതിേച്ചറി. 20

II

”എ േപായസ്മൽസ്വാൈമ ? എ വാൻ വിപത്തേയ്യാ ?
തൻ ഗളം തദ്ദ്ന്തി ശൂന്യമായ്ക്കാണുന്നേല്ലാ !
െപ േവാ ദുർ ത വിൻ വ ത്തിൽ ? എന്നാൽപ്പിെന്ന-
ക്കഷ്ടേമ നാമാർക്കിനിക്കായെത്ത ത്യജിക്കണം ?”
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എേന്നാർ ശങ്കാഭീതിേശാകങ്ങൾക്കധീനമായ്-
പ്പിേന്നാേട്ടെയ്ക്കടു െനേട്ടാട്ടം മേറ്റൈസ്സന്യം.
”നിൽ വിൻ ! ാർത്ഥി ത രാൻ താഴ”െത്ത
ചിെക്ക ഗർജ്ജി േസനാനിയശ്വാരൂഢൻ.

ഏതുേമ െചവിെക്കാൾവീലാവാക്യം ഹാഹാ ! േസന ;
ൈവധവ്യം വന്നാൽ ീ ബാഹ്യഭൂവാസാർഹേമാ ?
േസനേയാെടാപ്പം ദ്വിപേ ഷ്ഠനും വിരേണ്ടാടി,
ദീനമാം തേ ാദനം ദിക്കണ്ണം േഭദിക്കേവ.

എന്തി,നെമ്പാെന്നയ്യാെത, ൈകവാെളാന്നിളക്കാെത-
യന്തകേ ഷ്യർക്ക ം ഭാരവും നൽകീടാെത,
ാർത്ഥി ം രാജാവിെനബ് ബന്ദിയാക്കിനാൻ പാ
ശാ വക്ഷമാധവൻ തൽക്ഷണം സൗകര്യത്തിൽ.

അ േമൽത്തിടുക്കമായ് പുൽകുവാൻ ജയ ീ
രക്തചന്ദനം പൂശും മുൻപിൽത്തദ്വക്ഷസ്സിെന.
യുദ്ധത്തിൽച്ചിലർ റ്റമി മായ്ത്തീരും സ്വീയ-
ശക്തിയ, ല്ലരാതിതൻ മൂഢത്വം താൽകാലികം. 40

III

ആ രാവിൽ ക്കിനാെവാ കണ്ടാൻ േപാൽ കല്യാണഭം
കാരാഗാരാന്ത:സ്ഥനാം കാശ്യപീസം ന്ദനൻ.
”ധൂർത്തേനാ നൃശംസേനാ ൈദവേമ ! ഭവാൻ ? േപർ ം
ാർത്ഥനാമദ്ധ്യത്തിലിബ് ഭക്തെനച്ചതിച്ചേല്ലാ ”

ഇമ്മട്ടിൽത്താൻ െചാന്നതും േബാധിച്ചാൻ തൽ ത ക്തി
ക ന്നിൽക്കാണായ്കിലും, കാർവർണ്ണൻ കഥിച്ചതും.
”വത്സ, നിൻ േദാഷേരാപം യുക്തമല്ലേല്ലാ ; േകൾ
മത്സമാചാരം കൂടി, ച്ചിന്തി പിന്നീട ം.

നിൻെപരുമ്പട ട്ടം െപാന്തിച്ച ധൂളി ള്ളിൽ
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വൻെപഴും സഹ ാം ശുമണ്ഡലം മറ േപായ് ;
ആയതിന്നകത്തായിേപ്പായ ഞാൻ നിെന്നക്കണ്ടീ-
ലായതാണേപ്പാൾ വന്നൈവഷമ്യ,മാർെക്കന്താവൂ ?

േകൾക്കയും െചയ്തീല നിൻ യാച്ഞ ഞാൻ ; രേണാർവ്വിയിൽ
വാ ന്നേകാലാഹലം വിട്ടത യർന്നീല
ആനതൻ പുറത്തിരുന്നർത്ഥി െവന്നാൽപ്പേക്ഷ
ഞാനെതാന്ന ം േകൾ ,മത്ത ം െതറ്റിേപ്പായി.

േപാരുമായിരുന്നേല്ലാ േപാരുതീർന്നസൃക്കിങ്ക-
ലാരജേസ്താമം മഗ്നമായി നിൻ ാർത്ഥനം.
എേപ്പാൾ നീയിറങ്ങിേയാ നിൻ ഗജ ന്ധത്തിൽ നി-
ന്നേപ്പാൾ നിൻ ഭവ്യം താെഴ വീണുേപായ് ; തകർ േപായ് 60

IV
േകൾക്കായി വീ ം നേഭാവാണി ”ഒേന്നാർ സൗമ്യ ?
േപാർക്കളം താേനാ േദവപൂജ പ ം േക്ഷ ം ?
യുദ്ധത്തിൽ േനർത്തീടുവാൻ ത്യർത്ഥി പാെഞ്ഞ േമ്പാൾ
ക്ഷ ിയന്നാേയാധനം വിേട്ടതു സേന്ധ്യാപാസ്തി ?

ചീർത്തണെഞ്ഞതിർത്തിടും ശാ വെന്നേപ്പാൾ നി
തീർത്ഥവാരിതൻ ബി വാർദ്ധിയായ് േരാഭൂവിൽ
േചെലഴും ഫലം നൽകും, ാർത്ഥനം നിസ്സംശയം
കാലേദശാവസ്ഥാനുരൂപമായനുഷ്ഠിച്ചാൽ.

എെന്ന വിശ്വസിപ്പീല നീ ; യതെല്ലന്നാൽ വീ -
മേന്നരം ാർത്ഥിക്കാൻ ഞാന േമൽ മത്തേനാ ?
ധർമ്മത്തിൻ വശേത്തഞാൻ നിൽ െവ റയ്ക്കാെത-
യിമ്മട്ടിെലൻ സാഹായ്യം േനടുവാേനാർത്തേല്ലാ നീ.

കർത്തവ്യം സമസ്തവും ൈദവത്തിൻ തലേയ്ക്ക ം
മുഗ്ദ്ധൻ ഹാ ? ജ ീതൻ ദൃഷ്ടിയിൽ ീേബാപമൻ
തീയിൽേപ്പായ് നിമജ്ജി ; െവള്ളത്തിൽപ്പാകം െച ;
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വായുവാൽ ഗൃഹം തീർ ; മൃത്തിനാൽ ശ്വസി നീ.

വീരരായ് വി ാന്തരായ്, വി തന്മാരാെമ
േപെര നീ രേണാർവി പിൻപുറം കാണ്മാൻ നിർത്തി.
സർവ്വാഭിസാരെത്താടും സംഗരത്തിന്നാെയത്തി ;
നിർവ്വാദം പേക്ഷബുദ്ധി േഗഹെത്തക്കാക്കാൻ നിർത്തി ;

ആയതിൻ ഫലെത്ത നീ, യായുഷ്മൻ, ഭുജി ;
കായെട്ട നി ള്ള ം ൈകവരാൻ കാലജ്ഞാനം.”
ഏവമാണദ്ദിേവ്യാക്തി, െയ െചയ്തിടാം ? വാണു
പാവമ റുങ്കിങ്കൽപ്പശ്ചാത്താപാർത്തൻ ചിരം. 84
******************************
ഫലിച്ച ാർത്ഥന
ഏെറ നാളാെയാരു നാട്ടിൽ ൈദവം-
മാരി െപാഴിക്കാതിരു .
തീെരയന്നാടു മറേന്ന-േപായി
നീരുണ്ട കാർെകാണ്ടെലല്ലാം.

മു ം കുളവും മിണറു-മ
വറ്റി വര കഴി .
കാലികൾ ച മറി ; േവര-
റ്റാലുകൾ കൂടിയും വീണു.

തീയുെട േതാഴർതാൻ കാെറ്റ–ന്നതു
മായമറ്റാരുമറി .
തിങ്കളും രാവിജ്ജൽനങ്ങൾ–െക്കാരു
െചങ്കതിേരാെന േതാന്നി.

ഒ നുകരുവാൻ പറ്റീ–െലാരു
ക നീർ ള്ളിയുമാർ ം.
േക്ഷ ത്തിൽെച്ചന്നവേരാേരാ–വിധം
ാർത്ഥനെയ ം നടത്തി.
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ക തുറന്നീല ൈദവ–മവ-
ർെക്കണ്ണം വിഫലമായ്ത്തീർ .
അങ്ങെന േപായ് കാല, മാശ–െച്ചടി-
െയ െമല്ലാർ ം കരി .

േപർ െമാരു നാളേശഷം–േപരും
ാർത്ഥനയ്ക്കായ് വീ ം േപായി.
തൻ കുട ൈകയിെലടുത്ത–െങ്ങാരു
െപൺകിടാവും നടെകാ .

”ഓല ട േവണ്ട കുേഞ്ഞ,–നമ്മൾ
െവയിലി മുമ്പി േപാരും.
ചു പഴുത്ത മണലിൽ–നിെന്റ
പ കഴൽ പതിേയണ്ട.”

അച്ഛനുമമ്മയുേമാതും–െമാഴി
െകാച്ച ൈകെക്കാണ്ടിേല്ലതും.
അൻ പിൽ ടയുമായിത്തേന്ന–ൈപത-
ലമ്പലത്തിങ്കൽെചെന്നത്തി.

ാർത്ഥന െപെട്ട പറ്റീ ; മുകിൽ
േമത്തരമാം മഴ െപ .
വാണിെയാന്നെപ്പാഴുതാരും–േകൾെക്ക
വാന നി ളവായി.

” ാർത്ഥനയാർ ം ഫലിക്കാൻ–േവണം
ാർത്ഥനയിങ്കൽ വിശ്വാസം.
ഛ െമടുക്കാഞ്ഞെതേന്ത–നിങ്ങൾ
നിത്യവും മാരിക്കിരേപ്പാർ ?

മാരിവരിെമെന്നാരാളും–തെന്ന
തീെര നിനച്ചിരുന്നീല !
വല്ലതും േപരി കാട്ടി– ട്ടി-
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െസ്സാല്ലെയാഴി വാൻ വ .

തർക്കമില്ലീമഴയിേപ്പാൾ–െപ്പയ്ത-
തിെക്കാ കുഞ്ഞിനു േവണ്ടി.”
ആെമാഴിേക ജനങ്ങളെപ്പാ-
േന്നാമനെയേപ്പർ ം വാഴ്ത്തി.

എ ം നന െകാേണ്ടാടി–േവഗം
തങ്ങൾതൻ വീടുകൾ േതടി.
ന െട കണ്മണിയാേളാ–െത -
മമ്മഴ െകാ ഴലാെത,

േതജസ്വിനിയായ് നടന്നാ–െളാരു
രാജകുമാരി കണേക്ക.
ആയവൾതൻ ന ടി -മീെത-
യായതദണ്ഡമാം ഛ ം,

േകൾവി പര ക മൂലം–പുത്തൻ
തൂെവൺനിറേത്താടുകൂടി,
മു മഴകിൽ വിളങ്ങി–െയാരു
െകാറ്റ ടെയന്നേപാെല.
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ശുഭ തീക്ഷ

കറുെപ്പാര ം വാന
കാണു െണ്ട െവ നാം
കണ്ണീർ െപാഴി വാൻ മാ ം
കാലമ മാറിേയാ ? (1)

കരിേതച്ചലറിേക്കാെട്ട
കാേറാേരാ ം കേഠാരമായ് ;
കതിേരാെന മറേച്ചാെട്ട ;
കാട്ടാെന ണ്ടതി േമൽ ? (2)

നഷ്ടെമന്തതിനാൽ വ
നമ്മൾ, ക്ക ദിരത്തിേനാ,
കണ്ണിമ ന്നതിൻ മുൻപു
കഥാേശഷം കേളബരം. (3)

അറിയുന്നീലണു ായ-
മ ായുസ്സംഗ്ഘഗാഘനം
ആകാശത്തിെന്റ വിസ്താര-
മാദിത്യെന്റ ചിരസ്ഥിതി. (4)

കത്തിെക്ക േപാം കാറിൻ
ൈകമിന്നൽ ട്ടന കിൽ
പാരിന്നിരുളക ന്ന
പകേലാനാവെതങ്ങെന ? (5)

അടുത്ത നിമിഷത്തിങ്ക-
ലച്ഛമാം വീ മംബരം ;
കാശി ം യഥാപൂർവ്വം
ഭഗവാൻ േലാകബാന്ധവൻ. (6)

അകേമ േതാന്നിടു േണ്ടാ-
മനുതാപം ഘനത്തിനും ;
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അതാണതു െപാഴി ന്ന-
ത ധാരയനന്തരം. (7)

ൈകവാളുല ം ; ഗർജ്ജി ം
കടും േകാപത്തിേലവനും ;
കാലമ ം കഴിഞ്ഞീടിൽ-
ക്കരയും കരുണാർ നായ്. (8)

അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന നീരാട്ടി-
ന്നലർമാെതഴുനള്ളേവ
മുന്നകമ്പടി വേന്നാരു
മുകില േമാശേമാ ? (9)

കർഷക നിറ ിക്കാൻ
കണ്ണിലാനന്ദവാരിെയ ;
പച്ചപ്പട്ടാട ചാർത്തിക്കാൻ
പേയാധിമണികാഞ്ചിെയ ; (10)

അർണ്ണവേത്താടു േചർത്തീടാ-
നാപഗാേദവിമാർകെള ;
സസ്യസമ്പന്നമാക്കീടാൻ
സർവമർത്ത്യഗൃഹെത്തയും ; - (11)

വാനിെല ന്ന കാർെകാണ്ടൽ
വർജ്ജ്യെമന്നാർ രച്ചിടാം ?
അതി ന െമെയ്യങ്കി-
ലമൃതം മാനസം ദൃഢം, (12)

ഒരു ദുർദ്ദിനമുെണ്ടങ്കി-
െലാരുനൂറു നൽദിനം ;
ഒരുവൻ രുഗ്മണനാെണങ്കി-
െലാരുപാടു േരാഹികൾ. 13)
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കരിമ്പിേനക്കാൾക്കമ്പി
കാണ്മീലായാമെമ േമ ;
വഴി െചാവ്വിലധികം
വളവിെല്ലാരിടത്തിലും. (14)

ൈസകതാടവിെയക്കാളും
ശാഡ്വലസ്ഥലേമറിടും ;
സദ്വൃത്തെനയേപക്ഷി
ത രന്മാർ കുറഞ്ഞിടും. (15)

അത്തരത്തിൽ വിള േന്നാ-
രസ്മജ്ജനനി ഭൂമിെയ
ആവാസേയാഗ്യയെല്ലന്നാ-
ർക്കപഹാസം തുടർന്നിടാം ? (16)

പതിെക്കാലാ നാെമേന്നാർ
പാതാളെത്തയട വൻ,
നഭ , നാഥൻ, കാ
നാമേങ്ങാളമുയർന്നിടാൻ. (17)

പരം തി സ ാട്ടായ്-
ത്യാശയ്ക്കവകാശിയായ്
ആനന്ദിേക്കണ്ട മർത്ത്യെന്ന-
ന്താധിവ്യാധി കാരണം ? (18)

ആേമാദസ്ഥാനെമെന്തന്ത-
ല്ലാത്മവാേനതു നാളിലും ?
ദു:ഖെത്തയവനീക്ഷി
സുഖത്തിൻ രൂപേഭദമായ്. (19)

മനസ്വി െതളിവായ്ക്കാ
മഴവില്ല ബി വിൽ ;
ഉരകല്ലായ് നിന ത-
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ക്കിന്നാടൽക്കറുപ്പിെന. (20)
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േചരനും കീരനും

ഒരുകാലമുലകി പുകൾെവൺപട്ടണിയി
വിരുെതഴും േചരരുെട വിജയേഭരി.
പലവട്ടമിടിേയാടു പടെവട്ടിപ്പരം െവറ്റി-
പ്പരിവട്ടം പറ്റിേയാരപ്പടുപടഹം

ഒരു മുകിൽ തെന്ന ; പേക്ഷയതു മഴെപാഴി ന്ന-
തരികൾതൻ കണ്ണിൽനിന്നാണതേ േഭദം.
അതിെനക്കാൾത്തന്നലർച്ചയവരെമ ര തു-
ണ്ടതുചുമന്നടർക്കളമണയും െകാമ്പൻ.

ഭടരതിൻ ധ്വനിേകട്ടാലുടനടിയവിേട
െകാടുെങ്കാലക്കലിെകാ കുതി പായും.
ഉടയത രാട്ടിമാരിരുവർ താൻ േചര,ർെക്കാ
െകാടുങ്ങ ർ ഭ കാളി ; മെറ്റാന്നേബ്ഭരി.

അതിെന്നാരു േഹമൈചത്യമരമനയ്ക്കരിക -
ണ്ടതിമാ ം ഭയദമതരികൾക്കാർ ം.
െനടുനാളായ്ത്തിങ്ങൾേതാറും കരുതിയേദ്ദവത -
െണ്ടാടുവിേല െവള്ളിയാ , യുജ്ജ്വലേഘാഷം.

വഴിേപാെല പുഴയിേലെക്കഴുന്നള്ളിച്ചാറാടി ,
ചുഴലേവ മയിൽപ്പീലി കുത്തി നിരത്തി,
ഇളെങ്കാന്നമലർമാലയണിയി , വിഹാരത്തി-
ലിളെകാള്ളി.ച്ചഥർവണസൂക്തങ്ങേളാതി,

അളവറ്റ നിണം െചാരിഞ്ഞഭിേഷകമാചരി ,
പലമട്ടിൽപ്പലലത്താൽ നിേവദ്യേമകി,
അരുളുമ ഭി ശമം വീ മരചന്മാർ ;
പരമമാം കുലധനമവർക്കാൈദ്ദവം. (24)

II
മഹമതു വ വ വീ െമാരുദിന, മതുകാണ്മാ-
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നഹമഹമികൈകെക്കാണ്ടണ േലാകർ.
’െപരുേഞ്ചരലിരുെമ്പാറ’യരചനും സചിവരു-
മിരുക ം കൂപ്പി മുന്നിൽെത്താഴുതുനിൽേക്ക

എഴുന്നള്ളി െവളിക്കർച്ചകരാപ്പടഹെത്ത-
ഴനീറ്റിൽെക്കാ െച മുഴുകി വാൻ.
പുതുമിന്നൽപ്പിണെരാളിപുണരും െപാന്തലെക്ക
െപാതിേഞ്ഞാരു ഗജവരമസ്തകത്തിങ്കൽ

അതുതാങ്ങിെയടുേത്തറ്റിയവർ പിടി ; ക
കൃതകൃത്യമാവാനാവാം ഗീർവാണേന ം.
പടിഞ്ഞാേറക്കടലിൽത്തന്നവഗാഹത്തി േപാകും
പകലവനതുേനാക്കി സന്നനായി

തനിത്തങ്കക്കതിർനിര െചാരിഞ്ഞനു ഹി
ജനങ്ങൾതൻ നാഥേനയും ജനതേയയും
െചാടിെപടും ഭടരുെടയകമ്പടിെയാടുകൂടി
നട െചന്നടർെപ്പരുമ്പറ നീരാട്ടി,

വിരവിൽത്തൻ ജകെളാത്തരികത്ത ഴ ള്ളിൽ
നരവരൻ മുഴുകീടും നിനദം േകട്ടാൽ.
അടവാർ നാഗേലാകമട വാനവിടു
പടപുറെപ്പടുന്നതായ് മി േനാക്കി,

”അടിയങ്ങൾ മലനാട്ടിലടിമ പൂകിേയാർ പേണ്ട ;
കുടിെകാൾേവാർ കാവുേതാറും കുശലേമകാൻ ;
വിരമിച്ചീടണങ്ങീ വിജയയാ യിൽനി”െന്ന-
രഗങ്ങളുര തുകണ േതാ ം.

അവ നൽകുമടിയറ നറുമുത്തിൻ നിരയാവാ-
മവിെടവ യരും നീർ മിള നീേള.
തിരുനീരാട്ടിനു േവ ം ചടെങ്ങല്ലാം കഴിയേവ,
തിരനീക്കിക്കളിക്കിരവണഞ്ഞിരിേക്ക,
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പുരുഷാരം തിരി പുരം േനാക്കി തുതായ-
ഴയിൽ നിെന്നാഴുകും ൈകവഴികണേക്ക.
എവിെടയും മന: ീതി,െയവിെടയും മേഹാത്സാഹ,-
മവിടമന്നാർ െമാരു വിലാേസാദ്യാനം. (56)

III
ഒരു മഹാൻ വാണിരു കവിവരനക്കാലത്താ-
രുഷെന ’ക്കീര’െന വിളി േലാകർ.
അതു ശരി ; കീരഗാനസദൃശങ്ങൾ തദുക്തികൾ-
മധുരങ്ങൾ, മസൃണങ്ങൾ, മേനാഹരങ്ങൾ.

വിഡനദ്ദിവ്യസൂരി ചരിക്കാത്ത േദശമില്ല ;
കവിതെകാണ്ടിളക്കാത്തഹൃദയമില്ല ;
എവിെടനിെന്ന തെന്ന ലഭിച്ചാലുമെതാെക്കയു-
മവിെടെവച്ചവിളംബമകിഞ്ചനർക്കായ്

െകാടു ൈകകഴുകിയ രുേദവൻ കൃതാർത്ഥനായ്
നടെകാ ം വീ േമാേരാ നഗരം േനാക്കി.

ചിറകുകൾ വീശി വാനിൽപ്പറ ന്നൈപങ്കിളി
െചറുെപാതിേച്ചാറും നൂനം ശിലാസമാനം.
കലെയെച്ചേന്നാമനി തലയിേലറ്റിടുേന്നാനു
കമലതൻ കടക്കണ്ണാൽക്കാര്യെമ ?

അറികയില്ല മാെന നടെകാ മുടെകാ -
െമാരുമഹാകവീ െന ൽകിലാരും ;
രസനയാം കുഴലൂതി ടങ്ങിയാൽ മ മാറും ;
രസികർക്കെക്കാണ്ടൽ വർണ്ണനമ്പാടിക്കണ്ണൻ. (76)

IV
’ഇരുെമാറ’യുെട ദാനമിരുകുറി വാങ്ങിേയാനാ-
ണരിെയാരസ് സൂരിവര്യനതി മുൻപിൽ.

https://thalilakkam.in/



അമൃതധാര - ഉ ർ എസ്.പരേമശ്വരയ്യർ 84

സ്ഥലമതെന്നങ്കിലുമാസ്സൽകവി നവംതെന്ന ;
പേലട ം സഞ്ചരി ം പഥികനേല്ല ?

അവിെടയെന്ന നിേന്നാ നട വെന്നത്തി ടി-
യശനംെചയ്തതി േമലരമനയിൽ,
നൃവരൻ തൻ ശസ്തിെയാെന്നഴുതുവാൻ മനസ്സിങ്കൽ
നവനേവാേല്ലഖചി ം വര ം മാ ം,

അടിക്കടി പല ചി ം മുര െകാണ്ടണയു
പടഹേദവതയുെട ഭവനത്തിങ്കൽ.
അറി േവാ കവിശിഖാമണിെയന്ന രുഷെന-
യതെല്ലങ്കിൽ മം െകാെണ്ടാട്ടയർ േപാേയാ,

നടയിേലശ്ശിപ്പായിമാർ തടഞ്ഞിടാഞ്ഞാവിേദശി
കട ള്ളിൽപ്പരി ാന്തൻ, കവന ാന്തൻ,
നിയതി വശഗനാ, യലങ്കരിെച്ചാരുക്കിയ
ശയനത്തിൽ ഴൽനീട്ടിക്കിട റങ്ങി. (92)

V
അണ െതല്ലിട കഴിഞ്ഞരചനാവിഹാരത്തി-
ലണിനിൽ ം ഭടന്മാരാലനുഗതനായ്.
നിരവധി ദീപയഷ്ടിെയരിയു , മഹം കാണ്മാൻ
സുരപഥം വിട്ടെങ്ങ ം േജ്യാതി േപാെല

ജയജയേഘാഷം െകാ മുഖരമാകു പുരം ;
ജഗതിതൻ ിയ ള്ളം കുളിർത്തിടു ;
നടയിൽ വെന്നത്തിടുന്ന ഗജത്തിൽ നിന്നിറ
പടഹെത്ത വഹി െകാ പാസകന്മാർ.

പടുതയിലതി മുന്നകമ്പടി നടക്കയാ-
ണുടവാളും പിടി െകാ ലകിൻ നാഥൻ.
മദം പൂണ്ടവർ ഗർഭഗൃഹത്തിേല മഞ്ചകത്തിങ്കൽ
സമരദു ഭി െവയ്ക്കാൻ സമുദ്യമിേക്ക,
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ഒരുവ വതിെലേന്താ കിടപ്പതായ് ക്ക േപടി-
ച്ചരണ്ടടി ര മൂ പുറകിൽ മാറി.
അകത്തരെഞാടിയിൽപ്പാഞ്ഞതു കേണ്ടാരളവുള്ളം
തകർ േപായ് ത രാനു തരിപ്പണമായ്.

”അരിെയന്ന ശബ്ദെമെന്തന്നറിയാേത്താെരൻ പുരത്തി-
ന്നണിയലായ് വിള മീയാലയത്തിങ്കൽ,
പടയിെലൻ കുലെമ ം പരിപാലിച്ചരുളുന്ന
പടഹേദവതയുെട പര്യങ്കത്തിങ്കൽ,

കരുതി ഞാൻ െകാടുേക്കേണ്ടാരിരവി,ലീ മഹംകാണ്മാൻ
നിരവധി ജനം വ നിറ നിൽേക്ക–
ഹര ഹര ! േശഷെമ പറേയ ?–നുഴെഞ്ഞാരു
നരകൃമി, നഗ്നജീവി, നരേകാൽഗാരം,

പരം വിയർെപ്പാലിപ്പി പരിവട്ടമഴുക്കാക്കി,-
ക്കരിെമയ്യാൽ മുറിെക്ക ം കാേകാളം പൂശി,
ഭയെമേന്ന്യ നീ നിവർ റ കൂർക്കമി !
നിയതിതൻ വികൃതി മതിരിെല്ലേന്നാ ?

അശുഭെമന്തിതിൽനി വരു േവാ േദവി ?യിന്നീ–
യശനിെയൻ ശിരസ്സിങ്കൽപ്പതി വേല്ലാ.
ഹിമഗിരിശിഖരത്തിൽ ജയസ്തംഭം നാട്ടിേപാലു-
മമലമാം ഖ്യാതിപൂേണ്ടാെരൻ പിതൃഭൂതർ.

ഇവ,െനാരു ശ കീടം കിടപ്പതു ക േപാലു-
മവരുെട വീരേഭരീശയ്യതൻ മീേത !
അയശെസ്സന്തിതി േമലരചർ വരാം ? ഹാ ! ഞാ-
നയൽ നാടുവാഴികൾ ഹസനപാ ം !

അടവിതു പയറ്റിയതധമനാമിവനാവി-
ല്ലടിെക്കാരാളരി കാണുമവശ്യമാേരാ !
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അവെന്റ െചന്നിണത്തിങ്കൽ മുഴുകിയാെലനിെക്കന്താ-
യവെന്റ പാഴ്പ്പിണച്ചാമ്പലണിഞ്ഞാെലന്തായ് ?

പരെമൻ െവൺപുകൾെമയ്യിൽപ്പരേന്നാരിക്കരി ഷ്ഠം
മറയുവാൻ മാർഗ്ഗമുേണ്ടാ മരിച്ചാൽേപ്പാലും ?
അരചൻ തൻ ഹൃദയത്തിലിതുമട്ടിൽപ്പല ചിന്ത
െചറുമിന്നൽപ്പിണർനിരകണ പാ .

സമരദു ഭിയുെട ശയനീയം പാർ പാർത്ത്-
ശ്ശമധനൻ തൻ ധകാരം സന്ത്യജിേച്ചാനായ്.
”െകാലെചയ് വാെനാരു ൈവരിെയാരുെമ്പട്ടാല്െപ്പാറു ം ഞാൻ ;
കുലത്തിന്നിക്കറ േചർത്താൽെപ്പാറുക്കയില്ല.

ഉറക്കം ഞാനിവനിേപ്പാളുണരലറ്റതായ്ത്തീർ ം ;
മറക്കരുതിതിൻ ശിക്ഷ മനുഷ്യരാരും.
നരബലി േവണെമ കരുതിയീ ലീലെയെന്റ
പരൈദവം കാട്ടിെയേന്ന പറവാനു .”

ഇവണ്ണേമാർത്തധരെത്ത രദനത്താലിറുക്കിയു-
മവയവമാകമാനം വിറെകാള്ളി ം,
കനൽെപ്പാരി കണ്ണിൽനി െതരുെതെരെത്തറിപ്പി ം,
ജനനാഥൻ, േ ാധാവിഷ്ടൻ, മകുടീഭീമൻ,

കമി റങ്ങിടുേന്നാരു കവിയുെട ഗളം േനാക്കി
വിമതെര െവട്ടിയരിെഞ്ഞാടു ം ഖഡ് ഗം
മടിെവടി ല േക്കാടുയർത്തിനാൻ–ഒരു െചറു-
മശമെത്തക്കശ വാൻ മേഹ വ ം ! (152)

VI
തിരിെഞ്ഞാ കിടക്കയായ് തപസ്വി തൽക്ഷണ,മേപ്പാൾ
ത്തിരി തേന്നടും ചി ഗുപ്തകരത്തിൽ.
ഒരു േനാ മുഖം കാൺെകയുടെനയ മാനാെര-
ന്നറികയായ് മേന്നാർമന്നനനുശയാർത്തൻ.
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വിയർ േപായ് തിരുേമനി,യവിേട മുകളിേല-
യർന്നവാൾ തൃൈക്കവി െതറി േപായി.

ചിലെഞാടിയിട തീെര സ്തബ്ധെനന്ന മട്ടിൽ നിന്നാ-
നുലകിെന്റ പൂർവ്വപുണ്യമുടെലടുേത്താൻ.

”എവിെട െവൺചാമരമിെങ്ങടു വിൻ” എ െചാന്നാൻ
വിവിധമാം വികാരത്തിൻ വിമർദ്ദനത്തിൽ.
െവറുെമാരുഭൃത്യെനാപ്പമതു തെന്റ കയ്യിൽ വാങ്ങി
വിരവിലസ്സാധുവിെന വീശിനാൻ വീരൻ.

”ഇെതെന്താരു മഹാശ്ചര്യമിരുെമ്പാറേച്ചരമന്ന-
നിതരെനച്ഛാമരത്താൽ വീശുകെയേന്നാ ?
മതി മം വ െവേന്നാ മനുേജശ,ന്നതെല്ലങ്കി-
ലിതു കുലേദവതേയാ മർത്ത്യരൂപത്തിൽ ?

ഇരിക്കെട്ട േനാക്കാ” െമ പരിചരർ നിരൂപിെക്ക-
െറക്കഴിെഞ്ഞഴുേന്ന കുശലി സൂരി.

പവി മൈച്ചത്യ,കതിൽത്താൻ കിടന്ന ച മഞ്ച,-
മവിടെത്തശ്ശയനീയാദ്യലങ്കാരങ്ങൾ,

രജനിയിൽക്കത്തിനിൽ ം വിള ക, ളരികത്തായ്
വ്യജനത്താൽത്തെന്ന വീശും വിശ്വംഭേരശൻ,
ജയേഭരി, യർച്ചകന്മാർ, മുതേലാേരാന്ന ക
ഭയശങ്കാപരവശൻ പക േപായി.

അതുവെരക്കണ്ടീടാത്ത കിനാവെതേന്നാർ െകാണ്ട-
ധി വീ ം സുഷുപ്തി തുനിയുംേനരം,
”എഴുേനൽ സേഖ, കീര, വരൂ, േപാകാ”െമ ര
തഴുകിനാൻ തദംഗെത്തദ്ധരാധിനാഥൻ.

അരങ്ങിെതാന്ന ം കാണ്മിൻ സഹജേര, ക പിെന്ന-
പ്പറയുവിൻ, സത്യമേല്ല കുേചലവൃത്തം ?
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ഇരുവരുമുദന്തങ്ങൾ പര രം ഹിപ്പിെക്ക-
പ്പരെമാരു വചേസ്സാതി ഭാരതീദാസൻ. (184)

VII
”സുവിമലേചരവംശശുകൃതസഞ്ചയസേത്ത,
കവികുലശിഖാേവളകാളാംബുഭൃെത്ത
അലകടൽമണികാഞ്ചിക്കനുകമായ് വിള ന്ന
വലരിപുതുല്യകീർേത്ത, വദാന്യമൂർേത്ത,

അവിടുേത്തപ്പവി മാം ദു ഭിതൻ ശയനത്തി-
ലവിേവകി ഞാെനാര ൻ ശുനക ായൻ
ഉറങ്ങിയ പാതകത്തി ടവാൾ െകാെണ്ടെന്നെവട്ടി
നുറുക്കിേയ മതിയാവൂ നൂെറ്റ ജന്മം ;

തടവെറ്റൻ ത രാെനന്തനുഷ്ഠി പേക്ഷ ? െചേങ്കാൽ
പിടി ന്ന തൃക്കരത്തിൽച്ചാമരേമന്തി
ഉണർന്നീടുേന്നാളെമെന്നയുടമയിൽ വീശിയിേല്ല ?
കനിവിമ്മട്ടാർ കാണും കഥയിൽേപ്പാലും ?

ഉടെല വിയർത്തില്ല ? കരെമ കഴച്ചില്ല ?
ജഡൻഞാനാരവിടുെന്നൻ ദാസായ്ത്തീരാൻ ?
ൻടുനാൽ േമൽ ര കൂട്ടം നിലനിൽ ം മഹിയി,
െലൻ മടയത്തെമാ , മെറ്റാന്നേങ്ങ മഹത്വം.”

ഇതുമട്ടിൽക്കരേഞ്ഞാതിക്കഴൽപ്പാട്ടിൽ പ്പതി ന്ന
സുധിെയത്തൻ കയ്യാൽത്താങ്ങിപ്പിടി യർത്തി
സവിധത്തിലണ െകാണ്ടരുൾെചയ്താൻ സരഭസ-
മവനീശൻ, വിശ്വബ , കാരുണ്യസി . (204)

VIII
”ഭഗവതിെയെന്നരക്ഷിച്ചരുളിനാൾ ; ഭാഗ്യവാൻ താൻ
ജഗതിയിൽ ഞാെനൻ കീര, െച േണ്ടാ തർക്കം ?
പിളർന്നിരുേന്നേന രണ്ടായ് നിമിഷത്തിൽ െവട്ടിയേങ്ങ-
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ഗ്ഗളെമൻ വാൾ–അെല്ലൻ വംശയശസ്സിൻ കണ്ഠം.

വധിച്ചിരുേന്നേന ഹാ ! ഞാനങ്ങെയ–യല്ലേങ്ങനാവിൽ
വസിച്ചാടിപ്പാടി വാഴും വാേഗ്ദവതെയ.
ഉടച്ചിരുേന്നേന പാപിയൂഴിയുെട സുധാകുംഭം ;
െകാടുത്തിരുേന്നേന തീെയൻ ഭൂതിസൗധത്തിൽ.

ഇളെകാണ്ടതിെന്നൻ േതാഴ, െവറുെമാരു മർത്ത്യനല്ലി-
ത്ത്ലിമത്തിൽ–േവറിെട്ടാരു വീരപടഹം.
പടെപ്പരുമ്പറെകാ ഫലെമന്താം ? സിച്ചീടും
െഞാടി ള്ളിലന്തരിക്ഷമതിൻ നിർേഘാഷം ;

അഴെകഴും കവിതേയാ കടൽത്തിരമാലേപാെല
മുഴങ്ങിടും ക കാലകർണ്ണപുടത്തിൽ.
ഥ പാരം െപറുമേങ്ങ തിഭയാം ൈപങ്കിളി
വിധിയുെട സൃഷ്ടിേയതും വിവൃതദ്വാരം ;

ശുഭദയ കിെയ ം ചുറ്റിേനാക്കിത്തിരിെച്ചത്തി
പഞ്ചത്തിൻ തത്വം പാടിപ്പഠിപ്പി .
അഴലിെന്റ നിഴലാട്ടമറിയാേത്താരുലക
പഴുത ചമ പരസ്സഹ ം.

ചതുർ ഖപാണീയുെട തലകുനിപ്പീച്ചീടു ;
പൃഥിവിെയ േദ്ദവേലാകസമമാ
വിരിഞ്ചെന മ്പിടാത്ത വിജ്ഞരാകും നരരേങ്ങ
വിരഞ്ഞടിപണിവതിൽ വിസ്മയമുേണ്ടാ ?

അവനീശർെക്ക െമച്ച, മസുക്കൾ െമയ് വിടുേന്നര-
മവരും െചന്നടിയണമാറടിമണ്ണിൽ.
വിറ ന്നില്ല വാളുലച്ചാൽ യമഭടർ ; േകാശം കണ്ടാൽ-
ക്കരളിലില്ലവർക്കാശ ൈക ലിവാങ്ങാൻ.

അരചെനന്തടിമെയ,ന്തവരുെട കേമ്പാളത്തി-
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ലിരുപിണത്തിനും വിലയ്ക്കിെല്ലാരു േഭദം.
കവികൾതന്നകക്കാ കനിയാഞ്ഞാൽ നിരാ യ-
മവനീശർതൻ യശ ’ചാപിള്ള’ മാ ം.

കവികൾ തൻ നാരായത്തിൻ മുനപറ്റിപ്പിടി െകാ-
ണ്ടവർ േള്ളാരപദാനമാശ്വസി .
സപദി വീശിയ,തി ചമരപുച്ഛമ,ല്ലേങ്ങ-
പേനടാൻ െകാതി െമൻ കീർത്തികുമാരി.

മുടവുതീർത്തവൾേക്കകൂ വിമാനെമാ,ന്നതിേലറി
ത്തടവ,റ്റൈപ്പതെല ം ചരി െകാൾവാൻ.
അതിന്നർഹെയങ്കിൽേപ്പാരുമനു ഹ,മെല്ലന്നാകിൽ-
പ്പദം ര ംെവട്ടിവീ പരിവാദത്താൽ.”

ഇവണ്ണമാ നൃപേനാതി വയസ്യെന്റ കരം പിടി-
ച്ചവിടംവിട്ടരമനയ്ക്കക േപായാൻ,
അമിതമാമാനന്ദാ െപാഴി െകാണ്ടത്യാശ്ചര്യ-
സ്തിമിതരായ് പാടും ജനങ്ങൾ നിൽേക്ക.

നമ ാരമാദികാവ്യവിധാതാേവ, മഹാത്മാേവ ;
നമ ാരം ഭാരതത്തിൻ ജന്മദാതാേവ ;
ഭവദീയേഗാ െമ ം പരിലസിക്കെട്ട, ഞങ്ങൾ-
ക്കവികുലം ശുഭത്തി മാനന്ദത്തി ം.
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