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ഉദ്േബാധനം

ജീവിതേപ്പാരിലപജയം െതല്ലാർന്ന
യൗവനയുക്തനാമായുഷ്മാേന!
എ േമൽ േവണ്ടെതേന്നതുമറിയാെത
ഹന്ത! നീ നില്ക്കേയാ േസാദരേന?
േപാരും തളർന്നതു! േപാരും തളർന്നതു!
പുരുഷൈചതന്യെപ്പാൽത്തിടേമ്പ!
താടി ൈകകുത്തിത്താേഴാ േനാക്കാെത,
ചൂെടഴും വീർെപ്പാ മിട്ടിടാെത, 
 നിന്മിഴി മങ്ങാെത, പാദം കുഴയാെത,
നെട്ട െത ം വളഞ്ഞിടാെത,
ധീരനായ് മുേന്നാ ചാടി തി നീ
േപാരുക! േപാരുക! പുണ്യവാേന!
െവറ്റിയും േതാൽവിയും േപാർക്കളത്തിൽെച്ചന്നാൽ
പ ം; ഇതിനതു മീേതയല്ല.
എന്തി േവണ്ടി നീെയങ്ങെന േപാർെച ?
ചിന്തിച്ചിേടണ്ടതീ ര കൂട്ടം.
നന്മ േവണ്ടി നീ േനർവഴിയിൽനി
ധർമ്മയുദ്ധംെച േതാ േപായാൽ
േപാകേട്ട! ആേത്താൽവിതെന്ന ജയെമ
േലാകർ കടശ്ശിയിൽസ്സമ്മതി ം.
കാലത്തിരിപ്പിൽക്കറ മീയൂഴിയിൽ
േമലുകീഴങ്ങി കീേഴ്മലാെക
േമനിക്കരുത്തിൻ കുറവല്ല േതാ തു;
വീഴ്വതടവിൻപിഴയുമല്ല.
വീഴുകിൽ വീഴേട്ട; മാറിടത്തിൽ കുെറ-
േച്ചറുപുരണ്ടാൽ പുരണ്ടി ടേട്ട.
വീെണടത്ത ം കിട കേയാ, െചറു-
പാണിതൻ തുമ്പാൽ തുട കേയാ
െചയ്താേലയു കുറച്ചി, െലഴുേന്ന
െച ക മുേന്നാ ധീരാത്മാേവ!
കാണുന്നീേല നീേയാര മകെലക്കൺ-
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േകാണിനാൽ നിൻനിലയു േനാക്കി
തൃൈക്കയിൽ ക കമാലയുമായ് വ
നി ം ജയമലർമങ്കയാെള?
പഞ്ചസാരത്തരി ഞ്ചിരി തഞ്ചിന
േതേഞ്ചാരിവായ്മേലാരുടുകൂടി
നിെന്നെയാര ം പരീക്ഷി നി മ-
മ്മിന്നൽെക്കാടി മറഞ്ഞീടും മുേമ്പ
േചലിൽ സഹജൻ സമക്ഷ െച കിൽ
മാലയിട്ടീടുമാ മാനിനിയാൾ.

ാഘ്യപുമാേന! നിൻമാറിെലേച്ചറവൾ
മാർഗ്ഗമദ റി ട്ടായ്ക്കാണും.
ര നിമിഷെമാരിടത്തിരിപ്പാന-
ത്തണ്ടലർത്തയ്യലാൾ തയ്യാറേല്ല!
കർത്തവ്യമൂഢനാൈയ്ക്കെകട്ടി നിൽെക്കാേല്ല!
കല്യാണേവള കഴി േപാേമ!

സന്തതമാർ ം പകിടെയാേരമട്ടിൽ
പന്തിരണ്ടാകയി,ല്ലാകേവണ്ട!
െവൺചായം മാ ം വരേച്ചാരു ചി ത്തിൽ
വൻചാരുതെയ്ക്ക മാർഗ്ഗമു ?
ഭൂവിൽ ഥിതരാം പൂർവികന്മാരുെട
ജീവിത െവള്ളത്താളുകളിൽ
ൈദവം കറുത്ത മഷിയാൽ ചിേലടം തൃ-
ൈക്കവിളയാട്ടം കഴിക്കമൂലം
അത്താളുകൾെക്കാളി വാ, ച്ചവ നമ്മൾ
നിത്യപാരായണാർഹങ്ങളായി.
പിേന്നാ കാെലാ വേയ്ക്കണ്ടതായ് വന്നാൽ
മുേന്നാേട്ടയ്ക്കാ കുതി ചാടാൻ
ആ വ , പയുക്തമാേക്കണം നാ, െമങ്കിൽ
ൈദവം വിരൽ മൂക്കിൽ വ േപാകും.
െമയ്യിേല േമദ രുകും വിയർെപ്പാരു
െവൺമു മാലയായ് െകാൾവാൻ
ആശി നീ നിവർന്ന തൻൈകകൾെകാ-
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ണ്ടായമെട്ടല്ലാം പണിെയടുേപ്പാൻ
അണ്ഡകടാഹത്തിേലെതാരു വിഘ്നെത്ത-
ക്കണ്ടാൽ ഭയെപ്പെട്ടാഴി മാറും?
വിഘ്നേമ! വാ! വാ! വിഷത്തീവമിപ്പതിൽ
വ്യ മാം കാളിയപന്നഗേമ!
നിന്മസ്തകങ്ങളിൽ നൃത്തംചവി വാ-
നിമ്മർതൃഡിംഭരിേലകൻ േപാരും.

ത ഹാഭിഖ്യമാം പാരാവാരത്തിെന-
ൈപ്പ ളമ്പാ ം വഗമിേല്ല?
നാഡിയിലൂെടസ്സരി ന്ന രക്തെത്ത
നാണംെകടാെത പുലർ േവാേന!
അമ്മ താരുണ്യനാശത്തിനായ് മാ ം
ജന്മെമടുക്കാത്ത സൽപുമാേന!
താരുണ്യ ീമാേന! നിെന്നക്കണ്ടാൽ ദൂെര
മാറും തടസ്സേമ മന്നിലു .
വിഘ്നാഭിഭൂതനാം വീരപുമാൻ രാഹു-

സ്തമാം മാർത്താണ്ഡബിംബേത്താടും
കർക്കടകത്തിെലക്കാർമുകിൽമാലകൾ
തിക്കിത്തിര ം ഗഗനേത്താടും
േനരാ, മവനത്തടസ്സമകലേവ
വാെരാളിവാ വെതാ േവെറ.
കാച്ചിയ തങ്കെത്തക്കാളുെമാളി നിന-
ക്കാർജ്ജി ം വിഘ്നം വിരിഞ്ചാചാര്യൻ
സാത്വികസ ാട്ടായ് നിെന്ന വാഴി വാൻ
േപർ ം നട ം ഹിരണ്യഗർഭം!

അന്ധനുേമഡനും പംഗുവും േരാഗിയും
ഹന്ത! നട ം െനടുവഴിയിൽ
കണ്ടകമില്ല, പനിനീർ വുമില്ല,
മക്ഷികയില്ല, മധുവുമില്ല.
ആരുെട കാ ാടും നാമറിയൂന്നീല;
ന െട കാ ാടും നൂനമാരും.
നൂതനമാെയ പാതേയാ െവ വാൻ
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േമദിനി നേമ്മാടിരന്നിടു .
ആേരാഗ്യംേകാലുന്ന ൈകകാലുകൾ ൈദവം
കൂേറാടുതന്നതിെന്നങ്ങെന നാം
നി തികാ േലാകർ സഞ്ചാര-
സൗഖ്യം വളർത്താൻ മിച്ചിടാഞ്ഞാൽ?
പാഴരണ്യത്തിൽ പതിക്കെട്ട, പാദങ്ങൾ
പാഷാണംെകാ മുറിഞ്ഞിടെട്ട;
കു ം കുഴിയും നിറയെട്ട, മദ്ധ്യത്തിൽ
വന്യമൃഗങ്ങളലറിടെട്ട;
അന്തഃകരണം തിരി വിടുംവഴി-
യന്തരെമന്നിേയ നാം തുടർന്നാൽ
എ ം െചെന്നേത്തണ്ട ദിക്കിൽ; നവമാേയാ-
രുത്തമഘണ്ടാപഥവുമുണ്ടാം.
െവ ക നീയാ നിൻ ൈകര ം െപാക്കി-
െപ്പട്ടെപാളിയുമിപ്പാറയിേപ്പാൾ;
െവള്ളപ്പളുെങ്കാളിശ്ശീതജലമുടൻ
നേല്ലാരുറവയിൽനി െപാ ം.
നിൻദാഹം തീർ നടെകാൾക നീ;യതു
പിന്നീെടാരു പുഴയാെയാഴുകി
നിന്നനുകമ്പാത്സരിേപാെല മിന്നിടും
മന്നിടത്തിൽ ക കാലേത്താളം
മാർഗ്ഗ മെമെന്നാന്നില്ല; കുേറയടി-
യൂക്കിൽ നടേപ്പാർ വാനവന്മാർ
ഗന്ധ വമാ വഴി തളിപ്പതും
സന്താനപുഷ്പം വിതറുവതും
പ പാവാട വിരിപ്പതും കണ്ടിടാ-
െമാ മിതിെലാരത ക്തിയില്ല.
സങ്കടം മർത്യർ ശർമ്മമായ് മാറ്റിടാം;
സങ്ക ക ിതമല്ലീ സർവം?
സുസ്ഥിരമായി നിർമ്മലമാെയാരു
ഹൃത്തിരുന്നീേടണ, മേ േവ !
ഇ പഞ്ചപ്പാൽസമു ം കടയുവാൻ
െക ിൽ മുതിർന്നീടുെമൻ യുവാേവ!
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മംഗലാത്മാേവ! നീയിദ്ദിനം കണ്ടതു
െപാങ്ങീടുേമട്ടയും കാേകാളവും,
പാഴ്പ്പുക മുന്നിൽപ്പരത്താേത താഴ
പാവകനുേണ്ടാ സമുല്ലസി ?
ൈകര െകാ ം കടയുക േമൽ േമ,-
േലാേരാ പദാർത്ഥങ്ങൾ ൈകവരേട്ട;
ആന, കുതിര, പശു, മണിെതാ ള്ള
മാനിതസാധനപങ് ക്തിേയയും
േകാമളത്താമര മടവാേരയും
നീ മഥിതാർണ്ണവൻ ൈകക്കലാ ം.
ആയവെകാ മതിവെരാേല്ല! െവറും
ഛായെയ രൂപമാൈയ്ക്കെക്കാള്ളേല്ല!
വീ ം കടയേട്ട! വീ ം കടയേട്ട!
നീ ള്ള നിൻ ൈകകളസ്സമു ം.
അേപ്പാളതിൽനി യരുവതായ്ക്കാണാ-
മ തമാെമാരമൃതകുംഭം!
സംസൃതിനാശനമാകുമതാർജ്ജിേച്ച
സംതൃപ്തിേനടാവൂ േസാദര! നീ!
ൈകക്കഴ ം തീർ ം, െമയ്ക്കഴ ം തീർ ,-
മക്കലശസ്ഥമമൃതയൂഷം
ആഫലകർമ്മാവാം നീയാ രസായന-
മാകണ്ഠമാസ്വദിച്ചന്ത്യനാളിൽ
ആയുഷ്മാനാെമൻ സഖാേവ! പര ഹ്മ-
സായുജ്യമാളുക; ശാന്താത്മാേവ.
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ഓമേന നീയുറങ്ങ്

ഓമേന, നീയുറെങ്ങന്മിഴിവണ്ടിണ-
മലർേത്തൻകുഴെമ്പെന്റ തങ്കം!

ആടിയും പാടിയും ചാടിയുേമാടിയും
വാടിയും വീടും മുഖരമാക്കി
വാടി വിയർത്ത മുഖാംബുജേത്താെടെന്ന-
േത്തടി നീയന്തിയിൽ വന്നേനരം
നിൻകവിൾത്തങ്കത്തകിട്ടിങ്കൽപ്പി മ്മ-
െയൻകണ്ണിലുണ്ണി! ഞാെന വ !
െനറ്റിപ്പനിമതിേപ്പാളേമലങ്ങി
പറ്റിക്കിടന്ന കുറുനിരകൾ
േകാതി റേകാെട്ടാതുക്കി െവൺമുെത്താളി-
േസ്വദബി ക്കൾ തുട മാറ്റി
ആേരാമൽൈപ്പതേല! ഞാെന നിെന്നെയൻ
മാേറാടണ പുണർ നി !
അൻപാർ െവള്ളിത്തളികയിൽ ഞാൻ നല് കും
ൈപമ്പാൽെപ്പാടിയരിേച്ചാെറൻ കുട്ടൻ
പാർവണത്തിങ്കളിൽത്ത മമൃെതാരു
ഗീർവാണബാലൻ ഭുജി  ംേപാെല
മിഷ്ടമായ് ഭക്ഷി റ കയായ് പൂവൽ
പ്പ േമലാപ്പണിെത്താട്ടിലിതിൽ
വാനിൽക്കതിെരാളി വീശിത്തിളങ്ങീടും
തൂനക്ഷ ത്തിൻ ശരിപ്പകർേപ്പ!
ആണിെപ്പാൻ െചപ്പിനക വിലസീടും
മാണിക്യക്കല്ലി ടപ്പിറേപ്പ

ഓമേന, നീയുറെങ്ങൻമിഴിവണ്ടിണ-
മലർേത്തൻ കുഴെമ്പെന്റ തങ്കം!

II
തങ്കക്കിണ്ണം നീെയടുെത്താരു കുട്ടക-
ത്തിങ്കലിടും വിധെമൻ മകേന!
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െചങ്കതിേരാെനെയടു സായങ്കാലം
വങ്കടലിലി മുക്കിടു ,
ദൂെരപ്പടിഞ്ഞാറായ് വാന മഞ്ഞയും
േചാര വ ം കലർന്ന കാന്തി
അർക്കനാം സ്വാമിെയയാറാടി ം േദവർ
വ ം െവടിെക്കട്ടിൻ ദീപ്തിയാവാം
പാരാം കടലാസ്സിൽ പാേട പര വാൻ
േപാരും കരിമഷി വാനിൽനി ം
താേഴാ കുപ്പി കമിഴ്ത്തിെയാഴി
തായാ കാ ന്ന ൈപതേലേതാ!
ഓമന ർവാ ിശൃംഗക്കാൽത്തേട്ടറ്റ
ശീമക്കമലപ്പെന്തന്നേപാെല.
മാന െപാങ്ങിന പൗർണ്ണമാസിത്തിങ്കൾ
വാനവബാലർ കരസ്ഥമാക്കി.
അമ്പിളി െവൺകതിെരന്ന കപടത്താ-
ലൻപിലിരവാകുമംഗനയാൾ
തന്മടിയിങ്കൽ കിടത്തിയീേലാകെത്ത-
യമ്മിഞ്ഞ നല്കിയുറക്കിടു .
വിൺപുഴത്തങ്കത്തരിമണലപ്പം വ-

മ്പർകിടാങ്ങൾ കളി ംേപാെല
അന്തമില്ലാതുള്ള താരങ്ങൾ േമൽ േമ-
ലന്തരീക്ഷത്തിൽ വിളങ്ങീടു .
മാങ്കന്നിെച്ചന്തളിർത്തല്ലജം തിെന്നാരീ-
യാൺേകാകിലൈപ്പതെലന്മകേന!
തൻെചറുകണ്ഠമാം പീപ്പി പിടി തി
നിൻെചവിക്കിമ്പം വളർത്തിടു .
ൈതമണി െന്തന്നൽ തള്ളിക്കടെന്നാരുൾ-
േ മത്തഴെപ്പഴു’മായ’േപാെല
നിങ്കണിത്താെരാളി േമനിച്ചട തൻ
െപാൻൈകവിശറിയാൽേപ്പാക്കിടു .
മംഗല്യാലങ്കാര വാടാവിളക്കായ് വ-
െന്നൻഗൃഹമാളുെമാളിത്തിടേമ്പ!
നിൻനിഴലിൻപടി കാ ഞാൻ ക മി-
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െപ്പാന്നിൻനിലവിളക്കന്തികത്തിൽ,
നന്ദനേന! മേനാനന്ദനേന! നല്ല
നന്ദനാരാമ നറുമലേര!
ഓമേന, നീയുറെങ്ങൻമിഴിവണ്ടിണ-

മലർേത്തൻകുഴെമ്പെന്റ തങ്കം!

III
താമരയല്ലിെപ്പാതിപ്പിഞ്ചിതൾമിഴി-
േയാമേന! ചിമ്മിയുറങ്ങീടും നീ
പാവയും പീപ്പിയും പമ്പരവും പ ം
പാവങ്ങൾ–ചു ം കിടപ്പെതാ ം
കാണുന്നീലേല്ലാ; കറയറ്റ നിൻ പുറം

ാണങ്ങളല്ലീയിവറ്റെയല്ലാം?
മുല്ല െമാെട്ടാളിപ്പല്ലിൻകുരു കൾ
െമല്ലേവ െത െവളി കാട്ടി
െചല്ലെച്ചറുചിരിക്കള്ളത്താൽ തത്വം നീ
െചാല്ലിത്തരു ; ഞാൻ വിഡ്ഢിതെന്ന!
ആയായ്! ഈ മൺകളിപ്പണ്ടങ്ങെളേങ്ങാ? നി-
ന്നായത്താനന്ദമുറക്കെമേങ്ങാ ?
നി യാം േദവിതൻ വാത്സല്യപൂർണ്ണമാം
ഭ ദെപ്പാൽക്കരത്താേലാലത്തിൽ
ഞങ്ങൾ ചിന്തിപ്പാൻേപാലുമശക്യമാം
മംഗളമേല്ലാ നിനക്കധീനം.
വാന നി വരിവരിയാെയ
വാനവമാനിനിമൗലിമാേരാ
തിങ്കൾ ളിർക്കതിർേക്കാണിവഴിയായ് വ-
െന്നൻകുേഞ്ഞ! നിെന്മയ് തേലാടി നി !

ഹ്മാനന്ദ ദമായ്ച്ചില പാ ക-
ളമ്മാൻകിേശാരമിഴിമാർ പാടി
െമല്ലേവ പീയൂഷയൂഷം െപാഴി നിൻ
െചല്ല രു െചവിയിണയിൽ.
വിണ്ണവർേകാനുെട പള്ളിവില്ലിൽെപ്പടും
വർണ്ണങ്ങൾേകാലും കിളിെച്ച കൾ
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ക ക ക്കളാൽെക്കട്ടിക്കളിപ്പാെന-
ന്നപ്പനു ന ണ്ടാ വധുക്കൾ.
പാലാഴിെപറ്റ സുരഭിയാം ൈപയിെന-
ച്ചാേല കറ ചുടുനറുംപാൽ
അപ്പാലു കാച്ചിയുറച്ച തയിർ കട-
ഞ്ഞപ്പാേട േനടിയ െവണ്ണയുമായ്
മംഗല്യഗാ ിമാരാമവർ ന -
െണ്ടൻ കണ്മണി ഭുജി െകാൾവാൻ.
വാരാശിേമഖലത്തയ്യലാളാമമ്മ!
നാരായണസ്വാമിയാകുമച്ഛൻ;
േദവതമാരാകും േചടിമാർ; ഓമന-

വൽെമയ്ത്താരങ്ങളാ വയസ്യർ;
ഈവണ്ണമുേള്ളാരാൽ േപാഷിതമാകും നിൻ
േകവലസ്വപ്നസുഷുപ്തിസൗഖ്യം
എൻപാഴുറ പാെട്ടന്തി ഭഞ്ജി ?
നിൻപാട്ടിൽ നീയുറെങ്ങെന്റ തങ്കം!
എന്മാംസദൃഷ്ടികൾെക്ക േയാ ദൂരയാ-
ണിമ്മാന്യഗാർഹികേയാഗേക്ഷമം.
ൈശശവസ്വാപസുഖാവൃതനാം നിന-
ക്കാശീർവചെസ്സ ഞാനുര ?
എന്തധികാരെമൻ നാവിന്നേതാതുവാൻ!
ഹന്ത! ഞാൻ മണ്ണിേല മ മാ ം!
ൈ േലാക്യശി ി ഹിരണ്യഗർഭൻ തെന്റ
േചലുറ്റ സൃഷ്ടിസൗധത്തിൽനി ം
പുത്തനായ് വാർ പുറത്തിറ ം തങ്ക-
പ്പത്തരമാെറ്റാളി വി ഹേമ;
േചറുമഴു ം െചറുതും പുരളാത്ത
ചാരുകേളബരതല്ലജേമ!
പാഴാകും പാപനരകക്കടലിെന്റ
താഴെത്തത്തട്ടിൽക്കിട െമെന്ന
നീയായ തൂെവൺമുഴുമുത്തിനുത്തമ-

ീയാർന്ന ശുക്തികയാക്കി ൈദവം.
ത വിധിയറിയാത്ത ഞാൻ നിൻ പൂജ-
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യന്തഃകരണത്താൽ മാ ം െചയ്യാം.
എന്മകേന! നിൻ വിശുദ്ധസംസർഗ്ഗത്താൽ
നന്മെയനി വളർന്നീടേട്ട.
േസ്മരമായ് സ്വാപത്തിൽ മി ം നിന്നാനന-
സാരസെത്തക്ക ചാരിതാർത്ഥ്യം
േചരുെമനിക്കതുതേന്ന സഗുണമാം
താരക ഹ്മമായ്ത്തീർന്നീടേട്ട.
ൈകെച്ചേങ്കാൽ ദൂര വേച്ചാരു രാജാേവ!
വ മിളക്കാേത്താരുമ്പർേകാേന!
ഭീകരശക്തി െവടിഞ്ഞ കുമാരേന!
േയാഗദേണ്ഡന്താത്ത േലാകഗുേരാ!
ആേരാമേല! നിെന്നേപ്പാെലാരു ൈപതലി-
ബ് ഭാരതഭൂമിയിൽപ്പെണ്ടാരിക്കൽ
കാന്തി ളിർക്കതിർക്കറ്റയുതിർത്തീടും
പൂന്തിങ്കൾ ട്ടനായ് വാനിേലറി.
നിന്നിൽ നിലീനമാം ാഭവേമാർ േമ്പാൾ
നിെന്നയുെമെന്നയും ഞാൻ മറ ,
ഓമേന, നീയുറെങ്ങൻ മിഴിവണ്ടിണ-

മലർേത്തൻകുഴെമ്പെന്റ തങ്കം!
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കപീരദാസൻ

”മു േവേണാ മുണ്ട്? നാലണയ്ക്കാെരങ്കിലും
െകാ െകാ വി,െനാറ്റച്ചില്ലി കൂടുതൽ േവണ്ട.”
ശുദ്ധസത്യമായുള്ള സൂക്തിെയാന്നീമേട്ടാതി
മുഗ്ദ്ധരൂപനാെമാരു മു ിമീൻ െചറുബാലൻ
കാശിതൻ പുണ്യവീഥീകർണ്ണശ ലികെള-

ശിതപിയൂഷങ്ങളാ വാൻ യത്നി .
കാപട്യംെകാണ്ടല്ലാെത ൈകകാര്യമില്ലാെത്താരാ-
പ്പാപത്തിൻ പൂേന്താട്ടമാം പട്ടണപ്പാഴ്ച്ചന്തയിൽ
സത്യവാക്കാേരാതുവാൻ? ഓതിയാലാർ േകൾ വാൻ?
ഗർദ്ദഭസദസ്സിേലാ ഗന്ധർവഗീേതാദ്യമം?
”നാലണേയാടാ! കട്ട നാറ നാടൻശീല ?
ബാല! നീേയതന്ധെനപ്പറ്റിപ്പാൻ നട ?
രണ്ടണ തരാം; ബാക്കിക്കിനിയും നീ െചെന്നാരു
മുണ്ടേങ്ങ റെത്തങ്ങാൻ േമാഷ്ടി വിേറ്റ പ .”
ഇത്തരേമാേരാവിധം ഹാസ്യവാങ്നാചാരങ്ങൾ
ശുദ്ധനാമബ്ബാലൻ തൻ സുകുമാരമാം ഹൃത്തിൽ
േമ േമലാ കുത്തിത്തിരുകി ടങ്ങിനാർ
േഭാ താൻ മുലപ്പാലായ് ഭുജിച്ച പണ്യാജീവർ
വിശ്വപാവനിയായ ജാഹ്നവിതൻ തീരത്തിൽ
വിശ്വനാഥസ്വാമിതൻ ദിവ്യസന്നിധാനത്തിൽ,
സത്യേദവേത! സാധ്വി! നിന രക്ഷാസ്ഥാനം

ത്യക്ഷശൂന്യെമേന്നാ! പാതകേമ പാതകം!

ബാലനും പരിത മാനസൻ ചുടുബാഷ്പം
ചാലേവ തൻ ൈകമു നനയുംവിധം തൂകി,
മത്യന്തരത്തിേലാർത്താൻ; ”ൈദവേമ! ഹാ! ൈദവേമ!
സത്യവാേക്കാതുേന്നാനിച്ചന്തയിൽ തനിക്കള്ളൻ!
നൂലിനും കൂലി മായ് നൂനം ഞാൻ കാൽരൂപ
േമലിതിൽക്കണ്ടീ, ലേത േചാദിപ്പാനുേമാർ .
ഇച്ഛ െചറ്റിതിൽപ്പരമില്ല ഞാൻ ൈകകൂ െമ-
ന്നച്ഛനമ്മമാ,ർക്കവര ലബ്ധസേന്താഷർ.
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നാലണയിേതമട്ടിൽ ഞങ്ങൾ നൽകീടുവാൻ
നാെളയും സർവേലാകനാഥനങ്ങിരിപ്പീേല?
പിെന്നെയന്തിനി,െക്കെന്നയാെര പുച്ഛിക്കിലും.
നിെന്ന ഞാൻ െവടിയില്ല; നിെന്മയ്യാം സത്യേത്തയും”
എന്നവേനാർ വീ െമഴുേന്നറ്റാ വ ം തൻ-
െപാന്നണിക്കരങ്ങളിൽ പൂ വി വാൻ നിന്നാൻ
േനരമന്തിയാവാറാ,യാരുമാ മു വാങ്ങാൻ
ചാര വരു മി,െല്ലെന്താരു ദുരദൃഷ്ടം!
ആ വ മൂല്യംെകാ ത ലം വാങ്ങിേവണ-
മാവശ്യം കഴിയുവാൻ തനി ം പിതാക്കൾ ം!
മു മെപ്പാേഴെക്കാരു മുസൽമാൻ ഫക്കീർ വ
െച േമ ശങ്കവിട്ടെച്ചറുബാലേനാേടാതി:
”അപ്പേന! തങ്ക ടം! ൈദവെത്തേയാർത്തിേങ്ങാട്ടാ-
വി ന ള്ള മു െവറുെത നൽേകണേമ!
ശീതബാധിതനാമിദ്ദഗ്ദ്ധവൃദ്ധെനക്കാളു—
േമതുപാ ത്തിൽ േചർന്നാൽ നിൻ ദാനം ഫലെപ്പടും?
നിന്നാെണ മടിേക്കണ്ട; നീെയനിക്കിന്നീ വ ം
തന്നാേല മതിയാകൂ! താമസിപ്പെത ണ്ണീ?
നാലണ നിനേക്കകും നെമ്മക്കാത്തിടും ൈദവം;
ബാല! നീ ശങ്കിേക്കണ്ട! പാവുമുണ്ടിങ്ങിേട്ട .
അദ്ദാനം താൻ െച കിലച്ഛനമമ്മ മ—
ന്നത്താഴമില്ലാെതേപാം; വയ െചേന്നാരവർ:
ശർമ്മമുണ്ടാവാൻ പണി ദാനം താൻ െചയ്യാഞ്ഞാലി-
ദ്ധർമ്മസങ്കടഖണ്ഡധാരയിൽെപ്പട്ടീടേവ
ഹന്താതിമാ ം ബാലനാമവൻ തൻ മാനസം
ചിന്താേദാലാരൂഢമായ് തീർന്നതിെലന്ത തം?
”പാതിവ ം ഞാൻ തരാെമന്ന പ്പനു; മെറ്റ—
പ്പാതി വിറ്റരിവാങ്ങിയമ്മെയേയ ിക്കണം;
അത്താഴപ്പട്ടിണി ഞാൻ തയ്യാ,റരക്കഞ്ഞി
മത്താതമാതാക്കൾ മാ േമകിേയ പ .
ഏകപു ൻ ഞാനവർെക്കൻ ത്യാഗതി േനാക്കി—
േശ്ശാകമറ്റ വാഴ്വൂ ശുദ്ധമാനസരവർ.”
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എന്നവൻ തൻ വാ േകേട്ടധമാനേ ാധനായ്
പിെന്നയും െചാല്ലീടിനാൻ പിതൃസന്നിഭൻ ഫക്കീർ:
”പാതിമുണ്ടിനാേയവൻ ാർത്ഥി , നൽകുെന്നങ്കിൽ
നീ തിക ം നൽകണം നിൻ മു മുഴുവനായ്;
അെല്ലങ്കിൽ നിെന്റയർദ്ധദാനമങ്ങിരിക്കെട്ട:
നല്ല കുട്ടികളുേണ്ടാ േവെറയും? േനാക്കെട്ട ഞാൻ.”
എേന്നാതിയിച്ഛാഭംഗഖിന്നനായ് വടി കുത്തി
മുേന്നാ േപായീടുവാൻ മുതിരും സ്ഥവിരേന
വീ ം വന്ദനംെച െചാല്ലിനാനബ്ബാലകൻ:
”പൂ െകാൾകേയ േവ മദ്വ ം മഹാത്മാേവ!
ഇന്നേത്ത വാണിജ്യത്തിെലനി സിദ്ധിച്ചതാ—
മുന്നതലാഭത്താൽ ഞാനുത്തേരാത്തരം ധന്യൻ,
ഒരുനാളത്താഴമൂണൂർദ്ധ്വമായാെലെന്തനി—
ക്കരുളു സൽപാ ദാൈനകധനം ൈദവം!
ൈദവേമ സത്യരൂപ! ൈദവേമ ത്യാഗരൂപ!
ൈദവേമ ധർമ്മരൂപ! വിജയി താക നീ!”
എേന്നാതിത്തൻ േകാടിമുെണ്ടടു ഫക്കീരി
െപാേന്നാമൽ മാരകൻ െപാലിച്ചാൽ സമ്മാനമായ്.
േരാമാഞ്ചതരംഗിതഗാ നായതു വാങ്ങി—
യാ മാന്യമഹമ്മദസന്യാസി നടെകാണ്ടാൻ.
രിക്തപാണിെയന്നാലും കൃതകൃത്യനായ് ൈദവ—
ഭക്തനബ്ബാലകനും തിരി ഗൃഹം പൂക്കാൻ.
ആ വീട്ടിലേപ്പാളെങ്ങാരാശ്ചര്യം! അകസ്മാത്താ -
േയവേനാ സാർത്ഥവാഹെനാരുവൻ കണെക്കേന്ന്യ
ആഹാരാദിവ ക്കളവിെടെക്കാ വ
മഹാഭാഗ്യവാന്മാരാം ബാലൻതൻ പിതാക്കെള

േവണ്ടവെയല്ലാം േവഗം വാ വാൻ യാചി ;
േവണ്ട േവെണ്ടാരുവകെയന്നവർ പിന്മാറു .

”അന്തിയായേല്ലാ േനര,മരിയുംമ ംെകാ
പന്തി വെന്നത്തിടും ബാലകൻ കപീരിേപ്പാൾ;
േവലെച കി ന്ന കൂലിെയാ െകാണ്ടേ
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കാലേക്ഷപം ഞങ്ങൾ ; കാംക്ഷയിെല്ലാന്നിങ്കലും;
മ േള്ളാേരകുന്നതു വാങ്ങിയാൽ കയർത്തിടും
മു മബ്ബാലൻ, അവൻ മുഖത്തിൽ കറുപ്പാർന്നാൽ
നഷ്ടജീവരാം ഞങ്ങൾ; ധർമ്മം െചയ് വാനെങ്ങേയ്ക്കാ
പട്ടണം മുഴുവനും പാ ങ്ങൾ സുലഭങ്ങൾ;
ആകയാലിവെയല്ലാമപരർക്കാർക്കാനുമ-
േങ്ങകണ”െമേന്നാതുന്ന ദമ്പതിമാെര േനാക്കി
ആ വണിക്േ ഷ്ഠൻ െചാന്നാൻ; ”അക്കപീരാർജ്ജിച്ചതാ-
ണീവകെയല്ലാ,മിതിൽ ഞാൻ െവറും സംവാഹകൻ.”
എ രെചയ്ത മാെനേങ്ങാ േപായദൃശ്യനായ്;
വ േകറിനാനുള്ളിൽ ബാലനാം കപീരനും.
അത്താഴപ്പട്ടിണി ഹാ! താൻ വാങ്ങിയ ചീ
തത്താതമാതാക്കെളക്കാണിപ്പാൻ സന്നദ്ധനായ്
വെന്നാരബ്ബാലൻ കണ്ട കാ െയേന്താതീേട ?
കു േപാൽ െപാ ം െന മന്നവും കറികളും
എങ്ങെനയവയ വ േചർന്നെതന്നവൻ!
എങ്ങെനയവയവൻ േനടിെക്കാണ്ടെതന്നവർ!
സംഗതി ധരിച്ചേപ്പാൾ സ ഷ്ടരായ് മൂവരും;
മംഗലസ്വരൂപനാം ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തിെക്കാണ്ടാർ.
പിെന്നയാ രാ ിതെന്ന ചുറ്റിലും വസിേപ്പാെര—
െച്ച കൂട്ടിെക്കാ വന്നവർക്കാസ്സാമാനങ്ങൾ
ഒെന്നാഴിയാെത നൽകിയുദഞ്ചേ ാമാഞ്ചനായ്
ത െട ശയനീയം േതടിനാൻ കപീർദാസൻ.
ആദിത്യനുദിക്കേവ പിെറ്റ െമഴുേന്ന
പാതി താൻ തേലദ്ദിനം െനെയ്താരുക്കിയ വ ം
പൂർത്തിയാക്കിച്ചന്തയിൽെകാ െചന്നവൻ വി
േപർ മത്താഴം തെന്റ പിതാക്കൾ ട്ടിടിനാൻ.
അന്നാളെത്തയത്താഴമസ്സലാമമൃതവും,
മുന്നാളേത്തതു ഹാ ഹാ! മുഴുതിക്തകവുമായ്
അക്കപീരി േതാന്നി—അല്ല േതാന്നി സാക്ഷാൽ
മക്കവും ീകാശിയും വാണിടും മേഹശ്വരൻ.
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ഒരു സുഹൃച്ചരമം

ദാരി ്യദാവശിഖി കത്തിെയരിഞ്ഞിടു ;
ഭൂരിജ്വര ഴലി ചുറ്റിയടിച്ചിടു ;
പാരിച്ച പാരിനുെട ഭാവുകപാദപത്തിൻ-
േവരിൽക്കട വിധി െവണ്മഴുെവച്ചിടു ! 1

േലാകം കിട കിഴുേമൽത്തകിടംമറി
ഭൂകമ്പഭൂതകരക കമായിടു !
ഹാ! കഷ്ടമെപ്പാഴുതു പിെന്നയുെമ േകൾ !
േശാകെപ്പരുങ്കടലിേല തുേവലിേയറ്റം. 2

ഏേതതു ദുർവിഷമരു കൾ കാലേഭാഗി-
യൂേതണെമങ്കിലവ നിന്നിൽ മുഴുെക്കയൂതി.
കാേത! തുല തവ കന്മഷശക്തിെയ
ഹാ! േതറി ഞാനഗതി; സംഗതി െതറ്റിയേല്ലാ; 3

ഹാ! ഹാ! രസജ്ഞകവിപണ്ഡിതസാർവഭൗമ—
ീഹാരമധ്യമണി; ശിഷ്ടജനാ ഗണ്യൻ;

വ്യാഹാരേദഹിയുെട വത്സലഗർഭദാസൻ;
നീഹാരനിർമ്മലയശസ്സിനു നിത്യേഗഹം; 4

എൻ പന്തളക്ഷിതിധവൻ; കവിതാരസാല—
െക്കാമ്പ മിന്നിെയാരു േകാകിലച വർത്തി:
ഇമ്പത്തിൽ മാതൃെമാഴിെയക്കനകാഭിേഷക—
സമ്പന്നയാക്കിയ മഹാൻ; ചരിതാർത്ഥജന്മാ; 5

േതനായിടഞ്ഞ െമാഴി തൂകി മനീഷികൾ
ഭൂ നാകമാക്കിെയാരു പുഷ്കലപുണ്യശാലി:
നാനാഗുണങ്ങളുെട നർത്തനേവദി... ഹാ ഹാ!
ഞാനാേരാെട പറയു —ചതി ൈദവം! (കുളകം) 6

ആയില്ല നാ തു വയ,സ്സഴലാർന്ന ദീന—
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പ്പായിൽ കിടന്നതു പര തി േകട്ടതില്ല;
തീയിൽപ്പതിച്ച ജലബി െവാെടാപ്പെമേങ്ങാ
േപായിക്കഴിഞ്ഞിതവിടുന്നതിനുള്ളിലേയ്യാ! 7

ഞാനാ മഹാനുമതുമട്ടവിടുെന്നനി ം
സ്നാനാശനസ്വപനേകളിവയസ്യരായി
ഈ നാൾവരയ്ക്കിളയിൽ വാണതു വിസ്മരി
ഭൂനാഥമൗലി ഭുവനാന്തരപാന്ഥനായി! 8

സൗഹാർദ്ദെമന്ന പദെമ മഹ,ത്തതിെന്റ
മാഹാത്മ്യെമ വിലേയറിയെതന്ന തത്വം
േസ്നഹാർ മായ മിഴിെകാണ്ടവിടു തെന്റ
േദഹാത്യയംവെരെയനിക്കറിയി േപാ . 9

ആമട്ടമർെന്നാരവിടുന്നകല മാറി:
വാമത്വമാർ വിധി; വഞ്ചിതബ വായ് ഞാൻ
ഹാ! മന്ദഭാഗ്യരിൽ മികച്ചവനാെമനിെക്ക—
ന്തീമർത്ത്യജന്മമിനിേമലിരുേളണ്ടതു ! 10

ഹാ! പന്തളംനൃപനു മദ്ധ്യവയസ്സിലീമ-
ട്ടാപത്തണഞ്ഞിടുവതാരു നിനച്ചിരു !
സ്വാപത്തിലും കരുതിയില്ലിതു ൈദവേമ ഞാൻ!
നീ പശ്യേതാഹരരിൽ നി തിമാ ഗാമി. 11

വാരുറ്റവാ യവിേട വരും, നിന േപരും
തുേലാം െപരുമയും െപടു,െമ ഞങ്ങൾ
ആരും നിനച്ചതതിശീ മബദ്ധമാക്കി
കാരുണ്യമറ്റ വിധി; ൈകരളി! കഷ്ടകാലം! 12

പൂെമത്ത പുകരുതു ൈകരളി! േമലിൽ നിെന്ന—
ൈക്കെമയ് മറ ...കമിതാക്കളിേല്ല
നാെമ െച വതു! ൈദവവിധെക്കവർ —
േമാെമ മൂളുവതിേന തരമു വേല്ലാ. 13
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ധീവ , ൈവദുഷി, രസജ്ഞത, സൽകവിത്വം,
ീവർദ്ധനത്തിനുതകും ശിവമായ ശീലം

ഈ വശ്യവ നിര കൂട്ടിയിണക്കി വിൈശ്വ—
കാവർജ്ജനത്തിനവിടുന്നവതാരമാർ . 14

മായം െവടിഞ്ഞഹഹ! മാംസളഹർമ്മ്യരത്ന—
ച്ഛായ മിന്നിെയാരു നൽഗുണതല്ലജങ്ങൾ
സായന്തനാർക്കരുചിതട്ടിയ ശ ചാപ—
ച്ചായങ്ങെളന്നകഥ ഞങ്ങൾ ധരിച്ചതില്ല. 15

നീയുറ്റ നന്മ മുഴുവൻ നിനയാെത നൽകി—
േപ്പായുള്ള പൂരുഷരിലീർഷ്യ വഹിക്കെകാേണ്ടാ
ആയുസ്സവർക്കരുളിടുെമ്പാളമുക്തഹസ്ത—
സായൂജ്യേമ വതേഹാ! ചതുരാസ്യബാേഹാ? 16

കന്ദർപ്പസാദൃശി െപടും കമനീയകായം;
നന്ദജ്ജന കരമാം നയനാന്തപാതം;
മന്ദസ്മിതാർ വദനം; മധുരസ്വഭാവം;
സന്ദർഭശുദ്ധികലരും സരേസാക്തിരീതി;— 17

ആേരാടു െചാൽ വതഴൽ ഞാ,നളവറ്റബാഷ്പ—
പൂേരാദരത്തിൽ മുഴുകും മിഴിേയാടുകൂടി
ഓേരാ നിേമഷവുമിെതാെക്ക നിന േകഴാ—
മീേരാദനത്തിനിളേവതിവനുള്ള നാളിൽ! (യുഗ്മകം) 18
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ദിവ്യസാന്ത്വനം

”അേയ്യാ! മാേലാകേര! ജീവൻ െവടിേഞ്ഞാെരൻ
തേയ്യാമൽ ഞ്ഞിൻ തളിർെമയ് കാണ്മിൻ!
മാതാപിതാക്കേള! ജായാപതികേള!

ാതാക്കന്മാേര ഭഗിനിമാേര!

െനഞ്ഞലിവുേള്ളാേര! നിങ്ങെളാെടാ ഞാ–
നഞ്ജലി പ്പിയിരന്നിടുേന്നൻ;
പാവമി ഞ്ഞിെനപ്പാലിപ്പിനാരാനും
പാവനജീവനൈഭക്ഷേമകി.”

േ ാ ംതുള ം കണ കണക്കീമെട്ടാ–
രാർത്തനിനാദമഭൂതപൂർവം

ാവസ്തിയാകും പുരിതൻ മുഖത്തി
ൈവവർണ്ണ്യേമകി വലി യർ ,

ഉൽഗളൽ പഞ്ചമമാെമാരു ഗാനത്തിൽ
കർക്കശാപസ്വരം വാച്ചേപാെല;
ഉന്മീലൽ സൗരഭമാെമാരുദ്യാനത്തിൽ
െചമ്മീനിൻ ദുർഗ്ഗന്ധം േചർന്നേപാെല;

ഉദ്ദാമലാവണ്യമാെമാരു ഗാ ത്തിൽ
ശ്വി ാമയ ണം െപട്ടേപാെല;
ആ രിതൻമുത്താം പാ ായസത്തിലീ
േവപ്പിലച്ചാെറടുത്താെരാഴി ?

ാവസ്തിയാം പാൽക്കടലി മംഗള–
േദവതയായ ’വിശാഖാ’േദവി
 ആഭിജാത്യം വേ ാ, െള ം ഗുണമൃഗ-
നാഭിപരിമളം വീശിനില് േപാൾ;

സാദരം തൻ ദഹരാകാശവീഥിയിൽ
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േവദസ്വരൂപെന െവ വാേഴ്വാൾ;
ആ േനാ ണ്ടാെയാരുണ്ണിതൻ ന യിർ-
ക്കാ കരാളമാം കാളസർപ്പം

കുത്തി ര കുടിക്കേവ വല്ലാെത
കത്തിെയരിയും കരളുമായി
അങ്ങെനേയാേരാ മുറവിളി ട്ടിെക്കാ-
ണ്ടങ്ങി പാ േപായ്—അേയ്യാ പാവം!

േലാക ശസ്തമായ്ത്താൻ വളർത്തീടിേനാ-
േരകസന്താനെത്ത ഷ്ടൈദവം
പുത്തെനാഴുക്കറെപ്പട്ടിയിൽ െവച്ചതാ-
മർത്ഥെത്തേയേതാ മറവൻേപാെല

തട്ടിെയടുക്കേവ തായത ൾത്ത
െപാട്ടിത്തകർന്നതിെല ചി ം!
പാരിടെമ ം തനി പരന്നതാം
കൂരിരുട്ടിൽ ടിേക്കാമളാംഗി—

ഹാ പശുവിൽ പശു—തൻ കുഞ്ഞിെനൈക്കയിൽ—
ദീപം െപാലിഞ്ഞ തിരികണെക്ക
ഏന്തി നട നിലവിളിച്ചാൾ മുഴു-

ാന്തേപാല രവീഥിേതാറും

േപശലഗാ ിയാൾ േപർ മിരപ്പതു
കാശല്ലരിയല്ല; വ മല്ല;

ാണനാ, ണാരതു നൽകുവാൻ? ന ക-
േവണെമേന്നാർത്താലുെമ മാർഗ്ഗം?

വി ന േള്ളാരു സാധനപങ് ക്തിയി-
ലുൾെപ്പടുത്തീലേല്ലാ ജീവൻ ൈദവം!
ൈഭക്ഷമരുളുവാൻ വന്നവളക്കാ -
യീക്ഷണംെചയ്ത കുടുംബിനിമാർ
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ത ലപൂർണ്ണമാം തൽപാണിപാ െത്ത-
ക്ക നീർെക്കാ കഴുകിനി .
ബാലകർ വീഥിയിൽത്തങ്ങൾ തുടർേന്നാരു
ലീലകെളല്ലാം ക്ഷണത്തിൽ നിർത്തി

േകവലമക്കാ ക െവറും മര-
പ്പാവകൾേപാെല പക നി .
വൃദ്ധരായുള്ളവർ, ”വേത്സ! കരയരു-
തിത്ഥം,” എേന്നാതാൻ മുതിർന്നിടേവ

മദ്ധ്യത്തിൽെത്താണ്ടയിടർച്ചയാൽ മൂകരായ്-
ക്കർത്തവ്യമൗഢ്യം കലർ നി .
അംബുജേന യാൾക്കാശ്വാസനം നൽകാൻ
മുൻപു ഞാൻ മു ഞാെന െചാല്ലി

പാഞ്ഞ തരുണർ പരവശരായ് നി
കാഞ്ഞകരളുമാൈയ്ക്കതിരുമ്മി.
മാമുനിമാരും മഹീശരുെമന്നല്ല
മാടപ്പിറാക്കളും–അന്യർക്കായി

ക്ഷി ം ശരീരം ത്യജിക്കാൻ മടിക്കാത്ത
സൽ േജ! ഭാരതരത്നഗർേഭ!
നിന്മക്കളാമാ യുവാക്കളവൾക്കായ് ത-
ജ്ജന്മബലി തയ്യാറുതെന്ന;

ഹാ! വഴിമാ മറിയാെത ചു
പാവങ്ങൾ–പണ്ടേത്തപ്പാരല്ലേല്ലാ!
ഇങ്ങെന േനരം കുേറക്കഴിഞ്ഞേപ്പാളാ
മംഗല്യഗാ ീമണിേയ േനാക്കി

ഏകനലിവാർ രെച ; ”േസാദരി!
നീ കരേയണ്ട! നിനക്ക് ൈഭക്ഷം
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ൈകവളർത്തീടൂവാൻ സംഘാരാമത്തിങ്കൽ
േദവൻ തഥാഗതനുണ്ടിരി !

മാരജിത്താകുമബ്ഭി സഗുണമാം
താരക ഹ്മത്തിൻ സാക്ഷാ പം.
േനർന്നാലും െച ടൻ നീയബ്ഭഗവാേന-
പ്പാർ നാലും പ ം പണിയുേവാേന.”

കാതിലമൃതം കനെക്കെത്തളി മാ
സ്വാദിമേകാലും സുഹൃദ്വചനം
ആ ന്ദനം നിർത്തിേക്കട്ടാ സ്ഥലേത്ത
ശീ ംഗമിച്ചാൾ ശിരീഷഗാ ി.

േരാഗവും താപവും ദാരി ്യവുംെകാ
േലാകം വലവതു േനാക്കിേനാക്കി,
അന്തഃകരണമലിഞ്ഞലിഞ്ഞായവ-
യ്ക്കന്തംവരു വാനാ ഴറി,

കട്ടെപ്പാൻ സാ ാജ്യൈക്ക െച്ചേങ്കാൽ െവറും
െപാട്ട ല്ലാക്കി റ തള്ളി,
സങ്കടേമതും സഹി െകാണ്ടീടുവാൻ
കങ്കടംെകട്ടിക്കട േകറി,

സർവാഗമാബ്ധിയും താേന മഥിച്ച ്യ
നിർവാണപീയൂഷകുംഭം േനടി,
ഭാരതവർഷ ശസ്തിമ ത്തി
പാവനമാകും ണവമായി

നി ം ചരിതാർത്ഥജന്മാവാം രാജർഷി,
ചിൽകുഹരത്തിെലസ്സിംഹസിംഹം;
മാരെനെക്കാല്ലാെത െകാേന്നാരു സർവജ്ഞൻ!
മാന്മിഴിയാൾ േതാറ്റ ഗാഥിസൂനു;
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ഭൂതകാരുണ്യത്തിൻ പുഷ്കലവി ഹം;
ഭൂതലത്തിൻ പൂർവപുണ്യഫലം;
ഹിംസാപിശാചി ൈകകണ്ട മാ ികൻ;
സംസാരവ്യാധി ധന്വന്തരി;-

ദണ്ഡനമ തി േതടുമദ്ദീനയാം
പുണ്ഡരീകാക്ഷിതൻ ബാഷ്പപൂരം
മുഗ്ദ്ധകാരുണ്യകടാക്ഷമാം നീലപ്പ-
ത്തരീയത്താൽ തുട മാറ്റി

നാരാചവിദ്ധമായ് നട്ടംതിരിഞ്ഞീടു-
മാ രാജഹംസെത്തക്കാ െകാൾവാൻ
പ ഴറീടിന പാവമാം പാണി
ര മുയർത്തിയാശി നല് കി

കാതിണ കാതരയാമവേളകീടു-
മാതിഥ്യേമ വാൻ സജ്ജമാക്കി
ആസ്സംഘാരമശുക ഹ്മം േശാഭി
വാത്സല്യബാഷ്പസ്നപിതേന ൻ.

ഓതിനാൾ മന്ദം വിശാഖ: ”ഭഗവാേന!
േമദിനീേവ്യാമത്തിൻ ഭാനുമാേന!
അങ്ങെയെച്ചാല്ലിയിരി േപർ െമാ-
രംഗനയന്യശരണമേറ്റാൾ.

തൃക്കൺ പാർേക്കണേമ ജീവൻ പിരിഞ്ഞതാ-
മിക്ക ബാലകവി ഹെത്ത
ഡിംഭനാശത്താൽ മഹാത്മാേവ! േമലേങ്ങ-

ംഭദാസി ഴി കുംഭീപാകം!

അയ്യേയ്യാ! നാരിമാർ ഞങ്ങെള ദ്ധേമ
ൈഹയംഗവീനഹൃദയമാരായ്
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തീർ വിരിഞ്ചൻ വിഷാദവിഷവഹ്നി
േപർ ം ജ്വലിപ്പി നാലുപാടും.

പൂരുഷർ ള്ള വിളയാ പണ്ടങ്ങൾ;
പാരിൻ െവളി റം മാ ം കാേണ്മാർ
ഹാ പരമാർത്ഥ കൃതികൾ; േവഗത്തിൽ
താപവും ഹർഷവും മാറി വായ് േപാർ;–

മംഗല്യജീവിതസർവസ്വെമ
ഞങ്ങൾ മന്നിലപത്യെമേന്ന്യ?
സന്തതിെയാന്നേല്ലാ സാധുക്കൾ ഞങ്ങൾ
ഹന്ത! തപസ്സിൻഫല കാണ്ഡം

മണ്ണിലുരു വരുന്ന മേനാജ്ഞരാ-
മുണ്ണിക്കിടാങ്ങൾതൻ പൂവൽേമനി
പുത്തൻ െചഞ്ചായം പുര ം പുടവയാൽ
മുഗ്ദ്ധത ഞങ്ങൾക്കിരട്ടി .

ൈപതലിൻ ശാഠ്യമിവർ വിേനാദനം;
േരാദനം നൂതനവീണാഗാനം;
ലീലാസന്താഡനം ക ക വർഷം;
ലാലാനിപാതം പേയാഭിേഷകം.

നാളിൽ നാളിൽ ഞങ്ങളിങ്ങേന ബാലേര
ലാളി ം േപാറ്റിയും നിർവിശങ്കം
ഏകാന്തസ്വപ്നസുഖാമൃതാസ്വാദത്താൽ-
ൈക്കകാര്യം െച കഴി കാലം

അങ്ങേനയുേള്ളാരബല ഞാൻ-എേന്നാെട-
ന്തിങ്ങേന കാ വാൻ ദുഷ്ടൈദവം?
ധൂേമാർേണ്ണ! മച്ചി നീ; അെല്ലങ്കിൽ നിൻപതി-
ക്കീ േമദുരാംഹസ്സിൽ ൈകയറ ം.
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മായമയമി പഞ്ചം നിരന്തര-
മാ,യാമയം നൽകി ഞാൻ വലേഞ്ഞൻ,
മായാത നൂതനകീർത്തി പുലർത്തിന
മായാതനൂജ! തുണയ്ക്കണേമ!

എങ്ങീ നിരാ യയായ വിധവ ഞാൻ?
എങ്ങീ ഹതൈദവവ ാഘാതം?
ആയുസ്സി ഞ്ഞിന്നരുളേണ പാരി
തായും തകപ്പനുമായുേള്ളാേന!”

നാനാവികാരശബളിതമായിടു-
മാ നാരിമൗലിതന്നാ ന്ദനം
ആകർണ്ണനംെചയ്തരുളിനാനുത്തരം
േലാകജിത്തായുള്ള േലാകബ :

”ഹാഹാ! മൽേസാദരി! ബാലമൃതിയാൽ നീ
േമാഹാന്ധകൂപത്തിൽ വീണുേപായി.
ആതുരയാകും നീ കൺെകാ കാണ്മീല;
കാതുെകാേണ്ടതുേമ േകൾ ന്നീല;

എേന്ന മറി ധരിെക്കാലാ വേത്സ! നീ;
നിെന്നേപ്പാൽ ഞാെനാരു മർത്യൻ മാ ം,
ജീവനൈഭക്ഷമരുളുവാൻ ഞാെനാരു
േദവന,ല്ലായാലും െചയ്കയില്ല,

േകവലെമാ ഞാൻ േചാദി െകാള്ളേട്ട;
സാവധാനം നീ വി താക,
ഈ നഗരിക്കകം നെമ്മക്കണെക്ക
മാനവർ േമവു െണ്ടൻ വിശാേഖ?

ഏഴുലക്ഷം ജനമേല്ലയിേദ്ദശത്തിൽ
വാഴുവ,തേങ്ങ റം കടന്നാൽ
’േകാടാനുേകാടി’ വിഷയേത്തയും മുറ-
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യ്ക്കീടാർന്നതിെലല്ലാം മർത്യേരയും

ധാതാവിൻ സൃഷ്ടിമഹത്ത്വം വിളിേച്ചാതി
മാതാവാം ഭൂമി വഹിപ്പതിേല്ല?
േപാരാഞ്ഞാലീ മദ്ധ്യേലാകത്തിനു ചു ം
ധാരളമായ്െപ്പടും േഗാളങ്ങളിൽ

ഹ്മാവുെതാട്ടിേങ്ങയറ്റമുറുേമ്പാളം,
വന്മാമലെതാട്ടിളംപുേല്ലാളം,
വിധ്യണ്ഡഭാണ്ഡവിചണ്ഡ കാണ്ഡത്തിൽ
സത്യസ്വരൂപ തിമകളായ്

ജംഗമസ്ഥാവരാകാരത്തിേലേതതു
മംഗലവ ക്കൾ വാ തില്ല?
ഏതാണിവയിലനശ്വരം? അക്ഷയം?
ഏതാണനാമയം? അ കമ്പം?

കാണും വകെയല്ലാം െഞട്ടറ്റ പൂ; േലാകം
രുണിളകീടിന പാ ടാരം;
ഒപ്പം മറിഞ്ഞേ വീേഴണ്ടെതാെക്കയു-
മിെപ്പാേഴാ നാെളേയാ—മെറ്റന്നാേളാ!

അദ മണിേയയും നൂനം െവറുെമാരു
വിദ ൽ ലിംഗമാ ന്ന ൈദവം
അണ്ഡേഗാളങ്ങെളെക്കാ കളി
ദണ്ഡമറ്റന്വഹം െച ം പ ം

ആകെട്ട, മെറ്റാ േചാദിക്കാം; വേത്സ! നീ
േലാകവ ഹത്തിെല സൃഷ്ടികളിൽ
ഓേരാ ം നിൻസുതെനേന്നാർക്ക; േപാേയാരീ-
യാേരാമൽ ൈപതലിൻ ാതാെവ ം

കൃ ിമഭാവനയല്ലതു ഹൃെത്താ
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വി തമാകണമേ േവ .
കാ ം െവളിച്ചവുമ മതിനക-
േമ െകാണ്ടാെലല്ലാം േനെരയാകും

എ തനൂജർ മരി നിനക്കേപ്പാ-
െള തനൂജർ ജനി നിത്യം,
ഒന്നിെനെച്ചാല്ലിക്കരകയും േവണ്ട മ-
െറ്റാന്നിെനെച്ചാല്ലിച്ചിരിക്കയും നീ.

ര ം വരേട്ടയിരവും പകലുമായി;
രണ്ടിലും േതേടണ്ട ഭാവേഭദം
ൈദവെത്തയാവഴിക്കല്ലാെത െവ വാ-
നാവതല്ലേല്ലാ നമു ഭേ !

എ ം വയ പതിനാറായുള്ളവ-
െനാ മാ ം മുനി മാർക്കേണ്ഡയൻ.
ഓ േരാ പുമാ േനയുമക്കണക്കാ വാ-
നാേരാർ , േമാർ വതുത്തമേമാ?

അ ദീർഘായുസ്സാവശ്യമില്ലേല്ലാ
മർത്യർ നിർവാണസൗഖ്യം േനടാൻ
ചിത്തം െതളിഞ്ഞാലരനിമിഷം മതി;
ചിത്തമിരുണ്ടാൽ യുഗങ്ങൾ േപാരാ

വിസ്താരം ഹൃത്തിനു വായ്ക്കാെതെയെങ്ങങ്ങ
ഹസ്താമലകം തിരഞ്ഞീല ഞാൻ?
എന്നിെട്ടാടുവിൽെത്തളിവുേറ്റാെരന്മതി-
െയന്നിെലദ്ദീപെമനി കാട്ടി

ഇ ഞാൻ നിൽ കാലുറ ഴിയി-
െല െട തത്വമറിഞ്ഞവനായ്
േസാദരീ!ഞാൻ നിനക്കിേപ്പാളരുളിന
നൂതനജ്ഞാനവിേലാചനത്താൽ
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േനാ ക വീ ം നീ മുന്നിൽ, പേരതനാ-
മാരൻ നിനക്കാരു വേത്സ?

മാതൃസുതബന്ധെമന്നതിെനന്തർത്ഥം?
േരാദിപ്പേതവ,ർക്കാെരന്തിന്നായി?

ഭീതിയും ശങ്കയും താപവും താഴ്ത്താെത
നീ തിക ം നിൻ സ്വയ ം ഭയിൽ
മൂരിനിവർെന്നഴുേനൽ ക കല്യാണി
പാരിടത്തി െകടാവിളക്കായ്!”

നിർവ്വാണ ാപകമീ വാഗമൃതമ-
സ്സർവാർത്ഥസിദ്ധൻ സമന്തഭ ൻ
കാരുണ്യസി വിൽനി ലഭിെച്ചാരാ-
ത്താരുണ്യശാലിനിതൻ ഹൃദയം

നിശ്ചലം, മൃഷ്ടം, വികചം, വിശങ്കടം,
സ്വച്ഛന്ദജ്ഞാനത്തിൻ സ്വസ്തികമായ്
ലാലസിച്ചീടേവ െചാന്നാൾ ത ത്തരം
മൂല കൃതി തികൃതിയാൾ:

”സ്വാമിൻ! ജയിേച്ചൻ ഞാൻ; സ്വാമിൻ!
ജയിേച്ചൻ ഞാൻ കാമിതം േനടിേനൻ കാരണാത്മൻ!
എൻകിടാവല്ലിതു; ഞാനിതിൻ തായല്ല;
ശങ്കിനിയല്ല ഞാൻ; തപ്തയല്ല;

തേത്വാപേദശത്താൽ ധന്യയായ്ത്തീർേന്നൻ ഞാൻ
ശുേദ്ധാദനാന്വയശു ഭാേനാ!
ഇസ്സംഘാരാമത്തിൽ ഞാനും വസി േന്നൻ
സത്സംഗേമാ ഖെമൻ ഹൃദന്തം.”

ഏവം വിശാഖെയയാശ്വസിപ്പിേച്ചാര-
േദ്ദവൻ ജയിക്കെട്ട ശാക്യസിംഹൻ.
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അേമ്മ! ഭാരതധരണി! ഭവതിതൻ
െനേന്മനിവാകമലർമടിയിൽ

ധന്യമുത്താനശയനമാർന്നാേരാമൽ
സ്തന്യം നുകർന്നവരെ മക്കൾ
േശാകഹർഷാബ്ധികൾ തുല്യമായ് ലംഘി
േലാകഗുരുക്കളായ്ത്തീർന്നതില്ല

എച്ചിലില കടിപിടികൂട്ടി
പശ്ചിമഭൗതികശാ േബാധം;
ആെപ്പാട്ടമിന്നാമിനുെങ്ങാളിക്കിെല്ലാരു
തീെപ്പട്ടിേക്കാലിൻ െവളിച്ചംേപാലും!

മദ്ധ്യാഹ്നഭാനുബിംബത്തിൽക്കരിേത -
മദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനമാം ദിവ്യദീപം
ആ നിൻകിടാങ്ങൾ െകാളുത്തിയതിെപ്പാഴും
ഹാനിപറ്റാെത സമുജ്ജ്വലി .

മാതാേവ! േമാഹാന്ധർ ഞങ്ങളും നിന്മക്കൾ,
ഹാ താദൃശർ സമാേനാദര്യർ.
തിണ്ണമിടു ം െതാഴുത്തിൽ ംെകാ
തിണ്ണം െതളിഞ്ഞീടും സ്വാർത്ഥലുബ്ധർ!

നിന്മക്കൾ ഞങ്ങേള േവ ം കാരത്തിൽ
നിന്മക്കളാക്കിജ്ജഗ േപാറ്റി
കാലവ്യത്യാസത്താലമ്മ ൈകവന്ന
ൈവലക്ഷ്യം മാറ്റേട്ട േദവേദവൻ.
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ഭാരതീയ ാർത്ഥന

രണ്ടായി െകാല്ല,മടർെകാ ലകം കിട
തിണ്ടാടിടു ; തിരുേമനിയിെത റക്കം?
കണ്ടാലുമിെക്കടുതി; കൺമുനെയാ ഴി
ഭണ്ഡാന്തേക! ജനനി! ഭവ്യമിയറ്റിയാലും.

ഈയാംഗേലയെരയുമായവേരാെടതിർ ം
ഭൂയാതുധാനെരയുെമാ തിരി േനാക്കി
നീയാർക്കിണ മിവരിൽജ്ജയലക്ഷ്മിെയന്നായ്
ന്യായാവകാശവഴി തീർച്ചവരുത്തിയാലും.

ഏേതാ നിനെച്ചവിെടേയാ െപടുേമവേനാ െച-
േന്നേതാ നൃപെന്റ സുതെനെക്കാലെച േപാലും!
ഏേതാകണക്കിലുടനൂഴി തനി േനടാൻ
േചേതാഭിവാഞ്ഛ ബത ! ൈകസറുമാർ േപാലും!

നൂറ്റിൽപ്പരം സമകൾ െചേന്നാരുടമ്പടി
കാറ്റിൽപ്പറെപ്പാരു െവറും കടലാസുതു ം
നീറ്റിൽപ്പതിഞ്ഞ വരയും സമമായി; വാ
മാറ്റിപ്പറഞ്ഞിടുകിൽ മാനവുമായിതിേപ്പാൾ!

പീരങ്കിയു ; െവടിയുണ്ടകളു ; ശാ -
സാരം കിട മവിെട,ബ്ബലെമാ മാ ം
പാരം കിരീടമണിേവാർക്കവലംബെമന്ന-
േന്നരം കിേശാരമതി ൈകസർ നിന േപായി!

തഞ്ചാെരെയത്തിടുമരാതിെയ േനാക്കി േലശ-
മഞ്ചാെതകണ്ടബല െബൽജിയഭൂമി ഹൃത്തിൽ
അഞ്ചാമനാകുെമാരു േജാർജ്ജിെനേയാർത്തിരു
പാഞ്ചാലപു ി ഭഗവാൻ ഹരിെയക്കണേക്ക.

’േപടിക്കേവണ്ട സഖി! സിംഹപതാക മന്നി-
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ലാടിക്കളിപ്പളവതി മബാധയില്ല;
കൂടിക്കഴിച്ചിലിനു ഞാൻ വരു’െമ െചാല്ലി-
യീടിൽക്കടന്നടരിനാംഗലനാടുെമത്തി.

പാര െമങ്കിലുമടക്കണെമന്നതല്ല;
േചാരത്തിളപ്പിൽ മിഴിമങ്ങൽ വളർന്നതല്ല;
േപാര േമൽ ദുരിതെമന്നറിയായ്കയല്ല;
ധീരർ ധർമ്മരതി സൃഷ്ടിയിലുള്ളതേല്ലാ.

ആരാണിതിങ്കലപരാധി? കുെറെശ്ശ യുക്തി
േപാരാകില റവുമി റവും കിട ം.
േനരാകമാനെമാരിടം; െനറിേകടേശഷം
പാരാെത മെറ്റാരിട;മിങ്ങെനെയ മില്ല.

ധർമ്മം ജയിപ്പതു, നശിപ്പതധർമ്മെമ
നർമ്മത്തിനല്ല മറ പണ്ടരുൾെചയ്തെതങ്കിൽ
ശർമ്മത്തിനില്ല വഴി സർവവിേരാധിയാമി-
ശ്ശർമ്മണ്യനാട്ടിനതു ഞങ്ങൾ ധരിച്ചിരി .

എന്നാലുെമ ദിനമായിനിെയ കൂടി-
െച്ചന്നാകിലാണവധി?യീയടർമിന്നൽ തട്ടി
മന്നാകമാനെമാരുേപാെല കരിഞ്ഞിടു ;
നിന്നാെണ സത്യമിതു നീയറിേയണമേമ്മ!

േപാരാളിെമയ് ടുനിണ ഴയെങ്ങാേരടം;
േതാരാെതയുള്ള മിഴിനീർ ഴ മെറ്റാേരടം;
പാരായപാരിെലാരു പാതിവര മി
നീരാടിടു നിലവിട്ടിവ രണ്ടിെലാന്നിൽ.

പാരിച്ചിടുന്ന പണെമാെക്കയുമിക്കടുത്ത
േപാരിൽെപ്പാരി പുകയാകുക കാരണത്താൽ
പാരിങ്കെല െമാരുേപാെല നട േഘാര-
ദാരി ്യേദവത കളി പുളച്ചിടു .
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േകായിക്കൽെതാ കുടിേലാളവുമുല്ലസി -
മീയിൻഡ്യയമ്മയുെട മക്കളിെല വീരർ
സ്ഥായിക്കണഞ്ഞരികൾ നിർത്തിന ’വല്യേതാക്കിൻ’
വായിൽപ്പതി ജനനിക്കഭിമാനേമകി!

ഏതായിടെട്ട െതാലി,യുെള്ളാരുേപാെലയാണീ-
േശ്വതാസിതർ വിധി ന  വെതന്ന തത്വം
വീതാവേലപമടരിൽ ിയെകാ കാ ം

ാതാക്കൾ നിങ്ങൾ ചരിതാർത്ഥരില ഗണ്യർ!

ഒറ്റശ്ശരീരമുയിേരാ, പണസഞ്ചി കാേശാ,
െചറ്റ േപറുകിലതിന്നവകാശേലശം
മറ്റ മാർക്കിവിെടയാംഗലച വർത്തി-
യ്ക്കറ്റംവെര മടിയങ്ങളധീനരേമ്മ!

ആ മാനി േജാർജ്ജന്യവരെന്റ കഴുത്തിേലാമൽ-
മാലേചർ ജയലക്ഷ്മി പുണർന്നിടാേത

നാമാരു പിന്തിരിയു,മക്കടെവ േവാള-
മീമാതിരിക്കടരിനിൻഡ്യ തയാറുതെന്ന!

േകൾ സാദ്ധ്വികൾ പുലർത്തിടുമാർത്തനാദം;
വാ ന്ന ദുഷ്ടതവഹിെപ്പാരു ൈവരിവൃന്ദം
േതാൽ ംദിനം വരുവതു,ണ്ടതു നീ കനി
േനാ െവങ്കിലിനി വന്നതുതെന്നയേമ്മ!

ആെള ച ! പണെമ തുല ! േപാരിൽ
നാെള േപായി! നലേമറിടുമാംഗേലയർ
ചീെള നിൻ കരുണയാൽ ജയേമതുെകാ ം
നാെള േനടുവതു േനടണമി തെന്ന

ഏതു മൂർത്തിെയയുെമ മടക്കിവ ാൻ
ചാതുര്യേമറിന മിഴിത്തല െതല്ലിളക്കി
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നീ തുച്ഛമിെപ്പാഴിതിലിപ്പടെയ െചാന്ന
ചാദുർദ്ദശത്തിെനാരു ശാന്തി വരു കേമ്മ!
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ഹീര

പാതിയും രാവിൽേപ്പായി; പാഴമാവാസ്യപ്പാ
വാ തുറന്നേയ്യാ! പാരും വാനവും വിഴു ;
അെക്കാടും മലമ്പാമ്പിൻ കൂരിരുൾക്കാേകാളത്തിൽ-
ച്ചിെക്കന്നിച്ചരാചരം സർവവും മൂർച്ഛി .
തന്മണാളെനേത്തടീ രാ ിേദവിയാൾ വാടി
ന ടിെക്കട്ടഴി നാലുപാടും ചി ;
ര യാമം കാത്തി ം നാഥെനക്കാണാഞ്ഞിട്ട-
െക്കാണ്ടൽ േവണിത ഖം േമൽ േമൽക്കറു .

ര മൂ താരങ്ങളങ്ങി മങ്ങിക്കാൺ മു
വിൺതമാലക്കാട്ടിെലൈത്തമിന്നാമിനു കൾ.
ആയവ താഴേത്ത വീശിന നിഴൽേപാെല
രാജേഗഹത്തിൽ ചില റാന്തലുെമരിയു .
തീെരയുൾക്കനംവി ദീനരായ്ത്തരളരാ-
യാെരയെപ്പാൻ’ സ്സ’ണിപ്പാറാക്കാർ േപടി ?
ഇത്തരം ഭീ നിങ്ങൾ േമകുവാൻ േപാരുന്നേതാ
കുത്താകുത്തിരുട്ടിെന്റ കൂത്തടിേക്കാലാഹലം?
ആയതാവില്ല േഹതു; േപാക നാമകേത്ത ;
കായുമൂേള്ളാടെങ്ങാരു കാർേവണിയിരി
ഹാനിെയന്തന്യായമായ്പ്പറ്റിേപ്പായ്ത്തദാനനം?
ഹാ! നിശീഥാംേഭാജത്തിൻ സാധർമ്മ്യം വഹി ?
രാജമാന ഭാവയത്തന്വിയ ം മു
രാജസ്ഥാനസാ ാജ്യലക്ഷ്മിതൻ സപത്നിയാൾ;
അെപ്പാേഴാ ശ ക്കളാൽ വഞ്ചി െകാല്ലെപ്പട്ട
തൽബ് ഭർത്താവിെനപ്പിരിഞ്ഞാർത്തയാേയ്ക്കഴുന്നവൾ!
അയ്യേയ്യാ! ച വാകി! തീരാത്തതേല്ലാ നിൻ രാ;-
വന്യജന്മത്തിൽ മാ മായതിൻസൂേര്യാദയം.
നടെകാള്ളി നിെന്ന മടവാർമുേത്ത!
വിധി ചുടുകണ്ണീർ തൂകി ചുടലക്കളേത്താളം.
ആയതിൻേരാമന്ഥത്ത, ലല്ലവൾക്കേപ്പാളാധി,-
യായാതമാെമേന്നാർത്താണന്യമാമത്യാഹിതം
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ആർത്തിെപ്പണ്ണിെന ൈദവം തക്ക േതാഴിമാേരാടു
േചർത്തല്ലാതയപ്പീല മർത്ത്യെരപ്പീഡി വാൻ.
ഭാഗ്യമാം േസതു െപാട്ടിപ്പാഞ്ഞീടും കാളിന്ദിതാൻ
പാർക്കിലാപ,െത്തെന്നങ്ങെതാറ്റ ള്ളിയായ് വീഴ്വൂ?
ൈകയിലുണ്ടവൾെക്കാരു കാഞ്ചനക്കറ്റക്കിടാ,-
വായപത്യെത്തെപ്പറ്റിട്ടബ്ദം രണ്ടാകുംമുേന്ന
മാന്യനാമതിൻതാതൻ മാരിതനായിേപ്പായി!
ശൂന്യമായിേപ്പായി തത്സാ ാജ്യസിംഹാസനം!
ആരകാണ്ഡത്തിൽ െകാ മന്നെന;ത്തജ്ഞാതീയ-
േഗ്ഘാരഘാതകൻ ’ന ബാഷ്പ’വാരുണാ ത്താൽ
പൗരെരബ്ബന്ധിച്ചേയ്യാ! നിർല്ലജ്ജം വിശ്വസ്തയാ-
മാ രാജ്യ ീെയത്തെന്റ ശുദ്ധാന്തമാക്കീടിനാൻ.
ഭൂമി തൃഷ്ണയാെല പൂതിഗന്ധമായ്! കാണ്മിൻ
സ്വാമിഹത്യ മീേത സാധ്വിതൻ ബലാത്കാരം!
െചന്തളിരുടന്തടിപട്ടടക്കിടക്ക ം
തൻദഗ്ദ്ധെമ ം നടുക്കീശ്വരൻ മുൻേപതേന്ന
ഹത്യതന്നാത്മാവിനു നൽകായ്  വാൻ വരച്ചിട്ട
സത്യവാേ ഖേപാെല േശാഭി ം തദർഭകൻ;
താരുേണ്യാഷഃകാലത്തിൽ സാ ാജ്യകിരീടമാ
സൂരെനശ്ശിരസ്സിങ്കൽ ചൂേടണ്ട പൂർവാചലം;
തൻകുലം വിളക്കിയും താങ്ങിയും നിന്നീേടണ്ട
മഗല്യമണിദീപം, മദ്ധ്യമാണിക്യസ്തംഭം,
തൻകരൈത്തവള്ളിയിൽത്തത്തിടും മണിത്തത്ത;
കൺകുളിർക്കണിെത്താ ; ൈകവല്യെപ്പാന്നിൻകുടം
ആയതിന്നത്യാപെത്താന്നാരാവിലാസന്നെമ-
ന്നായതാക്ഷിേയാടാേരാ െചാൽകയാണശരീരി
അന്തരാത്മാേവാ? കുലൈദവേമാ? മെറ്റെന്താേന്നാ?
ഹന്ത തയ്യലാൾ കാ തദ്വാക്യം ഭൂതാർത്ഥമായ്-
എ െകാ പാടില്ല? ദുഷ്ടമർത്ത്യനാം ഹിം -
ജ വിൻ തിന്മ േണ്ടാ മാനവും മര്യാദയും?
താമരം േകാടാലിയാൽ കണ്ടിച്ച െകാടുൈങ്ക
താമര രു ൈത നു വാൻ നഖം േപാെര?
അഞ്ചിടാ, േതതു പാപേക്കാഴെകാ ം മന്നെന്റ
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പുഞ്ചിരി മ്പട്ടാരു പൂണ്ടിടാൻ േമാഹിപ്പീല?
സൂനാഗാ നാം തെന്റ സൂനുവിന്നേന്നദിനം
സൂനക്കല്ലായിത്തീരാം സൂതിേഗഹെത്താട്ടിലും.
’വാതല്ക്ക ലാേരാ വ മു ;’ ’ശങ്കിേക്കണ്ട,
ഘാതകന്മാരല്ലതു; യാമികൻ ജഗൽ ാണൻ. ട
’ജാലകം വഴിക്കാേരാ േനാ ;’ േപടിേക്കണ്ട,
കാലദൂതരല്ലതു; കട്ടി രിരുൾപിണ്ഡം.’

തേന്നാടിമ്മേട്ടാേരാ താേന സല്ലപി മ-
െപ്പാേന്നാമനത്തയ്യലിൻപൂങ്കവിൾക്കണ്ണാടിയിൽ
നൂനേമേതാ ൈവവർണ്യം പുത്തനായ് പുളപ്പതും
തൂെനറ്റിത്തിങ്കൾ േവർപ്പിൻ തുള്ളിയിൽ ളിപ്പതും
ക കണ്ടമ്പര കല്യയാം തദ്ദാസിയാൾ
െകാണ്ടൽേവണിേയാെടാ കൂ ൈകയാേയാതിനാൾ;
”എന്തേമ്മ! ത രാട്ടി! െയന്തിേപ്പാളാലസ്യെമ-
െന്നേന്നാടു ക ിക്കേണ! താമസിെക്കാേല്ല െത ം!
പണ്ടിടപഴകിയ ബാധകൾ വിടുപണി-
െകാണ്ടിരിേക്കണ്ട പുത്തൻമാൽപ്പിശാചിേതതേയ്യാ!”
റാണിേയാടിമ്മേട്ടാതിത്തൻെനറ്റിേവർെപ്പാപ്പിനാൾ
പാണി വാല മ്പാൽ പാവേമ പാവം ദാസി.

അന്യയല്ലേല്ലാ സാർവഭൗമസിംഹ ട്ടിെയ
സ്തന്യപാനം െചയ്യി ം ധാ ിയാമത്തന്വിയാൾ,
തെന്റ നായികെയ്ക്കാ പ്പം നവ്യൈവധവ്യവ്യഥ
ഹന്ത! പൂണ്ടേങ്ങ വാേഴ്വാൾ താനും തൻ കിടാവുമായ്,
വാരിളന്തളിെരാളി വാ മക്കിടാവിൻെമയ്
വാരി മാറിൽ േചർത്തണ മ്മവ േപാമാരും.
ആ ര മാതാക്കളുമാേരാമൽ ങ്ങളും
േചേരേണ്ടാർതെന്ന തമ്മിൽ ൈവരവും െപാ ംേപാെല,
തൻകിടാവിൽ ധാ ിയാൽ ച വർത്തിനിെക്ക
ൈകങ്കര്യം തനിക്കവൾ േതാഴിയും േജ്യഷ്ഠത്തിയും!

ഓതിനാൾ റാണി, ”യേയ്യാ! ഹീേര! ഞാെനേന്താേത
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േഖദ,െമൻ ഹൃത്തി രാ ി കാളരാ ിയായ്ക്കാ !
നിന്മണിൈക്കത്താേലാലമാർ ള്ളം കുളീർപ്പി ;
നി ലപ്പാലാലാർ നിത്യസൗഹിത്യം വാ ;
തിങ്കൾേനർമുഖം േകാലുമക്കിടാ, െവേന്നാമന-
ത്തങ്ക, െമൻ േന ാഞ്ജന,െമൻ ാണാധിക ാണൻ.
തൂെവൺ പുഞ്ചിരിക്കതിർ തൂകി കിെത്താട്ടിലിൽ
പൂവൽെമയ് തണുപ്പി പുണ്യാത്മാവുറ .
ഈ നി വിട്ടില്ല േമൽകൺമിഴിെപ്പൻൈപതലി-
ന്നാ നന്മന്ദഹാസംതാ നന്ത്യമാമാച്ഛാദനം;
എ ഞാനറി േപായ് സൂക്ഷ്മമാ, യേയ്യാ പിെന്ന-
െയ ടപ്പിറേപ്പ! ഞാേനതുമു ഴേല !
ഘാതകന്മാരുണ്ടതാ തയ്യാറായ് വാതിൽ ,ക്ക”െല-
േന്നാതിയും െപാട്ടിക്കരേഞ്ഞാേരാ പുലമ്പിയും
താെഴ വീണുഴന്നിടും തന്വിെയത്താങ്ങിെകാ
പാഴു ത്തരം ദാസി ഭാവജ്ഞ െചാന്നാേളവം;

”േവണ്ടേവണ്ടേമ്മ! േഖദം; ഞാനിതിെന്നാരുവഴി
േവണ്ടമ ണ്ടാക്കീടാം; വിേശ്വശൻ തുണയ്ക്കേട്ട!
ത ണ്ണിത്ത രാെന്റ ചാരുേവഷഭൂഷക-
െള ണ്ണി പൂണ്ടിെപ്പാഴിെത്താട്ടിലിൽക്കിടക്കെട്ട!
ഏെതാന്നിനായ് മാ ം ഞാ, േനകിേനൻ പിറപ്പവ,-
േന്നെതാ െചയ്താലവൻ പൗരനും പുമാനുമാം,
സ്വാമി േവണ്ടിത്തെന്റ ജീവെന ത്യജിെക്കേന്നാ-
രാ മഹത്താം ധർമ്മെത്ത-യാത്മജേന്മാേദ്ദശ്യെത്ത-
ഇേപ്പാേഴാ പത്തൻപതു വത്സരം കഴിഞ്ഞിേട്ടാ
മൽപു ൻ സാധിച്ചാേല മാതാേവ! മതിവരൂ!
പിെന്ന ഭസ്യശീ ’െമന്നിേല്ല? നടക്കേട്ട-
യി േവണ്ടതാം കാര്യമീ മുഹൂർത്തത്തിൽത്തെന്ന.
പങ്കേമ പറ്റാത്തതാം ായത്തിൽ െചയ്തീടെട്ട-
െയങ്കിക്കിടാവതിൻകൃത്യേമകാ ഹൃദ്യയമായ്.
തെന്നത്തൻകുലേത്താടും തജ്ജന്മേദശേത്താടും
ധന്യമാക്കീടേട്ടയൈപ്പതലിൻ ാണാധ്വരം.
ഇേപ്പാേഴ ച വർത്തിെക്കാ ത രാെന ഞാ-
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നി ഷ്പമ ഷയിൽ മെറ്റാരു പൂമാലയായ്
വെച്ചാളി െകാ േപായ് വേല്ലട ം െചെന്നത്തി
നിശ്ചയം വളർ വൻ നിന്തിരുവടിയാേണ!”

ഏവേമാതിനാൾ ഹീര-യല്ല, ധീര-െയന്നി
േദവിെയസ്സാകൂതമായ് േനാക്കിനാളരക്ഷണം
ആ മഹാരാജ്ഞിയസ്ത ജ്ഞയായ്ക്കിട ;
താമസിച്ചാേലാ െതറ്റീ സർവ രേക്ഷാപായവും;
നന്മയിൽെപ്പെട്ട ണ്ണിത്ത രാെന്റ േവഷത്തിൽ-
ത്തൻമണിക്കിടാവിെനത്തങ്കെത്താട്ടിലിൽ േചർത്താൽ,
കണ്ടാലും കരഞ്ഞാലും ര െമാപ്പംതാെന
െകാണ്ടാടിവാഴ്ത്തിെക്കാണ്ടാളുൾ വാൽ സർേവ്വശെന,
ത ഖം കുനിച്ചതിൻ താരിതൾക്കവിൾത്തട്ടി-
ലമ്മെയാ മ്മവച്ചാ ള മുത്തണിയിച്ചാൾ.
ശീ മായ്പ്പിെന്നെക്കാ മന്നൻതൻ പൂെമയ്മാല

ടയ്കത്താക്കി രിച്ച േമാദേത്താടും
മ പൂമാലേത്താഴർ ചൂഴേവ േപായാൽ, െകാ
െതെറ്റന്ന ഹം വി ധീേരാദാത്തയാം സതി.
ജയി രാജഭക്തി നാരിയായ് ജനിേച്ചാേള!
ജയി രാജസ്ഥാനസാ ാജ്യം രക്ഷിേച്ചാേള!
എ േമലമാവാസ്യ രിരുെട്ടതിർത്താലു-
മുൾത്തിങ്കൾ മാർഗ്ഗം കാ ം; േപാക നീ സേഹാദരീ!
േചലിൽ നിൻ ഭാരം സാക്ഷാൽ ീഭൂകാന്തെനങ്കില-
ക്കാളിന്ദീ വാഹം നിൻ കാ ടം നന േമാ?
േകവലം ഭീരുവല്ല നീയിെപ്പാ, േളേതാ മഹാ-
േദവതാൈചതന്യം നിൻ േദഹത്തിൽ രി !

വീണില്ല േബാധം റാണിക്ക, േപ്പാേഴ മെങ്ങത്തി
പാണിയിൽ ഖഡ്ഗംപൂണ്ട പാപികൾ രണ്ടാളുകൾ;

ാണിപീഡാരാക്ഷസീപാണിപീഡനം േകാലും
േക്ഷാണിതൻ കളങ്കങ്ങൾ; മർത്ത്യെമയ്ക്കശാ കാർ;
കാലണേയ്ക്കവെന്റയും കണ്ഠഖണ്ഡനംെച
കാലനൂേണകീടുന്ന കാരിരുമ്പിൻ തു കൾ
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േകറിനാർ തുറന്നിട്ട വാതിൽമാർഗ്ഗമായുള്ളിൽ;
േതറിനാർ മഹാരാജ്ഞി സുപ്തെയ, ന്നനന്തരം
േതാട്ടിലിൽപ്പതുെക്കേപ്പായ് േനാക്കിനാരുറ ന്ന
കുട്ടിെയ-ൈദ്ദവത്തിെന്റ േകാമള തിമെയ.
പാതിക്കൺ മിഴിച്ചി ം പാതി വാ തുറന്നി ം
പാതി െവൺപൂ ഞ്ചിരിപ്പാൽ െമയ്യിൽ പകർന്നി ം;
േചലിൽേക്കൾക്കയുംെചയ്താർ ൈപതലിൻ രേണ്ടാ മൂേന്നാ
കാലണിത്തങ്കത്തളക്കാതിമ്പക്കിലുക്കങ്ങൾ.
ജ ജീവാപഹാരം നിത്യകർമ്മമാേവാേരാ-
െട താനാക്കാ ം േകൾവി ം സാധിക്കാവൂ?
െചന്തീ ം ശുഷ്കമാകുമിന്ധനെത്താടാം ിയം;
ഹ കാമേന്നാ തുല്യം ഡിംഭനും സ്ഥവിരനും!
മെറ്റ ര ര മാരണക്കാർെകാണ്ടലും
െതെറ്റ ഹാഹാ! തൻ ൈകമിന്നൽ വാളുല ;
താഴു െചെന്നാന്നതിൽത്താെരാളിത്തങ്കത്തിെന്റ
പാഴ വാേ ാരിളങ്കണ്ഠകന്ദളത്തിങ്കൽ.
തൃഷ്ണയാം പിശാചിെയ പ്തയാക്കാന ട്ടർ
െപാട്ടിച്ച ഗൗരീഗാ േത്തങ്ങതൻ മുറിര ം
ചു ഭാഗവും കാൺമൂ േശാണമാ, യുഴിഞ്ഞിട്ട
െതറ്റി ക്കളാൽേപ്പാെല, െചേഞ്ചാരക്കണങ്ങളാൽ
സ്വാമിക്കായ് ാണാഹുതി ൈശശവത്തിേല നൽകു-
മാ മണി ഞ്ഞിൽേദഹിയംബരത്തിൽ പാ േപായ്
പുത്തനാം നക്ഷ മായ്-ൈദവത്തിൻകരത്തിൽ നി-
ന്നി ിേലാകി േനടിന കീർത്തിമു യായ് മിന്നി
”ചങ്ങാതി! കാെണൻ വാളിൽച്ചായേമ പുരണ്ടില്ല;
മങ്ങാെത കാെച്ചെട്ടേയാ തള്ളതൻ കഴു ഞാൻ?”
”േവണ്ട േവണ്ടപ്പാ! േപാരും; േവണെമന്നാെലൻ വാളു
പൂ െപാെയ്ക്കാൾേകേവ മന്നവൻ ത ന്നിൽ നീ.”
എേന്നാതിെക്കാ ദുഷ്ടർ തദ് ഗൃഹം വിട്ടീടിനാർ;
െപാേന്നാമലാൾ റാണിയും മൂർച്ഛവിെട്ടഴുേന്നറ്റാൾ.

ഭിമമാകുമക്കാ േദവിതൻ കനീനികാ-
േതാമര ംേപാെല കണ്ടാൽ; വാവി മുറയിട്ടാൾ;
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ഹീരതൻ േലാേകാത്തരസ്വാമിഭക്തിേയാർത്തേപ്പാ-
ളാ രുക്മഗാ ിക്കാധിയായിരം മടേങ്ങറി;
”എന്തപൂർവസാഹസംെച നീ ഹാഹാ! ഹീേര?
ഹന്ത! നിൻൈപതെലെന്റ മൗഢ്യത്താൽ മരിച്ചേല്ലാ!
ആരാെന്റയും കുഞ്ഞിനായ് തൻകിടാവിെനബ്ബലി-
ക്കാേരകും െപറ്റമ്മമാർ? ഭീമം നിൻ സ്വാർത്ഥത്യാഗം!
എൻകിടാവിെന്റ കുറ്റം മന്നനായ്പ്പിറന്നതാം,
നിൻകിടാെവ െച മൂഢഗർഭമായ്ത്തീരാൻ?
ഹാ, ജഗത്തിൻ മംഗലെപ്പാൻവാടാവിള നീ;
രാജസ്ഥാേനശവംശ തിഷ്ഠാപയി ി നീ;
ത്യാഗസാ ാജ്യത്തിെന്റ ധന്യച വർത്തിനി;
ഭൂഗർഭപൂർവപുണ്യശുക്തികാമുക്താമണി!
ഹീേര! മദ്വയേസ്യ! മൽേസാദരി! മന്മാതാേവ!
പാേരഴുരണ്ടാലും നിൻ പാദകാണിക്കയ്ക്കാേമാ?
ഓമേന! തനിത്തളിൽത്തങ്കേമ! ഹാഹാ! നിെന്റ
േകാമള െമയ്യിേലാ േഘാരമാം ഖഡ്ഗം വീണു?
പാതിേയ വിരി ൈപതേല! നി ട്ട നീ,
േയതുമട്ടേയ്യാ! പറെന്ന വാനിൽപ്പിെന്ന?
നവ്യമാം സന്താനത്തിൻ നാമ്പടച്ചേല്ലാ വിധി
ദിവ്യനിർത്സരവ ം െചങ്കല്ലാൽ പടുത്തേല്ലാ!”
എ ര പിെന്നയും േമാഹിച്ചാൾ മഹാരാജ്ഞി
വ ദി േമാ േവഗം വല്ലമട്ടിനും സൂര്യൻ?

േപാരും നീ െഞളിഞ്ഞതു െപാട്ട രിരുേട്ട! നിൻ
മാരണശംഖൂതു മ മായ് േങ്കാഴികൾ.
ധർമ്മേ ാഹിയാം നിെന്നത്ത െകാ വാൻതെന്ന
കർമ്മസാക്ഷിസ്വാമിതൻ കല്യാണകാേല്യാദയം
െചന്തീയിൽപ്പഴുപ്പിച്ച മുഗ്ദരം ചി ായസം
നിൻതലയ്ക്കാേഞ്ഞാ ലേക്ഷാപലക്ഷം വിഭു
നിൻകള്ളക്കരി നീങ്ങിേപ്പായ് േലാകത്തിങ്ക-
ല രിക്കയായ് വീ മസ്തനി മാം േബാധം!

അത ൽക്കടാംഹശ്ശാഖിയെപ്പാേഴ ഫലം കാ -
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മിത്തത്വമാ ത ഷം വ്യക്തമായ് വ്യാഖ്യാനി .
േയാഗ്യനായ് രാജ്യംവാഴും േ ാഹിതാൻ തത്സ്വാമിതൻ
പാഴ്ക്കൃതാന്തെനന്നേപ്പാൾ പൗരന്മാർ േബാധിക്കയായ്,
തൽസുതൻതെന്നെക്കാൽവാൻ ധാർ ്യവാനാമപ്പാപി-
ക്കൗൽസുക്യം തേലദ്ദിനം വാച്ചതും ധരിക്കയായ്.
സംഘംേചർന്ന ദുഷ്ടെനസ്സേ ാധം വധിച്ചാര-
സ്സംവർത്തകാേലാന്മീലച്ചണ്ഡസ്പ്താർച്ചി കൾ.
േചണുറ്റ സിംഹാസനം വാഴുവാൻ ൈദന്യ ംവാച്ച
റാണിെയത്താൻ ക ിച്ചാർ രാജഭക്താേ സരർ.

റാണിയും മ ീ രാൽ ചൂഴെപ്പ ടൻ ഹീര
വാണിടും ഗൂഢസ്ഥാനം ാപിച്ചാൾ ദുഃഖാർത്തയായ്.
ശങ്കവിട്ടമ്മങ്കതന്നങ്കപര്യങ്കത്തിങ്കൽ
ത തൻകൺമണി രിംഖൽ തങ്കക്കിങ്കിണി.
തെന്റ വംശസ്ഥാപനം സാധിച്ച തൻദാസിെയ-
യിണ്ടൽ പൂണ്ട വാർ മാറിൽേച്ചർത്തണച്ചവൾ
ഉണ്ടായവൃത്തെമാ േക്കാതിനാെളാരുമട്ടിൽ-
െത്താണ്ടയിൽ തടഞ്ഞീടും വാക്കാലുമാംഗ്യത്താലും.
ആ വർത്തമാനം േകട്ടാളാദ്യന്തം മനസ്വിനി
ഭാവേഭദേമശാെത, ധന്യയായ്, സംതൃപ്തയായ്.
തന്മണി ഞ്ഞിൻ നഷ്ടം തപ്തബാഷ്പം വീഴാെത-
യമ്മങ്ക കാതാൽ വാങ്ങിജ്ജന്മസാഫല്യം പൂണ്ടാൾ
’ഹീേര! മദ്ധീേര! േപാകാം േകാലകേത്ത’െയ്ക്കേന്നാതു-
മാ രാജ്ഞിയാെളത്തടുത്ത റമുണർത്തിനാൾ:
’സ്വീകരിച്ചാലും ശീ ം! സ്വീകരിച്ചാലും േദവി!
േലാകാനന്ദകന്ദമാമീേയാമൽക്കിടാവിെന.
ഈ മണിത്തിങ്കൾെത്തല്ലിൻ പൂനിലാവിനാൽ േമേന്മൽ
േവ്യാമവും പാരും േനടും ൈശത്യവും ധാവള്യവും.
കുട്ടെനൈക്കയാൽ വാങ്ങിെക്കാ േപായ് െക്കാട്ടാരത്തിൽ
ഭട്ടിനി! വളർത്താലും! ഭാവുകം ഭവിക്കെട്ട!
ഞാെനെന്റ ജേന്മാേദ്ദശം സാധിേച്ചാൾ; േമെലന്തിനി-

നമറ്റനുഷ്ഠിപ്പാനൂഴിയിൽ കൃത്യാന്തരം?
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അങ്ങതാ!-വാന നിന്നൻപാർന്ന നിൻ താെയെയൻ
മംഗലെപ്പാൻൈപതേല! മാടി നീ വിളി േന്നാ?
എ ലപ്പാൽ ഞാൻ നിനേക്കകുവാനിതാ വ !
കണ്മണി! കരയാെത കാൽക്ഷണം കിടക്കേണ!,
എേന്നാതിെയേങ്ങാ േപാവാൻ തയ്യാറായ് നിന്നാൾ ഹീര;
തേന്നാടു െചാ ം തത്ത്വം രാജ്ഞിയും ധരിച്ചീല.
”ഹീേര! ഹാ| ഹീേര! നീെയേന്താതു പി ം ാ ം?
േപാരൂ, േപാെരേന്നാെടാപ്പം േകാലകേത്തയ് െക്കൻസഖി!
ഇത്തങ്കത്തിനാരമ്മ നീയല്ലാെതേന്നാമേന!
ദുഗ്ദ്ധാന്നദാനംെകാ ം മൃത ഭീ ാണംെകാ ം?
വാഴിപ്പൻ നിെന്നത്തേന്ന റാണിയായ് ഞാെനന്നിഷ്ട-
േതാഴീ! യേയ്യാ! േവർെപ േപാെകാേല്ല! േപാെകാേല്ല! നീ!”
ഓേരാ െചാന്നാൾ റാണി, ഹീരതൻ െചവി ള്ളിൽ
തീെരയാ വാക്യങ്ങൾ െചെന്നത്താൻ സാധിച്ചീല;
സ്വാമിഭക്ത്യാദർശമായ് േശാഭിേച്ചാരദ്ദാസിയാൾ
കാമമാത്മജേ മം മൂർച്ഛി ം മാതാവേപ്പാൾ.
രാജ്ഞിെയസ്സാഷ്ടാംഗമായ് േമൽ േമൽ വണങ്ങിയ

ാജ്ഞി-േപാരേല്ലാ ാജ്ഞ-യാ സ്ഥലം െവടി ടൻ
േതാ വി പാഞ്ഞീടുമുണ്ടേയക്കാൾ േവഗത്തി-
ലൂെക്കഴും സമീപെത്ത, യാറ്റിൽേപായ്ച്ചാടീടിനാൾ
േപർ മാ സ്ഥല ണ്ടാം ബുദ്ബുദങ്ങൾ െചയ്തതാ-
മൗർദ്ധ്വേദഹിക സംഗാന്തത്തിങ്കൽ മാ േമ
റാണി ം മ േള്ളാർ മെങ്ങത്താൻ കഴി ;
േക്ഷാണി മന്ദഭാഗ്യയായ്; തദ്ദീപം െപാലി േപായ്.
െചന്നവർ പുഴശ്ശവക്കല്ലറയ്ക്കകം േചർത്താർ
ക നീർക്കണ ടമുല്ല മലർമാല്യം.
ഏറ്റവും വിലപി വാങ്ങിനാർ പിെന്നത്തിരി-
ച്ചാേറ്റാളമനുയാ െയന്നേല്ലാ പഴെമാഴി.

ഹീരെയദ്ദഹിപ്പിച്ച ദിക്കിൽത്തൽ തിക്കായി,-
ച്ചാരുവാെമാരാലയം റാണിയാൾ തീർത്തീടിനാൾ.
അന്നന്മഠെത്തക്കാണാമാ വക്കത്തിേപ്പാഴും
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മന്നാം പാന്ഥാ മത്തിൽ മ ളാേലഖ്യംേപാെല.
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മഹാേമരുവിെന്റ മനസ്താപം

േമരുേമരുെവ ള്ള േപരുപൂ,ണ്ടിേല്ല മഹാ-
ചാരുരൂപനാെമാരു ൈശലരാജൻ?
അജ്ജഗേജ്ജാതിസ്സാകുമ ിതൻേമൽപ്പെണ്ടാരു
െകാച്ചടയ്ക്കാ രുവി കൂടുെകട്ടി.
േവരിലും ന്ധത്തിലും െകാമ്പിലും പുതുമഞ്ഞ-
ത്താരിടതിങ്ങിനിൽ ം കണിെക്കാന്നയിൽ
ഓമനമന്ദാകിനി മലർമണംതൂകും
ൈതമണി ളിൽക്കാറ്റിൻ തേലാടേലൽെക്ക
പാടിയും പക്ഷം വിരിച്ചാടിയും ഹ്മാനന്ദം
േനടിയും വാണീടുമെച്ചറുകിളിെയ
സ്വപ്നസൗഖ്യത്തിൽനി ം േ ാ ശല്യമാേമേതാ
തപ്തദീർഘശ്വസിതം തട ണർത്തി
ആ െനടുവീർ സാക്ഷാല ിസ ാട്ടാം രത്ന-
സാനുവിൻ ഹൃത്തട്ടിൽനി യർന്നതേ .
ആശ്ചര്യമത്യാശ്ചര്യമായതിൻ മൂലെമേന്ത-
ന്നാെച്ചറുപക്ഷിേയാർേത്താർത്തമ്പര .
ഏതും െപാരുൾ തിരിയാേഞ്ഞറുമാ യാതനതൻ
േഹതു േഹമാ ിേയാടു േചാദ്യം െച ;
”എന്തെന്തെന്തൻ പിതാേവ! േകൾപ്പെതൻ െചവി? ദുഃഖം
നിന്തിരുേമനിയിലും നിലീനെമേന്നാ.
സാനുവും നിതംബവും ശൃംഗവുമാമൂലാ ം
നൂനമേങ്ങ െപാ ം മണിയുമേല്ല?
സൂര്യബിംബവും സാക്ഷാൽ ശൗരിതൻ തൃച്ച വു-
മാര്യനാമേങ്ങശ്ശിലാശകലമേല്ല?
ഇ ിേലാകത്തയ്യലിന്നങ്ങേല്ല മാർത്തട്ടിേല
മുത്തണി...യും െകടാവിള ം?
നന്ദനാരാമംവി നാഥെരാെത്ത ം നാക–
സുന്ദരിമാർെക്കങ്ങേല്ല സുൈഖകേഗഹം?
കാമെമന്തേങ്ങക്കിനിൈക്കവേരണ്ടെതാ
കാമനീയകക്കതിർക്കളിത്തിടേമ്പ?
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ഓതിനാൻ ത ത്തരമുത്തമാ ീ ൻ: ”അഴ-
േലെതനിെക്കേന്നാ? േകൾ നീ! കിളിക്കിടാേവ.
മുന്നം ഞാനുണ്ടായനാൾ മു െമൻെമയ്യിങ്കലും
നിേന്നാേടാപ്പം രണ്ടസ്സൽച്ചിറകിരു
അച്ചിറക്-അയ്യേയ്യാ! മദ് ഭാഗ്യവിപര്യയേമ! -
വ മുല െവട്ടിക്കള ശ ൻ.
ഞാനവേനാെടാന്നിനും േപായതി”െല്ലന്നന്വയ-
മൂനപക്ഷമാക്കാന ഴറി വ ി.
ആ വഴിേക്ക ഞാനും ഹാ! ശതേകാടിപാത-
മാവാെത’ന്ത മുതൽക്കിവണ്ണമായി.
എന്തിനു ൈദവെമനിേക്കകിയാപ്പക്ഷച്ഛദം?
എന്തിനു പിന്നീടതു തിരിെച്ചടു ?
സൂരദത്തമാം പക്ഷം സുന്ദരം വീ മാർന്ന
ശൂരസമ്പാദി വത്സൻ സുകൃതിതെന്ന;
ആവിധെമാരു േമാക്ഷമാെരനിേക്കകു ? ഞാൻ
ഹാ! വിേധ! ജീവച്ഛവം കടശ്ശിേയാളം!
വാസവൻ വാേനാർകുലനാഥെനെന്നത്തൻസുഖ-
വാസേഗഹമായിത്തീർ മഹാമദാന്ധൻ;
ആയിരമുെണ്ടങ്കിലുമക്ഷിെയ ൾത്തട്ടിെല-
ത്തീയവൻ കാണുന്നീല ദയാദരി ൻ.
ആർ ം വിളിയുമാളും തദ്വധുക്കൾെക്കൻ െനടു-
വീർ േകൾപ്പാനുണ്ടാേമാ വണര ം?
േവണ്ട,വെരെന്നെക്കാേണ്ട േമൽ േമൽ സുഖിക്കേട്ട;
േവണ്ടമട്ടതിൻപുണ്യെമനി േചരും
മു രം േലാകങ്ങേള മു മ ലയ്ക്കേവ
ചി മാൻ ശർവെനെന്ന ലവില്ലാക്കി
ഇ െനപ്പാലിച്ചിേല്ല? െവന്നതാരേന്നദ്ദിനം?
ഛിന്നപക്ഷനാം ഞാേനാ? കുലിശഭ്യേത്താ?
പാദപം പാദപമായ് നിൽ കിൽ ളിർനൽകും;
പാഴ്വിറകായ്പ്പതിച്ചാൽ കുളിരക ം,
േചലിലുമതിന്മ മാലിലും സ ക്കൾ തൻ
േവലെയാന്നേ നൂനം-പേരാപകാരം.
ആകയാൽ ശതമന വാശേപാെലെന്മയ്യിൽ വാ-
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ണാകേവ പുണ്യഫലം ഭുജിച്ചിടെട്ട;
നഷ്ടെമല്ലാമേങ്ങാർ ം ലാഭെമല്ലാെമനി ം
വിഷ്ടേപശൻ നൽകു വിചി വൃത്തൻ!
എങ്കിലും വല്ലേപ്പാഴുെമൻ ചിറകിെല്ല ള്ള
സങ്കടംതള്ളിേക്കറിത്തലെക്കാ ;
പക്ഷമൂലം ശൂന്യമായ്പ്പാർ കാണേവ ചിത്തം
തൽക്ഷണം വല്ലായ്മ വശെപ്പടു .
വത്സ! നീ പക്ഷം വിരിച്ചാടേവ നിെന്നക്ക
മസമാധാനത്തിെനാരിടച്ചിൽ വ .
പള്ളിവില്ലാക്കീടിന ഭർഗ്ഗെനാരമ്പാെയെന്ന
ത്തള്ളിവിട്ടീലേല്ലാ! ഞാൻ തനിച്ച പാപി!
അങ്ങെനയായിരുന്നാലക്ഷണം വീ െമാരു
ജംഗമമാേയേന ഞാൻ; ജയംപൂേണ്ടേന.
അന്തരീക്ഷത്തിൽപ്പറന്നർദ്ധനിേമഷം വാഴ് വാൻ
ഹന്ത! പറ്റീലേല്ലാ! ഞാൻ ഹതവിഭവൻ?
എന്നതു നിൻകാ യാെലൻ മനേമാർത്തേ ഞാ-
നിെന്നടുവീർപ്പിട്ടെതൻ സേഹാദരേന!
ഹാ! ചരമായ്പ്പിറ ഞാൻ െവറുമചരമാ-
യീ ജഗത്തിെല നാൾക്കഴി കൂ ം?
ജന്മമയ്യേയ്യാ! പാഴാമിമ്മല പേയാഗം
െപാന്മണികളാെല വേരണ്ടതു ?
ഭാരേമ ഭാരമിവ പാരിനുെമേന്മനി -
മാരിവയ്ക്കായ് ത്തിരിെച്ചൻ ചിറകു നൽകും?
ഈക്കഥ നീ േകട്ടതായ് വയ്ക്കേവ േവണ്ട; പാ
കീഴ്ക്കടേപാെല പാടിത്തകർ കുേഞ്ഞ!”

ഏവേമാേരാ െചാല്ലിേദ്ദവതാത്മാവാകുമ-
സ്ഥാവരസാർവഭൗമൻ വിരമിക്കേവ,
”ൈദവേമ! നിഷ്പക്ഷൻ നീ; നിൻ വരവിതരണ-
േമവനിലും തുല്യം” എെന്നടു കുറി
േ ാടിവിടുർത്തി വീ മീശ്വരെന കഴ്ത്തി-
പ്പാടിയുമാടിയുമപ്പത ി വാണു.
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ഒരു വീരമാതാവ്

െപരുമ്പട ഴി പടർന്നിരുന്ന
െപരുമ്പട ഴിയിൽ മുെമ്പാരിക്കൽ
േകായിക്കലുച്ചയ്ക്കമേറത്തിനായ്െച്ച-
ന്നിരു രാജന്യകുമാരേനകൻ. 1

അടർക്കളം േതടിെനാര ജർ -
ള്ളനന്തേരാദന്തമറിഞ്ഞിടാേത
െപാ ണ്ണിതൻ പൂങ്കവിൾ വിട്ടിരു
താരുണ്യമർപ്പിച്ച ചുവ ചായം. 2

ദുരന്ത ചിന്താവിഷമജ്വരത്താൽ
ദൂനൻ നൃപന്നെപ്പാളടിക്കലത്തിൽ
കായം കുെറ ൈക ിയ കാട്ടിയാലും

ാണൻ രണേക്ഷാണിയിലായിരു . 3

മനസ്വിനീമൗക്തികമാലയായ
മാടക്ഷമാമണ്ഡലഭാഗ്യലക്ഷ്മി
തൻൈതക്കിടാവിങ്കലണച്ചിരു
താ ര്യവിസ്താരിതദൃഷ്ടിപാതം. 4

ഓടിക്കിതെച്ചത്തിന ദൂതേനക-
െനാേരാലയേപ്പാൾത്തിരുമുമ്പിൽ വ :
അവെന്റ കണ്ണീരിൽ നനെഞ്ഞാരക്ക-
ത്തച്ഛ കാശാക്ഷരമായിരു . 5

ഒറ്റക്കരം സ്വ െമാരന്നേഗാളം;
മേറ്റക്കരം മർമ്മഗപ ബാണം;
ഇമ്മട്ടിേല ം ഭുവിൻ വയസ്സ-
േന്നെറക്കവിഞ്ഞാൽപ്പതിെന മാ ം! 6

സ്വദുർല്ലലാടാക്ഷരമാലതെന്റ
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സൂക്ഷ്മ തിച്ഛന്ദകെമന്നേപാേല
കാണാെയാരപ്പ െമടു േനാക്കീ
കരൾ ടിേപ്പറിന കാശ്യപീ . 7

”പകച്ചിറങ്ങിപ്പടെവട്ടിെയന്റ
രേണ്ടട്ടരും െപട്ടരുളിക്കഴി ;
അങ്കം നട മുറ ; താേയ!
ഞാെന േമൽ േവണ, മേതാതിയാലും.” 8

എേന്നാതി വീർേപ്പറിയിട വാ
തട്ടിത്തടേഞ്ഞാരു കഴു യർത്തി
തപ്താ ത ം മിഴിര േമാമൽ-
ത്തങ്ക ടം തായുെട േനർക്കയ . 9

സന്ധ്യാംബരംേപാെല മകെന്റ േനാട്ടം
ശങ്കാതമി ാങ്കമിയ കാൺേക
തണ്ടാർ തള,ർന്നാമ്പൽവിരിഞ്ഞിടാത്ത
വാപി േനരായ് ജനനി വ ം. 10

ആ വീരമാതാവിനേതവര -
മപത്യവാത്സല്യമേനാരമങ്ങൾ
ആ ലാക്കിൽ േന ങ്ങൾ പകർ കാണാ-
യാേക്ഷപരൂേക്ഷക്ഷണദക്ഷിണങ്ങൾ. 11

വളഞ്ഞ ചില്ലിെക്കാടി െചാവ്വിൽവ ം
വഹ്നി ലിംഗം മിഴിെകാ തിർ ം
മകെന്റേനർക്കമ്മ വലി വിട്ടാൾ
വാ പമായുെള്ളാരു വ ബാണം. 12

”എേന്താതി നീെയന്മകേന? ’മരി
രേണ്ടട്ടരും; ഞാനിനിെയ േവണം?’
എേന്നാ നിനക്കമ്മെയെയെന്നേനാക്കി-
േച്ചാദി വാൻ േതാന്നിയ േചാദ്യമിേപ്പാൾ? 13
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ആദ്യം കുേലാദ്ധാരകരാകുവാൻ ര-
ണ്ടാണ്മക്കളുണ്ടായ്ച്ചരിതാർത്ഥയാം ഞാൻ
ത ഷ്ടിേദാഷം മറവാെനാടുക്കം
െപൺെപട്ടെയ െപെറ്റാരു െപാട്ടിയായി! 14

കാ യ്ക്കതും പുരുഷെന േതാന്നി;
കാര്യംവരുേമ്പാെളാരു ഭീരുമാ ം!
തങ്കത്തിനും പൂച്ചിനുമുള്ള േഭദം
ശാേണാപലാേന്ദാളനേവള കാട്ടി! 15

അന്തഃപുരത്തിന്നകമക്കിടാവു
ക ം നിറച്ചി കരഞ്ഞിടേട്ട;
അല്ലെതെയെന്തൻ രസന രയ്ക്കാം?
അവീരയാം ഞാനസഹായയേല്ലാ. 16

’ഞങ്ങൾ മാനം കുലൈദവ’െമ -
ള്ളാദർശവാക്യം െപാരുളുള്ളതാക്കി
മാടക്ഷമാനാഥരിേതവേര ം
വാണാർ; അതേയ്യാ! നിഗേദാതിേമലിൽ! 17

തടുത്ത നിൻ േജ്യഷ്ഠെര െവട്ടിവീഴ്ത്തി-
സ്സാമൂതിരിപ്പാടടരാടിടുേമ്പാൾ
ക ംമിഴിച്ചിങ്ങെന നിൽക്കെയേന്നാ
കർത്തവ്യമൗഢ്യാന്തരില ഗൻ നീ? 18

േതേജാധനം ക്ഷ ിയജന്മമാണു
ജഗത്തിൽ നീയി ചരിപ്പെതങ്കിൽ
എൻൈപതേല! നിൻ കരളിന്നിതല്ല
സേന്ദഹേദാലാവിഹൃതി കാലം. 19

ദൂരത്തിെലേങ്ങാ പടേപാലു, മി
െപാ െവള്ളെക്കാടി നിൻകേപാലം!
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ഇത്താളിേലാ മാറ്റലർ നിൻകുലത്തിൻ
കീർത്തിെക്കാലച്ചീ കുറിച്ചിേട ? 20

ഈ മാടരാജാന്വയ,െമെന്റ കുക്ഷി,
മരിെച്ചാേരട്ടർ സഗർഭ്യഭാവം
നിൻജന്മ, മിെച്ചാന്നതിെനാെക്ക േമന്മ-
േയകുന്ന ഘണ്ടാപഥേമകുമേല്ലാ! 21

ശ്വാസംവിടും ശുഷ്കശവങ്ങെള
മേണ്ണാടു മണ്ണായ് മറവാർന്നിടാെത
െപറ്റമ്മയാം പാരിനു മാലണയ്
ഭൂയിഷ്ഠദുർഗ്ഗന്ധമലീമസങ്ങൾ! 22

അഖണ്ഡൈചതന്യജനു മൂല-
മക്ഷയസൽകീർത്തിവപു േനടി
കാലജ്ഞ ലംഘിപ്പവേരെറയില്ല
കല്യാണധാമാക്കൾ മൃക പു ർ. 23

ശ്വസി ചാകുന്നതിെല െമച്ചം
മരി ജീവിപ്പതു മന്നിടത്തിൽ!
അേതാർ നീ െച ക നിെന്റ ധർമ്മം:
അേങ്ങ റെത്തക്കധികാരി ൈദവം! 24

മാടക്ഷിതി ൗപദിതൻപുകൾപ്പ-
ട്ടരാതിദുശ്ശാസനനാരഴി ം?
അസ്സാദ്ധ്വിതന്നാർത്തനിനാദെമത്തീ
പൂർണ്ണ യീശ തിമണ്ഡലത്തിൽ.” 25

ആദ്യത്തിൽ നിന്ദാരസതിക്തമായു-
മനന്തരം വത്സലചതുരമായും
തൻമാതൃവാഗാമലകീഫലെത്ത
മന്നെന്റ കർണ്ണം സുഖമായ് ഭുജി . 26
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അടിക്കലം വിെട്ടഴുേന ശീ ം
ൈകവ കൂടിക്കഴുകാെത മന്നൻ
തൻവാൾ വലി രിയുല െകാ
സം ാമികേക്ഷാണിയിേല പാ . 27

കണ്ണീർക്കണത്താൽ നനയാതിരുന്ന
ൈകയ മാരൻ രണഭൂവിെലത്തി

ക്ഷാളനംെച വിപക്ഷേസനാ
കണ്ഠസ്ഥലീൈഗരികനിർത്സരത്തിൽ. 28

അടർക്കളെപായ്കയിലുല്ലസിെച്ചാ-
രരാതിഭൂപാലയേശാമൃണാളം
അന്നാൾ ബുഭുക്ഷയ്ക്കടിെപട്ടിരുെന്നാ-
രാ രാജഹംസം വഴിേപാലശി . 29

രണാങ്കണത്തിങ്കലസുക്കള
വീണാൻ നൃപൻ സാധിതപൂരുഷാർത്ഥൻ;
കല്യാണമാല്യം ജയലക്ഷ്മി ചാർത്തീ
വീര ണം മിന്നിന തൻഗളത്തിൽ. 30
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തത്ത്വചിന്ത

മന്നവൻത ടിത്തങ്കകിരീടത്തിൽ
മിന്നിത്തിള ന്ന ൈവരങ്ങേള!
ഒ വല്ലേപ്പാഴുേമാർകുകേപാലുമി-

ന്നതർ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞകാര്യം.

ആദിത്യരശ്മിയടുക്കലണയാത്ത
പാതാളേലാകപ്പടുകുഴിയിൽ
കൂരിരുട്ടിൽെപ്പ , ദുർവിഷക്കാേറ്റ ,
േചറിൽ പുതേഞ്ഞാരു േമനിയുമായ്

അെങ്ങേങ്ങാ ദൂരത്തേനകായിരം വർഷം
മങ്ങിമയങ്ങിക്കിടേന്നാർ നിങ്ങൾ
സാഹസവൃത്തിയിൽ സാധകം െചേയ്താരാ
േലാഹഖനി ലിേവലക്കാരൻ

കഞ്ഞികുടിക്കാെത കായും വയേറാടു
പഞ്ഞ ണിക്കീറരയിൽ റ്റി
താഴത്തിറങ്ങിത്തളരാെത നിങ്ങെള-
ത്തപ്പിെയടു കര േകറ്റി

ശാപവിേമാചനം നിങ്ങൾ നല്കിയാ-
ത്താപസ ായൻ കൃതാർത്ഥനായി.
ഹാ! നിങ്ങൾ- വ ഹൃദയങ്ങൾ- െത മ-

ാണിദയാർ െനച്ചിന്തിപ്പീല.

അേന്യാപകാരികൾക്കായതുെകാേണ്ടതും
ഖിന്നതയില്ല,ല്ലവനിദ്ദിനവും
നിങ്ങൾ േസാദരരാേയാെര േമേന്മലാ
വൻകുണ്ടിൽനി കേരറ്റിടു !

നിങ്ങൾ മാതാവാമകരഭുവിേല്ല?
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മംഗലശീലയാമക്ഖനിയാൾ
നിങ്ങൾ വിധിബലംമൂലമിന്നാർന്നിടും
തുംഗമാം സ്ഥാനവും നന്ദിേകടും

േകൾ കിൽ സേന്താഷസന്താപബാഷ്പങ്ങൾ
വാർ ം സമ്മി മായ് കണ്ണിൽനി ം,
വാർമഴവിെല്ലാളി നാലുപാടും വീശു-
േമാമനശ്ശീമക്കമലങ്ങേള!

പാൽക്കടൽെപ്പൺകടക്കൺമധു േസവി
കീഴ്ക്കട തീെര മറന്നിെടാേല്ല!
ആെയാളി െതെല്ലാന്നകേത്ത ം പാറിപ്പി-
നെല്ലന്നാൽ നിങ്ങൾ കരിക്കട്ടകൾ!

ഓമനസീമന്തിനീമണിയാളുെട
േകാമളൈകശികതല്ലജത്തിൽ
വാന ഷസ്സിൽദ്ദിനമണിേപാേലറും
വാസനേറാസാമലരുകേള!

തിങ്കൾമുഖിമണിയാൾതൻ വലമ്പിരി-
ശ്ശംെഖാളിക്കണ്ഠമതല്ലികയിൽ
വർണ്ണവും വർണ്ണവും േചർ വിളങ്ങിടും
െവൺനറുമൗക്തികക്ക കേള!

കാന്തമാർത ലത്തങ്കപ്പതക്കത്തിൻ
മാന്തളിർെച്ചെഞ്ചടി....കണേക്ക
ദർപ്പണ പ്പികൾ ള്ളിൽത്തിളങ്ങിടു-
മ തമുന്തിരിസ്സ കേള!

ൈപമ്പാൽ െമാഴിയാളിളൈങ്ക വിരലുകൾ
കമ്പികൾ തൻവഴിേക്കാടിക്കേവ
ഭൂരിപീയൂ ഷത്താൽക്കർണ്ണം കുളിർപ്പി ം
വാെരാളിത്തങ്കവിപഞ്ചികേള!
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ന വളർത്തിേയാരുദ്യാനപാലേനാ
മുങ്ങിെയടുേത്താരു മു വേനാ
യ ം കറക്കിവിടും പണിക്കാരേനാ
ഹന്ത! വാദ്യംതീർ ം ശി ിതാേനാ

നിങ്ങളാേലാർക്കെപ്പടുന്നീല േലശവു,-
മിങ്ങെനതെന്നേയാ േലാകധർമ്മം?
നന്ദിയാം വാക്കിേല രണ്ടക്ഷരങ്ങളിൽ
മി ം െപാരുളിെനൈക്കെതാഴുവിൻ!

എന്തി ഞാനിതുര ? ചിന്തിച്ചാ-
െല ണ്ടിവ െമനി ം േഭദം?
കേല്ലാ, കരേടാ, കടലാടിേയാ, കള്ളി-
മുേള്ളാ, മുരിങ്ങേയാ, മൂർക്കപ്പാേമ്പാ,

ഈയേലാ, പാറ്റേയാ, മൂട്ടേയാ, ഞാ േളാ,
േപേനാ, െകാതുേകാ, കുഴിയാനേയാ
മേറ്റാ വടിവാർ ഹാ! ഹാ! പടുകുഴി
പറ്റിക്കിടെന്നാരു പാപിെയെന്ന

അെങ്ങേങ്ങാ ദൂര നി തിരെഞ്ഞടു-
ത്തിങ്ങെന െപാക്കിക്കര േകറ്റി
എൻത രാേന! ഭഗവാേന! േപാറ്റി! നീ
നിൻതിരുവുള്ളെപ്പരുെവള്ളത്തിൽ,

േത കഴുകി ട െവടിപ്പാക്കി-
യാശ്ചര്യമാകുമീ രൂപേമകി
സർവചരാചര സാ ാജ്യെപ്പാൻെചേങ്കാ-
െലൻവലൈങ്കയിൽ സമർപ്പിച്ചീേല?

േമാഹാന്ധകൂപത്തിൽ മുങ്ങിയും െപാങ്ങിയും
ഹാ! ഹാ! കൃതഘ്നശിേരാമണി ഞാൻ
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സത്യസ്വരൂപേന സർവേലാകങ്ങൾ ം
കർത്താേവ! ഭർത്താേവ! സംഹർത്താേവ!

രക്ഷിതാവങ്ങേയേയാർക്കാെതെയൻ ജന്മം
കുക്ഷിംഭരിയാ ലയ്ക്കാെമങ്കിൽ
കല്ലി ം പൂവി ം നന്ദിയിെല്ല ഞാൻ
െചാ ന്നതിൽപ്പരം മൗഢ്യമുേണ്ടാ?

എെന്ന ഞാൻ നന്നാക്കാേനാർത്താൽ മതി, പിെന്ന-
യന്യവ ക്കളും േനെരയാകും.
ശീമക്കമലേമ! േറാേസ! നറുമുേത്ത!
േകാമളമുന്തിരിസ്സേത്ത! വീേണ!

നൂനം ാതാക്കെള! നിങ്ങെളശ്ശാസിപ്പാൻ
ഞാനല്ലധികാരി; െതറ്റിേപ്പായി.
മാെപ്പനിേക്കകുവിൻ! നാെമല്ലാം നന്നാവാ-
െനാപ്പം കനിയെട്ട ചിത്സ്വരൂപൻ.

https://thalilakkam.in/



കിരണാവലി - ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 58

കാവ്യ ഭാവം

തപമനവധി െച താന്തനായി-
ത്തനതുടജത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന ശു ൻ
ഭയദെമാരശരീരിവാ േകട്ടാൻ

ളയഘനാഘനഗർജ്ജനം കണേക്ക 1

”ബലി പടയിൽ മരി ;േപർ മേങ്ങ-
െപ്പരുമ നില ; ജയി േദവരാജൻ;
കഥയിനിയുമി െതാട്ടറിഞ്ഞതിേല്ല?
കവിയഥവാ പകലും കിനാവുകാേണ്മാൻ! 2

കരുതുക കരണീയം” എന്ന വാക്യം
കടുവികട ടമുത്തേരാത്തേരാച്ചം
ജവെമാടു ഗഗനത്തിൽനി യർ
ജലധിയിൽനി ഹലാഹലംകണെക്ക. (യുഗ്മകം)3

മുഹരിതഹരിദന്തമാ വചസ്സിൽ
മുഖവുരയാം െചറുവാക്യെമാ മാ ം
മുനിയുെട െചവിയിൽത്തറ മു ം
മുനെയാരു മൂ കലർന്ന േവലുേപാെല. 4

ഭൃശമുടെനാരു െഞട്ടൽ െഞട്ടി, വാനിൽ
ഭൃഗു നിലവി പക േനാക്കിനി ;
വിളറി കവിൾ; വിയർ െനറ്റി; മങ്ങീ
മിഴി, ഗതേചതനനായി മാമുനീ ൻ. 5

പുനരപി ധൃതസംജ്ഞനായ ദാന്തൻ
ടമിടെനഞ്ഞടി വി മാറിടാെത

ഒരുവിധെമഴുേന്ന ചിന്തെചയ്താ-
െനാടുവിൽ ”ഇെതെന്താരകാല പാതം? 6

ബലി-ശരി,മമ ശിഷ്യൻ-ഏതു ദിക്കിൽ-
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പ്പടയവനിേപ്പാ? ഴരാതിേയെതാരുത്തൻ?
അടരിനു വഴിെയ ? േതാൽവിെയന്ന-
ല്ലപമൃതികൂടിയേതതുമട്ടിൽ നല്കി? 7

വിധി, നിജതനയൻ സനൽ മാരൻ
വിധൃതവിേരാചനസഖ്യെന കാ ;
അഴൽ മഹിതകയാധുജാന്വയത്തി-
ന്നരുളുകയില്ലസുരാരി സത്യസന്ധൻ” 8

വിഭു ബലി തനതിഷ്ടേദവെനന്നായ്
വിഷമശരാരിെയ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരി ;
ദൃഢമവെനാടു ൈവരേഹതുസൃഷ്ടി-
സ്ഥിതിലയകൃ കൾ മൂ േപർ മില്ല. (യുഗ്മകം)9

അസുരേരാടു സുരർ േചർച്ച പാർത്ത-
ലസുലഭെമങ്കിലുമസ്സേഹാദരന്മാർ
അവികലെമാരു സന്ധിെചയ്കെകാണ്ടി-
ന്നടരവർത്തമ്മിലുമ ശീ മല്ല. 10

ശതമഖെനാരുേവള േപാരിടേട്ട;
ശകലിതമാവതവെന്റ ഗാ മേല്ല
ഇഹ ബലി മൃതിയാർ േപാലും! എ -
ണ്ടിനിയധേരാത്തരെമാെന്നനി േകൾപ്പാൻ! 11

കളവു പറകേയാ കടെന്നാരുത്തൻ?
ഖലനവെനൻകഥ േക േകൾവിയിേല്ല?
വഴിയതിനുമരിപ്പം; എ നിേന്നാ
വരുവതു വ ; ചുരുക്കമ തെന്ന.” 12

അരെഞാടിയിട താൻ സമാധിയാർന്നാ-
ലറിയുമേശഷ;മതി ശക്തിെയേന്യ
പരിമതുമിതുേമവേമാർ ചിന്താ-
പരവശനായ് ഭഗവാൻ പരാപരജ്ഞൻ. 13
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മമതയിൽ മനതാർ മയങ്ങി മായാ-
മലിനമഹാ വിലന്ധനായ്പ്പതിച്ചാൽ
മറയുെട കരകണ്ട മാമുനി ം
മനുജകൃമി മേശഷെമ േഭദം? 14

”ഇവിടമിനി െവടി ശിഷ്യെരക്ക-
ണ്ടിതിനുെട േമ ണി േനാക്കിേടണട”െമന്നായ്
ത്സടിതി മുനി നിന െച േചർ
ചരമശിേലാച്ചയചാരുശൃംഗഭൂവിൽ. 15

മയനുെട കരശി സൂമയായും,
മഹിതമഹീധരമൗലിഭുഷയായും,
അവിെടയതിമേനാജ്ഞഹർമ്മ്യെമാ -
ണ്ടരിയ വിേരാചജനാധിവാസേഗഹം. 16

ചപലത ലവമ മി േവാേരാ-
ച്ചരമഗിരീശ്വരശാശ്വതാർക്കബിംബം
കടുതരവിവൃതാസ്യമാം തമസ്സാൽ
കബളിതമായ്ക്കരിേതച്ചേപാലിരു . 17

തുരുതുെരയവിടത്തിൽനി െപാ ം
തുമുലരവം, മുനിെയാട്ടടുത്തേനരം
കടലിനുെടയിരമ്പലല്ല മു ം

തുഭുഗരാതിവിലാപെമന്നറി ; 18

തവിടുെപാടി തകർ താെഴവീഴും
തനതുമേനാരഥേമട േനാക്കിേനാക്കി
തരളമതി തപസ്വി പാ െച
ദനുജകുലാധിപരാജധാനിതന്നിൽ, 19

അതിനകമുശനസ്സണഞ്ഞേനര-
ത്തഹഹഹ! കെണ്ടാരുകാ െയ െചാൽവൂ?
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കഠിനം! അസുരർതന്നവസ്ഥയാർ ം
കരളുരുകുംപടി കഷ്ടമായിരു 20

ഉടെലാടു തല േവർപിരി ;വക്ഷ-
സ്സടവുകലർ , കേരാടി ചൂർണ്ണമായി,
കഴൽ കരമിവയ,റ്റസൃക്കിൽമുങ്ങി-
ക്കവി പല ശിഷ്യകേളബരങ്ങൾ ക . 21

നടുപദവിയിൽ വി ചിത്തി,ജംഭൻ,
നമുചി, വലൻ മുതലായ ൈസന്യനാഥർ
തടിയിടിെപാടിയായ്ക്കിട ഹാ ഹാ!
തപനതനുജനിേകതനാദ്ധ്വനീനർ 22

വളെരയസുരവീരർ േഗാർദ്ദ, മ ം
വപയിവ ൈവകൃതമായ് െവളി ചിന്നി
ചുടുനിണവുമണി ഹാ ശയി
ചുവടുമറിഞ്ഞ മരാമരങ്ങൾേപാെല 23

അതുെപാഴുതു, മധീശരായിരുേന്നാ–
രവെരയകമ്പടിേസവെച െകാൾവാൻ
ബഹുഭടർ കുതിെകാ തുള്ളിനി
െവറുമപമൂർദ്ധകേളബരാവശീഷ്ടർ! 24

തടവിനിടെപടാെത സഞ്ചരി ം
ദനുജബലം സകലം സമൂലഘാതം
ശിവശിവ! ചിതറിക്കിട ചു ം
ശിലയടി തകർന്ന കപ്പൽേപാെല. 25

ദനുസുതരിതുമ താറുമാറായ്–
ത്തറയിൽ മറി മലർെന്നാരന്നിേകതം
പരമരമനെയന്ന മ മാറി–
പ്പടുചുടലക്കളമായ്ച്ചമഞ്ഞിരു . 26
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അതിനകെമാരിടത്തസഹ്യേമാർപ്പാ–
നസുരകുേലശനവാപ്തകാലധർമ്മൻ
ശിഥിലതനു കിട ജി ശ ം
ചിറകുമുറിച്ച ശിേലാച്ചയംകണേക്ക 27

ധമനനിരയര , സന്ധിബന്ധം
തവിടുെപാടി , െവളി ബുക്ക ചാടി.
ഗളമിടയിൽ മുറി , തു തുണ്ടായ്–
ക്കരളുെഞരി , കേശരുകാസ്ഥിെപാട്ടി 28

തലയുെട െവളിേയാടുട , ചു ം
തറയിലതിന്നകമാർന്ന േചാര ചിന്നി
നലമുടയ മുഖം ചത , ഹാ ഹാ!
നയനമട , രേദാൽക്കരം നുറുങ്ങി. 29

പരവശനിലയിൽ തി തീകം
പരപരിഭൂതി പരം വിളി െചാല്ലി
ഒരു കുണാപെമഴുന്നതാണു ൈദത്യർ–

ടയവനാം ബലിേപാലും! എ മാറ്റം! (വിേശഷകം)30

തുടുതുെടെയാരിടെത്താഴുക്കിയ ം,
ത്വരിതമിരുെണ്ടാരിട കട്ടയായും,

ടതരമതിൽനി െചമ്പരുത്തി–
തുമലർനീെരതിർേചാര ചിന്നിടു . 31

ബലിമഹിഷി വിശിഷ്ടയായ വിന്ധ്യാ–
വലി പതിതൻ വികൃേതാത്തമാംഗപിൺഡം
മടിയിൽ മമതയാർെന്നടുത്തണ ം
മനതളിൽ മൂർച്ഛയിൽ മഗ്നമാക്കിവ ം, 32

വിധിെയയപലപി , മാർത്തനാദം
വിവിധമുയർത്തിയു, മ ധാര വാർ ം,
തളിെരാളിതനു തല്ലിയും െതാഴി ം,
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തറയിലുരു പിര േകണിടു (യുഗ്മകം)33

അഴൽനിഴൽ കണികണ്ടീടാതിരിേപ്പാ–
നസുരജഗത്തിനനന്തരആവകാശി,
അരികിൽ മുറയിടു ബാണനും വീ–
ണഹഹ! കിേശാരനേപതതാതപാദൻ 34

അചലമതി ജിേത ിയൻ ഗഭീരർ–
ക്കണിമണിതുല്യ സുവർണ്ണചൂർണ്ണഖണ്ഡൻ
ഭൃഗുവിനുമവെയാെക്ക േനാക്കിയേപ്പാൾ
ഭൃശമഴൽവ ; വരാെതെയ െച ം? 35

പലതവണയതി മു േമാേരാ
പടയിൽ മഖാശികേളാടു േതാ മാറി
അസുരരവശരായ് ത്തിരിച്ചനാളു
ണ്ടവെയ മഹർഷിയപസ്മരിച്ചതല്ല. 36

അടരിരുതലവാ,ളതിൽെപ്പടുേമ്പാ–
ളപജയമാർ വരില്ല; വന്നിടേട്ട:
പരെമാരുവകഭംഗമിന്നെതന്നായ്
ബലിയറിയി,െല്ലതുമന്നറിഞ്ഞിടെട്ട; 37

അഴൽവരുെമാരുവ ; വ െവന്നാ–
ലതിെനാരുമാതിരി ൈകകണ കാണും;
ഇരുളധികെമഴും കറുത്തവാവി–
ന്നിരവിലുമിത്തിരി നാ െവട്ടമുണ്ടാം; 38

അടിമുതൽ മുടിേയാളമറ്റമ –
ള്ളശരണഭാവമദൃഷ്ടപൂർവേമവം
അസുരസമുദായത്തിലാകമാനം
ഹതവിധിനൽകിയതെന്നാരിക്കൽമാ ം (വിേശഷകം)39

തുരുതുെര മിഴിനീർ വഴിഞ്ഞിടും െമയ്
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തുകിലിെനഴുെന്നാരു ഉതുമ്പിനാൽ തുവർത്തി
വലിെയാരു െനടുവീർ മി വിന്ധ്യാ–
വലിയുെട മുന്നിലല മ നീ ൻ. 40

കരുണെയാടണിെമയ് തേലാടി, ”വേത്സ!
കരയരു”െത പറ െകാ കാവ്യൻ
കരതലമവൾതൻ ശിരസ്സിൽ വച്ചാൻ;
കമനിയുമർദ്ധഗതാസു കൺമിഴിച്ചാൾ. 41

വിരെവാടു മിഴിര േമാമനൈക്ക-
വിരലുകൾെകാ തുട മുന്നിൽ േനാക്കി
കുലഗുരുസവിധസ്ഥെനന്നരിഞ്ഞ-

വലയദ്യെക്കഴുേന്ന കൂ ൈകയായ്. 42

ജലെമാരുപടി ശീ മർഘ്യപാദ്യാ-
ചമനവിധി തകുന്ന േന യുഗ്മം
അരിയ ഗുരുപദങ്ങളിൽപ്പതിപ്പി-
ച്ചരിവയർമുത്തഭിവാദ്യമാചരി . 43

”മതി മതി മകേള! വിഷാദ”െമന്ന-
മ്മതിമുഖിയാെളാടു ഗദ്ഗദസ്വരത്തിൽ
അരുളി നിജകരങ്ങൾ മൗലിയിൽ േചർ-
ത്തവെള നിതാന്തമനു ഹി ദാന്തൻ. 44

കവിയുെട കരുണാബലത്തിനാൽ തൻ
കദനനിരുദ്ധഗളത് വ്അെമാ മാറി
കരെളരിയുെമാരന്നതാംഗി ബാഷ്പ-
സ്ഖലിതപദം ചിലതെപ്പാഴുച്ചരി : 45

”തിലകിതബൃഗുവംശ! ദീനേന്ധാ
ദിതിജഗുേരാ! ഭഗവാൻ ികാലേവദി;
അടിമലരവലംബ, മാർത്തയാമീ-
യടിനതിൽപ്പരെമ ണർത്തിേട ? 46
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ഹരിെയ വിബുധബ വാക്കിയാെല-
ന്തരിയഗുരുദ്വഹനായ് ഭവാെന നൽകി
നിയതിനിരവലംബർ ൈദത്യരിൽത്താൽ
നിയതമണ നിതാന്തപക്ഷപാതം. 47

കതിപയനിമിഷങ്ങൾ േവണെമങ്കിൽ
ഖലർ സുരെര ണെച്ചയ്തിടെട്ട കാലൻ;
കനെമഴുമസുരർ താങ്ങലിേല്ല
കവി കരുണാനിധി കാലകാലശിഷ്യൻ? 48

’അദിതിജപതിയാകുേവാെനയേങ്ങാ-
ട്ടജഗരമാക്കി െവളി ത വാനും,
അരെമാരു പറയ കൂടി േവറി-
ട്ടമരുലകം പണിെച െകാ വാനും, 49

കഴിയുമനഘരാം തേപാധനന്മാർ
കഴൽെതാഴുമ കനി കാത്തിടുേമ്പാൾ
കദനെമവിെടനി െമത്തിടേട്ട;
കരബദരീകൃതകാക്ഷിതാർത്ഥർ ഞങ്ങൾ.’ 50

ഇതുവെരയുമിവണ്ണേമാർത്തിരുേന്നാ-
രിവെരയുമി കിനാവിൽനി ണർത്തി
അരിെയാരു നിജശക്തി േബാധ്യമാ ം
ഹതവിധിതെന്നയവാപ്തചാറിതാർത്ഥ്യൻ! (വിേശഷകം) 51

വിഗതപിതൃകനി മാരനേയ്യാ!
വിധവ ഭവ ദപത്മഭംഗിയാം ഞൻ;
വിഷയമിതുകനാഥ, െമ േവണം
വിമതകുലത്തിനിതിൽപ്പരം വിേനാദം? 52

കരുതിമരുവിടു നെമാെരണ്ണം;
കരഗതമായ്ച്ചമയു മെറ്റാെരണ്ണം
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അമൃതമനുഭവിപ്പതി േപായാ-
രസുര,രവർ ലഭിച്ചതാത്മനാശം 53

ശരിയതു ഭവിതവ്യശക്തിയാവാം;
ശചിയുെട ’ശു ’ദശാവിലാസമാവാം;
അടിയനതറിേയണ്ട, േവണ്ടെതെന്ത-
ന്നവിെട നിന കിലത്തലസ്തമി ം. 54

ശകലവുമസുരാന്വയത്തിനാപ-
ദ്ധനമവിടുന്നറിയാത്ത തത്ത്വമില്ല;
ദനുഭവർ പരിപാലനീയർ യുഷ്മ-
ച്ചരണയുൈഗകശരണ്യർ ത രാേന!” 55

പലതുമവളിവണ്ണേമാതി വീ ം
പദതളിരിൽപ്പരിതപ്തയായ്പ്പതിേക്ക
പരിണതകരുണാകുലാന്തരംഗൻ
പകരമുര തുടങ്ങി പാരികാംക്ഷി 56

”അതുതരുതഴൽ ശു നല്ലേയാ നി-
ന്നരികിലണഞ്ഞ,തവൻ സജീവനേല്ല?
അതു മതി മകേള! നിന മാേല?-
തരെഞാടി നീെയാരു േപക്കിനാവുക . 57

അവിരതമഭിവാദനത്തിനാശിസ്സ-
രുളുകിൽ നിത്യസുമംഗലീപദം ഞാൻ
മകളുെട വിഷയത്തിലുച്ചരി ;
മമ െമാഴി സത്യവുമർത്ഥവ മേല്ല? 58

അതിദിജർ സുധ െത സംഭരിക്കാ-
മെതാരു പത ി ഹരി െകാ േപാകാം;
അ തഘടെമഴുന്നതസ്മദീയർ-
ക്കപരമഖണ്ഡതേപാലാഭിധാനം. 59
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പരിമൃദിതപേരതരാജദർപ്പൻ,
പശുപതി മൽഗുരു ഭക്തപാലേനാല്ക്കൽ;
മൃഡനു െട  വരെമ ? തുച്ഛമാമീ
മൃതബലിജീവനേമ,ങ്ങേതാർ േമാ . 60

അസുരപതി മദീയശിഷ്യെന -
ള്ളറിവുെവടിഞ്ഞളികത്തികത്തിലാത്മേയാനി
അതുമിതുമവതാളമായ് വരച്ചാ-
ലണകകുലാലരില ഗണ്യനേങ്ങാർ! 61

ചില െച  ടി കവരം മുറി വിേട്ട
ചിതെമാരു വാ തഴച്ചിടു ;
പരകൃതപരിഭൂതി ദാനവർ ം
പരമതുമട്ടിലുദർക്കഭവ്യേഹതു. 62

അരെഞ്ഞാടി പിരിയാത്ത ഞാനേഹാ നി-
ന്നനുകെനയന്നനുയാ െചയ്തില്ല!
അവിരതമവിേവക പാദത്തി-
ന്നനുശയസസ്യമവശ്യഭാവിതെന്ന. 63

അതിനിതു ഫലമാെട്ട; േതാ നാെമ-
ന്നരികളുര തളീകവീരവാദം;
മഹിതസാരനദി മന്നിെലത്താൻ
മണലണെകാെണ്ടാരു മാർഗ്ഗേരാധമുേണ്ടാ? 64

കരയരുതു കുമാരി! കാൺക േവേണ്ട
കളി ചിലെതാെക്ക നിന ? കൺമിഴു !
മധുരതരമേഹ ജാലവിദ്യാ-
മരതകപിഞ് ഛിക മത്തേപാമതല്ലി,” 65

ബഹുവിധമിതുമ ര കാവ്യൻ
ബലിദയിത വിേശഷസ്വാന്തനേമകി;
ശവെമാരു വസന്തത്തിനാൽ മറച്ചാൻ;
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വണപുടങ്ങളിൽ മ മുച്ചരിച്ചാൻ 66

അവയവതതി പാണിെകാ െതാട്ടാ-
നലിെവാ ടനന്തരമാനനം മുകർന്നാൻ;
ഒടുവിലുണരുെകൻെറ വത്സെനന്നാ;-
െനരുനിമിഷത്തിലിെതാെക്കയും കഴി . (യുഗ്മകം)67

ത്സടിതി ”പശുപേത! മേദകബേന്ധാ!
ജയ ജയ േദശിക! ഭാർഗ്ഗവാന്വേയേന്ദാ!?”
ഇതി വിവിധവച ര െകാണ്ട-
ന്നിളെയ െവടിഞ്ഞഴുേന്ന ദാനേവ ൻ. 68

ചതവുടവിവയില്ല െമയ്യിെല ം;
ശകലമിടെയ്ക്കാരു േപാറൽേപാലുമില്ല;
ചടെമാരു ലവമില്ല; െനറ്റിയിേന്മൽ

മജലബി വുെമാ കൂടിയില്ല! 69

ശിരസ്സിൽ മകുടെത്താടും നിറുകയിൽ ിപു െത്താടും
കഴുത്തിലിഴമുെത്താടും കരതലത്തില െത്താടും
കട ഗുരുവിെന്റ കാൽത്തളിരിലാശു സാഷ്ടാംഗമായ്
പ്പതി സുരൈവരികൾക്കശനിപാണി ൈവേരാചനി. 70
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കന്യാകുമാരിയിെല സൂേര്യാദയം

നിത്യനായുള്ള ഭഗവാേന! േപാറ്റി! നീ
സത്യ െണാ നടു നാട്ടി;
മു ം നീലാംബരംെകാ േമൽെക്കട്ടിയും
ചു ം െവളിയടപ്പ ം െകട്ടി;
സൂരസുധാകരൈവദ തറാന്തലും
താരകേ ാ ം മുകളിൽ ക്കി;
ആഴിയാം മാേഹ നീലക്കൽ ചുറ്റിലു-
മൂഴിയാം പച്ചക്കൽ മദ്ധ്യത്തിലും
േമനിയിൽ വ റപ്പി വിള മീ
മാനുഷേഗാളമണി ടാരം
നാലുവഴി ം മേനാജ്ഞമിരുപത്തി-
നാലും മണി റുേമതുനാളും!
എങ്കിലുെമൻ വിേഭാ! േനരം പുലരുേമ്പാ-
െളങ്കരൾത്താമര മലരിൽ
െചങ്കതിേരാെന്റ തിരു റപ്പാേടകും
വൻകുതുേകാന്മദെമാ േവെറ!
നിന്തിരുേമനിെയ േനരി ക ഞാൻ
ബന്ധവിമുക്തനായ്ത്തീരുേവാളം
അന്യ കൃതി ദർശനെമെന്തെന്ന-
ദ്ധന്യനാക്കാനു ത രാെന!

പാരിച്ച വാനിൻനിഴൽേപാെല മൂടിയ
കൂരിരുൾക്കട്ടിക്കരിമ്പടേത്ത
തെന്മയ്യിൽനി വലിച്ചകെലക്കള-
ഞ്ഞിമ്മഹീമണ്ഡലെപ്പാൻ മണ്ഡപം
മൂരിനിവർെന്നഴുേന്നെറ്റാരു േനാക്കതാ!
േനേര കിഴേക്കാ േനാല്ലിനി .
അന്തിതുടങ്ങി െവളുേപ്പാളം കൂത്താട്ടം
പന്തിയിലാടിത്തളർന്ന ച ൻ
തൂനക്ഷ ങ്ങളാം ചങ്ങാതിമാേരാടും
വാനക്കളിത്ത വി േപായി.
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അങ്ങി താരങ്ങെളാ രെണ്ടാെട്ടാ
മങ്ങിത്തിളങ്ങി മയങ്ങിക്കാ :
മാതാവായ് േവറി മാർഗ്ഗം തിരിയാെത
േഖദി ം േഖചരബാലർേപാെല;
െതറ്റിത്തറയിൽപ്പതിച്ച വിൺമങ്കത-
െന്നാറ്റക്കൽമൂ ത്തി ൈവരംേപാെല;
എന്തി ശങ്കി നി വത്സേര!
പിന്തിരിഞ്ഞെങ്ങങ്ങാേനാടിെക്കാൾവിൻ;
േജ്യാതിസ്സ്വരൂപെനഴുന മാറായി;
പാതയിൽനി വിലകിെക്കാൾവിൻ.
മന്ദാനിലൻ നവമാർജ്ജനിയാൽ തൂ ം
മന്ദാകിനി ഴ നീർ തളി ം
മന്ദാരശാഖി മലർനിര വർഷി ം
നന്നായ് വിള മീയ വീഥി
കുഞ്ജരേനർനടമാരുെട നർത്തന
മ ളമഞ്ജീരശിഞ്ജിതത്താൽ
മാെറ്റാലിെകാേള്ളണ്ട കാലമായ്! കൂട്ടേര!
മെറ്റാരു ദിക്കിൽ മറ െകാൾവിൻ.

ചിെക്ക േനാ ക! െചാേവ്വ കിഴേക്കാ
ച വാളത്തിെന്റയറ്റത്തായി
േമാടിയിൽ സാഗരം വി കരേയറി

ീഡി ം യാേദാനികരംേപാെല;
അെല്ലങ്കിലാഴിയിൽ വാേനാർ കൃഷിക്കായി-
ത്തല്ലിയുറപ്പിച്ച മു േപാെല;
േപാെരന്നാൽ തൻതല െതെല്ലാ യർത്തിടും
വാരുറ്റ ൈമനാകൈശലംേപാെല;
നീെളസ്സമു െത്തെത്താ കിട ന്ന
നീലവലാഹകമാലകളിൽ
ഈെടഴും ചീനാശുകത്തിെന്റയറ്റ
പാടലെപ്പ കസവുേപാെല
തങ്കേരക്കി തുടങ്ങി പുലർേവല
മങ്കയാൾ ചുറ്റിലും മന്ദമന്ദം.
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േചണാർന്ന നീലക്കൽേക്കമണത്തിൻ മീെത
മാണിക്യരത്നം പതി കേയാ;
ശാേണാപലത്തിൽ െതരുെതെരേയാേരാ െപാൻ-
നാണയമാ ര േനാ കേയാ;
വൻഗജപങ് ക്തിെയ ാങ് മുഖമായ് നിർത്തി-
ത്തങ്കത്തലെക്കട്ടണിയിക്കേയാ;
വാെരാളിക്കാർമുകിൽപ്പാ ത്തിേലാമന-
ത്താരത്തനി വം കാ കേയാ;
ഭാവിപ്പെത നീ? േദവേത! െകാണ്ടലിൽ
സ് വ മിന്നലുറപ്പാക്കിേയാ?
താപിഞ്ഛകാനനം ചുറ്റിപ്പിടിേപ്പാരു
ദാവെച്ചന്തീേയാ തഴ നി ?
േജ്യാതിസ്സിതിങ്കൽ ജ്വലി കാർമുകിൽ.
പാതികരിഞ്ഞ ഹവി േപാെല.

ഈ മഹാമംഗലപ്പണ്ഡികയിൽ പര-
മാേമാേദാന്മാദപരവശരായ്
കാമം വയസ്യമാർ ാചിതൻേമനിേമൽ
കാശ്മീരഗന്ധ വം തളി .
ഹന്ത! പൂർവാശാനതാംഗി തൃക്കഴൽ-
െപ്പാൻതളിരി െചമ്പഞ്ഞിച്ചാറായ്;
ആകശമധ്യത്തിന്ന തമാംപത്മ-
രാഗമലമണിേമഖലയായ്;
മാറിടത്തി പരിമളേധാരണി
പാറും പനിനീർ മാലികയായ്;
തങ്കക്കവിൾത്തടങ്ങൾ തുടുതുടു-
പ്പ രിപ്പിച്ചീടും േശാണിതമായ്;
േതനൂറും ചുണ്ടി ശീമെച്ചഞ്ചായമായ്;
തൂെനറ്റിേക്കാമനച്ചി കമായ്;
തൂെനറ്റിെക്കാമനച്ചി കമായ്;
ജീമൂതേമചകസീമന്തവീഥി
േകാമളസി രേരഖയുമായ്;
ശശ്വൽ കൃതീശ്വരി വിതറീടുമീ
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വിശ്വസേമ്മാഹനേശാണചൂർണ്ണം
ശാത തവിദിഗംഗനാമണ്ഡന
േമേതെതല്ലാമ്മട്ടിയ ന്നീല!
േസ്മരയാം ാചീനഭഗവതി!യി തു-
വീരവാളിപ്പട്ടണിഞ്ഞ നിെന്ന,
ഓേരാ ദലവും നിൻ നാഥനാമി ൻത-
ന്നാേരാമൽക്കണ്ണി തുല്യമായി
നീേള വിരി നിറം കലർന്നീടുന്ന
േചലുറ്റ െചന്താമരമലരാൽ
നീര മായുള്ള െപായ്കയായ്ക്കാണു
ദൂര നി െമൻ ചിത്തഭൃംഗം.

മാറി ടങ്ങി നിറമതാ! കു മ-
ച്ചാറു സൗവർണ്ണ വമായ്ത്തീർ .
ച വാളാ ത്തിൽ ത േജ്യാതിസ്സിൽ

മേമേതാ പരി രി .
മഞ്ഞയും േചാ ം കറു ം െവളു മായ്
രഞ്ജി േമവിടുമാ േദശം
ആകേവ ഹാരി വാരിയിലാറാടി
േലാകമേനാഹരമായ്ലസി .
അേങ്ങാ േനാ വിൻ! േദ്യാവും സമു വും
ഭംഗിയിൽ േമളി ം ദിക്കിൽനി ം
െപാന്മയമാെയാരു സാധനം െപാ ;
കണ്മിഴി ര ം തുട കാണ്മിൻ
ആദികൂർമ്മത്തിൻ നടുമുതുേകാ ദിവ്യ
േശ്വതരക്താംബുരഹ ബിസേമാ?
ക ം കരിങ്ങാലിക്കാതൽച്ചിരട്ടേയാ?
പുത്തൻ ദീപാരാധനത്തട്ടേമാ?
ഓമനക്ക ക മലർച്ചട്ടിേയാ?
േഹാമബലിക്കല്ലിൽ േമേലത്തേട്ടാ?
വാനവ ീഡാവളവരവഞ്ചിേയാ?
വാരിധിയാടിടും കാവടിേയാ?
തൃക്കടമങ്കതൻ േകളീവ്യജനേമാ?
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ശ ൻെറ െകാറ്റ ടശ്ശീലേയാ?
വർ ളത്തങ്ക തു രുേത്താ? പരി-
ശുദ്ധപീയൂഷമണികുംഭേമാ?
െപാന്തിക്കഴി മുഴുവനിേത്തജ
സി വിൻ പൂർവ്വഭാഗ നി ം.
ആഴിതൻ വീചീമണിമാളികയിലി-
ത്താഴികെപ്പാൽ ടമാരു വ ?

ാണനിശ്വാസമടക്കിജ്ജലസ്തംഭം
കാണി മീ മഹാേയാഗിേയവൻ?
കാച്ചിയുറച്ച സുരഭിതൻ ദുഗ്ദ്ധത്തിൽ
വാച്ചിടും െവണ്ണയിതാരുരുട്ടി?
ച വാളത്തിൻ ഭാതസമാധി
പുഷ്കലപത്മാസനംകണേക്ക
േചലു മി മിദ്ദിവ്യമഹസ്സേല്ലാ
ബാലദിവാകരേദവബിംബം?
ൈകകളുയർ വിൻ! കണ്ഠം കുനി വിൻ!
ൈകവല്യമൂർത്തിെയ മ്പിടുവിൻ!

േജ്യാതിർേന്നതാേവ! സവിതാേവ! വിൈശ്വക-
ൈചതന്യദാതാേവ! മൽപിതാേവ!
സത്യപുമാേന! ഭഗവാേന! ഭാസ്വാേന!

ത്യക്ഷൈദവേമ! േലാകബേന്ധാ!
ദണ്ഡംെവടിെഞ്ഞെന്നക്കാ െകാേള്ളണേമ!
ദണ്ഡനമ ാരം ത രാേന!
അന്തിയിലിന്നെലയേയ്യാ! മഹാത്മാേവ!
നിന്തിരുേമനി നിരസ്തപങ്കൻ
വന്തിരപ്പതിയുയർത്തിയ പശ്ചിമ—
സി വാം രാഹുവിൻ വ ത്തിങ്കൽ
ഹന്ത! പതിക്കേവ േലാകം മുഴുവനു—
മന്ധതാമി ത്തിലാ േപായി!
കാമിേക്കാ പാമ്പിേനാ കള്ളേനാ മൂങ്ങേയ്ക്കാ
കാമിതം നൽകിടും രാ ികാലം
പുരുഷചര്യ ചരി ന്ന ഞങ്ങൾ
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തീരു വി മത്തി മാ ം.
വീ ം തിരുേമനി ഞങ്ങെളപ്പാലിപ്പാൻ
േവ ം ഘടികയിെലത്തിയേല്ലാ!
എ ദൂരം ഭവാനൂളിയിട്ടീടണ—
െമ തിരമാല ലംഘിേക്കണാം;
എ യാദ ം ദൃഷ ം കടക്കണ—
മി േവഗം വന്നിവിെടപ്പറ്റാൻ?
േമ വശ്അ മറഞ്ഞതാം െപാൽപ്പ
ലാക്കിൽക്കിഴ വശേത്തെച്ചപ്പിൽ
മാറ്റിമറി പുറ കാ ം കാല്യ
മാേഹ ജാലം മഹാവിേശഷം.
േദവ! ഭവാെന്റ വിേയാഗത്തിങ്കൽ േദ്യാവും
ഭൂവും കറു ടുപ്പാർന്നിരു ;
ദുഷ്ടനിയതിച്ചിലന്തി െനടുനീേള
െകട്ടിയ മാറാലമാലേപാെല.
േപർ ം ത്വൽസുതൻ ഗരുഡാ ജൻ വ
തൂ തുട കളകമൂലം
േലശമിങ്ങ ം സമക്ഷ കാണ്മീലാ
മൂേശട്ടാത േട മൂടുപടം.
ബാന്ധവത്തീയിൽ ഭവാനുരുക്കീടിന
ഹാടകപുണ്യ വ ഴയിൽ
നീരാടിെക്കാ വാൻ സജ്ജമായ് നിൽ
പാരാരപാെരല്ലാം ഭാനുമാേന!
നീെളബ്ഭവാെന തീക്ഷി നിൽ മീ
ൈ േലാക്യത്താര േഞ്ചാലയിൽ
ഓമന ക്കൺകടേക്കാണയച്ചാലും
േ മസർവ്വസ്വമണിത്തിടേമ്പ!
ത ൾക്കളത്തിേല വാഞ്ഛേപാലീ േലാക—
വൃന്ദാവനത്തിൽ വിഹരി വാൻ
ശീ മാെയ്ക്കട്ടഴിച്ചിേങ്ങാ വിട്ടാലും
േഗാക്കെളെയാെക്കയും ചിൽ മാേന!

ആനന്ദമാനന്ദം! എെന്താെരാഴുക്കതു
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ഭാനുബിംബത്തിൽനി ൽഗളി !
െപെട്ട േമരുവിൽനിന്ന്ഉ ഭൂകമ്പത്താൽ
െപാട്ടിെയാലി ം സിലാ വേമാ?
വാനംവാരാമത്തിൽ ഗന്ധവാഹേ ഷ്ഠി
വാറ്റിെയടു ം മലർൈത്തലേമാ?
അപ്സര ീകൾ കുളിർേമനിയിൽ ശും
ശി മലയാജകർദ്ദമേമാ?
അശിനീേദവർ കുറുക്കിയരിച്ചിടും
വിശ്വജീവാതുമരു ചാേറാ?
ആയിരമല്ല പതിനായിരമല്ല
മായമറ്റംബുജബ ബിംബം
മാ ം നിറവും മനസ്സാൽ മതി വാൻ
മാനുഷർക്കാവതല്ലാത്ത മട്ടിൽ
േകാടാനുേകാടിക്കണക്കിനുതിർ
പാടലെപ്പാൽക്കതിർക്കന്ദളങ്ങൾ.
േനര കത്തീടും വട്ട റ്റിേയാ?
കൂര തീരാത്ത തുണീരേമാ?
ഓേരാ കതിരും ഭഗവാൻ മിഹിരെന്റ
ചാരുകരമാണ, തി നീട്ടി

ാസാദ ംഗത്തിൽപ്പാരിൻപതിേയയും
പാ പ്പപ്പാട്ടിൽപ്പറയേനയും
താെനാൻനുേപാേല തേലാടിയീത്ത രാൻ
ദീനതേപാക്കി ഖിപ്പി .
ഈസ്സ സായനബുക്തിയാൽ ൈവവശ്യം
വാശ്ശതും നീങ്ങിന േലാകർ വീട്നും
േവഗമരയും തലയും മുറു ;
േപാകു ജീവിതേപ്പാർക്കളത്തിൽ.
അങ്ങ്േന േപാകുവിൻ കൂട്ടേര! നിങ്ങൾ
മംഗലം ൻ അൽകും മരീചിമാലി.
നാഴിക മുപ്പതുണ്ടേല്ലാ! തരിമ്പതു
പാഴിൽക്കളയായ് വിൻ ാതാക്കേള!

അങ്ങയാം വാെരാളിെക്കാന്നമലർെത്താത്താ-
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െലങ്കൺ കണികാണ്മെതൻ പിതാേവ!
ഭൂവിെലനിെക്കതിനിബ്ഭയം? ധീരനായ്
ജീവിതയാ െയ്ക്കാരുങ്ങേട്ട ഞാൻ.
ആർണ്ണവേഹാമകുണ്ഡത്തിൽനിന്നിക്ഷണം
സ്വർണ്ണമയമായ പാ വുമായ്
െപാ ം ഭവാെന്റ കിരണമധുരാന്നം
മംഗലമൂർേത്ത! ലഭിക്കമൂലം
ഞാെനൻ ിവിധകരണസന്താനങ്ങ–
ളൂനെപ്പടുകയിെല്ല റേച്ചൻ.
ഏേതാ മണിെയാ സ ാജിത്തിന്ന
ജാതാദരം പണ്ടരുളിേപാലും!
ഹാഹാ! ദിനമണി,യന്തരീക്ഷമണി,
േലാകത്തിൻ കണ്മണിയാം ഭഗവാേന!
ഹസ്താമലകമായ്ക്കാണുെമനിക്കി
മ മണി ചരൽക്ക േപാെല.
ന ച്ചേനരഹ്തു യാജ്ഞവല്ക്യന്ന
ചട്ടറ്റേവദമുപേദശി
യാെതാരുപേദശവും േവണ്ട, താവക
പാദപരിചര്യെച കിൽ ഞാൻ
പാകാരിപു നാകായ്കിലും േ ാണർെക്കാ-
േരകലവ്യനായ് മത്തിൽത്തീരും.
കർമ്മസാക്ഷിൻ! ഞാൻ ഭവാെനദ്ദിനവുെമൻ
കർമ്മേമാേരാന്നിനും സാക്ഷിയാക്കി
കാലം നയിക്കേട്ട; കാലാന്തരത്തിങ്കൽ
കാലൻ കയർപ്പതു കണ്ടിടെട്ട.
േവദസ്വരൂപ! ഭഗവാേന! യങ്ങേയ–
മാതൃകയാക്കി നടന്നിടുകിൽ
ഐഹികപാര ികഭയബാധയി–
േദ്ദഹിെയെയങ്ങെന തീണ്ടിടു ?
േദവ! മനുഷ്യകൃമിമാ െമങ്കിലും
ഭാവനാദത്തപത നാം ഞാൻ
ഒെട്ടാ മിന്നിെത്തളി ം ത്വല് ാഭവ–
െമാെട്ടാ മങ്ങിെയാളി ം കാ ,
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എൻകരൾക്ക മുഴുവൻ വിള വാൻ
നിൻകനിവുണ്ടാകിൽ ഞാൻ ജയി !
സച്ചിൽസ്വരൂപേന! തങ്കമണിേത്തരിൽ
പച്ച തിരകേലഴും പൂട്ടി
ചമ്മ്റ്റീയുേമാങ്ങി നിൽ സജ്ജനായ്–
ത്വന്മനസ്സിന്നിണ ന്ന സൂതൻ.
സാറെട്ടഴുന്നള്ളത്തി സമയമായ്:
േപാരും നിറുത്തിേനൻ പാട്ടിതാ ഞാൻ.
കാരണപൂരുഷ! കല്യാണവി ഹ!
കാമിതദാൈനകക ശാഖിൻ!
ആര്യ! ഭവാെന്റ തുണയാെലൻ ഹൃെത്താരു
സൂര്യകാന്തി വായ് വായ് പൂതാക!
ആ മലർെപ്പാന്നരിമ്പാെലൻപരിസര–
സീമ നിതാന്തം ലസി താക!
ത്വൽകടാക്ഷ ീകളിന്ദജാവീചിയി–
ലി ംഭദാസൻ കളി താക!
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കപിലവാ വിെല കർമ്മേയാഗി

ഭാഗീരഥിയും കളിന്ദകുമാരിയു–
േമകിഭവി ം യാഗതന്നിൽ
ആരാധനീയനാം ഭി െവാരാൾ വാഴ്വൂ
നാരായണെന്റ നവാവതാരം.
പത്തരമാെറ്റാളിത്തങ്കേനർേമനിയിൽ–

ത്തൻമഞ്ഞപ്പ ടു ൿഹാർത്തി
മി മി ണ്യവാൻ പാരിെല രിരുൾ
െവ വിള ം വിഭാകരേനാ?
ചില്ലികൾ േജാടിയിൽ കാമേ ാധങ്ങെള
മല്ലിൽമടക്കിെയാേരെപാഴുതിൽ
െവ വിളിപൂ വി ാന്തിേനടിന
വി കൾേപാെല സമുല്ലസി .
െത മഴു മിളക്കവും ത ള്ളി–
നിെല്ല കണ്മിഴിക്കണ്ണാടികൾ
കാണി കാരുണ്യമൂറുമുറവകൾ
കാൺതക്കതിർ ചി ം താരകകൾ.
കല്ലിലും െനല്ലിലും കാട്ടിലും നാട്ടിലും
െച േന്നട ം നിനേപ്പട ം
തെന്നേയ കാൺ കയാൽദ്ദാന്ത വ ാബ്ജം
മന്ദഹസിതമരാളരമ്യം!
ഇദ്ധന്യനാെര െചാേല്ലണേമാ? സാക്ഷാൽ
ബുദ്ധഭഗവൽപാദങ്ങൾതെന്ന.
ൈമ ിയാം ഗായ ീമ ത്തിൻ മാഹാത്മ്യം
ധാ ിയിേലാതിജ്ജനത്തിെനല്ലാം
കാപഥം ൈകവിടാൻ േദശികനായ്ത്തീർന്ന
കാപിലവ വുൻ കർമ്മേയാഗി
ഏകാകിയായ് നദീതീരത്തിരി
േലാകാഭ പപത്തിബദ്ധദീക്ഷൻ.

”എത്തിനാനദ്ദിക്കിലേപ്പാെളാരു പാപി
പത്തിയുയർത്തിന പാ േപാെല
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തിന്മവിെത്താേന്ന വിതച്ചി ം െകായ്തി ം
ജന്മം തുല ന്ന പാഴ്ക്കൃഷകൻ.
െതാള്ളതുറന്നാൽെത്താഴിയുന്നതിെലല്ലാം
െവ ള്ളിനാറ്റവും േവപ്പിൻൈക ം
അത്തരമുേള്ളാരസ,ത്തേങ്ങയറ്റെത്ത
മദ്ധ്യമേലാകമഹാകളങ്കം.
ൈകര േമവർ ം കാണൂേമ്പാൾകൂമ്പിേപ്പാം
ൈകവല്യമൂർത്തിതന്നന്തികത്തിൽ
െത ം മടിയാെത െചേന്നാേരാ േപവാക്കാം
ക ം െകാഴിയുെമറി നിന്നാൻ.

ഒ ം തലെയ്ക്കാരകം പുറമില്ലാത്ത
ന ച്ച ാന്തേനാ നി മുന്നിൽ?
തങ്കക്കിരീടം തറയിെലറിെഞ്ഞാരു
വങ്കൻ മികച്ച മരത്തലയൻ
െതണ്ടിത്തിരിയു െത ം വട മി–
ന്നണ്ടികളഞ്ഞിേള്ളാരണ്ണാൻേപാെല.
പാെരഴുത്താണിയാൽപ്പാള പിടി വാൻ
പാരിനുടേയാൻ പരണ്ടിെക്കാണ്ടാൽ
അത്തലെയമ്മട്ടരശുമുടി ചൂടി?
അട്ട െപട്ടതു െപാട്ട ളം!
പാതിയുറക്കത്തിൽ ഭാര്യെയക്കവിട്ട
പാതകി പച്ചക്കലിേക്കാമരം
േലാകം നന്നാ വാൻ ചാടി റെപ്പ !
േമാഹേമ! നിെന്നെത്താഴുേതപ .
കാഷായവ ത്താൽ കാപട്യം മൂടിെക്കാ–
ണ്ടാഷാഡഭൂതികൾക്ക ഗണ്യൻ
പാേട സനാതനധർമ്മസരണിയിൽ
കാടും പടലും കലർത്തിടു .
പി ംപിശി ം പിര പിണ്ണാ മീ
െമാട്ടത്തലയൻ സാദമായി
മ ം മതിയും മറന്നണയുെമ ം–
െപാ ംതിരിയാത്ത പിേള്ളേയ്ക്കകി
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നെല്ലാരു നാട്ടി നാശംപിടിപ്പി
പുേല്ലാളം േപാരാത്ത പുള്ളിക്കാരൻ.
ഏതുമറിയാേത്താൻ സർവജ്ഞനായ്ത്തീർ ;
േബാധം നശിച്ചവൻ ബുദ്ധനായും
കാലം കിട കരണംമറിയു !
വാല േകറിത്തലയാകു !
മാറ്റിെയക്കണ്ട മഹാപാപം തീരുവാ–
നാറ്റിലിറങ്ങി ളിക്കേട്ട ഞാൻ.”
അമ്മ തൻ നാവാമായസച്ചക്കില–
ധർമ്മരാജർഷിെയെക്കാട്ടയാട്ടി
അേമ്പാ! െഞളിഞ്ഞവൻ നിന്നാൻ കൃതാർത്ഥനായ്
ശംേഭാ! മഹാേദവ ശാന്തം പാപം!
കാടിമ്മേട്ടാതുമക്കണ്ണറ്റ പാതാള–
ക്കാടി ഴിപ്പാെഴ്ക്കടുനീർക്കിടം
ആകാശഗംഗയിൽത്തത്തിടും ഹംസത്തിൻ
േലാകാതിഗമഹെസ്സ ക ?
ദുർവാരേകാപത്താേലതു മഹർഷിയും
ദുർവാസസ്സാകുമാ വാ േകട്ടാൻ
ക്ഷാന്തിക്കധിഷ്ഠാനേദവതയും േ ാധ–

ാന്തിൽെക്കാടും കൃത്യമായിേപ്പാകും.
േവക്ആനപ്പാമരൻ േമേന്മൽവിറകുക–
ളാകാശേത്താളമടുക്കി ട്ടി
വീശിയുമൂതിയും േനാക്കി പണിെപ്പ
വാശിയിലാവതുമ റവും.
പാഴീറത്തീെപ്പാരി പാറുന്നീലെങ്ങ ം
കീഴിെലേപ്പാെലതാൻ േമലും ബുദ്ധൻ.
നിർവാേണാപജ്ഞാതൃ നിർദ്വന്ദ്ന്മാനസം
നിർവാതവി ിയരത്നദീപം.
േഘാരേ ാധാപസ്മാരെത്തച്ചവി ന്ന
മാരേജതാവിനാ വാേക്കാേരാ ം
മാതൃമുലപ്പാൽ നുകരും മണി ഞ്ഞിൻ
മാഴമഴലെമാഴിയായ്ത്തീർ .
േപ മുന്നിൽനിേന്നാേരാ കാണി –
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മാ ളപ്പാപിെയശ്ശാക്യസിംഹൻ
േ മം വഴിയും കടമിഴിെകാെണ്ടാ
തൂമയിൽ േനാ കമാ ം െചയ്താൻ.
താനേങ്ങാെട്ട തകർത്താലും ദാന്തനിൽ
മൗനവും മന്ദസ്മിതവുെമേന്യ
കാണാ മെറ്റാ ം, െത പകച്ചാന
ക്കാറ്റിൻഎത്താഡി ം ൈകയുടേയാൻ.
”മ മല്ലിസ്സത്വം ചാണകവുമല്ല;
െപ മല്ലാണുമ,െല്ല കഷ്ടം!
പൗരുഷെമന്നതിൻ േപരുമറിയാത്ത
കാരുവിേന്നർെപ്പട്ട ദാരു മാ ം!
ചൂടുള്ള െചേഞ്ചാര ള്ളിെയാെന്നങ്കിലു–
േമാടുന്നീലൻഗ്െങാരു നാഡിയിലും;
അല്ലാഞ്ഞാലാസ്യെമാര ം കയർക്കേണ്ട?
മല്ലാടാൻ നാ തരിച്ചിടേണ്ട?
വച്ചകണക്കിനുതെന്നയിരി
പച്ചച്ചിരിയും ചിരി പാഴൻ.
േപാക്ക െപാട്ടശ്ശവത്തിെന്റ േനർേക്കാ ഞാൻ
വാക്ക േമേന്മൽ വലി വി ?
ബുദ്ധ! മതി നിന്നബദ്ധച്ചിരി,യിെത-

ത്തരം മുട്ടിയാൽ െകാഞ്ഞനേമാ?
വാവാ നമുക്ക ം വാദി േനാക്കീടാം;
നീ വാ തുറെന്നാ കേണ്ടാേട്ട ഞാൻ.”
എന്നായ് മടുെത്താെരതിരാളി; ബുദ്ധേനാ
നിന്നാൻ ചലിയാെത മുെന്നേപ്പാെല.
ശീതകൃപാമൃതശീകരേസചന-
ചാതുരി വാ ം കടാക്ഷേത്താടും.

മന്നിടം മാരിെപാഴി കുളിർപ്പിക്കാൻ
വന്നിടും വാരിദങ്ങൾ െത ം
െനഞ്ചകത്താൾ േഭദം വാ ീ,ലവെയ്ക്കാപ്പം
പഞ്ചയും പാഴ്മണൽക്കാ മേല്ലാ!
അന്യാനുകൂല്യമാമർഥ്ഹമുതിർ ന്ന
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ധന്യാത്മവിശ്വജിദ്യാജികേള!
ഇജ്ജഗന്മങ്ഗലത്തിന്നായ്ജ്ജനി
സ്വച്ഛന്ദന്ന്മാർ യുഷ്മാദൃശർ.
പൂഴി പുല്ലാത്ത പൂേമനി പൂ േല്ലാ-
രൂഴിക്കനകക്കതിരവേര!
കൂകേട്ട േ ാഷ്ടാക്കൾ! േമാങ്ങേട്ട മൂങ്ങകൾ;
േലാകെത്തെയന്ത മികൾ ക !
ഉന്മിഷൽകന്മഷദുർമ്മഷിദൂഷിത-
മിമ്മഹീമണ്ഡലമാകമാനം
െവണ്മ മുഴുപ്പി ം നമ തഴപ്പി ം
ജന്മം കൃതാർത്ഥീകരി നിങ്ങൾ.

കായു േചതസ്സാം ക ാക്ഷയപാ -
മായതിൽനി േമൽ െപാങ്ങിെപ്പാങ്ങി
തൂയ കനിവുപാൽ പുഞ്ചിരിെമയ്യാർ
പായു േദവ മുന്നിെല ം.
ചാര നിൽ ന്ന സൗഗതാേ ാഷ്ടാവിൻ
കാെരാളിെമയ്യിലാ മന്ദഹാസം
കാമം പതി കൗേശയച്ചാർത്തായു-
േമാമല് സാദ മാലയായും.
തേന്മനിേയേതാ പൂതുതാം തണുപ്പാർ
ജന്മസാഫല്യം ലഭിച്ചേപാെല
നിന്നാനവനും വിശുദ്ധിേസാപാനത്തി-
െനാന്നാമ്പടി േനാക്കിക്കാലുയർത്തി
സ ർണ്ണാനു ഹം ശാക്യമഹർഷിയും
തൻപൂർവനിങ്കകേന്നകിടുവാൻ
പള്ളിരസനയാം വാങ്മയേകാശത്തിൽ
െവള്ളിരദനത്തഴുതു നീക്കി:
”സ്വാഗതം ാതാേവ! സ്വാഗതമേങ്ങ ം;
സ്വീകരിച്ചാലുെമന്നാതിേഥയം.
അങ്ങെനക്കാണ്മാന്വസരംവന്നതു
മംഗലത്തിെന്നാരു മാർഗ്ഗമായി.
മാധവേദവെനപ്പ ഭൃഗുേപാെല

https://thalilakkam.in/



കിരണാവലി - ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 83

േ ാധത്തിെലെന്നപ്പരീക്ഷി വാൻ
ആവിർഭവി േള്ളാരാചാര്യനായേങ്ങ-
ബ്ഭാവി െകാേണ്ടൻ ഞാനായുഷ്മാേന!
മാരെനാരിക്കെലൻ രാഗെത്തേശ്ശാധി ;
വീമ്നാമങ്ങിെന്നൻ േദ്വഷെത്തയും.
രൺ െമ ള്ളത്തിലിെല്ല സൂക്ഷ്മമായ്-
ക്കണുെകാണ്ടേല്ലാ സഖാക്കൾ നിഗ്ങ്നൾ.
നേല്ലാരു നാ െവറുേത കഴച്ചതായ്
െതേല്ലാർ മാെഴ്കാേല്ല െതറ്റായ് േസാമ്യൻ;
ആ നിഷകത്തിെല ൾെപ്പാ രെപ
ഹാനിപിണയാെത മിന്നിയേല്ലാ!
നന്മയുംന്തിന്മയും ാഘയും നിന്ദയു-
െമന്മനസ്സിെന്നല്ലാേമകരൂപം.
ക ം കരിമു ം മ ം മര ം
പു ം പുഴുവെന്മൻ േസാദരങ്ങൾ.
തർക്കമറ്റാകയാല വമിേച്ചാരു
കർക്കശാേ ാശനെമൻ െചവിയിൽ
തൂകുകയായ് േമേന്മൽ തൂനറും പൂേവരി
േകാകിലകാകളീപാകത്തിങ്കൽ.
വന്നാലും വത്സ! ഭവാെനൻ സമീപത്തി-
െലന്നാവിന്നങ്ങെയക്കണ്ടേനരം
മൗന തത്തിനു പാരണയായുള്ള
മൗഖര്യചര്യ ഭാവി .
വിശ്വജയത്തി ജിഹ്വ മനുഷ്യ
ശശ്വല് കൃതി ിപ്തമായി
വായ്േപ്പാരു വാളേല്ലാ, കാമിതം സർവവും
കായ്േപ്പാരു ക കവല്ലിയേല്ലാ.
ആയതുെകാ കഴുത്തറുത്തീടുവാ-
നായി ടങ്ങീടുമാത്മഘാതി
നിർവാണമാകും പൂമർത്ഥം ലഭി വാൻ
നിർവാഹം കാണാത്ത നിത്യബദ്ധൻ.
എ കാ യിൽ മൂർച്ച കുറഞ്ഞീടു-
മ കാര്യത്തിൽ മൂർച്ചകൂടും;
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അങ്ങെനയേല്ല്ലാരീയായുധംെകാെണ്ടാരു-
മങ്ങവതാളത്തിൽ ീഡിെക്കാേല്ല!
നാലാമതാമുമിദ്ദിേവ്യ ിയത്തി
നാമം രസജ്ഞെയന്നല്ലീ ബേന്ധാ!
നജ്ഞിൽപ്പചിച്ചാൽ നളപാകമാകിലും
രഞ്ജിപ്പീെലന്നതറിയുന്നീേല?
ആഗ കർക്കായിട്ടർപ്പി മബ്ഭക്ഷ്യം
േലാകരുചികരബാഹ്യമായാൽ
ആയതിൽസ്വാമി ഗൃഹസ്ഥനെത
കായമനഃേ ശേഹതുവല്ല?
േപാരാ! രസന െപാഴി ം ദുർവാക്യങ്ങൾ
േഘാരാഭിചാരജദുർഭൂതങ്ങൾ;
േനര മവ െചെന്നതിരാളിേയാട ം;
േതാൽ േമ്പാേഴ ം തിരി േകറും.
മാന തുപ്പിയാല മുയെരേപ്പായ്
നൂനമ പ്പൽ തൻ മാറില്വീഴും.
കാറ്റിെന്നതിരാെയറിയും മണൽത്തരി-
േയ കിട ം തൻ കണ്ണിൽതെന്ന.
വാനാറ്റംെകാ വസുധയട വാൻ
ഹാ നാം നിന വെത േമാശം!
ലാക്കി െകാള്ളാൻ കരുത്തക്കണയ്ക്കില്ല;
മൂക്കിെനേത്താൽപ്പിക്കാൻ മാ ം െകാള്ളാം.
നമേയ്ക്ക തിന്മതൻ നാമ്പടപ്പിക്കാവൂ;
െവണമ്േയ്ക്ക കൂരിരുൾ െവന്നിടാവൂ.
ഉഷ്ണേത്തയുഷ്ണം ശമിപ്പിപ്പീെലന്നേ

ക്ഷണാസദാചാരൈവദ്യതത്ത്വം.
തണ്ണീർതലയ്ക്കാടിത്തീ ാന്തടക്കണാ-
െമണ്ണേമലാടിക്കടലിൻ ാ ം:
എന്നകണക്കിലരിശപ്പിശാചിെന
െവന്നിടാൻ ക്ഷാന്തിേദവിേക്ക പ .
പാൽക്കതിർ പാരിൽ പര ം പനിമതി
നാ രേക നടു ന്നില്ല;
ശങ്കവിട്ടാ നാ ചാടിക്കളി വാ-
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നങ്കണം െവങ്കലിയിട്ടിടു .
േമഘെച്ചറുചൂൽ വഴിമറച്ചീടേട്ട;
രാഹുവിൻ നാക്കിണ നക്കീടേട്ട;
താനതിെലാ ം കുലുങ്ങാെന െപാ ന്ന
വാനേത്തത്തിങ്കൾ നമുക്കാദർശം.
എണ്ണമറ്റാകാശവീഥിയിൽ മി മീ–
യണ്ഡേഗാളങ്ങേശഷമേയ്യാ!
കാലച ക്കറക്കത്തിൽ െതറി ന്ന
േലാല ലിംഗങ്ങൾ മാ മല്ലീ?
ആയവയിെലാരണുവാമവനിയിൽ
കായം െഞാടിക്കാർന്ന മർത്യകീടം
തൻേകാപവഹ്നിയിൽ സർവം ദഹിപ്പിപ്പാൻ
സേങ്കാചം േതടുന്നീ,െല ചി ം!
എ കിട പുമർത്ഥ ാപ്യസ്ഥാനം!
എ കാമേ ാധകാളഗർത്തം!
േനരറ്റതാമി ഹസനത്തിെന്നാരു
ദൂരനമ ാരെമാേന്ന േവ !”

എ രച നിറുത്തി മഹാമുനി–.
െയാ മറിയാത്ത ാവകനും
കണ്ണിർ ഴയിൽ മുഴുകിന െമേയ്യാടും
ദണ്ഡനമ തി പൂണ്ടിരുന്നാൻ.
കാലീയശീർഷത്തിൽ കാൽത്താരണി േചർത്ത
ബാലമുരളീധരെനേയാർെക്ക
േകാൾമയിർ മ്പ ചാർത്തി തിെകാ –
േമാമനക്കാലസേഹാദരിെയ
അച്ഛസ്ഫടികനിറംേത വാഴിപ്പാ-
നിച്ഛകലരുമലക്കരങ്ങൾ
േപർ മുയർത്തിെപ്പരുത്താശിേസ്സകിനാൾ
ബുദ്ധ ശുദ്ധയാം ഗംഗാേദവി.
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വിചാരധാര

ആകാശവും ഭൂമിയുെമാപ്പമർക്ക-
നന്തിക്കതിർെപ്പാന്നിലലങ്കരിെക്ക
ഓതു തൻൈപതെലാടുമ്മറത്തി-
െലാേരാമനെപ്പൺെകാടി കാരം:

”നീ േചർ ! തങ്ക ടം! ആ വരുന്ന
’നീലി ലക്കള്ളി’യിൽ നിെന്റ േനാട്ടം!
കണ്ണി തീേണ്ടാതിടുവാൻ മറന്ന
കാേലയകാലം കനിവറ്റതല്ല.

തടിച്ച പുൽെക്ക ശിരസ്സിെലാ
താങ്ങിത്തളർെന്നത്തിടുമി’ക്കിടാത്തി’
തൃണത്തിലും തൻ നില താെഴെയ
തീർേത്താതിടു ജനെത്താെടല്ലാം.

ജനിച്ചനാൾ െതാ ജഗത്തിെല ം
േസ്നഹം ലഭിക്കാെത്താരിവൾ പാർത്താൽ
ച ത്തലെക്കട്ടയഥാർഹമല്ല;
തള്ളെയെക്കഴും ദുർഗ്ഗതി പിള്ളകൾ ം.

ഇവൾ ദരി ്യഹലത്തിൽ േമേന്മൽ
ചിന്താവ്യഥക്കാളകൾ േചർ പൂട്ടി
ൈദവം തുടർെന്നാരുഴവിെന്റ ചാലു
കാണാമ്മ് ചുളുക്കാർന്ന കേപാലഭൂവിൽ.

മുട്ടി േമേലാളമിറക്കമാർന്ന
മുഷിഞ്ഞമുെണ്ടാന്നിവൾ തന്നരയ്ക്കൽ
ദിങ് നാരി െകാണ്ടൽെപ്പാെളാേപാെല ചുറ്റി
’മാനം’ മറ ന്നിതു വല്ലപാടും.

ത ഷകാലം മുതൽതിേയാളം
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പാടാത്തിേലാേരാ പണിെച നിത്യം
ഭാകരൻതൻ കരേമൽ േവാരി–

പ്പാവത്തിനംഗം ചുരാന്ധകാരം!

തൂേവർപ്പണി ള്ളികൾ െകാണ്ടിവൾ
െനറ്റിത്തടത്തിൽ വളർമു പട്ടം!
പാടത്തിെലപ്പാഴ് െചളിനീരുെകാ
പാടീരപങ്ക വം! എ െചയ്യാം!

കണ്ടാൽ െവറും ാകൃതയാമിവൾ
ൈകവന്നിടും േമന്മെയാര േമാർക്കാം;
അതാരു ചിന്തിപ്പവർ? ചർമ്മദൃഷ്ടി–
ക്കേഗാചരൻ ാണദനാം സമീരൻ.

ചരാചരം സർവവുെമാപ്പേമതു
െപറ്റമ്മതൻ ലാളനേമൽക്കമൂലം
ജീവി ; കല്യാണിനിധാ ിയാമ–
േദ്ദവി ശു ഷികയി മാരി.

കൃത്യധീശി ി വഹി േമാമൽ–
പ്പലാശവർണ്ണാഞ്ചിതേകശപാശം
ശരി ചീകിച്ചിട േവർെപടു ം
വിദഗ്ദ്ധൈസര ിയുമി മാരി.

മൗലി േമൽ ബാലതൃണം ചുമ
വരുെന്നാരിേസ്സാദരിെയെന്റ കണ്ണിൽ
തല ശഷ്പാഭരണം ധരി ം
സർവ്വ ംസഹാേദവികണക്കിരി .

അതാ പുറെപ്പ െതാഴുത്തിൽനി
’ഹമ്മാ’രവം േ ാ മേനാഭിരാമം

ാണത്തിനാൽ േഗാവു ഭുജി േപായി
തദന്നപൂർേണ്ണശ്വരിതൻ സാദം.
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ഏതിെന്റ െമയ്യാർന്നിടുമൂഴിമാതിൻ
സ്തന്യം ലഭിെക്ക ഥു ധന്യനായി
ഏതിൻ ചുരേന്നാരകിടാതിേഥയൻ
കുംേഭാത്ഭവന്നക്ഷയപാ മായി!

ഏതി േവണ്ടി, തുയൂപബന്ധം
ൈകെകാ വാജ വസാത്മജാതൻ;
സുദർശനം ദൂെരെവടി പുത്താൻ
േകാേലന്തിയമ്പാടികണിക്കിേശാരൻ;

ഈയാർഷധർമ്മം തുടരുന്ന നമ്മൾ–
േക്കതി േമൽ ൈദവതെമാ മില്ല;
ഇബ്ഭാരേതാവിർക്കിയലും യശസ്സി–
േന്നതിൻ കൃപാനു ഹമാദിമ ം.

അേക്ഷാ, വഹിംസാ തചാരുചര്യയ്-
ക്കാദർശ,മേന്യാപകൃതി വീണം;
അനന്തകല്യാണഗുണാഭിരാമം;
അതി തീൻ നൽകിന ൈക കൂപ്പാം ( കുളകം) 

ഇസ്സാധു ൈകെക്കാൾവു മനസ്സിൽ േമാദം
േഗാവി ഗാരുത്മതരത്നേമകി;
മഥിക്കേവ പ സമു വീചി
േഗാവിന്ദനക്കൗ ഭെമന്നേപാെല.

ഈയർഹണം നന്ദിനിയാ പ
സുദക്ഷിണാേദവി കുെറദ്ദിനങ്ങൾ
നടത്തി േവ ന്നതു േനടി; നീലി!
നിനക്കിേതാ നി ഹ നിത്യകർമ്മം?

േഗാവിെന്റ കുക്ഷിക്കകേമ ചരി
ഹിരണ്യഗർേഭാത്സവമാർന്ന ശഷ്പം
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മുറ ദുഗ്ദ്ധാകൃതി പൂ െകാ
രു ാഭിേഷകാർഹത േനടിടു .

ഇപ്പാ ിറേച്ചറു വിടുർത്തിടുന്ന
െചന്താമര മണിമച്ചിനുള്ളിൽ
പാലാഴി വിെട്ടത്തിന പദ്മനാഭ-

ാണാധികേ യസി പാർത്തിടു .

മല്സ്തന്യവും മാമക ’നീലി’ നൽകും
ശഷ്പം ഭുജി ം പശുവിെന്റ പാലും
നിെന്ന ലർത്തീടുകെകാ കുേഞ്ഞ!
ൈദമാതുരൻ നീ,യതിനില്ല വാദം.

േമലുള്ള ജ്ന്മങ്ങളിൽ മംഗലങ്ങ-
ളിവൾ േമളിപ്പതിനീശേനാടായ്

ാർത്ഥി നിൽ ം പശുവിെന്റ പാ
നീേയ പാടാൻ നിതരാം നിബദ്ധൻ.

നിജാഹ്നികവ്യാപൃതി നിർവഹി
കൃതാർത്ഥയായ്േപ്പാമിവെളസ്സലീലം
തൻേപാ മഞ്ഞക്കതിരാൽത്തേലാടി-
സ്സമാനധർമ്മാവരുന്ന് ലസി .

തിരി േപാേയാരിവൾ കുട്ടെനക്ക–
ണ്ടാത്മാർത്ഥമാം പുഞ്ചിരി തൂകിടു .
അേത വാങ്ങാൻ കുനിയെട്ട കണ്ഠ,-
മാ മാലെയ്ക്കാരശുദ്ധിയില്ല!

േപാ! േതാഴി! േപാ! നീ ഭുവനത്തിലുള്ള
െപാൻെവള്ളിെതാ െള്ളാരു വ െവാ ം
ചാളയ്ക്കകം വന്നണയാത്തേതാർ
സാം ാരികാർത്തിക്കടിമെപ്പെടാേല്ല!
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വാേഴണ്ടനാളിത്തരിശി േമലു,–
ണ്ടിേങ്ങ ഴിക്കെങ്ങാരു കു കാണും;
ഇന്നിന്നലേത്തതിലുെമ േഭദം?
ഈമ മ ൽഗതി െകാൾകയല്ലീ?

കുളത്തിെലപ്പാെഴ്ക്കടുനീറ്റിലല്ല
കൂത്താടിനിൽ ന്നതു േനാകമിേപ്പാൾ;
കുതി രത്നാകരസഖ്യമാളും
കൂലങ്കഷ ള്ള പയസ്സിലേല്ലാ.

കഴിഞ്ഞകാലം വസുധാംഗനയ്ക്ക്
കൗമാരമായ്േസ്സാദരി കല്യർ ക ;
വരുന്നേതാ യൗവനമായവൾ ;
വാഴ്വൂ വയസ്സന്ധിെയ േനാക്കി നമ്മൾ.

ന്യായസ്ഥനായും സമദർശിയായും
ജഗന്നിയന്താവു ജയിച്ചിടു ;
കാലജ്ഞനക്കർഷകേനാർമ്മയു
വിത്തിട്ടവണ്ണം വിളയി െകാൾവാൻ.

മൂഡെന്റ െപാ ം മണിയും മനീഷി
കാണു േചാറും ചരലും കണേക്ക;
വരും പണം േപാകുമെതാന്നിലല്ലീ–
യാത്മാവുറപ്പിച്ചതു വിശ്വശീ ി.

േപാ! േതാഴി! േപാ! നീ പതറാെത നിെന്റ
െപാട്ട ര ട്ടിനുേമലുമിേപ്പാൾ
സുധാമയൂഖൻ ഗഗനത്തിൽനി
തൂെവൺകുതിര നിര തൂകുമേല്ലാ!

അന്തർവിടങ്കത്തിൽ നിന ക -
മവ്യാജവിേശ്വശ്വരഭക്തിദീപം
അഖണ്ഡനിർവാണപദത്തിെലത്താ-
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നറ്റംവര ം വഴികാട്ടിടേട്ട”

താേയവേമാേരാ രെചയ്തതിെന്റ
താത്പര്യെമന്തെച്ചറുൈപതൽ ക ?
എന്നാലുമ പറ ; ”പാവം!
ഹാ പാവേമ! ന െട നീലി”െയന്നായ്.

മലർ മങ്കയ്ക്കതു േകട്ടേനരം
വ ാബ്ജ,െമന്നിട്ടിവ”ളീ വിചാരം
എേന്നാമനേയ്ക്കറണെമ െമ –”
െമേന്നാതിയ ട്ടെനയുമ്മവ .
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ീമൂലനക്ഷ മാല

ീപത്മനാഭചരണാംബുജമുൾ രുന്നിൽ–
ക്കാപട്യമ് കരുതിക്കലിതാണുഭാവം.
സ്വാപത്തിലും സുകൃതിയായ് വിലസു മൂല–
ഭൂപർഷഭൻ ഭുവനമംഗലരത്നദീപം. 1

സത്യേത്താടുള്ള രതി, സാധൂജനാനുകമ്പ,
കൃത്യത്തിൽ നിഷ്ഠ, കൃതേകതരൈദവഭക്തി,
അത്യന്തമാം വിനയ,മാത്മദമം തുടങ്ങി

ത്യർഹമായ സുഗുണം പലതും കലർേന്നാൻ 2

കാലാനുകൂലനയേഭദമുരീകരി
േവലാവലിലംഘി കുശലം ജകൾ നൽകി
േചലാർ മി െമാരു ത െട നാടുയർത്തി
നാലാഴികാഞ്ചിനടുനായകമാക്കിടുേന്നാൻ. 3

േഘാരാപരാധശതേമെതാരു പഞ്ചപാപി
പാരാെത െചയ്കിലുമതിൽപ്പരമാണുേപാലും
വാരാളുകുൾത്തളിരിൽ ൈവരമുദിച്ചിടാത്ത
ധീരാ ഹൻ; കലിയുഗത്തിലജാതശ . 4

സമ്പത്തിൻവ മദമില്ല; വിപൽ മത്തിൽ-
െകാമ്പ ദുർവിധി കയ കിലത്തലില്ല;
കമ്പെത്ത വി കരളിൽക്കമലാമണാളൻ–
തൻ പ ര െപാഴുതും കരുതുന്ന ധന്യൻ; 5

േപരി േവണ്ടിെയാരു കൃ ിമചര്യയില്ല;
ഭൂരി ശംസയിലേശഷമസൂയയില്ല;
പാരിൽ ഫലെത്ത നിനയാെത പരാർത്ഥകർമ്മം
േനരി െചയ് െവാരു നിരീഹരിലദ്വിതീയൻ. 6

അന്നമ്മഹാരജതജൂബിലിയുത്സവത്തിൽ

https://thalilakkam.in/



കിരണാവലി - ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 93

തൻനല് ജാവലി പിരിച്ച ധനത്തിനാേല
”അന്നം ദരി നരുളീടണ”െമ മാ –
മുന്ന േമാദമുരെചെയ്താരുദാരശീലൻ; 7

സവ്യാപസവ്യകരയുഗ്മമുയർത്തി നിത്യ–
മവ്യാജഭക്തിേയാടു തൻ ജകൾ േവണ്ടി
ഭവ്യാപ്തി േനർ പരിതൃപ്തിെയ േനടിടുന്ന
ദിവ്യാമലാ തചരി പവി ിതാശൻ; 8

ധർമ്മത്തിനാ യപദം; ധര നട്ട പുണ്യ–
കർമ്മ മത്തിൽ വിലസുന്ന ഫലകാണ്ഡം;
ശർമ്മത്തിനുള്ള വിളഭൂമി; സമസ്തശാ –
മർമ്മത്തിനും മഹിതടീക;മഐയഭൂപൻ (കുളകം) 9

ഈ നല്ല വഞ്ചിവസുധാവലശാസനെന്റ
മാനംവര യരുേവാരപദാനേമാർത്താൽ
നൂനം കരിങ്കരളനും കളവല്ല കണ്ണി–
ലാനന്ദബാഷ്പമറിയാെത നിറ േപാകും 10

സീമാതിരിക്തഗുണനാമവിേടെയ്ക്കഴുന്ന
നാമാക്ഷരങ്ങൾ െചവിയിൽ കയറും ക്ഷണത്തിൽ
ഈ മാനവർ മുടിെതാട്ടടിേയാളെമ ം
േരാമാഞ്ചമ കിതമായ്ച്ചമയു കായം 11

പുത്തൻ പുരാതന,മിവറ്റയിേലകഭാവ-
െമാത്ത മുള്ളിെനാടു രണ്ടിലുമുള്ള സാരം
ഇത്ത രാൻ സമെമടു വിശിഷ്ടകീർത്തി-
വിത്തം പുലർ വതു വി തവിശ്വവൃത്തം 12

ഏതായതാക്ഷി ലവെമാ തിരി േനാക്കാൻ
േശ്വതാതപ െമഴുേവാർ പുറേക നട ;

ീതാവുമ കൾവധൂടി ഭുജിഷ്യയാണി–
താശയൻ പുരുഷസിംഹനു ഭൂരിഭാഗ്യം! 13

https://thalilakkam.in/



കിരണാവലി - ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 94

”നീ താത! െപാ തിരുേമനിെയ നിൻഗുണത്താ–
േലതാനുെമന്നനുകരി വതമ്മ കാണും?”
മാതാവു തൻമടിയിൽവ കിടാെവാേടവ-
േമാതാെത വഞ്ചിയിെലാേരടവുമില്ല കാണ്മാൻ 14

ീരാമെനന്നെതാരു ക തനാം പുമാെന്റ
േപർആകുേവാർ മതുമട്ടിൽ മനുഷ്യസൃഷ്ടി
ധാരാളമബ്ജഭവെനാത്തിടുെമ കാ –
മീ രാജമൗലി നവമാമിതിഹാസപാ ം. 15

വാരാകരം ഗുണഗണത്തിനു, വഞ്ചിമൂല–
ീരാമവർമ്മധരണീരമണാവതംസം

സീരായുധാവരജദിവ്യകൃപാവിടങ്ക–
പാരാവതാ ിമപദത്തിൽ വിളങ്ങിടു . 16

ഹന്താമിത ഭെയഴുെന്നാരു വഞ്ചിഭൂപ-
സന്താനമിെപ്പാഴുതു മൂലനൃേപാദയത്താൽ
െപാൻതാഴിക ടമമഴ്ത്തി വിളങ്ങിടുന്ന
ചിന്താതിവർത്തി രുചിയാം മണിേമടയായി. 17

വാചാമേഗാചരമഹത്വേമാടാദിശങ്ക–
രാചാര്യർതൻ ജനനിയാെയാരു വഞ്ചിഭൂേവ!
ധീചാതുരിക്കവധിയാമിവിടു േവ
നീ ചാരിതാത്ഥ്യെമഴുേവാക്കണിരത്നമായി. 18

എന്തായിരു കഥ പ,ണ്ടതു മാറിയിേപ്പാ–
െളന്തായി നിെന്റ നില? നീെയാരു മുപ്പതാണ്ടിൽ
ഹന്താതിമാ മഭിവൃദ്ധിെയ േനടിയേല്ലാ;
നിൻതാലി െചയ്ത് സുകൃതം നിബരീസമേമ്മ! 19

അത്യ ത ഥെയ േനടിയേശഷേലാക–
ത്യർഹമായ് വില മി ജൈനകരത്നം
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” ത്യക്ഷമായ പരൈദവത”െമന്ന വാക്യം,
ത്യക്ഷരം തിപദം പരമാർത്ഥമേല്ലാ. 20

െകാട്ടാരവും കുടിലുെമാപ്പമന കീർത്തി–
ത്വിട്ടാൽ വിളക്കിടുെമാരിത്തിരുേമനിയിേപ്പാൾ
പട്ടായിടെത്ത പദപല്ലവയുഗ്മമൻപ-
െത്തട്ടാമതാം തിരുവയസ്സിെലടു വ . 21

ഭൂവാെകയുള്ള മലയാളികൾ വിസ്മരി –
േപാവാെമാരിക്കൽ വിഷുവും തിരുേവാണനാളും;
ആ വാസരത്തിലുമവർക്കകതാരിൽനിന്നി-
ക്ഷ്മാവാസവെന്റ തിരുനാൾ മറവാൻ യാസം 22

ഹി ക്കൾ, കൃസ്തവർ, മഹമ്മദർ, ജൂതർ-േഭദ-
െമ ള്ള െചാൽവതിനു േസാ ർ നമ്മൾ തമ്മിൽ?
മു ന്ന ഭക്തിെയാടു മൂലനൃപെന്റയാജ്ഞ-
െയ ം വഹിപ്പതിനു നമെളാരുക്കമല്ലീ? 23

ഏതാണ് മെറ്റാരവലംബനം? ഏവരന്യർ
മാതാപിതാക്കൾ? കുലൈദവവുെമാരു േവേറ?
ഏതാനുെമാ പറവാനറിയു േവാ നാം?
ഭൂതാക്കേള! സകലവും തിരുേമനിയേല്ല? 24

മൂല മൂല മുടിമന്നർ മുറ വായിക്ക-
മൂലം പരർ െഞളിയാം; എളിേയാർ നമുേക്കാ
മൂലംമുതൽശ്ശിഖവെരച്ച്എറുൈപതെലാ ം
മൂലക്ഷമാപതിയുേമ മുതലു വേല്ലാ! 25

നാമിദ്ദിനത്തിൽ നവമാം കുശലെത്തയസ്മൽ–
സ്വാമി േനർ ചരിതാർത്ഥത േനടിടാഞ്ഞാൽ
കാമി െപ കനിേവാടു വളർത്തി വഞ്ചി–
ഭൂമിക്ക് മക്കൾ െവറുേത ചുമടി മാ ം! 26

https://thalilakkam.in/



കിരണാവലി - ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 96

ധാരാളമാം ഭവികവും സുഖവും കലർന്നി–
ീരാമവർമ്മനൃവരൻ ചിരകാലേമവം

പാരാളുവാൻ പരമപൂരുഷ! പത്മനാഭ!
പാരാെത നിൻപദയുഗം പണിയു ഞങ്ങൾ. 27
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