


തപ്തഹൃദയം - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 2

തപ്തഹൃദയം

കവിതാസമാഹാരം

ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: തപ്തഹൃദയം

ഭാഷ മലയാളം

വിഭാഗം: കവിതാസമാഹാരം

രചന: ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



വിജയ ാർത്ഥന
കുടുംബെത്ത രണ്ടായ് പ്പിരിക്കിലിശ് ശല്ല്യ-
െമാടു െമന്നല്ലീ നിനച്ചിരു നാം ?
ജനനി തൻ പൂെമയ് പിളർക്കിലും കൂടി-
യിണ െമന്നല്ലി കരുതിവാണു നാം ?
പകുത്തിെട്ടന്തായി ഫലം ? പിരിേഞ്ഞാർതൻ
പകെച്ചന്തീ വീ ം പടർ ക .
മറകൾകെണ്ടാരു മഹർഷിമാരിരു-
ന്നരുളിന പഞ്ചനദത്തിലിദ്ദിനം
ഇടതടവ നടന്നീടുന്നേല്ലാ
ചുടലകാട്ടിെലപ്പിശാചതാണ്ഡവം!
എവിെടയും കൂട്ടെക്കാലയും, െകാള്ളയു-
െമവിെടയും ബലാ തവും തീെവ ം.
ജനിച്ച േദശവും, ഗൃഹവും, സമ്പ ം,
തനി വാച്ചിടും സമസ്തബന്ധവും,
ത്യജി യിർമാ ം പുലർ വാൻ െകാതി-
ച്ചജ െമാ േപർ പരക്കം പായു .
അശാന്തമാെഞ്ഞത്തിപ്പിടിച്ചവെരയും
കശാ െച പരർ മത ാന്തർ!

പഞ്ചധാതാേവ! വളെര നീ േപായ്
സ്വപ്നമേങ്ങെയ്ക്കാ ണരേണ േവഗം!
ഇവിടുെത്ത സ്ഥിതിഗതികൾ േനാക്കേണ
രിവുയമി വും മിഴികളാേവാേന!
ഭുവനങ്ങള ചമച്ചതാെണങ്കി-
ലവനിയുമതിൽെപ്പടുകയില്ലേയാ?
ജനയിതാവി തനതപത്യെത്ത-
ക്കനി കാേക്ക ം കടമയില്ലേയാ?
അേതാ ധരണിെയെച്ചകുത്താനായ് ശല്യ-
െമാതു വാന മുഴി തള്ളിേയാ?
ഹൃദയവും ക മുടേയാെര! േകൾപ്പി-
നുദയംെച േപായ് നവീനമാം യുഗം.
അതിനിണങ്ങാത്ത പഴമെയാെക്കയും
പതിക്കെട്ട െച പടുകുഴി ള്ളിൽ
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ഒരു മതം മതിയിനി- പ്പരേസ്നഹ,-
െമാരുവർഗ്ഗം മതി - മനുഷ്യസംജ്ഞകം;
ഒരു രാ ം മതി - ധരാതലം-നമു-
െക്കാരു ൈദവം മതി - ഹൃദിസ്ഥിതം ദീപം.
കിഴ വങ്ഗത്തിൽെക്കാടുമ്പിരിെക്കാണ്ട
വഴ ം വാശിയും വൈധകവാഞ് ഛയും,
ഭരതഭൂമിയിൽ സ്വത താസുര-
സരിെത്താഴുക്കിന നവഭഗീരഥൻ;
ശുഭ തനസ്മൽഗുരു ദിനങ്ങൾ മൂ-

പവസിക്കേവ മറ മാ േപായ്.
അതി േമലതാ! തിരിക്കയായ് പഞ്ച-
നദത്തിേല മശ്ശമ വാചകൻ
അവിെടയും ജയമവിടുന്നാർജ്ജി
ഭവികമൂഴി പരെക്ക നല്കെട്ട !
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ഇരുമ്പിെന്റ ൈനരാശ്യം

േപാരുമീെഞളിച്ചിെലൻ
െപാ ടപ്പിറേപ്പ! നീ-
യാരു, ഞാനാെരെന്നാ
ശാന്തമായ്ച്ചിന്തി േമാ?
സങ്കടം പരർക്കാർ
േമകാെത നീണാൾ നമ്മൾ
തങ്കേമ! പുലർന്നീേല
പാരിതിൽപ്പേണ്ടക്കാലം?
നമ്മളന്നദൃശ്യരാ-
േയവർ ം, വിശാലമാ-
മമ്മതൻ മടിത്തട്ടി-
ലാനന്ദി റങ്ങീേല?
അത്തവ്വിെലത്തി േറ-

ട്ടായ്മക്കവർച്ചക്കാർ
സത്വരം നെമ്മെക്കാ
മണ്ടിനാർ മുകൾപ്പാട്ടിൽ.
േസ്വാപേയാഗാർത്ഥം നെമ്മ-
സ്സം രിെച്ചടുത്തേപ്പാൾ
ഹാ? പരം നീ മഞ്ഞയായ്,
ഞാൻ െവറും കറു മായ്.
വർണ്ണത്തിൻ വ്യത്യാസം
കണ്ടാഹ്ളാദമാർേന്നാർ; നെമ്മ-
ബ്ഭിന്നിപ്പിച്ചമർ വാ-
നാവഴിക്കല്ലീ പ ?
എന്നത്തൽ സൗകര്യങ്ങ-
ളാദ്യമായ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
സന്നദ്ധനാക്കീ; ഞാനു -
മായതിൽ കൃതാർത്ഥനായ്.
ദീനർതൻ ബുഭുക്ഷെയ-
ശ്ശീ മായ് ശമിപ്പിക്കാൻ. 
കാനനം നാടാ വാൻ, 
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െകട്ടിടം ചമ വാൻ;
എ േയാ തരത്തിൽ ഞാ-
നീമട്ടിൽപ്പണിെപ്പ
മർത്ത്യർ നല്കീടിേനൻ
സൗഖ്യവും സുഭിക്ഷവും.
യാെതാ ം േയാജനം
കാണായ്കമൂലം നിെന്ന-
യാദരി വാനാശ-
യന്നവർ ണ്ടായീല.
പിെന്നയാെണാേരട
േമനിയും മിനുക്കിെയൻ-
െപാേന്ന! നീ േമവും കാ
കണ്ടതെപ്പാണ്ണേബ്ഭാഷർ,

ീതിപൂെണ്ടടു ടൻ
നിെന്നത്തദ്വധുക്കൾ തൻ-
കാതിലും കഴുത്തിലും
കയ്യിലും ഘടിപ്പിച്ചാർ.
എ േമ സമൃദ്ധമായ്
വ്യാപി ം കാർെകാണ്ടൽ ഞാ-
നിങ്ങെങ്ങാര ം മാ ം
ദൃശ്യയാം വിദ നീ
ആകമാനവും നിെന്ന-
ക്കയ്യട വാൻ െവമ്പീ
േമാഹത്താൽ സാ ാജ്യങ്ങൾ,
മത്സരം വിജൃംഭി ;
കാ തീെക്കാപ്പം േദ്വഷം
ൈമ ിെയദ്ദഹിപ്പി .
േജ്യഷ്ഠനും കനിഷ്ഠനും
സുേന്ദാപസുന്ദന്മാരായ്
ആയിരം സ്വരൂപത്തിൽ
വാർ േതെച്ചടുെത്തെന്ന-
യായുധീകരി െകാ-
ണ്ടേന്യാന്യമങ്കം െവട്ടി .
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ഞാെന െച ം, ദീനൻ?
എൻജന്മം തുല
മാനുഷ വ്യാദർതൻ
പങ്കത്തിൽപ്പങ്കാളിയായ്
േകാശമാമന്തഃപുരം
തന്നിൽ നീ േമളി
േഘാഷാ ീെക്കാപ്പം, ഹന്ത!
ബന്ദിയായ് ഭാകീടം.
പാകത്തിൽ നിെന്നക്കാ
നിൽ െവളി ഞാൻ;
േലാഹമില്ലാഞ്ഞാലാർ
സുസ്ഥിരം കാർത്തസ്വരം?
കൂരിരുട്ടാകുന്ന ഞാൻ േവല
െച ; ചി ം
സൂരബിംബമാം നീയും
സ്വാപത്തിൽ സുഖി .
ഹൃത്തിെലേന്നാർ േതാഴി
നാം ര േപരും േചർന്നീ-
മർത്ത്യർതൻമാറാദ്ദാസ്യ-
െമ നാൾ ചുമക്കണം?
െകാ െകാ ഞാ-
നന്ധനാ,െയെന്നെക്കാ
െകാല്ലി െകാല്ലി നീ
മൂഢയായ് രസി .
കഠിനീഭവിച്ചതാ-
െമൻകരൾത്തട്ടിൽേപ്പാലും
കദനം നിറച്ചീടു-
മി ശ്യം സുദുസ്സഹം.
ഇമ്മഹാപാപം േപാരും:
ൈദവത്തിൻകരം വീ ം
നമ്മെളബ്ഭൂഗർഭത്തി
ലാ വാൻ ാർത്ഥിക്ക നാം.
എ േമൽക്കാമ്യം നമു-
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ക്കാശ്മശാനാന്തർവാസ-
മിത്തരം വ്യാപാരത്താൽ
ജീവി ന്നെതക്കാളും.

https://thalilakkam.in/



തപ്തഹൃദയം - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 10

ജയേഭരി

ഉണരുവിൻ സഹജേര! ഭാരേതാർവ്വീതനയേര!
ശനിെയാഴിഞ്ഞി വീ ം മനുഷ്യരായ് നാം
എഴുേന്ന നിവർ യ,ർെന്നവിെടയുമി ലരി-
െയാഴു ന്ന െപാൻപുഴയിൽ ടി നീന്താം.
അടിമച്ചങ്ങലെയല്ലാമയഞ്ഞഴിഞ്ഞ വീണു;
തടങ്കൽക്കൽ റുെങ്ക ം താേന തുറ .
സ്വത രായ് സകലരുമീനിമിഷംമുതൽ; നമ്മൾ-
ക്കിതിൽപ്പരെമാരു ഭാഗ്യെമന്തിനിേവ ?
പരവശരായ്ക്കിട നരകി േപായി നമ്മൾ
നിരവധി ദിനങ്ങളായ് നിർജ്ജീവ ായർ.
അറുതിെപട്ടേല്ലാ വല്ലവിധവുമശ്ശാപം; നാമും
മറുകരെയത്തിയേല്ലാ മാൽക്കടൽനീങ്ങി
ചിര തീക്ഷിതമാമി ഭമുഹൂർത്തെത്തക്കാണ്മാൻ
തരംവന്ന നമ്മെള ചരിതാർത്ഥന്മാർ?

II
പരിണാമമിെതങ്ങിെന വ േചർ ഭാരതത്തി-
ന്നിരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെലപ്പരമാശ്ചര്യം?
അശരണജനങ്ങൾതൻസുഹൃെത്താരാളതാകാണ്മിൻ!
കൃശഗാ , നർദ്ധനഗ്നൻ, ഗതവയ ൻ.
അപരമല്ലിതിൻേഹതു, വവിടേത്ത വരിഷ്ഠമാം
തപശ്ചര്യതൻ ഭാവം; സേന്ദഹമില്ല.
പിടി െവച്ചടക്കിത്താൻ വളെരനാൾ ഭുജിച്ചതാം

ടരുചി തിരളുന്ന സാ ാജ്യ ീേയ,
തിരി തത്സ്വാമിേക്കകും സ്വമനസ്സാൽ േജതാെവ
ചരി ത്തിലിതി ൻപുേകട്ടതുേണ്ടാ നാം?
അതുനമുക്കാർജ്ജിച്ചാനിന്നാതതായികെളേപ്പാലു-
മനുചരരാക്കിമാ മീമഹാേയാഗി,
അചകിത, നസ്ഖലിത, നഭിനവതഥാഗത-
നസുലഭസിദ്ധിയുക്ത, നഖിലബ .
അപങ്കിലനവിടേത്തക്കാത്മനിഷ്ഠബലം ബല-
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മപരിച്ഛിന്നമാം സത്യമാദിത്യബിംബം.
അവിടേത്തപ്പർണ്ണശാല ഭാരേതാർവ്വി, യതിൽെപ്പട്ടാൽ
ഹരിേപാലും ഹരിണമായ്ച്ചമേഞ്ഞപ
അതുെകാണ്ടാണജയ്യനാമാംഗേലയേകസരിയും
െകാതിപൂണ്ടതിവിടം വിെട്ടാഴി മാറാൻ.
പണിയുവിൻ പാണികൂപ്പിപ്പാവനന രുവിെന-
ജ്ജനനിതൻ ദാസ്യംതീർത്ത ധീരശാന്തെന.

III
വഴുതിവീണുേപായ് പ ബാലിശരാം ന ടയ
ബലമറ്റ കയ്യിൽനി സാ ാജ്യേകതു.
അനൃതെമന്നരങ്ങിൽവന്നാർജ്ജവമായ്ച്ചമഞ്ഞാടി-
യധർമ്മത്തിെന്ന ധർമ്മമടിമപൂകി;
മനുഷ്യെന മനുഷ്യെനന്നശുദ്ധനായ് മാറ്റിനിർത്തി
ധനെമ സർേവ്വശൻതൻ സ്ഥാനത്തിേലറി;
മുടി നാമ ; പിെന്ന നമുെക്ക ം ദിനകൃത്യം
പടെവട്ടൽ തമ്മിൽ, നാടു പരർ നൽകൽ!
മതെമ ം, വർണ്ണെമ ം, ജാതിെയ ം, ഭാഷെയ ം
മദംപിടിേച്ചാേരാേന്നാതി വഴ ടക്കി
തുലെയ്ക്കാേല്ല കയ്യിൽവന്നജയ ീെയ വീ ംനമ്മൾ;
കുളിെക്കാേല്ല ജനനിതൻ ചുടുകണ്ണീരിൽ!

IV
കരേയണ്ട മാതൃഭൂവിൻ കമനീയമാം വപുസ്സി-
ന്നിരുതുണ്ടായ് മുറിെപ കിടപ്പതിങ്കൽ,
ഇരിക്കെട്ട; സാരമില്ല; കുറ നാൾെച്ചന്നാൽര -
െമാരുമി കൂടു, മി ണ ം താെന.
ഹിമവാനാം ഹീരമുടിശിരസ്സിൽ ടി ം, െതേക്ക-
സ്സമു ത്തിൻ തിരകളാൽകാൽ കഴുകി ം,
കരംര ം കാമരൂപഗാന്ധാരാ ികളിൽേച്ചർ ം
കരുതലാർന്നഖിേലശൻ വാഴിച്ച രാജ്ഞി,
അവികൽ,യവിഭാജ്യ,യവിടേത്തത്തിരുവുട-
െലവിെടയാർെക്ക േനരം പിളർത്തി നിർത്താം?
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ചിരി മീയിടയ്ക്കിട്ട മണൽച്ചിറക ൈദവ,-
െമാരുമഴച്ചാറൽെകാണ്ടിെതാലി േപാകും.
വിരഹമാമിതു പേക്ഷ സം ഷത്തിൻ പൂർവ്വരംഗം
മറയലാം പിടി ം മുൻപുണ്ണികൾതമ്മിൽ!

V
ഉയരെട്ട ഭാരതത്തിൻ പുതുെവന്നിെക്കാടി റ
വിയേത്താളം ഭാസുരമായ് വിശ്വാഭിരാമം.
വഴിയിൽ വെന്നതിരിടും െകാടുങ്കാ തുളേച്ചറി,
മഴമുകിൽമല േമൽ പ്പറ െപാങ്ങി,
ജനനിതൻ പുകൾവാഴ്ത്തിയമരെനാരിമാർപാടു-
മനഘസംഗീതംേക തലകുലുക്കി,
രവിേയാടും മതിേയാടും കുശലാേന്വാഷണംെച ,
സവിലാസമുഡുക്കെളസ്സഖികളാക്കി,
നടക്കെട്ട മുേന്നാേട്ട സകലസൽഗുണങ്ങൾ ം
നടനേവദിയായ് മി ം ന െട രാജ്യം.
െചാരിയെട്ട സകലർ ം ഹൃദയത്തിൽ സുധാരസം
പരമതിൻ സനാതനശാന്തിസേന്ദശം.
ത്വരിക്കെട്ടയഹിംസയാം മ േമാതിയവരുെട
പര രേദ്വഷമാകും വിഷമിറക്കാൻ.

പഞ്ചത്തിൻ വിധാതാവാം ഭഗവാേന! ഭവാേനാടി-
ന്നപരെമാന്നടിയങ്ങൾക്കർത്ഥനയില്ല;
അരുളുക ജനനതിൻ െകാടിപിടി വാൻ േവണ്ട
കരശക്തി. മന ദ്ധി, ൈകങ്കര്യസക്തി.
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പുനരാേലാചന

ഞാന േനാക്കീ രാവി-
െലൻകണ്ണാൽ വീ ം വീ ം
വാനത്തിൻ നാെളത്തിങ്ങി
മിന്നിടും താരങ്ങെള-
മാനവർേക്കകാന്തത്തിൽ
സാന്ത്വനം നല്കാൻ വന്ന
ദീനബാന്ധവന്മാരാം
േദവർതൻ ദീപങ്ങെള.
ആദിത്യൻ മറഞ്ഞാലു-
മായതിൻേമലും മന്നിൽ
നാഥനില്ലാേത്താരല്ല
ഞങ്ങെള ഹി ഞാൻ.
അന്നിേമഷത്തിൽ െര
നിെന്നേങ്ങാ വിഹായസ്സിൽ
വ രുേണ്ടറു െണ്ടാ-
ര മാം കരിബ്ഭൂതം.
ആരുമിെല്ലേന്നാ രത്ന-
ഭണ്ഡാരക്കവർച്ച
ചാര നൂെഴ്ന്ന മി-
ക്കള്ളെനത്തേച്ചാടിക്കാൻ?
ഒന്നല്ല, പത്തല്ലെ
േകാടിേയാ, ത പത്തിൽ
വ കൂടു കരിം-
കുപ്പായപ്പട്ടാളങ്ങൾ.
േദവർത്ൻ സർവ്വസ്വവും
െകാള്ളെച്ച വാൻ ൈദത്യ-
രാവതും സ്വരൂപി
േപാരിനായ്പ്പാെഞ്ഞത്തിേയാ?
നീളേവ പര
വാെന ം രണം; േയാധർ
വാളുലേച്ചാങ്ങീടു ;
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പീരങ്കിെപാട്ടി .
നാരകാന്ധകാരത്തിൽ
നാെട ം മുഴുകു ;
തീെരയില്ലേപ്പാൾ േഭദ-
മന്ധർ ം ക േള്ളാർ ം.
ആകാശത്തിങ്കൽ േറ-
മുമ്പഞാെനന്തീക്ഷി ?
ഹാ! െകാടുങ്കാറ്റിൻമുൻപു
വാച്ചിടും വായുസ്തംഭം!
ശകലം മനുഷ്യെര-
സ്സ ഷ്ടരായിക്കണ്ടാൽ

കൃതിക്കി േമ
ലക്ഷാന്തി വളർന്നാേലാ?
അങ്ങിെങ്ങാര ം േനരം-

ീചിത്തം സൂനേ ാശം-
ഞങ്ങെളക്കടക്കണ്ണാൽ
േനാ വിദ കൾ;
ഉടെന പിൻവാ ;
േമഘരാക്ഷസന്മാർതൻ
തടവിൽെപ്പേട്ടാരാണ-
ത്തങ്കെമയ്ത്തരുണിമാർ.
െപെട്ട ഞാന്ധനായ്
മുേന്നക്കാൾ; േത്തറിേല്ല
പട്ടിണിക്കാരന്നന്നം
ൈകെക്കാത്തി വാെയ്ക്കത്താഞ്ഞാൽ?
എന്താവാമിതൻ തത്ത്വ-
െമ ഞാനന്തരം
സന്താപം െവടിെഞ്ഞാ
ശാന്തമായ് നിരൂപിേച്ചൻ.
പരമാർത്ഥാവസ്ഥഞാൻ
ധരിേച്ചനുടൻതെന്ന
വരദാേനാൽകയായ
കാളിയിക്കാദംബിനി.
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െതെല്ലാ േപടിപ്പി
മാദ്യമായ്; ഭക്തന്മാെര
നല്ലമട്ടനു ഹി-
ച്ച റം മറഞ്ഞീടും.
മാർത്താണ്ഡൻ മഹീതലം
നായാ കാടാക്കിത്തൻ
കൂർ മൂർ േള്ളാരമ്പാൽ
നെമ്മയ നാെള !
വ്യാപന്നർ കണ്ണാൽമാ -
മല്ല, നാ, െമല്ലാ േരാമ-
കൂപങ്ങളാലും തപ്ത-
ബാഷ്പെമ നാൾ കി!
അകലത്ത സ്ഥിതി
മാ വാൻ കിനിെഞ്ഞ ം
മുകിലിൻകുലേത്ത നാം
മൂഢരായ്പ്പഴിക്കേയാ?
േശാഭനം േദവന്മാർക്കായ്
ധാ ്യംബയാരാധിച്ച
ധൂപത്തിൻ ധൂേമാൽക്കരം
നൂനമിഗ്ഘനവ ഹം.
നെമ്മക്കണ്ടിരുണ്ടത-
ല്ലിവൻമുഖം; നെമ്മ-
യിമ്മട്ടിൽ േ ാഹിെച്ചാരാ-
സൂര്യെനസ്മരിച്ചേ .
കണ്ണിമ േമ്പാൾെപ്പടും
കൂരിരുട്ടിേനാെടാപ്പം
തെന്നയിഗ്ഘട്ടത്തിങ്കൽ
വാ മിത്തമി വും,
ഉത്തരക്ഷണത്തിലാ-
ത്താരങ്ങൾ മി ം വീ ം
മർ ത്ത്യർതന്നാശാേദവി
ചൂടിടും വാടാ ക്കൾ.
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പൂമ്പാറ്റേയാട്

ചി പതംഗേമ! നിെന്ന – കെണ്ടൻ –
ചിത്തം തുടി യരു .
വാർമഴവില്ലിെന്റ സത്താൽ–ത്തെന്ന
നാ ഖൻ നിൻെമയ് ചമ ;
ആനന്ദത്തിെന്റ രസത്താൽ–ത്തെന്ന
മാനസംതീർത്തതിൽവ ;
എന്മണി ട്ട വാഴാ——െനാരു
നന്മലർേത്താട്ടവും നൽകി.
െചന്തളിർ ചൂടും െചടികൾ——പൂവാം
െപാന്തളികയ്ക്കകമ്നീെള,
േതനമൃതം ചുമെന്ന ം——നി
േചണിൽനിൻ ൈപദാഹമാറ്റാൻ
ഇമ്മട്ടിലമ്മമാർ നിെന്ന——ക്കനി-

മ്മവ ട്ടാനിരിെക്ക
മെറ്റ േവണം നിനക്കി——മന്നിൽ?
മു ം നിൻ ഭാഗ്യേമ ഭാഗ്യം!

II
ഓമൽച്ചിറകുകുട ം,——തത്തി-

മയിലങ്ങി പാ ം,
വട്ടത്തിൽ റ്റിക്കളി ം,——മന്ദം
മട്ടലരിൽെച്ചന്നണ ം,
പൂെമ്പാടിെമയ്യിലണി ം,——െത
ചാമ്പിയിടയ്ക്കിെട നി ം,
െതന്നലിൽപ്പാറിപ്പറ ം——നിെന്ന
വിണ്ണവർകൂടിെക്കാതി ം
പച്ചിലെത്താ കൾ ള്ളിൽ——
നിശ്ചലനായ് നീെയാളിെക്ക,
കാണാെത െതെല്ലാ ഴലും——നി
വാനിൽക്കതിരവൻേപാലും.
പൂവണിയുെന്നാരു പൂവായ്,——മലർ-
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ക്കാവി ചൂഡാമണിയായ്,
നന്മതൻ ൈകെപ്പാൻവിളക്കായ്——മന്നിൽ
ജന്മെമടുത്ത സഖാേവ!
വർത്തികനിെന്ന വരയ്ക്കാ——േനതു
ചി കൃത്തി കയ്യിൽ?
സ്വച്ഛന്ദമാടിക്കളി ——േമലും
െകാ പറവക്കിടാേവ!

III
വായുവിെലന്തിനുകൂെട—— െട
നീയിളകീടാെത നി ?
ആയാസമാ വാൻതാേനാ?——പുത്തൻ
വ്യായാമം കാട്ടീടുവാേനാ
ജീവിതം സ്വ െമേന്നാർെക്ക–പ്പേക്ഷ
നീ വിലപി വതാേമാ?
ആവില്ല; നീയറിവീേല–നിെന്റ
ജീവിതപാരമ്യസാരം?
മർത്ത്യനു വാ െതക്കാൾ നിൻ–ജന്മ-
െമ േയാ േമൽത്തരമല്ലീ?
പട്ടിണിെകാ െപാരി ം–ര
തുട്ടിനു പൗരുഷം വി ം,
പാരാ െകാൾവാൻ െകാതി ം,–െവറും
ൈനരാശ്യം മാ ം ലഭി ം,
നിത്യവും പാപെത്ത േനടാൻ–സ്വന്തം
ബുദ്ധിെയൈക്കകാര്യം െച ം,
ദീനംപിടി വല ം,–െനഞ്ചിൽ

ാണൻ കിട പിട ം,
കഷ്ടത നീങ്ങാെനാടുക്കം–പാ
പട്ടടത്തീയിൽപ്പതി ം;
ഇങ്ങെന ജീവിതം േപാ ം–നര-
െനെങ്ങാരു കാൽക്ഷണം സൗഖ്യം?
ആകാശനൗകയിേലറി–പ്പറ-
േന്നകാന്തസേന്താഷേമന്തി,
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നീ വിളയാടു , ധന്യൻ,–നിെന്റ
ജീവിതം സ്വമായാലും.
ഓടുന്നെത നീ കുേഞ്ഞ!–ദൂെര?-
േപ്പടിപ്പെതന്തിെനൻ മുന്നിൽ?
ഞാെനാ കേണ്ടാെട്ട വീ ം–നിെന്റ
േമനി തൻ കൺക ം ചന്തം;
െന കുളിർപ്പിച്ചിടേട്ട–കൂെട-
െക്കാഞ്ചി ഴഞ്ഞഴിഞ്ഞാടി
എെന്ന െവടിെയാേല്ല നീയി-മ്മട്ടി-
െലന്നിളന്തങ്കക്കിനാേവ!
ചി ശലഭേമ? നിേന്നാ–െടാത്ത
മി െമനിേക്കതു േവെറ?

https://thalilakkam.in/



തപ്തഹൃദയം - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 19

ആറ്റംേബാംബ്

അണഞ്ഞില്ലഗ്നിയാഹവനേവദിയി-
ലവസിതമായില്ലഥർവണേഹാമം.
ഇരി ചു ം മഹാഭിചാരത്തിൻ
മറുകരകണ്ട മദാന്ധർ യാജകർ.
അവിെടയെപ്പാേഴെതാരു സത്വം കട-
ന്നവർ മുന്നിൽനിന്നലറിയാർ ?
െനടിയ പാെമ്പാളി രസന നീട്ടിയും,
െകാടിയ വീരപ്പല്ലിളി കാട്ടിയും.
െചാകെചാകക്കനൽ െചാരിയും േനാട്ടവും,
പകച്ച പാരിടം തകർ ം ചാട്ടവും,
െപാലി കർക്കശമരണശംഖൂതി-
ക്കലിതു ന്നെല്ലാ കലിതദുർമ്മദം!
അറിയിേല്ല നിങ്ങളതാണു പുത്തനാ-
മറുെകാലപ്പിശാചാണുദഹനാ ം
സയൻസു ദുഷ്ടനാം മനുഷ്യൻ ജഗൽ
ക്ഷയത്തിേനകിന സമൃദ്ധസമ്മാനം
വികൃതം, നി രം, വികടം, ദുശ്ശമം,
സകൃല് ദീപ്തിയിൽ സമസ്തഘസ്മരം.
പേരതരാജനില്ലവണ്ണമായുധം;
ഗരളമില്ലിമ്മട്ടഹിസ ാട്ടിനും.

II
അടിമുടിെയ ം വിറെകാണ്ടബ്ഭൂത-
മിടിെയാലിെപാന്തിച്ചിളകിയാടേവ,
അതിെനയാവാഹിച്ചഴി വിട്ടവർ
പതറി െമ ലഞ്ഞര നിൽ
അവരുെട െചവിക്കകത്തേപ്പച്ചിയു-
മിവണ്ണം വാഗ്വ ം തുള േക .
”കഴി മാറ്റാർതൻകഥ,യവരിനി
മിഴി തുറക്കില്ല; തലയുയർത്തില്ല.
ഒരു ചവിട്ടിനാെലാരു പുരം ചുേട്ടൻ,
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മറുചവിട്ടിനാൽ മറുനഗരവും
ഒരു പരമാണുസ്വരൂപം ൈകെക്കാ
തറയിൽ ചാടിപ്പാെഞ്ഞാരൂളിയി ഞാൻ,
ഉരഗേലാകത്തിൻ ശിരസ്സിൽ കൂത്താടി-
യിര വീ ം വന്നിളയിൽെപ്പാങ്ങിേനൻ
ഒരഗ്നിക ക,െമാരുജ്ജ്വലദണ്ഡ,
െമാരാജിേദവതാനവജയധ്വജം,
ഒരു െപാട്ടിക്ക െമരിമലയിമ്മ-
യർ തീമഴ െപാഴി ചുറ്റിലും,

തടിൽകുലങ്ങൾതൻ മിഴിയടപ്പിേച്ച-
നുഡുഗണങ്ങെളക്കിടുകിടുക്കിേച്ചൻ.
ഇനി ഞാൻ േവണ്ടെത, രപ്പിേനെതാരു
ജനതെയെക്കാ കുഴി മൂടണം?
നറുമലർക്കാേവതരനിമിഷത്തിൽ
മരുമണൽക്കാടായ് മറി തള്ളണം?
പട ഞാെന നടക്കണ,െമെന്ന-
പ്പട വിട്ടിേല്ല പകയേര നിങ്ങൾ?
വയറും വായുമീക്ഷണം നിറയണ-
മുയി, രുയി, രുയിർ, നിണം, നിണം, നിണം.”
III

നടുനടുങ്ങിടുമുടെലാടും െതാണ്ട-
യിടറിെക്കാണ്ടവർ മറുെമാഴി െചാല് വൂ.
’അണുശക്തി ള്ളിലധിഷ്ഠാനം െച -
മനന്തൈവഭേവ! മേഹാ േദവേത!
അവനിക്ക തചരം ഭവതിത-
ന്നവന്ധ്യമാരണപരാ മ മം

മഥനയത പരിചയത്താൽ തൽ
സമത േനടിെയാരിവേരാടും െമെല്ല
മതിയിപ്പാതകം മതിെയേന്നാതു
ഹൃദയദൗർബ്ബല്യം, ശ്മശാനൈവരാഗ്യം.
മടങ്ങി സ്വസ്ഥാനമണ െകാണ്ട -
മടങ്ങി വി മിച്ചരുളേണ, േദവി!
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അരികളാരാനും വരികിലക്ഷണ-
മരികിെലത്തിടാനറിയിക്കാം േമലും
ഒരു െത പ്പിടിയവെര നീ കാട്ടി-
ത്തിരിെയേപ്പാന്നാലും വിജയികൾ ഞങ്ങൾ.

IV
അവേരാടസ്സ്ത്വമുര േരാഷവു-
മവജ്ഞയും കലർന്നിതിനു േമൽെമാഴി.
’അബദ്ധെമേന്താ പുല നിങ്ങ-
ളപ പെയാടുമനുശയെത്താടും?
ഉറങ്ങണംേപാൽ ഞാ,നുണരണംേപാൽ ഞാൻ
നരകൃമികേള! ഭുവൽഭുജിഷ്യയായ്!
അവതരിച്ചതിന്നതിനേല്ലാർ വിൻ
ഭുവനസംഹൃതി തസ്ഥയാമിവൾ.
അലമുറയിട്ടാൽ ഫലെമ ണ്ടിനി?
വിളവു െകായ്യേട്ട വിതച്ച ൈകതെന്ന.
ഒരു യമനും പണ്ടദൃശ്യമാെയാരീ
നരകത്തിൻനട െപാളിെച്ചറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അതിനകെത്ത യറുെകാലപ്പറ്റം
പതിയിരു െണ്ടന്നറി േവാ നിങ്ങൾ?
അവരുെടെയാരു െചറുമുേന്നാടിഞ്ഞാ-
നവരണിനിരന്നടു വന്നെല്ലാ.
അതീവദുഷ് ടികളവർതൻ ദൃഷ് ടിയിൽ
മദീയഹിംസനം മശകദംശനം!
അവെരയും ചിലർ ഭജിച്ചിരി ണ്ടാ-
മവരുമബ് ഭക്തർക്കഭീഷ് ടേമകിടാം.
അടു വന്നിടും പട നിനയ് ക്കിലീ-
യടെരാരുെവറും സുഹൃൽസേമ്മളനം.
ഹിേരാഷിമാ േപായ വഴിയടഞ്ഞിട്ടി-
ല്ലറിവിൻ, ന േയാർ മതിേല േപായിടാം.

V
പറവിൻ! ഞാൻ നിങ്ങൾക്കതി മുൻപിലി-
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ദ്ധരണിെയ െപാടി നൽകെട്ട?
കുരുക്കില്ലെങ്ങാരു െചറുപു ം േമലിൽ,
മറുതലെപാക്കാൻ പഴുതുെണ്ടാ പിെന്ന?
അശാന്തരായ് നിങ്ങൾക്കഹങ്കരിക്കാമ-
ശ് മശാനേവദിയിൽപ്പിശാചുകൾേപാെല.
െവളു െമയ് പത്തിരട്ടിവായ് പിക്കാ-
മളവറ്റെങ്ങഴും പുതിയ െവണ്ണീറാൽ.
അതിെനാരു പശ്ചാത്തലമായ് മിന്നിക്കാ-
മതുലമാം ഭവദപയശഃ പങ്കം.
പറവിനിെന്നെന്തൻ കടമെയ ; ഞാൻ
പരർേക്കാ നിങ്ങൾേക്കാ പദവി നൽേക
അടർക്കളത്തിൽ സ്വാദറിഞ്ഞ ഞാൻ നിങ്ങൾ-
ക്കടങ്ങി നിൽക്കയില്ലധികംനാൾ േമലിൽ,
പലതുമിത്തരമുരച്ചേപ്പച്ചി, തൻ
ബലിെക്കാടയ് ക്കല് പം വിളംബം കാണേവ
കടുകെടപ െഞരിച്ചമറു ;
ജടപറിച്ചാ നിലത്തടി ;
കിളർ വാനിേല റ ചാടു ;
കുലമലകെള ലുക്കി വീഴ് ;
ഒരുവിധം കലി നിലച്ചേപാെലയ-
ക്കരു പിൻപയാതിന്നറിയിൽ കു .
അതു െതാടു വിട്ടടരിൽ െവേന്നാർ തൻ
ഹൃദയം പിെന്നയും പിട തു .
അവിെടനിന്നേപ്പാെളാരു െമാഴി,യാദ്യ-
മവിശദം, പിെന്ന വിശദം, െപാ .
”അരുെതെന്ന നാൾ വിലക്കിേനൻ ഞാനി-
ക്കരുമന? നിങ്ങളതു െചവിെക്കാേണ്ടാ?
എരിയും ൈകത്തിരി ശിശുക്കെളേപ്പാെല
മരുന്നറ ള്ളിൽ വലിെച്ചറിഞ്ഞേല്ലാ?
മുടിച്ചേല്ലാ ഭൂമി മുഴുവനുെമാന്നായ്;-
െക്കടുത്തേല്ലാ ഭാവി, പലർ ം നിങ്ങൾ ം.
മദി മല്ലി മരിപ്പിേനവരും,
യദുകേളരകാതൃണത്തിനാൽേപ്പാെല
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സഹജഹിംസയിൽ കുതുകിയായ് നരൻ
ഹരണെമ കരത്തിേലന്തിേയാ,

അവെന്റ േലാകം വിട്ടക േപാ,യേപ്പാൾ
ഭുവനതാതനാം പുരാൻ പുരാതനൻ;
മറ േപായമ്മെട്ടാരു പദാർത്ഥം താ-
െനാരിക്കൽപ്പെണ്ടേന്നാ ചമച്ച വൃത്താന്തം.
സമരെമങ്ങെന തരും സമാധാനം?
തിമിരെമങ്ങെന െവളിച്ചേമകിടും?
പുതിെയാരിബ്ഭവദ്വിജയസാഹസം

തിവിധിയറ്റ പരമപാതകം

VI
ഒരു വഴിയു മനുഷ്യൻ നന്നാവാ-
െനാേരെയാരു വഴി മറുവഴിയില്ല,
ഒരു കുടുംബമായ് ലർന്നാൽ ജീവിക്കാം,
പിരി മാറിയാൽ മരി മണ്ണാകാം
ഒരു ജനപദം മതിയിനി,യതിൽ
ശരി നീതിതൻ ഭരണവും മതി.
മതിയും, ജാതിയും, നിറവും േലാകെത്ത-
പ് പൃഥക്കരിച്ചതു മതി, മതി, മതി.
എളിയവെര ം വലിയവെര -
മിളയിൽ േമെലാരു വിഭാഗേമ േവണ്ട
സമസ്തമായിടുമവസ്ഥയിങ്കലും
സമത്വം സർവരും സമാ യിക്കെട്ട
മുര േദശീയമനഃസ്ഥിതിയുെട
ശിരസ്സിൽ വീഴെട്ടയണുേബാംെബാെക്കയും
ശിലകണ ള്ളിൽക്കിട ം സ്വാർത്ഥത്തിൽ
തലയിേലവരും ചവിട്ടിനിൽക്കെട്ട
അതിൽനിന്നെപ്പാഴുതുയരും ശാന്തിയാം
സതിയതീശ്വരസധർമ്മചാരിണി
നിലവിലുണ്ട മിനിയും ൈദവിക-
കലെയന്നാലതു െവളി കാ വിൻ
അണുേബാംബും മ മവനിനന്നാക്കാ-
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നിണ വിൻ; വിഷമമൃതമാ വിൻ.
വലിയ സാ ാജ്യതിമിങ്ഗലങ്ങൾക്കീ
വഴിരുചിക്കാഞ്ഞാൽ െറദ്ദിനങ്ങളിൽ
ധരണി നിർന്നര ഹങ്ങളിെലാന്നാം;
മറ േപാം വിശ്വമതിൻ കഥേപാലും
ജനനിക്കക്ഷതി വരുത്തിെവെയ്ക്കാെല്ല
മനുജെര! നിങ്ങൾ മതിമാന്മാരേല്ല?”
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ഭാതചിന്ത

”വരു ശല്യം വീ ം !”
തലയിൽക്ക ം വ
ഭാരേതാർവ്വി തൻ മക്ക-
ളഴലിൽ ല -
പിറവി രുെട
േതാന്നീടും മിഴി പൂട്ടി,
മരവിച്ചമ ള്ള
െമയ്നീട്ടി, യുറ േവാർ.
”വരു വാന പാ,-
േഞ്ഞവേനാ െപാട്ടിച്ചതാ-
െമരിതീമരു ണ്ട-
െയാന്നതാ ! ചാടിച്ചാടി.
കതിേരാൻ-അവന്നില്ല
മെറ്റാ െമേന്നാ േവല,
പതിവായ്, ൈസ്വര്യേക്കടു
ഞങ്ങൾ നൽകാ,െനേന്ന്യ ?
ദൂര നിന്നിശ്ശിനി
െചന്തീയിൽപ്പഴുപ്പിച്ച
കൂര കണ്ണിൽ ത്തി-
േക്ക വാൻ െവ ന്നെല്ലാ.
വിധിയില്ലാേത്താനവൻ
നി െയ ൽകാെനന്നാ-
ലതിനി രസ്ഥരാം
മർത്ത്യേരാ പിഴച്ചവർ?
പാതിരാവാകും മുൻപ്
പാഞ്ഞണഞ്ഞേല്ലാ പാപി
പാരിൽനിന്നിരുട്ടിെന
പ്പായിപ്പാൻ പടകൂട്ടി.
ഉരു ം പിര മീ-
ത്തറയിൽ റേഞ്ഞാ
ചുരു കൂടിക്കിട-
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ന്നിറങ്ങാൻ പറ്റീലേല്ലാ
കൂ ൈക നിനക്കർക്ക !
േപാകേണ ഭവാൻ ;ഞങ്ങൾ
രാപ്പകൽ ർക്കംവലി
ച്ചിെങ്ങങ്ങാൻ കിടേന്നാെട്ട
േകാഴയായ്ക്കാകൻ പാടും
േസ്താ ങ്ങൾ െചാല്ലിെക്കാേല്ല!
േകാഴിതൻ കണ്ഠംെകാ
വീരശംഖൂതിെക്കാേല്ല.”

II
അേപ്പാേഴേയ്ക്കേതാ ശബ്ദ-
മ ട്ടർ േകൾ പാര
മ തം സ്വഹൃത്തിൽനി -
ത്ഥിതം, സൽബുദ്ധിദം.
അരുതീ മഹാേമാഹം
ഭാരതീയേര ! നിങ്ങൾ
മരണത്തിനുമുൻപു
മൃതരായ്ക്കഴിഞ്ഞേല്ലാ
േപറു കഷ്ടം ! കായ-
മന്യായം ശവ ായ-
മാരാനും വീ ന്നതാം
വായ്ക്കരി െകാറി .
േഘാരയാം യമദൂതി-
ത വന്നപൂർവ്വമാം
നാരകം ചമ
നിങ്ങൾ വീട്ടിൽത്തെന്ന
കാണ്മതില്ലേല്ലാ നിങ്ങ-
േളാേരാേരാ രാജ്യക്കാരു-
മാണ്മയിൽപ്പറ ന്ന-
താകാശത്തിനും മീെത
നി യാം െപൺപാമ്പിെന്റ
കടിയിൽപ്പിടയ്ക്കായ് വിൻ !
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നി യാം പിശാചിെന്റ
പിടിയിൽ ടുങ്ങായ് വിൻ
കൂരമ്പിൻ പരമ്പര-
യെല്ലെന്റ കതിർക്കറ്റ;
വാെരാളിത്തനിത്തങ്ക-
മാലതൻ സമുച്ചയം.
നൂനമുെണ്ടൻ കയ്യിലാ-
ബ്ഭൂഷണം സംഖ്യാതീതം;
ൈകനീട്ടി വാങ്ങാമെതൻ
മുന്നിൽവന്നാർ ം നിന്നാൽ
അന്ന േനരം െച ം
െതറ്റാെത കൃത്യം െച -
െമന്നിൽനിെന്നാറ്റപ്പാഠ-
േമവർ ം പഠിച്ചിടാം
േ യസ്സിനാശി േവാ-
രീശ്വരൻ കനിേഞ്ഞകു-
മായു പാഴാക്കാെത
േപാകണം മുേന്നാെട്ട ം
നിങ്ങൾ ം നിവർ യർ-
ന്നധ്വാനം െചയ്താൽ േനടാം
നിങ്ങൾതൻ സനാതനം
സാ ാജ്യസിംഹാസനം”
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കരച്ചിേലാ?

കരയുന്നേല്ലാ ! വരൂ!
കാര്യെമെന്തൻ ചങ്ങാതി ?
െവറുേത കണ്ണീർമു
പാഴ്മണ്ണിൽ വീ ന്നേല്ലാ!
കരയാനല്ലാെത മ-
െറ്റന്താകുെമന്നാൽ, ൈദവം
കരൾചുെട്ടരി േമ്പാ,-
െളേന്നാ നിൻ മറുെമാഴി?
ആരു കാണുവാനാണി-

ടുെവള്ളത്തിൽ ളി-
യാരു േകൾ െമേന്നാർത്താ-
ണീമട്ടിലയ്യംവിളി ?
വാനവൻ തിരിെഞ്ഞാ
നില്ക്കാനിെല്ലാരാൾ വിണ്ണിൽ
മാനവൻ കുനിെഞ്ഞാ
േനാക്കാനുെമ ം മന്നിൽ
അരു,തിപ്പി ം േപയു-
മാണുങ്ങൾക്കടുത്തത-
െല്ലരിയും െചന്തീ െകടാ-
െനണ്ണയാെരാഴിച്ചീടും?
തുറ്റയ് കണ്ണീർ, നിർ
കരച്ചി, െലത്തിപ്പിടി-
ച്ചട കാലേക്കടിൻ
കയ്യിെലജ്ജയെക്കാടി!

II
അറിയാം ൈദവത്തി -
മടിയാൽക്കാലും ക ം
മരവിച്ചിരിേപ്പാെന്റ
തലയിൽ തിേച്ചറാൻ;
പിണത്തിൻമുന്നിൽക്കട-
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പ്പിടികാട്ടാൻ; കുേറ-
ണയുേള്ളാെനക്കണ്ടാൽ

ദൂര മാറിേപ്പാകാൻ;
പലമട്ടിലും വ
താടിയും കരിയും നി-
ന്നലറിേക്കാേട്ട; ചാടി
യര തകർേത്താെട്ട.
ആടിടാൻ വരുേന്നാരു
േവഷങ്ങൾകണ്ടാൽ െഞട്ടി-
യാടൽപൂണ്ടരണ്ടിടാൻ
ൈക ങ്ങേളാ നമ്മൾ?
െവളിച്ചത്തിേല രു-
മ്പിരുട്ടിൽപ്പാമ്പായ് േത്താ ം
െവളിച്ചത്തിേല റ്റി-
യിരുട്ടിൽപ്പിശാചയായും.
ഇരുട്ടിൻ മകളാണു
േപടി; യാ മകൾ െപ
െപരുക്കി ന്നതാ-
ണീയഴൽക്കരിമ്പറ്റം.
േപാരിക െവളിച്ച ,
പകേലാെനാഴുകുന്ന
വാെരാളിതങ്കച്ചാറി-
ലാറാടി ഖി വാൻ
ൈകേവല േനടിത്തരും
കാശു താൻ മഹാേമരു;
േമയ് വിയർപ്പിങ്കൽെച ം
സ്നാനംതാൻ ഗംഗാസ്നാനം.
ക നീെരാഴു കിൽ-
ക്കദനം മാ ം കായു ,-
മന്യമാം ധാന്യത്തി
െവറി േവണം െവള്ളം.
നമ്മൾക്കാജ്ജലം മാറ-
ത്തല ം കയ്യാൽേക്കാരാം;

https://thalilakkam.in/



തപ്തഹൃദയം - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 30

െവൺമുകിൽകുലേത്താടു
മാരിക്കാരിരന്നിടും?
വ്യാധിേയക്കാളും നര-
ർക്കാേരാഗ്യം പരം കാമ്യം;
ൈവരൂപ്യത്തിെനക്കാളും
സൗന്ദര്യമാകർഷകം.

ാണനാശെത്തക്കാളും
ജീവിതം മേനാഹരം,
പാരത ്യെത്തക്കാളും
സ്വാത ്യം സുഖ ദം.
ഉറക്കം തൂങ്ങാനല്ലി-
ജ്ജീവനും ശരീരവു-
മുണർ േവ ം കാര്യ-
േമാേരാ ം നിത്യം െചയ് വാൻ.
േപക്കിനാവായാെല ?
െപാൻകിനാവായെല ?
പാർ േമ്പാെഴാപ്പം ര ം;
നിഷ്ഫലം കിനാെവല്ലാം.
പരിതഃസ്ഥിതിെയ നാം

തികൂലെമേന്നാർ
കരയാനിരുന്നീടി-
ലതിേന കാണു േനരം.
ദുർദ്ദിഷ്ടേമതും നമു-
ക്കിഷ്ടൈദവമായ് മാറ്റാം;
ശുദ്ധി െചെയ്തടു േമ്പാൾ
േക്ഷ്വളവും സിദ്ധൗഷധം.

III
പിറ േമ്പാെഴ കൂെട-
െക്കാ േപാന്നി െണ്ടാരു
വരമാം നിധി നമ്മൾ, -
ആയെതെന്തേന്നാ ? - ചിരി !
ഏതിരുട്ടിലും വിള-
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ക്കാെവള്ളി ഹം കാ -
േമതുകാല ം പൂേന്ത-
നൂറുമാപ്പിച്ചിെച്ചണ്ടിൽ
ചിരി ! കുെറെപ്പാട്ടി-
ച്ചിരിച്ചാലല്ലാെതയി-
ക്കരളിൻ പുണ്ണിന്നില്ല
കരിയാേനതും വഴി.
നാടകത്തിെല ബ്ബഫൂൺ
പല്ലിളിച്ചീടും േനരം
കൂടേവ കാ ം േഗാഷ്ടി-
യല്ല ഞാൻ െചാ ം ചിരി.
ചാര ൈദവം വ
ശ വാേയാേരാതരം
ൈസ്വര്യേക്കടുണ്ടാ േമ്പാൾ
േവണം നാം ചിരി വാൻ
നൂനമാ,ഹാസം കണ്ടാൽ
ൈദവവും ഹസിച്ചീടും;
വീണുേപാമേപ്പാളതിൻ
ദം യും മീശെക്കാ ം;
െകാടു ന്നേത വാങ്ങാൻ
കഴിയൂ നമ്മൾെക്ക ം
കുടത്തിൽെക്കാ ന്നേത
േകാരാവൂ കടലിലും
ചിരിയാമുറുപ്പിക
വായ് േപ്പകൂ േലാകത്തി ;
തിരിെയത്തരും േലാകം
മുതലും പലിശയും
േദഹമിത്തരം പുമർ-
ത്ഥാപ്തി ദാനം െചയ്ത
േലാകനാഥേനാെടാേന്ന
േനേര നമുെക്ക ം-;
”ആപ നൽെകാെല്ല
യാചിപ്പാൻ ലജ്ജി ഞാ-
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നാപത്തിൽച്ചിരി വാൻ
മാ േമ േവ വരം.”
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ാമവും നഗരവും

അരികെത്തത്തീടു
പകലും രാവും തമ്മി-
െലാരു െതല്ലിടക
പിരിേയണ്ടതാം ക്ഷണം.
വാനിൽനി രു െപാ-
ന്നാ നീെരാഴു
താെണാരീയൂഴി േമൽ
ത്യാഗിയാം കതിരവൻ.
മാനവന്മാേരാ േമേന്മൽ
മത്സരിച്ചാവുേന്നാളം
ദീനർതൻ സർവസ്വവും
െകാള്ളെചയ്തട .
അങ്ങതാ കേമ്പാളെമാ,-
ന്നായതിൽത്താർമാതിെന്റ
ചങ്ങലക്കിലുക്കേമാ
േകൾപ്പതേക്കാലാഹലം?
നിരെത്താന്നതിൻ മദ്ധ്യ-
ഭാഗത്താ രത്തിെന്റ
വിരിമാറിടംേപാെല-
വായ് വിശാലമായ്.
പന്തി രണ്ടായിട്ടതിൻ-
പിൻപുറം പേലമട്ടിൽ
പണ്ടങ്ങൾ തിങ്ങീടുന്ന
പീടികെപ്പാേന്മടകൾ
വിണ്ടൽേത്താളം െഞളി-

യർ നി ംെകാ
െകാണ്ടലിൻകുലേത്താടു
കുശലംേചാദി ,
തൻ െനടും മടിശ്ശീല-
െയാഴിയും വര മ-

ണ്യവീഥിയിൽ ക്കാ-
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ലാശിപ്പതാർ ം േനടാം.

II
പാഞ്ഞടു പുത്തൻ
േമാേട്ടാർകാെറാന്ന, െങ്ങാരു
കാഞ്ചനപ്പണ്ടം വിൽ ം
ശാലതൻ പുേരാഭൂവിൽ,
ആഢ്യേനാെടാപ്പം, വഴി-
ക്കാെരയും കണ്ടാൽ ദൂെര-
യാട്ടിേയാടിേപ്പാരതി-
ന്നാർഭാടം നില
ആ രഥത്തിങ്കൽനി
താഴേത്തയ് ക്കിറ .
ഭാരതീയനാെമാരാൾ,
സായിപ്പായ് ച്ചമഞ്ഞവൻ,
ൈകെകാടുത്തനന്തരം
ഭൂ ർശം െചയ്യി തൻ
നാകേലാകാധീശി ി-
യായീടും വധൂടിെയ.
മുഖ െവള്ളപ്പൗഡർ,
മൂക്കിേന്മൽെപ്പാൻകണ്ണട,
ചുക കൂട്ടാൻ ചുണ്ടിൽ-

രട്ടിടിന ചായം;
ഇടേത്തമണിെക്കട്ടിൽ
ബന്ധിച്ചഘടികാരം;
വലേത്തക്കയിൽ ങ്ങി-
ക്കിട ം തുകൽ സഞ്ചി;
’ഫാഷൺ’ െമയ്യലങ്കരി-
ച്ചരങ്ങത്താടൻ വിട്ട
േവഷെമാന്നിമ്മേട്ടേറ
േമാടിയും പകി മായ്
േനാക്കിലും സ്മിതത്തിലും,
വാക്കിലും നടപ്പിലും,
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നീക്കമറ്റന മാം
കൃ ിമൈക്കകാണി ം
ക നജ്ജാലം വീശി
കാൺേമാെര രിക്കിയും,
തൻ മണാളൻതൻ െമയ്യിൽ
െമയ് ചാരി നിന്നീടു .
തെന്റയാണസ്സൗന്ദര്യ-
ധാമെമേന്നാർെക്കെപ്പാങ്ങി-
യന്തമറ്റാവിഡ്ഢി
വിേണ്ണാളമന്തർമ്മദം.

III
അങ്ങടുേത്താെരടെത്താ-
െട്ടാതുങ്ങി നിൽ േണ്ടാ-
രങ് ഗനാരത്നം, േമനി-
യാടൽത്തീവരട്ടിേയാൾ.
അത്തയ്യൽ േപറീടു
തീ മാം ൈനരാശ്യത്തിൽ
മു കൾ മിഴിയിലും,
ചുണ്ടിലും കവിളിലും,
അമ്പലത്തിങ്കൽ സന്ധ്യ-
യ്ക്കംബെയ പ്പിെത്താഴാൻ
െവമ്പലിൽ ത്തട്ടവും
ക മായ് മുഖം താഴ്ത്തി
േപാകേവ പിന്നിൽ ടി-
പ്പാഞ്ഞണഞ്ഞീടും കാറിൻ
കൂകൽ േകെട്ടാരറ്റ
മാറിനിൽക്കയാണവൾ.
നാരിതൻമുഖത്തിങ്ക-
ല മാൻ തൻക മാ-
പുരുഷൻ തൻവ ത്തിൽ
മങ്കയാൾ തൻ േന വും,
അ മി മായ് പ്പാ
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മുട്ടിെക്കാണ്ട ം നി
ചങ്ങലെക്കട്ടിൽെപ്പട്ട-
മട്ടിൽെത്തല്ലനങ്ങാെത,
മൺമറഞ്ഞതാേമാർമ്മ-
യെപ്പാെഴാന്നവൻ തെന്റ
ഹൃന്മരുശ്മശാനത്തിൽ
നി യിർെത്തഴുേന്ന .
ഹാ ! ശുേഭ ! ശുേഭ ! നീേയാ ?
നിെന്നേയാ ഞാൻ കാണ്മെത-
ന്നാശു വാക്കഞ്ചാറവൻ
വാ തുറേന്നാതും മുേന്ന.
െനടുവീർപ്പിട്ടാൾ, പ്പി-
െത്താഴുതാ, െളാന്ന റ-
െമടുത്താൾ മുേന്നാേട്ടേക്കാ
േരാട്ടമത്തപസ്വിനി.
നിറ മിഴി ര ം
വിയർ െനറ്റിത്തടം:
കറങ്ങീ തല : യവ-

യർ തുടി ള്ളിൽ.

IV
തൻമദാമ്മതൻകാര്യം
സർവ്വവും മറ േള്ളാ-
ര ഗ്ധൻ തൻേമൽ ര
ദൃഷ്ടിയാം കൂരമൂന്നീ
ആരതാരെത ടൻ
േചാദിച്ചാളമർഷത്താൽ
മാരണപ്പിശാചായി
മാറിേയാരത്തയ്യലാൾ.
”ഓമേന ! േകൾ ! പെണ്ടൻ

ാമത്തിലന്നല്ലാെരൻ
േകാമള ട്ടിക്കളി-
േത്താഴിയായ് വളർന്നവൾ,”
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”അവളും പിന്നീട ം
തമ്മിെല ണ്ടായ് ? ഞാനാ
വിവരം ധരിക്കേട്ട
മുഴുവൻ യഥാർത്ഥമായ് , ”
എന്നലട്ടേവ വീ -
മമ്മങ്ക, െചാന്നാൻ േസാമ-
”െനെന്ന നീ വിടിെല്ല
തെന്നേയാ? െചാല്ലാെമല്ലാം.
അ ഞാൻ ജായാപദം
നൽകുവാൻ സത്യം െചേയ്താ-
ളി നാമകസ്മാത്തായ്-
ക്കേണ്ടാരാ മനസ്വിനി.
ടൗണിൽ ഞാൻ േഭ! േപാ
പിന്നീടു; നിെന്നക്ക
േചണിൽ നിൻ വിലാസത്താൽ

ീതനായ്; നിൻ ദാസനായ്
വി ഹസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ
വർണ്ണത്താൾപ്പടം വ ;
ചിെക്ക തുളസിതൻ
മാടത്തിൽ േകാട്ടൺ ന ;
ഇ നീയിരി െമൻ
സാ ാജ്യപീഠത്തിങ്ക-
ലന്നല്ലാരിരുേന്നേന-
മറക്കാമക്കാര്യം നാം
ഏെറനാൾക്കഴിെഞ്ഞാ
കണ്ടേപ്പാെളേന്താ േതാന്നി;-
േപാരുേമാ യഥാർത്ഥം ഞാൻ
െചാന്നതും നീ േകട്ടതും.”

V
വായ് െപഴും രുട്ടാർന്നതി-
നുത്തരം േക്ഷപിച്ചാ-
ളപ്പച്ചപ്പരിഷ്ക്കാര-
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ക്കാരിയാം െദാരശ്ശിണി:
”എന്ത െചാല്ലീ പിച്ചി,-
താേരാടു െചാല്ലീ? െചട-
’ക്കൺ ി’യക്കാമിേച്ചാരു
കാടേനാ ഭവാൻ മൂഢൻ?
നിങ്ങൾതൻ സൂ ം,െറ്റയും
േകാളറും ഹാ ം ക
കൺെകട്ടിൽ ടുങ്ങി ഞാൻ
നിങ്ങെള േ യാനാക്കി.
ഓടയിൽക്കിടേക്കണ്ട
കീടെത്തപ്പിടി ഞാൻ
േമടയിൽക്കിടത്തിേന,-
നായെതൻ കുറ്റം തെന്ന.
ന നന്നീരഥ്യയിൽ-
ത്തന്നയ ’മ്മലം’ പൂസാം’
െപ മായ് ഴഞ്ഞാടി-
ക്കാണികൾേക്കകൂ രസം !
ആണുങ്ങളില്ലാതായി-
ല്ല േമൽ; കൂട്ടിേന്നാരാൾ
കാണുേമാ േവറിെട്ട
ഞാനുെമാന്നൻേവഷിക്കാം.”
എ രച്ചത്താേന്താന്നി
േമാേട്ടാറിൽച്ചാടിേക്കറി-
പ്പിെന്നയും കുേറശ്ശീമ-
ബ് ഭർത്സനം ചീറ്റി പ്പി,
ശ്വാവിെന ംബി തൻ
പാർശ്വത്തിൽവ ംെകാണ്ടാ-
പ്പാവെത്ത ത്യജി കാ,
േറാടി താേന േപായാൾ
താെന േവ േമെല,-
േന്നാർെത്താ ം േതാന്നീടാെത
ദീനനായവൻ നിന്നാൻ
താടിയിൽക്ക ം കുത്തി
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” ഭയും തൽകന്തനും
ചരി ം ഗൃഹധർമ്മം
സഫലീഭവി വാൻ വര-
േമകേണ! േദവീ.”
കപടം തിണ്ടീടാത്ത
ഹൃ മായ്ക്കരംകൂപ്പി-

ഭയിമ്മട്ടിൽപ്പരാ-
ശക്തിെയ ാർത്ഥി
െതളി പണ്ടേത്തക്കാൾ

ഭയും ചാഞ്ചാടു
കളിയും ചിരിയുമായ് ബ്ബിെല
െറ്റന്നീസ് േകാർട്ടിൽ.
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േകാടതിയുെട േകാപം

േകാർട്ടീേലസ്സമൻ കിട്ടി
സാക്ഷിയായ് െചല്ലാൻ; പേക്ഷ
വീട്ടിൽനിന്നിറേങ്ങണ്ട
മേട്ടെതന്നറിഞ്ഞീല.
െപാറുതിെക്കാേരട ം
േപാംവഴി കാണ്മാനില്ല,
വറുതിപ്പിശാചിെന്റ
വായ്ക്കകത്തായി പാവം.
കാശില്ല ക ം െന ം
േറഷണായ് വാങ്ങാൻ കയ്യിൽ;
കാ ജീവി വാൻ
പാമ്പായും പറന്നീല.
കച്ചയും താനും തമ്മിൽ-
ക്കണ്ടി മാസം രണ്ടായ്;
പിച്ച ം പിറേന്നാരു
മട്ടിലാർക്കിറങ്ങാവൂ ?
കൂരിരുട്ടായാൽ േറ-
െത്തണ്ടിേനാക്കീടും; േകൾപ്പാ-
നാരു ? വിേത്തശനും
ഭക്ഷണം മുക്കാൽപങ്കായ്.
പഞ്ഞ, േമതിനും പഞ്ഞ,-
മാവിഷെക്കാടുങ്കാ
പഞ്ഞിയായ് പ്പറപ്പി
പർവ്വതങ്ങെളേപ്പാലും
െവെട്ടാ കണ്ടം ര
േപ, രിനി ർഭൂതത്തിൻ
മട്ടത, ല്ല ാ മായ്-
ത്തിെന്നാടുക്കണം ാണൻ.
തൻവരണ്ടിടും െതാണ്ട
കണ്ണിരാൽ നന െകാ-
ണ്ടൻവഹം കിടക്കയാ-
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ണദ്ദീനൻ മൃത ായൻ

II
േകാർട്ടിേലസ്സമൻ മറു-
ത്തീടുകിൽേപ്പാല്ലീസുകാർ
േവട്ടനായ്ക്കെളേപ്പാെല
പാെഞ്ഞ ം പിടി വാൻ.
എ െചയ്തീടാം! - െചേന്ന
പറ്റിടൂ;പേക്ഷ െചല്ലാ-
െനന്തടുത്തരയ്ക്കവൻ
ചുറ്റാനാെണൻ ൈദവേമ!
ഉടയും പുത മാ-
യുപേയാഗിക്കാറുെണ്ടാ-
രടിെപാത്തതാം പഴ-
ഞ്ചാക്കിെന്റ തുണ്ടം മാ ം
നൂറിടം കീറിപ്പറി-
േഞ്ഞാട്ടയായ്ത്തൻ മൺകുടിൽ-

രെയക്കാളുംകൂടി-
ജ്ജീർണ്ണമാപ്പടച്ചരം
അതുെകാണ്ട ാ ം ത-
ന്നസ്ഥികൂടമാം െമയ്യ-
ഗ്ഗതിെകട്ടവൻ മറ-
െച്ചത്തിനാൻ കേച്ചരിയിൽ.
ചാലേവ െഞളിഞ്ഞ
പീഠത്തിൽ വാഴ്വു ജഡ്ജി;
’നാലുക ടു കാർ,’
മുന്നിലും, വക്കീലന്മാർ
സാക്ഷിെയ ട്ടിൽേക്കറ്റാൻ
ഭൃത്യന്മാർ വിളി ;
സൂക്ഷിഹ്ചുേനാക്കീടു
ത പം ന്യായാധിപൻ.
കാ ബം ാവിൽെപ്പേട്ടാ-
രാൾ രങ്ങേനാ? െതറ്റി-
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ക്കാട്ടിൽനിേന്നാടിേപ്പാേന്നാ-
രുള്ളാറക്കിടാത്തേനാ?
ഉന്നതസ്ഥിതിെക്കാത്ത
ശമ്പളെക്കാഴുപ്പിനാൽ-
ക്കണ്ണിണയ്ക്കാന്ധ്യം വാെച്ചാ
രേക്കമൻ ഗർജ്ജിക്കയായ്;
”ആെരടാ, നീയാെരെന്റ
മുന്നിലിപ്പഴഞ്ചാക്കിൽ-
േക്കറിവന്നിേക്കാർട്ടിെന്റ
മാനെത്തെക്കടുപ്പവൻ?
ധാർഷ് ട്യമിമ്മെട്ടേന്നാടു
കാട്ടിടും നിേന്മലിതാ
േകാർട്ടലക്ഷ്യെമ ള്ള
കുറ്റം ഞാൻ ചുമ .

III
വല്ലതും സമാധാന-
മുെണ്ടങ്കിൽേക്കൾക്കെട്ട; നീ,
യെല്ലങ്കിൽത്തിരി നിൻ
വീട്ടിിെന്നത്തി ടാ.”
ഓതിനാൻ നാലഞ്ചാറു
നിശ്വസിച്ചിതിന്നവൻ;
നീതിതൻ ദേണ്ഡ ന്ന
േനതാേവ ! നമ ാരം
ഇന്നെത്തപ്പഞ്ഞപ്പാടു
േകട്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ല ;
നിർണ്ണയം പാലാഴിയാ-
ണീയൂഴിയേങ്ങയ്ക്കിനു ം.
ഇക്കണക്കെല്ലങ്കില-
െങ്ങന്തിനിന്നാർ , കാള
ര്കതമാം വ ം കണ്ടാൽ
മു യിേട്ടായും േപാെല?
ആവെട്ട; നീണാൾ ഭവാൻ
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സമ്പത്തിൻ മദത്തിനാ-
ലാവതും സാധുക്കെള
േ ാഹി ജീവിച്ചാലും.
േകാർട്ടലക്ഷ്യമെല്ലങ്കിൽ
േവറിെട്ടാന്നാേട്ട കുറ്റം;
വീട്ടിേലക്കയ്ക്കയക്കാഞ്ഞാൽ -
േപ്പാരും ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായ്.
മെറ്റാേരട ം തെന്ന
കിട്ടാത്ത േചാറും മു ം
പറ്റിടാം കുറ്റക്കാര-
നായി ഞാൻ െജയ്ലിൽേപ്പായാൽ
ആദ്ധർമ്മം സർക്കാരി
ന വാൻ ഞാനും കൂടി -
പ്പാ മായ്ഭവിക്കെട്ട-
യങ്ങയാൽ ദയാനിേധ!
നിന്നിേടണ്ടേനകംനാ,-
െമാ കിൽക്കാലം മാറു-
മെല്ലങ്കിൽക്കാലൻ വരും,

മമുണ്ടീയൂളിതൻ
മെട്ടാരു നരകെത്ത
യമേലാകത്തിങ്കലും
കണ്ടിടാെനന്നൻമതം.
ക ി േവഗം ശിക്ഷ,
രാജകീയാതിഥ്യം ഞാ-
നിെപ്പഴന്നാലും ലഭി-
ച്ചാശ്വാസമാർന്നീടെട്ട.”
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മതവും മദ്യവും

ഇെത കൂെത്തെന്റ സേഹാരന്മാേര?
മദിരാശിമന്്ര◌ിധുരന്ധരന്മാേര?
മലബാർ ജില്ലയിൽ മദിരതൻ പാനം
വിലക്കിേയാരല്ലീ വിേവകികൾ നിങ്ങൾ?
പിടിക്കേയാ വീ ം കരു ചിേലടത്ത-

ടിപ്പിശാചിെന ടിയിരു വാൻ ?
മുറ േമലിലും നടന്നിടാെമേന്നാ
നരന്നേപയമായ് വിധിെച്ചാരാ ാവം ?
ഒരു ൈകെകാേണ്ടാ െകാടുത്തതായ്ക്കാട്ടി
മറുെകൗ െകാണ്ടതു തിരിെച്ചടുക്കേയാ  ?
മതത്തിൻ േപർ െചാല്ലിെയാഴി മാറുവാൻ
മറുനാട്ടിങ്കേല ധ്വരകേളാ നിങ്ങൾ ?
മതത്തിൽ വാച്ചിടും പുഴു ത്തായതിൻ
മഹാർഹഭൂഷയായ്ക്കരുതിടു േവാ?
കുനി വിൻ തല, കുമാർഗ്ഗേനതൃത്വം
തനി താൻ േപാേന്നാർ ചിതമാകുേമാ ?
അറ മീമാമൂൽ പുലർത്തണെമ
ഹരജി മ ിമാര് ക്കയ േപാൽ ചിലർ !
ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെതന്നറിയാത്ത
വിരുതർ താനവർ വികലദൃഷ്ടികൾ
നിനച്ചിടു േവാ മദിരയർപ്പി
ജനനിതൻ മനം മയ വാൻ നിങ്ങൾ?
മതി മംവേന്ന തരൂ വരം േദവി
പതിതരായ്  േപ്പാേയാ ഭവാൻമാര േമൽ?
പിറ നിങ്ങൾക്കിപ്  പൃഥ്വിയിൽത്തന്ന
മറെപ്പാരുളിെന ബ്  ഭജിപ്പതിമ്മേട്ടാ?
നരെനൈദ്ദവംതൻവടിവിൽത്തീർത്തതായ്
പ്പറയു ചിലർ; യഥാർത്ഥമാർക ?
നരൻ ചമയ് തൻവടിവിൽത്തീർത്തതായ്
പ്പരമേതവരുമറിഞ്ഞിടും സത്യം.
കുടിയനു ൈദവം കുടിയൻ; മർത്ത്യെര-
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ക്കടി തിേന്മാനു കടി തി േവാൻ!
വളെരയായിേല്ല സമകൾ , നിങ്ങളി-
ക്കളങ്കപൂർണ്ണമാം തം ചരി ?
ഭഗവതിയുെട മറയിൽ നിെന്ന ം
നൃഗണനിന്ദ്യമാം മദിര േമാ ?
സ്വബുദ്ധിെയ ത്തിക്കവരും േചാരെന
സ്വജിഹ്വതൻ വഴിക്കക േക ?
അവിടേത്തക്കതു വിശ ം ദാഹവു-
മവിടേത്തബ്  േഭാജ്യം ഭുജിപ്പതു നിങ്ങൾ.
സുരാപർ ദണ്ഡ്യെരന്നധീശരിേന്നാതി-
രാപമാം ഹർഷം ജനത്തിേനകേവ,

ക്ഷിതിതലെമ ം മഹാത്മഗാന്ധിതൻ
സദുപേദശത്താൽ മുഖരമാകെവ,
സ്വത ഭാരതമുണർ യർ നി-
ന്നത മായതിൻ ഭാവം കാട്ടേവ,
സനാതനമസ്  മന്മത, മതിൻ പല
വിനാശേഹതുക്കൾ പരിഹരിക്കേവ,
പുതുപുളകം നാമണഞ്ഞിടും വണ്ണ-
മതിെന്റ ദിഗ്  ജയധ്വജം ലസിക്കേവ,
ഇനിയുമിെക്കടുചട േവണേമാ
മനുജരായ്മന്നിൽ മന്നിൽ ജനിച്ച നിങ്ങൾ ം?
അറുെത്തറിവിനി ഷിെച്ചാരാചാരം
പരിഷ്കരി വിൻ നിേവദന മം.
കടൽ കയറുേമാ മല േമൽ? മാന-
മടർ വീഴുേമാ തലയിൽ? േനാ വിൻ.
ഭഗവതിെക്ക പകവരും, നിങ്ങൾ
മൃഗത്വം ൈകവി മനുഷ്യരാവതിൽ?
അനഘസാത്വികസപര്യയാൽ േവണ-
മനു ഹശക്തിയവിേടേയ്ക്കറുവാൻ.
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ലക്ഷ്മിയും ഭക്തനും

’എ നാളിമ്മട്ടിൽ ഞാൻ
കാത്തിരിക്കണം ? വെന്നാ-
െന്നത്തിേനാ വാെനന്തി-
ത്താമസം ലക്ഷ്മീേദവീ?
അർച്ചനം , നമ ാരം,
നാേമാച്ചാരണം , ധ്യാന-
മിെച്ചാന്നെതാ ം െകാ
സംതൃപ്  തിയങ്ങിെല്ലേന്നാ?
അേപ്പാേഴക്കശരീരി-
വാെക്കാ േകട്ടാൻ ഭക്തൻ
”ഇപ്പി െകാെണ്ടന്തായീ?
ഭൂഷതാൻ ീകൾക്കിഷ്ടം .
ഒരു മു മാല നിൻ
േസ്വദബി വാൽ േകാർ
തിരുമുല് ക്കാഴ്  ചെവച്ചാ-
ലതു ഞാൻ വാങ്ങാൻ വരാം.
അന്നന്നീ മുക്താസരം
നീെയനിേക്കകാെമങ്കി-
ലന്നെന്നൻ സാദം ഞാൻ
നൽകിടാം നിൻകയ്യിലും.
ഒരിടെത്താരിക്കലു -
മുറപ്പി േന്നാളെല്ലൻ
െപാറുതി, ഞാൻ നിത്യവും
സർവ സഞ്ചാരിണി.
നിൻ പാട്ടിൽ ഞാൻ നില്ക്കണം
നീെളനാെളന്നാലതി-
െന്നൻ സാദെത്തപ്പങ്കി-
ട്ടന്യർ േമകാൻ േനാ !
ക്ഷി ം ഞാൻ ചാടിേപ്പാകു-
മെല്ലങ്കിൽത്തൽപാർശ്വത്തിൽ
ഷൾപ്പദം പുഷ്പം വി
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പുഷ്പത്തിൽപ്പായും േപാെല.
എെന്നനീയടുപ്പി ം
ദൂെരനിർത്തിയും േവണം
നി െകാ വാൻ നിത്യ,
മെല്ലങ്കിലാപ ണ്ടാം..
ദീപികാസമാന ഞാൻ
ധ്വാന്തദുഷ്ടമാം ഭൂവിൽ
നീ പിടിച്ചീടാം കയ്യിൽ;
മാറിൽേച്ചർത്തണയ്  ക്കാേമാ?
തടവിൽപ്പാർപ്പി വാ-
േനാർേക്കണ്ട; വരുമേപ്പാൾ
വിടുവി വാെനെന്ന-
െയന്മകൻ സുമാശുഗൻ.
നിൻെമയ്യിൽ രെമ്പ ം
നാലുഭാഗ ംനി ;
നിൻമനം െപാളിച്ചീടും
നിൻക െപാട്ടിച്ചീടും,
അത്തക്കം കെണ്ടത്തീടും
കൂടേവ വലിേഞ്ഞറി,
മത്താർ ം വളർത്തീടും
വാരുണി മൽേസാദരി.
ഒന്നി വാഴ്  േവാരല്ല
ഞങ്ങ,ളാശ്ശവം വന്നാ-
ല ഞാൻ ദൂരപ്പായു-
മ യ്  ണ്ടതിൻ നറ്റം .
പിറേകവരും താനും
നിന നൽകാെനെന്റ
തറവാട്ടമ്മ മൂത്ത-
േചട്ടത്തി പിച്ചച്ചട്ടി
എെന്നനീയിെതാെക്കയും
ചിന്തി േസവിച്ചാലു-
െമന്നാൽ നീ സമ്പന്നനാം ;
സമ്പത്തല്ലേല്ലാ സുഖം.
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നിെന്ന ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചീല,
നിൻമനശ്ശാന്തി നീ
പിെന്നയും േസവിക്കണം

ഷ്ടാവിൻ ദാരങ്ങെള
തദ്വാരാമൃതാസ്വാദ-
േവളയിൽത്തത്വജ്ഞൻ നീ
തിക്തകം ഞാേനകുമി-
ച്ചില്ലിെയന്നറിഞ്ഞീടും.”
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മുേന്നാട്ട്

േപാകുക മുേന്നാ േവഗം;-പാരം
ൈവകു , കാണ്മീേല, േനരം?
യാെതാ ം കാണാേത്താരാേയാ- നമ്മൾ
േസാദരീേസാദരന്മാേര!
ആഴിയിൽത്താഴുമാറായി -വാനിൽ
താഴികെപ്പാൽ ടം , സൂര്യൻ .
കാല റക്കമുണർത്തി -നമ്മൾ-
ക്കാലസ്യമാറ്റിന േദവൻ;
േചണുറ്റപദ്ധതിെയെന്ത -ന്നാർകും
കാണി തെന്നാരു വന്ദ്യൻ;-
എങ്ങെന നമ്മെളത്ത ം -വഴി-
െക്കങ്ങെന തള്ളാതിരി ം?
ഇല്ലംവരയ്  ം നയി -യാ
െച്ചാല്ലിപ്പിരിവാൻ െകാതി ;
നാമറിയാെത നിൽ -പല
പാമരേപ്പ ം കാട്ടി.
കൂരിരുൾ വായ്  മാറായി -വന്നി-
പ്പാരിടം വായ്  ക്കകത്താക്കാൻ.
ലക്ഷമണ മുഹൂർത്തം -നെമ്മ
ലക്ഷ്യത്തിൽ െകാ െചന്നാക്കാൻ.
േനാക്കീലെതാ ം നാ,െമല്ലാം വന്ന-
വാക്കിനു പാഞ്ഞ േപായി.
േചരിതിരിഞ്ഞടികൂടി -നമ്മൾ
ശൂരെരേന്നാർ െഞളി ;
മായതൻ കള്ളക്കൺെകട്ടിൽ -െപ
തീയതു നല്ലതായ് ക ;
ക കൾ ൈകെകാണ്ടടർ -ര ം
പിന്നിൽവച്ചാണി തറ ;
േഞാ വാൻ േനാ ം കാൽര ം -പടു-
കു കുഴിച്ചതിൽ ഴ്  ത്തി.
പായു പിന്നി നെമ്മ – േലാം
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വായുവിൻ േവഗത്തിൽക്കാലം
ആര്ക്കണെകട്ടിത്തടുക്കാ- മതിൻ
ശീ തരമാം വാഹം?
െചല്ലാെത െചേല്ലണ്ട ദിക്കിൽ -േശഷ-
മുള്ളപകലും കളഞ്ഞാല് ’
അല്ലിൻപിടി മുറുകുേമ്പാ-ളാെര-
െച്ചാല്ലിവിളി കരയാം ?
വീടതാ കാ െചെന്നത്താ- മ
േചാടുകുേറ ടി െവച്ചാൽ.
അങ്ങണഞ്ഞി തിരുമ്മാം -കഴ-
ലിങ്  ഗിതെമാെക്കയും േനടാം.
അന്തിവിള െകാളുത്താം - ീതൻ
െപാൻതിരുമംഗല്യം േപാെല.
പിെന്ന മറേഞ്ഞാെട്ട നെമ്മ -ക്ക
ധന്യതൈകെക്കാ മി ൻ.
േപാകുക മുേന്നാ േവഗം !-േവഗം !
ൈവകു , ൈവകിേപ്പായ്, േനരം .
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മലേകറൽ

ഉയരുവിൻ േവഗം , കയറുവിൻ മല;
നിയതിതൻ തീർ മറിെച്ചഴുതുവിൻ.
ചിറകില്ലാത്തവർ പറ െപാ വാ-
െനാരുവരറ്റവർ പിടി േക വാൻ;
ശവ ഴിവി പലദിനങ്ങൾെകാ-
മിവിടേത്താളവു മിഴ വേന്നാർനാം.
ഉയരേട്ട കഴൽ ശിലകളിൽ മുട്ടി,
മുറിയെട്ട മുള്ളിൻ മുനകളിൽത്തട്ടി.
െപരുവഴിെയ ം തുറന്നിരിപ്പീല;
നറുമലരാരും വിരി ം കാണ്മീല;
നമു േപായേല്ലകഴിയൂ മുേന്നാ
പുമർത്ഥം േനടുവാൻ? മുറ േപാക നാം.
തപ െചയ്  േവാർ തടസ്ഥമുണ്ടാക്കാൻ
വിബുധരുച്ചസ്ഥർ കുതുകികെള ം,
അമൃതം മറ്റാരുമശിക്കരുെത
സമദമാം ഹൃത്തിൽ സദാ കരുതുേവാർ;
സ്വഹിതം േനടുവാൻ േലാഭനം െകാ
മഹർഷിമാേരയും വശീകരി േവാർ;
അവരിൽനിെന്ന നമു ണ്ടാശിപ്പാ-
നവർക്കവർതുണ; നമു നമ്മളും.
അടിപതറാെത, യടു െതറ്റാെത,
മുടി കുനിയാെത, െകാടി വഴുതെത,
കരങ്ങേളവരും പര രം േകാർ -
െമാേരതരം ജയരവം മുഴക്കിയും ,
എതിരിടും വിഘ്  നശതങ്ങെള ദൂെര-
പ്പതിരിൻ മ തിപ്പറപറപ്പി ം,
അണിനിരെന്നാപ്പം പുേരാഗമി വി-
നണയുവിൻ ശീ മഭീഷ്  ടലക്ഷ്യ  ത്തിൽ .
ഇരിക്കിലും െകാള്ളാം ; മരിക്കിലും െകാള്ളാം ;
കരു േള്ളാർെക്ക ം കരസ്ഥം കാമിതം
ഭയെമേന്നാതിടും പിശാചിെന നമ്മൾ
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സ്വയം ജനിപ്പിേച്ചാർ; സ്വയം മരിപ്പിക്കാം.
ഒരമ്മതൻ മക്കൾ സേഹാദരർ നമ്മൾ
പരസ്  പരം മല്ലിെട്ടാടുങ്ങിടുന്നേല്ലാ!
െകാലയും െകാള്ളിയും െകാടിയ തീെവ ം
പലവിധെമ ം പരത്തിടുന്നേല്ലാ!
ഇതിനുതാേനാ നാം സ്വത രായത-

ധെയയിമ്മട്ടിൽ ഗരളമാ വാൻ?
പടെക്കാടുങ്കാറ്റിൽകരിയിലേപാെല
പറ നാം താെഴപ്പതിക്കേയാ വീ ം?
ഇേതതു ൈദവത്തിന്നഭിമതമാകു-
മിതാർ മുേത്തകും രിപുക്കൾെക്കന്നിേയ?
ഇെതെന്താരുന്മാദമിെതെന്താരുൽപാത-
മിേതാ ഭരതഭൂദശാവിപര്യം?
ഉദയൈശലത്തിൻ മുകളിൽ നി ണ്ണി-
ക്കതിരവനതാ, കനകം വർഷി .
തൃണങ്ങൾതൻ കണ്ണീർകരങ്ങളാൽ മാ -
മുണർച്ച താണതാം കൃമി േമകിയും
ഇരുളിൻപറ്റെത്തയകെലപ്പായി ം ,
െചറുകാറ്റാൽ മലർമണം പരത്തി ം,
”കടലിലിന്നെലപ്പതിച്ച ഞാനിതാ!
കട പിെന്നയും കയറി വാനത്തിൽ.
മതിയിൽ മിന്നിടും വിേവകമാം ദീപ-
മതി ഭെകാെണ്ടൻ വഴി െതളിക്കേവ,
മറിതിരക കുലുങ്ങിയില്ല ഞാൻ;
മകരമത്സ്യത്തിന്നശനമായില്ല.
പവിഴവും മു ം െപറുക്കാൻ നിന്നില്ല;
സവിധദീപത്തിലുറങ്ങാൻ െചന്നില്ല.
എനിെക്കൻ ാപ്യമം പദത്തിെലത്തണം ;
നിനവിെതാന്നാൻ ഞാനിവിെടപ്പാെഞ്ഞത്തി. ”
ഇവണ്ണേമാേരാേരാ പറവകെളെക്കാ-
ണ്ടവിതഥം നിജചരിതം െചാല്ലി ം ,
ഇനനതാ! മുന്നിൽപ്പരിലസി ,
തനി താൻേപാന്ന മനുഷ്യനാദർശം.
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ക്ഷിതിയിെലത്തമസ്സേശഷം ന െട
ഹൃദയമാം ഗുഹക്കക േകറിേപ്പായ്.
പരെന െവ ംവാൾ കലിെകാണ്ട റം
തിരി നെമ്മയുമരി തള്ളിേല്ല?
മറ വിൻ കീഴിൽക്കഴിഞ്ഞ, തുള്ളറ
തുറ വിൻ കാ ം െവളിച്ചവും േകറാൻ.
നട വിൻ മുേന്നാട്ടഭിന്നലക്ഷ്യരായ്
പടർ വിൻ നീെള പര രേസ്നഹം .
തനതുഭാരെത്ത പ്പരരിേലറ്റാെത,-
യിണങ്ങിേടേണ്ടാെരപ്പിണക്കി നിർത്താെത,
അധികസഖ്യെരന്നഹങ്കരിക്കാെത ,
അധസ്ഥവർഗ്ഗേത്താടവജ്ഞ കാട്ടാെത,
പുേരാഗമിേപ്പാർ ശിലമലരാകു,-
മിരുൾവിളക്കാകും; ഘനമുഡുവാകും.
തനതു വീര്യത്തിൽ വിശങ്ക േതാന്നാത്ത
ജനതെയക്കണ്ടാൽ നടു ം ൈദവവും.
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തൃപ്പാദങ്ങളിൽ

(നേതാന്നത)

തിരുവിതാംകൂേറ, കനിഞ്ഞടിയങ്ങേളവേരയു-
മരിമയിൽെപ്പ േപാറ്റി വളർ ം താേയ!
ഉടലി മുയിരി മുടമപൂണ്ടവിടുന്നീ-
ബ്  ഭടരുെട ഹൃദയത്തിൽ തിഷ്ഠ െകാൾവൂ.
പറ യർന്നമ്മയുെട പള്ളിെവന്നിെക്കാടിയാട
പരിചയി േവഴ്  ച വിബുധരുമായ്;
മലയജ ഴ തൻ മണം പുണർന്നണഞ്ഞീടു-
മിളങ്കാറ്റിെലാളി മിന്നി യലാടു .
അറുപതിൽപ്പരം ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്കീ ൈവജയന്തി-
യറിയി ഭവതിത ത്സവാേഘാഷം ,
ഇതു ജ്ഞങ്ങളുറപ്പി പിടി നിധിേപാെല-
യിതുേപാരും ഞങ്ങൾേക്കകാനീപ്സിതേമതും.

II
അറിഞ്ഞി ണ്ടവിടെത്തയപദാനപരമ്പര-
യഭിമാനപുളകിതശരീരർ ഞങ്ങൾ.
അടുെത്ത മരികെളെക്കാടുമുടിൈക്കകൾ െപാക്കി
മടുപ്പി കാവൽനിൽ ം മലനിരയും,
അരിക മാറ്റലർതൻ മരക്കലം വെരാെല്ല
െപരുമ്പറയടിേച്ചാതുമലകടലും,
അതിരാകും ഭവതിെയയടിമയാ വാൻ പ
മുതിർെന്നത്തിേപാലും ചില െവള്ളെക്കാള്ളക്കാർ !
െതരുെതെരയവരുെട പടവുകൾ പാഞ്ഞടു
ചിറകുകൾ വിരുത്തിയ ഗിരികൾേപാെല.
കരയ്  വന്നിറങ്ങേവ ഭവതിതൻ തനയരാ-
െദ്ദാരകൾത യിർെപ്പാരുൾ ചുങ്കമായ്  െക്കാ .
അരെഞാടിയിടെകാണ്ടാപ്പടക്കപ്പലേശഷവും
നുരകൾതൻമട്ടിൽച്ചിന്നി നുറുനുറുങ്ങി.
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അവശിഷ്ടർ സമു ത്തിൽ നിമഗ്നരായ്, താണുേപാേയാ-
രഭിമാനെമവിടാെയന്നയ്  വാൻേപാെല.

III
”ഇതുെമാരുനാടുേപാലുമിടുങ്ങിയ വഴിത്താര-
യിതുകാ ം േകാട്ടേപാലുമീമുളേവലി;
എതിരിടും േപാലുെമെന്നെയേട്ടാപേത്താ െചവകക്കാർ;-
പുതുമെയാ തിന്നേമൽ ഭൂമിയിലുേണ്ടാ?
കഥെയെന്തന്നറിയാെത കളി വഞ്ചി, ൈമസൂർ-
ക്കടുവേയാ, ടുണക്കില തീേയാടുേപാെല,
ശരി, െയന്നാലിതിെന ഞാൻ െകാള്ളയിടും, ചുെട്ടരി -
മരികെള െവട്ടിെക്കാ മാബാലവൃദ്ധം !!
ഇടിെയാലിയിതുമട്ടിൽ മുഴക്കിയ ടി സുൽത്താൻ
കിടങ്ങിൽവീെണാരുകാലിൽ മുട േമന്തി,
പടെക്കാറ്റി ഭവതിക്കായ് ായശ്ചിത്തംേപാെല നൽകി
മടങ്ങിേപാൽ മലനാടു മറന്നിടാെത.

IV
പല വിരുതുകൾ പഴവന്മാരിക്കണക്കിൽ
പരമ്പരയായ് ലഭിേച്ചാർ പടക്കളത്തിൽ.
അവർ ഞങ്ങൾക്കരുളിയ ൈപതൃകസ്വെത്താ മാ -
മളവ െപാന്തിടുന്ന േദശാഭിമാനം.
അതു ഞങ്ങൾ നിറവിളെക്കന്നേപാെല സംരക്ഷി -
മതുഞങ്ങൾക്കനുദിനം േനർവഴികാ ം.
അതു ഞങ്ങൾ പേലട മിക്കഴിഞ്ഞ െകാടുേമ്പാരിൽ
ഹൃദയരക്തത്തിൽ മുക്കിെയഴുതിക്കാട്ടി.
അധർമ്മത്തിൻ മസ്തകെത്തയടി ടച്ചമർത്താനു-
മശരണർക്കവലംബമരുളുവാനും.,
ഉലകത്തിലുപശാന്തിസുഭഗതവളർത്താനും ,
കുലധനമായ മാനം പുലർ വാനും,
അഭിനവഭാരതത്തിൻ ഘടനയിൽ ഭവതിതൻ
വിപുലമാം കർത്തവ്യത്തിൽപ്പ െകാള്ളാനും.
അനലസ, രചഞ്ചല; രർത്ഥകാമ ഹയ്േറ്റാർ.

https://thalilakkam.in/



തപ്തഹൃദയം - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 56

വിനയത്താൽ വിഭൂഷിതർ വിശ്വബ ക്കൾ.
നൃപെനയും നാട്ടിെനയും നിരന്തരം േസവെച
സഫലജീവിതരാവാൻ മി ം ഞങ്ങൾ
ഒരു നിശ്വസിതം െകാ േവണ്ടിവന്നാൽ സമാർജ്ജി -
െമാരിക്കലുമഴിവറ്റ യശഃൈകലാസം.
നമ ാരം ജനയി ി ! ഭവതിതൻ പദത്തിങ്കൽ
വിമലമാം ഭക്തിസുമമർപ്പി ഞങ്ങൾ.
അനു ഹി മാറാക ഭവതി ഞങ്ങെളേപ്പർ -
മനുക്ഷണം ജയലക്ഷമീയധീനയാവാൻ.
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ആചുടലക്കളം

അന്ധകാരത്തിൻ വായിൽ
വീണുേപായേല്ലാ േലാകം
ഹന്ത ! നാമ േമൽ
ശപ്തേരാ സഖാക്കേള ?
േപായേല്ലാ നമു ള്ള
പൂതമാം പുരാപുണ്യൃ
മായേല്ലാ നാമിമ്മ
നിസ്വരാ,യനാഥരായ്.
കരഞ്ഞാൽ ഫലെമ ?
കൺമിഴിപ്പതിൻമു
മറ വേല്ലാ നെമ്മ-
ൈകെവടിഞ്ഞസ്മൽഗുരു.
ഉയിരുെണ്ടേന്നയു
ശവങ്ങളായി നമ്മൾ:
ഉടലുെണ്ടേന്നയു -
പട്ടടപ്പാഴ്ച്ചാമ്പലായ്,
അവനിെക്ക ണ്ടിനി
വരുവാനത്യാഹിത-
െമവിെടക്കഴുകിയാൽ
മായുമീ മാറാപ്പങ്കം ?

II
രാ ീേയാൽേബാധനത്തിൽ
വിജ്ഞാന ദാനത്തില്-
ലീള്വരസപര്യിൽ
സർവസേത്ത്വാദ്ധ്വാരത്തിൽ
സൂക്ഷമദൃഗ് വ്യാപാരത്തിൽ
സുനുേതാക്തിയിൽ, തുല്യ-
മീക്ഷയിൽ, ശശ്വദ്ധർമ്മ-
സ്ഥാപനൈവയ ്യത്തിൽ
ശാന്തിയിൽ, സൗ ാ ത്തിൽ
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ത്യാഗത്തിൽ,ത്തപസസിൽ നാം
ഗാന്ധിജിെക്കാപ്പം െചാൽവാ
നന്യെനക്കണ്ടി േണ്ടാ ?
ആസ്സിദ്ധൻ, വേയാവൃദ്ധൻ
ജീർണ്ണാങ്ഗൻ സ്വരാജ്യെത്ത-
യീർച്ചവാളിനാൽ ര
തുണ്ടായ് നാം പിളർക്കേവ.
അക്കാ ക ണ്ടായ
യാതനക്കടിെപ്പ
നില്ക്കയായ് കർത്തവ്യതാ-
മൂഢനായ്, നിർവിണ്ണനായ്.
”അക കടേപ്പാെര
ഞാെനാ േശാധിക്കെട്ട;
പക െകാ ം പാ
പച്ചിലയിലും തങ്ങാം”
”പാടില്ല സർദാർ, േപാരും
ൈദവത്തിെനന്നാലാർ
േകടുെറ്റാെരൻ ജീവിതം
നീട്ടാം ? ഞാൻ തൽപാണിസ്ഥൻ.”

III
എമ്മട്ടിൽ നിൽ ം വാനി-
ലന്തിയാകു േനരെമമ്മട്ടിൽ
കർമ്മസാക്ഷി മുേന്നാ കാൽെവച്ചിടും ?
ഇടറും തെന്മയ് െമെല്ല-
പ്പൗ ിമാർ താങ്ങിത്താങ്ങിീ
നട തൽ ാർത്ഥനാ-
േയാഗത്തിെലത്താൻ ഗുരു
െഞാടിെകാണ്ടേപ്പാളേയ്യാ
പാഞ്ഞിടുന്നേല്ലാ മൂ
െവടിയാ മഹാത്മാവിൻ
െനഞ്ഞ ം വയറ്റ ം.
അ വന്നതു പിെന്ന-
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െക്കാ വേല്ലാ േകറി
ഞങ്ങൾ തൻ ഹൃദയത്തിൽ.
വിശ്വത്തിൻ സർവസ്വത്തിൽ
ര വാക്കല്ലാെതാ
േമാതീല ”ഹാ റാം! ഹാ റാം!”
ഹന്ത! നീയി േമൽ

രതേയാ വർഗ്ഗീയേത?

IV
ദാരി ്യം ശമിപ്പിക്കാൻ
നഗ്നനായ് ജീവി ;
സമ്പ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
ചർക്കയിൽ നൂൽനൂൽ ,
ഊതിയാൽപ്പറ േന്നാ,-
രസ്ഥികൂടംെകാണ്ടാർ
മൂഹിപ്പാനാവാത്തതാം
കാര്യങ്ങൾ സാധി
എവിെടക്കാണുംനമ്മ-
ളിതുമ ദാത്തമാം
ഭുവേനാ തി ള്ള
പൂജ്യമാം നിത്യാധ്വരം?
എവിെടേക്കൾ ം നമ്മ,-
ളിമ്മട്ടിലഭൗമമാം
വിവിധതത്വരത്ന-
ഭൂഷണം ഭാഷണം?
േലാകസം ഹത്തിനായ്
ജനിച്ച ജീവ ക്തൻ
േശാകേമാഹാർണ്ണവങ്ങൾ
കടന്ന ജിേത ിയൻ,
നിത്യെത്ത േനരിൽക്കണ്ട
നിർമ്മമൻ, നിഷ്കല്മഷൻ
ശ േവേപ്പാലും മി -
മാക്കിടും തേപാരാശി,
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ശ്വാപദങ്ങെള ടി
മാൻകിടാങ്ങളായ് മാറ്റാൻ
ൈവഭവം വാ ം വ്യക്ത-
ൈവശിഷ്ട്യൻ, യതീശ്വരൻ,
സത്യമാം പടവാളു,-
മഹിംസേപ്പാർച്ചട്ടയും
ദുഷ്ടതാജയത്തിനായ്-
ൈക്കെക്കാ ം മഹാരഥൻ.
ആയുധം ർശിക്കാെത
യാങ്േ യസിംഹത്തിെന
യാഴിയിൽപ്പിേന്നാേട്ട
പായിേച്ചാരേമാഘാ ൻ,
ഭൂവിലിെന്നവിെടയും
സർവഥാ സർേവാൽകൃഷ്ട-
േനവർ െമേപ്പാഴുെമ-
െന്നല്ലാരും പുക േവാൻ.
ഹി വും മുസൽമാനും-

ിസ്ത്യനുെമല്ലാം തെന്ന-
െയാന്നായ്ത്താൻ നിന േവാൻ
െചാ േവാൻ, വർത്തിേപ്പാൻ
കണ്ടിട്ടിെല്ലാരുത്തെന-
യദ്ദിവ്യൻ പാപിഷ്ഠെന-
േക്കട്ടിട്ടിെല്ലാരിക്കലും
ഭീതിെയെന്നാരു ശബ്ദം.
ഇരുന്നാലതുംെകാള്ളാ,
മിറന്നാലതും െകാള്ളാം;
പരർക്കായ് ജീവിക്കണ,
മെല്ലങ്കിൽ മരിക്കണം.
ആ മഹാൻ കൂെട െട-
യാഹാരം കഴിക്കാെത-
യാതിഥ്യം വാങ്ങിേപ്പാകാൻ
വിളി ം കൃതാന്തെന;
കണ്ണീരിൽ സ്നാനംെച
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കാണുേമ്പാൾക്കഴൽ പ്പി
പിന്നാക്കം േപടിേച്ചാടും
ഭീഷണൻ ാണാന്തകൻ

V
നമ്മൾതൻ നേവാൽപന്ന
സ്വാത ്യജനകെന
നന്മതാൻ മനുഷ്യനായ്
ജനിേച്ചാരമരെന,
ആർഷഭൂവണിഞ്ഞീടു-
മാദർശരത്നത്തിെന,-
യാർ ംതൻ ജന്മത്തി -
ധന്യത്വം വളർേപ്പാെന,
ഭാരതീയനാെമാരാ,-
ളഭ്യസ്തവിദ്യൻ, ഹാ! ഹാ!
കാരിരു ണ്ടെകാ
തീർത്തേല്ലാ ഗതാസുവായ്
അവെനേപ്പെരേന്താതി
വിളിച്ചിേട നമ്മ-
ളവമാനത്താൽ മുഖം
നമ്മൾ കുനിേപ്പാെന?
അരുതത്തരം ചിന്ത
യരുൾെചയ്തി ണ്ടസ്മൽ
ഗുരു”നന്മയാൽ േവണം
തിന്മെയക്കാൽക്കീഴാക്കാൻ.”
േസാ ട്ടീസിെനെക്കാൽവാൻ
ഗരളം കുടിപ്പി ;
േയശുവിൻ ശരീരെത്ത-

രിശിൽത്തറ നാം;
കൃഷ്ണൻതൻ പാദത്തിെന
കൂർ മൂർത്തമ്പാൽ കീറി;
കൃത്സനമാം വർഗ്ഗ ാേന്ത!
നീയിേപ്പാളിതും െച
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അത്യന്തം കൃതഘ്നങ്ങൾ
നീചങ്ങൾ ബീഭത്സങ്ങൾ
മർത്യർ തൻ മത ജാതി
വർഗ്ഗാദി ദൗരാത്മ്യങ്ങൾ

VI
ആ മേഹാപേദശകൻ
പട്ടടത്തീയിൽക്കത്തി
േവ്യാമത്തിൽനി ം കൃപാ-
രശ്മികൾ െചാരിഞ്ഞിടും
അശ്മശാനത്തിൽ നി
ഭക്തന്മാർ സമർപ്പി ം
ഭസ്മത്താൽ പൂർവ്വാധികം
പൂതയാം ഗംഗാനദി
അസ്ഥല നിേന്നാേരാ
വീട്ടിലും സാദമായ്
സൂക്ഷിക്കെപ്പടുെന്നാർ
ശുദ്ധമാം െചമ്മൺകളി
മാണിക്യെക്കടാവിള-
ക്കായിടും പുമർത്ഥങ്ങൾ
മാനുഷർെക്കല്ലാനാളും
നിധിയായ് രക്ഷി വാൻ.
ഈെക്കാടും പര ര-
േദ്വഷമാം പിശാചിെന-
യാ ഴിക്കകം നമ്മ-
ളാഴത്തിൽത്താഴ്ത്തീടാവൂ!
നവമാം സാേഹാദര്യ
സന്താനവൃക്ഷത്തിെന-
യിവിെട വളർത്താവൂ
ന െട ബാഷ്പാംബുവാൽ!
ജീവിതക്കാറ്റാൽപ്പാതി-
യുയർന്ന ധർമ്മേക്ഷ ം
ജീവിതരക്തത്താൽ ർണ്ണ-
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മാക്കേട്ട ജഗൽക്കാരു;
ആവശ്യെപ്പടാമതി-
ന്നവിെടയ്ക്കേദ്ദഹത്തിൻ
പാവനാംഗത്തിൽെപ്പടും
ചാരവുെമ ം നീരും
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