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ചണ്ഡാലഭി കി
കുമാരനാശാൻ
ഭാഗം ഒന്ന്

പ ത്തരഹി സ്ഥാനത്തിൽ വൻ പുകഴ്-
െകാണ്ട ാവസ്തിക്കടുേത്താരൂരിൽ,
രണ്ടായിരത്ത റാേണ്ടാളമായ്-െവയിൽ
െകാെണ്ട ം വാകകൾ പൂ ന്നാളിൽ
ഉച്ചെയ്ക്കാരുദിനം വന്മരുെവാെത്താരു
വിച്ഛായമായ െവളിസ്ഥലത്തിൽ
ക െന്നാരാതപജ്വാലയാലർക്കെന

ർദ്ധി ം മട്ടിൽ ജ്വലി ഭൂമി
അദ്ദിക്കിലൂെട കിഴ നിേന്നെറ നീ-
െണ്ട െമാരുവഴി ശൂന്യമായി
സ്വച്ഛതരമായ കാനൽ വാഹത്തിൻ
നീർച്ചാലുേപാെല െതളി മിന്നി
ദൂെരപ്പടിഞ്ഞാറു ചാഞ്ഞ വിൺ ഭിത്തിയിൽ
േനെരയതു െച മു ം ദിക്കിൽ
ഉച്ചമായെങ്ങാരു വന്മരം കാണു
നിശ്ചലമായ കാർെകാണ്ടേ ാെല
നീലക്കെല്ലാ മിനുേത്താരിലകൾ തൻ
േമെല തൂൈവരത്തിൻ കാന്തി വീശും
ചണ്ഡാംശുരശ്മികളാെലാരു വാർെവള്ളി-
മണ്ഡലം ചൂടു ണ്ട കിൽേമൽ
പച്ചിലച്ചില്ലയിൽ െചപ്പടിപ്പ േപാൽ
െമച്ചമായ് പ ം ഫലം നിറ ം
ഭൂരിശാഖാ ഹത്താൽ വി ം േവടിൻ ചാർത്താൽ
പാരും വ്യാപി പടർ നിൽ ം
േപരാൽ മരമാണതായതിൻ പ ത്തിൻ
ചാരുതണലാർന്ന െകാ േതാറും
േഘാരതപം ഭയെപ്പേട്ടെറപ്പക്ഷികൾ
ൈസ്വരം ശരണമണഞ്ഞിരി
ചൂടാർ െതാണ്ട വരണ്ടിട്ടിവെയാ ം
പാടാെനാരു ന്നിെല്ലന്നല്ലേഹാ;
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വാടിവല ഞര തളർന്നിര-
േതടാനുേമാർ ന്നില്ലിക്ഖഗങ്ങൾ
വട്ടം ചുഴ പറ പരുെന്താ
ചു േപാം തൂവെലന്നാർത്തിേയാടും
െചറ്റിട േവകും നടുവി വിട്ടിതാ
പ ണ്ടാലിതിൻ താെയ്കാമ്പില്േന്മൽ
േവട്ടയതും തുട ന്നില്ലതിെനയും
കൂട്ടാ ന്നില്ല കുരുവിേപാലും
ഹന്ത! തടിതളർന്നാർത്തി കലരുന്ന
ജ നിസർഗ്ഗവികാരേമലാ!
വ്യാസമിയേന്നാരീെയാറ്റ മരക്കാട്ടിൻ
വാസാർഹമായ മുരട്ടിൽ ചു ം
ഭാസി , െതാലിേതഞ്ഞ വൻ േവരാ-
മാസനം പാേന്ഥാചിതമാേയെറ,
ഓേരാരിടത്തിൽ െപാതിയഴി ള്ള പാഴ്-
നാരുമിലകളുമങ്ങിങ്ങായി
പാറിക്കിട , കാലടിപ്പാതക-
േളാേരാ ം വന്നണയുന്ന ദിക്കിൽ
മു ം വഴികൾതൻ വക്കില െണ്ടാരു
കട്ടിക്കരിങ്കൽ ചുമടുതാങ്ങി;
ഒട്ടടുത്തായ് കാണു െണ്ടാരു വായ്ക്ക
െപാട്ടിവീണുള്ള പഴംകിണറും
േനെര കിഴേക്കെപ്പരുവഴിവി േള്ളാ-
രൂരുപാതയുെടയി തെന്ന
ആേരാ നട കുഴ വരു ;
ചാരത്താ, യാെളാരു ഭി വേ
മഞ്ഞപിഴി െഞാറി ടു െള്ളാരു
മ പൂവാടയാൽ േമനിമൂടി
മുണ്ഡനം െച ശിര ം മുഖച -
മണ്ഡലം താനു മസൃണമാക്കി
ദീർഘവൃത്താകൃതിയാം മരേയാെടാ
ദീർഘമാം വാമഹസ്തത്തിേലന്തി
ദക്ഷിണഹസ്തത്തിേലലും വിശറിെപ്പാൻ-

https://thalilakkam.in/



ചണ്ഡാലഭി കി - കുമാരനാശാൻ 6

പക്ഷമിളക്കിെയാെട്ടാ േദവതേപാൽ
ഓടും വിശറിയും വൃക്ഷമൂലത്തിൽ വ-
ച്ചാടൽകലർെന്നാരു ഫുൽക്കരി
ആട മ്പാെല വിയർ തുട ക-
േണ്ണാടി േയാഗി കിണറ്റിൻ േനേര
അെപ്പാഴുതെങ്ങാരു െപൺെകാടിയാൽ െചറു-
െച ടെമാന്നര േമലിൽ
അഞ്ചിതമായ് വളമി മിടം കര
പി ലതെകാ ചുട്ടിേച്ചർ ം,
വീശും വലംകരവല്ലിയിൽ പാളയും
പാശവും ലീലയായ് തൂക്കിെക്കാ ം
െച കുനി വലം ചാഞ്ഞ പൂേമനി
ചുറ്റിമറ െചങ്കാന്തി േതടും
പൂേഞ്ചല തൻ തല പാർശ്വത്തിൽ പാറി ം,
ചാഞ്ചാടിവ മടിത്തളിരിൽ
േലാലെപ്പാമ്പാദസരത്തിെലക്കിങ്കിണീ
ജാലം കിലുങ്ങി മുഴ മാറും
മന്ദമടു േള്ളാരൂരിൽ നിേന്നാമലാൾ
വന്നണയു വഴിക്കിണറിൽ
കാക്കയും വ പനമ്പഴവും വീെണ
ന്നാക്കമാർ ഭി ശുഷ്ക്കകണ്ഠൻ;
സത്തർക്കഴലിലഥവാ തുണ വാ-
െന ം നിയതിേയാേരാ വടിവിൽ!
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ഭാഗം രണ്ട്

തൂമേതടും തൻ പാള കിണറ്റിലി-
േട്ടാമൽ ൈക്കയാൽ കയറു വലി ടൻ
േകാമളാംഗി നീർ േകാരി നിന്നീടിനാൾ

ീമാനബ്ഭി വ െചന്നർത്ഥിച്ചാൻ;
“ദാഹി ഭഗിനീ, കൃപാരസ-
േമാഹനം കുളിർ തണ്ണീരിതാശു നീ
ഓമേല, തരു െതെല്ല”ന്നതു േകെട്ടാ-
രാ മേനാഹരിയമ്പരേന്നാതിനാൾ:-
“അല്ലെല്ല കഥയിതു കഷ്ടേമ!
അല്ലലാല ജാതി മറന്നിേതാ?
നീചനാരിതൻ ൈകയാൽ ജലം വാങ്ങി
യാചമി േമാ െചാെല്ലഴുമാര്യന്മാർ?
േകാപേമലരുേത; ജലം തന്നാ ലും
പാപമുണ്ടാ മിവെളാരു ചണ്ഡാലി;

ാമത്തിൽ പുറത്തി വസി ന്ന
‘ചാമർ’ നായകൻ തെന്റ കിടാത്തി ഞാൻ
ഓതിനാൻ ഭി േവറ്റം വിലക്ഷനായ്
“ജാതി േചാദി ന്നില്ല ഞാൻ േസാദരി,
േചാദി നീർ നാവുവരണ്ടേഹാ!
ഭീതിേവണ്ടാ; തരികെതനി നീ”
എ ടെന കരപുടം നീട്ടിനാൻ
െചന്നളിനമേനാഹരം സുന്ദരൻ
പിെന്നത്തർക്കം പറഞ്ഞില്ലേയാമലാൾ;
തന്വിയാണവൾ കല്ലല്ലിരുമ്പല്ല!
കറ്റക്കാർ ന്തൽ മൂടിത്തലവഴി
മു മാസ്യം മറ കിട ന്ന
ചാരുസാരിെയാതുക്കിെച്ചറുചിരി
േചരും േചാരിവാ െച വിടർത്തവൾ
പാരം വിസ്മയമാർ വിസ്ഫാരിത
താരയായ് െത്ത നി മയ്ക്കണ്ണിയാൾ
േചാരെച്ചന്തളിര മരുണാംശു
പൂരത്താൽ േമനി മൂടി ലർച്ചയിൽ
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വണ്ടിണ െച മുട്ടി വിടർന്ന െച-
ന്തണ്ടലരല്ലി കാട്ടി നിൽ ം േപാെല
പിെന്നൈക്കത്താർ വിറയ്ക്കയാൽ പാളയിൽ
ചിന്നിനി തുളുമ്പി മേനാജ്ഞമായ്
മദ്ധ്യം െപാട്ടി നുറുങ്ങി വിലസുന്ന
ശുദ്ധക്കണ്ണാടി കാന്തി ചിതറും നീർ
ആർത്തിയാൽ ഭി നീട്ടിയ ൈക വിൽ
വാർ നിന്നിേത െമെല്ല നിഞ്ഞവൾ
പുണ്യശാലിനി, നീ പകർന്നീടുമീ
തണ്ണീർത െടേയാേരാേരാ തുള്ളിയും
അന്തമറ്റ സുകൃതഹാരങ്ങൾ നി-
ന്നന്തരാത്മാവിലർപ്പി ണ്ടാവാം;
ശിക്ഷിതാത്മനിർവ്വാണരില ്യനീ;
ഭി വാെരന്നറിവീല ബാേല നീ;
രക്ഷാദക്ഷമാം തൽ സാദം, നിെന്ന
പ്പേക്ഷ േവറാളായ് മാ മുണ്ടാവാം
അഞ്ജലിതന്നിലർപ്പി ത ഖ-
കുഞ്ജം ഭി കുനി നിന്നാർത്തിയാൽ,
െവള്ളിക്കമ്പികണെക്ക െതളിഞ്ഞതി-
നുള്ളിൽവീഴും കുളിർവാരിതൻ പൂരം
പാവനം നുകരു തൻ ശുദ്ധമാം
ഭാവി വിഞ്ജാനധാരെയേന്നാർത്തേപാൽ;
ആ മഹാർനാർന്ന സംതൃപ്തി കണ്ടേഹാ!
േകാൾമയിർെക്കാ നിൽ െപൺെകാടി
ആമയംതീർ ; േപാരും നീെരന്നവൻ
വാമഹസ്തമുയർത്തി വില
സാദം തീർ സിരകളുണർ ടൻ
േമാദമാനമുഖാംബുജ ീെയാടും
ഭി വര്യൻ നിവർ , കടേചാ
പക്ഷ്മളങ്ങളാം നീണ്ടമിഴികളാൽ
നന്ദിേയാലേവ, ത പകർത്തിയാം
സുന്ദരാംഗിെയ േനാക്കിയരുൾെച ;
“നിർവ്വാണനിധി കണ്ട മഹാസിദ്ധൻ
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സർവ്വേലാൈകകവന്ദ്യൻ ദയാകുലൻ
ഗുർവ്വധീശനനു ഹി ം നിെന്ന
പ്പർവ്വച വദേന, ഞാൻ േപാകു ”
എ വീ മായാൽക്കടലാക്കാക്കി
യുന്നതൻ ശാന്തഗംഭീരദർശനൻ
െചന്നവിെടയച്ഛായാതലത്തിൽ
െചാന്ന ദിക്കിലിരിപായി െസൗഗതൻ
മന്ദം കാട്ടറെവത്തിദ്ദാഹം, തീർ
കന്ദരം പൂകും േകസരിേപാലവൻ
പിെന്നെച്ചേമ്മയങ്ങാസനം ബന്ധി
ധന്യൻ ധ്യാനമിയ വിളങ്ങിനാൻ
ഫൽഗുതീർത്തരയാൽത്തണലിൽ തൻ
സദ്ഗുരുവായ മാരജിെത്തന്നേപാൽ
തൻ കുടവും നിറ തുടച്ചതു
മങ്കമാർമണി മാറ്റിവച്ചങ്ങവൾ,
നീളേമലും കയറുചുരുട്ടിയ
പ്പാളയിൽ േചർ സജ്ജമാക്കീടിനാൾ
േപാകുവാേനാങ്ങിെയങ്കിലും െപൺകിടാ-
വാഞ്ഞെങ്ങാട്ടലസയായ് ചുറ്റിനാൾ
അന്തികത്തിങ്കൽ പൂ മേനാജ്ഞമായ്
അന്തിവാനിന്നകേന്നാരു േകാണുേപാൽ
ചന്തമാർന്ന നിൽ ം െചറുവാക-
തൻ തണലിലണഞ്ഞാൾ മേനാഹരി
ചാരെത്തത്തിേയാേരാമന ല
പാരാതാെഞ്ഞാടിച്ചായതു േനാക്കിയും
ചാരുേന മരത്തിലിട േതാൾ
ചാരിച്ചാ ചരിഞ്ഞമിഴികളാൽ
ദൂെര േമവുന്ന ഭി വിനായ് കരും-
താരണിമാല േമാഘമായ് നിർമ്മി ം
പാരിെലാറ്റകാലൂന്നി നിലെകാണ്ടാൾ
മാരദൂതിേപാൽ െതല്ലിട സുന്ദരി
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ഭാഗം മൂന്ന്

െവയിൽമങ്ങി, ചൂടുെമാെട്ടാെട്ടാതുങ്ങി
സ്വയെമഴുേന്ന ടൻ ഭി േപായി<
വിലേയറുെമേന്താ കള േകഴും
നിലയാർന്നബ്ബാലയും വീടുപൂകി
അവൾ പിെന്നയത്യന്തഖിന്നയായി
അവശയായ് ത്യക്ഷേഹതുെവേന്യ
അഴുതവൾ േകാണിെലാതുങ്ങിെയ ം
െപാഴുതുേപാകാതായി ബുദ്ധിമുട്ടി
ചിറകറ്റ മിന്നാമിനു േപാെല
യറുപകൽ നീങ്ങിയിഴഞ്ഞിഴ
െപാറുതിയുണ്ടായില്ല രാവിലമ-
െച്ചറുമിയ ണ്ടി റങ്ങിയില്ല
അഴേകറും ഭി വുമേപ്പരാലും
വഴിയും കിണറും പരിസരവും
ഒഴിയാതവളേഹാ മുമ്പിൽ ക
മിഴിയടെച്ചന്നാലുമെല്ലന്നാലും
തനിെയ തുടർെന്നഴും ചിന്ത നിർത്താൻ
തനുഗാ ിയാളായിെല്ലന്നല്ലേഹാ,
നിനവും കിനാവുമഭിന്നമായി
മനതാർ കുഴങ്ങി വല ബാല
െനടുരാ ി നീങ്ങാ നിർേവ്വദത്താൽ
പിടയും തൻ ശയ്യയിൽ േപലവാംഗി
ഝടിതിെയഴുേന്നറ്റവളിരി ം
ഉടേന േപായ് വാതിൽ തുറ േനാ ം
ഇരവിെന നി ശപി ം തന്വി
തിരിെയക്കിടക്കയിൽ േപായി വീഴും
വിരഞ്ഞിതവൾ ഭൂതപീഡയാേലാ
ജ്വരസം മത്താേലാെയന്നവണ്ണം
അറയിൽത്താേനകയായി കാരം
പറവാനാകാെത്താരീയാമയത്താൽ
ശബളിതഭാവയിവളകേമ
വിപുലമാം പുണ്യവികാസത്താേല
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ശബരാലയത്തിന്നിരുട്ടറയിൽ
സപദിെയാതുങ്ങാതുഴൽകയാവാം
കുറുനരിയും പിെന്ന യകൂമൻ താനു-
മറിയി ം യാമങ്ങെളണ്ണിെയണ്ണി
പറയവനിത പൂേങ്കാഴികൂവും
തിറെമഴും കാഹളം േകൾക്കയായി
ശയനം െവടി നന വീർത്ത
നയനാംബുജങ്ങൾ തുട തന്വി;
ഉടെന മുറിതുറ മ്മറെത്താ-
രടിെവെച്ചാട്ടാ െവളി േനാക്കി
പടിേമലവൾ െതല്ലിരു പിെന്ന
െനടുവീർപ്പിെട്ടാ മുറ്റത്തിറങ്ങി,
ഉടേയാരുണർ കാണു െമ്പേങ്ങാ
വിടെകാള്ളാേനാ ന്ന േപാെല തെന്ന
പരിചിലവൾ നട വി േപാന്ന-

രയുെട പിന്നിെലാതുങ്ങിനി
പുറേവലിതൻ പടർപ്പിേന്മലേപ്പാൾ
െചറുവണ്ണാത്തി ണർ പാടി,
തളിർ വിടർ ള്ള മരംതേലാടി

ളിർവായുവൂതി കിഴ നി ം;
വിരളതാരയാം പൂർവ്വദിക്കിൻ

കവിളും വിളറി ടങ്ങിെമെല്ല
നടെകാ ടെനയവിെടനിന്ന-
ങ്ങിടവഴിെയ കാതരാക്ഷി,
ഇടരാർ വീ ം തിരി നി
ഝടിതി വീക്ഷി േസ്നഹശീല
ഒടുവിൽ ജനിച്ചേഹാ താൻ വളർന്ന
കുടിേലാടു യാ േചാദി േമ്പാെല
ഉഴറിത്തിരി ടേനാമലാളാ-
വഴിേയവരു കിണറ്റരികിൽ

ടമിവൾ നീരിനല്ലിേപ്പാൾ േപാ ;
കുടമില്ല, സന്നാഹെമാ മില്ല
അതുമല്ലവള ചു ം െതണ്ടി
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വിധുരയായ് ഭി വിൻ പാദമു
ക്ഷിതിയിൽ കണ്ടാശു സൂക്ഷി േനാക്കി
നിധിേചാരേപാെല കുനിഞ്ഞിരു
യതിവര്യൻ തണ്ണീരിനായ്ത്തേലന്നാ-
െളതിേര നീട്ടിക്കണ്ട ൈകത്താർ തെന്റ
മൃദുപാടലാഭതേന്നാർമ്മ നൽകും

തിനവാർക്കാംശുക്കൾ തട്ടിേച്ചാ
പുതുരക്തേമാടി വിള ം സാക്ഷാൽ
പദമലർ താനെതന്നാർത്തിയാെല
പുളകിതഗണ്ഡയായ് താണു ഭൂവി-
ലളകാഞ്ചലം വീണടിയുമാറും
അധരം തുടു തുളു മാറും
അതിെനയിതാ തന്വി ചുംബി
വിരവിെലഴുേന്ന ടൻ നടന്ന-
െപ്പരുവഴിെയ േപശലാംഗി;
പദമു േവർതിരിയാെതയ
പതറു െപൺെകാടി ദൂെരെയത്തി?
യതിപുംഗവെന്റ വഴിതുടർന്നീ-
മതിമുഖി േപാകയാം തർക്കമില്ല
അഴലാർന്നിവളേഹാ സ്വാമി തെന്റ
വഴിേയാരും ശ്വാവിെന്റ നാസേയ്ക്കലും
അനഘമാം ശക്തിയില്ലാഞ്ഞിദാനീ-
തനതി ിയെത്തശ്ശപി ണ്ടാം
അഴകിൽ പൂർവ്വാഹ്ന ീ തങ്കച്ചാറാൽ
െമഴുകുേന്നാരപ്പാതയുെട പിെന്ന
വഴിേപാക്കർ െചാല്ലിയറി േവഗം
പിഴയാെത ാവസ്തി പട്ടണത്തിൽ
പരിശുദ്ധ േജതൃവനവിഹാര-
പരിസര രഥ്യയിെലത്തി ബാല
ഇടയിെട മരവൃന്ദമില്ലി-
പ്പടരിവതി ം വൻ േവലി ചൂ
കരിവാർശിലയാൽ തീർ ള്ള ര
കരിവരർ കാ ം പൂങ്കാവിൻ ദ്വാരം
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അരികിലവൾ കണ്ടിതുള്ളിേലാേരാ
വരമന്ദിരാരാമവൃന്ദേത്താടും
ഇരുപുറവുമത്തി, േതന്മാവു, ഞാവൽ
അരയാൽ മുതലാ തരുനിരകൾ
സുരുചിരച്ഛായം വളർ ശാന്ത-
പരിേമാഹനമാം നടക്കാവൂെട
അവളുള്ളിൽേപ്പായന്തർമന്ദിരത്തിൽ
നിവസി ം ഭി ക്കൾതെന്നക്കണ്ടാൾ
വിവരങ്ങൾ േചാദിച്ചാളങ്ങെങ്ങത്തി
യവഗതസേങ്കാചം ാമകന്യ
വിദിത സമേസ്നഹരാജ്യലൿഷ്മി
സദനമതാർ ം തറവാടേല്ലാ
അകെലനിെന്ന മിവള േള്ളാ-
രകളങ്കർക്കേമ്പലും െപങ്ങളേല്ലാ?
മുകിൽ േവണിക്കസ്ഥലമാഹാത്മ്യം താൻ
പകുതിേമാഹം തീർത്തിരി മിേപ്പാൾ
പരിസരശക്തിഗുണത്താൽ മർത്ത്യർ
പരിശുദ്ധരാകും പാപിഷ്ഠർേപാലും
ജഗേദക ധർമ്മപിതാവു സാക്ഷാൽ
ഭഗവാൻ തഥാഗതൻ സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ
അരിയ വിഹാരമത പാരം
പരിപാവനമാക്കിെച്ചയ്തിരു
ഗുരുേദവെരക്കാണ്മാൻ പൂർവ്വാരാ മ-
വരവിഹാരത്തിൽ നിന്നി േപാരും
സുവിദിതൻ “ആനന്ദ”ഭി വേ
അവൾ തണ്ണീർ നൽകിയ യാ ക്കാരൻ
വിവരമറിഞ്ഞവൾ തെന്നേദ്ദവൻ
സവിധത്തിലമ്പിയന്നാനയിച്ചാൻ
അവളജ്ഞ ചണ്ഡാലബാലെയങ്ങാ-
ബ്ഭുവനഗുരുപാദെര ? പാർത്താൽ
ഗുരുലഘുേഭദമതിഥികളിൽ
പരേമാദാരന്മാർ കാണ്മീല നൂനം
മണി മണ്ഡപത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിൻ
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ക്ഷണെമഴുന്നള്ളി നിന്നീടും രൂപം
പരമവൾ കണ്ടിതു ഭി േവഷം
പുരുഷെസൗന്ദര്യത്തിൻ പൂർണ്ണാേഭാഗം
സുഭഗനാനന്ദൻ മിന്നാമിനുങ്ങായ്

ഭമ മ ത േതജ:പുഞ്ജം
പതറീ ഹൃദയം വിറ പൂെമ-
െയ്യതിേര മഹാത്മാെവക്ക െഞട്ടി
അവിദിതാചാരമാതംഗകന്യ
അവശയായ് സം മമാർ നി
പുതുദീപം മുമ്പിൽ പതംഗിേപാെല
കതിരവൻ മുമ്പിൽ ധരി ിേപാെല
നിഗമരത്നത്തിെന്റ മുൻപിൽ യുക്തി-
വികലമാം പാമരവാണിേപാെല
അചലമാം േബാധം മുമ്പ ഗത്ഭ-
വിചികിത്സേപാെലയും, വിഹ്വലാംഗി
അതുകണ്ടകമലിേഞ്ഞാരു േദവ-
നതിവിശ്വാസം ബാലേയ്ക്കകുംവണ്ണം
സദയം തൻ തൃക്കണ്ണവളിൽ ചാ
മൃ ലസ്ഫീതാർ യായ് മംഗളമാം
അധരമലർവഴി വാക്ക് സുധകൾ
മധുരഗംഭീരമായൂർെന്നാഴുകി-
“മകെള, നീ േപാന്നതു ഭംഗിയായി
സകലമറി നാം കാര്യം ഭേ !
അനഘനാനന്ദനു തണ്ണീർനൽകി
ക്കനിവാർ വേത്സ! നീ ദാഹം തീർ ;
ജനിമരണാർത്തിദമാകും തൃഷ്ണ-
യിനി നിന ണ്ടാകാതാകയാവൂ”
അവളുെട ഭാവമറി പിെന്ന

വിമല ധർേമ്മാപേദശം െച
അവെളത്തൻ ഭി കീ മന്ദിരത്തിൽ
നിവസി െകാൾവാനുമാജ്ഞാപി ;
തിരിേയയകെത്തഴുന്നള്ളിനാന-
ന്നിരുപാധികകൃപാവാരിരാശി
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അരിയ നീർത്താർെമാേട്ട, നിൻ തലയിൽ
രിതമാം തൂമഞ്ഞിൻ തുള്ളി തന്നിൽ

അരുണൻ നിർമ്മിെച്ചാരപ്പത്മരാഗം
െപാരുളാകില്ലീയർക്കദീപ്തിതന്നിൽ
അതുമല്ല മൂേത്തലും ബി മാ
സുധയൂറും നിൻ കരൾക്കാമ്പിൽ െമെല്ല;
ദിവസം പുലർ വിടർന്നിനി നീ-
യവികുലേശാഭ വഹി ം പൂേവ
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ഭാഗം നാല്

“ഭി ണീ” മന്ദിരം തന്നിൽ ബുദ്ധ-
ശിക്ഷിത വാണു മാതംഗി
ഭൂഷണെമാെക്ക െവടി , ബാല
േതാഷി കൂന്തലരി
േശഷം “ മണി”മാേരലും ശുദ്ധ
േവഷം ശരിയായണി
അഷ്ടാംഗമാം ധർമ്മമാർഗ്ഗം-ബാല
കഷ്ടതെയന്നി ധരി
പാവനൈമ ിമുതലാം-ചിത്ത
ഭാവന മൂ ംശീലി
ആനന്ദനിർവ്വാണം െചെയ്യാ കാമ-
േധനുവാം ധ്യാനം ഹി
നിർമ്മല ശീലമാരാകും-അന്യ
ധർമ്മഭഗിനിമാെരാപ്പം
സേമ്മാദം സ്നാനാശനാദി കളിൽ
െചേമ്മയിണങ്ങി രമി
കൃത്യങ്ങൾ കാലം െതറ്റാെത, അവൾ

ത്യഹം െച മാഴ്കാെത
േനരെത്തേയ നിയമം-കഴി
ഞ്ഞാരാമ പീകും കൃശാംഗി
സ്നിഗ്ദ്ധശിലകൾപടു പരി
മുഗ്ദ്ധമാം ക ടയാർ
താമരപൂ മണംവീ-ശുന്ന-
േല്ലാമൽ നീേരലും കുളത്തിൽ
ൈകയ്യിൽ െചറുകുടം താങ്ങി-മ
തയ്യൽമാേരാെടാത്തിറങ്ങി
േകാരും ജലമവൾ, േപായി െച്ച
ചാരുമഹിളാലയത്തിൻ
മുറ്റെത്തഴുന്ന പൂവല്ലി-നിര
മു ം രസത്തിൽ നന ം
പാവനശീലയാൾ പിെന്ന-ദ്ദന്ത-
ധാവന െച നീരാടും
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ചായം പിഴിഞ്ഞ വസനം-തല്ലി
ക്കായാനിട്ടന്യമണിയും
വാ ം കൂതുഹലമാർ -നല്ല
പൂക്കളിറുത്തവൾ െച

ാഘ്യരാം ധർമ്മമാതാക്കൾ-തെന്റ
കാൽക്കൽ വച്ചമ്പിൽ വണ ം

ദ്ധയാർന്നങ്ങിരുേന്നാേരാ-ധർമ്മ
തത്വങ്ങൾ ബാല വി ം
മദ്ധ്യാഹ്നമായാൽ വിളമ്പീ-ടുംനൽ
ശുദ്ധമാം ‘ഭിക്ഷ’ യശി ം
ഇങ്ങെന കാല ംനയി -േസ്നഹം
തി മാ ധർമ്മാലയത്തിൽ
ഏകാന്തെസൗഖ്യമായ് ബാല-േസ്നഹം
േലാകാന്തരമാർന്നേപാെല
അമ്മമന്ദിരത്തിൽ വസി ം-പല
േമന്മെയഴും രാജ്ഞിമാർ ം

ാഹ്മണ ‘ഭി ണി’മാർ -ൈവശ്യ
മാന്മിഴിമാർ മല്ലാർ ം
കൂറും ബഹുമതിതാനും-ദിനം
േതാറുമിവളിൽ വളർ
ഏറു ഗുണം കണ്ടവൾേമൽ- ീതി
േയറി ഭഗവാനും േമേന്മൽ
ഹാ! കാമ്യമാമീ നഭസിൽ-ഒരു
കാർെകാണ്ടൽ വ േകറു ;
േലാകേമ, നിൻ ജഠരത്തിൽ-ഇല്ല
ഏകാന്തതെയാരിടത്തിൽ
അന്തികത്തന്നഗരത്തിൽ-ഈ ന-
ല്ലന്തരത്തിൽ തര ംേനാക്കി
അന്തരണരിൽ ചിേ േര-ഈർഷ്യ
ഹന്ത! തൻ േകാമരമാക്കി
“നിർണ്ണയം കാലം മറി -വര
വർണ്ണിനീ ധർമ്മമഠത്തിൽ
മുണ്ഡനം െചയ്കയാലി -ശുദ്ധ
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ചണ്ഡാലി േകറി സമത്തിൽ
താണ െചറുമിെയാന്നിച്ചായ്-അവർ

ണുമിരി ം കിട ം;
കാണി കൂസാതായി െവ ം ശാ
വാണിയും നാട്ടിൽ നട ം;
പാരിൽ യജ്ഞങ്ങളില്ലാതായ്-േദവ-
ർക്കാരാധനകളില്ലാതായ്;
ആരും പഠിക്കാെതയായി-േവദം
േപാെരങ്കിൽ ജാതിയും േപായി.”
ഇങ്ങെനെയാെക്കയുര ം-അതിൽ
ത ം വിപ വർണ്ണി ം
അ ഹാരം േതാറുെമത്തി-അവർ
വ്യ രായ് വാർത്ത പരത്തി
ക്ഷ ിയേഗഹത്തിൽ െച കാര്യ-
മ യും േകൾപ്പി നി
െചട്ടിമാെരെച്ചന്നിളക്കി-വാർത്ത
പട്ടണെമ ം മുഴക്കി
എന്തിനു വിസ്തരി -ജന-
െമെന്തന്നില്ലാെതയുഴ
െപെട്ടന്നമാത്യരറി -കഥ
െകാട്ടാരെമത്തിക്കഴി
വാദരായ് മ ിസഭയിൽ-കാര്യം
േഖദമായ് മന്നവനുള്ളിൽ
ധന്യൻ േസനജിെത്ത -പുകഴ്
മന്നിെലഴും ബുദ്ധഭക്തൻ
ക ിച്ചിേതാർത്ത പാ ലൻ-പിെന്ന
സ്വ ജാരഞ്ജനേലാലൻ;
“സംഘാരാമത്തിൽഭഗവൽ, പദ
പങ്കജത്തിൽതെന്നെയത്തി
ശങ്ക ഉണർത്താമതല്ലാ-തുേണ്ടാ
സങ്കടത്തി നിവൃത്തി?
സർവ്വജ്ഞനേല്ലാ ഭഗവാൻ ധർമ്മം
നിർവ്വചിേക്കണ്ടതങ്ങേല്ലാ”
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പിെന്നത്തിരുവിഹാരത്തിൽ-ദൂത
തന്നിശ്ചയം െച ണർത്തി
േവ യിൽ സമ്മതം വാങ്ങി-കൂടി
ക്കാ െയ്ക്കല്ലാരുെമാരുങ്ങി
പിേറ്റന്നപരാഹ്നമായി-വി
പറ്റിപ്പടിഞ്ഞാറുനി
മന്നിന മലിനമുഖത്തിൽ നിത്യം
െപാന്നിൻെപാടി പൂശു േദവൻ
ദൂെരക്കിഴേക്ക നിരത്തിൽ-ഉടൻ
േതെരാലി േക തുടങ്ങി
മ ം ദിനജ്വാല േമേല-െപാടി
െപാങ്ങി വാനിൽ പുകേപാെല
ഓേരാ വഴിയായ് െഞരുങ്ങി-ജ്ജന
മരാമദ്വാരത്തിൽ തിങ്ങി;
ഉൽക്ഷിപ്തഖഡ്ഗം തിള ം-അംഗ-
രക്ഷകർ സാദിഭടന്മാർ
തൽക്ഷണം വാതുക്കെലത്തി-മാർഗ്ഗ-
വിേക്ഷാഭം െമെല്ലെയാതുക്കി
സംഘാരാമത്തിൽ വളർന്ന വൃക്ഷ-
സംഘത്തിൽ ഛായാഗണങ്ങൾ
എ മതിഥിജനെത്ത-സ്വയം

ത ദ്ഗമി ന്നേപാെല
ദുർവ്വാഭിരാമച്ഛവിയിൽ നീ
പൂർവ്വമുഖങ്ങളായ് നി
ഉള്ളിലെത്ത നടക്കാവിൽ-കാറ്റിൽ
തുളും മരങ്ങൾ നടുവിൽ
േകാമളമായ് േമൽ കുറുേക്ക-േചർത്ത
േചമന്തിെപ്പാേന്താരണെത്ത
ചാലേവ ചാെഞ്ഞാഴുകും രശ്മി
മാല ബഹുലീകരി
ഒപ്പമായ്ത്തല്ലിമിനുക്കി-െയ ം
നൻപ്പനിനീരാൽ നന
പുഷ്പദലകൃതമാമം-ഗല-
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ശി േമർന്നാരാവടിേയ
ആനന്ദഭി വുദാരൻ-ശിഷ്യ-
സാനുഗനാെയതിേര ാൻ
െച ടൻ വാതുക്കൽ നി നൃപ
സ്യന്ദനവും വന്നണ
അേന്യാന്യമാചാരം െച -പിെന്ന
മന്നവൻ േതർവിട്ടിറങ്ങി
പുക്കിതു പുണ്യാരാമത്തിൽ-െപൗര
മുഖ്യസചിവസേമതൻ
േജാഷംനട നേര ൻ മിത-
ഭൂഷൻ മിതപരിവാരൻ
പാടിനടന്നിെതാളിവിൽ മാവിൻ
വാടിയിൽ പൂ യിൽ വൃന്ദം
മഞ്ഞക്കിളി മിന്നൽ േപാെല-ഞാവൽ
കുഞ്ജങ്ങളുള്ളിൽ പറ
പാലേമൽ പാതി കേരറി-അണ്ണാൻ-
വാലുയർത്തിെത്തല്ലിരു
കൂെട െടത്തിരുേമനി തിരി-
േഞ്ഞാടി കണ്ണിതിെലല്ലാം
ഉള്ളിൽ ൈത്തമാതളേത്താപ്പിൽ-െതാ -
വി ം ഫലങ്ങളിൽ നി ം
മാണിക്യഖണ്ഡങ്ങൾെകാത്തി-ത്തിെന്നാ
ട്ടീണം കലർന്ന ശുകങ്ങൾ
“ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി:-എന്ന
സേങ്കതം പാടിപ്പറ
ഇമ്പം കലർന്നതു േക ഭക്തൻ
ത രാൻ േരാമാഞ്ചമാർ
തൽ ക്ഷണെമല്ലാരുെമത്തി-യങ്ങാ
സാക്ഷാൽ സുഗതനിേകതം
ഉള്ളറതൻ മറ മാറ്റി-െയഴു
െന്നള്ളി ഭഗവാൻ െവളിയിൽ
െപാൻ മുകിൽച്ചാർ കൾ നീക്കി യുദി

ഖനാം രവിേപാെല!
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വീണു വണങ്ങി നൃപാലൻ-െമൗലി
മാണിക്യദീപിതശാലൻ
ഒ ഭഗവാനുയർത്തീ-മഞ്ഞ
പ്പട്ടാടതൂങ്ങ്നും െപാൻ ൈകകൾ
മിന്നി ക്ഷണം കൂറ പാടി-നിൽ ം
െപാന്നിൻ െകാടിമര ംേപാെല
പിെന്ന വിചി ാസ്തരത്തിൽ-േദവൻ
മന്നവൻ തെന്നയിരുത്തി
താനും വിരിപ്പിലിരുന്നാൻ-ശുദ്ധ
േമനിേയറും പൂന്തളത്തിൽ
മ ജനങ്ങളും വ -വന്ദി

റ്റതാം സ്ഥാനത്തിരു
േകാലായിലുമാ തമായ്-വ്യാസ
േമലും തിരുമുറ്റെമ ം
ശാലതൻ വാമപാർശ്വത്തിൽ-ഖ്യാതി
േകാലും മണിമാർതങ്ങി;
ദക്ഷിണപാർശ്വത്തതുേപാൽ-േപാ
ഭി വര്യന്മാരിരു
അന്തിെപ്പാേന്മഘാംബരമാർെന്നാളി
ചി ന്നതാരങ്ങൾ േപാെല
മദ്ധ്യത്തിൽ വീരാസനസ്ഥൻ-പരി-
ബദ്ധാസ്യ േതേജാവലയൻ
ബുദ്ധൻ തിരുവടി തെന്ന-നൃപ-
നുത്തരളാശയൻ േനാക്കി
സംഗതി തെന്റ ലഘുത്വം-െകാ
ഭംഗുരകണ്ഠനായ് െമൗനം
ൈകെക്കാ ം ഭൂപെനേനാക്കി-സ്വയം-
മ പാത്മാവരുൾെച ;-
‘വത്സ, മാതംഗിെയെച്ചാല്ലി-വിചി-
കിത്സയല്ലല്ലി വിഷയം?
എ പറവൂ! എേന്താർ -ജാതി
ഹന്ത വിഡംബനം രാജൻ!
േ ാധി ജ േപാരാടും-സ്വന്ത-
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നാദത്തിൻ മാെറ്റാലിേയാടും
വല്ലിതന്ന ത്തിൽനിേന്നാ-ദ്വിജൻ
െചാ ക േമഘത്തിൽനിേന്നാ
യാഗാഗ്നിേപാെല ശമിതൻ-ഖണ്ഡ-
േയാഗത്തിൽ നിേന്നാ ജനി ?
അജ്ജാതി രക്തത്തിലുേണ്ടാ?-അസ്ഥി
മജ്ജ ഇതുകളിലുേണ്ടാ?
ചണ്ഡാലിതെന്മയ് ദ്വിജെന്റ-ബീജ-
പിണ്ഡത്തിനൂഷരമാേണാ?
പു േമാ പൂണുനൂൽതാേനാ-ശിഖാ-
ഷണ്ഡേമാ ജന്മജമാേണാ?
അക്ഷര ഹ്മം ദ്വിജന്മാർ സ്വയം
ശിക്ഷകൂടാതറിയുേന്നാ?
എല്ലാ ീമികളുംേപാെല-ജനി-
ച്ചില്ലാതാം മർത്ത്യെരെയല്ലാം
കല്യമാം കർമ്മനിയതി-കര-
പല്ലവം താൻ െചയ്കയേല്ല?
മുട്ടയായും പുഴുവായും; - നിറം
െപട്ട ചിറകുകളാർ ,
ചട്ടറ്റ വിണ്ണിൽ പറ മലർ
മ പൂമ്പാറ്റയായും
േപാകുന്നിതു മാറിമാറി പ്പല
പാകത്തിേലകബീജംതാൻ
നാ ം കുരുെമാ ം വർണ്ണം-പൂണ്ട
കൂ ം മലരും സുമം താൻ
െനല്ലിൻ ചുവട്ടിൽ മുള ം-കാ
പുല്ലല്ല സാധു പുലയൻ!
ശങ്ക േവെണ്ടാന്നായ് പുലർന്നാൽ-അതും
െപാങ്കതിർപൂണും െചടിതാൻ;
സിദ്ധമതി ദൃഷ്ടാന്തം-അസ്മൽ
പു ിയീ മാതംഗിതെന്ന
സത്യധർമ്മങ്ങൾെക്കതിരാം-ശാ ം

ദ്ധിയായിക നൃപേത!
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അർത്ഥ വചനം െചയ്യാ-മതിൽ
വ്യർത്ഥമുദരംഭരികൾ
ഇന്നെലെചെയ്താരബദ്ധം-മൂഢ-
ർക്കിന്നെത്തയാചാരമാവാം;
നാളെത്തശാ മതാവാം-അതിൽ
മൂളായ്ക സമ്മതം രാജൻ
എന്തിെന െമേങ്ങാെട്ട -സ്വയം
ഹന്ത! വിവരമില്ലാെത
അന്ധകാര ാന്തരത്തിൽ കഷ്ടം!
അന്ധെരയന്ധർ നയി
വൃക്ഷമായും െചടിയായും-പരം
പക്ഷിയായും മൃഗമായും
ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ-ജ
പേക്ഷ, മനുഷ്യനാെയന്നാം
എെന്ന ടർെന്നഴും നീണ്ട ജന്മ
െപാേന്നാമൽച്ചങ്ങലതെന്റ
പിന്നിെലക്കണ്ണിേയാേരാന്നിൽ-െപാങ്ങി
മിന്നിെയെന്നത്തെന്ന കാൺമൂ
ഓടും, മുയൽകൂറ്റനായും,-മരം-
ചാടിയായും പാഞ്ഞിരകൾ
േതടും കരി ലിയായും-േവട്ട
യാടുന്ന േവടനായും താൻ
ജ ക്കെളാെക്കയീവണ്ണ ം- ീമൻ
ഹന്ത! സഹജെരന്നല്ല
ചിതിക്കിെലാന്നായ് വരു -പിെന്ന
ന്തന്തരം മർത്ത്യർ തമ്മിൽ?
വ്യാേമാഹമാർ ം സുഖത്തിൽ-പര-
േക്ഷമത്തിൽ വി ിയമാർ ം
പാമരചിത്തം പുക -െപാ ം
ധൂമമാമീർഷ്യതൻ ‘ജാതി’
ഗർവ്വമായും േദ്വഷമായും-പിെന്ന
സർവ്വമേനാേദാഷമായും
ആയതു മാറു വർണ്ണം-സ്വയം
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സായന്തനാംബുദേമ്പാെല
സ്വന്തകുടുംബം പിരി ം-അതു
ബ ക്കെള വിഭജി ം
ഹന്ത! വർഗ്ഗങ്ങൾ തിരി ം-പക
ച്ചന്ത്യമായ് േലാകം മുടി ം
തന്നാ ിതെരയും േലാക-െത്തയും
തി ം കറുേത്താരിത്തീെയ
ആരാധിക്കായ് വിൻ അസൂയാ-മഹാ
മാരിെയ, ജ്ജാതിെയ ആരും
െചാ വൻ ജ െവത്താ ം-േദാഷ
െമല്ലാമിതിലട
ഈ രാക്ഷസിെയജ്ജയിച്ചാൽ-േഘാര-
നാരകദ്വാരമട
േഭാഗപരയായി, ജ്ജ -രക്ത
രാഗയാമാ ഹിംസതെന്ന
പൂജ്യൻ നൃപൻ ബിംബിസാരൻ-തെന്റ
രാജ്യത്തിൽ നിന്നകലി
താണ സംസൃഷ്ടർതെന്ന-നിജ

ണത്തിൽ െകാല്ലാെതെകാ
ജന്മം വിഫലമാക്കിടും-മഹാ-
കലുഷകാരിണിയായി
ചാതുര്യമായ് പലവർണ്ണം-േതടും
ജാതിയാമീ ഹിംസതെന്ന
ഭൂതദയെയ നിന ം-സ്വന്ത
നീതിെയേയാർ ം നൃേപ !
നി ഷ്ടമാമാജ്ഞയാേല-യ ം
നിഷ്കാസിക്കിൽ ശുഭമായി
െചന്നതു േലാകേക്ഷമാർത്ഥം-െചയ്ക
എന്നല്ലിദ്ധർമ്മാ മത്തിൽ
എ മീ ബാധ കടക്കാ-താ
െകന്നർത്ഥി , യൂപത്തിൽ
ആട്ടിൻ കിടാവിെന മീളാൻ ആ
നീട്ടിയ കണ്ഠ നൃപേത!
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േമാഹം കള ജനെത്ത-ത്തമ്മിൽ
േസ്നഹിപ്പാൻ െചാൽക നേര ! 
േസ്നഹത്തിൽ നി ദി -േലാകം
േസ്നഹത്താൽ വൃദ്ധി േനടു
േസ്നഹം താൻ ശക്തി ജഗത്തിൽ-സ്വയം
േസ്നഹം താനാന്ദമാർ ം
േസ്നഹം താൻ ജീവിതം ീമൻ-േസ്നഹ-
വ്യാഹതി തെന്ന മരണം;
േസ്നഹം നരകത്തിൻ ദ്വീപിൽ-സ്വർഗ്ഗ-
േഗഹം പണിയും പടുത്വം
അമ്മതൻ െന െഞരമ്പിൽ-തങ്ങി
െചേമ്മ െചേഞ്ചാരെയത്തെന്ന
അമ്മിഞ്ഞ വമൃതാ ം-ൈമ ി
നേമ്മാടേതാതു രാജൻ!
െചാല്ലിേനനീർഷ്യയല്ലാെത-മർത്ത്യ-
ർക്കില്ലതാനില്ലതാൻ ജാതി.
മു ാടു വീണുവണങ്ങി-നൃപ-
ന തഭക്തിവിവശൻ
“ക നേപാെല”െയേന്നാതി, - ടം
കൂപ്പിയ പാണിദ്വയത്താൽ
ആനന്ദബാഷ്പം െചാരി -സഭ-
യാനതെമൗലിയായേപ്പാൾ
േലാലാ വീണു പൂർവ്വാംഗം-ആർ -
േചലമായ് ഭി കീവൃന്ദം
ഓലും മജ്ഞിൽ പൂനനഞ്ഞ-കൃത
മാലവനിേപാൽ വിളങ്ങി.
െചെമ്പാൽക്കരാബ്ജങ്ങൾ െപാക്കി-ആശി-
സ്സമ്പിലരുളിെയല്ലാർ ം,
ഉള്ളിേലക്കാദ്ദിവ്യരൂപം-എഴു-
ന്നള്ളി ഭുവൈനകദീപം.
ഉന്നതശാഖിേമൽനി ം-െവയിൽ-
െപാെന്നാളി, യാഗതേദവർ
വിൺ േമൽ മട ം കണേക്ക-െപാങ്ങി;
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അമ്മഹാേയാഗം പിരി
വാസന്തി കുന്ദ കുമുദ-മലർ
വാസനാചർച്ചിതമായി
എ െമാരുശാന്തി വീശി-േലാകം
മുങ്ങി നിർവ്വാണത്തിൽ താേന
എത്തിനി ഭാരതത്തി-െലാരു
പ ശതാബ്ദമശ്ശാന്തി.

-ശുഭം-
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