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മണിമാല
കുമാരനാശാൻ

പണം

വരഗുണനര, വായുവീഥിേമൽ നീ
വിരെവാടു തീർെത്താരു േകാട്ട വീണുേപാേയാ!
കരയുഗമയി െകട്ടി, േനാക്കി വിണ്ണിൽ -
ത്തിരയുവതീ െനടുവീർെപ്പാെടെന്തേടാ നീ?

വിരയുവതിഹ നിൻമതത്തിനാേയാ
പുരുമമതം സമുദായഭൂതിേയാർേത്താ
പരഹിതകരമാം വൃത്തിതന്നിൽ 
പരമഭിവൃദ്ധിയതി േവണ്ടിേയാ നീ.

സ്ഥിരമിഹ സുഖേമാ മഹത്ത്വേമാ നീ,
വരഗുണമാർെന്നാരു വിദ്യേയാ യശേസ്സാ
പരമസുകൃതേമാ കടന്ന സാക്ഷാൽ 
പരഗതിേയാ– പറെകെന്തേടാ െകാതി .

കുറവു കരുതിയി േകണിരുന്നാൽ 
കുരയുകയാം വിലയാർന്ന നിെന്റ കാലം
മറവകെല രഹസ്യേമാതുവൻ , നീ
പറയുക േപായിതു നിെന്റയിഷ്ടേരാടും.

കരുതുക, കൃതിയത്നലഭ്യേനതും
തരുവതിനീശനിയുക്തേനകനീ ഞാൻ 
വിരവിൽ വിഹിതവൃത്തിേയതുെകാ ം
പരമിഹ േനടുക, െയെന്ന, നീ – പണെത്ത!
(ജൂൺ 1910)
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കർഷകെന്റ കരച്ചിൽ

എണ്ണമില്ലാതുള്ള േലാകെത്തെപ്പെറ്റാരു
വിേണ്ണ, ഞാൻ േകഴു േകൾക്ക താേയ.
ഉണ്ണികൾ േകണാലുരുകാത്ത െന േണ്ടാ?
കണ്ണീർ ഞാൻ വാർ കാൺക താേയ.

ആേലാലേശാഭയാൽ കണ്ണിനാനന്ദമാം
നീല േഞ്ചലയണി നിത്യം
േകാലം മറെച്ചഴുമേമ്മ, നീയല്ലാതാ-
രാലംബം ഞങ്ങൾ മീയൂഴി ം.

േമടം കഴി മണിരഥം ഭാനുമാ-
േനാടിച്ചിടവവും താ മാറായ് ;
വാടിക്കരിയു ഭൂമുഖം പുൽെക്കാടി-
കൂടി മുള ന്നില്ലാതപത്താൽ.

െവട്ടിെയാരുക്കി ഞാെനെങ്ങ വി ക-
ളിട്ടിതങ്ങ കാനൽജലത്താൽ
തട്ടിപ്പായ് തൻധനമാം തീക്ഷ്ണരശ്മികൾ 
കഷ്ടം! കതിേരാൻ കൃഷിെച .

എ െനാ ഴിയുഴുതു വിയർ തൻ 
കേല്ലാലധാരയാൽ ഞാൻ നന ;
ഇല്ലം കഴിേയേണ്ട - വഞ്ചിതനായിവ-
നില്ലറയിലിനി വി േപാലു ം.

പാരാെക േവകു , േവഴാമ്പൽ ദാഹത്താൽ 
പാരം കരയു , നീ കൃപയാൽ
ഹാരാവലിേപാൽ വിശദമാം ശീതള-
ധാരയിെന്നന്തേമ്മ, െപയ്തിടാ .

മുറ്റിേപ്പായ് കുട്ടികെള രസം മാറിൽ 
വറ്റിസ്സിരകൾ വര േപാേയാ?

https://thalilakkam.in/
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കുറ്റങ്ങൾ വല്ലതും ഞങ്ങളിൽ കണ്ടി
െപറ്റ താേയ, നീ ചുരുത്തായ് കേയാ?

ഉറ്റ നിന്നൻപിൻ വാഹം തടകേയാ
മേറ്റേതാ പാപമണൽപ്പരപ്പിൽ ?
െതേറ്റെതന്നാലും നീ തീർക്ക,യി ം നിെന്റ
കറ്റക്കിടാങ്ങളീ ഞങ്ങൾ താേയ.

സാശങ്കം നിെന്നത്താൻ ൈകകൂപ്പി നിൽ മി-
േപ്പശലമാം െകാച്ചിളമുളകൾ 
ൈവശാല്യേമറും വയലിതിലിെന്നെന്റ-
യാശാ രങ്ങൾ േപാൽ വാടിടു .

ചിട്ടയായ് ചിക്കി നിരത്തി വളമി
ന ള്ള നല്ല െചളിനിലങ്ങൾ 
കട്ടപിടി െവടിച്ചേയ്യാ! എെന്റയുൾ -
ത്ത േപാൽ വി താറുമാറായ് .
വറ്റാത്ത നിെന്റ വിഭവസമൃദ്ധിയും
മു ം കരുണയും നമ്പിയേല്ല
പറ്റിക്കിട ഭൂമിയിലീ ഞങ്ങൾ ,
മറ്റില്ല രക്ഷ, നീ ൈകവിടേല്ല.

െപ ക, നീ സുധാപൂരം ിയേദ്യാേവ,
െപ ക തൂമഴ ൈവകിടാെത
െമയ്യിലണിയും മരതക കിൽ 
െന വാൻ ഭൂമി നീ തുണയ് ക്ക.
േപർ ം മുകിൽനിര, െപായ് കയിൽ േപാ തൻ 
ചാർ േപാെലത്തിനിന്നങ്കണത്തിൽ 
ആർ തുടങ്ങേട്ട, ഭക്തിബാഷ്പം െപ
പൂർത്തിയാക്കട്ടേമ്മ, നി തി ഞാൻ .

https://thalilakkam.in/
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ഒരു ദൂഷിതമായ ന്യായാസനം

പാരിൽ സൂര്യ , പരത്തിടായ്ക കിരണം
നിഷ്പക്ഷപാതം ഭവാൻ
േപാരും ച , െപാഴിഞ്ഞതാർ െമാരുേപാൽ
നീ പൂന്നിലാെവ േമ
േനരായ് നിങ്ങൾ സമത്വധർമ്മമുപേദ-
ശിച്ചാലുമിച്ഛാശഠൻ
പാരം പണ്ഡിതമാനിയാണു നരനീ
പാഠങ്ങൾ േതടില്ലവൻ.

ക ം വഹ്നി ദൃഢം കിളർന്ന്, കുഴിേനാ-
ക്കിപ്പായുെമ ം ജലം,
നിത്യം രമൃദുക്കൾ കാ മതുേപാൽ
മര്യാദ തിര്യ കൾ
മർത്യൻതൻ വികടസ്വഭാവ മറിയു-
ന്നാരിന്നിേഹാ! ധീരനായ്
സത്യെത്തത്തടയും-സ്വയം കൃതിെയ
വഞ്ചി മഞ്ചാതവൻ.

കായാതക്കെരനിെന്നാരാൾ തണലതിൽ
കാേറ്റ ശൂളംവിടു-
ന്നായാസം പരമാർ കർഷക, വിയർ-
േപ്പ ന്നെതന്തി നീ?
സ്വായത്തം സ്ഥിരമിന്നിെതെന്റ നിലെമ-
േന്നാർത്തീെടാലാ ധൂർത്തരാം
ന്യായാധീശ്വരരുണ്ടവർ മനെമ-
േങ്ങാെട്ടാെക്കയേങ്ങാ േപാം.

ഭൂവിൽ ഭൂമിപേത, ഭാവാെന്റഭുജമാ-
കും ഭൂരുഹച്ഛായെയ-
േസവിച്ചസ്തഭയം വഹി ധനമാ-
നാദ്യങ്ങളും ജീവനും
ഹാ! വർദ്ധിപ്പിച്ചവെര ഴ വിള തി-

https://thalilakkam.in/
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ം േവലിേയവം വിേഭാ

േമവുെന്നങ്ങിനി രക്ഷെയ നയവി-
ശ്വാസം സമാശ്വാസവും?

ൈസന്യത്തിെന്റ വലിപ്പേമാ പരമതിൻ
സം ാമശൂരത്വേമാ-
െടൗന്നത്യം കലരുന്ന േകാട്ടയരിഭീ-
മം ശ സംഭാരേമാ
ധന്യത്വംകലരാ സ്വയം നരപേത,
ധർമ്മ സദാ രക്ഷ്യെമാ-
ന്നന്യാഡംബരെമാെക്കയിങ്ങതിെനഴും
രക്ഷ ദീക്ഷിക്കയാം.

ആഹാ! നിർമ്മലനീതിപീഠവരേമ,
നിേന്മൽ ദുരാത്മാെവാരാൾ
സാഹങ്കാരമിരിപ്പെതങ്ങെന സഹി-
ച്ചീേട കണ്ടീ ജനം?
ഊഹിച്ചാലിനി യജ്വപീഠമതിേല-
റാം ഹീനനാം െശൗനികൻ
േമാഹിക്കാം പതിേദവതൻ വിമലമാം
പൂെമത്ത ധൂർത്തൻ വിടൻ.

വർദ്ധിക്കെട്ട നിജ യത്നമതിനാൽ
വർഗ്ഗെത്താടു കൻ

ർദ്ധിക്കട്ടഥവാപേരാന്നതി െപാറു-
ത്തീടാെത േനർത്തായവൻ
നിർേദ്ദാഷങ്ങളെതാെക്ക ഹന്ത! ഭയമാം
നീത്യാസനസ്ഥായിയായ്
ദൂർദ്ധന്യത്വമിയന്നിടുന്ന നരകീ-
ടത്തിൻ വിഷത്തിൽ തുേലാം.

ഉേദ്യാഗത്തിനു േവണ്ടതി ഗുണമ –

https://thalilakkam.in/



മണിമാല - കുമാരനാശാൻ 9

ല്ലഭ്യാസമാണകായാൽ
വിേദ്യ, നിെന്റ വിശിഷ്ടമായ ബഹുമാ-
നം കഷ്ടേമ ! നഷ്ടമായ്
അദ്യാേശഷകലാസേഭ, കപടേവ-
ഷത്തിെന്റ േനപഥ്യെമ-

ദ്യത്താം കറയാർ കർണ്ണകടുവായ്
േത്താ നിൻ നാമവും.

കഷ്ടം! കാരുണികൻ ജാപതി നിൻ
കയ്യിൽ സമർപ്പിച്ചതാം

ചട്ടറ്റീടിന നീതി തെന്റ ഗളനാ-
ളെത്തയറുത്തഞ്ജസാ
ദുഷ്ടാത്മൻ, പരവർഗ്ഗവി ിയതെയ
പ്പാലിച്ച നീ, നിൻ പിതാ
െകട്ടിത്തന്ന വരാംഗിെയ, ലടെയ
കാമി െകാല്ലില്ലേയാ?

െപായ്യല്ലി ഭയെപ്പടില്ല നരകം
േലാകാന്തരസ്ഥം, കടും-
ൈകേയലുന്ന ഖലൻ, സ്വയം നയപഥം
െതെറ്റ െതറ്റീടേവ
െമയ്യേപ്പാൾ തകരാനവെന്റ മരവി-
ച്ചീടും മന:സ്സാക്ഷിതൻ
ൈകയ്യിൽ േദവ, കേഠാരമാമശനിതാ-
െനേന്തകേമകാ നീ?

കുറ്റം േമലധികാരിയാം കുടിലനാർ
ഹന്ത! ദൃഷ്ടാന്തമായ്
മ േള്ളാരെതടു ഹാ! തലമറി
ന്യായമന്യായമായ്
പ പരിഹാരമറ്റപകടം
പാർത്തീടിലീ സൃഷ്ടിതാൻ

https://thalilakkam.in/
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െതറ്റീ േദവ, തുട െച ക പരം
നിർമ്മായ നിർമ്മാപണം.

പെക്ഷ, സത്യമറിഞ്ഞിടാെത പഴി ഞാ-
േനാതാം മറി ള്ളതാം
പക്ഷാലംബനബുദ്ധിയറ്റ പല േയാ-
ഗ്യന്മാരുമാരായുകിൽ
അക്ഷാന്തിക്കടിമെപ്പടായ്ക മനേമ,
േപാട്ടീശനിൽ ത്യയം
നിേക്ഷപിക്കയവെന്റ നീതിപദമീ
മാലിന്യേമലാ ദൃഢം.

(െഫ വരി 1909)
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ഒരു മംഗളാശംസ

പടിഞ്ഞാറു െപാ ന്ന പൂന്തിങ്ങൾേമൽ നി-
ന്നടിഞ്ഞി പാറും നിലാവിൻ കുരുേന്നാ
െചാടിച്ച കാരാഗൃഹം വി ചാടി-
ത്തടിേല്ലഖേയാ സഞ്ചരി ന്നിെത  ം!

തുലാഹീനമാം ധാടിേതടും സ്വനത്തിൻ -
വിലാസത്തിൽ വിശ്വം ലയിപ്പി നിത്യ ം
സുലാവണ്യേമലും േഭ! വാണിമാതിൻ -
കലാജാതയായ് േപ്പാന്ന െപാൻവീണേയാ നീ.

അേതാ െപൗരുഷേത്താെടതിർ ന്ന ദീർഘ-
േതാന്മീലിതൈ ണൈവദഗ്ദ്ധിതാേനാ

അേത േതാ മിമ്മട്ടേഹാ ത്വത്സ്വരൂപം
സ്വേത ജ്ഞാനശക്തി ഭാേവാ മേമ്മ!

ഭയം വി െപൗരസ്ത്യവർഗ്ഗത്തിനായി-
ജ്ജയം േനടിയിന്നമ്മ േപാരാടിടു
സ്വയംസിദ്ധമായുള്ള േതജസ്സിേനാർത്താൽ 
വയേസ്സതേയ! വംശേമേതതു ലിംഗ ം!

സ്വരാജ്യ കാശെത്ത മിന്നൽപ്പരത്തി
സ്ഥിരാനന്ദമാം േദ്യാവു േനാക്കിത്തിളങ്ങി

രൽകാന്തിൈകെക്കാ നീ നില്ക്ക നീണാൾ 
പര’ ഹ്മവിദ്യാ’ലയെപ്പാൻവിളേക്ക.

(ഒേക്ടാബർ 1911)
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സി.വി.സ്മാരകം അഥവാ നി േപായ നാദം

(കാകളി)

അ താനന്ദപീയൂഷം െപാഴി നി-
ന്ന െ ൗഢമാം ധ്വനി മൂകമായ് േപായിേത!
ഇേപ്പാൾ നാമാസ്വദി ന്നതേതാർെത്തഴും
ൈകപ്പിെന്റ മാധുര്യമാകു മാന്യെര.

ഹന്ത! നിസർഗ്ഗമധുരമാം വ ക്ക-
െലെന്താരവസ്ഥയിലും മധുരങ്ങൾതാൻ.
െവെന്തരിഞ്ഞാലും മണ ചന്ദനം
െവൺതിങ്കൾ കാറടിഞ്ഞാലും വിലസു

നിർണ്ണയമന്നാദവും മങ്ങി ന െട
കർണ്ണപുടങ്ങളിൽതാൻ വി മിക്കിലും
ദണ്ഡമകന്നിെപ്പാഴുമതു മൂളു
വർണ്ണവിഹീനസൂേക്ഷ്മാദാരരാഗങ്ങൾ .

മുഖ്യമായ് ജീവിതൈശലിയതുെചാല്ലി-
യിക്കെര,ക്കേല്ലാലേകാലാഹലങ്ങളാൽ ,
അക്കാ ശാന്തമായ് - ആമുഷ്മികകഥ
ഉൾക്കടൽേപാലി െമൗനമായ് പാടു .

ആരാമപുഷ്പപരിമളേധാരണി
പാരേദശങ്ങളിൽനി വെന്ന .
ൈസ്വരമവിെടച്ചരി ം ഖഗങ്ങൾതൻ 
ചാരുഗാനാമൃതചാതുരി േകൾ .

എന്നല്ലമരാശനമാകുമ ധാ-
സ്യന്ദങ്ങൾ നമ്മൾ തൻ ചിന്താരസനയിൽ
വ വീഴുന്നിതാ സൂക്ഷ്മനാദംവഴി-
െയ േവണ്ട പിെന്നയക്കെര നില്ക്കിലും
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അന്തിദ്ദിവാകരൻതൻ െപാൽക്കതിരുേപാ-
ലന്തരാ നീളും ധ്വനിനികരങ്ങളാൽ 
പാലം പണിയു മുണ്ടതു ധന്യേര,
േലാലമേനാജ്ഞ്മായ് നമ്മൾ േപാകുവാൻ 

ചിന്തി വിൻ ! ആ വിരഹേഖദം, സുഖ-
ബന്ധമാർന്നിേപ്പാൾ സുഭഗമായ് ത്തീർന്നിെത.
സഞ്ചിതെകൗതുകെമ ം വിരുന്നിനായ് 
സഞ്ചരിച്ചീടു ഹന്ത! േലാകങ്ങളിൽ .

അഞ്ചിതമായ് ൈകകൾ േകാർ പിടി പൂ ം-
പുഞ്ചിരിയും ചുടുകണ്ണീരുെമാ താൻ 
ഉൾക്കാമ്പിലാശകലർ താനാകയാൽ 
സൽക്കരി ഞങ്ങൾ നിെന്ന നിനാദേമ.

ഉത് ാന്തരായ് സുഹൃ ക്കൾ േപായ് വാഴുമ-
സ്വർഗ്ഗമിബ് ഭൂമി ദൂരമേല്ലതുേമ.
’മാർത്താണ്ഡ’േദേവാദയം തുടങ്ങി ’േ മ’-
മൂർത്തി ’മൂലാ’വധി തൻനൃപന്മാെരയും

ചീർെത്താരമ്പാൽ തൻജനനിയാകും പുണ്യ-
കീർത്തിയീ വഞ്ചിവസുന്ധരതെന്നയും

ീമത്വേമറിയ തന്നന്ദനെരയും
തൂമയിൽ േസവി െവണ്മേയറ്റിച്ചിരം

ൈകരളിതൻ തൃക്കഴുത്തിലഭിനവ-
ഹാരാവലികളർപ്പി വിജയിയായ് 
ജീവേലാകം ൈകെവടി േപായ് നിത്യമാം
പാവനധാമമണഞ്ഞ പൂജാർഹനാം

വാഗ് േദവതയുെട വീരഭടൻ ഭവാൻ 
ഭാഗ്യനിേധ, മടങ്ങീടുകീച്ഛായയിൽ .
ധീരമേനാജ്ഞമാമാകാരധാടിയും
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വീരകരുണാദിനാനാരേസാൽകരം

പാരം തിരതല്ലിയാസ്യഭുവിൽ ര
വാരിധിേപാെല വിലസും മിഴികളും
േസ്മരമധുരമധുരവും മ മി-
ച്ചാരു തിമ വിഡംബി െമങ്കിലും

ഹന്ത! നിൻ ൈചതന്യമില്ലിതിനായതും
നിന്തിരുസാന്നിദ്ധ്യമൂലമുണ്ടാ ക.
ദിവ്യകലാരൂപ, നീയി ഞങ്ങെള-
യവ്യാജരാഗമനു ഹിച്ചീടുക.

സുവ്യക്തമായ് ലിപിയിൽ ണവംേപാെല
ഭവ്യനിനാദേമ, നീയിതിൽത്ത ക!
ദിവ്യകലാരൂപ, നീയി ഞങ്ങെള-
യവ്യാജരാഗമനു ഹിച്ചീടുക

സുവ്യക്തമായ് ലിപിയിൽ ണവം േപാെല
ഭവ്യനിനാദേമ, നീയിതിൽത്ത ക

(ജനുവരി 1923)
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വിവാഹമംഗളം

അവ്യയൻ ശിവനുമാദിേദവിയും
ദിവ്യനാം ഗുരു മനുക്കൾ േദവരും
ഭവ്യേമകുകയലി നിത്യമീ
നവ്യദമ്പതികൾേമലനാകുലം.

രമ്യമാം മിഥുനേമ വിവാഹമാം
ധർമ്മപാശമിതു നിത്യേമാർ വിൻ 
തമ്മിലുണ്മെയാടു നിങ്ങെളാപ്പമായ് 
ശർമ്മപീഡകൾ പകു വാഴുവിൻ !

കാണി കൽമഷവുെമന്നി െസൗഹൃദം
േപണുവിൻ, ധരയിൽ നൂറുവത്സര ം

ാണനും തനുവുെമന്നേപാലേവ
വാണു നിങ്ങൾ പുരുഷാർഥേമലുവിൻ !

(മാർച്ച് 1913)
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സന്ധിഗീതം (കിളിപ്പാട്ട് )

പാടു േദവതകൾ, അസുരമുഖാവലി
വാടിമ പുലർകാലതാരങ്ങൾ േപാെല
ഹന്ത, ഭൂമിയുമ ിനിരയുമടവിയു-
മന്തരീക്ഷവുമംബുരാശിയും കീേഴ്മലാക്കി
അക്ഷദണ്ഡത്തിൽനി േമദിനീച ംതെന്ന
തൽക്ഷണം െതറ്റിത്തകർന്നീടുമാറത മായ്
അടിച്ച െകാടുങ്കാ ശമി മന്ദാനിലൻ

ടമായ് പൂവാടിയിൽ ശൂളമിെട്ടത്തീടു
േദ്യാവിെന്റ െചകിടടഞ്ഞീടുമത ച്ചേഘാരാ-
രാവമാമിടികളാലട്ടഹാസങ്ങളി ം,
ആവിജ്വാലയാലർക്കേന വുമഞ്ചീടുന്ന
തീവി ം മിന്നൽക്ക തുറി േനാക്കിെക്കാ ം
ചണ്ഡനായണഞ്ഞ ദുഷ്കാലരാക്ഷസൻ േപായി;
ഗണ്ഡബിംബത്തിൽ ഭയകാളിമെയല്ലാം നീങ്ങി

കൃതീേദവി പാടേലാഷ്ഠത്തിൽ വീ ം മല്ലീ-
മുകുളധവളമാം പുഞ്ചിരിപൂണ്ടീടു .
രക്തരക്തമാം വ ം വായുവിെലാ പാറി-
സ്സക്തമാെയാ നിലത്തടി നീർക്കയത്തിൽ
മുക്തബന്ധനമാെയാട്ടിഴയുമാറും േഭസി
രക്തേമഘാളിപൂണ്ട േഘാരസന്ധ്യേപാെലത്തി
പീരങ്കിയുെട കേഠാരാരവങ്ങളാം വാദ്യം
പൂരിച്ച േപാർക്കളത്തിലഗ്നിേഗാളങ്ങൾ െകാ
പന്താടി ള്ളിയാർ നിെന്നാരു രണകൃത്യ-
മ ശക്തിയാെലന്നമാതിരി ഭൂവിൽവീണു;
നഷ്ടേചഷ്ടയുമായി ഹാ,േദവകൃപാമൃത-
വൃഷ്ടിപാതത്താൽ െകട്ട കാ തീെയന്നേപാെല.
എന്നല്ല ത്യയുെട ചരമരംഗമായി
നിെന്നാരാ നിശാചര ിയയാം േഘാരരാ ി
പാരം കാണാെത കരകവിഞ്ഞ കൂരിരുട്ടിൻ-
പൂരങ്ങൾ വാർെന്നാഴി വിളറി വൃദ്ധയായി
അതുമേല്ലറ്റം ക്ഷതഗാ ിയായ് വിഷവായു

തയായായിരുട്ടിൽ കിട വീർ മുട്ടി
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ൈനരാശ്യനിബിഡമാം വിപ നിറ ള്ള
ദാരുണമഹാദീർഘദു:സ്വപ്നം ക ക .
കാഞ്ഞഭൂവിെന്റ െനറ്റിത്തടത്തിൽ േദവീയുഷ-
സ്സാെഞ്ഞത്തി മുഖവായുേവാതു തണു വാൻ.
ഭംഗിയിൽ സം രി െവണ്മേതടുന്ന ശുദ്ധ-
മംഗലാംബരം ധരിച്ചതിേമാഹനാംഗിയായ്
ഉടെന വിടർ ള്ള പനിനീർപൂമഞ്ജരി
മുടിയിലണിൈഞ്ഞ ിദൂര വിലസു .
അളിയും േതനീച്ചയും തികൾ മുഴ ,
കിളികൾ കൂടുകളിൽ ഗാനങ്ങൾ തുട ,
കളമാം കാൽച്ചിലമ്പിെന്നാലിയാർെന്നത്തീടു
നളിനീവനങ്ങളിൽ നർത്തനം െചയ്വാൻ ലക്ഷ്മി,
േകൾ ടമായും മധുരമായും േരാമം
ചീർ മാറിതാ വീ ം െസൗമ്യെസൗമ്യയാം ശാന്തി
തൽകരപല്ലവാ ം തടവി ലയമാർന്ന
തങ്കവീണക്കമ്പികൾ തൂവും കാകളിതാനും.
(...പാടു )
മൃദുെവന്നാകിലുമീ’ബ്ഭൂപാല‘ ശാന്തിരാഗ-
മുദിത സരമായ് മുഴങ്ങീ മൂകമായ
േപാർക്കളം േതാറും തിധ്വനി തിരതല്ലി-
യാർ ന്ന കടൽപ്പാട്ടിൽ കലർ ം, നിർമ്മാംസമായ്
കാർക്കശ്യമാർന്നങ്ങ കിട മസ്ഥികൾ ം
േചർ പുനർജ്ജീവിതാശകെള േതാ ം.
പാവനമേനാജ്ഞമാമന്നാദം േക െമെല്ല-
ജ്ജിവികളുള്ളിൽ സമാശ്വാസമാർ ണരു .
ഭൂവലാരികൾവാഴും േമടകൾേമലും ശുദ്ധ-
പാവങ്ങൾ കിട ന്ന പുൽ ടിൽകുണ്ടിൽ േപാലും
ദിന ീയഭിനവകാന്തി േതടു , സന്ധി
പുനർജ്ജീവിപ്പിച്ച ഭൂ േകാൾമയിർ െകാണ്ടീടു .
ഘനേഘാഷംേപാൽ േകൾ മുത്സവെവടികളീ-
ജനതയുെടയുൾക്കാമ്പിളക്കിമറി .
അന്തിേമഘങ്ങൾേപാെലയംബരം നിറെഞ്ഞ ം
െപാ പലവർണ്ണമാർെന്നഴും പതാകകൾ
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ഹന്ത! നാകേത്താളവുമുയർ േശാഭി
ബ ശക്തികളുെട നിശ്ചയജയസ്തംഭം
ആസുരകിരീടങ്ങൾ ത ടെച്ചടുെത്താരു
ഭാസുരരത്നങ്ങളാമാധാരശിലകൾേമൽ
നിർമ്മലമാമമ്മഹാ പിക പണിെചയ്ത
ധർമ്മജ്ഞരുെട ശിൽപ്പൈവഭവം ജയി .
എ േയാലക്ഷം ബ ഭടന്മാർ വികടമാം
മൃത വിൻ തുറന്ന വ ത്തിൽ നിർഭയം ചാടി
ഇ േകമമാം ദിവ്യേഗാപുരം തീർക്കാൻ സ്വന്ത-
മസ്ഥികളായ െവള്ളക്ക കൾ നൽകീടിനാർ.
നിജേഗഹെത്ത, നിജധനെത്ത, ബ ക്കെള,
നിജേ മെത്ത, നിജ ാണെനത്തെന്നയുേമ
തൃണമാേയാർ വലിെച്ചറി േപായ രാജ-

ണയികെള, നിങ്ങൾ ജയി ധീരന്മാെര!
(...പാടു )
ഹന്ത, രാ ിയുമി േവഗത്തിൽ വെന്ന
ചന്തമാർന്നിെക്കൗതുകം കാണുവാെനന്നേപാെല
അഞ്ചിതരാഗം േമലും കവിളിൽ വഴിയുന്ന
പുഞ്ചിരിെപ്പാലിമയാം പൂനിലാേവാടുമിതാ
അംബരസമു ത്തിലമരേരാടിെച്ച ം
ഡംബരമാർന്ന െവള്ളി ങ്കളിക്കപ്പലായ
െവണ്മതികലെയേപ്പായ് മനുഷ്യവിമാനങ്ങൾ
നന്മയിെലതിേര കളി രസി .
തി നിരനിരയായ് പലനിറമാർന്നി-
െന്ന േമ ദീപാവലിയസംഖ്യമായിേതാർത്താൽ,
െപാങ്ങിയുത്സവം േനാക്കിനിൽക്കയാം േതജസ്വിക-
ളങ്ങ മൃതരായ മി ൈസനികാത്മാക്കൾ.
ജയിക്ക മാനികൾ ജീവനാം സത്സ്വാത ്യം
ജയിക്ക സമസ്താനുഗതമാം ാതൃേസ്നഹം‘
ജയിക്കയക്ഷതയായ് ശുഭയാം രാജനീതി,
ജയിക്ക ശാശ്വതമാം ധർമ്മവുെമന്നല്ലേഹാ
ജയിക്ക ‘ ിത്താനിേയ’, ജഗദീശെന്റ നിത്യ-
ദയ ം സാദസമ്പത്തിനും പാ മായ് നീ.
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ജയി ക്കളാം ബ ശക്തികേളാടുമാര്യ-
നയേജ്ഞ , േലാകേക്ഷമങ്കരി, നീ ജയി !
പാടു േദവതകളസുരമുഖാവലി
വാടു -ഭവി ക ശാന്തിയും ീയും നിത്യം !

(ആഗസ്ത് 1919)
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അദ്ധ്യാപകവൃത്തി(കിളിപ്പാട്ട് )

മഴേമഘത്തിൻ മുകൾഭാഗ െവള്ളിച്ചിറ-
കഴകിൽപ്പര ന്ന ഹംസത്തിൻ തൂമിന്നലായ് 
വഴിയും കൃപേയാടും കാണുവിൻ ീേകരള-
െമാഴിമാതാവിൻ ദിവ്യസാന്നിദ്ധ്യം മാന്യന്മാേര.
സ്വച് ഛമാം സുരേലാകസീമയിൽ ീെമ ം ത-

ച്ചമാം സ്ഥാനം െവടി ഴറിേപ്പാന്നാൾ േദവി
നിശ് ചയം നിജഭക്തർ േകണീടും ദിക്കിെല ം
സ്വച് ഛന്ദം േസ്നഹപരാധീനകൾ േദവതകൾ .
ശങ്ക േവണ്ടതുമല്ല നിങ്ങൾക്കായ് േദവി മുഖ-
പങ്കജം വിടർേന്നാലും മാധ്വിയാമനു ഹം
മാേങ്കാമ്പിൽ മറഞ്ഞിരുന്നിമ്പമായ് പാടീടുമീ
പൂ യിലിെന്റ നീണ്ട രാഗത്തിൽ കലർ .
േകൾ വിൻ െകൗതൂഹലം ൈകെക്കാ മൃദുവാമാ
വാ കൾ ഹിതമിതാക്ഷരങ്ങൾ വരിഷ്ഠങ്ങൾ .
ഉൾക്കാ ല്ലസിപ്പി മതുകളാധി ടാൽ 
ശുഷ്കമാം േ ാതസിരതെന്നയും തണുപ്പി ം
”മംഗലം വത്സന്മാേര, വഞ്ചിലക്ഷ്മിയാൾ വാഴും
തുംഗമാം മണിെസൗധം താങ്ങീടും സ്തംഭങ്ങേള.
ഗുരുനാഥന്മാർ നിങ്ങെളന്നിഷ്ടകുമാരന്മാ-
രരുതു േഖദി വതീവിധെമാ െകാ  ം.
വാടിയും വിളറിയും കാണു കഷ്ടം! കാന്തി-
ധാടിയിൽ നീന്തിേട ം നിങ്ങെട മുഖാബ്ജങ്ങൾ .
േപടി േവണ്ടാ, നിങ്ങെള ർഭിക്ഷരക്ഷസ്സിെന്റ
ചൂേടറും കുക്ഷിേപാലും ദഹിയാ ഗുരുത്വത്താൽ .
േകടണച്ചീടാ നിങ്ങൾക്കാപ , ഗുണേമലും
ഹാടകം കത്തിേപ്പാകില്ലഗ്നിയിലറിഞ്ഞാലും.
മറി മദ് ഭക്തർ മാേറ്ററാൻ ചിലകാലം
കുരെച്ചാ മല്ലല്ലൽ ഞാൻതെന്ന ന ണ്ടാം
േതഞ്ഞ വ ങ്ങൾ കാന്തിചി , െവയിേല
കാഞ്ഞ ചൂതങ്ങൾ കനിയുതിരാൻ പൂത്തീടു .
ആകയാൽ നിങ്ങളുെട പവി വൃത്തിതന്നി-
ലാകുലഭാവം വി േസാത്സാഹം വർത്തി വിൻ !
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ജീവനും കാവ്യംതാനുെമന്നല്ല ധരണിയിൽ
പാവനാത്മാക്കൾ വസിഷ്ഠാദ്യരാമൃഷിമാരും
േകവലം കുലപരമ്പരയായ് ൈകെകാ ള്ള
ജീവനമദ്ധ്യാപനമുത്തേമാത്തമമേല്ലാ.
ചിരകാലമായ് ധർമ്മംമാറീടും കാലച -
പരിവർത്തനത്തിലാവൃത്തിതൻ വ്യവസ്ഥയിൽ
െപരുതാം േഭദം വ േപാകിലും പറ്റീട്ടില്ല
പരമാർത്ഥത്തിലതിൽക്കളങ്കമറിഞ്ഞാലും.
ബാലചിത്തത്തിൽ ഗുണാ രങ്ങൾ പാകാനുള്ള-
േമലായ ഭാഗ്യമി ം നിങ്ങെട ൈകക്കാകു .
ശീലേചഷ്ടകൾ പകർത്തീടുന്നതി ം വിദ്യാ-
മൂലതത്ത്വങ്ങൾ െചാ ം ഗുരുവിൽനി ബാലൻ .
പാവനാശയന്മാേര!യതിനാൽ രുക്കത്തിൽ
സാവധാനമായ് േകൾപ്പിൻ ജനങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ
ഭാവയാം വഞ്ചിരാജ്യം സൃഷ്ടിെച വാനുള്ള
േകവലമായ മ നിങ്ങെളേയ ി .
ഭംഗിതാൻ ൈവരൂപ്യംതാനാ ശി ത്തി ഭവ-
ദംഗുലിവ്യാപാരെത്തയാ യിച്ചിരി ം േമൽ .
ഭംഗെമന്നിേയ പരേമാത്തരവാദമാർ
തുംഗമാമസ്ഥാനത്തിൽ വർത്തിപ്പിൻ സദൃശരായ് .
ശരി, േലഖനിേയ ം നിങ്ങൾ മൺെവട്ടിേയാ
കരിേയാ വഹിച്ചീടുമക്ഷരവിഹീനെന്റ
കൂലിേയക്കാളും കുറവായ േവതനം നല്കി
മാേലകും ലജ്ജാകരകഥ ഞാനറിയു .
സങ്കടം ഭ ന്മാേര താമസിയാെത തീരും
ശങ്കിയായ് വിൻ കുേചല ീെകാ ജാലം കാ ം
മലർമാതിൻകാന്തെന്റ മന്ദിരദാസൻ മൂല-
കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ േചർ ം കൃപാദൃഷ്ടി.”
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