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സന്യാസി
വാലിപ്പറമ്പിൽ ഉണ്ണിപ്പാറൻ ൈവദ്യർ

അവതാരിക

ആംേ യ പദ്യസാഹിത്യത്തിൽ ഉത്തമസ്ഥാനെത്ത അർഹി ന്ന ഒരു ഖണ്ഡകൃ 
തിയാണു േതാമാസ്സ് പാർണലിെന്റ ”െഹർമിറ്റ്.” ആസ്തിക്യബുദ്ധിയും സദാചാര 
േബാധവും ഉണ്ടാക്കിത്തീർ ന്ന ഒരു േ ഷ്ഠകവിതയായതുെകാണ്ട് ഇതി പാ 
ശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിെലന്നല്ല േലാകെമ ം, ഇം ീഷുഭാഷാജ്ഞാനം ഉണ്ടായി ള്ള 
വരുെടയിടയിൽ, ഒരു േത്യകമായ ശസ്തി സിദ്ധിച്ചി ണ്ട്. മലയാളഭാഷയിൽ 
തെന്ന ഈ കൃതിെയ അനുകരണമായും മ ം സിദ്ധമാക്കീ ണ്ട്.
യൗവ്വനം മുതൽ ഒരു പർവ്വതഗുഹയിൽ ഈശ്വരാരാധനയും ാർത്ഥനയുമായി
( ാപഞ്ചികന്മാരുമായി യാെതാരു ബന്ധവുമില്ലാെത ) കഴി കൂട്ടിയ ഒരു തപ
സ്വി ” ന്ഥം കഥിച്ചതും ാമ്യന്മാർ െചാൽവതും” തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങ 
െള തെന്നത്താൻ കണ്ടറിേയണ്ടതിന്നായി ജനാധിവാസമുള്ള േദശങ്ങളിേല 
ക്ക് ഇറ ങ്ങി സഞ്ചരിപ്പാൻ നിശ്ചയി . സുന്ദരനായ ഒരു യുവാവ് ഈ തപ 
സ്വിെയ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഒരു ശിഷ്യനായി പിന്നാെല കൂടു . ഈ ര  
േപരും സന്ധ്യാസമയം ഒരു ധനികെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ അഭയം ാപി .
അതിഥികെള േവണ്ടവിധം ആ ധനികൻ സല്കരി . തെന്റ ാഭവം കാണിപ്പാൻ
ആനെക്കാ െകാ ണ്ടാക്കിയ പീഠത്തിേന്മൽ ഒരു കാഞ്ചനമദ്യപാ ം അതി 
ഥിസല്കാരത്തിനായി െവച്ചിരു . പിേറ്റന്ന് തപസ്വിയും ശിഷ്യനും മടങ്ങിേപാ 
കുേമ്പാൾ, ശിഷ്യൻ ഈ കാഞ്ചനപ്പാ ം കെട്ടടു വ ത്തിനുള്ളിൽ ഒളി െവ 

. തപസ്വി ഈ സ്വഭാവം കെണ്ടങ്കിലും േകാപം െകാണ്ട് ഒ ം മിണ്ടാെത
നട . അ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിനു േവെറെയാരു ദിക്കിൽ ഒരു ധനികെന്റ അരമന 
യിലാണ് ഇവർ അഭയം ാപിച്ചത്. വലിയ കാ ം മഴയും, ഇടിയും മിന്നലുെമാ 
െക്ക ഉണ്ടായിരുന്നി ം ഈ ഭിക്ഷക്കാ ൎ േലാഭിയായ ധനികെന്റ വീട്ടിനുള്ളിൽ
കട കി വാൻ യാസെപ്പ . അതിഥികെള മനസ്സല്ലാമനേസ്സാെട സല്കരിച്ച്
മഴ മാറിയേപ്പാൾ തെന്ന അവേരാട് പുറേത്ത േപാകുവാൻ ആ ധനികൻ ക ി 

കയും െച . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ തെന്റ വശമുണ്ടായിരുന്ന കളവുമുതൽ കാഞ്ച 
നപാ ം ആ പിശു ക്ക സമ്മാനി കയാണു ശിഷ്യൻ െചയ്തത്. തപസ്വി 

ഇതുകണ്ടേപ്പാൾ േകാപം ഒ കൂടി വർദ്ധി . ഈ ര േപരും യാ വീ 
ം തുടർ . അ ൈവകുേന്നരം േവെറെയാരു ധനികെന്റ ഗൃഹത്തിൽ ഇവർ

എത്തിേച്ചർ . ആ ധനികൻ ആസ്തിക്യബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ആതിേഥയനായിരു .
അതിഥികെള േവണ്ടവിധം സൽക്കരി കിടത്തിയുറക്കി. ഭാതത്തി േപാകു 
േമ്പാൾ വഴികാട്ടിെകാടുപ്പാൻ ഭൃത്യേനയും ശട്ടംെച . കിട മുറിയിൽനി പുറ 
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വരുേമ്പാൾ െതാട്ടിലിൽ കിട ന്ന ശിശുവിെന്റ കഴു തിരി െകാ വാൻ
ശിഷ്യൻ യാെതാരു സേങ്കാചവും കാട്ടിയില്ല. ആതിേഥയെന്റ ഏകശിശുവിെന 
യാണ് ഇങ്ങിെന െകാന്നത്. വളെര ദൂരം എത്തിയേപ്പാൾ ഇവർക്ക് ഒരു പുഴയുെട
പാലം കടപ്പാനുണ്ടായിരു . ഭൃത്യൻ പാലത്തിെന്റ നടുവിലാെയ കണ്ടേപ്പാൾ
യുവാവ് ഒപ്പം െച ഭൃത്യെന പുഴയിേലക്ക് ഒരു ത െകാടു . അവൻ മുങ്ങിച്ചാ 
വുന്നതും തപസ്വി ക . ശിഷ്യൻെറ ദുർന്നടവടികൾ ക േകാപാേവശംെകാ 
ണ്ടവനാെണങ്കിലും ഇേതവെര െമൗനിയായിരുന്ന തപസ്വി തിരി നി ”നി 
ന്ദ്യാ ദുരാത്മാേവ!” എ ള്ള സംേബാധനേയാെട ഈ ദുഷ്ടേനാടു സംസാരിപ്പാൻ
തുടങ്ങി. അേപ്പാേഴ ം ആ ശിഷ്യൻ ’സ്വർഗ്ഗീയരൂപം’ ൈകെക്കാ ശാന്തമാ 
യി സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഡംഭി േവണ്ടി അതിഥി സൽക്കാരം െച ന്നവ 
െന്റ കാഞ്ചനപാ ം േമാഷ്ടിപ്പാനും ആവശ്യത്തിലധികം ധനമുണ്ടായി ം േലാഭി 
യായിതീർന്നവ കാഞ്ചനപാ ം സമ്മാനിച്ച് അവെന്റ ചിത്തത്തിൽ ധനത്തി 
െന്റ ശരിയായ ഉപേയാഗം ഉറപ്പി വാനും, ൈദവവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നവ
ഒരു സന്താനമുണ്ടായേപ്പാൾ ആ സന്താനെത്ത ചിന്തി ൈദവെത്ത വി തിപ 
ഥത്തിൽ തള്ളാെത കഴിപ്പാൻ അവെന്റ കുട്ടിെയ നശിപ്പി വാനും, യജമാനെന്റ
ധനം േമാഷ്ടി ധനികനാവാൻ ഒരുങ്ങിയ ഭൃത്യനു മരണശിക്ഷ െകാടുപ്പാനും തപ 
സ്വിെയ അനു ഹിപ്പാനും ആയി ൈദവക നയാൽ ഭൂമിയിേല വന്ന ഒരു ൈദ 
വദൂതനാണു താെന ം പറ ആ ദിവ്യരൂപം മായുകയും െച . ഇതാണു ഈ
കൃതിയുെട കഥാസാരം.

ന്ഥകാരനായ ഉണ്ണിപ്പാറൻ ൈവദ്യരവർകൾ സാഹിത്യേലാകത്തിൽ ഒരു സുപ 
രിചിതനാണ്. ”ജീവകാരുണ്യം” ”സ്തവരത്നാകരം” ”കവിതാമഞ്ജരി” ” ീനാരാ 
യണസുദർശനം” തുടങ്ങിയ കൃതികളുെട കർത്താവായ ൈവദ്യരവർകൾ ’സന്യാ 
സി’ എന്ന േപരിൽ േമ റഞ്ഞ കൃതിെയ പാദാനുപാദമയി തർജ്ജമ െചയ്തതാ 
ണ് ഈ പുസ്തകം. ”ശബ്ദഭംഗി, ആശയൈവശിഷ്യം, അലങ്കാര ചാതുയ്യൎം”
തുടങ്ങി മൂല ന്ഥത്തി ള്ള ഗുണങ്ങെളല്ലാം േലശംേപാലും വിടാെത ൈവദ്യര 
വർകൾ ”സന്യാസി”യിലും േയാഗിച്ചി െണ്ട മൂലംകൃതി വായിച്ചി ള്ളവർ
എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു. സന്ദർേഭാചിതമായവിധം ചില സ്വാത 

്യങ്ങൾ ന്ഥകത്തൎ ാവ് ഉപേയാഗിച്ചി ള്ളത് ആശയെത്ത വിശദമാ വാനും
ചമൽക്കാരം കൂ വാനും പര്യാപ്തമായി െണ്ട പറയാവുന്നതാണ്.
വിേദശഭാഷയിൽനി പദാനുപദ തർജ്ജമ െചയ്കെയന്ന ഒരു പുതിയ സ്താന 
േത്തയാണു ൈവദ്യരവർകൾ സ്വീകരിച്ചി ള്ളത്. ഈ വൃത്തി സാമാന്യം േ ശ 
സമ്മി മാെണങ്കിലും മലയാളഭാഷയുെട പരിപൂർത്തിക്ക് ഈ പരി മവും ആവ 
ശ്യം തെന്നയാണ്.

https://thalilakkam.in/
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നവീനവിദ്യാഭ്യാസം ആസ്തിക്യേബാധെത്ത നശിപ്പി കളയുവാൻ ഉപയുക്തമാ 
യി തീരു െണ്ടന്ന അപവാദത്തി ശക്തികൂടി വരുന്ന കാലമാണിത്. ആസ്തി 
ക്യമാകുന്ന തറയില്ലാെത സദാചാരം ഉറ നിൽ ന്നതുമല്ല. യുക്തിവാദം െച 

ന്ന േലാകയതികന്മാെരേപ്പാലുള്ളവർ എ പറഞ്ഞാലും അേഗാചരമായ ഒരു
ൈദവീകഭരണശക്തി േലാകെമ ം വിലസു െണ്ട സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിേയാെട േലാ 
കസംഭവങ്ങൾ വീക്ഷി ന്നവർക്കറിയുവാൻ ഒരു യാസവുമില്ല. അങ്ങിെനയു 
ള്ള ഒരു അേഗാചരമായ ൈദവീകഭരണതത്വെത്തത്തെന്നയാണ് ഈ ന്ഥം െത 
ളിയി ന്നത്. വിശ്വസാക്ഷിയും, വിശ്വസൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരകാരണനുമായ
ഒരു കർത്താവിെന്റ കീഴിലാണ് ഈ േലാകം നിലനി േപാകുന്നെത ം ഈ
കൃതി സമർത്ഥി .
ഉണ്ണിപ്പാറൻ ൈവദ്യരവർകളുെട ഈ കൃതി ഒരു സ്വത കൃതിയാെണ േതാ 
ന്നിപ്പിക്കത്തക്കവിധം പല ഭാഗങ്ങെളു വളെര സുന്ദരമായി ണ്ട്. പാശ്ചാത്യരു 
െട കഥെയ െപൗരസ്ത്യരുെട രുചി േയാജിപ്പി വാൻ ചില പാഠാന്തരങ്ങൽ
കൂടി ചില ദിക്കിൽ വരുത്തീ ണ്ട്. മാകന്ദമഞ്ജരി വൃത്തത്തിൽ അ േകാമളമാ 
യി രചിച്ച ഈ കൃതിയിൽ നി േത്യകം ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഈ അവ 
താരികെയ ദീർഘിപ്പിേക്കണ്ടതായ ആവശ്യം ഉെണ്ട േതാ ന്നില്ല. ന്ഥ 
കാരൻ സർവ്വഥാ അർഹി ന്ന െകാച്ചിമഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല േ ാത്സാ 
ഹജനകമായ അനു ഹേത്താെട പുറത്തിറ ന്ന ഈ കൃതിെയ ഭാഷാബ ക്ക 
ളുേടയും വിദ്യാഭ്യാസാധികൃതന്മാരുേടയും ദൃഷ്ടിയിൽ സവിേശഷം പതിയുെമന്ന
വിശ്വാസേത്താെട, മഹാജനസമക്ഷം ഞാൻ സേന്താഷേത്താെട അവതരിപ്പി  
െകാ .
െച ക്കാവ്,
25-2-1908.

എന്ന്
സി. കുഞ്ഞിരാമേമേനാൻ (ഒപ്പ് )
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സന്യാസി
മാകന്ദമഞ്ജരി

ദുരത്തമരും വനത്തിൽ മഹാേലാക-
േഗാചരം േചരാതിരി ം ദിക്കിൽ, 1
െയൗവ്വനംെതാ തൻ വാർദ്ധക്യമാേവാളം
ഭവ്യെനാരു മുനി വാണിരു ; 2
പാഠാന്തരം.
(മാവനേദശത്തകലെത്താരുകാട്ടിൽ
മാേലാകദൃഷ്ടിെയത്താത്ത ദിക്കിൽ,
മാരാപ്തി ായം തുടങ്ങി ജരവെര
മാന്യെനാരു മുനി വാണിരു ,)
പുൽത്തറയിങ്കൽ കിട ം, ഗുഹാതലം

ത്യഹമാ മമാക്കിെവ ം, 3
കായുംകനിയുമശി ം െതളിഞ്ഞ
കാണുമരുവിജലംകടി ം, 4
മാർത്ത്യരിൽ നിന്നെങ്ങാഴി മേഹശ്വര-
ഭൃത്യനായ് നാളുകെളക്കഴി ം, 5

ാർത്ഥനതൻ കൃത്യമാക്കിയവൻ ൈദവ
കീർത്തനം സാക്ഷാൽ േമാദമാക്കി. 6
ത പുണ്യ ദം തദ്ധന്യ ജീവിത-
െമ യും ശാന്തരമണീയം താൻ, 7
സ്വർഗ്ഗീയ സൗഖ്യമായ് േതാന്നിയിരു േപാൽ
സംശയെമാന്ന ദി ം വെര; 8
”ദുഷ്ടത ഹന്ത! ജയി !
സജ്ജനം ദുഷ്ടജനത്തിനും കീെഴ്പടു !” 9
വിശ്വാസം േഭദി , സംശയംവർദ്ധി ,
ഈശ്വരശക്തിയിലിങ്ങതിനാൽ, 10
ഏേതാ സംസനീൈയശ്വര്യം ചിന്തി ം
േചത തീെര നശിച്ചവ , 11
േകവലമാശകെളല്ലാം ലയിച്ച
ജീവിതൈചതന്യം കൂടിേപ്പായി. 12
ചാഞ്ചല്യമെറ്റാരു നീരരാശിതന്നി-
ലഞ്ചിതശാന്ത കൃതിരൂപം, 13
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ബിംബി കാണുേമ, േനാ കിലാവക
നിർമ്മലമായ േവെറ േവെറ; 14
കീെഴവളഞ്ഞ കരകാ , വൃക്ഷങ്ങൾ
കീഴുേമലായിവളർ , കാ , 15
താെഴയായാകാശെമല്ലാം കണ േപാൽ
പാഴറ്റേമാടിേയാട കാ ; 16
എങ്കിെലാരുക ശാന്തജലരാശി-
തങ്കൽ ക്ഷിപിതമാകുന്നപക്ഷം, 17
േവഗത്തിൽ കേല്ലാലജാലം വൃത്തമായ്
ഭാഗത്തിെലല്ലാമടി േചരും, 18
പിന്നീടതിങ്കലുടഞ്ഞേപാൽ സൂര്യെന്റ
മി ം കഷണങ്ങൾ ബിംബി , 19
തീരവും, വൃക്ഷവുമാകാശവുെമല്ലാം
തീര ഴപ്പമായ് തേന്നകാൺമൂ. 20
സംശയംതീർപ്പാനും േലാകതത്വം സ്വയം
സംസർഗ്ഗംെകാ പഠിപ്പതി ം 21

ന്ഥം കഥിപ്പേതാ, ാമ്യന്മാർ െചാൽവേതാ
സിദ്ധാന്തെമ ഹിപ്പതി ം, 22
എെന്തന്നാൽ േലാകെത്ത ാമ്യന്മാരിൽ നിെന്ന
പന്തിക്കീമാമുനി േകട്ടി ; 23
രാ ിയാംേവളയിൽ മഞ്ഞിലടനംെച-
യ്ത െചല്ലാറു ാമ്യജനം. 24
തെന്റ ഗുഹാഗൃഹം സംത്യജിച്ചാമുനി
തൻേയാഗദണ്ഡം ധരി കയ്യിൽ, 25
പാലസ്റ്റയിൽ ശംഖേത്താെടാ ഷ്ണീഷത്തിൽ
േചെലാത്ത തീർത്ഥയാ െവച്ചാൻ; 26
പാഠാന്തരം. (വന്ദ്യശിര ത്തിൽ സന്യാസമു യു-
െമേന്ന! മുനിേചർെത്താരുങ്ങിെക്കാ ;)
നന്നായുദയാർക്കൻ െപാങ്ങിവരുംേനരം
തേന്ന മുനീ നും യാ യായി, 27
ശാന്തമായ് ചിന്തിച്ചാമാമുനി, കാണ്മതു
സന്തതം േനാക്കി ഹി േപായി. 28
വന്ന ഭാതം കഴി്ഞു വഴിെയ -
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െമാ മില്ലാതുള്ള ൈമതാനത്തിൽ; 29
ദൂരവുേമകാന്തവുമായുള്ളാരണ്യ-
ദുർഗ്ഗമമാർഗ്ഗമവൻ കട , 30
അക്കാലം െസൗഖ്യംെകാടു ം ചുടരശ്മി–
യർക്കനണച്ച ദാക്ഷിണാത്യൻ, 31
െയൗവ്വനയുക്തെനാരുത്തൻ കടന്ന
മുന്നിൽ മുറിവഴിെക്കത്തിമുട്ടി. 32
അേദ്ദഹം ചാർ ന്ന പൂ കിൽേമാഹനം.
തേദ്ദഹഭംഗി പറഞ്ഞാൽതീരാ. 33
കാരുണ്യമാർദ്ദവം പൂണ്ടിേട്ടാ പൂമുടി
പാരംചുളി പറന്നിരു . 34
”സ്വാമി വന്ദന” െമന്നങ്ങടുത്തവൻ
സംേമാദേത്താടു വദി േപാലും; 85
പാഠാന്തരം:
(”അച്ഛ സ്വസ്തി” െയന്നേപ്പാളടുത്തവ-
നുച്ചത്തിെലാ കഥി േപാലും;)
താതനു1 സ്വസ്തിഭവിക്കെട്ടെയന്നേപ്പാ–
േളാതി മഹാനാകും മാമുനിയും; 36
പിെന്നയും പിെന്നയും ധാരാളം ധാരേപാൽ
അേന്യാന്യം േചാദി ം െചാല്ലിയും േപായ്, 37
കാനനമാർഗ്ഗം കഴിഞ്ഞതറിഞ്ഞീല
നാനാരസകരഭാഷണത്താൽ; 38
അേന്യാന്യം ചിത്തമവർ രസി േപാൽ,
ധന്യർ േവർവാടസഹ്യമായി; 39
വ്യത്യാസം ായത്താലുെണ്ടന്നിരിക്കിലും
ചിത്തത്തിൈനക്യത പാരമാർ ; 40
”എമ്മ മൂ മുരെച്ചാ”െരലം’മരം
തേമ്മേലറുംൈമവിഭംഗിതൂകും, 41
അമ്മ തെന്ന യുവാവാൈമവിെക്കാടി,
അമ്മാമുനിെയെയലമാക്കിനാൻ. 42
ആദിത്യൻ മുങ്ങി മറവാൻഗമിക്കയാ-
യാദിനം േപാകും മണി റിങ്കൽ, 43

1താതൻ=പു ൻ
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പാരം പരെന്നാരു െചമ്പൻനര നിറ-
േപ്പർെപാ ം മൂടുപടം ധരിേച്ചാൻ; 44
ശാന്ത പഞ്ച കൃതമീേലാകെത്ത
സിദ്ധാന്തിച്ചീടു വി മിപ്പാൻ, 45
അക്കാലം െകേങ്കമം െകട്ടിടം േറാട്ടിെന്റ
വക്ക നിന്നായി െപാങ്ങിക്ക . 46
താരാധിപൻച്ഛവി തൂവീടുന്നാദിക്കിൽ
ഭൂരുഹ ാതത്തിൽ കൂടിേപ്പായാർ. 47
ശാഖി തത്തിന്]െറ പച്ചക്കിരീടങ്ങൾ
ശാദ്വലഭൂവിെന ചുംബി . 48
െകാട്ടാരം െപാെല മണിേമടയായി
െകട്ടിച്ചാവീെടാരു വിേത്തശാഭൻ, 49
െതണ്ടിത്തിരിയുമപരിചിതന്മാർക്ക-

സുഖി മാറാക്കിെവ ; 50
കാരുണ്യമീവിധമുെണ്ടങ്കിലും തെന്റ
േപരുേകൾപ്പാൻ കാ ംദാക്ഷിണ്യത്താൽ. 51
നിസ്സാരന്മാെര സുഖികളാ ള്ളി ം
നീതിയായ്തെന്ന വിളങ്ങിയ , 52
ര േപരും െചന്നാർ, തുല്യേവഷാങ്കിതം
പൂെണ്ടഴും വില്ലക്കാർ സ്വീകരിച്ചാർ; 53
ആഗതന്മാർക്കന്തേസ്സറിടും വാതിൽക്കൽ
സ്വാഗതം തൽ ഭു െച െകാണ്ടാൻ. 54
േമനി രുചി വിലേയറും നല്ലാഹാരം
േമശധരി ഞരുങ്ങീടു , 55
മര്യാദയിൽ മീെത ധാരാളമുണ്ടായ-
ങ്ങാര്യസല്കാരങ്ങെളല്ലാതുേമ. 56
പിന്നീടുറങ്ങവാൻേപായവരദ്ദിനം
തന്നിൽ പരി മേമെറെച്ചേയ്താർ, 57
അന്ന േല ംനൽ പട്ടിൻകിടക്കയിൽ
നന്നായുറങ്ങിനാേരറ്റം േവഗം. 58

ാഭാതികകാലമായിതവസാനം
േശാഭദിനത്തിൻ വരവുരെക്ക, 59
ചാലിൽ ചാലി മിളം പവൻപരം
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ലീലേകാരിെക്കാണ്ടിരുന്നിരു ; 60
നൂതനഭംഗിതിള ം മലർക്കാവിൽ
വാതേപാതംതാനിഴഞ്ഞിരു ; 61
ചാര െതന്നലിലകളിളക്കിനാൻ,
േചരുമുറ ണർത്തിെക്കാണ്ടാൻ; 62
അക്ഷണനം നന്നായ് സ്വീകരി ംെകാണ്ടി–
ട്ടേപ്പാഴതിഥികളെങ്ങണീ ; 63

ാതൽ മേനാഹരഹാളിലലങ്കാര-
ഭൂതമായ്തെന്ന വസി മുേമ്പ; 64
സമ്പൽസമൃദ്ധം മധുമയം മാർദ്ദീകം
െപാമ്പാ േതയുമലങ്കരി ! 65
ആയതൗദാര്യം കലരും യജമാനൻ
ആയവണ്ണം െചാെന്നടുപ്പി േത; 66
പിന്നീടു തുഷ്ടിയും നന്ദിയും ൈകെക്കാ
തെന്ന പടിക്കൽ പിരിഞ്ഞവരും; 67
പാർക്കിൽ ഭുവിെന്നാഴി േവെറയേപ്പാ-
ളാർ ം വ്യസനിപ്പാെനാ മില്ല; 68
കാഞ്ചൻപാ ം കാണാ തിരയാറായ്,
കാരണം െചാല്ലാ,െമാളി തെന്ന 69
ആ യുവാവാകുമതിഥി െവച്ചീടിനാൻ
പൂേമാടിചി ം സുവർണ്ണപാ ം. 70
യാെതാരു മാനുഷന്ത െട മാർഗ്ഗത്തിൽ
ആതപേമ നിവസിച്ചീടും, 71
മിന്നിത്തിള ന്ന കാേകാളാധീശെന
െചന്നേഹാ!െപെട്ട ക െവന്നാൽ, 72
േവപമാനനായി നിന്നീടും, േനാക്കീടു-
മാപത്തടുത്തതിൽ നിെന്നാഴിവാൻ, 73
പിെന്ന നടന്നീടും ാനിേയാടും കൂടി
പിെന്നയും േനാക്കീടും ഭീതിപൂർവ്വം; 74
ആയവൻേപാലേവ, സന്യാസിഭീതനായ്
മായമായ് ൈകെക്കാണ്ടവ േനേര, 75

രഹൃദയനാം കൂ കാരൻ േറാട്ടിൽ
ദൂര െചന്നാെറ കാണിച്ചേപ്പാൾ; 76
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മൗനസ്ഥിതനായി, കമ്പിതചിത്തനായ്
െമെല്ലത്താൻ െമേല്ല നട പിെന്ന; 77
േചർച്ച പിരിയുവാൻ ചിന്തി െവങ്കിലും
േചർച്ച പിരിയുവാൻ വാെക്കാ ം േതാന്നിയില്ല, 78
ഓേരാ തന്നത്താേനാരുവാൻ കൺെപാക്കി
“പാരെമാരുത്ത പകാരത്തിൽ 79
ദുസ്തരകർമ്മം തിഫലമാവുകിൽ
നിസ്തർക്കം രെമേന്നാതിേപാലും!” 80
ആയവരിങ്ങെന േപാകുന്നേനരത്ത-
ങ്ങാദിത്യരശ്മി മറ േപായി, 81
മാറിമാറിേക്കറിവാനിലതുകാലം
കാറിൻഗണേമെറ ങ്ങിക്ക ; 82
മാരുതൻതെന്റയിരച്ചിലുരച്ചേഹാ!
മാരിയടു െചാരിയും കാര്യം; 83
മാറിെയാളി വാൻതെന്ന പശുഗണം
ൈമതാനത്തിങ്കൽ കുറുെക്കപ്പാ ; 84
ഇങ്ങിെനയുെള്ളാരടയാളം കണ്ടേപ്പാ-
ളങ്ങടനംെച ം ര േപരും, 85
സേങ്കതം ാപിപ്പാൻ ഓടികിതച്ചവർ
ശങ്കിക്കാെതെചന്നടുത്തവീട്ടിൽ. 86
െപാക്കംകുറ ള്ള േമടയാകുന്നേതാ
െപാക്കേമറീടിന ഭൂമിതന്നിൽ; 87
ശക്തിയും, ദീഗർഘവുമുണ്ടതിെനങ്കിലും
ശുപ്തം പരിഷ്കാരം ചു പാടും, 88
തൽപുരസ്വാമിസ്വഭാവങ്ങളാകുന്ന
െകൽേപറും േ ാഹവും, രതയും, 89
നിർദ്ദയതാനും, പിശു മേദ്ദശെത്ത
നിർജ്ജനമാക്കിച്ചമച്ചിരി ! 96
ലുേബ്ധശദ്വാരസമീപത്ത് ദാക്ഷിണ്യ-
ലുബ്ധിക്കാനന്യാ യരടുെക്ക, 91
േകാപി െപെട്ട വീശിത്തടി േള്ളാ-
രാപൽകരമാം െകാടുങ്കാ ണ്ടായ്; 92
മിന്നൽമിനുമിെന ള്ളി തുള്ളി
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കന്നിടി ം മാരിയാരംഭിച്ച, 93
േനേരയവരുെട ശീർേഷാപരിയായി
േഘാരംമുഴ മിടികുടുങ്ങി. 94
അക്കവാടത്തിങ്കേലറ്റമവർമുട്ടി
ഒക്കയുമ വൃഥാവിലായി; 95
മാരുതൻതല്ലി വലച്ചവെരേയറ്റം
േഘാരം മഴയിലവരല . 96
വീട്ടധിപനെങ്ങാടുക്കമുൾ വിങ്കൽ
പാട്ടിൽദ്ദയേയറും കാന്തിെപാങ്ങി; 97
(താെനാരതിഥിെയെയാന്നാമതായി
മാനിച്ചതക്കാലംതെന്നയേല്ലാ!) 98
ഏെറെക്കെരെകരേന്നാതുംകവാടെത്ത
പാരം ദ്ധി തുറ െമെല്ല; 99
തുള്ളിവിറ മിരുജനത്തിന്നവൻ
െചാല്ലിനാൻ സ്വാഗതമർദ്ധചിത്തൻ. 100
ഉള്ളിെലാരുെകാള്ളി ക ന്നലങ്കാര-
മില്ലാതിരി ം ചുമരുകാൺമു, 101
അക്കാലേഭദത്തിൻേക്ഷാഭം ത്യക്ഷമായ്
നി ന്നതിഥി ശരീരങ്ങളിൽ; 102
മു ംപരുക്കനാമപ്പക്കഷണവു-
േമററം ചുരുക്കമായുള്ള വീ ം. 103
ഓേരാരുത്തർ ം കഴി െകാണ്ടീടുവാൻ
േനേരെയടുത്തവർ നൽകിയെ . 104
പിന്നീടുടൻ കാ ം മാരിയും മാറിെയ-
െന്നാ കണ്ടക്ഷണം ലുബ്ധ ഭു, 105
“മാറിമഴയിേപ്പാൾ മന്ദം നടന്നീടാം
മാന്യജനങ്ങെള നിങ്ങൾെക്കന്നായ്.” 106
മാനസം വീ മഭി ായെത്തെചാല്ലി.
മാമുനി ചിന്താലയനിറങ്ങി, 107

വ്യവൃദ്ധൻതന്നിൽ േലാഭ വാസവും
ഭവ്യഹീനത്വവും േമവിടു ; 108
(ചിന്തി സന്യാസി താനകതാരിങ്കൽ.)
“എെന്താരു കഷ്ടമിേതാർ കണ്ടാൽ, 109
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എ യുമാവിശ്യക്കാർ ബുദ്ധിമു േമ്പാ
െള യും വ്യമിവൻ സൂക്ഷി ! 110
അ മാ മല്ല, നൂതനാശ്ചര്യത്തിൻ
ചി ങ്ങളുണ്ടായ് നിമിഷംേതാറും. 111
സന്യാസിതൻ മുഖ തന്നിൽതെന്ന ദു-
ർദ്ധന്യമാം കാ പിന്നീടുകാൺേക; 112
ബാലിശൻകൂ കാരൻതാൻകളവായി
കാേലെയടുത്ത,െതൗദാര ൎ്യേമറും. 113
അഞ്ചിതശീലെന്റകാഞ്ചനപാ മുൾ-
ക്ക കംതന്നിൽനി ദ്ധരി , 114
പാരം വിലേയറുമാഭാജനം പിെന്ന

രഹൃദയനായ് തെന്ന േമവും; 115
ഭാരിച്ചലുബ്ധ ധാരാളിയായവൻ
ഭൂഷണമായിെക്കാടു േപാലും! 116
എന്നാലങ്ങക്കാലം േമഘങ്ങൾ വായുവി-
െലേന്ന! വിറ പറന്നിരു ; 117
ആകാശേദശെത്തക്കാശിപ്പി ംെകാണ്ടി-
ട്ടാദിത്യേദവൻ പുറ വ ; 118
െസൗരഭ്യപാ ങ്ങൾ പച്ചനിറമാകും
െസൗന്ദര്യേമറ്റം കാശിപ്പി , 119
ഇമ്മെട്ടഴും ദളം മിന്നിക്കളിേച്ചറ്റം
ഉേന്മഷമദ്ദിനം തന്നിേലറ്റി 120
ഒക്കാത്ത നിസ്സാരസേങ്കതത്തിൽനിന്നി
ട്ടക്കാലഭംഗിക്ഷണിച്ചവെര; 121
അ ഭു ശങ്കിതൻ തുഷ്ടനായിത്തെന്ന
ക്ഷി മാവാതിലട െകാണ്ടാൻ. 122
ആയവർ വീ ംനട തുടങ്ങേവ
ആയമി സ്വാന്തം കലങ്ങി പാരം, 123
ഒ ം കുറിേയതുമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ
മുട്ടി മനസ്സി ദുഃഖേമറ്റി: 124
ത െട കൂ കാരൻതെന്റ കർമ്മങ്ങൾ
തേൻറടമില്ലാത്ത മട്ടിലേല്ലാ! 125
നിർമ്മര്യാദമായീതാദ്യം വർത്തിച്ച–
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തുന്മാദകർമ്മംതാൻ പിന്നേത്തതും : 126
ഒന്നാമെത്തക്കർമ്മം തീെരെചറുത്തവൻ,
പിന്നത്തേതാർവൻ ”കഷ്ടംെവ ” 127
വ്യത്യസ്ഥകാ കൾ കണ്ടവൻേപാകേവ
ചിത്തംഭൂമി വിനഷ്ടമായി! 128
അക്കാലം രാ ിയായാകാശമാർഗ്ഗത്തിൽ
തിക്കി ഴ മിരുട്ടിറങ്ങി; 129
വീ മീ പാന്ഥർ െച ശയി വാൻ
േവണ്ടിവ സ്ഥലെമാെ ന്നായ്: 130
തൽക്ഷണെമ ം തിര േനാക്കീടുേമ്പാൾ
വീക്ഷിച്ച വീെടാന്നരികിൽ തെന്ന: 131
നാലുപുറം മുറ്റം േചലുപൂേണ്ടലു .
മാലിന്യം ഹർമ്മ്യത്തിേന്നതുമില്ല, 132
സംഭാരമില്ലാത്തമ െചറുതല്ല,

ാഭവംേതാന്നി ം മ മല്ല; 133
ആയതു കാണുേമ്പാൾ തൽസ്വാമിത െട
മായമാകു മനസ്സറിയാം, 134
തൃപ്തി ദംതാൻ, തി ലഭിപ്പാനല്ല,

േത്യകം സൽക്കർമ്മം ദീനാലംബം 135
അക്കാണും വീട്ടിേലക്കപ്പഥികയുഗ്മം
െവക്കം തിരി തളർന്ന പദം; 136
അേപ്പാളനു ഹം മാളിക െചാല്ലി
തൽപുരസ്വാമി വന്ദനവും; 137
ചാരുവിനയാന്വ്യിതാരാമവർകെള,138.139”,140,141;142.”143;144;145,146147;;148,−−.149−−,150,151!152!!!!153!!!!154?155156.157,,158,, 159;160;161,;162−,163,′′!164!165−,166,167.168!169:170,171”!!”;,172,.173;174!;175;176;177;178−;179,180!181,182:183;184.185186(.)187”,,,188!189!190,191.192!!!!193;194.195:196.197;198.199,200,!201..202.203,204?205−;206.207”,208,209,210.211;212.”213”.214;215,216.,218;219.220,221,222.”223′;224;225;226.227,!!228,.229−230.231,232.233!.234.235,236,!237−:238,..”239;240,!241,242..243;244.245;246”!.”247()248.249

https://thalilakkam.in/




