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”ഭാരതക്ഷേമ! നിെന്റ െപണ്മക്കളടുക്കള-
ക്കാരികൾ, വീടാം കൂട്ടിൽ ടു ം തത്തമ്മകൾ,
നര ഗർഭാധാനപാ ങ്ങ,ളാജന്മാന്തം
പരത കൾ, പശു ായക,ളബലകൾ.
ആടയും പണ്ടങ്ങളും െകാ െമയ്യാെക ടി
മൂടിന യ ക്കിളിപ്പാവകൾ, വരാകികൾ;
എങ്ങവർ പതിതകൾ സഹധർമ്മിണീഗൃഹ-
മങ്ഗലേദവതാദിനാമങ്ങൾക്കനർഹകൾ?
ഭാരതക്ഷേമ! ഹാ! നിൻ ലാളനം തനി
പുരുഷന്മാരിൽ; നീയും ീകൾ മാതാവാേമാ?
ഒരു കാൽ നീർെക്കട്ടാർ ം, മേറ്റക്കാൽ െമലിഞ്ഞി ം,
മരുവും നിനേക്കതു മാർഗ്ഗത്തിൽ േരാഗതി?
അപരി ത താൻ നീ;യറിവറ്റവൾ താൻ നീ;-
യപഥസ്ഥിത താൻ നീ;യനുകമ്പ്യയും താൻ നീ;
നിൽെക്കാേല്ല സമക്ഷ േലാകേര!പാപിഷ്ഠയാ-
മി ഷ്ഠേരാഗാർത്തെയത്തീെണ്ടാേല്ല! നശിെക്കാേല്ല!”
ഇമ്മട്ടിൽക്കടേന്നാതിയിന്നെല ദ്വിപാത്താെയാ-
രെമ്മരിക്കതൻ വിത്താമേമ്മേയാദ്ധ്വരശ്ശിണി
അ വും ധരിേച്ചാളല്ലമ്മതൻ പരമാർത്ഥ-
മപ്പച്ചപ്പരിഷ്കാരക്കാരിയാം ചട്ടക്കാരി!

ii
അമ്മതാമ്മതൻ െമാഴിയ കൾ ഭരേതാർവി-
യമ്മതൻ െചവി ള്ളിലാഞ്ഞാ തറയ്ക്കയായ്
േഖദിച്ചാളപാരമായേദ്ദവിയിമ്മ ള്ള
കാതൈറൻ േമേയാവിെന്റ ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടിൽ
ചിന്തിച്ചാൾ: ”എേങ്ങാ േമവുമി ത്തൻെപൺപൂമ്പാറ്റയ്-
െക്കന്തി ബന്ധം വരാൻ; എെന്നെക്കാേണ്ടാേരാേന്നാതാൻ?
മുത്തശ്ശിക്കിേല്ലതുേമ സൗന്ദര്യെമന്നി ഗ്ദ്ധ
മുത്തണിേപ്പാർെക്കാങ്കകൾ തുള്ളി ജ ി .
കാർമുകിൽ മറച്ചിടും വാനത്തിൽ േജ്യാതിർഗ്ഗണം
കാണ്മതിന്നരിപ്പെമേന്നാതു കണ്ണില്ലാേത്താൾ
പങ്കത്തിൽ രണ്ടതാം പത്മരാഗെത്തപ്പാർ
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ശങ്കവി ര മഞ്ചാടിെയന്നിശ്ശിശു
ിട്ടനും ഞാനും തമ്മിൽ ബ ക്കൾ; ഞങ്ങൾ ണ്ടാ-

മിഷ്ടത്തിൻ വിവർത്തമാം വാക്തർക്കം മിതഃസ്ഥിതം
അെമ്മരിേക്ക! ഹാ! െവറും മിന്നൽേപാെലന്നിൽ പായും
നിന്മക്കൾെക്കന്തിതിങ്കൽ മാധ്യസ്ഥ്യ-ദീക്ഷാന്യായം?
ഹന്ത! ഞാൻ െപണ്മക്കളിൽ ീതിയില്ലാേത്താൾേപാലു-
െമന്തബദ്ധമി ട്ടി ധാർഷ്ട്യത്തിൽ ലമ്പിേപ്പായ്!
ആനഖാന്തവും പിെന്നയാശിഖാന്തവും വാച്യം
നീ നിെന്റ മുറ്റം തൂത്താെല നന്നെതൻ വേത്സ!
ദുർഭള്ളാം വിഷം േചർന്ന നിൻ സാന്ത്വവാക്യാംഭസ്സാ-
ല വും ശമി േവാന്നെല്ലെന്റയന്തർദ്ദാഹം;
പാരി ം വിശപ്പിലും ഞാൻ നിെന്റ കരം വീ ം
കാരുണ്യപ്പിച്ചയ്ക്കായിൈക്ക മ്പിൾ കാണിപ്പീല.”

iii
ഹിമവൽ പർവ്വതത്തിൽ നിവസി െണ്ടാരു
സമേലാഷ്ടാശ്മജാംബൂനദനാം തേപാധനൻ;
അരയെപ്പൺൈപതലിൻ മകനായ്പ്പിറ നാ-
ന്മറകൾ പകു വാൻ സാധിച്ച മഹാഭാഗൻ;
പാരിതിൻ നന്മയ്ക്കായിപ്പഞ്ചമം േവദം മഹാ-
ഭാരതം ഗാനം െചയ്ത ഭഗവാൻ ശുകഗുരു;
േവെറയും പുരാേണാക്തിപീയൂ-ഷം ധരി ിയിൽ
ധാരധാരയായ്െപ്പയ്ത സൗജന്യഘനാഘനം;
സംസാരപാരാവാരപാരീണൻ; സാക്ഷാ ാജ-
ഹംസാധിരൂഢാങ്ഗനാപാദബ്ജധു തം;
അന്യെന േസ്നഹിപ്പേത പുണ്യെമാന്നവനിയി-
ലന്യെന േദ്വഷിപ്പേത പാപെമന്നരുൾെചേയ്താൻ
അർത്ഥകാമാദിെക്കല്ലാം ബീജമാം ധർമ്മെത്തത്താൻ
മർത്ത്യേര! േസവിപ്പിെന ച്ചത്തിലുൽേഘാഷിേച്ചാൻ
കൃത്സ്നമാം പുണ്യത്തിനാൽ ഭാരതാംബയാൾ െപറ്റ
കൃഷ്ണൈദ്വപായനാഖ്യ ൈകെക്കാ ം കൃപാമൂർത്തി;
േക്ഷാണി താൻ കു-ടും-ബമ-ശ്ശാ-ദന; ന്നാ-ദ്ധ്യാ-ത്മി-ക-
ജ്ഞാ-നം-താൻ-ഭണ്ഡാഗാരം മുക്തി താൻ സധർമ്മിണി
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േലാകാനു ഹത്തിനായ് വാഴ്കയാണൈശ്ശലത്തി-
േലകാന്ത ഹ്മദ്ധ്യാനനിഷ്ഠനച്ചിരഞ്ജീവി.

iv
മാതൃഭൂേദവിയാൾതൻ സന്തപ്തദീർഘശ്വാസ- -
മാദിെക്കാന്നലയ്ക്കേവ നീഹാരം നീരാവിയായ്.
തൽക്ഷണം തേപാധനൻ നിർവ്വിക മായുള്ള
തത്സമാധിെയക്കണ്ടാൻ ഭഗ്നമായ് - നിവൃത്തമായ്.
ആ വികാരത്തിെന്ന േഹതുെവേന്നാർെക്കക്കാണായ്
േദവിയാമാര്യേക്ഷാണി - തന്നമ്മെയ്ക്കഴും താപം.
നി തും പാർത്താൻ ദൂെരയെമ്മരിക്കെയേപ്പർ ം
ദർപ്പത്താലാധ്മാതയാം േമേയാവിൻ മാതാവിെന.
േവേഗന തൽക്കർണ്ണത്തിൽ സ്വാദുവാം വച ധ
തൂകിനാൻ സർവ്വഭൂതസൗഭാ ശിക്ഷാഗുരു.
”സ്വാഗതം വിമാതാേവ! ശങ്കവിട്ടിേങ്ങാേട്ടെക്കാ-
ന്നാഗമി,ച്ചിവൻ കാ ം കാ കണ്ടാനന്ദി ;
അഞ്ജനം േവേറ േവണ്ട; കണ്ണിൽനിന്നഹങ്കാര-
മഞ്ഞച്ചിെല്ലടുത്ത മാറ്റിയാൽ മാ ം മതി.
നൂനം ത്വൽപുേരാഭൂവിൽ സാധ്വിയാെമന്നമ്മെയ
യാനനാവഗുണ്ഠനം നീക്കി ഞാൻ നിർത്തിത്തരാം.
കണ്ടിടാമേപ്പാൾ തത്വം കണ്ണി ; ൈകെക്കാൾെകെന്റ
പണ്ടെത്തച്ചി ശാല നൽകുേവാരാതിഥ്യെത്ത.
മിക്കതും പാർക്കാമേങ്ങക്കേന്നരെമന്നമ്മ
മക്കേളാ മകളേരാ വാത്സല്യം വാേ ാെരന്നായ്.”

v
ആദിയിങ്കൽ മഹർഷിെയാരാേലഖ്യത്തിൻ സമീപത്തിൽ

ീതിപൂ നയിച്ചാനേപ്പശലാംഗിെയ;
അരുളിെചയ്കയും െചയ്താൻ; ”അയി! കാൺക പടമിതി–
െലാരു പു-മാെനയും നീ തൽഭഗിനിേയയും.
മാമലകൾക്കരചെന്റ മക്കളിവരുവരു–
മീമഹിളാമണി ഗൗരി,േയട്ടൻ ൈമനാകം
കലിെകാ മപ്പടി കലഹത്തിന്നമേര ൻ
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കുലിശവുമുല ലച്ചണഞ്ഞീടേവ
ശ വിെന്റ മാർത്തടേമാ സപ്തസപ്തി മണ്ഡലേമാ
ശ െമ േപാർക്കളത്തിൽപ്പിളർന്നീടാെത;
അതിവൃദ്ധൻ ജനകെന ണയ്ക്കാെത; മഹീഭൃത്തിൻ
സ്വധർമ്മെത്ത സ്വ ംേപാലുമനുഷ്ഠിക്കാെത;
തൽക്ഷണത്തിലിവൻ പാ സാഗരത്തിനകം ചാടി
പക്ഷലാഭചരിതാർത്ഥൻ പരമഭീരു.
അവിെട നാൾ കഴിക്കയാണടിമയായ്ജ്ജലപതി–
ക്കവനതശിരസ്സാമീയധമജ .
ഇവനുെടയവരജ ഭഗവതിയപർണ്ണേയാ
കുവലയമിഴിമാർ കുലാലങ്കാരം.
എ കാമൻ തുണച്ചാലു,േമതു കണ െപാഴിച്ചാലു–
െമ മാ ം പരിസരെമാ വന്നാലും.
പൂവൽേമനി റെത്താലി ക മയ ന്ന
േകവലനാ വിടനല്ല േദവൻ ഗിരീശൻ;
എന്നറി തനുമദം സന്ത്യജി തപസ്സിനാൽ
തന്നകതാർ തനിസ്സത്വസമ്പന്നമാക്കി
ആയതിൽതന്നനുകെനയാദരത്തിലണ ത-
ജ്ജായയായിജ്ജയംപൂണ്ടാൾജ്ജഗജ്ജനി ി.
ശൂലിയും തന്മന:ൈസ്ഥര്യം തൂക്കിേനാക്കാൻ തുനിഞ്ഞേല്ലാ
ൈശലരാജപു ിെയന്ന തത്വേമാർക്കാെത.
ആ വിഭുവിൻ വാമഭാഗമാത്മശുല്ക്കീഭവിച്ചേപ്പാൾ
േദവിയുമ ൈഹമവതി നിത്യകല്യാണി.
വാമഭാഗത്തിങ്കലല്ലീ ജീവികൾ ഹൃദയം?ഈ–
േയാമലാെളയതിന്നീശനീശ്വരിയാക്കി.
േലാകയാ െചയ്കയാണദ്ദമ്പതിമാരിത്തരത്തി,–
േലകേയാഗേക്ഷമെമ ണ്ടിതിനുമീേത!
േ മമാകും ദിവ്യേജ്യാതിസ്സന്തർേവദി തിഷ്ഠിത–
മാമിഷാശനാശ നൂനം ഹാ! തദാഭാസം.

vi
ഇനിെയാരുപടത്തിങ്കലിരുവരുണ്ടിതാ കാ
പനിമതിമുഖിെയാ , പരൻ പുരുഷൻ.
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ഇരുവരുമലകടൽ മണികാഞ്ചിയണിയുന്ന
ധരണിതന്നപത്യങ്ങളുടപ്പിറേന്നാർ.
മൂത്തതിൽമനുജനു, *മിളയതു മഹിളയും;
പാർത്തലത്തിൻ വിളക്കി, തതുൽപാതേകതു.
പാതി ത്യത്തിടെമ്പ പാരിടത്തിൽ ഥിതയാം
സീതയിവൾ, നരകാഖ്യദാനവനവൻച
ശങ്കവി സതികളിൽപ്പതിനാറായിരംേപെര–
ത്തങ്കരിങ്കൽ റുങ്കിലിട്ടടച്ച പാപി;
അണ്ടർേകാെനേപ്പാർക്കളത്തിൽെക്കാ കുത്തിച്ചദിതിതൻ
കുണ്ഡലങ്ങൾ കൂസൽവി െകാള്ളെചയ്തവൻ;
വരബലമദമത്തൻ, തനതുേപർ ജനനി –
മരുളിേനാരധർമ്മിഷ്ഠകുലൈപ്പരുമാൾ;
ആ മനുഷ്യകളങ്കെത്തയന്തക വിരു ട്ടി
ഭാമ ക കൺകുളുർെക്കപ്പാേഥാജനാഭൻ.
സീതെയ വിഭിന്നയിശ്ശീലഹീനൻ തങ്കൽനി ം!
സീതയേ ജഗതിതൻ ദിവ്യസന്താനം.
തൻ ിയൻൻേപാമടവി താൻ തന്നേയാദ്ധ്യാ രാജധാനി;
തൻ ിയൻതൻപുൽ ടിൽ താൻ തൻമണിെസൗധം;
എ േതറിയിടംവലേമതുേമാ തിരിയാെത
ത ടയ സതീ തം ചരിപ്പതിന്നായ്
പരുപരുത്തിരിെപ്പാരു മരവുരിയരുവയർ
തിരുവരമറയുമാെറടു ചാർത്തി
കായസാദം കരുതാെത കാനനത്തിപ്പി ടർന്നാൾ
ഛായേപാെല ദയിതെനച്ചാരി ധാമം.
കാട്ടിെലഴും ക ംമു ം കാന്തമാർ കുസുമെത്ത-
ക്കാട്ടിേലററം മൃടദുെവ കാട്ടി കല്യാണി.
േ മസംസ്ഥയല്ലീ േദവി? പിെന്നയ രുജ?യവൾ——-
ക്കാമണിേത്തർ പുഷ്പകെത്തക്കാളതിരമ്യം.
പുരുഷ നല്ലനാളിൽത്തൻകള ം പകിേട്ടറും
സാരസനിവാസിനി തൻ സപത്നിമാ ം
ഹാ! കദനം വരുേമ്പാൾത്താനാത്മഹൃദേയശ്വരെന-
യാകമാനം ഗൃഹിണിമാരനുഭവി
യാതുധാനെപ്പരുമാൾതൻ ദാജധാനിക്കകം ൈദവം
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യാതനയാൽ മഥിേച്ചാരു കാല േപാലും
ചാരി മാം തനു ത്താൽ ഛാദിതയാമിസ്സതി
ൈവരിേയാ ം വാളു േതാന്നി വാഴനാരായി
അമ്പിളിയും കതിേരാനുമഷ്ടദിക്പാലകന്മാരും
തൻ ിയെത്തെക്കാതിച്ചീടും ദാസരാകെട്ട
മാമല ൈകയിരുപതും മാറിമാറിപ്പന്താടെട്ട;
നാമേധയം നാരീഗർഭം വിപ്പിക്കെട്ട;
താർമകൾ േപായ് മണിേമടത്തങ്കമുറ്റം തളിക്കെട്ട
കാമേദവൻ വപുസ്സിനു കപ്പേമകെട്ട
തൻകഴുത്തിൽത്താലിവേച്ചാൻ തൻകണവ,നന്യെന
ലങ്കമുടിചൂടിയാലും തുച്ഛരിൽ ച്ഛൻ
എ റ നിലെകാണ്ടാളീവധൂടി-ഭരേതാർവി-
ത ടയ ജീവനാഡി-ൈചതന്യമൂർത്തി
പാർത്ഥിവനായ്ക്കാ നമ്മൾ ഹാ! ചിലേപ്പാൾ രാഘവെന;
സ്വാർത്ഥചിന്താപരനായും മ ചിലേപ്പാൾ
പൂരുഷൻ തൻ ദിവ്യതയ്ക്ക് പൂർത്തിയില്ല; കരി ള്ളി
സൂരനിലും സുലഭം താൻ സൂക്ഷി പാർത്താൽ
ഭിന്നയതിൽനി വധുെവ െചാന്നാെളരികനൽ-
െപ്പാന്നേശാകേത്താ വീ ം പൂകിയിേദ്ദവി
അണയാത്ത മണിവിള,ക്കഴിയാത്ത കു മെപ്പാ-
ട്ടണിവാടാമലർമാലയവനിക്കിവൾ

vii
ഇനി േവറിെട്ടാരു ചി ,മിതിലും കണ്ടിടാെമാരു
വയിതമാർ മണിേയയും മനുജേനയും
ഉ േസന േദവകാഖ്യേസാദരർതന്നപത്യങ്ങ-
ളിക്കംസനുമിളേയാളിേദ്ദവകിതാനും
എന്നറി തൽഭഗിനിതൻ സുതരിെലാരുവനാൽ
തന്നറുതി വരുെമന്നാത്താമസശീലൻ;
അ െതാ മറക്കയായറെനറിമുറഎല്ലാ;-
മുന്നമവെനാ മാ ം-സ്വ ാണ ാണം
ഏതുെമാരു കൂസെലേന്യ വാളുലച്ചാൻ വധി വാൻ
േസാദരിെയ-നേവാഢെയ-നിതംബിനിെയ
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കൂറുവി കുടുക്കിനാൻ കൂട്ടിനുള്ളിലവൾ െപേറ്റാ-
രാറു പി കിടാങ്ങെളക്കശാ െചയ്താൻ
ച വർത്തിെക്കാരു സാധു ീേയാേടതുവിധെമല്ലാ-
മ മങ്ങൾ തുടർന്നിടാ,മവ തുടർന്നാൻ
വിശങ്കമക്ഖലൻതെന്ന വിജയിെയ റയ്ക്കേവ
വിശൃംഖലം വിധിയതിൻ വിഭുതകാട്ടി
പിറ തൻ മരുമകൻ-പിതൃപതി-ഭഗിനിതൻ
തുറുങ്കിൽ, മെറ്റാരുദിക്കിൽ പറ േപായി
ഊരിലുേള്ളാരുണ്ണികെളെയാെക്കയും െകാെന്നാടുക്കീ ം
ൈവരിയവൻ വളരു വാട്ടമില്ലാെത
വരുവതു വരുെമ കരുതീല; വരായ് വതി-
െന്നാരുപരേദവതേയാടിര മില്ല
പൗരുഷംെകാെണ്ടതിർത്തീലാപ്പാപ്പിേയതും നിയതിെയ-
ബ്ഭീരുതയിൽ െവറുമുച്ചപ്പിേച്ചേതാ കാട്ടി
തൻനിഴലിൽത്താൻ പതറിക്കണ്ണിമ െതല്ലടയാെത–
െയണ്ണിെയണ്ണി െഞാടിേയാേരാന്നവൻ കഴി .
താൻ പടുത്ത നരകത്തിൽ-താൻ വളർത്ത െകാടുന്തീയിൽ
സാ തമേ ാഹി വീണു ചാകാെത ച .
ഭാഗിേനയനരുളിന പഞ്ചതയപ്പാതകി
േലാകദൃഷ്ടിയിലുെമാരു േമാചനമായി.
ശിശുക്കെള വധി തന്നസുക്കെള ലർ വാൻ
പശുക്കളും െകാതി േമാ പതിതൻ മർത്ത്യൻ!
ഭൂവപു പുളകമാം ഭൂഷണത്താലണിയി
േദവേദവ ജനയി ി േദവകീേദവി.
അവിടെത്തത്തിരുവയറവനി സമർപ്പി
ഭവഭയശമനമാം പരമൗഷധം.
കു കണ്ണന്നീ പുര കൽ റു ; തായ് മുലപ്പാൽ
ന ചാറു; മൃത ായർ മാതാപിതാക്കൾ.
മാതുലെന്റ ക നയാൽ മർത്യപാശർ ജിഘാം-സുക്കൾ-
മാടുേപാലും-ശ്വസി ന്ന മാരുതൻേപാലും!
േദവകൾ മവരിൽത്താൻ േസ്നഹമുള്ളിെല േതാ –
മാവിരിഞ്ച മുഖർതന്നകൃത്യം കണ്ടാൽ
ആയവർ സകലർ ം ഹാനിേചർ സുജനങ്ങൾ–
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ക്കായർകുലെച്ചറുൈപതലാനന്ദേമകി.
പള്ളിേയാട ഴൽവഴി പാലമൃതു മഴെപ
കല്ലിേനയുമലിയി കല്യാണേമഘം.
സ കൾ മഖത്തിങ്കൽ കാൽകഴുകും; തനിെക്കാരാൾ
ഭക്തനായാലവേന്നതു ദാസ്യവും െച -ം;
േകഴുെമാരു സതിേക്കകും പ സാരി; കൃപണെന–
േയഴുനിലമാളികയിേലറ്റി ലർ ം;
ചമ്മട്ടിയും ക മായിദ്ധർമ്മേക്ഷ േപ്പാർക്കളത്തി–
ലമ്മഹാത്മാവർ നൻതന്നകം െതളിവാൻ
േതർത്തടത്തിൽ നി െകാ െചയ്ത ദിവ്യഗാനമി ം
പാർത്തലത്തിൽ ദരികളിൽ മാെറ്റാലിെക്കാൾവൂ
നാഥന നൽകിേയാരു നാന്മറപ്പാൽനവനീതം
നാദ ഹ്മൈചതന്യത്തിൻ നവാവതാരം
വാനിേല െമഴുനൂറു ക ടവുെള്ളാരു േകാണി;
മാനസം േപായ് മുഴുേകൺ ം ജാഹ്നവിതീർത്ഥം.
കാര്യസാരം കഥിേച്ചാരക്കർമ്മേയാഗമാർഗ്ഗദർശി——
യാര്യഭൂമിക്കായുഗാന്തമാചാര്യാചാര്യൻ,
”സത്യധർമ്മപദങ്ങളിൽ സഞ്ചരിേച്ചാ, നിഹത്തിൽ ഞാൻ
കൃത്യേലാപം വരുത്താെന ജീവിേച്ചാ,െനന്നാൽ
എങ്കിടാവു കണ്മിഴി മിക്ഷണ”െമന്നരുൾെച
തങ്കരംെകാണ്ടവെനാ തേലാടി നിൽേക്ക
ദൗണിെയ ? തദ ത്തിൻജ്വാലെയ ? മൃതിെയ ?
േചണിയന്ന ീക്ഷി ജീവി വീ ം.
േഗാപൻേപാലുമവൻ; ശരി; േഗാക്കൾ മർത്യ,രവരുെട
താപശാന്തിക്കവൻ േതടി ധാ ിയിൽ ജന്മം.
േഗാക്കെളയാണവർങ്കാത്ത, േതാർമ്മേവണം; േപാരമർത്യൻ
ഗ്യാ മായാൽ—ഫണിയായാൽ—േഗാമായുവായാൽ.
അനൃ—ശംസ്യംെകാ േവണം,മാതമദമംെകാ േവണം
മാനുഷരപ്പശുപാലമാഹാത്യം കാണ്മാൻ
മങ് ഗലാത്മാ മഹാേയാഗി മരതകമണിവർണ്ണൻ
ഞങ്ങളുെട വാസുേദവൻ ഞങ്ങൾ ൈദവം
തമ്മ്പുരാൻ തൈന്നര്യ ൈകത്താമരതൻ തേലാടലി——

ക്ംബിനിയാം കുബ്ജയുെട കൂനു നിവർ ം
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മുെത്തടു ധരി ം നാം കശുക്തികെയ മറക്കാേമാ?
ദുഗ്ദ്ധമാരു നമുേക്കകും േഗാമാതാെവേന്യ?
ഖ്യാതിയുെട കലിേത്താപായ്ക്കംസബിത്തിൻ ജനയി ി
ഗീതയുെട പിതാമഹി ജയിച്ചീടു .

viii
കാൺക േവറിെട്ടാരു ചി ,മതിലുമു—െണ്ടാരുപുള്ളി——
മാങ്കിേശാരമിഴിയാളുെമാരു പുമാനും.
കുണ്ഡിേനശൻ ഭീഷ്മകന്തൻ മക്കളിവ;േരട്ടൻ രുക്മി;
െകാണ്ടേല്വണിയിളവൾ രുക്മിണീേദവി.
ആ മഹീശകിേശാരകന്നാദിമുതലാത്മമി ം
ദാമേഘാഷി ശിശുപാലൻ സജ്ജനേ ാഹി
ഹീനരുമായ് സഹവാസെമ േഹയം? കടൽെതാടും
വാനവർതൻ പുഴയിേല വാരിയും ക്ഷാരം
േചദിപ ഭഗിനിെയ േജ്യഷ്ഠനാകാൻ നിശ്ചയിച്ചാൻ;
താതേനയും െകാ മവൻ തേന്നാടിടഞ്ഞാൽ
തൃഷ്ണ പേണ്ട മുകുന്ദനിൽ ീമുടിമുത്തവൾക്ക്േകറി
കൃഷ്ണനുമക്ഖലനുേമാ കീരിയും പാ ം
കണ്ടതില്ല കഴിെവാ ം; കണ്ടവെന്റ ൈകയിൽ നി ം
കണ്ഠപാശം പതി വാൻ കാലവുമായി
സുന്ദരി തുണയു ര േപ,െരാന്നലരമ്പൻ;
പിെന്നെയാെന്നാരശരണൻ പൂണുനൂൽക്കാരൻ
േപാരുമവർ; കാണികൾതൻ കണ്മിഴികേളാടു ക
േതരിേലറ്റീ ദയിതെയേദ്ദവകീപു ൻ
കാ െകട്ടിയിരുേന്നാരു ൈക വയറ്റിൽ െവ ൈചദ്യൻ
ഓപ്പയേല്ല? െപണ്ണിൻ പിൻേപാടി രുക്മിയും
”േഗാരസത്തിൽനി സാരി! സാരിയിങ്കൽനി നാരി!
േചാരനിവൻ വിളയുന്ന വിളച്ചിൽ െകാള്ളാം!!
കാലിേമ ം െചറുക്കെനക്കാലനൂരിനയേച്ച ഞാൻ
കാലു കു പുരിയി”െലന്നാണയിേട്ടാതി
നർമ്മദതൻ തടത്തിൽ േപായ് നാളീകേപ്പമഴ െപയ്താൻ;
നർമ്മരീതിെക്കാരു കണ നാഥനുെമയ്താൻ
ൈപങ്കിളിേനർെമാഴിയാൾതൻ ാർത്ഥനയാൽ മീശേപാക്കീ-
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ൈയ ടുമ്മെവച്ചയച്ചാൻ സ്യാലെനേദ്ദവൻ
ഭീരു കൃതാർത്ഥമായ് േഭാജകടവാസംെകാ
വീരവാദ,മവൻ മാനി; ൈദവവും മാനി!

ദ മ്ന നൽകിനാൻ തൻ നന്ദിനിെയബ്ഭഗിനിയാൽ
ദത്തമായ ജീവിതത്തിൻ-നി തിേപാെല
ചൂതിെല്വ മുസലിയാൽ േതാൽവിവന്ന െപാഴുതിലും
പാതകി താൻ ജയിച്ചതായ്പ്പാെഴ്പാളിേയാതി
”മന്നനുമായ് തിനാശ മാട്ടിടയെച്ചറുക്ക ;
മ തീനിപ്പാമ്പിനാശ വാസുകിയാവാൻ!”
എ ര ചിരിപ്പളവീറപൂേണ്ടാെരതിരാളി-
ത ലക്കെകാ തല ത െപാളി .
േലാലമാംതൻ രസനതാൻ മാരണവാളവെന്നന്നാ;-
യാളറിയാക്കളിയാർ മാപ തെന്ന.
പതിനാറായിരെത്ത പരമസുന്ദരിമാരാം
പതി താമണിമാർതൻ പതി ഭഗവാൻ.
ശീലമലർമാലിക െകെട്ടെപ െച േപാ
നീലമിഴി രുക്മിണി നിത്യൈകങ്കര്യം.
വി െകാ പയറ്റാനും വിണ്മരെത്തപ്പിഴുക്കാനും
െത മവൾെക്കാരു െകാതി േചതസ്സിലില്ല.
ഭാമെയാരു കവിത തൻ ാണനാഥ,ന്നരിേയാരീ–
േയാമലാെളാരുപനിഷേദ്ദവതാേഭദം.
ആെകയവളിത്തരത്തിലാത്മകാന്തഹൃദയമാ–
േമകച്ഛ സാ ാജ്യത്തിന്നീശ്വരിയായി
മരവിടുെമാരുനാളിൽ മലർമകൾ മണവാളൻ
ഹരിയുമായ് ശയനീയമണഞ്ഞീടേവ;
ഇരുവരുമിരുവർ തൻ തിരുവുടെലാളിയമൃ–
തിരുമിഴിമലർെകാ ം നുകർന്നീടേവ;
പരിമൃദുവിശറിെകാണ്ടരുവയർ െതെരെതെര–
പ്പരിമളെച്ചറുെതന്നലിളക്കിടേവ,
അണിയിളങ്കരതളിർത്തരിവളക്കിലുക്കത്തിൽ
മണിയറ മുഖരമായ് ചമഞ്ഞിടേവ;
ഓതി ചിരിെച്ചാരു വാക്യേമാഷധീശമുഖിയാമ–
മമാതർകുലമണിേയാടു മായാമനുഷ്യൻ.
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”േദവി! േകൾ മനസിജദിഗ്വിജയപതാകിേക!
നീ വിദർഭഖനി െപറ്റ ഹീരകമേല്ല?
ആഴി ചൂഴുമൂഴിവാഴുമായിരം േപർ നിൽെക്ക നീയി–
പ്പാഴിടയ രഹങ്ങെന്റ ഭാര്യയായേല്ലാ!
കാെറതിർെമ ടയവൻ; കാലി േമ കിടന്നവൻ;
താറുമാറായ് നടന്നവൻ ൈശശവത്തിങ്കൽ;
ആയർകുലവധുക്കൾതന്നാടവാരിക്കളിച്ചവൻ;
മായകാട്ടിജ്ജനഹങ്ങളിൽ വ്യാേമാഹം േചർേപ്പാൻ,
മങ്കേയയും മാട്ടിേനയും മാമേനയും വധിച്ചവൻ;
വൻകടലിന്നകം വാഴും ദാശാർഹദാശൻ,
ഔചിതിതൻ ഗന്ധെമ ണ്ടസ്മദീയദാമ്പത്യത്തിൽ?
രാജഹംസി ഭവതി; ഞാൻ കൂപമ കം
േവെറെയാരു ദയിതെന സ്വീകരി ; ജയിക്കെട്ട
ചാരിതാർത്ഥ്യമിയ നിൻ ദാമ്പത്യധർമ്മം.”
ഈ െമാഴി-യല്ലിടിത്തീ-തൻ ഹൃത്തടത്തിന്നകം പാ
കാമിനിെയക്കഥാേശഷകല്യാണയാക്കി
തയ്യലിെന്റ ൈകയിൽ നി താലവൃന്തം െതറി
മയ്യണിഞ്ഞ മിഴിനീരിൽ മഗ്നമാകു
പൂമൃദുെമയ് വിര ; പൂ ഴൽെക്കട്ടഴിയു
േരാമകൂപ പരമ്പര വിയർത്തിടു
ക മങ്ങിത്തലചുറ്റിക്കണ്ണനുെട കഴൽപ്പാട്ടിൽ
ദണ്ഡപാതം പതി ദീനയായ് േദവി
”െതറ്റിെയെന്റ രുക്മിണി! നിൻ ദിവ്യത ഞാൻ ധരിച്ചീല
െച േപാലുമിേതവെരൈദ്ദവതമാനി!
നന്മലരിൽത്തടഞ്ഞാലും െനാന്തിടും നിൻ മൃദുേമനി;
നർമ്മവാക്യം വിച്ചാലും െവന്തിടുമുള്ളം.”
ഏവേമാതിദ്ദയിതെയ ലബ്ധസംജ്ഞയാക്കി േദവൻ
േകവലമിസ്സതിയല്ലീ േഗഹിനീരത്നം

ix
അടു കാൺെകാരു പട,മതിലുമു-ണ്ടരിേയാരു-
മടു കും െമാഴിയാളും മനുജൻ താനും
സുബലൻതന്നപത്യങ്ങളിരുവരു,മതിേലട്ടൻ
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പഞ്ചത്തിൻ കലിവിത്താം ശകുനി ധൂർത്തൻ
സുതശതജനയി ിയിളയവൾ മിഴിേയറ്റ
ധൃതരാ നൃ-പതിതൻ കുലവധൂടി
ആരറിയില്ലാ,തരായി ശകുനിെയ?യവനേ
കൗരവർതൻ കുലത്തിനു കണ്ഠേകാടാലി;
ഉള്ളങ്കാൽെതാ ച്ചിയിെല േരാമംവെരച്ചതുർ ഖൻ
കള്ളംെകാ പണിെചയ്ത കാപഥഗാമി;
അ വില്ലിൽ ശ വിെന്റ മുന്നിൽനി െതാടുക്കാേത്താ-
നൻപുവി പാർഷ്ണി ാഹ വൃത്തിെചയ് േവാൻ
സൂതപു ൻ സ്വാമിഭക്തിപാരവശ്യംെകാ െകട്ടാൻ;

ാതൃേസ്നഹമൂർച്ഛെകാ ദുശ്ശാസനനും;
അമ്മട്ടല്ല മാതുലനാം സൗബലൻതന്നപചാരം
നിർമ്മയൂഖമത്തമി ം നീര നീലം
മാമനാൽ തൻ മരുമകൻ ജാൽമനായാൽ തൽ ടുംബം
നാമമാ േശഷമാവാൻ നാെള േവണം!
ഹാ! കനത്ത തദക്ഷം താൻ തൻകഴുത്തിൽക്കരിങ്കല്ലായ്
നാഗേകതു െകട്ടി ക്കിക്കയത്തിൽത്താണു.
പാതി ത്യപരിപൂതപ്പാൽപ്പേയാധിൈപ്പതെലന്നായ്
ഖ്യാതിെപറ്റാൾ തൽഭഗിനി ഗാന്ധാരീേദവി
ഭർ പരിചര്യെകാ നി ഹാനു ഹങ്ങൾ
ശക്തയായാൾ തപസ്വിനി സൽപഥദീപം
”അടിമലർ തുണയേമ്മ! യരികെളജ്ജയി മാ–
റടർനിലം പൂകുെമെന്നയനു ഹി !”
എ െചാല്ലിക്കഴൽകൂ ം തൻ സുതൻ സുേയാധനെന-
ക്ക നീരാൽക്കഴിവതും കഴുകിേനാക്കി
”എ ധർമ്മമ ജയ,െമന്മകേന! പരേമതു–
ണ്ടി നിന്നാൽ ാർത്ഥ്യെമന്നാൽ േദയമിതിങ്കൽ?”
എ മാ മുരെച യാ യാക്കി ഭരേതാർവി-
തൻ ദൂഹിതാവിവളാദ്യം-തദംബപിെന്ന
കൂടയുദ്ധം െച െകാന്നാർ പാ പു രവെനെയ-
ന്നാടൽപൂ ധരിേച്ചാരസ്സാധ്വിതൻ േനാട്ടം
ചരണങ്ങൾ പണിയുന്ന സമവർത്തിസുതൻതൻ ൈക-
വിരൽനഖങ്ങളിലാദ്യം പതിച്ചേനരം

https://thalilakkam.in/



ചി ശാല - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 16

അവ െവ കരിയേവ, യലിവാർ പിൻതിരിച്ചാ–
ളവൾ തൻതീക്കനൽമിഴിയവനിൽനി ം
ഭാരതാജി നാടകത്തിൻ സൂ ധാരൻ, പാർത്ഥസൂതൻ
േഘാരൈദത്യ കാളരാ ി, േഗാവിന്ദമൂർത്തി;

ാജമാനഭഗദത്തപാണിമുക്തൈവഷ്ണവാ ം
ൈവജയന്തീമാലയായ്ത്തൻ മാറിൽ ധരിേച്ചാൻ;
ധർമ്മസുതപക്ഷപാതി, ശൗരി തപ്തഹൃദയയാ–
മമ്മഹതിയരുളിന ശാപം നിമിത്തം
ഏതുെമാരു പരഭങ്ങ് ഗേമശിടാത്ത തനിക്കന്തം
വ്യാധെനയ് ത കണെകാ വന്നതുകണ്ടാൻ.
ആരുകാൺമൂ സതീധർമ്മപാരിജാത മബല, –
മാരു കാൺമൂ മഹാനസമഹഃ ഭാവം?

x
േവെറെയാരു പടമിതാ! കാൺകതിലുമിരുേപെര;
നാരിമുടി ൺ െപാരുവൾ നരനപരൻ.
മക്കളിവരിരുവരും മത്സ്യരാജ, ത്തരാഖ്യ–
ന ജന്മാ, വവരജയുത്തരാേദവി.
കീചകനാൽ ജയംേനടി മത്സ്യഭൂ, വക്കിതവേന്നാ
കാശു േപാരും! ക േപാരും; കാമിനിേപാരും.
േപാർമിടു മകേന്റെതേന്നാർ മാനിച്ചവേന്നകി
ഭൂമിഞ്ജയെനന്ന നാമം ഭുജഭേവ ൻ.
നടുവിടഘടയുെട നടുവിലപ്പടുവങ്കൻ
കടലാടി കണെക്കാ കഴി കാലം.
ദുർ തിെയന്നാർ മാമൻ, ദൂെരെയ തെന്റ പുലി–
െപ്പായ് മുഖം േപായ് മരുംമകൻ പൂച്ചയായ് ത്തീർ .
വൻപനാകും തിഗർേത്തശൻ ൈവരശുദ്ധിക്കണയേവ
തൻപടേയാെടതിർ േപായ് ത്താതനവെന.
ആത്തരത്തിൽ വിരാടെന്റ േഗാധനെത്ത ഹരിക്കയായ്
ധാർത്തരാഷ് ൻ സമസ് താഭിസാരസമ്പന്നൻ.
കു േപാെലയുയർ ള്ള്അ േകാട്ടമതിൽ ചുഴലുന്ന
മന്നനുെടയവേരാധമാളികയ് ള്ളിൽ
തൂണുചാരി,െയാരു മിഴി കതകിലു,െമാരു മിഴി
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കാണികളാം കാന്തമാർതൻ േമലും, നടത്തി
തൻെപാടിേമൽമീശയിേന്മൽ ൈകവിരൽകൾ ചരിപ്പി
വൻപിേലാേരാ വീരവാദം ൈവരാടി േപശി.
പടയിെലപ്പകാരത്തിൻ പകുതി േകൾ കിൽേപ്പാലും
തുടതു മവെന്റയ നിവു കാൺെക
അ റി പുതിെയാരു െവൺകളിച്ചാർത്തണിയിച്ചാൾ
തൻമുറുവൽനിലാവിനാലുത്തരാേദവി.
ആരുരുേനർമിഴിയാൾതന്ന ജെന ണച്ചാൻേപായ്
സാരഥിയായ് ബൃഹന്നള, സൗഹാർദ്ദനിഘ് നൻ.
ചാരേവ താൻ സാധുകണ്ടാൻ സാഗരത്തിൻ സമതയിൽ
വീരശൂരവിശിഷ് ടമാം വിപക്ഷൈസന്യം.
ശാന്തനവൻ ഭാരദ്വാജനശ്വത്ഥാമാവങ്ങ്ഗരാജൻ
ശാരദ്വതൻ സുേയാധനൻ ദുശ്ശാസനാദ്യർ;
ഹസ് തികൾതൻ ബൃംഹിതങ്ങൾ, ഹയങ്ങൾതൻ േഹഷിതങ്ങൾ;
പത്തികൾതൻ ഭയങ്കര സിംഹനാദങ്ങൾ.
േതരുരുളുെമാലിയിടി; വാളുലയും പിളർമിന്നൽ;
േഘാരചാപനിര തൂകും കൂര മാരി;
ആ മാരനവെയല്ലാമാദ്യമായ് ക്കണ്ടംബര
ശീ മായ് േത്തർ തിരി വാൻ ജിഷ് ണുേവാേടാതി.
”മാനമിേല്ല നിനെക്കെന്റ മത്സ്യരാജകുമാര? നീ
ഭൂനതാങ്ങ് ഗി പുണരുന്ന പുണ്യവാനേല്ല?
ആണവാ മറു നീയാണത്തംവിട്ട െചന്നാൽ
പാണിെകാട്ടിച്ചിരിക്കിേല്ല ഭാമിനീ േലാകം?”
എ രയ് ം സാരഥിേയാേടവമവേനാതി; നിന–
െക്കെന്നെക്കാല്ലിെച്ച േവണെമൻ ബൃഹന്നേള?
മാനെമാ യരത്തിൽ; വാസവൻഠൻ വാസേഗഹം;
മാനവൻ ഞാനിരിപ്പേതാ മർത്യേലാകത്തിൽ
ആരുേവണം ചിരിക്കെട്ട;യാരുേവണം കരയെട്ട;
ആരവരിൽ തിഭൂെവന്നായുസ്സിന്നാേവാ?
ഇ നാളും ഭുജിച്ചിേല്ല േഗാരസം ഞാ,നിനിെത്ത
ശുദ്ധജലം കുടിച്ചാലും േദാഷെമ ;
മാടു േവണ്ടാ! വീടു േവണ്ടാ! നാടു േവണ്ടാ; നമുെക്കാ ം
കൂടുവിടും ാണെനക്കാൾ കൂടുതലല്ല.
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േഭാഗ്യമായിെട്ട കൂട്ടം ഭൂവിലു ? നപുംസക–
മാക്കഥ നീയറിേവാളല്ലാർെക്ക െചയ്യാം?
ദൂഷ്യമിെല്ലൻ ജനി ിതൻമുന്നിെലെന്നയണയ് ! ഞാൻ
കാശ്യപിതന്നഭിസാരം കാമിേപ്പാനല്ല.”
അേപ്പാേളാതി ധനഞ്ജയനാരുതാെന, ന്നതു േകേട്ട–
യല് പെമാരു ഭയമവന്നകന്നതു .
ആഹവത്തിലരിേ ണിക്കാകമാനം സവ്യസാചി
േമാഹനാസ്ര്തം േയാഗി മൂർച്ഛ നല് കേവ
ഉത്തരമാം ക്ഷണത്തിങ്കലുത്തരൻ െചന്നവരുെട–
യുത്തരീയം ക െകാണ്ടാനൂർജ്ജിതേത്താെട.
അത്തരത്തിെലാരുവളല്ലങ്ഗനമാർക്കണിയലാ-
മുത്തര;യാവധൂടിതൻ ഗുരു കിരീടി
ചൂതുകളിക്കാരനച്ഛൻ; ദുർവൃത്തർ െതാടുകുറി
മാതുലൻ; തദഭിമതദാ ി ജനി ി
വിഡ്ഢിേയട്ട; നിത്ഥമുള്ള തൽകുടുംബമരുവിങ്കൽ

ഷ്ടമവെളാരുവൾതാൻ ശാദ്വലഭൂമി
ന് റുത്തഗീതകലകളില വർഷം വിജയ
ചി േസനമുഖർ െചയ്ത ശിക്ഷാവിേശഷം
േവരിെയാളിെമാഴിയാളാമായവളിൽെച്ച േചർ
ചാരിതാർത്ഥ്യമാർ ; മാത്സ്യം വാനമായ്ത്തീർ
വാസവൻ തൻ പൗ നാകുമഭിമന കുമാരെന-
വാസുേദവഭഗവാൻ തൻ മരുമകെന-
മാലയി മഹിതമാം മതിവംശം തഴപ്പിച്ചാ-
ളാലലനാമണി, യാർ മാദരപാ ം.

xi
കാണുക നീയിനി േവറിെട്ടാരു പട, മിതിങ്കിലും
മാനിനിമാർമണിെയാ , മെറ്റാ മർത്യൻ
ദ്വിഷ്ടയമൻ പദൻതൻ മക്കളിവ, രതിേലട്ടൻ
ധൃഷ്ടദ മ്ന, നിളയവൾ ൗപദീേദവി
അ താചീഭരദ്വാജതപഃഫലപരിണാമ;-
മഗ്നിേവശമഹർഷിതന്ന ിമശിഷ്യൻ
ജാമദഗ്ന്യഭഗവാന്തന്ന ധനദാനപാ ം

https://thalilakkam.in/



ചി ശാല - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 19

ചാപനിഗമാകൂപാരപാരാവരീണൻ
വീരലക്ഷ്മിസ്വയം ാഹപരിഷ്വംഗചാരിതാർത്ഥൻ;
കൗരവർ ം പാണ്ഡവർക്ക്ം കളരിയാശാൻ;
േ ാണരുെട േരാമമാമേഗ്ഘാരസിംഹസടെതാടാ-
നാെണാരുവനവനിയിലാരു പിറ ?
ആരുമിെല്ലന്നിരുന്നാലുമ മാൻതൻ വധത്തി
േപാരു-േവാൻ താെന റ േഭാഷൻ പാഞ്ചാല്യൻ.
സ്വാർത്ഥേമ! നിൻ മറിമായെമ െചാൽവൂ! വരുത്തീേല

ാദ്ധേദവതനയ ം സത്യഭങ്ഗം നീ?
വി െകാ ലഭി വാൻ വിഷമമാം വിജയെത്ത-
ക്ക െവച്ച കളേവാതിക്കരസ്ഥമാക്കി
നാലുവിരലവനിയിൽ തടപടേത്തരുരുൾ താഴ്ത്തി-
ക്കാലപു ൻ നിജഗുരുകാലനായ്ത്തീർ
ധർമ്മജനിൽ വിശ്വാസത്താൽ-തനയനിൽ വാത്സല്യത്താ-
ലമ്മഹാത്മാവത്തരത്തിലസ്തസത്വനായ്
സാദമു േയാഗയുക്തൻ തൽക്ഷണത്തിലർക്കബിംബം
േഭദനം െചയ്തതിൽ മിന്നി േവറിെട്ടാരർക്കൻ
േതർത്തടത്തിൽ കിട ന്ന ജീവനറ്റ തദ്വപുസ്സി-
ലാർത്തണ കത്തിേയാങ്ങിക്കഴു െവട്ടി,
അരുതരുെതാരു വിരുതിതിലിെല്ലനിരുപാടും
െപാരുതുേവാർ െതരുെതെര വിലക്കിനിൽെക്ക
ധൃഷ്ടദ മ്നൻ ജിതകാശി തൃപതനായിത്തിരിെച്ചത്തി
പിഷ്ടേപഷകൃതകൃത്യൻ, ബീഭത്സവൃത്തൻ
വൻപിേനാടശ്ശവത്തിെന്റ മസ്തകത്തിൽക്കഴൽ-െവ
തൻപഴയ കുടിപ്പക വീട്ടിനാൻ ജാൽമൻ
കുറ്റമല്ല െകാടുംേ ാധേക്കാളിലുള്ളമുല ല-
ഞ്ഞറ്റൈക്ക നടുരാവിലാശരക ൻ
പാദതലാഹതിെകാണ്ടപ്പാതകിെയെക്കാലെചയ് വാൻ
വീതശങ്കമുറച്ച്തു വി ാന്തൻ ൗണി
”അരുതിമ്മട്ടപചാര, മവിടുെന്നൻ കഥെയാരു
കരുെകാ കഴി വാൻ കനിയണേമ?”
എന്നിര കരയുന്ന പാർഷതൻതൻ തനയെന-
ത്ത ടയ കഴൽെകാ ചവിട്ടി വീ ം
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”ഇല്ലയേല്ലാ ഗുരുേ ാഹിേക്കതു ശ ിയെകാ ം
നല്ലേലാക”െമ െചാല്ലി േ ാണകുമാരൻ
ഉടനടിയടിച്ചിടിെച്ചാടി ടച്ചവനുെട
തടി െപാടിതവിടാക്കിത്തകർ വി
പാണ്ഡേവയ പതി ാണ, ഭാരതീയപൗരുഷത്തിൻ-
താണ്ഡവ ത്തര താ ൗപദീേദവി
െപൺവടിവിലാണ്മവ പൃഥിവിയിൽപ്പിറന്നതാ-
ണിമ്മഹിളാമണി, യതിന്നീഷലില്ലീഷൽ
പഞ്ചപഞ്ചജനങ്ങൾതൻ ഭാര്യയാകുന്നതിൽേഭദം
പഞ്ചശീർഷപന്നഗത്തിൻ പാണിപീഡനം.
ആെക്കാടിയ നിയതിതൻ േശാധനയിൽ ജയംേനടി

ാഘ്യമായ്ത്തൻ ദാരധർമ്മം ചരിച്ചാൾ സാധ്വി.
സാേഹാദര്യം പാണ്ഡവർ ം സുേന്ദാപസുന്ദർ ം തുല്യം
േഗഹിനി ം േമാഹിനി ം മാ ം വിേശഷം.
”മായേയതിൻ-മരുേന്നതിൻ-മ േമതിൻ മഹിമയാൽ
നീയടക്കിബ്ഭരി നിൻ പതികെള?”
േശാഭനയാമവേളാടിേച്ചാദ്യെമാരുനാൾ തുടങ്ങി
രൂപവിദ്യാമദമാർന്ന സ ാജിൽപു ി
അരിശത്തീയലിവുനീരിവ ര മിടകലർ–
ന്നരുളിന മിഴിക്കടയവളിൽച്ചാർത്തി.
ഓതി േദവം െമാഴിേയവം; ”പാതി ത്യെമാഴി േണ്ടാ
ഭൂതലത്തിൽ വധുക്കൾക്ക് പൂജ്യമാം വശ്യം?
ൈദവതങ്ങളായ് നിനെച്ചൻ നാഥെര ഞാൻ ഭജി
േദവതയായ് നിനച്ചവെരെന്നയും നിത്യം.
പാണിേയാടു പാണി േചർന്നാൽേപ്പാര! ഹൃ ഹൃത്തിേനാടു-
േചണിയ േചരുകിൽത്താൻ ദമ്പതീഭാവം.
സത്യമാമസ്സംബന്ധത്തിൽ ദ്ധവ സേഹാദരി!
സത്യഭാേമ!-ചതുർവർഗ്ഗ സന്താനത്തിങ്കൽ.”
ഭാരതേപ്പാർ ജയിച്ചതു ഫ നെന്റ ധനുസ്സല്ല;
മാരുതിതൻ മർമ്മഭിത്താം ഗദയുമല്ല;
ശൗരിയുെട ച മല്ല, സ്സാധ്വികൾ മുടി ൺപാം
കാെറാളിവാർകുഴലിതൻ ൈകശികഖഡ്ഗം!
ഹാ!ജഗതീധൂമേകതു നാഗേകതുവരുൾെച

https://thalilakkam.in/



ചി ശാല - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 21

രാജസൂയജലാർ മാം ൗപദീേകശം
എ െതാ തദനുജ,ന വി കൗരവെര–

ണ്യലക്ഷ്മി; കടാക്ഷി കാസരവാഹൻ.
അന്നഴിഞ്ഞ കബരി പിെന്നെയണ്ണതടവല–
ക്കന്നനുെട കലർപ്പറ്റ കണ്ഠരക്തത്താൽ;
പൂഴിയിങ്കലിഴയുമാക്കാളേഭാഗിയുെട ഭുക്തി
പാഴനാമപ്പാതകിതൻ ാണമരുത്താൽ.
ആവധുവിൻ തപശ്ശക്തിയാർ വാഴ്ത്താം? വാസുേദവൻ
ഭാവശുദ്ധയവൾെക്ക ം ത്യക്ഷദാസൻ.
തൻദുകൂലമഴി വാൻ ധാർത്തരാ ൻ തുടങ്ങേവ
ത വായശാലയായി ചൂതുമണ്ഡപം!
മു മവൾ ലകി കുക്ഷിപൂർത്തി വരു വാൻ
വ ചീരയിലെയാന്നിൻ വഴങ്ങൽ േപാരും;
ൈക േകറിപ്പിടി ന്ന കാമുകെനപ്പതിപ്പിക്കാൻ
ദൃക്കിൽനി െതറി ന്ന തീെപ്പാരിേപാരും;
എേപ്പാെളേപ്പാൾ ിയരുെട ഹൃത്തിടിയു, മുശിർമ –
മേപ്പാലേപ്പാളഴിഞ്ഞ തൻ ൈകശികത്തിങ്കൽ
കടമിഴിമുനേചർത്തമ്മടുെമാഴിെയാഴു-ക്കിനാൾ
ചുടിനിണമവരുെട സിരകൾേതാറും.
ആയവൾതന്നകക്കാമ്പിന്നാടൽെകാെണ്ടാരാടലില്ല;
തീയിലുേണ്ടാ കുരുത്തതു െവയ് ല വാടൂ?
ദുശ്ശേളശജടാസുരകീചകാദിശലഭങ്ങൾ–
ക്കശ്ശതപ ായതാക്ഷിയാേഗ്നയേഹതി.
ദുർന്നയനാം േ ാണപു ൻ കൂരിരുട്ടിൽ ത െകാന്ന
തന്നരിയ കിടാങ്ങൾതൻ ശവങ്ങൾ കാൺേക
ക നീരിൽ കുളിച്ചീല: ൈകകൾ മാറത്തലച്ചീല;
െതാണ്ണകീറിക്കരഞ്ഞീല ർദ്ദാന്തമൂർത്തി.
ഭീമെനത്തന്നന്തികത്തിലാനയി ജഗതി
േരാമഹർഷമരുളീടും വാേക്കവേമാതി;-
”അ മരുൽസുതെനങ്കി, ലാജിവനസിംഹെമങ്കി,–
ലങ്ങയുെട പാർഷതിതൻ വല്ലഭെനങ്കിൽ;
മത്തനയമാരകമാം മത്തമതംഗജത്തിെന്റ
മസ്തകസ്ഥമണീ കത്തിയടർ ശീ ം
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അ ജെന്റ മുടിക്കണിയാ ക; - ഞാൻ കണ്ടിടേട്ട
ൈകക്കലാേമാ പുതിെയാരിക്കല്ഹാരപുഷ്പം?”
ഇത്തരത്തിലാർ രയ്ക്കാം കൃഷ്ണ പുകെപാതിഞ്ഞതാം
ശുദ്ധശുചിമഹ തൻ സൂക്ഷ്മേമാർേപ്പാളം.
ആരുെചാ മമ്മഹസ്സിന്നരണിയാം ഭരേതാർവി
ഭീരുെവ ം ദീനെയ മബലെയ ം?

xii
ക േവാ നീയിച്ചി േമാേരാ ം? േപാെരന്നാകി–
ലുെണ്ടനിേക്കെറപ്പടം േവെറയും കാണി വാൻ.
െപൺകിടാങ്ങളിൽ ീതിെയന്നമ്മെയ്ക്കെങ്ങന്നിനി–
ശ്ശങ്കിയാ,യ്കതി ള്ള സാക്ഷ്യമിച്ചി ാവലി,
ഇപ്പടങ്ങളിൽേപ്പർ ം േജ്യഷ്ഠെരപ്പശ്ചാൽകരി–
ച്ച തം! കനിഷ്ഠമാരാദ്യന്തം വിള .
എൻ പുരാേണതിഹാസദുഗ്ദ്ധാബ്ധിമഥനത്തിൽ
ജൃംഭി നഞ്ഞായ് മാ,നമൃതായ് വധൂടിയും
കേണ്ടക്കാമേങ്ങവശം മ മട്ടിലും േരഖ;
രണ്ടിലും തമ്മിൽേഭദം നാരിെയേന്നാർത്താൽ മതി.
ഭാരതം പേണ്ട പരാശക്തിയിൽ തിഷ്ഠിതം;
ഭാരതം ീജാതിയിൽ േദവതാബുദ്ധി തം.
സർവസൗഭൗ-ഗദാ ി ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്മീേദവി;
സർവവിദ്യാധിഷ്ഠാ ി സാ തം സരസ്വതി.
ഋ കൾ ദർശിച്ചവരിന്നാട്ടിൽ പേണ്ടതെന്ന
ൈമക്കണ്ണാൾമണികളും പുരുഷന്മാെരേപ്പാെല.
കാക്ഷീവാൻതാൻ പു ിയാം േഘാഷെതാേട്ടെറ ീകൾ
വീക്ഷിച്ച മ ങ്ങൾതൻ ൈവശിഷ്ട്യം വിേശ്വാത്തരം.
ഗായ ിെക്കാപ്പമില്ല േദവത േവദങ്ങളി–
ലായവൾേക്കതും പുംസ്ത്വാമാപ്തന്മാർ ക ിച്ചീല.
അക്കാലം വധൂടീമാർ നിേശ്ശഷമുപനയ-
സം ാരവിശുദ്ധന്മാർ തത്സഗർഭ്യെരേപ്പാെല;
ശിഷ്ടയാം ത്യംബെയേസ്സവിച്ച ഗുരുകുല–

ിഷ്ടമാർ തൽസീമന്തൈനപത്ഥ്യൈസര ിമാർ.
ഗാർഗ്ഗിതന്നാദ്ധ്യാത്മിക ശ്നങ്ങൾ േകൾെക്കേക്കൾെക്ക-
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ാഘ്യനാം യാജ്ഞവൽക്ക്യൻ സേന്താഷബാഷ്പംവാർത്താൻ
ഏതുമമ്മഹാേനാടു േവറിെട്ടാന്നിരന്നീല
േവദാന്തവിത്തം വി ൈമേ യി തൽേ യസി.
വിലേവററ്റ തത്ത്വമണികൾ ജനക
സുലഭസുകൃതയാം സുലഭ സമർപ്പിച്ചാൾ.
നന്മയിജ്ജഗത്തിനു നൽകിന ചിരന്തന-

ഹ്മവാദിനിമാേര! നിങ്ങൾ നമ ാരം.
േകാമളക്കാൽത്തർെകാ പാറ ജീവൻ ന ൽകാൻ
രാമ സാധി േമാ രാമയല്ലെതന്നാകിൽ?
ആപ ം സമ്പെത്ത േതാന്നിേപാലവിേട
താപസി ശബരിതൻ ാഭൃതം ഭക്ഷിക്കേവ
ലാക്ഷയാൽ തീർേത്താരില്ലം വിട്ടേപ്പാൾക്കണ്ടാർ പാർത്ഥർ
രാക്ഷസന്മാരിൽേപ്പാലും ീപുംസഗുണേഭദം.
ഭക്ഷിപ്പാൻ ഹിഡിംബനും രക്ഷിപ്പാൻ ഹിഡിംബി- യു- -
മക്ഷി ലക്ഷീഭവിച്ചാശ്ചര്യമവർേക്കകി.
സി രാജാഭിഭൂതൻ സഞ്ജയ പേദശ–
െമ താൻ വിദുലാഖ്യ തന്മാതാവരുളീല!
തദ്വാക്യം സ്മരി കിലിെപ്പാഴും മൃത ായ - -
നുത്ഥായി; ജിതൻ ജി ; സാധ്വസം ശശ്വൈദ്ധര്യം.
ഭാരതാേയാധനത്തിൽ ാരംഭത്തിങ്ക ൽ കുന്തി
പൗരുഷം പാലി വാൻ പു േനാടരുൾെചയ്താ ൾ.
വി തൻ യുധിഷ്ഠിരൻ സ ാട്ടായ് വാഴും-നാളിൽ
ശ്വ വായ് ഗാന്ധാരിെയക്കൽപ്പി കാട്ടില്േപ്പായാൾ.
േഭാഗെത്ത കാംക്ഷിപ്പീല സ്വാധ്വിമാർ പരാർത്ഥമാം
ത്യാഗംതാൻ തദ്ധർമ്മെമേന്നാതിനാൾ സ്വചര്യയാൽ.
അ മത്തമാർ ീകൾ; പുരുഷന്മാരെല്ല
വി പത്ന്യനു ഹലീലയാൽ കാട്ടി കൃഷ്ണൻ;
അന്തണരനുചാനമാനികൾ; വിശേപ്പാർ
ബ ക്കൾ ദയാർ മാം ഹൃെത്തഴും ത ൽപത്നിമാർ.
ആയിരക്കണക്കിനുണ്ടിമ്മട്ടിലാഖ്യാനങ്ങൾ
മായമറ്റസ്മദ്വധൂമാഹാത്മ്യം സ്ഥാപി വാൻ.
ഞങ്ങൾ മാതൃ ിയാ േസാദരീ ദുഹിതാക്കൾ
മങ് ഗല തിപാദേനാൽകകൾ മാർേക്ഷാൽകകൾ,
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ജ്ഞയും രസജ്ഞയും വാണിയും കവിതയും
വിജ്ഞന്മാർ ീരൂപത്തിൽ പേണ്ട പേണ്ട കണ്ടാർ,

സാദെമങ്കിൽ പുമാൻ ഭാമിനി മലർവാടി;
കാസാരെമങ്കിൽ പുമാൻ കാമിനി കേല്ലാലിനി;
അർക്കനാെണങ്കിൽ പുമാൻ തൽ ഭയേ വധു;
അഗ്നിയാെണങ്കിൽ പുമാൻ തച്ഛിഖയേ വധു;
സ് കന്ധംതാൻ പുമാ-െനങ്കിൽെച്ചന്തളിർ വധു; പുമാൻ
െചന്തളിെരങ്കിൽ വധു നന്മലർ-മണം-മധു.
ചർമ്മവും രസനയും കണ് ഠവും മൃദുലമായ്
നിർമ്മിച്ച ചതുർ ഖൻ േചത കല്ലാ േമാ?
ആനനത്തിങ്കൽ വായ് ം േരാമങ്ങൾേപാലും െചാല് വൂ
വാനരൻ പുമാെന ം േദവത വധുെവ ം,
െച ധർമ്മം പുമാൻ ് തീവ്യക്തി വ്യഥാഭീതൻ.
അന്തര്യാമി േപാലുമുൽപഥ ാന്തന്മാെര-
പ്പിന്തിരിപ്പിപ്പാൻ ലജ്ജാദൂതിതാേനകാലംബം.
ആരുതാൻ യീഗങ്ങ് ഗാസാധ്വിമാരല്ലാെതയി–
ബ് ഭാരേതാർവ്വിെയസ്സാക്ഷാൽ ണ്യഭൂവാക്കീടുേവാർ?
മാനുഷ യർച്ചയ് മാർഗ്ഗെമാ െണ്ടന്നാകിൽ
മാനിനിതാനമ്മാർഗ്ഗം; മെറ്റാന്നില്ലവനിയിൽ,
ദിഗ് ജയത്തിനായ് ൈദവംതന്ന വാൾെകാണ്ടങ്ങിെങ്ങാ–
രജ് ഞൻ തന്നാത്മഹത്യെചയ് കിലാർക്കതിക്ഷതി?
അഷ് ടിസിദ്ധികൾ വായ് ം േയാഗി ം ജാനിധി
കി േവാന്നല്ല നാരീസാഹായ്യം ലഭിക്കാഞ്ഞാൽ,
ഏെതല്ലാം പരിഷ് കാരെമ േമൽ വ്യാപിച്ചാലും

് തീതെന്ന വഹിക്കണമമ്മഹാഭാരം–ഗർഭം.
ഈ േനാവനുഭവിച്ചീടണം, ശിശുവിെന–
േപ്പാറ്റണം സ്വർത്ഥം തീെര വിസ് മരിേച്ചകാ യായ്.
അമ്മഹായജ് ഞത്തി പൂരുഷന ാപ് തെന–

ണ്മയിൽ ഷ് ടാേവാർ മാതൃത്വം ് തീേക്കകിനാൻ.
സത്യത്തിൽ താെയെന്നാരാശ്ശബ് ദമാേമാങ്കാരത്തിൽ
’തത്ത്വമസ്യാ’ദിവാക്യം സർവ്വവും ലയി .
വസുധാവലയേമ! വധുെവാന്നിനാൽ താൻ നീ
മസൃണം, മേനാഹരം; മഹിതം; മഹാമൂല്യം;
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ആ മഹെസ്സാന്നിെല്ലങ്കിലക്ഷണം േലാപലം,
പാഴ്മണൽക്കാ,ടന്ധാ , േഘാരരൗരവഗർത്തം.
ബ ക്കൾ മർത്ത്യ ര േപർ സംസാരത്തി,–
ലന്തരാത്മാെവാ, െന്നാ തൻ ിയ ാേണശ്വരി.
ആന്തരപുരുഷ മാവാേത്താരുപേദശം
കാന്ത നൽകു ; കാന്തൻ ൈകെക്കാ നന്നാകു .
കാേന്താപേദശെത്തത്താൻ കാവ്യത്തി പമയായ്
സ്വാന്തത്തിൽ സമീക്ഷിച്ചാർ സാഹിതീേവധ കൾ
ഐഹികം പാര ികം രണ്ടി മുതകു
േലാകത്തിൽ പുരുഷ കല്യാണി സധർമ്മിണി.
ഏതു രാക്ഷസൻ ീയാൽ േദവനായ്ത്തീരുന്നതി–
േല്ലതു താ െത്ത ീ തങ്കമായ് മാറ്റി ടാ!
ജന്മദാ ികൾ ീകൾ; കർമ്മേന ികൾ ീകൾ;
ശർമ്മേഹതുക്കൾ ീകൾ; ധർമ്മേസതുക്കൾ ീകൾ;
നിങ്ങൾെക്കന്നാരാ ികം ശക്തിരൂപിണികെള!
നിങ്ങൾെക്കന്നാശിർവാദം മുക്തിദായിനികെള!

xii
ആചാരം, ധർമ്മം, ശൗചം, ശാന്തിയീവിഷയങ്ങ–
ളാശാസ്യങ്ങെളേന്നാർ ഭാരതമനാരതം.
കർമ്മശൃംഖലകളാൽ ബദ്ധമാം േലാകത്തി
ജന്മേമാക്ഷത്തിൻ മാർഗ്ഗെമെന്ത തിരയു .
േകവലം ധനം േഭാഗമീര ൈദവങ്ങെള–
േസ്സവി -മത്താടു പാശ്ചാത്യമഹീതലം.
ൈകവന്നെതാ ം േപാര; പിെന്നയും േവണം; േമേന്മ-
ലാവശ്യേമറുംേതാറുമാനന്ദമതി ള്ളിൽ!
വ്യാധിെയൈക്കെക്കാ , േഭഷജം േസവിച്ചതു
േഭദമാ ; വീ ം േതടു ഗദാന്തരം.

ാന്തിലക്കദധ്വാവിൽസ്സഞ്ചരിപ്പവർ േണ്ടാ
ശാന്തിെയ-ശ്ശശ്വൽസൗഖ്യദാ ിെയ-ക്കാണ്മാൻതരം?
ഓതു ചിലർ നിത്യം ഭാരതം പരേലാക–
പാേഥയത്തി േവണ്ടിപ്പട്ടിണി കിടപ്പതായ്;
ഓതിടാമതിന്മ വാരുണി തൻജന്മമ–
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പ്പാേഥയ തിവി ദീപാളികുളിപ്പതായ്
ഐഹികാമുഷ്മികങ്ങെളാപ്പമായ് സാധി വാൻ
േദഹിെയേദ്ദഹ ട്ടിലിണക്കി തണ്ടാർമകൻ,
േദഹെത്ത സ്മരിപ്പീല ഭാരതം േവ ംേപാെല;
േദഹിെയാ െണ്ടന്നേത വാരുണി ചിന്തിപ്പീല,
വ്യക്തിെയ ഗത്തിങ്കൽ ഭാരതം ബന്ധി ;
വ്യക്തിെയക്കാമചാരിയാ ഹാ! വാരുണി
മാനുഷൻ തുരങ്ഗമം; മാർഗ്ഗേമാ നേതാന്നതം;
േവണം തൽഗതിെക്കാപ്പം രശ്മിയും േതാദവും

ീകെളക്ഷർഹിക്കേയാ ഭാരതം? ശിവ! ശിവ!
േലാകത്തിെല ണ്ടി പാവനം ീേസവനം?

ീകെളൈദ്ദവങ്ങളായ് ക ി തദ്വാസത്തി-
േനകിനാർ സൽേക്ഷ ങ്ങൾ പൂർവ്വന്മാർ ഗൃഹാഖ്യങ്ങൾ
േനരാരും ഹിക്കാെത തീർന്ന നാളവ ണ്ടായ്
കാരാഗാരത്തിൻ ഛായ കാലത്തിൻ വ്യത്യാസത്താൽ

ീകൾതൻ സംശുദ്ധിെയത്തീ മായ്പ്പാലി വാൻ
േലാകസങ് േഹാൽകരാം തദ്വംശ്യർ തുടങ്ങേവ
വാച്ച തൽപരാ യം േമൽ േമൽ െവളു വാൻ
േതച്ചേപ്പാൾപ്പട്ടിേപ്പായ പാെണ്ടേന്ന്യ മെറ്റാന്നല്ല
ആയതിൻ േദാഷം കാ ഭാരതം ഷ്ടമായ്;
ന്യായമാം തി ിയയ്ക്കാരംഭിക്കയും െചയ് വു
ഭാരതം തൽ ീകെളക്കണ്ട മദിേക്കണ്ട
ഇന്നെത്ത സ്ഥാനം ര ദിക്കിലും നന്നല്ലവർ-
െക്കാന്നടുക്കളയാെണങ്കിൽ, മേറ്റതു കൂത്തമ്പലം!
പാകശാലയും െകാള്ളാം; നൃ-ത്തരംഗവും െകാള്ളാം
േപാകെട്ട രണ്ടിങ്കലും തുല്യമായ് നതാങ്ഗിമാർ
ശ്വ ത്തിൽ കിടപ്പതുമ ത്തിൽ പറപ്പതും
സർപ്പവും പത ിയും; മധ്യവർത്തിതാൻ മർത്യൻ

ായമിെപ്പാഴും പാർത്താൽ ൈശശവം േലാകത്തി ;
തീയിേലാ െവള്ളത്തിേലാ വീഴുകിൽ കണക്കല്ല
ഭാരതം മാറിടു ; മാറെട്ട; പേക്ഷ തനി-
വാരുണീരൂപെത്തെയന്മാതാവു വരിപ്പീല;
ധർമ്മെത്തയർത്ഥത്തി മർത്ഥെത്തക്കാമത്തി -
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മമ്മേയതാപത്തിലുമാഹുതി കഴിപ്പീല;
വ െത്ത മാറുംേപാെല വ ദൻ ഭർത്താവിെന
നി പം യഥാകാമം മാറുവാൻ െകാതിപ്പീല
സസ്യത്തിൻ ധർമ്മം ഭുക്തി, തിര്യക്കിൻ ധർമ്മം േഭാഗ-
മിസ്സത്യം കിനാവിലും േലശവും മറപ്പീല;
മാനുഷനാത്മാവിനാൽ മാനുഷെന െള്ളാര-
ജ്ഞാനെത്തെയാഴി ള്ളിൽ ത വാൻ ത്വരിപ്പീല,
സ്വാത ്യമാകുന്നീല മര്യാദാവ്യതി മം
ഭൂതലം ൈസ്വരി േള്ളാരാേഖടവനമല്ല;
പാരിടം ചതുർവർഗ്ഗേകദാരം സസ്യാഢ്യമായ് - -
ത്തീരുവാൻ നിർബാധമായ് നീെരാഴുക്കല്ലീ േവ ?
േസതുവില്ലാഞ്ഞാലുേണ്ടാ േവനലിൽ ജലാഗമം?
േസതു േപാേ ായാൽ കുല്യ പാഴ്മണൽെത്താണ്ടല്ലേയാ?
േവലയാലഴകല്ലീ േനടു കടൽ? തള
കാലിനു കാന്തിക്കല്ലീ കാന്തമാരണിയു ?
കഴലിൻ വളർച്ച സമമായ് മാറും പദ- -
കടകം നിഗഡമ,ല്ലതിനാൽ ക്ഷതിയില്ല.
പുരുഷെന്നാപ്പം ീയും സ്വാത ്യം ൈകെക്കാള്ളെട്ട;
േപറെട്ട സീമാദരം ര കൂട്ടരും സമം.
അെമ്മരിക്കയുമമ്മയ്ക്കാചാര്യതേന്ന; പേക്ഷ- -
യമ്മയുമെമ്മരിയ്ക്കക്കാചാൈര്യകാചാര്യതാൻ.
അമ്മയങ്ങേയാടർത്ഥകാമങ്ങൾ ഹിക്കേട്ട;
ധർമ്മേമാക്ഷങ്ങളേങ്ങേയ്ക്കാതിയും ജയിക്കെട്ട.
അെക്കാള്ളെക്കാടുക്ക കാലെമാട്ടടു ;
നി ൽ െകൻ വിമാതാേവ! നിന്മനം െതളിയെട്ട.
വിേസ്മരയായും ഭൃശം ീഡ വശയായും
മിേസ്മേയാമതാമ്മയിത്തത്ത്വങ്ങൾ ധരിക്കെട്ട!”
വാക്യമിത്തരം െചാല്ലി വർണ്ണീ ൻ മറയേവ-
യാക്കനീയസിയായ രാ േദവത േമേന്മൽ
തൻ തനൂഭവയുെട ധാർഷ്ട്യത്തിൽ ത്താപംപൂ
ഹന്ത! േപായ്േച്ചർന്നാൾ വീ മാത്മീയധാമത്തിങ്കൽ.
റാൾഫ് വാർേഡാ എെമഴ്സണും േതാേറായും വില്യം േജംസും
വാൾട് ഹ്വിറ്റ്മാ, െനല്ലാഹ്വീലർ വിേകാ ം ഭവതിയിൽ
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ജാതരായ് ജയിച്ചിേല്ല? നവ്യാർദ്ധധാ ീേദവി!
താദൃശം ത്വന്മാഹാത്മ്യം േമൽ േമൽ വർദ്ധിക്കെട്ട.
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