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ൈച ഭാവം (േക്ഷ േവശവിളംബരം വഞ്ചിപ്പാട്ട് )

ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ

വിശ്വവി തമായ േക്ഷ േവശവിളംബരം മൂലം വഞ്ചിഭൂമിയുെട കൃത 
യുഗ ഷ്ടാവായി വാണരുളുന്ന ീ ചിത്തിരതിരുനാൾ െപാ ത രാൻ
തിനുമനസ്സിെല തൃപ്പാദപത്മങ്ങളിൽ സഭക്തി യം സമർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
ഗാേനാപഹാരം

ജയ ജയ മഹാത്മാേവ! വഞ്ചി ഭൂമിമഘവാേവ!
ജയ ജയ ബാലരാമ മഹാരാജാേവ!
ജയ ജയ ദീനജനഭാഗദേധയ വിധാതാേവ!
ജയ ജയ ഹി മതസമുദ്ധർത്താേവ!
എ ധർമ്മ വക്താക്ക, െള ജഗൽഗുരുഭൂത-
െര മേഹാദാരന്മാരാം രാജർഷിവര്യർ,
വീരമാതാെവന്ന േപരിൽ വിശ്വെമ ം വിളിെകാ ം
ഭാരതാംബതൻ വയറ്റിൽപ്പ ദിച്ചീല!
അവിടെത്ത ദൂരദൃഷ്ടി,യവിടെത്തബ് ഭൂതദയ,-
യവിടെത്തക്കാലേദശസൂക്ഷ്മാവേബാധം
അവിടെത്ത ത്യനിഷ്ഠ,യവിടേത്ത മത ദ്ധ-
യവിടെത്ത മാതൃഭൂമിസപര്യാസക്തി,
അവിടെത്ത മനഃൈസ്ഥര്യം- അജെനാന്നിച്ചിവെയല്ലാ-
മവർക്കാർ മരുളിയില്ല മുക്തഹസ്തൻ.
ക്ഷി മവരാെരന്നാലുമല്ലെയങ്കിൽ ഭവാെന്റയി-
സ്സൽ വൃത്തി പ പേണ്ട െചയ്തിരുേന്നെന.

2
ഭാരതത്തിൽപ്പണ്ടിരുന്ന പാവനരാമൃഷീ ന്മാർ

രിദയാമൃതരസപുരിതസ്വാന്തർ,
പര ഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരപരിഹൃതദ്വന്ദ്വഭാവർ,
പരഹിതനിർവാഹണപരായണന്മാർ.
സർവചരാചരങ്ങളിൽത്തങ്ങേളയും നിരന്തരം
സർവചരാചരങ്ങെളത്തങ്ങളിലും നാം
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ഒ േപാെല കാണണെമേന്നാർ റപ്പിൽ തിഷ്ഠിച്ച
ഹി മതം, സനാതനം, വിശ്വേമാഹനം.
പരമതിൽ സർവാങ് ഗീണസുഷമമാം തനുവിൽപ്പ-
െണ്ടാരു െചറുപാണ്ടിൻെപാ െതാ ദുഷ്ക്കാലം.
ആയതിൻ േപരയിത്തം േപാലാമയമതതിമാ ം
കായെമ ം പടർേന്നറി കാല ംത്തിൽ.
ഹന്ത! െതറ്റിദ്ധരി േപായ് കീർത്തിെയ വളെര നാ-
ളന്ധരാം നാമതിേഹയമാമഹാേരാഗം.
അകഞ്ചിനരായി നമ്മ, ളടിമകളായി കഷ്ട-
മഹർന്നിശം ാതൃഹത്യാപാപികളായി.
അറിയുന്നീെലന്നി ം നാ,മന്യേദശക്കാർക്കേശഷ-
മയിത്തക്കാരായാൽേപ്പാലുമതിൻ ൈവരൂപ്യം.
പതിതർ നാമഖിലരും ാതാക്കേള! ഭാരതീയർ-
പതിതരുമുേണ്ടാ േവേറ നമുക്കിടയിൽ?

3
വെമ്പഴുമീ രക്ഷസ്സി വളെര വീടുെണ്ടന്നാലു-
മമ്പലമാണന്തിമമാമാ യസ്ഥാനം.
ഹന്ത! നമ്മൾ കുേറേപ്പെര നമ്മളിൽ നിന്നടിേച്ചാടി-
ച്ചന്തകൻതൻ മട്ടവേരാടാവതും കാട്ടി.
ഉടു വാൻ തുണിയില്ല; കിട വാൻ കുടിലില്ല;
കുടി വാെനാരുതുള്ളിക്കഞ്ഞിനീരില്ല;
ഹരിെയ വാതുറ പറയുവാനറിയില്ല;
കരയുവാൻേപാലും കാര്യവിവരമില്ല;-
െവറുമിരുക്കാലിമാട്ടിൻ നിലയിലിമ്മട്ടിെലാരു
വരവരച്ച റ െചറു തള്ളി,
മരുവു ; മ േപർ മധുരമായിരിേപ്പാരീ
നരേലാകമവർക്കേയ്യാ! ലുപ് ത ’േലാ’ വർണ്ണം.
ൈദവെമ ം ഭക്തിെയ ം േക്ഷ െമ ം പൂജെയ -
േമവമുള്ള വാ കൾതന്നർത്ഥം ഹിപ്പാൻ
അവരല്ലീ നമ്മെളക്കാളധികാരിഭാവർേന്നാ-
രഗദത്തിന്നാവശ്യക്കാരാതുരരല്ലീ?
ആരിരുന്നരുളീടു േദവതായതനത്തിങ്ക-
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ലാരണനല്ലാഢ്യമാനിയജ്ഞതാവിഷ്ടൻ.
പാരിടങ്ങൾ പതിന്നാലും കാത്തിടുന്ന പരൻ പുമാൻ,
പാമരർ ം പണ്ഡിതർ ം ാർത്ഥിതദായി,
സത്യശിവശാന്തമൂർത്തി, സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപൻ,
നിത്യശുദ്ധൻ, നിത്യബുദ്ധൻ, നിത്യവിമുക്തൻ.
പൂച്ചകകൾ ം പുഴുക്കൾ ം പു കൾ ം പൂഴികൾ ം
േസ്വച്ഛേപാെല കുടിെകാൾവാനുണ്ടവകാശം;
മനുഷർ ം മാ മതിൽ- മനുഷർതൻ േസാദരർ -
നൂണുകൂടാ പിതാവിെന ൈകകൂപ്പിേപ്പാവാൻ;
അയിത്തമായ് േദവനേപ്പാ, ളഖിലവും കുട്ടിേച്ചാറായ്;
ഭയദമാം ഭൂകമ്പമായ്; ളയവുമായ്.
അള വേല്ലാ മർത്ത്യാ! നിെന്റ െപാട്ടമുഷ്ടിെകാണ്ടീ-
യുലെക ം നിറ േള്ളാരുെടേയാെന നീ!
നിൻ കിടാങ്ങൾ സമീപിച്ചാൽ നീയകലാൻ മുതിർന്നിടാ-
മങ്കമവേരറിയാൽ നിൻ മുണ്ടഴുക്കാകാം;
അവർ നീ പിതാവായതേരാചകമായിേത്താന്നാം;
ഭുവേനശൻ ത്വത്സദൃശനല്ല ചങ്ങാതി!
അവനവൻ തൻ മനസ്സിൽ സങ്ക ത്തിൽക്കവിഞ്ഞാർ -
മവനിയിൽ ൈദവമിെല്ലന്നറിയേണ നീ.
അമ്പലത്തിൻ ചടങ്ങവരറിയാേത്താർ േപാലു;മവ-
ർക്കംബരവും ശരീരവും മലിനം േപാലും!
ആരു െചയ് ത പിഴയതു? ന ടയ പൂർവ്വഗന്മാർ;
ആര, തി നികേത്തേണ്ടാർ? നമ്മൾ താൻ-നമ്മൾ.
എളിെയാരു കനിഷ്ഠെനേച്ചറിൽ വീഴ് ത്തിത്തെന്റ മുണ്ടിൽ-
ച്ചളിെതറിച്ചതായ് േജ്യഷ്ഠൻ പഴി െചാ ;
പുറംെപാളിച്ചി വീഴും നിണം തെന്റ ചൂരലിേന്മൽ-

രണ്ടതായ്ക്ക പിെന്നക്കലിെകാ ;
ത െകാ ശവത്തിെന്റ ചീഞ്ഞ നാറ്റം സഹിക്കാെത
ലജ്ജവി കരംെകാ മൂ െപാ !
മതെമന്നല്ലിതി േപർ; മതത്തിെന്റ മറ ള്ളിൽ
മദം നി കാട്ടി ം മനുഷ്യേ ാഹം.

4
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തെന്റ കാലം കഴിേഞ്ഞാെട്ട വല്ലമ െമ െചാല്ലി-
സ്വന്തനിലയുറപ്പി ം സൂ ശാലികൾ;
പഴമെയേപ്പടിച്ചന്തഃകരണം കാട്ടിടുന്ന േനർ-
വഴിയിൽക്കാൽ കുത്തിടാത്ത പശുമതികൾ;
ഒച്ചിഴച്ചിൽ വിമാനത്തിൻ പാച്ചിെല നിന ന്ന
നിശ്ചലത്വ ണയികൾ നിത്യസുഷുപ്തർ
പ നാലായിരം വർഷം മുമ്പിരുന്ന മനുഷ്യർേക്ക
ബുദ്ധിയു െവ റ ം രു ഭക്തർ,
അതികാമ്യം താനീലക്ഷ്യമനവാപ്യമെല്ലന്നാെല-
ന്നധരാനുകമ്പകാ മശുദ്ധചിത്തർ;
പൂർവ്വജന്മകർമ്മഫലം ഭുജിപ്പിച്ചിടാഞ്ഞാലുണ്ടാം
ൈദവേകാപെമ ര ം ൈദവജ്ഞമ്മന്യർ;
ഊരുകൂടിതീർച്ചയാക്കാനുള്ളകാര്യെമാരുവെന്റ
ഭാരമെല്ലെന്നാതുങ്ങീടും ച്ഛന്നസ്വാർത്ഥർ;
അച്ഛനിലുമമ്മയിലും തന്നിെലഴുമപരാധം
െവ െകട്ടാെനാരു ന്ന വിശ്വവഞ്ചകർ;-
പരേമവം പലപല േവഷമാർ നട .
ഭാരേതാർവീസമുൽഗതി തിേരാധികൾ.
ഒന്നിെനാ നിവർ യർന്നാർത്തയിത്തപ്പിശാചിതാ!
നിന്നിടു തന്മധ്യത്തിൽ നിർഭയമായി-
േഹായി േഹായിെയന്നലറി മപ്പടി കലിതുള്ളി
വായിൽ നി തീവമി വല്ലാത്ത ഭൂതം
ഭഗവതി ഭാരതാംബ പതറി വീഴു പാവം
ശകലവും ശാന്തിെക്കാരു വഴികാണാെത,
വലങ്ക മിടങ്ക ം മാറിമാറി റ
വളെരനാളായിശ്ശൗരി പകലും രാവും.
”സൂര്യനായിക്കയർത്താലും ച നായിച്ചിരിച്ചാലും
കാര്യമില്ല; സവർണ്ണർ ര ം സമാനം.
ദഹിപ്പിക്കാെമ െവച്ചാൽത്തീക്കണ്ണില്ല; മനസ്സില്ല;
സഹിക്കാം ഞാനീയനീതി ചിലനാൾകൂടി.”
എ നിനച്ചടങ്ങിത്തൻ െമത്തയിേന്മൽക്കിടക്കയാ-
െണാ മറിയാത്തമട്ടിൽ ീപത്മനാഭൻ
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5
ആന്ധ്യമ കാൺകമൂലം ീവിേവകാനന്ദൻ മുന്നം

ാന്തശാലെയ െചാന്ന േകരളനാട്ടിൽ-
െതാ കൂടാ-തീണ്ടീ ടാ-ക കൂടാ-തുടങ്ങിയ
ചട്ടമി ം നിലനിൽ ം ശ്വാപദക്കാട്ടിൽ-
േഘാരനാമി രാചാരതാരകെനെക്കാെന്നാടുക്കാ-
േനെറനാളായ് വിബുധന്മാർ െചയ്ത തപസ്സാൽ

ീപാർവതീേദവിയുെട തിരുവുദരത്തിെലാരു
േശാഭനനാം കുമാരൻ േപാന്നവതരി .
സ്തന്യപാനദശയിലും ധർമ്മവീരന േപ -
വന്യദുഃഖമക വാനൗ ക്യശാലി
േകാലകെത്തഗ്ഗാനെമാ മല്ല േകട്ടതവിടു ,
മാലിയലുമധഃസ്ഥർതൻ തപ്തനിശ്വാസം;
േകാമളമാം വ െവാ മല്ല കണ്ടതവിടു ,
ജാമദഗ്ന്യധരണിതൻ സ ീഡവ ം
അരുളീടുമനുകമ്പാവിവശനായ്ക്കൺനിറ
തിരുേമനി: ”ഇെതെന്താരു നീതിേകടേമ്മ?
അരെയാരു കീറക്കരി ണി െകാ മറ-
ച്ചരിവ കണ്ടിടാത്ത വയറുമായി
കവിെളാട്ടി, മിഴികുഴി, ടൽെമലി,െഞ്ഞെല്ലടുേത്താ-
രിവേരവർ നെമ്മക്കണ്ടാേലാടിെയാളിേപ്പാർ?
ഇവേരാെടന്തിതരന്മാരിത്തരത്തിൽെപ്പരുമാറാ-
നിവരുെമന്തിക്കണക്കിെലാഴി മാറാൻ?
ഇവരും ഹാ! ദയനീയർ നരരേല്ല നെമ്മേപ്പാെല-
യിവെരയും സൃഷ്ടിച്ചതീശ്വരനേല്ല?
പാമ്പിേനയും കാവിൽെവ ൈകെതാഴു േകരളീയർ;
പാമ്പിെനക്കാൾപ്പതിതേനാ പാവം മനുഷ്യൻ?”
മറുപടിയതിേന്നാതും മനസ്വിനി മഹാറാണി:
”പരമാർത്ഥം നമുക്കിവർ ാതാക്കൾതെന്ന
ഹി ധർമ്മം ചരി േവാർ; ഹി നാമം ധരി േവാർ,-
എ െചയ്യാ,മനുല്ലംഘ്യമന്ധവിശ്വാസം!
പിറവിയിൽത്തെന്നയിവർ പതിതർേപാൽ; ഇജ്ജന്മത്തി-
െലാരുനാളുമില്ലിവർെക്കാരുന്നമനംേപാൽ!
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ഏതു വിദ്യാഗങ് ഗയിൽെച്ചെന്ന മുങ്ങി ളിച്ചാലും
ജാതിപങ്ക മാർജ്ജനം സാദ്ധ്യമല്ലേപാൽ!
എന്നതേ െകടുമാമൂൽവിധി, യതിന്നടിെപ
നി േപായി നിരാധാരർ നീണാളി ട്ടർ.
ഇ ഴു ള്ള കാലമില്ല വിലയീൈവരത്തി-

േചർന്നപായസമാർ ണീനുെകാള്ളാം?
നാളിൽ നാളിൽ നരർേക്കറ്റം നാശകരമായിേപ്പായി
കാളിയൻ തൻ വിഷത്താലിക്കാളിന്ദീവാരി.
ആരു ക ? കുട്ടനാവാമാനരക ണ്ടിൽനിന്നി-
ബ് ഭാരതെത്ത യഥാപൂർവ്വം സമുദ്ധരിപ്പാൻ;
മാതൃഭൂവിൻ ചുടുകണ്ണീർമാർജ്ജനം െചയ്താരുമ -
മാദരവാർന്നരുളീടുമാശി വാങ്ങാൻ;
ന ടയ വഞ്ചിനാടാം േദവിയുെട ശിരസ്സിങ്കൽ-
െപ്പാന്മകുടം പണിെതാ പുത്തനായ്ച്ചാർത്താൻ;-
ഭാഗേധയം ഭവിപ്പതു ഭാവിയിങ്കൽ;- അരുളെട്ട
േലാകനാഥൻ വരമുണ്ണിക്കണ്ണെന െചയ് വാൻ.”

6
ചില സംവത്സരം േമലുമുദി യർന്നസ്തമി ;
ഫലവത്തായ് ജനങ്ങൾതൻ ാർത്ഥനശാഖി;
കാലമനുകൂലമായി; വഞ്ചിഭൂവിൻ നാഥനായി
ബാലരാമവർമ്മനൃപപീയൂഷഭാനു.
ഉ തി വാമവിടു ത്തമമാം മുഹൂർത്തത്തിൽ
പത്മനാഭനരുളിന പള്ളിവാൾ വാങ്ങി
േചരമാൻെപാൻ മുടി ചൂടിത്തിരുവിതാംകൂറുകാക്കാ-
നാരംഭി - മൂർത്തിമത്താം യുവൈചതന്യം.
പര്യടനംെകാ ം ന്ഥപാരായണംെകാ ം േലാക-
ചര്യയുെട പരമാർത്ഥം ത രാൻ ക .
എവിെടയുമുദാത്തമാേമകേയാഗേക്ഷമചിന്ത
എവിെടയുമുജ്ജ്വലമാം േദശാഭിമാനം;
എവിെടയുമഹമഹമികൈകെകാ ന്നതിക്കാ-
യവിരതം ധീരർെച മകുണ്ഠയത്നം.
ഒരുെത മതുകാണ്മാൻ മിഴിെയേന്ന്യ കിടപ്പതു
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ഭരതഭൂഖണ്ഡം മാ ം ക്ഷീണപുണ്യം.
എവിെടയുമുയർച്ച തടസ്ഥമിേല്ലെതാരാൾ -
െമവിെടയും സ് പൃഹണീയം മനുഷ്യജന്മം;
േശാഭനമാം ഭായിയുെട നിർമ്മിതിക്കങ്ങാർ ം േപാരും
സ്വാഭിലാഷം, സ്വസാർമർത്ഥ്യം സ്വവ്യവസായം.
നികൃഷ്ടമല്ലാർ ം ജന്മം; നിഷിദ്ധമേല്ലതും കർമ്മം
സുഖി വാനാർ മു തുല്യാവകാശം.
ഭഗവതി! ഭാരേതാർവി! ഭവതിയിൽ മാ െമന്തീ
വികൃതമാം വിധിവാക്യം, വിഷാദസ്ഥാനം?
അയിത്തമാണവിടുേത്തയഴലുകൾക്കാദിമൂല,-
മയൽവക്കക്കാർക്കേശഷമപസാസർഹം.
ഇപ്പഴൈങ്കവിലങ്ങമ്മെയ കാലം ചുമേക്കണ-
മിെപ്പരിയ ശാപത്തി മില്ലേയാ േമാക്ഷം?

തികളും തികളും ചിക േനാ കിൽക്കാണാ-
മതിെലല്ലാമനുസ തമാെയാരുതത്വം.
ഒരിക്കലുമസ്മൽപൂർവരിരുന്നവരല്ലന്ന
പരിഷ്കരിച്ചിടാെത തന്മതാചാരങ്ങൾ.
അല്ലെയങ്കിൽപ്പഴേയാരീഹർമ്മ്യെമേന്ന കാലത്തിെന്റ
മ തട്ടിൽ മൺമറ േപായിരുേന്നേന.
നിയതം നാം നീെള േമലും നിവസിേക്കേണ്ടാരിസ്സൗധ-
മയിത്തപ്പാ ിതൽ റ്റായ്ക്കിട കൂടാ.
വളെരനാളായിേപ്പായി വലയടിക്കാെത; െവള്ളം
തളിെച്ചാ തറേപാലും െമഴുകിടാെത;
ഇളകിേപ്പായ് ചുവരിെലയിഷ്ടികകൾ; വിടവുക-
ള്ളകളായ് േപ്പാ, യഹികൾക്കക നൂഴാൻ.
പറ േപായ് പ േമഞ്ഞ പഴേയാല; ന െടയി-
ത്തറവാടു തകരാറായ്, തരിപ്പണമായ്.
ഉടനിതിൻ േകടുപാടു ശരിെപ്പടുത്താഞ്ഞാൽ മറി-
ഞ്ഞിടിഞ്ഞിതു വ വീഴും തലയിൽത്തെന്ന.
സവർണ്ണർ മാ മല്ല ത രാനും ജനകനു-
മവർണ്യൈവഭവനാെമന്നംേഭാജനാഭൻ.
എ െകാണ്ടീയഗതികൾ ൈകെതാഴുവാൻ വരുേമ്പാൾ നാം
ബന്ധനം െചയ്തിരിേക്കണം േക്ഷ കവാടം?
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ആയവർ തൻ ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളും ഹരിെയ നാം
ധീയക െചറുക്കാേമാ? ഹരി ര േണ്ടാ?
േസ്നഹബുദ്ധിേയാടുകൂടിയാഗമി ം സഹജരിൽ
േ ാഹവൃത്തി തുട േവാർ ദുഷ്ടരിൽ ദുഷ്ടർ.
ഹരിജനേസവനം താൻ ഹരിയുെട േസവനെമ-
ന്നറിയു േവദശാ പുരാണവിജ്ഞർ.
കായനാശം മനുഷ്യർ സാരമില്ല; കായെമാ
േപായാൽ േപാകും; വരും വീ ം മെറ്റാരു കായം;
അഭിമാനഹാനിവന്നാലരു ദമാമാ ണ-
മപവർഗംവെര നിൽ മന്തരംഗത്തിൽ
മനംതന്നിേലവേമാർ മഹനീയൻ മഹീനാഥ-
നനന്തരകരണീയവിധാനവ്യ ൻ
സചിേവാത്തമൻ സർ സീ. പി. രാമസ്വാമിയയ്യേരാടു
രചി വാനരുൾെച രാജശാസനം

7
ഒരു മഹാശ്ചര്യെമ ണ്ടിൽപ്പരം? വഞ്ചിനാട്ടി-
െലാരു നരവരൻ നവയൗവനാരൂഢൻ-
ഒരു െവള്ളക്കടലാസു തിരുമുമ്പിൽ-അതിനുള്ളി-
െലാരു െചറുവിളംബരേമാങ്കാര ായം-
ഒരു േപന േമശേമൽനിെന്നടുക്കൽ-ആ വിളംബര-
െമാരു കുറി വഴിേപാെല വായി േനാക്കൽ-
ഒരു സേന്താഷാ ധാര തിരുമിഴിവിെട്ടാഴുകൽ-
ഒരു സർവാങ്ഗീണമാകും േകാൾമയിർെക്കാള്ളൽ
ഒരു തൃൈക്കവിളയാട്ടം-;ലഭി കയായ് ജഗതി-
െക്കാരു കൃതയുഗത്തിെന്റ ശുഭാവതാരം!
തിരുവിതാംകൂറിേലതു രാജകീയേക്ഷ ത്തിലു-
െമാരു ഹി വി േകറിെത്താഴുവാൻ േമലിൽ
ഒരു തടസ്ഥവുമില്ല ജാതിെകാെണ്ട ൽേഘാഷി -
െമാരു ദിവ്യനിേദശമാണാ വിളംബരം;
ഒരു വിശിേഷ്ടാപനിഷ,ത്തീശാവാസ്യ തീകാശ,-
െമാരുധർമ്മദിഗ്വിജയദു ഭിധ്വാനം,
ഒരു പൂർവദുരാചാരപരമ്പരാധ്വംസമ -
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െമാരു നവ്യസപ്തത സാമഗഗാനം
ടമതു കൃഷ്ണവർണം തനുരൂപമന ാർത്ഥം

വടപ ശായിയായ ഹരികണെക്ക
ഒരുെത ം പതറിയില്ലവിടെത്തക്കരൾത്തട-
െമാരുശങ്കാേദാലയിലുമൂയലാടീല;
വര കയേ െച തൂലികെകാണ്ടവിടു
ഭാരതഭൂേദവിയുെട യഥാർത്ഥചി ം
കുറി കയേ െച ഗുണനിധി ഭാഗേധയ-
ഗരിഷ്ഠമാം േകരളത്തിൻ കീർത്തിജാതകം;
തിരു കയേ െച ഹരിജനനിടിലത്തിൽ-
പ്പരേമഷ്ഠി വിന്യസിച്ച ദുരക്ഷരങ്ങൾ
ഒരു തുള്ളിമഷി ഹി മതഭഗവതിയുെട
തിരുെനറ്റിയിൽക്ക രിതിലകമായി;
തിരുമിഴിക്കഴെകഴുമഞ്ജനമായ്; തൃക്കഴുത്തി-
ന്നരിേയാരു നീലരത്നപ്പതക്കമായി.
അയിത്തമാം വിന്ധ്യെനത്തൻ പദ ഹാരത്താൽത്താഴ്ത്തി-
യയത്നമീനരവരനഗസ്ത്യക ൻ;
അയിത്തമാം ബലിേക്കകി, യഹിേലാകവാസം ഹരി-
ഹയസേഹാദരനാമീ വാമേനാപമൻ
അതുവെരയധഃസ്ഥരായശുദ്ധരാെയവിെടേയാ
ഗതിെക കിടേന്നാരു ഹരിജനങ്ങൾ
സവർണർതൻ േക്ഷ ംകണ്ടാൽ ശ ദുർഗ്ഗെമ ക ി-
ച്ചവശരായരേണ്ടാടുമശരണന്മാർ
കുളിേച്ചാേരാകുറിയി െവളുത്തമു ടുത്തതാ
വിളംബരവിമാനത്തിൽക്കയറി നീേള
െതാഴുൈക െമാ യർത്തി മിഴിയിണയിങ്കൽനി
വഴിയുന്ന വിൺപുഴയിൽ വീ ം മുഴുകി
അണിനിര,ന്നഴിനിലയക,ന്നകതളിർ െതളി-
ഞ്ഞണയു േദവേസവയ്ക്കനന്യത ർ
’വരുവിനിേങ്ങാ ;േവഗം വരുവിൻ നിങ്ങെളക്കാ
മരുവു ഞങ്ങ’െള സവർണമുഖ്യർ
പറയു ; നയി ഭഗവാെന്റ തിരുമുമ്പിൽ
പരിചയിപ്പിച്ചിടു പരിസരങ്ങൾ
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മൂർത്തിേയെതന്നറിവാനും കീർത്തനത്താൽ തിക്കാനും
േക്ഷ മര്യാദകൾ േപർ ം ഹി വാനും
അവർ പഠിച്ചവരെല്ലന്നിരിക്കിെലെന്താരു ഹാനി?-
യവെയാ മല്ലയേല്ലാ യഥാർത്ഥഭക്തി.
അവർക്കില്ല കാണിക്ക പണെമങ്കിൽ േവണ്ട; േദവ-
ന്നവർകാ െവ തന്തഃകരണരത്നം
അന്തണനുമന്ത്യജനുെമാ േചർ ൈകകൾേകാർ
ബ തപൂണ്ടമ്പലത്തിനക േകറി
താണു ജഗദീശ്വരെനൈക്കെതാഴുതു േപാരും കാ
കാണുെമെന്റ കേണ്ണ; നിനെക്ക േമൽക്കാമ്യം?
ഇതുതാേനാ നാമിേന്നാളമിരുന്നതാം േലാകം? മാറ്റ-
മിതിെന്നാരുനിമിഷം െകാണ്ടി വരാേമാ?
ഗാന്ധിജി േപാലുെമാരു േമാഹനമാം ദിവാസ്വപ്നം;

ാന്തരാകും കവികൾ ഭാവനാചി ം
വി വത്തിൻ വിദൂരമാം വിഹായസമണ്ഡലത്തി-
ന്ന റ െള്ളാരു േഗാള, മ ഷ്ടദൃശ്യം;-
അതിെനയിങ്ങാകർഷി ഹസ്തഗതമാക്കിയേല്ലാ
വിധിവത്താ,െയാരുസൂക്തേമാതിയിേദ്ദവൻ
ത ടയ തൂലികയാം േയാഗദണ്ഡം നില ന്നി-
ത്ത വേല്ലാ നാകെമാന്നീ നവ്യഗാേധയൻ
വളെരവർഷങ്ങളായിസ്സഹ ശാഖകൾ വാ
വളർന്നീടുമയിത്തമാം വിഷവൃക്ഷെത്ത
ഒരുെവട്ടാേഞ്ഞാങ്ങിെവട്ടി മുറിച്ചി വേല്ലാ താെഴ-
പ്പരശുരാേമാർവിയിലിപ്പരശുരാമൻ
വിരൽചൂണ്ടിക്കാട്ടി േലാകം ചിരി ം കല്ലായിരുന്ന
ഭരതക്ഷ്മാഭിധയാകുമഹല്യയാെള

ീലമാം തൻ പുരാതനരൂപേമകിക്കാ വേല്ലാ
ബാലരാമച നാകുമിബ്ബാഹുജേ ഷ്ഠൻ.
േലാകഗുരു ശങ്കരനുജന്മദാ ി വഞ്ചിഭൂമി
കാകവന്ധ്യയല്ലെയ കാണി കാലം.
െതക്കറ്റത്താണിരിപ്പതിേദ്ദവതെയന്നാലു; മില്ല
തർക്ക,മി സർേവാത്തരമായി തൽസ്ഥാനം.
ഈ മലയവായുവിെന്റ െവന്നിെക്കാടി റ പാറും
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േസാമചൂഡശ്വശുരൻതൻ ശിരസ്സിൽേപ്പാലും.
മറയുമിച്ചന്ദനത്തിൻ പരിമളത്തിങ്കൽ േമലി-
ദ്ധരയിെല രാചാരപൂതിഗന്ധങ്ങൾ.
മ ളാംഗി! ഭരേതാർവി! ഭവതിയിന്നർഹയായി
മഞ്ഞമലൈവരമുടി മൗലിയിൽ ടാൻ;
വിൺപുഴയാം മു മാല മാറിടത്തിലണിയുവാ-
നുമ്പർേപാലുമൃഷിമാതാെവ പുകഴ്ത്താൻ.
ചിലരുണ്ടാമ മി മിതിലേരാചകികളാ,-
യുലകമാം െവണ്മതിെക്കന്നില്ലിക്കളങ്കം?
സാധ്യമല്ല ക കാലസാഗരത്തിൻ തിരകൾ -
മാർ മാക്കാനവർ േപറുമശ്മഹൃദയം.
വരം തരാൻ ഹരിവന്നാൽ നിറംക വിരേണ്ടാടി-
െയാരുജലാശയത്തിൽേപായ് മുഴുകിനിൽേപാർ;
പര ഹ്മേത്താടുേചർ ലയിച്ചിടുെമ്പാഴുമതി-
െന്നാരുശുദ്ധികർമ്മം െചയ് വാനുറച്ചിരിേപ്പാർ;-
ഇരു െകാള്ളെട്ട നമുക്കവർകൂടിസ്സമീപത്തിൽ-
പരിഷ്കാരചി ങ്ങൾ തൻ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ.
ഹരിജനപരമ്പരയവിരതം സന്ദർശി ം
തിരുപ്പതിയിനിത്തിരുവനന്തപുരം,
ചിദംബരം തിരുൈവ ം, മധുര കുമാരീേക്ഷ ം;

തിസുഖദമാം ശബ്ദം ദ്വ്യക്ഷരി വഞ്ചി.
ജയ ജയ ചിേ ാദയ! വഞ്ചിഭൂമീകമിതാേവ!
ജയ ജയ സാധുജനശർമ്മദാതാേവ!
ജയ ജയ ദുരാചാരധ്വാന്തബാലസവിതാേവ!
ജയ ജയ ഹി ധർമ്മമർമ്മേവത്താേവ!
അവിടുേത്ത ഹൃദയത്തിൻ വിരിവിനുമുറപ്പി -
മവികലം ധന്യവാദമരുളുമാരും;
അവിടുേത്ത മഹത്താമീയപദാനം ഭക്തിപൂർവ്വ-
െമവിെടയും വാ ം േലാകേമതുകാല ം;
അവിടേത്തത്തിരുനാമമവനിയിലായുഗാന്ത-
െമവിെടയും കാശി േമകാന്തേശാഭം.
അവിടേത്തക്കവധിവിട്ടരുളുവാൻ കനിയെട്ട
ഭവികങ്ങൾ പരാർദ്ധ്യങ്ങൾ പേഥാജനാഭൻ.
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അവിേടയ്ക്കീയനിതരസുലഭമാം ഗുണഗണ-
െമവിടു ളവാെയേന്നവർ കാണ്മീല!
അവിടെത്ത ിയതമാ, വനശ്വരയശസ്വിനി,
വിവിധസൽകലാവലീവിലാസഹർമ്മ്യം;
സരസ്വതീേദവിയുെട സമ മാമവതാര,-
മരിവയർകുലം ചാർ മനഘരത്നം;
പാരിടത്തിൻ തിനവഭാഗ്യതാര,മവിടുന്നി-
പ്പാരിജാതലതയിെല ഫുല്ലപുഷ്പം.
അവിടേത്ത മ ിവര്യനനവദ്യവിദ്യാരാശി,
ദിവിഷദാചാര്യക ൻ, ദീനദയാലു,
അഭിനവരാജ്യത ജ്ഞാ യായി, ഭാരതത്തി-
ന്നഭിമാനധ്വജസ്തംഭ, മ തചര്യൻ,
രാജാരാമേമാഹനാദികുർമ്മശൂരസമശീർഷൻ,
രാജമാനയശേസ്താമൻ, രാമസ്വാമ്യാര്യൻ.
മഹതിയാമവിടെത്തജ്ജനനി ം സഹജ ം
സഹജനും സചിവനും ബാന്ധവന്മാർ ം
അരുളെട്ട പകലിരവനു ഹമതിമാ ം
നിരുപമകൃപാസി നീരജേന ൻ.
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