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മണിമ ഷ - കവിതാസമാഹാരം

ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ

േ മസംഗീതം

ഒെരാറ്റമതമു -ലകി, യിരാം േ മം; അെതാന്നേല്ലാ
പരെക്ക നെമ്മപ്പാലമൃതൂ ം പാർവണശശിബിംബം
ഭക്ത്യനുരാഗദയാദിവപുസ്സാപ്പരാത്മൈചതന്യം
പലമേട്ടന്തിപ്പാരിതിെന ം കാശമരുളു .
അതിെന്നാരരിയാം നാസ്തിക്യംതാൻ േദ്വഷം; േലാകത്തി–
ന്നേഹാ! തമസ്സാമതിലടിെപട്ടാലകാലമൃത ഫലം.
മാരണേദവതയാമതു മാ ം മണവറ പട്ടടയായ്,
മടുമലർവാടിക മരുപ്പറമ്പായ്, വാനം നാരകമായ്.

II
പദങ്ങളന്വയമാർേന്ന വാക്യം ഭവി സാർത്ഥകമായ്;

തിയും താളവുെമാേത്ത ഗാനം േ ാ സുഖം ന .
പരാർദ്ധസംഖ്യം പരമാണുഗണം പര രം േചരും
ശരീരമുടേയാന്നല്ലീ സകലം ചരാചര ാമം?
പരാനേപക്ഷം ാണിക്കമരാൻ പഴുതിെല്ലാരിട ം;
പരൻപുമാനും കൃതിസഹായൻ പഞ്ചഘടനത്തിൽ.
േപർ ം തമ്മിൽ പൃഥ് വ്യേപ്തേജാവായ്വാകാശങ്ങൾ
പിണ േമേന്മൽ സൃഷ്ടിയിലീശൻ; പിരി സംഹൃതിയിൽ
വരി നിെ ാരു സു-മമളിെയത്തൻ വിശിഷ്ടഗന്ധത്താൽ
വിവിക്തവിരസം വീ ം വീ ം വിളി സവിധത്തിൽ
മധു തത്തിനു മടുമലർ േവണം മനം കുളിർപ്പിപ്പാൻ
മലർന്ന പൂവിനു വ ം േവണം മന്നിതു വിണ്ണാവാൻ

ജകൾ ജഗത്തിൽ സുകൃതികൾ ജായാപതികൾ നടും ശുഭമാം
പര ര ണയാമരതരുവിൻ ഫല കാണ്ഡങ്ങൾ
ചൂടാൻമലരും ഘനമാേയ്ത്താന്നിനേദാഹദകാലത്തിൽ
ചുമന്നിരി ദുർഭരഗർഭം സുേഖന ജനയി ി
പിതാവു, മാതാ, വുടപ്പിറേന്നാർ ബാന്ധവരിഷ്ടന്മാർ
േ യസി, മക്കൾ, ഭുജിഷ്യർ തുടങ്ങി േ മപരാധീനർ
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പരിചരേണാദ്യതർ പലജീവികൾതൻ പരിതഃസ്ഥിതിമൂലം
പേദപേദ നാം മുദിതർ കാ ഭവാബ്ധി േഗാഷ്പദമായ്

III
പഞ്ചമുകുരം ന െട രൂപം തിബിംബിപ്പി ;
പഞ്ചകുഹരം ന െട ശബ്ദം തിധ്വനിപ്പി ;
പഞ്ചമസ്മദ്വചനാേ ജനപണ്ഡിതമാം കീരം
പഞ്ചമസ് മൽഭാവവിഡംബന പാടവമാർന്ന നടൻ;
പഞ്ചഭൂമിയിൽവിതച്ചവിത്തിൻ ഫലെത്ത നാം െകായ് വൂ;
പഞ്ചമരുൾവൂ പ ം െവ ം പകരത്തിനുപകരം.

വിള ൈകവശമുള്ളവെന ം വിശ്വം ദീപമയം,
െവണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭ നു േമേന്മലമൃതമയം.
േപശലമെല്ലാരു വ വുമുലകിൽ േ ക്ഷകനിെല്ലന്നാ,-
ലീശ്വരസൃഷ്ടിയിെലെങ്ങങ്ങില്ലീയിതേരതരേയാഗം?
പദാർത്ഥനിരതൻ കൃതിജഭാവം പര രാകർഷം;

ാണികുലത്തിൻ ഥമാത്മഗുണം പര രേ മം.
നമിക്കിലുയരാം, നടുകിൽത്തിന്നാം, നൽകുകിൽ േനടി-ടാം;
നമു നാേമ പണിവതു നാകം നരകവുമതുേപാെല
മനവും മിഴിയും നാവും കരവും മന്നിൻ മാലകലാൻ
മഹാനുകമ്പാമസൃണിതമാ ം മനുഷ്യർ േദവന്മാർ
പാഷാണൗഷധിപക്ഷിമൃഗാദികൾ പല പല വടിവുകളിൽ

കൃതി ലസി നമു ചു ം പരേമാത്സവദാ ി.
േപർ ം നമ്മിലുമവയിലുെമാപ്പം േ ക്ഷിേപ്പാർെക്കല്ലാം
േ മാത്മാവായ് വിലസും ന െട പിതാവിെനക്കാണാം.
ഉലകാമുത്തമവിദ്യാലയമിതിലുപകാേരാപനി,ഷ-
േത്താതിേക്കാനവനുപേദശിപ്പതുമുറക്കേവ േകൾക്കാം.
ഏേകാദരേസാദരർ നാേമവരു,െമല്ലാജീവികളും
േലാകപടത്തിൽത്തമ്മിലിണങ്ങിടുേമാതേ ാതങ്ങൾ
അടു നിേ ാരനുജെര േനാക്കാനക്ഷികളില്ലാേത്താർ–
ക്കരൂപനീശ്വരനദൃശ്യനായാലതിെലന്താശ്ചര്യം?
അേഹാ! ജയി ജഗദാധാരെമാര തദിവ്യമഹ–
സ്സഖണ്ഡമദ്വയമചിന്ത്യൈവഭവമനാദിമദ്ധ്യാന്തം.
ആഴ് വാേഞ്ചരിത്ത ാക്കളിലുണ്ടയ്യൻപുലയനിലു-
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ണ്ടാദിത്യനിലുണ്ടണുകൃമിയിലുമുണ്ടതിൻ പരി രണം
അരചർക്കരചനുമടിമയ്ക്കടിമയുമഭിന്നർ; ഉള്ളിലവർ–
ക്കതിൽെക്കാളുത്തിന തിരിതാ-ൻ ക വതന്തഃകരണാഖ്യം.

IV
നേമാ േത മജ്ജീവനദായക! നേടശ! പരമാത്മൻ!
നരാഖ്യമേങ്ങ നർത്തകഗണമിതിൽ ഞാനുെമാര ാങ്ഗം.
േവഷെമനിെക്കെന്ത വിധിപ്പതു വിേഭാ! ഭവച്ചിത്തം;
വിശ്വ ിയമായ് നടനം െചയ് വതു വിേധയെനൻകൃത്യം.
അര ലയ്ക്കാനരചൻ മതിയാമതിനു െകാഴുേപ്പകാ-
നനുചരനാവാ, മണിയാടകളല്ലഭിനയമതു സിദ്ധം.
അകേമ നിലെകാണ്ടതാതുചുവടുക,ളാമരുെത തിരി-
ച്ചടിയനു കാട്ടിത്തരുേവാനവിടുന്നന്യർ ധരിക്കാെത.
അെതാ കാണ്മാൻ മിഴികൾ തുറന്നാലന്നിമിഷംമുതൽ ഞാ-
നര മണിയറയും പുകഴും മട്ടാടാനതുചതുരൻ.
പരാപരാത്മൻ! ഭക്ത്യഭിഗമ്യൻ ഭവാെനയാർ കാ
ചരാചരേ മാഞ്ജനെമഴുതിന ച സ്സില്ലാഞ്ഞാൽ?
പരസുഖേമ സുഖെമനി നിയതം, പരദുഃഖം ദുഖം;
പരമാർത്ഥത്തില്പ്പരനും ഞാനും ഭവാനുെമാന്നല്ലീ?
ഭവാനധീനം പരെമ ടലും ാണനും; അവ ര ം
പരാർത്ഥമാ ക പകലും രാവും; േഭാ! നമ ാരം!
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ദിവ്യദർശനം

ആഴിത്തിമിങ്ഗലത്തീൻ പഴമായ് വീഴ്ത്തി-
യാദിത്യബിംബെത്തയ ം ൈദവം.
തൻതല െപാന്തി നി ായി കൂരിരു-
ട്ടന്തകേനറിന േപാ േപാെല.
മങ്ങിന െവണ്മതിക്കീറിനാൽ പാഴ്നിലാ-
 വങ്ങിെങ്ങാര ാ മ തിർ ,
േരാഷത്തിൻ മൂർച്ഛയിൽ ദം യാൽ താൻതൂകും
ഹാസത്തിന്ന രെമന്നേപാെല.
മിന്നാമിനു കൾ മുറ്റത്തിൽച്ചാഞ്ചാടി
മിന്നിയും മങ്ങിയും മാറി മാറി,
ജന്മവും മൃത വുെമെന്ത േലാകെത്ത-
ത്തന്മയരീതിയിൽക്കാട്ടിക്കാട്ടി.
വ്യാത്തമാം സുപ്തിതൻവ ത്തിേന്നതുമി-
ല്ലാൾത്തരമബ്ഭൂതം സർവഭക്ഷം;
പാരിടം നിർജ്ജീവ ായമായ് തീർ േപായ്
മാരിയാമായതിൽ ഛായതട്ടി.

II
അത്തരമുേള്ളാരു രാ ിയിൽ ഞാനുെമൻ
െമത്തെയ ാപിേച്ചൻ വീേതാേന്മഷം;
ജാലകമാർഗ്ഗമായ് േനാക്കിേനൻ ചുറ്റിലു–
മാേലഖ്യരൂപത്തിൽ വാച്ച േലാകം
കണ്മിഴി ചിമ്മിേപ്പായ് കാറ്റി ം; മൂളില
മർമ്മരമുമ്മരനന്മരങ്ങൾ.
ചീവീടും ശബ്ദിച്ചീ,േലാർേപ്പാളം ഭീമമി –
ൈദ്ദവികസ്തംഭനസ ദായം.
ഇക്കയമാളുവേതെതാരു കാളിയ - -
നിശ്ശാന്തേമെതാരു െരൗ ദൂതൻ ?

ാകൃതമാകുമീ െമൗന തത്തി
പാരണയാവതുേമതു ശാപം?
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III
ആേക്കൾ ം ശബ്ദെമന്താസന്നമൃത വി - -
ന്നാ ന്ദനംേപാെല ദീനദീനം?
ആ മട്ടിൽ താഡി സാഗരം േഘാരയാം
താമസീേദവിതൻ ൈജ േഭരി !
രഞ്ജി ശബ്ദെമാെന്നന്നരിക െമൻ
െനഞ്ഞിടി മാെറ്റാലിെക്കാണ്ടേപാെല ;
മൽഘടികാരത്തിൻ െഗൗളിെച്ചാല്ലാണതു ;
ടിക് ടിേക്കാ , ധിക്ധിേക്കാ തിട്ടമില്ല.

IV
ഉ ഞാൻ വീ മെതെന്ത േനാക്കേവ
മു െമൻ മുന്നിെലാരുത്തമയാൾ
എ ൾത്തടംവി നില്ക്കയായ്; ഹാ ഹന്ത! ഞാ -
നന്നിൽ കെണ്ടാ- െഞട്ടിേപ്പായി !
വ ാബ്ജം താഴ്ത്തിയും ബാഷ്പനീർ വീഴ്ത്തിയും
തപ്തമായ് ദീർഘമായ് നിശ്വസി ം
തൻവലം ൈകെകാ പൂങ്കവിൾതാങ്ങിയും ,
താ ാധരത്തിങ്കൽ പല്ലണ ം ,
കൺമുനനഞ്ഞണി രമ്പിടയ്ക്കിട -
െയ്ക്കൻ മർമ്മേമാേരാ േനാക്കിെയ ം,
ഏതവൾ നഷ്ടയാം വാസരലക്ഷ്മിതൻ 
േ തത്തിൻ മട്ടിൽ വന്ന നിേ ാൾ?

V
അന്യയല്ലേദ്ദവി കാരുണ്യമൂർത്തിയാ -
െമന്നന്തര്യാമിതൻ ധർമ്മപത്നി ;
ലജ്ജാഭിധാന താൻ: ”മാതാേവ! ൈകെതാഴാം :-
പശ്ചാത്താപാഹസ്സിൻ ാതസ്സേന്ധ്യ!
അമ്മതൻ ത്യക്ഷദർശനെമാന്നിനാൽ
ജന്മെത്തസ്സാർത്ഥമായ്ത്തീർത്തവൻ ഞാൻ

സ്തനെല്ലൻ തായാെട്ട േമലമ്മെയ
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ദ്ധയാക്കീടിലും ശർമ്മദാ ി!
അമ്മതന്നിങ്ഗിതെമെന്ത െചാൽകയാ-
ണി ”മ്മണി” ൈപ്പങ്കിളി മൂളിമൂളി.
ഇത്തമി ാഞ്ജനം മൂലമായ് കാ ഞാൻ
തദ്വചഃേപടകതത്വരത്നം.

VI
സത്യം ഹാ! മാതാേവ സത്യെമൻ ജീവിത-
മൗക്തികമാലയിൽ നി വീ ം -
േചലാർന്ന മുത്തടർന്നി െമാന്നന്തിയിൽ
കാലാബ്ധിമദ്ധ്യത്തിൽ വീണുേപായി!
ഭാനുെവൻ ജീവിതപാ ത്തിൽ നിന്നി ം
പാനീയബി െവാന്നാവിയാക്കി;
ചു മിന്നന്തകൻ തൻ കയറെന്മയ്യിൽ
ചു കയായ് പിണെഞ്ഞാ കൂടി.
ഭാവിെയ െര ഞാൻ കാണേവ,വന്നതു
ഹാ! വർത്തമാനമായ് മുന്നിെലത്തി,
ഭൂതമായ്പ്പായു െപെട്ട പിേന്നാേട്ട –
യ്ക്കാതിഥ്യം ൈവകിേച്ചാനാക്കിെയെന്ന.
കാലത്തിൻ ഹാസത്തിൽ മട്ടിെലന്നാസ്യത്തിൽ
േമളി െവൺനരയ മി ം;
ആ മൃഗാധീശൻ തൻ വീരപ്പല്ലബ്ജത്തിൽ
േഹമന്തം വീഴ്ത്തിന മ ള്ളി!
ചിമ്മിടുെമൻ മിഴി വീ ം തുറന്നിടാ –
മുന്മിഷത്തെല്ല ം വ േപാകാം!
ബാങ്കിെല ണ്ടിനി ബാക്കിെയന്നാർ ക !
ഞാൻ കഷ്ടമ േമൽ ദീനദീനൻ?
അർക്കബിംബാഖ്യമാമാരക്തദീപെത്ത –
െപ്പാക്കിയും താഴ്ത്തിയും കാട്ടി നിത്യം
ഹാ! വിധി ”ദുർഘടം ദുർഘടം ജീവിത –
ത്തീവണ്ടിപ്പാത”െയന്നല്ലീ െചാൽവൂ!

VII
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എ ഞാനിപ്പകൽ മുപ്പതുനാഴിക
െകാെണ്ട േനടിയെതാ പാർത്താൽ
കാണ്മതിെല്ലാ േമ; ചുറ്റിേനൻ വ്യർത്ഥമ–
പ്പാഴ്മണൽക്കാട്ടിെലാെരാട്ടകമായ്.
എന്നമ്മ ഭാരതഭൂേദവി, യസ്സാക്ഷാൽ
സ്വർന്നദീശുദ്ധയാം ധർമ്മലക്ഷ്മി;

ീകൃഷ്ണബുദ്ധാദിസിദ്ധെരെപ്പറ്റവൾ;
േലാകത്തിന്നദ്ധ്യാത്മേജ്യാതിർദ്ദീപം;
ഏെതാരു കുന്നിേന്മൽ വാണവൾ പ,ണ്ടിേപ്പാ–
േളെതാരു കൂപത്തിൽ വീണുേപാേയാൾ;
ആരുെട കേല്ലറുെകാള്ളാേത്താൾ, ഹാ കഷ്ട-
മാരുെട കാൽച്ചവിേട്ടറ്റിടാേത്താൾ!
കാതര്യമിേല്ലതു ദുർവാ േമാതുവാൻ
കാതൈറൻേമേയാ ം കൂ കാർ ം?
സാദ്ധ്വിെയബ്ഭർത്സി ം ധൂർത്തമാര ട്ട–
രീട്ടിെയദ്ദംശി ം െവൺചിതൽകൾ;
എന്നാലുമായവർ േതപ്പതാം പാഴ്പ്പങ്ക–
െമന്നാെലാന്നാമ്മട്ടിൽ ക്ഷാളിച്ചീടാൻ-
തന്നമ്മതൻ ദാസ്യം തീർ വാേനവൻേപായ്-
വിണ്ണിെലപ്പീയൂഷം െകാ വ ;
ധന്യനത്താർഗ്ഗ്യന്തൈന്നതിഹ്യം ബാല്യത്തിൽ
സ്തന്യേത്താെടാപ്പമായ്പ്പാനംെചേയ്താൻ;-
ഓർത്തീല-ഞാൻ-ഒറ്റക്കണ്ണീർമുെത്തങ്കിലു–
മാേദ്ദവിതൻ കാൽക്കലർപ്പിച്ചീടാൻ
എ െട ഭൂതിെകാെണ്ടന്നമ്മതൻപുകൾ–
ക്കണ്ണാടിേത മിനുക്കിടാെത
േപർ ം ഞാൻ ൈകെകാട്ടിക്കാൺകയാണായതിൽ
സ്വാർത്ഥാപസ്മാരത്തിൻ നഗ്നനൃത്തം!
ഭാരതേമദിനിേക്കതുേമ ദാരി ്യ–
പാരത ്യാദികളല്ല ഭാരം;
േസാദരഘാതികൾ സൂനുക്കൾ താൻ ഭാരം,
േസാദരപൂരകർ മാദൃശന്മാർ.
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VIII
ഞാനഭിവാദനം െച േന്നൻ മാമക-
മാനസഹം-സിേക! ലജ്ജാേദവി!
നിൻജയം വായ്ക്കെട്ട പാെര ം; ഞാൻ നിന–
ക്കഞ്ജലികൂപ്പിടാമാവേതാളം!
ആമയേമെതല്ലാം വന്നാലും മാതാേവ!
നീ മൃതയെല്ലന്നാൽ ഞാൻ സനാഥൻൽ
ആശയത്തിങ്കൽ നീെയെങ്ങങ്ങാനുെണ്ടങ്കി–
ലാശ ബാഹ്യമെല്ലെന്റ ജന്മം
േ ാധി ! ഭർത്സി ! താഡി ! താേയ! നീ;
പാതകി ഞാൻ ബാലൻ താവകീനൻ;
ഇക്ഷണം നിൻ ക ം ജിഹ്വയും പാണിയു–
മക്ഷയവാത്സല്യനിഘ്നമാകും
ആഗസ്സിൻ ഛായ നീ താപെത്ത ീഷ്മാന്ത-
േമഘത്തിൻ- രൂപത്തിൽ നൽകിയാലും
തീരില്ല വീഴാെത നിന്നിൽനിന്നന്ത്യത്തിൽ
കാരുണ്യശീതള ബാഷ്പബി
എെന്ന നീ ഞാനാവാനല്ലേയാ േമല് േമൽ
പിെന്നയും പിെന്നയും മർദ്ദി ?
എ േമൽ മർദ്ദിച്ചാെല,െന്തനിക്ക റം
മൃത്തിതു സ ാ മായാൽ േപാരും.
സാധ്വി! നീ േപായാലുെമ ള്ളി, ലാലങ്ക-
ധൂർത്തരാം കാമാദി രാക്ഷസന്മാർ
എ േമൽ വായ്ക്കിലുെമൻസീത ജീവി –
മദ്ദിക്കിൽ െവൺചാമ്പലാവില്ലേല്ലാ.
ഒ മിന്നാന്തരപൂരുഷ”മാ”ശബ്ദം
ദുഷ്ടെനൻ കർണ്ണത്തിേലറുന്നീല
െചയ്യി കാന്തെനെക്കാെണ്ടനിക്കിെന്നാന്ന–
ക്ഷായ ീമേ ാപേദശം വീ ം!

IX
കാലേമ! നിൻകരിെപ്പാ ഖം ക ഞാൻ
മാലിെയെന്നെന്തല്ലാേമാതിേപ്പായി!!
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ഈ മുഖം നീക്കിടും നാെളയും വന്നിത–
ന്നീ മഷിെപാന്നാ മാരസജ്ഞൻ.
െമത്തേമൽ വീേണൻ ഞാനിെപ്പാഴുെതങ്കിലു–
മുത്ഥാേനാദർക്കം താെനൻ നിപാതം;
േപായതു േപാെയങ്കിെല ? ഞാൻ ധന്യൻ താ-
നായതിേലൈശകേദശാധീശൻ.
വാശ്ശതും യൗവനനീർവാർെന്നാെര ഖ–
പ്പാഴ്ജ്ജരേത്താടുകൾ തൻ തടത്തിൽ
നിന്നിടും െവൺനരക്കാശ േല്ലതും േമ–
െലൻ വിേവേകാദയൈവജയന്തി
നാെളെയ െള്ളാരു നാെളനി െണ്ടങ്കി–
ലാെളാ മാറി ഞാനാത്മേവദി
ലജ്ജയാം േദവിെയ ലജ്ജിപ്പിച്ചീടാെത
സജ്ജനചര്യ സജ്ജനാവാം.
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കീശസേന്ദശം

അടു പാതിരാ,വട വാതിൽ ഞാൻ
െകടു റാന്തൽ േപായ്ക്കിട െമത്തയിൽ:
പുകച്ചിൽ വീ െമൻ തല വാ :
പക നിൽ ഭഗവതി സുപ്തി.
”വരുെവാരുവഴി മറന്നവൾേപാെല–
യിരുളിെലെങ്ങ പരി മി നീ?
തിരുവുരു തായ രുകരുണതാൻ;
വരൂ വരൂ! േദവീ! തരൂ തരൂ സുഖം.”
ഇവണ്ണം നി േയാടിരെന്നാെരൻ മുറി
സുവർണ്ണ വർണ്ണമായ്ച്ചമ തൽക്ഷണം.
കരിയിരുൾമഴമുകലിൻ െമയ് മിന്നി–
യരിയതുമിന്നൽപ്പിണറണി ചാർത്തി.
ഉറക്കമാർെന്നാെരൻ വിള തെന്നത്താ–
നുണർ േവാ െപെട്ട, ന്നിെതെന്താര -തം?
അതല്ല വാനിൽനിന്നണ േതജെസ്സാ–
ന്നധന്യനാെമെന്നയനു ഹിക്കേയാ?
അതികുതുകി ഞാൻ മിഴിര ം തുട–
ച്ചതിഥിയാരെതന്നടു േനാക്കിേനൻ.
അലിവിെലൻ മുന്നിൽ വിലസുവെതാരു
വലീമുഖവംശമകുടഹീരകം.
കദളികാടവീനിഖാസി, രാഘവ–
പദസരസിജമധു ത തി,
അനൂനൈവഭവനണഞ്ഞിേതാ മുന്നിൽ
ഹനൂമദാഘ്യനാമേശഷസൽഗുരു?
കുടുകുെടക്കണ്ണീർ പതി പൂങ്കവിൾ–

ടു െടെപ്പാന്നായ്ക്കഴുകും മാരിയായ്;
അക ക േവാരഴൽെക്കാടും തീ തൻ-
പുക െവളിെക്കാൾവൂ ചുടുെനടുവീർപ്പായ്.
അരുതരുെത വില വാൻ ഞാെന–
ന്നിരുകരവുെമാന്നിളക്കീടും മുേന്ന

https://thalilakkam.in/



മണിമ ഷ - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 14

അേഹാ!ദയാർ മീ വചനെമെന്നാട–
മ്മേഹാപേദശകൻ കപീ േനാതിനാൻ:

ii
ശുഭം ഭവിക്കേട്ടജഗത്തി, േനവർ –
മഭംഗുേരാദയമവാപ്തമാകെട്ട.
ധരി േവാ നീ നിന്നതിഥിയാെര ?
ധരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ധരിപ്പിക്കാമിേപ്പാൾ
കരുതുക വത്സ! കപിയാെമെന്ന നിൻ
പുരുഷവർഗ്ഗത്തിൻ പിതൃഭൂതെനന്നായ്
പിതാമഹൻ പണ്ടി ഥിവി നിർമ്മിച്ചാ–
നതാന്തമാകും തൻ തേപാബലത്തിനാൽ,
സമസ്തസമ്പത്തിൻ വിലാസരംഗമായ്,
സമ ഭങ്ഗിതൻ വിലാസരംഗമായ്
അലകടൽ മ്പട്ടരയ്ക്കണിയുേവാ–
ളചലവേക്ഷാജഭരം വഹിപ്പവൾ,
തരംഗിണീഹാ-രലതകൾ ചാർ േമ്പാൾ,
തരുവല്ലീപ ാവലി ധരിപ്പവൾ,

വാദിനക്ഷ സുമങ്ങൾ ചൂടുേവാൾ,
ദിവാകേര ക്കൾ വിളെക്കടുപ്പവൾ,
അേധാഭുവനത്താൽ െമതിയടിയാർേന്നാൾ

ിദിവത്താൽ ദിവ്യകിരീടം പൂണ്ടവൾ;
ധരണിയാമസ്മജ്ജനനി മി ;
ശരണമാർ ം തച്ചരണപങ്കജം.

iii
ധരി ിയിമ്മട്ടിൽച്ചമ നാ ഖൻ
െപരു ധന്യനായ്ക്കരുതിനാൻ തെന്ന.
പുതിെയാരമ്പലമിേതതു േദവൻ തൻ-.

തിഷ്ഠയാലിനിസ്സനാഥമാകാവൂ?
തനയേരവെര സവിച്ചിേദ്ദവി
ജനനസാഫല്യം ക്ഷണത്തിൽ േനടാവൂ?

മത്തിലിത്ഥേമാർത്തജൻ ജനിപ്പിച്ചാൻ
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കൃമിസരീസൃപവിഹങ്ഗമങ്ങെള;
അകമലരതിലതൃപ്തമാകയാൽ
മൃഗങ്ങെളത്തീർത്താൻ വിവിധരൂപത്തിൽ;
അതിലും തുഷ്ടിവിെട്ടാടുവിൽ നിർമ്മിച്ചാൻ
മതിവച്ചീശ്വരൻ വലീമുഖന്മാെര.
ജനി തൽസൃഷ്ട പഞ്ചസൗധത്തിൽ
തനിെപ്പാൻതാഴിക ടങ്ങളായ് ഞങ്ങൾ;
ഭരി പാരിതു പലനാൾ മാമകർ;
ധരി ി പിെന്നയും ”സേസമിരാ” തെന്ന.
”വസുന്ധേര! വേത്സ! ഭവതിെയ,െങ്ങങ്ങീ–
യസുന്ദരങ്ങളാം കുരങ്ങിൻ കൂട്ടങ്ങൾ?
ഇവറ്റെയെക്കാെണ്ട യർച്ച േനടുേമാ
ഭവതി? ഞാെന മടയനാേ ായി?”
ത്വരിതമിത്ഥേമാർത്തിയറ്റിനാൻ മന്നിൽ
വിരിഞ്ചൻ മെറ്റാരു വിശിഷ്ടജീവിെയ.
അതാണു മാനുഷൻ; അവെന്റ സൃഷ്ടിയാൽ
കൃതാർത്ഥമാനിയായ്ച്ചമഞ്ഞ േലാേകശൻ
കിരീടവും സിംഹാസനവും െചേങ്കാലും
ധരി ിവാഴുവാനവ നൽകിനാൻ.
അട നാടുവിട്ടിറങ്ങി ഞങ്ങളു–
മടവിത ള്ളിലടകുടി പൂകി.
വളെരക്കാലമായ്, വളെരക്കാലമാ,-
യിളയിൽ ഞങ്ങൾക്കീയിളിഭ്യേപ്പർ കിട്ടി.
അതുമുതൽ ഞങ്ങൾ ചുഴി േനാ
കൃതികൾ നിങ്ങൾതൻ കൃതികേളാേരാ ം.

iv
”വിേശഷബുദ്ധിയും, വിചാരശക്തിയും,
വിചി സിദ്ധികൾ പലതു േവെറയും
അജനരുളിേപാൽക്കനി മാനുഷ–
ന്നവെനത്തൻ തികൃതിയിൽത്തീർ േപാൽ.
ഫലമ ണ്ടായി? പേയാജേയാനിതൻ
പല മേനാരഥെമവിെടെച്ചെന്നത്തി?
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മരു , വിദ , പയ ധൂമമി–
ത്തരത്തിൽ വാച്ചിടും കൃതിശക്തികൾ,
നര കിങ്കര വൃത്തിെച തൽ–
സരണിയിൽ പട്ടാംബരം വിരി ;
പരിമൃദുമലർനിര വിതറു !
പരിമള വത്സരിെയാഴു ;
പുകക്കപ്പലി കടെലറു ചാൽ
ഗഗനവീഥി ഗരുഡെനയേറാേ യ്ൻ;
വയർെലസ്സർപ്പി ം തി മഹാ തം;
”സയൻസി”നാൽ മർത്ത്യൻ സമ വീര്യവാൻ!

v
”സകലവും ഭ ം നര ചു പാ,–
ടകക്കാെമ്പാ താനഭ മത്യന്തം;
എതിങ്കൽ േവണേമാ വികാസ,േമതുമി–
ല്ലതിങ്കലായതിൻ കണികേപാലുേമ.
പഴയവൻ മർത്ത്യൻ ഹൃദയത്തിൽ; േപാരാ
പഴയവെനക്കാൾ പതിതൻ േമൽ േമൽ.
എവ ം താൻ മാ ം സുഖിച്ചിരിക്കണ–
െമവ ം മ േള്ളാർ നശി േപാകണം;
തനി താണതിൽച്ചവിട്ടി നിൽക്കണം;
തനിെക്കളിയതു ചവ തുപ്പണം;
അടുക്കളപ്പണിക്കബലമാർ േവണ–
മടിമകളാകാനശക്തരും േവണം;
അധ:സ്ഥരമ്മട്ടിലിരു െകാള്ളണ–
മുദധിയൂഴിെയ സി േവാളവും;
സ്വത ൻ താെനാരാൾ, വിജയി താെനാരാ–
ളിതരർ തൻ േകളി പകരണങ്ങൾ;
ഒരുകൺ തേന്റതു െപാടി ം താൻ; പരൻ
കുരുടനാവതാണതിൻ ഫലെമങ്കിൽ;
ഉയർന്നിടാനുള്ള മടിയാൽത്താെഴ നി–

യർന്നവൻ ചാവാെനാളിനഞ്ഞെമ്പ ം;
പരി തിമ മുര െകാണ്ടിേട്ട
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നരരക്ഷസ്സിനു നരെനത്തിന്നാവൂ.
സ്വേദശെമന്നതും സ്വധർമ്മെമന്നതും
സ്വജാതിെയന്നതും സ്വഭാഷകൂടിയും
കരബലമുള്ള ജനതതി തൻ
െപരുവയർ ഴി നികത്തിടും വഴി;
പലെപ്പാഴും സ്വാർത്ഥം, പലെപ്പാഴും ദൗഷ്ട്യം
പലെപ്പാഴും ദുര, പലെപ്പാഴും ചതി!
ഇെത താറുമാ,റിെത മീ റ–
യിതി േവണ്ടിേയാ ഹേര! നേരാദയം?
ഇരുളിരവിതി ഷെസ്സേന്നാ? േമാഹ–
െപ്പരുങ്കടലിതിെന്നതിർകരെയേങ്ങാ?

vi
”മനുഷ്യ! നിർത്തിേനൻ മദീയമാേ ാശം

ണെപ്പെടാല്ല നിൻമന േലശവും.
തുറ െചാേല്വെന റി േനാേക്കണ്ട;
പറ േപായ് സ്വ ം പരമാർത്ഥാംശം ഞാൻ.
അവനി നമ്മൾ െപാതുവിൽ െപറ്റമ്മ;
അവൾതൻ േസവതാൻ നമു സൽക്കർമ്മം.
ഇതരജീവികൾ കിടക്കേട്ട; മർത്യ–

ദയങ്ങളാദ്യമിണങ്ങേട്ട തമ്മിൽ.
ഒരമ്മതൻ മക്കളുലച്ചവാളുമായ്-
െപ്പാരുതും േപാർക്കളമവൾതൻ മാറിടം!
ഇേതാ ധരി ിതൻ പുേരാഗതി? നിങ്ങൾ-
ക്കിേതാ ജനി ിതൻ വരിവസ്യാവിധി?
ഒരു യുഗത്തിങ്കെലാരിക്കേലാ മേറ്റാ
തിരുവവതാരം ജഗദീശൻ െചയ്വൂ;
തുണ ഞങ്ങളും കഴിേവാളമേപ്പാൾ
ജനനിക്കാന്ദം ജനിച്ചിടും മട്ടിൽ
അതി മുമ്പിലുമതി പിമ്പിലും
ക്ഷിതി മർത്ത്യർതൻ ഭരം സുദുസ്സഹം.
യഥാർത്ഥമാം പു സുഖമവൾക്കില്ല ;
യഥാർത്ഥമാമൂർദ്ധ്വഗമനവുമില്ല.
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നിലെകാൾവൂ മർത്ത്യസമുദായഹർമ്മ്യം
ശിലകെളാെക്കയുമിളകി െവേവ്വെറ;
അവയിേലാേരാ മയിത്തം ഭാവി
ശിവ ശിവ! നി െതാടാെത തങ്ങളിൽ
മറി വീഴാറായ് മേനാജ്ഞമിസ്സൗധം;
െതറി േപാകാറായ് ശിലകൾ ദൂരേവ.
ഉടയവെനേയാർത്തിനിെയന്നാകിലും
വിടവട വിൻ! വിേരാധം തീർ വിൻ!
പര രേ മസുധാനുേലപത്താൽ
പരമി ാസാദം കാശേമന്തെട്ട;
പേരാപകാരമാം ഭവപഞ്ചാക്ഷരി
പരിചയി വിൻ വൃത്തിരൂപത്തിൽ.

vii
” മരവു ണ്ട വശംെക കരം
തിരുമ്മിയുംെകാ ഹതാശനാം വിധി
”ധരെയ നാകത്തിൻ മുകളിലാ വാൻ
കരുതിയേല്ലാ ഞാൻ ചമ മർത്ത്യെന
വരെത്ത നൽകിന മേഹശെനെക്കാല് വാ–
െനാരുങ്ങിന വൃകെനാരുവിധം േഭദം;
അതു ഞാേനകിന മനുഷ്യേരാ ചി -
വധം താൻ െച നിജ ജനനിെയ.
നിലമറെന്നാരിജ്ജളരിനിക്കാട്ടിൽ
വലീമുഖങ്ങൾ തൻ പുറേക േപാകെട്ട;
പുതിയ സൃഷ്ടിെയാന്നിനിയും െചയ് വൻ ഞാൻ;
ക്ഷിതിേദവിക്കഴലകന്നിടും മട്ടിൽ.”
ഇവണ്ണേമാർ ന്ന ചിലേപ്പാൾ നാ ഖൻ;
നവമാം മൃെത്താ കരുപ്പിടി ;
ക്ഷമി വീ ം; വയ േപാം േതാറും
ശമി ശീ ം തദീയേരാഷാഗ്നി
കട േപാകെട്ട കുറ കൂടിെയ–
ന്നടങ്ങിവാഴു വിഭൂ പിതാമഹൻ
അധികംനാെളാ ം നിലനിൽക്കില്ലിനി
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വിധി നിങ്ങളിലിരുന്ന വിശ്വാസം;
ധരണിേദവിതൻ കദനം കാണുേമ്പാൾ
ഹിരണ്യഗർഭനു ഹൃദയം േഭദി ം.
ഇനിയ മേണ്ണാരന്നജ ൈകപ്പണി–
ക്കിനിയുമുെണ്ട കരുതിെക്കാ വിൻ!
പുതുമട്ടിൽ ഭൂമിക്കധീശരുണ്ടായാൽ
പൃഥിവിയിൽ നരൻ ദ്വിതീയവാനരൻ
അരശുൈകവിട്ടാലണയും മാെലെന്ത–
ന്നനുഭവി േമ്പാളറിഞ്ഞിടാം താനും
അതിന്നിടനൽകി,യടവി പൂെകാേല്ല!
വിധിതൻ കാരുണ്യം പരീക്ഷ െചെയ്യാേല്ല!!
ഇേതാതുവാെനെന്നയയച്ചാൻ മാനുഷ–
ഹിേതാപേദശത്തിൽ കുതുകി വായുജൻ!”
മറ വാനരൻ: സേഹാദരന്മാെര!
കുറെഞ്ഞാേന്നാർ വിൻ തദീയസേന്ദശം.
മതി മതി കാലം കളഞ്ഞ, തീശെന

തിെയാരുസൃഷ്ടിെക്കാരുക്കേല്ല നമ്മൾ!
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ഭുസമക്ഷം

ഈേരഴുലകങ്ങൾ മീശനാം മഹാ േഭാ!
ദൂ-രസ്ഥം, മേഹാന്നതം, ദു ാപം, ഭവൽപദം;
എങ്കിലും പാപിഷ്ഠനാം ഞാനുമപ്പദത്തിങ്കൽ–
ത്തങ്കിടുന്നതിനു താൻ താവകം പരി മം

II
ആവതല്ലേങ്ങൈക്ക മേങ്ങാളെമെന്നേക്കറ്റാ–
നാഞ്ഞ ം വലി കിൽെപ്പാട്ടിേപ്പാം പൂമാലയാൽ.
ആകയാലാവാം കനിഞ്ഞിമ്മട്ടിൽക്കനം പൂണ്ട
േലാഹശൃങ്ഖലെകാ കർഷിപ്പ;തറി ഞാൻ
ഇെങ്ങനിെക്കന്തിന്നേതാർത്താതങ്കം? എേന്മനിയി–
ലേങ്ങൈക്കചാർത്തീടുന്നതാക മല്ലീ സർവം?
ആത്തളക്കടക്കണ്ണിെപ രഞ്ഞേങ്ങെച്ചല്ല–
ൈക്കത്തലെചമ്പല്ലവം െനാന്തിടു ണ്ടാം വിേഭാ!
ആയതിൻ കിലുക്കം ഞാൻ ഗീതമായ്െച്ചവിെക്കാള്ളാ–
മായതിൻമുറിപ്പാെടൻ കീർത്തിമു യായ്ക്കാണാം!

III
എ േയാ കിടങ്ങിട െണ്ടനിക്കിറ വാ-
െന േയാ, വഴി േമൽേക്കാട്ടയും കയറുവാൻ.
ര െമൻ പുേരാഗതിെക്കാപ്പത്തിൽത്തടസ്ഥങ്ങൾ;
രണ്ടി -മേങ്ങ റെത്തൻ ലാക്കാം ഭവൽസൗധം.
കാരമുൾ കുത്തിേക്കറ്റിക്കാലിൽ നിെന്നാലിപ്പി
േചാരയിക്കാന്താരെമേന്നാർ ഞാൻേഖദിപ്പീല.
അ ലർ ഭാകാരെച്ചങ്കതിർ കാശത്തിൽ
മൽപദം െതെല്ലങ്കിലും മുേന്നാ നീങ്ങാമല്ലീ?
അങ്ങയും ഞാനും തമ്മിൽ വാച്ചിടും ദൂരത്തി
ഭങ്ഗമന്നീക്കംെകാ േമ േമൽ വരാമല്ലീ?

IV

https://thalilakkam.in/



മണിമ ഷ - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 21

ആവതെല്ലനിേക്കതും നിന്ദ്യാമാമീരൂപത്തിൽ-
േദ്ദവരാൽ ചൂഴപ്പെട്ടാരങ്ങെയ സമീപിപ്പാൻ. 
എ േയാ െകാട്ടിത്തട്ടിേക്കാട്ടവും േകടും നീങ്ങി-

ഷ്ഠവായ്ത്തീർന്നിട്ടല്ലീ ഞാനതിെന്നാരുേങ്ങ ?
പങ്കെത്തക്ഷാളി വാൻ ബാഷ്പധാരതാൻ േവണം.
പക്വമായാമംതീരാൻ െചന്തീതാൻ ജ്വലിക്കണം.
എ േയാ രാകിേത്ത േവണമെങ്ങെന്നേ ഷ്ഠ-
രത്നമാ വാ,നി ഞാൻ െവറും കാച ായൻ
ആതുരൻ ഞാനല്ലർഹൻ േശാധിപ്പാെനന്നിൽേച്ചരു-
മാദിൈവദ്യനാമേങ്ങശ്ശ ത്തിൻ വ്യാപാരെത്ത.

V
ഏകാൻ ഞാൻ ഭവാേനാടു ഭീതനായ് ാർത്ഥിപ്പതി-
േല്ലകാന്തസൗഖ്യങ്ങളാം രാവില്ലാദ്ദിനങ്ങെള.
ഏതിനാൽ സമുൽക്കർഷം സാധിക്കാെമനിെക്ക
താതനും മാതാവുമാമങ്ങല്ലീധരി ?
ഏതുരൂപമാണിഷ്ടമാ രൂപം വാ മ്മട്ടി-
ലാദിശി ിയാമെങ്ങൻമൃൽപിണ്ഡം വിമർദ്ദി !
എ േമൽ വിശുദ്ധിെയ ാപിച്ചാൽ ത്വൽപൂജെയ്ക്കൻ-
ചിത്തതാർ സ്വീകാര്യമാമ േമൽ വിേശാധി .
ഇെന്നഴും േപാരായ്മകള യും തീർത്തെങ്ങെന്ന-
പ്പിെന്നയും സൃഷ്ടി ! ഞാന താൻ ദ്വിജന്മാവാം.

VI
അ ഞാൻ ശിക്ഷെപ്പടാേനതുേകാെലടുത്താലു-
മേങ്ങൈക്ക പീയൂഷാർ െമ ഞാൻ ധരിച്ചാവൂ!
ദുഃഖെപ്പാ ഖം െകട്ടി ീഡി ം സുഖെത്തെയ-

ൾക്കണ്ണാലതിൻ സാക്ഷാ പത്തിൽ ദർശിച്ചാവൂ!
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മൃണാളിനി

പത്തി േമലായ് മണി; പാരമാരാവിങ്കലും
സുപ്തിയിൽ സുഖം േനടും കാലമായ് സുകൃതികൾ.
അട പൂട്ടിേപ്പായീ കതകപ്പണക്കാരർ;
കടക്ക മുേന്നാ നാമിരുട്ടിൽത്തപ്പിത്തപ്പി
അ ം നിന്ന ം തിന്മാൻ െവൺചിതലുഴിഞ്ഞിട്ട
കുപ്പമൺെചറ്റ രെയാന്നതാ! പുേരാഭൂവിൽ!
അകേമയല്ലിൻപറ്റം വിഴുങ്ങാൻ ചൂഴ്ന്നെങ്ങാരു
തകരൈക്കച്ചിമ്മിണി പുക കത്തീടു .
ഹാ! പരം ത ത്യയാമലക്ഷ്മീേദവിക്കതു
ധൂപദീപാരാധനെമാന്നി നട .
ഇല്ല തീ,യതല്ലാെത മെറ്റ ം; അടുപ്പ
കല്ലരീ ൈകവന്നല്ലീ കായനീരനേത്ത ?

II
തുറ കിട മന്നടയിൽ നി െണ്ടാരു
വറുതിപ്പിശാചിക!-അല്ലല്ല, വനിതയാൾ.
ബാധേയാ? ശാന്തം പാപം! ദീനയാമത്തന്വി
ജാതകേവളെയേന്യ മെറ്റാ ം പിഴച്ചീല.
വ്ധി-സർവ്വവും കീേഴ്മൽ മറിെപ്പാ-ന്നവൾക്കേയ്യാ
പതിെനട്ടിങ്കൽ ായെമൺപെത്താന്നാക്കിത്തീർ .
ചാളതൻ ചങ്ങാതിയല്ലമ്മങ്ക ജനനത്തിൽ-
കാലനീെരാഴു ത്തില െചന്നടിഞ്ഞവൾ.
മാലുെകാ ഴ ഴേന്നാമന െമയ് െവറും
േതാലുെമ മായ് മാ ം േശഷിേച്ചാരത്തയ്യലാൾ
ഒരിക്കൽ തണ്ടാരിൽമാതടിമപ്പണിെചേയ്താ-
ളരൈക്ക രതിയുമായഴകിൽെപ്പാരുതിേനാൾ!
െക മിൻനുറുെക്കാ കഴുത്തിൽ േണ്മാളവൾ!
െകട്ടിടാറാമ റിച്ചിമ്മിണിത്തിരിേപാെല.
ജന്മെത്തപ്പാഴാക്കിേനാൾ േവളിയാൽ-മാെവേന്നാർ
മുൾമുരുക്കിെന റ്റി മുല്ലേപായ് േമാഹത്തിനാൽ.
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III
ഭ െന, സൗന്ദര്യവാൻ, വിത്തവാൻ, വീരൻ, യുവാ–
വിത്തരത്തിങ്കൽമാ മീക്ഷിേച്ചാൾ മൃണാളിനി.

ാഘ്യമാമച്ചന്ദനമരത്തിന്നകെത്താരു
മൂർഖപ്പാമ്പിരിപ്പത ഗ്ദ്ധയാൾ ധരിച്ചീല.
ഒരു കുറ്റേമയു -കുടി-അ മാെന്നല്ലാം
ശരിമ.റ്റടിമാ മുടഞ്ഞതെപ്പാൻകുടം.
വിത്ത:മാേരാഗ്യം, രൂപം, യശ വൃത്തം, ത–
മിത്തരം സർവസ്വവും േമൽ േമൽ േഹാമിച്ചവൻ
എെന്ന ം മദ്യേസവേയകതാനനായ്െച്ചയ്താൻ
നിർന്നി ൻ-നിരാഹാരൻ-നിശ്ചിന്തൻ-നിേശ്ചതനൻ
പാശിതൻ മകൾ കനിഞ്ഞരുളീടിന വരം-
പാശം-ഒന്നവ്വണ്ണമപ്പാപിതൻ കഴുത്തിലും:
നാഥനാമവൻ േചർത്ത ”മംഗല്യ”വിലെങ്ങാ
സാധുവാമത്തയ്യലിൻ ശംെഖാളിക്ഷളത്തിലും!
എന്നാെലന്തസ്സാധ്വി രാമഭ നബ്ഭ ൻ:
തൻ നാഥൻ പൂകും വനമസ്സീതയ്ക്കേയാദ്ധ്യതാൻ.
അന്തഃകുഷ്ഠിയായുള്ള ത തപസ്സിെന–
പ്പന്തിയിൽ ഭജിച്ചാള ത്യ ശീലാവതി.
അവെനത്തൻ ൈദവമായന്വഹം ധ്യാനംെച –
മവ േവണ്ടി തെന്റ സർവ്വവും ത്യാഗം െച ം
ഹാ! കഷ്ടമവൾ വീണാളവനാലാകൃഷ്ടയായ്
നാകപൃഷ്ഠത്തിൽനി നാരകത്തീ ണ്ഡത്തിൽ,

ിപാസാധിവ്യാധിചിന്താഖ്യപഞ്ചാഗ്നിക-
െളാപ്പമാെപ്പണ്ണിൻ െമ മുള്ളവും ദഹിപ്പി .
ഒരിക്കൽത്തഴച്ചതാമെച്ചടി പാതി േമൽ
കരിക്കട്ടയായി-േപ്പായ്: െവണ്ണീറുമാവാറായി.
അത്തരം ദുഃഖം കാേണ്മാന്നല്ലേല്ലാ താൻ േവട്ടതാം
മത്ത മേത്താന്മത്തമാനുഷജീവച്ഛവം!

IV
കാണ്മതുണ്ടമ്മങ്കതൻ ൈകയിണയ്ക്കണി ൺപാ–
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യാണ്മണി െഞ്ഞാന്നാർ മാനന്ദത്തങ്ക ടം
ആയേതാ േതങ്ങിപ്പിടഞ്ഞാർത്തമായ്ക്കരയു ,
വായതാൻ വരണ്ടി ം, വയറ്റിൽ തീകത്തീ ം
തന്നിളങ്കിടാവിെന്മയ്ത്താമരത്താരിൽത്തായ
ക നീെരാഴു ; ൈക മ്പാൽ തുട
എ താനതല്ലാെത െചയ്തിടാമപ്പാവത്തി–
ന്നന്ധകൂപത്തിൽ ൈദവം- അന്യായം- അമഴ്ത്തിയാൽ?
അ ശത്തിങ്കൾക്കലെയ്ക്കെപ്പാേഴാ വളർപക്ഷ–
മ്രഗ്ഗീഷ്മതപ്താപഗെയ്ക്കാെപ്പാേഴാ വർഷാഗമം-?
കാ നിൽക്കയാണവൾ വാതിൽക്കൽ ൈക മായ്
ധൂർത്തനാം തന്നീശെന-ക്കാലെനേത്താ ിേപ്പാെന.

V
വരു ദൂെരനി കങ്കാളെമാ,ന്നസ്സത്വം
പുരുഷാകാരത്തിെന്റ പുത്തനാം വിഡംബനം
പാഴ്മദ്യേച്ചറ്റിൽത്താണു പാതിയുംമണ്ണായ്േപ്പാെയാ–
രാമർത്ത്യൻ ഭ ൻ േപരാ,ലഭ ൻ ശീലത്തിനാൽ
വിജ്ഞർ ഹാലാഹലം ഹാല; പാണിനീയത്തിൽ
യജ്ഞദത്തെനെച്ചാല്ലാം യജ്ഞെനന്നിേല്ല വിധി?
േപയമാകയാലതു േപയനയ്, േലാകത്തി
േഹയനായ്േപ്പായാൻ, പ േഗയനായ് വാേണാരവൻ.
ആടിയും കറങ്ങിയും പാടിയും രജസ്സാൽ െമയ്–
മൂടിയും വരികയാണമ്മധുപാേ സരൻ
ചാലേമൽ നിന്നക്കാ കണ്ടിടും മരങ്ങൾ
ചാലേവ മലർമിഴി കണ്ണീരിൽ മുഴുകേവ,
പാപി മാർഗ്ഗം കാ ം ജീവി, േയതേധാേലാകം

ാപി െമേന്നാർത്തധ്വദീപങ്ങൾ നടുങ്ങേവ;
കളയുന്നേല്ലാ ഭവാൻ നൃ-ജന്മെമന്നങ്ങി
കിളി ങ്ങൾേപാലും കൃപയാൽ കഥിക്കേവ;

മമില്ലെത ദുർവാെക്കേപ്പാഴുമുരച്ചാലും
ക്ഷമെയ െട െടയവലംബി ന്നവൻ,
അലയാഴിതാൻ രഥ്യ; തനിക്കല്ലതിനേ
നിലയില്ലായ്കെയ നിന നീ ന്നവൻ;
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ശണ്ഠേവണ്ടവതമ്മിെലേന്നാർ പന്ഥാവിെന്റ
ര വക്കിലുംകൂടി നടപ്പാൻ െകാതിപ്പവൻ;
േകവലം നീലാംബരൻ; േവ്യാമത്തിലദൃശ്യനാം
േരവതീരമണെനേപ്പാരിനായ് വിളിപ്പവൻ;
െനറ്റിെനഞ്ഞിവ േമൽ േറാഡ്ഡിെലച്ചരൽക്ക
പറ്റിച്ച െച മെപ്പാട്ടിനാൽ വിള േവാൻ;
എത്തിനാെനാരു മട്ടിലിഴ തന്മാടത്തിൽ-
ശക്തിയ,ല്ലശക്തിതാൻ പൂജയാൽ സാദിേച്ചാൻ.

VI
കൂലിേവലയ്ക്കണവൻ േപായതു പുലർച്ച ;
ശീലിേച്ചാൻ ശീലിക്കാത്തെതാെക്കയും വറുതിയാൽ.
അന്ന പണിെയടുത്ത്ഞ്ചാറു പണം േനടും;-
മന്നന്ന വ്യം മദ്യ ാവകം വിപ്പി ം
ഇരേന്നാ േവലെചേയ്താ വല്ലമട്ടിലുമന്തി-
ക്കരക്കഞ്ഞി ള്ളരി, യവൻതൻ വധു േനടും;
അതുെകാണ്ടഹർവൃത്തികഴി ം രണ്ടാളും, തൻ
നിധിയാം കിടാവിെനത്തയയാൾ േപാ ംതാനും.
അമ്മട്ടിൽക്കാലംേപാെക വീഴ്കയാെയാരുനാളി-
ലമ്മങ്ക ദീനപ്പായിൽ;-പാേയതു?-പുതുമണ്ണിൽ
അ കാല കാന്തൻ േവല േപ്പാെകസ്സാധ്വി
െചാന്നാൾ: ”ഹാ! ഭർത്താേവ! ഞാൻ േരാഗാർത്ത-യാേയനേല്ലാ
ഇന്നെത്തക്കഴിച്ചിലിെന്നെന്താരുവഴി? നമ്മൾ-
െക്കാ മില്ലേല്ലാ ൈകയിെലാെക്കയും െപാേ ായേല്ലാ
ഇന്ന േനടും കൂലിെകാ വല്ലതും വാങ്ങി
വന്നീേടണേമ തിരിച്ചങ്ങാെണ! ൈദവത്താെണ!
കുട്ടിെയാന്നിേല്ല നമു,ക്കെല്ലങ്കിലതിൻകാര്യം
പട്ടിണിയായിേപ്പാേമ! പാവെത്ത മറെക്കാേല്ല!
വരേണ നാഥനന്തിമയ ംമുൻ-െപ” േന്നാതി-
ക്കരയും കല്യാണിയിൽ കണ്മിഴി പകരാെത!
”വരേട്ട; േനാക്കാ, െമാരുകുപ്പിയി , ണ്ടിന്നേത്ത-
യിരവിന്നതുേപാരുെമ ഞാൻ പേക്ഷ വയ്ക്കാം
േകറാെത കഴിക്കണം േഷാപ്പിൽ; എൻകാേലാ പിന്നിൽ
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നൂറാനവലിച്ചാലുമേങ്ങാേട്ട പായൂതാനും
എെന്താരു ശനി-ബാധ-മാരണം-ആേട്ട, േനാക്കാ–
മന്തിേയാടടുക്കെട്ട, യെപ്പാഴല്ലേയാ േവ ?”
എ രെച േപായ, പതിെയക്കാ ംെകാണ്ടാ–
ണവൾ നിൽ ന്നിണ്ടി-തു വാതിൽക്കൽ കിടാവുമായ്
ആശയും ൈനരാശ്യവുമങ്ങിമി മായ് നി
വാശിയിൽ വടംവലി നട ം ഹൃത്ത മായ്
നിൽ വാനാമായി നി തല്ലങ്ങസ്സാധു
ൈക കരയുേവാൾ; കർത്തവ്യം കണ്ടീടാേത്താൾ

VII
വ വന്നീല കാന്തൻ ത ന്നിൽ, ഉടൻ ചാടി
തന്വിതൻ മിഴിയിണയവൻതൻ ൈകരണ്ടിലും;
ത്സടിതി പിെന്നപറ്റിപ്പിടി േകറീ പാ
മടിയിൽ-േതാർത്തിൻ തുമ്പിൽ-കക്ഷത്തിൽ-ചുമൽപ്പാട്ടിൽ;
ഉത്തമാങ്ഗത്തിെലത്താൻ നടുങ്ങി, മുഖത്തിങ്കൽ
സ്തബ്ധമായ ംനി തറേമൽ താേനവീണു
ശൂന്യമാണശ്ശരീരം മുഴുവ,െനാരു െചറു–
ധാന്യത്തിൻ നിഴേ ാലുമങ്ങതിൽ തട്ടീട്ടില്ല!
ഓതിനാൾ ഹതാശയായ് സാധ്വിയാൾ ”അേയ്യാ!- രാ ി
പാതിേപായേല്ലാ! കു പട്ടിണി ടായേല്ലാ!
അങ്ങയാമിലവിെനക്കാത്തേല്ലാ ഞാനുംകിളി;
എങ്ങെന കഴിേയ േമല്വരും യാമം ര ം?
എന്തിേപ്പാൾ െചേയ്യ ഞാ;െന െചന്നിരിെക്ക !
െവന്തിടുന്നേല്ലാ മനം; ഭർത്താേവ! ഹാ! ഭർത്താേവ!
എന്നാഥ , നിൈപ്പതലിന്നച്ഛ; നെങ്ങാരു പുമാ,–
െനന്നാലി ഞ്ഞ, ങ്ങയാൽ ഞാനു, മിമ്മട്ടായേല്ലാ!
എ രച്ചവശയായ് നിൽ മാസ്സതിതൻ വാ–
െക്കാ മാബ്ഭൂതത്തിെന്റയുള്ളത്തിേലറുന്നീല.
ഏതു ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, ൈപതൽ, പട്ടിണി രാ ി–
േയാതുവാനില്ലേങ്ങാ െമാെക്കയും പര ഹ്മം.
ഓതിനാൻ ഭ ൻ: ”ഏതു രാെവടീ ന ച്ചയ്ക്ക്?
നീ തനിക്കമ്പക്കാരി, യെല്ലങ്കിൽ കുടിച്ചവൾ.
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രാേവതു പകേലതു നീേയതിക്കിടാേവതി–
ങ്ങീേവളേയത് ഞാേനേതാർ േന്നാ? കളി േന്നാ?
പണ്ടാരംവയ്ക്കെട്ട നിൻ പട്ടിണിപ്പാടും നീയു,–
മുണ്ടാക്കീടുേന്നാ െകാലപാതകം? ദൂെരേപ്പാടീ!
അെല്ലങ്കിൽ വാടീ!െതാണ്ടയ്ക്കകത്ത് തീ ക ;
വല്ലതും െകാ വാടീ വാെയാ നന വാൻ.
ഇ വാ െപാേന്ന! കേണ്ണ! െകാ വാ! വാവാ! േവഗം;
എെങ്ങടീ എെങ്ങെങ്ങടീ? എെങ്ങെങ്ങെങ്ങടീ കുപ്പി?
േവണമിക്ഷണം കുപ്പി - കു പ്പി - കു പ്പിപ്പി–
യാനന്ദം നിത്യാനന്ദ; മാനന്ദം ഹ്മാനന്ദം!
െകാ വാ േപാെയ്ക്കാ വാ; െകാ െകാ വാ”െയ
ശണ്ടകൂടു പാപി ശാപ സ്തെനേപ്പാെല.
പാടവം പാവത്തിേനതമ്മട്ടിൽ മുന്നിൽേക്കറി-
”േക്കാടയിൽ കുളിച്ചവൻ” േകാമരം തുള്ളിടുേമ്പാൾ?

VIII
പറ േപായീ ദൂെര ത ന്നമാം മതി;
കറങ്ങീ കീേഴ്മൽമറി ഴിയും ഗഗനവും;
ഒ േമ േതാന്നീലാദ്യമുത്തരേമാതാൻ; ഉണ്ടായ് 
പിെന്നയസ്സതിെക്കാരു ഭീമമാം ഭുതാേവശം.
”കുപ്പിേയാ? ഹാ! ഭർത്താേവ! പിെന്നയും? തരെട്ട ഞാൻ.
കുപ്പിെയാ,െന്നനിക്ക നൽകിയ തങ്ക പ്പി?
രക്ഷസ്സ,ങ്ങർദ്ധരാ ിയീേവള, മനെസ്സങ്കിൽ,
രക്ഷിക്കാമി പ്പിെയ-യെല്ലങ്കിലുടച്ചിടാം.
ൈകവളർത്തേട്ട ശാന്തിയേങ്ങയ്ക്കീദ്ദഹത്തി
ഹാ! വിേവകേമാ കുഞ്ഞിൻമാറിെലെചേഞ്ചാരേയാ?
ഈമട്ടിെലാരു നിശയിനിേമൽ ഞാൻ കണ്ടിെടാ–
ല്ലീമട്ടിെലാരുനില വരുെത്താല്ലാർ ം വിധി!
എേന്നാതി ൈനരാശ്യത്തിൽത്തെന്നത്താൻ മറന്നവൾ
തേന്നാമൽക്കിടാവിെന-തൻ േ മഭണ്ഡാരെത്ത-
മദ്യമത്തനായ് മഹാ ദ്ധനായ് നിൽ ം തെന്റ
ഭർത്താവിൻ കരത്തിങ്കൽ-കാലദം യിൽ-േചർത്താൾ
മുടിമു താൻ വേത്സ! മുഗ്ദ്ധകൾ നീ; ഹന്ത!
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ചുടലെച്ചന്തീയിലി മ്പ വർച്ചിച്ചേല്ലാ!
”കുപ്പിേയാ? െകാള്ളാെമടി! നല്ലകുപ്പിയി പ്പി!”
ആപ്പിശാേചവേമാതിൈപ്പതലിൻ കഴുത്തിങ്കൽ
േകാർക്കടെപ്പടു വാൻേപാലേവ ൈകവ ;
േമൽ േമൽ വാവിേട്ടങ്ങിൈപ്പതലും കരയു .
തയ്യലാൾ ”ചതിെക്കാേല്ല! കുഞ്ഞിെനെക്കാല്ലേല്ല”െയ-
ന്നയ്യവും വിളിയുമായ് താണുേകണിരി .

IX
ൈവതരണ്യഭിഖ്യാമാറ്റിെലക്കലുഷാംബു;
യാതനാേലാകത്തിെലത്തപ്തസീസകു വം;
മർത്ത്യെനത്തിര്യക്കാ ം ൈപശാചരസായനം;
ബുദ്ധി സേദ്യാമൃത നൽകിടും പടുേക്ഷ്വളം;
ദാഹെത്ത വർദ്ധിപ്പി ം മൃഗതൃഷ്ണികാരസം;
േമാഹമാം ധൂമദ്വജന്നാഹുതി േള്ളാരാജ്യം;
ശീലത്തിൻ പിണ്ഡ ിയ തകും തിേലാദകം;
കാലനൂരിേല ള്ള േമാേട്ടാറിൻ െപേ ാൾൈത്തലം
പാട്ടിെല േവാർക്കാപേത്തകുന്ന മധുപർക്കം;
േജ്യഷ്ഠതൻ വിശ്വാധിപത്യാഭിേഷചനതീർത്ഥം;
കീർത്തിസൗധത്തിൽ ശനി വീഴ്ത്തിടും പാഴ്ത്താർമഷി;
ധൂർത്തനാം കലി ള്ള ദുർജയം വരുണാ ം;
ഇത്തരം മെറ്റ മാനുഷർക്കനർത്ഥമായ്
മദ്യേമ! സർവ്വത്തിലുമാദ്യന്തമവദ്യേമ?

ീകൃഷ്ണൻ താങ്ങായ് നിന്ന യാദവവംശത്തിെന
നീ കൃതാന്തത്വം പൂ നിേശ്ശഷെമാടുക്കീേല?
പീതങ്ങൾ നിൻബി ക്കേളാേരാ മുദന്വാനായ്
േ തസ്വർേല്ലാകങ്ങൾ മദ്ധ്യത്തിൽ മർത്ത്യൻ കാ .
പരിചിൽ സരസ്സിലുമാറ്റിലും കിണറ്റിലു–
മരിമപ്പളുെങ്കാളിെത്തളിനീർ തിളങ്ങേവ;
െചറുനാരങ്ങ–രസെപ്പാ ണ്ട–കടേതാറും
വരുവിെന നെമ്മത്തെന്മയ്യാൽ വിളിക്കേവ;
വിടർന്ന മലർേതാറും പറ േതനീച്ചകൾ
മടുേത്തനീട്ടി ട്ടി നമു നൽകീടേവ,
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പച്ച ൽ തിന്നീടുന്ന പശുക്കളകിടിനാൽ
െമച്ചമാം പാൽ ചുരത്തിെതാഴുത്തിൽ നിന്നീടേവ;
െത കൾ പച്ച ടനിഴലിലിളനീരു
ത ം തൻ ശിര കൾ നമുക്കായുയർത്തേവ;
ദുർഗന്ധത്തി നാറും-ദുസ്സ്വാദിേന്നാക്കാനി ം-
ഇെക്കടുമരെവള്ളം മർത്യനും േമാ ന്നേല്ലാ!
ഹന്ത! േലാേകാപകാര തിയാം േകരത്തിെന്റ
കണ്ഠത്തിൽ െച കത്തി ഘാതകനിറ ;
അന്ന കഴുത്തറുത്തന്ന നിണംചാടി–
ച്ചന്ന ത ണ്ണാ മൺപാ ം നിറ ;
നുരയും പതയുമായ്ച്ചളി നാറുെന്നാര–
മ്മരനീർ തീയിൽവാറ്റി, മർത്ത്യജി-ഹ്വയിൽ വീഴ്ത്തി
ധ്വാന്തെത്ത ലർ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലും; മുഴു–

ാന്തശാലയാ മാതൃഭൂവക്ഷസ്സിെന!
ഇപ്പണിക്കാേയാ നരേന്നകിനാനീശൻ ബുദ്ധി-
ക വൃക്ഷത്തിൽനി കാേകാളം ചമ വാൻ?

X
ൈപതലിൻ കഴുത്തിങ്കൽനി തൻ ഭർത്താവിെന്റ
ൈകതട്ടിക്കളഞ്ഞിടും സ്വാധിതൻ മിഴിവഴി
നാല കണ്ണീർക്കണം വീഴു തുടെരയ-
പ്പാഴൻതൻ കരത്തിലു,മ റം മാർത്തട്ടിലും;
ഛിന്നഭിന്നമായ്േപ്പായ ത ത്തിൻ ഖണ്ഡംേപാെല;
തന്നിളങ്കിടാവിെന്റ നിസ്താരരത്നംേപാെല;
ൈനദാഘകാലാന്തത്തിൽ നൽ-വർേഷാപലംേപാെല;
ഭൂേതാച്ചാടാനക്ഷമം േ ാക്ഷണീതീർത്ഥംേപാെല.
െപെട്ട മിന്നൽപ്പിണർ ഹൃത്തട്ടിേലേതാ പാഞ്ഞ
മട്ടിൽ തൻകരം കുഞ്ഞിൻ കണ്ഠത്തിൽനി ം നീക്കി;
അതിെനൈക്കയിൽ വാങ്ങിയ പിെന്നയും വാർ ം
സതിയിൽ ഭ ൻ മിഴിയർപ്പി നിഷ്പന്ദമായ്
േനാ ക! സേഹാദര! േനാ ക! നിൻ ക കൾ
േമൽ േമലാറാടെട്ടയക്ഷംഗാ വാഹത്തിൽ;
നീ തിക േമ കാൺക നിൻ മുന്നിൽ നിന്നീടുമ–
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പ്പാതി ത്യാധിഷ്ഠാനേദവതാവിേശഷെത്ത
ആ വ ര ം െച പറ്റേട്ട പുതുതാമി–
േദ്ദവിതൻ കഴുത്തിെലപ്പിച്ചക മാലയിൽ
സാധ്വിതൻ വക്ഷെസ്സ ം വ്യാപി മക്ക നീർ
േപർ ം നീ നിെന്നക്കാണും കണ്ണാടിയായീടെട്ട.
പാർ കണ്ടാവൂ നീയദ്ധർമ്മമൂർത്തിേയയും ത–
ന്മാർത്തട്ടിന്നകം വാഴും നിെന്നയും േവ ംേപാെല
നിൻപൂർവപുണ്യമാകും േക്ഷ ത്തിൽ തിഷ്ഠിച്ച
ബിംബമാണതിങ്കൽ നീ കാണും നിൻ തിബിംബം

XI
തന്നക്ഷിക്കാന്ധ്യം നീങ്ങിത്തൻ ഗൃഹ ീെയബ്ഭ –
നന്നേ സാക്ഷാൽക്കരിച്ചാദ്യമായ് ജയിപ്പവൻ;
ഏതു കൂരിരുട്ടി െമാടുവിലുഷെസ്സാ –
േണ്ടതു കല് പാന്തത്തിനുമ ത്തിൽ കൃതയുഗം.
നന്മതൻ നിഴൽത ം തിന്മയ് കുശലം താ–
നിമ്മന്നിലിന്നെല്ലങ്കിൽ നാെളേയാ മറ്റന്നാേളാ.
തൻകല െവൺപക്കത്തിൽ ച പരിപൂർണ്ണം;
ഗംഗയിൽ േചർേന്നാേരാടപ്പാഴ് നീരും ഗംഗാജലം.
ഇല്ലേധാബി വി താെഴേപ്പായാർ ം വീഴ് ച;
െച നാമെങ്ങന്നാൽ പിേന്നടമുയർച്ചതാൻ.
ശുദ്ധേമ നഗ്നമാക്കാൻ ദുഷ് ക്കാലം തുട ംേബാൾ
ഹൃത്തലിഞ്ഞീശൻ കാ ം; േചലയും േമേന്മൽ തരും.
േനാക്കിനാൽ വീ ം വീ മ ണാളിനിേയയു–
മാെക്കാ തങ്കെത്തയും തെന്നയും നന്നായ് ഭ ൻ.
തൻപുമർത്ഥലക്ഷ്യവും തൻ തൽകാലാവസ്ഥയും
തമ്മിലുേള്ളാരു ദൂരമീക്ഷിച്ചാൻ ഭയങ്കരം.
ആവെതന്തേയ്യാ! ഹാ! ഹാ! ൈദവേമ? കറ
പാവത്തിൻ തല, കത്തിക്കാളു കരൾത്തടം;
കുഴഞ്ഞീടു കഴൽ; മ മിഴി; േമേന്മ–
െലാഴുകീടു ചുടുേവർ നീരുടെല ം.
ക്ഷണത്തിൽക്കണ്ടക്കാ , െവ കുഞ്ഞിെനത്താെഴ,–
യണയ് പൂ തെന്മ മായ് ക്കാന്തെനക്കല്യാണിനി.
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ഓമലാൾതൻ പുണ്യാങ്ഗസ് പർശത്താലവ ള്ളിൽ
േരാമര ങ്ങൾേതാറുമൂറു സുധാരസം.
താൻ പുനർജ്ജന്മലാഭധന്യനായതുേപാെല
സാ തം വിള സർവേതാമുഖ ജ് ഞൻ
േ മേമ! വിശുദ്ധമാം േഹമേമ! േമാക്ഷാപര–
നാമേമ! േയാഗേക്ഷമധാമേമ! ജയിച്ചാലും!

XII
തെന്നയമ്മട്ടിൽത്താങ്ങിനിന്നിടും തൻ കാന്തെയ–
ത്തൻനറുംൈപമ്പാലിെന-ത്തൻ തണൽപ്പരപ്പിെന-
അ വാലാർ മാമയക്ഷിയുഗ് മത്താൽ േനാക്കി
നിശ്ചിതാർത്ഥമാം വാക്യമിത്തരം െചാന്നാൻ ഭ ൻ
”മൽ ിേയ! മദ്ദീപിേക! മന്മേനാമഹാരാജ് ഞി!
മൽ ാണാധിക ാേണ! മൽപൂജാഫലാത്മിേക!
എൻ നാേഥ! മഹാഗുണശാലിനി! മൃണാളിനി!
നിന്നാൽ ഞാൻ സമുത്തീർണ്ണൻ, നിന്നാൽ ഞാൻ സമുത്ഥിതൻ.
ര പുരുഷ ധർമ്മാധ്വേജ്യാതി കൾ-
അന്തരാത്മാെവാ,െന്നാ പത്നിയാൾ ബഹി: ാണൻ
ദീനം േപായ്, മംവി , ജാതകപ്പിഴ നീങ്ങി,
ഞാനിതാ ഞാനാകുേന്നൻ വീ ം നിൻ കരുണയാൽ.

ാഘീയസ്സാെമൻ സ്വപ്നം വി ഞാൻ ബുദ്ധനായ്;
രാഹുവിൻ വ ംവി മുക്തനായ് രാകാശശി
സുരേലാകമീയൂഴി ഗൃഹത്താൽ; അതില്ലാഞ്ഞാൽ
മരുഭൂ-ശവസ്ഥാനം-പാതാളം-കുംഭീപാകം
കണ്ടകങ്ങളായ്ത്തീർത്താൻ നാ ഖൻ പുരുഷെര–
ക്കണ്ടകം െനാന്ത റം പൂക്കളായ് വധുക്കെള
ഇണേചർന്നിണങ്ങീടുമിവയാൽ വിള
പനിനീർമലർേതാപ്പിൻ പരിചാർന്നിപ്പാരിടം
വാനിൽനിന്നാഴി ള്ളിൽ വാരുണി വീഴിച്ചവൻ
വാനിൽവന്നിനൻ നിൽ ം നാെളയും പുലർച്ചയിൽ
അമ്മഹെസ്സ ൽഗതിക്കാദർശമായീടെട്ട;
ജന്മം ഞാൻ ജയിപ്പിക്കാം; നീയല്ലീ സധർമ്മിണി?
നിന്നാെണ ഞാെനാേന്നാതാെമന്നാെണയി ഞ്ഞാെണ–
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യിന്നിശീഥത്താെണെയന്നീശെന്റ തൃക്കാലാെണ!
ആെരെന്നയിക്ഷർത്തത്തിൽത്തള്ളി? ആമ്മദിരയാം
മാരിെയ- താന്തെന്റ കൃത്യതൻ നിഷ്ഠീവെത്ത
േപർ ം േമൽ േസവിപ്പീെലൻ നാവിനാൽ-ത്വക്കാൽ മൂക്കാൽ
േന ത്താൽ-കർണ്ണത്തിനാൽ- ജ്ഞയാൽ-സ്വാന്തത്തിനാൽ
കാണേട്ട മുേന്നാേട്ട േപാെമെന്നത്തടുത്തിടാൻ

ാണി മെറ്റന്തി ണ്ടിശ്ശ െവൻ കാൽക്കീഴായാൽ?

XII
ഈ മട്ടിൽ തിജ്ഞെചയ്ത മാൻ താൻ സൂക്ഷിച്ച
പാഴ്മദ്യ പ്പിെയാ -തെന്നാടുക്കേത്ത പ്പി-
നിരത്തിൻമുക്കിൽ നിൽ ം കരിങ്കല്ലിേന്മൽ വലി–
െച്ചറിഞ്ഞാേനാടിെച്ച വലൈങ്കെകാണ്ടാേഞ്ഞാങ്ങി
നവ്യഭൂേലാകയാ ാരംഭത്തിലവൻ െചയ് വാൻ
ദിവ്യനാം ഗേണശ േതങ്ങേയറുേണ്ടാ േവെറ?
ൈവരിയാം മദ്യത്തിെനേപ്പാരിൽ െവന്നവൻ താ ം
േഭരിതന്നാദ്യധ്വനി, യായതിൻ ധ്വംസധ്വനി
ഹാ! തകർന്നതിെന്റ ചി ദ്വാസത്തിങ്കൽ സുരാ–
ബാധതൻ ബലിെക്കാട േപാെല പതി
വാെ ഴും ൈനരാശ്യത്തിൽ പൽക്കണ്ഠസൂ ം െപാട്ടി-
ച്ചാബ്ഭൂതം താഴേത്ത വലിച്ചെങ്ങറികേയാ?
തച്ഛത്മം ധരിെച്ചാരാദ്ധീരൻതൻമുഖം േനാക്കി–
യേജ്ജ്യഷ്ഠ വമിക്കേയാ ഭാവഗർഭമാം സ്മിതം?
ലഗ്നമായ്ക്കാ മുന്നിൽ വെമാന്നേതതാ, മ–
ബ്ഭഗ്നതൻ തപ്താ േവാ? േ തത്തിൻ ഹൃദക്തേമാ?
മദിരാപിശാചിേയാടന്ത്യമാമാമ ണം
മതിമാൻ ഭ േനവമാചരിച്ചനന്തരം
ഏതകാലമാകിലുമാകെട്ട; ൈഭക്ഷ്യം േനടി-

ീതനായ് തൻൈപതലിൻ സൗഹിത്യം വളർത്തിനാൻ
േ ഷ്ഠമാമാചാരത്താൽ െച നാൾേപാെകത്തീർന്നാ–
നാഢ്യനാ, യേരാഗിയായ്, ൈമ നായ്, മഹാത്മാവായ്.
തിന്മകൾെക്കല്ലാം തിന്മ േലാകത്തിൽ മദിരതാൻ;
നന്മകൾെക്കല്ലാം നന്മ പതിേദവതയും താൻ

https://thalilakkam.in/



മണിമ ഷ - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 33

https://thalilakkam.in/



മണിമ ഷ - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 34

ഐക്യഗാഥ

ഇമ്മരേത്താപ്പിെലൈത്തമണിക്കാറ്റിെന്റ
മർമ്മരവാക്യത്തിന്നർത്ഥെമേന്താ?
എന്നയൽക്കാരനിൽനി ഞാൻ ഭിന്നന–
െല്ലന്ന നിന്നിതു വ ര
മാന വട്ടത്തിൽപ്പാറുമിപ്പക്ഷിതൻ
േതെനാലിക്ഷാനത്തിൻ സാരെമേന്താ?
എന്നയൽനാട്ടിൽനിെന്നൻനാടു േവെറയ–
െല്ലന്നതു ര ം കേണ്ടാതിടു
തൻതിരമാല തെന്നാച്ചയാലീയാഴി
സന്തതെമേന്താ േഘാഷി ?
ഭൂഖണ്ഡെമാന്നിെനാന്നന്യമെല്ലന്നതി–
താകേവ െതാട്ടറിേഞ്ഞാതിടു .
േവ്യാമത്തിൽ നിന്നിടി ഭി െകാട്ടിയി-
ക്കാർമുകിെലേന്താ ഗർജി ?
രണ്ടല്ല നാകവുമൂഴിയുെമന്നതു
രണ്ടിനും മദ്ധ്യത്തിൽ നി ര
മന്ദെമൻഹൃ,ത്തതിൻ ന്ദത്താൽെച്ച മീ–
മേ ാപേദശത്തിൻ മർമ്മെമേന്താ?
ആപ്പര ഹ്മം താൻ ഞാെന കൂറു
രാപ്പകെലേന്നാെടന്നന്തര്യാമി
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ഭാമ

ഉണ്ണിയുഷെസ്സാളിചിന്നിയുയർ ച്ചയായി;
പിെന്നയ നിറം മങ്ങിയന്തിയുമായി.
ഇക്ഷണത്തിൽക്കാലമാകും വൻകടലിൻ മാറിൽനിന്നി–
െക്കാ പകൽനീർ മിള കാണാെതയാേമാ?
ആകിെല ? മറയെട്ട വാസരവുമതിൻദു –
മാഗമിച്ചീടെട്ട രാ ി കല്യാണദാ ി
ഉദി ; തടി ; ചട , നശി ;
പതിവിതിെന്ന മാറ്റം പഞ്ചത്തിങ്കൽ?
വാടിയ പൂ ചൂടുന്നീല വാർകുഴലിൽ കൃത്യംബ,
ചൂടുനീങ്ങി സ്വാദുെകട്ട േചാറശിപ്പീല

തിക്ഷണമസ്സവി ി തനയർക്കായ്ത്തൻ കനിവാം
പുതുെവള്ളെമാഴു പുഴകൾ േതാറും
േചലിലുമ്പർ മഴവില്ലിൻ ചാെറടു വാനിടമാം
മാളിക ചായമിടും കാലമിതേല്ലാ!
അതു കാണ്മി,നനുഷ്ഠിപ്പിനവസേരാചിതെമ
കഥി നെമ്മ േനാക്കിക്കിളിക്കിടാങ്ങൾ.

ii
വാനിേലവം പല വർണ്ണെമാന്നിേനാെടാ രുമ്മേവ,
ദീനതാപമിളംെതന്നൽ തീർ ലാത്തേവ;
ആഢ്യരത്നാകേരാർമ്മി വി പദമണിതെന്ന
മാർത്തടത്തിൽ പതക്കമായ് ലാലസിക്കേവ;
േവ്യാമവീഥി താരഹാരമണിയേവ; പുരിമങ്ക
േഹമകാന്തിെയഴും ദീപദാമം ചാർത്തേവ;
വാടി നറുമലർമാല ചൂടീടേവ; കുയിലിനം
പാടിടേവ; വരിവ മുരണ്ടീടേവ
കുളിർമതിയമൃെതാളിക്കതിർനിര െചാരിയേവ;
മലയജരസം മാറിൽ മഹി പൂശേവ;
വാനും മ െമാന്നിെനാ മത്സരി ചമയേവ
മാനുഷർ മെറ്റ മാമാേങ്കാത്സവം?
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iii
ഭാമെയന്ന േപരിെലാരു പാർവേണ മുഖിയു
ഭാമിനിമാർ െതാടും െചറുഫാലാലങ്കാരം
പതിെനേട്ടാടടുത്തിടും വയസ്സവൾ;ക്ക തെന്ന
പതി തമാർക്കത്തന്വി പരമാദർശം
ചിരകാലമകല വസിച്ച തൻ ദയിതെന്റ
വരവ കാത്തിരി വരവർണ്ണിനി
കുളിരിളന്തളിെരാളിതിരളും തൻ കേളബരം
കിളിെമാഴിമുടിമണി കഴുകി േവഗാൽ,
ആട,യണി,യലർമാല,യങ്ഗരാഗമിവെകാ
േമാടിയതിെന്നാന്നിെനാ മു ം വളർത്തി,
വാരുലാവും ത ടയ മാളികയിൽ മരുവു ,
േമരുവിങ്കലിളങ്ക വല്ലരിേപാെല.
ഏതു ശബ്ദെമ നി െപാ കിലു-മതുതെന്റ
നാഥനുെട വരെവാന്നാനാരി ൺേപാർ ;
ചിന്മയമായ്ജഗെത്തല്ലാം ഹ്മനിഷ്ഠർ കാണുംേപാെല
തന്മയമായ്ത്തേന്ന കാ സർവവും സാധ്വി

iv
മണിയറയ്ക്കരികിലായ് മങ്കെയാരു ശബ്ദംേകട്ടാൾ;
മണവാളൻ വ െവന്നായ് മത്താടിെക്കാണ്ടാൾ.
ഭാവം മാറി ഹാവമായി; ഹാവം മാറി േഹലയായി;
പൂവൽേമനി പുളകത്താൽ ഭൂഷിതമായി;
ആരെത താർമിഴിയാൽ േനാക്കീടേവ കാണുംമാറായ്
ഹീരദത്തൻ നിജതാതൻ നി തു മുന്നിൽ.
ഒ െഞട്ടിപ്പിൻവലി സ ചിതശരീരയായ്
സുന്ദരാംഗി ജനകൻതൻ പാദം ഹിച്ചാൾ
”ൈകെതാഴുേന്നൻ പിതാേവ! ഞാൻ, കനിഞ്ഞാലു”െമ െചാന്നാൾ
ഭീതിേയാടും ലജ്ജേയാടും സം മേത്താടും.
”മതി ഭാേമ! മതി േപാകൂ മണിയറ ള്ളിൽ! നിെന്റ
പതിയുേണ്ടാ വ െവ പരിേശാധിേച്ചൻ;
േവെറെയാ മില്ല െചാൽവാൻ” എ രച്ചാൻ ദത്തൻ നാവാൽ;
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േവറിെട്ടാരു മേനാഗതമാനനത്താലും
േകാപമു , താപമു , നിന്ദയു , ത ഖത്തിൽ;
ഹാ! പിഴച്ചെത താെനന്നറി മില്ല.
ഏകപു ി ഹീരന്നവൾ, ഏതുനാളും ജനകനിൽ
ൈകകടന്ന കനിെവാേന്ന കാണുമാറുേള്ളാൾ;
ഏെന്താരാപെത്തേന്നാർ ബ രാങ്ഗി നടുങ്ങേവ
പിന്തിരി നടെകാണ്ടാൻ ഭീതിദൻ താതൻ.

v
വലിശതനേതാന്നതം വ േമറ്റം വിറയ്ക്കേവ;
കലിതുള്ളിക്കരൾക്കളമഴിഞ്ഞീടേവ;
ഇറ േകാണിവഴി ഹീരദത്തൻ; ചിലെതല്ലാം
പറയു തേന്നാടായിപ്പലിതാപീഡൻ
”പരിഷ്കാരം േപാലുമിതു! ഭഗവാേന! മുടിേഞ്ഞാരി-
പ്പരിഷ്കാരത്തിൻ തലയിലി-ടി വീ-ഴേണ!
പാതകപ്പാഴ്ച്ചരേക്ക ം പടിഞ്ഞാറൻ പടവിതു
പാതാളത്തിന്നടിയിൽേപ്പായ്പ്പതിക്കണേമ!
എത്തിയേല്ലാ കലിമുറ്റിയിന്നിലയിൽ-; മനുവിെന്റ
”ന ീ സ്വാത ്യമർഹതി” നാടുവിട്ടേല്ലാ!
ഏവളിവൾ? എെന്റ മകൾ ഭാമയല്ല-മൂവന്തിയിൽ
േതവിടിശ്ശി ചമയുന്ന ധിക്കാരക്കാരി.
ശീലെമേന്യ ശീലയുേണ്ടാ, നാണെമേന്യ കാണമുേണ്ടാ
ബാലികയാൾെക്കാരു കുലപാലികയാകുവാൻ?
ഓമന ന്തിങ്കെള ഞാൻ നിനേച്ചാരിേജ്ജ്യാതി
ധൂമേകതുവാേയാ തീർ ? ധൂതെമൻ ഭാഗ്യം!
നടക്കെട്ട പുതുേമാടി; നശിക്കെട്ട പൂർവാചാരം;
ഒടുക്കെത്തെപ്പരുെവള്ളമുടൻവരെട്ട”
എ െചാല്ലിപ്പിതൃപാദനിറ ; സന്നതാങ്ഗി
ത ടയ വിധിേയാർ തപിച്ചിടു
”ഇതുമേങ്ങ ലിഖിതേമാ വിധാതാേവ? ജനക
പതിേദവതയാം ഞാേനാ പദവിവിേട്ടാൾ?
എൻ ിയെനബ്ഭജി വാൻ ഞാൻ തുടരും സതീ ത-
െമൻപിതാവിന്നി മാ ം ഹിതമെല്ലേന്നാ?
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കന്യയല്ല, രണ്ഡയല്ല, പരി ാജകയുമല്ല;
തന്വിയാം ഞാൻ ചരി തൻ വധൂ ധർമ്മം
സാദരെമൻേമനിയാമിെപ്പാന്മലരാൽ ിയൻ നിൽെക്ക-
േയതു േദവേദവെനനിക്കാരാദ്ധ്യനാവൂ?
ഹന്ത ഞാെനൻപിതാവി മപലപനീയയായാ–
െല തെന്നെയെന്ന േനാക്കിയന്യേരാതില്ല?”
എ െചാല്ലിക്കരയു കിളിെമാഴി; കുളുർമുല–

ര ം കഴുകു ചുടുകണ്ണീരിൽ.

vi
മണവാളൻ ൈഹമൻ വന്നാൻ മണിയറ ള്ളിൽ; കണ്ടാൻ

ണയിനി കിടപ്പതു പരവശയായ്.
ദീനയവളാത്മതാപം തൻവപുസ്സാൽ നിേവദി
മീനേവനൽവരട്ടിന പൂെമ്പാഴിൽേപാെല
എഴുേന്നറ്റാൾ; സമീപിച്ചാൾ, സൽക്കരിച്ചാൾ; സല്ലപിച്ചാൾ
മുഴുമതിമുഖിെയ ം മുന്നിെലേപ്പാെല
അതിെലാരു കുറെവാ മനുഭൂതമെല്ലന്നാലും
സതിയവൾ തൻസഹജം െവടിേഞ്ഞാെള ം
പരിതാപേമതിേനാേടാ പടെപാരുതേ െചയ് വൂ
പരിചര്യ തനിെക്ക ം, പതി കാണാം.
”അരുതരുതഴേലതുമരുവയർമണിമുേത്ത!
തിരുവുരുമലെരേങ്ങാ? ചിന്താഗ്നിെയേങ്ങാ?
ഏതുപിഴയറിയാെത െച േപായ് ഞാൻ? അതിെന്ന
പാദപാദശതം േവണം ായശ്ചിത്തമായ്?

ാണനാേഥ! തുറേന്നാതൂ പരമാർത്ഥം! ശകാരി !
േവണെമങ്കിൽ ഹരി െപാൻതളക്കാലാൽ!”
എ ര തൻവദനമു േനാ ം ിയേനാടു
തന്വി െചാന്നാൾ:-”ഒ മില്ലിെതാ േമയില്ല!
അബലമാർക്കനിയതം ഹസിതവും രുദിതവും -
അബദ്ധത്തിൽ കര െപായ് ചിരിേക്കേണ്ടാൾ ഞാൻ.
എ െചാല്ലി ളിരിളംപുഞ്ചിരിപൂണ്ടനുകെന- -

ന്ദരിയാൾ സുഖിപ്പിച്ചാൾ സുഖകരമായി
ആ രജനിയത്തരത്തിലങ്ഗനതന്നക മാ- -

https://thalilakkam.in/



മണിമ ഷ - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 39

ലാരുമാരുമറിയാെത കഴി കൂടി.

vii
അടുത്തനാളന്തിേനരമരികിൽ വന്നച്ഛൻ കണ്ടാൻ
മടു കും െമാഴിയാെള മെറ്റാരുമട്ടിൽ.
േകാതിവകെഞ്ഞാതുക്കാത്ത കൂന്തലിങ്കലലരില്ല;
പാതിമതിനുതലിങ്കൽ ചാ െപാട്ടില്ല;
കാതിൽ ൈവരക്കമ്മലില്ല; ൈകയിൽ മണിവളയില്ല;
കാലിലിള യിെലാലിെപ്പാൻ ചിലമ്പില്ല;
ഹാരമില്ല കഴുത്തിങ്കൽ; കാഞ്ചിയില്ല കുടിയിങ്കൽ;
ഹീരരത്നഭൂഷയില്ല നാസികയിങ്കൽ;
ഒ െമാരു െപാൻനുറുക്കിൻ െതാ െതറിേപ്പറ്റിടാെത
െക മി ം കഴു മാേയ്ക്കവലമേയ്യാ!
അരിയ തൻ മലർെമയ്യിലതിേന്നതുമിണങ്ങാത്ത
െവറുമലവലപ്പഴ ടവ ചുറ്റി
പാട്ടിൽ ചിന്താനിമഗ്നയായ്ഭാമ വാഴ് വൂ മുഖംതാഴ്ത്തി- -
േയട്ടേകറി സി േന്നാരിന്ദിരേപാെല.
ചാരിതാർത്ഥനായി ദത്തൻ; തനേതാമൽത്തനയയിൽ
പരിപൂർണ്ണ ത്യയത്താൽ സന്നനായി;
”കൺകുളിപ്പിച്ചിയലുമിക്കാ യാൽ ഞാൻ ജയി േന്നൻ
എൻകുലത്തിൽ മുതുനന്മയ്ക്കിടിവില്ലി ം.
ഭാമെയെന്റ ൈപതലേല്ല? ഭാഗേധയത്തിടമ്പേല്ല?
പാമരൻ ഞാനവളിേലാ പാതകേമാതി?
ഭാേമ! നിെന്നബ്ഭജിക്കെട്ട ഭാവുകങ്ങൾ” എ െചാന്നാൻ;
ഭാമയതു പാതിേക ; പാതിേകട്ടീല
ജനകനും നടെകാണ്ടാൻ ചിബുകത്തിൻ െവളുപ്പി
പുനരുക്തിയരുളുന്ന പുഞ്ചിരിതൂകി.
വരനുടൻ വ േചർന്നാൻ; വനിതമാർമുടി ൺപിൻ
പരവശനില കണ്ടാൻ; പരിതപിച്ചാൻ
”കരഞ്ഞാളിന്നെല രാവിൽ കരൾെനാെന്തൻ കളവാണി;
പരമാർത്ഥെമന്നിൽ നി മറ വച്ചാൾ
നളിനാക്ഷി പൂണ്ടിരുന്നാൽ നവവധൂചിതേവഷം;
കുളിെരനിക്കരുളിനാളകതളിരിൽ.
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േപർ മിന്നാമ വിെട്ടൻ േ മധാമമമരു
ബൗധസംഘാരാമത്തിെലബ്ഭി ണിേപാെല
മതിർ മമുദിക്കേയാ? മറുത താൻ ഹിക്കേയാ?
പതിയുെട ചിത്തവൃത്തി പരീക്ഷിക്കേയാ?
എ ചിന്തിച്ചമ്പര ം തൻ ിയേനാേടാതി ഭാമ;
”സുന്ദരേമാ ദയിതന്നി ദ്ധമാം േവഷം?”
”എ േചാദ്യമിതു ഭാേമ? നിൻ ിയൻതൻ വധു നീേയാ?
നിൻ തുകിേലാ? നിന്നണിേയാ? നിൻ തിലകേമാ?
ശങ്കെയന്തിന്നിത്തരത്തിൽ? തത്വേമാർ ! ഭവതി
തങ്കേമ! ഞാെന െമ ം ദാസാതിദാസൻ.
തന്വി! നിൻ നിരാഭരണസുന്ദരമാം തനുവിതു
മുന്നിേലറ്റം ദയിത േമാഹനമല്ലീ?”
എ രെച്ചാരുമ്മവച്ചാൻ പങ്കിലമാം ത ഖത്തിൽ;
ത ടയ െചാടി ൈകയാൽ തുടച്ചാൽ പിെന്ന
അതിെനാ ം മറുപടിയളിേവണിയരുളാെത
മൃദുമന്ദസ്മിതസിത വിതറി നിന്നാൾ
ആയിരവുമ റവും ചിന്തയവർ ള്ളിേലറ്റി-
യായിരവും െച പറ്റിയഹർ ഖത്തിൽ

viii
അത്തരുണിെയ മാ മാതിേഥയിെയ കാണ്മാ-
നസ്തമനസന്ധ്യെയാ വീ മെങ്ങത്തി
ജായയുംതാൻ; പു ിയും താൻ! േവണ്ടെതെന്ത-ന്ന മി -
മൂയലാടിക്കളിക്കയാേണാമലാൾ ള്ളം.
പതിയുടൻ വ േചർന്നാൻ; പടുവൃദ്ധൻ ജനകനും,

തിപത്തിവിമൂഢൻ, തൽപരിസരത്തിൽ.
ഭൃശമവർ മൂ േപരും വിശദമായ് േകൾ ംവണ്ണ–
മശരീരിവാെക്കാന്നേപ്പാളവതരി
”ഹീരദത്ത! ഹീരദത്ത! ഹീനമീനിൻ വ്യവസായം;
നീരലർമിഴിയിവളിൽ നീതിേകടില്ല.
നിെന്റ േലാക പരിചയം നിഷ്ഫലമായ്ത്തീർ വേല്ലാ,
ഹന്ത! നീ നിൻ പൂർവ്വവൃത്തം മറ വേല്ലാ.
ഒരു മതിമുഖിയാെളസ്സധർമ്മിണിയാക്കിേയാൻ നീ;
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തരുണിമക്കളിെപ്പായ്ക തരണം െചേയ്താൻ.
ഏതുമട്ടിൽ നിൻ ിയെയയ കാണ്മാൻ െകാതി നീ;
ഏതുമട്ടിലവൾ നിനക്കന്തിയിൽ േമവി?

തിധർമ്മം നരഹൃ ശരിവരയ്ക്കനുഷ്ഠിച്ചാൽ
മതി,യ മഹിയിതു പകുതിനാകം?
തക്ക മാറിേത്താടയാവാം; േതാട മാറിക്കമ്മലാവാം;
അക്കണക്കിൽ വരും മാറ്റമ വിഷയം.
കാതണിയാൽ മുഖത്തി കാന്തിേയറുെമന്ന തത്വ-
മാദരി പ മി ം ജായാപതിമാർ.
”അല ർവീത നിശയാം സദാ ദാരം തി”െയന്ന
പഴയ സദുപേദശമാപസ്തംേബാക്തം.
അണിയണം പുമാെനന്നരുളിനാനമ്മഹർഷി;
വനിതതൻ കഥയുേണ്ടാ വചിപ്പാൻ പിെന്ന?
പഴയതു പുക ; പുതിയതു പഴി ;
പഴയതും പുതിയതുമറിഞ്ഞിടാേത്താർ,
പഴയതു മരാമര, മിടയിേലതിത്തി-ൾക്കണ്ണി;
പഴയതു കലർപ്പറ്റാൽ പുതിയതായി.
പരസ്വം താൻ കുലകന്യ; ജനിതാവിന്നധികാരം
പരിണയേത്താളവും താൻ നിജസുതയിൽ.
െവണ്മതിയും യാമിനിയും േവളികഴിെഞ്ഞാ േചരു-
മംബരത്തിൽ വാഴ്വീലർക്കനൗചിത്യേവദി.
നൂനമവേരതുവിധം േലാകയാ െചയ് വെത
താനുളി േനാ ന്നീലസ്സഹ പാദൻ.
ഇന്നലേത്തദ്ദിനം തെന്റ സന്തതിയാമിദ്ദിനെത്ത -
ത്ത രുവിൽ വളർ കിൽ താഴും തദ്വംശം
ദിനേന്താറുമുദയത്തിൻ ദിനകരനുണരുന്ന
ജനതയിൽ നവാദർശം ജനിപ്പി .
ജീവനറ്റ വകമാ ം ചീ മണ്ണിലടിയു ;
ജീവനുള്ളതേശഷവുമുൽഗമി
ഹരിദ്വാരത്തിങ്കൽ ഗങ്ഗെയാരുമട്ടിെലാഴുകു ;
പരിചിൽ മെറ്റാരു മട്ടിൽ യാഗത്തിങ്കൽ;
പല ശാഖാനദികളാം സഖികൾ തൻ സമാഗമ-
മലമതിന്നകവിരിവരുളീടു .
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േപർ ം പച്ചപ്പ ടു ം യൗവനത്തിൽ പിലാവില
വാർദ്ധക്യത്തിൽ മാ ം ചാർ ം കാഷായം െമയ്യിൽ.
”തീർന്നിേടണമിക്ഷണത്തിൽ നീയുെമേന്നാെടാപ്പ-”െമ
ശീർണ്ണപർണ്ണേമാതുന്നീല പല്ലവേത്താടായ്
കാലേനറും കരാളമാം കരിേമ്പാത്തിൻ കഴുത്തിേല
േലാലഘണ്ടാരവമല്ലീ ദത്ത! നീ േകൾ .
ഹാ! മെറ്റ െചവിക്കിമ്പം നിനക്കിേപ്പാൾ നിൻകിടാവിൻ
േകാമളൈക്കത്തരിവളക്കിലുക്കെമെന്യ?
ഏതു പുരുഷാന്തരവുമായതിെന്റ േയാഗേക്ഷമം
സാധി കിൽ മതി; ഭാവി ഭാവിെയക്കാ ം.
ബന്ധിെക്കാേല്ല നാമിന്നെത്തൈക്കയാമത്താൽ ന ടയ
സന്തതിെയസ്സംവർത്താദിേത്യാദയേത്താളം.
നൂനമയഞ്ഞതു െപാ ം തു തുണ്ടാ െറനാളി –
ലാനൃശംസ്യ തമല്ലീ കാലം ചരി ?
പരിണാമകങ്ങളാകും പരിതഃസ്ഥിതികൾെക്കാപ്പം
പരിപാടി േലാകെമ ം പരിഷ്കരി ം.”
ഈ മാതിരിവചസ്സിനാൽ ഭാമ തെന്റ സുതയല്ല,
ജാമാതാവിൻ ിയെയ ധരിച്ചേനരം
പഴയതിൽ ശ വല്ല പുതിയെത ള്ള തത്വം
കിഴവ േബാദ്ധ്യമായി; സുഖവുമായി
കാേലാേദേശാചിതമാകും കർമ്മാധ്വാവിൽ സഞ്ചരിച്ചാർ

ീലരാമദ്ദമ്പതിമാർ ശീലനിധിമാർ.
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മാറ്

”േഹായി േഹായ് േഹായ് ” എെന്നാരാളാ വഴി നി;-
ന്നായതു െചവിെക്കാൾവീലാഗമിപ്പവനന്യൻ.
”മാെറടാ തീണ്ടാപ്പാടിന റം; ചണ്ഡാലൻ നീ;-
യാരണൻ ഞാൻ” എന്നവർ പിെന്നയും തകർ .

ീകാശീയാണസ്ഥലം! ഭി വാണേതാതുേന്നാൻ!
േപാകയാണുഷസ്സിന്കൽ ഗംഗയിൽ സ്നാനത്തിനായ് !!
സാമാന്യനല്ല മാൻ, സർവ്വജ്ഞൻ, ജിേത ിയൻ,

ീമച്ഛ്ന്കരാചാര്യരൈദ്വതവിദ്യാഗുരു.
ആയവൻ തർജ്ജിപ്പേതാ േലാകബാഹ്യനാെമാരു
നായാടി - ധർമ്മാഭാസം നായാടും വനമൃഗം.
ദുസ്ത്യജം കൂടപ്പിറപ്പായിടും ജാതി ർബ്ഭ-
ള്ള േമൽ തനി താൻ േപാേന്നാരാം മഹാന്മാർ ം.

ii
പുഞ്ചിരിെക്കാണ്ടാവാക്കി ത്തരം െചാന്നാൻ വന്ന
പഞ്ചമൻ: ”ജാതിപ്പിശാചെങ്ങയും വിട്ടീലേല്ലാ!
തീണ്ടേലാ പരി ാേട്ട! ജീവിെയജ്ജീവി? െക്ക -
യാ േപായ് ഹാ ഹാ! േലാകമജ്ഞാനച്ചളി ണ്ടിൽ!
ഞാെനാ ം ധരിക്കാേത്താെനന്കിലും േചാദിക്കെട്ട-
മാനുഷൻ േദഹത്തിന്കല്േദ്ദഹിേയ േണ്മാനല്ലീ?
ഈ രണ്ടിൽത്തീേണ്ടതി ? പാഞ്ചഭൗതികം േദഹ-
മാരണെന്നാപ്പം തെന്നയന്ത്യജ േള്ളാന്നല്ലീ?
താെനാറ്റ ശ ഴിമൺകുഴച്ചല്ലീ തീർ
മാനുഷർക്കേശഷവും േലാേകശൻ കേളബരം?
െപറ്റിടും മുന്െപാ താൻ, ചത്തിടും പിൻെച താൻ
മ മിമ്മേണ്ണാെക്കയും; തീണ്ടേലതിടയ്ക്കിതിൽ
േദഹിേതാ പിെന്നത്തീണ്ടൽ േദഹിെയ? ബ്-േഭദാതീത-
േമകമദ്വയം േദഹിെയന്നല്ലീ േവദാേന്താക്തി?
കതിേരാൻ സുരയിലും സുരനിഗ്നഗയിലും

തിബിംബി ന്നിേല്ല സമമായ് സമദർശി?
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ആെരയാർക്കേപ്പാൾ തീണ്ടേലതുപാധിയാൽ? നമ്മ-
ളൗരസാത്മജരല്ലീ ഭൂേദവിക്കഖിലരും?
മൗലികമാമിത്തത്ത്വേമാർക്കാെതയല്ലീ ഭവാൻ
ബാലിശം ”മാെറ” ള്ള വാെക്കേന്നാടുര ?
അങ്ങേങ്ങ മറ േപായ് - കാശിെയ ജ്ജാതി ാന്തിൽ -
ഗംഗെയ - സ്സാക്ഷാദ്വിശ്വനാഥെന - ഹ്മത്തിെന.
തഞ്ചത്തിലങ്ങാർെന്നാരിസ്സന്യാസിേവഷം ക
പുഞ്ചിരിെക്കാൾവൂ കാലം പുലരിവ്യാജത്തിനാൽ

iii
ൈവമല്യം വാച്ചിടുമാ വ്യാധൻ തൻ വാക്യം പാ
വാർെമ ം ഗങ് ഗെയ്ക്കാപ്പം ഭി വിൻ മനക്കാമ്പിൽ.
േകാപമാം െചന്തീ െക ; േമാഹമാം ധൂമം നീങ്ങി;
താപസേ ഷ്ഠൻ വീ ം സ്വസ്ഥനായി ശമാധീനൻ.
ഓർക്കയും െചയ്താൻ: ”ഹാ ഞാെനന്തേയ്യാ പുലമ്പിേനൻ
മൗർഖ്യത്താലിസ്സിദ്ധെന്റ മാഹാത്മ്യം ഹിക്കാെത?
െപാൻേമടത്തല േമൽ കാക്കതൻ കാഷ്ഠം വീഴാം:
നിമ്നമാം ഖനിക്കകം ഹീരവും വിളഞ്ഞിടാം.
താർമകൻ തൻൈകക്കളി കണ്ടതാർ? െപാഴി
നാന്മറ േന്തൻമാരി നാവിനാൽ നായാടിയും.
കൗശികദ്വിജാഹന്താഹന്താവാം ധർമ്മവ്യാധൻ
വ്യാസനാൽ കീർത്തിതൻ; തദ്വംശേമതദ്വംശം.
എെന്നയും സ ർണ്ണനായ്ത്തീർ വാനിേദ്ദഹത്തിൻ
സന്നിധാനെത്തൈദ്ദവം ക ിച്ചാൽ െതെറ്റന്തതിൽ?”
ഇത്തരം ചിന്തിേച്ചാതി വീ മ ജ്ഞാശാലി
”സത്യം താൻ ഭവദ്വാക്യം സർവവും മഹത്മാേവ!
ആവതും േയാഗസ്ഥനായ് വാഴ്കിലും കൂെട െട -
ൈദ്ദവം ഞാൻ സ്ഖലൽപദൻ മർത്ത്യെനേന്നാർപ്പി .
അങ്ങെയദ്ദർശിച്ചാവാെമൻ ശാപവിേമാചന -
മേങ്ങൈക്ക െതാട്ടിട്ടാവാെമൻ േതരിൻ പുേരാഗതി.
ൈവശസം െചേയ്തനേല്ലാ ഞാനേങ്ങയ്ക്കേന്തവാസി;
യാചിപ്പൻ ക്ഷമാഭിക്ഷ - യായെതൻ യതി തം.
എ മിച്ചരാചര ഹ്മാണ്ഡഭാണ്ഡത്തിന്ക -
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ലങ്ങെയക്കാേണ്മാരെങ്ങന്നദ്ധ്യാത്മവിദ്യാചാര്യൻ.
പൂജ്യപാദനായുള്ള േഗാവിന്ദഗുരുേവാടും

ാജ്യമാമീവിദ്യ ഞാൻ പാതിേയ പഠി .
അ താൻ തദുൽ ന്ഥശിക്ഷകൻ - യാവജ്ജീവ -
മേങ്ങെയ്ക്കൻ സഭാജനമൈദ്വത വക്താേവ !”
എ രച്ചവൻ െചാല്ലി പഞ്ചകം മനീഷാഖ്യം
പിന്നെത്തസ് സൂ ഭാഷ്യമ ത്തിൻ ണവമായ്.
അന്നമന്ദാനന്ദാ മഗ്നനാമദ്ധന്യ
പുണ്യമാം ഗംഗാസ്നാനം പുനരുക്തമായ്ത്തീർ .

iv
അബ്ദെമ േയാ േപായി ഭി വും നായാടിയു -
മിത്തരം സംഭാഷണം െചയ്തകന്നതിൽപ്പിെന്ന.
ധാ ിെയന്തതിൻ െപാരുെളന്നി ംധരിപ്പീല;
ധാ ിത റ പാട്ടായതിന്നീവാഗ്വാദം.
പന്കമ ണ്ടായ് േപാലും ഭാരേതാർവിയിൽപ്പ
ശന്കരാചാര്യർെക്കാരു ചണ്ഡാലമഹാചാര്യൻ;
എന്നതാനീൈയതിഹ്യമർത്ഥവാദാകാരത്തിൽ-
പ്പിന്നാളിൽ സത്യാനൃതെമന്തതിൽേച്ചർന്നീടിലും.
എന്താവാമിതിൻ സാരം? സംഭൂതെനന്നായ് വരാം
മന്താവാം മഹാേനകൻ മാതംഗവംശത്തിന്കൽ.
േചെണഴും ീകാശിയിലക്കാലമാടിപ്പാടി
തൂണിലും തുരുമ്പിലും ത്യന്തരസരസ്വതി;
അേദ്ദശ ാന്തത്തിന്കൽ വാണിടും വ്യാധൻേപാലു -
മൈദ്വതജ്ഞാനം േനടിജ്ജീവ ക്തനായ്ത്തീർ .
ഉപരി ന്ഥങ്ങൾ തൻ പഠനം െകാണ്ടല്ലാെത -
യപേരാക്ഷാനുഭൂതി വരികിെല്ലന്നില്ലേല്ലാ.
ശുദ്ധനാമേദ്ദഹത്തിൻ മുന്നിൽ - എേന്താതാം? - ഒരു
പുസ്തകം തി ം പുഴ പൂജ്യനാം ജഗൽഗുരു!
ആചാര്യൻ തപസ്വിയാമന്നിഷാദെനപ്പറ്റി
രാജാവിൻ മുന്നിൽക്കടന്നാേ ാശം തുടർന്നീല;
ജ്ഞാനെമങ്ങേങ്ങ േമന്മ, ജാതിേക്കാൽ െകാണ്ടല്ലതിൻ
മാനെമേന്നാർത്തേങ്ങാ ൈക കൂപ്പിയേ നി .
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ആത്മജ്ഞനാമാവ്യാധനാചാര്യഗുരുെവങ്കി-
ലാത്മജ്ഞാനാപ്തിേക്കതു തദ്വംശ്യർക്കപാ ത്വം?

V
ഞാനറിഞ്ഞീടു ചണ്ഡാലനല്ല മാൻ
ദീനബാന്ധവൻ ശിവൻ താെനന്ന ജന തി
ശങ്കരൻ ഹ്മജ്ഞാനി കണ്ടിരുന്നിടാം സാക്ഷാൽ
ശങ്കരൻ തൻ രൂപത്തിലേപ്പാളന്നിഷാദെന
തെന്നേപ്പാൽ ചരാചരം സർവവും കാണ്മാനുള്ള
ക േള്ളാൻ ”ശിേവാഹ” െമേന്നാതുേവാനാണമ്മഹാൻ;
അകയാലമ്മട്ടവൻ വ്യാധെനഗ്ഗിരീശനാ-
യാേലാകിച്ചിരുന്നിടാമദ്ദിവ്യക്ഷണത്തിങ്കൽ.
അെല്ലങ്കിൽ ഗംഗാധരൻ തെന്ന തൽ പുേരാഭുവി-
ലുല്ലസിച്ചതാകെട്ട, െയങ്കിലും െതെറ്റന്തതിൽ
എന്തിനായ് വിേശ്വശ്വരന്നപ്പരി ാട്ടിൻ മുന്നി-
ലന്ത്യജൻ തൻ േവഷത്തിലാഗമി വാൻ േതാന്നി?
വർണ്ണിയായ് വരാം പ ഗൗരി തൻ സമീപത്തി-
െലന്നമട്ട;തല്ലേല്ലാ െചയ്തതദ്ദയാസി
ക്ഷ ിയൻ കിരീടിതൻ േദാർമ്മദം ശമിപ്പിച്ച
ലുബ്ധകൻ േവണം, വി ൻ, ’ൈകപ്പള്ളി’ക്കാന്ധ്യം നീക്കാൻ.
”ആഢ്യനാെമൻ വത്സ! േകൾ; േലാകമാം നിേ ണിതൻ
േചാട്ടിലുെണ്ടാേട്ടെറേപ്പെരൻ രൂപം ധരിപ്പവർ.
നിങ്ങൾതൻ സംവാദത്തിലന്ത്യജർ- സാധുക്കളാ-
െമൻ കടക്കിടാങ്ങൾ - ഞാൻ േത്യകം േപാേറ്റണ്ടവർ.
എ േമൽ ഹ്മസൂ ഭാഷ്യം നീ നിർമ്മിക്കിലു-
െമ േമൽ സർവ്വജ്ഞപീഠാരൂഢനായീടിലും
ഇക്കിടാങ്ങളും നിെന്റ േസാദരന്മാെരേന്നാർേത്ത
ശക്യമായ്ത്തീരൂ നിനെക്കൻ പദം ാപി വാൻ.
ഇക്കാര്യം കഥി വാനിമ്മട്ടിൽ വേന്നൻ’ എന്നാം
ചിൽക്കാതലാചാര്യ നൽകിേയാരുൽേബാധനം
തൻ നാ തേന്നാെടാപ്പം േകറിടാൻ പാടില്ലാെത്താ-
രന്നാകമാശിപ്പീല താെനന്നാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ.
നമ്മേളാ മന്നിൽതെന്ന നമ്മൾതൻ ാതാക്കെള-
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ദ്ധർമ്മത്തിൻ േപരിൽത്തല്ലിേയാടിേപ്പാരൈദ്വതികൾ!
ആകേവ നരബലി ജാതിയാം പിശാചി
ഹാ! േകാടക്കണക്കി നൽകുേവാരഹിംസകർ !!
”മാെറ” നാമിേന്നാതും വാ നാം നാെളേക്കൽ ം
നൂറുനൂറിരട്ടി നാകത്തിൻ ദ്വാരത്തിങ്കൽ.
മു േമ േലാകാചാര്യൻ ശങ്കരൻ േപാലും െചാല്ലി-
െതേറ്ററ്റ വാക്കാണാവാെക്ക നാം മറെക്കാേല്ല!
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ഭാവനാഗതി

വാനത്ത് വാർതിങ്കളുയർ യർ
പാര യും പാൽക്കടലാക്കിടു ;
അതിങ്കലാറാടിയേനകേലാക-
രാനന്ദപീയൂഷമശിച്ചിടു .

ഊണും കഴിഞ്ഞെപ്പാഴുതുമ്മരത്തി-
ലുലാത്തി നിൽ യുവാെവാരുത്തൻ;
തൻ ൈകയണി ഞ്ഞിനവെന്റ തയ്യൽ
താേലാലേമകു സമീപെമത്തി.

ചിരിച്ചിരുേന്നാരു കിടാവു െത
ചിണുങ്ങി െവൺതിങ്കെള േനാക്കി േനാക്കി;
അച്ഛ മമ്മ മടുക്കൽ േവണ-
”മമ്മാവനും”; െകാച്ചനതാണു േമാഹം.

കടു െചാന്നാൾ കളവാണി: ”എെന്റ
ൈകവല്യവിേത്ത! കവിവാ േകൾ !
”കരത്തിൽ േവണം ശശിെയന്ന് ബാലൻ
കര െകാണ്ടാലടിതെന്നെകാ ം.”

അക േപാകാ, മരുെതെന്നാടിമ്മ-
ട്ടലട്ട”െലന്നമ്മടവാർ െചാടി ;
”അേമ്മ! വരില്ലമ്പിളി ൈകവരാെത –
യേങ്ങാട്ട് ഞാെന” ന്നവനും ശഠി

കാർേവണിതൻ വാക്കവൾ തൻ ിയെന്റ
കർണ്ണങ്ങളൂ-െട കരളിൽക്കട ;
താതെന്റ കൺ വ കൾ മാറിമാറി–
ത്തൻ കുഞ്ഞിലും ച നിലും കളി .

പഠിച്ചതാണക്കവിവാ താനും;
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പലെപ്പാഴും േകൾ വതാണുതാനും;
എന്നാലുമന്നായതവെന്റ ഹൃത്തി-
േലേതാ വികാരത്തിനു വി പാകി.

കണ്ണീർ െപാഴി ം ശിശുവിെന്റ േനർ
ൈക െകാെണ്ടാേരാേങ്ങാങ്ങി കയർ നല്ലാർ;
”കാെട്ടാല്ല വിഡ്ഢിത്തര”െമ െചാല്ലി-
ക്കടന്നതിങ്കൽപ്പിടികൂടി കാന്തൻ.

”താഡിക്കേയാ കുട്ടെന നീ? അതി
തായാട്ടവൻ കാട്ടിയതാെരാടാേവാ?
മാ െവേന്നാ മതിെയെക്കാതി ?
മെറ്റന്തിെലേന്നാമന െത കാരൻ?

അന്തിക്കണഞ്ഞമ്പിളി വിശ്വമിമ്മ-
ട്ടാകർഷണം െചയ് വതനീതിയല്ല!
അതിെന്റ ശക്തിക്കടിമെപ്പടുേന്നാ -
രാേരാമെലൻ കുഞ്ഞപരാധിേപാലും!

ആകാശ ഗങ്ഗയ്ക്കകേമ കരത്താ-
ലാരീ െവളുത്താമ്പൽ വിടുർത്തിടുേന്നാൻ;
ആത്തിങ്കളല്ലീ പിഴയാളി-വത്സ-
നക്ഷിദ്വയം നൽകിെനാരാദിേദവൻ?

ചരിപ്പെതങ്ങമ്മതി; യ നിെന്നൻ
തങ്ക ടം ധാ ിയിൽ വന്നിരിക്കാം;
അവെന്റ കൃത്യങ്ങൾ കഴി വീ -
മേങ്ങാട്ട് േപാകുന്നതുമായിരിക്കാം..

ാശി േവാ േരാഹിണിതൻ മുലപ്പാൽ
പെണ്ടെന്റ കുട്ടൻ വിധുമണ്ഡലത്തിൽ?
വാരിക്കളിേച്ചാ ബുധേനാടുകൂടി
വാന ഴ മണൽ? ആരുക !
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ഹാ! നാം നിന ം വിധമിക്കിടാവി-
ന്നജ്ഞാതനല്ലമ്പിളി,യായിേടണ്ട;
മുഴുെക്കെയൻ ൈപതലിനുള്ളിൽനി
മുജ്ജന്മബന്ധ തി മാഞ്ഞിേടണ്ട.

ആ േവ ശീതാംശു മറന്നിരിക്കാം;
അെല്ലങ്കിെലന്തി വരാനമാന്തം?
അധഃപതിച്ചാൽ സ്വജനങ്ങേളയു-
മത ച്ചരാേവാരറിവീലതെന്ന

അെല്ലങ്കിലും മംഗലേദവത -
കൂടപ്പിറപ്പാം കുളിർതിങ്കളിങ്കൽ
ആശാ രം വാ തിനാെരയാർ
കുറ്റെപ്പടുത്താനധികാരമു ?

ആശിക്ക! സൃഷ്ടി ജഗൽ പിതാവു–
മാശി െവന്നായ് തി െപാങ്ങിടു ;
നര തൻ ജീവിതമാശ, മൃത
ൈനരാശ്യെമന്നാണഭിയുക്തവാക്യം.

അേഹാ! നികൃഷ്ടം തൃണവും െവറു –
മാദർശസൗഭാഗ്യമകന്ന ജന്മം;
അതല്ലയേല്ലാ നിലെയൻ കിടാവി –
ന്നവെന്റ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ശിവങ്ങൾ തെന്ന.

വിളക്കിലെല്ലൻ ശിശുവി വാഞ്ഛ;
മിന്നാമിനുങ്ങിൽ നിരയിന്കലല്ല
താേരാൽകരത്തിന്കലുമല്ല: സാക്ഷാൽ
ച ന്കൽ - ഉമ്പർക്കമൃതൂ േവാൻകൽ!

അത ച്ച മത ച്ച, മവെന്റ ജന്മം;
അ യ്ക്ക് േമന്മയ്കവനർഹനല്ലീ?
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ആർ ം കനിഞ്ഞത്തരമാശനൽകു–
മാദർശസമ്പത്തഭിമാനമല്ലീ?

ആശെപ്പടുേന്നാൻ വ്യവസായശാലി;
അദ്ധ്വാനശീലൻ ഫലമാസ്വദിേപ്പാൻ;
ആശി നാം ജന്മമവന്ധ്യമാക്കാം;
ആശ താൻേപാലഖിലാർത്ഥസിദ്ധി.

അത ൽകടാശാഫലമായ് ജഗത്തി –
ലണുക്കള ീശ്വരരായിടു
ആശിപ്പെതന്തി, ന്നതു നാെള േനടാ –
മപാവൃതം മർത്ത്യനതിൻ കവാടം.

ഇ ക്കേളാേരാ ശതകത്തിൽ നമ്മൾ –
ക്കി ള്ള സമ്പ കൾ മിക്കവാറും;
ഏകാന്തമായ് മാനുഷനിച്ഛവച്ചാ –
േലതി തൽക കമി മാകാ!

അേഹാ! ജയി െചറുപ്പ-മാരു-
മസാദ്ധ്യെമെന്തന്നറിയാത്തകാലം,
ആശ മർത്ത്യന്നതിരിട്ടിേടെണ്ടാ–
രാവശ്യമില്ലാത്ത ദശാവിേശഷം.

അസാദ്ധ്യം-ആ വാ ലകത്തിലാദ്യ–
മാത്മാവസാദ ദമാരുര ;
അവെന്റ നാവാമസിേയ മർത്ത്യ–
നാലസ്യകൂപത്തിലധഃപതി .

അസാദ്ധ്യം! - ഇസ്സംസൃതിസി വിമ്മ–
ട്ടാക കാലം വഹിച്ചിടുേമ്പാൾ;
തപി നീർ ള്ളിയുമാവിയായി–
ത്താരാപഥേത്താളമുയർന്നിടുേമ്പാൾൾ;
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സച്ചിന്മഹേസ്സാടുമരക്ഷണത്തിൽ
സായു-ജ്യേമല് പാൻ കഴിവുള്ള മർത്ത്യൻ
അവെന്റ വീര്യം ഹിയാെതെയന്തി–
ന്നബദ്ധ, മപ്പല്ലവിയാലപി ? (യുഗ് മകം)

എേടാ കിടാേവ! ശരി നീ െകാതിപ്പ–
േതണാങ്കബിംബം കരതാരിലാവാൻ.
ആയാലുമാകായ് കിലുെമ ? നിന്നി–
ലറ്റംവരയ് ക്കെക്കാതി നിന്നിടേട്ട.

പരസ്വമാേകണ്ടതുമായതും നീ
പാടില്ല കാമിപ്പതു, പാപമാകാം;
ആർ ള്ള വിത്തം ശശി? ആരവങ്ക–
ലത്യാശയാർന്നാലപരാധിയാേവാൻ?

സൽകർമ്മനിേ ണി ചമച്ചതിങ്കൽ
”ഛാേന്ദാഗ്യർ” കാണിച്ച വഴി[3] േകറി
ച ങ്കെലത്താെമാരുനാൾ ശശിെക്കൻ
തങ്കത്തിെനാറ്റശ്ശതകം കഴിഞ്ഞാൽ.

അെല്ലങ്കിൽ ൈവജ് ഞാനികശാ ് തേമകു–
മാകാശയാനം വഴി പാ വത്സൻ
സജീവനായ്ച്ച നു ൈകെകാടുക്കാം
ശ ൻ പകച്ചക്ഷതി ക നിൽെക്ക

അതല്ലെയന്നാലവദാതമാകു–
മാചാരമാർെന്നന്നരിമക്കിേശാരൻ

ശസ് തനാെക, കടീഭവിക്കാം
പാരി േവറിെട്ടാരു പാർവേണ .

അന്ന േലാകത്തിനു വാച്ച താപ–
മന്ന േപാ ന്ന കരങ്ങേളന്തി
ഉദിച്ചിടാമുണ്ണിയിലൂഴിമാതി–
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ൾ കുളിർപ്പിപ്പതിനു കത്വം.

ൈവരം തമെസ്സാെന്നാടിയ , വക് ം
മന്ദസ് മിതംെകാ മേനാജ് ഞമാക്കി;
ചരിച്ചിടാേമാമന സൽപഥത്തിൽ
സ ർണ്ണസൗഖ്യം സകലർ േമകി.

താൻ േനടിെവച്ചീടിന ചന്ദനെത്ത–
ത്തൻമാറിടത്തിങ്കലണിഞ്ഞിടാെത -
അ ള്ള പാേ റഴിയാെത- മിന്നാ–
മപ്പ,ന്നതന്യർക്കഖിലർ േമകി.

മിഥ്യാഭിജാത്യെക്കടുഗർവു െമയ്  
വില െവച്ചാലതു െവട്ടിമാറ്റി
മക െചല്ലാം മനതാരലി
മാടത്തിലും മാളികയിൽക്കണേക്ക.

മാസാർദ്ധമാർജ്ജിച്ച വസുക്കൾെകാ
മാസാർദ്ധദാനം പതിവായ് നടത്തി
ആചാര്യനാകാമഖിലർ മുണ്ണി-
കന്യാർത്ഥമുേള്ളാരസുധാരണത്തിൽ.

തനി പ ം ക്ഷിതിയിങ്കൽനി
തൻ പൗരുഷത്താലഭിവൃദ്ധി േനടി
താത കാട്ടാം വ്യവസായ ബ
ൈദവെത്താെട ം സമശീർഷെനന്നായ് .

ധ്യാനിച്ചിവണ്ണം ശശിെയ മത്തിൽ
ത പനായാൽ സമയം വരുേമ്പാൾ
മറഞ്ഞിടാം വത്സനു വംശത
മായാ കൾത്തിങ്കെള മന്നിൽനിർത്തി.

വൻകൂരിരുട്ടിൻ വദനത്തിൽ വീഴും
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മർത്ത്യ ജത്തി വലച്ചിൽ നീങ്ങാൻ
കനി കാ ം വഴി, മുന്നിൽ നി
കല്പ്പാന്തകാലം വെരയ ദീപം.

വിരിഞ്ചനും കാലവശൻ ജഗത്തിൽ
മിന്നാമിനുങ്ങിൻ കളികാട്ടിനിൽെക്ക
എനി േപാേര ചരിതാർത്ഥനാവാ–
െനൻപു നും പൗ നുേമവമായാൽ ?

കണ്ണീരു നീ വാർപ്പതു േമലിൽ നിെന്റ
കാര്യ മം കായ്  പ്പതിനായിടേട്ട
കുരച്ചിലിേക്കൾപ്പതു നിൻജയത്തിൽ
കല്യാണശംഖദ്ധ്വനിയായ് വരെട്ട.

കേവ! ശിശുക്കൾക്കടി ശിക്ഷനൽകാൻ
കല്പ്പിെച്ചാരെങ്ങ കേഠാരചിത്തൻ !
താരും ചരൽക്ക മിണക്കി മാല
സരസ്വതിക്ക ചമ വേല്ലാ!!!

ിേയ! നിന ണ്ണികെള ലർത്താൻ
പിതാമഹൻ നല്കിന ബാഹുവല്ലി
മകെന്റയീ മാന്തളിർ േമനിയിങ്കൽ
വ ായുധം േപാെല പതിച്ചിടാേമാ?

ചിന്തി േനാ ! ദയിേത നമു
തിങ്കൾക്കിടാവിെച്ചറുൈപതലല്ലീ?
ഇത്തിങ്കൾ േനടാൻ െകാതിപൂണ്ട നെമ്മ–
യീശൻ ഹനിപ്പാൻ തുനിയാത്തെതേന്ത?

സത്താകുമാശ ഫലെത്ത ന ം
സർേവശ്വരങ്കൽ സഖി ! വിശ്വസി !
തങ്ക ടെത്തസ്സകേല ഭക്തി–
സമ്പന്നനാ ! ചരിതാർഥനാ ! ”
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ആനന്ദബാഷ്പ തുമു മാല–
യണിഞ്ഞ േപാർെകാങ്കകേളാടൂകൂടി
മണാളേനാതും െമാഴി മങ്ക േകട്ടാൾ ,
മാറത്തണച്ചാൾ, മകെന ണർന്നാൾ.

നീെവ കുേഞ്ഞ! നിലവിെട്ടാതുങ്ങി നിന്നമ്മ”
െയന്നമ്മടവാരുരെയ്ക്ക
”െവൽവാൻ ശരിക്കാെരയു” െമ െചാൽവൂ
െവൺമുെത്താളി ഞ്ചിരി തൂകി വത്സൻ .

”അേത! ജയിക്കായ് വരുെമൻ കിടാവി-
ന്നേശഷേലാകെത്തയു” െമ െചാല്ലി.
കുനി ചുംബി - യുവാവവെന്റ കുഞ്ഞി
ക്കവിൾത്ത കൾ നൂറുവട്ടം.

”തഥാ ”െവന്നായ് വിവിധാഗമങ്ങൾ
സമാ യി ം ദ്വിജേരാതിടു ;
ച ൻ നഭസ്സിങ്കലെതാെക്ക േനാക്കി-
സ്സാകൂതമന്ദസ്മിതമാർന്നിടു .
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അതുമിതും

വിണ്ണാറ്റിൻ െവള്ളേത്താെടാതു ചാരായം
”നിന്നിൽ നിെന്നൻ നിലെയ െമച്ചം !
ആെരയും തീരാത്ത ദാഹത്തിൽ വീ േവാ–
നാെരയും ാന്തിൽ ഞാൻ മത്താടിേപ്പാൻ
നിെന്നെക്കാെണ്ടന്താവും?” മൂകമാം ഗംഗാംബു
ക നീർ തൂകു കാരുണ്യത്താൽ.

സാധ്വിേയാേടാതു ധൂളിെപ്പ”െണ്ണെന്ന നീ
പാർ േവാ? ഞാെന ഭാഗ്യമുേള്ളാൾ!
ഏതു പൂമ്പാറ്റെയൻ െമയ് ത്തീയിൽ േവകുന്നീ–
േലതുൈകേക്കാടു ഞാേനകുന്നീല!
ആനന്ദെമ നീ ക ?” തൻ കാതിൽൈക്ക–
യാനതവക് യായ് വയ് പൂ സാധ്വി.

ൈവദ്യേനാേടാതു േപാരാളി: ”ഞാെന
കീർത്തിമാൻ! ൈകനില െണ്ടലി നീ.
ഏെതാരു െമയ്യിലും പായുേവാെന്നൻ ശ ് ത-
മാതുരൻതെന്മയ്യിൽ നിെന്റ ശ ം
ഞാനല്ലീ നിൻ വൃത്തി പാലിേപ്പാൻ?” പുഞ്ചിരി
താനറിഞ്ഞീടാെത െകാൾവൂ ൈവദ്യൻ.

േയാഗിേയാേടാതു വിേത്തശൻ: ”ഞാനേ
േയാഗവാൻ; നീയല്ലീ പിച്ചെതണ്ടി?
േമടയും െമത്തയും ധാന്യവും നാണ്യവും
േപടമാൻ േനർമിഴിമാരുെമേന്യ
എന്തി ജീവിതം?” താപസൻ േലാകത്തി–
ന്നന്ധതേയാർ നിന്നംബര .

ഭൗതികവിജ് ഞാനമദ്ധ്യാത്മജ് ഞാനേത്താ–
േടാതു : ”േസാദര! േപാരും ധ്യാനം!
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േലാകത്തി ൽഗതി ഞാനല്ലീ സാധിപൂ?
േദഹി ൈദവത്തിൻ േമന്മ േചർ ?
പാഴ് ക്കിനാെവ േനടുവാൻ?” ആ വാ
േകൾ ന്നീലദ്ധ്യാത്മജ് ഞാനേമതും.
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ആക നീർ

ആക്കണ്ണീർ- അേത! പ നാരദമഹർഷിതൻ
വാഗ്ഗങ്ഗയ് ക്കകം മുങ്ങി ദ്ധമാം മനെസ്സാടും
േകാൾമയിർെക്കാ ന്നതാം െമെയ്യാടും തേപാനിേധ!
വാല് മീേക! ഭവാനാറ്റിൽ മദ്ധ്യാഹ് നസ് നാനത്തിനായ്
േപാകേവ; നീഡ മ േന്തനാൽ യഥാകാല–
മാഗ മന്ദാനിലന്നാതിഥ്യമാമ്മേട്ടകി
വാണിടും യുവ ൗഞ്ചയുഗ് മത്തിൽ ഗൃേഹശെന-
ബ്ബാണെമയ് തന്യായമായ് ലുബ് ധകൻ വധിക്കേവ;

ൈവധവ്യേശാകാഗ്നിയാൽ തപ് തയാം തൻപത് നിതൻ
േരാദനം ഭൂേദവിതൻ കർണ്ണങ്ങൾ േഭദിക്കേവ;
ക േപാലങ്ങക്കാ -യല്ലല്ല ര ടൻ
െകാ േപാൽ, ക്കടന്നേങ്ങക്കണ്ണിലും കാരുണ്യാബ് േധ!
തീക്കനൽ വം കണക്കെപ്പാഴ തിർത്തതാ–
മാക്കണ്ണീർക്കണം ര മാർ താൻ മറക്കാവൂ!

ii
മൗലിയിൽക്കിരീടമായ് മഞ്ഞിൻകുന്നിെന ടി
മാറിങ്കൽ ണാരമായ് വാേനാരാറ്റിെനച്ചാർത്തി,
വാണിടും പുണ്യേക്ഷാണി കൂടിയും സന്താപത്തിൻ
ഹാനിക്കക്കണ്ണീർക്കണം കാത്തിരിക്കതാൻ െചയ് തു;
ആത്തപ, സ്സാസ്വാദ്ധ്യായ, മാ ജ് ഞ, യാവിജ് ഞാന,-
മാദ്ദി, ക്കാ ഴക്കര ങ്കാ, വാന ച്ചയും
മുന്നവും വായ്-േപാ-ര മൂല്യമാെയേന്നകിയ-
ക്ക നീർമു, ത്ത താൻ കാവ്യകൃൽപദം േനടി.
ശ്ശാഘ്യനാം വീണാവാദച്ഛാ നാകിലും ഭവാ–
ന്നാക്കണ്ണീർകണ്ണാടി താൻ കാണി രാമായണം.
അർക്കൻതൻ കരത്തിനാൽത്തങ്കമിെട്ടാരാ ൈവര–
ക്കൽക്കമ്മൽ കാതിൽച്ചാർത്തിക്കാരുണ്യസ് മിതം തൂകി,
ഭർത്താവിൻ ത ക്തിയാൽ കല് പിച്ച ജിഹ്വാ ം വി–
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െട്ടത്തിനാൾ നൃത്തംവയ് പാൻ വാഗ് േദവിയേങ്ങ നാവിൽ.

iii
അക്കണ്ണീർ നടയ് ക്കൽനിന്നർത്ഥിെക്കാരാഢ്യൻവീഴ് ം
ൈക ംബിൾത്തണ്ണീർ ഭള്ളിൻ ശൗല് ക്കിേകയകംഅല്ല,
അ ം പണ്ടാ-േവടെന്റ വൃത്തിതാൻ ൈകെക്കാ േപാ–
ലെങ്ങൈക്കയ ം ഖഗ ാണങ്ങൾ ഭക്ഷി േപാൽ.
നൂതനമ തിർ-െത്താ-രക്കണ്ണീ, രതി ലം
സ്വാനുഭൂതിയാൽ ശുദ്ധം–സ്വാനുപാതത്താൽ ശുഭം.
പാർത്തിടാമേങ്ങ ക്തിേയാേരാ മദ്ദിവ്യാ –
തീർത്ഥത്തിൽ മജ്ജിക്കയാൽ സ് നിഗ് ദ്ധമായ്, സന്നമായ്
ശാസി െചേങ്കാേലന്തി േലാകെത്തദ്ധർമ്മം; പിെന്ന-
ബ് ഭാഷി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ തന്മാർഗ്ഗം ചരി വാൻ;
ആന്തരം ഫലിച്ചീല; േവണമായതിേന്നാമൽ-
കാന്തതൻ പൂ ഞ്ചിരിെക്കാഞ്ചലും കൺേകാേണറും.
അത്തരം കാവ്യാങ്ഗനാരത് നെത്തജ്ജനിപ്പിപ്പാൻ
ശക്തനായ് ത്തീർ ഭവാനക്കണ്ണീരുതിർക്കേവ.

ആക്കണ്ണീർ പതിക്കയാലാർ മാം ഭൂഭാഗം താ-
നാക്കംപൂണ്ടഹിംസയാമൗഷധിക്കാരാമമായ്.
അപ്പക്ഷിക്കന്നാളിലങ്ങത്തരം ൈനവാപാംബു-
തർപ്പിെക്കജ്ജപിച്ചതാം ”മാനിഷാദാ”ദ്യം മ ം-
ആദ്യെത്തച്ചതുഷ്പാത്താം ഗായ ി-ധരി ിത–
ന്നാർത്തിെയശ്ശമിപ്പി ം കാമേധനുവുമായി.
”േചണിലി ഹ്മാണ്ഡെത്തേയകനീഡമാേയവൻ
കാണുേവാനദ്ധന്യൻതാൻ ാന്തദർശനൻ കവി.”
ഇത്തത്വം പഠിപ്പി േലാകെത്തബ്ഭവാെന്റയ—
ത്തപ്തമാം ബാഷ്പാംബുവിൻ സമ്പാതം പുരാതനം
ആ നറുംതണ്ണീരൂറ്റിൽനി താൻ പാഞ്ഞീടു
നൂനമിെപ്പാഴും സാക്ഷാൽ സാഹിതീസരസ്വതി.
ആനൃ-ശംസ്യധർേമ്മാപജ്ഞാതാേവ! നമ ാര—
മാനന്ദഘണ്ടാമാർഗ്ഗധാതാേവ! നമ ാരം!
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ഭാവി

ഭാവിെയപ്പരീക്ഷിപ്പാൻ ദീപത്തിൻപുേരാഭൂവിൽ
ൈദവജ്ഞൻപരൽവാരി െവെച്ചേന്താ ഗണി .
ആ വിള,ക്കടു ള്ള കൂരിരുട്ടവങ്കേലാ
േമവിടുന്നെതേന്നാർ േനാ കൺ ചിമ്മാെത.
അെങ്ങഴും പരൽ ട്ടം ”ഞങ്ങേളാ നക്ഷ ങ്ങ-
ളേങ്ങൈക്കെക്കാതു വാൻ?” എേന്നാർ ചിരി .
കൂറു തൽസംഘർഷം ”ആെമങ്കിെല െച
താരകപ്പരൽവാനാം നീലക്ക ലകയിൽ!”
ഗൗളിതൻ വാ ംേകൾ : ”ഹൃത്തിങ്കൽത്തീവ തി
നാളെത്തപ്പഴെത്ത നാമിെപ്പാേഴ പുകേയ്ക്കണ്ട.
ജാതകം കുറിച്ചി ണ്ടീശെനാെന്നല്ലാേപർ ം-
”ജാത തിട്ടം മൃത :” േവണ്ടെതന്തതിന്മീെത?
നന്മയ്ക്കിക്ഷണംതെന്ന മർത്ത്യ ലഗ്നം; േവള
തിന്മയ്ക്കിെല്ലന്നാളുമീയസ്ഥിരസ്വ ായുസ്സിൽ.”
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കാലം

കാലമാം ചതുഷ്പാത്തിൻ പിന്നിൽ നിേന്നാതീടു
”കാലെമാെക്കയും െച ം െച ” െണ്ടന്നായ്ച്ചിലർ
ആ വാക്യം കാലം േക പിന്തിരി രയ് ;
”ൈദവാദിഷ് ടം താെനനിെക്കൻ ധർമ്മം- പുേരാഗതി.
പേക്ഷ ഞാൻ ഗരുത്മാന,ല്ലല് പാല് പം മുേന്നാ കാൽ
വ വച്ചിഴഞ്ഞിഴെഞ്ഞൻലക്ഷ്യം േനാക്കിേപ്പാകും.
എ േമൽ ഭാരം മർത്ത്യെരൻ ചുമൽപാട്ടിൽേക്ക -
മ േമൽപ്പതുെക്കയാെമൻയാനം തദു ഖം.
എൻേപരിൽ നിങ്ങൾക്കില്ല വിശ്വാസം; ഉെണ്ടന്നാകി-
െലൻഭാരം കുേറേപ്പറാൻ നിങ്ങൾ ം ശിരസ്സിേല്ല?
എെന്നവിെട്ടാഴിഞ്ഞാലും േപാരുമിപ്പിേട്ടാതാെത
പിന്നിൽനിെന്നൻ കാൽ െക ം സൂ ക്കാർ ഭവാദൃശർ.
’കാലെമാെക്കയും െച ം ! െചയ്യിേല്ല?’ നിങ്ങൾെക്ക
േവലയിമ്മന്നിൽപ്പിെന്ന? ത്തീറ്റിയും തിമിർ േമാ?”
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സ്വർഗ്ഗവും നരകവും

നാകമാം െവണ്മാടവും നാരകച്ചളി ം
േലാകനായകൻ തീർ മർത്ത്യേരാടരുൾെചയ് തു;
’എേങ്ങാ േപാകും നിങ്ങൾ?’ ഏവരും െചാന്നാെരാപ്പം
’ഞങ്ങൾ േപാംെവണ്മാടത്തിൽ; കണ്ടിൽെച്ചെന്നവൻവീഴും?’
’ഒ നില് വിൻ വത്സർ’ എേന്നാതി ക്ഷണം തീർത്താൻ
െപാന്നിനാൽ ണ്ടിൻ പാത വർഷിച്ചാൻ രത് നങ്ങെള;
ക നെത്തല്ലാൽ വിശ്വം കാൽക്കീഴിലാ ം േവശ്യ-
െപ്പൺമണി ട്ടെത്തയും നിർത്തിനാെന ം നീെള.
കണ്ടകം വാരി കി വാളിൻ വായ് ത്തലയ് െക്കാപ്പം
വിണ്ടലപ്പാതയ് ള്ള വിസ് താരം ചുരുക്കിനാൽ;-
ത്യാഗിതന്നധ്വാെവ ൈകകാട്ടി ൺനാട്ടിനാൻ
ഭീകരം മരു ായമമ്മാർഗ്ഗം സുദർഗ്ഗമം.
’േപാരുവിൻ േവ ം വഴി’ െക്കന്നജൻ െചാ ം മുേന്ന
നാരകം നരാകീർണ്ണം ! നിർമ്മർത്ത്യഗന്ധം നാകം ! !
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താരേകാപേദശം

”താഴ നില് േന്നാെരയാെട്ടാേല്ല; െപറ്റമ്മയാ-
മൂഴിെയക്കണ്ണീരാറ്റിൽ മുെക്കാേല്ല; മനുഷ്യേര!”
േവ്യാമത്തിൽ സന്ധ്യയ് െക്കാ േനാക്കിയാൽക്കാണും നമ്മ-
ളീമട്ടിൽക്കൺെകാേണ്ടാേരാേന്നാതിടും താരങ്ങെള
എ േയാ ലക്ഷം ഭുവാം േസാദരിതന്നാർത്തി ക-
ണ്ട േമൽ മാഴ് കും േദ്യാവിൻ ബാഷ് പാംബുബി ക്കേള
ഓതു മാലാൽ നാ െപാങ്ങാേത്താരവർ:’ഞങ്ങൾ
പാദത്താൽ മർദ്ദിപ്പീല നിങ്ങളാമധഃസ്ഥെര
നിങ്ങെളക്കനിെഞ്ഞ ംേനാ ണ്ടസ്മദ് ദൃഷ്ടി; പുര
തിക്കായു ണ്ടസ്മദ് ദൃഷ്ടി;
നിങ്ങൾതൻ പുര തിക്കായു ണ്ടസ്മൽകരം.
കൺെതളിച്ചവും നിങ്ങൾ ൾകുളിർച്ചയും നൽകും
ബ ക്കളുച്ചസ്ഥരാം ഞങ്ങേളതിരവിലും.
നിങ്ങൾ ം ഞങ്ങൾ മായ് വാച്ചിടും ദൂരം തമ്മിൽ
നിങ്ങൾക്കില്ലേല്ലാ! പിെന്നെയന്തിനി ഥഗ്ഭാവം?”
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