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മലയ4ുലയനാ മാട6ിൻമു8റ6ു

മഴ വ: നാെളാരു വാഴ ന=ു.

മനതാരിലാശകൾേപാലതിേലാേരാേരാ

മരതക$ൂ+ു െപാടിCുവ:ു.

അരുമ$ിടാ*ളിെലാ:ായതിേനയു -

മഴകി4ുല$1ിേയാമനിCു.

മഴെയലലാം േപായേ4ാൾ, മാനം െതളിGേ4ാൾ

മലയെH മാട6 പാ=ു പാടി.

മരെമലലാം പൂ6േ4ാൾകുളിർ$ാ8റു വ:േ4ാൾ

മലയെH മാടവും പൂ$ള ്ചൂടി.

വയലില ്വിരി4ു വിതേKLകാലമായ്

വളെര4ണി4ാടു വ:ുകൂടി.

ഉഴുകുവാൻരാവിെല േപാകും മലയനു -

മഴകിയും --- േപാരുേ+ാളOിയാവും.

െചറുവാഴ6Pിനു െവ1െമാഴി$ുവാന്

മറവി പ8റാറിലലവർ$ു െച8റും .

അനുദിനമ*െന ശുRൂഷ െചTയാ -

ലതു േവഗേവഗം വളർ:ുവ:ു ;

അജപാലബാലനിൽ Yാമീണബാലത -



:നുരാഗക[ളെമ:േപാെല !

പകെലാെ$ൈ4ത*ളാ വാഴൈ66ണല ്-

4രവതാനി$ുേമല് െച:ിരി$ും .

െപാരിയും വയറുമായുCെ$ാടുംെവയില്

െചാരിയുെ+ാ,ഴുത4ുല$ിടാ*ള്,

അവിെടയിരു:ു കളി4തു കാ]കിേല -

തലിയാ6 ഹൃ6ുമലിGുേപാകും !

കരയും, ചിരി$ു,മിട$ിെട6_ിലാ -

'$രുമാടി$ു=`ാർ' മലലടി$ും!

അതുകാൺെകെ4ാരിെവയലിന് ഹൃദയ6ിb$ൂടിയു -

മലിവിെH നനെവാരു നിഴല ്വിരി$ും !

അവശ`ാരാർ6`ാർ ആലംബഹീന`ാ-

രവരുെട സeടമാരറിയാന് ?

അവരർfനg`ാ, രാതാപമgമാ -

രവരുെട പ=ിണിെയ:ു തീരാന് ?

അവരാർhചി6`ാ,രപഹാസപാi* -

ളവരുെട ദുരിത*െളെ*ാടു*ാന് ?

ഇടതി*ിനിറയു:ു നിയമ*ള,് നീതിക -



ളിടമിലലവർെ$ാ:ു കാലുകു6ാന് !

ഇടറു: കഴല ്വേkാടുഴറി$ുതി$യാ -

ണിടയിലല േലാക6ി:വെര േനാ$ാന് .

ഉമിനീരിറ$ാത4ാവ*ള് ചാവുേ+ാ -

ളുദകlിയേപാലും െചmിേടL.

മദമ6വി6nതാപേമ, നീ നിെH

മദിേരാoവ*ളില ്പeു െകാ1ൂ !

പറയു:ു മാേതവന്  : ---- " ഈ ഞാലി4ൂവെH

പഴെമi സാെദാ1തായിരി$ും !"

പരിേചാ,ടനുജെH വാ$ില ്ചിരി വ:ു

പരിഹാസഭാവ6ാല് േതവേനാതി :

" െകാല വരാറായി, ലലതിനു മുേ+ തെ:

െകാതിയെH നാ$6ു െവ1ം വ:ു !"

പരിഭവിCീടു:ു നീലി : " അ:Cന -

തരി വാ*ാന് വേലലാs$ും െവ=ി വി$ും ."

" കരിനാ$ുെകാെLാ:ും പറയാെതടി മൂേശേ= !"

കരുവേ1ാന് േകാപിെCാരാt നuീ !

അതുേകെ=ഴുേന8റു ദൂര6ു മാറിനി -

:വെനയവെളാ:ു ശുvി കൂ=ി :



" പഴമായാ നി*െള$ാണാെL സൂi6ി

4കുതീം ഞാെനാ8റKു ക=ുതി:ും !"

" അതുകാണാമുെwടി ചൂര4ഴാ െനന -

$തിേമാഹേമെറ$ട:ുേപായി  !

ദുരമൂ6 മറുേത, നിന് െതാടയിെലെ6ാലിയ:ീ -

$രിവേ1ാനുരിയേണാരുരിയല ്കേLാ !..."

ഇതുവിധം നിതയമാ വാഴCുവ=ില -

െ$ാതിയസമാജം നട:ു വ:ു .

കഴിവതും േവഗം കുലKണെമ:ു1ില ്-

$രുതിയിരി$ുമാ വാഴ േപാലും !

അവരുെടയാYഹമiKഗാധവു

മനുക+നീയവുമായിരു:ു!

ഒരു ദിനം വാഴ കുലCതു കാരണം

തിരുേവാണം വ:ു പുല$ുടിലില്

കലഹി$ാന് േപായിലല പി:ീെടാരി$ലും

കരുവേ1ാന് നീലിേയാെടOുെകാേLാ !

അവെളാരു ക1ിയാണാരുമറിGിടാ -

തറിയാമവ{െ$Oും ക=ുതി:ാന് .



അതുെകാLവേളാടു േസവ കൂടീടുകി -

ലവനു,മതിെലാരു പeു കി=ും.

കരുവേ1ാന് നീലി തന് nാണനായ് , മാേതവന്

കഴിവതും േകളെന nീതനാ$ി .

നിഴല ്നീ*ി നിമിഷ6ില ്നിറനിലാേവാലു:

നിലയേലലാ നിർ_ലബാലയകാലം !

അരുമ$ിടാ*ള ്ത:ാന[ം കാ]കയാ -

ലഴകി$ു ചി6ം നിറGുേപായി .

കുല മൂ6ു െവ=ി4ഴു4ിെCടു$ുവാന്

മലയനുമു1ില് തിടു$മായി .

അവേരാമ|ൈ്പത*{$*െനെയeിലു -

മവെനാരു സ_ാനേമകാമേലലാ .

അരുതവെനലലുനുറു*ി യ}ി$ിലു -

മരവയർ$Gിയവs$ു നuാന് .

ഉടേയാെH േമടയിലു~ികള ്പ�ാര-

CുടുപാലടയുLുറ*ിടുേ+ാള്,

അവനുെട ക�ണി$ുGു*ള ്പ=ിണി -

KലയണമുCെ$ാടുംെവയിലില് !

അവരുെട െതാL നനKുവാനു1െത-



Oയലെ6 േമ=ിെലേ6ാ=ുെവ1ം !

കനിവ8റ േലാകേമ, നീ നിെH ഭാവനാ -

കനകവിമാന6ില ്സ�രി$ൂ .

മുഴുമതി െപPുമ4ൂനിലാേവ8റുെകാ -

Lഴകിെനേ6ടിയലGുെകാ1ൂ .

nണ6ില് ക|കേ6ാ4ിെല, 4Cില -

6ണലിലിരു:ു കിനാവു കാണൂ .

ഇടെനGു െപാ=ി,യി4ാവ*ളി*െന -

യിവിെട$ിട:ു തുലGിടേ= .

അവർതൻ തലേയാടുക{െകാLു വിേ6ശവര -

രരമന െക=ി4ടു6ിടേ= .

അവരുെട ഹൃh�മൂ8റി$ുടിCവ -

രവകാശഗർwം നടിCിടേ= .

ഇവെയാ:ും േനാേ$L, കാേണL, നീ നിെH

പവിഴ4ൂeാവിലലGുെകാ1ു !

മലയനാ വാഴെയ �ർശിC മാiയില്

മനതാരില് നിെ:ാരിടിമുഴ*ി.

അതിനുെട മാെ8റാലി ചlവാളം തകർ -



6ലറു: മ=ിലവനു േതാ:ി .

പകലിെH കുടല ്മാലCുടുേചാരെ6ളി കുടി -

Cകല6ിലമരു:ിതOിമാ�$ന് !

ഒരു മര4ാവ േപാല് നിലെകാ1ും മലയനി -

െലലാരു തു1ി ര�മ$വിളിെല*ും !

അനുമാiം െപാ1ുകയാണവനാ�ാെവാ -

രസഹനീയാതപ�വാലമൂലം !

അമിതസOു�ിയാല ്തു1ി$ളി$യാ -

ണരുമ$ിടാ*ള് തന് ചു8റുമായി ;

ഇലേപായി, െതാലിേപായി, മുരടിേCാരിലവിെന -

വലയംെചmുലയു: ലതകള ്േപാെല .

അവരുെട മി:ിവിടർെ:ാരുര$~ുക -

ളരുതവന*െന േനാ$ിനിb$ാന് .

അവരുെട ൈകെകാ=ിെ4ാ=ിCിരി$ല ്ക -

LവനOരംഗം തകർ: ്േപായി .

കുലെവ=ാന് ക6ിയുയർ6ിയ ൈകയുകള്

നിലവി=ു വാടി6ളർ:ുേപായി .

കരുെവാേ1ാന് നീലിെ$ാരു_ െകാടു$ു:ു



കരളിൽ തുളു+ും കുതൂഹല6ാല ്.

അവളറിയാതുടനസിതാധര6ില ്നി -

:വിെട*ുമുതിരു:ു മുലല4ൂ$ള ്.

മലയെH ക~ിbനി:ി8റി8റു വീഴു:ു

ചില ക~ീർ$ണികകള് പൂഴിമ~ില്

അണുേപാലും ചലനമ8റമരു:ിതവശരാ -

യരിക6ുമകല6ും തരുനിരകള ്!

സരസമായ് മാേതവന് േകളെH േതാള6ു

വിരല ്ത=ി6ാളം പിടിCു നി|ൂ .

അണിയി=ി=നുമാനുമാiം വികസി$ും കിരണ* -

ളണിയു:ു േകളെH കടമിഴികള ്!

ഇരുൾ വ:ു മൂടു:ു മലയെH കൺമു+ി, -

ലിടറു:ു കാലുകെളOു െചPും ?

കുതിരു:ു മു:ില6ിമിരവും കുരുതിയില്

ചതിവീശും വിഷവായു തിരയടി4ൂ !

അഴകി,യാ മാട6ി,േല*ലടിCടി -

Cഴലുകയാ,ണിതിെനOു ബ�ം ?...

കുലെവ=ി ---- േമാഹിCു, േമാഹിCു, ലാളിC



കുതുക6ിന് പC$ഴു6ു െവ=ി ! ---

കുല െവ=ി -- ൈശശേവാലലാസകേപാത6ിൻ

കുളിെരാളി4ൂവb$ഴു6ു െവ=ി ! ----

െതരുെതെരൈ$െകാ=ി6ു1ി$ളി$ു:ു

പരമസOു�രാK�ണികള് .

ഒരു െവറും േnതംകണ$താ േമb$ുേമല്

മലയെH വ8�ം വിളർ6ുേപായി !

കുല േതാളിേലOി nതിമെയേ4ാലവൻ

കുെറേനരമ*െന നി:ുേപായി !

അഴിമതി,യlമ,മതയOരൂ�മാ -

മപരാധം, നിശിതമാമശനിപാതം !

കളെവെO:റിയാ6 പാവ*ള ്ൈപത*ള്

കനിവ8റ േലാകം , കപടേലാകം !

നിസവാർ�േസവനം, നിർ�യമർ�നം

നി�ഹായതവം, ഹാ, നിതയദുഃഖം !

നിഹതാനിരാശാ തിമിരം ഭയeരം !

നിരുപാധിേകാYനിനിയമഭാരം ! --



ഇതിെനാെ$nതികാരം െചPാതട*ുേമാ

പതിതേര , നി*{തന് പി`ുറ$ാറ് ?

കുല േതാളിേലOി nതിമ േപാല*െന

മലയനാ മു8റ6ു നി:ുേപായി .

അരുതവെനാC െപാ*ു:തിലല, $രള്

െതരുെതെരേ4ർ6ും തുടി4ു േമേ`ല ്!

ഒരുവിധം ഗ�ഗദം െഞ$ിെഞരു$ിയ

കുെറയ�ര*ള് െതറി4ു കാ8റില ്:

" കരയാെത മ$േള ..... ക|ിCു ... ത+ിരാന് ...

ഒരുവാഴ േവെറ ...ഞാന് െകാLുേപാെ= !"

മലയന് നട:ു --- നട$ു:ു മാട6ി -

ലലയും മുറയും നിലവിളിയും !

അവശ`ാ,രാർ6`ാരാലംബഹീന`ാ -

രവരുെട സeടമാരറിയാന് ?

പണമുേ1ാർ നിർ_ിC നീതി$ിതിെലാ:ും

പറയുവാനിേലല ? --- ഞാന് പിന് വലിCു !

19-09- 1937 



അണിയറയിൽ

മലയാളം വി$ിY�ശാലയിേല$് സംഭാവന െചm േലാകെമ+ാടുമു1 നിരവധി
മലയാളം വി$ിY�ശാല nവർ6കരാണു് ഈ ഇ-പു�ക6ിെH പി:ിൽ.
ഓേരാരു6െരയായി േപെരടു6് പറയാൻ സാേeതിക പരിമിതിയും ഈ ഇ-പു�കം
നിർ_ി$ാെനടു6 കുറG സമയവും അനുവദി$ു:ിലല. വി$ിY�ശാല
nവർ6കർ$് പുറെമ, മലയാളം വി$ിY�ശാലയുെട nാധാനയം കLറിG്
പു�ക*ളുെട ഡിജി8റൽ പകർ4 ്പeു െവCവർ, കൃതികൾ Y�ശാലK് അക6ും
പുറ6ും സംേശാധനം (nൂഫ് റീഡ്) െചmവർ, അ*െന നിരവധി േപരുെട
സംഭാവന ഈ ഇ-പു�ക6ിെH പിറകിൽ ഉL്. ഓേരാ കൃതിKും പിറകിൽ
nവർ6ിCവർ ആെരാെ$െയ:് കാണാൻ വി$ിY�ശാലയിൽ ഈ കൃതിയുെട
സംവാദം താൾ േനാ$ുകേയാ, n�ുത കൃതിയിൽ ഉൾെ4ടു: താളുകളുെട
നാൾവഴി കാണുകേയാ െചPുക.

മലയാളം വി$ിY�ശാലയുെട ആദയെ6 ഇ-പു�കം പുറ6ിറ$ു:തിൽ
സഹകരിC എലലാവർ$ും അകമഴിG ന[ി േരഖെ4ടു6ു:ു.

മലയാളം വി$ിY�ശാല ഉപേയാ�ൃസമൂഹം 
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ഈ ഇ-പു�ക6ിെH പകർ4വകാശം

ഈ ഇ-പു�ക6ിെH ഉ1ട$ം െമാ6മാേയാ ഭാഗികമാേയാ lിേയ8റീവ്
േകാമൺസ് ആ�ിബയൂഷൻ െഷയർ-എൈലക് അൺേപാർ=ഡ് 3.0 അനുവാദപiം
nകാരം പകർെ4ടു$ാനും, വിതരണം െചPാനും, പeു് െവ$ാനും താeൾ$ു്
അനുമതിയുLു്. 



ബാfയതാ നിരാകരണം

ഈ ഇ-പു�ക6ിെH പി:ിൽ nവർ6ിCവർ സാധുത സംബ�ിC യാെതാരു
ഉ6രവാദി6വും വഹി$ു:ിലല

മലയാള ഭാഷയിേലാ ലിപിയിേലാ െപാതു സ�യ6ിലു1 പു�ക*ൾ, മ8റ്
സവത� കൃതികൾ എ:ിവ െപാതുേശഖരം എ: ഉേ�ശേ6ാെട
സ:fേസവകരായ വയ�ികൾ സഹകരിCു് സൃ�ിCു െകാLിരി$ു: സവത�
ഓൺൈലൻ Y�േശഖരമാണു് വി$ിY�ശാല. വി$ിY�ശാലയിെല സവത�
Y�േശഖര6ിെല ഒരു പു�കം മാiമാണ് ഭാഗമാണ് ഇത.് ഇHർെന8റ്
സൗകരയമു1 ആർ$ും തിരു6ാവു: വിധ6ിലാണ് വി$ിY�ശാലയുെട ഘടന.
അതുെകാL് ഇതിലു1 Y�*ൾ വിദ�ർ പരിേശാധിC പൂർ~വും, സൂ�വും,
വിശവാസേയാഗയവുമായ വിവര*ളായിരി$ണെമ:ിലല.

േമൽ4റGിരി$ു:തിനർ�ം ഇതിൽ നി:ു് താeൾ$് മൂലയമു1തും
കൃതയവുമായ വിവര*ൾ ലഭി$ുകയിലല എ:ലല; മറിC് താeൾ$ാവശയമായ
വിവര*ളiയും ഇവിെട നി: ്ലഭി$ാനുമിടയുL്. എ:ിരു:ാലും ഈ
പു�ക6ിെH ഡിജിൈ8റേസഷനു പി:ിൽ nവർ6ിC മലയാളം വി$ിY�ശാല
സമൂഹം ഈ പു�ക6ിലു1 വിവര*ളുെട യാെതാരു ഗുണേമ`ാ
ഉ6രവാദി6വും വഹി$ു:തലല. ഈ പു�ക6ിലു1 വിവര*ൾ താeൾ$്
ഉപേയാഗെ4ടു:ുെLeിൽ നലലത,് ഇെലലeിൽ അതിനു് ആരും ഉ6രവാദികളലല.
മ8റ് സമാന സംരംഭ*ളും ഇേതേപാലു1 നിരാകരണ*ൾ നൽകു:ുെL:ു്
Rfി$ുക.  
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