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മുഖവുര

'അ>ും ഇ>ും' എ> എെA ഒരു െചറിയ ഭാഷാ കൃതി 'ഉ#ിനHൂരി' മാസികയിൽ
ഞാൻ ആദയമായി NസിOെPടുRിയേPാൾ അതു വായിT ചില സാഹിതയ
രസികWാർ ആ കൃതിയിൽ സൂചിPിXുക മാYം െചZി[ു2 പുരാണപുരുഷWാരിൽ
ഒരു മഹാ\ാവിെA ഒരപദാനെRെയ]ിലും സാമാനയമായി Nപ^നം െചZ് ഒരു
കവിത നിർമിTു ക_ാൽ െകാ2ാെമ> ്എേ>ാട് അേപ`ിXുകയു_ായി.
അവരുെട ആകാം`െയ പൂരിPിXു>തിനു േവ_ിയാകു>ു കലയാണകൃRായ
കർ#െA കവചകു*ലദാേനാദയമെR വിഷയീകരിTു2 "കർ#ഭൂഷണം" എ>
ഈ ഖ*കാവയം ഞാൻ രചിXുവാൻ ഒരുെH[ത്. വിശവവിദിതമായ ഒരു
പുരാവൃRRിെA ഉേcശരഹിതമായ ഏേതാ പുനരാഖയാനം മാYമാണ് ഈ കൃതി
എ>ു നാമeവണRിൽ േതാ>ുെമ]ിലും വാfവം അgെനയെലല>ു2തു
വായനXാർXു േവഗRിൽ മനസിലാXുവാൻ കഴിയും. ഇRരRിലു2 ഒരു
Nkാനം വlഗസാഹിതയRിലും മmറും ഇേPാൾ ലnNതിoമാണ്.
 പരമപാവനിയായ ൈകരളീേദവിയുെട പാദപ\gളിൽ ഭrിപുരസരം
സമർPിXു> ഈ കവനകുസുമെRPmറി എനിX് ഇതിലധികമായി ഒ>ും
ഉപtമണികാ രൂപRിൽ NfാവിേX_തിലല. ഭാരതീയരുെട Nാrനgളായ
പരമാദർശgൾ ജയിXെ[; ഭഗവാൻേവദവയാസമഹർഷിയുെട ഭാരതീവിലാസRിനു
വീ_ും വീ_ും നമvകാരം, വേwമാതരം.

തിരുവനxപുരം.

1-1-1104 ഉ2ൂർ എസ്. പരേമശവര;ർ

I

ആ രാYി േചാരാറായ് വാസരeീേയാടു

സൂരജ് വി#ാേറാെട>േപാെല.



തൂമയിൽ തൻവസു തൂകാറായ് േമൽXുേമൽ

ധാമനിധിയായായ േദവൻ വീ_ും.

േചാP]വാൽെതാPി ചാർRിന മൗലികൾ

േമേzാ[ു നീ[ിെXാ_gുമിgും.

ഉTRിലചാരവാേXാതി ലാRു>ു

നൽചരണായുധർ നാഗരിഗർ

േവതനRിേ>ാേരാ രാജനയേfാYgൽ

സാധകം െചZതാം ജിഹവകെള  

ധനയകളാXു>ു തgൾXു േയാജിT

മ>െന വാ{Rു> സൂതവരയർ.

II

പ|_ു വ}രം ലുnമായ് േമവിന

പർ~നയപങ്rിXു പേ_േPാെല



ഏവെനcർശിT മാYയിൽ പിെ>യും

ൈകവ>ു ദാനധർ�ാവേബാധം:

ആcിവയൻ-ഉ#ുകയലലാെത യൂ[ുക-

േയാർRുേമ കാണാR പാവകെന

പായസപീയൂഷPാൽXടലാXിന

വാചംയമാ�ിമൻ-ഋശയശൃംഗൻ 

േമളിT നാൾമുതൽ മങഗ്ലേദവത

ലാളിTുേപാmറീടുlഗഭൂവിൽ,

മു>ാളിൽ വ^ിT െകാ_ലിൻ ൈമYിെയ-

െയ>ാളും േശാധിPാെന>േപാെല

അംബരം മു[ുേ>ാരാകാരേമxിന

െപാWണിമാളികതൻ നടയിൽ,

എRിേPായേലലാ നാം ഈ നൽക#ാമൃത-

മcിXിൽനി>േലലാ േക[ിടു>ു.



III

േകറീടാമgതിനു2ിെലലാേരാമന-

നീരാളെമRേമൽ നി�െകാൾേവാൻ 

ധാYിXു മുRിനായ് ദാനനീർ വാർXു>

പാർ�ിവകു�രർX�ഗാമി.

അ^ിതമാകും ത>lഗRാലാമ�ു-

മ^െRRാ{Rിന മാനേവ�ൻ.

െച]തിേരാനിൽനി>]ുരിTീടിന

മംഗലയധാമാവാം മാണവകൻ

നീെളRാൻ NാശിT േലാകRിൻ ൈദനയമാം

േ`വളRിൻ രൂപRിലPുമാനിൽ

ക�ാതേലാലംബക�മായ് മി>ു>ു



വിൽഞാൺതഴHണി പാണിയി]ൽ. 

മ*ലം വ�ുമാ രാജാവിൻ കർ#gൾ

മ*നംെചZിടും കു*ലgൾ

േസവിPുപാർശവRിൽ തദവകY്ച�െന

eീവിശാേഖാഡുXെള>േപാെല.

തൂശിതുളTവയലലാeുതികൾ; ആ

�ഭൂഷകൾ കാരുXൾ തീർRതലല;

ആഹാരയഭാവRാലാവിലമേലലതു-

മാഗർഭാധാനം ത}ാഹചരയം.

അ�[ിൽ മാറിലുമ�ഹാൻ ചാർRു>ു

െപാWയമാേയാരു േപാർXവചം 

വീരeീേദവിത>xഃപുരRി>ു

േചരും യവനികെയ>േപാെല,



ശുOാxമുഗO്കളXർ#ഭൂഷകൾ

െപാRാനായ് നീ[ിന ൈകകൾ ര_ും

ഇX^ുകം ക_ു നാണിTു തgൾXു-

2`ികൾ മൂടുവാൻ െപാXുമേലലാ.

IV

ചാരുവാമTNമ^Rിൽ മി>ിന

പുരുഷകാരം പുരുഷാകാരം

ആെര>ു ഞാനിനിേയാേതണേമാ ? സ`ാൽ

ഭാരതമാതാവിൻ ഭാസവൽസൂനു;

eീമാനാേമവെA ദിവയാഭിധാനം തൻ

നാമRിൽ മാെmറാലിെയ>േപാെല

േലാകRിൻ കർ#ം േക[ാനwേമz, ത-

തയാഗസാ�ാൈജയകചtവർRി;



ദവാപരRി]േലcുർ�തിധവാxാർXൻ,

ചാപേവദാർ#വപാരഗാമി;

അlഗാരേലാചനശിഷയശിേഷയാRമ,-

നg്ഗാവനീരതിൈ�xാരHൻ;

കനയപൃഥ�ു കടി�ൂൽXിടാവായ

കർ#ൻ, കരാ^ിതകാളപൃoൻ- 

ആനവയജീമൂതവാഹന, നാെരയു-

_ാനwനർRനമാടിXാെത !

അPുരുേഷ�ൻ തൻ പു]വിളിൽPുRൻ-

കർPൂരം പൂശിടുമzഹാസം

തgെളൈകവിെടാെലല>ിര>ീടു>

െപാൻകു*ലgൾXു സാxവാനേമാ ?



തേ>ാടു ൈമYിയും േദവഷവും കാ[ുവാൻ

വി#വർ േതടിടും മ}രRിൽ

ആെകRനിXു താൻ േപാേ>ാരOീരൻത-

>ാകൂതം മി>ിXും ൈകവിളേXാ ? 

V

അgു2ിലാെരാരാൾ േപാവതു, േലാകRിൻ

ജlഗമൈചതനയെമ>േപാെല ?

സൗവർ#ൈശലRിൻ സാരേമാ? തൃൈXയിൽ

േഗാവിwേനxും സുദർശനേമാ ?

അലലലല; പ2ിXുറുPുെകാ_ീടുമാ-

വിലലാളിX�നീ വിNവരയൻ.

പുണയാ\ാവാകിന പൂഷാവിനലലാതീ

യനയാദൃശാഭിഖയയാർXു വാ�ും ?



ആ മാനിനീമണി കുxിതേ>ാമന-

Xൗമാരഹാരിയാം പ\ിനീശൻ 

ക�ണിയു#ിെയകാ�തിനായിRാ-

നി�ഹീചംtമേണ� െകാൾവൂ.

കുനു|ഭാജാ\ജയാകുമXുെ�ാരു

മ|Rാൽ മാHഴെമ>േപാെല

ആകാശവീഥിയിൽ നി>േഹാ ! തെ>P

_ാകർഷിTി[തുമPുറവും

ഓർ�യിൽ വ>തുമൂലേമാ, േദവനു

േകാൾമയിർെXാൾവതു േമനിെയgും ?

അെലല]ിൽ തൻസുതനനയാർ�ജീവിതൻ;

െചാലലു>െതgെന വ> കാരയം ? 

ഭൗമെമ>ാകിലും `ാYമേRജ�ു



ഭീമ, െമ>ുെ2ാരു ചിxമൂലം

ഉൽപ>മായിടും കHേമാ ജൃംഭിP-

തNഭാതാരളയൈകതവRാൽ ?

പ]ുRിൽ നിzതാം പാ{മലർെമാ[ിനും

ത]രRാേലാലം നൽകിടുേ>ാൻ

പുണയനാം പുYെനPുൽകുവാൻ േപാകുേHാ-

ളി>മെ[ാെXയാെമ>തിേലല !

ആ മ[ിൽ മാളിക�ു2ിലുറgും ത-

േ>ാമനയു#ിതൻ മു>ിൽ േവഗാൽ 

േചരുകയായ് െച>ു നwനവാ}ലയ-

പരവശാകുലൻ ഭാനുമാലി.

VI



അ>Wണിയറയാകേവ പൂെRാരു

െകാ>പൂേxാ[മായ് മി>ിനിൽേX

മ�നീരടിന മ>വൻ തWിഴി-

മ�ുളെTxാർ മലർ>ു െമെലല,

ആഗxുകെനാരാൾ, അxണൻ, കാലയRിൽ-

ആഗമവി�ഹം, ന�ുതാഭൻ,

കാണികൾXുPൂ കുളിർPിXും െചxീയായ്,

കാ^നവർ#മാം കർPൂരമായ്, 

േചണുmറ തൻ പൂർവപുണയRിൻ സൽഫലം

പാണിയിൽ പകവമായ് വീണേപാെല,

ആസ>നായതു കെ_ഴുേ>െmറg-

gാസന, െമgർഘയം, െമgു പാദയം

എgുമധുപർX, െമ>ുരെചZുെകാ-

_lേഗശ, നാതിഥയജാഗരൂകൻ.



ആ ദിവയെനെT>ഭിവാദനം െചZാ-

നാദിതയൻ ച�നായ് മാറിേയാെന,

ക*ലമ*ിതഗ*മാം തൻ ശീർഷം

മ*ലാധീശവരമൗലിര�ം 

പാദസഹ�വാനാകുമഥിതൻ

പാദസപ�യ�ു പ\മാXി

ദ*നമvകൃതി െച;േവ േലാകRിൻ

ദ*മകmറീടും േദവേദവൻ

�നുവിെനOനയസാ�ാ[ായ് വാഴിTാ-

നാനwബാ�ാഭിേഷചനRാൽ,

VII

അ�>നാദയമാേയാതിനാൻ; 'അേgXായ്

��ൻ ! നമvകാരം വീ_ും വീ_ും !!



േശാഭനനgിെgഴു>2ി, മു>മാ

ൈവഭ*ൻമുനിെയ>േപാെല, 

വാരുേറാരീയlഗരാജയം തണുXുവാൻ

കരുണയവർഷം െപാഴിTുവേലലാ ?

ൈചതനയദാതാേവ ! സാധുവാം ഞാെനാരു

സൂതകുലRിൽ ജനനമാർേ>ാൻ

രാധെയൻ തായ-യധിരഥെനൻ താത-

േനാതു>ു കർ#െനെ>െA നാമം;

മാനധനാ�ണി, മ>ൻ, സുേയാധനൻ,

ദീനദയെ�ാരു ദിവയനാമം

പീയൂഷഭാനുവംശാർ#വകൗfുഭ,-

മീെയൻ ബഹി�രNാണവായു- 

േതർ വി[ുെകാ2ുവാൻ േനാXാെത ബാലയRിൽ



േപാർവിെലലടുPാൻ മുതിർേ>ാെരെ>

മlഗലകുഭാഭിേഷകRാേലവനീ-

യlഗഭൂല ിXധീശനാXി:-

ആരയമാമൗദാരയ പാഠം പഠിPിേTാ-

രാേcശിക>ു ഞാൻ ഗർഭദാസൻ.

ആശിPെതെx>ു കzിTാലാവാകയ-

മാശിെ�േ>ാർേPാൻ ഞാൻ ദRകർ#ൻ

ചീെള>േതകുവെനൻ വലംൈ]യാേലാ

കാളപൃoRാേലാ കായRാേലാ ? 

ധർ�ാധവെവYേയാ സൂ¢Rിൽ സൂ െമ-

>�ഹാേയാഗീ�േരാതിടു>ു;

എതുമെതെx>ു ക_വനലല ഞാൻ

പാതകകാപഥമാYപാ£ൻ !



എ]ിലുമുെ_ാരു േഭഷജെമൻ ൈകയി-

െലൻ ഗദgൾെXലലാെമാmറമൂലി,

ഏവെനെxെgേPാെളേ>ാടു േനർ>ാലും

ജീവ നതലലതിൻ േമെല>ാലും

ഞാനവേ>കുമതേPാൾ, എൻപ]ുമ-

cാനഗംഗാബുവാൽ ധൗതമാകും. 

കൂടിXിടPതു_ി>Wെയാെ>>ിൽ

േകാടXാർെകാ_ലിൽ മി>ൽേപാെല.'

VIII

എ>ുരെചZുെകാ_ാനതമൗലിയായ്

മു>ിൽ നിൽെകാ2ും തWകെന

ആയിരം ക>ുേ2ാര_ർേകാൻ തെA േന-

ർXായതമാെയഴുമീർഷയേയാെട



മാറിടം േചർRു പുണർ>ു നിറുകയിൽ

കൂേറാടു ൈകയണTാശിേ�കി

അ�ന�ഭ�നു താെന>ു േപർRുേമാ-

ർR~ഗT`ുേ�ാരzേനരം 

സർവവും വി�രിTgെന നി>ുേപായ്

നിർവൃതി മ*ലമOയവർRി

േഹമാസനRി]ൽ താനിരു>Pുറ-

മാമാനയേനയുമടുRിരുRി,

ഓതിനാൻ ഭാvകരൻ ശ]യാൽ ക¤Rിൽ

പതിതടെ�ാരു വാXിവ#ം;

IX

'ആേരാമൽൈപതേല ! ഹാ ! ക¥മേ;ാ ! നീ

യാെര>ുരTുേപായ് ഹx ! നിെ> ?



രാേധയനലല, നീ,, യാധിരഥിയലല;

സൂതകുലRിൽ ജനിേTാനലല; 

പാലാഴിൈപതലാം പാരിജാതെRേയാ

കാലിXുളHുചാൽ െപmറിടു>ു ?

പ*ാരകീർRിയാം നിൻജനയിYിയ-

Pാ*വമാതാവാം കുxിേദവി !

ധർ�ിoൻ, വിലലാളി, ദാതാ, വനുകHി-

യി�[ിൽ ൈYേലാകയം വാ{Rും നി>ാൽ-

സീമxപുYനാൽ വീരസൂവായവ-

ളാമാനയ, േഗാവിw>�ൻെപgൾ

പാർ�പുമർ�gൾ നാലിലും ധർ�ം നീ-

പാർ�യുഗgളിൽ സതയവും നീ; 

അ�നാെര>തും കാ�ീേല കു�തീ-

P�ാRാപാർRനാം പാപിതെ> !



ച*കരെന>ും സർവസംഹാരിയാ

ദ*ധര>ു ജനകെന>ും

നിർcയേനവെന നിwിPൂ ജീവിക

ളcിവയവി�ഹനാസുരാ\ാ

ഞാനാണീെയൻക#>ാനകദുwുഭ;

നൂനമധിരഥൻ നwേഗാപൻ

X

'താപസമ|Rിൻ തതവപരീ`യാം

പാപRിൽ െപ[ുേപായ് പ_ു കുxീ ! 

ഞാനതിൻമൂലമXനയ�ു കാxനായ്

കാനീനൻ കാശയപസൂതജൻ നീ !

െപെmറാരു മാYയിൽ േപടിTും നാണിTും



കmറXിടാവിെനXനയകയാൾ

ര�ാകരRി]ൾ േചേര_താവാമീ-

ര�Nകാ*െമേ>ാർRേപാെല

െപാgു തടിെകാ_ു തീർെRാരു െപ[ിയി-

ലgി[ു േവഗമടTു പൂ[ി

അeുനദിയിെലാഴുകിനാളാദയമാ-

യശവനദിയിേലാ പിെ>യേലലാ ! 

ച�ണവതിയും യമുനയും ഗംഗയും

ചHാപുരിവെര മാറി മാറി

െവൺനുരൈവരXൽXാPണി�ീടിന

ത>ലൈXകളാൽ RാgിRാgി

എ>ിളം ൈപതലിൻ െമെ;ാളി േമൽXുേമൽ

െപാ>ിറം പൂശുമേPടകെR



െകാ_ുെച>Pുറം രാധയിൽ േചർPതു

കേ_ൻ ഞാൻ ദുരkനനയത|ൻ.

പ�രബOമാം ൈപ]ിളിXുെ�, gീ

വൻജലfംഭെമ, െg>ു േലാകർ 

അ�ുതെP[ിടാം; ആരു താൻ നിൻസൃ¥ി-

ശിzRിൻ തതവാർ�ം ക_ിരിേPാർ ?

കൂെടനിനXു_ു മൂവെരനിെXെA

മാഠരപിlഗലദണ്ഡർേപാെല;

മിYാധികരവർ േമളിPു നീയുമായ്

നിതയസഹവാസനിoയുേ2ാർ,

ഒ>ിെയാളിRിടേHാമനേPാർT[;

പിെ> ര_ീര�കു*ലg

പീയൂഷസാരRാൽ തീർെRാരീ�ഭൂഷക-

ളായു¢ാനാXുമണിയുേവാെന. 



നിൻചിരജീവിതം Nാർ�ിTാൽ നി>�;

സ^ിതമാXിേനൻ ഞാനേതവം

മു>ിലും പി>ിലും പാർശവദവയRിലും-

മി>ിറമാർ> നിൻ േസാദരWാർ

തൂമയിൽ രാമെനൈXേകയീനwന-

സൗമിYിമാർേപാെല കാതിരിPൂ

ഏെതഴുെR]ിലും െനmറിേമൽ നാWുഖൻ

േബാധിTേപാെല XുറിTിടെ[;

മിYമാം eീകൃ¦േനതുമ[ുെ2ാരു

കൃYിമൈകകളും കാ[ിടെ[; 

പാശുപതമലല ശൂലി, പിനാകുേമാ

ഫാലാ`ിേപാലുേമാ, നൽകിടെ[

േപാരിനാൽ ജി¦ുവാം ഫൽഗുണൻ നിേ>ാടു



േപാരി[ാൽ പിെ>യും ഫൽഗുവീരയൻ

കർ#െന>ു#ിതാൻ േജതാവിX^ുക-

കർ#ാവതസgളു2 കാലം !

XI

ഇ�മുരTിനൻ പൗരുഷeീസ\ം

പുYാസയപ\െമാ>ുmറുേനാXി,

സാ§തമായതിൽ പേ_Xാൾ െതെലലാരു

കൂHലുമിലല വിരിവുമിലല ! 

േവപഥൂേരാമാ^ബാ�gൾ പൂ_ുതാൻ

ഹാ ! പരേമാതുമ�ൽഗേദാrി

താമരR_ിേല നലലിലേമൽ വീണ

േപമഴെ�ാPമാ¨ീർ>ുവേലലാ !

അ>ിർവികാരമാം വി�ഹമാർ>വൻ



കർ#േനാ കർ#വിഹീനൻതാേനാ ?

േക[തിലിെലലാരു കൗതുകം മെmറേxാ

േകൾPതിലുൽX¤യു_ുതാനും;

വലലതുമാവെ[ വേ>ാരു വാർR തൻ

െചാലലുക, പീഠിക നിർRിെയ>ായ് 

ഭാനുമാൻ ചിxിTു ത>ുെട ജിഹവയാം

വീണതൻ കHികൾ വീ_ും മീ[ി-

XII

അ_ർേകാനർ~ുനതാതനും ഞാനുമാ-

യുെ_ാരു മ}രം പ_ുപേ_.

മ}ുതൻ സു�ീവൻ Nാർ�ിTു രാഘവൻ

തൽസുതൻ ബാലിെയെയ>ു െകാേ>ാ



പാരമ>ാൾെതാ[ു പാകാരിെയേ>ാടു ?

ൈവരനിരയാതനബOദീഷൻ

ഇ�െA പുYർXിലലചയുതൈക]രയ

മwാധികാരിതവം േപാലുെമാേ>ാ ? 

ഭാvകരവംശകൻ പൗലfയ സംഹാരി

ഭാvകരപുYെന©ªുവാXി !

ആവെ[, പിെ>യും മ>ിൽ ജനിTീടും.

േഗാവിwൻ മർതയനാെയ>നുജൻ

അ>തിനുRരം േചാദിPൻ ഞാെന>ാ

ണി�നുറT, തെതാRുേപായി !

ൈകതവേഗാപനാം കംസാരിXർ~ുനൻ

ഹാ ! തൻ ദവിതിയനാമxരാ\ാ,

ആ വി¦ുൈവരിയാമªതനൂജനു,

നീ വലൈ]യായി നിൽPുതാനും ! 



േശാകിെXാെലലWകനി�െനെXാെ_േ>ാ-

ർേRകിേനനീവർ�കു*ലgൾ.

ദിവയാ«മലലാെത ദീർഘായുേ�തുേമ

ശർവൻ തൻപുY>ു നൽകീലേലലാ !

മmറാരുമാവേ[ മാർX*നലലവൻ;

മുmറും ചിതാxം തൈ~Yയാനം !

എ>ു വിടു>ുേവാ ദൂതെരയxകൻ-

നി>ുെട േസാദരൻ അgുേനാXി !

അ>ു ശമിXണം ഗാ*ീവഹുംകാരം;

അ>ുരിെവൺചാHലർ~ുനാlഗം ! 

ഓമേന ! കാണുമXാ¬െയാരിXൽ നീ-

യാമുrകു*ലഭൂഷിതാlഗൻ;



ആയതു ക_ി�ൻ ഗൗതമശാപേമാർ-

Rായിരം Nാവിശയം മാ{കിടെ[ !

XIII

'എ>ാലതീെനാരു വിം വരുRിടാ-

നി>ു കരുതു>ു േദവരാജൻ.

ഹാ ! സുതവാ}ലയം ഭവയെരെXാ_ുെമ-

xാസുരകൃതയgൾ െച;ിPീല !

നയൂനതെയാ>ു_ു നൂനെമ>ു#ിXു-

ദാനധർ�ാസrി പാരവശയം ! 

െവ�തിXു2 കറുPലലെത>ാകിൽ

ക�ണിXുെ2ാരു െവ�യാെ[,

തെ> മറേ>വൻ ദാനം തുടgു>-

ത>രനNാ®നാ\ഘാതി,



അംബുധികൂടിയും േവലയാൽ േശാഭിPു

നW�ുെമാെ[ാരു സീമേവണം;

അkാനRി]ലലലാ\പൂജാവിധി,

ശുOൻ നിനXതു രൂപമിലല.

േകാ[മെതാെ[ാ[ു കാൺമൂ സഹ�ാ`ൻ-

േകാ[മതിലിെലെXാTുര¯ം !  

വ^കെനRിടും വർണിയായ് നിേ>ാട്

ക^ുക കു*ലഭി` വാgാൻ :-

വ°RഴHാർ> തൻവലൈ]െയാരു

പിTPാ{XുHിളാേ�ാ[ിXാ[ാൻ !

മRകരീ�ർതൻ മfകമൗrിക

െമYേമൽ േപാകിലുെമxുേചതം ?

പിെ>യും േനടിടാം; ദം±കെള>ുേപാ-



മ>െY പ^ാസയൻ വിശവഹാസയൻ.

എxുമിവെയാഴിെT>ു#ി നൽകിലും

സവxം നിലെ�ാരു േദാഷമിലല  

ഏെതലലം വി[ാലും വീഴാെത േനാXണം

േസാദരതയാഗമാം പാതകRിൽ

വാസുകി നീർേXാലിയാകുെമേ>ാർXു>ു

വാസവൻ, േഭാഷേനാ കു*ലീശൻ ?

നീരദമാകുേമാ സർവ®ഭൂഷെയ

നീരദവഹനയാ²ഞായ|ം ? '

XIV

ഇRരം വാേXാതിP\ാ`ൻ േനാXിനാൻ

പുYൻതൻ നWുഖെമാ>ുവീ_ും.



ആ മുകുരRി]ൽ വയrമായ് വി`ിTാ-

നാഗാമിയാകും ത>ാശാഭlഗം:  

vഫീതNസാദമാമാവദേനwുവി-

ലാദിയിലzമാം ³ാനഭാവം

േപർRുെമാര]Rിൻ രീതിയിൽ ക_തു

വീർRു വിധുxുദരൂപേമxി

അRി]െള �സിTാർXു>ു. ചീർXു>ു

മിYെA മു>ിൽ നി>ªകാരം !

ഇPുലർേവളെയxxിയായ് മാറുവാൻ ?

ഇ´രRിേ>തു വർഷാരാYം ?

താൻ േവ_െതxിനിേമെല>ു ചിxിTു

േപാംവഴിെയാ>ുേമ ക_ിടാെത,  

ആ~ഗT`ു�ു വീ_ുമരുളിനാ-



നാ\ജവാ}ലയചാപലാªൻ,

XV

'ദാതാവു ദാതാെവ>ുെ2ാരു കീർRിXാ-

േണതാവRാകും നിൻ യ�െമലലാം !

കീർRിേയാ േകവലം ജീവിTിരിേPാർതൻ

സാധവിയാെള>േY സാധുവാദം.

േലാകRിൻ ദൃ¥ിയിേലാxുകൾ നാെമലലാം,

ഏകമാം വർ#മെതgു കാ�ു ?

െതെmറ>ു കീർRിയകീർRി, യതി>ുT

പിേmറനിമിഷRിലർOരാYി  

നിർ#യം നാളെRയ�ിXുഴവിതാ-

നി>തു ൈകെതാഴും ൈശവലിlഗം.

എHാടുമായതിൻ പരയായtീഡകൾ



കുംഭാഭിേഷകവും െകാ2ിൈവപും.

ആകേവ പാർXുകിലാരുെട കീർRിയും

േലാകRിൻ വായിേല ലാലാബിwു !

ആയതിൽ കാൽ`ണമR;േലറിനി-

>ാടിRകർPതുേപാെല േതാ>ും.

അPുറം േലാകമിറXിടുെമാ>ുകിൽ,

തുPിടുമെലല]ി,ലXണെR  

�fമായീടിലും `ിµമായീടിലും

മRു2ിതൻകഥയേPാൾ തീരും.

XVI

അേലല ! നരെA േപർ നിർേPാളയ, േലലേതാ

കെലലഴുെR>ുതാൻ കzിXാം നാം,



ആയാലുമായതു വയിPാനു2വ-

നായു¢ാനലലാ�ാെലxു ലാഭം ?

ന�ുെട േപെരാരാൾ വാ{Rിയാൽ നാമതു

ന�ുെട കാതിനാൽ േക[ിേടണം'

ന�ുെട നWുഖം കാ[ു> ക#ാടി

ന�ുെട പാണിതാേനxിേടണം  

നാമgു േപാകുകിലPുറം ന�ുെട

നാമം നിലെTേx ? േവർമാെ�േx ?

രമയമാേമെതാരു ഭൂേലാകഗാനവും

സംയമനിXു2ിൽ േകൾPീലേലലാ !

നിതയവുേമാ[മൺപാYgളൂഴിയിൽ

പുRനായ് നാWുഖൻ തീർRിടു>ു;

ഹx ! തൻ ദ*Rാലായവ തTുട-

Txകൻ േമൽXുേമലാർPിടു>ു.



ചR ശവമതിൽ ചാർRിന പൂമാല-

െയYേമൽ ¶ാണിPാൻ ശrമാകും ?  

േലാകാxരkൻ തൈ>ഹികവിഖയാതി-

യാകാശശൂനയതാഹീഹീഹാസം !

അXീർRിതൻദയുതിയkികൂടദയുതി-

അXീർRിനൃRം കബªനൃRം !

ആർXു താൻ കാമയമലലതയxദുർലലഭം

ദീർഘായുർല ിതൻ തൃXടാ`ം ?

ഭിRിയാമായതിൽ േയാഗവും േ`മവും

ചിYgളാ·േTർ>ുമി>ിടു>ു.

ഭlഗിയിൽ നാലുപൂമർ�പഥവുമ-

ശ്ശൃംഗാടകRി]ൽ േമളീXു>ു.  

േവരmറു വീെണാരു വൃ`Rിെലxിനു



വാരിദം വീ{Rു>ു ബാ�പൂരം ?

ഹx ! പര�ുവിൻ േദാഹതമXാoം-

ഇªനം ഇlഗാലം-ഭ�ം-േമലിൽ.

ഇcാനസിªുവിൽ നീ വീണു ചാകുകി-

ലതയാഹിതമതിWീെതയുേ_ാ ?

നീവി വിmറു#ു> നിരയാണവാണിജയം

നീ വിര�ീെടാേലല നീതിമാേന !"

XVII

ഇRരെമാെXയുേമാതിRൻ ജിഹവാ�-

നർRനതാxയാം ഭാരതിെയ  

വിeാxയാXിനാൻ വി�യfnനാ

വിൈശവകമlഗലവിദയുcീപം,



സ§തി തWനം സ^യിTീടിേനാ-

രHുകൾ തീർ>താമാവനാഴി

എ]ിലും പിെ>യും മി>ിനാൻ വാ¸ിയായ്

തൻ¹ി¥മൗനRാൽ സµസµി

ശ]പൂ_നയയാം നർRകിയാXിനാൻ

കൺകടP]ജമ]യാെള,

അPെന േമൽXുേമൽ േനാXിനാൻ സാകൂതം

സേNമം, സ�ിതം, സNതയാകം. 

കൂHു>ു കു[െA വmrാ�ജമായതി-

ലാHലെമാ[ലെര>േപാെല !

നവയമാമTിYമീ`ിTാൽ സYാസം,

സവയഥം, സYപം സാനുേtാശം.

നിºഫലസംരംഭൻ, നി�>നിർേവദൻ.



നി�ി¥നിേ´ഷേമാേഹാേ}കൻ,

ആദിതയൻ കർേ#ാrിXാ\ീയകർ#g-

ളാതിഥയവയ�gളാXിനി>ാൻ

ചീെള>ു കാറക>»ം Nസ>മായ്,

േകാളmറു പാൽXടൽ ശാxിേയxി  

ക^ുകകർ#ാവതംസgൾ ബാഹയgൾ:

ഗാംഭീരയൈധരയgളാxരgൾ:-

ആജWഭൂഷകൾ നാലും തനിെX>ാ-

രാജനയസRമൻ ¼¥മാXി

ഭാരതമാതൃfനªയെ>ാേRാരു

ഭാരതിേയാതിനാൻ ഭാനുേവാടായ്:-

XVIII

Nതയഹേമവരും പാദgൾ കൂPുെമൻ



Nതയൈദവേമ ! ഭാനുമാേന !

േലഖNേവകരിേലകെന മാYേമ

േലാകം സവിതാെവേ>ാതു>ു2ു  

�ഷടവിനിലലാെRാരXീർRിയേg�ീ

നിതയേഗാദാനം താൻ ലnമാXീ.

അgെയ ഞാനും സവിതാവായ് വwിPു

തിgളിൽRിgളിൽ സªയേതാറും

സതയെമ>�നgXു>ിയ�തൻ-

വൃRം ഞാൻ േക[ാലും േകൾXാ�ാലും,

തവ}ുതൻ പാർ�െA ജീവിതം മ~ൂഷ-

യശവനദി�ു2ിൽ വീഴുേവാളം,

രാധ വളർRിേയാരിXർ#ൻ തൽഭി>ൻ-

നൂതനനാെമാരു ഗംഗാദRൻ.  



എ>� ഭാരതഭൂമി എ>�േനാ

നിർ#യമേg�ുമ�നീശൻ !

അXാലം-െതെലലെ> മിഥയാഭിജാതയമാം

െപാ�ാലിൽ നിർRാെത കാR ൈദവം

ഞാനതി>ാദയമായ�ലി കൂPു>

മാനുഷകാനവയ ജWധനയൻ

സൂതജനാവെ[, സൂരജനാവെ[

േമദിനീേദവിത>]മാർേ>ാൻ.

ആxരമായിവ ര_ിലുേമാർXുകിൽ

ഞാൻ "തര" േഭദേമ കാ�ീലേലലാ !  

XIX

അOയായെമാ>ുെ_ൻ ജിവിത�ªRിൽ-

ശ«ാ«ശി`ത>xയഘ[ം:



പൗരാണികതവെമൻ ൈപതൃകസവRേലല ?

പാരായണം െച;ാം ഞാനതzം.

സ§ാµവിദയരായ് ഞgെളലലാെമ>ു

കുംേഭാ�വൻ ഗുരുകെ_ാരിXൽ

ആയതു േശാധിPാൻ കzിTാൽ രlഗെമാ-

>ായതം വിfൃതമ�ുതാഭം.

ആഗതനായാനgർ~ുനൻ മെmറgും

േലാൈകകവീരരിെലല>േപാെല,  

ഞാനുമെgRിേനൻ മ}രേPാരിനായ്

ബാണധനുർOരൻ ബOക`ൻ.

തൻവിറ പൂെ_ാരു െമ;ുമായ് വൃOനാ-

െമൻ വളർR�നുമു_ു പിൻേപ.

േകാമളമാകുമൈPXൂ[ിൽ നിെ>ാരു



േഗാമായുവിൻ രുദം േക[ിതേPാൾ,

"ആെരടാ ? നീെയാരു സൂതനേലല ? നിന-

Xീരാജേഗാ¥ിയിെലxുകാരയം ?

ഇ~നയമ*പം േപXൂRുപxല-

ലലീെTറുഞാെണാലി പാ{പാ[ലല;  

േതാൽവാറും ച[യുേമേx_ ൈകകളാൽ

േപാർവിലലും കൂരHും േഭസിബേ്ഭസി

ഏതുവര�ും െചെ>RീടുമിെTXൻ ?

േചാതിPാനാരുമിെലല>ായ് കാലം !

ഭാരത സാ�ാജയസാർവഭൗമാ\ജൻ

വീരനാമർ~ുനൻ, കർ# ! നീേയാ

വാരുmറ തൽകീർRി വാ{േR_വൻ മാYം:

മാറിനി "െലലxിനീ വയർ�ാെടാപം ?"



ആരെത>േgാ[ു േനാXിേനൻ, ആ വാദി

ശാരദവതാചാരയൻ ! ശാxം പാവം !  

കാർ�ുകസംഗീതശാ«Rിൽ ഞാൻ "സാരീ-

ഗാമാ" പഠിTതgാരിൽനിേ>ാ;

ആ നമയൻ വർഷീയാനായിേPായ് മc*യൻ,

ഹാ ! നിm�തീകാരം തൽNലാപം !

ഇRരേമാർRു ഞാൻ ല~ിTും ദുഃഖിTും

കർRവയെമെx>ു ക_ീടാെത

താഴRു വീഴു> താതെനPാണിയാൽ

താgിെയടുRുെകാ_ാസയം താ{Rി

ഭlഗRിൽ നിൽXേവ േകേ[െനൻ േതാഴൻ തൻ

വൻഗദാvഫാലനം-അലല, വാകയം;  

XX



"ധിക,് ധിXിെതെxാരു വാേXാതി േദശിക-

നിYേമേലറാേമാ ജാതയുWാദം ?

വയrിയും ജാതിയും തർXRിലലലാെത

സിOനുർേവദRിെലgിരിPൂ

ഈയപമരയാദ ഹാ ! കാ*പൃoനാ-

മായുധജീവിയേgാതിയേലലാ;

അനയായവാXിതു േകൾXുേ>ാെര>�ൻ

കർ#വിഹീനേലലാർ�േവണം.

അൻപിൽ തൻ ദീµിയാലാകാശവീഥിXു

െപാൻപൂശും പു½ലേതജഃപു�ം  

ചീരയലലgു വലിTു പിഴുതിടാൻ

േവരുേതാ_ീടുവാൻ വൃ`മലല.



യാെതാരു താgുമmറ»Rിൽ മി>ുമ-

സവാതx�യ സവാരാജയര�ദീപം

ന�ുെട ഫൂൽXാരേമൽXു>ീ, േലൽXുകി-

ല�[ിൽ മgിെXടു>ുമിലല.

കലലുരെപ[ാലും, െമ·മുറി�ാലും, തീ-

Xു2ിേzായ് വീണാലും, തേലലmറാലും,

തെ>ാളി േമൽXുേമൽ വീശു> കാ^നാ-

മ>ലലാർXാകzമാേയ പmറൂ.  

േകാമളRാമരPൂമധുവു_ിടു-

മാ മധുരNിയമായ് ഭൃlഗം

സവzവും കwRിൽ പmറിന പ]െR

സവ¾Rിൽേzാലുെമാേ>ാർPീലേലലാ !

ബാഹുജവംശgൾ പേ_ാേരാവീരർതൻ

ബാഹുXൾ ന[ു തഴTതലലീ ?



നൂനെമൻ കർ#നമ©ാഹുവു, _േg-

�ാനെയ കാണാനും െവെ2ഴുേRാ ?

സൂതൻേപാൽ ! സൂതൻേപാൽ ! സൂതകുലRിനു

പാതിതയെമxിY പmറിേPായി ?  

നWുഖനി>െല�ൂതനായ് വാണവൻ

നാരായണൻ നാെള�ൂതനാേവാൻ,

മ>നെലല>gു െചാേ>ാെരൻ േതാഴെന

മ>നായ് വാഴിPനി`ണം ഞാൻ

രാജാവു താൻ കർ#ൻ തWിYം ഭാരത-

രാജാധിരാജകുമാരെന]ിൽ".

XXI

"ഇRരം വാXുരെTെ>െയടുെRാരു



ഭ�ാസനRിലിർRിേRാഴർ

ഗlഗാജലRിനാൽ കുംഭാഭിേഷകം െച-

Zlഗാവനീശവരൻ ഞാെനേ>ാതി  

െപാWുടി മൗലിയിൽ ചാർRിയും താൻതെ>

െവ�ണി�Yം പിടിTും േവഗാൽ

ചാമരം വീശിയും നി>ു കൃപേരാടാ-

രീമ>ാ'െര>ു േചാദയം െച;ാൻ.

അlേഗശ ! െവലലുക ! സl�ാമ-

രlഗാല]ാരമണിതിടേH !

ഞാനിനിയേg�ു സൂതൻ എേ>ാതിനാൻ

ദീനൻ കൃപാചാരയൻ സാധുവാദി.

നി�യRിെനാെ>ാ[ും താമസിTീല; ത-

>�്േനാെടാ>ുേമ േചാദിTീല;  



െതാ#ൂറുെമാൻപതും േസാദരർേXാേരാേരാ

മ>ിടം േവണെമേ>ാർ�ിTീല;

പി¿ികെകാ_ു2 ജാലം കണXു ഞാൻ

കൺചി�ും മു>ിലിXാരയം തീർ>ു.

ഊനമmറിRരമcിനെമ>ുെട

മാനെR ര`ിT മർRയസിംഹം-

ദാനമാം െനാ·Hു ഞാൻ േനാൽXുമാെറെ>യി-

kാനRിേലmറിന രാജരാജൻ-

ആ മഹാേനകെനൻ Nാണനിൽ Nാണൻ; ഞാ-

നാമഹീഭർRൃപിേ*ാപജീവി  

ഈÁഘ[െമൻ മേനാഭിRിയിൽനി>രു

മാ�ിലും മായാR ചിYം തെ>,

ആഹാ ! ജയിPൂ ! വിജയിPൂ ഞgൾ തൻ



സൗഹാർcം-സൗഭാYം-സർേവാൽകൃ¥ം

എേ>ാമൽേതാഴെരെയ>ു ഞാൻ കാൺകിലും

നwിയാമീശ>ു നwിയായി

േലാകെR മാYമെലലെ> മറPൂ ഞാ-

നാഹx ! ൈദവെR-�ർവെRയും !"

XXII

ആ വാXു േക[ളവാദിതയേനാതിനാൻ-

'ഈവാർRെയാ>ിനാൽ ഞാൻ ജയിTു  

അgെനയു2 നിൻ േതാഴർXു േമൽXുേമൽ

മlഗലം വ>ിടാെന]ിലും നീ

ഈയടർT[യുമിXു*ലgളും

കായRിൽ നി>ു കള�ിെടാേലല !



Nാണനിൽ NാണെനPാലിPാെന>ാലും

NാണെനPാഴിൽ നീ ൈകവിെടാേലല ?

ആകാലികാxRി>ാശിPതാർ ? ൈദവ-

മാഹൂതWാർXു താനാതിേഥയൻ

നിൻ നWേയാർRുഞാനീവരം നിേ>ാടു

പിെ>യും പിെ>യും േനർ>ിടുേ>ൻ'  

XXIII

ഓതിനാനlേഗശൻ: 'ഇെ>െ>േ´ാധിP-

േതതു പരീ`േയാ തHുരാേന !

േലാകദൃXgു താൻ ദൃശയനാമീശവര-

നാഗമവി�ഹൻ കർ�സാ`ി;



എ>WേയാർPവൻ മിYെനൻജWദൻ,

കർ#നും നിർ#യം കർ#യുrൻ.

ആരുരTാരിതു േകൾPേതാ ? ചിYമി-

XാരണമിലലാR കാേരയാൽPRി !

ദീധിതിമാലിതൻ വmrRിൽ നിെ>xി-

vഫീതാªതാമി�ം നിർ�മിPാൻ-  

പാൽ ചുരRീേടേ_ാര�തൻ വേ`ാജം

പാ{XാളകൂടെമxുദവമിPാൻ ?

േവയാമംവി[േgാ[ു താഴRിറgിയി

�ഭൂമിെയ ¼ർശിPാേനാർRിടുേHാൾ

ആദർശം താവകമേgPുറം പാ�ു

പാതാള¼ൃXായ് താൻ നിൽXെയേ>ാ ?

മൽNാണബªുവി>tീതദാസൻ ഞാൻ

തൽപാപഭാഗിതാൻ തർXമിലല.



സൗഹാർcവാരുണീ പാനലഹരിയിൽ;

സൗഹാർcചിR»ംശാേവഗRിൽ,  

സൗഹാർcേഘാരാപ�ാരാേവശRിൽ ഞാൻ

േലാകRിൻദൃ¥ിയിൽ ദു¥ൻതെ>

ജീവിതYാസിെലR]Rെ[ാെ>നി-

Xാവിധം താഴു>ു പ]പൂർ#ം,

ആ�[ുമായതു വീഴായ്വാൻ ദാനെR

ഞാൻ മേmറR[ിലിെ[ാPിXു>ു

അ>ൃപസംസർ�സിOമാൈമശവരയ-

മനവഹമനയാർ�ം ഞാൻ തയജിPൂ

േഗാവധജീവിതൻ പാതുകാദാനെമ-

േ>വരുേമാർRിടാെമെA കൃതയം.  



താzരയേവദികളലലവർ; സതയRാ-

ലൗzRികെമനിXാ\തയാഗം.

ഏവൻ തൻ പാരണവാരിയമ>വു-

േമകിേപാൽ ശവാവി>ും ശവാപദ>ും;

ആ രxിേദവx>ാ\ജയാം നദി

താരാ[ിനാെളെ>ൈ´ശവRിൽ

ത>ുെട േശവധി സർവവും േതാഴനാം

കി>രനാഥ>ാർ തീെറഴുതി;

പാദgൾ കൂPിൻ പർവതകനയ�ു

പാതിയുടലും പകുRു നൽകി.  

ആശിTേതവർXുേമകുമേcവെന-

>ാചാരയ>ാചാരയനാ\യാജി.

തൻഭുജമാർ~ിT് സർേവാർവീചtവു-

മനവിലാരാഗxുേവകേ>കി.



പി>േRയർ�ിXു ജീവാധികgളാം

ത>« ശ«gൾ ദാനം െചZു;

ആരാമനർ~ുനൈവരിെയ>ാചാരയൻ-

േകരളനിർ�ാണേകളികാരൻ.

XXIV

'ഈവർ�കു*ലദാനRിനാലിgു

ൈകവരും േദാഷം ഞാൻ ക_ുവേലലാ !  

മൃതയുവശഗനാെമ>ലലീ െചാ>ത്

ചിYമി�ഭീഷണിെയൻപിതാേവ !

ഭൂമിയിൽ ജാതനാം ഞാനതു െച;ുകിൽ

സാമാനയമാനുഷനാെമ>ലലീ ?

ആവെ[,യായതാണാശാസയമി>ു ഞാൻ



േദവനുമമലല പുമാനുമലല !

മാനുഷജീവിതമാഹാ\യസർവസവം

നൂനം തദkിരഭാവമലലീ ?

നാെളെയേ>ാതുവാൻ നാവിലലാതാXു>

നാWുഖൻ താനലലീ നമയനമയൻ  

െചേ� താൻ െചേ;_ കൃതയgൾ െചേZവൻ

ജWRി>ാനൃണയം േനടിനിൽPൂ

ആOനയൻ ഗാർഹkയ മർ�®െന>ാളും

eാOേദവാതിഥയ ജാഗരൂകൻ.

ആയു�ിനലലാർXുമായു�ു, സാധന-

മായതു, സാOയം പുമർ�െമ]ിൽ

ആല`യെമേ;_ുമHാരുറXിടു-

മാവനാഴിXകമായുഗാxം ?



ഹാ ! േപർRുെമxിനു രംഗkൻഞാേനാർPു

േനപ�യസംഭാരെമRിേനാXാൻ ?  

ഏെതാരു േവഷവുമാടെ[ വെ>നി-

േXതു രസRിലും Nീതിതെ>.

ആനനാ�ാദനമായതിേദവത

താേനതാൻ നീXുെമൻ മു>ിൽ വ>ാൽ;

സുwരം താനതിൻ തൂെനmറിTിYകം

സിwൂരമായാലും ചാxായാലും.

ഫുലലാംബുജാസയയാൾ വാസരാധീശവരി

അലലണിXൂxലാൾ രാYിേദവി:

േമളിPൂ രേ_ാടും ഞാെനനി;Xാവശയ-

മാേലാക�ായകൾ മാറി മാറി  

'പാYRിൽ നൽകിന ദാനRാലിcിനം



േപർRും ഞാൻ ധനയനായാൽ

അർ�ം �ഹിPിT വാകയRിെനxുേമ-

െലേR_ു പൂർ# വിരാമെമേ>യ ?

XXV

"പാYRിൽ ദാനെമേ>ാതിേനൻ, തയാഗിXു

പാYമാരി�>ു തുലയേനകൻ ?

ഏവെA നാ[ിെലXലലുകൾ ഹീരgൾ,

േകവലം മൃൽപി*ം ശാതകുംഭം

േധനുXെളാെXയും കാമിതേദാÁÂികൾ,

പാനീയം പീയൂഷയൂഷെമgും.  

മുRgPുൽെXാടി കൂടിയും മwാരം

ഇ¥ികകൂടിയും ചിxാര�ം.



തRാദൃlമാഹാ\യശാലിയാെണWു>ി-

ലുRാനപാണിയായ് നിzാേനാർേPാൻ !

ആഗമേവദികളധവരേവദിയി-

ലാഹൂതിെച;ു>താർXുേവ_ി,

ഏവൻ തൻ വാഹRിൻ േകാളാHിയാകയാൽ

ഭൂവിതു സർവസസയാഢയയായി;

അേcവൻ Nീതനായ് താൻതെ> മു>ിൽവ-

>ർ�ിXിലിPുറെമxുേവണം ?  

ഭാരതഭൂതലമൗദാരയസസയRിൻ-

വാരുmറ േകദാരം പ_ുപേ_;

ആമൂലമാശിഖമാRRവം കണുവൻ

ജീമൂതവാഹനൻ വീ_ും വീ_ും !

ഇcിനം തൻകരേമxിടും ദംേഭാളി-



യcധീചിXുേ2ാരkിമാYം,

വൃYാരി കാ[ിടും വിഖയാതേദാർവീരയ ,

മcാനശൗ*ിതൻ ദാനവീരയം:-

ആശിT മ[ിൽ തൻ െമ·മാംസമYയും-

മൗശീനരൻ ശിബി, പYിരൂപൻ;  

ഇ´tേ>കിനാൻ വാൾെകാ_റുെRാരു

െകാTരിNാവിെന കാRുെകാൾവാൻ

Yാസവും ല~യും പൂ_�ഹാ\ാവിൽ

Yാസു താൻ ൈകവി[ പൂർവവൃRം

ഇ�ൻ മറPത,ലല>േRതി]ൽനി-

>ി>േR�ഭാരതം ഭി>െമേ>ാ ?

ആ മൃതസ�ീവിനയാരാമമിേ>ാളം

പാ{മുൾെTടിXാടായ് മാറീ[ിലല;



ആ വീരഹരയ`ഗഹവരമിേPാഴു-

മാഖുവിൻ മാളമാ¨ീർ>ി[ിലല.  

എxവെനേ>ാടു യാചിPാനി�ിPു ?

ഹx ! മൽക^ുകകു*ലgൾ ?

ഒ>ു ഞാൻ മു>േമ മാേറ_ പാ{Rുണി:

ഒ>ു വധൂചിതമാഭരണം !

െചലലറിലലാരുേമ േരാഹണൈശലRിൽ

െവ2ാര]ലലിനു േവ_ി മാYം !

ഇ�ിPെതൻ Nാണെന>ാലതിെനxി-

നി´ിേരാേവ¥നNാണായാമം ?

പ_ു ഞാൻ ഭാർ�വശിഷയനായ് വാണനാൾ

വ_Rാനായ് വ>ീ വ°പാണി  

എ>ൂരുേശാണിതപാനRാൽ തീർRീേല



നwനവാ}ലയജുർRിദാഹം ?

തൻൈകയിലിേPാഴുമcാഹം തീർXുവാ-

െനൻക¤േശാണിതമുലലസിെX

ക^ുകകു*ല�ാവകെമxിനു

സ^യിTീടു>ു സാധു ശtൻ ?

േനരി[ു േവ_തു േചാദിTാൽ നൽകുവാ-

നീരി¥ിപാണിയാം ഞാനിരിെX

ഇ�നീയാ®യാൽ നാണിPിXു>െത-

െxെ>യുെമൻ മാതൃഭൂമിേയയും ?  

XXVI

"ഇcാനം െച;ുകിെലgെനെയgു ഞാൻ

മൃതയുവശഗനാെമ>ു െചാലലി ?



അxകൻ-എൻ േജയoൻ-ആെര>ു , മായവ-

െ>xധികാരപരിധിെയ>ും

ചിxിTു ക_വൻ തെ> ഞാന,Xാരയ-

െമൻ തറവാ[ിെലXാരയമേലല ?

താൻ മു>ിൽ െവT കാൽ പിേ>ാെ[ടുXാെത-

യാൺമയിൽ മാmറാേരാട]മാടി

െപ[ിടും വിലലാളിെയgുേപാെമ>ു ഞാ-

െനാെ[ാ[റി�വൻ രാമേനാതി ,

അgെന താഴRു വീണിടും ധനവിെയ

മ]ലപാർഷദർ താgിതാgി

ആദിതയേലാകRിൽ-അേgRിരുമുHിൽ

ആനയിTീടുെമ>ാµർ െചാൽവൂ

അYേമലുൽഗതിനൽകിടുമാവീ¬

മൃതയുവുമാശിPാനു2 മൃതയു-



ഏകമാം ശവാസRിൻ ¼ർശRാലPുണയ-

േലാകRിെലRിXും േവയാമയാനം

കി[ിയാൽ ധനയനായ് ഞാൻ. എനിXാPദം

വിെ[ാരു ൈപതൃകസവെRxു2ു ?

േദവി ജയല ി പുൽകുേവാ>ുർÄര

ജീവിതതയാഗിXു വീരസവർ�ം.

കാwിശീക>ു നിരയവു; േമകിടും

േപാർനിലം വിലലാളിേXകല`യം;

മmറു2 ജീവികൾ ചാകിലും നൽകു>ു

മുmറും തേcഹRൽ േലാകാഭീ¥ം ,

േരാമവും , ചർ�വും , ശൃംഗവും മmറും - ത-

ദാമിഷംേപാലും നമുXു കാമയം ,

പ[ടXു_ിനുപാഴവളമാവതു



ക¥േമ ! മർRയെA കായം മാYം

N¼¥േമാതു>ു_നയർXാ·ജീവിPാൻ

ഹൃൽ¼wവയാജRാലxരയാമി

േകവലെമgു ഞാൻ േപാകിലും േകൾXു>-

താവാXിൻ മാെmറാലിെയാ>ുമാYം ,

കീർRിലതാവാേസകാർ�ിയായലല

േപർRും ഞാൻ വാർPതുദാനേതായം

ഇXാരയം െകാെ_നിXÅഫലെമRു>ു

നി½ാമഭrനു മുrിേപാെല.

കീർRിെയ-ഈശനും മൗലിയിൽ ചൂടുേ>ാ-

രാcിവയഗംഗെയ ആർ പഴിXും ?  

യാെതാരു പു½ലഹീരRിൻ സൂതിയാൽ

േമദിനി ര�ഗർഭാഖയയായി;



യാെതാരു ശവാശവതകർPൂരദീµിയാൽ

േമദിനി ദിവയഗªാഢയയായി;

അXീർRിസ^യം ഭാരRാൽ വീഴാെത-

യി`ിതി താgുമനxമൂർRി,

കാലRാല³മായRീരാRപീയൂഷം.

കാലRാൽ വാടാR കzമാലയം:

കാലമാം സവർഭാനു തീ_ാR രാേകwു;

കാലമാം കാല>ു ൈകലാേസശൻ:-  

അ�ാ ! ഞാനായതു േനടുകിൽ േനടിേന

ന`യപാYസയമxകgൾ !

 XXVII

"ആ മഹാൻ NÆാദെപൗYൻ ബലിേയാടു

വാമനനാെയാരു ദാനം വാgാൻ



ഇ�ാജാനുജൻ പ_ു വ>ാൻ ; തടkമായ്

നി>ാൻ �േഹാതാമൻ ശുtാചാരയൻ,

ദാതാവു ഞാനി>ു, യാചകൻ േദേവ�ൻ;

ബാധകൻ സാ`ാൽ നവ�േഹശൻ  !

സാധുXളായു2 ഞgെളയീമ[ിൽ

േജാതിഷ് Nകാ*gൾ േശാധിTാേലാ

മmറുമി�ഭു�േദവി ധർമി¥യായി തീർനാൽ

മmറു2 േഗാളgൾെXxു േചതം ?

ൈവേരാചനാദിതയ മ}ര tീഡയി-

ലാരു ജയിTവ, നാരു േതാേmറാൻ ?

ദർPRിൽ തൻ കുഴൽ െവTാൻ Yിവിtമ -

ന©ലിത>ുെട െമൗലിയിേWൽ;

എ]ിെല, xXഴൽ നൂതനസവാരാജയ -



ത]Xിരീടമായ് തY മി>ി,

അXാ¬ക_ുക_ാ�രയവാദിയായ്

ചിൽകാതൽ നിൽXേവ േദവേലാകം

പാതാളRേ[ാളം താണുേപാ, െയ>ലല

പാതാളം വിേ#ാളം െപാgി താനും

സതയവാXാകുകമതയാൈഗകേശവധി

മർOയമേലാകRിൽ വാടാcീപം

ഇ>െല´tനായ്, നാെളയും ശtനാം

ഇ>ു യ´�ിനാൽ ശtശtൻ.

കാമമി>ർ~ുനതാനതും കർ#െന-

യാമ[ിൽ േതാzിPാനാശിXു>ു

ഈയാ²ഞെയാ>ിനാൽ മാYം വിജിതനായ്-

േPായാൽ ധന�യൽ നൂനെമ>ാൽ. 



േനരി[ാൽ നി�യം േതാൽവിെയേ>ാതിനാൻ :-

േവറി[ു േപാരിനി േവ_തുേ_ാ ?

താേന വ>ിgു യാചിTാൽേപാലും ഞാൻ

Nാണനും േദഹവും നൽകിേയേന,

അർ~ുന>ാkിതിXെgേgാ ദൂെര നി-

>�െനയാനയിെTxുകാരയം ?

േജയoനു ൈകയിെലാരുRമപാYെR-

േTർRാനവരജൻ ദാനം നൽകാൻ

എ>തു ചിxിTാൽ കാരയ®നാമ-

െന>ുRമർ#നാെണ>ു വ>ു. 

ഞാനും സുേയാധനരാജകുമാരനും

നൂനം പര¼രേNമബOർ

എ>ാലുെമൻദാനവാർOിXു േവലയ-

െലലേ>ാമൽേതാഴർതൽ ൈമYീല ി.



എൻÇതം ഭ�ിTു ധനയയായ് തീരുവാൻ

ജWം നയിPീലേ�ാഹിനിയാൾ.

നാലു തടിനികൾ േപാmറുകമൂലമായ്

ബാലകൻ ഞാെനാരു രാജാവായി ;

ആXംപൂെ_Yനാൾ വാ{കിലുമxയRി ,

ലാXzസിªുവിൽ മുgും താനും.  

മOയRിെല>ുെട ദാനാഭിധാനയാം

മുrിദായകിയാ ജാÈവിയിൽ

ആഹാ ! ഞാേനാൻ പുകൾെവൺതാമരെ�ാരു

േദാഹദമായ് വീണാലാർXു ന¥ം ?

XXVIII

അ`മനായി ഞാനാഖ*ലെ>െA



ഭി` നൽകീെ[ാരു മർതയനാവാൻ

വയർ�െമൻ കു*ലം ര_ും ശതtതു

വൃOeവ�ി]ൽ േചർ>ിടെ[-

മാർ�ണേരാധകമാകുെമൻ ക^ുകം

മാർ�ണപാണിയിൽ വീണിടേ[.

മRാത ! മൽഗുേരാ ! മൽNഥമാതിേഥ !

മേcവ ! മാർRാ* ! ൈകെതാഴുേ>ൻ ;

ൈകവണgീടുേ>നീനൽസുദിനെR-

യാേവദനം െചേZാരെg േമേWൽ.

ഇ�നു ഞാെന>ുമിcാനം നÉിെടാ-

െലല>ലലീ േനർ>തു ഭി`യായി ?

അ�ഭി` കൂടാെത തീരിെലല>ുെ_]ിൽ

കzിTുെകാ_ാലും കാരുണയാ\ൻ!



എൻവല];ു_ു വാളു_ു , ക¤മു-

_നവഹം മൂ>ും ഭവാ>ധീനം.

ഇRേമാവലലികയി`ണമി©ാല-

മിYരrാംശുവാൽ ദീµമാകും.

ഉെTm´വെ�ാരു കൂർ�മായ് മാറിന

വ°ിെXൻ ക^ുകകു*ലgൾ

ഏകെ[-എൻചിതാേവദി ഹവി�ുകൾ-

േവഗRിൽെകാ_ുേപായ് ഹവയവാഹൻ.

XXIX

എേ>ാതിഖÊഗവും ൈകയുമായ് നിൽXു>

തേ>ാമൽത]ൈROാമരാശി

പൗരുഷരൂപെന, NഖയാതിവിRെന-



�ഭാരതേമദിനീസxാനെR-

വീ_ുേമ വീ_ുേമ വീ`ിTു െചാലലിനാൻ

േവ_Pൻ ! നിൻഭി` േവ_ േവ_ !

ൈവേരാചനൻതെ> നീ മകേന ! ദാനം -

വീേരാചിതംതെ> നിെA വാകയം.

പുYിയാZീർേ>ൻ ഞാൻ നി>ാൽ ;എൻവർT�ു

വർOിXുമാറായി നീ നിമിRം.

നിൻപാദം നിzതു പാംസുവിെല]ിലും

നിൻമൗലിXിwുതാൻ ചൂഡാര�ം ,

ആരിൽ താന]മിലലായതു കാണു>ു

സൂരനാെമ>ിലും സു ദർശി.

നിൻകീർRി െപാgുക; നിൻേപർ വിളgുക

നിർവിം െവൽക നിൻ ദാനധർ�ം



ഇXർ#ം ൈകവിടും ക^ുകം േലാകRിൻ

നൽXർ#ഭൂഷണമായ് ലസിXും

ഈമാറു ൈകവിടും ക^ുകം േലാകRിൻ

േരാമാ^ക^ുകമായ് വിളgും

എേ>ാതി�ഭാvകരൻ പിെ>യും കർ#െന-

Rേ>ാടു േചർRണTാേËഷിെX

അgുടനകാശവീഥിയിൽ നി>ു_ായ്

മംഗളമാെമാരു പു�വർഷം

വ°ിXു മു>ിലകHടിവ>താ

മ�ുനല�ുകളംഗഭൂവിൽ

അെലല]ിൽ വി#ിേല വൃ`gൾ പൂXളാ-

ലർTിTതാവാമPുണയവാെന !

XXX



തൻദിനകാരയാതിപാതRാൽ മുേ>ാ[ും

നwനേNമRാൽ പി>ിേലാ[ും

ഒ>ുേപാലPുറമാകൃ¥നായ് നി>ാ-

നനവർ�നാമാവാം ചിYഭാനു ,

ന`YയാമികർപൂർവാശാവmrെR-

യ`മരായ് നി>ു േനാXിടു>ു ,

ഊരുXളിലലാR സൂതനു ൈവകലയം

േവറി[ും െമേ�താൻ പmറുകേയാ ?

പംഗുXളാകേയാ പTXുതിÉ-

െളgർXൻ സാമയികാ�യായി ?

പുYെനXാ�ാൻ താൻേപാകേയാ െചZതീ

 നി��ു ജാഗരം വ>ീലേലലാ

ഇRരേമാേരാ>ു വാനRിൽ പYികൾ



ത�ുതവയാജRാേലാതിേയാതി

തgളിൽ േനാXു>ു േപർRും പതlഗൗഘ

സ]ടം താൻ പതlഗാxർOാനം  

അർXെനxിYേമൽ ൈവകുവാൻ േഹതുെവ-

>ുൽX¤ ൈകെXാ_ു േനാXിേനാXി

േമൽXുേമൽ കൂകു>ു 'െകാെXാേXാ' വേcവൻ

േകൾXുമാറുTRിൽ കുXുടgൾ

പിെ>യും പുYെനയാലിംഗനം െചZു

ധനയരിൽ ധനയനാ¨െ>െയ#ി

അ�നാമാദിതയനാകാശെമRിനാൻ

പ�ാദവിേലാകനേലാലേനYൻ  

ശുഭം 



അണിയറയിൽ

മലയാളം വിXി�£ശാലയിേലX് സംഭാവന െചZ േലാകെമHാടുമു2 നിരവധി
മലയാളം വിXി�£ശാല NവർRകരാണു് ഈ ഇ-പുfകRിെA പി>ിൽ.
ഓേരാരുRെരയായി േപെരടുR് പറയാൻ സാേ]തിക പരിമിതിയും ഈ ഇ-പുfകം
നിർ�ിXാെനടുR കുറ� സമയവും അനുവദിXു>ിലല. വിXി�£ശാല
NവർRകർX് പുറെമ, മലയാളം വിXി�£ശാലയുെട Nാധാനയം ക_റി�്
പുfകgളുെട ഡിജിmറൽ പകർP ്പ]ു െവTവർ, കൃതികൾ �£ശാല�് അകRും
പുറRും സംേശാധനം (Nൂഫ് റീഡ്) െചZവർ, അgെന നിരവധി േപരുെട
സംഭാവന ഈ ഇ-പുfകRിെA പിറകിൽ ഉ_്. ഓേരാ കൃതി�ും പിറകിൽ
NവർRിTവർ ആെരാെXെയ>് കാണാൻ വിXി�£ശാലയിൽ ഈ കൃതിയുെട
സംവാദം താൾ േനാXുകേയാ, Nfുത കൃതിയിൽ ഉൾെPടു> താളുകളുെട
നാൾവഴി കാണുകേയാ െച;ുക.

മലയാളം വിXി�£ശാലയുെട ആദയെR ഇ-പുfകം പുറRിറXു>തിൽ
സഹകരിT എലലാവർXും അകമഴി� നwി േരഖെPടുRു>ു.

മലയാളം വിXി�£ശാല ഉപേയാrൃസമൂഹം 
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ഈ ഇ-പുfകRിെA പകർPവകാശം

ഈ ഇ-പുfകRിെA ഉ2ടXം െമാRമാേയാ ഭാഗികമാേയാ tിേയmറീവ്
േകാമൺസ് ആÌിബയൂഷൻ െഷയർ-എൈലക് അൺേപാർ[ഡ് 3.0 അനുവാദപYം
Nകാരം പകർെPടുXാനും, വിതരണം െച;ാനും, പ]ു് െവXാനും താ]ൾXു്
അനുമതിയു_ു്. 



ബാOയതാ നിരാകരണം

ഈ ഇ-പുfകRിെA പി>ിൽ NവർRിTവർ സാധുത സംബªിT യാെതാരു
ഉRരവാദിRവും വഹിXു>ിലല

മലയാള ഭാഷയിേലാ ലിപിയിേലാ െപാതു സ^യRിലു2 പുfകgൾ, മmറ്
സവത| കൃതികൾ എ>ിവ െപാതുേശഖരം എ> ഉേcശേRാെട
സ>Oേസവകരായ വയrികൾ സഹകരിTു് സൃ¥ിTു െകാ_ിരിXു> സവത|
ഓൺൈലൻ �£േശഖരമാണു് വിXി�£ശാല. വിXി�£ശാലയിെല സവത|
�£േശഖരRിെല ഒരു പുfകം മാYമാണ് ഭാഗമാണ് ഇത.് ഇAർെനmറ്
സൗകരയമു2 ആർXും തിരുRാവു> വിധRിലാണ് വിXി�£ശാലയുെട ഘടന.
അതുെകാ_് ഇതിലു2 �£gൾ വിദÍർ പരിേശാധിT പൂർ#വും, സൂ വും,
വിശവാസേയാഗയവുമായ വിവരgളായിരിXണെമ>ിലല.

േമൽPറ�ിരിXു>തിനർ�ം ഇതിൽ നി>ു് താ]ൾX് മൂലയമു2തും
കൃതയവുമായ വിവരgൾ ലഭിXുകയിലല എ>ലല; മറിT് താ]ൾXാവശയമായ
വിവരgളYയും ഇവിെട നി> ്ലഭിXാനുമിടയു_്. എ>ിരു>ാലും ഈ
പുfകRിെA ഡിജിൈmറേസഷനു പി>ിൽ NവർRിT മലയാളം വിXി�£ശാല
സമൂഹം ഈ പുfകRിലു2 വിവരgളുെട യാെതാരു ഗുണേമWാ
ഉRരവാദിRവും വഹിXു>തലല. ഈ പുfകRിലു2 വിവരgൾ താ]ൾX്
ഉപേയാഗെPടു>ുെ_]ിൽ നലലത,് ഇെലല]ിൽ അതിനു് ആരും ഉRരവാദികളലല.
മmറ് സമാന സംരംഭgളും ഇേതേപാലു2 നിരാകരണgൾ നൽകു>ുെ_>ു്
eOിXുക.  
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