അവതാരിക
ജാതിക്കുമ്മിക്കു് ഒരവതാരിക ആവശയ്മുെണ്ടന്നുള്ള പക്ഷം എനിക്കിലല്.
േദഹാസവ്ാസ്ഥയ്ം
നിമിത്തം
കൃതിയുെട
േയാഗയ്ത നുസരിച്ചു്
ഒരവതാരിക
എഴുതുവാനുള്ള ഉത്സാഹവും കാണുന്നിലല്. എങ്കിലും അവതാരിക േവണെമന്ന്
പര്സാധകൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തുകയും മി: കറുപ്പനും ǌാനുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന
സൌഹാർദ്ദസ്ഥിതിയുെട നില ് അതു ǌാൻ തെന്ന എഴുതണെമന്നും അേദ്ദഹം
വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ശാസനെയ ǌാൻ ശിരസ്സാവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഏകേദശം 25 െകാലല്ങ്ങൾക്ക് മുമ്പു് എഴുതി പര്സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണു് പര്സ്തുത
"ജാതിക്കുമ്മി." തെന്റ സമുദായവും അതുേപാെലയുള്ള മറ്റു സമുദായങ്ങളും ഒരുേപാെല
അനുഭവിച്ചുവന്നിരുന്ന തീണ്ടൽപിശാേചാപദര്വങ്ങെള ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അവ
െകാണ്ടു്
സമുദായാഭയ്ുന്നതിക്കു്
േനരിട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
തടസ്സങ്ങേളയും
ഹിന്ദുസമുദായത്തിനു് െമാത്തത്തിൽ ഇതുെകാണ്ടു സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മലിനതെയയും
ഇതിൽ അേദ്ദഹം പര് ഷ്ടമാകുംവണ്ണം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പര്സ്തുത കൃതി മി:കറുപ്പെന്റ
കവിേതാദയ്മങ്ങളിൽ ആദയ്േത്തതുകളിൽ ഉൾെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണു്. ഗൌരവേമറിയ
വിഷയങ്ങേളയും
ആശയങ്ങേളയും
ലളിതവും
മധുരവുമായ
രീതിയിൽ
സന്ദർേഭാചിതമായ വാക്കുകളിൽ പറയുവാൻ മി: കറുപ്പന്നുള്ള സാമർത്ഥയ്ം ഒന്നു
േവെറതെന്നയാണു്. ഏകേദശം 35-38 കാലേത്താളം ഭാഷാേദവിെയ അതിഭക്തിേയാടും
വാത്സലയ്േത്താടും കൂടി ഭജിച്ചു സാഹിതയ് നേഭാമണ്ഡലത്തിൽ അതിപര്കാശേത്താടുകൂടി
തിളങ്ങിയിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏതു കൃതികളും ǌാൻ ഈ മുൻപറഞ്ഞ
അഭിപര്ായെത്ത സാധൂകരിക്കുെമന്നാണ് എെന്റ വിശവ്ാസം.
ഒരു സാഹിതയ്കാരെന്റ നിലയിലും, ഒരു പണ്ഡിതെന്റ നിലയിലും, അധഃകൃത
സംരക്ഷകെന്റ നിലയിലും അേദ്ദഹം നമുെക്കലല്ാം സുപരിചിതനാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അതിരറ്റ വിനയവും അതിരുകടന്ന േദവീഭക്തിയുമാണു് അേദ്ദഹെത്ത എന്റടുക്കേലക്കു
കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളതു്. േദവീപരമായി അേദ്ദഹം അേനകം കൃതികൾ
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അവകെളലല്ാം ǌാൻ വായിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അവയിൽ എതര്േയാ
കുറച്ചുഭാഗം മാതര്േമ അച്ചടിച്ചു പുറത്തുവന്നതായി കാണുന്നുള്ളു. മി: കറുപ്പെന്റ
പര്ിയഭാഗിേനയനായ പര്സാധകൻ മറ്റുഭാഗങ്ങെള കൂടി േതടിപ്പിടിച്ചു പേരാപകാരാർത്ഥം
പര്സിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതു് നന്നായിരിക്കുെമന്നു മാതര്ം ഉപേദശിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
ജാതിക്കുമ്മിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള
നീങ്ങിേപ്പായിട്ടുണ്ടു്.

മിക്ക

അവശതകളും

ഇന്ന്

പാെട

വഞ്ചിവസുധാവലാന്തകെന്റ - കിഞ്ചനകാരുണയ്മുണ്ടാകുേമ്പാൾ പഞ്ചതവ്ം േചരുമീ
തീണ്ടിക്കുളിച്ചട്ടം-െനഞ്ചകം ശുദ്ധമാം േയാഗെപ്പെണ്ണ - േലാക - വഞ്ചനയലല്ിതു
ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ - ഇതു് എതര്േത്താളം ശരിയായിട്ടുെണ്ടന്നു് അനുഭവസിദ്ധമാണേലല്ാ.
മഹാകവികൾ
ഓേരാേരാ
സന്ദർഭങ്ങളിൽ
പര്കടിപ്പിക്കുന്ന
ആശയങ്ങൾ
കാലാന്തരത്തിൽ ശരിെപ്പട്ടുവരുന്നതിന്നു് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ േവേറയും ധാരാളമുണ്ടേലല്ാ.

തെന്നയും തെന്റ സമുദായെത്തയും അതിനായി േകല്ശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈവക ശലയ്ങ്ങൾ
നീങ്ങിവന്നിട്ടുള്ള സന്ദർഭെത്തകണ്ടു് അനുഭവിക്കുന്നതിന്ന് അേദ്ദഹം ഇേപ്പാൾ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിലല്േലല്ാ
എന്നു്
ഒരു
സങ്കടത്തിനവകാശമുണ്ടു്.
പേക്ഷ,
േദഹേത്താടുകൂടിയെലല്ങ്കിലും മെറ്റാരു വിധത്തിൽ തെന്റ പര്യത്നഫലമായ ഈ വക
സംഭവങ്ങെള അേദ്ദഹം എന്നും കണ്ടു് ആനന്ദിക്കുന്നിെലല്ന്നു് ആർക്ക് പറവാൻ കഴിയും.
ജാതിക്കുമ്മിക്കു സർവവ്മംഗളേത്തയും ആശംസിക്കുന്നു.
മണ്ണത്താഴത്ത് നാരായണേമേനാൻ
ബി.എ. ബി.എൽ.

ജാതിക്കുമ്മി
1. ശര്ീശങ്കരാചാരയ്സവ്ാമി മുന്നം
കാശിയിൽ വച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞു
ഈശെനക്കാണുവാൻ േപായേപ്പാളുണ്ടായ
േപശലിതുേകൾക്ക േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അതു
േമാശത്തരം തീർക്കും ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
2. തിങ്കൾത്തലയൻ പറയനുമായ്
ശങ്കരിെയന്നപറച്ചിയുമായ്
ശങ്കരാചാരയ്ർ വരുന്ന വഴിമേദ്ധയ്
ശങ്കെയേന്നയ് നിന്നുേയാഗെപ്പെണ്ണ!- െതെലല്ാ
രങ്കമുണ്ടായേപ്പാൾ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
3. െകട്ടിയെപണ്ണുമായ് മാർഗമദ്ധയ്ം
മുട്ടിച്ചിടാെത വഴിമാെറടാ!
കട്ടിയിലിങ്ങെനയാചാരയ് സവ്ാമികൾ
തട്ടിേക്കറിയേലല്ാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- നാടൻ
മട്ടിതേലല്ായിന്നും ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
4. ആട്ടിയ േനരത്തു ചണ്ഡാളൻ
മെട്ടാന്നുമാറി മുഖം കറുത്തു
െപെട്ടന്നു െചാലല്ി; ǌാൻ കാരയ്ം ഗര്ഹിയാെത
വിെട്ടാഴികിെലല്േടാ, േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഇതു
മുട്ടാളത്തമെലല് ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
5. ജാതിഹീനൻ നീ പറയനേലല്ാ
ജാതിയിൽ മുൻപൻ ǌാൻ ബര്ാഹ്മണനും
ഓതിയാലേപ്പാൾ നീ ഓടേണ്ട, മാറെണ്ട
നീതി ൈകകൂപ്പെണ്ട? േയാഗെപ്പെണ്ണ!- നിെന്റ
ഖയ്ാതിക്കതു െകാള്ളാം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
6. എലല്ാവരും നമ്മൾ മാനുഷന്മാരലല്ാെത മാടും മരവുമലല്;
വലല്ാ േപാക്കുക, ശാസ്ത്രീയമാംജാതി
െചാലല്ാം മനുഷയ്തവ്ം േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഒരു
നലല്ജാതിയതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

7. ǌാൻ മനുജാതനാെണന്നാകിലും
ബര്ാഹ്മണനലല്േയാ ചണ്ഡാള !
നിന്മിതം േപാെല വഴിെയ നടക്കാേമാ
കമ്മതി െചാലല്ാേമാ? േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അതഹമ്മതിയലല്േയാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
8. ബര്ാഹ്മണനിഷ്ഠെയനിക്കുെണ്ടങ്കിൽ
ബര്ാഹ്മണനേലല് ǌാൻ ചണ്ഡാളൻ?
െതമ്മാടിെയേപാെല വാടാേപാടാെയന്നു
ചുമ്മാതുരക്കേലല് േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അതും
സമ്മാനമാെണേന്നാ? ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
9. ദവ്ിജനെലല് ǌാെനെന്നെയന്തുെകാണ്ടും
ഭജനം െചേയയ്ണ്ടതു ധർമ്മമെലല്
വിജനമാെണേന്നാർത്തിെട്ടന്തും പറയാേമാ,
സുജനേദവ്ഷം നേന്നാ? േയാഗെപ്പെണ്ണ!- നിങ്ങൾ
കുജനങ്ങളാണേലല്ാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
10. രണ്ടു ജന്മത്താൽ ദവ്ിജനങ്ങുന്നു
രണ്ടലല് ǌാൻ നൂറുേകാടി ജനാം
ഇണ്ടലേലല് ജനി? സാവിതര്ി െപേറ്റാർക്കു
തീണ്ടലിലല്ാ പിെന്ന േയാഗെപ്പെണ്ണ!- നമ്മൾ
രണ്ടുേപരും ദവ്ിജർ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
11. നലല് പറയൻ നീ ജ്ഞാനിയേലല്ാ
ഇെലല്നിെക്കാട്ടുമസൂയ നിന്നിൽ,
വലല്മഹീസുരജാതികളും േകട്ടാൽ
തലല്ുമേലല്ാ നിെന്ന േയാഗെപ്പെണ്ണ!- പേക്ഷ
െകാലല്ുകയും െചയയ്ും ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
12. തമ്പുരാനജ്ഞാനരൂപങ്ങളാം
െകാമ്പുകളിെലല്ങ്കിലിപ്പറയൻ
എമ്പരമാർത്ഥമഖിലേമാതാ, മനുകമ്പയാ േകൾക്കുക േയാഗെപ്പെണ്ണ!- നാട്ടിൻ
കമ്പങ്ങൾ തീർക്കുക ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

13. ഇക്കാണും േലാകങ്ങളീശവ്രെന്റ
മക്കളാെണലല്ാെമാരു ജാതി,
നീക്കി നിർത്താേമാ സമസൃഷ്ടിെയ? ൈദവം
േനാക്കിയിരിപ്പിേലല്? േയാഗെപ്പെണ്ണ!-തീണ്ടൽ
ധിക്കാരമലല്േയാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
14. ഗാതര്ത്തിേനാ തീണ്ടലാത്മാവിേന്നാ
ഇതര്നിഷ്കാരുണയ്െമാന്നു േനാക്കാം:
ഗാതര്ം ഗാതര്ത്തിെനത്തീണ്ടുെമേന്നാതുന്നെതതര്യുമജ്ഞാനം േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ബഹു
ചിതര്ം ! ചിതര്ം ! ചിതര്ം! ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
15. അന്നമയത്തിങ്കൽ നിന്നിട്ടിേലല്
അന്നമയെമാെക്കയുണ്ടായത്,
പിെന്നയവതമ്മിെലന്താണു വയ്തയ്ാസം?
നന്നുനന്നജ്ഞാനം േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ശുദ്ധ
മന്നത്തമലല്േയാ? ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
16. മലമൂതര്മുള്ളതുെകാണ്ടു ദൂേര
വിലക്കി നിർത്താം ചില ജനെത്ത;
മലമൂതര്മിലല്ാത്ത ഗാതര്ങ്ങളിബ്ഭൂമീവലയത്തിലിലല്േലല്ാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- പിെന്ന
ഫലമുേണ്ടാ തീണ്ടലാൽ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
17. െതളിയാത്ത വസ്ത്രമുടുത്തു ഗാേതര്
ചളിയുള്ളവെരയകറ്റും േപാെല
കുളിയും കുറിയുെമഴുന്ന ജനെത്തയും
വിളി കാണിച്ചീടേലല് േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എതര്
െപാളിയാണീയജ്ഞാനം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
18. ഭൂതതൻ മാതര്കൾ െകാണ്ടു തെന്ന
ജാതങ്ങളാകും ശരീരങ്ങളിൽ
ഏതിെനയാട്ടണം ഏതാട്ടു െകാള്ളണം
േചതസ്സിേലാർക്കുക േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എന്നാൽ
വാതുകളിലല്േലല്ാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

19. സവ്ർണ്ണത്തകിെടാന്നുലയിലൂതി
ഖണ്ഡിച്ചു ഖണ്ഡ ശതങ്ങളാക്കി
വർണ്ണങ്ങൾ േചാദിക്കും േപാെല; മനുജാതവർണ്ണങ്ങെളാെക്കയും േയാഗെപ്പണ്ണ!- േഭദം
വർണ്ണിക്കുമജ്ഞന്മാർ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
20. ജ്ഞാനം െകാണ്ടലല്ാെത ബര്ാഹ്മണതവ്ം
മാനവന്മാർക്കു ലഭിക്കയിലല്,
ജ്ഞാനിക്കു ജാതിയും തീണ്ടലുമിലല്േലല്ാ
ആനന്ദേമയുള്ളൂ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ബര്ഹ്മദ്ധയ്ാനം തേന്നയുള്ളൂ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
21. ബര്ാഹ്മണൻ േദഹമാെണന്നാകുേമ്പാൾ
അമ്മാനവെന സംസ്കരിച്ചാൽ
ബര്ഹ്മഹതയ്ാപാപം േചേരണെമന്നിേപ്പാൾ
സമ്മതിച്ചീെടേടാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഇതു
വന്മായമലല്േയാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
22. ഉടലാണു ബര്ാഹ്മണെനന്നു വന്നാൽ
ചുടലയിൽ വ േമ്പാൾ പാപികളാം;
ഉടലലല്ാ ബര്ാഹ്മണനാത്മാവാെണങ്കിേലാ
എടയിലല്ാ തീണ്ടുവാൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ശുദ്ധമടയത്തം െചാലല്ാെത ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
23. ൈചതനയ്ത്തിങ്കൽ നിന്നുണ്ടാകും
ൈചതനയ്ങ്ങൾക്കുേണ്ടാ തീണ്ടലുള്ളൂ?
ൈനതൽ സതയ്ം തീണ്ടലാകുേന്നാരജ്ഞാനം
െപ േലല്ാ നാെടാെക്ക േയാഗെപ്പെണ്ണ - എന്തു
ൈകതവമാണിതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
24. സുജനമായുള്ള നിഷാദൻ േപാലും
യജമാനനാണവൻ ബര്ാഹ്മണന്നും
യതിയാം പറയെന യാഗം കഴിപ്പിപ്പാൻ
ശര്ുതിയിൽ പറയുന്നു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- സവ്ന്തം
കൃതിയലല്ിെച്ചാൽവതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

25. ആേക്ഷപിച്ചാട്ടേലല് മെറ്റാരാെള
സാക്ഷിയേലല്ാ ൈദവം സർവത്തിന്നും
സൂക്ഷിച്ചു ശക്തിയാെണലല്ാറ്റിലുെമന്ന
ലക്ഷയ്െത്തപ്പാരടി േയാഗെപ്പെണ്ണ!- തവ
േമാക്ഷവും സിദ്ധിക്കും ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
26. അന്നമയത്തിൽ നിന്നന്നമയം
വന്നിതു, ൈചതനയ്ാൽ ൈചതനയ്ം
എന്നകതാരിലുറച്ചു നീയജ്ഞാനക്കന്നിെനേയാടിക്ക േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അേപ്പാൾ
വന്നുകൂടും ഗുണം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
27. ആകാശവാടാവിളക്കു സൂരയ്ൻ
പാകാരി േലാകനദീജലത്തിൽ,
ഹാ! കാശിഗംഗയിൽ, അ സരസ്സിലും
സവ്ാകാരം കാട്ടുന്ന േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േഭദേമകാതിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
28. ഭൂസുരെപ്പാ യിൽ ചണ്ഡാളെന്റ
കാസാരത്തിങ്കലുെമാന്നുേപാെല
വാസരനായകബിംബമനുേവലം
ഭാസുരമാകുന്നു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േഭദ
വാസനയിലല്തിൽ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
29. െപാൻകുടത്തണ്ണിയിലപര്കാരം
മൺകുടവാരിയുദരത്തിലും
പങ്കജബാന്ധവ ബിംബമുദിക്കുന്നു
തിങ്കളും കാണുന്നു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േഭദമങ്കുരിക്കുന്നിലല് ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
30. ആവിധമേലല്ാ പരമാത്മാ
ആവിർഭവിക്കുന്നു േദഹങ്ങളിൽ,
ആ വിലാസങ്ങൾക്കു തീണ്ടിക്കുളിയിലല്
ആവിലമിലല്േലല്ാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േഭദ
ഭാവനതെള്ളടീ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

31. ചഞ്ചലിക്കാഞ്ഞാൽ പറക്കുളത്തിൽ
തഞ്ചി ഫലിക്കും തരണി ബിംബം
കാഞ്ചന വാപിയിേലാളമിളകിയാൽ
കിഞ്ചന കാണുേമാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!-ശര്ുണു
വഞ്ചനയലല്േലാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
32. മദമിലല്ാപ്പറയെന്റ മാനസെത്ത
സദനമാക്കീടുന്നുസച്ചിന്മയൻ
മദമുള്ള വിപര്െന്റ ഹൃദയത്തിലീശവ്രൻ
വദനം കാണിക്കുേമാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എതര്
കദനമാണജ്ഞാനം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
33. പരമാർത്ഥമുള്ളിലറിഞ്ഞീടുേമ്പാൾ
ഒരുവെനയാട്ടിയകേറ്റണേമാ?
പരമാത്മശാഖകൾ വിപര്ാദികളാകും
നരജാലെമാരുജാതി േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അേപ്പാൾ
നിരയങ്ങൾ നിലനിന്നു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
34. പരേമഷ്ടി െതാട്ടു പിപീലികാന്തം
പരബുദ്ധിെയേനയ് കരുതുന്നവൻ
ഒരു വിപര്നായാലും ചണ്ഡാളനായാലും
ഗുരുവാെണനിക്കവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക
ഗുരുവായതുമവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
35. േദഹാദിവസ്തുക്കൾ ǌാനലല്
ഹാഹാ! ǌാനാത്മാവാെണേന്നാർപ്പവൻ
ഒരു വിപര്നായാലും ചണ്ഡാളനായാലും
ഗുരുവാെണനിക്കവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക
ഗുരുവായതുമവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
36. പാർത്തലെമാെക്ക തര്ിഗുണമയം
പാർത്തുചരിക്കുന്ന ധീരധീരൻ
ഉത്തമൻ, ബര്ഹ്മ ഹത്താരാകിലുെമെന്റ
തീർത്ഥനാണേദ്ദഹം േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക
മിതര്ാവുമേദ്ദഹം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

37. ആശകെളാെക്ക നശിക്കുെമന്നും
ആശ്ശക്തിമാതര്ം നശിക്കിെലല്ന്നും
ആശയത്തിൽ കണ്ട സത്തമെനന്നുെട
ആശാനറികനീ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാകേദശികനുമവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
38. ധയ്ാനമാമൂഞ്ഞാൽപ്പടി നടുവിൽ
മാനസത്തത്തേയ വച്ചുെകാണ്ടു
ആനന്ദക്കാറ്റിലണഞ്ഞു സുഖിക്കുന്ന
മാനവെനൻ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ബഹുമാനനീയനവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
39. കായമാം കപ്പൽ സമാധിയാകും
പായകുളത്തിബ്ഭയെപ്പടാെത
േജ്ഞയക്കര വിടുന്നവൻ മൽഗുരുവായ സദാനന്ദൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- െതലല്ും
മായമിലല്ാഅതിൽ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
40. ആർത്തിക്കാറ്റൂതിബ്ഭവക്കടലിൽ
മൂർത്തിയാം കപ്പൽ മറിയും മുേമ്പ
പാർത്തിടാതാനന്ദദീപമാടം കണ്ട
കീർത്തിമാെനൻ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഇഷ്ട
പൂർത്തിേയകുമവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
41. േഭാഗക്കടലും കടന്നു െചന്നു
രാഗാദി രാക്ഷസന്മാെരെക്കാന്നു
േയാഗമണിയറ തന്നിെലഴും മഹാഭാഗെനൻ േദശികൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!-ഏതു
ഭാഗത്തിലാേ ാെട്ട ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
42. ചണ്ഡപര്പഞ്ചക്കുഴിയിൽ നിന്നു
കുണ്ഡുലിെയന്ന കയറിൽ കൂടി
എണ്ണം പറഞ്ഞുള്ള േയാഗവീെടത്തുന്ന
പുണയ്വാെനൻ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഏതു
വർണ്ണമായാെലന്തു? ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

43. െവള്ളവിചാരപ്പടങ്ങളിട്ടു
ഉള്ളകെമാെക്ക വിതാനിെച്ചങ്കിൽ
വള്ളുവനായാലും െവള്ളാളനായാലും
െകാള്ളാെമനിക്കവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ശുദ്ധമുള്ളാടനാകെട്ട ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
44. സാവധാനം േയാഗക്കട്ടിലിേന്മൽ
വാവവ പ്പിച്ചു മനക്കുട്ടിെയ
പാവെയേപ്പാെല പരുങ്ങാതിരിക്കുന്ന
പാവനെനൻ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ജാതി
േചാവനായാെലന്തു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
45. ആേലാലത്തു നിലാവമ്പിളിയും
േകാലാഹലങ്ങളും കണ്ടും േകട്ടും
േമലാക്കം േനാക്കി മനം ലയിപ്പിക്കുന്ന
വാലനുെമൻ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- പെക്ഷ
േവലനായാെലന്തു; ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
46. ചാടിച്ചരിക്കും മനക്കുഞ്ഞിെന
കൂടിച്ചു േയാഗ മണിെമത്തേമൽ
പാടിയുറക്കുന്ന പണ്ഡിതെനൻ ഗുരുആടലകന്നവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- മലേവടനായാെലന്തു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
47. സതയ്െമന്നുള്ള ലിപിദവ്യെത്ത
കൃതയ്മായിേട്ടാർത്തു േപാരുന്നവൻ
ഉത്തമനാണു, മമ ഗുരുനാഥനാം
സത്തമനുമവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഒരു
േമത്തനായാെലന്തു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
48. പര്ാണങ്ങൾ നിന്നു മനം ലയിച്ചു
കാണുവാനുള്ള കഥകൾ കണ്ടു
തൂണുേപാല ം ചരിക്കാതിരിക്കുേന്നാനാണുമമ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അവൻ
പാണനായാെലന്തു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

49. കായത്തിലുള്ള പരാശക്തിെയ
കാലാെത്ത കണ്ടു കണ്ടാനന്ദിേപ്പാൻ
നായരായാെലന്തു, തീയയ്നായാെലന്തു,
മായമെലല്ൻ ഗുരു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഒരേമയനാണേദ്ദഹം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
50. ആട്ടാെത േലാകെത്തയന്തികത്തിൽ
കൂട്ടിയണച്ചുപേദശിക്കുേന്നാൻ
ഒരു വിപര്നായാലും ചണ്ഡാളനായാലും
ഗുരുവാെണനിക്കവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക
ഗുരുവായതുമവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
51. ഹീനെരേന്നാതി സമസൃഷ്ടിയിൽ
മാനസേഖദമുളവാക്കാേത്താൻ
ഒരു വിപര്നായാലും ചണ്ഡാളനായാലും
ഗുരുവാെണനിക്കവൻ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക
ഗുരുവായതുമവൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
52. ഇപ്പറഞ്ഞുള്ള െപരുമ്പറയൻ
മുപ്പുരൈവരിയാെണന്നറിഞ്ഞു
ത ദം വന്ദിച്ചു ശങ്കരാചാരയ്രുംമാപ്പേപക്ഷിച്ചെലല്ാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േലാക
മൂപ്പേരാടേന്നരം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
53. തണ്ടലർസായകൈവരിയുമായ്
കണ്ടതുനാൾമുതൽസവ്ാമിപാദം
തീണ്ടലജ്ഞാനെമേന്നാതീട്ടുമാളുകൾ
ഉെണ്ടാനിറുത്തുന്നു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എന്തു
കുണ്ടാമണ്ടിയിതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
54. മലല്ായുധാരിക്കുമാചാരയ്ർക്കും
സലല്ാപമുണ്ടായ വാസ്തവെത്ത
എലല്രും കാണുവാനാചാരയ് സവ്ാമികൾ
െചാലല്ിയതാണിതു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എെന്റ
െചാലല്ാെണേന്നാർക്കെലല് ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

55. മാനയ്ന്മാരായ മഹാത്മാക്കെള !
ഉന്നതസ്ഥാനത്തിരിക്കുേന്നാെര !
എന്നുെട താഴ്മയായുെള്ളാരേപക്ഷയും
െമാന്നു േകട്ടീടണം േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എന്നിൽ
നന്ദി കാട്ടീടണം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
56. സ്മൃതയ്ാദികളിലും തീണ്ടിച്ചട്ടം
മതയ്ാപിമാമുനിമാേരാർത്തിലല്
അതയ്ാപത്തിന്നിതു മലയാളരാജയ്ത്തിൽ
എത്തിയേലല്ാ കഷ്ടം ! േയാഗെപ്പേണ്ണ!- തമ്മിൽ
കൂത്തു പിടിപ്പിക്കാൻ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
57. മലയാളരാജയ്െത്ത ഹിന്തുക്കളിൽ
പലയാളുകളുമുണ്ടിസ്സാധുകെള
വിലയാളുകളാക്കി വഴിയിൽ നടക്കുേമ്പാൾ
വിലക്കിയകറ്റുന്നു േയാഗെപ്പേണ്ണ!- എന്തു
െകാലക്കുടുക്കാണിതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
58. പാണ്ടിരാജയ്ത്തിെലാരു ദിക്കിലും
തീണ്ടിക്കുളിെയന്ന ചട്ടമിലല്
രണ്ടുമാസം ǌാൻ നടന്നാരുെമേന്നാടു
ശണ്ഠക്കുവന്നിലല് േയാഗെപ്പെണ്ണ!- സുഖമുെണ്ടനിക്കാനാട്ടിൽ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
59. കർണ്ണാടകത്തിലും തീണ്ടാട്ടലാം
കർണ്ണകേഠാരനിനാദമിലല്വർണ്ണങ്ങൾ നാലുണ്ടുെവങ്കിലു മജ്ഞാനം
നിർണ്ണയിച്ചിലല്േലല്ാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എതര്
സവ്ർണ്ണരാജയ്മതു ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
60. ഹിന്തുസ്ഥാനെത്തയധിവസിക്കും
ഹിന്തുക്കെളാെക്കെയാരുേപാെല
എെന്താരു കഷ്ടം മലയാളത്തിൽ മാതര്ം ഏന്തിയെലല്ായിതു േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ബഹു കുന്തമേലല്യിതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

61. തിട്ടം മറാട്ടയിൽ െചന്നാലും
ആട്ടു െകാേള്ളണ്ട നാേമാേടണ്ട
െപാട്ടും പുടവയും ചാർത്തി നടന്നിടാം
നാട്ടാർ പിണങ്ങിലല് േയാഗെപ്പെണ്ണ!- നലല്
കൂട്ടുെകട്ടും കിട്ടും ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
62. തുളുനാട്ടാെരമ്പ്രാന്മാരിവിെട വന്നാൽ
വിളികാട്ടി നടക്കുന്നു വഴിമാറ്റുന്നു
തുളുനാട്ടിലുെണ്ടായീത്തീണ്ടെലന്തിന്നിവർ
െവളിപാടുണ്ടാകുന്നു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എന്തു
െപാളിയാണിപ്പറയുന്നു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
63. ജാപ്പാനിെലങ്ങാനും തീണ്ടലുെണ്ടാ
യാപ്പാണത്തുെണ്ടാ സിേലാണിലുേണ്ടാ
ഇപ്പാരിെലങ്ങുമിതുേപാെല യജ്ഞാനം
േകൾപ്പാേനയിലല്േലല്ാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എന്തു
േകാപര്ായമാണിതു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
64. ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന കണ്ണുനീേരാടിറ്റലിരാജയ്ത്തുേമാേടണ്ട,
കുറ്റങ്ങൾ േകൾേക്കണ്ട കുറിമുടുേക്കണ്ട
ചിറ്റക്കാരാെണാെക്ക േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ജാതി
മാറ്റങ്ങേളയിലല് ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
65. ലണ്ടൻ പരിഷ്കൃത രാജയ്മേലല്?
ഉേണ്ടായവിെടയീത്തീണ്ടാട്ടം?
കണ്ടവർ ഹിന്തുവകുപ്പിലേനകം േപരുണ്ടേലല്ാ സാക്ഷിക്കു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- തീണ്ടൽ
കണ്ടകമാണെലല്ാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
66. മലയാള രാജയ്ത്തിലലല്ാെത
ഉലകിങ്കെലങ്ങുമീത്തീണ്ടലിലല്
തലയാളികളായ ഹിന്തുമഹാജനം
നിലപ്പിക്കണമിതു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ധർമ്മം
തലെപാക്കെട്ട േവഗം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

67. ഈറനുടുത്ത തണുപ്പുമൂലം
ഈറ പിടിച്ചു നിലം െതാടാെത
മാറടാ േപാടാ എേന്നാതി മഹാജനം
ചീറുന്നു നിതയ്വും േയാഗെപ്പേണ്ണ!- േബാധം
മാറുന്നു ചിത്തത്തിൽ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
68. വഴിക്കുളം തീണ്ടിെയേന്നാതി മന്ദം
വഴക്കടിക്കുന്നു ചില ജനങ്ങൾ
കിഴിപ്പണം വാങ്ങിച്ചു പുണയ്ാഹം െചയയ്ിച്ചു
കിഴിക്കുന്നുസാധുെവ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ഏറ്റം
പഴിക്കുന്നേഹാ കഷ്ടം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
69. ചണ്ഡാളന്മാെരപ്പുലയെരയും
കണ്ണാെല കണ്ടാൽകുളി കഴിയും
ഉണ്ണാനുറക്കമിലല്, തരമുെണ്ടങ്കിെലാന്നു
പുണയ്ാഹവും െചയയ്ും േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എന്തു
പുണയ്മതുെകാണ്ടു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
70. ശങ്കരേക്ഷേതര് ഗമിക്കുംേനരം
സങ്കരജാതിെയ ക്കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ
കിങ്കരന്മാെരെക്കാണ്ടാട്ടിേയാടിക്കുന്നു
സങ്കടം േചർക്കുന്നു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എന്തു
പങ്കപ്പാടാണിത് ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
71. പട്ടണത്തിങ്കൽ വളെരേഭദം
നാട്ടുമ്പുറത്തിൽ നടക്കാൻ േമലാ
ആട്ടുന്നു, തലല്ുന്നു, പുത്തൻ വാങ്ങിക്കുന്നു
നട്ടം തിരിക്കുന്നു, േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അതു
േകട്ടാൽ കരഞ്ഞു േപാം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
72. കടക്കാൻ വിേരാധിച്ച വഴിെയന്നുള്ളിൽ
കടക്കാെത സാധുക്കളകെപ്പടുേമ്പാൾ
ഇടിത്തീ വരുേമ്പാെല ചിലകൂട്ടേരാടി വന്നിടിക്കുന്നു, പിടിക്കുന്നു േയാഗെപ്പെണ്ണ!
െകാടുക്കുന്നു, നടക്കുന്നു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

73. െപാമ്പണം കയയ്ിരിക്കുന്നതും
െചമ്പുകാെശന്നു പറഞ്ഞിെലല്ങ്കിൽ
വേമ്പറിറ്റും ചില നായന്മാെരക്കൂടി
യേമ്പാ! വിറപ്പിക്കും േയാഗെപ്പേണ്ണ!- നെമ്മ
പ്പമ്പരം പാടിക്കും ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
74. നലല്രിവച്ചുനാമുെണ്ടന്നാലും
െചാലല്രുതായെതാരുത്തേരാടും
കലല്രിെയന്നു പറഞ്ഞാൽ വഴക്കിലല്
നലല്രീതിയിതു! േയാഗെപ്പേണ്ണ!- േമലിൽ
െചാലല്രുതീവിധം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
75. കാഷ്ഠം ഭുജിച്ചു നടന്നിരുന്ന
പട്ടിക്കു ചാേര നടന്നുെകാള്ളാം
കഷ്ടം! മനുഷയ്ർക്കു പാടിലല് എന്നുള്ള
ചട്ടം നിറുത്തെണ്ടാ, േയാഗെപ്പേണ്ണ!- നിങ്ങൾ
ശിഷ്ടന്മാരലല്േയാ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
76. മാടിെനക്കണ്ടാ ലരികിേല ്
മാടിവിളിച്ചു നമസ്കരിക്കും
ഓടിക്കും മനുജാതിനികരെത്ത പാർശവ്ത്തിൽ
കൂടിേപ്പായാലേപ്പാൾ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ഏേതാ
േരടിൽക്കണ്ടീച്ചട്ടം? ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
77. നാൽക്കാലികളിലും താെഴെയേന്നാ
ഇക്കാണും മാനുഷേസാദരന്മാർ!
ഇക്കാലത്തിരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുമിതു
നീക്കാറായിലല്േലല്ാ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- എേന്താ
രാൾക്കാരാണു നിങ്ങൾ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
78. തീണ്ടലായിടുേന്നാരജ്ഞാനം
െകാണ്ടുഭവിച്ചിടുമാപത്തുകൾ
ഉേണ്ടാ പറഞ്ഞാെലാടുങ്ങുന്നു? മൂന്നുനാലുണ്ടു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- അതു
കണ്ടവരുണ്ടു േപാൽ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

79. പെണ്ടാരു േചകവർ പാതിരാവിൽ
കുണ്ടു വഴിേയ നടന്നീടുേമ്പാൾ
പണ്ടാരേപര്തെത്ത താങ്ങി നാലഞ്ചുേപർ
മണ്ടി വരുന്നേലല്ാ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- അതു
കണ്ടാൽ കഥ തീരും ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
80. സാഹസം െചാലല്ി മൃതശരീര
വാഹക േലാകമണഞ്ഞിടുേമ്പാൾ
േമാഹാന്ധനാ ീയയ്ൻ മുേന്നാട്ടു പാഞ്ഞേപ്പാൾ
ഹാഹാരവും േകട്ടു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േകട്ടാൽ
േമാഹാലസയ്െപ്പടും ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
81. കാരയ്ക്കാരാെണന്നറിഞ്ഞു തീയയ്ൻ
കാരയ്ങ്ങെളാെക്കയും േബാധിപ്പിച്ചു
ൈധരയ്ം നടിക്കാെത മാറിേപ്പാടാെയന്നു
കാരയ്ക്കാരും െചാലല്ി േയാഗെപ്പെണ്ണ!- േശഷം
കാരയ്ം കഥിേക്കെണാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
82. കൂരിരുട്ടും കെണ്ടടവഴിയും
കാരിയക്കാരരും പണ്ടാരവും
പാരമടുത്തേപ്പാൾ മദ്ധയ്സ്ഥതൻ തീയയ്ൻ
പാരതിൽ േമാഹിച്ചു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- ചത്തു
േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ; ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
83. െകാമ്പൻമദിക്കുെന്നാരു തല ൽ
നമ്പൂരിയുണ്ടു മറുതല ൽ
അേമ്പാടതുേനരം മദ്ധയ്സ്ഥിതൻ തീയയ്ൻ
െകാമ്പെനക്കൂപ്പുന്നു േയാഗെപ്പെണ്ണ!- എന്തു
കമ്പമാണജ്ഞാനം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!
84. േക്ഷാണീസുരനു െമാരു നായരും
േതാണിയിേലറി ത്തുഴയുേന്നരം
വീെണാരുകാറ്റും മഴയുമുടൻ വള്ളം
താണു സലിലത്തിൽ േയാഗെപ്പെണ്ണ!- രണ്ടും
േകണു തുടങ്ങിനാർ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ!

85. െവള്ളമണലിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു
െവള്ളം കുടിയായ് രണ്ടുേപരും
പള്ള നിറഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പൂരി ൈകെക്കാണ്ടു
െവള്ളത്തിൽ ചുറ്റിച്ചു േയാഗെപ്പേണ്ണ!- അതിനുള്ളർത്ഥം േകൾക്കെണ്ട ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
86. വിലക്കിൈക്ക ചുറ്റിച്ചതിെന്റയർത്ഥം
കലക്കിക്കുടിക്കുവാനാണുേപാലും
നിലയിലല്ാത്തേപ്പാളും ജാതിേഭദം െചാലല്ി
കലഹിച്ചുേപായേലല്ാ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- എന്തു
വിലയിലല്ാത്താചാരം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
87. മന്നവന്മാർ ധരാേദവന്മാർക്കും
പിെന്ന ശൂദര്ാദി ചരണജർക്കും
തെന്നയലല്ിക്കുറ്റം സങ്കരജാതിക്കുെമേന്നാെടാെടാന്നുണ്ടേലല്ാ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- അതും
നിന്നു േകട്ടീടുക ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
88. തീയയ്ൻ കണക്കെന കെണ്ടന്നാൽ
കേയയ്ാെട ആട്ടിയകറ്റുന്നു,
അേയയ്ാ തടുക്കുവാൻ നായരിലല്, തെന്റ
കയയ്ിലുമുണ്ടിതു േയാഗെപ്പേണ്ണ!- അേപ്പാൾ
വയയ്ാതടുക്കുവാൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
89. കണക്കൻ പുലയെന കെണ്ടന്നാൽ
കണക്കിൽ പുലമ്പിയകറ്റുന്നു
പിണക്കം േവെണ്ടെന്നാരു തിയയ്ന്നുരക്കാെമാ?
വണങ്ങെണ്ട കണക്കന്മാർ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- എന്തു
ഗുണം െകട്ടനാചാരം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
90. പുലയൻ പറയനുമുള്ളാടനും
തലതലല്ിമരിക്കുന്നു തീണ്ടൽമൂലം,
ഫലെമന്താണിതുെകാണ്ടു ഹിന്തുവംശംെകട്ടു
ബലമിലല്ാതാകുന്നു േയാഗെപ്പേണ്ണ!- തീണ്ടൽ
നിലച്ചാേല ഗുണമുള്ളൂ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ

91. നാട്ടിൻ ഗുണത്തിന്നു നമ്പൂരിമാർ
വിട്ടുകളയണം തീണ്ടിച്ചട്ടം
േകട്ടവർേകട്ടവർ പിെന്നയീയാചാരം
േതാട്ടിെലറിഞ്ഞീടും േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ഗുണം
കിട്ടുെമന്നാലുടൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
92. മലയാളരാജയ്ത്തു നമ്പൂരിമാർ
തലയാളികളെലല്, ക്ഷതര്ിയരും
സ്ഥലകാലം േനാക്കീട്ടീത്തീണ്ടൽ കുറക്കാഞ്ഞാൽ
നില െതറ്റാതിരിക്കുേമാ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ഹിന്തു
കുലെമാെക്ക മുടിഞ്ഞിടും ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
93. അന്തയ്ജനായ പറയൻ േപാലും
"െവന്തീഞ്ഞ"യിട്ടു വരുന്നേനരം
എേന്ത വിലക്കാത്തു െവന്തീഞ്ഞ മാഹാത്മയ്ം
ചിന്തിച്ചിട്ടാകെയാ േയാഗെപ്പേണ്ണ!- എെന്താ
എേന്താരന്ധ വിശവ്ാസങ്ങൾ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
94. വാരാണസി കണ്ട വാലേനയും
ചാേര നടന്നാലടിേച്ചാടിക്കും
േനേര വാരാപ്പുഴപള്ളിയിൽ േപാേയാെനയാരും തടുക്കിലല് േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ഏതിൽ
േചരുമീ നയ്ായങ്ങൾ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
95. രാമായണങ്ങൾ പഠിച്ച തീയയ്ൻരാമ നാർക്കും വഴിമാറിേടണം
േതാമനായാലവൻ വഴിമാറിച്ചാേകണ്ട
േകമനായിേപ്പായി േയാഗെപ്പേണ്ണ!- േനാക്ക
േറാമാ മാഹാത്മയ്ങ്ങൾ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
96. അയയ്െരന്നുള്ള െപരുമ്പറയൻ
തീയയ്െരേപ്പടിച്ചു പെണ്ടാരിക്കൽ
മയയ്യിൽ േപായി തിരിച്ചുവന്നേന്നരമയയ്ാവുമാപ്പിള േയാഗെപ്പെണ്ണ!- െതലല്ും
വയയ്ാ ചിരിക്കുവാൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

97. വാൈക്ക െപാത്തിെക്കാണ്ടു"തമ്പ്രാക്കേള!
കാക്കേണ"െയന്നു പറയുന്നവർ
െവക്കം വരാപ്പുഴെച്ചന്നു വരുേന്നരം
നിക്കക്കള്ളി കിട്ടി േയാഗെപ്പേണ്ണ!- അേപ്പാെളാെക്ക “േമേനാക്കച്ചൻ” ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
98. അന്തണന്മാർ നിജ ഭക്തരാകും
ഹിന്തു ജനങ്ങെളയാട്ടിേയാട്ടി
െവന്തീഞ്ഞ ചാർത്തിച്ചു ചാെര വിളിക്കുന്നെതെന്താരു സാഹസം േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ഉള്ളുെവന്തുേപാകുന്നെലല്ാ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
99. ഉത്തമ ഹിന്തു മത മതിലന്നുത്തമാംഗങ്ങെളേന്നാതുന്നവർ,
ചിതര്വർണ്ണങ്ങളായിടുമപരാംഗ
വർത്തിേലാകങ്ങെള േയാഗെപ്പേണ്ണ!- െതലല്ു
ശതര്ുക്കളാക്കാേമാ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
100. ഉത്തമാംഗംെകാണ്ടപരാംഗം
െകാത്തിച്ചളുക്കിക്കളെഞ്ഞന്നാൽ
അത്തലുണ്ടാകുമേക്കകിെയക്കാണുന്ന
മർത്തയ്ർചിരിച്ചിടും േയാഗെപ്പേണ്ണ!-ഇതു്ഹൃത്തിൽ വച്ചീടുക ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
101. ആലവട്ടത്തിൽ മുടികളിലും
പീലി നിരകൾ വിലസും േപാെല
നാലുവർണ്ണങ്ങളും േചർന്നു മതാന്തേര
കാലുവച്ചീടുന്നു േയാഗെപ്പേണ്ണ!- അേപ്പാൾ
താേലാലിക്കും ചിലർ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
102. ആരയ്പുരാതന ഹിന്തുമതസാരങ്ങെളാെക്കപ്പരിേശാധിച്ചാൽ
സാരമിലല് തീണ്ടലജ്ഞാനമൂർത്തിെയന്നാരും പറഞ്ഞിടും േയാഗെപ്പേണ്ണ!- ചില
കാരണം േകൾക്കുക ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

103. പണ്ടു ശര്ീരാമനും ലക്ഷ്മണനും
വണ്ടണിേവണി വിേദഹജയും
താണ്ടിയിേലല് സരയൂന്നദിയാേപ്പാക്കിൽ
തണ്ടുവലിച്ചതാർ ? േയാഗെപ്പേണ്ണ !- അന്നു
തീണ്ടിക്കുളിയുേണ്ടാ? ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
104. ശൃംഗിേവരാധിപനാകും ഗുഹൻ
തുംഗപര്താപനിധിയരയൻ
അങ്ങിെനയായിട്ടും ശര്ീരാമസവ്ാമിയാലിംഗനം െച ിെലല്? േയാഗെപ്പേണ്ണ !- എന്തു
മംഗലമക്കാലം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
105. പട്ടാഭിേഷകസമയത്തിലും
കൂട്ടത്തിലാഗ്ഗുഹൻ വന്നിരുന്നു
പട്ടന്മാെരന്നലല് നമ്പൂതിരിമാരും
മാട്ടിക്കളഞ്ഞിലല് േയാഗെപ്പേണ്ണ !- ഒെക്ക
െത്താട്ടു തിന്നും േപായി ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
106. മുക്കണ്ണേദവൻ മധുരയിങ്കൽ
മിക്കതും ലീലയായ് വാണകാലം
മുക്കുവത്തി പുടവ മുറിച്ചിട്ടു
മാർക്കത്തിലാക്കിേയാ, േയാഗെപ്പേണ്ണ !- ജാതി
നീക്കി നിർത്തിേയാ? ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
107. കാളിയരയത്തി െപറ്റതേലല്
േകളിേയറും വയ്ാസ മാമുനിെയ?
നാളീകേനതര്െയ ശന്തനു രാജാവും
േവളികഴിച്ചിെലല് േയാഗെപ്പേണ്ണ !- അതര്
േകാളാക്കിേയാ തീണ്ടൽ? ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
108. ആ വധൂമാണികയ്ം കാളിയമ്മ
ശര്ീവസുരാജസുതെയന്നാലും
ധീവരന്മാരുെട േചാറുതിന്നലല്േയാ
യൌവനമായതു?േയാഗെപ്പേണ്ണ !- എതര്
െചാവവ്ുള്ള നാളതു ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ

109. കുറത്തിെയ േവട്ടിേലല് സുബര്ഹ്മണയ്ൻ
കുറെവന്താണതുെകാണ്ടു െചാലല്ീടുവിൻ,
നിറഞ്ഞ പരാശക്തി തന്നംശഭൂതങ്ങൾ
കുറവനും വിപര്നും േയാഗെപ്പേണ്ണ !- ആർക്കും
കുറവിെലല്ന്നറിേയണം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
110. ഒട്ടു േപരുണ്ടേലല്ാ പഞ്ചഭൂതെക്കട്ടിടെമാെക്കയശുദ്ധമാക്കാൻ;
െതാട്ടുകൂടാ മഹാ പാപികളാണവർ
ആട്ടിയകറ്റുക േയാഗെപ്പേണ്ണ !- ഗുണം
കിട്ടുെമന്നാലുടൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
111. കാമപ്പറയൻ കരിമ്പറയൻ
േക്ഷമത്തരുവിന്നിടിവാളും,
ആ മഹാ പാപിെയേയാടിച്ചകറ്റുേന്നാരീമഹീവാനവർ േയാഗെപ്പേണ്ണ !- പിെന്ന
ആമയമിലല്േലല്ാ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
112. േകര്ാധപ്പറയൻ െകാടുമ്പറയൻ
േബാധവിളക്കിൻ െകാടുങ്കാറ്റ്
േമധാവികളാ ശവ്പചെന േവഗത്തിൽ
േരാധിച്ചു നിർത്തണം േയാഗെപ്പേണ്ണ !- എന്നാൽ
ബാധകമിലല്േലല്ാ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
113. ഓടിക്ക േലാഭപ്പറയേനയും
ചാടിക്കേതാടും തുറകളിലും
േതടിെക്കാൾകീശവ്ര പാദങ്ങെളേപ്പാഴും
കൂടിെക്കാൾകാനന്ദം േയാഗെപ്പേണ്ണ -മന്ദം
വാടിക്കുഴേങ്ങണ്ട ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
114. േമാഹപ്പുലയെന കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ
ഹാഹാരവം െപാടി പാറ്റിെക്കാൾക
േമാഹം മുഴുത്തു സമസൃഷ്ടിെയെത്തലല്ും
േദര്ാഹിച്ചു േപാകെലല് േയാഗെപ്പേണ്ണ !- എലല്ാ
േദഹങ്ങളും ശരി ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

115. ഉണ്ടു മദമെന്നാരുള്ളാടൻ
രണ്ടു കാതം വഴി മാറിട്ടവൻ,
കണ്ടു കൂടാമേപ്പാളാനന്ദവീടിെന്റ
തണ്ടും താഴും പൂട്ടും േയാഗെപ്പേണ്ണ - സുഖമുണ്ടിതിൽ പാർക്കുവാൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
116. കണ്ണിലസൂയാസുരെനക്കണ്ടാൽ
െതാണ്ണൂറടിയാട്ടിേയാടിക്കണം
ഖണ്ഡിച്ചവെനയകറ്റുേമ്പാളുള്ളിെല
കണ്ണുെതളിഞ്ഞീടും േയാഗെപ്പേണ്ണ! മഹീവിണ്ണവന്മാരവർ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
117. മാത്സരയ്െമന്നപറയേനയും
ഉൽസര്ജിച്ചാേല ഭവികമുള്ളൂ
വൽസലതവ്ം സഹജീവികളിൽേചർക്കുഭർത്സീക്കരുതേലല്ാ േയാഗെപ്പേണ്ണ! എെന്താ
രുത്സവമാെണന്നാൽ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
118. മുൻപിൽ ചരിക്കും വിചാരശിഷയ്ൻ
ദംഭത്തിെനയാട്ടിപ്പായിക്കെട്ട,
തമ്പുരാൻ ശാംഭവദീപവും സൂക്ഷിച്ചു
സ്തംഭംേപാൽ വാഴുക േയാഗെപ്പേണ്ണ!അേപ്പാൾ
കുമ്പിടുെമലല്ാരും ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
119. പാർത്ഥിവന്മാർക്കും ധരാസുരർക്കും
സവ്ാർത്ഥപരതവ്ം മുഴുക്കുകയാൽ
പാർത്തലെമാെക്കപ്പരാധീനമാെയന്നു
പാർത്താലറിഞ്ഞീടാം േയാഗെപ്പേണ്ണ-ഓർത്തിട്ടാർത്തി മുഴുക്കുന്നു ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
120. ഈയിന്തയ്ാ രാജയ്മടച്ചു മുന്നം
സ്ഥായിേയാെട ഹിന്തുഭൂപർ കാത്തു
ആയധികാരങ്ങൾ ജാതിേഭദം മൂലം
മായുകയും െച േയാഗെപ്പേണ്ണ! എതര്
േപയാണിയജ്ഞാനം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

121. ഭൂവരൻനമ്പൂരി നായന്മാരും
ധീവരൻ തീയയ്ന്മാരാ ശാരികൾ
ഈവിധേമെറ വകുപ്പുകളായേപ്പാൾ
ഭാവേഭദംമൂത്തു േയാഗെപ്പെണ്ണ -േവഗം
ൈദവേകാപംവന്നു ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ
122. ജാതിേഭദത്താ ലൈനകമതയ്പ്പാതിരാക്കൂരിൽ മലയാളം
പാതിയിേലെറ മറഞ്ഞുവരുെന്നന്ന
ഖയ്ാതിയും വർദ്ധിച്ചു േയാഗെപ്പെണ്ണ-അതു
ഭീതിെക്കടയാക്കി ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ
123. ഹിന്തുേലാകങ്ങൾക്കു തമ്മിൽതമ്മിൽ
ആന്തരേസ്നഹമിെലല്ന്നവൃത്തം
ഹന്ത! ധരിച്ചുപെലവഴിക്കും പരിപന്ഥികൾ വെന്നത്തി േയാഗെപ്പെണ്ണ കൂെട
ലന്തയും വന്നേലല്ാ ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ
124. അേപ്പാ! പലപലജാതികളാേ ൾെപ്പാരുംേകളിയും തീർന്നമൂലം
ഇപ്പാരടക്കുവാൻ നാനാദിക്കിൽനിന്നും
മാപ്പിളമാർ വന്നു േയാഗെപ്പെണ്ണ-കൂെടടിപ്പുവും വന്നേലല്ാ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ
125. അക്കാലം ഹിന്തുക്കൾ തീണ്ടലിെന്റ
തൃക്കാലും നമ്പിയിരിക്കുകയാൽ
േതാക്കായുധമാക്കി നാടടക്കാൻ ചില
“േകാക്കായികൾ” വന്നു േയാഗെപ്പെണ്ണ േവഗം
മക്കാളിയുെമത്തി ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ
126. പട്ടാണിമാർക്കും പറങ്കികൾക്കും
കിട്ടെത യീരാജയ്േമേങ്കാ കൾ
ബര്ിട്ടീഷിനാക്കിെക്കാടുത്ത ൈദവംകൃപാ
വൃഷ്ടിപര്ദൻ തെന്ന േയാഗെപ്പെണ്ണ-ഇേപ്പാൾ
തുഷ്ടന്മാരായിനാം ജ്ഞാനെപ്പെണ്ണ

127. ഹിന്തുമതെത്ത ഇനിെയങ്കിലും
അന്തരെമേന്നയ് പരിപാലിക്കാൻ
അന്തണന്മാരും നൃപന്മാരും കൂടിയാൽ
ചിന്തേപാൽ സാധിക്കും േയാഗെപ്പേണ്ണ! അേപ്പാൾ
ബന്ധുക്കളാെയാെക്ക ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
128. മിക്ക ൈവദീകരും ഭൂപാലരും
തൻകഴൽ കൂപ്പുമിതരന്മാരും
ഒെക്ക ഹിന്തുക്കളിൽ പര്ാമാണയ്മുള്ളവർ
ഒക്കണേമകതര് േയാഗെപ്പേണ്ണ! എന്നിേട്ടാർക്കണം കാരയ്ങ്ങൾ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
129. തീണ്ടിക്കുളിയിനി േവണ്ടെയന്നും
തീണ്ടാട്ടരുതിനി േമലിെലന്നും
ഉണ്ടാക്കണം ചട്ടമേന്നരമാശവ്ാസ
മുണ്ടാകുമുണ്ടാകും േയാഗെപ്പേണ്ണ! -മതം
െകാണ്ടാടി വർദ്ധിക്കും ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
130. കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു വിലക്കി നിർത്തൽ
ഭര്ഷ്ടുകളും പര്ായഞ്ചിത്തങ്ങളും
ഒട്ടു കുറ ണെമന്നും സമീചീന
ചട്ടമുണ്ടാക്കണം േയാഗെപ്പേണ്ണ! -മതം
െപെട്ടന്നുയർന്നീടും ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
131. ൈവദികർ െതാട്ടമഹാശയന്മാർ
വാദം കളഞ്ഞിതുേപാെല െച ാൽ
േഖദങ്ങെളലല്ാമകലുെമേന്ന മംഗേളാദയമുണ്ടാവൂ േയാഗെപ്പേണ്ണ! -േയാഗേക്ഷമവും വർദ്ധിക്കും ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
132. തീണ്ടലാകും ദശകന്ധരെന്റ
കണ്ഠം മുറിക്കും കരുണാകരൻ
ഇണ്ടെലേനയ് മാടരാജാധിരാജനാം
രണ്ടാം രഘുവരൻ േയാഗെപ്പേണ്ണ! -വാഴ്ക
േവണ്ടുേവാളം കാലം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

133. അത്തിരുേമനിയിത്തീണ്ടിച്ചട്ടം
എതര് കുറ ന്നനുദിവസം
ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തെമാന്നു രണ്ടേലല്ാ
പത്തു നൂറായിരം േയാഗെപ്പേണ്ണ! -സതയ്േവത്താവീത്തമ്പുരാൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
134. ജാതിയിലീഴവെനന്നാലും
നീതിയും വിദയ്യുമുള്ളാളിെന
ഭൂതിയരുളുന്നു*ജഡ്ജിയായ് വ ന്നു
ഖയ്ാതി കൂട്ടീടുന്നു േയാഗെപ്പേണ്ണ! -എതര്
നീതിമാനിേദ്ദഹം ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
135. ശീലഗുണവും പഠിപ്പുമുള്ള
വാലനും തച്ചനും പാണന്മാർക്കും
േജാലി കൽപ്പിക്കുന്നു തൃക്കൺ പതിക്കുന്നു
പാലിക്കുന്നു നിതയ്ം േയാഗെപ്പേണ്ണ! -സതയ്േലാലുപനീനൃപൻ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
136. പുണർതം തിരുനാളവതരിച്ച
ഗുണഗണസേങ്കതമീനൃപതി
അണയുമജ്ഞാനങ്ങൾ നീക്കിയീരാജയ്െത്ത
ഘൃണയാ ഭരിക്കെട്ട േയാഗെപ്പേണ്ണ! -നേലല്ാരുണർവാകെട്ട നാട്ടിൽ ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
137. വാഴെട്ട വാഴെട്ട മാടഭൂപൻ
വാഴെട്ട വാഴെട്ട രാമവർമ്മൻ
വാഴെട്ട വാഴെട്ടജി.സി.ഐ.ഇ. ഭൂപൻ
വാഴെട്ട വാഴെട്ട േയാഗെപ്പേണ്ണ! തീണ്ടൽ
താഴെട്ട താഴെട്ട ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
138. വഞ്ചിവസുധാവലാകാന്തെന്റ
കിഞ്ചന കാരുണയ്മുണ്ടാകുേമ്പാൾ
പഞ്ചതവ്ം േചരുമീ തീണ്ടിക്കുളിച്ചട്ടം
െനഞ്ചകം ശുദ്ധമാം േയാഗെപ്പേണ്ണ! േലാക
വഞ്ചനയലല്ിതു ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!

139. വാഴുക വാഴുക വഞ്ചിഭൂപൻ
വാഴുക വാഴുക മൂലർക്ഷജൻ
വാഴുക വാഴുക ധർമ്മക്ഷമാവരൻ
വാഴുക വാഴുക േയാഗെപ്പേണ്ണ! -തീണ്ടൽ
താഴുക താഴുക ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
140. മർമ്മം പിളർക്കുന്ന ഹാഹാരവം
ഓർമ്മയുള്ളാളുകൾ നിർത്തിെയന്നാൽ
നർമ്മമലല്േലല്ാ തിരുവിതാംകൂറന്നു
ധർമ്മക്ഷിതിയാകും േയാഗെപ്പേണ്ണ! -േവഗം
ശർമ്മവും വർദ്ധിക്കും ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
141. ശക്തിേപാെരങ്കിലും ഹിന്തുമതസക്തിമുഴക്കുക െകാണ്ടിവണ്ണം
യുക്തി പറഞ്ഞതിൽ െതറ്റുെണ്ടങ്കിൽ-തീർത്തു
മുക്തിയരുളുക േയാഗെപ്പേണ്ണ! -പരാശക്തി തുണ ക ജ്ഞാനെപ്പേണ്ണ!
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