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കേരള മലയാള പദ്യപാഠാവലി 

എരുവയില് അച്ചുതവാരിയര് 

കായം കളത്തരച നോട്ട വിരേറധശക്ഷതി-- 

യ്ക്രായംമുഴുത്തു പടവെട്ടി വരുന്നകാലം 

സായംമടങ്ങി മതിമങ്ങിയൊഴിഞ്ഞൂ കൊല്ല-- 

ആായന്തിചാത്തിതു വലഞ്ഞൊരു വഞ്ചിരാജന്. 

ആ മന്നവന് മദമമന മനസ്സകെട്ട 
കാമംകുറഞ്ഞു തലതാക്കിയിരുന്നിടുന്വോഠം 
സാമത്ല്ൃമേറിയൊരു മത്ത്രി,യുളൂക്കഠിഞ്ഞ് 

രാമയ്യനന്തികമണഞ്ഞൂ പറഞ്ഞൂ മെല്ലേഃ 

**സ്വാധമീ,ചെരുത്തപടയോട്ടമെതിത്തുചെന്നു 
നാമീവിധം പലദിനം പടതോററുപ്പോവാന് 

ഭൂമീശ ബാഹഹുബലമൊന്നതു മാത്രമല്ല, 
കാണ്മീലയോ, സചിവബുദ്ധിയുമുണ്ടുമൂലം. 

ഉക്കേറിട്ടന്നെരുവയ ചൃതവാരിയക്കു 

കൈക്കേററമുണങ്ടു വിരുതായതുതന്നെചോരമു 

അക്കേമനുക്ളൂ മതിയാം പടനായകത്വ-- 

മുഠംക്കേററമൂലമിഹ നമ്മളെ വെന്നിടുന്നു . 

ഉംപ്ല്യോര്വഴിക്കു ചിലതിജടുനമോത്തു ചോരില്- 

ക്കെല്ല്ലോടട ചെയ്യുകിലവക്കതു പുല്ലുപോലെ; 

അല്ല്ോ,നി ഗ്രൂഡമതി വാരിയര് കങ്ളുചെയ്യു-- 

മപ്റ്വേര് നമുക്കറിയുവാന് വളരെ പ്രയാസം. 
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നോക്കുമ്ലൊലില്ല പടയാളികഠം; നമ്മഠംകേഠി 

നോക്കുമ്പൊളമ്പുകളസംഖ്യമണഞ്ഞൂുകാണാം; 

ആക്കും പടജജുനമുടഞ്ഞിടുമപ്പ്യൊഠം, മാറേഠാര് 

നേക്കംപടിക്കു പടനായകനുണ്ടു മുന്പില്. 

ആ വാരിയന് പടനടത്തിയെതിത്തിടടയ്വേമേം- 
ച്രംവാനൊതങ്ങിയണിയിട്ടെതിരിട്ടുനമ്മഠം 

ഫാ,വാശിയോടുട ചൊരുതീടിലൂമിങ്ങു തോല്മ- 

യാവാതെയുള്ള ദിവസം വളരെച്ചുരുക്കും 

ഇന്നായവക്കടവു വിദൃകളൊന്ു, വേറി.- 

ട്ടൊന്നാണു നാള്ളെ,യിതുമാതിരി മാഠിമാഠി 

നന്നായ 'രണവ്വുതൂമകാട്ടി വരുന്നു സേനാ- 
സന്നാഹഫയോഗവധിധി കണ്ടൊരു വാരിയേന്റ്രന്. 

സേനേശനായവിടെ വാരിയരുള്ളകാലം 
ഞാനേഠറുറച്ചുപറയാ, മവരേ ജയിക്കൂ 

ഈനേതരപവ്രകൃതി ഗ്രഡത കൂടടുമായാഠം 

താനേ കുടുങ്ങുമൊരെലിക്കണി വെച്ചുനോക്കും. 

വിശ്രാന്തി നല്കുക പടയ്ക്കിനി രണ്ദപക്ഷയ-- 
മിശ്രാന്തിതീത്തടവുകൂട്ടുകയാം സ്വപക്ഷംം 

അശ്രാന്തകൌശലനയപ്റൂണിയാല് വിചക്ഷ-- 

മശ്രായ്യമാക്കിടുവ,നില്ലിഹ രണ്ടൂപക്ഷം.”” 

എന്നോതിട്ടന്ന സചിവയനെഠ വചസ്സുകേട്ടി- 

ട്ടൊന്നോത്തു സസ്കിതമുരച്ചിതു വഞ്ച।രാജന്ടു 

നന്നോതിട്ടന്നതുസഖേ, വഴിനോക്കു,കെന്നാല് 

നിന്നോട്ടെയിന്നുമുതലിദ്ധൃതിച്പെട്ടയുഭ്ധം.?? 



പ്പ ്ം. 

ി 

കഏളവം പറഞ്ഞവര്ഴ്റപിരിഞ്ഞു; കടടുത്തയുഭ്ധ-- 
ഭാവം: നിലച്ചിതൊരുമാസ്ടൂമതിന്നിടയ്ക്കകല് 

ആ വന്പരാം നരവരക്കടിമപ്പെട്ടന്നോര് 

കൈവന്ന വീല്യമിയലും ഭടര് വിശ്രമിച്ച. 

പ്ാഠഠീടുമുലുംടരണവ്പകണിപ്പിണക്കും 
മറററീടുമായിടയില്വന്നു ശനിപ്രദോഷം 
ഏഠറീടിനോരു ശിവരക്തിയൊടന്നു നോല്മ്പു 
നാററീടിനാനരിയൊര ചൂതവാരിം യന്ദ്ൂന്, 

േന്ത്തിക്കു താന് കുളികഴിച്ചെരേ പട്ടുടുത്തു 
പന്തിക്കു ഭസ്മൂവുമണിഞ്ഞൊരു മാലയേന്തി 

൯ തിക്കുമായ്ജജനമണതഞ്ഞിടുമമ്ചലത്തില് 
മുന്തിക്കമാരഗുരുസേവതുടങ്ങി വീരന്. 

ഗൌരീശനെത്തൊഴുതു വാരിയരീശസേവാ-- 

പ്രാരീണനായ് ജചവുമായി വലത്തുവെയ്യെ 

ഭൂരീശൌമേനികരങ്ങളുറച്ചു പ്പാടി-- 

മ്ലാരീരശുദ്ധി വെളിവാക്കിയൊരാളണഞങ്മു. 

യടാക്ഷമാലകളണിഞ്ഞൂ വിശുഭാപ്പുണ്യ- 

മുഭാവിലാസസിതരസ്മുമടിച്ചുപുശി, 

മദാ യ്ഥനത്തൊടുമണഞ്ഞവനുച്ചഘോഷം 

ഒട്ടി മന്ത്രവുമുരച്ചു ഹരന്െറ മുമ്പില്. 

തേവാരമിങ്ങനെ കഴിച്ചവസാനഭവോല് 

ഭേവാധിദേവനു നമസ് കൃതി പേട്ടേപട്ടര് 

ആ വാരിയന്െറ പിറകേ ദൂരമൂത്തിചപേലൈ 
ഭസവാവിയീതനിലകാടി വലത്തുവെച്ച,; 
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“നോക്കിന്റചചോതു യശമാനര്കഠം പോലിരുക്കീക. 

ആക്കും മകാങ്കര്ം ദയവാണ്ടവരിമെ നീങ്കറം, 

നേക്കും തുണൈക്കുറതുഞായ"?മിവണ്ണമോരേോ 

ദ്ാക്കും പറഞ്ഞു കിഴവന് ബഹുസേവക്ൂട്. 

* അത്ങാരുവ്ൃദ്ധ,ധരണീസുര്്വസേദേശ- 

മമങ്ങാണു' ചൊല്കിവിടെ വന്നതുമെന്തിനിപ്പ്ോറം 
മങ്ങാതെ വാരിയരുമീവക ചോദ്യമായീറു 
പങ്ങാതിമെല്ലെയതിനുത്തരവും പറഞ്ഞൂ. 

കായങ്കളത്തു ശിവമന്ദിരമോടടുത്തി.- 

ഭായങ്ങു കാഞ്ജിലമകാന്നെരു കരയലല്ലേ; 
കായർക്കുടുത്തളവൊരോടിയണഞ്ഞു; പട്ടര് 

മായംപറഞ്ഞവിടെ വാരിയരെവ്പിടിച്ചു. 

രാമയ്യനോ പറകതാ??_നിതി വാരിയന്െഠ 

ഭീമസ്വരോക്തിയില് വയോധിക വേഷധാരി 

*ആമയ്യ"'യെന്നമുരചെയ്തു ബവാല്പ്പിടിച്ചു 
സാമത്ലൃമുള്ള ഭടരൊത്തുടനോടികേററി. 

വഞ്ചിക്കു കായല്വഥി കൊല്ലമണച്ചുകേററി 

യഞ്ചിക്കധീശനുടെ മുന്നിലണകച്ചു മന്ത്രി 

തഞ്ചിത്തധൈയ്യമിളകാത്തെതിരാളിക്ഛസാ- 
തഞ്ചിക്കു മാറരചനെത്തെഴ്സെതൊന്നനേകക്കി. 

ര്ൃജോല്പ്പിടിച്ചുവശനാക്കി വശത്തുനിത്തി- 

രാജാവു വാരിയരൊടാഭരപൂവ്യമോതി; 

“ഹേ ജാത്ൃമുമ്ള രണശ്ൂര,ഭവാന് മദീയ- 

ഭാജാക്കമായ ഉടനായകവാളുവാത്ങു."? 

9൭7൦ൽ 



റ് 

കഞ്ഞിക്കട്ടന്തന്മൂരാന്െഠ 

ഴ് 

ആണായൊര്കുനു പിറന്നവനാണു, മുമ്പില്. 

ക്കാണായിനില്ലമവനിപ്പണി പഠറുകില്ല; 
പ്രാണാവസാനമടിയന്നണയാതെകണ്ടു 

കേണ മൂമൊട്ടുമവിട്ടന്നു ജയിക്കയില്ല. 

വല്ലേടം തദവില്പ്റിടിച്ചടിയനെ.. 
ബ്മന്ധിച്ചടച്ചീടിലും 

ചെല്ലേണ്ടംസമയം പടത്തലയിലുൂ.- 

ണ്ടീയച്യതന് നിശ്ചയം; 
അല്ലേ മന്നവ, നീ ജയത്തിനു നയം 

കണ്ടാലു??മെന്നാനവയ്; 

ചൊല്ലേണ്ടാകഥം പിന്നെയുള്ളെരേഫലം 
കായകങ്കളം കായലില്, 

കൃതികഠം | [കഞ്ഞിക്കുട്ടവതമ്പുരഃ 

കമ്മഭൂമിയുടെ പിഞ്ചുകാല്. 

ആററിലേയ്ക്കുചയതം ചാടൊല്ലേ, ചാടൊല്ലേം ഥ് 

കാട്ടിലെപ്പ്പൊയ്ക്കയില് പോയിനീന്മാം; 
കാളേകൂടോലുംട കാകോളമാളിന 

കാളിയന് പാഡ്്ൂണ്ടീക്കാളിനിയില്. 

അരിതെറിഞ്ഞൂകൊടുത്തു, യശോഭതന് 
മാറിലെത്തുമണിമറല്യമതാ, 

കാളിന്ദിതന്നുടെ കാളിമാവേന്തിയ 

ചേലയില് ചീളെന്നു ചെന്നുവിണു!, 



ച്ചല്ലവം പോദുള്ള രണ്ടെളം മകകഠം വ- 
ന്ലസല്ലീലമായത്തല്ലുകയാല് 

വെണ്മയലപ്പാല്നുര ചിന്നിച്ചിതറി ന- 

പലമ്മയാമന്നടിയ്ക്കാര്ദനൌഞ്ചില്! 

കണ്ണുന്െറ ചൊന്മടല് കാനനമയളി വി 

ദുണ്ണിക്കുതിരോന്െറ ബിംബംപപോല്ലെ 

പ്േത്തും യെളിവുപൂണ്ടപ്പൂഴതന്നല- 

ച്ലാത്തിലിളകി മറിഞ്ഞു മിന്നി. ു 

ഡയ 

മുങ്ങുമൊരേടത്തു, മറെറാരേടത്തുച്പോയ്- 

ഒ്റൊങ്ങു,മലകരം മുറിച്ചു നീന്തും, 
ജങ്ങനെ സംസാരനാടകമാടിനാ-- 

നങ്ങവന് വാരുണ രംഗത്തിങ്കല്! 

ടൂരത്തൊരേടത്തു ശാന്തമായ്യലേവിയ 
നീരിന്നകത്തൊരിളക്കമുണ്ടായ'; 

സ്ഫീതങ്ങളയങ്ങു പൊത്ങീ കുമിളുക- 
ളേതോ വിപത്തില് ഒുളകര്ം പോലെം ര 

ആററിലൊലിച്ചു വരുന്നതെത്തെന്തിതൊ - 

രായിരം കെമ്മുള്ള മാമരമേ$ 

അയ്യാ! സഫായ്രഫണോഗ്രക്കരിമ്പയെ- 

തമി! _യ്യോമല്ക്കോമളപ്പൈതലെങ്ങോ! 

നെഞ്ഞത്തു കൈവച്ചു കേണാക്കുമമ്ചദടി 

ഭഞ്ഞുത്മളോടൊപ്പുമാറവുവക്കില്. 

മൂക്കുവിടന്യന്നള്ള ശിരസ്ത്ൊട്ടം 

നോക്കിനില്ലായി പകച്ച കണ്ണാല്, 
വൃ്ദാവനത്തിലെപ്പുട്ടിളം പുല്ലുകരം 
തിന്നു തടിച്ചു കൊഴുത്ത പയ്മം; 



റഞ്ഞ 

൭ 

ആയവക്കുള്ളേകപ്രാണമരുത്തല്ലോ 

പ്പായുന്നു പാന്ധിന്െറ വായിലേയ്ക്കയേ! 

കുണ്ടാമ്ദൂമാററിലെ വെമ്മമിടയ്ക്കിടെ 

രണ്ടായ പ്റുകത്തുകൊണ്ടച് ഫണീന്ദ്രന് 

ചീററി മുന്നോട്ട വിട്ടുന്ന വിഷക്കെട്ടം-- 

കാഠഠിക്കിടാഷിനു പൂന്തെന്നലേ? 

യുംഗശരീരനസ്സുദ്ല്യത്താന് ബ്വാലനു 

ചൊങ്ങൂതടിയായ് ന൯റൂങ്ങുനേരം;ു 

കാലപച്പാശോപ്പമം കാളിയന് തണ്ന്െറവാ-- 

ലോംലപ്പ്ാമ്പിന്െറ വാലെനസപ്പോലെ 

ചേലില്പ്പിടിച്ചു വലിച്ചാന് കുറച്ചിട 

ച്പേലവമാകിയ കൈമലരാല്; 

ഭംഷടാകരാളമാം വക്ത്രം പിളത്ത, തി-- 

ല്വിദ്ടാന് കരങ്ങളിടയക്കു ട്ടന്, 

വാല്കൊഴ്ടെ തല്ലിയും വട്ടത്തില്ച്ചുററിയും 

യാശിയാല് കീഴുമേലായ” മറിഞ്ഞും 
കാളിന്ദിയിട്ടു കലക്കിനാന് കാളിയന് 

കാട്ടാന കൊച്ചൂകുളത്തെവ്റ്ോലെം 

പൂൂമ്വൈതല് പിന്നെയപ്പരിതക്രോധനാം 

പാമ്പിനൊ ചൊങ്ങിയ പത്തിതോറും 

ചെങ്കഴല്കൊണ്ടു ചധുട്ടിത്തുടങ്ങിനാന്ല് 

തജച്ചിലങം കിലുങ്ങുംവണ്ണം. 
പീലിപ്പരികുഴള് കെട്ടഴിഞ്ങൂണ്ണിതന് 
'തോളില്പ്പുതിഞ്ഞതിന് തമ്പുകളില് 

വെള്ളത്തില് തുള്ളികളൊട്ടൊട്ടു നിന്നാഭീം 

വെള്ളിയലുക്കു കളെന്നചപോലെ. 
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ചിന്നിപ്പരന്നിതു ഹാഹാമേഹരേവം 

മന്നിലും വായിലും ന്ദാലിടത്തും; 

ആവു! കുരുന്നുകാലാരേദമരല്ക്കുഞ്ഞിനു 

നോവുകയില്ലേ? മുറിപ്പെടില്ലേ? 

പ്പാരിച്ച പഠമ്പിന്െറ പത്തിപ്പരപ്പിതു 

പ്രാഠയെക്കാദ്ദും കഠോരമേററം, 

ചോര തെറിക്കുന്നുവല്ലോ കമാരകംം 

ച്പോരുമേ പോരുമേ സാഹസ്അറം! 

കൈക്കുഞ്ഞിന് കാല്ച്ചുരുട്ടേററു വശംകെട്ടു. 

മേല്ലചമേല്ക്കുക്കിയ ശോണിതത്താല്, 

ചീത്തപടത്ങം കനിച്ചതാ, കുങ്കമം 
ചാത്തിച്ചു കാളിയന് കാളിന്മിയെ. 

ആ വിഷം നീങ്ങിയ പുണ്യസരിത്തിനെ 

ല്ലോവില്നിന്നീക്ഷിച്ച ദേഖഷിമാര് 

ശുഭൂമേഘങ്ങളിലൂടെ പൊഴിച്ചാദെ 
അദംപ്റൊരുളബ്ചിന പൂഞ്ചിരിയെ? 

*ശ്പസ്തു ഭവനമാം ദൌഷ്ഠ്ൃമേ, നിന്തല-- 
യെത്രപരത്തിയുയത്തിയാലും, 

ഇക്കമാദ്ൂമിതന് പിഞ്ചുകാല് പോരുമേ 

ക്വിക്കെന്നതൊക്കെച്ചവുട്ടിത്താ ഠന്൯!*? 

സാധിത്യമഞ്ജുരി നാലാംഭാഗം. | [വഭ്ഭത്തോം 



മരണം അടുത്തല്പോറം 

ഉല്ലസേപ്രദമായ യാവനമഹം കൈവിട്ടുവാഭാകൃമാം 

വല്ലാതുള്ളൊരരണ്യദേശമതില് വന്നുത്തുംഗവൈരത്തൊളേ 

മല്ലട്ടേന്ന മഹാമയാഹ്വയമെഴ്ചം സപ്റ്ൂത്തിനാല് ഗ്രസ്മൂനായ് 

നില്ലാതേയിനിമേലിതിങ്കല് വിജയം തെല്ലും ഭവിക്കില്ല മേ. 

ഹാഫാ! ഭൂതലവാസമെതത പരമാനന്ദത്തിനിന്നാസ്സ്റദം 

ഫാഹാ! ധൂര്യസുധാകരാദികം വിളങ്ങീടുന്നൊരാകാശമും 

ഹാഫ്ഥാ! വൃഷ്ലഫലാദി പൂള്സുതരുജാലോല്ലാസിനീ ഭൂമിയും 

ഹാഹാ! സല്സമസ്ൃഷ്ൃരം തരുമൊരയസ്സൂനഖ്യത്മളോക്കവേതേ! 

കാലേത്തിങ്ങെഴ്ച നേഠറു നോക്കുമളവില് ബാലക്കേനോലും പ്രൂദം 

ജാലത്താള് ഭവനേ നിറഞ്ഞൊരു തമസ്സസുല്ലാം ശമിപ്പിച്ചുടള് 

ാലെത്തീട്ടകലുന്ന കേകേനിരതന് സന്ധേഷസന്താനമായ് 

ചേമൊത്തേങ്ങു വിളങ്ങിട്ടുന്നതിനിമേല് കാണുന്നരെന്നാണു ഞാധന്ം. 

പ്ലാണാധീശ്വരിയായിട്ടും കുമുദിനിക്കൊട്ടേറെ വാട്ടംകൊടുടം 

ഞാണോഭാനുഗമിച്ചുതെന്നു കരുതിക്കുത്തുന്ന കോപ്ചത്തിനാല് - 

ശോണാതിപ്രഭയഠന്യനു കരവും നീട്ടിപ്പുകിട്ടേറിട്ടു-- 

ന്നേണാങ്കന് ദിവി വാണിട്ടുന്ന വിധവയും കാണുന്നതെന്നങ്മിയി! 

പ്ഠാലോലൂന്ന മനോഫരാംശ്ര നികരത്താലശ്േ നലേദശകംം-- 

ക്കാലോകം ബഫുഭംഗിപൂവമരുളിക്കുത്തും കുലാഹോഥനെ 

താലോലിച്ചുമകന്നു നമ്മളുടെ നല്ലമ്മാവനല്ലേം തെളി- 

ഞ്ഞാലോകിച്ചിടൂകെന്നു ചുണങ്ടുവിരലാല് കാണിപ്പതെന്നണ്ടിനി]. 

മുഷ്കപ്പേമ മൊടെന്നൊടൊത്തു വിളയാടീടടള്ള ശിഷ്യഗ്ര്യേരട 

മിഷ്ടന്മാര് മ ടിഷ്്ടോഷമിതിയെക്കേട്ടീടില് ഞെട്ടിപ്പരം 

നി 

ണ്മ, ശം 
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ഭഷ്ണിത്തെല്ലതില് നിന്നമന്ദമൊഴുകന്നശ്രുക്കഠം ചൂണ്ടെത്രയും 

€കമ്ലോഠ! കഷ്്മിതെന്നു ചൊല്ലിയധികം ഖേദിച്ചു രോദിച്ചിടും. 

അയ്യോ! ടുവിമ ഗവമാന്ന, തിരളും തിന്മയ്യകെ$ം കല്ൂൂഷ- 

ക്കയ്യോരോന്നു കടന്നു ഹന്ത! ചിലരില്ച്ചെയ്തിട്ടമുണ്ടൊട്ടു ഞാന് 
പ്െയ്യോതുന്നതിനംപ്പൊടിപ്പ്ൊറുതിയെപ്പോേറും പ്രയത്തങ്ങളറ. 

ഖിയ്യ്യോകസ്സു ഫരിവ്റുതിന്നുമിടയിങ്ങുണ്ടായി പണ്ടാവിധം. 

[നി 
ബേലോലാശ്രു കലന്നിളം തളിര് കരത്താലോമനക്കുഞ്ഞിനെ- ല് 

ആാലോലിച്ചു തളന്ുനിന്നു വലയുന്നി ലേരലമാന്കണ്ണിഒയെ 

ഭചലോലും പല ലീലയാനനകമലിഞ്ഞാലേകേനം ചെയ്തിടാ. 

നീ ലോകത്തെ വെടിഞ്ഞു ചോവേതിലെഴും മാലേദ്റ-- 
തിന്നവേതേം 

ഈ വന്നോരു മഹാത്തിതിത്തിയിടെ നിന്നെൌന്നങ്ങെഴുന്നേഠറുഞ്. 

നഠയിമ്മോദരസം വസിച്ചു വിവിധം കൃത്യം നടത്തിസ്സ്ുമം 
ഭാവം ഹന്ത! തെളിങ്മു മാനസസമാധാനം കലന്നിട്ടുടന് 

ഭൂവാസത്തെ വെടിഞ്ഞു വെങ്കിലിതുചോലില്ലായിരുന്നല്ലല് മേ 

എന്താണീ ഉതിയെന്നതേത്തുവിമമാണേതും നിയയ്ക്കാവത- 

ല്ലേന്താചത്തിതു നിഭപോലെ വരുമോ നിഭാന്തരം തന്നിലും 

സത്താചപ്രമഭങ്ടളേകമതിയായ” സ്വപ്ലത്ഭളിന്നല്ലമ.- 

ഒല്ലേന്താച്ചം ബത! ദീഘനിടയിത്തു താനെന്നായി വന്നീടുമേ 

വ് 

ക്ആേതും ഒച്ലെയ്ത്തതിനോത്ത്തു കണ്ടിട്ടുകിലാളല്ലാതെ വല്ലാതെയി।. 

ജാ്ത്ംഗാത്തി കലന്ന ഞാന് ബത! മരിച്ചെന്നായി വന്നീടിലും 
ത്രീതുമ്ും നരജനമേവമിനിയും ചൊലലെച്പാണ്ടു കൈക്കൊണ്ടി 

ഭഹതുത്വം മമ കമ്മസന്തതിയതിന്നേതാനുമുണ്ടാകുമേ?, [ 

സന്നമഭണ ചിന്താശതകും [കേം സ്, കേശയപചിളഃ 



മായാദ്രമം 

ആത്കുരന് പുരോഷ്ഥിതന് 

വൈല്ൃയനോടോതീഃ*തെല്ലം 

. ഭഭദമെന് ദീനത്തിനി-- 

ല്ലെന്തിനിക്ഷെയ്യേങു ഞാന് 

ട്ഇസ്ഥലം വെടിഞ്ഞു പോക" 

ചൊസ്സാന് വൈദ്യന്; 

സത്വരം മറെറങ്ങാനുംടു 

എങ്കിലേ സുഖം കിട്ടു.” 

എന്നെക്കൊണ്ടാവില്ലതെ- 

ന്നെത്ര ഞാന് പഠഞ്ഞിട്ടും 

പിന്നെയും ഭവാനെന്തി-- 

നനവേചസ്സാവത്തിച്ച? 

ജയ നധീനമം മേട. 

യീ മനോടാമ്തമറം പൂ 

വീനല്ല മററു്ദളോരു 

വസ്ത്രവിന് കദംബവും, 

ഏഏതുമട്ടയ്യോ വിട്ട 

പോകേം ഞാന്? ചണ്ടേതഭന- 

ഭച്ചതറ്റുന്നൊന്നില്ലത്തേ 

ടൂത്തുക്കഠം ചികിത്സകര്: 

ഓതിയാന് ഭിഷക്കതി - 

സത്മരം; ““ ദൈഷജ്യമി. 
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യൂിക്കു മററി;ല്ലങ്ങു 

മാറിയേ ശരിപ്പെട്ടു. 

ഇക്കണക്കിക്ങ്ലാതെ 

പാക്കയില്ലെന്നാല്പ്പ്യോകാം 

സ്വദ്ലത്തേയ്ക്ൂടന് തന്നു 

ശാവൃത്തോടാക്കെത്താവു£ 

മേതുയോ നന്നാണതി-- 

ബഭൂമിയെക്കാളെന്നല്ലീ 

നിത്യവും പ്രസംഗിപ്പ- 

തൊന്നുച്പോയ് നേരില്ക്കാഞ്ടു.?" ട 

സ്വറ്ലൂ--അശ്ശൂബ്ദും കേട്ട 

ഞെട്ടിപ്പോയ പ്പുരോഹിത൯ 

ചിക്കെന്നു മൂഃസ്വപ്ലത്തില് 

നിന്നണന്നവന്പോലെ. 

സ്വര്ഗ്ഗമോ?" ചൊന്നാല്! ““ഭവായേ് 

ഭൂന്തേനോ? സഖേ, മ്ൂരെ 

സ്വറ്റുമങ്ങിരുന്നേട്ടേ 

തലു്ഛാലം ഞാന് ക്ൂൂടാതെം 

കേത്രമേ തിട്ടക്കമി- 

ല്ലങ്ങു ചെന്നെത്തനെനി;-- 

ക്കാതിഥ്യം നല്കേണ്ടതി- 

ല്ലന്യമാം "ജഗത്തെന്നേം. 

നല്ലതണോക്കം നാക. 

മെങ്കിലും വലിഞ്ഞമങ്ങു 



ത 

1 

ഘചെല്ലമാറൂണ്ടോ കേറി 

ഭ്ധിമാന്മരേനഷ്ണുതര് 

ആ ടര്ശമായിസ്സ്വര്ന്ത്- 

മാരാധിക്കുവദന് കെക്കേദം; 

-ഷ്ഷ്യാതലം മനുഷ്ൃക്കു 

സംവാസത്തിരം കൊള്ളേകേം. 

[1 നതിക്കാശിപ്പ്ീല; 

വന്നിട്ടില്ലനന്തയാ- 

മെനമ്മ തന്നങ്കത്തില് 

ക്രീഡിച്ചിങ്ങലംഭാവം, 

കാളി ഞാനോരോ ഗോക്ക്ി 

വേതനത്തിനായ് നാക്കാല്; 

ക്ആട്ടിലെച്ചൂരയ്ക്കു കൊ-- 

' ്ടേവന്ത ക്കൂട്ടാന് വയ്ക്കും" 

വീടുഖിട്ടൊരംഗ്ണുലം 

നീങ്ങുവാനാവാത്ത ഞന് 

കൂട്ടയിടടൂടന് പാഞ്ഞു 

കൂടനം വാനില്പ്പ്േധും! 

തൊണ്ടയ്ക് തഴൈത്തുള്ളി 

നീരിഠങ്ങത്മേനോമദേം 

പ്പണ്ടെ/ സ്ത്്യയെപ്പ്േോ ചെ 

പ്ാഥോധി പാനേം ചെയ്തേ! 

എങ്ങു ഞാനിപ്റ്റോഠം മാഠി- 
പ്പൂക്കണം? ശാസിച്ചാലും;ൂ 



% 

കമഗേലാത്മവേ, സജജ-- 

നേതിനും മവദ്ദാസന്. 

ദ്വീപിലോം, ജലത്തിലോ, 
സൈകരപ്പരപ്പി ലോ 

പീപ്പികാംക്കവോസമാം 

കാട്ടിലോ, ശൈലത്തിലോ, 

ഏത്തുമെന് മായ്യംബത- 

നംഗംമമ്ങെണ്ടും ചെല്വായ്- 

ചേരസ്റ്സില് സത്ത്രാസേമോ 

ഖേടമഥോ ജയിപ്പീലം 

രാകം.....ആ ശമബ്മും മാത. 

മുച്ചുരിയ്ക്കെല്ലേ ഭവൊയം 

ഫാ കോംപ്വു രേഫം ഞാനെ. 

ന്നച്രിയം തയഭധ്യത്തില്,*" 

ചാത്തനോടൊലപ്റും തന്നെ- 

യാത്മനും കൊതിക്കുന്നു 

ഭായ്രിയില് ചിരാവറസംട ൪. 

ആശ്ചര്യം മായാഭൂമം! & 

ക്ല്ലശാഖി ] ടഃ [ ളമ 



1 ി 

1 ൭? 
വനസൌന്ദഴം നി യു നി 

കാണുന്നു ഞങ്ങംളണച്ചൊടിയച്ചോല് കികു 

ചേണാന്നേ ചിന്തുമതണാരുണ കാന്തിചൂം 
ക്ഷോണീതലം നിറവല്ം, ഹിമശീകരങ്ങറം 

മാഞികൃശോഭ തടവുന്നത്തംമൊട്ടുനേരം. 

മെല്ലെന്നു ശാഖികളിലൂതിയ കറേറിലൂമ്മി 

തല്ലുന്നപ്പോലിളകിയിന്ന മഫാവനത്തില് 

ല്ലെസേമാന്ന നട്ടൂധേ മുഴുകുന്ന ഞങ്ങ 

ളെല്ലാവരും. കടലില് മത്ധൃഗണം കണക്കേ, 

ബൂ്യന് പുൂറത്തെഴു മിതുട്ടു,മകത്തു പകാഠഠില് 

കായ്യ്യം വെടിഞ്ഞനിലയുംം സുഖമാം തുപ്പും, 

ചദ്യ്യാകുലം കിളികഠംതന് സ്വനവുംം മരത്തില് 

നിഷ്കാസഗന്ധവുമഹോ, കഷരയന്ത ചിത്മം. 

മോക്കുന്ന ഭിക്കുകളിലൊക്കെ മഹാതരുക്കാംചയ 

പൂക്കും മഫ്ഫലേതകാഠംം ഭൂരിമുളന്തടങ്ങംം 

നിലൂ്ഛാതെ വെള്ളില കഠം വീ ണവ മെത്തയയ്യേ.. 

ക്ളൂക്കാട്ടിചെത്തറക.,ളാരിഹ വാ റ മെല്ലാം? 

ഓടാതെ, കണ്ണമണിനദേമെഴാതെ, ഭക്തി 

തേടടന്നവരോിവിടെ മന്ദമഫ്ഥോ, നട 

ജടാ വണ്ടി യെയിഴച്ചിണയൊന്ത മൈ ഷ്യൂര്-- 
മാട്ടം മലത്ചരിവി ൪ വെണ്മുകിലിന് ദവയംപ്പോല്ം 

ഒടുപ്പുഠത്തുടനെ ഞത്ങഠം ദിനേശരശ്മി 

പ്വെട്ടങ്ങുമിക്കൂമിഭവിട്ട മരത്ജം കണ്ടു; 



ല് 

രധ്ധട്ടെന്ന വീവ്റ്ുതടവു,മനയും കിനാന 

വിടുങ്ങുഷസ്സിലൂണരും ശിശുപ്പോല് കളില്പു. 

തൂനം മനോഹര വനങ്ങളിലിച്ഛുപപോലെ- 

യാനന്മമാന്ു മരുവൃയം ചരജീവിവ്ൃന്മം 
തേറനം വഹിക്കുകിലവററയിലേകമാവാന് 

ഞാനെപ്പ്പൊഴ്ും മതിയില് മോഹമിയന്നിടുന്നു. 

തിലുമേടുത്തിവിടെയാന മുളന്തടത്തില്ം 

ഇക്കണ്ട വമ്ളിമറയില് കടുവാ കിടക്കാം 

അക്കായ്യുമോത്തടവിയില് പ്രണയം വിടുന്നിു-- 

ല്ലംക്കാന്മൂ പേടിയറിയാ സുഖമേറിട്ടുഷ്ചോര്ം, 

മിണ്തൂറഠാമാഞ്ഞുവളരും മുളതന്െറ മൈലില് 

കഞ്തററപീലി സമമാം തഴ കാററിലാടി 

തിഞ്ജെന്നഴ്ുക്കുകഠം തുടച്ചു നഭസ്സില് നീല-- 

യള്സം പുത്തക്കിടുകയല്ലി വസന്തമെത്താന്₹ 

കകട്ടിന്ത്രിശരക്കള്ളെയിക്ചൊ മരത്തിലൊന്നു 

വിട്ദൊന്നിലുക്കൊട്ട കുരങ്ങുകര്ം ചാടിട്ടഷ്ഷോദേം 

പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു വമിമേലരുളൂ ന്നു ഞത്ങം-- ൧ 
കക്കൊട്ടേറെ മോദമതിവിസ്മിതരാം കിടാങ്ജര്ം. 

യില്ലാതെപോയ” ശിശിര,മേറെ വിടന്ന പൂക്കു. 
ളില്ലായ്യിലും നെടിയ പൊയ്ക്കു തരുന്നു മോദം, 

വല്ലാത്ത രേഗവിഷമസഥിതി വിട്ടുമെല്ലെ.- 
യൂല്ലസേരാവമെെഴുമിഫ്ജനം കണക്കേം 

ര്മത്്തും വിളിച്ചുംമിടയിള്ച്ചിരകാഞ്ഞടി്ചൂ 

നീത്തുള്ളിപാറി നിരയായ നിരയായ" പഠന്നുകം, 
ച്പേത്ളും ജലോച്ചേരി ചതിച്ചു,മുഴന്നു ചപക്ഷി... 

ഷ്മാത്തൂപ്പതിച്ചു,മിതചേക്കു തിരഞ്ഞിട്ടന്നും 
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മേയുന്ന കാലികളുമെൊത്തിടയക്കിടാങ്ങം 

ച്ചേയുള്ളു പപല്ലകാം നിറഞ്ഞ നിലത്തിലൂടെ 

തേയാത്തൊരോമ്മതരുമവ്വുകത ചൊയ്തുവക്കില് 
മായുന്നതേറത്തിവിടെ ഞെത്മഠം നടന്നിടുന്നു, 

ദൂരത്തു പശ്ചിമതടത്തിലെരിത്ഞെടങ്ങും 

സൂ്യുന്െറ കാന്തിയുമിട്ടുമിടഞ്ഞിടുന്നു; 

ഉദരില്കൊള്മൂത്തിയ വിളക്കുകഠം, പ്ൊങ്ങിഭത്മേ 

തരേഞ്ങംപ്വോലകലെ മങ്ങി വിളങ്ങിടുന്നു, 

അന്തിക്കു മൊട്ടുകഠം ഡിടന്നെരേ കാട്ടമുല്ല 

ചിന്തും മണത്തെട്ടേ തരുത്തു കൊഴുത്തതെന്നല് 

ക്വന്തിക്കു ചെററു പനിനീര പച്വൊടിഞ്ഞുവീശി.. 
യെന്ത്തുള്ളലിഞ്ഞു കളമം കടയുന്നതല്ലീ 

ചരേത്തു കായ”നിര പഴുത്തു മണം കംലന്ന 

പ്വേരാലില് വന്നു കടവാതില് നിറഞ്ഞുപോയി 

. യേരേ നിലവതില് മുതിന്ന പറന്പമൂങ്ങ-- 

യോരോരു മൂലകളില് മുളിയിരി്റ്റുമായി, 

എങ്ങും പപരക്കു മൊരു മൂടലിയ ന്ന, മഞ്ജു... 

മിങ്ങും ചടച്ച വിളറും ചെറുക്ഷെണ്ടലാന്രം, , 

മഞ്ങുംനിലവില് മരവും നിഴലും നിലത്തി-- 

ലങ്ങിങ്ദു രാവിരുമൂക്ൂട്ടുവതേഠ നിരത്തഠന്? 

വനമലേ) (ഏന്, കുമാരനാശറന് 



രണ്ടു കഷകന്മാര്ം 

ത്രാമര മകരം മുക 

നനീടുവാന് വെയീടുത് 

'കോമളകരത്തിനാല് 

ഭിക്ഷചോത്തയുമേന്തി 

ശരീതഥാഗതന് ചെന്ന 

കഷദകമാനികറെറ 

വതിലുൃത്യ കരുണതന് 

യ കിരണം ചുററും വീശി. 

മൂമ്ധിലാമുഠറനത്തുമ്ള 

) ചൂത്മിലഞ്ഞിതന് പൂത്ത 

കൊമ്പിരിനിന്നവിട്ടത്തെ-- 
പ്പാതൂത്തില്പ്പുതിക്കയായ” ന 

ആ രരം സമാജ്ജിച്ചു 

വാസന്ത സമ്പത്തെല്ലു.. 

മാമന്ദമൊരാദമാദ-- 

മന്തരിക്ഷത്തില്ത്തിക്കിം 

രാജല ഒഷ്യിയും യശേ- 

ധരയും സ്വയം ചുല്യാന് 

രാഗയിഹ്വലം മോഹി-- 

ച്വിരുന്നാത്,ക്കൈമെല്ലെ 



൭. 

കവല മാരുപിടി 

വരിയെല്ലിനായ് ലോക്: 

ഏ്വാവനന് നീട്ടി ഭിവ്യ-- 

ി ശരണയതയയിധഈന്ം 

നെല്ലളന്നിട്ടുംകെങ്ളേ 
നില്ലമശ്ഷിക്കാരന് 

തല്ല നീരസമോടേ 

. പ്വിച്ചുക്കാരനെ നോക്കി. 

“ര ധലചെയ്യുണം, വേല-?? 

സബ്ഖന്മക്കുള്ണിന് 

_മൂലകൂദ്ട്യിചയംകൊണ്ടേ 

തന്നത്ഥശസ്ത്രം ന്*ത്തീ, 

ന്] പി ലി! കായ്ിമുണ്ടുകാക്കൊക്കെ. 

സ്സൂഖിക്കാനുാസ്സ്രതം 

ദ്യാധിലാറുണെയിടേയ്ക് 

ചേോയ്ക്കൂടേ വൈകിക്കാതെ 

ഞായോിരക്കു വാന് ചെന്നാല് 

വയലേകില്ലാ ധാന്യ 

ജഞ്ഞമയിയല്ലല്ലേ നിലം 

ധേദാന്തം ശ്രധിക്കുവാന്.”” 

ഒന്നുപയഞ്ചിരിക്കൊണ്ടു 

ഗൌതമന് ചെംല്ലി..““ഞാനേ- 



ളി 

കമന്നുഴെ നിലയ്യ്കെ രു 

കൊച്ചുകര്ഷകനയത്േം. 

ാട്ടുകം പിടിച്ചെഴും 

മത്ത്യമാനസത്തിഒന്്൭ 

ക്മേടുകഠം നിരത്തിയി -- 
' ട്ടൊക്കെയും സമമാക്കി,, 

ീനി മുമഹിംസയും 
പ്രേമവുമൊലിപ്പിച്ു 

നനയ്ുണ്ടാക്കിശ”ശുദ്ധ-- 

. സാത്ചിക്സംസ്ലാരത്തില് 

ത്രാന്തജീവിതം വിത. 
ച്ച്ടുവാന്, ശ്രമിക്കയാം 

താ൯തന്; ച്ൃതില്നിന്നു . 

രോമാഞ്ചം കൊയ്യും ലോകം. 

ഭാധിയിലതിന് ബീജ... 

മന്തരിക്ഷത്തില്്ക്കൂടി - 

ച*ഭൂവിലൊക്കെയുര്മന്തും, 

മുളയ്ക്കും കതിരിടും, 

ഫന്രശകം .ചുമക്കുവാന് 

ടുകജീവികളില്ലു 

എന്നകം ദിറയ്ക്കുവേ 

തില്ലൊററവേചക്കാരന്: 



ളമ 

ഞാനെരുവെറും സാധൂ 
കര്ഷകന്, വിളവെല്ലാ 

കാനവക്കമായൊലപ്പം 

കൊയ്ക്കുവാന് കൊട്ടേക്കും ഞാന്. ?* 

ഴ് കാവിമുണ്ടെല്ലാം തന്നെ 

1; ഴ് കളവെന്നോതിവ്വ്യോയ 

നാവൂടന് ക്ഷരയ്ക്രയി.. 

: പള ഴ് നീട്ടി, 

കാട്ടുന്ന കജ്ടുകഠം]  [ഭീ. രകകക്കറുപ്പ 

പൃക്കാരി 

പൂഴലഖപൂണ്ട പൂതുവസ്ത്രമടന്തം ദ്വ 
ട്ടാലേ റവുക്കയുമണിഞ്ഞും കരറംബൂജത്തില് 

പുലേസെടുത്തും പൂരിവാര്കമല് പുഷ്ലുമാല്യ- 

ത്താലേപിണകച്ചപൊരിവറം പക്കം കൊടുത്തിട്ടു നോം. 

' പൂക്കൊട്ടയെന്ൊ മുടിയില്, പൃതുതായേവള്ഭി 

പൃക്കുന്നപ്പോലെ വിലസുന്നതു കണ്ടുകൊഠേംവി൯ 

പൂക്കുന്നു ലേണമിനിയെങ്കിലു,മെന്െറ വാടി 

പൂ്ഭന്ന തേനലര് പറിച്ചുതരാമസംഖ്യം 

കഥാം വേഗമിങ്ങുവരുവിന്! തെതവില്ക്കിടന്ത 

പോവേണ്ട പ്ൂക്കളിത വന്നു വിചയ്ക്തുവാത്ങി ി 

ശ്രീ വേഷമാടിയിലമീപ്ലിര മാന്ന വങ്മൊര്- 

പ്ലൂ്ധേണിമാഭിപിടെമേരരുമില്ലയെന്നോ' 



23. ലി 

ടെ തിക്കൊദന്തമണയത്തേ വിശിഷ്ടമായ 
തിപ്യസൂസ ഗണയിമ്മിതനമ്മമാല്യം 
ക ഞാനൊരേ വിലയ്ക്കുകൊടുത്തിരാം, തയ. 
പ്പാതിക്കു വച്ചതു മുറിക്കുക മൌഡ്യദമാത്ല്. 

ചകുള്ള ചയകസുമങ്ങളിബക്കിവെച്ചു 

കോലു ഒംഗികലതന്നൊരു മാലകണ്ട്॥ള്! [റ 

വാലുള്ള ധരനോരവധുൂടികളല്ലം ധഞ്ടു-- 

ദ്വോമൂള്ള വാര്കളലിമാരിതു വന്ദവാങ്ജില്! 

യേരാറ തമേരസചുഷ്ണഗണങ്ങളാരു, ത്തു 

ശരരത്ങ ഞാന്. നട്ടുവില്ഴുവച്ചു ദചിച്ചുമാലൂട 

ആരതു വം യില് നതാംഗിമാരില് 

സരേജ്ഞരാമവധര് സമീപമനങ്ങു ശോക്കില്' 

ഹാ വാഞ്ജൂവിന്! വക്രം വിശുദ്ധ ം 
'ഭേവാധ്്ുനയ്യ രളസീമളമാല്യമിപ്പോോം; ] 
ളം ടൂഃഖമശേഷമററുൂ 

പോധാനിതൊയമതിയെന്നു മന്ദയ്ലിലക്കിവ! 

പേകോന്നു ഞൊന്റ്റ ധിമറഞ്ഞു; വിഫംഗവ്ലന്പം 

കൂകുന്ന കൂട്ടിലയവാന് വ്തൃതിക്ൂട്ട് 'യിപ്പേരേംടു 

ആകുന്നപ്പോലെ കൃഷിചെയ്തു പറിച്ചപൂക്കു- 
മേകുന്നത് നിവ തയ യു വരുവിന് ക്ഷണത്തില്. !"* 

എം. ആര്. ക്ലാ്ണ്റധധാരിയതടെ 

കൃതികഥം.| . 1എം. ആര്. കൃഷ്ണവാരിയര്. 



ച 
ന. 

ചൂതു മഴ പെയഴ്യുമ്പോഠം 

ശ്മ്മേം, വയൂവയു വെക്കം ഷെളിയിലേ..- 
യ്കുല്ലെജിലിമ്മമ തോനപപോമേ; 
പയുന്തൊരാഫ്ളാടമാ മുറഠത്തടിക്കടി 

ചൊഠന്തുന്ന വെള്ളത്തില്ത്തത്തിച്ചാടാല്.?? 

എന്മുക൯ ചിക്കെന്നട്ടക്കളയുരംപ്പൂകി-- 
'യിമ്മട്ടൂേഴഷിച്ചാന് വീഒുംവീങ്ടും 
ഏത്തുംവെടിപ്പുഠറ ചാമ്പലില്നിന്ന ഞു 
മുതിവളത്തിടടം പ്വെന്ചാവകാം, 

അത്ങടുപ്പത്തുമ്മ പാത്രത്തിന് ചൂ വേം 

ഭംഗിയില് ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്തു. 

ഭധിള്തിരിഞ്ഞൂണ്ണിയെകക്കട്ടെപ്പ്യോളെന്മനു.. 

സ്സ്സുന്തിനോ തെല്ലു നടുങ്ങിപ്പോയി! 

ചിന്നിക്കിടക്കും യല്ക്കൂന്തല്ച്ചുരാംകളില് 
മിന്നിനില്ക്കുന്ത മത്ത്തെമ്ള'കരംടു 

ആര്ഭമാം മുററത്തെച്ലൊെമ്മണ്ണക്കാല് കളി... 

ലാക്രവ പഠഠിപ്പിടിച്ചിരിപ്പു. 

ആ മടച്ചുമരിന്മേല്ച്ചിതരംവരയ്ക്കു യ. 
ഞേദരലിന് ചൂങ്കൈ കരിക്കൊക്ളിയാഷ്. 

ഒട്ദേറെജ്ളീവിതായാസക്കൊട്ടെംധുക 
തട്ടിത്തെളിവറെറരേച്ചുമരോ, 

വൃത്ഥവിനോടപ്പസക്തിയില് പൂഷ്ലുത്താ- 

ഖത്മുഖം കനപ്പിച്ചുനിന്ന. 
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ഭാവം പ്ചകന ഞാന് വെമ്പിയെഴുന്നേററു 

രൂകവള്ളച്ചേല പിടയ്ക്ം വണ്ണം. 

പ്വൈതലോ തന് കളി ത്തുവല് നിലത്തിട്ടു 

ഭീതിപുണ്ടെന് മുഖത്തുററുനോക്കി; ് 
തെല്ലരികത്തായടടവ്വുന്തു പായ്രത്തില് 
യെക്ളംതിളച്ചു മറിഞ്ഞിരമ്പി; 

മൃമപ്പടലം കിളിവാതിലിലൂടെ ഗ് 

വ്യോമ ന്മിലേയ്ക്ര കുരിച്ചുയന്ു. 
1) മഴയത്തിനി സ്വ്യോയെങ്കിര'"..നിത്തിഞൊ. 

നോമനയോടി മറര്താനെണ്ജേ! 

വാതിലൂല്്ചെന്മടന് സോർല്ക്കണ്ണമൊന്നേഞ്ഞാറ 

വരേഠഠമുററത്തു കണ്ണോടിച്ചു, 

ആകാശം വിട്ടങ്ങുഴറിയെത്തീടുന്തി- 

തായിരമായിരം നീത്ത്തുദ്ലികറം;ു 
പ്പാഞ്ഞടുത്തസ്പോന്യം കെട്ടിപ്പുണരുന്നു 

പരല്നുരപ്പ്ൂഞ്ചിരിയ ട്ടലകഠം; 

സ്വശ്ശുന്മം നീന്തിയും മുങ്ങിയും കരിഡില്ലൂ 

കൊച്ചുകമിളകം നീളെനീളെ; 

*ച്പോതുപ്യറത്തേട്പെ, സാംഗൃങ്ങംകാട്ടുന്ന 

നീഭരണ്ടുനില്ല്ുന്ന പൂല്ിക്കൊടികഠംം 

ത ന്്തനേരുവിട്ടേവ്* മെനിക്കുണ്ണി 

ത൯കടിച്കുങ്കാതിയാധാമെങക്കിത്് 

കട്ടുംബിനി (നാലപ്പാട്ടു ബാലാമണിയമ്മ: 



നിത്യവിശ്രമം 

നിഷ'ക്രമിച്ചല്ലോ ചുണ്യട്ടു 

നിസ്സ്വയാമിന്തൃഷ്ണായി 

സ്വര്ന്റ്റമിങ്ങേകിക്കൊണ്ടു 
കല്ലുകം വേരറഠറല്ലോ! 

ഭസ്ത്മിച്ചുല്ലോ സത്യം 

സാന്ദ്രമാം തമസ്സ്ിയനി- 

നനസ്മൂടംബയെ വീണ്ടോ- 
രേഷ്യതന് ജ്യോതിഷ്ടാണ്ഡം! 

സെഴുവള്ജുകാലം നമു-- 

ക്കുത്തമോത്തമമുയിര്-- 

ക്കൊര്ംവെരിക്കാലമെന് 

പ്രാടിയിന്നലെ നമ്മര്ഭ, 

ആനന്ദ൯വ്വസ്വത്തെ - 

ത്തീനാളം വിദുങ്ങിയ 

ഫീനമാം കാലത്തിന്നും 

സാക്ഷികള്. യി നമ്മാം. 

മാനവസംസ്ലാര ത്തില് 

ശേചോുരം തകന്നില്ലേ? 

ഭീഹര് ന,മനത്യര്നാം, 

ആഹതകമേന്മാര് നച 
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കോര്ംമയിര്ക്കൊ കളിപ്പിച്ചു 

ലോകരെട്ടിഷാരറതും 

ഭൂമിയില് സ്വറ്റും മുട്ടി 

നിന്നുരങ്ടമശ്ചയ്യയത്തചേ 

ഒന്നു മൂര്്സ്ദമന്തു൦ഗ- 

തൂംഗനദം ഹിമവാന്,മം.. 

ഓറാന്ത മംഗളരതേോജു-- 

സ്ക്രാമനഠം മഹാത്മാന്ദം... 

നിസ്തൂലപ്രേമ ജത നേ... 

ചക്രങ്ങളിണക്കിയ 

സ്രയ്യമാം മണിരത്തേരി... 

ലേകചക്രനുമേന്തി, 

നിമ്മലാഹിംസാശംഖ- 
മൂതിക്കൊണ്ടടരാടി 

കമ്മത്തിന് മഹാരഥ-- ളു 

നേതൊരമ്പരയത്തോടടം.. 

കാണുന്ത ചരിതത്തില് 

സോദരലക്ഷ ഠം. 

ശോത്തിതം കടിച്ചാത്മ 
വിശ്വധിക്രന്മോരെ;. 

ആകലീദ്ൂതമര്്തേന് 

കണ്ണൂനീര് ക്കടലെല്ല ടം 
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മാചമിച്കുതിക്കൊക്ശൂ- 
കംരസംഭയന് മേം! 

എയിടെക്രോധം ചാത്ത 
മെവിടെക്ശ്ശേകം ചിന്തു-- 

മവിടെ.ദാതിഖ്ചുത്താന് 
ബ്ല്ോവില്ലിനിമേലില്. 

മൃതി, യി ചതിച്ചാലും 
ഞെങ്ങളെന്നെനം കാണും- 

ജ്ടൂൃതിതന്.ചില്ലില്ക്കൂടി 
സ്തിീഗ”ഓഗംഭീരം രൂപം; 

പ്വാലൂതിര്ച്ചിരിതുകി-- 
ച്വിഠറാടേ ചുററി,പ്പായില്-- 

കറമ്ലമേല്ക്കുറുലും വെച്ചു 

കണ്ണട മൂക്കത്തോഠി, 

വായ്ക്കുമുയേഷത്തോട 
ചക്രയിലൂടേ ന്ൃലു-- 

ആലുംലാല് ധിശ്വത്തിന്െറ 
വെണ്മസ്തര, നീളം കൂടി; 

ആയികം,ല്ഷം കോടി [0 

മഠനുഷാഗ്റളയത്തി.. 

ലായിതാ വത്തിക്കയാ. 

ണര്ഭാനഗ്നനാം ഫക്കീര്... 
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വിശ്രുതം വിജയശ്രീ. 

ലാളിതം തദാത്മാവു 

വിശ്രമിക്കുട്ടേ സത്താ-- 

മാത്രകബ്ബഛത്തിങ്കല്! 

സരോവരം] [വെഞ്ജിക്കുളം. 

ആയിരത്തൊന്നു രാവുകറം 

അത്താഴത്തിനു പിന്ച്ചെന്െഠ- 

യറബ്ചിക്കഥ നീത്മി ഞാന് 

ആയിരത്തൊന്നു രാവിന്െറ. 

യാനയ്യത്തിലലിഞ്ഞൂ ഞാന്, 

കതുകാല്ക്കേട്ടതില്ലെതു 

കാലത്തില് സാത്മവാ ഫകര് 

മരുഭൂമിയില് നിന്നെത്തു.. 

മാമനോഹഫര വൈഖരി? 

അതിരെറ വിളികേട്ടോരോ 

കാലഘേട്ടം കടന്ന ഞാന് 

പുകിനേന് മാതളം പൂക്കും 

ചൂര തന് മുഖ്യപ്പാതയില് 
ി 

അവിടെപ്പനിലായേത്തു-- 

ഞഴകിന് മണിമന്മിരം. 

പ്ുശാന്തേ നിടയില് സ്വ ക്ല 

മധൂര സ്വപ്ലൂസന്നിരം. 
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അക്കുട്ടിക്ല്ക്കുടീരത്തി - 

ന്നകത്തെത്തിയദൃശ്യനായ് 

കൂരിരുംക്കാ വലളോന്നോ-- 

രറസ്്ൂള്ളിലണതഞ്ഞു ഞാന്. 

അയിടെപ്പുനിയീര് ക്കം 

വിരിച്ചിട്ടൊരു മെത്തയിര 

കരുവുന്നു തേച്ച വജ്ഠ-- 

മണിചപോലൊരു മന്നവന്. 

ആവണ്െറ വാമഭാഗത്തു- 

ഒ്ടറയൂരിയ പക്കിവാഠം; 
മറുഭാഗത്തു ചായേയ.- 

മാലചപോലെരരു മാനിനി. 

ഉയഴമിചന്െറ മനസ്സാകു- 

മുഗ്രസപ്റ്ം മയങ്ങുവാന് 

വിചിത കഥയോരോന്നു 

വിസ്തരിക്കുന്നു സുന്ദരി. 

മങ്ങുന്നു മടനിമപ്ചിങ്കല് 

രണം ചിന്തും വിളക്കുകാം; 

റ മുംംക്കൊണ്ടു 

മൂര്ച്ഛ പ്പൂ മന്ദമാരുതന്; 

അമ്പും വില്ലമെട്ടത്തെത്തി- 

യരികേ നില്ല മന്മഥന്; 

തുവ യാതൊന്നുമോരാരരെ 

കഥയോതുന്ന കാമിനി. 
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കഥതിരാന് മണാളന്െറ 

കരവേം കാത്തുനിലയവേ 

കളകണ്ണമുതിക്കുനു 

കമൃനിര്ഭയ സാഹിതി. 

കഴിവില്ലാത്ത സങ്കല്ല-- 

മഴവില്ലാല് മനോഹരം 

പ്രരേയോടാലപ്പിപ്പ്യോരീ.- 

പ്പനിനീരണി യിര്ത്ധരം! 

നേംക്കു നാളക്കഥാനൂയം 

ആേററു നആൂററവഠം പോകവേ 

ശിശുപ്പോലെയുറങ്ങുനു 
അഗാമാ ഖഡ് ഗധരേയും 

ആലിബാ ലയൊടൊത്തോരേ. 

ജിധികുംഭങ്ങഠം തേടിയും, 
അല്റഷീദിനെറ നിഷ്കക്ഷ- 

മമ്മനൂത്രങ്ങളോതിയും, 

മല്ലാഡിയന്െറ ഭീപത്താല് 
മണിമേടകഠം കെട്ടിയും, 

സിന്ബാഭിനോടൊത്തു കൂടി 

സ്സ്രൂസിന്ധുക്കഠം താണ്ടിയും. 

സുന്ദരീമണിതന് വാണി 

സ്വശ്ശുന്ം വിഹരിക്കുവേ, 

അറിയാതെ പറക്കുന്ന - 

തയിരത്തൊന്തു രാവുകഠംം 
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അണിയിക്കുന്മ സുല്ത്താനാ-- 

കഥാ യ്ത സമാച്ചിയില് 

ബഡ്ഗം കാത്തോരു കണ്ണാത്തില് 

കീം്യൃണേ മലര്മാലികം 

യിപ്പും വിജയിപ്പു നീ 

ഹമ്മ വധൃമണേം 

ആരിയ ചൊല്ലിക്കാണിച്ചു 

ചാരിന്രത്തിന്െറ ചാരുത 

.ഭധുരസ്ധിഗ”ല്ധഗംഭീര. 
രഗ്വിലാസമ്ങം കൊണ്ടു നീ 

യക്കിയല്ലോ മന്നന്െറ 
മയും മന്തമൊന്തച്ചോല്,. 

ശുഷ്ട് ജീപിതരാശിക്കു 
കരന്ദം സ്വദിക്കുവാ൯ 

സഹസഡ്രഒളമുള്മലോരു 
സരോജത്തെ വിടത്തി നീ, 

അതില് മധുവിലാനന്ദി.- 

തകില് കൂട്ടുകാരനായ” 
ഗനേം ചെയ്തു രുമിപ്പുന് ഞാന് 

ഇന്ധപവ്യ നഗരങ്ങളില്! 

കന്നി ക്യേത്തു ] [വൈലോപ്പിള്ളി ശ്ര്രീമരമേയോള്. 



ഉണ്ണി യേശു 

ബദലദക്കബിംഖെഖ്യുരയും.നറും 

പദലൊളിത്തിങ്കറംക്കതിരും--ഏേക-- 

മുത്തിയായ"ത്തീറ്ര രണ്ടായിരമാ ഒഴ്ടകര്ം- ം 

ഭമ്റ്റുറം ബേതലഹ്ഹേമില്, ൂ ) 

ഭന്നിന്റ മംഗലകാത്തി.-ഭിവ്ൃ. 

വത്തിന്െറ ശാശ്വത ശന്തി- ജവ 

സമ്മേളിച്ചോമനവപ്പൈതലദയ” മേവിരു- 

നമ്മയുമായ പശ്ുക്കൂട്ടില്. 

കചമ്പനിനീരലര്ച്ചന്തം--ചാരു-- 

കാഞ്ചനഥീഫ്ടിയിണങ്ങി__ഏവം 
ഉണ്ലിമിശിഹയെത്തന് മടിത്തട്ടില്ക്കു-- 

അംബികയാനന്ദം പൂണ്ടും 
ന 

യം, ള്ള യി 

ശാരദ ചാരുസരിത്തും---പപരി-- 

്വാവനമന്ദമരുത്തും--മഭു- 

മഞ്ഞ” ജൂള മമ്മരരാഗമന്നേമേലിന് 
പിഞ്ചിളം ചുണ്ടില്പ്പകുന്മം 

ഷിശ്വസൌന്ദര്യമുകളം--ന്തിരി- 

ഞ്തീശചൈതന്യം കലനു......ിൽ-- 

കസൌരമ്ൃയമെമ്പാടൂം വീശിയുഭനള... 
ക്വലേകരോടിയത്ങെത്തി, 
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തംര്മമവില്ലൊളിവെല്ലം---പര.- 

വേഷയലയത്തിലായി....മവര് 

മ്ധോകൈകംകോമളന് യേശ്ശുമിശിഫ തയ 

കാരേയ്തുമാം ഷണ്ടു കൂവ്റിം 

ആലേോലേധായുവിലാടും....സുമ-- 

ഖറലലങ്ങം കേക്കെ..മന്ദം 

കാലും കരയും കടഞ്ഞു കളിച്ചിതം 

ഒുഷേക൯ മായാമനു ദ്യം 

ചിസ്കരതയിള്റില് വിരിപ്പില് ഓളം 

തത്തുഭണരോഴിപ്പരപ്പില്.കാണും 

അദ്മേഗംേമില്ലുമാ ദേവകമാരന്െറ 

ക്ംത്രേമാം ക്കം കാട്ടി, 

ാപ്പന്ധേകരേമകററാന്---ശിശ്ര- 

“അപ്വമെടടയമ മഹേശന്---വാണട 
ച്വെന്നില്പ്ൂലഭിയൊത്തുള്ണിട്ടിനേശനായ് 
ആംബിക കേരിരുന്നങ്കേ. 

ധിസ്തൂമഃഭക്തിയില് മുങ്ങി പ്രമ. 

കിത്തരാഷ്കമീണര് നില്ലേ---വാനില് 

ഉന്തിയ പഥ, ഭിക്കുൊരുജ്ജ്വചതാരം വം. 
അണ്ണിക്കുകടി നിയ. 

തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകഠ്ച]് [കൂ യാറൂകളും മേരീജോണ് 



ന്ത 

കവിയോട്ട് 

മന്നില്നിന്നകംരന്നകാ. 

ന്തതയില്,.സ്സുലല്ലത്തില് 
ചിണ്ണില്പ്റയൊന്കിനാവില്ല്്റ 

മണിലീണയും മീട്ടി 

“ഹേ കവേ, ഭവാന് ടൂര്ല്ല... 

ഭാനഘം ഭവജ്ളുന്മ-- 

കാകവേ വീത്മോദ്ദേശ.- 

മലഞ്ഞു കളഞ്ഞേ? 

പ്രാറയും കുന്നും കട്ട 

പിടിച്ച മന്ണ്ണുംചേന്ന 
ക്വാരിഭം പരുക്കനെ-- 

“ ന്നത്മയ്ക്കുതോന്നാം, വകക്ഷേം 

മാദ്ൃവമോലാനൊരു 
കുവികല്ലനയല്ലി-- 

പ്ല്രാത്തലം;യ അതിന്നുണ്ടാം 

സതൃത്തിന് പാരുദ്യേങ്ങര്ം. 

എഷിചും മുകന്നീടാ - 

റില്ലല്ലോ ഭവടീയ-- 

സങ്കല്ലംമവ്വ്യാരുഷ്യ.- 
സെൌന്ദര്യമക്ടയിമം. 

ിശ്ചയ,മെല്ലായ്ക്യോഴ്ചം 

നിഭ കൊരംകയാമെങ്കില് 

ബിന്െറ കണ്ണൂകാംക്കെന്നും 

സ്വപ്ലമേ കാണാന് പാവ, 



3 

ക്തിയുണ്ടവയ്യ്കകേങ്കില് 

മത്തൃജീവിതത്തിന്െഠ 

സത്ൃതേജസ്സിന് നേരേ 

നോക്കണം കണ്.ചിന്നമേരു. 

നിവ്വാണമണ്ഡലം 

വല്ലരീകികോകിലം കോഠംമയികൊെളേളിച്ച . 

പ്പൊ൯ന്മലക്കാവെന്െറ പുണ്യമാം ഭരതം, 

ആമലഭത്തോവ്പില് ഞാന് ലീണുരുണ്ടിടടന്ന 
ഞ്യാമളപ്പൂല്പ്പരപ്പാണെണ്െറ കേരളം. 

തുഞ്ചനന്െറ പൈങ്കിളിയപ്പൂഷ്ണുവേഭിയില് 

പയൊമൃതത്തിലെവ്വുഞ്ചാരചിന്നെയും. 

ചന്ദനത്തൈമണിത്തെന്നലിന് വീചികര്ം 

വ്ൃന്ദാവനുത്തിനെറയാനന്ദവീര്പ്പുകാം, 
ചിന്തയില്പ്പൂത്തൊരശ്്രീതാസുമത്തിന്െ 

ചൈതന്തേനൊഴുകുന്ന മാധൂരിധാരകര്ംം 

സത്വഗുണത്തിന്െറ വെണ്മയാ,യൃത്തുംഗ 

സത്വമായ” മിന്നുമാപ്രാലേയപവ്യതം, 
നീതിധമ്മങ്ങളാം പൊൽല്ത്താരിനങ്ങളാല് 

നീളേ വിളമ്ങുന്ന ശാന്തിഗംഗജേലം, . 
ശാസ്രൂത്മമും കലാജാലവും കൈകോത്ത്തു 

ലാത്തീടടമാശ്രമവാടത്ൃംഗാഭകം. 

ഈ മട്ടലോകമനോഹാരിതയുടെ 

ഏആ മോദരംഗമാണെ൯മാതുമാനമ്പം. 

1 കഒളവ്സുമത്തു 



ലി 

ഭധോഠായ്ക്ുതമുവാന വമ്ലാത്തൊരാശ്ചയ്യ- 

ാധത്തിലാണതിന് സൌദാഗ്യമത്രയും 

തര മത് ഭൂളാദശസംസ്ലാരസ്ീമയി. 
ഖാം ചെല നിര്വ്ൃതിക്കെഠ്ുവാന് 

ഷപളുകൊന്നേലേലാട്ട!; ു ഞ്ജുവാനെയ്യയായ” 

ത്ഞിക്ടവ്ധ നിശ്ര്േണി വാര്മഴധില്ലിനാര! 

ഏുധധഴ്ണുമേഖട] [ഖി. ഷി, കക. നമ്മ്യാര് 

മേത്തു കാരന് 

1 
കരകളോടത്ത്യമൊഴികഠം മൂദിയാ- 
ല്്ൂതോള് ംഗ്വയും നീക്കി. 

ധരക്മ നാധൃപപോല് ജലം കൊതിച്ചൊരു 

ഓതി പൂഴയോടിണങ്ങിം 

ഇരഭാഗത്തിലായ” പകുത്തു ചിന്നിയ 

ചിീകം മാതിരി പാടം. 

മേതില്കരയിലായ” മുകളപച്ാസഡിചചോല് 

കളക്തകുകാരെറ മാടംം 

11 

യഭധയില് വേഗമിക്കടത്തുതോണിയില് 

യിരധിലക്കരെപ്പപോകാന്.?' 

പതിയുപ്പോലെയവ്റ്റുഴയ പ്പല്ലവി 

ഥികരോടവന് ചാടി, 

പ്ഖയം ധേഗമാവ്പുതിവു വഞ്ചിയില് 
ശലഭരാജിച്പോല് ക്ലൂടി. 

[ 
] 



ലം 
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തിരകല്ലെ മൂഠിച്ചുരയന്നംപ്പോലാ. 

കിഴെ തു തേഗണിയുമോട. 

[1 

' മഷ്ഷറുവ്റ്പ തൊടടവനവിടെയെന്നുമ.. 

ക്കടത്തുതേണിയില്ത്തന്നെ. 

അചനഗ്രാഹിയിലെ മെഴ്ുകില്ക്കിത്മന-- 

ഭമാളിഞ്ഞുിന്നിടുംപോലെം 

അനവധി സുഖസ്മരണകളതി.- 

ലലിഞ്ഞു റില്ല്കയല്ലി? 

ാവനു തോഴനും ഗ്രവും ബന്ധുവും. 

അഅവനിയിലതു തന്നെ. 

അതില് ക്യറൂകിലറിയാതുമള്ളിലെൊ-- 

ഭുലകീിത്തനമെത്തും, 

ഴ് 

കവിത സുന്ദരഫ്ഡുദയം തന്നിലായ്” 

ചൂതിയെൊരാശയംപ്പോലെ, 

ര്ുരചിരഗ്രാമസുഷമ രൂപമാ. ' 

ണ്ാരു ലളിരകമാരിം 

അകഖെക്കുമ്മോളത്തെരുവില്പ്പ്യോകവ- 

അയിടെയാഗതയാകം, 

അവഴെക്കാണുമ്പോഠം കടത്തുകാരയെഠ. 
അകമിളകിത്തുടക്കും. 

വല് 
ഓഭിനടുവില്വെച്ചപൊരുദിനമവ.- 

അതി(മോഭമിദം ചൊല്ലി: 

ട്രതേദണിയിപ്പ്യോഠം മറിയുകില് & 
തേഴിയെന്തു ചെയ്യും??? 



0 

അലരെതിര്വിരലവളലകളി- 
ലലസം താലേലികച്ചോതിഃ 

“ഞാനെതേ ശലമമായി 

വാനിലൂയസീട്ടും.”? 

ക്ഥലിതം കേട്ടൊരു ശിശുയിനെവ്വോലെ 

കടത്തുകാരന് ചിരിച്ചു ം | 

“*ഞാനേമൊരു ശലഭമായ്" 

പ്പിന്തൃടരും, തോഴി!?? 

കറുപടിയൊന്നുമരളിദാതവഠം 

വെറുതെ പുഞ്ചിരി തൂകി, 

[  ॥ 

രജതചന്ികാരുചിരമാമൊരേ 

രജനിയിലവര് കണ്ടു, 

കനകശീകര നികരസുന്ദരം 

നദിനിലാവത്തു മിന്നി. ള്. 

അവരെയും വഹിച്ചൊരു മലരണി 

ലതച്പോല്ത്തോണിനും നിങ്ങി. 

കടത്തുകാരനുമവദും തോളൂചേ.- 

ന്നെരേ പടിയിലായ' മേയി. 
ജടയ്ക്കിടയ്ക്കുവഠം തലകനിച്ചോരേ 

കളിവാക്കോതിച്ചിരിക്കും. 
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുഖര് മധുര കീത്തനം 

മതിമറന്നങ്ങു പാടും. 

പ്ിമലകൌമുദീ സുഷമാരാജിത-- 

പ്രണയ നിമ്മലരംഗം!ം 
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ക് 

ല് 1] 

ചൂലരിയെത്തുകില് പതിമയുപച്പോലവന് 

കടത്തു തോണിയെവ്വുകും, 

അവമളൂടമങ്ങാടിത്തെരുവില് പപ്പി 
'ക്കറികഠം വില്ലവാന് ചേകം, 

7111 

ചലനചി യഇത്തിലഭിനയിക്കുവാ- 

നവളെയാളുകഠം കണ്ടു, 

പ്ൃതിഫലമായിങ്ങുടയവക്കെജേ 

വലിയ സംബ്യയയമേററു. 
ത ഭിനയിക്കുവാന് ലളിതഗ്രാമീണ-- 

സുദഗയെത്തന്നെവേണം , 
പ്പലദിനമലത്ഞൊടുവിലാമുകര്ം 
കൊതിച്ചു പൂവിനെക്കങ്ടു, 

12% 

6 ചേോകുമെന്നാല് ധനികയയേ" . 

ചോരുകില്ലേ നാള്ളെ??” 

ഇടറും നാഭത്ത്ലവനോദടേമലാറം: 

ഇതുവിമം മെല്ലെച്ചപൊന്ന. 
തരളചിത്തനായ് തല കനിച്ചുവന് 

അരികിലങ്ങനെ നിന്നു. 

അരികില്നില്ലമാലതകളില്ക്കൂടി 

തൂഹിനബാഷ്ടമടന്ര. 

“നിന്നെയും കാത്തിവിടെ അം. 

നിന്നിട്ടും ഞാന് തോഴി!" 

കരകളോടന്ത്യമൊഴികാം മൂളിയാ.. 
ല്ലൂഴതന് ഭംഗിയും നീങ്ങി, 



ക 

൧ 

കിളികലങ്ങഥം തര്കളകളം വി 

ചലേഖള്കാലം വന്നഭിച്ചു. 

യവളലേലമാം മുഖപടം നീക്കി 

ഗിരിം സ്വാഗതമോതി, 

മതിരുപപോലെയാപ്റുയെ തോണബയില്. 

കരത്തുകാരനും വില്ല, 
ലം 

[നി 
രാം. 
ര: 

ഒിളികളിലെഴ്ം, തിരകളില്ത്തഞ്ങും, 

ഒഷ്ധികതയവന്ില്ലം 
വമന്റ ഭംഗിയും ചിരിയും ഗായയും- 

മയമളെത്മടിയകന്നോ? 

21 

വിളറി വീബിടുമിലകഠം മാതിരി 

ഭിങ്ങളോരോന്നടന്മ, 

ഷും നിചായിയെക്കൊതിക്കും പിച്ചക... 
ഭുകളം പോലവനെന്നും, 

തുഭ്മയെക്കാണവാ൯ കൊതിച്ചൂനിന്തിട്ടും. | 

കിളി യെവ്റ്യോലവനെന്നുംം 

അകും നിറഞ്ചിടുമടിലാഷങ്ങളെടേ 

അധംരന്നാഗമം കാക്കും. 

17 

കകലയന് പ്ിന്നെപ്റുലടിനങ്ങളൂം 

ക്തിനൂച്ചോലെയളന്ന. 

അധഖയുടെയാശാലതികയിലെഴ്ം 

കലിക പ്വിന്നെയും നിന്നു. 

അവയെ യൌവനം കരിഞ്ഞ ചാമ്ചലഠ--- 

ആഅലമളുടിയെപ്പ്ൊതിഞ്ഞൂ, 
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അവന്െറ കണ്ണൂകാംക്കടികിചെരേക്കുയും 

കരിനിരം വന്നടിഞ്ഞു. 

കുഴിച്ചെടുക്കയായ” വസന്തുകരലമ-- 

ക്കവിളിണയിലെക്കാന്തി 

അയലിന് തീരത്തില് വടിയുമേന്തിയും 

വയസ്സനാരെയെ കാക്കും, 

ഒരുദിനം നദി നടുവില് വെക്ചുവന് 

അറിയാതീവിമം മൂളിയ 

**“തോണിയിപ്പോര്ം മറിയുകില് 

തോഴിയെന്തു ചെയ്തും??? 

അരിന്നുക്ളൂത്തരമലകഠം തങഞ്ജര. 

തതുലഭാഷയിലോതി. 

[ടി. എന്, ശഗോച്പിനാശള് മായേ: 



വസന്തകാന്തി 

ജിധിതാനന്മമുലകിലെങ്ങും 

കൂ ഖിരിച്ചീടുമീ വേളയിങ്കല്ം ന 

.ബകേസൌന്മയ്യമീ ഭൂവിലെങ്ങും 

ഇാഭേകമാടടമീ വേളയിങ്കല് ദു 

കന്തിനായ” നീ മാന്രമെന് മനമേ, 

ബന്താച്ചേവീചിയില് മുത്മിടുന്നു7 

ച്പൂവും തളി രം വെളിച്ചം ക്വൊന്. 

കൂപേ രേപ്ലഠന്നിടും പക്ഷികളും 

ആഫ് ഭഭേമെങ്ങും പരത്തിടുന്നു,- 

മ റലപ്ചിക്കുന്ന മധൂരഗാനം. 

നിയിഭനാലുമവയോടല്ലം 
മ റ 

ആനയമേകവാനെന് മാസ്സ! വു ര 

വസന്തകാന്തി [നലേമേല് കൃഷ്ണുപ്പിക്കൂ. ൽ 

ി 

1 
ി 



ഞമ്മറം പോകുന്നു 

മ്വോകുന്നു ച്പോകുന്നു തെത്മഠം പടക്കളം 

പകവാന് പോകുന്ന പുസ്ഇമോദം. 

അമ്രമരാഹിത്ൃം ഞങ്ങഠം മരിക്കുന്ന 

ഖിഭ്ാന്തവിച്ഛവ ചക്രമത്രു 

സത്യവും മാമ്മവും നീതിയും ഞങ്ങടെ 

നിതൃപ്പുയററു കവചമത്രേ! 

എങ്ങുമുഴതുമഠിച്ചു നിരപ്പക്കി 

ഞങ്ങം വിതസ്ത്യം സമത്വഖീളും. 

സ്യം ചുമക്കും സഹജക്ക ദാസരായ? 

ഭസ്നുഡം പ്പൊഥിച്ചു നടക്കും ഞങ്ങാം, 

ത്യാഗവും ക്ലേശവുംകൊണ്ടു ജയത്തിന്െഠ. 

പ്രടേത്തില്ക്കാശ്മീരം കൃശ്രം ഞത്മ6ം. 

കാരാഗൃഹത്തില് കരാളത ഞത്മഭെ 
നേരായമാറ്റും തട്ടക്കയില്ല, 

മര്ദനം നിതൃയും യൃത്തമാടിടിലും 

 ഭ൪ട്ടിതര് ഞങ്ങം മടങ്ങുകില്ല. 

' സന്തോഷമേകുന്ന പൂമഴയെന്നചോല് 
ചിന്തും വെടിയുണ്ട ഞമ്ങളേല്ലംം. 

പോകുന്നു പോകുന്നു ഞങ്ങാം, പടക്കളം 

പൂകുന്നു ധമ്മരണം- ജയി പ്പുന്, 

കഴത്തുവഞ്ചി ] [കെടാമംഗലം പപപ്പുക്കുട്ടി,_ 
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