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രണ്ടാം പതിപ്പിനെറ 

മുഖവുര. 

വിദ്യാഭ്യാസാധികൃതന്മാര് ഗ്ല്ലാഫ്വിച്ചതും താലുക്ക് 

.ബോര്ഡ് പ്രസിഡണ്ടുമാര്, മുനിസ്റ്റിപ്പാല് ചെയര്മ 

ന്മാർ ഇവര് സ്ത്ൂദുകളില് സ്വാകരിച്ചതുമായ “പദ്യതാരാ 

വല 4 ഭാഗങ്ങഠംക്ക് രണ്ടാംപതിപ്പ വേണ്ടിവന്നതില്, 
ഞങ്ങറംക്ക്” അനല്പമായ കൃതാത്ഥതയുണ്ട്. ഞങ്ങളെ 

പ്രോത്സാഫിപ്പിച്ച മഹാശയന്മാരോട്” ഞങ്ങഥം അത്യ 

ന്തം കൃതജ്ഞരായിരിക്കുന്നു. ചില വിദശ്ധന്മാരുടെ അ 

ഭിപ്രായപ്രകാരം ഏതാനും മാററങ്ങറം വരുത്തിയിട്ടണ്ട്. 

1, 8 ഭഗങ്ങഠംക്ക് അത്ഥവും എഴുതിച്ചേത്തിരിക്കുന്നു. 

പ്രകാശകന്മാര്. 
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16. 

വിഷയസുചി. 

നമസ്ത്രാരം---ചെവൃശ്ശ്േരി. 

നീതിമാല --(സ്വ) 
കെണിയില്ചെട്ട മാവ്വേട. 

അഥവാ, ജറവകാരുണ്യം--(സ്വ) 

ബന്ധനസ്ഥനായ രാവണന്--- കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര്. 

മഞ്ഞുകാലം -- ചെവുശ്ശ്േരി. 

വസന്തകോകിലം-- (സ്വ) 

ഫംസവാകൃയം-വെണ്മണിഅപ്പന്നമ്പൃതിരിപ്പാടും 

നക്ഷത്രം-- (സ്വ) 

കാളിയമദനം-- ഒറവങ്കര രാജാ. 

അമ്പിളി - കുമാരനാശാന്. 

രാവണനും ഫന്തമാനും --എഴുത്തമ്ലൂന് . 

ഫിതോപദേശം-കുററിപ്പുറത്തു കേശവന്നായര്. 

നാരദന് - കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര്. 

കാട്ടതീ--കുഞ്ചന് നമ്പ്യാ൪. 

പനിനീര്പൂവ്--(സ്വ) 

കവി വാക്യങ്ങറം -മഫാകവി കുഞ്ഞുക്ട്ട൯തമ്പു 

രാന്, കെ. സി. കേശവപിള്ള, എ. ആര്, രാജരാ 

ജ വമ്മ കോയിത്തമ്പുരാന്, കുമാരനാശാന്, കൂള്ളൂര്൪, 

വള്ളത്തോഠം. 
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18. 

19. 

80. 

21. 

പം 

ഉപായവും അപായവും - വള്ളത്തോറം 
നാരായണമേനോന്. 

സീതാധിലപേം-_പ്രാചീനകൃതി. 

മാതൃവത്ധേല്യം-- ഉള്ളൂര് പരമേശ്വരയ്യര്. 

ൂഷ്ലാന്തമാല -- നടുവത്ത് നമ്പൃതിരി. 

പ്രാത്ഥന -- (സ്വ) 

ത്തി 



പ്വൃതാരാവഴി 
1; നമസ്ധാരം. 

തുടയോനായ്ക്കരുവും നിന് 

കനിധവെന്നില് വരുവാനായ് 

അടിയനുണ്ടനുവേലമടിക്രപ്പുന്നു. 

ഒരിക്കല് നിന്തിരുക്കാല- 

അ്ങരയ്ക്്രാല് നാഴിക നേരം 

അനക്കാതെ മനക്കാമ്ചില് ധരിക്കാകേണം, 

കനത്തില് വന്നടുത്തീടും 

മനസ്താപംതളപ്പയാ൯ മ 

റെറാരുത്തനുണ്ടിവനെന്നു നിനയ്യ്ൊല്ലോതെ. 

അനല്പമായ പലപ്പ്യോഠം വ- 

ന്നഴല്ലാടങ്ങകറവവാ൯ 

ഭവല്ലാദം തന്നില്ചെമ്മേ തലപ്പെട്ടേന്ഞാ൯. 

ജനിപ്പ്യോരു വിനപ്പാടും 

ഇനിപ്പോരുമെനിയ്യ്ലെന്നു 

മനക്കാമ്പില് പലപ്പോഴും നിനയഷ്ക്രാകണം 



8. 

ജഗദീശ, പരം നിന്നോ- 

ടഗതിയായ്ക്കരുവും ഞാ൯ 

ജളതപൃണ്ടളവേറെപ്പുറഞ്ഞതെല്ലാം 

നമുക്ള്ളോനിവന്താനെ- 

ന്നതു നണ്ണിപ്പ്യൊവുക്കേണം 

നമസ്ത്യാരം! നമസ്ത്രാരം? നിനക്കെപ്പോഴം. 

ചെയശ്ശേരിം 



ചം 

ഇ. നീതിമാല. 
പ. നി ത നി 

1 

സജ്ജനം താന് പരത്തുന്നു 

സജ്ജനത്തിന് ഗുണങ്ങളെ: 

മന്ദാനിലന് . പരത്തുന്നു 

മന്നില് പ്പൂമണമെങ്ങമെ. 

് 

മാന്യന്മാരുടെ മദ്ധ്യത്തില് 

മൌനം മന്ദനു ഭൂഷണം: 

മിണ്ടാഞ്ഞാല് മാവില് മേവുന്ന 

കുയിലും കാകനും സമം. 

ു 

ഒന്നിലേറെപ്പരിചയം 

വന്നാലോ രുചി കെട്ടുപോം: 

പെരുംകാട്ടിലെഴ്ം നാരി 

വിറകാക്കുന്നു ചന്ദനം. 

റി 

വേഷത്തെ വിശ്വസിയ്ക്കല്ലേ 

ദോഷത്തിന്നതു ഹേതുവാം: 
സതിയാം സീതയെക്ട്ടു 
യതിയായ് പണ്ടു രാവണന്. 



0 - 

6 

വൈരിക്കുമുപകാരത്തെ വ 

വരുത്തീടുന്നു സജ്ജനം: ) 

തരുക്കഠം തണലേകുന്ന- 

തില്ലേ? വെട്ടുന്ന മത്ത്യനുംം 

6 മൂ 

ഉപായം മുമ്പിലോക്കേണ- 

മപായതത്തെത്തടുക്കുവാന്: 

സിംഹവും മുമ്പൊളിച്ചല്ലേ 

സംഫരിക്കുന്നതാനയേ? 

7 

ദുജ്ജനങ്ങഠം ദുഷിപ്പിക്കും 

സജ്ജനത്തിന് ഗുണങ്ങളെ 

ധൂമം നിര്മ്മലമായീമിന്നും 
ല്യ്ോമത്തില്ക്കറ ചേത്തിട്ടം. 



3. കെണിയില്പെട്ട മാമ്പേട 
ആഥവയവാ 

ജീവകാരുണ 0. 

(പാഠാന.) 

കഷ്ടമേ, വനവേടവലയ്മ്രകം 

ചെട്ടുകേഴുന്ന ചേടമാനൊന്നിതാ! 

പേടിയില്ലാതെ പപ്പിളം പുല്ലതി- 

ന്നോടിച്ചാടി നടന്ന മാമ്വേടയെ, 

കാരിരുമ്പിനോടൊന്ത കരളുള്ള 

കാട്ടുവേടയ നീ വേദന കൊമള്ളിപ്പൂ! 

സാധുവാമൊരു ജീവിക്കു ലോകത്തി- 

ലേതിലും വിലയേറിയ ജര്വടുനു, 

 കണ്ടുകൊറംക! ഫരിപ്പതു മാനുഷന് 
രണ്ടു നാലു നിമിഷം രസിക്കുവാ൯! 

മഞ്ജൂളമായ മാനിന്െറ ചാരത്തു 

മഞ്ഞച്ചുറവരം പൂണ്ടൊരാളെത്തുന്നു;,, 

സ്റ്റേഫമൂവം മിഴികൊണ്ടു മാനിന്െറ 

മോഫനമേനിയാകേയുഴിയുന്നു. 

ചാരുചെക്കോല് ധരിക്കേണ്ട തൃക്കൈയില് 

ചചട്ടിയേന്തിയ ദേവ, നമസ്ത്രാരം! 



ലു 

നമ്മുടെ ജീവകാരുണ്യ വാരിധി 

നന്മൃഗത്തെയഴിച്ചുടന് വിട്ടിതു! 

ക്രരമ്പാശു തൊടുത്തടുത്തെത്തിനാ൯ 

ക്രൂരത മേനിപൃണ്ടൊരു കാട്ടാളന്, 

മാനിനെ വിട്ടകോപത്താലാത്തിരു- 

മേനിയെ ശ്ശരലാക്കാക്കി നില്ലവേ, 

വില്ലമമ്പുമങ്ങുന്നു വീണ; പദ- 

പല്ലവാന്തികേ താഞ്ഞ തലയുമേ; 

വേടനാദ്ദേവ ധഖൈഭവം കൊണ്ടു തന്൯.- 

മുടല്നീങ്ങിയഫിംസിയെ ക്കൈക്കൊണ്ടു! 

ജീവകാരുണ്യ ബീജം മുളപ്പിച്ചു 

കേവലം തരിശായ തന്നുള്ളിലും. 

ആടിനെക്കൊന്ന പാപ ക്കൊടുമയാ- 

ലാരുമോഹിച്ചു പുണ്യത്തെ നേടുവാന്? 

ആ മഫീപാല സന്നിധി തന്നിലി- 

പ്രേമകാരുണ്യ മുത്തി താനല്ലയോ? 

മുത്തുമാല കളിക്കേണ്ട തന്കണ്ഠം 

കത്തിവെപ്പാ൯ കനിഞ്ഞു കാണിച്ചതും; 

ആ വിധം ദയാസിന്ധുക്കളാകുവിന്! 

പാവനശീലരാകവിന് ബാലരേ! 

(സവ) 
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4. ബന്ധനസ്ഥനായ രാവണന്. 

ദേഫം മെലിഞ്ഞു പാരം കാരാഗൃഹം തന്നുള്ളില് 

ദാഹം വിശപ്പ്ുകൊണ്ടു മോഹം വളന്നതത്ര 

സ്റ്റേഹം തരിമ്പുമുള്ള ദേഹങ്ങളാരുമില്ല 

ആഫന്ത കഷ്ടം! ദശകണ്ഠനെറ വത്തമാനം. 

സ്റ്റാനവുമില്ല മദ്യപാനവുമില്ല പാരം 

നാണവും പണ്ടു ദേഹ ക്ഷീണവുമകപ്പെട്ട 

ക്രറില്ലാത്തവരോടു ചോവമേടിച്ചുതിന്നു 

കീറത്തുണിയുടുത്തു ചേറ മണിഞ്ഞങ്ങിനെ 

ആവമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാരു മൊരുത്തന് കുററം 

തീരുവാന് ശ്രമിക്കുന്നില്ലേവന്നു സന്താപങ്ങറം. 

പിണ്ഡമുരുട്ടിയോരൊ കിണ്ണത്തില് വെച്ചുകൊണ്ടു 

പെണ്ണങ്ങറം വന്നുനിന്നിവ്ൃണ്ണം പറഞ്ഞീടുന്നു. 

“ലേങ്കാധിപതേ! നിന്െറ കാല്മേല് കിട ൧൭ന്നൊരു 

ശൃംഖല കിലുങ്ങാതെ ചിങ്കകളിച്ചെന്നാകില് 

പാക്കുവെററില നല്ല തൂുക്ദപുകയിലയും 

പാക്കാതെ തരുന്നുണ്ടു ഭോഷ്ഠുല്ല പ, റ 

പത്തുമുഖങ്ങഥംകൊണ്ടു പത്തു 

തിത്തിത്തൈ എന്നു ചാടി ഇ [൮.൭ രാവണ! 

മത്തഗജങ്ങളുടെ മസ്തകം തകക്കന 
ഫസ്തങ്ങളെങ്ങനിന്െറ? നക്തഞ്ചരാധിനാഥ! 

ഏണമിഴിമാരുടെ പാണിചിടിച്ചിഴയ്യം 



ച് 
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പാണികംംകൊണ്ടു നമ്മെ ത്താണുതൊഴുതുകൊണ്ടു 

കേണുകിടന്നിടാതെ വാണുനീയെങ്കില് നല്ല 

ചോവം കറിയും പുളിഞ്ചാവും കാച്ച്രിയമേരേം 

ആവന്നതിന്നുമുമ്വേ ക്രവള്ള ഞാന് തരുവന്൯ 

മണ്ഡോദരിയെന്നൊരു പെണ്ണുനിനുക്കുണ്ടെന്നു വിന് 

മന്നിടം തന്നില്ബഹു പപെണ്ണുങ്ങറം ചൊല്ലിക്കേട്ടു 

സന്ദേഹമൊന്നുണ്ടതു നിന്നോടു ചോദിക്കുന്നു 

ഒന്നേ അവംഠംക്കു മുഖമുള്ളെന്നുകേട്ടു ഞങ്ങറം 

ഒന്നല്ലമുഖം നിനക്കഞ്മുമഞ്ചുമുണ്ടല്ലൊ. 

കാത്തവിയ്യംജജനവിജയം. കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര്, 
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യം മഞ്ഞുകാലം. 

പാലാഴിത്തുവെള്ളം തൂകുന്ന പോലെ നരു- 

പ്രാലേയം തൂകിത്തുടങ്ങീതെങ്ങും. 

വാരുററ കാന്തി കലന്നൊരു വാരിജ- 

മോരോന്നേ മങ്ങിമയങ്ങീതപ്പോറം; 

ചറത്തുനിന്നുക്കോരു ശീതനരെപ്പൂണ്ടു നി 

ന്നാത്തന്മാരായിച്ചമഞ്ഞെല്ലാരുംം 

കൈത്തലംകൊണ്ടു തന്മാറത്തു നന്നായി 

സ്വസ്തിക ബന്ധം തുടങ്ങിനാരേ, 

ആദിത്യസേവയും പാവകസേവയു- 

മായിത്തുടങ്ങി പലക്കുമപ്പോഠം. 

ദന്തങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു താളും പിടിച്ചിട്ടു 

സന്ധ്യയെ വന്ദിച്ചിതന്തണരും. 

വെള്ള മെന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തുടങ്ങുമ്പോഠം 

തുള്ളിത്തുടങ്ങി വിറച്ചെല്ലാരും. 
തീയ്യുക്ും തന്നുള്ളിലേ തോന്നിത്തുടങ്ങിതേ 

തറക്കായവേണമെനിക്കുമെന്നു'. 

ചെവുമ്ശേരിം 



ചം. (64... 

6. ഹംസവാക്യം. 
ന ക്യ | 

4 പ് 

പുള്ളിമാന് കഴ്ട്സിയാളേ, നിന്നുള്ളിലുള്ളോരഭിലാഷം 
കള്ള മെല്ലാം കളഞ്ഞോ നീ കഥിച്ചീടുന്നു? 
ഇന്ദുവംശമണി തന്നില് ചേന്നു നിന്െറ മനമെങ്കില് 
വന്നടുത്തു ശുഭകാലമെന്നു കല്ലിക്കാം. 

കാന്തികഠംകൊണ്ടവനോടു കാമനേതും ശരിയല്ല; 

കാന്തനാവാന് നളന്തന്നെ സംശയിക്കേണ്ട. 

ഇന്ദ്രനിന്ദ്രാണിക്കുചേരു മിദ്ദിരക്കചൃതന് ചേരും 

ഇന്ദുചൂഡന് ഭഗവാനങ്ങുമയ്യുച്ഛം ചേരും. 

യാമിനിക്കു ശശിചേരുമാപഗക്കംബുധിചേരുകു 

കോമളാംഗി നിനക്കോത്താല് നൈഷധന് ചേരും. 

താമുപാണി, പര൯നിന്െറ വല്ലഭനായ്ക്കുരുന്നാകില് 

താമ്രകൃഡമരയന്നപ്പിടക്കും ചേരും. 

എന്നുവേണ്ടാ പിതാവായ മന്നവന്െറ നിയോഗത്താല് 
അന്യഭ്ൂപാലകന് നിന്നെ വരിച്ചെന്നാകില് 

ഒന്നുകൊണ്ടും നിനക്കപ്പോോളന്യഥാത്വം വരത്തുണ്ടോ 

വന്നതായി തരമെന്നങ്ങുറക്കും നിയ്ക്കും. 

ഇപ്പറഞ്ഞ മൊഴിയെല്ലാം നിഷ്ണ്ുലമായ്ക്കുരുമപ്പോഠം 

ഇപ്പരിഷയ്്ഛ,ഹഫോ പാരമാിളപ്പം വന്നു. 

'ഈഷലെന്യേ പതിയോടും ക്രടിനന്നായി സുഖിച്ചര്ടാം. 

ദോഷമെന്തു നിനക്കൊന്നു ഭവിപ്പ്ാനുള്ളൂ? 



വൈരസേനിക്കുമങ്ങേററം വൈരമെങ്കല് വരുമെന്നാല് 

സ്വൈരവും പോയി മമ രാജസേവയും പൊങ്ങീ. 

' ഭോഷനെന്നു ജനമെല്ലാം ഫോഷമമങ്ങു തുടങ്ങീടും 

ശേഷമെന്മൊന്നുരിയാടു ന്നേഷഞാനിപ്പ്യോറം. 

ഇപ്രകാരമനുത്ഥം വന്നുല്ഭവിക്കുമിവയെല്ലാം 

തല്പലാക്ഷി, നിനച്പല്ലോ മടിക്കുന്ന ഞാന്. 

കണ്ടുകണ്ടങ്ങിരിക്കുന്ന കുണ്ടിലങ്ങ വൃഥാചെന്നു 

കണ്ടിവാര് കേശി, ചാടീടുന്നെന്തിനുയ്യോ ഞാന്. 

നളചരിതം വഞ്ചിപ്പട്ടു. വെണ്മണി അച്ചന് നസ്പൃതിരിപ്പട്ട് . 



ളം ഥി 

7. വസന്തകോകി ലം. 

(മഞ്ജരി) 

പൃമധു തോല്ല്യം നിന് പാട്ടുകഠം കേട്ടു ഞാ- 

നോമലുദ്യാനപ്പ ങ്കോകിലമേ! 

'സഞ്ചരിച്ചീടുന്ന സംഗീതമാണോ നീ! 

പഞ്ചമം പാടുന്ന ചൈങ്കിളിയോ? 

പച്ചപ്പരപ്പട്ട നിലത്തു കിടന്നു നി- 

നുച്ചമാമൊച്ചയില് മോദം കൊഠാവു! 

സാരസ്യമേവം നിന് സംഗീതാലാപങ്ങറം 

ദൂരത്തും ചാരത്തുമൊപ്പം ര്യയോപ്പു: 

ബാലദിവാകര കാന്തിയേയുംയ പൃഷ്ടം 

ജാലങ്ങളേയും പുകൃ്ിച്ചെമ്മേ 

സാരുക്കളോട ന$ ചൊല്കിലുംൃ ചിന്തയ്യു്ച 

സാനന്ദം നല്കുന്നു സല്ക്കഥ മേ. 

നിസ്തരലരാഗമോ, ദശ്യമല്ലാതുള്ള 

വസ്തുവോ നീയൊരു മായ താനോ? 

ഗീതവിശാരദ! നീയൊരു പക്ഷിയായി 

ചേതസ്സ്റിലേതുമേ തോന്നീലല്ലോ. 

മാമക വിദ്യാത്ഥി ജാവിതകാലത്തു- 

മറമനോ മോഫന ഗാനം കേട്ടു, 

മാമരക്കൊമ്പിലും മാനതു൭ം മറവ൮ം ഞാന് 

പ്രേമത്താല് നോക്കി നിന്നീടുമല്ലോ. 



ഡു 

വാസന്തിപ്പുക്കഠം തന് വാസനാധോരണി 

വാസം ചെയ്തീഴും വസന്തനാളില്. 

രാഗം പൊഴിയുന്ന പൂട്യിലേ! പൂണ്ണ- 
സ്വാഗതം സവ്ൃദാ സ്വാഗതം തേ. 

പ്രകൃതിവിലാസം, 
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8, നക്ഷത്രം. 

സൂയ്യന് പടിഞ്ഞാറ പതിച്ചനേരം 

തെറിച്ച വെള്ളിച്ചെര തണ്ടുപോലെ, 

വാനില്ത്തിളങ്ങം തെളി താരമേ, നീ 

വെളിച്ചമെങ്ങും വിതവന്നു നീളേ: 

നക്ഷത്രമേ, മിന്നിമിനുങ്ങി രണ്ടു 

പക്ഷങ്ങറം പൂണ്ടൊന്നു പറന്നിടാമോ? 

വൃക്ഷത്തലപ്പ്റില്ക്കുറെ വിത്രമിച്ചു 

സാക്ഷാല് സ്വരൂപം വെളിവാക്കുമോ നീ? 

ആലംബമില്ലാതണി വിണ്ടലത്തില് ് 

നിരത്തി താരക്കതിര് മാല നീളെ 

താഴത്തു വീഴാതതു താങ്ങി നില്ക്കും 
അദ്ദശ്യശക്തിക്കു തൊഴാം, തൊഴാം നാം. 

1. സ്വം. 
പിപി മിര ചാമി ചെല്ലി 4 



നി 

9. കാങ്ളിയമദഭ്ടനം. 
ചാം 

(ശോപകമാരക! എന്നപോലെ) 
[ 

ി ' കാളസപ്പ്വപ്പെരുമാളായി വാഴുന്ന 

കാളിയനെന്നവന്െറ-പാരം 

കാളും വിഷത്താലെ കാളിന്ദിയില് ജലം 

നീളെ ത്തിളപ്പര്ടുന്നു. 

മീനാദിയായൊരു നാനാജലജയന്തു 

ദന്ത മുക്കയാലേ-ശിവ! 

. മാന മകന്നു മരിപ്ച്പൊലിച്ചീടുന്നു 

ഫേനനിരകളോടും. 

മാനത്തുക്രടി പ്പറന്നു നടക്കുന്ന 

ശ്യേനാദി പക്ഷികളും-ക്രടി 

താനേ ചിറകു കരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നി- 

താനദീതോയം തന്നില്. 

ആയതില് തട്ടിയ വായു കരകേറി- 

പ്പോയോരു മാഗ്ലും തോവം-ബഹു 

കായും കുസുമവും ചേരും മരങ്ങറം ൬ആ- 

റായിരം കുററിയായി. 

തറരങ്ങളിലു ളെളൊരാരാമ ജാലത്തില് 

ചേരുന്ന വല്ലികളും-കടു 
സാരങ്ങളേവന്ന വൃക്ഷങ്ങളും ക്രടി- 

പ്പാരം കരിഞ്ഞു പ്പോയി 



ത! 

ഏറിയ ജീവജാലങ്ങളെ രക്ഷിക്കു. 

മാവള്ളോരിപ്പുഴയില്-പെരു- 

മാറരുതിന്നു മുതല്ക്കിവനെന്നക- 

താരിലുറച്ചു കൃഷ്ണന്. 

പൊക്കമോടായതിന് വക്കില് കരിഞ്ഞങ്ങു 

നില്ലൂം കടമ്പൃതനന്െറ-മോളില് 

ചിക്കന്നു കേറിക്കുലുക്കി ക്കതിച്ചു കു. 

നക്കവേ ചാടീടിനാ൯. 

കാമിയമദ്ദനം കൈകൊട്ടിക്ക ളിപ്പൂട്ടു്. ഒറവങ്കര രാജ്മാ 

ി 

നയ ന്തത്തത്തു 



ളള 

കാഠളിയമദദനം. 

| 1॥ 

കന്നിനെക്കാളും ശുരുത്വമേവന്ന മു- 

കുന്ദനന്െറ കായമതി-ലുടന് 

ചെന്നങ്ങ വീണൊരു നേരത്തു തീരത്തു 

ചെന്നങ്ങു കേറി വെള്ളം. 

രണ്ടാമതു മതുചോലെ മരത്തിന്െറ 

മണ്ടയിലേറിച്ചെന്നു-പുതു 

കൊണ്ടലണി നിറങ്കൊണ്ടു പിടിച്ചായം 

കൊണ്ടേ കുതിച്ചു ചാടി. 

പിന്നെയും പിന്നെയു മുന്നതമാം മരം 

തന്നില് കരേറിയുടന്൯-നന്ദ- 

നന്ദനന് മാത്താണ്ഡ നന്ദിന” തോയത്തില് 

ചെന്നാശു ചാടീടിനാന്. 

ആറ കലങ്ങിമറിഞ്ഞു കരകളില് 

കേറിയലതഞ്ഞിടുന്ന-തണ്ണി- 

നീരില് മറഞ്ഞും തുഴഞ്ഞും തൂടിച്ചുമാ- 

ദ്ധറരന് കളിച്ചു പാരം. 

കള്ിയമദ്ദനം കൈകെട്ടിക്കളിപ്പ]ട്ടു്. ഒറവങ്കര രാജാം, 

റു 



10. അമ്പിളി. 

(പാന മട്ട്) 

തുമ്പപ്പ വിലും തൂമയേഴ്ടം നിലാ- 

വമ്ചില്തൂവിക്കൊണ്ടോകാശവീഥിയില് 

അമ്പിളിപൊങ്ങി നില്ലുന്നിതാ മര 

ക്കൊമ്ചിന്മേല് നിന്നു കോലോളം ദൂരത്തില് 

വെള്ള മേഘശകലങ്ങളാം നുര 

തള്ളിച്ചു കൊണ്ടു ദേവകഠം വിണ്ണാകം- 

വെള്ളത്തില് വിളയാടിത്തുഴഞ്ഞുപോം 

വെള്ളിയോടമിതെന്നു തോന്നീടുന്നു! 

വിണ്ടേല്നിന്നു മന്ദസ്തിതം തുവുമെന് 

ധെണ്ഞതിക്രമ്വേം, നിന്നെയീയന്തിയില് 

അമ്മതന്നങ്കമേറിയെ൯ന് സോദര 

നേമ്മാവാ? യെന്നലിഞ്ഞു വിളിക്കുന്നു! 

ദേഹശോഭപോല്ുള്ള തില് ക്രവമീ- 

മോഹഫനാകൃതിക്കുണ്ടിതെന് പിന്നാലെ, 

സ്റ്റേഹമോടും വിളിക്കും വഴിചേരേ.- 

ന്നാഹാ! കൊച്ചുവെള്ളാട്ടിന്കിടാവുപപോല്. 



ശി: 

വട്ടംനുന്നല്ലിതീവണ്ണുമോടിയാല് 
മുട്ടമേ ചെന്നക്കുന്നി൯മുകളില് നീ! 

കൂട്ടനിരുക്കങ്ങ വന്നൊന്നു നിന്മേനി 

ലിന കൊതിയെനിക്കോമനേ! 

എന്നു മാമി യോടിനാനുന്മുഖന് 

 കുന്നേറാനൊരു സാഫസി ബാലകന് 

ചെന്നു പിന്നില് ഗൃഫപാഠകാലമാ- 

യെന്നു ജ്യേഷ്ഠന് തടഞ്ഞുഞെട്ടും വരെ? 

കുമാരനാശാന് . 

ടു പ 
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11. രാവണനും ഹന്മാരും. 
-. :ഴ:--. ക; 

രാവണന്: 

എന്തെന്തെടാ കപികീടമേ ചെല്ലനീ; 

എന്തു നിനക്കിതു തോന്നീടുവാന്? , 

സന്താന പൃരിതമെന്െറ മലക്കാവെ- 

ന്നെന്തേധരിഭാഞ്ഞു നാരായണ. 

നാകാധിനാഥന് നിയോഗത്താലോ നര്യു-- 

മേകാകിയായിപ്പോന്നിങ്ങുവന്തു? 

ആകാകക്ഷ ജറവനിലില്ലാഞ്ഞാലേവക്ക. 

മാകാമിതില്പ്പരം യും നം 

ദികൂംലകന്മാരയച്ചൂട്ടതെന്നാകില് 

കല്ലാന്തകാലം വരുത്തുവന് ഞാന് 

മുപ്പാരിടത്തുങ്കല് കല്പനയിന്നിനി- 

ക്കെപ്പേരുമെന്നറി. ............ പം 

ഫത്തമാന്:; 

കേറംക്ക! ദശാനന, വാനോരയച്ചൂട്ട 

പേക്കുരങ്ങല്പഞാനെന്നറിഞ്ഞോ? 

രാക്ഷസക്കാട്ടില് പിടിപെട്ടു കത്തുന്ന 

രാമാഗ്നി ദൂത൯ന്ഞാന്, ..... ടെ 



റു 

എന്നോടെതിപ്്യാനൊരുത്തരില്ലെന്നങ്ങ 

നിന്നുക്ളിലേറിയ ശൌയ്യുമോഹഫം. 

നിന്നെപ്പോലെ ത൨ രാവണന് വന്നാലും 

എന്നോടെതിത്തിടാ.. ..............-: 

വമ്ധിച്ച ബാലിയെക്കൊന്നു രഘൃത്തമ൯ 

തമ്പിക്ക നല്കീ തദീയ രാജ്യം. 

കൊമ്പന് പോകും വഴി മോഴയ്യ്ലെന്നുണ്ടല്ലോ 

വമ്പ. ധരിച്ചാലും... .....-. ൦. 

രാവണന്: 

ക്ലൊള്ളട്ടെ താഡനം കള്ളക്കരങ്ങിന്െറ 

എല്ലൊടിഞ്ഞിട്ടു നുറങ്ങവോളം. 

നല്ല നിശാചരന്മാർ ന് 

ടുള്ള വരെങ്ങപോയ്... തം, 

എഴുത്തഛന്.ം 

രണ്ടു് വിദ്യാത്ഥികംക്ക്' പരസ്സുരം ചൊലല്ലി അഭിനയിക്കാവുന്ന 
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കം ഹിതോപദേശം. 

പ മ 

ഭൂരിപ്യതാപമിയലും മുഗരാജനോത്താ- 

ലോരിക്കുവക്കനെ വധിപ്പതിനില്ലമോഹഫം. 

നേരിട്ടു കുംഭിവര കുംഭമുടച്ചു ചോര. 

കോരിക്കുടിച്ചിടകിലേ മതിയാകയുള്ളു. (88%: 

ഒന്നായൊരുന്നതി വരുത്തിടുവാന് പ്രയാസ 

മെന്നാലധോഗതി യണപ്പുതിനില്ലദണ്ഡം. 

കുന്നിന്പുറത്തു കനമുള്ളളൊരു കല്ലകേററാ൯ 

നന്നെക്കുഴക്കു; പണിയെന്തതു താഴ്രെയാക്കാ൯? 2. 
ചി 

പാരം സമത്ഥത കലന്നവനേതു കായ്യ- 

ഭാരം ഭരിപ്പുതിനുമില്ലഞെരുക്കമേതും. 

ധാരത്വമോടനിശ മോടിനടപ്പവക്കു 

ദൂരസ്ഥമല്ലൊരിടവും ഗുണവാരിരാശേ. ഴം 

ലുടുമകമല രോടു സങ്കടത്തില് 

പെടുമളവില് തുണനില്ലതാണുമിത്രം 

പടുതയൊടഴലേററിടാതനുഷ്ടി- 
ച്വിടുവതുതന്നെ വിശിഷ്ടമായ കര്മ്മം. 4. 

ഖലരൊരുപടി സല്ലൃരിക്കിലും കേ” 

വലമിഫസജ്ജന മട്ടവന്നുചേരാ; 
പലതവണയുമെണ്ണു തേച്ചുഴിഞ്ഞീ- 

ട്രിലുമയി, നായുടെ വാലുനേരെയാമൊ? രം 



ആരെങ്കിലും “ബലി? കഴിച്ചു കരങ്ങറംകൊട്ടും 

നേരം പിടഞ്ഞഥ പറന്നധിടത്തിലെത്തി, 

പാരുററ “പിണ്ഡ? മതശിച്ചു വരുന്ന കാക 

ന്മാരെക്കണക്കലസരും പുലരുന്നുപാരില്. ം 

കഠഠിപ്പൂത്തു് കേശവന് നായം 

8 ----: 



ക. 

18. നാരദന്. 

(മൃത്താനപദേന്െറയും സുന ടിതിയുടെയും | മകനായ യ്ൂഖല് തപസ്സു 

ചെയ്തുന്ന സന്ദര്ഭം). 

ശോരദചന്ദ്രനുദിച്ചു പൊങ്ങുന്നിതോ? 

ക്ഷീരാബ്ലിതാനേ യുയന്ന കാണുന്നിതോ? 
ഐരാവതം വന്നിറങ്ങിത്തുടങ്ങിതോ? 

ഫാരങ്ങഠംകോരിച്ചപൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിതോ? ; 

ചാരുഗംഗാജലം താനേവരുന്നിതോ? 

താരങ്ങളെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു കാണുന്നിതോ? 

വീരനാംബാലനിവ്വണ്ണം നിരൂപിച്ചു 

ഭൂരവേ മേല്ലോട്ടു നോക്കിനില്ലൂം വിധൌ, 

ചാരത്തു കാണായി വീണയും കൈക്കൊണ്ടു 

നാരദമാമുനി മെല്ലെ വരുന്നതും. ് 

ഇത്തരം നല്ല തിരുനാമമെപ്പൊഴും 

ഭക്തിയോടേ വീണകൊണ്ടു ഘോഷിക്കയും, 

ചിത്തംതെളിഞ്ഞങ്ങു മൂന്നു ലോകത്തിലും 

നിത്യംനടന്നു ദിവസം കഴിക്കയും, 

അമ്മുനിപുംഗവന് കണ്ട ജനങ്ങളെ 

ത്തമ്മില്പ'ണക്കിച്ചമച്ചു രസിക്കയും, 

കണ്ടീല കേട്ടീലയെന്നു നടിക്കയും, 

കണ്ടവരെക്കൊണ്ടു ചെണ്ട കൊട്ടിക്കയും, 



നി 2 

 നന്മയിലേഷണി കൂട്ടി നടക്കയും, 
- യുദ്ധാമുള്ളേടം തിരഞ്ഞു നടക്കയും 

 ക്രദ്ധിപ്പുതിന്നുപായങ്ങറം നിനയ്ക്കയും, 
ബുദ്ധാമുട്ടുമ്പോറം പ്രസാദിച്ചു നല്ലൊരു 
ശുദ്ധമാഗ്ലം നരന്മാക്ക കൊടുക്കയും 

ഇങ്ങിനെ കാലം കഴിക്കുന്ന നാരദന്, 

തിങ്ങിനമോദമോടങ്ങെഴന്നക്ളിനാ൯. 

ദധൂവചരിതം ശീതങ്കന്, കുഞ്ചന് നമ്പ്യര്ം. 



92. 

14. കാട്ടു തീ. 

ആടും മയില്കളും പാടും കയില്കളും 
ഓടും മൃഗങ്ങളും ചാടും കചികളും 

പേടിച്ചുഴന്നങ്ങമിങ്ങും വനത്തോട് 

ക്രടിദ്ദഹിച്ചാശ്ുതു ഭസ്തീദവിക്കയും; 

തോയം തിരഞ്ഞങ്ങു പായും ഗജത്തിന്െറ 

വായില്ക്കടന്നുള്ളിലായോരു പാവകന് 

കായംസമസ്തരം കലന്നു ദഫിപ്പിച്ച- 

പായംവരുത്തി ദ്ധരിത്രി കലക്കിയും; 

ഒന്നിച്ചുക്രടിപ്പരക്കെ ച്ചരിക്കുന്ന 

പന്നിക്കലങ്ങളില്ച്ചെന്നു പിടിക്കയും. 

ലാംഗ്രലഭംഗിക്കു ഭംഗം വരുന്നാകി- 

ലംഗങ്ങളില്ച്ചെറവ മാശയില്ലിര്ങെന്നു 

സഞ്ചിന്തനംചെയ്ത സഞ്ചരിച്ചീടുന്ന 

വെഞ്ചമരീമൃഗക്രുട്ടത്തിലഗ്നിയും 

ചെന്നുപിടിച്ചു ദഫിച്ചുതുടങ്ങിനാ- ൂ 

നെന്നുവേണ്ടാ മഫാകല്ലാന്ത സംഭ്രമം 

വന്നുഭവിച്ചു വനത്തില് ക്കനുക്കവേ 

വന്യങ്ങളെല്ലാം വിനാശം ഭവിച്ചിതു. 

വട്ടത്തില് നില്ല്യന്ന വംശദ്മങ്ങളില് 

ചെട്ടെന്നു പാവകന് പറവന്ന നേരത്തു 

പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങറം കേട്ടുട൯ 
ഞെട്ടിത്തുടങ്ങീദിഗന്തങ്ങളൊക്കവേ 

നിലം മം ലിം ള്ള 



 ് 

വക്ളാിക്കുടിലകം പുക്കു കിടക്കുന്ന 

പുള്ളിമാന് ക്രട്ടത്തിലെത്തി ദാവാനലന് 

കൊള്ളികൊണ്ടംഗം ദഹിക്കും ദശാന്തരേ 

തുക്ളിപ്പിടഞ്ഞു മരിച്ചു തുടങ്ങിനാര്. 

പഞ്ചാനനങ്ങളും കാളുന്ന തിയ്യ്ില- 

ങ്ങഞ്ചാതെ ചാടിദ്ദഹിക്കുന്നു വിഗ്രഹം. 

ണമ ചരിതം കിളി. കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര്. 
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15. പനിനീര്പുവ്. 
--- 

നലമോടു വിരിഞ്ഞ നിമ്മലേ, നി൯- 

നിലയും, നന്മണവും മനോജ്ഞമല്ലോ. 

പുലര്വേളയില് നിന്െറ കൊച്ചുജന്മം 

മലരേ, മത്ത്യര് കൊതിച്ചു പോയിരിക്കാം, 

വരാിവണ്ടുകളാത്ത്ുവന്നു മുള്ളില്- 

ച്ചെ൨നീലച്ചിറകല്ലമായി മുറിഞ്ഞാല്, 

മലരേ, മുറിയട്ടെ, മേന്മന്നേടാ൯ 

പലകഷ്ടങ്ങറം സഫിക്കതന്നെവേണം. 

കുളിര് പുഞ്ചിരിയും ചൊരിഞ്ഞു പൂവേ, 

തളിരിന് ലാളനമേറവ നില്ക്കവേ, നീ, 

അഴകോത്ത്തു പറിച്ചെടുക്കുവാ൯ മേ 

കഴിവില്ലാതെ കരം പരുങ്ങിടുന്നു. 



കം 

16. കവിവാക്യങ്ങള്. 
യെ 

(൭ൃദ്ധരണം) 

യത്നം? 

 ന്തുടങ്ങിടടം കായ്യമതിങ്കലേതും 
മുടങ്ങിടാതെ നിരുപിച്ചപോലെ; 

ദൂഡ്ഥം മഫാനിഷ്ടയൊടും നടപ്പ്യോ-' 

ക്ദടന് മഹാത്മന്! പറകെന്തസാധ്യം? 
മഹാകവി കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തന്യുരാന് 

മാനം. 

 ന്മാനുഷന്നുചിതമായ ഭൂഷണം 
മാനമെന്നതിഹ സവ്ൃസമ്മതം; 

* മാനഫാനിയൊടു മേവിടുന്നവന്൯ 

മാനുഷാധമരിലഗ്മ ഗണ്യനാം. 

ചി ചി ചി 

സുഖദഃഖങ്ങം. 
ക്്ഞുണ്ടാകും കുന്നിനു, 

നിഴലുണ്ടാകും വിളക്കിനവ്വണ്ണം; 

മഴയുണ്ടാകും വെയിലി- 

ന്നഴലുണ്ടാകും സുഖത്തിനും പിറകെ. 

ക കെ, സി. കേശവപിള്ള. 

ഏഷണി, 

ഏഷണിക്കാരനാം പാമ്പിന് 

വിഷം വിഷമമെത്രയും. 

കടിക്കുമൊരുവന് കാതില് 

മുടിയും മറെറാരാളുടന്. 

എം ആര്, രാജരാജ വമ്മ കോയിത്തന്മൂരഥന്. 
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സ്ന്റേഫം. 

സ്ന്റേഹത്തില്നിന്നുദിക്കുന്നു - ലോകം 

സ്റ്റേഫത്താല് വൃദ്ധി തേടുന്നു. 

സ്റ്റേഹംതാന് ശക്തി ജഗത്തില് സ്വയം 

സ്റ്റേഹം താനാനന്ദമാഷ്ദം. 

ആശാന്ം 

യാതൊന്നു ദൈവത്തിനു മുത്തിപോല്ും, 

യാതൊന്നു വിശ്വത്തിനു തൂണുപോലും, 

യാതൊന്നു മോക്ഷത്തിനു കോണിപോലും 

ആ സ്സ്റേഹ, മാസ്റ്റേഹഫമഫഹഫോ ജയീപ്പൂ! 

, ി ൽ 

പെൌരരുഹാം. 

ചേണുററ പെൌരുഷമീമലമേലൊരു 

മാണിക്യമാളിക തീത്തുവല്ലൊ: 

ഉല്ഗ്ലുതിലാക്കാക്കിജ്ജന്മം നയിക്കുകില് 

സ്വശ്ലൃത്തിലെത്തും പിപീലികയും. 

മുള്ളര് 

ആപത്ത്. 

ആപത്തു ഭാവിയിലിരിക്കുവതായ ഭാഗ്യ- 
ദീപത്തിനുള്ള നിഴലാണുഴലായ്ക്തിങ്കല്. 

വള്ളുത്തോംം 
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17. ഉപായവ്യം അപായവും. 

കഒരുവ൯തരത്തിലൊരുപായമോക്കലേ 

നിരുപിക്കവേണമതിനുള്ള പായവൃം. 

വരുമല്പധെ മിലരിയോരനത്ഥമി- 

ന്നൊരുവാത്ത ഞാനതിനുദാഫരിക്കുവന്. 1 

ഒരു മാമരമേറിവാണു പ 

ണ്ടൊരുകൊക്ക;ങ്ങവനുള്ള പത്നിയാറം 

പെവമണ്ഡമശേഷമാശ്ുതു വ. 

ന്നൊരുസപ്പും പതിവായ്ക്കിഴുങ്ങിനാന്. ളു 

ഒരുനാളഴലാന്നു കൊക്കു ചെ 

ന്നൊരുപൊയ്യുസ്ത്രരികത്തിരിക്കവേ, 

ഒരു ഞണ്ടവനുകൂളൂ തോഴനെ- 

4ന്തൊരുമാലങ്ങിനിയെന്നു? ചോദ്യമായി, 8 

ഉരഗം നിജമക്കളെച്പിരാ- 
ലിരയാക്കിക്കളയുന്ന ദുവ്യിധം, 

കരറം വെന്ത ബകം കഥിയ്യ്ലെ, ഞ- 

ണ്ടുരചെയ്താനൊരുപായ മിങ്ങനെ: -- 

വരകീരിയെഴുന്ന പൊത്തില് നി. 

നുരഗത്തിന് മടയോളമൊക്കയും 

പരല്മീന് നിരചിന്നിയിട്ടുത൯-. 

മരമേറിസ്സസുഖം വസിക്ക നീ. രി 



മം. 

അതുന്േര മരത്തകീരിയും 

പുതുമത്സ്യാവലി തിന്നുതിന്നുടന് 

കുതുകാല് മട പുക്കു പാമ്പിനെ 

ച്ചതുര൯ ക്രട്ടമൊടൊത്തൊടുക്കുമെ. . 6 

അതുനാഠംതവ പീഡ തീരുമെ- 

ന്നതുകേട്ടപ്പുടി കൊക്കു ചെയ്തുയാല്, 

മുതുമുഷ്ട്യൊടണതഞ്ഞ കീരികൊം- 

ന്നിതുക്രട്ടത്തൊടു മാപ്”ഫണീന്ദ്രനെ. ന 

എന്നിട്ടവന് വിടപിമേലൊരു ക്രടുകണ്ടു 

ചെന്നിട്ടു കൊക്കുകളെയും കൊലചെയ്യ്മോടുക്കി. 8. 

ക പടം ടട 

പ ത-മണിപ്രവാമും. വള്ളുത്തേേം നാരായണമേനേന്. 

ചി 
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18. സിതാവിലാപം. 

മായാമയേ, മാധവന്െറ ജായേ, ദേവി 

തായേ, ധരിത്രി, കേഠംക്കേണമെന് വാചകം 

നീയൊഴിഞ്ഞാരെനിക്കിന്നിമേലാശ്രയം? 

ന്യായത്തിനൊത്തവണ്ണം തുണച്ചീടണം! 

ബാല്യകാലത്തിങ്കലുണ്ടായൊരാപത്തു 

മാലയിട്ടന്നു തീന്നെന്നു ചിന്തിച്ചുഞാന് 

മാലതുകൊണ്ടു മുമാഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെയും 

കാലക്രമംകൊണ്ടു വദ്ധിച്ചതേയുള്ളു. 

തീയില്കുളിച്ചാറെ തീന്നെന്നിരുന്നു ഞാന് 

തീയതുപിന്നെയും തന്നില്ല ദൈവമേ, 

കത്തുന്നതീക്കനല്ക്കട്ടയില് ച്ചുട്ടാറെ 

പത്തുപത്തില് പത്തിരട്ടിച്ച പിന്നെയും 

ഭത്തൃശുശ്രൃഷയുംചെയ്ത്ു നാനാസുഖം 

പ്പത്ഥ്വിയും രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നീടുവാ൯ 

ഒ൪ഭഗയാംനമുക്കെത്തില്ലൊരിക്കലും 

കല്പനക്കല്ലപവും നീക്കമുണ്ടായ്ക്കരാ. 

കള്ള ക്കൊടുങ്കാടു തന്നില് കളഞ്ഞെന്നെ 

വെള്ളവും കായും തളിരുകളും തിന്നു 

മുള്ളിലും കല്ലിലും സഞ്ചരിച്ചിത്രനാ- 

മുള്ള നാളം സ്വൈരമെന്തെന്നറിഞ്ഞീല- 



ചി... 

ശ്രീരാമചന്ദ്രനെയല്ലാതെ മറെറാരു 
പൃരുഷന്മാരെയും ചിന്തിച്ചതില്ല തല്-- 
പൃമൈധിലാസമല്ലാതെന്െറ ഹുത്തിനു 
കോമളമെന്നു തോന്നീലൊരുവിഗ്രഹം ി 

ഏവരും കണ്ടു നില്ലൂന്ന നേരത്തെന്നെ 

നീവന്നു കൊണ്ടു പൊയ്യ്ലോഠംക വിശ്വംഭരേ, 
ജറവനാഥന്നു കാരുണ്യമില്ലായ്ക്കുയാല് 

ജറവിപച്പിരിക്കയിലാഗ്രഹമില്ലിനി, 

₹ ഭാമാശ്വമേധം. പ്രാചിനകൂതിം 
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1 9. മാതൃവാത്ധവല്യംം: 

്ി 

(രാജദ്രോഫിയായ രാമനാമഠം പിള്ള തിരുവിതാംകൂര് രജേകമാര 

ന്മരെ ഉപായത്തില് കൊണ്ടുപോയി കുമുത്തില് മുക്കിക്കെന്നേ ഘള 

ത്തില് ഉമയമ്മറാണി വിലപിക്കുന്നത്.) 

ശേണിയേഴ? കഴിഞ്ഞു; മോശമി- 

പ്പണി പാല്ക്കഞ്ഞി തണുത്തു ചീത്തയായി! 

മണിയയണ്ണികളെങ്ങു; നിങ്ങളെ. 

ക്കണികാണാതെയിരിപ്പുതെങ്ങനെ? 

മതിയെന്തു കുമ്പി, തെങ്ങവാന് 

ചതിയില്പ്പ്യോയ് മറയുന്നു മക്കളേ? 

ഗതികെട്ട തിരഞ്ഞു തള്ള; സ- 

മൃതി വന്നമ്പൊടൊരുമ്മ നഠംകവി൯ 

അരുതിങ്ങിനെ ജാലവിദ്യ, യെ 

ന്നരുമപ്പെട്ട കിടാങ്ങളല്ലയോ? 

വരുവിന് മടിവിട്ടടുക്കല്; ഞാ൯ 

തരുവന് ധേണ്ടതു; തക്കമെന്തിതില്ം 

ഇതുനാഠംബത! ശയ്യയില് കിട. 

ന്നതുപോല് തോന്നുവതില്ല കുട്ടികഠം 

പുതുമെത്ത വിരിപ്പുലഞ്ഞു കാ- 

ണ്൭തുമില്ലീശ്വര! ചെയ്തുതെന്തു ഞാ൯? 
ി ൽ ൻ 



ഷം 

നലമേറിടു മിക്കിടാങ്ങളാല് 

വിലസും രാജ്യമിവണ്ണുമോത്ത ഞാന് 

ഇലവിന് പഴമുണ്ണുവാന് രസം 

കലരും ശാരിക തന്െറ തോഴിയായ്. 

ഇളയില്സ്സുതനൊന്നു മച്ചികഠം- 

ക്ദളവാകാത്തതുകൊണ്ടു സങ്കടം; 

മുളയില് ക്കരിയും നിലത്തിലും 

വിളവില്ലാത്തരിശെത്ര മേത്തരം? 

മമനേത്രരസായനങ്ങളേ, 

മമതാലാസ്യമണീ ഗൃഫങ്ങളേ, 

കമനീയ കുലാങ്കരങ്ങളേ, 

യമലോകത്തിനു നിങ്ങഥം പോയിതോ? 

'സൃതരേ! സുതരേ! സുധാരുചി- 

സ്കിതരേ, മഞ്ജുള വാഗ്വിലാസരേ, 

ഇതരേഛയിവഠംക്കു സല്ഗുൂണാ- 

ബ്വിതരേ നാസ്തി! വരുന്നു ക്രടെ ഞാന്? 

മുള്ള ൪ പരമേശപരയ്യര്ം 

ന ത്ത് 



ഷ്യം 

0. ദുഷ്യാന്തമാല. 

' ബന്ന ധനഞ്ജയനപാരപരാക്രമന് താന് 
മുന്നം വിരാടനഗരത്തിലിരുന്ന കാലം 

തന്വംഗിമാരുടയ നത്തകനായി; കാല.- 

ത്തിന്നൊത്തകോലമഖിലക്കമതീവയുക്തം. 

ധന്യത്വമുള്ള മുകില്വണ്ണനെ യാഗമധ്യയേ 

നിന്ദിച്ചസഭ്യമുരചെയ്യൊരു ചേദിരാജ൯ 

ഖിന്നത്വമാന്നവിടെ വെച്ചു നശിച്ചുപോയി- 

യെന്നോക്ക; നല്ലവരെ വല്പതുമോതിടൊല്ലെ. 

പാത്തട്ട്ടക്കിയൊരു കൌരവരെ ജ്ജയിച്ചു 

പാത്മീടുവാന് വിരുതരെങ്കിലു മന്നുകാട്ടില് 

പാത്മാര് പൃഥാതനയര്; സത്തുകഠം കാലമേററ- 

മോത്താണു സവ്യൃസമയത്തുമിരിപ്പതല്ലൊ. 

സമ്പത്തിനാല് മദമെഴും നഹുഷക്ഷിതീശന് 

കുംഭോല്ഭവാവമതി ചെയ്തഥ ശാപമുലം 
പാമ്പായ്ഭവിച്ചു ബഹുകാലമഫോവലഞ്ഞു: 

സമ്പത്തു കൊണ്ടു മദമാക്കമുദിച്ചിടൊല്ലേ. 

പാടേ കുചേലനു, ദരിദ്രതയായ ദുഃഖ. 

ച്ചുടോടെ ചെന്നു ഫരിയെബ്ത കണ്ടമൂലം 



ലിറ്റ് ൽ ല് [॥ 

ഈടാന്ന നാദ്ധനത തീന്ന: നരക്ട ദുഃഖി 

ച്ചീടമ്മൊറം നല്ലൊരു സുഹൃത്തവലംബമമല്ലൊ 

മുന്നം കചൻ വിനയപൂധ്യമണഞ്ഞു, ശുക്രന് . 

തന്നെ ബ്ഭജിച്ചു സുരകായ്യമതിന്നുവേണ്ടി 

നന്നായിഗ്രഹഫിച്ചു :മൃതജീവിനി വിദ്യ കായ്ം 

വന്നീടുവാന് വിനയമെത്ര വിശേഷമോത്താല്? 

നടുവത്ത് നയ്ൃതിരി. 

അദ്ധ്യാപകന്മാര് ഇതിലെ പുരാണകഥകം വിദ്യത്ഥികളെ ൭ 

ഫിപ്പ്റിക്കേണ്ടതംണോ്'". 



4. നു 

പ്ര 
ഉ1. ഒരു പ്രാത്ഥന. 

ല് 

(കനകകിങ്ങിണിറ എന്ന മട്ട്'.) 

ഹൃദയ പ്രാഴിരുളൊഴിവാന്൯ ധമ്മത്തി- 

നനുദയരശ്ലികളുതിരട്ടെ! 

ചിര, മഫിംസത൯ ചിറകടികൊണ്ടു 

ഭരത ഭൂ വാനിലൊലിപൊങ്ങി. 

വിവിധദുര്മ്മൃത്തി; വിവിധാരാധനം 

വിഷമിച്ചു --ജന്തുബലിയാലേ?! 

കഴുകനാക്കുന്ന കൊലനിലംപോലി- 

പ്പൊഴുതെങ്ങം ചോരയൊഴുകുന്നു! 

സമതാകാഹളവിളിയോടും ധമ്മ- 

സമരം ചെയ്യോരു ജിനദേവ, 

എരിപൊരിക്കൊള്ളു മെളിയോക്കമാക്കം 

ശരണം നീ ബുദ്ധ ഭഗവാനേ, 

(സ്വ.) 
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