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അക്കമഹാേദവിയുെട
വചനങ്ങൾ

കന്നഡൈശവകവികൾക്കിടയിൽ ധാരാളം സ്ത്രീകളും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായി ഗണി�
ക്കെപ്പടുന്നത് ‘അക്ക’ (േചച്ചി) എന്നു് വിളിക്കെപ്പടുന്ന
മഹാേദവി തെന്ന. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല ബസവണ്ണ�
യുെടയും അല്ലമാ പ്രഭുവിെന്റയും സമകാലീനയായിരുന്നു
അക്ക, ബസവെയക്കാൾ ഇളയവൾ. അല്ലമായുെട ജന്മ�
സ്ഥാനമായ ശിവെമാഗ്ഗയിെല ഉഡുത്തഡി ഗ്രാമത്തിലാ�
യിരുന്നു അവരുെട ജനനം. പത്താം വയസ്സിൽ മഹാ�
േദവിെയ അറിയെപ്പടാത്ത ഏേതാ ഗുരു ശിവമാർഗ്ഗ�
ത്തിേലക്കു് ആനയിച്ചു. ആ നിമിഷമാണു് താൻ ശരിക്കും
ജനിച്ചെതന്നു് അവർ കരുതി. അവിടെത്ത േക്ഷത്രത്തി�
െല പ്രതിഷ്ഠ െചന്നമല്ലികാർജ്ജുനനായിരുന്നു. ‘െചന്ന’
എന്നാൽ സുന്ദരം; ‘മല്ലികാർജ്ജുനൻ’ എന്നാൽ ‘മല്ലി�
കാേദവിയുെട പതി’ എന്നും ‘മല്ലിക (മുല്ല) േപാെല െവ�
ളുത്ത േദവ’െനന്നും അർത്ഥം വരും. ഇഷ്ടേദവതയായ
മല്ലികാർജ്ജുനെന ആണു് അക്കമഹാേദവി തെന്റ ‘അട�
യാള’മായി (‘അങ്കിതം’-വചനങ്ങളിൽ ആത്മമുദ്രയായി
േചർക്കുന്ന േപരു് ) സ്വീകരിച്ചതു്. വരന്മാരായി വന്നവെര�
െയല്ലാം തിരസ്കരിച്ചു അക്ക ശിവെന വരിക്കുകയായിരു�
ന്നു. അെഭൗമകാമുകനും മനുഷ്യരായ പ്രണയാർത്ഥിക�
ളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അക്കയുെട ജീവിതത്തിലും
കവിതയിലും അടയാളെപ്പട്ടു കിടപ്പുണ്ടു്.

പടത്തലവേനാ രാജാേവാ ആയിരുന്ന െകൗശികൻ
ഒരിക്കൽ മഹാേദവിെയ കണ്ടു പ്രണയത്തിലായി, മഹാ�
േദവിയുെട മാതാ-പിതാക്കളിൽ അഭ്യർത്ഥന എത്തി�
ക്കുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ, മനുഷ്യനും അവിശാസിയുമാ�
യിരുന്ന െകൗശികൻ അവൾക്കു സ്വീകാര്യനായിരുന്നി�
ല്ല. എങ്കിലും അധികാരവും പ്രേലാഭനവും ഉപേയാഗിച്ചു്
അയാൾ അവെര േപ്രരിപ്പിച്ചു എന്നും മഹാേദവി അല്പ�
കാലം അയാളുെട പത്നിയായി കഴിഞ്ഞു എന്നും കഥ�
കളുണ്ടു്, ചില പണ്ഡിതരും ഭക്തരും അവ നിേഷധിക്കു�
ന്നുെണ്ടങ്കിലും. ഏതായാലും അങ്ങിെന ഒരു ജീവിതം
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ അതു് സംഘർഷപൂരിതമായിരു�
ന്നു എന്നു് അക്കയുെട കവിതകൾ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു.
തീർത്തും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെട തടവുകാരനായിരുന്ന െകൗ�
ശികനും, മല്ലികാർജ്ജുനെന മനസാ വരിച്ച അെലൗ�
കികയും ദിഗംബരയുമായി അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന അക്ക�
യും ഒന്നിച്ചു് ഒരു ജീവിതം സങ്കല്പിക്ക തെന്ന പ്രയാസം.
അേനകം വചനങ്ങളിൽ ഈ സംഘർഷവും (ഉദാ: വച�
നം 114) ശിവെന തെന്റ രഹസ്യ കാമുകനായി സങ്കല്പി�
ക്കുന്നതിെല ആനന്ദവും (വചനം 88) തെന്റ ഒേരെയാ�
രു സാധുവായ ഭർത്താവു് മല്ലികാർജ്ജുനൻ ആെണന്ന
സൂചനയും (വചനം 283) കാണാം. െകൗശികൻ തെന്റ
ഇഷ്ടം അടിേച്ചല്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ അക്ക അയാ�
െള മാത്രമല്ല പുരുഷേലാകെത്തത്തെന്ന നിരാകരിച്ചു
എന്നും ചില വചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സേഹാദര�
രും പിതാക്കളുമാേകണ്ടവർ തെന്റ പിറേക വരുന്നതി�
െനക്കുറിച്ചു് അക്ക അവജ്ഞേയാെട സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.
(വചനം 294). മറ്റു പല ഭക്തെരയും േപാെല അക്കയും
ജന്മസ്ഥലവും മാതാ-പിതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധവും അറു�
ത്തുകളയുന്നുണ്ടു് (വചനം 102). പുരുഷേലാകത്തിനു സ്ത്രീ
നൽകുന്ന അവസാനെത്ത ആനുകൂല്യമായ വസ്ത്രങ്ങളും
അവൾ ഉേപക്ഷിക്കുന്നു, ഒരു നിേഷധേചഷ്ടെയന്ന നി�
ലയ്ക്കു് തലമുടിയാൽ നഗ്നത മറച്ചു അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു.
(വചനം 124) ഒടുവിൽ ബസവയും അല്ലമായും നടത്തി�
യിരുന്ന കല്യാണയിെല ആശ്രമ പാഠശാലയിൽ അക്ക
എത്തിേച്ചരുന്നു.

അല്ലമാ ആദ്യം അക്കെയ സ്വീകരിച്ചില്ല. അവർ തമ്മിലു�
ള്ള സംഭാഷണം ഒരു ഗുരു-ശിഷ്യസംവാദം തെന്നയാ�
യിരുന്നു. ആ വന്യസ്ത്രീേയാടു് അവളുെട ഭർത്താവിെനക്കു�
റിച്ചു േചാദിച്ചേപ്പാൾ താൻ എേന്നക്കും െചന്നമല്ലികാർ�
ജ്ജുനെന്റ മണവാട്ടിയാെണന്നായിരുന്നു അക്കയുെട മറു�
പടി; േലാകനിരാസത്തിെന്റ അടയാളമായി വസ്ത്രം ഉരി�
ഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ടും എന്തിനു മുടി െകാണ്ടു് നഗ്നത മറയ്ക്കുന്നു
എന്ന േചാദ്യത്തിനു്, “പഴം പഴുത്താേല േതാൽ ഉരിഞ്ഞു
േപാകൂ” എന്നായിരുന്നു അക്കയുെട സത്യസന്ധമായ
മറുപടി—താൻ ആ ൈവരാഗ്യഘട്ടത്തിൽ എത്താനിരി�
ക്കുന്നേതയുള്ളൂ എന്നു സൂചന. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
എഴുതെപ്പട്ട ‘ശൂന്യസമ്പാദെന’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ
സംവാദം േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. തെന്റ ഉടലിെല പ്രണ�
യമർമ്മങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ സേഹാദരർ വ്രണിതരാകും;
താൻ സ്വയം േദവനു സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി പിന്നാ�
േല നടേക്കണ്ടാ എന്നു് ഒരു വചനത്തിൽ (183) അക്ക
പറയുന്നുണ്ടു്. ഈ അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞു് അല്ലമാ മഹാേദ�
വിെയ സന്യാസസംഘത്തിേലയ്ക്കു സ്വീകരിച്ചു.

എന്നാൽ ഭക്തിലഹരിയിൽ അവർ വീണ്ടും അലഞ്ഞു
തിരിഞ്ഞു; ശ്രീ ൈശലത്തിൽ തെന്റ പ്രിയെന കെണ്ട�
ത്തി ആശ്വസ്തയായി. ഈ അേന്വഷണം മുഴുവൻ വച�
നങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്—അഗമ്യഗമനം, പ്രണ�
യവിരഹം, പ്രണയ സമാഗമം (ഉദാ; യഥാക്രമം 328,
318, 336)—ഇങ്ങിെന ഇന്ത്യൻ കാവ്യസങ്കല്പത്തിെല പ്ര�
ണയത്തിെന്റ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂെട മഹാേദവി കടന്നു
േപാകുന്നു. ഇന്ത്യൻ മേതതരകവിതയിെല പ്രണയാ�
വിഷ്കാര സമ്പ്രദായങ്ങെള തേന്റതാക്കുകയാണു് അക്ക
െചയ്തതു്. തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കവിത്വമുള്ള ആളായി മഹാ�
േദവിെയയാണു് ൈശവകവികൾ കണ്ടിരുന്നതു്. അവ�
രുെട കവിതയിൽ പൂവും പഴവും കിളിയും മരവും എല്ലാം
സന്നിഹിതമാകുന്നു. ശിവെന്റ തെന്ന ഏറ്റവും സുന്ദര�
മായ രൂപമാണു് അക്ക ആരാധനയ്ക്കു് തിരെഞ്ഞടുത്തതു്—
മല്ലികാേമാഹനരൂപൻ. തെന്റ കാലം, സ്ഥലം, ശരീരം—
ഈ ബന്ധനങ്ങേളാടായിരുന്നു അക്കയുെട കലഹം.
സമൂഹത്തിൽ സവിേശഷമായ ഒരു ‘േറാൾ’—മകൾ, ഭാ�
ര്യ, വീട്ടുകാരി, അമ്മ—കല്പിക്കെപ്പട്ട സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ
അവർക്കു് അതു് പുരുഷേരക്കാൾ ദുഷ്കരമായിരുന്നു. മുപ്പ�
തു വയസ്സാകും മുൻേപ അക്ക തെന്റ ശിവനിൽ ലയിച്ചു
എന്നാണു് ഐതിഹ്യം—തമിഴിെല ആണ്ടാൾ വിഷ്ണുവിൽ
എന്ന േപാെല. ബസവരാജുവിെന്റയും ഏ.െക. രാമാ�
നുജെന്റയും വചനക്രമമാണു് ഞാൻ പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളതു്.
കാവ്യഭംഗി െകാണ്ടു് ഏറ്റവും നല്ല െതരെഞ്ഞടുപ്പും ഏറ്റ�
വും നല്ല പരിഭാഷയുമായി ഞാൻ കരുതുന്ന രാമാനുജ�
െന്റ ‘സ്പീക്കിങ് ഓഫ് ശിവ’ ആണു് എെന്റ പരിഭാഷകളു�
െട പ്രധാന ആധാരം; മറ്റു സമാഹാരങ്ങളും േനാക്കിയി�
ട്ടുെണ്ടങ്കിലും.
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ഭൂമിയിെലാളിപ്പിച്ച
നിധി േപാൽ, പഴത്തിെല
മാധുര്യെമന്ന േപാൽ,
പാറയിൽ െപാന്നു േപാൽ,
എള്ളിെലെയണ്ണ േപാൽ,
തീ വിറകിെലന്നേപാൽ
ബ്രഹ്മമസ്തിത്വത്തി-
നുള്ളിലിരിക്കുന്നു

ആരുമറിയാ,
തവൻ,മല്ലികാർജ്ജുനൻ! (വചനം 2)

നീ ജലത്തിൽ പാലു
േപാെല, പറയുവാ-
നാവില്ല,െയേന്ത
വരുന്നാദ്യെമന്നതും
എേന്ത വരുന്നൂ
പിറകിെലന്നുള്ളതും;
ആരു യജമാന,-
നടിമയാെരന്നതും
ആരു വലു,താേര
െചറിയെതന്നുള്ളതും
േസ്നഹിക്കുകിൽ നിെന്ന,
നിെന്ന പ്രകീർത്തിക്കിൽ
േനടുകയിേല്ല
എറുമ്പുകൾ േപാലുേമ-
ഭീമമാം ശക്തികൾ,
േഹ, മല്ലികാർജുന? (വചനം, 11)

േചെറെന്റ േദഹം,
എൻ േദഹിയാകാശവും:
ഏെതെന്റയാക്കണം,
േദവ, ഞാെനങ്ങിെന,
ആരായ് കരുതണം നിെന്ന?
എൻ തൃഷ്ണകൾ
നീെളത്തകർക്കുക,
േഹ, മല്ലികാർജുനാ!

(വചനം 12)

പട്ടുനൂൽപ്പുഴു സ്വന്തം
മജ്ജയിൽ നിന്നും വീടു
െകട്ടിട്ടും േപാെല, സ്വന്ത-
മുടലിൻ നാരിൽ ചുറ്റി-
ച്ചുറ്റിത്തൻ ശ്വാസം മുട്ടി-
പ്പിടഞ്ഞു ചാവും േപാെല
കത്തുന്നൂ ഞാനും, ജീവൻ
െകാതിക്കും െകാതികളാൽ.
െവട്ടുക പ്രേഭാ, ജീവ-
തൃഷ്ണകൾ, പുറേത്തയ്ക്കു
കാട്ടുക വഴി, െചന്ന-
മല്ലികാർജുനേദവാ! (വചനം 17)

ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്നല്ല, നാലല്ല
എൺപത്തിനാലുനൂറായിരംേയാനിയിൽ
നിന്നു പിറന്നു ഞാൻ, ദുസ്സാദ്ധ്യേലാകങ്ങൾ
പിന്നിട്ടു, ആറാടി ദുഃഖസുഖങ്ങളിൽ.
എൻ പൂർവ്വജന്മങ്ങെളന്തുേമയാകെട്ട
ഇ,ന്നീ ദിനം തെന്ന, െയേന്നാടു കാട്ടുക,
നിന്നലിെവൻ മല്ലികാർജ്ജുനേദവ നീ. (വചനം 18)

കുരങ്ങുകളിക്കാരെന്റ
കുരങ്ങു േപാൽ, െകട്ടിയിട്ട
ചരടിേന്മൽ ചലിക്കുന്ന
പാവെയേപ്പാെല,

കളിപ്പിച്ച േപാൽ കളിച്ചു,
പറയിച്ച േപാൽ പറഞ്ഞു,
നടത്തിയ േപാൽ നടന്നു
നിൻ നിഴൽ േപാൽ ഞാൻ.

ഉലകത്തിൻ ശില്പീ, ‘മതി
മതി’െയന്നു് പറേവാളം
ഇവേളാടിയേല്ലാ െചന്ന-
മല്ലികാർജ്ജുന! (വചനം 20)

ഉടലിെന നിഴൽ േപാെല
ജീവിതെത്ത ഹൃദയം േപാൽ
ഹൃദയെത്തേയാർമ്മ േപാെല
ഓർമ്മെയേയാ േബാധം േപാെല
മായെയെന്നക്കുഴക്കുന്നൂ

േകാലുയർത്തിത്തളിക്കുന്നൂ
കാലികെളേപ്പാെല മായ
േലാകമായ േലാകെമാെക്ക.
െചന്നമല്ലികാർജുനാ, ആ-
രുണ്ടു് െവല്ലാൻ നിെന്റ മായ? (വചനം 26)

വരെണ്ടാരു തടാകത്തി-
ന്നടിത്തട്ടിേലെയ്ക്കാഴുകു-
മരുവി േപാൽ, ഉണങ്ങിയ
െചടികളിൽ ചീറിെപ്പയ്യും
മഴ േപാെലയവ വന്നു

ഈയുലകിൻ സുഖങ്ങളും
ആ ഉലകിൻ പഥങ്ങളും
ൈകകൾ േകാർത്തിെട്ടന്നിേലയ്ക്കു
വരുംേപാെലയവ വന്നു

പ്രഭുവിെന്റ കാലടികൾ!
അവ കെണ്ടൻ ജീവിതേമ
സഫലമായ് എെന്റ െചന്ന-
മല്ലികാർജ്ജുനാ! (വചനം 45)

എെന്നത്തെന്നയറിയാെത
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ
എങ്ങു േപായിരുന്നു നീ?

എെന്റയുള്ളിൽ, സ്വർണ്ണത്തിെല
വർണ്ണം േപാെലയിരുന്നു നീ!

െചന്നമല്ലികാർജുനാ ഞാൻ
ഇന്നു കണ്ടു പിടിച്ചേല്ലാ
എെന്റയുള്ളിൽ വിരൽ േപാലും
ഒന്നു പുറത്തിട്ടിടാെത
നീയിരിക്കും രഹസ്യം. (വചനം 50)

എത്രയലഞ്ഞു കിതച്ചു നിെന്നേത്തടി
നിർത്താെത കാട്ടിലും േമട്ടിലും, കാണുന്ന
വൃക്ഷേമാേരാന്നിലും, അയ്യാ, വരൂ, വരൂ
കാട്ടുകെയന്നിൽ ദയ, മല്ലികാർജ്ജുനാ!
എത്തിെയാടുവിൽ നിന്നാളുകൾ, അന്നു ക-

െണ്ടത്തി ഞാൻ നിെന്ന!
ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ക-
െണ്ടത്തെട്ട േതടിെയേന്നാർത്തി, ട്ടറിവു ഞാൻ.
എങ്കിലും നിെന്റെയാളിയിടെമെങ്ങങ്ങ് ,
തന്നാലുമിത്തിരി സൂചനെയങ്കിലും! (വചനം 60)

തീെപ്പാരി ചിതറേട്ട,
ഞാൻ കരുതും:
ൈപദാഹം മാറീ.

മാനം െപയ്യേട്ട,
ഞാൻ കരുതും:
നീരായ് നീരാടാൻ

കുന്നുരുൾ െപാട്ടേട്ട
ഞാൻ കരുതും
പൂവായ് എൻ മുടിയിൽ
എൻ തല വീഴേട്ട
ഞാൻ കരുതും

നിൻ വഴിപാടായി, അയ്യാ,
മുല്ലമലർ േദവാ. (വചനം 65)

ചുകന്നു തിളങ്ങിടും ജട,
വജ്രത്തിൻ മകുടം,
മേനാഹരം െചറുപല്ലുകൾ,
ചിരി െപാഴിക്കും മുഖത്തിെല മിഴികൾ,
പതിന്നാലു േലാകവും തിളക്കുേന്നാർ:
കണ്ടു ഞാനവെന്റയാ മഹത്വം
കെണ്ടൻ കണ്ണിൻ വരൾച്ച ശമിപ്പിച്ചൂ

കണ്ടു ഞാൻ ഗർവ്വിഷ്ഠനാം നാഥെന
മനുഷ്യരാം മനുഷ്യർ മുഴുവനും
വധുക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, മാത്രമാേയാെന.

കണ്ടൂ േലാകമൂലമാം ശക്തിെക്കാപ്പം
േപ്രമലീലയിലാേണ്ടാരാ മഹാനുഭാവെന

അവെന്റ നടനത്തിൽ
ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ. (വചനം 68)

ജ്വാലയില്ലാെത്താരു
തീയ്യിൽ ദഹിച്ചു ഞാനേമ്മ

േചാരയിറ്റാെതെന്റ
േമനി മുറിേവറ്റു, അേമ്മ.

മൂർച്ഛയില്ലാെത
െഞരിപിരിെക്കാണ്ടുഞാനേമ്മ.

മുല്ല േപാലുേള്ളാെന
േസ്നഹിച്ചു ൈവചിത്ര്യ-
മാർന്ന േലാകങ്ങളിൽ േപായ് ഞാൻ. (വചനം 69)

കളകളം െപാഴിക്കുന്ന
കിളികൾതൻ കൂട്ടങ്ങേള
അറിയിേല്ല അറിയിേല്ല നിങ്ങൾ?

തടാകത്തിന്നരികിെല
അരയന്നക്കൂട്ടങ്ങേള,
അറിയിേല്ല, അറിയിേല്ല നിങ്ങൾ?

ഉറക്കെനപ്പാടുെന്നാരു
കുയിലിെന്റ കുലങ്ങേള
അറിയിേല്ല, അറിയിേല്ല നിങ്ങൾ?

പ്രദക്ഷിണം െവച്ചു താണു
പറക്കും േതനീച്ചകേള,
അറിയിേല്ല, അറിയിേല്ല നിങ്ങൾ?

മലെഞ്ചരിവുകളിെല
മയിലേല്ല. അറിയിേല്ല,
അറിയിേല്ല, അറിയുേമാ, പറയൂ
എവിെട മല്ലികാർജുനൻ
എവിെടെന്റ നാഥൻ, ഒന്നു പറയൂ. (വചനം 73)

നീ തെന്ന കാടു്,

നീ തെന്ന കാടിെന്റ
േപരു പുകഴ്ന്ന മരങ്ങൾ

ആ മരം േതാറും
കയറിയിറങ്ങുന്ന
പക്ഷികൾ നീ, നീ മൃഗങ്ങൾ.

എല്ലാം നിറയ്ക്കുേവാൻ,
എല്ലാവരും നിറയ്ക്കുന്നവൻ, നീ മുഖ-
െമാെന്നെന്നക്കാണിക്കയിേല്ല? (വചനം 75)

പുറേമ െവറുെത ചുറ്റും കഴുകന്
അറിയുവെതങ്ങിെന തിങ്കളിെനേപ്പാൽ
ആകാശത്തിന്നാഴം?

നദിയുെട കരയിൽ നിൽക്കും പുല്ലിന്
അറിയുവെതങ്ങിെന താമര േപാലാ
നദിയിെല നീരിന്നാഴം?

അരികിൽ െവറുേത ചാടിടുമീച്ച-
യ്ക്കറിയുവെതങ്ങിെന േതൻവണ്ടുകൾ േപാൽ
മലരിൻ നിറെസൗരഭ്യം?

അറിവതു നീേയ ശരണർ തൻ വഴി,
അറിയുവെതങ്ങിെന േപാത്തിൻ മുതുകിൻ
െകാതുകുകൾ ഭക്തെര, പ്രിയേന? (വചനം 77)

പകലിെന്റ നാലു യാമങ്ങളിൽ നീ വരാൻ
വിരഹിയായ് ഞാൻ വിലപിക്കും
ഇരവിെന്റ നാലു യാമങ്ങളിൽ നിേന്നാടു
പ്രണയത്താലുന്മാദിയാകും

പകലിലും ഇരവിലും ഞാൻ നഷ്ടചിത്തയായ്
കഴിയുന്നു േരാഗിയായ്, േദവാ!

നിൻ േപ്രമെമന്നിൽ കിളിർെക്ക മറന്നുഞാൻ
എൻ നിദ്ര, ദാഹം, വിശപ്പും (വചനം 79)

അവെനെന്റ ഹൃദയം കവർന്നൂ
അവെനെന്റയുടൽ െകാള്ള െചയ്തൂ,
പകരമാെയൻ സുഖം േചാദി-
ച്ചവെനെന്നമുഴുവെനടുത്തൂ.

എൻ മല്ലികാർജ്ജുനേദവ-
െന്നന്നും ഞാൻ കാമുകിയേല്ലാ (വചനം 88)

േകൾക്കൂ സേഹാദരീ േകൾക്കൂ
സ്വപ്നെമാന്നിന്നെലക്കണ്ടൂ

െവറ്റില, നല്ലരി, േതങ്ങാ,
നൽക്കുരുേത്താല, ഞാൻ കണ്ടൂ.

ഭിക്ഷുെവക്കണ്ടൂ, തിളങ്ങും
പല്ലും ജടയുമുേള്ളാെന.

എല്ലാ മതിലും തകർത്തു
പാഞ്ഞവൻ നിൽക്കാെത േപാെക
പിന്നാെല േപായിപ്പിടിച്ചാ-
ക്കയ്യു ഞാൻ, കണ്ടൂ പ്രിയനാ-
മയ്യെന, െഞട്ടിയുണർന്നൂ. (വചനം 87)

മറ്റുള്ളയാണുങ്ങൾ മുള്ളാ-
േണറ്റം മൃദുലമിലയ്ക്കടിയിൽ
ഒക്കില്ലവെരെത്താടുവാൻ
പറ്റില്ല വിശ്വസിെച്ചാന്നടുക്കാൻ
ഒക്കാ സ്വകാര്യങ്ങൾ പങ്കുെവയ്ക്കാൻ

െനഞ്ചിൽ മുള്ളുള്ളവെരല്ലാം;
ഇല്ല പുണരാൻ പുരുഷെര ഞാൻ!
മുല്ല േപാൽ േലാലം െവളുേത്താ-
െരൻ പ്രിയൻ േപാരുെമനിക്കായ് ! (വചനം 93)

നന്മയും തിന്മയും
എെന്തന്നറിേവാളം
നിന്നുടൽ കാമത്തിൻ മാംസം,
േകാപത്തിൻ സ്വന്തം പ്രേദശം,
േലാഭെമാളിക്കുന്ന മാളം,
തീവ്രവികാരത്തിൻ േഗഹം,
ഞാെനന്ന ഭാവത്തിൻ േവലി
െപായ്മുഖം നിന്നസൂയയ്ക്ക്.

ഈയറിെവന്നു നീ േനടും
ഈയറിെവന്നു െപായ്േപ്പാകും
ആ നിമിഷം വെരയില്ലാ
േവെറ വഴികൾ അറിയാൻ
േഹ! മല്ലികാർജ്ജുന േദവാ! (വചനം 104)

അകത്തുണ്ടു കാന്തൻ,
പുറത്തു കാമുകൻ
എനിക്കു വയ്യേല്ലാ
െപാറുതിയിങ്ങെന.

ഇവിെടയീ േലാകം,
അവിെട ആ േലാകം
എനിക്കു് വയ്യേല്ലാ
െപാറുതിയങ്ങെന.

ഒരു കയ്യിൽ േതങ്ങ,
മറുകയ്യിൽ വില്ല്
ഉരുണ്ടെതാന്നു, നീ-
ണ്ടിരിക്കും മെറ്റാന്നു്,
ഒരു കയ്യിൽ രണ്ടും
എനിക്കു വയ്യേല്ലാ
പിടിക്കുവാനയ്യാ! (വചനം 114)

പഴം പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന
ഇല േപാെയന്നാലാർക്കാ േചതം?

എനിക്കു േവണ്ടാേത്താളുെട കൂെട
ആരു കിടന്നാെലന്താ േചതം?

െവറുേത വിട്ട നിലത്തിൽ പിെന്ന
ഉഴവാർ െചയ്താെലന്താ േചതം?

പ്രിയെനയറിേഞ്ഞാരീയുടൽ നായിനു
പ്രിയഭക്ഷണമാം, നീരിൽ മുങ്ങി-
ക്കുതിരാം, അതിലാർെക്കേന്ത േചതം? (വചനം 117)

നാെള വരാനുള്ളതു്
വരെട്ടയിന്നു തെന്ന.
ഇന്നു് വരാനുള്ളതു്
വരെട്ടയിേപ്പാൾതെന്ന
െചന്നമല്ലികാർജ്ജുനാ,
െചാല്ലരുേത ഞങ്ങേളാടു്

‘പിെന്ന’, ‘ഇേപ്പാൾ’-ഇങ്ങിെന! (വചനം 119)

പണം പിടിെച്ചടുക്കാം, എ-
ന്നുടലിെന്റ വടിേവാ?

ഉടുെപ്പല്ലാമുരിയാം,
ശൂന്യതയുരിയാേമാ?
സകലതും മറയ്ക്കും
നഗ്നതയുരിയാേമാ?

പ്രിയൻ മല്ലികാർജ്ജുനെന്റ
പുലരി തൻ െവളിച്ചം
അണിയുമീ ലജ്ജയില്ലാ-
ത്തരുണിയ്ക്കു, മഠയാ,
ഉടുെപ്പന്തി,െനന്തിനാണു്
മണിമുത്തിൻ ചമയം? (വചനം 124)



ഗഗനത്തിൽ നിറയുന്ന
പകേലാെന്റ െവളിച്ചം,
ഇളങ്കാറ്റിലിളകിടും
ഇലകളും മലരും,
മരങ്ങളിൽ, വള്ളികളിൽ,
െചറുകാട്ടിൽ നിറയും
നിറമാറും, ഇതാെണെന്റ
പകലിെലപ്പൂജ.

നറുതിങ്കൾ, താരം, െചന്തീ,
ഇടിമിന്നൽ െവളിച്ചം,
തിളങ്ങുന്നെതാെക്കെയെന്റ
ഇരവിെലപ്പൂജ.

പകലിലുമിരവിലും
പണിവൂ നിന്നടികൾ,
പ്രിയ മല്ലികാർജ്ജുനാ, ഞാ-
നതിെലെന്ന മറക്കും. (വചനം 131)

ആണും െപണ്ണുെമാരു േപാെല
ഉടയാടയഴിഞ്ഞാൽ
കുനിയുന്നു നാണം െകാണ്ടു
ചുവക്കുന്നൂ കവിളും.

െവറുെതയീ നാണം, േലാകം
മുഴുവനും മുഴുകി-
ക്കഴിയുേമ്പാഴവൻ, ജഗദ് -
പ്രഭു, ജീവനാഥൻ.

ഉലെകല്ലാം പ്രഭുവിെന്റ
മിഴികളായിരിെക്ക,
സകലതു,െമവിെടയു-
മവൻ േനാക്കിയിരിെക്ക,
മറയ്ക്കുവാ, െനാളിക്കുവാൻ
നിനെക്കന്തു കഴിയാൻ? (വചനം 184)

വിശപ്പിനു ഭിക്ഷാപാത്രം
നിറച്ചു നാട്ടിെലയരി,
കുടിക്കുവാൻ കുളങ്ങളു-
ണ്ടരുവികൾ, കിണറുകൾ
ഉറക്കത്തിനുെണ്ടമ്പാടും
െപാളിഞ്ഞ േക്ഷത്രങ്ങൾ നീെള
സുഹൃത്താെയന്നാത്മാവിനു
പ്രിയെപ്പട്ട ഭഗവാനും.

(വചനം 199)

വീട്ടിൽ നിന്നു വീട്ടിേലക്കു
ഭിക്ഷ േതടാൻ വിടുെകെന്ന;
ഭിക്ഷ യാചിക്കുേമ്പാൾ തരാ-
തിരിക്കെട്ടയവെരാന്നും;
തന്നുെവന്നാൽ വീണു േപാേട്ട
മണ്ണിലതു മുഴുവനും;
മണ്ണിൽ വീണാൽ ഞാെനടുക്കും
മുൻപു നാെയടുത്തു് േപാേട്ട
െചന്നമല്ലികാർജ്ജുനാ! (വചനം 200)

അറെയാന്നു തുറക്കുവാൻ
ഒടുവിലാപ്പണക്കാരൻ
ഒരുങ്ങുേമ്പാേഴക്കും പ്രാണ-
െനാടുങ്ങിേപ്പാം ദരിദ്രനു് !

ഇേതാ വിധിെയനിക്കുെമൻ
പ്രേഭാ നിെന്റ പരീക്ഷണം
പല കുറി നടത്തുേമ്പാൾ?

മുറിവുണങ്ങിടും വെര
െകാടുങ്കാറ്റിെലാരു േപാത്ത്
അടി െതറ്റിപ്പറക്കുേമ്പാൽ!

കരുണെയങ്ങിെന കാട്ടു-
മിവേളാടു്, പറഞ്ഞാലും
ശിവ, മല്ലികാർജ്ജുനാ, നീ! (വചനം 201)

െനല്ലിനു പകരം
പതിരു വിതച്ചാൽ
എങ്ങിെന വളരാൻ,
െനല്ലതിൽ വിളയാൻ,
പുണ്യജലത്തിൽ
നനെച്ചന്നാലും?

അവിേവകികൾ ചിലർ
നിയമം േനാക്കും,
അതുെകാെണ്ടങ്ങിെന
മമതകൾ വിട്ടവർ
േമാദം േനടാൻ?
നറുമണമങ്ങിെന പാറി നടക്കും
ഒരിടെത്തങ്ങിെനയതു തങ്ങീടാൻ?

അയ്യെന, എന്നുെട മല്ലീനാഥെന
അറിയാേത്താർെക്കന്തറിയാനവനുെട
പല പല വഴികൾ? (വചനം 203)

വൃക്ഷമായ വൃക്ഷെമാെക്ക-
സ്സർവ്വതും തരുേന്നാർ,
നാട്ടുവഴിെച്ചടിെയല്ലാ-
മത്ഭുെതൗഷധങ്ങൾ
കല്ലുകേളാ േലാഹെമാെക്ക-
സ്സ്വർണ്ണമാക്കും കല്ല് 
ഞാനലയുേമതു നാടും
പാവനമാം കാശി
െവള്ളമായ െവള്ളെമല്ലാം
ൈദവികമാമമൃത്
ജീവിെയല്ലാം സ്വർണ്ണമൃഗം,
കാൽ തടഞ്ഞു വീഴും
കല്ലുകേളാ, ആഗ്രഹിപ്പ-
െതല്ലാം നൽകും കല്ല് 

െചന്ന മല്ലികാർജ്ജുനെന്റ
കുന്നു ചുറ്റി നടക്കുേമ്പാൾ
െചന്നു േകറിയേതാ വാഴ-
പ്പഴേത്താട്ടത്തിൽ (വചനം 274)

സുന്ദരെനെയനിക്കിഷ്ടം
ഇല്ലവന്നു മൃത്യു,
ഇല്ല പ്രായം, ഇല്ല രൂപം
ഇല്ല സ്ഥാനം, ദിക്കും
ഇല്ല െപറ്റ മറുെകാന്നും
ഇല്ലവെന്നാരന്ത്യം
എെന്റയിഷ്ടക്കാരനവൻ
ഒന്നു് േകൾക്കുകേമ്മ.

േമാഹനെനെയനിക്കിഷ്ടം
േപടിയില്ല, െകട്ടുപാടും;
േദശമില്ല, േഗാത്രമില്ല,
ആ മധുരമുഗ്ദ്ധതയ്ക്കു
േദശചിഹ്നമില്ലാ.

മുല്ല േപാൽ െവളുെത്താരയ്യൻ
എെന്റ വരൻ, അേമ്മ,
െകാണ്ടു േപാവൂ ചത്തുചീയു-
മീ വരന്മാെരല്ലാം
നിന്നടുപ്പിൻ തിയ്യിനുള്ള
നല്ല തീറ്റയാവും! (വചനം 283)

മുടിയഴിച്ചു മുഖം വാടി
ഉടെലാട്ടിയ െപണ്ണിവേളാ-
െടന്തിനുടപ്പിറേന്നാേര
െകാഞ്ചി നിൽപ്പതിങ്ങിെന?

അവയവങ്ങൾക്കില്ല േശഷി,
ഇളകിയാടിടും മനസ്സു്,
ഉലകു തെന്ന േവണ്ടിവൾക്കു്

മല്ലികാർജ്ജുനെന്റ കൂെട-
യല്ലേയാ കിട,പ്പതിനാൽ
ഇല്ലിവൾക്കു് ജാതിയും.

ശിവശരണ െപണ്ണിവെള
െവറുെത വിടു പിതാക്കെള! (വചനം 294)

കൂട്ടംെതറ്റിപ്പിടിയിൽ െപെട്ടാരു കരിവീരനു
െപെട്ടേന്നാർമ്മയിലവെന്റ വിന്ധ്യൻ െതളിയുംേപാൽ
ഓർക്കുന്നൂ ഞാൻ.

കൂട്ടിൽ െപെട്ടാരു തത്ത ഇണെയ-
െപ്പെട്ടേന്നാർക്കുേമ്പാൽ
ഓർക്കുന്നൂ ഞാൻ.

കാട്ടുെകനിെക്കാരു വഴിെയൻ േദവാ
െതാട്ടു വിളിക്കുകെയെന്ന: “വരൂ,
കുട്ടീ, വരികീവഴി, ഈ വഴി േപാരൂ.” (വചനം 313)

ചന്ദ്രകാന്തത്തിൻ െമതിയടിയിൽ
ഇന്ദ്രനീലത്തിൻ മലയിേലറി
െകാമ്പു വിളിച്ചു സവാരി െചയ്യും
എൻ ശിവാ, എന്നു െഞരിച്ചമർത്തും
നിെന്ന ഞാെനെന്റ മുലക്കുടത്തിൽ?

എന്നുടലിൻ നാണം വിെട്ടറിഞ്ഞും
എൻ മനത്തിൻ ലജ്ജെയാട്ടുരിഞ്ഞും
എൻ മല്ലികാർജ്ജുനാ, നിെന്നാെടാപ്പം
എന്നു ഞാൻ േചരുമലിഞ്ഞു േദവാ? (വചനം 317)

മുന്നണിയിൽ േപാരിനു
േപാകാെതവയ്യെയന്നവൻ
െചാല്ലുകിൽ മനസ്സിലാക്കു-
െമന്മനം, പ്രശാന്തമാം.

എങ്കിലുെമൻ ൈകകളിലും
ഉള്ളിലും അവനിരിെക്ക
എന്നിൽ രമിക്കില്ലവൻ, ഞാ-
െനങ്ങിെന സഹിക്കുവാൻ?

എൻ മനേമ, േപായ നാളി-
േന്നാർമ്മകേള, ഇന്നവെന
െയന്നരികിൽെക്കാണ്ടു വരാൻ
നിങ്ങൾ തുണയ്ക്കില്ല, ഞാന-
െതങ്ങിെന സഹിക്കുവാൻ? (വചനം 318)

െപറാേത്താളറിയുേമാ
േപറ്റുേനാ, വറിയുേമാ
േപാറ്റമ്മെയ്ക്കാരമ്മ തൻ
ശ്രദ്ധയും വാത്സല്യവും?

മുറിവിൻ േനാെവങ്ങിെന-
യറിയാൻ മുറിയാേത്താൻ?
പ്രിയേന, നിൻ േപ്രമത്തിൻ
വാൾമുന െകാെണ്ടൻ മാംസം
പിളരുേമ്പാൾ ഞാൻ നീറി-
പ്പിടയും െകാടുംേനാവ-
തറിയാനാവില്ലേല്ലാ
ശിവേന, ഒരമ്മയ്ക്കും. (വചനം 310)

ഹൃദയം തല കീഴായ്
ദുഃഖത്താൽ, തീയാളുന്നൂ
ഇളംകാറ്റിലും, െവയിൽ
േപാൽ നിലാവിനു െപാള്ളൽ.

നഗരത്തിെല കരം
പിരിക്കുന്നവെനേപ്പാൽ
അവിെട, യിവിെട ഞാൻ
അസ്വസ്ഥം നടക്കുന്നൂ

പ്രിയ േതാഴി, നീ േപാകൂ,
പറയുകവേനാടു്,
അവെന സുേബാധത്താ-
ലുണർത്തിക്കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
വരിക, പിണക്കത്തി-
ലാണവൻ, ഇരുവരായ്
ഇരിക്കയാേല ഞങ്ങൾ. (വചനം 321)

എൻ പ്രിയനിന്നു വരുന്നൂ വീട്ടിൽ,
അണിയുകയാടകൾ, ആഭരണങ്ങൾ
മുല്ല കണക്കു െവളുത്തവനിേപ്പാൾ
വന്നീടാം, ഇനിേയെതാരു െഞാടിയും
വരു വരു പ്രിയേതാഴികേള,യവെന
പ്പടിയിൽ െചന്നിനി വരേവൽക്കുക നാം.

(വചനം 322)

അവൻ വരുെമന്നു്
പടിക്കേലയ്ക്കു ഞാൻ
മിഴിയയക്കുന്നു,
വരുന്നതില്ലവൻ
കരഞ്ഞു ഞാനിതാ
െമലിഞ്ഞു േപാകുന്നു
അവൻ ൈവകും േതാറും
െവറും എല്ലാകും ഞാൻ.

അവെനാരു രാത്രി
അകെലെയങ്കിേലാ
പുണരുവാെനാന്നും
കിടയാേത്താരിണ-
ക്കിളി േപാൽ ഞാനേമ്മ. (വചനം 323)

എെപ്പാഴും കണ്ടിണേചരുന്നേതക്കാളു-
െമത്രേയാ നെന്നാരുവട്ടമിണ േചർന്നു
െപെട്ടന്നകന്നു പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് !

ദൂെരയവെനങ്കിൽ വയ്യ കാത്തീടുവാൻ
േകവലെമാറ്റ േനാട്ടത്തിനായ്.
മിത്രേമ,
ആവുെമനിെക്കന്നു രണ്ടുെമാരുമിച്ചു
ജീവിക്കുവാൻ, അവേനാെടാത്തിരിക്കുവാൻ,
തീെരയകന്നുേമ, എൻ മല്ലികാർജ്ജുനാ!

(വചനം 324)

മായ എന്നമ്മായിയമ്മ;
േലാകെമന്നമ്മായിയച്ഛൻ;
മൂന്നു സ്യാലന്മാർ പുലി േപാൽ
എൻ കണവെന്റ കിനാവിൽ
എന്നും ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ
ഇല്ലൽപ്പം ൈദവവിചാരം.

വെയ്യെന്റ ഏട്ടത്തിയമ്മ
തൻ മുന്നിൽ േപാകുവാൻ േപാലും

ഇെപ്പണ്ണിൻ കണ്ണു െവട്ടിച്ചും
േവേട്ടാെനെയാന്നു പറ്റിച്ചും
േപാകുെമന്നീശൻ ഹരെന്റ
കൂെട രമിക്കുവാനായ് ഞാൻ.

എൻ മനസ്സാെണെന്റ േതാഴി,
എന്നുമവൾ തൻ ദയയാൽ
എൻ പ്രിയേനാടു ഞാൻ േചരും
പർവ്വതശൃംഗത്തിൽ വാഴും
എൻ മേനാേമാഹനെന്നാപ്പം.

എൻ മല്ലികാർജ്ജുനെനത്താൻ
എൻ പതിയായ് ഞാൻ വരിക്കും. (വചനം 328)

േപ്രമത്തിന്നത്ഭുത മാർഗ്ഗം
കാണൂ: ഒരമ്പു നീ എയ്താൽ
താണു േപാേകണമതാെക,
കാണാെത തൂവെലാെരണ്ണം.

നീയുടെലാന്നു പുണർന്നാൽ
ആെക െഞരിഞ്ഞമേരണം
ആ ഉടലിെന്റെയെല്ലല്ലാം.

പാേടയുരുക്കി ഞാൻ േചർത്താൽ
പാടില്ലടയാളെമാന്നും. (വചനം 336)

സച്ചിദാനന്ദൻ

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി

□



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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