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േദവര ദാസിമയ്യാ

േദവര ദാസിമയ്യാ (ൈദവത്തിെന്റ ദാസിമയ്യ) ആദ്യെത്ത
വചനകവികളിൽ ഒരാളായിരുന്നുെവന്നു ബസവ ഉൾ�
െപ്പെടയുള്ള പിൽകാല കവികളുെട സൂചനകളിൽ നി�
ന്നു് മനസ്സിലാക്കാം. പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ േക്ഷത്രജന�
പദമായ മുഡനൂരിൽ അേദ്ദഹം ജനിച്ചുെവന്നും തെന്റ
ഗ്രാമത്തിെല ശിവേക്ഷത്രമായ രാമനാഥെന്റ (ശ്രീരാ�
മെന്റ ആരാധനാമൂർത്തിയായ ശിവരൂപം) ഭക്തനാ�
യിരുന്നുെവന്നും ഐതിഹ്യം. ‘രാമനാഥൻ’ എന്നാണു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വചനങ്ങളിെല നാമമുദ്ര. കാട്ടിൽ തപം
െചയ്തു കൃശഗാത്രനായ അേദ്ദഹത്തിനു് മുന്നിൽ ശിവൻ
പ്രത്യക്ഷനായി, തെന്ന പ്രാപിക്കാൻ ശരീരെത്ത പീഡി�
പ്പിേക്കണ്ടതിെല്ലന്നും അദ്ധ്വാനത്തിലൂെടയും തന്നിൽ
എത്താെമന്നും ഉപേദശിച്ചതനുസരിച്ചു ദാസിമയ്യാ ഒരു
െനയ്ത്തുകാരനായി എന്നും ഐതിഹ്യം.

ദാസിമയ്യെയക്കുറിച്ചു് അേനകം കഥകളുണ്ടു്. വനവാസി�
കളായിരുന്ന നായാട്ടുകാെര അഹിംസാവാദികളാക്കി
മാറ്റി അവെര ചക്കാട്ടി എണ്ണെയടുത്തു് ജീവിക്കാൻ പഠി�
പ്പിച്ചതാണു് ഒന്നു്. ഭൂതനാഥനും ഭസ്മാവൃതനുമായ ശിവ�
െന ഉേപക്ഷിച്ചു് തങ്ങളുെട വിഷ്ണുവിെന ഭജിക്കാൻ ബ്രാ�
ഹ്മണർ ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ, നിങ്ങളുെട വിഷ്ണുവിെന്റ
അവതാരങ്ങൾ പന്നിക്കു് പിറന്നതാെണന്നും, ഗ്രാമീണ�
രുെട െവണ്ണ കട്ടിരുന്നു എന്നും, ശിവൻ സർവ്വവ്യാപിയാ�
െണന്നും അവേരാടു ദാസിമയ്യ പറഞ്ഞേത്ര. എങ്കിൽ
വിഷ്ണു േക്ഷത്രത്തിൽ ശിവെന കാണിച്ചു തരാേമാ എന്നാ�
യി ബ്രാഹ്മണർ. അവർ േക്ഷത്രത്തിൽ കടന്നേപ്പാൾ
വിഷ്ണുവിെന്റ വിഗ്രഹം ശിവലിംഗമായി മാറിയിരുന്നു.
അേതാെട അവെരല്ലാം ൈശവരായി മാറി—ഇതാണു്
മെറ്റാരു കഥ. േവെറാരു കഥ ദാസിമയ്യയുെട വിവാഹ�
െത്തക്കുറിച്ചാണു്. ശിവപുരെത്ത ദുഗ്ഗെള എന്ന െപൺ�
കുട്ടിെയ ദാസിമയ്യയ്ക്കു് ഇഷ്ടമായി. അവളുെട ഭക്തി പരീ�
ക്ഷിക്കാൻ അവളുെട വീട്ടിെലത്തി അൽപ്പം മണൽ വാ�
രിെക്കാടുത്തു അതു് െകാണ്ടു് േചാറു് െവയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു.
ദുഗ്ഗെള ദാസിമയ്യയുെട കാൽ കഴുകിയ െവള്ളം തളിച്ചു്
ആ മണൽ േവവിച്ചേപ്പാൾ േചാറായി. അേദ്ദഹം അവ�
െള വരിക്കുകയും െചയ്തു. മെറ്റാരു കഥ ഇങ്ങിെനയാണു്:
ഒരിക്കൽ തെന്റ തറിയിൽ ദാസിമയ്യ ശിവനു േവണ്ടി വി�
സ്മയകരമായ ഒരു തലപ്പാവു് െനെയ്തടുത്തു. വിൽക്കാൻ
ഒരു േമളയിൽ െകാണ്ടുേപാെയങ്കിലും അതിനു വിലയി�
ടാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു കള്ളൻ അതു് തട്ടിെയടു�
ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, തലപ്പാവിൽ നിന്നു് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ചക്രം
വന്നു അയാളുെട ൈക അറുത്തു കളഞ്ഞു. ഇത്രയും പാ�
വനവും ഐന്ദ്രജാലികവുമായ ആ തലപ്പാവു് വാങ്ങാൻ
ആരും തയ്യാറായില്ല. തിരിച്ചു േപാകുേമ്പാൾ വഴിയിൽ
തണുത്തു വിറച്ചു് നിന്ന ഒരു വൃദ്ധൻ ആ തുണി തനിക്കു
തരുേമാ എന്നു് േചാദിച്ചു, ദാസിമയ്യ അയാൾക്ക് അതു്
െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. വൃദ്ധൻ ആ തുണി കീറി ഒരു കഷ�
ണം തലയിൽ െകട്ടി, ഒെന്നടുത്തു് ഉടൽ െപാതിഞ്ഞു,
ഒന്നു് കയ്യിൽ െകട്ടി, ബാക്കി െകാണ്ടു് തെന്റ വടി ചുറ്റി�
െക്കട്ടി. ദാസിമയ്യ പറഞ്ഞു, ‘അതു് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
തന്നതാണു്, നിങ്ങൾക്കു് ഇഷ്ടമുള്ളതു് െചയ്യാം.’ എന്നിട്ടു്
വൃദ്ധെന വീട്ടിൽ െകാണ്ടു വന്നു ഭക്ഷണം നൽകി എല്ലാ
രീതിയിലും സത്കരിച്ചു. ആ വൃദ്ധൻ ശിവനായിരുന്നു.
സന്തുഷ്ടനായ ശിവൻ ദുഗ്ഗളയ്ക്കു് ഒരു പിടി അരി െകാടു�
ത്തു, വീട്ടിലുള്ള അരിയുമായി അതു് കൂട്ടിക്കലർത്താൻ
പറഞ്ഞു. അേതാെട വീട്ടിെല കലവറ അക്ഷയമായി,
ഒഴിയുേമ്പാൾ സ്വയം നിറഞ്ഞു.

ചാലൂക്യരാജാവായ ജയസിംഹെന്റ രാജ്യഭരണ കാല�
ത്തു് ദാസിമയ്യ പ്രസിദ്ധനായ ഗുരുവായിത്തീർന്നു. രാജാ�
വു് ൈജനനായിരുന്നു, രാജ്ഞി ശിവഭക്തയും. അവർ
ദാസിമയ്യയിൽ നിന്നു് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. ഇതിൽ േദഷ്യം
പിടിച്ച രാജാവും അനുചരരും ഗുരുവിെന വാദത്തിൽ
േതാൽപ്പിക്കാൻ പരിപാടിയിട്ടു. ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടിെയ
ഒരു മരത്തിെന്റ െപാത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു െവച്ചു്, തങ്ങളുെട
ൈദവം എല്ലായിടവുമുെണ്ടന്നും മരത്തിൽ നിന്നു േപാലും
വിളി േകൾക്കുെമന്നും അവകാശെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അവർ
വിളിച്ചേപ്പാൾ കുട്ടി വിളി േകട്ടില്ല, അവെന്റ അമ്മ അേപ�
ക്ഷിച്ചേപ്പാൾ ദാസിമയ്യ കുട്ടിയ്ക്കു് വീണ്ടും ജീവൻ നൽകി.
മെറ്റാരിക്കൽ ശത്രുക്കൾ ദാസിമയ്യായ്ക്കു് െചളിയും വിഷവും
നിറഞ്ഞ ഒരു കുളത്തിെല െവള്ളം കുടിക്കാൻ നൽകി,
പേക്ഷ, ശിവെന്റ സഹായത്താൽ െചളിയും വിഷവും
വകഞ്ഞു മാറ്റി ദാസിമയ്യ ശുദ്ധമായ െവള്ളം കുടിച്ചു.

രാജ്ഞിയുെട ദീക്ഷയ്ക്കു് േശഷം ൈജനേക്ഷത്രങ്ങൾ മുഴു�
വൻ ശിവേക്ഷത്രങ്ങളായി മാറുന്നതിെനപ്പറ്റി ഒരിക്കൽ
ചിലർ രാജാവിേനാടു് പരാതി പറഞ്ഞു. മാറിത്താമാ�
സിച്ചിരുന്ന രാജ്ഞിയുമായി രാജാവു് തർക്കിച്ചു. ശിവ�
നാണു് ശരിയായ ൈദവം എന്നുപറഞ്ഞു രാജ്ഞി, ശി�
വവിേരാധികെള ദാസിമയ്യയുമായി തർക്കത്തിനു ക്ഷ�
ണിച്ചു. എല്ലാത്തരം പണ്ഡിതന്മാരും െകാട്ടാരത്തിൽ
യുദ്ധസജ്ജരായി വന്നു. പേക്ഷ, ദാസിമയ്യയുെട വാദ�
ങ്ങൾ എല്ലാവെരയും നിശ്ശബ്ദരാക്കി. അേപ്പാൾ ൈജനർ
ഒരു കുടത്തിൽ ഒരു വിഷസർപ്പെത്ത െകാണ്ടു െവച്ചു്
അതിൽ തെന്റ ൈദവെത്ത കാണിച്ചു െകാടുക്കാൻ ദാ�
സിമയ്യേയാടു പറഞ്ഞു. അടപ്പു് തുറന്നേപ്പാൾ സർപ്പം
പത്തി വിടുർത്തി ഊതി. ‘ശിവനാണു് ഒേരെയാരു ൈദ�
വം’ എന്നു പറഞ്ഞു ഗുരു പാമ്പിെന കയ്യിെലടുത്തു. അതു്
ഒരു പളുങ്കുശിവലിംഗമായി മാറി, അവിെട ദാസിമയ്യ ഒരു
േക്ഷത്രം പണിതു. അക്കാലത്തു എഴുന്നൂറു് ൈജനേക്ഷ�
ത്രങ്ങൾ ശിവ േക്ഷത്രങ്ങളായി, തലസ്ഥാനെത്ത ഇരുപ�
തിനായിരം നാഗരികർ ൈശവരായി.

ദാസിമയ്യ മുഡനൂരിൽ മടങ്ങിെയത്തി െനയ്ത്തു് തുടർന്നു.
േലാകം ഉേപക്ഷിച്ചു് ൈദവത്തിൽ ലയിക്കാൻ സമയമാ�
യേപ്പാൾ അേദ്ദഹം രാമനാഥേക്ഷത്രത്തിൽ േപായി രാ�
മനാഥേനാടു് പറഞ്ഞു: ‘ഞാൻ അങ്ങയുെട അനുഗ്രഹ�
ത്താൽ ഇത്രകാലം ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും
െചയ്തു. ഇനി എെന്ന അങ്ങയിേലക്കു് തിരിെച്ചടുക്കുക.’
രാമനാഥൻ പ്രത്യക്ഷനായേപ്പാൾ ദുഗ്ഗളയും തെന്നക്കൂടി
സ്വീകരിക്കാൻ രാമനാഥേനാടു് അേപക്ഷിച്ചു. ഇരുവരും
പ്രാർത്ഥനേയാെട അനന്തതയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു.

ഈ കഥകൾ എല്ലാം തെന്ന ദാസിമയ്യ വീരൈശവപ്ര�
സ്ഥാനത്തിനു േവണ്ടി െചയ്ത കാര്യങ്ങളും, അേദ്ദഹത്തി�
നു് േനരിേടണ്ടി വന്ന ആക്രമണങ്ങളും ശ്രീൈശലം വീര�
ൈശവരുെട പുണ്യസ്ഥാനമാകാനുള്ള കാരണങ്ങളും വ്യ�
ക്തമാക്കുന്നു. തനിക്കു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ൈശവെരപ്പറ്റി
ദാസിമയ്യ പറയുന്നുണ്ടു്, പേക്ഷ, അവരുെടെയാന്നും വച�
നങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ബീജാപ്പൂരിെല റാവു ബഹാദൂർ ഹളക�
ത്തിയാണു് ദാസിമയ്യയുെട വചനങ്ങൾ ചിട്ടയായി പരി�
േശാധിച്ചു് അടുക്കിയതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ക്രമം ആണു്
ഇവിെടയും പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളതു്.
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വചനങ്ങൾ

നീ നിന്നു പ്രളയത്തിൽ,
നിൻ േതാളിൽ നീ താങ്ങി
ഭൂേഗാളം, അലിയാെത
കാത്തു നീയതിെന.

നീ താങ്ങി നിർത്തി
തൂണില്ലാെത, യുത്തര-
മില്ലാെത, വാനിെന.

േഹ, രാമനാഥ,
നീയല്ലാെത മെറ്റാരാൾ-
ക്കാവുേമാ െചയ്യുവാ-
നീ മഹാസാഹസം? (വചനം 4)

അറിവീല ഗർഭത്തി-
ലമ്മയുെട മുഖം കുഞ്ഞി,-
നമ്മയ്ക്കുമറിവീല
കുഞ്ഞിെന്റ തൂമുഖം

െലൗകികം മായയിൽ
െപട്ട മനുഷ്യന്നു
ൈദവെത്തയതു േപാെല-
യാവില്ലയറിയുവാൻ

ആവില്ല ൈദവത്തി-
നവേനയുമറിയുവാൻ

േഹ, രാമനാഥ! (വചനം 23)

എെന്റയുടെലങ്കിലിതു
പിന്തുടരുകില്ലേയാ
എെന്റ മനസ്സിെന?

നിെന്റയുടെലങ്കിലിതു
പിന്തുടരുകില്ലേയാ
നിെന്റ മനസ്സിെന?

ഈയുടൽ നിെന്റയ,-
െല്ലെന്റയുമല്ലിതു്,

േഹ രാമനാഥ, ഈ
കത്തുമുലകത്തിനാൽ
നീ പണിതതിച്ചപല-
ദുർബ്ബലമാമുടൽ! (വചനം 24)

വിശെപ്പന്ന സർപ്പം
പിടിച്ചൂ സമസ്തം
വിഷം േകറിടുന്നൂ
പദം െതാട്ടു ശീർഷം
വേരയ്ക്കും, ഒരാളുണ്ടു്
പാമ്പാട്ടിയായി
വിശപ്പിന്നു തിന്നാ-
െനാരല്പം െകാടുത്തി-
ട്ടിറക്കാൻ വിഷം—
രാമനാഥൻ ശിവൻ താൻ. (വചനം 25)

ഒരു തീ
വാക്കിൽ, േനാക്കിൽ, െചയ്തിയി-
േലാേരാന്നിലുെമാരു തീ
ആണിനും അവെന്റ െപണ്ണിനുമിടയിൽ
ഒരു തീ
കാത്തിരുന്നു തിന്നു തീർത്ത
തീൻകിണ്ണത്തിൽ ഒരു തീ
േനടിയതു േപായതിലും
ഒരു തീ
ഇണേചരുംകാമത്തിൽ
ഒരു തീ
അഞ്ചു തീ നീ തന്നു ഞങ്ങൾ-
െക്കെന്റ രാമനാഥാ!
പിെന്ന വായിൽ േചെറാഴിച്ചു
തന്നു രാമനാഥാ! (വചനം 26)

കീറിയ ചാക്കിൽ ധാന്യം േപറി
രാവുടനീളെമാരാൾ േപാകുന്നൂ
േപടി അയാൾക്കാ ചുങ്കക്കാെര.

തുളകളിലൂെടേച്ചാർന്നൂ ധാന്യം
ഒടുവിൽ കാലിച്ചാേക്ക കിട്ടീ

ഭീരുക്കൾ തൻ ഭക്തിയുമിങ്ങിെന-
യാണേല്ലാ, പ്രിയ നാഥാ, ശംേഭാ! (വചനം 42)

ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കാേമാ െചയ്യാൻ
പാവെപ്പട്ട മനുഷ്യനു ദാനം?

അടരിനു േപാകുവർ പലരുണ്ടാകാം,
മരണം തേന്നയവരുെടയന്ത്യം.

നൂറിൽ, ഒരായിരെമാന്നി, െലാരാൾേക്ക
ഭാഗ്യം കിട്ടൂ രിപുെവ വധിക്കാൻ,1

പുളിമരമാെകപ്പൂവുകളതിേലാ,
പുളിയായ് മാറുവെതത്ര ചുരുക്കം! (വചനം 43)

1. ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ ദാനം െചയ്യാറില്ല, അതു് ഭരണാധിപെന്റ ആനു�
കൂല്യമാണ്

എന്തിെനനിക്കു കഠാരി,
ശിവാ, ഞാ-,
െനന്തിൽകുത്തും,
എന്തിൽ നിന്നതു്
പിെന്ന വലിച്ചൂരും,
നീയേല്ലാ സർവ്വരും,
എന്തിെനനിക്കു കഠാരി? (വചനം 44)

പഞ്ചഭൂതങ്ങളുെമാന്നായ്.
നിന്നുടലല്ലേയാ സൂര്യൻ,
ചന്ദ്രനും, േഹ നന്ദിേകശാ?

ഞാൻ നിന്നു കാണുന്നുെവല്ലാം
നിന്നിൽ നിറവു േലാകങ്ങൾ.
പിെന്നെന്റ രാമനാഥാ ഞാൻ
എങ്ങിെന, ആെര, േദ്രാഹിക്കാൻ? (വചനം 45)

നിെന്റ ഭക്തർക്കു ഞാൻ കാള,
നിെന്റ ഭക്തർക്കു ഞാൻ ഭൃത്യൻ,
പിെന്നപ്പടിക്കൽ ഞാൻ കാവൽ
നിന്നിടും നായ, അടിമ.

സർവ്വവും സൃഷ്ടിച്ച നാഥാ,
നിെന്ന വണങ്ങുേവാർെക്കല്ലാം
പിൻപുറം മുൾേവലിയായി
ഞാൻ തുണ, എൻ രാമനാഥാ! (വചനം 49)

പതിെനട്ടു കണ്ണിയാൽ
ചങ്ങല തീർത്തു2 മനുജരാം ഞങ്ങെള
നീ പൂട്ടിയിട്ടൂ
മുഴുവൻ തകർത്തു നീ
ഞങ്ങെള, നാഥാ,
െവറുെത നായ് േപാൽ പൂട്ടി
ചങ്ങലെക്കട്ടിൽ! (വചനം 72)

2. ‘പതിെനട്ടു കണ്ണികൾ’—പതിെനട്ടു ബന്ധനങ്ങൾ: ഭൂത-വർത്ത�
മാന- ഭാവി പ്രവൃത്തികൾ, ശരീരം, മനസ്സു്, സമ്പത്തു്, വസ്തു�
ക്കൾ, ജീവിതം, അവനവേനാടുള്ള പരിഗണന, സ്വർണ്ണം, ഭൂമി,
സ്ത്രീ, കാമം, േക്രാധം േലാഭം, േമാഹം, അഹങ്കാരം, അസൂയ.

ഭൂമി നിൻ ദാനം
െപാങ്ങും ധാന്യവും ദാനം
വീശും െതന്നലും ദാനം

നിന്നുെട കയ്യിൽ നിന്നു
തിന്നിട്ടും മറ്റുേള്ളാെര-
ത്തെന്ന കീർത്തിക്കും ദുഷ്ടർ-
െക്കന്തു േപർ നേല്കണം ഞാൻ? (വചനം 80)

ഭൂമിെയത്താവളമാക്കിയേതേതാ
േലാകെത്തത്തൻ പ്രാണനാക്കിയേതേതാ
കാറ്റിെനത്തെന്റ തൂണാക്കിയേതേതാ
താമര, തിങ്കൾ—ഇവെയെയാരുക്കി-
ഏതാണു് െവച്ചതു്, പിന്നീടു തെന്ന-
ത്തെന്നെയല്ലാറ്റിന്നുമുള്ളിലിരുത്തി
വാനിൻ െഞാറികളാൽ മൂടിയേതേതാ,
േഭദങ്ങെളാന്നുേമ മാനിച്ചിടാത്താ
ആദിരഹസ്യത്തിെനെന്റ പ്രണാമം! (വചനം 87)

അവനവെര നീെള െതരുവു് ചുറ്റിച്ചിടും
ഉരകല്ലിൽ മാറ്റു േനാക്കാനായുരച്ചിടും
മണമുള്ള ചന്ദനം േതടിെപ്പാടിച്ചിടും
ഒരു കരിമ്പിൻതണ്ടു േപാെലെപ്പാളിച്ചകം
മധുരം തിരഞ്ഞിടും: അേപ്പാഴും വിറയാെത,
മിഴിെയാന്നു ചിമ്മാതിരിക്കുകിൽ ൈകകളാൽ
അവെരെയടുക്കും ഉയർത്തുെമന്നീശ്വരൻ.

(വചനം 90)

തമ്പുരാട്ടി തൻ പ്രാണനുെണ്ടേന്നാ
നീൾമുടിയും മുലകളും?
തമ്പുരാനുെട പ്രാണനുമുേണ്ടാ
ആ വിശുദ്ധമാം പൂണുനൂൽ?
ഈ വരിയുെടയറ്റത്തു നിൽക്കും
ആദിവാസി തൻ പ്രാണനും
െമയ് െവടിെയത്തൻ േഗാത്രവടിയു-
മായിട്ടാകുേമാ േപാവുക?

ഈയുലകത്തിൻ വിഡ്ഢികളുേണ്ടാ
കാണുന്നൂ നിൻ െകണികെള? (വചനം 96)

ശിവനിൽ ലയിച്ചവർ-
ക്കില്ലാ പുലരികൾ,
ഇല്ലമാവാസി,
ഇല്ലുച്ച, സംക്രാന്തിയും,
ഇല്ലില്ല െപൗർണ്ണമി,
ഇല്ലസ്തമയവും

രാമനാഥാ നിെന്റ
മുറ്റമല്ലാതില്ല
മെറ്റാരു കാശിയും (വചനം 98)

േദഹെമേന്റതു,
നിേന്റതാണു് േദഹി, െയൻ
േദഹരഹസ്യം നിനക്കറിയാം,
നിെന്റ േദഹിയുേടെതനിക്കും,
അതു െകാണ്ടല്ലി
നിൻ േദഹെമെന്റയാകുന്നു,
നിനക്കറിയാം, അറി-
യാെമനിക്കും രാമനാഥ
നിൻ േദഹിെയൻ േദഹത്തി-
ലാകുെന്നാരത്ഭുതം. (വചനം 120)

ഉടലുള്ളവർക്കു പശിക്കും
ഉടലുള്ളവർ നുണകൾ പറയും
ഉടലുേള്ളാെനേന്നാതിെയെന്ന-
പ്പരിഹസിേക്കണ്ട, കുേത്തണ്ടാ

ഉടെലടുെത്താന്നു വന്നാലും
ഒരു വട്ടം എൻ രാമനാഥാ
ഇവെനേപ്പാൽ, അറിയും നീയേപ്പാൾ
ഉടലുേള്ളാർക്കുണ്ടാവെതല്ലാം! (വചനം 123)

വിശപ്പില്ലാേത്താെന
വിളി, ച്ചവന്നു നീ
െകാടുക്കുേമ്പാൾ ദാഹ-
മറിയാത്ത െവള്ളം,
പറയുേമ്പാൾ അർത്ഥ-
രഹിതമാം ശബ്ദം
വിളിക്കുേമ്പാൾ േപരു-
പറയാെതെയാന്നും
മറുവിളിയാേര
വിളിക്കുന്നൂ, നാഥാ,

അതു നീയാകുേമാ,
അേതാ ഞാനാകുേമാ? (വചനം 124)

പണിതിെല്ലന്നാൽ വീടി-
ന്നകത്താവില്ലാ സ്ഥലം

മിഴിയാൽ കണ്ടിെല്ലന്നാൽ
വരില്ലാ ഹൃത്തിൽ രൂപം,

വഴിേയയിെല്ലന്നാകിൽ
എത്തില്ല അപരനിൽ

ഇതു, രാമനാഥാ, ആ-
െരങ്ങിെനയറിയുവാൻ? (വചനം 126)

തീയ്യിന്നു കത്താ, െമന്നാൽ
ആവില്ല ചലിക്കുവാൻ.

കാറ്റിനു ചലിച്ചീടാം,
കത്തുവാനാവിെല്ലന്നാൽ.

തീ കാറ്റിൽ േചർന്നിെല്ലങ്കിൽ
േപാവിെല്ലാരടി േപാലും.

അറിവും പ്രവൃത്തിയു-
മിങ്ങിെന, അറിവതാർ? (വചനം 127)

കാറ്റിനാവുേമാ െകാച്ചു
പൂെമാട്ടിൻ സുഗന്ധെത്ത-
േയറ്റി മറ്റുേള്ളാർക്കായി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ?

അച്ഛനമ്മമാർക്കാേമാ
െകാച്ചു ബാലികയ്ക്കിന്നും
പൂക്കാത്ത മുലകൾ, നീൾ-
മുടിയും കാട്ടിത്തരാൻ?

പാകമാകണെമല്ലാം
കാണിക്കാൻ ഫലം, നാഥാ. (വചനം 128)

സ്വയേമയാകാരമായ്
സ്ഥലേമ നിറമാക്കി
പറന്നു നടേപ്പാെന്റ
മധുരെസൗന്ദര്യമാർ
നുകരുന്നിെതൻ നാഥാ? (വചനം 131)

മുലകൾ, നീൾമുടിയിവ
വരവുണ്ടു്, െപെണ്ണ-
ന്നതിെന വിളിക്കുന്നു
അവർ, രാമനാഥാ

ഒരു താടി, മീശയും
വരെവങ്കിൽ ആെണന്നു
പറയുന്നു അതിെനയവർ
േഹ രാമനാഥാ

അതിനിെടപ്പാറി
നടക്കുമാത്മാവു െപ-
ണ്ണതുമല്ല, ആണുമ-
െല്ലൻ രാമനാഥാ! (വചനം 133)

ഒരു മുള മുറിക്കുക
രണ്ടാക്കി, മുകൾ വശം
പുരുഷനാക്കുക, താെഴ
യുള്ളെതാരു സ്ത്രീയും
അവ കൂട്ടിയുരസുക
തീ വരും വെര, പറ-
കതിൽ നിന്നുയർന്ന തീ
സ്ത്രീേയാ പുരുഷേനാ?
േഹ രാമനാഥാ! (വചനം 144)

േഡ്രായിങ്: വി.ആർ.സേന്താഷ്

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
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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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