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ച വാകസേന്ദശം

േകാകസേന്ദശം

ച വാകസേന്ദശം - പഴയ ഒരു മണി വാളകൃതി

തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലാ ഹസ്തലിഖിത ന്ഥശാലയിെല 1162.ബി.
എന്ന ന്ഥെത്ത ആ ദമാക്കിയാണ് ഈ സിദ്ധീകരണം നിർവഹി ന്നതു്.

ാചീനമണി വാള സാഹിത്യത്തിെന്റ മധ്യമണിയായി േശാഭി ന്ന
’ഉ നീലിസേന്ദശ’േത്താടു സാധർമ്മ്യം വഹി ന്ന ഈ ച വാകസേന്ദശം
പലതുെകാ ം ഗണനീയമായ ഒരു കൃതിയാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, പൂർവ്വ 
സേന്ദശത്തിെല 96 പദ്യങ്ങളും 97- ◌ ാം പദ്യത്തിെന്റ ആദ്യപാദവും മാ േമ
ക കിട്ടിയി . അ േത്താളം ഭാഗത്തിൽനി തെന്ന ഇതിെന്റ കർ 
ത്താവു് വശ്യവാക്കായ ഒരു കവിയാെണ സഹൃദയന്മാർ േബാദ്ധ്യെപ്പടും.
ഇതുേപാെല പല സേന്ദശകാവ്യങ്ങളും അക്കാല ് എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കണം.
ലീലാതിലകത്തിൽ ഉദാഹരിച്ചി ള്ള ചില പദ്യങ്ങൾ അദ്യാവധി അജ്ഞാ 
തങ്ങളായ ചില സേന്ദശകാവ്യങ്ങളിൽനി ് ഉദ്ധരിച്ചി ള്ളവയാെണ
കവിതാസ്വഭാവം െകാ നമു ് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും. മഹാകവി ഉ ർ
േകരളസാഹിത്യചരി ം ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ 372 മുതൽ 375 വെര പുറങ്ങളി 
ലായി ഈ കൃതിയപ്പറ്റി ’േകാകസേന്ദശ’െമന്ന േപരിൽ തിപാദിച്ചിരി .
ഉ നീലിസേന്ദശം േപാെലേയാ അതിൽ അധികമാേയാ പഴക്കമുള്ള ഒരു
കാവ്യമാണിെത ം ി.പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തി 
െലങ്കിലും ഇതു് ആവിർഭവിച്ചിരിക്കണെമ ം അേദ്ദഹം അഭി ായെപ്പടു .
െതളിവിനുേവണ്ടി തകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഏതാനും ാചീനപദങ്ങളും
അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരി . കവിതാഗുണം െകാ േനാക്കിയാൽ ഉ  
നീലിസേന്ദശത്തിെന്റ കനിഷ്ഠസാേഹാദരത്വമാണ് ഇതിനു ക ിക്കാവുന്നതു്.
േചതിങ്കനാട്ടിൽ (േദശിങ്ങനാടു്, െകാല്ലം) നായകൻ ഒരു വസന്തകാല ് ി 
യതമയുമായി സുഖിച്ചിരി േമ്പാൾ ഒരു രാ ിയിൽ ദുഃഖിതനായി കാണെപ്പ .
അതിെന്റ കാരണം േചാദിച്ച നായികേയാടു് നായകൻ സ്വപ്നത്തിൽ സംഭവിച്ച

ണയിനീവിേയാഗത്തിെന്റ കഥ പറ േകൾപ്പി . ഒരു ആകാശചാരി
ആ യുവാവിെന നായികയിൽനി േവർെപ്പടുത്തി െതെക്ക മലയാളത്തിൽ
െവേള്ളാ കര എന്ന േദശത്താ . അവിെടെവ ് ആ വിരഹപരവശൻ
ഒരു ച വാകെത്ത കാണുകയും, ആ പക്ഷിെയ സേന്ദശഹരനാ കയും
േകാട്ടയ്ക്കൽനി െതേക്കാ ള്ള വഴി പറ െകാടു കയും െച . ഇടപ്പള്ളി
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വെരയുള്ള വർണ്ണനം െകാ ക കിട്ടിയിടേത്താളം ഭാഗം അവസാനി .
ബാക്കി ഭാഗം ഇനിയും േതടിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുേമാ എ ഞങ്ങൾ പരി മി 

കയാണ്.
ഇതിെല മാർഗവിവരണെത്തപ്പറ്റിയും സ്ഥലങ്ങെളപ്പറ്റിയും ീ. പുേത്തഴ
രാമൻ േമേനാൻ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് എനി വിവരം നൽകി സഹാ 
യിച്ചതു്. അവേരാടുള്ള കൃതജ്ഞതയും ഇവിെട േരഖെപ്പടുത്തിെക്കാ .

ശൂരനാ കുഞ്ഞൻപിള്ള

https://thalilakkam.in/
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െപാൽ മാതിൻ മിഴിനിഴൽ െപാഴി—
േഞ്ഞാരു േചതിങ്കനാട്ടിൽ
െചാെ റ്റീടും നിജനിലയേന
േകാ�പി കാമീ വസേന്ത
അേപ്പാർെകാങ്കത്തടമഴെകഴും
മാർവ്വിടേത്താടമുഴ്ത്തീ—
ത്തേ താനും ിയതമയുമായ്—
േച്ചർന്നിരിന്നാൻ കദാചിൽ. 1

അേപ്പാൾ മൂർച്ഛാം തടവി െനടുവീ—
ർപ്പി േനേ ാൽപലാന്താദ്
മുക്താൻ മുക്താമുറിനിറെമഴും
ബാഷ്പവി ൻ ദധാനഃ
സ്വേ യസ്യാ തഴുകി മുറയി—
െട്ടന്തിെതേന്റഷ പൃേഷ്ടാ
ലബ്ധ്വാ സംജ്ഞാം ലളിതവദനാം
താമിവണ്ണം ജഗാദ. 2

എന്നച്ചാ! വന്നഴലിനിയുമുൾ—
ക്കാമ്പിലു ംഭേത േമ
ഭിന്നച്ഛായം വപുരപി മയ—
ങ്ങിപ്പനിക്കിൻ റുതി ം
നിൻ വിേ ഷവ്യസനമിവിെട
േത്താന്റെകാെണ്ടാട്ടിയമ്പി—
കിം വാ മായാവിലസിതമിദം
കിം കനാേവാ ന ജാേന. 3

വാ ം നിൻ വാരണിമുലയിൽ നി—
ന്റെങ്ങാരാരാമവീഥ്യാ—
മാക്കേപ്പേട്ടനകരുണധിയാ
േകനചിൽ േഖചേരണ
േവർെപ്പട്ടേപ്പാഴവിെട വിചരൻ
ക്വാപി വാപീതേട ക—

https://thalilakkam.in/
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ണ്ടാൾ ക്കിത്ഥം കനിവിെനാടു ഞാൻ
െചാല്ലിേനൻ ച വാകം. 4

അപ്പാെവേന്ത വിചരതി ഭവാ—
നി റം േപാരു താണാ—
ദു ല്ലാംേഭാരുഹമളിരൈവ—
സ്ത്വാം വിളിക്കിൻ റവാറു്
അത്യാപത്താമളവിലുരുകും
ബാന്ധവ ാപ്തി തേന്നാ—
െടാേത്താരർത്ഥാന്തരമയി സേഖ!
മ െചാല്ലാവതില്ല. 5

ച ാവിദ്ധംതിരുമുകടിേല
വ െകാേണ്ടാമലി ം
മന്ദാകിന്യാഃ കനകനളിനീ—
മന്ദിരാവിർഭവന്തം
ഇന്റി ംെപായ്കയിലിതെമഴ—
െക്കാ വന്നാക്കിേനാരാ—
െരന്റല്ലസ്മൽ സുചരിതപരീ—
പാകലക്ഷ്മീവിലാസം. 6

അന്തിക്കാലത്തഭിനവവധൂ—
വി േയാേഗന നീ വ—
ന്റന്തസ്താപം കഥമപി െപാറു—
ത്തങ്ങിരിക്കിൻ റ േപാെല
െചന്താരമ്പൻപരമധനെമൻ
കാന്ത േവറായ് നിതാന്തം
സന്താപം പൂണ്ടഹഹ! വിഷമം
ഞാനിയങ്ങിന്റവാറു്. 7

േവരിെച്ചാല്ലാർമണി െചറുകര—
േച്ചരുെമേന്നാമൽ താനും
േവറിെട്ടെന്നക്കരുതി നിതരാം

https://thalilakkam.in/
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മാ മിെന്റൻ റു മേന്യ
േനേര െപായ്കെയ്ക്കതിർകെര നില—
ക്കിൻ റ നിേന്നാടകന്റാൽ
േവറല്ലല്ലീ പരിചു പതഗാ—
ധീശ! നിൻ വല്ലഭായാഃ? 8

എെന്നക്കാണാഞ്ഞഴിനില െപറും,
ജീവിതാശാം െവറു ം,
മുേന്ന നിന്നാലതികരുണയാ
സാ സമാശ്വാസനീയാ
മുന്നം മന്നം െകാടിയ വിരേഹാ—
ന്മാദേവേഗന വാടും
തന്വംഗീണാം നിനവതിർകട—
െന്നാ െചാ മേനാഭൂഃ. 9

ചാതുര്യത്തിൻ വിളകഴനിയാം
മങ്കമാർ മിക്ക യൂനാം
േചേതാരംേഗ െതളിെവാടു കളി—
ക്കിൻ റ േചതിങ്കനാടു്
യാതവ്യം േത മുഹുപരുചിൈതഃ
പുണ്യപൂൈരർന്നരാണാം
േമതിേന്മൽ വന്നിതെമഴ വിള—
ങ്ങിൻ റ നാേകാപേമയം. 10

കന്നക്കണ്ണാൾമുടിമണിെയ നീ
െചൻ റുകണ്ടാശ്വസിപ്പി—
െച്ചെന്നെത്താട്ടത്തിരുമനസി വ—
ൻ റാഴുകാൽ തീരുമാറു്
ഉന്നി ം മൽ ശലമറിയി—
പ്പി േതടുൻ റ പുണ്യം—
തെന്നെക്കാേണ്ട ഭവതു ഭവേതാ
മിക്ക പാേഥയെമ ം. 11

https://thalilakkam.in/
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ഇന്റിേപ്പാെഴ െപരിെകയുഴറി—
േപ്പാകിൽ നിന്നാെണ നാെള—
െച്ചെന്റത്താം േത, മമ പുനെരേടാ!
നാലു നാൾെകാ െചല്ലാം;
എന്റാേലറ്റം വിരവിെനാടു നീ
േപാക ഭൂേലാകലക്ഷ്മീം
കുെന്റാത്തീടും കുചഭരനതാം
മൽ ിയാം കാമഃ 12

െകാത്തിെക്കാത്തിക്കമലകലികാ—
േകസരാൻ വാസരാദൗ

ത്യാവൃത്ത ിയസഹചരീ—
ജഗ്ദ്ധേശഷാൻ നിേഷവ്യ
മക്ക െമ്പായ്കകളിൽ വിളയാ—
ടിന്റ ച ാഹ്വയാനാം
സൽക്കാരം െകാണ്ടവിെടയവിെട—
േത്താഴ!ൈവകാത േവ ം. 13

പള്ളി ലത്തലെകാടു പിള—
ർന്നി മാറിൽ ളുമ്പി—
ത്ത ം േചാരിക്കളിയിലമിഴ—
ക്കാലെനെക്കാ വീഴ്ത്തി
ഉള്ളിൽ േക്കാേപ്പറിന കരുണയാ—
ഭക്തരക്ഷാർത്ഥമസ്മിൻ
െവേള്ളാട്ടിൻ വായ്ക്കെരയമരുെമ—
ന്നപ്പെനക്കാൺക മുമ്പിൽ. 14

അംഗാർേദ്ധ േചർത്തചലതനയാം
തീ വിേ ഷഭീത്യാ
ഗംഗാം കറ്റച്ചടയിടയിൽ െവ—
യ്ക്കിെന്റ കല്യാണമൂർേത്ത!
തുംഗം െവള്ളിത്തിരുമലയിള—

ംദശ ീവഗർവിൻ
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ഭംഗം േതാ ം തവ പദയുഗം
ഞാനിതേല്ലാ െതാഴുേന്നൻ. 15

കുംഭിേത്താൽേപാത്തരവമുടഞാ—
ണക്ഷേമ ം പുരാെന—

മ്പിെട്ടന്റിപ്പരിചു കനിവിൽ—
ക്കാര്യസിൈദ്ധ പുകണ്ണ്
അമ്പിൽ ന്റിൻതിരുമകെളയും
കൂപ്പിനേനേര കിഴക്ക—
െച്ചെമ്പാൽ േന്റാടുര െപാരുതിടും
േഗാപുേരണ യാഹി. 16

വിദ്യാംേഭാേധരഴക െപാഴിയും
ൈകവഴിച്ചാർ േപാെല
ശിഷ്യേ ണീം ദിശിദിശിതഴ—
പ്പി രു സാദാൽ
കേണ്ടാർ വാ ം പരിമളെമഴ—
പ്പന്റിയെമ്പള്ളിയുണ്ണി—
ക്കണ്ടൻ െചാ ം യമകമിഹ േത
തൂർണ്ണമാകർണ്ണനീയം. 17

ഏനാമാത്മ ിയസഹചരീം
മുൻ നടത്തി യാന്തം
ഭാനുേ ണ്യാ സവിതുരധുനാ
രഞ്ജിതാംഗം ഭവന്തം
കാണുേന്നരം ജനപദജനാഃ
ക യിഷ്യന്തി നൂനം
കാശ്മീരംെകാണ്ടിഴുകിന നഭ—

ീസ്തനാേഭാഗെമ ്. 18

െചെഞ്ചേമ്മ േപാംവഴി വിരചിത—
െക്കാറ്റവാതിൽ െച ം
കിഞ്ചിദ്വ ം വലിയ തിരുനാ—

https://thalilakkam.in/



ച വാകസേന്ദശം 11

വ െച ള്ള മാർഗ്ഗം
അേപ്പാഴും നീയവിെട നരക—
േദ്വഷിണം ക േപാവൂ
കർത്തവ്യാ ഹി ഭുഷു െപരിക—
േച്ചതമില്ലാത േസവാ. 19

തിണ്ണം േവടെക്കാടുമയിൽ െവളി—
മ്പാടേമ ചാടിമാഴ്കി—
തണ്ണിപ്പന്തൽക്കരികിലരയാൽ—
മൂട്ടിലാമ്മാറിരി ്
മുന്നിൽകാണാമവിെട വഴിേമൽ—
പ്പാന്ഥർ േപരാറ്റിലൂേട
(മ)ന്നന്താവി ളുർമയിെലഴും—
െതന്റേലൽക്കിന്റ വാറു്. 20

ഷ്ടം പാേരഴിലുമുര െപറും
വി മം കുന്റലേക്കാൻ—
പട്ടം െക ം മനുകുലപതിം

ാപ്യ മാേഘാത്സവാദൗ
ഒക്കത്തിക്കിെത്താഴുതു വിടെകാ—
ണ്ട സാമന്തച ം
നിക്കിേന്റടം പുനരയി സേഖ!
കാൺകേവാതുപ്പറ ്. 21

വാളമ്മമ്മാ െകാടിയ ചവള—
ക്കാരർവിൽകാരെരന്റ—
േല്ലാളം (തള്ളി)െത്തരുെതെരയടു—
ക്കിെന്റ േചേകാർ ചുഴ ്
ചാലേച്ചരും െപരുനിലയില—
ന്നാഴിയേക്കാ ലാവ—
ക്കാേല യസ്മിൻ വിലസതി ധരാ—
ബ്ധീശമാമാങ്കേവലാ. 22
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സാനന്ദം വ ഷസിമഴല—
ക്കണ്ണിമാെരാെക്ക മാഘ—
സ്നാനം െച ംെപാഴുതവർകളിൽ
ചിത്ത, മംഭ ഗാ ം
യൂനാം മഗ്നം ഭവതി നിതരാം
യ സാ ദർശനീയാ
വാേനാർ േപാലും കനിെവാടു വണ—
ങ്ങിന്റ േപരാറുപാേന്ത. 23

ഉത്തംസം േപാ(ൽ മഹിതമല) നാം—
ട്ടിന്നതിൻ തീരഭൂമൗ
മുക്തിേക്ഷ ം ജയതി തിരുനാ—
വായിതി ൗഢകീർത്തി
ത ൈസ്വരം മരുവിന കടൽ—
ക്കന്യകാകാമുകം നീ
ഭക്ത്യാ കൂപ്പിത്തിറവിയ നിളാ—
സി മുല്ലംഘേയഥാഃ. 24

ചാരത്താറ്റിൻ മറുകര നില—
യ്ക്കിന്റ മുക്കണ്ണെരക്ക—
ണ്ണാരേക്കാരിെത്താഴുതു തരസാ
െത േനാക്കിത്തിരി ്
േവ്യാേമാത്സംേഗ െതളിെവാടു പറ-

ച്ചൈകർഗ്ഗച്ഛതേസ്ത
ീമദ്േഗാവർദ്ധനപുരെമേടാ-

മുമ്പിലാമ്മാറു കാണാം. 25

വെന്ന ം വൻപട മറുതല-
റ്റിൽനിന്റാട്ടി െവട്ടി-

പ്പിേന്ന വാങ്ങിച്ചിനിയ കുടയും
കുത്തി മാറാടി നീക്കി
െപാന്നിൻകാളം െപാലിെവഴ വിളി-
പ്പി േപാരാട വ ം
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മേന്നാർചൂളാമണി തിരുമല-
േച്ചരി േമവീടുേമടം. 26

അഞ്ചാെത നിന്റണി കുലയുമാ-
െറ മുമ്പാ െവട്ടി-
പ്പിൻ ചായാേതെപാരുതു
........... ്
െവന്റിക്കാലധ്വനിഭിരഖിലം
പന്റിയൂർ റുറപ്പി-
ച്ചന്റന്റസ്മാൽ ഭവതി
..........കൂറ്റാർ ജയ ീ. 27

നിർഗമ്യ ത്വം പുനരവിെട നി-
െന്റാ മു ാടു െചൻറാ-
ലേ കാണാം പുഴ മറുകട-
ന്നാശു ഗവ തിമാേ
ഗത്വാ പശ്യ കൃതിരമ-
ണീയം മണംെപറ്റ പൂവിൽ-
ത്ത ം മത്ത മരമുഖേരാ-
ദ്യാനേമകം േദശം. 28

േനേര കാതം തികയുമവിണൂ-
രിട്ടൽ പിന്നി മാറ-
േഞ്ചരിൽെച്ച , പുനരവിെട നീ
േതവെരൈക്കവണങ്ങി
ആഴം കാണ്മാൻ പലരുമരുെത-
ന്റിന്റ സൗജന്യസിേന്ധാ-
രാഴാേഞ്ചരിക്ഷിതിസുരപേത-
രാലയം ക േപാക. 29

ഷ്ടവ്യം േത മധുവിജയിന-
സ്സന്നിധാേനന ധന്യം
ചട്ടറ്റീടും ജനമഹിതേഗാ-
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വിന്ദപൂർവ്വം പുരം േത
വി ാ യ ഥമപുരുഷം
േപക്കഥാം നി േകൾപ്പി-
ച്ചേപ്പാേഴ േപായമരവനിതാ
ഗീതമാകർണ്ണയന്തി. 30

േകാേറ്റൻ േപാെല ചുവ തടവുമാ-
റത്തലപ്പള്ളി മുൻറാം
കൂറ്റിൻ ജ്ഞാവിലസിതമുണ-
ർത്തി മാക്കാൾചിേലാകം
ഏറ്റം ീത്യാ പകലറുതിയിൽ
ൈപ്പങ്കിളിച്ചാർ െചാല്ല-
േത്താറ്റിന്റീർഷ്യാകുലമളികുലം
ചി പാടീടുേമടം. 31

മുക്കാതത്തിൽ റമറുതി െകാ—
ണ്ടീടുമാറാത്തേശാഭം
മുക്കിേത്തനിൽക്കഴുകിന വേചാ—
ഭംഗിമുഗ്ദ്ധാംഗനാഢ്യം
മുക്കാൽവട്ട രിതസുരമു—
േഖ്യാത്സവം പാൽ ടം െവയ്
മുേക്കാർ െകാ ം നിലയനമമും—
േദശമേത്യഹി മന്ദം. 32

ൈസ്വരം മാർേഗ്ഗ പുനരതുമിതും—
ക ൈവകിെക്കാലാ നീ
ൈവര ർ െച്ച ഴറി നടെകാ—
ള്ള കാവീടു േനാക്കി
ൈവരേന്താട്ടിന്റസുരശിരസാ—
വ രുട്ടിക്കളി ം
ഗൗരീ യസ്മിൻ വിലസതി ജഗത്—
പാേലേന ജാഗരൂകാ. 33
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അമ്പിൽ മ്പിട്ടചലതനയാം—
പിെന്ന നീ േപാകൂ, േപാനാൽ
മുമ്പിൽ ക്കാണാമഥ കരുവയൂ—
െര േപരാം േദശം
പിെന്നക്കാണാം െപരുവഴി കഴി—
െച്ചാെട്ടടത്ത െചന്റാ—
ലൂന്നി ാംേഭാരുഹപരിമേളാ—
ല്ലാസിേതായം തടാകം. 34

അ െമ്പായ്കയ്ക്കരികിൽമുഴുകിൻ-
കൂട്ടമാർത്തം കുഴ ം
പുഷ്പാരാമക്ഷിതിരുഹഘടാ-
രുദ്ധഘർമ്മാംശുതാപം
ദൃപ്യദ്ദന്താവളകടകടീ-
ഘൃഷ്ടമാണിക്കവ ം
ശി ീ േചർ യര വിലസും
േഗാപുരാംലിംഗിതാ ം. 35

ചാലെപ്പാന്നിൻെകാടിമുകളിൽ നി-
യലാടും പതാക-

ഞ്ചാേലാകത്തിന്നിടയിലുമിഴും
ധൂപസൗരഭ്യസാരം
നാനാവാദ്യധ്വനിമുഖരിതം
ശാർങ്ഗപാേണർന്നിവാസ-
സ്ഥാനം ാപ്യ ണമശിരസാ-
നീ തദീയം പദാബ്ജം. 36

ഉച്ചക്കാലത്തവിെട വടിവിൽ-
െച്ച േസാപാനപാർേശ്വ
തിഷ്ഠന്തീനാം കുവലയദൃശാം
േദവപൂജാവസാേന
പൃഥ്വീേദേവശ്വരകരതേലാ-

ക്തതീർത്ഥാംബുസിക്തം
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വ ം ഭാതി തിനവസുധാ-
സ്യന്ദി െവൺതിങ്കൾ േപാെല. 37

വേമ്മന്നാെട്ടപ്പഥി പുനരതി-
മ്യ േപാേവാരു േനരം

മമ്മാ! കാണാമതികുടിലധീ-
സങ്കടം െവൺകിടങ്ങ്
തമ്മിൽക്കാണാെതയുെമാരിരിവാ-
യിന്റ നാട്ടാർ േകട്ടാ-
െലാേണ്മ േതാ ം പരിചു മറേയാർ
കാളയാടാകുേമടം. 38

പച്ചെത്തങ്ങിൻതഴവഴി തഴ-
ം വഴിക്കാരിമുെക്ക-

പ്പശ്ചാൽ കൃത്വാ പരിമളെമഴും-
കാ േമറ്റാത്തലീലം
മു ർ ക്കഥ െതരുെതെര-
േപ്പായിനാല തേസ്ത
ദൃശ്യാ െചന്താമരമലർചുവ-
ന്നന്തിയാം നന്തിയാറു്. 39

തി ം വായ്ക്കല്ലിടയിലിടറി-
ത്തല്ലി േമേ ാ ലാവ-
െപ്പാ ം വീചീവിചയനഝണൽ-
കാരശാലീ നഭസ്വാൻ
നിേന്മൽ മന്ദം തടവി നിതരാം
നിർമ്മൈലരംബുേലൈശഃ
ക ം തൂമുത്തണിയുമവിെട-
െച്ചന്റടുേപ്പാരു േനരം. 40

കണ്ടിപ്പായിക്കിടയിൽ വിരിയും-
പദ്മഷേണ്ഡ കളി ം
വണ്ടിൻചാർ ം കളകുളമിളൽ-
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സാരസാരാവരമ്യാം
കണ്ടാേലറ്റം െതളിമ െപടുമ-
ന്നന്തിയാേറ്റ കടന്നാ-
ലുണ്ടക്കംസാന്തകനു പുറയാ-
െറെന്റാരാവാസഭൂമി. 41

താർമാതും പാർവനിതയുമുടൻ-
േചർന്ന പദ്മാസനസ്ഥം
കാർേമഘാഭം കരഗൃതഗദാ-
ശംഖച ാരവിന്ദം

ീവത്സാങ്കം നളിനനയനം
ൗഢശീതാംശൂബിംബം
ീമദ്വ ം മുരമഥന! നിൻ-

േകാലമി ം െതാഴുേന്റൻ. 42

എന്റീവണ്ണം െതാഴുതു കമലാ-
വല്ലഭം വാഴ്ത്തി െമെല്ല-
െച്ചന്റ ീമണ്ഡപഭുവി മേനാ-
േമാഹനം കൂ ക ്
തിങ്ങിത്തിങ്ങിത്തണൽമരമിര-
െണ്ടാട്ടവുേഞ്ചർന്ന മാർേഗ്ഗ
തങ്ങിത്തങ്ങിത്തവ െപാലിെവഴും-
ചൂരലൂർ ക െചല്ലാം. 43

തിക്കാരം െകാണ്ടിളകിവരുമ-
ക്കാമെന ട്ട െനറ്റി-

ക്കണ്ണിൽത്തീപ്പിതർ ചിതറുെമൻ
ത രാനൺപുേമടം
അ ന്റിൻെപണ്ണടിമലരമി-
ഴ്ത്തിെന്റ പുണ്യ േദശം

ന്റച്ചെരക്കാതെമാ ്. 44
കാടും കാട്ടിച്ചില മിരികവും
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മിക്ക കാക്കത്തിരുത്തി-
േത്താടും പിന്നിട്ടിതവിയ തിരു-
േപ്പാർക്കളം ക കണ്ട്
വാമാക്ഷീണാം കുളി കുമ(റ)മ-
ച്ചാടിയാണ്ടാൻ കുളത്തിൻ
വാേമൽ ടത്തദനു ഗുണകാ-
ഭ്യാശഭൂമിം ഭേജഥാഃ. 45

അപ്പാൽ നിെന്റ തവ മതിലകം
കാണലാം കാന്തിലക്ഷ്മീ-
ദർേപ്പാദഞ്ചത്തരുണതരുണീ-
സ േലാ ംഗെസൗധം
ഇപ്പാേരഴും പുരികലതേമൽ-
വ തുള്ളിക്ക വ ം
െപാൽ വാണൻ തിരുവടി പുറം-
കാവൽ കാത്തീടുേമടം. 46

െചൽ വേഞ്ചർന്ന ണകയിലകം-
പു നീ െത േനാക്കി-
െച്ച േന്നരത്തിതവിയ െപരും-
േകായിൽ കാണാം പുരാേരഃ
അല്ലിത്താർമൽ ഴലികൾ കുരാൽ-
ക്കണ്ണെരത്തല്ലി മാ ം
മല്ലക്കണ്ണി നയിൽ മലർവി-
ല്ലാളിെയേത്ത േമടം. 47

െചേമ്മ കാണ്മാനരുതു കണക-
ത്ത രാെന ദ്വിജന്മാർ-
െക്കൻ റാൽ നീയും െതാഴുക പുറേമ
നിൻ റു േതാഴാ! െതളിഞ്ഞ്;
പിെന്നക്കാണാം ചതിയിൽ മുതിരും
വാണിയക്കാരർ തമ്മിൽ
തിണ്ണം േപചിെത്തരുവിലുടേന-
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വാണിയം െച മാറു്. 48

അേപ്പാൾേക്കൾക്കാമവിെടെയാരിട-
ത്തന്തരാ മാെറ്റാലിെക്കാ-
ണ്ട ധ്വാേനാദ്ഭടെവടി നിഷാ-
ണാരവാേഭാഗഭീമം
ഏറാനാടാർന്നിതെമഴുമിളം-
കൂറു തന്നാഴിയേക്കാ-
േട്ടറ ാസാവഹമസുഹൃദാ-
െമമ്മിളാർക്കാർത്തിഹാരി. 49

നാടും വീടും നിരവധി തക-
ർത്തി താ േനാക്കി-

ടുേന്നരം െപരികളിയരാർ-
വാങ്ങിനാ വ കാട്ടി
കൂട ടത്തപനവിഗേമ കൂത്ത
മിന്നാമിനുങ്ങിൻ
കീടച്ഛായാം തടവിന രിപുൻ
പിെന്നയും േജതുകാമം. 50

തീവെച്ചല്ലാ റവുമടലാർ-
േക്കാട്ട ചുട്ടംബേര േപായ്-
ത്താവിെപ്പാ ം െപാടിനികരമാ-
ദിഗ്വധൂേകശബന് േധ

ീമൽ കീർത്തി തുമലർ െതാടു-
ക്കിൻ റ തൃൈക്കയ്യിൽ വച്ചി-
പ്പാർമുെട്ടത്താങ്ങിന െനടുവിരി
പ്പിൽത്തകും വീരസിംഹം. 51

ഉർവ്വീപാേലാത്തമമുടമയിൽ
ക്കാണ് ക, കണ്ടാലുപാേന്ത
സർവ്വാദിത്യൻചിറ1യതു പുറ-
െപ്പട്ട നിന്നാൽ നിേഷവ്യം;
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ഊേഢാല്ലാസം തളിയിലിളമാൻ ക-
ണ്ണിമാർ കണ്ണിെടെക്കാ-

േടതാവും കയൽനിര ചിടി-
ച്ചെനാൻ റു േജലയും.(?) 52

െകാൻ റെത്തങ്ങിൽക്കിളികൾ കളിേകാ
ലും കിട ർച്ചിറയ്ക്കൽ
െചന്റക്കാമ ഴയു(മു)ടെന-
േകാതപൂർവം പറ ്
മുെന്നെച്ചൻറെച്ചറുമികൾ കള-
ത്തിൽ(?) കിടക്കിൻ റുതാകിൽ
പിെന്നപ്പിേന്ന വഴി കഴിവളം-
േകൾക്കലാം ഭാഷണം േത. 53

പേണ്ട ൈവരം മുഴുവനകേമ-
വ േനാക്കി റക്ക-

ണ്ടാക്കിേക്കാെപ്പാടു കണകയും-
വഞ്ചിയും കൂെട വാണു
തണ്ടാരമ്പൻ െപാരുത നിചയു-
ണ്ണാ കാേടറ്റിേയറ്റം
െതണ്ടിക്കിൻ േറാ ചില പുരഹര-
ന്മാെര നീ കാൺക പിെന്ന. 54

കാർവേണ്ടറും മതുമലർ െപാഴി-
ഞ്ഞഞ്ചിതം ീ കുരുംപ-
ക്കാവേങ്ങടം കനിവിലവിെട-
െച്ചൻ റു നീ കാണ േവ ം
േദവാരീണാം വപുഷി െചാരിയും
േചാരിയാം വാരിരാശൗ
നാവാമൗർവാനലശിഖ തിര-
ട്ടിന്റ മാകാളി തെന്ന. 55

വട്ടേച്ചറ്റം തുടെമഴുമിള-
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ന്നീർ കുടി ം കണേക്ക
െവട്ടി ക്കിത്തല ദനുഭുവാം-
േചാരിെവള്ളം പിബന്തീം
ഒേട്ട െവള്ളെച്ചകിറിണ വിള-
ങ്ങിച്ചിരിണ്ട മാനം
മുട്ടത്ത ംപടി െനടിയളാം-
കാളിെയ പിെന്ന. 56

കട്ടി ൈച്ചരിളകിയലറി-
പ്പാ െപാട്ടിച്ചിരിച്ച-
ക്ഖട്വാംഗം െകാ ടലി-
ലസുരാൻ നിർദ്ദയം മർദ്ദയന്തീ
പക്കേച്ചാരിക്കളിയിടയിേട-
നക്കി നട്ടം കുനിച്ച-
െങ്ങാക്ക ളിപ്പട ചുഴല നി-
ന്റാർ മേമ്മ! െതാഴുേന്റൻ. 57

ഇത്ഥംഭക്ത്യാ ഭുവനജനനീം
വാഴ്ത്തി നിേശ്ശഷസമ്പൽ-
കർത്താരം ചിങ്ങപുരമമരും
േദവേദവം വണങ്ങി
ഗത്വാ മു ാടരയകുളമാം-
താമരെപ്പായ്കയിൽെച്ച-
ന്നസ്തം ഭാെനൗ വിശതി തിരുവ
ഞ്ചക്കളം പൂക നീയും. 58

മാറ്റാർെനഞ്ചിൽ തരുമുടവാ-
േണ്മൽ പുരേണ്ടാരു േചാരി-
ച്ചാറ്റാലൂട്ടെപ്പടുമുരുഭുജ-
സ്തംഭഗംഭീരസാരഃ
േകാേറ്റേനാലും െമാഴികൾ മലർ വി-
ല്ലാളിയാം മാടമന്നൻ
കൂറ്റാരുള്ളിൽ ളുർമ വിളയും-

https://thalilakkam.in/



ച വാകസേന്ദശം 22

മാറു പാലി േമടം. 59

എൻ ചങ്ങാതിക്കലർചരനു കീഴ്
വന്ന വല്ലായ്മയി ം
െചെഞ്ചേമ്മ നീ പുരഹര! െപാരിൾ-
െക്കാൾകിെലന്താ യം േമ
കുന്റിൽെപ്പണ്ണത്തിരുമുടി പിടി-
ച്ചീഴ്ത്ത മുക്കണ്ണകർേണ്ണ
െചന്റീവണ്ണം കുളുർമതി െപാരു-
ത്തം പറഞ്ഞീടുേമടം. 60

പാടും ൈവതാളികതതി വല-
ത്തി ൈകകൂപ്പിെയല്ലാ-
പ്പാടും െപാ ം ജനകളകള-
െ ൗഢസംഗീതേകളിഃ
ഈടും വാദ്യധ്വനിയിലിടേച-
ർ ജ്ജ്വലേദ്വദേഘാഷം
േകടറ്റീടും വിഭവമവിെട-
കാണ് ക മുക്കണ്ണർേകായിൽ. 61

ചൂടുംെപാന്നിൻതകടു ചരമ-
ക്ഷ്മാഭൃേതാ,ർേവ്യാമലക്ഷ്മീ
വാടാമാല ഴലിലണിയും-
ബാലമാണിക്യഖണ്ഡം,
ചൂേടറും തൻെകാടുെവയിൽ തന-
േക്ക െപാറാെയെന്റ േപാെല-
ച്ചാടുേന്റാ േപായ്ക്കടലിലധുനാ-
േഹലയാ ഭാനുമാലി. 62

വീഴക്കണ്ടിട്ടപരജലധൗ
ഭാനുമന്തം കനക്ക-
േക്കാഴെപ്പട്ടാ നളിനികളിരു-
ട്ടിച്ചിതാശാമുഖാനി
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ആഴക്കിേന്മൽ നളിനെതളിേതൻ-
െകാ െകാണ്ടായേതാളം
താഴക്കണ്ടിട്ടളികുലമളി-
ച്ചാർ പാടി പാ ്. 63

ചാമ്പിത്താർവാടികളിൽ വരിവ-
ണ്ടിണ്ടെയെക്കാ മണ്ടി-
ച്ചാമ്പൽപൂംെപായ്കകളിലുതിരും-
പൂമ്പരാഗം തട ്
ഓമ്പി ങ്ങി നലിൽ മുഴുകും-
മങ്കമാർകൂന്തൽേമൽ നി-

മ്പിച്ചി ം പരിമളഭരാ-
വാന്തി മൂവന്തിവാതാഃ 64

അേക്ഷ്ണാഃ ീതിം ജനയതി നമു-
ക്ക മാം പുഷ്കരിണ്യാം
രക്താംേഭാജം, ഘുസൃണതിലകം
രാ ിയാം ക ഗാ ്യാഃ
മുക്കണ്ണൻ ക നയിലുരികി-
ന്റംഗജാംഗാരച ം,
തിെക്കട്ടി ം ചുടരണിവിള-
ക്കഞ്ചിതം ച ബിംബം. 65

ഇപ്പാർത്തട്ടാം തളികയിൽ നിലാ-
വാന പാൽക്കഞ്ഞി വീഴ്ത്തി-

െപ്പന്നിന്റിതു മുഹുരതിൽ-
കൂട്ടേവട്ടിച്ചേകാരാഃ
ഇത്ഥം മത്വാ ലവണസലിലം-
വീചിഹൈസ്തരുയർത്തി-

ത്യാസേന്ന ശശിനി ചുഴല-
േപ്പാ െപാങ്ങീ പേയാധി. 66

ഏവം മൂവന്തിെയ നിറെമഴ-
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ക്ക വാ ം ജനാേഢ്യ
ാരേബ്ധ ീബലിമഹവിധൗ

ത ക ാപി നിന്റാൽ
കാണാം െകാറ്റ ടനിഴലിൽ െവ-
ഞ്ചാമരം വീചി മന്ദം
േപാരും ദന്താവളഗളതടാ-
രൂഢേമണാങ്കചൂഡം. 67

ഓലക്ക േചർന്നഴിയുമണി െവൺ -
ചായൽ േതാേണ്മെലാതുങ്ങ-
ച്ചാലച്ചാമ്പീടിന കയൽ വരി-
ക്കൺ വിലാസങ്ങൾ െപാങ്ങ
നീളക്കാണാമതുവഴി(യി)ര-
െണ്ടാട്ടവും െപാന്മതിേന്മൽ
കാലേത്ത േപാന്നഴകു പിചകി-
പുക്ക തന്വംഗിമാെര. 68

അേപ്പാൾ കാന്താവിരഹവിധുേരാ
നീയുെമെന്നക്കണേക്ക
സ ത്യാസം മുരുകിെയാരു പൂം-
െപായ്ക വാേമെലാഴിഞ്ഞ്
സ്വേ യസ്യാ പുലരുമളവിൽ -
പ്പിെന്നയും കൂടിെയാേട്ട
നിൽ നിന്റാലിഹ പുനരുഷാ-
വർണ്ണനം േകൾക്കലാം േത. 69

െവങ്ങാലി ഹരിഹയഹരി-
ച്ച ം, എന്റല്ല േമേന്മൽ
തിങ്ങിേച്ചരും തിമിരപടലം-
പങ്ങി ഓട ടങ്ങി;
നുങ്ങീ താരാനികരമണിെവൺ -
തിങ്കളസ്താ ിശൃംേഗ
തങ്ങിത്തങ്ങിക്കടലിലത േപായ്-
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നാൽ വിരൽ പ്പാടു താണു. 70

ധന്യാ ഭാേനാഃ പുലരി വഴിെവ-
ള്ളാട്ടി ഭാനുക്കെള ം
െപാന്നിൻ ചൂൽെകാണ്ടിരുൾമയമടി
ക്കാടടിച്ച നീക്കി
ഇമ്പം േചരും ഗഗനഭവനം-
ചു മുറ്റത്തളിപ്പാ-
നംേഭാരാെശൗ ശശധരകുടം
കാൺക മുക്കിന്റ വാറു്. 71

അന്ധദ്ധ്വാന്താടവിെയ മുഴുവൻ-
ചു െപാട്ടിച്ച ശാേന്ത
സന്ധ്യാദാേവ വളവിയ നിലാ-
വാന െവണ്ണീറടങ്ങ
െവേണ്മഘം െകാ ഴുതു പകൽ വി-
ത്താൽ നിറച്ചംശുമാനാ-
െഞ്ചെന്ന േമ്മൽ കതിർനിര പുറ-
െപ്പ തേല്ലാ വിഭാതി. 72

അേച്ചാ! മുല് പാടിദമുദയേത
മിക്ക ൈശലാധിപേത്യ
നി ം പൂർവ്വാചലമുകുടമാ-
ണിക്യരത് ന േവകം,
ശച്യാഃ കല് പ മകിസലയാം
പീഡകല് പം, കിഴ -
ന്തിക്കാം െപണ്ണി ലയിൽ വിലസും
താലി വാലാർക്കബിംബം. 73

മന്ദം മന്ദം മലയശിഖരാൽ
േപാ ചൂർണ്ണീതരംഗാൻ
ഭിന്ദന്നാേന്ദാളിതതളിവധൂ
മന്ദിേരാദ്യാനവൃന്ദഃ
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തന്ദീമിന്ദീവരമലരിലുത്
പാദയൻ േപർ മാധ്വീ-
വി സ്യന്ദീ വിഹരതിതരാ-
േമഷ ൈവേയ്യമവായുഃ 74

മാരാരാേത! മഹിതതിരുവ-
ഞ്ചക്കളം േമവുമപ്പാ!
പാരാേത നീ തുയിെലഴുെതളി-
െഞ്ഞന്റിവണ്ണം പുക ്
പാടും ൈവതാളികപരിഷദാം-
പാ േകട്ടാശു ഗത്വാ
ബാല ീേഡശ്വരമവിെട നീ-
കാൺക ബാലം ഗേണശം. 75

ഭൂയസ്സംഭാവയ വിയെനഴും-
േചരമാന്നാടു ചില്ലി-

യത്താകും നൃപകുലപുരീം-
നിർജ്ജിതസ്വർഗ്ഗേശാഭാം
താരാർമാതിൻ ചപലചരിത-
േപ്പാർെക്കാടുങ്ങ െര(ൻ റും)
േപരാണ്ടീേരഴുലകിലുമുലാ-
വിന്റ നാനാഭിരാമം. 76

മാര ീഡാരഭസജനിേതാ-
േദ്വലേഖദാലസാനാം
വാര ീണാം വളരിളമുല-

ൻ റിേലറിക്കിട ്
വാരിെക്കാണ്ട മജലകണാൻ-
ക പൂഞ്ചാലയൂേട
േപാരക്കണ്ടിട്ടളികൾ അനിലം-
വിൻ തയാർന്നാർ േമടം. 77

എത്തിെപ്പാന്മാളികമുകടിൽ നി-
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ൻ റാത്മബിംബം പിടിപ്പാൻ
തത്തി ടും തരുണികളുേട-
ചാപലെ ൗഢി ക ്
മുക്തേജ്യാത്സ്നാസ്മിതരുചി കരാ-
േ ണ ചമ്മാ കാട്ടി-
െത്തെറ്റേന്റാടി ളിർമതി കളി-
ച്ചംബേര താവുേമടം. 78

ആടിക്കാല ടനടമഴ
ക്കാറു ക ൾക്കനം െക-
ട്ടാടി ടി കടിതരസം
തമ്മിേലറ്റം കലർ ്
കൂട ടപ്പരിയ കടലും
ചൂർണിയാറും കളിക്കി-
േന്റടം കാണാം ിയസഖ!
നിനക്ക മുൽ പ്പാടു ഭൂയഃ 79

കാേറ്റാേടാളം കടലിലുയര-
േത്താറ്റി േമേലറ്റി മ ം
പാറ്റിേന്മേല വലയുമുളിയും-
ൈകപ്പിടിച്ച േമണ
ഏറ്റം വേമ്പറിന ചുറകുമീൻ -
െകാൻ റുെകാൻ റി മുേക്കാ-
രാ േട വന്നണയുമതുെകാ-
ണ്ട ൈവകായ േവ ം. 80

തൂനീെര ം തുകിലഴെകഴും-
വീചിഹേസ്തന താങ്ങി-
ക്കാന്തം കണ്ടി രികുഴൽ വിരി-
ച്ചക്കയൽക്ക ലാവ
ആയാന്തീം താമുദധിദയിതാം-
ക െകാണ്ടാടി മാർേഗ്ഗ
േവഗാൽ പ്പിെന്ന വിശതു ഭവാൻ
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മംഗലം േചന്നപൂർവ്വം. 81

മാരിത്തക്കെത്താടു നടവര-
മ്പി ചൂഴും പരക്ക-
േച്ചരും നീർേമലുഴുതു മരേച-
റിട്ട കണ്ടങ്ങൾേതാറും
ഓരാളിേന്മലിളകിവളരും-
െനല്ലിഴാലി ൈമ -
േന്നാേരാ പാേട െപരിക വിളയും-
പാടേമ േപാക പിെന്ന. 82

െകാ ം കാലായരികിലുടേന
ന നിൽ ം കരിമ്പിൻ-
ത ം വാഴ നവുമണയ-
േച്ചരുമാർങ്ങാവിലൂേട
പയ്യെച്ച െമ്പാഴുതു-രിമൺ-
േവലി കാണാം തവാേ
നിർ യ്യൽപ്പേങ്കരുഹപരിമേളാൽ
ഗാരിവാേതാത്തരംഗം. 83

വീരന്മാരാം െനടിയ തളിയിൽ-
േച്ചർന്ന വിേ ശ്വരന്മാ-
േരാേരാ പാേട മരുവി മഹിതം-
മിക്ക നാരീനരാഢ്യം
പാേരഴി ം മണിമകുടവൽ-
പാ െചന്ന െമാക്ക-
ച്ചീേരറും െചാ ടയ പറവൂർ-

ാമമേങ്ങതു പിെന്ന. 84

ഗത്വാ െചൽ വം െപരിയ െപാരുവാ-
രത്തകം പു കുന്റിൻ-
പു ീവ ാംബുജമധുകരം-
േദവേദവം വണങ്ങി
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നത്വാ ഭക്ത്യാ കുഹചന മലർ-
െപ്പായ്കയിൽ േപായിരുന്നി-
ട്ടധ്വേ ശം കിമപി തളര-
ക്ക നീ വാഴ്ത്ത േവ ം 85

ാേലയാംശു ഗളിതസുധാ-
ശീതളം െമൗലിേദേശ
ഫാേല ചാലെക്കാടിയ ദഹന-
ജ്വാലയാ താപ്യമാനം
ആലം വി ം ഗളമഗസുതാ-
ലിംഗനാബദ്ധെസൗഖ്യം
കാലാേര! നിൻ വപുരുടനുടൻ-
േതാഷണം ഭീഷണം േമ. 86

ഈവണ്ണം നീ െതളിെവാടു കരാൽ-
ക്കണ്ണേരക്ക വാഴ്ത്തി-
െച്ചേമ്മ േപാവാൻ തുനിക മുരക( ◌ ം)
ത േപാേവാരു േനരം
ൈപെയ്യത്തീർപ്പാനരുളുമളിനാം
വായിെല മലർേത്തൻ
െപയ്യക്കാണാം െപരുവഴിയടു

ള്ള പൂങ്കാവുേതാറും 87

കൂവീടപ്പാലരിക വഴിേയ-
െച നീ കുമ്പിടമ്പിൽ
പൂവിട്ടൈച്ചരമരകൾ െതാഴും-
വ ളിത്ത രാെന
േസവാേസൈവരഴകിയ കൃപാ-
വല്ലിെയത്തസ്യ പൂപ്പി-
ച്ചാവിർേമ്മാദം വിരവിലുളനാ-
ട്ടി െചല്ല പിെന്ന. 88

അെപ്പാൾക്കാണാെമരുമ കരയും-
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പാന്ഥെരെക്കാ മണ്ടി-
ച്ചിേപ്പാൾത്തല്ലിത്തല ചിതറിെനാ-
െണ്ട േപയും പറ ്
അപ്പാളത്താറുടനുടനുറ-
പ്പി ന ച്ചേനര-
ത്തപ്പാ പട്ടപ്പടരിലടികാൽ-
ക്കീഴു്കിടേന്നാടുമാറു്. 89

േപരാ േപറാ മതനെനാടിട-
ഞ്ഞന്തരാ േതാ താേന
െനേര പാതിത്തിരുവുടൽ െകാടു-
ത്ത ിരാജാത്മജായാഃ
കൂറില്ലായ് വാൻ മറുപകുതിയിൽ -
പ്പിെന്ന മുപ്പ മൂൻ റാം
കൂറിട്ടൺപും ിപുരഹരെന-
ത്ത നീ ക േപാക. 90

ഉച്ചക്കാലത്തിളകിവരുമ-
ക്കാറ്റലച്ചാ വാേമ-
ലുൈച്ചേരാലത്തല കലുപിലു-
ക്കിൻ റ െതങ്ങിൻ തഴ ം
പച്ചെപ്പട്ടന്നടുതല വഴി-
െപ്പ ലാവും പറ ം
പശ്യൻ േവഗാൽ ഴ മറുകട-
ന്നധ്വേശഷം ഭേജഥാഃ 91

േചരാന ർവഴി കുരുതിത-
ക്കാൽനടേപ്പാമവർ ം
േചരും വണ്ണം നഭസി പതതാം-
ത്വാദൃശാം കാ കൈഥവ?
ആരാൽക്കാണാമവിെട വഴിേമൽ-
മാഹിേഷ മൂർദ്ധനി തി(ർ)ക്കാ-
ലാരേച്ചരും നിഖിലഭുവനാ-
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തങ്കസിദ്ധൗഷധം േത. 92

ാേലയാ ൗ കുളുർമ തടവും-
ക കക്കാവിൽ േമവി-
ത്താലിക്കീഴ്നിന്റിളകുമിളമ-
െങ്കാങ്കേമൽ ന്തൽ ചിന്ത
നീലക്കണ്ണിൻമിഴില െപാഴിയി-
േച്ചാരു െപാ യലാടും
ബാലെപ്പേണ്ണ! തവ മദകളം-
പാ പാലിക്ക നെമ്മ. 93

ഇത്ഥം ാർത്ഥിച്ചിളമതിമണി-
ഞ്ഞ തൽക്കന്നി തെന്ന

ത്വാ തൂർണ്ണം തദനു പുകണ-
ക്കാവു േനാക്കി യാഹി
യ ൈസ്വരം വസതി വസുധാ-
വാസിനാത്തൽ തീർപ്പാൻ
തൃക്ക േട തടവിന കൃപാ-
മു യാ ഭ കാളീ. 94

കാണിന്റാ നീ മഹിതമലനാ-
ടാം മണിെച്ചപ്പിലൺപും
പൂണാരം, താർവനിതവരി-
വണ്ടി ഫുല്ലാരവിന്ദം
േക്ഷാണീപാലാവലി തിറയിടും-
െതന്തളിത രാൻ താൻ
നീണാൾ വാഴും പുരവരമിട-
െപ്പള്ളിമു ാടുപിെന്ന. 95

േകടറ്റീ ം വസുസതി മഹാ-
വാഹിനീജുഷ്ടപാർശ്വം

ൗേഢ ാണീകൃതപരിചൈയഃ-
ീജൈനഃ േസവ്യമാനം
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ആഭാത്യാനന്ദിതബുധകുലം-
യജ്ജയന്താത്തരാഗാൽ
േദേവേ ണ സ്വപുരമിവഭൂ-
മണ്ഡലം ചാരു നീതം. 96

െചേമ്മ പിെന്നെപ്പരുവഴി വല-
ത്തങ്ങിരിെക്കാട്ടിട.......
(അപൂർണ്ണം)
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