


കർണ്ണഭൂഷണം - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 2

കർണ്ണഭൂഷണം

ഖണ്ഡകാവ്യം

ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: കർണ്ണഭൂഷണം

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: ഖണ്ഡകാവ്യം

രചന: ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



മുഖവുര

’അ ം ഇ ം’ എന്ന എെന്റ ഒരു െചറിയ ഭാഷാ കൃതി ’ഉണ്ണിന രി’ മാ 
സികയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി സിദ്ധെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ അതു വായിച്ച
ചില സാഹിത്യരസികന്മാർ ആ കൃതിയിൽ സൂചിപ്പി ക മാ ം െചയ്തി  
ള്ള പുരാണപുരുഷന്മാരിൽ ഒരു മഹാത്മാവിെന്റ ഒരപദാനെത്തെയങ്കിലും
സാമാന്യമായി പഞ്ചനം െചയ്ത് ഒരു കവിത നിർമ്മി കണ്ടാൽ െകാ 
ള്ളാെമന്ന് എേന്നാട് അേപക്ഷി കയുണ്ടായി. അവരുെട ആകാംക്ഷെയ
പൂരിപ്പി ന്നതിനു േവണ്ടിയാകു കല്യാണകൃത്തായ കർണ്ണെന്റ കവചകുണ്ഡല 
ദാേനാദ്യമെത്ത വിഷയീകരി ള്ള ”കർണ്ണഭൂഷണം” എന്ന ഈ ഖണ്ഡകാവ്യം
ഞാൻ രചി വാൻ ഒരുെമ്പട്ടത്. വിശ്വവിദിതമായ ഒരു പുരാവൃത്തത്തിെന്റ
ഉേദ്ദശരഹിതമായ ഏേതാ പുനരാഖ്യാനം മാ മാണ് ഈ കൃതി എ നാമ  
വണത്തിൽ േതാ െമങ്കിലും വാസ്തവം അങ്ങെനയെല്ല ള്ളതു വായനക്കാർ
േവഗത്തിൽ മനസിലാ വാൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനം
വങ്ഗസാഹിത്യത്തിലും മ ം ഇേപ്പാൾ ലബ്ധ തിഷ്ഠമാണ്. പരമപാവനിയായ
ൈകരളീേദവിയുെട പാദപത്മങ്ങളിൽ ഭക്തിപുരസ്സരം സമർപ്പി ന്ന ഈ
കവനകുസുമെത്തപ്പറ്റി എനിക്ക് ഇതിലധികമായി ഒ ം ഉപ മണികാരൂപ 
ത്തിൽ സ്താവിേക്കണ്ടതില്ല. ഭാരതീയരുെട ാക്തനങ്ങളായ പരമാദർശങ്ങൾ
ജയിക്കെട്ട; ഭഗവാൻേവദവ്യാസ മഹർഷിയുെട ഭാരതീവിലാസത്തിനു വീ ം
വീ ം നമ ാരം, വേന്ദമാതരം.

ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ

തിരുവനന്തപുരം.
1-1-1104
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കർണ്ണഭൂഷണം
ഖണ്ഡകാവ്യം

ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ

ആ രാ ി േചരാറായ് വാസര ീേയാടു
സൂരജ വിണ്ണാേറാെടന്നേപാെല.

തൂമയിൽ തൻവസു തൂകാറായ് േമൽ േമൽ
ധാമനിധിയായ േദവൻ വീ ം.

േചാപ്പങ്കവാൽെത്താപ്പി ചാർത്തിന മൗലികൾ
േമേ ാ നീട്ടിെക്കാണ്ട മി ം.

ഉച്ചത്തിലാചാരവാേക്കാതി ലാ
നൽചരണായുധർ നാഗരിഗർ

േവതനത്തിേന്നാേരാ രാജന്യേസ്താ ങ്ങൾ
സാധകം െചയ്തതാം ജിഹ്വകെള 10

ധന്യകളാ തങ്ങൾ േയാജിച്ച
മന്നെന വാ ന്ന സൂതവര്യർ.

പ വത്സരം ലുബ്ധമായ് േമവിന
പർജ്ജന്യപങ് ക്തി പേണ്ടേപ്പാെല

ഏവെനദ്ദർശിച്ച മാ യിൽ പിെന്നയും
ൈകവ ദാനധർമ്മാവേബാധം:

ആദ്ദിവ്യൻ-ഉ കയല്ലാെത യൂ ക-
േയാർ േമ കാണാത്ത പാവകെന

പായസപീയൂഷപ്പാൽക്കടലാക്കിന
വാചംയമാ ിമൻ-ഋശ്യശൃംഗൻ 20
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േമളിച്ച നാൾമുതൽ മങ് ഗലേദവത
ലാളി േപാറ്റീടുങ്ഗഭൂവിൽ,

മുന്നാളിൽ വഞ്ചിച്ച െകാണ്ടലിൻ ൈമ ിെയ-
െയന്നാളും േശാധിപ്പാെനന്നേപാെല

അംബരം മു േന്നാരാകാരേമന്തിന
െപാന്മണിമാളികതൻ നടയിൽ,

എത്തിേപ്പായേല്ലാ നാം ഈ നൽകണ്ണാമൃത-
മദ്ദിക്കിൽനിന്നേല്ലാ േകട്ടിടു .

േകറീടാമങ്ങതിനുള്ളിെല്ലാേരാമന-
നീരാളെമത്തേമൽ നി െകാൾേവാൻ 30

ധാ ി മുത്തിനായ് ദാനനീർ വാർ ന്ന
പാർത്ഥിവകുഞ്ജരർക്ക ഗാമി.

അഞ്ചിതമാകും തന്നങ്ഗത്താലാമ -
മഞ്ചെത്തത്താഴ്ത്തിന മാനേവ ൻ.

െചങ്കതിേരാനിൽനിന്ന രിച്ചീടിന
മംഗല്യധാമാവാം മാണവകൻ

നീെളത്താൻ ാശിച്ച േലാകത്തിൻ ൈദന്യമാം
േക്ഷ്വളത്തിൻ രൂപത്തില മാനിൽ

കഞ്ജാതേലാലംബക മായ് മി
വിൽഞാൺതഴമ്പണി പാണിയിങ്കൽ. 40

മണ്ഡലം വ മാ രാജാവിൻ കർണ്ണങ്ങൾ
മണ്ഡനംെചയ്തിടും കുണ്ഡലങ്ങൾ
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േസവി പാർശ്വത്തിൽ തദ്വക് ച െന
ീവിശാേഖാഡുക്കെളന്നേപാെല.

തൂശിതുളച്ചവയല്ലാ തികൾ; ആ
ബ്ഭൂഷകൾ കാരുക്കൾ തീർത്തതല്ല;

ആഹാര്യഭാവത്താലാവിലമേല്ലതു-
മാഗർഭാധാനം തത്സാഹചര്യം.

അമ്മട്ടിൽ മാറിലുമമ്മഹാൻ ചാർ
െപാന്മയമാേയാരു േപാർക്കവചം 50

വീര ീേദവിതന്നന്തഃപുരത്തി
േചരും യവനികെയന്നേപാെല,

ശുദ്ധാന്തമുഗ് ദ്ധകളക്കർണ്ണഭൂഷകൾ
െപാത്താനായ് നീട്ടിന ൈകകൾ ര ം

ഇക്ക കം ക നാണി തങ്ങൾ -
ള്ളക്ഷികൾ മൂടുവാൻ െപാ മേല്ലാ.

ചാരുവാമച്ച മഞ്ചത്തിൽ മിന്നിന
പുരുഷകാരം പുരുഷാകാരം

ആെര ഞാനിനിേയാേതണേമാ ? സക്ഷാൽ
ഭാരതമാതാവിനു ഭാസ്വൽസൂനു;

ീമാനാേമവെന്റ ദിവ്യാഭിധാനം തൻ
നാമത്തിൽ മാെറ്റാലിെയന്നേപാെല

േലാകത്തിൻ കർണ്ണം േകട്ടാനന്ദേമ , ത-
ത്യാഗസാ ാൈജ്യകച വർത്തി;

https://thalilakkam.in/
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ദ്വാപരത്തിങ്കേല ർഗ്ഗതിധ്വാന്താർക്കൻ,
ചാപേവദാർണ്ണവപാരഗാമി;

അങ്ഗാരേലാചനശിഷ്യശിേഷ്യാത്തമ,-
നങ്ഗാവനീരതിൈയ്ക്കന്താരമ്പൻ;

കന്യപൃഥ കടി ൽക്കിടാവായ
കർണ്ണൻ, കരാഞ്ചിതകാളപൃഷ്ഠൻ- 70

ആനവ്യജീമൂതവാഹന, നാെരയു-
ണ്ടാനന്ദനർത്തനമാടിക്കാെത !

അ രുേഷ ൻ തൻ പുങ്കവിളിൽ ത്തൻ-
കർ രം പൂശിടുമ ഹാസം

തങ്ങെളൈകവിെടാെല്ലന്നിരന്നീടുന്ന
െപാൻകുണ്ഡലങ്ങൾ സാന്ത്വാനേമാ ?

തേന്നാടു ൈമ ിയും േദ്വഷവും കാ വാൻ
വിണ്ണവർ േതടിടും മത്സരത്തിൽ

ആെകത്തനി താൻ േപാേന്നാരദ്ധീരൻത-
ന്നാകൂതം മിന്നി ം ൈകവിളേക്കാ ? 80

അ ള്ളിലാെരാരാൾ േപാവതു, േലാകത്തിൻ
ജങ്ഗമൈചതന്യെമന്നേപാെല ?

സൗവർണ്ണൈശലത്തിൻ സാരേമാ? തൃൈക്കയിൽ
േഗാവിന്ദേന ം സുദർശനേമാ ?

അല്ലല്ല; പള്ളി റു െകാണ്ടീടുമാ-
വില്ലാളിക്കച്ഛനീ വി വര്യൻ.

https://thalilakkam.in/



കർണ്ണഭൂഷണം - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 9

പുണ്യാത്മാവാകിന പൂഷാവിനല്ലാതീ
യന്യാദൃശാഭിഖ്യയാർ വാ ം ?

ആ മാനിനീമണി കുന്തിതേന്നാമന-
ക്കൗമാരഹാരിയാം പത്മിനീശൻ 90

കണ്മണിയുണ്ണിെയകാണ്മതിനായിത്താ-
നിമ്മഹീചം മേണച്ഛ െകാൾവൂ.

കുനു ഭാജാത്മജയാകുമ െഞ്ഞാരു
മ ത്താൽ മാമ്പഴെമന്നേപാെല

ആകാശവീഥിയിൽ നിന്നേഹാ ! തെന്നപ്പ
ണ്ടാകർഷിച്ചിട്ടതുമ റവും

ഓർമ്മയിൽ വന്നതുമൂലേമാ, േദവനു
േകാൾമയിർെക്കാൾവതു േമനിെയ ം ?

അെല്ലങ്കിൽ തൻസുതനന്യാർത്ഥജീവിതൻ;
െചാ ന്നെതങ്ങെന വന്ന കാര്യം ? 100

ഭൗമെമന്നാകിലും ക്ഷാ മേത്തജ
ഭീമ, െമ െള്ളാരു ചിന്തമൂലം

ഉൽപന്നമായിടും കമ്പേമാ ജൃംഭിപ്പ-
ത ഭാതാരള്യൈകതവത്താൽ ?

പ ത്തിൽ നി താം പാഴ്മലർെമാട്ടിനും
തങ്കരത്താേലാലം നൽകിടുേന്നാൻ

പുണ്യനാം പു െന ൽകുവാൻ േപാകുേമ്പാ-
ളിന്നമെട്ടാെക്കയാെമന്നതിേല്ല !
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ആ മട്ടിൽ മാളിക ള്ളിലുറ ം ത-
േന്നാമനയുണ്ണിതൻ മുന്നിൽ േവഗാൽ 110

േചരുകയായ് െച നന്ദനവാത്സല്യ-
പരവശാകുലൻ ഭാനുമാലി.

അന്നന്മണിയറയാകേവ പൂേത്താരു
െകാന്നപൂേന്താട്ടമായ് മിന്നിനിൽേക്ക

മഞ്ഞനീരാടിന മന്നവൻ തന്മിഴി-
മ ളെച്ചന്താർ മലർ െമെല്ല,

ആഗ കെനാരാൾ, അന്തണൻ, കാല്യത്തിൽ-
ആഗമവി ഹ, ന താഭൻ,

കാണികൾ കുളിർപ്പി ം െചന്തീയായ്,
കാഞ്ചനവർണ്ണമാം കർ രമായ്, 120

േചണുറ്റ തൻ പൂർവപുണ്യത്തിൻ സൽഫലം
പാണിയിൽ പക്വമായ് വീണേപാെല,

ആസന്നനായതു കെണ്ടഴുേന്നെറ്റങ്ങ-
ങ്ങാസന, െമങ്ങർഘ്യ, െമ പാദ്യം,

എ മധുപർക്ക, െമ രെച െകാ-
ണ്ടങ്േഗശ, നാതിഥ്യജാഗരൂകൻ.

ആ ദിവ്യെനെച്ചന്നഭിവാദനം െചയ്താ-
നാദിത്യൻ ച നായ് മാറിേയാെന,

കണ്ഡലമണ്ഡിതഗണ്ഡമാം തൻ ശീർഷം
മണ്ഡലാധീശ്വരമൗലിരത്നം 130
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പാദസഹ വാനാകുമതിഥിതൻ
പാദസപര്യ പത്മമാക്കി

ദണ്ഡനമ തി െചയ്യേവ േലാകത്തിൻ
ദണ്ഡമകറ്റീടും േദവേദവൻ

സ്മനുവിെനദ്ധന്യസാ ാട്ടായ് വാഴിച്ചാ-
നാനന്ദബാഷ്പാഭിേഷചനത്താൽ,

അമ്മന്നനാദ്യമാേയാതിനാൻ; ”അേങ്ങക്കായ്
ഹ്മൻ ! നമ ാരം വീ ം വീ ം !!

േശാഭനനങ്ങിെങ്ങഴുന്നള്ളി, മുന്നമാ
ൈവഭണ്ഡൻമുനിെയന്നേപാെല, 140

വാരുേറാരീയങ്ഗരാജ്യം തണു വാൻ
കാരുണ്യവർഷം െപാഴി വേല്ലാ ?

ൈചതന്യദാതാേവ ! സാധുവാം ഞാെനാരു
സൂതകുലത്തിൽ ജനനമാർേന്നാൻ

രാധെയൻ തായ-യധിരഥെനൻ താത-
േനാതു കർണ്ണെനെന്നെന്റ നാമം;

മാനധനാ ണി, മന്നൻ, സുേയാധനൻ,
ദീനദയെയ്ക്കാരു ദിവ്യധാമം

പീയൂഷഭാനുവംശാർണ്ണവകൗ ഭ,-
മീെയൻ ബഹിശ്ചര ാണവായു- 150

േതർ വി െകാ വാൻ േനാക്കാെത ബാല്യത്തിൽ
േപാർവിെല്ലടുപ്പാൻ മുതിർേന്നാെരെന്ന
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മങ്ഗലകുഭാഭിേഷകത്താേലവനീ-
യങ്ഗഭൂലക്ഷ്മിക്കധീശനാക്കി:-

ആര്യമാമൗദാര്യ പാഠം പഠിപ്പിേച്ചാ-
രാേദ്ദശിക ഞാൻ ഗർഭദാസൻ.

ആശിപ്പെതെന്ത ക ിച്ചാലാവാക്യ-
മാശിെസ്സേന്നാർേപ്പാൻ ഞാൻ ദത്തകർണ്ണൻ

ചീെളന്നേതകുവെനൻ വലംൈങ്കയാേലാ
കാളപൃഷ്ഠത്താേലാ കായത്താേലാ ? 160

ധർമ്മാധ്വാെവ േയാ സൂക്ഷ്മത്തിൽ സൂക്ഷ്മെമ-
ന്നമ്മഹാേയാഗീ േരാതിടു ;

എതുമെതെന്ത കണ്ടവനല്ല ഞാൻ
പാതകകാപഥമാ പാന്ഥൻ !

എങ്കിലുമുെണ്ടാരു േഭഷജെമൻ ൈകയി-
െലൻ ഗദങ്ങൾെക്കല്ലാെമാറ്റമൂലി,

ഏവെനെന്തെങ്ങേപ്പാെളേന്നാടു േനർന്നാലും
ജീവ നതല്ലതിൻ േമെലന്നാലും

ഞാനവേന്നകുമതേപ്പാൾ, എൻപ മ-
ദ്ദാനഗംഗാബുവാൽ ധൗതമാകും.

കൂടിക്കിടപ്പതുണ്ടിന്നന്മെയാെന്നന്നിൽ
േകാടക്കാർെകാണ്ടലിൽ മിന്നൽേപാെല.”

എ രെച െകാണ്ടാനതമൗലിയായ്
മുന്നിൽ നിലെകാ ം തന്മകെന
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ആയിരം ക േള്ളാരണ്ടർേകാൻ തെന്റ േന-
ർക്കായതമാെയഴുമീർഷ്യേയാെട

മാറിടം േചർ പുണർ നിറുകയിൽ
കൂേറാടു ൈകയണച്ചാശിേസ്സകി

അച്ഛനബ്ഭ നു താെന േപർ േമാ-
ർത്തജ്ജഗച്ച െസ്സാര േനരം

സർവവും വിസ്മരിച്ചങ്ങെന നി േപായ്
നിർവൃതി മണ്ഡലമദ്ധ്യവർത്തി

േഹമാസനത്തിങ്കൽ താനിരുന്ന റ-
മാമാന്യേനയുമടുത്തിരുത്തി,

ഓതിനാൻ ഭാ രൻ ശങ്കയാൽ കണ്ഠത്തിൽ
പാതിതടെഞ്ഞാരു വാക്കിവണ്ണം;

’ആേരാമൽൈപതേല ! ഹാ ! കഷ്ടമേയ്യാ ! നീ
യാെര ര േപായ് ഹന്ത ! നിെന്ന ?

രാേധയനല്ല, നീ, യാധിരഥിയല്ല;
സൂതകുലത്തിൽ ജനിേച്ചാനല്ല; 190

പാലാഴിൈപതലാം പാരിജാതെത്തേയാ
കാലി ള ചാൽ െപറ്റിടു ?

പണ്ഡാരകീർത്തിയാം നിൻജനയി ിയ -
പ്പാണ്ഡവമാതാവാം കുന്തിേദവി !

ധർമ്മിഷ്ഠൻ, വില്ലാളി, ദാതാ, വനുകമ്പി-
യിമ്മട്ടിൽ ൈ േലാക്യം വാ ം നിന്നാൽ-
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സീമന്തപു നാൽ വീരസൂവായവ-
ളാമാന്യ, േഗാവിന്ദന്നച്ഛൻെപങ്ങൾ

പാർത്ഥപുമർത്ഥങ്ങൾ നാലിലും ധർമ്മം നീ-
പാർത്ഥയുഗങ്ങളിൽ സത്യവും നീ; 200

അച്ഛനാെരന്നതും കാണ്മീേല കുഞ്ഞതീ-
പ്പശ്ചാത്താപാർത്തനാം പാപിതെന്ന !

ചണ്ഡകരെന ം സർവസംഹാരിയാ
ദണ്ഡധര ജനകെന ം

നിർദ്ദയേനവെന നിന്ദി ജീവിക
ളദ്ദിവ്യവി ഹനാസുരാത്മാ

ഞാനാണീെയൻകണ്ണന്നാനകദു ഭ;
നൂനമധിരഥൻ നന്ദേഗാപൻ

”താപസമ ത്തിൻ തത്വപരീക്ഷയാം
പാപത്തിൽ െപ േപായ് പ കുന്തീ ! 210

ഞാനതിൻമൂലമക്കന്യ കാന്തനായ്
കാനീനൻ കാശ്യപസൂതജൻ നീ !

െപെറ്റാരു മാ യിൽ േപടി ം നാണി ം
കറ്റക്കിടാവിെനക്കന്യകയാൾ

രത്നാകരത്തിങ്കൽ േചേരണ്ടതാവാമീ-
രത്ന കാണ്ഡെമേന്നാർത്തേപാെല

െപാ തടിെകാ തീർെത്താരു െപട്ടിയി-
ലങ്ങി േവഗമട പൂട്ടി
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അ നദിയിെലാഴുകിനാളാദ്യമാ-
യശ്വനദിയിേലാ പിെന്നയേല്ലാ ! 220

ചമ്മണ്വതിയും യമുനയു ഗംഗയും
ചമ്പാപുരിവെര മാറി മാറി

െവൺനുരൈവരക്കൽക്കാപ്പണിഞ്ഞീടിന
തന്നലൈക്കകളാൽ ത്താങ്ങിത്താങ്ങി

എന്നിളം ൈപതലിൻ െമെയ്യാളി േമൽ േമൽ
െപാന്നിറം പൂശുമേപ്പടകെത്ത

െകാ െചന്ന റം രാധയിൽ േചർപ്പതു
കേണ്ടൻ ഞാൻ ദുരസ്ഥനന്യത ൻ.

പഞ്ജരബദ്ധമാം ൈപങ്കിളി െഞ്ഞ, ങ്ങീ
വൻജലസ്തംഭെമ, െങ്ങ േലാകർ 230

അ തെപ്പട്ടിടാം; ആരു താൻ നിൻസൃഷ്ടി-
ശി ത്തിൻ തത്ത്വാർത്ഥം കണ്ടിരിേപ്പാർ ?

കൂെട നിന മൂവെരനിെക്കെന്റ
മാഠരപിങ്ഗലദണ് ഡർേപാെല;

മി ാധികരവർ േമളി നീയുമായ്
നിത്യസഹവാസനിഷ്ഠയുേള്ളാർ,

ഒന്നിെയാളിത്തിടേമ്പാമനേപ്പാർച്ചട്ട;
പിെന്ന രണ്ടീരത്നകുണ്ഡലങ്ങ

പീയൂഷസാരത്താൽ തീർെത്താരീബ്ഭൂഷക-
ളായുഷ്മാനാ മണിയുേവാെന. 240
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നിൻചിരജീവിതം ാർത്ഥിച്ചാൾ നിന്നമ്മ;
സഞ്ചിതമാക്കിേനൻ ഞാനേതവം

മുന്നിലും പിന്നിലും പാർശ്വദ്വയത്തിലു-
മിന്നിറമാർന്ന നിൻ േസാദരന്മാർ

തൂമയിൽ രാമെനൈക്കേകയീനന്ദന-
സൗമി ിമാർേപാെല കാത്തിരി

ഏെതഴുെത്തങ്കിലും െനറ്റിേമൽ നാ ഖൻ
േബാധിച്ചേപാെല കുറിച്ചിടെട്ട;

മി മാം ീകൃഷ്ണേനതുമ േള്ളാരു
കൃ ിമൈക്കകളും കാട്ടിടെട്ട; 250

പാശുപതമല്ല ശൂലി, പിനാകുേമാ
ഫാലാക്ഷിേപാലുേമാ, നൽകിടെട്ട

േപാരിനാൽ ജി വാം ഫൽഗുനൻ നിേന്നാടു
േപാരിട്ടാൽ പിെന്നയും ഫൽഗുവീര്യൻ

കർണ്ണെന ണ്ണിതാൻ േജതാവിക്ക ക-
കർണ്ണാവതംസങ്ങളുള്ള കാലം !

ഇത്ഥമുരച്ചിനൻ പൗരുഷ ീസത്മം
പു ാസ്യപത്മെമാ േനാക്കി,

സാ തമായതിൽ പേണ്ടക്കാൾ െതെല്ലാരു
കൂമ്പലുമില്ല വിരിവുമില്ല ! 260

േവപഥൂേരാമാഞ്ചബാഷ്പങ്ങൾ പൂ താൻ
ഹാ ! പരേമാതുമഗ്ഗൽഗേദാക്തി
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താമരത്തണ്ടിേല നല്ലിലേമൽ വീണ
േപമഴെയ്ക്കാപ്പമായ്ത്തീർ വേല്ലാ !

അന്നിർവികാരമാം വി ഹമാർന്നവൻ
കർണ്ണേനാ കർണ്ണവിഹീനൻതാേനാ ?

േകട്ടതിലിെല്ലാരു കൗതുകം മെറ്റേന്താ
േകൾപ്പതിലുൽക്കണ്ഠയു താനും;

വല്ലതുമാവെട്ട വേന്നാരു വാർത്ത താൻ
െചാ ക, പീഠിക നിർത്തിെയന്നായ് 270

ഭാനുമാൻ ചിന്തി ത െട ജിഹ്വയാം
വീണതൻ കമ്പികൾ വീ ം മീട്ടി-

അണ്ടർേകാനർ നതാതനും ഞാനുമാ-
യുെണ്ടാരു മത്സരം പ പേണ്ട.

മ തൻ സു ീവൻ ാർത്ഥി രാഘവൻ
തൽസുതൻ ബാലിെയെയ െകാേന്നാ

പാരമന്നാൾെതാ പാകാരിെയേന്നാടു ?
ൈവരനിര്യാതനബദ്ധദീഷൻ

ഇ െന്റ പു ർക്കില്ലച തൈകങ്കര്യ
മന്ദാധികാരിത്വം േപാലുെമാേന്നാ ? 280

ഭാ രവംശജൻ പൗലസ്ത്യ സംഹാരി
ഭാ രപു െനബ്ബ വാക്കി !

ആവെട്ട, പിെന്നയും മന്നിൽ ജനിച്ചീടും.
േഗാവിന്ദൻ മർത്യനാെയന്നനുജൻ
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അന്നതിനുത്തരം േചാദിപ്പൻ ഞാെനന്നാ
ണി നുറച്ച, തെതാ േപായി !

ൈകതവേഗാപനാം കംസാരിക്കർ നൻ
ഹാ ! തൻ ദ്വിതിയനാമന്തരാത്മാ,

ആ വി ൈവരിയാമന്ധതനൂജനു,
നീ വലൈങ്കയായി നിൽ താനും ! 290

േശാകിെക്കാെല്ലന്മകനി െനെക്കാെണ്ടേന്നാ-
ർേത്തകിേനനീവർമ്മകുണ്ഡലങ്ങൾ.

ദിവ്യാ മല്ലാെത ദീർഘായുേസ്സതുേമ
ശർവൻ തൻപു നൽകീലേല്ലാ !

മറ്റാരുമാവേട്ട; മാർക്കണ്ഡനല്ലവൻ;
മു ം ചിതാന്തം തൈജ്ജ യാനം !

എ വിടു േവാ ദൂതെരയന്തകൻ-
നി െട േസാദരൻ അ േനാക്കി !

അ ശമിക്കണം ഗാണ്ഡീവഹുംകാരം;
അ രിെവൺചാമ്പലർ നാങ്ഗം ! 300

ഓമേന ! കാണുമക്കാ െയാരിക്കൽ നീ-
യാമുക്തകുണ്ഡലഭൂഷിതാങ്ഗൻ;

ആയതു കണ്ടി ൻ ഗൗതമശാപേമാർ-
ത്തായിരം ാവിശ്യം മാഴ്കിടെട്ട !

’എന്നാലതീെനാരു വിഘ്നം വരുത്തിടാ-
നി കരുതു േദവരാജൻ.
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ഹാ ! സുതവാത്സല്യം ഭവ്യെരെക്കാ െമ-
ന്താസുരകൃത്യങ്ങൾ െചയ്യിപ്പീല !

ന നതെയാ നൂനെമ ണ്ണി -
ദാനധർമ്മാസക്തി പാരവശ്യം ! 310

െവണ്മതി ള്ള കറുപ്പല്ലെതന്നാകിൽ
കണ്മണി െള്ളാരു െവണ്മയാെട്ട,

തെന്ന മറേന്നവൻ ദാനം തുട ന്ന-
തന്നരന ാജ്ഞനാത്മഘാതി,

അംബുധികൂടിയും േവലയാൽ േശാഭി
നന്മ െമാെട്ടാരു സീമേവണം;

അസ്ഥാനത്തിങ്കലല്ലാത്മപൂജാവിധി,
ശുദ്ധൻ നിനക്കതു രൂപമില്ല.

േകാട്ടമെതാെട്ടാ കാൺമൂ സഹ ാക്ഷൻ-
േകാട്ടമതിലിെലെക്കാ ര ം ! 320

വഞ്ചകെനത്തിടും വർണ്ണിയായ് നിേന്നാടു
ക ക കുണ്ഡലഭിക്ഷ വാങ്ങാൻ :-

വ ത്തഴമ്പാർന്ന തൻവലൈങ്കെയാരു
പിച്ചപ്പാ മ്പിളാേയ്ക്കാട്ടിക്കാട്ടാൻ !

മത്തകരീ ർതൻ മസ്തകമൗക്തിക
െമ േമൽ േപാകിലുെമ േചതം ?

പിെന്നയും േനടിടാം; ദം കെള േപാ-
മന്നെ പഞ്ചാസ്യൻ വിശ്വഹാസ്യൻ.
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എ മിവെയാഴിെച്ച ണ്ണി നൽകിലും
സ്വന്തം നിലെയ്ക്കാരു േദാഷമില്ല 330

ഏെതല്ലം വിട്ടാലും വീഴാെത േനാക്കണം
േസാദരത്യാഗമാം പാതകത്തിൽ

വാസുകി നീർേക്കാലിയാകുെമേന്നാർ
വാസവൻ, േഭാഷേനാ കുണ്ഡലീശൻ ?

നീരദമാകുേമാ സർവജ്ഞഭൂഷെയ
നീരദവാഹനയാച്ഞായ ം ? ’

ഇത്തരം വാേക്കാതിപ്പത്മാക്ഷൻ േനാക്കിനാൻ
പു ൻതൻ ന ഖെമാ വീ ം.

ആ മുകുരത്തിങ്കൽ വ്യക്തമായ് വീക്ഷിച്ചാ-
നാഗാമിയാകും തന്നാശാഭങ്ഗം: 340

സ്ഫീത സാദമാമാവദേന വി-
ലാദിയില മാം ാനഭാവം

േപർ െമാരങ്കത്തിൻ രീതിയിൽ കണ്ടതു
വീർ വിധു ദരൂപേമന്തി

അത്തിങ്കെള സിച്ചാർ . ചീർ
മി െന്റ മുന്നിൽ നിന്നന്ധകാരം !

ഇ ലർേവളെയന്തന്തിയായ്, മാറുവാൻ ?
ഇശ്ശരത്തിേന്നതു വർഷാരാ ം ?

താൻ േവണ്ടെതന്തിനിേമെല ചിന്തി
േപാംവഴിെയാ േമ കണ്ടിടാെത, 350
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ആജ്ജഗച്ച വീ മരുളിനാ-
നാത്മജവാത്സല്യചാപലാന്ധൻ,

”ദാതാവു ദാതാെവ െള്ളാരു കീർത്തിക്കാ-
േണതാവത്താകും നിൻ യത്നെമല്ലാം !

കീർത്തിേയാ േകവലം ജീവിച്ചിരിേപ്പാർതൻ
സാധ്വിയാെളന്നേ സാധുവാദം.

േലാകത്തിൻ ദൃഷ്ടിയിേലാ കൾ നാെമല്ലാം,
ഏകമാം വർണ്ണമെത കാ ?

െതെറ്റ കീർത്തിയകീർത്തി, യതി ച്ച
പിേറ്റനിമിഷത്തിലർദ്ധരാ ി 360

നിർണ്ണയം നാളെത്തയമ്മി ഴവിതാ-
നിന്നതു ൈകെതാഴും ൈശവലിങ്ഗം.

എമ്പാടുമായതിൻ പര്യായ ീഡകൾ
കുംഭാഭിേഷകവും െകാള്ളിവ ം.

ആകേവ പാർ കിലാരുെട കീർത്തിയും
േലാകത്തിൻ വായിേല ലാലാബി !

ആയതിൽ കാൽക്ഷണമത്തയ്യേലറിനി-
ന്നാടിത്തകർപ്പതുേപാെല േതാ ം.

അ റം േലാകമിറക്കിടുെമാ കിൽ,
തുപ്പിടുമെല്ലങ്കി,ലക്കണെത്ത 370

സ്തമായീടിലും ക്ഷിപ്തമായീടിലു-
മ ള്ളിതൻകഥയേപ്പാൾ തീരും.
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അേല്ല ! നരെന്റ േപർ നീർേപ്പാളയ, േല്ലേതാ
കെല്ലഴുെത്ത താൻ ക ിക്കാം നാം,

ആയാലുമായതു വായിപ്പാനുള്ളവ-
നായുഷ്മാനല്ലാഞ്ഞാെല ലാഭം ?

ന െട േപെരാരാൾ വാഴ്ത്തിയാൽ നാമതു
ന െട കാതിനാൽ േകട്ടിേടണം’

ന െട ന ഖം കാ ന്ന കണ്ണാടി
ന െട പാണിതാേനന്തിേടണം 380

നാമ േപാകുകില റം ന െട
നാമം നിലെച്ചേന്ത ? േവർമാെഞ്ഞേന്ത ?

രമ്യമാേമെതാരു ഭൂേലാകഗാനവും
സംയമിനി ള്ളിൽ േകൾപ്പീലേല്ലാ !

നിത്യവുേമാട്ടമൺപാ ങ്ങളൂഴിയിൽ
പുത്തനായ് നാ ഖൻ തീർത്തിടു ;

ഹന്ത ! തൻ ദണ്ഡത്താലായവ ത ട-
ച്ചന്തകൻ േമൽ േമലാർപ്പിടു .

ചത്ത ശവമതിൽ ചാർത്തിന പൂമാല-
െയ േമൽ ാണിപ്പാൻ ശക്തമാകും ? 390

േലാകാന്തരസ്ഥൻ തൈന്നഹികവിഖ്യാതി-
യാകാശശൂന്യതാഹീഹീഹാസം !

അക്കീർത്തിതൻദ തിയസ്ഥികൂടദ തി-
അക്കീർത്തിനൃത്തം കബന്ധനൃത്തം !
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ആർ താൻ കാമ്യമല്ലത്യന്തദുർല്ലഭം
ദീർഘായുർലക്ഷ്മിതൻ തൃക്കടാക്ഷം ?

ഭിത്തിയാമായതിൽ േയാഗവും േക്ഷമവും
ചി ങ്ങളായ്േച്ചർ മിന്നിടു .

ഭങ്ഗിയിൽ നാലുപൂമർത്ഥപഥവുമ-
ശ് ശൃംഗാടകത്തിങ്കൽ േമളീ . 400

േവര വീേണാരു വൃക്ഷത്തിെലന്തി
വാരിദം വീ ബാഷ്പപൂരം ?

ഹന്ത ! പര വിൻ േദാഹദമക്കാഷ്ഠം-
ഇന്ധനം ഇങ്ഗാലം-ഭസ്മം-േമലിൽ.

ഇദ്ദാനസി വിൽ നീ വീണു ചാകുകി-
ലത്യാഹിതമതിന്മീെതയുേണ്ടാ ?

നീവി വി ന്ന നിര്യാണവാണിജ്യം
നീ വിരഞ്ഞീെടാേല്ല നീതിമാേന !”

ഇത്തരെമാെക്കയുേമാതിത്തൻ ജിഹ്വാ -
നർത്തനതാന്തയാം ഭാരതിെയ 410

വി ാന്തയാക്കിനാൻ വിസ്മയസ്തബ്ധനാ
വിൈശ്വകമങ്ഗലവിദ ദ്ദീപം,

സ തി തന്മനം സഞ്ചയിച്ചീടിേനാ-
ര കൾ തീർന്നതാമാവനാഴി

എങ്കിലും പിെന്നയും മിന്നിനാൻ വാഗ്മിയായ്
തൻ ിഷ്ടമൗനത്താൽ സപ്തസപ്തി
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ശങ്കപൂണ്ടന്യയാം നർത്തകിയാക്കിനാൻ
കൺകടപ്പങ്കജമങ്കയാെള,

അപ്പെന േമ േമൽ േനാക്കിനാൻ സാകൂതം
സേ മം, സസ്മിതം, സ ത്യാശം. 420

കൂ കുട്ടെന്റ വ ാബ്ജമായതി-
ലാമ്പലെമാട്ടലെരന്നേപാെല !

നവ്യമാമച്ചി മീക്ഷിച്ചാൽ സ ാസം,
സവ്യഥം, സ പം, സാനുേ ാശം.

നിഷ്ഫലസംരംഭൻ, നിഷ്പന്നനിർേവദൻ.
നിഷ്പിഷ്ടനിേശ്ശഷേമാേഹാേത്സകൻ,

ആദിത്യൻ കർേണ്ണാക്തിക്കാത്മീയകർണ്ണങ്ങ-
ളാതിഥ്യവ്യ ങ്ങളാക്കിനിന്നാൻ

ചീെള കാറകന്ന ം സന്നമായ്,
േകാള പാൽക്കടൽ ശാന്തിേയന്തി 430

ക കകർണ്ണാവതംസങ്ങൾ ബാഹ്യങ്ങൾ:
ഗാംഭീര്യൈധര്യങ്ങളാന്തരങ്ങൾ:-

ആജന്മഭൂഷകൾ നാലും തനിെക്കന്നാ-
രാജന്യസത്തമൻ ഷ്ടമാക്കി

ഭാരതമാതൃസ്തനന്ധയെന്നാേത്താരു
ഭാരതിേയാതിനാൻ ഭാനുേവാടായ്:-

” ത്യഹേമവരും പാദങ്ങൾ കൂ െമൻ
ത്യൈദവേമ ! ഭാനുമാേന !
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േലഖ േവകരിേലകെന മാ േമ
േലാകം സവിതാെവേന്നാതു 440

ഷടാവിന്നില്ലാെത്താരക്കീർത്തിയേങ്ങയ്ക്കീ
നിത്യേഗാദാനം താൻ ലബ്ധമാക്കീ.

അങ്ങെയ ഞാനും സവിതാവായ് വന്ദി
തിങ്ങളിൽത്തിങ്ങളിൽ സന്ധ്യേതാറും

സത്യെമന്നച്ഛനങ്ങ ന്നിയമ്മതൻ-
വൃത്തം ഞാൻ േകട്ടാലും േകൾക്കാഞ്ഞാലും,

ത്വ തൻ പാർത്ഥെന്റ ജീവിതം മ ഷ-
യശ്വനദി ള്ളിൽ വീഴുേവാളം,

രാധ വളർത്തിേയാരിക്കർണ്ണൻ തൽഭിന്നൻ-
നൂതനനാെമാരു ഗംഗാദത്തൻ. 450

എന്നമ്മ ഭാരതഭൂമി എന്നച്ഛേനാ
നിർണ്ണയമേങ്ങ മച്ഛനീശൻ !

അക്കാലം-െതെല്ലെന്ന മിഥ്യാഭിജാത്യമാം
െപായ്ക്കാലിൽ നിർത്താെത കാത്ത ൈദവം

ഞാനതിന്നാദ്യമായഞ്ജലി കൂ ന്ന
മാനുഷകാന്വയ ജന്മധന്യൻ

സൂതജനാവെട്ട, സൂരജനാവെട്ട
േമദിനീേദവിതന്നങ്കമാർേന്നാൻ.

ആന്തരമായിവ രണ്ടിലുേമാർ കിൽ
ഞാൻ ”തര” േഭദേമ കാണ്മീലേല്ലാ ! 460

https://thalilakkam.in/



കർണ്ണഭൂഷണം - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 26

അദ്ധ്യായെമാ െണ്ടൻ ജിവിത ന്ഥത്തിൽ-
ശ ാ ശിക്ഷതന്നന്ത്യഘട്ടം:

പൗരാണികത്വെമൻ ൈപതൃകസ്വത്തേല്ല ?
പാരായണം െചയ്യാം ഞാനത ം.

സ ാപ്തവിദ്യരായ് ഞങ്ങെളല്ലാെമ
കുംേഭാത്ഭവൻ ഗുരുകെണ്ടാരിക്കൽ

ആയതു േശാധിപ്പാൻ ക ിച്ചാൽ രങ്ഗെമാ-
ന്നായതം വി തമ താഭം.

ആഗതനായാനങ്ങർ നൻ മെറ്റ ം
േലാൈകകവീരരിെല്ലന്നേപാെല, 470

ഞാനുമെങ്ങത്തിേനൻ മത്സരേപ്പാരിനായ്
ബാണധനുർദ്ധരൻ ബദ്ധകക്ഷൻ.

തൻവിറ പൂെണ്ടാരു െമ മായ് വൃദ്ധനാ-
െമൻ വളർത്തച്ഛനുമു പിൻേപ.

േകാമളമാകുമൈപ്പ ട്ടിൽ നിെന്നാരു
േഗാമായുവിൻ രുദം േകട്ടിതേപ്പാൾ,

”ആെരടാ ? നീെയാരു സൂതനേല്ല ? നിന-
ക്കീരാജേഗാഷ്ഠിയിെല കാര്യം ?

ഇജ്ജന്യമണ്ഡപം േപ പന്തല-
ല്ലിെച്ചറുഞാെണാലി പാഴ്പാട്ടല്ല; 480

േതാൽവാറും ചട്ടയുേമേന്തണ്ട ൈകകളാൽ
േപാർവി ം കൂര ം േഭസിബ് േഭസി
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ഏതുവര ം െചെന്നത്തീടുമിെച്ചക്കൻ ?
േചാതിപ്പാനാരുമിെല്ലന്നായ് കാലം !

ഭാരത സാ ാജ്യസാർവഭൗമാത്മജൻ
വീരനാമർ നൻ, കർണ്ണ ! നീേയാ

വാരുറ്റ തൽകീർത്തി വാേഴ്ത്തണ്ടവൻ മാ ം:
മാറിനി ”െല്ലന്തിനീ വ്യർത്ഥാേടാപം ?”

ആരെതന്നേങ്ങാ േനാക്കിേനൻ, ആ വാദി
ശാരദ്വതാചാര്യൻ ! ശാന്തം പാപം ! 490

കാർ കസംഗീതശാ ത്തിൽ ഞാൻ ”സാരീ-
ഗാമാ” പഠിച്ചതങ്ങാരിൽനിേന്നാ;

ആ നമ്യൻ വർഷീയാനായിേപ്പായ് മദ്ദണ്ഡ്യൻ,
ഹാ ! നിഷ് തീകാരം തൽ ലാപം !

ഇത്തരേമാർ ഞാൻ ലജ്ജി ം ദുഃഖി ം
കർത്തവ്യെമെന്ത കണ്ടീടാെത

താഴ വീഴുന്ന താതെനപ്പാണിയാൽ
താങ്ങിെയടു െകാണ്ടാസ്യം താഴ്ത്തി

ഭങ്ഗത്തിൽ നിൽക്കേവ േകേട്ടെനൻ േതാഴൻ തൻ
വൻഗദാസ്ഫാലനം-അല്ല, വാക്യം; 500

”ധിക്, ധിക്കിെതെന്താരു വാേക്കാതി േദശിക-
നി േമേലറാേമാ ജാത ന്മാദം ?

വ്യക്തിയും ജാതിയും തർക്കത്തിലല്ലാെത
യിദ്ധനുർേവദത്തിെലങ്ങിരി
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ഈയപമര്യാദ ഹാ ! കാണ്ഡപൃഷ്ഠനാ-
മായുധജീവിയേങ്ങാതിയേല്ലാ;

അന്യായവാക്കിതു േകൾ േന്നാെരന്നച്ഛൻ
കർണ്ണവിഹീനനേല്ലാർമ്മേവണം.

അൻപിൽ തൻ ദീപ്തിയാലാകാശവീഥി
െപാൻപൂശും പുഷ്കലേതജഃപുഞ്ജം 510

ചീരയല്ല വലി പിഴുതിടാൻ
േവരുേതാണ്ടീടുവാൻ വൃക്ഷമല്ല.

യാെതാരു താ മറ്റ ത്തിൽ മി മ-
സ്വാത ്യ സ്വാരാജ്യരത്നദീപം

ന െട ഫൂൽക്കാരേമൽ ന്നീ, േലൽ കി-
ലമ്മട്ടിൽ മങ്ങിെക്കടു മില്ല.

ക രെപട്ടാലും, െമ റിഞ്ഞാലും, തീ-
ള്ളിൽേപായ് വീണാലും, തേല്ലറ്റാലും,

തെന്നാളി േമൽ േമൽ വീശുന്ന കാഞ്ചനാ-
മന്നല്ലാർക്കാക മാേയ പ . 520

േകാമളത്താമര മധുവുണ്ടിടു-
മാ മധുര ിയമായ ഭൃങ്ഗം

സ്വ വും കന്ദത്തിൽ പറ്റിന പങ്കെത്ത
സ്വപ്നത്തിൽേപാലുെമാേന്നാർപ്പീലേല്ലാ !

ബാഹുജവംശങ്ങൾ പേണ്ടാേരാവീരർതൻ
ബാഹുക്കൾ ന തഴച്ചതല്ലീ ?
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നൂനെമൻ കർണ്ണനമബ്ബാഹുവു, ണ്ടേങ്ങ-
യ്ക്കാനെയ കാണാനും െവെള്ളഴുേത്താ ?

സൂതൻേപാൽ ! സൂതൻേപാൽ ! സൂതകുലത്തിനു
പാതിത്യെമന്തി പറ്റിേപ്പായി ? 530

ന ഖനിന്നെല തനായ് വാണവൻ
നാരായണൻ നാെള തനാേവാൻ,

മന്നനെല്ലന്ന െചാേന്നാെരൻ േതാഴെന
മന്നനായ് വാഴിപ്പനിക്ഷണം ഞാൻ

രാജാവു താൻ കർണ്ണൻ തന്മി ം ഭാരത-
രാജാധിരാജകുമാരെനങ്കിൽ”.

”ഇത്തരം വാ രെച്ചെന്നെയടുെത്താരു
ഭ ാസനത്തിലിരുത്തിേത്താഴർ

ഗങ്ഗാജലത്തിനാൽ കുംഭാഭിേഷകം െച-
യ്തങ്ഗാവനീശ്വരൻ ഞാെനേന്നാതി 540

െപാ ടി മൗലിയിൽ ചാർത്തിയും താൻതെന്ന
െവണ്മണിച്ഛ ം പിടി ം േവഗാൽ

ചാമരം വീശിയും നി കൃപേരാടാ-
രീമന്നനാ’െര േചാദ്യം െചയ്താൻ.

അങ്േഗശ െവ ക !െവ ക ! സങ് ാമ-
രങ്ഗാലങ്കാരമണിത്തിടേമ്പ !

ഞാനിനിയേങ്ങ സൂതൻ എേന്നാതിനാൻ
ദീനൻ കൃപാചാര്യൻ സാധുവാദി.
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നിശ്ചയത്തിെന്നാ ം താമസിച്ചീല; ത-
ന്നച്ഛേനാെടാ േമ േചാദിച്ചീല; 550

െതാ റുെമാൻപതും േസാദരർേക്കാേരാേരാ
മന്നിടം േവണെമേന്നാർമ്മിച്ചീല;

പിഞ്ഛികെകാ ള്ള ജാലം കണ ഞാൻ
കൺചി ം മുന്നിലിക്കാര്യം തീർ .

ഊനമറ്റിത്തരമദ്ദിനെമ െട
മാനെത്ത രക്ഷിച്ച മർത്ത്യസിംഹം-

ദാനമാം േനായ്മ്പു ഞാൻ േനാൽ മാെറെന്നയി-
സ്ഥാനത്തിേലറ്റിന രാജരാജൻ-

ആ മഹാേനകെനൻ ാണനിൽ ാണൻ; ഞാ-
നാമഹീഭർ പിേണ്ഡാപജീവി 560

ഈഗ്ഘട്ടെമൻ മേനാഭിത്തിയിൽ നിന്നാരു
മായ്ക്കിലും മായാത്ത ചി ം തെന്ന,

ആഹാ ! ജയി ! വിജയി ഞങ്ങൾ തൻ
സൗഹാർദ്ദം-സൗ ാ ം-സർേവാൽകൃഷ്ടം

എേന്നാമൽേതാഴെരെയ ഞാൻ കാൺകിലും
നന്ദിയാമീശ നന്ദിയായി

േലാകെത്ത മാ മെല്ലെന്ന മറ ഞാ-
നാഹന്ത ! ൈദവെത്ത-സ്സർവെത്തയും !”

ആ വാ േകട്ടളവാദിത്യേനാതിനാൻ-
”ഈവാർത്തെയാന്നിനാൽ ഞാൻ ജയി 570

https://thalilakkam.in/



കർണ്ണഭൂഷണം - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 31

അങ്ങെനയുള്ള നിൻ േതാഴർ േമൽ േമൽ
മങ്ഗലം വന്നിടാെനങ്കിലും നീ

ഈയടർച്ചട്ടയുമി ണ്ഡലങ്ങളും
കായത്തിൽ നി കളഞ്ഞിെടാേല്ല !

ാണനിൽ ാണെനപ്പാലിപ്പാെനന്നാലും
ാണെനപ്പാഴിൽ നീ ൈകവിെടാേല്ല ?

ആകാലികാന്തത്തിന്നാശിപ്പതാർ ? ൈദവ-
മാഹൂതന്മാർ താനാതിേഥയൻ

നിൻ നന്മേയാർ ഞാനീവരം നിേന്നാടു
പിെന്നയും പിെന്നയും േനർന്നിടുേന്നൻ” 580

ഓതിനാനങ്േഗശൻ: ”ഇെന്നെന്നേശ്ശാധിപ്പ-
േതതു പരീക്ഷേയാ ത രാേന !

േലാകദൃക്ക താൻ ദൃശ്യനാമീശ്വര-
നാഗമവി ഹൻ കർമ്മസാക്ഷി;

എൻ നന്മേയാർപ്പവൻ മി െനൻജന്മദൻ,
കർണ്ണനും നിർണ്ണയം കർണ്ണയുക്തൻ.

ആരുരച്ചാരിതു േകൾപ്പേതാ ? ചി മി-
ക്കാരണമില്ലാത്ത കാേര്യാൽപ്പത്തി !

ദീധിതിമാലിതൻ വ ത്തിൽ നിെന്നന്തി-
സ്ഫീതാന്ധതാമി ം നിർഗ്ഗമിപ്പാൻ- 590

പാൽ ചുരത്തീേടേണ്ടാരമ്മതൻ വേക്ഷാജം
പാഴ്ക്കാളകൂടെമ ദ്വമിപ്പാൻ ?
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േവ്യാമംവിട്ടെങ്ങാ താഴത്തിറങ്ങിയി
ബ്ഭൂമിെയ ർശിപ്പാേനാർത്തിടുേമ്പാൾ

ആദർശം താവകമേങ്ങ റം പാ
പാതാള ക്കായ് താൻ നിൽക്കെയേന്നാ ?

മൽ ാണബ വിന്ന ീതദാസൻ ഞാൻ
തൽപാപഭാഗീതാൻ തർക്കമില്ല.

സൗഹാർദ്ദവാരുണീ പാനലഹരിയിൽ;
സൗഹാർദ്ദചിത്ത ംശാേവഗത്തിൽ, 600

സൗഹാർദ്ദേഘാരാപസ്മാരാേവശത്തിൽ ഞാൻ
േലാകത്തിൻദൃഷ്ടിയിൽ ദുഷ്ടൻതെന്ന

ജീവിത ാസിെലത്തങ്കത്തെട്ടാെന്നനി-
ക്കാവിധം താഴു പങ്കപൂർണ്ണം,

ആമ്മ മായതു വീഴായ് വാൻ ദാനെത്ത
ഞാൻ മേറ്റത്തട്ടിലിെട്ടാപ്പി

അ പസംസർഗ്ഗസിദ്ധമാൈമശ്വര്യ-
മന്വഹമന്യാർത്ഥം ഞാൻ ത്യജി

േഗാവധജീവിതൻ പാതുകാദാനെമ-
േന്നവരുേമാർത്തിടാെമെന്റ കൃത്യം. 610

താ ര്യേവദികളല്ലവർ; സത്യത്താ-
ലൗ ത്തികെമനിക്കാത്മത്യാഗം.

ഏവൻ തൻ പാരണവാരിയമന്നവു-
േമകിേപാൽ ശ്വാവി ം ശ്വാപദ ം;
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ആ രന്തിേദവന്തന്നാത്മജയാം നദി
താരാട്ടിനാെളെന്നൈശ്ശശവത്തിൽ

ത െട േശവധി സർവവും േതാഴനാം
കിന്നരനാഥന്നാർ തീെറഴുതി;

പാദങ്ങൾ കൂപ്പിൻ പർവതകന്യ
പാതിയുടലും പകു നൽകി. 620

ആശിച്ചേതവർ േമകുമേദ്ദവെന-
ന്നാചാര്യന്നാചാര്യനാത്മയാജി.

തൻഭുജമാർജ്ജിച്ച് സർേവാർവീച വു-
മന്വിലാരാഗ േവകേന്നകി.

പിന്നേത്തയർത്ഥി ജീവാധികങ്ങളാം
തന്ന ശ ങ്ങൾ ദാനം െച ;

ആരാമനർ നൈവരിെയന്നാചാര്യൻ-
േകരളനിർമ്മാണേകളികാരൻ.

”ഈവർമ്മകുണ്ഡലദാനത്തിനാലി
ൈകവരും േദാഷം ഞാൻ ക വേല്ലാ ! 630

മൃത വശഗനാെമന്നല്ലീ െചാന്നത്
ചി മിബ്ഭീഷണിെയൻപിതാേവ !

ഭൂമിയിൽ ജാതനാം ഞാനതു െച കിൽ
സാമാന്യമാനുഷനാെമന്നല്ലീ ?

ആവെട്ട,യായതാണാശാസ്യമി ഞാൻ
േദവനുമമല്ല പുമാനുമല്ല !
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മാനുഷജീവിതമാഹാത്മ്യസർവസ്വം
നൂനം തദസ്ഥിരഭാവമല്ലീ ?

നാെളെയേന്നാതുവാൻ നാവില്ലാതാ ന്ന
നാ ഖൻ താനല്ലീ നമ്യനമ്യൻ 640

െചേമ്മ താൻ െചേയ്യണ്ട കൃത്യങ്ങൾ െചേയ്തവൻ
ജന്മത്തിന്നാനൃണ്യം േനടിനിൽ

ആദ്ധന്യൻ ഗാർഹസ്ഥ്യ മർമ്മജ്ഞെനന്നാളും
ാദ്ധേദവാതിഥ്യ ജാഗരൂകൻ.

ആയുസ്സിനല്ലാർ മായു , സാധന-
മായതു, സാദ്ധ്യം പുമർത്ഥെമങ്കിൽ

ആലക്ഷ്യെമേയ്യ മമ്പാരുറക്കീടു-
മാവനാഴിക്കകമായുഗാന്തം ?

ഹാ ! േപർ െമന്തിനു രംഗസ്ഥൻഞാേനാർ
േനപത്ഥ്യസംഭാരെമത്തിേനാക്കാൻ ? 650

ഏെതാരു േവഷവുമാടെട്ട വെന്നനി-
േക്കതു രസത്തിലും ീതിതെന്ന.

ആനനാച്ഛാദനമായതിേദവത
താേനതാൻ നീ െമൻ മുന്നിൽ വന്നാൽ:

സുന്ദരം താനതിൻ തൂെനറ്റിച്ചി കം
സി രമായാലും ചാന്തായാലും.

ഫുല്ലാംബുജാസ്യയാൾ വാസരാധീശ്വരി
അല്ലണി ന്തലാൾ രാ ിേദവി:
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േമളി രേണ്ടാടും ഞാെനനി;ക്കാവശ്യ-
മാേലാകച്ഛായകൾ മാറി മാറി 660

”പാ ത്തിൽ നൽകിന ദാനത്താലിദ്ദിനം
േപർ ം ഞാൻ ധന്യനായാൽ

അർത്ഥം ഹിപ്പിച്ച വാക്യത്തിെന േമ-
െലേത്ത പൂർണ്ണ വിരാമെമേന്ന്യ ?

”പാ ത്തിൽ ദാനെമേന്നാതിേനൻ, ത്യാഗി
പാ മാരി തുല്യേനകൻ ?

ഏവെന്റ നാട്ടിെലക്ക കൾ ഹീരങ്ങൾ,
േകവലം മൃൽപിണ്ഡം ശാതകുംഭം

േധനുക്കെളാെക്കയും കാമിതേദാഗ്ധ്റികൾ,
പാനീയം പീയൂഷയൂഷെമ ം. 670

മുത്തങ്ങ ൽെക്കാടി കൂടിയും മന്ദാരം
ഇഷ്ടികകൂടിയും ചിന്താരത്നം.

തത്താദൃങ്മാഹാത്മ്യശാലിയാെണൻ മുന്നി-
ലുത്താനപാണിയായ് നി ാേനാർേപ്പാൻ !

ആഗമേവദികളധ്വരേവദിയി-
ലാഹൂതിെച ന്നതാർ േവണ്ടി,

ഏവൻ തൻ വാഹത്തിൻ േകാളാമ്പിയാകയാൽ
ഭൂവിതു സർവസസ്യാഢ്യയായി;

അേദ്ദവൻ ീതനായ് താൻതെന്ന മുന്നിൽവ-
ന്നർത്ഥിക്കിലി റെമ േവണം ? 680
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ഭാരതഭൂതലമൗദാര്യസസ്യത്തിൻ-
വാരുറ്റ േകദാരം പ പേണ്ട;

ആമൂലമാശിഖമാത്തത്ത്വം കണുവൻ
ജീമൂതവാഹനൻ വീ ം വീ ം !

ഇദ്ദിനം തൻകരേമന്തിടും ദംേഭാളി-
യദ്ദധീചി േള്ളാരസ്ഥിമാ ം,

വൃ ാരി കാട്ടിടും വിഖ്യാതേദാർവീര്യ ,
മദ്ദാനശൗണ്ഡിതൻ ദാനവീര്യം:-

ആശിച്ച മട്ടിൽ തൻ െമയ്മാംസമ യും-
മൗശീനരൻ ശിബി, പ ിരൂപൻ; 690

ഇശ്ശ േന്നകിനാൻ വാൾെകാണ്ടറുെത്താരു
െകാച്ചരി ാവിെന കാ െകാൾവാൻ

ാസവും ലജ്ജയും പൂണ്ടമ്മഹാത്മാവിൻ
ാസു താൻ ൈകവിട്ട പൂർവവൃത്തം

ഇ ൻ മറപ്പത,ല്ലന്നേത്തതിങ്കൽനി-
ന്നിന്നേത്തബ്ഭാരതം ഭിന്നെമേന്നാ ?

ആ മൃതസഞ്ജീവിന്യാരാമമിേന്നാളം
പാ ൾെച്ചടിക്കാടായ് മാറീട്ടില്ല;

ആ വീരഹര്യക്ഷഗഹ്വരമിേപ്പാഴു-
മാഖുവിൻ മാളമായ്ത്തീർന്നിട്ടില്ല. 700

എന്തവെനേന്നാടു യാചിപ്പാനിച്ഛി ?
ഹന്ത ! മൽക കകുണ്ഡലങ്ങൾ ?
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ഒ ഞാൻ മുന്നേമ മാേറണ്ട പാ ണി:
ഒ വധൂചിതമാഭരണം !

െചല്ലറില്ലാരുേമ േരാഹണൈശലത്തിൽ
െവള്ളാരങ്കല്ലിനു േവണ്ടി മാ ം !

ഇച്ഛിപ്പെതൻ ാണെനന്നാലതിെന്നന്തി-
നിശ്ശിേരാേവഷ്ടന ാണായാമം ?

പ ഞാൻ ഭാർഗ്ഗവശിഷ്യനായ് വാണനാൾ
വണ്ടത്താനായ് വന്നീ വ പാണി 710

എ രുേശാണിതപാനത്താൽ തീർത്തീേല
നന്ദനവാത്സല്യജുർത്തിദാഹം ?

തൻൈകയിലിേപ്പാഴുമദ്ദാഹം തീർ വാ -
െനൻകണ്ഠേശാണിതമുല്ലസിെക്ക

ക കകുണ്ഡല ാവകെമന്തി
സഞ്ചയിച്ചീടു സാധു ശ ൻ ?

േനരി േവണ്ടതു േചാദിച്ചാൽ നൽകുവാ-
നീരിഷ്ടിപാണിയാം ഞാനിരിെക്ക

ഇ നീയാജ്ഞയാൽ നാണിപ്പി ന്നെത-
െന്തെന്നയുെമൻ മാതൃഭൂമിേയയും ? 720

”ഇദ്ദാനം െച കിെലങ്ങെനെയ ഞാൻ
മൃത വശഗനാെമ െചാല്ലി ?

അന്തകൻ-എൻ േജ്യഷ്ഠൻ-ആെര , മായവ-
െന്നന്തധികാരപരിധിെയ ം
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ചിന്തി കണ്ടവൻ തെന്ന ഞാന,ക്കാര്യ-
െമൻ തറവാട്ടിെലക്കാര്യമേല്ല ?

താൻ മുന്നിൽ െവച്ച കാൽ പിേന്നാെട്ടടുക്കാെത-
യാൺമയിൽ മാറ്റാേരാടങ്കമാടി

െപട്ടിടും വില്ലാളിെയ േപാെമ ഞാ-
െനാെട്ടാട്ടറിഞ്ഞവൻ രാമേനാതി , 730

അങ്ങെന താഴ വീണിടും ധന്വിെയ
മങ് ഗലപാർഷദർ താങ്ങിത്താങ്ങി

ആദിത്യേലാകത്തിൽ-അേങ്ങത്തിരുമുമ്പിൽ
ആനയിച്ചീടുെമന്നാപ്തർ െചാൽവൂ

അ േമലുൽഗതിനൽകിടുമാവീ
മൃത വുമാശിപ്പാനുള്ള മൃത -

ഏകമാം ശ്വാസത്തിൻ ർശത്താല ണ്യ-
േലാകത്തിെലത്തി ം േവ്യാമയാനം

കിട്ടിയാൽ ധന്യനായ് ഞാൻ. എനിക്കാപ്പദം
വിെട്ടാരു ൈപതൃകസ്വെത്ത ? 740

േദവി ജയലക്ഷ്മി പുൽകുേവാ ർവ്വര
ജീവിതത്യാഗി വീരസ്വർഗ്ഗം.

കാന്ദിശീക നിരയവു; േമകിടും
േപാർനിലം വില്ലാളിേക്കകലക്ഷ്യം;

മ ള്ള ജീവികൾ ചാകിലും നൽകു
മു ം തേദ്ദഹത്താൽ േലാകാഭീഷ്ടം ,
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േരാമവും , ചർമ്മവും , ശൃംഗവും മ ം - ത-
ദാമിഷംേപാലും നമു കാമ്യം ,

പട്ടട ണ്ടിനുപാഴ് വളമാവതു
കഷ്ടേമ ! മർത്ത്യെന്റ കായം മാ ം 750

ഷ്ടേമാതു ണ്ടന്യർക്കായ് ജീവിപ്പാൻ
ഹൃൽ ന്ദവ്യാജത്താലന്തര്യാമി

േകവലെമ ഞാൻ േപാകിലും േകൾ ന്ന-
താവാക്കിൻ മാെറ്റാലിെയാ മാ ം ,

കീർത്തിലതാവാേസകാർത്ഥിയായല്ല
േപർ ം ഞാൻ വാർപ്പതുദാനേതായം

ഇക്കാര്യം െകാെണ്ടനിക്കപ്ഫലെമ
നിഷ്കാമഭക്തനു മുക്തിേപാെല.

കീർത്തിെയ-ഈശനും മൗലിയിൽ ചൂടുേന്നാ-
രാദ്ദിവ്യഗംഗെയ ആർ പഴി ം ? 760

യാെതാരു പുഷ്കലഹീരത്തിൻ സൂതിയാൽ
േമദിനി രത്നഗർഭാഖ്യയായി;

യാെതാരു ശ്വാശ്വതകർ രദീപ്തിയാൽ
േമദിനി ദിവ്യഗന്ധാഢ്യയായി;

അക്കീർത്തിസഞ്ചയം ഭാരത്താൽ വീഴാെത-
യിക്ഷിതി താ മനന്തമൂർത്തി,

കാലത്താലമ് ളമായ്ത്തീരാത്തപീയൂഷം.
കാലത്താൽ വാടാത്ത ക മാല്യം:
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കാലമാം സ്വർഭാനു തീണ്ടാത്ത രാേക ;
കാലമാം കാല ൈകലാേസശൻ:- 770

അച്ഛാ ! ഞാനായതു േനടുകിൽ േനടിേന
നക്ഷയപാ സ്യമന്തകങ്ങൾ !

”ആ മഹാൻ ാദെപൗ ൻ ബലിേയാടു
വാമനനാെയാരു ദാനം വാങ്ങാൻ

ഇ ാജാനുജൻ പ വന്നാൻ ; തടസ്ഥമായ്
നിന്നാൻ േഹാത്തമൻ ശു ാചാര്യൻ,

ദാതാവു ഞാനി , യാചകൻ േദേവ ൻ;
ബാധകൻ സാക്ഷാൽ നവ േഹശൻ !

സാധുക്കളായുള്ള ഞങ്ങെളയീമട്ടിൽ
േജാതിഷ് കാണ്ഡങ്ങൾ േശാധിച്ചാേലാ 780

മു മിബ്ഭുേദവി ധർമിഷ്ഠയായ് ത്തീർന്നാൽ
മ ള്ള േഗാളങ്ങൾെക്ക േചതം ?

ൈവേരാചനാദിത്യ മത്സര ീഡയി-
ലാരു ജയിച്ചവ, നാരു േതാേറ്റാൻ ?

ദർപ്പത്തിൽ തൻ കുഴൽ െവച്ചാൻ ിവി മ -
നബ്ബലിത െട െമൗലിയിേന്മൽ;

എങ്കിെല, ന്തക്കഴൽ നൂതനസ്വാരാജ്യ -
ത്തങ്കക്കിരീടമായ് ത മിന്നി,

അക്കാ ക കണ്ടാശ്ചര്യവാദിയായ്
ചിൽക്കാതൽ നിൽക്കേവ േദവേലാകം 790
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പാതാളത്തേട്ടാളം താണുേപാ, െയന്നല്ല
പാതാളം വിേണ്ണാളം െപാങ്ങിതാനും

സത്യവാക്കാകുകമത്യാൈഗകേശവധി
മദ്ധ്യമേലാകത്തിൽ വാടാദ്ദീപം

ഇന്നെലശ്ശ നായ്, നാെളയും ശ നാം
ഇ യശ്ശസ്സിനാൽ ശ ശ ൻ.

കാമമിന്നർ നതാതനും കർണ്ണെന-
യാമട്ടിൽ േതാ ിപ്പാനാശി

ഈയാച്ഞെയാന്നിനാൽ മാ ം വിജിതനായ്-
േപ്പായാൽ ധനഞ്ജയൽ നൂനെമന്നാൽ. 800

േനരിട്ടാൽ നിശ്ചയം േതാൽവിെയേന്നാതിനാൻ :-
േവറി േപാരിനി േവണ്ടതുേണ്ടാ ?

താേന വന്നി യാചിച്ചാൽേപാലും ഞാൻ
ാണനും േദഹവും നൽകിേയേന,

അർ നന്നാസ്ഥിതിക്കെങ്ങേങ്ങാ ദൂെര നി-
ന്നച്ഛെനയാനയിെച്ച കാര്യം ?

േജ്യഷ്ഠനു ൈകയിെലാരുത്തമപാ െത്ത-
േച്ചർത്താനവരജൻ ദാനം നൽകാൻ

എന്നതു ചിന്തിച്ചാൽ കാര്യജ്ഞനാമ-
െന ത്തമർണ്ണനാെണ വ . 810

ഞാനും സുേയാധനരാജകുമാരനും
നൂനം പര രേ മബദ്ധർ.
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എന്നാലുെമൻദാനവാർദ്ധി േവലയ-
െല്ലേന്നാമൽേതാഴർതൻ ൈമ ീലക്ഷ്മി.

എൻ തം ഭഞ്ജി ധന്യയായ് തീരുവാൻ
ജന്മം നയിപ്പീലേമ്മാഹിനിയാൾ.

നാലു തടിനികൾ േപാ കമൂലമായ്
ബാലകൻ ഞാെനാരു രാജാവായി ;

ആക്കംപൂെണ്ട നാൾ വാഴ്കിലുമന്ത്യത്തി ,
ലാക്ക സി വിൽ മു ം താനും. 820

മദ്ധ്യത്തിെല െട ദാനാഭിധാനയാം
മുക്തിദായകിയാ ജാഹ്നവിയിൽ

ആഹാ ! ഞാെനൻ പുകൾെവൺതാമരെയ്ക്കാരു
േദാഹദമായ് വീണാലാർ നഷ്ടം ?”

”അക്ഷമനായി ഞാനാഖണ്ഡലെന്നെന്റ
ഭിക്ഷ നൽകീെട്ടാരു മർത്യനാവാൻ

വ്യർത്ഥെമൻ കുണ്ഡലം ര ം ശത തു
വൃദ്ധ വസ്സിങ്കൽ േചർന്നിടെട്ട-

മാർഗ്ഗണേരാധകമാകുെമൻ ക കം
മാർഗ്ഗണപാണിയിൽ വീണിടേട്ട.

മത്താത ! മൽഗുേരാ ! മൽ ഥമാതിേഥ !
മേദ്ദവ ! മാർത്താണ്ഡ ! ൈകെതാഴുേന്നൻ ;

ൈകവണങ്ങീടുേന്നനീനൽസുദിനെത്ത-
യാേവദനം െചേയ്താരെങ്ങ േമേന്മൽ.
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ഇ നു ഞാെന മിദ്ദാനം നല്കിെടാ-
െല്ലന്നല്ലീ േനർന്നതു ഭിക്ഷയായി ?

അബ്ഭിക്ഷ കൂടാെത തീരിെല്ല െണ്ടങ്കിൽ
ക ി െകാണ്ടാലും കാരുണ്യാത്മൻ!

എൻവലങ്ക വാളു , കണ്ഠമു-
ണ്ടന്വഹം മൂ ം ഭവാന്നധീനം. 840

ഇത്തേമാവല്ലികയിക്ഷണമിബ്ബാല-
മി രക്താംശുവാൽ ദീപ്തമാകും.

ഉൈച്ച വെസ്സാരു കൂർമ്മമായ് മാറിന
വ ിെക്കൻ ക കകുണ്ഡലങ്ങൾ

ഏകെട്ട-എൻചിതാേവദി ഹവി കൾ-
േവഗത്തിൽെകാ േപായ് ഹവ്യവാഹൻ.

എേന്നാതിഖഡ്ഗവും ൈകയുമായ് നിൽ ന്ന
തേന്നാമൽതങ്കെത്തദ്ധാമരാശി

പൗരുഷരൂപെന, ഖ്യാതിവിത്തെന-
ബ് ഭാരതേമദിനീസന്താനെത്ത- 850

വീ േമ വീ േമ വീക്ഷി െചാല്ലിനാൻ
”േവണ്ടപ്പൻ ! നിൻഭിക്ഷ േവണ്ട േവണ്ട !

ൈവേരാചനൻതെന്ന നീ മകേന ! ദാനം -
വീേരാചിതംതെന്ന നിെന്റ വാക്യം.

പു ിയായ്തീർേന്നൻ ഞാൻ നിന്നാൽ ;എൻവർച്ച
വർദ്ധി മാറായി നീ നിമിത്തം.
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നിൻപാദം നി തു പാംസുവിെലങ്കിലും
നിൻമൗലിക്കി താൻ ചൂഡാരത്നം ,

ആരിൽ താനങ്കമില്ലായതു കാണു
സൂരനാെമന്നിലും സുക്ഷ്മദർശി. 860

നിൻകീർത്തി െപാ ക; നിൻേപർ വിള ക
നിർവിഘ്നം െവൽക നിൻ ദാനധർമ്മം

ഇക്കർണ്ണം ൈകവിടും ക കം േലാകത്തിൻ
നൽക്കർണ്ണഭൂഷണമായ് ലസി ം

ഈമാറു ൈകവിടും ക കം േലാകത്തിൻ
േരാമാഞ്ചക കമായ് വിള ം”

എേന്നാതിബ് ഭാ രൻ പിെന്നയും കർണ്ണെന-
ത്തേന്നാടു േചർത്തണച്ചാേ ഷിെക്ക

അ ടനകാശവീഥിയിൽ നി ണ്ടായ്
മങ്ഗലമാെമാരു പുഷ്പവർഷം 870

വ ി മുന്നിലകമ്പടിവന്നതാ
മ മന കളംഗഭൂവിൽ;

അെല്ലങ്കിൽ വിണ്ണിേല വൃക്ഷങ്ങൾ പൂക്കളാ-
ലർച്ചിച്ചതാവാമ ണ്യവാെന !

തൻദിനകാര്യാതിപാതത്താൽ മുേന്നാ ം
നന്ദനേ മത്താൽ പിന്നിേലാ ം

ഒ േപാല റമാകൃഷ്ടനായ് നിന്നാ-
നന്വർത്ഥനാമാവാം ചി ഭാനു ,
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നക്ഷ യാമികർപൂർവാശാവ െത്ത-
യക്ഷമരായ് നി േനാക്കിടു , 880

ഊരുക്കളില്ലാത്ത സൂതനു ൈവകല്യം
േവറി ം െമേയ്ക്കതാൻ പ കേയാ ?

പംഗുക്കളാകേയാ പച്ച തിരക-
െളങ്ങർക്കൻ സാമയികാ യായി ?

പു െനക്കാണ്മാൻ താൻേപാകേയാ െചയ്തതീ
നി ജാഗരം വന്നീലേല്ലാ”

ഇത്തരേമാേരാ വാനത്തിൽ പ ികൾ
ത തവ്യാജത്താേലാതിേയാതി

തങ്ങളിൽ േനാ ; േപർ ം പതങ്ഗൗഘ
സങ്കടം താൻ പതങ്ഗാന്തർദ്ധാനം 890

അർക്കെനന്തി േമൽ ൈവകുവാൻ േഹതുെവ-
ൽക്കണ്ഠ ൈകെക്കാ േനാക്കിേനാക്കി

േമൽ േമൽ കൂകു ’െകാെക്കാേക്കാ’ വേദ്ദവൻ
േകൾ മാറുച്ചത്തിൽ കു ടങ്ങൾ

പിെന്നയും പു െനയാലിങ്ഗനം െച
ധന്യരിൽ ധന്യനായ്ത്തെന്നെയണ്ണി

അച്ഛനാമാദിത്യനാകാശെമത്തിനാൻ
പശ്ചാദ്വിേലാകനേലാലേന ൻ 907

ശുഭം
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