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ആമുഖം

പാടലീപു ം എന്ന മഹാനഗരത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നനും, വീര്യവാനും ഇ  
സദൃശനുമായ സുദർശനൻ എ സിദ്ധനായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരു .
സൽക്കർമ്മനിരതനായ അേദ്ദഹത്തിന് തെന്റ സുകൃതഫലങ്ങെളേന്നാണം
എേട്ടാ പേത്താ പു ന്മാരുണ്ടായിരു . എന്നാൽ ആ മഹാരാജാവിെന്റ
പു ന്മാെരല്ലാം സുഖേലാലുപരും, വിദ്യാവിമുഖരും ദുർമാർഗ്ഗസഞ്ചാരികളുമായി
ജീവിതം കഴി വ . ഭാഗ്യശാലിയാെണങ്കിലും ആ മഹാരാജാവിെന പു  
ന്മാരുെട വിദ്യാവിമുഖത, മന്ദഭാഗ്യനും, ദുഃഖിതനുമാക്കിത്തീർ . വിദ്യയും
വിേവകവും നീതിയും വിനീതിയും സന്ധിവി ഹാദികളും മനസ്സിലാക്കാത്ത
രാജകുമാരന്മാെരെക്കാണ്ട് എ ഫലമാണുള്ളത്, ഗർഭമുണ്ടാകാത്ത പശുവിെന
വളർ േമ്പാെല നിഷ്ഫലമാണേല്ലാ, ദുർഗുണമുള്ള പു ന്മാെര വളർത്തിെയടു  
ന്നത്. തെന്റ പു ന്മാർക്ക്, നീതിശാ മുപേദശിച്ച് പുനർജന്മം െകാടു വാൻ
കരുത്തനായ ഒരാചാര്യെന എവിെടക്കി ം, എെന്നല്ലാം വിലപിച്ച് കഴി കൂ 
ടുേമ്പാൾ, ഒരു നാൾ േസാമശർമ്മാെവന്ന് േപരുള്ളവനും, നീതിശാ ത്തിെന്റ
മറുകരകണ്ടവനുമായ വിശിഷ്ട ാഹ്മണൻ, രാജാവിെന സമീപിച്ച് വിനീതനാ 
യി പറ :
“ ”മഹാരാജാേവ, അങ്ങ് വിഷമിേക്കണ്ട, ഞാൻ ആറുമാസത്തിന്നകം അങ്ങയുെട
പു ന്മാെര, നീതിശാ ം മുഴുവൻ പഠിപ്പിേച്ചക്കാം. അങ്ങയുെട പു ന്മാർ ഉന്നത 
ന്മാരും ഉത്തമന്മാരുമായിത്തീരും. പു ന്മാർക്ക് അ കാരമുള്ള പരിവർത്തനം
ആറുമാസത്തിനകം വരാത്തപക്ഷം അങ്ങ് എെന്ന നാടുകടത്തിയാലും”.
േസാമശർമ്മാവിെന്റ വാ േകട്ട രാജാവ് അത്യധികം സേന്താഷി . അേദ്ദ 
ഹം അ തെന്ന പു ന്മാെര അയാളുെട പക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി
ഏ ി െകാടു . രാജ്യത ത്തിൽ അതി ധാനഘടകങ്ങളായ മി േഭദം,
സുഹൃല്ലാഭം, സന്ധിവി ഹം, ലബ്ധനാശനം, അസംേ ക്ഷ്യകാരിത്വം എന്നീ
അ ത ങ്ങളും കുമാരന്മാെര അേദ്ദഹം അതിേവഗം മനസ്സിലാക്കി. സരസ 
മായ കഥകൾ വഴി രാജകുമാരന്മാരുെട മനസ്സിൽ ആ പതിക്കത്തക്കവണ്ണം

തിപാദി ന്ന േബാധനരീതിയാണ് േസാമശർമ്മാവ് സ്വീകരിച്ചത്. ത ലം
രാജകുമാരന്മാർക്ക് നീതിശാ ത്തിൽ അഭിരുചിയും അവഗാഹവും സിദ്ധി .
േസാമശർമ്മാവ് വാഗ്ദത്തം െചയ്തേപാെല രാജകുമാരന്മാർ ആറുമാസത്തിനകം
ഉന്നതന്മാരും ഉത്തമന്മാരുമായിത്തീർ . സരസങ്ങളും രാജ്യത ധാനങ്ങളും
േലാക സിദ്ധങ്ങളുമായ ആ കഥകളാണ് ”പഞ്ചത കഥകൾ” എന്ന് ഖ്യാത 
മായി ള്ളത്.
ഇതിെല കഥാപാ ങ്ങൾ പക്ഷിമൃഗാദികളാെണ ള്ളതാണ് ഇതിെന്റ മെറ്റാരു
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േത്യകത. സം തത്തിൽ വിരചിച്ച ഈ അമൂല്യ ന്ഥെത്ത തുള്ളൽ പാ ക 
ളായി അവതരിപ്പിച്ച് ൈകരളിയുെട ഈടുെവ ിേലക്ക് സംഭാവന െചയ്തി ള്ളത്
മഹാകവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരേ .
അധികവും പക്ഷിമൃഗാദികളുെട കഥയായ ”പഞ്ചത ”ത്തിൽ നിന്ന് ജീ 
വിേതാപേയാഗിയായ പലതും പഠി വാനുണ്ട്. അതാണ് ഈ കഥകെള
േലാക സിദ്ധങ്ങളാക്കീ ള്ളതും. മനുഷ്യരുെട വിഭിന്നസ്വഭാവങ്ങൾ, ജീവിത 
വിജയത്തിനാവശ്യമായ നയങ്ങൾ, രാജ്യം ഭരിേക്കണ്ടവർ അനുസരിേക്കണ്ട
ത ങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അനായാസ 
മായും സരസമായും ഈ കഥകളിൽ തിപാദിച്ചിരി . രാജ്യം ഭരി ന്നവർ

േത്യകം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരി ന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടത് അനു 
േപക്ഷണീയമാണ്.
“അധീേത യ ഇദം നിത്യം നീതിശാ ം ശൃേണാതി ച
ന പരാഭവമാേപ്നാതി ശ ാദപി കദാചന”
(ഈ നീതിശാ ം പാരായണം െച കയും േകൾ കയും െച ന്നവന്
ഒരിക്കലും, േദേവ നിൽ നി കൂടി, പരാജയം ഏൽ കയില്ല) എന്ന് ന്ഥ 
ത്തിെന്റ മൂലകർത്താവു തെന്ന ഇതിെന്റ േയാജനെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരി .
വിശിഷ്യ സന്മാർേഗാപേദശപരമായ ഗുണപാഠങ്ങളുെട വിളനിലമാണ് ഈ
െകാ ന്ഥം. അതുെകാ തെന്ന മെറ്റല്ലാ കഥാസമാഹാരങ്ങെളക്കാൾ
സമാരാദ്ധ്യമായിരി ന്ന ഈ ഭാരതീയകൃതി േലാകെമാ ം മാനിക്കെപ്പടു  
െവ ള്ളത് നമുക്കഭിമാനകരമാണ്. എങ്കിലും തക്കവിധം ഇതിെന്റ മാഹത്മ്യം
മനസ്സിലാക്കി ന െട യുവതലമുറ ഇതു പാരായണം െച േണ്ടാ എന്ന്
സംശയമാണ്. അവിടവിെട ചിലത് ഊന്നിപ്പറയുക മാ ം േപാരാ. ന െട
വിദ്യാർത്ഥികൾ േലാകമാകമാനം ഇതിെന ഹൃദിസ്ഥമാ ന്നത് ഏറ്റവും േയാ 
ജനകരമായിരി െമന്നത് സംശയരഹിതമാണ്.
പഞ്ചമരാഗം െകാ പാ കൾ പാടുെന്നാരു
പഞ്ചവർണ്ണിനിക്കിളിെപ്പൺമണിമാണിക്കേമ!
പഞ്ചസാരയും, േതനും, പായസം, ഗുളങ്ങളും
പഞ്ചെമന്നിേയ തരു ഞാെനേടാ ബാേല
പഞ്ചത മാം മഹാനീതിശാ െത്ത ഖം
പഞ്ചധാ വിഭാഗി പാ പാടുകേവണം
എന്നതുേക കിളിെപ്പൺകിടാവുര െചയ്താൾ
എ െട ഗുരുക്കന്മാർ അന്തണ വരന്മാർ
മന്നിടം തന്നിലവരീശ്വരന്മരായതും
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സന്നതന്മാർ വരം നൽകുവാനാളായതും
അങ്ങെനയുള്ള മഹാ ാഹ്മണ സാദത്താൽ
എ േമ ഭംഗം കൂടാതി ഞാനുരെചയ്യാം,

ീമനു, ബൃഹ തി, ശു നും േവദവ്യാസൻ
ധീമതാം വരൻ വി ഗുപ്തനാം ചാണക്യനും
മാമുനി പരാശരൻ മ ള്ള ബുധന്മാരും
സാമദാനാദിനീതിശാ കർത്താക്കളേല്ലാ.
അജ്ജനങ്ങെളെയല്ലാം അഞ്ജലി കൂപ്പിെക്കാ
സജ്ജന സാദത്താൽ ശാ െമാ രെചയ്യാം.

ന്ഥവിസ്താേര ഭയമുള്ള ബാലകന്മാർ ം
അന്തരംഗത്തിൽ േബാധമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ം
ചന്തേമാടറിവാനായ് പഞ്ചത ാഖ്യം നീതി

ന്ഥതാ ര്യം കിഞ്ചിൽ ഭാഷയായ് െചാല്ലീടുേന്നൻ.
പാടലാധരിമാർ േകളിസേങ്കതസ്ഥാനം
പാടലീപു െമ നാമമാം മഹാപുരം
വാടകൾ കിട കൾ വാടികളങ്ങാടികൾ
നാടകാഗാരങ്ങളും നഗരസ്ഥാനങ്ങളും
ഹാടകാലയങ്ങളും ഹസ്തിമന്ദിരങ്ങളും
മാടവും മഹാമണിേമടകൾ മഠങ്ങളും
മാടുകൂടുകൾ മണിേതാരണേ ണികളും
േതാടുകൾ നദികളും കൂപങ്ങൾ കുളങ്ങളും
േകടുകൾ കൂടാതുള്ള േകളിസൗധാദികളും
േകാട്ടകൾ നിറ ള്ള േകരവും മുകവും
വീടുകൾ േതാറുമുള്ള ധാന്യസംഭാരങ്ങളും
ൈശവമന്ദിരം വി േക്ഷ വും ദുർഗ്ഗാലയം
േദവതാേഗഹം ബഹു ാഹ്മണാഗാരങ്ങളും
ഏവമുെള്ളാരു മഹാരാജമന്ദിരംതന്നിൽ
േദവനായേകാപമൻ ഭൂപതിസുദർശനൻ
(വീര്യവാൻ വിദ്യാശാലി വിത്തവാൻ വിേവകവാൻ)
കാര്യസാരജ്ഞൻ ാജ്ഞൻ കാമസന്നിഭാകാരൻ
താമസിക്കാെതേയാേരാ സൽക്കർമ്മം ദിേനദിേന
ഭൂമിേദവന്മാെരെക്കാണ്ടാദരാൽ െചയ്യിപ്പി .
എന്നതിൻ മൂലം മഹാഭാഗ്യവാൻ മഹീപാലൻ
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നന്ദനന്മാെര ലഭിച്ചീടിനാെനേട്ടാ പേത്താ
നന്ദനന്മാർ െച ം വിദ്യയില്ലായ്ക മൂലം
മന്ദഭാഗ്യൻ ഞാെന ദുഃഖി സുദർശനൻ
ചിന്തി മനക്കാമ്പിൽ വിദ്യയും വിേവകവും
സന്ധിവി ഹാദിയും നീതിയും വിനീതിയും
സന്തതം ഹിക്കാെത പു െരെക്കാ കാര്യ-
െമ ശരീരികൾെക്ക യും പാരം കഷ്ടം!
ഗർഭമുണ്ടാകാതുള്ള േഗാവിെന വളർ ന്ന
ദുർഭഗന്മാർ ഫലെമന്തേഹാ വിചാരിച്ചാൽ?
േഘാരമാം േരാഗം േപാെല രമാം വിഷം േപാെല
ദാരുണൻ മഹാപാപി തൻ കുലം മുടിച്ചീടും
യൗവനം കാമം വ്യ ാഭവം മൂഢത്വവും
ദുർവിധം ചതുർവിധം നാശകാരണം നൃണാം
എന്നതിലനർത്ഥത്തിെനാ മാ േമ േപാരൂ;
പിെന്നെയന്തിനു നാലുേമകനിൽ സ്വരൂപിച്ചാൽ.
ന െട മക്കൾക്കിേപ്പാൾ ധർമ്മബുദ്ധിയുമില്ല
നിർമ്മലവിേവകവും നീതിശാ വുമില്ല
ദുർമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ മന ണ്ണികൾെക്കല്ലാവർ ം
െവൺമയിലു താനുെമ ഞാൻ െചേയ്യ ?
ആരുവാെനാരു ശാ ി ാഹ്മണന വ
ചാരുവാം നീതിശാ മിവെരേബ്ബാധിപ്പി
സാരമാം പുനർജ്ജന്മമിവർ സമ്പാദിപ്പാൻ
ധീരനായ് വരാനിന്നിപ്പരിടം തന്നിലിേപ്പാൾ.
ഭൂമിപൻ സുദർശനൻ ഇങ്ങെന വിചാരി
ഭാമിനിമാേരാെടാന്നിച്ചാദരാൽ േമവും കാലം
േസാമശർമ്മാെവെന്നാരു ഭൂമിേദവാേ സരൻ
(സൗമ്യവാൻ േവദ ിയൻ നീതിശാ ാംേഭാനിധി
വി തൻ ബൃഹ തിസന്നിഭൻ) ത വ .
വി മിച്ചരചേനാടിങ്ങെന െചാല്ലീടിനാൻ
മന്നവ! േകൾക്ക ഭവനാറുമാസത്തിൻ മുേമ്പ
നി െട സുതന്മാർ നീതിശാ ങ്ങെളല്ലാം
ഒെന്നാഴിയാെതക സാദരം ഹിപ്പിക്കാ-
മുന്നതന്മാരായവരുത്തമരായും വരും.
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എന്നതു വന്നിെല്ലങ്കിെലെന്ന നീ നിെന്റ രാജ്യം-
തന്നിൽ നിന്നാട്ടി റത്താ േക േവ നൃപ!
എന്നതുേക നൃപൻ നിർഭരം സാദി
ത െട തനൂജവൃന്ദങ്ങെള വിളി ടൻ
േസാമശർമ്മാഖ്യദ്വിജേ ഷ്ഠെന്റ സമീപ
താമസം വിനാപറഞ്ഞാക്കിനാൻ വിദ്യാഭ്യാേസ.
േസാമശർമ്മാവും മുദാ രാജനന്ദനന്മാെര-
സ്സാമദാനാദി ീമന്നീതിശാ ങ്ങെളല്ലാം
സാദരം ഹിപ്പിപ്പാനാശു താനാരംഭി
സല്ക്കഥാകഥനെമ െള്ളാരു മാർഗ്ഗ േട.
പഞ്ചത ങ്ങെളല്ലാം പാര്ത്ഥിവന്മാർ ധർമ്മം
അഞ്ചിലും ധാനമായുെള്ളാ മി േഭദം,
നെല്ലാരു സുഹൃല്ലാഭെമന്നതു രണ്ടാം ത ം
െചാ വൻ പിെന്ന സന്ധിവി ഹം മൂന്നാം ത ം,
ലബ്ധനാശെമന്നേല്ലാ െചാ നാലാം ത ം,
സിദ്ധമാമസേ ക്ഷ്യകാരിത്വമഞ്ചാം ത ം.
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ഥമത ം മി േഭദം

സഞ്ജീവകെന്റ യാ
എങ്കിേലാ പ മഹാസിംഹവും വൃഷഭവും
തങ്ങളിൽേച്ചർ മഹാേസ്നഹമായ് വാഴും കാലം
ഏഷണിക്കാരേനകൻ ജംബുകൻ െച കൂടി
ദൂഷണം പറഞ്ഞവർ തങ്ങളിൽ േഭദിപ്പി
ധൃഷ്ടനാം േ ാഷ്ടാവിെന ജംബുകെന ം െചാ ം

ഷ്ട്മാേക്കണെമങ്കിലായവൻ കറുനരി.
ഇക്കഥാവിേശഷെത്ത വിസ്തരി രെച
േകൾേക്കണെമ നൃപനന്ദനന്മാരും െചാന്നാർ.
ഉ േപാൽ മഹീതേല മഹിളാേരാപ്യെമ
പ പ ള്ളപുരം ദക്ഷിണരാജ്യം തന്നിൽ
വർദ്ധമാനെനെന്നാരു വ്യാപാരി െചട്ടിേ ഷ്ഠൻ
വർദ്ധിത വ്യൻ ഭവ്യൻ ത പ ണ്ടായിേപാൽ.
വിത്തസമ്പ െകാ വിത്തനാഥെനേപ്പാലും
ചിത്തത്തിെലാരു ബഹുമാനവുമവനില്ല
തദ്ധനങ്ങൾ െച സംഖ്യയിെല്ലന്നാകിലും
വർദ്ധനം വ്യാപാരങ്ങൾെക്കാ േമ കുറവില്ല.
അങ്ങെന േവണം താനും അർത്ഥമുണ്ടായാലതും
തങ്ങേള യത്നം െച വർദ്ധിതമാക്കീേടണം.
മുന്നേമ ലഭിക്കാതുള്ളർത്ഥങ്ങൾ ലഭിേക്കണം
പിെന്നയും ലഭിച്ചതു സാദരം രക്ഷിേക്കണം
രക്ഷിതധനം പിെന്നസ്സന്തതം വർദ്ധിപ്പി .
തത്ക്ഷണം സ ാ ങ്ങൾക്കർപ്പണം െചയ്തീേടണം
രക്ഷണം െചയ്തിെല്ലന്നാൽ തൽക്ഷണം നശിച്ചീടും
ലക്ഷണമതി കർ രെമന്നറിഞ്ഞാലും.
കർ രം മുളകുമിട്ടിങ്ങെന സൂക്ഷിക്കാഞ്ഞാ-
െലേപ്പാെഴന്നറിയാെത നാസ്തിയാെമേന്ന േവ
െപട്ടിയിൽ ധനം പൂട്ടിെക്കട്ടിയിങ്ങിരിക്കയും
പട്ടിണിയി െകാ താന കിടക്കയും
യഷ്ടികൾക്കല്ലാതതു േതാ േമാ കഷ്ടം കഷ്ടം!
െചട്ടികൾക്കതുചിതമെല്ലേടാ ബാലന്മാേര!
അർത്ഥമുണ്ടായാലതുെകാണ്ടനുഭവിക്കാഞ്ഞാൽ
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അർത്ഥമുേള്ളാനുമിരപ്പാളിയുെമാരുേപാെല.
ബുദ്ധിമാനായുെള്ളാരു ധനവാൻ ധനങ്ങളിൽ
പത്തിെലാന്നർത്ഥികൾ ദാനവും െചയ്തീേടണം.
സൽക്കാരവ്യയം തെന്ന രക്ഷണം വത്തിെന-

ൾക്കാമ്പിെലല്ലാവർ ം േബാധമുണ്ടായിേടണം.
വട്ടമുേള്ളാരു കുളെമങ്കിലും ജലം വ
െകട്ടി നിൽ േമ്പാൾ തീരം െപാട്ടി വാർെന്നാെക്ക േപാകും.
ഓവുവച്ചതിൽ ടി വാർ വാർത്തിരുന്നാകിൽ
േപാകയില്ലതിലുള്ള െവള്ളെമന്നറിേയണം.
എന്നതുേപാെല മഹാബുദ്ധിമാൻ വർദ്ധമാനൻ
പിെന്നയും ധനമാർജ്ജിേക്കണെമ റച്ചവൻ
ചാടുമുണ്ടാക്കി വ്യമായതിേലറ്റിെക്കാ
നാടുകൾ േതാറും െച വ്യാപാരം െചയ്തീടുവാൻ
നന്ദിപൂ തൻ പുറെപ്പട്ടിതു െചട്ടിേ ഷ്ടൻ
നന്ദനന്മാെര േദഹരക്ഷണത്തിനുമാക്കി
നന്ദികൻ സഞ്ജീവകനിങ്ങെന നാമേത്താെട
നന്ദികൾ തനി ര ണ്ടിഹ മുേമ്പ തെന്ന.
നന്ദികെള െചാന്നാൽ കാളകെള നൃപ-
നന്ദനന്മാെര! നിങ്ങൾക്കർത്ഥമുണ്ടായീേടണം.
മന്ദെമന്നിേയ ര നന്ദിവീരന്മാെരയു-
െമാന്നി ശകടത്തിൽ ബന്ധി താനുേമറി
േഘാരമാം കാന്താരത്തിൽ ടൻ ഗമി േമ്പാൾ
ഭാരെത്തവലി െകാേണ്ടാടുന്ന കൂറ്റന്മാരിൽ
സാരമാം സഞ്ജീവകൻ ത െട പാദം തന്നിൽ

രമാം പാഷാണം വന്നടി കാലുെപാട്ടി
െപെട്ട മഹീതേല വീണേപ്പാൾ വർദ്ധമാനൻ
െകട്ടഴിച്ച വി കാട്ടിലെങ്ങാരുദിക്കിൽ
െവള്ളവും പു ം നല്കി രക്ഷിപ്പാൻ ഭൃത്യന്മാെര-
യുള്ളതിൽ നാലുേപെരപ്പാർപ്പി പതുക്കേവ
ഒറ്റയായ് ചമെഞ്ഞാരുകൂറ്റെനെക്കാ ം തെന്റ
മ ള്ള ഭൃത്യന്മാെരെക്കാ മശ്ശകടെത്ത
െതെറ്റ വലിപ്പി തൻപുരന്തന്നിൽെച്ച -
പറ്റിെയന്നേതേവ പാരമാധിയും പൂ
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കാളെയ രക്ഷിപ്പാനാ ാർ ന്ന ഭടന്മാരും
കാനനം ക േപടിെച്ചാക്കേവ മാറിേപ്പാ
കാളയും ച േപാെയ െള്ളാരു േഭാ ണ്ടാക്കി
നീളേവ നട െകാണ്ടായവർ വീട്ടിൽ .

അരക്ഷിതം തിഷ്ഠതി ൈദവരക്ഷിതം
സുരക്ഷിതം ൈദവഹതം വിനശ്യതി
ജീവത്യനാേഥാപി വേന വിസർജ്ജിതഃ
കൃത യേത്നാപി ഗൃേഹ ന ജീവതി

പിംഗലെന്റ ശങ്ക
ജീവേശഷത്തിൽ ഭാവം െകാ സഞ്ജീവകൻ
ജീവി പതുക്കേവ പാദവും േനരായ് വ
െവള്ളവും നല്ലപു ം തണു മുള്ള കാട്ടിൽ
െവെള്ളരുതായുള്ളവൻ െവള്ളിമാമലേപാെല
മുഷ്കരൻ നടന്ന മു റയിടുേന്നരം
ദി കൾ മുഴ ജ ക്കൾ േപടി .
അക്കാലെമാരു സിംഹം പിംഗലകാഖ്യൻ മഹാ-
വി മനിഹേഘാരൻ വിശ്വവി തൻ വീരൻ
അക്കാട്ടിന്നധിപതി വക്കാണക്കാരൻ ത
െപാക്കേമറുന്ന ഗിരിഗഹ്വേര േമവീടു .
സ്നാനവുമില്ല തത്ത്വജ്ഞാനവുമില്ല വി -
ധ്യാനവുമില്ല വിദ്യാഭ്യാസവുമിെല്ലന്നാലും
വി മം െകാ വിശ്വം ജയി വിപിനത്തിൽ
ച വർത്തിയായ് വ േകസരി വരന്താൻ
ഹസ്തങ്ങൾ െകാ മഹാഹസ്തിവീരന്മാരുെട
മസ്തകം കുത്തിപ്പിളർന്നസ്തശങ്കമാം വണ്ണം
രക്തവും പാനം െച മു രത്നങ്ങൾ നേഖ
േകാർ െകാേണ്ടാടിച്ചാടി ധൂർ െകാ റ്റക്കാരൻ.
പാർത്തലം തന്നിൽ സിംഹം സിംഹെമന്നതു േകട്ടാൽ
പാർത്ഥിവന്മാരും കൂെട േപടി വിറ
പാർത്ഥിവാത്മജന്മാേര! നിങ്ങൾ േബാധിേക്കണം
കീർത്തിയുണ്ടാവാൻ ഭുജവി മം തെന്ന മൂലം.
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അങ്ങെന ഗിരിഗുഹാഗർഭത്തിൽ വസി ന്ന
പിംഗലാഖ്യനാം മഹാേകസരിവീരന്താനും
ഏകദാ ജലം കുടിച്ചീടുവാൻ പുറെപ്പ
േലാകവി തമായ യമുനാതീേര െച
െവള്ളവും കുടി െകാ ള്ളവും തണുപ്പി
പള്ളയും വീർ െമെല്ലേപ്പാവാനായ് പുറെപ്പ
പ േകട്ടറിവില്ലാതുെള്ളാരു ശബ്ദം േക
ര േചാടി വാങ്ങിക്കിഞ്ചന ഭയെപ്പ
മുഷ്കരനാകുേന്നാരു കൂറ്റെന്റ കണ്ഠദ്ധ്വാനം
മു റശബ്ദെമ മർത്ത്യന്മാർ െചാല്ലീടു .
േകസരിേ ഷ്ഠനതു േകട്ടി മില്ല മുന്നം
േകവലമിടിേപാെല േകട്ടേപ്പാൾ ഭയെപ്പ
ത വന്നിതു മഹാമ ിയാം േ ാഷ്ടാവിെന്റ
പു ന്മാരിരുവരുെണ്ട യും സമർത്ഥന്മാർ
അ ജൻ കരടകൻ േസാദരൻ മദനകൻ
വ്യ െമന്നിേയയവർ തങ്ങളിലുരെച
േസാദരൻ ദമനകൻ േചാദി പതുക്കേവ
സാദരം സൂക്ഷിച്ചലുമ ജ! മഹാത്മാേവ!
ന െട സ്വാമിക്കിേപ്പാെളെന്താരു ഭയമുള്ളിൽ
ദുർമ്മദം വി പാരം ദീനനായ് േമവീടു .
െചാല്ലിനാനതുേനരമ ജൻ കരടകൻ
വല്ലതുമാകെട്ടങ്കിൽ കാര്യമില്ലതുെകാ ”
കാര്യമില്ലാതവ ചിന്തി വർത്തിച്ചാൽ
കാരണം കൂടാതുെള്ളാരനർത്ഥം ഭവിച്ചീടും”
പെണ്ടാരു കുരങ്ങച്ചൻ പാഴിലുള്ളാരംഭെത്ത-
െക്കാ ടൻ തരം െക ചത്തതുേകട്ടിട്ടിേല്ല?
ഞാനതു േജ്യഷ്ഠാ! േകട്ടിട്ടിെല്ല സേഹാദരൻ;
വാനരാപായം േക െകാൾെക കരടകൻ

വാനരാപായം
വൻപനാെമാരു നൃപൻ ത െട നാട്ടിൽ നേല്ലാ-
രമ്പലം േകടുവ കൂടവും കൂെട വീണു,
ആയതുപണിെചയ് വാനാശാരിപ്പരിഷകൾ
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ആയതമ്മഹാമരം കാമരം വ കാട്ടിൽ
ഈർച്ചയും തുടർ െകാണ്ടാണികൾ േപാടിേപ്പാടി-
ത്താ കൂടാെത പാതിപിളർ നിർത്തിെക്കാ
ഭക്ഷണത്തിനുകാലമാകയാൽ പണിെച ം-
തക്ഷകപ്പരിഷകൾ ാമത്തിൽ േപായേനരം
മർക്കട ട്ടം പലദിക്കീ ം ചാടിച്ചാടി-
ത്തക്കത്തിൽ ത വ നിറ േദവാലേയ.
ആയതിെലാരു മരഞ്ചാടി താൻ ചാടിെച്ച
അർദ്ധതീർന്നിരി ന്നദാരുവിൻ മുകേളറി
ര ഭാഗ ം കാലുകുത്തി വാൽ െപാക്കിക്കരം-
െകാ ടൻ കുറ്റികുലുക്കീടുവാനാരംഭി ,
അേന്നരം മരത്തിെന്റ വിള്ളലിൽ കുരങ്ങിെന്റ
അണ്ഡവുമകെപ്പ െപാണ്ണനും േബാധിച്ചീല
തട്ടിയേങ്ങ ിെച്ചാരു കുറ്റിേമൽ ബലെമാെക്ക
കാട്ടിയ കുരങ്ങച്ചൻ കുറ്റിെയ വിടുത്തേപ്പാൾ
ദാരുഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ േചർന്നി കപിയുെട
സാരമാമണ്ഡം െപാട്ടിച്ചത താനും ച .
”തങ്ങൾ ഫലമില്ലാതുള്ളതു വർത്തിച്ചാൽ
ഭംഗേമ വരുെമ സർവ്വരും േബാധിേക്കണം”
എന്തിനു വൃഥാ തനിക്കാവശ്യമില്ലാത്തതു
ചിന്തി മനഃേ ശം െച സേഹാദര!
ഒേട്ടടം ഭുജി നാമിേട്ട േപാന്നീലേയാ
പുഷ്ടമാെയാരു മാംസമായതു തിന്മാൻ േപാകു-
െന്നന്നതു േക പറഞ്ഞീടിനാൻ ദകനകൻ
നന്നിതു മഹാമേത! താനിങ്ങെന വനാന്തേര
രാജമ ിെയെന്നാരു േപേരാെട നട ?
ത െട ബ ക്കെള സന്തതം രക്ഷിപ്പാനും
ത െട ശ ക്കെളെയാക്കേവ ശിക്ഷിപ്പാനും
ഉന്നതി വേരണെമന്നാ ഹിച്ചേല്ലാ േലാക
മന്നവന്മാെരെച്ച മാനുഷർ േസവി .
ത െട ജഠരെത്ത രിേക്ക േവ െവങ്കിൽ
അന്യവ ക്കൾ പലതുണ്ടേല്ലാെയളുപ്പത്തിൽ.
യാെതാരു പുമാനിഹ ജീവി വസി േമ്പാൾ
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ആതുരന്മാരാം ബഹുജ ക്കൾ ജീവി
അ മാനേ ഭൂമൗ േകവലം ജീവി
സ മാനവൻ തെന്ന സാധുതാനവൻ തെന്ന.
തക്കത്തിൽ തെന്റ ഭുക്തി മാ േമ േവ െവങ്കിൽ
പക്കത്തിൽ േചാറും തി േകായിക്കൽ പാർേക്കണേമാ?
െപാക്കത്തിൽ പറ ന്ന പരു ം കിളികളും
ഒക്കേവതെന്നത്തെന്ന േപാറ്റിരക്ഷി ന്നിേല്ല?
അക്കണ ള്ളജനം ചത്താലും ജീവിച്ചാലും
മിക്കതുമേന്വഷണമാർക്കനുമുേണ്ടാ േജ്യഷ്ഠ!
ഒക്കേവ നിരൂൈപച്ചാൽ ഭൂപതിേസവെകാ
തൽ ല ാണന്തെന്നസാദ്ധ്യെമന്നറിഞ്ഞാലും
ത െട ബലത്തിനും പൗരുഷത്തിനും താ
വ േപാകാെത തെന്ന വല്ലതും സാധിക്കണം
ഭുക്തിമാ േമയല്ല മാനികൾക്കഭി ായം
ശക്തികാേട്ടണെമേന്നേയവർ ം തൃപ്തിയു .
േഗാക്കേട ശവം തിന്നാനാ ഹിച്ചടു ന്ന
ശ്വാക്കളും തമ്മിൽതമ്മിൽ കുര ം കലഹി ം
തരി ം മാംസമില്ല ഞര മില്ല നേല്ലാ-
രിരു കണ്ടം േപാലുള്ളസ്ഥിേമൽ പിടിെപ
കരിമ്പിൻ ചണ്ടിേപാെല കടി ം െകാ ം തമ്മിൽ
ഉരമ്പിേഘാഷിെക്കേന്യ കുക്ഷിപൂരണം നാസ്തി
തനി സിംഹങ്ങൾ ത െട മുമ്പിൽ വരും
തടിച്ച േ ാഷ്ടാക്കെള വധിപ്പാൻ േമാഹമില്ല
മദിച്ച െകാലയാനെക്കാമ്പേനാടമർ െച
വധി കടുരക്തം കുടിേച്ച തൃപ്തിയു ,
എന്നതുെകാ െചാേന്നൻ ത െട ബലം കാട്ടാ-
തന്യമാകുേന്നാരന്നം ഭക്ഷിപ്പാൻ ചിതം േപാരാ.
പട്ടിക്ക രുളയും െകാ െച േമ്പാളവൻ
കാ ന്ന േഗാഷ്ഠികണ്ടാെല യും ചിരിയാകും
വട്ടത്തിേലാടും പിെന്ന വാല വിറപ്പി ം
മു കൾ കുത്തി നി ഴിയിൽ പെറ്റത്താഴും
െപെട്ട ദാതാവിെന്റ വ വുമുദരവു-
െമാെട്ടാ േനാക്കിച്ചിലശബ്ദങ്ങൾ പുറെപ്പടീ-
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ച്ചിങ്ങിെന വികൃതികൾ കാട്ടാെത ഭക്ഷിപ്പാൻ തൻ-
ചങ്ങാതിെക്കാരുനാളും സംഗതി വരത്തില്ല.
കുംഭിരാജ തിന്മാൻ വല്ലതും െകാടുെത്തന്നാൽ
സം മം കൂടാെതവൻ േമടി ഭക്ഷിച്ചീടും
ഗംഭീരവിേലാകനഭാവവും ഭയങ്കരം
വമ്പനാം പുരുഷെന്റ ഭാവമിങ്ങെന േവ .
”ത െട വിദ്യ െകാ ം ത െട ശൗര്യം െകാ ം
ത ദരെത്ത രിപ്പി ന്നവന്മഹാധന്യൻ.
ശ്വാവിെനേപ്പാെല കിഴിഞ്ഞാ യി ന്നവൻ
േകവലം കൃമി ായെനന്നേത െചാൽവാനു .”
വി മം െകാ ം വിജ്ഞാദികൾ െകാ ം പ -
ദി കൾ െവളുപ്പി ം കീർത്തിധാവള്യേത്താെട
യാെതാരു പുമാൻ മഹാമാനിയായ് ജീവി
നീതിമാനവൻ ജീവജീവെന രെചയ്യാം
മ ള്ള മഹാമൂഢൻ െകാറ്റിനു മാ ം െകാള്ളാം
മ മീ ഗുണെമാ ം പറ്റാെത ജീവി േന്നാൻ
െപറ്റ മാതാവിനുള്ള യൗവനമാകും വൃക്ഷം
പെറ്റ ഖണ്ഡിപ്പാെനാരു േകാടാലിതേന്നയവൻ
ആരാനും ബലിയി ൈകെകാ േകൾ േന്നരം
പാരാെത പറ ടൻ െചന്ന പിണ്ഡം െകാത്തി-
ത്തി െകാണ്ടിരി ന്ന കാകനും ജീവി ;
എന്നതുേപാെല മഹാമന്ദനും ജീവി .
സ്വ ബുദ്ധിയായുള്ള മാനുഷൻ മഹാദീനൻ
സ്വ ഭാവെത്തെക്കാ തൽക്ഷണം സാദി ം
അ മാം ജലാധാരം പൂരിപ്പാൻ മഴ ള്ളി
സ്വ മുണ്ടായാൽ േപാരുമായതു നിറഞ്ഞീടും.
മൂഷികൻ തെന്റ െകാ ൈക ര ം ജലം െകാ
രൂഷിതമാക്കീടുവാെന പാനീയം േവണം
”കൃത്യവുമകൃത്യവും ധർമ്മവുമധർമ്മവും
നിത്യവുമനിത്യവും സത്യവുമസത്യവും
ഇത്ഥമുള്ളതിെലാ ം െച േമ ഹിക്കാത-
മർത്ത്യനും പശുക്കളുേമതുേമ േഭദം നാസ്തി.”
എേപ്പാഴുമാഹാരവുമെപ്പാേഴ നിർഹാരവും
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ത രമുറക്കവും ൈമഥുനവ്യാപാരവും
ഇപ്പറഞ്ഞതു നാലുെമാക്കെവ പശുക്കൾ ം
സ്വ ബുദ്ധിയാം പുരുഷാധമന്മാർ ം തുല്യം.
എന്നതിലല്ല കൂടും ന െട സ്വാമി സിംഹം
എ യും മഹാവീരൻ ബുദ്ധിമാൻ വിേവകവാൻ.
അങ്ങെനയുള്ള സിംഹത്ത രാന്താനുമിേപ്പാൾ
ഇങ്ങെന വിഷണ്ണനായീടുവാെന മൂലം?

ജംബുകന്മാരുെട ആമ ണം
െചാല്ലിനാൻ കരടകൻ കാരിയം േ ശി േന്നാ-
രല്ലേല്ലാ നീയും ഞാനുെമന്നതുെകാ െച
അ ധാനന്മാരാകും നമുക്കീ വിചാരം െകാ-
ണ്ട വുെമാരു കാര്യമിെല്ലേടാ സേഹാദര!
ഇത്തരമുര െച േസാദരൻ ദമനകൻ
സു ധാനത്വം പിെന്ന നമു വരാമേല്ലാ
അ ധാനനായുള്ള പുരുഷൻ മത്താെല
സു ധാനനായി ം മറി ം കാണുന്നിേല്ല?
മെറ്റാരുത്തെന്റ ശക്തി െകാണ്ടല്ല മനുഷ്യന്മാർ
ഊറ്റക്കാരാകുന്നതും മൂഢന്മാരാകുന്നതും
എന്തിനു മ േള്ളാർ കുറ്റമുണ്ടാക്കീടു
ചിന്തിച്ചാൽ തെന്റ ഗുണേദാഷവും താനുണ്ടാ ം.
ഉന്നതിവരു വാെന യും പരാധീനം
പിെന്നയങ്ങേധാഗതിെക്ക യുെമളുപ്പമാം.
എ യും കനെത്താരു ക കളുരുട്ടിെക്കാ-
ണ്ട ിതൻ മുകൾപ്പാട്ടിേല വാൻ പാരം ദണ്ഡം
ആയതു കീേഴ്പാേട്ട ചാടിപ്പാെനളുപ്പമാ-
മായാസം െച ം േവണ്ടാ താഴ വേന്ന നി
ത െട ഗുണത്തിനും ത െട േദാഷത്തിനും
ത െട ജീവാത്മാെവ ള്ളതു തേന്ന മൂലം.
എന്നതു േക തദാ േചാദി കരടകൻ
നി െട വാക്കിന്നഭി ായെമെന്തേടാ സേഖ!
എ െട വാക്കിന്നഭി ായമിത്ത രാെന്റ
ഖിന്നതാമൂഢത്വവും ഭീതിയും കാണ്ക തെന്ന.
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ഇങ്ങെന ദമനകൻ െചാല്ലിനാനിദമിേപ്പാൾ
എങ്ങെനയറി നീെയന്ന ജനുര െചയ്താൻ
ഇ േതാന്നിയെതല്ലാമടിയനുണർത്തിക്കാം
െചാ ന്ന വാ േക േഗാക്കളും വർത്തി ം
ത േപടി മരം വലി ം ഗജങ്ങളും
വല്ലതും െകട്ടി റേത്തറ്റിയാൽ കഴുതയും
കല്ലിലും േപറിെക്കാ മ െമന്നേത േവ .
െചാ കൂടാെത തെന്ന മർത്ത്യെന്റ മേനാഗതം
െത േമ േതറീടാെത േബാധി ം മഹാജനം
അന്യചിത്താഭി ായം ലഭിപ്പാനേല്ലാ മർത്ത്യൻ
ത െടയുള്ളിൽ ബുദ്ധിസാരെത്ത വഹി .
ജംബുകൻ തെന്ന നാെമന്നാകിലും നമു ള്ളിൽ
ബിംബിതം ഭുവിെന്റ ചിത്തസംേക്ഷാഭം ദൃഢം
ന െട ബുദ്ധി െകാ ന െട ത രാെന
ന െട പാട്ടിലാക്കിത്തീർേക്കണമ തെന്ന
എെന്തേടാ! നമു േണ്ടാ രാജേസവാഭിജ്ഞത്വം
എ ടൻ കരടകനേന്നരം ദമനകൻ
എേന്നാളം രാജേസവാധർമ്മെത്ത ഹിച്ചവൻ
പിെന്ന മറ്റാരുമിെല്ലന്ന ജൻ ഹിേക്കണം.
മ ിയായ് വസിേക്ക മ്മാർഗ്ഗവും സംസാരവും
മ ി മ േള്ളാെരച്ചതിപ്പാനുപായവും
ൈകക്കാണം േമടിപ്പാനും കണ്ടവേരാടും േചർ
വക്കാണം കൂട്ടി വ്യം ൈകക്കലാക്കീടുവാനും
കാര്യങ്ങൾ തീരുേന്നരം സ്വാമി െചേല്ല ന്ന
കാണങ്ങൾ പാതീേലറ്റം പ വാനുപായവും
മെറ്റാരുവിധം നാട്ടിൽ തീരുന്ന വർത്തമാനം
മെറ്റാരുവിധം െച സ്വാമിെയ േബാധിപ്പിക്ക
പറ്റിലുേള്ളാർ ം കാര്യെമാക്കേവ സാധിപ്പിക്ക
മ ള്ള ജനത്തിെന്റ െകാറ്റ മുട ക
െകാറ്റിനു വകയുള്ള സാധുക്കൾെക്കാരുവിധം
കുറ്റമുണ്ടാക്കി വ്യെമാക്കേവ ഹരിക്കയും
ഇത്തരം ദുർമ്മ ികൾ െള്ളാരു െതാഴിലുകൾ-
െക്കാെത്താരുവിധെമങ്കിലായതും നമു
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പാരിടം തന്നിൽ നല്ല സാമർത്ഥ്യമുേള്ളാർേക്കതും
ഭാരമാകുന്ന കാര്യെമാക്കേവ സാധിപ്പാനും
ൈസ്വരമാം വണ്ണം മണ്ടിനട ം നരന്മാർ
ദൂരമാെയാരുദി മിെല്ല േബാധിേക്കണം.
ധന്യരാം വിദ്വാന്മാർ ത െട േദശെമ ം
അന്യെന്റ േദശെമ ം േഭദമിെല്ലാേരട ം
എ യും പറഞ്ഞർച്ചിച്ചീടുന്ന പുമാന്മാർ ം
ശ വിെല്ല േകട്ടിട്ടില്ലേയാ മഹാത്മാേവ!
ഊചിവാൻ കരടകനിന്നിതു ദമനക-
േരാചിതമിദം നിെറ സന്നാഹെമന്നാകിലും
േസവ ള്ളവസരം കാണാെത തിരുമുമ്പി-
ലാവലാതി െചന്നാലബദ്ധമായിത്തീരും.
െചാല്ലിനാൻ ദമനകനായതു സത്യം തെന്ന
വല്ലാേത്താരവസേര െച കിലബദ്ധമാം.
ആന മദപ്പാട േള്ളാരു േനരം െചന്നാൽ
ആനക്കാരെനേപ്പാലുമായവൻ കുത്തിെക്കാ ം.
ഏവെനന്നാലും പിെന്ന സന്നിധൗ സദാകാലം
േസവി നിൽ േന്നാരിൽ സ്വാമി കൃപയുണ്ടാം
വംശശുദ്ധിയുമില്ല ബുദ്ധിയുമില്ല കണ്ടാൽ
വർക്ക െത മില്ല വിദ്യയുെമാ മില്ല
ഇക്കണ ള്ള പുമാെനങ്കിലും തിരുമുൻപിൽ
തക്കവും േനാക്കി മൂക്കിൽ വിരലും തള്ളി നിന്നാൽ
മന്നവന്മാർ പാരം പക്ഷമായ് വരും മാൽ
അന്യേസവകന്മാരില ഗണ്യനാമവൻ
പാർത്ഥിവന്മാരും പര ീകളും ലതകളും
പാർശ്വേസവിെയപ്പാരം പാട്ടിലാക്കീടും ദൃഢം.
ഇ േനാെടാ ം സ്വാമി ച േനാെടാ ം ഭവാ-
െനെന്നല്ലാം തി െകാെണ്ടേപ്പാഴും പിരിയാെത
സന്നിധൗ പാർ ന്നവൻ പാർത്ഥിവന്നഭിമതൻ
പിെന്നെയന്തേഹാ ബഹു ദുർഭഗെനന്നാകിലും
ത െട ഹിതം േനാക്കിപ്പാർ ന്ന പുരുഷെന
തന്വംഗിമാരും മുദാ ൈകെക്കാ ം മത്താെല.
മു ള്ള വൃക്ഷെത്തയുമന്തികസ്ഥിതമായാൽ
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വള്ളിയും ചുറ്റിപ്പറ്റിേക്കറുെമന്നറിഞ്ഞാലും.
ഇന്നതു േയാഗിച്ചാൽ േകാപി ം മഹീപതി
ഇന്നതു േയാഗിച്ചാൽ മന്നവൻ സാദി ം
എ ള്ള വിേശഷങ്ങൾ ക െകാ പാന്തിേക
നി േസവിച്ചീേടണെമേപ്പാഴുമിളകാെത.
എന്നിേയ നിരസി െവങ്കിലും കൂട്ടാക്കാെത
പിെന്നയും ചുറ്റി ടിപ്പിന്നാെല നടേക്കണം.
ഇങ്ങെന പലദിനം െച േമ്പാൾ ഭുക്കളും
ത െട വശത്തായിത്തീരുെമന്നേത േവ .
േചാദി കരടകെന നീയുണർത്തിപ്പാൻ
ഭാവി സിംഹാന്തികം ാപിപ്പാെനാരുെമ്പ ?
ഉക്തവാൻ ദമനകൻ വല്ലതുമുണർത്തിച്ചാൽ
ഉത്തരം േകൾക്കാമതിനുത്തരമേപ്പാൾ േതാ ം
ഉത്തരം തന്നിൽ നിന്ന ത്തരമുണ്ടാകു
വിത്തിൽ നിന്നേല്ലാ പിെന്ന വി കളുണ്ടാകു .
കണ്ടത്തിൽ വിത ന്ന െന കൾ മുള െന-

ണ്ടാകുമതു തെന്ന വിത്തായിത്തീരുമേല്ലാ
ര വാക്കവിേട െച ഞാനുണർത്തിച്ചാൽ
ക െകാേള്ളണം േമേന്മലുത്തരം ബഹുവിധം.
ഏെതാരു വ െചയ്താലേപ്പാേഴ െകടും കാര്യം
ഏെതാരു വ െചയ്താൽ കാര്യങ്ങൾസാധിച്ചീടും
ആയതു ര ം മുേമ്പ നീതിയുള്ളവർ കാണും
ആയതിെനാത്തേപാെല കാര്യത്തിൽ േവശി ം.
ഉത്തമനധമനും മദ്ധ്യമെനന്നീവണ്ണം
മർത്ത്യന്മാർ മൂ വിധമുെണ്ട േബാധിേക്കണം.
എന്നതിലധമന്താൻ വിഘ്നത്തിൽ ഭയം െകാ
ഒ േമ തുടങ്ങാെത സ്വസ്ഥനായിരുന്നീടും
മദ്ധ്യമൻ പിെന്നക്കാര്യം തുട ം മുട േമ്പാൾ
ബുദ്ധിയും െക പാരം മടങ്ങിയടങ്ങീടും
ഉത്തമൻ മേദ്ധ്യമേദ്ധ്യ മുടക്കം വെന്നങ്കിലും
സിദ്ധമാേവാളം കാര്യം ൈകവിടുകയില്ല.
ഇ ഞാനവസരെമെന്ത ഹിക്കാെത
െച ചാടുകയുമിെല്ല േബാധിക്ക ഭവാൻ.
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േദവകൾക്കാചാര്യനാം ഗീഷ്പതി താെനങ്കിലും
േകവലമവസരം േബാധിക്കാതുരെചയ്താൽ
ലംഘനം ഭവിച്ചീടും കാര്യവും വരാ തെന്റ

ാഘിതത്തിനും ഹാനി വ േപാമസംശയം
നെല്ലാരു കാേല െച െചാ കിലസാരനും
വല്ല കാര്യെമന്നാലും സാധി േപാരാം താനും.
േദശവും കാലവും സംചിന്തിയാെതാരു കാര്യം
േലശവും തുടങ്ങരുതാത്മേബാധമുള്ളവൻ.
ആശേയ പരിപാകമില്ലാത പുമാേനാടു
സ്വാശയാഭി ായെത്തെച്ചാല്ലാെതാരുനാളും.
നിഷ് കൃപന്മാെരക്കാര്യം േകൾപ്പിച്ചാൽ സമീഹിതം
നിഷ്ഫലമായിത്തീരുെമന്നതും തെന്നയല്ല
ചിന്തിയാതുേള്ളാരനർത്ഥങ്ങളുമകെപ്പടും
എന്തിനു മൂഢന്മാെരെച്ചന്നേഹാ േസവി ?
യാെതാരു ഗുണം െകാ വൃത്തിസൗഖ്യങ്ങൾ വരൂ?
യാെതാ െകാ സജ്ജനവും ശംസി ?
അങ്ങെനയുള്ള ഗുണമുണ്ടാവാൻ േ ശിക്കണം.
എ േമ േലാഭം കൂടാത ണം രക്ഷിേക്കണം.
അ ജൻ െചാന്നാനേപ്പാൾ ഭൂമിപാലന്മാേരാടും
സു ഹന്മാരല്ലവർെക്കങ്ങെന പക്ഷെമ ം
ആ ഹെമെന്തന്നതുമാരംഭെമെന്തന്നതും
വ്യ െമന്നിേയ പാർ േബാധിപ്പാെനളുതല്ല.
േസാദരൻ െചാന്നിതേപ്പാള പറഞ്ഞതു-
മാദരിേക്ക ം പരമാർത്ഥെമന്നിരിക്കിലും
വങ്കടൽക്കെരെച്ച നി േമ്പാൾ ശിവശിവ!
സങ്കടമിതിലിറങ്ങീടുവാെന േതാ ം
ഒ നാളിറങ്ങിയും മുങ്ങിയും തിരവ
തട്ടിയിട്ടല മിെങ്ങാേട്ടടം െച ം േപാ ം
െപെട്ട പരിചയിച്ചീടിനാെലാരുവഴി
കി മങ്ങതിൽ നീന്തി ീഡി േമവീടുവാൻ
എന്നതുേപാെല െച വന്ദനം െച നി
െചാന്നതുേക ം ക ം സൂക്ഷി ം പരീക്ഷി ം
മന്നവൻ തെന്റ ശീലഭാവവും പതുക്കേവ

https://thalilakkam.in/



പഞ്ചത ം കിളിപ്പാട്ട് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 22

ത ള്ളിലാക്കിെക്കാണ്ടാൽ പിെന്ന ൈവഷമ്യമില്ല.
അങ്ങെന വശത്താക്കാെമെന്നാരു പക്ഷമിേപ്പാൾ
ഇങ്ങെന മനക്കാമ്പിൽ നിൻ കൃപയുെണ്ടന്നാകിൽ
എന്നതു േക മുദാ െചാല്ലിനാൻ കരടകൻ
നന്നിതു സേഹാദര! നല്ലതു വന്നീടണം
നി െട മാർഗ്ഗം ശുഭമായ് വരും നിരൂപിച്ച-
െതാ േമ ഭംഗം കൂടാത േത ശുഭമേത!

ദമനകെന്റ നീതിസൂക്തം
േജ്യഷ്ഠെനെത്താഴുതുെകാണ്ടേപ്പാേഴ ദമനകൻ
േ ഷ്ഠനാം സിംഹ ഭു സ്വാമിെയ ാപി ടൻ
ദൂരേവ തെന്ന നി പാണികൾ കൂപ്പി പ്പി-
ച്ചാരേവ പതുക്കേവ െചെന്നാരു ദശാന്തേര
പിംഗലകനുമുര െചയ്തിതു ദമനക!
ഇ വന്നാലും പലനാൾ കൂടിക്കാണുന്നിേപ്പാൾ.
എെന്തേടാ നീയും നിെന്റ േജ്യഷ്ഠനുെമെന്ന വ
സന്തതം േസവിക്കാത്ത സംഗതി കഥിക്ക നീ.
വമ്പനാം ദമനകൻ വന്ദനം െച െചാന്നാൻ:-
ത രാനടിയെനെക്കാെണ്ട േയാജനം?
െകാമ്പനാനെയെക്കാ തലേച്ചാർപഴയരി-
സമ്പാദിപ്പതിനി സാമർത്ഥ്യം േപാരായേല്ലാ.
എങ്കിലുമമാത്യെന്റ മക്കളായടിയങ്ങൾ
നിങ്കഴലിണ പണിഞ്ഞീടാെത െപാറു േമാ?
ഓർ േമ്പാെളാരുത്തെരെക്കാ പകാരമിെല്ല-
ന്നാർ േമ വരികയിെല്ലന്നതുമുണർത്തിക്കാം.
പു കൾ െകാ മുപകാരമുണ്ടാകും തെന്റ
പ കൾ േതപ്പാൻ െകാള്ളാം പയ്ക്കെളത്തീറ്റാൻ െകാള്ളാം
െമല്ലേവ കർണ്ണങ്ങളിലി ടൻ െചറുക്കിയാൽ
െത സൗഖ്യമുണ്ടാകിലാ വിധത്തിനും െകാള്ളാം.
കാൽ കരം ക ം മൂ മുെള്ളാരു ജ ക്കളാൽ
ഏകെനങ്കിലും കാര്യമില്ലാെത ഭവി േമാ?
സാരനാം പുരുഷെനപ്പാരമിട്ടിടിച്ചാലും
സാരശക്തിെയ ത്യജിച്ചീടുമാറില്ല നൂനം.
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തീെയരിയുന്ന െകാള്ളി കീഴാക്കിപ്പിടിച്ചാലും
തീയുെട ജ്വാല േമേ ാട്ടല്ലാെത ജ്വലി േമാ?
ജീവജ ക്കെളല്ലാെമാ േപാെല െള്ളാരു
ഭാവവും ഭവാന്മാർ േചർച്ചയില്ലറിഞ്ഞാലും.
തങ്ങൾ മ േള്ളാരിൽ േഭദമുെണ്ട ള്ളതും
സംഗതി വരും ദിക്കിൽ കാണി ം സമർത്ഥന്മാർ
വി കെളല്ലാം കൂടിക്കലർ വിതച്ചാലു-
മുത്തമൻ കിളി േമ്പാൾ തന്മഹത്വെത്തക്കാ ം
ഉത്തമസ്ഥലങ്ങളിൽ ീകാര്യം വിചാരിപ്പാൻ
ഉത്തമന്മാരാം കാര്യക്കാറെരക്ക ിേക്കണം
ശുദ്ധഭൂസുരേക്ഷ സ്ഥാനങ്ങൾക്കധികാരം
ബൗദ്ധനുെകാടു ന്ന മന്നവൻ മഹാമൂഢൻ
കങ്കണം കരങ്ങളിൽ കുണ്ഡലം കർണ്ണങ്ങളിൽ
കാഞ്ചികൾ കടീതേട ഹാരങ്ങൾ വക്ഷസ്ഥേല
ഇങ്ങെന തങ്ങൾ ള്ള ഭൂഷണസ്ഥലങ്ങളിൽ
ഭംഗിയിൽ േചർെത്തങ്കിേല ഭൂഷണം േശാഭിച്ചീടൂ.
കണ്ഠത്തിലരഞ്ഞാണം കങ്കണം കർണ്ണങ്ങളിൽ
െകാ േപാെയ്ക്കട്ടിതൂക്കിെക്കാണ്ട പുറെപ്പട്ടാൽ
കണ്ടവർ കരം െകാട്ടിെക്കാ ടൻ ചിരിച്ചീടും.
ത തപ്പിെയെന്നാരു നാമവും ലഭിച്ചീടും.
എ യും നീചന്മാരാം ബൗദ്ധജാതിജന്മാർ
ഛ വും പല്ലക്കതും ദീപയഷ്ടിയും നൽകി
ക്ഷ ിയ ഹ്മാസ്ഥാേന മ ിയാക്കീടുെന്നാരു
ധാ ീപാലെരപ്പാരം നിന്ദി ം മഹാജനം
തെന്നത്താനറിയാെത ദു ഭുക്കെളെച്ച
വന്ദി േസവി ന്ന മാനുഷപ്പശുക്കൾ
ഇന്നിേപ്പാളിഹേലാകസൗഖ്യമില്ലവർ ചത്താൽ
െചെന്നാരു നരകത്തിൽ ചാടുെമന്നില്ലാതില്ല
െമച്ചേമ സുവർണ്ണത്തിൽേച്ചർേക്ക ം മഹാരത്നം
പിച്ചളപ്പതക്കത്തിൽേച്ചർ ന്ന പുരുഷെന
സജ്ജനം തെന്നയല്ല ദുർജ്ജനങ്ങളും കൂെട
തർജ്ജി ം തത്സമ്പർക്കം വർജ്ജി െമല്ലാവരും.
ബുദ്ധിയും വിേവകവും വീര്യവും ഭുക്കളിൽ
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ഭക്തിയുമുള്ള ഭൃത്യൻ സ്വാമിെയ നികത്തീടും.
ശക്തിയില്ലാതുേള്ളാെന്റ ഭക്തി നിഷ്ഫലം ദൃഢം,
ശക്തിയുെണ്ടാരുത്തനു ഭക്തിയില്ലാഞ്ഞാൽ നേന്നാ?
ശക്തിയും നല്ല സ്വാമിഭക്തിയും തികെഞ്ഞാരു
ഭൃത്യനുെണ്ടന്നാകിേല വർദ്ധി മഹീപതി
ശക്തിയുമില്ല സ്വാമിഭക്തിയുമില്ലാേതാർ
ഭുക്തി നല്കീടും നൃപെന യുമവിേവകി.
ആയവൻ ഭുജി േന്നാേരാദനെമല്ലാെമാരു
നായിനു െകാടുെത്തങ്കിലായതു പാഴാേ ാകാ.
നായിനു േചാറു ന ം നായകന്മാെര റി-
ച്ചായതേസ്നഹത്തിനു മായമിെല്ലാരുനാളും.
ആയവന്തനി ള്ള കായെത്തെക്കാ തനി-
ക്കാകേവ മമ സ്വാമിെക്കേപ്പാഴും സഹായി ം.
ശ വും കുതിരയും ശാ വും വീണപാണി
ക്ഷാ വും നരന്മാരും വാണിയുമിവെയ ം
സജ്ജനേത്താടു േചർന്നാെല യും കാശി ം;
ദുർജ്ജനേത്താടു േചർന്നാെല യുമിളെപ്പടും.
അഭ്യാസമുള്ള വീരൻ വാെളടുത്തിള േമ്പാൾ
സഭ്യന്മാരതുക െകാണ്ടാടി തിച്ചീടും
അഭ്യാഗൻ മഹാേഭാഷൻ വാെളടു ന്നതു കണ്ടാൽ
അെപ്പാേഴെയല്ലാവരും വാെളടുക്കേയയു .
അശ്വേപ്പാർ ഹിച്ചവരശ്വത്തിേലറിക്കണ്ടാൽ
വിശ്വവാസികെളല്ലാം വിസ്മയിച്ചീടും ദൃഢം.
അല്ലാത്ത മൂഢൻ െചന്നങ്ങശ്വത്തിേലറുേന്നരം
വല്ലാെത പിഴ േപാെമല്ലാരും ഹസിച്ചീടും.
ഇങ്ങെനതെന്ന പിെന്നെച്ചാന്നതും നാലും ര ം
ഭംഗി മഭംഗി ം പാ േഭദേമ മൂലം.
ഞാെനാരുകറുനരി ട്ടെനന്നതുെകാ
മാനേസ നിന്ദാഭാവം സ്വാമി േവണ്ടാതാനും
പത്മനാഭനും പ പന്നിയാ ിറന്നിേല്ല!
പാവനെനന്ന മുനി മാനായി േമവുന്നീേല?
ഷൺമുഖഭഗവാനുമാടിെന്റ േവഷം മുദാ
െവണ്മയിൽ ധരിച്ചതു ത രാൻ േകട്ടിട്ടിേല്ല?
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ഭൃത്യെന്റ ഗുണഗണെമാെക്കയുമടിയനു-
ണ്ടത്യന്തം ഭക്തി ശക്തി യുക്തിയുെമനി .
ഭക്തിയില്ലാതുേള്ളാെന്റ ശക്തി െകാെണ്ട ഫലം?
ശക്തിയില്ലാതുേള്ളാെന്റ ഭക്തി െകാെണ്ട ഫലം?
േസവകന്മാരിൽ നിന്ദാശീലനാം നേര െന-
േസ്സവിപ്പാനാരുമിെല്ലന്നായ് വരും മത്താെല
ബ ഭൃത്യരുമില്ലാതായ് വരുേന്നരം നൃപ-
െന്ന പൗരുഷം പിെന്ന ക്ഷീണമാം ഭുത്വവും.

ാഭവം കുറയുേമ്പാൾ ായേശാ വിദ്വാന്മാർ ം
േലാഭമില്ലാതാമവരാഗമിക്കയുമില്ല.
നിത്യവും സമീപ വിദ്വാന്മാരില്ലാതായാൽ
കൃത്യവുമകൃത്യവും േബാധമില്ലാതായ് വരും.
പാർത്ഥിവന്മാർ നീതിജ്ഞാനമിെല്ല വന്നാൽ
പാർത്തേല വസി േന്നാെരാക്കേവ നശിച്ചീടും.
എന്നതുെകാ പറഞ്ഞീടുേന്നൻ മമ സ്വാമി-

ന്നതി വരാൻ നല്ല ഭൃത്യന്മാർ തെന്ന േവണം.
എന്നതു േക മഹാസിംഹവുമുര െച :-
നെന്നേടാ! ദമനക! നി െട നീതിവാക്യം
ന െട സചിവെന്റ നന്ദനനേല്ലാ ഭവാൻ
നന്മ േമൽവരാനുള്ള യത്നം നീ െചയ്തിടണം
േചാദി ദമനകൻ നിന്തിരുവടിയിേപ്പാൾ
േമാദിച്ച ജലപാനം െചയ്വതിെന്നഴുന്നള്ളി
അംഭസ്സി പാന്തിേക വാണരുളുേമ്പാൾ ബുദ്ധി
സ്തംഭിച്ചകണ കാണുന്നിതു കിം കാരണം?
ഉത്തരമുരെച േകസരിേ ഷ്ഠന്താനും
സ്വസ്ഥമെല്ലെന്റ മനസ്സിങ്ങെന തീർ കഷ്ടം!
ന െട വനം തന്നിലിെന്നാരു ജ വ
ദുർമ്മദം പൂ ശബ്ദി ന്നതു േകൾ ന്നീേല?
എ യുമതി രം ദുഷ്ടെന്റ കണ്ഠധ്വാനം
േ ാ ര ത്തിൽ സങ്കടെപ്പടു .
മ മീ മഹാരണ്യവാസവും െവടി താൻ
മെറ്റാരു വനാന്തരം ാപിപ്പാൻ ഭാവി .
കണ്ഠശബ്ദെത്തേക്കട്ടാലൂഹിക്കാമവേനതും
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കണ്ഠനല്ലേഹാ! മഹാവി മി മഹാവീരൻ
ര പക്ഷമിെല്ലനിക്കായവന്തെന്നേക്ക ം
ക ം െകാണ്ടിവിടത്തിൽ പാർക്ക ൈവഷമ്യന്തെന്ന
എന്നതുേക മുദാ െചാല്ലിനാൻ ദമനകൻ:-
എ െട സ്വാമി വൃഥാ ചാഞ്ചല്യം തുടങ്ങണ്ട
ശബ്ദമാ െത്തേക്ക ശങ്കിക്കാെന മൂലം?
ശക്തിമാനേല്ലാ ഭാവെനന്തിനു േപടി ?
ആറുകൾ ജലം െപാങ്ങി േസതുഭഞ്ജനം െച ം
ആറുകർണ്ണങ്ങൾ പുക്കാൽ മ വും േഭദിച്ചീടും
ഏഷണി േയാഗിച്ചാൽ േസ്നഹവും നശിച്ചീടും
ഭീഷണിവാ െകാ ഭീരുക്കൾ ഭയെപ്പടും
കണ്ടേപ്പാളതിൽ ബഹുമാംസമുെണ്ട േതാന്നി
െചണ്ടയിലുൾ ക്കേപ്പാൾ ചർമ്മവുെമാരുമര-
ക്കണ്ടവും മാ ംതെന്ന കണ്ടതു ഞാെന
പെണ്ടാരു ജ പറഞ്ഞിങ്ങെന േകട്ടി ണ്ട്.
െചാെല്ലേടാ! പുരാവൃത്തെമ േകസരിേ ഷ്ഠൻ;
െചാ വൻ വിച്ചാലുെമ ടൻ ദമനകൻ.

പെണ്ടാരു കുറുനരി ഭക്ഷണം കിട്ടായ്കയാൽ
കുണ്ഠിതം പൂ വിശന്നങ്ങെന നട േമ്പാൾ
കു ചിൽ േദശ യുദ്ധഭൂതലം ക
ത ൈസന്യങ്ങൾ ച കിട ന്നതും ക .
അ യെല്ലാരു െപാണ്ണെച്ചണ്ടയും കണ്ടാനവൻ
ത നിെന്നാരു ശബ്ദം വി ഭയെപ്പട്ടാൻ
വയു വന്നടി േമ്പാളായതു താേന തെന്ന
േതായദധ്വനിേപാെല ശബ്ദി ന്നതും േക .
എ വാനിതെങ്ങാരു ജ വായ് വരുെമന്നാൽ
ബ വാെരനിക്കേയ്യാ! നെമ്മയും െകാ മിവൻ
അന്തിെക െച േനാക്കിെക്കാ േപാരിെക ള്ളിൽ
ചിന്തി ൈധര്യേത്താെട െമെല്ല െമല്ലേവ െചന്നാൻ.
ഭക്ഷണത്തി േവ ം േചാരയും മാംസങ്ങളും
തൽക്ഷണമതിനക െണ്ട േതാന്നീടു
ലക്ഷണം ശുഭം നമുേക്കഷ ഞാനുള്ളിൽ
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ഭക്ഷണം വഴിേപാെല െചയ്കെയ റച്ചവൻ
ചർമ്മെത്തക്കടിെച്ചാരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ട-
ർേമ്മാഹി സൃഗാലനങ്ങക േവശിച്ചാൻ.

ആയവനേപ്പാളുര െചെയ്താരു േ ാകാർത്ഥം ഞാൻ
മായെമന്നിേയ െചാേന്നൻ കണ്ടിേപ്പാളതിെലാ ം.

സിംഹവും വൃഷഭവും േസ്നഹബദ്ധരായത്
ആയതു മനസ്സിൽവച്ചിങ്ങെന പറ ഞാൻ
ആയതധ്വാനംേക ഭീതിെയന്തി വൃഥാ?
േകവലം മഹാശബ്ദം േകൾ വനം തന്നിൽ
സാവധാനനാമഹം െചന്നിഹ വന്നീടുേന്നൻ
എെന്താരു ശബ്ദെമ െമെന്താരു ജ െവ -
െമെന്താരു ഭാവെമ െമാക്കെവ േബാധി േന്നൻ.
ഇത്തരമുരെച ധൃഷ്ടനാം േ ാഷ്ട്യ ൗഢൻ
സത്വരം സഞ്ജീവകക്കാളതൻ മുന്നിൽെച
ആെരേടാ! താെനന്നവൻേചാദിച്ചേനരം വൃഷം
േനരുവാ രെച ഞാേനാരു കാള റ്റൻ
വർദ്ധമാനെനെന്നാരു വാണിഭക്കാരൻ നെമ്മ
വർദ്ധിപ്പിച്ചതുമിേപ്പാളിങ്ങിെന െവടിഞ്ഞതും
അർദ്ധമാർഗ്ഗത്തിൽവീണു കാെലാടിഞ്ഞടവിയിൽ
അർദ്ധമാസത്തിൽ റം ദുഃഖി കിട ഞാൻ
ൈദവകാരുണ്യംെകാ ദണ്ഡവും ശമി ഞാൻ
ഏവമി േദശ സൗഖ്യമായ് നട േന്നൻ.
െചാല്ലിനാൻ ദമനകൻ ന െട സ്വാമിവീരൻ
െചാേല്ലറൂം മഹാസിംഹം പിംഗലകാഖ്യൻധീരൻ
െചാല്ലിവിട്ടിതു നെമ്മസ്സത്വരം കൂട്ടിെക്കാ -
െച വാൻ ഭവാെനയെങ്ങ യും കൗതൂഹലാൽ
സമ്മതമിദെമങ്കിൽ സ്വാമിേയാടുണർത്തി
സത്വരം വരാെമ േകട്ടേപ്പാൾ സഞ്ജീവകൻ
സിംഹനായകൻ മഹാവീര്യവാനവൻ നെമ്മ-
സ്സംഹരിക്കിെല്ലന്നാകിൽ സംശയം വിനാ വരാം.
വിശ്വസിച്ചവർകെള വഞ്ചന െചയ്തീടുേമാ
വിശ്വവി തൻവീരൻ വി മി മൃഗാധിപൻ?
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എങ്കിൽ ഞാൻവരാെമ കാള െചാന്നതു േക
കിങ്കരൻദമനകൻ വന്നിതു സിംഹാന്തിേക
വന്ദനം െച െചാന്നാൻ: ചണ്ഡനാം സമീരണൻ
മന്ദെമന്നിേയ വിശ്വമിള െമന്നാകിലും
എ യുമസാരമായുെള്ളാരു തൃണങ്ങെള
ധാ ിയിൽനി പറിച്ചീടുേമാ? മഹാമേത!
ഉന്നതങ്ങളായുള്ള വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം പാേട
ഭിന്നമാ വാൻ കുറെവാ േമയില്ല താനും.
വീര്യമുള്ളവൻ മ വീര്യമുള്ളവേനാടു
വി മം േയാഗി ദുർബലന്മാരിലല്ല.
എന്നതു മൂലം ഭവാൻ കാളെയ വധിക്കയി-
െല്ലെന്നാരു വിശ്വാസംെകാണ്ട ഞാൻവരു േന്നൻ.
എന്നതുേക ാസാദി രെച സിംഹം:-
നി െട സഖിേയ ഞാൻ െകാ േമാ ദമനക!
എെന്തേടാ! സഞ്ജീവകെന േപെര േക
ഹന്ത! േമ മഹാസുഖമായവൻ ബ വായാൽ,
താമസം കൂടാതി െകാ േപാന്നാലും ഭവാൻ
കാമസം ാപ്തി ിയൻ ഞാെന േബാധിേക്കണം.
അ കാരങ്ങൾ െച പറ ദമനകൻ
തൽ കമ്പെത്തേപ്പാക്കിക്കാളെയെകാ േപാ
നന്ദിരാജെന സ്വാമി സന്നിധി തന്നിലാക്കി
നന്ദിപൂണ്ടരിക േസവി നിന്നീടിനാൻ.
അ െതാട്ടേന്യാന്യേസ്നഹാകുലന്മാരായ് ത്തീർ
നന്ദിയാം സഞ്ജീവകൻ പിംഗലമൃേഗ നും.
അന്യരാം ഭൃത്യന്മാരിലാസ്ഥയില്ലാതായ് വ
ധന്യനാം മൃേഗ നു നന്ദിസമ്പർക്കംമൂലം.
കാളയും കണ്ഠീരവേ ഷ്ഠനും ഗുഹാന്തേര
പാളയം പു തമ്മിൽ ാണവിശ്വാസേത്താെട
േകളിസല്ലാപം െകാ േകവലം ദിേനദിേന
േമളി മേഹാത്സവ ീഡയാ േമവും കാലം
ഭൃത്യന്മാരമാത്യന്മാർ േചർച്ചക്കാർ ബ ക്കളും
നിത്യേസവകന്മാരും പിള്ളരും കാവൽക്കാരും
നിത്യവൃത്തി ലഭിക്കായ്കെകാണ്ടേഹാ കഷ്ടം
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ത്യഹം പരാധീനെപ്പ ഴലുന്ന കാലം
ഏകദാ ദമനകൻ പൂർവജൻകരടനും
വ്യകുലംപൂ തമ്മിൽ സംസാരം തുടങ്ങിനാർ.

െചാല്ലിനാൻ ദമനകൻ ന െട സ്വയംകൃതം
അല്ലേയാ മഹാേദാഷമിങ്ങെന സംഭവിപ്പാൻ?
തങ്ങൾതാനുണ്ടാ ന്ന േദാഷങ്ങൾ മൂ കൂട്ടം
സംഗതിവരുെമ സജ്ജനം െചാല്ലിേക്കൾ .
േമഷയുദ്ധംെകാെണ്ടാരു ജംബുകൻ മരി േപായ
ആഷാഢഭൂതിമൂലം നമു ംനാശംവ
ത വാെയെന്റമൂലം ദൂതി നാശംവ ;
താന്തെന്നേദാഷ യമിങ്ങെന ജനിപ്പി
എെന്നാരുയതിേ ഷ്ഠൻ പണ്ടരുൾെച േപാലും
എന്നതു ഭവാൻ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ മഹാത്മാേവ!
ആയതുേകൾേക്കണെമന്ന ജനുരെചയ്താൻ;

ായേശാ നിേവദനംെചയ്തിതു സേഹാദരൻ.

തങ്ങൾ താനുണ്ടാ ന്ന ിേദാഷങ്ങൾ
േദവശർമ്മാെവെന്നാരു സന്യാസിപ ണ്ടായി
േകവലം ഹ്മധ്യാനം െച േമവുന്നകാലം
എ യും ബഹു വ്യമുണ്ടായി നമുക്കിതു
ക സം ഹിേക്കണെമ ടൻ വിചാരി
ത െട കുപ്പായത്തിൽെവ ടൻ തുന്നിെക്കട്ടി
തുന്നലുണ്ടാക്കിത്തെന്റ േദഹത്തിലി െകാ
ൈസ്വരമായ് നട േമ്പാളാഷാഢഭൂതിെയ
േപരുമാെയാരുവി ൻ േസവി കൂടീടിനാൻ:
സാരമാം ബഹു വ്യമിേദ്ദഹം കുപ്പായത്തിൽ
േചരുമാറി തുന്നിെക്കാണ്ടേല്ലാ നട
ഇദ്ധനം കരസ്ഥമാക്കീടുന്നതു ഞാനും
ലുബ്ധേനാടർത്ഥം ൈകക്കലാക്കിയാൽ േദാഷമില്ലാ.
ഇത്തരം വിചാരി പാദശു ഷ െച
വൃദ്ധനാം സന്യാസിെയ വിശ്വസിപ്പി ധൂർത്തൻ.
ശുദ്ധനാഷാഢഭൂതി നന്നിവനിവൻ കയ്യിൽ
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മദ്ധനം സൂക്ഷിപ്പാനായ് െകാടുത്താൽ േദാഷമില്ല
ഇത്ഥമ റെച്ചാരു വാസേര ഭി േ ഷ്ഠൻ
സ്നിഗ്ദ്ധനാമവൻ കയ്യിൽ കുപ്പായം സമർപ്പി
കാനനനദിതന്നിൽ സ്നാനത്തിെന്നഴുന്നള്ളി
സ്നാനവുംെച ജപിച്ചങ്ങെന നിൽക്കേന്നരം,
ഉദ്ധതന്മാരാം ര േമഷങ്ങൾ പര രം
യുദ്ധമങ്ങാരംഭി വാഹിനീതീരന്തന്നിൽ.
ആടുകൾര ം ബഹുദൂരേവ വാങ്ങിെക്കാണ്ടി-
േങ്ങാടിവ ടൻ മുട്ടിപ്പിെന്നയും മാറിേപ്പാകും
പിെന്നയും വ മു ം തമ്മിലീവണ്ണമുള്ള
സന്നാഹം മത്താലെങ്ങ യും മുഴുത്തേപ്പാൾ
ഭിന്നമാം മുഖങ്ങളിൽ നി ടൻ േചാരക്കട്ട
ചിന്നിയും ചിതറിയും ഭൂതേല പതി .
അേന്നരെമാരു േഭാഷൻ ജംബുകൻ െച ക
നന്നിതു േചാര ള്ളി നമു പാനംെച ാൻ,
എന്നവൻവിചാരി േമഷങ്ങൾ വാ േന്നരം
െച ടൻ േചാര നക്കി ടി തുടങ്ങിനാൻ.
െപേട്ട േമഷങ്ങളും വ മു േമ്പാൾ മേദ്ധ്യ
െപെട്ടാരു കുറുനരി ചത ച വീണാൻ.
അ നിയേപ്പാെളാരു േ ാകപാദെത്തെച്ചാല്ലി:
”ജംബുേകാ േമഷയുേദ്ധേനതി” താനനന്തരം
കാഷായംധരിച്ചവനിെങ്ങഴുന്ന േന്നരം
ആഷാഡഭൂതിേയയും കണ്ടിെല്ലന്നേതേവ .
േശഷമെങ്ങാരുപാദം പൂരി തദാ വയം
”ആഷാഢഭൂതിേനതി” സ്ഥാനംെച പിെന്ന
കുപ്പായംനിറ ള്ള െപാ റുപ്പികെയല്ലാം
എേപ്പരും െകാ േപായാനാഷാഢഭൂതിദ്വിജൻ
അന്തിയുമടുത്തേപ്പാൾ സന്യാസി െചന്നെങ്ങാരു
ത വായെന വീട്ടിൽ പു വാണരുളിനാൻ.
നൂലുനൂ ന്നകൂട്ടം ചാലിയന്മാരിെലാരു-
ചാലിയൻ ക ംകുടിച്ചങ്ങെന ചാഞ്ചാടു
ആയവൻെകട്ടിെക്കാ വെന്നാരു ചാലിയത്തി
ആയിരംധൂളീ ച പിറേന്നാെള േതാ ം
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മാരമാൽെകാ ദാസീദത്തമാം മാർഗ്ഗ െട
ജാരെനസ്സന്ദർശിപ്പാൻ ഗൂഢമായ് േപാകുേന്നരം
മദ്യപനവളുെട വല്ലഭൻ ത വായൻ
മദ്ധ്യമാർഗ്ഗത്തിൽ വ കെണ്ടത്തിപ്പിടികൂടി
എ േപാെന്നടീ ധൂളിെയന്നവൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ
നിങ്ങെളത്തിര ഞാൻ വേന്നെനന്നവൾ െചാന്നാൾ.
ഉള്ളിെലക്കപടം ഞാൻ േബാധി െകാള്ളാം െതാഴിൽ
കള്ളത്തീ! നിെന്ന ണിൽബന്ധിേച്ച മതിയാവൂ.
ഇങ്ങെന കയർെത്താരു ചാലിയൻ കയർെകാ
െപണ്ണിെന ണിൽ വരിെഞ്ഞ േപായുറങ്ങിനാൻ.
മത്തനാമവന ചത്തേപാലുറ േമ്പാൾ
അത്തൽകൂടാെത ദാസി ത വന്നിതു മുദാ
ത വായ ീയുെട ബന്ധനമഴിച്ചവൾ
ബ വായതിനുെട മാഹാത്മ്യം കാട്ടീടുവാൻ
തെന്നത്താൻ പാശംെകാ ബന്ധി നി മേറ്റ
കന്നൽത്താർമിഴിയാെള ജാരങ്കൽ നിേയാഗിച്ചാൾ.
കണ്ഠനാം ത വായനേന്നരമുണർ ടൻ
ശണ്ഠകൾതുടങ്ങിനാൻ ത െട കള െത്ത.
ശുണ്ഠിയും കടിച്ചവൻ േഘാഷി േന്നരെമാ ം
മിണ്ടാെതതെന്നനി ദൂതിയാമവൾതാനും.
കണ്ടകെനഴുേന്ന ദാസിത െട മൂ
കണ്ടി കത്തിെകാ കശ്മലൻ മഹാജളൻ
പിേന്നയും െച കിട റക്കം തുടങ്ങിനാൻ.
അേന്നരമവിെടയ് ചാലിയത്തിയുംവ
എെന്തെടാ ദൂതീ! നിെന്റ വർത്തമാനെമന്നവൾ
എെന്താേടാ പറയു ന െട വൃത്താന്തങ്ങൾ
എെന്ന നീ പാശേ ശം േവർെപടുത്തയച്ചാലും
എന്നതുേക പാശമഴി വിട്ടാളവൾ.
പിെന്നയും മുേന്നേപ്പാെലതെന്നത്താൻബന്ധി െകാ-

ന്നതസ്തനി തൂണുേചർ നിൽ ന്നേനരം
ചാലിയനുണർന്നതു േബാധി െചാന്നാളവൾ:-
കാലിെയേപ്പാെലെയെന്നെക്കട്ടിയിെട്ടാരു ദുഷ്ട!
ന െട നാസാേഛദംെചയ്തതു പാരം കഷ്ടം
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ദുർമ്മേത! നീെയൻപാതിവൃത്യേമാർ ന്നീലേയാ?
എ െടകൗമാരമാം വയസ്സിൽ ടങ്ങി ഞാൻ
അന്യപൂരുഷ ർശംെചയ്തിട്ടിെല്ല െള്ളാരു
സത്യമുെണ്ടനിക്കതുകാരണം ൈവരൂപ്യംതീർ-
ന്നദ്യ ഞാൻ മുേന്നേപ്പാെല മൂക്കിെനലഭിച്ചീടും.

േത്യകമിതുേലാകപാലന്മാർ േകട്ടിേടണം.
േത്യകം പിതൃക്കളുെമാെക്കേവ വിക്കണം.

േനാെക്കേടാ! വ മമ ച േനാെടാ ംമുഖം
മൂ കണ്ടാലും നെല്ലാെരൾ സുമെത്തേപ്പാെല
മൂർഖനാമവനതുേകട്ടേപ്പാൾ േവഗം വ
മൂ മ ഖെത്തയും കണ്ടേപ്പാൾ വിസ്മയി
കാൽക്കൽ വീണവൻ കൂപ്പിെച്ചാല്ലിനാെനെന്റ ദുഷി-
വാ മീവ്യാപാരവുെമാെക്ക നീ െപാറുക്കണം
തീക്കനൽേപാെലനിെന്റ ചാരി ്യം ചാലിെപ്പേണ്ണ!
നീക്കമിെല്ലേടാ ബാേല! നിേന്ന ഞാൻ വണ േന്നൻ
ഇത്ഥമ രെച െകട്ടഴി പാന്തിേക
നിർത്തിക്ക നീർ വാർ പുണർ േമവീടിനാൻ.

ത സംഭവിെച്ചാരു വാർത്തമാനങ്ങെളല്ലാം
പാർ െകാണ്ടനങ്ങാെത ഭി വും വസി .
ദാസികതാനുമേപ്പാൾ ഖണ്ഡിതമായുെള്ളാരു
നാസികാഖണ്ഡെത്തയും കയ്യിൽവച്ചിരി .
അേന്നരമവളുെടവല്ലഭൻ ക്ഷൗരക്കാരൻ
വ ടൻ ക്ഷൗരക്കത്തിസ്സഞ്ചിെകാ വാ െപേണ്ണ!
എന്നതു േകട്ടെങ്ങാരുകത്തിമാ െത്തെയടു-
ത്തേങ്ങാ െകാടുത്തിതു നാപിത ീയാമവൾ.
നാപിതന്മാഹാമൂർഖൻ സഞ്ചികിട്ടാ പാരം
േകാപി കത്തിെയടുെത്തറിഞ്ഞാനകേത്തയ് 
അയ്യേയ്യാ! മാേലാകേര! ന െട ഭർത്താവിെന്റ
കയ്യാെലൻമൂ േപായി, മൂഢനാം മഹാപാപി,
മൂർച്ചയുെള്ളാരുകത്തിെകാെണ്ടറിഞ്ഞവെനെന്റ
മൂ കണ്ടിച്ചാനിതുകണ്ടാലും േശഷഖണ്ഡം.
ഇങ്ങെനപലെരയും വിളി കാട്ടീടിനാൾ
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അംഗനാജനേത്താളം ദുർബുദ്ധി മറ്റാർ ?
അക്കഥേക നൃപൻക ി ഭടന്മാരും
ചിെക്ക വ പിടിെപട്ടിതു രകെന;
േനാേക്കടാ മൂഢാ,നീയിെപ്പണ്പിറന്നവളുെട
മൂ ഖണ്ഡിപ്പാെന കാരണം ദുരാത്മാേവ!
ആർ േമ േതാന്നാതുള്ള ദുഷ് കർമ്മം െചയ്ത നിെന്റ
നാ കണ്ടി തീയിെലരിേച്ച മതിയാവൂ.
െപണ്ണിെനേ ാഹിച്ചവൻ ശൂലാേ നക്ഷ ങ്ങ-
െളണ്ണിേക്കാണ്ടേനകം നാളിങ്ങെന കിടക്കണം.
എന്നതുേക സന്യാസീശ്വരനരുൾെച ഃ-
െകാ േപാേകണ്ട വൃഥാ ഭീതനാം രകെന.
ദാസിയാമവളുെട നാസികേച്ഛദമിേപ്പാൾ
നാപിതനല്ല െച നാെമല്ലാം േബാധി
ത വായിയാം നാരി കാരണം മഹാമൂഢൻ
ത വായന്താനിതു െചയ്തതു ഭവാന്മാേര.
േ ാകർത്ഥെമാ െചാല്ലിേബാധവും വരുത്തീടാം;
േലാകാപവാദന്തീരുന്നാപിതന്നിതുേകട്ടാൽ.
േമഷയുദ്ധംെകാെണ്ടാരു ജംബുകം നശി േപാ-
യാഷാഢഭൂതിമൂലം നമു ം നാശംവ
ത വായെന്റമൂലം ദൂതി ം നാശം വ
താന്തെന്നജ്ജനിപ്പിേച്ചാരനർത്ഥ യമിദം
ഇത്തരമരുൾെച സന്യാസി ഗമിച്ചിതു;
തത്വമായ് ഭടന്മാർ ം േബാധി വഴിേപാേല.
ശിഷ്ടനാം രകെന രക്ഷി സമ്മാനി ;
ദുഷ്ടയാം രകിെയ ദൂരെവ വിസർജ്ജി ;
ത വായിക്കെമാരുൈവരൂപ്യം നൽകിവി ;
ത വായെനെക്കാ പിഴയും െചയ്യിപ്പി .

ജംബുേകാ േമഷയുേദ്ധന;
വയം ചാഷാഢഭൂതിനാ;
ദൂതികാ പരകാേര്യണ;

േയാ േദാഷാസ്സ്വയംകൃതാഃ
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കാളസർപ്പെത്ത വധിപ്പിച്ച വായസങ്ങൾ
ഏന്നതുേക മുദാ െചാല്ലിനാൻ കരടകൻ:-
നന്നിതു സേഹാദര! നീതിേഭദങ്ങെളല്ലാം.
ന െട കാര്യം െകാ ചിന്തി ദമനക!
നന്മേമൽ ജകൾ വർദ്ധിപ്പാെന േവ ?
നല്ലതുവരാൻ വഴിെചാല്ലിനാൻ ദമനകൻ
വല്ലതുമുപായെമാ ണ്ടാകും വിചാരിച്ചാൽ
നഷ്ടമാംകാര്യം പുനഃ സത്വരം സാധിപ്പാനും
പുഷ്ടമാം കാര്യം പരിപൂർണ്ണമായ് വരുത്താനും

ാപ്തമനർത്ഥെത്ത ക്ഷി മെങ്ങാഴിപ്പാനും
പാ മാം മ ം പരം യ െമന്നറിയു .
പിംഗലകനും മഹാതുംഗനാം വൃക്ഷഭനും
തങ്ങളിൽ കലഹിപ്പിേക്കണെമെന്നെന്റ പക്ഷം.
അങ്ങിെനസാധി േമാെയന്നിതു കരടകൻ;
സംഗതി വരു െണ്ടന്നിഹ ദമനകൻ
തൽക്കാര്യമുപായം െകാണ്ടഞ്ജസാ സാധി ;
തൽക്കാര്യം പരാ മം െകാ സാധിക്കയില്ല.
കാകെപ്പെണ്ണാരു കടീസൂ െത്തെക്കാ മുന്നം
കാളസർപ്പെത്ത വധിപ്പിച്ചതു േകട്ടിട്ടിേല്ല?
െചാെല്ലേടാ ദമനക, കീദൃശമിദെമ ;
െചാല്ലിനാൻ ദമനകൻതാനുമ ജേനാടു:-
െപാക്കമുെള്ളാരു മരന്ത െട ശിഖരത്തിൽ
കാക്കയും കാക്കെപ്പ ം കൂടിയങ്ങിരി േമ്പാൾ,
കാകി െപ ണ്ടാകുന്ന മുട്ടകൾ കാണ്മാനില്ല;
േശാകമായതുെകാ കാകനും കാക ീ ം.
ഗൂഢമായ് ത്തിരഞ്ഞേപ്പാൾ തങ്ങെട മരത്തിെന്റ
േകാടരന്തന്നിെലാരു കൃഷ്ണസർപ്പത്താനുണ്ട് ;
ആയവൻ വ തി സർവ്വവും മുടി ;
ആയതു വിചാരിപ്പാനാെരയും കാണുന്നീല;
വായസിക്കതുകാലം ഗർഭവും തികഞ്ഞിതു;
വായസം പുറെപ്പ ത െട സഖിയാകും-
േഗാമായു വരേനാടിക്കഥ േബാധിപ്പി ;
േഗാമായു വരനും കാകേനാതുരെചയ്താൻ
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െകാെക്ക െള്ളാരുപക്ഷി നീറ്റിെലമത്സ്യങ്ങെള-
െയാേക്കേവ തക്കംേനാക്കിപ്പാർത്തവൻ െകാത്തിത്തി ം.
ദുർഘടമിവ െച ം െകാമ്മിെനെയാരുദിനം
കർക്കടംകുടിച്ചാശു െകാന്നതു േകട്ടിട്ടിേല്ല?
കാകാനും പറഞ്ഞിതു ഞാനതു േകട്ടിട്ടില്ലാ;
നീ കഥിെക്ക തദാ, െചാല്ലിനാൻ േഗാമായുവും.

െകാെക്ക േപരായുള്ള വൃദ്ധനാെമാരുപക്ഷി;
െപാക്കത്തിൽപ്പറപ്പാനും ശക്തിയില്ലവെനാ ം
ചിെക്കന്നെങ്ങാരുദിനം കാനനസരസ്സിെന്റ
വക്ക െച പാരം ദുഃഖി വസി േമ്പാൾ,
കർക്കടാഖ്യനായുള്ള സമർത്ഥൻ ജലജ
െകാക്കിേനാടുരെയയ്താെനെന്തേടാ! താനിങ്ങെന
ദുഃഖിതെനന്നേപാെല ദക്ഷണംെവടിെഞ്ഞാരു-
ദിക്കിൽവന്നനങ്ങാെത പാർ പറഞ്ഞാലും,
ജീവനം നമുെക്കേടാ! മത്സ്യമാംസേമയു ;
േകവലമതുെകാ ജീവി വസി .
െകാ ജാതികൾെക്കല്ലാം നീറ്റിെലമത്സ്യെമേന്യ
മെറ്റാരുവകയില്ല െകാറ്റിെനന്നറിഞ്ഞാലും.
ഇന്നിേപ്പാെളാരു കഥ േക ഞാൻ ൈകവർത്തന്മാർ
വന്നിഹ വലവീശാൻ ഭാവി പുറെപ്പ ;
മു വർവന്നിവിെട മത്സ്യെത്തപ്പിടിെച്ചങ്കിൽ
േപാകുമിജ്ജനത്തിെന്റ ഭക്ഷണെമേടാ ഞേണ്ട!
ഇത്തരം ബകത്തിെന്റ വാ കൾ േകട്ടേനരം
ത േമവുന്ന മഹാമത്സ്യങ്ങൾ ഭയെപ്പ .
വമ്പനാംെകാമ്പൻ ാവും കണ്ണനും കരിമീനും
െചമ്പനുംപരൽമീനുെമന്നിവർ മഹാേയാഗം
സം മേത്താെടേചർ െകാക്കിെനെത്താഴുതുെകാ-

ംഭസ്സിൽനിര നിന്നിത്ഥെമാ രെച :-
ഇജ്ജനങ്ങെളബ്ഭവാൻ പാലനം െചയ്തീടണം
ദുർജനന്മാരയുള്ള ദാശന്മാര വ ;
ഉള്ളത്തിൽ കനിവില്ലാതുള്ളവർ വലയി ,
െവള്ളത്തിൽക്കിട ന്ന ഞങ്ങെളപ്പിടിക്കാെത
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കള്ളത്തിെലാരുെതാഴില വിചാരി
കള്ളന്മാരുെട ദുർമ്മര്യാദെത്ത നിർത്തിേടണം.
യാെതാേരട നി സങ്കടം സാധുക്കൾ
ജാതമായവേരാടു ൈകതവം േയാഗിക്കാം.
വാമനൻ വ്യാജംപൂ മാബലിേയാടു പ
ഭൂമി, പാതാളം, സ്വർഗ്ഗം മാധവൻ വീണ്ടില്ലേയാ?
മത്സ്യശ ക്കളാകും ദാശന്മാേരാടു െച
മത്സരിപ്പതിനേഹാ െകാ കൾ മതിയാേമാ?
മു മി പകാരമ മാ ം ഞാൻ െചയ്യാം.
മെറ്റാരുജലാശേയ നിങ്ങെളെക്കാ െച
കുറ്റെമന്നിേയ ത പാർപ്പിക്കാമവിടത്തിൽ
െച മിദ്ദാശന്മാെരേപ്പടിക്കേവണ്ടതാനും.
ഇങ്ങെന ബകത്തിെന്റ െചാൾേക മത്സ്യങ്ങളും
അങ്ങെന െകാള്ളാെമ പറ പിരിഞ്ഞിതു.
അ െതാേട്ടാേരാ ദിനേമാേരാേരാ മത്സ്യങ്ങെള-
െച്ച ടൻെകാത്തിെക്കാ മെറ്റാരുഗൂഢസ്ഥേല
െകാ െചന്നമ്മത്സ്യെത്തബ് ഭക്ഷി മഹാമൂഢൻ
ര മൂ മാസങ്ങളിങ്ങെന കഴിഞ്ഞിതു.
ഉണ്ടിതിെന്നാരുവ്യാജമ ശങ്കി തദാ
ഞാ െച രെച െകാക്കിേനാെടാരുദിനം,
ഇ നീ നെമ്മെക്കാ േപാേകേടാ! ബകാധീശാ!
ന േപാല േദശം നമു വാണീടുവാൻ,
എന്നതുേക ബകം ചിന്തിച്ചാൻ കുളീരെത്ത-
െക്കാ തിന്നതിലുള്ള സ്വാദുമിന്നറിഞ്ഞീടാം,
ഇത്ഥമ റച്ചവനങ്ങെന െകാത്തിെക്കാ
ത നിന്നാശു വധ്യസ്ഥാനെത്ത േവശി .
തൽ േദശ ബഹുമത്സ്യാസ്ഥി ട്ടംക
ക്ഷി മാശേയ ചിന്തിച്ചീടിനാൻ കുളീേര ൻ.
തൽക്ഷണം മഹാദുഷ്ടൻ മത്സ്യെത്തെക്കാണ്ടന്നിഹ
ഭക്ഷണംകഴിക്കേയാ െച വിലക്ഷണം?
എങ്കിൽ ഞാനിവനുെട സംഹാരം െചയ്തീടുേന്നൻ;
ശങ്കയിെല്ലനിക്കതു സാധി ം ൈദവാ യാൽ.
സാധ്യമെല്ലങ്കിൽത്തെന്റ ാണെനയുേപക്ഷിക്കാം;
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സാധുരക്ഷാർത്ഥമായി മരിച്ചാൽ േമാക്ഷം ഫലം.
യുദ്ധം െചയ്തിെല്ലങ്കിലും മൃത നിശ്ചയമിേപ്പാൾ;
യുദ്ധത്തിൽ ര ംവരും സംശയസ്ഥാനം യുദ്ധം.
അങ്ങെന വരുംദിക്കിൽത്തങ്ങെട ശക്തിെക്കാ ം-
സംഗരം െചയ്യാെമ സാധുക്കൾ െചാല്ലിേക്കൾ .
കർക്കടകാധീശ്വരനിങ്ങെന വിചാരി
െകാക്കിെന്റ െകാക്കിൽനി കുതി ചാടീടിനാൻ.
വക്കാണം തുടങ്ങിനാനുൽക്കട േകാപേത്താെട;
ധിക്കാരം ക െകാ ം േകാപി യുദ്ധംെച .
കണ്ഠത്വം െവടി ടൻ ഞ തൽബകത്തിെന്റ
കണ്ഠത്തിൽക്കടിച്ചവനഞ്ജസാ െകാലെച .

െചാല്ലിെയന്നതുെകാ ശ നി ഹം െചയ് വാൻ
വല്ലതുമുപായമുണ്ടായ് വരും സാധുക്കൾ ം.
എ ഞാൻ െചയ് വനിേപ്പാെള േചാദി കാകൻ;
ബ വാം േ ാഷ്ടാവുരെച ന പേദശം.
അന്തിേക നൃപാലേയ ഭൂപെന്റ മഹിഷിയാം.-
ദന്തിഗാമിനിയു വാപിയിൽ കുളി .
ഉന്നതസ്തനിതെന്റ െപാന്നാരഞ്ഞാണമഴി-
ച്ചന്യഭാഗ വ മു വാൻ ഭാവി േമ്പാൾ
സത്വരം പറ െച ത്തരംകടിസൂ ം
െകാത്തി നിൻ െകാക്കിലാക്കിെക്കാ േപാന്നാലും സേഖ!
ആയതു മരത്തിെന്റ തുഞ്ച തൂക്കിെക്കാ
വായസ! ഭവാനനങ്ങെതയങ്ങിരുന്നാലും,
ആ വഴി വരുെന്നാരു പാന്ഥന്മാരതു കണ്ടാൽ
ആയതു കരസ്ഥമാക്കീടുവാൻ യത്നം െച ം
ഉന്നത മം തന്നിേലറുവാൻ തുട േമ്പാൾ
പന്നഗമതിൽനി പത്തിയുമുയർത്തീടും.
ദംശിപ്പാൻ വരുെന്നാരു സർപ്പെത്തപ്പഥികന്മാർ
സംശയം കൂടാതവർ തല്ലി നി ഹിച്ചീടും,
അങ്ങെന വന്നാൽ നിെന്റ സങ്കടെമല്ലാം തീരും;
തങ്ങൾ പാമ്പിൻ പക സംഭവിക്കയുമില്ല.
കാകനുമവൻ േബാധിപ്പിെച്ചാരുപായെത്ത
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വ്യാകുലം കൂടാതനുഷ്ഠിച്ചതു കുതൂഹലാൽ.
അങ്ങെനതെന്ന കൃഷ്ണേഭാഗിതൻ വിനാശവും
സംഗതിവന്നി,തതുെകാ ഞാനുരെചേയ്തൻ.
യൽക്കാര്യമുപായം െകാണ്ടഞ്ജസാ സാധി .
തൽക്കാര്യം പരാ മം െകാ സാധ്യമെല്ല .

മുയൽ സിംഹെത്ത സിദ്ധിപൂകിച്ചത്
ബുദ്ധിയുെണ്ടങ്കിലവനായതു ബലന്തെന്ന;
ബുദ്ധിയിെല്ലങ്കിലവെനാ േമ ബലമില്ല.
ബുദ്ധിമാെനാരു മുയൽ പെണ്ടാരു സിംഹത്തിെന-
സ്സിദ്ധിപൂകിച്ചാനതു മ ജൻ േകട്ടിട്ടിേല്ല?
ആയതുമാ ം േകട്ടിട്ടിെല്ല കരടകൻ;
ഭൂയസാ വദാമി ഞാെന ടൻ ദമനകൻ.
പണ്ട മേദാൽക്കടെനെന്നാരു മഹാസിംഹം
കെണ്ട ം മൃഗങ്ങെളെയാക്കേവ ഭക്ഷി .
കുണ്ഠതപൂ മൃഗ ട്ടങ്ങൾ സ്വരൂപി -
െകാണ്ടവർ മൃേഗ െന ാപി െചാല്ലീടിനാർ.
ത രാെനാരു കഴിവുെണ്ടങ്കിലടിയങ്ങൾ
തങ്ങൾ തങ്ങെട രാജ്യത്തിരു െപാറുത്തീടാം.
ശക്തിയിെല്ല വന്നാലിങ്ങെന ദുരാചാരം
ശക്തിമാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദി കൾ നശി േപാം.
രക്ഷണം െചേയ്യ ന്ന രാജാക്കൾ ജകെള
ബ് ഭക്ഷണം െചയ്താൽപ്പരം കഷ്ടെമന്നേത േവ
ഇക്ഷണം നിർമ്മാര്യാദം കാ ന്ന ജകെള-
ശ്ശിക്ഷണം െച ാൻ കാലെനന്നിേയ മറ്റാരു ?
ഓേരാേരാ ദിനേന്താറുേമാേരാേരാ മൃഗങ്ങെള-
യാേരാമൽ ഭുജിച്ചരുേളണേമ സ്വാമിൻ ഭവാൻ.
ഊഴമിട്ടടിയങ്ങൾ ത രാൻ തിരുമുമ്പി-
ലൂനെമന്നിേയ വരാമായതു ഭുജിച്ചാലും.
പക്ഷിരാജനു പ പാ കൾ ദിനംേതാറും
ഭക്ഷിപ്പാൻ മത്താേല വ്യവസ്ഥവച്ചേപാെല
അങ്ങെന െചയ്യാെമ സിംഹവുമുരെച ;
മംഗലം കലർന്നി േപാന്നിതു മൃഗങ്ങളും.
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അ െതാേട്ടാേരാ മൃഗേമാേരാ വാസരങ്ങളിൽ-
െചന്ന സിംഹത്തിനു ഭക്ഷണേമകീടു .
ഇത്ഥമെങ്ങാരു മാസം െചന്നേപ്പാൾ വിദ്ഗദ്ധനായ്
വൃദ്ധനാെമാരു ശശത്തി മ ഴം വ .
ന െട മൃത ദിനം വന്നിതു മഹാകഷ്ടം!
ജന്മമുെണ്ടങ്കിൽ മൃത ാപ്തിയും ദൃഢമേല്ലാ.
ദുർമ്മരണെമന്നതു സങ്കടമതുെമെന്റ
വല്ലതുമുപായെമ ണ്ടാക്കിസ്സിംേഹ െന-
െക്കാ ക തെന്ന ന കില്ലതിനില്ലെത ം;
ബുദ്ധിമാൻ വിചാരിച്ചാൽ വല്ല കാര്യെമന്നാലും
സിദ്ധിപ്പാൻ തടവിെല്ല റ്റക്കാർ പറയു
െതെറ്റ വിചാരി ത െച വാൻ കാലം
െതറ്റി മന്ദംമന്ദം നട െച മുയൽ.
നിത്യവും ശീലിെച്ചാരു കാല കാണയ്കയാൽ

െകാണ്ടവശനാം സിംഹവും േകാപിച്ചിതു.
എെന്തേടാ! േനരം ൈവകാൻ സംഗതി ശശാധമാ!
മത്ത! ഞാൻ വിശ െകാെണ്ട യും ദുഃഖി .
ൈകകളും കൂപ്പിെക്കാ പറ ശശം; കാലം
ൈവകുവാൻ മൂലം സ്വാമിേനഷ ഞാനുണർത്തിക്കാം.
മെറ്റാരു സിംഹം മാർേഗ്ഗ വ ടൻ നെമ്മത്തിന്മാ-
േനറ്റവും മുതിർന്നടുത്തീടിനാൻ മഹാേഘാരൻ.
മു മത്തടിയെനേപ്പടി കാട്ടിൽ െട
മെറ്റാരുവഴി വളച്ചിങ്ങിഹ വിടെകാേണ്ടൻ.
കുറ്റമില്ലടിയെനേന്നാർ രക്ഷീച്ചീടണം;
കൂ കാരെന്റ പിഴ സ്വാമികൾ സഹിച്ചീടും.
മ സിംഹങ്ങൾ വ വ കൾ കാ ന്നതു-
മാ വാൻ സ്വാമിയല്ലാതരു മഹീതേല?
എെങ്ങേടാ മഹാമൂഢൻ ന െടവേന വരാൻ
സംഗതിെയ േവഗാൽ സംഹരി ഞാൻ.
തൽക്ഷണമസ്സിംഹെത്തെക്കാല്ലാെത നമുക്കിനി-
ബ് ഭക്ഷണം ഭാവമില്ല കു േമവു േഭാഷൻ?
ഇങ്ങേന സിംഹത്തിെന്റ ഹുംകൃതി േക ശശ-
മിേങ്ങാേട്ടെക്കഴുന്നള്ളാെമന്നവൻ വഴികാട്ടി.
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എ യും കു െള്ളാരു കൂപത്തിൻ തീെര െച
ത നി രെച തൃക്കൺ പാർത്തരുേളണം,
കൂപത്തിന്മീേത െച േനാക്കിയാൽ സിംഹത്തിെന്റ
രൂപെത്തക്കീേഴ കാണാം സ്വാമിെയേപ്പാെല തെന്ന.
എന്നതുേക സിംഹം േകാപി കൂപത്തിെന്റ
സന്നിധൗ നി കീേ ാ േനാക്കീടിനാൻ
ത െട തിരൂപംേപാെല കൂപത്തിൽക്ക
ത െട തിേയാഗി സിംഹെമേന്നാർ മൂഢൻ
ഊറ്റത്തിൽ സിംഹനാദം െചയ്തേപ്പാൾ കിണറ്റീ ം
മെറ്റാലിെക്കാ മഹാസിംഹനാദെത്തേക്ക .
എ െട ശബ്ദം േപാെല നീ കൂെട ടങ്ങിയാൽ
നി െട ശരീരെത്തബ് ഭഗ്നമാ ഞാൻ
എന്നവൻ പറഞ്ഞേപ്പാളങ്ങെന തെന്ന കൂപ-
ന്തന്നിൽ നി ടൻ തിശബ്ദവുമുണ്ടായ് വ .
െകാ ഞാൻ നിെന്നെയന്നവൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
െകാ ഞാൻ നിെന്നെയന്നി ം േകൾപ്പാറായി.

ദ്ധനാകിയ സിംഹം കു കൂപത്തി ള്ളിൽ-
സ്സ്വത്വരം കുതി ചാടിടിനാൻ മഹാജളൻ.
ഉള്ളത്തിൽ മദേമറും മൂഢനാമവൻ കൂേപ
െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിെപ്പാങ്ങിൈക്കകാലും കുഴഞ്ഞേഹാ!.
െവള്ളവും കുടിച്ചാശു പള്ളയും വീർ െപാട്ടി-
െത്താള്ളയും പിളർന്നവൻ ച േപായേന്ന േവ .

ദമനകെന്റ ഹിതം
വൃദ്ധനാകിയശശം ബുദ്ധി കൗശലംെകാ
ശ സംഹാരം െചയ്ത ബുദ്ധിമാഹാത്മ്യമിദം;
ഭ മ േത സേഖ! കാര്യസിദ്ധേയ ഭവാ-
ന ികന്ദേര െചൽെമ ക്തവാൻ കരടകൻ,
നന്ദിപിംഗലകന്മാർ േമളി വസി ന്ന
കന്ദരം തന്നിൽെച്ച വന്ദി ദമനകൻ.
ര വാക്കടിയനു ഗൂഢമായുണർത്തിപ്പാ-
നുണ്ടതിനവസരമുണ്ടാേമാ? മഹാമേത!
എന്നതുേക സിംഹം മെറ്റാരു ഗുഹതന്നിൽ -
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െച്ച നി ര െച വന്നാലും ദമനാകാ!
നി െട ഹിതെമല്ലാെമേന്നാടു കഥിക്ക നീ-
െയന്നതു േക െചാന്നാൻ ഗൂഢമായ് ദമനകൻ.
ത രാനടിയനിലുെള്ളാരു േസ്നഹം െകാ
കമ്പമുണ്ടായിലല്ലീെയെന്നാരു ശങ്കമൂലം
സാ തമപരാധം േപടിച്ച ണർത്തിപ്പാൻ
സംശയി തഥാ വിദ്വാന്മാർ കഥി .
കാര്യങ്ങൾ വിചാരിപ്പാൻ കാരിയക്കാരനാക്കി-
ക്ക ിക്കാത്തവൻ വ കാര്യങ്ങളറിയിച്ചാൽ
മന്നവന്മാർ തങ്കൽ മുന്നേമയുള്ള േസ്നഹം
ഭിന്നമായ് വരും തെന്റ ദുസ്സാമർത്ഥ്യെത്തെക്കാ
സാദരമുര െച പിംഗലകനും തദാ:-
േസാദരേസ്നഹം നിങ്കലുെണ്ടനിെക്കേടാ സേഖ!
എ നീയുര െചയ് വാൻ ഭാവി ദമനകാ!
അന്തരംകൂടതതു െചാൽക നീ മടിയാേത.
ഉക്തവാൻ ദമനകൻ ന െട സഞ്ജീവകൻ
ശക്തെനങ്കിലും മഹാലുബ്ധെനന്നറിേയണം.
ശക്തികൾ മൂ വിധമുത്സാഹം ഭുത്വവും
യുക്തിയുക്തമാകുന്ന മ വുമിവ മൂ ം
സംപൂർണ്ണം മമ സ്വാമിക്കായതു സഞ്ജീവകൻ
സ തി നിന്ദി ഞങ്ങളും േകൾെക്കത്തെന്ന
എന്തിനു പലവ െച സഞ്ജീവകൻ
നിന്തിരുവടിയുെട രാജ്യെത്തക്കാംക്ഷി .
ആയതു േക കിഞ്ചിൽ ഭീതിയുമാശ്ചര്യവു-
മാശേയ ജനിക്കയാൽ മിണ്ടാെത നി സിംഹം.
പിെന്നയും ദമനകൻ െചാല്ലിനാന്മമ സ്വാമി-
ത േട ധാനമ ീശ്വരൻ സഞ്ജീവകൻ
എന്നതിൽ വരുെന്നാരു േഘാഷവുമുണർത്തിക്കാ-
െമ െട സൃഷ്ടിയല്ല വിദ്വാൻന്മാർ പറയു .
ഉന്നതമായുെള്ളാരു മ ി തൻ കഴുത്തിലും
മന്നവൻ കഴുത്തിലും പാദങ്ങൾ ര ംവ
നിൽ ന്ന രാജ്യ ീതാനായവെളാരുത്തെന-
ത്തക്കത്തിലുേപക്ഷി ം ീസ്വഭാവത്തിൻ മൂലം.
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ര േപർ പുരുഷന്മാരുണ്ടായാൽ േവശ്യാ ീയും
ര േപരിലും തുല്യേസ്നഹമായ് വരികില്ല.
േലാകസമ്മതം മഹാചാപല്യ മുണ്ടാകയാ-
േലകെനപ്പരിത്യജിച്ചന്യെന സ്വീകരി ം
രാജ്യലക്ഷ്മിയും തഥാ മ ിെയ ത്യജി ത-

ാജെനപ്പരി ഹിച്ചീടിനാെള വരും
ഭൂപെന ത്യജി തന്മ ിെയബ് ഭജിെച്ച ം
ഭൂയസാ വരുേമവം കാണു പേലടവും.
എന്നതുെകാ െചാേന്നേനകമ ിെയത്തെന്ന
മന്നവൻ ധാനിയായ് ക ിച്ചാൽ ചിതം വരാം.
േലാകങ്ങൾ വിചാരിപ്പാെനാക്കേവ മാണമാ-
േയകെനത്തെന്ന നൃപൻ മ ിയായുറപ്പിച്ചാൽ
ആയവനുള്ളിലഹംഭാവവും വർദ്ധിപ്പീടും
കാര്യങ്ങൾ േപക്ഷയുമുണ്ടാകും മത്താേല.
ത െട താേന്താന്നിത്തം മുഴു പതുക്കേവ,
തെന്ന വർദ്ധിപ്പിെച്ചാരു സ്വാമിേയ േദ്വഷിച്ചീടും,
തക്കവാറിനും തനി ൽക്കർഷം വർദ്ധി േമ്പാൾ
െപാക്കമാമധീശനും മക്കളും ബ ക്കളും
നിത്യവും തനി പകാരെത്തെച േന്നാരിൽ

ത പകാരം െച ം മർത്ത്യെനെക്കണ്മാനില്ല.
ത െട സ്ഥാനം വന്നാലായതു സാധിപ്പിച്ച
മന്നെന മറ േപാമെപ്പാേഴ മഹാപാപി.
അക്കണ ള്ള ദുഷ്ടൻ മൂ േപാവതിൻ മുേമ്പ
ചിക്കെനപ്പരിത്യജിച്ചീടുന്ന നൃപൻ നൃപൻ.
അന്നത്തിൽ വിഷം കണ്ടാലാകേവ ത്യജിേക്കണം;
പിെന്നത്താനതിെലാ മാ ഹിക്കയും േവണ്ട.
പ കളിളകിയാലേപ്പാേഴ പറിക്കണം;
െത േപക്ഷിച്ചാൽ േശഷമുള്ളതുമിളകിേപ്പാം
ദുഷ്ടനാമമാത്യെന്റ കൂ കാെര െട-
െപ്പെട്ട മൂലേച്ഛദം െചയ്യാെത സുഖം വരാ
െതാട്ടതിന്നവരുെട മക്കൾ ം െപ ങ്ങൾ ം
ത മിേദ്ദാഷമവർക്കിെങ്ങ മില്ലാതാകും
ന െട സഞ്ജീവകൻ സ്വാത ്യം തുട ;
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സമ്മതമല്ലി ജകൾക്കിവൻ കാര്യക്കാരൻ.
നാേള ഗുണം വരുത്തീടുവാൻ വിചാരമി-
ക്കാളയ് ഭവി േമാ! കാര്യെമാന്നറിയാേമാ?
കണ്ഠത്തിൽ നുകംവ കണ്ടത്തിലുഴവി
െകാ േപാേക െമാരു പണ്ടമല്ലേയായിവൻ?
എന്തിനു കാര്യക്കാരനിങ്ങെനെയാരുത്തെന-
സ്സന്ധിപ്പി നൃപൻ താന്തെന്ന േപാരാഞ്ഞിേട്ടാ,
േസ്നഹവും കാര്യാകാര്യജ്ഞാനവും തികെഞ്ഞാരു
േദഹെമന്നാകിലിവൻ മ ിയാെയന്നാൽെക്കാള്ളാം
ലക്ഷണമില്ലാതുള്ള മ ികൾ ര േനരം
ഭക്ഷണം കഴി റങ്ങീടുവാൻ മാ ംെകാള്ളാം
അങ്ങെനയുള്ള പുമാെനങ്ങാനും കാണ്മാനുേണ്ടാ?
തിങ്ങിനധനം കണ്ടാലാ ഹം കൂടാെതയും
അംഗനമാെരക്കണ്ടാലാശയില്ലാെത ക ം,
തങ്ങെട വ്യത്തിങ്കൽ താൽപര്യമില്ലാെതയും,
തങ്ങെട ഗൃഹങ്ങളിൽ സ്സമ്പ ള്ളവർ രാജ-
പുംഗവന്തെന്ന േസ്സവിച്ചീടുവാൻ പുറെപ്പടാ.
ശക്തിയുമില്ല ഗൃേഹ ഭുക്തി മില്ലാത്തവൻ
ഭക്തിയും ഭവി െകാെണ്ടെപ്പാഴും ഭുക്കെട
ഭൃത്യരായി ം ചിലർ കാര്യസ്ഥന്മാരായി ം
നിത്യരായി ം ചിലർ കാര്യക്കാരരായി ം
പണ്ടാരമുതെലല്ലാം ഭക്ഷി വകയാക്കാ-
നുണ്ടാകും മനുഷ്യെരേക്കാെണ്ട ഫലം വിേഭാ
ക കളില്ലാതുള്ള കാനേന കിളിർ ന്ന
പു കളിവൻ തി കാനനം െവളിവാക്കാ-
നല്ലാതെങ്ങാരു കാര്യം ചിന്തിപ്പാനിവൻ േപാരാ;
വല്ലാത്ത വൃഷഭെത്ത േസ്നഹിപ്പാെന മൂലം?
പിംഗലകനും െചാന്നാനിങ്ങെനെയന്നാകിലും
പുംഗവൻ തന്നിൽ േസ്നഹം പാരമുെണ്ടനിെക്കേടാ!
യാെതാരു ജനത്തി യാെതാരു ജനം ിയം
ജാതിഹീനനാകിലും ദുഷ്ടശീലെനങ്കിലും;
ആയവന്നവൻ ിയൻ ദുഷ്ടെനന്നാലും തെന്റ
കായെത്തയുേപക്ഷിപ്പാനാർക്കാനും േതാന്നീടുേമാ?
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െചാല്ലിനാൻ ദമനകനാരുെട േദാഷമിെത-
ള്ളതു വിചാരിച്ചാൽ സ്വാമിതാനുേപക്ഷി ം.

മ ള്ള ഭൃത്യന്മാെരെയാക്കേവയുേപക്ഷി
മു മീ വൃഷഭെത്തേപ്പാ ന്ന സ്വാമി തെന്റ
കുറ്റമ ള്ള രാജ്യം ഹരിപ്പാൻ േമാഹി മി-

റ്റനിൽ റുണ്ടാവാെന േപാലവകാശം?
പു െനന്നാലുമുറ്റമി െമന്നാലും സ്വാമി-
െക്ക യും ിയനവെനന്നിഹ വരുേന്നരം
ധാ ിയിലുള്ള സമ്പെത്താക്കേവ തനിക്കാകും
ഗാ ം മാ േമ പിെന്ന സ്വാമി േശഷിച്ചീടൂ.
സജ്ജനാചാരങ്ങേള ത്യജി സദാകാലം
ദുർജ്ജനാചാരങ്ങെള സ്വീകരി ന്ന പുമാൻ
സ്വസ്ഥാന ംശം വരുേന്നര ശ ക്കെട
സ്വസ്ഥാനംതന്നിൽേച്ചർ സ്വാമിെയ േ ാഹിച്ചീടും,
േകൾ േമ്പാൾ േ ാ ിയമെല്ല വരികിലും
ഓർ േമ്പാൾേമലിൽ ഗൂണമായുള്ള വാ കെള
െചാ ന്ന ജനമുള്ള യാെതാരു നൃപാലേയ
നേല്ലാരുസമ്പ കെളെപ്പാേഴ വർദ്ധിച്ചീടും.
പാട്ടിലുള്ളമാത്യെര ത്യജി വൃഥാ മറു-
നാട്ടിലുള്ളവർക്കധികാരെത്തെക്കാടു ന്ന
ദുഷ് ഭുവിെന്റ രാജ്യം ഛി ിപ്പാെനാരു വ്യാധി
തൽപരം മെറ്റാന്നിെല്ലേന്നാർ െകാേള്ളണം ഭവാൻ
ഉക്തവാൻ മൃഗാധിപൻ നീയിവന്നഭയെത്ത
ദത്തവനായി ട്ടിെകാ വന്നിവടത്തിൽ
വർത്തനം െചയ്യിപ്പി ഞങ്ങളിൽ വിശ്വാസവും
വർദ്ധനം െചയ്യിപ്പി നിയതു മറന്നിേതാ?
അങ്ങെനയുള്ള ഭവാനിങ്ങെന വിേരാധിച്ചാൽ
എങ്ങെന നമുക്കതു സമ്മതമായിേട ?
െചാല്ലിനാൻ ദമനകനി ദുസ്സഹെന
െത േമ മുന്നം ഹിച്ചീല ഞാൻ മഹാമേത!
ദുർജ്ജനങ്ങൾ ബഹുസൽക്കാരം െചയ്താകിലും
സജ്ജനസ്വഭാവമുണ്ടാകയില്ലറിഞ്ഞാലും.
എണ്ണാേതപ്പി പിടി ഴി ദണ്ഡിച്ചാലും
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െപാണ്ണനാം ശ്വാവിെന്റ വാൽ വളേഞ്ഞ നിൽ ദൃഢം
ദുഷ്ടരാം ബാലന്മാെര തി നന്നാ വാ-
െനാ േമെയളുതല്ല നെല്ലാരു വിദ്വാന്മാർ ം
എേപ്പാഴുമമൃതു െകാണ്ടാകേവ നനച്ചാലും
സൽഫലം പുറെപ്പടീച്ചീടുേമാ വിഷ മം?
പഞ്ചസാരയും േതനും േചർത്ത കുഴച്ചി
കിഞ്ചനകാലം പരിപാലി കുളിർപ്പി
എെപ്പാഴും ക്ഷീരം െകാ നന വളർത്താലും
േവപ്പിെന്റ ക ശമിച്ചീടുേമാ? ചിന്തിച്ചാലും,
തങ്ങളുെട യജമാനന്നാപ വരാെത ക-
ണ്ടങ്ങെന രക്ഷിേക്കണെമ ള്ള കൂ കാരൻ
ഇേങ്ങാ േചാദിച്ചീെലന്നാകിലും ശുഭാശുഭം
അേങ്ങാ പറഞ്ഞറിയിക്കണം കൂെട െട.
ത്യാജ്യനാമവെനങ്കിലായവൻ േചാദിച്ചാലും
േയാജ്യമായതു പറഞ്ഞീടരുെത ശാ ം.
സങ്കെട രക്ഷി ന്നമനുഷ്യരേല്ലാ ബ ;
സങ്കടം കൂടാതനുഷ്ഠി ന്നതേല്ലാ കർമ്മം;
ഭർ ശു ഷ െച േമവുേന്നാളേല്ലാ നാരി;
സ ക്കൾ ബഹുമാനി ന്നവനേല്ലാ വിദ്വാൻ:
ദുർമ്മദം ജനിപ്പിച്ചിെല്ലങ്കിേല ീയായു ;
ദുർേമ്മാഹമില്ലാത്തവെനങ്കിേല സുഖിയാവൂ;
എ േമ തടവിെല്ലന്നാകിെല മ ം ന ;
തിങ്ങിന വിഷയ ാന്തിെല്ലേന്ന പുമാൻന .
ഇങ്ങെന ഹിതം പറഞ്ഞാലുെമൻ സ്വാമിക്കിേപ്പാൾ
പുംഗവേസ്നഹത്തിനു ഭംഗമുണ്ടാകുന്നില്ല.
അത്യയമിതുെകാ േമൽവരുേന്നരം പിെന്ന
ഭൃത്യേദാഷെമന്നേത, സംഭവിക്കയുമു

ീകളിൽ കാമംെകാ ം മദ്യപാനാദിെകാ ം
േലാകനിന്ദിതനായി സ്വച്ഛന്ദം വർത്തി ം
മത്തദന്തിെയേപ്പാെല മദി ം മഹീപതി-
ക്കത്തൽവന്നകെപ്പടും ബുദ്ധിമു ന്നേനരം
ഭൃത്യേദാഷെമന്നേത േബാധി നൃപന്തെന്റ
കൃത്യേദാഷെമന്നതു ചിന്തി േപാലുമില്ല.
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പിംഗലനുരെചയ്താെനെന്താരു കുറ്റംെചാല്ലി-
ംഗവ വരെന േവർെപടുത്തയയ് േക്ക ?

െചാല്ലിനാൻ ദമനകൻ േവർെപടുത്തയച്ചാലും
വല്ലന്തിവരും നമുക്കായതു ചിന്തിേക്കണം.
മ മി റ്റൻ മഹാദുർമ്മദൻ കയർ േപായ്
മെറ്റാരു ബലെനെച്ച േസവി പട-
െകാ വന്നിദ്ദിെക്കല്ലാം നഷ്ടമാക്കീടും ശഠൻ
കണ്ടതുകണക്കല്ല കശ്മലൻ കയർ േമ്പാൾ
ഇണ്ടലുണ്ടാകും നമുെക്കന്നേ േതാന്നീടു .
ശണ്ഠ കൂടുേമ്പാൾ പിെന്ന േസ്നഹവും െവടിഞ്ഞീടും
സിംഹവുമുരെചയ്താെനന്തിവൻ െച ം നെമ്മ-
സ്സംഹരിപ്പതിനിവൻേപാരുേമാ ദമനക!
ഉക്തവാൻ ദമനകൻ ദുസ്സ്വഭാവികളുെട
ചിത്തമാർക്കറിയാവൂ ശീലെമാന്നറിയാെത.
വിട്ടിേപാെയന്നാൽ തരംെക േപാമിഹ വലി-
ച്ചിട്ടതുതെന്ന നമുെക്കാ േമ നന്നായില്ല.
ശീലെത്ത േബാധിക്കാെത െകാണ്ട പാർപ്പിക്കയി-
ക്കാല ചിതംവരാ വാശ്ശവെനന്നാകിലും.
ഡിണ്ഡികൻമൂലം പ മന്ദവി സരിപ്പിണി-
െപ്പണ്ണിനു നാശം വ െവ ഞാൻ േകട്ടി ണ്ട്.
അക്കഥ സ്വാമിക്കിേപ്പാൾ േകൾക്കണെമങ്കിൽെചാല്ലാം
മ ണം േപനും തമ്മിലുണ്ടായ േനരംേപാക്ക്.

ന യസ്യ േചഷ്ടിതം വിദ്യാൽ
ന കുലം ന പരാ മം
ന യസ്യ വിശ്വഃ സൽ ാേജ്ഞാ
യതി േചൽ ീയമാത്മനഃ

ണയബദ്ധരായ മൂട്ടയും േപനും
പെണ്ടാരു പാർത്ഥിവെന്റ പള്ളീെമത്തേമൽ ടി
െകാെണ്ടാരു േപനുണ്ടായി മന്ദവി സർപ്പണ്യാഖ്യ.
പ െമത്തേമലവൾവാഴുേമ്പാൾ വന്നാെനാരു
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മൂട്ടെയ ള്ള ജ ൈദവേയാഗത്താലേപ്പാൾ
മ ണെമ പറയുന്നിതു മൂട്ട ള്ള
സംസ് കൃതം യൂകെമ േപനിനും േപരാകു
മ ണം വന്നേനരം യൂകെപ്പൺവഴിേപാെല
സൽകൃതി െച െമെല്ല സ്വാഗതം േചാദി ടൻ
സൽക്കഥ പറ െകാണ്ടിരു ഭവാനിനി-
െപ്പായ് െക്കാൾെകന്നവളുരെചയ്തിതു പതുക്കേവ.
ഡിണ്ഡികൻ മൂട്ടയ്ക്കേപ്പാളാ ഹം പാരം യൂക-
െപ്പണ്ണിേനാെടാരുമി നാലുനാൾ പാർത്തീടുവാൻ.
മ ണം വിസർപ്പിണി യൂകിേയാടുരെച :-
ത്വൽകൃപയുെണ്ടന്നാകിലിന്നെത്ത രാ ി തന്നിൽ
നിേന്നാടുകൂടി വസിച്ചീടുവാനി േമാഹം.
പിെന്നയുെമാരുേമാഹമുെണ്ടേടാ വിസർപ്പിണീ!
ത രാൻതിരുേമനി തന്നിെലേച്ചാരകുടി-
ച്ചിമ്പേമാടിവിെട നീെയന്നയും പാർപ്പിക്കണം

രദന്തങ്ങൾെകാ സ്വാമിെയക്കടി ടൻ
േപരുമാ വും കിട്ടാ േപാക നീ ൈവകിടാെത.
ഇത്തരംപറെഞ്ഞാരു യൂകകാമിനിയുെട
കാൽത്തളിർകൂപ്പിെക്കാ മ ണം നിർബന്ധിച്ചാൻ;
ഖണ്ഡി പറ കൂടായ് കയാൽ യൂക ീയും
ഡിണ്ഡികൻതെന്റ മതം സമ്മതി രെച .
സ്വാമിതാെനഴുന്നള്ളി കാമിനീസേമതനായ്
കാമലീലാനന്തരം സുപ്തനാകുന്ന േനരം
െകേ ാടു കടി നീ േചാരയും കുടിച്ചഥ
അെപ്പാേഴ മണ്ടിഗ്ഗമിച്ചീടുക മഹാത്മാേവ;
എന്നതുേക മുദാ മ ണം മഹീപതി
വന്ന ശയിച്ചേപ്പാൾ െചന്ന കടികൂടി
മന്നവൻ കാവൽക്കാെര വിളിച്ചങ്ങരുൾെച ;
എെന്നവെന്നാരുജ കടി േനാക്കിക്കാണിൻ.
എന്നതു േക കാവൽക്കാർ െച വിള മായ്
അേന്നരം െചണ്ടക്കാരൻ മൂ യേങ്ങാടിേപ്പായാൻ.
പള്ളിെമത്തേമലവർ സൂക്ഷി േനാ േനരം
കള്ളേപ്പനിതാകൂവാ പിടി െകാന്നീടുവിൻ
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ഇങ്ങെനപ്പറഞ്ഞവർ നഖത്തിലാക്കിെഞക്കി-
േപ്പനിെനസ്സംഹരി വന്ദനംെച േപായാർ.

ദമനകൻ സഞ്ജീവകെന്റ മുമ്പിൽ
എന്നതുെകാ െചാേന്നേനവെനന്നാലുംശീല-
െമെന്ത േബാധിക്കാെത സൽക്കാരം മഹാേദാഷം.
േ ാഹി ം വൃഷഭെമെന്നങ്ങേന േബാദ്ധ്യെമ
േചാദി മൃേഗ നും െചാല്ലിനാൻ ദമനകൻ
മാ െമാ പ വിച്ചീടുകിൽഭയംഭാവി-
ച്ച പാദാേന്ത മരുവുേന്നരം േബാധംവരും.
ഇത്ഥമ രെച വന്ദി ദമനകൻ
ത േപായ് സഞ്ജീവകൻത െട മുമ്പിൽെച്ച ;
േചാദി സഞ്ജീവകൻ സൗഖ്യേമാ ദമനകാ!
െചാല്ലിനാൻ ദമനകൻ ഭൃത്യന്മാർെക്ക സൗഖ്യം?
ആ യിച്ചിരി േന്നാർക്കാത്മജീവനിൽേപാലും
വിശ്വാസമില്ലാ തനിെക്കാത്തതു െച കൂടാ;

വ്യമുണ്ടാകുേന്നരം ഗർവിക്കാതാരാനുേണ്ടാ?
ഭവ്യെനന്നാലും കാമിക്കാപ കൂടാതുേണ്ടാ?
തന്വംഗിമാർ വശമല്ലാത പുമാനുേണ്ടാ?
മന്നവന്മാർ ഹിതനായുള്ള പുമാനുേണ്ടാ?
അന്തകാലയം തന്നിൽ ാപിക്കാതാരാനുേണ്ടാ?
സന്തതമിരപ്പാളി ൽക്കർഷെമങ്ങാനുേണ്ടാ?
മൂർഖന്മാരുെട കൂട്ടം തന്നിൽെച്ചന്നകെപ്പട്ടാൽ
സൗഖ്യമിെങ്ങ ള്ളതുമാരി ബ െവ -
േമെതാരു േദശെമ െമെപ്പാഴും ചിന്തിക്കണം.
ത െട വരെവ ? ത െട െചലെവ ?
ത െട ശക്തിെയ ? താന്തെന്നയാെരന്നതും;
ഇ കാരങ്ങെളല്ലാേനരവും വിചാരി ം.
സൽപുമാന്മാർ േദാഷെമാ േമ വരാനില്ല.
ഇക്കാലം നമുെക്ക േയാഗ്യെമന്നതു കനി-
ഞ്ഞക്കാള േചാദിച്ചതിനുത്തരമവൻ െചാന്നാൻ.
രാജവിശ്വാസംെകാ വന്നിഹ വസി ;
പൂജനീയനാം ഭവാെനന്നതു സത്യം തേന്ന.
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എങ്കിലും നൃപന്മാെര വിശ്വസിക്കരുെതേടാ!
ശങ്കി വസിേക്കണം േസവകെനന്നാകിലും.
ദുർജ്ജനങ്ങളിൽേച്ചരും ീകളും നൃപന്മാരും;
സജ്ജനങ്ങളിൽ നി വ്യമുണ്ടാകീലേല്ലാ
നീചജാതിേക്ക ധനം വർദ്ധി മഴെചയ്താൽ
നീചദിക്കിേല നിൽ െവള്ളെമന്നതും ദൃഢം.
ദുഷ്ടന്മാരായുള്ളവർ മന്നന്മാർ പാര-
മിഷ് ടന്മാരായിക്കാണുന്നില്ലേയാ കാളേ ഷ്ഠ!
ശിഷ്ടന്മാർ ഗുണം പറെഞ്ഞങ്കിലും ത നി

ഷ്ടന്മാരാകുന്നതും ഷ്ടേമ കാണുന്നിേല്ല?
എന്നതുേക െചാന്നാൻ ശങ്കയാ സഞ്ജീവക-
െനേന്നാടു മഹാസിംഹം േകാപിച്ചീടുേമാ സേഖ!
െചാല്ലിനാൻദമനകൻ കാരണംെകാ േകാപം
വല്ലജാതിയുമുണ്ടാമായതു തീരുന്താനും,
കാരണം കൂടാെതതാൻ േകാപി ം നൃപന്മാെര
വാരണം െച ാനാരാനുണ്ടാേമാ മഹാമേത!
രാ ിയിെലാരു സിംഹം തെന്ന വെന്നാരു ശബ് ദ-
േമാർക്കാെത തടവിനാനതിനാൽ നാശംവ .
രാ ിയിെലാരു ശശം െപൺകുതിരതൻമുൻപിൽ-
േപ്പർ െചന്നതിൽമൂലമായവനറുതിയായ്.
രാ ിയിെലാരു ഹംസം െവൺകുമുദെമേന്നാർ
ത േമവുന്നെവള്ളിെപ്പക്ഷിെയെച്ച െതാ
അേന്നരമവൾ െകാത്തിൈക്കവിരൽ ണെപ്പ .
ഖിന്നനാമന്നം വ െപായ്കതൻകരേക്കറി.
അ െതാട്ടവൻ പിെന്ന െവള്ളാമ്പൽ ക്കൾകണ്ടാൽ
െവള്ള ാെവ ചിന്തിച്ചദ്ദിക്കിൽെച ന്നീലാ-
മർത്ത്യന്മാരസത്യത്തിൽനി ടൻ ഭയെപ്പട്ടാൽ
സത്യത്തിൽനി ം ഭീതന്മാെര വരുമേല്ലാ.
ൈവദ്യന്മാർ വിദ്വാന്മാരും മ ികളിവെരല്ലാം
സാധ്യമാം വ്യം േമാഹിച്ചീശെന തി താൻ
പത്ഥ്യെത്ത ഹിപ്പിച്ചാലായവന്നപത്ഥ്യമാം;
മിത്ഥ്യമാമിവരുെട കാര്യവും യത്നവും
േചാദി സഞ്ജീവകൻ ത െട സ്വാമി ഞാ-
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നാധി െമ മി മ ിയെമ െച ?
അ ിയം െചയ്യാെതാരു നേമ്മാടു മൃഗാധിപൻ
വി ിയം െചയ്തീടുേമാ സംഗതിയില്ല ദൃഢം.
ഇത്തരമുരെച സാദരം ദമനകൻ:-
ശുദ്ധരാം നിങ്ങൾക്കറിയാവേതാ രാജമതം?
ഏതുേമ േഹതുേവണ്ടാ മന്നവന്മാർ ധൂമ-
േകതുെവന്നതുേപാേല േലാകെരപ്പീഡിപ്പിപ്പാൻ.
സജ്ജനം െചെയ്താരുപകാരവുമപകാരം;
ദുർജ്ജനം െചേയ്താരപകാരവുമുപകാരം;
രാജേസവെയ ള്ളെത യും പരാധീനം.
പൂജനീയരാം േയാഗീ ന്മാർ െമളുതല്ല;
മൂർച്ചയുെള്ളാരുകത്തി േലഹനംെചയ്തീടുേമാ
മൂർഖപ്പാമ്പിെന്റ മുഖം ചുംബനം െചയ്തീടുേമാ?
സിദ്ധമാമിെതങ്കിലും സിദ്ധിയാ നൃപാർച്ചനം.
നല്ലവ ക്കെളല്ലാം നല്ലവേരാടുേചർേന്ന
നല്ലവണ്ണമായ് വരൂ വല്ലാതാമെല്ലന്നാകിൽ;
നിർമ്മലം നദീജലം സാഗരം തന്നിൽേചർന്നാൽ
നിശ്ചയം പുളി േപാെമന്നതു കാണുന്നിേല്ല?
സ്വ െമങ്കിലും ഗുണം സൽപുരുഷങ്കൽേചർന്നാൽ
ശി മാംവണ്ണം കാശി െമന്നറിഞ്ഞാലും.
ച െന്റരശ്മി െവള്ളി ന്നിൽേമൽ േച്ചരുേന്നരം
സാ മായ് പതിന്മടേങ്ങറ്റവും കാശി ം
സജ്ജനങ്ങൾ ഗുണേമറ്റമുെണ്ടന്നാകിലും
ദുർജ്ജനങ്ങളിൽേചർന്നാെലാക്കേവ നശി േപാം.
അഞ്ജനാചേല ശശിരശ്മികൾ ത േന്നരം
അഞ്ജസാ കറു േപാെമന്നതു േബാധിേക്കണം.
നഷ്ടമാമുപകാരം ദുഷ്ടരിൽെചെയ്തന്നാകിൽ;
നഷ്ടമാം സുഭാഷിതം ദുഷ്പാ ങ്ങളിൽേച്ചർന്നാൽ;
ഓ പാ ത്തിൽ ദധി പകർ വച്ചാലതു
കൂ വാൻനേന്നാ? മഹാകൂറ്റന്മാർക്കധീശ്വരാ!
എ യും മഹാവേന െച േരാദി േമ്പാെല,
ചീർെത്താരു ശവത്തിെനേക്കാപ്പിടുവി േമ്പാെല;
സാരസം പറിച്ച പറമ്പിൽ നടുേമ്പാെല-
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േയാരുള്ള നിലങ്ങളിൽ മാരിെപ ന്നേപാെല,
ശ്വാവിെന്റ പുച്ഛം െചേമ്മ േനരാ ന്നതുേപാെല,
േകവലം ബധിരെനപ്പാ േകൾപ്പി േമ്പാെല,
ക കാണാതുള്ളവൻ കണ്ണാടി േനാ ംേപാെല,
ൈകകുറുതായുള്ളവൻ കങ്കണമിടുേമ്പാെല,
ബുദ്ധിയുമൗദാര്യവും വിദ്യയുമില്ലാെതാരു
ലുബ് ധെനേസ്സവി ന്ന േഭാഷെന്റ വിേചഷ്ടിതം.
ചന്ദന മങ്ങളിൽ സർപ്പങ്ങൾ െച കൂടും;
ചാരുവാന്നീരാഴിയിൽ ന ങ്ങൾ വ കൂടും;
നല്ല രാജാക്കന്മാരിൽ ദുർമ്മ ി േചർ കൂടും;
നല്ലേവശ്യ ീകളിൽ മൂർഖന്മാർ െച കൂടും
ഇങ്ങെന ഗുണമുള്ള വ െകാണ്ടനുഭവ-
െമ േമ വരത്തില്ല ദുഷ്ടസമ്പർക്കംമൂലം,
ന െട സ്വാമിസിംഹം കാണുന്ന ജനേത്താടു
സൻമുഖം സൗജന്യവും േസ്നഹവും ഭാവി
അങ്ങെനെയല്ലാം മനെസ്സ യും മഹാ രം;
തങ്ങൾ പരമാർത്ഥെമെങ്ങേടാ സജ്ജീവകാ!
ധൂർത്തനായുള്ള പുമാൻ പാന്ഥന്മാർ വരുേന്നരം
പാർത്തിരിയാതെങ്ങാരു പടിക്കൽെച്ച നിൽ ം;
െച ടൻ ൈക പിടിച്ചാേ ഷംെച കണ്ണിൽ-
നിന്ന മഹാ ക്കൾ െപാഴി ം മഹാകള്ളൻ.
സാദരം കുശല ശ്നങ്ങളും േചാദി ന്താ-
േമാദനെമാരുവെറ്റന്നാകിലും െകാടുക്കാെത;
വല്ലതുെമാരുകള്ളം പറ കബളി
െമല്ലേവയൂർദ്ധ്വമാക്കിയയ ം ദുർമ്മാനുഷൻ
െവള്ളത്തീന്മീേതേപാവാൻ കപ്പലുംപറ്റംേതാണി
വള്ളവും വഞ്ചീ പടെവെന്നല്ലാം താനുണ്ടാക്കി;
െപട്ടന്നങ്ങിരുട്ട രാ ിയിൽ സഞ്ചരിപ്പാൻ
ചൂെട്ട ം വിളെക്ക മായതു സമ്പാദി ;
കാറ്റില്ലാതുള്ളേനരം വീശുവാനാലവട്ടം
േപാറ്റിയും വിശറിയുമിത്തരങ്ങളും തീർ ,
കാട്ടിലുള്ളാനത്തലവന്മാെര വശത്താക്കാൻ
േതാട്ടിയും േകാലും കുന്തെമന്നിവയുളവാക്കി.
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ക കൂപത്തിലുള്ള െവള്ളെത്തക്കരേക്കറ്റി-
െക്കാ േപാവാനും തുലായ വുമ ണ്ടാക്കി,
ഇങ്ങെനയുപകാരെമെന്തല്ലാം െച നമു-

ങ്ങേനയുള്ള മഹാധർമ്മിഷ്ഠവിദ്വാന്മാർ ം
െചേന്നടം നശിപ്പി ം ദുർജ്ജനങ്ങേട ചിത്തം
നന്നാക്കിവയ് പാെനാരു കൗശലം േതാന്നീലേല്ലാ.
ഇങ്ങെന ദമനകൻ ദുർജ്ജനങ്ങെളെക്കാ
തിങ്ങിന ൈവരേത്താെട ദുഷി ന്നതുേക
ശുദ്ധനാം സഞ്ജീവകൻ ചിന്തി മനക്കാമ്പിൽ
ലുബ്ധരാം ജ ക്കെട കൂട്ടത്തിലായേല്ലാ ഞാൻ.
ശഷ്പവും ഭക്ഷി െകാണ്ടിരി ം നമുക്കിേപ്പാൾ
നിഷ്ഫലമിഹവ സിംഹേസവനം ദുഃഖം.
േ ാഷ്ടാക്കളിവർതെന്ന സിംഹെത്ത േഭദിപ്പി
േമാഷ്ടാക്കാേളാടുകൂടി വസിച്ചാലിേതവരൂ.
യുക്തികൾ ചിലവ ഞാൻകൂെടപ്പറയുേമ്പാൾ
യുക്തികെളാ ശമിച്ചീടുമിേ ാഷ്ടാവിനും.
ദുർമ്മാഗ്ഗംതുടങ്ങിയാൽ ദൂരേവയുേപക്ഷി
സന്മാർഗ്ഗസ്ഥിതന്മാേരേസ്സവി മാപത്തിങ്കൽ.
ഇങ്ങെന വിചാരി പുംഗവൻ സഞ്ജീവകൻ
ഭംഗിവാ കൾതാനുേമാേരാന്ന രെച .
അന്തിവന്നടു േമ്പാളബുജം കൂ െമ
ചിന്തിപ്പാൻ ബുദ്ധിയില്ലാതുെള്ളാരു വണ്ടിൻകൂട്ടം
അന്ധതെകാ രാ ൗ പങ്കേജാദരംതന്നിൽ
ബന്ധനം ാപി ന്നെതെന്താരുകഷ്ടം സേഖ!
എന്തിനി വരുെമ േമേ ാ വിചാരിപ്പാൻ
ജ ക്കൾക്കറിവില്ലാ െത െമന്നേതേവ .
അന്തി വിടരുന്ന പിച്ചക വും പിെന്ന-
ച്ചന്തത്തിൽ കുറുെമാഴി മുല്ലയും ൈകത വും
പങ്കജങ്ങളുമിത്ഥം സന്മധുപുഷപങ്ങെള-
ശ്ശങ്ക കൂടാെത െവടിഞ്ഞീടിന ഭൃംഗങ്ങളും
മത്തവാരണത്തിെന്റ ഗണ്ഡത്തിൽ മദജല-
േമറ്റമുെണ്ട േമാഹിെച്ചാക്കേവ കൂെടെച്ച ;
ത േമവുേമ്പാൾ കർണ്ണദ്വന്ദതാഡനംെകാ
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ച േപാകല്ലാെതാരു ലാഭമില്ലവെയ്ക്കേടാ!
എന്നതുേപാെല ഖലന്മാരുെട മുമ്പിൽെചന്നാ-
െല െട ാണങ്ങൾ ം ഹാനിയുണ്ടാകും ദൃഢം
ദുഷ്ടേഗാമായുവ്യാ ധ്വാക്ഷന്മാെരാെക്ക ടി-
െയാട്ടകത്തിെനെക്കാലെചയ്തതു േകട്ടിട്ടിേല്ല?
അക്കഥമാ ം േകട്ടിട്ടിെല്ല ദമനകൻ;
േകൾക്ക നീെയ വൃഷേഭാത്തമൻ സഞ്ജീവകൻ.

ഒട്ടകം ആപത്തിൽ
കാനേന മേദാൽക്കടെനന്ന േപേരാടു കൂെട
മാനശാലിയാെമാരു സിംഹം താനുണ്ടായിേപാൽ
കാകനും േഗാമായുവും വ്യാ വുമിവർമൂ -
കാര്യക്കാറരുമവനുണ്ടായി സമർത്ഥന്മാർ
ധൃഷ്ടരാമവർ വേന സഞ്ചരി േമ്പാൾ നെല്ലാ-
െരാട്ടകം വരുന്നതു കണ്ടവർ േചാദിച്ചിതുഃ-
ഏ വരു താേനതു ജാതിയിലു ?
ഇങ്ങെന നടപ്പാനും കാരണെമ സേഖ!
ഒട്ടകം പറഞ്ഞിതു വാണിഭക്കാരന്മാർ
െക കൾ ചുമ േന്നാെരാട്ടകം ഞാനാകു .
െക കൾ േപറിേപ്പറിയലഞ്ഞ കൂട്ടക്കാെര
വി ഞാെനാളി വങ്കാട്ടിൽ സഞ്ചരി .
മ ിവീരന്മാരതു േകട്ടേപ്പാൾ ഹിതാഹിതം.
മ ി വശത്താക്കി സ്വമിെയക്കാണിപ്പി .
സ്വാമിയും കഥനകെനെന്നാരു േപരുനൽകി,
സ്വാധീനമാക്കിെക്കാ േമളി േമവുംകാലം,
ത െട ഭൃത്യന്മാർ ം തനി ം ചിലവിനു
െച ടൻ മൃഗങ്ങെളെക്കാ െകാണ്ടന്നീടുവാൻ
അംഗൈവകല്യംെകാ നമു പരാധീനം;
നിങ്ങളിന്നമാത്യന്മാർ െകാണ്ട പൂരിേക്കണം.
പ നാം ജനിച്ചേന്ന കാൽെക്കാരുമുടവു െത-

ണ്ടതുമൂലം വേന സഞ്ചാരെമളുതല്ല;
ഭൃത്യവർഗ്ഗങ്ങെളല്ലാം ഭക്ഷണമില്ലായ്കയാൽ
ചത്തേപാൽ വശംെക കാനേന കിട .
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വ്യാ വും േഗാമായുവും കാകനുമിവർമൂ ം
ശീ ഗാമികളേല്ലാ മ ിപുംഗവന്മാെര!
നിങ്ങൾ വഴിേപാെല ഭുക്തിയും െച െകാള്ളാം.
ഇങ്ങെന മേദാൽക്കടൻ ക ിേച്ചാരനന്തരം
തൽക്ഷണം സചിവന്മാർ കാനനങ്ങളിൽ നീെള-
ഭക്ഷണാർത്ഥങ്ങൾ തിരെഞ്ഞ േമ ലഭിയാ
ഇ െപാന്നിരു െകാെണ്ടാട്ടകം ഹിയാെത
തങ്ങളിൽ വിചാരി വായസമുരെച ഃ-
എെന്തേടാ! കഥനകെന ള്ള രൂപെത്തെക്കാ-
എെന്താരു കാര്യം നമുെക്കന്ന വിചാരിപ്പിൻ;
കള്ളനു മാസംേവണ്ട കാനേന െപരുെത്താരു
മു വള്ളി ഭുജിെച്ചങ്കിേല രുചിയു .
ഇന്നെത്തെച്ചലവിനീെയാട്ടകം െകാള്ളാം നമു-
എന്നതു േക െചാന്നാൻ വ്യാ വും േഗാമായുവും
സ്വാമി താനഭയവും െകാടു പാർപ്പി .
നാമിേപ്പാൾ വധിക്കെയ ള്ളതും ചിതം വരാ;
എങ്കിൽ നാം ചാേകയു െവ കാകനും െചാന്നാ-
െനന്നതുേക പറഞ്ഞീടിനാരിരുവരും.
പട്ടിണി കിട ന്ന സ്വാമിെയെക്കാ തെന്ന-
െയാട്ടകത്തിെന്റ വധം സമ്മതിപ്പിക്കേവണം;
എ യും വിശ േമ്പാൾ െപറ്റ മാതാവു തേന്ന
പു െനെക്കാ തെന്റ ാണെന രക്ഷി .
മു േമ്പാൾ സർപ്പ ീയും താൻ സവി െള്ളാരു
മുട്ടകെളാ ം മടി കൂടാെത ഭക്ഷി .
ത െട ജഠരെത്ത രക്ഷിപ്പാൻ ശരീരികൾ-
ക്കിന്നേത െചയ്യാവുെവന്നിെല്ലേടാ കാര്യക്കാേര!
” വർദ്ധി േന്നരം കാരുണ്യമില്ലാതാകും
സ ക്കൾ േപാലു,മിജ്ജ ക്കൾെക്ക പിെന്ന?”
ഇത്തരം വിചാരി മൂവരുെമാരുമി
സത്വരംെച്ച മഹാസിംഹെത്ത പ്പീടിനാർ
കാകന ണർത്തി ഭക്ഷണ വ്യങ്ങളി-
േലകെമന്നാലും ലഭിച്ചില്ലേഹാ കാന്താരത്തിൽ;
എ പായെമന്നതു േചാദി മേദാൽക്കടൻ;
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ജ ഹിംസയല്ലാെത പിെന്നെയെന്ത കാകൻ;
ഭക്ഷിപ്പാെന വക ക നീെയ സിംഹം;
ഭക്ഷിപ്പാൻ കഥനകധ്വംസനെമ കാകൻ;
സിംഹവും െചവിെപാത്തിെക്കാ താനുര െച :-
സാഹസം ശിവ! ശിവ! െചയ്യരുെതാരു നാളും;
അന്നദാനവും പിെന്നേഗ്ഗാദാനം ഭൂമിദാനം
ത െട േദഹദാനമിത്തരം ദാനങ്ങളിൽ
ഉത്തമമഭയദാന തം മഹത്തരം;
തത്തഥാ മയാ കൃതെമങ്ങെന േമാചിേക്ക ?
അശ്വേമധാദിയാഗം െച ള്ള ഫലെത്തക്കാൾ
ആ ിത ാണത്തിനു പുണ്യേമറു നൂനം.
എന്നതുേക കാകൻ െചാല്ലിനാനിതു സത്യം-
തെന്നെയങ്കിലുെമാരു ശാ മുണ്ടടിയനും;
ഏകെന ത്യജിച്ചി ം കുലെത്ത രക്ഷിക്കണം;
ആകുലെമേന്യ കുലം ത്യജിക്കാം ാമസ്യാർേത്ഥ;
ഭുമിെയ ത്യജിച്ചീടാമാത്മരക്ഷണം െചയ് വാൻ;
ത രാനറിേയണ്ട വാശ്ശതുമടിയങ്ങൾ
സാ തമശനാർത്ഥമുണ്ടാക്കിെക്കാ വരാം;
ഒട്ടകത്തിെനത്തെന്ന ഭക്ഷിപ്പാനനുവാദം
െപെട്ട ന മതിനുള്ള കൗശലമുണ്ടാം;
എന്നതു േകട്ടിെട്ടാ ം മിണ്ടാെത നി സിംഹം;
തന്നിതു മൗനാനുവാദെമന്നവർ വ .
മൂവരും കൂടിെച്ച വന്ദി നിന്നാരവർ
മു ാടു കാകൻ െചാന്നാെനെന്ന ഹിംസിക്ക സ്വാമിൻ!
നി െട ശരീരത്തിെല മാംസം േഭാഷ!
നിെന്ന ഹിംസക്കയിെല്ല ക്തവാൻ മേദാല്ക്കടൻ;
എെന്ന ഹിംസിക്കാെമ േഗാമായു പറഞ്ഞേപ്പാൾ
മുന്നമുക്തമായതു സിംഹവുമുര െച ;
ര േപെരക്കാൾ മാംസേമെറയുെണ്ടനിെക്കെന്ന-
െക്കാ ഭക്ഷണമി െചയ്താലും ത രാേന!
ഇത്തരം വ്യാ ം െച േകൾപ്പിച്ച വാക്യത്തിനു-
മുത്തരം മുെന്നേപ്പാെല െചാല്ലിനാൻ മേദാല്ക്കടൻ.
തെന്ന നി ഹിക്കയിെല്ലെന്നാരു വിശ്വാസത്താൽ
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െച ര െചയ്താെനെന്നെക്കാൽെക കഥനകൻ.
വ്യാ വും േഗാമായുവുമായതു േകട്ടേനരം
ശീ െമാട്ടകത്തിെനപ്പിളർ െകാന്നീടിനാർ
സിംഹവും മ ികളുമു െത്തബ് ഭുക്തിക്കായി-
സ്സംഹരിച്ച മുന്നമിങ്ങെന േകട്ടി .
”ബഹവഃ പണ്ഡിതാഃ ാഃ സർേവ മാേയാപജീവിനഃ
കുര ഃ കൃത്യമകൃത്യം വാ ഉേ കാകാദേയാ യഥാ.”
എന്നതുെകാ െചാേന്നൻ ശുദ്ധരാം സാധുജനം
ദുർന്നയന്മാരിൽേച്ചർന്നാൽ ദൂഷണമകെപ്പടും;
പിെന്നയും പറഞ്ഞിതു സാധുവാം സഞ്ജീവകൻ:-
മന്നവന്മാെരേസ്സവിച്ചീടുവാന്മഹായത്നം.
മന്നവന്മാരും പിെന്ന ന്മാേരാടു േചർന്നാൽ
ത െട ഗുണം വൃഥാഭൂതമാമസംശയം;
നാടുവാഴിയാം നൃപൻ ഹീനജാതിെയന്നാലും
കൂടുന്ന പരിജനം നെന്നങ്കിൽത്താനും നന്നാം.
ഗൃ െമങ്കിലുമരയന്നങ്ങൾ ഭൃത്യരായാ-
ലുത്തമനവെന വന്നീടും മത്താേല
മാംസെത്തബ് ഭുജി ന്ന ഗൃ ങ്ങൾ ഭൃത്യരായാൽ
ഹംസവുമിളെപ്പ നീചനായ് വരും ദൃഢം.
കഷ്ടമിസ്സിംേഹ നു നമ്മിലുെള്ളാരു േസ്നഹം
ദുഷ്ടനാെമാരു മ ി മ ി േവർെപടു .
അങ്ങെന വരുന്താനും ദുർജ്ജനം കൂെട െട-
സ്സംഗതി േനാക്കിെക്കാ േമഷണി േയാഗിച്ചാൽ.
ഇങ്ങെനയറി േപാകായി മഹാജന-
െമ േമ ഖലന്മാർേക്കാ താ യില്ലേല്ലാ താനും
വാക്കിനാൽ ധന്മാെര ദൂഷണംെച്ചാല്ലിെച്ചാല്ലി
നാക്കിനു തഴ റച്ചീടിന കൂട്ടമേല്ലാ.
ദുഷ്ടന്മാർ പലവിധം േഭദ്യെത്തെച്ചെയ്തങ്കിലു-
െമാ േമ േബാധിക്കയി ത്തമക്ഷിതീശ്വരൻ
േതജേസ്തജ മിടിത്തീയുെമന്നിവ ര ം
േതജസ്സിൻ സമൂഹത്തിെല യുമുൽകൃഷ്ടങ്ങൾ
മുന്നം ഞാൻ പറഞ്ഞിതു സർവ കാശി ം;
പിെന്ന ഞാൻ െചാന്നെതാരുദിക്കിൽ മാ േമയു .
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യ നിന്നപായെത്തശ്ശങ്കി സിംഹത്തിെന്റ
ത സിംഹെത്തെച്ച േസവിപ്പാൻ ഭാവമില്ല.
അങ്ങെന െചയ്യാെമ െചാ ശാ ങ്ങളി-
ലിേങ്ങാ േ ാഹി േന്നാർ തൽഗുരുെവന്നാകിലും
ദുർമ്മദം തുടങ്ങിയാൽ ദൂരേവയുേപക്ഷി
സന്മാർഗ്ഗസ്ഥിതന്മാെരേസ്സവിക്കാമാപത്തിങ്കൽ.
ആയതു നമുക്കിേപ്പാൾ ഭാവമില്ലവേനാടു-
മായവണ്ണമാം യുദ്ധം െചയ് വതിെന്നാരുെമ്പേട്ടൻ.
ആയുധം നമുക്കിേപ്പാെളെപ്പാഴും പിരിയാെത-
യായതങ്ങളാം ര െകാ കളു താനും
യാഗങ്ങൾ െച ചിലർ സ്വർഗ്ഗെത്ത ാപി ;
േയാഗങ്ങൾ െകാ ചിലർ േദ്യാവിെനഗ്ഗമി ;
ദാനങ്ങൾെകാ ചിലർ സ്വർേലാകം ഗമി ;
മൗനങ്ങൾ െകാ ചിലർ േമാക്ഷെത്ത ാപി .
ഇത്ഥമുള്ളതിെലല്ലാമുത്തമം ജനങ്ങൾ
യുദ്ധത്തിൽ മരി ടൻ സത്വരം സ്വർഗ്ഗ ാപ്തി.
ഭൂരികർമ്മങ്ങൾ െകാ ദിവ്യരാകു ചിലർ;
ൈവരിനി ഹം െകാ ഭവ്യരാകു ചിലർ;
ര സൗഖ്യവുമ്മഹാവീരന്മാർ സം ാമെത്ത-
െക്കാ താൻ ലഭി േദഹേമാചനം െചയ്താൽ.
അല്ലാെത ശ ക്കളാൽ ദത്തമാം േചാറും തി
വല്ലാെത വസിക്കയും ചാകയുെമാരു േപാെല.
യാെതാരു ദിക്കിൽ യുദ്ധം െചയ്തീെലന്നാകിലും മൃത
െച െവന്നാകിൽപ്പിെന്നസ്സംശയെമാേന്നയു .
അദ്ദിക്കിൽ വരുേന്നരം സംഗരം േയാഗ്യെമ
വിദ്വാന്മാർ പറയുന്നതദ്ദി വ മമ.

കുളേക്കാഴിയും സമു വും തമ്മിലുള്ള കലഹം
ഉക്തവാൻ ദമനകൻ ശ വാം ജനത്തിെന്റ
ശക്തി താനറിയാെത പിണ ം ജനങ്ങൾ
ടിട്ടിഭം തന്നിൽ നി വാരിധിെക്കന്നേപാെല
കിട്ടീടും പരാഭവെമന്നതു േബാധിേക്കണം.
അക്കഥ വിേക്കണെമ ടൻ സഞ്ജീവകൻ
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സൽക്കഥാവിശാരദൻ െചാല്ലിനാൻ ദമനകൻ
ടിട്ടിഭെന െള്ളാരു പക്ഷിയുമവനുെട
െകട്ടിയെപ്പ ം കൂടിസ്സാഗരതടന്തന്നിൽ
കിട്ടിയ ശിശുകൃമി കീടാദിമാംസെത്തെക്കാ-
ണ്ടഷ്ടിയും കഴി െകാണ്ടാസ്ഥയാ േമവുങ്കാലം,
ടിട്ടിഭെമന്നാൽ കുളേക്കാഴിെയന്നറിേയണം;
ടിട്ടിഭ ീ ഗർഭം പൂർണ്ണമായതുകാലം,
ടീട്ടിഭേത്താടു െചാന്നാളി ഞാൻ സവി
കുട്ടികളുണ്ടായ് വരുമീ േനാവു കിഞ്ചിൽ.
ഏെതാരു ദിക്കിൽ േവ നമു സവെമ-
ന്നാതുരഭാവേത്താെട േചാദിച്ചേനരം, പക്ഷി
വാരിധിതീേര െപ െകാൾകെയ രെച ;
ഉക്തവാൻ കുളേക്കാഴി സാഗരം നെമ്മ െവൽവാൻ
ശക്തനെല്ലേടാ ബാേല! ശങ്കെയന്തിനു പാഴിൽ?
ടിട്ടിഭി െചന്നാളംബുരാശിയും നീയും തമ്മി-
െലാ േമ തടുക്കയിെല്ലെന്താരു േമാഹം നാഥാ!
തെന്നത്താനറികെയ ള്ളതു ൈവഷമ്യമായ്
വ േപായതുമൂലമാപ ഭവിച്ചീടും;
ത ള്ളിൽ വിചാരമുെണ്ടന്നാകിലനർത്ഥങ്ങൾ
വ േപാകയുമില്ല ൈവഷമ്യെമ മില്ല.
െചാല്ലിനാനതു േനരം ടിട്ടിഭൻ മഹാധീരൻ:-
വല്ലേഭ! വരിക നീ വാ കൾ േകൾേക്കേവ ;
ബ ക്കൾ പറയുന്ന സൽഗുണം ഹിക്കാത്ത
ജ ക്കൾ മൂഢത്വം െകാണ്ടന്ധരാ തിച്ചീടും;
ബ വാക്യെത്ത വിക്കായ്കെകാെണ്ടാരുകൂർമ്മം
ബന്ധെമന്നിേയ വീണു ച േപായേല്ലാ മുന്നം.

എങ്ങെനയെതന്നവൾ; േകട്ടാലുെമ കാന്ത-
നെങ്ങാരു ദിക്കിെലാരു വാപിയിൽ േമവിടുന്ന
കച്ഛപം കംബു ീവെമ േപർ സരസ്സിെന്റ
കച്ഛത്തിൽ ഖി േമവീടിനാൻ മഹാഭാഗ്യൻ;
സങ്കേട സഹായിപ്പാൻ മ ികൾ ര േപാൽ
സങ്കടൻ വികടനും രാജഹംസന്മാരവർ;
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വർഷമില്ലായ്കെകാ ഖിന്നരാമിവർ തമ്മിൽ
കർഷസന്താപം െകാ താന്തന്മാരുര െച
മെറ്റാരു സരസ്സിങ്കൽേപ്പാക നാെമേടാ! െവള്ളം
വ കയില്ലാതുള്ള വാപികൾ പലതു
ന െട കംബു ീവകൂർമ്മേത്താടറിയി :-
സമ്മതി വരുത്തിെക്കാണ്ടാശു േപാകണന്താനും;
ഇങ്ങെന കൂർമ്മേത്താടു െചന്നിവർ ധരിപ്പി ;
നിങ്ങൾ േപാകുന്ന ദിക്കിൽ ഞാൻ കൂടിേപ്പാന്നീടുവാൻ
നിങ്ങൾ ചിറകു പറ േപാകാമേല്ലാ:
എങ്ങെന നെമ്മ െട െകാ േപാകു നിങ്ങൾ?
ഞങ്ങൾ െചാന്നതുേപാെല േകൾ ന്നാകിൽ നിെന്ന
ഞങ്ങൾ െകാണ്ട േപാകു െണ്ട ഹംസങ്ങളും;
ഒ േമയുരിയാടാതങ്ങിെന പാർത്തീേടണ-
െമന്നതു െചയ്യാെമ കൂർമ്മവുമുരെച .
നീളമുെള്ളാരുേകാലും െകാത്തിെക്കാണ്ട െചാന്നാർ;
േമളേമാടിേക്കാലിേന്മൽ കടി തൂങ്ങിെക്കാൾക
ഹംസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ര േപരുമായ് പ്പതുക്കേവ
അംസത്തിേലറ്റിെക്കാ പറ ഗമിച്ചീടാം:
മിണ്ടരുെതാ ം ഭവാെനാ രിയാടിേപ്പായാൽ
െചണ്ടെകാ േമ സേഖ! കച്ഛപ കംബു ീവ!
അങ്ങെനെയ കൂർമ്മം േകാലിേന്മൽ കടി ടൻ
തൂങ്ങിനാനന്നങ്ങളും െകാണ്ട പറന്നിതു.
അങ്ങാടിെത്തരുവിെന്റ േമൽഭാേഗ െച േന്നര-
മങ്ങാടിക്കാെരല്ലാരും താഴ വ കൂടി;
േനാെക്കേടാ േമൽഭാഗത്തെങ്ങെന്താരുകൂട്ടം പറ-

േക്കാെട ഗമി പെണ്ട ം കണ്ടിട്ടില്ല;
ഇങ്ങെന പലർ കൂടിൈക്കെകാട്ടിച്ചിരിച്ചേപ്പാൾ
തിങ്ങിന േകാലാഹലമുണ്ടായി മഹീതേല;
ആേഘാഷം േക ഭയെപ്പെട്ടാരു കമഠമാ-
മാേഭാഷൻ വായും പിളർന്നയ്യേയ്യാെയ െചാന്നാൻ.
അേക്കാലും കടിവി കച്ഛപം കീേഴ്പാേട്ട
ചിെക്ക പതിച്ചിതു െചാൽക്കീഴില്ലായ്കമൂലം
മിണ്ടരുെത ഹംസം െചാന്നതു കൂട്ടാക്കാെത
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ചു കൾ ര ം പിളർെന്നാന്നവൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ത തപ്പി കടിവി േപായേധാഭാേഗ
ക നിൽ ന്ന ഭടന്മാർ െചന്നെങ്ങടു ടൻ
ൈകെകാ െഞക്കിെക്കാ കണ്ടി കലത്തിലി-
ട്ടാകേവ പാകം െച ഭക്ഷിച്ചാെരേന്ന േവ .
എന്നതുെകാ െചാേന്നൻ ബ ക്കൾ കനിേവാെട
െചാന്നതു കൂട്ടാക്കാെതയിങ്ങെന വിനാശവും.
പിെന്നയുമുരെച ടിട്ടിഭം മമ ിേയ!
നിെന്ന ഞാനിനിനിെയാ പറ േബാധിപ്പിക്കാം.
പ നീ ഗതവിധാതാെവന്നെങ്ങാരു മത്സ്യം,
രണ്ടാമൻ ത ന്നമതിെയെന്നാരു മത്സ്യം,
യത്ഭവിഷ്യെനെന്നാരു മൂന്നാമൻ മഹാമത്സ്യ-
മ തമിവരുെട വൃത്താന്തം േകട്ടീടണം.
നെല്ലാരു വാപി തന്നിൽ മൂവരുെമാരുമി
അല്ലൽ കൂടാെത ത സുഖി േമവും കാലം,
ദാശന്മാർവ വലവീശുവാൻ പുറെപ്പ
ദാശന്മാരവർ തമ്മിൽപ്പറ പതുക്കേവ
ഇസ്സരസ്സിങ്കൽ െവള്ളേമറ്റമിെല്ലേടാ, നല്ല-
മൽസ്യങ്ങളേനകമുണ്ട നാമിറ ക
ആയവർ പറഞ്ഞതു േക െകാണ്ടനാഗതൻ
മായെമന്നിേയ മ ര േപേരാടും െചാന്നാൻ.
േപാക നാം ൈവകീടാെത മെറ്റാരു തടാകത്തിൽ;
േശാകെമാന്നകെപ്പടുമ നാം പാർത്തീടുകിൽ
ഉ ന്നമതി പറഞ്ഞീടിനാൻ വരുെമ
ക ി ഭയെപ്പടുെന്നന്തിനു പാഴിൽത്തെന്ന
ആപ വന്നാലുടൻ ചിന്തിക്കാെമേന്ന േവ ;
ആപത്തിന്നവകാശമില്ലിേപ്പാൾ നമുെക്കേടാ!
ദുർഘടം വരുേന്നരമുൾക്കാമ്പിലുപേദശം
തക്കത്തിൽ േതാ ന്നവർെക്ക േമ തടവില്ല,
യത്ഭവിഷ്യെന ള്ള മത്സ്യത്തി ള്ളിൽ ഭയ-
മുത്ഭവിച്ചില്ല െത ം േമവിനാനനങ്ങാെത.
മു മിങ്ങനാഗതൻ േപടി പുറെപ്പ
മെറ്റാരു ജലാശയം ാപി മരുവിനാൻ.
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പിേറ്റന്നാൾ പുലർകാേല ദാശന്മാർ വാപിതന്നിൽ
െതെറ്റ വലയി മീൻപിടി തുടർന്നേപ്പാൾ
ഉ ന്നമതി മത്സ്യം ചത്തേപാലനങ്ങാെത-
യ തന്മീേത വയും പിളർ കിടന്നിതു
ച െവേന്നാർ മുേക്കാൻ പിടി കരേയറ്റി-
ത്ത െവ റപ്പി േപാന്നിതു വലവീശാൻ
മുേക്കാരങ്ങകന്നേപ്പാൾെച്ചെന്നാരു െചളിതന്നിൽ
പു െകാണ്ടിരുന്നിതു ദാശന്മാർഗമിേപ്പാളം
ഉ ന്നമതി മത്സ്യമങ്ങെന ജീവിച്ചിതു.
യല്ഭവിഷ്യനാം മത്സ്യം സം മി ഴലുേമ്പാൾ,
ദാശന്മാർ വലയി പിടി തല്ലിെക്കാ
പാശങ്ങൾ െകാ െക മ െകാ േപായാർ
എന്നതുെകാ െചാേന്നനാപ ശമിപ്പിപ്പാ-
നേന്നരെമാ േതാ ം ൈദവമല്ലേയാ സാക്ഷി.
ടിട്ടിഭി സമു ത്തിൻ തീര സവി ;
മുട്ടകൾ നാലഞ്ച ഭൂമിയിൽ വീണേശഷം
െപെട്ട സമു വും േവരലച്ചതിൽ െട
യി രുട്ടിെക്കാണ്ടാകേവ െകാ േപായാൻ
ടിട്ടിഭി കര െകാണ്ട െചന്നറിയി
ടിട്ടിഭൻ പറഞ്ഞിതു വല്ലേഭ േഖദിേക്കണ്ട;
വല്ലതും യത്നം െച വാരിധിതന്നിൽ നി
ന െട പു ന്മാെര ഞാനി വരു വൻ
എ ര െച പക്ഷിസംഘെത്തെയല്ലാമവ-
െനാെന്നാഴിയാെതക വരുത്തി സ്വരൂപി
പക്ഷിസംഘേത്താെടാന്നിച്ചേപ്പാേഴ പുറെപ്പ
പക്ഷിരാജനാം ഗരുഡൻ വസി ന്ന ദിക്കിൽ,
െച വന്ദി നി കാര്യവുമുണർത്തിചു
ത െട ജാതിേസ്നഹാൽ താർക്ഷ്യനും െച മുദാ
പാൽക്കടൽ താന്നിൽപ്പള്ളിെകാ ന്ന ഭഗവാേനാ-
ടിക്കഥ േബാധിപ്പി വന്ദി നിന്നീടിനാൻ.
ൈവകുണ്ഠൻ വരുണെന വിളിച്ചങ്ങരുൾ െച
ൈവകാെത ടിട്ടിഭെന്റ മുട്ടകൾ െകാടുത്താലും
ക ന േകട്ടേപ്പാേഴ വന്ദി വരുണനും
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െകൽേപ്പാെട െകാടുത്തിതു മുട്ടകെളല്ലാം തദാ;
ഇക്കഥാ സംഗത്തിന്നർത്ഥെത്ത വിചാരിച്ചാൽ
വി മേമറുെന്നാരു ൈവരിേയാടമർ െചയ് വാൻ
ദുർബ്ബലന്മാർ മന ണ്ടാകയിെല്ലെന്നാരു
സൽഫലമിതുെകാ സംഭവിച്ചീടും സേഖ!

രാജാബ രബ നാം രാജാ ച രച ഷാം
രാജാ പിതാ ച മാതാ ച സർേവഷാം ന്യായവർത്തിനാം

പിംഗളസഞ്ജീവകന്മാരുെട യുദ്ധം
ഇങ്ങെന ദകനകൻ െചാന്നതുേക മഹാ-
നിംഗിതമറി രെചയ്തിതു സഞ്ജീവകൻ
സംഗരം ഭവി േമ്പാൾ പിംഗലൻ തെന്റ ഭാവ-
െമങ്ങെനെയ മേപ്പാൾ സംഗതിെയ ം െചാല്ക.
െചാല്ലിനാൻ ദമനകൻ േചാടുകളുറപ്പി
പ കൾ പുറത്താക്കി വ വും പിളർന്നിവൻ
ക കൾ ചുവപ്പി കർണ്ണങ്ങൾ കൂർപ്പിെച്ചാരു-
ദണ്ഡതുേപാെല വാലുമുയർത്തിെക്കാ സിംഹം
നിൽ കാണാമതുേനര ഭവാൻ െച
വക്കാണത്തിനു തുടങ്ങീടുക മഹാത്മാേവ!
ഇത്ഥമ രെച േപാന്നിതു ദമനകൻ
ബുദ്ധിമാൻ കരടെന ാപി കൂപ്പീടിനാൻ.
എെന്തേടാ ദമനക! നി െട മന്ക്കാമ്പിൽ
ചിന്തിച്ചകാര്യം സിദ്ധമായിേതാ വഴിേപാെല?
ഇങ്ങെന കരടകൻ േചാദി ; ദമനക-
നങ്ങെന േഭേദാപായം സിദ്ധെമ ര െച
മുന്നേമതെന്ന കിഞ്ചിൽബ്ഭിന്നമായവർ തമ്മിൽ
പിെന്ന ഞാൻ വഴി േപാെല േവർെപടുകയും െച ം
അർദ്ധഭിന്നമായുള്ള സാധനം േഭദ്യം െചയ് വാൻ
ബുദ്ധിമാന്മാർ െത ം ൈവഷമ്യമില്ലയേല്ലാ.
സാരനാം ദമനകൻ സിംഹസന്നിധൗ െച
സാരമാമുപേദശം െചയ്തിതു പരിേചാെട
പുംഗവൻ വരുേന്നരം യുദ്ധസന്നാഹം കൂടി
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തുംഗമാം അംഗുലവുമുയർത്തിക്കയർെത്താരു
ഭാവവും ഭാവിച്ചിരുന്നീടുക മമ സ്വാമിൻ!
സാവധാനത േവണം സംഗരമുണ്ടായ് വരും
എന്നതുേക സിംഹമങ്ങെന സ്ഥിതിെചയ്താ-
നേന്നരമവിടത്തിൽെച്ചന്നിതു സഞ്ജീവകൻ
മുന്നേമ ദമനകൻ െചാന്നതുേപാെല തെന്ന
ഉത്സാഹേത്താടുനി ം സിംഹെത്തക്ക വൃഷം
െകാ കളുയർത്തിെക്കാണ്ടടു യുദ്ധം െചയ് വാൻ:
വമ്പനാം പഞ്ചാനനേ ഷ്ഠനുെമാരുെമ്പട്ടാൻ
എ യും ഭയങ്കരം യുദ്ധമുണ്ടായി തമ്മിൽ
വൃ നും മേഹ നും തങ്ങളിൽ യുദ്ധം േപാെല
ഊേക്കറും വൃഷഭെന്റ മു റേഘാഷങ്ങളും
മുേഷ്കറും സിംഹത്തിെന്റ സിംഹനാദേഘാഷവും
കു കളടികടിമാ കൾ ത ം മു ം

ദ്ധരാമവരുെട യുദ്ധെമ യും േഘാരം
ദുർവിധമിതു ക പറ കരടകൻ:-
ദുർമേത ദമനക! നി െട ദുരാചാരം
ദുർന്നയ േയാഗത്തിലിങ്ങെന മമ സ്വാമി
ദു േമയത്തിൽപ്പതിച്ചീടിനാൻ കഷ്ടം! കഷ്ടം!
സാമവും ദാനം േഭദം ദണ്ഡെമന്നിവ നാലിൽ-
സ്സാമെമന്നേത സമാരംഭിച്ചീടാവൂ സേഖ!
സാമെത്ത േയാഗിച്ചാെലാക്കേവ സാധിച്ചീടും;
കാമത്തിന്നനുകൂലകാര്യവും സാധിച്ചീടും;
ദാനേഭദാദി മൂ െമ േമ ചിതം വരാ;
മാനസംഖ്യാനം െചയ് വാൻ പാ േമ െകാള്ളിക്കാവൂ;
സൂര്യരശ്മികൾ െകാ ം പാവക ഭെകാ ം
സൂര്യകാന്താദിമണിേ ണി േതജ െകാ ം
ൈവരമാമന്ധകാരം ശമിക്കയില്ല ദൃഢം.
സാരമാം സാമം െകാേണ്ട ശമി ദമനകാ!
മ ിരാജെന്റ മകൻ ഞാെന മദി നീ
മ ി മമ സ്വാമിക്കാപ വലിച്ചിട്ടാൽ
എന്തിനിക്കഴിഞ്ഞതു ചിന്തിച്ചാൽ ഫലം വരാ;
ദന്തിൈവരിയും വൃഷേ ഷ്ഠനുമിവർ തമ്മിൽ
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സന്ധിപ്പനുപായെത്തച്ചിന്തിക്ക സേഹാദരാ!
സന്ധിെയ ള്ള നീതി സർവദാ മേനാഹരം
തങ്ങളിൽപ്പറ േചർ ന്നവർ പാരം തുച്ഛം
ഭിന്നി ം ജനങ്ങെളേച്ചർ ന്ന പുരുഷനും
സന്നി ചികിത്സി ശമിപ്പിപ്പവൻ താനും
ത െട സാമർത്ഥ്യെത്തക്കാേട്ടണെമങ്കിൽത്തമ്മിൽ-
ബ് ഭിന്നരും സന്നിക്കാരുമുെണ്ടേന്ന ഫലം വരൂ
മ ള്ള മൂഢന്മാരുേമതുേമ േഭദം നാസ്തി;
നീചമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ െച ചാടുന്ന ഭുക്കളും
നീരാഴമുള്ള കൂേപ പതി ം പശുക്കളും
േമേ ാ കേരറുവാെന യും പരാധീനം;
കീഴ് േപ്പാ പ്പതിപ്പതിെന യുെമളുപ്പമാം.
െചാെല്ലേടാ! ദമനക! നീ തെന്ന മുന്നം മി-
ച്ചില്ലേയാ സഞ്ജീവകക്കാളെയെക്കാ വ .
സൽ ണൻ മമ സ്വാമി കാളവന്നതിൽപ്പിെന്ന
നിര് ണൻ നിരീശ്വരനായ് വ മഹാകഷ്ടം!
മന്നവൻ ഗുണവാെനന്നാകിലും ദുർമ ികൾ
വ േചരുേമ്പാളാർ ം േവണ്ടാതായ് വരും നൃപൻ;
ന ളങ്ങളിൽജ്ജലം നിർമ്മലെമന്നാകിലും
ന മുെണ്ട േകട്ടാലാരാനുമിറ േമാ?
േഗാപിതമാകും ദിക്കിെലേപ്പാഴുമധിവാസം
ഭൂപതി വരന്മാർെക്കാ േമ ഗുണമല്ല.
സജ്ജനങ്ങെട മേദ്ധ്യ സർവരും വസിേക്കണം;
ദുർജ്ജനങ്ങേളാടുള്ള സമ്പർക്കം ത്യജിക്കണം.
സർവസമ്മതഗുണമുെള്ളാരു സചിവന്മാർ
സർവദാ സുഖസ്ഥിതന്മാരായാൽ മഹാസുഖം
മാധുര്യം ഭാവിക്കയും മാനേസ കപടവും
ജാതമാമമാത്യന്മാർ േകവലം വിഷം തെന്ന.
ബുദ്ധിയിൽ പരേ ാഹം ചിന്തി േമവും ഭവാൻ
ബുദ്ധിമാെനല്ലന്നതു വന്നീടും ദമനകാ.
ശാഠ്യെത്ത വിടാെതെകാ െള്ളാരു സൗഹാർദ്ദവും
മൗഢ്യം േവർെപടാെത ക െള്ളാരു ധർമ്മങ്ങളും
േലാകെര േദ്വഷി െകാ ണ്ടാ ം ധനങ്ങളും
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ലൗകികം കൂടാതുള്ള സാധുസൽക്കാരങ്ങളും
നിത്യവും സുഖിച്ചിരു ള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും
ചിത്തപാരുഷ്യേത്താേട കാമിനീസംസർഗ്ഗവും
ഇച്ഛി ം പുരുഷന്മാെര യുമധമന്മാർ;
തുച്ഛബുദ്ധികളവെര േബാധിക്ക ഭവാൻ.
ബാലക! ദമനക നി െട പിതാവിെന്റ
ശീലമി പമിക്കാം നിെന്നെട ശീലം കണ്ടാൽ.
താതെന്റ സ്വഭാവവും പു െന്റ സ്വഭാവവും
േഭദമിെല്ല പറയുന്നതു പരമാർത്ഥം.
ൈകതേമലുണ്ടാകുന്ന കായ്ക്കൾ ം മു ണ്ടേല്ലാ!
ൈകതവ േയാഗങ്ങൾ താതങ്കൽ നി ണ്ടായി.
എന്തിനു ഹിേതാപേദശെത്ത ഞാൻ െചയ്തീടു ?
ചിന്തിക്കിൽ നിനെക്കാരു േനർവഴി കാണുന്നില്ല;
നെല്ലാരു കടുപ്പമുള്ളായുധം കല്ലിൽ െവ
തല്ലിയാൽ വളയുേമാ? െപാ േകയു ദൃഢം.
നല്ലതു പറഞ്ഞി തനി നാശം വ .
എങ്ങെനയെത ടൻ േചാദി ദമനക,-
െനങ്കിൽ നീ േകൾെക്ക ര െചയ്തിതു കരടകൻ.

സൂചിമുഖിയുെട അപായം
മർക്കട ട്ടം മഹാശീതെത്തസ്സഹിയാ
ഒക്കേവ വിറെച്ചാരു ദിക്കിൽ വന്നിരി േമ്പാൾ
തീക്കനൽ തിരെഞ്ഞാരു വാനരൻ പുറെപ്പട്ടാൻ.
നീക്കമിെല്ലേടാ നല്ല തീയിതാ പറ ;
എ നിശ്ചയിച്ചവൻ െച ടൻ മിന്നാമിനു-
െങ്ങ ള്ള ാണികളിെലാന്നിെനപ്പിടിെപട്ടാൻ;
പൃഷ്ഠത്തിൽ കാശമുണ്ടജ്ജ പറ േമ്പാൾ
െപാട്ടന്താനതുക പാവകെന റ .
കൂട്ടക്കരിരി ന്ന േയാഗത്തിൽ െകാ വ
െചണ്ടക്കാരനുമൂതിക്കത്തിപ്പാൻ തുട .
അേന്നരം സൂചിമുഖെനെന്നാരു പക്ഷി െമെല്ല-
െച്ചന്ന കുരങ്ങിെന്റ കർണ്ണത്തിൽ മ ിച്ചിതു
വഹ്നിയല്ലിതു സേഖ വാനര! മിന്നാമിനു-
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െങ്ങെന്നാരു ാണിയിത തിയാെലരിയുേമാ?
എന്നതു േകട്ട ണർത്തീടിനാൻ കുരങ്ങച്ചാ-
െരെന്തേടാ! നിേന്നാടുേണ്ടാ േചാദി െവന്നങ്ങവൻ
പക്ഷിെയപ്പിടിച്ചാശു പാറേമലടി ടൻ
തൽക്ഷണം െകാലെച ഭക്ഷണം കഴിച്ചിതു
എന്നതുെകാ ഞാനും നാനാമ്യേ ാകം െചാേന്നൻ

നാനാേമ്യാനാമ്യേത ദാരുഃ
നാശ്മനി സ്യാൽ ര ിയാ
സൂചിമുഖീം വിജാനീഹി
നിശിഷ്യാേയാപദിശ്യേത.

എ െട ദമനക! ദുഷ് യത്നങ്ങൾ വൃഥാ,
ത െട ബുദ്ധിെകാ ം ത െട ശക്തിെകാ ം
ത െട വ്യം െകാ ം ത െട ധർമ്മം െകാ ം
േഗാ െത്ത രക്ഷി ന്നേതെതാരു പുമാനവൻ
പു നായ് വരും മാതാവല്ലേയാ മാതാെവേടാ!
ഇങ്ങെന കരടകൻ െചാല്ലിയ വാ േക
മങ്ങിെന മുഖേത്താെട ഭൂതലം േനാക്കിെക്കാ
കുണ്ഠിതം വഴിേപാെല േതാന്നി ദമനകൻ
മിണ്ടാെത നിന്ന രെചയ്തിതു കരടകൻ:-
ദുഷ്ടബുദ്ധിയും ധർമ്മബുദ്ധിയുമിരുവരിൽ
ദുഷ്ടബുദ്ധിയാമവൻ ത െട പിതാവിെന
വല്ലാെത സ്ഥലത്തിങ്കൽെകാ േപായ് പ്പാർപ്പിക്കയാൽ
വല്ലാെത മരിപ്പിച്ചാെനന്നതു േകട്ടിട്ടിേല്ല?
അ ജ! നമുക്കതു േകൾക്കണെമ തമ്പി-
ക്കാ ഹം സാധിപ്പിപ്പാനുക്തവാൻ കരടകൻ.

ധർമ്മബുദ്ധിയും ദുഷ്ടബുദ്ധിയും
െചട്ടികൾ വസി ന്ന പട്ടണം തന്നിെലാരു
െചട്ടി ര മക്കളുണ്ടായി വളർന്നിതു;
അ ജൻ ദുഷ്ടബുദ്ധി; േസാദരൻ ധർമ്മബുദ്ധി;
വ്യ െമന്നിേയ സുഖിച്ചങ്ങെന േമവുങ്കാലം,
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അർത്ഥമാർജ്ജിക്കാനവരന്യേദശങ്ങൾ േതാറും
സ്വസ്ഥരായ് നട േമ്പാേളകദാ വനാന്തേര
േജ്യഷ്ഠനാം ദുഷ്ടബുദ്ധി മുൻഭാേഗ നട ;
പൃഷ്ഠഭാഗ നടന്നീടിനാൻ ധർമ്മബുദ്ധി,
കാട്ടിലെങ്ങാരുമരം പുഴങ്ങിവീഴുേന്നരം
മുട്ടിൽ നിെന്നാരുനിധികുംഭവും കാശി ,
ധർമ്മബുദ്ധി കിട്ടി തൽ ംഭം മഹാധനം
നിർമ്മലസ്വർണ്ണംെകാ പൂർണ്ണെമ യും സാരം
കുട്ടകം തട്ടിെക്കാണ്ടിട്ടിങ്ങെന െച മുദാ
ദുഷ്ടബുദ്ധിേയാടുരെചയ്തിതു സേഹാദരൻ.
അ ജ! നമുെക്കാരു നിേക്ഷപം ലഭിച്ചിതു;
ദുർ ഹമിതു ഭവാൻകൂടേവ പിടിേക്കണം
വള്ളികൾ െകാ െകട്ടിത്ത മിെട്ടടുത്തവർ
െമല്ലേവ നട തൽപട്ടണമടുത്തേപ്പാൾ
ദുഷ്ടബുദ്ധിയും െചാന്നാൻ േസാദര! നമുക്കിതു
പട്ടണം േവശിപ്പിച്ചീടിനാൽ േദാഷം വരും
അ നെല്ലാരു ദിക്കിൽ കുഴി സ്ഥാപി െകാ-
െണ്ട മാ വും ൈകക്കെലടു േപാക ന .
അങ്ങെനെയ ധർമ്മബുദ്ധിയുമനുവദി-
ച്ചെങ്ങാരു െപരുമരം ത െട മൂലത്തിങ്കൽ
കുട്ടകം കുഴിച്ചി മ െകാണ്ടാച്ഛാദി
പട്ടണം പു ഗൃേഹ േമവിനാരിരുവരും.
ഒ നാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാെളാളിച്ചെങ്ങാരു ദിനം
ദുഷ്ടബുദ്ധിതാൻ െച കുട്ടകം കയ്യിലാക്കി,
അ രാ ിയിൽത്തെന്ന െകാണ്ട പണിെപ്പ
ത െട പുരമുറിതന്നിേല കുഴിച്ചിട്ടാൻ,
െപെട്ടന്നെങ്ങാരുദിനം ധർമ്മബുദ്ധിെയ വിളി-
ച്ചിഷ്ടഭാവം പൂ രെചയ്തിതു ദുഷ്ടബുദ്ധി,
പ നാം സ്ഥാപിെച്ചാരു കുട്ടകമി തെന്ന
െകാ േപാരണമിനിെക്കാണ്ടന്നാൽ േദാഷമില്ല.
എന്നതുേക ധർമ്മബുദ്ധിതാൻ മഹാശുദ്ധൻ
െച േനാ ന്നേനരം കുട്ടകം കണ്ടില്ലേല്ലാ.
പട്ടേണ െച ദുഷ്ടബുദ്ധിേയാടുരെച :-
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കുട്ടകം ഭവാന്തെന്ന േമാഷ്ടി െകാ േപാ ;
കട്ടതു നീ താെന ദുഷ്ടബുദ്ധിയുമിതു
കട്ടതു ഭവാെന ധർമ്മബുദ്ധിയും തമ്മിൽ
ശണ്ഠയിട്ടിരുവരും രാജധാനിയിെലത്തി-

ണ്ഠതകൂടാതറിയിച്ചിതു നൃപേനാടു.
ധർമ്മരക്ഷണത്തിനു ശക്തരാം കാര്യക്കാെര-
ദ്ധാർമ്മികൻ നരപതി ക ി നിേയാഗി
ധർമ്മബുദ്ധിയാമിവൻ കുട്ടകം കട്ടാെന
ദുർമ്മദേത്താെടയുരെചയ്തിതു ദുഷ്ടബുദ്ധി.
സാക്ഷിക്കാര െചൽവിെന മ ികൾ െചാന്നാർ
സാക്ഷിയായതു വൃക്ഷെമന്നവരുരെച .
വാശ്ശതുമടുത്ത നാൾ വൃക്ഷത്തിൻ മൂേല െചന്നി-
ട്ടീശ്വരപരീക്ഷയും െചേയ്യണമിരുവരും;
അദ്ദിക്കിൽെച്ച വിരൽ മുേക്കണമിരുവരും;
ആദ്യം െപാെയ്ക്കാൾവിൻ നാെള ഞങ്ങളും വരു ണ്ട്.
അങ്ങെന പറഞ്ഞാശു പിരിഞ്ഞാരമാത്യന്മാർ
തങ്ങളുമിരുവരും േപാന്നി ഗൃഹം പുക്കാർ.
അന്തി ദുഷ്ടബുദ്ധി അച്ഛനാം േ ഷ്ഠീ െന്റ-
യന്തികം തന്നിൽെച്ച നി െകാ ര െച :-
താതനെങ്ങാരുവാ പറെഞ്ഞങ്കിലീ വ്യം
താമസം കൂടാതി ലഭി െമാെക്കത്തെന്ന.
എ ഞാൻ പറേയ ന്നാേരാടു പറേയ ?
എെന്താരുകാര്യെമ േചാദി ജനകനും;
അച്ഛനിെന്നാരു തരുേകാടരംതന്നിൽ പു

ച്ഛന്നം വസിക്കണം യാമിനി കഴിേവാളം;
സൂര്യന ദിേമ്പാൾ കാര്യക്കാരവിേട
കാര്യങ്ങൾ േകൾപ്പാൻ വരും ഞങ്ങളും കൂെട വരും;
ഭവ്യരാമമാത്യന്മാർ േചാദി േന്നരം ഭവാൻ
ദിവ്യവാക്യെത്തപ്പറഞ്ഞീടണം നിഗൂഢമായ്;

വ്യെത്ത േമാഷ്ടിച്ചതു ധർമ്മബുദ്ധിതാെന
സർവരും േകൾെക്കപ്പറഞ്ഞീടണെമന്നാൽ മതി.
ദുഷ്ടബുദ്ധിേയാടുര െചയ്തിതു ജനകനും
നഷ്ടമാം നീയും ഞാനുമിങ്ങെനെചയ്തീടിനാൽ
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ഏവനുമുപായെത്തച്ചിന്തി േന്നരം തെന്ന
േകവലമപായെത്തച്ചിന്തിേച്ച ഗുണം വരൂ.
ൈസ്വരമായ് ബകത്തിെന്റ മുട്ടകൾ തി ം സർപ്പം
കീരിയാൽ താനും തെന്റ മക്കളൂം നശിച്ചേല്ലാ.
എങ്ങെനയെത ടൻ േചാദി ദുഷ്ടബുദ്ധി
സംഗതി കാരെത്തെച്ചാല്ലിനാൻ കനകനും:-
െപാക്കമുെള്ളാരു വൃേക്ഷ െകാക്കിെന്റ കള വും
െകാ മായ് വിേനാദി ത േമവീടും കാലം;
െകാക്കിെന്റ ഗൃഹിണി െപ ണ്ടാകും ശിശുക്കെള-
െയാക്കേവെയാരു സർപ്പം വ ടൻ ഭക്ഷി
ദുഃഖിതനായ ബകം െചെന്നാരു വാപീതീേര
നി ന്ന േനരം തെന്റ ബ വാം കുളീരകൻ
േചാദി താെനെന്തേടാ! േഖദി വസി ?
േഖദത്തിൻ മൂലം ബകം ഞണ്ടിെന ഹിപ്പി ;
ഞ മ പേദശം െചാല്ലിനാൻ മത്സ്യങ്ങെള-
െക്കാ േപായ്ക്കീരി നിത്യം വസി ം െപാത്തിൽനി
പന്നഗം പാർ െന്നാരു സുഷിരേത്താളെമാെക്ക-
ച്ചിന്നിയിേട്ട ഭവാൻ സ്വസ്ഥനായിരുന്നാലും.
അേന്നരം നകുലവും മത്സ്യവൃന്ദെത്തെയല്ലാം
തി തിന്നഹിര ത്തിങ്കലും െച േകറും
പന്നഗെത്തയും പു ന്മാെരയുെമല്ലാം കീരി
െകാ ടുക്കീടുെമന്നാൽ ത െട താപം തീരും.
എന്നതു േക ബകം ബ വാം കുളിേര ൻ
െചാന്നതുേപാെലെച പന്നഗം നശിച്ചിതു.
പിെന്ന വന്മരത്തിേന്മൽ കൂടിെനക്ക കീരി
െച െകാ കളുെട വംശെത്തെയാടുക്കിനാൻ.
എന്നതുെകാ െചാേന്നനിങ്ങെന േയാഗിച്ചാൽ
എ ണ്ണീ! നീയും ഞാനും ജീവിക്കയില്ലാ ദൃഢം.
ഇത്തരം പറയുന്ന താതെനപ്പിടിച്ചവൻ
സത്വരം മരത്തിെന്റ േകാടരദ്വാരം തന്നിൽ
െകാ േപാെയാളിപ്പി തിരി േപാന്നീടിനാൻ.
ക ഭാ രനുദി ന്നതുമതുേനരം
ദുഷ്ടബുദ്ധിയും ധർമ്മബുദ്ധിയും ബ ക്കളും
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ശിഷ്ടരാം ജനങ്ങളും രാജേസവകന്മാരും
പക്ഷവാദികളമാത്യന്മാരുെമാെക്കെച്ച
വൃക്ഷമൂലത്തിൽ മഹാേയാഗമിങ്ങെന കൂടി
ൈകവിരൽ മുക്കാനുള്ള ൈവ മുണ്ടാക്കിെക്കാ
ൈകതവം േനരും തിരിച്ചീടുവാൻ െന ം തീയും
വട്ടങ്ങൾകൂട്ടിെക്കാ േചാദി സചിവന്മാർ:-
കുട്ടകം േമാഷ്ടിച്ചവരാെര പറഞ്ഞാലും
ദിവ്യഭാരതി വൃക്ഷേകാടേര നി ണ്ടായി

വ്യെത്ത േമാഷ്ടിച്ചതു ധർമ്മബുദ്ധി താെനന്ന്.
ആയതുേകട്ടേനരെമല്ലാരും വിസ്മയി .
മായെമന്നേത വരൂെയ ടൻ ധർമ്മബുദ്ധി.
നിശ്ചയമറിവാനായ് വൃക്ഷത്തിൻ മുകേളറി-
ക്കച്ചിയും തൃണങ്ങളും േകാടരദ്വാേര വ ,
തീയി പുകച്ചേപ്പാളച്ഛനും തലെപാക്കി-
െച്ചെയ്യാല്ലാ മമ വധം വീർ മു പാരം.
െപായ്യല്ല മമ സുതൻ ദുഷ്ടബുദ്ധി താനിതു
െചയ്യിപ്പിച്ചതും വ്യം കട്ടതുമവൻ തേന്ന
ഇത്തരമുരെച കാല ർപു മഹാ-
വൃദ്ധനാം വണിഗീശൻ പു െന്റ െചാൽേകൾക്കയാൽ
ധാർമ്മികൻ മഹീപതിയദ്ധനമേശഷേമ
ധർമ്മബുദ്ധി നൽകിസ്സമ്മാനിച്ചയച്ചിതു
ദുഷ്ടബുദ്ധിെയ ലാേരാഹണം െചയ്യിപ്പി ;
പുഷ്ടേശാഭമായ് വ പട്ടണം മേനാഹരം.
എന്നതുെകാ െചാേന്നൻ ദുഷ്ടബുദ്ധിെയേപ്പാെല
വ േപാെകാലാ ഭവാെന െട സേഹാദരാ!
പിെന്നയും കരടകൻ െചാല്ലിനാൻ ദമനകാ;
നി െട ദുസ്സാമർത്ഥ്യംെകാണ്ടേഹാ കുലക്ഷയം.
വാരിരാശിയിേലാളമാറ്റിേലെയാഴു ,
നാരീവിശ്വാസേത്താളം ബ േസ്നഹവുമു ,

ചക തിേയാളം മ േഗാപനമു ;
നീചനന്ദനേനാളം നിർമ്മലകുലമു .
ശാഠ്യമുള്ളവേരാടു ശാഠ്യവും േവണന്താനും.
പാഠ്യമാെമാരു പദ്യം േകട്ടിട്ടില്ലേയാ ഭവാൻ?
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ആയിരം തുലാമിരുെമ്പാക്കേവ കൂട്ടിത്തെന്റ
വായിലാക്കിനാെനാരു മൂഷികൻ യസ്മിൻ േദേശ,
അേദ്ദേശ േശ്യനനാകും പക്ഷിയും വണിക്കിെന്റ
പു െനെക്കാ േപാെയ ള്ളതു വരാത്തേതാ?
എങ്ങെനയെത ടൻ േചാദി ദമനക-
െനങ്കിേലാ േകൾെക്ക രെചയ്തിതു കരടകൻ

കുട്ടിയും ഇരു കട്ടിയും
പെണ്ടാരു നഗരത്തിൽ വാണിഭം െച കൂട്ടി-
െക്കാെണ്ടാരു വണി താന്ത െട സുഹൃത്താകും
വാണിഭക്കാരൻ കയ്യിലമ്പതു ഭാരം േലാഹം

ാണവിശ്വാസം മൂലം സൂക്ഷിപ്പാൻ െകാടുത്തവൻ
വിത്തവി യം െചയ് വാൻ ഗമി െതേക്കദിക്കിൽ-
പ്പ മാസങ്ങൾ ത താമസിച്ചി വ .
ത െടപക്കൽത്തന്ന േലാഹെത്തത്തരിെകേടാ!
എ െട വീട്ടിൽബ്ബഹുമൂഷികന്മാരുണ്ടവർ
തി തിന്നിതുെമ്പല്ലാമില്ലാതായ് വ കഷ്ടം!
എ ഞാൻ െചയ് വെന െചട്ടിയുമുരെച ;
ബ െവങ്കിലുമവെന യും മഹാധൂർത്തൻ.
ആയതുേക മേറ്റെച്ചട്ടിയും വിചാരി ,
മായമിപ്പറഞ്ഞതു മറ െവച്ചാനവൻ;
േപായതുെകാ പറഞ്ഞാലിനി ഫലെമെന്ത-
ന്നായവൻ പറഞ്ഞ യാ യും െചാല്ലിേപ്പാ .
പിെന്നയെങ്ങാരുദിനം ത െട സുഹൃത്തിെന്റ
നന്ദനൻ കളിപ്പാനായ് േപാകുന്നദശാന്തേര,
െച ടൻ പിടിെപ വലി െകാ േപാ
ത െട വീട്ടിെലാരു ഗൂഢസ്ഥാനത്തങ്ങാക്കി,
വാതിലുമടച്ചാശു മുടക്കനി പൂട്ടി
വാണിഭക്കാരനനങ്ങാത വാണീടിനാൻ.
ബദ്ധനായ്ക്കിട ന്ന ബാലനാ വണിക്കിെന്റ
വൃദ്ധനായുള്ള താതൻ പു െനക്കാണായ്കയാൽ
ബദ്ധെപ്പേട്ടാടിവ േചാദി സുഹൃേത്താടു;
പു െനക്കണ്ടിെല്ലേടാ! താനുേണ്ടാ ക സേഖ?
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അേന്നരമുരെചയ്താൻ മറ്റവൻ, മഹാമേത!
ഇെന്നാരു പരു വെന്നടു െകാ േപായാൻ
പു നു പതിെന വയ മവനായി-
പ്പ ിയാം പരു േണ്ടാ െകാ േപാകു സേഖ!
താെനെന്റ തനയെനെക്കാന്നിേതാ കളഞ്ഞിേതാ?
ഞാനിനിെച്ച നാടുവാഴിേയാടറിയിപ്പൻ.
ഇത്ഥമ രെച േകായിക്കൽെച്ച വണി-
െക്ക യും വിഷാദി കര നിന്നീടിനാൻ.
േ ഷ്ഠരാമമാത്യന്മാർ േചാദിച്ചാരവസ്ഥകൾ;
െചട്ടിയുമുര െചയ്താെന െട തനയെന
മെറ്റാരു െചട്ടിെയാളിപ്പിക്കേയാ വധിക്കേയാ
മ മിപ്പരമാർത്ഥമേന്വഷിക്കണം നിങ്ങൾ,
പറഞ്ഞാനവെനാരു പരു െകാത്തിെക്കാ
പറ േപാെയന്നതുമങ്ങെന വരുന്നേതാ?
എന്നതുേക മഹാമ ികൾ വണിക്കിെന-
െച്ചന്നി കൂട്ടിെക്കാ വരുവാൻ നിേയാഗി .
ഭൃത്യന്മാർ വണിക്കിെന ട്ടി ംെക്കാ വ ;
സത്യം നീ പറെക ക ി കാര്യക്കാരൻ.
പു െനപ്പരു വെന്നടു െകാ േപാെയ-
ന നി രെചയ്താനെച്ചട്ടി താനുമേപ്പാൾ.
ലൗകികമല്ലാതുള്ള വാ കൾ പറഞ്ഞാലീ-
േലാകർ സമ്മതി േമാ െചാെല്ലേടാ! പരമാർത്ഥം?
ഇത്തരം കയർെത്താരു മ ികൾ െചാന്നവാക്കി-
നുത്തരമുരെച േപടികൂടാെത െചട്ടി:-
ആയിരം തുലാം ഇരുെമ്പാക്കേവ കൂെടത്തെന്റ
വായിലാക്കിനാെനാരു മൂഷികൻ യസ്മിൻ േദേശ
അേദ്ദേശ പരുന്താശു വെന്നാരു വണിക്കിെന്റ
പു െനെക്കാ േപാെയ ള്ളതു വരാഞ്ഞേതാ?
െചാന്നതു േക ചിരിച്ചീടിനാരമാത്യന്മാർ
മുന്നമീ വണിേക്കവം വ്യാജെത്തപ്പറഞ്ഞിേതാ?
നെന്നേടാ! നിെന്റ തല േപാവതിനടുത്തിനി-
െച ടനിരുെമ്പല്ലാം െകാണ്ട െകാടുത്താലും
അേന്നരം കാണാം നിെന്റ നന്ദന ൻ വരുന്നതും;
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അന്യായം പറഞ്ഞതിനുെള്ളാരു ഫലമിേപ്പാൾ
അ രാൻ ക ി ന്ന വ്യങ്ങെളാെക്കത്തിരു-
മുമ്പിൽ വേയ്ക്കണ്ടിവരുെമന്നവരുരെച .
ആയതുേക വണിക്കായിരം തുലാമിരു-
മ്പായവൻ കയ്യിൽ െകാടുേത്ത ിേച്ചാരനന്തര-
മായവൻ സുതേനയും െകാണ്ട ദാനം െചയ്താൻ.

പിംഗലകെന്റ പശ്ചാത്താപം
ആയതുെകാ ശഠന്മാേരാടു ശാഠ്യം േവണ-
േമകദാ പറഞ്ഞതു മനസ്സിൽ കടക്കാേത
േലാകരിൽ ണം പറയുന്നതു പാഴിൽത്തെന്ന
ക േപാൽ നിെന്റ ചിത്തെമ െട ദമനകാ!
നല്ലതുമാകാത്തതുെമാ ം നീയറിയുേമാ?
ശുദ്ധബുദ്ധികൾ പിെന്നേദ്ദാഷങ്ങൾ ഗുണങ്ങളും
ബുദ്ധിയിലാക്കിെക്കാ സഞ്ചരിച്ചീടും സദാ
മാരുതൻ മഹീതേല ദുർഗ്ഗന്ധം സുഗന്ധവും
ചാരു തൻവശത്താക്കിെക്കാണ്ടേല്ലാ ചരി ?
നാമിനി ൈവകീടാെത േപാെകേടാ ദമനകാ!
സ്വാമിയും വൃഷഭവും തങ്ങളിൽ സമരത്തിൽ.
സ്വാമിേക്കാ പരാഭവം കാളേയ്ക്കാ പരാഭവം?
നാമിേപ്പാളതുെച േബാധിേച്ച മതിയാവൂ.
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞവര െച ന്നേനരം
തിങ്ങിനവിഷാദവും പൂ ടൻ മഹാസിംഹം
മി സഞ്ജീവകക്കാളെയ വധിക്കെകാ-
െണ്ട യും പശ്ചാത്താപം മാനേസ ഭവിക്കയാൽ
വ വും താഴ്ത്തിത്തെന്റ കാൽവിരൽ നഖംെകാ
ധാ ിയിൽ വര െകാണ്ട് ജീവി .
തങ്ങളാൽ വർദ്ധിക്കെപ്പെട്ടാരു ജനങ്ങെള-
ത്തങ്ങേള ക്ഷയിപ്പിപ്പാെനാ േമ േയാഗം േപാരാ.
താന്തെന്ന വിഷവൃക്ഷെമങ്കിലും ന ണ്ടാക്കി-
ത്താന്തെന്ന പിെന്നേച്ഛദി ന്നെത യും കഷ്ടം!
എെന്നല്ലാം വിചാരി വസി ം സിംഹത്തിെന-
െച്ച വന്ദി മ ിപു ന്മാരിരുവരും
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ഉക്തവാൻ ദമനകൻ കുണ്ഠിതം േവണ്ട സ്വാമിൻ!
യുക്തമീവിധെമ ഞങ്ങൾ േതാന്നീടു .
താതെനന്നാലും തെന്റ ാതാക്കെളന്നാകിലും
മാതുലെനന്നാകിലും ബ ക്കെളന്നാകിലും
വി ഹം െചയ് വാൻ വ പിണ ന്നവർകെള
നി ഹം െചയ്കതെന്ന മന്നവന്മാർ ധർമ്മം.
ആചാരഭൃംശം വന്ന ഗുരുെവ ത്യജിച്ചീടാം
നീചന്മാേരാടുേചരും നാരിെയയുേപക്ഷിക്കാം
ധർമ്മെത്തധ്വംസി ന്ന പു െനക്കളഞ്ഞീടാം
ദുർമ്മാർഗ്ഗം തുട ന്ന മ ിെയ െവടിഞ്ഞീടാം;
ചാരുത്വം വിനാ പകൽ കാണുന്ന ശശാങ്കനും
താരുണ്യം േപായി വളർന്നീടുന്ന കൃശാംഗിയും
താമര വില്ലാത്ത െപായ്കയും കണ്ടാൽ നല്ല
കാമെനേപ്പാലുെള്ളാരു മൂഢനാം പുരുഷനും
പാരിെല വ്യെമല്ലാം േമാഹി ം നേര നും
ദാരി ്യം മുഴു ള്ള സജ്ജനങ്ങളും തഥാ;
മന്നവന്മാരിൽേച്ചർ നിൽ ന്ന ദുർമ്മ ിയു-
െമന്നിവ നമുേക്കഴു ശല്യങ്ങൾ മനക്കാമ്പിൽ.
എന്നതുെകാ മഹാദുഷ്ടനാം വൃഷഭെത്ത-
െക്കാന്നതുെകാ െത ം കുണ്ഠിതം നമുക്കില്ല

ൗര്യവും മനക്കാമ്പിൽക്കാരുണ്യമില്ലായ്കയും
ൈവരവും വധങ്ങളും ൈകതവ േയാഗവും
ദൂഷണം മ ള്ളതു മനുഷ്യർക്കതുതെന്ന
ഭൂഷണം ഭൂപാലന്മാർെക്കന്നിവ േകട്ടീടു .
സത്യമുെണ്ട േതാ ം വ്യാജമുെണ്ട േതാ ം
കൃത്യമുെണ്ട േതാ മകൃത്യെമ ം േതാ ം
േലാഭമുെണ്ട ം േതാ ം മൗഢ്യമുെണ്ട ം േതാ ം
ലാഭമുെണ്ട ം േതാ ം േചതമുെണ്ട ം േതാ ം,
മന്നവന്മാർ ം േവശ്യാ ീകൾ െമാരുേപാെല
ത െടഭാവം തനിെക്കാത്തതുേപാെല കാണാം.
ത രാനിതുെകാ സം മെമാ ം േവണ്ടാ;
കമ്പവും േവണ്ടാ മനസ്താപവും േവണ്ടാ വിേഭാ!
സംഭൃതാനന്ദം സദാ സർവഭൃത്യന്മാരുെട
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സമ്പ വരുത്തിെക്കാണ്ടി വാണരുേളണം.
ഇങ്ങെന ദമനകൻ െചാല്ലിനാനതുതെന്ന
ഭംഗിയിൽ കരടകൻ താനുമ രെച .
പിംഗലകനാം സിംഹെമ യും സാദി
മംഗലം വർദ്ധിപ്പി േമവിനാൻ ശുഭം ശുഭം!

മി േഭദം എന്ന ഥമത ം സമാപ്തം.
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ദ്വിതീയത ം മി ലാഭം

കാക്ക, ആമ മുതലായവരുെട ബ ത്വം
പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിെപ്പൺ കിടാേവ! ശുേഭ!
പഞ്ചത ം മഹാശാ ം മേനാഹരം
രണ്ടാമതാകും സുഹൃല്ലാഭത വും
െകാണ്ടാടി വർണ്ണി െചാൽെകേടാ! ശാരിേക!
േസാമശർമ്മാഖ്യനാം ഭൂമിേദേവാത്തമൻ
ഭൂമിപാലാത്മജന്മാേരാടു െചാല്ലിനാൻ:-
എങ്കിൽ സുഹൃല്ലാഭെമ ള്ള ത വു-
െമങ്കൽനിന്നാകർണ്ണനം െചയ്ക ബാലേര!
വിത്തമിെല്ലങ്കിലും വിദ്യയിെല്ലങ്കിലും.
ചിത്തത്തിലേന്യാന്യബ ത്വമുേള്ളാരു
സ ക്കൾെക്ക ം സമസ്തകാര്യങ്ങളും.
വ േഭദം ജാതിേഭദവുമിെല്ലേടാ!
കാകകൂർമ്മാദി ജ ക്കൾ തങ്ങളി-
േലകാന്തബ ത്വമുണ്ടാക കാരണം.
േശാകസ ാസാദിസങ്കടം േവർവി
സാകെമല്ലാവരും സാധു േമവീടിനാർ.
അക്കഥ േകൾക്കണെമ ഭൂപാലെന്റ
മക്കൾ േചാദി ; പറ മഹീസുരൻ.
െചാൽെക്കാണ്ട മിഹിളാരൂപ്യേഗഹാങ്കേണ
െപാക്കത്തിൽ നിർ ം മഹാമരത്തിെലാരു
വായസേ ഷ്ഠൻ വസി ത െട
ജായയും മക്കളുെമാെക്കയും കൂടേവ.
ലഘുപതനെന േപരായ കാകൻ മുദാ
ലഘുതരമുദി സൂര്യൻ വിള ംവിധൗ,
ശരവുെമാരുവി ം ധരിെച്ചാരുേവടെന്റ
വരവുകഥക േപടി ചിന്തി താൻ,
ഇവെനാരു മഹാപാപി ദുഷ്ടശീലൻ ശഠൻ
ശിവശിവ! മൃഗങ്ങെളെക്കാ തി ന്നവൻ
പറവകൾ പറ ന്ന ദിക്കിലും െചന്നിവൻ
പലവകവധി ഭക്ഷി മിക്കശ്മലൻ.
ഇവനുെട സമാരംഭെമെന്തന്നറിേവാളം
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ഇവിെടയതിഗൂഢമായ്  പ്പാർക്കയു വയം.
ഇതി മനസി കാകനും ചിന്തെചയ്തീടിനാൻ.
വലയുമഥ െകാ വന്നാകേവ കാനേന
നലെമാടുപതുക്കേവ െകട്ടിപ്പരക്കേവ
അടിയിലരിയും െന മാെക വിത താൻ
വടിെവാടു മരമറഞ്ഞ നിന്നീടിനാൻ.
വലയിലടിെപ്പ ചി ീവെന ള്ള
വലിെയാരുകേപാതവും ത െട കൂട്ടരും.
വിരെവാടു കിരാതനും മാടപ്പിറാക്കെള
തരെമാടു പിടിപ്പതിേന്നാടിെയ ംവിധൗ,
വലയിലകെപ്പെട്ടാരു മാടപ്പിറാ ട്ടങ്ങൾ
വലയുമഥ െകാ േമൽേപ്പാ യർന്നീടിനാർ.
വനചരനു കുണ്ഠിതം പക്ഷിവൃന്ദങ്ങൾേമൽ
വലയുമഥ െകാ േപാെയ േചേയ്യ ഞാൻ?
ഒരു ദിശിയിെലാക്കേവ താഴ വീഴുമി-
തതുകരുതി േവടനും താേഴ നടന്നിതു.
ലഘുപതനകാഖ്യനാം കാകാനും പിന്നാെല
ലഘുതരമുടൻ പറെന്നത്തിനാനങ്ങെന,
അതുസമയമന്തിയുമായിതു; േവടനും
അതുവഴി നട ടൻ വീടു പുക്കീടിനാൻ.
കനിെവാടു കേപാതരാജൻ പറഞ്ഞീടിനാ-
നിനിെയാരുപേദശമി െണ്ടെടാ കൂട്ടേര!
മമ സഖി ഹിരണ്യെന െണ്ടാരു മൂഷികൻ;
മമതയുമവ ക െകാള്ളാമിനി;
വലയിൽ വലയുന്ന നാം ത െചാന്നാലവൻ
വലയിതു കടി ഖണ്ഡി േമ മൂഷികൻ.
എലിെയാടു നമു ബ ത്വമുണ്ടാകയാൽ
ഫലമിതു ഭവാന്മാർ ക െകാള്ളാമുടൻ
ഇതി ബത പറ ചി ീവപക്ഷിയും
ഹിതജനവുെമാക്കേവ ത െചന്നിടീനാർ
വിവിധപതഗങ്ങെളക്ക േപടി ടൻ
വിവരമഥ ഹിരണ്യനേമ്പാടു പുക്കീടിനാൻ.
നലെമാടു കേപാതവും െച വിലമുേഖ
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എലിവരെനയും വിളിച്ചീടിനാൻ െമല്ലേവ.
െവളിയിലഥ വ ടൻ മൂഷികാേ സരൻ
െതളിെവാടു പറ ചി ീവേനാടവൻ:-

ിയസഖ! ഭവാന്മാർക്കിെതെന്താരാപത്തേഹാ!
നയഗുണനിേധ സേഖ! െചാൽെകേടാ സത്വരം.
വിരെവാടു കേപാതവും െചാല്ലിനാൻ മൂഷികാ!
”വിധിവിഹിതേമവനും ലംഘി കൂടുേമാ?”
”ഇവനിതു ഭവിേക്കണമിന്നകാലം േവണ-
മവശത ഭവിേക്കണമർത്ഥനാശം േവണം;
ഇതി വിധി വിധിച്ചതി ാണികൾെക്കാെക്കയും
ഹിതമഹിതെമങ്കിലും ലംഘ്യമേല്ലതുേമ”
തദനു ച ഹിരണ്യനും തത്വെമ ചിവാൻ;
തവ വചനെമ യും സത്യമെല്ലാ സേഖ!
അനവരതമംബേര നി ദൂരസ്ഥമാം
അവനിയിെല വൃത്താന്തെമാെക്ക ഹിപ്പവൻ
പടുതരവിദഗ്ദ്ധനാം ഗൃദ് നും പാശത്തിൽ
അടിെപടുെമാരിക്കെലേന്നാർ െകാൾക ഭവാൻ.
വലിയെകാലയാനയും േഘാരസർപ്പങ്ങളും
ബലികളവെരങ്കിലും മാനുഷന്മാരുെട
വചനമതു േകൾക്കയും ത കൾ െകാൾകയും
അവരുെട നിേയാേഗന നി കൂത്താടിയും
ശിവ! ശിവ! തരംെകടുന്നില്ലേയാ പിന്നെയ-
ന്തതിെലാരു ശതാംശമുൽക്കർഷമില്ലാത്ത നാം?
സകലഭുവനങ്ങളിൽ െ ാഢേതേജാവര-

കടതരമൂർത്തിയാം സൂര്യനും ച നും
ഒരു ദശയിലങ്ങേഹാ രാഹുവക് ാന്തേര
വിരെവാടു പതി ഴന്നീടുന്നതില്ലേയാ?
സലില നിധിവാരിത ള്ളിലുള്ളിൽെച
സിലളിത സുഖംപു സന്തതം േമവുന്ന
വലിയജലജ വൃന്ദങ്ങളും വന്നി
വലകളിലകെപ്പ ചാകുന്നതില്ലേയാ?
സകലദിശി േമവുന്ന സർവജ ക്കളും
സപദി വിഷയാനേല െച ചാടി തം
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സതതമപി െവ ഭസ്മീഭവി ം ദൃഢം;
സുഖമസുഖെമ േതാ ന്നതും നിഷ്ഫലം.
ഇത്ഥം പറ ഹിരണ്യക മൂഷികൻ
ബദ്ധനായുള്ള ചി ീവപക്ഷിതൻ-
പാശം കടി മുറി സഖിയുെട
േ ശംകള മ ള്ളമാടപ്പിറാ-
സ്സംഘത്തിനുേള്ളാരു ബന്ധനം ഖണ്ഡി
സങ്കടം തീർ സുഖി േമവീടിനാൻ,
മാടപ്പിറാക്കൾ നാഥൻ കേപാതവും
കൂെട ടർെന്നാരു പക്ഷിവൃന്ദങ്ങളും
അന്നെത്ത രാ ിയിൽത്ത വസി െകാ-
ണ്ടന്നപാനാദികഴി യഥാസുഖം,
യാ യും െചാല്ലിഗ്ഗമിേച്ചാരനന്തരം
ത വൃത്താന്തങ്ങൾ കാൺകയാൽ കാകനും
എ യുംപാരം സാദി മൂഷികം
മി മാക്കീടുവാനിച്ഛി െചാല്ലിനാൻ:
േഭാ! േഭാ! ഹിരണ്യക! വിസ്മയം വിസ്മയം
േശാഭനം തദ്ഭവാൻ മൂഷികാേ സരൻ;
നിേന്നാടുകൂെടസ്സഖിത്വം ലഭിക്കണ-
െമ േമാഹം നമുക്കിതു െചയ്ക നീ.
എന്നതു േക പറ ഹിരണ്യകൻ:
നിെന്ന ഞാനാെരന്നറിഞ്ഞീെലേടാ സേഖ!
െചാന്നാൻ പതനകൻ കാകനാകു ഞാൻ.
എന്നാൽ ചിതം വരത്തിെല്ല മൂഷികൻ
തങ്ങളിൽേച്ചരുവാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത-
നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മിെലാന്നി േമാ?
േഭാക്താക്കൾ നിങ്ങളും േഭാജനം ഞങ്ങളും;
ഓർത്താൽ സഖിത്വമുണ്ടാകുേമാ വായസാ!
മൂഷികന്മാെര ബ് ഭുജീ ന്ന് കാക്ക
മൂഷികന്മാരിൽക്കനിവു ജനി േമാ?
കാകൻ പറഞ്ഞിതു നിെന്നബ് ഭുജിപ്പതി-
േന്നകനുണ്ടന്തകെന േപരായവൻ.
പക്ഷിപ്പരിഷെയ രക്ഷിച്ച നിെന്നയി-
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പ്പക്ഷിയാകുന്ന ഞാൻ ഭക്ഷി േമാ സേഖ!
തങ്ങളിേലകൻ കയർ െവന്നാകിലും
തങ്ങളിേലതും ഫലിക്കയില്ല ദൃഢം.
ചൂെട്ടരിച്ച സമീപ കാട്ടിയാൽ
ചൂടുപിടി േമാ സാഗരവാരിയിൽ
ക്ഷീണനായുള്ള ചി ീവപക്ഷിെയ

ാണനം െചയ്ത ഭവാെനച്ചതിപ്പതി-
ന്നാണുങ്ങളായുള്ള ഞങ്ങൾ ചിന്തി േമാ?
നാണമില്ലാത്തവനാണല്ല നിർണ്ണയം.
മൂഷികൻ െചാല്ലിനാൻ ചാപല്യെമ ള്ള-
േദാഷമിക്കാകജാതിെക്കാെക്കയുെണ്ടേടാ.
ചാപല്യമുള്ളവൻ ബ വായാൽ ജന്മ-
സാഫല്യമില്ല വിനാശവും നിർണ്ണയം.
ശക്യമല്ലാതുള്ളകാര്യം യേത്നന
ശക്യമാക്കീടുവാൻ േമാഹം വൃഥാഫലം,
െവള്ളമില്ലാദ്ദിക്കിൽ വള്ളം നട േമാ?
െവള്ളത്തിേലാടുേമാ ചാടും രഥങ്ങളും?
ദുർജ്ജനം വ നിറ ഭൂമണ്ഡേല;
സജ്ജനം പാരം ചുരുങ്ങിച്ചമഞ്ഞിതു;
എെന്ത േമെത മാെര മില്ലാത്ത
ജ ക്കൾ ബ ക്കളായാൽ ശരീരികൾ-
െക്ക സൗഖ്യം മഹാമൂഢതാരൂപ-
സി േതായത്തിൽക്കിടക്കെയേന്യ സേഖ!
പ ള്ള ശബ്ദമീ ബ െവ െള്ളാരു
രണ്ടക്ഷരം െകാ െകട്ടിച്ചമച്ചിതു.
ഇക്കാലമായതിന്നർത്ഥെമന്തായെത-

ൾക്കാമ്പിേലാർ ന്ന മാനുഷൻ ദുർല്ലഭം
സാരെനന്നാകിലും മുന്നം തനി പ-
കാരങ്ങൾ െചെയ്താരുേദഹെമന്നാകിലും
വീരെനന്നാകിലും വിദ്യാവിേശേഷണ,
ധീരെനന്നാകിലും നല്ലപുരുഷെന-
ക്കണ്ടാൽ മനുഷ്യർ ഞാനി രുഷെന-
പ്പ കണ്ടി മിെല്ലന്നഭാവം സേഖ!
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േവണ്ടാതനത്തിെന്നാരുത്തൻ തുടങ്ങിയാൽ
രണ്ടാമനായി റ്റെപ്പടും മറ്റവൻ.
അന്നവും പാലും െകാടുത്ത തന്മടി-
തന്നിൽക്കിടത്തി ലാളി ം മനുഷ്യെന-
ത്തെന്ന കടി െകാന്നീടുെകന്നല്ലാെത
പന്നഗത്തിെന്നാരു സംസാരമിെല്ലേടാ
എന്നതുേപാലിെന്നാരുത്തെനാരുത്തേനാ-
ടേന്യാന്യസൗഹാർദ്ദമില്ല ഭൂമണ്ഡേല,
േസ്നഹമില്ലാതുള്ള െപണ്ണി ത െട
േദഹത്തിലർദ്ധം പകു െകാടുക്കിലും,
െത േപാലും വശത്താകയിെല്ലന്നല്ല
െകാ വാൻകൂെട മി െവ ം വരും.
ജാത്യാ വിരുദ്ധരായുള്ളവർ തങ്ങളിൽ-
േചർത്താലുമായവർ േചരുകില്ലാ ദൃഢം,
പൂച്ചെയാടിജ്ജനം മൂഷികന്മാർ െച
േചർച്ച ഭാവിക്ക നന്നായ് വരുന്നേതാ
അേങ്ങാട്ടപകൃതി െചയ്തതിെല്ലങ്കിലു-
മിേങ്ങാ പ വിച്ചീടു ദുർജ്ജനം.
വ്യ െത്തയാരാനുപ വിേച്ചാ െച
ശീ ംകടി െകാ പശുക്കെള?
എന്നതുെകാ പറ ഞാൻ വായസ!
നന്നല്ല നാം തമ്മിലുള്ള സേമ്മളനം
വായസം െചാല്ലിനാൻ വാക്കിനു ഹന്ത േത
മായസംബന്ധമിേല്ലതും മഹാമേത
സാേധാ! ഹിരണ്യക! സഖ്യം ഭവാേനാടു
സാധിക്കയിെല്ലങ്കിെലന്തിനുജീവിതം?

ാേയാപേവേശന േകവലം ന െട
കാേയാപസംഹൃതി െച ന്നതു ഞാൻ
േലാഹവും േലാഹവും തങ്ങളിൽേച്ചരുവാൻ
േമാഹമുെണ്ടങ്കിൽ വിപ്പി േചർക്കണം
പക്ഷിമൃഗാദിെയ സ്വാധീനമാ വാൻ
ഭക്ഷണം മാധുര്യേമാടു െകാടുക്കണം
വിത്തംെകാടു ം ഭയെപ്പടു ം മൂഢ-
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മർത്യെര സ്വാധീനമാ ം പതുക്കേവ
സാധുക്കൾ തങ്ങളിൽേച്ചരുവാേനകദാ
സന്ദർശനമ്മാ േമ േവ മൂഷികാ
മൺകുടം െവക്കം പിളർക്കാമിദം പുനഃ-
സംഘടിപ്പിപ്പാൻമഹാ യത്നം സേഖ!
െപാൻകുടം െപാട്ടിക്കാൻ ൈവഷമ്യമായതു
സംഘടിപ്പിക്കാൻ പരാധീനമിെല്ലേടാ
ദുർജ്ജനാേ ഷവും സജ്ജനാേ ഷവു-
മിെച്ചാന്നേപാെല ഭവി ം ഹിരണ്യകാ!
എന്നതുെകാ ഭവദ്ദർശനാേദവ
വന്നിതുന െട സംബന്ധമുത്തമം.
െചാന്നാൻ ഹിരണ്യകൻ നെന്നെടാ വായസാ!
നിേന്നാടു സംഗമം ഭംഗമിേല്ലതുേമ.
േസാപകാരം മി ലക്ഷണം ാേയണ;
സാപകാരം ശ ലക്ഷണം േകവലം.
ആജീവനാന്തം ഭവിേക്കണേമ പിണ്ഡ-
േഭാജിയാംനിേന്നാടു സഖ്യം നമുെക്കേടാ!
ഇത്ഥം നഖേത്താടു മാംസം കണക്കിെന-
ബ്ബദ്ധം തദാ കാകമൂഷികേസ്നഹവും.
അന്നപാനാദിെചയ്തീടുവാൻ മൂഷികൻ-
ത െട െപാത്തിന്നക പുക്കീടിനാൻ.
േതാഷി കാകൻ കടുവാ ഭുജിച്ചതിൽ-
േശഷിച്ച മാംസം ഭുജി വന്നീടിനാൻ.
കാകൻ പറ ഹിരണ്യേനാേടകദാ:-
േപാകു ഞാെനേടാ! മെറ്റാരുകാനേന.
 ഇദ്ദിക്കിലഷ്ടി കഷ്ടി കി ന്ന-
െതാ ം നമു സുഖംവരുന്നിെല്ലേടാ!
അെങ്ങാരു ദിക്കിൽ സര നിർമ്മല-
മെങ്ങാരു ചങ്ങാതിയുമു ബുദ്ധിമാൻ;
മന്ദരെന േപരായുള്ള മദ് ബ
സുന്ദരൻ ധാർമ്മികൻ കൂർമ്മാധിനായകൻ,
മത്സഖിയാകുന്ന മന്ദരൻ േവ ന്ന
മത്സ്യാദിമാംസം നമു നല്കീടുേവാൻ
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എന്നതുേക പറ ഹിരണ്യനു-
െമെന്നയും ത നീ െകാ േപായീടണം;
െകാറ്റിനു ദുഃഖം നമു മുണ്ടിദ്ദിക്കിൽ,
മെറ്റാരുകൂ കാരില്ലാ പാർ ;
അ ദുഃഖം തനിെക്കെന്ത വായസം;
ത െചന്നാൽ കഥിക്കാെമ മൂഷികൻ.
കാകൻ ഹിരണ്യെനെക്കാക്കിലാക്കിെക്കാ
േവഗം പറന്ന െച പറ്റീടിനാൻ.
സ്വച്ഛമായുള്ള മഹാതടാകത്തിെന്റ
കച്ഛ േദേശ സുഖി വസി ന്ന
കച്ഛപേ ഷ്ഠേനക്ക കുശലവും
പൃച്ഛി മൂഷികം താഴത്തിറക്കിനാൻ.
മന്ദരൻ േചാദി താെനെന്തേടാ! മർത്യ
മന്ദിരംതന്നിൽക്കര കിട ന്ന
മേന്ദതേരാത്സാഹിയാമാഖുവൃദ്ധെന
സ്സേന്ദഹെമേന്യ പിടി െകാണ്ടന്നതും?
കാകൻ പറഞ്ഞിതു മൂഷികന്മാരിൽവ-
േച്ചകൻ മഹാരാജരാജൻ ഹിരണ്യകൻ
േലാക സിദ്ധനിേദ്ദഹവും ഞാനുമാ-
േയകാന്തബ ത്വമുണ്ടായി സാ തം.
തദ് ഗുണം വർണ്ണി െചാ വാൻ വാക്കിനു
വൽഗുത്വാേമതും മതിയല്ല മന്ദരാ!
ൈദവാനുകൂേല്യന സഖ്യം തുടങ്ങിയാൽ
ജീവാവസാനാന്തമേല്ലാ മഹാത്മനാം?
ഏവം മഹാഗുണം മ ള്ളഭൂവാസി-
ജീവജ ക്കൾ കാണുന്നതിെല്ലേടാ!
പാേശ പതിെച്ചാരു മാടപ്പിറാക്കെള-
പ്പാശങ്ങൾ ഖണ്ഡി രക്ഷി മൂഷികൻ
േദശാന്തേരഷു സിദ്ദനാമിേദ്ദഹ-
മീശാനപു നാം വിഘ്നെന്റ വാഹനം.
ര ശരീരെമേന്നയു ഞങ്ങൾ
ര േപർ ം ാണെനാെന്നന്നറിക നീ.
പ പേണ്ട മമ ബ വാകും ഭവാൻ
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ക േബാധി മി മൂഷികെന്റ ഗുണം.
എന്നതുേക സാദി കച്ഛപം
മന്ദരൻ മന്ദം പറ തുടങ്ങിനാൻ;
അ ന്നിവിേട േപാരുവാനുെള്ളാരു
സംഗതിെയെന്ത രെചയ്ക മൂഷികാ!
െചാന്നാൻ ഹിരണ്യകൻ കൂർമ്മരാജൻ ഭവാ-
െനന്നാലതും േക െകാൾക മഹാമേത!

ഭി മഠത്തിൽ എലി സംഭവിച്ചത്
ധന്യമാകും മിഹിളാരൂപ്യസന്നിധൗ
സന്ന്യാസിേഗഹമുെണ്ട യുംപാവനം;
ത ചൂഡാകർണ്ണനാമേധയൻ ഹ്മ-
േഗാ ധാനപരി ാജേകാത്തമൻ
വാണരുളു ദിേനദിേന ഭിക്ഷയാ

ാണമാ ം വൃത്തിെച െകാണ്ടങ്ങെന
ത സ്വയംപാകഭിക്ഷകഴി ടൻ
പാ ം സ്വർഗംഗയിൽ വ ം രജനിയിൽ;
പാ ത്തില േശഷിേച്ചാരു േഭാജനം-
മാ ം ലഭി ം നമുക്കതു േഭാജനം.
അക്കാലമഗ് ഗൃേഹ വ ബൃഹൽ ിെഗ-
ന്നാഖ്യനായുേള്ളാരു സന്ന്യാസിഭൂസുരൻ.
ത ചൂഡാകർണ്ണസന്ന്യാസിത െട
(സം തത്തിൽ അവെന്റ േപർ താ ചൂഢൻ എന്നാണ്. ഇരുവർ ം തർക്ക 
മുണ്ടായേപ്പാൾ മഠാ യത്തിനാൽ നരക ാപ്തിയുെണ്ട ം ഒരുവൻ പറ .
”നരകായ മതിേസ്ത േചത് പൗേരാഹിത്യം സമാചര; വർഷം യാവത് കിമേന്യന
മഠചിത്യ ദിന യം”).
മി മായുള്ള ബൃഹ ി മാദരാൽ
ത വസി പുരാണങ്ങൾ വായി
മി സന്ന്യാസിെയേക്കൾപ്പി മന്തേര;
മൂഷികന്മാെരബ് ഭയേപ്പതുത്താനുള്ള
ഭീഷണിവാദ്യംമുഴക്കി ചൂഡാകർണ്ണൻ.
ആയതുേക േചാദി ബൃഹ ി -
മായെതന്തിേപ്പാൾ തുടങ്ങി േയാഗീശ്വര!
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െത ം പുരാണ വണത്തിലാ ഹ-
മില്ല ഭവാെന േതാ േമ സേഖ!
ഇച്ഛയില്ലായ്കെകാണ്ടെല്ലേടാ! വി െകാ-
െണ്ടാച്ചെപ്പടുത്തതിരുന്നാെലലി വ .
ഭിക്ഷയ് െവച്ചിരി ന്ന േചാെറാക്കേവ
ഭക്ഷി മായതുെകാണ്ടിതു െച ഞാൻ
ഭാഷിതം േക ബൃഹ ി രെച :-
മുഷികന്മാെരാരു കൂട്ടേമാ ഏകേമാ?
ഏകേനയു സമൂഹമില്ലാ സേഖ!
ഏകേനെയങ്കിൽ തെന്റ ഭിക്ഷാന്നഭക്ഷണം
ഒ തെന്ന കാര്യെമ വരികയി-
ല്ലന്യ േയാജനമുണ്ടായ് വരും ദൃഢം.
എ പകരംെകാടു താനിേങ്ങാ
െമ േമടി ന്ന ശാണ്ഡലിമാതാവി-
ന്നന്യമായിെട്ടാരുകാരണമുെണ്ട
ധന്യനാം വി െനാരുത്തൻ പറഞ്ഞിതു
എങ്ങെന സംഗതിെയ ചൂഡാകർണ്ണ;-
െനങ്കിേലാ േക െകാൾെക ബൃഹ ി ം.

അന്യമായിെട്ടാരു കാരണം ( ീ എ െകാടുത്ത് എ േമടിച്ചത് )
ഞാെനാരു വി െന്റ മന്ദിേര െച ടൻ
സ്നാനവും െച വസി ം ദശാന്തേര,
െചാന്നാൻ ഗൃഹസ് ഥൻ ഗൃഹിണിേയാടിേങ്ങാ
വന്നാലുെമാ േവ നമുെക്കേടാ!
നാെളക്കറുത്തവാവൂ വാെനാ ര-
ണ്ടാെള ക്ഷണിേച്ച േപാ ഞാനിെന്നേടാ!
എ പുല്ലാജ്യേഭാജ്യാദിസംഭാരങ്ങ-
െളല്ലാം വഴിേപാെല സംഭരിച്ചീടുക.
െചാല്ലിനാളേപ്പാൾ ഗൃഹിണിയും ന െട-
യില്ലെത്താരുവ വില്ല സംഭാരങ്ങൾ.
േകാപംകലർ െചാന്നാൻ ദ്വിജൻ നി െട
േലാഭം ചിതമല്ല േപാടീ വിലക്ഷേണ!
അ കൃത്യം കഴിേക്കണമല്ലാെത-
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യിേന്ന നാേള മറ്റന്നാേളെയ്ക്ക ം
അങ്ങെന സംഭരി ന്ന മർത്ത്യ മാ-
െലങ്ങെന കർമ്മെമന്നാരാനറിഞ്ഞിേതാ!
പെണ്ടാരുകാട്ടാളന വും ചാപവും-
െകാ പുറെപ്പ കാടുപുക്കീടിനാൻ
മാനിെനശ്ശ ം േയാഗി െകാ ടൻ
താേന ചുമ നട േപാകും വിധൗ,
വമ്പനായുെള്ളാരു പന്നിെയക്ക ന-
ല്ല േയാഗിച്ചേനരമപ്പന്നിയും
േവടെനച്ചാടിക്കടി െകാന്നാശുതാൻ
കൂെടപ്പതി മരി വീണീടിനാൻ
ദംഷ്ടികെന നാമെത്തദ്ധരിെച്ചാരു
േ ാഷ് ടാവുമേപ്പാളവിേട വന്നിതു
ഇേന്ന ഭക്ഷണം േവടെന്റ വി ഹം.
പിേന്ന നാേള മൃഗത്തിെന്റ ഭക്ഷണം
പന്നിെയെക്കാ മേറ്റന്നാളുമിങ്ങെന,
തിന്നീടുമാെറാ റ മനക്കാമ്പിൽ,
ഇന്നിനി ാതൽ വില്ലിെന്റ ഞാണിതു
നെന്ന ക ി െച കടി ടൻ
കുത്തി ഴിെയ ല വിൽജ്യാവിേന്മ-
െലത്തിക്കടിച്ചവൻ ഖണ്ഡിച്ചേനര
വില്ലിൽമുനെകാ മാറ നെല്ലാരു
ത െകാണ്ടെപ്പാേഴ ച വീണീടിനാൻ
എന്നതുെകാ പറ ഞാൻ ാഹ്മിണി-
യന്ന കൃത്യംകഴിേച്ച ചിതംവരൂ.
എേള്ളാടുകൂെടപ്പചിച്ചീടുേമാദന-
മേല്ലാ കൃസരെമ െള്ളാരു സാധനം
ആയതി തിലം കുത്തിെത്താലികള-
ഞ്ഞായവണ്ണം നീയുണക്കീടണം ിേയ!
പിേറ്റദ്ദിനമവെള കുത്തിേച്ചറി
മുറ്റ ണ വാൻ ചിക്കി നിൽ ംവിധൗ,
കു ടംവ െതാട്ടങ്ങമി ം ചിന്തി-
ർഘടമാക്കിച്ചമേച്ചാരനന്തരം
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േശാധനെചയ്യാെത്താെര വാങ്ങീടുവാൻ
ഭാവിച്ച ശാണ്ഡലിമാതാവിേനാട
േചാദി െമെല്ല ഗൃഹസ്ഥൻ ദ്വിേജാത്തമൻ :-
എ േപാവാൻ തുട നീെയന്നവ-
െന മാറാൻ ഗമി ഞാെനന്നവൾ;
അങ്ങെനയല്ല ഞാൻ േബാധിച്ച മെറ്റാരു
സംഗതികൂടുവാൻ േപാകു െവന്നവൻ
എന്നതുെകാണ്ടിഹ മൂഷികെന്റസ്ഥിതി-
ക്കന്യം േയാജനമുെണ്ട നിർണ്ണയം.

ഇത്ഥം പറ ഖനിേ ണ ഭൂതേല
കുത്തി ഴിേച്ചാരു േനര കാണായി.
ന െടപക്കൽ യേത്നന ലബ് ധമാം
സ്വ ള്ളെതാെക്കക്കരസ്ഥാമാക്കീടിനാൻ;
അ തുടങ്ങി ദരി നാേയഷ ഞാ-
നി ം നില വന്നീെലേടാ മന്ദിരാ!
അഷ് ടിയില്ലായ്കെകാെണ്ടെന്റ ശരീരവും
പുഷ് ടിയില്ലാെതയാെയ െചയ്യാവതും?
വൃഷ്ടിയില്ലാഞ്ഞാൽ നദികളും വറ്റിടു-
മിഷ്ടിയില്ലാഞ്ഞാൽ ദ്വിജന്മാരിളെപ്പടും;
തുഷ്ടിയില്ലാഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മഹാജളൻ;
കൃഷ്ടിയില്ലാഞ്ഞാൽ വിളവും കുറ േപാം;
യഷ്ടിയില്ലാഞ്ഞാൽ നട േമാ വൃദ്ധരും?
സൃഷ്ടിയില്ലാഞ്ഞാൽ ജകളുണ്ടാകുേമാ?
പട്ടിയില്ലാഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ് ഥനുറപ്പില്ല;
െചട്ടിയില്ലാഞ്ഞാൽ മുഴു േമാ വാണിഭം?
കുട്ടിയില്ലാഞ്ഞാൽ പശുക്കൾ കറ േമാ?
ചട്ടിയില്ലാഞ്ഞാൽ ദരി ൻ പചി േമാ?
േക ചൂഡാകർണ്ണനാകുന്ന സന്യാസി
േകവലന്താേന പറയുന്ന വാർത്തകൾ,
അർത്ഥമുെണ്ടങ്കിൽ സമസ്തജ ക്കളും
സാർത്ഥരായിടുമതില്ലാത്തപുരുഷൻ
വ്യർത്ഥം ശരീരംവഹി സർവം നി-
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രർത്ഥമജ്ജീവെന്റ ജീവസന്താരണം.
ന െട ഭിക്ഷാന്നേഭാജിയാം മൂഷികൻ
സ്വ നശിച്ചതുമൂലം പരവശൻ.

വ്യമുെണ്ടങ്കിേല ബ ക്കളുണ്ടാവൂ;
വ്യമില്ലത്താവനാരുമില്ല ഗതി,

ദിവ്യെനന്നാകിലും ഭവ്യെനന്നാകിലും
വ്യമില്ലാഞ്ഞാൽത്തരംെകടും നിർണ്ണയം,

ഏവംപറയുന്ന സന്യാസിെയെച്ച
േസവി ജീവനും രക്ഷിക്ക ദുർഘടം
മെറ്റാരുദിക്കിനു േപാകയ് കിൽ ന െട
മാറ്റിത്തമിേപ്പാെളാഴികയിെല്ല ഞാൻ
െതറ്റ ചിന്തി റ പുറെപ്പ ;
മു ം ഭവാെനസ്സമാ യിേച്ചനഹം.
െപായ്യല്ലിരപ്പാളിയായാൽ മഹാകഷ്ട-
മേയ്യാ മരിെച്ചങ്കിലാപെത്താഴിഞ്ഞിതു,
ക മ്പരത്തിപ്പിടിച്ച യാചനം-
െച ന്നദീനത്വേമാർത്താൽ ജ്വലി ന്ന
തീയിൽപ്പതി ശരീരം ദഹിപ്പി -
മീയൽ ലത്തിൽ ജനിക്കതേന്ന സുഖം
കണ്ട േഭാെഷ്കാക്കേവ ജ ിക്കെയക്കാട്ടിൽ
മിണ്ടാെതാരടത്തിരിക്ക തേന്ന ഗുണം.
കണ്ടെപ ങ്ങെളേദ്ദാഷെപ്പടുക്കയിൽ-
ഷ് ഷണ്ഡനായി പിറക്കതേന്നശുഭം
ബൗദ്ധെനേസ്സവി ജീവക്കെയക്കാട്ടി-
ലൂർദ്ധംവലി മരിക്കതേന്ന ശുഭം.
െചേമ്മ ദരി നായുത്ഭവിെക്കക്കാട്ടി-
ലമ്മ ഗർഭം വിക്കതെന്ന ഗുണം.
േരാഗംപിടി വപുസ്സിെന്റ വക്ക
േവഗംക്ഷയി േപാെകന്നകണക്കിെന,
േദഹിെയന്നക്ഷരം െചാ ം ജനത്തിെന്റ
േദഹത്തിൽനി മാറും മഹാലക്ഷ്മിയും
ലബ് ധമായുള്ളതിൽ തൃപ്തിയില്ലാതുള്ള
ലുബ് ധെന്നാരിക്കലും സൗഖ്യമില്ലാ സേഖ!
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അ െമന്നാലും ലഭിച്ചതിൽസ്സേന്താഷ-
മു ന്നമാകുന്ന മാനുഷൻ മാനുഷൻ.
ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു സേന്താഷിയാമവ-
െന േമ െചന്നാൽ ദുഃഖം വരാനിെല്ലേടാ!
േതാൽെകാ പാേദ െചരി ള്ളവനു ഭൂ-
േലാകങ്ങൾ ചർമ്മസംഭൂതങ്ങളല്ലേയാ?
കി ന്നതിൽ തൃപ്തിയുെണ്ടങ്കിൽ മാനുഷ-
െന്നാ ം മനഃേ ശമിെല്ലേടാ മന്ദരാ!
എന്നതുെകാ ഞാെനെപ്പാഴും ൈവരാഗ്യ
െമ ള്ള സദ്ഗുണം ൈകെക്കാ സാ തം
ധർമ്മേമെത േചാദിേച്ച,െനാരുനരൻ
നിർമ്മലം കാരുണ്യെമന്നതിനുത്തരം
മുഖ്യം മഹാവ്യാധികൂടാെത വർത്തനം;
സാദ്ധ്യേമെത േചാദിച്ചതിനുത്തരം
സാധുസംസർേഗ്ഗണ ൈവരാഗ്യ സംഭവം.
േബാദ്ധ്യേമെത േചാദിച്ചതി ത്തരം,
ബുദ്ധ്യാ പരാ രവിജ്ഞാനമുത്തമം.

ശാ ം ഹിച്ചതുെകാ മതിയല്ല;
ശാേ ാക്തമാചരിക്കേത ഫലം വരാ.
എ യും നല്ല കഷായെമന്നാകിലും
മാ ം കുടിക്കാേത േരാഗം ശമി േമാ?

ന്ഥം കരത്തിലുണ്ടായാൽ മതിയല്ല,
ചന്തത്തിലർത്ഥം ഹിേച്ച മതിവരൂ.
അന്ധനായുള്ളവൻ ദീപം കരത്തിങ്ക-
േലന്തിനടന്നാൽ വഴിയറിഞ്ഞിടുേമാ?
എന്തിന്നേനകം പറയു താെനെന്റ
ബ വാെയെന്നെപ്പാറുപ്പിക്കിലുത്തമം.
തങ്ങെട സ്ഥാനങ്ങൾ വി േപാകുന്നവ-
െക്ക േമ െചന്നാൽ സുഖം വരത്തിെല്ലേടാ!
ദന്തം നഖം േകശമിത്യാദി നെല്ലാരു
ചന്തമുണ്ടംേഗഷു േചർന്നിരിക്കം വിധൗ,
െപെട്ട ഗാ ത്തിൽ നി വിട്ടാലത്
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െതാട്ടാൽ കുളിേക്കണെമ വന്നീലേയാ?

എന്നതുേക പറഞ്ഞിതു മന്ദരൻ:-
ത െട ദി െവടി േപായീടിലും
െത ം മേനാേദാഷമില്ലാത്ത പൂരൂഷൻ
െച ന്നദിക്കിൽ ഖിച്ചിരിക്കായ് വരും,
അന്നങ്ങളാകാശഗംഗാതേട നല്ല
െപാ ം സേരാജാകരെത്ത ത്യജിച്ചി
മന്നിടന്തന്നിെല പ്പങ്കജെപ്പായ്കയിൽ
തെന്ന സുഖി വസി ന്നതില്ലേയാ?
മന്ദത്വവും മഹാവ്യാധിയും സർവദാ
സുന്ദരിമാരുമായുള്ള സംസർഗ്ഗവും
ജന്മഭൂമി േസ്നഹെമ ള്ളതും മഹാ-
ദുർേമ്മാഹികൾേക്ക ഭവി ഹിരണ്യകാ!
ഉത്സാഹവും നല്ലവിദ്യയും േബാധവും
സത്സംഗമങ്ങളും സൽക്കർമ്മധർമ്മവും,
ഇങ്ങെനയുള്ള ഗുണങ്ങൾ തികഞ്ഞവർ-
െക്ക േമ െചന്നാലുമല്ലലിേല്ലതുേമ.
ത െട ദിെക്ക മന്യദിെക്ക മി-
ദ്ധന്യരാം നിങ്ങൾ േഭദമില്ലാ ദൃഢം.
എന്നതുെകാ പറ ഞാൻ മൂഷികാ!
നന്നിഹ നേമ്മാടുകൂേട നിവാസവും,
േമഘത്തണലിലിരു സുഖിക്കയും
ശാകാദി സസ്യങ്ങൾെകാ േമാദിക്കയും
യൗവനമുെള്ളാരു നാരിേയാെടാന്നി
നിർേവദഹീനം വിേനാദിച്ചിരിക്കയും
അ കാലംെകാ നാസ്തിയാെമാ ം വി-
ക മിെല്ല ധരി െകാൾക ഭവാൻ,
കാകൻ പറഞ്ഞിതു സത്യം കഥിപ്പതി-
േന്നകൻ ഭവാേനവ കൂർമ്മചൂഡാമേണ!
സ ക്കൾക്കാപ വന്നാൽ നിക വാൻ
സ ക്കൾതെന്ന സമർത്ഥരാകും ദൃഢം.
ആന ഴിയിൽ നിന്നാനെയേക്ക വാ-
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നാനയല്ലാെത കേണ്ടകനുണ്ടാകുേമാ?
കു ള്ള കായലും േതാടുമേന്വഷി -
െകാ നട ന്ന മത്സ്യാദിജ ക്കൾ
േവ ം മധുവുള്ള പുഷ്പങ്ങളിൽെച്ച
വ ം മധുരസമു േമവീടു .
രാജഹംസങ്ങളും രാജീവവൃന്ദത്തി-
ലാജീവനാന്തം വസി മന്ദരാ!
എന്നതുേപാേല ഹിരണ്യൻ തവാന്തിേക
വ വസി ഞാനുമവ്വണ്ണേമ.

േഘാരപാശത്തിൽ പതിപ്പാൻ എ കാരണം?
ഇത്ഥം പറഞ്ഞങ്ങിരി ം ദശാന്തേര
ലുബ്ധകാ െത്ത ബ് ഭയെപ്പെട്ടാരു മൃഗം
ചി ാംഗെന േപരായവൻ േവേഗന
ത ാഗമിേച്ചാരുേനര മന്ദരൻ
സ്വാഗതം േചാദി സൽക്കാരവും െച
േവഗേതാ േഭാജനം നൽകിപ്പറഞ്ഞിതുഃ-
എ താന വ മഹാമേത!
ഞങ്ങെട ദിക്കിെനശുദ്ധമാക്കീടുവാൻ?
പാടവേമാെട പറ ചി ാംഗനും:-
േവടെനേപ്പടി മണ്ടിവരു ഞാൻ;

ൗഢരാം നിങ്ങെളക്കണ്ടേനരം നമു-
ക്കാടെലല്ലാമി തീർ കൂ ർേമ്മശ്വര!
മന്ദരൻ െചാല്ലിനാനിദ്ദി ത െട
മന്ദിരെമ ധരി െകാൾക ഭവാൻ.
ഒന്നിനും ദുഃഖമിെല്ലേന്നാടുകൂടിയാ-
ലി തുടങ്ങി മൽ ാണതുല്യൻ ഭവാൻ.
ആഖു വരൻ ഹിരണ്യനിേദ്ദഹവും
കാക വീരനും ര േപർ മുന്നേമ
അ ാഗമിച്ചിതു മി ാഭാവാലി
ചി ാംഗനാകും ഭവാനും തഥാവിധൻ.
മാന്യസുഹൃല്ലാഭസമ്പത്തിെനെയാഴി-
ച്ചന്യസമ്പ സമ്പത്തായ് വരുന്നേതാ?
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അ ാന്തേര വേന ഭക്ഷണാർത്ഥം മുദാ
ചി ാംഗസാരംഗമ േപായീടിനാൻ.
മദ്ധ്യാഹ്നകാലം കഴിേഞ്ഞാരനന്തരം
മന്ദരന്താനും ഹിരണ്യനും കാകനും
എേന്ത വരാ ചി ാംഗെനന്നിങ്ങെന
സ്വാേന്ത വിചാരി േഖദി േമവിനാർ.
കാകൻ മൃഗെത്തത്തിര പുറെപ്പ .
േവഗം വനാന്തേര െച േനാ ംവിധൗ
േവടൻ െകണിവ ചർമ്മപാേശ െച
ചാടിശ്ശരീരവും െക െപട്ടങ്ങെന
ത കിട ന്ന ചി ാംഗെന ക
സ ാസേശാേകന േചാദി വായസം:-
േഘാരപാശത്തിൽപ്പതിപ്പതിെനെന്താരു
കാരണം സാരംഗ വീരചൂഡാമേണ!
കാരണം പിെന്നക്കഥിക്കാം ഹിരണ്യെന-
പ്പാരാെത കൂട്ടി െകാ േപാന്നീടുക
ഇത്തരം ചി ാംഗഭാഷിതം േകട്ട
സത്വരം െകാണ്ട മൂഷികാധീശെന
മൂഷികാധീശനും േചാദി ; ത െട
േവഷെമന്തിങ്ങെന ബദ്ധമായീടുവാൻ?
ചി ാംഗനും പറഞ്ഞീടിനാനപന്ന-
മി ഭവാെനെന്റ പാശം മുറിച്ചാലും
അത്യന്തൈവരിയാം േവടൻ വരുംമുൻേപ
നിത്യമല്ലാതുള്ള േദഹവും െകാ നാം
അെങ്ങാരു ദിക്കിനു മാറിപ്പതുക്കേവ
സംഗതിെയാെക്കപ്പറ െകാള്ളാം സേഖ!

ൗഢനായുള്ള ഞാനന്തിേക നിൽക്കേവ
േവടെനേപ്പടിക്കരുെത മൂഷികൻ;
എങ്കിൽ വിച്ചാലുെമ ചി ാംഗനും
ശങ്കാവിഹീനം പറ തുടങ്ങിനാൻ:-

ആറുമാസം പു ബാലനായുള്ളനാൾ
കൂറുള്ള മാതാവു േവർവിട്ടിരിക്കേവ,
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േവടൻ വരുന്നതു ക ഭയെപ്പ
കൂെടയുള്ള മൃഗ ട്ടങ്ങൾ മണ്ടിനാർ.
ഓടുവാൻ കൂടാ ഴലുെമന്നത്തദാ
േവടൻ പിടിച്ച െകാ േപായീടിനാൻ
േകടുവരുത്താേത െകാ െചന്നാദരാൽ
നാടുവാഴിക്കവൻ കാ വച്ചീടിനാൻ.
ആടും പശുക്കളും രാ ൗ വസി ന്ന
കൂടു തുറന്നതിലാക്കിനാന്മന്നവൻ
പു ം ജലവും നമുക്ക നൽകിസ്സദാ
െത ം മുഷിക്കാേത നെമ്മ വളർത്തിതു.
ഏകദാ രാ ൗ ശയി ന്നേനര
േമഘശബ്ദംേകട്ട സ ഷ്ടനായി ഞാൻ
താേന മേനാരഥം ചിന്തി െചാല്ലിേനൻ:-
ഞാേനവെമ നാൾ പാർേക്ക ? ൈദവേമ!
കാനേന വൃഷ്ടി െചാരിയുന്ന േനര
ഞാനേനകമൃഗ ട്ടത്തിെലാന്നി -
കൂടിക്കളിക്കയും ചാടിേമളിക്കയും
ഓടിത്തിരിക്കയും േതടിനടക്കയും
എ ള്ള ലീലാവിധങ്ങൾക്കേഹാ നമു-
െക്ക വാൻ സംഗതീ കൂടു ? ൈദവേമ!
എ ഞാൻ താേന പറഞ്ഞതു ഭൂപാല-
നന്ദനൻ േകട്ടിെങ്ങഴുന്നള്ളി നി ടൻ
നാലുഭാഗം േനാക്കിയാെരയും കണ്ടീല;
ബാലസാരംഗം മനുഷ്യെരേപ്പാെലാരു
വാ പറകേയാെയെന്താരു വിസ്മയം!
േപ ലേദവത വ ബാധിക്കേയാ?
േപ കാ ം പിശാചുക്കൾ വന്നി
രാ റ്റിൽ മാനിെനെക്കാ മിണ്ടിക്കേയാ?
നീതിജ്ഞെനങ്കിലുമിങ്ങെന ശങ്കി
ഭീതിജ്വരം പിടിെപ വിറ െകാ-
ണ്ടന്തഃപുരത്തിൽപ്പതുെക്ക േവശി .
സന്തപ്തനായിശ്ശയി നൃപാത്മജൻ.
േപയും പിരാ ം പറ തിരുേമനി
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കായുന്നിെതെന്താരു കഷ്ടെമന്നിങ്ങെന
േസവകന്മാരും ജനനിയുമുണ്ണി
േദവതാപീഡെയേന്നാർ ഗണകെന
കൂട്ടി െകാെണ്ട ശ്നവും െവപ്പി
േക വിചാരം തുടർേന്നാരനന്തരം,
ൈദവജ്ഞനാെമാരു വിദ്വാനുര െച :-
ൈവവശ്യെമന്തിനു? രാജപു ാ വിേഭാ!
മർത്യെരേപ്പാെല മൃഗങ്ങളും മ ി -
മത്യന്തസങ്കേട ശങ്കകൂടാതവർ.
ഗൂഢസ്ഥലങ്ങളിൽത്തെന്റ മേനാരാജ്യ-
മൂഢ േമാദം കഥി ം മൃഗങ്ങളും.
എന്നതു േക ഭയെപ്പേടണ്ടാ ഭവാ-
നി തുടങ്ങി ജ്വരം ശമി ം ദൃഢം
തത്വം ഹിെച്ചാരുേനരം കുമാരനും
ചിത്തം െതളി ; പനിയും ശമിച്ചിതു.
അേന്നരേമ വ െകട്ടഴിച്ചാദരാ-
െലെന്നയും േഗാപിച്ചയ നൃപാത്മജൻ.
അങ്ങെന ബാല്യകാല നമുെക്കാരു
സംഗതിയുണ്ടായി ബദ്ധനായീടുവാൻ.
അന്നങ്ങനുഭൂതമായുള്ള ബന്ധന-
മി നമു ഭവി ഹിരണ്യകാ!
എന്നതുെകാ പറ ശരീരികൾ-
ക്കിന്നേത വ ഭവി െമന്നിെല്ലേടാ!

ബ എന്ന രണ്ടക്ഷരം
അങ്ങെന തമ്മിൽപ്പറഞ്ഞിരി ം വിധൗ,
തങ്ങെട ബ വാം കൂർമ്മാധിരാജനും
ബ വൃത്താന്തം ഹിപ്പാൻ പുറെപ്പ
ബന്ധനസ്ഥാന െചന്നിരുന്നീടിനാൻ.
അേപ്പാൾ പറ ഹിരണ്യകൻ ഹന്ത! താ-
നിേപ്പാളിവിേട വന്നതു നന്നല്ല
കണ്ടകൻ േവടൻ വരുേന്നരേമ ഞങ്ങൾ
മണ്ടിത്തിരിപ്പാൻ സമർത്ഥരേല്ലാ സേഖ!
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േതായെത്ത വി കര സഞ്ചാരമി-
േത്തായത്തിലുള്ള ഭവാന്മാർ സങ്കടം,
മന്ദസഞ്ചാരിയാകും ഭവാെനശ്ശഠൻ
വ പിടിക്കയില്ലല്ലീ! മഹാമേത!
മന്ദരൻ െചാല്ലിനാെന െചയ്യാവതു?
മന്ദഭാഗ്യത്വം നമു വരുെമങ്കിൽ.
വന്നതു വ ; ഭവാന്മാെര േവർപിരി-
ഞ്ഞ വസിപ്പാെനളുതെല്ലനിെക്കേടാ!
ബ ക്കെളാടു േവർെപട്ടാൽ മന മ-
ങ്ങന്ധമായീടും; വിഷാദമാമംബുധൗ-
മജ്ജനം െച ം; മമത്വേമറീടുന്ന
സജ്ജനത്തിെന്റ സ്വഭാവേമവം സേഖ!
എ മറഞ്ഞങ്ങിരി ന്ന േനര
വ കൃതാന്തെനേപ്പാെല കിരാതനും;
അേപ്പാൾ ഹിരണ്യൻ മൃഗത്തിെന്റ പാശവും
െകേ ാടു കണ്ടി മണ്ടിത്തിരിച്ചിതു;
ചി ാംഗസാരംഗവും മഹാകാകനും
ത നിന്നാശു ഗമിെച്ചാളിച്ചീടിനാർ ,
മന്ദം നട ന്ന മന്ദരകൂർമ്മെത്ത
വ പിടി വനചരൻ േവേഗന,
വില്ലിെന്റ ഞാണുെകാണ്ടാശു ബന്ധിെച്ചാരു
കല്ലിെന്റ േചാട്ടിലുറപ്പി വ ടൻ
മെറ്റാരുദിക്കിനു േപാേയാരനന്തരം,
കാകൻ മൃഗം മൂഷികനിവർ മൂവരും
േശാകംമുഴു കര വിര ടൻ
അന്തിേക വെന്നാരുേനര മന്ദരൻ
യ ിതനായ് ക്കിടേന്നവമുര െച :
എന്തിനു േകഴു ബ ക്കേള നിങ്ങ-
െളന്തി സങ്കടം നിങ്ങൾ ജീവിക്കേവ
ബ െവന്നിങ്ങെന രണ്ടക്ഷരം ജഗദ്-
ബ വാം ഷ്ടാവു ക ിച്ചതല്ലേയാ?
പു ൻ സേഹാദരൻ മാതാ ജനകൻ ക-
ള വും ഭൃത്യനുമാപത്സമാഗേമ
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മി ങ്ങെളെപ്പാലുപകരിക്കില്ലതു
സത്യമെതാെക്ക രാണസാരങ്ങളിൽ.
മി െന്റ പു നാം സു ീവവാനരൻ
മി ഭാേവന വർത്തിക്കെകാണ്ടല്ലേയാ?
മി വംേശാത്ഭവൻ ീരാമച നും
വൃ ാരിൈവരിയാം രാ ിഞ്ചേര െന്റ
വൿ ങ്ങൾ പ ം ശരംെകാ ഖണ്ഡി
ധാ ിതലം തന്നിലി രുട്ടിത്തദാ
പ ികൾക്കാഹാരമാക്കിച്ചമ ജ-
ഗ യ ാണവും െചയ്തിതു രാഘവൻ.
എന്നതുെകാ സുഹൃല്ലാഭമിങ്ങെന
വന്നതുെകാ നമു വിപത്തിനു
സംഗതിയില്ലിഹ സംശയമിെല്ലേടാ!
മംഗലംതെന്ന ഭവി ം േമണ േമ.

ത ാന്തേര ഹിരണ്യാഖ്യനാം മൂഷികൻ
ചി ാംഗവായസന്മാേരാടു െചാല്ലിനാൻ:-
ചി ാംഗസാരംഗവീരാ! ഭവാൻ െച
മി ാംഗരക്ഷണം െചയ് വാൻ സരസ്തേട
ചത്തേപാെലകിടന്നിേടണമേന്നര-
െമ ന്ന േവടേനെച്ചണ്ടെകാട്ടിക്കണം;
കാക! ഭവാനാ മൃഗത്തിെന്റ േമലിരു-
ന്നാകുലം കൂടാെത െകാക്കിൻമുനെകാ
െകാ ന്നേപാെല നടിേക്കണമേന്നര-
മത്യന്തമൂഢനാം േവടൻ മൃഗമിതു
ച െവേന്നാർ കൃതാർത്ഥനാ ന്നീടു-
മുത്താനബുദ്ധികൾ േണ്ടാ വിേവകവും?
കാണിേനരംെകാ കൂർമ്മെത്ത ബന്ധി
ഞാണും കടി ഖണ്ഡി ന്നതു ഞാൻ
മന്ദരൻ വാപിയിൽച്ചാടി മു ം തം;
മന്ദനാം േവടൻ ഹിക്കയുമിെല്ലേടാ!
ഉള്ളിൽ സാേദന മാനിെനെക്ക വാൻ
വള്ളിയും കണ്ടി െകാ വനചരൻ
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വന്നടു ം മുേമ്പ നാമ മൂവരും
മേന്ദതരം മണ്ടിമാറിത്തിരിക്കയും.
ഇത്ഥം പറഞ്ഞവർക്ക കാരം തെന്ന
സിദ്ധിമാ ന്നിതു സിദ്ധാന്തെമാക്കേവ.
ആയതുേനര വ േവടൻ മൃഗം
മായെമേന്യ ച േപാെയ റ ടൻ
ആയതമായുള്ള വള്ളികൾെകാ ഞാൻ
കായമേശഷം വരി മൃഗത്തിെന,
െകട്ടിെയടുത്ത െകാ േപാേവെന
അഷ്ടി റ പുറെപ്പ കാനേന
െകട്ടിപ്പിണ കിട ന്ന വള്ളികൾ
െവട്ടിച്ചിതം വരുത്തി ടങ്ങീടിനാൻ.
സാരത്വമുെള്ളാരു കാകനുമാഖുവും
സാരംഗവീരനും മൂ േപരും തദാ
മന്ദതരം മണ്ടിേയാടിഗ്ഗമിച്ചിതു;
മന്ദരകൂർമ്മവും വാപീജലന്തന്നിൽ
മുങ്ങിത്തിരിച്ച ബ ക്കൾ മൂവരും
സംഗിച്ചിരി ന്ന സാേങ്കതഭൂമിയിൽ
െചന്ന കൂടി ഖി ഗമിച്ചാശു
തങ്ങെട ദിക്കിെന ാപി േമവിനാൻ
ഒ ം ലഭിക്കാ കുണ്ഠിതം പൂണ്ട
െച ഗൃഹംപു മൂഢനാം േവടനും
മന്ദരൻ കാകൻ മൃഗവും ഹിരണ്യനും
മന്ദിരം ാപി മേന്ദതേരാത്സവം
നാലുേപരുംകൂടി ലാളി േമളി
ലീലവിലാേസന വാണു യഥാസുഖം
ഇത്ഥം സുഹൃല്ലാഭെമ ള്ള ത വും
സിദ്ധം സമസ്തം സമാപ്തം ശുഭം ശുഭം.

ദ്വിതീയത ം സമാപ്തം.
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തൃതീയത ം സന്ധിവി ഹം

തദ്വിധന്മാെരെച്ച ം വിശ്വസിക്കരുത്
അന്തിേക വരിെകേടാ ശാരിേക! മൂന്നാംത ം
സന്ധിവി ഹെമ െചാന്നതു കഥിക്ക നീ.
േസാമശർമ്മാഖ്യദ്വിജൻ ഭൂമിപാത്മജന്മാെര-
സ്സാമപൂർവമാംനയം േബാധിപ്പി രെച ഃ-
സന്ധിവി ഹമാകും ത ത്തിലാദ്യേ ാേക
ബന്ധിേച്ചാരർത്ഥം േക േകാൾെകെടാ ബാലന്മാേര!
മുന്നേമതെന്ന മഹാശ വാം ജനം വ
ത െട സുഹൃത്ഭാവം പൂ േമവുന്നാകിലും,
തദ്വിധന്മെരെച്ച ം വിശ്വസിക്കരുെത
ത േവദികൾ പറഞ്ഞീടു ശിശുക്കേള!
കാകന്മാർ മുന്നമുലൂകങ്ങേട വാസസ്ഥാന-
മാകേവ ദഹിപ്പി ഭസ്മമാക്കിനാരേല്ലാ.
തൽ കാരെത്തേക്കൾപ്പാനിച്ഛി കുമാരന്മാർ
വി സത്തമനുരെചയ്തിതു വഴിേപാെല-

പെണ്ടാരു മഹാവനം തന്നിലെങ്ങാരുദിക്കി-
ലുെണ്ടാരു വടവൃക്ഷെമ യും മഹത്തരം.
െകാണ്ടൽ തൻനിറംേപാെല നീലയാം പ ാവലി-
െകാണ്ടേഹാ മുഴുെത്താരുെകാ കൾ കനംെകാ
താണുേപാെമ െള്ളാരു ശങ്കെകാെണ്ട േതാ ം
തൂണുേപാൽ ഴലവും േവരുകൾ നില ന്നി,
കാടുകൾേക്കാേരാ പുരെകട്ടിയേപാെല നാലു
േകാടുകെളാെക്ക മൂടിെക്കാണ്ടേഹാ നിന്നീടു .
കൂടുകൾ െകട്ടിപ്പക്ഷി ട്ടങ്ങൾ മ ം മഹാ-
േകാടരങ്ങളിൽ നിറെഞ്ഞെപ്പാഴും പാർത്തീടു .
േപാടുകൾ തന്നിൽ ബഹുസർപ്പങ്ങൾ തങ്ങൾ ള്ള
വീടുകളാക്കിെകാ സന്തതം േമവീടു .
േമഘമാർഗ്ഗേത്താളമ യർന്ന േപരാലിേന്മൽ
േമഘവർണ്ണെനെന്നാരു കാകേലാകാധിനാഥൻ
ആകുലംവിനാ ബഹുകാകൈസന്യങ്ങേളാടും
സാകമദ്ധ്വാങ് ക്ഷേ ഷ്ഠൻ ൈസ്വരമായ് വാണീടു .
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ചാരുവാം േപരാൽമരം തന്നിൽനിന്നരക്കാതം
ദൂരേവെയാരു മഹാശ്വത്ഥപാദപന്തന്നിൽ
കൗശികാഖ്യങ്ങളാകും പക്ഷിവൃന്ദങ്ങൾെക്കല്ലാ-
മീശനാമമർദ്ദനെന േപരായുള്ളവൻ
ത േമവു ബഹുമൂങ്ങാകൂട്ടങ്ങേളാെട.
രാ ിയിൽക്ക കാണ്മാൻ ദണ്ഡമില്ലവകൾ ;
വായസങ്ങൾ രാ ൗ കൺെകാ ഫലമില്ല;
കൗശികങ്ങൾ പകൽ കൺെകാ ഫലമില്ല;
ര കൂട്ടക്കാരവർ തങ്ങളിൽ മഹാൈവരം
ക െവന്നാകിൽത്തമ്മിലെപ്പാേഴ െകാത്തിെക്കാ ം;
തങ്ങളിൽക്കെണ്ട വാൻ സംഗതിവരായ്കയാ-
ലങ്ങെന ജീവിച്ചിരി ന്നിരുകൂട്ടക്കാരും
ഏകദാ രജനിയിൽ വീര്യവാനമർദ്ദനൻ
കാകവൃന്ദെത്തെക്കാലെചയ് വതിെന്നാരുെമ്പ .
തൽക്ഷണം ലക്ഷം മൂങ്ങാകൂട്ടങ്ങേളാടു േപരാൽ-
വൃക്ഷെത്ത േവശി വള ചുഴലവും.
ക കാണാതുെള്ളാരു കാകവൃന്ദെത്തെക്കാത്തി
ഖണ്ഡി െകാലെച ചണ്ഡമാം േകാപേത്താേട.
േമഘവർണ്ണനും തെന്റ ത ീവീരന്മാരാകും
കാകന്മര േപരുേമതാനും ജകളും
െതെറ്റ ഭയെപ്പ മെറ്റാരുമരംെച
പറ്റിനിെന്നാരുവണ്ണം ചാകാെത േശഷിച്ചിതു.
പിേറ്റന്നാൾ പുലർക്കേല വന്നി വടേമറി-
ച്ച മങ്ങിരുന്നവർ കാര്യെത്ത വിചാരി .
അ േപർ സ്വരൂപികൾ മ ികൾ മനക്കാമ്പിൽ-
ച്ചഞ്ചലം കൂടാതവർ സ്വാമിെയ ണമി .
ഏകന ദ്ദീപകൻ, രണ്ടാമൻ സന്ദീപകൻ,
മൂന്നാമൻ ദീപകൻ, നാലാമനാദീപകൻ,
അഞ്ചാമൻ ചിരംജീവിയിങ്ങെന സചിവന്മാ-
ര േപർ സമർത്ഥന്മാെരല്ലാരുമിരി േമ്പാൾ
ആെരയും േഭദംകൂടാതാസ്ഥയാ േമഘവർണ്ണൻ
ധീരതെകാ പറഞ്ഞീതിനാന്മേനാഗതം:-
മ ിവീരന്മാരാകും നിങ്ങെട നിഗൂഢമാം
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മ ശക്തിെകാണ്ടേല്ലാ ന െട രാജ്യങ്ങളിൽ
സ്ഥാനവും മാനങ്ങളുമങ്കവും ചുങ്കങ്ങളു-
മൂനെമന്നിേയ വർത്തിച്ചിങ്ങെന േചർന്നിടു .
ഇക്കാലം ശ ക്കൾ വന്നിങ്ങെന ബഹുതരം
ധിക്കാരം വർത്തി നി ഹേമറ്റം െച .
വന്നതു വ വിധി, േമേ ാ പരിഭവം
വ േപാകാെത ൈവരിനി ഹം െച െകാൾവാൻ
എന്തിനി ന ? നമുെക്കന്നതു മനക്കാമ്പിൽ-
ച്ചിന്തി പറഞ്ഞാലും മ ിപുംഗവന്മാേര!
എന്നതുേക പറഞ്ഞീടിനാനുദ്ദീപകൻ
എ െട മതമുള്ളിൽേത്താന്നിയതുണർത്തിക്കാം’-
ഉ വി മന്മാരാം ശ ക്കൾ വ േനർത്താൽ
നി ഹം െച ജയിച്ചീടുവാൻ പരാധീനം.
മെറ്റാരു ദിക്കിൽ മാറിപ്പാർക്കെയന്നതും െകാള്ളാം;
മെറ്റാരു ബലവാെന േസ്സവെചയ്കിലും െകാള്ളാം;
വ പ വി ന്ന ൈവരിെയത്തെന്ന ശീ ം
െചന്ന സമാ യം െചയ്കെയന്നാലും െകാള്ളാം.
ഇങ്ങെന മൂ നയം ദുർബ്ബലന്മാർ േയാഗ്യം
തിങ്ങിനബലമുള്ള ൈവരികൾ വരുേന്നരം
െചാല്ലിനാൻ സന്ദീപകനിേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു
നെല്ലാരു നീതിമാർഗ്ഗെമങ്കിലും ചിതം വരാ.
ത െട രാജ്യം െവടിഞ്ഞന്യദിക്കിനു േപാകും-
മന്നവന്മാരും പിെന്ന ശ്വാക്കളുെമാരുേപാെല.
നാട്ടിലങ്ങിരി േമ്പാൾ നല്ലവന്താനും മറു-
നാട്ടിലായ് വരുേന്നരെമല്ലാർ ം പരിഹാസം
ൈകക്കലുള്ളതും വി തിെന്നാെക്ക വകയാക്കി-
ദുർഘടസ്ഥലങ്ങളിൽ ദുഃഖി തനിെക്കാരു
െചാക്കനും കൂെടെച്ചാൽക്കീഴില്ലാതയ് വരും മാ-
ലക്കണക്കാകും നാടുവി േപാകുന്ന നൃപൻ.
കട്ടിലും വി കലഹി ന്ന പുരുഷെന-
െക്കട്ടിയ െപ ംകൂടിെപ്പെട്ട െവടിഞ്ഞീടും,
ത െട ജകളും രാജ്യവും നഗരവു-
െമ ള്ള പരമാർത്ഥെമാ േമ ചിന്തിക്കാെത,
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മാറ്റാെനക്കണ്ടേപ്പാെഴ മണ്ടിയെങ്ങാളിച്ചേഹാ
മെറ്റാരു ദിക്കിൽേപ്പാകും മന്നവന്മാർ ം പിെന്ന
തങ്ങെട നാട്ടിൽ വ വസിപ്പാന്താനുള്ള ം
സംഗതി വരികയിെല്ലന്നതു േബാധിക്കണം.
എന്നതുെകാ രാജ്യം വി േപാകരുെതന്ന-
െങ്ങ െട പക്ഷെമ പറ സന്ദീപകൻ.
ഉക്തവാൻ ദീപകൻ ന െട പക്ഷം പിെന്ന-
ശ്ശക്തിമാനായുെള്ളാരു ശ വെന്നതിർ േമ്പാൾ
വാശ്ശതും െചാ ംേപാെല േക െകാണ്ടേദ്ദഹെത്ത-
സം യച്ചി തെന്റ രാജ്യെത്ത രക്ഷിക്കണം.
ബാലരും വൃദ്ധന്മാരും ീകളും ദീനന്മാരും
കാലിനു മുട േള്ളാർ ക കാണാതുള്ളവർ,
ഇങ്ങെന ബഹുവിധം രാജ്യവാസികെളല്ലാ-
െമങ്ങെന െപാറു മന്നവന്മണ്ടിേപ്പായാൽ?
ആയതു വിചാരിക്കാേതാടുന്ന നൃപൻ ദൂെര-
േപ്പാെയന്നാെല ം പിെന്നപ്പ കയില്ല ദൃഢം.
നാട്ടിെല ജകൾ തങ്ങെളദ്ദണ്ഡിപ്പി
കൂട്ടി െകാ വരാനുത്സാഹമുണ്ടാകില്ല.
വി തന്മാരായുള്ള ഭൂപാലന്മാെരെചന്ന-
ങ്ങാ യിച്ചതുെകാ ഹാനിയും വരാനില്ല.
ഗംഗയും താേനെച സാദരം സമു െത്ത
സ്സംഗി േസവിച്ചീടുന്നില്ലേയാ കാേകശ്വരാ!
സ്വാമിെയ കൂപ്പിെത്താഴുതീടിനാനാദീപകൻ:
സാമദാനാദി നമുെക്കാ േമ മതമല്ല
ചണ്ഡരാമുലൂകന്മാരിജ്ജനങ്ങൾ രാ ൗ
ക കാൺകയിെല്ല ക ി നിമ്മര്യാദം
നെമ്മ വ പ വം െചയ്തതു ചിന്തിച്ചാലും;
ദുർമദന്മാെരെച്ച േസവിപ്പാൻ ചിതമുേണ്ടാ?
അണ്ഡജാധമന്മാരാമ ട്ടക്കാർ ം പകൽ
ക കാണ്കയിെല്ല ത രാേനാർ ന്നിേല്ല?
കാകസംഘെത്ത േയാഗം തിക പകൽ െചന്നാ-
ലാകേവ െകാത്തിെക്കാ േപാ െകാള്ളരുതാേയാ?
ഇങ്ങെന നാലുമ ി ൗഢന്മാരുെട മതം
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സം ഹിച്ചനന്തരം വായസാദീശൻ മുദാ
അർത്ഥശാ ങ്ങെളല്ലാമഭ്യസിച്ചവറ്റിലു-
ള്ളർത്ഥെത്ത െവളിവാക്കിെച്ചാ വാൻ സമർത്ഥനാം
മ ിപുംഗവൻ ചിരഞ്ജീവിതൻ മേനാഗത-
മ െമെന്ത േചാദ്യം െചയ്തേപ്പാളവൻ െചാന്നാൻ;-
നാലുേപരമാത്യന്മാെരാന്നി പറഞ്ഞിതു
നാലുമാർഗ്ഗെമന്നാലും നന്നിതുവഴി നാലും.
എന്നതിൽ വിേശഷിെച്ചാന്നേങ്ങാ ഹിപ്പിപ്പാൻ
മന്ദനാമടിയനു മാനേസ േതാ ന്നില്ല.
എങ്കിലുെമാരുവിധം ശാ മങ്ങറിയിക്കാ-
െമ െട ഗുരുക്കന്മാരഭ്യസിപ്പിച്ച വഴി.
മ േഗാപനേത്താളമാവശ്യം മറ്റിെല്ല
മ ിപുംഗവന്മാരും സ്വാമിയും േബാധിേക്കണം.
കുംഭങ്ങൾ പിളർ േമ്പാളായതിന്നക േള്ളാ-
രംഭ േചാർ േചാർ നാസ്തിയായ് വരുമേല്ലാ.
േകവലം ചാർച്ചക്കാെര ഗൂഢമായുള്ള മ ം
േകൾപ്പി തുടങ്ങിയാൽ മ ഭംഗവും വരും
േചർച്ചക്കാർ പലരുണ്ടാമായവർ േകൾ ം ചില-
ചാർച്ചക്കാരവരുെട വാ ക്കാെരാരുകൂട്ടം.
േചർച്ചക്കാരവർ ള്ള ചാർച്ചക്കാരവരുെട
േവഴ് ചക്കാെര േവണ്ട, േക േകെട്ടാരുേപാെല
ഗൂഢസംസാരം നാട്ടിെലാക്കേവ െവളിവായാൽ
കൂടലർകുലം ബലെപ്പ േപാമതുമുലം
സന്ധിവി ഹം യാനമാസനം ൈദ്വധീഭാവം
സം യം നയങ്ങളിെച്ചാന്നതു നാലും ര ം,
സാരമാം മ ത്തിനുമംഗങ്ങളഞ്ചാകു ;
കാര്യമാരംഭിപ്പാനു പായം ഥമാംഗം,
വിത്തവും പുരുഷാകാരങ്ങളും സ്വരൂപിപ്പാ-
നുത്തമം വിചാരെമ ള്ളതു രണ്ടാമംഗം;
േദശകാലങ്ങൾ വിചാരിപ്പതു മൂന്നാമംഗം;
നാശത്തിൻ തി ിയാചിന്തനം നാലാമംഗം;
കാര്യസാദ്ധ്യെത്ത റി േദ്യാഗമഞ്ചാമംഗം;
കാര്യസാരജ്ഞന്മാർ പണ്ടിങ്ങെന പറയു .
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സാമവും ദാനം േഭദം ദണ്ഡവുമുപായങ്ങൾ;
സാേമാപായികന്മാർ സാദ്ധ്യങ്ങളിവെയല്ലാം
ഉത്സാഹശക്തി ഭുശക്തിയും മ ശക്തി
മത്സ്വാമി ഹിേക്കണമീദൃശം നീതിശാ ം,
സംഗരം െച ാനിേപ്പാൾ സാമർത്ഥ്യം നമുക്കില്ല;
സംഗരത്തി െള്ളാരു കാലവും വന്നീലിേപ്പാൾ,
ആഹവും െചയ്തിെല്ലന്നാൽ നിശ്ചയം മൃതിെയ -
മാഹവം െചയ്താൽ മൃത സംശയെമ ം വരും.
അങ്ങെനയുേള്ളട സംഗരംതെന്ന േവണ;-
മിങ്ങിേപ്പാള കാരമാവശ്യം വന്നില്ലേല്ലാ.
ന െട രിപുക്കളാം കൗശികന്മാർ മിേപ്പാൾ
നേമ്മക്കാൾ ബലവീര്യം വിത്തസമ്പ േമറും.
എന്നതുെകാ ബേകാടത്തിെന്റ ധർമ്മം ൈകെയ്ക്കാ-
െണ്ടാ േമ ഭാവിക്കാെത നി െകാണ്ടനു മാൽ
സംഗതി വരുേന്നരം സിംഹധർമ്മെത്ത
സംഗേര രിപുക്കെളസ്സംഹരിക്കയും െചയ്യാം.
വർദ്ധനം രിപുക്കൾ തങ്ങൾ ശക്തിക്ഷയം
ബുദ്ധിെകാണ്ടിതു ര േമാർക്കാെത പുറെപ്പ .
യുദ്ധത്തിെന്നാരുെമ്പ െചാ േന്നാരവിേവകി-
ക്കൗദ്ധത്യം മാറുെമന്ന ർദ്ധ്വമായ് മണ്ടിേപ്പാരും.
ൈവരികൾ ദൂരസ്ഥന്മാെരങ്കിലുമവരുെട
ഗൗരവം നിലപ്പി മുൽകൃഷ്ടൻ മഹീപാലൻ
എ യും വികൃഷ്ടനായുള്ളവൻ സമീപെത്ത-
ശ്ശ െവേപ്പാലും ജയിച്ചീടുവാനാളല്ലേല്ലാ.
ദൂരേവ വന്ന ദിച്ചീടുന്ന ദിവാകരൻ
പാരിെലത്തിമിരങ്ങെളാക്കേവ നീക്കീടു .
അ മാം ദീപെത്തക്കത്തിച്ചാലടുെക്കയു-
ള്ളന്ധകാരവും നിഴൽ പിടി നിൽേക്കയു .
ശ ക്കളുെട ശക്തി വർദ്ധി ംകാലം ധീരൻ
കു ചിൽ ക്ഷമിച്ചിരുന്നീടുകതേന്ന ന .
ത ൈവരികൾക്ക ം താഴ് ചകാണുേമ്പാൾത്തെന്റ
മി സമ്പ ം കൂടിേച്ചർന്ന േനർത്തീടണം.
ധീരന്മാരായുെള്ളാരു േമദിനീപാലന്മാർ
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ചാരന്മാർ കണ്ണാകു ; ദൂതന്മാർ വദനവും;
മ െമന്നതു ചട്ട; ബുദ്ധിതാന ങ്ങളും;
മ ികളകമ്പടി കൂടുവാൻമാ ം െകാള്ളാം.
ജൃംഭി േമവും രിപു ീയാകും ഭുജംഗിെയ
സ്തംഭിപ്പിപ്പതിെന്നാരു മ മാ രും മ ം.
അങ്ങെനയുള്ള മ ം ഛി ി േപാെയന്നാകി-
െല േമ നിലനി ാൻ െക മില്ലാതായ് വരും.
സ്വായത്തസിദ്ധി സചിവായത്തസിദ്ധിെയ ം
നായകെര മുഭയായത്തസിദ്ധിെയ ം
താനുതെന്ന കാര്യേ ശം െച േന്നാനാദ്യൻ നൃപൻ;
മ ിെയത്തെന്ന ക ിച്ചാ േന്നാൻ രണ്ടാം നൃപൻ;
താനുമസ്സചിവനും കൂടേവ വിചാരി
സ്ഥാനങ്ങൾ നട ന്ന മന്നവൻ മൂന്നാം നൃപൻ;
മന്നവൻതെന്റ പാട്ടിേലെതാരു കാര്യത്തിനും
ത െട സചിവന്മാർ നിൽ െമന്നാകിൽ ഗുണം.
മ ഗുപ്തിയും നമുെക്ക യും പാരം കൃച് ം;
മ ിപുംഗവന്മാർ മ കൗശലം നാസ്തി,

വ്യവുമില്ല പുരുഷാരവും പാതി ച ;
ദുർവ്യയം കൂടാതിനിേക്കാ കൾ കൂട്ടാൻ േമലാ
സന്ധിെയന്നതും പിെന്നസ്സാധിപ്പാൻ പരാധീനം
സന്തതം വർദ്ധി ന്ന മത്സരംെകാ പാരം
അന്ധന്മാരുലൂകന്മാർ ൈവരികളവർക്കിേപ്പാ-
ളന്തരംഗത്തിെലാരു ശാന്തത െത മില്ലാ
സന്ധി ം സംസാരിപ്പാനിെല്ലാരു േനരം പാർത്താ-
ലന്തി മുേമ്പ ക കാണാതാം നമുെക്കല്ലാം
അക്കാര്യം പകൽ െച സാധിപ്പാനതു കൂടാ;
അ ട്ടക്കാർ ം പകൽ ക കാണ്കയില്ലേല്ലാ;

േമഘവർണ്ണനും െചാന്നാെനെന്താരു േഹതുെകാ
കാകേലാകവുമുലൂകങ്ങളും തമ്മിൽ ൈവരം?
ഇങ്ങെന േദവാസുരെമന്നതുേപാെല മുന്നം
സംഗതിവരാെന േകട്ടറിയുേന്നാ ഭവാൻ?
മന്ദഹാസവും പൂ പറ ചിരഞ്ജീവിഃ-
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മന്ദഭാഗ്യന്മാർ പക്ഷികൂട്ടങ്ങെളേന്ന േവ .
വ്യാ ചർമ്മെത്തെക്കാ കുപ്പായമി ംെകാ
ശീ ചാരിയാെയാരുഗർദ്ദഭം േവനൽക്കാലം
സൗഖ്യമായ് സസ്യങ്ങളും ഭക്ഷി നട േമ്പാൾ
വാ േദാഷെത്തെക്കാ തനി നാശം വ .
േമഘവർണ്ണനുമതു േകൾേക്കണെമ െചാന്നാൻ;
കാകമ ീശൻ ചിരഞ്ജീവിയുമുരെച .

നാവട വാൻ കഴിയാത്തതുെകാ ള്ള േദാഷം
പെണ്ടാരു രജകെന്റ വ ഭാണ്ഡവും േപറി-
െക്കാെണ്ടാരു കഴുതയുണ്ടങ്ങാടിെത്തരുവതിൽ;
കണ്ടങ്ങൾ േതാറും െച ധാന്യങ്ങൾ തി േന്നരം
കണ്ടവെരറിഞ്ഞാട്ടി ദൂരേവ മണ്ടി .
ത െട കഴുതയ് ഭക്ഷണമില്ലായ്കയാൽ
ത െട ഭാണ്ഡം േപറാൻ ശക്തിയില്ലാതായേല്ലാ,
ഇത്തരം വിചാരിച്ചേങ്ങകദാ നിർേണ്ണജകൻ
പുത്തനാം പുലിേത്താലും െകാ വന്നതുെകാ
ഗർദ്ദഭത്തിെന്റ േദഹെമാക്കേവ മൂടിെക്കട്ടി-
ത്തദ്ദിശി സസ്യം തിന്മാൻ വിട്ടിതു രജനിയിൽ.
കണ്ടത്തിൽച്ചാടിസ്സസ്യം ഭക്ഷി തുടങ്ങിനാൻ;
കെണ്ടത്തി ഹരിപ്പാൻ വരുന്ന കാവൽക്കാരും
വ്യ െമേന്നാർ േപടിേച്ചാടിനാർ കഴുതയ് ക്ക-
ങ്ങാ മിപ്പാനും പരാധീനമില്ലാതായ് വ
അങ്ങെന നാലുപ രാ ികൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാ-
ളെങ്ങാരു കാവൽക്കാരൻ കൗശലക്കാരൻ തദാ
ചി കംബളംെകാ ത െട ഗാ ം മൂടി-
ത്ത െച ടൻ വി ം ശരവും മറ ടൻ
ഗർദ്ദഭമതുക ഗർദ്ദഭ ീെയേന്നാർ
ഗർജ്ജനം െച മദനാർത്തനായണഞ്ഞിതു.
ഗർദ്ദഭമിെതന്നറിഞ്ഞ െത്ത േയാഗിച്ചാൻ,
ശബ്ദേദാഷത്താലങ്ങഗ്ഗർദ്ദഭം ശരേമ
ച വീണിതു േഭാഷനിങ്ങെനയവസാനം.
എന്നതുെകാ െചാേന്നൻ കാകകൗശികന്മാർ ം
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ത െട വാേഗ്ദാഷംെകാ ണായി മഹാൈവരം.
പക്ഷിജാതികെളാെക്ക ടേവ വിചാരി ,
രക്ഷിതാെവാരു യജമാനെനക്ക ിേക്കണം.
പക്ഷിവർഗ്ഗത്തിൽപ്പടുവാകിയ പുരൂഷെന-
പക്ഷിരാജ്യാഭിേഷകം െചയ്തിഹ വർത്തിേക്കണം.
ഇത്ഥമെങ്ങല്ലാവരും കൂടേവ വിചാരി
സ്തിഗ്ദ്ധനാമുലൂകെത്തെക്കാള്ളിക്കാെമ റ ,
പക്ഷിപട്ടാഭിേഷകത്തി ള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ
പക്ഷപാതികൾ െച െകാണ്ട വട്ടംകൂട്ടി.
ഉത്തമൻ ചേകാരവും വന്നിതു മ ിദ്വിജൻ;
സത്വരം കലശങ്ങൾ പൂജി തുടങ്ങിനാൻ.
അേന്നരം വന്നാെനാരു വൃദ്ധനാം മഹാകാകൻ;
സന്നാഹമിതുക േചാദി സഭാന്തേര
എെന്താരു ഭാവം നിങ്ങൾേക്കവെന ഭുവാക്കാ-
നന്തരം വിനാ വട്ടംകൂ ? കഥിച്ചാലും
പക്ഷികളുരെചയ്താർ ഞങ്ങളി ലൂകെത്ത-
പ്പക്ഷിരാജനായ് വ വാഴിപ്പാൻ തുട .
െചാല്ലിനാൻ വൃദ്ധദ്ധ്വാങ് ക്ഷൻ നെല്ലാരു നീതിമാർഗ്ഗ-
മല്ലിതുഭവാന്മാർെക്കന്തിങ്ങെന േതാന്നീടുവാൻ?
വംശശുദ്ധിയില്ലാത്ത കൗശികന്മാർ രാജ്യം
സംശയം കൂടാതേഹാ െകാടുത്താൽ സുഖം വരാ.
എെന്താരു പരമ്പരാബന്ധമിദ്ദിവാന്ധന്മാ-
ർെക്കെന്താരു സദാചാരമാചരി േന്നാരവർ?
സർവദാ േകാപംെകാ കറുത്തഭാവേത്താേട
പർവതഗുഹകളിെലാളി പകെലല്ലാം,
രാ ിയിൽ റെപ്പ ഭക്ഷണം േതടിെക്കാ
രാ ിയിലിരുട്ട സഞ്ചരി ന്നകൂട്ടം
പക്ഷികൾെക്കജമാനനായ് വരുേന്നരം പകൽ
കു നിന്നിവൻ രാജ്യം രക്ഷി പുലർ ?
യൽ ലന്തന്നിെലാരു വി തനുെണ്ടങ്കിേല
ത േല ജനി േന്നാർ ൽക്കർഷമുണ്ടായ് വരു.
ച േസവിയാം ശശ ൗഢനങ്ങണ്ടാകയാ-
ലന്യനാെമാരു ശശം ദന്തിെയജ്ജയിച്ചേല്ലാ.
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എങ്ങെന ജയിെച്ച പക്ഷികൾ േചാദിച്ചേപ്പാ-
െളങ്കിേലാ േകൾെക്ക രെചയ്തിതു കാകാധീശൻ.

ദന്തിരാജനെക്കാ കൂട്ടെത്ത പിരിപ്പിച്ചത്
ഭൂതെല പന്തീരാ വർഷമില്ലായ്കമൂലം
ഭൂതജാലങ്ങെളാെക്കേശ്ശാഷി വശംെക
കാനേന മഹാഗജ ട്ടങ്ങൾ ദാഹംെകാ
ദീനതപൂ ഗജേ ഷ്ഠേനാടറിയി .
കുംഭിരാജനായുള്ള ത രാൻ തിരുവടി
കുമ്പിടും ജനങ്ങെളക്കാത്തരുേളണം നാഥാ!
കാട്ടിെല ളം േതാടും പല്വലങ്ങളും വറ്റി-
ക്കാട്ടാന ട്ടങ്ങൾ ം മ ള്ള ജ ക്കൾ ം
േതായപാനത്തിെന ം സംഗതി വരായ്കയാൽ
കായങ്ങൾ െമലിേഞ്ഞറ്റം നടപ്പാൻ േമലാതായി
ഏെതാരു ദിക്കിൽജ്ജലമുള്ളെതന്നേന്വഷിപ്പാൻ
ദൂതെരക്ക ിച്ചയച്ചീടുകേവണം സ്വാമിൻ!
എന്നതുേക ഗജേ ഷ്ഠനും വേന വേന
െചന്ന വിചാരിപ്പാൻ ദൂതെര നിേയാഗി .
ആയതിെലാരു ദൂതൻ വ നിന്നറിയി :-
േതായപൂർണ്ണമാെയാരു വാപിയുെണ്ടാരു ദിക്കിൽ.
ച ികാസരെസ്സ നാമവും േകേട്ടനതിൽ-
സ്സാ ശീതളം ജലം നിർമ്മലം നിരന്തരം.
അ നിെന്നാരുകാതം മാ േമ വഴിയു .
ത െചന്നംബു ീഡാസ്നാന്പാനങ്ങൾ സുഖം
എന്നതുേക ഗജരാജനും വൃന്ദങ്ങളും
നന്ദിപൂണ്ടവിേട സത്വരം പുറെപ്പ .
ച ികാ സരസ്സിെന്റ തീര വസി ന്ന
സുന്ദരശശങ്ങെട വൃന്ദമുണ്ടനവധി.
ദന്തിയൂഥങ്ങൾ െച ചവിട്ടിശ്ശശങ്ങെട
പംക്തിെയപ്പാേട െകാ തുടങ്ങി മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ.
അേന്നരം ശശങ്ങൾ നാഥനാം ശിലീമുഖൻ
ത െട കാര്യക്കാെര വരുത്തി വിചാരി .
ന െട സരസ്തെട വാരണ ട്ടം വ
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ന െട ജകെളച്ചവിട്ടിെക്കാന്നീടു .
എെന്താരു മാർഗ്ഗംേവ ദന്തിവൃന്ദെത്ത നീക്കാ-
െനന്നതു ചിന്തിേക്കണെമ ള്ള െമാഴിേക .
ചിന്തി വിജയെന െള്ളാരു ശശാമാത്യൻ
ദന്തിരാജെനെക്കാ കൂട്ടെത്തപ്പിരിപ്പിക്കാം.
ച ികാസരസ്സതിൽ വന്നിറങ്ങീടും മുേമ്പ
െച ഞാൻ ഗേജ േനപ്പറ നിർത്തീടുേന്നൻ.
തുഷ്ടനാം ശിലീമുഖൻ െചാല്ലിനാൻ വിജയെന-
െന്ന ദിക്കിലും പുകൾെപാങ്ങിന മുയൽ ഭവാൻ
ഒ േമ കാലേക്ഷപം കൂടാെത െച ഗജ-

ട്ടെത്തപ്പിരിച്ചയച്ചീടുക മഹാബാേഹാ!
അങ്ങിെനെയന്ന രെചയ്തിതു വിജയനും
തുംഗനാം ഗേജ േന ാപി വിചാരി ;

ാണി ഗജങ്ങെളാടടുത്താൽ നാശം വരും;
ാണി േമ്പാെല വ വധി ം സർപ്പങ്ങളും;

പുഞ്ചിരിയി ംെകാ െകാല്ലി ം ഭൂപാലന്മാർ;
വഞ്ചി ം ഖലന്മാരും േചർ നിൽക്കേവതെന്ന.
വമ്പനാം െകാലയാനെക്കാമ്പെന്റ പുറകിലും
മുമ്പിലുമിടംവലം ര ഭാഗത്തിങ്കലും
െച നിൽക്കരുെതാരുേനരവും തെന്റ പാട്ടിൽ
വ െവ ള്ളബുദ്ധി േതാന്നിയാൽ നാശം വരും,
എന്നതുെകാ ഞാനും പർവതമുകേളറി
നി െകാണ്ടിവേനാടു കല്യാണം പൃച്ഛി േന്നൻ.
ഇത്തരം വിചാരി ബുദ്ധിമാൻ വിജയാഖ്യൻ
സത്വരം ഗിരിമുകേളറിനി ര െചയ്താൻ:-
നാഗരാജാവി ം തന്മ ിമാതംഗങ്ങൾ ം
സ്വാഗതം ഭവി േന്നാ േഭാഗസൗഖ്യവുെമല്ലാം?
േരാഗങ്ങൾ കാര്യക്ഷയമിത്യാദി ദുഃഖേത്താടു
േയാഗെമന്നിേയ വേന വാണരുളുന്നീലേയാ?
എന്നതു േക ഗജേ ഷ്ഠനും കൂട്ടക്കാരു-
െമെന്താരു മഹാ തമാരുവാൻ പറയു ?
ഇങ്ങെന വിചാരി േമേ ാ േനാ േന്നര-
മങ്ങിരു രെച സാദരം വിജയനും.
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താരകാധിപനാകും ച നാം ഭഗവാെന്റ
ചാരനാെമാരുശശം ഞാെന ധരിച്ചാലും
ന െട കുലംതന്നിൽ േ ഷ്ടനാെമാരുമുയൽ
ച െന േസ്സവിച്ചേല്ലാ േമവു സദാകാലം
ച നിജ്ജനങ്ങൾ നിത്യസൗഖ്യത്തിനായി-
ച്ച ികാസാരം ഭൂമൗ നിർമ്മി മേനാഹരം;
ആയതു കാപ്പാെനെന്നക ി നിശാകരൻ.
ന്യായമല്ലാെത വിേഭാ ദൂതന്മാർ പറയുേമാ?
ച ികാസാരന്തന്നിലാനകളനവധി
വന്നിറങ്ങിയാൽ െവള്ളമാകേവ കലങ്ങിേപ്പാം.
എന്നതു േക ഗജേ ഷ്ഠെനദ്ധരിപ്പിപ്പാ-
െന െട സ്വാമി ച ൻ നമ്മെള നിേയാഗി .
ത െട ഹിതന്മാർ ശീതളൻ നിശാകരൻ;
ത െട ശ ക്കെളത്തപിപ്പിക്കയും െച ം.
ൈകവരവങ്ങൾ കാന്തി നൽകുന്ന നക്ഷേ ശൻ
ൈവരമുള്ളംേഭാജെത്ത ണ്ഠിതമാ ന്നിേല്ല?
എന്നതു േക ഭയെപ്പെട്ടാരു ഗജേ ഷ്ഠൻ
ത െട കൂട്ടക്കാെരപ്പിരിച്ചങ്ങയ ടൻ
താനുമശ്ശശേത്താടു യാ യും െചാല്ലിേപ്പായാ-
െനന്നതുെകാ െചേന്നൻ സൽ ലന്മാേര ന

നാം പുരുഷെന വിശ്വസിപ്പവർെക്കാ ം
ഭ മായ് വരികയിെല്ലന്നതു േബാധിേക്കണം.
പെണ്ടാരു കപിഞ്ജലപ്പക്ഷിയും ശശകനും,
ര േപർ മരി േപാൽ വിശ്വാസം മൂലം
ആയെതങ്ങെനെയ പക്ഷികൾ േചാദ്യം െച .

പക്ഷിയും ശശകനും അന്തിേക െചന്ന േനരം
വായസം പറഞ്ഞിതു; ഞാെനാരുകാലം മുന്നം
കാനനം തന്നിെലാരു വൃക്ഷത്തിൽ കൂടുംെകട്ടി;
ദീനെമന്നിേയ പല വാസരം വസിച്ചിതു;
േകാടേര കപിഞ്ജലെമെന്നാരു പക്ഷിവ ,
കൂടുമുണ്ടാക്കിത്ത വാണിതു യഥാസുഖം.
േസാഹമക്കപിഞ്ജലപക്ഷിയും തമ്മിൽ ാണ-
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േസ്നഹമായ് ച്ചമഞ്ഞിതു കൂടേവ വസിക്കയാൽ
ഏകദാ സന്ധ്യാഗേമ വന്നില്ല കപിഞ്ജലൻ;
േശാകകുണ്ഠിതം പൂ വാണു ഞാൻ പുലേരാളം.
അക്കാലം കപിഞ്ജലൻ പാർ ന്ന േകാടരത്തിൽ
ദീർഘകർണ്ണെനെന്നാരു മുയൽ വന്നകംപു
േയാഗമെല്ലെടാ ശശ! ന െട സു ത്താകും
ഭാഗ്യവാൻ കപിഞ്ജലൻ ത െട ഗൃഹംതന്നിൽ
വ നീ വസിപ്പതു നി െട നിർമ്മര്യാദ-
െമ ഞാൻ വിേരാധിേച്ചനായവൻ കെയ്ക്കാണ്ടില്ല
മൂ നാളേഹാ രാ മിങ്ങെന കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
വന്നിതു കപിഞ്ജലൻ ദീർഘകർണ്ണെനക്ക ,
ആെരെടാ മമ സ്ഥാേന വന്നിരുന്നിതു മൂഢാ
ദൂെര മാറിെപ്പാെക പറ കപിഞ്ജലൻ.
ദീർഘകർണ്ണനും െചാന്നാനീദൃശസ്ഥാനങ്ങളി-
ലാർ േമ േഭദമിെല്ല ത്തമന്മാർ െചാ
വാപികൾ തടാകങ്ങൾ കൂപങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളും

ാപി ന്നവർെക്കല്ലാമാവാസസ്ഥലം തുല്യം.
ഞാനിതിനുടയവെന രെചയ് വാെനാരു
സ്ഥാനിയിെല്ല മനുമന്നവനുര െച .
മന്നവന്മാർ ം മ ം മാദൃശന്മാർ മി
മാനവസ് മൃതിയല്ലാെതെന്താരു മാണവും?
നാലുേപർ തടസ്സന്മാരിക്കാര്യം േകട്ടാലനു-
കൂലമാ റഞ്ഞീടിലായതു ഞാനും േകൾക്കാം
ഇങ്ങവകാശമിെല്ലന്നായവൻ വിധിെച്ചങ്കി-
ലിെങ്ങാരു ശഠതയില്ലാശു ഞാൻ വാങ്ങിെക്കാള്ളാം
എങ്കിൽ നാം േപാക സേഖ! നാെല്ലാരു വിേശഷജ്ഞൻ
തങ്കലാേക്കണം കാര്യെമന്തിനു മടി ?
ഇങ്ങെന കപിഞ്ജലപക്ഷിയും ശശകനും
തങ്ങളിെലാരുമി തൽക്ഷണം പുറെപ്പ .
ഞാനുമങ്ങവരുെട പിന്നാേല പുറെപ്പ
ജ്ഞാനമുള്ളവർ വിധി ന്നതു േകൾപ്പാനാേയ.
ഏെതാരു തടസ്സെരെച്ച ഞാൻ േസവിേക്ക ?
ൈകതവമില്ലാതവെരങ്കിേല ഗുണം വരൂ.
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ദീർഘകർണ്ണേനാേടവം േചാദി കപിഞ്ജലൻ;
ദീർഘകർണ്ണനും െചാന്നാനുെണ്ടാരു മാർജ്ജാരകൻ
യമുനാതീെര തപം െച െകാണ്ടിരി .
മാമുനീശ്വരന്മാരിെലാ േപാൽ വസി .
േചാദി കപിഞ്ജലൻ പൂച്ചമാമുനി കാര്യം
േബാധിച്ചകണക്കി തീർ േമാ വിവാദങ്ങൾ?
ധൂർത്തനാം വിലാളെത്ത വിശ്വസിക്കാേമാ വ്യാജ-
മൂർത്തികൾ മാർജ്ജാരന്മാെര ഞാൻ േകട്ടിടു .
െചാല്ലിനാൻ ദീർഘകർണ്ണൻ നെല്ലാരു പൂച്ചേ ഷ്ഠൻ
െത േമ കപടമിെല്ല ഞാനറിയു .
വാശ്ശതും കണ്ടാൽ കാണുമീശ്വരനേല്ലാ സാക്ഷി?
വിശ്വസിക്കരുെത ന െട സത്യം സേഖ!
ഇങ്ങെന പറ െകാണ്ടായവരിരുവരും
തങ്ങളിെലാരുമി യമുനാതീേര െച
ധൂർത്തനാം ദധികർണ്ണെന ള്ള മാർജ്ജാരെന-
പ്പാർ കണ്ടടിമലർ വന്ദി നിന്നീടിനാർ.
ക കൾ തുറ േനാക്കീടിനാൻ ദധികർണ്ണൻ;
കർണ്ണങ്ങൾ വഴിേപാെല േകൾക്കയിെല്ലനിെക്കേടാ
അന്തിേക വ കാര്യം െചാ വിൻ ധർമ്മാധർമ്മം
ചിന്തിയാെതാരു കാര്യം ക ിക്കിെല്ലേടാ ഞാനും
ധർമ്മെത്തേദ്വഷിെച്ചങ്കിൽ ധർമ്മവും േദ്വഷിച്ചീടും
ധർമ്മെത്ത രക്ഷിെച്ചങ്കിൽ ധർമ്മവും രക്ഷിച്ചീടും;
ധർമ്മെത്ത വഴിേപാെല േസവി ന്നവർകെള-
ധർമ്മെമ ള്ള ൈദവം പാലനം െച ം ദൃഢം,
മ ള്ള ബ ക്കളിേദ്ദഹമുള്ളേന്നയു .
മ മീധർമ്മബ ചത്താലും കൂെടേപ്പാരും.

ാണിഹിംസനേത്താളമധർമ്മം മെറ്റാന്നില്ലാ;
ാണരക്ഷണേത്താളം ധർമ്മവും മെറ്റാന്നില്ലാ;

മാതെവേപ്പാെല പര ീകെളക്കണ്ടീടണം;
മാേറാടുേപാെല പര വ്യെത്തക്ക ിക്കണം;
തെന്നേപ്പാൽ മ േള്ളാെര ടേവ കാണുന്നവൻ
ധന്യപൂരുഷെന െചാ മഹ ക്കൾ
ധർമ്മമീവണ്ണം പറയുെന്നാരു മാർജ്ജാരെന-
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ധർമ്മവാനിവെന വിശ്വാസമുണ്ടാകയാൽ
പക്ഷിയും ശശകനുമന്തിേക െചന്നേനരം.
തൽക്ഷണം പിടിെപ മാർജ്ജാരൻ മഹാപാപി.
രക്ഷണം േമാഹിച്ച െചന്നവർകെളെക്കാ
ഭക്ഷണം കഴിച്ചവൻ പിെന്നയും തപം െചയ് താൻ
അെത്താഴിെലല്ലാംക ൈദവേമ! അേയ്യാെയ
ചിത്തത്തിലുറപ്പി ഞാനുമിേങ്ങാ േപാ .

എന്നതുെകാ െചാേന്നൻ ാനാമുലൂകെത്ത
മന്നവനാക്കിവച്ചാൽ ഭ മായ് വരത്തില്ല.
വൃദ്ധവായസത്തിെന്റ വാ കൾ േകട്ടേനരം
ബദ്ധസേന്താഷം പക്ഷി ട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞിതു:-
ധ്വാങ് ക്ഷവൃദ്ധെന്റ വാക്യെമാക്കേവ പരമാർത്ഥം;
കാംക്ഷയില്ലഭിേഷകം കൗശികത്തി െചയ് വാൻ;
േവഗമിസ്സംഭാരങ്ങൾെകാണ്ട െപാെയ്ക്കാണ്ടാലും;
േയാഗവും പിരിഞ്ഞാലും കൗശിക! നീയും േപാക.
ബുദ്ധിയും െക ൈവരം മുഴുേത്താരുലൂകവും
വൃദ്ധകാകേനാടുരെചയ്തിതു േകാപേത്താെട:-
എെന്താരുേദാഷം െചേയ്തനി ഞാൻ നിനെക്കേടാ
ചിന്തിതം കർമ്മം മുടക്കീടുവാെന മൂലം?
അ െകാ ള്ള ണം കാലത്താൽ നികന്നീടും;
െകാ കൾ കണ്ടിച്ചാലും പാദപം കിളിർത്തീടും;
കാ തീെവന്താൽ വനം പിെന്നയും തളിർത്തീടും;
േക കൂടാത്തവാക്കാമായുധം േയാഗിച്ചാൽ
കർണ്ണങ്ങൾക്കകം പു പുണ്ണായാലതു പിെന്ന-

ർണ്ണമായ് ശമിക്കയിെല്ലാ നാൾ െചന്നാൽേപ്പാലും
എെന്നല്ലാമുരെച കൗശികൻ നടെകാണ്ടാ-
ന െതാ ണ്ടാെയാരു ൈവരെമ യും േഘാരം.
തങ്ങളിൽ കാേകാലൂകന്മാർക്കതു ശമിക്കയി-
ല്ലിങ്ങെന ചിരഞ്ജീവി പറ കൂപ്പീടിനാൻ.

േമഘവർണ്ണനുമുരെചയ്തിതു മഹാത്മാേവ!
കാകമ ീശ! ഭവാനാകുലന്മാരായുള്ള
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കാകന്മാർെക്കാരു ജയം കി വാനുപായെത്ത
ൈവകാെത രാ ി വരുംമുന്നേമ ചിന്തിക്കണം.
ഉക്തവാൻ ചിരഞ്ജീവി സന്ധി വി ഹം ര ം
യുക്തമെല്ല വച്ചാൽപ്പിെന്ന നാലു നയം;
എന്നതിൽ യാനം ബലവാന്മാരിൽ വൃഥാഫലം:
ത െട നാശം ഫലമാസനം േയാഗിച്ചാൽ,
ആ യിച്ചി േവണം ൈവരിഷു ൈദ്വധീഭാവ-
മാ യംതെന്ന മുന്നം െചയ് കെയെന്നെന്റ പക്ഷം,
ജീവെനത്യജിച്ചി മാ യംെകാ കാര്യം
േകവലം സാധി േന്നനി രാ ിയിൽത്തെന്ന
വഞ്ചക വരന്മാർ ൈവരികളുലൂകന്മാർ,
കിഞ്ചന യാസമുണ്ടാ യിപ്പാനും വിേഭാ!
ഇഷ്ടി േവണ്ടി ദ്വിജൻ െകാണ്ടന്ന േമഷത്തിെന-
പ്പട്ടിെയന്നാക്കിത്തീർ ദുഷ്ടന്മാർ ചിലർകൂടി.
എങ്ങിെനയെത േചാദിച്ചിതു േമഘവർണ്ണൻ;
സംഗതി പറഞ്ഞീടാെമന്ന ചിരഞ്ജീവി

െചണ്ടെകാട്ടി നെമ്മക്കഷ്ടം അങ്ങാടിക്കാരൻ
നാട്ടിെല ഷ്ടിക്കിഷ്ടി െചയ് വതിെന്നാരുവി -
നാട്ടിെനെക്കാ ംെകാ േപാരുന്നമാർഗ്ഗന്തന്നിൽ.
ദുഷ്ടന്മാെരാരുകൂട്ടം നായന്മാരതുക
ശിഷ്ടനാം ദ്വിേജ െനച്ചതിപ്പാൻ വട്ടംകൂട്ടി
തങ്ങളിൽപ്പറെഞ്ഞാ മാർഗ്ഗത്തിന്നിടയ്ക്കിെട-
ത്തങ്ങെട കൂട്ടം പലദിക്കിലും പാർത്തീടുവാൻ.
അന്തണൻ വരുംമുേമ്പ ത െചന്നവരവ-
രന്തിേക മരംമറെഞ്ഞാളി േമവീടിനാർ.
ആയതിെലാരുഭടൻ വി െനെച്ച കൂപ്പി
നായിെനെക്കാണ്ടെങ്ങഴുെന്ന ന്നെതേന്ത േപാറ്റി!
ഉത്തരം പറയാെത വി നും നടെകാ
സത്വരം േപാകുേന്നരം മെറ്റാരുഭടൻ വ ,
പട്ടിെയെക്കട്ടിെക്കാ േപാകുന്നെതെന്തന്നവൻ;
പട്ടിയെല്ല വി ൻ പിെന്നയും നടെകാ .
ആ വഴി േപാകുേന്നരം മെറ്റാരുനായർ വ
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ശ്വാവിെനെക്കട്ടിെക്കാ േപാകുേന്നാ എ െചാന്നാൻ
ഇങ്ങെന മാർേഗ്ഗ മാർേഗ്ഗവന്നവെരല്ലാം ശ്വാെവ-
ന്നിങ്ങെന പലർ പറയുന്നതുേക വി ൻ,
കണ്ടവെരല്ലാം ശ്വാെവന്നല്ലാെതെചാ ന്നില്ല;
െചണ്ടെകാട്ടി നെമ്മക്കഷ്ടമങ്ങാടിക്കാരൻ
ഒ രണ്ടല്ലിങ്ങിേപ്പാൾ വ കാണുേന്നാെരല്ലാ-
െമാ േപാലുരെചയ്താൽ വിശ്വസിക്കേയയു .
ഇത്തരം വിചാരി വി നങ്ങജത്തിെന-
സ്സത്വരമുേപക്ഷി െച തന്നി ം പു ,
െപെട്ട നായന്മാരുെമാക്കേവ േയാഗംകൂടി-;
യാട്ടിെന െവട്ടിെക്കാ െകാ േപായ് വ തിന്നാർ.
എന്നതുെകാ െചാേന്നൻ ൈവരികൾ പലർകൂടി-
െയാന്നി നിൽ ന്നതു േഭദിപ്പാൻ പരാധീനം.

ഋശ്യശൃംഗാ ൗ വസിച്ചീടുവിൻ ഭവാന്മാരും.
വിശ്വസിപ്പി ചതിച്ചീടുവാൻ േപാകു ഞാൻ.
ഇത്ഥമ രെച ശിര മു മാക്കി-
ച്ചത്തകാകന്മാരുെട േചാരയുെമടുത്തണി-
െഞ്ഞ യും വികൃതമാം വി ഹേത്താടും േപായി-
ത്ത കൗശികാവാസം ാപി ചിരഞ്ജീവി.
സൂര്യനസ്തമിച്ചേപ്പാൾ മൂങ്ങകൾ പുറെപ്പ .
ൈവരിേശഷെത്തെക്കാൽവാൻ വന്നിതു വട േമ.
ന്യേ ാധ മന്തന്നിൽക്കണ്ടില്ല കാകന്മാെര;
വ്യ തപൂ േപാന്നിങ്ങശ്വത്ഥം മുകേളറി,
അട്ടിക്കിൽച്ചിരഞ്ജീവിവല്ലാെത വികൃതമായ്
ശബ്ദിച്ചാനതുേക കൗശിക ട്ടംെച ,
കാക്കെയപ്പിടി ബന്ധി െകാണ്ടമർദ്ദെന്റ
കാൽക്കൽ വ ടൻ വണങ്ങീടിനാരുലൂകന്മാർ.
ആെരടാ നീെയ ലൂേകശ്വരൻ േചാദ്യംെചയ് തു;
ധീരനാമവൻ െചാന്നാേനഷ ഞാൻ ചിരഞ്ജീവി.
കാകേലാകാധിപെന്റ മ ിപുംഗവൻ ഭവാ-
നാകുലെപ്പട്ടീവണ്ണം വന്നതിെന മൂലം?
െചാല്ലിനാൻ ചിരഞ്ജീവി നിന്തിരുവടിയുെട
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െചാേല്ലറും ഭുത്വവും ശൗര്യാദിഗുണങ്ങളും
മ ശാലയിൽനി വർണ്ണിേച്ചനതുമൂലം
മ ിപുംഗവന്മാരും േമഘവർണ്ണനും പാരം
കയർ ശ പക്ഷക്കാരനാമിവനുെട
കഴു ഖണ്ഡിേക്കണെമന്നതിൽച്ചിലജനം;
നരച്ച വൃദ്ധക്കാക്കക്കള്ളെന്റ േരാമം പാേട
ചിര വിട്ടീടുെകെന്ന െട ത രാനും;
അങ്ങെന ക ിക്കയാൽ മ ിവായസന്മാരു-
മിങ്ങെന വികൃതമാക്കീട്ടവർ വിട്ടീടിനാർ
എന്നതു േക മ ിേ ഷ്ഠെര േവെറവിളി-
െച്ചങ്ങെന േവ െവ ചിന്തിച്ചാനമർദ്ദനൻ.
കു രാക്ഷനും വൿ കേപാതൻ ദീപ്താക്ഷനും
മുഷ്കരന്മാരാം മൂ മ ികളുരെച :-
ദൂതെരെക്കാലെചയ്ക േയാഗ്യമെല്ല േകൾ ;
ഭീതനാമിവനുെട ഭീതിയുെമാഴി ടൻ
നൂതനങ്ങളായുള്ള മാംസേശാണിതം നൽകി

ീതനാക്കീേടണെമെന്നങ്ങൾ േതാന്നീടു .
മാന്യരായിരിപ്പവർെക്കല്ലാർ െമാരുേപാെല
ദീനരിൽ കൃപ േവണെമന്നതു ധരിച്ചാലും.
ധീരാത്മാവമർദ്ദനൻ പിെന്നയും ബകെന
േപരായുള്ളമാത്യെന വിളി േചാദിച്ചിതുഃ-
കാകമ ിെയെക്കാലെചയ് കേയാ േമാചിക്കേയാ
േലാകവീര്യനാം ഭവാെനങ്ങെനയഭി ായം?
ഉക്തവാൻ ബകാമാത്യൻ ദീനെനെക്കാലെചയ്ക
യുക്തമില്ലതു സ്വാമിൻ അഞ്ജസാ രക്ഷിേക്കണം.

ഹ്മരാക്ഷസൻതാനും േചാരനും രക്ഷി േപാൽ
ാഹ്മണെനയുമേദ്ദഹത്തിെന്റ േഗാക്കേളയും,

എങ്ങെനെയ സ്വാമി; േകട്ടാലുെമ ബകൻ.

ഉത്തരം നമുക്കിേപ്പാളാ ിത ാണം തെന്ന
തിങ്ങിന തിമിരത്താൽ പൂർണ്ണമാെയാരു നിശി
ദുഷ്ടനാെമാരു േചാരൻ വി നു തി ഹം
കിട്ടിയ പശുര ണ്ടായതു േമാഷ്ടിപ്പാനായ്
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ാഹ്മണഗൃഹം േനാക്കിേപ്പാകുേമ്പാൾ മാർേഗ്ഗെയാരു
ഹ്മരാക്ഷസെനയും കെണ്ടത്തി യദൃച്ഛയാ;

ആെരേടാ! താെനന്നഥ േചാദി േചാരൻ ധീരൻ;
ആെരേടാ! താെനന്നവൻ; ഹ്മരക്ഷ ം െചാന്നാൻ:
ത രൻ ഞാെനന്നവൻ, രാക്ഷസൻ ഞാെനന്നന്യൻ;
ത രൻ ഭവാെന േപാകു പറേകേടാ!
വി െന്റ ഗൃഹംതന്നിൽ ര േഗാക്കളുണ്ടതു
ക്ഷി ം േമാഷ്ടിപ്പാനായിേപ്പാകു ; താെനെങ്ങേടാ?
ഞാനുമദ്വിേജ െന െക്കാ തിന്മാൻ േപാകു ;
നൂനെമന്നവർ തമ്മിൽപ്പറ ത െചന്നാർ
നിെല്ലടാ മുമ്പിൽ ഞാൻ േപായ് വി െന ഹനിക്കണം;
നിെല്ലടാ ഞാേമ്പായ് മുേമ്പ േഗാക്കേള ഹനിക്കണം;
ഇങ്ങെന തമ്മിൽ വാദി ന്നതു േക വി ൻ
തിങ്ങിന ഭയേത്താേട പുറ വന്നേനരം,

ഹ്മരാക്ഷസൻ െചാന്നാൻ ത രനിവൻ തവ
ഹ്മസ്വം പശുക്കെള േമാഷ്ടിപ്പാൻ വ വി ാ!

ത രൻ െചാന്നാെനെടാ ാഹ്മണാ! ഭവാെനയും
മക്കേളയുമിന്നിവൻ െകാ തിന്മാനാ .
അെമ്മാഴിേക മുദാഭൂസുരൻ ര േപർ ം
സമ്മാനം നല്കിയയച്ചീടിനാൻ വിരേവാേട.
ഞാനതുെകാ െചാേന്നൻ ജ്ഞാനമില്ലാതുേള്ളാർ ം
ദീനരിൽ കൃപയുണ്ടാം പിെന്നെയന്തീശന്മാർേക്കാ?
ഉക്തവാൻ ദീപ്താക്ഷെന െള്ളാരു മഹാമാത്യൻ:-
യുക്തേമവ തൽ ബകാമാത്യനാലുദീരിതം.

ത്യക്ഷമപരാധം െച വന്നാലും പിെന്ന
ത്യക്ഷ തിെകാ ദുർജ്ജനം സാദി ം.

ഇത്തരമമാത്യന്മാെരാക്കേവ പറഞ്ഞേപ്പാ
ളുത്തമം നമുക്കിേപ്പാളാ ിത ാണം തേന്ന.
എ നിശ്ചയി ടൻ സാദരം ചിരഞ്ജീവി-
ക്ക െതാട്ടധികാരം െകാടുത്താനമർദ്ദനൻ.
ഉക്തവാൻ ചിരഞ്ജീവി- കൗശികാധീശ! വിേഭാ!
ശക്തനാം ഭവാെന ഞാൻ വർണ്ണി പറകയാൽ

ദ്ധനാം കാകാധീശൻ നെമ്മയ േപക്ഷിച്ചാ-
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നുദ്ധതന്മാരാമവെരാക്കേവ ദുഷ്ട ട്ടം;
ഒ ഞാൻ നിശ്ചയിേച്ചനി ഞാെനെന്റ േദഹം
വഹ്നിയിൽ ദഹിപ്പി ൈവകാെത പുനർജ്ജന്മം
ആശു ഞാനൂലൂകമായ് പ്പിറ കാകന്മാെര-
യാകെവ െകാലെച ഞാൻ ക േകാൾവിൻ.
ആയതുേക പറഞ്ഞീടിനാനമർദ്ദനൻ
നീയതുഭാവിച്ചതു നിഷ് ഫലെമേന്ന വരൂ
ത െട ജാതി െവടിഞ്ഞന്യജാതിയിൽെച്ച
പിെന്നയുത്ഭവിക്കയിേല്ലവെനന്നാലും സേഖ!
സൂര്യെന ാപിച്ചി ം േമഘെത്ത ാപിച്ചി ം
മാരുതം ാപിച്ചി ം ൈശലെത്ത ാപിച്ചി ം
നിഷ് ഫലം പിെന്നത്തെന്റ ജാതിയിൽത്തെന്ന വന്നി-

ത്ഭവിച്ചേതയു മൂഷിക ീതാൻ മുന്നം.
എങ്ങെനയെത ടൻ േചാദി ചിരഞ്ജീവി;
മൂങ്ങകൾക്കധീശ്വരൻ െചാല്ലിനാനമർദ്ദനൻ.

മൂഷിക ീയും മഹർഷിയും
പെണ്ടാരു പരുെന്താരു മൂഷികെപ്പൺകുഞ്ഞിെന-
െക്കാണ്ട പറ േമ്പാൾ െകാക്കിൽനിന്നേധാഭാേഗ
വീണുേപായതെങ്ങാരു മാമുനിേ ഷ്ടന്തെന്റ
പാണിയി തിച്ചിതു സന്ധ്യാകർമ്മം െച േമ്പാൾ.
ത െട തേപാബലം െകാ ടൻ തേപാധനൻ
ത െട ഗൃഹിണി പു ിയായ് ദാനംെച .
മൂഷികകുമാരിെയത്താപസകുമാരിയായ്
േപാഷിപ്പിച്ചിതു മുദാ താപേസ െന്റ ഭാര്യ.
തന്മകെളന്നേപാെല താപസി വളർെത്താരു
െപണ്മണികന്യാവിനും കല്യാണകാലം വ .
വീര്യവും സൗന്ദര്യവും വിദ്യയും ഭുത്വവും
ൈധര്യവുമുള്ളവ പു ിെയ െകാടുക്കണം;
ആര്യനാം മുനിേ ഷ്ഠനിങ്ങെന വിചാരി
സൂര്യേദവെനെച്ച വന്ദി െചാല്ലീടിനാൻ;
ഉന്നത ഭാവനം നിന്തിരുവടി മമ
കന്യെയപ്പാണി ഹം െചേയ്യണം ദിേനശ്വര!
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എന്നതു േകട്ടിട്ടരുൾ െചയ്തിതു ദിേനശനു-;
െമെന്നക്കാൾ മഹത്തരം േമഘെമന്നറിഞ്ഞാലും;
എ െട കാശെത്ത മറപ്പാൻ േപാരുമവ:-
െനന്നതുെകാ മവൻ നേമ്മക്കാൾ മഹാ ഭു.
എന്നതു േക മുനി േമഘേത്താടേപക്ഷി :
എ െട മകെള നീ േവ േകാേള്ളണം സേഖ!
വാരിവാഹവും െചാന്നെനെന്നക്കാൾ വലിയവൻ
മാരുതേദവൻ നെമ്മെക്കാണ്ടവൻ നട .
മാമുനീശ്വരൻ െച മാരുതേനാടു െചാന്നാൻ:
മാമകാത്മജ നീ വല്ലഭനായീടണം.
മാരുതനരുൾെച പർവതെമെന്റ ഗതി
വാരണെഞ്ച മവൻ നെമ്മക്കാൾ മഹാരഥൻ.
സർവതാപസേ ഷ്ഠൻ കന്യെയെക്കാ െച ,
പർവതേത്താടു െചാന്നാൻ േവൾക്ക നീ കുമാരിെയ.
പർവതമുരെച മൂഷികൻ മഹാബലൻ
സർവേതാ നെമ്മക്കരണ്ടായവൻ തുള ;
േശഷിയായ് വരുമവൻ കന്യെയ േവട്ടിടുവാൻ.
മൂഷികന്തെന്ന ാപിച്ചീടിനാൻ മുനീശ്വരൻ
മൂഷികാ! ഭവാെനെന്റ പു ിെയ േവട്ടീടണം.
െചാല്ലിനാെനലിേ ഷ്ഠൻ കല്യാണം കഴിക്കാെമ-
ന്നില്ല െകാ േപാവാൻ െത പരാധീനം.
ന െട ഗൃഹെമാരു ര ം മാ േമയു ,
െപണ്മണിയാെളയതിൽക്കടത്തി ടിെവപ്പാൻ,
സാദ്ധ്യമായ് വരാെയ ശങ്കി മടി .
ഞങ്ങൾ തെന്ന പാരം െഞരു ം ഗുഹതന്നിൽ
മംഗല ീയാമിവെളങ്ങെന േപായീടു ?
താപസൻ തേപാബലംെകാ ടൻ തൻപു ിെയ-
ത്താമസം കൂടാെതാരു മൂഷിക ീയാക്കിനാൻ.
മൂഷികൻ വിവാഹവും െചയ്തിതുമുേന്നേപ്പാെല
മൂഷിക ീ പിെന്നയും മുഷിക ീയായ് വ .

എന്നതുെകാ െചാേന്നൻ ജാതി വിപര്യയം
വ സംഭവിക്കയില്ലന്യജന്മത്തിൽേപ്പാലും,
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ഇങ്ങെന പറ ലൂേക നാമമർദ്ദന-
നിംഗിതമവനുള്ളിലുള്ളതു േബാധിക്കാെത,
ശ മ ിയാം ചിരംജീവിെയസ്സമ്മാനി
മി മാക്കിനാനേഹാ േബാധമില്ലായ്കമൂലം.
ബുദ്ധികൗടില്യം ഹിയാഞ്ഞവൻ സ്വൈവരിെയ-
പ്പത്തന േവശങ്ങെളാെക്കെവ ദർശിപ്പി
നി െട രാജ്യമിദെമ േബാധിക്ക ഭവാ;-
െന െട മി ങ്ങളും പു ഭാര്യാദികളും
നി െട ഗൃഹംേപാെല ക െകാൾെകേടാ! ഭവാ-
െന െട ജനധനസ്ഥാനവും മാനങ്ങളും
ഒക്കേവ നിനക്കധീനങ്ങെള റ െകാ-
ണ്ടി ലം ബലെപ്പടുത്താശു നീ രക്ഷിക്കണം.
മൽ േല സുഖി വാഴ് െക മ രെച ,
ഭക്ഷണത്തിനു വകക ി നിജസ്ഥാേന,
രക്ഷണത്തിനുമാക്കി സ്വസ്ഥാനമമർദ്ദനൻ,
സൂര്യന ദി േമ്പാളന്ധരാം കൂട്ടേത്താെട
ൈസ്വരമായുറക്കവും തുടർന്നാനുലൂേകശൻ
സൂര്യന ദിച്ചാൽ പിന്നസ്തമിേപ്പാളെമാരു
കാര്യവും വിചാരവും ഭുക്തിയും സംസാരവും
ഒ മില്ലവിടത്തിൽ മിണ്ടാെത ശയി ന്ന
െപാണ്ണനാം കൗശികൻ തൻ ജകേളാടു കൂെട
ധീരനാം ചിരഞ്ജീവി ശ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
ദ്വാരങ്ങൾ കിട കൾ േകാട്ടകൾ മതിലുകൾ
െകാത്തളം പുറത്തളം െകാട്ടിലും േകാലാ റം
കൽത്തളം കളം കുളം കാനനസ്ഥാനങ്ങളും
ഒക്കെവ പകൽ ക ഹി വഴിേപാെല
തക്കത്തിൽ ദഹിപ്പിപ്പാൻ കൗശലങ്ങളും േനാക്കി,
ൈവേക്കാലും തൃണങ്ങളും പഞ്ഞിയുമിടയ്ക്കിെട
െപാക്കത്തിൽ സ്വരൂപി പച്ചിലെകാ മൂടി,
ചി േമാേരാ ണ്ടാക്കിയ േര ചിരഞ്ജീവി,
എ യുമുചിതെമേന്നാർ െകാ ലൂകന്മാർ
രാ ിയിൽ ക ക വിസ്മയിച്ചേതയു .
കാകരാജനും പകൽ മുപ്പതുഘടികയു-
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േമകരാജ്യമായ് നടന്നീവിധം േയാഗി ം,
അന്തിവന്നടു േമ്പാൾ മ ശാലയിൽെച
മ ിഭാവവും ാപിച്ചീശെനേസ്സവിക്കയും;
അങ്ങെന ര മാസം കഴിേഞ്ഞാരനന്തര-
മിങ്ങെനപാർത്താെല നാളിനിപ്പാർത്തിേട ?
വാശ്ശതും ിയ കഴിച്ചീടുെക റച്ചവൻ
വിശ്വസ്സിപ്പി ചതിച്ചീടുവാെനാരുെമ്പ .
ഏകദാ പുലർകാേല കൂമങ്ങളുറക്കമ-
ങ്ങാകേവ തുടർന്നേപ്പാൾക്കച്ചിലിൽെക്കാള്ളിവ
ശുഷ് കേഗാമയങ്ങളിൽ തീക്കനലി നാലു-
ദിക്കിലുമുറപ്പിച്ചങ്ങഗ്നിയും പിടിെപ .
അർക്കെന്റ താപവും കാ മ മങ്ങളു-
െമാക്കേവെയാരുമി െപാക്കത്തിൽ കെപാങ്ങി.
തൽക്ഷണം മൂങ്ങ ട്ടെമാക്കയും മഹാശ്വത്ഥ-
വൃക്ഷവും ദഹിച്ചാശു ഭസ്മമായ് ധൂളിച്ചിതു,
ഇത്ഥമ ലൂകസംഹാരെത്ത െച േവഗാൽ,
സത്വരം ചിരംജീവി േപാന്നി നിജസ്ഥാേന,
േമഘവർണ്ണെനെച്ച വണങ്ങി േപരാൽവൃേക്ഷ
േമാഘെമന്നിേയ െകാണ്ടന്നിരുത്തി ഖിപ്പി .

ൗഢസേന്താഷം ചിരംജീവിെയക്കാകാധീശൻ
ഗാഢമാേ ഷം െച ഗൂഢെമന്നിേയ െചാന്നാൻ:-
േഹ സേഖ ചിരഞ്ജീവി! േഹലയാ കൃതം കാര്യ-
മാശു േഹ സേഖ! നിന്നാെലങ്ങെന ഭവാനേഹാ
ശ രാജ്യെത്ത ാപിച്ചാസ്ഥയായ് നസ്സേഖ!
ത വാണതും ഭവാനിങ്ങെനയുപകൃതി
െചയ്തതിന്നേഹാ ഞാനുെമ ത പകൃതി
െചയ് തീേട െവെന്നവം േചാദി കാകാധീശൻ.
ഇങ്ങെന േചാദിെച്ചാരുവായസ വീരേനാ-
ടിംഗിതം ഹിതം പറഞ്ഞീടിനാൻ ചിരഞ്ജീവി
ദുർഘടം സ്ഥാനം ലഭിച്ചീടുവാൻ മഹ ക്കൾ
ദുർഘടസ് ഥലങ്ങളിൽെചന്നിരുന്നേനകധാ
ദുഃഖങ്ങളനുഭവി ന്നവർ പതുക്കേവ
തൽക്കാര്യം ലഭി േമ്പാൾ സ്വസ് ഥരായ് വരുന്നിേല്ല
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പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരും പാഞ്ചാലിതാനും പിെന്ന
ചഞ്ചലം വിനാ േവഷം മറ വിരാടെന്റ
പത്തനംഗന്മാർ മരിേച്ചകനായ് പ്പിറന്നേപാൽ
എ യും മേനാജ്ഞനാമർ നൻതാനും പുേര
ത െചന്നാണുെപ മല്ലാെത പാർത്തീലേയാ?
സുന്ദരീ ദമയന്തീവല്ലഭൻ നളനൃപൻ
െചെന്നാരു നേര െന്റ പാചകസ് ഥാനം വാങ്ങി-
േശ്ശാകവും മകക്കാമ്പിലടക്കിസ്സദാകാലം
പാകവും െച െകാ മുഷി പാർത്തില്ലേയാ?
കന്യകാവിവാഹെത്തക്കാംക്ഷി ധനഞ്ജയൻ
സന്യസിച്ചേഹാ വസിച്ചീലേയാ ബഹുകാലം?
ശ മാർേഗ്ഗണ മേദ്ധ്യ വാസെമന്നതു നൃണാ-
െമ യും പരാധീനമായതു നിരൂപിച്ചാൽ
ഖഡ് ഗധാരാഖ്യ തം സാധി പണിെപ്പ
സൽഗതിവരു ന്ന േയാഗി സമംതെന്ന.
ആസനം സ് ഥാനം യാനം േഭാജനം പാനം സ്നാന-
മായതു സർവം മഹാസങ്കടം ശ സ് ഥേല
സർവദിക്കിലും വിഷം സംഗമിപ്പി മതു
സർവദാ സമാധാനം െച സൂക്ഷീച്ചീടണം
ഏെതാരു ദുർമ്മ ി ദുർന്നയം ഭവിക്കാ ?
ഏെതാരു പുരുഷെന ീ മദിപ്പിച്ചീടാ ?
ഏെതാരു മനുഷ്യന്മാരപഥ്യം ഭവിക്കയാ-
ലാതുരന്മാരല്ലാെത സംഭവി വിേഭാ?
ഏെതാരു നരന്മാർ മൃത സംഭവിക്കാ ?
യാെ ാരു വിഷയി വിപ മുണ്ടാകാ ?
സാവധാനത്വംകൂടാതുള്ളർെക്കാരുനാളും
സാധ്യമില്ലരിപുേര െച േപാരികേപാലും
ൈവരിെയ തിേക്കണം ൈവരിെയബ് ഭജിേക്കണം.
ൈവരിെയശ്ശിരസ്സിങ്കൽ വഹി നടേക്കണം.
ൈവരിെയച്ചതിേക്കണെമങ്കിലീവിധെമല്ലാം
ൈവകാെത െച േപാക വാശ്ശജാതിെയന്നാലും.

രിപുക്കെള സ് കന്ധത്തിൽ വഹിച്ചീടാം
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പെണ്ടാരു കൃഷണസർപ്പം മ ക ട്ടങ്ങെള-
ക്കണ്ഠത്തിൽ വഹി െകാണ്ടാകേവ െകാലെച .
അക്കഥ േകൾേക്കണെമ ക്തവാൻ കാകാധീശൻ.
സർക്കരി രെച സാദരം ചിരഞ്ജീവി.
ബുദ്ധിമാൻ മന്ദവിഷെനെന്നാരു കൃഷ്ണസർപ്പം
വൃത്തി ലഭിയാ വിശ നട ടൻ
മുഷ് കരന്മാരായുള്ള േഭകങ്ങൾ െപരുെത്താരു
പുഷ് കല ദത്തിെന്റ വക്ക െചന്നിരു ,
ദുഃഖവും നടി െകാെണ്ട യും പരവശാൽ
തൽക്കയംതന്നിലുള്ള ദർ ര ട്ടങ്ങളിൽ,
ജലപാതെന ള്ള േഭകങ്ങൾക്കധീശ്വരൻ
ചാലേവ ദുഃഖത്തിെന്റ കാരണം േചാദിച്ചിതു.
കാളസർപ്പവും കനിഞ്ഞാസ് ഥയാ പറഞ്ഞിതു:-
േകെളേടാ മഹാത്മാേവ മ േകശ്വര! സേഖ!
വംശശുദ്ധിയുെള്ളാരു വി െന്റ കുമാരെന-
ദ്ദംശനംെചേയ്തനഹം ൈദവക ിതംമൂലം
തൽപിതാവാകും വി ൻ േകാപി ശപി മാം;
െക ിെയെന്നാരുഭുജാംഗാധമാ! ദുരാത്മാേവ!
എ െട കുമാരെനദ്ദംശിക്കനിമിത്തമായ്
നി െട േഭാജ്യങ്ങളാം മ കവൃന്ദങ്ങെള-
ത്ത െട േതാളിൽ മന്നീടുക; തവളകൾ
ത േള്ളാരശനവും കഴി നടന്നാലും
ഇങ്ങെന ശപിേച്ചാരു ശാപെത്ത നിവർത്തിപ്പാൻ
തങ്ങെട മന െണ്ടന്നാകിേല കഴിവരൂ.
എന്നതുേക മ കാധിപനുരെച ഃ-
ഇ െതാെട്ടാേരാ മ കങ്ങെള വഹിക്ക നീ.
ഇക്കയം തന്നിൽനി മെറ്റാരു കയം തന്നിൽ
െവക്കമെങ്ങടു െകാണ്ടാക്കിയാൽ മതിതാനും
കൃഷ്ണസർപ്പവും മുദാ ദർ രങ്ങെളത്തിന്മാൻ
തൃഷ്ണപൂേണ്ടാേരാദിനേമാേരാേരാ മ കെത്ത
ത െട ഗളന്തന്നിൽ മ െകാ േപായി-
ത്തി തിന്നംഗങ്ങൾ പുഷ്ടിയുമുണ്ടായ് വ .
ഇങ്ങെന പലദിനം കഴി ; േപായെതാ -
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മിേങ്ങാ വരുന്നില്ല; െയ താനിദെമ
ചിന്തി മ േക ൻ താനുമെങ്ങാരുദിനം
ചന്തത്തിൽ ഫണീശ്വരൻ ത െട മുതുേകറി.
സ ഷ്ടൻ ഫണീശനും െകാ േപായിരയാക്കി-
ജ്ജ ഹിംസകൻ സുഖിച്ചിങ്ങെന േമവീടിനാൻ.
എന്നതുെകാ െചാേന്നൻ ത േട കാര്യത്തിനു
ത െട രിപുക്കെള സ് കന്ധത്തിൽ വഹിച്ചീടാം.
കാലേദശാവസ്ഥകളറി വർത്തിച്ചാൽ-
ച്ചാലേവ സമീഹിതം സാധി ം സമസ്തവും.
നല്ലതാെമാരുശരം േമാചിച്ചാെലാരുത്തെന-
െക്കാ െമന്നതും വരുമിെല്ല ം വരും താനും.
ബുദ്ധിബാണെത്ത വിട്ടാലായതു ശ കുലം
ശുദ്ധശൂന്യമാക്കീടുെമന്നതു േബാധിേക്കണം.
ബുദ്ധി വിഭൂഷണം നല്ലതു ശാ ജ്ഞാനം.
സിദ്ധി ം ശൗര്യാേടാപം ൈധര്യമുെണ്ട വന്നാൽ
ത െട കാര്യം ലഭിേക്കണെമന്നിച്ഛി േന്നാ-
ർക്കിന്നേത െചയ്തീടാവു കാര്യെമ ണ്ടാകുേമാ?
ഭാരവും ചുമ െകാേണ്ടാടു ശരീരികൾ;
വാരിധി കട കപ്പലിലൂെട ചിലർ;
നീചെരെച്ച വന്ദിച്ചീടു മഹാജനം;
യാചനംെച െപാറുത്തീടു ചിലജനം;
േഭാഷ് കുകൾ പറ ജീവി ചിലജനം;
മൗഷ് കര്യംെകാ ചിലർ വാസരം കഴി .

ഇേങ്ങാ ചതി ന്ന ദുർജ്ജനങ്ങെള നന്നാ-
യേങ്ങാ നശിപ്പിച്ചാൽ േദാഷമിെല്ല േകൾ .
കാ തീ പിടിെപ കാനനം ദഹിച്ചാലും
മൂട്ടിെല േവരു െവ േപാകയില്ലതുമൂലം
പിെന്നയും മുള െപാങ്ങീടു മരങ്ങളു-
െമന്നതുെകാ മതിയായില്ല ൈവരത്തിനു.
ശ േശഷവുമഗ്നിേശഷവുമൃണേശഷം
ഗാ ജം േരാഗേശഷെമന്നിവ നാലും സമം.
അ െമാ േപക്ഷി േപായിെതന്നാകിൽപ്പിെന്ന
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സ്വ കാലംെകാണ്ടതു വർദ്ധി ബലെപ്പടും.
എന്നതുമൂലമുലൂകങ്ങെളസ്സമൂഹേമ-
െയാ േമേശഷിക്കാെത സംഹരിച്ചീടും ഞാനും.
ആപ വരുംേനരമാകുലത്വവും േവണ്ട;
സമ്പ വരുേന്നരം സം ഹ ഷവും േവണ്ടാ;
േ ാധവും ദുർേബാധവും േലാഭവും ദുർേമ്മാഹവും
േരാഷവും വിഷാദവുമീവിധങ്ങളും േവണ്ടാ!
സർവവും ക്ഷമി െകാണ്ടിരു പതുക്കേവ
ദുർവിധം നീക്കിക്കാലം സാധുവായ് വരുേന്നരം,
സർവകർമ്മങ്ങെളല്ലാം ഫലീ ം ധീരന്മാർ ,
സർവസമ്പ ം തെന്റ ഹസ്തത്തിൽ വരുമേപ്പാൾ.

ാജ്യപൗരുഷനാകും ീരാമച നേഹാ
രാജ്യവി ംേശ വനവാസവും ഭവിച്ചിേല്ല?
പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരും നാടുവിട്ടരണ്യത്തിൽ
സ്സഞ്ചരിച്ചേഹാ ബഹുസങ്കടം ാപിച്ചിേല?
ൈനഷധൻ നളൻതാനും േദവിെയപ്പിരിഞ്ഞേഹാ!
ൈവഷമ്യം പലതനുഭൂതവാനായീലേയാ?
ദുർഘടസ്ഥാനമവർക്കല്ലാർ െമാഴിഞ്ഞേപ്പാ-
ളുൽക്കട കാശവും ാഭവങ്ങളും വ .
എന്നതുെകാ മമ സ്വാമി മനർത്ഥങ്ങൾ
വന്നതു വഴിേപാെലെയാഴി സമസ്തവും
സന്ധിവി ഹംെകാ ശ സംഹാരം െച
സന്ധി സദാനന്ദം സാ തം സുമംഗലം.
ഇങ്ങിെന ചിരഞ്ജീവിത െട ഗിരം േക .
തിങ്ങിന സേന്താഷത്താൽ പൂർണ്ണനാം േമഘവർണ്ണൻ
കാകേലാകാധിപത്യം ാപി ബഹുകാല-
മാകുലം വിനാ വാണു മംഗലം ശുഭം ശുഭം!

തൃതീയത ം സമാപ്തം.
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ചതുർത്ഥത ം ലബ്ധനാശനം

വനവിടപിയുെട മുകളിൽ മമഹൃദയം
ശുകതരുണി വരിക തവ സുകവിതകൾ േകൾക്കയാൽ
ശുദ്ധെമന്മാനസം മാനനീയാകൃേത;
ലളിതതരമഭിലഷിതവരമരുളുമീശ്വരൻ.
ലബ് ധനാശാഖ്യമാം ത ം കഥിക്ക നീ.
സുമതികുലമകുടമണി ധരണിസുരപുംഗവൻ.
േസാമശർമ്മാഖ്യൻ പറ തുടങ്ങിനാൻ,
ധനമപി ച ജനമപി ച നിജകരതലാഗതം
ധർമ്മബുദ്ധ്യാ െവടിഞ്ഞീടുന്ന പൂരുഷൻ
അധികതരമധമനവനവനിപതിബാലേര!
ആയവൻ വഞ്ചിതനായ് വരും നിർണ്ണയം.
വനനദിയിലിയലുെമാരു വലിയ ജലജ േവ
വഞ്ചനം െച േപാൽപ്പെണ്ടാരു വാനരൻ.
അവനിപതിവരനുടയതനയരതി കൗതുകാ-
ലായതു േകൾക്കണെമ െചാല്ലീടിനാർ.
കനിവിെനാടു ധരണിസുരവരനുമിദമൂചവാൻ:-
കാനേന പെണ്ടാരു വൃദ്ധനാം വാനരൻ
ചപലബഹുകപികളുെട നികരമതിൽ നി ടൻ
ചാട്ടം പിഴയ്ക്കയാൽ കൂട്ടം പിരി േപായ്
കടലുടയനികടഭുവി വളരുെമാരുദുംബേര
കായും പറി തിന്നങ്ങെന േമവിനാൻ.
”അതിമധുരമതിസരസമധികതരേമാഹനം
അത്തിപ്പഴം ഭക്ഷണത്തി മുത്തമം”
ഇതി മനസി കുതുകെമാടു മദമുടയ മർക്കടൻ
ഇച്ഛയാ ചാടിത്തകർ തുടങ്ങിനാൻ.
അതു സമയമതിബഹുള ഗുളുഗുളുരവെത്താടും
അംഭസ്സിലാശു െപാഴി ഫലങ്ങളും.
നിഖിലജലപതിതഫലമതു ബത ഭുജി ടൻ.
ശിംശുമാരാഖ്യൻ ജലജ പുംഗവൻ
അമൃതിെനാടു സദൃശമിതു മമ സതതേഭാജനം
അ തേന്ന വാസസൗഖ്യെമന്നിങ്ങെന.
അതികുതുകമകതളിരിലിയലുമഥ ശിംശുമാ-
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രാഖ്യനാം ജ രാജാവ േമവിനാൻ.
പരിചിെനാടു പറക മമ കപിവര! തനിെക്ക
േപെര േചാദി ശിംശുമാരൻ മുദാ.
സലിലചര! സരസ! ശൃണു മമ ഖലു ബലിമുഖൻ
എ േപെര പറഞ്ഞിതു വാനരൻ.
അധികതര കനിവിെനാടു പുനരിരുവരും മുദാ
അേന്യാന്യബ ത്വേമാടു വാണീടിനാർ
ഭവനമതിൽ മരുവുമഥ ജലചരമേഹ െന്റ
ഭാര്യയാം ശിംശുമാരിക്കേഹാ സങ്കടം
അവനുടയ ചരിതമിദമറിവതിനു ദൂതിെയ
ആശു നിേയാഗി ശിംശുമാരീ തദാ
അവളുമഥ നികടഭുവി കനിവിെനാടു െച ടൻ
ആേലാകനം െച ശിംശുമാേര െന
സഖിയുടയ രമണനിവെനാരു കപിവര ിയാ
സാകം രമി വാഴുന്നേഹാ കശ്മലൻ
ഇതി മനസി കരുതി ബത കുപിതമതി ദൂതിയും
ഇേങ്ങാ വ സഖിേയാടു െചാല്ലിനാൾ:-
സഖിെയ തവ രമണെനാരു വിജനഭുവി വാനരീ-
സംഗമം െച വസി സന്തതം.
സഖിയുടയ വചനമിതു സപദി ബത േകൾക്കയാൽ
സന്താപേകാേപന ശിംശുമാരീ തദാ
അധികതരപരവശത കലരുെമാരു ഭാേവന
അഭ്യംഗവും േത േരാഗം നടി ടൻ
സഖികളുെട നടുവിലവളവശതരെമ യും
സന്താപേമാെട ശയി ം ദശാന്തേര
ശിരസി ബഹുഫലനികരമഴെകാടു വഹി ടൻ
ശിംശുമാരൻ െച േചാദി െമല്ലേവ.
മമഹൃദയരമണിയുെട വിവിശതയിെതന്തേഹാ!
മാനിനിമാേര വിരേവാടു െചാ വിൻ.
വടിവിെനാടു സഖിയുമഥ വചനമിദേമാതിനാൾ.
വല്ലാത്ത േരാഗം പിടിെപ സാ തം
വയമപിച സഖിയുടയ പരവശത കാണ്കയാൽ
ൈവദ്യെനെക്കാണ്ട കാട്ടീ മഹാമേത!
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അവനുടയ വചനമതുമതിവിഷമമായ് വരും;
അങ്ങാടിയിൽേപ്പാലുമില്ലാെത്താരൗഷധം
ഇതിനു പുനരതിവിഹിതമതു ബത ലഭി േമാ?
ഇന്നെത ള്ളതു െചാല്ലാം മഹൗഷധം
കപിയുെടയ ഹൃദയമതിനുചിതതരമൗഷധം.
ക ി ൈവദ്യൻ കഷായത്തിനിങ്ങെന.
അതിവിഷമമതു കിമപി വിരെവാടു ലഭിെച്ചങ്കിൽ
അെപ്പാേഴ േരാഗം ശമി െമ ക്തവാൻ.
സഖിയുെടയ കപടെമാഴി വടിവിെനാടു േക ടൻ
സഞ്ചിന്തനം െച ശിംശുമാരൻ തദാ
അപരെമാരു കപിഹൃദയമതിനു നഹി ബലിവദന-
നല്ലാെത മെറ്റാരു മർക്കടൻ നാസ്തി േമ
അവനുടയ നിധനമതു ശിവ ശിവ മഹാകഷ്ടം!
അത്യന്തബ േമ ശുദ്ധൻ ബലിമുഖൻ
തരുണിയുെട തനുവിനകെളാഴിവതിനുേവണ്ടീ
ത െട ബ െവെക്കാ ന്നെത യും
അധമെമാരു വിധമധികദുരിതഫലെമങ്കിലും
ആയതു െചെയ്ക വ കൂടി ദൃഢം.
മികവിെനാടു മനസി സഖമുതകിന കള വും,
മി വും തമ്മിൽ വിേശഷമുണ്ടായ് വരും.
നിജതരുണിയുെടയപഹരണമതു നിമിത്തമായ്
നി ഹിപ്പി സു ീവനും ബാലിെയ

ണയിനിയിലനിശെമാരു കനിവുടയ പൂരുഷൻ
ാണിഹിംസ മടിക്കയിേല്ലതുേമ.

ഇതി മനസി കരുതി ജളകുമതി ജലജ ത-
ന്നിഷ്ടനാം കീശെന ാപി െമല്ലേവ,
കപിവരനുമവനുടയ വരവുമവേലാകയൻ
കല്യാണവാർത്തയും േചാദി സാദരം
ജലചരനുമെവാടഥ കപടമിദമൂചിവാൻ:-
ജ ക്കൾ ബ ക്കളേന്യാന്യമിങ്ങെന
വിധിവിഹിതമവനധികസുഖസഖിസമാഗമം
േവർെപടുേന്നരം മഹാദുഃഖമായ് വരും.
മമ തരുണിയുെട മതിയിലധികതരമാ ഹം
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മർക്കടാധീശ്വരാ! നിൻമുഖം കാണുവാൻ.
വരിക മമ വപുഷി ഖലു സുഖെമാടു വസിക്ക നീ;
വാനരാ! നിെന്ന വഹി ന്നതു ഞാൻ
മമ ഭവനമപി ച മമ കമനിയുെട രൂപവും
മാനി ക േപാേരണം സേഖ! ഭവാൻ.
പരിചിെനാടു കപിവരനുമുപരി ജലജ തൻ-
പൃേഷ്ഠ കേരറി വസിേച്ചാരനന്തരം.
നിജവപുഷി കപിവരെന വിരെവാടു വഹി ടൻ
നീന്തിത്തിരിച്ചിതു ശിംശുമാരൻ തദാ,
കപിവരനുമവെനാടഥ കിമപി ഗിരമൂചിവാൻ:-
കാന്ത സൗഖ്യേമാ? ശിംശുമാരാ സേഖ!
കപടമതി ജലചരനുമവെനാടു കഥി േമ
കാന്ത േദഹസൗഖ്യം നാസ്തി വാനരാ!
ഉദരമതിലതികഠിനമനിശെമാരു േവദന;
ഊണുമില്ലിേപ്പാളുറക്കവുമില്ലേഹാ!
അതിനു ചിലെപാടികളഥ ഗുളികകൾ കഷായേമാ
ആശു ൈവദ്യന്മാർ വിധിച്ചില്ലേയാ സേഖ!
അതിവിഷമമതിനുടയശമനതരമൗഷധം
അങ്ങാടിതന്നിലും കിട്ടാത്ത സാധനം.
കപിയുടയ ഹൃദയപലലെമാരു പലമശിക്കാെത
കായേരാഗം ശമിക്കില്ലേപാൽ വാനരാ!
സഖിയുെടയവചനമിതി സപദി ബത േകൾക്കയാൽ
സാരം ഹി വിചാരി വാനരൻ.
ശിവനുെടയ ചരണമിഹ ശരണമധുനാ ശഠൻ
ശിംശുമാരൻ ചതിപ്പാൻ തുട മാം.
അപരെനാരു കപിയുമിഹ നഹി മമ വധം നൂന-
മാഗതം ൈദവേമ കാ െകാേള്ളണേമ.
ഇവനുെടയ ഹൃദയമതികഠിനമിതി ഹന്ത ഞാ-
നി നാളും ഹിക്കാെത േപാെയന്തേഹാ!
വിപിനഭുവി തപമിയലുമൃഷികെളയുമാർ േമ
വിശ്വസിപ്പാൻ േമല! പിെന്നെയന്തന്യെന?
കരളിടയിലധികശമഗുണമുടയമർത്ത്യനു
കാനനം േവണെമ േണ്ടാ തപസ്സിനു?
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നിജഭവനമതിലുമിഹ നിയമഗുണമുള്ളവർ
നിത്യം ഭജി േമാക്ഷം വരുത്തീടുേവാൻ.
ഹൃദയമതിലമിതഗുണമതു കിമപി നാസ്തിയാ-
മിേദ്ദഹെമ യും മൂഢൻ മഹാജളൻ.
മമ മനസി കപടമതു നഹി നഹി കിനാവിലും;
മത്സ്വാമി നെമ്മച്ചതിക്കയില്ലീശ്വരൻ.
ഒരു കപടമിവെനാടിഹ കിമപി കഥയാമി ഞാ-
േനാർ െകാേണ്ടവം പറ ബലീമുഖൻ:-
കമനിയുെട ഗദമതിനു കപിഹൃദയമൗഷധം
ക ിതം മുന്നേമ െചാല്ലാഞ്ഞെതെന്തേടാ?
വനവിടപിയുെട മുകളിൽ മമ ഹൃദയമ ഞാൻ
വേച്ച േപാ ; ഞാെന െചയ്യാമിനി?

ഥമമിതു കിമപി മമ നഹി കഥിതെമങ്കിലും
സ്ഥാനകാല െമ െചാല്ലാ നീ?

കപിയുെടയ കപടെമാഴി കനിവിെനാടു േകട്ടവൻ
കാര്യെമേന്നാർ മഹാജളൻ െചാല്ലിനാൻ.
അതിസുഭഗ കപിവൃഷഭ! തവ ഹൃദയമത്തിേമ-
ല വേച്ച േപാെന്നങ്കിലേങ്ങാ താൻ
വരവിെനാടു ഗമനമിഹ സമുചിതമേയ സേഖ!
വി മാംേഭാേധ! തിരി നാം േപാെകേടാ!
അഥ സപദി പുനരപിച കടലുെട തേട നി -
മത്തിേമൽെച്ച കേരറി കപീ നും,
ബലിവദന! ഝടിതി തവ ഹൃദയമതുെകാ നീ
വന്നാലുെമ രെച ജലചരൻ
നിപുണമതി കപിവരനുമവെനാടിദമൂചിവാൻ:-
നിെന്നക്കണേക്ക മഹാേഭാഷനല്ല ഞാൻ;
ഗഹനഭുവി പുനരപി ച ഗമനമതുകാരണം
ഗർദ്ദഭെത്തേപ്പാെല ചാകയിേല്ലഷ ഞാൻ.
അതു കഥയ കനിെവാടിതി ജലചരനുമൂചിവാൻ.
അക്കഥ േകട്ടലുെമ കപീശ്വരൻ

ശിവശിവ! കിമിതി വദതി ചപലഹൃദയൻ ഭവാൻ?
ഗഹനഭുവി മരുവുെമാരു ഗജരിപു മൃഗാധിപൻ
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േഗാമായുവാം തെന്റ ഭൃത്യേനാടുക്തവാൻ
കുരു കിമപി മമ രുചിതമതി ചതുരജംബുകാ!
ഗർദ്ദഭെത്തെക്കാ തേന്ന ശമം വരൂ.
കഴുതയുെട രുദിതമിഹ വനഭുവി നമുക്കേഹാ!
കാണ്മാനുമില്ല േകൾപ്പാനുമിെല്ല േമ.
വരികരികിലയി സുഭഗ! കഴുതയുെട മാംസെത്ത
വേല്ലടവും െച െകാ വാ നീ സേഖ!
ഹരിവരെന നിമിഷെമാടു െതാഴുതഥ സൃഗാലവു-
മങ്ങാടിയിൽെച്ച രാ ികാേല മുദാ
രജകനുെട കഴുതെയാടു രഹസി ഗിരമൂചിവാൻ:-
രാജേസവ േമാഹം നിനക്കില്ലേയാ?
രജകനുെട വസനഭരമനവധി വഹി നീ
രാപകൽ ദുഃഖിക്കേവെണ്ടേടാ രാസഭാ!
ഭയരഹിതമിഹ വരിക ഹരിനൃപതിസന്നിധൗ
ഭക്ഷണത്തിെന്ന സൗഖ്യം ദിേന ദിേന?
അശനമപി വസനമപി സകലമിഹ സാധി -
മ മാ ം ൈകക്കലുണ്ടായ് വരും മാൽ
അവനുടയ ചതിവചനമതിജളതെകാ ട-
നങ്ങെനെയ പുറെപ്പ ഗർദ്ദഭം
കുടിലമതി കുറുനരിയുമതിജളെന ൈവകാെത
കൂട്ടി െകാണ്ട െച കൂപ്പിടിനാൻ.
അതിമുദിതഹൃദയനഥ മൃഗപതിയുമാദരാ-
ലത്താഴമൂണി െകാള്ളാെമനിക്കിവൻ:
സരസതരമിതി കരുതി മനസി മൃഗപുംഗവൻ
സന്ധ്യാനിയമം കഴിപ്പാൻ ഗമിച്ചിതു.
അതുസമയമതുലഭയതരളഗതി ഗർദ്ദഭ-
മാരും ഹിയാെതാളി മണ്ടീടിനാൻ.
കഴുതയുെട ഗമനമതു വിരെവാടു ഹിക്കയാൽ
കണ്ഠീരേവ നും കുണ്ഠിതം പൂണ്ടിതു.
അതിചപലനവ,നവെനയിനിയുടെനാരിക്കൽ നീ-
യാഗമിപ്പിെക്കന്നയ േ ാഷ്ടാവിെന.
പുനരപി ച കഴുതയുെട നികടഭുവി െചന്നവൻ
പു ാ! വരിെകന്നനുവദിച്ചീടിനാൻ
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ഗതസുകൃതനതിവികൃതദുരിതനിധിയാകയാൽ
ഗർദ്ദഭഗർേഭ പിറ നീയർഭക!
രജകനുെട വിടുപണിയുമുടയ വിടുേഭാഷനു
രാജേസവാരസജ്ഞാനമില്ലാ ദൃഢം.
വിപിനതലമതിലധികമനവധിസുഖം സേഖ!
വിശ്വാസവഞ്ചനം സിംഹത്തിനിെല്ലേടാ!
കിമപി സുഖമറിവതിനു മതി ബത നിനക്കില്ല.
കിം കാരണം നീെയാളി േപാ വൃഥാ?
കഴുത പുനരവെനാെടാരുവചനമഥ െചാല്ലിനാൻ:-
കശ്മലൻ നെമ്മക്കടി തി ശഠൻ.
കരിവികരരിപുവിനുെട ക മദ്ദം വും
ക േപടി ഞാൻ മണ്ടീ സൃഗാലക!
ശിവശിവ! കിമിതി ചപലതരളഹൃദയൻ ഭവാൻ
ശീലം ഹിക്കാെത ശങ്കിച്ചെതന്തേഹാ!
ഗുരുവിനയനയജലധിഗുണഗണമഹത്തരൻ
േഗാ ാഹ്മണ ിയൻ േഗാമായുേസവിതൻ
സകലജനഹിതകരണനിപുണമതിനീതിമാൻ
സർവദാ സൗമ്യൻ മൃഗാധിരാജൻ സേഖ!
അമലഗുണനവനപി ച വിരെവാടു ഭവാെനവ-
ന്നാലിംഗനം െചയ് വതി ഭാവിച്ചിതു
കുശലമതു പറവതിനു തുനിയുമളേവഷ നീ
െകാ വാെന ശങ്കി േപായീ വൃഥാ.
മഹിതഗുണമുടയ തവ കുലമഹിമ േക ഞാൻ
മർക്കടെപ്പണ്ണിെന്റ േവളി പാടുവാൻ
കഴുതകളിലഴകുടയ പരിഷ പലതു േപാൽ;
കള്ളമല്ലിങ്ങെന നിങ്ങെട ൈവഭവം.
നലമുടയകുലമിയലുമതിസുഭഗ നി െട
നാദങ്ങൾ േകൾക്കാൻ െകാതി ത രാൻ.
നിഖിലവനമൃഗനികരമതികുതുകേമാടേഹാ!
നി ഖം കാണ്മാൻ െകാതി വ തദാ
ചലഹൃദയനതു െപാഴുതിലതിഭയമിയ നീ
ചാടിേയാടിേപ്പാന്നെതെന്താരു സാഹസം?
ഇഹ ജഗതി വൃഷലികെട തുണികഖിലം ചുമ-
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ന്നിങ്ങെന കാലം കഴി ന്നെതെന്തേടാ?
ഇതി കപടപടുവിനുെട പടുെമാഴികൾ േകൾക്കയാ-
ലിന്നിയും േപാെക റച്ചിതു ഗർദ്ദഭം.
പുനരപിച വിപിനഭുവി ഹരിണരിപുസന്നിധൗ
പുണ്യഹീനൻ െചവികൂപ്പി നിന്നീടിനാൻ
മൃഗപതിയുമതിരഭസമവെന നിഹനിച്ച
മൃത േലാകേത്തക്കയച്ചാനസംശയം.

നിഭൃതമഥ ഹരിണരിപു കുറുനരിെയാടുചിവാൻ:-
നിത്യകർമ്മം കഴിച്ചാശുവരു ഞാൻ.
അതിനിടയിലപരമൃഗമിതുബത ഭുജിക്കാെത-
യാമിഷം സൂക്ഷി നി നീ ജംബുക!
നിജസചിവെനാടു സരസമിതി കില പറ ടൻ
നിത്യകർമ്മത്തിനു േപായി സിംേഹ നും.
തദനു ഹതകഴുതയുെട ഹൃദയമഥ കണ്ഠവും
താന ഭക്ഷി േഗാമായു ത രൻ.
നിയമവിധി വിധിവദഥ വിരെവാടു കഴിച്ചവൻ
നിേക്ഷപഭക്ഷണത്തി വ ഹരി.
ഇതിനുടയഹൃദയമപി ഗളമപി കുതസ്സേഖ!
ഇങ്ങെന േചാദി േകസരീ ൻ തദാ.
ഹൃദയഗളയുഗളമപി നഹി നഹി മഹാരാജൻ
ഇക്കഴുതെയ്ക്ക േഗാമായു െചാല്ലിനാൻ.
ഗജരിപുവുമതിനിഭൃതമവസദതുകാരണം;
ഗർദ്ദഭമല്ല ഞാെന െചാേന്നനഹം
ശൃണു കുടില ചടുല തവ ഹിതമിതു വൃഥാഫലം
ശിംശുമാരാധമാ െപാെയ്ക്കാൾെകേടാ ഭവാൻ.
ലഘുതവരുമളവു കപിവചനമതു േക ടൻ
ലബ്ധനാശാതുരൻ ശിംശുമാരൻ യയൗ
ലളിതതരചരിതമിതു നരവരകുമാരേര!
ലബ്ധനാശാഖ്യമാം ത ം ശുഭം ശുഭം.

ചതുർത്ഥത ം സമാപ്തം*
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സം തം പഞ്ചത ത്തിൽ ശിംശുമാരനും കുര ം പത്തിലധികം കഥ 
കൾ പറ െകാണ്ടിരി ണ്ട്. അതിൽ ഒരു േ ാകം ഇവിെട േചർ .
ഉപകാരിഷു യഃ സാധുഃ സാധുേത്വ തസ്യ േകാ ഗുണഃ?; അപകാരിഷു യഃ സാധുഃ
സഃ സാധുഃ സദ് ഭിരുച്യേത
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പഞ്ചമത ം അസംേ ക്ഷ്യകാരിത്വം

അന്തണേ ഷ്ഠനു കീരിമൂലം യഥാ
ശാരികൈപ്പതേല! പഞ്ചമത വും
പാരാെത െചാൽക നീ പാരമുണ്ടാ ഹം
ചതുരതരമധുരെമാഴി കിളിമകളുമാദരാൽ
െചാന്നാളസേ ക്ഷ്യകാരിത്വത വും
േസാമശർമ്മാദ്വിജൻ ഭൂപാലപു േരാ-
ടാേമാദേമാെട പറ തുടങ്ങിനാൻ
യാെതാരു പൂരുഷൻ തത്വം ഹിക്കാെത
ജാതേരാഷം വർത്തി ഭൂതേല,
അവനു പുനരുപരി വരുമധിക പരിതാപവു-
മന്തണേ ഷ്ഠനു കീരിമൂലം യഥാ.
അക്കഥ േകൾക്കണെമ ഭൂപാലെന്റ
മക്കൾ േചാദി ; പറ മഹീസുരൻ.

”അപരീക്ഷ്യ ന കർത്തവ്യം
കർത്തവ്യം സുപരീക്ഷിതം;
പശ്ചാദ് ഭവതി സന്താേപാ

ാഹ്മണ്യാ നകുലാദ്യഥാ”

ഗൗഡേദേശ േദവശർമ്മെനെന്ന യും
ൗഢനാം ാഹ്മണേ ഷ്ഠനുണ്ടായിേപാൽ.

യമനിയമഗുണമുടയ ധരിണിസുരനാഥനും
യജ്ഞേസനാഖ്യയാം പത്നിയും ജാതയായ്.
ഭാര്യ ഗർഭം പതുെക്കത്തികഞ്ഞിതു
ഭർത്താവു േമാദാൽപ്പറ മേനാരഥം.
ഉഭയകുലശുഭകരണനിപുണെനാരുനന്ദന-
നൂനം വരാെത ജനി ം നമുെക്കേടാ.
അന്തണ ീയും പറ മേനാരഥം:-
സന്തതിക്കാകാ സദാനന്ദഭൂസുര!
ഉപരിവരുമധികതരവിഭവശതമാ ഹി-

ക്തി േഘാഷി ദുർേമ്മാഹി പൂരുഷൻ
േസാമശർമ്മാവിെന്റ പിതാവിെനേപ്പാലവൻ
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ഭൂമിയിൽ േഖദി േമവുമാറായ് വരും
കഥയ മമ കമലമുഖി! കഥമിതി മഹീസുരൻ
കാർമുകിൽേവണി കഥി തുടങ്ങിനാൾ:-

മേനാരാജ്യം ഏെറ തുടങ്ങരുത്
പെണ്ടാരു ഭൂസുര ഹ്മചാരീ സുഖം-
പൂെണ്ടാരു വി െന്റ മന്ദിരം പു ടൻ

ാദ്ധം ഭുജി മലർെപ്പാടി ദക്ഷിണ
മാ ം ലഭിച്ച മൺപാ ത്തിലാക്കിനാൻ
തവിടുെപാടി വടിവിെനാടു ഘടമതിൽ നിറ ടൻ
താേന തലയിൽ മ നടന്നിതു.
മാർേഗ്ഗ മേനാരാജ്യേമാേരാ ചിന്തി
മാനവൻ െമേല്ല നട തുടങ്ങിനാൻ
ആപേണ െച മലർെപ്പാടി വി െപ-
ണ്ണാടിെന േമടി െകാ േപായ ഞാൻ
സാദരം നന്നായ് വളർ െകാണ്ടീടുവൻ.
സംവത്സരത്തിലീര ശിശുക്കെള-
സ്സംഭവിപ്പി മിെപ്പണ്ണാടുമിങ്ങെന
ആട്ടിൻകിടാങ്ങെള വി പശുവിെന-
പ്പാട്ടിൽ നമുെക്കാ േമടിക്കണം ദൃഢം.
പശുവിെനാരുശിശു ഭവതി ശിശുവിനു ശിശുക്കളും
പാരാെത നാല കാളക്കിടാങ്ങളും,
അങ്ങിെന വാണാൽ കൃഷി തുടങ്ങാനുള്ള
സംഗതിവ ഭവി ം നമുക്കിനി.
നല്ലകണ്ടത്തിൽ കൃഷിെച െകാ ഞാൻ
െന ം വളെര സ്വരൂപിച്ചനന്തരം;
ഇരവുപകലധികതരസുഖെമാടു വസിക്കയും
ഇല്ലവും പുത്തനായിപ്പണിയിക്കയും
നെല്ലാരു െപണ്ണിെന േവളികഴിക്കയു-
മില്ല െമെല്ല ടിെവ െകാൾകയും;
ഇ കാരം രമി ംവിധൗ ഭാര്യ
ഗർഭകുണ്ടാകും സവി മുണ്ണിെയ;
സുതനുടയജനനമതിശുഭകരമവ ഞാൻ
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േസാമശർമ്മാെവ േപരി െകാ വാൻ.
അക്കാലമുണ്ണിെയ േനാക്കാെത മാതാവു
പ റപ്പാന െപായ്ക്കളഞ്ഞാകിൽ ഞാൻ
േകാപി േകാൽെകാ താഡനം കൂ വൻ
േഗാശാലയിൽെച്ചന്നക പുക്കീടിലും
െപാണ്ണനീവണ്ണം മേനാരഥം ചിന്തി
ദ െകാെണ്ടാന്നങ്ങടി കുംേഭാദേര;
മൺകുടം െപാട്ടിത്തകർ മലർെപ്പാടി
അടിമുടികൾ മുഴുവനഥ െവളുെവെളയണി െകാ-
ണ്ടങ്ങെന െച ഗൃഹം പു വാണവൻ.
എന്നതുെകാ പറ മേനാരാജ്യ-
േമെറ ടങ്ങരുെത ഞാൻ ാഹ്മണാ!

അഞ്ചാറുമാസം കഴിഞ്ഞനാ-
ളഞ്ചാെത െപ കുമാരനുണ്ടായിതു;
നളിനമുഖി കനിവിെനാടു ദശമിദിവേസാദേയ
സ്നാനത്തിനായി റെപ്പ െമല്ലേവ,
പു െന ക്ഷി ത പാർത്തീടുവാൻ
ഭർത്താവിെനപ്പറഞ്ഞാക്കിഗ്ഗമിച്ചിതു.
അേന്നരമാശു രാജാവിെന്റ ദൂതനും
വ ഗൃഹസ്ഥദ്വിജേനാടു െചാല്ലിനാൻ
ഇന്നങ്ങമാവാസ്യ കാൽകഴുകിബ് ഭുജി-

ന്നവർക്കീര രൂപാ തി ഹം
െവക്കം വേരണെമന്നിങ്ങെന ത രാൻ
തൃക്കൺമുനെകാ ക ിച്ചയ മാം
ഇതി നൃപതിഭടനുടയ വചനമതു േക ട-
നിഷ്ടനാം പു െനക്കാ വാണീടുവാ-
െന യും വിശ്വാസമുേള്ളാരു കീരിെയ-
ത്ത പാർപ്പി ഗമി മഹീസുരൻ.
ഉണ്ണിെയേനാക്കിസ്സമീേപ നകുലവും
കണ്ണടയാത പാർ ം ദശാന്തേര
ശിശുവിനുെട നികടഭുവി വലിെയാരു ഭുജംഗമം
ശീ ം വരുന്നതും കെണ്ടാരു കീരിയും

https://thalilakkam.in/



പഞ്ചത ം കിളിപ്പാട്ട് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 137

സത്വരം െച ടൻ നാല ഖണ്ഡി
രക്തവും െമയ്യിലണി പാർത്തീടിനാൻ.

ാദ്ധം കഴി വരുേന്നാരു വി െന്റ
കാൽത്തളിർെച വണങ്ങി നകുലവും
കീരിതൻ േമനിയിൽ േചാരകണ്ടെപ്പാേഴ
പാരം കയർ വിചാരമില്ലാത്തവൻ
അതിചപലമതി നകുലമഹഹ മമ പു െന്റ-
യംഗംമുറി ഭുജി മഹാശഠൻ
എ ക ി തടിെക്കാണ്ടടിച്ചാശു
െകാന്നാനസംേ ക്ഷ്യകാരി നകുലെത്ത.
െചന്നങ്ങകം പു േനാ ന്ന േനര
നന്ദന ൻ ൈകകാൽ കുട ീഡി ,
സർപ്പഖണ്ഡങ്ങളും കണ്ടാൻ സമീപ ;
വി നും പാരം വിഷാദി നിന്നിതു.
ഉരഗതനു വിരവിെനാടു വിശകലിതമാക്കിെയ-

ണ്ണിെയപ്പാലനം െചെയ്താരു കീരിെയ
യഷ്ടിെകാണ്ടാശു വധിെച്ചാരു ന െട
േചഷ്ടിതെമ യും കഷ്ടം ശിവ! ശിവ!
അേന്നരമമ്മയും വ േചാദി െപാ-

ണ്ണി തുല്യനാം കീരി മാരെന
അതികുടിലചപലമതി മനുജവരനാരുവാ-
നേയ്യാ ശിവ! ശിവ! തല്ലിവധിച്ചതും?
എ യും പാരം വിഷണ്ണനാം വി നും
വൃത്താന്തെമല്ലാം പറഞ്ഞറിയിച്ചിതു

ാഹ്മിണിതാനും പറഞ്ഞിതു സാഹസം
ാഹ്മണ! നിങ്ങൾ േവ ന്നതല്ലിതു;

കണ്ടതും േകട്ടതുെമാെക്ക മാണമായ്
െകാ വിചാരവും കൂടാെത െചയ് വവൻ
പെണ്ടാരു മൂഢ രകനു വെന്നാരു
െചണ്ടത്വെമന്നതു േപാെല തരം െകടും.
അതുപറക വിരവിലിതി ധരണിസുരനൂചിവാ-
നായതു േകട്ടലുെമ തത്ഭാര്യയും
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വ്യമില്ലാ ദുഃഖിക്കേവണ്ടാ ഭവാൻ
ഉണ്ടായി പെണ്ടാരു െചട്ടി മാരക-
നുണ്ടായനാേള ജനനി മരിച്ചിതു.
അച്ഛനുമിെല്ലാരു ബ ക്കളുമില്ല;
ചാർച്ചയും േചർച്ചയും േവ യുമില്ലേഹാ!
മാതാവുത െട ദാസി മുലെകാടു-
േത്തതാവതാ വളർത്തീടിനാൾ ബാലെന.
ദാരി ്യദുഃഖവും പാരം, പഴംകഞ്ഞി
േകാരി ടി കഴിയു വാസരം.
സ്വജനധനരഹിതനവെനാരുദിനെമദൃച്ഛയാ
സ്വപ്നത്തിേലകെനക്ക വരുന്നതു.
ദിവ്യപുമാനവൻ ബാലേനാടൂചിവാൻ:-

വ്യമില്ലാ ദുഃഖിക്കേവണ്ടാ ഭവാൻ,
കാലെത്തഴുേന കാലും വദനവും
ചാലേവ ശുദ്ധി വരുത്തി വസിക്ക നീ
മഹിതഗുണഗണമുടയയതികളിഹ മൂ േപർ
മദ്ധ്യാഹ്നകാേല വരുേവാർ തവാന്തിേക.
ഭി ക്കൾ മൂവരും വന്നാലവെര നീ
തൽക്ഷണം േകാൽ െകാണ്ടടി െകാന്നീടുക.
ഭി ക്കൾ മൂവരുമേന്നരേമ മൂ
നിേക്ഷപകുംഭങ്ങളായ് പ്പിറന്നീടുേമ.
നിയതമിതി പുരുഷവരനരുളി ഗതവാനസൗ
നി ാവസാേന വിധവാകുമാരകൻ
പാരാെത കാലെത്തഴുേന സത്വരം
ക്ഷൗരാദിശുദ്ധിവരുത്തി ളി ടൻ
സപദി നിജനിലയമതിലവികലമിരുന്നാശു
സന്യാസിമാെര തീക്ഷി േമവിനാൻ
മധ്യാഹ്നകാല മൂ സന്യാസിമാർ
മാധ്യംദിനസ്നാനമാചരിച്ചഞ്ജസാ
വ വണിക്കിെന്റ മുറ്റത്തിരുന്നിതു;
വന്ദനം െച വണി ം പതുക്കേവ
ക മടച്ചങ്ങിരി ം യതികെള
ദ െമടുത്തങ്ങടി മടിയാെത
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നിമിഷമഥ യതികളവരനഘകനകാഞ്ചിതം
നിേക്ഷപകുംഭങ്ങളായ് ത്തീർ മൂവരും
െപാ ം പണങ്ങളും സംപൂർണ്ണമായുള്ള
െപാ ം കുടങ്ങെളക്ക വണിഗ്വരൻ
െച വലംെവ വന്ദിെച്ചടുത്ത
ത െട ഭണ്ഡാരേഗഹത്തിലാക്കിനാൻ.
ക്ഷൗരകത്തിെന്നാരു െപാ രൂപാ െകാടു-
ത്താരും ഹിക്കാെതയങ്ങയച്ചീടിനാൻ.
നവകനകഘടജനനചരിതമതു ക ടൻ
നാപിതന്മാനേസ വിസ്മയിച്ചീടിനാൻ.
സന്യാസിമാർകെളത്ത െകാന്നാലുടൻ
സന്യാസകുംഭങ്ങൾ സംഭവിച്ചീടുെമ-
ന്നി നാളും ഹിച്ചില്ലേഹാ ഞാനിനി-
ത്ത കണ്ടീടുന്ന ഭി ക്കെളത്തല്ലി
നി ഹി ംെകാ നിേക്ഷപകുംഭം പ-
രി ഹിച്ചീടുന്നതുെണ്ട റച്ചവൻ
നിജഭവനനികടഭുവി വിരവിെനാടു െച ടൻ
നി ഭി ക്കെളപ്പാർ വാണീടിനാൻ.
ദ ം കഷായവ ങ്ങളും െനറ്റിേമൽ
മ െകാ ള്ള കുറികളും കുണ്ഡിയും,
മുണ്ഡിതമാകും ശിര ം ധരി ള്ള
പണ്ഡിതന്മാർ മൂ ഭി ക്കൾ വന്നിതു.

രകനതുെപാഴുതു നിജപുരമുറിയിൽ നി ടൻ
ന്മഹാമൂഢേനാടിവന്നീടിനാൻ.

സന്ന്യാസിമാെര ഹരിപ്പതി ള്ള
സന്നാഹവും കൂട്ടിപ്പാഞ്ഞടു ം വിധൗ,
േപടി മ ന്ന ഭി ക്കെളെച്ച
താഡി േകാൽെകാ നാപിതൻ കശ്മലൻ
ഹാഹാ മഹാരാജാ! രക്ഷിക്ക രക്ഷിക്ക.
ഹാഹാ മഹാേദവ! പാഹിമാം പാഹിമാം.
രഘുതനയ! യദുതനയ! മധുമഥന! മാധവ!
രക്ഷിക്ക രക്ഷിക്ക ഭി ക്കെള വിേഭാ!
ഇത്ഥം മുറവിളി േക ഭൂപാലെന്റ
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ഭൃത്യ ധാനികൾ മണ്ടിവന്നീടിനാർ.
മൂർഖ രകെനെച്ച പിടിെപ
മൂ ം െചവികളും െചത്തിഗ്ഗദെകാ
താഡി പ ം തകർ ടൻ തീവ
താടിയും മീശയും ചു കരി െകാ-
ണ്ടാേരാഹണാേ കിടത്തിത്തിരി വ-
ന്നാേരാമൽ വന്ദനം െച യതികെള.
ഇതി വിപദി പതനമതു വിധിവിഹിതമിേദ്ദാഷ-
െമല്ലാമസംേ ക്ഷ്യകാരിത്വകാരണം.
മ െമാരുത്തൻ വർത്തിച്ചതിെന -
മൂലെമ ള്ള വിചാരവും കൂടാെത;
മറ്റവൻ കൂെട വർത്തിക്കിലിങ്ങെന
കുറ്റം ഭവി െമേന്നാർ കണ്ടീടുവിൻ.
മി േഭദം സുഹൃല്ലാഭം പുനസ്സന്ധി-
വി ഹം ലബ്ധനാശം തഥാസംേ ക്ഷ്യ-
കാരിത്വമിങ്ങെന പഞ്ചത ങ്ങൾ വി-
ചാരി ബുദ്ധി ശുദ്ധിവരു വിൻ.
പരമഗുണഗണമുടയ നരപതി സുദർശനൻ
പാടലീപു േഗഹത്തിന്നധീശ്വരൻ
നിങ്ങെട താതൻ നിലിംപരാേജാപമൻ
മംഗലാകാരൻ മഹീപാലേശഖരൻ
നിങ്ങൾ നീതിശാ െത്ത ഹിപ്പി ,
നിർമ്മലജ്ഞാനമുണ്ടാ വാൻ നേമ്മാടു
ക ിച്ചെതാക്കേവ സാധി െച ം വി-
ക മിേല്ലതും വിേവകേമകും സുഖം
ജനകനുെട നികടഭുവി കനിവിെനാടു െച ടൻ
ജാതസേന്താഷം വണ വിൻ ബാലേര!

പഞ്ചത ം പഠിച്ചീടും ജനങ്ങൾ
െനഞ്ചകേത്തറ്റം വിേവകമുണ്ടായ് വരും
സഞ്ചിതാനന്ദം സമസ്തകൃത്യാകൃത്യ-
സഞ്ചിന്തനത്തി പാ മാകും ദൃഢം.
സരസതരമിതി വചനമരചനുരെച ടൻ
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േസാമശർമ്മാഖ്യൻ മഹീസുരാേ സരൻ
പാടലീപു ാധിനാഥെന്റ മക്കൾ
പാടവ ൗഢത്വമുണ്ടായി െമല്ലേവ
ദക്ഷിണന്മാരാം കുമാരകന്മാേരാടു
ദക്ഷിണ വാങ്ങിഗ്ഗമി ; സുമംഗലം

പഞ്ചത ം സമാപ്തം
കുദൃഷ്ടം കുപരിജ്ഞാതം കു തം കുപരീക്ഷിതം
തന്നേരണ ന കർത്തവ്യം; നാപിേതേനഹ യൽകൃതം
ചേ കഥാസമ്മിതസൂക്തയുക്തം

ീവി ശർമ്മാനൃപനീതിശാ ം
സം തത്തിലുള്ള അപരീക്ഷിതകാരിതം എന്ന പഞ്ചമത ത്തി ൽ പതിന
കഥകൾ അടങ്ങിയിരി .
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