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ഉ നീലിസേന്ദശം
സ്താവന

അമൃതകര കേരാടി സ്വദ്ധൎ നീ ബദ്ധചൂഡം
തിരെളാളി തിരുനീറാമംഗരാഗാഭിരാമം
കരകലിതകപാലം മംഗലം പിംഗലാക്ഷം
മലമകൾമുല പുണും ൈദവതം െവൽറുതാക. 1

ീകണ്ഠസ്സ്വയമാനയായ്
ക്കാന്ത്യാ മലക്കന്നി താ-
നാബദ്ധ ണേയന േചന്നൎിരുവരും
കാട്ടിൽക്കളിക്കിൻറ നാൾ
ഉണ്ടാേനാരു കരീ ചാരുവദനം
വന്ദി ഞാൻ േകാലിേനൻ
മുെണ്ടക്കൽത്തകുമു നീലിവിഷേയ
സേന്ദശകണ്ണൎാമൂതം 2

ഇ ക്ഷീരാഭിരാമാമടി െതാഴുതു ഗിരാം
നായികാമായവണ്ണം
മന്ദ േജ്ഞാഽപി മാരജ്വരപരവശനായ്
േക്കാലിേനൻ ഞാനിദാനിം
കണ്ടിക്കാർ കൂന്തൽ കാലിൽത്തടവിന മടവാർ-
നായികാം വാ വാനായ്
മുെണ്ടക്കൽെക്കൻറുമാക്കം കരുതിന മറിമാൻ-
കണ്ണിയാമു നീലീം 3

പൂമാതിൻ നയനാന്ത ഭംഗനളിനി
ഭൂേമ ധാദീപികാ
പൂണാരം മണികണ്ഠെവണ്പല മഹീ-
പാൈലക ചൂഡാമേണഃ
പൂവമ്പൻ കലാേദവതാ പുകൾ മികം
മുെണ്ടക്കല െറ്റഴും
പൂമാല ഴലു നീലി തിരുനാൾ
നീണാൾ വിളങ്ങീടുക 4
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െവല്ലി ന്നിന്നഭീഷ്ടം െവളുെവെള വിളയി-
പ്പി മക്കീത്തൎ ി പാർേമ-
ലല്ലിത്താർമാതിെനെക്കാണ്ടയി വിളിപണി െച-
യ്യി മാസ്താം ലാപഃ
ഇല്ലത്തി ന്നതിം േത വിതരതി നിതരാ-
മാകയാലു നീലി
െചാല്ലിൻേറെന്നങ്കിൽ നീ േകട്ടരുളുക ദയിേത!
സൂക്തിരത്നം മദീയം. 5
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പൂവ്വൎഭാഗം

തണ്ടാർമാതാണ്ടഴകു െപാഴിയും മിക്ക മുെണ്ടക്കൽ േമവും
വണ്ടാർേകാല ഴലികൾശിഖാമു നീലീമുദാരാം
െകാണ്ടാടി ണ്ടരുണമണിവാ െകാ െകാണ്ടാത്തരാഗം
പേണ്ടേപ്പാേല്ല പരമനുഭവം േകാഽപി കാമീ ജഗാമ. 1

വേക്ഷാേഭേശ സുരതകലഹ്യവ്യാകുലാം താം വഹന്തം
യക്ഷീ കാചിത് പുനരമുമുറങ്ങിൻറ േനരം നിനായ
ദക്ഷാ ചാലച്ചതിയിൽ മദേനാന്മാദിനീ ദക്ഷിണാശാം
രേക്ഷാരാജന്നിളയ സഹജാ ലക്ഷ്മണം രാക്ഷസീവ. 2

സ്യാന േര ബത! പുരവേര െചൻറ േനര ണന്നൎാ -
നാനന്ദേത്താടിഹ വിരഹിേതാ േവറിരു നീലീം
േശാേകാന്മാദം മനസി കനമുണ്ടാകിലും മ ശക്ത്യാ-
മുേക്താ ൈദവാൽ പുനരവളുേട ൈകയ്യിൽ നിേന്റഷ കാമീ. 3

അ ിത്താർമാതണയ മരുവും പദ്മനാഭ പാേന്ത
െമെല്ലത്താണ്ണങ്ങവനവനിയിൽപ്പയ്യേവ െചൻറിരുന്നാൻ
അല്ലൽെപ്പട്ടാൻ നിജ സഹചരിം േവറിരുേന്നറ്റേമറ്റാൻ
മുല്ല വിൻ പരിമളെമഴും െതൻറൽ തീെഴൻറേപാെല. 4

അേമ്മ! േദശം പുനരിവിടേമേതതു നാെടൻറുെമല്ലാം
ദിങ്േമാഹാത്തൎ ം പുനരവനുേട ചിത്തമുന്മീലയന്ത്യ
നന്മയ്കായ് നീ നിഖിലജഗതാം പദ്മനാഭാ! മുരാേര!
ചിമ്മിടാേത തിരുനയനെമൻറുദ ഗതാ വന്ദിവാച. 5

കാളം േപാേല കുസുമധനുേഷാ ഹന്ത! പൂേങ്കാഴി കീ
േചാളം േപാേല ചിതറിവിളറീ താരകാണാം നികായം
താളം േപാേല പുലരിവനിതയ്ക്കാഗതൗ സൂയ്യൎച ൗ
നാളം േപാേല നളിനകുഹരാദുദ്ഗതാ ഭൃംഗരാജി. 6

നീല ൻറിൻ മണിമകുടവദ് ദൃശ്യേത ഭാനുബിംബം
ചാലത്താണൂ കടലിലണിെവണ്ടിങ്കൾ നാെലാൻറു േപാെര

https://thalilakkam.in/



ഉ നീലിസേന്ദശം 7

കാലേത്ത നീ തുയിെലഴു കുയിൽേപ്പട പാടിൻറതും േകൾ
േവലെപ്പണ്ണിൻ മുലയിലിതമുറ്റ െമൻ തമ്പിരാേന 7

എെൻറല്ലാം േകട്ടവെനാരു നുറുങ്ങാശ്വസിക്കിൻറ േനരം
കുൻറിെച്ച ം കുയിൽനിനദവും കൂവുമക്കാവുേതാറും
ഒൻറി ൈച്ചരയുഗശരേനാടാർ വണ്ടിൻനിനാൈദ-
െരൻറല്ലേപ്പാെളാരു പടുെകാലക്കാരി വന്നാൻ വസന്തഃ 8

േതന്മാവിേന്മൽപ്പരഭൃതകുലം, ഭൃംഗമാലാ പലാേശ,
മാരൻകൂര ള ചുഴലവും െചമ്പകെക്കാ േതാറും
െതൻറൽക്കൻറുണ്ടിനിയ ബകുേള, കിംശുേക കിംശുകാളീ,
നാളീകത്താർ നളിനിയിലവെന്ന േനാക്കാവുെതൻറു് 9

േകാകേ ണീവിരഹനിഹിതം തീനുറുെങ്ങൻറ േപാേല
തൂകി കി ഹിനകണികാം തൂർന്ന പൂങ്കാവിലൂെട
േസ്താേകാന്മീലന്നളിനെതളിേതൻ കാളകൂടാംബു േകാരി-
േത്തകിേത്തകി പ്പവനനവെനെച്ചൻറു െകാൻറാൻ തദാനീം 10

സ്വസ്ഥാേദശാദിഷു ചലദൃശാം മാരേണ ൈവരിപുംസാം
ചിേത്താേന്മഷാദിഷു ച വിദുഷാം പാർക്കിൽ നേല്ലാരു മ ം
തൃപ്പാ ർ മൂപ്പഴകു െപാഴിയും വീരനാതിച്ചവർമ്മൻ
മു ാടുണ്ടാം വിരുതു സഹസാ തസ്യ മൃത ഞ്ജേയാടഭൂത്. 11

കണ്ടാൻ കണ്ടി രികഴലിമാർമാരെന പ്പിെന്ന മുന്നൽ
െക്കാണ്ടാടാേവാ ചില ഗുണഗണം േചർന്ന പുണ്യാംബുരാശിം
തണ്ടാർമാതും കവിവനിതയും തണ്ടിയൻറൻറു പുല് കും
ചണ്ടാർ െവൻറിെക്കാടിെയ െവടിയിേൻറാർ ക ാന്തവഹ്നിം. 12

നീർത്താനി പലമിവ െതളിഞ്ഞാമ്പൽേപാെല ചിരിച്ചാൻ
ആർത്താൻ വണ്ടിൻകുലമിവ, വളർന്നാൻ പേയാരാശിേപാേല,
പീത്വാ രൂപാമൃതമിളകിനാേനഷ െചേമ്പാ േപാേല
കൂഴ്ത്താൻ കാമീ മദനനിവ േപാന്നാഗേത വീരചേ . 13
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താന്താേന വന്നയമുപഗേതാ ൈദവേയാഗാദിദാനീം
കാന്താചാന്താർമുലയിണ പിരി ള്ള താപം വിഹ ം
ആന്താെനൻറങ്ങവനുടനണേഞ്ഞത്തിനാനാത്തരാഗം
െചന്താർമാതിൻ കുലനിലയമാം വീരേവണാടർേകാെന. 14

ആക ം വാണ്ണരുളു പകയർക്കന്തകാ! ഹന്ത ഭൂമി-
ക്കാക ം നീ പവഴമണിേയ, വാണിയും പൂവിൽമാതും
വീകിേച്ച വന്നഴെകാടു പുണർന്നീടുമാതിച്ചവർമ്മാ!
േമകേത്താടും െകാടയിലിടയിേൻറാരു കാരുണ്യസിേന്ധാ! 15

എണ്ണിെക്കാള്ളാം പടയിെലഴുനള്ള െകാല്ല നിേൻറാ
കണ്ണിൽ ടാതടയരുടൽകൂറാളി! േതാവാളനിേൻറാ
വർണ്ണിേച്ചറ്റം ഭുജഗശയനം ക ൈകകൂ വാെനൻ
പുണ്യത്തിേൻറ െപരുമ നവരം നിൻ വരത്തൻറു മേന്യ. 16

ആറേല്ലാ െചാല്ലമരസരെണൗ സം ത ാകൃതാഭ്യാം
മാറില്ലേല്ലാ പുനരതിൽ നിനക്കിൻറു മംഗല്യകീർേത്ത!
ആറേല്ല മൂൻറവനിവിഷേയ േചർന്ന ഭാഷാവിേശഷം
േവറേല്ല നീ പറകിലവയിറ്റങ്കലും വീരെമൗേല! 17

രാജ്യാനാമങ്ങിനിയ പതിെനട്ടി മിൻറായുധാനാം
വിദ്യാനാഞ്ച ത്വമസി െപരുമാൾ വീരസം ാമധീര!
നാലി മറ്ററുപതിനുമിൻറക്കലാെകൗശലാനാം

ാമാണാഞ്ച ിയമനുദിനം വാ േവാരാപ്തബേന്ധാ! 18

െശൗണ്ഡീ, േവണു, സ്തനി, ശബരികാ, പങ്കിതം, രാവണൈങ്ക,
സാരംഗം, ന ണി, നിറെമഴുന്തണ്ണി, വീണാ, പിനാകം
മ ം വാേദ്യാൽക്കരമനുതരിക്കിൻറ ഗീതാമൃതം േത
േകൾ േണ്ടാ വെന്നാളിയിലമരാധീശഗന്ധർവ്വസംഘാഃ? 19

വട്ടത്തിൽേച്ചർന്നടയരുടലിൽ േച്ചരുമേച്ചാരിെവള്ളം
മുട്ടേക്കാരിക്കഴുകുെമഴുപാറും കുടി ം കാരം
െവട്ടിക്കീറിപ്പടയിലുടവാൾെകാ കൂറി േവറി-
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െട്ടാെട്ടാേട്ടടം നരവര! പര ം വിരു ണ്മതുേണ്ടാ? 20

വ്യായാമംെകാണ്ടഴകിലുദിതാേമാദമുൈച്ച വാവി-
ന്നായാസം െചയ്തമലതുരഗം നീ കേരറും ദശായാം

ാണാപായം കരുതിന തുലിക്കൻപടേക്കാപ്പിെനണ്ണം
െചാൽവുണ്ടേല്ലാ സുരപരിഷദാമെപ്പാടിച്ചാർ െചൻ റു 21

മുറ്റത്തേല്ലാ നനു സുരപേതന്നി തക്ക വൃക്ഷം
മുറ്റിേകൾ ം വരസുരഭിയും വാരുണീേഹാമേധനു
െവറ്റി റില്ലറികിലളേകശ മീേശ നിരാേശ
മു ം നീേയ വരുമിരവലക്കിൻ റു കല്യാണേമഘം 22

ഇത്ഥം നാനാ കുശലമവേനാടാപ്തിപൂർവ്വം വിചാരി-
’ച്ചാസ്ഥാ േലാേക വിപുലമനസാ’െമൻറുമുൽെപ്പ കാട്ടീ

ാർത്ഥിച്ചാൻ തൻ കരുമമവെന ാർത്ഥനീയാനുഭാവം
സ്വാർത്ഥ തൃത്ഥികളിെലവിെടക്കാമുകനാം വിേവകം? 23

ആർത്ത ാണ വണ കരുണാവാരിേധ! കാമുകാനാം
േന േ ണീ മധുപനളിനീം േവറിരു നീലീം
വാർത്തെപ്പേട്ടനിഹ വിരഹിണാം ഞാൻ തുേലാമിൻറുപാർേമൽ
കീർത്തിപ്പാെനാൻറരുതതു ശരച്ച ികാചാരുകീർേത്ത! 24

സി ദ്വീെപെൻറാരു പൂരവരം ബിംബലീ പാലകാനാം
േകൾ ണ്ടേല്ലാ ജഗതി വിദിതം േമദിനീസ്വർഗ്ഗഖണ്ഡം
തസ്മിൻ മാരന്നിനിയ പടവീടു മുെണ്ടക്കെലേന്മാ-
രില്ലം മല്ല വലയദൃശാം പാരിലാരൂഢകീർേത്ത! 25

കാേമാന്മാദാൽക്കനിെവാടു ചമ ർവ്വശീ നിർവ്വിശങ്കം
ഭൂമൗ ഭൂമീശ്വരനിൽ മരുവീടിൻ റ നാൾ വി മാേഖ്യ
ഉണ്ടായീേപാലഴകിലവൾപാക നിൻ റത ദാരം
തണ്ടാർമാതിൻ കുലനിലയമാം വംശേമതൽ പൃഥിവ്യാം 26

തസ്മിൻ വംേശ തരുണനയനങ്ങൾ പീയൂഷധാരാ
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താരുണ്യാനാം ജഗതി ജനനീ താർചരന്ന ശാലാ
താരാർമാതിന്നഭിമതസഖീ താ ബിംബാധേരാഷ്ഠീ
താരാനാഥ തിഭടമുഖീ തിണ്ണെമ നീലീ. 27

ഞാനും തന്വീതിലകമവളും കൂടി വാടാത കാന്ത്യാ
കാമ ീഡാചപലവപുഷൗ േചർ റങ്ങിൻ റ േനരം
കല്യാണാംഗീം കഥമപി പിരിെച്ചങ്ങേന ഞാനറിഞ്ഞീ-
െലെന്നൈക്കെക്കാണ്ടപഗതവതീ കാപി യക്ഷീ നിശായാം 28

കാതത്തിേന്മലുപരി ഗഗേന െചൻറ േനര ണർേന്ന-
നാതേപ്താ ഞാനിഹ ബഹുമതാം േവറിരു നീലീം
േപടിേച്ചറ്റം വിരവിൽ നരസിംഹാഖ്യമ ം ജപിേച്ച-
േനാടിേപ്പായാളവൾ മുറയുമിട്ട ൈകവി നെമ്മ. 29

താങ്ങിത്താങ്ങിത്തദനു മൃദുനാ മാരുേതനാനുയാേതാ
മന്ദം മന്ദം പുനരഹമിൈഹക ൈദവാനുഗുണ്യാൽ
സ ഢം മാമിവിടമറിയിപ്പിച്ചിതംേഭാജനാഭം
പാടിപ്പാടി ലരി പുകഴും ഗായകാനാം വചാംസി. 30

േദവം നത്വാ ഭുജഗശയനം വാതിൽമാടത്തിൽ േമവി-
ത്താവും െപണ്മാൻമിഴിെയാടു പിരിേഞ്ഞെറ നീറിടുെമെന്ന
ഏവം പൂവില്ലവനുമുടനിക്കാലവും െവണ്ണിലാവും
കൂവും േകാല യിലുമഴകിൽെത്തൻ റലും െകാൻ റുതേല്ലാ. 31

മുെണ്ടക്കൽക്കെങ്ങാരു തിലകമാമു നീലീവിേയാഗം
െകാണ്ടി രുമ്മനസിജശൈരർജ്ജീവിതാപന്നെമെന്ന
കണ്ടേപ്പാേഴ കനിവിെനാടുണർത്തി ണർത്തിൻറ നിെന്ന
ക്കണ്ടിട്ടിേപ്പാൾ മമ ബത! മഹാനന്ദമേഭ്യതി േചതഃ 32

കാമാർത്താനാം ഝടിതി മൃതസഞ്ജീവനം േപാന്നിനെക്ക-
േൻറാമൽെപ്പണ്മാൻമിഴികൾ മദനാ! േതറിേനാം ഞാങ്ങെളൻ റാൽ
നീേയ േവ ം നരവര! വിരെഞ്ഞങ്ങൾ വാർത്താമുണർത്തി-
ക്കാമാപന്നാം കളഭഗമനാം േപാറ്റി! േപാറ്റീടുവാനും. 33
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എൻറാൽ നീ േപായ് വടമതുരയിൽെച്ചൻറു ക നീലീ-
െമാെൻറാേൻറ മച്ചരിതമറിയിപ്പി േതററീടുവാനായ്
നൻറും നൻറായ് വരുക തിരുവള്ളം നിനെക്കന്നിലി ം
മൻറിൽക്കീർത്തീം മതുമത വിതച്ചീടുമാതിച്ചവർമ്മാ. 34

അഞ്ചാം പക്കം വരമിതു തുേലാം വാരവും വീരമൗേല!
നാളും നൻേറ നളിനവനിതയ്ക്കമ്പേന! മുമ്പിേലതു്
േമടം േവണാടരിൽമകുടേമ! രാശിയും വാഗധീശൻ
നാലാേമടത്തയുമുപഗേതാ ഭൂതികാമാഖ്യേയാഗഃ 35

 എൻറാൽ േകൾ വഴിയിവിെടനിൻറക്കടേത്തത്തലാന്തം
െചൻ റാൽ മാല ഴലികൾമണിക്കിൻറുണത്തൎ ിൻറതും നീ
എല്ലാേമററം നവരമറിയിേൻറാ ൎ മിൻ റുള്ളവണ്ണം
േകട്ടാൽ വാട്ടം മനസി കുറയും െച മത്ഥൎ ാന്തരാണി. 36

നാഭീപദ്മം നിഖിലഭുവനം ഞാറുെചയ്താത്മേയാനിം
നാേഗ േന്മൽബ്ബത! മതുമതപ്പള്ളിെകാ ം പിരാെന
നാഗാരാതിധ്വജെന നവരം മുമ്പിൽ നീ കുമ്പിേട ം
നാൽേവതത്തിൻ പരമെപാരുളാം ന േട തമ്പിരാെന. 37

േവലെപ്പണ്ണിൻ മുലയിലലിയും ചന്ദനാേമാദരേമ്യ
ചാലച്ചീററം െപരുകിയുരുകീടിൻറ വിശ്വംഭരായാഃ
േകാലക്കണ്ണിൻ മുന കനമകം പു നിൻ മാർവിൽ മന്ദം
നീലക്കല്ലായ് വിലസിന മണീെകൗ ഭം െവൽവുതാക. 38

ക്ഷീരാംേഭാെധൗ ഭുജഗവരനാം െമത്തേമലത ദാരം
താരാർമാതിൻ കുളുർമുലയുഗം പൂ പൂർണ്ണാനുരാഗം
പാേരഴി ം തുയിർ കുറവറേപ്പാ വാൻ പള്ളിെകാ ം
കാരുണ്യാബ് േധ! തവ പദയുഗം പദ് മനാഭാ െതാഴിേൻറൻ. 39

മീനായ് േവദാൻ, കമഠവപുഷാ മന്ദരം, പൻറിയായ് പ്പാർ
നാകാധീശം നരഹരിരുചാ േപാറ്റിനാ മാണിയായും
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ഭൂഭൃ ക്ഷ രരിപുകുലം രാമനായ് കൃഷ്ണനായും
െവൻറാ, െവൽവാ കില ജഗദിദം കല്ക്കിയായും നമേസ്ത. 40

നീലസ്നിഗ് ദ്ധം ഗഗനതലമാം മിക്ക േമൽക്കട്ടി തൻ കീഴ്
പാലാർെവള്ളത്തിരനുര തരം േചർന്ന േഭാഗീ േഭാേഗ
മാർവിൽത്ത മ്മണിവരമഹാദീപിേക പൂവിൽമാതി-
േന്നാമൽ ൺപായ് െത്തളിവിൽ മരുവും ഭാഗ്യസീമൻ നമേസ്ത. 41

വ ൈരർന്നഖരനികൈരർദ്ദാരിേത ൈദത്യവീരൻ-
മാർവ്വിൽത്ത ം െനടിയ കുടരാൽച്ചാർ മ ർത്തി തെന്ന
ഭക്ത ാണ വണചരണാംേഭാരുഹം നാരസിംഹം
പിെന്ന മ്പിട്ടരുളുക സേഖ! െതക്കിേനൽത്തമ്പിരാെന. 42

േഭദാേഭദ ഗുണിതപുരാേണതിഹാസാഗമാനാം
േകദാരെത്തച്ചിരമടി െതാഴിേൻറാർ ചിന്താമണിം തം
േവദാന്നാലാക്കിന മുനിവരം േവദേവദാന്തബീജം
പാദാംേഭാേജ െതാഴുക തരസാ വീ സർവ്വാംഗനാഥം. 43

വിഷ്വൿേസനം ഥമമഥ നീ ദീപശാലാന്തരാേള
രാമം രാമാനുജമപി ഹനൂമന്തമേന്ത വണങ്ങി
രേത്നാദഞ്ചൽക്കനകവളഭീമണ്ഡിേത മണ്ഡേപ െച-
ൻറത്യാേമാദാൽെത്താഴുക നയനാനന്ദനം നന്ദസൂനും. 44

ഊയൽ െമത്തയിൽ മരുവുമക്കണ്ണനാമുണ്ണി തെന്ന-
ത്താേലാലി ം തഴുകിയുമുടൻ നിൻറു ൈവകാതവണ്ണം
ചൂഡാ ംെകാണ്ടണിമതി െതാടും വാതിൽമാടം പുറെപ്പ-
ട്ടായ്യൎം വീയ്യൎം സ്വയമിവ വലത്തി നീ കുമ്പിടമ്പി. 45

മൻറിൽെച്ചൽവം െപരിയ തിരുവാമ്പാടിയിൽ ടിയാടി-
ക്കൻറിൽ ടിെത്തളിെവാടു കളിച്ചീടുമ ർത്തി തെന്ന
കുേൻറെക്കാണ്ടങ്ങട മഴ തടുത്താച്ചിമാർവീടുേതാറും
െചൻറപ്പാൽെനയ് പരുകിമരുവും കണ്ണെന ൈക്കെതാേഴ ം. 46
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കാലിക്കാലിൽ ത്തടവിന െപ്പാടിച്ചാ ൎ െകാണ്ടാത്തേശാഭം
പീലിക്കണ്ണാൽക്കലിതചികരം പീതകൗേശയവീതം
േകാലും േകാല ഴലുമിയലും ബാലേഗാപാലലീലം
േകാലന്നീലന്തവ നിയതവും േകായിൽ െകാൾെകങ്ങളുള്ളിൽ. 47

എൻറീവണ്ണം െതാഴുതു വിടയും െകാെണ്ടനി ം നിന ം
നൻറും നന്മയ്ക്കഴെകാടു ഭവാനു നീലി െമല്ലാം
ഒൻറി ം നീ നരവര! വലത്തി െകാണ്ട േനേര
െചൻറാൽ മ്പിട്ടരുളു കരുണാപാ മാം േക്ഷ പാലം. 48

ൈവകുണ്ഠം നീ വലിയ ബലിപീേഠാപകണ്ഠത്തിൽ നിേൻറ
കുമ്പിട്ടമ്പിൽ നരപി സേഖ! ാത്ഥൎ യൻ വാഞ്ഛിതാത്ഥൎ ാൻ
സമ്പൽ ാൈപ്ത്യ വിരെവാടു പുറെപ്പെട്ടഴുന്നള്ളിദാനീം
െചെമ്പാൽ ൻറിൻ െപരുമ കവരും േഗാപുേരണാപേരണ. 49

അേപ്പാൾ മുൽപ്പാടണയ വഴിേമൽ കാണലാം േത വലത്ത-
ങ്ങ െപ്പ ം നിജ സഹചരീമുപ്പനേഭ്യതി വാമാൽ;
തൃപ്പാ ർ വാണ്ണഴകു െപാഴിയും വീര! മംഗല്യശംസീ
മുൽപ്പാടപ്പാൽക്കിമപി ച വലംപാടു പാടും വയാനും. 50

വീണാവാണീം വടിവിെനാടിടത്തങ്ങടു ണ്ണിയച്ചീ-
േമണാങ്ക ം െചറുതു കുറവാക്കിൻറ വ ാരവിന്ദാം
ഓണം േപാേല വിരവിെലഴുനള്ളിൻറ നിേന്മൽത്തദാനീം
കാണാം തൂെവൺ മുറുവൽ മലരാൽ കി േമവിൻറവാറു്. 51

പിെന്നെപ്പാന്നിൻ െമതിയടി കഴിച്ച തണ്ടിൽക്കേരറി
ക്കന്നക്കണ്ണാർമനസിജ! മതിെപ്പട്ട േസനാജേനന
പുന്ന വിൻ പരിമളഭൃതാ മാരുേതനാനുയാേതാ
മുന്നിൽക്കാണാമിതവിയ നെടക്കാവു നീ പിന്നിേടഥാഃ 52

പാലും െന ം പരഭൃതഗിരാം വീടുേതാറും കവേന്നൎാ-
േരാമൽൈപ്പതൽക്കിളയളയി ഞാെനൻറു െചാല്ലിൻറേപാേല
പാേരഴി ം ഥമജനനീം പാൽ ളത്തിൽ ളി ം
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േദവീം ദുഗ്ഗൎാം െതാഴുക ദിവിഷേദ്വഷിവിേദ്വഷിണീം താം. 53

േമതിൽെച്ചാ ള്ളസുരനിവഹം പാരിൽനിെൻററ്റി മാറ്റി-
പാതിെപ്പേട്ടാ, ചില ദിവിഷദാം ൈമ വള ൎ ം മരുേന്ന!
കാതിൽപ്പാ ം കനകരചിതം േതാടയും േച ൎ ചാ ൎ ം
മാതശ്ശീതദ തികലയണിഞ്ഞംബിേക! ൈക െതാഴുേൻറൻ. 54

േനേര െചൻറാൽ ിയസഖ! വിരഞ്ഞംബുരാേശരുദാരം
തീരം കാണാം പുകഴ് െപാലിെവഴും വീരർേകാേന! തദാനീം
ഓേരാേൻറ നിൻറതുമിതുമുടൻ െചാല്ലി ൈവകിപ്പെതല്ലാം
േപാരാേതാ കാൺ നിഖിലമറിയും നിെന്നാടിന്നാട്ടിൽനിൻറു്. 55

സത്ത്വം, ഗംഭീരത, വടിവിടമ്പാടു രത്നാകരത്വം,
മു ം പാത്തൎ ാൽ തവ ഗുണഗണം േചെന്നൎഴും വാരിരാശി
തന്നിൽത്ത ം തുരഗശിഖിനാ ഹന്ത! െവന്തറ്റിടിേൻറാൻ
മേന്യ തന്നാൽെപ്പരിെകാരുപജീവിത്വമില്ലാ ൎെമൻറു്. 56

മ ംമാൻേനർമിഴികൾമദനാ! മന്മഥാരാതി തെന്ന
െത്തെങ്കാല്ലത്തിെനാരു തിലകേമ! തിങ്കൾചൂടും പിരാെന,
കാ പിെന്നക്കമലവനിതയ്ക്കമ്പേന! നിൻ വിയേമ്പ-
രാളും കാളീപിതരം എതിരില്ലാത മംഗല്യകീേത്തൎ ! 57

ആനേത്താേലാ െകാടിയ വിഷേമാ െവള്ളേമാ െവെള്ളലിേമ്പാ
മാേനാ മീനധ്വജചുടലയാം കണ്ണിലാകിൻറ തീേയാ
നീേറാ േവേറ പറകിൽ മലമാതി നിെന്ന കനക്ക-

റാവാെനാൻറിതവിയതു െചാേല്ലതു ശീതാംശുെമൗേല? 58

’ശംേഭാ! ഗംഗാധര! ഗിരിസുതാനാഥ! ശീതാംശുെമൗേല!
കാമാരാേത! ഹര! ഹര! ജേയ’ത ച്ചൈകരുച്ചേനരം
പൂജാകാലം കഴിയുമളവമൂദ്ധ് ൎനി ബദ്ധാഞ്ജലിസ്ത്വം
വാഴ്ത്തി മ്പിട്ടരുളതിമുദാ തുമ്പചൂടും പിരാെന. 59

മാതംഗാനാം കരപരിഗളൽേസ്വദസംസിക്തശീേത
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മാകന്ദാനാം തണലിൽ മണലിൽ ഞ്ചിഭിശ്ചഞ്ചലാൈ ഃ
പിൻകാേലകം കുടിലശിഥിലം പയ്യേവ വച്ചിദാനീം
നി ായേന്ത തവ വടിെവഴും രാജിേനാ രാജസിംഹ! 60

ഇത്ഥം ൈവതാളികനുതിഗിരാമന്തരാ യാമികന്മാ-
രേപ്പാൾ വന്നിട്ടമൃതു െപാലിവാൻ കാലമാേവദേയയുഃ
തൃപ്പാ ക്കൎിെൻറാരു തിലകേമ! നീ കഴിച്ചങ്ങെതല്ലാ-
മേപ്പാേഴ േപായ് െപാഴി മുതലയാലങ്കിതം പിന്നിേടഥാഃ 61

േകാലം േകാലും ചവരിനികരം വീയവീയത്തദാനീം
നീലപ്പീലിത്തഴകൾനിഴലാമന്നടക്കാവിലൂെട
പാലും േതനും െതാഴുതെമാഴിമാർ െമൗലിയാമു നീലീം
ചാലക്കാണ്മാനുഴറുക സേഖ! പുത്തറം മുന്നിേലതു്. 62

േചാണാട്ടേല്ലാ മിളകു പിരിയം, േചാഴിയക്കാടു ചത്താൻ,
േവണാട്ടിക്കിത്തിരമമഴിയും, െവച്ചിയൂർെച്ചൻറിെതാേണ്ടാ?
ചാണാക്യം നീ പറവതു തികച്ചാത്തനൂരൽക്കെമാേണ്ടാ?
മാണാക്കിന്നാം െചറുമെന മണൽക്കാടു േപാകായ്കിൽ നൻറു്. 63

അച്ചൻ േചലയ്ക്കിഴയഴകിെതാട്ടച്ചിയാര തിൻറാൾ
തുച്ചീലം നീ പറവതു തനിക്കാട്ടിെനാേണ്ടാ േമയം
എച്ചിൽേച്ചാറും വിറകൂമടിയെന്നാ േപാരും കിട ർ
തച്ചൻകാേട വരിക തടിയൻ േപാകിെലാല്ലാ തില്ല. 64

ഇന്തെപ്പാ ക്കിനിയ കഴശല്ലപ്പേര! നായിനാേര!
ശന്തപ്പൻ പാടവാഹളഴകപ്പിള്ള െചാണ്ടാങ്കി െകാണ്ടാർ
മായെസ്സട്ടീഹ്വിമലഹസകണ േകാജ്ജൎ ിട്ടൈകേന?
തുഹ്മസ്സംേഘ െമാദിരമഹദും കണ്ടിേര സാ കാല. 65

എൻറീവണ്ണം പഥികർ പറയും പാഴബദ്ധങ്ങെളല്ലാം
ഒെൻറാേൻറ േക ദിതഹസിതം േതാഴ! േനേര നടന്നാൽ
കൻറും കുൻറും പിരിയുമിളമാൻ കണ്ണിമാർമാരേന! നീ
മൻറിൽ ചാല കൾ െപാലിെവഴും വല്ക്കെലെച്ചൽക പിെന്ന. 66
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കുന്ദേസ്മരാനനമതിമുദാ രുഗ് മിണീെകാങ്കയിേന്മൽ
നന്ദിച്ചീടും നരകമഥനം നന്ദേഗാപസ്യ സൂനം
മന്ദം മന്ദം മധുരമധുരം േവണുമാകൂജയന്തം
വന്ദിേക്ക ം വരഗുണനിേധ! വൽക്കെലത്തമ്പിരാെന. 67

േവേഗന ത്വം വടിവിൽ വിടെകാണ്ട മു ാടു േമവും
േദവീം ദുഗ്ഗൎാം െതാഴുതു പുഴയും പിെന്ന നീ പിന്നിലാക്കി
േകാളംബാഖ്യാം നിജകുലപുരീം കൂപകാധീശമൗേല!
നാെളാൻറുേക്ക സമുദയവതീം കാൺക സവ്വൎാങ് ഗനാഥ! 68

ഏഷാ ഭൂഷാമണിരിവ ഭുേവാ ഹന്ത! േവണാടർേകാനും
നീയും പാലിച്ചപഗതഭയം വദ്ധൎിതാ നാളിൽ നാളിൽ
ഇേ ാേപ ക്ഷപിതദിതിേജാപ വാമദ്യ മേന്യ
നാണിക്കിെൻറാളമരനഗരീം നാമമാ ാവേശഷാം 69

െചാ ം ച ാണിയുമുടനുടൻ വന്ന േചാണാടനും െകാ-
ണ്ടാ ാമന്തീ ജലധിമഖിലം നി േട കീത്തൎ ിേപാെല
െപാന്മാടാനാം മണിമകുടമാം നാവുെകാെണ്ടച്ചിലാക്കി
കൂെട െടക്കടലിൽ മുഴുകിച്ചംബുദാൻ േഖദയന്തീ. 70

രമ്യ ീമന്നയനസുഭഗമ്മ േമാേരാ പദാത്ഥൎ ാൻ
നാട്ടാർ വണ്ണൎിപ്പതു, പുനരിടം േകവലം െകാല്ലെമൻറു്,
എൻറാലീേരഴുലകിലുമിതിെന്നാപ്പെമാൻറില്ല െചാൽവാൻ
െകാല്ലം െകാല്ലം ഭവതു നിതരാം, പിെന്നയും െകാല്ലെമൻറു്. 71

വീണാവാണീം വിപുലജഘനാം ബിംബതാ ാധേരാഷ്ഠീം
ക്ഷീണാം മേദ്ധ്യ കിസലയമൃദുസ്നിഗ് ദ്ധ മുഗ് ദ്ധാംഗേരഖാം
പൂണാർെകാങ്കക്കലശനമിതാം മിക്ക െവ ർ വിള ം
നാണീം കാണാം വഴിയിലുടേന വ നിൽക്കിൻറ വാറു്. 72

വാരിെപാക്കിപ്പഴവുമടയും ചക്കയും നൽക്കരി ം
േമരു ൻറിൻ പരിചു മരുവും ബാലകം ച മൗേലഃ
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മൂരിത്തിട്ടയ്ക്കഴകു െപാഴിയിക്കിൻറ മാതംഗവക് ം
ചാെരെച്ചൻറങ്ങടിമലരിൽ വീണഞ്ജസാ ൈകേതാേഴ ം. 73

േനേര പിെന്ന ിയസഖ! പനങ്ങാവനന്നീ യകം പു-
ക്കാരാവം െകാണ്ടഖിലജഗതാം ൈഭരവീം ൈഭരവീം താം
നീരാന്നൎീടും കരിമുകിൽ നിറം െകാണ്ട നിൻ മൂലതാെയ-
േക്കാരിേച്ചാരിക്കടൽ െപരുകുമക്കാളിെയ ൈകെതാേഴ ം. 74

അേപ്പാഴാതിച്ചപുരമമരിൻറപ്പെന ൈക്ക വണങ്ങി
തൃപ്പാ ക്കൎിെൻറാരു തിലകേമ! നീ നടേപ്പാരു േനരം
താനത്തിന്നായ് തദനു ചുഴെല േസവി നിെന്ന
േപ്പാേമ ഭട്ടാരണർ കില വിപക്ഷാസികാഃ പൂജ്യപാദാഃ. 75

അത്ഥൎ ിേ ണിയ്ക്കഭിമതഫലം നൻകുവാൻ പാരിജാതം
വിദ്വൽപദ്മാകരദിനകരം വിശ്വേലാൈകകദീപം
മുറ്റി ടും െപരിയ പരചേ ഷു ച ായമാണം
കുറ്റക്കാർ മൽ രികഴലിമാർമാരെനക്കാണ്ക പിെന്ന. 76

േവലെപ്പണ്ണിന്നഴകു െപാഴിയും കണ്ണെനേപ്പാരിൽ മാറ്റാർ
മൂലത്തിേന്ന മുടിവിെനാരു മുക്കണ്ണെന ണ്യകീേത്തൎ !
േവരിെച്ചാല്ലാർ മനസിജ! നിനക്കണ്ണെന െച്ചൻറു േനേര
േകാരിൈക്കകൂ ടനിരവിവർമ്മാഖ്യേവണാടർേകാെന. 77

അസ്മദ്വാത്തൎ ാം മുഴുവനറിയിപ്പി മാമ്പള്ളിെയെക്കാ-
ണ്ട േസ്മരാനമിതവദനം വീര! നിേ ാരു േനരം
മുേന്ന നമ്മിൽക്കനിവു കനമുണ്ടാകയാൽ േപാകേപാെക-
െൻറേന്ന നിേന്നാടവനവനിപാൈലകവീേരാ വിര ം. 78

രത്നേ ണീകനകനിചയം കാ യും വ കാണ്മാൻ
തിക്കി ടും പുനരറികിേലാ നാവികാനാം നികായം
അേപ്പാേഴ നീ നരവര! പുറെപ്പ മൂവന്തിേനരം
മുച്ചന്തിക്കൽ ഴല മരുവും വാണിയും കാണ്ക പിെന്ന. 79
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ത ം കട്ടിൽക്കയറു പലകക്കട്ടിൽ മഞ്ചട്ടി െകാട്ടം
െമാ ം മുട്ടിൽക്കരയുമരിയും െപട്ടിയും പ നൂലും
പ ം െചാട്ടക്കയറുമുറിയും കട്ടിലും കട്ടിയാവും
ത ം ചട്ടിക്കലവുമിലയും െകാട്ടയും െക നാരും. 80

മി ം െപാ ം തുവലുമവലും പാരയും പാരവാളും
പാലും േതാലും വളയുമുളിയും പൂണിയും പൂണുനൂലും
ആടും ചാടും കുടയുമുടയും പഞ്ഞിയും മൂഞ്ഞേവരും
നൂറും േചാറും ചുറയുമുറയും കാരവും കാരിരു ം 81

കൂരൻ േചാഴൻ പഴവരി കരെക്കാങ്ങണൻെവണ്ണൽ കണ്ണൻ
േമാടൻ കാടൻ കുറുവ െകാടിയൻ പങ്കി െപാങ്കാളി െചന്നൽ
ആനേക്കാടൻ കിളിയിറകനങ്ങാരിയൻ വീരവിത്തൻ
കാണാം മ ം പലവിധമുടൻ െന കല്യാണകീേത്തൎ ! 82

േകാലാ മൂങ്ങൻ ചുറകു െകാഴുമീൻ െകാ പാമ്പാട പൂമീൻ
േചർമീൻ ആേരാൻചുറകു കരിമീൻ െകണ്ടമീനണ്ടികള്ളി
കൂമീൻ േചർമീൻ അയില െഞരിമീൻ പൂളകൻ വാള നന്തൻ
മ ം മീനിൻനികരമവിെടക്കാണലാം വി മാറു്. 83

ഏലം േകാലം കടുകു തകരം കുന്തിരിക്കംതുരിക്കം
േചാന ം ചുകിലുമകിലും നാകുണം തൂണിയാകം
തീ കഞ്ചാപുലവു വിടയം മാഞ്ചി മഞ്ചട്ടി െകാട്ടം
ചാതിക്കായും പലവുമവിെടക്കാണലാം േത മരു ം. 84

ക രിെക്കാണ്ടിരുപതുപണം, കത്തിെകാ ള്ളി താ നീ,
പു രിേക്കാ പുടവ? പുറെമ നിൻൈകയിൽ മിച്ചം?
പേത്താ െകാ പരിച? പനിനീർ മ മുേന്നതു ന ,
കുേത്താ കാെചാൻറതിനു തിരമം െചാ നീ കാരിേതവാ. 85

ചുക്കി േണ്ടാ െപരിയ തുവ? നൂ ടിെക്ക കാചു-
ണ്ടേക്കാൽെകാേണ്ടാ മിളകു തരകിന്നക്കടാ നമ്പിയാതീ
ശിക്കാണിേസ്സാദുഖനു ശിതിേയ പാരിതായാെരേയേയം
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കുേക്കാ കുജ്ജീ കളിരി കുനിയസ്സഹ്മി തുേഹ്മ ഭണാഹ. 86

ഇത്ഥം വി ം വിവിധവിപണി വ്യഭാഷാവിേശഷം
ക ം േക ം പഴകി മുഴുവൻ െകൗതുകം െകട്ട നീ േപായ്
ചിന്തിേച്ചറ്റം മമ സഹചരീം േവഗവാനാകിലും െച-
ൻറന്തിക്കാലം നരവര! കരി ക്കളം പൂക പിെന്ന. 87

അേപ്പാഴുദ ൽ ളുർമതിമുഖീ േമഘരാഗാധേരാഷ്ഠീ
ചൂെഴത്താഴും തിമിരചികരാ ചാരുതാരാ മാംബുഃ
കിഞ്ചിൽ കാണാം കുമുദഹസിതാ നൂനെമ നീലീം
കാമ ീഡാരസവിലുളിതാം തെന്ന നേന്വതി സന്ധ്യാ. 88

അന്തിേത്തവാരവുമയി സേഖ! ശാവൎരഞ്ചാപി കൃത്വാ
ബ േസ്നഹാദിദമപനയൻ നി യാ യാനേഖദം
സി ദ്വീപം തി യദുപേത! േപാവതിെന്നാട്ടിരാേവ
വന്ദിേ ണീമധുരവചനം േകെട്ടഴുേന്ന പിെന്ന. 89

കൂെടപ്പിെന്ന കുളി വയറയിട്ട േതവാരവും പു-
ക്കീടി ടും ദ്വിജപരിഷേദ നിത്യദാനം വിധായ
േകടറ്റീടും ഗുണഗണനിേധ! ചാരു മാവാരതം േക-
േട്ടാടിെക്കാണ്ടങ്ങഴകിെലഴുനള്ളീടു സം ാമധീര! 90

പിെന്നെച്ചേമ്മ പുതിയ െപാഴിയും േതാഴ! പൂൈക്കതയും നീ
പിന്നിട്ടമ്പിൽ െതാഴുക വഴിേമൽ പന്മനത്തമ്പിരാെന
ചിന്നച്ചാത്തൎ ിൻ കുരലിൽ മുരളും കാളവും െകാ െമല്ലാം
മന്നിൽെപ്പാ ം പടേയാടു കടന്നീടു കേൻറ റ്റി തെന്ന. 91

േതടിെക്കാെണ്ടാൻറഴകിലലരിത്തയ്യൽ മയ്യാന്നൎ കണ്ണി-
േട്ടാടച്ചാത്തൎ ിൽ ഴല വിതറും മു െകാണ്ടത ദാരം
േവടക്കാട്ടിൻ പരിചഴെകെഴെപ്പാ മെത്ത െകാണ്ട-
ങ്ങീടി ടും നിഖിലവിഭവം മുന്നിേലേതാടനാടു്. 92

അത്ഥൎ ാൈപ്ത്യ കനമടികളാൽ േസാമവൽ പീഡിതാനാം
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േവവച്ചന്നിൽച്ചളവു പിബതാം േകവലം വാവൽേപാെല
ബി ാണാനാം വിഴമുതിരവൽക്കത്തിേമകാം ദ്വിജാനാം
കാണാം മുൽപ്പാടിടയിലിടയിൽ ത േദശാന്തരാണി. 93

തസ്മിൻ കായംകുളവരളേവ മുക്കരി ൻറതാകിൽ
പാണ്ടിെക്കട്ടാലുപഗതമിെതൻറാത്തേകാപാകുലാക്ഷഃ
വീര ീമ കുരമുടവാൾ നീെയടുപ്പാനടുക്ക-
േപ്പടിക്കിേൻറൻ വഴിയിലതുെകാെണ്ടാ ൈവകീടുെമൻറു്. 94

ഏണാക്ഷീണാം കുലതിലകമാമു നീലി വാണാൾ
നീണാളാവാൻ നിരുപമഗുണ ാമ! േവേഗന േപാേമ്പാൾ
ബാണാേരസ്തൽ ഭവനയുഗളം പിന്നിലിട്ട െചൻറാൽ
കാണാം കായംകുളമിതി കുളുത്തീടുമങ്ങാടി തെന്ന. 95

പൂെന്താെത്ത ം കുളുർമുല ചുമേന്നാമൽവ ം വണങ്ങി
കിഞ്ചിൽ ചഞ്ചന്മധുപവചനംെകാ െകാണ്ടാടി മന്ദം
മാർേഗ്ഗാപാേന്ത മലർനിര െചാരിഞ്ഞന്നടക്കാവിെല ം
വല്ലീവാലത്തരുണികളുടൻ കാണലാം നി മാറു്. 96

വിങ്ങിെപ്പാങ്ങിച്ചിതറിന മലർേത്തൻറൽ പീത്വാ മയങ്ങി
െതങ്ങിൽത്തങ്ങിത്തരുണികൾ മുലെത്താത്തിലുൈച്ചരുറങ്ങി
തിങ്ങിതിങ്ങി ഴലവരിവണ്ടിണ്ടയാംകണ്ടിയൂരിൽ
പങ്ങിപ്പങ്ങിപ്പരിമളെമഴും വായു വീയും തദാനീം. 97

കറ്റക്കാർ മൽ ഴലികെളാേരാ രാഗേഭദം പുണത്തൎ ീ-
ട്ടിറ്റിേറ്റാലും മധുരസമയം ചി പാടും ദശായാം
മുറ്റം േതാറും കിളികളതിെനേക്കട്ടിരുന്നക്കണേക്ക
മു ം പാടിൻറിടമയി സേഖ! മറ്റമേങ്ങതു പിെന്ന. 98

തട്ടാൻ പൂവ്വൎം വഴിയിലഴകാന്നൎമ്പലം മുമ്പിലുണ്ട-
െങ്ങാേട്ട ൈവകീടിലുമവിെടനിൻറമ്പിലങ്ങാടിയൂെട
തീതൎ്വാ പാലം നൃപവര! വലേത്ത നടന്നിണ്ടൽ തീര-
ക്കേണ്ട തണ്ടാർമകൾ മരുവുമക്കണ്ടിയൂരാം േദശം. 99

https://thalilakkam.in/



ഉ നീലിസേന്ദശം 21

കണ്ടം വണ്ടിൻനിറമുടയെനെക്കങ്കനീേരാടു തിങ്കൾ-
ണ്ടം ചാ ൎ ം പരെന മലമാതി െമയ് പാതിേയാെന

മ ം മാേനൽക്കരെനയരെനക്കമ്പി പാമ്പാ േവാെന-
ക്കേണ്ട േപാവാൻ തരമവിെട നീ കണ്ടിയൂർത്തമ്പിരാെന. 100

മാേറ്റ റും നൽക്കനകകലശം െവൻറ േപാർെകാങ്ക താങ്ങി-
ക്കാേറ്റാടാടും നടുവു കുലയേപ്പാൻറു നി മ്പിൽ വ ്
േകാേറ്റൻെവ ംെമാഴി െചറുകരേച്ചന്നൎ കുട്ടത്തി നിെന്ന-
േപ്പാറ്റീ! ൈവകിച്ചരുളുകിെലനെക്കാ വല്ലായ്മ ചാെല. 101

ആട്ടം വ ം പരിചുമിഴിയും േതാററമാളാമണിക്കീഴ്-
പാ ം േകാലാഹലമഴെകഴും േകാലവും കിം ലാൈപഃ
നാട്ടിൽ െച്ചാേല്ലറിന െചറുകെരെത്തങ്ങിേനാരുണ്ണിയാടീം
വീട്ടിൽെച്ചല്ലായ്കിലുമയി സേഖ! ക കിട്ടിൻറെതാണ്ടാം. 102

വീണാവാണീം വടിവിെനാടുടുേത്താരു കാവിത്തടുപ്പിൻ
േകാണാൽ പൂണാർ മുലയിണ മറച്ചങ്ങേന താൻ ചമ ്
േവണീ ഭാേര കവരിയുമണിഞ്ഞ മാേഗ്ഗൎാപകേണ്ഠ
കാണാം മു റ്റമരുമിളയച്ചിക്കയൽക്കണ്ണി തെന്ന. 103

കാ പിെന്നക്കമലവനിതാമാനേന വാചി വാണീം
വാേണ്മൽ വീര ിയമപി വഹിക്കിൻറ വിഖ്യാതകീത്തൎ ിം
തൂേണ്മലുണ്ടാം നരഹരിനിഭം െചെൻറതിേപ്പാ ൎ ം നിത്യം
കാേണ്മാർ കണ്ണിന്നമൃതകരനാേമാടനാടാന്നൎ േകാെന. 104

എല്ലാ നാളും നിജസമുദയം െചാല്ലി നി ാവിഹീനം
ദൃഷ്ടാ േദവം മരവിജയിനം പാണ്ഡവെന്നൻറ േപാെല
നിെന്നക്കാണുെമ്പാഴുതിരവിവമ്മൎ മേന്യ തദാനീ-
െമേന്ന! വേന്നാരനുഭവരസം തെന്നയും േമൽവഴി ്. 105

ആനന്ദാബ്ധൗ മുഴുകിെയാഴുകിെപ്പാങ്ങിനീന്തി ടങ്ങി-
േൻറനം സംഭാവയ യദുകുലാധീശ! സംേഭാജനാൈദ്യഃ
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പല്ലില്ലാഞ്ഞഴകു െപാഴിയും േ മേവഗം മുഴുപ്പാൻ
െകാ ൻറു േപാൽത്തരുണർ മണിവായ് ത്തമ്പലം വല്ലഭായാഃ 106

മന്ദം മന്ദസ്മിതനികരമാം ചാരു കർ രരാശിം
േനാക്കാം നീല വളമലരും കാ െവെച്ചൻറ േപാെല
കാണും നിെന്നത്തദനു കമനീയാംഗി വേൻറ റ്റമ -
േററണാക്ഷീണം മുടിമണി കുറുങ്ങാ വാഴ് നീലി. 107

മി ം മിന്നൽെക്കാടിലിവ ചിരസ്ഥായിനീ കാർമുകിൽക്കീഴ്
െചൻറ വാർകുഴൽ നിഴെലഴേച്ചന്നൎ ചാേമ്പയഗൗരീ
നിെന്ന ല് കും നയനനിഴൽെകാണ്ട റുങ്ങാെട്ട രണ്ടാം
കന്നക്കണ്ണാൾ തദനു കനിേവാടു നീലീ സലീലം. 108

നമ്മിൽച്ചാെലക്കനിവു കനമുെണ്ടങ്കിലും വീരമൗേല!
നിമ്മിൽക്കാണുംെപാഴുതിരവി വമ്മൎ മെററാൻറു േചതഃ
എൻറാലസ്മൽ ിയമിതവെനെക്കാ െചാല്ലി െകാൾവാൻ
നേൻടം ഞാൻ കഥമപി വഴങ്ങിൻറിതാരൂഢകീേത്ത! 109

എണ്ണറ്റീടും ഗുണസമുദയം േചന്നൎിണ ം കുറുങ്ങാ-
ണ്ണിച്ചക്കിക്കടൽവനിതയാം മൽ ിയാേ മസിേന്ധാഃ

കണ്ണൎേത്താളം െനടിയ കുടിലക്കൺവിലാസങ്ങൾ നിേന്മൽ
പുണ്യത്താൽ വന്നിടെപടുകിലും േതാഴ! ൈവകാെതേവ ം 110

ചാന്താേന്നൎ ം കുചഭരനതാം ചാമ്പി മാഴ്കിൻറ േന ാം
പൂേന്തേനാലും മധുരവചനാം പൂണ്ണൎലീലാഭിരാമം
േപാേമ്പാഴാമ്പൽ ിയതമമുഖീമാ റുങ്ങാ േമവും
ചാേമ്പയാംഗീം മഹിതചിരുേതവീമുടൻ കാണലാം േത. 111

പിേറ്റ നാെളാെട്ടതിെര മറിമാൻകണ്ണിമാർമാരേന! നീ
മറ്റം പിന്നിട്ടിനിയ പുഴയും കണ്ടിയൂേര വേര ം;
കറ്റക്കാർമൽ ഴലികൾ ചുഴൻറുല്ലസി ം േദശം
മു െഞ്ചന്നിത്തല മറുകരത്തമ്പിലാേലാകേയഥാഃ. 112
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േചാമ ണ്ടം ചടയിലണിയും തമ്പിരാേനാടു േവേറ
കാമൻതേന്നാടിനി മതി വഴെക്കൻറിര ം വലി ം
കൂമമ്പാച്ചൻ മധുരവചസാ േപാർ െപാരുത്തീടുേമടം
നാമം െചാൽവാനരുതവിടവും ക കുമ്പി െപാക. 113

കൂവിൽപൂവിൻ പരിമളഭരം ന േതാലും നടപ്പാൻ
േമവും കാവും കഴിയുഴറി നീ തൃ റട്ടി െചൻറു്
േദവം തസ്മിൻ െതാഴുതു വഴിേമൽനിൻറു േനേര നടന്നാൽ
കൂവീടപ്പാൽപ്പഥി പനയനാർകാവു മംഗല്യകീേത്തൎ ! 114

കച്ചെയ്ക്കാെക്കക്കതിനെന മുറി ച്ചൈകർദ്ദിഗ്ഗേജ ാ-
നച്ചച്ചേച്ചാ! ശിവശിവ! മഹാേഘാരേമാേരാ യുഗാേന്ത
പച്ചേച്ചാരിക്കളി െവതുെവെതേക്കാരിയാര ടിേച്ചാ-
െരച്ചിൽക്കിണ്ണം തവ വിയദിദം േദവി! തുഭ്യം നേമാ . 115

ഇത്ഥം വാഴ്ത്തിെത്താഴുെതരികനൽക്കണ്ണർകണ്ണിൽത്തനൂജാം
മേത്തേഭ ാൻ തല െപാരുതുടൻ കാതിലിട്ടമ്മ തെന്ന
ഉൾ െന്നൎ ം മകരനിവഹം േതാഴ! നിൽക്കിൻറതും ക-
ണ്ടത്യാേമാദാൽ നരയി സേഖ! പാലവും പിന്നിേടഥാഃ. 116

മുൽപ്പാടസ്മിൻ മരുവുമെപ്പണ്ണിെന ൈക്കവണങ്ങി-
പ്പാ ർമു ടയ മടവാർമാരേന! നീ വിര ്

എേപ്പാളും നി ടമ െപരുകും രായരേക്ഷാണിപാലം
െക ാന്നൎീടും മഹിതചിറവാവീരെനക്ക േപാക. 117

ൈകതക്കാേട്ട വലയദൃശാം പാ േകട്ടങ്ങിരുന്നാൽ
കാലം ൈവകും െപരിെക നിരണത്തി േപാകാൻ വഴേങ്ങൻ;
എൻറാൽ പ്പാരിൽ ഥിതചിറവായ്ക്കില്ലമാല രുത്തി-

െട െടക്കഴിക പഴവാെറൻറു െചാ ം ചട ം. 118

വീടുണ്ടേല്ലാ തദനു ഭവേതാ മുമ്പിലായാണി പാർേമൽ
മാടമ്പീനാമവിെട വസതാം ധന്യമാകും നിവാസം
മാടം െചൻറ ഡുപതികലാം ചൂടി മാേതവരാവാൻ
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െതടിേൻറടം പുനരവിടയും െചൽക േപാരുംദശായാം. 119

െമ ം മത്ത മരമുഖരാം മത്തമാർേപാർമുലെത്താ-
െത്താത്തിേൻറാമൽക്കളഭകളിയിൽ െപ്പാ മംേഭാരുഹാഢ്യാം
തത്തിതത്തിെച്ചറുതിരകളിൽേച്ചന്നൎ മുക്താകലാപാം
െകാത്തിെക്കാത്തി രുക െപരിെകേച്ചന്നൎ തീരാഭിരാമാം. 120

ാതർ ഭുക്താ പഴയ തൂവയും കൂട്ടിയപ്പൽ കറുപ്പി-
േച്ചറ്റം തസ്മിൻ തലമുടിയില ണ്ടനൂലും കള ്
െകട്ടി റ്റി ത്തദനു മറേയാരൂ ് വാളും വിറപ്പി-
േച്ചണ്ഡന്മാെരത്തരുണി ചിറേമൽ കാണിലാം േപാരുമാറു്. [1]

പിെന്നപ്പിന്നിട്ടമലസലിലം താം നദീം പാടേമ േപായ്
കന്നകണ്ണാർ കുസുമശര! നീ വല്ലവാഴ്ക്ക െചൻറു്
ഉന്നി ാണ സവവിസരൽ േകസേരാദ്യാനവാൈത-
രുന്നിക്കാമം മതിലകമകം പൂക ഭൂപാലമൗേല! 121

െപാൽ മാതിൻ കുളിരിള മുലെത്താത്തിൽ െമത്തിൻറ േകാലം
കർ രാപൂരിത മലയജം ചാ ൎ മാനന്ദമൂത്തൎ ിം
തൃപ്പാ ർവാണമൃതകരേന! വല്ലവാേഴ്ക്കായിൽെകാള്ളി-
ൻറപ്പൻതെന്നെത്താഴുക മഴ േകാലിൻറ നീലാംബുദാഭം. 122

അേപ്പാഴ് നിെന്നെത്തളിവിലിളമൺ മിക്ക േമേച്ചരി മ ം
തസ്മിൻ േമവും െപരിയ മറേയാർ വ താന്താൻ മുതി ൎ ്
ഉദ്യൽ േക്കാലാഹലമുപചരിക്കിൻറ സ ം െപാറുപ്പാ-
നച്ചേച്ചാ, േചാല്ലരുതു വഴുതിെക്കാൾക നീ കൗശേലന. 123

കുമ്പിട്ടൻപിൽ ത്തദനു വിനതാനന്ദനം തണ്ടിേലറി-
െച്ചെമ്പാൽക്കാളം െതളുെതെള മുതിന്നൎംബരേമ്മൽ മുഴങ്ങ
വ റ്റീടും കുട തഴ ചുഴൻറ േനേര നടന്നാൽ
മുൻപിൽക്കാണാം പഥി കരിയനാെട േപരായ കാവു്. 124

ചൂഴം വി ം വിവിധവിഭവം േനാക്കിനാലുച്ചേയാളം
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േകാഴിേക്കാടും പുനരതിെനേടാ! േകാല്ലവും തുല്യമല്ല
ആഴിെപ്പ ം നിഖിലജനവും ൈവകിനാൽ വാ മസ്മിൻ
േകാഴി ടും െചറിയ കുറുമാർ േപാലുമില്ല പിെന്ന. 125

മു റ്റം േചന്നൎണിമുല പിരി ള്ള മാരാതിേരകം
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