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ഒന്നാം സർഗ്ഗം

ീേക്കറ്റ ലാസ്യപദമായ് ഭുവി സഹ്യമാകു-
മാേക്കളിപൂണ്ട മലയു വിളങ്ങിടു
ഈേക്കരളാഖ്യ വിഷയത്തിനു േനർകിഴക്കാ-
യൂേക്കറിടും കൃതി െകട്ടിയ േകാട്ടേപാെല.
1
വന്ധ്യം ശമിക്കരിശെമന്നറിവാർെന്നാടുക്കം
വിന്ധ്യ േഭദി മുനി സഹ്യമിതിൽത്തപിപ്പാൻ
സന്ധ്യർത്ഥി കു കെളാെടന്നവിധം കട
സന്ധ്യ ചണ്ഡകിരണൻ ചരമാ ിയിൽേപ്പാൽ.
2
നാട്ടാർക്കലം ഘനരസെത്തയണ,ച്ചിളക്കം
കാട്ടാെത വീതി, ഗജ, മാൾ മുതലായ ചിഹ് നം
കൂട്ടാർ വംശമണി, യിക്ഷിതിഭൃ േകളി-
േകട്ടാളുമ ്യകനകെത്താടു മിന്നിടു .
3
വൻേകസരീ ർ വിതറും മദയൂഥനാഥർ-
തൻേകടകന്ന നറുമു കൾ കണ്ടിടുേമ്പാൾ
സേങ്കതസീമ് നി ചതിെച മണാളെര
വിൺേകഴ  മാൻമിഴികൾ െനറ്റി ചുളിച്ചിടു .
4
പാല മാറിഹ കിരാതികൾ പാ പാടി
നീലത്തഴ ഴലഴി പകുത്തിടുേമ്പാൾ
ചാലത്തണ പകവി ഫണാകലാപ-
ജാലം വിരി രഗേകകികളാടിടു .
5
േചണാളുമ നിജമൗലിയിൽനി െപാ ം
േശാണാശ് മഭാ ടയ ചന്ദനകാനനത്തിൽ

ാണാധിക ണയേമ കിലും പണിെപ്പ-
ട്ടാ,ണാനയി വതഹീ ർ നേവാഢമാെര.
6
കാട്ടാളേരകുെമാരു ചന്ദനദാരു േലാഭം
കാട്ടാെതയുണ്ടനലനായവെര, കാമം
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കൂട്ടാളി ഗന്ധവഹേനാടരിക േഘാഷം
കൂട്ടാെത െച പചരിപ്പതിേനാതിടു .
7
േസാേമാപമാസ്യകൾ പിണ കമൂലമുള്ളിൽ-
ക്കാേമാപേരാധമിയലും തരുണർ െതന്നൽ
േ േമാക്തിയിൽ ിയകെളസ്സവിധത്തിലാക്കി-
യാേമാദേമറ്റമരുളു സഖാവുേപാെല.
8

തുംഗ േരാമ,മരുവിക്കരയഷ്ടി, പാദം,
ശൃംഗെപ്പരുന്തല, ഗുഹാസ്യമിെതാെക്കേയറ്റം
അംഗത്തിലാളുമിന്നവനാദിവിരാൾപുമാൻേപാൽ
ഭംഗംെവടി മുനിേസവിതനായിടു 9

േമ ംപുറ ഹിമമന്തിയിെലത്തിയാന്ധ്യം
കൂ ന്നേനരമനിേമഷർ, തടസ്സെമേന്യ
േവ െള്ളാേരാമനകൾ ക മിഴി നിെല്ക്ക-
ക്കാ കാടുകൾ പരാംഗനമാരുമായി. 10

ആക്കത്തിേലറ്റവുമുയർ നിര നി ം
േമൽക്ക െതന്നലിലുലഞ്ഞ വന മങ്ങൾ
േനാക്കെട്ട നിൻകരമടി കടപ്പെതന്നാ-
യാക്കർമ്മസാക്ഷിെയാടുര തുേപാെല േതാ ം. 11

പാരിച്ച ദുഷ്ടമൃഗപക്ഷിഗണെത്ത േവട്ട-
േപ്പാരിൽ ജയിച്ചിവിെട േമവിന ഭൂതനാഥൻ
ഹാരിത്വമാർന്നമരപങ് ക്തി െപാഴിച്ചിടും പൂ-
മാരിത്തണുപ്പരുവിയിൽത്തലകാട്ടിടു . 12

വ്യാലം വിഭൂതിയിവ പൂ,ണ്ടഖിലാഗമങ്ങൾ
ക്കാലംബമായ്, ഭൃതഗുഹത്വെമാെടാ കൂടി,
േകാലം ശിവാകലിതമാക്കിടുമിഗ്ഗിരീശൻ

ീലദ്വിജാധിപെന മൗലിയിേലന്തിടു . 13
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ത്വിെട്ടമ്പടി ടയ വിന്ധ്യനിൽനി താൻ താഴ്-
േപാെട്ടയ്ക്കിറങ്ങിയലയാഴിയിെല േവാളം
മുെട്ടക്കിട മിതു ദക്ഷിണഭാരതത്തിൻ
നെട്ട േപാെല വിലസു നവാഭമായി. 14

ഭൂഷ വൃക്ഷതൃണപങ് ക്തി കലർ ചാരു-
േവഷത്തിൽ മി െമാരിതിൻ പുകൾ തീർ രപ്പാൻ
േശഷ മു പണി; നല്ല ഗിരീശനായാൽ
ഭാഷയ്ക്കവ കുറവിന്നവകാശമുേണ്ടാ ? 15

ഉണ്ടാഗ്ഗിരിക്കരികിൽ േമ വശെത്താളി -
െച്ചണ്ടായ് ശ്ശിവാ ിയുെട െതക്കളകാപുരംേപാൽ
തണ്ടാരിൽമാതിനുെട കൂ െവളി നി
െകാണ്ടാടുമാഴിയതിരാം മലയാളരാജ്യം. 16

പാരം കരി പനസം മുളേകലമിഞ്ചി
േകരം കവു തളിർെവറ്റിലേയത്തവാഴ
ഈ രമ്യവ തതിേചർ വിള മീ നൽ-
പ്പാര ്യക തരുമണ്ഡിതനന്ദനാഭം. 17

ഓേരാ വിേദശമമരും വണിഗീശെര
േപേരാ കടന്നിവിെടയുള്ള ധനം കവർ

ആേരാമലാമതിനു താ യേശഷമില്ല
സൂേരാ രശ്മികളുമാഴിേയാെടെന്തടു ം? 18

വൻ നർമ്മദാനദിെയയും വഴിേമൽത്തടഞ്ഞ
മന്നെന്റ വീര്യ, മവേളാതിയറിെഞ്ഞാരാഴി
തന്നന്തികത്തിലവെനസ്സകുലം വധി -
വന്നേപ്പാഴാബ് ഭൃഗുസുതന്നിതു കാ വ . 19

വാരാശി, തേന്നാടുവിെലശ്ശിശു േകരളെത്ത
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േനരായ് ലർത്തീടണെമ കരാറുവാങ്ങി,
ധാരാളമംബുവരുളുന്നതുെകാ േമേന്മൽ
ധാരാധരങ്ങളിതിൽ മാരി െപാഴിച്ചിടു 20

ഇല്ലീഷലി , ഹിമബി വഹിച്ച കുന്നിൻ
വല്ലീതൃണങ്ങളിലിന ഥമാംശു േചർന്നാൽ,
െചാല്ലീടുമാരുമിള മൗക്തികമാല പച്ച
വില്ലീസുറൗക്കയുെട േമലണിയു െവന്നായ്. 21

ഭീവി കൂന്തൽവല, ചുണ്ടിര, ബാഹുപാശം,
ഭൂവി,ല്ലപാംഗവിശിഖം, മുഖച ഹാസം,
ഈ വി തായുധഗണം കലരും വധുക്കൾ
ഭാവി ത യുവഹൃ ഗയാവിേനാദം. 22

സാരാനേന , മിഴിമീൻ, ഗളകംബു, േകശ-
ധാരാധരം, കടമിഴിത്തിര ഹാസേഫനം
ധാരാളമാമണി, യിള ളുർകു െമാ
േപരാണ്ടനന്തസുഷമാബ്ധികൾ ത കാണാം. 23

വിൺമാനിനീമകുടഭൂഷകൾ വാനിൽനിന്നി-
െപ്പാൻമാൻ കിേശാരമിഴിമാരുെട ഭംഗിേനാക്കി
വൻമാെലാടക്ഷിയടയാെത്താരമർത്യഭാവം
ജന്മാന്തരാഘഫലെമ നിനച്ചിടു . 24

രാവില്ലതി പകലി,ല്ലരികത്തണ
േസവിച്ചിടും ജനതെയത്വരേയാടു വഞ്ചി
ൈകവിട്ടിടാെതയിഹ കായൽ കടത്തിടു
േഗാവിന്ദമൂർത്തി ഗുരുവാം ഭവെമന്നേപാെല. 25

മാനാതിരിക്തഗുണയാം മഹിയിൽെപ്പടുന്ന
നാനാപദാർത്ഥനിരെയാെക്കയുെമാ േമേന്മൽ
ഈ നാടു വാ വിലസു സമസ്തസമ്പൽ-
സ്ഥാനാഢ്യമായ് കൃതിതൻ തിേലഖേപാെല. 26
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േചണാർന്നിടും പുകൾമണം ദിശി നീെള വീശും
േവണാടിതിന്നരിയ ദക്ഷിണഖണ്ഡമേല്ലാ;
കാണാൻ വരുന്നവെരയെപ്പാഴുേത കരിങ്കൽ-

ണാക്കി നിർത്തിടുമതിൻ സുഷേമ ജാലം 27

ഉണ്ടായതിൽ തിരുവനന്തപുരാഖ്യേയാടു
കണ്ടാൽ വിശ മറയും പുരെമാ ദാരം;
തണ്ടാർമകൾ ിയനതിങ്കലുറക്കമാണു
രണ്ടാമതാമരിയ പാൽക്കടലിൽക്കണേക്ക. 28

സന്താനേമറുമമരാവതി തെന്റേയക-
സന്താനമി രി, ശുചീ പുരസ്ഥനീശൻ
തൻതാപമാറ്റിയതുെകാ െതളി വൃ -
ഹന്താവു നന്ദിെയാടു വഞ്ചിധര നൽകി. 29

േമദിന്യലങ്കരണമാമിതിൽ വാണു പൗരർ
േമാദിച്ചിടുംപടി നയെത്താടു വഞ്ചിരാജ്യം
ആദിത്യവർമ്മനൃപനാ കുറ കാല-
മാദിത്യനംബരതലം പകെലന്നേപാെല. 30

ധീ, വിദ്യ, ശാന്തി, വിനയം, ഹരിഭക്തിെതാട്ടി-
ബ് ഭൂവിൽ കഴ്ന്ന പല നന്മ നൃപ േചർ ം
ആ വിശ്വശി ി ബത! ബാഹുബലം പിലാശിൻ
പൂവി ഗന്ധസമമായവേനകിയില്ല. 31

ചണ്ഡ താപഗുണശൂന്യതെകാ രത്ന-
ഷണ്ഡംെപറും ജലധിേമഖലെയബ് ഭുജിപ്പാൻ
ദണ്ഡം വളർന്നിതു നേര നു നാൾ നാളിൽ
ഷണ്ഡൻ ഗൃഹസ്ഥനു കുടുംബിനിെയക്കണെക്ക. 32

സ്നാനം നമ തി ജപം തമംബുജാക്ഷ
ധ്യാനം തുടങ്ങിെയാരു വൃത്തികൾെകാ കാലം
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സാനന്ദമാ ഭു കഴി കുലർഷിരാമ-
നം െപടുന്നതകെലക്കളവാൻ കണേക്ക. 33

ഭൂവാസവാന്വയസമുത്ഭവമാർ ശുദ്ധം
ഭൂവാനവെന്റ നിലപൂണ്ടിടുമി േജശൻ
പൂവാപി വി പവനത്തറേമൽപ്പതി -
മാവാരിജത്തിെനതിരാെയാളി മങ്ങേലന്തി. 34

തന്നാഭേപായുമഥ വി പദാന്തേമറ്റം
നന്നായ്ഭജി െമാടുവിൽക്കരെമാെക്കവി ം
അന്നാൾ ജലാശയസമാ യമാർ മൂഴി-
തൻ നാഥനന്തിയിെലയർക്കനു തുല്യനായി. 35

കന്യാകുമാരിമുതലന്നിടവാവര ം
ധന്യാ ്യെമ പുകൾ െപാങ്ങിന നാട്ടിെല ം
സന്യാസിയാം നൃപനിലുെള്ളാരനാദരത്താ-
ലന്യായേമറി,യിരുൾേപാെല കറുത്തവാവിൽ. 36

ഭൂരിക്ഷിതീശബലവും പുരവാസിമൂ ം
പാരിച്ച േകാശധനവും പരരാജഭീയും,

പാരിങ്കൽ േവനലിലുദന്വദപാന്തകുല്യാ-
വാരിെക്കഴും രുചികണ കുറ വ . 37

തട്ടിപ്പറി , കലഹം, െകാല െതാട്ടേനകം
മട്ടി ദുഷ്ടതകൾ ഭൂപബലക്ഷയത്താൽ
നാട്ടിൽെപ്പരു , മൃഗയയ്ക്കനധീനമായ
കാട്ടിന്നക കടുവന്യമൃഗങ്ങൾേപാെല. 38

അന്നാട്ടില തബലം െപടുെമ വീട-
െരന്നാഖ്യപൂണ്ട ഖലമൗലിവിഭൂഷണങ്ങൾ
അന്നാൾ വിളങ്ങി, മലർതിങ്ങിന വാപിയിങ്ക-
െലാന്നായ് മദെത്താടണയും ദിഗിഭങ്ങൾ േപാെല. 39
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േഘാരാസുരാ ണി ഹിരണ്യെനാെടാ വീ ം
ഹാ! രാവണ ിപുരതാരകശൂരകംസർ
പാരാെതയിക്കലിയിൽ വന്നവതാരമാർന്നാ-
ലാ രാമനാമഠെമാെടാത്ത ഖലർ പ ം. 40

ീവാ േപായ് ശിഥിലമംഗലയായ വഞ്ചി-
ഭൂവാെകയ രുഷർ തൻ ഭുജദുഷ് താപം
ഹാ! വാച്ച േവനലിലുണങ്ങിയ കാട്ടിനുള്ളിൽ
ദാവാഗ്നിേപാെല പിടിെപട്ടിതു നാലുപാടും. 41

ആ തുംഗഭാെസ്സാടതിയായ്പ്പരപുച്ഛേമന്തി-
േയതും തടസ്സമിയലാെതയനന്തെമ ം,
ഓതുന്നതി പണിയാംപടി,െയ ധൂമ-
േകതുക്കൾേപാെല, യവർ ഭീതിദരായ് നട . 42

സാഹന്തരാകുമിവർ, തങ്ങൾ കണ രാജ-
േ ാഹം തുടർന്ന മുഖ,മീർഷ്യ കലർ , കേണ്ടാ
േമാഹംതഴ,ച്ചരികുലാവമതി ദന്മാ-
രാഹന്ത! നാര്യവമതി ദരായ് ഭവി ? 43

ഏവർ ൈകയിെലാരു ച മിരിപ്പ,േതറ്റ-
പ്പാവങ്ങേളാടതിവർ ത പറിക്കമൂലം,
ൈകവന്ന ഭീതിെയാടു ച ധരൻ സുഷുപ്തി-
ഭാവം നടി തലെത മുയർത്തിയില്ല. 44

ഭൂവല്ലഭെന്നാരുവനാ ിതെന വന്നാൽ
ൈദവം തടുക്കിലു,മവെന്റ ഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ
ആവമ്പർേപാമളവു, മുമ്പിലകമ്പടിക്കായ്
ൈവവസ്വതെന്റ ഭടരാ വലി േകറും. 45

ഒന്നായ്പ്പര രമിണങ്ങിയുമർത്ഥമാളാൻ
നന്നാ വൃത്തികൾ തുടങ്ങിയുമാക്ഖലന്മാർ
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അന്നാട്ടിെല ജകെളപ്പിശിതാശവാച്ച
െചന്നായ്ക്കളാടുകെളെയന്നവിധം മഥിച്ചാർ. 46

ഹാ! ദിഷ്ടമിങ്ങെന മറി തേമാമയന്മാ-
രാദിത്യരാജശുഭമണ്ഡലമാ മിേക്ക
ആ ദിക്കിലുള്ള പുരവാസികളാകമാനം
േഖദി ബാഷ്പജലരാശിയിൽ മഗ്നരായി. 47

ആ രാജൈവരികെളെയട്ടരേയാഗെമ
േപരാർന്ന േഗാഷ്ഠിയിെലഴും ദ്വിജർ, നാടടക്കാൻ
േനരാ ണ , കടുേവനലിൽ വീെടരിപ്പാൻ
പാരാെത പാവകെന മാരുതെനന്നേപാെല. 48

ഹുങ്കാളുമ രുഷർ നല്ലവെര വച്ചാ-
മൺകാ േവാനവെരേയറ്റവുമാദരി .
വൻകാളേഭാഗികെളയു ലപുഷ്പദാമ-
ശങ്കാകുലൻ ഗളതലത്തിലിടുന്നേപാെല. 49

പങ്കം െവടിഞ്ഞ നൃപനായവർ ദുഷ്ടെരന്ന
ശങ്ക െത മവകാശമുദിച്ചതില്ല;
തൻക നല്ലവനു നല്ലതുതെന്ന കാ ം
തിങ്കൾ ളിർക്കതിരിലഞ്ജനവും െവളു ം. 50

കണ്ടാലമി യമനാെയാരു െകാ തമ്പാ-
നുണ്ടായിരു രവിവർമ്മ, നിേളശമ ി
പണ്ടാരമാം മുതലു കന്മണിേപാെല കാ -
െകാണ്ടാനവൻ നൃപനു ദക്ഷിണ ബാഹുതുല്യൻ. 51

കൂറ്റ തക്ക ചുമൽ, മു െതാടുന്ന ൈകകൾ,
മാറ്റമ്പി നിർഭരമുയർ തടിച്ച േമനി,
ഊറ്റം നിറഞ്ഞ മുഖലക്ഷ്മി, വിരിഞ്ഞ വക്ഷ,-
േസ്സറ്റം കരു ,മവനാ ,രിപുക്കൾ ഭീയും. 52
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ആയം വ്യയത്തിലധികം ജകൾ നിത്യ-
മായത്തമാക്കി, യവനിക്കഴലാെകയാറ്റി,
ആയംെപടും ഗുണഗണത്തിനു േകളിരംഗ-
മായ മ സമനാം സചിവൻ വിളങ്ങി. 53

ആണുങ്ങൾതന്നണിമണിക്കിരുപത്തിനാലു
കാണും വയസ്സതിനിടയ്ക്കവനാജിഭൂവിൽ
േവണുംപടിക്കഹിതകീർത്തി ഹിമാനിെയത്തൻ
േചണുറ്റ ബാഹുബലവഹ്നിയിലാവിയാക്കി. 54

വമ്പാർന്ന േദാർബ്ബലമിയന്നിടുമാ യുവാവാം
തമ്പാെന, വൃദ്ധരിെലഴും െകാതിെയാെക്കനീക്കി,
െവൺപാൽ കൾക്കമനിേപായ്ത്തനിേയ പുണർന്നാൾ
ശമ്പാമതല്ലി നവവർഷഘനത്തിെനേപ്പാൽ. 55

വഞ്ചി , മാരി, യിരുൾ, കാറിവ വാച്ച രാവിൽ
വഞ്ചിച്ചിടാെത്താരു വിള മരം കണേക്ക.

വഞ്ചിത്തൈധര്യെമഴുമസ്സചിവാ ്യനുൾ -
വഞ്ചി ഴ െമാരു പൗരെര രക്ഷെച . 56

പൂമാതു പാല് ക്കടലിെനന്നകണ കാന്തി-
ഭൂമാെവഴുെന്നാരു കുമാരി നൃപ ദി .
ആ മാന്യത ടെലാളിക്കളി മൂടിനിന്ന
കൗമാരമാം തിരെയ യൗവനബാഹു നീക്കി. 57

വർഷർ െവാത്ത നിലെമന്നതുേപാെല, സാേരാൽ-
ക്കർഷം വസന്തമരുളും മലർവാടിേപാെല;
വർഷർ നീങ്ങി വിലസും മുഴുതിങ്കൾേപാെല,
ഹർഷെത്ത നല് കി ജനതയ് ക്കവൾ യൗവനത്തിൽ. 58

രണ്ടായിരം ജലധരങ്ങൾ തുടർച്ചയായ് ക്കാൽ-
ത്തണ്ടാരുകണ്ടടിയിൽ വ ജലം തിരക്കി
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തിണ്ടാടുമാ, റബലതൻ കുഴൽ നീണ്ടിരു -
െകാണ്ടാഭപൂണ്ടിടതിര ചുരു മിന്നി. 59

രണ്ടിെപ്പാളുല് പലദലങ്ങളടി കാണു-
ണ്ടി , മുൻപവയിേലെതാടടുപ്പെതന്നായ്

രണ്ടിങ്കലും മുകളിൽനി പക േനാ ം
വണ്ടിൻ കിടയ് ക്കവൾ െതാടും തിലകം വിളങ്ങി. 60

അന്നിർമ്മലാംഗിയുെട ക കൾ, മുന്നിൽ മൂ ,
പിന്നിൽ വ , തടവിങ്ങെന ര പാടും
വന്നി മ മുഴലും, വിധിേവർപിരിച്ചി-
െട്ടാന്നിച്ചിടാത്ത കരിമീനിണേപാെല മിന്നി. 61

രക്താധേരാർദ്ധ്വമുഖരശ് മിപതിഞ്ഞ ഞാത്തിൻ
മുക്താഫലെത്ത നവദാഡിമബീജെമന്നായ്
െകാത്താൻ വരുന്ന ശുകിത െട െകാ േപാലാ-
നൽത്താമരാക്ഷിയുെട നാസികയുല്ലസി . 62

കാണി മുള്ളിൽ നവയൗവനലക്ഷ് മി മാന്ദ്യം
കാണിച്ചിടാെത വിലസും മുഖമന്ദിരത്തിൽ
മാണിക്യദീപികെകാളുത്തിയേപാെല മഞ് ജു-
വാണിെക്കഴും െചാടി െപരു തുടു മിന്നി. 63

ചു ം ദ്വിജങ്ങെളയടക്കിയ വ മാണ്ടാൽ
പ ം ദ്വിേജശമുഖിെയന്നഭിധാനമാർ ം;
മു ം ദ്വിേജശനവനുള്ള നിസർഗ്ഗമാനം
വി ണ്ട വക് മജേനകിയവൾ മാ ം. 64

ആ മങ്കതൻ െമാഴിെയാെടാറ്റയിൽ മല്ലടി ൾ-
മങ്ങിവീെണാരു വിപഞ്ചിെയ മന്നിടത്തിൽ

നാമ െതാ തടെവന്നിെയ വീണെയന്ന
നാമത്തിലി മറിയുന്നതിെല ചി ം? 65
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ത േവശവുമിടയ്ക്കരുതാെത മാറിൽ-
െപ്പാ ം കുചങ്ങൾ, മദന തിഹാരകാ ്യൻ
ജ ക്കളപ്പടി മയങ്ങിടുമാറു െച ം
പ ം കളിപ്പതിനു െവച്ചവിധം വിളങ്ങി 66

േപരുറ്റ പത്മജകളാദനിറങ്ങി ര
േമരുക്കൾ തീർപ്പതിനു തങ്കെമടുത്തേശഷം
ആരും നികത്തിടുവതിന്നണയാെത വാ ം

ീരുക്മനിമ്നഖനിേപാെല വിളങ്ങി നാഭി 67

ഏക െകാങ്കകൾ, പര നിതംബബിംബം,
പാകത്തിലീയവയവങ്ങൾ തടിച്ചിടുേമ്പാൾ,
േശാകെത്താടക്കഥ നിന ചട മദ്ധ്യം;
േലാകത്തിേലവനുമസൂയ കൃശത്വേമകും. 68

മുട്ടാം തടത്തിനകേമ തലകുത്തി രംഭ
മുട്ടാെതയത്തരുണിതൻ തനുസൗകുമാര്യം
കിട്ടാൻ െകാതി കിടവി തപിച്ചിടുന്ന
മട്ടായ് മേനാജ്ഞമവൾതൻ തുട മിന്നി ര ം. 69

വാടു ചമ്പക, മഹർ ഖഭാ ര
ചൂടു ; െപാന്നിനു മണം ലവേലശമില്ല;
ഈടുെള്ളാരത്തനു കിണ പിണ ൈക
േകട പിെന്ന വിധി സൃഷ്ടിെയാഴുക്കനാക്കി. 70

മന്നാെക െവ മഹിതധ്വജപങ് ക്തി നാട്ടാൻ
സന്നാഹമാർന്നരുളിടും സ്മരസാർവഭൗമൻ
അന്നാൾ വഹിെപ്പാരു മലർക്കണ തീർന്നിടാത്ത
െപാന്നാവനാഴിയവെള നിന മാരും. 71

ാന്തിെപ്പടാെതയഴകാം കടലിൽക്കിട
നീന്തിക്കളി മവൾ നൂതനയൗവനത്തിൽ,
പൂന്തിങ്കൾ പൂർണ്ണിമയിെലന്നകണ ; കാമ-
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ാന്തിൽ ഴക്കി യുവമുഖ്യെരയാകമാനം. 72

പാടാം വീണതെയാടുവർശിെയന്നേപാെല;
കൂടാം സുധീസഭയിലൂെക്കാടു ഗാർഗ്ഗിേപാെല;
േനടാം പടയ്ക്കണയുകിൽ കൾ ഭാമേപാെല;-
യീടാളുമത്തരുണിേയതിനുെമാത്തിരു . 73

കണ്ടാൽ ശരി കടലിന്മകൾ, നാവിളക്കി-
െക്കാണ്ടാൽ സരസ്വതി, കൃപാണിെയടു നിന്നാൽ
വണ്ടാറണി ഴലി, ദുർഗ്ഗ, യിവണ്ണമാരും
െകാണ്ടാടുമാറു, പലമ ലസിച്ചിരു . 74

ആ യാമിനീശമുഖിതൻ പുതുേമനി നിത്യ-
വ്യായാമേമറ്റധികകാന്തി കലർ മിന്നി,
േപായാശുശുക്ഷണിയിൽ വീണുതിരിച്ചന -

ീയാർ േപാരുെമാരു േഹമശലാകേപാെല. 75

ബാലാമണിക്കളികവീഥിയിൽ മിന്നിടുന്ന
നീലാഭപൂണ്ട തിലകപ്പടി, ശ ദാക്ഷ്യം
ആ ലാക്കിൽ േമനിെയാളികൂ കതെന്ന െച ;
േചലാർന്നിടുന്ന വടിവിന്നണിയാകുെമ ം. 76

കല്യാവലിക്കണിയലാ, യുലകിൻമിഴി
കല്യാണേമകി,യഭിധയ്ക്കിരുമട്ടിലർത്ഥം
കല്യാണിയാമവൾ വരുത്തിയു, െമാ കൂടി-
ക്കല്യാണമാ,ണ്ടതു ശരിെപ്പടുവാൻ െകാതി . 77

അൻപാെകയത്തരുണിയച്ഛനു മ ിയായ
തമ്പാെന വിട്ടിതരനിൽ ടിവച്ചതില്ല;
വൻപാർന്നിടും നദി, പേയാധിെയ വി , കൂപം-
തൻപാർശ്വെമത്തി നിലനിന്നറിവില്ലയേല്ലാ. 78

താേന വിയത്തടിനി വ, െന്നാരു വൃദ്ധതീർത്ഥ-
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സ്നാേന വിൻ നടവഴിെക്കാഴുകുന്നതായാൽ
ആേനരമന്നരെനഴും നിലയാണമാത്യ-
സ്ഥാേനശനാം തരുണെമൗലി വഹിച്ചതന്നാൾ 79

ഭൂകാന്തനാത്മസുതതൻ മനമന്യദിക്കിൽ-
േപ്പാകാെത മ ിയിലണഞ്ഞതു ക േമാദാൽ
രാകാബ്ജബിംബമുദയാ ിയിൽനി െപാങ്ങി-
യാകാശെമ വതു കണ്ടിടുമാഴിേപാെല. 80

ആവശ്യമുെള്ളാരനുകൂലതയാകമാനം
ൈകവ നന്മെയഴുമാ യുവകാമുകന്മാർ
ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തിയകേമ വളരുെന്നാരാശ-

വല്ലിപൂ വതു ക െതളിഞ്ഞിരുന്നാർ. 81

ആമട്ടമാത്യനൃപർ വാഴ്വതു ക കണ്ട-
സ്സാമർത്ഥ്യേമറ്റമിയലും ഖലെര വീടർ
ധീമങ്ങി, േയഷണി മുറ തുടങ്ങി, േതാ -
േപാമ മായതുടരുെന്നാരരക്കർേപാെല. 82

െചെന്ന വീടരുെട ദുഷ്ടതെയാെക്ക മ ി 
െചാന്നി മുള്ളിലതു വാസ്തവെമ മന്നൻ
അെന്നാ േമ കരുതിയി, ല്ലവേനാതുമുക്തി
വൻനിട്ടിലന്ധനു പിടിച്ച വിളെക്കാെടാ . 83

ആരാൽപ്പരർ ടെയാേരഷണിയാം വിഷച്ചാ-
റാ രാജവര്യനു െചവിക്കമൃെത േതാന്നി;
ഹാ! രാഗമാം പുഴെയെയ തടസ്സമ
േനരാംവഴിെക്കാഴുകുവാൻ വിധി സമ്മതി ? 84

കാല േമണ നൃപനാസ്സചിവങ്കൽ വാ ം
കൂലങ്കഷ ണയൈശവലിനീജലെത്ത
മാല മാറഹിതദുർവചനാർക്കരശ്മി
ജാലം വരട്ടി, തടിെയ ക്ഷയെമന്നേപാെല. 85
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ഉള്ളിൽക്കറു , ദിവി കാർ കിൽേപാൽ, പ്പര
െകാള്ളി പുഞ്ചിരിനിലാവിനമന്ദമാന്ദ്യം,
തള്ളിക്കടന്നതിെലഴും തിരുവുള്ളെമന്ന
വള്ളി േമലരിശമാമിടിവാളു വീണു. 86

ആവൃത്തെമാ മകളങ്കശശാങ്കകീർത്തി
ീവൃദ്ധനാം ിയതമൻ പറയായ്കമൂലം

ഭൂവൃ ശാസനതനൂജയറിഞ്ഞതില്ലാ
ാവൃ തൻവരവു ബാലമരാളിേപാെല. 87

അന്നാെളാരിക്കലരിപാശർ നൃപെന്റ മുമ്പിൽ
െചന്നാദരെത്താടു വണങ്ങി വിനീതരായി
നിന്നാർ, തരത്തിനു ശിര പറിെച്ചടു
തിന്നാൻ കുനിെഞ്ഞാരു തര കുലംകണേക്ക. 88

െവൺപട്ടിൽമൂടിെയാരു പാഴ്ക്കിണെറന്നേപാെല
വൻപിട്ടില ഹസിതെത്ത െവളി കാട്ടി
കുമ്പി നിൽ മവരിൽ ഗുണശാലി മന്ന-
നൻെപാ പൂ കുശലാദികൾ പൃച്ഛെചയ്താൻ. 89

െചാന്നാരതിന്നവർ: ’പരം തിരുേമനി കാ -
മിന്നാട്ടിെലങ്ങെനയമംഗലെമത്തിേനാ ം?
നന്നായ് വിള െതളിേവാരറേമലിരു
നിന്നാളുേമാ? കനലരിെപ്പാരുറു മുേണ്ടാ? 90

ീരാമെനന്നവിധമുത്തമസൽഗുണങ്ങൾ-
ക്കാരാമമാകുമവിടുന്നിളകാത്തിടുേമ്പാൾ
േപാരായ്മെയങ്ങെനയതിങ്കൽ വരു ? ദുഗ്ദ്ധ-
വാരാകരത്തിരയിലുപ്പിനു മാർഗ്ഗമുേണ്ടാ? 91

എന്നാലുമ മടിയങ്ങളുണർത്തിടുന്ന-
തിന്നാണുറച്ചതു; മടിക്കിലബദ്ധമാകും;
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െചാന്നാൽ മുഷിഞ്ഞിടുകിലും ഭയമില്ല; പത്ഥ്യ-
ത്തിന്നാർ വാഞ്ഛ? ഗദശാന്തി വേരണമേല്ലാ. 92

ഹുങ്ക മിസ്സചിവനുെള്ളാരു േദാഷേമതും
പങ്കം െപടാെത്താരവിേടയ്ക്കറിയാവതല്ല;
തൻ കണ്മണി ടയ ദു െതളി കാണ്മാൻ
തൻക േപാര, മുകുരം കരതാരിൽ േവണം 93

സമ്മാന്യരിൽ ഥമനാമവിേട േമലി-
ർമ്മാനവെന്റ സഹവാസമനർത്ഥബീജം;

േതന്മാവിലിത്തിെളാരു െത പടർ േപായാൽ
േതന്മാവുവിെട്ടാടുവിലിത്തിൾ തനി നിൽ ം. 94

ഈ രാജ്യെമാെക്കയവിേടയ്ക്കനധീനമാക്കാൻ
ധാരാളമായ് പണിതുടർന്നിടുമീയമാത്യൻ
പാരാളുവാൻ െകാതിെയാടും ഭജനം മുഴുത്തി-
രാണ്മെയ പറയും െമാഴി സത്യമാ ം. 95

കാലിെച്ചറുക്കെനയമാത്യപദത്തിേലറ്റി-
പ്പാലി െവങ്കിലിതുതെന്ന കലാശമാർ ം;
കാലിൽത്തളപ്പിനു െചരി െകാടു േപായാൽ
േമലിൽത്തനിക്കതു മുഖ ചവിട്ടിനേ . 96

പിച്ച വന്നവെന വീടുകയറ്റിവിട്ടാ-
ലച്ചി നായരവെന നിന മേപ്പാൾ;
െമാച്ച രങ്ങെനയടുക്കൽ വിളിക്കിലേങ്ങാ-
രുച്ചി േമൽക്കയറി നാടകമാടിനിൽ ം. 97

േകായിക്കലഗ്നിയിെലരിച്ചവനീതലെത്ത
സ്ഥായി കാ മവിടെത്ത വധി െകാൾവാൻ
ആയിക്കഴി പണി; പാലുെകാടു തീർന്ന
ൈകയിൽ കടി വതു ജിഹ്മഗസ ദായം. 98
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േ യ യർന്ന തവവംശമിതി േഘാരാ-
പായം വരു വതിനിക്ഖലദാവവഹ്നി
മായത്തിേലാർപ്പതധുനാ ബകബന്ധനാഖ്യ-
ന്യായത്തിെല വരുേമാ? കലിയാണു കാലം. 99

േസവ രയ്ക്കയടിയങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ല;
േദവൻ ’ മാണമിനിേവണ്ടതി’െന െചാല്ലി
ആ വമ്പർ വിട്ട നയേനാദകവാരുണാ ം
ഭൂവല്ലഭെന്റ ഹൃദയത്തിലമന്ദേമ . 100

തങ്കൽെപ്പരുത്ത ഭയഭക്തി നടിച്ചിവണ്ണം
പങ്കംെപറും കിതവർ െചാന്നതു േകട്ടേനരം
ശങ്കയ്ക്കധീനമരചെന്റ മനം നടു
വൻക വീണ കുളെമന്നവിധം ചലി . 101

’എന്തിജ്ജനങ്ങൾ പറയുന്നതു?െകാ തമ്പാൻ
ചിന്തിക്കയാണു മമ വംശവിനാശ’െമേന്നാ?
െപാന്തിച്ചിടുന്ന പരമ തമീയുദന്തം;
പന്തി കുത്തിയിമ ക െപാടിക്കയാേയാ? 102

കാശി മില്ല വിലയങ്ങെനയുെള്ളാേരഭ്യ-
രാശി ഞാൻ ഥമമ ി പദെത്ത നൽകി
ആശിെച്ചടു ഹരിചന്ദനെമ വ
പൂശിക്കഴി കനൽ േമനിയിലാെകെയേന്നാ? 103

ഈ വന്ന പുരുഷരിേലാ സചിവങ്കേലാ ഹൃൽ-
പൂവി വഞ്ചനെയനിക്കറിയാവതല്ല!
ഓവിന്നകം ഫണി, െവളി വിലാള,േമവം
േമവുന്ന മൂഷികനുമിത്തരമില്ല ദുഃഖം. 104

ആേമാദദം മധുരനാരകസൽഫലത്തിൻ
വ്യാേമാഹേമകുമിവനുള്ളിൽ വിഷം പുലർത്തി
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ഹാ! േമാടിവാ പുറമാെണ്ടാരു കാഞ്ഞിരക്കാ-
യാേമാ? ഹേര! കഥയിത തമാരറി ? 105

ഒ വാസ്തവ, മിളയ്ക്കിവനാണു നാഥ-
െന േബാധമഖില ജകൾ മിേപ്പാൾ;
എ ം പകൽസമയമമ്പിളിയംബരത്തിൽ
മി ന്നതില്ലതുലകിെന്റ നിസ്സർഗരീതി. 106

ഹാ! കാന്തെയഗ്ഗഹനസീമ്നി െവടി രാമൻ;
ീ കാമുകൻ മണി തിര വനത്തിേലാടി;

നാകാധിപാത്മജനടർ മടി നി ;
േലാകാപവാദഭയേമെതാരു ധീരനില്ല? 107

നാേവാതിടുന്നതു, കരം തുടരുന്ന, ത ൾ-
േവാർത്തിടുന്ന, തിവ മൂന്നിനുൈമക്യെമേന്യ

ആേവാളമ മനുജാധമേനാ മമാപ്ത-
നാേവാ? കലി ടയൈവഭവമാരുക ? 108

ആശാന്തകീർത്തിതഗുണർ മേഹാ ജഗത്തി-
ലാശാന്തമക്ഷിയുഗളത്തിനു ലക്ഷ്യമല്ല,
കാശാർ ന കെളഴും പുരുഷർ കൂടി-
ക്കാശാർജ്ജനത്തിലുയിരും തൃണവും സമാനം. 109

ഞാേനക,െനെന്റ സഹജ ശിശുക്കളല്ലാ-
തീേനരമില്ല സുതർ; പക്ഷെമാടി േഗാ ം
താേന മുറിപ്പതിനുറെ ാരു ജി വാം നീ
ഹാ േനരുെമൻ സചിവ! നീതിയുമറ്റദുഷ്ടൻ.’ 110

കമ്പിത്തപാലിൽ െമാഴിേപാവതിൽ നൂറിരട്ടി
വമ്പിച്ച േവഗെമാടു ചിന്തകളീവിധത്തിൽ
മുൻപിൽ മറ ഹൃദിപൂണ്ടരചൻ ഭയത്താൽ
തുമ്പിപ്പടി വിറയാർന്നവേരാടു െചാന്നാൻ. 111

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 1- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 21

”എൻകാശ്യപിക്കണികൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിദാനീം
ഹുങ്കാണ്ട മ ിയുെട സത്യമറിഞ്ഞമൂലം
ശങ്കാവിഹീനമകതാരു െതളിഞ്ഞിടു ,
വൻകാറുമാറുവളവമ്പിളിെയന്നേപാെല. 112

ആണത്തേമാടരികിെലെപ്പാഴുേമവെമ
ചാണക്യർ നിങ്ങൾ തുണയുള്ളതുകാരണത്താൽ

ക്ഷീണിതമറ്റിവിെട രാക്ഷസമ ി െച ം
വീണ വൃത്തികൾ ഫലിച്ചിടുവാൻ യാസം. 113

ധീവിങ്ങിടും ജകൾ നിങ്ങൾ നമുക്കവ ൾ
വിൽെപ്പടും മദമറുത്തിടുവാൻ, തുണ ിൻ;

ഭൂവിൽ ഭവെത്താടമർെച ജയം ലഭിപ്പാൻ
ജീവി നൽശമദാദിഗുണങ്ങൾേപാെല. 114

പാപ സക്തിെപടുമായവേരാടിവണ്ണം
ഭൂപൻ കഥിച്ച വചനങ്ങൾ തനി േമലിൽ
ഹാ! പ പുഷ്പഫലശാഖകെളാ വാ -
മാപദ് മങ്ങളുെട വി കളായ് ഭവി . 115

ഝടിതി പണിഫലിെച്ചേന്നറ്റവും േതാഷേമാട-
ടിലമതികൾ തത്തന്മന്ദിരം െച പുക്കാർ;

കടിയിൽ മൃതി ദൃഢംതാൻ ദൃഷ്ടെനേന്നാർ േമാദാൽ
െകാടിയ ഫണികൾ വീ ം േപാടുപുകുംകണേക്ക. 116

കാകം, പട്ടി, പരു ഗൃ മിവയജ്ജീവൻ
െവടി ള്ളതാം
േലാകത്തിൽ തനു കീറി നാലുപുറവും പുണ്ണാ-
ക്കിടും േപാലേവ,
േശാകം, സാദ്ധ്വസ,മീറ,ശങ്കയിവയബ്ഭൂപ-
െന്റ ധീവിട്ട ഹൃ-
ത്താകപ്പാെട മുറിെപ്പടുത്തി ദയെതല്ലില്ലാ-
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െതെയല്ലായ്െപ്പാഴും. 117

ഒന്നാം സർഗ്ഗം സമാപ്തം
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