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രണ്ടാം സർഗ്ഗം

അനന്തരം പാദുകെചയ്ത പുണ്യമായ്
മന െകാേണ്ടാർക്കിലതും ചൂടുന്നതായ്,
ജനെത്ത നിർമ്മിച്ച നില നിർ , മാ-
ക്കനം െവറും ീഷ്മമണ വഞ്ചിയിൽ. 1

തദാമൃതത്വം സലിലത്തിനും പരം
സദാഗതിത്വം പവന മൂഴിയിൽ
നിദാഘശക്ത്യാ തപനത്വമർക്കനും
നിദാനമന്വർത്ഥത പൂ വിസ്മയം. 2

ഇനൻ തദാനീമതിദുഷ്ടചിത്തനാ-
മനന്തതൻ നായകെനന്ന േപാലേവ
അനന്തരാേയാ കരം പതിക്കയാൽ
ജനം തപിച്ചാകുലമായിെത േമ. 3

ദുരാശേപാൽ നീ ദിനം; വിയുക്തയാം
വരാംഗിേപാൽ രാ ി െമലി നിർഭരം;
വിരാമമില്ലാെത്താരു തൃഷ് ണ വ േപായ്
നരാ ിമർ ം പിശുനർ തുല്യമായ്. 4

വിരിഞ്ഞതാമാർ നകന്ദമുെള്ളടം
തിര കൃഷ് ണാളിയണ മഞ് ജുവായ്
െചാരിഞ്ഞ ഗീതാമൃതമാസ്വദി വാൻ
നിറ െകൗതൂഹലമുള്ളിേലവനും. 5

ദുരാതപ രത വായ് മുച്ചനാൾ
സുരാജഹംസം ജലേസവെയന്നിേയ
പരാർദ്ധ്യയാം പത് മിനിതെന്റ േകാരകം
നിരാകുലം െകാ കൾെകാ െകാത്തിനാൻ. 6

സ് ഫുരിച്ചിടും സുരകരങ്ങൾ, കാന്തെയ—
പ്പിരി വാഴും തരുണർ േവനലിൽ
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കരി വാടുന്ന കരൾത്തളിർെക്കാടി—
െക്കരിഞ്ഞ തീയ് െക്കണ്ണകണ തീർ േത. 7

രവിസ് ഫുരദ്ദീധിതിയക്ഷിപാളിതൻ
കവിഞ്ഞ കീലാലപിപാസതീർക്കയാൽ
ഛവിക്കിരിപ്പാം തടിനീനതാംഗിമാർ
ഭവി േശാഷത്തിനു ഭാജനങ്ങളായ്. 8

െചരി കാലും, കുട ക , മാസ് ഥയാ
വരി , ഭർത്താവിെന മങ്കേപാലേവ;
ശരിക്കിള ംപുൽത്തറേമൽ മൃദുച് ഛദം
വിരി വിേത്തശരുറങ്ങി നി പം. 9

സ് ഫുടം നിശായാം ധൃതച മായി, നൽ—
പ്പടം ധരി,ച്ചങ്ങെന രാജവീഥിയിൽ
കട , ദുഷ് ടുള്ള ഭുജംഗർ േമൽ േമൽ—
പ്പടർന്ന ധൂളിെക്കാതിേയാടു ലാത്തിനാർ. 10

പടങ്ങൾ കൂടാെത കഴി വാൻ മം
തുടർന്നിടും മാനുഷർേപാൽത്തരുക്കളും
ഉടൻ ദെലൗഘെത്ത െവടി , സത്തമൻ
നടപ്പതേല്ലാ വഴി മന്നിലന്യനും. 11

ജനം തദാനീം കമലാകര ിയം
മനസ്സിലുൾെക്കാ മുരാരിെയന്ന േപാൽ;
ഘനക്ഷയം നൽകി ജലാശയത്തിനും
ദിനങ്ങൾ വാനത്തിനുെമാ േപാലേവ. 12

അണഞ്ഞ േഹമന്തവിേരാധിെയങ്കിലും
തുണ തീച്ചട്ടി െകാതുക്കൾ ചാകുവാൻ;

ഗുണങ്ങേളെറെപ്പടുേവാനിൽ നന്ദിപൂ -
ണ്ടിണങ്ങമേല്ലാ ജനേമതു കാലവും. 13
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പഴി ദുഷ്ടൻ ഹരിദശ്വെനജ്ജനം;
െപാഴി ബാഷ് പം തിേരാമകൂപകം;
മിഴി േനാക്കിത്തരുണീകുചങ്ങളിൽ-
ക്കഴി കണ്ടീെലാരു ൈശത്യെമ േമ. 14

പരം ഗവാക്ഷാദിസമീപെമത്തിയാ
നര ജം ലങ്കയിൽ വാനരങ്ങൾേപാൽ
നിരന്തരം മാരുതേപാതമാ യി-
െച്ചാരൽപമാശ്വാസമിയന്നിരു േത. 15

തരംഗിണീവാരി വിയൽ സൂനമായ്;
സരസ്സയസ് കാരകുടീരഭ യായ്;
വര കൂപം പരിതാപേമറ്റവും
തിരണ്ടിടും ചാതകകണ് ഠെമന്നേപാൽ. 16

ഒേരതരത്തിൽപ്പനിനീരുമത്തറും
സേരാഗനും നിർഗ്ഗദനും തനി േമൽ
വിേരാധമില്ലാെതയണി ; ഭാനുമൽ-
കേരാൽകരത്തിൻ സമബുദ്ധി േനാ വിൻ. 17

ഒരാതപ ത്തിനടി സൂരനി-
ദ്ധരാതലം െവ നിറുത്തിടുന്നതായ്
നിരാമയം െചാൽവതുേപാെല പാന്ഥർ തൻ
കരാ േമാേരാ കുടേയന്തി നി േത. 18

നിദാനമീമ നിദാന്തതീ മാം
നിദാഘകാലം ചരി െകാള്ളേവ
മുദാ രവിെക്ക മപായമന്തിയിൽ
സദാരരായ് േനാക്കി രസി മാനുഷർ. 19

ഒടുക്കെമല്ലാം സുഖമാകുകിൽജ്ജനം
നടുെക്കഴുംമാൽ വകവയ്ക്കയില്ലേപാൽ;
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അടു േവാരന്തി യുവാക്കേളാർക്കേവ
കടു മുച്ചക്കതിർ െച ശീതമായ്. 20

വേരാരുമാർ വല്ലഭെരാ നിത്യവും
തിേരാഹിേതാഷ്ണദ തിയായ േവളയിൽ

േരാഹദാ ാദരസം നടത്തിനാർ
സേരാജല ീഡനസന്മേഹാത്സവം. 21

നിസ്സർഗ്ഗരമ്യാകൃതികൾക്കലംകൃതി-
സംഗമാവശ്യകമല്ലെയന്നതിൽ

അസംശയം നീറ്റിലിറങ്ങി നിെന്നാരാ
വിസ സൂനാക്ഷികൾ താൻ നിദർശനം. 22

ഇളംകുളുർകാറ്റളക ജെത്തയി-
ട്ടിള മാ നരിമാർെക്കഴും മുഖം
മിളദ്ദ്വിേരഫാംബുജശങ്കയാർ മുൾ-
ക്കളത്തിലുണ്ടാക്കി വിളങ്ങി വാപിയിൽ. 23

മുടി നൽപ്പിച്ചകമാലതാനു,മ-
പ്പടി കണ്ഠത്തിനു മു മാലയും,
െവടിഞ്ഞേനര മിണങ്ങി െപായ്കയിൽ-
ത്തടില്ലതാംഗി ദബി രൂപമായ്. 24

ചിരി നല്ലാർകൾ തുടി നീന്തേവ
െതറിച്ച നീർ ള്ളികള രീതിയിൽ

രി തദ്വക് പരാഭവാൽ നിറ-
പ്പിരിച്ചിേലൽ ം കമലങ്ങളിൽത്തദാ. 25

ഒരുത്തി കാന്താനനശങ്കയാൽ ിയം
െപരു ചുംബിെച്ചാരു താമരയ്ക്കകം
ഇരുന്ന വണ്ടാത്തരളാക്ഷിതൻ മുഖ-
െത്താരുമ്മവച്ചാനരവിന്ദബുദ്ധിയാൽ. 26
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വേരാരുവാമന്യ ജലത്തിലാണ്ട തൻ
ശിേരാരുഹം ക,ണ്ടസിതാഹിശങ്കയാൽ
സേരാവരത്തിൽസ്സഖികൾ മുന്നിലും
വിേരാധമില്ലാെത പുണർ കാന്തെന. 27

ഒരംഗനാമൗലി കരങ്ങൾ നീട്ടി നിർ-
ഭരം പൃഥുേ ാണിയിളക്കി, നീന്തേവ
തരത്തിൽ േനാക്കിസ്സഖിമാർ ചിരിക്കയാൽ
പരന്ന നാണെത്താടു നീറ്റിൽ മുങ്ങിനാൾ. 28

മുല േമൽ മുന്നിരവിൽശ്ശശ തം
നിനച്ചതന്യാംഗന, രക്തചന്ദനം
ജലത്തിൽ മാ ന്നതിേനാർമ്മവിട്ടതായ്,
സലജ്ജേമാമൽസ്സഖിമാെരേടാതിനാൾ. 29

ദിനങ്ങൾ േതാറും ിയെരാ വാണിടും
മനസ്വിനീമൗലികുലത്തിനിത്തരം
അന മന്തിെക്കഴുമംബുേകളി താ-
നനർഘവാജീകരണ കാണ്ഡമായ്. 30

വരിഷ്ഠനാം വഞ്ചിനൃപൻ തമി യിൽ-
ശ്ശരി തൻ സൗധമണ നി െയ
ഒരിക്കലാശി കിട , തന്വിെയ
സ്മരി സേങ്കതമണഞ്ഞ കാമിേപാൽ. 31

അടു ധൂമം കിളരുന്നത ണം
െപടുന്ന മന്ന ടനക്ഷിലക്ഷ്യമായ്

ചൂടുെന്നാരുള്ളെത്താടു രാജ്യലക്ഷ്മിയാൾ
വിടുന്ന ദീർഘശ്വസിതം കണക്കിെന. 32

ജ്വലിച്ച ദീപെത്താടു ഭൃത്യയുക്തനാ-
െയാലി േപാകുന്ന മനക്കരുെത്താടും
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ചലി ഭൂപൻ മുറിവി ; തീബ്ഭയം
ബലിഷ്ഠനും ദുർബ്ബലനും സമാനമാം. 33

തുടിച്ചിടും െനെഞ്ഞാടും ഭൂമിജാനി േപ-
പിടിച്ചവൻേപാെലാരു പാച്ചിൽ പായേവ

ടിച്ച േമാദെത്താടു വഹ്നിയാം നടൻ
നടിച്ചിടും നാടകശാല ക േത. 34

ഹേര! പരം നാലുവശ നി മ-
െങ്ങാേരതരം െപാ മുദ പാവകൻ
നേര േഗഹത്തിെനമു രത്തിെന-

േരശബാണാഗ്നികണെക്കരി േത. 35

അപാരേഹത്യാനനേമാടുമസ്സലാ-
മപാ ധൂേമാൽക്കരകുന്തളെത്താടും
നൃപാലസൗധത്തിലണ വഹ്നി നി-

പാലവം കൂ കളാടി ദാസിേപാൽ. 36

പരം ജഗൽ ാണത മന്നനുള്ളേതാർ-
ത്തരം മനസ്സിൽ കറവായ്ക്കമൂലേമാ
നരർഷഭാരാതിശിഖി കംസെന-
ത്തരത്തിലാടി സമീരന വൻ. 37

വയറ്റിനുണ്ടാെയാരു തൃപ്തിെയ സ്വയം
വയസ്യനാം വാസവേനാടുര വാൻ
അയത്നേമാർേത്താ ദഹനൻ കൃതാർത്ഥനായ്
വിയൽപ്പഥേത്താളമുയർ തൽക്ഷണം? 38

ധരാധവാഗാരെമരി തൃപ്തിൈക
വരായ്കയാൽ ഭൂമിപഹൃ ഷർബുധൻ
ത്വരാന്വിതം കാണികൾ തന്മനെസ്സാടും
നിരാമയം െച പിടിച്ചിേതാ ബലാൽ? 39

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 2 - ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 10

െപരുത്തകാലത്തിൽ മയൂരസമ്മദം
വരു വാേനാ ധരണീഗൃേഹാപരി
ഉരത്ത േമഘദ തി പൂണ്ട ധൂമമാം
കറുത്ത േമൽെക്കട്ടി കൃശാനു െകട്ടിനാൻ? 40

അന മാകും ശുചിദീപ്തിയാൽ സ്വേത
ജനത്തിനാേമാദദമാം നൃപാലയം
അന മാകും ശുചിദീപ്തി വീ മാർ-
ന്നനന്തസന്താപമണച്ചത തം. 41

ദ്വിതീയമാം ഖാണ്ഡവെമന്നേപാെലയാ-
ക്ഷിതീശ്വരൻ തെന്റ മേനാജ് ഞമന്ദിരം
അതീവേമാദെത്താടു ഭക്ഷ്യമാക്കിനാൻ
സുതീ കർമ്മാക്കളില ്യനാം ശിഖി. 42

വല ൈക വാളു,മിട ൈക കനം
കലർന്നിടും പന്തവു, േമന്തി നിർഭരം
കല മുെള്ളാത്ത നൃപ മുന്നിൽ നി-
ശ് ചലൻ പുമാെനത്തിെയാരുത്തനക്ഷണം. 43

ക്ഷമാപനമ്മട്ടരിക െച േവാ-
നമാത്യെനക്ക കടുത്ത വാ കൾ

മാൽക്കഥിച്ചാൻ; ധതെന്ന ചിത്തവി-
മാദിമൂലം ബത ! മർത്ത്യനൂഴിയിൽ. 44

അേര ദുരാത് മൻ! മതി, നി നി നീ
ചിേരച് ഛ സാധി കൃതാർത്ഥനായിേതാ ?
വേരണ്യമാമിെത്താഴിലി വല്ലതും
തേരണമേല്ലാ തവ പാരിേതാഷികം ! 45

നിന േനരാരു കൃതഘ് നർ മന്നിൽ? നിൻ
മന ഹാലാഹലെമ ക ഞാൻ;
കനത്തതാം മൂടുപടെത്തയും കുേറ
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ദ്ദിനങ്ങളാൽക്കാലമരു മാറ്റിടും. 46

ചര േവണ്ടില്ല, വിലയ് േപാകു,മി-
ത്തരത്തിെലൻ മാളിക ചാമ്പലാ വാൻ
പരർ മുൾക്കട്ടി വരില്ല; ഭൂമിയിൽ
പരം ഭവാേന കലികാലപുരുഷൻ! 47

നലെത്താടും പാലു െകാടു പാമ്പിെന-
ലർത്തി വക്ഷെസ്സാടണയ് ക്കിലപ് ഫണി

െകാലയ് േകാപ്പി കടിക്കയില്ലേയാ ?
ഖലർെക്കഴും നന്ദിയുമിക്കണ താൻ. 48

ദരി െകാമ്പാലുടേവകിേയാടിടും
കരി,ക്കതാളും ഹരികെണ്ടതിർ കിൽ,
ഇരി മേല്ലാ ഭയ, മാർ േമാഷണം
ശരി ഷേസ്സാളവുെമ െമാത്തിടും ? 49

തുറ ൈദവം മമ ദൃ,ക്കിനിബ് ഭവാൻ
പ േപാകാൻ പണി; ഖഡ് ഗവിദ്യ ഞാൻ
മറന്നതി,ല്ലാജിതുലയ് േമലതിൽ-
ത്തിറം നമുക്കാർക്കതു തൂക്കിേനാക്കണം. 50

കള െതാണ്ടി ടുപന്ത, മ നീ
മിള സം വ , കരാസിധാരയാൽ,

പിളർ െകൻ മാറിടേമാ യശ ഖം
വളർത്തിടും വാനിെനഴും കവാടേമാ ? 51

ഇവണ്ണേമാതും തിഘാരുണാക്ഷനാ-
മവന്യധീശാ ണിതൻ പുേരാഭുവി
വിവർണ്ണനായ് േച്ചഷ് ടെവടി തുണുേപാ-
ലവൻ ക്ഷണം നിന്നനിലയ് നി േപായ്. 52
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മനസ്സിലാകാെത്താരു ഭാഷ േകട്ടേപാൽ
മനസ്വിയാം മ ിമുഖെത്തവ ടൻ
അനന്തബാഷ് പം മഴേപാെല വാർ െകാ-
ണ്ടനന്തതൻ നാഥെനാേടവേമാതിനാൻ. 53

ഭൂവി ക്ഷമാധീശരണിഞ്ഞ ഹീരേമ !
െചവിക്കിടിത്തിയിതു സഹ്യമല്ല േമ;
രവി ചിന്തിക്കിലനുരു ശ വായ്
ഭവി േമാ ? മാരുതി രാമൈവരിേയാ? 54

മൂധാ തവാശങ്ക; ഭവാനു ദാസനായ്
ധാനമ ിത്വമിയന്ന സാധു ഞാൻ

വിധാത്യദത്തം വരമാർന്ന മത്തനാം
സൂധാശനാരാതി വൃക തുല്യേനാ ? 55

ശരി ദുേര്യാഗവിളക്കിേലഷണി-
ത്തിരി കത്താനിട െത കി കിൽ
െതരിക്കേന േസ്നഹവിനാശെമാത്തിടാ-
തിരി വാനിെല്ലാരു മാർഗ്ഗേമവനും. 56

കട കർണ്ണംവഴി കണ്ണിൽ മണ്ണിടാൻ
തുട മീേയഷണി േലശേമ േവാൻ
സ് ഫുടം നശി ം ചിതൽ തിന്ന കാതൽ േപാൽ;
ചടങ്ങിെനാ ം ഫലമാർ മൂഴിയിൽ. 57

പുരയ് തീവെച്ചാരു െചമ്പഴന്തിതൻ
കരത്തിൽ നി രിെയടുത്ത പന്തവും
പരം തദംഗത്തിലണച്ച വാളുെമൻ
നര േഭാ ! കാൺ ക; കറു േമാ ഹിമം ? 58

ശിതാ മാം വാളിെതടു ദാസെന-
പ്പിതാെവാെടാ ം തിരുേമനിയിച് ഛേപാൽ
കൃതാപരാധത്വമിരിക്കിലിെപ്പാേഴ
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കൃതാന്തേഗഹത്തിനയ െകാള്ളണം. 59

ഇവണ്ണേമാേരാ െമാഴി ഗൽഗദെത്താടാ
ന്യവര്യേനാേടാതി, യരാതിജീവിതം
കവർന്ന വാളും ചുടുപന്തവും െവടി-
ഞ്ഞവൻ നിലത്താശു മയങ്ങിവീണുേപായ്. 60

നളൻ കലിെക്കന്ന കണക്കിേലഷണി-
ക്കിളക്കെമേന്യ വശനായ മന്നവൻ
അളർക്കജേക്ഷ്വളമക വാച്ചേപാൽ
വളർെന്നാരുൾപ്പിെച്ചാടിവണ്ണേമാതിനാൻ. 61

’കടു േപായ് ധൃഷ്ടത,യി േവണ്ട; നിൻ
മിടു രംഗത്തിനു പ െമങ്കിലും
എടുത്തിേടണ്ടീവക ജാല,മിങ്ങതിൽ-

ടു വാൻതെക്കാരു മത്സ്യമല്ല ഞാൻ. 62

സദംഭെമെന്നെക്കാലെച വഞ്ചിഭൂ
വുദഞ്ചിത ീെയാടു വാണിേടണ്ട നീ
പദം ഹിക്കായ്മ, കരാളയക്ഷി വൻ
മദെത്താടും േമാഹിനിയായിടുംവിധം. 63

മരിച്ചതാെരന്നറിയെട്ട, പിെന്നയാ-
ണിരിപ്പ’െതേന്നാതി നൃപൻ നടക്കേവ
തിരി പിൻേപ നിഴൽേപാെല മ ിയും;

രി േമാ ദുർദശയിൽ സുഖം നൃണാം? 64

ധരി രക്തം ബത! ധൂളിെമത്തേമൽ
വരി കൂടും മൃതികാന്തയാളുമായ്

രിച്ച മുേത്താടു രമി സുപ്തനാ-
മരിെക്കഴും േമനിെയ േനാക്കി മന്നവൻ. 65

മലർ ൈകകാലുകൾ നീട്ടിയൂഴിേമ-
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ലലംഘൃൈദവാഹതിയാൽ പതിക്കയാൽ
നില നിർത്താെത മരു ശാഖേയാ-
ടുല വീഴിച്ച വന േപാലേവ; 66

കരി േനരാം നിറമാണ്ട േമനിേമൽ
മുരി തൻ പൂെവതിർേച്ചാരേയൽക്കയാൽ
ശരി ഷസ്സിൽസ്സജലാ പൂർണ്ണമാം
ഹരിെക്കഴും ദിക്കിലണഞ്ഞ ഭാനുേപാൽ; 67

ദരിക്കകം നി ിതനാം മൃഗാധിപൻ
കരി േപാൽ േചഷ്ടകെളാെക്ക വിട്ടേഹാ!
മരിക്കിലും, േമനിെയ േനാക്കിടുന്ന ത-
ന്നരി ഹൃത്തിൽ ഭയേമകി നിർഭരം; 68

കിടന്ന ദുഷ്ടാ ണി െചമ്പഴന്തിെയ-
ടം നിരീക്ഷി തനു ണങ്ങെള

പടർന്ന േശാകെത്താടു, േചാരേചർന്നതൽ-
പടം ധരാധീശനകറ്റി േനാക്കിനാൻ. (കുളകം) 69

വിേരാധിതൻ െപാന്നരഞാണുതന്നടി-
െക്കാേരാല ക,ണ്ടായതിലുള്ള േലഖനം
നളൻ കലിെക്കന്ന കണക്കിേലഷണി-
ക്കിളക്കെമേന്യ വശനായ മന്നവൻ
അളർക്കജേക്ഷ്വളമക വാച്ചേപാൽ
വളർെന്നാരുൾപ്പിെച്ചാടിവണ്ണേമാതിനാൻ. 61

’കടു േപായ് ധൃഷ്ടത,യി േവണ്ട;നിൻ
മിടു രംഗത്തിനു പ െമങ്കിലും
എടുത്തിേടണ്ടീവക ജാല,മിങ്ങതിൽ-

ടു വാൻതെക്കാരു മത്സ്യമല്ല ഞാൻ. 62

സദംഭെമെന്നെക്കാലെച വഞ്ചിഭൂ
വുദഞ്ചിത ീെയാടു വാണിേടണ്ട നീ
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പദം ഹിക്കായ്മ,കരാളയക്ഷി വൻ
മദെത്താടും േമാഹിനിയായിടുംവിധം. 63

മരിച്ചതാെരന്നറിയെട്ട, പിന്നയാ-
ണിരിപ്പ’െതേന്നാതി നൃപൻ നടക്കേവ
തിരി പിൻേപ നിഴൽേപാെല മ ിയും;

രി േമാ ദുർദശയിൽ സുഖം നൃണാം? 64

ധരി രക്തം ബത! ധൂളിെമത്തേമൽ
വരി കൂടും മൃതികാന്തയാളുമായ്

രിച്ച മുേത്താടു രമി സുപ്തനാ-
മരിെക്കഴും േമനിെയ േനാക്കി മന്നവൻ. 65

മലർ ൈകകാലുകൾ നീട്ടിയൂഴിേമ-
ലലംഘ്യൈദവാഹതിയാൽ പതിക്കയാൽ,
നില നിർത്താെത മരു ശാഖേയാ-
ടുല വീഴിച്ച വന േപാലേവ; 66

കരി േനരാം നിറമാണ്ട േമനിേമൽ
മുരി തൻ പൂെവതിർേചാരേയൽക്കയാൽ
ശരി ഷസ്സിൽസ്സജലാ പൂർണ്ണമാം
ഹരിെക്കഴും ദിക്കിലണഞ്ഞ ഭാനുേപാൽ; 67

ദരിക്കകം നി ിതനാം മൃഗാധിപൻ
കരി േപാൽ േചഷ്ടകെളാെക്ക വിട്ടേഹാ!
മരിക്കിലും; േമനിെയ േനാക്കിടുന്ന ത-
ന്നരി ഹൃത്തിൽ ഭയേമകി നിർഭരം; 68

കിടന്ന ദുഷ്ടാ ണി െചമ്പഴന്തിെയ-
ടം നിരീക്ഷി തനു ണങ്ങെള

പടർന്ന േശാകെത്താടു, േചാരേചർന്നതൽ-
പടം ധരാശനകറ്റി േനാക്കിനാൻ. (കുളകം) 69
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വിേരാധിതൻ െപാന്നഞ്ഞാണുതന്നടി-
െക്കാേരാല ക,ണ്ടായതിലുള്ള േലഖനം
തമസ്സിനാൽത്തെന്റ സഗർഭ്യനാകുമാ-

മർത്ത്യനീയൂഴി െവടി േപാകയാൽ
അമന്ദമാം േശാകമുയർന്നമൂലേമാ

മം നിശേയ്ക്കറി പിരി മാറുവാൻ? 80

മാദ്വിയേത്താളമുയർന്ന വഹ്നിതൻ
ഹിമാംശുജാലെത്തയുമാവിയാ കിൽ
അമാന്തമാെമ നിനയ്ക്കമൂലേമാ
വിമാന്യമന്യ മറ േപായ് വിധു? 81

െപരു രാജാവിനനർത്ഥസഞ്ചയം
വരുത്തിടും കാ കൾ ക നിൽ വാൻ
കരു വിേട്ടാ ദിവി വന്നതില്ല നൽ-

രുത്വമുേള്ളാരുഡുരാജി രാ ിയിൽ? 82

കട സൗധത്തിലിരുട്ടില മം
തുടർന്ന കള്ളശ്ശിഖിെയപ്പിടി വാൻ

ടം നിനേച്ചാ ഹൃദി പൗരെരത്തിനാർ
പടർന്ന േകാപെത്താടു നാലുഭാഗവും? 83

പഴി േവാർ ം തുണെച ജീവിതം
കഴി േവാർ സ കെള കാട്ടിേയാ,
വഴിക്കിരുട്ടിൽ ജകൾ േഹതിയാൽ
മിഴി നൽക്കാ യണ പാവകൻ? 84

വിഷപ്പടി ൾപ്പനിേയറി നിർഭരം
വിഷണ്ണരാം കാണികൾതൻ ഭയെത്താടും
ഉഷർബുധൻ കിഞ്ചനെകട്ടമർന്നവാ-
റുഷ ഭുരംഗമലങ്കരി േത. 85

മലർ നന്മി സമാഗേമാത്സവം
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കലർന്നേനരം ഹരിദിങ്മുഖാംബുജം;
വില െവട്ടീടിന ബന്ദിപങ് ക്തിേപാൽ
ചലൽപത ം ദിവി പാ പക്ഷികൾ. 86

ജനിച്ച വന്മാെലാടിരുട്ടറയ്ക്കകം
തനി േമവും സചിവാ ്യേനകെന
അനിച്ഛയാൽ തീണ്ടിയതില്ല ഭാ രൻ
സനിശ്ചയം പഞ്ചമെന ദ്വിജാതിേപാൽ. 87

അനന്തരം രാജസദസ്സിൽ മ ി മാർ-
ക്കനർഘരത്നത്തിെനയാനയി വാൻ
അനൽപേരാഷം നൃപേനാതി; േതാ കി-
ല്ലനർത്ഥകാലങ്ങളിൽ േവണ്ടതാർ േമ. 88

തരത്തില ം വിഷേമാ കൃപാണേമാ
കരത്തിലില്ലാ വലെഞ്ഞാര മാൻ

ദരെത്തവിട്ടെന്നാരു കുറ്റവാളിേപാൽ
പുരത്തിലുേള്ളാരുെട മുന്നിെലത്തിനാൻ. 89

അരണ്യമദ്ധ്യത്തിൽ നിശീഥേവളയിൽ-
പ്പരന്നിടും ശാന്തത ൈകവശത്തിലായ്
പരം വിള ന്ന സദസ്സിലിത്തരം
നിര േകൾക്കായി നൃസിംഹഗർജ്ജിതം. 90

’ വി വിൻ സർവരു,മി ദുർഗുണം
കവിഞ്ഞിടും േ ാഹിയമാത്യനി മാൻ
ഭവി മന്മന വിേനകലക്ഷ്യമായ്
പവി കുന്നിചിറെകന്നേപാലേവ. 91

വരില്ല െതെറ്റങ്കിലുമീശക ിതം
ധരി വാൻ നമ്പി, മദാജ്ഞകാരണം,
തിരി േപായ്ച്ചീ കളി േനാക്കിനാൻ;
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ഹരി ഹസ്താമലകം സമസ്തവും. 92

അതിങ്കലും പങ്കിലെന വ േപായ്
ചതി വാസസ്ഥലമാകുമി മാൻ;
മതിക്കിനിസ്സംശയമില്ല; െചന്നിവൻ
പതി മേല്ലാ നരക ഴിക്കകം. 93

മയാ ദൃഢം സ തി വദ്ധ്യെനങ്കിലും
രയാന്വിതം നാടുകടത്തെലന്നിേയ
ഇയാൾ കൽപി വതില്ല ശിക്ഷ ഞാൻ;
ദയാർ േചത കൾ വഞ്ചിഭൂവരർ; 94

അമന്ദമുച്ചാടനേയാഗ്യനാകുമി-
മ ി ദൂര കടക്കിെലന്നിേയ

ക്ഷമ െത ം സുഖമില്ല; േമനിേമ-
ലമർന്ന രക്ഷസ്സബല േപാലേവ. 95

പിടി ദൂെരക്കളയെട്ട വഞ്ചിഭൂ-
മുടിച്ച ദുർമർത്ത്യമൃഗെത്തയിെപ്പാേഴ’
െചാടിച്ചിേതാതി ക്ഷിതിജാനി മണ്ഡപം
െവടി , േമാദം ജനമാനസെത്തയും. 96

െതരുെതെര ലഹളെയ്ക്കാരു വാൻ രു-
ട്ടരുളുകിലും ദൃഢയായ രാജഭക്തി
അരുതതു പിശെക രയ്ക്കമൂലം
വരുെമാരു മാെലാടു പിൻതിരി പൗരർ. 97

വളെരവളെര നാളായ് രുദ്ധമാം േകാട്ട വീഴു-
ന്നളവു ഭടർകണക്ക,മ്മന്നവൻ മ ിതെന്ന
കളയുമവസരത്തിൽ ീതി േചതസ്സിേലറി-

ളകഭരിതരായാർ ദുഷ്ടരാെമ വീടർ. 98

ഉരഗവനിത െപേറ്റാരണ്ഡെമേന്നാർ ഹാഹാ!

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 2 - ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 19

കരതലഗതചിന്താരത്നമബ്ധ്യന്തരത്തിൽ
വിരവിെലറിയുമുർവ്വീകാന്തനും ാന്തെനേപ്പാൽ-
പ്പരജനപരിഹാസത്തിനു പാ ീഭവി . 99

രണ്ടാംസർഗ്ഗം സമാപ്തം
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