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മൂന്നാം സർഗ്ഗം

നിഷ്കാരണം മ ിെയ മന്നേനവം
മുഷ്കാണ്ടിരിേപ്പാൻ വിനയത്തിെനേപ്പാൽ
നിഷ്കാസനംെച വിളി േഹമ-
നിഷ്കാഭയാം പു ിെയയന്തികത്തിൽ. 1

ആേലാകനീയാകൃതി പൂ മി -
മാേലാലദൃക്കെപ്പാഴുതാളിമാരാൽ
േചേലാലുമസ്സ്വർവനിതാഗണത്താൽ
പൗേലാമിേപാലാവൃതയായിരു . 2

ഓേരാ വിേനാദങ്ങൾ കഥി മുഗ്ദ്ധ-
േസ്മേരാഡുപാഭാനനയായ്ത്തദാനീം
ആേരാമലാൾ വാണു; മഴ മുൻപു
േനേരാർക്കിൽ െവയ് ലിെന്നാളി കൂടുമെല്ലാ. 3

ജീവ േനരാം സചിവെന്റ വൃത്തം
ീവര്യേയാടാരുമുരച്ചിതില്ല;

പൂവൻപിലാളും പുതുപിച്ചകെത്ത-
ത്തീവെച്ചരി ന്നതിനാർ േതാ ം? 4

ആ മ വാണി നിമിത്തേദാഷ-
േസ്താമം തദാ ദൃക്കിനു ലക്ഷ്യമായി;
ഓമൽശരൽജ്യൗത്സ്നിയിലംബരത്തിൽ
ഭീമത്വമാളും ഘനപങ് ക്തിേപാെല. 5

അത്തന്വിയാൾക്ക വല ക
ചിത്തെത്താെടാന്നിച്ചിളകി ടങ്ങി;
വൃത്തം കടുപ്പം! മിഴികൾ കാ
ഹൃത്തട്ടിൽ മുെത്തന്നവിധം കുറ . 6

സ്ഥാനം പിഴച്ച നശി ഭാഗ്യം
പീനസ്തനിെക്ക കഥി ഗൗളി;
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ആനന്ദവാ ിന്നതിരി പൂച്ച
ദീനസ്വനം പൂ കുറുെക്കേയാടി. 7

ആക്കാമിനിക്ക ശിവാരുതേത്ത-
േക്കൾക്കാ രം ദുർവിധിഗർജിതംേപാൽ;

ീക്കാ ദം കങ്കണമൂരിവീണു
േപാക്കാർന്നിടും ലക്ഷ്മി കണ മന്നിൽ. 8

ആതങ്കേമാടിങ്ങെന ദുർന്നിമിത്ത-
ാതം കരിങ്കാറണിേവണി കാൺെക

ഹാ! തങ്കേനർേമനിയില വീഴ്ത്തി
േ തംകണ ൾെച്ചാടിയറ്റിരുന്നാൾ. 9

എേന്താ വരാൻേപാവതു േമലിെലന്നായ്
ചിേന്താർമ്മിജാലത്തിൽ മന മുങ്ങി
തൻേതാഴിമാേരാടുരിയാടൽവി
പേന്താെടതിർ ം മുലയാളിരുന്നാൾ. 10

േഹ! തന്വി! നിെന്ന ക്ഷിതികാത്തിടും നിൻ
താതൻ വിളി ജവത്തിെലന്നായ്
സ്വാത ്യേമാേടകനണ കാല-
ദൂതൻ കണേക്കാടിയടു െചന്നാൻ. 11

േപാ നീ വരാം ഞാൻ പിറേക മുറെയ്ക്ക-
ന്നാനീലേലാലാളകെചാന്നേനരം
ആനീതയാ ന്നതിനാജ്ഞയുെണ്ട-
ന്നാ നീണ്ട ദേണ്ഡന്തിന ദൂതേനാതി. 12

വേന്നാഫലം ദുശ്ശകുന ജത്തി-
െന്നേന്നാർ തീയിൽത്തളിർേപാെല വാടി
െപാേന്നാമലാ,െളങ്കിലിതാ വരുേന്ന-
െനേന്നാതിയ തെനാെടാ േപായാൾ. 13
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േസ്മരാനനം പൂണ്ട പിതാവിെനക്ക-
ണ്ടാരാമ തൻ ദുശ്ശകുനങ്ങെളല്ലാം
ആരാലുണർ ന്നതിേനാർ െചന്നാ-
ളാരാലുേമ ഭാവിയദൃശ്യമേല്ലാ. 14

തന്നാലയിൽ ൈസ്വരമണഞ്ഞിടുേമ്പാൾ
െചന്നാെയ േനരിട്ടിടുമാടുേപാെല
അന്നാരി രുട്ടാലധരം വിറ ം
മന്നാളുേവാെനബ്ഭയമാ കണ്ടാൾ. 15

ആയംെപടും േകാളിൽ വിശാലമാകും
കായല്ക്കകംേപാലരിശത്തഴപ്പിൽ
ഭൂയസ്തരാം ഭൂപതി ദുർന്നിരീക്ഷ്യ-

ീയ ഹാഹന്ത! വഹിച്ചിരു . 16

േമാടിക്കേനകം സുഗുണങ്ങൾ കൂട്ടം
കൂടിക്കളി ന്ന നൃപാശയത്തിൽ

ചാടിക്കടുംേ ാധമണ പുഷ്പ-
വാടിക്കകം മൂത്തകുര േപാെല. 17

വൻമാരിവിട്ടാലുമതിൻതണു
പിന്മാറുകി ഴിയിലക്കണേക്ക
സന്മാന്യനാം മ ിയക മന്നാ
നന്മാനവൻതൻ ധ നീങ്ങിയില്ല. 18

െചാന്നാനവൻ നന്ദിനിേയാടു: ’േകൾക്ക,
നിൻനാഥനാകുന്നതിേനാർത്ത തമ്പാൻ
ഇന്നാശു േതാവാള കടന്നിടു ;
തൻനാശബീജം തദകൃത്യമാർ ം. 19

കുന്നിങ്കൽനിന്നാറുകണ കണ്ണിൽ-
നിന്നിത്ഥെമന്ത പതിച്ചിടു ?
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െപാന്നിൻപതക്കെത്തെയടു െപാട്ട-
ന്നി രുത്താലിയിലാരു േകാർ ം? 20

േപാകെട്ട പു,ല്ല രുഷൻ; നിന
പാകത്തിൽ ഞാൻ കാന്തെന േവെറ നൽകാം;
വാക തുത്താരിനു കള്ളിമു
േശാകത്തിനല്ലാെത സുഖത്തിനാേമാ? 21

മച്ഛക്തിെയെന്തന്നറിയാെത ശുദ്ധ-
തുച്ഛസ്വഭാവം തുടെരാല്ല കുേഞ്ഞ!
ഇച്ഛ െകാ ം െകാലയും നടത്താ-
നച്ഛ,ന്നവൻ മന്നവേനാർമ്മേവണം’ 22

ഏവം കഥിെച്ചാ സമാശ്വസിച്ചാൻ
ഭൂവല്ലഭൻ ഭാരമിറ േവാൻേപാൽ,

ീവർഗ്ഗമു ം പിളർമിന്നേലറ്റ
പൂവല്ലിേപാൽ വാടി നില വീണാൾ. 23

താപെക്കാടുംകാറ്റടിേയറ്റ കന്യാ-
ദീപത്തിെനത്ത െട മുന്നിൽനി ം
ഭൂപൻ െവളിക്കാക്കി; കൃപാംബുവാർ ം
േകാപക്കനൽക്കട്ടയിലാവിതെന്ന. 24

വ്യാധെന്റ ബാണം ഹൃദയത്തിേല
േബാധം നശി ം ഹരിണി മു ം
സാധർമ്മ്യമാർന്നീടിന തയ്യലാെള-
സ്സൗധത്തിൽ വച്ചാളികൾ താങ്ങിവാങ്ങി. 25

ശീേതാപചാരം ചിരേമറ്റേനരം
േ േതാപമാവസ്ഥെയ വി നീങ്ങി
ശാേതാദരീമുെത്തഴുേന്ന മ ി-
േക്കേതാ പുരാപുണ്യമിരിക്കമൂലം. 26
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പിന്നീടമാത്യ പിണെഞ്ഞാരാപ-
ത്തന്നീലപത്മാക്ഷിെയാടാകമാനം
െചാന്നീടിനാരാളികൾ; വിശ്വസൃേട്ട!
നിൻ നീെട്ടാരാൾ ം നിരസിച്ചിടാേമാ? 27

എൻ േതാഴിമാേര! ഹതയായി ഞാെന-
െന്നേന്താതിയാലും വിലപി പാരിൽ
െവേന്താരു ഹൃേത്താടു പതി പാവ-
െമേന്താ ൈദവപ്പകേയാടു കാട്ടാം? 28

അന്നാടു വിട്ടീടുമമാത്യവര്യൻ
തൻ നാഥെയക്കാണ്മതിനക്ഷണത്തിൽ
മന്നാളുേവാൻ ക നനൽകി മുന്നിൽ-
െച്ചന്നാൻ; വിേയാഗാർത്തിയസഹ്യമാർ ം; 29

ധീരത്വേമറീടിന മ ി വന്ന
േനര ലജ്ജാഖ്യെയേയകയാക്കി
ദൂര പിന്മാറി നതാംഗിയാൾതൻ
ചാരെത്തഴും മ സഖീകദംബം. 30

ഹൃത്തിൽക്കിട ം സുഖവിത്തമാെക-
ത്തിക്കവർന്നീടിന ദുഃഖേചാരൻ

അത്തിഗ്മഭാെസ്സാെത്താരമാത്യനിൽഭീ-
െമത്തി രംഗാക്ഷിെയയേപ്പാൾ വിേട്ടാ? 31

ീലാസ്യഭൂവാമബലാമണി
േചലാർന്ന േന ങ്ങളില ബി
ആലാക്കിലുൾേച്ചർന്നിതു, മ തുള്ളി
നീലാബ്ജപ ങ്ങളിെലന്നേപാെല. 32

അത്തയ്യലാൾതന്നതിനിമ്നമാകും
ഹൃത്തട്ടിലാഴിക്കകമൂർമ്മിേപാെല
ഒത്ത ദിേച്ചാരു വികാരവാ ിൻ
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വൃത്തം െവടിപ്പായ് മുഖഭാവേമാതി. 33

രണ്ടായിരം നാ കഴുത്തിലുള്ള
തണ്ടാർദലാക്ഷെന്റ കിടക്കകൂടി
കണ്ടാൽെക്കാതി ംപടി ക െകാ
രണ്ടാളുമന്തർഗ്ഗതെമാെക്കേയാതി. 34

നാവിൻ പരാതിക്കിട നൽകിടായ് വാൻ
ധീ വിങ്ങിടും മ ി നിനയ്ക്കെകാേണ്ടാ
ആ വിശ്വസ്സേമ്മാഹിനിേയാടിവണ്ണ-
മാവിഗ്നഹൃത്തായുരെച പിെന്ന. 35

’ബാേല! വധൂടീകുലമൗലിമുക്താ-
മാേല! മേനാജ്ഞാംഗി! മരാളയാേന!

ബാേല ഫാേല വിധിൈവപരീത്യ-
ത്താേലതു കല്ലാലിലയാവതില്ല ? 36

െകാറ്റി േപാക്ക വട നിന്ന്
െതറ്റിെത്തറിെച്ചത്തിെയാെരെന്ന േമേന്മൽ
േപാറ്റി, കലാശത്തിലിേളശേനവം
പറ്റിച്ച പറ്റീശ്വര! രാമരാമ! 37

വയ്യാർ േമാതാൻ ! നൃപനുച്ചിവച്ച
കയ്യാൽക്കഴിച്ചാനുദക ദാനം
തയ്യാകുെമൻ ജീവിതവല്ലിേയാേടാ
കയ്യാങ്കളിേക്ക വിപത്തടിേത്ത? (യുഗ്മകം) 38

നിഷ്കാരണം വഞ്ചിയിൽനി െമെന്ന
നിഷ്കാസനം െചയ്ത നൃപൻ നിമിത്തം
ദുഷ്കാലദാവാഗ്നിയിെലന്നഭീഷ്ട -
ശുഷ്കാഗമെത്ത ചുടുചാമ്പലായി. 39
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േചലാളുേവാെരൻ പുകൾെവള്ളിേമട
േമലാകേവ താർമഷി േകാരിവീഴ്ത്തി
േവലാതിഗേക്ഷമസരി ദു:ഖ-
ഹാലാഹലാംേഭാനിധിയാക്കി മന്നൻ. 40

ആഴത്തിെലൻ െനറ്റിയിലറ്റെമേന്യ
വീഴക്ഷരം േചർത്ത വിരിഞ്ചനിേപ്പാൾ
പാഴറ്റ പീയൂഷഘടം പിടുങ്ങി -
താഴ തട്ടിച്ചിതറിക്കള . 41

േപാകെട്ട സർവസ്വമുണ പു !
നീ ൈകക്കലായാൽ ജഗദീശ്വരൻ ഞാൻ ;
ഹാ കഷ്ട,മില്ലായ്  കിൽ നിരർത്ഥമാകും
േലാക യം േനടുകിലും ദരി ൻ. 42

േഹ, വഞ്ചിഭൂപാലകപു ി! നിന്നി-
േലവം തഴയ്  ന്ന മമാനുരാഗം
ൈദവം സഹിച്ചില്ല ; ലഭിച്ചിടാെത്താ-
രാവ വിൽ കാംക്ഷ വിപന്നിദാനം. 43

എന്തിന്നെതല്ലാം പറയുന്ന, ത ,
ചിന്തിക്കിൽ നമ്മൾ െപടുന്ന ബന്ധം;
പന്തിക്കിെതൻ പൂർവജനുസ്സിൽ നട്ട
വൻതിന്മയാം വിത്തിനു െകാ കാലം . 44

േവകുെന്നാരുൾത്തെട്ടാടു നിെന്ന വി
േപാകു ഞാെനങ്കിലുേമാമലാേള!
ചാകുന്നകാലംവെര നിന്നഭിഖ്യ
തൂകുന്ന േമനിക്കതു പീഠമേ . 45

ഒട്ടിത്തരം പ കടി വല്ല
മട്ടി േമാേരാന്നവേനാതിടുേമ്പാൾ
െവട്ടി റന്നക്ഷിയിൽ നി േസതു
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െപാട്ടി മാറ്റിൻപടി നീരുവാർ . 46

ഭീ ത മുള്ളേത്താടു വർത്തമാനം
ഭൂതം ഭവിഷ്യത്തിവേയാർത്തേനരം
മാതംഗയാന ളവാം വികാര -
ഭൂത ജം നാ പിടി താഴ്ത്തി . 47

െചാന്നാൾ പണിെപ്പട്ടവൾ വല്ലപാടു-
’െമൻനാഥ! ഞാനന്യസഹായമേറ്റാൾ;
എന്നാൽ സഹിപ്പാനരുതീ വിേയാഗ,-
െമന്നാളുമുേണ്ടാ നിഴൽ വ െവേന്യ? 48

ീരാമെനബ്ഭൂസുത, പാ പു -
ന്മാരാമിളാനാഥെര യാജ്ഞേസനി,
ധീരാ ്യനാകും നിഷേധശെനപ്പ-
ണ്ടാരാമൈവദർഭിയുെമ െച ? 49

ആ മ ഞാനും ിയെന ടർ
േപാമാബ്ധിപാരത്തിലുമില്ല വാദം;
ഓമൽക്കഴൽത്താർ പണിയുെന്നാെരെന്ന
ദ്ധീമൻ, െവടിഞ്ഞാലതുേഘാരപാപം. (യുഗ്മകം) 50

പങ്കം െപടാേത്താരു ഭവാെനയി -
ശ്ശങ്ക ലാക്കാക്കി വലച്ച താതൻ
തങ്കത്തിെനപ്പിച്ചളയായ് മതി
തൻക താൻതെന്ന െപാടി വേല്ലാ! 51

മാതാവിെനക്കണ്ടറിവിെല്ലനി
ഹാ! താതേനാ സാധു, തുണയ്  മന്നിൽ
ഏതാെണാരാൾ നാഥ! ഭവാൻ െവടിഞ്ഞാൽ?
േജതാവുതാൻ ദുർവിധിെയ െചയ്യാം? 52

ആേറാടു പത്താകിൽ വയ നിന്നിൽ-
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േറാടു തമ്പാൻ മുറിനൽകുെമന്നായ്
മാേറാടു േചർത്ത പിതാവു കണ്ണീ-
രാേറാടുമാേറാതിയേതവമാേയാ? 53

താരാഗണം െതാ ശശി താപം
തീരാൻ പദാർത്ഥങ്ങളേനകമുണ്ടാം;
ആ രാവിനും നാഥ! കുമുദ്വതി -
മാരാെണാരുത്തൻ തുണ തിങ്കെളേന്യ? 54

ധീെയ മാർേന്നാരവിടു നായർ
ീെയ ചിന്തിക്കരു, തന്യനുള്ളം

ീെയന്നിേയ നൽകിലുടൻ നശിപ്പാ-
നീെയെന്ന ഞാൻ തെന്ന ശപിച്ചിടു . 55

കുേഞ്ഞാർക്കിലീഞാൻ, പുകഴിൻ നിറത്താൽ
മേഞ്ഞാെടതിർ ന്ന ഭവാൻ െവടിഞ്ഞാൽ,
െനേഞ്ഞാടുതീേചർ കഴി ; പിെന്ന
നേഞ്ഞാ തുണ ാൻ കയേറാ പയേസ്സാ? 56

എേന്നാതിയ ഴയിൽ ളി
തേന്നാമനബ്ബാഹുലതായുഗെത്ത
അേന്നാഷധീശാനന മ ിതെന്റ
മുേന്നാ ചായുന്ന കഴുത്തിലി . 57

തൂക്കി മുൻപായ്  െക്കാലപാതകി
ലാക്കി കി െന്നാരു സദ്യേപാെല
ഊക്കിന്നരങ്ങാം സചിവാ ഗാമി -
ക്കാകന്യകാലിംഗനമ തീർ . 58

ഒേന്ന പുണർ വധൂപുമാന്മാ-
മേന്നരമേന്യാന്യമന രാഗം;
പിേന്നടെമേന്താ കഥ? മാനസത്തിൽ
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വേന്നറിടും മാെലാടു മാറിനി . 59

ീതി മാ മങ്കെയാെടാ വഞ്ചി-
ഭൂ തിട്ടമന്നാൾ െവടിവാൻ കഴി ം
െചയ്തില്ലെതാ ം ക്ഷിതിപാലമ ി;
നീതിജ്ഞർതൻ പദ്ധതിേയവമേല്ലാ. 60

േപരാർന്നമ ിെക്കഴുമുൾക്കളത്തിൽ-
േപ്പാരാടി രാഗത്തിെന രാജഭക്തി
ആരാൽ ജയി ന്നതു ക േപാവാ-
നാരാമ കണ്ണാലനുവാദേമകി. 61

നില്ലാതനന്താന്തമമാത്യഭാസ്വാൻ
വല്ലാെത ൈകവി ഗമിച്ചിടുേമ്പാൾ
ഉല്ലാസമപ്പത്  മിനിതൻ മുഖത്തി-
ലില്ലാെതയായ്ത്തീർന്നതിെല ചി ം? 62

േസ്നഹം വഹിക്കാെത നൃപാലകൻ ദുർ-
േമ്മാഹത്തിനാൽ മ ിെയ നീക്കിയേപ്പാൾ
ഹാഹന്ത! രാവിങ്കൽ വിള െകട്ട
േഗഹം കണക്കായിതു വഞ്ചിരാജ്യം. 63

ഏകാകിയായ്േപ്പാം സചിവ സാഹ്യ-
േമകാെനാരാളില്ല വഴിക്കേതാർേത്താ
ൈവകാെതയത്തയ്യലകമ്പടി
േശാകാഢ്യമാം തൻ ഹൃദയെത്ത വിട്ടാൾ 64

തള്ളിക്കട ം വധുവിെന്റ േമനി-
ള്ളിൽ സ്ഥലം നൽകിടുവാൻ നിനേച്ചാ

പുള്ളി രാംഗാക്ഷിെയ വി േപാമ-
ള്ളി േന ാംബു െവളി ചാടി? 65

ഹൃത്തിങ്കൽ േമവും കമനി വായു-
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െവത്തി ജീവൻ നിലനിർ വാേനാ
അ,ത്തിങ്ങിടും കീർത്തികലർന്ന മ ി
മൂത്തിദ്ധതാപം െനടുവീർ വി ? 66

അമ്മാന്യനാം മ ിയക േകറ്റി-
യമ്മാ! വിടും നിശ്വസിതം തദാനീം
കമ്മാളനുേള്ളാരുലയൂ േപാെല-
യമ്മാനസത്തിൽ ടുതീ വളർത്തി. 67

കൂെറാ േവ ംപടി ബാഷ്പവൃഷ്ടി
മാറ േന ാബ്ജയുഗം െപാഴി ം
ആറി ടങ്ങീലകെമ ചൂടു
േപറിത്തഴ ം െനടുവീർ ര . 68

േവകുെന്നാരുള്ളാർ ശിവെത്താടസ്സ-
ലാകുന്ന വഞ്ചിക്ഷിതി വി ദൂെര
േപാകുന്ന മ ിക്കഴേലാടു പൗര-
േരകുെന്നാരാശി കൾ കൂെടെയത്തി. 69

ഭീമാ ്യരാം കിങ്കരരാറുേപര
സ്സാമാന്യനല്ലാത്ത പുമാെന മു ം
കാമാദിഷൾക്കം മലഹീനമാകു-
മാമാനസെത്തപ്പടി പിൻതുടർ . 70

സന്മ ിെയെത്ത മലിഞ്ഞിടാതാ-
വന്മർത്യർ േതാവാള കടത്തിവിട്ടാർ,
തിന്മ ദുർവാസനമൂ േവാർ മു-
ജ്ജന്മത്തിെല ണ്യഫലത്തിെനേപ്പാൽ. ഫലകം:കട്ടി -േ ാ

തർഷം നിലങ്ങൾ കുറ,ച്ചനേ ാൽ-
കർഷം നിേചാള കരത്തിേനകി,
ഹർഷം കൃഷിക്കാർക്കകേമ വരുത്തി,
വർഷർ വും വഞ്ചിയിൽ വന്നിതേപ്പാൾ. 72
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േലാകം വിറ ംപടി േഘാഷയാ
ഹാ കഷ്ടേമ! ചണ്ഡമരു െച ;
ൈകകണ്ടേപാലാശുഗബാധ േമനി-
ക്കാകമ്പേമവർ മിയ മേല്ലാ. 73

മങ്ങാതമാനെത്താടു കാമനാം തൻ-
ചങ്ങാതിെയത്താണുവണങ്ങിടാേത്താർ

എങ്ങാനുമുെണ്ടങ്കിൽ വരെട്ടെയന്നാ-
യങ്ങാർ മെന്നാെക്ക നട വായു 74

നീെരാത്തവാതം തനുവിൽക്കടന്നാൽ
തീെരത്തരംേപാര സുഖത്തിെനന്നായ്
പാരിൽ േലാം മാനുഷേരാർത്തേതെറ-
ര നിൽ ം പടി വാതിൽപൂട്ടി 75

ആശാവകാശങ്ങളിലുക്കനന്താ-
ധീശാ ്യനാദിത്യനു നീങ്ങിയേപ്പാൾ
ഹാ! ശാശ്വതഖ്യാതി ലഭി വ
േപശാൻ െവറും കമ്പിളിയും മുതിർ 76

പാരാണ്ട ചണ്ഡാനിലൈശത്യേമകും
േഘാരാർത്തിനീങ്ങി ഖമാളുവാേനാ
േനരായ്ക്കനംവാച്ച മുകി തപ്പാൽ
പാരാെത വാനും തനുവാെക മൂടി? 77

ഭൂവിന്നധീശെന്റയകീർത്തി പുഞ്ജ-
മാ വിണ്ണിലും വാ പരക്കെകാേണ്ടാ
േദ്യാവിങ്കെല ം നിലവി നീല-

ീവിങ്ങി, യാേരാ കരിേതച്ചേപാെല? 78

മന്നെന്റ നന്മാളികയാം ചുരു
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മുന്നം വലിച്ചഗ്നി വമിച്ച ധൂമം
അന്നന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറ കാണായ്
കന്നൽക്കരിങ്കാർകപടത്തിനാേല 79

മിന്നൽപ്പിണർെപാന്നണി മാലപൂ -
െമന്നല്ലേഹാ! സജ്ജഘനാഢ്യയായും
അന്ന യും തീർത്തിതു നീലകണ്ഠ-
ഖിന്നത്വമാേദ്യാവഗപു ിേപാെല 80

സാദെത്താടും ശ തപൂണ്ട ച ി
േഖദത്തിൽ െഞ ന്നതു േനാക്കിേനാക്കി
വാദംവിനാ േകകി വഹി േമഘ-
നാദ ിയത്വം ദശകണ്ഠെനാപ്പം 81

വായും പിളർന്നംബരസാഗരത്തിൽ-
പ്പായുന്ന കാളാബ്ദതിമി ജത്തിൻ
ഭീയു നിേത്യാഡുപേകളി വി
േപായുള്ളിൽ മാേലന്തിന കാലദാശൻ 82

ഭൂമി താപം ഘൃണവിട്ടണെച്ചാ-
രാമി െന േ ാധഹുതാശനങ്കൽ
േഹാമി വാൻ കാറുകൾ വാനിെല ം
തൂമിന്നലാം ചൂ പിടി േനാക്കി 83

േദ്യാവാെകയാദിത്യെനഴാെത മിന്നൽ-
ൈക്കവാളുമന്നി ധനു േമന്തി
ആവാരിദേ ണിയുറെക്ക,യർക്ക!
വാ വാ പടെയ്ക്കന്നിടിയാൽ വിളി 84

ഇണ്ടൽെപ്പടു ം സ്തനിതാട്ടഹാസം
പൂണ്ടത്തടിദ്ദം കൾ കാട്ടി,യാരും
രണ്ടക്ഷിയും കാതുമട മാറു
െകാണ്ടൽക്കരിങ്കാളികൾ പാ വാനിൽ 85
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േവ്യാമെപ്പരുമ്പാറയിൽ വാരിേഭദ-
േസ്താമം മദത്താൽ െകാലെകാ രേയ്ക്ക
കാമം െതറി ഴിയിൽ വ വീഴും
ഭീമ ലിംഗപ്പടി മിന്നൽ മിന്നി 86

സാമർത്ഥ്യേമറും ജലദം ദിേനശ-
േസാമ േഹാഡുക്കെള വാനിൽനി ം
കാമം പറപ്പിച്ചിതു, മന്നിൽ നി
രാമൻ പുരാ ബാഹുജെരക്കണേക്ക 87

വ ത്വമാ ം, സുഗുണം െവടി ം
തക്കത്തിൽ നാനാവിധവർണ്ണമാർ ം
പാർക്കിൽ തുേലാമിക്കലികാലമർത്യ-
ന്മാർെക്കാ കാണായ് മഴവി വാനിൽ 88

നന്നായിടിേബ്ഭരി മുഴക്കി മിന്ന-
െലന്നാഖ്യയാം ദീപികയും െകാളുത്തി
സന്നാഹേമാടും ജയയാ വാനി-
ലന്നാൾ തുടർന്നാർ ഭുവനം ഭരിേപ്പാർ 89

ആമ േപാകും ഘനസാർവഭൗമ-
േസ്താമത്തിനാത്മ ഭുശക്തി കാട്ടാൻ
േവ്യാമത്തിൽ വർഷർ ചമെച്ചാരാരാർക്കായ്

ീമത്ത്വേമറും മഴവി േതാർന്നി 90

നീലം നിറം മങ്ങി നശി േപാക-
മൂലം കറുേപ്പറിടുമംബരെത്ത
െവയ്ല വർഷാരജകാംഗനയ്ക്കാ-
ക്കാലത്തലക്കാൻ കഴിവായതില്ല 91

ഹാ! ദംഭമില്ലാെത രജസ്സിണങ്ങി-
സ്സാദം ഭവിേച്ചാരു ധരി ിയാെള
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ീദം കഴിപ്പി ജലാഭിേഷകം
കാദംബിനിേത്താഴികൾ ശുദ്ധി േചർപ്പാൻ 92

ദീനർ േവ ം രസേമകിടാഞ്ഞാൽ
മാനത്തിൽ നൽജീവനെമന്തിെനന്നായ്

ആ നല്ല േമഘങ്ങൾ നിന തെന്ന
നൂനം തദാ പാതകതൃപ്തിനൽകി 93

കൂട്ടാക്കിടാതാജിതുടർന്ന െകാണ്ടൽ
ക്കാട്ടാന രണ്ടിെന്റ ശിരസ്സിൽനി ം
ത്വിട്ടാർ താെഴച്ചിതറുന്ന മുത്തിൻ
മട്ടായി മന്നിൽക്കരകങ്ങൾ വീണു 94

ഊെക്കാത്ത ഭൂപെന്റ െകാടുംകൃപാണം
സൽക്കീർത്തിപുഞ്ജം വിളയിച്ചിടുംേപാൽ
ലാക്കിൽ േലാം കാർഷ്ണ്യെമഴും ഘനങ്ങ-
െളാെക്കത്തദാ ശു പയ െപ 95

ഹാ! കഷ്ടേമ ന െട നാടുകാക്കാൻ
പാകത്തിലാരുള്ളതു േമലിെലന്നായ്
നാകസ്ഥരാം വഞ്ചിധേരശര -
േശാകെത്താടും വർഷമിഷാൽെപ്പാഴിേച്ചാ? 96

ഭൂയസ്തരാം നീരസയായ് ഭവിച്ചാൽ
ജായ െപാേ ാം രസെയന്ന നാമം;

ീയ മാ വി വിവണ്ണേമാർ
േതായം െപാഴിേച്ചാ സ്വപദത്തിൽനി ം? 97

േഭകങ്ങൾകുകി കവീ ർേപാെല
േലാകത്തിെനല്ലാം തിശല്യേമകി
പാകത്തിലാരും നദിെയ സാധ്വീ-
േകാകസ്തനിെക്കാപ്പമടുത്തതില്ല 98
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ധാരാധേരശദ്വിപദാനവാരി
ധാരാളെമ ം സരിക്കമൂലം
പാരായതിൽ േഭാജനിരുന്ന നാൾ -
േനരായ് വിളങ്ങീ സുമനസ്സമൂഹം 99

ചാരുത്വേമറുെന്നാരു ജാതിതെന്റ
േപെരാത്ത പുേഷ്പാദ്ഗമേവലയിങ്കൽ
ചാര േതന്മാവിെലഴും ശുക ീ-
വാരത്തിൽനി ത്തമഗീതി െപാങ്ങി 100

വാർ ന്ന നീരാർന്ന വിയുക്തയാരാ-
മയ്ക്കണ്ണിയാൾതൻ മിഴിെയന്നേപാെല
മു ന്ന വർഷെത്താടിമു ചു ം
വാ ന്നതാം യാമിനി ദീർഘമായി 101

നല്ലാർ വാ ന്ന പേയാധരങ്ങൾ
വല്ലാെത കണ്ടാർത്തിെയഴും യുവാക്കൾ
നല്ലാർ വാ ന്ന പേയാധരങ്ങ-
ളല്ലാെത കണ്ടില്ല സഹായെമാ ം. 102

കാന്താനേന സ്മിത ച ഭാസ്സിൽ
നീന്താത്ത ദൃക്ച പുടങ്ങേളാടും
ഹന്താധികം ഭൂപസുേതാചേകാരി
സന്താപമന്നാളകതാരിേലന്തി 103

േകാപെത്താട ങ്ങൾ െപാഴിച്ച േതായ-
േരാപങ്ങേള ാൻ പണിയാകമൂലം
താപ ജം മന്നിനകം െവടി
ഭൂപെന്റ പു ിക്കകേമ കടേന്നാ? 104

േലാകാന്തരത്തിൽെപ്പടുേവാർ കൂടി-
ൈക്കകാൽവിറ ന്ന മഴദ്ദിനത്തിൽ
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ൈവകാെതയാബ്ബാലികതൻ മനസ്സിൽ-
ത്തീകായുവാൻതെന്ന കട കാമൻ 105

ധ്വാന്തം നിമിത്തം വഴിെത പറ്റി
ാന്തത്വമുൾെക്കാണ്ടതു േഹതുവാേലാ

താൻതെന്ന േകഴുന്നളവിൽ ണ ാൻ
കാന്ത നി ാസഖി വന്നതില്ല? 106

െപണ്ണാകുമസ്സാധു നിേമഷെമാ
വിണ്ണാളുേവാർതൻ ശതവർഷെമന്നായ്
എണ്ണാൻ തുടർന്നാൾ;പരെമ ഭൂത-
ക്കണ്ണാടിേയാ മന്നിൽ വിേയാഗദുഃഖം? 107

ാണങ്ങളാം തന്വിെയ വിട്ടമൂലം
ഞാണറ്റവില്ലിെന്റ ശരിപ്പകർപ്പായ്
ക്ഷീണ ഭാവൻ സചിവ ധാനൻ
േകണ മി ം നടെകാൾകയായി 108

ധാരാളേമാേരാവിധമുള്ള മാലിൽ
മാരാർത്തി കൂനിൽ രുെവന്നേപാെല
പാരാെത െപാ െമ്പാഴമാത്യനാർന്ന
േഘാരാകുലത്വം പറയാവതല്ല 109

േമനി മുള്ളി മമന്ദദുഃഖ-
ഹാനി േവരായ മേഹ ൈശലം
വാനിൽ തി ം ശിഖരെത്താടാരും
മാനി മാറങ്ങവെന കാണായ് 110

ഓർത്താനവൻ: ’നൂനമിതിങ്കലേല്ലാ
പാർത്താധിേപാ ന്നതു മാമുനീ ർ
ആർത്താവനം െച മിളാഭൃദ ്യൻ
േപർത്താ യിപ്പാനഖിലർ മർഹൻ.’ 111
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വാ ം രസത്താൽെത്താഴുേവാർക്കഭീഷ്ടം
കാ ന്ന സത്താം ഹരിചന്ദനെത്ത

േപാ മ്പിടാനായ് മണിസാനുെവാ -
മാ ംഭിനീഭൃത്തിലണ തമ്പാൻ 112

തീരാെതവാേ ാരസമാധിതീർപ്പാ-
നാരാൽ സമാധി ിയനായമാത്യൻ
േപരാളുമാ മാമലേമൽ വസി
ധീരാ ഗർെക്ക വിപദ്വിഷാദം? 113

ആമട്ടവൻ വാഴ്വളെവത്തി കീർത്തി-
േസ്താമംെപടും ഹുണമഹർഷിേയകൻ
ഈ മന്നിൽ നാം േസവിയെറ െചാ ം
േകമെന്റ ശിഷ്യാ ിമശിഷ്യശിഷ്യൻ 114

അടവിൽ സാത്വികഗുണേമാ
ടമാം പാശ്ചാത്യകീർത്തിസമ്പേത്താ

ഉടലാർന്നേപാെല ശു ത
തടവും െമ ണ്ട െജസ വിറ്റ്സിദ്ധൻ (യുഗ്മകം)115

േചതസ്സിനുള്ള വിമലത്വമകം നിറ
ൈചതന്യമു െവളിയിൽപ്പടരുന്നേപാെല

ീതങ്കിടും സ്ഫടികവും െതാഴുേവാരവൻതൻ
പൂതത്വമാളുമുടൽ കാണ്മതു പൂർവപുണ്യം 116

പാലാഴിയിൽ പരിണേത ശരത്തിലംശു-
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