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നാലാം സർഗ്ഗം

അന്നിമ്മട്ടാമ ിേപാെക േമാദം
കുന്നി ം ഹൃത്താർന്നമാവാസ്യരാവിൽ
ഒന്നിച്ചഷ്ടാഗാരർ േചർന്നാർ, ശ്മശാനം-
തന്നിൽ ഭൂതേ ണിേപാൽ, േഗാഷ്ഠിയിങ്കൽ 1

ആരാവിങ്കൽെക്കാണ്ടൽതൻ പങ് ക്തി വാനും
സ്ഫാരാേടാപം േഫരവേ ണി പാരും
ആരാവത്താൽ പൂർണ്ണമാക്കിച്ചമ
പാരാവാരം വൻതരംഗ ജംേപാൽ 2

വൻദർപ്പത്താലി ഹര്യക്ഷഭീവി-
ന്ന ധ്വാേന്തഭയൂഥം ചരി

കന്ദർപ്പ േടറ്റ േവശ്യാഗണംേപാൽ
മിന്നൽ ട്ടം പാ െത ം വട ം നട ം 3

ആരാവിൻ വീെട വാൻ ധ്വാന്തഭീയാൽ
താരാനാഥൻ റാന്തൽ കത്തിച്ചിടുേമ്പാൾ
ആരാൽക്കാറ്റിൽെക്കട്ട തീേക്കാലിേനറ്റം
േനരാ െട െട വിദ മിന്നി 4

പാരാവാരം േപാെല വാ ം തമസ്സിൽ
േഘാരാകാരം ക നക്ഷ വൃന്ദം
ആരാൽ േപ്പടിച്ചക്ഷിമൂടി റ
േന്നാരാമട്ടിൽക്കത്തി വിദ േമേന്മൽ 5

ആലസ്യംപൂേണ്ടവരും നി യാകും
ജാലക്കാരി ള്ള കൺെകട്ടിലായി
നീലെക്കാണ്ടൽഗ്ഗർജ്ജിതത്തിൻകണക്ക-
ക്കാലം േഭകം സിംഹനാദം മുഴക്കി. 6

തീയും േതാൽ ം ക രുട്ടിജ്ജഗത്തിൽ-
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ഭീയുണ്ടാക്കി ക്കിയാർത്ത മി ം
പായും ഭൂതം, യക്ഷി, രക്ഷ , മാടൻ
േപയും, നാരി ള്ള ഗർഭം കലക്കി. 7

കന്നേക്കാലും കത്തിയും ൈകയിേലന്തി
കന്നൽക്കണ്ണാൾ ള്ള കാതും കഴു ം
മന്ദം ദസ േ ഷ്ഠർ ശൂന്യെപ്പടുത്താൻ
സന്നദ്ധത്വംപൂ ലാത്തി ടങ്ങി. 8

െകാള്ളിെല്ലേന്നാ ദുഷ്ടേരാർത്താശുഗെത്ത-
ത്തള്ളിക്ഷി ം വാതിലൂേക്കാടട ? 14

കീലാലത്തിൽ ത്യഹം മുങ്ങിയാലും
േവലാതീതം പങ്കമാളും കൃപാണം
കാലാഹീ രമശ്ശൗര്യവാന്മാർ

ലാ ാദം ൈകയിൽ മിന്നിച്ചിരു 15

കല്ലാം മാറിൽക്കല്ലേനകം ധരിച്ചാ
വല്ലായ്മക്കാർ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
പുല്ലായ്മന്നിൽ ജീവെനക്ക േമേന്മ-
ലുല്ലാസംപൂണ്ടസ്സമാജത്തിൽ വാണു 16

ധീരന്മാർക്കന്നക്കഴ ട്ടമാളും
വീരൻ േനതാെവത്തിയദ്ധ്യക്ഷനായി
േഘാരം ക ാന്താബ്ദനിർേഘാഷമിത്ഥം-
കാരം വാക്യം സ്നിഗ്ദ്ധഗംഭീരേമാതി 17

”േകട്ടാലും ഞാൻ െചാൽവ, താെര ക്ഷണം നാം
കൂട്ടാേക്കണം? ൈദവവും സാരമില്ല;
നാട്ടാെര ം കാട്ടിേനാക്കെട്ട; കാട്ടിൻ
പാട്ടാളിേക്കാ ജംബുക ാസമു ? 18
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െപാേ ായേല്ലാ ഹന്ത െമ ം മതി ം
െകേ ാലും ദുർമ്മ ി; മെറ്റ േവണം?
ഇേപ്പാെഴ ം േനാ കാട്ടാം; വിരിഞ്ചൻ
വാേ ാന്നായുെസ്സന്നമട്ടാെരതിർ ം? 19

കാേറാെടാ ം േഘാരൈസന്യങ്ങൾ പേത്താ
നൂേറാ കൂടിെക്കാൾകിലും പു േപാെല
വീേറാെടല്ലാം െവന്നിടും വീരനീെയൻ
വാേറാലക്കീറി തീനായതിേല്ല? 20

രാമാ ത്താൽ വാനിൽനിന്നാർത്തിപൂേണ്ടാ-
രാ മാരീചൻ വാർദ്ധിേമൽ വീണേപാെല
ധീമാനാെമൻ കൗശലത്താലമാത്യൻ
ഭൂമാെവേന്യ പാണ്ടിേപായ്പ്പറ്റിയിേല്ല? 21

െചാേല്ലറും മൽസൂ േമകം നിമിത്തം
കേല്ലെറാന്നാൽ മാങ്ങ രെണ്ടന്നേപാെല
കിേല്ലശീടാതുർവേരശ െപാേ ാ-
യിേല്ല ഹർേമ്മ്യാത്തംസവും മ ിമു ം? 22

േപർത്തമ്പേമ്പാ! പാർത്ഥെരക്കാട്ടിലാക്കാ-
േനാർത്തദ തം സൗബലൻ െചയ്തേപാെല
മൂർത്തം ശൗര്യേമ്പാെലഴും മ ിതെന്ന-

ർത്തല്ലീ ഞാൻ കൗശലം െചയ്തകറ്റി 23

ഏതായാലും വഞ്ചിനിധ്യന്തികത്തിൽ
ഭൂതാപത്തിെല്ല േതാ േമലിൽ
ജാതാേമാദം േനാ ൈകെകാട്ടിയാർക്കാം
േജതാക്കന്മാർ തിട്ടമീെയ വീടർ 24

കാ ള്ളേപ്പാൾപ്പാറ്റിടുേന്നാെനയേല്ലാ
മു ം ലക്ഷ്മീേദവി മാനിപ്പെത ം
പ േന്നരം പാർ പറ്റിച്ചിടാഞ്ഞാൽ
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െത ം പിെന്നത്തായെമന്നാപ്തവാക്യം 25

േകാളില്ലാേത്താരത്തരം േനാക്കി േവണം
േമളിച്ചാരും കായലിൽേത്താണിവ ാൻ
േകളിെക്ക ം േകളിേഗഹങ്ങളാം നാം
വാളിന്നിേപ്പാൾ വി മം നൽകിെടാല്ല 26

ബാലന്നായിെച്ചട്ടി കാെശന്നേപാൽ നൽ-
ക്കാലം സ്വ ം മർത്ത്യേനകുന്ന ൈദവം;
ആലസ്യം വിട്ടെപ്പാഴാളും മംതാൻ
മൂലം പിന്നീടുള്ള സമ്പത്തിെനല്ലാം 27

വാണിജ്യം െചയ്തർത്ഥലാഭം വരുത്താ-
നാണിക്കാെശേന്നാർ വർത്തിച്ചിടാഞ്ഞാൽ
േകാണിൽത്ത ം െചട്ടിയാർ പു േനയും
േക്ഷാണിത്തട്ടിൽ ദിഷ്ടവും തിട്ടേമവം 28

ഉന്ന ീസഞ്ചിതം വഞ്ചിരാജ്യം;
മന്നൻ േപർ ം ദുർബലൻ ഭീരു ശുദ്ധൻ
കന്നൽക്കണ്ണാൾ െള്ളാരാേ ഷണസൗഖ്യം
സുന്നം േ യാൻ കുഷ്ഠേരാഗാർത്തനായാൽ 29

ചട്ടക്കാരൻ ഭസ്മമുേണ്ടാ ധരി
െമാട്ടശ്ശീർഷം മാല ചൂടുന്നതുേണ്ടാ?
െപാട്ട േണ്ടാ പാ േകട്ടാൽ വികാരം
െപാട്ടെച്ചട്ടിക്കാരു െപാൻപൂച്ചിടു ? 30

േചരും വ ദ്വന്ദ്വമല്ലാെത മന്നിൽ-
േച്ചരുേന്നരം േദാഷമത്യന്തമുണ്ടാം
ഭൂരുെട്ടേന്യ പാറേചരുന്ന മല്ലീ-
വീ േണ്ടാ വാ പൂ െത ം? 31

എല്ലാംെകാ ം നൂനമിബ്ഭൂമിപാലൻ
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െകാല്ലാൻ തേക്കാൻതെന്ന സേന്ദഹമില്ല
നല്ലാളാരും േവൾ വാൻ വന്നിടാഞ്ഞാൽ
നല്ലാർ േണ്ടാ കന്യകാഭാവദുഃഖം? 32

കേല്ലാ നീേരാ രണ്ടിെലാെന്ന വച്ചാ-
ണേല്ലാ നാമീ േവല ൈകേയറ്റതാദ്യം
hfill

കേല്ലാടിേപ്പായ്, ര െവട്ടി െവള്ളം
കിേല്ലാതാനില്ലി കാണുമാറായി 33

ഇേപ്പാൾ മ്പയ്ക്കാരു താരാ പാടാൻ
നിേ ാൻ? നൂലിൽേക്കാർത്ത പത്താ രുക്കി-
വേ ാളുേണ്ടാ ഭൂഷ മെറ്റാ തീർക്കാ-
െതേപ്പാഴും മാൽ മദ്ധ്യവർത്തി സിദ്ധം 34

െവങ്ങാനൂരിൽപ്പിള്ളയേപ്പാൾ കഥിച്ചാൻ
ചങ്ങാതി േള്ളാരു സത്താം നിേദശം
ഇങ്ങാധാരം കൃത്യേമതി േമാർത്താൽ
മങ്ങാെത ം ഭൂതമീശാജ്ഞേകൾ 35

ഊനം ൈകവിേട്ടെറനാൾ വഞ്ചിരാജ്യ-
ീ നെമ്മത്താൻ േവൾ വാൻ വന്നിര ം

മൗനം െമേന്മൽ നാം വാഴ്വെതേന്ത?
ദീന ാണം ൈദവവും സമ്മതി ം 36

േകമന്മാർ തൻപൂർവരാഗന്മാരതിെന്ന-
ന്തീമന്നന്നീനാടു േയാജിപ്പതില്ല
കാമം ജന്മം മാ േമാർത്താദരിപ്പാൻ
നാമജ്ഞന്മാരല്ല; ൈകയൂ കാര്യം 37

ആരാൽക്കാർേന്നാർതെന്റ െചാൽേക വ ം
േനരായ് വാങ്ങിേപ്പാകി,െലന്താണു േപാേട്ട
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േചരാതുേള്ളാൻ നായരായാലുേപക്ഷി-
േപ്പാരാേരാമൽത്തയ്യലാൾെക്ക കുറ്റം? 38

നാമല്ലാതീ വഞ്ചിരാജ്യം ഭരിപ്പാ-
നീ മണ്ണിൽപ്പറ്റില്ല മറ്റാരുമിേപ്പാൾ;
േക്ഷമം കാഷ്ഠാമണ്ഡലത്തി നൽകാൻ
സാമർത്ഥ്യം ദിക്പാലകർെക്ക സിദ്ധം 39

േവഗം െചന്നാ വൃദ്ധെനെക്കാ പൃത്ഥ്വീ-
ഭാഗം കാക്കാം; വാ െകാെണ്ട കി ം?
രാഗം േകട്ടാലാതുരെന്ന ലാഭം?
േരാഗം മാറാനൗഷധംതെന്ന േവണം 40

അേപ്പാൾ െചാന്നാന ള ർഗ്യേഹശൻ;
’െകേ ാലും നാം മന്നെന ഖഡ്ഗേമന്തി
ഇേപ്പാൾെക്കാന്നാൽ പന്തിയാവില്ല; സൂ ം
വേ ാളം നന്നല്ല േനരായ മാർഗ്ഗം 41

ആപത്തീ നാം മ ിമുഖ്യ നൽകി-
ബ്ഭൂപേ ഷ്ഠന്നന്തവും േചർ െവന്നാൽ
തീപ ംേപാൽ കാട്ടിൽനി,ന്നറ്റെമേന്യ
േകാപംെപാ ം പൗരവർഗ്ഗത്തിൽനി ം 42

േവനൽക്കാലം കാ െചാവ്വിന്നടിച്ചാൽ
നൂനം ൈകേത്താടാണു വഞ്ചി കായൽ;
മാനം കാറിൽ െപ്പ വൻ േകാളുെകാണ്ടാ-
ലൂന ംപ ം ലന്തതൻ കപ്പലിനും. 43

െപൗരാമർഷാഗ്നി നാം ഭക്ഷ്യമായാൽ
േപാരാ; പിെന്നബ് ഭൂമിപൻ ചത്തിടുേമ്പാൾ
ആ രാജേ ഷ്ഠാന്വയത്തിങ്കലുേള്ളാ-
രാരായാലും കുടേവ വദ്ധ്യരേ . 44
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ീയാകെട്ട, ബാലരാകെട്ട, കാര്യം
േപയായ് േപാകും ശ േശഷെത്ത വച്ചാൽ;
നായാ േണ്ടാ ജാതിയും ായവും പാർ-
ത്തിയാെനല്ലാം പാവകെന്നാ േപാെല. 45

അേപ്പാൾ മാർത്താണ്ഡാലേയശൻ കഥിച്ചാൻ;
‘നൽ േപാരി െള്ളാരു നാളല്ലിെതാ ം;
ഇേപ്പാൾ സൂ ംതെന്ന െവയ് േക്കണ,െമന്ന-
പ്പേപ്പാ! കാര്യം െതറ്റി; കാലം മറി . 46

ആലസ്യ ംവി ർവരാകാന്തവംശം
മൂലച് േഛദം െചയ് കിേല പന്തിയാകൂ;
േമലേത്തക്കിബ്ബാധപെറ്റാല്ല െച ം;
കാലം േനാക്കിക്കല്യർ കാണു കാര്യം. 47

േയാഗക്കാരാം ഹ്മ ബ ക്കെളാ -
ക്കാഗസ്സില്ലാേത്താരു സാധുക്കെളന്നായ്
ധീഗന്ധം വിേട്ടാർ മീ മന്നെനേപ്പായ്
േവഗം െകാൽ വാൻ മ േപർ േവണ്ടതുേണ്ടാ ? 48

പിന്നീട ം െചമ്പഴന്തി കൂടി-
െച്ചാന്നീടാനുണ്ടസ്സദസ്സിങ്കെലന്നായ്
അന്നീടാർേന്നാര മാേനാതിയേപ്പാൽ-
െച്ചാന്നീടേട്ട േവണ്ടെതന്നായി കൂട്ടർ. 49

നാശ ംകാർേന്നാരാർന്നേതാർ ള്ളിേലറ്റം
േ ശ ംപൂേണ്ടാരാ യുവാവെപ്പാേഴാതി:
‘േമാശെപ്പേട്ടാെരെന്റ നാവി െപാങ്ങാൻ
േലശ ംേപാലും ശക്തിയില്ലിസ്സദസ്സിൽ. 50

കന്നൻ മ ി ള്ള ൈകയൂ മൂലം,
െപാന്നമ്മാമൻ േശഷെമേന്താ െചാൽ വൂ ?
എന്നമ്മ ം ബാലനാേയാെരനിയ് ം
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സുന്നം േമലിൽ േക്ഷമെമന്നായിതേല്ലാ. 51

ഈ രാജ്യം വിെട്ടങ്കിലന്യ േപായ-
ദ്ധീരാമാത്യൻ െസൗഖ്യരായ് പ്പാർ മേല്ലാ;
hfill

േപാരാ ത ത്തിലാറാടിടാെതൻ
േഘാരാസിക്കിേല്ലതുേമ ചാരിതാർത്ഥ്യം. 52

എന്നല്ലായുസ്സ മാനുള്ള കാലം
മന്ദം നമ്മൾ ള്ള ഭാഗ്യം നിതാന്തം;
ഉന്ന ശീഭാനു വാരാശിതന്നിൽ—
െചന്നല്ലാതി ഴിയിൽദ്ധ്വാന്തേലശം. 53

പിന്നീടും ഞാെനാ ര ;നാണം
െചാന്നീടുേമ്പാളറ്റമില്ലാെതയുള്ളിൽ
വന്നീടു െണ്ടങ്കിലും വാരിജാ ൻ
തന്നീടാർേന്നാരാജ്ഞ േകൾേക്കണ്ടതേല്ല? 54

േക്ഷാണിത്തട്ടിൻ നായക ള്ള പു ീ—
മാണിക്യത്തിൽ മ ളാഭിഖ്യയിന്നാൾ

ാണിെക്കാ ം താ യില്ലാെത്താെരൻ കൺ—
േകാണിൽതട്ടിച്ച ഞാൻ ചത്തിടാെത. 55

േചലുേള്ളാരെപ്പണ്ണി ർവീശനച്ഛൻ,
കാലുഷ്യത്തിൻ കാതലാം മ ിയിഷ്ടൻ;
േമലും കീഴും േനാക്കിയെല്ലെന്റ രാഗം;
വാലും തു ം കാമനി,െല്ല കാട്ടാം? 56

വിത്തം, ൈകയു, ക്കാഭ, സൽസാഹ്യെമല്ലാ—
െമാത്ത േന്നാെമെന്നയീ യൗവനത്തിൽ
അത്തങ്കെപ്പൺമൗലി ൈകെക്കാണ്ടിടാഞ്ഞാൽ
വൃത്തം േമലീെയ വീേഭഴു വീടാം. 57
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ആ നല്ലാരി േമാഷ്ടിച്ച കള്ള—
നംകൂടാതന്തേമകിത്തഭംഗം

സാനന്ദം ഞാൻ പുൽകുവാൻ നിങ്ങേളാർത്താൽ
നൂനം പ ം; സംഹതിരക്കന്തസാദ്ധ്യം? 58

ഏവം വാക്യം േക പള്ളിച്ചൽേമവും
േദവേ ഷ്ഠെന്നാത്ത വീരൻ കഥിച്ചാൻ!
” ീ വമ്പി ം തന്വിെയശ്ശക്തയായ്ത്താൻ
ൈദവം സൂനം സൃഷ്ടി െച മന്നിൽ. 59

എങ്ങാൻ നിൽ ം ചന്ദനം മങ്കതൻ ീ
മങ്ങാതുേള്ളാേരാമനെകാങ്കയിങ്കൽ
തങ്ങാൻ മൂലം തൽഗുണം; നല്ല െപ ം
ചങ്ങാതിെക്കാ ള്ള ധന്യ തെന്ന. 60

ഇത്താരുണ്യക്കാതലാം െചമ്പരന്തി—
െക്കാത്താരു ഭൂപപു ി േവൾപ്പാൻ
അത്താേരശൻ പൂന്നിലാവി കാന്തൻ,
നൽത്താരിന്നെപ്പൺെകാടി ന്തൽ േഗഹം. 61

ക െണ്ടങ്കിൽത്തിട്ടെമന്നിഷ്ടെനത്താ-
െന ം ഭർത്താെവ രാജന്യപു ി;
മ ം വി ം മെറ്റാരാൾ നൽകിയാലും
െപ ൾെക്കാ ം ീതി െസൗന്ദര്യവാങ്കൽ. 62

ീതിങ്ങീടും തന്വി തർക്കി കിൽ തൽ-
പാതി ത്യം മാ വാൻ മാലന ം
ജാതിേക്കകാം; േപാ മു ന്ന കാല-
േത്താതിേക്കാനും പച്ചമാംസം ഭുജി ം. 63

ീ ം ീ ം കാറ്റിനും ൈസ്ഥര്യമുേണ്ടാ?
തീ ണ്ഡത്തിൽക്കാട്ടിടും െവണ്ണമു ം
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നിൽ േണ്ടാ െവണ്ണയാേയെറ േനരം?
ഭീ ള്ളം നാം ലക്ഷ്യമാേക്കണ്ട േലശം”. 64

ഈമട്ടാം വാക്കക്കഴ ട്ടമാളും
േകമൻ മു ം േക വീ ം പറ :
“നാമമേന്യാന്യം െചാ വാനുള്ളെതല്ലാം
കാമം െചാല്ലിത്തീർ െവേന്നാർത്തിടുേന്നൻ. 65

രണ്ടിഷ്ടന്മാരിസ്സമാജത്തിെലാ ം
മിണ്ടി െടന്നാണയിേട്ട വേന്നാ?
േവണ്ടി,ല്ലാേട്ട െമാത്തമായ് ഞാനവർ ം
േവണ്ടിസ്സ്വൽ പം െചാ വൻ വല്ലപാടും. 66

േയാഗക്കാരാം േപാറ്റിമാരുള്ളതസ് മ-
േദ്യാഗം; െത ം െപൗരർ ശങ്കിച്ചിടാെത
േവഗം നാമാ ദ്ധെരെക്കാ പ്യത്ഥ്വീ-
ഭാഗം കാ ം സാധുവിന്നന്തേമകാം. 67

േശഷം കാര്യം പിെന്നയാകെട്ട; രാജ്ഞീ-
േവഷം െക ം തത്സഗർഭ്യ രാജ്യം
ഈഷ ം താൻ സ്വന്തമാവില്ല; ചുമ്മാ-
േഘാഷം കൂട്ടാൻ െപാട്ടരെല്ല വീടർ. 68

ീഹത്യ ം ണഹത്യ മീ ഞാൻ
േമാഹം ഹൃത്തിൽ പൂണ്ടിടുന്നില്ല െത ം;
േസ്നഹം ഭൂേവാടുണ്ടതിെന്ന ? നിസ്സ-
േന്ദഹം പാപം േവണ്ടേത േനടിടാവൂ. 69

കള്ളം വിെട്ടന്നൻെപഴും െചമ്പഴന്തി-
പ്പിള്ള േള്ളാേരാമനബിഭാഗിേനയൻ
ഉള്ളെപ്പണ്ണിേന്നകിെയ ള്ള വൃത്തം
െവള്ളം ചാടി ച സ്സിൽ നി ം 70
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എേന്താ വല്ലാതുള്ള േദാഷത്തിനാണ-
പ്പേന്താെടാ ം െകാങ്കയാേളാടു രാഗം.
hfill

എൻ േതാഴൻ തൻ ഭാഗിേനയെന്റ േചത-
െസ്സേന്താേത ? െച േവണ്ടാത്ത ദിക്കിൽ. 71

െന ം േമാരു ംേപാെല െപൺ, നാടിവറ്റിൽ-
െച്ച ം േമാഹം ര െമാന്നിക്കയില്ല;
ക ം ന ം േചർന്നിടും മാനസത്താൽ-
െക്കാ ം നല്ലാരാെരയും പാരിടത്തിൽ. 72

ഏതായാലും മാമെനെക്കാെന്നാരീ ഞാൻ
ധീതാവും തൽ ഭാഗിേനയ ഹൃത്തിൽ
ഹാ! താപെത്തേച്ചർ വാൻ തക്കതാേയാ-
േരതാവത്താം വാക്യേമാതുന്നതില്ല. 73

അമ്മാവൻ തൻ മൃത േവാർത്തീ യുവാവിൻ
വൻമാൽ തീർപ്പാൻ ജീവെനസ്സന്ത്യജി ം
നമ്മാെല ം ഹന്ത! കർത്തവ്യ,െമന്നാൽ

ഹ്മാവിെന്നന്തിച്ഛെയന്നാരറി ? 74

എല്ലാം േനേര േപായിേടണം; നടുക്കി
നല്ലാർ ചാടിക്കാര്യമ ം കുഴ ’
ഉല്ലാസ ംവിട്ടക്കഴ ട്ടേമവം
െചാല്ലാൻ മൂലം കണ്ടതില്ലന്യരാരും. 75

െചാന്നാർ ഭീവിട്ട മാന്മാർ സേരാഷം;
‘നന്നായ് കാര്യം! മന്നവൻ ചാവെതേന്നാ
അന്നാൾ ന്മാെരാടും റാണിയിബ്ഭൂ-
തൻ നാഥത്വം സ്വീകരിക്കെട്ടെയേന്നാ? 76

െചാല്ലാെമന്നാെലന്തിനമ്മന്നെനത്താൻ
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െകാല്ലാേനാർത്തീടു ? ചുമ്മാതിരിക്കാം;
വല്ലായ്മയ്ക്കാം മദ്ധ്യവർത്തിത്വെമന്ന-

ല്ലാസ ംപൂേണ്ടാതിയേല്ലാ; മറേന്നാ? 77

ീഹത്യ ം ണഹത്യ േമതും
േമാഹ ംേവണ്ടാ; രാജ്യവും േവണ്ട; േപാേട്ട;
േഗഹംേതാറും െതണ്ടിടാം ഭി െവേപ്പാൽ;
േദഹ ംേപായാൽ േമാക്ഷവും ൈകക്കലാവും 78

ധർമ്മം ഭർമ്മം ര െമാന്നി േനടാൻ
കർമ്മം നൂനം മന്നിെലല്ലാർ മില്ല;
ശർമ്മത്തിങ്കൽ കാംക്ഷയില്ലായകെകാേണ്ടാ
നർമ്മത്തിേന്നാ ഞങ്ങേളാേടവേമാതി?. 79

േപാരും േപാരും! ഭീരുവിൽ ടിേയറ്റം
ഭീരുത്വം പൂണ്ട രേച്ചാരു വാക്യം
ആരും േകൾപ്പാനില്ല; സായൂജ്യമിച് ഛി-

രും േപരും ഞങ്ങൾ മാ മില്ല. 80
hfill

ീരാമ ം ജാഹ്നവി ം കളങ്കം
േചരാൻതേക്കാേരാമനക്കീർത്തിേയാടും
സ്വാരാജ്യത്തിേന്നകനായ്േപ്പാക;ഞങ്ങൾ-
ക്കീരാജ്യംതാൻ േവണ്ടതേന്യച്ഛയില്ല 81

ൈകയും െകട്ടിദ്ധർമ്മവും പാർത്തിരുന്നാൽ
പ ം തു ം നീ വാനാവതല്ല;
ഈയുേള്ളാേരേദ്ധനുവും കണ്ട വൃക്ഷ-
ത്ത ം േപാറ്റി, ഴി വിണ്ണാകയില്ല 82

ണ ാണം ഹന്ത! നമ്മൾക്കകാല-
ാണത്യാഗത്തി ൈഭഷജ്യരത്നം

ആണത്തം വി ള്ള വാക്യം വിപ്പാൻ
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തൂണല്ലേല്ലാ ഞങ്ങ,െളേന്താ െചയ് വൂ?” 83

എ ം മ ം ദുഷ്ടർ െചാ ന്നെതേക്ക-
ട്ട േദ്വഗാലക്കഴ ട്ടേമാതി:
’എ ം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടെമന്തായെതേന്യ
മ ം വി ം േനാക്കിയെല്ലെന്റ കൃത്യം 84

ബാലന്മാെരെക്കാ കിൽത്തൽക്ഷണം മ-
റ്റാലംബം വിട്ടാർത്തയാം റാണി കായം
കാലേന്നകും; േവനലിൽെക്കാ പട്ടാൽ
മൂലം താേന ശുഷ്കമാം തർക്കമില്ല 85

ആരാൽെച്ചന്നബ്ബാലെരെക്കാന്നിടുേന്നാ-
നാരാെണേന്ന ശങ്ക ഹൃത്തിങ്കലു
ധീരാ ്യന്മാെരന്നിേയ പിെന്നയാരും
േപാരാ; േപായാൽ ദുർഘടം; കയ്യറ ം 86

മ േള്ളാെരെക്കാ െചയ്യി െവന്നാൽ
െത ം; കാര്യം തീർന്നതായ് നെമ്മാേടാതി
മു ം ഗൂഢം ബാലെരേപ്പാറ്റിെയന്നാൽ
ചു ം നാമീ േവലെയാെക്കക്കഴി ം 87

ഇവണ്ണമ രുഷേനാതേവ കട-
ന്നവർണ്യമാം ഹുെങ്കാടു രാമനാമഠം
ജവത്തില തന കംസേനാടുേപാൽ
ലവം ഭയം ീയിവ വി െചാല്ലിനാൻ 88

ശിശുേവാ, വധുേവാ, ജരാർത്തേനാ, നൽ-
പ്പശുേവാ, ഭൂസുരേനാ, പിഴയ്ക്കിലാർ ം
അശുഭെത്ത വരുത്തിടുന്നെതങ്കിൽ
പിശുനത്വം മമ വാളിനില്ല െത ം 89

പു മന്നിലുയി,രില്ല ഭയം, ഞാൻ
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െകാ വൻ നൃവരബാലെരെയല്ലാം.
hfill

ക െമൻ കരളുെമാ മീവണ്ണം
െചാ മാെമാഴി വികത്ഥനമാേമാ?. 90

നാെവ നീളത്തിൽ െവളി നീട്ടി
വാെവ െവട്ടാൻ പലകൂട്ടരുണ്ടാം;
ഈ വിഷ്ടപത്തിൽ ിയെയാ െചയ്വാൻ
ഭീവി റേപ്പാനയുതത്തിേലകൻ’. 91

അതിപാപിയവൻ കടന്നിേതാതു-
ന്നതിൽവച്ചന്യരമന്ദേമാദേമന്തി,
മതിയസ്സൽ സബാസ് ബേല ബേല േഭ-
ഷിതി ൈകെകാട്ടിയുര കൂകിയാർ . 92

മുഷ്ക്കാളുമ രുഷർ േഗാഷ്ഠിയു,മന്ധകാരം
തൽക്കാലമുഴിയു,െമാേര നിമിഷത്തിൽ വി ;
രുക്കാർ പൂർവദിശ സൂര്യസമാഗമത്താ-
ലക്കാമിനീമണി ന്യപാത്മജെയന്നേപാെല. 93

േപാരുെള്ളാര രുഷർ േകരളരാജ്യലക്ഷ്മി-
ചാരുസ്വയംവരസുഖെത്ത ലഭി െകാൾവാൻ
ആരും മടി െമാരു േവലതുടങ്ങി; നാട്ടി-
ന്നാരു താങ്ങ, ലറിയാമഖിേലശെനല്ലാം. 94

നാലാം സർഗ്ഗം സമാപ്തം
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