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അഞ്ചാം സർഗ്ഗം

പക്ഷെമാ പരെമ വീടർതൻ
നൽക്ഷമാഗുണെമാെടാത്തതീതമായ്;
തൽക്ഷപാതിമിരെമന്നേപാൽ ധരാ-
രക്ഷക കുറവായി ഭാഗ്യവും. 1

പുള്ളിേനാണവു, മതീവ േമാഷക-
ള്ളികൾക്കിളവു, േമകി, മന്നിടം

െവള്ളിപൂശുെമാരു പൂർണ്ണിമാനിശ-
ള്ളിമാൻമിഴി യശശ്ശരീരയായ്. 2

ഭൂമിഭ്യ ഹിത്യവ ദർശന-
ീമിക മകമാർന്ന മൂലേമാ

ആ മിടു കലരുന്ന പൂർണ്ണിമാ-
യാമിനീപതി മറഞ്ഞിതാഴിയിൽ?. 3

ചത്ത കാന്തയുെട കർമ്മമാവിധി-
െക്കാത്തമ സകലം നട വാൻ

ചിത്തെകൗതുകെമാടാ തദംഗമാ-
യുത്തമൻ ശശി ജലത്തിൽ മുങ്ങിനാൻ?. 4

ഭുഗതം തിമിരമാെക മാറേവ
നാഗേലാകനിബിഡാന്ധകാരവും
േവഗേമാടു കളവാൻ നിന താൻ
സാഗരം വഴി ഹിമാംശു േപായിേതാ? 5

മാനമറ്റളവു ജീവേനാടു േമൽ-
ത്താനമർന്നിടരുെത േതാന്നിേയാ
ദീനനാം ശശി കുടി ചാകുവാൻ
നൂനമാഴിയിെലടു ചാടിനാൻ? 6
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‘ഏവനും നിയതമന്ത്യകാലമു-
ണ്ടാവതില്ലതിെന നീക്കിനിർ വാൻ.
ഏവേമാതി മൃതിയാൽ സുധാരസം
ൈകവശത്തിെലഴുേമാഷധീശ്വരൻ. 7

മായമ മൃദുവാം കരം മഹ-
ത്തായ സൽപഥമണ തൂകേവ
ഈയനർഘഗുണരാജെനന്തിനായ്-
പ്പായസാന്തമരുളു ദുർവിധി?. 8

‘തൃക്തയായിരവിൽ ഞാൻ പരാംഗനാ-
സക്തനായ രവിയാം മദീശനാൽ.’
വ്യക്തമിങ്ങെന നിനയ്ക്കമൂലേമാ
രക്തമായ് വിലസി പൂർവദിങ്മുഖം?. 9

‘നായകൻ നിരപരാധി തയ്യൽമു-
ത്തായ നിന്നരികിെല മിക്ഷണം’
ഈയവസ്ഥ പൂരുഹുതദിെക്കാടായ്
മായമ രവിസൂതേനാതിേയാ?. 10

മാലക വിജിഗീഷുവാമിഷ:-
കാലഭൂപനുെട ൈകനിലപ്പടി
േചലമർന്നിടുെമാരമ്പലങ്ങിളിൽ
ചാലേവ വിലസി ശംഖനിസ്വനം. 11

താരകാധിപകലാപൈവരിയാം
മാരദക്ഷനുെട മ ളാദ്ധ്വരം
വീരഭ നു സമം മുട വാൻ
േഘാരനാദെമാടണ കു ടം. 12

േകാകെമാെന്നാഴിെകയന്യവർഗ്ഗമായ്
േലാകമാർന്ന മിഥുന ജത്തിെന
കാകനുള്ള കടുവാം രവം വ-
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േശ്ശാകസാഗരനിമഗ്നമാക്കിേപാൽ. 13

നാരിമാരുെട ചുക കൂടിടും
േചാരിവായു,െമാളിപൂേണ്ട േമനിയും
േപാരിളംകുളിർമുലത്തടങ്ങളും
പാരിൽ വി മമിയ പിെന്നയും. 14

വാടിവീണ മലർമാലയും ഗുണം
േതടിടും കളഭപൂരവും പരം
കൂടി രാ ിയിെലഴും യുവാക്കൾതൻ-
കൂടിയാട്ടമുരെച െമത്തകൾ. 15

േശഷെമാെക്കയിനി നാെള രാവിെല-
േന്നാഷധീശമുഖിമാരുരയക്കെവ
േമാഷക ിയരതീവവന്ധ്യമാം
േരാഷമാർ ഹരിദശ്വസൂതനിൽ. 16

ജാലകം വഴി കടന്നകെത്തഴും
ലീല കാണുമരുണാംശുപങ് ക്തിയാൽ

ലലജ്ജെയാടു, ഭീകെര ക്ഷണം
നീലേവണികൾ െവടി നീങ്ങിനാർ. 17

േദ്യാവിൽ വാ മുഡുരാജിയും, തഥാ
ഭൂവിൽ മി െമാരു ദീപപാളിയും,

ീവിവസ്വദവേലാകനം മടി-
ച്ചാ വിഭാതമതിലന്തരി േവാ?. 18

താരഹാര, മിരുളാം കചം, വിധു-
േസ്മരവ ത,മിവപൂണ്ട രാ ിെയ
പാരമംബരെമാഴി കാണേവ
ൈകരവങ്ങൾ മിഴിെപാത്തി ലജ്ജയാൽ. 19

ഉത്തമാളികളുമീശനും െവടി-
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ഞ്ഞത്തേലറിന കുമുദ്വതീമുഖം
ചിത്തേമാദെമാടു ക പത്മിനി-
െക്കാത്ത ഹാസമബലാജേനാചിതം. 20

ചന്ദനം മലരിവറ്റയാൽ മണ-
ന്ന െമെയ്യാടുദബി യുക്തനായ്

മന്ദവായു നടെകാ , കാമുകൻ
സ്വിന്നനായ് ിയെയ വി േപാംവിധം. 21

താന്തരായി മരുവും യുവാക്കളിൽ-
ത്താൻതനി ടൽ തേലാടി നിത്യവും
സ്വാന്തേമാദമരുളാനുഷസ്സിെല-
ശ്ശാന്തവായു പടുവാം ഭ്വിഷഗ്വരൻ. 22

ണെയന്നപടി മന്നിൽ നി യാൽ
വീണ പാരിെന മുറ ണർ വാൻ
hfill

ആണഹർ ഖമതുച് മം; ജഗൽ—
ാണനാരവനെമാത്തതല്ലേയാ? 23

ചിന്തവി നരർ കണ്ണട േപായ്
വൻ തമസ്സിൽ നിതരാം മയങ്ങേവ
സ്വാന്തേബാധമരുളാൻ ദ്വിജ ജം
ഹന്തഃ ഗീതമതിയായ്െപ്പാഴി േത. 24

കൂടുവി പുലർേവളറാണിയിൽ—
ടുമുത്തമഗുണങ്ങൾ ഭംഗിയായ്

പാടുേമാമനകളാം സുകങ്ങൾത—
േന്നാടുേചർ വിലസീ നഭസ്ഥലം. 25

െച പാദപതനത്തിനാൽ തനി—
െക്ക മുള്ള െകാതി പൂർവദിെക്കാടായ്
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അ രാഗെമഴുമർക്കേനാതേവ
വ നൽെത്തളിവവൾ തൽക്ഷണം. 26

രാവിെലത്തിെയാളിവിൽ സ്വകാന്തയാം
േദ്യാവിെനത്തഴുകി വാണ ച നിൽ
ആ വികർത്തനമർഷേമറിേയാ
കാവിേപാെല പരിരക്തരായ് മുഖം? 27

’ഹൃത്തടത്തിലവിേട േകാപമ—
ച്ചത്ത ശ െവാടയുക്തമല്ലേയാ?’
ഇത്തരത്തിലരുണെന്റ വാ േക—
ത്തമൻ രവി വിളങ്ങി ശാന്തനായ്. 28

ആയിരം കരെമഴുന്ന മി നാ—
ലായിരം ദലെമാെടാത്ത പങ്കജം

ീയിയ വികസി ; തുല്യെരാ—
ന്നായിണ വതു കാണുവാൻ രസം. 29

േഗാമയം ഭുവനമാെകയാകേവ
കാരമാ നില ഗൃേഹാദരത്തിനും
രാമമാരരുളി;യു യം െപടും
േകമർ േപാവതിതരർ പദ്ധതി. 30

ശാതമന്യവദിഗംസ, മംശുമ—
ഛ്ഹാതകുംഭമണികുംഭേമന്തേവ
കാ േരക്ഷണാകൾ മന്നിലും ഘടം
ജാതകൗതുകെമടു യാ യായ്. 31

േനരെമാ കളയാെത െപായ്കതൻ
തീരെമത്തിയവഗാഹപൂർവമായ്
ആരണാ ്യരിനെത തിപ്പതാ—
മാരവം നിഖിലഭീതിതാരകം. 32
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നി യാകുെമാരു േഘാരയക്ഷിതൻ
വി വത്തിനു നൃപാന്തിേക തദാ
സ സം കലരുമാറു െചാല്ലിനാർ
ഭ മ തതി വന്ദിമാ ികർ. 33

േവ്യാമചാരികൾ, ഭവദ്യശ തൻ
സീമവിെട്ടാരു െവളു വന്നിടാൻ,
േസാമെനച്ചരമവാരിരാശിയിൽ-
ക്കാമമിെപ്പാഴുതലക്കിടു േത. 34

തട്ടി തൽ ഥഭവാനേശഷമുൾ-
ക്കട്ടിെകാ ദൃഢെമ കാൺകയാൽ
രുട്ടിണങ്ങി നവരക്തപങ്കജ-
ത്വിട്ടിയന്നി, തുദയാചലാനനം. 35

െവ െമെന്നയരചൻ സ്വകാന്തിയാ-
ല നീങ്ങിെയഴുേന്നൽക്കിെല താൻ
കി വി നിരുപി മന്മഥൻ
വി െവ ലകിൽനി വാങ്ങിനാൻ. 36

േഹ രസാധിപ! ഭവാനു ദിവ്യകൽ
ഹാരഗന്ധമുപഹാരമാ വാൻ
ദ്വാരസീമ്നി തരമായിടാെതയീ-
േനരമു മരുവു മാരുതൻ. 37

താവകാക്ഷികുതുകെത്ത നൽകുവാ-
നാവതും ഗഗനവാരിരാശിയിൽ
േദവദാശർ തരണിക്കളിക്കിതാ
ഭൂവലാന്തക! തുടർന്നിടു േത. 38

ഹന്ത! ദിവ്യഹരിപാദസം യം
വൻതമസ്സകലുമാറു െചയ്കയാൽ
സ്വന്തമീശനുെട ഹൃെത്താെടാപ്പമായ്
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ചന്തമാർന്ന തവ ഭൂമിയിദ്ദിനം. 39

എ േയാ വഴിയകന്നിരിക്കിലും
ചി മാം തവ ഭുജപരാ മം
അ പാർ ഭയമാർന്ന നിൻകരം
മി ഭാവെമാടന്നണച്ചിടു േത 40

സാരസച്ഛദവികാസമൂഴിയിൽ
പാരെമ മരുളുന്ന ഭാനുമാൻ
സാരമാം തവദൃഗബ്ജപ വും
േസ്മരമാകിൽ നിതരാം കൃതാർത്ഥനാം. 41

സാവധാനമവർ െചാല്ലിടുന്നതാ-
മാവച വഴിേപാൽ വിക്കേവ
hfill

േദവേദവ! കമലാക്ഷ! പാഹിമാ’—
േമവേമാതിെയഴുേന്ന മന്നവൻ 42

െമത്തവി ഴറി േവഗമച്ഛഭാ—
െസ്സാത്ത നെല്ലാ,രു സരസ്സിൽ മഗ്നനായ്
ചിത്തഭക്തിെയാടു േദവകാര്യവും
സത്തമൻ നൃപതി െച േവണ്ടേപാൽ. 43

പിൻപനന്തശയനസ്ഥമാം രമാ—
ശമ്പ പുൽകുമജിതാംബുദത്തിെന
കമ്പമ െതാഴുവാൻ വിശിഷ്ടമാ—
മമ്പലത്തിനകെമത്തി മന്നവൻ. 44

പാവനം ഭവഭയങ്കരാടവീ—
ദാവപാവകവിപാകമാസ്ഥലം
േദവരാജനയേനർഷ്യ വാ രാ—
ബ്ഭുവലാന്തകനു നൽകി സമ്മദം. 45
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േലാകേലാചനരസായനായിതം,
ീകരം ശിവദഭീഷ്ടസാധകം,

ഏകമ തമേമയൈവഭവം,
നാകനാഥവിധിശംഭുദുർലഭം. 46

േഭാഗവൽ ഥിതശയ്യേമ രം
േയാഗനി തുടരുന്ന ത രാൻ
ആഗമെപ്പാരുൾ വിള മമ്പലം
രാഗേരാഗമഹനീയേഭഷജം. (യുഗ്മകം) 47

താൻ തനി മതിെയന്ന ഭാവവും
കാന്ത കാശിവയിലുള്ള കാമവും,

ാ,ന്തബദ്ധ,മരുെതന്നറിഞ്ഞിടും
സ്വാന്തേമവനുമേതാടടു കിൽ. 48

േദഹതുച്ഛതയറി െകാ േവാർ,
േമാഹമ ശരമുറ്റിരി േവാർ,
േസാഹരീശനിതി േബാധമാളുേവാർ,
ശീഹരി ഥിതഭക്തസത്തമർ. 49

വായന ചിലർ േകാ കുട്ടിനാ—
രായേപാെല ഭജനത്തിെനത്തിനാർ;
േഗയമായ തിരുനാമേമാതിനാർ.
മായമ നമനം തുടങ്ങിനാർ. (യുഗ്മകം) 50

േമനിയും മനവുെമാപ്പമായ് വൃഥാ—
ഹാനി െകാൾവതിനു സൽ ദക്ഷിണം
താനിയ മനവദ്യഭാവ്യരാം
ജ്ഞാനികൾ മളവില്ല തദ്ദിശി. 51

ആരണ വരേവദേഘാഷവും
സ്ഫാരവാദ്യചയഗീതേഘാഷവും
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പൗരർതൻ ഭജനേഘാഷവും തദാ
പാരെമാ വിലസീ ിേവണിേപാൽ. 52

േക്ഷ തല്ലജമതിൽക്കട ചി-
ന്മാ രൂപമിയലും മുരാരിെയ
േഗാ തൻപതി കരങ്ങൾകൂപ്പി നൽ-
േസ്താ േമാതി വഴിേപാൽ വണങ്ങിനാൻ. 53

’കാമനീയകനിവാസേഗഹേമ!
പൂമകൾ ടയ പൂർവ്വപുണ്യേമ!
േകാമളാഗമസുമ കാണ്ഡേമ!
കാമേമകുക; കഴൽ കൂപ്പിേനൻ. 54

െന റു മുതലാത്മഭൂവെര
പ , പക്ഷി, പുഴു, മീൻ, നരൻ, സുരൻ
ൈകയുമിെല്ലാരു കണ െമ ഞാൻ
െച ,മിജ്ജനികെള േപാക്കിേയാ? 55

മു മിങ്ങെന ഭവാംബുരാശിയിൽ
മന്ധനിവന െമങ്കിലും

െത വി കടെവാന്നടു വാൻ
പ െമങ്കിൽ മതി; ചാരിതാർത്ഥ്യമായ്. 56

തു , െപൺ, പുകളിവ േവണ്ടി ഞാൻ
െപ പാടു പല,തിത്തരങ്ങളിൽ
ഒ മില്ല െകാതി; േമലുെമെന്ന നീ-
യി വട്ടമിതുേപാൽതിരിെക്കാലാ. 57

േദവകീതനയ! േദവേദവ! നിൻ
േസവെകാ ദിവസങ്ങൾ േപാ വാൻ
ആവതും വഴിതരാതിരി കിൽ
പവെമൻ കഥപരുങ്ങലാകുേമ. 58
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ക െവച്ച മുടിയും ഭുത്വവും
പു േപാെല കരുതുെന്നാെരന്മനം
അ മീശ! പകലും ഭവൽപദം
െത ണർ നിരുപിച്ചിേടണേമ! 59

കലേമഘകമനീയകായ! നൽ
ക്കാലെമാ വളെര ലച്ച ഞാൻ
കാലെന മളവിൽബ്ഭവാെന്റ തൃ-
ക്കാലണ പിടികൂടിേടണേമ! 60

കൗസ്തഭം, കമല, ഭൂമി, പന്നഗം
നി ലയുധഗണം, മഹാഖഗം,
hfill

അ സർവ,മിവെനാ മിത്തരം
വ േവെണ്ടാടുവിൽ മുക്തി േപാരുേമ. 61

നിൻകഴൽെപ്പാടി ശിരസ്സിേലൽ വാ-
െനങ്കലു കഴിെവന്നിരി കിൽ
സങ്കടങ്ങൾ സകലം ശമിപ്പതിൽ-
ശ്ശങ്കെയ  ! സരസീരുേഹക്ഷണ! 62

ദാനേവന്തക! ദയാപേയാനിേധ!
ദീനേബന്ധവ! വിേഭാ! രമാപേത!
ഞാനസാരനസഹായെനെന്ന നീ-
യൂനമ കരേയറ്റിേടണേമ. 63

ഏവേമാതി വിധിേപാൽ മുരാരിെയ-
േസ്സവെച പരിതൃപ്തചിത്തനായ്

ീവളർന്ന നിജേഗഹെമത്തിയ-
ബ്ഭൂവലാരിയമൃേത െച േത. 64

അന്നമു , കുളേമാ? കബന്ധമു-
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ന്നക്ഷിതിപയുദ്ധഭൂമിേയാ?
എന്നതല്ല പലഹാരമു , നൽ-
സന്നതാംഗിയുെട ചാരുകണ്ഠേമാ? 65

വൃത്തമുണ്ടമലപദ്യേമാ? ഫലം
െമാത്തമു , ശുഭമായ കർമ്മേമാ?
ഒത്തവണ്ണമിയലുന്ന രംഭതൻ
പ മു , സുരനാഥഹസ്തേമാ? 66

കൂറുേചർ ദധിയു , ലക്ഷ്മിേയാ?
ചാരുവത്സനിയലു , ധാ ിേയാ?
ഏറുമാറു രസേമാടു നല്ല സാം-
േബറുമുണ്ടരിയ കാശിേദശേമാ? 67

ഒ േപാൽ ഥമേനെറയു ; വാ-
കാളനു സുധാംശുവിൻ നിറം;

ന നാരകഫലത്തിലുമ് രുചി-
മാനസ,മിെതെന്താര തം? 68

നല്ലനല്ല വിഭവങ്ങെളാ േചർ-
ല്ലസി െമാരു സദ്യയിത്തരം

മല്ലൈവരിപദഭക്തനാം മഹീ-
വല്ലഭനു വഴിേപാെല ലബ്ധമായ്. 69

ൈകകടന്ന രസേമാടു വൃത്തിയും
പകവും ഗുണവുെമാത്തഭക്ഷണം
ആകേവ നൃവരേനകി വ കാർ

ീകവി വരർ കാവ്യെമന്നേപാൽ. 70

സാരേശാഭനമിവണ്ണമുെള്ളാരാ-
ഹാര്യവര്യമുരരീകരിക്കേവ
ആ രസാധിപതി മു േവണ്ടേപാൽ-
പ്പാരമാർന്നതിൽ വിചി െമ വാൻ? 71
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ീയമർന്ന ഭഗന്നിേവദ്യമാം
പായസത്തിലുെമാര മദ്ദിനം
മായമ പതിവിൻപടി ഭൂ-
നയകാ ്യനു വിളമ്പി പാചകർ. 72

കഞ്ജനാഭനുെട നൽ സാദെമ-
ന്നഞ്ജസാ ഹൃദി മുഴുത്ത ഭക്തിയാൽ
അഞ്ജനാഭ കലരുന്ന പായസം
വൻജനാധിപതി ഭക്ഷ്യമാക്കിനൻ. 73

”നീരിൽമുക്കിെയാരു െകാള്ളിേപാെലയും,
മാരിെപ െമാരു െകാണ്ടൽേപാെലയും,
നാരിമരുടയ കൂന്തൽേപാെലയും,
ശൗരിതൻ വരനിേവദ്യമായിേതാ? 74

ഇക്കറുപ്പരവണ വന്നിടാൻ
തക്കകാരണമറി െചാ വിൻ;
ശർക്കര വളെരപ്പഴക്കമായ്;
തർക്കമില്ല, രുചിയും കുറ േപായ്. 75

േവ , െകായ്ന, കിരിയ , കാഞ്ഞിരം,
ക െകാണ്ടിവെയ െവന്ന പായസം
ചിൽപുമാനുെട നിേവദ്യമല്ലേയാ?
തു വാനരു,തിറ വാൻ പണി. 76

ശാന്തി േദവനു കഴി േവാർ ശു-
ഷ്കാന്തിയില്ല ലവേലശെമങ്കിലും;
ക്ഷാന്തിെകാ ഫലമില്ല; ദുഷ്ടരായ്
ശാന്തിേയ മവനീസുരാ ്യരും. 77

നാവു െതാണ്ണയിവ തീപിടിച്ചേപാൽ
േവവുപൂ വരളു ൈദവേമ!
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ആവൂ! പായസവിനിന്ദയ ിയം
ഭാവുകാബ്ധി ഭഗവാ െച േവാ? 78

േപാരു,മില്ല സുഖെമ ര ഴ-
േന്നാരു ഭൂപെനഴുേന സത്വരം
ചാരുവായ മണിെമത്തേയറിനാൻ;
ദാരുണം ഹഹഹ! ദുർവിധി മം. 79

നാ െചാന്നപടി േകട്ടിടാെതയാ
ീ വാസഗൃഹമാം നൃപലകൻ

hfill

ചാ ശീ മരുളുന്ന കാഞ്ഞിര-
ക്കാ വാച്ച വിഷമു കഷ്ടേമ! 80

നല്ലപാടുെമാരു നാഴികയ്ക്കകം
നല്ല ഭൂപതി കഴി െമത്തേമൽ;
ഇല്ല െത സുഖെമ മ മ-

ല്ലസി ഗദവും തിക്ഷണം 81

കാസപീഡിതനു തുല്യമാ മഹീ-
വാസവന്നഹഹ! െതല്ലിടയ്ക്കകം
ശ്വാസേരാധമുളവായന മാം

ാസവും വ്യഥയുേമകി േമൽ േമൽ. 82

സന്നിപാതരുജയിങ്കെലന്നേപാ-
ലന്നിളാധിപതി േഗാഷ്ടി കാട്ടിനാൻ
മന്നിലാർ െമാരുമാ െയങ്കിലും
വന്നിടും വിധി വഴി ത േമാ? 83

കായമാെക വിറപൂണ്ട മൃത വിൽ
ഭീയന മുളവായേപാലേവ;
േതായപാനമതിലാശെയത്തി; നൽ-

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 5 - ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 17

ഛായ മങ്ങി വദനത്തിേനറ്റവും. 84

നീ കാലുകൾ; മലർ േമനി; മാ-
ലാ ചാ തല പിൻവശം തുേലാം;
ര േന വുമുമു കൂടി; ഭീ-
പൂ കാണികൾ വിറ നിർഭരം. 85

സാരേസക്ഷണനിേവദ്യസംയുതം
േഘാരമാം വിഷമശിച്ച ഭൂപനിൽ
പരമ സുഖേമകി േനാക്കിടും
വീരെരാെക്കയഭിമാനഹീനമായ്. 86

ചൂർണ്ണഭസ്മഗുളികാദിയാൽ ഗുണം
നിർണ്ണയം നൃവരെനത്തിടാെതയായ്;
അർണ്ണവം കര കവി േകറുകിൽ-

ർണ്ണമായെതാരു േസതു നിർ േമാ? 87

ഒട്ടേനകമഗദാ സഞ്ചയം
വിട്ട ൈവദ്യെര രുചാ നിശാചരി
െപാട്ടെരന്നപഹസി മാറുവാൻ
വട്ടേമതുമിയലാെത നി േത. 88

ആ മരു കളേശഷവും സമിൽ-
േസ്താമമാശുഗസഖൻകണക്കിേന
കാമമു ഭയേലശെമന്നിേയ
ഭീമമാം ഗദമതി വൃദ്ധമായ്. 89

ര മൂ ഘടികയ്ക്കകം ദൃഢം
ക ഭൂമിപതി മൃത ലക്ഷണം;
മി വാൻ പണി െപരുക്കിലും കരം-
െകാ പു ിെയ വിളി െമല്ലേവ. 90

രാജത മിളേപാെല കണ്ണിലാ
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രാജവര്യനിരുബാഷ്പശീകരം
ഹാ! ജനി,െച്ചാരു െഞാടി നി , നിർ-
വ്യാജമാമനുശയത്തിനങ്കമായ്. 91

പാവെമാ മരുതാെത ശുദ്ധേമ
പാവേപാലരികിൽ നിന്ന പു ിേയ
ഭൂവലാരി തഴുകിക്കര െകാ-
േണ്ടവെമാട്ടരുളി ഗദ്ഗദാക്ഷരം: 92

”മൂലെമന്നിേയ മുഴുത്ത പിച്ചിനാൽ
മാലണ മകേള! നിന ഞാൻ;
കാലരൂപി കമലാക്ഷനീശ്വരൻ
േമലതാ മതിനില്ല സംശയം. 93

ഓമേന! പിഴ െപാറു വാൻ കനി-
ഞ്ഞാ മഹാെനാടുമേപക്ഷെചയ്യേണ ”
കാമേമവമുരെച ശാർങ്ഗിതൻ
നാമേമാതി നരപാലസത്തമൻ. 94

”സാരസാക്ഷ! സനകാദിവന്ദ്യ! സം-
സാരസാഗരമഹതേര! ഹേര!
നീരദാഭ! നിഖിേലശ നൽകേണ
നീ രമാരമണ! നിത്യമുക്തി േമ.” 95

ഏവമാദി തിരുനാമേമാതുമ-
ബ്ഭൂവലാരി, ഗരളത്തിലക്ഷണം
ദാവപാവകനു ദാരുേപാൽ, ക്കഥം
ഹാ! വചിപ്പ,തിരയായ്ഭവി േത. 96

കഞ്ജനാഭപദഭക്തനാകുമാ
വൻ ജേനശനുെട േദഹി മൂർത്തിേയ
പഞ്ജരെത്തെയാരു തത്തേപാൽ െവടി-
ഞ്ഞഞ്ജസാ മുകളിേല േപായിേത. 97

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 5 - ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 19

വ്യാജമ ബത! ദർശരാ ിയിൽ-
േത്തജസാ രഹിതമ െമന്നേപാൽ
രാജഹംസവിലയത്തിനാൽത്തദാ
ഹാ! ജഗത്തിരുളിനാൽപ്പരീതമായ്. 98

ആവിലത്വമതിമാ മാർന്നതാ-
മാ വിഷാഗ്നിശിഖയിൽദ്ദഹി വാൻ
hfill

ഹാ! വിേരാധെമാടു േദഹി േമനി വി-
ട്ടാവിരാമയമക േപായിേതാ? 99

ഹന്ത! വി പദേയാഗെമ വാ-
നന്തരംഗമതിലാശ മുറ്റിേയാ
അന്തരായമിയലാെത ഭൂമിപൻ
തൻ തനുസ്ഥിതിയസുക്കൾ വി േപായ്? 100

ആ ബുദ്ധി കലരുന്ന േപാറ്റിമാർ
ചാ നൽകി നൃവര നഞ്ഞിനാൽ
ലാ വച്ചപടി പറ്റി,യാർ േമ
നീ വാനരുതു ൈദവക ിതം. 101

േസാദരീദുഹിത്യഭാഗിേനയരാൽ
സാദരം നൃപതി ദുഷ്ടെനങ്കിലും
േവദവി ഹരിെയ സ്മരിക്കയാൽ
േഖദമു ലകു വി മൗനിയായ് 102

എ േഗഹെമഴുേവാരുമർദ്ധേമാ-
െട േയാഗമതിലുള്ള വി രും
െപ മൂ ഹൃദി, മ േപർക്കകം
ചു ഭൂപമൃതിവാർത്ത േകൾക്കേവ 103
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എ െചയ് വതിനിെയന്ന ചിന്തയാൽ
െവ െവ രുകുമുെള്ളാേടറ്റവും
ജ വൃന്ദമിഴി തൂകു ബാഷ്പമാ-
വൻ തുഷാരഗിരി ഗംഗെയന്നേപാൽ 104

ൈകകൾ മാറു തലെയന്നിവറ്റില്വ-
ച്ചാകേവ തനുവില വാർ ടൻ
ഭീകരാർത്തനിനദം പുര ിമാർ
േശാകവിഹ്വലകളായ് മുഴക്കിനാർ 105

”ഹാ! രസാഭിധവധൂഗേളാല്ലസ-
ദ്ധാര! സാരസദലാക്ഷേസവക!
ഹാ! രസാധിപഗഭീര! ദുഷ്ടസം-
ഹാര സാംബസര! സൽഗുണാംബുേധ!” 106

ആർത്തനാദമിതുേപാൽ വളർത്തി നീർ-
വാർത്തന മലേസക്ഷണങ്ങളാൽ
മൂർത്തമായ പരിതാപെമന്നേപാൽ
പ്പാർത്ത നാരികളുരുക്കി പാറയും (യുഗ്മകം) 107

രനാം വിധി ചതി െകാെന്നാര-
ദ്ധീരനാം നിജ സേഹാദര ടൻ
സാരസാക്ഷിയുമമ്മറാണി സം-

ാരമാം ിയ നടത്തി വി രാൽ 108

അഞ്ചാം സർഗ്ഗം സമാപ്തം

https://thalilakkam.in/




