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ആറാം സർഗ്ഗം

ജീവിേതശനടുെത്തേന്യ ജീവിേതശനടുത്തേപാൽ
ആ വിശാലാക്ഷിയാം കന്യ േമവി, താതൻ മരിക്കേവ. 1

ഉമാവാക്യൗഷധം െത സമാശ്വാസമണയ് ക്കിലും
ക്ഷമാധിപസുതാതങ്കം മാൽ േവരൂന്നി വാ േത. 2

േതാഴിമാർതൻ മം നാടുവാഴിേ ഷ്ഠെന്റ പു ിയിൽ
പാഴിലായ്ത്തീർ ; വാേനാളം േകാഴി പറ േമാ? 3

ത ൾത്തടം ിയവപുെസ്സാ െകാ െഞരുങ്ങേവ
അ മെറ്റാന്നിനുമതിൽെച്ച േകറാൻ യാസമായ്. 4

ധ്യാനം രാപ്പകലാെരത്താൻ സുനഗാ ി തുടർ േവാ.
ആനെല്ലാരീശൻ ൈവകാെത നൂനം ത്യക്ഷമാകുേമാ? 5

ആേരാടും സല്ലപി ന്നില്ലാേരാമൽ ിയെനന്നിേയ.
ഓേരാന്നാളികൾ െപാനാലിപ്പാേരാ വാേനാ വിക്കണം. 6

”എ ഞാൻ കാന്തെനക്കാണുെമ നാല് വേരാെടാപ്പമാം?
എ ം പാപി പാതാളെമ ള്ള െമാഴി െത േമാ? 7

കളങ്കമില്ലാത ാന്തം വിള ന്ന തദാനനം
ഇള ഞ്ചിരിയാെല ൾക്കളം ശീതളമാ േമാ? 8

െതളി രാഗസുധയിൽ ളി കുളുർശീകരം
തളി ം തൽക്കടാക്ഷത്തിൻ കളി ഞാേന െതെപ്പാേഴാ? 9

അരിക്കശനിയായ് േ മം രിേപ്പാർക്കബ്ജനാളമായ്
ഇരി മബ്ബാഹുെവേന്നാ ശരിെക്കൻ ഗളമാല്യമാം? 10

ആക്ക,ണ്ണാഗണ്ഡ,മധര,മാക്കണ്ഠം, ബാഹു, മാറിടം,
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ആക്കരം, ൈകവിരൽ, നഖമാക്ക മുഖ, മാപ്പദം, 11

ആ വപൂസ്സാ യേശാരാശിയാ വചസ്സാ മേനാഗുണം
ആ വദാന്യത്വമദ്ദാക്ഷ്യമാ വർപൂമവേന വരൂ. (യുഗ്മകം)12

നീളേമറുന്ന നിശേയക്കാളഹെസ്സ മ ളം!
കാളരാ ിെയനിേക്കാേരാ നാളതിൽ ചരമാർദ്ധവും. 13

കിടക്കാമുരുളാം വീ ം പിടയ്ക്കാെമഴുേന്നറ്റിടാം;
ഇടയ്ക്കാ മിഴിതൻ േപാളയടയ്ക്കാെന പായേമാ? 14

അേപക്ഷിച്ചാേലാടുവതുമുേപക്ഷിച്ചാെലടുപ്പതും
അേപത ീളയാം ലജ്ജാക്ഷേപശാനനതൻ ഗുണം. 15

പതിവായിേപ്പാഴസ്വപ്നസ്ഥിതി വാ േന്നാെരെന്റ േമൽ
മതിയിൽ േ ാധമാളു ണ്ടതിയായാ നിശാചരി.” 16

ഇത്തരം വി േയാഗാഗ്നി ഹൃത്തടത്തിൽ ജ്വലിക്കേവ
അത്തയ്യൽ പലതും െചാല്ലിയത്തലാർ കുഴങ്ങിനാൾ. 17

ഉള്ളിൽ ബലമാം രാഗം തള്ളിത്തിങ്ങിയിരിക്കിലും
െവള്ളിേപാൽ വിളറും േമനി പുള്ളിമാൻമിഴി േപറിനാൾ. 18

വട്ടണിെക്കാങ്കയാൾതൻ നൽ ത്വിട്ടണിഞ്ഞ, തൂനാൾവേര,
കട്ട േഹമകലാപങ്ങൾ െപട്ടകംപൂെക്കാള്ളിക്കയായ്. 19

മുക്താഹാരം ധരിക്കാെത മുക്താഹാരെമഴും തനു
രക്താധാര കേണ്ടകി മുക്താഹാരെത്തയക്ഷികൾ. 20

മിഴിയും തനുവും പൂേന്തൻെമാഴിക്കന്വർത്ഥമാംപടി
കഴിയുംമ കാമൻ േപാംവഴി മുട്ടി ത ിനാൻ 21

േസ്നഹം വിടുകിൽ മ ം സേന്ദഹം വിേട്ടതു ദീപവും;
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േസ്നഹം വാ,ച്ചതുേപാലുള്ള േമാഹം മങ്ങിയത തം. 22

ഗരഭ്യന്മൗലിയാ, േദാഷാകരെന്റ കരജാലവും,
ഉരഗങ്ങൾ വമിച്ചീടുെമാരമ്മലയവായുവും, 23

തന്നാനനാരിെയത്താങ്ങീടുന്നാപ്പങ്കജനാളവും,
നന്നായ്പ്പാമ്പിൻവിഷം േചർന്നീടുന്നാ മാേലയൈതലവും; 24

േനരായ് സ്വഭാവേമാതുന്ന േപരാളും പനിനീരതും.
രാനംഗഭട ള്ള നാരാചങ്ങൾ സുമങ്ങളും. 25

മ ം ശീേതാപചാരാർത്ഥം പ ം പല പദാർത്ഥവും,
മു മാ വധുവി ൾത്തീ പ വാൻ വിറകായിെത. (കുളകം)

വീണെയെത്താടുേവാരാളി വീണയായ്; പാട്ടിലാ ഹം
േവണെമേന്നാതിടും േതാഴിക്കാണന്നാൾപ്പാട്ടിൽനിന്നടി. 27

കുളി മൂണിനും തീെരക്കളി ം െകാതിയ േപായ്;
െവളി യാ യും തീർ , വിളി െള്ളാരു മൂളലും. 28

’തവാധരാമൃതം േവണം ജവാ’െലന്നവേളാതേവ
ശിവാനുേയാഗം െചയ്തില്ല നവാധിേയാടു റാണിയും. 29

കാമജ്വരൗഷധം മന്നിൽ േ മപാ ാധരാമൃതം;
ഓമലാൾക്കതു കിട്ടാെത ഭീമമായ് ഗദെമ യും. 30

”േവേണ്ട! നീെയെന്റ വരെനക്കേണ്ടെന രെച കിൽ
പേണ്ടതിലധികം മാധ്വി േണ്ടനം തവ നിർണ്ണയം. 31

മരേമ! നായകൻ വാഴും പൂരേമെത ര കിൽ
വരേമതും തരാം; മൗനം ചിരേമവം ഭജിെക്കാലാ.” 32

പിടഞ്ഞിവണ്ണം ലപി ടനഞ്ചി ിയെത്തയും
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അടച്ചവൾ മനസ്സിങ്കൽ ടം പായി േനാക്കിനാൾ. 33

ഒന്നിലും ഫലമില്ലാെത നി,ന്നിരു കിടന്നവൾ
വന്നിടും മാലിൽ െവേട്ടറ്റ കന്നിെനാപ്പം പിട േത. 34

ഹൃത്തിങ്കലമരും മ ിമുത്തിനായുസ്സിരി വാൻ
അത്തിങ്കൾമുഖി ചിന്തിേച്ചാ ചത്തില്ലാധി മൂഴുക്കിലും? 35

വിഷപ്പടി പടർേന്നാരീ വിഷമവ്യാധി നീ വാൻ
ഭിഷഗ്വരർ പണിെപ്പട്ടാർ; തുഷം കാറ്റിെന നിർ േമാ? 36

േകണിവണ്ണം കഴി ം േതൻവാണിമുത്തിനുറ വാൻ
കാണി ണ്ടാം കടൽക്കാറ്റാൽ ാണിെയേന്നകേനാതിനാൻ. 37

”എന്നാലതു പരീക്ഷിക്കാം; െചന്നാലും കടൽവക്കിൽ നീ;
അന്നാരായണനാധാരം നന്നായ് മുേത്തകുവാൻ ക്ഷമം. 38

നിമിത്തം േനാക്കി ഞാൻ; െകാള്ളാം; ശരി മഴെലാെക്കയും;
ക്ഷമി പാർത്താൽ ത ഷം തമി യ്ക്ക റം വരും.” 39

എ രാജ്ഞി കഥി ം വാക്ക േകട്ടാളിമാരുമായ്
െച സി തടത്തിങ്കൽ, േതാൽ ന്ന െകാങ്കയാൾ. 40

പാരം കാട്ടാെത ഗാംഭീര്യം പാരം കാ െന്നാരാഴിെയ
ആരമ്യഭംഗമില്ലാതേന്നരം ക സഭംഗമായ്. 41

തടം തല്ലിത്തകർ ന്ന കടലിൽ േമന്മ േതാഴിമാർ
ടമിമ്മട്ടിലന്നന്നനടയാേളാടു െചാല്ലിനാർ: 42

”കണ്ടാനന്ദി െകാണ്ടാലും വണ്ടാർപൂേവണിമാർമേണ!
പണ്ടാസ്സഗരപു ന്മാരുണ്ടാക്കിത്തീർത്ത െപായ്കെയ. 43
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രമ താതൻ, തൽക്കാന്തനമരും മണിമന്ദിരം;
സമം തദക്ഷിയുഗളം മം തീർ ന്ന താവളം; 44

െമച്ചം വിധികരത്തി ; കച്ച റമിളയ്ക്കിവൻ;
പച്ചക്കർ രമക്ഷി ; െകാച്ചബ്ജ ള്ള പാവയും; 45

കാറാം േവഴാമ്പലിൻ ദാഹമാറാൻ പാഥ നൽകുേവാൻ;
മാറാെതത്തിബ്ഭജിേപ്പാർ കൂറാർെന്നശ്വര്യേമകുേവാൻ (വിേശഷകം) 46

നല്ല വിസ്താരമിവനു ല്ലസി ജീവനം;
െചാല്ലണം തുല്യരായ്സ്സി വല്ലഭ ാഡ്വിവാകെര. 47

ഇവൻ ജേലശെനന്നാലും വം സർവാപഗാനുകൻ;
ലാവണ്യംതെന്ന േനാ ധവനിൽ ചാരുേവണിമാർ. 48

പരമൗർവാഗ്നിഭീ പൂ ം പറ ം ഭംഗപക്ഷികൾ
അരം തച്ശിഖയാൽത്താെഴ മരണംപൂ വീഴ്കേയാ? 49

നിലയില്ലാത്ത കടലിന്നലയും നിലെയന്നിേയ
ഉലകിൽച്ചാടിവീഴു ; ഫലം ബീജസമം ദൃഢം. 50

വൻകടൽ ണ ൈകെക്കാ ം നിൻകചാഭ വരായ്കയാൽ
ശങ്കവിട്ട വാർ േന്നാ തിങ്കൾേനർമുഖി! കാറുകൾ? 51

നിേന്നാമന ലതകൾ െവേന്നാരീയബ്ധിവീചികൾ
ഇേന്നാർക്കിൽ തലതാഴ്ത്തിെക്കാെണ്ടാേന്നാേട കരയു േവാ? 52

നിൻക കൾെക്കഴും ഭംഗി ശങ്കവിട്ടണവാൻ ഝഷം
കാൺക നിർന്നി മായ് തീരത്തിങ്കൽ െച േവാ തപം 53

നിൻഗളംേപാലിരിക്കാത്ത ശംഖം േവെണ്ട വാരിധി
തുംഗവ്യഥെയാടിത്തീരത്തിങ്കേലെക്കറിയു േവാ? 54
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നിൻകുചെത്ത നിന ള്ളിൽത്ത ം ലജ്ജനിമിത്തേമാ
വൻ കുലാ ി സരസ്വാനിെലൻകുരംഗാക്ഷി! മഗ്നമായ്? 55

വിലേയ്ക്കാ െവറുേതതാേനാ ജലപാനെമാരാൾ േമ
ഉലകിങ്കൽെക്കാടുപ്പീല; ഖലൻതാൻ ലുബ്ധനംബുധി. 56

നാരത്തി െള്ളാരർത്ഥംതാൻ നീരത്തിെന്ന കാൺകയാൽ
ക്ഷാരെത്ത ക്ഷീരെമേന്നാതിപ്പാരം വഞ്ചിക്കേയാ ബുധർ? 57

ചാരുവ ക്കൾ വാേനാർ േചരുമാറായി മുന്നേമ;
നീരുെമയ്യ മാർേന്നാെനയാരു കൂട്ടാ മൂഴിയിൽ? 58

ഗുണേമറും കടൽക്കാേറ്റ! തുണ േമലാലിവൾ നീ;
ചുണ േമളി മുേള്ളാടിക്ഷണേമ മാലകറ്റേണ!” 59

എന്നിവണ്ണം സഖീവൃന്ദം െചാന്നിടും വാ േകൾക്കേവ
അന്നിേളശജതന്നാധി മുന്നിലും വലുതാ രം: 60

”ഈ നല്ല വരേനാെടാന്നിച്ചാനന്ദി ം സരി കൾ
േഫനച്ഛലത്താലീെയെന്ന നൂനമിേപ്പാൾ ഹസിക്കയാം. 61

കാമെന്റ േകതനങ്ങൾ ഹാ! മമ വ്യഥ സമ്മദം
കാമേമകായ്കിലവ േചർന്നീമ വിളയാടുേമാ? 62

മാര മുഖ്യേസനാനിയാ,രവ പിതാവിവൻ
നീരജാക്ഷികേള! പാർക്കിൻപ്പാരെമൻ ശ വല്ലേയാ? 63

ീനന്ദനൻ പഞ്ചശരൻ; നൂനം ീ,യാഴിതൻ മകൾ;
ഹാ! നമുക്കഴലിൻബീജമുനം വിട്ടിവനല്ലേയാ? 64

െവള്ള കെളാെടാെത്ത മുള്ളത്തിൽ വിധു വാസമായ്
ഉള്ള കാന്തേനാെടാ കള്ളംവിട്ടിപ്പേയാനിധി. 65
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അനുകമ്പ കുറ ള്ളിലനുകൾ േപാകയാലിനി
അനുകൂലം വരും വീചിയനുകൂലം പതി വാൻ. 66

ശംബരാരിെയ െവന്നീടാൻ ശംബരാധിപേനാർ കിൽ
കിം ബലം? നിങ്ങെളക്കാളും സ്തംബവും ബുദ്ധിമ താൻ.” 67

ഏവേമാതി വിഷാദി ം ഭൂവലാരിതനൂജെയ
ആ വരാളികൾ പിന്നീടും സാവധാനെപ്പടുത്തിനാർ. 68

ക്ഷമതൻ വ മാം ച ൻ തമസ്സിൻ വായിൽ വീഴേവ
സുമഗാ ികൾ ഭീതിെപ്പട്ടമനം േകറി മഞ്ചലിൽ. 69

െചമ്പഴന്തിപ്പിള്ളതെന്റ വമ്പ ം വീട്ടിൽ വാഹകർ
ശമ്പ േതാൽ ം േമനിയാെളക്കമ്പം, ൈകവിട്ടിറക്കിനാർ. 70

പാത െതറ്റിയതാെണന്നപ്പാതകി ട്ടേരാതേവ
വീതശങ്കം യുവാേവകൻ വാതിലിൽ ടിെയത്തിനാൻ. 71

േകാപാശ്ചര്യഭയങ്ങൾ ഭൂപാലസുത പാ മായ്
ഹാ! പാർപ്പളവിലീമളാ മാപാപിയൂരിയാഭിനാൻ; 72

വരുവിൻ! പാത െതറ്റി െപരുവിഡ്ഢികൾ വാഹകർ;
മരുവിെക്കാൾവിെനൻ വീട്ടിെലാരു വില്ലങ്കമില്ലതിൽ. 73

ര നാഴിക േപാെയങ്കിലു ച ികയദ്ദിനം;
ത േകറ്റി ഹത്തിങ്കൽെക്കാ െചന്നെപ്പാഴാ വൻ. 74

ഇത്തരം വാ േകെട്ടാ മുത്തരം െചാല്ലിടതവൾ
ചിത്തരംഗത്തിൽ വൻ ാസെമാത്തരം വി വാഹനം. 75

വ ലി ട്ടിനുള്ളിൽെച്ചന്ന മെടന്നേപാലേവ
െവ മുേള്ളാടവൻതെന്റ പി േപായ്മത്തകശിനി. 76
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മലമ്പാമ്പിെന്റ വാ ള്ളിൽത്തലയിട്ടിടുമാഖുേപാൽ
അലേസക്ഷണ വല്ലാെത വലഞ്ഞാൾ നിസ്സഹായയായ്. 77

കരു ഭയമുൾത്തട്ടിൽെപ്പരു വലുതാകേവ
കരു സതികൾക്കീശൻ വരു ം ചില േവളയിൽ. 78

അതുേപാൽ വിപദിൈസ്ഥര്യമതൂലം പൂ സുന്ദരി
കുതുകം നൽകിടാതുള്ളാ തുവീട്ടിങ്കെലത്തിനാൾ. 79

അരിയല്ലാെത സഖിമാരരികത്താരുെമന്നിേയ
ഹരി! ന റിെയാന്നിൽ േപായ്ഹരിേണക്ഷണ േകറിനാൾ. 80

സ്ഫാര ഭെയഴും ദീപവാരത്താലാ ഹാന്തരം
താര ജത്താൽ വാനംേപാൽ പാരം േശാഭിച്ചിരു േത. 81

ആ മുറിക്കകമാേരാമൽ മുഖിത്തയ്യലാൾ ദിവി
ീമു മിയലും പർവകൗമുദിെക്കാപ്പെമത്തിനാൾ. 82

ചാതകത്താൽ നവാംേഭാദജാതമാം വാരിധാരേപാൽ
ജാതരൂപാംഗിതൻ കാന്തി പീതമായ് കാമുകാക്ഷിയാൽ. 83

ഉര കാമി: ”േകട്ടാലും ശരച്ച നിഭാനേന!
പാരമീന്തപ്പഴം ക ഗരെമേന്നാര്ത്തിെടാല്ല നീ. 84

ശരി ഫലകത്തിങ്കൽ രി ം ചി െമന്നേപാൽ
ഇരി മണിമഞ്ചത്തിൽ; ചിരി േചറുേതൻ ിേയ! 85

ചിന്തയാം തീയിൽ മലർെമയ് െവന്തേല്ലാേപായി കഷ്ടേമ!
എൻതന്വി! ചുവരില്ലാഞ്ഞാൽ ഹന്ത!േമൽ ചി െമങ്ങെന? 86

ഓമേന! നിെന്റ തനുവിബ്ഭീമവ്യഥ സഹി േമാ?
കാമം പൂേപാെല മലെയത്താമരത്ത താ േമാ? 87
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കഥെയന്തി,തണിേക്കാപ്പിൽക്കഥേമവമനാദരം?
അഥവാ െപാൻകുടത്തിൻ നൽ ഥ െപാട്ടാലുയര്ന്നിടാ- 88

നിന്നാസ്യാബ്ജം ബാഷ്പവർഷം വന്നാരാലഴകറ്റതായ്
എന്നാരുര ,െമൻ കണ്ണിെന്നാന്നാന്തരമേതാമേന! 89

കരച്ചിൽ മതി; േവധ വരച്ചാലാർക്കഴിച്ചിടാം?
വരെട്ട വരുേവാെന്നല്ലാം; നരർക്കഴൽ നിസ്സർഗ്ഗജം 90

എ നാളീ വിേയാഗാർത്തിസ ം ദീക്ഷിപ്പേതാമേല
പു ന്മാരായ് നിനെക്ക ം േന വാരികൾ േപാരുേമാ? 91

ഒരാെളപ്പാർ ഭർത്താവായ് സരാഗം സ്വീകരിക്ക നീ
വരാംഗി വധുവില്ലാഞ്ഞാൽ വരാ െതെല്ലാളി രാവിനും 92

മാനിയാം സചിവൻ േതേജാഹാനി പ കകാരണം
താനിളാന്തമേഹാ വി , വാനിനൻേപാെലയന്തിയിൽ 93

കുലശീലകലാരൂപബലകീർത്തികെളാെക്കയും
നലേമറും സചിവെനാ ലകം വിട്ടതായ് വരാ 94

ഇവെയല്ലാം തികേഞ്ഞാരു നവയൗവനയുക്തനിൽ
ജവേമാടനുരഞ്ജിക്ക, ഹരനിൽ ൈശലപു ിേപാൽ 95

ആരും തെന്ന ഭുജിക്കാെത താരുണ്യം കളയായ്ക നീ
വാരുറ്റ വനമദ്ധ്യത്തിൽ വീരു മലെരന്നേപാൽ 96

നീയാേലാചി ! െമെയ്ക്ക മീയാഭ നിലനിൽ േമാ?
േപായാൽ വരില്ല മൃതനാം േ യാെനേപ്പാെല യൗവനം 97

േചേലറും മുടിേയാേരാ ം ചാേല ഹന്ത! െവളു േപാം
ാേലയാംശുവുദിച്ചീടുംകാേല ദി കണക്കിേന 98

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 6 - ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 13

അലം രാഗം വിടും ഞാനും വിലേയറിടുേമാഷ്ഠവും
മൂലയും രൂപമദവുമുലെഞ്ഞാന്നി വീണുേപാം 99

ചുക്കി ളിഞ്ഞിടും േമനി; മൂക്കിൽ മുത്തി കിടന്നിടും
ത്വക്കിെന്റ ഭംഗി മങ്ങീടും; വിക്കി ര മുഴുത്തിടും 100

അന്തി േവഷം െകട്ടീടി ന്തിക്കാടാം; െവളു കിൽ
എന്തിനേക്കാ െകാള്ളിക്കാം? ചിന്തി ജീവനായിേക! 101

ച േപായ് മ ി, േപാകെട്ട; മു പൂെണ്ടെന്ന േവൾക്ക നീ
അ ഷാരാംശുെവക്കാന്തിെമ ം രാകുകണക്കിനി 102

ചാരുസൗധത്തിൽ ഞാെനാ േഹ രുഗ്മാംഗി! രമിക്ക നീ
േമരുേമലി േനാെടാപ്പം േപരുറ്റ ശചിേപാലേവ 103

ചരണം കൂ മീെയെന്റ മരണം നീ വരുെത്താലാ
തരണം മാരതാപബ്ധി തരണം െച വാൻ തരം.” 104

ഏവം ഭാരതി േകെട്ടാ ഭാവം മാറി മനസ്വിനി
ആ വങ്കെനാടുടൻ െചാന്നാൾ; ”ൈദവം േകൾ മിെതാെക്കയും. 105

ൈഭമിക്കരണ്യചരനും ഭൂമിജ ദശാസ്യനും
ഭാമിനീമണികൃഷ്ണ കാമി കീചകനും പുരാ 106

എ െചെയ്ത േപായ്േച്ചർ ? െവ േപാം നീയുമാവിധം:
പി ണെയ്ക്കെപ്പാഴും സാധുജ വിന്നീശനില്ലേയാ?(യുഗ്മകം) 107

തീയാഹാരം തനിെക്കേന്നാർത്തീയാെന ന്ന രീതിയിൽ
പായാെത നിെന്റ പാട്ടി േപായാൽ നേന്നാർ െകാൾക നീ. 108

വട േനാക്കിയ ത്തിൽ വടേക്ക സൂചി േനാക്കിടൂ;
ടംസതികളമ്മ തുടരും കാന്തർതൻ പദം. 109
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ഇരി കിലിരുന്നിടും; മരി കിൽ മരിച്ചിടും;
വരിക്കില്ലന്യെന,പ്പിന്നിൽച്ചരി ം ിയെനാ ഞാൻ. 110

മതി നിൻ ധാർഷ്ട്യ”െമേന്നാതി മതിയിൽ േ ാധവാെ ാടും
മതി േനർമുഖി തൻ പാർശ്വമതിശീ ം െവറ്റി േത. 111

എഴുേന നടന്നീടും മുഴുച ാസ്യേയാടവൻ
പഴുതിൽ പിെന്നയും െചാന്നാൻ കഴുകൻ ഹംസിേയാടുേപാൽ. 112

”ആരു ഞാെന നന്നായിബ്ഭീരുവാം നീ ധരി േവാ?
േപാരും ഗർവു; െവറും ശുഷ്കദാരു തീേയാെടതിർ േമാ? 113

ഇ നീെയെന്ന േവൾേക്കണ്ട; െച കാര്യങ്ങെളാെക്കയും
ഒ കൂടി വിചാരിക്ക; ത േതാ റഹ ഞാൻ. 114

മൂ മാസം കഴിഞ്ഞീടില ഞാൻ പിെന്നയും വരും;
അ മീവണ്ണേമാതീടിൽര  ഇ െചാേല്ലണ്ടതിൻ ഫലം. 115

രണ്ടാം കാർേക്കാടകൻേപാെല കണ്ടാേയാ ൈകയിൽ വാളു നീ?
കണ്ടാലുമറിയാതുേള്ളാർ െകാണ്ടാത്താനറിയും ദൃഢം. 116

സൂക്ഷി റയ്ക്ക നീ നിെന്ന രക്ഷിപ്പാെനന്നേപാലെവ
ശിക്ഷിപ്പാനുെമനി ഭക്ഷിപ്പാനും ദൃഢം തിറം. 117

എെന്ന നീ നിർണ്ണയം മാരൻതെന്നെക്കാ വധിച്ചിടും;
പിെന്നപ്പാതകെമ നിെന്നയും വധി കിൽ? 118

ഒ കിൽ തങ്കേമ! നിെന്നെക്കാ കൂടി മരിച്ചിടും;
നി ടൽക്കാ പുൽകീടുമ െതാ,ട്ടല്ലെയങ്കിൽ ഞാൻ. 119

ഓണേമാ പുലേയാ കൂട്ടർ േവണെമ െകാതി േവാർ?
കാണെട്ട; നിെന്ന ഞാൻ വിട്ടാലാണല്ല നപുംസകം.” 120
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ഇവണ്ണേമാതിബ്ബത! തണ്ടിൽ വീ -
മവൻ നൃപാലാത്മജെയക്കേരറ്റി
അവർണ്യേമാദെത്താടു വാണു; പത്മ-
ഭവൻ നൃശംസൻ; കഴിെവ പിെന്ന? 121

സ്വരത്തിെന ട്ടിനക വാണിടു-
െന്നാരക്കിളിെപ്പണ്മണിേപാെലയാസ്സതി

രച്ഛരിദ തിെയ രി നിർ-
ഭരം തപിച്ചാൾ; ഫലെമ മ കിൽ? 122

കാളേഭാഗിയുെട ഭീതിതമാം തീൻ-
േവള കാ െമാരു െവെള്ളലിേപാെല,
േചലക നിജ സൗധതലത്തിൽ

ീലലാമമണി മാെലാടു വാണാൾ . 123

ഊഴി കാ െമാരു റാണിെയാടും തൻ
േതാഴിമാെരാടുമുര സമസ്തം
നാഴികെയ്ക്കാരു വിപത്തിനു ലാക്കാ-
യാഴിേപാെലയവള െപാഴിച്ചാൾ. 124

തന്നാലവൾക്കഭേമകുവതി െത -
മന്നായിടാെത ബത രാജ്ഞിയുമത്തലാർന്നാൾ;
െചന്നായടുത്ത കരയും പശുെവ ണ ാൻ
സന്നാഹശക്തി കുറയുെന്നാരു േഗാപിേപാെല. 125

ആറാം സർഗ്ഗം സമാപ്തം
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