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ഏഴാം സർഗ്ഗം

കുലേശഖരനാട്ടിലുർവരാഭ്യൽ-
കുലത ക്കൾ കുമാരരാറുേപരും
നലേമാടു വളർ കന്തിപൂരം
കലരും സി വിൽ മൗക്തികങ്ങൾ േപാെല. 1

ജനത രുേമാദേമാടു,െമന്നാൽ
വിനെച ം വിമതർ ഭീതിേയാടും,
ദിനവും പരിവൃദ്ധി േതടി രാജ്ഞീ-
തനയന്മാർ സിതപക്ഷച തുല്യം. 2

അകളങ്കഗുണൗഘരർഭകന്മാ-
രകതാർ വാടിയ റാണിയാൾ നിത്യം

കടം െതളിേവകി, കാർത്തിേകാഡു-
കരം േദ്യാവിനു രാവിെലന്നേപാെല. 3

പുരുമാധുരിപൂണ്ട ഗീരിനാല-
രുഷാധീശ്വര,രമ്മതൻ വിഷാദം

വിരുതിൽ വേട പറി , മുന്നം
ഗരുഡൻ ദിവ്യസുധാരസത്തിനാൽേപാൽ. 4

നലമാർന്ന സുതാനനം ഹർഷാ
കുലയായ്ത്തീർ സവി ിെയ കാമം,
സുലഭദ തിപൂ ദിച്ച ച ൻ
കലശാബ്ധിത്തിരമാലെയക്കണെക്ക. 5

നഷ്ടനൃപ േമൽ സുതന്മാർ
ഭുവി രാജത്വെമഴാൻ െകാതിച്ച റാണി
രവിേപായ് വിധുെവ തീക്ഷെചയ്ത-
ദ്ദിവി േമവീടിന സന്ധ്യേപാൽ വിളങ്ങി 6

ധരണീഭരണ മെത്ത നീക്കി
നരനാഥ തനുജലാളനങ്ങൾ
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ജ്വരെമ സവി ിമാർക്കടുക്കൽ-
ത്തരെമാത്താത്മജരാം മരുന്നിരിെക്ക? 7

അവർതൻ ശരിയാം വളർച്ച കണ്ട-
ന്നവനീനാഥ നിതാന്തമാശ്വസിച്ചാൾ
നവമാം ജലദെത്ത വർഷകാല-
ത്തവേലാകിെപ്പാരു ചാതകി േനരായ് 8

കനലിൻപടി ൈവരികൾ േമാമൽ-
ക്കനകക്കട്ടകണ ബാന്ധവർ ം
ജനനായകർതൻ തനുക്കെളന്നാ-
ളനവദ്യാഭേയാേടറ്റവും വിളങ്ങി 9

ഛവിയാർന്ന കുമാരരാറിൽവ ം
രവിവർമ്മാഭിധപൂണ്ട മൂത്ത ബാലൻ
സവിേശഷമേശഷഹൃദ്യഭാവം
ഭുവി പൂണ്ടാൻ, മധുരം രസങ്ങളിൽേപാൽ 10

മുഴുനന്മ കലർന്ന ബാലരെച്ചാ-
െല്ലഴുമൂഴി ;ലഘൂകരി താപം
പഴുതറ്റ ഗുണെത്താടാറു പങ്കാ-
െയാഴുകും പഞ്ചനേദാദകങ്ങൾേപാേല 11

കുളിർപുഞ്ചിരിെവണ്ണിലാവിനാല-
ത്തളിെരാ ം തനു പൂണ്ട ബാലച ർ
െവളിവിൽജ്ജനമാനേസ കാന്ത-
ങ്ങളിലാർ ത്വമനുക്ഷണം കലർത്തി 12

മതി, ശീല, മഭിഖ്യ മൂ മന്നാൾ
മതിയിൽ ർദ്ധ പര രം െപറുംേപാൽ
സതിതൻ സുതെര സ്വയം ഭജി
െകാതി സദ്വ വിലാർ ദിക്കയില്ല? 13
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കളിവി പഠിപ്പതി പിന്നീ-
െടാളിപൂ ള്ള കുമാരരുദ്യമിച്ചാർ
വിളിേയന്തിന ശാ മാറിേനയും
െവളിവിൽ ഗാ സേമതമാ വാൻേപാൽ 14

ഉരുവാം ധിഷണാവിലാസമുള്ളിൽ-
െപ്പരുകും ബാലകർതൻ നവാനുേയാഗം
ഗുരുവിെന്നാരു ശിക്ഷയായ്ഭവിേച്ചാ
വിരുതിൽ ശിക്ഷയെത ര വാദ്ധ്യാർ? 15

മദാ തഭീതിമി മാരുൾ-
ക്കമല ംപൂെണ്ടാരു േദശികൾ പാരം
വിമലം നിജ ശാ േബാധെമല്ലാം

മരറ്റ കൃതാർത്ഥമായ് ഭവി . 16

അകളങ്കഗുണങ്ങളാർന്ന ബാലർ-
ക്കകതാർ, കാണികൾ തൻ മുഖാബ്ജേമാടും,
വികസി പരം ഗുരുത്തമാർക്ക-

കേടാദിത്വരേഗാഗണം നിമിത്തം 17

തിയും തിയും ലഭിച്ച വഞ്ചി-
ക്ഷിതിപാലാർഭകെര രുക്കൾ േമലാൽ

തിയും തിയും തം പഠിപ്പി-
പ്പതിലുത്സാഹമിയ വാണിരു 18

മതി വിസ്തരമാ മാരരാറും
ദ തി വാ െന്നാരു െയൗവനം ഹിച്ചാൽ
അതിയായ് ഹഷൾ മുച്ചമാം തൽ-
ക്ഷിതിഭാഗത്തി, നിവണ്ണേമാർ െപൗരർ. 19

പുതുതായ് നിധി ൈകവശം വരുേമ്പാ-
ളതു സൂക്ഷിപ്പതിൽ നിസ്സ്വനുള്ള യത്നം
അതുലാഭ കുമാരേപാഷണത്തിൽ-
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ച്ചതുരക്ഷ്മാതലനാഥ പൂണ്ടിരു . 20

വഴിപാടു കഴി ,മന്തണന്മാർ-
ക്കഴിവ െണാടു ദാനെമ േമകും,
വഴിെപാൽെത്താഴുമീശെന, മെപ്പ-
ഴിയും,ഭസ്മമിടും ഞറു െക ം. 21

പരിചാരകെനാ േവണ്ട ദിക്കിൽ-
പ്പരിചാർന്നീടിന പ േപെരയാ ം;
പരിെതാഷരവർ ചിത്തരംേഗാ-
പരി േതാ ന്നതിനും യത്നമാളും. 22

ഒരുമട്ടിനു കീർത്തി പാരിൽ വാ -
െന്നാരു കാർത്താന്തികർ, ൈവദ്യർ, മാ ികന്മാർ,
ഒരുമിച്ചിവെര ക്ഷ്ണി േമേന്മ-
ലരുളും പാർ കുമാരഭ േമാതാൻ. 23

ശരിെയാെക്കയുെമ ര േവാര-
പ്പരിഷയ്ക്കാ നിമിഷത്തിൽ േവണ്ടെതല്ലാം
ഹരിണാക്ഷി െകാടു ,െമ െചയ്യാ-
െമമിയും വീട്ടിെലടുത്ത െകാള്ളി ലാഭം 24

നരപാർേകർതൻ രസജ്ഞെയേപ്പാൽ-
പ്പരമാ വഞ്ചിധരി ിയും തദാനീം.
ഉര െപാങ്ങിന ശാരദാഗമത്താൽ

രദ ്യ ഭപൂ ലാലസി 25

ഘനപീനപേയാധരാഢ്യ വർഷാം-
ഗനതൻ ബന്ധമകന്നേനരമ ം
കനമാർന്ന മുമു വാം ജനത്തിൻ
മനതാരിൻപടി നിർമ്മലത്വമാർ 26

അവിളംബിതമായ് ശത ദാ ൃശ്-
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ചവി ൈകവി നദങ്ങളും നഭ ം
കവിയുന്ന വിധം സാദമുണ്ടായ്
സവിേശഷം ജനത മി വി ം 27

ഇടിെവ കൾ നീക്കി േലാകെമല്ലാം
വടിവിൽക്കാ ശര വാണിടുേമ്പാൾ
ഝടിതി പ പാരമുള്ളിേല ം-
പടി തന്വി വലാരി പിൻവലി 28

ഉലകിൽശ്ശരിയായ് നിജാഭിധാനം
കലരും ഹംസമന േമാദേമാേട
വിലസുന്നതു കണ്ടസീയ വാേച്ചാ
നിലവിട്ട രവി താപേമറി? 29

പുതിേയാരാ ഹിമാംശുേപാെല മഞ്ഞ-
ക്കതിരാണ്ടീടിന ശാലിതല്ലജങ്ങൾ
മതിെക വിളങ്ങി; ഹാരിഭാവം
പതിവായ്സ്സർഗുണശാലികൾ സിദ്ധം 30

അതുല ഭമായ് വിടർന്ന പാല-
തുപൂെങ്കാത്തിെനഴും മണം സമീരൻ

കുതുേകന പരത്തി നാലുപാടും
ചതുരക്ഷ്മാപതി സദൃശ േപാെല 31

ധവളാംബര, മുജ്ജ്വേല വ ം
നവനീേലാൽപലദൃഷ്ടി, താരഹാരം
ഇവെയാത്ത ശരന്നിശെയ്ക്കഴും െമയ്
പവനൻ ക കട കൂടി മന്ദം 32

വിടിരും പുതുമല്ലിതൻ പരാഗം
വടിേവാട വിേയാഗികൾ ഹൃത്തിൽ
പിടികൂടിന തീ കുന്തിരിക്ക-
െപ്പാടിയാക്കി സുമാശുകൻ ജയി 33
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അളിമ ളേകശ, മബ്ജവ ം
പുളിനാേഭാഗനിതംബ,മന്നയാനം
ഒളിപാരമിവറ്റിനാലിണ ം
നളിനിെപ്പെണ്ണാടു ഭാനുമാൻ രമി 34

തടിനി പയ വറ്റി േമേന്മൽ
കുടി മാറുെന്നാരു േഗാവിെനന്നേപാെല;
വടിവിൽ ധനി ദുർവിധത്വമാർന്നാൽ
പ്പടി തൽ പങ്കവിെമെപ്പാേഴയ്ക്കക 35

പതിവായരയന്നമങ്ക െചയ് േവാ-
രതിൈവദഗ്ദ്ധ്യെമഴുന്ന ശിക്ഷയാേലാ
ഗതി മന്ഥരമ വാക്കി മു ം
പതിെയേത്തറ്റിന നിമ്നഗാവധൂടി? 36

കലഹി കവിഞ്ഞ മാനേമന്തി-
ച്ചിലനാൾ പാർ വിേയാഗശക്തിമൂലം
നിലവി ചട േപാമ്മ് വന്തീ-
കുലേമാെടാ ജനങ്ങൾ കൂടിയാടി 37

മലർ െതണ്ടി മരന്ദമു േകാലാ-
ഹലമാ കി മദി േപാം ദ്വിേരഫം
ലലനാവദനം മുകർ േചലാ-
ഞ്ചലേരാധം വകെവച്ചിടാെത െത ം 38

തരമറ്റളവും ജനത്തിേനറ്റം
വിരസത്വം വരുമാറു േകകി കൂകി
സ്വരമാണു കലാപമല്ല കാര്യം
ധരയിൽ ഗായകെനന്ന തത്വേമാതി 39

ഒരുനാൾ ിയയാകുൈമ ിതെന്ന-
ത്തരുണാബ്ജൻ പുണരുന്ന കാ കാണ്മാൻ
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അരുതാ വിവർണ്ണരൂപനായി-
ട്ടരുണൻ െച പേയാധിയിൽപ്പതി 40

പതിയാകുമഹ ര പ ം
മൃതി കാണ്മാൻ കരളി കട്ടിെയേന്യ
സതി പത്മിനി ഭൃഗകാളകൂടം
ഗതിെകട്ടി സേരാജദ്യക്കട 41

വരുണൻ ിയെയബ്ബലാൽ പുണർേന്നാ-
രരുണന്നന്തമണ വാണിടുേമ്പാൾ
പരുഷെത്താടു പശ്ചിമാശ േമേന്മ-
ലരുണാസ്യെത്ത വഹി ധൂർ േപാെല 42

തരണിക്കടരില്പ്പരു പറ്റി-
പ്പരമ ം പുഴേപാെലാലിക്കയാേലാ
ചരമാചലപാർശ്വഭൂമിയേപ്പാൾ
വിരവിൽേക്കാകനദാഭമായ് വിളങ്ങി 43

നിജ യാ ദിനാന്തേവ ിമൂലം
ദ്വിജരാജൻ െവളിവാക്കിടുന്ന േനരം
ദ്വജപങ് കതി നടസ്ഥല ഭക്ത-

ജകൾെക്കാപ്പമിഴിഞ്ഞാതുങ്ങിനി . 44

ഇരുെളന്ന നിശാടി വ േകറി-
െപ്പാരുതുെമ്പാെളാരു മി സാഹ്യെമേന്യ
മരുെവാല്ല െവളി തുനെമേന്നാ
കരുതിപ്പക്ഷികൾ സാലഗർഭമാർ ?. 45

തരണിക്കിയലുന്ന േഗാക്കൾ തത്സ-
ഞ്ചരണം തീർ നിജാലയം ഗമിേക്ക
പരമങ്ങെനതെന്ന മ േഗാവിൻ-
നിരയും െചയ്തിതു; േഗാക്കേളവമേല്ലാ. 46

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 7- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 11

മലമറ്റ മനെസ്സാടാലയിൽ േപ്പായ്
വിലസും നൽ പ്പശുപങ് ക്തിെയജ്ജനങ്ങൾ
പലമ സപര്യെച ; മാഹാ
കുലശു ഷ മനുഷ്യധർമ്മമേല്ലാ. 47

കാടാലിന്നക,മാഗമ ജം ത-
ടലാം ഭാ ര,നസ്തമിച്ച േനരം

തടവ തമ ത ഖത്തിൽ
ടെമ ം കരി േത കുത്തിെനത്തി. 48

പുരു രു കലർന്ന േലാകച -
സ്സറുതിെപ്പ കഴിഞ്ഞതി േമേലാ,
ഇരുളാകുെമാരഞ്ജനെത്ത േമേന്മൽ-
െപ്പരുമാറു ദിനാന്തമൂഢൈവദ്യൻ?. 49

െവളിയിൽ പശുപത്യസന്നിധാനം
െവളിവായ്ക്ക തദീയ ബ െപാേ ായ്
ഒളി മങ്ങിയ േലാകെമാെക്ക െവല് വാൻ
നളിനാ തൻ തെമത്തി കാലേവദി. 50

െപരുകും മധുവാർ പൂ നിൽ -
െന്നാരു മുല്ല തുപൂക്കൾ ദിഗ്ജയാർത്ഥം
വിരുതൻ സ്മരെനണ്ണയി േത -
െള്ളാരു കൂര കെളന്നേപാൽ വിളങ്ങി. 51

മലരിൻ മണേമന്തി മന്ദമന്ദം
നിലയം േതാറുമണഞ്ഞ മ വായു
ലലനാജനമാനശാഖി േവേരാ-
ടുലയാനുെള്ളാരു ചണ്ഡവാതമായി. 52

നറുമാധ്വി നുക,ർന്നതിൻ സ്വഭാവം
െപറു,േമാമൽ സ്വരമാർന്നിടും ദ്വിേരഫം
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മുറുകുന്ന ധനുസ്സിൽ നിന്നനംഗൻ
െചറുതായുേള്ളാലി േചർത്ത െമൗർവിതെന്ന. 53

രതിവല്ലഭവഹ്നിയുള്ളിൽനി ം
തിബിംബി െവളി കണ്ടേപാെല

ദ തിപൂണ്ട വിള വീടുേതാറും
മതിമുഗ് ദ്ധാനനമാർ െകാളുത്തി മന്ദം.. 54

തടവ െവളി വീട്ടിെല ം
ടമായ്ക്കത്തിന ദീപപങ് ക്തി കണ്ടാൽ

ഉടന രിമങ്ക ചാർത്തിടും െപാ-
ടഞാെണ നിന േപാകുമാരും.. 55

സുമസായകനാടക േയാഗം
സമയാതി മെമന്നിേയ തുടങ്ങാൻ

മദാനടിമാരേശഷേലാക-
മേമകും നവേവഷമാർെന്നാരുങ്ങി.. 56

മലര വീെടാല്ല ഞാനവെറ്റ-
ത്തല്ലയാൽത്താങ്ങി വണങ്ങി നിെന്നെയന്നായ്
അലസാക്ഷികൾ കാമേനാടുണർത്തി
നലെമറും കുഴലിങ്കൽ മാല ചൂടി.. 57

വളയുള്ള കരങ്ങളാർന്ന െപണ്ണിൻ
വളയും ലതക തൽ ഗൃഹത്തിൽ
വളരും െകാതിയാൽ വിടൻ കട
വളറും േതാട്ടിയുമെറ്റാരാന േപാെല.. 58

അരികത്തഭികാബ്ജെന െമന്നായ്
ത്വരിതം േദ്യാവുമകം െതളി േമേന്മൽ
പരിേചാടു മുഖം മിനുക്കി േമനി-
ക്കരിമെപ്പെട്ടാരു താരഭൂഷ ചാർത്തി.. 59
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മുഴുതിങ്കളിന ംബര േദശ-
െത്തഴുന്നള്ള െപരു േമാടിയാവാൻ
പഴുത ഡുദീപയഷ്ടി വൻ മു-
െത്തഴുമാദിത്യർ െകാളുത്തി നുറുലക്ഷം.. 60

ഉര െപാങ്ങിന രാജേവഷമന്തി-
ത്തിര നീക്കി ദ തമ രംഗഭുവിൽ
വരേവ വിനുധാ ്യേരകി മു ം
വരപുഷ്പാഞ്ജലി താരകാമിഷത്താൽ.. 61

കരയുന്നതിന ച വാകം
സരസം ച ികയു വാൻ ചേകാരം
പരമിപ്പതഗങ്ങൾ ര മേപ്പാൾ
വിരവിൽച്ച പുടം തുറ നി .. 62

ഉടെനത്തി വിയത്തിേലാമന -
വുടലാൽ കാണികൾതൻ മനം മയക്കി.
കടലിൽക്കളിയാടിടുന്ന വിചീ-
മടവാർമുത്തിനു ന വൻ മൃഗാങ്കൻ. 63

പതിവാം കുടിലത്വമ രാ ീ-
പാതി നൽകാന്തിെയഴും കലാകലാപം
പതിനാറുമണിഞ്ഞ തന്നിലുള്ളം
പതിയും േദ്യാവിെന േമൽ േമൽ പുണർ . 64

വിലസൽസിതദിധിതിച്ഛ്ലത്താ-
ലലർബാണ ഭുവിൻ യശ: കാശം
നലേമാടു പരത്തി നാട്ടിെല ം
ബലവാൻ തൽ ഭടനായകൻ ശശാങ്കൻ. 65

അമിതദ തി ച ഹസേമന്തി-
ത്തിമിരെത്തെക്കാലെച പർവരാ ി,
സമിതി ിയ ഭ കാളി മുന്നം
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നിമിഷത്താൽ മഹിഷാസുേര െനേപ്പാൽ . 66

തരുണർ മേനാഭവെന്റ േനർ -
േള്ളാരു ഭക്തിസ്ഥിതി േനാക്കി നിർണ്ണയിപ്പാൻ
വരുമി മയൂഖചാരർ ജാലം
വിരുതിൽ േത്തടിയകത്തണ മന്ദം. 67

വിലേയറിന ച കാന്തശയ്യാ -
തലേമറിക്കളിയാടിടും യുവാക്കൾ
ജലേകളി െകാതി േപായിടായ്വാൻ
നലേമാടായതു ച നാർ മാക്കി. 68

അവനീതനുവി ദിച്ച ഭാസ്വൽ -
ഭാവമാമാതപതാപേമാഷധീശൻ
ജവേമാടു നിജാംശൂനാമേമ ം
നവനീതം തടവി ക്ഷണത്തിൽ മാറ്റി. 69

വളെരദ്ദിനമായ്പ്പിരിഞ്ഞിരുേന്നാ -
രിളെയശ്ശാരദപർവച ികാളി
അളവറ്റരികത്തണ പുൽകൂ -
ന്നളവമ്മാനിനിതൻ മുഖം െതളി . 70

ഇനിയും വിവരിപ്പതില്ല ; മന്നിൽ -
ജ്ജനിയാർ ള്ള ജനെത്തയാകമാനം
കനിവാർെന്നാരു ച ന സൗഖ്യ -
പ്പനിനീർെപ്പായ്കയിൽ മുക്കി നിന്നിരു . 71

ഉലകി മയൂഖവാപിയിങ്കൽ -
ജ്ജലേകളി ഹ േകാലുമാക്ഷണത്തിൽ
ലലനാമണി വഞ്ചിറാണിതന്ന -
ഞ്ചലർെമ ട്ടികളായതിൽക്കളി . 72

മണിയഞ്ചിനുമുൻപു ഭുക്തിെചയ്ത—
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മ്മണിേപാലുള്ള െവള്ളിനൂലും
അണിതിങ്കളിനുള്ള െവള്ളിനൂലും
പണിയും പാൽക്കതിേര െകാണ്ടിരു . 73

സ്വമന കണ െവണമേയ ം
ഹിമരുക്കിൻ ഭകൾ കായഭാസ്സാൽ
രമണീയത നൂറിരട്ടി കൂട്ടി—

ഹംതൻ പുണ്യഫലങ്ങൾ േകളിയാടി. 74

ഒളിയും പിടിയും തുടങ്ങിേയാേരാ
കളി േതടിപ്പല നർമ്മവാക്യേമാതി
കുളിരമ്പിളിയിൽ ദൃഗന്തേമാടി—
െച്ചാളിപൂൺ ള്ള കുമാരർ വാണിരു . 75

ജനനീമുഖരാം ജനങ്ങെളേന്താ
ജനനാഥാർഭകപഞ്ചകത്തിലേപ്പാൾ
നിനവ വഷി : കാലേദാഷ—
ക്കനൽ ക െമ്പാഴതിൽ ദഹി മാരും. 76

പരിചാരകെരാെക്കയും വിേരാധി—
പ്പരിക്ഷ ള്ള പണം കരസ്ഥമാക്കി
പരിണാഹിഗുണാർഭകർ സാഹ്യം
പരിചിൽത്തീെരയണച്ചിടാതിരു . 77

വരുമിെപ്പാഴുേതട്ടെന ചിന്തി—
ച്ചരുമ ട്ടി കളങ്കണത്തിൽ നിൽെക്ക
ഒരു മർത്ത്യനണാ കൃഷ്ണസർപ്പം
കുരുവി ട്ടിനകം കറന്നേപാെല. 78

ഇളച്ചാർത്തിന രത്നപഞ്ചകെത്ത—
ക്കളേവറും രിപു രാമനാമമഠാഖ്യൻ
കളവാ കളാൽ മയക്കി നിന്നാ,—
നിളമീൻകുഞ്ഞിനു ചൂണ്ടെല േവണം? 79
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”തിരുേമനികൾ പൂനിലാവിെലന്താ—
ണരുളീടുന്നത്? േകളിയാടുവാേനാ?
വരുവിൻ; തുണ ഞാനുമു ; നമ്മൾ—
ക്കരുമത്തിങ്കെള നല്ലേപാെല േനാക്കാം. 80

ഇരവിങ്ങെന മുന്നമില്ല; ച ൻ
വിരവിൽപ്പാരിതു പാലുേപാെലയാക്കി;
പരെമെന്താളിയാണു? കണ്ണിനുേണ്ടാ
തരമിമ്മെട്ടാരു നല്ല കാ കാണ്മാൻ? 81

ഇരുകാന്തി കലർന്ന വാനിൽ മി —
െന്നാരു നക്ഷ മിെത കാണുമാേവാ?
വരുവിൻ; തലെപാക്കിെയാെക്ക േനാക്കാം;
വിരുതുേള്ളാൻ വിധി; വിഷ്ടപം വിചി ം! 82

മലതൻ മകൾ മാലയിട്ട േദവൻ
തലയിൽത്താങ്ങിടുെമെന്റ ത രാെന!
പലനാളുകളിക്കിടാങ്ങള ം
മലയാളത്തിനു മന്നരായിടെട്ട. 83

ലയമെറ്റാരു രാജഭാ,സ്സനന്താ-
ലയവാസം, കൽ, െവണ്മ െതാട്ടെതല്ലാം
നിയേമന നിന മാ മല്ലി-
ജ്ജയമാളും തിരുേമനിമാർ മിേല്ല? 84

മതിയായ നിന ൈകെയടുക്കാം,
മതി ഞാണിൽക്കളി, താെഴ വ േചർന്നാൽ
മതിശാലികൾ െകാ ത രാന്മാർ
മതിയാകുംപടി േവണ്ടെതാെക്ക നൽകും. 85

പകവിട്ടവെരാ േകളിെചയ്താ-
ലകലും നിെന്റ കളങ്കമാകമാനം;

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 7- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 17

ശകലം പ േവണ്ട, തിങ്കേള! വാ;
സകലം സത്സഹവാസസാദ്ധ്യമേല്ലാ.” 86

െഞാടിെകാണ്ടിതുമ രച്ചവർക്ക-
ടിലൻ ത്യയപാ മായ് ഭവി ;

െപാടിയി മയക്കിടുന്ന നാവി-
ന്നടിമെപ്പട്ടിടുമൂഴിയിങ്കലാരും. 87

ചതിയൻ ബത! വീ േമാതി: ”നമ്മൾ-
ക്കിതിലും നെല്ലാരിടത്തിേല േപാകാം;
ക്ഷിതി ചാർത്തിന പ േപാെല മി ം
മതി വർഷിെപ്പാരു പൂനിലാവിൽ മുങ്ങാം. 88

അരനാഴിക ദൂരമില്ല; െചന്നാൽ-
ക്കരതിങ്ങിക്കവിയുന്ന െവള്ളേമാടും
പരമുെണ്ടാരു രമ്യമാം തടാകം
ധരണിെപ്പണ്ണിനു ദർപ്പണംകണെക്ക. 89

അടിയെന്റ പഴങ്കിടാങ്ങൾ തൃക്കാൽ-
െപ്പാടിെയ ം തലേമലണിഞ്ഞിേടേണ്ടാർ
മടിയാെതയകമ്പടി കൂടി-
െപ്പാടിപാ ം െവടി; േവണ്ട കുത്തടി ം. 90

മലർ, പാ,ലവിൽ, േസവ, വത്സ,നപ്പം
പലമട്ടിൽപ്പഴെമന്നിെതാെക്ക േമേണ്മൽ
നിലവിട്ടിവിടത്തിലു , നാവിൽ-
ജ്ജലെമാേന്നാർ കിലൂറിടും വിധത്തിൽ. 91

കളവല്ലിവിടത്തിൽനി തൃൈക്ക-
വിളയാട്ടത്തിനു േവണ്ട േകാപ്പേശഷം
ഇളമത്തിരുേമനികൾെക്കടുക്കാം;
കുളെമന്നാൽ കുളമല്ല ക വൃക്ഷം. 92
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െപാളി െചാ കയല്ല; രാമനാട്ടം,
കിളിയൻത , മറിച്ചി,ലി ജാലം,
കളി േവെറയുേമെറയ കാണാം;
നളിനി നേവാത്സവം നട . 93

െകാലെകാമ്പെരാരൻപതു തങ്ക-
ത്തലയിൽെക്ക മണി നിന്നിടു ;
പലമാതിരി വാദ്യമു േകൾേപ്പാർ
തലയാ ന്നവിധം മുഴങ്ങിടു . 94

വരുവിൻ വരുവിൻ! മുറ മുൻെച-
െന്നാരു നൽേജ്യഷ്ഠനുമമ്മത രാനും
തിരുേമനികെളെപ്പാെഴ െമന്നായ്-
ക്കരുതിക്കാ കഴിച്ചിടു കാലം.” 95

കളവാക്കിതു േക , േമൽക്കളിപ്പാൻ
കുളെമന്നാഖ്യ ലഭിച്ച വാപിയിങ്കൽ
ഇളതൻ ഗളസൂ പഞ്ചകം േപായ്
വിളയാടുന്നതിനായ് നട മന്ദം. 96

കുനയാംബുധി രാമനാമഠം ത-
ത്തനയന്മാർ ചില ബാലെരത്തരത്തിൽ
ജനനായകർതൻ വയസ്യരാക്കി-
ഗ്ഘനസ ഷ്ടികലർ പിൻതുടർ . 97

കുറവറ്റ കളങ്കമുള്ളിേലന്തി-
റേമ പുഞ്ചിരിതൂകുമക്കേഠാരൻ

കറവിട്ട നിലാെവാടങ്കമാളും
നിറതിങ്കൾെക്കാരു േതാഴനായ് വിളങ്ങി. 98

കമനീയഗുണം കലർന്ന ശീമ-
ക്കമലത്തിൽപ്പണിെചെയ്താരാതപ ം

മമ പിടി െകാ മന്നർ-
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ക്കമലാ ം ഹിമദീദിധിച്ഛലത്താൽ. 99

മുഖദ തിെകാ യാമിനീശൻ
കുമുദാേഭാഗമിയറ്റി ര മട്ടിൽ,
സമുദഞ്ചിതദീപമദ്ധരി ീ-
നമുചിേദ്വഷി കുമാരകർ കാട്ടി. 100

അതുമട്ടിനു തിങ്കെളന്ന െവള്ള-
തുമത്താ െതളി കത്തിനിേല്ക്ക

അതുല ഭർ ബാലർ വാപിെയക്ക—
ണ്ടിതു ൈവവസ്വതവ െമന്നേപാെല. 101

വടിെവാത്ത തറ നല്ല ശീമ—
സ്ഫടികക്ക പതി വച്ചേപാെല
അടിയപ്പടി കാണുമാറു വാപീ—
മുടിമുക്താമണി മു മ മിന്നി. 102

ഒളിയാർന്ന വിയൽപ്പടത്തിേനാമൽ—
ളിർക്കണ്ണാടിയിൽ മുടിയിട്ടേപാെല

നളിനീമണി, തന്നടി താരാ—
മിളിതാബ്ജാദിപദാർത്ഥേമന്തി മിന്നി. 103

ദിനവൃത്തി കഴി നി യിൽത്താൻ
നിനവായ് ശയ്യയണഞ്ഞവങ്കണെക്ക
അനഘ ഭമത്തടാകേമതും
സ്വനമില്ലാെതയനക്കമറ്റിരു . 104

ഇളെക്കാല്ല ഗഭീരരാകിെലേന്നാ
വിളയാട്ടത്തിനതല്ല കാലെമേന്നാ
ഇളതൻ വരേരാടു നിശ്ചലസീ—
വിളയും വാപി കഥിച്ചേപാെല േതാന്നി. 105

നളിനാനനമാെക വാടിേയാള—

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 7- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 20

ക്കളിവിട്ടതൽ മുഴു ചത്തമട്ടിൽ
കുളിർവാപി കുമാരർത ദർക്കം
െതളിവായ്ക്കണ്ടതുെപ്പാൽ മയങ്ങി വാണു. 106

ഖലെനത്തി കരയ്ക്ക, വൻ തുട ം
പലദുഷ്കർമ്മവുമായെതാെക്ക േനാക്കാൻ
ബലമില്ല മനസ്സിെന വേച്ചാ
ജലഞ ക്കളക േപായ്മറ ? 107

അഗമങ്ങളനങ്ങിയില്ല േലശം;
മൃഗവും പക്ഷിയുെമാച്ചവച്ചതില്ല;
ഗഗനത്തി മൂർവര െമാപ്പം
വിഗളത്തായ് ഢൃതിെയന്നേപാെല േതാന്നി. 108

നൃവരാർഭകർ വാപി േനാക്കിടുേമ്പാ—
ളവർതേന്നാലകൾ േനാക്കി ചി ഗുപ്തൻ;
ജവേമാടവർ നീറ്റിേലക്കിറങ്ങി
ദിവേസശാത്മജഭൂതർ ഭൂവിേല ം. 109

ഒളിേയന്തിടുമക്കിടാങ്ങേളയും
കുളിർത്തിങ്കൾക്കിയലും നിലാവിേനയും
നളിനം വിരിയാത്ത െപായ്കേയയും
െവളിവിൽക്കണ്ടരി നീചേനവേമാർത്താൻ: 110

‘ശിവേന! മതിയായി; ശുദ്ധജീവ—
ച്ഛവമായ് ഞാൻ; തരമില്ല േപാ മുട്ടി;
ഇവെരെത്താടുവാെനനി പറ്റി—
ല്ലിവെരെന്നെക്കാലെച , മില്ല വാദം. 111

നവെകൗമുദിെയന്ന ൈകതവത്താ—
ലിവെനപ്പാർ ഹസിച്ചിടു ച ൻ;
ലവവും ചലനം െപടാെത പാർ ം
പവനൻ േചതസി ഭീതി നൽകിടു . 112
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അരുതിപ്പണി, ശുദ്ധ ൈവരെമേന്നാർ—
െത്താരു മച്ചിത്തമുര േനാക്കിടുേമ്പാൾ
െപരുേവനലിൽ മ കട്ടിെയേപ്പാ—
ലുരുകീടു ; നിവൃത്തിയില്ല, ചുറ്റി. 113

ഇലേപാലുമനങ്ങിടാത്തതാകും
നിലേയന്തി ക്ഷിതി ചി തുല്യയാക്കി
വിലസും കൃതിെക്കഴും താപം
ചലമാ മദീയ ഹൃ മാ ം. 114

മടയർ ക്കണിെമൗലി ശുദ്ധ േപടി—
ടെലെന്നാെക്കയുെമെന്ന േവണെമങ്കിൽ
ടമന്യർ ഹസിച്ചിടെട്ട; പച്ച—
ടലേപ്പ മിതി ൈകയറ ം. 115

കുഴൽ നീ ചുരുണ്ടിരുണ്ടഴിെക്ക—
ക്കഴൽ പറ്റിത്തറേമലിഴഞ്ഞിടു ;
അഴകിൽക്കമലം കുളി ർ തുേത്തൻ
മഴേപാൽ തൂെമാഴി തൂകിടു വ ം. 116

അളകങ്ങൾ കളിച്ചിടുന്ന െനറ്റി—
ക്കളരിത്ത വിയത്തിലന്തിയായാൽ
ഇളതാം കരിെകാണ്ടൽ വ മൂടും
വളർ തിങ്കൾെപ്പാളിേപാൽ വിളങ്ങിടു . 117

വരിവ കണക്കിരു േരാമം
െപരിെകത്തിങ്ങി വളഞ്ഞ ചില്ലിേയാടും
അരിേയാരു കുമാരകർ കാതി—
ന്നരിേകാളം മിഴി നീ കണ്ടിരു . 118

ഉരുകാന്തിെയഴും രദങ്ങളാകു—
െന്നാരു താരങ്ങെള േനർ േനാക്കിടുേമ്പാൾ
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ഇരുെളാെക്കയുമുള്ളിൽ നി നീങ്ങി—
രുേവഗെത്താടു കണ്ണിെലത്തിടു . 119

മുടിയെട്ട മുടിഞ്ഞ,തീയിളെഞ്ച—
െഞ്ചടിെതാ ള്ളവേകാലുമാസ്യമ ം
മടിവിട്ടിവനുമ്മവയ്ക്കയേല്ലാ-
തടിതട്ടി,ല്ലിവ ക കുപ്പിയല്ല. 120

ഇളതാം കുളിർകാറ്റടിച്ചിടുേമ്പാ-
ളിളകും താളിനു പ മിഗ്ഗളങ്ങൾ
ഇള ചു െപാടി െമെന്റ ൈകവാൾ-
പ്പിളർ മിന്നൽ പ്പിണേരതുമ തി ം?. 121

കരെമങ്ങെന കത്തിേയാ േമാ? ഞാൻ
കരയാറാ,യിവർകാന്തിസാഗരത്തിൽ
കരവി കടന്നിവെന്റ ക ം
കരളും ക കളിച്ചിടു വേല്ലാ. 122

ഇതി ചിന്തകളാർ ഹന്ത! ദുഷ്ടൻ
മതിയിൽ ാ പിടിച്ചവൻ കണെക്ക
മതി, ബാലകർ, താൻ കുളം, സമീപ-
ക്ഷിതി, വാെനന്നിവ േനാക്കി േനാക്കി നിന്നാൻ. 123

തടവെടാരു വാസനാബലേത്താ-
ടിടയും മാനസസാക്ഷിയാൽ തദാനീം

ടമ ടിലെന്റ ഹൃ േമക്ഷ-
പ്പടയിൽ ജംബുകെമന്നേപാെല തീർ . 124

തിരുവുത്സവ,മട്ട,മാന േകളി-
ക്കരു വാദ്യം പലഹാരമി ജാലം
ഒരുവ വുമ മാരർ കാണാ-

രുവാം ശങ്കെയാടീവിധം കഥി ; 125
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‘ഇനിെയ നടന്നീേടണ,മേയ്യാ!
തനിേയ െപാന്നതിനമ്മ ത മേല്ലാ;
പനിേയാ കുളിേരാ െപടാെതയേങ്ങ-
ക്കനിവുെണ്ടങ്കിലുടൻ തിരി േപാകാം. 126

കണികാണ്മതിനില്ല കാ െയാ ം;
ഗുണിയാേമട്ടെനാടമ്മെയങ്ങിരി ?
മണി പ കഴി ; നൂനേമേതാ
പണി പ ന്നതുേപാെല േതാന്നിടു . 127

വളരു ഭയം; കഴ മുേന്നാ-
ട്ടിളകാൻ വയ്യ; മിഴി മങ്ങൽ പറ്റി;
തളരു വിയർ െമയ്; െപരു ൾ-
ക്കളെമാടു ; കിടാങ്ങെള കാ ം?. 128

മതി കാഴ്ച്ചകൾ കണ്ട,തമ്മ േപാരു-
ന്നതിനാെയന്തിനു താ മസി ഞങ്ങൾ?
പതിവിൻ പടി െച റഞ്ഞിടേട്ട;
ചതി സാധുക്കൾ ശിശുക്കൾ േപാര താങ്ങാൻ’. 129

മറിമായമേശഷമിന്നമെട്ട—
ന്നറിയാേതവമുരച്ചരി േനെര
െചറിെയാരു കിടാങ്ങൾ ധാര െത ം
മുറിയാത വഴിഞ്ഞ കണ്ണയ . 130

കരുണത്വെമാടാസ്യെമാ യർത്തി—
െപ്പരുകും മാെലാടു മാൻ കിടാങ്ങൾേപാെല
മരുവും നൃപബാലെര ശണം ഹൃ—

രുകിക്കണ്ടരിയമ്പര നി . 131

‘കഴിയിെല്ലാരു വ , വന്നതാകും
വഴിേയ ബാലരുമായ് തിരി േപാകാം?
പഴി കൂട്ടെരാേടൽക്കിെലന്തിനിക്കി—
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െത്താഴിൽെചയ് വാൻ പണി’െയന്നവർ നിന . 132

നൃപമാരണമഗ്നിസാക്ഷിയായ്ത്താൻ
ശപഥം െചയ്തതു െച െതറ്റിെയന്നാൽ
കൃപവിട്ടിടുമഷ്ടെര പിന്നീ—
ടുപലംേപാെലഴുമുള്ളിേലാർ പാപി: 133

‘ദുരിതം െകാലെയങ്കിെല,ന്തെതല്ലാം
ശരി; ഞാേനറ്റതു െചയ്കതെന്ന േവണം;
വരികിെല്ലാരു െതെറ്റനി െചാന്നാ—
െലരിതീ ണ്ടിെലടു ചാടുവാനും. 134

ഒരു സംഗതിെയാ േചർ റച്ചാൽ
കരുതും ഞങ്ങളത തീർ െവന്നായ്;
വിരുതുള്ളവെര വീട,രീ ഞാ—
െനാരുവന്മാ മിവണ്ണമാെകെയേന്നാ? 135

ഇതില റമുള്ള കൃത്യവും ഞാൻ
മതി െച ന്നതിെന കൂട്ടേരാർെക്ക
ഗതിെകെട്ടാരു െപൺകിടാവുേപാൽ പാർ —
പ്പതിനന്ത:കരണം കഥിച്ചിടുേന്നാ? 136

കഥമിദ്ദയ, നല്ലകാര്യ,െമേന്താ
കഥ, ഞാനാ,രിവരാ,രിെത കഷ്ടം?

ഥനം െകാലെതാട്ടവ പാരിൽ
ഥമൻ ഞാൻ പശുെവ വ േപാേയാ? 137

വിടുവിഡ്ഡി സദസ്സിൽ ഞാൻ െവറും ൈക—
െയാടു െചെന്നത്തി മുരി േപാെല നിന്നാൽ
െകാടുംതാമസികൾ ശീ െമന്മയ്—

ടുേചാര തുകാപ്പി കൂട്ടേരകും. 138

അതിനല്ലിതുനാൾവര േമാേരാ
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ചതിയും െദൗഷ്ട്യവുമഭ്യസിച്ചതീ ഞാൻ;
മതി ശങ്ക,യബദ്ധെമെന്റ ൈകയാൽ
ക്ഷിതിപാലാർഭകർ ച തെന്ന േപാെട്ട. 139

മദിേര! ജഠരത്തിൽ നീ നട ം
സദിേരവ മണച്ചിടു സൗഖ്യം;
ഹൃദി നീ കനിയും ദിനം നിതാന്തം
സുദിനം മർത്യനു സൂക്ഷ്മതത്വേമാർത്താൽ 140

മറയ മറ മാറി മായും
മറ മർത്യന്നരുളുന്ന മാലേശഷം;
പറയുന്നതുേപാൽ വൃത്തിെചയ്  വാൻ
തിറമുണ്ടാം ദൃഢേമതു ഭീരുവി ം 141

ധര മാനവർ നാകെമ െചാൽവാൻ
തേമാേടാപെമാേടകുേമാമേന! നീ
പരമാെരയുമി മിക്കിടു
പരമാനന്ദപയഃപേയാധിതന്നിൽ. 142

പലമട്ടഴൽ വാച്ച നാളമീെയൻ
നില മുട്ടാത്തതു നീനിമിത്തമേല്ലാ;
നലെമ ഗൃഹത്തിനും വരുത്താൻ
ബലെമാട്ടല്ല നിന ജീവനാേഥ! 143

മലതൻ മകൾേപാലുമിപ്പതിന്നാ-
ലുലകി ം സു! കുന്നിേനതു കുേഞ്ഞാ?
കുലൈദവതേമ! തുണ നീയി-
ത്തല താ െന്നാരു രാമനാമഠേത്ത. 144

അരിക വരൂ! വിചാരവാ ാർ-
െന്നരിയും ഹൃ സുധാഭിഷിക്തമാ !
ത്വരിതം പടെവട്ടിയുള്ളിലൂേള്ളാ-
രരി,യന്തഃകരണത്തിനന്തേമകൂ! 145
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ഇതി ദുഷ്ടനവൻ നിന ജീവ  -
തിമം മദ്യമന മുള്ളിലാക്കി

ക്ഷിതിപാർഭകമാരണം നടത്താൻ
മതിയിൽ ഭീതിെവടി റ രച്ചാൻ 146

’കരേയണ്ട, കുളത്തിന റേത്ത-
ക്കരയിൽക്കാത്തരുളു ത രാട്ടി;
വിരേവാടവിടത്തിെലത്തിേവണം
നിരവേദ്യാത്സവേഘാഷധാടി കാണ്മാൻ. 147

ഭയെമന്തിനു, നിങ്ങെളെന്റ േതാളിൽ
ക്കയറിെക്കാ കിെലാറ്റെയാറ്റയായ് ഞാൻ.
അയഥാർത്ഥമുരയ്ക്കയല്ല, േതായാ    -
ശയപാരത്തിലണ നിക്ഷണത്തിൽ. 148

ചതുരാസ്യകേരാരുദുര്യശസ്സിൻ
പുതുവിത്താ രുഷാദമൻ നയത്തിൽ.
ഇതുമട്ടവേരാടുര കാല-

തുവി െള്ളാരു കാ െകട്ടി നി 149

കുളം കട െന്നാരു ൈകതവത്താൽ
ജളൻ ജലത്തിൽ ശിശുപഞ്ചകെത്ത
മിളന്മദം താഴ്ത്തി, രുജാർണ്ണവത്തി-
ലിളയ്ക്കകം വാഴ്വവർതന്മന ം 150

വാപിക്കകം നൃപകുമാരെര മുക്കി നിന്ന
പാപി ചിത്തെമാരു േലശമലിഞ്ഞതില്ല
േവപിച്ചിടാെത നിജ പു െര നീറ്റിനുള്ളിൽ-
േക്ഷപി പാർത്ത സുരൈശവലിനി േപാെല 151

ആേരാമലാെമാരു സരസ്സിനു മദ്ധ്യഭാഗ-
േത്താേരാ കുമാരെരയുെമാറ്റതിരി മുക്കി
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ഹാ! േരാദനത്തിനിളെയബ് ബത! പാ മാക്കി
സ്ഫാേരാദ്ധതൻ നൃവരശ കൃതാർത്ഥനായാൻ 152

’ഒരുവിധമവസാനം ക ഞാൻ, േവ കില്ലി-
െപ്പരുവഴി; മൃതി നൽകാൻ േചാര കാണാെത പറ്റി;
ഒരുവനുമറിയിെല്ലൻ കള്ളി; കൂട്ടർ വാ ം
പുരുരസ,മിവേനാളം ധന്യനായന്യനുേണ്ടാ? 153

എ ം മ ം നിന , ഹൃദി ഭയെമാഴിവാ
േനെറ മദ്യം കഴി ം
മു പി ം മറ ം, മുഴുമതിെയ ഹഠാൽ-
േപ്പാർ േനർക്കാൻ വിളി ം
ചി ം ഹാസം കലർ ം, ചിലെപാഴുതിളേമൽ
വീണു, മപ്പാപി പിന്നീ-
ട ന്മത്തൻകണെക്ക തെരാടുെമാരുമി-
ച്ചാത്മേഗഹം ഗമിച്ചാൻ 154

ഏഴാം സർഗ്ഗം സമാപ്തം
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