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എട്ടാം സർഗ്ഗം

സതി റാണിെയാ കാണുവാൻ
മതിയിൽേശ്ശഷിെയഴായ്കമൂലേമാ
ക്ഷിതിപാർഭകമൃത സാക്ഷിയാം
മതി വാൻവി മറഞ്ഞിതാഴിയിൽ 1

വിരുതിൽ പ്പല ചായ മാ-
െമാരു നീലക്കടലാസിലക്ഷണം
അരുണാദിധചി കൃൽകുല-
െപ്പരുമാൾ േതപ്പതിനാ ടങ്ങിനാൻ. 2

മറ്റിവി വിശിഷ്ടമാനസ-
ടിെകാ െള്ളാരു മന്ദഗാമിനി

വടിേവാെടഴുേന പത്മിനീ-
മുറ്റിമുത്താകിന രാജഹംസിയാൾ. 3

പതിവിൻ പടി തൻ തനുജെര-
സ്സതി പിന്നീടരിക െച വാൻ
െകാതിപൂ വിളി ; ശ വിൻ
ചതിയസ്സാധു ധരിപ്പെതങ്ങെന?. 4

വരൂ േകരള! രാമ! ശീ െമ-
ന്നരുളും െപാണ്മണിയാെളാടുത്തരം
വരു േകരള! രാമ! ശീ െമ-

രു ഭീ നല് കിയുര മാെറ്റാലി. 5

പരിചാരകേരാടു െച ത-
ന്നരികിൽ ബാലെരയാനയി വാൻ
ത്വരിതം സതിേയാതി;െയ വാൻ
ഹരിദശ്വാത്മജസ്സതമ,െമങ്ങവർ?. 6

ഭവനം മുഴുവൻ തിര മ-
ശ്ശിവരാം ബാലെര േനരിടായ്കയാൽ
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അവേരെറ മനം കലങ്ങിയാ-
വിവരം സ്വാമിനിേയാടുണർത്തിനാർ; 7

‘രവിവർമ്മകുമാരെനക്കഴി-
ച്ചിവിെടബ്ബാലകരാരുമില്ലേയാ?
എവിെട ഗമി ,മി താ-
നവിതർക്കം വിളയാടുമുണ്ണികൾ’. 8

ജനയി ിയിവണ്ണേമാർ തൻ
തനയന്മാെര വിളി പിെന്നയും;
ഇഅനപു ഗൃഹത്തിൽ േമവിടും
ജനമന്നാ വിളി േകൾപ്പെതങ്ങെന?. 9

സതി െതാണ്ട വര മാലിയ-
ന്നതിയായ് നാവു കുഴച്ചിടും വെര
മതിശാലികൾ ബാലർ വന്നിടാൻ
െകാതിയാർേന്നാെറ വിലി േനാക്കിനാൾ. 10

ഫലമില്ലതിെല കാൺകയാൽ
നലേമറുെന്നാരുറക്കറയ്ക്കകം
അലസാക്ഷി തിര ബാലെര-
ത്തിലഖണ്ഡങ്ങൾകണ സൂക്ഷ്മായ്..” 11

അതിപാതകമാർന്നവന്നധി-
ക്ഷിതി പഞ്ചാക്ഷരേബാധെമന്നേപാൽ.
പതിവിൻപടി പു വീക്ഷണം
സതിയാൾക്ക ലഭിച്ചിടാെത േപായ്..” 12

ഭയശങ്കകളാർ പിെന്നയും
കയൽകു ംമിഴി തൻ തനുജെര
രയേമാടു വിളി േനാക്കിനാൾ;
േയയില്ലാത്തവനല്ലി ദുർവിധി?..” 13
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“മണിേയഴു കഴി ; േമാശമീ-
പ്പണി! പാൽ ക്കഞ്ഞി തണു ചീത്തയായ്!
മണിയുണ്ണികെള ? നിങ്ങെള-
ക്കണികാണാെതയിരിപ്പെതങ്ങെന?..” 14

മതി,െയ കുറുമ്പി,െത വാൻ
ചതിയിൽ േപ്പായ് മറയു മക്കെള?
ഗതിെക തിരി തള്ള;സ-

തി വന്നെമ്പാെടാരുമ്മ നലകുവിൻ..” 15

ഒളിെയന്തിന നിങ്ങൾ വീ മീ-
െയാളിേയ ന്നതു പിഷ്ടേപഷണം
കളിയല്ലരിക വന്നക-

ളിേരകീടുവി,നമ്പര ഞാൻ..” 16

അരുതിങ്ങെന ജാലവിദ്യ,െയ-
ന്നരുമെപ്പട്ട കിടാങ്ങളല്ലേയാ?
വരുവിൻ മടിവിട്ടടുക്കൽ; ഞാൻ
തരുവൻ േവണ്ടതു; തർക്കെമന്തതിൽ?’..” 17

പലതിത്തരേമാതിേനാക്കിയും
ഫലമില്ലാെത ഭവിക്കകാരണം
മലേപാെലഴുമു.ള്ള.മാലിനു-
ള്ളിലേപാലാടി വിറ തയ്യലാൾ..” 18

‘ശിവേന! കഥെയ ? കാണ്മതി-
ല്ലിവെര, ർഘടെമ പറ്റിേയാ?
ഇവൾ ദുർഭഗ, വീ മീശ്വരൻ
നവദു:ഖെത്ത വരുത്തിവ േവാ?..” 19

ഇതുനാൾ ബത! ശയ്യയിൽ കിട-
ന്നതു േപാൽ േതാ വതില്ല കുട്ടികൾ;
പുതുെമത്തവിരി ട കാ-
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ണ്മതുമീ,ല്ലീശ്വര! െചയ് വെത ഞാൻ?..” 20

മുനിബാലെര യാതുധാനർേപാൽ—
ത്തനിേയ വാണ കിടാങ്ങെളക്ഖലർ
ഇനിെയങ്ങെന േശഷേമാർ ഞാൻ?
ശനി ജന്മത്തിലിതും വരു േമാ? 21

നൃവരാൻവയക ശാഖിതർ
ചുവേട പാപികൾ വാളു വ േവാ?
ശവെമെന്നെയടു പിെന്നയും
നവമാം തൂ മരത്തിേലറ്റിേയാ? 22

നഗനന്ദിനി! രു പുണ്യേമ!
നിഗമാേനാകഹമൂലകുന്ദേമ!
ജഗദീശ്വരി! നീെയാഴിക്കിലീ—
യഗതിക്കാെരാരു താങ്ങലംബിേക? 23

ഇതുമ ദുരന്തചിന്തയാൽ—
തുപൂേന്തെന്മാഴി മാഴ്കി വാഴേവ

അതുലവൃഥപൂെണ്ടാരാപ്തനാം
മുതുവൃദ്ധൻ സവിധത്തിെലത്തിനാൻ. 24

ഇരുകുെന്നാരുന്മാനസെത്താടും
െപരുകീടുെന്നാരു ക നീെരാടും
ഒരുമട്ടവേനാതി െപായ്കേമ—
ലരുമബ്ബാലശവങ്ങൾ കണ്ടതായ്. 25

തടി െവണ്മഴുവാൽ മുറിച്ചേപാ—
ലിടിെവേട്ടെറ്റാരു മുല്ലവള്ളീേപാൽ
കൂടിലാളക നഷ്ടേചഷ്ടയായ്
ത്ധടിചി േക്ഷാണിയിൽ വീ കഷ്ടെമ! 26

പരവഞ്ചിതപു വൃത്തമാം
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ഗരളം കാതുവഴിക്കക േപായ്
മരണെത്തയണാച്ചേപാെലയ—
ദ്ധരണീനാഥ കിട മൂർച്ഛയിൽ. 27

സുതർതൻ പിറേക ഗമിക്കെയാ
ബത! മാതാവുടെന കാണികൾ
ശതധാ െപാടിയുന്ന ഹൃെത്താടും
ഗതൈധര്യം നിരൂപിച്ച് മാഴ്കിനാർ. 28

’ജലജാസന! പ ശൂലി നിൻ
തല നാെല പറിച്ചിടാ േവാ?’
പലരും പലേതവേമാതി; യ്—
െക്കാല േകേട്ടാർ മനസ്സട േമാ? 29

കനിവാർ തേലാടി വീശിയും
പനിനീർ െമ തളി മാളികൾ
ജനിത തിേബാധയാക്കിനാർ
വനിതാെമൗലിെയ വല്ലവണ്ണവും. 30

അതുെകാെണ്ടാരു േപക്കിനാവ് ക-
ണ്ടതുേപാൽ െനേഞ്ഞാടു േതാക്കടുത്തേപാൽ,
പുതുൈവദ തശക്തി േമയ്യിെല-
റ്റതുേപാൽ , െഞട്ടിയുണർ രാജ്ഞിയാൾ . 31

െപരിെകജ്ജനമാർ മിന്നിടും
പുരി ഭൂകമ്പമിെയന്നേപാലേവ
ഹരിെണക്ഷണതൻ ഹൃദന്തരം
ത്വരിതം ഹന്ത¡ കുഴ േമൽ േമൽ 32

വഴിമുട്ടി വല ചുറ്റി വൻ-
ചുഴിയിൽെപ്പട്ടിടുമാ വഞ്ചിേപാൽ
മിഴി, ൈക,വദനങ്ങൾെകാ േത-
െന്മാഴിേയാേരാവക േഗാഷ്ടി കാട്ടിനാൾ 33
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തലനാൾവെരേയാമനിച്ച തൻ—
കുലറ്റ്നതുക്കെള, നഷ്ടജീവരായ്
ലലനാമണി ക ; േശഷമുൾ—
ബ്ബലമുെണ്ടങ്കിൽ നിന െകാ വിൻ. (യുഗ്മകം) 40

വളർന്നീർമുകിലിെന്റ നന്മദം
കളയും കമരശിഖാകലാപവും,
അളകഭൂമരങ്ങൾതൻ കളി—
ക്കളമായുള്ള ലലാടപട്ടവും, 41

വിളയാടി വിയർ േതൻ െവളി—
ക്കിളകും മുഗ്ദ്ധമുഖാരവിന്ദവും,
പുളക സരം വി േവാർ—

ളവാ ം കളവാഗ്വിലാസവും, 42

ദരമുക്തകൾതൻ സിതാംശു നിർ—
ഭരേമ ം നവമന്ദഹാസവും,
പരമീക്ഷണഭാ കൾെക്കഴും
കരൾ ക ന്ന കടാക്ഷവീക്ഷയും, 43

അളവറ്റണി ചാർത്തി മിന്നിടും
ഗളവും, േകാമളബാഹുവല്ലിയും,
കളധൗതശലാകയിൽപ്പരം
ഗളഹസ്തക്കളിപൂണ്ട േമനിയും, 44

വളെരപ്പറയുന്നെതന്തി, നുൾ—
ക്കളെമല്ലാവർ മലിഞ്ഞിടുംവിധം
അളവറ്റ ഗുണാഖ്യമൗക്തികം
വിളയും ശുക്തികയായ ചിത്തവും, 45

ഒരുമിെച്ചഴുമക്കിടാങ്ങെള—
രുടൻ ദുർവിധി ദുസ്സഹാ മൻ
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തിരുവിണ്ണണിവൃക്ഷകങ്ങെള—
പ്പരുേഷാദ്യല് ളയാഗ്നിേപാലെവ, 46

കഥേമാതുവ,െതെന്റ ൈദവേമ!
കഥ തീർത്തീടിന കാ കാണെവ
വൃഥയാൽ മുറ്തതുല്യരായ്ഖല—

ഥമന്മാർ; പുനെര െപറ്റവൾ? (കുളകം) 47

മതിയിബ്ബതി ശുഷ്കപ സം—
ഹതിയിൽ ദാവകൃശാനുേപാലെവ
അതിയായ്പ്പടരുന്ന മാലില—
സ്സതി നജ്ഞിൽ ഴുേപാൽ പിട േത. 48

ഹതകൻ വിധിതെന്നേയാർ മാ—
തർതൻ സുന്ദരമൂർത്തി േനാക്കിയും.

നിതരാം വിലപി ദീനയായ്-
ബ്ബത! മ ം മതിയും മറന്നവൾ: 49

’പരെമെന്താരു കാ യാണിെതൻ
കരൾ കത്തിപ്പതു ദുഷ്ടൈദവേമ!
വരെയെന്റ ശിരസ്സിേലവേമാ?
ഹര! ശംേഭാ! ഹതയായി സാധു ഞാൻ! 50

അവനി മണാളരാകുവാൻ
ജവമായ് പാർഷതി പാർത്ഥേജാപമം
ഇവൾ െപ വളർത്ത മക്കെള-
ശ്ശിവേന! േശഷമുരപ്പെതങ്ങെന? 51

ഒരുമ െപാറു വാൻ തരം
വരുേമാ? ഞാൻ സവി ിയല്ലേയാ?
അരുതിത്തരെമ കണ്ണിലും
കുരുേവാ? നാ ഖ! പാട േകറിേയാ? 52
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നിധിെയബ്ബത! ദസ േപാെല ദുർ-
വിധി നീെയെന്റയിളങ്കിടാങ്ങെള
അധിരാ ി ഹരിെച്ചെത മാ-
മധികാരിക്കിതി ചിന്തമൂലേമാ? 53

ദുരിതം! ദുരിതം! വിരിഞ്ച! നിൻ
ചരിതം ഹന്ത! ദുരന്ത ദുഃഖദം!
എരിയു മനം; നിന ഞാൻ
ശരിേയാ? േകാഴിെയാേടാ കുറുന്തടി? 54

പകെയന്തിവൾ െച േമൽ േമൽ-
പ്പകരം വീ വതിത്തരത്തിൽ നീ?
അകവും പുറവും നിന താർ-
മകേന, ഹൃത്തിനു കട്ടിൈവരേമാ? 55

മതി, വയ്യ നിന തി ; നിൻ
ചതിെയൻ െന െപാടി ൈദവേമ!
െകാതിവള്ളി കരി ചാമ്പലായ്,
ഗതിയില്ലാശ്ശവമായ്ച്ചമ ഞാൻ. 56

ഒരുമി യമപ്പിശാചുതൻ
കുരുതിക്ക കിടാങ്ങെളബ്ഭവാൻ
അരുളി,ത്തവ വഞ്ചിഭൂമിെയ-
െത്തരുവും തിണ്ണയുമാക്കിേയാ ഹേര? 57

അടിെയൻ കുരുടെന്റ കെക്കഴും
വടിേപാൽെക്കാ നടന്ന മക്കെള
പിടികൂടിയത നീതിേയാ?
കടിയിൽത്തെന്ന കടിക്ക ഭംഗിേയാ? 58

മലർ പായസമപ്പെമ െതാ-
ലകിൽക്കണ്ടവെയാെക്ക നല്കി ഞാൻ

കുലൈദവപദത്തിൽ വച്ച നീ
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കുലൈദവം ദൃഢെമ വ േവാ? 59

അനിശം തവ കാൽ വണങ്ങിയി-
ജ്ജനി േപാക്കീടുെമാെരന്നിെല നീ
കനിയാത്തതു? െകാ െകാ വാൻ
കുനിയും മണ്ട വിേശഷെമന്നേതാ? 60

മൃതമാരണേലാലെനന്നേപാൽ
ഹതകൻ ദുർവിധി േഘാരരാക്ഷസൻ
ബത! പഞ്ചത്പൂ വാഴുെമൻ
സൂതരിൽപ്പഞ്ചത വീ േമകിനാൻ. 61

മതിയാ കയില്ല പാതിയിൽ
ധൃതിയുേള്ളാർ പണിെയാ ,െമ നീ
ഹതിെയൻ തനർക്കണയ്ക്കേവ
മൃതി നല്കാത്തെതനി മക്ഷണം? 62

ബത! കാന്തനുേമട്ടനും കഴി-
ഞ്ഞിതരാലംബനഹീനയായ ഞാൻ
സുതൈരവർ മരി മിേപ്പാഴും
മൃതയാകാത്തതു സങ്കടം ഹേര! 63

ശില മങ്കയുമാം ചവി കിൽ
ശിലയാം മങ്കയുെമന്ന വാസ്തവം
ഉലകിൽബ്ബത! കാട്ടിടുന്ന നീ
ബലവാനായിടുൈമ ജാലികൻ. 64

അരുതിച്ചതി! െപാ മക്കെള!
വരുവിൻ! ക തുറ േനാ വിൻ!
ഒരുമിെച്ചഴുേന ി,േനാമനി-
െപ്പാരു െപറ്റമ്മ വിളിക്കയല്ലേയാ? 65

ഉരുവാം ഗുണമാർന്ന നിങ്ങളു-
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രുകും തള്ളെയ വിട്ടിരി േമാ?
വിരുതുള്ള കിടാങ്ങെളങ്കിൽ വ-
െന്നാരുനൂറായിരമുമ്മ നൽകുവിൻ! 66

ഒരുമാ ഗൃഹത്തിൽ േവർെപടാ-
തരുളും നിങ്ങെളനി നഷ്ടരായ്
വരു,െമത്തിടുമന്യേലാകെമ-
െന്നാരു െതേല്ലതു കിനാവിേലാർ ഞാൻ? 67

ക്ഷണേനരമിരു േപാക്കിടും
ക്ഷണഭാേലഖ മിഴി രണ്ടിനും
ഇണേയറ്റിടുമാന്ധ്യേമകി നിർ-
ഘ്യണെമെന്നപ്പടുകുണ്ടിൽ വീഴ് ത്തിേയാ ? 68

മലരും തടയുെമ്പാൾ െമത്തേമൽ
കലരും പാടതുമെട്ടഴും തനു
ശില തിങ്ങിടുമൂഴിേമൽ െപ്പടും
നില ഞാെനങ്ങെന കാൻ മു ൈദവേമ ? 69

അഴകിൽ തുപൂക്കൾ ചൂടിടും
കുഴലേയ്യാ ബത ! കാളേഭാഗിേപാൽ
കഴലും െവടിയുന്ന പൂഴിേമ-
ലിഴയു ,ണ്ടിതു കാണ്മെതങ്ങെന ? 70

കളവ പചാരമുള്ളഴി-
ഞ്ഞിളതാം െതന്നൽ നിതാന്തേമകിയും
അളകങ്ങെളാഴി കുട്ടികൾ-
ക്കിളകുന്നീല ശരീരേമതുേമ 71

സുതരാം ദ തിപൂെണ്ടാേരാമന-
തർതൻ േമനികേളതുമട്ടിേലാ

ബത ! വയ് പതു ശങ്കവി ഞാൻ
ചിതേമൽ, കള്ളിയടുപ്പിെലന്നേപാൽ? 72
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വിരുേതറുമിളങ്കിടാങ്ങേളാ-
െടാരുമിച്ചൻെപാടു ഭുക്തി െചയ്യേവ,
കരുതീലെതാരന്ത്യ ഭുക്തിയായ്
വരുെമന്നിന്നെല,യിന്നിവണ്ണമായ്. 73

തിലേതായെമനി നൽകുെമൻ
കുലത ക്കെളാടുക്കെമ ഞാൻ,
അലേമാർപ്പളെവെന്റ ൈകകളാൽ
ഖലേവധസ്സതവർ നൽകിേയാ? 74

നലേമറിടുമിക്കിടാങ്ങളാൽ
വിലസും രാജ്യ;മിവണ്ണേമാർത്ത ഞാൻ
ഇലവിൻ പഴമു വാൻ രസം
കലരും ശാരിക തെന്റ േതാഴിയായ്. 75

കിതവൻ വിധിെയെന്റയാശയം
ലതതൻ േവരിനു െവ െവണ്മഴു;
ബത! െനഞ്ചഴലഗ്നി കത്തിടും
ചിതേമേലറ്റി; വേരണ്ടെതന്തിനി? 76

ഇളയിത്സ്സുതെനാ മച്ചികൾ-
ളവാകാത്തതുെകാ സങ്കടം!

മുളയിൽക്കരിയും നിലത്തിലും
വിളവില്ലാത്തരിെശ േമത്തരം ? 77

ഒരുപാടു പണെത്ത േനടിവ—
െച്ചാരുനാൾെകാണ്ടതു ൈകവിടുന്നവൻ
ഒരു കാശറിയാത്ത സാധുവിൻ
പുരുസൗഖ്യെത്ത ലഭിപ്പെതങ്ങെന? 78

പിരിെകന്നതു വ ഹന്ത! മാം
ത്വരിതം ാണസമീരപഞ്ചകം;
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മരിയാെത കിടന്നിടു ഞാൻ
ഹരി പിന്നീടു,മിെതെന്താര തം? 79

ഛവിതൻ സദനങ്ങേള! ഗുണം
കവിയും ക മഹീരൂഹങ്ങേള!
എവിേട ഗമി തള്ളെയ—
ബ്ഭുവി വിെട്ട െട െപാ മക്കേള? 80

മമ േന രസായനങ്ങേള!
മമതാലാസ്യമണീഗൃഹങ്ങേള!
കമനീയകുലാ രങ്ങേള!
യമേലാകത്തിനു നിങ്ങൾ േപായിേതാ? 81

ഒരുമി പിരിഞ്ഞെത ഞാ—
െനാരു േലശം പിഴയാതിരിക്കേവ?
അരുതിച്ചതി,െയെന്റ ജീവിതം
മരുവായ്ത്തീർ ; നശി സർവവും 82

നിലവി കളി െവയ്ലുെകാ—
ണ്ടലെയാെല്ല തടുത്തേതാർക്കേയാ?
പലഹാരമന െമ ഞാൻ
ചിലനാൾ െചാല്ലിയതുള്ളിൽ നിൽക്കേയാ? 83

മണിഭൂഷകെളചുമന്നിടും
പണി ഞാൻ നൽകി മുഴിച്ചിൽ വായ്ക്കേയാ?
അണിതിങ്കൾ മുഖ ചാ െപാ—
ട്ടണിയിേച്ചനതു കുറ്റമാകേയാ? 84

മലേപാലപരാധെമെപ്പാഴും
പലെതന്നാൽ തെമന്നിരിക്കിലും
വിലവയ്ക്കരു,തമ്മയല്ലേയാ
ഖല ഞാൻ? നിങ്ങൾ കിടാങ്ങളല്ലേയാ? 85
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തലമണ്ടയിെല താറുമാ—
റുലകിൽ നാഥനുദൂർണ്ണാസാഹസം
നിലവി വര കൂട്ടിേയാ
മലയാളക്ഷിതി മന്ദഭാഗ്യയായ്. 86

മമ പീഡ കിടന്നിടെട്ട,യി—
ക്ഷമതൻ സങ്കടമാർ കാണുകിൽ
ക്ഷമവന്നിടു,േമാതുവിൻ,ഗത

മെമേന്താ പിഴ േപായവൾ? 87

എരിതീക്കനെലന്ന ശങ്കയാൽ
ഹരി ഖേദ്യാതെമടുത്തേപാലേവ
പരിേചാടു നിന നിങ്ങളാൽ
ത്വരിതം ഭൂമി സനാഥയാകുവാൻ 88

മൃഗതൃഷ്ണെയ വ്യാപിെയ താൻ
നൃഗണം ഹൃത്തിലുറച്ചിരു േപായ്!
ഭഗവൽകരുണാംബു ഹന്ത! ദുർ-
ഭഗർ പൗരർെക്കാരു കാളകൂടമായ്! 89

ഇവൾതൻ ജഠരത്തിൽ മണ്ണടി-
ച്ചവനീമങ്കെയ വന്ധ്യമാ വാൻ
ജവേമാടു കിടാങ്ങേളാർ കിൽ
ശിവേന! പിെന്നയിരിപ്പെതങ്ങെന? 90

പുരുനന്ദികലർ നിങ്ങൾതൻ
തിരുനാമങ്ങളുര ചു േമ
വിരുത തിര േനാക്കിടു-
െന്നാരു തത്തമ്മകളാശ്വസി േമാ? 91

അരുേണാജ്ജ്വലേമടകൾെക്കഴു-
െന്നാരു മുറ്റങ്ങളിലുച്ചേനരവും
ഇരുൾ ദർശനിശപ്പടിക്കിനി-
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െപ്പരുകും; ഞനതു കാണ്മെതങ്ങെന? 92

ഉരപൂെണ്ടാരു േകളിവ വിൻ
നിരെയൻ കുട്ടികൾ വിട്ട േഹതുവാൽ
പരമാഭെവടി േപാം ദൃഢം
ചരട ള്ള വധൂഗളങ്ങൾേപാൽ 93

നലേമറിന നിങ്ങൾ ൈകവിടും
മലർമഞ്ചങ്ങൾ മേനാജ്ഞബാലേര!
ജലമ വരണ്ട വാപികൾ-

ലകിൽേസ്സാദരഭാവേമന്തിടും 94

ജലമെറ്റാരു വാപിേയാ? ഹേര!
ജലേമറുെന്നാരു വാപിയല്ലേയാ
നലമാർന്ന് കിടാങ്ങൾതൻ െകാടും-
െകാലെചയ്തീടിന ദുഷ്ടരാക്ഷസി? 95

കുളേമ; കുളേമ! നിന മുൾ-
ക്കളമാർ ത്വെമഴാത്ത പാറേയാ?
അളവറ്റിടുമ വീഴ്ത്തി നീ-
യിളയും നിെന്നാടു തുല്യമാക്കിേയാ? 96
െവളിയിൽ സ്ഫടികാ പുണ്ടകം

പാര്ത്ത നിർ വതിനായ്പ്പണിെച പാരം
കാർത്തസാരാഭ കലരും രവിവർമ്മ ബാലൻ 
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