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ക്ഷിതിയിതിങ്കൽ വസി മിവർ നിഷ് -
തിമമാം കൃപ വായ് െപാരു നിെന്നാടായ്
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പ്പകലിതാ കലിതാനവേരാർ േവാർ 57

ജവേമാട വരുത്തിയിേതാതിനാ -
ളവനതാവനതാന്ത ധേരശ്വരി: 59
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പ്പദവി േമാദ

രയെമാടാജിയിലന്യമതസ്ഥെര-
ഭയെമാഴി വധി ഭവൽഭടർ
ജയരവെത്ത മുഴുക്കിയതില്ലേയാ?

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 9- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 8
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ഇകലിൽനി കഥഞ്ചന ലബ്ധമാം
പുകളേയ! കളേയണ്ടവനല്ല നീ. 73

അമലമാം നിബിതൻ കൃപേഹതുവാൽ
കുമദമാണ്ട ഭവൽഭടർതൻ ബലം
ക്ഷമയിതിൽ െപാലിേയണ്ട പേയാധിയിൽ
ദ മണിയാ മണിയാറിനു പിൻപുേപാൽ’ 74

അറിെവഴും െമാഴിയിങ്ങെന നീതിയും
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ക്കിണെപടാത്ത പുേരാഹിതരത്നേമ!
ഘൃണ വരാൻ തുടരു ഭവൽപദ-

ണതി താ,ണതിതാമസബുദ്ധി ഞാൻ. 76

ടമിനിബ്ബത! ഞാനളവറ്റ ന-
ൽപുടയ നാടിതിൽ േമവിടുേവാളവും
വിടർ നടെപ്പാരു പാതകെളാ െമൻ
ഭടരു േതടരുേതവമുര വൻ’ 77

ഒരുവിധത്തിലിവണ്ണമവങ്കൽനി-
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െപരുതുെസൗഖ്യമിയ മതിക്കകം
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കഴിെവ ജയിപ്പതിന്നിേതാർ ം
മിഴിനീർ വാർ മഹ േപാക്കി റാണി. 79

ടമരിവിജയത്തിൻ സ്മാരകസ്തംഭസമ്പ—
ടമെയാടു ലഭിപ്പാെനന്നേപാൽ ൈസന്യനാഥൻ

ഉടനുരുഭയമുള്ളിൽത്തഞ്ചിടും വഞ്ചിനാട്ടാർ—
ട,യണി,യിവകുടിെച്ച േഭദെപ്പടുത്തി. 80
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