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പത്താം സർഗ്ഗം

ആയിടെയ്ക്കാരു ദിനാന്തസവാരി—
ക്കായി നൽ തിരേമെലാരു നാളിൽ
സ്ഥായിപൂ മുകില ഭുവര്യൻ
േപായിതുത്തരഹരിത്തിെന േനാക്കി. 1

വങ്കറുപ്പിയലുമജ്ജവനാശ്വ—
ത്തിങ്കേലറിയവേനെറ വിളങ്ങി,
ശങ്കവിട്ടരിയ മന്ദരശൃങ്ഗ—
ത്തിങ്കേലറിെയാരു കാർമുകിൽേപാെല. 2

േക്ഷള്വലിപ്തമതിതീക്ഷ്ണവുമാകും
വാളരയ്ക്കവനിട പുറത്തായ്
കാളകൂടമിയലും ഒേരാളും
കാളകുണ്ഡലികണ വിളങ്ങി. 3

‘തന്നസിക്കപരർ പി ണയായാ—
ലുന്നതാവമതി വ ഭവി ം’
എന്നേതാർത്തിടുെവ സമീപം
െചന്നതില്ല പരിചാരകരും. 4

ചട്ട, കാൽ ശര, െചരി , തലപ്പാ,—
െതാട്ടെതാെക്കയുമണിെഞ്ഞാെവങ്കൽ
െപട്ട ഭീതി നിമിഷത്തിൽ വളർന്ന—
പ്പട്ടണം മുഴുവെനാ വിറ . 5

അന്തകൻ മഹിഷേമറി വരുേന്നാ?
ഹന്ത! കല് ക്കി അയയാ തുടർ േന്നാ?
ചിന്ത കാണികളിേലവമുയർ ത്തി—
ച്ചന്തേമാടു കുതിെകാ തുരുഷ്കൻ. 6

ശ്യാമളദ തി പര രേമറ്റി-
ബ്ഭീമമാം ഹയവുമാബ്ഭടരാ ം
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രാമബാണതുല പൂ ഗമി ം
േരാമഹർഷകരേവഗമവർണ്യം. 7

വാട, വാടി, മല, േതാടു, തടാകം,
േമട, മാട, മിവ പിൻപുറമാക്കി
േഘാടകം െപരിയ ചണ്ഡമരുത്തിൽ
പാടവെപ്പാലിമ പൂ പറ . 8

ആ മനുഷ്യനരനാഴികേയാടി-
ച്ചാമഹാഹയമണിക്കിളേവകാൻ
കാമേകാർ ഹൃദി; നൽപ്പടയാളി-
േക്കാമന തിര ജീവനു തുല്യം. 9

കട്ടികൂടുമരയാൽമരെമാന്നിൽ
െകട്ടി, വാജിെയയവൻ മരുവുേമ്പാൾ
ത്വിട്ടിണ െമാരു നന്ദനഭൂവിൻ
മട്ടിലുള്ള മലർവാടിക കണ്ടാൻ. 10

ആളിനീശനവെനബ്ബലേമാട-
ന്നാളിലാ ഭഗമാം സുമവാടി
േകളിേകാലുെമാരു കാന്തമിരുമ്പിൻ
ധൂളിേപാെലയതിേല വലി . 11

ആ നവാഭയുെട നർത്തനഭൂവാം
സുനവാടി മുകിലൻ ചിലേരാതി
മാനവാെ ഴുമുമാഭിധയാകും
മാനവാ ്യയുെടെയ ധരിച്ചാൻ. 12

ഒ േനാക്കിടണ,മില്ല തരേക്ക,
െട റ പടയാളി പതുെക്ക
അ നെല്ലാരു മലർെത്താടിതന്നിൽ-
െച്ച േചർ കുതുകെത്താടുകൂടി. 13
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മുന്നേമ ഗുണമിണങ്ങി വസന്തം
വന്നണഞ്ഞ മലർവാടികയേപ്പാൾ
െപാന്നന തരഗന്ധമിയന്നാ-
െലന്നേപാെല നിലവി വിളങ്ങി. 14

േപരുവാ െമാരു മാധവേയാഗം
േചരുമുത്തമവേനാദിതലക്ഷ്മി
ചാരുചൂതശരസൂതികയായി-
ത്തീരുെമന്നതിനു സംശയമുേണ്ടാ? 15

കാലെമങ്ങെനയതിൻപടി േവണം
േകാലെമ കരുതും സുമജാലം
ആ ലസൽ സുരഭിയാമൃത വിങ്കൽ
ച്ചാലേവ സുരഭിയാം നി േയന്തി. 16

മന്നടക്കിയ മഹാൻ മലരമ്പൻ
തന്നന ബവ ക നമുലം
അന്നേവാപവനഭൂമിയിലന്തി-
െത്തന്നൽതന്നരിയ േറാ തുടങ്ങി. 17

പ വും കുസുമഭൂഷയുമാഭാ
പാ മാം സ്തബകവാർമുലതാനും
ത കണ്ടളവു പൂണ്ടിതു വല്ലീ-
ഗാ മൻെപാടു സമീരകുമാരൻ 18

കണ്ട കണ്ട പുതുതാർനിരതൻ െമയ്
പൂണ്ടവ ടയ നന്മണേമന്തി
അണ്ടർേകാനമരേവശ്യകളിൽേപ്പാൽ
േവണ്ടമ വിഹരി സമീരൻ. 19

കാണിയും ഹരിതസൂര്യപടത്തിൽ-
ത്താണിടാെത വിലസും ദലവാ ം
ഹൂണിതൻ മുഖെമാെടാെത്താരു പൂവും
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േചണിെയന്ന പനിനീർെച്ചയിേയന്തി. 20

കണ്ടകെത്തയുടെല നണി ം
െകാണ്ടതി പരി േറാസ സുമെത്ത
പൂണ്ടേഹാ! ജനിയിൽനി ലഭിച്ചീ-
േടണ്ട മുക്തിയുെട മാതൃകകാട്ടി. 21

വ , രാഗ,െമാളി, മാർദ്ദവവും ൈക-
െക്കാ വാണ പനിനീർ സുമെത്ത
ക വാടിയിലിളമ്മടവാരിൻ
ചു കാമിപടി, തന്മധുവു . 22

ചിത്തിജെന്റ പരമാ തമാകും
വൃത്തേമാതുെമാടു പാ കൾ പാടി
ഒത്തമ നവമാലികേതാറും
മത്തരാം മധുപർ േകളികളാടി. 23

ഒ നെല്ലാരു വസന്തെമാേടാേരാ
കൂ കാട്ടിന വനസ്ഥലിതെന്റ
മു മാല ചിതറുംപടിഭാസ്സിൻ
സ വാച്ച കുടമുല്ല വിരി . 24

ആ മലർക്കരയിൽ മുല്ല തനിക്ക-
ക്കാമരൂപനരുളീടിനേപാെല
ഓമന തുമണ ക്കേളന്തി

ീമദത്തിെനാടു മുല്ല വിരി 25

ഉന്നതസ്ഥിതിെയാടുത്തമവർണ്ണം
വന്നണ മസുഗന്ധതമൂലം
െകാന്നതൻ മലർ പഠി ചുരു ം
മന്നെനാപ്പമയശ വഹി . 26

ഇത്തിരി നിറമറ്റിളേമൽ വീ-

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 10- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 8

െണത്തിടും െപാടിയിലും ചലിയാെത
പുത്തിലഞ്ഞിമലർ ദുർവിധിേകാലും
സത്തിെനാപ്പമതുതൻ ഗുണേമന്തി. 27

നാലുേപർ യവമുണക്കിടുകിൽത്തൻ
വാലുണ െമലിേപാെല മുരി ം
േചലു െച ബത! കാ യിൽ മാ ം
േകാലുേവാരു മലേരന്തി െഞളി . 28

േസ്താകമല്ല ഗുണെമങ്കിലു,േമെറ-
പ്പാകമെറ്റാരധികാരികണെക്ക
ഹാ! കവിഞ്ഞ മണമാർ ചിലർ ൾ-

കലക്കിയഴൽ ചമ്പകേമകി. 29

േവരുെതാ മുടിേയാളമേശാകം
ചാരുവാം മലരണി ജഗത്തിൽ
ആരുേമ വിരഹിസംഹതിയിൽത്തൻ
േപരു േനടിടരുെത ശഠി . 30

ആറ്റിലുള്ള കനകെപ്പാടി നന്നായ്
നീറ്റി േനടിെയാരു ഭസ്മെമാെടാപ്പം
മാറ്റിയ മണേമന്തിന മാന്താർ
മാറ്റി മാരനു മഹാ ശുകമായ് 31

ഉല്ലസൽസ്തബകവാർമുലേയാമൽ
പല്ലവാധരമിെതാെക്കയിണങ്ങി
നല്ല ചൂതവനി പൂ യിലി -
ള്ളല്ലൽ തീർ , വധു കാന്തനുേപാെല. 32

വാടിടാെത കുയിൽ പഞ്ചമരാഗം
പാടി; വ വഴിേപാൽ ഴലൂതി;
േമാടിയിൽപ്പവനലാസകേനാെടാ-
ത്താടി വല്ലികൾ ദലാംഗുലി കാട്ടി. 33
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ചൂടിടും മലർ നില തിരും മ-
ട്ടാടിടുന്ന പുതുതാം ലതതെന്ന
ഈടിൽ േനാക്കിയ തരു ജമാ -
വാടിയിൽ തലകുലുക്കി രസി . 34

താരുതെന്റ പുതുേതൻപനിനീരാ
മാരുത ളിർ കരങ്ങളിേല
േപരു വാച്ച മധു സംഗമേഖദം
തീരുമാറു പവേനാപരി തുകി 35

തുമാവാ വിലസുെന്നാരു രാവി
േന്നാമാന തുമലർെപ്പാടിയാെല
േകാമളൻ പവനമാണികണക്കിൽ-
ക്കാമേദവനു നിേവദ്യമണ 36

ചാരുവാം മധുവനസ്ഥലികൾ -
േള്ളാരു േകളിനിലയത്തിനു ചു ം
ഭുരുഹ സവധുളികൾമുലം
മാരുതൻ െവളിയടതുണിയി . 37

ശർമ്മേമ െമാരു മാധവലക്ഷ്മീ
നർമെഗഹമതു പാൽക്കടൽേപാെല
ദുർമദമ മിഴിയിൽെപ്പടെവ തൻ
മർമെമാെക്ക മലര കൾ െകാ . 38

’കള്ളമല്ലിതു മുഗൾെപ്പരുമാക്കൾ-
ള്ള നെല്ലാരു മഹാലുകെളയും

േപാള്ളയാ മതിെനാപ്പെമാേരട-
ത്തള്ളയാെണ മലർവാടികയില്ല. 39

സുനവാടിക മഹാമ്മദേയാഷ-
ധീനെയന്നതു നിരർത്ഥകവാക്യം;
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ഊനമെറ്റാരിതു െഹൗറികെളയും
മാനഹീനകളില ്യകളാ ം. 40

മക്കൾ ചത്തവിധവ രമിപ്പാൻ
തക്കതല്ലിതതിനില്ല വിതർക്കം;
ഇക്കണ പവനെത്ത വളർേപ്പാ-
രക്കേലശമുഖീ മെറ്റാരുനാരി.” 41

കുലമെറ്റാഴുകിടും പുഴെവള്ളം-
േപാലക പല ചിന്തകേളവം

ലനാണ്ടിളകിടാെതമഹായ-
സ്സാെല ഭഞ്ജികകണക്കിനു നി . 42

താരുെകാ െനടുനീെള വിതാനി-
േച്ചാരു ചുതരഥേമറിയയനംഗൻ
മാരുത ഥിതസുതസേമതം
േപാരുെച മുകില ഭുേവാടായി. 43

അത്തരത്തിെലാരു നൂപുര നാദം
ചിത്തരമ്യമതിമാർദ്ദവയുക്തം
ഉത്തേമാപവനസീമ്നി ജനിച്ച-
മ്മത്തനാശു സുധ കാതിേലാഴി 44

ശങ്കവി മലർവാടിയിേലേതാ
മങ്കതൻ വരവെത ധരിെക്ക
വങ്കരുെത്തഴുമവൻ തരുഷണ്ഡ-
ത്തിങ്കൽ മുെത്താടു മറ വസി . 45

ചി േലഖെയാടു േചർന്ന മൃണാളീ-
ഗാ േമ മുഷേപാെല തദാനീം
ത തൻ സഖിെയാെടാെത്താരു തന്വീ-
േഗാ മൗലിമണി മന്ദമണ . 46
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മുന്നിൽ വ കുസുമങ്ങൾ പറിപ്പാൻ
നിന്നിടും സുദതി പിൻപുറെമാന്നാൽ
തന്നിൽ നി മിഴിയും മനതാരും
േതാന്നിേയാ ധനു പറിച്ചേപാെല. 47

അന്നിദാഘെമാഴിവാർ തുഷാര-
ന്നിൽനിന്നിനജ വാെച്ചാഴുകുേന്നാ?

പിന്നിൽ മി െമാരു മിന്നെലാടും മൽ
സന്നികർഷഭുവി െകാണ്ടൽ വരുേന്നാ? 48

ഓമനക്കനകപട്ടമതിേന്മൽ
ീമേഹ മണിപങ്  ക്തി പതിേച്ചാ?

ശ്യാമതാമരസേകാമളദാമം
കാമനൻപിൽ മധുലക്ഷ്മിയണേച്ചാ? 49

ൈകവിടാെത പുതുേതൻ നുകരാൻ കാൽ-
വിര വരിവണ്ടിളകുേന്നാ?

ആ വിദഗ്ദ്ധമദനെന്റ നവാബ്ദ-
ീ വിളഞ്ഞ തഴ മുന്നിെലഴുേന്നാ? 50

കണ്ടിവാർകുഴൽ ചുരുണ്ടിടതിങ്ങി-
െക്കാണ്ടിരുണ്ടിത! കണങ്കഴേലാളം
നീ,ണ്ടിലഞ്ഞിമുതലാം മലർ ചൂടി-
ക്കണ്ടിടു ; ശരി കാമിനിതെന്ന. 51

ഒ െമാ മിവൾ ഭൂപജയാമ-
ൈത്ത രംഗമിഴി,െയന്നിവൾമൂലം
മൂ ,ക ,െചവിെയന്നിവെയേപ്പാൽ
ത്വ െമൻ രസനയും സുഖമാളും? 52

മാറിനി കുഴേല! ലവെമാെന്നൻ
ഹൗറിതൻ കനകസന്നിഭഗാ ം
കൂറിൽ േനാക്കണെമനി പുറംേപാൽ-
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േപ്പറിടായ്കയി കറുപ്പകേമയും.’ 53

എ ര ളവു കാഞ്ഞ നിലത്തിൽ-
െച്ച വീണ മഴേപാെല വിരിഞ്ചൻ
കു േതാറ്റ കൃപയാെള മുഗൾ ൺ—
പി േനർ മുഖമാക്കി നിറുത്തി. 54

കാവുെതാ തലേയാളമെതേപ്പാൽ—
േച്ച വാച്ച മുടിെതാട്ടടിേയാളം
േമലുകീഴു പലവാറിരുേന —
ത്താലുമങ്ഗനെയ േനാക്കി േടാ ്യൻ. 55

ഒന്നിെനാന്നധികമാെമാളി േമേന്മൽ
മിന്നിമിന്നി വിലസും തനു നന്നായ്
മുന്നിൽ േനാക്കി,യതുമെട്ടാരു െപേണ്ണ—
െതന്നിവണ്ണവേനാർ പക . 56

തിണ്ണമന്നില, നിറം, നട, േനാട്ടം,
വണ്ണ, മംഗ്യ, മ യരം, മുഖഭാവം,
എണ്ണമറ്റിനിയുേമെറവഴിക്ക—
െപ്പണ്ണാവെന്റ ഹൃദയെത്ത ഹരി . 57

െമാട്ടയും ശിഖയുെമാെന്നാരു േഭദം
െമാട്ടലർക്കണ വഹിപ്പവനുേണ്ടാ?
വട്ടമി വഴിേപാെല കറകി—
െക്കാട്ടയാ മവനാെരയുെമാപ്പം. 58

ഏകനായുപവനത്തിനകത്ത
ീകലർന്ന ഭടനന്തിയിൽ േവഗാൽ

േപാകേവ തരമറിെഞ്ഞാരു നീച—
േപ്പകണ പിടികൂടിയനംഗൻ. 59

പൺ മിെപ്പാഴുമിവണ്ണെമാരംഗം
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ക മില്ലറിവു േക മേശഷം;
ര പക്ഷമിതിനി, രൂപുണ്യം—
െകാ ഞാനിവിെടയിെപ്പാഴുെതത്തി. 60

ഒ നീൺറ്റിമ െഞരുങ്ങി മഴിച്ചാർ—
െത്താ കാതിനവതംസകമായി
െമാ മാഭ കളിയാടുമപാംഗ—
സ്വ തിർത്ത മിഴി രൺ മവർണ്യം. 61

േലാലമായ ചിലേപാെല വള ം
നീലേരാമമിടതിങ്ങി വിരി ം
ബാലതെന്റ പുരികെക്കാടി ര ം
േചലമർ ജയമാർന്നരുളു . 62

കാറ്റിലാഞ്ഞിളകുേമാരളിവൃന്ദം
േതാറ്റിടും കുറുനിരക്കതിേരാടും
മാറ്റിയന്ന തിലകെത്താടുെമാ ം
െനറ്റി കൺ മനതാരിളകു . 63

ഹാടകത്തിൽ മണിപങ്ങ്ക്തിയിണ ം
േതാടെകാ വടനെത്ത വിളക്കി
േകടക വിലസുെന്നാരു കാതിൻ
ജാട ക ഹൃദയം തകരു . 64

ാന്തണ തരുണർക്കതിമാ ം
കാന്തമായ് , മിനുസമായ് , മൃദുവായ് ,
ഹന്ത! കാെണ്മാരു കേപാലയുഗത്തിൻ
ചിന്ത െച വിടുവാൻ പണി പാരം. 65

ഞാത്തിനുേള്ളാരു പകിട്ടതിമാ ം
െമത്തിടും രുചിരനാസിക കണ്ടാൽ
ഹൃത്തിനുള്ള ബലമീശനുകൂടി-
പ്പത്തിന പണയെപ്പടുമേല്ലാ. 66
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േകാപ്പിണങ്ങിയ മുറു നിമിത്തം
േചാപ്പിരട്ടിെയഴുമീയധേരാഷ്ഠം
ഷാപ്പിലുേള്ളാരു പറങ്കിവയിൻേപാൽ
കാപ്പിയാ വതിെനന്നിട കി ം ? 67

ീ തഴച്ച കുളിർപുഞ്ചിരി തൂകി
േശ്വതരക്തതെയാടും വരിെയാ ം
കാതരാക്ഷിയുെട പ കൾ പുത്തൻ
മാതള രുകണക്ക് ലസി . 68

നുലൂ, കൺഠശര, മഡിയൽ, പുത്തൻ
നാല് പന്തി, മണിമാല, പതക്കം,
െചലുയർന്ന പല ഭൂഷകൾ മ ം
െകാലുമിഗ്ഗളമതിഇവ മേനാന്ജം. 69

തങ്കമി പണിെചെയ്താരു കട്ടി-
ക്കങ്കണങ്ങൾ വിലസും കരയുഗ്മം
ശങ്കവി മമ െമയ്യിലണച്ചീ
മങ്കെയാ പുണരും ദിനേമേതാ..? 70

െറൗക്കയാം ഹരിതസൂര്യപടത്താൽ
േമൽക്കണിഞ്ഞ കുളിർെകാങ്കകൾ ര ം
അർക്കകാന്തിയിൽ വിളങ്ങിന ശീമ-
ച്ചക്കേപാെല ഹൃദയം കവരു . 71

ഉത്തമാംഗിയുെട മദ്ധ്യമിേതല-
െസ്സാത്ത നല്ക്കനകകാഞ്ചിയണി ം
േമത്തരം കസവുപാവു ധരി ം
ചിത്തജാര്ത്തി നിലവിട്ടരുളു . 72

േരാമപങ്ങ്ക്തി, ജഘനം, തരുണി -
േള്ളാമദാ ക, കണ ഴൽ , പാദം.
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േകാമളാവയവമിങ്ങെന മ ം
കാമനുറ്റ വലമായ് വിലസു . 73

പുറ്റിഞാ,നടവിെതാ , കണക്കിൽ-
പ്പറ്റി കാര്യ, െമാരു േപാംവഴിയില്ല;
മറ്റിനിപ്പരവെത മുറയ് േക്കാ-
െതറ്റിേയാ ത്സടിതി കാണണമറ്റം. 74

ഇത്തരം ഹൃദി നിന ഭടാ ്യൻ
ചിത്തഹർഷെമാടു േന പുടത്താൽ
തത്തറ്റിത്തനുവപു നുകർന്നാൻ
മത്തനാം കരി കരി കണെക്ക. 75

ചു , െറൗക്ക, കുഴൽ, െമയ്, പട, മ ം
പൂ മിന്നിടുെമാരാ വധുവിങ്കൽ
ഉ പഞ്ചവിധവർണ്ണശുകെപ്പൺ 
മ മുക്തി ഗുണെമന്നവേനാർ . 76

െത മില്ലതിലസംഗതെമന്നായ്-
െച്ചാ മാറു സഖിത െട മുന്നിൽ
അ േതാറ്റ കുഴലാൾ െചരുെതാമൽ-
പ്പ തന്നിണ പതുെക്ക വിടുർത്തി; 77
 
‘കുട്ടി! നിെന്റ രുചിേപാെലാരു േവഷം
െകട്ടി ഞാനിത െവലി കട ;
പാട്ടിെലന്നെയാരു പാവകണക്കി-
ട്ടാട്ടിയാലു, മതിെന വിളംബം? 78

േപായതാം വഴിയടിക്കനെമേന്യ
നീയടിച്ച വഴി േപാകുകയില്ല;
ആയതാെട്ട, യിനിയും സഖി ചുമ്മാ-
തായമാട്ടരുതു; േമൽ പ്പണി േനാക്കാം. 79
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വൻ ചിത പരി ചാടിമരിപ്പാ-
നഞ്ചിടാെത സതിമാരണയുേമ്പാൾ
അഞ്ചിതാംഗതതിമണ്ഡനേമവം
തഞ്ചിടുന്നതു നിസ്സർഗ്ഗജമെല്ലാ. 80

അക്കണക്കിവലുമന്തിമമാകും
െമയ് ക്കലങ്കരമാർ മരിപ്പാൻ
ഇക്കേലാപവനഭൂവിലിദാനീം
പുക്കേഹാ ! പുരുജയാം രുജപൂ . 81

രാമമാർ തനുമണ്ഡനെമേന്യ
കാമപൂജയരുെതന്ന മതത്തിൽ
നീ മഹാരസിക േചർന്നിഹ തീെര
േ മമറ്റിവെളയിങ്ങെനയാക്കി. 82

ആെട്ട, കിഴ കഴിഞ്ഞതേശഷം
േപാെട്ട, േവണ്ടതിനിെയന്തതു െചയ്യാം;
ചീെട്ടനി മരണത്തിനു നൽകീ-
ടെട്ട മാരനതനു ഹമെ . 83

ആഴിേപാെല മിഴിനീരളവില്ലാ-
തൂഴിയിൽെപ്പരുകേവ െമാഴിേയവം
േതാഴിേകട്ടബലമാർെക്കാരു തങ്ക-
ത്താഴിക ടെമാടുത്തരേമാതീ: 84

ഈ വസന്തസമയത്തിൽ മനേസ്സാ-
േടവൾ പൂതശരപൂജകഴിേപ്പാൾ
ആ വധൂടിയനവദ്യഗുണൗഘം
ൈകവളർന്ന കമിതാെവാടു േചരും. 85

 എന്ന ശാ വതനം പഴുതാവി-
െല്ലന്നറി പവനത്തിലിദാനീം
വന്ന നമ്മൾ വഴി േപാലതിശീ ം
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കന്നൽവില്ലനുെട കാലിണ കൂപ്പാം 86

ഏവേമാതുമളവങ്ങെനെയന്നാ-
യാ വരാംഗിയരുൾെച പതുെക്ക
പൂവറു തളിർമാമരമൂട്ടിൽ-
േസ്സവെച മലരമ്പെന മു ം. 87

വമ്പന മിയലുന്ന യുവാവാം
െചമ്പഴന്തിയനുയായികേളാടും
ചമ്പകാംഗിയുെട മുന്നിെലാരാട്ടിൻ-
മുമ്പേഹാ! വൃകെമാെടാപ്പമണ . 88

’മൂന്നിനാറു മുഴുമാസമുറ ാൻ
തന്നിവൻ തല വണങ്ങിയുേമതും
നിന്നിലില്ലലിവു; വീ മിതാ ഞാൻ
മുന്നിെലത്തി, യിനിെയ വിളംബം? 89

േമലിൽ നിെന്ന വിടുകില്ല പറങ്കി-
േഡ്ഡാലിയിൽക്കയറിെയെന്നാടുകൂടി
േചലിലി നടെകാൾക; മടിച്ചാൽ-
പ്പാലിടഞ്ഞെമാഴി! മ കൾ മാറും.’ 90

എ ദുഷ്ടനുരെചെയ്താരു വാക്യം
കു േതാറ്റ കുചമാർമണി േകൾെക്ക
വ വന്നിടുവെതെന്ന നിന ാൽ
നി നിന്ന നിലവിട്ടിളകാെത. 91

വായിലെപ്പാഴുതു ശീലനിറച്ചാ-
സ്ഥായിയുള്ള സഖിതനെന്നാടുകൂടി

ീയിയന്ന വധുെവപ്പിടികൂടി-
േപ്പായിടാനരി മുതിർ ജവത്തിൽ. 92

ഓമലിൻ വലതു ൈക പിടിേപ്പാ-
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രാ മനുഷ്യനുമവൾ മിടയ്ക്കായ്
ഭീമരിഷ്ടിെയാെടാരാളുടേല ം
കാമെനന്നവിധമുെക്കാടണ . 93

ര െവട്ടിലരിത ടൽ വ്യാഴ-
ത്ത േപാലരിയുമബ്ബലവാെന
ക തൽഭടരന മമർഷം-
െകാ പുറ്റിലുെമതിർത്തമർ െച . 94

രുട്ടന മിയലുന്ന കടന്നൽ-
കൂട്ടമാക്കരടിേയാടുകണ ം
േവട്ടനാെയാടു മൃഗങ്ങൾകണ ം
മുട്ടരത്തരുണേനാടമർെച . 95

കുത്തി െവട്ടിയരിപങ്  ക്തിെയ വീരൻ
പത്തിെന െകാലെചയ്തളേവകൻ
െമത്തിടുെന്നാരു നിരാശതമൂലം
കത്തിേയാങ്ങി കളവാണിെയ േനാക്കി. 96

ത തപ്പിയുെട വാെളഴുകൈക്ക-
ത യർത്തിയതു താഴ്വതിൽ മുേന്ന
ക നിന്ന മുകിലൻ നിമിഷാർദ്ധം-
െകാ െവട്ടിയതു വീഴ്ത്തി നിലത്തിൽ. 97

ഓമലാളുെട കഴുത്തിനു േനർക്ക-
ബ്  ഭീമമാമസി പതിച്ചതു േനാക്കി
ഹാ! മരി സതിെയ വിചാരി-
ച്ചാ മഹാൻ മഹിയിൽ മൂർഛയിൽ വീണു. 98

േശഷമുള്ളരികെളെക്കാലെച ൾ-
േത്താഷേമന്തിന മഹമ്മദവര്യൻ
േയാഷമാർമണിെയ വാജിയിേലറ്റി-
േശ്ശഷശായിനഗരത്തിലണ . 99
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േബാധമാർന്നള, വടുക്കലഭിഖ്യാ-
സൗധമാം ിയ െപടായ്ക നിമിത്തം
ഹാ! ധേരാപരി പതി കരഞ്ഞാൻ
േയാധമുഖ്യെനാരു ഭീരുകണെക്ക. 100

ക , കുട്ടിെയ രസജ്ഞയട ം
മു നീ മള,വായവൾ േവഗാൽ
വ േതാറ്റ കുഴലാെള മുസൽമാൻ
െകാ േപായ കഥ േയാധെനാേടാതി. 101

അമ്പാർെന്നാരവെളാടു താനമാത്യനാകും
’തമ്പാ’െനന്നരുളി മഹീശ്വരി മുന്നിൽ
വമ്പാളും വരഭടെനത്തി വൃത്തമന്നാ-
െളമ്പാടും പുരുതരേശാകേമാടുണർത്തി. 102

ാതാവിൻ സുതതെന്റയാഹരണവും
തൽ ാണസർവസ്വമാം

ീതാവും സചിവെന്റയാഗമനവും
േയാജി േകട്ടിടേവ
ജാതതങ്കസുഖം ഭവിച്ച സതിയാൾ
തന്മാനസം േവനേലാ
േടതാനും മഴെയാ േചർെന്നാരു നിദാ-
ഘാഹം കണക്കായിേത. 103

പത്താം സർഗ്ഗം സമാപ്തം
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