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പതിെനാന്നാം സർഗ്ഗം

േചല ം തൻ മരുകകെളാടും നാടു മാറ്റാർ കീഴായ്
ബാലന്മാരും ബത! ദയിതനും ബാന്ധവന്മാരുെമേന്യ
മാലത്യന്തം മനസി മധുേനർവാണിയാം റാണി പൂണ്ടാൾ;
കാലേക്കടിൻ കടുതയിൽ നരൻ കാറ്റിെലപ്പഞ്ഞിതെന്ന. 1

വിശ്വസ്തത്വം െപടുെമാരു സഗർഭ്യാത്മജയ്ക്കാർന്ന താപം
വിശ്വസ്തത്വം തടവിന വിശാലാക്ഷി വീ ം നിനെയ്ക്ക
അശ്വ ീ തൽ ഥമപൃഥുകാന്തട്ട്ഹിലാംേപാെല തീർന്നാൾ;
വിശ്വം നൂനം വിപദി നരകം; വിഘ്നമിെല്ലങ്കിൽ നാകം. 2

ൈദവത്തിനും ദയ മനുജനും തീെര േവര പാതി-
ജ്ജീവൻ േവറായ് ഭൃശമബലയായ് ഭീരുവാേയകയായി
ഹാ! വർത്തി ം ഹരിണസദൃശാക്ഷി ൈനരാശ്യേമതും
ൈകവന്നീ, ലാക്കമനിമണിയും ക്ഷ േഗാേ ാത്ഥയേല്ല? 3

പാരാവാരപ്പടി െപരുകിടും പീഡയിൽെപ്പട്ടിരിെക്ക-
സ്സാരാധിക്യക്കളരി സചിവൻതെന്റ സാന്നിദ്ധ്യമന്നാൾ
ആ രാജ ീക്കലിെവാടരികിൽെച്ച ബന്ദി ൈദവം
കാരാഗാരക്കതകുകൾ തുറന്നിട്ടിടും മ േതാന്നി. 4

പാരം ശുദ്ധ കൃതിെയാടു നൽ ത്യയം േചർെന്നാരർത്ഥ-
ീ രഞ്ജി ം െപരിയ പദമാർ െള്ളാരാ നല്ല രാജ്ഞി

സാരൻ മ ീശ്വരെനാെടാരുനാൾ സൽ ിയാപൂർവമിത്ഥം-
കാരം െചാന്നാൾ കരളലിവിയ ന്ന സേന്ദശവാക്യം; 5

’അേല്ല മ ി വര! മതിമന്മനലിയിൽേച്ചർന്ന ൈവര-
ക്കേല്ല! നിെന്നസ്സവിധഭൂവി ഞാൻ കണ്ടെതൻ നല്ലകാലം
ഇേല്ലവനും മുഴുവനഴലായ് മന്നിൽ; വർഷാഘനത്താ-
ലേല്ലശിടും നടുനിശയിലും െകാള്ളിമീനുള്ളതേല്ലാ. 6

എേന്നാ നീെയൻ സചിവ! തനതീ നാടു ൈകവിടുേന്ന
നിേന്നാെടാപ്പം നിയതമതുതൻ ലക്ഷ്മിയും േപായ് മറ ;
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ഒേന്നാർ േമ്പാളതു ശരി, യമാവാസ്യനാൾത്തിങ്കൾ േപായാ-
ലിേന്നാളം നാമുലകിെലാരിടം േജ്യാത്സനെയക്കാണ്മതുേണ്ടാ? 7

േവലിെക്കട്ടെറ്റാരു വിളവിെന േസ്വച്ഛേപാൽത്തിന്നഴി ം
കാലി ട്ടത്തിനു കിടയിൽ, നീ ദൂെരയാേയാരുകാലം
മാലിക്കാണും മഹിെയ മുഴുവൻ മർദ്ദനം െച വേല്ലാ;
െവയ്ലിൽെച്ചേന്ന മനുജർ തണലിൻ േമന്മേയാർമ്മിക്കയു . 8

എന്താപത്താണതുമൂതെലനിെക്കെന്റ മ ീ ! െചാൽവാ-
െനൻ താപത്തിെന്നലുകെയളുത,െല്ല ദുേര്യാഗവാേ ാ,
ഹന്താപത്യങ്ങളുമവനിയും ഹാ! ഭവൽ ഭാഗ്യസ ം
െവന്താളും ഹൃെത്തഴുമിവെള വിട്ടാകേവ േപാകയായി- 9

കന്യാേലാകം കഴൽപണിയുമക്കാറണി ന്തലാൾ ത-
ന്നന്യാഗാരസ്ഥിതി ഹൃദി നിനയ്ക്കാവത,ല്ലാവതുേണ്ടാ?
ധന്യാത്മാേവ! സചിവ! തുടെരൈദ്ദവെമേന്നാടു
െചയ്  േവാ  - രന്യായത്തിന്നവധിയുമതിേന്മെലാരപ്പീലുമില്ല. 10

ഈ വഞ്ചി ീവസുമതിയുെമൻ ധന്യയാം കന്യയാളും
ൈദവം േനെര വരികിലിനിയും ൈകക്കലാം തർക്കമില്ല;
ഏവം ചിത്തവ്യഥേയാടു വസിച്ചീടിെല ലാഭം?
യാവജ്ജീവം മഹിയിൽ മനുജർ ദ്യമം ഹൃദ്യമേല്ലാ. 11

േനരം ൈവേകണ്ടിനിയു,മുടേന േകാട്ടയേത്താളെമാെന്നൻ
സാരജ്ഞന്മാർക്കണിതിലകേമ! സത്വരം േപായ് വേരണം;
വാരവാരം വളരുമഴലാൽ വാടി ഞാൻ വാഴ്വെതല്ലാം
ധീരൻ തൽ ക്ഷ്മാരമണനറികിൽത്തിട്ടെമൻ കഷ്ടമ . 12

ഭാവം മാെറാല്ലയി സചിവ! നീ ദൂതനായീടിെലന്ത-
ീവത്സാങ്കൻ തിരുവടിയുമീ േവല പാർത്ഥ െച ;

ധീ വമ്പി ം പുരുഷൻ മടിവിെട്ട േവഷം ധരി ം
പാവങ്ങൾക്കായ്  പ്പകലുമിരവും പാടുെപട്ടീടുമേല്ലാ. 13
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ാണിെക്കാന്നബ്ഭവജലധിതൻ ചാരെമത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ
േക്ഷാണിത്തട്ടിൽ സുലഭത ചുരുങ്ങീടുമാ മുക്തിേപാെല,
േകാണിൽേച്ചർത്താലരികെള മുറ്യ്ക്കീെയനി ം ഭവാനും

ീണി ംമട്ടരികിലവനി ീയുമാ ീയുെമ ം . 14

ഈ രാജ്യത്തിൻ നിലയുമിവൾതൻ ശക്തിയും മ െമല്ലാം
ധീരാത്മാേവ! സചിവ! നിതരാം നീയറി ള്ളതേല്ലാ
ധാരാളം ഞാൻ പറക ശരിയല്ലാൾത്തരം േനാക്കിടാഞ്ഞാൽ-
േപ്പാരാ, െകാല്ല ടി കയറുകിൽ ശി വിലക്കാൻ െഞരുക്കം. 15

വാവിൽ ൈജവാത്യകനു വഴി കാണി വാൻ ൈകവിളേക്കാ
രാവിൽെപ്പാട്ടച്ചിറെകാടു പറ ന്ന മിന്നാമിനുേങ്ങാ
ഭാവി േമ്പാൾപ്പരിെചാറയി! നിൻപാത െചാല്ലിത്തരാം ഞാൻ
േഹ വിദ്വാൻ! നീ കൃപെയാടു െപാറുത്തീടുെകൻ ചാപലെത്ത. 16

പാലാഴിെപ്പൺെകാടി പുണരുമാപ്പത്മനാഭെന പാദം
ീലാഭാർത്ഥം ചിതെമാടു നിന ത്തരാശാമുഖെത്ത

േചലായ് േനാക്കിെച്ചറുതുവഴി നീ െചല്ലണം; മുന്നിലേപ്പാൾ
േവലാതീത ഥ ജഗതിയിൽെപ്പാ മാറ്റിങ്ങൽ കാണാം 17

ആറും കുന്നിന്മകളുമമല ീവിഭുതി ള ം
േപറുേന്നാരെപ്പരിയ നഗരം ഭർഗ്ഗെനേപ്പാെല േസവ്യം;
ഏറും മാലാർന്നിടുമതിനിണ ന്ന ശൂന്യത്വെമല്ലാം
മാറും കാലം മമ കുമമിതിൽ ീകളുണ്ടാകിലേല്ലാ! 18

പ ം കാണാെത്താരു വിടപിേയാ, പാലു നൽകാത്ത മാേടാ,
ചി ം േചരാെത്താരു ഫലകേമാ, ജീവനില്ലാത്ത െമേയ്യാ,
ത സ്ഥം മൽമൽഗൃഹമിതുവിധം േലാകേരാർത്തീടുമാറായ്-
ക്ഷ േ ഷ്ഠാൻവയമിതു വധുരിക്തമായ്ത്തീർ ൈദവം. 19

നിന്നാലുള്ളം െപാടിയുമവിടംവി മുേന്നാ വീ ം
െചന്നാൽക്കാണാമിളയിടമിതി ഖ്യാതമാം േദശേമകം;
അന്നാട്ടി ം ഭരണെമാരിളാഭർ ിതാൻ െചയ് വതിേപ്പാ-
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െളനാെലന്ത ദതി സുകൃത , ഞാൻ പാപരംഗം. 20

െതന്നൽക്കാ ം െതളിെവഴുമിളേന്തനുമുന്മത്തഭൃംഗം-
തൻ നൽപ്പാ ം മടുമലർമണച്ചാർ െമാത്തസ്ഥലത്തിൽ
ഉന്ന ാഭം െപടുെമാരു മലർക്കാവിനാലി ിയങ്ങൾ-
ക്കന്നഞ്ചി ം സഫലത കലാവൃദ്ധ! സിദ്ധിച്ചിടും േത. 21

അന്നൽക്കായ ളെമഴുമിളാഭൃ േഗാവർദ്ധനം േപാ-
ലിന്ന രിന്നിനിയ ഘനവാഹാരിഭീഹാരിെയെ ;
എന്നെല്ല ം ജകൾ വഴിേപാൈലക്യപാശത്തിനാല-
മ്മിന്നൽെക്കാപ്പം മറയുമുദധി ട്ടിെയെക്കട്ടിയിട്ടാർ. 22

വാണീേദവി ടയ നടനപ്പന്തലാം പന്തളാഖ്യ-
േക്ഷാണീഖണ്ഡം സുരുചിരമതിന്ന റ ള്ളതേല്ലാ;
നാണീയസ്സാം നൃപരുെട സുധർമ്മാദരം ത കണ്ടാൽ
താണീടു ംേപാൽ നിജ ഹൃദി സുധർമ്മാദരം യാെതാരാൾ ം. 23

കണ്ടത്തിങ്കൽ കളെയാരിടമി, െല്ലാരക്കയദ്ദി കാർതൻ
മണ്ട ള്ളാണരികൾ വരികിൽച്ചാക്കിലുൾെപ്പ േപാകും;
ഉണ്ടെങ്ങ ം ജഗരെമാടേഹാ കുണ്ഡലം ച വും ൈക-
െക്കാണ്ടബ് േഭാഗി ജമഹിഭയം െത െമാന്നില്ലതാനും. 24

ഓമൽസത്വ ബലതെയാടും വി മ ീ വിളങ്ങി-
ക്കാമം ന ത്തരുളി വനഭാെസ്സാ വർത്തിക്കമൂലം
ആമന്നിന്നില്ലണുവുമുദധിേച്ചർച്ചെയന്നാലുെമ ം
ധീമദ്വൃന്ദം നിയതമതതിൽക്കണ്ടിടു നിത്യം 25

േചണാർേന്നവം വിലസുമവിടം വി മുേന്നാ െചന്നാൽ
കാണാം കാ യ്ക്കരിയ തിരുവല്ലാഖ്യ ൈകെക്കാണ്ട േദശം;
ആണായുേള്ളാർക്കധിവസതിയായ ്യമാം േകരളത്തിൽ
തൂണായുേള്ളാരതിനു ശരിയായ് ദൂെരയും രാജ്യമില്ല. 26

പത്തിൽകൂടുന്നവെരയവനംെച േവാ,െര േഘാരാ-
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പത്തിൽേപ്പാലും പുകൾ പുലരുേവാർ, വീരലക്ഷ്മീകുചെത്ത
പത്തിക്കീററാൽപ്പരിലസിതമാക്കീടുേവാ,രീടുവാേ ാർ,
പത്തില്ലത്തിൻ പതികളവിെട പാർത്തിടു വി ർ. 27

മൂന്നാൾ വി ക്ഷിതിദയിതനാം ഭാർഗവൻ വീെണ്ടടുേത്താ-
രിന്നാട്ടിങ്കല്ദ്ധരണിസുരർതാൻ ക്ഷ വൃത്തി േയാഗ്യർ;
എന്നാേലാചിച്ചവെരയവിെടബ്ഭൂപരാക്കിച്ചമേച്ചാ-
രന്നാലാസ്യന്നിയലുമുചിതജ്ഞത്വമത്യന്തരമ്യം. 28

െത െറന്നഭിധകലുേന്നാരു ചാരുത്വേമറും
ദി ണ്ടേങ്ങ റമതുഭവ ഷ്ടിസ ഷ്ടിന ം;
മൂ ം നൂനം മുളകുെകാടിതൻ മൂലമന്നാട്ടിൽ മു ം
മൂ ം ചിത്തം മുഴുവെനവനും മൂൽപേയാരാശിതന്നിൽ. 29

അന്താേപതം പരധരണിഭൃൽപക്ഷവിേച്ഛദേമകി-
സ്സന്താനംപൂണ്ടഖിലസുമനേസ്സവ്യനാ,യ േദശം
വന്താപം തീർ ലകിനു,ജയന്തെന്റകൂട്ടാർ നിത്യം
ഹന്താത്യന്തം ഗുരുധിഷണനാം ഭൂമേഹ ൻ ഭരി . 30

മാറാേതറ്റം മഹിമെയഴുമദ്ദി വിട്ടാൽ വട ം-
കൂറാം നാട്ടിൽ പതികൾ കുതുകംകൂ മുൾത്തട്ടിലാർ ം:
ആറാം ശ ക്ഷതജെമഴുമ രിനും േശാണിതത്തിൽ-

റാർന്നീടും കുലഗിരിസുതാകാമുകൻ കാവലേല്ലാ. 31

ദീനർക്കായിദ്ദിനമനു നീജസ്വ സീപാളിവച്ചി-
ട്ടാനേത്താൽമു, ണ്ടരവണി, വിഷക്കാപ്പി, ഭിക്ഷാന്ന, േമവം
ഊനം േചരും നിലയിൽ മുടിയാറായ വയ്ക്ക േദവൻ
സാനന്ദം, േത സചിവ! സതതം സാധു സാധി മിഷ്ടം. 32

ീവത്സേക്കാപ്പ, രവണയുമാർന്നാശു, ൈവകുണ്ഠേമാടും
ൈകവന്നന്നപ്പടകൾ നിതരാം മാനസെപ്പായ്കേയാടും,
ആ വ ക്താവലിെയാടുകലർന്നർണ്ണവേത്താടുെമാ ം
ൈശവേക്ഷ ം ഭൂവനവിദിതം വയ് ക്കമിന്നാർ വർണ്യം? 33
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ഭക്ത ട്ടം വിഭവെമാടു വെന്ന മദ്ദിക്കിെല ം
ഭക്ത ട്ടം വിഭവെമാെടാടു ന്നേതാർ ന്ന േനരം
യുക്തം പാരം; മനുജനു രസജ്ഞാഖ്യ നാക്കിനു പററാൻ
വ്യക്തം മാർഗ്ഗം സുദൃഢമതിെലസ്സദ്യയൂെണാ മാ ം. 34

കാണാമേങ്ങ റമൂരുഗുണംപൂണ്ട ഭൂമണ്ഡലത്തിൻ
പൂണാം പൂണി റ; പൂരമത മകൾ ത്തരേങ്ങാ?
േചണാർന്നത്ഥിക്കഭിധ ചിതേമ െന്നാരമ്മാടഭൂമി

ാണാധീശർ ടയ െപരുതാം പൂർവപുണ്യ ളയ് േപാ? 35

ചൂടുന്നിേല്ല തലയിൽ മതിെയ?പ്പിെന്ന നിത്യം വൃഷെത്ത-
േത്തടുന്നിേല്ല? പരപുരമദം തീർ വ ന്നതിേല്ല?
കൂടുന്നിേല്ല വിബുധർ പതിവായ്േസ്സവെചയ് വാൻ നിനച്ചാ-
ലീടുററീടും നഗരമിതിൽനിന്നീശെനേന്താ വിേശഷം? 36

ഭൂമാ പിെന്ന കെളഴുമനന്തദ്വിജ േ ഷ്ഠരും േചർ-
ന്നാ മാന്യ ീപുരിയിൽ വരേവ തദ്വിേയാഗംനിമിത്തം
ഹാ! മാേലറും മനെമാടവിടത്തിങ്കൽ ൈവകുണ്ഠേലാക
േ മാേവശം മുഴുവനുമകെന്നത്തി പൂർണ്ണ യീശൻ. 37

ഉള്ളം തൃപ്തിെപ്പടുെമാരു കരം സൽഗണേച്ചർച്ച, മു ം
െവള്ളക്കാർതൻ ിയത, കുമുദാേഭാഗസന്ദായകത്വം
കള്ളംവിട്ട രിയിലിവെയ പൂ നേല്ലാരു രാജാ-
വുള്ളേപ്പാളിദ്ധരയുെടയനന്താഖ്യയന്വർത്ഥതെന്ന. 38

മാടും മാടങ്ങളുമധികമാം മാടഭൂപാലർ വർത്തി-
ച്ചീടുേന്നാരന്നഗരമതിലംഘി മുേന്നാ െചന്നാൽ
വാടും വ ം വലരിപുപൂരത്തി മമ്മ െമച്ചം-
കൂടും െവള്ള തുപൂകളിയേന്നാരു തൃ രു കാണാം. 39

െവണ്മാടങ്ങൾെക്കാഴുകുമഴേകാ,
ത വർത്തി േമാമൽ
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െപ്പൺമാൻകണ്ണാൾമണികൾ തടവും-
കാന്തിേയാ, തൽഗുണത്താൽ
അമ്മാരന്ന ടയ പുകേളാ,
ഹന്ത! തൈദ്വരി വാഴും
സമ്മാന്യ ീപരിലസിതമാം-
േക്ഷ േമാ, വാഴ്ത്തിേട ? 40

എന്നാളും ൈവ വണസുഖദം പിെന്നയീയക്ഷിേമാദ-
ത്തിന്നാലംബം നിരവധിലസൽപുഷ്പകം തൽപുരെത്ത
മുന്നാൾ േനാക്കിപ്പണിെതാരളകയ് ക്കന്തികത്തിങ്കലല്ലാ-
തന്നാഗാലങ്കരണനരുളുന്നില്ലിതിങ്കൽക്കണെക്ക 41

കാമം നല്കാൻ കഴിവു കലരും കാമഹന്താവിനുേള്ളാ-
േരാമൽപ്പാദം െതാഴുതവിെടനിെന്നാ നാൾ യാ െചയ്താൽ
ധീമൻ! കാണാം സവിധഭൂവി േത ക ടേ ാഡേദശം
ഭൂമദ്ധ്യത്തിൽ തുപുകൾമരം പൂത്ത പൂങ്കാവുേപാെല. 42

േചലാർന്നീടും തദധിപർ കനംവാച്ച നിശ്ചലത്വ-
ീലാസ്യത്താൽ ശിഖരികെളയും ഭൂരിഗാംഭീര്യേയാഗാൽ

േവലാതീത ഥ പുലരുമാറാഴിേയയും ജയിക്ക
ൈശലാംേഭാധീശ്വരപദവിയിൽപ്പാർപ്പതാശ്ചര്യമാേണാ? 43

അംഗം കണ്ടാലവികലമനംഗാഭമാ, യധ്വരത്തിൽ-
ംഗേ മം െപരുകിെയാരു െതല്ലധ്വരേ മെമേന്യ

ഭംഗംവിട്ട ജകെളയിണക്കീ ൈവരം നിറ ം
വൻ ഗംഭീരക്ഷിതിപരവരാർക്ക േതാൽഭൂതി നല്കാ? 44

അപ്പയ്യാഖ്യൻപടി കുവലയാനന്ദമുണ്ടാക്കീടുേന്നാ-
െരാപ്പം പറ്റില്ലമരനുമതിന്മ േകാശം ചയേ ാർ,
കപ്പം ന ം കവിമണി ജഗന്നാഥനമ്മ ശാ -
വ ൽപത്തി ീ വിലസിയവനികാന്തെയ ൽകിടുേന്നാർ. 45

മുങ്ങാെത ം മലർമകൾ മനംവ മാനി മാനി-
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ച്ചങ്ങാടിെക്കാണ്ടമരുെമാരരങ്ങാമുമങ്ങാടിതന്നിൽ
എങ്ങാനും െചെന്നതിരിടുവതിേന്നനെമത്തീടിലെന്നൻ
ചങ്ങാതിക്കദ്ധനപതിസഹ ാക്ഷതാകാംക്ഷയുണ്ടാം. 46

േനരം േപാകാൻ വഴി പലതുമുേള്ളാരു ദിക്കിൽക്കടന്നാൽ
േനരം േപാകുംവഴിയറികയില്ലാകയാൽ േവഗമായ് നീ
ആ രമ്യ ീനഗരമതിലംഘി മുേന്നാെട്ടാര ം
ദൂരം േപായ്െച്ചന്നണയുക പുരേ ഷ്ഠമാം േകാട്ടയത്തിൽ. 47

ആമ പുരിെയ വരണത്തി േയാജിച്ചതാകും
ക്ഷൗമംപൂ ം, നിരവധി നിശാേന്താപേഭാഗ്യത്വമാർ ം

ീമത്താകും പല പല പരിഷ്കാരേമാെടാ മേപ്പാ-
േളാമൽക്കന്യെയ്ക്കതിരവടിവിൽ നീ ക െകാണ്ടാടുമേല്ലാ. 48

കാമം േകാട്ടയ്ക്കകമതിെലഴും ീകൾതൻ ചാരുവ -
േസ്താമേത്താേട ടനടി ബഹിഷ്കാരേയാഗം നിമിത്തം
ഓമൽത്തണ്ടാർനിര വികചമായ് േഖയമദ്ധ്യത്തിൽ മുങ്ങി-
ദ്ധീമൻ! ചാകുന്നതിനു മുതിരും കാ കാേണണ്ടതേ . 49

തീനിന്നായ് തൽ പരിഖയിെലഴും തുംഗന ങ്ങളാരും
മാനി ം തൻ മകുടമതുട െമ്പാഴൻപറ്റ േശഷൻ
ആ നിശ്വാസശ്വസനനിലവയ്ക്കന്തേമകീട്ടവറ്റിൻ
േമനി ൾേച്ചർെന്നാരു മൃഗമദം മൂർത്തിേമൽച്ചാർത്തിടു . 50

സ ക്കൾ ള്ള കലുഷവിചാരങ്ങൾ േപാലെപ്പാക്കെമമ്പാ-
െടാ ം, തത്സൽ ിയകൾപടി നല്ലസ്തിവാരം കലർ
ത ംഗ ീഹൃദയസമമായ് ൈസ്ഥര്യമാർ ം, മഹത്ത്വം
െമ ം വ ം വിമതഭയദം ത വർത്തിച്ചിടു . 51

െത ം കൂസാതുരുമദെമഴും ൈവജയന്തെത്ത ഞാൻ ഞാൻ
െവ ം മുൻെപന്നതിെനാഴമനിെയേന്നാർ െമേ ാ ചാടി
ക ം െപാ ം െപാതിെയ വിലസും ക കുഡ്യങ്ങേളാടും
െചാ ൾെക്കാണ്ടവിെടയധികം രമ്യയാം ഹർമ്മ്യപങ് ക്തി. 52
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ീമത്താകും സലിലമിരവിൽ ച ശാേല കാന്ത-
േസ്താമം വർഷിപ്പളവടിയിൽനിന്നായതു ം ഘനങ്ങൾ
ഭീമ ീഷ്മത്തിലുമുദധിയത്തള്ളി നീലാശ്മദംഭാ-
ലാ മ ീസദനനിരതൻ ഭിത്തിേമൽപ്പാർത്തിടു . 53

ൈവരക്കല്ലാൽപ്പണിത മുറികൾ ള്ളിലർക്ക കാശം
ൈവരള്യം വിട്ടിരവുപകൽവാെച്ചാ േപാൽ മിന്നിയാലും

ീ രഞ്ജി ം കുലവനിതമാരന്തിേനര േലാകാ-
ചാരം ചിന്തിച്ചണിമണിവിളെക്ക കത്തിച്ചിടു . 54

ആരാൽ, ഗുച്ഛസ്തന, മളികചം, പല്ലവ , പിെന്ന-
ത്താരാേരാമൽത്തനു, മൃദുലതൈക്ക, യിെതല്ലാം തരംേപാൽ
പാരാേതന്തിപ്പരമകുതുകം പാന്ഥരിൽേച്ചർ മാറു-
ള്ളാരാമാഭയ്ക്കകമടിമയാമാർ േമ തർക്കമില്ല. 55

ീമാന്മാരാം തരുണെരാടു േചർ ത്തമാഭിഖ്യേകാലും
വാമാവർഗ്ഗം വളെര വിലസീടുെന്നാരാ വാ െകാ ം
പൂമാതിൻ നൽ തുമ പുലരും പുഞ്ചിരിെക്കാഞ്ചൽെകാ ം
ഭൂമാേവാർത്താൽ രളി പൂരികൾ ള്ള െപാൽ ണുതെന്ന. 56

ഭൂമാേവറ്റം െപറുമളകെയപ്പിച്ചെതണ്ടിച്ചിടുേന്നാ-
രാമാന്യ ീനഗരിെയ ഹരിശ്ച വംശാബ്ധിച ർ
സീമാതീത ഥെയാടവനംെച ൈചതന്യേമറും
കാമാരാതി ടയ കഴലുൾേച്ചർ വർത്തിച്ചിടു . 57

ആരാജന്യർക്കരിനിര പരാഭൂതിനല്കാൻ ബലേത്താ-
ടാരാൽ േനരിട്ടടർ തുടരേവ േപാർക്കലിബ്ഭ കാളി
സ്ഫാരാസുയാന്വിതഹൃദയായ്ത്തീർന്നമട്ടിൽ തദന്തം
പാരാെതത്തി, ച്ചതിെനയരുളീടു താൻതെന്ന ീ ം. 58

വാണീടു ണ്ടവിെടയരിവംശാന്തകൻ, േകരളാഖ്യ-
േക്ഷാണീപാലൻ, യുവനൃപ, നസാമാന്യസൗജന്യപൂർണ്ണൻ,
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വാണീലക്ഷ്മീധരകെള വശത്താക്കിേയാൻ, കീർത്തിപീന-
േ ാണീേന ാഞ്ചലമധുകരാരാമേദശായമാനൻ. 59

വാളിൻ വായും നയനവുെമാേരേനരമാരക്തമാേവാൻ,
കാളിക്കാളും കടമിഴി കളി ന്ന കല്യാണരംഗം,
േകളിേക്കാർേപ്പാനരിയ വിജയ ീയുമായ്, വാനിൽ വാഴും
ധൂളി ട്ടം ദിശിദിശി പുക ന്ന േദാർവീര്യമുേള്ളാൻ. 60

സർവജ്ഞാം ിദ്വയമനുദിനം കൂ േവാൻ, പൂക്കളമ്പാം
സർവ്വജ്ഞാരി ടെയാരു മദം മൂർത്തിയാൽത്തീർത്തിടുേന്നാൻ
സർവജ്ഞാേ സര, നവനീതൻ ഗണ്യമാം പുണ്യലക്ഷ്മീ-
സർവസ്വം, മൽകുശലമരുളാൻ തക്കവൻ തർക്കമില്ല. (വിേശഷകം)61

ആ മന്നൻ തന്നരമനയണഞ്ഞാരുമില്ലാത്ത േനരം
ധീമൻ! വഞ്ചി ഥിതധരണീനാഥതൻ ദൂതെനന്നായ്
ആമനം െചന്നിരികിലറിയിേക്കണമക്ഷീണേക്ത്യാ
സാമഞ്ജസ്യത്തിനു സദനമായുള്ള സാരസ്വതത്തിൽ 62

േസ്മരാസ്യേത്താടമിതകരുണാബദ്ധനാമദ്ധരി ീ-
സ്വാരാട്ടാത്മ വണയുഗളം സാവധാനം ഭവാനായ്
ആരാേലകുന്നളവിൽ െവളിവാെയെന്റ സേന്ദശവാക്യം
േപരാർന്നീടും െപരിയ സചിേവാത്തംസ! ശംസിക്കണം നീ. 63

’ദീന ാണത്തിനു ദിവസവും ദീക്ഷെചേയ്വാരില ്യ-
സ്ഥാനം േനടിദ്ധരയിലരുളും ധന്യസൗജന്യരാേശ;
സ്യാന രംനഗരമവനംെചയ്തിടും റാണി മാലാർ-

നം ൈകെക്കാ ഴറിയറിയി സേന്ദശേമവം: 64

’പാരം കംസ ഭൃതിദിതിജാധീശപാശർ വാ ം
ഭാരം താങ്ങാൻ പടുതെയാഴിവായ്പ്പ പാേഥാധികാഞ്ചി

ീരംേഗശൻ തിരുവടിെയാടായ് സങ്കടം െചാന്നതിേല്ല?
ധീരത്വംവിട്ടിവളുമധിനാ നൂനമാ സ്ഥാനേമ . 65
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മന്നർെക്കല്ലാം മകുടമണിയാം മാന്യകീർേത്ത! ഭവാൻതാ-
െനന്നല്ല ാടഖിലമകലാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടാക്കിേടണം;
ഇന്നന്യർക്കില്ലതിനുതര, മാ വർഷകാലം വരുേമ്പാ-
ളന്നെപ്പണ്ണിന്നരിയ ശരണം മാനസെപ്പായ്കമാ ം. 66

നല്ലാർ, ദുഃഖാകുല, യബല, ഞാൻ ഭീരു, വാരും തുണ ാ-
നില്ലാതുേള്ളാൾ, സ്വജന, മവനീഭർ ി, ശ ക്കൾ വാേ ാൾ,
എല്ലാം ചിന്തിച്ചിടണ, മഗതിെക്ക മാപ തീർപ്പാ-
നല്ലാെതന്തിന്നരചർ കണയും വി േമ ൈകയിൽ? 67

േസതുസ്നാന വണമതിയായ്പ്പ രാേമശ്വരേത്ത-
യ്ക്കാതുംഗ ീ തടവിന ഭവാൻ േപാകേവ, വഞ്ചിനാട്ടിൽ
ചാതുര്യേത്താടരുളിന മമ േജ്യഷ്ഠനാദിത്യവർമ്മാ-
േവതുംവേയ്യ കരുതുവതിനും ദുർവിധി കമങ്ങൾ! 68

ഈവഞ്ചിക്ഷ്മാഗൃഹവളഭിയിൽത്താമസാ ാന്തി നീക്കി
ീവർദ്ധിപ്പിച്ചരുളിയ മഹത്താകുമാ രത്നദീപം

ജീവേസ്നഹ ടഗുണദശാശാലിയായി മേയ്യാ!
ൈദവേദ്വേഷാൽക്കടപവനനിൽെപ്പ െപെട്ട െക . 69

ഉള്ളിൽത്തി ം വിഷെമാടു ജഗൽ ാണെനബ്ഭക്ഷ്യമാക്കി-
ത്തള്ളിേക്കറും മദെമാടു മഹാദുഷ്ടരാെമ വീടർ
െകാള്ളില്ലാർ ം പുലരുവതിന്നമ്മട്ടിലീ വഞ്ചിഭൂമി-

ള്ളിൽ പാർ ന്നിതു ബലിഗൃഹത്തിങ്കൽ നാഗാഷ്ടകംേപാൽ. 70

ആറാണ്മക്കൾക്കവനിയിതിൽ ഞാനമ്മയായ്ത്തീർന്നിെതന്നാൽ
വീറാർന്നി രുഷരതിൽവച്ചഞ്ചിനും മൃത നല്കി;
ആറാതുേള്ളാരഴെലരി െപാരിത്തീയിൽ വീേണാെരനിക്കി-
ന്നാറായ് നി ന്നതു മിഴി െപാഴിേപ്പാരു കണ്ണീരു മാ ം. 71

െചാേല്ലറിടും ഫലമുതകുമാെറെന്റ സന്താനമേദ്ധ്യ
കിേല്ലശീടാതരുളിന ഗുണം ത മീയ പി ം
െചാേല്ലെണ്ടാ ം ശിവശിവ! ശഠൻ പൂമകൻതൻകടുൈങ്ക-
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ക്കേല്ലേറൽെക്കക്കരുമനയിലാെപ്പ െഞട്ട വീണു. 72

േശഷി ള്ളാ തെന െനടുമങ്ങാ െകാട്ടാരെമത്തി-
േപ്പാഷിപ്പിക്കാനിവൾ തുടരേവ, നമ്മൾതൻ നന്മതെത്ത
േദ്വഷിച്ചിടും മുകിലെനാരുവൻ ദിഗ്ജയത്തി െകാട്ടി-
േഗ്ഘാഷിേച്ചെറബ്ബലമിരുതരം പൂെണ്ടാരുെമ്പട്ടണഞ്ഞാൻ. 73

എൻ നാെടല്ലാമവനു വശമായ്ത്തീർ ധൂർത്തൻ തരത്തി-
െനന്നാേരാമൽസഹജസുതെയത്തെന്നയും ബന്ദിയാക്കി;
എന്നാലാവില്ലിതിനു പകരം വീ വാൻ, കാ തീതൻ
സന്നാഹെത്തക്കരിമുകിലുേപാൽേത്താടു നിർ ന്നതുേണ്ടാ? 74

എന്നാലാംമട്ടവെനാടു സമാധാനേമാേരാ രേച്ച-
െനന്നാെലന്താ മെമാരടവീേരാദനംേപാെല തീർ ;
എൻനാവി ം മമധികമായ്; െവ േപാേത്താടു േവദം
െചാന്നാലുേണ്ടാ ഫല,മതുടേന േകറി മാറി പായും. 75

മുേന്ന ദുഷ്ടൻ, തിഭടെനാരാൾ കീഴടക്കാനടുക്കാ-
തിേന്നരത്തിൽ ബലിതനയേനാെടാെത്താരൗദ്ധത്യമുേള്ളാൻ,
പിേന്നടം വൻെകാതിയിളയിലും െപണ്ണിലും പൂണ്ടിടുേന്നാ-
െനേന്ന! കാര്യം വിഷമമിവെനെങ്ങ േമാർത്താൽ വിേവകം? 76

െകാേള്ളണം െചറ്റലിവബലയിൽ,ക്കാലിൽ മുെള്ളാ െകാണ്ടാൽ
മുേള്ള പ ദൃഢമതു പുറത്താ വാെനന്നേപാെല
ഭേള്ളറുേന്നാരിവെനയുടേന ഭാനുമൽസൂനുദിക്കിൽ-
ത്തേള്ളണം; ഹാ! ശഠെനാടുചിതം ശാഠ്യെമന്നാപ്തവാക്യം. 77

ഞാേനാ, ബാലൻ മമ തനയേനാ, പ പേണ്ട തുടങ്ങി-
സ്ഥാേനാച്ചത്വം കലരുെമാരു മൽേഗാ േമാ, ശാ വാേഗ്ന-
ഈ േനാെക്കല്ലാം മമത സമമായ് േവെണ്ടാരീ വഞ്ചിരാജ്യം-
താേനാ രാജൻ! തവ കരുണതൻ പാ മല്ലാത്തതിേപ്പാൾ? 78

ആണായാര്യ ഥിതമതസന്മന്ദിരം താങ്ങിനി ം
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തൂണായ് രാജർഷഭപദവി ൈകെക്കാണ്ടിരി ം ഭവാെന
താണാലംബിച്ചമരുെമാരു ഞാൻ ധന്യയേല്ലാ; ചേകാരി-
േക്കണാങ്കൻത ദയസമയം പട്ടിണിേക്കാ ഭവി ? 79

േദവന്മാരും പശുനികരവും വി രും കൂടിെയാന്നായ്-
ദ്ദാവത്തീേപാെലരിയുമഴലിൽെപ്പ ശിഷ്ടൻ ഭവാെന
ഹാ! വന്നീടാൻ പലവഴി വിളി ; േകൾ ന്നതിേല്ല?
േഹ! വന്ദ്യാത്മൻ! നിയതമവർതൻ നാവുതാൻ േകവലം ഞാൻ. 80

പതിെനാന്നാം സർഗ്ഗം സമാപ്തം
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