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പ ണ്ടാം സർഗ്ഗം

വിശാഖവൽ ബലനിധി േകരളാഖ്യാനാം
വിശാംപതി ടയ വിശിഷ് ടമന്ദിരം
വിശാലഹൃന്മണിമയമൗലിയാം കലാ-
വിശാരദൻ സചിവ ദൃഷ് ടിലക്ഷ്യമായ്. 1

അനന്തതൻ കുറവുമേതന്തിനി േവാ-
രനന്തനുേള്ളാരു മദവും തകർപ്പതായ്;
അനന്തമാർന്നിടുെമാരു ശൃംഗപങ് ക്തിെകാ-
ണ്ടനന്തമായിടുെമാളിപുണ്ടിടുന്നതായ്; 2

കദര്യർതൻ കരഗതൻ കരഗതപല് പശാഖിയായ്-
ക്കദർത്ഥിതർക്കേയാദേദവപാണിയായ്;
സദംഭഹൃ ടയ ഖിലർ ദുർഗ്ഗ്ഗ്ഗമായ്;
സദ ്യർതൻ സതതനിയുദ്ധരംഗമായ്; 3

പര രം പക െവടിയും പേയാധിതാ—
സരസ്വതീസഖികൾ സദാ കളിപ്പതായ്;
നരർെകാഴും നയനപുരാണപുണ്യമാം
സുര വിൻ സുരഹിതസുനമാധിയായ്; 4

കട വാനരിയ ഗിരി മുെള്ളാരു—
അടക്കിടും പുറമതിൽ ചുറ്റിടുന്നതായ്;
കടയ്ക്കകം തിരനിരേപാെല കാളിതൻ
കടക്കയൽക്കരിമിഴിയാടി നി തായ്; 5

ഉര വാ ടയ കലെയ്ക്കഴുന്ന മാ—
ര വാൻ നികഷദൃഷല് കാണ്ഡമായ്;

പരം പരാജിതപരിപന്ഥിഭൂമിഭ്യൽ—
പരമ്പരാപരിചരൈണധിതാഭരായ്; 6

മയെന്റയും മനതളിർ ശി ൈശലിയാൽ
മയക്കിടും മനുജരഏ മന്തിരം



ഉമാേകരളം - 12- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 5

വിയത്തിലും വിളി വിളയുന്ന മട്ടിനാ—
ലുയർത്തിയസ്സചിവനുദ സമ്മദം. (കുളകം)7

പട െക ടെയാരു പാണിയാൻ തം
നടെയ്ക്കഴും നരപതിസൗവിദ ജം
കട വാനനുമതി നൽകിയുള്ളിേല—
ക്കടക്കമാർന്നമലനമാത്യെനത്തിനാൻ. 8

പരെപ്പഴും തദജിരഭൂവിൽ വീരർതൻ
കരപ്പയിറ്റരിെയാരമാത്യനദ്ദിനം
ഒര വും കുറവുെപടാെത േമനിേമൽ
നിരപ്പിലുൾപുളകതനു മി േത. 9

ഇരിമ്പിനാൽ പണിെതാരു കട്ടിയുണ്ടെയ—
ത്തരിമ്പിനും മമിയലാെത ൈകകളാൽ
വരിഷ്ഠനാെമാരു ഭടനാശു ധൂളിയായ്
െഞരി െകെ ാടു റവല േപാലേവ. 10

മലർന്നിടുെന്നാരു കുടമുല്ലെയന്നേപാ—
ലലക്ഷ്യമാ, യരിെയാരു ഹീരലക്ഷ്യകം
ബലെമ്പടും പരഭടെന വിട്ട നൽ—
ക്കലംഭെമാന്നതിരഭസാൽ ള േത. 11

ഒരാൾ വിടുെന്നാരു ഗമലിപ്തമാം ശരം
ത്വരാന്വിതം നിടിലതലത്തിേലകൽക്കേവ
വരാഭമാം മൃഗമദചി കം ധരി—
െച്ചാരാവിധം വിലസി നിരാകുലം പരൻ. 12

വലാഹകപ്പടി വരുമാനതൻ മഹാ—
ബലാന്വിതം രദനമുരസ്സിനാൽ ടം
[ 126 ]

ഖലാർത്തിദൻ പരഭടേന കട്ടിയാം

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 12- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 6

ശിലാതലം െചറിെയാരു സൂചിേപാലേവ. 13

പിണങ്ങി േനർക്കധിചപലം കുതി പാ-
ഞ്ഞണഞ്ഞിടും കുതിരെയയന്യൈസനികൻ
ക്ഷണം തടുെത്താരു െചറുേനാക്കിനാൽ െവറും
തൃണംകണക്കതിനുെട പാട്ടിൽ നിർത്തിനാൻ. 14

പരന്തപൻ പരനസിെകാണ്ടലക്ഷ്യമായ്-
പ്പരെപ്പഴും കഠിനദൃഷ െവട്ടേവ
തരത്തിലശ്ശില നടുവിൽപ്പിളർ േപായ്
നിരന്തരം െവടിനിരേയറ്റേപാലേവ. 15

നവായുധ ജവു, മതിൻ പയറ്റിനാ-
ലവാപ്തമാം പുകെളഴുമബ്ഭടൗഘവും
ജവാലവന്നരുളി വിഹാരേയാഗമ-
ന്നവാച്യമാം ഹൃദയകുതൂഹലാബ്ധിയിൽ. 16

കട തൽസ്ഥല, മവെനാ ദൂരേമ
നട െചന്നളവു, െതളി ജിഹ്വേമൽ

ടം നടിപ്പതിനജകാന്ത സന്തതം
തുടർന്നിടും കവികുലമക്ഷിലക്ഷ്യമായ്. 17

സുപർവവധ്വധരസുധാമദച്ഛടാ-
വിപര്യയം വിരവിൽ വരുത്തിടുന്നതായ്;
സുപർവവിധ്വതി മൃദുശീതളാംശുവിൻ
വിപക്ഷദൂർവഹത വിശങ്കമുറ്റതായ്. 18

പുരാരിതൻ ജടെയ െവടി പാഞ്ഞിടും
സുരാപഗെയ്ക്കഴുെമാെരാഴു േതാറ്റതായ്;
പരാഭമാം കൃതിവധൂഗൃഹാന്തരം
ത്വരാന്വിതം മനുജനു കാട്ടിടുന്നതായ്; 19

ശരി നൽ സഹൃദയർതൻ ശിരെസ്സാടും
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വരിഷ്ഠമാം ഹൃദയമിളക്കി ന്നതായ്;
ധരി ിയിൽ കളുടൽ തീ,ർത്തവന്ധ്യമാം
വിരിഞ്ചിതൻ വിധിെയ വിലക്കിടുന്നതായ്; 20

കിനാവിലും കദനെമാഴി േദഹികൾ
ക്കനാരതം നിഭൃതസുഖം െകാടുപ്പതായ്
ഘനാഘനം െചാരിെവാരു വാരിധാരേയാ -
ടനാമയം സകുതുകേമാതി ന്നതായ്; 21

സരത്തിൽ വാെ ാരു വരമൗക്തികൗഘവും
ശരത്തിൽ മിന്നിടുെമാരു താരജാലവും
ഉരത്തതാം മധുവിെലഴും മധൂളിയും
തരത്തിൽ വന്നടിയിണ കൂപ്പിടുന്നതായ്; 22

മേഹാദധി ടയ തരംഗമലതൻ
സേഹാദരസ്ഥിതിെയ വിളി െചാൽവതായ്;
അേഹാ! ലസിച്ചരുളിന സുക്തിപങ് തിതൻ
ഗൃേഹാൽഘമാം രസനയവർ ൈകവശം. (കുളകം) 23

അനാരതം കൃതികളുതിർ സദ്യേശാ-
ധനാർജ്ജനം തുടരുെവാരക്കവീ െര
ഘനാദരെത്താടു പരിപന്ഥിവാഹിനീ-
വിനാശനക്ഷമനവനാശു കൂപ്പിനാൻ. 24

ക്വചി യീപടുതെപടും ദ്വിജാതിമാർ;
ക്വചിൽ കളസ്വരമിയലും കുശീലവർ;
ക്വചിൽ കലാകുശലതയാർന്ന ശി ിമാർ;
വിചി മക്ഷിതിപവിശിഷ്ടമന്ദിരം. 25

ധനുെസ്സടുത്തവരുെട മുന്നിൽനിൽ മാ-
മനുഷ്യർതൻ പതിെയാരു േവ ിമൂലമായ്
അനുക്ഷണം കുതുകമുയർെന്നാര മാ-
നനുജ്ഞ തന്നരികിൽ വരാൻ െകാടുത്തേത. 26
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നേരാത്തമൻ മരുവുകെകാ ധന്യമാ-
െമാേരാമന തുമണിമാളികയ്ക്കകം
വിേരാധമറ്റനുചരവാക്കിനാൽ ദ്വിഷ-
ന്നിേരാധകൻ സചിവനുടൻ കേരറിനാൻ. 27

മഹ വാെ ാരു പുരളീപുര ിയാൾ-
ക്കഹന്തതൻ വിലസിതമാകുമ പൻ
സഹർഷനാം സചിവനുദി യർന്നിടു-
ന്നഹർപ്പതി ടെയാരു ലീല കാട്ടിനാൻ. 28

അനാദരം സ്വതനുവിലാർ ക ക-
സ്തനാഢ്യയാം ശിവെയ വശീകരി വാൻ
വിനാശമുെറ്റാരു വിഷേമഷുവിെന്റ െമയ്
പിനാകി പൂണ്ടതുപടി മിന്നി മന്നവൻ 29

ഹലാഹലംെപടുമഹി േതാറ്റ ബാഹുവും
കുലാചലെക്കാടുമുടിെയാത്ത ചിത്തവും
ശിലാതലം പണിയുമുര മദ്വിഷൽ-
കുലാകുലസ്ഥിതിദനിൽ മ ി ക േത. 30

തടി നീെണ്ടാളിെയാടുരു രു െകാ-
ണ്ടടി തീർെത്താരു പരിഘെത്താെടാപ്പമായ്
ഘടിച്ച േദാർയുഗളിെയ േനാക്കിലാശു ൈക-
കടിച്ചിടും ഹരിഹയസൂനു പാർത്ഥനും. 31

പിണ േവാർക്കശനിശനിത്വമാർ ൈക-
വണ േവാർക്കമരമരെത്താെടാപ്പമായ്
[ 128 ]

കിണങ്ങളാം മണികളണി വൻെകാഴു-
പ്പിണ മബ്ഭുജയുഗമുല്ലസി േത. 32
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ശരി തന്നരിഹതിയാൽ സിദ്ധനാം
ധരി ിതൻപതി പുരുേഷാത്തമൻ ജവാൻ
വരിച്ചിടുെന്നാരു ജയലക്ഷ്മിയാൾ സുഖി-
ച്ചിരിപ്പതിന്നരുളിയവെന്റ മാറിടം. 33

പരക്ഷമാപതിശരവും സൂനമാ-
മുര തദ്ധരണിവധൂടി താന്തയായ്
നിരന്തരം രഹിസി രമി റങ്ങിടു-
െന്നാരന്നവ സവവിശാലമഞ്ചമായ്. 34

വിരി യർന്നരുളിൻ ഫാലവട്ടവും
ശരി നൽ വണമണഞ്ഞ േന വും
വരിഷ്ഠമാം ഗളവുമിയെന്നാര പൻ
ഹരിച്ചിതാസ്സചിവവരെന്റ മാനസം. 35

അസഹ്യമാം നിലയിലുമൽപമാടല-
റ്റസംശയം വിലസുമവെന്റ കാ യാൽ

സന്നനാം യുവനൃവരൻ തദാഗര-
സക്തി േകൾപ്പതിനു െകാതി െചാല്ലിനാൻ: 36

’വരാമിതാെമാരു യുവദൂതെന െചാ-
െന്നാരാളഹീശ്വരപുരരാജമ ിേയാ?
പുരാ പരം പരിചിതേനായിടും ഭവാ-
െനാരാപ്തെനന്നിവെന നിനച്ചിേടണ്ടേയാ? 37

ഭവാടവീതടദവവഹ്നിേഹതിയാം
ഭവാനിതൻ പരമകൃപാബലത്തിനാൽ
ഭവാനിരിെപ്പാരുവിഷയം ദ്വിഷൽ പരാ-
ഭവാദി േചർത്തഴകിൽ വിളങ്ങിടു േവാ? 38

അടമുറ്റിവെനാരു േസതുയാ േപാ-
മിട പണ്ടവിെടയമർന്ന മന്നവൻ
കട വാൻ പണിെപരുതുള്ള മാറ്റലർ-
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ക്കടൽെക്കഴും മറുകര കണ്ടിടു േവാ? 39

അനാവില കൃതി പശുക്ഷമാസുരർ-
ക്കനാഭയം നിയതമിയന്നിടു േവാ?
അനാരതം ജകളവാപ്തകാമരാ-
യനാകുലസ്ഥിതിെയ വഹി ടു േവാ? 40

ദ്വിഷൽഭുജച്ഛിദുരകുഠാരമാം ഭവാൻ
ദ്വിഷൾഭുജ ഥെയ രണത്തിൽ േനടേവ
വിഷണ്ണതെയ്ക്കാരു വഴിെയ ! േഭാഗിതൻ
വിഷത്തിനാൽ ഗരുഡനു വീര്യനാശേമാ? 41

തമ തൻ വദനമണഞ്ഞ തിങ്കളിൻ
സമത്വമാർന്നിടുെമാരു താവകാനനം
അമംഗലം ഹതവിധി ൈകവളർത്തിെയ—
ന്നമന്ദമായരുളുവതു സാ തം. 42

ജയം ലഭിെച്ചാരു ജഗദീശ—നിത്തരം
നയെത്താടും നവരസഭാഷിതത്തിനാൽ
കയത്തിൽനിന്നകമലർ കുന്നിേലറ്റേവ
ഭയ പാവിവശത വി മ ിെയ. 43

അമാത്യനെപ്പാഴതുമയമ്മറാണിത—
ന്നമായമായിടുെമാരുേപക്ഷയാകേവ
അമാഗുൈണർവിലസിടുമക്ഷിതീശേനാ—
ടമാന്തമറ്റഹഹ! കഥി ഖിന്നന്നായ്. 44

പുരാത്യത്തിനു തുടരുന്ന േവളയിൽ
പൂരാൻ ഹരൻ ഹരിപുരുഹൂതപൂജിതൻ
പുരാ തുറെന്നാരു നിടിലാക്ഷിേപാെല തൽ—
പുരാവന ിയനൃപദൃഷ്ടി തീരു േത. 45

രദങ്ങൾെകാണ്ടധരപുടം കടി െകാ—
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ണ്ടദംഭമാമരിശമിയെന്നാര പൻ
ഉദഞ്ചിതദ്വുകുടി ഭയങ്കരാസ്യനായ്
വിദഗ്ദ്ധനാം സചിവെനാേടാതിനാനുടൻ: 46

’ചരാചരസ്ഥിതികരനംബുേജക്ഷണൻ
പരാ രൻ കടിതേയാഗനി നായ്
നിരാകുലം വിലസിന വഞ്ചിെയ ദ്വിഷ—
രാപെമന്നനുദിനേമാർത്തിരി ഞാൻ. 47

ദയാപേയാനിധി ദനുജാരി േശഷനിൽ
ശയാനനാം സരസിജനാഭേനാർ കിൽ
ജയാപ്തി ൈക വരുവതിേനതു,ന്ദീനനും

യാസമി,ല്ലവനുെട പാദമാ യം. 48

തിരിക്ക നാമുടനടി േപാരിെന്നാ കിൽ
ശരി കീർത്ഥ്യബലകള മാകണം,
മരിക്കണം സമിതിയിലല്ലെയങ്കിെല,—
ന്തിരിപ്പവർക്കിതുമതുമറ്റിടയ്ക്കിനി? 49

അനാഥയാമവനിതേലശ്വരി ഞാ—
നനാമയം വരുവതിനാ ഹി കിൽ
അനാര്യെമന്നതിെന നിനയ്ക്കയിെദ്ലാരാ—
ളനാമതം ഹരിയുമനു ഹിച്ചിടും. 50

കലാപരെമാന്നഹഹ! ദൃഗുദ്വഹക്ഷമാ—
കലാപമായ് വിലസിന വഞ്ചിയാളുകിൽ
കലാശമിദ്ധരുെട ജീവനാശമായ്-
ക്കലാഢ്യരും കരുതുമശങ്കമജ്ഞരും. 51

ശരി നാമഖിലരുൈമകമത്യമാർ-
ന്നിരിക്കിേല ധരണി നമുക്കിണങ്ങിടു;
ഒരിക്കെലാന്നിടയുകിലക്കണ ക-
ണ്ടരി കീഴ്പ്െപടുമതു നിർവിവാദമായ്. 52
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കടുത്തതാം ഹണിയിൽ നാവിനും രസം
മടു േപായിടുവതിെലെന്താര തം?
അടുത്ത വീെടരിയുകിലാരു െച തീ
െകടു കി, െല്ലാരുമ ജഗജ്ജയായുധം 53

െതരിക്കെന ണവതി റാണിെയ ണ-
ച്ചിരിക്കിൽ ഞാ, നിനി വരുെമെന്റ വംശ്യേര
ധരിക്ക തൽകുലജരുെമെപ്പാെഴങ്കിലും
ശരി കാത്തിടുമതിനില്ല സംശയം. 54

ഇവണ്ണമസ്സചിവെനാേടാതി േമദിനീ-
ധവൻ നിജാ ജെനാടുണർത്തി സംഗതി,

വം പരാ പശുഹൃതിവാർത്ത ഫൽഗുനൻ
നൃവര്യനാം യമജെനാെടന്നേപാലേവ 55

’ഇതി ഞാനനുജനു തന്നിടു സ-
മ്മതി േമൽ സരദസമാജ്ഞകൂടിയും;
മതി റെപ്പാടു ജയമാർ വഞ്ചിയാം
ക്ഷിതിെക്കഴും കദനെമാഴിക്ക സത്വരം’ 56

ഇദം വചസ്സരുളിടുമ ജെന്റ തൃ-
പ്പദം നമിച്ചനഘയുവക്ഷമാധവൻ
സദ ്യനാം സചിവെനാടു രാജ്ഞിതൻ
മുദർത്ഥമെപ്പാഴുതിലിറങ്ങി യാ യായ്. 57

അനന്തരം നിജ കുലകാമേധനുവായ്
മനെന്തഴിഞ്ഞരുളിന ഭ കാളിെയ
അനന്തഭാ ടയ തദാലയം ഗമി-
ച്ചനന്തതന്നധിപതി ൈകവണങ്ങിനാൻ. 58

കരാഞ്ചിത തിഭയഖഡ്ഗതല്ലതല്ലയേജ!
പരാസുതാകലിതപരാസുര േജ!
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പരാചരാവനപണചാരുവീക്ഷേണ!
പരാൽപേര! ഭഗവതി! പാഹി പാഹി മാം 59

അടിക്കടിക്കടിയനിലാധിവീചി വ-
ന്നടി മാറരുളുമലെന്റ ശാസനം
അടി െതാെട്ടാഴിയണമായതി നി-
ന്നടി താണയി ജഗമംബ! കൂ വൻ 60

അനാഥനാമടിയനനാസ്ഥെയന്നിേയ
വിനാ ഭയം വിമതവിനാശനത്തിനായ്
അനാമേയ! തുനിവതനാരതം ഘനാ-
ഘനാഭ നി ടയ ഘനാനുകമ്പതാൻ. 61

കരാളേദാർ തകരവാളിേക! മേനാ-
ഹരാളേക! മമ നൃപവംശപാലിേക!
ഒരാളുമിെല്ലാരു തുണ േഹ! കൃപാസേരാ-
മരാളിേക! കനിയുക ഭ കാളിേക!” 62

ഇവണ്ണമബ്ഭഗവതിെയ തിച്ചിളാ-
ധവൻ മഹാബലനിധി മ ിയുക്തനായ്
ജവെത്താടും നിജ പുരിവി രാജ്ഞിതൻ
ശിവത്തിനായ് ത്തദവനിതന്നിെലത്തിനാൻ. 63

േവഗാതിേരകെമാടു ൈവരിഭടാസുപങ്  ക്തി-
ക്കാഗാമിയായ വിലയെത്ത വിളി െചാല്ലി
നാഗാരി കീഴുലകിെലന്നകണ ഗാംഭീ-
ര്യാഗാരമാം നൃപതി ദക്ഷിണദിക്കിെലത്തി. 64

തൽക്കാലമുൾ ളിെരഴും ക്ഷിതിഭർ ിെച ം
സൽക്കാരേമൽപതിനുകൂടിയുെമാ േനരം
നിൽക്കാെത േപാരിനു നൃപാലകമൗലി ഹൃത്തിൽ
ചിൽക്കാതലാംകമലാഭെനേയാർത്തിറങ്ങി. 65
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ആ നന്ദനന്ദനെനഴും കുഴലൂ േകട്ടി-
ട്ടാനന്ദമാർന്നരികിെലത്തിന േഗാപർേപാെല
മാനത്തിൽ മന്നനുെട ശംെഖാലി േക പൗരർ
ദീനത്വമറ്റവനു ചു മന കൂടി. 66

നൂനം നടുെക്കാരു കനൽെപ്പാരി വീണിടുേമ്പാൾ
േവനൽ കാഞ്ഞ വിപിനം മുഴുവൻ ദഹി ം;
ഊനംെവടി നൃവരാഗമമക്കണക്കി-
ലാ നല്ല പൗരെര രേണാൽസുകരാക്കിെയ ം. 67

ആ രാജഭക്തി കരളിൽെപ്പരുകുന്ന നായ-
ന്മാരാെകയന്നിമിഷേമ തദുപാന്തെമത്തി
േപാരാടിടുന്നതിനു സജ്ജതപൂ നി ;
ൈവരാകരഷ്ടഗൃഹർ മാ മക വാണു. 68

മ ള്ള കൂട്ടരുെമാരുങ്ങി മുറയ്ക്കവർ
പ ന്ന മുട്ടരിെയ െവന്നിള വീെണ്ടടുപ്പാൻ
മു ം കുതൂഹലെമാെടത്തി; നരർഷഭെന്റ
ചു ം ക്ഷണത്തിെലാരു വൻപടയ വാ . 69

ആ രാജവര്യസചിവാഗമനം നിമിത്തം
പാരാെതയ മുകില ഭയം വളർ ,

ീരാമലക്ഷ്മണപേയാനിധിലംഘനത്താൽ
േഘാരശരാധിപതി രാവണെനന്നേപാെല. 70

ഭീയാർ പാർപ്പിടമടു െപടും മണക്കാ-
ടായാലത തരമല്ലിനിെയ േതാന്നി
കായാവേനച്ഛെയാടു ദക്ഷിണദി േനാക്കി-
പ്പായാൻ തുടങ്ങി പരമപ്പേയാധനാഥൻ. 71

െകാല്ല ടി ടെയാരാലയിൽ നട്ട െകാ -
മുല്ല തുല്യമവെനത്തിയ ദിക്കിെലല്ലാം
പല്ലക്കിലുണ്ടരികിൽ വഞ്ചിവലാന്തകെന്റ
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