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പതി ന്നാം സർഗ്ഗം

വിധുരത കലരാെത കീർത്തിയാകും
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മധുെമാഴിെയാെടാരുമി വാണിരു . 1

പരിണതരുചി പൂണ്ടനന്തതൽേപാ-
പരി വിധു ശാരദ പർവരാ ിയിൽേപ്പാൽ
പരിെചാടു ഫണരത്നതാരജാലം
പരിസരമാർ പരം ലസിച്ചിരു . 2

അരിെയാരു നിജനാമമന്യനാർന്നാ-
ലരിശമതിൽെപ്പടുമാരുെമ കാ
അരികളുെട വപുസ്സരിഞ്ഞിടുേന്നാ-
തിയരികത്തതിയായെത്തളിഞ്ഞിരു . 3

തനതു കുലഗുണം വിടില്ല വെമ്പാ-
ട്ടനവധി വായ്ക്കിലുമാരുെമ കാട്ടി
കനമുടെയാരു പാഞ്ചജന്യമുെക്ക-
ന്തിന പുരുേഷാത്തമനുവഹിച്ചിരു . 4

പരപുരുഷനിലാശ വി നിത്യം
പരപുരുഷങ്കൽ നിലീന ചിത്തയായി
പരമരുളിന ലക്ഷ്മി ഭർത്ത്യേസവാ-
പര ഹരിപാർശ്വമലങ്കരിച്ചിരു . 5

പതിരിനഹി ശരിെപ്പടും ഗരുത്മൽ-
പതിയുെട പ യുഗം പതുെക്ക േനാക്കി-
പ്പതിവിനു ഭഗവൽ ശസ്തി വായി-
പ്പതിനു ഇളെപ്പരുമാൾ െമാത്തിരു . 6

ഗരുഡരഥഗളത്തിലുല്ലസി -
െന്നാരു തുളസീദളമാലേയാടുരുമ്മി
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െപാരുളുടെയാരു േപരിയ േമാദം-
െപരുകിന ഗന്ധവഹൻ കളിച്ചിരു . 7

കമലനയനെനസ്സദാ വണ ം
സുരതികൾതൽ ഹൃദയങ്ങെളന്നേപാെല
അമലകനകദീപെമാട്ടേനകം
സരധികഭാെസ്സാടു കത്തിനിന്നിരു . 8

മഹി മലമിയലാത്തതാ േവാനാ-
മഹിമണി മഞ്ചെനേയന്തി നിൽക്കമൂലം
മഹിമയിലവിടം തമ സത്താ-
മഹിമകരാംശുകണക്കകറ്റി വാണു. 9

അവനിയുെട മദത്തിനാണിേവരായ്,
ഭവഗരളത്തിനു ഭ മാം മരുന്നായ്,

വമവിടമന മുല്ലസി
നവമരസത്തിനു നാട്യശാലേപാെല. 10

അജനമലനനന്തനാദിേതയ-
ജനതനംബുജപ ൈജ േന ൻ

ഭജനപരസുര പത്മനാഭൻ,
സുജനാസുഖത്തിനു ശുദ്ധസുതിേഗഹം. 11

ദിതിജഗള, മമന്ദഭക്തൈദന്യം,
ക്ഷിതിഭര, മിന്ദിരതൻ നിസർഗ്ഗമാനം,
പതിവിനിവയറു പന്തടി -
ന്നതിനുഴറുന്ന ചതുർഭുജങ്ങേളാടും; 12

[ 134 ] <poem>

ദ തിെയാടു യമുനാതടത്തിൽ മി ം മതികരമാർന്ന തമാലകാനനെത്ത
തിപഥഗതമാക്കിയും സ്മിതപ്പാൽ- ക്കതിരിൽ െവളുത്ത കറുത്ത േമനിേയാടും
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ഭുവനനിഖിലകർമ്മസാക്ഷിയായും കുവലയ േമാദദമായുേമെറ െമച്ചം വ 
മിയലിന േലാചനദ്വയത്തിൻ നവകരുണാർ കടാക്ഷമാലേയാടും 14

കരിമുകിലിെനയാടിയിൽച്ചിലേപ്പാൾ പരിെചാടു ചുറ്റിടിമന്തിെവയ് ലുേപാെല
അരിെയാരു തിരുേമനി േചർ കാന്തി- ത്തരി വിതറീടിന പീതേചലേയാടും,
15

ദിതിജരുെടയുരസ്സിലും ദിവൗകഃ- പതിയുെട മൗലിയിലും ദിനങ്ങൾേതാറും
യതിവരഹൃദയത്തിലുംകളി - ന്നതിനണയുെന്നാരു തൃപ്പദങ്ങേളാടും 16

യിയുെട മുരടാം മുകുന്ദ, നുർവീ- ദയിതനു മുന്നിൽ വിളങ്ങി ദീനബ
െവയിലിലകമുല വാനിൽ േനാ ം മയിലിനു മുന്നിൽ വലാഹം കണേക്ക
17

െപരുമഴയിൽ മലയ്ക്കിടുക്കിൽനി ം വരുമരുവിെക്കാരു പൗനരുക്ത്യേമകി
തുരുതുെര മിഴി രണ്ടിൽനി മേപ്പാൾ പുരുഷവരിഷ്ഠനു സമ്മദാ പാ 18

എഴുവതിനു ഞാനശക്തനമ്മ- െട്ടഴുെമാരു ഭക്തിയിലുള്ളലിഞ്ഞ മന്നൻ െതാ 
ഴുകരെമാടു താണുവീണു നിന്ന- െപ്പാഴുതു മുകുന്ദെനാടിക്കണ ണർത്തി 19

അരുമറയുമറിഞ്ഞിടാത്ത പാരിൻ െപരുമുരെട പുകഴ്ത്തിടും പുരാേന! തിരു 
വടി കളിയാടിടു കാൽത്താർ കരുതിടുേവാെന്റ കരൾക്കളത്തിെല ം 20

നളിനനയന! നീ കിടാങ്ങൾ മുറ്റ- ങ്ങളിൽ വരിയായ് മണലപ്പെമന്നേപാെല
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കളിെയാടുലകിടങ്ങൾ തീർ കാ ൾ- ത്തളിരിൽ നിനച്ചകണക്കഴിച്ചിടു
21

കതിരവനരുളുന്ന ചൂടു മാ - ന്നതിനിടവത്തിൽ വരുന്ന െകാണ്ടൽേപാെല
<poem> [ 135 ]

പതിവിനു െപടുമാടൽ പാരിനാ —
ന്നതിനവിടു ഴറുന്നിതെപ്പാഴേപ്പാൾ. 22

ഉലകിനുമതിനാൽത്തനി മുണ്ടാ—
മലഘുതര തി നാശമാശു തീർപ്പാൻ
കലയുെട െപാരുളായ േപാറ്റി ശുദ്ധം
അലനില പൂെണ്ടാരു മത്യ്സമായതിേല്ല? 23

ഉരഗശയനനായ്ജ്ജഗന്മലെത്ത—
പ്പരെമാഴിവാക്കിടുമങ്ങതി തെന്ന
ഉരഗയുതമല മട്ടിലാശാ—
ഭരമലർമാർെന്നാരു കൂർമ്മമായതിേല്ല? 24

യതികളുമറിയാത്ത ദിവ്യേകാല—
സ്ഥിതിെയഴുമീയുലകി നമ്മ നൽകാൻ
ക്ഷിതിയിതിലതിനിധന്ദ്യമായ േകാല—
സ്ഥിതിെയ വഹിച്ചതു സു സിദ്ധമേല്ല? 25

ഉര െപറുെമാരു േദവരാജനും തൃ—
ച്ചരണായുഗം െതാഴുമ ശങ്കെയേന്യ
ധരയുെട ഹിതേമാർ തുച്ഛമാകും
നരമൃഗരാജതേപാലുമാർന്നതിേല്ല? 26

ബലികുലമണിയായ് ിേലാകി ഭക്താ—
വലിയിലണച്ചീടുമ നിസ്വെനേപ്പാൽ
വലിെയാരു നിലവി ൈവകിയാകും
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ബലിെയാരു മൂവടി മണ്ണിരന്നതിേല്ല? 27

ജയജയ! ഭുജഭൂതമേകേതാ!
ജയജയ! നിർമ്മിതവാരിരാശിേസേതാ!
ജയജയ! വിവിദ ണാാശേഹേതാ!
ജയജയ! കൃഷ്ണാ ഭവത്മഹത്വേമേതാ! 28

പല പല വടിേവന്തി നമ പാരി—
ന്നലമരുളും തിരുേമനിതൻ ഭാവം
ഖലരിവരറിയുന്നതില്ല െത ം,
ജനനിധി നിമ്നത െന റു െപ്പാെല. 29

ചുടു കനൽമിഴിയൻ തുടങ്ങി മുന്നിൽ—
പരപ്പടുമിമേയാെര െവറുത്ത തയ്യലാെറ
വീടുപണി പണിേവാർ െചയ് വതിന്നൻ—
െ ാടുമവിടു വിടു വീടുേതാറും. 30

അഭിയനടിപിഴച്ചഴൽെക്കാടുങ്കാ—
റ്റടിയിെലാമാലിലേപാെലയാടിടു !
അഭിമലരിണാവി താങ്ങെലാന്നി
ല്ലടിയുെമാറ്റവുമറ്റ ത രാേന! 31

[ 136 ]

മറുതല തലെപാക്കി വഞ്ചിരജ്യം
െപാറുതി െകടുന്നതു േപാറ്റി കാണ്മതിേല്ല?
െചറുെതാരു തുണെചയ്തിടയ്കിെലല്ലാ-
മറുതിവരുന്നതിനൽപമല്ല േയാഗം. 32

കഴിെവാരുവക വി േപായിേട ം
വഴിയറിയാെത കുഴങ്ങിനിൽ െമെന്ന
മിഴിമുനയിണെകാ േപാറ്റി െതെല്ലാ-

ഴിയുകിൽ ഞാനുടനൂഴിെയാെക്ക െവ ം. 33
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തുണ തിരുവടിെയങ്കിെലെന്റ വാളി-
ന്നിള ഹരിതൻ ശതേകാടികൂടിയല്ല;
ക്ഷണമതു െവടിയിൽപ്പവി ണക്ക-

ണവുമറുപ്പെതളുപ്പമെല്ലാരൽപം. 34

തിരുവടി കുലവി , വിെല്ലടു -
െന്നാരു കരമക്കരമാളുമാളുെമന്നായ്
കരുതിടുമടിയെന്റ ൈകയുയർത്തി-
െപ്പാരുതുക; െവ ക േപാറ്റിതെന്ന േപാരിൽ. 35

നരപതി നരകാരിയായ ദാേമാ-
ദരെന നിനച്ചിതുേപാൽ തിച്ചേനരം
നിരവധി ബലശാലിയായ് ഭവിച്ചാൻ,
വരസുധയുണ്ട വല മാഥിേപാെല. 36

ദിതിജരിപു കൃപാഭിധാനമാകും
ക്ഷിതികലരാെത്താരിരു ചട്ട ചാർത്തി
ക്ഷിതിപതി രണഭൂവിെലത്തി, േകാടി-
ക്കതിരവർതെന്നാളി േപാംവഴി വീശി. 37

പടരുെമാരരിശെത്താെടാ േസനാ-
പടകൾ മത്സരബുദ്ധിപൂ തമ്മിൽ
പട െപാരുതുവതി ഋ േകറി-
പ്പടഹമടി മുഴക്കി പാരമേപ്പാൾ. 38

വളരുെമാരു മദെത്താെടാത്ത ദന്താ-
വളനിരതൻ െചവിയാട്ടിടുന്ന കാറ്റാൽ
ഇളകിയ െപാടി, യായതിെന്റ ദാന-

ളയപേയാനിധി പങ്കമായ്ച്ചമ . 39

ഗജപരിവൃഢങ് ക്തി കർണ്ണതാല-
വ്യജനപരമ്പര വീശിെയത്തിടുേമ്പാൾ
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നിജ ചിറകുകൾ വി മാർ ൈശല-
ജമണയുംപടി ജി േയാധേരാർ . 40

തുരഗഖുരമടിച്ചടി യർത്തി
രപഥേമാളമണഞ്ഞ േരണുജാല

[ 137 ]

തരനി കരശരം തറച്ചിടായ് വാൻ
ധരണിയണിെഞ്ഞാരു ചട്ടേപാെല േതാന്നി. 41

ഒളിെപരുകിന വിണ്ണിലുള്ള പച്ച-
ക്കിളിെമാഴിമാർ പടം കാണുവാൻ വരുേമ്പാൾ
ഒളിവിനു െപാടിെയന്ന ൈകതവത്താൽ
െവളിയടയി വിദഗധനാം സമീരൻ. 42

വിയാബലകേള ണർ വാഴ്വാൻ
നിയതമുെറാെച്ചാരു സാദികൾ േവണ്ടി
ഹതയതി െപാടിയാൽ ക്ഷണം ചവിട്ടി-
ക്കയറുവതിെന്നാരു േകാണി തീർ വേച്ചാ! 43

ഇളകി രയെമഴും ഹയങ്ങൾ പായു-
ന്നളവുഅയരും െപാടി ചുറ്റിലും പരെക്ക
ഇളഭയെമാടു േഹഷ േക െമയ്യിൽ-

ളകനിേചാളമണിഞ്ഞേപാെല േതാന്നി. 44

വിളിെപരുകിന വീരർ വില്ലിൽനി ം
മിളതരയം വിടുമ െകാണ്ടിടായ് വാൻ
ഒളിവതിനു തുടർ ഭാനു തങ്ക-
ത്തളികകണ രേജാർണ്ണവത്തിനുള്ളിൽ. 45

അതിഅരഥർ കരിപങ് കിയാം കരിങ്കൽ-
ത്തതിയിലിയറ്റിന േകാട്ടകൾ മുന്നിൽ
കുതിരയുെട കുള െകാണ്ട നിമ്ന-
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ക്ഷീതികൾ കിട കെളന്നേപാൽ വിളങ്ങി. 46

െകാടിയ രഥകുലത്തിൽ മിന്നി നി ം
െകാടിമരമംബരമാ മി വിണ്ണിൽ
കുടിലകചകൾ നട്ട പാരിജാത-
െക്കാടി പടരുന്നതിനുള്ളരു കമ്പായ്. 47

അമലതരമതിൽെപ്പടും പതാേകാ-
ത്തമനിര തട്ടി വരുന്ന മന്ദവായു
അമരസമുദയെത്തയ യാന-

മരറുമാറു സപര്യെച േമേന്മൽ. 48

ഉരെപരുകിന േതർ ചലിച്ചിടുേമ്പാൾ-
പ്പരമിള താഴ്ത്തിന േനർമിതൻ നിനാദം
നിരവധികപേയാദഗർജ്ജിതംേപാ-
ലുരഗഭയം ബലിപത്തനത്തിൽ നല്കി. 49

കുഴൽ, പടഹ, മിടയ്ക്ക, കാളേമാടും,
തഴ, കുട, ചാമര, മാലവട്ടേമാടും,
ത്തഴകുടയ ചമുക്കളാജിടുവിൽ-

ഴകൾ കടൽക്കകെമന്നേപാെല പാ . 50
[ 138 ]

ത്വരിതമിഷു, ശതഘിനി, മിന്ദിപാലം,
ചുരിക, ധനു , പരശിധം, കൃപാണം,
അരി, ഗദ, മുസവം, തുടങ്ങി േയാധ-
പ്പരിഷ പേലതരമായുധങ്ങേളന്തി. 51

ഇരുകരമരികെത്തഴുെമ്പാൾ േവറി-
െട്ടാരു പരിഘെത്തയജാഗളസ്തനംേപാൽ
കരുതി, യതു െവടി ൈകകൾ വീശി-
െപ്പാരുതിടുവാൻ ചില േയാധവീരർ േപാ . 52
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പടരുമരിശമാർ പാഞ്ഞിടുേമ്പാൾ
ടമുയരും കുടി തുല്യമായി

ഭടപരിവൃഢർകയ്യിൽ മിന്നിടുേന്നാ-
രുടമ െപരുത്ത ശാരാസനം വള . 53

പരെമഴുമരിശത്തിനാൽ ലിംേഗാൽ-
ക്കരമുതിരുംപടി കാണുമക്ഷിേകാണം
കരമരുളിടുമാറു േയാധർ കല്ലിൽ
ത്വരെയാടു േതച്ചിടുര മൂർച്ചേയന്തി. 54

അരിെയാരു മഷിയാൽ െതളിെഞ്ഞാേരാമൽ-
രികുഴലാളുെട കൺകട േനരായ്

അരിവരനികരം ഗരത്തില ം
പരിെചാടു മുക്കിന ബാണപങ് ക്തി തീർ . 55

പടുഭടരുെട േനർച്ചയാൽ െവളിച്ച-
െപ്പടുെമാരു യുദ്ധപ്പിശാചിേകാ മൂർത്തി
കടുതരമലറുന്നേപാെല േഘാഷ-
േത്താടു െചറുഞാെണാലി ചുറ്റിലും മുഴങ്ങി. 56

ത്വരിതമുറയിൽനിെന്നടു േയാധ-
പ്പരിഷയിളക്കിയ േഘാരബഡ്ഗപങ് ക്തി
അരിമേയാടുമഴി ലെച്ചാരാജി-

രികുഴലാളുെട കൂന്തെല േതാന്നി. 57

മതിയിലതുലമായ് വളർന്ന ധൂളി-
െക്കാതിയിൽ െവളി വിലം െവടി േമേന്മൽ
ഗതിെയഴുെമാരു കൃഷ്ണപന്നഗത്തിൻ
ദ തി, യുറവിട്ട കൃഷ്ണപാണേമന്തി നി . 58

അരിഹതി മറയാത്ത മാറിടത്താൽ
ശരിവെര നി തടു വാനുറെയ്ക്ക
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പരിച കടകെമന്നമ േയാധർ-
ക്കരിയ കരത്തിനു ഭുഷമാ മായി. 59

ധരെയാരുപടി, േയതുെകാൺ െതാട്ടാൽ
ത്വരെയാടു താ, ണഹിരാജനാടേലകും:
[ 139 ]

പരമിരുവിരലാൽ ഴറ്റിനാര-
പ്പരശുെവടു ഭടാ രീർക്കിൽേപാെല. 60

ഉടമെയാ,െടതു ൈകയിൽനി ചാടു-
ന്നടവിലരിക്കതു കണ്ണിൽനി ചാടും,
ഭടകരമതിലാക്കനത്ത കുന്തം

ടെമാരുണങ്ങിയ നായ്ങ്കണ പറ്റി. 61

വടിെവാടു വിധി തന്ന ശക്തി െകാല്ല-
ടിെയാടു െകാ വേതവെന െചാല്ലി

െചാടിതടവിന േയാധർ പാ ബാണ-
പ്പടി നിജ ശക്തി കരത്തിേലന്തിടാെത. 62

അടർനിലമിഭഗർജ്ജിതെത്താടേശ്വാൽ-
ക്കടതരേഹഷിതേവദ്യമായിരിെക്ക
ഭടർ പടഹമടി പ പേണ്ട
നടപടി െതറ്റരുെത വ മാ ം. 63

ഒരു ദനൂജഹതി മംബുജാക്ഷൻ
തിരുവടിയന്നവതാരമാർന്നിടാ ം
ഉരുതര നരസിംഹനാദേഘാഷം
െതരുെതെരയ മഭംഗമായ് മുഴങ്ങി. 64

അവനിയിലലസാക്ഷിമാർ ഗർഭ-
വമരുളുന്ന കേഠാരകംബുനാദം

നവ സമിതിനതാംഗിയിൽെക്കാതി -
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ന്നവർ മധുവിൽപ്പികഗീതിേപാെല േക . 65

കനിെവാടു പുണരാൻ വരും ജയ ീ
വനിത ഭയെത്താടു മാറിടായ് വതിേന്നാ
തുനിെവാടു ചില േയാധെരത്തി യുദ്ധാ-
വനിയിെലാരായുധവും ധരിച്ചിടാെത? 66

അതിബലികൾ ഭടാ ്യർ േപാർക്കളത്തിൽ
ക്ഷതികലരാെത്താരു െമ ചട്ടേപാലും
അതിെന വിജയിെയ േലാകേരാതു-
ന്നതിനിട വന്നിടുെമ വെച്ചാഴി . 67

എതിരിെലഴുമരീഭപങ് ക്തിയാകും
പുതിയ ശിലാവരണത്തിെലത്തി േമേന്മൽ
ധൃതിെയാടു തടഘാതലീലെച -
ന്നതിനു മുതിർ മതംഗജാധിപന്മാർ. 68

കരിവരരുെട കൂർത്ത െകാ,െമ്പതിർേപ്പാ-
രരിഭടർതൻ ശില േതാറ്റ മാറിടത്തിൽ
പരിണതകദലീഫലത്തിനുള്ളിൽ-
ശ്ശരിവെര രാജത സൂചിേപാെല േകറി. 69

[ 140 ]

തിഭടതനുേശാണിതത്തിൽ മുങ്ങി—
ദ തി കരിതെന്റ രദത്തിെനാ മാറി,
പുതിെയാരു മഴനാളി,ലാത്തധാതു—
ക്ഷിതിധരനിർഗ്ഗതനിത്ധരത്തിെനാപ്പം. 70

ക്ഷണമതിനുെട െകാ തുമ്പിേനാളം
പിണനിരെകാ നിറ േപായിടുേമ്പാൾ
ചുണെയാടതു വലിെച്ചടുപ്പതിന്നായ്—
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ക്ഷണപധേരാപരി െവ േത ദന്തി. 71

കരിഗളഭുവി യന്ത്യഹസ്തേമ ം
െപരിയ െകാടിക്കരിബാണേമ ഭംഗം
വരികിലുമതു േതാന്നിടാത്ത മട്ടിൽ
ത്വരിതമുയർ തദീശ ദീർഘപുച്ഛം. 72

നിരവധി രിപുേരാപേമറ്റേനരം
ദ്വിരദശിര വമിച്ച മൗ ികാളി
പടഹതഭടെര ണർ െപാ ം
സുരവധുവി ചഹാരെമ േതാന്നി. 73

ദ തതരമിഭമസ്തകത്തിൽനി ം
ക്ഷതജകണെത്തയുതിർത്തിടും ശരങ്ങൾ
ചിതെമാടു െചവിമൂലതന്നിൽ വാ ം
പതകരികൾ ചുവ ചായമി . 74

നവരുധിരപടങ്ങൾ മൂടുമാന—
വടുകളാം ഗജബന്ധിനീഗണത്തിൽ

ശിവശിവ!! രിപുേയാധകുഞ്ജരന്മാർ—
ജവെമാടണ മറിഞ്ഞടി വീണു. 75

അരികിലടരിനായ് വരുന്ന േയാധ—
പ്പരിഷകെളക്കഴെ ാക്കിയുഴിേമലും.
കരി,യതിനുെട േപരു േത േസനാ—
പരിവൃഢർതൻ മുഖപങ്ക്ലിേമലു, െമാപ്പം. 76

അമരിലരികെളജ്ജയിക്കേവ തൽ—
ക്ഷമയുെട നാഥത തന്നധീശ്വരങ്കൽ

മരഹിതമണഞ്ഞേതാർ െച
വമഥുവിനാൽക്കരി മംഗളാഭിേഷകം. 77

പടുതെയാടു ഗജം ദ്വിഷൽബലത്തിൻ
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നടുവിൽ വരാൻ കുതിര പാത െവട്ടി,
ചടുചെട റയിലി പായുവാൻ വ—
െമ്പാടു മലകൾക്കകഭിഞ്ചിനിയർേപാെല. 78

ഉടമെയാടു ഹയം പുറ േകരും
ഭടനുെട ഹൃെത്താടു വച്ച പന്തയെത്ത
[ 141 ]

അടവിൽ നിജ കരസ്ഥമാ വാേനാ
പടനിലെമത്തി നിന തി മുേന്ന? 79

എതിരിൽ വരുമരി തൻ ഖുരത്താൽ
ക്ഷതിയരുളി, ക്കടുേഹഷിതച്ഛലത്താൽ
കുതിരകൾ യജമാനർ കാ കണ്ടാൽ
മതി, യവ േപാരിനു േപാരു, െമ ര . 80

അശനിസമശഹാഭിഘാതേമറ്റ—
റ്റശരണമാം പിണമായ േയാധേദഹം
ഭൃശമിളെയാടു േചർപ്പതി വ —
പ്പശയുെട ലീല, യതിൽനിണം വഹി . 81

പരിസരഭുവി വീണ േയാധെനത്തൽ
കരികരശീകരശീതേളാപചാരം
ശരിയവെരയരുളിത്തളർച്ച മാറ്റി—
ത്തിരിെയ രണത്തിനു ശക്തനാക്കി നിർത്തി. 82

അപരനു കരി കർണ്ണതാലവൃന്തം
കൃപയിലിളക്കി, യസുക്കൾ നൽകിയേപ്പാൾ

പെയാടു കുചശാടി നാകകൂർ മ്മ—
പദകൾ വീണതു വീ മി മാറിൽ. 83

പരെമാരുവനു തെന്റ െമ യർത്തി—
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ദ്വരദവരൻ ബലേമാെടറിഞ്ഞേനരം
സുരയുവതികൾതൻ മുഖങ്ങൾ കാണ്മാൻ
തരമുളവായി മരിപ്പതി മുേന്ന. 84

പരനവനിെയേയാ സമജ്ഞെയേയാ
വിരെവാടു പുൽകിടുവാൻ തരെപ്പടാെത
ദ്വിരദരദനിവിഷ്ടനാ്രയ്ത്തിശ —
സ്മരണമിയ നടു ബുദ്ധിമുട്ടി. 85

പരിെചാടു ഭരവീരർ കാർ കെത്ത—
രികെമാെടാ വള, ച്ചതിങ്കൽനി ം

അരിതനുവിലയ മ, മ്പവർ —
ള്ളരിയ മിഴി സമാനമായ്, വ . 86

ഇട ശകലമില്ലാെത വില്ലിൽനി -—
ടയ നിഷംഗികൾ വിട്ടിടും ശെരൗഘം

അടെവാടുമിരുൈകനില തമ്മിൽ
ഘടനമിയറ്റിന കമ്പിേപാെല േതാന്നി. 87

ശരമിഷുധിയിൽനിെന്നടുപ്പതും തൽ —
പരമതു വില്ലിലണ തും ധരിപ്പാൻ
പരനയനമശക്തമായ് േയാഗ—
ത്വരയിൽ, മഹാ തജാലവിദ്യയിൽേപ്പാൽ. 88
[ 142 ]

ഒരുവനരിഹയ ജെത്ത െവട്ട്-
െത്തരുെതെര വീഴ്ത്തി കൃപേണപാണിയായി
അരുണജനുെട കിങ്കരർ ശീ ം
വരുവതിേനകിയ വാഹനങ്ങൾേപാെല 89

ഒരു ഭടെനാരു േഘാരകുഞ്ജരത്തി-
ന്നിരുകരവും കഴലും മുറി ശീ ം
വിരുെതാടു കതിന തീെകാളു ം
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പുരുഷെനാെടാപ്പമക വാങ്ങിനി 90

ഇതര ഭടനടർക്കളത്തിെലാറ്റ-
ക്ഷതവുെമഴാത്ത തനി ദൃഷ്ടിേദാഷം
ബത! വരുവെതാഴിപ്പതി േവണ്ടി-

തമധരം രദനങ്ങളാൽ മുറി 91

ചുണെയഴുമപരൻ ദ്വിഷ ൃഷർക്ക-
ണഗത രക്തകണ ജെത്ത നൂനം

ക്ഷണമരികൾ പഠിപ്പതി തൻെമയ്-
ക്കിണലിപിേമൽ മഷിയി േപാൽ നിന 92

പരെനാരുവനരാതിതൻ തനു ം
നിരവധി കീറി, യതിൻ വളർക്ഷ്ക്ഷതൂലം
ത്വരെയാടു നിജ കീർത്തിേപാെല വിശ്വം
ഭരയിലടി പരത്തി നാലുപാടും 93

അടരിടുമപരെന്റ െമയ്യിലത ൽ-
ക്കടശരെമാ മേശഷേമറ്റതില്ല

ടതരെമാരു പുത്തനായ ശീല-
ടയുെടേമൽ മഴെവള്ളെമന്നേപാെല 94

പരെനാരുവനുരസ്സിേലെറ്റാരമ്പാൽ
മരണമണ മവെന്റ വാജിയിേന്മൽ
പരമസി കടിഞാണിവറ്റേയ ം
കരെമാടു േമവി സജീവെനന്നേപാെല 95

കുതുകെമാടു യമൻ മറച്ചതാം ത-
ന്നതുലഹയത്തിെന വീ െകാൾവതിേന്നാ
ചതുരെനാരു ഭടാ ്യനശ്വേമധ-

തു തുടരായ്കിലുേമാടിെയത്തി പിൻേപ? 96

പരനരിയുെട െന ജീവെനേന്യ
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സുരതരുണീ ണയം തനി താങ്ങാൻ
സരഭസമവതൻ ഗതാഗതാർത്ഥം
ശരമുനെകാണ്ടതിൻ വാതിെലാ തീർ 97

െതരുെതെരെയതിരാളിമാരയ -
െന്നാരു ഖഗപങ് ക്തിെയാടുള്ള േചർച്ചമൂലം
[ 143 ] <poem>

ഒരുമെയാടുയെരപ്പറ േപാവാൻ വിരുതു വിശൃംഖലമായസുക്കൾ േനടി.
98

എതിരിലണയുേവാർ വാനിേലറു- ന്നതിനു ശരാസെമളുപ്പേമറ്റേമകി;
പതിവിനു ഗുണി നൂനമാർ മുൈച്ചർ- ഗ്ഗതിയരുളു സമക്ഷമാർന്നിടുേമ്പാൾ.
99

ഉരുവിെലാരിഷു പാഞ്ഞിടുേമ്പാെഴന്തി- ന്നിരുതരമാശുഗമായതങ്കിെലന്നാ 
യ് കരുതി, യതിഥിെയത്തനി വാെഴ്ക- ന്നരുളി െവളി കട ജീവവായു. 100

െതാലി, കുടൽ, വപ, യസ്ഥി, മജ്ജ, ഗുന്മാ- വലി, തല, ൈക, കരൾ, കാ,
ലസൃ , മാംസം, കലിതരസമിവറ്റപൂ കാണായ് കലി കളിയാടിന കാശ്യപീ 
വിഭാഗം 101

തരുണികൾ ദിവി സംഭരി െവ - െള്ളാരു ഹരിചന്ദനമാല തീരുേവാളം
അരുളണമിഷു തെന്റ േയാധെനന്നായ്- ക്കരുതി നിഷംഗഭംഗമായ് വിളങ്ങി.
102

കുതുകെമാടു തനിെക്കാെരാറ്റയേമ്പൽ- പ്പതുെമളുതല്ലതുെകാ ര തേന്മൽ
അതുലപരിഭവം കലർ മു ം മുതുകു ഭടർ വിരിഞ്ചെനപ്പഴി . 103
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നിണമുടലിൽ മുഴുെക്കയാർ മിന്നൽ- പ്പിണെരാളിപൂെണ്ടാരു വാളിളക്കി
േയാധർ ചുണെയാടരിശിര, സ്സിരമ്മദത്തി- ന്നിണെപടുെമാച്ചെയാെടാ വീഴ്ത്തി
മന്നിൽ. 104

അടർതുടരുമിട മുന്നിൽ നി ം ഭടർ മൃതരാെയാരു കാ പിന്നിൽ നിേ ാർ
പടനടുവിലവർ ൈകക്കലാേയാ- രിടമകതാരിൽ നിനയ്ക്കയാൽ സഹി . 105

ജയമുടയ ഭടെന്റയല്ല, വാന- ക്കയൽമിഴിയാളുെട, ൈകകൾതാൻ കഴ ;
നിയതമവനിലല്ല വാച്ചതന്തർ- ഭയ, മിള താങ്ങിന സർപ്പരാട്ടിലേ . 106

അടരിടുമിനജ മണ്ടേയാടാ- മുടമ െപരുെത്താരു വീരപാണപാ ം ടമ 
രുളി വിശിഷ്ടരക്തമദ്യം ഭടരതിനുള്ളിൽ നിറെച്ചാഴി െവ . 107 [ 144 ] <poem>
ഇരുവശവുമിളച്ചിടാതിവണ്ണം െതരുെതെര േയാധെരയാജിേദവതയ്ക്കായ് തിരുത 
കൃതിയിൽ മത്സരി തമ്മിൽ- രുതിെകാടു ഭട ്യർ േഘാരേഘാരം. 108

എരിയുെമാരു കടുത്ത കാ തീയിൽ- ക്കരിയിലകൾ സമം രണാങ്കണ 
ത്തിൽ കരിഹയരഥപത്തിയുക്തൈസന്യം വരിവരിയായ് വളെരപ്പതിെച്ചാടുങ്ങി.
109

െകാടിെയാരു പടയിത്തരത്തിെല ം- പിടിയുെമഴാെത കുേറക്കഴിഞ്ഞ 
േശഷം ഇടിവു പുരളിതൻപതി പ ം- പടി ചില കാ കൾ കാണുവാൻ
തുടങ്ങി. 110

അധികമകമുല ശക്തി േപാരാ- ഞ്ഞധിസമരാവനി നിന്ന തൻബല 
െത്ത വിധിവിധുരത പാർ മബ്ബലാംേഭാ- നിധി നൃവരൻ വ്യസനംെപടാെത
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ക . 111

െവടിയുടലിനു പറ്റിടാെത മുന്നിൽ- െച്ചാടിെയാടു ചാടിന കാ േപാ േപാ 
െല െഞാടിയിടയിലിളാധിപെന്റ േനേര പടിമെപടും മുകിലൻ കുതിച്ചിടു . 112

അശനിഹൃദയനാമവെന്റ പാതി- ശ്ശശധരചിഹ്നമിയന്ന ൈവജയന്തി ഭൃശമ 
രിയുെടയർദ്ധകീർത്തിെയത്തൻ വശഗതമാക്കിയേപാെല മിന്നിടു . 113

പിടിമുതൽ മുനേയാളവും നിണത്തിൽ ഝടിതി കുളിപ്പിനാശപൂണ്ട ഖഡ്ഗം
തടിയവനിളക്കിടു േമേന്മൽ- െക്കാടിെയാരു േപയുെട നീണ്ട നാ േപാെല
114

മഴയിലണയടി ട പായും പുഴെയാടു തുല്യമവെന്റ േഘാരൈസന്യം അഴ 
കിെലതിരിടു മുന്നിൽമുന്നിൽ- ക്കഴലുകൾ െവ ; തടു േവാൻ പേരതൻ. 115

ദവദഹനെന േനർ ക പിന്നിൽ- ജ്ജവെമാടു മാറുമിളംമൃഗാളിേപാെല
അവെനയരികില േനാക്കിയേയ്യാ! നൃവരബലം പുറേകാ നീങ്ങിടു . 116
[ 145 ]

പലതരമശുഭങ്ങൾ ക മബ്ഭൂ-
വലമഥന മനസ്സിടിഞ്ഞതില്ല;
ഇല മുഴുവനിളക്കിടുന്ന കാ ം
ചലദലമൂലമുലച്ചിടുന്നതുേണ്ടാ? 117

ടമകമലർ ൈദവചിന്തെയേന്യ
ചുടനിലപ്പടി ശുദ്ധശൂന്യേമേതാ
നടനമവിെടയാണു ഭീതിശങ്കാ-
പടലി തകർപ്പതു ഭൂതപാളിേപാെല. 118

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 13- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 22

ഒരു മനമഖിേലശഭക്തിെയ -
ള്ളരുവി നന ഫലിച്ചിടാത്തേതേതാ,
മരുവതിലഴൽ േവനലിെന്റ ചൂടി-
െന്നാരുെപാഴുതും ശമനം വരുന്നതല്ല. 119

ചരമചരമേശഷമുള്ളിേല ം
പരമപുമാെനാരു പർവതം കണേക്ക
പരമരുളിടുമന്തരംഗമാളും
നരവെരെനങ്ങെനെയന്തിനായ് ച്ചലി ? 120

ക്ഷിതിധവെനാരുറച്ച കട്ടിേലാഹ-
തിമകണ തനി േപാർക്കളത്തിൽ

മതിധൃതിെയാടു നി െകാ ലക്ഷ്മീ-
പതിയുെട കാൽത്തളിരുൾത്തടത്തിേലാർ . 121

ശിവശിവശിവേന! മഹാ തത്തി-
ന്നവധിയിെത പുകഴ്ത്തിേടണ്ടമട്ടിൽ
നവമഹിതമേഹ ജാലെമാന്ന-
ബ്ഭുവനപിതാവു പുറെത്തടു കാട്ടി. 122

പാ, േരാജ ബലം തുടങ്ങിയവതൻ
ൈക ള്ളിൽ നിൽ ന്നതാ-
േയാേരാ വിഡ്ഢികേളാതിടുന്നതു െവറും
ലാക്കറ്റ േഭാഷ്കല്ലേയാ?
േനേരാർത്താൽ സകേലശ്വരൻ വിലസുമീ-
േലാകം പതിന്നാലിനും
േവേരാടാൻ തറ ’നീതി’െയന്നറിയണം
സ ക്കൾ നിസ്തർക്കമായ്. 123

പതി ന്നാം സർഗ്ഗം സമാപ്തം
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