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പതിന്നാലാം സർഗ്ഗം

വാട്ടം വിെട്ടാരു ജയലക്ഷ്മിതൻ കടക്കൺ-
േനാട്ടത്തിനായി വിഷയീഭവിച്ചിടായ് വാൻ
ഓട്ടർത്ഥിച്ചളവിൽ വിളങ്ങി വൻകടന്നൽ-

ട്ടത്തിൽകുതുകമിയന്ന കൂടിയാട്ടം 1

കാലാഗ്നി ടയ കണങ്ങൾ, േപാര സാക്ഷാൽ-
കാലാരിക്കനൽമിഴിതൻ കിടാങ്ങെളന്നായ്
കാലായം െപടുമതിമാ മ, ല്ലവൻതൻ
കാലാളും കരി തുരഗങ്ങളും കലങ്ങി. 2

കാടാരാൽക്കടുകളെവ മില്ല കാണ്മാൻ,
കൂടാളും തരുനിരകുടിയും കഴപ്പം;
വാടാതിെപ്പാഴുതു കടന്നൽ വ േചർ ൾ-

ടാർ ം ചുണെയാടണ െത മായം? 3

പട്ടാളത്തിനു മുന്നിൽപ്പിടിച്ച മഞ്ഞ-
പ്പട്ടാടിപ്പരമിളേമൽപ്പതിപ്പെതന്നായ്
പട്ടാങ്ങിൽപ്പലരുമുറച്ചിടുംവിധം കീഴ്-
പ്പട്ടാരാൽ പതഗകുലം പര പാ . 4

ഭള്ള ം ഭടരുെട ജീവദീപയഷ്ടി-
െക്കാള്ളയ്ക്കാെയ്ക്കാടിയ കടന്നെലാട്ടേനകം
കള്ളം വി േനടി പാ േഗാഷ്പദത്തിൻ
െവള്ളത്തിന്നകമനലാ െമന്നേപാെല 5

വക്കാണിപ്പതിനു വരും ഭടെന്റ ജീവൻ
മുക്കാലും മുടിവതിനുള്ള മൂലമ ം
ധിക്കാരെത്താടുമവയുച്ചരിച്ചിടും മ-
ട്ടക്കാലം ചിറകടിതൻ രവം വളർത്തി. 6

ചാപം, േവൽ, പരശു, മുസൃണ്ഠി, മിന്ദിപാലം,
േരാപം, വാൾ മുതെലഴുമായുധങ്ങെളാ ം
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ഹാ! പറ്റാതവെയാടു ശുദ്ധവന്ധ്യമാകും
േകാപം പൂണ്ടമിനിമ കുറ്റിേപാെല നി 7

കങ്കാളംവെര മുറിേവ മാറു േകറി-
ക്കൺ, കാൽ, ൈക, തല, െചവിെതാ െമയ്യിെല ം
വൻകാല ണിധികളും വണങ്ങിേട ം
ഹുങ്കാർന്നപ്പറവകൾ കുത്തടി മു ം 8

ആേരാമൽക്കമലസുമത്തിൽ വ േപാെല-
േന്നാേരാേരാ രിപുതനുവിങ്കലും കേരറി
ആ േരാഷം കരകവിയും കടന്നൽ േമേന്മൽ
േപ്പാേരാലും മധുസമമായ് നിണം കുടി 9

നാമാബ്ധിത്തിരകെള േവണെമങ്കിെലണ്ണാ-
മീമന്നിൽെപ്പടുമുപലയങ്ങെളയുെമണ്ണാം
േവ്യാമത്തിൽെത്തളിയുമുഡുക്കെളയുെമണ്ണാ,-
മാമട്ടല്ലവയുെട സംഖ്യയറ്റമില്ല. 10

കട്ടിത്തംെപടുെമാരു െപട്ടിവി ചു ം-
െപാട്ടിപ്പാഞ്ഞിടുെമലിവാണെമന്നേപാെല
മുട്ടിൽെപട്ടരിനിരയമ്പര മാറും-
മട്ടിൽ തദ്വരടകൾ പാ നാലുപാടും. 11

കാട്ടാെനെന്താരു വകയു ? കുണ്ടിൽ വീണാൽ-
ക്കാട്ടാനത്തലവനുമക്കിട തെന്ന;
കൂട്ടാക്കതരിെയ,യഴി വിട്ട കൂറ്റൻ-
കൂട്ടായ് വാെണാരു മുകില മു ല . 12

’പത്തിേക്കാ ടെയാരു പാമ്പിനാലുമീെയൻ
പത്തിേക്കാർപ്പളവിടിെവ വാൻ യാസം;
കത്തി ം കടുകണകൾ െമ കാട്ടാം?
കത്തി ന്നിതു കഠിനം കടന്നലുള്ളം. 13
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േപാരാടുന്നതിനു െപാരുത്തമില്ല; മാറി-
േപ്പാരാനായ് മുതിരുകിൽ വിട്ടിടു മില്ല;
േപാരാ, െമ യിരിവ േവർെപടുന്ന ദിക്കായ്;
േപാരായ്മെപ്പരുവഴി കാൺക; േപാ മുട്ടി. 14

ഈയാമ്പാറ്റകെളാടു േതാ െവ വന്നാ-
ലീയാൾെക്കന്തിനിെയാരു േമന്മയു മന്നിൽ?
േപായാൽേപ്പായ് പുക,ളുയിെരങ്കിലും കിടപ്പാ-
നായാസെപ്പടണ,മിരു കാലു നീട്ടാം. 15

നായാ ം നലമിയലുന്ന േപാരുമായാൽ-
ൈക്കയായ്, ൈകയണിെവാരു ഖഡ്ഗമാ,െയതിർേപ്പാർ
ആയാസേത്താടുമകല മാറിെയൻ േപ-
രായാമിന്യനുകകരാവദാതമാ ം. 16

ആമട്ടല്ലടവിതു, നി ൈക തിരുമ്മാ-
നാമല്ലാെതാരു കഴിവാർ മില്ലേശഷം;
ഹാ! മന്ദം െചറിെയാരു ക റു െതാട്ടാൽ-
േക്കമത്തം െപടുെവാരു െകാമ്പനും കുഴ ം. 17

ചാേര വെന്നാരു െകാതു സഞ്ചരിക്കിലാരും
േനേര തൻ വലതുെചകിട്ടിൽ വ കാ ം;
പാേരവം പണിതതു; തുച്ഛനും ചിലേപ്പാൾ-
േപ്പേര ം െപരിയവെന ഴക്കിലാക്കാം. 18

മാല ം മനസി വേരണ്ട; മ മാണി-
ക്കാലത്തിൽക്കളെവാടു കാഫരി കയ്യാൾ,
ഓലപ്പാമ്പിനു ശിശുവിൻകണ മന്നിൽ-
ബിബാല ം ഭയമരുളാൻ യാസമേല്ലാ 19

േമാടിക്കിത്തരമവേനാർ കൂട്ടേരാടായ്-
േപ്പടിേക്കണ്ടിതു പതിർ, ശുദ്ധ പിത്തലാട്ടം
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താടിക്കാരിവിെടയുമു മ േമാതാ-
േനാടിെച്ചന്നരികെള െവൽവിെന െചാന്നാൻ 20

െചാന്നാെലെന്താരുഫല,മദ്ദവാഗ്നി ചു ം
വന്നാളുന്നളവു നടുെക്കഴും ഫണീ ർ
ഒന്നായ് െവ യിർ കളെകന്നിേയ കടിപ്പാൻ
സന്നാഹം തുടരുവതല്ല സ ദായം 21

ഹാ! കഷ്ടം െപരിെക വിള േതാടുെപാട്ടി-
പ്പാകം വെന്നഴുെമാരു മാതളമ്പഴംേപാൽ
ആക ം വിലസിന േയാധെമയ്യശിച്ച-
ന്നാകണ്ഠം പറവകൾ തൽ പിപാസ തീർ 22

ഓടും, െച ടെന തിരിഞ്ഞി,നിൽ ,മ ം
ചാടും; വീണുരുളു,മനന്തരം കറ ം
ആടും, തൽഭടതതി േപപിടിച്ചമ ൾ-

ടുറ്റദ്ദിശി പല േഗാഷ്ടി കാട്ടിേയവം 23

ീമത്താെമാരു പുര ചുട്ട,തി ചു ം
കാമം പാഞ്ഞിടുമരിശം തികഞ്ഞവൻേപാൽ
േരാമക്കാൽ മുഴുവനരി രക്തമാർ ം
ഭീമത്വെത്താടു പതഗങ്ങൾ പാ പിൻപും 24

മുത്തിന്നായ് മുഴുകിടുേവാനു കയ്യിൽ മീെനാ-
െന്നത്തിെക്കാണ്ടീടുകിലെത മു നൽകും
ഹൃത്തിങ്കല്െപ്പടുമുയിർവി േചാര കണ്ടാൽ-

ത്തിൽെക്ക ടയ കടന്നൽ തൃപ്തമാേമാ? 25

ഇപ്പാരിൽക്കണ മലർേപാെല മു േമ ാൻ
െക ാളും ഭടരുെട െനഞ്ഞിൽനി രക്തം
തപ്പാതന്നരുവികണ പാ േമന്മ-
ലപ്പാറ റവുമുരുക്കിളിക്കട ം 26
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ഓതാനില്ലധിക,മവറ്റ തീർത്ത നവ്യ-
ീതാവും വിപുലതയുള്ള വാതിലൂെട

സ്ഫീതാന്തർമ്മദെമഴുമബ് ഭടർ െമയ് വി-
േട്ടതാനും െഞാടിയിടെകാണ്ടസുക്കൾ പാ 27

തന്നിഷ്ടൻ ശിഖിെയ നവാവതാരവാനായ്
മുന്നിൽക്കണ്ടളവു മുതിർന്ന മു െകാേണ്ടാ
ചിന്നിേപ്പാം രുധിരെമാടായ് വിേയാഗദുഃഖം
വന്നിേട്ടാ െവളിയിലണ ജീവവായു? 28

കുത്തിസ്സത്തഖിലെമടുത്ത പിൻപു െകെ ാ-
െട്ടത്തിത്തീർെന്നാരു രിപുമൂർത്തി െവ കാരൻ
മൃത്തിേന്മൽ, ഥമനു പാൽ പിഴിഞ്ഞ് േതങ്ങ-
െക്കാത്തിട്ടീടിനപടി,യക്കടന്നലി . 29

ആക്കംപൂണ്ടരിയ കടന്നേലവേമറ്റം
തൂക്കം കാെണ്മാരു കൂണപൗഘെമാട്ടേനകം
നീക്കം വിട്ടരുളി, മേഹാത്സവെത്ത നാ ം
കാക്ക ം കഴുകനുമൂളനും വളർത്തി. 30

ഊക്കിൽേപ്പരുടയ ഭടാ ്യെരെക്കാടുങ്കാ-
േറ്റൽക്കിൽെപ്പട്ടിടുെമാരു നാ മാമ്പഴംേപാൽ
േനാക്കിക്കെണ്ടാരു മുകിലാഖ്യപൂണ്ട മൂർഖൻ
മൂക്കിൽ ൈകവിരലുകൾ മു മ തള്ളി. 31

നാനാ ങ്ങളിൽ നവശിക്ഷയാർ സാക്ഷാൽ
േസനാനിെമ്മതിർവിരുതാളുമ മാ ം
ആ നാളിൽ മുറവതിയായ് കടന്നൽ നല്കീ,
വാനാറ്റിന്മകനു പുരാ ശിഖണ്ഡിേപാെല. 32

കൂട്ടർ െള്ളാരു വിധി ക ദൂെര മാറാ-
േനട്ടത്തം െപരുകിന പുള്ളി കാലുയർത്തി;
വാട്ടംവി യിർ നിലനിർ വാൻ െകാതിേപ്പാ-
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േനാട്ടംതാെനാടുവിെലാരാപ്തബ േപാരിൽ. 33

വമ്പൻ തൽപതിെയാരു കാന്ദിശീകനായി-
തമ്പത്തെറ്റാരു തുണവി മണ്ടിടുേമ്പാൾ
കമ്പംപൂണ്ടാവനുെട കൂട്ടരും കടന്നാർ;
െകാമ്പൻ േപായതു വഴി േമഴകൾ മേല്ലാ. 34

കണ്ടാലും കനമിയലുന്ന ൈകത്തിറെത്ത-
െക്കാണ്ടാർ ം, െകാടിെയാരു േകാട്ടേമകി വാേണാൻ
പണ്ടാരേപ്പടി ഗതിെക വാടിേയാടി-
ത്തിണ്ടാടിത്തിമിവ,തിതാണു ൈദവേയാഗം. 35

ഭാവം േപായ് ഭയെമാടു പാ ശാ വന്മാ-
േരവം േപാമളവവെരത്തടു മുന്നിൽ
ൈദവ ംേപാൽ വിലസിന േപാർ ഗീസ് ധ്വര -
ള്ളാ വമ്പൻപട പടഹം മുഴക്കിനി . 36

ഒേട്ടെറേപ്പരവെരെയാ േചർ താനുൾ-
െപ്പേട്ടക്കാം സമിതിയിെല റ തെന്ന
ത്വിേട്ട ം മുനി രസമാത്മബ ത ൾ-
ത്തേട്ടലുന്നതിനു കടക്കയായിരു . 37

പിന്നിൽത്തീ, ശിവശിവ! മുന്നിൽ െവള്ളേമാടാൻ
കുന്നി ം പഴുതുെപടാത്ത േഗാക്കൾേപാെല
അന്നിമ്മട്ടരിെയാരു ൈസന്യയുഗ്മമദ്ധ്യം
തന്നിൽെപ്പട്ടരിഭജർ നല്ല െഞ െഞങ്ങി. 38

തള്ളിച്ച ടവുളവാം മഹമ്മദീയ—
ള്ളീക്കാരുെടയുടൽ വാണിയെന്റ ചക്കിൽ

എള്ളിന്മ രസി,യസുക്കൾ േസവനാഴി—
ള്ളിൽെപ്പട്ടിടുമരിമാവുേപാെല േചാർ . 39
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രപ്പാമ്പിളകിവരുന്നതാം വിലത്തിൻ
ദ്വാരത്തിൽ ത്വരെയാടു വച്ച ക േപാെല
േഘാരദ്വിട്തടിനിെയയ ിേപാൽത്തടുേത്താ—
രൗരമ്യ ഭവനവഹുണേസന തീർ . 40

ന ച്ചെയ്ക്കരിെവയിലിൻശ്ശിലാതലത്തിൽ—
െപ്പ, േറ്റായുയിർ കളയുന്ന മൂട്ടേപാെല
ഒ ം േപാംവഴിയറിയാെത ചുറ്റിടും ഹൃ—
ത്ത ൾെക്കാ,ണ്ടരിനിര ച ചെത്താടുങ്ങി. 41

പാകേമ്പാൽപ്പിറകിൽ നൃപെന്റ േസന, മുന്നിൽ—
പ്പാകദ്വിഡ്ബലെമാടിടഞ്ഞ ഫൂണൈസന്യം,

ീകണ്ഠാർ നരുെട ബാണയുഗ്മേമൽ ം
മൂകൻേപാലരിചമു രണ്ടിനും നടുക്കായ്. 42

ഭാഷിേക്കണ്ടധിക, മിനാത്മജെന്റ രാജ്യം
pഓഷിപ്പിപ്പതിനരിപങ്ക്ലി േപായി േമേന്മൽ
’വാഷിങ്ടൺ’ വടിെവാടു കത്തിനിൽക്കിലുേണ്ടാ
േശഷി ന്നതു സവിധത്തിലന്ധകാരം? 43

ആപ്പിംഗദ തിപതഗങ്ങേളാടുേമ ാൻ
േകാപ്പില്ലാത്തവെര മുറ േപ ം േ ം
കാപിക്കാമ്പടി പരർ െമയ് െഞരി ദന്ത—
ച്ചീപ്പിൽെപ്പട്ടിടുെമാരു േപങ്കണ െകാന്നാർ. 44

ഓേരാമട്ടനുചേരാടിയും ഫലിക്കാ—
ഞ്ഞാേരാമൽത്തനു കളയുന്ന കാ കാട്ടി
താേരാളം മുകിലനിൽ വാച്ച ഭർപ്പവൃക്ഷം
േവേരാടും പിഴുതു വിധി ചണ്ഡവാതം. 45

കൽപ്ത്തിൽക്കമലവിേലാചനൻ കിട ം
ത ംേപാൽ ശിവശിവ! താൻ തനി മു ം
െകൽപ്റ്റഗ്ഗഹനപരാർണ്ണവത്തിൽ നിൽ ക്ം
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നി േമ്പാ! നിരുപമ,കാർ േനാക്കിടാവു? 46

മു ം ഹൃത്തളിരിൽ നിരാശനായി മൂഡൻ
ചു ം തന്മിഴികെള വളമിട്ടിടുേമ്പാൾ
ഉ േള്ളാർ കുടിവെതാരുക്കാകുള്ളിേനറ്റം
പ ം അ ിപുഗണകാർപ്പാതാശു കണ്ടാൻ. 47

ൈവവർണ്യം വദനമിയ , വ മാറി-
പ്പാവം ഹാ! പരർ ചുഴലും പടക്കളത്തിൽ
ൈദവത്തിൻ ദയ ലഭിയാ ദീനനായ് നി-
ന്നീവണ്ണം പലതുമക രുന്നിേലാർ : 48

’അേയ്യാ! ഞാനപകടേമ,മറി കുണ്ടിൽ;
ൈകേയാടും കയറു കഴുത്തിലി കള്ളർ;
വേയ്യാർത്താൽ വരുവതു വാശ്ശതും െപാറുപ്പാൻ;
െമേയ്യാടി യിരിനു േമൽെപ്പാരുത്തേമതും. 49

േതാറ്റിെല്ലെന്നാരു ഗുണമു െമ്രയണത്തിൽ-
േപ്പാറ്റിേക്കാൾവതിനുഴറാെത ച വീണാൽ;
കാറ്റിൽ ഭീ കരിയില പൂ പാെഞ്ഞാടുക്കം
മാറ്റിത്തം െപടുെമാരു തീയിേലാ ചതി ? 50

േചണു െള്ളാരു മമ േയാധെരസ്സമീപം
കാണുന്നില്ലവരുെട നാഥരും മറ ;
ആണുങ്ങൾക്കഹഹ! െപാളിച്ച പന്തലിൻ നൽ-

ണുേണ്ടാ പിഴുതു നിലത്തിടാൻ െഞരുക്കം? 51

മാറാെതൻ െചലവിനു തങ്കമുട്ട നൽകും
താറാവിൻ വയറു തുര േനാക്കിടും ഞാൻ
ആറാതുെള്ളാരു ദുരയാം പിശാചു തീണ്ടി-

റാളും വിധിെയ വിേരാധിയാക്കിയേല്ലാ. 52

ധാരാളം ധരണി ലഭി മാശ െത ം
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തീരാഞ്ഞാൽ ദൃഢമിതുതാൻ കലാശമാർ ം;
പാരാകിൽ ശരിയതുവി ലാത്തിനി ാൻ
വാരാശിക്കകമണേവാൻ കുടി ചാകും. 53’

വാട്ടംവിട്ടഹഹ! വളർത്തിവെന്നാരാട്ടിൻ-
കൂട്ടെത്തെക്കാടിയ കശാ കാരനായി
ഏട്ടത്തംെപടുമുടമസ്ഥേനകിടുേമ്പാൽ
രാട്ടേയ്യാ! ഭടെര മൃതി വിട്ടിടാേമാ? 54

തക്കംവിട്ടനുചരെരപ്പടാ വിേട്ടാ-
രിക്കന്നന്നിയലുമിളപ്പമറ്റ പാപം
മക്ക ം പരമതിന്ന റ േപാലും
െപാക്കം േപായ്ക്കഴുകുകിൽ മാഞ്ഞിടുന്ന കാര്യം. 55

പ ന്നില്ലടവുകെളാ ,മുള്ള മാനം
വി േണ്ണെണ്ടാരു നില വ കൂടി, േമലാൽ
മു ം ഹാ! മുകിലെന മുഗ്ദ്ധബുദ്ധിെയന്നായ്
മ േള്ളാർ മഹിയിലുരയ്ക്കിെലന്തബദ്ധം? 56’

േകാഴി ഞ്ഞഹിയുെട കൂട്ടിനുള്ളിൽ വീണാൽ-
േക്കാഴി ന്നതിനതു േനാക്കിടുന്ന േനാട്ടം
ചൂഴിക്കാെണ്മാരു ഭടർ ചു പാടുെമേന്മൽ
വീഴി ന്നളവുടൽ വി കീറിടു 57

വല്ലാെതൻ തല തിരിയു ; ക മങ്ങീ-
െട്ടല്ലാം കൂരിരുളിൽ മറ മാഞ്ഞിടു ;
അല്ലാേവ! മതിമതി ജീവേനാെടെയെന്ന-
െക്കാല്ലാെയ്ക’ന്നവനുരെച താെഴ വീണു. 58

ആണും താൻ ശിവശിവ! െപ മല്ല, ശുദ്ധം
തൂണും േതാറ്റിടുെമാരനക്കമറ്റ മട്ടിൽ
കാണുേമ്പാൾക്കറ കലരുന്ന കൂട്ടർ കൂടി-
േക്കണുംെകാണ്ടരികിൽ വരുംവിധം കിട . 59
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ആയിേപ്പായ് കഥ, മുകിലൻ െപരുെത്താരത്തൽ-
ത്തീയിൽ ത ടെലരിെച െവ കാേണ്മാർ
സ്ഥായിേക്കാർപ്പളവിലിെല ിസിറ്റി െമയ്യിൽ-
പ്പായിച്ചാൽപ്പടിെയഴുേന പാപി വീ ം. 60

േമാഹത്താൽ രുവിജയത്തിേനാർ പത്മ-
വ ഹത്തിൽ കയറിന പാർത്ഥപു െനേപ്പാൽ
േദഹെത്തശ്ശമനനുഴി വയ്ക്കിലും സ-
േന്ദഹംവിട്ടവെനഴുേനറ്റെതന്തിനാേവാ 61

രണ്ടസ്സൽ രിക വിളങ്ങിടുന്ന തൻ ൈക-
ത്തണ്ടമ്പിൽെത്തരുെതെരേയാങ്ങി ര പാടും,
തുണ്ടംവച്ചരികെള, േനർ േതാ വിേട്ടാ-
രുണ്ടെക്കാ ടെനാരു പാച്ചിൽ പാ വീരൻ. 62

യന്താവിൻ മൃതതനു െകാമ്പിേലറ്റി മ ം
വന്താദൃക് തിഭയമത്തയൂഥനാഥൻ
എന്താ ം നില പഥിക,ർക്കതിെന്റ മട്ടിൽ
സന്താപം രിപുപൃതനയ്ക്കവൻ വളർത്തി. 63

വാട്ടം വിട്ടലറി വരുന്നവൻ നിണെക്ക-
ട്ടാട്ടത്തിൽെച്ചറിയ കിടാങ്ങളിൽക്കണെക്ക
ഓട്ടംപൂെണ്ടതിരിലണഞ്ഞിടും മുസൽമാൻ
കൂട്ടേത്താടരികളിേലകി േരാമഹർഷം. 64

െവട്ടീടും ചുരികകൾ വീശിയുള്ളമാർ ം
മട്ടീടും ബലമിയലും മഹമ്മദീയൻ
െപാട്ടീടും കനൽമലതൻ വാഹമാടൽ-
െപ്പട്ടീടുംപടി തടവ േനർ പാ . 65

േപര ം ഗരിതഹയത്തിലി ജാല-
ക്കാരൻ പാഞ്ഞിടുകിലത തെപ്പടാെത
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ആരേമ്പാ! തടയു,മതിൻകണ കാേണ്മാർ
വീരൻ േപാം, വിരുതു മിഴി േനാക്കിനി . 66

സഞ്ചായപ്പരിഷ മഹാവനത്തിലാദ്യം
സഞ്ചാരത്തിനു വഴി െവട്ടിടുന്ന മട്ടിൽ
അഞ്ചാതുള്ളരിചമുവിൻ നടു കൂടി-
ത്തൻ ചാട്ടം തരെമാടു െച ൈധര്യശാലി 67

തുമിന്നൽെക്കാടിയുെട ലീല കാട്ടിയേപ്പാൾ
ഭൂമിത്ത ദധി മരുൽസുതൻകണെക്ക,
നാരിെമെട്ടഴുവതി മുൻപിലാരും
കാമി ം കരബലേമാടവൻ കട . 68

ഹാ! തെന്മയ് നടുവിൽ മുറി ര തുണ്ടാ-
യാതങ്കെപ്പടുമഹി െചറ്റിഴ േപായാൽ
ഏതറ്റംവെരയിഴയും? വരച്ചയാരും

ീ തേങ്കണ്ടിതിലിതി ഭൂപേയാധർ െചാന്നാർ 69

ഒന്നായ് നാെമാരു രിപൂവിെന്റ പി പാഞ്ഞാൽ
നന്നാവി,ല്ലനുചരെനാെക്ക നിൽക്ക; േവഗാൽ
ഇന്നാേമ മുകിലെന െവ ബന്ദിയാക്കാ-
െമന്നാരാൽ ക്ഷിതിപതി േകരളാഖ്യേനാതി. 70

മൗനത്താലനുമതി കൂട്ടർ നൽകിയേപ്പാ-
ളാനന്ദെത്താടു പുരളീമഹീമേഹ ന്ഡ
ഊനംവി ഴറി മുയൽക്കിടാവുതൻ പി-
േമ്പനം കണ്ടിളകിന വിശ്വക േപാെല. 71

വമ്പാളും നൃപതി വെമാല്ലെയ ര ം,
തമ്പാർശ്വം തടവുെപടാെത കാ െകാൾവാൻ
അമ്പാമ്മാറകരതിലാർ പി ടർന്നാർ
തമ്പാനും തരെമാടു ൈധര്യമുള്ള സാ ം 72
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ആ വമ്പർ ടയ ഹയങ്ങെളജ്ജയിപ്പാൻ
ൈദവം തൽ പദയുഗളി േവഗേമകി
ൈവവശ്യം വളരുകിലും നിനച്ച കാര്യം
ൈകവന്നാ ഭു ശിബിരത്തിനുള്ളിെലത്തി 73

െകാന്നാലും ശരി കതകാരുേമ തുറെക്കാ-
െല്ലന്നായ് തൽഭടെമാരു പ േപെരാേടാതി
തന്നാശെച്ചടിയിെലഴും ഫലം പറിപ്പാൻ
െചന്നാന ടിലനക ൈദന്യെമേന്യ 74

േവഗത്തിലാക്കതകടച്ചതി ദുഷ്ടൈദവ-
േയാഗത്തിനാലുമകതാർ െതളിയാത്ത പാപി
േഭാഗത്തിലാശെയാടു പാ , വിടർക്കലങ്ഗ-
േരാഗത്തിനന്തകെനാഴിെഞ്ഞാരു ൈവദ്യനുേണ്ടാ? 75

പതിന്നാലാം സർഗ്ഗം സമാപ്തം
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