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പതിനഞ്ചാം സർഗ്ഗം

തികവുറ്റ ദുഷ്ടെനാരുമ ൈകനില-
യ്ക്കകെമത്തിേയാടി മുറിെയാന്നിേലറേവ
പികവാണിയുണ്ടതിലിരിെപ്പാേരാമലാൾ
പുകയാൽക്കറുത്ത പുതു െപാൻവിള േപാൽ. 1

കുലയാന േകറിയിളതാമുലട്ടിതൻ
കുലെയക്കണ , മലർവാടി കാന്തരാൽ
കുലവധ്വരാതി മുകിലൻ ഹരിെച്ചാരാ-
കുലഹൃെത്തഴുന്ന നൃപപു ിയാണവൾ 2

മുറെയാ മറ്റ മുകില ശുദ്ധേമ
പറയ സാധു പശുേപാലധീനയായ്,
പറയുന്നെത , ചിറക വീണിടും
പറവ തുല്യമവൾ പാടുെപ േത 3

ബലിെയ െമച്ചിലിലെയ മുളളതാ;
വലിെയാരു േഭദ,മുരുവാം വിശപ്പിനാൽ
കലിെകാണ്ട നാ കരുതാൻ നട േമാ?
ബലികൾ നീതി സമയത്തിെനാത്തേപാൽ 4

അതിയായ്ക്കിഴി നിലവിട്ടിരക്കിലും
സതിയ മാെന നിരസി േകവലം;
െകാതി ബാലേര കിലുമബ്ധിജാതയാം
മതിേലഖ വാെനാഴിെകമന്നിെല േമാ? 5

’വഴിയും പുളിപ്പിളതി’െലാ മാങ്ങയും
വഴിേപാലിനിപ്പതിനു പാകമാകണം,
കഴിയി െഞ വതി,െന വ മാൻ-
മിഴിയിൽ ബലാൽകൃതി തുടർന്നതില്ലവൻ 6

’വരപഞ്ജരത്തിലമരും കേപാതിക-
യ്ക്കരമാശ വാനിലണവാൻ മുഴുക്കിലും
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ചിരകാലമാകിലതുവി തീനിടും
നരേനാടിണ ,മതുേപാെലതാൻ വധു. 7

ഹരിണാക്ഷികൾ ധൃതിേയതു? സീതയാൽ
പരിഭൂതി പെണ്ടാരുവനാർന്നെതാ േമ
ശരിയല്ല,തല്ല ശരിെയങ്കി,ലായവ-
ന്നരി നൽകിയില്ല മതിയാംവെരത്തരം. 8

ഇരുേപെര മന്നിലിണേചർ വാൻ കിടു-
െക്കാരു ദൂതനില്ല സമയത്തിെനന്നേപാൽ
ഇരുകാര്യെമാ ല വാസങ്ങെള-
ക്കരുതാത്തവ കരലബ്ധെമാെക്കയും 9

അഴൽവി സിംഹിയുെമാെരച്ചിൽനായേപാൽ
കഴൽകൂപ്പിടുന്ന കളി കാട്ടിടും പുമാൻ
ഉഴേലണ്ട ; െകാപ്പമണയുന്ന െകാമ്പനും
പഴകുന്നതു , പിടി പിെന്നെയ വാൻ? ’ 10

ഹൃദി ചിന്തയിങ്ങെന കലർ േമൽ വരും
സുദിനെത്തേയാ, ർത്തതിനു കാത്തിരി േവാൻ
മുദിതൻ മുറ പഴകാനിരിപ്പതാം
മദിരപ്പടിക്കവെള വി മാറിനാൻ. 11

ചില നാളും, മല്ല പല മാസവും , മുറ-
ലകിൻ മത്തിനു കഴി േമൽ േമൽ ;

ഫലേമതുമില്ല; കിളി പൂ നി താ-
മിലവിൽെക്കാതി കിൽ വിശപ്പട േമാ? 12

””കയേറാടു ഹന്ത! കിണറിെന്റ പാലവും
നിയേമന േചർ കഴിയുന്നതില്ലേയാ?
കയൽവാർമിഴി ലവമില്ല നിമ് നതാ-
ക്ഷയമംബുധി ശരി കാലശക്തിയാൽ. 13
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ഗതിെകട്ടിരു പുരികം നരയ്ക്കിലും
ക്ഷിതിയിൽപ്പരെന്റ െകാതി തീർത്തിടാത്തവൾ
സതിയല്ല, മൂ മുറിവാക്കിയും മുറ-
െയ്ക്കതിരാളിതെന്റ ശകുനം മുട േവാൾ. 14

ഹരിേണക്ഷണ രസെമന്നിൽ േമൽ േമൽ
വരികില്ലതല്ല വിരസത്വവും വരും;
ഗിരിവി വാർദ്ധിവഴി േപായ നിർഝരം
തിരിെയക്കട ഗിരിയിൽക്കേരറുേമാ? 15

അതിനാൽ സുമാംഗിയിവെളാ ഞാൻ ഹഠാ-
തിതാൻ-വരുന്നതുവരെട്ട-െചയ്തിടും;

അതിെന ? പട്ടിണികിട ചാകിലും
മതിെയ വ കവരാതിരിപ്പതാർ? 16

വഴിേപാെല മന്നനരുളീ വായ്ക്കിലും,
വഴിേമൽപ്പിടി പറിയിൽക്കിടയ്ക്കിലും,
വഴി ര െമാ ; പണെമാന്നിെന മി-
ന്നഴിയുന്ന കാെശാരറുപത്തിനാലു താൻ. 17

അരചൻ െചാടി കഴുേവ െമന്ന ഭീ
പരമുള്ള സാധു നടെകാണ്ടിടും വഴി
നരപലർവ കരേമകുേവാെന്റ യ,-

രഗപ്പടി ഗരുഡൻ ചരി േമാ? 18

ഉടലുള്ള േനരെമാരുവ െമെന്റ ൈക-
തടവാൻ െഞരുക്ക, മതു േനാക്കിയാൽ മതി;
ഉടൽവി നിൽ മുയിെര മില്ലതി-
ന്നിടെമ ,മു പലപക്ഷമുഴിയിൽ 19

ഒരുേവള മുൾവി പറയുന്നെതാെക്കയും
െപാരുെളങ്കിലാെട്ട;യതുമൂലവും ക്ഷയം
െപരുതില്ല; വർത്തകനു തെന്റ ൈകയിൽ വ-
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െന്നാരുകാശു േകാടി കുടിയിൽക്കിടപ്പതാം 20

നവമു നാകനരകങ്ങൾ പത്തിടു-
ന്നവെന േലാകർ പറയു െവങ്കിലും
ഇവൾ േചരുമുഴി സുരേലാകമാെണനി-
ക്കിവൾ േചർന്നിടാെത്താരിളതെന്ന നാരകം 21

ശരിയായ് നടപ്പതിനു കൂലി ഹൗറിത-
ന്നരികെത്താടുക്കമണയുന്നതല്ലേയാ?
ശരിേകടുെകാണ്ടതുടെന ലഭിപ്പതായ്-
വരികിൽ റു വഴി മറ്റതല്ലേയാ? 22

പുണരാം പിടി ബലമാെയാരിക്കൽ, നൽ-
ണയംവരാനെതാരുേവള മാർഗ്ഗമാം;

ചുണേയാടു കുല്യ പണിേവാെന്റ മുന്നിൽ വ-
ന്നണയു ദുെരെയാഴുകും വന്തിയും 23

മതിതന്നിേലവമവനാർന്ന നിശ്ചയം,
സതിേയാടുെച , സമിതി മുന്നേമ
അതിപ്പിേയാവതി ഭയേലശമ ; െപൺ-
െകാതിയിങ്കെല സദസദ്വിേവചനം? 24

ലയ ചണ്ഡപവനങ്കൽ മു മാ-
ലിലേപാലതിങ്കൽ വിറപൂണ്ടിേടണ്ടവൾ
നിലയിങ്കൽനി , ധൃതിയാർ , മന്ദനാം
മലയാനിലങ്കൽ മലെയന്നേപാലേവ 25

ഉരെച താനു”’മിതു നല്ലജാതിയി-
ത്തരമുള്ളിൽ േമാഹമവിെടയ്ക്കിരിപ്പതായ്
നരനാഥ! േലശമറിയാെത േപാെയാെരൻ
കരൾ കഷ്ടേമതു കളിമണ്ണിൽ വാർത്തേതാ? 26

അനുരാഗഭാരദൃഢതാപരീക്ഷണ-
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ത്തിനു ഞാൻ തുനിഞ്ഞതളവറ്റ സാഹസം;
മിനുസംവരാത്ത മണിെയന്നേപാെല ഞാൻ
ദനുജാരികൗ ഭമുര േനാക്കിേനൻ 27

ചിലദിക്കിൽ േവണമതു,െമാ യൗവനം
തുലയുന്നേനരമിലമാൻ പലാക്ഷിെയ
ഫലമാഹരിച്ചപിറകുള്ള വാഴതൻ
കുലേപാെല ദൂെരെയറിയു കാമുകൻ 28

മലരുന്ന പൂക്കൾ പലമ തിങ്ങിടും
മലർവാടിപു മണേമന്തിയ റം
മലയാനിലൻപടി കട േപായിടും,
മലമറ്റ മങ്കകെള വി മന്നവർ. 29

അതിലും വിേശഷമധികം, മഹമ്മദ-
ക്ഷിതിപാലകർ തരുണിചതുഷ്ടയം പതിവാ,
ണിെതാെക്ക നിരുപി സാധു ഞാൻ
െകാതി െവ പൂട്ടിയകമാറയ്ക്കകം. 30

ബുധനാം ഭവാെന്റ സഹധർമ്മിണീപദം
മുധെയ മന്നിെലാരു മുഗ്ദേയാർ േമാ?

ധെകാ ചാകുെമാരുവെന്റ വായിൽ നൽ-
സുധ വ വീഴ്കിലതു തുപ്പിനിൽകുേമാ? 31

വിളിെകാ മ പരെമെന്റ േമനിേയാ
കളിവി റ ബലമായ് ണർന്നിടാൻ?
കിളിവാതിലൂെടയിരവിൽക്കടന്നിടും
കുളിർെതന്ന േലാടുമിനിയാം ബലാൽകൃതി! 32

മതി മുഗ്ദ്ധവാർത്ത; ബലമുള്ളതന്യർ വ-
െന്നതിരിട്ടിടുെമ്പാഴുപയുക്തമാക്കിടാം;
ഇതിേലെക്കടു കളേയണ്ടെതാ േമ
ചതിയറ്റ ദിക്കിലടയാളെമന്തിേനാ?”’ 33
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അഴൽവിട്ടിവണ്ണമരുളുെന്നാരാ മുകിൽ-
ഴലാെള േനാക്കി ””മതി േപാരു,േമാമേന!

പിഴ നീ െപാറുക്ക, നുകരാെത വിഡ്ഢി ഞാൻ
കഴൽ േതെനടു കഴുകാൻ തുടങ്ങിേനൻ. 34

െപറി നീയിരിെക്കയിവനന്യനാരിയിൽ-
റി ദൃഷ്ടി േദാഷപരിഹാരെമാന്നിനാം;

മറിമാൻചലാക്ഷി! ശരറാന്തൽ കത്തിടും
മുറിയാരു ദീപശിഖയാൽ വിളക്കിടും? 35

മടവാെരനി ചിലതു,ണ്ടവറ്റ നിൻ
മടേവലെച ,മതുേപാരെയങ്കിേലാ
മടവായിലുള്ള മലിനാംബുേപാെല ഞാൻ
മടൽെകാ കുത്തി മറയ തള്ളിടാം. 36

മരിയാദയറ്റ വിടനാകിലും ദൃഢം
പിരിയാെത നിെന്നാടനിശം രമിച്ചിടും;
ശരിയായ മദ്യമരികിൽെപ്പടുന്നനാൾ
കിരിയാ െവള്ളെമാരുവൻ കുടി േമാ? 37

ജവേമാടു പുൽകിടുക, േവണ്ട താമസം
ലവേലശ””െമ മദനാർത്തിേഹതുവാൽ
അവേനാതിയെപ്പാഴുരെച പിെന്നയും
നവനീതഗാ ിയനുനീതിപൂർവ്വമായ്. 38

””സുമവാടിതന്നിലിവൾ േനാ വന്നതാ-
മമല തത്തിനവസാനെമത്തണം;
സുമേത! കുറഞ്ഞെതാരുമണ്ഡലംവെര-
ക്ഷമ േവണ,െമ മതിന റം രസം. 39

ഖലേനാതി വീ ””മതിെന , െവ ഞാൻ
മലനാ,ടതി ചില ചട്ടെമാക്കയും
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നലേമാടു നൽകി; ഭൃശെമെന്ന െവൽകയാ-
ലലസാക്ഷി! നീയുമതുേപാെല കാട്ടിടാം. 40

ശരി ,െയങ്കിലാെട്ടയതുകൂടി””െയന്നവൻ
പരിചിൽപ്പറ പകവി േപാകേവ
ഹരിണാക്ഷി പാർ , കഴുേവറിേടണ്ട നാ-
ളരിക നി കുെറ നീണ്ട ബന്ദിേപാൽ. 41

അതിനുള്ളിലാണു പട വ േചർന്നതും
സതിയ മാെന്റ ശിബിരത്തിലായതും;
അതിലും വിേശഷെമാരുമണ്ഡലം മുഴു-
പ്പതിനുള്ള നാളുമതുതെന്ന കാണുവിൻ. 42

പതിവായ് സുമാംഗി പരമു പാതിെമയ്
പതിേയാടു വാങ്ങിയ ഭവാനിയിൽ ദൃഢം
പതിയി ; മർത്യർ ഭവസാഗരം കട-
പ്പതിനംബ! നിെന്റ പദപങ്കജം വം. 43

ഇടയിൽെപ്പടുന്ന കഥയി മാ മുൾ-
ത്തടേമാർ െകാണ്ടിനി മഹമ്മദീയെന
സ് ഫുടമാശു ൈകനിലയിെലത്തി നമ്മൾ പിൻ-
തുടരാം; വരെട്ട പിറേക നൃപാലകൻ. 44

അളങ്കമായ മുകുരത്തിെലന്നേപാ-
ലകേമ വിള മഗജാപദങ്ങളിൽ
പകലും നിദാനമിരവും നൃപെന്റ ന-
ന്മകൾ േചർപ്പതു നതിയാം സുമാഞ്ജലി. 45

കളവാർന്ന പാപി കരൾകാഞ്ഞക പു-
ക്കളവും മുറ പരചിന്തെയന്നിേയ
കളവാണി കാലരിപുകാന്തതന്നഘം
കളയും പദങ്ങൾ കരുതു , കാണുവിൻ. 46
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പുറവാതിൽ പൂട്ടി മിഴിയാം വിള തൻ-
നിറയുന്ന ഭാ ഹൃദയത്തിേലക്കവൾ
മുറേപാൽത്തിരി വിലസു , കർഷകൻ
തിറമായ് നിലത്തിനകമാ നീരുേപാൽ. 47

വിഷമിപ്പതി കഴിയാത്തെമെട്ടഴും
വിഷമങ്ങെളാ മറിയുന്നതില്ലവൾ;
വിഷഭുഗ്വിലാസിനി വിളങ്ങിടും വിധൗ
വിഷയാന്തരെത്ത വിലവ േമാ മനം? 48

ഇരുൈകകൾ കൂപ്പി മിഴി മൂടിേയാമന-
ത്തിരുവയ്ക്കമാർന്ന ഭഗവാെന്റ േദവിെയ
കരുതു ചിത്ത,മിതരാംഗെമാെക്കയും
മരുവു തീെര മരവിച്ചമാതിരി. 49

പരേമവമ പടവീട്ടിൽ വാണിടും
പരപുഷ്ടവാണിയുെട കാഴ് ചയാൽ ക്ഷണം
വരമ േമാതി വിഷഹാരി െകട്ടിേയാ-
രുരഗംകണ മുകിലൻ പക േപായ്. 50

ധൃതി വീ മാർ ഖലേനാതി: ””തങ്കേമ!
മതി നിഷ്ഠ! വ സവിധത്തിൽ വല്ലഭൻ;

തിവാക്കിെനാ മിടയില്ല, കൺമിഴി-
പ്പതിനാണേപക്ഷ; കളെയാല്ല കാൽക്ഷണം. 51

ഒരു ക കത്തിമുനെകാ കു കിൽ-
ത്തരുമുള്ളിലുള്ള കുളിർനീർ കരി കൾ;
ഒരുമ കാമിയഴലിള്ളിേലകുകിൽ-
ത്തരുണീജനത്തിനവേനാടുമിഷ്ടമാം. 52

പുഴു നീ, വരെട്ട, മതി പി , വല്ലതും
കഴുേവറിടെട്ട, വിടുകില്ല െത ഞാൻ
പഴുേത കളഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ േപാെട്ട, യി-

https://thalilakkam.in/



ഉമാേകരളം - 15- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 12

െപ്പാഴുെതങ്കിലും പിറവി സാർത്ഥമാ വാൻ. 53

മൃതി പു ; പിെന്നയരിേയവനും വധി-
പ്പതിലല്ലലില്ല ലവ””െമ രച്ചവൻ
സതിതെന്റ മുമ്പിൽ മദദന്തിേപാെല വ-
െന്നതിരിട്ടിടു ; പരൈദവേമ ഗതി! 54

പിടികൂടുെമ സതി കണ്ടേനരേമ
െഞാടിെകാ തെന്റ െനടുതാം ചുരു വാൾ
മടിയിങ്കൽനി മടിയാെതയൂരിയ-
ത്തടിമാടനുള്ള തല േനാക്കി വീശിനാൾ. 55

മണവാളനായ് വരണദാമമാ വധൂ-
ഗണമുത്തിൽനി െപറുവാൻ െകാതിച്ചവൻ
മണവാട്ടിെയാടു ഗളനാള ഷയായ്
നിണെമന്ന േകാകനദമാല വാങ്ങിനാൻ. 56

അവിതർക്കേമവെമാരു െപണ്ണവെന്റ േമൽ
പ്പവിേപാെല വാളു പതിയിച്ചേതാർ കിൽ
ഭവിതവ്യഥ ടയ ദിവ്യശക്തിേയാ?
ഭവിക ദാ ി ശിവതൻ കടാക്ഷേമാ? 57

മടിയാെത കാവിൽ മലർ െകാൾവതി പൂ-
െച്ചടി േതടുേവാെനയതിലുള്ള പന്നഗി
കടികൂടി മൃത വരുളുംവിധത്തില-
ത്തടിയൻ മരി വധുവിെന്റ വാളിനാൽ. 58

പരിണാഹികാന്തി ലലനാവപു തൻ
പരിരംഭേമ മിഴി െതല്ലട വാൻ
പരിചിൽെക്കാതിച്ച ജളനുർവരാംഗേനാ-
പരി വീണട മിഴി ര മന്ത്യമായ്. 59

കടൽമങ്ക േതാ മവൾതെന്റ േമൽ മിഴി-
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ക്കടവാളു വീശുവതിനാശ വാച്ചവൻ
കടകംെപടും കരമുയർത്തി മങ്കയുൽ-
ക്കടവാളു വീശുമളവുജ്ഝിതാശനായ്. 60

മണിമാല വിഡ്ഢിനഖരത്തിനാലവൾ-
ക്കണിയിപ്പതി െകാതിപൂണ്ട േവളയിൽ
പണിവി ഖഡ്ഗലതയാലവ താൻ
മണിമാല ചാർത്തി ഗളസീമ്നി മാനിനി. 61

സുദതീലലാമമണിെവ പൂട്ടിടും
രദനച്ഛദാ ്യസുധ ൈകവരായ്കയാൽ
ഹൃദയത്തിലാത്മഗളരക്തേമറ്റവൻ
മദനാനല ശമനം വരുത്തിനാൻ. 62

കുരുതി പിൻപു തറേമൽക്കിടത്തിടു-
െന്നാരു ചാവർത െടയിരു ബിംബവും
ഉരുവാകെകാണ്ടഭിധ സാർത്ഥമാമവ-
ന്നതുമില്ല പൂജ്യമിതുെമന്നമട്ടിലായ്. 63

കുതുകെത്താടാജിയിൽ മരി ഹൗറിതൻ
പുതുേമനി പുൽകുവതിലാശെയന്നിേയ
അതുലാഭേകാലുമവെളെക്കാതിച്ചവ-
ന്നതുമില്ല പൂജ്യമിതുെമന്നമട്ടിലായ്. 64

തിറമായ് ജയദ്ധ്വജപതാക പാറുവാൻ
മുറേപാെല തീർത്ത ശിബിരം തനിക്കവൻ
പുറേമവരുന്ന കഥയാരു ക ?-ക-
ല്ലറയാകുെമ കരുതീല െത േമ. 65

ശരമ െകാ മുകില ഹൃത്തിലും
കരവാളെമാ കഠിനം കഴുത്തിലും;
സ്മരനർക്കജ വിടേഗഹെമ വാൻ
ത്വരേയാടു മുന്നിൽ വഴി കാട്ടിടും ഭടൻ. 66
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െനടുേക കിഴ വഴി പാ പാ െച-
െന്നാടുവിങ്കൽ േമ പടെവത്തിടുന്നേപാൽ
ചുടുമാൽ മത്തിലധികം വരുന്ന നാൾ-
െപ്പടുേമതു ഭീരുവബല മുൾബലം. 67

അതിലും വിശിഷ്യ പതിേദവതാ ്യയാം
സതി ചാമ്പൽ മൂടുെമരിതീ െകാടുങ്കനൽ;
അതിലാശ പക്വഫലബുദ്ധിയാൽ വരും
െകാതിയ നാവുമകവും ദഹി േപാം. 68

അതുമല്ല തന്വി നരനാഥപു ിെയ-
ന്നതുമായുധങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധെയന്നതും
ചതുര കാണ്മതിനു പറ്റിയില്ലവൻ
ചതുരെത്തേയാർ ശരിയായ വൃത്തമായ്. 69

രസ കാ േവാെന്റ തനയ വാ േവാ-
രസമാനശക്തിയറിയാെത്താരക്ഖലൻ
രസ,െമ െചയ് വൂ, ഘനപൂർവമായിടും
രസെമ വ പിശകി ടി േപായ്. 70

അതുനാളിൽ മാനി, വിധിതന്ന ചമ്പക- പ്
പുതുതാർ വിരിച്ച പുരടക്കിടക്കയായ്
കുതുകെത്താേടാർത്ത വധു ക മന്തക-

തുശാലയായ ചിതയായ്ച്ചമ േപായ്. 71

ഉടലിങ്കൽനി തലവി കാളിതൻ
െകാടനാളിൽ െവട്ടിയ കരിങ്കിടാവുേപാൽ
തടവ േചാര ചളിയാ മൂഴിയിൽ-
ക്കിടെകാണ്ടിരു കിടയറ്റ കീർത്തിമാൻ. 72

തിരിെയാ െപട്ടിയിലുരച്ചതുെക്കാെടാ-
െത്തരിയുെമ്പാേഴ െമറിയുന്ന കുട്ടിേപാൽ
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ഹരിണാക്ഷി തെന്റ നരഹത്യ െചയ്ത വാ-
ളരിക നി മകെലക്കള േത. 73

മദം വിഷാദമിവരണ്ടിനും സ്ഥലം
സമേമകിടുെന്നാരകതാരിേലാമലാൾ
ശമലം ശമി ശമലം വരുന്നതി-

മതിൻ പദങ്ങൾ നിലനിർത്തി േമവിനാൾ. 74

ഉടനു വാതിൽ െഞാടിെകാണ്ടടി ട-
ച്ചടരിൽപ്പരർ മൃതിേചർ മൂ േപർ
തടവ പാ കയറു ; ദാനവ-
പ്പട െവന്നണഞ്ഞ് വിധി, വി , ശർവർേപാൽ. 75

അരിതെന്റ കൂട്ടരവെര ഹൃത്തിലും
ശരിയല്ലെത ടനിട കണ്ണിലും
പരിചിൽെപ്പടുന്ന ചലനം കഥിക്കേവ
ഹരിേണക്ഷണ വരുമത്തൽ മാ േപായ്. 76

ഉയരത്തിൽനി മസിപൂണ്ട ൈകേയാടും
ഭയശങ്കകൾ വശമാം മനെസ്സാടും
രയമാർന്നണെഞ്ഞാരവർ കണ്ട കാ ഞാൻ-
ജയ ൈശലനന്ദിനി!—-കഥിപ്പെതങ്ങെന? 77

അതിേഘാരമാകുെമാരവസ്ഥ കാണുവാൻ
മതിെകാ റ മുറിയിൽക്കടക്കേവ
അതിനല്ല േന മമൃതാബ്ധിയിൽ ളി-
പ്പതിനാണു ഭാഗ്യ,മവർ ധന്യരല്ലേയാ? 78

കഥെമ െചാൽവതിനു മുന്നമ തം
കഥ തീർ േപായ ഖലേനയു,മായവർ
കഥനീയകാന്തി സതിേയയു,മാ നില-
യ്ക്കഥ ക ക കൾ തിരുമ്മി േനാക്കിനാർ. 79
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നിരയത്തിെലത്തിയതിനുള്ളിൽ വാഴുവാ-
നരയും മുറ തലയും മുറു േവാൻ
പരമാം പദം തരുവതി മുന്നിലായ്
മുരമാഥി നില്ക്കിലതു വിശ്വസി േമാ? 80

ഇരുകൺ തുട സചിവൻ മുറിക്കക-
ത്തരുളും സുമാംഗിെയയുമാര്യമ ിെയ
രുരുേന യാളു,മവെരശ്ശരി മ-
റ്റിരുേപരു,മെപ്പാഴുതിലു േനാക്കിനാർ. 81

അവേളവെള തനുകാന്തി െചാൽകിലും
നൃവരാ ്യഹൂണവിചികിത്സെയദ് ദൃഢം
അവർതന്നനൂനവദന സാദവും
നവേമാദബാഷ്പവുമകറ്റിയാകേവ. 82

ഒരു വാ േപാലുമനുയായിമാെരാേടാ
തരുണീസമൂഹമണിയുന്ന മുെത്താേടാ
അരുളാൻ രസജ്ഞയുയരാെത ക നീർ
െപരുകി നി സചിവൻ കൃതാർത്ഥനായ്. 83

കരുണാപേയാധി കമലാധവെന്റ കാൽ
കരുതുന്ന മ ിയുെട ൈകയിൽനി ടൻ
ഒരുവായ വാളുമതുേപാെല ഹൃത്തിൽനി-

രുകുന്ന മാലുമകെലെത്തറി േപായ്. 84

െനടുവീർ , പുഞ്ചിരി, വിയർപ്പിവ കീഴ്-
െപ്പടുമാനനെത്താടുമിളക്കെമന്നിേയ
പടുമ ി െച കരുണീയേബാധമ-
റ്റിടുമുള്ളേമാടുമവിടത്തിൽ നി േപായ്. 85

ചരിതാർത്ഥനാകുമവെന ളുർക്കേവ
പരിേചാടു േനാക്കി നൃപഹൂണവര്യരും
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ത്വരിതം ജനി സഫലത്വേമകിനാർ;
െപരിേയാർ മി ശുഭമാത്മഭാവുകം. 86

ഒരുദിക്കിൽ മു മപര ലജ്ജയും
തരുണി വ വശമാകയാൽ മുഖം
അരുേണാദയത്തിലരേയാളവും വിടു-
ർെന്നാരു പങ്കജത്തിെനതിരായ് ലസി േത. 87

സ്മരേനറ്റിവ മളവറ്റതാം പാ-
ഭരമുദ്വഹിപ്പതിനു ശക്തിെയന്നിേയ
പരമമ്പര മബല യർ വാൻ
തരെമത്തിടാെത തല ത താണുേപായ്. 88

നിലവി താതകമിതാക്കെളപ്പിരി-
ഞ്ഞലമാർെന്നാരത്തലിരുൾ മാറിടുംപടി
നലേമറുമ ഹസിതൗഷധീശ്വരൻ
തലകാട്ടിനി വദേനാദയാ ിയിൽ. 89

െകാലെകാ പങ്കമിയലുന്ന തയ്യലിൻ
മലർേമനി വീ മതിശുദ്ധമാ വാൻ
നലേമാടു ഹൃ നിരുപിക്കമൂലേമാ
ജലധാരെച ജലേജക്ഷണദ്വയം. 90

അടിെതാ ഹന്ത മുടിേയാളെമ മ-
പ്പടി ചുെട്ടാരത്തൽമണൽ മാ മായ് പരം
െകാടിേയാരു ജന്മസികതാടവിക്കകം
കുടിെവള്ളേമതു മൃഗതൃഷ്ണെയന്നിേയ? 91

ഉരുപുണ്യമാർന്ന പഥികർ മാ മാ-
മരുഭൂമിതൻ നടുവിൽ വല്ല നാളിലും
ഒരുെത വാരി നുകരാൻ തരം കനി-
ഞ്ഞരുളാം വിരിഞ്ച,നരുളാെതയും വരാം. 92
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നിതരാം ദുരാപതരമാകുമത്തരം
ചിതേമാടുെമന്നതിരിൽ വന്നിടു േവാ,

തമ തെന്ന നിമിഷാർദ്ധെമങ്കിലും
കൃതകൃത്യെന കരുതു പൂരുഷൻ. 93

അതിെനാന്നിനാണു നിഗമജ്ഞർ ഹന്ത! നിർ-
വൃതിെയന്ന നാമമരുളുന്നരൂഴിയിൽ;
അതിെന റിച്ചതനുഭൂതമാകിലും
മതിയാർ മില്ല ശരിയായ് സ്മരി വാൻ. 94

വഴിേപാെലയന്നില വര കാ വാൻ
വഴിയില്ല മന്നിെലാരു ചി കൃത്തിനും;
പഴി സാധു പിെന്നയിവേനതു? നിങ്ങേള
കഴിവുള്ളേപാെല നിരൂപി െകാ വിൻ 95

അകളങ്കെമത്തിയരിക മ ിയ-
പ്പികവാണിയാൾ െചറുതു നീട്ടിടും കുരം
മികവിൽ ഹിക്കിലുമെതാ മായവർ-
ക്കകതാരേശഷമറിയാതിരു േപായ്. 96

സമയം കുറച്ചഥ കഴി താദൃശ-
മമ റങ്ങിെയഴുേന്നറ്റിടും വിധം
മദായുവാക്കൾ നയനംതുടച്ചതി-

ന്നിമ മുട്ടിടാെതെയതിരിങ്കൽ േനാക്കിനാർ. 97

കളവല്ല കണ്ടതു കിനാവുനല്ല നി-
ഷ്കളനാം പുരാൻെറ തിരുളളെമന്നവർ
അളവറ്റശങ്കയകലുംപടി ക
ണ്ടിളതൻ മണാളനു സമീപെമത്തിനാർ. 98

അലമിപ്പരുങ്ങൽ, ഭവൽകൃപാബലം
ബലമാർ െമ നൃപേനാതി നാൽവരും
നിലവി ഹൃ കുളിേര മാറുൈക-
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നിലവി കൂട്ടരുെട മുന്നിെലത്തിനാർ. 99

ആ നാലാളുകേളയുമാ നിലയിലായ്-
ക്കണ്ട തെപ്പട്ടിടും
നാനാമാനുഷരും പടകടൽ കട-
ഞ്ഞേപ്പാളനേ ാദയം
മാനാതീതമഹെസ്സാെടാ ദിയാം
താർ മങ്കയും തൽ ിയൻ

ീനാരായണനും ഭവ ഹിണരും
താെന മാനി േത 100

കാല ദിച്ച ഖരദീധിതി പു മാ -
മാലംബമാം ഹിമകണങ്ങെളെയന്നേപാെല
മാല േകരളനൃപൻ മുകിലൻെറ േയാധ-
ജാലത്തിെനക്കഥകഴി രേണാർവി േക . 101

ഊനം വിട്ടജ്ജയകഥയുമാേദവിേയാേടാതുവാനാ-
യാനന്ദംപൂണ്ടിരുചരെര വിട്ടക്ഷിതിക്ഷി പിെന്ന
സ ്യാന രത്തിനു പടെയാടും ഹൂണമ ീ േരാടും
പീനേ ാണീമണിെയാടുമുടൻതെന്ന മന്ദം തിരിച്ചാൻ 102

പതിനഞ്ചാം സർഗ്ഗം സമാപ്തം
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