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പതിേനഴാം സർഗ്ഗം

നിനവാർ ക മുദയരർഭയരാം
ജനെമന്നേപാലകെലേയാടി ഖലർ 4

ഇതരാലയങ്ങെളാളിവാർന്നളവിൽ-
ബ്ബത! തൽഗൃഹങ്ങെളാളിയറ്റവയായ്;
പതഗത്തിെനാെക്കയുമഹസ്സമൃതം;
സുതരാമുവുകപടലി വിഷം. 5

അരചക്കിടാങ്ങളുെട േനർെക്കാളിവിൽ-
ക്കരശക്തി കാട്ടിയ ഖല ഥമൻ
പരമാണ്ടിരുന്ന വസതിക്കകവും
സരസം കളി കമലാ ജയാൾ. 6

ബലവർജ്ജിതങ്കൽ നിജ ബാഹകളും
ബലവാെന്റ മുന്നിൽ നിജ ജംഘകളും
കലഹാന്തരത്തിലുതകു തുേലാ-
മുലകിൽ ഖല മരണംവെരയും. 7

ഭടർ കാ രാപ്പകൽ വസിെച്ചാരതിൻ
നട ശുദ്ധ ശൂന്യത വഹി തദാ,
തടവ പട്ടി, പശു, േപാത്തിതുകൾ-

ടമെപ്പടുെന്നാരു നിേകതനമായ്. 8

അതിയായുറെപ്പാടവിടത്തിെലഴും
മതിൽ, കാലറന്തിതടഘാതമതിൽ
പതിവാ ടർന്നിടുകയാ,ലിളകി
ക്ഷിതിയിൽ പതി നിലവി ജവാൽ. 9

കടൽമങ്കത ടയ തങ്കമിഴി-
ക്കടേചർ മിന്നിെയാരു പുരുഷൻ േപായ്,
കടവാതിൽ മുങ്ങയിവെയത്തി വിശ-
ങ്കടകൗതുകെത്താടു കളിച്ചിടുവാൻ. 10
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മുകളിൽജ്ജനങ്ങൾ കയറായ്കിലു,െമാ
ട്ടകേമ തൃണാദികൾ െപരു കയാൽ
മികവുള്ള മാടുകൾ മുറയ്ക്കിരവും
പകലും തുടങ്ങിയതിൽ േമച്ചിലിന്നായ്. 11

ഇണയറ്റിടും മൃഗമദംവഴിയായ്
മണമുറ്റിരുന്ന മുറിയാസകലം
ഇണപറ്റിടും മൃഗമദംവഴിയായ്
മണമ നാറി പരമെപ്പാഴുതിൽ. 12

പതിെന െകട്ടിയലുമന്നിലയം
പതിവി െക വിഗതാ യമായ്
പതിവാെയാഴുക്കിനകമാർന്ന വന-

തിേപാൽപ്പതി തറേമൽ ത്വരിതം. 13

മതിയായ് ചുമ ; ചുമൽേനാവു െപാറു-
പ്പതിനാവതല്ലണുവുെമന്നകേമ
ക്ഷിതിേയാർെത്തറിഞ്ഞ ചുമെടന്നതുേപാൽ-
ഗ്ഗതിെക താെഴയതു വീണു തദാ. 14

വിതതം തദീശനുെട മാറിേമ-
റ്റിതേരാപമാനമിയലാെതയതിൻ
കതകുള്ളതപ്പടി ചതി കടു-
ഞ്ചിതൽ തി തി കഥ തീർ ജവാൽ. 15

അവെനാത്ത ൈകകൾ പടിയുത്തരമു-
ള്ളവെയാെക്ക വീണു തവിടായ്, പകരം
അവ രെണ്ടാടും തുലെപടും ഭുജഗ-

വര ജം വിലസി തൽസ്ഥലിയിൽ. 16

ഒരുനാൾത്തേമാമയതേയന്തിെയാര-
െപ്പരുതാം ഗൃഹം ബത! രേജാമയമായ്,
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വരുമാശു സത്വമയഭാവവുെമ-
ന്നരുളി ടങ്ങി, വനസന്നിഭമായ്. 17

ബത! രാജമൗലിെയാടു പ വിരു-
ദ്ധത പൂണ്ടവർ പൂരെമന്നതുേപാൽ
ചിതമറ്റേത െതാഴിലില െപടും
ഹതകർ േപരരുളി തൽ ഗൃഹവും. 18

ഉടമസ്ഥേനാടു പിരിവാനിടവ-
ടവു മന്നിൽ നിപതി ബലാൽ

ഉടനന്നിേകതമുയിരറ്റിടുേവാ-
രുടൽേപാൽ മറ സികതാമയമായ്. 19

ക്ഷിതിപാരികൾ ടയ ഗർജ്ജനവും
സതികൾ വാ െമാരു േരാദനവും
അതിൽ മദ്യപാ മുടയും സ്വനവും
പതിവായിരുന്നെതാരുമെട്ടാഴിവായ്. 20

ഏതു രാജധാനിയിൽ മികച്ചിടുവാൻ
കുതുകം തദീശർ ഹൃതി പൂ പുരാ;
അതു േപപ്പിശാചറുകുലയ്ക്കമരാൻ
പുതുേമടയായ പിതൃകാനനമായ്. 21

ഉലകത്തിെലെപ്പാരുളിെനാെക്കയുമീ
നിലെയന്ന തത്വമറിയും െപാഴുതു,
പല തിന്മ വി,റ്റതിെന വാ െമാര-
ക്ഖലനാരു ശുദ്ധമൃഗേമാ നരേനാ? 22

പിടിയാത്ത മാറ്റലെരാഴിഞ്ഞ ഗൃഹം
കുടിേയറി ഞങ്ങൾ േവദീയഗുണം
വടിവിൽ തിപ്പളവു നിഷ്ഫലമി-
പ്പടി യാ െയന്നരുളി പക്ഷിതതി. 23
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അരി രാമനാമാെമാളിെച്ചാരിടം
ധരിയാെത ഭൂപതി കുഴങ്ങിടെവ
അരിക ചാരെനാരുവൻ വരവായ് ’
ഹരിദശ:സന്നിധിയിലംശുസമം 24

അവേനാതി ’േനമ,മറിയാമവിേട-
ക്കവശത്വമുറ്റതിനടുെത്താരിടം
തവ ൈവരി പാർപ്പതിെനടു കയായ്
നവമാം വിലം ഭുജഗെമന്നവിധം. 25

അതിേലാഭമാർന്ന പുരുഷെന്റയടു-
ത്തതിഥിപ്പടി ഹരിദശ്വകരം
അതിെലത്തിടാെത ഭയദായകതയ്-
ക്കതിരായ് ലസി വനെമാന്നവിെട. 26

ഹരി, െകാമ്പനാന, കടുവാ, പുലി, വൻ-
കിരി, കാ േപാത്തജഗരം, കരടി,
പരിേചാടിവയ്ക്കതയി; സംയമനീ-
പുരി പാപികൾ പടി പാർപ്പിടമാം. 27

പകപൂ േഗാക്കെള വധിപ്പതിനാ-
യകല മാ മൃഗകുലം വരേവ
മികവാളുമി രവിേഗാക്കളതി-
ന്നകെമത്തിടാത്തതുചിേതാചിതമായ്. 28

ചുടലപ്പിശാചു, യജമാൻ, മറുതാ,
പടഭ കാളി, വനയക്ഷി മുതൽ
നടനത്തിെന മതിനുള്ളിൽ കേഹാൽ-
ക്കടേഘാരമൂർത്തികൾ വരു പലർ. 29

ഉയരാത്ത വൃക്ഷവു,മതാശു നിജാ-
ലയമാക്കിടാെത്താരു പിശാചു,മതിൽ
ഭയമാർന്നിടാെത്താരയൽ വാസിയു,മി-
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ല്ലയഥാർത്ഥമല്ലതതിേഘാരവനം. 30

പകൽ, പൂർണ്ണിമാ നിശ, യമാതമി,യീ-
വക മൂ െമാപ്പ, മിരുെളെപ്പാഴുതും;
പക വാച്ചേപാൽ കൃതിരാക്ഷസിയായ്

കടീഭവി അനദൃഷ്ടികളിൽ. 31

തരുേയാധർത െട രസാഭിധമാം
വരുണാ േമൽ വതിലുള്ള ഭയം
െപരുതായ്,ത്തദീയവനപുരിനകം
വരുവാൻ മടി ദവപാവകനും. 32
[ 180 ]

’മണമു െമയ്യി,ലതു കണ്ടിടുകിൽ,
ക്ഷണെമെന്ന യക്ഷി പിടികൂടുകയായ് ’
ചുണവിട്ടതിന്നരികിലിത്തരേമാർ-
ത്തണവാൻ മടി ബത! ഗന്ധവഹൻ. 33

ശില ദന്തിേപാൽ, സുമമിട കലർ-
ന്നില വാച്ചിടും െചടി വരി ലിേപാൽ;
ചലപർണ്ണശാഖ ശയുേപാ, ലതിലീ-
യുലകത്തിലാരു മൃഗതയ്ക്കണേവാൻ? 34

ക്ഷിതിയിൽ ജനാർദ്ദനനേശഷജന-
സ്ഥിതിേഹതു, രാ ിചരർ പുണ്യജനം,
മതിയറ്റ മർതൃനിതുമ വന-
ദ തി വാച്ചിടുെന്നാരുലകാണവനി! 35

പകേലാർക്കിലും വിറ നരർക്കതിയാ-
യകേമ വരു മതിൽ മക്കെളാടും
പകേയറുമീ രിപു വസി ഗുണാ-
ത്മക! പിെന്നെയാ മറിയില്ലടിയൻ. 36
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അതിേനാതി മന്ന ’നരി നാടു ഭരി-
പ്പതിലാശവിട്ടടവി കാ കേയാ?
മതി; കാന്ദിശീകമൃഗഹിംസ യേശാ-
ലതികാകൃപാണി പുരുഷർ പരം. 37

കടുവാകണക്കെതാരു ദുഷ്ടമൃഗം
ചുടുകാടു മാടനുകണ ദൃഢം;
െകാടുതാകുമാ വനമതി ശരി-
െപ്പടുേവാരു വീടു, പലരെട്ടയതിൽ. 38

അതിേനാതി മ ി: ’യവിടുന്നരുളു
ന്നതിേലെറ വാസ്തവമിരി കിലും

തിേയാഗിയ മതിയായതിനാ-
ലതിനു േദാഷമറിയിച്ചിടുവൻ. 39

നരിെയങ്കിലും മനുജമാംസമസം
െപരിെകെപ്പടുന്നതു വധാർഹ, മിവൻ
ശരി നഷ്ടേനാർക്കിലവിേട,യ്ക്കതിെന-
ന്തരിെയാരു വഞ്ചിധമണി മേതാ? 40

പരിചിൽ േയാധനനുമന്തകണ-
ച്ചരിയായദശികസുതെന്റ ഗളം
അരിയാെത പണ്ഡവരിരുന്നതിനാൽ-
പ്പരിതാപകമാർന്നതറിയിക്കണേമാ? 41

കുള,യിത്തിൾ, ചണ്ടി, ചിതൽ, െതാട്ടവെയ-
ക്കളയു െവങ്കിൽ മുഴുവൻ കുളവു;
[ 181 ]

വളരാൻ ഹണി മിഹെമാന്നരുളും
ജളർ നാലിഴ മിതുമ റവും
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ഒരു കീറൽ ഭിത്തിെയ മറിപ്പതുേപാ-
െലാരു പന്നി പുഞ്ചകൾ മുടിപ്പതുേപാൽ
ഒരു തീക്കണം െതരുവശിപ്പതുേപാ-
െലാരു പാപി നാടിതു െകടുപ്പതിനും

ഉടൽ പാ വാച്ചിടുകിെലന്തിനു ഹാ ?
കടൽനീരു േചർന്നിടുകിെലന്തിനു പാൽ
കടേമറുകിൽ വീണെമന്തിനു ? ദുർ-
ഘട,െമന്തി വഴി രിപുെവാത്തിടുകിൽ ?

കുലടാ ്യയാം ഗൃഹിണി, സർപ്പവില-
കലരും മരം, ഗരതുെമാത്ത ജലം,
ഉലകിൽപ്പിശാചമരുമാലയവും,
ഖലനാളുമുരു,െമവനും െവടിയു,.

കനിെയന്നേപാെല കനിവാകുകിലും
പനിയുഌഅ േനരമരുേതതുമതും;
അനിശം ിയം നരനു പൂവു,മിഴി-
ക്കനിവാര്യമായണയുകിൽക്കദനം.

പരർതൻ സമൂലനിധനം നിയതം
കരണീയെമന്നവനുണർത്തിടേവ
ത്വരേയാടതി വിടനൽകി ധേര-
ശ്വര’െനങ്കിലാെട്ട ശരി’െയന്നരുളി.

ഒരു പള്ളിേവട്ട തിരുേമനി െകാതി-
ച്ചരുളുന്നതായ്സ്സചിവേനാതിടേവ
െപരുകി ടങ്ങി പടെകാ ചട-
െഞ്ഞാരു ൈസനികർ നിലവിട്ട രസം.

പല ര , ത , വടിവാൾ, കണ, ൈക-
വല, കുടയ , മിവ പൂ ടേന
നിലവി പാ മൃഗയ രസാ-
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കുലരായി നായ്ക്കളിടേചർന്ന ഭടർ.

ഇളവി കുട്ടികൾ മുസീയവഴി-
ക്കിളകും പടി മൃഗയ പരം
ഇളതെന്റ നായകനകമ്പടി െത-
ല്ലിളയാെത േപായി ഭടർ േമാദെമാടും ;

’ഹരിെയങ്കിൽ ന െവടിവച്ചിടുവാൻ ;
ഹരി സാരമില്ല ; നരിതെന്ന ഗുണം ;
നരി തുച്ഛ,െമാറ്റയിെലതിർ വരും
കരിയാണു കാര്യമതുമല്ല കീരി.
[ 182 ]

കിരി പു ; വീഴ്വളെവതിർ കുതി-
ച്ചരിക പാഞ്ഞീടുമതിൻ പിടിയിൽ
പരിേചാെടാെരാറ്റ െവടി വച്ചിടുകിൽ-
ശ്ശരി, കാ േപാത്തതിലുേമെറ രസം. 52

എരുമക്കിടാക്കളിലുേമെറ രസം
െപരുകും വ്യക ജെമതിർത്തിടുകിൽ;
െപാരുതാനവ ബലമില്ല; മഹാ-
മരുദന്നർ േനർ കിലതാം കുതുകം. 53

പലമട്ടിവണ്ണമുരെചയ്യിടുമാ-
ബ്ബലശാലി േയാധെരാടു കൂടി മുദാ
നലമറ്റ േവട്ട തുടരാനടവീ-
തലെമത്തി ഭൂപസ ചിവാ ്യരുടൻ. 54

ഹരിണാക്ഷി, േകാകമുല, േഭാഗികചം,
ഹരിമദ്ധ്യ, മൃക്ഷകുലനാഥമുഖം,
കരിയാന, മ ്യശുകവാണിയുമായ്,-
പ്പരിേചാടു മിന്നി വനലക്ഷ്മിപരം. 55
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ഇരുമു , േവങ്ങ,യില,വാഞ്ഞിലി, നീർ-
മരു,തീട്ടി, തമ്പക, മിലിപ്പ,യകിൽ,
െപരുവാക, േത , മുതലായവിെട-
ത്തരുഷണ്ഡമു പലമാതിരിയിൽ. 56

ധരെതാ വാൻ വെരയുേമാടിയതിൽ-
രർ വച്ച പന്തയെമത്തിടുവാൻ

തേരപൂ മത്സരെമാടത്തരുവിൻ-
നിര േമൽ യർ കുതിെകാ കേയാ? 57

തനതിച്ഛേപാെല മഴ കി കയാൽ
മനതാരിലുെള്ളാരു കൃതജ്ഞതെയ
ഘനസഞ്ചയെത്താടറിയിച്ചിടുവാൻ
നിനവാർ ശാഖികൾ കുതി കേയാ? 58

സുരപാദപാവലി, മഹാർഹപുര-
ന്ദരമത്തദന്തി, രജനീശമൃഗം
പരമാജ്ഞയീവക ഹരിപ്പതിനായ്
മരമാം പടയ്ക്കടവി നൽകിയേതാ? 59

െതളിേവറുമാ വിവിധ വൃക്ഷഘടാ-
മിളിതാടവീസ്ഥലിെയ േയാധഗണം
കളിയായ് ഴ നൃപക നയാൽ-

ളിനെത്തയ പുഴെയന്നവിധം. 60

അതിന റം വനമിളക്കിടുവാൻ

ക്ഷിതിപൻ കഥിക്കേവ തദീയ ഭടർ [ 183 ]

ഗതിേവഗമാർ ദവവഹ്നിസമം
കുതിെകാ ചു മടവിക്കകേമ, 61
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ഭടസിംഹനാദമുയരുന്നതു േക-
ട്ടടരി തുല്യരിപുെവത്തിയതായ്

ടേമാർ ണർ മുകിേ ാലലറി-
സ്സടയും കുട നിലയായി ഹരി. 62

ലയാബ്ധിേപാെല ഭടവര്യർ കട-
ന്നലറുന്നതിന്നെതാരു മാെറ്റാലിയായ്;
നിലവി ര െമാരുേപാെല ഭയം
കുലയാനകൾ തകുവാൻ മതിയായ്. 63

െവളിയു ര വശവും രിപുവിൻ
വിളിേക േഖയമിരു െകാ കളാൽ
െവളിവിൽ ഴി,ച്ചതിൽ മദാംബു നിറ-
െച്ചാളിയാെത ദന്തി നിലയായ് പുറകിൽ. 64

തലെപാക്കിനി , തടി നീട്ടി,യിടം-
വലമക്ഷി തീെപ്പാരി െപാഴിച്ചലറി
ഉലകത്തിൽെമ ടയ രൗ രസം
തുലയാം പടി നിലയായി നരി. 65

പുലി, പൂച്ച, പാ , പുഴു, വൻ കിടി, ചു-
െണ്ടലി, കാ േപാ , മുയൽ, സിംഹി, പശു,
കലിെകാണ്ട ഹൃത്തിലിതുേപാൽക്കരുതി-
ബ്ബലിയാം നൃപെന്റ ഭടർ പാ ജവാൽ. 66

ചലപക്ഷി സർപ്പ മൃഗസ ലമാം
നിലേകാലുമാറു ഭടരാ വിപിനം
ബലേമാടുണർത്തി വിളിയാൽ ത്വരിതം
മലയാൽ രാസുരർ മേഹാദധിേപാൽ. 67

വലെകട്ടിടു മറവാ,ർന്നരവാൾ-
ത്തലക്കാട്ടിടു , ധനു തക്കതുേപാൽ
കുലേയറ്റിടു , െവടിവച്ചിടുവാൻ
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നിലേതടിടു , നൃവരെന്റ ഭടർ. 68

െവടി, കുന്ത, മീട്ടി, കണ, വി,ല്ലരവാ,-
ളടി, െവ , ത , െകാടു, െക , പിടി;
കിടി,യാന, േപാ , കടുവാ, പുലി,യി-
പ്പടിയുച്ചരി പല വാ മവർ. 69

ചതിയുള്ള മാനുഷനുമന്തമണയ്-
പതിൽ േമന്മ േകാലുമവർ േനർവഴിേയ
ഗതിയാർന്നിടും മൃഗതതി ജവാൽ
ക്ഷതി നൽകിെയങ്കിലെതാര തേമാ? 70
[ 184 ]

പരേരാടു േപാരിനു തുണ വതീ
ദ്വിരദങ്ങളാണിവയിെലങ്ങെന നാം
ശരെമയ് വെത ഭടജി െവാരാ-
ളുരെചയ്തിതനൃഭടകൃഷ്ണെനാടായ്. 71

ഇതു നല്ല യുക്തി! ചില േയാധർ തുണയ്-
പതുെകാ ശ ഭടർ ബാന്ധവേരാ?
കുതുകം കഥിച്ചിടുവെത ടേന
പുതു ഗീതെയാന്നവനതിന്നരുളി. 72

ക്ഷണമാത്മശങ്കയതുമൂലമക-
ന്നിണയെറ്റതിർ വരുമക്കരിെയ
കണെയാന്നയ കഥ തീർ െവറും
പിണമാക്കി വീഴ്ത്തി വനഭൂവിലവൻ. 73

ഇരുെകാമ്പതിങ്കൽ മുഴുമാർബിളിൽ വാർ-
െത്താരു തൂണുേപാെല വലുതായ് െനടുതായ്
മരുവുന്നതബ്ബലിയിലാത്മയശസ്-
തരുവിൻ ഫലപ്പടി കലർത്തി രസം. 74
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ശവമാണു തെന്റയിര തീണ്ടിയവൻ
വെമന്നലർച്ചവഴിേയാതിയുടൻ

അവേനാടു ഭീമെനാടു പണ്ടസുര-
വരൻ ബകൻപടിെയതിർ ഹരി. 75

കുരയുള്ള നാ കടിയില്ല; നിന-
ക്കരിെകാമ്പെനങ്കിലിര നീയിതിനും;
പരേമവേമാതിയതുതന്നരികിൽ
ത്വരേയാടണ യിർ മുടി െവടി. 76

അരചൻ മരിച്ച പടെയന്നവിധം
കരൾ കാ ബാക്കി മൃഗമാസകലം
വിരവിൽപ്പലായനമിയ വേനാ-
ദരഭൂവിേല ഭയവിഹ്വലരായ്. 77

എതിരിട്ട ദുഷ്ടമൃഗസംഹതിെയ-
ച്ചതി പാതി, പാതി ശരിയായ വഴി,
ഇതിെലാെന്നടു ഭടപങ് ക്തി വധി-
ച്ചതിെന,ന്തതാണു മൃഗയാനിയമം. 78

ഇണേചർന്ന പന്നികളിെലാന്നിനുേമൽ-
ക്കണക പായുെമാരു മറ്റതിനും
ക്ഷണമന്തേമകി,യഴൽ രണ്ടിനുമ-
ന്നണയാെത കാ കനിവാർെന്നാരുവൻ. 79

ദലപുഷ്പയുക്തതരുശാഖകൾ െത-
ലയാതവയ്ക്കിടയിൽ നിെന്നാരുവൻ

അവ േനാക്കി െവച്ച െവടി പങ്കജാക്ഷൻ
തുലയാർ െകാ നരി വീണു ഭൂവി 80

തിേയാഗിതെന്റയുടൽ കീറിടുവാ-
െനതിരിട്ട േപാത്തിനരിക വെര
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കുതിെകാൾവഞ്ചിന്നിര െകാരുെത്താരുവൻ
ക്ഷതിനൽകി ൈകവശെമഴും െവടിയാൽ. 81

െവടി േതാ േയാധ,നുയിർ േമനിയതിൻ-
പടി വ ലി,ക്കിവെയാേര സമയം
കുഴിവി പായുവതുേപാൽ മൃഗയാ-
പഴിയാവു മിന്നി പെങ്കാ തരായ് 82

അകല രണ്ടിടുവതി തരം
ശകലം െപടാെത വിപിനത്തിനകം
അകതാരിൽ മാലുടയ ദുഷ്ടമൃഗ-

കരം തുടങ്ങി ഗതിെകെട്ടാളിവാൻ. 83

അവതെന്റ പിൻപുഴറിയബ്ഭടരും
ജവേമാടതിൻ നടുവണഞ്ഞിടേവ
അവർ കണ്ട കാ െയാരു പുരുഷനും
ശിവേന ! കേഠാരെമഴുതാൻ വിഷമം. 84

ചുടുകല്ലിനാൽ വരു ചുറ്റിലുമു-
െക്കാടുപു,ണ്ടക നിരയും പുരയും
െപടുമാറു കാ ഗുഹെയാന്നവിെട-

ടി പാർപ്പതാരു ? നരേനാ നരിേയാ? 85

നടയിങ്കൽ നല്ല കുഴൽ നാലു നിറ-
ച്ചടരിന്നടുത്ത മൃഗസംഹതിെയ
തടവ െകാൽ വതിനു സജ്ജതയിൽ
ഭടവര്യർ നി ; കുതുകം കുതുകം ! 86

അതു രാമനാമറമിയറ്റിയതാം
പുതുേമടെയ സചിവക്ഷീതിപർ
കുതുകെത്താേടാർപ്പളവു ശ വരു-
ന്നതു ക വീട്ടിനു െവളി ജവാൽ. 87
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ഇതിെന േഹതുവവേനവമുരയ്-
പതിൻ മുൻപു നാലുവശവും െഞാടിയിൽ]
എതിരി സത്വമതി, ദക്ഷെനാടായ്
ശിതികണ്ഠഭുതഗണെമന്നതുേപാൽ. 88

തിഘ, കവി മുനി ച മതീ-
പതിതെന്റ േനർ മൃഗസംഹതിെയ
ഛതിയായയച്ചതുവിലും വിപിന-
ക്ഷിതിയുതമാ മിളകീല ദൃഢം. 89

ഒരുനാളുമില്ലിതുകണക്കിെത-
െന്താരു മായെമന്നരി നിനച്ചിടേവ
ഒരു മത്തഹസ്തി ചുവർ കുത്തിമറി-
െച്ചാരു േഘാഷമ മതി േക ജവാൽ. 90

കുഴൽ വാങ്ങി നാലുപുറവും െവടിവ-
ച്ചഴൽ േപാ വാനവനുറ തദാ;
പുഴേപാലയാഴി െചറു േതാണി, മടൽ-

ഴെയന്നിവ വശമായ് വരുേമാ? 91

ഒരു ജ ചാകുകിലതിൻ പിറകു-
െണ്ടാരു ലക്ഷ,െമ െവടിവ മവൻ?
ഒരു േപാ മില്ല; പലർ േനർെപ്പാരുനാ-
െളാരുവൻ മട വതു േലാകഗതി. 92

കുഴയു ൈകകൾ, പിടയു മനം,
കുഴൽ താെഴവീണു െവടി തീർന്ന,തുടൻ
കഴലി െകാ യിെരഴും ശവമാ-
യഴൽ പൂ മന്നിൽ മറിയു ഖലൻ. 93

െഞാടിെകാ ര നരി പാ ഹഠാൽ-
പ്പിടികൂടിടു , കഴലും തലയും
കടിവി മാർ മതിയാ മൂലം
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െപാടി പറ്റിടു പിശിത ഹയാൽ. 94

തടവ മു മുയിർ വാരിയുടൽ-
ടമാർന്നതപ്പടി കണം കണമായ്

ഇടയിൽക്കിട െവളിയിൽക്കളവാൻ
ടേമകി ക നയവ വിധി. 95

കലിവി കാ മുടെനന്നിളേമൽ
വലിേയാർ കഥിപ്പതു യഥർത്ഥ,മവൻ
കലിെകാ െചയ്ത കടുതാം ദുരിതാ-
വലി ൈകെയാേടകിയ ഫലം കഠിനം. 96

ഉരുവിന്നക യിർ കിട പിട-
െപ്പാരുേനരമ മതിതൻ കരളിൽ
വരുേമതുമ നിനെവാെക്കയുെമ-
ന്നരുളാൻ െഞരുക്കമഹിനായകനും. 97

പലമ ൈക, വയർ, കഴു , മുഖം,
തല, െന , കാ,ലിവയിൽനി നിണം
നിലയ പാ വികൃതസ്ഥിതിയിൽ
ഖലനൂഴിവി യമപൂരണവാൻ. 98

അവനുള്ള മക്കൾ, മരുമക്ക,ളക-
ന്നവർ, മ ബാന്ധവർ, ഭുജിഷ്യർ, ഭടർ,
പതിേനഴാം സർഗ്ഗം സമാപ്തം
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