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പതിെനട്ടാം സർഗ്ഗം

ഉരുതരബലമാ ം കാ െകാ േമറ്റം
െപരുകിന മുകിലാടൽപ്പാടു മുൽപ്പാടു മാറി
ഒഅരുവകതടെവേന്യ കാലമാം കായലിലൂെട
നിരുപമഗുണമാളും വഞ്ചി സഞ്ചാരമാർ . 1

അഭിമദദഹനങ്കൽ സന്തതം െവ നട്ടം-
തിരിയുമതിൽ നൃപന്തൻ കൃത്യമത്യന്തമേപ്പാൾ
െപരിെക വളെര നാളായ്ക്കാ ണങ്ങിക്കിട ം
തരിശിൽ നരർ വിത ം വിത്തിേനാെടാ നൂനം 2

ശരദൂദയമിയന്നാൽ മാനസം വി വീ ം
വരനളിനിയണഞ്ഞീടുെന്നാരന്നങ്ങൾ േപാെല
നരപതി ജയമാളും നാളനന്താഖ്യമാകും
പൂരമതിെന െവടിേഞ്ഞാരാർ മുേന്നക്കണേക്ക 3

അരിയ മുകിലദീപജ്വാലതൻ മൂലമായി
ഥ്വരിതമകെലയാേയാരന്യൈവര്യന്ധകാരം
പരിെചാടുദയമാളും േകരളാഹ രൻതൻ
പരിസരമണവന്നേന്നതുമാകാെത മാറി 4

ഉടൽ മലരിനു േനരാം തന്വിേയേച്ചർന്നിടും വം
ബുടയ കൂടിലഭൂതേ തേവതാളജാലം
ഉടമയധികമാളും മാ ികൻ വെന്നതിർത്താ-
ലുടെനയകെല മാറിേപ്പവതാശ്ചര്യമാേണാ? 5

നിലയിളകുവെതാപ്പം ജംഗമസ്ഥാവരങ്ങൾ-
ലകിലിരുവക ം മംഗലാമംഗലഒഉഘം

സുലഭ, മുരുളുമുഴി ള്ളിെല നിശ്ച-
ശ്ചല, െമാരു കുഴിയുേണ്ടാ കുന്നടുത്താർന്നിടാേത? 6

കര കട, ലുദകം തീം യാതപംവർവർഷ,മൺെപ-
ണ്ണിരവു പക, ലിവണ്ണം ദ്വന്തേമാേരാ പാരിൽ
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തരേമാടു പണിേതാരാൈദ്ദവമാവശ്യേമേതാ
പരമിയലുകമൂലം െസാഉഖ്യദു:ഖങ്ങൾ തീർ . 7

നില നരനു കറു ം െവള്ളയും മാറി മാറി-
ക്കലരുെമാരു ജരക്കാളെത്താെടാ ള്ളെതന്നായ്
ഉലകിലറിവിയന്നാെലാ നെന്ന മന്യം
വില കുറയുവെത ം ഹന്ത: ചിന്തി േമാ നാം? 8

കരയരുതഴലിങ്കൽ, ീയിലമ്മ ഗർവം-
കരക വിയരു, െതല്ലാം തുല്യമായ് കല്ല്യർ കാ ;
കരളിനകമിളക്കം തട്ടിടാേത്താനു കാമം
കരഗത്, മവെനക്കാൾ ധന്യനായന്യനുേണ്ടാ? 9

പുറവുമകവുമകവുെമാപ്പം ദ്വിഷ് േതർെപ്പ ദിഷ്ടം
കുറയുമരിയവഞ്ചി ള്ളതാകല്ലൽ താെന
മറയുമവെര മന്നൻ മ ിേയാെടാ െവൽവാൻ
തിറമിയലുമിെതല്ലാം ിത്തിലാേരാർത്തിരു ? 10

പലവഴിയിലുെമത്തി ക്ഷ്മമായ് വഞ്ചിെയ ക്ഷിതാ-
വല—-ഹനനു വായി ം നീതി പുഷ്ടിെപ്പടുത്തി,
പലവഴി െപറുഷായിപ്പാ തഞ്ചാപുരെത്ത-

ലേദവതയാകുെന്നാരു കാേവരിേപാെല 12

ഉടധവിയിലണേയ ം നിർനഗൗഹ്ഘ്ഗെത്ത മേദ്ധ്യ
പടവി ക്ഷണേരണ്യം സ്തമാ ന്നേപാെല
മടവനിപതിേകാശത്തി േപാേകണ്ട വിത്തം
മടെമാടിയിടയിൽ നിൽ ം ദുഷ്ടർ േമാഷ്ടിച്ചിരു . 13

ഭുവി മനുജനു േനെര രക്തേമാടാതിരുന്നാ-
ലവിെടയവിെട െമയ്യിൽ െകട്ടിടും നീരുേപാെല
അവിരജന്യവരൗജസ്സ സാമന്തെര ം
വിവിധമതിദർപ്പ,െമത്തീ വർത്തിച്ചിരു . 14
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തരണിയുെട കരത്തി തീെര റഞ്ഞാൽ
പരമനലവിധുഡുത്വി േമെ ട്ടിടും േപാൽ
നരപതി ബലവാനെല്ല വന്നെപ്പാേളാേരാ
കരയിലുമബലന്മാർ മാന്യരായ്ത്തീർന്നിരു . 15

പകുതി ഖലർ െകാടുക്കാറില്ല; നേല്ലാർ െകാടു ം
പകുതി വഴിയിൽ നിൽ ം കള്ളർതൻ െകാള്ളതെന്ന
നികുതി െചറുതുെമത്താെത്താരു ഭണ്ഡാരമീമ-
ട്ടകുശലതകാർശ്യം ഹന്ത ! ൈകെക്കാണ്ടിരു . 16

അടിമുതൽ മുടിേയാളം രാജ്യകാര്യസ്ഥർ മാസ-
പ്പടി കുടിശ്ശികയായിക്ക ൈക ര െകാ ം
അടിപിടി െപാടിപാറ്റിേക്കാഴവാങ്ങി േമേന്മൽ-

ടികെള മഥനം െചയ്തർത്ഥമാർജ്ജിച്ചിരു . 17

ണയെരാടു കളിപ്പാനയ്യ ! താർത്തയ്യലാൾ വ-
ന്നണയുമരിയ പൂങ്കാെവാ മക്ക േദശം.
ഘൃണശകലവുെമേന്യ ദുഷ്ടൈദവം സഹാറാ-
മണലടവികണക്കായ് സത്വരം തീർത്തിരു . 18

മതി മതി പറേയണ്ടാബ്ഭാർഗ്ഗവസ്വർഗ്ഗമാകും
ക്ഷിതിയ ഹഹ! വഹി ം ദർമ്മരാജ്യാഭിധാനം
പതിവിനു നരകാർത്ഥത്തിങ്കെലാേക്കണ്ടതാകും
സ്ഥിതിയിൽ വരികിെലന്താണ റം മൂ രാേര ? 19

ഇവനതു പറവാനും നിങ്ങൾ േകൾപ്പാനുമായാ-
ലവശതയിരുവർ ം േമൽ േമേലൽ മേല്ലാ !
ജവെമാടു കഥെയന്നാൽ േവെറ മാറെട്ട ; കട്ടി-
ജ്ജവനികെയയിതിേന്മലി ഞാൻ കൂ കാേര ! 20

തിരിെയ നൃപതിയന്നാടുദ്ധരിേച്ചാരു വൃത്തം
ത്വരിതെമഴുതുവാെനൻ തൂവൽ ഭാവിച്ചിടു ;
കരി െതാടുവതിനേ ൈകയറപ്പിള്ള,െതന്നാ-
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ലരിയ മൃഗമദച്ചാർത്താരു ദൂരീകരി ! 21

നിരവധി നിലെയേന്യ വാച്ചിടും ദുഃഖസി -
ത്തിരയിൽ മുഴുകി നി ം േകരളക്ഷമാവിഭാഗം
കരതലധൃതശ ം െകാ ടൻ വീെണ്ടടുേത്താ-
രരചമണിബലിഷ്ഠൻ നൂതനൻ ജാമദഗ്ന്യൻ. 22

സപദി ഗണന ൈകവിെട്ട േമ െപാങ്ങി േമേന്മ-
ലപരിമിതഗുണൗഘം െപട്ടിടും െകട്ടിടങ്ങൾ,
നൃപതിദയിതയാകും നീതി നട്ടി തൽേക്ഷാ-
ണ പവനഭൂവി മി ം പൂെച്ചടിൈത്തകൾേപാെല. 23

പരിചിലദിനവാഗാേരാ സൽകാന്തി സി -
പരി പല പലമട്ടിൽ ീഡെചയ്തിടുവാനായ്
പരിസരമണയുേമ്പാൾ പന്ഥർ തന്നക്ഷി മീന-
പ്പരിഷ പലവഴി ം പാ സഞ്ജാതഹർഷം. 31

തലയിളകുമന ം േമലുകീഴ്, മുൻപു പിൻപും,
വലമിടവു,െമവ ം കണ്ഠപര്യന്ത,െമന്നാൽ
ശിലപടിയുടൽ നിൽ ം ബാക്കി നിൽ ം നില

ലകിൽ നിലയജാലം പാരേമവം ലസി . 32

പരിചിൽ നിഴെലടുേപ്പാരങ്കണത്തിങ്കേലാമൽ-
ക്കരികുഴലികൾ കാമം സഞ്ചരി ന്ന േനരം
ഹരിവധുവിെനയാ ീപങ്ക്തി കാൽക്കീഴമർപ്പാ-
നരിമെയാടു തുട ം േപാെല േതാന്നീടുമാർ ം. 33

മണിയറയിൽ നടു ം നാലു കുഡ്യത്തിലും തൻ
കണിമലരണിെമയ് കണ്ടാതിമകാന്താശയത്തിൽ
ക്ഷണികനിലയിലുണ്ടാം സം മം മ ള ീ-
ഭണിതിവഴി പതുെക്കക്കാന്തന്മാർ ഹന്ത ! തീർ . 34

അളികളിളകിേയാമൽത്താരണിേത്തൻ നുകർ ം
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കിളികൾ കളകളം പൂണ്ട മി ം പറ ം
കുളിർ വിളയുമിളങ്കാ ല്ലസി ം മലർെപ്പൺ
കളികൾ തുടരുേമാേരാ വാടി വീേടാടിണങ്ങി. 35

ധനമനവധി േമേന്മൽ വാ സ ഷ്ടി പാരം
ജനതയിൽ വിളയാടിത്ത നിസ്തർക്കെമ ം
വിനെയാരുവകെയേന്യ ഭൂപദണ്ഡാധികാരം
ദിനമനു നിജചാപം േപാെല വി ാന്തിേയന്തി. 36

െപാരുൾ വരുവതു വ ാൻ വീടു േപാരാെതേയാേരാ
പുരുഷരു,മവർ നൽകും ഭൂഷണം ഹന്ത ! ചാർത്താൻ
ഒരു ലവമുടെല ം േകാണു കാണാെത േമേന്മൽ-
ത്തരുണികളു,മന ം പൂ ദാരി ്യദു:ഖം. 37

ഇവരുെടെയാളി കാണ്മാൻ ക േപാരാെത േമേന്മ-
ലവരു,മവെരെയ ം പുൽകുവാൻ ൈകകെളേന്യ
ഇവരു,മിരുവേരയും വാ വാൻ ാണിെയേന്യ
കവനകുശലരും ൈകെക്കാ ദാരിദ്യദു:ഖം 38

ധനികൾ പുരുഷന്മാെരല്ലാം നിർമ്മദന്മാ,രഭിഖ്യാ-
ഖനികൾ വനിതമാേരാ സാധ്വിമാർ, തന്നിമിത്തം
അനിശമുലകിതേപ്പാൾ േറാസ നിഷ്കണ്ടകം, നൽ-
പ്പനിമതിയകളങ്കം, രണ്ടിനും തുല്യമായി. 39

ഇരുവിധമതുകാലത്തർത്ഥവത്തായ് ലസി -
െള്ളാരു വസുമതിെയൈക്കവി െപെട്ടന്നനർത്ഥം
െതരുെതെരയകെലേപ്പാെയന്നതിൽച്ചി െമന്താ-
ണിരുളുമിനനുമുേണ്ടാ േപർ േമക നിൽ ? 40

െവളിയിലടരടങ്ങിപ്പൗരര ം ത്യജിെക്ക-
െത്തളിെവാടതിനു തക്കം പാർ സൗധത്തിെലത്തി
നളിനവിശിഖനി േത്താക്കിൽ നിെന്നെപ്പാഴും പു-
നളികഗുളികതൂകിദ്ദിഗ് ജയം െച രാവിൽ. 41
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വിരുതിലരികുലെത്തശ് ശൃംഖലാബന്ധനം െചയ്-
രുളിന നിജ കാന്തൻ സന്നിധൗ വന്നിടുേമ്പാൾ
ഒരുവൾ മനഭിഖ്യാമാലെകാ ം പരം െമ-
യ്യിരുഭൂജലതെകാ ം കട്ടിയാെയ്ക്കട്ടിയിട്ടാൾ. 42

അരികളമരുേമാേരാ ൈശലശൃംഖങ്ങളും െവ-
ന്നരിെയാരു പുകേള ം ധന്യൈസന്യാധിപന്മാർ
അരിവയറിൽ വിള ം ൈശലശൃംഗങ്ങളും േപായി-
പ്പരിചിെനാടു പിടിച്ചാർ തജ്ജയം പൂർത്തിയാവാൻ 43

ഗതി െചറുതു വിളംബിച്ചീടേവ പാടവാൽ തൻ
മതിമുഖിയരുളീടും പാദസന്താഡനെത്ത
ക്ഷിതിയിലതിവികാസം പൂ നിേ ാരേശാക-
സ്ഥിതി കരഗതമാവാൻ മാർഗ്ഗമായ് ക കാമി. 44

ണയകലഹമാർേന്നാരന്യവാമാംഗി ഭർത്താ-
വണയുമളവു െമയ്യിൽെപ്പയ്ത ഗ ഷേതായം
ക്ഷണമവനു തനിക്കായ് ക്കാമസാ ാജ്യേമകും
ഗുണെമഴുമഭിേഷകാംഭ േപാൽ േതാന്നി ഹൃത്തിൽ. 45

മലയപവനനാലും മങ്കമാർതൻ കടാക്ഷാ-
മലതരസുധയാലും മന്ദഹാസത്തിനാലും
മലർമടുെമാഴിയാലും മാന്യേയാധർ മന്ദം
മലെയാളിമുലയാലും മാറി മാലാകമാനം. 46

പടനടുവിെലഴും തൻ വി മ മെത്ത-
പ്പിടമൃഗമിഴിയാൾ േകെട്ടാ ശീർഷം കുലുക്കി

ടെമാരു മൃദുഹാസം തൂകേവ പാരിെനല്ലാ-
മുടയവനവെനന്നാേയ്ത്താന്നി കാന്ത ഹൃത്തിൽ. 47

വളെര വളെര നാളായ്ക്കാ കാത്തക്ഷിപൂേത്താ-
രിളമൃഗമിഴിമാർതൻ മഞ്ചവും െന െമാപ്പം
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കളരുചി കളിയാടും കാന്തർതൻ േമനി കേണ്ടാ-
രളവിലവിരളാേമാദെത്താെടാ ല്ലസി . 48

അതിമതികുതുകം പൂണ്ടന്തിേനരം ിയാമാ-
പതിയുെട വരേവാർ ം പാ പാടിക്കളി ം
പുതിയ െചടി നന ം പൂക്കൾ നീെളപ്പറി ം
മതിമുഖികൾ വസിച്ചാർ മ കുഞ്ജാന്തരത്തിൽ. 49

തരുണർ തരുണിമാെരന്നല്ല തിര്യ േപാലും
തരുലതകൾ െപറും താർകൂടിയും വാടിടാെത
മരുവിടുമതിേനതും ദൃഷ്ടിേദാഷം വരായ് വാ-
നരുളി ബുധർ നികാരം വാടിെയ ള്ള നാമം. 50

തളിെരാളി തിരളും െമയ് െപാ ഴിഞ്ഞാലിലാട്ട-
ക്കളിയിലിളകിടുേമ്പാൾ തൻമുഖാബ്ജം വിടുർത്തി
നളിനഭവവധുടിവീണ നാണിച്ചിടും മാ-
റളികചകളിവണ്ണം പാടിനാർ പഞ്ചമത്തിൽ; 51

’െനടിയ മല കിഴ ം േനെരഴാത്താഴി േമ ം
വടിവിെലലുകയായിത്തഞ്ചിടും വഞ്ചിനാേട!
അടിയനിതറിയിക്കാമബ്ധികാഞ്ചി നീേയ
മുടിനടുവിൽ വിള ം മുഖ്യമാണിക്യരത്നം. 52

അവരവരവർ േമവും ദി േമേല േകറ്റാ
മവെരാടതിനസൂയാേഹതുവിേല്ലതുമാർ ം;

വെമവനുമവൻതൻ മങ്ക താർമങ്കെയന്നാ-
ലവനിയിലവൾ സാക്ഷാൽ ’ഭാർഗ്ഗവി’െക്കാപ്പമാേമാ? 53

പഴയ കൃതയുഗം െതാ ഴിേമൽ വാഴുേമാേരാ
കിഴവികൾ നിരൂപിക്കിൽബ്ബാക്കിയാം ഭൂക്കെളല്ലാം;
ഉഴറിയുദധി രാമേന്നകിേയാേരാമേന! നീ-
യഴെകാഴുകിന പുഷ്യമ്യൗവന ീ വഹി . 54
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പരനൃപെരയേശഷം നിൻപിതാവായ സാക്ഷാൽ
പരശുധരമുനീ ൻ െവന്നേപാെലാ േപാെല
പരമവർ പരിപാലിേപ്പാരു രാജ്യെത്തെയല്ലാം
പരമസുഷമയാളും നീയുമേമ്മ! ജയി . 55

ക്ഷമയിലനുപദം നീയിത്തരം ദിഗ്ജയം െചയ്-
തമരുമളവു േമേന്മല വൃഷ്ടിച്ഛലത്താൽ

മദവനവിരാജൽ ക ക പറിച്ചി-
ട്ടമരികളതു നിേന്മലെപ്പാഴേപ്പാൾെപ്പാഴി . 56

െപരുമഴ മുകിൽ വാനിൽസ്സന്തതം പന്തിയായ് വ-
ന്നരുളിടുവതു കണ്ടാലൂർദ്ധ്വഭാഗത്തിേലക്കായ്
തരുണികളണിയും നീ കട്ടിയിൽ െകട്ടിെവ -
െള്ളാരു പുരികുഴെലന്നായ് േത്താന്നിടും നൂനമാർ ം. 57

അനഘതെപടുമേമ്മ! വത്സലത്വത്തിനാൽ നിൻ
സ്തനഗിരികൾ ചുര ം നൽപ്പയസ്സ മേന്യ
ദിനമനു പരിപാനം െചയ്കയാൽ നിന്നിലുണ്ടാ
മനവധി െചറുധാന്യം പുഷ്ടിപൂ ല്ലസി . 59

അരിയ തൃണമിണ ം നിെന്റ ൈമതാനമാകും
ഹരിത പരവതാനിെക്കാ മുൽകൃഷ്ടശി ം
പരിചിെനാടു പുകഴ്ത്തിപ്പാ പാടുന്ന പക്ഷി-
പ്പരിഷയുെട ജനിേക്ക പാരിതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യം. 59

അരികിൽ വളെരനാൾ വാണ റം നീ നിമിത്തം
ത്വരിതമകെലയാേയാരം ബുധി ം ഗിരി ം
പിരിവതിനിടെയേന്യ നീ ഘടിപ്പി ര ം
സരിദുരുരജത ീശൃംഖലാപങ് ക്തിയാേല. 60

കരിണികൾ വരിയായ് നിൻ ശീതളച്ഛായേകാലും
ഗിരിതടികളിലേമ്മ ! സഞ്ചരി മന്ദം;
അരിയ സഖികേളാടും േസ്വച്ഛേപാലന്തിേനര-
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ത്തരിവയർമണിമാർ നിൻ നി ടത്തിൽക്കണേക്ക. 61

വിയതി തരുകദംബം മു ഞാൻ മു ഞാെന-
യരുമമലൈശത്യം വാച്ച നിൻ കാനനങ്ങൾ

നിയതമരിമേകാലും കാളിദാസെന്റ േമധ-
ക്കയൽമിഴി നടെകാണ്ടിേടണ്ട ഘണ്ടാപഥങ്ങൾ. 62

അലഘുകുശലയാം നിൻ ശി മു ന്നമാ ം
ദലനിബിഡ പലാശപ്പന്തലിൻ താെഴയായി
സുലളിതവനലക്ഷ്മീേദവിയാൾ േകാലാ-
ഹലകലവിയിൽ വാ നിത്യകല്യാണേഘാഷം. 63

പരിമളമിളകീടും പട്ടണി ഷ്പതേ ാ-
പരി ഭവതി െകാടു ം പക്വേതായങ്ങൾ വാങ്ങി
പരിണതശശിബിംബം പാർ താർെത്തന്നലിൻ നൽ-
പ്പരിചയ സുഖേമ ഭാഗ്യവാന്മാരതിങ്കൽ. 64

ഒരു ജലകണേമന്താൻ ചാതകം വാതുറന്നാൽ-
െപ്പരുമഴ പലേതകും െകാണ്ടലിൻ കൂ െകട്ടാൽ
ഒരു യവമണി കിട്ടാൻ കർഷകൻ ൈകയയച്ചാ-
ലുരുകളമമുടൻ നീ നൂറു നൽകു താേയ ! 65

അടിപിടി, പല മട്ടിൽ െവ, തള്ളി-
പ്പടി പണി പതിെന ം കാട്ടിടും കർഷക ം
മടിെയാരുവക നൽകാൻ മ മന്നി ; നീേയാ
ത്ജടിതി കതകിൽ മു ം ഡിംഭനും കാമേധനു. 66

ദ തിയുെട കളിവീടാം നിെന്റ പാട െചെന്നൽ-
ക്കതിരഴകിലിള ം െപാന്നിളം െതന്നലേമ്മ !
അതിൽ മിഴിയണേവാൻ തൻ ഹൃ മമ്മട്ടിള -
ന്നതിനു മുതിരുേമതും പക്ഷപാതം െപടാെത. 67

അരുളുെമവിെടയും നീെയങ്കിലും നിന്മഹത്വ-
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െപ്പരുമ പുലരുേവാരിേക്ഷ സാർത്ഥത്തിെലത്തി
തിരുവടിമലർ കുപ്പിശ്ശാശ്വതാനന്ദതീർത്ഥം
െതരുെതെര നുകരാേത്താൻ ശുദ്ധ ചാർവാകനെമ്മ ! 68

വലവുമിടവുേമാേരാ േതാെടാെടാന്നി കാന്തി-
ക്കലവികൾ കലരും നിൻ കായലിൻ പങ് ക്തി കണ്ടാൽ
നലെമാടു തിരുെമയ്യിൽക്കീർത്തിമു ാനിബദ്ധാ-
മലതരമണിഹാരംേപാെല േതാ താേയ! 69

കുമതി വറുതിെയത്തൽ സ്വാമി വാഴുന്ന േതാപ്പാം
ക്ഷമയുെടയരികേത്തെക്കത്തി േനാക്കിച്ചിടാെത
അമലസുഷമ േമവം മാളിേക! നാളിേകര-

മഭടർ തലെപാക്കിക്കാവൽ നിൽ ചു ം. 70

വിനതയുെട വിഷാദം നീ വാനായ് ക്ഷണം ത-
ത്തനയനമൃതകുംഭം പ േപായാെക്കാ വ ;
ജനകജനനിമാർതൻ ദുഃഖമാറ്റീടുവാനി-
ത്തനയരയുതലക്ഷം തൽഘടം േപറിടു 71

പരിചിൽ വിഭവമാളും േതാട്ടേമാേരാ േമാേരാ
െപരിെയാരു തറവാട്ടിൽെപ്പട്ട കാർേന്നാർകണേക്ക
അരികിലണയുേവാെര ഗ താംബുലേമകി
ത്വരിതമുചിതമേമ്മ! സത്കരിപ്പാനിരി 72

ഇളയ വിടപിയിേന്മൽ റ്റി മു ം ഫലി ം
മുളകുെകാടികെളക്കണ്ടാളിമാർേനർ േനാക്കി
കളവിെനാടു ചിരിെക്കക്കാളിടും ീളമൂലം
കളരുചി മുഖപത്മം കന്യമാർ താഴ്ത്തിടു 73

ഒരുവനു ധനേമകിപ്പിെന്ന ലുബ്ധാ ്യനായ് നിൻ
തിരുമടിയിലുറ ം പങ്കജാക്ഷങ്കൽനി ം
വിരുതിലതിനു ദാക്ഷ്യം േനടി നീ നിെന്റ മക്കൾ-
ക്കരുളുവതു നിസർഗ്ഗം തദ്ദ്വിജേ ഷ്ഠസാമ്യം 74
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വളെര വിഭവേമ ം നിന്നിെലേത്താ കാണു-
ന്നളവ’തളക’െയന്നാേയ്ത്താന്നിേയാ വന്നിറങ്ങി
നളെനാടണവതിന്നായ് രംഭ നി േമേന്മൽ-
ക്കളരുചി കളിയാടും ക പ ാളി ചാർത്തി? 75

മരുവുെമാരുവനേമ്മ! മാതൃഭൂെവ വന്നാൽ-
െപ്പരുകുമവനതിങ്കൽ േ മെമന്നാപ്തവാക്യം
കരുണെയാടനിശം നീ കാക്കിലും നന്ദിെയേന്യ
മരുവുക പതിവാം നിൻ മക്കൾ കാർേക്കാടകന്മാർ 76

തിരുവുരു െചറുേതാർെക്കക്കണ്ണിലാനന്ദബാഷ്പം
െപരുകിയുമുടെല ം േകാൾമയിർെക്കാ മേമ്മ!
നിരുപമതരമാകും ശുദ്ധനിർവാണമാേയാ-
രരുവിയിലടിയത്തി തുള്ളിക്കളി . 77

അടിയനിനിയുമുണ്ടാം ജന്മെമന്നാലെതല്ലാ-
മടിമുതൽ മുടിേയാളം നിന്നിലാകെട്ട താേയ!
അടിമലരിണേവണം താ വാൻ മെറ്റാേരട-
ത്തടിയുവതു െഞരുക്കം മുക്തി സിദ്ധി േവാളം. 78

സതി! കനിവിെനാടും െപെറ്റെന്നയിേന്നവര ം
പതിവിനഴലേശഷം മാറ്റി നീ േപാറ്റിയേല്ലാ;
ഇതിനു പകരെമന്താം? നിെന്റ കാര്യത്തിെലങ്കൽ
ക്ഷിതിയിലനിശമേമ്മ! നിൽ മ ീതദാസ്യം. 79

പരമപുരുഷശേയ്യ! ഭാരതേക്ഷാണിമൗേല!
പരശുജയപതാേക! പത്മജാനൃത്തശാേല!
പരമിവനു സഹായം പാരിലാരു ? നീേയ
പരവശതയകറ്റിപ്പാലനം െചയ്ക താേയ! 80

കുടിലകചകേളവം പാ പാടിക്കളി ം-
പടി പരമസുഖാബ്ധി ള്ളിലുെള്ളാെക്ക മുക്കി
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വടിവു കുടിയിരി ം വഞ്ചിയാകുന്ന നല്ലാർ-
മുടിമണിെയ രമിപ്പിച്ചക്ഷിതിക്ഷി വാണു. 81

ീരാമവൃത്തെമഴുതും ശുകഗാനമാക്കി,
ീരാമതുല്യമുലകിൽ ഭരണം നട ം,

ആ രാജവര്യനിവ രണ്ടിനുെമാ േയാഗ-
മാരാലിണങ്ങിയതു ഭാർഗ്ഗവഭൂമിഭാഗ്യം. 82

മതി പറവതു, േപർ ം േകരളത്തിെന്റ വർമ്മ-
സ്ഥിതി വരികനിമിത്തം നാമമന്വർത്ഥമാക്കി
പുതിയ പുകൾ പുലർ ം പുണ്യമുൾെക്കാണ്ട വഞ്ചീ-
ക്ഷിതിയുെട കമിതാവന്നാടു പാേട ഭരിച്ചാൻ. 83

പതിെനട്ടാം സർഗ്ഗം സമാപ്തം
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