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അവതാരിക

”ഉത്താനപാദെന്റ പു നും, ശിശുവുമായ വൻ ആറുമാസംെകാ ഭഗവാൻ
ീനാരായണെന സാദിപ്പി . പരീക്ഷിെത്തന്ന മഹാരാജാവ് ഏഴുദിവസം

െകാ ം പിങ്ഗള എന്ന ീ യാമാർദ്ധംെകാ ം, ആണ് അവിടെത്ത സാ 
ദിപ്പിച്ചത്. അതിനാൽ ഭഗവൽഭക്തി കൂടാെത െതാ റു വയസ്സായേല്ലാ എ
എ വിചാരി ഞാൻ ദുഃഖി ന്നില്ല. കാരുണ്യനിധിയായ ആ പരമാത്മാവി 
െന ഇേപ്പാൾ ശരണം ാപി ബാക്കിയുള്ള ആയു െകാണ്ട് സേന്താഷിപ്പി  
െകാള്ളാം.” ഇതേ ഞാൻ ഈ ഖണ്ഡകൃതി മു ാവാക്യമായി ഉദ്ധരിച്ചിരി  
ന്ന േചലപ്പറ ന തിരിയുെട േ ാകത്തിെന്റ അർത്ഥം. േചലപ്പറ ന തി 
രി വളെരക്കാലം വിടനായി കാലയാപനം െചയ്തിരു െവ ം, ഒരിക്കൽ ഗുരുവാ 
യൂരമ്പലത്തിൽെവച്ച് ീമഹാഭാഗവതം ആദ്യന്തം വായി ന്നതു േകൾ വാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു സംഗതി വ എ ം,അക്കാല െതാ റുവയസ്സായിരുന്ന ആ
മഹാകവിക്ക് അന്നാണ് ഭഗവദ്ഭക്തി പരിപൂർണ്ണമായെത ം, അേപ്പാൾ െചാ 
ല്ലിയ േ ാകമാണ് ഇെത ം ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. േമ ർ ഭട്ടതിരി തെന്ന
വിടെനന്ന് ആേക്ഷപി കയും അേപ്പാൾ േചലപ്പറമ്പ് ഈ േ ാകം െചാ കയും
െച എ ം ആ സമയത്ത് അടച്ചിരുന്ന ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിെല നട ഭട്ടതിരി
കാൺെകതെന്ന തുറ എ ം േകൾവിയുണ്ട്. ഈ ഐതിഹ്യം മുഴുവൻ ശരിയ 
ല്ല. എങ്കിലും േചലപ്പറമ്പിേന്റതാണ് ”അബ്ദാർേദ്ധന” ഇത്യാദി പദ്യം എ വി 
ശ്വസിക്കാം. വി ഭക്തി ആർ ം വളെര േവഗത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്നതാെണ ം,
അതിനു വയഃ മം മുതലായി യാെതാ ം തിബന്ധമാകുന്നതെല്ല ം മാ േമ
ഈ മഹാകവി വാക്യത്തിെന്റ സാരമായി നാം ഹിേക്കണ്ടതു .

വെന്റയും പരീഷിത്തിെന്റയും ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ സർവവിദിതങ്ങളാണേല്ലാ.
ഖട്വാംഗൻ സൂര്യ വംശത്തിെല ഒരു രാജാവായിരു .
“തേതാ ദശരഥസ്തസ്മാൽ
പു ഐഡവിഡസ്തതഃ
രാജാ വിശ്വസേഹാ യസ്യ
ഖട്വാംഗശ്ച വർത്ത്യഭൂൽ.”
എന്ന ഭാഗവതപദ്യത്തിൽനിന്ന് ഇേദ്ദഹം വിശ്വസഹെന്റ പു നായിരു എ
െവളിവാകു . ഖട്വാംഗൻ ഒരു േദവാസുരയുദ്ധത്തിൽ േദേവ െന സഹായി  
വാൻ സ്വർഗ്ഗേലാകത്തിൽ െചന്നിരു എ ം, താൻ അസുരന്മാെര ജയിച്ച അവ 
സരത്തിൽ തനിക്ക് ര നാഴിക കൂടിേയ ജീവിതകാലമു എന്ന് അേദ്ദഹം
അറി എ ം, ആ സമയംെകാ ഭഗവദ്ധ്യാനംെച വി േലാകെത്ത ാ 
പി എ മാണ് ഈ ച വർത്തിെയപ്പറ്റിയുള്ള കഥ.
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പിങ്ഗള എന്ന േവശ്യയുെട കഥ ീമഹാഭാഗവതം ഏകാദശ ന്ധം എട്ടാമ 
ദ്ധ്യായത്തിലും, ീമഹാഭാരതം ശാന്തിപർവ്വം നൂെറ്റഴുപത്തിനാലാമദ്ധ്യായത്തി 
ലും തിപാദി കാണു ണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ ീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവർ േമാേക്ഷാ 
പേദശം െച ന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവധൂതനും യദുവും തമ്മിലുള്ള സംവാദം ാ 
സങ്ഗികമായി ഉദ്ധരി :-
“അവധൂതം ദ്വിജം കഞ്ചി-
ച്ചരന്തമകേതാഭയം
കവീം നിരീക്ഷ്യ തരുണം
യദുഃ പ ച്ഛ ധർമ്മവിൽ.”
എന്നിങ്ങെനയേ ആ കഥ ഭഗവാൻ ആരംഭി ന്നത്. അവധൂതൻ തെന്റ ബു 
ദ്ധി െപരുമ്പാ മുതലായ ഒമ്പതു ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നാണ് ശിക്ഷിതമായെത 
ന്ന് ഉപന്യസി െകാണ്ട് ആ ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒമ്പതാമതായ പിങ്ഗളയുെട ഇതി 
ഹാസം സംേക്ഷപിച്ച് ഇരുപത്തിര േ ാകംെകാണ്ട് കീർത്തനം െച .
ആെക ഇരുപത്തിനാലു ഗുരുക്കന്മാെരയാണ് അവധൂതൻ പരിഗണനം െച ന്ന 
ത്. അവരിൽ എ േപെരപ്പറ്റി ഏഴാമദ്ധ്യായത്തിലും, ഒമ്പതുേപെരപ്പറ്റി എട്ടാമ 
ദ്ധ്യായത്തിലും, ഏഴുേപെരപ്പറ്റി ഒമ്പതാമദ്ധ്യായത്തിലും സ്താവി ണ്ട്.
ഭാരതത്തിൽ പു േശാകാർത്തനായ േസനജിത്ത് എന്ന രാജാവിെന സമാശ്വ 
സിപ്പി വാൻേവണ്ടി ഒരു ാഹ്മണൻ പറയുന്ന കഥകളുെട കൂട്ടത്തിലാകു പി 
ങ്ഗേളാപാഖ്യാനം കാണുന്നത്.
“പു േശാകാഭിസന്തപ്തഃ
രാജാനം േശാകവിഹ്വലം
വിഷണ്ണമനസം ദൃഷ്ട്വാ
വിേ ാ വചനമ വിൽ”
എന്ന് വ്യാസഭഗവാൻ ആ ഉപാഖ്യാനം ആരംഭി ,
“അ പിങ്ഗളയാ ഗീതം
തഥാ യന്തി പാർത്ഥിവ!
യഥാ സാ കൃച് കാേലപി
േലേഭ ധർമ്മം സനാതനം”
എന്ന പദ്യത്തിൽ പിങ്ഗളയുെട ഇതിഹാസം തുട . ഇതിഹാസം ര ം
ഗാഥ ആറും, ഇങ്ങെന എ പദ്യങ്ങെള ഭാരതത്തിെല പിങ്ഗേളാപാഖ്യാന 
ത്തിൽ ഉ . ഭീഷ്മർതെന്ന ”അ ാപ ദാഹരന്തിമമിതിഹാസം പുരാതനം” എ
പറയുന്നതിൽനി ം മഹാഭാരത കാലത്തിൽ - അതായത് ഇേന്നക്ക്മൂവായിരം 
െകാല്ലങ്ങൾ മു - തെന്ന ഈ ജീവ ക്തയുെട അത്യ തമായ ജീവചരി ം
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ഭാരതവർഷത്തിൽ ഒരു ഭാസുരദിപം േപാെല കാശിച്ചിരുന്ന എ വ്യക്തമാകു 
ണ്ട്.

പിങ്ഗേളാപാഖ്യാനം ഒരു കാവ്യമായി ഇതിനു മുമ്പ് ആരും രചിച്ചി ള്ളതായി
അറിവില്ല. ഭാഗവതം ഏകാദശ ന്ധം ഇരുപത്തിമൂന്നാമദ്ധ്യായത്തിലും ഭാരതം
ശാന്തിപർവ്വം നൂെറ്റഴുപേത്തഴാമദ്ധ്യയത്തിലും ഉപന്യസിക്കെപ്പട്ടി ള്ള ഭി ഗീ 
തെയന്ന മങ്കഗീതെയ പുര രിച്ച് ഒരു കാവ്യം മഹാരാ ഭാഷയിൽ ഏകനാഥക 
വി നിർമ്മിച്ചി ണ്ട്.
ശാന്തരസ ധാനമായ ഈ ഖണ്ഡകാവ്യം ഭാഷാഭിമാനികൾക്ക് ഉപായനീകരി 

െകാണ്ട് ഈ അവതാരികെയ ഇവിെട അവസാനിപ്പി െകാ . പിങ്ഗ 
ള േപാലും യാമാർദ്ധത്തിൽ മാർഗ്ഗദർശകമായ് തീർന്ന ആ സനാതനധർമ്മം
എെന്ന ം സർേവാൽകർേഷണ വർത്തി മാറാകെട്ട.
തിരുവനന്തപുരം
1104-4-9.

ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ
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അബ്ദാർേദ്ധന ഹരിം സന്നമകേരാ-
ദൗത്താനപാദിശ്ശിശു:-
സ്സപ്താേഹന നൃപഃ പരീക്ഷിദബലാ
യാമാർദ്ധതഃ പിങ്ഗളാ;
ഖട്വാങ്േഗാ ഘടികാദ്വേയന; നവതി-

ാേയാപി തന്നവ്യേഥ;
തം കാരുണ്യനിധിം പദ്യ ശരണം
േശഷായുഷാ േതാഷയ.

േചലപ്പറമ്പ് ന രി.
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I

1. വാസരനാഥ വസ്വന്തം വായ്ക്കേവ,
വാസന്തമാെമാരു സായാഹ്നത്തിൽ,
വാസവദിഗ്വധു രാേഗ ധൂർത്ത
വാസകസജ്ജികകയായ് വസി .
കാർവളർകൂന്തലിൽ താര ചൂടുമ-
പ്പാർവണച ബിംബാനനയാൾ,
വാെരാളിെവൺകതിർ ഞ്ചിരിച്ചാർത്തിനാൽ
പാെരാരു പാൽക്കടലാക്കിനി .

2. അമ്മാതിരി ള്ള പൂനിലാവെങ്ങഴും
െവണ്മാടേമാേരാന്നിൽ വീശിടുേമ്പാൾ, 10
ഏതതിേലതി ഭൂഷണെമന്നേ
േചാദി ൈവേദഹരാജധാനി!

3. അത്തരം മിന്നിടും ഹർമ്മ്യങ്ങൾെക്കാെക്കയു-
മുത്തംസമാെയാരു നവ്യസൗധം,
വാ തുണ്ട രിമങ്കതൻ ഗണ്ഡത്തിൽ
രാപ്പകൽ കർ രപൂരംപൂശി.

4. ഉ ങ്ഗമാകുമ ാസാദശൃങ്ഗത്തിൽ
സപ്തമകക്ഷ്യതൻ ജന്നലൂെട,
എമ്പാടും മുന്നിേല രഥ്യെയ ഷ്ടിയാൽ
സംഭാവനം െചയ് വതാരതാേവാ ? 20

രാേക മണ്ഡലെമാന്നല്ലി ? രെണ്ടങ്കി-
േലകം- തിച്ഛനം-ഏതതിങ്കൽ ?
താേഴാ േപാന്നെതന്തമ്പിളി ? ൈകവിട്ട
േകഴമാൻ കുഞ്ഞിെനേത്തടുകേയാ ?

5. പാഴ്മതിയല്ലതു : വർ ള ീയാർന്ന
വാർമഴവിെല്ലാളിമിന്നലല്ല :
ഹിരകദീപവുമ: െല്ലാരു െസൗന്ദർയ്യ-

https://thalilakkam.in/



പിങ്ഗള - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 10

പാരമ്യധാമത്തിൻ ഭാസുരാസ്യം.
തൻകുളിർ ഞ്ചിരിയാമ്പലും േമൽ േമൽ
തൻകടക്കൺകരിംകൂവളവും 30
വീഥിയിൽ വാ ിക്കയാണ േഖ :—ഇ-
േതെതാരു രങ്ഗപുഷ്പാഞ്ജലിേയാ ?
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II

6.ഉത്തരൈമഥിലവീഥിയിലുെണ്ടാരു
പത്തരമാെറ്റാളിത്തങ്കെമയ്യാൾ :
മാേഹന്ദജാലത്തിൽ മന്മഥൻ വീശിന
മായൂരപിഞ്ഛികെയന്നേപാെല.

7. സർവാങ്ഗഭങ്ഗി സേങ്കതഭൂമിയായ് ;
െയൗവനലീല വാരുണിയായ് :
ലാവണ്യലക്ഷ്മി വി മേദാലയായ് :
ഭാവഹാവാദി കൂത്തരങ്ങായ് ;

പാരി േവധസ്സിൻ ീസൃഷ്ടിെകൗശല-
പാരമ്യം കാണി ം ദീപികയായ് ;
ഭൂങ്ഗാരേമ വാൻ പൂമകൾ നിൽ മ-
ശ് ശൃങ്ഗാരാധിഷ്ഠാന േദവതയാൾ,
വാസന്തി ചൂടി വാര ീെമൗലിയായ്
വാസന്ത ീതെന്ന വാച്ചമട്ടിൽ ,
ആരാവിൽത്തന്മണിഹർമ്മ്യത്തിൽ മി
േമരുവിലപ്സരെസ്സന്നേപാെല.

8.പിങ്ഗളെയന്നേപരന്വർത്ഥമാവീഥി
മങ്ഗളേദവതയ്ക്കങ്ഗഭാസ്സാൽ 50

കാമുകമാനസനർത്തനയ ,മ-
ക്കാഞ്ചനകർഷകമായ കാന്തം.
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III

9.ൈമഥിലവീഥികൾ-പണ്ടവ സീതതൻ
പാദാബ്ജ ർശത്താൽ പാവനങ്ങൾ.
ആ മാർഗ്ഗദർശകേജ്യാതിസ്സിൻ േപരാർ
േരാമാഞ്ചം കൂടാെതേയാതാം ? േകൾക്കാം ?

10. മാതാേവ ! െവന്നാലും മാഹാത്മ്യശാലിനി !
സീതാേഖ്യ ! ചി മമാദ്ധ്വിധാേര !
ഭാരതഭൂതലഭാഗ്യാബ്ധിച ിേക !
ചാരി ദിഗ്ജയെപ്പാൽപ്പാതേക ! 60

അ സദ്വൃത്തധാമാവാം രാേജ -
വൃത്തമപൂരുഷൻ രാമൻ േപാലും
അമ്മെയ്ക്കാരർഹനാം ഭർത്താവെല്ലന്നല്ലീ
വല്മീകജന്മാവിൻ വാക്യസാരം ?

11.അെങ്ങ കല്ലിലും മുള്ളിലും കാൽെവ
ഞങ്ങൾ േനർവഴി കാട്ടിത്ത !
െതല്ലേങ്ങശ് ശു മാമുൾ വിളക്കീല
െവള്ളി ന്നമ്മാനമാടിേയാനും !
എേന്താന്നിൻ സിദ്ധിയാെലന്നമ്മ ക ന്ന
െചന്തിയും ചന്ദനച്ചാറായ് മാറ്റി:–
തൃപ്പാദം കൂ േന്നൻ േദവി ! ഞാൻ:- ഇപ്പാരി-
ലപ്പാതി ത്യേമ െവല് വുതാക:

12.അമ്മതാൻ-അമ്മതാൻ സ്വർണ്ണദിശുദ്ധയാ-
മിമ്മഹീേദവിയാൾേക്കകപു ി !
മാതാേവ ! െവന്നാലും മൽപരേദവേത !
നിതാെനാരാദർശം ഞങ്ങൾെക്കല്ലാം
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IV

13.അ ിതൻ പത്നിയുമത്യന്തം മാനിേച്ചാ-
രേദ്ദവി സീതതൻ ജന്മഭൂമി :-
ആർ താൻ വാഴ്ത്തിടാമായതിൻ പണ്ടേത്ത-

ാൈഘക ാഘ്യമാം സച്ചരി ം !

14.ആജനകാഭിധയ്ക്കാ യിഭൂതനാം
രാഡർഷിസത്തമൻ, ജീവമുക്തൻ ,

ാജ്ഞൻ, പേണ്ടെതാരു േദശെത്തപ്പാലിച്ചാൻ
യാജ്ഞവൽേക്യാദ്ദാലകാദിേസവ്യൻ
േമാക്ഷാദ്ധ്വെകൗമുദി , മുഗ്ദ്ധാങ്ഗിരൂപയാം
സാക്ഷാദുപനിഷേദ്ദവി , ഗാർഗ്ഗി ,

ഏെതാരു േദശത്തേക്കാൾമയിർെകാള്ളിച്ചാൾ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യംവാ ം തൻ വാക്യാർത്ഥത്താൽ ;
ത ത്തിൻ ശുദ്ധി േലാപം െതേല്ലൽ േവ
ശഷ്പവും ൈകചൂണ്ടിക്കാ ം മട്ടിൽ 90

ഏെറനാേളെതാരു േദശത്തിൽ േമവിനാൾ
പാറയായ് െഗൗതമധർമ്മപത്നി :-
അേദ്ദശമാണതു; ചാരി ലക്ഷ്മിതൻ
ശുദ്ധാന്തമാണതിൻ രാജധാനി :-
ഹാ ! ചി , മങ്ങേ വാഴ്വതി േണ്ടാർ
കാശി െമയ് വി- ം േതവിടിശ്ശി !!!
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V

ദുഗ്ദ്ധമിരുന്നതാമദ്ധ്വരപാ ത്തിൽ
മദ്യമിെതങ്ങെന വ േചർ ?-
അെല്ലങ്കിൽ താറുമാെറ താൻ െചയ് വീല
ദുർല്ലളിേതാല്ലാസിയായ ൈദവം ! 100

അ ശെമ,ങ്ങതിന്നൗചിത്യേബാധെമ-
െങ്ങങ്ങതിൻ മാർഗ്ഗത്തിേലകവിഘ്നം ?
ഇമ്മഹീവാപിയിലിച്ഛേപാൽ ീഡി -
മു ത്തയൂഥപൻ ഹ്മേദവൻ !
കല്യാണമണ്ഡപം കല്ലറയായ് മാറാം ;
കല്യാണ ന്നിലുമാഴിേകറാം
ചാെലേന്നാ തിെട്ടേന്നാ ശാശ്വതമാെയാ
കാല വാഹത്തിലില്ലതെന്ന !

16.അ , സീതയാൽ വിേണ്ണാളം െപാങ്ങിന
പൃഥ്വിെയപ്പിെന്നയും സ്വസ്ഥിയിൽ 110
നിർ വാൻ േലാേകശൻ വച്ചതുമാവാം ത-
ന്മസ്തകത്തിങ്കലിേവശ്യാഭാരം

17.േഖയത്തിൻ സാന്നിദ്ധ്യം േകാട്ട ചു ംതാൻ
ഛായേയാെടാ താൻ വ നിൽപൂ ;
ചാലേവ രാപകെലാന്നിടവി താൻ
കാല മാലയിൽ േകാർ ൈദവം
അമ്മട്ടിലുേള്ളാരിമദ്ധ്യമേലാകത്തിൽ
നന്മെയെത്താട്ട ാ തിന്മ െപട്ടാൽ ,
ച ബിംബാങ്കം താനായതു; മാസത്തി-
െലാ താൻ ാേയണ ദർശരാ ി ! 120
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VI

18.തങ്കെമേന്നാതിേനൻ പിങ്ഗളതേന്മനി
തങ്കവും പങ്കം തൻസന്നിധിയിൽ.
ആകേവ ധാതാവിൻ നിർമ്മാണസാമ ി
ഹാ ! കവി കാണുേവാനല്ലയേല്ലാ !

19. ആനങ്ഗബാണങ്ങൾ ള്ളിേല മാനുഷ-
മാനസകാർമ്മണചൂർണ്ണേയാഗം
പീയൂഷയൂഷത്തിൽച്ചാലിേച്ചാ നാ ഖ-
നാ േയാഷാരത്നത്തിൻ മൂർത്തിതീർ ?

20.അ തുവല്ലരി താരുണ്യൈച ത്തിൽ
വി മപുഷ്പങ്ങെളന്നണി ; 130

അ പാഞ്ഞെങ്ങത്തി കാലേദശാഭിജ്ഞൻ
കന്ദർപ്പൻ ദിഗ്ജയബദ്ധദീക്ഷൻ.
ൈവേദഹസാ ാജ്യം വാേഴേണ്ടാൻ തെന്നയാ-
ണാ േദഹശൂന്യനാമാത്മേയാനി ;

്യംബകകാർമൂകം െപാേ ാെക മെറ്റാ ം
തൻ തിബന്ധത്തിന്നില്ലതാനും.

21 അെങ്ങത്തിേവഗത്തിൽ തൃൈക്കയാൽ ർശിച്ചാ-
നങ്ഗജന ത്തനി ചാപം-
ആ ിഷ്ടമർധുർയ്യമാേകശമാപാദ-
മാസ്വാദ്യമാപി മാചണ്ഡാലം ! 140

തെന്നത്താൻ ഞാെണാലിയിട്ടിടും ഗാനത്താൽ;
തെന്നത്താൻ ഭുഗ്നമാം നർത്തനത്താൽ ;
തെന്നത്താനെമ്പ േമാേരാേരാ ലീലയാൽ:–
അന്നല്ലാർവിെല്ലാ േവേറതെന്ന !

22. മന്മഥൻ നിൽക്കെട്ട സാക്ഷിയായ്; േനാക്കെട്ട
തന്മനം-ആെമങ്കിൽ-പുൺെപടാെത ;
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അമ്മണിെപ്പൺെകാടിേക്കതൂഴിെവല് വാനും
ക ന രമ്പിൽപ്പാതി േപാരും !

https://thalilakkam.in/



പിങ്ഗള - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 17

VII

23 ആ വാരനാരിതൻ േപർമാ ം േകട്ടാലു-
മാവാെതയായിടുമാർ മുള്ളം ; 140

ദൃഷ്ടിവിഷെയ ഞാനബ്ഭുജങ്ഗിെയ-
ഷ്ടമാെയന്തി പിെന്നെച്ചാൽവൂ ?

24.ആ നീലക്കാെറാളി വണി ന്തൽെക്ക-
ട്ടാ നിത്യബ രമാസ്യബിംബം;
ആച്ചാ െപാട്ടണി െനറ്റിത്തിങ്കൾക്കി-
റാലാസ്യേലാലമാം ചില്ലിവല്ലി :

ആ നീണ്ടിടംെപട്ട മയ്യണിക്കണ്മിഴി-
യാക്കടക്കൺമുന ള്ളേനാട്ടം ;
ആ ടുേപ്പറിന മാന്തളിർ ങ്കവി:-
ളാക്കമ്മൽ ചാർത്തിന കർണ്ണപാശം ; 160

ആപ്പവിഴെപ്പാളിേത്തൻേചാരിവായ്മല :-
രാമുല്ലെമാെട്ടാളിദന്തപങ് ക്തി ;
നിന്നിടാമമ്മട്ടിൽ നീ കില്ല റം
കുന്നിൻേമേലറും നാം; കുണ്ടിൽവീഴും
കൂപത്തിൽ ബിംബിച്ച പൂന്തിങ്കൾ കേല്ലറാൽ
ചാപല്യെമ േമൽ കാട്ടി ം ;
അത്തന്ന്വിതന്നങ്ഗേമാേരാ കാണുേമ്പാ-
ള േമലാടിേപ്പാമാർ മുള്ളം !

25.ചാലേവ മുമ്പിൽ ഞാൻ , മുമ്പിൽഞാ,െനേന്നാതി ,
നാലുപതിനാറു നൽക്കലകൾ 170

തിങ്കേള േമൽ േമൽക്കാൽപ്പാട്ടിൽ നിർ മ-
മ്മങ്കെയ മാറാെത േസവ െചയ്താർ

അമ്മണിമാളിക ൈകനിലയാക്കിന
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തന്മകൻ കാമെനക്ക േപാവാൻ ,

ശീ മായ് ൈവകുണ്ഠവക്ഷ ൈകവി
പാൽക്കടൽമങ്കയാൾ വ േചർന്നാൾ
തൽ ഷെയേന്നാർത്തത്തയ്യലിൽച്ചാർത്തിന
വത്സലഭാവാർ ം ദൃഷ്ടിപാതം

ത്യാഹരിച്ചീല തദ്ദർശനാശ്ചര്യ
സ്തബ്ധയാം സാഗരകന്യകയാൾ 180

27.സർവാനവദ്യാങ്ഗസം ീഡാരങ്ഗമായ് ;
സർവാലങ്കാൈരകഭൂഷണമായ് .
സർവാന്തസ്സംവനനൗഷധമായ് , സ്മര-
സർവാഭിസാര ,മത്തന്ന്വി മിന്നി.
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VIII

28.ഈ വകേമാടികെളാെക്കയുമെപ്പണ്ണി-
ന്നാവരണാംശുകം മാ മേല്ലാ :
അപ്പടം നീങ്ങിേയ കാണാവു േനരില-
ദ്ദർപ്പകമായതൻ ദഗ്ദ്ധരൂപം

29.ആഹാ ! മഹാർഹമാമത്തങ്ക ട്ടിെലാ
രീഹാമൃഗാങ്ഗനയല്ലി വാഴ്വൂ ? 190

ഏെതല്ലാം ഹ്മാണ്ഡം തിന്നാലും േമ േമൽ
േസ്വാദരം ൽക്ഷാമം , ശൂന്യാൽശൂന്യം.
അത്തരമുെള്ളാരു തൃഷ്ണയാ , ണാരുക്മ-
ൈചതന്യത്തിൻ ചാമുണ്ഡി , സർവഹർ ി !

30.ത യിർക്കാറ്റിനാൽ തർപ്പിക്കാൻ സാധി ം
പന്നഗി കണ്ഠാേ ഷാർഹയാ ം :

വിത്തവും വൃത്തവും ാണനും േ യ -
െമാ ന്നീലേല്ലാ േവശ്യേപാെല

31.ഐഹികപാര ികാഭ്യദയാർഗ്ഗളം
േദഹി തൽസകൃച്ചിന്തേപാലും: 200

എങ്കിലും മാനുഷമാനസമർക്കട-
െമെങ്ങത്തി േനാക്കിേടാല്ല , േങ്ങ ചാടു !
കാഞ്ഞിരം ക ഖേദ്യാതം തീക്കനൽ:
പാഞ്ഞിടുമിമ്മട്ടത മി ം.
ക ന്ന െചന്തീ താൻ ൈകനാറി ല
ചി പതങ്ഗത്തിൻ ദൃഷ്ടിയിങ്കൽ :
ചർമ്മത്തിന്ന റം സഞ്ചരിപ്പീലതു
നന്മയും തിന്മയും നിർണ്ണയിപ്പാൻ.

32.നമ്മൾ നമ്മൾതാേനറ്റവുമജ്ഞാത-
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രമ്മട്ടിലുേള്ളാരിപ്പാരിടത്തിൽ 210
രൂപത്തിലാരുതാൻ േമാഹി കില്ബിഷ-
കൂപത്തിൽ വീഴ്വീല കീഴ്ക്കാംതൂക്കായ് !
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IX

33.എന്തി വിസ്താരം ? താേന്താന്നി താരമ്പൻ
പന്തി വീശിേനാരാവലയിൽ ,
സ ാപ്തർ സ ാപ്തർ വീഴ്കയായ് മന്നിേല-
ത്ത ാക്കൾെതാെട്ടഴും ാക്കെളല്ലാം !
ഓേരാേരാ ശാശ്വതസന്മാർഗ്ഗേസതുക്കൾ
പാരിതിൽ പ േള്ളാർ തീർത്തെതല്ലാം.

നാമാവേശഷമായ്േപ്പാകയായ് വല്ലാേത്താ-
രാമാരനിമ്നഗതെന്നാഴുക്കിൽ.

വശ്യത്തിൻ ധാമമാമസ്സർവസർവസ്വ-
പശ്യേതാഹർ ി തൽപാപകർമ്മം
ആജാതി െചയ്തയായ് സ്വച്ഛന്ദം : മുന്നേമ
രാജാേവാ തദ്വ ദാസദാസൻ !

34.അദ്ധർമ്മ ങ്കാവിൻ ദാവാഗ്നിധൂമമാം
മൂർധജപാശത്തിൻ കാളിമയും :
അപ്പാപവ്യാളത്തിൻ നിർേമ്മാകഖണ്ഡഃ മാ-
മ ാ ഹാത്തിൻ പാണ്ഡിമയും
ആമഷിനഞ്ഞണിക്കൺകുട രമ്പിൻ
ധീമർമ്മം േഭദി ം തീക്ഷ്ണതയും : 230

ആ വിശ്വം െവ െവന്നാനന്ദിച്ചാടിടും
വല്ലിേപ്പാർവില്ലിൻ വ തയും ;

ആ ഷ്ടേചതസ്സിന്നാദർശമായിടും
മാർത്തടെപ്പാൽ ന്നിൻ കാഠിന്യവും
ആ മന്നിൻ പാതാളനിേ ണിയായിടും
േരാമാളിതൻ കരിമ്പാെമ്പാളിയും :-
കണ്ടിടും െകാണ്ടി മ താൻ േപായ് വീണാർ
പണ്ഡിതേ ഷ്ഠരും േമഷമുഗ്ദ്ധർ.

35.െപെണ്ണെന്നാെരണ്ണെത്തത്തീർത്തേല്ലാ നാ ഖൻ
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െപണ്ണിലും െപണ്ണാക്കി പൂരുഷേന ! 240
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X

36.നാനാേദശാഗതർ വിേത്തശേരാേരാേരാ
ദിനാരഭാണ്ഡങ്ങൾ െകട്ടിേപ്പറി ,
തത്താദൃശാേഭാഗമാർന്നിടുമാ വഴി-
യത്താണിക്കല്ലിേന്മൽ വയ്ക്കയായി

37.ആവളർപൂ ഴൽെക്കാണ്ടലിൽ േകകികൾ;
ആവ െച്ചന്താരിൽ ഷൾപദങ്ങൾ
ആ വേക്ഷജാ ിയിേലണങ്ങൾ അപ്പാന്ഥ-
രാനാഭികൂപത്തിൽ മ കങ്ങൾ.

38.ആ വഴി േപായിടും സാധുക്കെളല്ലാമാ-
ലാവണ്യതീർത്ഥത്തിൻ മുങ്ങിെപ്പാങ്ങി. 250

ആവതും ാകൃതമാകാരം ൈകെക്കാ
ൈകവല്യലാഭത്താൽ ധന്ന്യരായാർ !

39.”െപാന്നിനാൽ യജ്ഞവും , യജ്ഞത്താൽപുണ്യവും
പുണ്യത്താൽ സ്വർഗ്ഗവുെമന്തിനാേവാ ?
അപ്സര ീെക്കങ്കിലാ ീതാനല്ലേയാ
നി തു കൺമുന്നിൽ ? ൈകപ്പിടിയിൽ ?
എൻധനം പിെന്നെച്ചന്ന താൻ േചരേട്ട;
എന്തി േവണ്ടാത്ത ദിഗ് മണം ?
ആവേട്ട ഭുക്തി മുൻ , പ റം മുക്തിയാം
ഭാ’ വി പിൻപല്ലി ’മാ’ വേര ?” 260

ഇമ്മട്ടിേലാേരാ ചിന്തി ശുദ്ധരാം
കർമ്മഠർ, േഹാമധൂമാന്ധിഭൂതർ ,

അമ്നായപൂതമാം തജ്ജിഹ്വതർപ്പിച്ചാ-
രാമാങ്കതന്നധരാസവത്താൽ ,

40.പർണ്ണാംബുവായുക്കള ാ ം ഭക്ഷി ം
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വർണ്ണികൾ നിരൂറും നാ മായി ;
ഭീമരാം വ്യാദർ-െചന്നാര ളിതൻ
െമയ്മാംസ , മാനസമാസ്വദിപ്പാൻ
േ ക്ഷാവന്മൗലികൾ നിർ ണ ഹ്മെത്ത -
സ്സാക്ഷാൽ കരിേച്ചാരാം േയാഗിമാരും 270
’തത്ത്വമസ്യാ’ ദിമവാക്യമെപ്പേണ്ണാടു
ശുദ്ധേമ മത്തരാേയാതിനിന്നാർ .

41.”ആർ മഹാേവശ്യേയ േവാനപ്പാപി
ശാല് മലിയായിടും പിൻപിറപ്പിൽ . ”
എന്നേല്ല േലാേകാക്തി ? - ആവേട്ട , േവണ്ടതി-

ന്നത ,മത്തരു ദീർഘജീവി.
െതല്ലാടെലന്തി ? പാഴിലവാേയാ ഞാൻ
പുല്ലാേയാ േപാകേട്ട പൂഴിയാേയാ :
ഉത്തരൈമഥിലവീഥിയിൽ വീ െമൻ
വി േപായ് വീഴിെല്ലന്നാരു ക ” ? 280

ഇങ്ങേനയ ട്ടർ ചിന്തിച്ചസ്സൗധത്തിൽ
തിങ്ങളിൽതിങ്ങളിൽ തിക്കിേക്കറി.
ആബാലം-ആ വൃദ്ധം-അന്ന്യായം!-ൈകമുതൽ
ദീപാളിവ കയായ് കണ്ടമാനം !!

42.ആ വഴിയമ്പലത്തണ്ണീരിൻപാരണ
േയവനും വാ ി മന്തർദാഹം.

ദൂര പൂക്കണിെക്കാന്നതാന വ്യം
ചാര െചന്നാൽ താനഗ്നിേഹതി !

43.ദാസി മെറ്റ േനാേക്ക ? ൈകവശം
കാശുള്ള കാമുകൻ കാമേദവൻ ; 290

െപാെന്നണ്ണ േവർെപട്ട പൂരുഷെക്കാ േയാ
പിണ്ണാക്കേപ്പഷകയ ത്തിങ്കൽ.
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44.ആ സർവ ാസയാം യക്ഷിതൻ പിന്നേത്ത
ഹാസത്തിൽ േമളി ം ദൃഷ്ടിപാതം
മൃത വാൽ സ്തയാമക്കാമുകാശ
ദഗ്ദ്ധതിലാഞ്ജലിെയ േതാ ം !
ഉള്ളിൽതീയശ്ശിര ലികൾ,ക്കക്ഷിയിൽ
െവള്ളം ,ഗളത്തിങ്കലർദ്ധച ൻ :-
ആണല്ല െപ മല്ലാകാര, മാമട്ടിൽ
നാണംെകട്ട റം പിച്ചെതണ്ടാം 300

45.ഐളെന ൽകിനാളുർവശി വിത്താഢ്യ-
ൈരളെരെയാെക്കയുമിവധുടി;
രൂപെത്തക്കാമിച്ചാളത്തയ്യൽ. ഇെപ്പേണ്ണാ
രൂപേയ - അ േയ്ക്കേഭദമു .

46.തിങ്കൾേനർവ യാൾ േനടിനാൾ േവഗത്തിൽ
തങ്കവും, രത്നവും കു കുന്നായ്.
ഹർമ്മ്യങ്ങൾ , വീഥികൾ , ാമങ്ങൾ , േദശങ്ങൾ. -
ഇമ്മട്ടിലായിതച്ശുല്കാദാനം.
ആക മണ്ഡന, മാകൃഷ്ടവഞ്ചന
മാത്മാങ്ഗവി യ , മർത്ഥലാഭം:- 310

ഈച്ചതുവർഗ്ഗങ്ങൾേക്കകമാം ശൃങ്ഗാര-
മാസ്മരമാസ്മരവിദ്യയന്നാൾ.

47. അത്തരം േഹമാ ിെയ േമൽ െപാന്തിേപാ-
ന്ന േമൽ കില്ബിഷഗഹ്വരവും ,
ആത്തന്ന്വിതൻ ചു ംവായ്ക്കയായ് നാൾ നാൾ
വ്യാത്തമാം നാരകവ ംേപാെല.
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XI

48.അമ്മട്ടിൽ വാഴുന്ന പിങ്ഗളതൻമുന്നി,
ലമ്മതൻ കളിേത്താഴിേപാെല ,
േപർ ം നാം മുൻകണ്ടരീതിയിൽ വെന്നത്തി
ൈച ർ പാർവണജ്യൗത്സനികയാൾ.

49.നൽ കൃത്യബയാൾ നൽകിന പണ്ടങ്ങൾ
ശി മായ് ത്യങ്ഗം ചാർത്തിച്ചാർത്തി ;
െതന്നലിൻ കാ യാം ദിവ്യാങ്ഗരാഗേത്ത-
ത്തന്നണിെമെയ്യ ം പൂശി ശി ;
ഉത്ഭിന്നയൗവനയാകുമാ യാമിനി
വി മേമാേരാ േതടിേത്തടി ;
സൂനത്തിൽസൂനത്തിൽ പാെഞ്ഞത്തിയ േള്ളാ-
രാനന്ദേത്തൻ നുകർന്നാടിയാടി ;

ൃങ്ഗാരപ്പാ കൾ ചിട്ടയിൽ മൂളുന്ന
ൃങ്കാളിതൻഗതി വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി ; 330

കാന്തിതൻ ൈകവല്യം കാ ന്ന ൈകയിേല-
ന്തിങ്കൾക്കണ്ണാടി േനാക്കി േനാക്കി ;

സ്വിയമാം രൂപത്തിൽ തൃപ്തയായ് ദൃപ്തയായ്
പീയുഷ ഞ്ചിരി തൂകി കി
േലാകത്തിൻമാനസം േചാരണംെച ന്ന
േമാഹനം-േമാഹനം-അസ്സമയം !
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XII

50.അത്തരമന്നിശ മർത്ത്യെര േമൽ േമൽ
ത തി ഖരാക്കിടേവ;
മാനുഷചിത്തമാമു ത്തദന്തിെയ-
േച്ചണുറ്റ ൈമേരയമൂട്ടിടേവ : 340

തന്മതിയായിടും ൈവദ തിേരഖെയ-
െപ്പാന്മണിയൂഞ്ഞാലിലാടിക്കേവ :-
അന്തി മുെത്താളിനിഹാരവാരിയിൽ
പന്തി തൻേകളിനീരാട്ടാടി.
പീയൂഷസി വിൽ െപാങ്ങിന ൃംങ്ഗാര-
സായൂജ്യേദവതെയന്നേപാെല.
േഹമപട്ടാംബരകൂർപ്പാസകാദിയാൽ
േകാമളെമയ്ത്താളി കൂട്ടി ട്ടി ;
സി രെപ്പാ െതാ ,േട്ടാേരാേരാ ദുർല്ലഭ-
ഗന്ധദ് വ്യങ്ങൾ പൂശി ശി ; 350

കാർമ്മണ ചൂർണ്ണത്താൽ പൂങ്കവിൾക്കണ്ണാടി-
ക്കാമ്മ ം കൺപകിേട്ടകിേയകി;
ആനഖമാശിഖേമാേരാേരാ ഹീരക-
മാണിക്യഭൂഷകൾ ചാർത്തിച്ചാർത്തി;

ഓമനക്കാെറാളിക്കന്തലിേലാേരാേരാ
തൂമലർമാലകൾ ചൂടി ടി ;
ആ നന്മയാെകത്തല്ലാവണ്യലക്ഷ്മി ക-
ണ്ടാനന്ദേക്കാൾമയിർ െകാണ്ടേപാെല.
അ തം-അ തം- ത്യങ്ഗേമാേരാേരാ
വി മമു ൈക്ക കാട്ടിക്കാട്ടി ; 350

ശി ജ കൃതസാമ ി നല്കിടു-
മപ്പരഭാഗങ്ങൾ രണ്ടിനാലും
തൻമലർേമനി സൗന്ദര്യേധാരണി
െയൺമടങ്ങത്തവ്വിേലറ്റിേയറ്റി ;

https://thalilakkam.in/



പിങ്ഗള - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 28

സർമഥാ സർേവാർവിസംേമാഹനാ മായ് .
സർവഹൃദുന്മാദനൗഷധമായ് ,
മാന്മഥമാഹാത്മ്യമാകന്ദമഞ്ജരി-
മാംസളമാധ്വികമാധുരിയായ് .
അന്നേത്ത രാവി േചരുന്ന േമാടിയിൽ ,
തൻ ദർപ്പതുല്യമാം സൗധത്തിങ്കൽ. 370

അഞ്ചിതവി ഹ മി പിങ്ഗള
പേഞ്ച ിയാമൃതപാനപാ ം !
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XIII

51.യാമിനിജാഹ്നവി പായു മുേന്നാ
കൗമുദിേഫനിലവി ഹയായ് .
പത്തി േമലായി നാഴിക: പിെന്നയും
തദ്ദിശി തെന്നത്താൻ തന്ന്വി വാഴ്വു .

ആ മലർേമനിയാളാേരയും കാണ്മീല
പൂമണിേമടയിൽ പുരുഷരായ് ;
തന്നിളെഞ്ചന്തളിർേക്കാമറ െമത്ത
മി നീർത്തിട്ട മട്ടിൽതെന്ന. 380

52.കാമുകർ-കാമുകർ-ആ േമടതൻ നട-
കാവേല േവലയായ് നാൾകഴിേപ്പാർ-
മത്സ്യധ്വജായതനാ ത്തിൽ േവധസ്സാ-
ലുത്ഷ്യഷ്ട രുക്ഷാക്കൾ നിവിഷാണർ,-
എങ്ങവർ-എങ്ങവർ-ആരാവിലാദ്യന്തം
പിങ്ഗളാധീനരായ് ജീവിേക്കേണ്ടാർ ?
ആെരയുമാെരയും കാണ്മി,ലെതെന്താരു
മാരണം ? ആർ കാ മി ജാലം ?
മിഷ്ടാന്നമുേണ്ണണ്ട െപാേന്നാണനാളിേലാ
കഷ്ടമ േദ്ധാപവാസേയാഗം ? 390

എെന്താരു വിസ്മയം ? അങ്ങെന േപാേമാതൻ
യ നൂൽപ്പാവകൾ ? ൈകക്കിളികൾ ?

53.പാതയിെലന്താവാം ത ഹം ? ഉണ്ടേല്ല
പാതകളെങ്ങത്താൻ നാലുപാടും
ഉണ്ടികേയ്ക്കതിളവ , ന്നതുമില്ലേല്ലാ :
െകാണ്ടിടാം വാ യായ് വിത്തമാർ ം.
മന്ന േകാപേമ , തസ്സാധു മൗലിയാൽ
തന്നടി െമ്പാടി ചൂടിടുേന്നാൻ !
കാലേമാ ൈച ർ : രാ ിേയാ പൗർണ്ണിമ :
കാമേനാ കർണ്ണാന്തകൃഷ്ടചാപൻ ! 400
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േചെണഴും താരക മലർ ചിന്നിന
വാനമാം നീലക്കൻമഞ്ചത്തിേന്മൽ,
യാമിനി - സൗഭാഗ്യശാലിനി-പിയൂഷ
ധാമാവാം േ യാേനാെടാ വാഴ്വു !

54.ആ വിധമുേള്ളാരു േവളയിൽ, കന്ദർപ്പ-
േദവൻതൻ േവട്ടയാമുത്സവത്തിൽ ,
ഏെതണ്ണയിട്ടാലും-ഏ േമൽ േതച്ചാലും-
ഏതിലും െകാള്ളാത്ത പാഴ്ക്കണയായ് ,
നാണി ം , േഖദി ം , തൂണി ഭാരമായ് ,
ഗാണിക്യേ ണി ദുർയ്യശസ്സായ് 410

താൻമാ ം-താൻമാ ം-ഒറ്റ വാഴ്കേയാ
പൂണ്മാെനാരാെണേന്ന്യ ? ഭൂതിെയേന്ന്യ ?
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XIV

55.ഭൂതി- ഹാ !ഭൂതി താരാർജ്ജിപ്പാനെല്ലങ്കി-
േലതി േവണ്ടിത്തൻ േവശ്യാജന്മം ?
അർത്ഥവും കാമവുെമാന്നി േനടുന്ന
തദ്ധർമ്മം താനല്ലീ ധന്ന്യാൽ ധന്ന്യം ?

56.ഊറ്റത്തിൽ മെറ്റാരു മാളിക തീേരണം
നൂെറ്റാ കക്ഷ്യകൾ വാ ംമട്ടിൽ :
ശയ്യാദിസംേഭാഗസാമ ി സർവവും
തയ്യാറായിേടണമായവയിൽ :

ൈവരത്താൽ നിർമ്മിച്ച വ ക്കളാവണ-
മാരമ്യഹർേമ്മ്യാപസ്ക്കാരകങ്ങൾ ;
ആവതുമസ്സൗധം മിേന്നണൈമ മാ-
മാ ൈവജയന്തത്തിൻ േനർപകർപ്പായ് !

57.അപ്പാണ്ഡ്യരാജ്ഞിതൻ മൗക്തികദാമങ്ങൾ
വി ാനുണ്ടെഞ്ച വീ മേപ്പാൾ ;
തൽകണ്ഠലഗ്നങ്ങളാകുകിലല്ലാെത-
യക്ക ഭൂഷകൾക്കാഭയുേണ്ടാ ?
അ റം െമ കിട്ടൻപതുമാേറ്ററും ;
ൈകപ്പണിേക്കാപ്പല്ലീ ശി മർമ്മം ? 430

ദീനാരം ലക്ഷംേപാേലാേരാന്നി,ന്നാവേട്ട :
താനാശെവ േപായ് വാങ്ങിച്ചാർത്താൻ ,

58.ആശിക്കമാ ംെകാെണ്ടന്തായി ? േവ ന്ന
കാശി താ , നാർതൻ കാൽപിടി ?
തൻനിവി െതാട്ടിടാൻ തനൈക ദുർേയ്യാഗം
വന്നിടും വാര ി വാര ീേയാ ?
തൻെമയ്സ്യമന്തകമന്നേത്ത രാ ിയിൽ
െപാൻമലയല്ലേയാ െപറ്റിേട ?
അ േവാ ദാതൃത്വമക്ക വല്ലി ം ?
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വറ്റിേയാ ദുഗ്ദ്ധമസ്സ്വർേഗ്ഗാവി ം ? 440
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XV

59.തന്നിെല െണ്ടാരു കുറ്റെമന്നത്തയ്യൽ
പിെന്നയും പിെന്നയും ചിന്തെചയ്താൾ ;

ഒ േമ കാണാെത താൻ , നിന്നാൾ െചെന്നാരു
െപാൻനിലക്കണ്ണാടി തെന്നതിരിൽ.
ആ മട്ടിൽ ദർപ്പണെമ േയാ നീെളയ-

മച്ചിനുള്ളിലു,ണ്ടായവയിൽ
ഓേരാന്നിൻമുന്നിലും േനാക്കിനാൾ വാെരാളി
നീേരാളംെവ ം തൻ പൂവൽേമനി.
തേന്നാടു തുല്യയായ് താൻമാ െമന്ന-
യേന്നാതും വാേക്കറ്റമർത്ഥഗർഭം ! 450

60.ആ വഴിെക്ക ീല െതെറ്റാ ,െമ ക-
ണ്ടാവരവർണ്ണിനി തൃപ്തയായി.
പാണിയിൽ തൻകളിൈപ്പതലാേയ്മവിന
മാണിക്യവല്ലകീേയന്തി െമെല്ല.
തൻതളിർെപ്പാൻമടിെമത്തേമൽ േചർത്തതിൻ
ത ികേളാേരാ മീട്ടിമീട്ടി.
കിന്നരകണ്ഠിയാൾ ഗീതത്താലാവീഥി-
കർണ്ണം സുധാപ്ളുതമാക്കി നിന്നാൾ

61.േതന്മാവിൻ െചന്തളിർ തി തിന്നാരാവി-
ലാമ്മാറും പഞ്ചമം പാടിപ്പാടി. 460
ഉമ്മര ങ്കാവിൽ േമവിടുമാൺകുയിൽ-
തൻമനമഗ്ഗാനമാർ മാക്കി.

62.താഴ വച്ചാൾ തൻവീണയത്തന്ന്വങ്ഗി ;
മാഴക്കേണ്ണാടിച്ചാൾ വീഥിനീെള ;
നിർമ്മർത്യഗന്ധമായ് കണാളശ്  ശൃങ്ഗാടം.
തന്മഞ്ചേകാശങ്ങൾേപാേല ശൂന്ന്യം

േകാണിയിലൂെട താൻ െതെല്ലാന്നിറങ്ങിനാൾ ,
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നാണി പിെന്നയുേമറിേപ്പായാൾ:
ലാത്തിനാൾ ഹർമ്മ്യത്തിലേങ്ങാ മിേങ്ങാ -
േമാർെത്താ ം േവണ്ടതു േതാന്നിടാെത: 470

രഞ്ജിതമാക്കിനാൾ നാദത്താൽ നൂപുര-
മഞ്ജീരകങ്കണകാഞ്ചികെള :
വാങ്ങിനാൾ പിേന്നാ വാതായനം വി ;
താങ്ങിനാൾ പൂങ്കവിൾ ൈകത്തലത്താൽ;
തന്നളകാ കപാദത്തിലാടിച്ചാ-
ളുന്ന ഭുകുടിവീചികേള
കൺ തുറിച്ചീടിനാൾ , ൈക തിരുമ്മീടിനാൾ
ദന്തങ്ങളർപ്പിച്ചാൾ െചെഞ്ചാടിയിൽ; 480

താേഴാ േനാക്കിനാൾ ഗാ ിത ൾത്തട്ടിൽ
നൂഴുവാൻ താൻ തയ്യാെറന്നേപാെല;
േമേലാ േനാക്കിനാേളെതാരു ൈദവത്തിൻ
മാലെതന്നാരായ് വാെനന്നേപാെല:
വീർപ്പിട്ടാൾ േമൽ േമൽ ദീർഘമാ, യുഷ്ണമായ്:
േവർ മുെത്താപ്പിനാൾ പ േലസാൽ.

63.േചടിേയാേടാതിനാളിത്തരേമാേരാ
േചതസ്സിലുൽക്കണ്ഠ േതടിേത്തടി:-
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XVI

64.”ആെരടി നി തു വാതിൽക്കൽ താേഴ വ?-”
”ന്നാെരയുമാെരയും കാണ്മീലേമ്മ!”

”അക്കതെകന്തിനു ചാരി നീ?” ”കാമുക-
ർക്കഗ്ഗളെമെങ്ങാ ം വാ ീലേമ്മ!”
”എെന്തടി േകൾപ്പതന്നിസ്വനം പൂങ്കാവിൽ
വണ്ടിണ്ട മൂളുന്ന ശബ്ദമേമ്മ!”
”പിെന്നയും േകൾ ദൂര ശബ്ദെമാ-
ന്നിന്നെതന്നാേമാടി നിർണ്ണയിപ്പാൻ ? ”
”പൂെന്തന്നൽ പുൽകിന മാന്തളിർെത്താത്തിെന്റ
േതൻെതളിമർമ്മരമാണതേമ്മ ! ”
”ഒട്ടി ചാരത്താേയ്ക്കൾപ്പെതന്തശ്ശബ്ദം ? ”
”കുട്ടിനിയമ്മ തൻ വിക്കലേമ്മ ! ” 500

”അമ്മയുറങ്ങിേയാ ? പാതിരാവായിേല്ല ? ”
”നമ്മെളേപ്പാെലേയാ മുത്തി ? യേമ്മ ? ”
”അങ്ങാേരാ െചാൽവീേല ’വന്നാലും’ എ” ”ന്നതു
ൈപങ്കിളിൈപ്പതലിൻ തായാട്ടേമ്മ ! ”

55.”ഇങ്ങെന പ വാെനെന്തടി?” ൈദവത്തി-
ന്നിങ്ഗിതമാരുതാൻ കണ്ടതേമ്മ ? ”
”ൈദവവും നീയും ! േഹാ ! വായാടി ! േഫാ ! ദൂെര
നി േവദേവദാന്തവിജ്ഞ തെന്ന ! ”
”ഈവണ്ണേമാെതാേല്ല ! െപാന്നേമ്മ ! െപാന്നേമ്മ !
ൈദവെത്തേയാർക്കേണ ! േപാകാേമ ! ഞാൻ !” 510

66.അങ്ങിെന േചടി േപായ് ശയ്യാഗാരത്തിങ്കൽ
പിങ്ഗള പിെന്നയും തെന്നയായി .
”ആരിനി വന്നാലുമിേങ്ങാ േകേറ്റണ്ട ;
തീരെട്ടെയാേന്നാെട െസാല്ല” െയന്നായ് ”

67.ഏറിടുമീറയാൽ തന്മണി മച്ചിൻ
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ദ്വാരം േപായ് ചാരിനാൾ , സാക്ഷയിട്ടാൾ.

രത്നാസനത്ഥയായ റം ദുഷ്ക്കാല-
ഭഗ്നാശാസൗധയാമാവധൂടി.
േചാർന്ന തൻ ചിന്തകൾ വീഴ്ത്തിനാൾേശഷിച്ച
ശൂന്യതയാം സഖിതൻ െചവിയിൽ:- 520
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XVII

68.ആകാറായ് പാതിര , വാസന്നക മായ്
രാകയാം ശ്യാമ ഷഷ്ടിപൂർത്തി.
കാമുകർ-കാഞ്ചന ല മിന്നി
കാമ േകാമരം തുള്ളിടുേന്നാർ-
എൻ സൗധമാർജ്ജനിതൻ പരിഷ്വങ്ഗവും
തൻസൗഖ്യസാ ാജ്യമായ് നിനേ ാർ-
കാണ്മാനില്ലിന്നവരാെരയും-എെങ്ങ,ങ്ങാ-
വാൽമാ മില്ലാത്ത വാനരങ്ങൾ ?
െതറ്റിേയാ താവളം ? ആ വകക്കാർ േണ്ടാ
മെറ്റാരു മാമരേത്താ മന്നിൽ ? 530

എന്തായാെലന്തിനി ? അ ട്ടെരേങ്ങാ േപായ്-
പ്പണ്ടാരംവയ്ക്കേട്ട പാതകികൾ !

69.ഓലക്കമാർ ള്ള പൂന്തിങ്കളൂഴിെയ
പ്പാലമൃതിങ്ങെനയൂട്ടിടേവ.

െനഞ്ഞാർ മാടിപ്പാൻ തയ്യാറായ് േവശ്യയാ-
മിഞ്ഞാൻ ചമഞ്ഞി നിന്നീടേവ :
േനാ ന്ന ദിെക്കല്ലാ , െമൻൈദവം മന്മഥൻ
േപാർക്കണമാരിയാൽ മൂടിേവ :-
കഷ്ടമിപ്പത്തനേമെതാരു ദാന്തെന്റ
െപാട്ട ൽെചറ്റയായ് മാറിേപ്പായി ! 540

70.എന്നനങ്ഗാഗമപാഠത്തിന്നാദ്യമാ-
ണിന്നനധ്യായരാ, െവ െചയ്യാം !
ഒ കിൽ ഞാനഭിസാരികയായിടാ-
മെല്ലങ്കിലാർക്കാനുമാളയയ്ക്കാം.

71.വില്ക്കാശും ക മായ് ഞാൻതെന്നകേണ്ടാർ തൻ
തൃക്കാൽ പിടിക്കേയാ ? െകാള്ളാം കാർയ്യം !
ഏെതാരു പിച്ചിതു ? മർയ്യാദ േലാകത്തിൽ
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ാതിേലാമ്യത്തി , െമാ േവേണ്ട ?
ഞാനതു െചയ് വീല : േവശ്യ േമതാ
മാനവും നാണവും േവണമേല്ലാ. 550

ഏറിയാെലന്തി വ േപായ് ! േപാകെട്ട
കൂററ്റ േഗാശാല റ്റർ കൂട്ടർ !!
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XVIII

72.”കൂറിെനപ്പറ്റിെയേന്താതിേനൻ േ ാധത്തിൽ ?
ഏറിേപ്പായ്, നിശ്ചയ,െമൻ ശകാരം !

സാധുക്കൾ പുരുഷർ േവശ്യമാർതൻ ചിത്ത-
േമതുേമ കാണുവാൻ കണ്ണില്ലാേത്താർ-
ഇപ്പിറപ്പാറ്റിേല മീനങ്ങൾ ഞങ്ങേളാ
തൽബളിശാമിഷപിണ്ഡികകൾ !

73.യൗവനം , സൗന്ദർയ്യം , ലാവണ്യം , വി മ-
മീവകെയാെക്കയും വാച്ചെമയ്യിൽ. 560
ആവരണാങ്ഗരാഗാലങ്കാരങ്ങളാ-
ർന്നാവജ്ജനം െചയ് വൂ വിശ്വം ഞങ്ങൾ !
വൃത്തേമാ , രൂപേമാ , വംശേമാ , കീർത്തിേയാ ,
വിദ്യേയാ ഞങ്ങൾ േവണ്ട േവണ്ട :
ശയ്യയിൽ ഞങ്ങെളേത്തടവാേനവർ ം
കയ്യിേലക്കാെശാെന്ന കാർയ്യമു .
കാമുകർക്ക ാ മർത്ഥത്തിന്നാടിടു-
മാമിഷപ്പാവകളല്ലി ഞങ്ങൾ ?
മുഗ്ദ്ധരാമ ട്ടർ ഞങ്ങളിൽ േചരു
ക ന്ന വഹ്നിയിൽ കാഷ്ഠംേപാെല 570
തീക്കനലായിടാം െചറ്റിട,യ റം
ശ്വാക്കൾ ശയ്യയാം ചാരമാവാം !

74.അൻെപെന്നാന്നില്ലേല്ലാ ഹാ ! ഞങ്ങൾക്കാരിലും
അമ്പിൻേമല േണ്ടാ കാമെനയ് വൂ ?
ഭാസ്വരമായിടും ി ിമരാഗത്തിൻ
പാഴ്സ്വരമാലകളേല്ലാ ഞങ്ങൾ !

75.പുരുഷർക്കിെല്ലാരു കൂെറ െചാല് വൂ ഞാൻ-
നാരകശൃങ്ഗാടദീപസ്തംഭം !

ഞാൻ െകാന്ന മർത്യർതൻ േ തത്തിലല്ലേയാ
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ഞാൻ കാറി ? ശാന്തം പാപം ! 580
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XIX

76.പാപേമാ ? ഭാമിനിപങ്ഗക്തിയിൽ മേറ്റവൾ
പാപത്തിൻ ബീേജാർവി ഞാനല്ലാെത ?
േപർ ം ഞാെന േപർെക്കനങ്ഗ ർശത്താ-
’ലുർദ്ധ്വത്തി’ ലാക്കിേനനൂർദ്ധ്വയാനം !

ീലരാംപുരുഷർെക്ക േപർെക്കൻ കയ്യാൽ
ശിലാംശുകാേക്ഷപമാചരിേച്ചൻ !

ീദരാേമവെരപ്പട്ടിണിേക്കാലത്തിൽ
വ്യാധിമു ാങ്കിതരാക്കിവിേട്ടൻ !
ഹാ ! നിത്യേമവർതൻ കർദ്ദമ ട്ടാെലൻ
തൂെനറ്റിക്ക രിെപ്പാ െതാേട്ടൻ ! 590

ഏവർതൻ ഹൃ ക്തം നിഷിഡനംെച
യാവകം േതേച്ചെനന്നങ് ികളിൽ !
മൽബാഹുവല്ലരി രാപ്പകെല േപ-
ർ ൽബന്ധനത്തിന ര വായി !!
സാദ്ധ്വികേളവർതൻ ക നീർമുത്തിനാൽ
തീർേത്തെനൻ കണ്ഠാലങ്കാരഹാരം !
അന്നല്ലാർതൻ ശാപനിലാബ്ജപ െമൻ
കർണ്ണാവതംസമാെയ പൂേണ്ടൻ !

77. അ മം-പൂേന്തനിൽ മുക്കിന ഖഡ്ഗമായ് ;
ശർക്കരയാട്ടിന ക ചക്കായ് : 600

പിച്ചകമാലയിൽപ്പറ്റിന സർപ്പമായ് ;
പച്ച ൽ മൂടിന പാഴ്ക്കിണറായ് :-
ധർമ്മവ്യതി മെമെന്ത െചയ് തീല
മന്മഥവഞ്ചനമായയാം ഞാൻ !!”
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XX

78.തന്ന്വങ്ഗിയ റം േവർപ്പണി െനറ്റി
തൻവലം ൈകത്തലംെകാ താങ്ങി.
കാൽപ്പാട്ടിൽ ക മായ് േമവനാൾ ദീർഘമാം
വിർപ്പാർ ചിന്താബ്ധിമഗ്നേപാെല.

79.േലാലാക്ഷി തന്മിഴി കാണായിതേന്നരം
ലാ മൗക്തികമണ്ഡിതമായ് 610

കൺനിറഞ്ഞെങ്ങാരു മാ യാ നിർനി :...
സുന്ദരിെയാപ്പീല േചല മ്പാൽ.

80. ധന്ന്യമായ് പിങ്ഗേള ! നിന്മിഴി ര ം നീ-
യിന്നവ്യഭൂഷണം ചാർ കയാൽ.
തത്താദൃക്കായിടും മൂല്യത്താൽ താനാത്മ-
നിസ്താരം േനേടേണ്ടാൾ ദാസിയാം നീ.
ഉർവിയിൽ തത്വാവേബാധത്തിേന്നവർ ം
നിർേവദം േപാേലതു േവെറ േവദം ?
തപ്താ ബി വിെന്നാപ്പമായ് ജീവി
ദൃൿതിമിെരാഷധമില്ലതെന്ന. 620

േപായി നിൻ രാജസപീഡ യിക്കണ്ണിനാൽ
നീയിനിക്കണ്ടി ം കാ േവേറ.

81.ഇ ഷ്ണേലാഡുക്കൾ േസാദരിക്കിരാവിൽ
സൽപഥം കാ വാൻ വന്നതേല്ലാ !
സന്താപബാഷ്പത്തിൻ ബി ക്കളല്ലവ.
സന്താനശാഖിതൻ പൂക്കളെ !
ഉമ്പരാരി വീണേതാ ? വീഴേട്ട
നിൻപദമാകിന നിരലരിൽ !
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XXI

82.ഓർക്കയാേയാമലാൾ േചടിതന്നേന്ത്യാക്തി :-
”ആെക്കാ െപെണ്ണേന്നാെടേന്താേന്നാതി ?- 630
ൈദവെത്തേയാർക്കേണ !” - ഇന്നേത്തേപ്പാക്കി
ൈദവെമാന്നിെല്ല േതാ ന്നീല
കാരണസാമ ി പുഷ്കലമായി ം
കാർയ്യ്യത്തിന്ന രം കാണ്മിലേല്ലാ !

83.ചിത്തം താൻ, ബുദ്ധിതാ , നക്ഷം താൻ ഹസ്തം താൻ
മർത്ത്യ മന്ദാരെമന്നിരുന്നാൽ-
വാരുേറ്റാരാശയം വല്ലി പൂ വാൻ
പൗരുഷം ൈച ർ െവന്നിരുന്നാൽ-
ഈ രാവിെലൻഗതിയിങ്ങെനയാേകണ്ട ;
ധാരാളം േവറിെട്ടാന്നാവാം താനും: 640

84.നിശ്ചയം ഞാനിതിൽനിെന്നാ കാണുേന്ന-
നിച്ചി ഗുപ്തൻ തൻജന്മനാളിൽ:-
ൈദവികമാെമാരു ൈചതന്യം േവറി -
ണ്ടീ വിശ്വഭാണ്ഡത്തിേന്നകാധാരം;

ആയതിൻ സാമ്യത്തിൽ ഖേദ്യാതമാ,ദിത്യൻ ;
ആയതിൻ വാമ്യത്തിലർക്കൻ കീടം.
മുപ്പാരും ൈദവനുകൂല്യത്തിലാകാശം ;
തൽപ്പാതികൂല്യത്തിലശ്ശകുഡ്യം.

85.െചറ്റിരുക്കാലികളിരാവിൽ േകറാെത
ചുറ്റിലും മുൾേവലി െകട്ടിേയാേന ! 650
ആവതും കൂ േന്നൻ നിന്മലർേച്ചവടി
ൈദവേമ ! േശഷിച്ച പഞ്ചയാം ഞാൻ ”
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XXII

86.തന്നരികെത്താരു ശബ്ദമാമാ യിൽ
പിെന്നയും േപടമാൻ കണ്ണി േകട്ടാൾ ,
തെന്മാഴി,ക്കമ്മെട്ടാെരാച്ചയാൽ മച്ചകം
സമ്മതം മൂളിയെതന്നേപാെല.

87.ആ രവ,മാണിവിട്ടമ്മച്ചിനുള്ളിെലാ-
രാേലഖ്യം താഴ വീണതേ .
െപാട്ടീല ചിെല്ല ം: തട്ടീല േകെടാ ം;
പ വിരിപ്പതു താ കയാൽ. 560

88.സ്ഫാരാഭമാമതു രാജാധിരാജനാം
ീരാമച ൻതൻ ചി മേല്ലാ,

ൈമഥിലുർക്കത്യന്തമാനന്ദകന്ദമാ-
േക്കാദണ്ഡപാണിതൻ േകാമളാങ്ഗം.

തദ്ദിവ്യവി ഹമമ്മട്ടിൽ വന്ദിപ്പ-
തദ്ദിക്കിൽ വാേഴ്വാർതൻ സ ദായം.
അപ്പടിക്ക റിതന്നിലുമുണ്ടായി
കൽ തിച്ഛന്ദത്തിൻ സന്നിധാനം.

89.പിങ്ഗളയപ്പടം ൈകകൂപ്പിേയാളല്ല :
കൺെകാ േനാക്കിേയാളല്ല െത ം : 670

അങ്ങെനെയാന്നിെനാട്ടാശിേപ്പാൾ േപാലുമ :-
ല്ലങ്ങ,താർ തൂക്കിേയാ-തൂങ്ങിേപ്പാ ,
െപെട്ട െചന്നടുതിതീടിനാൾ പാണിയാൽ :
ദൃഷ്ടിയാൽ വീക്ഷിച്ചാൾ ഭക്തിപൂർവ്വം :
വീഴ്ത്തിനാൾ ബാഷ്പനീർ തന്ന്വിയച്ചി െത്ത-
േച്ചർത്തണച്ചീടീനാൾ മാർത്തടത്തിൽ .

90.മുന്നിേല േമശേമൽ േമാഹനമച്ചി ം
വിന്ന്യസിെച്ചാന്നിലും േനാക്കിടാെത ,
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അക്കളവാണിയാേളാതിനാൾ പിെന്നയും
ഗദ്ഗദരമ്യമാം വാക്കിവണ്ണം:- 680
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XXIII

91.”ഏെതാ േനടുവാൻ ഞാനുരു ട്ടിേനൻ
പാതകബീജമിപ്പണ്യ വ്യം ?
േഭാഗെമെന്നാേന്നതു ഞങ്ങൾ ? േവശ്യകൾ
േലാകത്തിലേസ്നഹദീപികകൾ .

േമാഹി കാമുകർ േമദസ്സിൽ ഞങ്ങേളാ
േലാഹത്തിൽ-ഹിരമാമിങ്ഗാലത്തിൽ !

പാവകൻതൻ മുന്നിൽ പാണിതൻപാണിേയാ-
േടവ േചർ വാൻ േയാഗമുണ്ടായ് :
ആയവനാെര െല,ന്തവന്നാെകത്തൻ
കായവും ാണനും തീറുനൽകി :

സന്താന സൽഫലം ദാമ്പാത്യധർമ്മാം
സന്താനശാഖിയിൽനി േനടി :
തൻപതി , തൻധനം , തൻബലം , തൻഗതി.
തൻപരൈദവതെമ േതറി :
സാവി ിെതാ ള്ള സാദ്ധ്വികൾ േപാേയാരു
പാവനരഥ്യയിൽ പാദം വേ ാർ :

ീമുഖ്യഭൂഷമാർ;ആപ്യാർത്ഥം-ഐഹിക-
മാമുഷ്മികം-ര , മാ െകാൾേവാർ :
ആനന്ദമഗ്നമാ ,രാതിഥ്യവ്യ മാർ :
മാനവീജിവിതമാർമ്മികമാർ : 700

സ്വച്ഛന്ദനി മാർ: സ്വർ നിശുദ്ധമാർ ;
നിശ്ചലചിത്തമാർ നി ഹമാർ :-
ധന്യമാർ-ധന്യമാർ-ആ ദ്വിതിയാ മ-
പുണ്യപതാകകൾ രമമാർ

93.അ ലനാരികൾ ബാഹ്യാന്തഃസ്വച്ഛകൾ
െചാൽെക്കാ ം ശാരദനിമ്നഗകൾ :
ഇെന്നാരു നൂറുേപർ ഭർത്താക്കൾ ഞങ്ങൾ :
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പിെന്നേയാ, േപണുവാേനകനേറ്റാർ.

ഒ കിൽ വർഷർ കൂലങ്കഷൗഘകൾ ;
അെല്ലങ്കിൽ ൈനദാഘൈസകതങ്ങൾ .
ഉള്ളതുമില്ലാെതയാവാൻതാൻ ഞങ്ങെള-
ക്കള്ള താടി കാമേദവൻ !
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XXIV

94.രാപ്പകൽത്തിെവട്ടിെക്കാള്ളതാൻ ഞാൻ െചേയ്തൻ
വാെ ാരു പിെട്ടല്ലാം കാട്ടിക്കാട്ടി.
കാശു കാെശെന്നാരു ഗാനേമ നിത്യമി-
ക്കാഞ്ചന ട്ടിേലത്തത്ത പാടു
പാടിേന , നാടിേനൻ , േതടിേനൻ വീടേര ;
േനടിേനൻ ഹാടകമാടേനകം .
എന്നിേലെച്ചമ്പാരും കാണരുെതേന്നാർേത്താ
െപാന്നിൽ ഞാൻ മുക്കിേനെനൻ ശരീരം ? 720

വല്ലാെത പാതകസി വിൽ താഴാേനാ
കല്ലാകും ഭാരെമൻ െമയ്യിൽ പൂേണ്ടൻ ?

95.ദാസിേയാ ദാസികൃതാേശഷേലാക ഞാൻ ?
ഹാ ! ശരി ! തൃഷ്ണ ഗർഭദാസി !!
എെന്നയിട്ടാടി ം യ ികയാണവൾ
എ യിർ തിന്നിടും കൃഷ്ണസർപ്പം !
എ താേനകെട്ട : പിെന്നയും പിെന്നയും
’െകാ വാ െകാ വാ’ – എ തെന്ന,
അപ്പിശാചുള്ളിൽ നിന്നാർക്കയാ,െണന്നിൽനീ-
ന്നിപ്പിണിെയ താൻവി മാറും ? 730

96.നി യും സൗഖ്യവും യാെതാ നല്കീടു-
മ വ്യൈമഹിക വ്യമാർ :
പാേഥയമാവതു യാെതാ േദഹി ,
പാര ിക വ്യമ വീണം.
എ മീരണ്ടാലും േചരാത്തെതൻെപാരു-
ളി മല്ല മല്ലിത് ിശങ്ക !

97.േപാരില്ല നി തെയൻകൺമുന്നിെല ം തൻ
ചാരി നാശത്തിൻ ഭീതിമൂലം !
ഉൾസുഖെമന്നേതാ േചതസ്സിൽ വാണിടും
തൃഷ്ണ തീനിടും ജീവി േണ്ടാ ? 740
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ഏെതാരു േലാകത്തിെല വാൻ േവണ്ടിയി-
ദ്ധാതുവാൽ ഞാെനാരു േകാണിതീർ !
നാരകം താനതു പാരിലാൈരശ്വർയ്യ്യ-
ഭാരതേത്തേപ്പറുേവാ രൂർദ്ധ്വഗന്മാർ ?

98.നിശ്ചയം പൂഞ്ചായാൽ ഞാൻേപാെല , മൂർദ്ധാവിൽ-
കജ്ജളം പൂെണ്ടാരിദ്ദീപികകൾ.
എമ്പാടുേമാതു , ണ്ടന്ധതാമി ംതാ-
െനൻ ാപ്യസ്ഥാനെമന്നിന്നിശയിൽ .

99.ഈ രുക്മകൂടം ഞാെനന്തി േപറു
േചറുണ്ട കിടികെയന്നേപാെല ? 760

വഞ്ചിതലബ്ധമാമിത്തങ്ക മ്പാരം
വൻചിതെച്ചന്തിയാേയ്ത്താന്നിടു !
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XXV

100.പാര ികാർത്ഥം ! ഹാ ! പാര ികാർത്ഥം !- ഞാൻ
േനരെത്ത െതല്ലെതാേന്നാർത്തീലേല്ലാ !
നൂനമേതാർ വാനി ഷ്ടചിത്തയാം
ഞാനധികാരിണിയല്ലതാനും

101.നന്മയിൽേക്കാലുംപൂണ്ടാടിടുെമെന്റ ക-
ണ്മയിൽപ്പീലിക്കണ്ണായിേപ്പായി !

കാണുവാനുള്ളതു കണ്ടില ഞാെനാ ം;
േകൾ വാനുള്ളതു േക മില്ല. 760

102.കാല മുച്ച മന്തി ം രാവിലും
കാലൻതൻ െവണ്മഴു കെ ടാെത ,
ആയുർ മൂലത്തിലാഞ്ഞാ െവ
ണ്ടായതു ഹൃൽ ന്ദേവദ്യമാർ ം.

103.നീങ്ങിടാനാവാേത്താരന്തകനമ്മഴു-
േവാങ്ങിന ക മായ് നേമ്മാെടാപ്പം
നൂഴു മാതാവിൻ കർഭാശയത്തിങ്കൽ
വാഴു കൂടേവ േവർെപടാെത.
വീഴാേത തിരല്ലീ െവേട്ടേറ്റേറ്റവർ ം
പാഴാകും തൽപാഞ്ചഭൗതികാങ്ഗം- 770

ഇശ്വാസമന്ത്യമാ , മന്ത്യത്തിൻ മുേന്നതാം :
നിശ്ചയമാർ മില്ലിന്നെതന്നായ്.
പൂമകനായാലും പുൽ ഴുവായാലും
ചാമിേന്നാ നാെളേയാ മറ്റന്നാെളാ !

104. സ്ഥാനദിഗ് േരഖ മാതൃഗർഭാശയം :
ലക്ഷ്യാ േമവർ ം േ തഭൂമി ;
ആ യാ കൺചി ം മുന്നിലും തീർന്നിടാ,-
മായാമമാർന്നതുമാവാമ ം :
ആ േവളതൻ നീളെമന്തായാെല,ന്താർ -
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മാവദ്ധ്യഭൂമിതാനാപ്യസ്ഥാനം ; 780

ചുറ്റിലും േകട്ടിടാം െനഞ്ഞിടിയാവഴി-
െക്കാറ്റെപ്പരുമ്പറെക്കാ േപാെല.

105.യാെതാ േഭാഗെമ േള്ളാരു േപരിലാ-
പ്പാതയിൽ മർത്ത്യൻ തൻമുന്നിൽ കാ :
ഹാ ! ന േചർന്നതാമെക്കാലേച്ചാറ്റിങ്ക-
ലാനന്ദഗന്ധാംശമാർ ദി ം ?

106.അേങ്ങാ മിേങ്ങാ ം രണ്ടറ്റം നി െകാ-
ണ്ടംേഭാജേയാനിയുമന്തകനും.
പിെന്നയും പിെന്നയും കാൽെകാ ത ന്ന
ക കേമതുതാൻ നീരജ ം ? 790

107.എ േമെല േമൽ മാതാവിൻ സ്തന്യത്താൽ
നിത്യവും ജിഹ്വാ ം ിന്നമാവു :
അ േമല േമേലറു പാരിതിൽ
മർത്ത്യ തൃഷ്ണയും മാറിടാെത ,
പിെന്നയും പിെന്നയുമുത്ഭവം , നിർയ്യാണം.
പിെന്നയും പിെന്നയും , പാനം , ദാഹം :-

മാലാർ വാ ീല സംസാരച മാ-
മീലാടശൃംഖല ള്ളിൽ വീണാൽ
തഞ്ചിടുേവാന്നല്ലീ േവശ്യാത്വേമവൾ ം
പേഞ്ച ിയങ്ങൾ ഭാർയ്യയായാൽ ? 800
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XXVI

108.ഹന്താതിേഘാരമാമന്തകവ്യാ ത്തിൻ
ദന്താന്തവർത്തിയാം മാംസഖണ്ഡം-
ആമ്മാറു-െമന്നി ം ഞാൻ െഞളിഞ്ഞിടു
സാ ാജ്യപീഠസ്ഥെയന്നേപാെല.

109.സൗവർണ്ണവർണ്ണ ഞാൻ സൗന്ദർയ്യ്യപൂർണ്ണ ഞാൻ ;
യൗവനയുക്ത ഞാൻ; ലക്ഷ്മിതാൻ ഞാൻ !
ഇമ്മട്ടിേലാേരാ ചിന്തി ഞാ,െനെന്ത-

ന്മത്തേഗാഷ്ടികൾ കാ ന്നീല !
എ ം ഞാൻ േസവിേച്ചൻ കണ്ണാടിതൻ മുന്നി-
െലൻ ദഗ്ദ്ധരൂപാഭിമാനമദ്യം : 810

എൻക തുള്ളിേച്ച െനൻ തലയാട്ടിേന :-
െനൻകണക്കാെര ഞാേന െചാേന്നൻ :
െപൺകുരങ്ങിൻപടി പല്ലിളിച്ചാടിേനൻ ;
െപൺകഴുതെയ്ക്കാപ്പം േമാങ്ങിേനൻ ഞാൻ !

110.പുൽെക്കാടി മ്പിേല നിർ ള്ളി കാലേത്താ-
ന്നർക്കൻതൻ െചങ്കതിേരറ്റിട്ടേവൾ.

വാർമഴവില്ലിേല വർണ്ണങ്ങൾ വീശു ;
േകമമായ് മി മാ േനരം :
അ റമാവിയായ് മായു മ പ-
ദർപ്പേമ ! നീയതു കണ്ടതുേണ്ടാ ? 820

സ്വപ്നത്തിൽ പാ േപാം ചി ത്തിലാരുതാ-
നൾ മം േതടിടും ാന്തിെലേന്ന്യ ?

111.അർക്കനാമഗ്നിയിൽ ത്യഹം ഭക്ഷണം
പക്വമാക്കിടുേവാന്നല്ലി കാലം ?
ഇേന്നാമൽ െചന്തളിേര,തതുതാൻ നാെള
മേണ്ണാടു മണ്ണാകും ശുഷ്കപ ം.
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കൃ ിമ കൾ തീർ േപാം േനര
കത്തിച്ച പൂ റ്റി െകേട്ട പ .
ഇെച്ചാടിമൂവന്തിേച്ചാെപ്പാളി മാച്ചിടും
നിശ്ചയം കാലമാം രാവിൻപാണി: 830

ൈകശികമാകുമിയല്ലിലും കാലമാം
വാസരത്തിൻ കരം െവള്ളി പൂശും !

112. ലീലയിലാേക്ഷപഗർഭമാം പുഞ്ചിരി
കാലെമൻ മൗലിയിൽ തൂകി കി;
”േപാരും നീ കട്ടതു പിങ്ഗേള ! കാല്യമായ്
േനര” െമേന്നാതിടും നിർവിളംബം
വിമ്മിയും വിക്കിയുമെങ്ങാരു മുക്കിലു-
ണ്ട ത്തിെയന്നമ്മ നി െകാൾവൂ :
അമ്മട്ടിൽ കാലത്താൽത്തീർന്നിടും ധൂർത്തർ
മന്മഥ ഹ്മാ മായ ഞാനും ! 840

എങ്ങെനെയങ്ങെന േമ േമൽ വിശ്വെത്ത-
ത്തിങ്ങളിൽ തിങ്ങളിൽ വഞ്ചി ഞാൻ
അങ്ങെനയങ്ങെനെയെന്നയും വഞ്ചി -
സങ്ഗതികൂടാെതയല്ല-കാലം.
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XXVII

14.െപട്ടിടുമ റം േ തമാെയേന്തനി
പട്ടടക്കാട്ടിേലപാ ഴിയിൽ :
അെപ്പാഴുമിെപ്പാഴുെമാന്നാെമന്നങ്ഗത്തി-
ന്ന തം ! മാ യിൽ വാ ം മാറ്റം !

115.ചാടുവാേക്കാതിയും ചാപലം േതടിയും
കാടുകൾ കാട്ടിയും വാണകൂട്ടർ 850

േപാമളെവ പുൽകുവാെനേന്മനി
േഗാമായുഗൃദ് ാവിധൂർത്തർ േവെറ .
മർത്ത്യരാം കീടങ്ങൾ തിന്നതി ച്ഛിഷ്ടം
മ ള്ള കീടങ്ങൾ തിന്നിടു .

116.ആടയും േതാടയും േമടയും മ മായ്
േനടിയെതാെക്കയുമി തെന്ന.
ഇമ്മാതിരി വി,ട്ട റം െചേയ്യണം
മന്മാ േശഷ ഞാൻ മൽ യാണം.
അല്ലായ്കിെല താനെങ്ങനിക്കിെപ്പാട്ട-
ക്കല്ലാലും െപാന്നാലും കാർയ്യമു ? 860

പുല്ലാെണൻ ഭണ്ഡാരം: ഭൂമി വിട്ട റം
െചല്ലാത്ത ചില്ലിതാനുണ്ടതിങ്കൽ !

117.എ െട േമനി ഹാ !- നീഹാരനീരാട്ടി-
ച്ചന്ദനത്താൽ മുഴുക്കാ ചാർത്തി.
പാവാട ചുറ്റിയും പണ്ടത്താൽ മൂടിയും ,
പൂ വാരിയർച്ചി ം , രാപ്പകൽ ഞാൻ
ആരാധിച്ചീടിേനാരേദ്ദവി േപാകയായ്
പാരാെത പു വാൻ പാവകെന.
അ ാന്തമത്യാശ വച്ചേല്ലാ , കഷ്ട,മീ-
വിശ്വാസപാതകമൂർത്തിയിൽ ഞാൻ ! 870
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118. അസ്ഥിയും , മജ്ജയും , മാംസവും , േമദ ം ,
രക്തവും , ശു വും - ഇത്തരത്തിൽ ,
ധാതുക്കേളേഴാളെമാന്നി േചർത്തവ
പീതമാം ചർമ്മത്തിൽ മൂടിൈദ്ദവം ,
ഉച്ചിയിൽ ശ്യാമമാം ശഷ്പത്തിൻ െകെട്ടാ ം
വക്ഷസ്സിൽ േശാഹത്തിൻ പിണ്ഡം ര ം
ഒട്ടി തീർേത്താരിേയാട്ടമൺ പാനയിൽ-
പട്ടടെച്ചന്തീതൻ പാഴ്വിറകിൽ
ആരു താൻ രഞ്ജി ം ? അന്തർദൃ െണ്ടങ്കിൽ
മാര മാരൻതാൻ മന്നിലാരും! ” 880
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XXVIII

119.വീണിതു ബാഷ്പനി , രഞ്ജനമി ,മ-
ഗ്ഗാണിക്യ രത്നത്തിൻ െമയ്യിൽ വീ ം;
ക്ഷാളിതപങ്കയായ് േശാഭിച്ചാൾ തന്വിയ-
ക്കാളിന്ദി കൂടിന ഗങ്ഗയിങ്കൽ.

120അർത്ഥരൂപാദിയിലാസക്തിൈകെക്കാ -
മ ഷ്ണയായിടും രാക്ഷസിെയ
ഊേക്കാടുമുള്ളിൽനി ച്ചാടനം െചയ്താൾ
ദീർേഘാച്ഛ്വാേസാൽഗാരേധാരണിയാൽ.

121.േപായാലും , േപായാലും , മുേന്നാ േസാദരീ !
നീയായിത്തീേര ം േനരമായ് നീ. 890

ക മിജ്ഞാനമാം ദാവാഗ്നി ഹൃദ്വന-
മ യും നീറ്റിേയ ശാന്തമാവു.
തൻബാഹ്യേകാശത്തിൻ േഭദത്താൽ സ്വാത ്യം
സമ്പാദി ത്ഭവം ധന്യമാക്കി ,
അക്കർമ്മസാക്ഷി സു ാതേമാേതണ്ട
കു ടശാബങ്ങൾ നാെമല്ലാരും.

122.വീണുേപായ്േഘാരമാം പാപാഗ്നി ള്ളിൽ നീ ;
താണുേപായ് പാതാളേലാകേത്താളം :
േപാകെട്ട ഹാനിെയ,ന്തദ്ദി ം വിേശ്വശ-
േന്നകച്ഛ ായത്തമാവതല്ലി ? 900

പാർത്താലുമങ്ങേ സംസാരസർപ്പത്തിൻ
മുർദ്ധാവിൽ മിന്നിടും േമാക്ഷരത്നം;
നീെയാ ം േവറി െചയ് വാനില്ലമ്മണി
കെയ്യാ നീട്ടിയാൽ ാഹ്യം ! ാഹ്യം !

123. ചു മ േള്ളാരു വ വിെലാന്നിലും
െച േമ േചരുവാൻ ചിന്തിക്കാെത.
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അ ന്നിൽ മിന്നിടും ചി ത്തിൽ തന്ന്വങ്ഗി
തൻ മിഴി ലഗ്നമായ് തീർന്നിതേപ്പാൾ
ഇ നീേലാപലമ ര ള്ളിൽ െച-
ന്നി ിയവാജികൾ നില്ക്കയായി ; 910

ആളാനതാപിഞ്ഛരബദ്ധമായ്ക്കാണായി
ബാലതാൻ ചിത്തമാം മത്തദന്തി

ൈകര െകാ മക്ക മാമാേലഖ്യം
ചാര േചർത്തതിൽ േനാക്കി േനാക്കി.
േരാമാഞ്ചക കേലാഭനീയാങ്ഗിയാ-
മാ മാൻകിേശാരാക്ഷി വീ േമാതി:-
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XXIX

125.”ഭൂതാവലംബനഭൂതനാം ഭൂമിതൻ
ധാതാേവ ! ഭർത്താേവ ! ജാമാതാേവ !
മാനുഷസാർൈത്ഥകമാർേഗാപേദഷ്ടാേവ !
ഭാനുവംശാംബരഭാനുമാേന ! 920

വാമാക്ഷി ൈമഥിലി മാലയിട്ടീടിന
പൂമാതിൻ പുഷ്കലപുണ്യ ൺേപ !

ീരാമ ! ീരാമ ! ീരാമ ! സിദ്ധഭൃ-
ങ്ഗാരാമ ! േലാകാഭിരാമ ! രാമ !

126.യാെതാന്നിൻ േതെനാലിച്ചാലുേപാൽ വിൺപുഴ ;
യാെതാ െതാട്ട കൽ സാദ്ധ്വിയുംേപാൽ ;

താദൃശം പാദാബ്ജം താവകം കൂ േന്നൻ
പാതകപാഷാണരൂപിണി ഞാൻ

127േവശ ീതൻ മട്ടിലാടും സാഗര-
വീചിതൻ േസതുവാം സീമന്തത്തിൽ 930

സി രേധാരണി വാ ിച്ചതല്ലേയാ
സുന്ദരം താൽപദേശാണപത്മം ?

128.ആജന്മേലാലനാം വാനരൻ , വായുജൻ
രാജിച്ചാൻ യാെതാന്നാൽ നിശ്ചലനായ് ;
അമ്മട്ടിലാകെട്ടയേങ്ങക്കനിവിനാൽ
മന്മനസ്സായിടും മർക്കടവും

129.കാടാെമ ൾത്തടമാശയാം താടക
വീടാക്കി വാഴുന്ന വിശ്വഹർത് ി
േകാദണ്ഡമാേണ്ടാേന ! െകാള്ളേട്ട െചെന്നാരു
ശാതമാം സായകം തദ്വാപുസ്സിൽ. 940
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130.അങ്ങയാം െകാണ്ടൽ കണ്ടാടിടുെമ െട
മങ്ഗളമാനസമത്തബർഹി.
നിൽ ഭുജങ്ഗാരിവാഹ ! ഭുജങ്ഗെര-

ൽപുഴു ട്ടത്തിൽ തള്ളിത്തള്ളി.

131.ഹന്ത ! ഞാൻ െകാ ഭകണ്ഠനാമേത്വ-െയ
ന്നന്തർഗുേഹശെനപ്പിൻനിറുത്തി.
േഭാഗികളാരാേര മാലയാക്കീല
ഹാ ! കഷ്ടമാത്മഹേത്യാദ്യതയായ് !

132.ഈ ണ്യവീഥിയാം ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൻ
ശൂർപ്പണഖാശരി ദാന്തയിേപ്പാൾ; 950

കാത്താലും വാസിഷ്ഠജ്ഞാേനാപേദശത്തിൻ
േവത്താവും േവദ്യവുമായുേള്ളാേവ

133.ഇേന്നാളം മറ്റാർ മായത്തമാവാത്ത-
െതേന്നാതാനുേണ്ടാ ഞാ,െനൻ ഹൃദന്തം?
ഞാൻ പരൻപൂരുഷൻ തേന്നാടു േചേരേണ്ടാൾ,
സാ തമിരാവിേലതുെകാ ം.
എ േമൽപങ്കത്തിൻ താണാലുെമൻ പത്മിൻ:
ത്വദ്വശയല്ലേയാ ദിനയാം ഞാൻ ?
െകാമ്പെനപ്പാലിച്ച തൃൈക്കകെകാെണ്ടെന്നയു-
െമൻ േഭാ ! കാത്തിടാനിേല്ല ഞായം ? 960

134.െവന്നാലും െവന്നാലും ൈവകുണ്ഠധാമാേവ !
െവന്നാലും െവന്നാലും ചിൽഭൂമാേവ !
െവന്നാലും െവന്നാലും ീരാമ നാമാേവ !
െവന്നാലും െവന്നാലും വിശ്വാത്മാേവ !! ”
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XXX

135.ഓതിനാൾ പിെന്നയും തന്വങ്ഗി:- വിത്തവും
സൗധവും േദഹവും മ െമല്ലാം
വ്യർത്ഥമാം ഭാരം ഞാനിങ്ങവ തള്ളിയാൽ
സ്വസ്ഥമായ് തീർന്നിടുെമൻ യാണം

136.വി ാനും വാങ്ങാനും യാെതാ ം വായ്ക്കാത്ത-
തപ്പാതെയന്നേ സിദ്ധർ െചാൽവൂ 970

അപ്പരേലാകത്തിൽ തൻ പുണ്യെമാ താൻ
ൈകെപ്പാതിേച്ചാറാർ െമ േകൾ :
േപാകുന്നെതങ്ങെന ദീനഞാ,നാവക-
േയ്ക്കകമാം ീഹിയും േനടിടാേത്താൾ ?
ദു തസംഹതി ചൂെഴ്ന്നെന്നബ്ഭക്ഷി -
മർഗളവഹ്നിയാ,െയ ം േകൾ
ആെരാരു താരകമാവെതൻ േദഹി
ദാരുണമാകുമക്കാന്താരത്തിൽ ? ”

137.എന്നവൾ െഞട്ടിനാൾ െതെല്ലാ ; വീ േമ
തേന്നാടു െചാല്ലിനാൾ ൈധർയ്യ്യപൂർവ്വം:- 980

”ഭീരുേവാ പിെന്നയും പിങ്ഗേള ? നീ െച .
േചരുന്ന േലാകേമ.േതാർ േനാ !
നാരകെമന്നതു വാനവർ വാഴുന്ന
േമരുവാം ദുർഗ്ഗത്തിൻ േഖയമേ .
മന്നിടം താഴ്വര,-യ നിന്ന ന്നിൽ
പുണ്യമാം േകാണിവച്ചാർ േമറാം;
കാലമേക്കാണിെയ ാസമാക്കിടുേമ്പാൾ
മാലു പിെന്നയും താെഴ വീഴാം

138.ജീവിയാം നീർേപ്പാള നീരാവിയായ്െപ്പാങ്ങി
േമവിടും മാനത്തിൽ െച േനരം; 990
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താേഴാ പിെന്നയും നീർ ള്ളിയായ് േപാരും:
വീഴും വ ഴിയിൽ; െപാ ം വീ ം:
അത്തരമേങ്ങാ മിേങ്ങാ ം പാവം നീ-
െയ േമൽ െച നിൻ യാതായാതം !

ഏെതല്ലാം പാേഥയചി ാന്നമു ! നീ-
േയെതല്ലാം ശൂണ്ഡയിൽ തൃഷ്ണതീർ !
ഏെതല്ലാംമപ്സര ീയായി ! പാണിയി-
േലെതല്ലാം ദിൿപാലെച്ചേങ്കാേലന്തി !

139.േവ്യാമത്തിൽ പാറുമപ്പട്ടത്തിൻ സു ാ ം
ഭൂമിയിൽ-കാലത്തിൻകയ്യിൽ-വാേയ്ക്ക 1000
ഉൾത്താരിലാർ താനുേത്സകമുണ്ടാ -
മത്താ ചൂേഡാഡ് ഡിനാവഡീനം ?
േചലയിൽ മാലിന്യം : മാലയിൽ ാനത്വം :
േചലണി െമയ്യിൽ േസ്വദപൂരം !-
ഇമ്മട്ടിൽ താഴ വീഴ്കേയാ നീ നിന-
ക്കമ്മഹർേല്ലാകമാണാതിേഥയം !

140.െതേല്ലതും ംശത്തിൻ ഭീതിയില്ലദ്ദിക്കിൽ:
നിർേല്ലപരമ്യമന്നീലാകാശം,
അസ്വാപദൂഷിതമങ്ങാർ ം ജാഗര,-
മസ്തമിച്ചീടാേത്താന്നർക്കബിംബം ! 1010
തന്നിേല വാസന െപാേ ാേയാർെക്ക
പുണ്യസുധാഘേക്ഷ്വളാശനങ്ങൾ ?”

https://thalilakkam.in/



പിങ്ഗള - ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ 62

XXXI

141.പിെന്നയുേമാതിനാൾ പിംഗള:- ”പാതിയു-
െമന്നാൽ താനാസാദ്യെമൻ നിസ്താരം
ആത്മാവാലാത്മവി ദ്ധാരം ക ിേച്ചാ-
നാത്മാനാത്മാധീശനാദിേദവൻ;

മാടി വിളി , ’വാ’, ’വാ’ െയേന്നാതു :
മാർഗ്ഗസ്ഥമാകുമേജ്യാതിഷ് പുജ്ഞം ;
േചരു ധീരയായ് ജീവികൾ െചന്ന
പൗരുഷം ൈകെക്കാ ം ഭക്തിപൂ ം 1020

142.േപടിയാമ്മാറുള്ളതിമകുരാലയം :
ഓടിേയാ , േലാലമാം മാംസപിണ്ഡം :
ഒൻപതു െപാട്ടലുണ്ടായതിൽ; ആെരാരു
പിൻബലം? പാരേമാ ദൂരദൂരം :
എേന്നാർ മാഴ്കിെടാേല്ലയവൾ താങ്ങലായ്
തന്നിശദത്തയാം ബുദ്ധിയില്ല ?
േപാകാേനയു ഞാൻ മുേന്നാ മത്ഭരം
േലാകാധനാഥനിൽ ന്യസ്തമാക്കി.

143.ആരുമായ് േചരുകില റം േവർപാടി :-
ല്ലാരുമായ് േമാദിക്കിൽ േഖദമില്ല : 1030

ഹാ ! മ വല്ലഭെരന്തി ? - മൽ ിയ-
നാമട്ടിലുള്ളവ , നന്തർയ്യാമി !
അന്തഃപുരത്തിങ്കേലകാന്തവശ്യനായ്
സന്തതം തന്നീശനുല്ലസിെക്ക.
ആച്ചിന്താരത്നത്തിൻ സ്വാമിനിെക്കങ്ങെന
വാച്ചിടുമാ ഹം മെറ്റാന്നിങ്കൽ?
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XXXII

144.മദ്ധ്യമേലാകത്തിൽ-ഭാരതേവഷത്തിൽ-
ഉത്തൈമഥിലിപത്തനത്തിൽ-

മാനവജാതിയിൽ-മാനുഷികവർഗ്ഗത്തിൽ-
ഞാനേഹാ ! ഭാഗ്യേമ ! ജാതയായി. 1040

145.നാലാശ െവൽകയാൽ ദൃപ്തമാം േലാഭത്തിൻ
േചലാളും േമടെയേയതുഭൂവിൽ
സർവാശാ ൈജ ിയാം ശാന്തിതൻ പു ടിൽ
ഖർവാതിഖർവമായ്ക്കണ്ടിടു :
ചന്ദനംപൂശെട്ട ! ശ ൗഘെമയ്യെട്ട :
വന്നവർ വന്നവർ: ഒപ്പം ര ം
ഏ വാൻ ശീലിച്ച ഹൃ ള്ള മക്കെള
േമ േമേലതൂഴി െപറ്റിടു :
വിശ്വെത്തത്തന്നിലും വിശ്വത്തിൽതെന്നയും
ശശ്വത്തായ് കാ മാേറതു ഭൂമി 1050

അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനമാമത്യാശ്ചർയ്യാഞ്ജനം
നിത്യവും േലാകത്തിൻ ദൃക്കിൽ േത :
ആ നൃശംസ്യാക ം മാനസം : യാെതാന്നി-
ലാനുകൂല്യാക ം േലാചനാന്തം :
േദഹി സത്യാലങ്കാരം തൻ ജിഹ്വാ ം :
േലാേകാപകാരാലങ്കാരം പാണി :-
അഞ്ജലി കൂ േന്നൻ !- അമ്മട്ടിൽ േശാഭിേപ്പാ-
െളൻ ജനയി ിയാൾ ഭാരേതാർവി :
ഔപനിഷേദാക്തിസന്താനവല്ലികൾ-
ക്കൗപമ്യമില്ലേത്താരാരാേമാർവ്വി. 1060

146.ഈ മൃതസഞ്ജീവിന്യൗഷധിേത്താട്ടത്തി-
ലീമട്ടിൽ സം ാപ്തയായവൾ ഞാൻ.

കാലാഗാരാവാസകാംക്ഷയാൽ െചയ്കേയാ
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ഹാലാഹൃലാശനം ? അേയ്യാ ! പാപം !!

147.യാെതാന്നിൻ മൗലിേപാലംബികതൻ ഗുരു :
പാദാബ്ജപങ്കംേപാൽ സിദ്ധസി :

ീലയാം ദക്ഷിണബാഹുേപാൽ ഗണ്ഡകീ -
സാല ാമങ്ങൾ മാതാവാേവാൾ :
ആശ്ചർയ്യൈവഭവൻ യാെതാന്നിൽ മിന്നിനാ-
നാജ്ജനകാഭിധൻ രാജേയാഗി- 1070

േകായിക്കൽ െവണ്ണീറായ്േപ്പായതു കാണേവ
േപായിെല്ലൻ സ്വെത്താ െമ െചാേന്നാൻ :
വാചക്നവ്യാകൃതി ൈകെക്കാ വാേഗ്ദവി
രാജിച്ചാൾ യാെതാന്നിൽ തൽസദസ്സിൽ
ആബ് ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തി
വാെ ഴും വക്ഷസ്സിൽ മാലയാേവാൾ:

ഹ്മഞ്ജന പൻത െട ഹൃത്തിേല-
ക്കല്മഷം േവരറാ,ന തെന്ന.
എത്തിനാൾ യാെതാന്നില’ ലഭാ’ഖ്യയാ-
ളൈദ്വതസാ ാജ്യ സിദ്ധിേപാെല ; 1080

പൂമകൾ യാെതാന്നിൽ പുഷ്കലപുണ്യയാം
ഭൂമിതൻ പു ിയായ് ജന്മംേതടി
മാലയിട്ടീടിനാൾ ൈസ്വരണീസ േണ-
ശീലനായ്ത്താൻ കണ്ട രാഘവേന:-
അമ്മട്ടിലുേള്ളാരു ൈവേദഹരാജ്യത്തിൽ
ജന്മം ലഭിക്കയാൽ ധന്യയാം ഞാൻ

ഏെതാ പാർത്താലും േനേടേണ്ടാൾ തെന്നെയൻ
ൈപതൃകസ്വത്താകും ഹ്മാനന്ദം!
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XXXIII

148.”മാനസമേറ്റാൾ ഞാൻ വാസനേപാേയാൾ ഞാൻ ;
മായതൻ മാറാല മാറിേയാൾ ഞാൻ ; 1090
ഷസ്വർഗ്ഗാതീത ഞാൻ സ്വാത ്യാരൂഢഞാൻ ;
ഇഷ്ടവും ദ്വിഷ്ടവും വിട്ടവൾ ഞാൻ;
സത്യം ഞാൻ; ജ്ഞാനം ഞാൻ; ശക്തി ഞാൻ; ശാന്തി ഞാൻ;

സ ഞാൻ; ചി ഞാൻ; ആനന്ദം -ഞാൻ.
ബുദ്ധ ഞാൻ; സിദ്ധ ഞാൻ: ശുദ്ധ ഞാൻ; മുക്ത ഞാൻ;

ദഗ്ദ്ധെമൻ സർവസ്വം, ദഗ്ദ്ധം ദഗ്ദ്ധം !
െവേന്നൻ ഞാൻ; െവേന്നൻ ഞാൻ ;െവേന്നൻ ഞാൻ” - എേന്നാതി-
യന്യമാം ഭാവനേയതുെമേന്ന്യ.
തന്നിേല തെന്നക്കണ്ടാനന്ദിച്ചാനന്ദി-

ന്ന കന്ധരബ രയായ്. 1100

ഭൗമമല്ലാെത്താരു ഭാസുരവർച്ചസ്സിൻ
ധാമമായ്, സംസാരപാരഗയായ് ,
ആ വിശാലാക്ഷിയാൾ മിന്നിനാൾ , െമയ്യാർന്ന
ജീവിതധന്യതെയന്നേപാെല.

149.അ ണ്യൈവതാനപാവക േജ്യാതിസ്സിൻ
വി ല്ലിങ്േഗാൽകരെമന്നേപാെല.

േപർ മബ്ഭാസ്വത്താം ശയ്യാഗാരത്തിേല
ൈവദ തദീപങ്ങൾ കാണുമാറായ് .
േചതസ്സിൽ തിങ്ങിടും വി ിയാേവദത്താൽ
സാധുവാേക്കാതുവാൻ സാധിക്കാെത 1110
അദ്ദീപേമാേരാ ം കാട്ടി തന്നാകൃതം
മസ്തകാേന്ദാളനംെകാണ്ട് മാ ം.

150.അപ്പരിവർത്തനൈവഭവം ക ക-
ണ്ട തസ്തബ്ധമായ് തീർന്നേപാെല
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ഏകാന്തമൗഖർയ്യശീലമാ റി
മൂകാതിമൂകതായചരി .

151.മുന്നിേലച്ചി ത്തിൻ േനർപകർപ്പായ്ത്തീർന്ന
സുന്ദരിതൻ ശുദ്ധമാനസത്തിൽ
മന്ദഹാേസാജ്ജ്വലവ നായ് മിന്നിനാൻ
ധന്വിയാം ീരാമ,നാത്മാരാമൻ ! 1120

152.അ റം ത െട പർയ്യങ്കശയ്യയി-
ല ണ്യശാലിനി േപായ്ക്കിടന്നാൾ .
വാരുറ്റ ശൃങ്ഗാരഭാവെത്തത്താഴ്ത്തിേനാ-
രാരസമൗലിയാം ശാന്തംേപാെല.

153.വി ാന്തിപൂണ്ടാലും ഭൂതാേവശംവി
വിജ്വരയായ്തീർന്ന വീണാവാണി !

ീതിയിൽ നിേന്നാട് േമളിപ്പാൻ തയ്യാറായ്.
േനദിഷ്ഠേദശത്തിൽ നി നി
ഇദ്ദിക്കിൽ സദ്വശയാകുമമ്മാതാവി-
ന്നർദ്ധരാ ാഗമമാദ്യമേല്ലാ 1130

അൻപാർേന്നാളേദ്ദവി നീണാളായ് േവർെപട്ട
നിൻബാല്യകാലേത്തദ്ധാ ിയല്ലി ?

154.ജ്ഞാനമാം വിണ്ണാറ്റിലാറാടി േമവും നീ-
ന്നാനന്ദബാഷ്പത്തിൻ ശീകരേത്ത
ആശി െചാല്ലിടും മന്ദാനിലാതിഥി-
ക്കാചമനീയമായ് നൽകിയാലും.

155.ജാലകമാർഗ്ഗമായ്ത്തിങ്കളിൻ െവൺകതിർ
ചാലേവ നിൻെമയ്യിൽ വീശിടേട്ട:
ശക്തിയാലിരാവിൻ ദഗ്ദ്ധനാം കാമൻതൻ-
വി ഹം നീറിന ഭസ്മംേപാെല. 1140
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156.സ്വാപെത്ത ണ്ടാലും : േസാദരിക്കീസ്വാപ
മാപന്നബ വാം മൃത വേല്ലാ :
നീര ഭാെസ്സഴുമാഗാമിജന്മത്തി-
ന്നാരംഭം, നാളേത്തശ്ശേയ്യാത്ഥാനം !
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XXXIV

157.ൈമഥിലപത്തനമണ്ഡനമായുള്ള
സീേതാപയന്താവിൻ േക്ഷ ത്തിങ്കൽ
നി പിേറ്റ കാലെത്താേരാമലാൾ
വല്ക്കലേവഷ്ടിതവി ഹയായ്.
ഭൂതിതൻ േലപത്താൽ കുേന്ദ ച്ഛായയായ്,
േശ്വതദ്വീപാധിപേദവതയായ് . 1150

കാന്തയാൾ മി കായെത്തൈക്കെക്കാണ്ട
ശാന്തമാം സ സെമന്നേപാെല .
അത്തന്വി മൂർദ്ധാവിൽ , െചഞ്ചിട : കണ്ഠത്തിൽ
രു ാക്ഷം : പാണിയിലക്ഷസൂ ം :-
ഈവിധമുേള്ളാരു േവഷത്തിൽ േശാഭി
ൈകവല്യഭൂഷണഭൂഷിതയായ്.

ഇന്നെല നാം കണ്ട േവശ്യയാം പിങ്ഗള-
യിെന്നാരു േദവാധിേദവദാസി !
ആ വിശാലാക്ഷിതൻ ജീവിതത്തിെന്നാരു
രാവിടെകാെണ്ട മാറ്റം വ ! 1160

ധൂർത്തർ കാമ യാപണശാലതാൻ
പാർത്തട്ടിലേന്നാളം തത്സദനം ;
നിർമ്മായമന്നേതാ നിഷ്കിഞ്ചനെക്കാരു
ധർമ്മാന്നസ മായ് മാറിക്കാ !

159.അ തെമന്തിതി, ലേദ്ദവദാസിയൂ-
മി ണ്യഭൂമിതൻ പു ിയല്ലി ?

160.എൻ താേയ ! െവന്നാലുമൃേഗ്വദേക്ഷ േമ !
ചിന്താതിവർത്തിതാൻ നിൻമാഹാത്മ്യം !!
ഓേരാേരാ പൂഴിയു ,മമ്മയിൽ മി ന്ന,-
േതാേരാേരാ േയാഗീ വി ഹാണു : 1170
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ആദൃതമൗനമാമമ്മ തന്നാകാശം
ീദക്ഷിണാമൂർത്തിമൂർത്തിേഭദം

പ പ ഴിതൻ ബാല്യത്തിൽ മർത്യേര
ര കാൽൈപക്കളായ് കാൺെക , ക്കാൺെക.

ിയാർന്ന മാർത്താണ്ഡൻ േകാൾമയിർെക്കാണ്ടീേല
തായതൻ സാവി ിമ ം േകൾേക്ക ?

അഞ്ജനവർണ്ണെന ത്യക്ഷമാക്കിടു-
മ വയസ്സിലും നിൻകിടാങ്ങൾ
കാണി ം പാപിയാം താത ൈദവെത്ത-

ണിലും നാരസിംഹാകാരത്തിൽ ; 1180

േഷാഡശവർഷങ്ങളാകുകിൽ വൻതപ-
മീടു െച,യ്തതിൻ ൈവഭവത്താൽ :
കാലെനെക്കാല്ലി മീശെനെക്കാ ;തൻ
ഫാലത്തിൽ ചാർത്തി ം േരഖ േവേറ.

163.ഭൂഭൃത്തിൻ പു ിയായി നാം കാണുേവാൾ
താപസിയായിടും മാ േപായാൽ :
നീരാളം ചാർ ന്ന േമനി കർക്കശ -
ചീരാംശുകത്തിനാൽ മാ കൂ ം .

164.അേമ്മ ! നിൻ സ്തന്യമാം പിയൂഷയൂഷത്തി-
ന്നമ്മട്ടിൽ വാ ണ്ടാത്മവീര്യം ; 1190

അ ലപ്പാൽ നുകർന്നാത്മാർത്ഥം േനടിന
നിന്മക്കൾെക്ക നിത്യ ംശം ?

165.കാമനും , ൈച വും , പൂർണ്ണിമത്തിങ്കളും
ൈതമണിെത്തന്നലും വണ്ടിനവും.

തങ്ങളാലാവതും േനാക്കീ െമന്തായി ?
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പിങ്ഗളയാകുമി േവശ്യേപാലും
ഏകയാമാർദ്ധത്തിൽ േഹ്മാപേദഷ്ടാവായ്
കാകതാലിയെത്തയല്ലി ക ?

166.പിങ്ഗളെയന്നല്ല േപരവൾക്ക റം
മങ്ഗളെയ താ ,നാനിലയിൽ. 1200

ജീവിച്ചാൾ വിശ്വേലാകാനു ഹത്തിന്ന-
േദ്ദവിയാൾ ജന്മാന്ധദിവ്യദൃക്കായ്.

167.ഭാഗവേതാത്തമശബ്ദ ഹാമൃതം
േലാേകാത്തേരാത്തരമിച്ചരി ം.
പണ്ടവധൂതെന്നാരാചാർയ്യയാേയാരി-

ണ്ഡരീകാക്ഷിയാൾ ത ദന്തം,
ഊഴിതേന്നാമനെവൺപുകൾേമട
താഴികെപാൻകുടം: തർക്കമില്ല. 1208

ശുഭം ഭുയാൽ
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