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അവതാരിക

ീ

അഴക പത്മനാഭ റുപ്പവർകളുെട നാമേധയം ആധുനിക കവികളുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഭാഷാഭിമാനികൾക്ക് അപരിചിതമായിരിപ്പിൻ ഇടയില്ല.ഇേദ്ദഹം
ആദ്യ കാലത്ത് ”മേനാരമ” പംക്തികളിൽ കട േകാലാഹലം െച
െകാണ്ടിരുന്ന ബാലകവി കുഞ്ജരന്മാരിൽ അ രണ്യസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന
ഒരാളാകു .ദുർഭരമായ കുടുംബഭാരം ദുസ്ത്യജമാം വിധത്തിൽ ൈദവഗത്യാ ശിര 
സ്സിൽ വ വീണതിൽ പിെന്ന ഇേദ്ദഹം പ പംക്തികളിൽ ഏെറ േവശി
കാണാറില്ല. കുടിംബ പാരമ്പര്യത്തിനും കാവ്യാലാപേകളികൾ ം തങ്ങളിൽ
െപാരുത്തം േപാരാ.കാര്യസ്ഥനായാൽ കളി കൂടാ എന്നാണു പഴമക്കാർ പറക
പതിവ്.എന്നാൽ ഈ മിഥ്യാ േബാഝം കൃതകവിെയ ബാധിച്ചിട്ടിെല്ല
കാണുന്നതിൽ സേന്താഷി .

അഴക വീ കാർ പല സ്ഥാനമാനങ്ങളുമുള്ള ഒരു പുരാതന കുടുംബക്കാർ
ആകു .ഈ വീട്ടിെല കാരണവർക്ക് അനന്തശയന ീപത്മന്ഭസ്വാമി
േക്ഷ ത്തിെന്റ ഊരാണ്മക്കാരായ എട്ടര േയാഗത്തിൽ േവശവും ’ ീകരണം’
എെന്നാരു സ്ഥാനവും ഉണ്ട്. ’അൈദ്വതാനന്ദം’ എന്ന കിളിപ്പാട്ടിെന്റ കർത്താ 
വായ ഒരു കുറുപ്പ് 22 -ൽ നാടു നീങ്ങിയ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാ തിരുമന 
സ്സിേല സന്നിധിയിൽ നി ം ’ വിദ്വാൻ കുറുപ്പ് ’ എന്ന വിരുതുേപർ ലഭിച്ചി ണ്ട്.
ആ വിദ്വാൻകുറുപ്പിെന്റ അനന്തരവനും ഇേപ്പാഴെത്ത കരണത്താ റുപ്പിെന്റ
അനുജനും ആണു ന െട കവി. േജ്യഷ്ഠൻ ക്േശ ാധികാരപാരത ്യത്താൽ
തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിര താമസം ആവശ്യെപ്പടുകയാൽ പത്മനാഭ റുപ്പിന്
തറവാ കാര്യാേന്വഷണം സ്വീകരിേക്കണ്ടി വ . ഗൃഹഭരണേ ശങ്ങളുെട
മേധ്യ അേപ്പാഴേപ്പാൾ യദൃച്ഛയാ ലഭി ന്ന ചില വി മക്ഷണങ്ങളുെട സദ്വിനി 
േയാഗ ഫലമാണ് രാമച വിലാസം.

മഹാകാവ്യം എന്ന േപരിെന അർഹി ന്ന ഒരു കാവ്യം ഭാഷയിൽ ആദ്യ 
മായി ഉണ്ടായത് ഈ ’രാമച വിലാസം’ തെന്ന എ ം പറേയണ്ടിയിരി .

ീകൃഷ്ണചരിതം ആണ് ഭാഷയിൽ ഇദം ഥമമായ കാവ്യം. ’ ീരാമച  
വിലാസം’ ആണ് ഇദം ഥമമായ മഹാകാവ്യം. ”നഗരാർണനൈശല
ച ാർേക്കാദയ വർണ്ണൈനഃ ” എന്നിത്യാദി ദണ്ഡി െചയ്തി ള്ള ലക്ഷണെമല്ലാം
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ഈ ന്ഥത്തിന് തികഞ്ഞി െണ്ട ള്ളതിനാൽ ര പക്ഷം വരുന്നതല്ല.
മാഘെന്റ ’ശിശുപാലവധ’േത്താട് ഈ ന്ഥെത്ത സമം േചർക്കാം. അർത്ഥപു 
ഷ്ടി,ശബ്ദഭംഗി,സന്ദർഭശുദ്ധി,കൽപ്പനാൈവചി ്യം,രസാദ്യൗചിത്യം,ബന്ധചാതുര്യം
മുതലായവ വിേശഷങ്ങളിൽ കൃതമഹാകാവ്യത്തിനു സമമായി ഭാഷയിൽ
ഒരു മൂല ന്ഥവും കാണുന്നില്ല.അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങെള മ പല ഭാഷാ കവികളും
ധാരാളമായി ഉപേയാഗിച്ചി െണ്ടങ്കിലും ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങെള സരസമായി േയാ 
ഗി ന്നതിൽ പത്മനാഭ റുപ്പ് അദ്വിതീയനാകു എ പരിേച്ഛദി പറയാം.
സം തത്തിൽ േപാലും നാനാർത്ഥേകാശത്തിെന്റയും ഏകാക്ഷരനിഘ വി 
െന്റയും മ ം സഹായം കൂടാെത ദുഷ്ക്കരങ്ങളായ അനുേലാമ തിേലാമസമാനം,
അർത്ഥ മകബന്ധം മുതലായ ശബ്ദ ചി ങ്ങെള കുറുപ്പവകർകൾ സാധാരണ
നാേടാടി മലയാള പദങ്ങെളെക്കാണ്ട് അധിക േ ശം ഒ ം കൂടാെത ചമ ന്നതു
കണ്ടാൽ ആരുെട മനസ്സാണ് ചമൽക്കരിക്കാത്തത്? രാമച വിലാസം ഒരു
നാല െകാല്ലം മു െവളിയിൽ വന്നിരുെന്നങ്കിൽ ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങെള ഉദാഹ 
രി ന്നതിൽ ഭാഷാഭൂഷണനിർമ്മാണ കാല എനി ണ്ടായ േ ശങ്ങെള
പരിഹരിക്കാമായിരു .ഭാഷയിൽ െചയ്യാവുന്നവയും എന്നാൽ നാളിതു വെര
ആരും െച കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവയും ആയ ചില ശബ്ഭചി ങ്ങെള ഉദാഹരി ന്നതു
സുകരമല്ലാെത വരികയാൽ ആ ന്ഥത്തിൽ ഭാഷാ േ ാകത്തിനു പകരം സം 

ത േ ാകം എനി ഉപേയാഗിേക്കണ്ടി വന്നി ണ്ട്.ശബ്ദങ്ങൾ ഇ േത്താളം
സ്വാധീനെപ്പട്ടി ള്ള ഈ മഹാകവി ചില പദ്യങ്ങളിൽ ദ്വിതീയാക്ഷര ാസെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ചി െണ്ടങ്കിൽ അത് അതിെന്റ േനർ ളള അനാസ്ഥെയന്നല്ലാെത
അശക്തിെയന്ന് ഒരിക്കലും വരുന്നതല്ല.

“വിരിയും മലർചൂടിയ ഭാേഗ
തളിരും ത മിടയ്ക്കിട വീശി
മുകുളങ്ങളുേമന്തിയി ലഞ്ഞാ
ലതെയേങ്ങാ ഗമിച്ചേശാകേമ െചാൽ

ഇത്യാദി ൗഡലളിതങ്ങളായ ഇതിെല പദ്യങ്ങെള ’തൂണുനാലും േകാണിലാ 
യിെട്ടങ്ങിലും നാട്ടി പന്തലിട്ടിെല്ല” പറ പരിഹസി കയാെണങ്കിൽ
അവേരാട് “ േമളകം നിന്ദതി േകാമേളച്ശുഃ

േമളകഃ കണ്ടകലംപടസ്തം
ീതൗ തേയാരിഷ്ടഭുെജാഃ സമായം

മധ്യസ്ഥതാ ൈനകതേരാപഹാസഃ”
എന്നല്ലാെത ഒരുത്തരവും ഞാൻ പറവാൻ തയ്യാറില്ല.മെറ്റല്ലാവക ശബ്ദചി  
വുമിരുന്നാലും ദ്വിതീയ ാസം ഇല്ലാെത േപായാൽ എല്ലാം േപായി എന്ന്
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ശഠി ന്നവെര നാനാവിഭവങ്ങേളാടു കൂടിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിലും ചീരക്കറിയി 
െല്ലങ്കിൽ ഊണു സുഖമാവുകയിെല്ല വിചാരിച്ചിരുന്ന ”ശാകപാർഥിവെന്റ”
േശഖരത്തിൽ േചർ മിണ്ടാെതയിരുേന്നയ്ക്കാം. ശബ്ദാലങ്കാരം േപാെല തെന്ന
േ ഷ േയാഗവും ഇതിൽ വളെര ധാരാളമായിരി .’അമാന്തം’ മുതലായ
പദങ്ങൾക്ക് സം തത്തിലും ഭാഷയിലുമുള്ള ഭിന്നാർത്ഥങ്ങെള കവി വളെര സമർ 
ത്ഥമായുപേയാഗിച്ചിരി .േപെരച്ചത്തിെല അകാരേലാപം,ആഖ്യാതത്തിെല
ഉകാരേലാപം അത്യാദി ചില അഭംഗികൾ ഇക്കാവ്യത്തിലും ചിേലടത്ത്
വ േപായിട്ടിെല്ലന്നില്ല.എന്നാൽ അതുകൾ അർത്ഥ തീതിെയ തിബന്ധി 
ക്കാത്തതിനാൽ േദാഷേകാടിയിൽ േവശി ന്നിെല്ല ള്ളതിേതേലക്ക് മുൻ
ഉദാഹരിച്ച പദ്യം തെന്ന ലക്ഷ്യമാകു .അഴക കുറുപ്പിെന്റ കൃതികൾക്ക്
വിേശഷാൽ ഒരഴകുെണ്ടന്ന് എന് പേണ്ട തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒറ്റ േ ാക 
ങ്ങൾ കാണുേമ്പാെഴാെക്ക േതാന്നീ ണ്ട്.ആ അഭി ായെത്ത ’രാമച വിലാസം’
ഇേപ്പാൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരി . കവിയുെട ഈ അഭിനന്ദനീയമായ വ്യവസാ 
യെത്ത േകരളീയ മഹാജനം ഉചിതമായ വിധത്തിൽ അനുേമാദി െമ
ആശംസി .

കവിയുെട അഭ ദയാശംസി,
A.R.Rajaraja Varma(Sd.)

https://thalilakkam.in/
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മുഖവുര

േകരളപാണിനീയം, ഭാഷാഭൂഷണം,വൃത്തമഞ്ജരി മുതലായ ശാ ന്ഥ 
ങ്ങളിൽ ഭാഷയുെട അസ്ഥിവാരം ഉറപ്പിച്ചി ള്ള ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ.
എ.,എം.ആർ.ഏ.എസ്.,െകാ േകായിത്ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല അവതാരിക 
യ്ക്ക് പുറെമ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഒരു മുഖവുരയുെട ആവശ്യം ഇേപ്പാഴിെല്ലങ്കിലും ഈ

ന്ഥത്തിെന്റ ഇതുവെരയുള്ള വാസ്തവമായ ചരി െത്ത മഹാജനങ്ങെള ഒ
ധരിപ്പിേക്കണ്ടതായ ചുമതല മാ ം എെന്നേച്ചർന്നതാകയാൽ ഈ െചറിയ
ഉപന്യാസം എഴുതാൻ സംഗതിയായതാണ്.
േചാറ് നമുക്ക് ഒഴി കൂടാത്ത ആഹാര പദാർത്ഥമായിരുന്നി ം അപ്പം,വടകം
ആദിയായി അരിമാവ് െകാ ണ്ടാ ന്ന ഭക്ഷ്യ വിേശഷങ്ങളിൽ അന്യ രസങ്ങ 
ളുെട ആസ്വാദ്യതയാൽ സ്വാഭാവികമായി ജനങ്ങൾക്ക് േത്യകിച്ച് ഒരങിരുചി
ഉണ്ടാകാറുള്ളതു േപാെല ഭഗവൽ കഥകളിൽ അ ധാനമല്ലാത്തതും മിക്ക ’േക 
രളീയ’ ഹി ക്കൾ ം കാണാപാഠമായിത്തീർന്നിട ള്ളതുമായ രാമായണെത്ത
േവഷം മാറിക്കാണുേമ്പാൾ തൽക്കാലേത്തെക്കങ്കിലും മഹാജനങ്ങൾക്ക് ഒരു
കൗതുകം േതാന്നാതിരിക്കയിെല്ല ള്ള വിശ്വാസവും, രാമായണം പതിവായി
പാരായണം െചയ്യാൻ തുടങ്ങിയതു മുതൽ അതിൻേമൽ പിെന്നയും പിെന്നയും
എനി ള്ള പക്ഷപാതവും, ഭാഷയുെട വളർച്ചയ്ക്ക് േവണ്ടി ഇക്കാലത്ത് എല്ലാ
ഭാഷാഭിമാനികളും രാപകൽ മുഷിഞ്ഞ് യത്നി വരുേമ്പാൾ ചാട്ടം പിഴച്ച്
കൂട്ടം പിരിഞ്ഞ് കുര േപാെല ഞാൻ മാ ം ഉദാസീനനായിരുന്നാൽ ഇതു
മ ള്ളവെരയും സ്വഭാഷെയയും ധിക്കരിച്ചതിനു സമമായ ഒരപരാധമായി വരി 
കയില്ലേയാ എ ള്ള ശങ്കയും നിമിത്തം; ഗുരു ഭക്തി, ഐകമത്യം, വിനയം,
ഭൂതദയ, സത്യനിഷ്ട മുതലായ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾക്ക് വിളനിലമായ ീ
രാമായണെത്ത പുതിയ സ ദായത്തിൽ ഒരു മലയാളകാവ്യമായി എഴുതിേനാ 
ക്കാെമെന്നാരുത്സാഹം േതാ കയാൽ കൃത്യാന്തരബാഹുല്യം, ശരീരാസ്വസ്ഥ്യം
ഇതുകളാൽ പരാധീനനാെണങ്കിൽ കുേറശ്ശ അതിേലക്ക് ആരംഭിക്കയും വി 

മസമയങ്ങളിൽ ചിലേപ്പാൾ ”രാമച വിലാസം” എന്ന കാവ്യത്തിെന്റ
പന്ഥാവിലൂെട എെന്റ മേനാരഥം െമെല്ല നട കയും െച .
ഒരു കാവ്യരചന േവാണ്ട സാമ ികെളാ മില്ലാെത എടു ചാ ടിയ എനിക്ക്
ആരംഭത്തിൽതെന്ന, ഇടക്കാല ണ്ടായ ചില ആംഗേലയപണ്ഡിതന്മാരുെട
വ്യാകരണങ്ങെള മാണമാ ന്നതിൽ അൈധര്യവും, ഭാഷാ േയാഗങ്ങൾ
സം ത ിയകൾ ചില സഹായങ്ങൾ പേക്ഷ െച മായിരി െമങ്കിലും
”കാച്യ വേച്ചൻ” എ ം മ ം സന്ധികളുെട അഭംഗിെയ ഓർ സം ത
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വ്യാകരണെത്ത റി ള്ള അനാസ്ഥയും നിമിത്തം ചില േയാഗങ്ങെളപ്പറ്റി
സംശയം ഉണ്ടായിരു . അേപ്പാൾ ഭ്ഷയ്ക്ക് ഒരു ശാശ്വത നിേക്ഷപമായ
”േകരളപാണിനീയം” ആവിർഭവി കയും അത് ഈ കാവ്യ നിർമ്മാണത്തിൽ
എെന്ന ധാരാളം സഹായി കയും െച . ന െട ഭാഷ ശരിയായ ഒരു
അഭിധാന േകാശമില്ലായ്കയാൽ പദാർത്ഥങ്ങെള ആരായുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്
എ മാ മുെണ്ടന്ന് ഇേപ്പാഴാണ് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞത്.അതിനാൽ
ഭാഷാഭിമാനികളായ നാം ഭാഷാേപാഷണത്തിനു േവണ്ടി േവല െച ന്ന
അവസരത്തിൽ ഒരു വിധം ത്യാജ്യങ്ങളല്ലാത്ത പദങ്ങെള കി െന്നടേത്താളം
സമ്പാദി േചർ ന്നതിൽ വലിയ തരേക്കടിെല്ല ള്ള സമാധാനേത്താടു
കൂടി അ യുക്താദി േദാഷങ്ങളുെണ്ട േതാന്നി ന്ന ചില ഭാഷാപദങ്ങെള
അൽപ്പമായ ലക്ഷ്യജ്ഞത്വം നിമിത്തം ഇതിൽ േചർക്കാനിടയായി ണ്ട്.

ഈ കാവ്യ രചനയിൽ ധാന മാതൃകയായി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചി  
ള്ളത് രാമായണ(േഭാജ) ച വിെന ആെണങ്കിലും വാൽമീകിരാമായ 
ണം,അധ്യാത്മരാമായണം,ഹനൂമന്നാടകം, ലഘുവംശം, ൈനഷധം, ഭാരതച ,
ആേഗ്നയപുരാണം, ആദിയായി ചിലതിെന കൂടി മാണീകരിച്ചി ള്ളതിനാൽ
അവയുെട ഛായാശകലങ്ങൾ അവിടവിെട കാണാവുന്നതും മഹാജനങ്ങൾക്ക്
അപരിചിതങ്ങളല്ലാത്തതിനാൽ അതുകെള േത്യകം വിവരിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ലാ 
ത്തതും ആകു .

ഈ പുസ്തകം ഏെഴ സർഗം ആയേപ്പാഴഎ കാര്യഗൗരവേമാർ വല്ലാെത
മുഷി തുടങ്ങിെയങ്കിലും ഇതിേന്മൽ മഹാജനങ്ങൾ എ പറയു എന്നറി 
ഞ്ഞിട്ട് േശഷം എഴുതാെമ ം നിശ്ചയി ം െകാണ്ട് േപരുവയ്ക്കാെത ”മലയാളി”
പ ത്തിൽ കുറെശ്ശ േചർ വ .ആയിടയ്ക്ക് ആെള അറിയാൻ ചിലർ ധൃതി
കൂ ന്നതായി പ ാധിപരായിരുന്ന മിസ്റ്റർ കുറുപ്പവർകൾ എെന്ന െതര്യെപ്പ 
ടുത്തി.അേപ്പാൾ ഇതിെന റി േദാഷമാേയാ ഗുണമാേയാ ആരും ഒ ം
പറയാതിരുന്നതിനാലുണ്ടായ പശ്ചാത്താപം നിമിത്തം വ തെയല്ലാം കാ 
ണിച്ച് മഹാമഹിമ ീ േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത രാൻ സീ.എസ്.ഐ.
തിരുമനസ്സിേലക്ക് ഒരു വിജ്ഞാപനം അയയ്ക്കയും അവിട ദയാപൂർവ്വം ചുവെട
േചർ ന്ന മറുപടി കൽപ്പിക്കയും െച .
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തിരുവനന്തപുരം
1074 കന്നി 14

ീ
അഴക പദ്മനാഭ റുപ്പിന്, എഴു കിട്ടി, മലയാളിയിൽ ”രാമച വിലാ 
സം” ക തുടങ്ങിയതു മുതൽ അതിെന കൗതുകേത്താടുകൂടി േനാ കയും അതി 
െന്റ കർത്താവ് ആരായിരുന്നാലും അയാളുെട അത്യന്തം ാഘനീയമായ യത്ന 
ത്തിന് സാഫല്യമുണ്ടാകെട്ട എ ാർത്ഥി കയും െചയ്യാറുണ്ടായിരു . “ ീ 
കൃഷ്ണചരിതം” മണി വാളേത്താടും സദൃശീകരി ന്നതിനു േവ ന്ന േയാഗ്യത 
യുള്ള ”രാമച വിലാസ”ത്തിെന്റ കർ ത്വെത്ത െവളിെപ്പടു ന്നതിന് ന്ങ്ങൾ
ഒ ം അൈധര്യെപ്പടാനില്ല. “മീനേകതനചരിതം” മുതലായ കൃതികളാൽ സിദ്ധി 
ച്ചി ള്ള ന്ങ്ങളുെട കവിയശസ്സിന് ഈ കാവ്യം ദൃഡീയസിയായ ഒരു തിഷ്ഠെയ
െകാടു ന്നതാെണ ള്ളതിന് യാെതാരു സംശയവുമില്ല. ഇതിെന പൂരിപ്പി  
ന്നതിനു േവണ്ട സൗകര്യങ്ങെളല്ലാം ീരാമന്റ അനു ഹത്താൽ നിങ്ങൾ ണ്ടാ 
കെട്ട,എന്ന് ാർത്ഥി .
ശുഭം

KERALA VARMA

ആശീർവാദരൂപമായ ഈ തിരുെവഴുത്തിനാൽ ഞാൻ ലബ്ധൈധര്യനായിട്ട്
പിന്നീട് പ ത്തിൽ േചർ ന്ന േ ാകങ്ങളുെട ചുവെട ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം
എെന്റ േപരു കൂടി വ ന്നതിനു വിേരാധമിെല്ല പ ാധിപരവർകൾ
സമ്മതം െകാടു കയും ഈ കാവ്യെത്ത മുഴുവനാ ന്നതിന് പൂർവ്വാധികം
നിഷ്കർഷേയാടാരംഭി കയും െച . പിന്നീടു 1075 മീനത്തിൽ െകാടുങ്ങല്ലർ
വ സരസ തകവി േ ഷ്ഠനായ കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല ആഭി 
മുഖ്യം ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ സംഗവശാൽ”സം ത ത്യങ്ങളും മ ം ഭാഷാ
കവിതയിൽ േചർ പണ്ടെത്ത മണി വാളരീതി വരുത്താൻ മി ന്നതു
ഭാഷയുെട ഇെപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി നെന്നെല്ലന്നാണ് െപാതുജനാഭി ായം”
എ ം മറ്റം അവിടുന്ന് അരുളി െചയ്ത ഉപേജശ കാരം ഈ കാവ്യത്തിെന്റ
ആരംഭത്തിൽ ചുരുക്കമായി ഇവിടവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന വിഭക്തി ത്യയങ്ങെള 
യും ിയാപദങ്ങെളയും കഴിയും േപാെല ഇതിൽ നി ച്ചാടനം െച . “ഒരു
നാഴിക വഴി ഒച്ചിന് ഒൻപതു കാതം ” എന്ന മട്ടിൽ ഈ കൃതിയുെട ഒരറ്റ നി 

ം മെറ്റാരു തല ൽ വളെര നാൾെകാ ഞാൻ െച പറ്റിയതിെന്റ േശഷം
ഇതിെന ഏകാ തേയാടു കൂെട ഒ പരിേശാധി ശരിെപ്പടു ന്നതിനായി
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ഞാൻ തെന്നയായാൽ മതിയാവിെല്ല േതാന്നി.
“ആ പരിേതാഷാദ്വിദൂഷാം
ന സാധുമേന്യ േയാഗവിജ്ഞാനം
ബലവദപി ശിക്ഷിതാനാ-
മാദ്മന്ന്യ ത്യേഞ്ചതഃ”

എ ള്ള പണ്ഡിതാഭി ായം അനുസരി മനീഷിതിലകമായ മ.രാ.രാ. െക.സി.
േകശവപിള്ള അവർകെള കൂടി   ഞാൻ ക്ഷണി കയാൽ അേദ്ദഹം അതിെന
സസേന്താഷം സ്വീകരി കയും എനി േവണ്ടി ധാരാളം സഹായിക്കയും
െചയ്തി ണ്ട്.
അനന്തരം സർവ്വശാ പാരംഗതനായ എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ.എം. എ.,
എം. ആർ. എ. എസ്. െകാ േകായിത്ത രാൻ തിരുമന െകാണ്ട് ഈ

ന്ഥം ആപാദചൂഡം ക്ഷമേയാടുകൂെട പരിേശാധിച്ച് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ
െച ം െചയ്യി ം സ്വാഭി ായനുസരണം കൽപ്പിെച്ചാരവതാരിക എഴുതിയും
ഇതിെന അച്ചടിപ്പി ന്നതിന് ൈധര്യെപ്പടുത്തിയ അ തിരുേമനിയുെട ഔദാര്യ
ശീലത്തിനു ഞാൻ കടെപ്പട്ടിരി .
കുടുംബകാര്യവശാൽ ബദ്ധെപ്പട്ട സഞ്ചാരത്തിലും മ ം, അച്ചടിച്ച ഫുകൾ
പരിേശാധിച്ചതു െകാണ്ട് ഒരു െചറിയ ശുദ്ധിപ ത്തിെന്റ ആവശ്യം േനരി
േപായി.എങ്കിലും വലിയ പിശകുകൾക്കിടയാകാെത ഈ പുസ്തകം അച്ചടി 

ന്നതിലും ചി ബന്ധങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കരുക്കൾ നല്ല മാതൃകയിൽ
േചർ ന്നതിലും ”മേനാേമാഹനം” അ കൂടത്തലവന്മാർ എന് േവണ്ടി നല്ല
ഒത്താശകൾ െചയ്തി െണ്ട ള്ളതും ഗണ്യമാകു .
ഇ കാരം രൂപീകരിച്ച ഈ പുതിയ മലയാള കാവ്യെത്ത സജ്ജന സമക്ഷം
സമർമി െകാ .

“അറിവുടയവർ നല്ല േപാെല േനാക്കി-
കുറവുരെചയ്കിലുമല്ലലില്ലെത ം
അരിയ മണികൾ ചാണയിൽ െതളിേഞ്ഞ
െപരിയ വിലയ്ക്കതു േയാഗ്യമായ് ഭവി .”

1082 -വൃശ്ചികം - 17 നു
ചവറ

വിേധയൻ
ഈ.പത്മനാഭ റുപ്പ്
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സർഗ്ഗങ്ങൾ

ഒന്നാം സർഗം
രണ്ടാം സർഗം
മൂന്നാം സർഗം
നാലാം സർഗം
അഞ്ചാം സർഗം
ആറാം സർഗം
ഏഴാം സർഗം
എട്ടാം സർഗം
ഒൻപതാം സർഗം
പത്താം സർഗം
പതിെനാന്നാം സർഗം
പ ണ്ടാം സർഗം
പതിമൂന്നാം സർഗം
പതിന്നാലാം സർഗം
പതിനഞ്ചാം സർഗം
പതിനാറാം സർഗം
പതിേനഴാം സർഗം
പതിെനട്ടാം സർഗം
പെത്താൻപതാം സർഗം
ഇരുപതാം സർഗം
ഇരുപെത്താന്നാം സർഗം
ാർത്ഥനാനവകം
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ഒന്നാം സർഗം

ഹരിഃ ിഗണപതെയ നമഃ
അവിഘ്നമ

മാർത്താണ്ഡേദവെന്റ മഹാകുലത്തിൽ
കീർത്തി തിഷ്ഠാപകനാം മഹാത്മാ
മായാവിലാസെത്ത വഹിച്ച ദിവ്യ-

ിരാമേദവൻ വിജയിച്ചിേടണം. 1

നന്മ മാവല്ലഭനും മാേഹശൻ
തന്മക്കളാമുണ്ണികൾ ര േപർ ം
എൻേമൽ കനിഞ്ഞീടുവതി വാക്കാ-
മമ്മ മായ് താണിഹ ൈകെതാഴുേന്നൻ. 2

ആകാത്തെതെന്താ ഗുരു സാദം
സ്വാകാംക്ഷ േപാലി കരസ്ഥമായാൽ?
േ ാകാഢൃരാം േദശികെര മാണി-
േച്ചകാ േചതേസ്സാടു കുമ്പിടുേന്നൻ. 3

മി ാന്ന്വയത്തിങ്കലുദി മുർവീ-
വ്യ ാരികൾെക്കാെക്ക വസിപ്പതിനായ്
വിസ്താരിയാമുത്തരേകാസലത്തിൽ

ഖ്യാതയായുെണ്ടാരു രാജധാനി. 4

ഭയ മണ്ടാത്ത വിേരാധികൾ ം
ജയം ലഭിച്ചാൽ പണിെയ കണ്ട്
“അേയാധ്യ”െയ െളളാരു സാർഥനാമം
പേയാജജന്മാവിതിേനകി മുന്നാം. 5

സർപ്പാധിരാജെന്റ ഫണസ്ഥയാേയാ-
രി ഴിമാതിെന്റ ലലാടേദേശ
ശിൽപ്പം വിള െന്നാരു െപാ േപാലാ-
ണിപ്പട്ടണം ഭൂതിവിലാസേമാർത്താൽ. 6

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 13

വാനം െതാടും മട്ടിലുയർന്നിതിൽ ഭൂ-
ജാനീശ്വരന്മാരുെട േമട കണ്ടാൽ
നാനവിചി ാന്ന്വിതൈവജയന്ത-
സ്ഥാന തിച്ഛയയെത േതാ ം. 7

സൗധങ്ങൾ േമൽെപ്പ വളർ നെമ്മ-
ബ്ബാധ െമ െള്ളാരു സംശയത്താൽ
ധാതാവു പേണ്ട നിജവാസേലാകം
സാധിച്ചതല്ലീ? സകലത്തിനും േമൽ. 8

-ആദിത്യനാത്മാന്ന്വയജാതർ േവന
ല്ക്കാതിർഥ്യേമകുന്നതു െകാ വാനായ്
ആദിക്കിെല െമ്പാഴിരിക്കെകാ -
ള്ളാധിക്യമല്ലീ? പകേലറ്റമി ം. 9

സൗവർണസങ്കൽപ്പിതമായ മ -
പ്പാവിൽ പതി െള്ളാരു ച കാന്തം
േസവിച്ചിടുേന്നാരുെടതാപമാറ്റി
നിർവാണേമകുന്നിഹ വി െവേപ്പാൽ. 10

ാകാരകുഡ്യങ്ങളിൽ നാലുപാടും
നൽേഗാപുരദ്വാരമുഖത്തിെലല്ലാം
വർണങ്ങൾ േകാലും മറയാർ േനരാം-
വണ്ണം വഹി ന്നിതു നാ൯മുഖത്വം. 11

താരാപഥേത്താളമുയർന്ന സൗധ-
ദ്വാരാ ഭാഗ ഹിമാംശു താനും
ആരാൽ മഴക്കാറുമണഞ്ഞിടുേമ്പാൾ
മാരാരിെയേപ്പാലിതു ഭംഗിേതടും.12

അന്തഃപുര ീജനേലാചനത്തിൻ
ചന്തത്തിെനെച്ച ജയി േപാരാൻ
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െചന്താമര ക്കൾ കിടങ്ങിെലല്ലാം
െപാ സാലെത്ത വളഞ്ഞിതിങ്കൽ. 13

വൃന്ദാരേക െന്റ പൂരത്തിെനാപ്പം
മി ന്ന സാേകതപുരാന്തികത്തിൽ
നന്നായ് വിള ം സരയൂനദി ം
മന്ദാകിനി ം െചറുതല്ല സാമ്യം.14

ദിവ്യത്വമാർേന്നാരിതിലുള്ള തീർഥം
േസവിച്ചിടു പല ജീവജാലം
മാലിന്യെമേന്ന്യ മഹിതം സാദം
േകാലും മഹാത്മാക്കൾ നിേഷവ്യരേ .15

ജാധിപൻ കാശ്യപനി രത്തിൽ
സുജാതയാമി മതീവയറ്റിൽ
അജക്ഷമാവല്ലഭസൂനുവായി
ബ്ഭജി േപാൽ പങ് ക്തിരഥാഭിധാനം. 16

മനു തിെക്കാെത്താരു ധർമെമല്ലാ-
മനുസ്മരിച്ചി രമാസമന്താൽ
ഭരിെച്ചാരപ്പംക്തി രഥക്ഷിതീശൻ
പരത്തി നൽകീർത്തി ജഗത്തിെലല്ലാം.17

ദാരി ്യമില്ലീതികളില്ല നാട്ടിൽ
ചൗര്യ വൃത്തിക്കവകാശമില്ല
ൈകക്കാണവും േകാഴയുമില്ല പൗര-
ർെക്കക്കാലവും മങ്ഗലേമകി ഭൂപൻ. 18

െചാൽെക്കാണ്ട കൗസല്യയുമ ശാങ്ഗി
ൈകേകയിയും സൗമ്യ സുമി താനും
ദാരങ്ങളായിവ നൃപ ദാര-
സാരം സ്വശക്തി യെമന്നേപാെല. 19
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സന്താനമില്ലാെഞ്ഞാരുനാൾ നൃേപ ൻ
മ ീശ്വരന്മാെര വിളിച്ചടുക്കൽ
മ ി വല്ലായ്മയേശഷമേപ്പാൾ
ത ജ്ഞേരാേരാന്നറിയി പായം 20

എട്ടാമനാം മ ി സുമ നേപ്പാൾ
സാഷ്ടാങ്ഗപാതം നൃപേന നമിച്ച്
ഉണർത്തിനാൻ പ സനൽകുമാരൻ
മുനീശ്വരൻ െചാല്ലിയ കാര്യസാരം.21

പരി ഹിച്ചി സുമ വാക്യം
നേര നാങ്േഗശ്വരനാളയച്ച്
െപാരുത്തകൗതൂഹലമാർ േവഗം
വരുത്തി ൈവദണ്ഡകെന രത്തിൽ. 22

വസിഷ്ഠേരാടിക്കഥയാദ്യേമ താൻ
വചിച്ചിതിൻ തീർച്ചയറിഞ്ഞ േശഷം
വരി ൈവഭണ്ഡകേനാടു ഭൂപൻ
വാരിഷ്ഠമാം നന്ദനകാമയാഗം. 23

സ ത്തിനായ് േവണ്ട സഹായകർമം
ധാ ീപതിേക്കകണെമന്ന മട്ടിൽ

ത്യക്ഷമായ് വ വസന്തമേപ്പാ-
ളുദ്യാനഭൂവിങ്കലുേപതേമാദം. 24

സേശാകനാം ഭൂമിപതി തൻേപർ
വിശങ്കേമകുന്നതിെനന്ന േപാെല
വിേശഷപുഷ്പപങ്ങൾ ശിരസ്സിേലന്തീ-
ട്ടേശാകവൃക്ഷങ്ങൾ വിളങ്ങിെയ ം. 25

െചമന്ന പുത്തൻ തളിർ നാലുപാടും
ചുമ തൻേപരിനടുത്തകൃത്യം
നൃപ െചേയ്യണ്ടതിനാശേയാടും
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നിര നീെളസ്സഹകാരസംഘം.26

മഖം ഭുജിപ്പാെനഴുന്ന മംബാ-
സഖെന്റ പൂജ തകീടുവാൻ േപാൽ

കാണ്ഡെമാെക്ക തുപുഷ്പേമന്തി-
കർണികാരം സുതരാം വിളങ്ങി.27

മാനം വളർ ന്ന മേഖാത്സവേത്ത
േമനിെപ്പടുത്താെനാരു ലക്ഷദീപം
സ്തംഭങ്ങളിൽ ത െകാളുത്തിേയാണം
ചാേമ്പയവും െമാ കളി നീെള. 28

ധരാമണാളെന്റ ഗുണെത്ത വാ ം
ദ്വീേരഫവന്ദി കരത്തിനുണ്മാൻ
മരന്ദേമന്തീ മലർ ടത്തിൽ
സേരാരുഹെപ്പായ്കയുമുല്ലസി . 29

അംഭ നിഷ്ക്കല്മഷമാ വാനായ്
കുംേഭാത്ഭവൻ െചാല്ലിയയച്ചേപാെല
സം ീതനായി ചന്ദനപർവേതാത്ഥൻ
ഡിംഭാനിലൻ വന്നിഹ വീശി െമെല്ല. 30

മഖത്തിനെങ്ങത്തിയ നാരദൻതൻ
കരത്തിൽ േമവുെന്നാരു വീണേപാെല
വിശുദ്ധമായി മുഴങ്ങി മാ
രസത്തിനാലക്കളകണ്ഠകണ്ഠം.31

വിശ്വംഭരാവല്ലഭനശ്വേമധം
വിസ്താരമായി കഴിച്ചേശഷം
പു ീയസ ം നിറേവ വാനാ-
യർഥി ശാന്താപതിേയാടു ധന്യൻ.32

പാകാരിമുൻപായ നിലിമ്പേലാകം
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യാഗാംശമൻേപാടു പരി ഹിപ്പാൻ
ഭൂകാമുകൻ തെന്റ മുഖാന്തരാേള
േലാേകശേനാടും തമാഗമി . 33

സർവംസഹാേദവിയരക്കർ കാ ം
ഗർവം സഹിപ്പാനരുതായ്കയാേല
നിർേവദഭാരേത്താടു െച നിന്ന-
ഗീർവാണസങ്േഘ വിധിേയാടു െചാന്നാം 34

പുലസ്ത്യപൗ ാദിമദുഷ്ടരേക്ഷാ-
ബലത്തിനാേലെറ വലഞ്ഞേഹാ! ഞാൻ
വിേലശയേ ഷ്ഠനുമി ഞാനാം
ലലാടപുണ്ഡ്റെത്ത െവടിഞ്ഞിടാറായ്. 35

കർമങ്ങെളാ കുറ േലാേക
ധർമങ്ങളും കാടുകേരറി കഷ്ടം!
ശർമംവിനാ ദിക്കരിവീരെര
മർമങ്ങൾ േഭഭി ഴലുന്ന പാരാം. 36

ഈമട്ടിലുണ്ടാെയാരു ദുർവിപാകം
േനരി വർധിച്ചതു കാരണത്താൽ
നാെളാ െപായ്േപ്പായിഹ കാലവർഷം
െപയ്തി േമഘങ്ങളുെമ കഷ്ടം! 37

കുലാങ്കനാവൃന്ദവുമപ്സര ി-
കുലങ്ങളും വി രുമാർത്തിമൂലം
നില തൂകുെന്നാരു ബാഷ്പവർഷം
ഫലിച്ചിടുന്നില്ല മഴ തുല്യം.38

കഷ്ടം ബഹു ിഹീതെയെന്ന േവർെപ-
െട്ടാേട്ടേറനാളായി മുഷിഞ്ഞ മട്ടിൽ
സ്വർഗത്തിെല ദ്ദാനവൈവരിെയന്ന-
വാക്കിങ്കലുൾെപ്പ ലയി മാറായ്. 39
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ഇത്ഥം നമുക്കി പേലവിധത്തിൽ
സിദ്ധിച്ച ദണ്ഡങ്ങളുണർത്തിേനൻ ഞാൻ
ചിേത്ത വിചാരിച്ചിവിട േമലാൽ
കർത്തവ്യെമെന്ത വിധിക്കേവണം.40

വിധി േമലായ് പുനെരാ മില്ല-
വിധി പാർത്താലഴിവില്ല െത ം
വധിച്ചിടും മാനുഷെന മുെന്ന
വിധിച്ചവർക്കന്നിവിട തേന്ന. 41

ഹാഹാ! മനഷ്യാവലേയാർ കണ്ടാ
ലാഹാരമ രജനീചരർക്ക്
േമാഹാതിേരകേത്താടു െചെന്നതിർേപ്പാൻ
േദഹാഭിമാനം വിടുമ തെന്ന. 42

വല്ലായ്മെയെന്തങ്കിലുമുള്ള കാല-
ത്തല്ലാെതകണ്ടീശ്വരനാമേധയം
െതെല്ലങ്കിലും േചതസി ചിന്തെച -
ന്നിെല്ലന്നെതല്ലാരിലുമുളളേ 43

അംേഭാജജന്മാവിതു േകട്ടേനരം
സം ാന്തിയുൾക്കാമ്പിലുയർ പാരം
അംേഭാജനാഭെന്റ പാദാരവിന്ദം
കുമ്പി ണർത്തിക്കണെമ റ . 44

നാലാനനൻ േദവകേളാടുേമറ്റം
മാലാർ നിൽ ന്ന ധരി ിേയാടും
നീലാമണാളെന്റ നിവാസമാമ-
പ്പാലാഴിതൻ തീരമണ േവഗം. 45

ബാലാർക്കേകാ ഭമാം കിരീട-
ജ്വാലാകലാപെഞ്ഞാടുമാനനത്തിൽ
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േകാലും ചിരിച്ച ികേയാടുമേപ്പാൾ
നീലാളിവർണ്ണെന്റ വപു കണ്ടാൻ. 46

കാെറാത്ത നല്ക്കാന്തി കലർന്ന കണ്ണൻ
മാറാത്തണി െള്ളാരു മാല്യഗന്ധം
േപറിത്തട ർമികളാലിളങ്കാ-
േറ്റെറത്തരംേപാലവെരത്തേലാടി. 47

സഹ പേ ാത്ഭവനാദിയാമ-
മ്മഹാസമാജം പൂരുഭക്തിപൂർവം
മഹാമുനീ ർ മദൃശ്യനാകും
മഹാപുമാെന ണമി േവഗം. 48

മന്ദസ്മിതംെകാ പയഃപേയാധി-
ന്നി ധാവളൃംനിറം നിറച്ച്

നന്നായ് കടാക്ഷി മുകുന്ദേനവം
വൃന്ദാരകന്മാരച്ചിതേപ്പാൾ. 49

േഹേഹവിെധ! വിണ്ണവർനാഥ! യുഷ്മൽ-
േഗേഹ വിപത്തീയിെട ? െചാൽക
ഈവണ്ണെമല്ലാവരുെമാ േചർന്നി-
ട്ടീവന്നയാ വിേശഷെമന്ത്?50

നാരായണൻതൻ െമാഴിേകട്ടേനരം
പാരം േമാദി നിലിമ്പേലാകം:
േസ്മരാസ നാം മാധവേനാടു,കുമ്പി-
േട്ടാേരാ ധാതാവറിയി പിെന്ന.51

ഞങ്ങൾ സന്താപെമാഴിപ്പതിന്നാ-
യ നിഷ്ക്കർഷേയാടിങ്ങിരിേക്ക
മങ്ഗല്യസിദ്ധി മടക്കെമെന്താ-
ന്നിെങ്ങ വാനുള്ളതു ദീനബേന്ധാ! 52
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മാത്സര്യേമറും പിശുനർ േപാലും
വാത്സല്യമുൾെക്കാണ്ടമൃതം െകാടുപ്പാൻ
ഉത്സാഹീയാം നിന്തിരുേമനി പിെന്ന
ത്വേത്സവകർെക്ക െകാടുക്കയിെല്ല? 53

നി ഷ്ടമായുള്ള മൃഗസ്വരൂപം
കൃഷ്ടനാമ ധരി മുേന്ന

ജഗൽ േഭാ! മൂന്നടി മ വാങ്ങാൻ
കാമൈദന്യെത്താടിര പിെന്ന.54

അേയാഗ്യമാമിെത്താഴിലിജ്ജനെത്ത-
ലർ വാൻ െചയ്ത ചരി േമാർത്താൽ

നിജാ ിതൻമാർ ഗുണം വരുത്താൻ
സഹിച്ചി ം സ ക്കൾ സങ്കടേത്ത.55

അന്ന േചരുന്ന വിപെത്താഴിപ്പൻ
സന്നദ്ധനായുള്ള ഭവാെന നിത്യം
വെന്നാ കൂപ്പാത്ത കൃതഘ്നജാതി-
െക്കാന്നാം തരക്കാരിഹ ഞങ്ങെളല്ലാം 56

ഇന്നന്ദിേകടിെന്റ ഫലങ്ങൾ താേന
വന്നിങ്ങകെപ്പട്ടടിയത്തിെനല്ലാം
ഇ ം ഭവാേനാടതുണർ വാനാ-
െയാന്നിച്ചിവണ്ണം വിടെകാ ഞങ്ങൾ. 57

േ ാഹം വർത്തിച്ച ജനെത്തയും ന-
ന്മാഹാത്യേമറുന്ന മഹാശയന്മാർ
പാദാന്തികം പിെന്നയുമാ യിച്ചാ-
ൈലദാര്യേമാട ഭരി െകാ ം. 58

ഇക്കണ്ട ഞങ്ങൾ മലങ്ഘ്യമാകും
െചാെല്ക്കാണ്ട ലങ്കാപുരി പങ്ക്തികണ്ഠൻ
ഉൽക്കണ്ടിതൻ േജ്യഷ്ഠെന െവ േവഗാൽ
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നിഷ്കണ്ഠകൻ വാണുഭരിച്ചിടു .59

ആചാരവിേദ്വഷികളായ ദുഷ്ട-
ർക്കാചാര്യനായുള്ള നിശാചേര ൻ
ഭൂച വാളം മുഴുവൻ മുടിച്ചാൻ
നീച വൃത്തി തു നല്ലകാലം. 60

ആേയാധനം െച ദശാസ്യേനാട-
ങ്ങായാസമാർന്ന യഹീനരായി
പായു പരന്മാർശരണം ലഭിപ്പ-
തീയാർക്കപു െന്റ പുരത്തിൽ മാ ം. 61

കരുത്തനാം രാവണനാത്തേരാഷം
മൃധത്തിനായി െനാേട േശഷം
െപരുത്ത കണ്ണീരി ലുേപ ! വ ാ-
യുധത്തിെനക്ക തുക ശ ൻ. 62

ലേങ്കശപു െന്റ ബലത്തിനാലാ-
തങ്കം വളർന്നി വലന്തകന്ന്
സം ന്ദനത്വം പരമീയിടേയ്ക്ക
സം ാപ്തമാെയാ ദയാപേയാേധ! 63

അന്നം കുഴമ്പാമിഷെമന്നിെതല്ലാ-
മന്നെന്നാരുക്കീ പചിപ്പതിന്നായ്
എ ം മടപ്പള്ളിയിലഗ്നിേദവൻ
െചന്നബ്ഭരിേപ്പ മടച്ചിേടണം. 64

വാട്ടംവിനാം ക കവൃക്ഷെമല്ലാം
ദുഷ്ടൻ ചുവേട്ടാെട പറിച്ചവെന്റ
േതാട്ടത്തിൽ നട്ടാ,നതു നാകിേലാകം
ചട്ടം പിഴക്കാെത നനയ്ക്കേവണം. 65

തണ്ണീരുെകാ ം സുരനാരിനാർതൻ

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 22

കണ്ണീരുെകാ ം വളരും മരത്തിൽ
അന്ന വാടുന്ന സുമങ്ങൾ േപാലും
മന്ദാനിലൻ വീ കിലുണ്ടനർഥം. 66

നായാ നീങ്ങീ വിയർ വാടി-
സ്സായാഹ്നകാലത്തവന വന്നാൽ
വീശിത്തണുപ്പിക്കണമാശുഗൻ േപായ്
േമാശത്തരം പ മതല്ലെയങ്കിൽ. 67

ആവശ്യമുണ്ടായിവരുേമ്പാേഴാേരാ-
ാവശ്യേമാേരാവിധമാഭേയാടും

സൂേര്യ േഗാളങ്ങളുദിച്ചിടാഞ്ഞാൽ
പാരം കുഴപ്പത്തിൽ വരുംകലാശം. 68

ഒേട്ടെറെയന്തി പറഞ്ഞിടുന്നി-
േങ്ങാേട്ടെറ വാൈഗ്വഭവമില്ലതാനും
മുട്ടാളനാം പങ്ക്തിമുഖാഗ്നിചു
െപാട്ടി മാറായി ജഗത്തേശഷം. 69

മർത്ത്യെന്റ ൈകെപ്പ മരിച്ചിടാത-
ന്നക്തഞ്ചരന്നിെല്ലാരു നാശെമ ം
വക്തവ്യമീ ഞങ്ങളുണർത്തി,േമലാൽ
കർത്തവ്യെമല്ലമിവിേട തെന്ന.70

മനുഷ്യജന്മെത്തെയടു േവഗാ-
ലിനിബ്ഭവാൻ രാക്ഷസവംശെമല്ലാം
ഹനി പാലിക്കണമിജ്ജനെത്ത-
ക്കനത്ത കാരുണ്യഗുണാംബുരാെശ.71

വിരിഞ്ചേനാതും െമാഴിേകട്ടേനരം
മുരാന്തകൻ ദീനജനാനുകമ്പി
ചിരി പെയ്യസ്സദസം കുറെഞ്ഞാ-

ര േലാേകശെനാടി കാരം. 72
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െത ം മേനാേവദന േവണ്ട നിങ്ങൾ
െക്കല്ലാം മതംേപാെല നടത്തിവയ്െപ്പൻ.
െപാല്ലാ കാട്ടാെനാരു ദുഷ്ടേരാ -
ക്കില്ലാെതയാമാശു ഭയെപ്പടായ് വിൻ. 73

ജനി വാൻ പങ്ക്ക്തിരഥക്ഷിതിക്ഷി-
ത്തനൂജനായുത്തരേകാസലത്തിൽ
ഹനി വാൻ കൗണപെരെത്തദാ മൽ-
ക്കനിഷ്ഠരായ് മൂവരുമുത്ഭവി ം. 74

പടക്കളത്തിങ്കെലനി േവണ്ടി-
ണ വാൻ േദവദംബെമല്ലാം

മനക്കരുേത്താടു മഹീതലത്തിൽ
പിറക്കണം മർക്കടവീരനായി. 75

പീതാംബരൻ േദവകേളാടിവണ്ണ-
േമാതികടാക്ഷി മറ െമെല്ല
േഖദംവിനാ നാൻമുഖനും നിലിമ്പ-

ാതങ്ങളും പു നിജം നിവാസം. 76

വിരിഞ്ചിയും പിെന്നയുര ,േദേവാൽ-
ക്കാരെത്ത േനാക്കീട്ടിനി നിങ്ങളാെല
പരാ മം കൂടിയ മർക്കടൗഘം
ധാരാതലത്തിലുദിക്കേവണം. 77

പണ്ടിജ്ജഗൽസൃഷ്ടി തുടങ്ങിയേപ്പാ
ളുണ്ടായ പു ൻമമ ജാംബവാനും
ഒത്താശ േവ ന്നതവർ േചയവ
െനാത്താശേയാടിേപ്പാഴുമു ഭുവിൽ 78

േലാേകശേനവമരുൽേചയ്ത നിേയാഗല്ലാം
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നാേകശനാദി സുരസംഹതി സമ്മതി
ീേകശവ തവി ശണ്ടയിലിണ്ടലില്ല

േതകിടുവാൻ കപിവലേത്തയുളാക്കി വി 79

ഊേക്കറുേന്നാരു ബാലിേയ രവരൻ സു ിേന ര്യനും
േയാഗ്യൻമാൻമാർേക്കാരു രത്നമായ ഹനുമാൻ തന്നജ്ജഗൽ ാണനും
സൃഷ്ടിച്ചാർ ,ബഹുവാനരപ്പടേയ മ േള്ളാരുവാേനാർകളും
ശിഷ്ടൻമാരവേരവരും തിദിനം േമാ ദി േമവീടിനാർ 80

ഒന്നാം സർഗം സമാപ്തം
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രണ്ടാം സർഗം
സത്തമൻ ദശരഥൻ നട മ-

കാമയജനാന്തേര തദാ
തീയിൽ നിെന്നാരു പുമാനുദി യ-
ർന്നാശു, യാജകകുതൂഹലെത്താേട.1
newline അച താംശകേമ വഹിക്കയാ-
ല മാനുമതിമാ ദുർഭരം
സ്വർണപാ ഗതമായ പായസം
ര ൈകയിലുെമടു നി േത.2
newline േഹ മഹീശ! തനയാഥിയാം ഭവാൻ
േഹമപാ മിതിലുള്ള പായസം
േക്ഷമേമറുവതിേന വാങ്ങി നൽ-
േസ്സാമബിംബമുഖിമാർ നൾെകേടാ!.3
newline എ രച്ച പുരുഷെന്റ ൈകയിൽനി-
ന്ന േപശ്വരനേത വാങ്ങിനാൻ
മന്ഥനാലമരപാലമബ്ധിയിൽ-
െപ്പാന്തി വന്ന സുധെയ ഹിച്ചേപാൽ.4
newline രാജവര്യസുതനായ് പിറ വാ-
നി പഞ്ചജനകൻ െകാതിക്കയാൽ
പൂജ്യനാം ദശരഥ വെന്നാരി-
ബ്ഭാഗ്യമന്ന്യപൂരുഷർ ദുർല്ലഭം.5
newline പിെന്ന മന്നനിരുഭാര്യമാർ മാ-
െയാ േപാെല വകയി പായസം
തന്നിളം ഭകേള നഭസ്സിലും
മന്നിലും കതിരവൻ വിടുന്നേപാൽ.6
newline േകാസലാത്മജയിേലെറ മാനവും
േകകയാങ്ഗനെയാടുറ്റ രാഗവും
കൂടുമദ്ദശരഥൻ സുമി തൻ
കാംക്ഷിതെത്തയവർമൂലേമകിനാൻ.7
newline തുങ്ഗബുദ്ധി തിരളും പതിെക്കഴും
വാഞ്ചഛിതെത്തയറിയുന്ന കാന്തമാർ
തമ്മിേലാർ വിഭജി പായസം
മാഗധി മടിവി നൾകിനാർ.8
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newline പണ്ടിരുന്നപടിയസ്സപത്നിമാർ
ര േപരിലുമേഭദബുദ്ധി താൻ
പൂ വാണിതവൾ മത്തദന്തിതൻ
ഗണ്ഡഭിത്തിയുഗളത്തിൽ വ േപാൽ.9
newline സർ ജാർഥമമരാംശഭൂതമാം
ഗർഭേമററിതവർ മൂവരും മാൽ
ചാരരുനീരമമൃതാഖ്യ േചർന്നടും
സൗരനാഡികൾ ധരിച്ചിടുന്നേപാൽ.10
newline േദവേനകനവനന്നേനകനായ്
േമവി രാജമഹിഷീജേനാദേര
പങ്കമ െതളിയും ജലത്തില-
ത്തിങ്കളിൻ കല വിളങ്ങിടുന്നേപാൽ11
newline ഓ േപാൽ ജകെളബ്ഭരിക്കയാ-
െലാന്നിെനാ വിളിച്ചമഞ്ഞവർ
ഈലുവാൻ െപാതി നിര നിന്നിടും
ശാലി തന്നഴെകാേട വിളങ്ങിനാർ.12
newline അച തൻ കലയകത്തിരിക്കാ-
ലുച്ചലിെച്ചാരു കളായകാന്തി േപാൽ
െകാ േരാമനികരങ്ങൾ കുക്ഷിേമൽ
െമച്ചമായ് വിലസിവ െമല്ലേവ.13
newline െപാൻകുടെത്താടിടയുന്ന േപാർമുല-
യ്ക്കങ്കമായി വിലസുന്ന െമാ കൾ
മങ്കമാരുെട കരിങ്കചത്തിനാ-
തങ്കേമകുലതിനന്നിരു േപാൽ.14
newline താണിത തരളായതാക്ഷിമാർ-

ണിലുള്ള രുചിെയന്നിരിക്കിലും
ഏറിവ മനതാരിലാ ഹം
േചാെറാഴിച്ചിതരസാധനങ്ങളിൽ.15
newline കുമ്പ വീർ വരേവ നതാങ്ഗിമാ-
ർക്കമ്പരന്നഴിയുമാടെയെപ്പാഴും
മുൻപിെലപ്പതിവിലും പതി േപാൽ
െവമ്പെലാെക്കയടന ടർച്ചയിൽ.16
newline ദാഹേമറുമിഹ ഭൂമിയിൽക്ഷണം
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േമാഹമാർ തടിേപാൽ കിടന്നിടും
േദഹെമാെക്കെയാരുേപാൽ വിയർത്തിടും
േസ്നഹവാ സഖിമാരുരച്ചിടും.17
newline േമനിപൂ മൃദുേമനിെയങ്കിലും

ാനിെകാ മിഴിതാണുേപായി േപാൽ
മാനിനീമണികള മണ്ണതാൻ
തി മന്ദമറിയാെതാരുത്തരും18
newline വ്യക്തമാ,യവയവങ്ങളിൽ തുേലാം
നൽതമാലനിറമാം ഞര കൾ;
ചിത്തവൃത്തി പലതായ് പലേപ്പാഴും
നി യും മടിയുമ സഖ്യമായ്.19
newline ശാർങ്ഗനാന്ദകസുദർശനങ്ങെള-

െച െചറുതായ പൂരുഷർ
സ്വപ്നേവളയിലിടു തങ്ങെള-
ക്കാ നിൽപ്പതവർ ക കൗതകാൽ.20
newline തങ്കവർണ്ണമിയലുന്ന തൂവലിൻ
ഭംഗി വാനിൽ നിവിെരപ്പരത്തിയും
ഊെക്കാട കിലിെനത്തട േപാം
പക്ഷിരാജനവെര ദ്ധരി േപാൽ.21
newline നല്ലമാറിൽ നിറമാർന്ന കൗ ഭ-
ക്കല്ലി ള്ള വടിേവന്തിയാദാരാൽ
പത്മമാം വിശറിെയദ്ധരിെച്ചാര-
പ്പത്മ വ പചരി നി േപാൽ.22
newline നാകേലാക നദിയിൽ കുളി ന-
ല്ലാഗമാർഥമറിവുള്ള േയാഗികൾ

ഹ്മചാരികളുടെത്താേരഴുേപർ
നിൽപ്പതും സപദി ക നി യിൽ.23
newline സ്വപ്നവാർത്തയിതു ഭൂപതീ നാ-
മുഗ്ധഗാ കൾ െമാഴു േകൾക്കേവ
േലാകനാദുഗുരുവായ് ഭവിക്കൽ ഞാൻ
േകമെനെന്നാരഭിമാനമാർ േപാൽ.24
newline ധർമശാലി ധരണീ പുരുന്ദരൻ
കർമശാ വിധിേപാലനന്തരം
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നന്മേയാടുശുഭകർമെമാെക്കയും
ശർമപൂർത്തി വരുവാൻ നടത്തിനാൽ.25
newline ചാന്ദമാസനവകം തികഞ്ഞിത-
ച്ച ബിബംമുഖിമാർ ഗർഭവും
ൈകടഭാരികരുണാബലത്തിനാൽ
കൂടുയ ശുഭലക്ഷണങ്ങളും.26
newline തുങ്ഗരാശികളില േഖചരം
ഭങ്ഗേമകുവതിേവഴിൽ മങ്ഗലൻ
അങ്ഗഭവത്തിലമൃതാംശുേവാടുേച-
ർന്നംഗിര െമാരുേയാഗമാർ േപാൽ.27
newline കർമശക്തി വഴിേപാെല നൾകുവാൻ
കർമസാക്ഷി ഭഗവാനുമെപ്പാേഴ
കർമഭാവമതിലാ ഭൂപസൽ-
ക്കർമൈവഭവവശാലുയർ േപാൽ.28
newline സൂര്യവാരമദിതി മുഖ്യമാം
താരവും നവമിയും കലർന്നനാൾ
ഭൂമിഭൃന്മഹിഷിമാരിൽ മൂത്തവൾ-
ക്കാമനസ്യമുളവായി വ േപാൽ.29
newline മണ്ടി മണ്ടി മലരിൽ മണങ്ങേള
െക്കാണ്ടടി പവനൻ സമാനനായ്
നിന്നല ലകില സൂതികാ-
മന്ദിരത്തിലുമണ മന്ദമായ്.30
newline കേറാഴി കമേലഷ്ടകാമുക-
േന്നാറിവെന്നാളികളെപ്പാേഴാക്കയും
വംശവത്സലതേയാ? ദശാസ്യനിൽ
സാശയം കുറകേയാ? മഹാ തം.31
newline േപരിനാലപകടങ്ങൾ വല്ലതും
ൈകവരാതമരുവാൻ കബന്ധവും
ശുദ്ധമായ്; പുകെയാഴി നല്ലേപാ-
ലുജ്ജ്വലി യജനാഗ്നിയും തദാ.32
newline മന്നവൻമഹിഷിമാരിൽ മുഖ്യയാം
േകാസലാത്മജ ലഭി പു േന
രാവിേലാഷധി തമെസ്സാഴിച്ചിടും
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നൽ കാശനികരെത്തെയന്നേപാൽ.33
newline സൂര്യവംശമണിദീപമാ രം
തുല്യമെറ്റാളി കലർന്ന കുഞ്ഞിനാൽ
സൂതികാലയവിളക്കിൽ വാണിടും
നൂൽത്തിരി െതളിെവാ മങ്ങിേപാൽ.34
newline പള്ള െചാട്ടി മകേനാടു കൂെടയ-
ത്തള്ള െമത്തയിൽ വിളങ്ങി നല്ലേപാൽ
നീർ വരെണ്ടാരു നീലിമ്പേവണി തൽ-
ൈസകേത സരസിജെത്താെടന്ന േപാൽ.35
newline കണ്ണിണ കുതുകം വളർത്തെപാ-

ണ്ണിത ടലു ക തൽക്ഷണം
രാമെന ഭുവൈനകഭവ്യമാം
നാമേധയമുരെച േദശികൻ36
newline െപ േപാൽ ഭരതെനന്ന പു െന-
െത്താട്ടടുത്ത ദിനമ ൈകകയീ
ലക്ഷ്മിെയപ്പരിയ നീതിെയന്നേപാ-
ലമ്മെയപ്പരമലങ്കരിച്ചവൻ.37
newline വിദ്യ താനറിവുമുറ്റ താഴ്മയും
െപറ്റിടുന്ന വിധമ മി യും
ലക്ഷ്മണൻ പുനരരിഘ്നെന ര-
ണ്ടാത്മജാതെരയിരട്ട െപ േപാൽ.38
newline ഭൂവിൽ വ ഭഗവാൻ പിറക്കയാൽ
േദ്യാവുമിങ്ങവതരി വന്നേപാൽ
മങ്ങലും വ്യഥകളും െവടി സൻ-
മങ്ഗളം ധരണിയിൽ പ്പര േത.39
newline രാവണൻ കണവെര മയ്ക്കയാ-
ലാവലാതിെയാടിരുന്ന ദി കൾ
നാലു േദഹെമാടജൻ പിറന്നേപാ-
താശ്വസിച്ചവിധമൂതി മാരുതൻ.40
newline രാവണെന്റ മകുതട്ടിൽ നി ടൻ
ചാരു മു മണിെയന്ന ൈകതവാൽ
യാതുധാനകുലലക്ഷ്മിത േട
ബാഷ്പവി നിപതി ഭൂമിയിൽ.41
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newline പാർഥിവ സുതജന്മസൂചകം
തൂര്യേഘാഷമതു െചയ്വതിന്നേഹാ!
നാ ഭിയായിഹ നഭസ്സിൽ മുന്നേമ
ദു ഭിധ്വനി മുഴക്കി വാനവർ.42
newline ജാതകർമമുഖമായ കർമമ-
ങ്ങാദരെത്താടു നടത്തിനാൻ നൃപൻ
ധാ ിമാർ മുല കുടി ബാലർ നൽ
പുഷ്ടിയാർ ജനകെന്റ മുെത്താടും.43
newline വാരിേജാത്ഭവസുതൻ വസിഷ്ഠനാ-
രാജപു െര വിധി തക്കേപാൽ
ആദ്യമായുപനയി പിൻപുതാൻ
േവദ്യവിദ്യകളേശഷേമകിനാൻ44
newline ബാലകർ തനിേയ ഭവിച്ച സൗ-
ശീല്യസൗഷ്ഠവെമാര ശിക്ഷയാൽ
ഓന്നിെനാന്നധികമായ്; ഹവിസ്സിനാൽ
വഹ്നിയിൽ സഹജമായ ദീപ്തിേപാൽ.45
newline അ മാരർ മുഷിയാെത തങ്ങളിൽ
സ്വച്ഛമായ രാഘുവിൻ കുലത്തിെന
നല്ലരീതിയിൽ നിറുത്തീ; നന്ദേന
വ കൂടിെയാരൃതുക്കളുന്നേപാൽ.46
newline ഐകമത്യെമാരുേപാെലയാകിലും
േ മേമറിയതിനാെല ലക്ഷ്മണൻ
രാമേനാടു പിരിയാെത നിന്നേപാൽ
സാഹചര്യമിളേയാർ മാപ്തമായ്.47
newline ര വീതമിട േചർന്ന ബാലക-
ർക്കിണ്ടലില്ല മമതെയ്ക്കാരിക്കലും
വായുവഹ്നകളിണങ്ങിേയാണയും
ചന്ദനുംകടലുെമന്ന േപാെലയും.48
newline കാന്തിയും വിനയസ ദായവും
മുന്തിനിൽെപ്പാരു നേര ബാലകർ
നാ കാരുെട മനം കവർ േത
േവനലിൻ ജനംപംക്തിെയന്ന േപാൽ49
newline നാലുവർഗമുടേലാടുമൂഴൽ
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തുല്യകാലമതിൽ വ ളായേപ്പാൾ
ഭൂപനാം ദശരഥെന്റയുണ്ണിമാർ
േശാഭപൂണ്ടനുദിനം മുതിർന്നിേത.50
newline ൈകെവടിഞ്ഞവരുറക്കേമഴര-
യ്ക്കിശ്വരസ്മരണേയാെടണ്ണീ ടൻ
ആത്മശുദ്ധി വഴിേപാെല െച െകാ-
ണ്ടാത്മകൃതമഖിലം കഴിച്ചിടും.51
newline ാഹ്നേവള കഴിയുെമ്പാഴു െകാ-
ണ്ടന്യബ ജനതാസേമതരായ്
കാവ്യനാടകവിേനാദനങ്ങെള-
െക്കാണ്ടഹ കൾ കഴി മിക്കതും.52
newline ഗുസ്തിയും തടകളും കവാ മാ-
യുദ്ധകൗശലമിെതാെക്കയും
അഭ്യസി സവയ േരാടുേച-
ർന്നിക്കണക്കനുദിനം നടന്നിടും53
newline രാജമൗലിനടനുനായകത്തിന-

യം െപരിെകയുള്ള ബാലകർ
അഴിേപാെല സുഗുണാനുരൂപമാം
മു േചർതതിരാം കൃതാർഥരായ്.54
newline ഇത്ഥം, പലാശനിരയായ സമിത്തേശഷം
യുദ്ധാദ്ധ്വരത്തിൽ വഴിേപാെല ദഹിപ്പതിന്നായ്
അഗ്നി യെത്താടുളവായ ചിദഗ്നിേയവം
വർധി േകാസലമഹാരണിയിങ്കൽ േമാദാൽ.55
newline നിശചര കരമേനാരഥാഗ്നി മങ്ങീ
ദിശാമുഖം മുഴുവനുെമാ േപാൽ വിളങ്ങീ
കുശാസനം നരപതി േവണ്ടേപാൽ തുടങ്ങീ
കുശാസേന മുനികൾ തപസ്സിനാെയാരുങ്ങീ 56
newline തേണ്ടറും ദനുജാന്വയത്തിെനയമത്തീർടുന്ന ദന്തങ്ങെള-
െക്കാൈണ്ടരാവതദന്തിയും ചതുരുപായേച്ചർച്ചയാൽ നീതിയും
രണ്ടാൽ ര ഗണിച്ച പാണികെളാടസ്സാക്ഷാൽസേരാജാക്ഷനും
െകാണ്ടാടുംപടി നാലു വി കലയാൽനന്ദിച്ചിതബ്ഭൂമിപൻ. 57

രണ്ടാം സർഗം സമാപ്തം
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മൂന്നാം സർഗം
ശമിത ഹൃദയാർത്തിയായിടുന്ന-

ദ്ദശരഥമന്നവനാത്മമന്ദിരത്തിൽ
കുശലെമാടു വസിച്ചിടുന്ന നാളിൽ
കുശികസുതൻ മുനി കാണ്മതിന വന്നാൻ. 1
newline അധികതരതേപാബലങ്ങെളെക്കാ-
ണ്ടധിഗതമാെയാരു വർണൈവഭവത്താൽ
വിധുനികടമണഞ്ഞ നീലേമഘ-
സ്ഥിതിെയവഹി വിളങ്ങി മാമുനീ ൻ. 2
newline കലിതവിവിധസർഗേഭദനായു-
ജ്വലിതമേനാഹരവൃത്തനാം മുനീ ൻ
വിലസി നരവരെന്റ മുമ്പിേലറ്റം
വിലെപറുമുത്തമമകാവ്യെമന്നെപാെല.3
newline െകാടിയ നിയമശാലിെയസ്സമീക്ഷി-

ടനടി െചെന്നതിേര ഭൂമിപാലൻ
അടിയിണ കഴുകി ഭക്തിപൂർവ്വം

ടികമഹാസനേമകിയങ്ങിരുത്തി.4
newline തനതുഗുരുവിനും െകാടു പീഠം
ജനപതിയും പുനരാസേന വസിച്ചാൻ
അനുപമഗുണമുള്ള സഭ്യെരെക്കാ-
ണ്ടനവധി പുണ്യമടഞ്ഞിതസ്സദ ം.5
newline നരപതിവരനങ്ങതിെന്റ േശ ഷം
പുരുവിനയെത്താ ടുര േയാഗിേയാടായ്
”പരമരിയതേപാനിധാനമാം നി-
ന്തിരുവടി തൻ വരെവന്നദൃഷ്ടേയാഗം.6
newline അമലമതികളായ് വികാരെമല്ലാം
ക്ഷമെയാടുവി ഭവാബ്ധിെയക്കടന്ന്
സമതെയാടു നിരാശരായ് നട ം
യമികെളയിങ്ങെന കാണുവാൻ യാസം.7
newline അപരിമിതതേപാബലങ്ങെളെക്കാ-

പരിപദത്തിൽ വിളങ്ങിടും ഭവാന്മാർ
സ്വപരിജനസേമതരായിദാനീ-
മപരിപൂജാതരതായ് വസിക്കയല്ലീ?8
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newline ഇതുെപാഴുതിവിേട വന്നെതന്തി-
ദവസിതം മമ ശുദ്ധമാ വാേനാ?

ചതിെപരുകിയ ദുർജ്ജനങ്ങളാല-
ങ്ങധികമസഹ്യതവല്ലതും ഭവിേച്ചാ?”9
newline നരവരനുെട നല്ലവാ േകട്ടി-
ട്ടരിയ കുതൂഹലമാർ കൗശികൻ താ ൻ
കരുണെയാടരനു ഹെത്ത ന ല്കീ-
ടരുളി മേനാരഥമാദരെത്താെടല്ലാം10
newline തി യിലിവിെടനി െതററുകൂടാ-
തതികുതുകെത്താടു നാടുവാണിരെക്ക
മതിയിലസുഖേലശമിജ്ജനത്തി-
   െന്നതി രിടുെകന്നതരിപ്പേമാ          ർ കണ്ടാ ൽ     11
newline അനുപമസുഖെമങ്കി നമുക്കി-
ങ്ങനുഭവസിദ്ധമുപ വം കുറ ാൻ
ഉചിതതരമുപായേമാർ കണ്ടി-
ന്നജസുത        ഞാന തുരപ്പതി വേന്നൻ .12
newline െകാടിയതപമതിൻ ഫലങ്ങളിൽപ്പാ-
രുടയവനാറിെലാരംശേമകി നിത്യം
അടവിയിലമരും തപസ്വിമാരിൽ 
െപടുമഴൽ മന്നവർ െചെന്നാഴിക്കേവണം.13
newline യതികളുെട തപസ്സിെനത്തടുപ്പാൻ
െകാതി കലരുെന്നാരു ദുഷ്ടജ ജാതം

തമറുതിവേരണ്ടതി താനി-
വിധി േവട്ടയാടാൻ.14

newline നരപതിയുെട നീതിെയാെക്ക നന്നായ്
പരിചയമുള്ള ഭവെനാടാ യെതേല്ലാ ം   
പരമിഹ പറേയണ്ടതില്ല പേക്ഷ
വരൂവതിനുെള്ളാരു കാരണം കഥിക്കാം15
newline സുരപിതൃനികര സാദസിദ്ധി-
െക്കാരുയജനെത്ത നടത്തിടു  ഞ ങ്ങൾ
നരവര!തവസൂനുരാമെനെക്കാ-
ണ്ടരമതിെനപ്പരിരക്ഷ െചയ്കേവണം.16
newline രജനിചരവൻ സുബാഹു,മാരീ-
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ചെനാെടാരുമിച്ചവിേട വ നിത്യം
രുധിരപലലഖണ്ഡവൃഷ്ടിെയെക്കാ-
ണ്ടധികമുപ വേമകിടു കഷ്ടം!17
newline ശുചിതെയഴുെമാരാജ്യതർപ്പണത്താൽ
ശുചി സതതം വിലസുന്ന യജ്ഞവാടം
ശുചിയകെല െവടിഞ്ഞ ദുർജനം,സം-
കുചിതഹുതാശനമാക്കിവ കഷ്ടം! 18
newline അനുദിവസവുമഗ്നിതെന്റ ചുേട-
റ്റനവരതം െപാരിയും പലാശവൃന്ദം
അനലനുെടമദം ക്റവയവതിന്നായ്
മനസി വിേരാമുദിെച്ചതിർത്തതല്ലീ?19
newline എരിയുെമാരു മഹാനലെന്റ മേധ്യ
െചാരിയുമസൃക് കര വാഹേമറ്റ്
തരളഹൃദയരായ് ചമഞ്ഞിതേയ്യാ!
കരള പറഞ്ഞിടുകല്ല ഞ ങ്ങെളല്ലാം.20
newline കുമിതികളുെട ശല്യെമാെക്ക നീക്കി-
ട്ടിഴുെപാഴുെത െട യാഗരക്ഷെചയ് വാൻ
പുരുകൃപെയാടുരാമെനസ്സേഖ!നീ
ഝടിതി സല ൿഷമണങ്ങയയ്ക്കണേവണം.21
newline സുതരിലധികവത്സലൻ മഹീശൻ

തിപരുഷം വലിെയാരുശല്യേമറ്റേപാല-
സ്സഭയിേലാരക്ഷരേമാതിടാതിരുേന്നാൻ.22
newline ദിനകരകുലേദശികൻ വസിഷ്ഠൻ
മനസി വിേശഷമേശഷേമാർ കണ്ട്
ദശരഥനുെട മുന്നിലി കാരം
വിശദമുരച്ച ന ഗൂഡമായ് സമസ്തം.23
newline നരവര! തവമാനേസ വിഷാദം
കരുതരുെതൻെമാഴി േകൾക്ക സാവധാനം
സരസിജഭവശങ്കരാദിേസവ്യൻ
സരസിജേലാചനേനഷ രാമച ൻ24
newline അഹികുലപതി ലക്ഷ്മണൻ മഹാത്മാ
ഭരതനുമക്കരപാഞ്ചജന്യമേ
രിപുനികരകൃതാന്തനന്ത്യപു ൻ
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ഹരിയുെടൈകയിൽ വിളങ്ങിടുന്ന ച ം. 25
newline ിഭുവനജനയി ിയായ മായാ
ഭഗവതിയും ജനകാത്മജാതയായാൾ
അവനിയിലവെരാ കൂടുവാനി-

ശികസുതൻവരവാദികാരണം േകൾ. 26
newline െപരിെക മദെമഴും ദശാസ്യെനെക്കാ-
ന്നമരകുലെത്തയേശഷവും ഭരിപ്പാൻ
അഖിലഭുവനപാലനി കാരം
നൃപവര! നിൻ                   സുതനായേതാർ             െക്കേടാ നീ.27
newline മതിയിലിതഖിലം നിന നന്നായ്
ധൃതിെയാടു രാമെന നീയയ്ക്കേവണം
ഇതി ഗുരുെമാഴിയാദരി ഭൂപൻ;
പതിവിതു ഭാനു കുേലശ്വരർ പ ം. 28
newline പുരുഷവിഷയവിരക്തരാം ജനങ്ങൾ-

രുതരേയാഗബേലന ഗമ്യനാകും
പരമപുരുഷേന നിേയാഗശക്ത്യാ
നരപതി കൗശികേനാടുകൂെട വിട്ടാൻ. 29
newline ദശരഥെനാടു യാ യും പറഞ്ഞ-

ശികസുതൻ കുശലം വസിഷ്ഠേരാടും
ചതുരതെയഴുമ മാരകന്മാ-
രിരുവെരയും ഭരേമ താൻ നടന്നാൻ. 30
newline അഥ ദശരഥപു േരാടു മേധ്യ-
പഥമുരെച മുദാ മുനീ േനവം
“ബലയതിബലെയ ര മ ം
നലെമാടു നിങ്ങൾ പഠി െകാൾവിനിേപ്പാൾ. 31
newline ഇതി പുനരുൾെച േയാഗിവര്യൻ
കുതുകമിയ െകാടു വിദ്യര ം
പശിയുമരിയദാഹവും വരായ് വാൻ
കുശികജേനാടവരഭ്യസി നന്നായ് 32
newline പുനരപി നൃപപു േരാടു െചാന്നാൻ
മുനിതിലകൻ പുരുേമാദമാന്ന ചിേത്ത
ക്ഷിതിയിലർ ശരൻ ദഹിെച്ചടം പ-
ണ്ടതുമുതലി സ്ഥലമങ്ഗസംജ് ഞമായി.33
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newline അവരഥ സരയൂസരിദ്വരെത്ത-
ത്ഡടിതി കടന്നിഹ, വൃ ഹത്യമൂലം
വലരിപുവിനു പാപശാന്തി െചേയ്താ-
രവനിയിെലത്തിയ േപാതുര േയാഗി34
newline കമലഭവനനനു ഹിക്കമൂലം

മദമിയന്ന സുേകതുവി മുന്നം
ഒരു മകളുളവായി താടകാഖ്യാ
പുനരവെളച്ചിതേമാടു േവ സുന്ദൻ 35
newline അവരുെട മകനായ് പിറ മാരീ-
ചൻ മഥ സുന്ദനഗസ്ത്യശാപശക്ത്യാ
ചരമഗതിയടഞ്ഞ ക ൈമ ാ
വരുണിെയാെടാ പക തത്തനൂജൻ 36
newline കലശഭവെനാട കൗണപത്വം
ഖലനവനും ജനയി ിയും ലഭി
അവരയുതകരീ വി മംെകാ-
ണ്ടവമതിയ ജനത്തിേനകിടു 37
newline അനവധിനരേയാഗിവൃന്ദമാംസ-

വയറിയുെന്നാരു യാതുധാനനാരീ
മമ തനുവവൾ വറ്റെല വച്ചി
ട്ടഭിരുചി വിട്ടതുെകാ ഞാൻജയിേച്ചൻ. 38
newline അയി! നിശമയ രാമച ! നീയി-
ന്നവെള വധി വിപെത്താഴിക്കേവണം
മുനിയുെട െമാഴി േക െപൺെകാലയ്ക്കാ-
രഘുപതിെയാ മടിച്ചറ നിന്നാൻ. 39
newline കുശികജനതു ക പ ധാ ി-
ക്കലസത േചർെത്താരു മന്ഥര മ ം
ഹരിയരുളീടിന വാർത്തെയപ്പറഞ്ഞാൻ. 40
newline വധുവിനുെട വധത്തിലാത്തൈധര്യം
വിധുരത വിട്ടിതു രാമച നേപ്പാൾ,
അതിനനുമതി പൂണ്ടേപാെല ചാപം
മതമതു ഞാെണാലി െകാ സമ്മതി . 41
newline രഘുവരനുെട ശിഞ്ജിനീനിനാദം
ലഘുതരേമാർ സുേകതുപു ിയേപ്പാൾ
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പകെയാടു ഹൃദി കാളരാ ിെയേപ്പാ-
ലികലിനടുത്തിതു നീലൈശലതുല്യ. 42
newline െതരുെതെര വീണു മഹീരുഹങ്ങൾ മാർേഗ
ചുഴലി ചിതയിൽ നി വന്നിടുംേപാ-
ലുഴരിവരുന്നതു രാമന കണ്ടാൻ. 43
newline അവെളാരു കുടൽമാലചാർത്തി െമയ്യിൽ
കവിളിലിറച്ചി നിറച്ചടുത്തിടുേമ്പാൾ
കഴുകുകെളാടു കാകെമന്നിെതല്ലാം
ചുഴെലെയടു പറന്നിതീച്ച േപാെല.44
newline അരുണിമകലരും കചങ്ങൾെകാണ്ട-
ഗ്ഘനപടലെത്ത   യടി ട വാനിൽ
പിതൃവനമതിൽ നിെന്നഴും പിശാച-

തികൃതിേപാെല കരാളേഘാരദം ാ.45
newline അവളുെടയതി രൗ േവഷേമവം
ജവെമാടുക കുകുൽസ്ഥവംശദീപൻ
വനിതയുെട വേധ വിേരാധിയാകും
കനിവിെന വിട്ടതു സായകത്തിേനാെട.46
newline ശരമതു ശില േപാൽ കടുപ്പമുേള്ളാ-
രവളുെട മാറു തുള പാ ഞ്ഞ ര ം
നിശിചരുെട േകാട്ടയിൽ കടപ്പാൻ
ശമനനു നെല്ലാരു വാതിലായ് ഭവി . 47
newline ഉരസി രഘുവരെന്റ ബാണേമറ്റി-
ട്ടവനിയിലായവളാശു വീണേനരം
വനവുമഥ ദശാനനൻ തിഷ്ഠി-
െച്ചാരു ജയലക്ഷ്മിയുെമാ േപാൽ നടുങ്ങീ. 48
newline നിശിചരിയവൾ രാമമന്മഥാ ം
സപദി തറച്ചഥ െനഞ്ചിലാർത്തിേയാടും
ഉടലടിമുടി രക്തചന്ദനം േത-

ടെനയണഞ്ഞിതു ജീവിേതശേഗഹം. 49
newline പുകൾ െപരിെയാരു വാമനാ മേത്ത
രഘുപതിക കഴിഞ്ഞ ജന്മവൃത്തം
നിജമനസി മറന്നിരിക്കിലും താ-
നനുപമയാകുംെമാരാസ്ഥ പൂ നിന്നാൻ 50
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newline ഇതി പലപല നല്ലനല്ല േദശം
മതികുതുകെത്താടു ക രാഘവന്മാർ
െചറുതുവഴി നടന്ന േഖദേമാരാ-
തൃഷിെയാടുെമാ തദാ മം ഗമിച്ചാർ. 51
newline മുനിവരനഥ യജ്ഞദീക്ഷപൂണ്ടാൻ
നൃപസുതര െമടു കാ നിന്നാർ
രവിശശികൾ ദിവാനിശം സ ്വകാന്തി-

ചുരിമ െകാ ലകെത്തെയന്നേപാെല. 52
newline കടുനിണമതുെകാ േഹാലകുണ്ഡം
ഝടിതിനനഞ്ഞതു ക യാജകന്മാ൪
കിടുകിടെന വിറ ൈകെവടിഞ്ഞാ-
െരാടുവി ല മഖ ിയേയ വങ്ങേളാടും.53
newline ത്വരെയാടുമഥലക്ഷ്മണാ ജന്മാ
കരമതു തുണിയിലാക്കി േനാക്കി വാനിതല
കഴുകുകളുെട പക് വായുേവററ-
െക്കാടിയിളകുന്ന നശാചേരാൽ ക്കരേത്ത54
newline ഇരുവരവരിലു നായകന്മാ-
രവെരാടു േകവലമുന്നമി രാമൻ
അഹിവരെരയമർത്തിടും ഗരുത്മ-
െനതിരിടുകിെല്ലാരു ഡുംഡുഭെത്ത െവൽവാൻ .55
newline രഘുപതിയഥ വായുെദവതാസത്റഠ
ലഘുതരെമാ ജപിച്ചയ ധീമാൻ
മലെയാടൂ സമനായ സൂന്ദജ ൻ താ-
നിലയതുേപാെല പറ വീണു ദൂെര.56
newline പരമതുെപാഴുതി ജാലശക്ത.
െപാരുതു സുബാഹുവടുത്ത ക രാമൻ
അവനുെടയുടൽ പ ിെകാ പങ്കി-
ടജമതിൻ പുറേമ പദ ികൾക്കായ്. 57

newline കുലവിനിമയമാർന്ന േയാഗിതേന്നാ-
ടലസത വിെട്ടാരു േവ വന്ന മൂലം
ചലദലടരുദണ്ഡേയാഗ്യരാകും
രഘുസുതര പലാശദണ്ഡിമാരായ്. 58
newline മഘമതിനുെടയന്തരായെമല്ലാ-
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മകെലെയാഴിെച്ചാരു രാമവി മേത്ത
മുനികളഖിലരും പുകഴ് ത്തിയയജ്ഞം
മനതളിരിൽ സുഖേമാടു നിർവഹിച്ചാർ.59
newline അഥ കുശികജനത്മസ േമവം
ധൃതിെയാടു കാത്തരുൾെചയ്ത രാഘവന്നായ്
മഖമതിലുളവായ മങ്കെയത്താൻ
ഗൃഹിണിയതാക്കണെമ റ ചിേത്ത.60
newline യജനമതിനു േവണ്ട േകാ കൂട്ടി-
ജ്ജനകനൃപൻ മുനിെയക്ഷണിച്ചിതന്നാൾ;
ഹരധനുവതു കാണുവാൻ െകാതി ം
നൃപസുതേരാടവിേട േപായ് മുനീ ൻ.61
newline അധിപഥമൃഷ്ടി പുംഗവൻ സ്വകീയം
ചരിതമുര തുടങ്ങിനാൻ പതുേക്ക
ക്ഷിപതിതനയാർ ം മാർഗേഖദം
വരികിെലാഴിപ്പതിനുെള്ളാരൗഷധം േപാൽ. 62
newline വിധിയുെട മകനായ് കുശാഖ്യനാകും
ക്ഷിതിപതിവര്യനു മക്കളായ് പിറന്നാർ
ബലമുടയ കുശാംബനാദി നാലാ-
ളലസത വിട്ടവര നാലുനാട്ടിൽ വാണാർ.63
newline കുശനുെട സുതരിൽ ദ്വിതീയനാമ-

പതിലകൻ കുശനാഭനിഷ്ടേമാടും
സുരയുവതിഘൃതാചിേയാടു േചർന്ന-
ഞ്ചിരുപതു കന്യകമാെരയ ളാക്കീ.64
newline അവ രുെട വടിേവാർ വായുേദവൻ
തരുണിമ വെന്നാരു നാളിലാശവച്ച്
അലർശരലഹരിക്കടുത്ത േനരം
വിരസതേയാടവർ ധിക്കരി േപാലും.65
newline അവരുെട നില ക േകാപമുൾെക്കാ-
ണ്ടനിലവനവർ വരുത്തിയങ്ഗഭങ്ഗം
അരശർമണിയുമന്നറി ഞ്ഞിെതല്ലാ-
മകതളിരിൽ ക്ഷമേയാടു കാര്യേമാർ 66
newline ശമദമനിധിയായ ചൂളിസൂനു-
ക്ഷിതിരമാണ െകാടു കന്യമാേര
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അവരതുമുതൽ മുമ്പിേലതിേലറ്റം
വരവപുെസ്സാടുമുല്ലസി വാണാർ 67

newline ഒരു മകനരളവായ്വേരണെമന്നാ-
നരപതിയാം കുശനാഭേനാർ പിെന്ന
ഗുരുജനകൃപയാൽ ജനിച്ചിതേപ്പാൾ
പുരു ഗുണമുെള്ളാരു ഗാഥിെയെന്റതാതൻ68
newline മുനിവരനുെട പൂർവവാർത്തേയവം
കനിെവാടു േകെട്ടാരു താടകാകൃതാന്തൻ
നിശെയ നിമിഷമാ യായ് കഴിച്ചി-
ട്ടനുജേനാടും മുനിതേന്നാടും ന്നടന്നാൻ.69
newline അരുണനുമഥ പൂർവദിക് പുര ീ-
തിരുമുഖെമാ നുകർ യർന്നിടുേമ്പാൾ
ഒരു ദിശി നിയമങ്ങേള നടത്തി

രതടിനീതടമാ യി െമെല്ല.70
newline കനകഗിരിവരെന്റ കന്യ െപറ്റ-

ഹിനമലെയ്ക്കാര പു ിയായ േശഷം

സുരനഗരിയിൽ നി ശങ്കരൻ തൻ
മുടിയിലിഴി ഭഗീരഥ യാസാൽ71
newline മൃ  ഡനുെട ജടയീന്നിറങ്ങി െമെല്ല-
െക്കാടിയ തപസ്സിയലുന്ന ജ േവാടും
വിടയതു വഴിേപാെല വാങ്ങി മുന്നം
ഝടിതി ഭഗീരഥഭൂപെന ടർന്ന്.72
newline ധരണിയിലിഹ മൂ ശാഖയായി-
ട്ടരുവിെയാലി ഭവാമയതങ്ങൾ തീർ ം
സുരനദിയുെട സച്ചരി െമല്ലാ-
മരുളി നേര തനൂജേനാടു േയാഗീ.[വിേശഷകം] 73
newline അഥ വിബുധസരിത്തിെനക്കടന്നി-
ട്ടരിെക വിശാലപുരെത്ത േനാക്കി രാമൻ
അതിനുെട കഥ േകൾ വാൻ െകാതിച്ചാ-
യതിെയ വണ കയാൽ മുനീ േനാതടി. 74
newline അസുരകളമൃതം ലഭിച്ചിടാഞ്ഞി-
ട്ടമരകുലെത്താടു പ മല്ലിടുേമ്പാൾ
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അഹിവരയനൻ സുേര െനെക്കാ-
ണ്ടറുതിവരുത്തിയരാതിസഞ്ചയേത്ത. 75
newline പരവശതവളർ ൈദത്യമാതാ
പതിേയാടു കൽപ്പന ൈകവശെപ്പടുത്തി
സുരവരെന വധി വാൻ തിറേത്താ-
െടാരു മകെനക്കരുതിത്തപം തുടർന്നാൾ. 76
newline അവളതു െപാഴുതി ശ വാഖൃം
വനമതിൽ വാണിതു നല്ല നിഷ്ഠേയാടും
വലരിപുവതുേക മായയാ തൻ
വടിവുമറച്ചവേളാടടു കൂടീ. 77
newline വീടുപണികെളടു വാണ കാലം
മുടുെമാഴിയാെളാരുനാൾ മനം മറന്ന്
മുടികെളയടി വച്ചിണ്ട ദിക്കിൽ
ശ്ശഠതെയാടങ്ങെന വ റങ്ങിയ ം. 78
newline പിശകിലവളശുദ്ധെയ കണ്ടി-
ട്ടശനിധരൻ ജഠേര കട േവഗാൽ
ശിശുകലലമേതഴു ഖണ്ഡമാക്കി-

ശലതേയാടുപുറ േപാ ശ ൻ.79
newline െതാഴിലിതവളറി ഖണ്ഡേമഴും
വലരിപുതെന്നാടു നല്ല വാ െചാല്ലി
ഗഗനഭൂവി മരുത്സമാജമാക്കി-
ച്ചധിസുരേലാകംതൃപ്തയായിരുന്നാൾ.80
newline പുനരിവിെട വിശാലനാകുൈമക്ഷ്വാ-
കനുമഴേകറിയ രാജധാനി തീർത്ത്
അതിനവനുെട നാമേധയേമകീ-
ട്ടവനിെടച്ചിലനാൾ ഭരി വാണാൻ.81
newline കുശികസുതനിദം പറ പിെന്ന-

ശലെമാട രി രക്ഷെച വാഴും
നൃപനുെടയുപചാരകൃത്യെമല്ലാം
ദശരഥപു രുമായ് പരി ഹിച്ചാൻ.82
newline അവരവിെട നയി രാ ിെയപ്പി-

ഷസി കുേലാചിതകൃതൃവും നടത്തി
ജനപദവനപർവത ങ്ങൾ പിന്നി-
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െട്ടാരു ശുഭേദശമണ സന്ധ്യേയാെട.83
newline മുനികുലവരനായ ഗൗതമൻ തൻ
മനവിയഹലൃ തപെസ്സാടും വസി ം
വനഭുവി കുശികാത്മജൻ കനിഞ്ഞാ-
മനുജകുമാരെരാടും കട പിെന്ന.84
newline സുരവരനുെട േചർച്ച ക േനേര
പരുഷതരം മുനി നൾകിേയാരു ശാപാൽ
അവനിയിെലാരു പാറയായ് കിടേപ്പാ-
രവളുെട വാർത്തയറി രാമേദവൻ.85
newline കണവെനാടിഹ കല്മഷങ്ങൾ േവര-
റ്റിനിയിവൾ േചരണെമ റ േദവൻ
തിരുവടിമലെരാ വിന്യസിച്ചാൻ
ശിലയുെട േമെലഴുേന്നറ്റിതങ്ങഹല്യാ.86
newline ഒരു െപാഴുതു രജം േയാഗശക്ത്യാ
ഹരിെയാടു േചർ വിരൂപനായ തന്ന്വീ
ഹരിചരണരജം േയാഗശക്ത്യാ
സുരുചിരേവഷമണഞ്ഞേതാ? വിേശഷം.87
newline നിഷ്കാമമാെയാരു തപ ിലിരിപ്പവർേക്ക
സിദ്ധിക്കയു ഗതിെയെന്നാരു െചാല്ലിരിെക്ക
കാമന്നിമിത്തമവൾ െചയ്ത തേപാബലത്താൽ
േമാക്ഷം ലഭിച്ചെതാരു വിസ്മയേഹതുവേ .88
newline പൂമാതിൻ പുണ്യപൂരത്തിെനയരിെകനിരീക്ഷി തൻ     െനഞ്ചകത്തിൽ
സീമാഹീനം നിറ െള്ളാരു കുതുകെമാടും തൽ  പദം കൂപ്പി േവഗാൽൽ
രാമവൃന്ദം ധരി െന്നാരു മുടിമണിയും താപസ ീ തദാനിം
രാമാേദശം ലഭിച്ചിട്ടഥ നിജപതിേയാെടാ വാണാൾ സസൗഖ്യം.89

മൂന്നാം സർഗം സമാപ്തം
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നാലാം സർഗം
അനന്തരം കൗശികതാപേസാത്തമൻ
ദിേനശ ”വംശസ്ഥ”െരാടും െപാടുന്നേന
വിേദഹഭൂപെന്റ മഖം നട വാൻ
തദീയരാജ്യത്തിലണ കൗതുകീ. 1
newline നേര സൂനുക്കളുമായി വെന്നാര-
ത്തപസ്വിെയെച്ചെന്നതിേര സാദരം
വിനീതനാമജ്ജനകക്ഷിതീശ്വരൻ
സഭാജനം െച പുേരാഹിതാന്വിതൻ. 2
newline ഉടൻ ശതാനന്ദനവെന്റ േദശികൻ
നേട രഘുേ  ഷ്ഠെനാേടവേമാതിനാൻ
പിടിെപ്പഴും ഗാഥിതനുജെനബ്ഭവാ-
നടു കീഴ്പ്െപട്ടതു നല്ലെത യും. 3
newline കുലത്തിേനാതിക്കവനാം വസിഷ്ഠെര-

ലർത്തിടാേതവമുരയ്ക്കകാരണം
ബേലന രാമെന്റ മനസ്സിലൽപ്പവും
മല വാരായ്വതിേനാതി പിെന്നയും. 4
newline ഇവൻ പുരാ ഭൂമിയടക്കി മന്നനാ-
യവൻ പടേക്കാ കേളാടുേമകദാ
തപ ൈകെക്കാ വസിഷ്ഠർ വാഴുമ-
ത്തേപാവനം പൂക്കവേന വണങ്ങിനാൻ. 5
newline
മുനീ നും പാർഥിവെന സർവശക്തി േപാൽ
മനം െതളിഞ്ഞ വിരു മൂട്ടിനാൻ
ധനം െപറും േധനുവിനുള്ള ൈവഭവം
നിനച്ചതിൽ ഗ്ഗഥിജനാശ വച്ചേഹാ! 6
newline കഥി േനേര മുനിേയാട് തന്മേനാ-
രഥെത്തെയന്നിട്ടതു ധിക്കരിക്കയാൽ
മറു ടൻ ഭൂപതി കാമേധനുെവ-
ത്തിറെത്താടും െകാള്ളയിടാൻ തുടങ്ങിനാൻ. 7
newline സമസ്തവ ക്കെളയും ചുര വാൻ
സമർഥയായുള്ള നിലിമ്പൈനചീകി
അേമയൈസന്യെത്ത രചി േസനേയ
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സ്വേമധയാ െവ തുരത്തി ഭൂപേന. 8
newline പഠിച്ചിവൻ വീ മരുന്ധതീശേന
മട വാനായുധവിദ്യ േവണ്ട േപാൽ
പട േകാപ്പി തദാ മം ചുഴ-
ന്നടു േപായ് മാർഗണമാരി തൂകിനാൻ. 9
newline വസിഷ്ഠരീ േവലകൾ ക ഭൂപേന-
യസൽക്കരിച്ചിട്ടഥ േയാഗദണ്ഡിനാൽ
മടക്കിനാൻ ബാണഗണെത്ത നിർഭയം
നട േമാ നല്ലവേരാടു ദുർന്നയം? 10
newline നേര നും നാണമുദിച്ചിരു െതാ-
ട്ടേരാചകം ക്ഷ ബലത്തിലും തഥാ;
പരിത്യജിച്ചാത്മവിഭൂത്വമാകേവ
പരം തപസ്സിനു തുനിഞ്ഞിറങ്ങിനാൻ 11
newline നിലിമ്പേലാക ടേലാടു േപാകുവാൻ
തുേലാം ിശംകുക്ഷിതിപൻ െകാതിക്കേവ
ഫലിക്കയില്ല ഹെമ മന്നേന
വിലക്കിനാന വസിഷ്ഠേദശികൻ. 12
newline കലമ്പിയമ്മാമുനിേയാടു മന്നവൻ
പുലമ്പിനാൻ തൽസുതേരാടു വാഞ്ഛിതം
അലഭ്യെമേന്നാർ വരും െചറുത്ത േപാ-
തലക്ഷ്യേമാട മമായടുത്തവൻ. 13
newline െപരു േകാപിച്ചവർനീചനാകെയ-

രയ്ക്കയാല പെനാട്ടടങ്ങിനാൻ;
പുലർ വാനുള്ളവർ ധിക്കരിക്കലീ
വലിപ്പമില്ലാത്തവെനന്തേഹാ!ഗതി” 14
newline വസിഷ്ഠ്േനറ്റം തികൂലകക്ഷ െയ-
ന്നറിഞ്ഞവൻഗാഥിതനൂജസന്നിധൗ
അട കുമ്പി കഥി കാംകകകക്ഷിതം.,
“തുടങ്ങി  യാൽ പിെന്നയട േമാ? മഹാൻ 15
newline അേപക്ഷൈകെക്കാണ്ടഥ ഗാഥിനന്ദനൻ
നൃേപ െനേദ്ദവകൾ നാട്ടിലാ വാൻ
ഉപാ യമുൾത്താരിൽനിന ക താ-
നുപ മിച്ചാെനാരു നൂതനാധ്വരം. 16
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newline കുലീനരാം േവദിയർ ഗഥിജെന്റൽ
നിലീനേചതേസ്സാടു െചന്നിതദ്ധ്വേര
മലീമസന്മരുെട യാഗെമ വ-
ച്ചല മുൾെക്കാ മേഹാദയാദികൾ. 17
newline തദീയസദ്ധാന്തമറി കൗശികൻ
വിേധയരല്ലാത്ത വസിഷ്ഠപു േര
അദി വിൻനായ്ക്കെളെയ േകാപേമാ
ടുദിരണം െച വിവാദശീലവാൻ. 18
newline അവദ്യഭാവെത്താടമർത്ത്യസഞ്ചയം
ഹവി ൈകെക്കാൾവതിനന്നറയ്ക്കേവ
വിവർണനാം മന്നെനയംബരാന്തേര
സ്വവാഭവം െകാ കേരറ്റി കൗശികൻ 19
newline പുരന്ദരൻ േകാപേമാട ിശ േവ-
തിരി കീഴ്പ്െപ പിടി തള്ളിനാൻ;
നിലച്ചിതേമമാമുനിതെന്റ ശാസനാ-
ബലത്തിനാൽ താണുവരാതിടയ്ക്കവൻ 20
newline അമർത്യേലാകത്തിെന േവെറെയാന്നിവൻ
ചമയ്ക്കേവ വിണ്ണവർ വന്നിരക്കയാൽ
ശമിച്ച േരാഷെത്താടുമസ്തദിങ്മുഖം
ഗമി വീ ം നിവസി നിഷ്ഠയിൽ 21
newline ബലിെക്കാടയ്ക്കായ് പിടിെപെട്ടാരുണ്ണിെയ-

ലർത്തിയിക്കൗശികനാത്മശക്തിയാൽ:
“ശരീരിജാലെത്തയേഭദമായനു-
സ്മരിച്ചിടും നല്ല ജനങ്ങെള േമ” 22
newline അേത വെരെച്ചയ്ത തപെസ്സാടുങ്ങിെയ-
ന്നതീ യത്നങ്ങൾ തുടങ്ങി പിെന്നയും
തദന്തേര േമനക തെന്റ സങ്ഗമം
സേത തടസങ്ങൾ വരുത്തി നിഷിഠയിൽ. 23
newline മനസ്സിൽ വല്ലായ്മെയാടാശു പിെന്നയും
നിന താൻ മ മലയ്ക്കടു േപായ്
ഇരു റ ള്ള തപസ്സിള വാൻ
പുരന്ദരൻ െചാല്ലിയയ രംഭേയ. 24
newline കടുെത്താരാേ ാശനമി പാറയായ്
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കിട വാനായവേളയയ ടൻ
അടക്കി നിശ്വാസഗണെത്ത, യുമ്പർേകാ-
നടക്കിവഴും ദിശി േപായ് തപസ്സിനായ്. 25
newline കടുപ്പേമറുന്ന തേപാമയാഗ്നിയാൽ
പിട നീ    റി നരംബുജാസനൻ
അടു െച ൽക്ക ടമാം തെത്ത നീ
യടക്കി വാെഴ്ക വചി കൗതുകാൽ 26
newline െപാടുന്നെന ഹ്മമഹർഷിെയ താ-
െനടു െചാല്ലി സേരാജസംഭവൻ
വസിഷ്ഠെനെക്കാ,ണ്ടിവന െതാ െത-
ല്ലസക്തനായി നിഷ്ഠയിൽ നി നീങ്ങിനാൻ. 27
newline ഇെതാക്കയും ഗൗതമപു േനാടു േക-
ട്ടതി മിപ്പിച്ചിരവാശു രാഘവൻ

ഭാതകൃത്യങ്ങൾ കഴിച്ച െചാെല്ലഴും
സഭാതലം പു സകൗശികാനുജൻ 28
newline കുലീനനായ് േകാമളനാം കുമാരാേന
വിേലാകനം െച വിേദഹഭൂപതി
അലം വിഷാദിച്ചിതു സീതെയ റി-
ച്ചലങ്ഘ്യമാം വി ണയെത്തേയാർക്കയാൽ. 29
newline “തഴച്ച വില്ലാളികളായ ഭൂപരി-

ഴെറ്റാടും വ ധനു കാൺകയാൽ
ഒഴി നാണേത്താടു, ഹന്ത! ൈദവേമ!
പഴി താന്താങ്ങെട ൈകക്കരുത്തിെന. 30
newline പുള മാനത്തലവർ േമാർക്കിെലാ-
െട്ടളുപ്പമല്ലാത്ത വിേചഷ്ടിതങ്ങേള
കളി കൂടും കളഭം നട വാൻ
ചുളു െമ ള്ളതു േലാകസമ്മതം.” 31
newline പറഞ്ഞിത്തേപ്പാൾ മുനിപുങ്ഗവൻ”ഭവാൻ
ധരിക്കണം വി മിെയ രാമേന
ഉറച്ച കുന്നിൽ ശതേകാടിെയന്നേപാൽ
കരം ഫലി ന്നതു കാൺക കാർമുേക. 32
newline താപമിത്തീെപ്പാരിയിങ്കെലന്നേപാൽ
കുമരാനാം രാമനിലുള്ളതായ് നൃപൻ
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ഉറച്ചിതമ്മാമുനിതെന്റ വാക്കിനാൽ;
വയ െകാ ക്കറികിെല്ലാരുത്തരും. 33
newline നിേയാജ്യവർഗെത്തയസംഖ്യമാദരാ-  
ലയച്ചവൻ വില്തതു െകാണ േപാരുവാൻ
പേയാദവൃ  ന്ദെത്ത മയൂഖകാർമുക-

േയാജന വാനവർനാഥെനന്നേപാൽ. 34
newline പുരാന്തകൻദക്ഷമഖം മുട വാൻ
ശരം േയാഗിെച്ചാരു വി , രാഘവൻ
ദരാവഹം പന്നഗരാജതുലൃമായ്
നിരീക്ഷണം െച കരത്തിേലന്തിനാൻ 35
newline മയക്കി മാേലാകരയ തത്തിനാൽ

യാസമില്ലാെത കനത്ത വില്ലിേന
നിയ ണം െച ഗുണത്തിേനാടവൻ
നയേത്താടും മന്മഥനി വി േപാൽ. 36
newline എടു രാമൻ മുറുെക ലയ്ക്കയാ-
െലാടി  േമഘധ്വനിേയാടു കാർമുകം

ടിച്ച രാജന്യബലെത്ത, ൈവരിയായ്
നട മബ് ഭാർഗവേനാടുരച്ചേപാൽ. 37
newline ഹരെന്റ വിേല്ക്കാലിലുറച്ച പന്തയം
വഹിച്ച േനരത്ത് മുദാ നേരശ്വരൻ
ഹരി ിയാരൂപിണിയായ സീതെയ-
െക്കാടു വാക്കാൽ നൃപപു നാദ്യമായ്. 38
newline സുസത്യവാൻ ഭൂപനേയാനിജാതയായ്
വളർത്ത െചല്ലെച്ചറുകുഞ്ഞി തം
ലസിച്ചിടും കൗശികനുറ്റസാക്ഷിയാ-
യിരിക്കേവ നൾകുകയാൽ കൃതാർഥനായ് 39
newline പരി ഹിെച്ചൻ  മകെള ലെത്താടും
ഭരിക്കെയന്നാദരേവാടു കൂടേവ
ഗുരുക്കെളപ്പങ് ക്തിരതക്ഷിതീശേനാ-
ടുരയാ വാൻ െചാല്ലിയയ ൈമഥിലൻ. 40
newline സുതെന്റ േവളി െകാതിച്ചിരി മ-

പെന്റ േഗഹത്തിണ വി നും;
ഗുണി സങ്കൽ പ്പമഭീഷ്ട്സിദ്ധിെയ-
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െക്കാടുത്തിടും ക കവൃക്ഷെമന്ന േപാൽ 41
newline യഥ മം സൽകൃതനാം ദ്വിേജ നാ-
ലുദീരിതം േക ചരി െമാക്കയും
ക്ഷിതീശ്വരൻ തെന്റ പരിച്ശജെത്താടും
മുദാ പുറെപ്പ പുേരാഹിതാന്ന്വിതൻ. 42
newline ഇളക്കിയൈമ്മഥിലരാജധാനിേയ
ചുഴന്ന ൈസനൃേത്താടു െച േകറിനാൻ
സഹിച്ചിതപ്പട്ടമീയുപ വം
മഹാതപം പത്മതടാകെമന്ന േപാൽ. 43

പടുക്കളായ് പാശിമേഹ തുലൃരാ-
യടുെത്താരമ്മന്നവേരാർ ങ്ങളിൽ
നടത്തി മക്കൾക്കഥ പാണിപിഢന-
ച്ചടങ്ങിെനത്തങ്ങെട ൈവഭേവാചിതം. 44
newline ലഭിച്ച രാമ മഹീതനൂജെയ
പ്പരി ഹി ർമിള തെന്ന ലക്ഷ്മണൻ

ശസ്തരായ് േവട്ടിതു മ ര േപർ
കുശധ്വജൻ ത െട ര മക്കേള. 45
newline ക്ഷിതീശ്വരൻ ത െട നാലുപായമ-
ന്നധീനസാഫലൃമിയ നിന്നേപാൽ
വധൂജനേത്താടിടെപ്പട്ട പു രാ-
ലത േമാദെത്തയട േമൽ േമൽ. 46
newline പര രം പത്നികളാൽ കുമാരരും
കൃതാർഥരായ്തീർന്നവരാൽ വധുക്കളും
തരത്തിലിേച്ചർച്ച നിന കാണുകിൽ

കൃതൃനു തൃേയാഗസന്നിഭം. 47
newline നേരാത്തമൻ നാലു സൂതർ േമവമാ-
ചരി കല്യാണമേഹാത്സവത്തിേന
തിരി താൻ; ൈമഥിലേനാടു യാ യും
പറ സാേകതപുരി സത്വരം. 48
newline അവസ്ഥേപാലുെള്ളാരു കന്യകാധനം
െകാടുത്തച്ചി വിേദഹരാജനും
കുറ പിന്നാെല നട യാ യും
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മുറ െചാല്ലീ മടങ്ങിനാൻ മുദാ. 49
newline അനന്തരം ഭാനുകുല ദീപനാം
നേര നും കുട്ടരുമാത്തകൗതുകം
സ്വരാജധാനി തിരി േപാകേവ
നിമിത്തേമാേരാ ം പിഴ േത. 50
newline തീപനായ് വ വഴി േകതനം
വിദാരണംെച വല േസനെയ

താപേമറുെന്നാരു ചണ്ഢമാരുതൻ
തീരേദശങ്ങെള നിർത്ധരങ്ങൾേപാൽ. 51

newline അതിെന്റേശഷം പരിേവഷരുദ്ധനായ്
നിരീക്ഷണംെച ദിനാധിനാഥേന
സുപർണസന്തർജിതനായ പാമ്പിനാ-
ലുപാവൃതം പന്നഗരത്നെമന്നേപാൽ. 52
newline മുടി വാൻ തെക്കാരു ചണ്ഡവാരയു വ-
ന്നടിച്ചിള ം െപാടിമാരിേയാടുടൻ .
വഹി സ ഘനരക്തമംബേര
രജസ്വലാവസ്ഥയണഞ്ഞിതാശകൾ 53
newline െകാഴുത്ത രാജ നിണത്തിനാൽപരം
പിതൃ ിയാതൽപരനായ രാമേന
ഉഷസ്സിലർക്കാ ിതദിക്കിൽ േമവുമ-

റുക്കനും കൂകിവിളി േഘാരമായ്. 54

നിമിത്തെമാ പിഴ കാൺകയാൽ
സമർഥനാം മന്നനരുന്ധതീശേന
നമിച്ചിതി െള്ളാെരാഴിച്ചിേലാർക്കേവ
നമുെക്കാടുക്കം സുഖ”െമ െചാല്ലിനാൻ 55
newline എഴുന്ന േതേജാഗണമാപതിച്ചിത-
അകമ്പടിക്കാരുെട മന്നിലക്ഷണം;

േമണ േന ങ്ങൾ തുട പാർക്കേവ
െതരി േസനയ്ക്കതു മർത്യരൂപമായ്. 56
newline ധരി താതാംശകമായ പൂണുനൂൽ
കേര സവി ികുലധർമമ വും
ലസിച്ചിവൻ മി െനാടി േചർന്ന േപാൽ
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സസർപ്പമാം ചന്ദനദാരു േപാെലയും. 57
newline ഉരത്ത േരാഷെത്താടു മാർഗലങ്ഘിെയ-
ന്നിരിക്കലും താതനിലുറ്റ ഭക്തിയാൽ
സ്വമാതൃകണ്ഠെത്തയറുത്തിവൻ പുരാ-
ജയി ചിന്താസമമി പഞ്ചവും. 58
newline ഉരുക്കഴിേച്ചാരു നേര നി ഹം
മറ േപാകായ്വതിെനന്നേപാലീവൻ
ഇട കർണ്ണത്തിെലാരക്ഷമാലെയ-
െത്താടുത്തിരുന്നാെനഴുമൂ സംഖ്യയാൽ. 59
newline വിേരാധേമാടാത്മപിതുർവധത്തിനാൽ
നേര വംശെത്ത മുടി മാര്യേന
നിന ത ണ്ണികൾതെമ്മയും തദാ
പരുങ്ങിനാൻ പങ്ക്തിരഥക്ഷിതീശ്വരൻ 60
newline ജ്വലിച്ച ഹാേരാരഗരത്നജാതി േപാൽ
സ്വപു നും ശ വിനും സമാനമായ്
ഇരി മാേപ്പരിെനേയാർ േമൽ േമ-
െലരിഞ്ഞിതന്തഃകരണം നൃപന്നേഹാ. 61
newline ഇതാ ഭവാനർഘ്യയ മിദം പേദ പേദ
വദിച്ച രാജാവിെലാരിമ്പെമന്നിേയ
ഉദ േകാപാഗ്നികണം തളു മ-
സ്വദൃക്കിനാൽ രാമെന േനാക്കിനാനവൻ. 62
newline ഉരത്ത ചാപെത്തയിട ൈകയിലും
വിരൽക്കിട യ്ക്കന്ന്യകരതത്തിലസ് വും
ധരിച്ചവൻ േനർക്കമരുന്ന രാമേനാ-
ടുര ശണ്ഠ തുനിഞ്ഞ മെട്ടാടും. 63
newline കടുത്ത ൈകെയെന്നാെടടുത്ത ഭൂപേര-
െയാടുക്കിയന്ന പശാന്തനായ ഞാൻ
ഉണർ വീ ം തവ േപരു േകൾക്കയാ-
ലമർഷിതൻ െനാമ്പലേമറ്റ പാ േപാൽ. 64
newline എടു മ ള്ള മഹീശരാരുമി-
െങ്ങാടിച്ചിടാതുള്ള ശിവെന്റ വി നീ
മുറിച്ചതായ് േക , മദീയപൗരു   ഷം
മുടിച്ചതായ് േതാ മിേതാർക്കിേലവനും. 65
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newline ഒരിക്കലീ രാമപദം പരെക്കയും
ച്ചരിപ്പതിന്നാ ദമായിരു ഞാൻ
മുതിർ നീ വന്നതുമൂലമിെപ്പാഴ-
പ്പടം പരാധീനതയാർന്നത ിയം. 66
newline നമു വാസം മലേയാരെമങ്കിലും
ശമിച്ചതിെല്ലെന്റ ശര നൂർജിതം
മമ താപെത്ത ഹരിച്ച നീയുമി-
ന്നമി മായ് േഹഹഭൂപെനന്നേപാ ൽ. 67
newline കേഠാരനാം നിെന്ന വധിച്ചിടായ്കിലി-

ഠാരെമന്തി മുടി ഭൂപെര?
സമു മധ്യത്തിെലരിഞ്ഞിടാത്ത തീ
സമിൽ ശാദ്യങ്ങളശിപ്പെതന്തിനായ്? 68
newline മുരാന്തകൻ മുൻപു െഞരി െചത്ത വി-
െല്ലാടിക്കയാലി മദിക്കേവണ്ട നീ
ഒഴിക്കിനാൽ േചാടു പറിഞ്ഞ വന്മരം
പുഴക്കിമന്ദാര നിലനും മറിച്ചിടും. 69
newline
മദീയമീവി കുലച്ച സായകം
മദിച്ച നീ ഞാെണാടു േചർ കാട്ടിയാൽ
കയർ കൽപ്പിെച്ചാരു േപാെരാഴി ഞാൻ
ജയം തരാെമെന്നാടു തുല്യനാകയാൽ 70
newline വിള മീ െവണ്മഴു ക േപടിേയാ-
ടിളി നീെയ െടമുന്നിൽ നിൽക്കിേലാ
വഴങ്ങണും വി പിടിക്കയാൽ തഴ-
െമ്പഴുന്ന ൈകേകാർത്തഭയം ലഭി വാൻ. 71
newline പഴിച്ചിദം ഭാർഗവനുച്ചരിക്കേവ
െപാഴി മന്ദസ്മിതമാ രഘുത്തമൻ
ശരാസനം ശങ്കെയാഴി വാങ്ങിനാൻ
മുനീ േനാടായതു തെന്നയുത്തരം. 72
newline കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിെല വിെല്ലടുക്കയാ-
ലിയ ൈചതന്യഭരെത്ത രാഘവൻ
ഒഴുക്കേമാലും നവനീരദം
നിഴൽദ്ധനുേസ്സശുകിെല ? ചന്തമാം. 73

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 52

newline ബലിഷ്ഠനാം രാഘവനദ്ധനുസ്സിേന
നില െകാള്ളി കുലച്ചിടും വിധൗ
പുകഞ്ഞട െന്നാരു ദീപെമന്ന േപാൽ
സ്വകീയേതജ െവടി ഭാർഗവൻ 74
newline കാമ, േമറീ മടങ്ങിയും വരും

കാശേമാടങ്ങെന നിന്ന വീരേര
ദിനാത്യേയ പൂർണിമയിങ്കലി വും
ദിേനശനും േപാെല നിന കണികൾ. 75
newline കനി രാമൻ ജമദഗ്നിപു നാം
മുനിെക്കഴും മങ്ങിയ മ ക ടൻ
അനർഗളം ത െട സായകത്തിേന
നിന േവലായുധതുല്യേനാതിനാൻ. 76
newline ഭവാെനനിക്കിേന്നാർ വധിക്കയില്ലഞാൻ
സുവി െനേന്നാർ വധിക്കയില്ലഞാൻ
അവശ്യമീയമ്പ് നിന സൽഗതി-
ക്കേവക്ഷിതം പുണ്യെമാടുക്കിടട്ടേയാ? 77
newline
ഉര,ച്ചവൻ രാമെന േനാക്കി ”നിെന്ന ഞാൻ
പരൻപുമാെനന്നറിയായ്കയല്ല േകൾ
നരത്വമാർ ള്ള ഭവാെന്റ ൈവഭവം
ധരിപ്പതിന്നായ് കലഹിച്ചതീവിധം. 78
newline രിപുക്കേള വൻെപാടു ചാമ്പലാക്കി ഞാൻ
newline സുഖത്തിനായ് കാശ്യപ ഴി നൽകിേനൻ

ഭാവമ കുറയ്ക്കിലായതി-
ങ്ങപ പയ്ക്കാ ദമല്ല നന്മയാം. 79
newline മഹാമേത! പാലയ തീർഥയാ േയ
നിഹിംസനം െചയ്യരുേത ശരത്തിനാൽ
തടുക്കിലസ്സ്വർഗ്ഗസുഖാനുേഭാഗ,മി

ട തീർേന്നഷ മിടുക്കനായ് വരും”. 80
newline അതിൻ കാരം വിശിഖെത്ത രാഘവൻ
മുദാ കിഴേക്കാ വലി വി േപാൽ
അതി േലാക മുനി േപാകുവാൻ
തുറന്ന മാർഗെത്തയട ഗാഢമായ്. 81
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newline പിഴച്ചതൻേപാടു െപാറുക്കെയ തൽ-
ക്കഴൽ ൈകവ വണങ്ങി രാഘവൻ
”പക േതാൽ ം പരിപന്ഥിെയപ്പരൻ
മിക മാനിപ്പതു കീർത്തിേഹതുവാം.” 82
newline “ത്യജി മാ ംശകമായ രാജസം
ഭജിക്കേവ പി ്യമതാം ശമെത്ത ഞാൻ
നിഷിദ്ധമല്ലിങ്ങെന പുണ്യനി ഹം
ഭവാനനുഷ്ഠിച്ചെതനിക്കനു ഹം. 83
newline ഗമിച്ചിടുേന്നൻ സുരകാര്യസിദ്ധിയിൽ

മി മേങ്ങെക്കാരു കുണ്ഠിതം വരാ;”
പറ സീതാപതിേയാടിടം മുദാ
മറ െമെല്ല മഹാതേപാധനൻ. 84
newline തദനുമനുജവീരൻ രാമെന ൽകിനന്നായ്
നിജതനയനു രണ്ടാം ജന്മമുണ്ടായേപാെല;
എരിെപാരിെയാടു വാടും കാനേന വൃഷ്ടിേപാല-
െപ്പരുകിെനാരഴൽ േതടും മന്നനാനന്ദമുണ്ടായ്. 85
newline പിെന്നപ്പങ്ക്തിരഥൻ വഴി പലടേത്താേരാദിനം താവളം
സന്നാഹങ്ങെളാടും കഴിച്ചപജയം കുടാെത;ഗാഢദരം
ഉന്നി ാശ കലർ രൂപവതിയാം ൈവേദഹിെയക്കാണുവാൻ
കന്നൽക്കണ്ണികൾ േമടേതാറുമമരും തൻ പത്തരം പൂകിനാൻ. 86

മന്ദാക്ഷംെകാ മട്ടാർശരെന മറവിൽനിർതീ ദാമ്പത്യകൃത്യം
നന്നായ് സൂക്ഷി മാത്മ ിയകെളാ ടിടേച്ചർ ള്ള രാമാദികൾ ം
ഒന്നാമേത്ത രസം െചന്നഭിമതമനുകൂലി കാല മത്താ-
െലന്നാലും നാലുേപരും നിജനിയമവിധാനങ്ങൾ പാലി വാണാർ 87

നാലാം സർഗം സമാപ്തം
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അഞ്ചാം സർഗം
ആത്താനന്ദം ഭക്തെനാരുനാൾ തമ്പിേയാടും പിതാവിൻ
പത്താരാദിച്ചനുനയേമാടമ്മാവെനക്കാണുവാനായ്
കൂത്താടും നൽ രഗവരേമരി റെപ്പ േവഗാൽ
െപാൽത്താർമാതിൻകളി കലരുമേക്കകയം പു വാണു. 1

അക്കാലത്തദൃശരഥമഹാരാജേനാജെസ്സാതുക്കീ-
ൾക്കാമ്പിങ്കൽത്തരളതേയാടേസ്നഹെമാെക്ക രുക്കീ,

ദിക്കാെക ത്തൻദശയനുഭവിച്ചി ,നന്നായ് കാശി-
പ്പിക്കാതാക്കീ നിശയറുതിവന്നി , ദീപങ്ങൾ േപാെല 2

രാട്ടില്ലാഞ്ഞാൽ പലവിധമനർഥങ്ങൾ േനരി േപാമീ-
നാട്ടിെന്നേന്നാർത്തരശെനാരുനാൾ മ ിസാമന്തവർഗം
കുട്ടിച്ചൻേപാടരിെകയരുളിെച്ച തൻകാര്യേമാേരാ-
മട്ടിൽപ്പിന്നീടിളമേയാടു വാഴി വാൻ രാമേനയും. 3

പൗരന്മാരിക്കഥ മുഴുവനും േകട്ട പൂർണാനുവാദം
സ്മാരം സ്മാരം ദശരഥസുതൻ തെന്റതേന്റടെമല്ലാം
നീരം ചി ം മുകിെലാലികെളേക്കട്ട സർപ്പാശനാനാം
വാരം േപാലന്നഗിരിെയ നിരെച്ച േകാലാഹലത്താൽ 4

ഫുല്ലാംേഭാേജ മദുരസെമാലി ന്നേപാൽ നാ കാർ -
ല്ലാസത്താെലാഴുകി മുഖപത്മത്തിലാനന്ദബാഷ്പം

സല്ലാവണ്യം തിരളുെമാരു രാമെന്റെമയ്യ് കാണുവാനാ-
െയല്ലാരും തന്മിഴികൾ കഴുകിശുദ്ധമാ ന്നേപാെല. 5

മാേലാകർക്കീ നടവടി നടത്തീടുവാനാസ്ഥയുെണ്ട-
ന്നാേലാചിച്ചദ്ദശരഥനൃപൻ രാമെന േ മപൂർവം
താേലാലിട്ടയി തനയ നിന്മസ്തേക െപാൽക്കിരീടം
േചേലാടിഞാൻഝടിതിയണിച്ചീടുമിക്കാലെമന്നാൻ 6

രാമൻപിെന്നദ്ദസരഥമേനാരാജ്യമംബാസമീപ-
ത്താമ ിച്ചിട്ടഥ നിജനിസാത്നത്തിൽ േമവും ദശയാം
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ഓമൽൈക്കകാഘുതിലകെനക്കാർ െകട്ടിച്ചിരുത്തി-
േക്ഷമത്തിന്നായഖിലജനവും േകാ കൂട്ടി ടങ്ങീ. 7

രേക്ഷാജാതിക്കറുതി വരുവാൻ കാരണസ്ഥാനേമറ്റി-
ട്ടേക്ഷാണിക്കന്നപശകുനമുണ്ടാ വാൻ മന്തരാഖ്യ
വേക്ഷാജെത്തപ്പഴി പറയുമ നുേമന്തിത്തിരിച്ചാൾ

േക്ഷാഭിപ്പതി ഭരതൻ തെന്റ മാതാവു തെന്ന. 8

ധീേരാദാത്താദ്യഖിലഗുണവാനായ രാമെന്റ േമല-
ന്നാേരാപിച്ചിട്ടധികപിശുനത്വെത്തയപ്പാപശീല
ഓേരാേന്നാതീട്ടിളയ മഹിഷി ള്ളിലങ്ങീർഷ്യ േചർത്താ
ളാേരാമൽെപ്പായ്കയിെലരുമ േപായ് െചറിള ന്നേപാെല 9

രാേക ീ തഴുകിന മുേഖ ഭാവേഭദങ്ങേളാടും
ൈകേകയിക്കപ്പരുഷെമാഴി േകട്ടി ചിത്തം പകർ
സാേകതാധീശ്വരെനാെടാരുനാൾ ദാനവാേയാധനത്തിൽ
പാേക േനടിക്കരുതിയ വരദ്വന്ദ്വമർഥി പിെന്ന. 10

നാട്ടിൻഭാരം ഭരതനു െകാടുേക്കണെമന്നി രാമൻ
കാട്ടിൽേപ്പായിത്തപെമാടു വസിേക്കണമീേതഴു െകാല്ലം
േകട്ടിക്കാര്യങ്ങെള , യുലയിൽവ തിനന്നായുരുക്കീ-
േട്ടാട്ടിൻ പരവെച്ചവികളിെലാഴിേച്ചാണമായ്ക്േഷാണിപന്ന്. 11

പാങ്ങില്ലാഞ്ഞിട്ടഥ നരവരൻ പു േന േവർെപടുത്താ-
േനങ്ങി ാണൻ െനറുൈകയിെലാളിച്ചാശു മൂർഛി വീണാൻ;
നീങ്ങിപ്പിെന്നെച്ചറുതുസമയംെകാ േമാഹം, മുഖാബ്ജം.
മങ്ങിപ്പാരം നിരജമണിെയാേടാതിനാൻ സാമവാക്യം. 12

ധേന്ന്യ! രാമൻ വനഭുവി മടിക്കാെത േപായീടുമിേപ്പാൾ
മാേന്ന്യ! േലാക മദഭരവും പിെന്നയാെട്ട വയ്ക്കാം
ൈദേന്ന്യ ഞാെനൻ തനയവിരഹം പാപേമാർത്തിന്നടക്കാ-
മേന്ന്യ നിെന്നപ്പഴി പഫകിലിെന്നങ്ങേനഞാെനാഴി . 13
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ത്യാേദശിച്ചരശനുെട വാക്യങ്ങൾ, ൈകേകയി െചാന്നാ-
ളത്യാസക്ത്യാ െപാരുളുകൾ പഠി െള്ളാര ന്നിദാനീം
സത്യാപായം തനയെന വിചാരി െചെയ്ക വന്നാൽ
വ്യത്യാസത്താൽ െപാളി പറയുമിശ്ശാ െമാേട്ടെറ േയാഗ്യം. 14

രക്ഷിക്കാനായ് നിജസമയവാക്യെത്ത മുന്നം പരുന്താം
പക്ഷിേക്കകി ശിബിനരവരൻ തെന്റ െമയ് മാംസെമല്ലാം
അക്ഷിദ്വന്ദ്വം ദ്വിജവരനു നൽകീടിനാൻ മെറ്റാരുത്തൻ
സൂക്ഷി െമാഴികളഴിവില്ലാെതക ത്തമന്മാർ.15

േവ ം നാളിൽതരുവാനിതു ഞാെന കൽപ്പിച്ചകാര്യം
ര ം െവള്ളത്തിെല വരകെളേപ്പാെല വന്നീടിലിേപ്പാൾ
വീ ം േനരുംെനറിയുമധികം പൂണ്ടരാജാക്കളേങ്ങ
ക്ക ം േക ംപലപടി ശകാരി പുച്ഛിക്കയിേല്ല?. 16

ആപൽക്കാല തകിയതു കണ്ട കല്പ്പിച്ച വാക്യം
ഭൂപർെക്കല്ലാം മകുടമണിയാെമെന്റ ഭർത്താവിദാനീം
ചാപല്യത്താലനുചിതമിെതേന്നാർ ത ന്ന പക്ഷം
ധൂപ ായം ദൃഢമുടലിവൾക്കി ഹാലാഹലത്താൽ. 17

ഉണ്ടാമിേപ്പാൾ പദവി പലതാരാമമാതാവിനന്നാൽ
കണ്ടാലുള്ലിൽ കരുമന സഹിക്കാവതല്ല വും േമ
കുണ്ടാമണ്ടിത്തരമിദമുര ന്ന ൈകേകയിേയാടായ്
രണ്ടാം ാവശ്യമരുളിനാനാത്തിപൂണ്ടക്ഷിതീശൻ.18

ധൂർേത്ത നീതാൻ വകെതരിെവാഴിെഞ്ഞന്തിവണ്ണം കഥിപ്പാൻ
താർേത്തൻ വാണീമണികളിനിേമൽ നിെന്ന നിന്ദി മേല്ലാ
ഓർേത്തെനങ്കിൽത്തവ ഹൃദയകാഠിന്ന്യ, മന്നീവരേത്ത
തീർേത്തകീടാനിവനിട വരുത്തീടുകില്ലായിരു . 19

ദുേഷ്ട രാമൻ നൃപതികളിലിേന്നകനായ് തീർന്നതില്ലാ
കേഷ്ട ഞാനന്നവടികളാൽ പു വാനായുമില്ലാ
നേഷ്ട േദേഹ ഭരതനിനി േമ കർമേശഷം കഴിപ്പാൻ
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ശിേഷ്ട പാേ പിറവിയവനില്ലായ്കയാലർഹവല്ലാ. 20

പേക്ഷ രാമൻ മരവിരിയുടുക്കെട്ട കാന്തരേദശം
സ്വേക്ഷ ം േപാൽ കരുതി നിവസിക്കെട്ട വൃക്ഷ വട്ടിൽ
രൂേക്ഷ നിന്നാ ശയസദൃശമാം കല്ലിലേക്കാമളാങ്ഗം
നിേക്ഷപിച്ചിെട്ടാരു നിശിയുറ ന്ന കാര്യം െഞരുക്കം. 21

ഉള്ളം നീറിക്ഷിതപനരുളുെന്നാരു വാക്യങ്ങൾ രാജ്ഞി-
ള്ളന്ധാളിപ്പകെല വിടുവിച്ചീല ദുസ്സംഗേദാഷാൽ

പള്ളം േതാറും െചളിയിൽ മുഴുേപ്പായ ച ാശ്മജാലം
കള്ളം ൈകവിട്ടമൃതകരനും േമനികൂട്ടാൻ യാസം. 22

ഭൂജാനിക്കാമകനുെട മുഖം കണ്ടിനിക്കാണി േനരം
വ്യാജാേപതം മനതളിൽ തണുപ്പിച്ചീടാെമ േതാന്നീ
നീ ജാനക്യാരമണെന ജവാൽ െകാ വന്നാലുെമന്നാ-
രാജാവേ മരുവിെനാരു മ ീ െനപ്പാർ െചാന്നാൻ. 23

താതാേദശം സചിവനറിയിച്ചെപ്പാഴാരാമച ൻ
ീതാേമാദെത്താടു നൃപഗൃഹം പു തൃക്കാൽ വണങ്ങീ

ഏതാെണ്ടാെക്കപ്പിണി ജനകനുെണ്ട ചിന്ദി ചിേത്ത
മാതാെവാടക്കഥ പറകെയേന്നാതിനാൻ സാവധാനം.24

െചാന്നാളേപ്പാൾ കഠിനഹൃദയം പൂണ്ട ചിറ്റമ്മ,കുേഞ്ഞ
തന്നാൻ മുന്നം മമ വരയുഗം നിൻപിതാ കമ്പെമേന്ന്യ
എന്നാൽ,നിെന്ന തി വളരുമുൾേ മവും സത്യഭങ്ഗം
വന്നാലുണ്ടാം നിരയഗതിയും പാർ േകഴു ഭൂപൻ25

ദുസ്സാമർഥ്യം പറയുെമ ള്ളിലൂഹിച്ചിെടാല്ലാ
നിസ്സാരം നീ കരുതുകീെലനി ള്ള േമാഹങ്ങൾ ര ം
ഇസ്സാ ാജ്യം ഭരതനു െകാടുേക്കണെമാന്നാമതായ് നീ
നിസ്സാമാന്യ തെമാടു വേന പിെന്ന വാണീടേവണം 26

എന്നീവണ്ണം ഭരതജനനീഭാഷണം േകട്ടേനര-
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ത്തന്നീരിത്താർ നയനനറിയിച്ചീടിനാനി കാരം
ഇന്നീവൃത്തിൻ ഭരണവിധിയിൽ േസാദരൻ േകമനേ
വന്നിടാ േമ വനതലനിവാസത്തിലും േ ശേലശം 27

എന്തായാലും ജനകനിനിയിച്ചില്ലറക്കാര്യെമണ്ണി
സ്സന്താപം െകാൾവതു വിഹിതേമാ?ഞങ്ങെളല്ലാമിരിെക്ക
വൻതാപെത്ത നിജ പിതൃകുലത്തി ഗങ്ഗാജലത്താൽ
സ്വന്താരംഭാൽ പഴവയവെരാഴിെച്ചന്നേപാലില്ലിേതാർത്താൽ28

അച്ഛൻ പാരം ിയേമാടു നിരൂപി ക ിച്ചയേച്ച
സ്വച്ഛന്ദ്യം േമ വലിയ വനവാസത്തിനുണ്ടാകയു
അച്ഛന്ദാത്മാ നരവരനിദം േക െഞട്ടിപ്പതിച്ചാൻ

ച്ഛന്നാന്തഃ കരണധൃതിയായ് വ േമറ്റ ിേപാെല 29

സാധിച്ചാലും ജനഹിതെമന്നമ്മ െചാ ന്ന വാക്യം
ബാധിക്കാതക്കമലനയനൻ സമ്മതി ന്മന ൻ
േരാദിച്ചീടായ്കിതിെനയിനി നീെയ കൗസല്യ തെന്ന-
േബ്ബാധിപ്പിച്ചാൻ കഥമുഴുവനും തൽപ്പദം കൂപ്പിേമാദാൽ. 30

കുമ്പിട്ടേ തനയനറിയി ന്ന വാർത്താവിേശഷം
തുമ്പിൽ േക്ഷ്വളം തടവിയ ശരംേപാെല കർണത്തിേലറ്റ്
കമ്പിേച്ചറ്റം കരളിനു കഴപ്പാർന്ന കൗസല്യയേപ്പാൾ
തൻപിള്ളെയ്ക്കത്തിെയാരപകടം പാർ േരാദി രച്ചാൾ 31

നാലുണ്ടേല്ലാ നൃപസുതരവർെക്കൻമകൻ മൂത്തപു ൻ
മാലുണ്ടാ ം നകെതരിനുേകടില്ല നാലാൾ േമാർത്താൽ
േമലും, നിന്നിൽ ിയമധികമായുള്ള ഭൂപന്നനിഷ്ടം
േമലുണ്ടാെമെന്നാരു െപാഴുതുേമാർത്തീല ഞാൻ ശീലരാേശ! 32

രാജീവംേപാൽ മൃദുലതരമായ് രാജചിഹ്നങ്ങേളാെട
രാജീടും തവ കരതലംെകാ കാന്താരേദേശ
നീ ജീവി ന്നതിനു ഫലമൂലങ്ങൾ െതണ്ടീടുവാേനാ?
യാജിേ ഷ്ഠൻ ഗുരുവിവിെടവന്നിന്നെലക്കാ െകട്ടി. 33
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േപരമ്മ ള്ളഴലുമഭിേഷകെത്ത വിഘ്നെപ്പടുത്താ-
നാരംഭി െന്നാരു പണികളും ക െകാണ്ടിണ്ടേലാടും
പാരം േകാപിച്ചടിയിണ പണിഞ്ഞ ജന്മാവിേനാട-
േന്നരം െചാന്നാനരികിൽ മരുവും ലക്ഷ്മണൻ ്യക്ഷതുല്യൻ. 34

ായാമധിക്യാൽ ജനകനിളയമ്മ ലാക്കായിരുന്ന-
മ്മായാത െപ്പരുവലയിലുൾെപ്പ നട്ടം തിരിഞ്ഞ്

ായാേപതം പറയുെമാരു നിസ്സാരവാഗ്ജാലെമല്ലാം
േപയാേണാ൪ത്താലതിെന വകവേയ്ക്കണ്ട േപാേകണ്ട കാട്ടിൽ. 35

േചാദിക്കാതിക്ഷിതിഭരണമരൃ തേന്ന താത൯
േഖദിച്ചിേപ്പാതു തിരിെയ മീളുന്നതും ,നിഷ മാണം
േമാദിച്ച ന്നതു സപദി വാ ന്നതു സപദി വാങ്ങാത്തതും, േദാഷ.,മുളളം
േഭദിേച്ചാതും െമാഴിെയ വകവേയ്ക്കണ്ട േപാേകണ്ട കാട്ടിൽ. 36

ൈദവംനല്ൾകുന്നതിലധികമായ് പൗരു,ഷംെകാ പുംസാ
ൈകവന്നിടും നികിലപുരുഷാർഥങ്ങെള ഞായം
ഏവം തൃക്കാലടവിയിൽ നടന്നി രക്തംതുളിപ്പാ-
നാവശ്യെപ്പട്ടതിന് വകവേയ്ക്കണ്ട േപാേകമ്ട കാട്ടിൽ37

ജാലം കൂടും ഭരതജനനി ള്ള വാഗ്ധാടി െകാണ്ടി-
ക്കാലം ഭൂപൻ ചപലതകേളാേരാന്നീവണ്ണം പുല ം.,
േകാലംതാവും ധനുവിതു വഴങ്ങീടുമേബാ േകട്ടി,-
ന്നാലംബിച്ചിട്ടതിെന വകവേയ്ക്കണ്ട േപാേകണ്ട കാട്ടിൽ 38

തിണ്ണം േകാപിച്ചവരജനുര ന്ന ദുർഭാഷണം േക-
ട്ടണ്ണൻ േവഗാലനുജെന വിേരാധി പെയ്യപ്പറഞ്ഞാൻ
എണ്ണം പ ം ദിനകരകുലത്തിലങ്കലുണ്ടായവർക്കീ-
വണ്ണം താതാജ്ഞകളനുസരി ന്നതാെണ േകൾ . 39

മുന്നം കണ്വൻ ഗുരുെമാഴി വഴിെപ്പ േഗാഹത്യ െചയ്താൻ
തന്നമ്മ െള്ളാരു ഗളമറുത്തീടിനാൻ ജാമദഗ്ന്യൻ
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പിന്നൻേപാടും ജനകെനാടു നാങ്ങി വാർധക്യമന്നൻ
ഖിന്നന്മാരല്ലിവർ ഗുരുനിേദശതിതിനാൽ ധന്ന്യരായാർ 40

ആചാേരാക്തം വിനയെമാടു നാമാദരിേക്കണ്ടതാണി-
ന്നാചാരെത്ത െവടിയുക െവടിപ്പല്ല േപാകാം വനത്തിൽ
വാചാ രാമൻ സഹജെന മടക്കീ , കൂെടത്തിരിപ്പാ-
േനാചാരം പൂെണ്ടാരു ജനനിെയകൂപ്പിേയവം പറഞ്ഞാൻ.41

േനേര നിത്യം നരപതി നടത്തീേല രാജ്യഭാരം
േനേരയാവൂ ജനകനതിനാലീവിധം നിശ്ചയി
േനേരമാതാവിതിനിഹ െചറുേത്താെതാലജീവജാലം
േനേരപാർത്താെലാരിദിശി സദാ േമവുെക ള്ലതില്ലാ. 42

മാതാവച്ഛൻമകൾ മകനുമമ്മാവന പ്പനുേറ്റാർ
ാതക്കൻമാർ സഖികളിവെരാന്നി വാഴുന്നേതാർത്താൽ

ഓതാമാറ്റിൽ തടികൾ പലതും ച ചിെപ്പന്നിെതല്ലാ-
േമതാനുംമാ കെളാരു തടത്തിങ്കൽേമളിച്ചിടുംേപാൽ. 43

സൗധ ാന്തസ്ഥിതി വഴുതിഞാൻ കാനനത്തി േപാേമ്പാൾ
ൈവധവ്യത്തിൽ െചറുതു ഭയമില്ലാെത െകാച്ചമ്മമൂലം
േബാധ ംശം വരുെമാരു പിതാവിെന്റ ജീർണിച്ച ഗാ ം
േഹ! ധന്ന്യാങ്ഗീ! ഭവതിയുേപക്ഷിപ്പതന്ന്യായമേ . 44

ഏറും ഭക്ത്യാ തനയനറിയിേച്ചാരു വാണീരസത്താൽ
നീറും േചതെസ്സാരുവിധമചക്കീ കൗസല്യയേപ്പാൾ
കൂറുണ്ടാവാൻ മകനിലമരന്മാെരയർഥി ചിേത്ത
േതറും േമാദാലഥ വിട െകാടുത്തീടിനാൾ േപാവതിന്നായ്. 45

േരാഷാേവശാലടിയന മനത്തണ്ടിലുണ്ടായണ ഗർവം
േഭഷായ് നീങ്ങി തവ െമാഴികളാ,ലിനി ഞാനും വനത്തിൽ
േദാഷാേപതം ഝടിതി വിെടകാൾവാൻ തയാെറ െചാ ം
േശഷഠശനമതമതനകുലിച്ച േമാദി രാമൻ46
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അ  േ െചന്നജ്ജനനിെയ വണങീട, വില്ലാളിവീര -
ർക്കേ ഗണ്യൻ രഘുപതിെയാടും കാനനത്തി േപാവാൻ
അേ ! മഹ്യം വിട തരിക േമാേദന കൗസല്യതന്ന-
ഭ്യേ ! വാെഴ്കന്നരുളിയഥ െപറ്റമ്മേയാട മാരൻ47

നീ താൻ നിത്യം തനയ! ഹൃദേയ രാമനെത്താതെന ം
മാതാെവ ം മിഥിലസുതേയക്കാട്ടിേന നാടിെത ം
ജാതാേമാദം കരുതി നെടെകാൾക ജന്മാവിേനാട-
േങ്ങതായാലും ഹൃദി തിരുവളേക്കടു േനടായ്കേവണം 48

ഉണ്ണിേക്കവം പുതിെയാരുപേദശെത്ത നാൾകി മി ാ
കണ്ണിൽ െട ടുകുെടെയാലി ന്ന കണ്ണീർ തുടച്ചാൾ
െപണ്ണിൽക്കണ്ണാം നിജദയിതേയ മാതൃശു ഷേയാേരാ-
െന്നണ്ണിെച്ചെയ്കന്നരുളി നടെകാണ്ടാനവൻ രാമപാർേശ്വ. 49

രാമൻ പിെന്ന ിയയുെട ഗൃഹം പു വൃത്താന്തേമാതി-
േക്ഷമെത്താടും മരുവിന മഹീകന്ന്യകയ്ക്കാർത്തി േചർത്താൻ
കാമം േമഘധ്വനിയിലനുേമാദി േമവും മയൂരീ-
േസ്താമത്തിന്നാ വനഭുവി നിഷാദെന്റ വിേല്ലാശേപാെല. 50

േകാഴക്കണ്ണാൾ മണിയവളിദം േക ടൻ കർണശല്യം
താഴത്തേപ്പാളപഘനമുലഞ്ഞാ േമാഹി വീണാൾ
േകാഴയ്ക്കൽപ്പം ശമനമുളവായെപ്പാഴക്കാനനാേന്ത
വാഴത്തേക്കാളിവളുമതിനായ് കൂെടയുെണ്ട െചാന്നാൾ. 51

അന്നേപ്പടയ്ക്കരിയ നടെകാണ്ടാെക മാനം െകാടു ം
കന്നല്ക്കണ്ണിക്കിടറിയ മേനാഭാവമീക്ഷി രാമൻ
നിന്ന ത്വം കളക കളഭേ ഷ്ഠയാേന വേന ഞാൻ
തന്നത്താേനയുഴറുകിെലനിക്കില്ല തുൻപങ്ങെളന്നാൻ.52

േമളിേച്ചവം ിയെമാടു വസി െന്നാരീെയെന്നയിന്നീ-
േക്കാളിൽ കാന്തൻ െവടിയുമിതി ചിന്തി െചന്താമരാക്ഷീ
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ധൂളിച്ചിടുന്നകമലേരാടും െചാല്ലിനാൾ വീ മിത്ഥം
േവളിക്കാലം പറയുെമാരു മ ാർഥെമെന്തെന്റ കാന്താ! 53

എന്തായാലും കണവെനയരക്കാണിേനരം പിരിഞ്ഞാൽ
കുന്താഘാതാധികരുജെയാടീ മന്നിൽ േമവീടുേമാ ഞാൻ
കാന്താരത്തിൻ നടുവിലിവെളെച്ചാല്ലിയേങ്ങെക്കാരിക്കൽ
സന്താപത്തിന്നിടവരണ’ െമന്നല്ല ഞാനും വരു . 54

കൂെടെച്ചാൽവാൻ െകാതി കലരുമക്കാന്തെയസ്സാന്ത്വവാക്കാൽ
കൂടസ്ഥൻ താൻ പലവഴി സമാധാനേമാദീ െമാ ം
ജാട ൾെപ്പട്ടിവളനുസരിക്കില്ലെയേന്നാർ പിെന്ന -
കൂെടേപ്പാകുകുന്നതിനനുവദിച്ചീടിനാനാടെലേന്ന്യ. 55

േക്ഷാണീവാേനാർക്കമിതമണിഭൂഷാദിദാനങ്ങേളകി-
ണീബാണാസനകവചഖഡ്ഗങ്ങെളല്ലാെമടുത്ത്

ഏണീശാബാക്ഷികളുമിതരന്മാരുേമാേരാ െചാല്ലി-
േക്കണിടുേമ്പാൾ ജനകനുെട െകാട്ടാരമുൽ രാമൻ. 56

അഞ്ചാതിന്നീ നഗരതലവാസെത്ത േവർെപ കാട്ടിൽ
സ്സഞ്ചാരത്തിന്നഭിരുചി വളർ ള്ല യുഷ്മത്തനൂജൻ
നിഞ്ചാേര വന്നതു തിരുവളം പൂ കണ്ടാലുെമന്നാ-
വഞ്ചാപല്യം കലരുമരചൻതേന്നാേടാതീ സുമ ൻ. 57

ആശാഭങ്ഗെത്താടു മരുവുഭൂപനേപ്പാൾ പിശാചാ-
േവശാലുണ്ടാം വികൃതിയതുേപാൽ ഭാവേമറ്റം പകർന്ന്
ആശാസിച്ചാൻ നീജതനയേനാെടാ വൻകാനനാന്ത-
ർേദ്ദശവാസത്തിനു, സുഭഗയായുള്ള കൗസല്യേയാടും. 58

ഹാഹാകാരെത്താടു മുറവിളിച്ചീടിനാൻ മാനേവ ൻ
േസ്നഹധിക്യാലരമനയിലുേള്ളാരുെമാപ്പം കരഞ്ഞാർ
േദഹാപായം നൃപനുവരുെമേന്നാർ ൈകേകയിേയാടി-
േ ാഹാചാരങ്ങെള െവടിയുവാേനാതിനാൻ മ ിേയവം. 59
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ഇപ്പാരിൽക്കണ്ടിടുെമാരഖില ാണി ഭാഷാവിേശഷം
തപ്പാേതാതുന്നതിൽ വിരുതനാം നിൻ പിതാേവാടു മുന്നം
ദർപ്പാേവശാലതു പരിചയിച്ചീടുവാൻ െചന്ന തള്ള-
െയ്ക്കാപ്പായ് നീയും തുനിയുകിലനർഥങ്ങളുണ്ടാകുമാേര്യ!60

െചാന്നാളേപ്പാൾ സഗരനസമഞ്ജാഖ്യാെനൈക്കെവടിഞ്ഞാൻ
വന്നാപത്തീ നൃപനുമതുേപാൽ മാറ്റിയാെല ? േദാഷം
അന്നാട്യം നീ കളക സരയൂസി വിങ്കൽ പതിേച്ചാ-
രിന്നാട്ടാെര തി സഗരന െനത്തളളിവി . 61

ഇക്കാര്യേത്താടതിെനയുപമിക്കാെത ദൂെര ത്യജി
ധിക്കാരെത്തബ്ഭവതിയിതി മ ീ നന്ന്യൻ പറഞ്ഞാൻ
പുക്കാേറതാണ്ടിവളിഹ വരുത്തീടുെമേന്നാർ ഭൂപൻ
മുക്കാലംശം മനമനുവദിക്കാെത െചാന്നാനിവണ്ണം. 62

വിശ്വാമി ഭൃതിമുനിമാെരാെക്ക മാനി വാ ം
വിശ്വാതീതൻ മമ തനയനാനം രാമെനന്നാലിദാനീം
അശ്വാരുഢധ്വജിനികെളാടും കാടുപൂകെട്ടെയന്നാ-
നിശ്വാസം പൂണ്ടരുളിയ െമാഴി ത്തരം രാമേനാതി. 63

ഞാനും ൈവേദഹിയുമനുജനും മാ മല്ലാെത മറ്റാ-
രാനും കൂെട ടരുവതി ക ിക്കേവണ്ടാ
മാനും കാട്ടിൽ കലകൾ മയിലിൻകൂട്ടവും കൂ േപാരും
േതനും കായും കനിയുമവിെടത്തീനുമുണ്ടാം സുഭിക്ഷം 64

നീളം കൂടും തരിശു വഴിേപാൽ ഞങ്ങൾ െവട്ടിെത്തളിക്കാം
േചാളം പിെന്നത്തിന വരകു െനെല്ലന്നിെതല്ലാം വിതയ്ക്കാം
മാളം േതാണ്ടിപ്പലതരെമടു ള്ള കന്ദം ഭുജിക്കാം
േമളം േകാലും െചറിയ പുഴവക്ക െവള്ളം കുടിക്കാം. 65

ജന്ന്യത്തിന്നെങ്ങാരുവനതിരിട്ടാകിലീയ കൂട്ടിൽ
സന്ന്യസ്താ കരനിഹ ഞാൻ ദൂെരേയാടിച്ചയയ്ക്കാം
ധന്ന്യന്മാരാം മുനികളുെട സംസർഗസൗഖ്യം ലഭിക്കാം-
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മന്ന്യേ ശങ്ങെളയകെല വിട്ടീശെനേസ്സവ െചയ്യാം 66

മുജ്ജന്മം െചെയ്താരു സുകുതസാരത്തിനാൽ മർത്ത്യനായാ-
ലിജ്ജ ക്കൾക്കതിലധികെമ സേന്താഷസൗഖ്യം?
ഇജ്ജന്മം െകാണ്ടതിലുപരിമാർഗങ്ങൾ േനാക്കായ്കിേലാ സാ-
യൂജ്യം പൂജ്യം പുനരപി പേഴേപാെല കീേഴ്പാ േപാകും. 67

ആകും നാളിൽ പല സുകൃതസമ്പപ പാർജി വാണാ-
േലകും േമാക്ഷം നിഖിലജഗതാം നാഥനാസ്ഥാനുരൂപം
ചാകും നാളിനാളിൽ പുരുജകളുൾെപ്പ േഖദി ബാഷ്പം
തൂകുേന്നരത്തതിനു കഴിവിേല്ലാർക്കിലാർ ം വിതർക്കം.68

സാക്ഷ്യക്കാര്യത്തിനു ചരമകാലത്തിലിധർമ്മമേ .,
രക്ഷിേക്കണം സുകൃതമതിനിേദ്ദഹമന്നാൾ വര ം,
ഭക്ഷിേക്ക ന്നതിനു ഫലമൂലങ്ങളന്ന േതടി-

ക്ഷിക്കാനുളളപകരണവ ക്കളാവശ്യമേല്ലാ. 69

ഭൂഭാരെത്തക്കളവതിനുളവായ് വന്ന േലാൈകകനാഥൻ
േക്ഷാഭാേപതം മനസി ധൃതിേയാേടവേമാതുന്ന ഭാഗം
േലാഭാവശം െപരുകിയഭിന്ദി ൈകേകയിേയറ്റം
ലാഭാപ്തിക്കായ് മരവിരി െകാടുത്തീടിനാൾ മൂ േപർ ം. 70

ബദ്ധാേമാദം സപദി ബഹുമാനി മാതാവിെനത്തൽ
സിദ്ധാന്തത്താൽ തുകിലതരയിൽ ചുറ്റിയാ രാഘവൻമാർ
അദ്ധാ കണ്ണീരനവധി െപാഴി റ്റയിട്ടമ്മരേത്താൽ

ദ്ധാപൂർവം ജനകസുതയും വാങ്ങി െമെല്ല ടുത്താൾ. 71

ലീലമർത്യൻ തുകിലതു ധരി െമ്പാേഴതും െപാറുക്കാൻ
േമലാതന്ത;കരണപരിണാമങ്ങൾ നാട്ടാർ ദി ;
നാലാമ്നായംെതരിയുെമാരുപാധ്യായനും ക ചിമ്മി-
പ്പാലാഴിെപ്പൺെകാടിയുെട മണാളെന്റ മായങ്ങേളാർ . 72
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നീലാംേഭാദച്ഛവി തിരളുമത്താരിൽമാതിെന്റ കാന്തൻ
േമലാേലാേരാ പണികളമരൻമാർക്ക് േവണ്ടീ െചയ് വാൻ
േലാലാത്മാവായ് ക്ഷിതിയിലുളവായ് വന്നേതാർ െമ്പാഴിന്നീ-
മാലാേലാചിച്ചിടുക ശരിയെല്ലന്നടങ്ങീ വസിഷ്ഠൻ. 73

സീതാേദവി ടുപുടവെയത്തള്ളീയിേത്താലുടുപ്പാ-
േനതായാലും വയമനുവദിക്കില്ലെയന്നാൻ മുനീ ൻ
വിതാനന്ദം കുഴൽപ്പണിയുമ ിെയ ൽകി, രാമൻ-
മാതാവേ ഹൃദയമിടറിേക്കണു െചാന്നാളിവണ്ണം. 74

േവനൽക്കാലത്തഹിമകിരണൻ തൻ മയൂഖങ്ങേളറ്റ-
കാനൽേദേശ മണൽ ചുടുചുെടാെപ്പാ മേപ്പാൾ പദം േത
സ്ഥാനെത്തല്ലാം തളരു, മുടേന കണ്ണടയ്ക്കാത്ത ശീലം
മാനേക്കെടന്നകതളിരിലക്കാ ൈദവങ്ങേളാർ ം. 75

കാകുൽസ്ഥൻ താൻ കമനിെയാടുമത്തമ്പിേയാടും പിതാവിൻ
കാൽ കുമ്പിട്ടജ്ജനനികേളയും വൻെകാടും കാട്ടിേലക്കായ്;
കാകുേ ശങ്ങേളാടനുഗമിപ്പാൻ തുട ന്ന കാവൽ-
ക്കാർ കുണ്ടത്വം കളയുവതിനും െചാല്ലി െമെല്ലത്തരി . 76

അേപ്പാൾ ഭൂപൻവരുതിയനുേരാധി െപാൽേത്തരു പൂട്ടി-
െക്കൽേപ്പാടന്ത:പുരപരിസേര െകാ നിർത്തീ സുമ ൻ
നിൽേപ്പാെരല്ലാം കരയുമളവിൽ സീത േതേരറി മുൻെപ
ശിൽേപാേപതം രവിയുെട രഥാ ത്തിലച്ഛായ േപാെല.77

ശിങ്കാരേക്കാപ്പലിലവുമുേപക്ഷി സൗമി ിേയാടും
വയ്ക്കാന്താരത്തിനു രഘുവരൻ താനുമേത്തരിേലറി
ശങ്കാഹീനം ജനകജയുമായ് നാടുവിേട്ടാരു േനരം
ലങ്കാ ീയും ദശമുഖപുേര നി നീങ്ങി ടങ്ങീ. 78

ൈ േലാക്യെത്തക്കനിെവാടു പുലർേത്ത മാളാണു രാമൻ
ശീേലാേപതൻ വിധിയുെട മകൻ േദശികൻ സത്യവാദീ
ആേലാചിക്കാെത്താരു പിശകു വന്നായവർ ം പിണ ;

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 66

ഹാ! േലാകത്തിൽ സകല വിപദാമാ ദം കർമമേ . 79

തുടർ രഘുവീരെന സ്വപുരവാസിവൃന്ദം ജവാൽ
നട വിപിനത്തിേല, ചിതമല്ല ഞാൻ േകവലം
അട കിലിെത ക ടൽ െഞരി ധൂളിച്ചലാൽ
തുടങ്ങിയതുേവളയിൽ ഗമനരീതിപൃഥ്വീ തലം. 80

തീരാതുള്ള വിഷാദമാർ നഗരീവാസ്തവ്യവൃന്ദങ്ങള-
ീരാമ സഹായമായ് സവിനയം കൂെടത്തിരിച്ചീടേവ

ഊരാെകശ്ശിഥിലീഭവി ടെലാഴി േള്ളാരു പാമ്പിൻപടം
സാരാംശം കുറവായ് കിട മതുേപാൽ വല്ലാെത കമ്പി േത. 81

അഞ്ചാം സർഗം സമാപ്തം
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ആറാം സർഗം
ീരാമച നടവി തിരിച്ച േനര-

ത്താരാജവര്യനതിരെറ്റഴുമാധിേയാടും
ആരാൽ സ്വകീയനിലയെത്ത െവടി മുഖ്യ-
ദാരാലയത്തിെലഴുന്നള്ളിയിരു േവഗം. 1

വീര്യം േമണ കുറയുന്ന കരങ്ങേളാടും
സൂര്യൻ തദാ ചരമവാരിധിയിങ്കെലത്തീ
നിര്യാണകാലമരികത്തണയുന്ന േനരം
മര്യാദവിട്ടവനധ:പതനം വരുേമ്പാൽ 2

അസ്താചലത്തിെനാരു ഭൂഷണമായ് വിള ം
വിസ്താരമുള്ള ശിഖരത്തിൽ വിടർ നിൽ ം

സ്താവേയാഗ്യതമമാെയാരു രക്തം േപാൽ
ശസ്താരുണ ഭയുനദ്ദിശി സം മി 3

മേന്ദഹരാരക്ഷസമദെത്തയടക്കി നിർത്താൻ
സേന്ദഹമാർെന്നാരഭിമാനമിയ ചിേത്ത
മേന്ദതരം കടലിൽ മുങ്ങിമരിപ്പതിേന്നാ?
തംേദശനിദ്ദിനകരൻ തരസാ ഗമി . 4

േപരാണ്ട േമരുമലേമൽ ചതുരാനനന്നായ്
നീരാജനവിധി ദിനം തി െച മർക്കൻ
പാരാെത പശ്ചിമമുഖത്തിലുഴിഞ്ഞീടാനായ്
േതരാശുകൂട്ടിയവിേട ഗമിച്ചതല്ലീ? 5

ഏകാ കൂരിരുെളാഴി ദിേനശേനാേരാ
േലാകത്തിരു കളവാൻ നടെകാൾവതേ
പാകത്തിൽ നല്ല ഗുണമുള്ള പൂമാെന്റ േവ -
യ്ക്കാെക ിേലാകിയിലുമാ നുള്ളതേല്ല? 6

രത്നാകാരത്തിനുെട പശ്ചിമതീരേദേശ
യത്നം വിനാ തരണി െചന്നണയുന്ന േനരം
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കൗടില്യേമറുമുഡുപസ്ഥിതിേയാർ ചിേത്ത
ഗാഢം വിഷാദെമാടു പത്മിനി േകണു വാണൂ. 7

അത്യന്തരാഗെമാടു പശ്ചിമ തെന്റ ചാര-
ത്തർക്കൻ ഗമിച്ചളവും, പൂർവപുരന്ധ്റിേയറ്റം
ൈവരം ദിേനശനിൽ നടി മുഷിച്ചിരുന്നാൾ;
വാമാക്ഷിമാരിലനസൂയകേളറയില്ല. 8

ആദിത്യമണ്ഡലമതി , വല വ ം
ഭൂേഗാളമന്നില വിടായ്വതിെനന്ന േപാെല
കൂട്ടിെത്താടുത്ത മൃദുരശ്മികൾ ചു പാടും
വ്യാപി വന്നിതു സുവർണഗുണാഭേയാടും. 9

തീ രാവില  പണിേനാക്കിടു, മിജജനത്തി-
ന്നിേവല വിെട്ടാഴിയുവാൻ വി ധിേയകിേടണം

ാ൪ഥിച്ചദം ദ മണയ൯െപാടു കാഴ്ച്ലവച്ചാ-
നക്ഷ മാലയിഹ വിഷ്ണ്ണുേദ നമിച്ചാ൯ 10

ഓജസ്വിയാം ഖഗകുേലാത്തമനി കാരം
രാജ സിദ്ധ സമയെത്ത നയിപ്പതിന്നായ്
വ്യാജം െവടി വനവാസമണഞ്ഞ േനരം
രാജീവജാലെമാരുേപാൽ വിഷമിെഛാതുങി 11

ഈയുഴിത൯ മറുപുറ മഹാതപത്തിൽ
ഭീയാ൪െന്നാളി നിവസിച്ച മഹാഝകാരം
സായാഹനേവളയിൽ നുഴ    കേരറി, രാമ൯
േപായെപ്പാഴജജനപദത്തിലലക്ഷ്മമി േപാെല 12

പന്തി മെത്തരുവിലും ബഹളം ജനത്തിന്
വൻതി മുളള വഴിേതാറുമറ റച്ച്
ഉന്തി ഴപ്പെമാടു േത൪ വിടുവി ക െകാണ്ടീ-
യന്തി െച തമസാതടസീമ്നി രാമന്. 13
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േചതസ്സിലാ൪ത്തിെയാടു തങ്ങെട ത രാ൯മാ-
൪ക്കാതങ്കെമത്തിയതിനാൽ പുറേക തിരിച്ച്
വീത മം ൫ഢമുറങ്ങിയ നാ കാ൪ക്ക-
േ ാതസ്വീനീതടമര വട നീടായ് 14

വഞ്ചി പൗരനികരത്തി െനയ൪ധരാ(തൗ
കിഞ്ചിൽ തിരിഞ്ഞ വഴിവി രഥത്തിലൂെട
വ ഞ്ചി (പവ)ത്തിയിൽ വിശിഷ്ടനതാം ഗുഹന്
െനഞ്ചിൽ ിയം വളരുമാറവിേട െച . 15

ീണി രാമനുെട െചയ്തികൾ ശൃങ്ഗിേവര-
േക്ഷാണിക്കധീശനുപകർണ്യ വിനീതനായി

ാണി തക്കപടി േദവനു കാ െയല്ലാം
കാണിക്ക വ പുനരാഞ്ജലി പൂ െചാന്നാൻ. 16

താതാജ  ഞയിൽ െപരിയ നിഷ്ഠെയഴു
േടാതാനുമന്നഗനീതിയറിഞ്ഞിടാെത
ഓതാവതടിയെനങ്കിലുമി ചിേത്ത-
ജാതാഭിമാനമറിയിപ്പതു േകൾക്കേവണം. 17

പട്ടാളവും പരിഖയും പലമ പുത്ത൯
െകാട്ടാരവും മതിലുമി തയാറു െചയ്യാം
തട്ടി കുടുെയാരു മന്ഥരതെന്റ ചിത്തം
െപാട്ടി മിജ്ജനപദം തവ വാസേയാഗ്യം. 18

ൈകെക്കാ രാജൃമിതു നിന്തിരുേമനി േവഗാ-
ലിക്കണ്ട ഭൃതൃെരയുമ൯െപാടു കാ നീത്യാ
സൽക്കാരപൂ൪വമരനശെന്റ നിേയാഗെമല്ലാം
ദുഃഖിച്ചിടാതിവിെടവ നടത്തിവാഴാം. 19

പങ്കങ്ങെളാെക്കയകെലക്കളയുന്നതാമി-
ഗ്ഗങ്ഗാതടം തവ തപസ്സിനു തക്കതേല്താ
സങ്കൽപ്പശക്തിെയഴുമുത്തമേയാഗിമാ൪ വ-
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ന്നിെങ്ങേപ്പാഴും മരുവിടുന്നതുമു പേണ്ട. 20

അചഛെന്റ കൽപ്പന ശിരസ്സിൽ വഹിച്ച രാമ൯
നിശ്ചാഞ്ചലം ഗുഹെന േനാക്കിയുരച്ചിതേപ്പാൾ
വേച്ച വല്ക്കലമിദം, പിതുരാജഞ വിട്ടി-

ചഛ വൃത്തി തുടരുന്നതു നിന്ദ്യേമറ്റം. 21

കൽപ്പിച്ചിദം സുരതരങ്ഗിണിതെന്റ തീര-
ൽപ്പന്നമായ തരുവി൯തണൽ പു രാമ൯

അേപ്പാൾ പരം പരിമളത്താടിടഞ്ഞിളങ്കാ-
റ്റബ്ഭുതലത്തിെലാരുേപാെല പര വീശീ. 22

എല്ലാരാലും സമതയുള്ള മഹാനുഭാവ൯
വല്ലാെത കാട്ടിനു തിരിച്ച കേഠാരക൪മം
കാണുന്നതിനു കഴിയാത്തതുേപാെല സുര്യ൯
താണാ൯ തദാ ചരമൈശലനിതംബേദേശ. 23

വന്ദി സന്ധ്യെയ രഘുത്തമ,ന മ ൯
മന്ദി തുരഗങ്ങെള നി൪ത്തിയാരാൽ
ഒന്നി േച൪ സഖിയാം ഗുഹേനാടു താനാ-
നന്ദിച്ചിടാെത ചരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ. 24

തൽപ്പം വിരിച്ചിലകൾെകാണ്ടനുജ൯ ത  ദാനീം
ചിൽപുരുഷ൯ തദനു പളളിയുറക്കമായാ൯
തൽ ാന്തദിക്കിലിളേയാ൯ നിജവി മ ം
െകൽേപ്പാെടടുത്തവഹിത൯ ബത! കാ നിന്നാ൯ 25

പിേറ്റദ്ദിനത്തിലരുണ ഭ ക , േനരം
െതറ്റാെതണീ വഴിേപാൽ നിയമം നടത്തീ
േപരാലിനുളള കറെകാ കുമാരകന്മാ-
രിരാളുമ ജട പൂ വിഭൂതിേയാടും. 26

ഉൾെക്കാമ്പലി നരപാലകനന്ദനന്മാ-
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രക്കാമേധനുസമയാെയാരു ഗങ്ഗതെന്ന
മയ്ക്കണ്ണിയായ ജനകാത്മജേയാടുേമാന്നി-
ച്ചേ നിരീ വിനയെത്താടു ൈകവണങ്ങീ 27

പിെന്ന ിേയാക്തി പലമട്ടിലുര ,നാട്ടി-
ന്നേന്നഗമിപ്പതിനയ സുമ ർതെന്ന
മേന്ദതരം കടവിലഗ്ഗഹനാനയിേച്ചാ
രന നമാകുെമാരു േതാണിയിേലറി േമാദാൽ. 28

വൻകാ േമാളവുെമാഴിെഞ്ഞാഴകുെന്നാരാറ്റിൽ
പങ്കായമി ഗുഹന തുഴ േവഗാൽ
ശങ്കാവിഹീനമവരക്കെരെയത്തിേപ്പാൾ
തൻകാൽ പണിഞ്ഞ ഗുഹേനാടരുൾെച രാമൻ. 29

എെന്ന റി കരളിൽ കനിേവെറയുള്ള
നിന്നിൽപരം മനസി േമ െപരുകു േമാദം
ഉന്നി സൗഖ്യെമാടു വാഴ്ക ഭവാനിദാനീ -
െമേന്നാടു കൂെടയടവി പുറെപ്പേടണ്ടാ 30

ഉത്സാഹേമാടവനു യാ യുേമാതിേയവം
വത്സാഖ്യമാം ജനപദത്തിലണ േവഗം
കുത്സാവിഹീനമിഹ നാലുമൃഗം വധിച്ച-
സ്സത്സാരേവദികളിലിരുന്നിതു വൃക്ഷമൂേല. 31

പിേറ്റ ഷസ്സിെലഴുേന്നറ്റവർ മൂ േപരും
െതറ്റാെത േനർവഴിയിലൂെട നട െമെല്ല
മു ം യാഗ മിത് നെല്ലാരു നാമേധയം
െപ ള്ള പുണ്യെമഴുദ്ദിശി െച േചർ . 32

അത്യന്തനിഷ്ഠെയാടിരുന്നരുളും ഭരദ്വാ-
ജാധ്യാത്മേവദി വിലസുെന്നാരു പർണശാല
മേധ്യപഥം നയനേഗാചരമായ് ഭവിച്ചി-
ട്ടത്യന്തകൗതുകമവ൪ ളവാക്കിയുള്ളിൽ. 33
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ശാഖാമൃഗങ്ങൾ കനി തി മദി ചാടും
ശാേഖാപശാഖകൾ പടർെന്നാരു വൻമരങ്ങൾ
ആകാശവീഥിവെരയുന്നതമായി നിൽ ം
േരഖാവിലാസമിഹ കൗതുകേമകുമാർ ം. 34

ചാേല നന മുനികന്യകമാർ വളർത്തി-
ക്കാേലമണം െപരിയ നൻമലേരന്തി നീേള
ലിലായമാനമുലയുന്ന ലതാസഹ ം
േവലാവിലങ്ഘികുതുകെത്ത വളർച്ച മാർ ം. 35

േവഗാൽ കുതി വിളയാടി വനത്തിെലല്ലാ-
മാകാംക്ഷേപാലിളയപു കളും ചവച്ച്
േശാകംവിനാ മുനികുമാരികേളാടുലാവും
േഗാകർണസന്തതികളും പലത കണ്ടാർ. 36

അഷ്ങ്ഗേയാഗമനുവാസരമഭ്യസിച്ചി-
ട്ടിഷ്ടാർഥസിദ്ധികളടെഞ്ഞാരു താപസൻമാർ
ദൃഷ്ടാന്തപൂർവമിഹ മാൻതുകലിട്ടതിേന്മ-
ലഷ്ടാക്ഷരങ്ങളുരുവിട്ടമരുന്ന കണ്ടാർ. 37

സംസാരവാരിധി കടപ്പതിനാശേയാടും
ഹിംസാവിരക്തി മുതലായവയ കൂ ം
ശീലിച്ചിടുന്ന യമശാലികെളാട്ടേനകം
മൂലാക്ഷരങ്ങെള മുറ ജപിച്ചിരു . 38

േശാധി താൻ പുറവുമു മതീവ, നന്നായ്
േമാദി , നൻമയറി , തപ െചയ്ത്,
േലാേകശ്വരാർച്ചനകളും സതതം നടത്തി
േമവീടുമാ നിയമിമാെരയുമെ കണ്ടാർ 39

ക ി െകാ കമലാദി മഹാസനങ്ങ-
ളാദ്മാങ്ഗയഷ്ടിെയ നിവിർെത്താരിളക്കെമേന്ന്യ
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േഘാണാ േദശമതിലക്ഷിയിരുത്തി നന്നായ്
ണങ്ങൾ േപാൽ ചിലർ വസിപ്പതുമ കണ്ടാർ. 40

മൂ ം പിടി വിധിേപാൽ നിജവീർ വിട്ടി -
ൾെക്കാണ്ടിരു ചിലർ ജീവെന മാ േതാറും;

േതാൽ ംഭെമന്നവിധമീവക ര െമേന്ന്യ
നിത്യം വസിപ്പവെരയും പുനര കണ്ടാർ. 41

െമയ്യായ േതരിൽ മനമാകിയ സൂതെന ം
ൈകയാ ടൻ വിഷയവാജികെളപ്പഴക്കാൻ
ചമ്മട്ടിയായി വിലസുെന്നാരു വീർപ്പടക്കം
െചേമ്മ വഹിച്ചവരുമുണ്ടവിെടാട്ടേനകം. 42

ഓങ്കാരമാമരിയ വി കുല നന്നാ-
യാദ്മാഭിധാനശരെമാ െതാടുത്തതിേന്മൽ
സൽ ഹ്മമാകുെമാരു ലാക്കിെനയൂന്നി േനാ ം
സൽ ഹ്മചാരികെളയും പുനര കണ്ടാർ. 43

േചതസ്സടക്കി വഴിേപാെലാരു കാലസങ്ഖ്യ-
വച്ചിട്ടടയ്ക്കതിനു െത മിളക്കമേന്ന്യ
ജൃംഭവിച്ച ധാരണേയാടും മലെയന്ന േപാെല
കമ്പിച്ചിടാത്തവെരയും കനിേവാടു ക . 44

േഹാമിച്ച െനയ് തിലപലാശഗുളാദികൾ -
ള്ളാേമാദേമന്തി രയെമാടു കുതി യർന്ന്
ആമിന്നിെലാെക്കെയാരുേപാെല പര െച ം
ധൂമ ജങ്ങളവെരപ്പരമാദരി . 45

ഏവം വിള മുടജെത്തയനു േവശി-
ച്ചാവിർമുദാ തദനു രാജകുമാരകന്മാർ.
ൈദവാനുകൂലമിദെമന്നവർ മുവേരയും
ഭാവജ്    ഞനാകിയ മഹാമുനി സൽക്കരി 46
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േമാദി പിെന്ന മുനിപുങ്ഗവേനാടു മാർഗം
േചാദിച്ചറിഞ്ഞവർ നട വനത്തിലൂെട
േനദിഷ്ഠയായ് കരകവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന േല്ല-
രാദിത്യനന്ദിനിയതാം നദിയാശു കണ്ടാർ. 47

ശാർങയുധാദികൾ മുദാ മുളയാൽ ചമച്ച-
ചങ്ങ്ടേമറി യമുനാനദി താണ്ടി േവഗാൽ
മങ്ങാകെത േയാഗികളിരിെപ്പാരു ചി കൂട-
ശൃങ്ഗാ േദശമരികത്തിലുയർ കണ്ടാർ. 48

ശാന്തസ്വഭാവമിയലും മുനിസഞ്ചയത്തിൻ
ാന്ത വർത്തനവശാൽ പകവി തമ്മിൽ

ജ ക്കെളാത്തിഹ കളിച്ചിതു ;സജ്ജനത്തിൻ
ബ ത്വമാർ ശുഭശീലമേതകിടാ ? 49

േവദാന്തേവദ്യനഥ ത െട തമ്പിേയാടും
ൈവേദഹിേയാടുമുടനദ്ദിശി െച േചർ
പാദം തേലാടി മുനിമാെര വണങ്ങിയാശീ-
വാദം ലഭി നിതരാം പരിേതാഷമാർ . 50

സൗമി ി തീർത്തിതു മേനാജ്ഞെമാരാ മേത്ത
ജാമി സമ്മിളിതനായഥ രാമച ൻ
സൗമുഖ്യമുള്ള മുനിമാർക്കനുവാസരം താൻ
േക്ഷമം വളർത്തിയിഹ േമാദമിയ വാണാൻ. 51

േകകാരവങ്ങൾ പികപഞ്ചമഗീതവും ന-
ന്മാകന്ദമുഖ്യകുസുങ്ങളിവറ്റമൂലം
സാേകതവാസസുഖമാ ഭുജി നാഥൻ;
േ ാകാഢ്യനാം നരനു മങ്ഗലെമ മുണ്ടാം. 52

േഗഹം െവടി ഗഹനത്തിനു േപായ രാമൻ
േസ്നഹി നെമ്മെയാരുേവള തിര െമന്ന്
ഊഹി താൻ ചില ദിനം ഗുഹേനാടു കൂെട
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േമാഹം വളർന്നവിെട വാണു സുമ സൂതൻ. 53

അത്യാശ േപായവനു പിെന്ന വിേവകമുണ്ടായ്
ത്യാശഗമിച്ചിടുകയില്ലാനി രാമനിേപ്പാൾ

ഇേത്യവേമാർ നഗരി തിരി േഖദാൽ,
വ്യത്യാസമില്ല കണിശത്തിനു സ കൾക്ക്. 54

പർണങ്ങൾ വിരചിെച്ചാരു െമത്തേമൽ െച-
ന്നണ്ണൻ പരം മതി മയങ്ങിയുറങ്ങിയേപ്പാൾ
ക ം മിഴിച്ചലമുറക്കെമാഴി കാക്കൽ
തിണ്ണം മു ാ സഹജനായുധേമന്തി നിന്നാൻ. 64

ഇത്ഥം സുമ രറിയി െമാരാത്മജൻ തൻ-
വൃത്താന്തെമാെക്ക നരപാലകമൗലി േകട്ട്
മാർത്താണ്ഡനസ്ഗതനായതു ക െചാന്നാ-
നാർത്യാ കിട െമാരു േകാസപു ിേയാടായ്. 65

േവട്ട മുന്നെമാരു രാ ിയിേലകനായി-
ക്കാട്ടിൽക്കട സരയൂതടിനീതടാേന്ത
േകേട്ടെനാരെച്ചായതു ത ജലം കുടിപ്പാൻ
കാട്ടാനവന്ന വരെവ നമു േതാന്നി. 66

അധ്വാവു പാർ ജവേമാെടാരു സായകം ഞാ-
നധ്വാനമ കുറിയാക്കിയയ കഷ്ടം!
അധ്വാന്തേവല പിശെകെന്നാരു േബാധമുണ്ടായ-
യധ്വാനമെപ്പാഴുതു നിഷ്ഫലമായ് ഭവി . 67

അേന്നരമങ്ങരിയകൂരിരുളിെന്റ മേധ്യ
നി ത്ഭവി പരിേദവനമി കാരം
െചയ്യാെത ഞാെനാരപരാധെമാരുത്തേരാടും
പെയ്യെക്കാടുംചതി ചതിച്ചവനാരിതേയ്യാ! 68

പ ം െപാഴി ജരയും നരയും െപരുത്തി-
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െട്ട ം െതളി നയനത്തിനു കാ മങ്ങി
അല്ലിൽ തളർ ടജസീമ്നി ജലാശേയാടും
വല്ലായ്മ പൂ മരുവു പിതാക്കളിേപ്പാൾ. 69

ഊരവ്യബാലനഹമിക്കലശത്തിലാളും
നീരം വഹിെച്ചാരുവനിന്നവിേട െചന്ന്
ആരാകിലും മമ പിതാക്കെള രക്ഷെചയ്താ-
ലീ രാച്ചതിക്കവനങ്ഗലമില്ല നൂനം. 70

ദീന ലാപമിതുേക പരി മത്താൽ
ഞാന മാരനുെട മുന്നിലണ േവഗം
ആന ഴപ്പമവേനാടിതുര പിെന്ന-
ത്താേന പിഴെച്ചാരു പിഴയ്ക്കഥ മാ െചാല്ലി. 71

െവള്ളം നിറച്ച കുടേമന്തിയനന്തരം ഞാൻ
തള്ള മജ്ജനകനും വഴിേപാെല നൾകീ
തുള്ളിപ്പിട തുയേരാടുമുദന്തെമല്ലാ-
മുേള്ളാണെമെന്നാടനവർ േക മനസ്സിലാക്കി. 72

സ്തംഭി വന്നവർ ക പിെന്ന
വൻപിച്ച തീ ഴിയിൽ വച്ചവരും ദാഹിച്ചാർ
കമ്പിച്ച നെമ്മാടുരെച മുനീ നേപ്പാൾ
നിൻേപാ ലിന്നിതിനു പാതകമില്ല പേക്ഷ. 73

എേപ്പാൾ ഭവാനുമിനി വൃദ്ധത വ േചരു-
മേപ്പാൾ പരം മകെനേയാർ വിഷാദേമാടും
ത്വൽ ാണഹാനി വരിെകെന്നാരു ശാപമിട്ടാ-
ന ാപ്തകാലമറിവുള്ള മഹാമന ൻ. 74

ശാപാന്തേവള പിടിെപ നമുക്കിെതന്ന-
ബ്ഭൂപാലമൗലിയുരെച മുതിർന്ന േഖദാൽ

ീപാവനം മറകളിൽ െപാരുളായ രാമ-
മാപത്തറി പലമ രുവി േകണാൻ. 75
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ഹാ രാമച കരുണാകര ദീനബേന്ധാ!
ഹാ രാമരാമ സകലാഗമസാരസിേന്ധാ!
ഹാ രാമരാമ സുകുമാരശരീര! നെമ്മ-
േഗഘാരാർത്തി തീർ തുണെചയ്ക പരം പരാത്മൻ! 76

വൃദ്ധാവനീശനാഥ നമജപെത്താടും താ-
നദ്ധാ െവടി ധരണീഭരണ മെത്ത
ബദ്ധാനുേമാദമമരാധിപെനാടുെമാന്നി-
ച്ചർദ്ധാസനസ്ഥിതി ലഭി വിമുക്തനായാൻ. 77

ശ ക്കൾമൂലെമാരുപ വമില്ല നാേക,
വൃ ാരി താനിവിെടാരാെളയയ മില്ലാ,
ധാ ിതലെത്തെയാരുവങ്കലിരുത്തിയില്ലാ,
ചി ം! തനി നൃപനിങ്ങെന േപായേതാർത്താൾ. 78

പിെന്ന ക്ഷിതീശ്വരഗുണങ്ങൾ തരം തിരി ം
നിന്ദി മങ്ങിളയ രാജ്ഞിെയ നീരസത്താൽ
ധന്യൻ രഘൂത്തമനിലുൾക്കമലം ലയി ം
തന്വങ്ഗിമാർ മുറുെക മാറിലല േകണാർ. 79

കുട്ടി രങ്ഗമിഴിമാർ ചിലർ കണ്ഠസൂ ം
െപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞഥ നില കിട രു ം
മുഷ്ടി ഹരമതടിക്കടി െനഞ്ചിേല ം
കഷ്ടെപ്പടുന്ന കഥേയാർക്കിൽ മനം കല ം. 80

രംേലാകവാ മതിയാക്കി െവടി േപായ
ഭൂേലാകവാസവകേളബരെമന്നേപാെല
ആലാപഹീനെമാരുമട്ടിൽ നിന കഷ്ടം!
മാേലാകരും മഹിതേകാസലനാടുെമാപ്പം. 81

വാന േമഘപടലം നിറയുന്ന കലം
മീനും മൃഗാങ്കനുെമാഴിെഞ്ഞാരു രാ ിേപാെല
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േക്ഷാണി നന്മണിവിള െപാലിഞ്ഞേനരം
കാണുന്നവർ ഭയേമകിയേയാധ്യെയ ം. 82

ഉൾ ടുെകാ നഗരം മുഴുവൻ വരട്ടീ
നിശ്വാസവായുവഥ ധൂളിയടിച്ചിളക്കീ
അ ക്കൾ െകാണ്ടതു െതളി പതം വരുത്തി-
വാേച്ചാരു പൗരദനദു:ഖമിെത ചി ം. 83

സഞ്ചാരമില്ല പവമാനനു െത േപാലും
ചാഞ്ചാട്ടമില്ല തരുഗുൽമലാദികൾ ം
ച ക്കൾ െച മിളകീല പത ികൾ ം
ചാഞ്ചല്യമ ലെകാെര നിലയായ് ചമ . 84

രത്വമുള്ള നിശയായ പിശാചി േപാകും-
േനര ഭൂപനുെട െമെയ്യാരു േതാണിയിങ്കൽ
ചാെരക്കിടത്തിയതിെലമ്ണെയാഴി വച്ചാർ
സാരജ്ഞരാം സചിവര രുവിൻ നിേയാഗാൽ. 85

പിെന്ന േരാഹിതനിേദശവശാൽഗ്ഗമിച്ചാ-
രന നേവഗമിയലും തുരഗത്തിേലറി
സേന്ദശഹാരികളുടൻ ഭരതെന്റ പാദം
വന്നി വാർത്തയറിയിച്ചിഹ െകാ േപാരാൻ.

കാര്യം േകട്ടാലവിെടയുമനർഥങ്ങൾ വേന്ന െമന്നാ-
ചാര്യൻ ചിന്തിച്ചരശർമണി തീെപ്പട്ടതന്നാട്ടിെല ം
ൈധര്യം വിട്ടിെന്നാരുവൻ പറയാെയ്ക കൽപ്പിച്ചേതറ്റം
കാര്യം താെനന്നവരഥ കറിെകാ മിണ്ടാെതെചന്നാർ. 87

അന്നാട്ടിന്നധിപെനയാദ്യമായ് വണങ്ങി-
പ്പിന്നീടദ്ദശരഥപു െരപ്പണിഞ്ഞ്
െചന്നീടാൻ ഗുരുവരേനാതി വിട്ടെതന്ന-
അേന്നരെത്താരു െമാഴിയാലട െചാന്നാർ. 88
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രാജദൂതറിയിച്ച വാക്കിേല-
വ്യാജേമതുമറിയാെത സാദരം
വാജിയുഗ്മമതിേലറി േയാഗ്യരാം
രാജപു രുടെന തിരിച്ചിേത. 89

ആറാം സർഗം സമാപ്തം
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ഏഴാം സർഗം
ദുരൂഹമുള്ളിേലാരാെത പുരത്തി തിരിക്കേവ
ഭരതൻ മുന്നിലാമ്മാറു നിരീക്ഷിച്ചിതു ദുർഘടം.1

ചുഴലിക്കാ വല്താെതാ ഴറിെച്ചെന്നതിർ േപാൽ
ഒഴിയാെതതിരിട്ടേ വഴിേമെലാരു പൂച്ചയും.2

ജടയും ഭസ്മവും ചൂരൽവടിയും ജപമാലയും
നിടിവ റിയും ൈകെക്കാ ടേന വ ഭി വും.3

വല്ലാെത ശകുനെത്തറ്റിെതല്ലാം ക കുമാരകൻ
മുല്ലബാണാരിെയ ധ്യാനി ള്ളിലുഹിച്ചിതീദൃശം4

അനർഥം നാട്ടിേലതാണ്ട് ജനിെച്ചന്നതു നിശ്ചയം
കെണ്ടാരി ർനിമിത്തങ്ങൾ പ കാണാത്തതാണു ഞാൻ5

തലനാൾ നിശി ദുസ്സ്വപ്നം പലതും ബത! ക ഞാൻ
ബലേമറുവമെറ്റെട ഫലേമാ േനരിടുന്നത്?6

അ െചല്ലാൻ പുതുമയായ് മങ്ഗലാത്മാ മഹാമുനി
ഇ കല്പ്പിച്ചയച്ചയച്ചെതന്നതങ്ങാപത്തി7

എന്തായാലുമിതിേന്നെറച്ചിന്ത െചയ്തി കിംഫലം?
അന്തകാന്തകനാമീശൻ താൻ തൃപ്പാദാബ്ജേമ ഗതി.8

ഏവമുള്ളിലുറ ം െകാണ്ടവർ നാട്ടിൽ കടക്കേവ
ഭാവുകത്തിെന്റ ഭങ്ഗത്താൽ േവവുേമ്പാൽ കണ്ടിത രം.9

മിണ്ടാട്ടം ജീവികൾക്കില്ല െകാണ്ടാടുന്നിെല്ലാരൂൽഭിജം
ഉണ്ടാമാർ ം ഭയം നാട് കണ്ടാല ർദ്ദിനാന്തേര.10

ഉറങ്ങിേപ്പായ ദിെക്ക ം മറേഞ്ഞാരർക്കബിംബവും
നിറ െള്ളാരു കൂരാ ം പറ കഥെയാക്കയും.11
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ചരി േമവം കണ്ടി മുരിയാടാെതാരക്ഷരം
ചരുക്കിയാധിെയാട്ടന്തഃപുരം പു,ക്കവർ സത്വരം.12

േജ്യഷ്ഠനും തമ്പിയും കൂടിെക്കാട്ടാരം പൂ ടൻ, പിതാ
ദൃഷ്ടിേഗാചരാകാ കൂട്ടാക്കാെത മടങ്ങിനാർ.13

കൂട്ടിെന്നാരുത്തരില്ലാെത വീട്ടിനുള്ളിൽ നിരുദ്യമം
േമവും ൈകേകയിെയക്ക സാധാനം വണങ്ങിനാർ.14

അച്ഛെനേങ്ങാ േപാെയ പൃച്ഛിച്ചാര മാരകർ
സ്വച്ഛന്ദമി േലാകെത്തന്നാശ്വസിപ്പിച്ചിതമ്മയും.15

എന്തിെന ള്ള േചാദ്യം േകട്ടന്ധാളിച്ചഥ ൈകകയി
പു േശാകത്തിേന്നാരുത്തരം തെന്നേയാതിനാൾ16

നാലുേപരുണ്ടേഹാ! ഞങ്ങൾ നാലിലാെരന്ന പൃഛയയിൽ
നീയാർക്കനുജനായാെളന്നായിരുന്നതിനുത്തരം.17

അേദ്ദഹെമവിടെത്തന്ന േചാദ്യം േക വിറച്ചവൾ
നിന േവണ്ടിയവെന വേന വിെട്ട െചാല്ലിനാൾ.18

അ യും േകട്ട മാ ഗാ േമെറത്തളർ ടൻ
ത മൂർഛി ബാലന്മാർ ധാ ിയിങ്കൽ പതിച്ചേത.19

തല െവളിവുണ്ടായി പിൻപല മുറയിട്ടവർ;
നിവ നിർത്തിയവെര വിലക്കീ ജനയി ിയും.20

സാേകതരാജ്യെമേപ്പരുമാകുലം വി നീയിനി
വാണുെകാൾക നമുെക്കല്ലാേമാണെമന്നവേളാതിനാൽ.21

ജനയ ിയുെട വാക്യം തനയൻ േക രുഷ്ടനായ്
വിനയം പണയം വേച്ചച്ചനുേയാഗിച്ചെതങ്ങെന.22
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അേയ്യാ! വലി വച്ചാേയാ? വയ്യാേവലി തല നീ
ഈയുേള്ളാെനങ്ങേമ െചല്ലാൻ വയ്യാതായീ മഹാശേഠ!23

എ മാതിരിേയാ? നിെന്റ ചിന്തയും േചഷ്ടിതങ്ങളും
പന്തിയല്ലാളിമാർ ള്ള പന്തിയിൽ താ വ േത.24

കൂട്ടിമുട്ടി െവറുെത കാട്ടിേലാടി േചട്ടെന
െകട്ടിേയാൻ തെന്നയും െകാ മട്ടിതാർ രസിച്ചിടും?25

തള്ളയല്ല നമുക്കി ഭ മൂെത്താരു ദുർഭേഗ!
തള്ളൽമൂലമകീർത്തി തള്ളയാണി െതാ നീ.26

സന്താപം നൾകി നാട്ടാർക്കിസ്സന്താനം ചുെട്ടരി വാൻ
ഹന്ത! േകാപ്പി നീ കുറ്റിപ്പന്തംേപാെലയിരിക്കേവ.27

പുണ്യശിലകളാൽ നല്ലവണ്ണം സ ജനീയനാം
പാവകന്നാ യാശത്വേമവനാലിഹ ക ിതം?(യുഗ്നകം)28

ഉച്ച ഴുതടിച്ചീടും െകാ കാളെയ േനാക്കിയാൽ
കന്നിെനെപ്പരിെകെപ്പറ്റ കാലി ം സങ്കടം വരും.29

ആര്യപു െനയീവണ്ണം കാനനത്തിന്നയയ്ക്കയാൽ
ഏകപു ിണിയായുള്ള േപരമ്മയ്ക്കാധിയലപാേമാ?30

ഇമ്മെട്ടല്ലാം കലമ്പിെക്കാണ്ടമ്മേയാട മാരകൻ
വിമ്മിഷ്ടെപ്പ ശ ഘ് നൻ തൻമുഖം പാർ െചാല്ലിനാൻ.31

നേര ൻ കാലേയാഗത്താൽ മ ശൂന്യനതാകേവ
വരജിഹ്വാദ്വയംെകാണ്ട ാണെനസ്സംഹരിച്ചവൾ32

ചുടുകാട്ടിങ്കെലങ്ങാനും െകാടുംപു െള്ളടത്തിനി
ഇവൾ വാേഴണ്ടതാണിേപ്പാളിവിട തുര യാൽ .33

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 83

സ്വാചാരേയാഗ്യമാം രേക്ഷാവംശം പലതിരിക്കേവ
നീചയാമിവെളന്തിന്നേക്കകയത്തിൽ പിറന്നതും.34

മാതാ മര്യാദ വിെട്ട ക ധർമജ്ഞനാമവൻ
ിയേസാദരേനാടും േചർന്നവിടം വി മാറിനാൻ.35

പിെന്നക്കൗസല്യെയക്ക വന്ദി സചിവാന്ന്വിതൻ
ഉടങ്കട്ടയിേലറായ് വാനുടമ്പിടിെയ വാങ്ങിനാൻ.36

പുേരാഹിതെന്റ വിധി േപാൽ നരപാലനു സാദരം
അവസാന ിയാേശഷമവർ െചയ്താരനന്തരം.37

ൈകേകയിേയാടുകൂടാെത മ മാതൃജനെത്താടും
പാരലൗകികർമ്മങ്ങളനുഷ്ടിച്ചാർ സമസ്തവും.38

പിതാപിതൃവനം പുക്കേശഷമബ് ഭരതാദികൾ
ഈേരഴുദിവസം ശാേസ്തരവിധിേപാെല നയി േത.39

മുടിചൂടി മഹീച ം മുടിയാെത ഭരി വാൻ
യാചിക്കെപ്പ ഭരതനാചാര്യാദികളരുേമ.40

മതിനിങ്ങെട നിർബന്ധഗതിെയ െചറു ടൻ
രാമെന ടരാൻ ഭാവി രച്ചാനവനിങ്ങേന.41

സൗമി ി േപായതിൻവണ്ണം രാമശു ഷ െച വാൻ
എനിക്കർഹതയില്ലായ്കിലിരിക്കാമവനീശനായ്.42
പരന്ന വനമധ്യം പുക്കിരുനെന്നാരുടജത്തിൽതാൻ
തേപാവൃത്തി തുടങ്ങായ്കിൽ പൗര ാർത്ഥന േകൾ വാൻ.43

എല്ലാവേരാടുമീവണ്ണം െചാല്ലിേയറ്റം വിനീതനായ്
ധാമം വി പുറെപ്പട്ടാൻ രാമേസവയ്ക്കനാകുലം. 44

കുടിലത്വം െപരു ള്ള മന്ഥരാമാരി സത്വരം
രാജേഗഹത്തിൽ നി,ന്നേപ്പാൾ പുറെപ്പട്ടിതു സം മാൽ.45
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സാധുദൃഷ്ടി സേന്താഷഭഞ്ജനം െചയ്തനർഗ്ഗളം
കടിപ്പി സൻമാർേഗ പാംസുലത്വം ചണ്ടതാൻ.46

വാർകൂന്തൽ ചുറ്റിപ്പിടിെപട്ടവെള ലക്ഷണാനുജൻ
െകാല്ലാൻ െചന്നെപ്പാഴരുെതന്വരുളീ േകാസലാത്മജാ.47

മരാമ പണിക്കാരാൽ ക ം കാടും മരങ്ങളും
ഒഴിക്കെപ്പട്ട വഴിേയ പട്ടാളമണിയി േത.48

ബ ക്കൾ മ ിവീരന്മാരന്തഃപുരജനങ്ങളും
േമാദി പുറെപ്പട്ടാർ സുമ ൻ വഴികാട്ടിനാൻ49

വസിഷ്ഠാദി വേയാവൃദ്ധന്മാേരാടും േസാദരാന്ന്വിതൻ
പെയ്യത്തിരി ഭരതൻ തിരവാൻ രാമേദവേന50

ചതുരങ്ഗപ്പടകളാലിളക്കെപ്പട്ട ധൂളിയാൽ
ആകാശഗങ്ഗെയേപ്പാലും കുഴമ്പാക്കീടിനാരവർ.51

സന്നദ്ധനായ് കാ നിൽ ം ഗുഹെനക്ക സത്വരം
ആതിഥ്യെമല്ലാം ൈകെക്കാണ്ടങ്ങാദിത്യ താണ്ടിനാൻ.52

ഭരത്വജാ മം ക പരിവാരമേശഷവും
ഭരതൻ ദൂെര നിർത്തിെച്ചന്നാരാധി മുനീ േന.53

അവേലാകി െവേവ്വെറയവെരത്താപേസാത്തമൻ
വിവിധാചാരേഭദത്താൽ സൽക്കരി യഥാ മം.54

അത്തേപാവനമേന്നരം തധ്യാനവിഭവത്തിനാൽ
സ്വർഗ്ഗാതിശായിയായ് വ േയാഗ്യന്മാർെക്കന്തസാധ്യമാം?55

സ്വർഗ്ഗെത്തഴുന്ന ധന്യർ മുൽക്കണ് ഠയുളവാം വിധം
ഭരതെന്റ പടെയ്ക്കല്ലാം വിരുേന്നകി മുനീശ്വരൻ.56
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ദിനം നൂറുകഴിേഞ്ഞാണമിരുന്നവിെടയദ്ദിനം
മുനിേ ഷ്ഠാജ്ഞയാൽ െച ചി കൂടാചലാന്തിേക.57

ൈസന്യെമല്ലാെമാേരടത്ത് വിന്യസി കുമാരകൻ
പിെന്ന ഹെനാടും കൂടിയേന്ന്വഷിച്ചാൻ വനാന്തേര.58

അകെലസ്സഞ്ചരിേപ്പാർ മറിയത്തക്കതായ് തദാ

േഹാമധൂമസുഗന്ധേത്താെടത്തിനാൻ മന്ദമാരുതൻ.59

ഒന്നിെനാ ഭയം കൂടാതേന്യാന്ന്യം േചർന്നലഞ്ഞിടും
നാനാജ ക്കളവിെടക്കാണായിതു സകൗതുകം.60

ഗൂഢമായ് സഞ്ചരി ന്ന വനൈദവങ്ങൾ നിത്യവും
ആരാധി ള്ള പുഷ്പങ്ങളാരാൽ കണ്ടഥപുണ്യവാൻ!61

പുതുതായുടജം െകട്ടിത്തപം െച വസിച്ചിടും
ൈവഖാനസകുടുംബങ്ങളവിെടക്ക കൂട്ടമായ്.62

മരെത്താലികളും നല്ല മാൻേതാലും കവരങ്ങളിൽ
വ സൂക്ഷി േപാരുന്ന െകാ വൃക്ഷങ്ങൾ ക േത.63

വിരു ട്ടിനു േവ ന്ന കനിയും നല്ല കായ്കളും
നിത്യമാർജി വ ള്ള തേപാവനമത തം.64

മഹാരാക്ഷസൈപശാച േഹാച്ചാടനമ മാം
സൗമി ിതൻ ധനുർേഘാഷം െകാ സർവ പൂരിതം.65

ഇ കാരം വിള ന്ന പുണ്യാ മപദത്തിെന
കണ്ടേനരം കുമാരന്മാർ മണ്ടിെച്ച സസം മം.66

സാേകതനഗരാഭ കുറെവാന്നരുളുന്നതാം

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 86

പർണശാലാന്തേര ദാശരഥിെയക്ക കൗതുകാൽ.67

പാപാത്മാക്കാൾക്കനാലക്ഷ്യൻ കാളാംബുദകേളബരൻ
ശാന്തി തറവാടായിേശ്ശാഭി നളിേനക്ഷണൻ.68

ആജാനുബാഹുയുഗനായ് രൂപലക്ഷമീനിവാസനാം
ജടാമകുടനത്യന്തം ലസി വല്ക്കലാംബരൻ.69

ശിഷ്ടന്മാരുെടയുൾക്കാമ്പിെലന്നേപാലരിമർദ്ദനൻ
നിരുപ വനായ് തെന്ന വസി വനഭൂവിലും.70

പിെന്ന രാമെന്റ ചാരത്ത് ച േലഖ തുല്യയായ്
ജനകാധ്വരഭൂേദേശ ജനി പരിശുദ്ധയായ്.71

പാദമു കെളെക്കാണ്ട് പൂതമായ വനാന്തരം
സാേകതസമമാക്കീടും സീതെയക്കണ്ടിേതവരും.72

സുമി ാപു ഭാവത്താൽ േപാലുമന്ന്യർക്കലഭ്യമാം
രാമാനുജപദം േനരിേട്ടതു ധന്യനു സിദ്ധമായ്?73

അരവിന്ദ സൂനങ്ങളല്ലിൽ മൂടാതിരി കിൽ
ഏതവൻമിഴികൾെക്കാ ം?കണ്ടേദ്ദഹെത്തയും മുദാ.74

ഉരത്ത െവയിേലറ്റി െപാരിയും മരുഭൂമിയിൽ
ൈദവക ിതമാം നല്ല താമരെപ്പായ്ക കാൺകേവ.75

ദാഹം മുഴു വലയും കൃഷ്ണസാരങ്ങെളന്ന േപാൽ
രാമാദികെള വീക്ഷി സാേമാദം ഭരതാദികൾ.76

അടു െച േവേഗന പിടിച്ചപ്പാദപങ്കജം
തുടി േകണു ജനകൻ നാടുനീങ്ങിയേതാതിനാർ.77

സീതാസൗമാ ിസഹിതൻ രാമനാധിവളർ ടൻ
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ഭൂമൗ പതി േമാഹത്താൽ േകണു മാതൃജനങ്ങളും.78

ദുഃഖപാേഥാധിയവേര മു വാൻ മുതിരുംവിധൗ
അ ംഭസംഭവസ്ഥാനം ൈകെക്കാണ്ടാന േദശികൻ.79

ഉദക ിയയും പിെന്ന െച േമവുന്ന രാമെന
രാജധാനിെക്കഴുെന്നള്ളാനർഥി ഭരതൻ മുദാ.80

രണ്ടാളുംനമ്മൾ ൈകെക്കാൾകേവണമച്ഛെന്റശാസനം
എ ര നിേഷധി രാഘവൻ ഭരേതാക്തിെയ.81

ഗുരുത്വേക്കടു െചയ് വാൻ നാെമാരുത്തൻ കച്ചെകട്ടിയാൽ
െപരുത്ത നന്മയുണ്ടാവാൻ വരുത്തം വരുെമ േമ.82

കിരീടാശെയ േവർെപട്ട ഭരതൻ തെന്റ മസ്തകം

ഇര കൂപ്പി രാമെന്റ െചരുേപ്പന്തീടുവാൻ തദാ.83

േജ്യഷ്ഠാനുവാദവും പാദ രടും വാങ്ങിയാദരാൽ
കൂ കാേരാടുമുൾ നാട്ടിൽ ൈകേകയിതൻ സുതൻ.84

വിഷയാസക്തി കൂടാെത ജടാവൽക്കലധാരിയായ്
േജ്യഷ്ഠെന്റ വരവും പാർ പുേര വാഴാെതക്കണ്ടവൻ.85
രാമനന്നാഗമിക്കാഞ്ഞാൽ േഹാമകുണ്ട േവശനം
നമു ഗതിെയേന്നാർത്ത് നന്ദി ാമത്തിൽ േമവിനാൻ.86
(യുഗ്മകം)
േ മം പിതാവിേലറുന്ന രാമാദികളനന്തരം
വംശവൃേദ്ധാചിതാചാരം വഹി യൗവനാന്തേര.87

ഒരിക്കൽ പന്തലിേച്ചാരു മരത്തിൻേചാട്ടിൽ രാഘവൻ

ൈവേദഹിതെന്റ മടിയിൽ തലെവെച്ചാ റങ്ങിനാൻ.88
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കാകാകൃതി ചമഞ്ഞന്ന് പാകശാസന നന്ദനൻ

നഖത്താൽ മുറിേവൽപ്പി ദുഷ്ടൻ സീതാപദങ്ങളിൽ.89
ജയന്തനവെന ള്ളിൽ സ്മയം വർധിക്കകാരണം
സ്വയംതടസ്സെമെന്ന്യ ദുർന്നയം െച വിഷ് ണ്ണനായ്.90

അേപ്പാളുണർ വൃത്താന്തെമാെക്കയും കണ്ടറി ടൻ
രാമച നിഷീകാസ് മയച്ചാനവെന തി.91

ഉടെമ്പല്ലാം െവടിഞ്ഞാകിലുട ം ാണെനന്നവൻ
കരുതിത്തെന്റ കെണ്ണാ കളഞ്ഞായു േനടിനാൻ.92

ആവാസെത്തയുേപക്ഷിച്ച രാഘവൻ മുതലായവർ
മാമുനിേ ഷ്ഠർ െചാല്ലിേക്കട്ടാമയം രാക്ഷസാർപ്പിതം.93

ആവകസ്സങ്കടം തീർത്തിട്ടാവലാതി കുറ വാൻ
ഭാവി േഘാരകാന്താരം ാപിച്ചാരഥ നിർഭയം.94

േപാറ്റിയാം രാമെനക്കണ്ട് തീറ്റി ം തൃഷ്ണെയന്നിേയ
ചു ം വനമൃഗം ക െതറ്റാതീക്ഷി നീൽക്കേവ.95

സൗശീല്യാദികേളറുന്ന വശിയാമ ി ത െട
ആ മം പു മുനിെയ യം പൂ കൂപ്പിനാർ(യുഗ്മകം) 96

അേ കണ്ടഥ ദിവ്യമങ്ഗളശരീരെത്തത്തേപാരാശികൾ-
ക്കേ ഗണ്യനതാെയാര ിെയതിേരറ്റർഘ്യങ്ങേളകീടിനാൻ
ചിത്താനന്ദമിെയ തദ്ദയിതയും സീതയ് സമ്മാനമായ്
പൃഥ്വീപാലവധൂജേനാചിതപരിഷ്കാരങ്ങേളകീടിനാൾ.97

വാണാനന്നാ മത്തിൽ പുനരഹിമകരൻ താനുദി ം ദശായാം
താണാശീർവാദെമല്ലാമൃഷിവരെനാടുപാർജ്ജി േലാകാഭീരാമൻ 
േക്ഷാണീേദവി വല്ലാെത്താരു ചുമടുളവായ് വന്നതില്ലാെതയാക്കാൻ
േക്ഷാണീസന്താനസമ്പെത്താടുമനുജേനാടും ദണ്  ഡകയ്ക്കായ് ഗമിച്ചാൻ.98
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ഏഴാം സർഗം സമാപ്തം
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എട്ടാം സർഗം
നിശിചരാന്ന്വയെമാെക്കെയാടു വാൻ
നിജമനസ്സിലുറച്ച രഘൂത്തമൻ
ധൃതശരാസനനാെയഴുനള്ളിനാൻ
വനതേലനതേലഖനനാകുലം. 1

വിടപസന്തതിെകാ മരങ്ങള-
ദ്ദിനകരെന്റ കരെത്ത മറയ്ക്കയാൽ
ഇരുളുട മഹാഗഹനാന്തേര
വിരവിലാ രവിലാ പിഴച്ചേപാൽ. 2

െചാറി െപരുക്കരുതാ തരുക്കളിൽ
കരടമി കരീെ ാരയ്ക്കേവ
കറെയാലി മണം െപരുകും വിധൗ
സകലരും കലരും ബഹുകൗതുകം. 3

വലിയ പന്നികൾ േചറ്റിലുരു വീ-
ണവിെടനി കേരറി വരും വിധൗ
ഇടിെയാടു മുഴങ്ങി നടക്കേവ
വടിവിലാടി വിലാസെമാടും മയിൽ. 4

ശിഖികൾതൻനടനം ചില ദിക്കില-
യിലിനുെള്ളാരു പഞ്ചമഗാനവും

അരിയഭൃദങ്ഗമൃദങ്ഗമുഴക്കവും
പരഹിതം രഹിതംഗുരുശിക്ഷയാ. 5

വിവിധ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളിടയ്ക്കിട-
ക്കഠിനമായലറുന്നതു േകൾ യിൽ
െകാടിയ രാക്ഷസരൂക്ഷതേയാർക്കിലും
വളരനാളരനാകിലുമ േമ. 6

അതിഭങ്കരമാെയാരു കാട്ടില-
നിജനത്തിനു നന്മ വരു വാൻ
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അതിഥിപൂജകേള നട േപാ-
ലവരുമൂവരുമൂരു വളഞ്ഞ േപാൽ. 7

അവരജൻ നടെകാണ്ടിതു മുൻപിനാ-
ലവനിപു ിയതിെന്റ പുറക്കലും
ഒടുവിേലട്ടനു, മിങ്ങെന േപടി വി-
ട്ടലയേവ; ലയേവളയണെത്ത േപാൽ. 8

വലിയ സിംഹവുമാനയുമൂളനും
പുലികളും കടുവാ കിടിവൃന്ദവും
പുതിയ ശൂലമതിൻമുന മൂന്നിലും
യതികളും തികളും ഭുജങ്ങളും. 9

പലതുമങ്ങെന േകാർെത്താരു േകാമ്പലാ-
യവിയലാക്കിയശിപ്പതിെനന്നേപാൽ
ചുമടുതാങ്ങിെയാെടാെത്താരു േതാളിൽ വ-
ച്ചലറിയാലറിയാമ്പടി വിണ്ണിലും. 10

പരുഷനിസ്വനേമാെടാതിരിട്ടിത-
െങ്ങാരു മഹാപിശിതാശനവി ഹം;
വഴിതടുത്തവെര രുസാഹസാൽ
തടിയേനാടിയേനാകഹ ജൃംഭിതൻ (കലാപകം.) 11

ജളശിേരാമണിയാമനവാശു െച-
ന്നിളിയിലാക്കി വിേദഹതനൂജേയ
നൃപതിപു െരാടിങ്ങെന െചാല്ലിനാൻ
െതറിയേതവെര നിൽക്കയാൽ. 12

പുതിയ േമാടി കലർെന്നാരു േപടമാൻ-
മിഴിെയാെടാ സവാരിയടിച്ചിടും
രസികരാെയാരു നിങ്ങളിതാരുവാ-
നസുരേരാ സുരേരാ നരവീരേനാ? 13
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ജടകളു മരെത്താലിയുണ്ടേഹാ
െനടിയ ൈകകളലായുധജാലവും
സരസിേജക്ഷണെയാന്നരികത്തിലും;
ചരിതമീരിതമീവിധെമ വാൻ. 14

മുടി വളർത്തി മഹാമുനിയാകിലും
തുകിലുടു ദികംബരാനാകിലും
ശരെമടു വേനചരനാകിലും
മതിവരാതിവരാശയിലാളുേവാർ. 15

അറികിലിെന്റ പരാ മമീവിധം
െവറിേയാടി നടപ്പവരല്ല േകൾ;
തിറേമഴുന്ന വിരാധനഹം മഹാ-
മറവേനറ വേന വിളയാടുേവാൻ. 16

പലതുമിങ്ങെന കൂസെലാഴി ടൻ
പരിഹസി പലാശകുലാധമൻ
നിലയിൽ നിൽപ്പതു കെണ്ടാരു രാഘവൻ
ശമനേന മനേന വശമാക്കിനാൻ. 17

അവെനാേടാതി രഘൂത്തമനിത്തരം
നൃപതിമാർ നായകരത്നമാം
ദശരഥെന്റ തനൂജരിൽ മൂത്തവൻ
പുനരഹം നരഹ കുലാന്തകൻ. 18

അറിക രാമനിെത െട നാമെമ-
ന്നനുജേനഷ മഹാമതി ലക്ഷ്മണൻ
ഇവെളനി കുടുംബിനി സീതയാ-
ണിവിെട നീ വിടനീതി നടെത്താലാ. 19

ജനകശാസനയാലിഹ ഞങ്ങളീ
മനുജേഭാജികെളെക്കാല െച വാൻ
അടവിതന്നിലണഞ്ഞിതു, നീ വൃഥാ
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മുടി വിേനാടി വിേനാദെമാെടത്തലാ 20

കനിെവഴും ഭഗവാനുെട വാ േക-
ട്ടമിതേരാഷമിയെന്നാരു രാക്ഷസൻ
അലറിെയെങ്ങതിരി ഹൃദി രൽ
കുസൃതി സംസൃതി സന്ധിയറു വാൻ 21

രഭസേമാടു രഘൂത്തമനക്ഷണം
ശരെമടു െതാടു ഭയം വിനാ
നിശിപേരാസി ലക്ഷ്യമിരുത്തി വി-
ട്ടതിലവൻ തിലവ റിേവന്തിനാൻ 22

അരിശേമാടഥ സീതെയ വിട്ടയ-
ച്ചരിശേമാ കരാമവേര മദാൽ
ദുരിശേമാടിഹ റാഞ്ചിെയടു തൻ-
ചുമലിനമ്മലിനന മടാക്കിനാൻ. 23

അവെരയങ്ങെന േതാളിെലടു െകാ-
ണ്ടവിെട നിന്നവനാശു ശമിക്കേവ
നില വിളി മഹീസുത മാനേസ
വലിയ മാലിയമാർ വനാന്തേര 24

കരുണേയാടതു കണ്ടസിധാരെകാ-
ണ്ടവരറുത്തിവെന്റ കരങ്ങേള
വലിയ െനഞ്ചിൽ വളെച്ചാരു വാതിൽ തീ-
ർത്തരുളിനാരുളിനാെക്കഴുമമ്പിനാൽ 25

തുഹിന ൈശലനിതംബമതിങ്കൽ നി-
 ന്നമരവാഹിനിയാെഞ്ഞാഴുകുന്ന േപാൽ
അളയിൽ നിെന്നാരരത്തമഹാസരി-

തിരേവ തിര േവണ്ടതു ജാതമായ് 26

കരളു വി ഖലൻ ബലഹീനനായ്
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വരികയാൽ മരിയാെത മരിക്കേവ
ഉടനുടൻ െനടുവീർ വിടുന്ന േക-
ട്ടിടിയേതാടിയേതാെടെയാളി േത 27

പിണമവി വനം വഷളാ വാ-
നിടവരാെതയിരിപ്പതിെനന്നേപാൽ
കുഴി കുഴി നിശാടെന മൂടുവാൻ
െപരുമെയാരുമേയാവിശിഖങ്ങളാൽ. 28

െചറുതുണർ ടേനാതി വിനീതനായ്,
വിബുധനഗായകനായി നടക്കേവ
ധനദശാപവരങ്ങളടഞ്ഞതിൽ
വിവരമാ വരമാനുഷേരാടവൻ. 29

“ദശരഥാത്മാജെരത്തി വനാന്തേര
നിശിചരാന്ന്വയ ഹിംസ തുടങ്ങിനാർ”
പറയുവാനിദാമുമ്പേരാെടന്നേപാ-
ലവെന യാവനയാക്കി യമന്നേഹാ. 30

ഒരു വിളംബരമ രഗാധിപൻ
പുരിയിലും ഹരി നക വാൻ
ഉടലേധാഭുവനത്തിലുമായേപാൽ-
തരിയ മാരി,യമായമക േപാൽ. 31

ജഡശരീരെമാഴിഞ്ഞമരാലേയ
നടെകാതിച്ചമരും ശരഭങ്ഗനാം
മുനിവരെന്റരികത്തതഥ െച േത
സവിനയം വിനയൻെപാടക വാൻ. 32

തദനു താപസേനയവർ കൂപ്പിനാർ
വിനയമാർന്നടന നിപുങ്ഗവൻ
അവെര മൂവെരയർച്ചന െചെയ്താര-

തുകേമാതുക േമാക്ഷദേമവനും. 33
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അരിതു െമയ്യിതു േമലിലുേമ വാൻ
കരുതിയശ്ശരഭങ്ഗനുമിങ്ങേന
വരുതി വാങ്ങി രേമശേനാടിവിധം
ത്വരിതമാരിതമാർന്നിവെനന്നിേയ? 34

കനലിലിന്ധനെമന്നതു േപാെല തൻ
തനുെവരി തേപാധനനക്ഷണം;
കുട പിടി വിമാനവുമായി വ-

പരി േതവരിേത ബഹു വിസ്മയം. 35

അഥ കേരറി വിമാനമതിങ്കല-
ന്നമരേലാകമമർ മുനീശ്വരൻ;
രഘൂവരെന്റ കഴൽ പണി േപായ്
െപരുമ േനരുമേനക നിലിമ്പരും 36

അവിെട വ മഹാമുനിമാർകേളാ-
തരുളി രാമനരക്കർ കുലത്തിേന
കുടിമുടി വെനേന്നാരു സത്യവാ-
ക്കവനതൻ വനതൽപരനെപ്പാേഴ. 37

മുനികുേലാത്തമനായ സുതീക്ഷണനാ-
ലനുനയെത്താടു പൂജിതനായ് തദാ
അവിെട നി തിരിച്ചവനാ മല-

ഴിയിലൂെട നടന്നിേത. 38

കടലേശഷെമാേര സമയം പുരാ
മടി െവടിഞ്ഞമൃേത കഴിക്കയാൽ
കുടി മുടങ്ങി വല വലാഹകം
തിരിെയ വാരിെയ വാ വതി താൻ. 39

ചുഴെല മു മറിപ്പിനു വന്നേപാൽ
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കഴുകേളന്തിയ വന്മരശാഖയാൽ
നിഴൽ നിറെഞ്ഞാരഗസ്ത്യ തേപാവനം
ഗതനതായ് തനതാളുകൾ തെമ്മാടും. 40

അരുവികൾക്കരുമെപ്പടുമീശനാം
കടലിെനക്കരതാർമധുെവന്ന േപാൽ
രുചിയറിെഞ്ഞാരഗസ്ത്യർ തപ െച-
യ്തമരുമാ മരു മാനസ ഹർഷദം. 41

അവിെടയീന്തിമരം മദയാനതൻ
കരബലാൽ കുനിയുന്നിതു െമല്ലേവ
പറകയാണതു വിന്ധ്യമഹാ ിയാ
മുനികേര നികേര ചുളിഞ്ഞതായ് 42

വഴിപിഴച്ചറിയാതിഹ വായിൽ നി-
െന്നാഴിയുവാനരുതാെത വിഷണ്ഡരായ്
െപരുവയറ്റിലിരു പിടച്ചത-
ക്കരികൾ മൂരികൾ മൂത്ത വൃകങ്ങളും. 43

കഥകഴിച്ചിവെയച്ചില വാഹസം
കലശസംഭവകുക്ഷിയിൽ മൂന്നേമ
കഠിനകൃത്യെമടുത്തവർ ചത്തിെത
ന്നപരമാം പരമാർഥമുര േപാൽ. 44

ജലധിെയെച്ചറുേതനതുേപാെല ൈക-
ത്തലമതിങ്കൽ വഹി കുടിക്കേവ
ജലധരം മധുമക്ഷികെയന്നേപാ-
ലകെലയാക ലയാർഥമല               ഞ്ഞേഹാ. 45

അതുകെളാെക്കയഗസ്ത്യതേപാവെന
മഹിഷേവഷെമടു പജീവനം
കഴിയുവാനിഹ വാസമുറ േപാൽ;
പിഴകേളഴകേളവമണഞ്ഞിടും. 46
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ഇനിയുമിത്ഥമേനകവിധങ്ങൾ ക-
ണ്ടനിെടയുള്ള വിേശഷമേശഷവും
ഉടജവാതിലിൽ വെന്നതിേരെറ്റാരാ-
മുനിവരാനിവരാശു പണി േത. 47

ഉലകിെലാകെക്ക നിറഞ്ഞ യശെസ്സാടും
കമലസംഭവനാം വിധിെയന്നേപാൽ
സുരമുനീ കുലത്തിനു വ നാ,-
യുടലിനാടലിനായ് ശചിെയ ബ്ബലാൽ. 48

പുണരുവാൻ പണി േനാക്കി നിരന്തരം
ചുണെകടും നഹുഷക്ഷിതിപാലേന
അലിയായ് വരികെക രെച വൻ-
മലയമാലയമാക്കിയ േകമനായ്. 49

െകാടിെയാരില്ല്വലനായ സുരാരി തൻ
സഹജേന നിഹനി ദരാഗ്നിയിൽ
മഹിതനാം, മുനിെയബ്ബത കണ്ടിത-

ഭരതാം ഭരതാ ജനാദികൾ. (വിേശഷകം) 50

ദിനകേരാപമനായിരുൾ നീക്കിയ-
ങ്ങനുദിനം വിലസുെന്നാരു േയാഗിേയ
ചരിതേമാതി വണങ്ങി വിനീതരാ-
യവരേഹാ വരേഹാതൃപദാംബുേജ. 51

കനിെവാടുള്ളമലി െഞ്ഞഴുേന തൻ
കരയുഗെത്തയുയർത്തി മുനീശ്വരൻ
കുശലേമാതിയനു ഹേമകി േമൽ
ഗുണവുമീണവുമീശ്വരേനറുവാൻ. 52

അനുഭവിച്ചഖിേലശനുമായ് മഹാ
മുനീവരൻ പരിരംഭസുഖത്തിേന
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നിജകരേത്താടു േകാർത്തിതു രാഘവൻ-
കരമിതാരമിതാദരമാർന്നിടും? 53

കനകപീഠമതിങ്കലിരുത്തി മാ-
മുനിവരൻ പുനരാരഘുനാഥേന
വിനയേമാടു പദം കഴുകിച്ചത-
സ്സജനരാജനരാഗികൾ കൂ േവാൻ. 54

വലിയ േതാണിയിൽ നിർ െമാേരാടുപാ-
െയ്ക്കതിരിടും ചിറെകാണ്ടിരുപക്കവും
മലെയാെടാത്ത ശരീരവുമുണ്ടവൻ

കൃതിയാലറിയാവേതാ? 64

കടലിലുെള്ളാരു െവള്ളമേശഷവും
കടമതിങ്കലുളായ തേപാധനൻ
െപാടിയടി കയാെലതിരിട്ട ത-
ന്നികടസങ്കട സങ്ഗതിെയാക്കയും 65

ഹരജി വച്ചറിയി മുനീ േനാ-
ടതിനു തെക്കാരു േപാംവഴി േനടുവാൻ
അവിെട വന്ന ഹിമാലയപു െന-
ന്നിറീടുമീടുമീശനുമാശേയ. (യുഗ്മകം ) 66

അകെല വച്ചിതുേപാെല നിന െകാ-
ണ്ടരശെനാട്ടരികത്തണയും വിധൗ
“മുനികെളബഹു െകാ കഴിെച്ചാരി-

ടിലനീടിലനീതി നട േവാൻ.” 67

കരളിലിങ്ങെനേയാർത്തഥ വില്ലിൽ വൻ-
കരുതൽ െചയ് വതു ക ജടായുവും
ചകിതനായ് ബത വീണു വണങ്ങിനാൻ

ഭുവിെനബ്ഭുവി േനരുരെചയ്തവൻ. (യുഗ്മകം ) 68
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അരുണസാരഥിതൻ മകേനഷ ഞാൻ
കഴുകജാതിയിലുള്ള ജടായുവാം
ദശരഥ ിയനത്തരമിഷ്ടേമാ-
ടമരണം മരണം വെര നമ്മളും . 69

ഇവെനയ വൃഥാ െകാലെചെയ്കാല-
തവ ഹിതത്തിനു സജ്ജനിവൻ സദാ,
ഇദമുരച്ചഥ വീ മടു െച-
ന്നമരമാമരമാമടി കൂപ്പിനാൻ. 70

അമെനയാശു പിടി തേലാടി ന-
ന്മധുരവാക്കിലിണക്കി രഘൂത്തമൻ
അരികില വട മെമാ േപാ-
ലുയരമായരമാ വളർന്നിടും. 71

ശുഭതലത്തിെലാരാ മമ ത-
ന്നനുജന ചമച്ചതിലാസ്ഥയാ
ഗുണെമഴും നിജഭാമിനിതെന്നാടും
മരുവി ചാരുവിചാരമന നായ്. (യുഗ്മകം) 72

പാരം േകാച്ചിവലിച്ച ചു കൾ വിറ ളം വിളിേച്ചറ്റവും
ദൂരത്ത ളിരാം പിശാചിെനയടിേച്ചാടി പിെന്നച്ചിലർ
േകാരി റ്റി മുറ മ മഴയസ്സാധുക്കളാം പാന്ഥരിൽ
ശൂരത്വെത്താടു ശീതകാലമിതവർ ൾക്കാ കൂമ്പി േപാൽ. 81

െവളിയടിയിെലദ്ദീപം േപാല ഷാരനിമഗ്നനാ-
െയാളികളഖിലം മങ്ങിബ്ഭാസ്വാനുദിെച്ചാരു േശഷവും
കുളിരിനടിെപട്ടങ്ഗം ചുങ്ങിക്കിടെന്നാരു േലാകരുൾ-
െത്തളിവിെനാെടഴിേന്നല്ക്കാേത്താണം ഹിമർ തിമർ േപാൽ. 82

എട്ടാം സർഗം സമാപ്തം
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ഒൻപതാം സർഗം
േപാരായിരം പൂ ജഗത്തിെനല്ലാം
നാരായേവരാകിയ രാമച ൻ
േഗാദാവരീപുണ്യനദീസമീേപ
േമാഞദാൽ തപം െച വസിച്ചിേതവം.1

മാന്താർശരംെകാ മനം മറ ൾ-
ാന്താൽ ദശാസ്യെന്റയുടു റേന്നാൾ

താൻ താമസാകാരെമാഴി പെയ്യ-
െച്ചന്താർമിഴിൈത്തയലതായ് ചമ .2

ചണ്ഡതപം െകാ തള൪ന്ന പാമ്പിൻ-
െപണ്ണാദാരാൽ ചന്ദനശാഖിെയേപ്പാൽ
തിണ്ണം മദം െപ,ട്ടവൾ െച േച൪ന്ന-

ണ്യസ്ഥേല രാമതേപാവനാേന്ത.3

സീത സിദ്ധിെച്ചാരവസ്ഥേപാല-
ീരാഘവൻത െട െമയ് വിലാസം

േചതസ്സിേലാ൪േത്താ൪ ടനീ൪ഷ്യ മൂത്താ-
മൂേതവി മാരാ൪ത്തിെയാേടവേമാ൪ത്താൾ.4

ലാവണ്യേമറുെന്നാരിവെന്റ ഭാര്യ-
യ്ക്കീവണ്ണെമാപ്പി വര പാേഴ
മദ്വംശക൪ത്താ വിധിെയെന്റ െനറ്റി-
ക്കിത്ഥം വരയ്ക്കായ് വതിെന ബന്ധം?5

ലാവണ്യമവിത്താമിവൾ മൗലിയിങ്കൽ
പൂവമ്പന ംപടി പൂണ്ട േകശം

ാവൃട്ടിേലക്കാ൪മുകിലിെന്റ വ൪ണ്ണം
താവുന്ന കാമൻതഴയ േതാ ം.6

ഏണങ്ങളിക്ക കേളാടു േപാരിൽ
ക്ഷീണിക്കേവ തന്മിഴിയിൽ കുളമ്പാൽ
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േപണിെച്ചാറിഞ്ഞീടുകെയന്ന നാട്യം
കാണി തീ൪ ന്നവമാനേദാഷം.7

െചന്താമര വിനുേമണികൾ ം
ചന്തം കുറ െന്നാരു േലാചനത്തിൽ
ചി ം മഷി ട്ടിനു ഖഞ്ജരീടം
സന്താപമുൾെക്കാ കരം െകാടു ം.8

െതാണ്ടിപ്പഴംേപാെല തുടുത്തതാണി-
െണ്ട െചാന്നാൽ മതിയാകയില്ല

െതാണ്ടി വെപ്പ മിരിക്കയിെല്ല-
ണ്ടി വേപ്പാ?സമവായസിദ്ധം.9

ഉൾത്താരിേലവം പലതും നിരൂപി-
ംഗകുംഭസ്തനി രാക്ഷസ ീ

ചിേത്ത മേനാജാ൪ത്തിെയാടാശു െചന്നാ-
ളത്താമരാക്ഷെന്റ സമീപേദേശ.19

ീരാമെനജ്ജാനകിതൻ സമക്ഷ-
ത്താരാമ താൻ കാമുകനായ് വരിച്ചാൾ;
ദൗരാത്മ്യമീനാരികളിൽെപ്പരുത്താൽ
േപാരായ്മയ ള്ളികേളാ൪ക്കയില്ല.20

ധേന്യ? വിേദഹക്ഷിതിവല്ലഭൻ തൻ-
കന്ന്യ ഞാൻ കാന്തനിേതാ൪ക്കെടാ! നീ
എേന്നാമനത്തമ്പി യുവാവിവൻ േക-
ളന്ന്യാങ്ഗനാസക്തനിതാൾെപ്പാരുത്താം.21

എന്നീവിധം നെന്മാഴിയാൽ മയക്കീ-
ട്ടന്നീതിമാനായവേളയയച്ചാൻ,
പിന്നീടു േപായ് ലക്ഷ്മണേനാടു േഖദാൽ
തന്നീഹിതം രാക്ഷസിേയാതി േനെര22
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േഹ സത്തേമ! രാമനുേവണ്ടിേയാേരാ
ദാസ വൃത്തിക്കിഹ നിൽപ്പാൽ ഞാൻ
കൗസുംഭരാഗാധരി! േകൾക്കെത ം
ദാസീത്വമിേപ്പാൾ തവ േചരുകില്ല.23

കാന്താരവാസത്തിനൈധര്യേമറും
കാന്താരവിന്ദാക്ഥിെയ രാമേദവൻ
താൻതാനുേപക്ഷിച്ചിഹ നിന്നിേലെറ-
സ്വാന്താനുരാഗെത്ത വളർ മിേപ്പാൾ24

അേങ്ങാ െചന്നീടുക േവഗെമന്നാ-
ലിേങ്ങാ േമ നി മിനിെക്കടാെത
നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ െമാരറ്റകുറ്റ-
മിേങ്ങാതുേവാരില്ല നിന കണ്ടാൽ.25

ജേലാക്തിെകാണ്ടിങ്ങെന സമ്മതിപ്പി-
ച്ചാേലാഹിതക്കണ്ണിെയയൂണ്ണിമന്നാൽ
മാേലാതുവാൻ വീ മടു കൂടീ-
േചേലാടു നക്തഞ്ചരി രാമപാർേശഖ.26

േനേര മുള തഴ കാണു-
ന്നാറ്റിൻകരെച്ചെന്നാരു േധനുേപാെല
ആ രാക്ഷസെപ്പൺെകാടിയാത്മേചത-
േ റ്റി ടങ്ങീ പുനര മി ം.27

മണ്ടത്തത്താലവൾ മാരബാണം
െകാണ്ടത്തേലാേടാതിയ വാ േക ം
മണ്ട ലു കലരാത്ത ഭാവം
കണ്ടെപ്പാെഴാേട്ടെറയിളിഭ്യമാർ .28

ഒക്കാത്ത കാര്യത്തിെനാരാശ വാച്ചി-
ൾക്കാ ബദ്ധെപ്പടുമദ്ദശായാം
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ൈമക്കണ്ണിയാം ൈമഥിലിതാനിെതല്ലാ-
മേ വിേലാകി ചിരി മന്ദം.29

ഓളം കുറെഞ്ഞങ്കിലുമി വാനിൽ-
േമാളിൽ കുറെച്ചാ യരുന്ന േനരം
േകാെളാ മാറുന്നലായാഴിെയേപ്പാ-
ലാെള മാറീ ചിരി കണ്ടമൂലം.30

നാണിച്ചിടാതി പഴിച്ച നിെന്ന-
ാണി ഞാെനാ പയിറ്റി േനാ ം

പാണിവയം നീട്ടിയുരച്ചിവണ്ണം
കാണിച്ചിതാ രാക്ഷസിേഘാരരൂപം.31

വൻചാണി േപാലുെള്ളാരു വാ െപാളി
മൺചാലേപാലങ്ങെന ൈക നിവർ
അഞ്ചാെതയജ്ജാനകിെയപ്പിടിപ്പാ-
നഞ്ചാറു േചാടാശു നടന്നടുത്താൻ.32

സൗമി ി െചന്നാശു തട മായാ-
ജാമി മായ് വന്നവെളത്താദാനീര
കാമജ്വരത്താലുളവായ ൈപത്ത്യം
വാമത തീർപ്പാെനാരു ൈവദ്യനായി.33

കണ്ടി മുടക്കം മൂലയും വിശങ്കം
രണ്ടി തൽ ാണനുമാർത്തിമൂലം
മുണ്ടിച്ച േരാക്ഷണ മദം കുറ
മണ്ടി നക്തഞ്ചാരിെയ മാരൻ.34

പിെന്നജ്ജന സ്ഥാനനിവാസിയാകും
കന്നത്വേമറുന്ന ഖരെന്റ മുമ്പിൽ
െചന്നിട്ടവൾക്കി പിണഞ്ഞ മൗഢ്യ-
മിന്നിന്നേപാെല പറഞ്ഞിെതല്ലാം.35

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 104

പാരാതവൻ തൻപടനായകന്മാ-
രീേരഴുേപെരാെടാരുമി േകാപാലൻ
രംേരഴുസാഹ കേയാധേരാടും
േപാരാടുവാനായ് നടെകാ മൂഢൻ.36

ചൂണ്ടിെക്കാടു ന്നതനായി മുൻേപ
മണ്ടിച്ചിതേസ്സാദരിെയശ്ശാന്മാർ
ഗണ്ഠ േപാേമ്പാെളാരു ദുർണിത്തംത
കണ്ടീടുവാൻ സംഗതിയായേപാെല.37

ആർ ം മുഴക്കങ്ങളുെമാെക്ക രാമ-
നുൾ വിേലാർത്തിെട്ടാരിക്കെമേന്ന്യ
േകാെപ്പാന്നിണേക്കണ്ടതിനായ് വിളി
കൽപ്പി സൗമി ിെയാടി കാരം.38

ഇേന്നഷ ഞാൻ േപാരുമടൽ േനർപ്പാൻ
നിന്നാണ നീ ജാനകിേയാടുമിേപ്പാൾ
ഇന്നീ ചരെക്കാ മറി േവാളം
െചന്നീ ഗുഹ ള്ളിരിക്കേവണം.39

ഈവണ്ണേമാതീട്ടവേരയയച്ച-
േദ്ദേവശ്വരൻ ഗൗരവേമാടിരുന്നാൻ
ചാവാെനാരുെമ്പട്ടഥ േനാൻപുേനാ -
േമവും നിശടൗഘവുമാർത്തണ .40

വക്കാണേമറ്റാരവർ വ േനേര;
ൈകക്കാരനായുെള്ളാരു രാമേദവൻ
മുഷ്കാളുമ ട്ടെരയ കൾക്കാ-
യക്കാലമാഹാരപദാർഥമാക്കീ.41

പട്ടാളെമല്ലാം ശമനെന്റ നാട്ടിൽ
പട്ടാഭിേഷകത്തിനു േപായേശഷം
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മുട്ടാകയാൽ മുത്തലയുള്ളരക്കൻ
കട്ടായമായ് േപാരിനു പാഞ്ഞടുത്താൻ.42

അേപ്പാളരക്കെന്റ കഴു മൂ ം
െകൽേപ്പാടു കണ്ടി ടനന്തകന്നായ്
കപ്പം െകാടുപ്പാൻ തുനിയുന്ന േപാെല
േമൽെപ്പാെട്ടറിഞ്ഞാനഥ രാമച ൻ.43

കാര്യം കണക്കല്ലിനിെയ െചാല്ലി-
േപ്പാരി ടൻ ദൂഷണനാ േകറി;
പാരിൽപ്പരം ദൂഷണെനങ്കിലും താൻ
കാര്യസ്ഥനാ ർ യമാലയത്തിൽ. 44

േതക്കേട്ട േപാലുെള്ളാരു കണ്ണിൽ നിന്ന-
ത്തീക്കട്ട േകാരിെച്ചാരിയുന്ന മട്ടിൽ
േനാക്കീ േകാപെത്താടു രാമേന വൻ-
േപാർക്കട്ടഹാേസന ഖരൻ വിളിച്ചാ ൻ.45

േപാരി േപാരി മദീയവീര്യം
പാെരാ പാെരാ നടു മിേപ്പാൾ
വൻപി വൻപി നകട്ടി നിൽേപ്പാ-
നേല്ലാർക്ക നേല്ലാർണിരത് നമീ ഞാൻ.46

െചാന്നാൻ തദാ മാനവവീരേനവം
നന്നാണേടാ നി െട ഢീ േകട്ടാൽ
എേന്നാടു നീ ഭീക്ഷണി കാട്ടിടാെത
നിന്നീടുെകന്മന്നിെലാരൽപ്പേനരം.47

ആരിൽജ്ജയം ൈകവരുെമ രയ്വാൻ
സാരജ്ഞരായുള്ള മഹ കളും
ൈധര്യം വരാതുള്ള വിധത്തിലേപ്പാൾ
േനരി യുദ്ധത്തിനും ര േപരും.48
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കണ്ണാട്ടമില്ലാെത്താരു വിണ്ണവർ -
െമണ്ണാൻ മേഹ െമളുപ്പേമേന്ന്യ
ആണത്തേമറുന്നവർ ൈകച്ചറുക്കി-
ബ്ബാണ ാേയാഗത്തിലുദാഹരി .49

ഡംേഭാതുമക്കൗണപന മേപ്പാൾ
സ്തംഭി തൻവി െഞരിഞ്ഞമൂലം
ജൃംഭിെച്ചഴും രാഘവെനജ്ജയിപ്പാൻ
ദംഭാന്ന്വിതൻ കൗശലേമാർ ചീർത്താൻ.50

പിെന്നക്ഖരൻ േവെറാരു വിെല്ലടു
സന്നദ്ധനാെയാ കുല േനാക്കി
മങ്ഗല്യമർത്ത്യെന്റ കരാഞ്ചലത്തിൽ
സങ്ഗിച്ച ചാപെത്ത മുറി രണ്ടായ്.51

സീതാപതിക്കെപ്പാഴുയർന്ന േകാപാ-
ലാതാ മായ് വ മുഖാരവിന്ദം
സാദം വിനാ കുഭജദത്താമാമ-
േക്കാദണ്ഡരത് നെത്തെയടു േവഗം.52

എേപ്പാൾ മഹാൈവഷ്ണവമായ ചാപം
ചിൽ രുഷൻ ൈകയിെലടുത്തടു
അേപ്പാൾ ഖരൻതാനുവിെന്റ ശണ്ഠാ-
െക്കാപ്പവും മുടിഞ്ഞ കളം പിരി .53

േജ്യഷ്ഠത്തിേയ മുന്നിൽ നടത്തിയേപ്പാൾ
േജ്യഷ്ഠാന്തികം പു സേഹാദൻ താൻ,
േകട്ടീ വിേശഷങ്ങെള മാമുനീ -
െരാ െക്കാരാശി പറ േമാദാൽ.54

ഒമ്പതാം സർഗം സമാപ്തം
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പത്താം സർഗം
കനകക്കലയിങ്കലാശേയറും
മനവി ള്ള മേനരഥം നടത്താൻ
മുനിേവഷെമടുത്ത രാമച ൻ
തനിേയ താനതിെന ടർ പിേമ്പ1

ശരവും പഥി പള്ളിവി െമാറ്റ-
ക്കരനാളത്തിെലടുെത്താളി പിന്നിൽ
തിരുേമനിെയാതുക്കി നി മേറ്റ-
ക്കരവും നീട്ടിയടു െമെല്ല െമെല്ല2

പടുവാം മൃഗെമാട്ടടു നിൽ ം
പിടികി ം പടി രാഘവെന്റ േനേര
ഉടേനയരികത്തണ േദവൻ
തടവാനും െചാറിവാനുമായ് തുട ം3

കളവുള്ള മൃഗം കുതിെച്ചാരൽപ്പം
കളി കാട്ടി നെരാ ദൂെര മാറും
െതളിേവാടഥ രാഘവൻ പതിെഞ്ഞാ-
െന്നാളിവിൽെച്ച വിളിച്ചിണക്കി നിർ ം4

ഇതുേപാൽ വിളയാടിയാ മം
ട്ടതിദൂരത്തിലണ രാമച ൻ
ഇതു ൈകയിലകെപ്പട്ടില്ലെയേന്നാ-
ർെത്തതിെര സായകെമാെന്നടു വിട്ടാൽ 5

ശരേമ മൃഗമം ചട വീണി-
െട്ടാരു രാ ിഞ്ചരരൂപമായ്ക്കര
ഒരു രാക്ഷസവീരെനെന്ന െവട്ടി-

രുതിയ്ക്കാ നിയു കഷ്ടമേയ്യാ 6

അയി േസാദരാ േവഗേമാടു നീ വ-
യിേര കീട്ടി ഹ കാ െകാൾക നെമ്മ

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 108

പരിേദവനമാശു േകട്ടിവണ്ണം
പരിതാപം ജനകാത്മജ യർ 7

നട െകാ ക േവഗെമ േചത-
സ്സിടറിേക്കണവേളാതിടുന്ന േനരം
ഇതുേകട്ടിളെകാല്ലനീയിെതല്ലാം
ചതിയാെണ പറ ലക്ഷ്മണൻതാൻ 8

അതിനാലവെളാട്ടടങ്ങിവാഴാ-
തതിമാ ം മിഴിനീരു വാർത്ത്
നിലെക രെച േസാദരൻ തൻ
െതാലിെയല്ലാം െപാളിയും കാരമേപ്പാൾ 9

ദയെയന്നതു തീെരയില്ല നിന്നാ-
ശയേമാ കല്ലിനു തുല്യേമാ൪ കണ്ടാൽ
സ്വയേമട്ടെനയി ക െകട്ടി-
ക്കയമധ്യത്തിലിടാ൯ മടി േമാ? നീ. 10

“അനുജ൯ മമ സാധു”െവ കണ്ടാ-
ണനുയാനത്തിനു സമ്മതിച്ചേതട്ട൯;
മനുവിെന്റ കുേല പിറന്ന നീെയ-
ന്തിനു വംശം വഷളാ വാെനാരുങ്ങീ? 11

ചതിയിൽ മമ കാന്തെന ടുക്കി-
ക്കഥ തീ൪േത്ത മടങ്ങിയ െചൽവാൻ
ഭാരതെന്നാരു പക്ഷപാതിയായ് നീ
കരുതി ട്ടിയിണങ്ങി വന്നതേല്ല? 12

രഘുനാഥനു നാശെമത്തിെയന്നാൽ
സുഖമാെയെന്ന നിന ൈകക്കലാക്കാം
അകതാരിലിേതാ൪ െവങ്കിൽ ഞാന-
ബ് ഭഗവാനാണനുകൂലയല്ലിതാ൪ ം. 13
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അവനായതു േകട്ടസഹ്യഭാവാൽ
െചവിര ം നിജ ൈകകൾെകാ െപാത്തി
മുറേപാലുരെചയ്തിെത ? മുഗ്േധ!
കറയുണ്ടായ് വരുേമാ? കരിമ്പടത്തിൽ. 14

ഇതുനാൾവെരെയെന്റ െപറ്റ താേയാ-
െടതിരായ് നിെന്ന നിന കാട്ടിലും ഞാൻ
ഇനിേമൽ ഭരതെന്റ തള്ളയേപ്പാൽ
മനതാരിൽ കരുതാ൯ പറ ത . 15

ഉരെചയ്തതു േപാരുമി കാട്ടിൽ-
തിരവാനായ് ബത േപായിടുന്നിതാ ഞാ൯
കരളിൽ കരുതീ വാഴ്ക നന്നായ്
വരുവാനുള്ളതു വ തെന്ന തീരും. 16

പരുേഷാക്തികേളവുേമാതി മായാ-
പുരുഷ൯ േപാെയാരു പാദമു േനാക്കി
പുരുേഷാത്തമനായ ലക്ഷ്മണ൯ താ൯
പുരുചാഞ്ചല്യെമാടും നട െമേല്ല. 17

ഇതുതെന്ന നമു തക്കെമേന്നാ-
൪ത്തതി േവഗെത്താടു ദുഷ്ടനാം ദശാസ്യ൯
യതിേവഷെമടു സീത താേന
മതിേഖദാൽ മരുവുന്നിട െച . 18

ജടയും െനടുതായ താടിയും പൂ-
ടൽ മു ടുമണി നല്ല ഭസ്മം

വടിേമെലാരു സഞ്ചി െകട്ടി ഞാത്തി-
ട്ടിടമ ൈക ഴിയിങ്കലങ്ങിടുക്കീ.19

ജപമാല വല ൈകയിേലന്തീ-
െട്ടാരുപക്ക ചുരു ടുക്ക തൂക്കീ
മൃദുവൽക്കലെമാ ടു േമേല
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െനടുതായുെള്ളാരു കാവിമു മി .20

പലനിങ്ങെന കള്ളേവഷമാ൪ന്നി-
ട്ടഥ പാദ രടിൽക്കേരറി െമേല്ല
ഹര ശങ്കര നീലകണ്ഠ ശംേഭാ!
പരിപാഹീതി പറെഞ്ഞടു െച .21

പണി േനാക്കി നിരന്തരം മേനാജ-
പ്പിണി പൂെണ്ടത്തിയ കള്ളേയാഗി തെന്ന
ഗുണിെയ നിനയ്ക്കെകാ നല്ലാ൪-
മണിയാം ൈമഥിലി സൽക്കരിച്ചിരുത്തീ.22

മടവാ൪മുടി രത്നമാലിേക! മാം
വടിേവാടിങ്ങെന സൽക്കരിച്ച നീ താ൯

മടിവാടെത പറഞ്ഞിടാെരേടാ! നി-
ടേയാരാരിഹ? വ പാ൪പ്പെത ?23

ചതിേയറിയ ഭി വിെന്റ േചാദ്യം
സതിയാമൂഴികുമാരി േകട്ട േനരം
അതികൗതുകമാ൪ െകാ ചിേത്ത
യതിേയാടിത്തരമുത്തരം പറഞ്ഞാൾ24

െപാളിയല്ലിതേയാധ്യയിങ്കൽ മന്ന-
ളവായ് വന്നിതു നാലു നന്ദനന്മാ൪

അതില ജെന്റ ജീവനാഥ൯
മതിമാന്മ൪െക്കാരു മുമ്പനായ രാമ൯25

ിയേസാദരെനപ്പിരിഞ്ഞിടാതി-
ങ്ങനുജ൯ ലക്ഷ്മണെനെന്നാരാളുമുണ്ട്;
മമ േപരിഹ സീതെയ െച ം
മരുവു ജനകാജ്ഞയാെല ഞങ്ങൾ26
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കനിേവാടു തളർച്ച തീർ കായും
കനിയും തി ഭാനിരിക്കിലൽപ്പം
മനുേജശ്വരപു ർ േവട്ടയാടീ
ട്ടിനിയിേപ്പാളിഹ വ േചരുമേല്ലാ.27

അതുേകട്ടവേളാടുര പാരം
കുതുകത്താൽ കഹനായതീ േനവം;
മതിേനർമുഖി! ഞാൻ നിന േനെര
ഹിതമായുള്ളതു േകൾക്കിലി െചാല്ലാം.28

അതിസുന്ദരിയാണു നീ മേനാേജ്ഞ!
രതിേപാലും തവ ദാസിയായിരി ം;
പുതുയൗവനേമാടിേയ യിവണ്ണം
പതിവായ് കാട്ടിലിരു ൈകവിേടണ്ടാ.29

അതുതെന്നയുമല്ല കാനനത്തിൽ
ചതിേയറീടുമരക്കരുണ്ടേനകം
മാതിരും ചില ദുഷ്ടജ ജാതം
സതിയാം നീെയാരു സാധുശീലയേല്ലാ.30

മുനിേവഷെമടുത്ത നിെന്റ കാന്തൻ
നിരുപിച്ചാെലാരു നിർഗുണൻ ഗുണേജ്ഞ!
അവെനെന്തനുരാഗേഭദമിേപ്പാ-
ളളേവ കാമകലാവിഘാതേലാലൻ.31

അലസാതിനിെയെന്റ കൂെട വന്നാൽ
പലേഭാഗങ്ങളുമിച്ഛേപാൽ ഭുജിക്കാം
ബലമുള്ള ദശാസ്യേനഷ ഞാനീ-
യുലകം മൂന്നിലുെമാച്ച പൂണ്ട വീരൻ.32

ഇതുേകട്ടവെളാ െഞട്ടി വല്ലാ-
തിടിവാേളറ്റതുേപാെലയമ്പരന്നാൾ;
കടുേകാപമിയ ര പിെന്ന-
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മുടിയാൻ കാലമടുെത്തേടാ! നിന ം. 33

രചനീചരച വർത്തിയേപ്പാൾ
സ്വശീരരെത്ത െവളിെപ്പടുത്തി േവഗം
മാറിമാൻമിഴിയാെളയക്ഷണത്തിൽ
തറേയാടും ബത ചൂഴ് െന്നടു ശൂരൻ.34

മലമങ്കയൂമീശനും വസി ം
മലയമ്മാനകളിച്ച വീരനുേണ്ടാ
മലയാതവെള ദ്ധരി ിേയാടും
ചലനം െച വതി ൈക ഴപ്പം.35

ഒരു ഭൂതരുമങ്ങറി െചന്നി-
െട്ടതിരിട്ടീടരുെത ക ചിേത്ത
വീരേവാടഥ വാനിലൂെട ലങ്കാ-
പുരിെയപ്പാർ കിത പാ പാപൻ.36

ജനകാത്മജേയറിേയാരു േഖദം
മനതാരിൽസ്സഹിയായ്ക പിെന്ന
ജലരൂപെമാടും െവളി തൂകി
മുറിയിട്ടിങ്ങെന േപടിേയാടു ഗാഢം.37

കണവാ! പുനെര േപായിരീ -
ന്നിണയാെമെന്നയുമീവിധം െവടിഞ്ഞ്
തുണയാെയാരു തമ്പിയും െവറുത്താ-
നണയത്താരിനിെയെന്റ രക്ഷ െചയ്വാൻ.38

വലെവച്ചതിൽ വന്നകെപ്പടുേമ്പാൾ
മലേവടൻവരേവാർ സം മത്താൽ
നിലവിട്ടിളകും മൃേഗക്ഷണത്തിൽ
തുലയാളും മിഴിയാളിവണ്ണെമല്ലാം.39

െനടുവീർെപ്പാടു േകഴുെമാച്ച േകട്ടി-

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 113

ടനെങ്ങത്തി ജടായു കങ്കരാജൻ
തടയി ദശാനന തമ്മിൽ
െപാരുതാർ വാശി വിടാെത ര േപരും(യുഗ്മകം) 40

തുരഗങ്ങെളയും നിശാചരൻ തൻ
രഥവും ത തകർ പക്ഷിരാജൻ
മുഖെമെക്കയുമള്ളിമാന്തി, യൂക്കൻ-
നഖവുംവാവ്വഥ യാ യും മുടക്കീ.41

മുഷിയുെന്നാരു രാക്ഷേസ നേപ്പാൾ
വിഷമിച്ചങ്ങെന നിെന്നാരൽപ്പേനരം
വൃക്ഷഭധ്വജേനകിെയാരു വാളാൽ
ക്ഷണിച്ചാൽ കഴുകെന്റ പക്ഷയുഗ്മം.42

െവറിേയറിെയാരുദ്ദശാസ്യനെപ്പാൾ
മറിമാൻകണ്ണിെയ മ േതരിേലറ്റി
കുറതീർ ടേന തിരി െതേക്കാ-
ട്ടറിയാനാർ മിടം െകാടുത്തിെടാേത.43

വഴിയിൽ നശ്യമൂകൈശല-
ഴിയിൽക കപീ ര േപെര

കിഴിയാക്കിയ ഭക്ഷണം മടു
െമാഴിയാളൂഴിയിേലാെട്ടറി േപായാൽ.44

അവനിക്കഥെയാ േമ ധരിക്കാ-
തവനീപു ിെയാടും ഗമി ശീ ം
പുരുഭൂതി നിറഞ്ഞിടുന്ന ലങ്കാ-
പുരുയിൽെച്ച കൃതാർഥനായിരുന്നാൻ.45

അവൻെപാടേശാകവൃക്ഷവാടീ-
നടുവ െള്ളാരു ശിംശപയ്ക്കടുക്കൽ
അവെളബ്ബത െകാ േപായി വച്ചാ-
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നനലസ്തംഭനമാം മരു േപാെല.46

പരേദവതെയ തിഷ്ഠെചയ് െചയ് വു
പുരുഷാ൪ഥത്തിനുേവണ്ടി മാനവന്മാ൪
ദശകണ്ഠനുമന്ത്യമാം പൂമ൪ഥം
വശമാക്കാൻ കുടിവ േദവിതെന്ന. 47

കപടക്കലേയ വധി പിെന്ന-
ത്തിരിെയത്തെന്റ തേപാപവനത്തിേലക്കായ്
രഘുപുംഗവനാശു േപാന്നിടുമ്പേപാ-
െളതിേര ലക്ഷ്മണന െച കണ്ടാൻ.48

ജനകാത്മജെയത്തനിച്ചിരുത്തീ-
ട്ടനുജൻ േപാന്നതബദ്ധെമ െചാല്ലി
ഇനിെയങ്കിലുംമാശു േപാക നാെമ-

നേശാചി ടനാ മം ഗമിച്ചാൻ.49

അരുണാധരിതെന്നയ കാണാ-
ഞ്ഞരുണാംേഭാരുഹേന നായ രാമൻ
ശരണാഗതരക്ഷണം നടത്താം
കരുണാമൂ൪ത്തി കരഞ്ഞിടാൻ തുടങ്ങീ.50

ദയിേത! പുനെര േപാെയേടാ! നീ
യയി! േത ഞാനപരാധെമ െച ?
മയി െതല്ലനുകന്പ േതാന്നിയുള്ളിൽ
െപായിേതറാതരിക വാന മേനാേജ്ഞ.51

അരവനാ ഴിക േവ൪പിരിഞ്ഞിരിപ്പാ-
നരുതാഞ്ഞി വനത്തിൽ വ പാ൪ ം
അരവിന്ദവിേലാചേന! നിനക്കീ-
വിരഹത്തിങ്കെലാരാശെയ വ ?52
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ചതിയുെള്ളാരു മാനിെനപ്പിടിപ്പാ-
നതിേവഗെത്താട് േപായിരുെന്നാരീ ഞാൻ
അതിെനത്തവ െകാ തന്നിടാഞ്ഞി-
ട്ടതിേകാപെത്താടു നീെയാളിച്ചതേല്ല?53

മതിബിംബമതിങ്കേല മംഗം
െകാതി തീരുംപടി െകാ വ നൾകാം
അതിനും മമ േതാൽവിയിെല്ലേടാ! െവൺ-
മതി െവ ം ദൃഢെമ നിൻമുഖെത്ത.54

മുറയിട്ടിതുേപാെല രാമനും തൻ-
പിറേക തമ്പിയുമായ് തിരി പിെന്ന
മറിമാൻമിഴി േപായ മാർഗേമെത-
ന്നറിവാനായി വനത്തിലൂെട െമേല്ല.55

വഴിേമലവ൪ ക ക േപാകും
െമാഴിയാ ാണികേളാടു രാമച ൻ
െപാഴിയുെന്നാരു ക നീർ തുട ം
വഴിയാംവണ്ണമിദം പറ േകണാൻ.56

പരമാ൪ഥമുരയ്ക്ക നല്ല താളി
പ്പനേയ! നിൻകുലേപാെല േകശഭാരം
പരിേചാടു വഹിെച്ചാരുത്തിയീ നി-
ന്നരികിൽ ടി വരുന്നതിനു കേണ്ടാ? 57

അളിേയ! തവ േശാഭ േപാെല െനറ്റി-
ക്കളകം നെല്ലാരു മാലയായണിഞ്ഞ്
ഒഴിയാതിതിേല ഗമിച്ചിേതാ? പൂ-

ഴലാളഴകിെയാരൂഴിമിന്നലിേപ്പാൾ58

ഒളിയാർെന്നാരു താമേര! വൃഥാനീ
െപാളിേയാതീടരുേത മുഖ േനാക്കീ
തവ കാന്തികെളാെക്കയും മുഖത്താൽ
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കവരും കാമിനിയീവഴി വേന്നാ?59

അയി! േത കുശലം കഥിേക്കേടാ! പൂ
ക്കയിേത! വ ത ഞങ്ങേളാടു േനെര
മൃദുനാസിക നിെന്റ െമാട്ടിെനാപ്പം
മുതിരും മാനിനി വന്നിേതാ? സമീേപ.60

കളേവാതരുതു ച വാക-
ദ്വിജേമ! നിൻ വാടിെവാ മാറിടത്തിൽ
കുചമണ്ഡലമുള്ള മങ്കയാളീ
വഴിേയ േപായതു നീയറിഞ്ഞതിേല്ല?61

പുരുവി മ സിംഹരാജ! നീെയ-
രിയാടാെത മിഴി നിന്നിടു ?

ഇട നിെന്നാടു തുല്യമായ് ചുരുങ്ങീ-
ട്ടിതിേല പു ഴലാെളാരുത്തി േപാേയാ?62

പിടിേയാടു പിരിഞ്ഞിരിെക്ക മൂലം
െനടുവീർപ്പി നടന്നിടും കരീ !
മടിയാതുരെചയ്ക നിെന്റ ചാേര
മടവാർമൗലിെയാരുത്തി വന്നതുേണ്ടാ?63

െപാടിയാടുക പിെന്നയാെട്ടേടാ! നീ
െചാടി െചമ്പിെച്ചാരുസത്വേവദിയേല്ല?
തുട നല്ല കുരുക്കമാണവൾ -
ള്ളടയാളം നുനിയുളള നിൻ കരംേപാൽ. 64

അഴേകറിെയാരന്നേമ! നിനക്കീ
നടയപ്പ പറ തെന്നാരുത്തി
ഗുരുദക്ഷിണ വാ വാനിദാനീ-
മിഹ വേന്നച്ചവൾ പിെന്നെയ േപായീ?65

കുയിേല! പറകിെന്നാരുത്തിയീ നി-

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 117

ന്നയല െട നട േപായതുേണ്ടാ?
അവൾ താനുപേദശേമകി മുന്നം
തവ ചാരുസ്വരമായേതാർമയിേല്ല?66

വിരിയും മല൪ ചൂടിയ ഭാേഗ
തളിരും ത മിടയ്ക്കിട വീശി
മുകുളങ്ങളുേമന്തിയി ല  ഞ്ഞാ-
ലതെയേങ്ങാ ഗമിച്ചേശാകേമ! െചാൽ.67

പുഴയിൽ കളിയാടുവാൻ പുരാ മീൻ-
മിഴിയാെളെന്നെയാഴി േപാവതിേല്ലാ;
പതിവായതു താഴ് ത്തി വച്ചിദാനീ-
മതിേലക്കായവളാ ഹിക്കയില്ലാ.68

ഇര െതണ്ടി വയറ്റിേന നിറ ാൻ
വനമധ്യങ്ങളിൽ വാടെകാണ്ടടു ം
ചില ദുഷ്ടമൃഗൗഘമുണ്ടതിെന്ന൯
തരളാപാങ്ഗിെയ ഹിംസ െചയ് തുേപാേയാ?69

അഥവാ! നരജാതിെയ ബ് ഭുജിപ്പാ൯
െകാതിേയറീടുമരക്കരു കാട്ടിൽ
അവെര െട കാന്തെയപ്പിടിച്ചി-
ട്ടവമാനി വധ തിന്നിരിക്കാം. 70

അധുനാ മമ താതേന നമി -
ന്നതിനായ് വിണ്ണിനു നീ ഗമിച്ചെതങ്കിൽ
തവബുദ്ധിയിേത൪ക്കിെല േമാശം?
ധവേന വിട്ടതു നീതിയല്ല ബാേല! 71

ഗുരുകൽപ്പിതമാമരണ്യവാസം
ശരിയായിന്നിെയാരാ കൂടിയുണ്ട്
ഇതു മിച്ചമിരിെക്ക നീെയാഴിഞ്ഞാ-
ലതിസാമർഥ്യമേതവരും പഴി ം.72.
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കളിയാെതാരു നാളിൽ മ രുട്ടി-
ക്കവളം നീ മമ താതേനകിയേപ്പാൾ
ഒരു ദിവ്യശരീരേമാടുമച്ഛൻ
തവ ചാരെത്തഴുന്നള്ളി വാങ്ങിയെല്ലാ73

അതിനാൽ നൃപതി നിെന്റ േമലു-
ണ്ടതിവാത്സല്യമിത ഞാനറു
അധുനാ ലികേട ഗമിക്കിലച്ഛ-
ന്നതിലും കൗതുകേമറിേയ മുള്ളിൽ74

ഹിതമായതുെകാ വാനിലും നി-
ന്നരികെത്തെന്നയുമാനയിപ്പതിന്നായ്
ഒരു നല്ല ശുപാർശെചയ്കേടാ നീ;
ഭരതൻ േമലിലുമൂഴിെയ ബ്ഭരി ം75

രാഗാനുബന്ധമതിയായി വളർന്നിരുന്ന
രാകാശശാങ്കമുഖിേയാടു പിരിഞ്ഞ മൂലം
ദശകാന്തരങ്ങളിൽ വലഞ്ഞിതു േപാെല രാമൻ;
മാഴ്കാത്തതാര്? ഭുവി മാനുഷജാതിയിങ്കൽ.76

കന്നൽക്കണ്ണിെയ േവർപിരി ഴലുമ ീരാമനും കാട്ടില-
ങ്ങേന്വഷി നടന്നേപാതനുജനും ൈധര്യം െവടി തുേലാം
നന്നായിക്കഥ കണ്ടേപാെല കഥനം െചേയ്താരു വാന്മീകിതാൻ
മന്നിൽദ്ധീരനേഹാ തദീയഹൃദയം പാർത്താൽ കരിങഅക േപാൽ.77

പത്താം സർഗം സമാപ്തം
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പതിെനാന്നാം സർഗം
മുത്തണിഞ്ഞ മുലയാെളാടു േവർെപ -
ട്ടത്തേലറി നരപാലസൂതന്മാർ
ഇത്തരം വ്യസനമാർ വിലാപി -
ച്ചിത്തിരിസ്ഥലവുമ കഴി .1

കറ്റാവാർ കുഴലിെയബ്ബത കാണാ-
േനാക്കിയവിടങ്ങളിൽ വീ ം

െച ദൂരമണയുെന്നാരു േനര
െത്താ കിട്ടിയതു ൈദവ നിേയാഗാൽ. 2

മ വ മദേമറു മരക്കൻ
ത െകാണ്ട് തനുെവാന്ന് തകർന്ന്
എെല്ലാടി ചിറകറ്റജാടായു -

ല്ലസിച്ചിെതതിെര വഴിമേധ്യ. 3

കണ്ടേനരമവേന നിജ ചിേത്ത
രണ്ടിരട്ടിയുളവായി വിഷാദം
അണ്ടർ കു മരശൻ ബത! േചാദി -
ച്ചിണ്ടെലന്തിതിടെപ്പ ? ജടാേയാ! 4

കൂെറഴുന്ന ഭഗവാനുെടയൾത്താ -
രുറിയുെള്ളരനുേയാഗ വിേശഷാൽ
നീറി മന്ദമണയു യിേരാട -
 ഞ്ഞാറു വാക്കവനിവണ്ണമുരച്ചാൻ 5

ചാണുവിട്ടിവിെട നിെന്നഴുന്നൽപ്പാൻ
ാണിയില്ലടിയെനൻ ഭഗവാേന !

കാണിേനരമുടൽ ക മരിപ്പാ -
നാണിയായതിഹ മാമകപുണ്യം. 6

ദുഷ്ടനാകുെമാരു രാവണനേങ്ങ -
ക്കിഷ്ടമുള്ള മിഥിലാന്മജതെന്ന
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ക െകാ നടെകാണ്ടറി ഞ്ഞിട് -
െട്ടാ േനർത്തടിയനങ്ങമർ െചേയ്തൻ. 7

േകാളു ക വിഷമിച്ചവനേപ്പാൾ
വാളുെകാ ചിറകും മമ െവട്ടീ ;
േകളിയുളള ഭഗവാെനാടിേതാതു -
േന്നാള്ളമി യിരു േദവിയുേമകീ 8

ാണേവദന സഹിക്കരുതേയ്യാ !
കാണിേനരവുെമനിക്ക് ദയാേലാ!
ക്ഷീണനാെയാരടിെയെന്റ ശരീരം
പാണിെകാണ്ടിഹ തേലാടുക േവണം. 9

രാമേദവനുടെന നിജഭക്ത -
ന്റാമയങ്ങളഖിലം കളവനായ്
േ മപൂർവമൂടൽ െതാട്ടിതേലാടി -
േക്കമനാമവനു സല്ലഗതി നൽകീ. 10

കട്ട കുട്ടിയവരശവമേപ്പാൾ
ചുെട്ടരി ചുടല ിയെചയ്താർ;
ഇഷ്ടേമാടു നിജദാസനു േമാക്ഷം
കി െക മരുൾ െചയ്തിതു നാഥൻ. 11

സ്വന്തം കാര്യമതിേല മുഷിേഞ്ഞാ -
ർെക്ക േമകണ മിതുത്തമധർമ്മം
ഇജ്ജനങ്ങളതു ക പഠിപ്പാ -
നജ്ജഡെത്തെയരിെച േദവൻ. 12

േദഹമുഴിയിലിെത മിരിക്കാ,
േമാഹെമന്തിനു ? ശരീരമിതിങ്കിൽ,
േസ്നഹേമാെടാരുവന ന്ന്യനുേവണ്ടി -
സ്സാഹസം തുടരുകിൽഗ്ഗതിയുണ്ടാം. 13
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രാമച നവെളത്തിരവാനായ്
േ മേമറുെമാരു േസാദരേനാടും
ആ മഹാടവിയിൽ നിന്നഥ െതേക്കാ -
ട്ടാമയെത്താടു നടന്നിതു ദുെര. 14

െപാക്കമുെള്ളാരുമലഞ്ചരുേവ താൻ
െവക്കമങ്ങടിത്തിടുമേപ്പാൾ
തക്കേമാർത്തനുജെനപ്പിടി കൂടി -
ൈകക്കലാക്കി നടെകാളളുവതിനായ്.15

നീലമാമലെയാെടാത്തവപുസ്സാ -
ർേന്നാലി േപാെലയലറീട്ടതിേഘാരം
േമാടിേചർന്ന മുലതമ്മിലടിപ്പി -
േച്ചാടിയുെക്കാടുമേയാമുഖി െചന്നാൾ.16

ക രാക്ഷസിെയവൻെപാടു േകാപം
പു തൻ ചുരികയുരി കുമാരൻ;
പ ശൂർപ്പണഖെയന്നതു േപാലിത്ത
തത്തിയുടെന നടെകാണ്ടാൾ. 17

നിന്നിടുന്ന കഴുവിൽ ത്തനിേയ താൻ
െച േകറുമവിേവകികെളല്ലാം
എന്നേപാെല രഘുവീരസമിേപ
െച ചാടിെയാരവൾ പിണ . 18
 
കാമേവദന െപാറായാകിലുമുള്ളം
സീമവി ചലിയാെതയിരിപ്പാൻ
േക്ഷമേമ വതിതാ ഹമുേള്ളാ -
േരവരരം കരുതിവാഴുകിൽ നന്നാം, 19

ൗഞ്ചെമ പറയുെന്നാരു കാട്ടിൽ
സ ഞ്ചരിച്ചവിെട നിന്നവർ പിേന്ന
ചഞ്ചാലാക്ഷിെയ രുജാ തിരയുേമ്പാൾ
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വൻചതിക്കവിെടയും വഴിവിണു. 20

ആദിേശഷെനതിരാമിരു ൈകെകാ -
ണ്ടാദിേനശ കുലജാതെര േവഗാൽ
സ്വാദറി ഞ്ഞിടുവതി തടുത്താ -
നൂതിവീർത്ത തനുവുളള കബന്ധൻ. 21

യാ മുട്ടിയതു മൂലമവർക്കാ
മാ യിങ്കലുളവായ് തരളത്വം,

കത്തിവച്ചഥ കരങ്ങളരുത്ത
ച്ചിത്തവി മെമാഴിച്ചിതു േവഗാൽ 22

ആെപ്പടുന്ന വകെയപിടികൂടി
സ്സാപ്പിേടണ്ടിയ കരങ്ങേളേയവം

താ ക കഷണിച്ച കരുത്തിൻ
മാ കാട്ടിയവേരാടവേനാതീ. 23

ഊെക്കഴുന്ന മമ ൈകകൾ മുറിപ്പാൻ
തക്കേപാലിവിെട വല്യവേനവൻ
അക്കണക്കരികിൽ വന്നവെരങ്കിൽ
തർക്കമില്ലവെര ഞാനിഹ കൂപ്പാം.24

അഷ്ടവ മുനിത െച ശാപാൽ
ദൂഷ്ടനാ െയാരു നിശാചരനായ് ഞാൻ

വന്നത് നിമിത്തെമാരുന്നാൾ
മുഷ്ടിയുധദ്ധമമേരശെനാേടേറ്റൻ. 25

ഇ നെനൻ തലയറുക്കിലുമേന്താ ?
വന്നതില്ല മൃതിെയന്നതുമുലം
അ കുക്ഷിയിയിെലനിെക്കാരു വായും
ത ൈകകെളയുമിങ്ങെന നീട്ടി. 26
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േകാപേമാടു മുനിയാദ്യെമനിക്ക -
ശ്ശാപമിട്ട പിറേക കനിേവാടും
ത്വൽക്കരങ്ങെളയറുത്തിനി രാമൻ
നീ മീ വ്യഥകെളന്നരുൾ െചയ്താൻ 27

കണ്ട മട്ടിനിെതനി മുനീ ൻ
പ െചാല്ലിയതുേപാെല, ഭവാന്മാർ
ര േപരിെലാരുവൻ മുനിേവഷം
പൂണ്ട രാമനനുജൻ ദൃഡമന്യൻ. 28

കഷ്ടമി െകാടുതാെയാരു കാട്ടിൽ -
പട്ടിണി മിടയായി വലേഞ്ഞൻ;
വിഷ്ടേപശ്വര! ഭവൽ പയാേല
നഷ്ടമായി നരകം നരകാേര! 29

എ ര യിർ െവടി കബന്ധൻ
പിെന്ന രാമ, നവനുെള്ളാരു ഗാ ം
അന്നില ചിത കുട്ടിെയാരിച്ചാ -
നന്നവ ഗതികി വതിന്നായ്. 30

നന്മ നൾകുവതിനായ് മൃതേദഹം
ചിന്മയൻ ചുടുകയാതുേനരം
കന്മഷങ്ങെളെയാഴിെഞ്ഞാരു യക്ഷൻ
സമ്മദെത്താടിതുേപാലറിയിച്ചാൻ31

മങ്ങെലാ മണയാെത ലഭി ം
മങ്ഗലാങ്ഗിെയ നിനക്ക് മഹാത്മജൻ!
ഇങ്ങടുെത്താരു തേപാവനമുണ്ടി -
ന്ന െടല്കിലറിയാം പരമാർത്ഥം.32

പുണ്യനാനവനുണർത്തിയിവണ്ണം
വിണ്ണിേല െകാെണ്ടാരുേശഷം
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ദണ്ഡമാർ ഹൃദി പങ്ക്തിരഥൻതൻ
കണ്ണിലണ്ണികൾ തിരിച്ചവിടി ം 33

പിെന്നയ പല കാ കളാേല
കണ്ണിണ കുതുകെത്ത വളർ ം
പർണശാലയുമതിങ്കലിരി ം
തമ്പിയാെളയുമടുത്തവർ കണ്ടാർ 34

നിഷ്ഠേയറുമവൾ രാഘനപാദം
െതാ വിണു െതാഴുതിെട്ടഴുേന്നറ്റ്
തൃഷ്ടി പു മൃദുവായ് പുലിേത്താ -
ലിട്ടിരിപ്പതിനവർ െകാടുത്താൾ. 35

രാമച നതിലൻെപാടിരുന്നാൻ;
സീമയ കവിയും കുതുകത്താൽ
െവട്ടിേവരുമുതലായവയർച്ചി -
െച്ചാ േനരമവളാദരേവാെട 36

രാമഭ നവേളാടഥ േചാദി -
ച്ചാമയെത്താടു, “ നിന മേനാജ്ഞ!
സീതയിന്നവഴിയാണ് ഗമിെച്ച -
േന്നാതുവാൻ െതളിവു വല്ലതുമുേണ്ടാ ” ? 37

േചാദ്യമശ്ശബരി േകട്ടിദമേപ്പാ -
ളാദ്യനാകുമവേനാടറിയിച്ചാൾ
“ കാതരാക്ഷി ജനേകാന്മജതെന്ന
യാതുധാനപതി െകാ കട . 38

ലങ്കയിങ്കലവെളദ്ദശകണ്ഠൻ
ശങ്കവി കുടിവച്ചതികണ്ഠൻ;
സങ്കടെത്താടമരുന്നിതു െപാൽ -
മങ്ഗയാളവിെട നിെന്ന നിനയ് 39

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 125

തു കിട്ടി ഗുരുവിെന്റ കടാക്ഷം
സ്വൽപ്പമുള്ളതു നിമിത്തെമനി ം
ചി മാനിഹ ഭവനിനിനിെയെന്ന
ത്വൽപദെത്താടവാനരുേളണം. 40

െത ദുരമവിടു നടന്നാൽ
െച മെങ്ങാരു നദീനികടത്തിൽ
അല്ലൽ തീരുമതിനക്കെര േമവും
നല്ലനായ കപിേയാടിടെപ്പട്ടാൽ 41

ഭക്തി െകാ തളരാെതാരു േയാഗ -
വ്യക്തിയുളളവളുരെച്ചാരു വാക്കാൽ
യുക്തിേയാതിയുടെന ശബരിക്കായ്

മുക്തി നൾകി മുകിൽവർണനുദാരൻ.42

മീനേനർമിഴി െമാഴിഞ്ഞതു േകട്ട -
ജ്ജാനകീപതി സേഹാദരേനാടും
മാനമുളള കപിെയത്തിരവാനായ്
മാനേസ കനിെവാടും നടെകാണ്ടാൻ. 43

പമ്പെയന്നgഭുവനങ്ങളിെലല്ലാം
വൻപിെയ പുകഴും പുഴതെന്റ
മുൻപിെലത്തിയവരായതുേനര -
ത്തിമ്പേമറയുളവായി മനസ്സിൽ. 44

േചക്കവച്ച െചറുപക്ഷികെളക്ക -
െണ്ടാക്കയും ബഹുമാേനാജ്ഞത േകാലും
വക്കിലി വരിവ നിരുപ്പ
െപാക്കേമറിയ കരിമ്പന ക . 45

േത വീട്ടി കുളമാന്തടിേയെറ -
െപ്പാക്കമുളളിലവു പാതിരി കുമ്പിൾ

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 126

നൽക്കടമ്പകിലറന്തലിെതല്ലാ-
മുൾ തുഹലമിയന്നവർ കണ്ടാർ. 46

വാകയും വലിയ െനല്ലികൾ േവ ം
താന്നിയാഞ്ഞലിയിലിപ്പമരങ്ങൾ
ഇക്കണ പലമാതിരിവൃക്ഷം
വക്കിെലാെക്കമുരടിച്ചിഹ നി . 47

നെല്ലരുക്കരളിയും െകാടുേവലി
െചത്തിയും തുളസിയും പലമട്ടിൽ
െചമ്പരുത്തി പനിനീർെച്ചടിവർഗം
മ മീവകകൾ ക വനത്തിൽ. 48

പിച്ചി മുന്തിരികൾ മുല്ലകെളല്ലാം
െമച്ചമായമൃതുവളളി പേടാലം
മറ്റേനകവിധമായ് തരുെവല്ലാം
ചു മാലതകളും ബഹു കണ്ടാർ.49

അത്തിയിത്തിയരയാെലാടു േപരാൽ
മുത്തിൾ നല്ല കരയാ വയ ം
കണ്ടകാരി നറനിണ്ടി കുരണ്ടീ
ക േപാൽ പല മരു കേളവം. 50

ഈറയും മുളകൾ നായ്ങ്കണെയല്ലാം
മാറിമറിയവിടങ്ങളിലുണ്ട്
േകറിനി ഹരിണങ്ങൾ ഭുജിപ്പാ-
േനറയുണ്ടിളയ നല്ല തൃണങ്ങൾ 51

കണ്ടകാടുകളിെലാക്കയല ം-
െകാ െകാ കെളാടി ചവ ം
മ േകാരി മുതുക െചാരി ം
െപാണ്ണരായ കരവീരർ നട .52
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അമ്പിളിക്കലകൾ േപാെല വളഞ്ഞ -
െക്കാ േമന്തി മഹിഷങ്ങെട െപറ്റം
വൻെപഴുന്ന തവെന്റ പുറക്കൽ
ക്കമ്പമ കളിയാടി നട . 53

ഒന്നിേനാടു കലഹിപ്പതിനാരാൻ
െച െവങ്കിലവെനെക്കാല െചയ് വാൻ
േകാട്ടമെറ്റഴുമുശിർെപ്പാടു െചന്നായ്-

ട്ടവും പലതും ചുറ്റിനട . 54

േതറ്റെകാ കുഴി മാന്തിയതിേങ്ക
നൂറ്റയുളള ചില കന്ദെമടുത്ത്
മു മുെട്ട രുചിേയാടു ഭുജി ം
കാ പന്നികൾ കളി നട . 55

ച ചീഞ്ഞ ശവെമന്നതിലിഷ്ട -
െമത്തിയ ടൽ െകാഴു മുഴു
ചീർ ചീർ പുലിയും കടുവായും
പാർ പാർ െനടുനിെളയല 56

ചാണിയിങ്കൽ മുന കുർ ടലിൽ -
രാണിേപാലരിയ മുളളുേകേളന്തി
കാണുമാറു െവളിയിൽത്തലനീട്ടി -
ത്താണിരു പലമാതിരി മുളളൻ. 57

വാലുടക്കി വലുതാം മുളമുേളളൽ
മാലേനകമുളവായതിനാെല
ബാലെവഞ്ചമരിമാനുകെളല്ലാം
കാലുറച്ചവിെട നി കര . 58

നല്ലിളം കറുക േനാക്കി നട ം
വല്ലതും ചിലതുട ചവ ം
െത നാദമരികത്തണയുേമ്പാൾ
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ക േപാലതിെനേയാർത്തിഹ നിൽ ം 59

ഒ മി മവിടന്നതി േവഗാൽ
െച േവെറെയാരു ദിക്കിലുറ ം
മാനേമാെടവയവങ്ങളിൽ ന ം
മാനുമദ്ദിശി പേലവിധമുണ്ട്. (യുഗ്മകം) 60

ഇന്നിനിയും ബഹു മൃഗങ്ങൾ വസി -
ന്നന്നില യരമുളള മരത്തിൽ
െചന്നിരു ചില കായ്കനി െകാത്തി -
ത്തിന്നിരു പല പക്ഷികുലങ്ങൾ. 61

നട്ടമങ്ങെന വളർന്നഥ വാനം-
മുെട്ട നിൽെപ്പാരു തരുക്കളിെലല്ലാം
െകട്ടിഞാ മരണത്തിനു െചേന്ന -
ർെപ്പട്ടേപാെല കചവാതൽ കിട . 62

അന്തരാളജനനെത്തെയാഴിപ്പാ -
നന്തരങ്ഗമതിേലാർത്തിഹ വവ്വാൽ
വൻതപെസ്സാടു വേന തലക്കീഴായ് -

ങ്ങിയിങ്ങെന കിട കയല്ല 63

വൻപുകുടുമിലവിൽെച്ചറു സൂചി -
ക്കമ്പിൽ വാണിഹ പരു കെളല്ലാം
വൻപു കാട്ടിമിഴിയി ചുഴ ം
െവമ്പലു കഴയിൽ ക്കളിേപാെല. 64

കു േചർന്ന കളിേയാഗെമാരിയക്കൽ
െപട്ടിെകട്ടിമരവുന്നതുേപാെല
നാട്യമുളള മയിലും മടിയാൽ തൻ
പാട്ടിലായി മരുവുന്നിഹ ചുമ്മാ65

ഏെറ മാന്തളിർ ചവച്ചതിേലാലും
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ചാറു േമാന്തിയമലും പിടിെപ്പട്ട്
തീറുകിട്ടിെയാരു രാഗവിേശഷം
കുറിടു കുയിലിൻ കുലെമല്ലാം. 66

െച െകട്ടിയതുേപാൽ വിലസും പൂ -
െക്കാണ്ടേതാറുമണിയിട്ട് പറന്ന്
വണ്ടിനങ്ങൾ മകന്ദകണം െച -

നീെള മരവു െകാടു . 67

മുട്ടയി ചില പക്ഷികൾ വൃക്ഷ
േപ്പാട്ടിലങ്ങടയിരു നിരേപ്പ
കുട്ടികൾക്ക്◌ു ചിലതന്നിരെതണ്ടി -

ടുവാതിലിലിരു െകാടു . 68

െപട്ടിേപാൽ െമഴുകിനാൽ ചില കൂടും
െകട്ടി നല്ലയരമുളള മരത്തിൽ
കുട്ടമിട്ട മധുമക്ഷിക കാ ം
കു െക കൾ നമുക്കപേദശം.69

ഇന്നിയും പലവക ക്കിളിവർഗം
മന്ദെമന്നിയ വിളങ്ങി വനത്തിൽ:
പിെന്നയദ്ദശരഥാന്മജരാറ്റിൽ -
െച്ചന്നിറങ്ങിയിതു കൗതുകേമാടും. 70

പാറേപാെല െനടുതാം ചില ന ം
േകറിവന്നനുദിനം െവയിേലൽപ്പാൻ
കുറുപാെടാടവിടങ്ങിേലാേരാ -
പാറയങ്ങെന നിക കിടന്ന. 71

ചീറിയുെക്കാെടാരു ദിയ്ക്കിലുറയ്ക്കാ -
താറടങ്ങിെയാഴുകുെന്നാരു െവളളം
പാറേതാറുമടിെപ്പ ഘനം വി-
േട്ടെറമാർദവമിയന്നിഹ കാണായ്. 72
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ആക്കേമറിെയാരുഴു ബലാല-
ക്കിടി കളയാെതയിരിപ്പാൻ

വക്കിലുളള ലതയും മരവും നൽ -
പുക്കളും ഫലവുേമകി നദിക്കായി. 73

ഉമ്പർെപാെല മിഴിര മടയ്ക്കാ -
തമ്പരന്നരിെയ തീറ്റിതിരിഞ്ഞ്
പമ്പയാറ്റിനടിയിൽപ്പല മത്സ്യം
കമ്പമ കളിയാടി നട . 74

ഏകേദ്ദശമരികത്തിലണഞ്ഞാ
രാഘവെന്റ തിരുേമനിെയ േനാക്കി
നിന്ന മിനിനടയാെത്താരു കണ്ണി -
ന്ന തെന്ന ഫലസിദ്ധിഭവി . 75

പുതുമപലതുേമവം ക കൗതുഹലം പൂ -
ണ്ടതിചതുരത േകാതും രാമനും തമ്പിതാനും
ധൃതിെയാടു ജലപാനം െച വന്നാ വക്ക -
ശിലയിങ്കൽ െച്ചന്നിളയ് പാറ്റി വാണാർ. 76

മരങ്ങളും വളളികളും വനത്തിൽ
പര പു ന്ന വസന്തകാേല
തിരി നൽ െമ്പാടി േകാരിവാരി -
െച്ചാരിഞ്ഞിളെന്തന്നലഞ്ഞിതേപ്പാൾ. 77

േകാളാെയഴും വിരഹേവദനെയസ്സഹിപ്പാ -
നാളായിടാെത വിഷമിെച്ചാരു രാമേദവൻ
വൻപിച്ച കാ ടലിേല വിേയാഗദൂ:ഖം
ജ്യംഭിച്ചിരുന്നവിെട ലക്ഷണേനാടുകൂെട. 78

പതിെനാന്നാം സർഗം സമാപ്തം
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പ ണ്ടാം സർഗം
ീരാമൻ തിരുവടി തമ്പിേയാടുകൂടി-

േപ്പരാളും പുഴയരിേക വസിച്ചിടുേമ്പാൾ
ധീരാത്മാ ദിനകരസൂനു ക േപടി-
ച്ചാരാെണന്നറിവതിനാശയുള്ളിലാർ 1

ആരായുന്നതിനിവേരവെര േനരി-
ട്ടാരായുന്നതിനിഹ? താതശിഷ്യെനേന്ന്യ
ആേലാചിച്ചവനിതു നാലു മ ിമാേരാ-
ടാേലാകിച്ചനിലജെനപ്പറഞ്ഞയച്ചാൻ 2

േതാറ്റത്താലരിെയാരു വിദ്യെകാ മാദ്യം
കാറ്റി ം കതിരവനും പിതൃത്വേമകി
ഊറ്റത്താൽ കവിളിൽ മേഹ വ മൂേക്കാ-
േടേറ്റാരക്കപിവരനാർ ഭി േവഷം. 3

പിെന്നത്താൻ ദശവദനെന്റ കീർത്തിയാകും
ച ൻ തൻ കലകെളെയാെക്കയും കുറ ാൻ
സന്നാഹം െപരുകിന കൃഷ്ണപക്ഷമായി-
െച്ചെന്നത്തീ രഘുപതിസന്നിധൗ ഹനുമാൻ. 4

നിരാളും മുകിലുകൾ ൈകെതാഴും വപുസ്സിൻ
ധാരാളച്ഛവിെയ വനത്തിലും പരത്തി
പാരാളും നൃപസുതേരാടും താഴ്മപൂണ്ട-
നാരാലക്കപിവരേനാതിനാനിവണ്ണം. 5

ഉന്നി കലരുന്ന േമനി േകാലും
ധന്യന്മാരിരുവരിതാരേഹാ! ഭനാന്മാർ
ഇന്നാെരന്നറിവതിനിച്ഛയു േനെര
െചാന്നാലും വിഷമതെയാ മില്ലെയങ്കൽ 6

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 132

സന്ന്യാസി വരനുരച്ച വാ േകട്ടി-
ട്ടേന്നരം രഘുകുലസത്തമൻ പറഞ്ഞാൻ
മാന്ന്യ ീദശരഥമന്നവൻ മഹാത്മാ-
െവല്ലാർ ം പരിചിതനായിരുന്നിരിക്കാം. 7

അേദ്ദഹത്തിനു മകനായ രാമനീഞാ-
നുേദ്ദശിക്കണമിവെന്റ തമ്പിയെ
ഇേദ്ദശം ദയിതെയാടും പിതാവിനുളളാ-
നിർേദ്ദശ റി നിറേവ വാനണ . 8

ാപിച്ചിട്ടരിെയാരു ഗൗതമീതടാെന്ത
മൂേപരും തപെമാടു താമസിച്ചിടുേമ്പാൾ
പാപത്മാ ദശമുഖരാക്ഷസൻ കവർന്നാൻ
ഹാ!പാപം! ദയതിെയ, ഞങ്ങൾ േതടിവ . 9

ഈവണ്ണം രഘുവരനുച്ചരിച്ച േനര-
ത്താ േവഷം തരെമാടു തള്ളി രങ്ങൻ
േനാവാളും കപിയുെട കക്ഷിയായ് സ്വകാര്യം
താവും നൽ തുകെമാേടാതുവാെനാരുങ്ങീ. 10

േകട്ടാലും കനിെവാടു കീശജാതിയിൽസ്സ-
ാട്ടായും കതിരവനുണ്ണിയായുമിേപ്പാൾ

വ്യഗ്ച്ചീ വനഭുവി വാണിടുെന്നാരുത്തൻ
സു ീവാഭീധെയാടു സുന്ദരസ്വഭാവൻ. 11

ഇ ൻതൻ മകനിഹ ബാലിെയ െചാൽേവാ-
നിന്നാളീയനുജെനയാ മിക്കമൂലം
ഇന്നാരുെള്ളാരു തുണെയന്നേതാർത്തിരി -
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ന്നേന്നരത്തിവിെടഴുന്നള്ളി നിങ്ങേളവം 12

ഞാനിേപ്പാളവനുെട കിങ്കരൻ ഹനൂമാൻ
മാനിച്ചിക്കഴലിണ ൈകവണങ്ങിടുേന്നൻ
ദൂനത്വം െവടിയണമിന്നി നിങ്ങെളാന്നി-
ച്ചാനന്ദിച്ചമരണെമെന്നനി േമാഹം. 13

ആശി ന്നവനിഹ നിങ്ങേളാടു സഖ്യം
േ ശിപ്പാനിനിയവകാശമില്ല നിങ്ങൾ
രാശിക്കിജ്ജനതയിൈലകമത്യെമാട്ടാ-
േവശിച്ചാലതുവഴി നന്മേയെറയുണ്ടാം. 14

മധ്യസ്ഥൻ മധുരമുരച്ച വാ േകട്ടി-
ട്ടത്യന്തം കുതുകമിയ രാമേദവൻ
കൃത്യജ്ഞൻ കൃപേയാടു ൈമ ിേയബ്ഭരിപ്പാ-
നുേദ്യാഗിച്ചനുമതിയക്കപി നൾകീ. 15

തൻേതാഴൻ കപികു ലവീരനായിരുന്നാൽ
വൻ േതാൽവിക്കിനിയിടയില്ലെയ റച്ച്
സേന്താഷിച്ചിടുെമാരു രാമേന ഹനൂമാൻ
തൻ േതാളിൽസ്സഹജെനാടും വഹി േപായാൻ. 16

ഭീരുത്വം മുഴുവെനാഴി സൂര്യപു ൻ
േനെരത്താെത്താരു വിനിമയം നടി നിൽേക്ക
ചാരത്തന്നരവരപു രാഗമി ം
േനരത്തക്കപിയവെരസ്സമാചരി . 17

സു ീവൻ ദശരഥപു േരാടുകൂടി-
സ്സഖ്യം െചയ്തതുലസുഖം വളർ ചിേത്ത,
മുഖ്യന്മാരരികെള നി ഹിപ്പതിനാ-
യക്കാലം പുതിയ കരാറു െച തമ്മിൽ. 18

ചാതുര്യെത്താടു കവി ധാതുവിൻ പദം പാ-
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ർത്താേദശം ബത നിയമിച്ചിടുന്നേപാെല
വാഴിപ്പൻ വലരിപുപു െന ലച്ച-
സ്ഥാെത്തന്നരുണജേനാടുര രാമൻ. 19

െകാന്നിട്ടദ്ദശമുഖെന ലെത്താടും നി-
സ്സേന്ദഹം തിറെമാടു ത രാട്ടിേയ ഞാൻ
മുന്നിൽെക്കാണ്ടടിയറ ൈവപ്പെനന്നിവണ്ണം
ധന്ന്യാത്മാ കപി കണിശം പറ പിെന്ന. 20

രക്ഷസ്സിൻ പുരിയിൽ വിരുന്നിനായി മുേന്ന
ദാക്ഷിണ്യെത്താടു ഹനൂമാൻ ക്ഷണിച്ച േപാെല
സാക്ഷിക്കായവരുെട സഖ്യേവലേമലും
സുക്ഷിപ്പാൻ ശിഖിെയ നടുെക്കരി നിർത്തീ 21

വിശ്വാസം െപരുകിയവർ തമ്മിലേപ്പാ-
ളാശ്വാസം രഘുവരേനകുവാൻ കപീ ൻ
ഏണെപ്പൺമിഴിയുെട െപാൻചരക്കേശഷം
കാണിച്ചാൻ കനിെവാടു കാ െവച്ച മട്ടിൽ. 22

കണ്ടേപ്പാൾ കിഴിയുെട െകട്ടഴി ടൻ േമൽ-
മുണ്ടീന്നച്ചമയെമടുത്തണ മാറിൽ
െത്താണ്ട ള്ളിടറിയനന്തരം കരഞ്ഞാൻ

തണ്ടാരിൻ മകളുെട കാന്തനാം നേര ൻ. 23

ൈകകാര്യം കുറയുകയാലഴുക്കടഞ്ഞി-
ട്ടൽപ്പാൽപ്പം െതളിവു തിളങ്ങിടാെത കണ്ട്

ീരാമൻ ണയിനിതെന്റ ഭൂഷണെത്ത-
ക്കണ്ണീരാൽ കഴികിെയടു നല്ലേപാെല. 24

വാവിട്ടാ രഘുപതി പൗരുഷം മറേന്ന-
ച്ചീവണ്ണം ചപലതയാർ േകണിടുേമ്പാൾ
ആ വിേശ്വശ്വരനുെട സങ്കടം കുറ ാൻ
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ഭാവിച്ചക്കപിവരനാദരി രച്ചാൻ. 25

സന്താപം സമമിഹ നമ്മൾര േപർ ം
ചിന്തിച്ചാൽ കപിെയാരു പിച്ചനാണു താനും
എന്നി ം വ്യസനമടക്കി ഞാനിരി
ധന്യാത്മാൻ! െതാഴിലിതു മറന്നവർക്കേയാഗ്യം. 26

ദുഃഖിക്കിൽ തിരുവുടൽ വാടുെമ തന്ന-
േല്ലാജസ്സം ഢടിതി കുറ േപാമേശഷം
ആേലാചിച്ചകമലരിൽ ബ്ഭവാനിെതല്ലാ-
മാലംബിക്കണമിഹ കാര്യഗൗരവേത്ത. 27

എന്നല്ലാമവസരേയാഗ്യമായ് കപീ ൻ
െചാന്നേപ്പാൾ ദശരഥനന്ദനൻ വിഷാദം
തെന്നത്താൻ കരളിലടക്കി മിക്കവാറും;
ധന്ന്യന്മാർ ഹിതെമാഴി ധിക്കരിപ്പതുേണ്ടാ? 28

ശൂരന്മാർ മുടിമണിയായ ബാലി തേന്നാ-
േടാേരാേരാ കുസൃതികൾ മുൻപു െചയ്തെതല്ലാം
േനെര നിന്നതുെപാഴുേതാതുവാൻ കപീൻ ൻ

ീരാമൻ തിരുവടി െചാൽകയാെലാരുങ്ങി. 29

ൈകയൂറ്റം െപരിെയാരു ബാലിെയജ്ജയിപ്പാൻ
മായാവീതൃതിബലവാനാണഞ്ഞരക്കൻ
ൈകേയാങ്ങീട്ടലറിയടുത്ത ബാലിെയക്ക-
ണ്ടായാസെത്താടുമവേനാടിയിൾബ്ഭയത്താൽ. 30

കീടംേപാെലാരു ഗുഹ പുെക്കാളി ൈദത്യൻ
കൂെടേപ്പായരിശെമാടി സൂനു താനും
ഊെടാർത്തിെട്ടാരുവനതിൽക്കടന്നിടായ് വാൻ
േപാേടെറ ിയെമാടു കാത്തിരു ഞാനും. 31

വാത്സല്യം െപരിെയാരു േസാദരൻമുഖെത്ത-
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ക്കാണാഞ്ഞിട്ടവശതേയാടേനകകാലം
നിന്നേപ്പാൾ നിണെമാടു മാംസവും െകാഴു ം
വന്നേല്ലാ ഗുഹവഴി ഞാനിരുന്ന ദിക്കിൽ. 32

മല്ലിൽെപ്പട്ടദയമരക്കനാെല ബാലീ
െകാല്ലെപ്പട്ടതു െപഴുെതെന്നനി േതാന്നീ
അല്ലല് െപട്ടവനിനിയാഗമിച്ചിടായ് വാൻ
കല്ലാപ്പിട്ടവടമട േപാ ഞാനും. 33

ദണ്ഡം പൂണ്ടിവനഥ വാനേര നായി-
പ്പിണ്ഡം വച്ചരമന പുക്കിരുന്നിടുേമ്പാൾ
ഗണ്യന്മാർ ചിലരിഹ വ െചാൽകമൂലം
ദണ്ഡം പൂണ്ടിവനഥ വാനേര നായീ. 34

അക്കാലം ഗുഹയുെട മൂടി മാറ്റിേയറ്റം
മുഷ്കാളും കപിവരനി േകറിവന്ന്
ധിക്കാരം പരമവേനാെടടു ഞാെന-

ൾക്കാമ്പിൽ കരുതിയുപ വം തുടങ്ങീ. 35

സത്യംെചയ്തിവെനാരു കുറ്റവാളിയെല്ല-
ന്നത്യന്തം ഭയെമാടു കാക്കൽ വീണിരേന്നൻ
എന്നി ം ഖലമതിയ രത്തിൽ നിന്നി-
ട്ടേന്നരത്തടിയെനയാട്ടിേയാട്ടി കഷ്ടം! 36

ഭൂേഗാളം മുഴുവനുെമെന്നയി ചുറ്റി-
േച്ചകാന്തപ്പകെയാടു പാകൈവരിപു ൻ;
ഹാ കഷ്ടം! െപാറുതിവരാെഞ്ഞാടുക്കമീഞാൻ
േശാകേത്താടിവിെടയുറച്ച കാര്യേമാതാം. 37

മായാവിക്കിളയവനായ ദാനവൻ േപാ-
ത്തായാർത്തിെട്ടാരു കുറി ബാലിേയാെടതിർത്താൻ;
നായാടി തമിവെനപ്പടക്കളത്തിൽ
ദായാദൻ മരുവിന ദിക്കിേലാട്ടയച്ചാൻ. 38
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െപാണ്ണത്തം െപരിെയാരു ദാനവെന്റ േദഹം
തിണ്ണന്നക്കപിവരെനാെന്നടുെത്തറി
അേന്നരത്തതിനുെട േചാരയി വീണി-

ണ്യാത്മാ മുനിയുെട പർണശാലയിങ്കൽ 39

േകാപം പൂണ്ടിവിെട മതങ്ഗനാം മുനീ ൻ
ശാപെത്ത നരവേനകിനാനിവണ്ണം;

ാപിച്ചാലിനിയിഹ ബാലിെയന്ന ദുഷ്ടൻ
ാപി ം യമപുരി മസ്തകം പിളർന്ന്. 40

അന്നാൾെതാട്ട, വനിവിെടക്കട കില്ലാ
നന്നാെയന്നടിെയനുമിെങാളിച്ചിരി ;
അന്നാടും നഗരവുെമെന്റ ത വും കൂ-
ടന്ന്യായെത്താഴിലുകൾ െകാണ്ടവൻ കവർന്നാൻ. 41

അേയ്യാ! ഞാനവനുെട േഹമദണ്ഡേമൽപ്പാൻ
വയ്യാഞ്ഞിങ്ങവശതേയാടു പാർത്തിടു ;
പയ്യൻമാർ വലിയവേനാടു െചവ്വെതന്ത-
ക റ്റം െപരിയവർ കാര്യേശഷിയുേള്ളാർ. 42

ആരാനും െപാരുവതിനായവെന്റ േനെര
േനരിട്ടാലവനുെട പാതിയൂക്കവങ്കൽ
േചെരെട്ടെന്നാരു വരമുണ്ട മുൻെപ
േയാരുേമ്പാെളാരുവനുമിെല്ലതിർ നിൽപാൻ 43

ദുഃഖിച്ചിങ്ങമരുെമാരുജ്ജനം ഭവാെന-
ശങ്കിേച്ചൻ രിപുജനപക്ഷപാതിേയേപ്പാൽ;
ഒന്നിൽത്തെന്നാരുവനു മാനസം പതിഞ്ഞാൽ
പിെന്നക്കണ്ടവയവനത്തരത്തിേലാർ ം 44

േമ ഘത്തിൻ ചുരിമ ക കാ തീതൻ
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ധൂമ ാന്തിളകിയ േകകിതെന്റ േമാഹം
ശീതക്കാ ടനടി െച തീർത്തിടുംേപാൽ
തീെരത്തിർത്തടിയനു സംശയം ഹനുമാൻ 45

എെന്നല്ലാമവനുെട സങ്കടങ്ങൾ േകട്ടി-
െട്ടന്നാെല െട ശരമാകുമിപ്ഫണീ ൻ
െചന്നിേപ്പാളവനുെട വായുവ മു ം
സേന്ദഹം കളയുകെയ ര രാമൻ. 46

ആദിത്യാത്മജെനാരു സമ്മതം വരുത്താ-
നാദിവ്യത്തിരുവുടൽ പുണ്ട േദവനേപ്പാൾ
പാദത്തിൻ െപരുവിരൽ െകാെണ്ടടുെത്തറിഞ്ഞാൻ
േമാദേത്താടരിെയാരു ദു ഭിപ്പിണേത്ത. 47

ഇല്ലേല്ലാ കനമിതിൽ മുൻപിേലക്കണക്കി-
െങ്ങല്ലേ രഘുപതിതാെനടു ചാണ്ടി
വില്ലങ്കം െതാഴിലിതു ക തീെര മാറീ-
ട്ടിെല്ലന്നദ്ദിനകരനന്ദനൻ നടി . 48

ഭിന്നിപ്പാനവനുെട സംശയങ്ങൾ േചാേട
പിന്നീടും കുഴൽ െതാഴുതാ ഹിച്ചവാേറ
മന്നൻമാർ മുടിമണി രാമനെങ്ങാരമ്പാൽ
ഖണ്ഡിച്ചാൻ കപിയുെട സാലേമഴുമൻപാൽ. 49

വാനം െതാ യരെമാടും നിര നിൽെക്ക-
ത്താന മരുതിമരങ്ങേളഴുെമാപ്പം
മൂളിച്ചിട്ടലസത വിട്ട രാമബാണം
ധൂളിച്ചമ്മലയുെട പാർശ്വവും വിേശഷാൽ. 50

ഈവണ്ണം ദശവദനെന്റ സാലേമഴും
നീേവഗം പടകെളാടും തകർ െകന്ന്
സു ീവന്നറിവു െകാടുത്തേപാൽ ശരം പാ-

ഹത്തിൽഗ്ഗിരികടകത്തിെലാച്ച െപാങ്ങീ. 51
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സു ീവന്നകതളിരാശ്വസി രാമൻ-
തൃക്കാൽ െതാ ടനടി ൈകവണങ്ങി േവഗാൽ
വക്കാണം തുടരുവതി മ െകാട്ടി-
കിഷ്ക്കിന്ധാപുരിയിലണ ഗർവേമാടും. 52

ഉച്ചത്തിൽ ലഗിരി െഞട്ടിടും കാരം
ഗർജിച്ചി ടനടി ബാലിേയ വിളിച്ചാൻ
പർജ്ജന്യത്തിനു സമമാർത്തടുത്ത ബാലീ
തച്ചീടാനവരജെനെച്ചറു നിർത്തീ. 53

തമ്മിത്തല്ലിനു ശരിയി ര േപരും
വിമ്മിഷ്ടം കതിരവനന്ദന േതാന്നി
എെന്മയ് കാത്തരുെളണെമന്ന ഭാവേമാടും
തന്മേധ്യ രഘുപതിെയത്തിരി േനാക്കീ. 54

േയാഗത്തിൽ ക്ഖലെരയുംേമെറ നല്ലേരയും
ഭാഗിപ്പാൻ പണി പരെമ േതാന്നിടുേമ്പാൾ
മൂകത്വം തടവിന വാഗ്മിേപാെല രാമൻ
മാഴ്കീട്ടപ്പടനടുവിൽേശ്ശരം വിടാ . 55

ഇല്ലിേപ്പാൾ ജയമിഹ േനർ നിൽക്കിെലേന്നാ-
ർത്തല്ലൽെപ്പട്ടിരവിമകൻ മടങ്ങി മണ്ടീ;
െമെല്ലേപ്പായരമന പു ബാലിതാനും
െചല്ലേപ്പാരിനു െവരുെത മുഷിഞ്ഞ മട്ടിൽ. 56

േമെലല്ലാമിടികൾ തിണത്ത് വീക്കേമാടും
വാലുന്ന ടുനിണമാകേവ തുട
മാേലാതുന്നിളയ കപി െനസ്സമീപ-
ത്താേലാകിച്ചലിവു വളർ രാമനുളളിൽ. 57

ആളാെരന്നടലിലറിഞ്ഞിടാെതയൂഹ-
േക്കാളാരാൽ കരുതിെയാരമ്പയച്ചിടാേമാ?
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മാലാറും പടിെയാരു മാലയിട്ടയപ്പാ-
നാേലാചിച്ചനുജെനാേടാതി രാമച ൻ. 58

വാത്സ്യെത്താടുെമാരു പുഷ്പമാല തീർത്താ-
വത്സൻ പിൻപരുണസുതൻ കഴുത്തിലി
”ഉത്സാഹ,െത്താടുമിനി മത്സരിക്ക നീ” െയ-
ന്നൗത്സസുക്യം െപരുകിന രാമേനാതിവിട്ടാൻ. 59

വി ം േപായവനുടനി സൂനുതെന്ന-
ശ്ശണ്ഠയ്ക്കായലറി വിളി ൈവരേമാടും:
പേണ്ടാടിപ്പതറിയ ത തപ്പി േമലാൽ
മിണ്ടാതാക്കിടുവതിനുദ്യമി ബാലീ. 60

േകാപിച്ചിട്ടനുജേനാേടറ്റിടുന്നതിന്നായ്
ഭാവിച്ചിട്ടലറിയവൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
േവപിച്ചട്ടവനുെട കാക്കൽ വീണുറേക്ക
വാവിട്ടക്കളെമാഴി താര േകണൂ െചാന്നാൾ. 61

നന്നല്ലീയടിപിടിെയ േമാർക്കിൽ നിങ്ങൾ-
െക്കന്നേല്ല പലവുരു േതാറ്റ തമ്പി വീ ം
വന്നിേല്ല? വലിെയാരു ബ തൻപുറംൈക
ക്കിന്നില്ലാതവനിഹ വ േകറുകില്ലാ. 62

എൻ ാണ ിയനിഹ േപാെകാലാ പടയ്ക്കാ-
യൻപാർന്നിട്ടനുജനുമായിണങ്ങിയാലും
കമ്പാണെക്കടുതി കരിമ്പിെന േകൾ
െവമ്പാെതൻ കണവനിേതാർ െകാൾക ന . 63

ചുമ്മാതീയടിപിടിെയന്തിെനെന്റ കാന്താ!
നമ്മൾക്കിക്കലശലിനില്ല കാര്യേമാർത്താൽ
സാ ാജ്യ ചുരിമ നിത്യമല്ലിതാർ ം
കർമ്മത്തിൽ കളിയിതു ചാകുേവാളമേ . 64
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അന്ന്യന്മാരുെട മുതലാർത്തിയാണു നമ്മൾ-
ക്കന്ന്യായത്തരവഴിയും ഗുണത്തിനല്ല
മാന്ന്യന്മാർക്കവമതി െചയ്തിെടാല്ല െച ം
ഖിന്നന്മാെരാടു കൃപ േവണമുളളിെല ം. 65

ഒേരാേരാവകെതരിവിന്നിയും പറേഞ്ഞാ -
രാേരാമൽ ിയയുെട വാക്കിേന മറുത്ത്
േപാരാടുന്നതിനു കുതി യർ , കാലം
േപാരാഞ്ഞിട്ടരിശമിയന്ന ശുരരത്നം. 66

ചാടിെചന്നിളയവേനാെടതിർ മർമം
േതടിെക്കാണിരുവരുെമാ മല്ലിടുേമ്പാൾ
വാടിെക്കാണ്ടനുജെന, രാമനാത്മഗാ ം
മൂടിെക്കാണ്ടരിയുെട മാറിൽവിെട്ടാര ം. 67

അെയ്യാ! പാതകെമാളിയമ്പയച്ചിതാേരാ?
വയ്യാേഞ്ഞാ?വലിയവെരങ്കിെലാെന്നതിർപ്പാൻ
െചയ്യാേമാ? ചതിവുകെള ര പാരിൽ
കേയ്യാടക്കപിതിലകൻ മറി വിണാൻ. 68

അേപ്പാളിക്കഥകളറി ക നിർ വാ-
ർ ൽപ്പന്നവ്യഥെയാടഴി േവണിെയല്ലാം
ഒപ്പാരും െപാടികളുമായ് വിര വന്നാൾ
തൽ ാണ ണയിനിയായ താര താനും. 69

നീർെക്കാണ്ടങ്ങനവധി ശല്യേമകി രാജ്യ -
േക്കാടും കടിയിടെയാക്കയും മുടിച്ച്

നിൽ േമ്പാൾ െപരിെയാരു െകാമ്പനാന, പാപ്പാൻ
തക്കം പാർത്തരിെയാരുട ടക്കി നിർത്തി. 70

േവഗേത്താടിടയമരങ്ങളിൽ െകാളുത്തി-
പ്പാകം േപാലുടനടി െമയ് െതാടു പിെന്ന
ആകുമ്മെട്ടാരു തറിയിൽ തളച്ചിടുേമ്പാൾ
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ഭീ കൂടാതരിെകയടുത്ത േലാകർേപാെല. 71

രാമാ ം രയെമാടു െനഞ്ചിേല പാരം
വ്യാേമാഹിച്ചവിെട മലർന്ന ബാലിതേന്ന

ട്ടാക്കാതനുജനടു േനാക്കിനിൽ ം
മെട്ടല്ലാം മധുെമാഴി താര ക േകണാൾ. (വിേശഷകം) 72

ആറായിെട്ടാഴുകിന േചാരയിൽ കിടന്ന -
ങ്ങാറാടീ ടെനഴുേന്നൽ വാെനാരുങ്ങി
ഏറിടും വിവശതയാൽ തളർ ടൻ തൻ-
േമാറേപ്പാൾ െചറുതു കിളിർത്തിയാത്ത േകാപം. 73

വി ന്നിത്തറയിലതിൻ തല ൈക വ-
ല്ലാസെത്താടു മരവുന്ന രാമേനാടായ്

സല്ലാപം പലവിധമ െച േമവും
ഭ ക വരെനയാ മൃഗാക്ഷി കണ്ടാൾ (യുഗ്മഗം) 74

ഗർവം വിട്ടലകെളാഴി ഞ്ഞിളക്കെമേന്ന്യ
േമവീടും കടലിനു തുല്ല്യനായു, മേപ്പാൾ
ആ വൻപാർെന്നാരു കപിയസ്തമി വാനായ് 75
ഭാവി ം കതിരവെനാപ്പമായുേമറ്റം.
േശാഭി െമ്പാഴുതഴുതിട്ടടു െചന്ന-
ങ്ങാപാടം ിയതമെന തേലാടി നന്നായ്

ാപിച്ചവൾ മടിയങ്കലശ്ശിരസ്സാ-
േക്ഷപത്താൽ കളെമാഴി രാമേനാടുരച്ചാൾ (യുഗ്മകം) 76

ചുടാ ം പനിമതിതൻ തണു േപാൽ നിൻ-
കുടാളും പുരുകൃപയും സിദ്ധമേല്ലാ
െചാൽെക്കാ ം മനുകുലപാല!നീയെതല്ലാ -
മിേപ്പാെളന്തകെന െവടിഞ്ഞെതെന്റ പാപം. 77

ഭർത്താവിൻ ദശയിതു ക ജീവേനാടും
വർത്തി ന്നിവെളാരു രാക്ഷസീതി.......
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നന്നാേയാർത്തിവെള വധിക്ക താടകാ....
വന്നിടും തവഗതി െപൺെകാട തുല്യം. 78

നായാടാൻ നരപതികൾ , സത്യസന്ധൻ
നീേയാതി വലിയ സദസ്സിൽ മുൻപു ഞായം
േഹ! ശാഖാമ്യഗിയിവേള വധിെക്കേടാ നീ
േവട്ടക്കാർ മ്യഗികെള വിട്ടയപ്പതുേണ്ടാ? 79

േപടിെച്ചൻ പതിെയ,യിവൻ ഭവാെന്റ േതാഴൻ
ചാടിേപ്പായ് മലയിെലാളിച്ചിരിന്ന േപാേല
േപടിെച്ചൻ ിയതമനും ഭവാെന, െയ ൾ-
ക്കാടാളുന്നിവിെട വരില്ല നിെന്റ ബാണം. 80

െപാന്മാനല്ലവനുെട തളളയെല്ലേടാ! ഞാൻ
സമ്മാന്യൻ കപിവരനല്ല സാലമല്ല
അേമ്പൾക്കാതശനിസമാനചിത്തയാകും
താരെപ്പ യിെരാടിരിക്ക വില്ലേനാ? നീ 81

ചാകാെതൻമനസി മേനാരമൻ വസിേക്ക
നീ കാണുന്നിവെന വൃഥാ ശവത്തിെനേപ്പാൽ!
വിദ്വത്വം െപരിയ പുമാനുടപ്പിറേപ്പാ?
മുഗ്ധത്വം ശിവ ശിവ ! ശൗര്യെമന്നേപാെല. 82

വാശിക്കങ്ങണുവുമിളച്ചിടാെത േനേര
കീശെപ്പൺെകാടിയുെട െകാളളിവാക്കേശശം
േവശിച്ചാ രഘുവരനാശയം നുറുങ്ങി

ക്േളശിച്ചിെട്ടാരു െമാഴിേയാതിനാനിവണ്ണം. 83
െമേയ്യാ ? നി െട പതി ജീവേനാ ? സുശിേല !
മേയ്യലും മിഴി ! മടിയാെത െചാല്ലിയാലും
െമെയ്യന്നാൽ മടിയിലിവൻ കിടപ്പതിേല്ല
െപായ്യല്ലീ വരനുയിർ നിന്മനസ്സിലേല്ല? 84
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യാഥാർഥ്യം െപരുകിന രാഘവെന്റ വാ ം
േഖദി ം ണയിനിതെന്റ െനഞ്ചിടി ം
കണ്ണീരും ബഹുെനടുവീർ െമന്നിവറ്റാ-
ലേന്നരം കപിവരനാശ്വസി ണർന്നാൻ. 85

േചതെപ്പ ടലിദെമ റ ചിേത്ത
താതൻ പണ്ടവനു െകാടുത്ത തങ്കമാല്യം
ആതങ്കെത്താടുമരിക നി േകഴും

ാതാവിൻ ഗളഭുവി മാറിയി ബാലീ. 86

വാത്സ്യെത്താടു മകെനപ്പിടി ടൻ തൻ
വത്സലേത്താടധികമണ െമയ് തേലാടീ
എ ണ്ണിക്കിതിെലാരു കുണ്ഠിതം വെരാല്ലാ
ധന്ന്യൻ ഞാൻ ധരണിയിെല റയ്ക്കെയന്നാൻ. 87

ീരാമൻ തിരുവടിതെന്റ േചവടിത്താ-
രുഢ മദെമാടും ഭജിക്കണം നീ
സ്വാമിക്കങ്ങലിവുളവാം സദാപി നിന്നിൽ
േക്ഷമെത്തത്തരുമതിനാൽ നിന നാഥൻ. 88

മൽപു ൻ പരമിവെന ണയ്ക്ക നീെയ-
േന്നൽപ്പിച്ചങ്ഗദെന രഘൂത്തമെന്റ പക്കൽ
േമൽേപ്പാട്ടക്കവനഥ ചൂണ്ടനക്കിയൽപ്പം
വീർപ്പിട്ടാ വടിവു െവടി വാനേര ൻ. 89

ചാരത്തങ്ങവനുെട വി മം ശംസി-
േച്ചാേരാന്നായ് കപികുലമാകേവ കര

ീരാമൻ തിരുെമാഴിയാലിവ ജാത്യാ-
ചാരംേപാൽ ിയകൾ നടത്തിയർക്കപു ൻ. 90

അക്കാലം രഘുപതി വാക്കിനാലേനകം
െപാൽ ംഭങ്ങളിലുദകം നിറ വച്ച്
അേ േപായ് ഹിതെമാടുമുർമിളാമണാളൻ
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കിഷ്ക്കിന്ധാ നഗരിയിലക്കപീ േനാടും. 91

ധന്യൻ നീ കപീകുല സാർഭൗമനായി-
ട്ടന്ന ന മദമിയ വാഴ്കെയന്ന്
കൽപ്പിച്ചട്ടനവധി വാദ്യാേഘാഷേമാടും
സു ീവന്നഥ പടിേയറ്റവും കഴിച്ചാൻ. 92

ദിനകരസുതെന ീരാമനാം നീലേമഘം
കനിവിെനാടഭിേഷകം െച വാഴിച്ചകാലം
പുനരവനുെട രാഞ്ജിെക്കാപ്പമബ്ഭൂമിേയയും
ഘനനിരയഭിഷ്കത്തി …..........കാപ്പി വാനിൽ 93

”സ്വാമിൻ! ശരത്സമയമി.....................വരുന്ന േനര-
ത്താമി ബിംബമുഖിെയ.................തിരേയണ്ട കൃത്യം
േ മം വറർന്നടിയനിൽ................രുേമനി ഭൂരി-
േക്ഷമെത്താടിങ്ങതുവെര.....................രിപു വാഴാം.” 94

അത്യന്തവിനയം പുണ്ടാ-
ദിത്യനന്ദനീവിധം
അറിയി കഴിഞ്ഞേപ്പാ-
ളരുൾെച രഘൂത്തമൻ. 95

അനാവശ്യം രാജ്യത്തമരുക നമുക്കിെന്നാരുസുഖ-
ത്തിനായച്ഛൻ ക ിെച്ചാരു വിധിയ.........ക്കില്ലിവെനേടാ
വിനാ േഖദം നീ േപായ് മരവുക …........േക്കാളു മറയും
ദിനാന്തേത്താളം തൻനഗരിയിൽ മരക്കാതിവെരയും.

ാവൃൾക്കാലം കഴിഞ്ഞാലഥ കപകെളനീേദവിെയേത്താടുവാനാ-
യാവശ്യെപ്പട്ടയച്ചീടണമതുവെര ഞാനാർത്തിെയാെട്ടാട്ടടക്കി
േമവിടാം ബാലിേകറാമലയുടരികിലാമാല്യവാൻ പർവതം പു-
ക്കീവണ്ണം െചാല്ലിവിട്ടാൻ കപിതിലകനയാരാമനാനന്ദശീലൻ.97

ീരാമസ്വാമി തൻ കൽപ്പന തലയിൽ വഹിച്ചൻെപാടാദിത്യപു ൻ
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േനേര നാട്ടിൽക്കടന്നക്കളെമാഴി രുമേയാെടാ േമാദി വാണാൻ;
ധീേരാദാത്തൻ ധരീ ീപതിയനുജെനാടും മുൻപറ ളള കുന്നിൻ
ചാേര ചാരുസ്ഥലം പുക്കമിതതരവിേശഷങ്ങൾ വീക്ഷി വാണാൻ. 98

പ ണ്ടാം സർഗം സമാപ്തം
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പതിമൂന്നാം സർഗം
കായാ േപാൽ കായസൗഭാഗ്യേമറും
മാന്യനാം തമ്പിേയാടും
ആയാസെപ്പട്ട ിേമൽ േമവുമന്ന-
ളായാനംെച ജാലം നഭസ്സിൽ. 1

ഉൾക്കാമ്പന്നാളാർ മാേയെറ േവഗാൽ
നിഷ്കാസിച്ചദ്ധാർത്തരാഷ ് ന്വയേത്ത
സൽക്കാരത്താലർജുേനാല്ലാസേമകീ-
ട്ടക്കാലം ീകൃഷ്ണസാദൃശ്യമാർ . 2

സമ്പാദിച്ചജ്ജീവനത്തിൻ െപരുപ്പം
സന്മാർഗത്തിൽസ്സഞ്ചരിേച്ചാരു േമഘം
സന്താപം തീർത്താശു രാജാക്കൾേപാേല
േ ശിേച്ചറ്റം കുർബുരാഢ്യശുഗത്താൽ. 3

വാേനാർനാഥൻപളളിവില്ലിങ്കലാളും
നാനവർണം വാനിെലല്ലാം നിറച്ച്
െകാണ്ടൽ ട്ടം കൂടിയാർ ം മുഴക്കം
െകാെണ്ടട്ടാശാന്തങ്ങൾ മൂളിച്ചിേതറ്റം. 4

ആഴിത്തണ്ണീരിെന്റ കൂട്ടത്തിേലാരാ-
തുള്ളിൽേക്കറിേപ്പാെയാരൗർവാഗ്നിയാേല
ഉള്ളം േമഘങ്ങൾ കാന്തിക്കഴന്നി-
ട്ടത്തീ പിെന്നെക്കാള്ളിയാനായ് വമി 5

തട്ടിച്ചന്നങ്ങൾ ഗർവം, കടമ്പിൽ
കാട്ടിൽ െടക്കാറ്റ് ചുറ്റിച്ചരി ;
മുന്നിട്ടാകാശെത്ത േമഘം മറ ;
തന്നത്താേന ഭുമിയിൽ കുൺ കുരു 6

കാട്ടിൽ പു ം വത്സക ടേത്ത
കൂട്ടേത്താട ല്ലസിപ്പി നന്നായ്
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ജാലം കാ ം വർഷകാലെത്ത രാമൻ
ചാേല പാർത്തിേട്ടാതിനാൻ തമ്പിേയാടായ്? 7

ഇക്കാലം താൻ കാലാകാലൻ കഴുേത്താ-
െടാ ം പുത്തൻ െകാണ്ടലുണ്ടാക്കിേയറ്റം
ക ന്നേല്ലാ മു കുടും യുവാക്കൾ-

ൾെക്കാണ്ടിടും ൈധര്യസമ്പത്തേശഷം. 8

അ ഞ്ചമ്പൻമാേലറ്റേമ ന്ന കാ ം
തുള്ളി ള്ളിച്ചാരു നീർ ള്ളിേയറ്റ്
ഊതുന്നിേപ്പാൾ ശീതനായ്,ശതമാമി-
സ്സന്താപത്തിന്നന്തെമ,െന്ത മട്ടിൽ. 9

േമഘത്താന്മാെരാെക്ക േമേന്മൽ തികട്ടി-
കും തണ്ണിധരേയാേട െവട്ടി

ഊേക്കറും നൽക്കാറ്റിനാൽ ഗന്ധേമാലും
ശ െകാണ്ടംബരാന്തം മറ . 10

നീരാളും നേന്മഘമാം പച്ചിലേത്താൽ
ധാരാളം പൂണ്ടിെള്ളാരാകാശമാകും
േപരാൽവൃക്ഷത്തിെന്റ, നീർധാരയാമി
േവരാെകേപ്പാ ഴിയിൽ പറ്റിടുേന്നാ? 11

പാർശ്വത്താളും വന്മര വഹി ം
തീരം ചി ന്നരസ ർത്തിയാർ ം
നൾേതാറും നൽപ്പൗഢതയ്ക്കീഷെലേന്ന്യ
േശാഭിച്ചീടും േചാലെയക്കാൺെകേടാ!നീ 12

മാരിക്കാലം വല്ല മ ം പരുങ്ങി-
ത്താരിൽത്തന്ന്വീവല്ലഭൻ താൻ കഴിച്ചാൻ
പെയ്യപ്പെയ്യപ്പിെന്നയസ്വാമിതൻ പൂ-
െമെയ്യേന്നാണം േമഘവൃന്ദം െവളു . 13
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ീരാമൻ തൻ പള്ളിവില്ലിെന്റ േവല-
യ്ക്കാരംഭി േന്നരമീെയെന്റ വിൽേക്കാൽ
േനേര നിൽക്കത്തക്കതെല്ല ചിന്തി-
ച്ചാരാലി ൻ തെന്റ ചാപം മറച്ചാൻ. 14

ഉണ്ടാകാറായ് വി േഹ രാമരാജൻ
 െകാണ്ടാടീടും സൽഗുണത്തിെന്റേഘാഷം
മിണ്ടാൻ േകാപ്പിേല്ലതുമേപ്പാൾ നമുെക്ക-

ണ്ടായ് നാണം വാർമുകിെല്ക്കാച്ച തീർ . 15

താേന്താന്നിത്തം തക്കതല്ലി ;രാമൻ
െനാന്തി ള്ളം,നിശ്വസി ന്ന േനരം
ചിന്തിച്ചിഥം വൻെകാടും കാറ്റടങ്ങീ,
െപാ ം താഴ െമ്പാടിപ്പാറ്റൽ നിർത്തി. 16

താപേച്ഛദം നാടകം േവ്യാമരങ്ഗ-
ത്താടിക്കാ ക്കാർ സേന്താഷേമകി
വർഷനാട്യക്കാരി േപായ് േമഘശബ്ദ-
ത്തേമ്പർ വച്ചമ്മിന്നൽെവട്ടം െകടുത്തീ. 17

േമലാ രാമന്നാശ പൂരി മാറായ്
കീശന്മാെരന്നാശ പൂരി മാറായ്
നന്നല്ലന്നീ വാഹിനീശബ്ദസാമ്യം
നെമ്മൾെക്കേന്നാർത്തി പൂേഞ്ചാല വറ്റി. 18

ലങ്കാരാജ്യത്തിങ്കലീ രാജഹംസ-
െക്കേങ്കമന്മാർ േപാെമ്പാഴുഷ്ണം തടുപ്പാൻ
ശങ്കാഹീനം രാജഹംസങ്ങൾ പക്ഷ-
പ്പങ്കാ വീശിപ്പാരിൽ വന്നങ്ങിറങ്ങീ. 19

ഇഷ്ടെപ്പ േള്ളാെര േവർെപട്ടമൂലം
കഷ്ടപ്പാടുേള്ളാർെക്കഴും ൈധര്യസാരം
േമാഷ്ടീച്ചീടും വർഷകാലം സമൂലം
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വിെട്ടന്നാലും,മന്മഥൻതെന്റ ബാണം. 20

മാറ േക്കാേട ചിത്തം കിഴിഞ്ഞ-
ദ്വാര െട േസ്നഹസെത്താെക്ക വാർന്ന്
വാഗ്ദാനത്തി ള്ള മാെറ്റാെക്ക മങ്ങി-
ശ്ശക്തിേക്കടും സ്വന്തകൃത്യത്തിെനത്തി. 21

തന്നത്താേനാർക്കാെത വാഴുന്ന സു ീ-
വന്നക്കാമ ാ ഭസ്മീകരിപ്പാൻ
െചന്നക്കിഷ്ക്കിന്ധ രാമാജ്ഞ ൈകെക്കാ-
ണ്ട ൾെക്കാ ം േകാപേമാടുണ്ണിമന്നൻ. [വിേശഷകം ] 22

ഒേന്നാ,ടേ ക സംഹാരരു ൻ
തെന്നക്കളും രൗ ഭാവം നടിച്ച്
െചന്നിടുേമ്പാൾ,കീശവൃന്ദം ചിലമ്പി-

ന്ദി ം െകാണ്ടാടേലാേടാടി വാങ്ങീ. 23

േദ്വഷ്യെപ്പ ം െകാെണ്ടഴുന്നള്ളീടു
ദൂഷ്യത്തിനായി സൗമി ിെയന്ന്
േ ഷ്യത്വം പൂണ്ടാശു ചിറ്റപ്പെനക്കാ-
ലൂഷ്യം ൈകവിട്ടങ്ഗദൻ െച ണർത്തീ. 24

പാരം ൈസ്വര ീഡയാൽ കീശരാജൻ
ഭൂരിക്േളശം പൂ റ ന്ന േനരം
താേരയൻ െചന്നിച്ചരി ം പറഞ്ഞാ-
ലാരാണാരാഞ്ഞീടുവാൻ േബാധമുേള്ളാൻ. 25

നാട്ടിൽ െപാ േന്നാരു േകാലാഹലെത്ത-
േക്കട്ടിട്ടേപ്പാൾ െഞട്ടി വല്ലാതുണർന്ന
രാട്ടിൻമുൻപിൽ ക്ഷനാദി വങ്ഗ-
േ ഷ്ഠൻമാർ െചന്നാശ്വസിപ്പി നിന്നാർ. 26
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ഇേക്കാളിൽ ീരാമച ൻ െവറുപ്പാൻ
തേക്കാണം നാം െചയ്ത െതെറ്റന്തീവണ്ണം
അ ട്ടക്കാർ കൂടി മ ിക്കേവയ-
ദ്ദിക്കിൽ േകൾക്കാറായി വില്ലിൻ മുഴക്കം. 27

െഞട്ടിെപ്പെട്ടന്നാസനം വിെട്ടഴുേന്ന-
െറ്റട്ടാശാന്തം െപാ മീെയാച്ചേകട്ട്
ചൂെടല്ലാർ ം തീർ മ സ്വനത്താൽ
േപടിച്ചീടും പാ േപാലായ് കപീ ൻ. 28

സ്വാമിക്കിേപ്പാൾ േദ്വഷമുണ്ടാകുവാൻ നിൻ
സ്വാമിേദാഹം തെന്നെയന്നാ ഹനൂമാൻ
ഓതുേന്നരം ലക്ഷ്മണൻതൻ വിേരാധം
േഭദിപ്പിപ്പാൻ താരെയെച്ചാല്ലി വിട്ടാൻ. 29

െപെട്ടന്നാദ്യം വാരുണീേസവമൂലം
വർജിച്ചിട്ടാ രാജേതേജാവിേശഷം,
സന്മാർഗ ടാശു, പൂർവാശയിങ്കൽ
െചേമ്മ മി ാപ്തിയുണ്ടായിടുേമ്പാൾ. 30

െമെല്ലേന്നാജസ്സാർ , നിഷ ാന്തതാരം,
തീെരത്തീർന്നാ വൻതമസ്സിൻ വികാരം,
സു ീവൻ താൻ വാണിരി ം നിശാന്തം
വ്യ ത്വം വിട്ടർഥവത്തായ് ഭവി . (യുഗ്മകം) 31

ാപിച്ചിട്ടാ രാമ രാമാനുജൻ തൻ
ചാരത്താ ചാരെത്താേടവം പറ ഞാൾ
ആദിക്കാധി ാപ്തിയബ്ബാലിയാ,ലി-
ബഭ കാധിശ വല്ലാെത വ . 32

കാട്ടിൽ േപായിെപ്പട്ട പാെടാെക്കയേങ-
േജ്യഷ്ഠൻതീർത്തെന്നാറ്റയമ്പിൻ കരുത്താൽ
െതെറ്റന്നിേപ്പാൾ പ     ഞ്ചബാമൻ നിമിത്തം

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 152

മു ം പീഡയ്ക്കിമ്മഹാൻ കീഴടങി. 33

എന്നാലിന്നമ്മാലു വിഷ്ഫാരമാ ം
െകാണ്ടെങ്ങ ം തീർത്തതും യുക്തമേ
നീ തീർേത്താരിേന്നാവുേപ ാന്മജെന്റ
േജ്യഷ്ഠൻ തീർത്തശ്ശമി ാത്മജെന്റ. 34

നന്മേട്ടാലും വാണിയാൾ തെന്റ വാക്കാൽ
സമ്മാനിക്കെപ്പട്ട സൗമി ി പിെന്ന
അമ്മാറ്റം തീർന്നാശു, കീശർക്കധീശൻ
തന്മാടത്തിൽ ഗാംഭീര്യേമാടും. 35

കണ്ടേന്നരം വാനേര ൻ നടുങ്ങീ-
പ്പേണ്ടക്കാളും ഭക്തി ൈകെക്കാ നിൽെക്ക
തിണ്ടാടീടും കീശജാതി സ്വഭാവം
ക ൾേക്കാപം പൂണ്ട സൗമി ി െചാന്നാൻ. 36

കാരുണ്യം പൂണ്ടി ിയൗഘെത്ത െവ ൾ-
സാരം േചരും സ്വാത്ഥികൻമാരുമായി
േനരും പാരം നന്ദിയും പൂണ്ട ഭൂപ-
ന്മാെര പാരിൽ പൂജ്യരായിബ്ഭവി . 37

സന്ധിേപ്പാർ ം തന്മതം പാർത്തിരി ം
ബ ക്കൾ ം നന്മ താൻ െചയ്തിടാെത
പാപം േനടിേപ്പാഴുവാേക്കാതിടുന്ന-
ബ്ഭൂപൻമാെരക്കാളുേമവൻ കേഠാരൻ. 38

കാര്യം കണ്ടാൽ കൂ കാര േവ ം
കാര്യം േനടാൻ േവല െചയ്യാത്ത ദുഷ്ടൻ
ആര്യന്മാർ, “വധ്യനാണ തഘ്ന-

രൻ“ താെന െച്ചരിക്കെപ്പടു . 39

നീയും പാർത്താലത്തരക്കാർ മുൻപൻ
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ഞായേക്കടി ഞങ്ങേളാടാചരി ;
ശൗര്യം കൂടും ബാലിെയെക്കാന്ന കൂര-
മ്പാര്യൻ വച്ചി ണ്ടതിേന്നാർമ്മ േവണം. 40

നന്നാവില്ലാ രാമച ൻ ഗുണേത്താ-
െടാന്നിച്ചീ നിൻെനഞ്ചില ന്നീടാഞ്ഞാൽ ;
നിന്ദക്കാരൻ നിെന്റ നാശം ഭവിപ്പാ-
നിേന്നാർ േമ്പാൾ മ മാർഗ്ഗങ്ങളുേണ്ടാ? 41

എന്നീവണ്ണം വീര്യവാനാം കുമാരൻ
ഭിന്നാഭി ായെത്തേയാതുന്ന േനരം
കന്നൽക്കണ്ണാൾ താരയും േപടിയുള്ളിൽ
കുന്നി ം െകാണ്ടാദരേത്താടുരച്ചാൾ. 42

തീയിൽച്ചാടാൻ സ്വാമി െചാന്നാലതി ം
ഭീയിേല്ലതും മർക്കേട പാർക്കിൽ;
ആയു െണ്ടന്നാകിലാ രാജകാര്യം
മായം കൂടാെതാക്കയും നിർവഹി ം. 43

ഭൂരി ീമാൻ ലക്ഷ്മണൻ തെന്റ േനെര
ചാരത്തേപ്പാൾ കൂപ്പിനിന്നർക്കജന്മാ
പാരുഷ്യെത്തൈക്കവിടാൻ തക്കവണ്ണം
സാരസ്യേത്താേടാതിനാനി കാരം. 44

നാനാേദശത്തിങ്കലും കത്തയെച്ചൻ
േസനാവൃന്ദം േനരു നിർത്താൻ വരുത്തി
ഞാനേങ്ങാേട്ടക്കാഗമിപ്പാൻ നിരൂപി-
ച്ചാരംഭി േന്നരമ വ . 45

എന്നാലിന്നിത്താമസിേക്കണ്ട പാേഴ;
െചന്നാ രാമസ്വമിെയൈക്കവണങ്ങീ
ഇേന്നാ പേക്ഷ നാെളേയാനാട്ടിെലല്ലാ-
മേന്ന്വഷിപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചാളയയ്ക്കാം. 46
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എന്നീ വാക്യം േകട്ട േനരം കുമാരൻ
വന്നീടും വൻേകാപെമല്ലാമടക്കീ;
പിന്നീെടല്ലാേപരുമായ് രാമെനക്ക-
െണ്ടാന്നീ മട്ടിൽ കീശരാജാവുരച്ചാൻ. 47

അ ന്മാരാം വാനരന്മർ പേണ്ട
കൽപ്പിക്കെപ്പ ള്ള ചാപല്യെമല്ലാം
തിൽെപ്പേന്നാർത്തിട്ടാശു ദൂെര ത്യജേച്ച;-
നേപ്പ വീ ം വ ബാധിച്ചീടു . 48

െചാന്നാനേന്നര  രാമൻ,മനസ്സിൽ
േതാന്നാനില്ലിക്കശ്മലത്വം നിന ം
നിേന്നാർമയ്ക്കായ് മാ മീയുണ്ണിെയ ഞാ-
നിന്നേങ്ങേട്ടേക്കാതി വിേട്ടനിവണ്ണം. 49

നാലാശ ം േതടുവാനള
ശീലായ്മക്കീ നീ വശെപ്പട്ടിടാെത
േമലാൽ േവ ം കാര്യെമെന്ത പിന്നീ-
ടാേലാചിയ്ക്കാം സാവധാനത്വേമാെട. 50

ീരാമൻ തന്നാജ്ഞ േകട്ടി കാരം
താരാനാഥൻ താഴ്മയുേള്ളാർ മുൻപൻ
ആരാഞ്ഞീടാൻ നാലുദി ം മത്താ-
േലാേരാ ലക്ഷം വാനരന്മാെര വിട്ടാൻ. 51

ചാട്ടക്കാരായ് നാലുനൂറായിരേത്ത
ശട്ടം െകട്ടിേപ്പാവതിന്നായി നിർത്തി
െപട്ടന്നല്ലീവല്ലഭൻ തൻകിടാവ-
പ്പട്ടാളെത്തപ്പാർ െചാന്നാനിവണ്ണം. 52

കാടും േമടും കാശിമുൻപായ നാനാ
നാടും േതാടും ചാലുെമാെക്കക്കടന്ന്
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േതടിേത്തടിെച്ച പൂർവാശയിങ്കൽ
ചാടിേപ്പടിക്കാെടകണ്ടാഴിതാണ്ടിന്! 53

സാരം േചരും കാ േയാേരാ ക ം
താരാർമാതിൻ വാഴ്വയാരാ െകാ ം
ക്ഷീരാംേഭാധിക്കക്കെരച്ചാടി വീണ-
ന്നീേരാദാെത്തേപ്പടിെയേന്ന്യ കടപ്പിൻ. 54

െപാ ം കുന്നിേന്മാളിൽ േമാദിച്ചിരി ം
ധന്ന്യത്മാവാം േശഷെനക്ക കൂപ്പി
പിെന്നേപ്പായി ർവൈശലം വലം വ-
ച്ചേന്വഷിപ്പിൻ തൻ േദശത്തിെലല്ലാം. 55

കണ്ടിെല്ലങ്കിൽ േപാെകാലാ പിെന്നയേങ്ങാ-
ട്ടണ്ടർെക്കല്ലാം വാസഭൂവാകയേല
പെണ്ടങ്ങാരും േപായവാറി,ല്ലിരുട്ടാൽ
കണ്ടീടുവാൻ ദുർഘടം പാരമുണ്ടാം. 56

ഓേരാേന്നവം െചാല്ലി വിട്ടാൻ കിഴേക്കാ-
ട്ടാരാേയ ം വാനരന്മാ േനാക്കി;
േനേര െതേക്കദ്ദിക്കിലേന്വഷണാർഥം
താേരയാദ്യന്മാെരാേടവം പറഞ്ഞാൻ. 57

േപായാൽ െകാള്ളാം നിങ്ങെളെക്കാ േവണം
മായാമർത്ത്യൻ തെന്റ കാര്യം വഹിപ്പാൻ
ആേയാണം ഞാൻ േവണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ-
ക്കായിെച്ചാല്ലാമായേതാർമി െകാൾവിൻ! 58

േനെര വിന്ധ്യൻ പർവതെത്തക്കടന്ന-
േങ്ങാേരാ ദി ം െച െവേവ്വെറ േനാക്കി
ധീരന്മാെര! േകരളം വി േപാേമ്പാൾ
ചാെര നിങ്ങൾക്ക കാേവരി കാണാം. 59
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െച േള്ളാരത്തീർഥവും താണ്ടിയൽപ്പം
െച േന്നരം ചന്ദനാ ിക്കടുക്കൽ
കല്യന്മാെര! കുംഭജന്മാവിെനക്ക-

ല്ലംഘിപ്പിൻ താ പർണീസരി ം 60

േതടിപ്പിെന്നപ്പാണ്ഡ്യരാജെന്റ നാട്ടിൽ-
െട ാപിച്ചമ്മേഹ ജാലെത്ത

േപടിച്ചിടാത റെത സമു ം
ചാടിെച്ചന്നാൽ വൻതുരുെത്താ കാണാം. 61

ജാലക്കാരൻ രാവണൻ വാണിരി -
ന്നാ ലങ്കാദ്വീെപാെക്ക നന്നായ് തിരിഞ്ഞ്
കണ്ടിെല്ലന്നാൽ മുൻപുറെത്തസ്സമു ം
ൈധര്യേത്താടും താണ്ടി മുേന്നാട്ട് േപാണം. 62

െമെല്ലെത്തേക്കാേട്ടറ മാർഗം കടന്നാൽ
െച ം െചാേവ്വ കുഞ്ചരാഖ്യാചലത്തിൽ
െവല്ലം നൽേത്തെനന്നിെതല്ലാം ഭുജിച്ച-
ങ്ങില്ലം േപായിക്കാണ്മിനാഗസ്ത്യമേ . 63

പിെന്നക്കാണും വാസുകി ള്ള സത്മാ-
െവ ം സർപ്പം കാ നിൽ ണ്ടതിങ്കൽ
അന്നാെടല്ലാം പാർ െതേക്കാ ഴന്നാൽ
മുന്നിൽ കാണും െപാൻനിറം പൂണ്ട ൈശലം. 64

അേദ്ദശത്തിന്ന റം താൻ പിതൃക്കൾ-
േദ്ദശിക്കെപ്പട്ട ൈവഷമ്യവാസം
േത്യകി ം നിങ്ങളാൽ ശക്യമല്ലി-
േദ്യാഗിച്ചാൽ കൂരിരുട്ട േപാവാൻ. 65

എന്നല്ലേങ്ങാെട്ടാെക്കയും ധർമ്മരാജൻ-
തന്നാവാസം ദുർഘടസ്ഥാനമേല്ലാ
പി േള്ളടെത്താെക്ക നന്നായി േനാക്കി-
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േപ്പാന്നാൽ േപാരും നിങ്ങൾ കഷ്ടെപ്പടാേത. 66

േനരാം മാർഗ്ഗം ദക്ഷിണാദി പൂകാ-
നാരംഭി േന്നാർ െചാല്ലിട്ടീവണ്ണം
ശൂരാത്മാവാം സൂര്യപു ൻ, സുേഷണൻ-
ചാരെത്തത്തിച്ചാരുവാേക്കവേമാതീ. 67

അമ്മാവൻ താൻ േപാകേവണം പടിഞ്ഞാ-
ട്ടമ്മാൻകണ്ണാളുള്ള േദശം തിരക്കാൻ
നമ്മാലാകും നന്മ െച ന്നതിനായ്

ഹ്മാവിെമ്മേയ്യാടു നിർമ്മി നെമ്മ. 68

സൗരാ ം മുൻപായ നാെടാെക്കയാരാ-
േഞ്ഞാേരാ ൈകതക്കാട്ടിലും േപായ് തിരഞ്ഞ്
േനെര െചന്നാൽ േമ പക്ക പാരാ-
വാരം ദൂരത്ത നിങ്ങൾ കാണാം. 69

െത ം കൂട്ടത്തിങ്കെലല്ലാമുഴെന്നാ-
ട്ടേങ്ങാട്ടായാലങ്ഗേലാപാഖ്യേദശം
മങ്ഗല്യത്തിന്നാ ദം ക െചന്നാൽ
െപാങ്ങിക്കാണാം ച വാെനന്ന ൈശലം. 70

പാരാവാരത്തിെന്റ നാലം പദത്തിൽ
േപരാളുന്നപർവ്വതത്തിങ്കൽ വച്ച്
േപാരാടിത്തൻ ശങ്കച ങ്ങൾ വാങ്ങീ

രന്മാരാം ൈദത്യേരാടംബുജാക്ഷൻ. 71

പിെന്നക്കാണും കാമരൂപം പുരം പു-
ക്കേന്ന്വഷിെച്ചാേട്ടെറ േമേലാട്ട് െചന്ന്
െപാ ം കു ം മ െമാെക്കക്കടന്നാൽ
കണ്ണിൽ കാണാറാകുമസ്താചലെത്ത. 72

അ ന്നിേന്മലപ്പതി ള്ള വാസം
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േനാക്കിക്കണ്ടാ േമരുസാവർണിതെന്റ
തൃക്കാൽ കൂപ്പിേപ്പാരണം പിെന്നയേങ്ങാ-
ട്ടിക്കേണ്ടാരാൽ േപാവതിന്നിെല്ലളുപ്പം. 73

എന്നീവണ്ണം ഭാനുപു ർ പടിഞ്ഞാ-
റേന്ന്വഷിപ്പാനുള്ളെതാെക്കപ്പറഞ്ഞ്
പിെന്നെചാന്നാനുദ്ദരാദി പൂകാ-
നുന്നിപ്പാർ ം മർക്കടന്മാെര േനാക്കി. 74

വീരന്മാേര! നിങ്ങൾ െചല്ലിൻ വടേക്കാ-
ട്ടാരും േപായാലങ്ങമാന്തിച്ചിെടാല്ലാ

ീരാേമാേദ്ദശ്യങ്ങൾ സധി േവാളം
ഭാരം നമ്മൾ ണ്ടതേന്ന ചുരു . 75

നമ്മൾെക്കല്ലാം നല്ലകാലം വരുത്താ-
നിമ്മാന്ന്യ ീരാമച ൻ മി ;
അമ്മട്ടേദ്ദഹത്തിനും നാം തുണച്ചാൽ
ജന്മം നമ്മൾക്കി സാഫല്യമാർ . 76

ഒ ം െചയ്യാതുെള്ളാർഥിക്കഭീഷ്ടം
തന്നത്താേനാർേത്തകുവാൻ ധന്യേനറ്റം;
തന്നിഷ്ടേത്ത മുൻപനുഷ്ഠിച്ചവർക്കായ്
പിെന്നെച്ചേയ്വാനമാ ം വിശിഷ്ടൻ. 77

നന്നാേയാർത്തി,ട്ടാകയാൽ നിങ്ങെളല്ലാം
കന്നൽക്കണ്ണി െള്ളാരാവാസേദശം
കണ്ണിൽക്കാണുേന്നാളമുത്സാഹപൂർവ്വം
െചന്നേന്ന്വഷിച്ചി േപാന്നീടേവണം. 78

നാനാനാടും കു മാരും കടന്ന-
ച്ചിനാേദശം താണ്ടിെയാട്ട െചന്നാൽ
കാതം നാനൂേറാളപ്പരപ്പായ്
കാണാം േനര ള്ള ൈമതാനഭൂമി. 79
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േവഗം പിന്നിട്ട േദശം ഭവാന്മാർ
േപാകുേന്നരം െവൺമലക്കാലു കാണാം
ആെകെക്കാണ്ടിന്നി ഷാരാചലത്തിൻ
ശാഖാൈശല ട്ടമെങ്ങത്തിേയാണം. 80

അൈക്കലാസം ക േവഗന േപാേമ്പാ-
ളേ കാണ്മാനു റേസ്വാകസാര
േനാക്കിക്കണ്ടാ രാജരാജെന്റ രാജ്യം
പാർക്കാം പിെന്ന ൗഞ്ചയസൈശലം വിദൂേര. 81

അൽപ്പം േപായാൽ മുന്നിലാമ്മാറു കാണാം
െപാക്കം കൂടുെന്നാരു േസാമാചലെത്ത
െകൽപ്പില്ലാർ ം പിെന്നയേങ്ങാട്ടടുപ്പാ-
നുൽേപ്പക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങളാലും യാസം. 82

അ ട്ടേത്താേടാതിേയവം കപീ ൻ
നിഷ്കർഷിച്ചാൻ സ്വാമികാര്യെത്ത നന്നായ്

േത്യകി ം നാലിനക്കാറേരാടും
െമാത്തത്തിൽ പാർേത്താതിനാനി കാരം. 83

േനരം പാഴാക്കാെതകണ്ട മി ം
ശൂരന്മാേര! നല്ല ശുഷ്കാന്തിേയാടും
ആരാ ംെകാണ്ടാശു കാര്യം വഹിെച്ചൻ
ചാരെത്തത്തിൻ മുപ്പതാം പക്കമാകുേമ്പാൾ. 84

പക്ഷം ര ം േചർ ൈവേദഹിെയയും
വീക്ഷിക്കാെതൻ മുന്നിെല ന്ന േഭാഷൻ
പക്ഷം രണ്ടില്ലായവൻ വധ്യനേ
ദാക്ഷിണ്യം െചറ്റില്ല ബ ക്കേളാടും. 85

എന്നീ വണ്ണം യാ കൽപ്പി
സന്നാഹത്തി ദ്യമിച്ചാൻ കപീ ൻ;
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സേന്ദശക്കാർ നാലു പങ്കായി നിന്നി-
ട്ടേന്നരത്താരാമപദം വണങ്ങീ. 86

കൂേറാടേപ്പാൾ വാത  ജൻ തെന്ന രാമൻ
േവെറ കൽപ്പിച്ചന്തികത്തിങ്കൽ നിർത്തീ
േതറും നീെയൻ കാര്യെമേന്നാതിേയാജ-
േസ്സറീടും തൻേമാതിരം ൈകയ്യിൽ നൽകീ. 87

കാൽത്താർ ൈകെതാഴുതാസ്ഥേയാടു ഹനുമാൻ
രാമാങ്ഗുലീയത്തിെന-
ൈകത്താർ േചർ രരീകരി ശകലം
പിന്മാറി നിന്നീടേവ
ബദ്ധെപ്പ മേനാരഥം രഘുവരൻ
പാെരാെക്കേയാടിച്ചേപാൽ
മധ്യാഹ്നർക്കമരീചി േപാൽ കപികുലം
വ്യാപി ദിെക്കാെക്കയും. 88

മങ്ങാെത ചീനെവടി െപാട്ടി, യതിങ്കൽ നി ം
െപാങ്ങിത്തിളങ്ങി െവടിയുണ്ട തകർന്നിടുേമ്പാൾ
എ ം പര െമാരു തീെപ്പാരിേപാൽ വങ്ഗ-
ച്ചങ്ങാതിമാർ പല വഴി ഴറി ടങ്ങീ. 89

വട ം േമ ം പിന്നമരവരദി ം തിരയുവാൻ
മിടുേക്കാടും േപാേയാരവിടവിെടയാരാ മുഴുവൻ
തിടുക്കം ൈകെക്കാണ്ടക്കപിവരകേഠാരാജ്ഞെയ നിന-
െച്ചാടുക്കം േപാേന്നാരിങ്ങവിധി കഴിയും മുൻപു െവറുെത. 90

െതന്നാടു േനാക്കി നടെകാണ്ടവരൂഴിമങ്ക-
തന്നാ യസ്ഥലി തിര മനസ്സിലാക്കി
വന്നീടുെമ ഹൃദയത്തിലുറ രാമ-
ച ൻ തുടങ്ങിയവർ േമാദമുയർ വാണാർ. 91

പതിമൂന്നാം സർഗം സമാപ്തം
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പതിനാലാം സർഗം
ഊഴിമാതിെന്റ യാവാസം േതടിക്ക പിടി വാൻ
െതേക്കാേട്ട പുറെപ്പട്ടാ൪ ഹനൂമാനാദിയായവ൪. 1

വരിെവ പറന്നീടും േപരക്കിളികെളന്നേപാൽ
ഒരു േദശം വിടാെതല്ലാം തിര ധരണീതലം. 2

ഒരുമി ഴറുേന്നരത്തിരു പല ദിക്കിലും
പശിയും ദാഹവും തീ൪ കടന്നാരധികം വഴി. 3

മകൻ മരിച്ച േഖദത്താൽ ഭഗവാൻ കണ്  ഡമാമുനി
ശപി മരുഭൂവാക്കിത്തീ൪ത്ത േദശം കട േത. 4

ഉട൯ മുന്നിലകെപ്പ െകാടും പാപിെയാരാശര൯
പടുക്കളാം കപികെളാടടുത്താനടലിന്നവ൯. 5

വീണപ്പട്ടെമാടും േനേര കാണെപ്പട്ട കേഠാരെന
ാണെപ്പട്ടി ഞര മ്പ ൪കാെണെപ്പാട്ടി െകാ െത. 6

ജാനകീേചാരെന ള്ളിൽ ശങ്കിക്കെപ്പട്ട രാക്ഷസ൯
മരിച്ച േശഷം ലേങ്കശനെല്ലേന്നാ൪ത്തിതു മ൪ക്കട൯. 7

പിെന്നയും കപിവീര൯മാ൪ െച മുേന്നാ േദവിേയ
അേന്വഷിച്ചിതു വി െന്റ കുന്നിൻേമൽ ദിക്കിെലാെക്കയും. 8

വിശപും ദാഹവും െകാ വശം െകട്ടവേരവരും
വല വലുതായുളള ദു൪ഗഘട്ടത്തിൽ കുടുങ്ങിനാ൪. 9

നല്ല നീരുെള്ളടം െകാ നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചിടും
കാരണം െകാ മുതലായ് പലമാതിരി പക്ഷികൾ. 10

അേന്നരത്തഗ്ഗിരീ െന്റ കന്ദരത്തിങ്കൽ നി ടൻ
പറന്നകണ്ടിെട്ടങ്ങാെണ്ടാ െപായ്കയുെണ്ട റ െത. (യുഗ്മകം) 11
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വള്ളിൈക്കയും പിടി ംെകാെണ്ടല്ലാവരുമന്തരം
ശിേലാച്ചയഗുഹ ള്ളിൽ േവശിച്ചാരനി൪ഗളം. 12

തപ്പിത്തപ്പി രങ്ങൻന്മാരിരുട്ടറയിലൂെട േപായ്
െത ദൂരത്തണഞ്ഞേപ്പാൾ നല്ല േദശത്തിനാ൪. 13

കണ്ടാലാ൪ ം മനഃ ീതിയുണ്ടാ ം െപാന്മായസ്ഥലം
പാ൪ത്താരവിെട മി ന്ന മഹാേയാഗിനി തെന്നയും. 14

േമാക്ഷത്തിനായ് തപം െച ം സാക്ഷാൽതാപസിതൻകീഴിൽ
വന്നി വ൪ത്തമാനങ്ങൾ പറ പവനാദ്മജൻ. 15

നൽകീരവാണി താന്നേപ്പാൾ സൽക്കരി കപീ േര
സ്വന്തവൃത്താന്തെമേപ്പരുമവേരാടരുളീടിനാൾ. 16

മയനുണ്ടാക്കിയിേദ്ദശം നാ ഖെന്റ വരത്തിനാൽ
േഹമയാമപ്സര ീേയ ൈകെകാണ്ടിവിെട േമടിനാൻ. 17

മയെനെക്കാ േദേവ നേന്നരം കമേലാത്ഭവൻ
സേന്താഷിച്ചിവിടം നൾകി േഹമ ്നിവസി വാ ൻ. 18

എൻേതാഴിയവ,ളിേദ്ദശെമനിക്കായി പിെന്നേയകിനാൾ
അ െതാട്ടി േദശെത്തസൂക്ഷി മരുവു ഞാ൯. 19

എ൯പിതാ േമരുസാവ൪ണി നാമേധയം സ്വയം ഭ
വലുതായു ൈവ  ഷമ്യം ണികൾക്കി േപാരുവാ൯. 20

അഥവാ വന്നകെപ്പട്ടാൽ തിരിെയേപ്പായ് പിഴ വാ൯
എളുപ്പമാ൪ മല്ലാത്ത ഗുഹയാണിതു ദു൪ഘടം 21

ഈവണ്ണമുരെചയ്തിട്ടാ വാനരപ്പടെയ ക്ഷണാൽ
േന൪വഴിക്കാക്കി മുെന്നേപ്പാൽ കൗശലത്താൽ സ്വയം ഭ. 22
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അേപ്പാൾ സാലാവൃേക ന്മാ൪ വസന്തത്തിെന്റ വാതിലാം
മാഘമാസത്തിൽ മാ കണ്ടാകപ്പാേട വിഷണ്ണരായ്. 23

 ഗുഹയിൽ പാ൪ പാഴാക്കിക്കള ദിവസങ്ങെള
അവധി റിയും െതറ്റി േദവിെയക്ക മില്ല നാം. 24

ശിക്ഷിപ്പാൻ ത രാനിന്നിപക്ഷം രണ്ടില്ല െച കിൽ
ലക്ഷ്യമില്ലാെത േപാേന്നാരീ ലക്ഷം േപ൪ മേധാഗതി. 25

പശ്ചാത്താപേത്താടീവണ്ണം ദീനനായ് ബാലിനന്ദനൻ
വാവി കരയുേന്നരത്താശ്വസിപ്പി മാരുതി. 26

ാണിയില്ലായ്കയാൽ ശൗര്യം കാണിപ്പാൻ സ്വന്തേജാലിയിൽ
നാണം െകടുന്നതിൽ േഭദം ാണത്യാഗം മഹാസുഖം. 27

ഈവണ്ണമവെരല്ലാരും കൂടി മ ി തങ്ങളിൽ
േയാപേവശനം െകാ മരിപ്പാനെയാരുങ്ങിനാ൪. 28

വിന്ധ്യമാമലേയാര ദ൪ഭ െകായ്ത്ങ്ഗദാദികൾ
അ ം െതേക്കാ വേച്ചാേരാ പാചമ,ച്ചതിനാലവ൪. 29

ൈകകാൽ ശുദ്ധി വരുത്തീ ചാകാേനകാ ബുദ്ധിയാൽ
ദ൪ഭയിേന്മൽ കിഴേക്കാ േനാക്കി വാണാരനാകുലം. (യുഗ്മകം) 30

കടുത്ത െവയിേലറ്റി ം പട്ടിണിച്ചീ വാങ്ങിയും
കൂസലില്ലാെത ൈധര്യെത്ത േഭസിനാരവെരാക്കയും. 31

സങ്കടത്തിൽലകെപ്പട്ട വാനരന്മാ൪ പര രം
രാമവൃത്തന്തേമാേരാ സംസാരി തുടങ്ങിനാ൪. 32

േപാരിൽ പൗലസ്ത്യനാൽ മുന്നം െവട്ടെപ്പട്ട ജഡായുെവ
വ൪ണിപ്പാ൯ ബന്ധമുണ്ടാ,യപ്പട്ടാളക്കാ൪ തങ്ങളിൽ. 33
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സേഹാദരെന്റ നിര്യാണവാ൪ത്ത േകെട്ടാരു മാ യിൽ
പക്ഷീ നായ സമ്പാദി ളവായ് േരാമഹ൪ണം. 34

വാരത്തിൽനിെന്നഴുേന്ന തത്തിത്തത്തിപ്പതുക്കേവ
െവളിെപ്പ കപീ ന്മാ൪ മരുവും ദിക്കിലായവ൯. 35

അവ൪ നന്മ നൾകീടാ൯ േന൪ ൈദവത്തിേനാടിവ൯
വിളി പെയ്യേച്ചാദിച്ചാ൯ വാനരന്മാെരാടിങ്ങെന. 36

അപായെമെന്റ തമ്പി േനരിട്ട,തുരെച േവാ൪
ആെരേടാ   ! നിങ്ങെളേന്നാടു േനരിട്ട,തുരെച വി൯. 37

തൂവെലല്ലാം കരിേച്ചാരു പകേലാനുെട ചൂടിെന
പെണ്ടാരിക്കലറിേഞ്ഞ൯ ഞാനുണ്ടാെത ള്ളിലിെപ്പാഴും. 38

ചൂേടറുംമിച്ചരി െത്തെച്ചവിെക്കാെണ്ടാരു മാ യിൽ
രവി ത൯ കഠിന ടു മുഴുവ൯ മാഞ്ഞി തം. 39

സമ്പാതിവാക്യമൂവണ്ണമ൯േപാടും േകെട്ടാരുങ്ഗദ൯
തുമ്പാംവണ്ണം ജടായു ത൯ ാണാവസ്ഥേയാതിനാ൯. 40

വിസ്തരിച്ചതു േകട്ടേപ്പാൾ ഗൃ രാജ൯ വിഷണ്ണനായ്
കര തെന്റ തമ്പി തരസാ പിണ്ഡേമകിനാ൯. 41

ആ൪ത്താരം വാനരന്മാെരപ്പാ൪ പിെന്നയുമിങ്ങെന
നമ്മ േനടുവതിന്നായി സ്സമ്മനിച്ചവേനാതിനാൽ. 42

മേഹ ഗിരിയിൽ െട രാവണൻ രാമപത്നിെയ
ഇണ്ടലില്ലാെത േതേരറ്റിെക്കാ െതേക്കാ േപാേയേടാ! 43

െകാറ്റിനു മാംസമാരാെഞ്ഞൻ മകനായ സുപാ൪ശ്വനും
ചു ന്ന േനരമിതു കേണ്ടാടി വെന്നേന്നാേടാതിനാൽ. 44
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രാക്ഷസ ീകളാൽ ചുഴെപ്പ ജാനകി ലങ്കയിൽ
ശിംശപാവൃക്ഷമൂലത്തിലിരിെപ്പാണ്ട െചാ വിൻ. 45

ആണത്തമുള്ള നിങ്ങൾക്കീയാഴിക്കക്കെരെയ വാൻ
കുഴപ്പെമാ മിെല്ലങ്കിൽ കാണാം േദവിെയ നിശ്ചയം. 46

ദിവാകരകരം െകാ ചിറക കിടന്ന ഞാൻ
നിശാകരകരം െകാ രക്ഷെപ്പ യദൃച്ഛയാൽ. 47

നിങ്ങൾെക്കല്ലാം തക്കേയാഗ്യസൗജന്യം ഞാനുരയ്ക്കേവ
തൂവലുണ്ടാകുെമ ള്ള മുനിവാക്യം യഥാ൪ഥമായ്. 48

ഓേരാ തൂവൽ മുളച്ചീടാനാരംഭിച്ചി െമല്ലെവ
സാരേവദികൾ െചാ ന്ന ഗീരു നിഷ്ഫലമാകുേമാ? 49

സമു ം താ കിൽ കാണാം സ്വീരദ്ധ്വജതനൂജേയ
നിങ്ങൾ ൈകേയറ്റ കാര്യെത്ത നിറേവറ്റാ൯ മിക്കണം. 50

പറഞ്ഞിതവേരാടുള്ളിൽ ക േള്ളാരദ്വിജാധിപ൯
ആശീ൪വചനവും െചാല്ലി യാ യാക്കി മഹാമതി. 51

ആകസ്മികമതായ് കണ്ട ശകുനത്താൽ ഹൃഷ്ടരാം
ശാഖാമൃഗ വീരന്മാ൪ക്കാകുലം തീ൪ മാനേസ. 52

കവിരാജാജ്ഞയാകുന്ന പാേഥയുംപൂ മൗലിയിൽ
െച കണ്ടവ൪ സേന്ദഹകടലായലയാഴിേയ. 53

ബലവാനായ രാമെന്റ ബാണങ്ങളുെട കൂ൪മയും
കരകാണാത്ത വാരാശി കടപ്പാനുള്ള ദുഃഖവും. 54

നിന െനഞ്ചടേചറ്റമന്ധാളിച്ചവെരെയാെക്കയും;
അേന്നരം പുഞ്ചിെക്കാ പറഞ്ഞാേനവമങ്ഗദൻ 55(യുഗ്മകം)
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ശൗര്യേമറും വകക്കാെര ള്ള േപരാണ്ട കൂട്ടേര!
നിങ്ങൾ മാനം െകടുത്താനായ് േപാകുേന്നാ? കീശജാതിേയ. 56

പണ്ടാരാേണ്ടാരു ഭൂപാല൯ േതാണ്ടിേച്ചാരിതു താ വാ൯
മണ്ടന്മാെര ഭാവി ം െകാണ്ടിരുന്നാൽ കുറച്ചിലാം. 57

ഔ൪വാഗ്നി മഗസ്ത്യ ം നീ൪ വറ്റിപ്പാ൯ വിഷത്തിനും
േശഷിയില്ലാത്തതാം;പങ്കേമറും ദുഷ്കീ൪ത്തിസാഗരം. 58

അതു ലംങ്ഘിപ്പതി, നിരാഴിയിതു കാൺകേവ
ഭയെപ്പടുന്ന നമ്മൾ ശക്യമാകുന്നെതങ്ങെന? 59

അേന്നരത്ത വങ്ഗന്മാരാ൪ണ്ണവെത്തക്കടു വാ൯
ഇന്നാ൪ക്കിന്നാ൪ക്കി മാ ം കുതിക്കാെമ െചാല്ലിനാ൪. 60

അക്കെരെച്ച പറ്റീടാ൯ ശക്തിയുെണ്ടന്നിരിക്കിലും
അംഗദ൯ ഭരേമറ്റില്ല തിരിച്ചിേങ്ങാ േപാരുവാ൯. 61

കാറ്റിെന്റ മകനായുള്ള ഹനുമാനജ്ഞനാത്മജ൯
നാെക്കടുക്കാതിരുന്നേപ്പാൾ ജാംബവാേനവേമാതിനാ൯. 62

ആഴേമറുന്ന വാരാശിക്കക്കെരച്ചാടി വീഴുവാ൯
ആരുമിെല്ല സേന്ദഹിച്ചരു,താതങ്കമാ൪ േമ. 63

പടത്തലവനാകുന്ന ഹനുമാനാശവ ക്കിൽ
സംശയിേക്കണ്ട െത ം പ ള ം കടലും ശരി. 64

ാണികൾ യിരാകുന്ന വായുവി൯മകനാണിവ൯
െകാ ന്നാളിൽ പിച്ച നിന്ന കാലെത്തക്കളിയ തം. 65

പകേലാ൯തെന്റ ബിംബെത്ത പഴെമ നിന ട൯
പിടിപ്പാ൯ െചന്നവാറി വ േമ പതിച്ചിവ൯. 66
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േമലാലിവെന മറ്റാരും േ ാഹിക്കാെതയിരി വാ൯
േമാഹി വീണ കുഞ്ഞിെന്റ േപരിൽ േസ്നഹി മാരുത൯. 67

ൈകേക്കാട്ടിൽ താങ്ങിയും െകാ നാ ഖന്നരിക േപായ്
ആവലാതി പറഞ്ഞേപ്പാൾ ക ി കമലാസനൻ. 68

േതാൽപ്പിക്കില്ലാരുമിവെനേയൽപ്പിക്കില്ലായുധങ്ങളും
കൽപ്പാന്തേത്താളമായു ം െകല് ം േലാപിച്ചിടാ ദൃഢം 69

ഇത്തരം വരമാഹാത്മ്യം സിദ്ധിച്ച ഹനുമാനിഹ
ഊമെയേപ്പാലിരുന്നീടിൽ നാെമേന്താന്നിനി േവണ്ടതും? 70

എറിയാനാശയുേള്ളാ൪ ം ക ം ൈകയൂ മില്ലേഹാ!
ക ം കരു മുണ്ടാേയാ൪േക്കറിനും മടിേയറിടും. 71

സന്തത ഹ്മചര്യേത്താടിരി ം വായുപു െന
 ാഘി ജാംബവാേനവമവേനാടാതിയാദരാൽ. 72

േവേഗന ലങ്കയിൽ േപായികാര്യം സാധി േപാരുവാൻ
േപാരായ്കയില്ല നീെയാ െതളിഞ്ഞാെല നിശ്ചയം. 73

നിന ചാടുവാനിേപ്പാളാകാശെമാരു വൃക്ഷമാം
ഇലമ്പലാമിദ്ദിെക്കല്ലാം തളിരാം േമഘപങ് ക്തികൾ 74

നക്ഷ സൂര്യച ന്മാ൪ സൂനഫലവ൪ഗമാം
തടമാം കടൽ നാരായാേവരാമിന്നാദികൂ൪മവും. 75

ഉ ത്സാഹമുള്ളിലുെണ്ടങ്കിലിക്കാര്യം നി൪വഹി വാൻ
വിഘ്ന്െമെന്താെക്ക വന്നാലും ൈകവരും പല മാ൪ഗവും. 76

നിൻ ൈകയിലല്ലേയാ ത രാഘവൻ തിരുവാഴിേയ?
അെതന്തിെന ചിന്തി കട േവഗമാഴിേയ. 77
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വകെതരിെവാടു മുന്നം പിന്നേമാ൪ത്തിട്ടിെതല്ലാ-
മകപടമതിയാകും വൃദ്ധേനാതുന്ന േനരം
വികലതകളേശഷം വി ൈകയൂ വ൪ധി-
ച്ചകമല൪ വികസിച്ചാ വാതജൻ മൂരിനീ൪ന്നാൻ. 78

വിദ ചഛക്തി കട കമ്പിവഴിയായഞ്ചാറു കാവൽസ്ഥലം
പാ൪ ം െകാ മുറയ്ക്കണ തലയാംശാലയ്ക്കകത്തിച്ഛേപാൽ
ഉേദ്ദശം നിറേവറ്റിടുന്ന വിധമക്കാറ്റിന്മക൯ ബദ്ധിമാ൯

േത്യകി നൃപെന്റ ക ന വഹിക്കാെമ റേച്ചാതിനാൽ. 79

േ ശിച്ചീടരുതാരുമി ഹനുമാനുണ്ടി ;ലങ്കാപുേര
നാശത്തിെന്നാരു കാലു നാട്ടി വഴിേപാൽ വന്ദി ൈവേദഹിെയ
കീശന്മാരുെട കീ൪ത്തിെയ മുലകിൽ സ്ഥാപി നിസ്സംശയം
േലശം േമാശമണഞ്ഞിടാതുദധിയും പിന്നി ഞാൻ േപാരുവാൻ. 80

ആലസ്യംവി ട്ടനിലതനയൻ വാമനൻ േപാൽ വള൪ന്ന-
േക്കാലം േനാ െന്നാരു കപികെളസ്സാദരം സൽക്കരിച്ച്
പാലാഴിെപ്പണ്മണിയുെട മണാളങ്കലുൾക്കാ റപ്പി-
ച്ചാലംബിച്ചാനുടനടി മേഹ ാചലത്തിെന്റ കൂടം. 81

സീതാേന്വഷണം പതിന്നാലാം സ൪ഗം സമാപ്തം
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പതിനഞ്ചാം സർഗം
തിരയുന്നതി പുനരുഴിമങ്കെയ-
ക്കരളിങ്കേലാ൪ത്ത പവമാനനന്ദന൯
പുരു േവഗശാലി പുകയ െമന്ന േപാൽ
സുരവീഥി േനാക്കിെയഴുേന്നററു സതൃരം. 1

ഹരികുഞ്ജര൯ കടൽ കടപ്പതി തൻ -
ഗുരുവന്ദനങ്ങൾ വഴിേപാെല െച ടൻ
നരനായക ഹിതമാചരി വാൻ
പരിമാണമറ്റ വടിവാ തല്ക്ഷണം. 2

ധരണീധര൯റ മുകളൽ കരങ്ങളും
ചരണങ്ങളും കപിവര൯ പതിക്കെവ
ഒരുപാടു മണ്ടയിടിെകാ പർവതം
കരയുന്ന േപാെല കരയൂെറ്റാലി േപാൽ . 3

മുകില മി മുരുേവ നിര തൻ
ചികുരം മല ടനഴിഞ്ഞടിഞ്ഞേപാൽ;
അകതാ൪നുറുങ്ങിയകടി കുഞ്ജര-

കരം മഹീധരനു നീരു െകാണ്ട േപാൽ. 4

പതറി തി വിളയാടുേമണസ-
ന്തതിതൻ കുള കൾ പതി യർന്നതാം
മനേയാലായാദി ധാതു ധൂളിയാൽ
പലടം ചുവ മലതൻറ േചാര േപാൽ 5

തിറേമാടുറങ്ങിയുണരും മൃഗാധിപൻ
വിറേയാടു കൂടിയലറുെന്നാെരാച്ചയാൽ
പറയാ൯ നമുക്ക് മുറയു പ൪വതം
മുറയിട്ട മാെറ്റാലി മുഴങ്ങിടുന്നതായ്. 6

ചരവിൽ പുനങ്ങൾ െപരിേക ര േകാ-
െണ്ടാരുമി േമവുമരങ്ങെളാക്കയും
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ഗിരിനായകൻറ കുടലും ഞര മായ്
പിരിയുന്ന േപാേല ശരിയായ് പുള േപാൽ. 7

ഉലയും മരങ്ങൾ തലെകാണ്ടടിക്കയാൽ
പല ഭിന്നമായ ജലദത്തിൽ നി ട൯
മല താ൯ വിയർ വലയും കാരമായ്
പലട മ ജലവി വാർ േപാൽ. 8

ഇടവിട്ടയങ്ങളിലുറച്ച കല്ലിൽ വീ-
ണടിെപ െപാള്ളമുള െപാട്ടിയേപ്പാേഴ
വിടവിൽ കട പവനമാനനൂതിനാൻ
പിടയും മഹാ ി െനടുവീ൪പ്പിടുന്നേപാൽ. 9

പടെവ വാ൯ ധൃതി മുഴു മുൻ പില-
െക്കാടി തു വാ൯ കഴ നിറുത്തിടുന്നേപാൽ
െനടുതായ വാലധിെയ നാട്ടി നട്ടമായ്
െചാടിേയാടു മാരതസുതൻ കുതിച്ചിേത. 10

ചുവേടാടു കൂെടയിളകിത്തരുക്കള-
ങ്ങവേനാടുകൂെട നടെകാ വാരിധൗ
മുറേപാെല െച വരിവ നി േമൽ-
ചിറ െക വാെനാരരണിട്ട കൂറ്റി േപാൽ. 11

ചിറകിട്ടടിച്ചലയകറ്റി വിണ്ണിൽ നൽ-
റിയി െപാൻമുടി കിളിർത്തി,യേപ്പാേഴ

ജലധീ യർ ഹിമവാൻറ പു നാം
മല;യക്കപീ നു തളർച്ച തീർ വാൻ. 12

മല മുട്ടിെയ പിശകിദ്ധരി തൻ-
മുലെമാ െകാ ടനമർത്തിയാഴിയിൽ
സ്ഥലമി േപാന്ന കപിവീരലേനാടുതാൻ
പലമ പർവതമുര താഴ്മയായ്. 13
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സുരനായകൻ ചിറകർ െകാണ്ടിരു-
െന്നാരു നാെളനി തവി െച നിൻ പിതാ
പറയു സതൃമിതു ഞാൻ വിപക്ഷന-
ല്ലറിെകെന്ന നീയിവിടയും സപക്ഷനായ്. 14

െപരുതായ നന്ദിെയാടു സാഗരം കനി-
രെച , നി െട തളർച്ച തീർ വാൻ

അരികത്തണഞ്ഞതുമൂലമാണു ഞാൻ
മരുവി റി നടെകാൾക പിെന്ന നീ. 15

ഹിമവാൻറ പു നീതുേപാൽ കഥിക്കേവ
സമേയാചിതങ്ങളവേനാടുര ടൻ
പിഴയാെത സങ്ഗതിെയ നിരവഹി വാ-
നുഴറിത്തിരി രഘുനാഥദൂതനും. 16

കടലിൽ നടു കിളരുന്ന കുന്നിേന
വടിേവാടു ക പലൈവരിെയങ്കിലും
അലിേവാടു മാരുതിയനു ഹിക്കയാൽ
കലഹം െവടി,ഞ്ഞതുമുതൽക്കതിൻറ േമൽ. 17

ദരശുളള രാക്ഷസപുരെത്ത േനാക്കിയ-
സ്സരസൻ കപി നുഴറുന്ന സൽപ്പെഥ
നരേകാപമം വലിയ വായുേമന്തിനി-

രഗാംബയാം സുരസ തീറ്റിയാകുവാൻ. 18

അവെളജ്ജയിപ്പതിനുയർന്നിടുെമ്പാഴ-
പ്പവനാദ്മജൻറ കഴെലത്തിയാഴിയിൽ
അവനുള്ള മസ്തകമനന്തവീഥിെയ
ക്കവിയുന്നവണ്ണമളവ െപാങ്ങിേപാൽ. 19

ഉടേന ചുര്ക്കിയുടലക്കപീശ്വരൻ
കടുേകാളമാക്കി വദനത്തിേലറിനാൻ
പുനരിങ്ങ േപാ ജവേമാടു വാമനൻ
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വളരുന്ന േപാെല വളരാൻ തുടങ്ങിനാൻ. 20

െതാഴുതി യാ യവേളാടുര േപാം
വഴിേമൽ കുരങ്ങിെന വധി തി വാൻ
നിഴലിൽ പിടിച്ച രജനീചരാത്തിെയ
െത്താഴിെകാ െകാന്നവെനാഴി ദുർഘടം. 21

അലയാഴിയക്കെര പിടി ലംബമാ-
മലേമലിരു ടൽ െചറുക്കി നല്ലേപാൽ
വിലകി റച്ചഥ വട േഗാപുര-
സ്ഥലിയിങ്കെലത്തിയവന േമവിനാൻ. 22

പഴുേതാർ െകാ പകലൽപ്പമുള്ളതും
കഴിയാഞ്ഞിരുന്ന കപിതല്ലജ ടൻ
തലേയാട്ടിയിങ്കെലാരുപാടു സംശയം
പലമട്ടിേലവ മുളവായിരു േപാൽ. 23

വരിവ വാനരകുലം വരുെമ്പാഴി-
ക്കര കണ്ടിടാക്കടൽ കടപ്പെതങ്ങെന?
ഒരുേവള ചാടി വരുെമന്നിരിക്കിലും
പരിപന്ഥിേയാടു പടേയൽപ്പെതങ്ങേന? 24

രഘുപുങ്ഗവൻറ നിനെവാെക്ക നിഷ്ഫലം
ലഘുവായ് സമു മിഹ ഞാൻ കടന്നതും
ജനകൻറ പു ിയുയിേരാടിരിക്കേയാ
വിനെയാെക്കേയാർ തനിേയ മരിച്ചിേതാ? 25

അറിയാ ൈവകിയെതനി മെറ്റാരാ-
ളറിയാെത േപാവതിെനളുപ്പമല്ലിലാം
ഇതുേപാൽ നിന പലതും മനസ്സില-
മ്മതിമാൻ നിശമുഖമടു േവാളവും. 26

കലേശാത്ഭവന്നരികിലി േനകിേയാ-
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െരാലിയാർന്ന വില്ലിനിഹ േവല വന്നതായ്
കമേലശേനാടു പറവാൻ തിരിച്ചേപാൽ
കമേലശനങ്ങപരദിക്കിെലത്തിനാൻ. 27

ചരമാ ിതെന്റരിക കാട്ടിൽ നി-
ന്ന്ളവായ വഹ്നിയുെട െവക്കെയാക്കയും
ഗഗനസ്ഥല നിഴലിച്ചിരുന്ന േപാ-
ലഖിലം ചുകന്നിതതുേപാതിലംബരം. 28

അരികത്തണെഞ്ഞാരരുണെന്റ ദീപ്തിയാൽ
െപരിെക ജ്വലിച്ച രവികാന്തസഞ്ചയം
തിരിെയക്കവി െമാരു കാന്തിേയങ്കെകാ-
ണ്ടരുണീഭവിച്ചിതഥാ നഭഃസ്ഥലം. 29

അമര വന്തിയതിലുള്ള നീരുമ-
ങ്ങമൃേത െചയ് വതിനു നിശ്ചയി ടൻ
കടലി െമെല്ലയതിേല യർന്നിടു
ബഡവാമുഖാഗ്നിയുെട േഹമവർണേമാ? 30

പതിവാം േദാഷസമയത്തിെല വ-
ളവാക്കിേയവമളവറ്റ ശങ്കേയ

മുതിരുന്ന േനരമരവിന്ദപാളി ന-
ല്ലിതളായ േപാർക്കതട െമല്ലേവ. 31

മകരന്ദഭിക്ഷയതി നമ്മധു ത-
ദ്വിജപംക്തി ൈകരവഗൃഹങ്ങൾേതാറുമയ്
െപരുമാറി;യാമ്പൽ വിരിയുന്ന ക േപായ
മണേമ മാരുതനുഴ മന്ദമായ്. 32

പുരുഹൂതവഹ്നിമുഖദിക്പതി ജം
മരവും പുരങ്ങളധികം മണ വാൻ
അകിലി ചുട്ട പുകെയ ദിക്കിലും
പകരുന്ന േപാലിരുളട തൽക്ഷണം. 33
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വിരഹവൃഥ മുതലിച്ച നാന്ദി േപാൽ
മുറയി ച മിഥുനങ്ങൾ െപായ്കയിൽ;
അതു േപാതണി വിലസീടിനാൻ നേഭാ-
മദവാരേണ െനാരു താരമാലേയ 34

ഇരുെളന്ന പച്ചിലമരം മുറിച്ചിടും
മഴുവായി മുഖ്യരസജീവരൂപനായ്
ഉദയാചലെക്കാടുമുടിപ്പരപ്പിൽ നി-

ദയം തുടങ്ങി ഹരിണാങ്കനെപ്പാെഴ. 35

അണിതിങ്കൾതെന്റ കതിരന്ധകാരമാം
തുണിയാൽ മറ ഗഗനസ്ഥലങ്ങളിൽ
വിലസി ടങ്ങിയിഹ പായലിന്നിട-
 യ്യക്കരവിന്ദനാളമുളേപായ്കയിൽ 36

ധനദാനുജെന്റ മദെമാട്ടടക്കിയ-
ന്നരണൃകീർത്തി വിലാസൻ തുനിഞ്ഞേപ്പാൾ
അകതാർ വിരി ഹനുമാനുമ രി-
ക്കകേമ നുഴ കയറാെനാരുങ്ങിനാൻ. 37

ഉടന ലങ്കയുെട ലക്ഷ്മി നാരിതൻ
വടിവായ് കപീ െനാടു മ വ വാൻ
നട കാ നി മതിലിന്നക ഞാൻ
വിടുകില്ലെയ പുരുഷം പറ േത. 38

ബലേമാടുേകാട്ടയിൽ വലി േകറുവാൻ
കലിയൻ മഹാകപി കടു നിൽക്കേവ
നിലെകട്ടവെന്റ തലയിൽ െകാടുപ്പിെന-
ന്നലസാത്ത മട്ടിലവെളാന്നടി േപാൽ. 39

അടിേയ മർക്കടനലക്ഷ്യഭാവേമാ-
ടുടേന തിരി പകരം െകാടുക്കേവ
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തടിേപാലേതറ്റവൾ നില വീണുടൻ
മടിയാെത താരുതിെയാേടവേമാതിനാൾ. 40

മടലല്ല മർക്കട മടങ്ങിേയാടുവാ-
നടലിെന്നനി െതരിയായ്കെയെല്ലേടാ
പിടലി വാനരനടി മേപ്പാേഴ
വിട വാ െക വിധിയു മുന്നേമ. 41

െചാടിേയെറയുെള്ളാരു െപരുംകുരങ്ങിനാ-
ലിടിെവെപ്പാെഴങ്കിലുെമനി പറ്റിയാൽ
മുടിവു ലങ്കയിലിെത നാൻമുഖൻ
െവടിയല്ല മുന്നമിവേളാടുരച്ചതും 42

അതിനാെല ഞാനിഹ ഗമിച്ചിടുന്നിതാ
ഹിതെമാെക്കയും സഭലമാം നിനെക്കേടാ
ഇേപാലുരച്ചവൾ മറഞ്ഞ േശഷമാ-
മതിമാനണ ദശകണ്ഠേമടയിൽ. 43

”ഇതുരാവണെന്റ നഗരം നിശാചര-
പ്പട കാ നി പരിരക്ഷ െചയ്വതാം
മുകിേലാടിട കനക ടങ്ങൾ പൂ-

രസുന്ന മാളികയവന്നിരിപ്പിടം. 44

ഇതു രാജരാജെനാടു െകാള്ളയിെട്ടടു-
െത്താരു കീർത്തി േകട്ട ഗുണമുള്ള പുഷ്പകം”
ഇതുേപാെല ച ക നിരന്ന രാ ിയ-
ന്നഗരം മുഴുെക്ക ഹനുമാനു കാട്ടി േപാൽ. 45

രഘുനാഥനർക്കതനയൻ തുണക്കയാൽ
പകേലാൻ നിനയ്ക്കിലിതി ഭഗ്യശാലി താൻ
കരുതീ ച നിതുേപാെല മാരുതി-
െക്കാരു റാന്തലായി വഴികാട്ടി ലങ്കയിൽ. 46
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ഇതുേപാലുഴന്നമരസുന്ദരാംഗിമാ-
ർക്കതിരെറ്റഴുന്നഴകുറങ്ങിടുെമ്പാഴും
വിജയി ദാസികെളാെടാ റ മാ-
രജനീചേര മഹിഷീജനെത്തയും. 47

അവന ക െവറുെത മുഷിഞ്ഞതാ-
യകതാരിലാധിെയാടേശാകവാടിയിൽ
തിരയുന്നതി പുനുരിഷ്ടേദവതാ-
നതിേയാടു കൂെടയവിടുന്ന ചാടിനാൻ. 48

മറുമാർഗെമാന്നിലുമകെപ്പടാതാവൻ
കുറിേയാടേശാകവനിയിങ്കെലത്താൻ
ദുരിതം തകർ െമാരു േവദശാഖയിൽ
പരായം ഗതി തുലിയും മുമു േപാൽ. 49

നിരയായ് െഞരുങ്ങിയതിൻ വൻമരം പേല
തരമുണ്ടവയ്ക്കിടയിൽ നല്ല െപാൻനിറം
െപരുകിക്കിളർ പടരുന്ന ശാഖ പൂ-
ണ്ടരു േദവതാരമുകേളറി മാരുതി. 50

ഉടനായതിൻ നിബി ഡമാമിലമ്പലി-
ന്നടയിൽപ്പതുങ്ങി മരുവി മർക്കടൻ
വടമാമരത്തിനിലയിൽ കിടെന്നാരാ-
വടുവായ ശൗരിയുെട മട്ടിയ േപാൽ. 51

ഉടജത്തിൽ വ ചതിയാെല ൈകവശ-
െപ്പടുവാെനാരിക്കലിട വന്ന േഹതുവാൽ
വിടുവങ്കനാം ദശമുഖെന്റ േകാട്ടയിൽ,
െപടുമാർത്തിേയാടു ചമയങ്ങെളന്നിയ. 52

വടിവും ചടചുചു വിരഹഗ്നി തെന്റ ചൂ-
ടിടെപ ചുട്ട മിഴിനീരു തീകിയും
െനടുവീർ ംമി മരവന്ന സീതത-
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ടൽ കണ്ടേനരമവേനവെമണ്ണിനാൻ. 53

മണമുള്ള മാതലി വരിക്കമാവുതൻ-
തണലിങ്കൽ നി പിഴുതി മൂെടാേട
കണികാണുവാനുമരുതാത്ത കണള്ളിെയ

ണമറ്റ ബൗദ്ധനാണിയിക്കൽ നല്ലേതാ? 54

പുതുപുഷ്പമാലെയരു പട്ടി കണ്ടടു-
ത്തിതു മാംസെമ പിശകിദ്ധരിക്കയാൽ
അതുേകാവിലീന്നപഹരി പട്ടട-
ക്ഷിയിങ്കലപ്പടി കള കശ്മലൻ 55

ശശി തെന്റ ച ികെയ വിട്ടിരിപ്പതും
രവി തെന്റ കാന്തിെയ െവടിഞ്ഞിരിപ്പതും
ഇവെളപ്പിരി ധൃതിയാർ രാമനി-

യിേരാടിരി വതുെമാ േമാെല താൻ 56

പുരുചിന്തേയാടു പവനെന്റ പു ന-
ന്നിരേവകേദശെമാരുമ േപാക്കിനാൻ
ചരമാ ി തെന്റ മുകളിൽ കേരറുവാൻ
കരുതിശ്ശശാങ്കനുെമാരുങ്ങി െമല്ലേവ 57

ഗതിെകട്ട കീടമതിയായിടുന്ന െപൺ-
െകാതിയൻ ദശാസൃനതി,സാഹസ ിയൻ 
മതിയിൽ െപരുത്ത മദനാർത്തിേയാടു താ-
നതു േപാതുണർന്നിതരുണാവിേലക്ഷണൻ 58

സതിയായ സീതയിലുയർെന്നാരാശയും
പുതുതായണിഞ്ഞ ഹരിചന്ദനങ്ങളും
ഇതുര െകാ മവനുള്ള മാറിടം
പതിവിൽക്കവിഞ്ഞധികരാഗേമന്തിേപാൽ 59

ഗണികാഗണങ്ങളിഹ ൈകവിളെക്കടു-
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ത്തണിയിട്ടതിന്നിടയിലുെട െമല്ലേവ
അവനങ്ങേശാകവനിയിങ്കെലത്തിനാ-
നവിനീകുമാരിയുെട േമനി പുൽകുവാൻ 60

വനിതാജനങ്ങൾ കരതാരിേല മ-
മ്മണീദീപമാർജ്ജനികളാൽ നിരന്തരം
ഇളകിപ്പരെന്നാരു തമഃപരംപര
നിജവാസമാക്കി രജനീചരാശയം. 61

മദമുള്ളിലാർന്നവനടു സീതെയ-
െപ്പാതുനാരിെയ കരുതീ പുൽകുവാൻ;
മദയാന,കത്തിെയരിയുെന്നാരഗ്നി ക-
ണ്ടിതമാർന്ന സല്ലകിയിെതന്നടുത്ത േപാൽ. 62

അഹിതം പറഞ്ഞവനടുത്ത േചലുക-
ണ്ടകതാർ നുറുങ്ങിയവെളന്നിരിക്കിലും

ിയെന റി ധൃതിപൂണ്ടരക്കേന
വകവച്ചതില്ല കറുക്ക ണേത്താളം 63

”കുലധർമെമാെക്കയറിയുന്ന നാൻമുഖൻ
കുലജാതനാെയാരു ഭവാനേയാഗ്യമാം
നിലവിട്ട ശീലമരുതാത്തതാെണേടാ
വില െക േപാകുമതിനാെല പൗരുഷം. 64

പരദാരസംഗമമടുത്തതല്ല േക-
െളാരുവർ ,േമാർക്കിൽ നരകത്തിനാ ദം
അതിലും,കുറച്ചിലിയലാത്ത നിൻ പിറ-
പ്പിതുമൂലമി വഷളാക്കി വെയ്ക്കാലാ. 65

സ്വപരി ഹങ്ങളിലനാസ്ഥേയറുേമാ-
രവിേവകിയായ പുരുഷെന്റ ഗൗരവം
തുലനയും വിശിഷ്യ വിഭവങ്ങെളാെക്കയും
കളയും പരങ്ഗന ശരീരശക്തിയും. 66
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ഇനിെയങ്കിലും െചറുതു നല്ല ബുദ്ധിേയാ-
ടിവെളപ്പേഴപടിെയടു െകാ േപായ്
രഘുനായകെന്റ തിരുമുമ്പിലാക്കിയ-
പ്പദതാരിലാത്തവിനിയം നമിക്ക നീ. 67

ഇതിലും മഹത്വമിയലുന്ന നന്മെയ
ശ്ശരിയായ് നിന തരുെമെന്റ വല്ലഭൻ
സമവർത്തി േപാലുമതുമൂലമിന്നി േമൽ
വശവർത്തിയായി വരുമീ നിനെക്കേടാ! 68

ഗുണേദാഷമിന്നനുസരിച്ചിടായ്കില-
ക്ഖരദൂഷണാദികെള യുദ്ധഭൂമിയിൽ
കഷണിച്ച േപാതു കടുവായിടും നിണം
മുനയിൽ രണ്ട കണവെന്റ സായകം. 69

ഹ്യദയം പിളർ കിഴിയുന്ന ശങ്കിൽനന്ന-
െന്നാഴുകുന്ന രക്തനദിയിൽ കുളി ടൻ
കരേയറുവാൻ മടയാനായ നീെയാഴി-
ഞ്ഞിടയാ കില്ല ഭുവി മെറ്റാരുത്തരും.” (യുഗ്മകം)70

മലർബാണമ മുടലിൽത്തറയ്ക്കയാ-
ലവേനറ്റതില്ല ഗുണേദാഷഭാഷിതം
തലയ മുള്ള ഫണി െകാത്തി വീണവ-
ർ തകീടുേമാ മറുമരു െചയ്കിലും. 71

പറയുന്ന േക പല മട്ടിലീവിധം
കുറെവ േതാന്നി ഹ്യദയത്തിലേപ്പാേഴ
മുറിവിദ്യയുള്ള ഖലേനാടു നന്മയായ്
പറയുന്ന വാ വിപരീതമായ്വരും. 72

വിറേയാടു കണ്ണിരുപതും തുറി െകാ-
ണ്ടരിശം നടി രജനീചേരശ്വരൻ
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കരവാളിളക്കിയലറീ േഘാരമാ-
െയാരുവാക്കിവണ്ണമുരെച ദുർഭഗൻ. 73

രഘുനാഥപത്നിെയ വള ചുറ്റിലും
മരുവുന്ന നിങ്ങളുപേദശവാക്കിനാൽ
മനതാരിളക്കിയിനി വല്ലവണ്ണവും
വശമായ് വേരണ്ടതിനു േവല െച വിൻ. 74

ഒരു വിദ്യെകാ മിവളുൾെപ്പാടായ്കിേലാ
ടവസാനതീർച്ചയുരെചയ്തനന്തരം
അരിെവ കാരുെടയടുക്കേല താൻ
െമാരിെകെപ്പാരി തരുവാനയയ്ക്കണം. 75

അവേനവമുള്ളിലുയരുന്ന േകാപേമാ-
ടവസാനതീർച്ചയുരെചയ്തനന്തരം
അവേശഷമറ്റിരവു തീർന്നക തൻ
ഭവനം ഗമി പവനത്തിൽ നി താൻ. 76

രജനീചരാങ്ഗനകൾ ചുറ്റിലും നിറ-
െഞ്ഞാരുേപാെല േദവിെയയുപ വി വാൻ;
വിഷവല്ലികൾക്കിടയിൽനി സങ്കട-
െപ്പടുേമാഷധി സമയമായി സീതയും. 77

ഉടനന്നിശാചരികൾ ക രുട്ടിയും
മടി വി നാ കൾ തുറത്തിയും പരം
കൂടിലങ്ങളായ രദനങ്ങൾ കാട്ടിയും
മടവാർമുടിക്കരയ േപടി നൾകിനാർ. 78

അമറും കരു ലി വളയ്വു വ ടൻ
ഞവറുന്നതിനു തുനിയുന്ന േവളയിൽ
പതറുന്ന േപടമ്യഗെമന്നേപാെലയ-
ങ്ങഴറുന്ന സീതയിതുേപാെല കൂറിനാൾ. 79
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വിരുതൻ ജടായുവവെന്റ വാർത്തെയ-
പ്പറയാെത േവഗെമാടിറ േപാകിേലാ
പരിതാപേമാടിവിെട ഞാനിരിപ്പതി-
ന്നറിയുന്നേതതുമവിദെമെന്റ വല്ലഭൻ? 80

മറിമായേമറുെമാരു യാമിനീചര-
പ്പട വല്ല േഗാഷ്ഠികളുമാചരിക്കയാൽ
കണവെന്റ ബുദ്ധി പതറിപ്പകയ്ക്കെകാ-
ണ്ടിവെള റി ദയ േതാന്നിടായ്കേയാ. 81

ബഹുശുണ്ഠിയായ വിടുവിഡ്ഢി രാവണൻ
ഗുണേമെറയുള്ള കണവെന്റ ബുദ്ധിയും
ഇവേളാടുകൂെടെയാരുമി കട്ടതാ-
ണവനല്ലെയങ്കിലിതുേപാലട േമാ? 82

െനറി െകട്ട ദുഷ്ടനിനി നാെളരാവിേല
കറി വ കൂ വന്നതിനിജ്ജനത്തിെന
കുറിയിട്ട വാ വിലയുള്ളതാകിലാ
മറിവറ്റ മൂർഖനരുതാത്തെതന്തേഹാ! 83

എന്നീവണ്ണം വിലാപെത്താടുമകതകളിൽ-
ക്കാന്തെനത്തെന്ന ചിന്തി-
ച്ചേന്നരം േമാഹമുൾെക്കാണ്ടവനിയിലലസാ-
പാങ്കി മങ്ങിപ്പതിച്ചാൾ
എേന്ന കഷ്ടം!,നിലിേമ്പശ്വരപൂരിയിൽ നട-
െന്നാരു േകാലഹലെത്ത-
െച്ചാന്നാെളല്ലാം െവടിപ്പായ് ിജടയവളുറ-
ക്കത്തിലീക്ഷിച്ച േപാെല. 84

ഓേരാ േഭാഷി പറഞ്ഞടു കപളിപ്പിപ്പാൻ തുടങ്ങീടുമ-
ര ീകെളയാട്ടിെയാ മുരിയാടാതങ്ങിരുത്തീ ടൻ

േനേര ശീതള വാക്യമാമമൃതിനാലൻേപാടു വാട്ടം വിനാ
ീരാമ ിയയാം ലത തകിടും കാർേമഘമായിടിനാൾ 85
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നിശാചരികെളാെക്കയും ിജടജടതെന്റ വാക്കായിടും
വശീകമരുന്നിനാൾ മതിമറ റങ്ങീടിനാർ;
അശാന്തപരിേദവനം െപരിയ സീത താെന വൃഥാ
നശിപ്പതിനു കൗശലം പലതുേമാർത്തിരുന്നീടിനാൾ 86

രഘുനായകദൂതനായിടും
ഹനുമാനിച്ചരിതങ്ങൾ ക ടൻ
തരേമാർത്തറിയി െമല്ലേവ
സരസം രാമചരി സം ഹം. 87

അേന്നരം ജനകാത്മജ സുഖമായി േചതസ്സിെലാന്നാകിലും
സേന്ദഹി രാവണെന്റ കപടപ്പിെട്ട ശങ്കിക്കയാൽ
ആമെട്ടാെക്ക മനസ്സിലാക്കി മതിമാൻ വാതാത്മജൻ സാദരം
ഭൂമിത്തട്ടിറങ്ങി നിന്നവനിജാപാദം വണങ്ങീടിനാൻ. 88

ഊണും നി യുെമന്നിെയ വലയുമാ-
ൈവേദഹിയാൽ മർക്കടൻ
കാണെപ്പ പരി മിച്ച കപിേയാ-
ടാെര േചാദിക്കേവ
താനാെര മിവണ്ണമി വരുവാൻ
സംബന്ധെമെന്ത മി-
ന്നാരാൽ േ ഷതനായെത മഖിലം
േകൾപ്പി കാറ്റിന്മകൻ. 89

പിന്നീടാത്യശിഷ്യൻ ജനകസുതെയാടാ-
രാഘവന്മാർ േവണ്ടി-
സ്സേന്ദഹം തീരുമാറുൾക്കമിെവാടു കുശലാ-
േന്ന്വഷണം െചയ്തേശഷം-
ധന്ന്യൻ വാൽമീകിെയേപ്പാലനുദിനമകേമ
രാമനാമം ധരിച്ചി-
ട്ടന്ന നം േശാഭ േകാലുെന്നാരു തിരുവടേയാ-
ളാങ്ഗുലീയെത്ത നൾകീ. 90
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ൈക്കെകാണ്ടതു വാങ്ങിയൂഴിമകൾ ത-
ന്മാറത്തണച്ചാർത്തിേയാ-
ടുൾക്കാമ്പ തുടി േകണവശയായ്-
കണ്ണീർ െചാരിേഞ്ഞറ്റവും
ദുഃഖി ന്നതു ക വായുതനയൻ
സാേരാപേദശങ്ങളാം
വെക്കാേരാന്നറിയി െകാണ്ടഥ സമാ-
ധാനെപ്പടുത്തീടിനാൻ. 91

ദൂരത്തിങ്കലിരിക്കിലും രഘുവരാ-
ങ്ങൾക്കടുപ്പം തുേലാം

ലങ്കപട്ടണ,മിജ്ജനം വളയുകിൽ
ദുർഗങ്ങൾ ദുർഗങ്ങേളാ?
ൈദവാധീനത വ േചർ ഭവതി-
ക്കിന്നിക്ഷണം സ്വമിവ-
ന്നീവനപിെള്ളാരു ദു രാക്ഷസകുലം
േവേരാടറു ം ഢം 92

ദുരാത്മാവാം പൗലസ്ത്യെന യുധി വധിച്ചട്ടപകടം
വരാതാേര്യ! മീളും ഭവതിെയ രഘുേ ഷ്ഠനുടെന
വരാനിേങ്ങാട്ടീ ഞാനവിെട വിടെകാള്ളാത്ത കുറവാ-
ണരം സേന്താഷിച്ചിന്നടിയനരുളപ്പാട തരേണ 93

കൽപ്പിച്ചാൽ സീതയേപ്പാൾ ദശമുഖനിവെന-
ച്ചാമ്പലാക്കിച്ചമയ് വാൻ
െകൽപ്പലാതിെല്ലനിെക്കന്നറിയുക, പുനര
േന്നരമാ രാമബാണം
ഇപ്പാപിഷ്ഠെന്റ െനഞ്ചെത്താരുെപാഴുതു പതി-
ച്ചി ചാേകണ്ട േയാഗം
പി ാടില്ലാെതയാെമന്നതു കരുതി വിഷാ-
ദിച്ചിടുന്നീവിധം ഞാൻ. 94
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അേന്നരത്താ ഹനുമാൻ നിജവടിവു വള-
ർത്തീ െചാന്നാനിവണ്ണം
ധേന്ന്യ!െകാണ്ട േപാവാൻ ഭവതിെയ,യടിയൻ
േപാരുെമന്നാലുമിേപ്പാൾ
വന്നീടും കീർക്കിേദാഷം രഘുവരശരവും
സത്യവും വ്യർഥമാകും
നേന്നാ?േമാഷ്ടിച്ച പണ്ടത്തിെനയുടയവനും
േമാഷണം. െചെയ്തടുത്താൽ             95

എല്ലാം െകാ മിനി ക്ഷേണനവരുമ-
ീരാമനും തമ്പിയും

കേല്യ! േഖദെമാഴിെച്ചാരൽ          പ്പദിവസം
കൂെട കഴിച്ചീടണം
വില്ലങ്കം തവ വല്ലഭെന്നാഴിയുവാ,-
നേങ്ങാ െചാ ം വിധൗ
െചാേല്ല െന്നാരു വാർത്തേയാർ മറുസ-
േന്ദശത്തിേനകീടണം. 96

അേന്നരംനിജമൗലിരത്നെമതിേര
ൈവേദഹി വാതാത്മജ-
ന്നന്ന ന ിയമാർ നൽകിയിതുേപാൽ
സേന്ദശവും െചാല്ലിനാൾ
മുന്നം വിണ്ണവർനാഥപു നു ചിരി-
ഞ്ജീവിത്വ േമകീട്ടവൻ
കെണ്ണാന്നാശു കള കാത്ത കനവിെന്നൻ-
കാന്തെനേങ്ങാ േപായ്? 97

ഇജ്ജനമീവിധമിനിയും
ദുഃഖി യിേരാടിരി െമാരുമാസം
അതിനകമിദ്ദശമുഖെന-
െക്കാല െചയ് വാൻ േവല െചയ്ക വീരമേണ! 98
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കുശലെമാഴികേളവം െചാല്ലി േവഗാൽ ഗമിെക്ക-
ന്നനിലജനനുവാദം നൾകിനാൾ രാമപത്നി;
രഘവരനുെട കാര്യം മിക്കവാറും വഹിച്ചി-
ട്ടവനുമഥ വടേക്കാട്ടാശെകാണ്ടാഗമിച്ചാൻ. 99

സീതാദർശനം എന്ന പതിനഞ്ചാം സർഗം സമാപ്തം
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പതിനാറാം സർഗം
ബലവാൻ രഘുനാഥദൂതെനാ-
ട്ടവിടം വി നിനച്ചിതിങ്ങെന
നിറേവറി മേനാരഥം നമു-
ക്കധുനാ മിക്കതുെമന്നിരിക്കിലും. 1

െചറുതാെയാരു കാര്യമി മു-
ണ്ടിഹ േമ െചയ്വതിനിദ്ദശാന്തേര
അതിേലെക്കാരുപായമന്ത്യമാ-
ണിവിടിേപ്പാളുതകു ലകിൽ. 2

ക ഠിനാശയേരാടു സാമവും
പണമുേള്ളാർക്കമിതാർതദാനവും
ബലവാെനാടു േഭദവാക്യവും
ഫലമിെല്ല ലകിൽ സിദ്ധമാം. 3

അതിനാലിഹ ൈകക്കരു ഞാ-
നുപേയാഗിപ്പതു േയാഗ്യമായ് വരും
അതുെകാെണ്ടാരുേവള രാക്ഷസ-
ർക്കപമര്യാദകെളാട്ടടങ്ങിടും. 4

ഭരേമെററാരു കാര്യപദ്ധതി
പേയാഗി ബഹു വൃത്തികൾ

തരെമാെക്കയറി െച േവാ-
നുലകിലൽകാര്യസമർഥനാം ദൃഢം. 5

വരെവാന്നറിയി വ െകാ-
ണ്ടരിതൻ ാഭവവും ധരി ടൻ
തിരിെയ ഖേമാടു േപാകിേലാ
ശരിയായുെള്ളാരു ദൂതനാണവൻ. 6

നിരുപിച്ചിതുേപാെല വാതജൻ
തരുവാടങ്ങൾ തകർ നിർഭയം
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ത്വരേയാടതു കണ്ടരക്കരും
കരളിൽ േപടി മുഴു മണ്ടിനാർ. 7

ശകലിച്ചിഹ ശാഖെയാെക്കയും
സുമനഃസങ്ഘമപാകരി ടൻ
ദ ജസന്തതിെയ രത്തിനാ-
നവനേപ്പാൾ ദശകണ്ഠെനന്നേപാൽ. 8

”വരണം ശരപാണി രാമനും
ബലവാൻ ലക്ഷ്മണനും ജയം സദാ
രഘുനായകനാൽ സുരക്ഷിതൻ
വിജയി കപിസാർവഭൗമനും 9

ചുണയുെള്ളാരു സൂര്യസന്തതി-
ക്കണിയാംരാമനു ദാസേനഷ   ഞാൻ
ഹനുമാൻ പവമാനനന്ദനൻ

തിപക്ഷ കരത്തിനന്തകൻ 10
 
ദശകണ്ഠെരാരായിരംനമു-
െക്കതിരാേമാ പടെവട്ടിനിൽ വാൻ
മലയുംമരെമന്നറിവറ്റെകാ-
ണ്ടഖിലം ഞാൻ െപാടി ഭസ്മമാക്കിടും. 11

നഗരം മുഴുവൻ തകർ ഞാ-
നഭിവന്ദിച്ചിഹ രാമപത്നിേയ
നിറേവറ്റി മേനാരഥങ്ങെള-
സുഖമായ് േപാവതു കാണ്മിേനവരും.” 12

ഇതുതാനുരുവി നീളെവ
െപാടിപാറുെന്നാരു വാർത്തെയാെക്കയും
രജനീചരച വർത്തിേക-
ട്ടരിശം മൂ മനസ്സിേലറ്റവും. 13
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ബലമുെള്ളാരു കിന്കരൗഖയും
തലയാളാകിയ ജംബുമാലിയും
െപാരുതീടുക മർക്കടെത്താെട-
ന്നരുളിെച്ചയ്തഥ യാ യാക്കിനാൻ. 14

ഹനുമാനവെര ക്ഷേണന െകാ-
ന്നനുേമാദി കേരറി േതാരണം
അതിനുെള്ളാരിരുമ്പതൂെണടു-
ത്തതിഗംഭീരതരേയാടു േമവിനാൻ. 15

അവർ ചത്തതു േക രാവണൻ
പവമാനാത്മജെനപ്പിടി വാൻ
പടനായകൈരവെരെപ്പരു-
മ്പടയും കൂട്ടിയയ പിെന്നയും 16

ക്ഷമങ്ങവെരക്കപീശ്വരൻ
കനേമറുെന്നാരിരുമ്പലക്കയാൽ
െകാലെചെയ്താരു െചയ്തിേകൾക്കേവ
ഖലനാം രാവനനാത്തേകാപനായ് 17

ഇളേയാൻ ദശകണ്ഠപു രിൽ
െതളിവാർന്നക്ഷകുമാരനക്ഷണം
അളവെറ്റാരു േസനേയാടു കൂ-
ടിളകിെച്ചന്നിതു യുദ്ധഭൂമിയിൽ 18

അനുഗാമികൾേനാക്കിനിൽക്കേവ
ഹനുമാനങ്ങെനപ്പിടി ടൻ
ഒരുൈക ഴിയിന്കേലാ േച-
ർെത്താരു െഞക്കാൽ കഥ തീർ സത്വരം. 19

അതുകണ്ടവേനാടടുത്തവൻ-
പടയുംകുെടയകന്പടി േപായ്;
ഇടേരാടിതു േകട്ടമാ യിൽ
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കുടിലൻ രാവനാർത്തനായ് തുേലാം. 20

ശകുനപ്പിഴെയ സംശയി-
ച്ചകതാരിൽ ഭയമാർന്ന രാവണൻ
മകനാകിയ േമഖനാദേനാ
ടികലിന്നാജ്ഞ െകാടു െചാല്ലിനാൻ. 21

അവികൽപ്പമടർക്ക്നിെന്നാടി-
ബ്ഭുവനം മുന്നിലുമാെരതിർത്തിടും
തവ പാടവമദ്ഭുതം തുേലാ-
മിവിെടക്കാണണെമാെന്നനിക്കത്. 22

അനിലാത്മജേനാടു ശണ് ഠെചയ-
യ്തനുജൻ ചത്തതു േകട്ടതില്ലേയാ?
അവെനപ്പിടികൂടി േവഗേമാ-
ടിവിെടെക്കാ വേരണമി നീ 23

ഇതുേപാലുരെചയ്തയ േത-
കൃതിയാം രാവണനിന്ദജിത്തിേന
പൃതനാന്നിതനായവൻ ജവാ-
െലതിരിട്ടാനഥ രാമദുതേന. 24

െകാടുതാെയാരു പീഡ രാവണ-
ളനാകാനുമരെക്കാെരാക്കയും

മുടിേയണ്ടതിനു നിശചരീ-
നിവഹത്തിൻ പരിേദവനത്തിനും. 25

രവിശീതകര ഭ ന-
ല്ലവകാശം ലഭിക്കാത്ത ലന്കെയ
ശുചിയാൽ ശുചിയാ വാനുമ

ളവായ് േതാരണയുദ്ധമദ്ഭുതം (യുഗ്മകം) 26

ശരമാരിെചാരിഞ്ഞിടും മഹാ-
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രണമാം ദുർദ്ദിവസത്തിൽ മാരുതി
പടുവാെയാരു േമഘനാദേമാ-
ർത്തനുേമാദി മയൂരെമന്നേപാൽ. 27

പടനായകെനക്കപീശ്വരൻ
െപാടിയാ ന്െപാഴുതാത്തേകാപനായ്
പലബാണമയച്ചെതാെക്ക നി-
ഷ്ഫലമായ് ക മേഹന്ദൈവരിയും 28

ഇകലിൽ ജ്ജയമാർന്ന വായുവിൽ
മകെനപ്പത്മജസായകത്തിനാൽ
െക ടനി ന ണ-
ച്ചരടാൽ പിെന്ന മുറുക്കി വി മി. 29

പിശിതാശികൾ രാമദതേന-
നിയമിച്ചീടിന പാശബന്ധനം
സുരസുന്ദരികൾ േമാചനം
വരുവാന നിദാനമായി േപാൽ. 30

കയറി വരിഞ്ഞമൂലമി
െന്നാഴിവാകും ഹിണാസ്തബന്ധനം
അകതാരിലിേതാർ ശ ജി-
ത്തവെനത്തൽക്ഷണമ േപായ്. 31

ജനകൻ മരുവുെന്നടു താൻ
തിരുമുൽകാ യതാക്കി െവയ്ക്കേവ
ശരേമറ്റ തളർച്ച ൈകെവടി-

ടനമ്മാരുതിയും സന്നനായ്. 32

നയനങ്ങൾ മിഴി േനാക്കിനാൻ
ഭയമുൾത്താരിലുദിച്ചിടാതവനൻ
സ്മയമാർന്ന ദശാസ്യനക്ഷണം
ജയഭാവെത്ത നടി നല്ലേപാൽ. 33
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യമരാജവിേരാധിെയെപ്പാഴും
വിളയാടുെന്നാരു െവള്ളിമാമല
കരതാരിെലടു തൻ ബലം
പരിേശാധിെച്ചാരു ശൂരനാമവൻ. 34

സുരനാരികൾ ചാമരം ധരി-
ച്ചരികത്തങ്ങെന നി വീശേവ
ഇളകി രുളുന്ന േസാമനാൽ
പരിേശാഭി നിശാചേരശ്വരൻ (യുഗ്മകം) 35

ശശിതൻകല സന്ധ്യയിങ്കെല-
െച്ചമലെക്കാണ്ടൽ ചുഴെന്നടുക്കേവ
വലുതാെയാരു നീലപർവത-

മലിൽ േചർ വിളങ്ങിടുന്നേപാൽ. 36

വളേവറിയ േതററ ര െച-
െഞ്ചാടിയിൽ െട വളർ നിലയ്ക്കയിൽ

ഭനീലവപുസ്സിേലൾക്കയാൽ
പലവർണങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നവൻ. (യുഗ്മകം) 37

കലഹക്കളിെകാ ദിഗ്ഗജ-
ത്തലവന്മാരുെട െകാ ൈതക്കയാൽ
അലയാഴിയിലി െവന്നേപാൽ
പലചിഹ്നങ്ങളുരസ്സിലുള്ളവൻ. 38

ഉലകങ്ങളിെലാെക്കയുെള്ളാര-
രിതത്തിൻ ഫലേമകമൂർത്തിയായ്

അപവർഗമഹാപഥത്തിെന-
ത്തടയാൻ വന്നതുേപാലിരു േത. 39

കതിേരാനണി തിങ്കളഗ്നിെയ-
ന്നിവേര െവ തേപാബലത്തിനാൽ
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ഉടലാ ലകത്തില മം
തുടരും കൂരിരുെളന്നേപാെലയും. 40

വിരുേതറിയ രാവണൻ കപീ-
ശ്വരെനപ്പാർത്തതി സംശയേത്താ
ഹരൈശലമിളക്കിയ ക-
െണ്ടാരു നന്ദീശ്വരെന കൂറിനാൻ. 41

അഥ വാ ധനദ           ൻെട ദൂതെന-
െക്കാലെചയ്ത ജനിച്ച പാതകം
തരേമാർെത്താരു ദൂതേവഷമായ്-
കുറതീർച്ചയ്ക്കിഹ വന്നതല്ലേയാ. 42

പലമട്ടിതുേപാെല സംശയി-
ച്ചലസാദ്മാ രജനീപേരശ്വരൻ
അരികത്തമരും ഹസ്തേനാ-
ടനുേയാഗിപ്പതിനാജ്ഞ നൾകിനാൻ. 43

വേശശ്വരന ഹസ്തനാ-
ലനുയുക്തൻ പരമാർഥമാകേവ
രജനീചരധൂമേകതുേവാ
ടറിയാംവണ്ണമുര നിർഭയം. 44

ദിനനായകവംശരത്നമാ-
യയാർഥിെക്കാരുരത്ത ൈവരിയായ്
പിത്യകൽപ്പനയാെല കാടു പു-
ക്കവനാം രാമനു ദൂതേനഷ ഞാൻ. 45

മലർബാണവികാരേമറി വ-
െന്നാരു നിൻ േസാദരിതെന്നയിന്നി േമൽ
അനുനാസികമുച്ചരി വാൻ
കഴി യാതാക്കിയേതാർമയില്ലേയാ? 46
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ചിനേമാെടതിരിെട്ടാരക്ഖരൻ
മുതലായുള്ള ഖലർ കാലനായ്
പുകൾ െപെറ്റാരു രാമേന നിന-
ക്കറിയാൻ സംഗതിേയാ മുന്നേമ. 47

പിത്യഭക്തിയുേമകവല്ലഭാ-
തവും നീ മുതലായ ദുഷ്ടരിൽ

മുതിരും വിപരീതഭാവവും
മതിമാൻ രാമനിലുള്ള സൽഗുണം 48

കളവുള്ള മ്യഗത്തിെന വധി-
ച്ചളേവ വിന്ദമുഹൂർത്തേവളയിൽ
ചതിയാൽ ശം! നീ കവർെന്നാര-
സ്സതിെയേത്തടി നട രാഘവൻ. 49

കതിേരാൻ മകനാം കപീ േനാ-
െടതിേര സഖ്യവുമാചരി ടൻ
തവ ഗർവെമാഴിച്ച ബാലിേയ
നിഹനിെച്ചന്നതു േകട്ടതില്ലേയാ? 50

ക്യതവീര്യതനൂജെന നിന-
ക്കറിവിേല്ല? പുനരായവൻ കുലം
മുഴുവൻ മുടിെചയ്ത താപസൻ
ജമദഗ്നി ളവായ നന്ദനൻ. 51

അവനുള്ള മദം കുറെച്ചാര-
വരൻ േ യസിെയത്തിര വാൻ

പലട മയ വാനര-
പ്പടെയക്കീശവരൻ മുഖാന്തരം. 52

അതിേലകനഹം സമു വും
വ്യതിലംഘി കട ലങ്കയിൽ

ണമിച്ചിഹ രാമപത്നിെയ-

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 194

ത്തിരിെയേപ്പാവതിനായ് തുടങ്ങിേനൻ. 53

ശരിയല്ലിഹ വന്ന വാർത്തെയാ-
ന്നറിയിക്കാെതെയാളി േപാവതും
കരുതീട്ടിതു മാനസത്തിൽ ഞാൻ
ബഹളം കൂട്ടിയവണ്ണെമാെക്കയും 54

അതിേയാഗ്യതയുള്ള നിേന്നെയാ-
ന്നവേലാകിപ്പതിനാ ഹിക്കയാൽ
അടിെപ ചിലന്തിനൂലുെകാ-
ണ്ടിവർ െകട്ടീടിന െകട്ടിലിങ്ങേന. 55

ഭൂവനങ്ങളിെലാെക്ക നല്ലേപർ
നിലനിർത്തീ നിജ സൽ വൃത്തിയാൽ
വിലസുെന്നാരു േദവിെയച്ചതി-
ച്ചിവിെടെക്കാ തടു വ നീ. 56

യജനസ്ഥലയിൽ ജനിച്ച ന-
െല്ലരിതി മു കൾെകാ മൂടുവാൻ
തുനിയുന്നതുേപാെല നീതി വി-
െട്ടാരു നീയിെത്താഴിൽ െചെയ്തങ്ങിെന? 57

തവ െമയ്യിതു ലക്ഷ്മണാ േമ-
റ്റവനിത്തട്ടിൽ മറി വീഴ്കയിൽ
കഴുകൻ മുതലാം വേയാഗണം
ചുഴലാൻ നീയിടയാക്കിവെയ്ക്കാലാ. 58

സ്വകുലം മുഴുവൻ മുടിഞ്ഞിടും
സമയം നി െട ധർമപത്നിമാർ
െചാരിയുന്നരു േന വാരി നീ-
െയാടുവിൽ തർപ്പണതീർഥമാെക്കാലാ. 59

പരനാരികെളപ്പിടിക്ക നിൻ-
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പതിെവന്നാലുമേയാഗ്യമാണിടം
ഉരഗം പവനാശിെയങ്കിലും
ഗരുഡശ്വാസമതി,ന്നജീർണമാം. 60

പകതീർന്നരികത്തിരിക്കിലും
നകുലെപ്പണ്ണിെന ന േമാ      ഫണീ
മകരധ്വജഖിന്നയാകിലും
നകുല ീയഹിേയാടുേചരുേമാ. 61

ഗുണമില്ലിനിേമൽ നിന വ-
ന്നണയുേന്നാരു വിപ നീ വാൻ
ജനകാത്മജ തെന്ന രാമനായ്
കനിേവാേടകി നമ രിക്ക നീ. 62

അരിശം െപരുകുന്ന രാക്ഷസ-
െപ്പരുമാൾ മാരുതിഗീതു േകൾക്കേവ
അഭയമം െതറിവാ ര മി-
ക്കപിെയെക്കാ വിെന െചാല്ലിനാൻ. 63

ഉരെച ടേനകപീശ്വരൻ
െവറുെത േദഹമിളക്കിെടാല്ല നീ
ഇതുേപാെലാരു ലക്ഷമി വ-
െന്നതിരിട്ടാലുമിവൻ കുലുങ്ങിടാ. 64

ഉടെന സഹിയാത്തേകാപമാ-
ർ ടവാൾ ൈകയിെലടു രാവണൻ,
അരുത ജ ദൂതഹിംസയി-
െന്നാരുനീതി മടുത്തതല്ലേഹാ 65

വിധിയു വിരൂപരാ വാൻ
ക്ഷിതിപന്മാർ നികൃഷ്ടദൂതേര
ഹിതകാരി വിഭീഷണൻ കനി-
ഞ്ഞിതുേപാേലാതിയേതാർ രാവണൻ. 66
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ഉരെചയ്തിതു ശൗര്യെമന്നതി-
പ്പരിഷ ള്ളതു വാലിലാണുേപാൽ,
ഇവനുെള്ളാരു വാലു ചുെട്ടരി-
ച്ചവമാനി തിരിച്ചയ വിൻ. 67

വളെര ണിചുറ്റി നല്ലേപാൽ
െതളിവാെനണ്ണയിൽ മുക്കി വാലിെന
തിരിെയാ െകാളുത്തിനാർ തല-

രമാ രാക്ഷസരാജകിങ്കരർ. 68

കഴെകാ ചമച്ച തണ്ടില-
െന്നഴുെന്നള്ളിച്ചിഹ രാമദൂതേന
കുഴലും തകിലും മുഴക്കിനാർ,
ചുഴലും രാക്ഷസരാർ കൂവിനാർ. 69

ദശകണ്ഠെനനു മുൻപിറപ്പിേല-
വശിയാം രാമനരാതിെയങ്കിലും
കപിെയ മലിൽ മ വാൻ
വിധികൽപിച്ചതു വി ഭക്തി താൻ. 70

വഴിേപാൽ രഘുനാഥദൂതേന-
െയഴുന്നള്ളിച്ച ജനത്തിേനഷണം
ഒഴിവാൻ കഴിവ , രാമെന
െത്താഴുകിൽ പുണ്യമെത മാ മാം? 71

ഒരു കള്ളനിെത ര െകാ-
െണ്ടാരുമിച്ചങ്ങെനയാതുസഞ്ചയം
െതരുവൂെട നടന്ന കാ ക-
ണ്ടരിെകെച്ച ജനങ്ങൾ കൂടിനാർ. 72

ഹനുമാനുെട നീണ്ട വാലില-
െന്നാരു െകാന്ന ടമുല്ലസിച്ചേപ്പാൾ
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മരുവീടിന തീ പടർെന്നരി
ഞ്ഞമരന്മാരുെട പുണ്യപൂർതതിയാൽ. 73

കഥെയാക്കയുമങ്ങറി ടൻ 
മിഥിലാധീശ്വരപു ിേയറ്റവും
വ്യഥയുള്ളിലുദി വഹ്നിേയ
വിധിേപാലിങ്ങെന േനർ കൂപ്പിനാൾ. 74

പരമാർഥികളിൽ മുഖ്യനായ്
മരുവും മാരുതി തെന്റ േമനിയിൽ
അതിശീതളനായിരിക്കെയൻ
പതിയാം രാഘവനാണ പാവക. 75

മലർമങ്ക പതി താഗ്നിയിൽ
ശലഭിപ്പിച്ചീടുെമന്ന ശങ്കയാൽ
ഹനുമാനുെട വാലിലഗ്നിയ-
െന്നാരുമാണിക്യവിള േപാെലയായ്. 76

പുരിെയാെക്ക നട കാണുവാൻ
തരമായില്ല നമു രാ ിയിൽ
ഇനനും ശുചിയും സഹായമു-
ണ്ടിനി നേല്ലാണമിെത േനാക്കിടാം. 77

മടിയായിതുേപാലുറ െകാ-
ടനബന്ധമയ മാരുതി

കനമുെള്ളാരിരു തൂണിനാൽ
തനിേയ ത തകർത്തക്കേര. 78

എരിയുന്ന കയ ബാെണ-
ന്നതുേപാൽമാരുതി പാ പാ േപായ്
ദശകന്ധരരാജധാനിയാ-
ലനല ീതിവരുത്തി വി മീ. 79
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ശുഭശീലെമഴും വിഭീഷണൻ
മരുവും േമടവുമൂഴിമാനിനി
അമരുന്നിടവും ധനജ്ഞയ-
ന്നിരയാക്കാെത കഴി ബുദ്ധിമാൻ. 80

ിയപു നുമഗ്നിേദവനും
ിയേമകുന്നതിനുള്ള കൗതുകാൽ

തനിേയ കപിവീരെന ട-
ർന്നനേലാദ്ദീപനകാരി മാരുതൻ. 81

അരവിന്ദശരാരി മുൻപു മു-
രെമല്ലാം മിഴിെകാെണ്ടരിച്ചേപാൽ

ബരവീരെമഴും കപീ ന-
രി തൻ ബാലധിെകാെണ്ടരിച്ചേബാ. 82

മകേള മകേന സേഹാദരാ
ജനനീ താത കുമാര വല്ലഭ
തുണെചയ്യണമീ വിപത്തിൽനി-
െന്നരിതീയിൽ കരിയാെത േതറുവാൻ. 83

പുരവാസികെളാെക്കയീവിധം
പരിേദവിെപ്പാരു ദീനശബ്ദവും
പവനാത്മജനങ്ങിടയ്ക്കിട-
യ്ക്കലറും നാടവുേമറി ലങ്കയിൽ. 84

സരി യരുെന്നാരഗ്നിതാൻ
തിബിംബിച്ചിതു വാരിരാശിയിൽ

െപരുകുെന്നാരുതൃഷ്ണമൂലമ-
ജ്ജലപാനത്തിനിറങ്ങി വന്നേപാൽ. 85

ധനദാനുജബാഹുവീര്യമ-
ക്കനലിൽ െപ കരി യർന്നേപാൽ
മഷിവർണമിയന്ന ധൂമ്യ േപാ-
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യ്ഋഷിേലാക മണ സത്വരം. 86

ജനകാത്മജയായ ലക്ഷമിേയ
രഘുവീരക്ഷിതികാന്തേനകുവാൻ
അലറീട്ടിലളകുന്ന േസനയാ-
മലേയറുെന്നാരു ലഗ്കയാം കടൽ.87

കയറാകിയ സർപ്പപുങ്ഗവൻ
ചുഴലും മാരുതിെയന്ന മത്തിനാൽ
വഴിേപാൽ മഥനം കഴിച്ചിത-
ന്നരവിേന്ദാത്ഭവനായ നാ ഖൻ.88

പുരമാസകലം കരി ടൻ
തരസാ മാരുതി വാരിരാശിയിൽ
വിരേവാെട കുളി സീതതൻ
ചരണം കൂപ്പി വിനീതാേവഷനായ് 89

വിടവാങ്ങിയരിഷ്ടേമദിനീ-
ധരകുടം കരേയറി വീര്യവാൻ
കടൽ താണ്ടിെയളുപ്പെമ േമ
തടവില്ലാെത മേഹ േമറിനാൻ. 90

േ ശം കൂടാെത േപായ് വന്നവെളാരു കര കാണാത്ത വാരാശിലങ്ഘി
െച്ചന്നാലും വായുപു ൻ മുഴുകി കപികുലം കാൺെക േമാദാബ്ധിതന്നിൽ
ചൂഡാരത്നം വിേലാകിച്ചതുലിതഹ്യദയാനന്ദമുൾെക്കാ രാമൻ
േചാദിച്ചേപ്പാൾ വിേശഷം മുഴുവനുമറിയിച്ചീടിനാൻ ഭക്തിപൂർവം.96

ലഗ്കാരാജ്യത്തേശാകക്ഷിതിജതതനി ചുഴ െള്ളാരുദ്യാനമധ്യ-
ത്തിങ്കൽ വ്യാദസീമന്തിനികളുെട മഹാശല്ല്യെമല്ലാംസഹച്ച്,
നിങ്കൽ േചത റപ്പി രഗതരുണതാൻതാർേക്ഷ്യാകത്തെലേന്താ
പങ്കത്താൽെപ േകഴുമ്പടിയമരുെമാരുേദ്ദവിെയെച്ച കേണ്ടൻ.97

തീർേത്തനത്യാർത്തിെയല്ലാ മടിയനുരെപറുന്നങ്ഗുലീയത്തിനാലും
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േപർ ം നിൻ വാൻത്തേകാ ം,പുനരിവനനുേയാഗി സേന്ദശവാക്യം
ഓർത്തിട്ടേപ്പാൾ,ജയന്തൻ കരടവടിെവാടുേത്താരു വ്യത്താന്തെമല്ലാം
വീർേത്താതിെക്കാ ചൂഡാമണിയുമിഹസമർപ്പിക്കവാൻ തന്നയച്ചാൾ.98

ാണ ിയൻെട തിരുേമനിയിലാശയാല-
ാണങ്ങൾ േപാവതിനുറ വസിച്ചിടുേമ്പാൾ

മാണിക്യമു യടിയൻ വിടെകാ കാട്ടി-
ാണ തിഷ്ഠയവിെടസ്സ ഖമായ് കഴിേച്ചൻ.99

നിയമെനറികൾെകാ മധ്യഭാഗം
വളെരെമലിഞ്ഞലർബാണവി േപാെല
മധുരിമ കലരുന്ന േമനി േകാലും
ഭഗവതി നിന്തിരുേമനിേയാർത്തിരി .100

ലഹള വളെരച്ചാപല്യത്താൽ നടത്തി ദശാനന-
ന്നിളയ മകനാമക്ഷൻതെന്ന ക്ഷേണന വദി ഞാൻ
ദശമുഖെനയും കണ്ടിക്കാര്യം പറ പേദശമായ്
ഖലമതിയവൻ തീ കത്തിച്ചാൻ കരിപ്പതിെനെന്റ വാൽ.101

അവിടതു ഭവൽക്കാരുണ്യത്താലിവ പകരമാ-
യവനുെട പുരം മു ടും ചുെട്ടരി െപാടി വാൻ,
തവ കനിവു െച െണ്ടന്നാലിജ്ജഗത്തിലസാധ്യമാ-
െയാരുവകയുമില്ലാർ ം േപാറ്റീ! ഭവാൻ ശുഭേമകണം.102

ലങ്കാമർദ്ദനെമന്ന പതിനാറാം സർഗം സമാപ്തം
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പതിേനഴാം സർഗം
വാതാത്മജൻ െചാല്ലിയ വർത്തമാനം
ജാതാനുകമ്പം നിശമിച്ച േനരം
ഓതാവതല്ലാത്ത കുതൂഹലംെകാ-
േണ്ടതാെണ്ടാരാശ്വാസമിയ രാമൻ. 1

നക്തഞ്ചേ ഷ്ഠെനേയാർ പിന്നീ-
ടുൾക്കാമ്പിലുണ്ടായ വിേരാധേമാടും
തൃൈക്കയിൽ േമവുന്ന ശരാസനത്തിൽ
തൃക്കൺമുനേക്കളി നടത്തി മന്ദം. 2

നരാധിരാജെന്റമതം വംേഗാ-
ൽക്കരാധിപൻ തെന്ന മനസ്സിലാക്കി;
അരാതിവർഗെത്ത വധി വാൻ താൻ
കരാറു െച ള്ളതുമുള്ളിേലാർ 3

സന്ദർഭവും വന്നിടെപട്ടിെതേന്നാ-
ർ ന്നി േമാദേത്താടു മർക്കേട ൻ
െചന്നദൃശാസ്യെന്റകണ തീർപ്പാൻ
സന്നദ്ധനായ് വൻപടേശഖരിച്ചവാൻ.4

ീരാമെന െള്ളാരു നീലേമഘം
പാരം െചാരിഞ്ഞി കടാക്ഷവർഷം
സാരസ്യമാർവാഹിനികൾ നൽകീ
പൂരി പാരിങ്കലതക്ഷണത്തിൽ.5

മടക്കമില്ലാെത്താരു ശക്തിെയാെട്ടാ-
ട്ടടു വാൻ വാഹിനിയാ ഹത്താൽ
തുടങ്ങി േപാൽ ദക്ഷിണനായകൻ ത-
ന്നടുക്കേല െള്ളാരു യാ െമേല്ല.6

രാ ിഞ്ചര രിരുൾ നീ വാന-
മ്മി ാഭ േകാലുെന്നാരു രാമച ൻ
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െതറ്റാെത യാ മുഹൂർത്തേമാർത്ത-
ക്കാറ്റിൻമകൻ തെന്റ കഴുത്തിേലറി.7

ആേമാദമാർന്ന മുദാശയം പിൻ-
പാമാ െകാണ്ടൃക്ഷഗണം െതളി
വിപക്ഷച ം വിക്ഷമിച്ചിരു
വിഭാവരി ർജിതവും വളർ .8

കേരറിനാൻ ബാലിസുതെന്റ േതാള-
ത്തരാതികൾക്കന്തകനാം കുമാരൻ
ശരാസനം പൂണ്ടരിസഞ്ചയെത്ത-
പ്പരാസനം െച വതിനാത്തേരാഷൻ9

അനന്തരം വാനവർ േകാനുമേപ്പാ-
ലനന്തനും സന്ത്യകൾ പാർ െചാന്നാൽ
ശരിെപ്പടാൻ ദുർഘടമുള്ള മട്ടിൽ
പര േപായ് വാനരവീരൈസന്യം.10

സപ്താശ്വവംശത്തിലുദിച്ച ഭൂപ-
ർ ത്തം സമാം ദാശരഥി പാർത്താൽ
പുത്തൻമണിേത്തർ തുരഗങ്ങെളന്നീ-
വ ക്കളില്ലായ്കിലുെമ േദാഷം?11

െപരുമ്പടേക്കാളുകൾ ക കാട്ടിൽ
കരി ലി ട്ടെമാളി മണ്ടീ;
കരുെത്തഴും േകസരിവീരെരല്ലാം
പരം ലാപിച്ചഴറി ടങ്ങീ.12

ചാഞ്ചാടിയും തങ്ങളിൽ മൽപിടി ം
വാ  ഞ്ഛാനുകൂലം ഫലമാഹരി ം
അ ഞ്ചാെത േപാം വാനരപാളി, കാട്ടിൽ
പൂ    േഞ്ചാലെയല്ലാം െപാടിയാൽ കുറുക്കീ.13
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കാന്താരൈശലങ്ങൾ കട പിെന്ന-
െച്ചന്താമരാക്ഷൻ കപിേസനേയാടും
സഹ്യാ ിയിൽ െടയണ പേയ്യ
വിഖ്യാതമാം ചന്ദനപർവതത്തിൽ.14

ീെമ മച്ചന്ദനവാടിയിേങ്ക-
ന്നാേമാദേമകുേന്നാരു മന്ദവാതം
രാമെന്റ പൂേമനി തേലാ  ടിയേപ്പാൾ
സൗമി ിെയപ്പാർ െച േദവൻ 15

മലയ്ക്കിടത്താഴ്വരയിങ്കേലാലു-
െന്നാലിപ്പിെനക്കാൺക സേഹാദരാ!
അതിെന്റ നീർ ള്ളികേള പാരം
മുതിർ നിൽ ന്നിഹ ചന്ദനങ്ങൾ. 16

അച്ചന്ദത്തിൽ ചില കൂടുെകട്ടി-
സ്വാച്ഛന്ദ്യേമാടിങ്ങമരും പികങ്ങൾ
ഉച്ചസ്വരം നീട്ടി മുഴക്കിനിയിേപ്പാൾ
െമച്ചം നമുക്കാർത്തി വളർത്തിടു . 17

ഏഴാെമടേത്താടു പിരിഞ്ഞിവണ്ണം
േകഴുന്ന ഭൂേലാകനിലിമ്പനാഥൻ
േനേര മേഹാ ാദിയിേലറിയേപ്പാൾ
വാരാശി ത ന്നിലടു കണ്ടാൻ. 18

സ്വർേല്ലാകേനതാവിഹ േചർത്ത പങ്ക-
െമല്ലാമടിച്ച പറത്തിടുംേപാൽ
കേല്ലാലജാലങ്ങളുരു െപാങ്ങി-
ത്തല്ലിത്തകർ ന്നിതു േഫനകൂടം. 19

കടൽ റ ള്ള മണൽത്തിടുമ്പ-
ങ്ങിടി െവള്ളത്തിലിറങ്ങിടുേമ്പാൾ
അടി േകറ്റിെട്ടാരിടത്തെതല്ലാം
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തടു കൂട്ടിക്കരയാക്കിടൂ . 20

ഭങ്ഗങ്ങൾ തല്ലിത്തകരുന്ന േനരം
െപാ ന്ന െവള്ളച്ചഴുയിൽക്കിടന്ന്
മുങ്ങിക്കളി ം ജലജ ജാതം
ത ന്ന കാണാം കരയിൽ ചിലേപ്പാൾ. 21

െത ം ജലംെകാ പകാരമാർ -
മിെല്ലങ്കിലും വാരിധി വല്യഭാവം
ചില്വാനമെല്ല നടിച്ചിടു
വേല്ലാരുമേങ്ങാട്ടണയാതിരിപ്പാൻ. 22

ധേനശെനേപ്പാെല തനി േമെറ-
ദ്ധനങ്ങളുെണ്ട സമു രാജൻ
നിനച്ചഹങ്കാരമിയന്ന മൂലം
ചിന ഗർജ്ജിപ്പതുേപാെല േതാ ം. 23

േവലാതടത്തിങ്കെലഴും മേഹ -
ൈശലത്തിലുേള്ളാരു തമാലവർണ്ണം
മേധ്യസമു ം നിഴലിച്ചേപാല-
ങ്ങത്യന്തനീലച്ഛവിയാർ ക . 24

കയത്തിലാളുെന്നാരു കർദ്ദമത്തിൽ
കറുപ്പേശഷം കമലത്തിലൂെട
പുറ നന്നായ് സരിച്ചിടും േപാൽ
പര കാണാമസിതാഭൂവർണം. 25

അേതാ? മഹാവി വിതിെന്റ മേധ്യ
സദാ ഭുജംേഗശ്വരശയ്യയിങ്കൽ,
ശയിക്കയാലതിരുേമനിേമൽ നി-

യർ വീശുന്ന കറു താേനാ? 26

തേമാഗുണക്കാറെര മിക്കവാറും
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ധരിപ്പതമ്മാതിരി ക േവണം
സരിൽപ്പതി ള്ള തേമാഗുണെത്ത-
ദ്ധരി വാൻ നീലിമ തെന്ന േപാരും. 27

ഗംഭീരസത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരി -
മംേഭാധിെയക്കണ്ഥ രാമച ൻ
അംേഭാജപ ാക്ഷിെയ െനഞ്ചിലുന്നി-
സ്സം ാന്തനായ് നി കുറ േനരം. 28

വ്യ ത്വെമേന്ന്യ നിജേസനേയാടും
സു ീവനും പാളയെമന്നടി
േഘാരം മഹാവാരിധിെയക്കടപ്പാ-
േനേരാന്നവൻ കൗശലേമാർത്തിരു . 29

ചക്കപ്പഴം പിെന്ന വരിക്കമാവിൻ
പക്വങ്ങളും നല്ല പനമ്പഴങ്ങൾ
ഇക്കണ്ട വ ക്കൾ സമു തീര-
െത്താെക്കബ്ഭുജിച്ചക്കപിവീരർ വാണൂ. 30

ീരാമച ൯ കപിേസനേയാടും
വാരാശിത ത്തരതീരേദേശ
േപാരാടുവാ൯ വെന്നാരു വർത്തമാന-
മാ രാവണ൯ ചാരമുഖാൽ ഹിച്ചാൽ 31

കാമപിശാചിെന്റയുപ വത്താ-
ലാ മാൻമിഴിത്തയ്യെല വിട്ടയപ്പാൻ
സാമർഥ്യമില്ലാ      ഞ്ഞിനി േവണ്ടെതെന്ത-
ന്നാ മൂഢനാേലാചനയുള്ളിലാർ . 32

ദുർമാർഗി വങ്ക ഭുവാം ദശാസ്യൻ
ദുർമ ിവർഗെത്ത വിളി കൂട്ടി
തന്മ ശാലെയ്ക്കഴുെന്നള്ളിേയാേരാ
മർമം നിരൂപി നൃശംസകൃത്യ. 33
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അേപ്പാൾ സമിപത്തതിഭക്തി ഭാവി-
െച്ചാപ്പി വാൻ തങ്ങെട മു െപാത്തി
നിൽ ം ഹസ്താദി നിേയാജ്യേരാേരാ
ഡീേക്കാതിനാർ ദുർ ണേദാഷബുദ്ധ്യാ. 34

സ്വകൽപ്പനെയ്ക്കാ പറ െഞ്ഞാടുക്ക-
ത്തകെപ്പടു െന്നാരു മ മാേര
അകറ്റിയൻേപാടു വിഭീഷണൻ താൻ
പക െചാന്നണ്ണെനാടി കാരം. 35

േസവ േവണ്ടിച്ചില േഭഷജക്കാർ
ഭാവൽക്കപാർശ്വത്തിലടു കൂടി
ഭാവി നെന്നന്നിവർ കണ്ടമാനം
േപവാ ജൽപ്പിച്ചതു സത്യമാേമാ? 36

കഷ്ടം! കുലേ ാഹികളീ വകക്കാ-
െരാ ക്കകേന്ന സുഖമാകയു
ഭവാനു ദുഷ്പ്േപരു വരുത്തവാനി-
രാശയന്മാർെക്കാരു കൂസലില്ലാ. 37

ഇന്നിന്നതേങ്ങക്കിഹാ നെന്മെയ -
മിന്നിന്നെതല്ലാം ബഹു തിന്മെയ ം
േതാന്നാത്ത ദുർബുദ്ധിേയാേരഭ്യനേ
നന്നല്ലവൻ േസവകനായിരുന്നാൽ. 38

തനി താൻ േപാന്ന ഗുണങ്ങളുള്ളിൽ
ജനി േവാൻ േവണമമാത്യനാവാൻ
മനസ്വിയാമ രുഷൻ ഭവാനും
ഝനത്തിനും നന്മ വരുത്തിവ ം 39

ിയം വചിക്കില്ല മഹാജനൗഘം
ിയംവദന്മാർ സുജനങ്ങളല്ലാ
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ഹിേതാക്തിയിഷ്ടം വരുമാറുരേ ാർ 
ചുരുക്കമേ ഭുവന യത്തിൽ 40

’വിേവക’െമന്നിങ്ങെന മൂെന്നഴു ം
നീതി ബീജാക്ഷരെമ േകൾ
അതഭ്യസിക്കാെത പഠിച്ച മ ം
ഫലിക്കയിെല്ല ധരിക്കേവണം. 41

സന്മാർഗിെയ െളളാരു നാട്യേമാടും
ചുമ്മാെത തിണ്ടാടി നട േവാേര
നിന്മ ിമാരാക്കിയമൂലമിേപ്പാ-
ളിമ്മാതിരിേ ശമണ   നാട്ടിൽ. 42

േകട്ടാണിവർ ളളുപേദശവാക്യം
കാട്ടാളവൃത്തി തുനിഞ്ഞതും നീ
നാട്ടാർ നീയിെന്നാരു ധൂമേകതു-
പ്പട്ടം ധരിച്ചാകിലനർഥമേ . 43

കുറ േപായീശ്വരഭക്തിയിേപ്പാൾ
മറഞ്ഞേഹാ നാട്ടിലേശ ഷധർമം
അറി േപാൽ ൈവരികളിച്ചരി ം
നിറഞ്ഞിതാ ദുശ്ശകുനങ്ങെള ം. 44

ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ഭവാൻ നിമിത്തം
വന്നിങ്ങകെപ്പെട്ടാരു ൈദവേദാഷം
ഒേന്നാടതിൻ കൂലി നിന നൾകാൻ
തന്നാണു രാമാദികൾ വന്നതിേപ്പാൾ. 45

തരം പിഴച്ചാലതു ക മിണ്ടാ-
തിരി വാനിെങ്ങാരു ൈധര്യമില്ലാ
ഗുരുത്വേമാർെത്താ ര െച വാനും
വരുത്തമുെണ്ടങ്കിലുമൽപ്പേമാതാം. 46
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കന്നത്തേമറുന്ന കുര മൂലം
വന്നിടുമീ നി െട വംശനാശം
എന്നീവിധം പൂർവജേനാടു മുന്നം
നന്ദീശ്വരൻ െചാന്നതു വി േപാേയാ? 47

മനുഷ്യരല്ലാെതാരുനാളുമേങ്ങ-
െയാരുത്തരും െകാ കയില്ലെയന്ന്
മനഃ സാദെത്താടു നാ ഖൻ പ-

രച്ച വാക്കി മറ േപാേയാ? 48

ആപ മൂലം നളകൂബരൻ തൻ-
ശാപെത്തയും പിെന്ന മറു േവാ നീ?
േകാപിെക്കാലാ ഞാെനാരു വാ െചാല്ലാം
നീ പത്മജൻ തെന്റ കുലാഢ്യനേല്ലാ. 49

വിശുദ്ധിേയറും നിജവംശമിേപ്പാ-
ളശുദ്ധമാെയ വിരിഞ്ചി േകട്ടാൽ
വശം െകടും െപാ വതി കർണ-
മേശ ഷവും ത െട ൈകകളാെല. 50

ഭവാെന്റ ശല്യം സഹിയായ്കെകാണ്ട-
ത്തേപാധനന്മാെരാരുമി കൂടി
കുടത്തിൽ വാർ ളള വിയർ മണ്ണിൽ-
കുഴി വച്ചി പറ േപാലും. 51

ഇതാണു പൗലസ്ത്യകുലം നശിപ്പാൻ
ധാനമായുെള്ളാരു േയാഗബീജം”

അതിൽ കലർ െള്ളാരു വി മായ-
ൈചതന്ന്യമിജ്ജാനകിെയ േകൾ . 52

ക ന്ന തീ കണ്ടതിലാശയൂന്നി-
ചിത്ത മത്താൽ ശലഭങ്ങെളല്ലാം
എ ന്നേപാൽ സീതയിലാശയൂന്നി-
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ചത്തീടുവാൻ േജ്യഷ്ഠെനാരുങ്ങിെടാല്ലാ. 53

ഇ ാണി മുൻപായ നിലിമ്പനാരി-
വൃന്ദം സദാ വന്നടി കൂപ്പി നിൽ ം
മേന്ദാദരി െള്ളാരു ഭർ ഭാഗ്യ-
മിെന്നന്തിനായി കളഞ്ഞിടു . 54

തേന്നാടിണങ്ങാത്തവേളാടുകൂടി-
േച്ചർ ല്ലസിപ്പാെനാ സൗഖ്യമില്ലാ
തന്നിൽ പരം േ മരസം െപാഴി ം
തന്ന്വംഗി സംപൂർണസുഖെത്ത നൾകും 55

ഇരി മക്കാന്തവുെമന്നവണ്ണം
പര രാകർഷണശക്തിേയാടും
ഇരി മ ീപുരുഷന്മാർ മാ ം
വിരക്തിയില്ലാത്ത സുഖം ഭവി ം 56

മാരാ േമ ള്ള വികാരേമാേരാ-
േന്നാേരാ മുഖത്തിങ്കൽ വഹിക്കിലും നീ
അന്തത്തിലുണ്ടാകുമവസ്ഥ മാ -
േമന്തിെടാല മുഖ്യമുഖത്തിലണ്ണൻ 57

ക്ഷമാവരൻ രാമനു മുഖ്യമാകും
ക്ഷമാഗുണം സർവ്വജഗൽ സിദ്ധം
അമന്ന വായ് സീതെയ വീ േമകി
സ്സമാ യിക്കിൽ കുലരക്ഷയുണ്ടാം 58

അെല്ലങ്കിലീ രാക്ഷസവംശവും കൂ-
ടില്ലാെതയാം രാമശരം വരുേമ്പാൾ
പുേല്ലാളവും നിെന്റ പരാ മെത്ത-
ബ്ഭ കവൃന്ദം വകവയ്കയില്ലാ 59

ആരാകിലും ഞായമുരച്ചിടുേമ്പാ-
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ളരികരിേക്കണ്ടതു േയാഗ്യധർമം
േനരമറിച്ചാകിലാ േയാഗ്യെനന്ന
േപരി നീ ഭാജനമായ് ഭവി ം 60

ശുഭാശുഭം പാർ രെചയ്യേവ ദു-
സ്സ്വാഭാവിയാം രാവണേനെറ േരാഷാൽ
സേഹാദരൻ തെന്റ മുഖ േനാക്കി
ശ്ശകാരമായി പറഞ്ഞിവണ്ണം. 61

എനി േബാധിച്ചതുേപാൽ നട ം
നിനക്കതിേന്മെലാരു േചതെമന്ത് ?
മനീഷിെയ െള്ളാരു ഭാവെമാ ം
മനസ്സിലീ രാവണനിഷ്ടമില്ലാ 62

ഭീരുത്തേമാെട െട മുന്നിൽ നിന്നി-
സ്സാേരാപേദശങ്ങളിനിപ്പറഞ്ഞാൽ
തീരും നിന െള്ളാരു ഭള്ളേശഷം
ചാര നിന്നാശു ഗമിക്ക ദൂെര 63

വിേരാധിെയത്താങ്ങിയുരച്ചിടും നീ-
യരാതിവർഗ്ഗത്തിനു മുൻപനേല്ലാ
മരി വാൻ സംഗതി േവണ്ടെയങ്കിൽ
െതരിക്കെന െച ക രാമപാർേശ്വ 64

ആേക്ഷപവാേക്യവമുരെച്ചടു ം
രേക്ഷാവരൻ ത െട മ കണ്ട്
രക്ഷ താൻ നാലു നിേയാജ്യേരാടും
പക്ഷീ നേപ്പാലവനും ഗമിച്ചാൽ 65

ദുരാശേയറുെന്നാരു നീ നിമിത്തം
വരാനിരി െന്നാരു വംശനാശം
ഉര ഞാനായതേശഷവും ധി-
ക്കരിച്ചതീ നി െട കുറ്റമല്ല 66
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നീരിങ്കെലേച്ചറുകൾ േവർതിരിപ്പാൻ
േപാരുന്ന േതറ്റാമ്പരലിെന്റ ചൂർണം
പാരം െകാഴുത്ത കനത്ത കട്ടി-
േച്ചാെറാെക്ക നീക്കാൻ മതിയാകയില്ല 67

ഈവണ്ണേമാതിക്കടലും കടന്ന്
േസവി നിൽ ന്നവേരാടു കൂെട
കാർവർണർക്കാത്മജേസനേയാടും
േമവുന്നടേത്തക്കവനാഗമിച്ചാൻ. 68

വാനത്തിലൂടായവേനകേദശം
േനരിട്ട േനര കഴു യർത്തി
ദൂര േനാ ം കപിവീരെരേപ്പാ-
ർത്താരൂഡേമാദെത്താടുരച്ചിവണ്ണം 69

ദുർബുദ്ധിയാം രാവമന ജന്മാ-
ഭത്സിക്കയാേലെറ മുഷി തമ്മിൽ
ഉേറ്റാെരെയല്ലാം ബതാ ൈകെവടിേഞ്ഞ

ൽക്കണ്ടയാൽ വന്ന വിഭീഷണൻ ഞാൻ 70

ബദ്ധാദരം കാലിണ ൈകെതാഴുേന്നാ-
ർക്കദ്ധാ വിപെത്താെക്കെയാഴിപ്പതിങ്കൽ
സിദ്ധാന്തിയാം രാമെനയാ യിപ്പാ-
നത്യാ ഹേത്താടിവിേടയ്ക വേന്നൻ 71

ഉൾേപ്പടിയാൽ ദീനദയാലുവാമി-
ച്ചിൽപുരുഷൻ തെന്ന വണ വാനായ്
ഉൾ വിലിച്ഛി െമനി േവണ്ടീ-
െട്ടേപ്പരുെമാന്നങ്ങറിയിക്കേവണം 72

നാലാനനൻ തന്ന വരം ഫലിച്ചി-
ക്കാലത്തെതൻ ഭാഗ്യവിേശഷമേല്ലാ
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േമലാലുമീവണ്ണമിരിപ്പതിന്നി-
ങ്ങാലംബനം രാഘവപാദപത്മം 73

നക്തഞ്ചരന്മാരുെട വംശലക്ഷമി-
ക്കൾക്കാമ്പിലേന്നെറ വിേവകമാർന്ന ്

േത്യകമായ് െചാല്ലിയയച്ച േപാലാ-
വർത്തി ര ന്നവെന റിച്ച്. 74

സു ീവനുൾക്കാമ്പിലവിശ്വസിച്ച്
വ്യ ിച്ചിരി െന്നാരു േവളയിങ്കൽ
വാതാത്മജൻ രാമെനാടും വിേശഷാ-
േലാതീടിനാൻ വാസ്തവേമവേരാടും (യുഗ്മകം) 75

എന്നി മർക്കാത്മജനുള്ളിേലേതാ
േസ്നഹമുെണ്ടന്നതു കണ്ടറി
മന്ദസ്മിതം െചയ്ത മഹാനുഭാവൻ
െചാന്നാൻ രഘുേ ഷ്ഠനുദാരശീലൻ. 76

വിേരാധിേയാ ൈവരികുലത്തിലുേള്ളാ-
െനാരുത്തേനാ മെറ്റാരു മര്യത്തേനാ താൻ
ദരേത്താെടെന്ന ശ്ശരണം ഗമിച്ചാൽ
തിരി േപക്ഷിപ്പവനെല്ലേടാ ഞാൻ. 77

ഭൂവിൽ ദയാശൂന്യനതാം നേര ൻ
ജീവിച്ചിരുന്നാൽ കഥയില്ല െത ം
പാവം ദശാസ്യെന്റ കനിഷ്ഠേനാർത്ത-
ലാവശ്യമുണ്ടിന്നഭയം െകാടുപ്പാൻ. 78

അരക്കർ വംശത്തിലുദിപ്പെതല്ലാ-
മരക്കാരായി തെന്ന ഭവിക്കയില്ലാ
ധരിെക്കേടാ ദുഷ്ടരിലും ചിലേപ്പാ-
െളാരുത്തനുണ്ടായിവരും വിശിഷ്ടൻ. 79
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േചറും കരിംകൂവളമാമ്പലും േതൻ
േപരും സേരാജം പല മീനീെതല്ലാം
നീരിങ്കലുണ്ടായവെയങ്കിലും െവ-
േവ്വറാണിതിൻ വാസനേയാർ കണ്ടാൽ. 80

മേനാജ്ഞനായുെള്ളാരു രാഘവൻ തൻ
മേനാഹിതംേപാെല മരുത്തനൂജൻ
മനസ്വിയാം രാക്ഷസരാജെനെച്ച-
ന്നനൽപ്പേമാദെത്താടു െകാ േപാന്നാൻ. 81

േമധാവിയായുള്ള വിഭീഷണൻ താൻ
ബാധാവിനാശത്തിനു ഭക്തിപൂർവ്വം
േബാധാമ്തകൻതെന്റ കഴൽ കൂപ്പി-
സ്സാധാരണേ ക്ഷിത പൂ നിന്നാൻ 82

കനി കൽപ്പിച്ചവേനാടു രാമൻ
നിന ലങ്കാപുരരാജ്യഭാരം
തരു ഞാൻഇന്നിനി േമലിെല ം
വരില്ല നൂനം ദുര ഷ്ടെമാ ം 83

നിെന്നക്കണക്ക ജേനാടു േനേര-
ഭിന്നി ദുഃഖി വനാന്തരത്തിൽ
വല ഞ്ഞ ചങ്ങാതിെയ േനാെക്കേടാ നീ
വലീമുഖർെക്കാെക്കയിവൻ മേഹ ൻ 84

കാരുണ്യരത്നാകരമായ രാമൻ
പാരം സാദിച്ചരുൾെചയ്തിവണ്ണം
രാ ിഞ്ചരേ ഷ്ഠനു പിെന്ന ലങ്കാ-
രാജാധിപത്യെത്തയുമാശു നൽകീ 85

കഴു െവട്ടി ിയെച േഹാമം
കഴിക്കയാൽ പ ദശാനനന്ന്
മുഴുത്ത സാ ാജ്യമുരത്ത കാള-
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ക്കഴുത്തിേലറും ഭഗവാൻ െകാടു 86

പദം ഭജി ന്നവെര ലർത്താ
നുദാരനായുെള്ളാരു രാമേദവൻ
സ്വദർശനം െകാ വിഭീഷണനന്നാ-
യതിൽപ്പരം ഭൂതി െകാടു ധന്യൻ. 87

സുശീലനാനം ദാശരതി ശാഖാ-
മൃഗങ്ങൾ േപാലും തുണയായി വ
നൃശംസനാം പങ്ക്തിമുഖ േനേര-
സേഹാദരൻ കൂെട വിേരാധിയായി. 88

ദശരഥസുതനാപ്തനായ്ന് നിതാന്തം
വശഗതനായ വിഭീഷണൻ വിശിഷ്ടൻ
ദശമുഖബലവി മങ്ങെളല്ലാം
വിശദെമാെടാെന്നാഴിയാെത ക ണർത്തീ 89

ലാവണ്യവാരിഥി കടപ്പതിനുള്ള മാർഗം
ൈകവന്നിടൻ വരുണേസവ കഴിപ്പതിന്നായ്
ലാണ്യവാരിധി രഘൂത്തമേനാട് ചിന്തി-
ച്ചാവീരമൗലവിയറിയി വീഭീഷണൻ താൻ. 90

അതിന്മണ്ണം െചയ്താൽ കടൽവഴി നമുക്കി തരുെമ-
ന്നതിേ മം ൈകെക്കാണ്ടഖിലരുമുണർത്തിച്ച സമയം
അവിച്ഛിന്നാേമാദം െപരുകിയുടെന ദർഭശയനം

േവശിച്ചാൽ േദവൻ നിജമനസിചിന്തി ദധിേയ. 91

േക്ഷമാേലാചന എന്ന പതിേനഴാം സർഗം സമാപ്തം
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പതിെനട്ടാം സർഗം
ഇന്ദിരാരമണൻ രാമൻ മൂ നാൾ വാരിരാശിെയ
വന്ദി പവസിച്ച ം നന്ദിച്ചില്ല നദീശ്വരൻ. 1

അേപ്പാൾ തിരുവളേക്കടാ യപ്പതി ളള ഹമ്മത്തി
എേപ്പരുെമതിേര നീക്കാനുൽേ ക്ഷി ജ്ജിതാശയൻ. 2

അമാന്തക്കാറേരാടുേണ്ടാ സമാധാനം ഫലെപ്പടു
മാദശീലമംേഭാധിക്കമാന്തത്തിൽ സിദ്ധമാം. 3

ഇ കാരം നീരൂപിച്ചട്ട േമയ താപവാൻ
ദുഷ ധർഷണമാമസ്തം ക്ഷി േമന്തീരഘൂത്തമൻ. 4

ാതാവിേനാടു േകാദണ്ഡം /ജാതാമർഷം ഹിക്കേവ
ധാതാവിന്നാദിമ വ്യ േമതാ ൾെപ്പടിയാർ േപാൽ. 5

വില്ലാളിവീരനാം രാമൻ നല്ലാേഗ്നയശരത്തിേന
വിേല്ലാടു േചർത്ത േനരത്ത് വല്ലാതായി മൂ േലാകവും. 6

ച വാതങ്ങളുണ്ടായ് ഭൂച വാളം കുലുങ്ങിേപാൽ
ശ ാദിേലാകപാലകന്മാെരാെക്കപ്പാെട വിഷണ്ണരായ്. 7

കലങ്ങീ കടെലാ ക്ക് കുലുങ്ങീ കുലപർവതം
ജലം കാ വലേഞ്ഞറ്റം ജലജ ക്കെളാെക്കയും. 8

ജലപാ ത്തിെലതീർഥജലം വറ്റി ടങ്ങേവ
ജലംജാസനും േപടി ല പരത നായ്. 9

ഗരാഗ്നിജ്വാലയാൽ തെന്റ ശരീരം കഴലന്നേപാൽ
എരി വാടി വരുണന്നിരിപ്പാൻ വഹിയാെതയായ് 10

ആ ിയിക്കെപ്പേട േന്നാനാ യി ം കടൽക്കെര
വിനീതേവഷനായ് വന്നാൻ വിനാശെത്തബ്ഭയന്നവൻ. 11
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ആയത്തമായ കുറ്റത്തിൽ ായശ്ചിത്തം കഴിച്ചേപാൽ
കാണിക്ക വ രാമന്നായ് മാണിക്യമണിമാലേയ. 12

കുറ്റത്തിൽ നിെന്നാഴിയുവാേനറ്റമുൽക്കണ്ഠേയാടവൻ
േപാറ്റിതൻ ചരണംകൂപ്പിപ്പെറ്റത്താേണവേമാതിനാൽ. 13

അറിവില്ലാത്ത ഞാനിേപ്പാളറുംപിഴകൾ െചയ്തതിൽ
െവറുത്തീടരുേത കുറ്റം െപാറുക്കണം ദയാനിേധ! 14

ജലസമ്പർക്കേമറുേമ്പാൾ വലിേയാരും വലി േപാം
ബലമായ് ചൂടു ത േമ്പാൾ തലേച്ചാെറാ ണർന്നീടും. 15

ലങ്കയ േപാകുവാൻ മാർഗം നിങ്കലു കൃപാനിേധ!
ശങ്കതീർന്നണ േകട്ടേട്ട കിങ്കരൻ നളനിേപ്പാേഴ. 16

വിശ്വകർമാത്മജനവന്നച്ഛെന്റ വരമു േപാൽ
െവളളത്തിലിട്ട വ ക്കൾ താണുേപാകാതിരി വാൻ! 17

തിര തല്ലിത്തകർക്കാ െതെല്ലാരുപ്പടികെളാ േമ
മരവും മലയും മ ം കുരങ്ങന്മ കുമിച്ചീടും. 18

അേപ്പാളംഗീകരിേച്ചവ മപ്പതി ള്ളേപക്ഷേയ
പിൽപ്പാടുരാമച ൻപാർ പറഞ്ഞീെടാരു ലാക്കിേന 19

െവറുേത േപാകയിെല്ലെന്റ തിറേമറുെന്നാരമ്പിത്
ചുറുേക്ക നല്ലേപാേലാർ പറഞ്ഞീെടാരു ലാക്കിേന. 20

വരുണൻ ഭഗവാേനാട് നിരൂപി ടേനാതീനാൻ
ദുരിതം തീ മാഭീരപുരെമല്ലാെമരി വാൻ. 21

രാമന മകുല്യേത്തക്കാ മഹാ മയയ്ക്കയാൽ
ദുരിതം തി മാഭീരപുരെമല്ലാെമരി വാൻ. 22

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 217

മന്ദനായ് ധനുവിൻ മുൻേപ നിന്നിരുന്ന ജലാധിപൻ
പിെന്നയും ധനുവിൻ മുൻേപ െചന്നിരിപ്പാൻ തുടങ്ങിനാൻ. 23

അതിേലക്കസുരാരാതിയനുവാദം േകാടുക്കയാൽ
മതിമാൻവരുണൻ േപായാനനുേമാദപുരസ്സരം. 24

രാക്ഷസെപ്പരുമാൾതെന്റ വാക്കിനാൽ ശുകെനന്നവൻ
വിേശഷെമല്ലാമറിവാൻ വന്നിരി ന്നവാസ്തവം. 25

വിഭീഷണെന്റ ഭാവംെകാണ്ടറി കപിസഞ്ചയം
പിടി മർദ്ദനം െചയ്താർ തിടുെക്ക വധി വാൻ. [യുഗ്മകം] 26

മർക്കടന്മാർ വർത്തിേപ്പാര മം സഹിയാഞ്ഞവൻ
ഭക്തനായ് രാമെനെച്ചാല്ലി വിക്കിവിക്കിക്കര േപാൽ. 27

അവ രാൻ കനിവാർന്നഭയെത്തെക്കാടു ടൻ
ബന്ധനത്തിക്കൽ വച്ചീടാൻ കപികൾക്കാജ്ഞ നൾകിനാൽ. 28

അതുേപാൽ കപിവീരന്മാർ ബന്ധനം െചയ്തരക്കേന;
ഭഗവാൻ നളേനാടേപ്പാരുളീ ചിറ െക വാൻ. 29

മനുഗേജശ്വരെന പ്പി മനതാരു െതളി ടൻ
തനിേയ നളനും േസതു മനയാൻ േകാ കൂട്ടിനാൽ. 30

വര കു വാന തരം േപാലുള്ള േകാ കൾ
െപരുമ്പടകൾ െകാെണ്ട തരി ം മടിെയന്നിേയ . 31

ചിറ വാനരത്താന്മാർ സാമാനം േശഖരിക്കേവ
മുറ നളനും േമടിച്ചടുക്കീ ലവണാബ്ദിയിൽ. 32

ഈര േയാജനപ്പാടു വീതിൽ േതാെതടുത്ത േപാൽ
ഏതാനും ദിവസം െകാ േസതുവിൻ പണി തീർ േത . 33
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അയ്യയ്യാ! വിസ്മയം വി ശയ്യേയാ കപിേസനേയ
ചുമപ്പാൻ വന്ന കടലിൻ നെട്ടേല്ലാ? േസതുവായതും . 34

ീരാമൻ തെന്റ ഭക്തർ േഘാരസംസാരസാഗരം
കടപ്പാൻ പണിെചയ്യി െവടിപ്പാക്കിയ പാലേമാ . 35

ആർ ം സംശയമീവണ്ണം േചർ ം ചിറയിലൂെട താൻ
ചുഴലും പടേയാടും േചർെന്നഴുന്നള്ളി രഘൂത്തമൻ 36

മറുതീരത്തരക്കന്മാർക്കറുതി വിളങ്ങിടും.
സുേബലപർവതാ ത്തിൽ േവശിച്ചാൽ സന്നനായ്. (യുഗ്മകം) 37

രാഘവൻ ശുകെനപ്പിെന്ന വിട്ടയ യേഥഷ്ടമായ
അവൻ ദശാസൃെനക്ക നല്ലഭി ായേമാതിനാൻ 38

അവൻ ശുേകാപേദശത്താൽ സമാധിയിൽ നിമഗ്നനായ്
പരമജ്ഞാനിയായ്ത്തീർ പരീക്ഷിത്തിനു തുല്ലനായ് 39

സംഹാരരു സാരൂപൃം ാപിച്ച ദശകന്ധരൻ
ശുകെനത്തൽകിഷണം തെന്ന െവളിക്കാക്കി മഹാശഠൻ. 40

ഏഴാം മാളികേമേലറിപ്പാഴകിയ രാവണൻ
കപിൈസനൃത്തിെനപ്പാർ കവലിേച്ചെറ മാനസം.41

ആളയ വരുത്തീ വിദ ജ്ജിഹ്വെനയന്തിേക
കാരൃമച്ചതിയൻ തെന്ന േകൾപ്പിച്ചാൻ ൈകകസീസുതൻ.42

വിചാരിച്ചിട്ടളിയനാം നിശാചരനവൻ ജവാൽ
ീരാഘവെന്റ തലയും വി ം നിർമി മായയാൽ .43

േപാരിൽ കരസ്തമായ് വന്ന ശിര ം വി െമന്നവൻ
ഉര ംെകാ ൈവേദഹിക്കരിേക വ കാ യായ്. 44
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ര വർത്തി കണ്ടേപ്പാൾ േനരാെണ ധരിക്കാൻ
ഹാ! രാേമതി വിലാപി പാരം േമാഹി ജാനകീ 45

രമാംശജാതയ്ക്കരമസ്സരമാവാക്യേമറ്റവും
േതാഷേമകിയ, േതാഷത്തിൽ വല്ലി മഴേപാെലയായ് 46

ദശാനനെന്റ മുത്തച്ഛൻ മാല്യവാൻ വ േചർ ടൻ
നിശാചരപതിക്കേപ്പാൾ ഗുണേദാഷങ്ങേളാതിനാൻ 47

ഒഴിഞ്ഞീടുകനാവശ്യെത്താഴിലീെന്നെന്റ ൈപതേല!
കുള െകട്ടാൽ കുലവും മുടിഞ്ഞീടുകയില്ലേയാ? 48

ശിവഭക്തി നിമിത്തം നീ ശവക്കല്ലറ പൂകിലും
വംശനാശം വരു ന്ന വഴി േവഗമടയ്ക്കണം 49

അക റച്ച രാഗം നീ യകെലക്കളയായ്കിേലാ
മികച്ച ബാണമതിെനത്തകർ േമ്പാൾ ണെപ്പടും.50

മാനപൂർവം രണത്തിനു നീ നിന തുടങ്ങിയാൽ
മാനപൂർവം രണം തെന്ന നിന ഫലമായ് വരും. 51

ജനകാത്മജേയ രാമേദവനായ് കാ വ നീ
സാദപൂർവമിേങ്ങാട്ട് വാങ്ങണം വംശലക്ഷ്മിേയ. 52

എന്നീവിധമവൻ െചാന്ന നന്നീതികെള നിർഭയം
നിന്ദി നിർജ്ജരാരാതി സന്നാഹം െച േപാരിനായ്. 53

മുട്ടളനാമവൻ േപാർ വട്ടംകൂട്ടിയ വാർത്തകൾ
ചെട്ട ചാരെമാഴിയാൽ േകട്ടറി രഘൂത്തമൻ. 54

പടയ്ക്കരക്കേരാെടാ ം മടങ്ങാത്ത കപീ േര
അടു നഗരം ചുറ്റിക്കിടപ്പാനാജ്ഞ നൾകിനാൻ. 55
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ഘനവീര്യങ്ങൾ കാ ന്ന വനൗക കെളാെക്കയും
തുനി പുരിേയ ഴ്ന്നാർ കനകേക്കാട്ട തീർത്തേപാൽ. 56

കിഴേക്ക േകാട്ടയിൽ ക ം മുഴപ്പി വസിച്ചിടും
ഹസ്തേനാടു ശണ്ഠ നീലനാളായി നിൽക്കണം . 57

മേഹാദരമഹാപാർശ്വന്മാെര േപ്പാരിൽപ്പിളർ വാൻ
െതേക്കേഗ്ഗാപുരവാതിൽക്കൽ നിൽക്കണം ബാലിനന്ദനൻ.58

പശ്ചമദ്വാരേദശത്തങ്ങി ിജേത്താെടതിർ വാൻ
നിശ്ചയിച്ച നിൽേക്കണംതജ്ജഘന്ന്യെന െവന്നവൻ.59

േസനാനായകനായുള്ള വിരുപാക്ഷെനാേടൽ വാൻ
സു ീവജാംബവാന്മാരും വിഭീഷണനുെമത്തണം. 60

എ കൽ രാമൻ താൻ തെന്ന ലക്ഷമണയുക്തനായ്
വടേക്ക േകാട്ടവാതിൽക്കൽ ഖലനായ ദശാസ്യേന. 61

െവ വാൻ പഴുതും പാർ വി മ െമടു ടൻ
സന്നദ്ധനായ് മരുവിനാൻ ൈസന്ന്യാധിപസേമതനായ്. [യുഗ്മകം]. 62

ലങ്കാരാജ്യം കുരങ്ങന്മാർ ശങ്കാഹീനം വളഞ്ഞതും
േകാട്ടവാതിലടച്ചിട്ട് ദുഷ്ടരാക്ഷസർ നിൽപ്പതും. 63

നിരീക്ഷി ടേന തെന്റ പുദ്വാരങ്ങെളാെക്കയും
തിരക്കില്ലാതിരിപ്പാനായ് തുറപ്പി കൃതാന്തനും [യുഗ്മകം].64

സുേബലപർവതത്തിെന്റ മുകളിൽ േകറി നല്ലേപാൽ
കപിരാജാവിേനാടും േചർന്നവേലാകി രാഘവൻ. 65

ലങ്കാപുരെത്തയും പിെന്ന ലങ്കാനാഥെന്റ േമടയും
ശങ്കെയേന്ന്യ വിേലാകിച്ചാൻ പങ് ക്തികണ്ഠെന്റ േവഷവും.66
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അേപ്പാൾ േകാപം െപാറുക്കാെഞ്ഞ ൽപ്പതിച്ചക്കപീശ്വരൻ
അപ്പൗലസ്ത്യനിരി ന്ന ശിൽപ്പമാളിക പു േത. 67

കിരീടങ്ങൾ െപാടിച്ചി പരിഹാസം നടി താൻ
വിേരാധിേയാചു േപാരാടിപ്പരീക്ഷി പരാ മം. 68

തിരി വീ ം രാമെന്റ ചരണം വ കൂപ്പിനാൻ;
ധരിച്ചിെതല്ലാം ീരാമനുര,ച്ചാനവേനാടിദം. 69

തെന്നത്താേന നിനെച്ചാ ം തെന്ന െചയ്യരുെതൻ സേഖ!
അന്ന്യാശയമറിഞ്ഞി പിെന്ന േവണം തുട വാൻ. 70

വിേവകെമേന്ന്യ െപെട്ടന്ന് േവശിക്കരുെതാന്നിലും
അപായമതിനാലുണ്ടാ,മുപായം പിെന്നെയാ േമാ? 71

ആഹവത്തി േപാകുേമ്പാൾ സാഹസങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ

േസ്നഹമില്ലാെത വേല്ലാരും േ ാഹിപ്പാനിടയായ് വരും 72

എേന്നാെട പറഞ്ഞീല? മുന്ന,മിെച്ചയ്ത േചഷ്ടിതം
നന്നായി ൈദവേയാഗത്താെലാ ം പറ്റാെത േപാന്നത്. 73

ശാസിച്ചവെനയീവണ്ണം ചാപപാണി രഘൂത്തമൻ!
ഗണേദാഷങ്ങൾ ചിന്തി മ ിമാേരാടു േവണ്ടേപാൽ. 74

സാദരം ബാലിസുതെന ദൂതിനായിട്ടയയ്ക്കേവ
ഒതി രാവണേനാേടതും ഭതികൂടാെത െചന്നവൻ. 75

ദീർഘകാലം ഭവാനുള്ള ദീർഘശ്വാസങ്ങേളൽക്കയാൽ
വാലടി തഴമ്പിച്ച ബാലി മകേനഷ ഞാൻ. 76

മര്യാദയുള്ള രാെന്റ കാര്യസ്ഥ ഞാൻ ധരിക്കേടാ!
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ധരനങ്ഗദെനെന്നെന്റ േപര് ദൗത്യത്തിെനത്തീ ഞാൻ. 77

നല്ലവാ കൾ നിേന്നാടു െചാ വാൻതെന്ന വന്നതും
അെല്ലങ്കിലപവാദങ്ങൾ വേല്ലാരുമുരെചയ്കിലാം. 78

പരേമശെന്റ തീക്കണ്ണ് പത്മെമ നിനയ്ക്കിലും
വാേനാരാറ്റിെല വണ്ടത്താൻ മത്തനായ് െചന്നടു േമാ? 79

രാമേദവെന്റ കണ്ണായ േകാമളാംഗിെയയീവിധം
ബലാലനുഭവിക്കാെമ റ ന്നന്ധനായ നീ. 80

കാർത്തവീര്യെന്റ തടവിൽപ്പാർത്ത കാല െമൻപിതാ
വാലുെകാ കുരുക്കിട്ട കാല ം, ജളനായനീ. 81

ദുഷ് വൃത്തികേളാേരാ െചയ്ത ം വിധി തൻ
മൂെന്നണ്ണം വാടിയിനിെയാ ള്ളതി കരിെക്കാലാ. (യുഗ്മകം) 82

പുഷ്പകെത്ത ഹരിച്ചി ം ൈകലാസെത്തയിളക്കിയും
സമ്പാദിെച്ചാരുസാമർഥ്യം േമാഷണത്താൽ മുഷിെഞ്ഞേടാ!83

ശങ്കരാർച്ചന െചയ്ത േശഷി െള്ളാരു നിൻതല
യുദ്ധഭൂേദവതയ്കി ബലിയാ ം രഘൂത്തമൻ 84

അംഗേദാക്തികൾ േകട്ടേപ്പാളംഗേമറ്റം വിറ ടൻ
വിേരാധഭാവമാർേന്നവ മുരെച ദശാനൻ 85

േപാടാ നീ രാമെനേപ്പടിച്ചീടാ രാവണെനാ േമ
െകാടാ മേനാരഥം സാധിച്ചിടാതീ രാമപത്നിേയ. 86

ശൗര്യേമറുെന്നാെരൻ മുൻപിൽ കാര്യഗൗരവെമന്നിെയ
ഓതും നീ വധ്യെനന്നാലും ദൂതെനേന്നാർത്തട വൻ. 87

ഇ യും രാവണൻ െചാന്ന മാ യിൽ കപിസത്തമൻ
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െപാട്ടിച്ചിരി ൈക െകാട്ടിെപ്പെട്ട ത്തരേമാതിനാൽ. 88

പരദാരങെളക്കട്ട േനരം േതാന്നാത്ത നീതികൾ
ദൂതരക്ഷയിലിക്കാലെമ നി പഠിെച്ചേടാ.! 89

അയ്യയ്യാ വങ്കനായുള്ള നീെയേന്നാെട െചയ്തിടും
അേനകരാവണന്മാേരയറിയും മുൻപിനാെല ഞാൻ. 90

ഒരുത്തൻ കാർത്തവീര്യെന്റ തടവിൽ പണ്ടിരു േപാൽ
ഒരുത്തൻ ദാനേവ െന്റ മന്ദിരത്തിൽ കുടുങ്ങി േപാൽ. 91

പിെന്നയുെണ്ടാരു വിഖ്യാതെനന്നാൽ വക്തവ്യനല്ലവനൻ
ഇ ലജ്ജിച്ചിടുന്നീ ഞാൻ നിേന്നാടതു കഥി വാൻ. 92

ഒ കിൽേദ്ദവിെയെക്കാ നൾകി വന്ദിക്ക രാമേന
അെല്ലങ്കിൽ നിൻ തലേച്ചാറു രാമബാണത്തിേനകണം. 93

പിണങ്ങീ മിണങ്ങീ ം മരിേച്ചാ മരിയാെതേയാ
ഭൂമിയിൽ ക്ഷയമീ നിെന്റ േദഹത്തിനു വരും ദൃഢം. 94

സുതവംശങ്ങെളാ ക്ക് മുടിച്ച രാമെനന്നേപാൽ
േചാര ഴയിലാറാടിയാലും നീ ഗതിെകട്ടവൻ. 95

ഉഴക്കാഴക്ക് െവള്ളത്താൽ െകാഴുക്കത്തക്ക വാർധിയിൽ
പടക്കളെപ്പാടികളായ് കുഴയും നിെന്റ പത്തനം. 96

കരളിെലാരണുേവാളം േപടികൂടാതിവണ്ണം
പരിഭവെമാഴി േനരിട്ടംഗദൻ െചാന്ന േനരം
”പിടി പിടി ദുരഹങ്കാരങ്ങേളറുന്ന കള്ള-
ക്കപിെയ വിടരുെത”ന്നാ രാവണൻചീർ രച്ചാൻ .97

മർമ്മം തുള െമാരു വാ സഹിക്കവയ്യാ-
ഞ്ഞിമ്മ പംക്തിമുഖനാജ്ഞ െകാടുത്തേനരം

https://thalilakkam.in/



രാമച വിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭ റുപ്പ് 224

അമ്മർക്കേട നുെട ൈക കട ചാവാൻ
വർമം ധരിച്ച നി ശിചാരികൾ േപായ് പിടിച്ചാർ .98

അരക്കന്മാർെക്കല്ലാമധിപതിയുരെച്ചാരു വചനം
തിരിെച്ചാപ്പിപ്പാന വഗതിലകൻ രാ ിചരേര
വലിച്ചീ ം െകാണ്ടഗ്ഗഗനപഥമാപി ,ധരണീ-
തലത്തിൽ തല്ലിെക്കാ ഴറി രഘുവീരെന്റ നികേട. 99

പതിെനട്ടാം സർഗം സമാപ്തം
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പെത്താൻപതാം സർഗം
ദശമുഖനുെട ദുർവ്യാപാരവൃത്താന്തെമല്ലാം
ദശരഥതനയനന്മാരങ്ഗേദാക്ത്യാ ധരിച്ച്
ഭൃശമരിശമിയന്നാർ,പിെന്ന ലങ്കാപുരെത്ത-
ക്കശെയാടു കപിൈസന്ന്യം നാലുപാടും വള . 1

ളയസമയമാെമ്പാളൂഴിെയാ മുക്കി-
ക്കിളരുമുരുതരംഗത്തള്ളേലാടാഴി നാലും
വളെര ലഹളകൂ ം േപാെല വാലും കിളർത്തി-
ക്കളിവിളികൾ മുഴക്കിക്കീശരങ്ങാ മിച്ചാർ. 2

അടലിനു പടവീടും െകട്ടി മുന്നിട്ട ൈവരി-
പ്പടകളുടയ ഗാംഭീരാരവെത്ത വിച്ച്
കടുരെവമാടു വാദ്യം െകാട്ടി രേക്ഷാബലം േപാർ -
െക്കാടികൾ നിവിെര നാട്ടിസ്സംഗരത്തിന്നിറങ്ങി. 3

വലിയ പരിഘെമല്ലാം വന്മരത്താൽ മുറി ം
കുലഗിരിനികരത്താൽ കുഞ്ജരൗഘം മറി ം
ശിലയുെട പതനത്താൽ ശീ മ ം വള ം
കഠിനനഖരേമറ്റക്കര്ബുരന്മാർ കര ം. 4

പടനടവുലടി ം പ ദൂെരെത്തറി ം
വിടപികെളെയാടി ം വി േവഗം മുറി ം
നടനഗതി പഠി ം നല്ല രക്തം തുട ം
െപാടിയുടലിൽ നിറ ം േപാർക്കളം വിെട്ടാളി ം. 5

നിവിെര നിലവിളിച്ചം നീണ്ട ൈകകാൽ െഞരി ം
ശവമധികമിഴ ം ശർവേനാമംജപി ം
നവരസവുമുദി ം നാകി൮ന്ദം രസി ം
ഭൂവനതലാമുല ം ഭൂരിയുദ്ധം ഭവി . 6

ദശമുഖനുെട േതജെസ്സന്നേപാെലസ്തമിച്ച-
ദ്ദശയിലഥ ഭാസ്വാ൯ പശ്ചിമാശാമുഖത്തിൽ
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സമരഭുവി നിറ െള്ളാരു രക്തം കണക്ക-
ന്നമരസരണിെയല്ലാം േശാണവ൪ണം നിര . 7

മദകരികൾ മരിച്ച മസ്തകത്തീ ചിന്നി-
ച്ചിതറുമമിതമുക്ഥാരത്നസമ്പ േപാെല
െചറിയ െചറിയ നക്ഷ  ങ്ങൾ വാനിൽെത്തളി ;
െപരിെകയിരുളട ൈസന്യപാംസുക്കൾ േപാെല. 8

പടയിലരുണബിംബം പാടനം െച േപാേയാ-
രുടയ തുടകൾ ചീന്തിപ്പച്ചമാംസം ഭുജിച്ച്
കുഴിനരികളുമേപ്പാൾ കൂട്ടമിട്ടാ൪ നന്നാ-
യഴുതു കവളമുണ്ണി ട്ടവും കൂട്ടിെലത്തീ. 9

അശരണരണിതത്താൽ ച വാകങ്ങെള ല്ലാം
നിശിചരനിവഹംേപാലാധി ബാധി ഴ
ദശവദനഭടന്മാർ ള്ള ഹസ്തങ്ങൾ േപാല-
ദ്ദശയിൽ നളിനിെയല്ലാം േകാശജാലെത്തയാ൪ . 10

സമരഭുവി സമ൪ഥന്മാ൪ േതാതി പാ൪ത്താ-
ലമരരിപുകുലത്തിൽ കുടിേയാേനെതാരുത്ത൯
ശരനിരകൾ െചാരിഞ്ഞ ശ്ശ ജിത്താ മിച്ചാ൯
ശരിവെര ഹരിവീരന്മാെരെയാെക്ക രത്തീ. 11

അതുെപാഴുതതി ൈധര്യേത്താെടതി൪ത്തംഗദ൯ തൽ-
തിരകെള വധി ം േതരിെനത്ത ട ം

മുതിരുെമാരുമദത്താൽ േത൪ െതളിേപ്പാെന െവ ം
വിധുരത െയതിരാളാമി ജിത്തി നൾകീ. 12

കലഹമിതു കണക്കെല്ല കണ്ടക്കേഠാര൯
ജലധരനികരത്തിൽ ച െനേപ്പാൽ മറ
വി ഷധരശരവ൪ഷം െച ബന്ധി പാരം
വിഷമത രഘുവീരന്മാ൪ േച൪േത്ത േപായാ൯. 13
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തിരുവടി െതാഴുേവാ൪ക്കെക്കട്ടറു ന്ന രാമ൯
തിരുവടിെയയുമുണ്ണിത്ത രാേനയുമേപ്പാൾ
െതരുെതെര വി  ഷമിപ്പിേച്ചാരു നാഗാ ബന്ധം
ഗരുഡനരിെകെയത്തിത്തൽക്ഷണം േവ൪െപടുത്തി. 14

ഉടനവരിരുകക്ഷിക്കാരും വീ െമത്തി-
പ്പടെപാരുവതിനായി തമ്മിൽ േനരിട്ടിറങ്ങീ
പടകളുടയേനതാവായധൂ ാക്ഷന ി-
െക്കാടുമുടി പിടലിേക്കറ്റാനമിച്ചന്തരിച്ചാ൯. 15

അതുെപാഴുതതു കണ്ടക്കമ്പന൯ കൂ കാര൯
തിവിധി ഹനുമാനിൽ െചയ്വതിനായടു

മുതിരുെമാരു മരം െകാെണ്ടറ്റിെയറ്റിക്കപീ ൯
മുതിരയലെകടു ം േപാെല രണ്ടായ് പിള൪ . 16

ജലനിധി മഥനം െചയ്ത താ൯തെന്ന േനരി-
ട്ടലമുദധി കലക്കിത്താരെയെക്കാ േപാേന്നാ൯
വലരിപുസുതനാകും ബാലിതന്നാത്മജന്മാ-
ബലെമാടു ശകലിച്ചാ൯ വ ദം െന്റ േദഹം. 17

നരപതിയുെട േസനനായകത്വം വഹിേപ്പാ-
െനരികനലിനു പു ൯ നീലനാം വാനരത്താ൯
വിരസതെയാടു വീളാേപ്പാരിൽവ ഹസ്ത-
ണരസികസഹവാസം മാറ്റിനാൽ ൈശലഹസ്ത൯. 18

പിതൃപതിയുെട നാട്ടിൽ ൈസനികത്വം ഭരിപ്പാ൯
െകാതിെയാടുമവ൯ നാലാൾ േപാെയാരാവ൪ത്തമാനം

തിയിലഥ പതിച്ചിട്ടാശരധീശേനറ്റം
മതിയിലരിശേമറിേപ്പാരിനായിെട്ടാരുങ്ങീ. 19

െവടിപടഹനിനാദം െകാ വിശ്വം മുഴക്കി
െകടുതികപികുലത്തിേന്നകുവാ൯ തക്കവണ്ണം
പടകളുടയ േഘാരാരവേമറ്റം വള൪ത്തി-
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ജ്ഝടിതിയടൽനിലത്തിൽ നക്തഞ്ചേര ൯. 20

ദശവദനെന േനരിട്ടെപ്പാഴാന്നാമതായി-
ശികതനയശിഷ്യ൯ കൗതുകേത്താടു ക
ശപുരുഷ൪ പുകഴ്ത്തിേക്കട്ട ദു  ഭാവത്തിൽ

പ്പിശകു ശകലമിെല്ലേന്നാ൪ െകാണ്ടാടി രാമ൯. 21

കപികളുെട െപരുപ്പം ക കാമാരിഭക്ത൯
കപിലനയനനായിപ്പാ ൈസന്യത്തിനുള്ളിൽ
അപരിമിതബലെത്തധ്വംസനം െചയ്തിടുേമ്പാ-
ളപഭയമരിെകെച്ചന്നക്ഷഹന്താെവതി൪ . 22

അവനുെടയടിേയറ്റിെട്ടാ മൂ൪ഛിെച്ചഴുേന്ന-
റ്റവെനയകെലേയാടിേച്ച , തന്മൗലിയിങ്കൽ
അവസരമതി േലറി കാ ന്ന നീല-
ന്നവശതെയ വള൪ത്തിശ്ശൈസന്ന്യമുടിച്ചാൽ. 23

അരിശെമാടതു ക ം െകാ സൗമി ിേവഗം
കരിമലയുെട േമാളിൽ കാളേമഘം കണേക്ക
ശരമഴകൾ െപാഴിച്ചീടുംവിധൗ േഘാരമായ്ത്ത-

രസി നിശിചരാധീശെന്റ േവേല വീണു. 24

രഘുസുതനതുകണ്ടിട്ടാധിയും,രാവണങ്കൽ
പകയുമധികമായിട്ടെപ്പാഴാേപ്പാ൪ക്കളത്തിൽ
തുടെര നയനനീരും ബാണവും തൂകി ൈവരി-

ടലിലഴകുേമകീ ത൯ പട ൾത്തണു ം. 25

അനുജനുമതുേനരത്താശ്വസിച്ച ണ൪ന്നാ൯
മനുജകുലപതി ം മാനേസ േഖദമാറി
പുനരപി രുപിേവാെടാേന്ന യുദ്ധം നടത്താ൯
മനസി കരുതി േവഗം ലക്ഷ്മണൻ വിെല്ലടുത്താൻ. 26

അനുഭവമതു വാങ്ങാെനെപ്പാഴും കാ നിൽ
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ന്നനുജനുെട വലൈങ്ക നന്ദിെകേട്ടാ൯ കണേക്ക
പടയിെലതിരിടാറാെയ കണ്ടെപ്പാഴ ം
ഗുണവുമപഹകരി ം െകാ പിെന്നാെകാഴി . 27

ഉരുളയുമതിരാ ം േസവയും സ്വീകരിക്കാ-
തതിപരിചയമില്ലാതുള്ളരാ വാമഹസ്തം
സമരധരണിയിങ്കൽ സാരമാം വി േമന്തി-
ദശമുഖേനാെടതി൪പ്പാ൯ നി സദ്വയത്തെനേപ്പാൽ. 28

ഖലമതിയിവെനേന്നാേട േതാറ്റി പാരം
വലയുമവസരത്തിൽ സംഗരത്തിനു വീ ം
തുനിയരുതനുജാ!നീ സാധു േപായിപ്പിഴയ്ക്ക-
ട്ടിനിെയാരു ദിനമാെട്ടേന്നാതിനാ൯ രാമഭ ൻ. 29

അവരജനതിെനേക്കട്ടചരിച്ചങ്ങടങ്ങീ
വിവശതെയാരടക്ക൯ വീട്ടിേല ം മടങ്ങീ
അവധിവെരയിരിപ്പാനാവതല്ലാെഞ്ഞഴിപ്പീ
ച്ചവനിളയവേനാടിക്കാര്യെമാക്കപ്പറഞ്ഞാൻ. 30

െമാഴിയുമളവുറക്കപ്പിച്ചനാം കുംഭക൪ണ൯
മിഴിയിണ തിരുമിെക്കാണ്ടണ്ണേനാടായുരച്ചാ൯;
വഴി പിശകി, നിനക്കീ വംശനാശം വരായ്വാ-
െനാഴികഴിവു വിേശഷിെച്ചാെന്നാഴിെഞ്ഞാ മില്ലാ. 31

അവനിമകെള േവഗം രാമേദവ നൾകീ-
ട്ടവനുെട കഴൽ കുമ്പിട്ടാദരാലാ യിക്കിൽ
ഭുവനമഖിലവും നിന്നാജ്ഞയി൯കീഴടക്കീ-
ബ്ഭുവി സുഖെമാടു വാഴാെമെന്നനി പക്ഷം 32

അറിവുടയ പുമാന്മാ൪ക്ക൪ഥനാശം വരുേമ്പാൾ
െനറിെയാടുമവ൪ പാതിപ്പൗരുഷം ൈകയ ം
മറുതലകൾ മരിപ്പിച്ചീടുെമ ള്ള ദിക്കിൽ
െപാറുതി മുഴുവനും താ൯താ൯ െപറുക്കിെക്കാടു ം. 33
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ദുര െപരുകിന ദുഷ്ട ീജിത൯,തമ്പി െചാ -
െന്നാരു വരെമാഴിെയേക്കട്ടി കാരം പറഞ്ഞാ൯
െപരിെയാരു ഗുരുേവാ?നീയിത്തരം നന്മ െചാല്ലി-
ത്തരുവതിനു തിക്കം െകാ ഞാനാളയേച്ചാ? 34

ധൃതിയിലരികുലേത്താേട യുദ്ധം നടത്തി
തിഭടെരയേശഷം െകാ നീ വന്നിേടണം

അതിനുകഴികയിെല്ലന്നാണു നി൯ പക്ഷെമന്നാൽ
മതിസുഖെമാടു േവഗം േപായ്ക്കിട റ . 35

ചുറുതിെലഴുേന്നറ്റിട്ട ജന്മാവിേനാടായ്
മറുപടിയുരെചയ്താനെപ്പാഴ ംഭക൪ണ൯,
ഗുരുവിനുെട വലിപ്പം ഞാ൯ വഹിെച്ചങ്കിേലാേരാ
തരവഴിയിതു ലങ്കാനാട്ടിൽ നീ കാ കില്ലാ. 36

പരിഭവമിതുമൂലം നി൯മനസിങ്കലുണ്ടാ-
കരുതരികെള െവൽവാ൯ ഞാനിതാ യാ യായി
തിരിെയ വരികിലേപ്പാൾ ക െകാള്ളാം നമുെക്ക-
ന്നരുളിയടൽനിലത്തിൽ നക്തഞ്ചേര ൯. 37

അലറിയവനടു ം േചലുകണ്ട മി ം
പതറിയധികമാടൽെപ്പ ശാഖമൃഗങ്ങൾ
ചിതറിയതവേലാകിച്ചങ്ഗദ൯ ധൂളിജാലം
വിതറിയവനു േനേര നി േപാരാടുവാനായ്. 38

കപികുലമതു ക ം െകാ ശണ്ഠ വീണ്ട-
ങ്ങപമൃതിയിലേശഷം േപടികൂടാതടു
ശപഥെമാഴികേളാതിശ്ശ വീരെന്റ െമേയ്മ-
ലുപലനിരകെളെക്കാെണ്ട േമറും തുടങ്ങീ. 39

െപരുമ െപരിയ രക്ഷസ്സായേതറ്റാജിമേധ്യ
മരുവിനസമയത്തേച്ചാരയൂറി ടങ്ങീ
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െപരുമഴ െപാഴിയുേമ്പാേള നിൽ ന്ന കുന്നി൯-
ചരിവിലരുവി നീെളെപ്പാട്ടി വാലുന്നേപാെല. 40

ചില വലിയ കരിങ്കൽച്ചില്ലിയൂേക്കാടു െചന്ന-
ക്ഖലമതിയുെട മാറത്താഞ്ഞടിച്ചി , വീ ം
ബലെമാടതുപേയാഗിേച്ചാന്റ െനഞ്ച തച്ചി-
ട്ടലറിയവരണ ംെകാ പാരിൽപ്പതി . 41

നിശിതമുനകൾ േകാലും ശൂലവുംെകാ പാഞ്ഞ-
ന്നിശിചരപതിയേപ്പാൾ േപാ൪ക്കളത്തിങ്കെലല്ലാം
കപിതിലകെരെയാെക്ക സ്സംഹരി ന്ന േനരം
ചപലതെയാടു േപടിേച്ചാടിയക്കീശവൃന്ദം. 42

അതുെപാഴുതതിൈധര്യേത്താടു സു ീവനും െചന്ന-
െന്നതിരിടുമളവിൽത്താ൯ ഹന്ത!േമാഹി വീണാ൯;
നിജവിഭുവിനു മുന്നം ബാലിയാൽ വന്ന ൈദന്ന്യം
വിജയമിതിെലാഴിെഞ്ഞന്നാ൪ രാ ിഞ്ചരന്മാ൪. 43

പരവശതെയാഴിേഞ്ഞാരക്കപിേ ഷ്ഠനാൽ പി-
മ്പരിയ വികൃതരൂപം ത ഖത്തിങ്കേലറ്റ്
െപാരുവതിനു മദി ം കുംഭക൪ണെന്റ മുൽ -
ക്കരുമെയാടു സുമി ാസൂനു താനെങ്ങതി൪ . 44

ഭുജബലമിതിനാളാകില്ല നീെയ രച്ചാ
രജനിചരനടുത്താ൯ രാമച െന്റ േനേര
അരിെയാരു മണിദീപം വി േപായ് ദീപയഷ്ടി-
ക്കരികിലണയുമീയൽപ്പാറ്റ േപാൽ േപടിെയേന്ന്യ. 45

അവിെട വലിയ യുദ്ധം െച രാമാശുഗത്താ-
ലവനുെട കരെമാന്നറ്റാഴിയിങ്കൽപ്പതി
നരവരനതു വീ ം േസതു ബന്ധിച്ച േപാലായ്
സുരരിപുവഥ മെറ്റൈക്കയുേമാങ്ങീട്ടടുത്താ൯. 46
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ഝടിതിെയാരു ശരത്താലറ്റതും വീണു ൈസന്ന്യ-
ക്കടൽനടുവിലടി മന്ദരാ ി തുല്യം
ഉടനവനുെട ലങ്കാസ്ഥാനൈശലത്തിൽ നാലാം
െകാടുമുടിയതുേപാ ത്തമാങ്ഗം കിള൪ . 47

അവനുടെയാരുറക്കം തൃപ്തിയാകാതുണർത്തീ-
ട്ടവസരമറിയാതിങ്ങ ജൻ വിട്ടമൂലം
അവനിദുഹിതൃഭർത്താവാശുഗെത്ത േയാഗി-
ച്ചവികലതെയാടി ം ദീർഘനി യ്ക്കയച്ചാൻ. 48

കുടിലമതി ദശാസ്യൻ, കൂറ്റനാം കുംഭകർണ-
ന്നടലിലപജയം വെന്ന േകട്ടാർത്തനായി
ഉടനിളയമകന്മാർ നാൽവെരേപ്പാരിനായി-
പ്പടകെളാടുമയച്ചാൻ ര േനതാക്കേളാടും. 49

പരിഭവമകതാരിൽ െകാ വർധി ദുഷ്ട
പ്പരിഷ െകാലനിലത്തിൽ മുേഷ്കാടുേമറ്റം,
സുരതരുണികൾ സേന്താഷി പൂമാല ൈകെക്കാ
െണ്ടാരുമെയാെടതിേരൽപ്പാനംബര ം നിര . 50

കലഹമിരുവശ ം ബുദ്ധിപൂർവം നടത്തീ-
ബ്ബലമുടയ ദശാസ്യൻതെന്റ പാർശ്വത്തിലുേള്ളാർ
പലപലവിധയമായിച്ചെത്താടുങ്ങീട്ടേശഷം
വലിയമലകൾ േപാലാ വാർധിയിങ്കൽപ്പതി . 51

സമരസമയമാകാശ കാണ്മാൻ നിരേന്നാ-
രമരരിതു ബേലേഭെഷ നന്ദി നന്നായ്,
അമരമുനികുേല ൻ ശണ്ഠ വർധിപ്പതിന്നായ്
നഖരതതിയുരുമ്മിെക്കാെണ്ടാരറ്റ നിന്നാൻ. 52

തനയരിലതികായൻ ത സൗമി ിയാലും
പുനരിതരസുതന്മാർ വാനരേ ഷ്ഠരാലും
പടയിലനുചരന്മാേരാടുെമാന്നി ചെത്ത-
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ന്നിടെരാടു ദശകണ്ട൯ േക െഞട്ടിക്കരഞ്ഞാ൯. 53

മധുരെമാഴികെളെക്കാണ്ടി ജിത്തപ്പിതാവി൯
വിധുരതെയ വിടു൪ത്തീട്ടാശ്വസിപ്പി നന്നായ്
മൃധരസികനണഞ്ഞിട്ടാഭിചാരം കഴിച്ചാ-
നഥ തുരഗനിഷങ്ഗാദ്യങ്ങളും ൈകക്കലാക്കീ. 54

തിഭടവിജയെത്തത്തെന്ന, സങ്കൽപ്പമാക്കി-
പ്പതിവുകെള നടത്തി േഹാമം കഴിച്ച്
ചതിവിയലുമരക്കൻ വന്ദനം െച വഹ്നി-
ക്കതിരയെമാടുഴന്നാൻ േപാരിനായ് േസനേയാടും. 55

സപദി നിശിചരന്മാേരകേയാഗം തിക ം
കപികെളാരു വശ ം നി തമ്മിൽെപ്പാരുേമ്പാൾ
അപജയമരിവർഗത്തിങ്കലുണ്ടാക്കി വയ് വാ-
നുപരി പരി ഭവിച്ചാേമഘനാദൻ മറഞ്ഞാൻ. 56

അവനവിെട വിധാതാവിെന്റ ബാണം േയാഗി-
ച്ചവശത കപികൾ ം രാമസൗമി ികൾ ം
വളെര വളെരേയകി ജ്ഞെയേന്ന്യ പതിപ്പി-
ച്ചളവു നഗരിയിൽ ക്കാത്തേമാദം വസിച്ചാൻ. 57

കമലഭവതനൂജനൻ ജാംബവാൻ െചാൽകയാലാ-
വിമലമതി ഹനൂമാനൗ ഷധാ ി േപാകുേമ്പാൾ
ഗമനസമയേമെറത്താമസിപ്പി വാനായ്
വിമതവരെനാരുത്തൻ മാർഗമധ്യത്തിൽ വാണൂ. 58

അതുവഴി കപിരാജൻ നല്ല കമ്പിത്തപാലിൻ
ഗതിയിലധികേവഗേത്താടു പായുന്ന േനരം
യതിവടിെവാടു വഞ്ചി െന്നാരക്കലേനമി-
ച്ചതിയെനയഥ െകാന്നിട്ടക്ഷണം േപായ് സമ൪ഥ൯. 59

െചാടിെയാടഥ കപീ ൯ മൂലിക േമന്തി-
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ജ്ഝടിതി രഘുവര൯ തന്നതികത്തിങ്കെലത്തീ
െകടുതി നിജസഹായക്കാ൪ തീ൪േത്ത മുേന്ന-

പ്പടുതി ഗിരിയുറപ്പിച്ചാജി യാചി നിന്നാ൯. 60

ചതിവിനു പരിഹാരം െചയ്തിടാഞ്ഞാൽ ശഠന്മാ-
രിതിലുമധികേമാേരാ വഞ്ചനത്തിെന്നാരു ം;
മതിയിലിതു വിചാരി ൪ജിതം പൂ കീശ

തിനിധികൾ കടന്നാ ലങ്കയിൽത്തീയടിച്ചാ൪. 61

ദുരിശെമാടു പുറെപ്പട്ട ശേരശാജ്ഞയാല-
െന്നാരുവെനാരുവെനാറ്റെയ്ക്കാറ്റ നിൽക്കാത്തവണ്ണം
ഉരു  തരബലേമാടും നാലു നക്തഞ്ചന്മാർ
ദരികളുെട മുഖത്തീ സിംഹങ്ങൾ േപാെല. 62

അവരിെലാരുവെനെക്കാന്നങ്ഗദൻ,മെറ്റാരാേള-
വിവിദനടെപടുത്തീ,പിെന്നാരുത്തെന്റ േദഹം
മദകരി പന കീറുംേപാെല ൈമന്ദൻ പിളർന്നാ-
നിതരകപിബലത്താൽ ച മ ള്ളരക്കർ. 63

നടപടികളിെതല്ലാം ക നിൽപ്പാൻ യാസ-
െപ്പടുമളെവതിരിട്ട ംഭകർണാത്മജന്മാർ
ഇരുവ,രവരിൽ മുേത്താൻ െച സു ീവേനാേട
റ്റിതരനനിലപു ൻ തെന്ന മുൻപിൽെച്ചറുത്താൻ. 64

വലിയ കലഹമധ്യത്തിങ്കലവർക്കാത്മജന്മാ-
ജ്വലിതനയനനായ ംഭെനെക്കാ വീഴ്ത്തി
പക പലവിധമുന്നിത്തങ്ങളിൽത്ത കാറ്റിൻ-
മകനവിെട നികുംഭൻ തെന്റ കണ്ഠം പറിച്ചാൻ. 65

അനുജസുതവിനാശം േകൾക്കെവ വി വസ്സിൻ
തനജനുടയ ദീർഘശ്വാസവായുക്കളാേല
നിശിചരികൾ കുലത്തിൻ പൂ ഴൽെക്കാണ്ടൽ ഭിന്നി-
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ച്ചനവധി നയനാംഭൗവർഷമുണ്ടായി േമേന്മൽ. 66

കുമതി ഖരനു ബാലൻ കൂടലന്മാർ കാലൻ
ബലെമാടു മകരാക്ഷൻവ പിന്നീെടതിർ
രിപുശലഭകുലങ്ങൾക്കഗ്നിയാം രാമച ൻ
ജനകനുെട സമീപത്താക്കിനാെനാറ്റയമ്പാൽ. 67

വികൃതി പലതു െചയ്തന്ന തപ്പിപ്പിഴച്ചി-
ട്ടകമലരിൽ മദം െപട്ടി ജിേത്ത വീ ം
രഘുതിലകെനാടേപ്പാൾ േതാ േപടിെച്ചാളിച്ചാൻ
പകടെയാരുവെന ം വീഴ്കയിെല്ലാ േപാെല”. 68

നിരവധി മറിമായം പൗരുഷം െകാ കാട്ടാൻ
പരിചമിയലുന്നപ്പങ് ക്തികണ്ഠെന്റ പു ൻ
ഒരു കപടധരി ീപു ിെയേത്തരിൽ വച്ച-

രിയുടയ പരിഞ്ഞാ ള്ള വാതിൽക്കൽ നിന്നാൻ. 69

അനിലസൂതനു കാണാ൯ തക്കേപാൽനി കള്ള-
പ്പനിമതിമുഖിയാെളക്ഖണ്ഡനം െച ദുഷ്ട൯
ജനകതനുജയാെണന്ന െതറ്റിദ്ധരിച്ച-
മ്മനമുരുകി ഹനുമാ൯ രാമെനെച്ച ണ൪ത്തീ. 70

പവനജനറിയി ം വാ േനെര ശങ്കി
ച്ചവനിമക മണാളന്നയുധം താെഴ വീണു
അവയവമിളകീടാത കുമ്പിട്ടിരുന്നാ-
നവശതെയാടു േദവ൯ വന്മരപ്പാവ േപാെല. 71

പലജനെമാരു ദിക്കിൽ കൂടി നിൽ ന്നകണ്ട-
സ്ഥലിയിലൂടെനെയേന്താ കാര്യമുെണ്ട േതാന്നീ
തളരുമുടെലാേടാടിെച്ചന്നിതാ രാവണ൯ ത-
ന്നിളയ സഹജനേപ്പാൾ വാസ്തവം താനറി 72

കപിവരെരയധിേക്ഷപി െചാന്നാനിവണ്ണം
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ചപലതയിതു പെണ്ട തീറു വാങ്ങി നിങ്ങ
രിപുനികരമിദാനീം മൗനേമാടിങ്ങിരിപ്പാ-
നപകടമവ൪ പറ്റി ള്ള പറ്റാണിെതല്ലാം. 73

അരിനിറെയ വധിപ്പാ൯ കൂടഭ ക്റിയയ്ക്കാ-
യ്കരുതിയതിനു വിഘ്നം നിങ്ങൾ മൂലം വരായ്വാ൯
കരളിലവനുറച്ചിക്കൗശലം െചയ്തതേ
കരുമന പലതുണ്ട ിമക്കാ൪ പ ം. 74

ദൃഢെമാരു തടവില്ലാതാഭിചാരം നടന്നാ
പടയിലവനു നെമ്മെക്കാ വാനുെണ്ടളുപ്പം
മടിയരുതതു െതറ്റിച്ചീടുവാ൯ േപാകണം നാ-
മുടനവെന വധിപ്പാ൯ നല്ല സൗകര്യമുണ്ടാം. 75

രഘുപതിെയഴുന്നള്ളിേടണെമന്നില്ലിതിന്നായ്
ലഘുതരമനുജ൯ േപായ് തദ്വധം െച േപാരും
അമിതതരപസ്സാ൪േന്നെറനാൾ നി കൂടാ-
തമരുെമാരുവനാേല ദു൪മതി നാശം. 76

പഴയ പരിചയത്താൽ രാവണി ള്ള സൂ ം
മുഴുവനുമറിയിച്ചൈക്കകസീസൂനു, വേപ്പാൾ;
പഴുതരിെയ വധിപ്പാ൯ പാ൪ രാമെന്റ പാദം
െതാഴുതിളയ കുമാര൯ േസനെയാടും തിച്ചാ൯. 77

ബലമുടയ കപീ ൪ െള്ളാരാ൪ ം തിമി൪ ം
നിലവിളിയുമേശഷം േക ട൯ േമഘനാദ൯
കലശലിെതാഴിയാഞ്ഞലി ക൪മത്തിനുണ്ടാ-
മൂലശിലിതി നിനച്ചാ മ വാദം നിറുത്തീ. 78

ിയകൾ മുഴുവനാക്കാത വും വി േമന്തി-
സ്വയമരിപടലെത്തപ്പാടനം െചയ് വതിനായ്
ഭയമകെല െവടിഞ്ഞക്കീശൈസന്യത്തിനുള്ളി
സ്മയെമാെടാരു മൃേഗ േ ഷ്ഠെനേപ്പാൽ കടന്നാ൯. 79
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വലമഥനവിേരാധക്കാരെനക്കണ്ട േനരം
വിലകിയകെല നിന്നാ൪ മ൪ക്കടന്മാരേശഷം
നലെമാടഥ ഹനുമാ൯ തെന്റ േതാളി ക്കേരറി-
ക്കലഹമവിെടയാരംഭി രാമാനുജന്മാ. 80

മദമധികമുദി ം മത്സരം വ റ ം
വിധുരതകൾ മറ ം വീരവാദം വദി ം
ശരനിരകളയ ം ശക്തിമാന്മാ൪ ശപി ം
സമരമവിെടവ ം സാരമായി ബ്ഭവി . 81

െപരിെയാരു കലഹത്തിൽ ശ്ശ വില്ലിങ്കേല ഞാൺ-
ചരടു ശരനിപാതംെകാ നൂറായിനുറുക്കീ
അരിശെമാടുമടുത്താ ലക്ഷ്മണ൯, േമഘനാദ൯
മരുവുെമാരുരഥെത്ത തേനാടും തക൪ . 82

രണധരണിയിലേപ്പാൾ പംക്തികണ്ഠെന്റ പു ൻ
പണി പലതുെമടുത്താ മത്സരം മൂ പാരം
ചുണെയാടുമിവർ മുന്നാെളാ േപാൽ നി തമ്മിൽ
പിണയുമളവു സൗമി ി േകാപം മുഴു . 83

സുരവരനുെട ദിവ്യാ െത്തേയന്തി മാരൻ
സരഭസമിഹ വി ം പൂട്ടിയ ം െതാടു
ഗുരുജനപദമുള്ളിൽ ബ്ഭക്തിപൂർവം വിചാരി-
ച്ചരിയുെട ഗളനാളം േനാക്കി വിട്ടാൻ വിദഗ്ധൻ. 84

അേന്നരത്തി ജിത്തിൻ ഗളഭുവി വിശികം സത്വരം േപായിതറ
പിന്നീട ഷ്ടരേക്ഷാവരനുെട തലയ ഴിയിങ്കൽ പതി
മന്ദാനത്തിൻ മലർെച്ച കൾ മഴെചാരിയുംേപാെല പിെന്നെപ്പാഴി

ന്ദിച്ചീടുന്ന നക്തഞ്ചചരികെട നയനാ ക്കൾ പിന്നീടിഴ . 85

േപാരിങ്കൽ പ മേന്ദാദരിയുെട മകനാൽ ബദ്ധനായ് തീർ കാരാ-
ഗാരത്തിൽ താപേമാടാണ്ടനവധി മിഴിനീർവാർത്തതിൽ പിെന്നയി ൻ
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ആ രക്ഷസ്സിെന്റ മൂർധാവവനിയിൽ നിപതിച്ച മാ ം തണുേപ്പാ-
േടാേരാ കണ്ണിങ്കൽ നി ം ജവെമാടു പുനരാവൃത്തി കണ്ണീരിേനകി. 86

ഭുതാനുകമ്പ കലരുെന്നാരു ലക്ഷ്മണ൯ താ൯
സ്ഫിതാദരെത്താടു നികുംഭിലയിങ്കൽ നിന്ന്
ജാതാനുേമാദമതിരെറ്റാരു േസനേയാടും

ാതാവുതന്നരികിെലത്തി നമി വാണാ൯. 87

സങ്കീ൪ണ്ണയുദ്ധം പെത്താ൯പതാം സർഗം സമാപ്തം
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ഇരുപതാം സർഗം
മകെന്റ മരണംമൂലം സ്വകണ്ഠം ചായ് രാവണൻ
നുകത്തിൻകീഴിൽ വല്ലാതങ്ങകെപ്പെട്ടാരു മുരിേപാൽ.1

വിഷപ്പ പറി േളളാ രരവം പത്തി താഴ്ത്തേപാൽ
വിഷാദിച്ചവനാളുേമ്പാളരവം പത്തി താഴ്ത്തിേപാൽ.2

കുലമാകുലമാ ന്നപ്പാത ക ടൻ
തകരാതകരാഗേത്താടിവേനാടി വേനാർവിയിൽ. 3

ജനകാത്മജേയ േവഗം ജേയ േവഗം മുഴുക്കയാൽ
െകാല െചയ് വാനാശെമത്തി നാശെമത്തിയ മൂർഖൻ. 4

ജീവേനാടിനി വേച്ചക്കാൻ പാടിെല്ല തടുത്തവൻ
അടുത്തവാേറ മ ീ ൻ പാടിെല്ല തടുത്തവൻ. 5

രാക്ഷേസ നു ദുേമാഹം േകമമായതിനാലഥ
എതിരാളിക്കകപ്പാട് േചർപ്പാൻ രാവണേനാർത്തേഹാ.(രഥബന്ധം) 6

സൂ െമല്ലാം പിഴച്ചിട്ടങ്ങാേദശം ഫലിയായ്കിലും
സ്വരേച്ചർച്ച പാടില്ലന്നന്ന്വയേദ്വഷിേയാർത്തവൻ. 7

”സന്ധിയിെല്ലങ്കിലും നല്ല പദം കി ം നമുക്കിനി
യത്നമതിനാലിേപ്പാെളാ ം േലാപിക്കയില്ല ഞാൻ . 8

സ്വാന്തത്തിലിത്തരം പാർ സിംഹളദ്വീപനായകൻ
സ്വാന്തത്തിലി,ത്തരം പാർ സംഹരിപ്പാൻ വിേരാധിേയ. 9

അണഞ്ഞിവിടനി ം താൻ കുലകേക്ഷാഭെമാഴി വാൻ
അണ,ഞ്ഞവിെടനി തൻഗുരുനാഥെന്റ മന്ദിരം. 10

ഐക്യസിദ്ധി യിരിലങ്ങിരട്ടി ളള െമേയ്യാെട
കൽപ്പി വി ഹം മൂലം ബലം േശഷിക്കേവ കവി. 11
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ശു ാചാരൃെന വന്ദി ധിക്കാരി ദശകന്ധരൻ
തക്കെമല്ലാം നിരൂപി വക്കാണത്തിെന്നാരുങ്ങിനാൻ. 12

തിടുക്കം പൂണ്ടതി ദ്ധൻ പദാതികെട സംഹതി
തിക േതരതിൽേക്കറിനിയതിെക്കാ സങ്ഗതി (പദ്മബന്ധം)13

കളി പശിതീർത്തപത്തടുേത്താരസുരർ രു
രുജയുള്ളിലുദിക്കാെത രണത്തിനുളവായ് രുചി. *14

കുടിലാദ്മഭടർക്കാദ്മപാടേവാചിതമായ് ശുചി
ചിതറും മിഴി കണ്ടർക്കൻ പതറുന്നതിനീഷേലാ? *15

കുലത്തിൽ നാൾ നാൾ നാനാവിധിമാതംകേമാർക്കിേലാ
േലാകനാഥെന്റ ശപഥം പാലിേക്കണ്ടതിനീവക. *16

കുതി , ഭെള്ളാടുൾേക്ഷാഭെമാഴിഞ്ഞാ രാക്ഷസ ക
കടൽവർണ്ണേനാേടറ്റി െകടുപ്പാൻ മൂലമിത്തിരി. *17

കുഠാരം കമ്പമുണ്ടാ ന്തം േതാമരവും കരി
രിങ്ഖണം വിട്ടിെതേപ്പരും സങ്ഘക്കാേരന്തി മുൻപിേല. *18

കുറ്റം കൂടാതരിേക്കറുമുച്ചാവചബലത്തിേല
േലഖാംശവി മം തീർപ്പാൻ ദശാസ്യൻ പാർ പാതകി. *19

കുറവക്ഷ ിയർെക്കാപ്പിപ്പതിന്നരിയ കൗതുകി
കിതവൻ ദുശ്ചരി ത്താൽ താേനയപകടത്തിലാം. *20

കുനയത്തൽ കുടിലനാൽ ൈദദ്യജാതം കുരുക്കിലാം
ലാംഗുലമുള്ളകൂട്ടർേക്ക സംഗരത്തിൽ ജയംവരു. (ച ബന്ധം) 21

കനെക്കെച്ചാടി വർധി
പട കണ്ടി പിെന്നയും
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വാദസൗഹിത്യമനിശം
നടി കപിവാഹിനി (ഗൂഢചതുർഥം) 22

കളിമാളികേതാറും േതാറ്റിതേമ തറ്റിരുെന്നാരു
ഭടേരാടഭ ായം മർക്കടർക്കമർ മാനമായ്. 23

സുമി ാതനയൻ േനർ മാനേമറുമരക്കേന
മിച്ച തടിയൻ വാർ താനവ്വാറുതിരത്തിേന.(േഗാമു ികാ ബന്ധം)24

എടു രാക്ഷേസ ൻ മുൻപടെവ ം പഠിച്ചേപാൽ
തടു, ത്തെതല്ലാം സൗമി ി പടെവ പഠിച്ചേപാൽ. 25

കുരങ്ങന്മാെരെയാ നിരങ്ങി നിശാചരൻ
മരങ്ങെളന്നേപാൽ െവട്ടിയരങ്ങത്താശു വീഴ്ത്തിനാൽ. 26

സൗമി ിക്കതു ക ള്ളം കത്തിയൻപാെലരിഞ്ഞ േപാൽ
ശ വിൻ െകാടിയും േതരും കത്തിയമ്പാെലരി േപാൽ. 27

കരത്തിൽ തെന്റ േവെലാ വിളക്കിയതികണ്ടകം
ഉരേച്ചവം സമരഭൂവിളക്കി യതികണ്ടകൻ. 28

േതരിേതാരാതരം തീെര രേത്താതരുതുത്തരം
തരാം തീരാത്താതുരത തരേത്ത താന്തിരുത്തത്. 29

മയശക്തി കുറച്ചീടുമശെസ്സ റച്ചവൻ
മയേമതും വരുത്താതാമയേമകി കുമാരന്. 30

രാമേദവനുമേന്നരമേന്നരെറ്റാരു ശണ്ഠയിൽ
വിഷാദേമാടു വീണന്നാവീണന്നാഹ്ളാദേമറ്റമായ്. 31

മേനാേവദനയാേലാേരാ മേനാരഥെമാടാജിയിൽ
േകണു പാരം വിവശനാം മനുവംശകുലാധിപൻ.(അസംേയാഗം) 32
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വിലാപിച്ചൻപു കൂടിബ്ഭുവിലാപിച്ച കൂെടാടും
കലാശിച്ചാഹവം രാമങ്കലാശിെച്ചത്തി വാതജൻ. 33

ഹനുമാ തു കാലം താ-
നുപായം പാർത്തിതങ്ങലം
മായം വരാതി ത കാ
നപാരാശമുതിർത്തിതു.(അർധ മകം) 34

േലാേകശതനയം തെന്റ വയസ്സിലറിവുള്ളവൻ
േലാേകശതനയൻതെന്റ കാര്യകൗശലബുദ്ധിയാൽ. 35

മരു മല െകാണ്ട മരുത്തൻ മകനായവൻ
മണത്തി മനുജാധീശമകന്നാമയമാറ്റിനാൻ (യുഗ്മകം) 36

എഴുേന്ന, രമാജാനുബാഹുവാം രാമനാർ ടൻ;
എഴുേന്ന രമാജാനി തേന്നാടു രണമാശരൻ. 37

രാഘവൻ ലഘുവായ് തെന്റ വി വട്ടത്തിലാക്കിനാൻ
ദശ ീവെനയേപ്പാരിൽ വ വട്ടത്തിലാ വാൻ. 38

പുരംദരെന്റ െമാഴിയാൽ തയാറാക്കിയ േതരിഹ
ഹർഷം പൂണ്ടാനയി, ച്ചേപ്പാളി ത്തക്ഷാവു സത്വരം.(ധനുർബന്ധം) 39

രാമൻ വന്ദി േതേരറി രമാനയനനന്ദിതൻ
ശ േവ േവഗമടലിൽ െകാ മാമാർഗ്ഗണാന്ന്വിതൻ(ശരബന്ധം) 40

േതേരറിയരവൻ േനർത്തന്നാരാലാശരനായകൻ
ന്നരാചനരിരയാെലയ്മാനരാതിെയ നിരാദരൻ.(നിരൗഷ്ഠ്യം) 41

മന്നവൻ മറുബാണത്താൽ മുറിച്ചാ ശരമന്നവൻ
മന്നവാ ം തടുെക്ക മറുത്താശരമന്നവൻ. 42

സംവർത്തകാലേമഘത്താൻ മഴ തൂകുന്നേപാൽ ഭുവി
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വിശിഖൗഘം െചാരിഞ്ഞാശുശുക്ഷണിജ്വാലയാർന്നവ.43

ശുഭശീലെമഴും രാമമന്നൻ സരസസത്തമൻ (ശരസന്ധാനം)
നിന്നാശു ശുഷ്കബാണങ്ങൾ മുറിച്ചച്ചടുേലക്ഷണൻ. (യുഗ്മഗം) 44

േമാശേമാശ പങ്കാളി കാളി കാളിമേയറ്റമായ്
മാറി മാറിെലാരേമ്പശിേപ്പശിേപ്പ ശിക്ഷേയാടവൻ. 45

വടിേവാടമരാതൽപ്പങ്കലിേപാലന്നിട േത
െവക്കേയാടപ്പരനവാ ത േപാന്നവര െമ. 46

െമ രം വന്ന േപാത വാനരപ്പടെയാക്കെവ
േത ടന്നില േപാരിങ്കൽപ്പതരാമടേവാടിവ. 47

അവനാേലാചിച്ചിവണ്ണമിർഷ്യയയുൾക്കാമ്പിലൂന്നിനാൻ
എ പിന്നീടാസുരാ േമനെമേന്നാർത്തനൗചിതി. 48

ശതാധ്വരശരംെകാ രാമനാലായതാഹേവ
േവെറയായാെറ േവപിച്ച ച്ചാപി േവരറ്റ േവ ര(ശൂലബന്ധം) 49

രാവണൻ രാവണ േന്നാർ രാമേനാേട നിൽക്കേവ
കുടിലൻ കുടിലങ്ഘിച്ച പട ക വിഷണ്ണനായ്. 50

ദാനവ ഭുവം േനേരതകർത്ത കപിേസനയിൽ
ദാനവ ഭുവേന്നരത്തയച്ചാൻ ദഹനാശുഗം. 51

പാരണയ്ക്കാക്കിയതിേന വാരുണാ നായ് വിഭു
ഭുജംഗാ ം തകരുവാേനകി ഗരു ഡസായകം(മുസലബന്ധം) 52

രാവണന്നിന്നിണ വരാ മക്ഷയന്നിന്നിയക്ഷമ
കാലംെതറ്ററ്റത ലംങ്കാ തിന്മയാലലയാന്മതി. 53

വീണാധരമഹാേയാഗി േയവം േമാദി നിൽക്കേവ
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വീണാധരമഹാ ങ്ങൾ രാമച െന്റ സന്നിധൗ 54

ശതധാരായുധം െകാ ശകലി,ച്ചതേശ   ഷവും
ശതധാ രാഘവൻ ൈകയിൽ ശരം പൂണ്ടി ൈദവതം. 55

ഒന്നെനാെന്നാത്ത ദിവ്യാ ം േയാഗി പര രം
രണം കലശലാ,യേപ്പാൾ േദ്യാവിലും യുദ്ധഭൂവിലും. 56

നനു നാനാനനനേന്നനം നൂനം നിെന്ന നന്നിന
ന്നിനൻ ന നെന്നാെന്നാ ന്നിനാന,ന്നനൂനേന. 57

യാമിനീചരവിേദ്വഷി രാമൻ രാജർഷിമുഖ്യരിൽ
യാമനീചരവിേദ്വഷിേയാടുരച്ചിതനന്തരം. 58

ലീലാേലാലാല്ലലാെലല്ലാന്നിെന്നന്നിന്നിനി നീ നിന
പാപേപ്പപ്പാ പിമ്പിേപ്പാെതാ േത തത താന്തത. 59

രാവണൻ ത െട ഗളം വിളംമ്പം വിട്ടറുത്തവ
വരാതുലശലേന്നരന്നിന്നിമ്പെമാടുദിച്ചിതു. (ശക്തിബന്ധം) 60

മുറി രാമൻ പിന്നിടും മുളച്ചത്തല വന്നേഹാ!
മുറി,ച്ചതുമുടൻതെന്ന മുള,ച്ചത്ത,ലവന്നേഹാ! 61

േവധിക്കാതമൃതസ്ഥാനം നൂനം മൂർഛിെച്ചാരീയുധി
ധിക്കാരിയാം ദശാസ്യ വരാ നാശമസംശയം.(ഫലബന്ധം) 62

രഹസ്യം രാമേനാേടവമുണർത്തി വിഭീഷണൻ;
സ്വകാര്യമായതൂഹംെകാണ്ടറി ദശകണ്ഠനും. 63

നീതിേയാ കപടം? വിട്ടിട്ടിവിടം പകേയാതി നീ
രിപുരാമന്നവനമായ് മാനവന്നമരാപുരി.(അനുേലാമ തിേലാമം)64

എന്നീവണ്ണം പുലമ്പിെക്കാ ന്നിക്കവിപദങ്ങെള
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നന്നായ് ാസം േയാഗി െവന്നീടാനിവെനശ്ശഠൻ. 65

ശീലീമുഖ ചാരത്താൽ ശരീ  ഷമലെരന്നേപാൽ
ാസം യാസം കൂടാെത ഖണ്ഡി നൃപണ്ഡിതൻ. 66

ധനഞ്ജയാശുഗം േമലീന്നാകർഷിപ്പതിെനന്നേപാൽ
ധനാജ്ഞയാശുഗം േമലിേലൾപ്പിച്ചമൃെതാഴി ടൻ. 67

വലശാസനസൂതെന്റ ഖലശാസനസൂക്തിയാൽ
ജലജാസനേഗാേവന്തി ബലശാലി രഘൂത്തമൻ.(യുഗ്മകം) 68

കുല കാർമുകം നന്നായ് ജ്വലിച്ച വിശിഖത്തിെന
വലി വിട്ട േനര ചലിച്ചങ്ങചലാതലം. 69

ലേങ്കശ്വരെന്റ മാരാത്തേബ്ജാത്ഭവാശുഗം
ആശു ഗർജി തയ്ച്ചേപ്പാളുതയ്ച്ചേപ്പാരിൽ വീണരം. 70

ഹാകാരേത്താടു കൂടാെത മഹാരണമണഞ്ഞവൻ
ഹാകാരേത്താടുകൂടാെത മഹാരണമണ,ഞ്ഞവൻ. 71

ആേമാദമാർന്ന സുമന:േസ്താമം രാമെന്റ േമനിയിൽ
ആേമാദമാർന്ന സുമന:േസ്താമം വർഷി േമൽ േമൽ. 72

മണേമരുന്ന മന്ദാരമലർമാരി മേനാരമൻ
മസ്തകംെകാ മാനി മകി മധുമർദനൻ. 73

വരേമ്പറിക്കവിഞ്ഞേ മരിച്ചളവു ഭീഷമൻ
വരേമ്പറിക്കവിഞ്ഞേ ജ്വരമാർ വിഭീഷണൻ. 74

രാമാനുേജാപേദശത്താലവന്നാമയമഞ്ജസാ
സാമാന്യം വിരമിച്ചേപ്പാൾ സമരാങ്കണമന്തരാ. 75

രാവണെന്റ വധം േക െഞട്ടിയുച്ചലിതസ്വരാ
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രാക്ഷസ ീകേളാെടാേത്താഗമി മയകന്യക.(ഖഡ്ഗബന്ധം) (യുഗ്മകം) 76

അണികൂന്തലഴിച്ചി െക മി പറി ടൻ
േപാർക്കളത്തിൽക്കണവെനക്ക കണ്ണീർ െപാഴിച്ചവൾ. 77

ഊഴിെപ്പണ്മണവാളെന്റ ചാേര വീണു കരഞ്ഞിേത;
പൂഴിയുണ്മവളാെമെന്റ വരൻ േകണു കരിഞ്ഞിേതാ? 78

ഊഴിയഞ്ചിതമായേന്നാ? വശത്താകുന്ന േദവരാ!
ഊഴിയം ചിതമാെയേന്നാ? നിന വിഭിഷണാ! 79

മായം കൂടുെമാരാത്മാവിലസാമാന്യതേയാടിഹ
ഭവാനിരിെക്കബ്ഭരതൻ ഭൂപനായതുകുറ്റേമാ?( ിയാഗുപ്തം) 80

കാലാരിക്കാദിയിൻേപാടിതമുതവിയേമ്പാരു വല്ലാെതയാകാ;
കായാെതല്ലാവരുേമ്പായരിെയാരപകടപ്പാതയിൽപ്പാതിലംകാ;
കാലം തിൽപ്പായിതപ്പാ പുനരതിെന നിനച്ചാരിഹ ധ്യാനമാകാ;
കാമാനധ്യാഹരിച്ചാലയി കണവ!ഭവാൻേപായ ദിക്കാരിലാക.(പത്മബന്ധം) 81

മന്ദിേച്ചറ്റം മനമുരുകിയാരാക്ഷസ ീകേളവം
മന്ദാക്ഷം വിട്ടധിരണതലംവീണു േകഴുന്ന േനരം
അന്ന ായുഃക്ഷപണനവെരസ്സാന്ത്വവാക്കാലടക്കി
പ്പിന്നത്യന്ത ിയെമാടു നടത്തി തൽേ തകാര്യം. 82

ശട്ടംെകട്ടി മേഹ േനാടപമൃതിെപ്പ ള്ള ശാഖാമൃഗ-
ട്ടെത്ത തമുദ്ധരി , ഗഗേനവിട്ടി യന്താവിെന,

പട്ടം െകട്ടി വിഭീഷണ, ന്നരിവരൻകേട്ടാരു ൈവേദഹിേയ-
െപ്പട്ടന്ന വരുത്തി വഹ്നിയിൽ വിളക്കീട്ടെന്നടുത്തീടിനാൻ. 83

നരപരിവൃഢൻതെന്ന പ്പി തിച്ചഥ സാദരം
സരസിജഭവൻ മുൻപാം വാേനാർകദംബകമംബേര
പുരുഷമണിയാം രാമൻ കണ്ടപ്പിതാവിെനയാസ്ഥയാ
ചരണയുഗളം വന്ദിച്ചാശി വാങ്ങി മേനാഹരൻ. 84
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“നിൽക്കാമൂഴിയൽ വാഴുേവാർ നിതരാമൗൽസുക്യമുൽഭൂതമാ-
യിക്കാല മുഴുത്ത പീഡ നിഖിലംേമാചിച്ച ഭൂപർഷഭ!
വിേണ്ണാർ കമ്പമക േമദിനിയിെലങ്ങാരംഭേമതിത്തരം
രംേഗമാനിതനായിതദ്ദിവിജരാൽമാവല്ലഭന്നിർഭരം. (ച ബന്ധം) 85

സദാരനഖിേലശ്വരൻ സഹജേനാടുമു ംഗസം-
മദാകുലിതമാനസൻ സകലൈസന്യസംഘേത്താടും
വിഭീഷണസേമതനായ് നിജപു ര േവശത്തിനായ്

ഭിന്നഗജയാനനദ്ധനദവാഹനം േകറിനാൻ. 86

രാമരാവണകലഹം എന്ന ഇരുപതാം സർഗം സമാപ്തം
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ഇരുപത്തിഒന്നാം സർഗം
ീരാമ ച ാദികെളബ്ഭരിച്ചി-

ട്ടാരാജരാജെന്റ വിമാന രത്നം
ആരാൽ ികൂടാ ിനിരപ്പിൽ നിന്ന -
ത്താരാപഥം പാർ കിളർ േവഗം1

ഭഞ്ജനാപത്യവിലങ്ഘനത്തിൽ
ഭുത്വമാർ ള്ള മഹാസമു ം

നഭസ്ഥമാമൃക്ഷകുലത്തിനേപ്പാ-
ളഭംഗമാം പല്ലെമ േതാന്നീ.2

അദാന്തനാം രാവണേനാടു കൂെട
കൃതാന്തദിക്കി തിരിച്ച േനരം
നിതാന്തമധ്വാവിലുത പാരാ

ശാന്തേവഗേത്താടിരുന്ന യാനം3

സമഷ്ടിയായ് പ ഹിരണ്യഗർഭൻ
ചമച്ച കാല വിധിച്ച േപാെല
സമർഥരാം പുണ്യജേനഡ്യരത്താൻ
സ്വമസ്തകത്തിങ്കൽ വഹിച്ചെത ം (യുഗ്മകം) 4

നേര നാം രാഘവെനബ് ഭരിപ്പാ -
െനാരന്തരം വ ഭവിക്ക മൂലം
ധരി തൽ ഷ്പമക െതാേട്ട
സ്വരാജ്യേയാഗ്യം ”നരവാഹനത്വം”5

െതരുക്കെന േദ്യാവിലുയർ െത -
ന്നരിക്കാെനേപ്പാെല വട മാറി
പരി മിക്കാതതു യക്ഷരാട്ടിൻ
പുരി േപാകുന്നതു േപാെല പാ .6

ഗൂര കാണുന്ന വിേശഷെമല്ലാം
ദാരങ്ങെളെച്ചാല്ലി മനസ്സിലാക്കാൻ
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ദൂര പിന്നിട്ടതു േപാകയാെല
പാരം പണിെപ്പ പേയാജേന ൻ7

മേനാജ്ഞെമല്ലാം പുഷ്പകമി കാരം
മേനാജവേത്താടുഴറുന്ന േനരം
മേനാജസൗന്ദര്യമിയന്ന രാമൻ
വിേനാദേമാേരാ പറ മന്ദം.8

ാണ ിേയ ന െട േസ്നഹബന്ധം
കാണന്തിേക ക പടുത്ത ചന്തം
ഏണാങ്കചൂഡെന്റ വിശിഷ്ടബിംബം
താെണാ കൂപ്പിടഖിലാവലംബം9

രാേമശ്വരം സംഭൃതപുണ്യതീർത്ഥം
വാേമക്ഷേണ! കാൺക ജഗൽ സിദ്ധം
ആമജ്ജനം െചയ്തീടുേവാർ സർവ-
േക്ഷമാ ദം േലാകപവി മേല്ലാ.10

കണ്ടാലുമിപ്പവർതമൃശ്യമൂകം
െകാണ്ടാടുെകൻ േകാകില വാണിയാെള
പണ്ടാശു നീയാഭരണം കഴറ്റി
മുണ്ടാൽ െപാതിഞ്ഞിട്ടതിതിങ്കലേ .11

ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യെത്ത വഹിപ്പതിങ്ക-
ലുദ ക്തനാം മർക്കടരാ മായി
വിേദ്വഷിനാശത്തിെലനി സഖ്യം
നിർദിഷ്ടമായ് വന്നതുമിസ്ഥലത്തിൽ.12

കാ യ്ക്കിണ െന്നാരു പമ്പയാറി-
ത്താ സ്ഥലത്തൻെപാടു കാൺ കാേന്ത!
േവ വാതാത്മജേനാടകൂടി
ക്കാ ഞങ്ങൾക്കിഹ ബന്ധമുണ്ടായ്.13
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ദശാനൻ ത െട വാളിനാൽ -
ർദ്ദശാന്തരം പുെക്കാരു കങ്കരാജൻ
സുശാന്തനായ് സിദ്ധിയടഞ്ഞ േദശ-
ത്തശാന്തേവഗേത്താടണ നമ്മൾ.14

പഞ്ചദ്വയാസ്യെന്റ പകിട്ടിലുൾെപ്പ-
െട്ടൻ ചഞ്ചലാപാങ്ഗി! മൃഗം പിടിപ്പാൻ
അഞ്ചാെത ഞാൻ േപായളവക്കേഠാരൻ
വഞ്ചിച്ച ദിക്കാണിതു വ േകശി!15

തേപാവനം കാണിദമസ്മദീയം
വിപഞ്ചികാലാപിനി!തത്സമീേപ
സുപാവനി ഗൗതമിയി േദശ-

പ വക്കാറരടു മുന്നം16

അനർഥേമാേരാ നമുക്കിവണ്ണം
ജനി വാനുെള്ളാരു ബീജവാപം
നിനയ്ക്കില ർപ്പണഖാ സംേഗ
ന്നി ളവായ്വെന്നാരു മന്ദഹാസം.17

പുത്തൻ വളാധാരി! താപസന്മാ-
ർ ത്തംസമാം കുംഭജമാമുനീ ൻ
കൃത്യം പിഴയ്ക്കാെത്താരു വൻതപസ്സം -
പേത്താടിരി െന്നാരു ദിക്കിതേല്ലാ.18

വിരാധന ള്ള നിശാചേര ൻ
നിരാദരന്നിെന്നയുപ വിപ്പാൻ
പരാ മേത്താടടുത്ത േനരം
പേരതനായിദ്ദിശി പത്മേന !19

അഹാര്യ ശൃംഗസ്തനി! യാത്മകാന്താ-
സഹായവാന ി മഹർഷി വര്യൻ
മഹാ തപേസ്സാടു വസിച്ചിടും നൽ-
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ഗൃഹാന്തികസ്ഥാനമിേതാർെക്കേടാ! നീ.20

മുക്കണ്ണനും നാ ഖേദവനും പ-
ണ്ടക്കണ്ണനും തൽസുതരാകയാേല
െചാൽെക്കാണ്ട സപ്തർഷിഗണത്തിൽ വച്ചി-
ട്ടിക്കെണ്ടാരിേദ്ദഹമതീവ മാന്യൻ.21

നാളിക പുഷ്പച്ഛദചാരുേനേ !
േകളീനഗം നെല്ലാരു ചി കൂടം
േകളീവിലാസങ്ങൾ കലർെന്നാരൽപ്പം
നാളീവനത്തിങ്കൽ വസി നമ്മൾ.22

രാകാശശാങ്ക തിമാനേന! നാ-
േമകാന്തമുേത്താടിഹ വാണിരിേക്ക
നീ കാരണം ഞാെനാരു കീർത്തിമു
പാകാരി പു െകാടുത്തതിേല്ല ?23

ധന്യൻ ഭരദ്വാഗമഹാമുനീ ൻ
തന്നാശഅരമം കാണുക കംബുകണ്ഠീ!
അേന്ന്യാന്ന്യൈവരെത്ത െവടിഞ്ഞിതിങ്കൽ
ൈസന്നിധ്യമാളുന്നിതു സത്വ ജാതം.24

അേങ്ങതു ഗംഗാ നദി തത്സമീപ -
ത്തേങ്ങക്കരക്കാണ്മതു ശൃങ്ഗിേവരം
മങ്ങാതേയാധ്യാപുരിെയാ ദൂെര-
െപ്പാങ്ങി േശാഭിപ്പതു കാണുകാേര്യ!25

അറി േദവെന്റ മേനാഗതെത്ത-
പ്പറ ഞ്ഞിടാത കുേബര യാനം
കുറ മുേന്നാ ഗതി േവഗം
നിറഞ്ഞ േമാദേത്താടു താണു ഭൂവിൽ.26

മന്ദിച്ചിടാതാശു തേപാധനന്മാ-
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ർക്കി ൻ ഭരദ്വാജനതി ഗത്ഭൻ
കന്നിച്ച മാനെത്താരു സൽക്കരിച്ചാൻ
വന്ദിച്ച രാമാദികേളവെരയും27

വിേശഷമേപ്പാൾ ഭരതെന്റ ചീര-
ത്തേശഷെമത്തിപ്പറയുന്നതിന്നായ്
കുേശശയാക്ഷ ഹിതൻ ഹനൂമാൻ
സ്വേശഷിെകാെണ്ടത്തിയേയാധ്യയിങ്കൽ28

കാരുണ്യേമറും നിജപൂർവജൻത-
ന്നാരണ്യവാസാവധിെയണ്ണിെയണ്ണി
താരുണ്യേഭാഗെത്ത െവടി നിത്യം
ൈഹരണ്യപാദ രടാ യി .29

ക്ഷാമം മഹാവ്യാധികശെളന്നിവറ്റിൻ
നാമത്തിനും നാട്ടിലിടം െകാടാെത
രാമാനുജൻ വാണരുളുന്ന നന്ദി-

ാമത്തിലുൾ ദിേനശശിഷ്യൻ (യുഗ്മകം)30

നന്ദി ൈകേകയി മകെന്റ പാദം
വന്ദി രാമെന്റ ചരി െമല്ലാം
മന്ദിച്ചിടേതാതിയേക െകാണ്ടാ-
നന്ദി ഭൂപാല കുമാരകന്മാർ.31

െവടിെപ്പാടിെച്ചയ്തികെള സിദ്ധ-
െപ്പടുത്തി നാെടാെക്കയരക്ഷണത്തിൽ
അടി തൂപ്പി െതരുക്കെളല്ലാം
കുട നിൽ മപങ്കെമ ം32

ജലം തളിച്ചൻെപാടു വൃത്തിയാക്കി
നിലം വരച്ചി പടിക്കെലല്ലാം
ഫലങ്ങളും പൂ ലവാഴയും ന-
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ലട്ടിയും െകട്ടിയലങ്കരി .33

പുത്തൻ െകാടി റകൾ തൂക്കി േമളി-
ച്ചത്തവ്വിെലല്ലാവരുമ രത്തിൽ
മേത്തഭകുംഭസ്തനിമാർ ചമ
െമ ന്ന താലെപ്പാലിേയന്തി നി .34

െചേമ്മ ഭരദ്വാജമുനീ നാെല
സമ്മാനിതൻ രാമനയിഷ്ടേരാടും
അമ്മാനവൗഘം നിജഭാഗേധയ-
ദ മ്നങ്ങൾ േപാൽ വാനിൽ വരുന്ന ക .35

ഉൽക്കണ്ഠ മുന്തീടിന േലാകരേപ്പാൾ
തിക്കിത്തിരക്കീ നുഴ േകറീ
ദുഃഖാബ്ധി താ ന്നതുേപാൽ കരങ്ങൾ
െപാക്കി തിച്ചാർ വിളി നീെള.36

അ ഷ്പകം െമെല്ലയടുത്തിടുേമ്പാ-
ളിബ്ഭൂമിതൻ പു ിെയേയ വാങ്ങാൻ
ഉൾേ മമാർേന്നെറ, നഭസ്സിേലക്കായ്
േമൽെപ്പ െപാ ന്നതു േപാലിരു .37

ഇളക്കമില്ലാത്തതിെചന്ന മൂല-
മിള സിദ്ധിച്ചചലാഭിധാനം
െവളിെപ്പടുന്നാഖ്യയിത െതാേട്ട
നിളക്കമില്ലാത്ത വിധത്തിലി ം.38

വലിപ്പേമറുന്ന വിമാനരത്നം
നിലം െതാടാറായതു ക പാരം
വിലക്ഷനാകും ഭരതൻ സേമാദം
വിലക്കിനാൻ പൗരജനാവരേത്ത39

മുന്നി കാറ്റിൻമകെന തം േപാ-
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യിന്ദീവരാക്ഷെന്റ പദാരവിന്ദം
വന്ദിച്ചിതാ രാജകുമാരകന്മാർ;
നന്ദി ടൻ രാമനനു ഹിച്ചാൻ.40

ൈവേദഹിെയെച്ചന്നഭിവാദനം െച-
യ്താ േദവരദ്വന്ദ്വമതിെന്റ േശഷം
േമാദി േവഗാൽ ഭരതെന്റ പാദം
േനദിഷ്ഠനായ് ലക്ഷ്മണനും പണി .41

ആത്താദരം ൈകെതാഴുത ഗേന്റ
കാൽത്താരിെനപ്പറ്റലർ കാലനാമാ
ചിത്താനുേമാദെത്താടണ തമ്മിൽ
തീർത്താവിേയാഗാർത്തി വിശാരദന്മാർ42

എല്ലാരും പുഷ്പകയാനമൂെട-
സ്സല്ലാപേമാേരാ പറ പാെട
കല്യാണശീലൻ ഭരതൻ വസിേപ്പാ-
രില്ലത്തിേലക്കൻെപാടു െച േചർ .43

േക്ഷമാ ദം പാദുകയുഗ്മമേപ്പാൾ
രാമെന്റ തൃക്കാലണച്ച േവഗം
സാമാന്യമല്ലാെത്താരു രാജ്യഭാരം
രാമാനുജന്മാവഥ വെച്ചാഴിഞ്ഞാൻ 44

മാനിച്ച തൻ േസാദരെനത്തേലാടി
യാനത്തിൽനി നൻെപാടിറങ്ങി രാമൻ;
മാനസ്ഥനാം മർക്കടരാജനേപ്പാൾ
മാനുഷ്യകേ ഷ്ഠനു ൈക െകാടു .45

രക്ഷാധിപൻ പിെന്നയടു നിന്നാ-
ലക്ഷ്മീശേന േനർവഴി കാട്ടി മുൻേപ
അക്ഷീണപുണ്യൗഘമണ ചാേര
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േമാേക്ഷച്ശുവാം േദഹിെയന്ന േപാെല46

മനഃ സാദെത്താടുമമ്മമാേരത
വിനീതരായ് ൈകെതാഴുേതവരും േപായ്;
അനന്തരം േദശികവര്യനാം മാ-
മുനീ െനക്ക നമ രിച്ചാർ.47

േമാദം നിറ ള്ളിൽ വസിഷ്ഠനാശി-
ർവാദെത്തെയല്ലാർ മുടൻ െകാടു ;
പാദങ്ങൾ വന്ദിെച്ചാരമാത്യേരാടും
േചാദി സീതാപതി വർത്തമാനം.48

മനസ്സമാധാനമിയ േചർന്ന-
ജ്ജനങ്ങെളല്ലാരുമേയാധ്യയിങ്കൽ
മനുഷ്യനാഥെന്റ മഹാഭിേഷക-
ദിനത്തിെനക്കാ സുഖിച്ചിരു .49

രേക്ഷാവര ം കപിനായക ം
ലേക്ഷാപലക്ഷം സഹഗാമികൾ ം
അക്ഷീകൗതൂഹലമാലയങ്ങ-
ളേക്ഷാണിപാലാനുജേനകി നീെള.50

സേരാജിനീകാന്തകുലാനുകൂലം
സേരാരുഹാക്ഷന്നഭിേഷകകാലം
പുേരാഹിതൻ ത െട വാ മൂലം
നേരാല്ഡക്കരം േക െതളി ശീലം51

ക്ഷണ കാരം ക്ഷിതിപാലരും ന-
ല്ലിണങ്ങരും മ മേനകവർഗ്ഗം
അണഞ്ഞേയാധ്യാപുരിയിങ്കേലറ്റം
ഗുണജ്ഞരാം വി മഹർഷിമാരും.52

േവദാന്ത വിജ്ഞാനികള് തർക്കശാ -
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വാദത്തിലേ സരർ ശാബ്ദികന്മാർ
േവദജ്ഞരാം ദീക്ഷിതരും വിേശഷി-
േച്ചാതിക്കവന്മാരുമടു കൂടി53

ശീേവലിയും നൂതനമട്ടിേലാേരാ
ൈനേവദ്യവും േനർച്ചകളും വിള ം
േദവാലയം േതാറുമുടൻ നടത്തിഃ
ച്ചാ വൻെപഴും ൈകകയിതെന്റ പു ൻ54

ശിലീമുഖം േപാെല കുതി േപായാ-
വലീമുഖന്മാർ പല തീർത്ഥേതായം
സലീലമാംസത്തിൽ വഹിച്ചപയം
കുലീനേരശാതിഹ വന്ന മായം.55

പുത്തൻ പണിേത്തരു തുട നാനാ-
ചി ങ്ങൾ െവേവ്വെറ മിനുക്കി നന്നായ്
പത്തൻപതശ്വങ്ങെളയിട്ടിണക്കി
നിർത്തി രദ്വാരനിരത്തിലേപ്പാൾ56

വൻപിച്ച താപ്പാനകൾ കൂർത്തമൂർത്ത
െകാ ന്തലയ്ക്കൽ ചില പൂണുേമന്തി
ജൃംഭി പാപ്പാെന്റ കരാഞ്ചലത്തിൽ
തുമ്പിക്കരം േചർ നിര നി .57

ആേയാധനച്ചട്ടയഴി പുത്തൻ
ചായംപിടിപ്പിെച്ചാരുടു മിട്ട്
ആയാസമില്ലാെത തുറു കാരു-
മായാതരായങ്ങണിയി നി .58

കുപ്പായവും െതാപ്പിയുമിട്ട രാട്ടിൻ
തൃപ്പാദേസവ പദാതിെയല്ലാം
മുൽപ്പാടു തേമ്പറുമുഴക്കി വന്നി-
ട്ടഭ്യാസേമാേരാ നടി നി .59
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ൈകെക്ക മക്കിന്നരിവ ടു ം
െമ റായി െള്ളാരു േതാലുവാറും
ഖഡ്ഗങ്ങളും തങ്ങെള േതാളിേലന്തി-
ൈക്കക്കാറരൈസ്സലന്യവകുപ്പിൽ വാണൂ.60

അടു നെല്ലാരു മുഹൂർലഗ്നം
െതാടു േകാലാഹലമ മിഹ്ങും,
അടുക്കിനദ്ദിക്കിൽ മഹാഭിേഷക-
ച്ചട സർവ സമീകരി . 61

തേപാധനൻ ത െട േവഷെമല്ലാ-
മപാകരിച്ചാശരൈവരി പിേന്ന
നൃേപാത്തമന്മാർ വിധിച്ച വണ്ണം
വപുസ്സിൽ നല്ലാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തീ.62

ആ രാജവംശത്തിലം മ ിവൃദ്ധ-
ന്മാരും വസിഷ്ടാദി മഹർഷിമാരും

ീരാമെനജ്ജാനകിേയാടുെമാന്നി-
ച്ചാരാജപീഠത്തിലിരുത്തി േമാദാൽ.63

ഇഷ്ടാർഥദാനങ്ങൾ മുറ നൾകി-
ഷാടാനേമാദെത്താടു പുഷ്കരാക്ഷൻ

മുട്ടാെത ശാേ ാക്തവിധി കാരം
പട്ടാഭിേഷക ിയയാചരി .64

ഞായത്തിനധ്യക്ഷത വന്നമൂലം
ഭീെയത്യജിച്ചംബരചാരിവർഗം
ആയത്തമാം പൂമഴെകാ രാമ-
ന്നാ,യക്ഷണം െച മഹാഭിേഷകം.65

നര വീര വിധി കാരം
പുര േവശനത്തിനു േവണ്ട േപാെല
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കര ധാനത്വമിയന്ന േലാകം
ര വും പൂ നട മുൻേപ.66

ധർമ്മിഷ്ഠനായുള്ള ധരാമണാളൻ
സമ്മാന്യമാം സ്വർണ്ണരഥത്തിേലറി
ഘർമാംശുേദവൻ ഘനേശാഭ ൈകക്കൗ-
ണ്മേമ്മരുശൃംഗത്തിലുയർന്നേപാെല.67

സേമ്മാദമുൾെക്കാ സുമ നേപ്പാൾ   
ചമ്മട്ടിയും പൂ രഥം െതളി

ഹ്മാവുതാൻ പ പുര യാരി-
ക്കിേമ്മദിനീവാനെമന്നേപാെല.68

പടുത്വേമറും ഭരതൻ േമാദി-
െച്ചടു മു ട ഭക്തിപൂർവ്വം;
അടു മ ള്ള സേഹാഹദരന്മാർ
വിടുർ െവഞ്ചാമരമ കാരം.69

എഴുന്ന േകാലാഹലേമാടു ചു ം
ചുഴ മ ള്ള പരിച്ഛദങ്ങൾ;
മുഴക്കി വാദ്യങ്ങെള നല്ല േമള-
െക്കാഴു മുണ്ടാക്കി മേഹാത്സവത്തിൽ.70

നീലാരവിന്ദാക്ഷികളഅ മാറിടെത്ത-
േച്ചലാഞ്ചലംെകാ മറ നന്നായ്
ആേലാകശബ്ദെത്താടു േമടേതാരും
ജാലങ്ങളിൽേദ്ദവെന േദവെന േനാക്കിനി .71

മംഗലസൂ ങ്ങൾ കഴുത്തിലഷ്ട-
മംഗലമൈക്കയിലുേമന്തി നീെള
തിങ്ങിച്ചേകാരാക്ഷികൾ രാജമാർഗ-
ത്തെങ്ങാ േപർ വാ രലി നി .72
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സമസ്തഭാഗ്യവു െമാ േചർന്നി-
ട്ടമർത്യരാലാ ിതനായ രാമൻ
സുമ സന്നാഹസേമതനായി-
ഗ്ഗമി സാേകതപുരാന്തരാളം73

മനുഷ്യേലാേക നതിെന്റ േശഷം
തനി േവ ന്ന ജനത്തിെനല്ലാം
നിനച്ചതിൽ ടുതലർഥഭാരം
മനഃ സാദെത്താടു നൾകി വി .74

ിയെത്താടും വാ വണന്റഎ ചാര-
ത്തയച്ചിതർ ഷ്പകയാനമേ
നയത്തലുൽക്കർഷെമഴും കനിഷ്ഠ-

യെത്താടും ഭൂമിയടക്കി വാണു.75

രാമൻ മഹീമണ്ഡലരാജ്യഭാരം
സാമർഥ്യേമാേട നടത്തിടുേമ്പാൾ
ആമന്നവാജ്ഞാവശവർത്തിമാരാം
ഭൂമീശ്വരന്മാർ മനം കുളുർ .76

ദുർഭിക്ഷെമ െള്ളാരു നാമേധയ-
മുൾപ്പന്നമായിെല്ലാരിട േപാലും;
അബ്ഭാനുപു െന്റ പുരത്തിലുള്ള
സിൽബന്തികൾക്ക സുഖം ലഭി .77

കള്ളത്തരം െകാ കഴുത്തറുേപ്പാർ
െകാള്ള േപായ് മുന്തിയറു േവാരും
കള്ളിന്നടിെപ്പ കറ േവാരും
െകാള്ളാത്ത കൂട്ടങ്ങളിെതാ മില്ല.78

നന്നാെയാരാൾ േതറി വരുന്ന േനരം
സന്നാഹമുൾെക്കാ െകാനെഷ്ടടുത്ത്
തന്നാെല കൂടുന്ന തടങഅകൽ െചയ്വാ-
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നന്നാട്ടിലക്കാലെമാരുത്തരില്ല.79

ഒരുത്തനുണ്ടാക്കിയ വ തട്ടി-
പ്പറി വാനന്യനു േമാഹമില്ലാ
കരുത്തനും കാര്യവിേവകിതാനും
ദരി നും ഭൂപനു േഭദമില്ലാ.80

സത്യം പറഞ്ഞാലതസത്യെമ ം
മിഥഅയാവിവദെത്ത യഥാർഥെമ ം
െതറ്റിദ്ധരിച്ചി വിധി ത ം
മാറ്റിത്തേമറുന്നവരാരുമില്ലാ.81

കാലെത്തഴുേന്ന കുളിച്ചിടാത-
ക്കാലെത്താരാൾ കാണുകയില്ല നാട്ടിൽ
നീലത്തഴേക്കശികൾ െനഞ്ചിേല ം
താലി മില്ല വിേയാഗദുഃഖം82

േവ േമ്പാെഴല്ലാം മഴയു പാരിൽ
പേണ്ടതിേലറ്റം പയിരും വിള
ഉണ്ടായതില്ലാമയപീഡയാർ ം
െകാണ്ടാടി േമാദി വസി േലാകം 83

ീമാനാകിയരാമേദവനിതുേപാൽ പാരിങ്കെലല്ലാടവും
സീമാതീതഗുണാന്വിതൻ ജനതിേക്കാകീ നിേത്യാത്സവം

ീമാർത്താണ്ഡപരംപരാ സമുദിതൻ സർവ ജ്ഞസംമാന്യനാം
ധീമാനാത്മപരി ഹാനുഗതനായ് ീണ് വാണാൻ ചിരം 84

ഇത്ഥം ീരാമച ൻ തിരുവടിയവനീ ഭാരെമല്ലാമടക്കീ-
ട്ടത്യന്തം ീതിേയാടും ജനതതിെയ രമിപ്പി സീതാസേമതൻ
കീർത്തി ീെവണ്ണിലാവാലുലകിട മഖിലം ചാരുശുദ്ധീകരിച്ചീ-
ട്ടിൈ േലാക്യം ഭരിച്ചാൻ കനിേവാടനുദിനം ”സന്മേനാഹാരി ദിവൻ”85

ഇരുപെത്താന്നാം സർഗം സമാപ്തം
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ാർത്ഥനാനവകം
വില്ലങ്കം തീർ വാേനാർ ലകിതു നിലനിർത്തീടുവാൻ മന്നവൻതൻ
െചല്ല ഞ്ഞായ്, വധിച്ചന്നിശിടരിെയ, മഖം കാ കാരുണ്യേമാേട,
കല്യാണം കല്ലിേനകി,ക്കമലകെളയും േവ ടൻ, െവണ്മഴുൈക്ക
മല്ലൻ തെന്നജ്ജയിേച്ചാരരിയ വിരുെതഴും രാമെനൈക്കെതാഴുേന്നൻ 1

പട്ടം െകട്ടാൻ തുട െമ്പാഴുതതിെന മുടക്കി താൻ േതരിേലറി
െപ്പെട്ടെന്നത്തി ഗുഹൻതന്നിടവകവഴിയായാ ചി കൂടാചലത്തിൽ
തെട്ടേന്ന്യ ത വാഴുന്നളവിലരിയ ബ ക്കെളക്ക കാര്യം
ശട്ടം െകട്ടിസ്ഥലം വിെട്ടാരുഗുണനിധിയാം രാമെനൈക്കെതാഴുേന്നൻ 2

മല്ലിൽത്തീർ വിരാധൻമദ, മിഹ ശരഭങ്ഗ േമാക്ഷം െകാടു ,
വന്ദി െചന്നഗസ്ത്യൻ കഴ,ലഥഖരെനെക്കാ മാരീചേനയും
സാരൂപ്യെത്തജ്ജടായുസ്സിനുമരിയ കബന്ധ മത്താപസി ം
നൾകിസ്സീതാവിേയാഗവ്യഥെയാടു മരുവും രാമെനൈക്കെതാഴുേന്നൻ. 3

സഖ്യം സു ീവേനാടാർന്നതുെപാഴുതവിെട ദു ഭി ള്ള ഗാ ം
തൃക്കാലാെലാെന്നറിഞ്ഞി ടെനാരു കണയാൽ സാലേമഴും തകർത്ത്
ഊേക്കറും ബാലിെയെക്കാന്നിരവിമകെന വാഴി വർഷം കഴിച്ച -
ദ്ദിെക്കല്ലാമാളയച്ചാൻ ിയയിലലിെവാടാ രാമെനൈക്കെതാഴുേന്നൻ 4

ഊേക്കാടംേഭാധിപിന്നിട്ടവനിമകെളയും ക സേന്ദശേമകി-
ൈക്കെക്കാണ്ടാ മൗലിരത്നം പുനരുപവനെമാ തല്ലിത്തകർത്ത്
വക്കാണത്തിന്നടു ള്ളവെര യമപുരത്താക്കി ലങ്കാപുരം ചു-
ട്ടേ വന്നാ ങനുമാനടിയിണ പണിയും രാമെനൈക്കെതാഴുേന്നൻ 5

വൻേപാടംേഭാധിങ്കൽെപ്പരിെയാരു ചിറയിട്ട േപായ് കുംഭകർണ്ണൻ-
മുൻപാം രേക്ഷാഗണെത്തപ്പടനടുവിൽ മുടിച്ചാശു ലേങ്കശേനയും
അൻേപാടംഗീകരിച്ചജ്ജനകജെയ, വിമാനത്തിേലറി രാജ്യം
സ ാപി ഴിെയക്കാത്തരുളിയ രഘുവീര ഞാൻ ൈകെതാഴുേന്നൻ 6

സ്വാമിൻ! ീരാമന രാേജശ്വര തവ ചരിതം ഞാനുരേച്ചനിതിങ്കൽ
സാമർഥ്യേക്കടു മൂലം ചപലതകൾ പിണ ള്ളെതല്ലാം െപാറുത്ത്
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ഓമൽൈക്കെക്കാണ്ടരിഷ്ടസ്ഥിതികളഖിലവും നീ വാനും മുദാ നിൻ-
നാമം നിത്യം സ്മരി ന്നതിനുെമാരു വരം നൾകണം ഗീനബേന്ധാ! 7

ത്വൽക്കാരുണ്യം ലഭി ന്നത്നമിതധനംെകാ സംതൃപ്തനാക്കാൻ
ശക്തിെപ്പട്ടില്ല വാേരാചനിയു,െമാരുമുറിക്കീര നൾകീെട്ടാരിക്കൽ
നീൽക്കാൻേമലാെത്താരാപത്തിലുമപടമില്ലാെത പാഞ്ചാലി നിന്നാൾ;
ഭക്തിക്ക വശ്യൻ പരമതിവനു നൾകീടണം ഭവ്യരാെശ! 8

ലങ്കാനാഥെന്റ െപാ ം മുടിനടുവിലിരുേന്നാരു മാണിക്യരത്ന-
ത്തിങ്കൽത്താനപുരം ചുെട്ടാരു കരി നിജവാൽെകാ തട്ടി രട്ടി
ശങ്കാഹീനം ധരി ീമകെളാടു വിടവാങ്ങി െചന്ന രാമൻ
തൻകാൽ കുമ്പി നിന്നീടിന പവനസുതന്നായിരം ൈകെതാഴുേന്നൻ. 9

രാമച വിലാസം മലയാളകാവ്യം സമാപ്തം

ശുഭമ
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