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മികവുടയ കുേബരപത്തനത്തിൻ
സുകനകമാകിയ താഴിക ടങ്ങൾ
പകൽ പകുതി കടന്ന ഭാ രൻതൻ

കടമരീചികളാൽത്തിളങ്ങിമിന്നീ. 1

പല പല മണിേമട ര പാടും
വിലസിന തൽപുരരഥ്യയിങ്കലൂെട
അലർശരരിപുവിന്മഹാ ിതൻ േനർ-
ക്കലഘുവിഭാവെനാരന്തണൻ ഗമി . 2

സുമഹിതമുനിേവഷനാമവൻതൻ
മരവൃതാംബുജരമ്യമാം മുഖത്തിൽ

വിമലതെയാടുദിച്ചിരുന്നേതെറ-
ശ്ശമഗുണമെല്ലാ,രു വീരലക്ഷ്മിയേ . 3

വരജട വിവിധാക്ഷമാല, മാേന്താൽ,
മരവുരി, സർവശരീരഭസ്മേലപം
പരമിതുകളിെലാന്നിലും മറഞ്ഞീ-
ലുരെപറുമാ യുവതാപസെന്റ ദർപ്പം. 4

മദവൃഷഗതിയാമവെന്റേയാേരാ
പദതലവിന്യസനത്തിലും വിളങ്ങീ
സദഭിജനത, കൃത്യനിഷ്ഠ, ൈധര്യം,
ഹൃദയസമുന്നതി, ശൗര്യെമന്നിെതല്ലാം. 5

അവിടവിെട മിഴി േനാക്കിനി
വിവിധവിേചഷ്ഠിതർ പൗരര മാെന;
സവിനയർ ചിലർ വായ്മറച്ച കയ്യാൽ
സവിധഗേരാടു,’രിയാടൽ െമെല്ല’െയന്നാർ. 6

അമലസുഷമനാമവങ്കൽ യക്ഷ-
മദകൾ സ ഹവീക്ഷണങ്ങളാേല
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കമലദളവിശാലമാല ചാർത്തി,
സ്വമനസി തദ്വിധപു ലബ്ധി േനർ ! 7

ഇരുവശവിമിരി േവാെരണീ ,
െതരുെതെരയധ്വഗർ മാറിനി ദൂരാൽ,
ഒരു ഭയബഹുമാനഭക്തിതിങ്ങി-
െത്തരുവതു ഹന്ത, നിതാന്തശാന്തമായി. 8

പുകഴുമളകനന്ദയിൽ ളിച്ചാ
വികസിതകൽപകപുഷ്പേരണു പൂശി,
അകലുഷസരസീജലസ്ഥസൗഗ-
ന്ധികമണേമന്തിയ ശുദ്ധവായുേപാലും 9

െപരിെക നിഭൃതനാെയാതുങ്ങിയിട്ടാ-
ണരികിലണഞ്ഞതു തത്സപര്യ െചയ് വാൻ!
പരിഘഭുജനിവൻ വഹിച്ച െചന്തീ-
െപ്പാരിചിതറും മഴു കാൺകിലാർ നടുങ്ങാ? 10

ശമധനനിവനീ,യരിച്ഛടാസൃ-
ഗ്വിമലിതമായ കഠാരിയാെലയേല്ലാ,
സമരചതുരേഹഹേയശബാഹു-
ച്ചമതകളായിരമാശു െവട്ടിയി ! 11

അേത, മഹാൻ ഭാർഗ്ഗവരാമനാണീ-
േതജസാ ഭാസുരനാം ദ്വിേജ ൻ;

ജിേത ിയൻ ധൂർജ്ജടിദർശനത്തിൽ
ധൃേതച്ഛനായ്േപ്പാവുകയാണിദാനീം. 12

ആ മാനുഷർഷഭ,നഗസ്ത്യമുഖാപ്ത ’കൃഷ്ണ-
േ മാമൃത’ തിവശീകൃതരാധിേകശൻ,
കാമാരിശിക്ഷിതമഹാ , നമി ദാഹി-
ധാമാവണഞ്ഞിതചിേരണ ഹരാചലത്തിൽ 13
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ൈകലാസേമറി, മണിേഗാപുരവും കട ,
ൈശലാദിമുഖ്യബഹുമാനിതനാ മുനീ ൻ,
െവയ് ലാർന്നിടാത്ത വടമൂലതേല വിള ം
ൈശലാത്മജാരമണേകളീഗൃഹത്തിെലത്തീ. 14

ീരത്നേവദിയിൽ വല മിട മായ്ത്ത-
ദ്വാരസ്ഥലത്തിരുവർ കാവലിനുണ്ടിരി ,
േഹരംബനും ഗുഹനുമാമവെരപ്പണിഞ്ഞ-
ദ്ധീരൻ നട സദനത്തിനക പൂകാൻ. 15

”എന്തി െവമ്പ?-ലിഹ െതല്ലിട നിൽക്ക; താത-
നന്തഃ േര കിമപി വി മേമൽക്കയേ ”
ചന്തത്തിേലവമുരെച ഗേണശനേപ്പാൾ,
തൻതമ്പിയായ്ക്കരുതുമാ ദ്വിജെനത്തടുത്താൻ. 16

”ലീലാരസത്തിന്നിടയില്ലധുനാ, വിളംബ-
േമലാതുണർ വതിനുെണ്ടാരു കാര്യ”െമന്നായ്,
കാലാരിശിഷ്യനാഗജാതനയെന്റ ൈകക-
ളാലാ പുല്കിയ പിടുത്തമുടൻ വിടുർത്തീ. 17

”ഏകാന്തസീമ്നി മരുവും ഗുരുതന്നടുക്കൽ-
േപ്പാകാവേതാ സഹജ, സമ്മതി കിട്ടിടാേത?
ൈവകാെതയച്ഛനിവിേടെക്കഴുന്ന ”െമന്നാ

ീകാർത്തിേകയനുമുര കരം പിടി . 18

എന്നാൽ ദ്വിജെന്റ െചവിതന്നിലിെതാ േമശീ-
െല;-ന്നാരു ക ഭൃഗുരാമനു പിന്മടക്കം?
ഒന്നാശു തട്ടി നടവാതിലിണ േനേര
െചന്നാനകല്മഷനക കട വാനായ്. 19

െവമ്പിഗ്ഗമി മൃഷിതൻ ചുമലിങ്കൽ നീണ്ട
തുമ്പിക്കരം പുനരണച്ചരുളീ ഗജാസ്യൻ.
”മുമ്പിൽസ്സേഖ, തിരുമനസ്സറിയിച്ചിടാെത,
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മുമ്പിൽക്കടന്നണകവയ്യ, വരെട്ട, നിൽ .” 20

”എല്ലാെ ാഴും ണതശിഷ്യനു േദശികങ്കൽ-
െച്ചല്ലാം, സ്ഥലം സമയെമന്നിവ േനാക്കിേടണ്ടാ!
നില്ലായ്ക പാെഴ്താഴിലി”െന നട വി ൻ,
െചാല്ലാർന്ന വിഘ്നപതിേയ വിലക്കി വീ ം. 21

”േപാവെട്ട ഞാൻ വിടു!” ”വിടില്ല, കട കൂടാ!”
”ഛീ, വ വൃത്തി തുടരുന്നതു രാമേനാേടാ?”
ഏവം വഴ മുറുകീ, ദ്വിജേദവർതമ്മിൽ,-
ബ്ഭാവം പകർ പിടിയും വലിയും തുടങ്ങീ. 22

േപാർവാശിേയശുമവെര ശമെപ്പടുത്താ-
നാവാെഞ്ഞാഴി നിലവായി മയൂരവാഹൻ,
ആ വാഗ്വിവാദതുമുലധ്വനി േകട്ടണഞ്ഞ
ൈശവാ ്യപാർഷദരുമപ്പടി േനാക്കിനിൽപ്പായ്. 23

ഖർവാംഗനായ് ദ്വിജഭടൻ പിടിവിെട്ടാഴിഞ്ഞാ-
ർവാരമാം നിജപരശ്വധെമാ ല ം

ശർവാത്മജൻ ഝടിതി കാൽ പിടിെച്ചടുത്ത-
ഗ്ഗർഗാഢ്യൈനദ്ദിവി ചുഴറ്റി സലീലമായ്ത്താൻ. 24

ഉണ്ണിഗ്ഗേണശ്വരനു പമ്പരമായ്ച്ചമ
വിണ്ണിൽക്കിട തിരിയുന്ന മുനിക്കകാേണ്ഡ
മണ്ണിൻചുവട്ടിലമരും ഭുവനങ്ങൾകൂടി-
ക്കണ്ണിൽപ്പതി പലവട്ട, മിെത മായം! 25

താവൽക്ഷണാലുലകിെലാെക്കയുെമാ ചുറ്റി-
ച്ചാ വർണ്ണ്യപൗരുഷെന മുൻനിലയിങ്കൽ നിർത്തി;
േദവൻ മദാപഹരണത്തിനു െചയ്തതു,ർവീ-
േദവങ്കലിഷ്ടഫലമ ളവാക്കിവി ! 26

ഉല്ലസിതഭൃകുടിയായ് ഭൃഗുമുഖ്യെന,െന്ത-
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ന്നില്ലാെത്താരീ ഥമമായ പരാഭവത്താൽ;
വല്ലായ്മ േദവകൾ െപടു വതും ക്ഷമിെപ്പാ-
ന്നല്ലായിരു ഹഹ, ഭാരതപൂർവരക്തം. 27

അശങ്കമാ മാനി വൃഷാങ്കശിഷ്യ-
നമർഷേവഗത്തിനധീനനായി,
അച്ഛൻ െകാടുേത്താരു െകാടുംകുഠാരം
മകെന്റ േനർക്കക്ഷണമാ വി . 28

രാമായുധം ഭീമസുതെന്റ വാമ-
ഗണ്ഡസ്ഥലത്തിൽ സഹസാ പതി ;
അ ംഭിവ െന്റയിട െകാേമ്പാ,
നിർഗ്ഘാതേഘാരാരവമായ് നില ം. 29

അെക്കാ , െചമ്മണ്ണടിയിൽക്കിളർന്ന
ൈകലാസശൃംഗങ്ങളിെലാന്നിെനാപ്പം,
കട രക്താങ്കിതമായി വീെഴ്ക

ഹ്മാണ്ഡെമാ െക്കാരു െഞട്ടൽ െഞട്ടീ. 30

പാേട നര ള്ള ശിര െപാക്കി
േനാ ന്ന ഗൗരീഗുരുവാം ഗിരീ ൻ
ദൗഹി േനൽ ം ദുരവസ്ഥയിങ്കൽ-
പ്പക നിൽ ന്നതിേപാെല കാണായ് 31

ൈകലാസൈശേല കനകാഭിേഷകം
കഴി നിന്നീടിന കർമ്മസാക്ഷി,
കാണാവതല്ലീെത്താഴിെലന്ന, കാേണ്ഡ
കാർെകാണ്ടലിൻ മൂടലിലായ് മുഹൂർത്തം! 32

കേപാലഭിത്തിക്ഷതേശാണിതത്താൽ
കാശ്മീരകം ചാർത്തിയ കുഞ്ജരാസ്യൻ,
അന്തി കേപ്പശിയ ശാരദാ ം-
േപാേല തിളങ്ങീ സ്ഫടികാവദാതൻ. 33
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ന്ദൻ തദാ പുഞ്ചിരിയി ; നന്ദി
കൺചിമ്മി; വീശി ഗദ വീരഭ ൻ;
വീർെപ്പാ വി രുരു; ൈക തിരുമ്മീ
കുേണ്ഡാദരൻ, നാവുകടി ചണ്ഡൻ. 34

കരുത്തെരന്നാലുമൃഷീ േനാടു
കയർത്തതില്ലീശ്വരപാർഷദന്മാർ;
സ്വാമി ശിഷ്യ തിപത്തിെയ യ്-
ക്കാെണന്നതിങ്ങാരറിയാെതയു ? 35

ക്ഷണാൽ ഗണങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പടർന്ന
ഹാഹാ ണാദം ദിവി െചന്നലേയ്ക്ക,
ഇേങ്ങാെട്ടഴുന്നള്ളി വിനായകെന്റ
പിതാക്കൾ, നിേശ്ശഷജഗൽപിതാക്കൾ. 36

െകാെമ്പാ േപായ്േച്ചാരയിലാ നിൽ ം
ഗജാസ്യെനക്കണ്ടതിസം മത്താൽ
”എെന്ത,ന്തിെത”ന്നീശ്വരപത്ന പാ -
െചന്നെങ്ങടുത്തങ്കതലത്തിൽെവ . 37

തൃക്കാൽക്കൽ വീണീടിന ശിഷ്യേനയും
കൃത്താംഗനായ്ത്തീർന്ന തനൂജേനയും,
കാരുണ്യവാത്സല്യകഷായമായ
കണ്ണാൽ നിരീക്ഷി കേലശചൂഡൻ 38

ആൾക്കാരുമായ് ഗൗരി പരി െപട്ട
പു േവ ം പരിചര്യെചെയ്ക,
അഭിജ്ഞനാം ഷ ഖനച്ഛനമ്മ-
മാെര ഹിപ്പി നടന്നെതല്ലാ. 39

ഉടൻ മഹാേദവി,യിട കയ്യാ-
ലഴിഞ്ഞ വാർപൂ ഴെലാെന്നാതുക്കി,
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ജ്വലിച്ച കൺെകാെണ്ടാരു േനാ േനാക്കി,-
പ്പാർശ്വസ്ഥനാകും പതിേയാടുര : 40

”കിട്ടീലേയാ ദക്ഷിണ േവ േവാളം,
വിശിഷ്ടനാം ശിഷ്യനിൽനിന്നിദാനീം,
ദിവ്യായുധം വല്ലതുമുണ്ടി ബാക്കി-
െയന്നാലതും നൽകിയനു ഹിക്കാം! 41

മകൻ പരിേക്ക മരിക്കിെല ,
മഹാരഥൻ ശിഷ്യനടുക്കലിേല്ല!
”രാമൻ ജഗൽസത്തമനാണു’ േപാലും!
വിദ്യാർപ്പണം പാ മറി േവണം! 42

തായ് തീർ വാൻ തെക്കാരു നല്ല െകാ
യാെതാന്നിനിേന്നാ മഴുവി കിട്ടി,
അശ്ശാഖിെയത്തെന്നയതാശു െവട്ടി
വീ കാർത്തജ്ഞവിജൃംഭിതത്താൽ.” 43

എെന്താെക്കേയാ ഹന്ത, കഥി വീ ം
സുതാംഗഭംഗാർദ്ദിതയായ േദവി;
ഭർത്താവതി ത്തരെമാ േമാതീ-
ലുൽ-ൽക്കണ്ഠ പാർശ്വസ്ഥിതർ പാഴിേലന്തി! 44

ശിഷ്യൻ വർത്തിച്ചതു വീരധർമ്മം
സുതാംഗൈവകല്യെമാരു ശല്യം-
സർവജ്ഞെനന്നാലുമിതിങ്കൽ ഞായം
േതാന്നാ ചിന്താവശനായ് മേഹശൻ. 45

നിേമഷമഞ്ചാറിനിടയ്ക്കമംഗള-
േമയമാ രംഗമതാ മറ േപായ്!
േമണ സംഗീതമരന്ദസാ മാ-

യുേമശൈശേലാപരി വായുമണ്ഡലം 46
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അയത്നസിേദ്ധാത്തമമാധുരിത്തഴ-
പ്പിയെന്നാേരാമ രളീരവാമൃതം;
ലയത്തിനാൽ സർവചരാചരങ്ങളും
മയ മാറ െപാഴി മ ളം. 47

പുരാണദിവ്യർഷിനീപീതേശഷമ-
രാപനാദാമൃതമാസ്വദിക്കയാൽ,

ഒരാകുലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാം
ഹരാ ി ഹർൈഷകവികാരമായ് ക്ഷണാൽ. 48

േമാദേരാമാഞ്ചിതയായ്, സുതവ്യഥാ-
വിേമാഹമറ്റംബികേപാലുമഞ്ജസാ:
നേമാ നമേസ്ത തിമാ േവദ്യമാ-
മേമാഘസംഗീതകലാനുഭാവേമ! 49

ഉടൻ െചവിെക്കന്നതുേപാെല കണ്ണിനും
കിട ൈകലാസചരർെക്കാരുത്സവം
ഇടംെപടും വാനിലുദാരേമാഹനം
പടർ കാണാെയാ,രു ദീപ്തിമണ്ഡലം. 50

മുറ ഹർഷാദ്ഭുതസം മങ്ങളാൽ
നിറഞ്ഞ ഭൂതങ്ങൾ മിഴി നിൽക്കേവ,
പറ വന്നാ,പ്പരിദീപ്തമാം മഹ-
സ്സിറങ്ങി ഗൗരീഹരർതൻ നടുക്കിലായ്. 51

ിേലാകഭാണ്ഡം നിറെയ ളു മാ,
വിേലാചനാേസചനക ദീപ്തിയിൽ
അേലാലേതേജാമയനഷ്ടമൂർത്തിയും
തുേലാമണ ദിനദീപരീതിെയ. 52

ഹരെന്റ ചാര വിളങ്ങി, സൗമ്യമായ്
നിരർഘസൗഭാഗ്യഗുണാഭിപൂർത്തിയാൽ
പര രേച്ചർച്ച തഴച്ച ര േപർ:
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ഒരദ്ഭുതാത്മാവു,െമാര താംഗിയും. 53

വലാഹകശ്യാമളേകാമളാംഗനീ
വിലാസി വിദ ൽസമഡംബരാംബരൻ
സുലാള്യേവണുജ്ജ്വലപാണിപല്ലവൻ,
കലാപിബർഹാങ്കിതക കുന്തളൻ 54

യുവാവിവൻ ൈക പിടിച്ച തന്വിേയാ,
സുവാസിനാശാതടചമ്പകാംഗിയാൾ,
നവാതേപാദ്യന്നളിനാസ്യയാൾ, നറും-

വാളേനർപ്പ ടയാട പൂണ്ടവൾ. 55

കരാഞ്ചലം കൂപ്പി വണങ്ങി വന്ദ്യര-
രാണജായവരരീ യുവാക്കെള,

’മുരാന്തക, ീധര, േദവി, രാധിേക,
വരാം, വരാം, സ്വാഗത’െമ സത്വരം. 56

പുരു ഹർഷെത്താടടു െകാ േപാ-
ന്നിരുത്തി മാനി മഹാസനങ്ങളിൽ;
കുരു തൃക്കാൽക്കഥ വീണു കൂപ്പിനാർ
കരുത്തരീശാത്മജജാമദഗ്ന്യരും. 57

ഗുരൂത്തമാന്തഃപുരശാപഭീതിേയാ,
രൂഢസൗഭാ വിഭംഗേഖദേമാ

ഒരൂർജ്ജിതാസ്വസ്ഥത േചർത്തിരിക്കയാൽ
സ്വരൂപൈവവർണ്ണ്യമിയന്ന രാമെന, 58

ഹ ഹ, കാരാർ തപൂ േനാക്കിനാർ
സഹ പ ായതേലാചനങ്ങളാൽ,
മഹർദ്ധിേഗാേലാകനിേകതനത്തിെല-

ഹസ്ഥരശ്ശാശ്വതദമ്പതീശ്വരർ. 59

ിവി മേ യസിേയകദന്തെന-
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സ്സവി േപാല യുേമാമ്നി ടൻ
പവി പാണിത്തളിർെക്കാണ്ടവെന്റയ-
ക്കവിൾത്തടം െതാ തേലാടി െമല്ലേവ. 60

ഉണങ്ങി, ഗണ്ഡക്ഷതമായവ തൽ-
ക്ഷണം, ഹൃദന്തക്ഷതമ ിമാതിനും;
ഗുണം തികഞ്ഞീടിന രാധതൻ കരം

ണ േദയാമൃതശീതമല്ലേയാ? 61

വിളിെപ്പടും േഗാകുലറാണിയുൾക്കളം
കുളിർത്ത തന്നങ്കഗനാം ഗേണശേന,
െതളിഞ്ഞ െപാൻകങ്കണരത്നകാന്തിയാൽ-
ത്തളിർത്ത ൈകവല്ലികൾെകാ പുൽകിയും, 62

ഉയർന്ന മാറത്തണിമു മാലെയ
സ്വയം രദാ ദ തിയാൽെപ്പരുക്കിയും,

ിയെന്റ േവണുസ്വനവും െതാഴും തി-
ിയസ്വരത്തിൽ ശിവേയാടു െചാല്ലിനാൾ: 63

”പര രം കുട്ടികൾ ’കാടുകാട്ടി’ യാ-
െലാരമ്മയി യ്ക്കരിശെപ്പടാവേതാ?
ഹരങ്കലാേര്യ, ഭൃഗുസൂനുശിഷ്യനാ-
െയാര െതാ ,ണ്ണികൾ മൂവ്വരായ്ത്തവ! 64

നിനയ്ക്കണം പു രിൽ മീെതയായും
കനത്ത വാത്സല്യെമാടി ലീനെന;
നിന ഗർഭ സവാദിപീഡയാൽ
മനം കലങ്ങാെത ലഭിച്ച കുഞ്ഞിവൻ.” 65

തിവിധി നിയതിെക്ക ? േവേദതിഹാസ-
തിവിഹിതമിഭാസ്യേന്നകദന്തത്വമേ ;

അതിപടുമതിയാമീ നമ്മൾതൻ േജാത്സ്യനുണ്ണി-
ക്കതിനുെട വഴി പേണ്ട ദൃഷ്ടിയിൽെപ്പട്ടിരി ം. 66
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ഹരിയും മൃദുഹസിതാഞ്ചിതമുഖനായിദമരുൾെച-
യ്ത,രിേക ഗുരുവിനയെത്താടു മരുവീടിന ഗുഹെന
വരിവണ്ടിണവനമാലികമണികൗ ഭമണിയും
വിരിേവറിയ തിരുമാറിെനാടുടേചർത്തഥ തഴുകീ. 67

കാതൻ സാകൂതമന്ദസ്മിതെമാടുമഭിവീ-
ക്ഷിെക്ക രു ാണി ലജ്ജാ-

ാന്തം വേ താഴ്ത്തി,ച്ചരണപതിതനാം
രാമെന േ മഭാരാൽ
താൻതേന്ന ഹന്ത, ൈകെക്കാണ്ടതിഭൃശമുപലാ-
ളിച്ചിതാ; -സ്വച്ഛധീര-
സ്വാന്തൻ വിൈശ്വകേയാദ്ധാെവാരു െചറുശിശുേപാ-
ലംബികാംേഗ വിളങ്ങീ. 68

ടം േകൾക്കായ് വാനത്തിടിെയാെടതിരാമാനകരവം
തുടർ ണ്ടായ് ശുദ്ധസ്ഫടികരുചിയാം പൂെച്ചാരിയലും
ഉടൻ, നീലക്കാർവിെല്ലാളിവിതറിടും പീലി മുഴുവൻ
വിടുർത്തി ന്ദൻതൻ മയിൽ നടനമാടീ മദകളം. 69
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