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മംഗളമഞ്ജരി - ഖണ്ഡകാവ്യം

ഉ ർ എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ

മൂലംനാൾ മു മാളും മുഴുസുകൃതഫലം,
മുഖ്യവഞ്ചിക്ഷിതി ീ-
മൂലം, മൂർദ്ധാഭിഷിക്ത ജമുകുടമിള-

ഗ്ദ്ധമുക്താകലാപം,
പാലംേഭാരാശികന്യാപതിഭജനപരാ-
ധീന,മന നകീർത്തി-
ക്കാലംബം, രാമവർമ്മാഭിധ,മവനകലാ-
ലാലസം, ലാലസി . ൧

ആനന്ദ മരന്ദ ഴയിലകമഴി-
ഞ്ഞാരുമാറാടുമാറി-
സ്സ്യാന രസ്ഥസൽക്ഷ്മാശതമഖമണിതൻ
ഷഷ്ടിപൂർത്ത ത്സവെത്ത
ഗാനം െച ം കവീ ർ ടയ കളകള-
ത്തിങ്കലുൾശങ്കവിട്ടീ-
ഞാനജ്ഞൻ െച ചാടാൻതുനിവതവനിഭൃൽ-
ഭക്തിതൻ ശക്തിതേന്ന. ൨

പാലാഴിൈപ്പതലാൾതൻ പടുനടനമലർ-
പ്പന്തലായും ിേലാകീ-
ഭാലാലങ്കാരമായും ഭവികസമുദേയാ-
ദാരേകദാരമായും
േചലാളും ദാക്ഷിണാത്യക്ഷിതിയുെട പുകളിൻ
വഞ്ചിയാം വഞ്ചിേദശം
േവലാതീത ഭാവെത്താടു വിരുതിൽ വിള-

വിൈശ്വകവശ്യം ൩

വാണീകാന്തൻ യജി ം, ദനുജരിപു സുഖ-
സ്വാപമാർ ം, ഗിരീശൻ
േക്ഷാണീരക്ഷയ്ക്കിണ ം വിധമവതരണം
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െച ,മി ൻ തപി ം,
വാണീടാർ ല്ലസി ം വസുമതി! മഹിേത!
വഞ്ചി! നിൻചി വൃത്തം
നാണീയസ്സാം ശസ്തിദ്ധ്വജമുലകുപതി-
ന്നാലിലും നാട്ടിടു ൪

ഇപ്പാരാവാരകാഞ്ചീതടമകുടമണി-
ക്കീശരാകുന്ന സാക്ഷാൽ-

പ്പാ രന്വയാംേഭാനിധിയിലുദിതരാം
ക്ഷ നക്ഷ നാഥർ
നൽപ്പാൽ കുമ്പിട്ട കീർത്തിക്കതിർ നവനവമായ്
നാട്ടിെല ം പരത്തി-
ത്തൽപ്പാദം തെന്നതാ ം തണലുമുലകിെന-

ള്ളമ ല്ലസി . ൫

തേന്നാമൽക്കാന്തി താഴ്ത്തിദ്ധവളധവളമായ്
ശ േലാകത്തിേലക്കീ-
മേന്നാർതന്മ ള കളണവതു ത-
ദ്വംശമൂലം ശശാങ്കൻ
അേന്നാടന്നംബരാന്തസ്സമുദിതനവേലാ-
കി ;ദർേപ്പാദ്ധതത്വം
കുേന്നാളം കൂടുേവാർ ം കുലജകൃതപരാ-
ഭൂതി സ ീതിേഹതു ൬

പാരാെകപ്പ െമ ം ദിനമശരണമായ്
ഭാരതാേയാധനത്തിൽ-
പ്പാരാേതർെപ്പ മാ ന്നളവരികിലിരു-
ന്നന്നദാനം നിദാനം
ആരാേപ്പാരാളിമാർക്കന്നലിെവാടരുളി,യ
ദ്ധർമ്മജാതാവലംബം
േപരാർന്നീടും െപരുേഞ്ചാ ദയെനാരു മഹ-
സ്സാർന്ന വഞ്ചീ നേല്ലാ ൭
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അക്കാലംെതാട്ടേശഷക്ഷിതിധവരുമവ-
ർ െള്ളാരാദർശെമന്നായ്-
സ്സൽക്കാരം െചയ്തിേട ം സരണിയിൽ മുറേപാൽ-
സ്സാധുസംരക്ഷെച ം
ചിൽക്കാതൽക്കാലടിത്താരിണ ദൃഢതരമായ്-
ച്ചിത്തരംഗത്തിൽ നിർത്തി-
ത്തൽകാരുണ്യം ലഭി ം ധരയിലിവർ ലസി-

ധന്യാ ഗണ്യർ. ൮

ധർമ്മെത്തൈദ്ദവമാക്കിത്തനതുജനതയിൽ-
ശാശ്വൈതശ്വര്യേമ ം
കർമ്മം െച ഴിെയ ം കലിയുെട കലുഷം
തീർ കല്യാണേമകി
നർമ്മത്തിൽ ടി നന്മയ്ക്കധികമുതകുമി-

ജ്യരാം രാജ്യരക്ഷാ-
മർമ്മജ്ഞന്മാർ മേഹേ ാപമർ മഹിയിൽ വിള-

മാഹാത്മ്യേമാേട. ൯

ീവഞ്ചിക്ഷ്മാവധൂടീമണിയുെട നവനി-
ല്യമംഗല്യലക്ഷ്മീ-

ൈകവല്യം കംസഭിത്തിൻ കരുണയുെട കളി-
ള്ള കല്യാണരംഗം,

േദവൻ മൂലർക്ഷജക്ഷ്മാരമണനറുപതാ-
ണ്ടി മുൻപുജ്ജ്വലത്താ-
മീവംശ ലമുക്താഫലപദമധിേരാ-
ഹി േശാഭി േമേന്മൽ. ൧൦

മാതാവും താതനും ഹാ! മഹിതമതി മഹ-
സ്സാണ്ട മാർത്താണ്ഡവർമ്മ-
ക്ഷ്മാതാരാനാഥനും േപായ്ത്തനതുസഹജനും
താനുേമതാനുമബ്ദം
ഓതാനാവാത്ത മാലിൽെപ്പടുകിലുമതുതൻ
ഹൃത്തിൽെമ ംകരുത്താൽ
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വീതായാസം വിലംഘിച്ചിതു വിമലഗുണാ-
രാമനാം രാമരാജൻ. ൧൧

തൻനൽക്കട്ടക്കിടാവിൻ തളിെരാളിമൃദുെമയ്
തള്ളിയന്നാളിേലേതാ
മിന്നൽെക്കാപ്പം മറേഞ്ഞാരമരപുരിയിെല-
ത്തങ്കവാടാവിളേക്ക!
പിന്നേത്തയ്ക്കാത്മജ െള്ളാരു പൃഥുലശുഭ-
ത്തി നൂനം നിദാനം
െപാന്നമ്മത്ത രാേന! ഭവതിയുെട സദാ-
ശി സാഫല്യപൂർണ്ണം. ൧൨

കാണി ം മാന്ദ്യേമേശാതരിയ തിരുവയ-
സ്സഞ്ചിലീ വഞ്ചിഭൂഷാ-
മാണിക്യം മാതൃഭാഷാപഠനവിധിതുട-
ർന്ന റം െക റേയ്ക്ക
ഹൗണി ം സം തം െതാെട്ടഴുപമപരകളാം
വാണികൾ ം ഹൃദന്തം

ീണി ംമ വിദ്യാഭഗവതിെയ വിേശ-
ഷി പൂജി േപാ . ൧൩

േവലാതീേതാരുവിദ്യാജലധിയിൽ വിഹരി-
േപ്പാരു വിഖ്യാതനാമി-
ബ്ബാലാനന്താധിപൻതൻ പടുപഠനകലാ-
ൈവഭവാേഭാഗരീതി
ലീലാേലാലം കിടാങ്ങൾ ടയ ഹൃദയെമ-

ള്ള െചാ ള്ളതെല്ല-
ന്നാലാപം വാച്ചിടുംമാറഖിലഗുരുജന-
ങ്ങൾ മാശ്ചര്യേമകി. ൧൪

ീകാളും ഹൂണഭാഷാമഹിളയുെട ഗളച-
ശങ്കമാമങ്കപാളി-
േക്കകാന്തസ്ഥാനമാമിസ്സലിലനിധിലസ-
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േന്മഖലാേലഖനാഥൻ
ആകാരം െകാെണ്ടാരിൻഡ്യൻ നൃപനുമമലമാം
ഗീരുെകാണ്ടാംഗലക്ഷ്മാ-
നാകാധീശാ ്യഹാരത്തിനു നടുവിെലഴും
നായകക്ക മായി. ൧൫

ഈവിഖ്യാതക്ഷിതിക്ഷിന്മണിയുെടയിണവി-
ള്ള നൽ ലിക ം

നാവി ം തുമ്പിൽ നാനാനടനവിധിനട-
ന്ന നൃത്ത വീേണ!
ീവിേദ്യ! ഹൗണി! മു ം ജഗതി തവ പദാം-

േഭാജമേമ്പാടജ ം
േസവിക്കാനന്യനാരുണ്ടിതിനുസമ,മസാ-
മാന്യനീമാന്യനേമ്മ! ൧൬

ഈവിദ്യാംേഭാധികുംേഭാത്ഭവനു സഹജഭൂ-
വായ ഹസ്താവലംബം
ൈകവിട്ടാഹന്തെപാേ ായ്ക്കദനമതനുവാ-
യ ൈകവന്നെതല്ലാം
ആവിേശ്വശൻ വിധി ന്നതിെനാഴികഴിവും
നീ േപാ ം ചുരു ം
ജീവിെക്കേന്നാർ സർവംസഹ സഹചരിയാ-
േകണ്ട േദവൻ െപാറു . ൧൭

ചാരു ീ വാ േവാരി പനു തിരുവയ-
േസ്സഴുമീേരഴുേമഴും
േചരും മുമ്പായി േവണാടുടയവിഭു വിശാ-
ഖാവനീ ജീവനാഥൻ-
േപാരും േശഷം കഥിപ്പാൻ പണി-ഭുവനപിതാ-
വിെന്റ വാഞ്ഛാബലത്താൽ-
ത്താരുണ്യത്തിൽ ധരി ീവധുവിനു ധവനായ്
മൂലകൻ ലാലസി . ൧൮
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താേരശ നിലാവിൻ ധവളതയവലം-
ബിച്ച കീത്തൎ ിച്ഛടാംഭഃ-
പൂേര േലാകെത്തമു ം പുതിയ പതിെയാട-
ന്നഞ്ചിേത! വഞ്ചിേദവി!
പാേര! പാരം ജയി ഭഗവതി; ഭവതി-
ക്കംബ! പേണ്ട തുടങ്ങി-
പ്പാേരവാഗ്വത്തൎ ി ഭ ാസനമഹിമ,യതിൻ-
നന്മയാജന്മരമ്യം. ൧൯

പാരാളും പാണ്ഡ്യേചാേളശ്വരർ നിജമകുടീ-
ഭാസ്സിനാൽപ്പാദപീഠം
നീരാജിപ്പി കാൽത്താർെതാഴുമളവു യഥാ-
വാഞ്ഛിതം കാഞ്ചിതന്നിൽ
പാരാവാരാംബരാലംകൃതഭരതമഹീ-

ാജ്യസാ ാജ്യലക്ഷ്മീ-
താരാധീശാസ്യയാെളത്തഴുകിന ജയസിം-
ഹാത്മജൻ താവകീനൻ. ൨൦

ആരാലർദ്ധക്ഷണംെകാണ്ടരിനികരതമ-
ാണ്ഡമാർത്താണ്ഡഭാസ്സാ-

മാരാെലന്നമ്മവീ ം പുതിെയാരുകമലാ-
വാസകാസാരമായി,
ആരാജീവാക്ഷേസവാരതനമിതഗുണം
പൂണ്ട മാർത്താണ്ഡവർമ്മ-
ക്ഷ്മാരാകാച മ ം ഭഗവതി! വസുേധ!
വഞ്ചി! നിഞ്ചിത്തനാഥൻ. ൨൧

േനരായിട്ടി െവാന്നിച്ചടരിെനതിരിടു-
േന്നാരു േപാരാളിമാർതൻ
വാരാളും കണ്ഠരക്ത ഴയിൽ മുഴുകിയും
െപാങ്ങിയും േകളിയാടി
ധാരാളം ധൗതഭാവം തടവിന പുകളാൽ-
ധന്യനായ്ത്തീർന്ന നവ്യ-
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ീരാമൻ ധർമ്മരാജക്ഷിതിശതമഖനും
േദവി! േത ജീവിേതശൻ. ൨൨

വാണീമാതിെന്റ വേക്ഷാരുഹയുഗളി വഹി-
ന്ന നൽസ്തന്യസാരം

താണീടാതാസ്വദിപ്പാൻ തരമുടയമഹാൻ,
ഗർഭപാ ാന്തരത്തിൽ
വാണീടുന്നാളുമൂഴിക്കധിപതി, വളെര
ഖ്യാതിമാൻ, സ്വാതിജാത-
േക്ഷാണീസീമന്തമു ം കൃതസകലജഗ-
സ്വിസ്മയൻ യുഷ്മദീയൻ. ൨൩

ീയിമ്മട്ടാർന്ന നാനാനൃപരുമതിനുേമൽ-
സ്സർവശാ ജ്ഞനാേയാ-
രായില്യം ത രാനും നിശിതമതി വിശാ-
ഖാവനീശീതഭാ ം
സ്ഥായിെക്കാ ല്ലസിപ്പാൻ തരമുടയഭവ-

ത്നസിംഹാസനത്തി-
ന്നായി താേയ! പുളകമിളകിടും
െമെയ്യാടീയുള്ള ഞങ്ങൾ ൨൪

തത്താദൃക്കായ സിംഹാസനമഹിമ തഴ-
ല്ലസി ന്നതി ം

ചിത്താനന്ദാമൃതത്തിൽജ്ജനതയനുദിനം
െച മു ന്നതി ം
സത്താം മാർഗ്ഗത്തിൽനി സ്സദയഹൃദയനാം
മൂലക ീലസൽക്ഷ്മാ-
ഭർത്താവാളുന്ന യത്നം പരിചിെനാടു ഫലി-
പ്പി പാേഥാജനാഭൻ ൨൫

ചട്ടം തീർ ം സദസ്സെങ്ങാരുവക, െവളിവിൽ-
പ്പൗരേരാെടാ കാര്യം
ചട്ടംെക ന്ന സംസെത്താരുവക, പുരസം-
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ാരഭാരം വഹിപ്പൻ
ഒട്ടല്ലന്യങ്ങളാകും സമിതികളിവയാ-
ലി കൾക്ക കക്ഷ്മാ-
രുട്ടത്യന്തം ജയി ജനതയുെട മേനാ-
ഭീഷ്ടദാൈനകേലാലൻ. ൨൬

േമടി ന്നില്ല പുത്തൻകരെമാരുശകലം;
പ പ ള്ളവ ം
കൂടി ടുേമ്പാെഴല്ലാം കുറവിലിവിൽവരു-

കൂടുംവര ം;
േചടിെക്കാപ്പം ജനെത്തജ്ജലധിസുത ഭജി-
ക്കാെത യാെതാ െകാ ം
പാടി,ല്ലിക്ഷ്മാപചിത്തം കൃതിശുഭസരി-
ന്മജ്ജേനാന്മജ്ജേനാൽക്കം. ൨൭

െനല്ലായും േതങ്ങയായും നികുതിശകലമി,-
ള്ള ശുൽകംതരേമ്പാ-

െലല്ലാർ ം കാശുമാറിസ്സപദി സുലഭമാ-
യഞ്ചലിൽത്താൻ െചലുത്താം;
െതല്ലാസ്സംഖ്യ മാറ്റം െതളിവിെലവിെടയും
മുപ്പതബ്ദം കഴിഞ്ഞാ-
ലല്ലാെതത്തില്ല; മെറ്റന്തിതിലുമധികമായ്-
ക്കർഷേകാൽകർഷേഹതു? ൨൮

േമടിക്കാം വാ സർക്കാെരാടു, കൃഷികലയിൽ-
ജ്ഞാനമന നെമ ം
േനടിെക്കാള്ളാം, തയാറായതിെനാരുതുറയു,-
േണ്ടകനാകാത്തതിങ്കൽ
കൂടിത്തമ്മിൽ തുണയ്ക്കാ, മതിനുെമാരുവകു-

; നിങ്ങൾ കഷ്ട-
പ്പാടിെന്ന ? മൂലംനൃപതി കൃഷകേര!
പാരിടപ്പാരിജാതം ൨൯
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ബമ്പാക്ക ബർമ്മാപ്പടവരിയിവത-
ന്നാഗമം സ തീക്ഷി-
െച്ചമ്പാടും പൗരർ നി ാനിനിയുമിടവെരാ-
െല്ല ചിന്തി േമേന്മൽ
തൻപാരിൽത്തെന്ന ര ം വിളവതിനു തരം
നൽകി നൽക്കീർത്തിപൂരം
സമ്പാദിപ്പാനുമിക്ഷ്മാശശി സതതകൃപാ-
സാഗരൻ ജാഗരൂകൻ ൩൦

നാടന്മ ള്ള താേയാരുഴവു വിത വളം-
േചർക്കലിെച്ചാന്നെതാ ം
േവടർ ം േവണ്ട; മാടും പുതിയ കൃഷിപരി-
ഷ്കാരസാരം ഹി ;
ആടൽപ്പാട െമെന്തന്നറിവതിനിടയാ-
കാെത നിർബാധെമ ം
പാടം പച്ചപ്പടെത്തപ്പരിെചാടണിവതി-
പ്പാർത്ഥിേവ ഭാവം ൩൧

മാനും മുട്ടിക്കിട ം മലയുെട മുകളും
കർണ്ണധാരർക്കേശഷം
മാനം മുട്ടി േമാേരാ കടെലാടു കിടയാം
കായലും മിക്കവാറും
ആനന്ദേത്താടു െനല്ലിൻകതിരുമതിരുവി-
ട്ടന്യധാന്യങ്ങളും പൂ-

നംവി ഴിമാതി ദയമുയരുമാ-
റുന്നമു ല്ലസി ൩൨

മാനിൻകൂട്ടങ്ങൾമാ ം നിലയിലലറിടും
വ്യാ പാളി വാേ ാ-
രാനിർബാധാടനത്തിന്നലഘുപദവിയാം
വൻെകാടുങ്കാടേശഷം
വാനിൻമട്ടായതിങ്കൽ തിയെതയിലയും
റബ്ബറും നി താരും
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മാനിേപ്പാരി മഹീഭൃന്മണിയുെട മഹിമ-
െപ്പട്ട മാേഹ ജാലം. ൩൩

േകാലംേപാത്തച്ഛഭല്ലം കരി പുലി കടുവാ-
െതാട്ടഹിം ങ്ങളാലും
കാലേക്കടി പാറുെന്നാരു പനിമുതലാം
േഘാരേരാഗങ്ങളാലും
ഏലക്കാർ ള്ള മാേലാർത്തവരുെട വലുതാം
പാരത ്യ മത്തിൻ
മൂലംമു ംമുറി മുദിതഹൃദയനാം
മൂലകക്ഷ്മാലലാമം. ൩൪

ആതുംഗാേഭാഗവത്താമരിയചിറചമ-
ച്ച തം േകാതയാറ്റിൽ-
േസ്സതുെക്കട്ടാലതിൻ നീർ ശരിവെരയുമട-
െച്ച േയാകുല്യെവട്ടി
ഏതുംകൂസാെത നാട്ടാർക്കലഘുജലസുഖം
േചർ തൻ രാജ്യരക്ഷാ-.
ചാതുർയ്യം കാ മിക്ഷ്മാവിഭു ശുഭവിഭവൻ

ഷ്ടദൃഷ്ടാപടാനൻ. ൩൫

വാനത്തിൽക്കാറുവർഷാസമയവുെമാഴിവായ്
വാരി േലാകർ തീെര-
പ്പാനത്തി ം ചുരുങ്ങിപ്പരമഹഹ! നിലം
കാഞ്ഞതാം നാഞ്ചനാട്ടിൽ
േവനൽക്കാല േമാമൽക്കതിരിനരവര-
യ്ക്കാ െവള്ളത്തിൽ വാ ം
സ്നാനെത്തക്ക േമേന്മൽ ഖരകിരണഘൃണി-
േ ണി നാണിച്ചിടു . ൩൬

താലം നിൽ ന്ന െപാട്ടത്തറയുമവധി വി-
ട്ട മംഭ തിങ്ങി-

ലംെപാ ന്ന മുട്ട ളവുമരിമയിൽ-
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െത്തക്കരാം െനൽ ഷിക്കാർ
േലലത്തിൽെക്കാണ്ടെതല്ലാം ഝടിതി കൃഷികലാ-
പാ മാം േക്ഷ മാക്കി-
ക്കാലം െതറ്റാെത തീറായ്ക്കമലയുെട കടാ-
ക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിടു ൩൭

പാരം േചറുള്ള കായൽക്കരിനിരകൾ പതി-
പ്പി പാേടനികത്തി-
പ്പൗരന്മാർ േനെരയാ ം പരിമൃദുലരുചി-
േക്കാപ്പണിേത്താപ്പിെലല്ലാം
േകര ട്ടങ്ങൾ നി ണ്ടലഘുഫലഭരം
തിങ്ങിവിങ്ങിത്തിളങ്ങി
സ്ഫാര ീപാരിജാത കരപരിചിത-

ൗഢിനാഡിന്ധമങ്ങൾ ൩൮

ധാരാളം തീെയരി ം തരുനിരെയ നശി-
പ്പിച്ചമിച്ഛാനുകൂലം
തീരാതുേള്ളാരു താപം ജനതതിയടവീ-
േദവിയാൾേക്കകിയേപ്പാൾ
ആരാജാധീനയാേയാരബലെയയഭിര-
ക്ഷിച്ച മൂലർക്ഷജതൻ
േപരാളും ക്ഷാ േതേജാബലമഖിലജഗ-
ജ്ജിത്വരം ചിത്തരമ്യം. ൩൯

തൻ ചാരത്താർന്ന ദാവാനലശിഖയിലക-
െപ്പ രുട്ടേശഷം
െവൺചാമ്പൽ ായമായി ണഗണവുമിണ-
ങ്ങാത്ത വൻകാട്ടിനുള്ളിൽ
സഞ്ചാരംെച േത ം മലയജതരുവും
ന പുഷ്ടിെപ്പടുത്തി-
സ്സഞ്ചയക്കാർ വന ീസുഷമയുെട വള-
ച്ച ലാേക്കകിടു . ൪൦
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കാണപ്പാട്ട മത്തിൽക്കലരുെമാരുകണ-
ക്കറ്റ തക്കങ്ങൾ േകറി-
ക്ഷീണത്വം ജന്മിമാർ ം പലപടി കുടിയാ-
ന്മാർ മുണ്ടാക്കിടുേമ്പാൾ

ാണത്തിെന്നാത്തചട്ടം സമിതിവഴിചമ-
േച്ചാരു വാരാശികാഞ്ചീ-

ാണേ ഷ്ഠ േവകൻ പരിഹസിതസുരാ-
ചാർയ്യചാതുർയ്യധുർയ്യൻ. ൪൧

നായന്മാർ ള്ള ൈവവാഹികവിധി നിയമ-
ത്തി കീഴ്പ്െപട്ടതാക്കി-
േ യസ്സാല് ജാളിക്കഭിനവനിലയിൽ-
േച്ചർ സ പ്തിനൽകി
ആയംകൂടുന്ന േമധാബലെമഴുമവനീ-
പാലകൻ മൂലകൻ തൽ-
സ്ഫായൽസൽക്കീർത്തിവീരുൽ സവപരിമളം
പാരിടത്തിൽപ്പരത്തി ൭൨

ഏവം ിസ്ത്യാനിമാർ ം പലവിധമവകാ-
ശത്തിൽ െമ ന്ന തർക്കം
ധീവേമ്പറുന്ന മൂലർക്ഷജനൃപതിധരി-
ച്ച ഴപ്പെക്കാഴുപ്പാൽ
ൈവവശ്യം േനരിടായ് വാൻ നിയമമരുളിയ-
സ്സൽ ജാസഞ്ചയത്തിൻ
ൈകവല്യം ൈകവളർ ന്നിതു ഘനകരുണാ-
കഞ്ജമ ദ്വിേരഫം ൭൩

ീതിങ്ങിെപ്പാങ്ങിേമേന്മൽ ിതസുജനമന-
സ്താപനിർവ്വാപേമകി-
ഖ്യാതി ത്യ സമ്പ ടയ തിരുവിതാ-
േങ്കാട്ടിെലേക്കാട്ടിെല ം
കാതിൽേപ്പാലും വിപ്പാൻ പണി കലിതുടരും
കന്മഷങ്ങൾ ; നിത്യം
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നീതി ൽകൃഷ്ടൈജേ ാത്സവമവിെട നട-
നിർബാധമായി. ൭൪

േഘാരാകാരം നിനച്ചാൽെക്കാടിയ നരകവും
കുമ്പിടത്തക്ക ഭൂഭൃൽ-
കാരാഗാരം തദന്തസ്ഥിതഖലതതിെയ-
സ്സൽപ്പഥത്തിൽ ലർത്തി
സാരാസാരജ്ഞരാ ന്നതിനു സതതമി-
സ്സാധുേലാകാനുകമ്പാ-
പാരാവാരം യത്നിപ്പതു ഫലപടലീ-
പൂർണ്ണമായ്ത്തീർന്നിടു ൪൫

ആരാനും ബാല്യകാലത്തഘെമഴുകിലതിൻ
േഹതു മാതാപിതാക്ക-
ന്മാരാെണേന്നാർ കാരാഗൃഹവസതി കനി-
ഞ്ഞ മാരർ മാറ്റി
േനരായുേള്ളാരു വിദ്യാപദവിയിൽ െനടുനാൾ
ൈസ്വരസഞ്ചാരേയാഗം
ധാരാളം നൽകുേവാരിദ്ധരണികുലിശഭൃ-
ദ്വർയ്യനാചർയ്യചർയ്യൻ ൪൬

മഞ്ചാടിെക്കാത്തകാർയ്യം മലയിലധികമായ്
മാറുമാേറാടി വക്കീൽ-
തഞ്ചാരെത്തത്തി രാവുംപകലുമനുദിനം
നമ്പെരന്നമ്പരേന്നാർ
പഞ്ചായേത്തർെപ്പടുത്തിപ്പരിെചാടിളഭരി-

െന്നാരിമ്മന്നനാൽത്താൻ
െനഞ്ചാടീടാെത േനടുന്നതു നിരുപമമാം
നിത്യെസൗഹിത്യെസൗഖ്യം ൪൭

കാന്താരങ്ങൾ ഘണ്ടാപഥപദമനിശം
ൈകവളർത്തി ക്ഷണത്തിൽ-

ാന്താലംകാരമാകും പല പുതിയതരം
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പാത െവട്ടി പാരിൽ
താൻതാൻ സന്മാർഗ്ഗേബാധം സതതമഖിലേലാ-
കത്തിനും േചർ നിത്യ-
സ്വാന്താനന്ദെത്ത നൽകുന്നിതു സുജനശുഭ-
േസ്താമദൻ ഭൂമേഹ ൻ ൪൮

കാട്ടാന ം കട ന്നതിനു കഴിവക-
ന്നർക്കരശ്മി പാദം
നാട്ടാൻ േപാലും യാസം തടവുമടവിയിൽ-

ംഗശൃംഗാടകങ്ങൾ
േകട്ടാലാശ്ചര്യേമറും വിധമവധിെവടി-

ണ്ടവ ള്ളിൽ േമേന്മൽ
േമാേട്ടാേറാടി മൂലംനൃപനുെടകൃപയാ-
െലെപ്പാഴും തൽ െജൗഘം ൪൯

ൈശല സ്ഥത്തിൽനി ം ഝടിതി പടുതര-
ൗഢിൈകെക്കാ ചാടി-

കൂലംകുത്തി തി ം കുടിലതടിനികൾ-
ള്ള േകാലാഹലത്തിൽ

ആലംബംവി േകഴും ജനതയുെട ഹിത-
ത്തി നന്നായേനകം
പാലംെകട്ടി േമേന്മൽപ്പരിഹസിതസരി-
ഡ്ഡാമരൻ രാമരാജൻ ൫൦

േകാള ം െകാണ്ടിടുേമ്പാൾെക്കാടിയ വടിെവഴും
െകാ പാേഥാധിയിൽെപ്പ-
േട്ടാളപ്പാത്തിക്കകത്താെയാരു െഞാടിയിൽ മറി-
േഞ്ഞാടി താണീടുെമന്നായ്
േക്ഷ്വള ീവെന്റ ഭക്തർക്കണിമണി കരുതി-
േക്കാട്ടയംെതാ വയ്ക്ക-
േത്താളം േലാകർ േപാകുന്നതിെനാരു ശുഭമാം
േതാടു മുേത്താടു തീർ ൫൧
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േദ്യാവിൽ ൈകേകറിനിൽകും തിരയിൽ മറിയുമ-
ക്കായൽകണ്ടാലജ ം
വാവിേട്ടാേരാ വിലാപത്തിനു വശഗതരാം
വഞ്ചിസാമ്യാ ികന്മാർ
ആവിേബ്ബാട്ടിന്നക ക്കതിെനയപഹസി-

ത ത്തലീലാ-
ൈവവിദ്ധ്യത്തിൽപ്പിഴ ം നടെന വിരുതരാം
േ ക്ഷകേ ഷ്ഠർേപാെല ൫൨

ഈവേമ്പറും നവീനക്ഷിതിരമണനിത-
ത്തി െചേങ്കാട്ട-െകാല്ലം
തീവണ്ടിപ്പാതെയ ള്ളെകാഴുകുമര-
പ്പട്ടതീർത്തിട്ടമൂലം

ീവഞ്ചിക്ഷ്മാമേഹാളാമണിയുെട തിരുെമയ്-
തന്നിൽ മിന്നിത്തിള ം
ലാവണ്യത്തിൻപുകൾ മ്പരിമളപരിപാ-
കെത്ത വാഴ്ത്താൻ യാസം ൫൩

വാന ത്യങ്ങൾ വാനംവെര വളരുവതിൻ
വൻെപഴും പാർശ്വേദശം
ഗാനത്താൽ തമാ ം കിളികളുെട കളി-
െക്കാഞ്ചൽത ം വനെത്ത
മാനത്തിൽക്ക മർത്യാവലി മഹിതമഹാ-
നന്ദപർയൂഷയൂഷം
പാനംെച ന്നതാമാപ്പദവിയുെടപൃഥു-
ഖ്യാതി വിശ്വാതിശായി ൫൪

മാനം പേണ്ട ംപേണ്ട പതഗപതിഗതി-
ള്ളിതില്ലാെതയാക്കി-

ത്താനത്യന്തം സുദൂരം സവിധമിവയിലു-
ള്ളർത്ഥേഭദെത്ത നീക്കി
ഈ നെമ്മ പേഭകസ്ഥിതിയിനിയുമിയ-
ന്നിൻഡ്യ കാണാതിരിപ്പാൻ
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സ്യാന രത്തിേലക്കശ്ശകടസൃതികട-
സാേടാപമിേപ്പാൾ ൫൫

മൂലക്ഷ്മാപാലനാല ഴയിലധികമാ-
യാഴിത ള്ളിൽ നീട്ടി-
പ്പാലംെകട്ടി ശസ്യസ്ഥിതിയിൽ വണിജെര-
പ്പാലനംെചയ്കമൂലം

ീലക്ഷീേദവിയാൾതൻനയനചലനമാം
േലാലേലലംബലീല-
യ്ക്കാലംബസ്ഥാനമായ റമുഖെമവനും
ദൃഷ്ടിസ ഷ്ടിേചർ . ൫൬

പാരാതീവഞ്ചിെയ ം ചുരതരശുൈഭ-
കാ ദാ ി വാ ി-
േപ്പാരാ ീരാമവർമ്മാഭിധയിൽ വിദിതമാം
ദിവ്യപഞ്ചാക്ഷരെത്ത
േനരായിേക്ക െഞ ം മനെമാടു സതേതാ-
ച്ചാപേലാച്ചാടനത്ത്-
ന്നാരാൽ പാ ീഭവി ഹരി! ഹരി! വിവിദ-
വ്യാധിചാതുർദ്ദശങ്ങൾ ൫൭

ആയുർേവ്വദാഖ്യേകാലും വിടപി, കടപുഴ-
ന്നതിന്നാ ചുറ്റി-

പ്പായും പാശ്ചാത്യൈവദ്യ ഴയിെലഴുെമാഴു-
ത്തിലുദ്യൽ കമ്പം

കായും ഹൃേത്താടു നിൽ ന്നളവതിെന മനം-
വ റപ്പി േമേന്മൽ-
ക്കായും പൂവും കലർത്തിക്കനിെവാടു പരിപാ-
ലി മൂലക്ഷിതീശൻ ൫൮

പൗരാേ ഷ്ഠർ പാരം നിജനഗരപരി-
ഷ്കാരധൗേരയഭാവം
േചരത്തേക്കാരു ചട്ടം ശരിവെരയരുളി-
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ത്തത്സഭാംഗങ്ങളാവാൻ
ആരംഭി ം ജനങ്ങൾക്കതിെനയനുവദി-

ന്ന ഗണ്യാധികാരം
ീരത്നങ്ങൾ േമകീ നിശിതമതി ജഗ-

ക്ഷിവഞ്ചിക്ഷിതീ ൻ ൫൯

താരുണ്ണിത്ത രാൻതൻ സരസരസനെയ-
സ്സാരമിെല്ല തള്ളി-
േപ്പാരും വാേഗ്ദവത െള്ളാരു പുതുനടനം
നൂനമീനാട്ടിെലന്നാൽ
ഓരുേമ്പാളായതസ്മച്ഛശിവിശദയേശാ-
രാശിപൃഥ്വീശിതാവിൻ
കാരുേണ്യാദ്യൽകടാക്ഷാഞ്ചലചലനകലാ-
ചാതരീസാധുരീതി ൬൦

േവണാേട! നിന്നിേലാർത്താൽ െവറുമിരുപതിനാ-
റാ െകാെണ്ട മാ ം
േചണാർന്നീടുന്ന വിദ്യാലയപഠനഗതി-
ക്കന്തരം ഹന്ത! വ !
നീണാളജ്ഞാനമാർ െള്ളാരു മുറവിളി വി-
ട്ടിദ്ദിനം വാണിമാതിൻ
വീനിക്വാണമേല്ലാ െചവിയിലമൃതു തൂ-
കുന്ന,തേമ്മ! ജയി . ൬൧

എന്തായാെല ? വിദ്യാഭഗവതി വിളയാടാത്ത
േദശെത്ത േമേന്മൽ-
െച്ചന്താർമാെത മാനിക്കിലുമെതാരുമണൽ-
ക്കാട്ടിെനക്കാട്ടിൽേമാശം
എൻതാേയ! വഞ്ചി! മ ള്ളവ വരികിൽ വരും
േപാകുകിൽേപ്പാകുമീ നിൻ
സന്താനങ്ങൾ സാരസ്വതഘൃണയരുളും
സന്തതാന്തഃ േമാദം ൬൨
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ഈനൽക്ഷ്മാപെന്റ രക്ഷാചതുരതയിലിളാ-
ദീപമായ് േ ാല്ലസി ം
സ്യാന രസ്ഥഹൗണിപഠനകൃതമഹാ
പാഠശാേല! വിശാേല!
ഞാനേങ്ങ നേല്ല? ജനനി! ഭവതിതൻ
കീർത്തിസ ർത്തിവാഴ്ത്തി-
ഗ്ഗാനംെചയ്യെട്ടമ ള്ളവർ; തനയർ ഭവൽ-
ഭക്തിസംരുദ്ധകണ്ഠർ! ൬൩

ഊനംൈകവി പായസ്ഥിതിയുടയകുടും-
ബത്തിലുേള്ളാരുമാർ ം
മാനംനൽകുന്നഹൗണീഭഗവതിെയയുപാ-
സി േമേന്മൽസുഖിപ്പാൻ
താനേമ്പാടിക്ഷമാഭൃത്തരുളി വിലസിടും
തുംഗൈചത്യങ്ങെളല്ലാം
നൂനം നീര ജാഡ്യദ്വിരദഹതിസമുൽ-
ക്കണ്ഠകണ്ഠീരവങ്ങൾ. ൬൪

ആലംബംെച ൈകവിട്ടധികമവശയാ-
യാകുലെപ്പ മു ം
ബാല ായത്തിൽമാ െന്നാരു വരതനുവാം
വാെരാളിൈക്കരളി ം
കാലംെതറ്റാെത ശാലാസമുദയമരുളി-
ക്കാ േപാരുെന്നാരിക്ഷ്മാ-
പാലൻ ാചീനബർഹിെസ്സാടു പടതുടരും

ാഭവാേഭാഗശാലി ൬൫

സേത്താദെത്തശ്ശമിപ്പിപ്പതിനനവരതം
സജ്ജനാമിജ്ജേനശൻ
തേത്താകംേപാെല പാലിപ്പളവഴകുമല-
ങ്കാരവും പാരേമന്തി
ഹൃേത്താഷേത്താ േമളിപ്പതിനിടവരുമി-
ൈക്കരളിത്തയ്യലാളിൻ
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നൃേത്താദ്യൽകങ്കണാളീകലിതകളകളം
കാട്ടിലും േകട്ടിടു . ൬൬

വണ്ടാർപൂേവനിമാർ ം വലിയനിലയിലായ്
വാണിയിൽ ഭക്തിസമ്പ-

ണ്ടാകുംമാറുവിദ്യാനിലയനിരയുദി-
പ്പി തൻനാട്ടിെല ം
പണ്ടാരുംതെന്നേനടാെത്താരുസുകൃതെമാെടാ-
ത്ത മിത്ത രാൻതാൻ
െകാണ്ടാടത്തക്കകീർത്തിച്ഛട വിബുധസരി-
ദ്വീചിസ ീചിതെന്ന ൬൭

േക്ഷാനി ത്തംസമാമി ഭചരിതനിളാ-
ജാനി ശു ഷയിങ്കൽ-
ക്കാണി ം ഭക്തിമൂലം കലിതകുതുകയായ്-
ത്തന്നിശാന്താന്തികത്തിൽ

ീണി ം മാനസേത്താടനുദിനമഭിേശാ-
ഭി നിേശ്ശഷഭാഷാ-
േ ണി ം റാണി, രത്നാഭരണഗണരണൽ-
പാണി, ഗീർവ്വാണവാണി ൬൮

കാണി ം ജീവിതാേയാധനഭുവി കദന-
ത്തിെന്റ കാേറ്റശിടായ് വാൻ
വാണിജ്യത്തിൽക്കരു ം പലെതാഴിലുകളിൽ-
െക്ക മു ന്നമാക്കി
േക്ഷാണി ൽക്കർഷേമകുെന്നാരു വിവിധകലാ-
മന്ദിരം വഞ്ചിഭൂഷാ-
മാണിക്യം തീർ മാഹാത്മികമതി മഹിത-
ഖ്യാതിതൻ സൂതിേഗഹം ൬൯

പൂവാളും േവണിമാരും പുരുഷരുെമാരുേപാൽ-
ർണ്ണൈവദുഷ്യേമന്തി-

ൈദ്ദവാധീന്യെത്ത േനടുന്നതിനു പലകലാ-
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ധാമമക്ഷാമേമവം
ീവാ ം വഞ്ചിനാട്ടിൽ ിതസുരതരുവാ-

മീനൃപൻ തീർക്കയാലി-
ക്ഷ്മാവാസ്തവ്യർക്കിദാനീം വസുനിര നറുെനയ്
വിദ്യ ൈഹയംഗവീനം ൭൦

ഹന്താനന്താഭേകാലും തനവിബുധർതൻ
ന്ഥസംബന്ധിയാകും

ചിന്താസന്താനെമല്ലാം ശിവശിവ! ചിതലും
പാറ്റയും തീറ്റയാക്കി!
എന്താേവാ കഷ്ടെമേന്നാർത്തവയുെട നിഖിേലാ-
ദ്ധാരമീരാമരാജൻ
തൻതാദൃൿ ാതിഭത്തിൻ ചുരതയിലിയ-
റ്റി ധർമ്മിഷ്ഠെമൗലി ൭൧

മുേമ്പെതാ ള്ള വഞ്ചിക്ഷിതിയുെട ചരിതം
ഗൂഢമായ് വ പൂ ം
െചേമ്പടും ക െമ ം ചിതെമാടതു തുറ-
േന്നകി നമ്മൾ േമേന്മൽ
വൻേപരുണ്ടാവതിന്നായ് വടിവിെലാരു വകു-

ത്ഭവിപ്പി വാണി-
ക്കൻേപറും ധന്യനാമീയവനികുമുദിനീ-
കാമിനീയാമിനീശൻ ൭൨

േദവസ്വങ്ങൾ വാ ം വിറകരി നറുെന-
െയ്യണ്ണെതാ ള്ളെതല്ലാ-
മാവശ്യംേപാെലതി ം ഖലഖനകനിര-
യ്ക്കന്തമത്യന്തേമകി
ആ വൽഗുസ്ഥാപനങ്ങൾക്കലഘുതരപരി-
ഷ്കാരമുണ്ടാ േവാരി-
ബ്ഭൂവല്ലീപാദപത്തിൻകഥ പുളകമുദി-
പ്പി േകൾേപ്പാർക്കേശഷം ൭൩
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കാലി ംതാെഴയായിക്കടെതരുവുകളിൽ-
ക്കാലുകുത്താെത പാരം
മാലിൽെപ്പട്ടമ്പര ം പറയർ, പുലയർെതാ-
ള്ള സാധുക്കേളയും

മാലിന്യംവി െപൗര തിനിധിസഭതൻ-
മാംസളാംഗങ്ങളാക്കി-
േപ്പാരി പൻതന്മതി പതിത-
സമുദ്ധാരദീക്ഷാരസാർ ം ൭൪

ഈമേട്ടാേരാ ഞാനീയവനനവകലാ-
മർമ്മവിൽകർമ്മവൃത്ത-

ാമംവർണ്ണി നിന്നാലതിെനാരവധിയി-
െല്ലാറ്റവാക്കിൽക്കഥിക്കാം
ഈമന്നൻതങുെണൗഘം നിഖിലവസുമതീ-
പാലജാലാവേലപ-
േസ്താമാ ാദ്യൽസേരാജാകരനികരഖിലീ-
കാരനീഹാരപൂരം ൭൫

േഭദംകൂടാെത സർവ്വ ജകെളയുെമാേര-
മ െസൗരാജ്യസമ്പൽ-
സ്വാദന നം ഭുജിപ്പിച്ചലിവിൽ വിലസുമീ-
നന്മഹീശൻ മനീഷി
േമാദംൈകെകാ രക്ഷാവിധിയിൽ മഹിതമാം
ൈമഥിലീനാഥലീലാ-
ൈവദഗ്ധ്യം ൈകവളർ ം വിരുതുകൾ ജഗതീ-
േലാചനാേസചനങ്ങൾ ൭൬

ദാസീഭാവംവഹിേപ്പാരവനകലെയാടും
ദാനധർമ്മാഗമത്തിൻ
നാസീരത്തിൽഗമി ം നരപരിവൃഢർതൻ-
നായകസ്ഥാനേമാടും
ജീ.സീ.െയൈസ്സതുടങ്ങിപ്പലവിരുതുകളാ-
ർ ല്ലസി െന്നാരിന്നൽ-
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ഭൂസീമൈന്തകഭൂഷാമണി ഭുവനനഭ-
സ്സി പൂർേണ്ണ തെന്ന ൭൭

ൈശലാലി ായെമ ം മിഴിയുമകമലർ-
ക്കാ െമാന്നാം പുമർത്ഥ-
പ്പാലാഴിപ്പള്ളിെവള്ളത്തിരകളില്വിഹരി-
േപ്പാരു ശുേ ാരുകീർത്തി
നീലാംേഭാദാഭനീലാധവപദകമലാ-
ലംബി ഭൂപാലമാലാ-
ലീലാലങ്കാരമസ്മദ്വിഭു ദൃഢമവനീ-
ശാർവ്വരീപാർവ്വേണ ൭൮

ആനന്ദം പൂ പത്മാസഹചരചരണ-
ത്താമര മലർേത്തൻ
പാനം െചയ് വാൻകളിച്ചാർത്തിളകിന വരിവ-
ണ്ടിണ്ടകണ്ടിണ്ടെലേന്ന്യ
താനമ്പിൽേച്ചർ ചൂഡാതടിയിലണിയുമി-
ത്ത രാൻതെന്ന പാരിൽ
ദീന ാതാർത്തിദാവാനലവിദലനകൃ-
ത്തായ പീയുഷേമഘം. ൭൯

ഭൂരക്ഷാധൂരർയ്യനാമി രുഷമണി തുണ-
യ് േവാർെക്കഴുംവാ കണ്ടാൽ
േഹരംബസ്വാമി മൃഷ്ടാശനസുഖമുളവാ-
െമ ത ള്ളിേലാർ ം
ൈസ്വരം ദുഗ്ദ്ധാബ്ധികന്യാഭഗവതി വിഗളൽ-
കമ്പയാം ശമ്പയാവാ-
നാരംഭി ം; വിശങ്കം പുരരിപ് കുലവി-
ല്ലാ വാൻ ലാ വ ം ൮൦

ീവാഴും മാറിടത്താൽ ഭൃഗുവിനുെട ചവി-
േട്ടറ്റ ൈദത്യാരിേപാലും
േസവാവൃത്തി കൂടി ക്ഷമ സപദി പഠി-
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െന്നാരിത്ത രാേന
ഭൂവാെകസ്സംഹരിപ്പാൻ കരുതിന ഭഗവാൻ
രു നാചാര്യനാക്കി-
േപ്പാവാെമന്നാൽ ജഗത്തിന്നവസിതി വിലയ-
ത്തിങ്കലുണ്ടാവതല്ല ൮൧

കാമക്കാക്കാൻ കഴുത്തിൽ കലിതധൃതി കുരു-
ക്കി കേണ്ടടെമല്ലാം
കാമംേപാൽ െകാ െച ം കളിപലതുകളി-
പ്പി മച്ഛിന്നഗർവ്വം
ഹാ! മർദ്ദി ം കുരങ്ങിൻ നിരയപരനൃപ-
േ ണി,യിേക്ഷാണിലക്ഷ്മീ-
ധാമം രണ്ടാംവിേദഹ ഭു വിദിതപര-

ഹ്മസ ഹ്മചാരി ൮൨

ലാഹങ്കാരേമാടും വിമതജനതെയ-
ത്തൽഭുേജാദ്യൽ താപ-
ജ്വാലാജാലത്തിലാക്കിശ്ശലഭനിലകല-
ർ മ ള്ളനമ്മർ
ആലാക്കിൽ ശ നാമ തിയുമകലൗമി-

ണ്യവാൻതൻയശസ്സിൻ
ലീലാ രങ്ങൾ രാകാശിശിരകതിര-

ാരപാരംഗതങ്ങൾ ൮൩

മു ം ഷഡ്വർഗ്ഗഹാലാഹലജലനിധിയിൽ-
െപ്പ വട്ടംകറ ം
മ ർവ്വീപാലെരക്ക ലകിെലവിെടയും
വൻെകാടുംകാ േപാേല
െച ംകൂസാെതപായും കലിയുെട കലിെകാ-

ള്ള തുള്ളൽത്തിരക്കിൽ-
ം ധർമ്മാഖ്യേകാലും തരുവിെനാരുവനീ-

മൂലകൻ മൂലകന്ദം ൮൪
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നിർമ്മർയ്യാദം നിരാലംബനനൃവരനിരാ-
സത്തിനുദ ക്തനാകും
ശർമ്മണ്യേക്ഷാണിമാതിൻ ശമലമുടെലഴും
േവനെനദ്ദീനനാക്കി
ശർമ്മം േലാകത്തിേനകുന്നതിനു പരികരം-
െകട്ടി മുന്നി നിൽ ം
ധർമ്മജ്ഞൻ ജാർ മന്നെന്നാരു പഴയപുറം-

ാണനീ മാനനീയൻ ൮൫

േപാരാടിപ്പിൻതിരി ം, നടുവിലിളകിയും
ത കണ്ടാദരി ം
വാരാളും ൈമ ിയുേണ്ടാവരുവ,തുലകിതിൻ
താങ്ങലായാംഗേലയർ
തീരാൻ ലക്ഷ്യംചുരു ന്നളവു തിരുവിതാ-

റു മു റു േകറി-
ദ്ധാരാളംനൽകിയേല്ലാ തുണ,യതിൽവളരും
ൈമ ിേയ ൈമ ിയാവൂ ൮൬

േപരിന്നായി കാ ം നടപടിമുഴുവൻ
സാർവ്വഭൗമർ േപാലും
േപരിന്നായ്ത്തീരു,മസ്മൽക്ഷിതിപതി തുടരും
ശുദ്ധനിഷ്കാമകർമ്മം
ഭൂരിഖ്യാതി വി ംവളവുമുദകവും േചർ ;
സൂക്ഷ്മം നിനച്ചാൽ
പാരിൽ സ്വച്ഛന്ദചാരം പുക,ളതിൽെവറുേത
വാരണേ രണങ്ങൾ ൮൭

കാമം േവണി മുല്ല തുമലർ;നയന-
ത്തി കർ ര,മാത്ത-
േ മം ചുണ്ടിന്നിളംപുഞ്ചിരി; രുചിരഗള-
ത്തി മുക്താകലാപം;
ഓമൽക്കാതി ശീമക്കമലമണിമയ-
ക്കമ്മൽ;േമനി െവൺപ-
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ട്ടീമട്ടാശാവധുക്കൾക്കരിയ നൃപയശ-
േസ്സതിനാവാെതയില്ല! ൮൮

േസ്താകമ്മ്ശബ്ദാർത്ഥേകാശം; ബഹുവിരളമല-
ങ്കാര,മത്യന്തതുച്ഛം
പാകം; ശൂന്യംഗുെണൗഘം; ധ്വനിയുെടകഥേയാ
െചാല്ലിടാനില്ല,െയന്നായ്
നാക ീസഞ്ചയത്തിൻനടുവിൽ നളിനജ-
സ്വാമിദാരങ്ങൾേപാലും
മൂകത്വംപൂ മൂലംനൃപനുെട വിലസൽ-
കീർത്തി വാ ന്നതില്ല ൮൯

െസൗഗമ്യംപൂണ്ട സാരസ്വതരസനയിലും
ഗാനതാന ദാന-

ാഗത്ഭ്യംേസ്താകമാമീവിഷയമധികരി-
ച്ചാശേപാലാലപിപ്പാൻ
രാഗജ്ഞൻപാരിലിെല്ലന്നറികിലുമിഹഞാൻ
പണ്ഡിതന്മാർ കർേണ്ണാ-
േദ്വഗംനൽകു നിർല്ലജ്ജതയുെടതുണയാ-
ലാവതും വാവദൂകൻ ൯൦

വേന്മധാശാലിയാമീവരവിഭവനജാ-
താരി ഭൂപാരിജാതം
െചേമ്മ പാലി േമേന്മലുദയസമുദയം
തഞ്ചിടും വഞ്ചിനാേട!
സേമ്മളിക്കാെതെയ െണ്ടാരുശുഭമവിെട-
യ്ക്കി സൂക്ഷ്മംനിനച്ചാ-
ലേമ്മ! ഭാവൽക്കഭാേഗ്യാൽക്കരഹിമകരനി-
ത്ത രാനംബുരാശി! ൯൧

ഇന്നാനാൽസൽഗുണങ്ങൾക്കിനിയനിലയമാം
കുംഭിനീജംഭേഭദി-
ക്കിന്നാണായുസ്സിലർദ്ധംതികയുവതു വയ-
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സ്സമ്പതുംപ മായി
മന്നാെകഷഷ്ടിപൂർത്തി ഥിതമഹമകം-
െകാ െകാണ്ടാടിടുേന്നാ-
രിന്നാളിൻ േമന്മേയാർത്താലിതുവെരയുമഹ-
സ്തലജം ല്ലജന്മം ൯൨

പാടേട്ടപഞ്ചമത്തിൽപ്പരഭൃതമിളേമൽ;
പാരിജാത സൂനം
േപാടേട്ട െപാൽക്കരംെകാണ്ടമരരഖിലരും
േപാഷിതാേശഷേതാഷം;
കൂടേട്ട കൂത്തിനായി തുകെമാടു കുരംഗാക്ഷി-
മാരി; ഹന്ത! നാമും
േനടേട്ട േനർന്നേനർച്ചയ്ക്കഗതികൾ െനടുനാൾ-
ക്കി റം സൽഫലേത്ത ൯൩

ആശാവ ംെതളി ം, കിളികൾ കളകളം
േതടിയും, മന്ദവാതം
വീശാനായി ടർ ം, നഗരനിരയല-
ങ്കാരേമാേരാന്നണി ം
ആശാലാഭാർണ്ണവത്തിൽ ജനമിളകിമറി-
ഞ്ഞാർ േമളി മിക്ഷ്മാ-
ധീശാ ്യ ല്ലസി ധൃതസകലജഗ-

ഷ്ടിയാം ഷഷ്ടിപൂർത്തി ൯൪

േലാകത്തിന്നാകമാനം ഹൃദയപദവിയിൽ
സാ പീയൂഷപൂരം
േസകം െച ം, കുളുർെക്കെപ്പാതുവിൽ മിഴിയി-
ണയ്ക്കഞ്ജനച്ചാർത്തണ ം
ആക ാനന്ദബാഷ്പ ഴയിലുടലുടൻ
മുക്കിയും, െസൗഖ്യസമ്പൽ-
സാകല്യം ൈകവളർേപ്പാരനഘദിനഘടാ-
സൽ േഭാ! സു ഭാതം ൯൫
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കാമം നീഹാരേതായ മദനയനനീർ,
െവണ്മണൽ ഞ്ചിരിച്ചാ,-
ർേത്താമൽ േക്താരണാലംകൃതി, ബഹളമിളൽ-
െപൗരേരാമാഞ്ചേമവം

ീമത്താം േവഷേമ ം െതരുവുകൾ വഴിയായ്
േഘാഷയാ വഞ്ചി-
ക്ഷ്മാമംഗല്യം പുറെപ്പട്ടരുളി; മിഴിയിേണ!
ഭാവുകം താവകീനം ൯൬

മുന്നിൽക്കാണു മൂലക്ഷിതിപതിെയയിതാ-
ണിജ്ജനങ്ങൾ വാ ം
കന്നിെസ്സൗഭാഗ്യമൂലം; കനിവുമഴെപാഴി-

ന്ന കല്യാണേമഘം
മന്നിൻ മാണിക്യമാല്യം; മധുമഥനകഥാ-
മഞ്ജരീചഞ്ചരീകം
െപാന്നിൻപൂേമനി; വഞ്ചിക്ഷിതിയുെട സുകൃത-
പ്പാൽക്കടൽ ർണ്ണച ൻ ൯൭

കണ്ടാനന്ദി കേണ്ണ! കഥകളധികമായ്-
േക്ക േമാദി കാേത!
െകാണ്ടാടിെക്കാ നാേവ! കുളിെരഴുമമൃത-
ച്ചാറ്റിൽ മജ്ജി ഹൃേത്ത!
ഉണ്ടായ് ീരാമച ൻ തിരുവടിെയാരുകാ-
ല ; പിെന്നദ്ധരി ീ
കണ്ഠാലങ്കാരമായി പനുമുദിതനായ്;
ധന്യരായന്യരാേരാ? ൯൮

ാന്താ ം രാജധാനി ടയനിലയിൽനി-
ല്ലസി ം വിധത്തിൽ

താൻതാനീനാടുപാലി ലകിനനുദിനം
ചാരിതാർത്ഥ്യംവളർത്തി
സ്വാന്താനന്ദം ജനങ്ങൾക്കരുളിവിലസുമി-
സ്വാമിെറ്റേ മപൂർവ്വം
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നാന്തായുസ്സാക്കിടേട്ട നളിനജനഗജാ-
നാഥനാരായണന്മാർ! ൯൯

താനാശി ന്നെതല്ലാം കരബരസമം
തീർ സന്താനസമ്പ-

നാേപതം തഴച്ചീയുലകിെനാരു വിള-
െക്കന്നമട്ട െമ ം
നാനാെസൗഭാഗ്യെസൗഖ്യക്കടലിൽ നവയശ-
േസ്സാടു മൂേലാഡുജാത-
ക്ഷ്മാനാഥസ്വാമി നീ ന്നതിനു കനിയുമാ-
റാക നാളീകനാഭൻ! ൧൦൦

േചലിൽ ർ തുല്യം സ്വപുരജനപദാ-
ഗാരരാം േപെരെയല്ലാം
പാലി ം മൂലവഞ്ചിക്ഷിതിസുകൃതപരീ-
പാകമാക കാലം
താലിത്തങ്കപ്പതക്കപ്പടി ധരണിമേഹ-
ള േമളി വാൻ നിൻ-
കാലിക്കാേണ്മാർ താേയ! തുണ; കനിക മണീ-
സാനുധാനുഷ്കജാേയ!
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