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1 കാർവർണ്ണനാെയാരു പാദപംതങ്കീേഴ
2 േമവി വിളങ്ങിന നൽ തണലിൽ
3 നി വിള ന്ന േഗാപാലെരല്ലാരും
4 ഒെന്നാ കൂടിനിന്നെന്നാരുനാൾ
5 േദവിെയ പൂജിക്കേവണെമെന്നന്നി
6 കാവിലകംപൂക്കാർ കാന്തിേയാെട
7 പൂജ േവണുന്ന സാധനേമാേരാേന്ന
8 പൂരി പൂരി വന്നേനരം
9 അംബികത െട പൂജ തൂടങ്ങിനാർ
10 അംബുജേലാചനേനാടുംകൂടി.

11 ദാനങ്ങെളെക്കാ ഭൂേദവന്മാരുെട
12 ദീനത േപാക്കിനാരായവണ്ണം.
13 അംബികാപൂജ കഴി തുട േമ്പാൾ
14 അന്തിയായ് വന്നിതക്കാലം േനേര.
15 അ രാെവല്ലാമക്കാനനംതന്നിേല
16 നി വിളങ്ങിനാർ വല്ലവന്മാർ.
17 പാതിരാേനര റങ്ങിനിന്നീടുേമ്പാൾ
18 പാപിയായുേള്ളാരു പാ വന്ന്
19 നി െയ ള്ള നന്ദന്തൻ പാദെത്ത
20 സത്വരം െച വിഴുങ്ങീതേപ്പാൾ.

21 നന്ദെന്റ േരാദനം േക ള്ള േഗാപന്മാർ
22 സന്നദ്ധരായ ണർ ടെന
23 െകാള്ളിെകാെണ്ടല്ലാരും പാമ്പിെനത്തല്ലിനാർ
24 തള്ളി വിടുർപ്പതിന്നായീലാർ ം.
25 അച്ഛെന്റ േരാദനം േകെട്ടാരു േനരത്ത
26 ങ്ങച തന്താനുമേങ്ങാടിെച്ചന്നാൻ.
27 പാവനമാെയാരു പാദംെകാണ്ടേന്നരം
28 പാമ്പിെനെച്ച ചവിട്ടിനാൻ താൻ
29 പാപമായുേള്ളാരു കൂരിരുട്ടിെന്നാരു
30 ദീപമായ്നിെന്നാരു പാദം െമയ്യിൽ
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31 തട്ടിയേനര െപട്ടന്നപ്പാ താൻ
32 മെറ്റാരു രൂപെത്ത നി .
33 ”ആർ നീ”െയന്തിങ്ങെന േചാദി നിെന്നാരു
34 കാർവർണ്ണൻതേന്നാടു െചാന്നാൻ പിെന്ന:
35 ”മുന്നം ഞാൻ നെല്ലാരു വിദ്യാധരനായി
36 മന്നിടെമ ം നടന്നകാലം
37 മാമുനിമാേര വരുന്നതു കണ്ടി
38 മാപാപേമൽപ്പാൻ ചിരിേച്ചേനറ്റം.
39 ”എ ം ഞര െമഴു നിന്നങ്ങെന
40 യെല്ലായിന്ന െട േമനിയു

41 എന്നതു ക ചിരിക്കേയാ െച
42 തിന്നിവെന”ന്ന െചാല്ലിപ്പിെന്ന
43 മാപാർ നി ള്ള മാമുനിമാെരല്ലാം
44 ”പാമ്പായിേപ്പാക നീ” എ െചാന്നാർ.
45 അ തുടങ്ങിയിക്കാനനംതന്നിൽ ഞാ
46 നിങ്ങെന നി കഴിേച്ചൻ കാലം.
47 ഇ നിൻ കാൽെപ്പാടി േമനിയിേലല്ക്കയാൽ
48 നന്നായിവന്നതും കേണ്ടൻ നാഥാ!
49 ശാപംപിണഞ്ഞതു നന്നായിവന്നിെതൻ
50 പാപങ്ങൾ േവര േപായിതേല്ലാ:

51 നി െട കാൽെപ്പാടിേയല്ക്കതിന്നല്ലായ്കിൽ
52 പുണ്യം നമു േണ്ടാ വ കൂടൂ?
53 േകവലനായ് നി േമവുന്ന നി െട
54 േചവടി െമ്പാടിേയല്ക്കയാെല
55 ഏറ്റം പുള ള്ള പാപങ്ങെളല്ലാേമ
56 േതാ ടേനാടിനാെരെന്നാെടന്നാൽ
57 എ െട േലാക േപാവാൻ തുട േന്നൻ”
58 എന്ന െചാല്ലി മുതിർ പിെന്ന.
59 കണ്ണെന്റ േചവടി കുമ്പി പിെന്നയും
60 വിണ്ണിെന േനാക്കി നടന്നാൻ തിണ്ണം.
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61 വല്ലവന്മാെരല്ലാമ രാവങ്ങെന
62 െമെല്ലക്കിട പുലർന്നേനരം
63 േദവിതൻ േചവടി കുമ്പി നിന്നി
64 േപാവതിനായി നി പിെന്ന
65 മാനി നിേന്നാേരാ ഗാഥകേളാതിെക്കാ
66 ണ്ടാനായേച്ചരിയിൽ െച പുക്കാർ.
67 പിെന്നെയാരുദിനം കണ്ണനും രാമനും
68 െപ ങ്ങേളാടു കലർ നന്നായ്
69 ദീനത ൈകവി മാനി നി നൽ
70 ക്കാനനംതന്നിൽ കളി ംേനരം

71 വിേത്തശന്ത െട ഭൃത്യനായുെള്ളാരു
72 വീരന്താൻ വ കതിർ ടെന
73 കാട്ടിലകംപുക്ക കാമിനിമാെരത്താ
74 നാട്ടിയരട്ടി നടന്നാൻ െചെമ്മ.
75 കാമിനിമാരുെട ദീനത കണ്ടി
76 കാർവർണ്ണന്താനും കതിർ നി .
77 ഓടിയണഞ്ഞവൻ േദഹെത്തപ്പീഡിച്ച
78 േകടുവരുത്തിനാൻ േകശവന്താൻ.
79 ഗാഢം പിടി െഞരി ടനക്ഷണം
80 ഗൂഢമാ ിെന്നയുെമാ െചയ്താൻ

81 മൂർദ്ധാവിൽനിെന്നാരു രത്നെത്തെക്കാണ്ട
82 മൂത്തവൻൈകയിൽ െകാടു ടെന
83 േകാകിലവാണിമാേരാടു കലർ താൻ
84 േഗാകുലംതന്നിലക പുക്കാൻ.
85 മാനിനിമാരുെട മാനസമാെയാരു
86 മാനസത്തിെന്നാരു ഹംസമായി
87 നന്ദഗൃഹംതന്നിൽ നി വിളങ്ങിന
88 നന്ദകുമാരകനെന്നാരുനാൾ
89 കാലിെയ േമപ്പാനായ്ക്കാലം പുലർന്നേപ്പാൾ
90 കാനനംതന്നിേല േപായേനരം
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91 വല്ലവിമാെരല്ലാം കണ്ണൻ പിരി െള്ളാ
92 രല്ലെലേപ്പാ വാെനാ കൂടി
93 വാരിജേലാചനൻേവണുവിൻഗാനേത്ത
94 വാഴ്ത്തിനാെരല്ലാരും െമെല്ല െമെല്ല:
95 ”വാമമായുള്ള കവിൾത്തടംതെന്നയും
96 വാമമാേയ്മവിന േതാളിൽ വച്ച്
97 വാരുെറ്റഴുെന്നാരു േവണുെവത്തെന്നയും
98 േചാരിവാതേന്നാടണ െചെമ്മ
99 തൂമ കലർ ള്ള ര ങ്ങേളാേരാന്നിൽ
100 േകാമളൈക്കവിരൽ േചർ െകാണ്ട്

101 ഉല്ലസി െള്ളാരു ചില്ലികെളെക്കാ
102 െമല്ലേവ താളമാെയാത്തിെയാത്തി
103 നാഥനായുെള്ളാരു പാേഥാജേലാചനൻ
104 നാദെത്തെക്കാ െകാ തുംേനരം
105 അംബരംതന്നിൽ നട വിളങ്ങിേനാ
106 രംബുജേലാചനമാെരല്ലാരും
107 േകേട്ടാരു േനര കാമശരം ന
108 വാട്ടം തുടങ്ങി മയങ്ങിെച്ചെമ്മ
109 േവണിയഴിഞ്ഞതും നീവി കിഴിഞ്ഞതും
110 േകാൾമയിർെക്കാണ്ടതു തൂവിയർ ം

111 ഒ മേങ്ങാരാെത പാവകെളേപ്പാെല
112 നിന്നല്ലീ േമവു നീള നീെള?
113 നാെമല്ലാമിങ്ങെന കാമി െത
114 നാണിക്കേവണേമാ? നാരിമാേര!”
115 ഇങ്ങെനേയാേരാേന്ന െചാ ടൻ വാഴ്ത്തിനാർ
116 മംഗലമാരായ മാനിനിമാർ.
117 കാർമുകിൽവർണ്ണനും കാമിനിമാരുെട
118 കാമെത്ത രി നി പിെന്ന
119 കാളയായ് വെന്നാരു ദാനവൻതെന്നയും
120 കാലപുറംതന്നിലാക്കിനാൻതാൻ.
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121 നാരദനേന്നരം േഭാജഗൃഹംതന്നിൽ
122 പാരാെത േപായ് െച കംസേനാട്
123 െചാല്ലി ടങ്ങിനാൻ െമെല്ലെമ ള്ളത്തിൽ
124 അല്ലലും േകാപവും െപാ ംവണ്ണം:
125 ”കാസാ! നിന്മാനസം േവെറാന്നാേ ായിേതാ
126 സംസാരിെയന്നെല്ലാ െചാൽവൂ നിെന്ന.
127 ഉണ്മയായുള്ളതു േകട്ടീലയാഞ്ഞല്ലീ
128 തണ്മ വരുന്നതു കാണായി ?
129 േക െകാെള്ളങ്കിൽ ഞാൻ െചാൽവതു പാരാെത
130 േകട്ടി േവണ്ടതു െചയ്ക പിെന്ന.

131 നി െട ൈവരിയായുെള്ളാരു കാർവർണ്ണൻ
132 നി വിള േന്നാനമ്പാടിയിൽ
133 േദവകിത െടയഷ്ടമഗർഭത്തിൽ
134 േമവിപ്പിറന്നതിവന്താനെ .
135 േപടി നിെന്നയന്നാനകദു ഭി
136 േകടറ്റ േഗാകുലംതന്നിലാക്കി
137 നന്ദെന്റ ൈകയിൽ വളർപ്പതിന്നായി
138 നന്നായി നല്കിത്താനി േപാന്നാൻ.
139 പൂതനത െട വ ലയു
140 േചതനെകാണ്ടേതാ പണ്ടിവന്താൻ.

141 നി െട ബ ക്കളാേയാെരെയല്ലാേമ
142 െകാന്നതും പാർക്കിൽ മറ്റാരുമേല്ല.
143 നിെന്നയും െകാല്ലണെമ ണ്ടവെന്നാരു
144 ത ടനിന്നി പാർ ംേനരം
145 മുമ്പിേല നീ െച െകാ േന്നാനല്ലായ്കിൽ
146 തെപടുെമ ള്ളേതാർേക്കണേമ.
147 നിന്നിെലഴു െള്ളാര െകാണ്ടിങ്ങെന
148 നിേന്നാടു െചാല്ലിേനൻ െമെല്ലക്കംസാ!
149 മറ്റാരും നിേന്നാടു െചാല്കയില്ലിങ്ങെന
150 മു മറിഞ്ഞാേന േകൾ െചാൽവാനു .”
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151 നാരദനിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര
152 വീരനായുെള്ളാരു കംസനേപ്പാൾ
153 േകാപി നി വസുേദവർതെന്നയും
154 േകാമളയാെയാരു ഭാര്യേയയും
155 േഘാരനായ് െചന്ന െകാ വാേനാ േമ്പാൾ
156 നാരദൻ െച െചറു പിെന്ന
157 വീണയും വായി േപായി ടങ്ങിനാൻ
158 വി വിൻ നാമങ്ങേളാതിേയാതി.
159 ചിന്ത പുലമ്പിന കംസന്താനേന്നരം
160 മ ികളായുേള്ളാെരല്ലാെരയും

161 ചാര െകാ ചരതി െചാല്ലിനാൻ
162 നാരദൻ തേന്നാടു െചാന്നെതല്ലാം.
163 മാഴ്കാെതനി ള്ള മ ികളേന്നരം
164 മാനി െചാല്ലിനാർ കംസേനാട്:
165 ”േപടി േപാരുന്ന മാമുനിമാെരല്ലാം
166 േപെയന്നിയുേണ്ടാ പറ േകൾ ?
167 ആഭാസനാെയാരു േഗാപാലബാലകൻ
168 വ്യാപാദി ം നെമ്മെയേന്നാ െചാ ?
169 േഗാമായു െകാ സിംഹെത്തെയന്നതി
170 പ്പാർേമെലെങ്ങങ്ങാനുമുേണ്ടാ േകൾ .

171 മാഗധൻതാനു സന്തതം ബ വായ്
172 മാഴ്കാെത ഭൗമനുമു പിെന്ന
173 േചണുെറ്റഴുെന്നാരു ബാണനുമുണ്ടെല്ലാ
174 ചാണൂരമുഷ്ടികന്മാരുമുണ്ട്.
175 പാേരഴും െവ ന്ന വീരന്മാേരാേരാേരാ
176 ബ ക്കളുണ്ടവേയാർ കണ്ടാൽ
177 കാലിയും േമ നട ം െചറുപ്പിള്ളർ
178 കാലനായ് വന്നതു േചരുേവാേന്നാ?
179 വമ്പനല്ലായ്കിലുമിന്നിവൻതെന്ന നാം
180 തമ്പന്നമാക്കണം മൂ ംമുേമ്പ.
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181 ൈവരിയായുള്ളവൻ വീരനല്ലായ്കിലും
182 ൈവരസ്യമാർ േമ പാർ ംേതാറും
183 കണ്ടകംത െടയ രമാകിലും
184 ഇണ്ടലാക്കീടുെമ ഞായം.”
185 മ ികളിങ്ങെന െചാേന്നാരു േനര
186 മല്ലന്മാേരാടുടൻ െചാന്നാൻ കംസൻ:
187 ”ദുർവൃത്തരായുള്ള നന്ദജന്മാരുെട
188 ഗർവെത്തേപ്പാക്കണം നിങ്ങളിേപ്പാൾ
189 മ െകാണ്ടി കളിേക്കണെമന്നി
190 െമെല്ല വിളിച്ചങ്ങടു െകാൾവൂ.

191 ൈകക്കൽവരുേന്നരെമാെക്ക െഞരിക്കണം
192 ചക്കിലകെപ്പെട്ടാരി േപാെല.”
193 മല്ലരായുേള്ളാേരാടിങ്ങെന െചാല്ലീ
194 െചാല്ലിനാനാനതൻ പാവാേനാടും:
195 ”ന െട ൈവരികളായി ള ന്ന
196 നന്ദകുമാരകന്മാെര േനേര
197 കെണ്ടാരുേനര മണ്ടിയണ െച
198 ന്നിണ്ടൽ െപാഴി മാറുള്ളിെല ം
199 കുത്തിപ്പിളർന്നവർ മാറിടംതന്നിേല
200 െമത്തിെയഴുെന്നാരു േചാരതേന്ന

201 ദൂഷണം േവറായ ദന്തിതൻ െകാമ്പി
202 ഭൂഷണമാക്കണമൂ െകാണ്ട്.”
203 മുന്നൽനി ള്ളവെരല്ലാരും േകൾക്കേവ
204 പിെന്നയും െചാല്ലിനാൻ േഭാജനാഥൻ:
205 ”എെന്താ െചാല്ലിയന്നന്ദജന്മാെരയി
206 മ്മന്ദിരംതന്നിലിങ്ങാക്കിെക്കാൾവൂ?
207 ന െട ചാര വന്നി േമവുകിൽ
208 നന്നായിേപ്പാകുേന്നാരല്ല പിെന്ന
209 േചണുറ്റ സിംഹത്തിൻ ചാര െച െള്ളാ
210 േരണത്തിൻ ൈപതങ്ങെളന്നേപാെല.”
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211 ഇങ്ങെന െചാല്ലീ പിെന്നയും െചാല്ലിനാൻ
212 ചിന്തി നി നുറു േനരം:
213 ”ചാപത്തിൻ പൂജ തുടങ്ങണം നാമിേപ്പാ
214 ളാപ േപാ വാെന െചാല്ലി.
215 വാരു നി െള്ളാരുത്സവമുെണ്ടന്നി
216 പ്പാരിടെമ േമ െപാങ്ങേവണം,
217 ഉത്സവം േകൾ േമ്പാൾ സത്വരം േപാരുവർ
218 ദുസ്സഹന്മാരായ നന്ദജന്മാർ.”
219 മിക്കവേരാടും പറ നിന്നിങ്ങെന
220 അ രേനാടു പറഞ്ഞാൻ പിെന്ന:

221 ”േഗാകുലംതന്നിേല പാരാെത െച നീ
222 േഗാപാലന്മാെരക്ക െചാൽവൂ
223 മംഗലനാെയാരു കംസൻെറ െചാല്ലാെല
224 നിങ്ങെളക്കാണ്മാനായ് വ തിേപ്പാൾ
225 വില്ലി പൂജയാമുത്സവം കാണ്മാനായ്
226 എല്ലാരും നിങ്ങൾ മുതിർ നന്നായ്
227 പാൽ െവണ്ണ ൈതെരല്ലാമാേവാളമുണ്ടാക്കി
228 പ്പാരാെത േപാേരണ”െമ െചാൽവൂ.
229 കാലികൾപിന്നാെല കാട്ടിൽ നട ന്ന
230 കാർവർണ്ണരാമന്മാേരാടു െചാൽവൂ.

231 ”സ്വാമിതാൻ നിങ്ങെളക്കാണ്മതിന്നായി
232 കാമി േപാരു പേണ്ടെയന്നാൽ
233 കാമ്യമായുെള്ളാരു കാർ കയാഗെത്ത
234 ക്കാണ്മാനാേ ാരണം” എന്നിങ്ങെന
235 േതറ്റം വരുംവണ്ണേമറ്റം പറ മ
236 മ്മാറ്റാരായുേള്ളാെരെക്കാ േപാരൂ.
237 മ േള്ളാർ േപാകിേലാ കുറ്റേമയുണ്ടാവു
238 വറ്റാെതാര നിനേക്കയു .
239 കാര്യങ്ങേളാേരാേന്ന പാരാെത സാധിപ്പാ
240 നാര്യനായുെള്ളാരു നീേയയു .”
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241 എന്ന െചാല്ലിന കംസൻതാൻ ത െട
242 മന്ദിരംതന്നിലക പുക്കാൻ.
243 മ ികെളല്ലാരും ത െട ത െട
244 മന്ദിരം േനാക്കി നടന്നാരേപ്പാൾ.
245 അ രന്താനും തന്മന്ദിരംതന്നിേല
246 പുക്കാനെങ്ങല്ലാരും േപായേനരം.
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