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1 കംസൻെറ കാലം കഴിെഞ്ഞാരു േനര
2 ൈവധവ്യംവ ള്ളബാലികമാർ
3 താതനായുെള്ളാരു മാഗധന്തേന്നാടു
4 കാതരമാരായിെച്ച െചാന്നാർ.
5 മാനിയായുെള്ളാരു മാഗധെനന്നേപ്പാൾ
6 ദീനനായ് നി നുറു േനരം
7 യാദവന്മാരുെട വംശേമ േപാ വാ
8 നാദരേവാടു മുതിർ പിെന്ന:
9 വാട്ടമില്ലാെതാരു വമ്പടെകാണ്ടവൻ
10 േകാട്ടെയെച്ച ചുഴന്നാൻ െചേമ്മ.

11 വീരന്മാരായുള്ള യാദവന്മാെരല്ലാം
12 പാരാെത െച തുടർന്നാരേപ്പാൾ
13 വീരനായുേള്ളാരു മാഗധൻ െചാല്ലിനാൻ
14 വീരന്മാെരല്ലാരും േകൾക്കേവതാൻ:
15 ”കംസെനെക്കാെന്നാരു േഗാപാലന്തെന്നഞാൻ
16 കംസ ചങ്ങാതമാ വാനായ്
17 വ െത ള്ളതു നിർണ്ണയിച്ചാലുെമൻ
18 കമുന്നെലങ്ങാനും കാകിലിേപ്പാൾ,”
19 ആഗതനാെയാരു മാധവൻ െചാല്ലിനാൻ
20 മാഗധന്ത ഖം േനാക്കിയേപ്പാൾ:

21 ”കംസെനെക്കാന്നതുഞാനിതാ കണ്ടാലും
22 സംശയമിേല്ലതും െചാല്ലാം െചേമ്മ.
23 ചങ്ങാതം േപാവാേനാ ചാർച്ചപൂണ്ടീടുന്ന
24 നിങ്ങളങ്ങാകിേല േചർച്ചയു .”
25 എന്നതു േകെട്ടാരു മാഗധന്താനേപ്പാൾ
26 നിെന്നാരു നന്ദജേന്മനിതന്നിൽ
27 അ ങ്ങൾെകാ െതാഴി തുടങ്ങിനാൻ
28 ശ ങ്ങൾെകാ മങ്ങവ്വണ്ണേമ.
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29 േരാഹിണീനന്ദനെനന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ
30 േരാഷെത്ത തൂനി െചേമ്മ

31 മുന്നൽ വരുെന്നാരു വമ്പടെയല്ലാേമ
32 െകാന്ന വീഴ്ത്തിനാൻ പാർത്തലത്തിൽ.
33 ആർ നിന്നീടുന്ന മാഗധന്ത െട
34 േതർത്തടംതെന്നയും വീഴ്ത്തിപ്പിെന്ന
35 മാഗധന്തെന്നയും ബന്ധി േവഗത്തിൽ
36 മാധവന്ത ന്നിൽ െചന്നേനരം
37 െകാെല്ലാല്ലാ നീെയന്ന മാധവൻത െട
38 െചാല്ലാെല െമെല്ലന്നയ പിെന്ന
39 അക്ഷതനാെയാരു കണ്ണനും താനുമാ
40 യക്ഷണം മന്ദിരംതന്നിൽ പൂക്കാൻ.

41 േവഗവാനായുള്ള മാഗധമ്പിെന്നയും
42 ആഗതനായ് പതിേനഴുവട്ടം
43 ദ്ധനായ് നിന്ന യുദ്ധങ്ങൾ െചയ്കയും
44 ബദ്ധനാേ ാകയുമാചരിച്ചാൻ.
45 അന്ത്യമായുെള്ളാരു യുദ്ധമണഞ്ഞെപ്പാ
46 ളന്തകെന്നാത്ത യവനൻേനേര
47 നാരദന്ത െട െചാല്ലാെല വന്നി
48 കാർവർണ്ണന്തേന്നാടു േപാർ െപാരുവാൻ
49 അന്തമില്ലാെതാരു േസനെയെക്കാണ്ടവ
50 ന്മന്ദിരം തെന്ന ഴ നിന്നാൻ.

51 ആഹവം വന്നതു കെണ്ടാരു കാർവർണ്ണൻ
52 േരാഹിണീനന്ദേനാടു െചാന്നാൻ:
53 ”സങ്കടം വന്നതു കണ്ടാലും വമ്പട
54 വങ്കടൽേപാെല പര തെല്ലാ.
55 മാഗധന്താനുമിന്നാഗമിച്ചീടുേമ
56 മാഴ്കാെതനിെന്നാരു േസനയുമായ്.
57 ആപ കൂടാെത യാദവന്മാെര നാം
58 പാലി െകാ െതങ്ങെന െചാൽ.”
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59 തങ്ങളിലിങ്ങെന കൂടി നിരൂപി
60 മംഗലനാകിന കണ്ണനേപ്പാൾ

61 സാഗരംതേന്നാടു െചന്ന യാചിച്ചാൻ
62 ദ്വാദശേയാജനഭൂമിതെന്ന.
63 രാമനായ് പണ്ടവൻ െച ചിന്തി
64 സാഗരംതാനേപ്പാൾ േവഗത്താേല
65 ദ്വാരകയാകിന നൽപുരിതെന്നയും
66 പാരാെത നിർമ്മി നല്കിനിന്നാൻ.
67 ദ്വാരകതെന്നയും മാനി വാങ്ങിന
68 വാരിജേലാചനെനന്നേനരം
69 േയാഗബലംെകാ യാദവന്മാെരയും
70 േവഗത്തിലാമ്മാറു തന്നിലാക്കി

71 വന്ന നിെന്നാരു ൈവരിത ന്നേല
72 െചന്ന ചാടിനാൻ െചവ്വിേനാെട.
73 ”എ െട ൈകെകാ െകാൽവതിനാെയാരു
74 പുണ്യമില്ലാെതാരു പാപനിവൻ
75 എ െട ൈകകളിേമ്മനിയിൽ െകാള്ളാെത
76 ഇന്നിവൻ ചാേകണം” എ നണ്ണി
77 പാ തുടങ്ങിനാൻ പങ്കജേലാചനൻ
78 ചാെഞ്ഞാരു നൽവഴിതന്നിലൂെട.
79 പാഞ്ഞതു കെണ്ടാരു ൈവരിയും പിന്നാെല
80 പാ തുടങ്ങിനാൻ പാരമേപ്പാൾ.

81 ”പായാെത പായാെത കാർമുകിൽവർണ്ണേര !
82 േപയായിേപ്പായി നീെയന്തിങ്ങെന ?
83 െചാെ നിെന്നാരു വംശത്തിലെല്ലാ പ
84 ൽപ്പന്നനായി നീ പാർ കണ്ടാൽ:
85 െകാ തില്ലയിന്നിെന്നഞാെന േമ
86 നി നീ നമ്മിൽപ്പറ േപാവാൻ.”
87 ൈവരിതാനിങ്ങെന െചാന്നതു േകെട്ടാരു
88 ൈവകുണ്ഠൻ പിെന്നയുേമാടിേയാടി
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89 പാരി നിെന്നാരു പർവതം ത െട
90 പാതാളം തന്നിൽ മറ െകാണ്ടാൻ.

91 പിന്നാെല പാെഞ്ഞാരു ൈവരിയുമേന്നരം
92 തന്നിേല െചന്ന േനാ ന്നേപ്പാൾ.
93 മാനിയായുെള്ളാരു മാന്ധാതാവിെന്നാരു
94 സൂനുവായുള്ള മുചുകുന്ദേന
95 നി യുംപൂ കിടന്നതു കണ്ടി
96 നീലക്കാർവർണ്ണന്താെന നണ്ണി
97 േകാപി നിന്നവൻ പാരിച്ച കാൽെകാ
98 മാറ തിണ്ണം ചവിട്ടിനാന്താൻ.
99 െഞട്ടിനിന്നങ്ങവൻ െപെട്ട ണർന്നി
100 തുഷ്ടനായ് നിന്ന േനാ ംേനരം

101 കണ്ണിെലഴുെന്നാരു പാവകന്തന്നാേല
102 െവണ്ണീറായ് േപായാനപ്പാപനേപ്പാൾ.
103 അ െപാഴിെഞ്ഞാരു കാർമുകിൽവർണ്ണന്താൻ
104 മുമ്പിലും െചന്ന നിന്നേനരം
105 കാരണമാനുഷനാെയാരു കാർവർണ്ണൻ
106 താനിെതന്നിങ്ങെന ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ
107 താർേത്തേന െവ ന്ന വാർത്തകൾെകാണ്ടവൻ
108 വാഴ്ത്തിനിന്നീടിനാനാസ്ഥേയാെട.
109 േമാദെത്ത െണ്ടാരു കാർവർണ്ണൻെചാല്ലാെല
110 േമാഹെത്തേപ്പാക്കിന മന്നവന്താൻ

111 ഉത്തരയാെയാരു ദിക്കിെന േനാക്കീട്ട്
112 അത്തലും തീർ നടന്നാൻ െചേമ്മ.
113 ൈവരിെയെക്കാെന്നാരു ൈവകുണ്ഠന്താനേപ്പാൾ
114 ൈവകാെതകണ്ടി വ പിെന്ന
115 മന്ദിരം ചൂഴുന്ന വമ്പടതെന്നയും
116 െകാന്ന വീഴ്ത്തിനാൻ േകാപത്താേല.
117 ച കിട ള്ളൈവരികൾെകാണ്ടെന്നാ
118 രർത്ഥങ്ങെളല്ലാേമ െമെല്ലെമെല്ല
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119 ദ്വരകതന്നിലങ്ങാ ന്ന േനര
120 ൈവരിയായുെള്ളാരു മാഗധന്താൻ

121 സന്നദ്ധനാെയാരു േസനയുമായി
122 പിെന്നയും േപാന്നി വന്നണഞ്ഞാൻ.
123 മാഗധന്ത െട സാഹസം കണ്ടി
124 മാനി നി ള്ള മാധവന്മാർ
125 നാമല്ലിവനി മൃത വാേക്കണ്ടതു
126 ഭീമെനന്നിങ്ങെനയുള്ളിൽ നണ്ണി
127 ഓടി ടങ്ങിനാർ േകടറ്റ കാൽെകാ
128 േപടി നി േള്ളാേരാടുംേപാെല.
129 ഓടുന്നേനര മാഗധന്താനുമ
130 േങ്ങാടി ടങ്ങിനാൻ കൂടിപ്പിേമ്പ.

131 മാഴ്കാെതപായുന്ന മാധവന്മാെരാരു
132 മാമലത കേളറി നിന്നാർ.
133 മാഗധന്താനുമമ്മാമല ചൂഴവും
134 പാവകന്തെന്നപ്പരത്തി നിന്നാൻ.
135 പാവകൻ വ ചുഴന്നതു കെണ്ടാരു
136 േദവകിത െട നന്ദനന്മാർ
137 ൈവരികൾ കാണാെത ചാടിനിന്നേന്നരം
138 ദ്വാരകതന്നിലങ്ങായിെക്കാണ്ടാർ.
139 പർവ്വതം െവന്ത കൂടിനേനര
140 ഗർവ്വിതനാെയാരു മാഗധന്താൻ

141 െവന്ത േപായാരിമ്മാധവന്മാെര
142 ചിന്തി നി ചിരി തിണ്ണം
143 േഭരികേളാേരാേന്ന പാരം മുഴങ്ങി
144 പാരാെത ത െട േകാട്ട പുക്കാൻ.
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