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1 േഗാവിന്ദനാെയാരു മന്ദരംതന്നാെല
2 േമവുന്ന മന്ഥനംെകാ െചേമ്മ
3 ദ മ്നനാെയാരു നൽത്തിങ്കളുണ്ടായി
4 രുക്മിണിയാെയാരു പാൽക്കടലിൽ.
5 ശംബരനാെയാരു ദാനവെനന്നേപ്പാൾ
6 ന െട ൈവരിയിെത നണ്ണി
7 െപെറ്റാരുേനര െപെട്ട വന്നി
8 മറ്റാരും കാണാെത െകാ േപായി
9 പാല്ക്കടൽതന്നിെലറി നിന്നീടിനാൻ
10 മുർക്ക്വരായുള്ളവെര ഞായം.

11 ൈപതെലെച്ച മിഴുങ്ങിനിന്നീടിനാൻ
12 ൈപ െപരുത്തീടിന മീനനേപ്പാൾ.
13 വാരിധിചാരർ പിടി െകാണ്ടേന്നരം
14 ബാലെന ണുമമ്മീനന്തെന്ന
15 സർപ്പെത്ത െണ്ടാരു ഭാജനംേപാെല െച
16 ന്നെപ്പാേഴ നല്കിനാൻ ശംബരന്ന്.
17 പാചകനേന്നരം വാൾെകാണ്ടമ്മീനെന
18 പ്പാരാെത െചന്ന കീറുന്നേപ്പാൾ
19 േപയില്ലയാെതാരു ൈപതെലക്കണ്ടി
20 മായാവതിക്കായി നല്കിനിന്നാൻ

21 നാരന്ത െട വാർത്തെയേക്ക നി
22 ന്നാദരേവാടവൾ ൈപതൽതെന്ന
23 ത െട കാന്തനാം കാമെനന്നിങ്ങെന
24 നിർണ്ണയിച്ചമ്പിൽ വളർ െകാണ്ടാൾ.
25 െമെല്ലെമല്ല വളർ വളർന്നവൻ
26 നെല്ലാരു യൗവനം പൂണ്ടകാലം
27 കാമി നിെന്നാരു കാമിനിതേന്നാടു
28 നാണി നി പറഞ്ഞാനേപ്പാൾ:
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29 ”അമ്മയായുെള്ളാരു നി െട ഭാവങ്ങൾ
30 സമ്മതികൂടാെത കണ്ടെതേന്ത?”

31 എന്ന േകട്ടവളിങ്ങെന െചാല്ലിനാൾ:
32 ”എ െട കാന്തനായ് നിന്നതു നീ;
33 കന്ദർപ്പൻ നീെയ നിർണ്ണയിച്ചാലുമി
34 ന്നി െട കാന്തയായ് നിന്നതുഞാൻ.
35 നി െട ൈവരിയായുെള്ളാരു ശംബരൻ
36 തെന്ന നീ െകാ വാെയ നണ്ണി
37 ശംബരന്ത െട മന്ദിരംതന്നിേല
38 നി മുഷി ഞാനി നാളും.”
39 എന്നതു േകട്ടവനുള്ളില ണ്ടായി
40 ത െട േവല കഴിഞ്ഞെതല്ലാം.

41 ദ്ധനായ് നിന്നി ശംബരന്തേന്നാടു
42 യുദ്ധം തുടങ്ങിനാമ്പാരമേപ്പാൾ.
43 േഘാരനായുെള്ളാരു ശംബരന്തെന്നയും
44 ആദരം ൈകവി േനെരയേപ്പാൾ
45 അന്തകന്ത െട മന്ദിരം പൂകി
46 ചന്തത്തിൽ ത െട കാന്തയുമായ്
47 വാരു നിെന്നാരു ദ്വാരകതന്നിേല
48 പാരാെത െചന്ന പൂകുംേനരം
49 ക കണ്ടീടുന്ന കാമിനിമാെരല്ലാം
50 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണന്താെന നണ്ണി

51 േപടി േപായി മറ തുടങ്ങിനാർ;
52 േകട പിെന്നയും േതടിനിന്നാർ.
53 ആരിെതന്നിങ്ങെന ശങ്കി നിന്നാര
54 ദ്ദ്വാരകതന്നിേല േലാകെരല്ലാം
55 ”എ െട ബാലകന്താനിെത”ന്നിങ്ങെന
56 തന്നിേല നണ്ണിയണഞ്ഞേനരം
57 ൈവദർഭിത െട വാർമുലേക്കാരകം
58 ൈവകാെത നി ചുര തേപ്പാൾ.
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59 നാരദന നി പാരാെത െച ടൻ
60 ദ്വാരകയാകിന പൂരിൽ േനേര

61 കീഴിൽക്കഴി ള്ളവസ്ഥകേളാേരാേന്ന
62 േകാഴെപ്പടാെതനിേന്നാതിേയാതി
63 ”നി െട ബാലകന്താനിവൻ” എന്നവൾ
64 തേന്നാടു നിന്ന െചാന്നേനരം
65 ത െട ൈപതലിവെനന്നതങ്ങവൾ
66 നിർണ്ണയിച്ചേമ്പാടു പൂ െകാണ്ടാൾ.
67 അംഗജന്ത െട സംഗതി തന്നാെല
68 മംഗലമായ്വ മാേലാകർ ം.
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