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1 സ ാജിത്താകുന്ന മന്നവമ്പ േപായ്
2 മി െനേസ്സവി നിന്നകാലം
3 ഉത്തമമാെയാരു രത്നെത്ത നല്കിനാൻ
4 ഭക്തിെയക്ക െതളി മി ൻ.
5 വാർെമ മാറു സ്യമന്തകെമെന്നാരു
6 േപർെപ നിെന്നാന്നിപ്പാരിെല ം.
7 എെട്ട ഭാരം നെ ാ മിണ്ണീടുേന്നാ
8 ന്നിഷ്ടത്തിൽ പൂജി േസവി േമ്പാൾ.
9 അങ്ങെനയുെള്ളാരു നന്മണിതെന്നത്ത
10 ന്നംഗത്തിൽ േചർത്തവൻ േപാകുംേനരം

11 ദ്വാരകതന്നിേല മാേലാകർ കണ്ടി
12 സൂര്യെനന്നിങ്ങെന നിർണ്ണയിച്ചാർ.
13 പാേഥാജേലാചനന്ത െട ചാര
14 പാ െചെന്നല്ലാരും െചാന്നാരേപ്പാൾ:
15 ”സൂരിയനുണ്ടി വ തുട .
16 സൂതനും േതരുമക െചേമ്മ.
17 ആദരിച്ചീടണം പാരാെത െച നീ
18 േവദത്തിൻകാതലാം േദവൻതെന്ന.”
19 എന്നതു േകെട്ടാരു പങ്കജേലാചനൻ
20 എെന്ത ചിന്തി േനാക്കിെച്ചാന്നാൻ:

21 ”മി നേല്ലതുേമ രത്നെത്ത ള്ള
22 സ ാജിത്തെല്ലായീ വന്നതിേപ്പാൾ.”
23 എന്നതു േക ള്ള യാദവന്മാെരല്ലാം
24 നിന്ന േമവിനാർ േനാക്കി േനാക്കി
25 സ ാജിത്ത േപായ് ത െട േഗഹത്തിൽ
26 സത്വരം െചന്ന പു പിെന്ന
27ഈശ്വരപൂജെയെച്ചയ്ത േപാരുന്ന
28 േവശ്മത്തിലാക്കിനാനമ്മണിയും.
29 സ്വർണ്ണങ്ങൾെകാ നിറ തുടങ്ങീത
30 ണ്യവാൻത െട േഗഹമേപ്പാൾ.
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31 അെന്നാരുനാളിലന്നന്ദജെന്മല്ലേവ
32 െചന്ന നിന്നവന്മന്ദിരത്തിൽ
33 യാദവരാജനു േവണെമന്നിങ്ങെന
34 യാചി നിന്നാനന്നന്മണിേയ.
35 ലുബ്ധനായുെള്ളാരു മന്നവനേന്നരം
36 ഉദ്ധതനായിെക്കാടാഞ്ഞമൂലം
37 െമല്ലേവ ത െട മന്ദിരം പൂകിനാൻ
38 അല്ലിത്താർമാനിനീകാന്തനേപ്പാൾ.
39 വാഞ്ഛിതമായതു ൈകവ കൂടാെത
40 വാരിജേലാചനൻ േപായേനരം

41 എന്തിതുെകാണ്ടിനി വന്നെതന്നിങ്ങെന
42 ചിന്ത തുടങ്ങീതു മന്നവനും.
43 ഒ നാളിങ്ങെന തിട്ടതി കൂടാെത
44 ഇഷ്ടമായ് നി കഴിഞ്ഞകാലം
45 മന്നവന്ത െട േസാദരനമ്മണി
46 ത െട കണ്ഠത്തിൽ േചർ െചേമ്മ
47 ആയാസം ൈകവി േപയായിേപ്പാകാെത
48 നായാടേവണം ഞാെന നണ്ണി
49 വാജിേമേലറി നട തുടങ്ങിനാൻ
50 വാരു നിെന്നാരു കാനനത്തിൽ.

51 വീരനായുെള്ളാരു േകസരി വന്നേപ്പാൾ
52 പാരാെത െകാന്നവൻതെന്ന വീഴ്ത്തി
53 വാജിയും െകാ ടനമ്മണിതെന്നയും
54 വാരിെക്കാണ്ട നടന്നേനരം
55 ജാംബവാൻ ക നൽ േകസരിതെന്നയും
56 ചാമ്മാറു നി കതിർ പിെന്ന
57 ദീധിതിപൂെണ്ടാരു നന്മണിതെന്നയും
58 ആധികള പറി െകാണ്ട്
59 ബാലകന്നായി ലീലകൾ േകാലുവാൻ
60 ചാെല നല്കീടിനാനാലയത്തിൽ.
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61 േസാദരേമ്പായവൻ വ തിെല്ലന്നി
62 കാതരനാെയാരു മന്നവന്താൻ
63 തേന്നാടു േചർ ള്ള േലാകേരാടേന്നരം
64 ഖിന്നമായ് നി പറഞ്ഞാൻ െമെല്ല:
65 ”നായാ േകാലുവാൻ നന്മണി പൂണ്ട
66 േപാെയാരു േസാദരൻ വ തിേല്ല;
67 എന്തിതിങ്കാരണെമന്നേത ചിന്തി
68 െവ െവന്തീടു തുള്ളമിേപ്പാൾ
69 നന്മണികൂടാെത േപായാകിൽ വന്നാനും
70 എെന്നാരു നിർണ്ണയമുെണ്ടനി ം.

71 ആദിത്യേസവെയപ്പ ഞാൻ െചയ്തതി
72 ന്നാപത്തി ലമായ് വ കൂടി.
73 ഓങ്ങിനെതല്ലാരും ക തായെല്ലാ പ
74 േണ്ടാശയും േക തായി െചേമ്മ.
75 എ െടയുള്ളത്തിൽ മുന്നേമയുണ്ടതു
76 നിേന്നാടു െചാല്ലീലെയേന്ന േവ .”
77 ഖിന്നനായുെള്ളാരു മന്നവനിങ്ങെന
78 കണ്ണെനേത്താന്നി െചാന്നേനരം.
79 ഇഷ്ടരായുള്ളവെരന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
80 ”കഷ്ടം!” എന്നിങ്ങെന െചാല്ലിപ്പിെന്ന

81 തങ്ങളിൽനി പറ തുടങ്ങിനാർ:
82 ”ഇങ്ങെനയുള്ളതിെന്ന െചാൽവൂ?
83 നാമിപ്പറഞ്ഞതു െപാ കിെലങ്ങാനും
84 ന െട ജീവനും േപാ ണ്ടാേമ.
85 എന്നതു ചിന്തി െകാ വിെനല്ലാരും”
86 എന്ന െചാന്നവർ നിന്നേനരം
87 ത െട ബ വായ് നിന്ന േപാന്നവൻ
88 തേന്നാടു െചാല്ലിനാനെങ്ങാരുത്തൻ
89 ത െട ത െട ബ വായുള്ളവർ
90 തങ്ങളിൽ തങ്ങളിൽ െചാല്ലിെച്ചാല്ലി
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91 കർണ്ണങ്ങൾേതാറും നട തുടങ്ങീത
92 ക്കണ്ണെനെക്കാ ള്ള വാർത്തയേപ്പാൾ.
93 മാേലാകെരല്ലാരും തങ്ങളിെലാന്നി
94 ചാലപ്പറ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ:
95 ”വാരിജേലാചനൻശീലങ്ങേളാർ േമ്പാൾ
96 േചരു തല്ലയീ വാർത്തയിേപ്പാൾ”
97 ”വിത്തങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ ചിത്തം മയങ്ങാെത
98 ഉത്തമരായുേള്ളാരാരിപ്പാരിൽ?
99 ബ രമാെയാരു രത്നമിെതന്നതു
100 ചിന്തി കാണ്ക നീ മെറ്റാന്നേല്ല.

101 ബാലനാ ണ്ടിവൻ ചാല നടന്നേന്ന
102 േവലകെളല്ലാേമ േകൾ ണ്ടേല്ലാ.
103 ആച്ചിമാർവീട്ടിേല െവണ്ണ കവർന്നതി
104 ജ്യനാേ ാരുന്ന വീരനെ .
105 കട്ടതുെകാ പിടി െകാണ്ടമ്മതാൻ
106 െകട്ടിനാെളന്നേതാ േകൾ ണ്ടെല്ലാ:
107 നാരിമാർ വീ ള്ള കൂറുകൾ വാരിെക്കാ
108 ണ്ടാരുേമ കാണാെത പ േപായി.
109 ഇത്തരം െച ന്ന കർക്കശന്മാർ െചാ
110 ല്ലിച്ഛയുണ്ടാകാേതാ രത്നങ്ങളിൽ.

111 േവലിതാൻ െചന്ന െനല്ലിെനത്തി ന്ന
112 കാലമിെതന്നതു വ കൂടി.
113 തെന്നയും തെന്നയും കാ െകാെണ്ടന്നാേല
114 നി െകാൾെകല്ലാരുെമേന്ന േവ .”
115 മാേലാകരിങ്ങെന െചാന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
116 മാലിയന്നീടിനാർ പാന്ഥന്മാരും.
117 ബാലകന്മാേരാടു െചാല്ലിനാെരല്ലാരും
118 ”ചാര െചെല്ലാല്ലാ” എന്നിങ്ങെന.
119 കാണുന്ന േനര ബാലകന്മാെരല്ലാം
120 പായുന്നെതെന്ത ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ
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121 പങ്കജേലാചനന്ത െടയുള്ളിലും
122 ശങ്ക തുടങ്ങീതു െമെല്ല െമെല്ല
123 ബാലകന്മാെര വിളി തുടങ്ങിനാൻ
124 വാഴപ്പഴങ്ങളുമായിെച്ചേമ്മ.
125 പിെന്നയുെമാ േമ ചാര െചല്ലാെത
126 പിൻേനാക്കി മ ന്ന ബാലകന്മാർ
127 െചാന്നതു േക പറ തുടങ്ങിനാർ
128 മന്ദിരംതന്നിേല നിേന്നാെരല്ലാം:
129 ”നിേന്നാടു മുന്നം ഞാൻ െചാെന്നാരു വാർത്തകൾ
130 നിർണ്ണയെമന്നതു വ തിേപ്പാൾ.

131 വാഴപ്പഴങ്ങെളക്കാണുന്ന േനര
132 ബാലകർ ചാര െച മെല്ലാ;
133 േമാതിരം േതാടകൾ േതാൾവളെയന്നിവ
134 േമാഷണിച്ചീടിന േനരമേപ്പാൾ.”
135 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ മന്ദിരംതന്നിേല
136 നി േള്ളാെരല്ലാരും െചാ ംേനരം
137 എെന്നെക്കാ െള്ളാരു വാർത്തെയന്നിങ്ങെന
138 തന്നിേല നണ്ണിനാൻ കണ്ണനേപ്പാൾ,
139 രാെപ്പരുമാറ്റം നട തുടങ്ങിനാൽ
140 വാേ ാടു േകൾക്കാമീ വാർത്തെയല്ലാം.

141 എന്ന നണ്ണി നട തുടങ്ങിനാൻ
142 മന്ദിരംേതാറുമമ്മംഗലന്താൻ.
143 അെന്നാരു മന്ദിരംത െട ചാര
144 നന്നായിെച്ചന്നവൻ നിന്നേനരം
145 നന്മണം വന്നതിെങ്ങെന്ത ചിന്തി
146 നിെന്നാരു മന്ദിരനാഥനേപ്പാൾ
147 െമല്ലേവ േനാക്കിനേനര കാണായി
148 മല്ലവിേലാചനന്തെന്നെച്ചേമ്മ.
149 കെണ്ടാരു േനര മന്ദിരനാഥന്താൻ
150 മണ്ടിനാൻ ചാരേത്ത മന്ദിരത്തിൽ:
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151 ”സൂക്ഷി െകാേള്ളണം നിങ്ങൾ” എന്നിങ്ങെന
152 രൂക്ഷമായുെള്ളാരു വാർത്ത െചാന്നാൻ.
153 ”പെണ്ട ം കാണാത കള്ളേരയുണ്ടിേപ്പാൾ
154 ക തുട വീടുേതാറും;
155 േപർ പറഞ്ഞീടിേലാ േവെറാന്നിക്കാരിയം
156 േവർ പറിഞ്ഞീടുമിന്നാവു താേന.
157 ഇങ്ങെനയുള്ളനാളിന്നിലം ൈകവി
158 എങ്ങാനും േപാക നാെമേന്ന േവ .”
159 തങ്ങളിലിങ്ങെന െചാല്ലിന വാർത്തകൾ
160 എ േമ െച പരന്നേനരം

161 നിശ്ചലനായുെള്ളാരച തന്ത െട
162 നൽെച്ചവിതന്നിലും െച കൂടി.
163 ”സത്യെത്തപ്പാലി േപാരുേന്നാെരെന്നെക്കാ
164 ണ്ടിത്തരമായിേതാ േലാകവാദം?
165 ആരായേവണം ഞാൻ പാരാെത േപായിേപ്പാൾ
166 േനര നിെന്നാരു രത്നെമന്നാൽ.”
167 എന്ന ചിന്തി െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
168 നിെന്നാരു മാേലാകെരല്ലാേരാടും:
169 ”നായാട്ടിനായി നന്മണി പൂണ്ട
170 േപാെയാരു മന്നവൻ വന്നില്ലെല്ലാ,

171 ആരാ കാേണണെമന്ന ചിന്തി
172 പാരാെത േപാവാനായ് ഞാൻ തുനി .
173 ചങ്ങാതമായി നിങ്ങളുെമല്ലാരും
174 മങ്ങാെത േപാേരണെമമ്പിന്നാെല.”
175 ഇങ്ങെന െചാെന്നാരു മംഗലന്താനേപ്പാൾ
176 തിങ്ങിന േലാകരുമായിെച്ചേമ്മ.
177 കാനനംതന്നിൽ നട തുടങ്ങിനാൻ
178 കാണ്മതിന്നായിട്ടമ്മന്നവേന.
179 കാർമുകിൽവർണ്ണനും മാേലാകെരല്ലാരും
180 കാനനംതന്നിേല േതടുംേനരം
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181 പാതെത്ത െണ്ടാരു വാജിെയക്കാണായി
182 േചതനേയാടു പിരി െചെമ്മ;
183 മന്നവന്തെന്നയും വാജിതൻ ചാര
184 ഭിന്നമായ് വീണതുമവ്വണ്ണേമ.
185 ആരിവന്ത െട കാലെനെന്നല്ലാരും
186 ആരാ നിെന്നാരു േനരത്തേപ്പാൾ
187 േകസരിവീരൻപദങ്ങെളക്കാണായി
188 ധൂസരമാെയാരു ഭൂതലത്തിൽ
189 േകസരി െകാന്നെതന്നിങ്ങെന ചിന്തി
190 േകസരിതൻ വഴി േനാക്കി േനാക്കി

191 നീെള നട തുടങ്ങിേനാരെങ്ങാരു
192 ൈശലത്തിൻ ചാര െച ംേനരം
193 വീരനായുെള്ളാരു േകസരിതെന്നയും
194 വീണുകിടന്നതു കാണായേപ്പാൾ
195 േകസരിവീരെനെക്കാ വാനാെവാരു
196 വീരനിന്നാരുേപാെലന്നിങ്ങെന
197 ചിന്തി പിെന്നയും േനാ ന്നേനര
198 ചന്തത്തിൽക്കാണായി കാനനത്തിൽ
199 ആണ്മ തിരെണ്ടാരു ജാംബവാന്ത െട
200 േമന്മ കലർ ള്ള കാൽ വടും

201 കെണ്ടാരുേനര െചാല്ലിനാങ്കല്യനാ
202 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണെനല്ലാവേരാടും:
203 ”േകസരിവീരെനെക്കാ ടെന്മല്ലേവ
204 േകവലം േപാെയാരു വാനരത്താൻ
205 കൂരിരുേട്ടലുമിപ്പാതാളംതന്നിേല
206 കൂശാെത പൂകിനാെന വ .
207 വാതില്ക്കലാമ്മാറു നി ിനിെന്നല്ലാരും
208 പാതിച്ചവണ്ണം ഞാൻ െച െകാൾവൻ.”
209 എന്ന െചാല്ലിന പങ്കജേലാചനൻ
210 കന്ദരംത ള്ളിൽ െച ംേനരം
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211 ബാലകന്ത െട ചാര കാണായി
212 ചാല വിളങ്ങിന നന്മണിയും.
213 കെണ്ടാരു േനര ൈകയിലങ്ങാ വാൻ
214 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണനണഞ്ഞേനരം
215 ധാ ിയായുെള്ളാരു പാഴിതാെനന്നെപ്പാ
216 ളാർത്തയായ് നി കരഞ്ഞാൾ തിണ്ണം
217 ”േചാരനായുെള്ളാരു മാനുഷൻ വന്നി
218 േശാഭ െകാടു േന്നാൻ” എന്നിങ്ങെന.
219 എന്നതു േകെട്ടാരു ജാംബവാനേന്നരം
220 മന്ദെമഴുേന്ന േപാ വന്നാൻ.

221 വീർ വീർത്തങ്ങെന െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
222 ചീർ ചീർത്തീടുന്ന േകാപത്താേല:
223 ”മാനുഷരാരുേമ േപാരുവീെല െട
224 മന്ദിരംതന്നിൽ പണ്ട മി ം.
225 േപടിയുംകൂടാെത േപാരുവാെന നീ
226 താഡനം െകാ വാനിച്ഛയുേണ്ടാ?”
227 എന്നതു േകെട്ടാരു കണ്ണനും െചാല്ലിനാൻ
228 നിെന്നാരു ജാംബവാന്തെന്ന േനാക്കി:
229 ”മാനുഷൻ േപാരുവീെലന്നേതാ ൈകതവം
230 മാനുഷനായ ഞാൻ വേന്നനെല്ലാ.

231 താഡനംെകാ നിന്നിമ്മണിതെന്നയും
232 താരാെത െകാ വാനിച്ഛയുണ്ട്.”
233 എന്നതു േകെട്ടാരു ജാംബവാൻ െചാല്ലിനാൻ:
234 ”എങ്കിേലാ നീെയങ്ങൾനാഥേല്ലാ;
235 നി െട ദാസന്മാരായതു ഞങ്ങളു
236 െമന്നതുമിന്നിേപ്പാൾ വ കൂടും.”
237 ഇങ്ങെന െചാ തൻ ചാര നിെന്നാരു
238 വന്മരംതെന്നപ്പറി െചേമ്മ
239 ദ്ധനായ് നിന്ന യുദ്ധം തുടങ്ങിനാൻ
240 വൃദ്ധനായ് നിെന്നാരു ജാംബവാന്താൻ
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241 ദാരു െഞരി നുറുങ്ങിന േനര
242 പാരമണ പിണങ്ങിപ്പിെന്ന
243 രുഷ്ടനായ് നിന്ന യുദ്ധം തുടങ്ങിനാൻ
244 മുഷ്ടികൾെകാ മങ്ങായവണ്ണം.
245 ജാംബവാന്ത െട മുഷ്ടികെളാെന്നാേന്ന
246 േമേന്മേല േമനിയിേല ംേനരം
247 ഇന്ദിരത െട െചെമ്പാല്ക്കരംെകാ
248 മന്ദം തേലാടുേന്നാെള േതാന്നി.
249 കാർവർണ്ണന്ത െട ൈകത്തലം േമേന്മേല
250 വാനരവീരങ്കേല േന്നരം

251 േമനിയിേലറിന േനാവു തുടങ്ങീതു
252 മാനസംത ള്ളിലാനന്ദവും.
253 മുപ്പതു നാള മിക്കതുമുണ്ടായി
254 െകൽ കലർ ള്ള മുഷ്ടിയുദ്ധം.
255 ആരിവെന ള്ള ചിന്ത തുടങ്ങീതു
256 വാനരവീെര പാരമിേപ്പാൾ.
257 ”രാവണൈവരിയായ് നി വിളങ്ങിന
258 രാമ ബ വായ് നിേന്നനെല്ലാ;
259 രൂക്ഷങ്ങളായുള്ള മുഷ്ടികേളറ്റെല്ലാ;
260 രാക്ഷസര മടങ്ങി ഞായം;

261 മാനുഷന്തേന്നാടു േനരി നിന്നി
262 ദീനനായ് വന്നതുഞാെനന്തിേപ്പാൾ?”
263 ഇങ്ങെന തന്നിേല ചിന്തി ചിന്തി
264 െപാങ്ങിന േകാപെത്ത ണുംേനരം
265 മല്ലേര െവ ന്ന വീരന്താെന്മല്ലേവ
266 തള്ളിവിട്ടീടിനാൻ ഭൂതലത്തിൽ.
267 പാപങ്ങൾ േപാ ന്ന പാദങ്ങൾെകാണ്ട
268 പാരം ചവിട്ടിനാൻ െമയ്യിൽപ്പിെന്ന.
269 േകാമളമായുള്ള പാദങ്ങേള േമ്പാൾ
270 േകാൾമയിർെക്കാണ്ടിതവ െമയ്യിൽ
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271 വാേ ാടു നിെന്നാരു കാർവർണ്ണന്ത െട
272 കാെ ാടി േമനിയിേലറ്റേനരം
273 നിർമ്മലമാെയാരു മാനസംത ള്ളിൽ
274 ഉണ്മയായുള്ളതു കാണായേപ്പാൾ.
275 കണ്ണെനന്നിങ്ങെന നണ്ണിന േനര
276 തിണ്ണമപ്പാദങ്ങൾ പൂ പിെന്ന
277 ക നീേരാേലാെലെച്ചാല്ലി നിന്നീടിനാൻ
278 കണ്ണെനക്ക ള്ളസേന്താഷത്താൽ:
279 ”നി െട ദാസനായിങ്ങെന നി െള്ളാ
280 െരെന്നച്ചതിച്ചിേതാ ത രാേന!

281 േവദത്തിൻ നെ ാരുളാകിയ നിെന്മയ്യിൽ
282 പാദങ്ങേള ിേച്ചനെല്ലാ െചേമ്മ.
283 കഷ്ടനായുെള്ളാരു പാ രങ്ങെല്ലാ ഞാൻ
284 ധൃഷ്ടനായ് നി നി ന്നലേപ്പാൾ
285 തുഷ്ടനാേയ്മേവണെമ െചാ േമ്പാൾ
286 ഒേട്ടറിേപ്പാമെല്ലാ ത രാേന!
287 രാമനാ നീ െച ള്ള േവലകൾ
288 മാമകമായുള്ള മാനസത്തിൽ
289 േതാന്നി ടങ്ങീതു വാരിധിതീര
290 െച നാം േചർന്ന നിന്നെതല്ലാം.

291 കണ്ണിണ കിഞ്ചിൽ ചുവന്നതു കണ്ടെല്ലാ
292 തിണ്ണം െമരി പണ്ടംബുധിതാൻ
293 േസതുേവ നിർമ്മി വാനരയൂഥങ്ങൾ
294 മീേത കടന്ന െചന്നേനരം
295 വീരനായുെള്ളാരു രാവണന്തെന്നയും
296 േനരി നി നീ െവന്നായെല്ലാ.
297 ഏറിന േമാദെത്ത നിന്നേന്നരം
298 േഭരിെയത്താഡിച്ചതിഞ്ഞാനെല്ലാ.
299 അ പുലമ്പിേനാര താെനെന്നെത്താ
300 ട്ടി പുലേമ്പണം ത രാേന!”
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301 ഇങ്ങെന െചാ തൻ പു ിയായുേള്ളാരു
302 കന്യകതെന്നയും നന്മണിയും
303 നാഥനായുെള്ളാരു നാരായണന്നായി
304 നല്കി നിന്നീടിനാൻ നല്ല വീരൻ.
305 ധന്യമായുെള്ളാരു രത്നെത്തത്തെന്നയും
306 കന്യകയാകിന തത്നെത്തയും
307 വാങ്ങിനിന്നീടിന വാരിജേലാചനൻ
308 ഓങ്ങിനാൻ േപാവതിനായിെച്ചേമ്മ.
309 കണ്ണൻെറ പിന്നാെല േപായുേള്ളാെരല്ലാരും
310 കന്ദരവാതില്ക്കലഞ്ചാറുനാൾ

311 നിന്നി െമ േമ കണ്ണെനക്കാണാ
312 ഖിന്നരാെയല്ലാരും പിെന്നേപ്പായി
313 ദ്വാരകവാസികളായവേരാെടല്ലാം
314 വാരിജേലാചനൻവാർത്ത െചാന്നാർ.
315 േദവകി മുമ്പായ േദവിമാെരന്നേപ്പാൾ
316 േവദനവാരിധിതന്നിൽ വീണാർ.
317 ആനകദു ഭിതാനുമേന്നരം ത
318 ന്നാനനം താഴ്ത്തിനാൻ ദീനനായി.
319 എന്തിനി ന െതന്നിങ്ങെന തങ്ങളിൽ
320 ചിന്തി നി ള്ള േലാകെരല്ലാം

321 ദുർഗ്ഗെയ ജി േമവുകിൽ ന െട
322 ദുഃഖങ്ങൾേപാമിേപ്പാെഴ നണ്ണി
323 ദൂർഗ്ഗെയ ജി േസവതുടങ്ങിനാർ
324 ദുഃഖങ്ങൾ േപാവതിന്നായിെച്ചേമ്മ.
325 പൂജെയ രി ഭൂേദവന്മാെരല്ലാം
326 േഭാജനം െപണ്ണിെത്തളി പിെന്ന
327 ദക്ഷിണ വാങ്ങിനിന്നാശിയും െചാല്ലിനാർ
328 അക്ഷണം കാണായി കണ്ണന്തെന്ന
329 ഇന്ദിരേനെരാത്തസുന്ദരിതാനുമായ്
330 മന്ദിരംതന്നിേല വന്നതേപ്പാൾ.
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331 കെണ്ടാരു േനര യാദവന്മാർെക്കല്ലാം
332 ഉണ്ടായ സേന്താഷം െചാല്ലവേല്ലൻ.
333 സത്വരം േതടി വിളിപ്പി െകാണ്ട
334 സ ാജിത്താകുന്ന മന്നവേന
335 നാനാജനങ്ങളും വ നിന്നീടുന്ന
336 രാജാവി ന്നലും െച പിെന്ന
337 രത്നെത്തേത്തടുവാൻ േപായ െതാ ള്ള
338 വൃത്താന്തെമല്ലാേമ െമെല്ല െമെല്ല
339 മാേലാകർ േകൾക്കേവ െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
340 മൂേലാകനായകനായ േദവൻ.

341 ഉണ്മയായുള്ളതു േകെട്ടാരു േനര
342 സന്മതരായുള്ള േലാകെരല്ലാം
343 സ ാജിത്താകുന്ന മന്നവന്ത െട
344 വ ത്തിലാമ്മാറു േനാക്കിനിന്നാർ.
345 നാണവുംപൂ വിഷണ്ണനായ് നിന്നവ
346 ന്നാനനം താണുതുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
347 ചാര െചന്ന നി ടനേന്നരം
348 ചാരുവായ് നി ള്ള രത്നെത്തയും
349 സ ാജിത്തിന്നായി നല്കിനിന്നീടിനാൻ
350 സത്യെത്തപ്പാലി േപാരും വീരൻ.

351 മാധവൻ നല്കിന നന്മണിതെന്നയും
352 മാനി വാങ്ങിന മന്നവന്താൻ
353 ചാര നി േള്ളാരാെരയും േനാക്കാെത
354 ചാെലേപ്പായ് പൂകിനാനാലയത്തിൽ.
355 െപാ മിണ്ണീടുന്നതന്നേന്ന െകാ െകാ
356 ന്നതനായി വസി ംകാലം
357 മല്ലാരിതെന്നെക്കാണ്ടില്ലാതെതെല്ലാം ഞാൻ
358 െചാല്ലി നട തെങ്ങല്ലാേരാടും
359 എന്നതിെന്നന്തിനി വ െതന്നിങ്ങെന
360 ചിന്ത തുടങ്ങീതവ പിെന്ന
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361 എമ്പിഴ േപാ വാെനന്തിനി നല്ലാെത
362 ന്നേമ്പാടു ചിന്തി ചിന്തി ടൻ
363 ധന്യയായുെള്ളാരു കന്യകതെന്നയും
364 ധന്യമായ്നി ള്ള രത്നെത്തയും
365 കാർവർണ്ണനായി നല്കിനിന്നീടിനാൻ
366 കാതരനായുള്ള മന്നവന്താൻ.
367 കന്യകതെന്നയും വാങ്ങിന കാർവർണ്ണൻ
368 മന്നവന്തേന്നാടു പിെന്നെച്ചാന്നാൻ:
369 ”നമ്മിലിേന്നതുേമ േഭദമിെല്ലന്നേതാ
370 സമ്മതമായെല്ലാ മന്നിെല ം;

371 നി െട മന്ദിരംതന്നിേലെതല്ലാമി
372 െന്ന െട മന്ദിരംതന്നിലെ ;
373 തത്നെത്തെക്കാ േപായ് മുന്നെമേപ്പാെല നീ
374 രക്ഷി െകാ കെയേന്ന േവ .”
375 അംബുജേലാചനനിങ്ങെന െചാല്കയാൽ
376 അമ്മണി െകാ േപായ് മന്ദിരത്തിൽ
377 വച്ച പൂജി സ്വസ്ഥനയ് നി താൻ
378 ഇച്ഛയിൽ േമവിനാൻ മന്നവന്താൻ.
379 കാർമുകിൽവർണ്ണന്തങ്കാമിനിമാരുമായ്
380 കാമവിേനാദത്തിൽ വന്നിറങ്ങി

381 ചാല നിറ ള്ള ലീലകളാ ത
382 ന്നാലയംതന്നിേല േമവുംകാലം
383 പാണ്ഡവെരല്ലാരും െവ േപാെയെന്നാരു
384 പാെഴ്മാഴി േകട്ടി രാമനുമായ്
385 േവഗമിയെന്നാരു േതരിലങ്ങായി
386 നാഗപുരത്തി േപായേശഷം
387 ദുശ്ശമനായുെള്ളാരശ്ശതധന്വാവു
388 കശ്മലരായവർെചാല്ലിനാേല
389 സ ാജിത്താകുന്ന മന്നവന്തെന്നേപ്പായ്
390 നി െയേക്കാലുേമ്പാൾ െകാ പിെന്ന
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391 രത്നവുംെകാ മടങ്ങിനാനേന്നരം
392 പു ിയായുെള്ളാരു സത്യഭാമ
393 േകശവേമ്പാേയാരു േദശ െചന്നി
394 േകണുെകാെണ്ടല്ലാേമ െചാല്ലി നിന്നാൾ
395 പാരാെത േപാന്നി േകശവരാമന്മാർ
396 ആരാ നിന്നാരപ്പാപിതെന്ന.
397 െകാ വാനുെണ്ടെന്നപ്പിന്നാെല വ െത
398 ള്ളിലറിഞ്ഞവനമ്മണിയും
399 ഗാന്ദിനീനന്ദനൻ ൈകയിേല നല്കീ
400 മാന്ദ്യമകെന്നാരു വാജിേമേല

401 പാ തുടങ്ങിനാൻ, കണ്ണനും രാമനും
402 പാ തുടങ്ങിനാർ േതരിേലറി.
403 പായുന്ന േനര കാൽ തളർന്നീടിന
404 വാജിതാൻ വീണു െഞരിഞ്ഞേനരം
405 ഭൂതലംതന്നിേല പാ തുടങ്ങിനാൻ;
406 ഭൂധരന്താനുമങ്ങവ്വണ്ണേമ
407 ഓടിയണഞ്ഞവന്ത ടൽ പീഡി
408 േകടുവരുത്തിന േകശവന്താൻ
409 രത്നെത്തക്കാണാ െതെറ്റ േപാ വ
410 ന്ന ജന്തേന്നാടു െചാന്നാമ്പിെന്ന:

411 ”ദുഷ്ടെനെക്കാന്നി രത്നേമാ കണ്ടില്ല
412 െപാട്ടനാേ ാേയൻ ഞാൻ” എന്നിങ്ങെന.
413 അ ജന്താനതു േകെട്ടാരു േനര
414 വ്യ നായ് ചിന്തി നി െചാന്നാൻ:
415 ”നിശ്ചലനാെയാരു ബ വിൻൈകയിേല
416 നിേക്ഷപിച്ചീടിനാെന വ ;
417 ആരിെല ള്ളതു പാരാെത െച നി
418 ന്നാരാ കാണ്ക നീ” എ െചാല്ലി
419 ൈമഥിലനാേയാരു മന്നവന്ത െട
420 മന്ദിരം പൂകിനാൻ താനേന്നരം
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421 വാരിജേലാചനൻതാനുമേന്നര
422 പാരാെത വന്നി മന്ദിരത്തിൽ
423 േ തനായുെള്ളാരു മന്നവന്ത െട
424 നൂതനമായുള്ള കർമ്മങ്ങേള
425 െചയ്യിച്ചാൻ ത െട തയ്യലായുെള്ളാരു
426 മേയ്യലും കണ്ണിെയെക്കാെണ്ടല്ലാേമ
427 അ രൻ േപടിച്ചദ്ദിക്കിെനൈക്കവിട്ടി
428 ട്ടക്കാലം െപാെയ്ക്കാണ്ടാനെങ്ങങ്ങാനും;
429 ഇഷ്ടികേളാേരാേന്ന െച തുടങ്ങിനാൻ
430 ഒ നാളങ്ങെന െച തായി.

431 രത്നെത്തക്കാണാഞ്ഞിട്ടത്തൽതുടങ്ങീതു
432 മ േള്ളാർെക്കല്ലാർ െമന്നേനരം
433 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണന്താൻ ഗാന്ദിനീസൂനുെവ
434 െത്തണ്ടി വിളിപ്പി െകാ വന്നാൻ.
435 അ ജ മ്പായ യാദവന്മാരുമ
436 ങ്ങക്ഷണം വ െവെന്നാ കൂടി.
437 അ രന്തേന്നാടു െചാല്ലിനാനേന്നര
438 ത്തച തെനല്ലാരും േകൾ ംവണ്ണം:
439 ”ഉത്തമമായുള്ള രത്നെത്തക്കാണാഞ്ഞി
440 ട്ടത്തലു ള്ളത്തിെലങ്ങൾെക്കന്നാൽ

441 നിൈങ്കയിലീടിന രത്നെത്തക്കാട്ടീ
442 ശങ്കെയേപ്പാേക്കണെമങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ.”
443 ശങ്കെയൈക്കവി ഗാന്ദിനീനന്ദനൻ
444 പങ്കജേലാചന മ്പിലേപ്പാൾ
445 നന്മണി കാട്ടിനി ണ്മെയെച്ചാല്ലിനാൻ
446 സന്മതരായുേള്ളാെര ഞായം.
447 ഉൽകൃഷ്ടമായുള്ള രത്നെത്തക്കണ്ടി ം
448 അ രന്ത െട െചാ േക ം
449 മൂർദ്ധാവുതെന്ന ലുക്കിനിന്നീടിനാർ
450 ആസ്ഥാനം തന്നിേല േലാകെരല്ലാം.
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451 ഗാന്ദിനീനന്ദനന്തേന്നാടു പിെന്നയും
452 കാന്തവിേലാചനൻ െചാല്ലി നിന്നാൻ:
453 ”രത്നവും ക തായുണ്മയും േക തായ്
454 അത്തലും തീർ താെയങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ.
455 മംഗലമായുള്ള രത്നെത്ത നീതെന്ന
456 സം ഹിച്ചീടുകെയേന്ന േവ .
457 േവണുന്ന േനര േവ യിൽ വന്നി
458 േവണ്ടി െകാൾകയ്കമാമെല്ലാതാൻ.”
459 േതായജേലാചനനിങ്ങെന െചാന്നേപ്പാൾ
460 േതായുന്ന േതാഷെത്ത ണ്ടവന്താൻ

461 സുന്ദരമായുള്ള രത്നവുമായിത്തൻ
462 മന്ദിരം പൂകിനാൻ മന്ദമന്ദം.
463 ഗാന്ദിനീനന്ദനേമ്പാെയാരുേനര
464 നാന്ദകധാരിതാൻ ദ്വാരകയിൽ
465 വൃഷ്ണികേളാടു കലർ ടേനാേരാേരാ
466 വൃത്തികളാ െതളി നിന്നാൻ.

https://thalilakkam.in/




