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1 േമളം കലർെന്നാരു പാർത്ഥനും താനുമായ്
2 കാളിന്ദീതീര െച പിെന്ന
3 കാളിന്ദിയാകിന കന്യകതെന്നയും
4 ൈകപിടിച്ചീടിനാൻ കാന്തിേയാെട.
5 പാണ്ഡവനാകിന പാർത്ഥനും താനുമായ്
6 ഖാണ്ഡവമാകിന കാനനെത്ത
7 പാവകനായി നല്കിനേനര
8 പാലിതനായ മയന്താനേപ്പാൾ
9 പാണ്ഡവന്മാർെക്കാരു മന്ദിരം തെന്നയും
10 പാരാെത നിർമ്മി കാ വച്ചാൻ.

11 അച്ഛനു കൂടിപ്പിറന്നവൾ ത െട
12 പു ിയായുെള്ളാരു മി വിന്ദ
13 കാമിനിയായാളക്കാർമുകിൽവർണ്ണനു
14 േകാമളെയ ംേപാൾ േചരുമെല്ലാ
15 ചീറ്റം തിര നിേന്നറ്റം തിമിർത്ത
16 കൂറ്റങ്ങളായുള്ള കാളകെള
17 േകാഴകൾകൂടാെതെകട്ടിനിന്നേന്നരം
18 താഴാത കാന്തിപൂേണ്ടഴിേനയും
19 ൈമേക്കാലവാർകുഴലാെളയും േമളമായ്
20 ൈകെക്കാ േപാന്നാന്തന്മന്ദിരത്തിൽ.

21 ഭ യായുെള്ളാരു ഭ െയത്തെന്നയും
22 ഭ നായുെള്ളാരു പത്മനാഭൻ
23 േകകയമന്നവന്ത െട െചാല്ലാെല
24 േകവലം കാമിനിയാക്കിെക്കാണ്ടാൻ.
25 ലക്ഷണംെകാ വിളങ്ങിനിന്നീടുന്ന
26 ലക്ഷണയാകിയ കന്യകെയ
27 അ െപാഴി നിന്നംബുജേലാചനൻ
28 ത ിയയാക്കിനാൻ വ െകാേണ്ട.
29 ഭൗമനായുെള്ളാരു ദാനവൻ പ േപായ്
30 വാമനായ് െചന്ന വി തന്നിൽ
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31 വാനവർേകാനുെട ന ടതെന്നയും
32 വാനവർമാതാവിൻ കുണ്ഡലവും
33 െകാണ്ട േപായതു േകേട്ടാരു േനര
34 െകാണ്ടൽേനർവ്വർണ്ണന്തങ്കാന്തയുമായ്
35 മുന്നൽ വിളങ്ങിന പന്നഗൈവരിത
36 ന്നതമായ മുതുകിേലറി
37 േവഗത്തിൽ േപായ ദാനവന്ത െട
38 േകായിക്കൽ െച കതിർത്തേനരം
39 മാനിയായുെള്ളാരു ദാനവന്ത െട
40 േസനയുമായി റെപ്പ ടൻ

41 ഉദ്ധതനായി യുദ്ധം തുടങ്ങിനാൻ
42 ബദ്ധവിേരാധനായ് നി േനേര.
43 പന്നഗൈവരിതൻ പക്ഷങ്ങേളറ്റി
44 പാ തുടങ്ങീതു വാരണങ്ങൾ
45 അഞ്ചിതമാെയാരു േതർത്തടം തെന്നയും
46 ചഞ്ചലമാക്കിനാൻ ച െകാ .
47 കാൽനഖേമ ള്ള വാജികെളല്ലാേമ
48 കാലപുരത്തി പാ തായി.
49 േവലുെകാണ്ടേന്നരം പന്നഗൈവരിതൻ
50 േമനിയിൽ ചാട്ടിനാൻ ദാനവന്താൻ.

51 േവലി പിന്നാെല ശൂലവും ൈകയിലായ്
52 നീലക്കാർവർണ്ണെനേയാ ം േനരം
53 ദാനവൈവരിതന്നായുധത്തിെന്നാരു
54 പാരണമായാനദ്ദാനവന്താൻ.
55 എന്നതു കെണ്ടാരു േമദിനിതാൻ വ
56 നന്ദജന്തെന്ന തിച്ചാളേപ്പാൾ.
57 േമദിനിത െട േവദന േപാക്കീ
58 േമളത്തിൽ െചന്നവന്മന്ദിരത്തിൽ
59 ഏറിയിരുേന്നാരു േമാദെത്ത നി
60 േന്നഴാെമടംതെന്ന രിപ്പാനായ്.
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61 എ രണ്ടായിരം കന്യകമാെരയും
62 തിണ്ണമണേഞ്ഞാേരാ യാനത്തിേന്മൽ
63 ചാലക്കേരറ്റിത്തൻ ദ്വാരകതന്നിേല
64 േമളത്തിലാക്കിനാെന്മെല്ല െമെല്ല.
65 വാനവർമാതാവിൻ കുണ്ഡലം തെന്നയും
66 വാനവർേകാനുെട ന ടയും
67 െകാണ്ട െച ടൻ വിണ്ടലർ ണ്ടാെയാ
68 രിണ്ടെലേപ്പാക്കിനാൻ െകാണ്ടൽവർണ്ണൻ.
69 േപാരുന്ന േനര ഭാര്യതൻ െചാല്ലാെല
70 പാരിജാതെത്തയും െകാ േപാന്ന്

71 ദ്വാരകത െട ചാര നിെന്നാരു
72 വാരുറ്റ പൂങ്കാവിലാക്കിപ്പിെന്ന
73 നെല്ലാരു േനര ൈകപിടിച്ചീടിനാൻ
74 െചാല്ലിയന്നീടുമെന്നല്ലാെരയും.
75 സുന്ദരിമാർേക്കാേരാ മന്ദിരം നിർമ്മി
76 സുന്ദരിമാേരാടുകൂടി നന്നായ്
77 സുന്ദരലീലകളാ വിളങ്ങിനാൻ
78 സുന്ദരനാെയാരു നന്ദസുതൻ.
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