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1 രുക്മിണീേദവിയും താനുമായേമ്പാടു
2 രുക്മമണിെഞ്ഞാരു കട്ടിൽതേന്മൽ
3 െമത്തേമേലറി വിളങ്ങിനിന്നീടിന
4 മുഗ്ദ്ധവിേലാചനെന്നാരുനാൾ
5 മർമ്മങ്ങളാകിന നർമ്മങ്ങേളാതി നി
6 ണ്മെയന്നിങ്ങെന േതാ ംവണ്ണം
7 ദാരങ്ങളുള്ളത്തിൽ േവദന പൂകിച്ചാൻ
8 കാരുണ്യം പിെന്നയും െപാ വാനായ്.
9 കാമിനിത െട ക നീർ കണ്ടേപ്പാൾ
10 കാരുണ്യവാരിയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി.

11 വ വന്നീടുന്ന വാ കൾെകാണ്ടവൾ
12 ക നീർേപാക്കീ പൂ െകാണ്ടാൻ.
13 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ സുന്ദരിമാരുമായ്
14 മംഗലനായുള്ളമാധവന്താൻ
15 അംഗജലീലതൻ ഭംഗികളാ നി
16 ന്നങ്ങെനമങ്ങാെതേമവുംകാലം
17 എ രണ്ടായിരെത്തണ്മെരന്നിങ്ങെന
18 എണ്ണമാണ്ടീടുന്ന മാതെരല്ലാം
19 െപ െപ ണ്ടായ പു െരെക്കാെണ്ട ം
20 മു ം വിളങ്ങീത രുമേപ്പാൾ.

21 ദ മ്നന്നനിരുദ്ധെന െള്ളാരു
22 പു നുമുണ്ടായിവ പിെന്ന.
23 േ ഷ്ഠനായുെള്ളാരു രുക്മിതൻ പു ിെയ
24 വാട്ടമകന്നവൻ േവട്ടകാലം
25 മാധവ മ്പായ യാദവന്മാെരല്ലാം
26 മാനി െചന്നാരമ്മന്ദിരത്തിൽ.
27 അന്യരായ് നി ള്ള മന്നരുെമല്ലാരും
28 െച ടൻ മംഗലം െപാങ്ങീതേപ്പാൾ,
29 കാലിംഗ മ്പായ ഭൂപന്മാെരല്ലാമ
30 ക്കാല രുകുമിതേന്നാടു െചാന്നാർ:
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31 ”ചൂതുെകാണ്ടി നീ െവ കേവണമി
32 മ്മാധവന്ത െട േസാദരെന.”
33 എന്നതുേകട്ടവനേന്നരം െചന്നീ
34 നിെന്നാരു മന്നവർമുന്നൽത്തേന്ന
35 ചൂതു തുടങ്ങിനാൻ രാമനും താനുമായ്
36 ചൂഴും നിന്നീടുേന്നാർ െചാല്ലെച്ചാെല്ല.
37 േതാ േന്നാരിങ്ങെന ദണ്ഡെമെന്നല്ലാരും
38 േകൾക്കെവ നി പറ േനെര.
39 രുക്മിണി ത െട േസാദരനാകിന
40 രുക്മിതാനേന്നരം േനാക്കി േനാക്കി

41 ൈകതവം തന്നാേല െവ നിന്നീടിനാൻ
42 ൈകടഭൈവരിതൻ േസാദരേന.
43 ഒ നിന്നീടിന ദണ്ഡവും നല്കിനാൻ
44 സത്യപരായണന്താനുമേപ്പാൾ.
45 അെപ്പാേഴ പിെന്നയുേമശിനേനര
46 രുക്മിെയത്തെന്നയും െവ നിന്നാൻ.
47 െവെന്നാരു േനര നിെന്നാരു രുക്മിതാൻ
48 ”െവന്നതുഞാെന” െചാല്ലിെക്കാണ്ടാൻ.
49 എന്നതിേന്നതുേമ േപശാെത പിെന്നയും
50 െവ നിന്നീടിനാൻ േപാരിൽ േനെര

51 ”െവന്നതുഞാെന” െചാന്നവൻ നിന്നേപ്പാൾ
52 മേന്നാരും െചാല്ലിനാരവ്വണേമ.
53 അംബരംതന്നിൽനിന്നേന്നരമുണ്ടായി
54 സമ്മതിയാേയാരു നെന്മാഴിതാൻ:
55 ”ഇെപ്പാഴീ െവന്നതു േരാഹിണീനന്ദനൻ
56 രുകുമിതാനല്ലേയ”െയന്നിങ്ങെന.
57 േകാപി നിെന്നാരു രുക്മിതാെനന്നേപ്പാൾ
58 േപപറഞ്ഞീടിനാൻ േപടിയാെത:
59 ”ചൂതുങ്കൽ െവ വാൻ ൈചതന്യമാ ളള
60 ഭൂപതിവീരന്മാർ േവണമെ
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61 മന്നവർക്കീടിേനാരാസനം കൂടാെത
62 ഖീന്നരാേ ാരുന്ന നിങ്ങൾക്കാേമാ?
63 ആസവേസവയും നാരികൾേസവയും
64 ആചരിച്ചീടു നീയായവണ്ണം”
65 എന്നതു േകട്ട കലിംഗമഹീപതി
66 ദന്തങ്ങൾകാട്ടിച്ചിരിച്ചാനേപ്പാൾ.
67 രുക്മിതാനിങ്ങെന െചാന്നതു േകട്ടി
68 രുഷ്ടനായുെളളാരു കാമപാലൻ
69 ചാര േനാക്കിന േനര കാണായി
70 പാരി നിെന്നാരു നൽ പരിഘം

71 െപെട്ടെന്നടുെത്താ െകാട്ടിനിന്നീടിനാൻ
72 ”ദുഷ്ടനായ് നിെന്നാരു രുക്മിതെന്ന.
73 െകാ െകാണ്ടീടിന രുക്മിതാെനന്നേപ്പാൾ
74 ഇഷ്ടനാേയ്മവിനാനന്തകന്ന്.
75 നാല കാലടി വെച്ചാരു േനര
76 കാലിംഗരാജെനെച്ചന്നണ
77 ഉ ന്നേരാഷനായ് നിന്നവൻ വാർത്തകൾ
78 പഫബഭമ്മെയന്നാക്കിവച്ചാൻ
79 ലാംഗലിതാനിതു െചയ്തതു േകെട്ടാരു
80 ശാർങ്ഗവരായുധധാരിയേപ്പാൾ

81 നന്നായിെല്ലന്നതും നന്നായിെതന്നതും
82 ഒ േമ മിണ്ടാെത നി െകാ
83 േസാദര ളളിലും ഭാര്യത ളളിലും
84 േഖദമുണ്ടാമെല്ലാെയ നണ്ണി.
85 പിെന്നയെങ്ങല്ലാരുെമാന്നി കൂടിത്തൻ
86 ധന്യമായുെളളാരു മന്ദിരത്തിൽ
87 ആർ വിളി തകർത്ത പൂകിനാർ
88 ആർ െയത്തീർ ളള യാദവന്മാർ.
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