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1 ബാണനായുെള്ളാരു ദാനവൻ പ താൻ
2 വാർതിങ്കൾമൗലിയാം േദവന്തെന്ന
3 േസവി നി വസി തന്മന്ദിരം
4 േകവലം കാ മാറാക്കിെക്കാണ്ടാൻ
5 ഒ നാളിങ്ങെന െചെന്നാരുകാല
6 ധൃഷ്ടനായ് നി തിമിർ െചാന്നാൻ:
7 ”ആഹവമില്ലാഞ്ഞിട്ടാനന്ദമുള്ളിലി
8 ല്ലാെരയും കണ്ടതുമില്ലെയ ം
9 ദിഗ്ഗജെമല്ലാേമ െചന്നതു കാണുെമ്പാ
10 െളാക്കേവ പായു പാരം പാരം.

11 എേന്നാടു േനരി േപാരു തുട വാൻ
12 നിേന്നാളം േപാേന്നാെരക്കണ്ടിെല്ലന്നാൽ.
13 നമ്മിൽ നുറു പിണങ്ങിനിന്നിങ്ങെന
14 നർമ്മമായ് നി കളിക്കേവണം.”
15 എന്നതു േകെട്ടാരു പന്നഗഭൂഷണൻ
16 വെന്നാരു േകാപമടക്കിെച്ചാന്നാൻ:
17 ”നി െട േകതു മുറിഞ്ഞ വീഴുന്നാൾ
18 എേന്നാടു േനരായ വീരൻ വന്ന്
19 നിേന്നാട് േനരി നിെന്നയും െവന്നീടും
20 എന്നതു നീയി േതറിനാലും.”

21 എന്നതു േകെട്ടാരു മന്നവൻത െട
22 മന്ദിരം പൂക്കതു പാർ നിന്നാൻ.
23 ഉദ്ധതനായി േമവുന്ന ബാണന്തൻ
24 പു ിയായുെള്ളാരു കന്യകതാൻ
25 നി യും പൂ കിടെന്നാരു േനര
26 ഭ നായുള്ളനിരുദ്ധനുമായ്
27 മംഗലമാളുെന്നാരംഗജലീലതൻ
28 ഭംഗികൾ പൂ മയ ംേനരം
29 കണ്ണിലിണ മുറക്കവൾതെന്നയും
30 തിണ്ണം െവടിഞ്ഞ േപാകയാെല
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31 േമനിയിൽ േമവിന കാന്തെനക്കാണാ
32 ദീനയായ് നിന്നവൾ േകണെതല്ലാം
33 ചാര നിെന്നാരു േതാഴിതാൻ േക വി
34 ചാരി നിന്നതു േക െചാന്നാൾ:
35 ”കന്ദർപ്പന്ത െട കാന്തിെയ െവെന്നാരു
36 സുന്ദരൻ വ നിെന്നന്നരിെക
37 േതൻചുരന്നീടിന േചാരിവാ ത ടൻ
38 വാഞ്ചിതെമല്ലാേമ നല്കിപ്പിെന്ന
39 ചിത്തമഴി െള്ളാെരെന്നയും ൈകവി
40 നി താൻ േപാകുേമ്പാൾ കൂെടേപ്പായാൻ.

41 പാെഴ്പ േപാെയാരു ശയ്യെയക്കണ്ടി
42 പാരി െപാ മാരമാലും.
43 േവറിരുന്നിങ്ങെന േവകുന്നഞാനിേപ്പാൾ
44 േവെറാന്നാേ ാകു തു േതാഴീ!”
45 എന്നതുേകെട്ടാരു േതാഴിതാൻ െചാല്ലിനാൾ:
46 ”നി െടേവദന േപാക്കാമെല്ലാ
47 ആെര െചാല്ലിനാൻ നി െട ചാര
48 പാരാെത െകാണ്ട ന വൻഞാൻ.”
49 ഇങ്ങെന െചാന്നാവൾ ത െട കമുന്നൽ
50 മങ്ങാത തൂലികെകാ േനെര

51 േലഖ്യന്മാരായുള്ള േദവെരെയല്ലാെമ
52 േലഖനം െച ടൻ കാട്ടിക്കാട്ടി.
53 മാനിനിത െട െചാല്ലാെല പിെന്നയും
54 മാനുഷന്മാെരയുമവ്വണ്ണേമ.
55 വൃഷ്ണികളായുള്ള വീരെരെയല്ലാേമ
56 കൃഷ്ണെനത്തെന്നയും കാട്ടിപ്പിെന്ന
57 തന്മകനായുള്ള നിർമ്മലന്തെന്നയും
58 തണ്മകളഞ്ഞനിരുദ്ധേനയും
59 േലഖനം െചയ്തവൾ കാട്ടിനേനര
60 േകാകിലവാണിതൻ കമുനയിൽ
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61 നീടു നിെന്നാരു നാണവും േ മവും
62 കൂടിക്കലർന്നി കാണായേപ്പാൾ:
63 പാരമണെഞ്ഞാ പൂണ്മതിന്നായി
64 ധീരതേപാെയാരു സം മവും;
65 എെന്നയും ൈകെവടിെഞ്ഞ നീ െപാെയ്ക്കാ
66 െതെന്നാരു േകാപവും ചാപലവും.
67 േയാഗിനിയാെയാരു േതാഴിതാെനന്നേപ്പാൾ
68 േവഗത്തിൽ െച ടൻ ദ്വാരകയിൽ
69 സുപ്തനായുള്ളനിരുദ്ധെനത്തെന്നയും
70 െമത്തേമൽനിന്നെങ്ങടു പിെന്ന

71 െകാണ്ടി േപാന്നവൾ ൈകയിേല നല്കിനി
72 ന്നിണ്ടെലേപ്പാ വാന തെന്ന.
73 അംഗജൻത െടസൂനുവായുള്ളാൻത
74 ന്മംഗലകാന്തനായ് വന്നേനരം
75 നീടു നിെന്നാരു കർ രംതേന്നാടു
76 കൂടിന ചന്ദനെമന്നേപാെല
77 ആേമാദം പൂെണ്ടാരു കാമിനിതാനും നൽ
78 കാമവിലാസങ്ങളാ നിന്നാൾ.
79 യാദവബാലകനാകിന വീരനും
80 ആദരേവാടു കളി േമേന്മൽ

81 സുന്ദരിത െട മന്ദിരംതന്നിേല
82 നി വിളങ്ങിനാൻ നീതിേയാേട
83 ഗൂഡനായ്നിന്നവന്തെന്നയന്നാരുേമ
84 േചടിമാർേപാലുമറി തിേല്ല.
85 ഒ നാളിങ്ങെന തുഷ്ടിയും പൂണ്ടവർ
86 ഇഷ്ടരായ് നി വസിച്ച കാലം
87 പങ്കജേലാചനത ഖം കണ്ടി
88 ശങ്ക തുടങ്ങീതു മാതർെക്കാല്ലാം.
89 ശങ്കതുടങ്ങിന മങ്കമാെരല്ലാരും
90 തങ്ങളിൽനി പരഞ്ഞാരേപ്പാൾ:
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91 ”ബാലികത െടയാനനമിന്നി
92 ചാെലെത്തളി കാണാകു :
93 കാരണെമന്ത ചിന്തി കാകിേലാ
94 േവെറാന്നായെല്ലാതാൻ വ ഞായം.
95 േവലകൾ േകാലുവാൻ കാലം പുലർന്നേപ്പാൾ
96 ചാെലേപ്പാെയല്ലാരും െച ന്നേപ്പാൾ
97 െകട്ടകംതന്നിൽനിെന്നാ േമ വാരാെത
98 െപെട്ട േപാന്നി വ െകാ ം.
99 കണ്ണിണയേന്നരം െമല്ലേവ പാർ േമ്പാൾ
100 തിണ്ണം തളർ മയങ്ങിക്കാണാം.

101 േരാഗെമന്നിങ്ങെന െചാ മാറു താൻ
102 േരാഗമേല്ലതുേമ രാഗമെ .
103 േതമ്പാെത നിെന്നാരു േചാരിവാതെന്നയും
104 േതഞ്ഞെല്ലാ കാണു നാളിൽ നാളിൽ
105 ചാെലെത്തളിഞ്ഞകവിൾത്തടമിന്നി
106 ചാ ചാഞ്ഞീടു പിെന്നപ്പിെന്ന.
107 ന െട ചാര വന്നി േമവുകിൽ
108 നാണവുമുണ്ടി കാണാകു .
109 പെണ്ട ം കാണാെത ഭൂഷണമുണ്ടി
110 ക തുട കണ്ഠംതന്നിൽ.

111 പങ്കജേക്കാരകംതെന്നയും െവ ന്ന
112 െകാങ്കകൾ ചാര മവ്വണ്ണേമ.
113 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ ഭംഗികൾ കാണുെമ്പാ
114 െളങ്ങെന കന്യകെയ െചാൽവൂ?
115 ഇന്നിവൾത െട കാമുകനാെയാരു
116 ധന്യനുെണ്ടന്നതു നിർണ്ണയംതാൻ.
117 ആേരാടുമിന്നിതു വാപാടീെലങ്കിേലാ
118 േപാരായ്മയായി വ കൂടും.”
119 തങ്ങളിലിങ്ങെന നി പറ െള്ളാ
120 രംഗനമാെരല്ലാെമന്നേനരം
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121 ഉത്ഭടരായി രക്ഷികളായുള്ള
122 തത്ഭടന്മാേരാടു െച െചാന്നാർ.
123 അക്ഷതരായുള്ള രക്ഷികെളല്ലാരും
124 അക്ഷണം െചാല്ലിനാർ ബാണേനാടും
125 കന്യകത െട ദൂഷകനാെയാരു
126 കാമുകനുെണ്ട േക ബാണൻ
127 െപെട്ടെന്നഴുേന്ന മേട്ടാലും വാണിതൻ
128 െകട്ടകം തന്നിേല െച ംേനരം
129 ദ മ്നസൂനുെവക്ക ടൻ േകാപി
130 െപെട്ട നി പിണങ്ങിപ്പിെന്ന

131 പന്നഗപാശങ്ങൾെകാണ്ടവന്തെന്നയും
132 ഖിന്നനാക്കീടിനാൻ ബന്ധിച്ചേപ്പാൾ.
133 താന ത െടയാലയം പൂകിനാൻ
134 മാനവും പൂ മദി പിെന്ന.
135 ബന്ധനായുള്ളനിരുദ്ധെനക്കെണ്ടാരു
136 മുഗ്ദ്ധവിേലാചനതാനുമേപ്പാൾ
137 േകണുതുടങ്ങിനാൾ ഭൂതലംതന്നിേല
138 വീണു മയങ്ങി മയങ്ങി േമേന്മൽ.
139 േതാഴികൾ െച പറഞ്ഞവൾത െട
140 േകാഴയും കിഞ്ചന േപാക്കിനിന്നാർ.

141 പഞ്ജരംതന്നിൽ നിരുദ്ധനായുെള്ളാരു
142 കഞ്ജരൈവരിതാെനന്നേപാെല
143 രുദ്ധനായുള്ളനിരുദ്ധനും േകാപി
144 ബദ്ധവിേരാധനായ് നിന്നകാലം
145 േഭാജന്മാെരല്ലാരും നി െയ െണ്ടാരു
146 രാജകുമാരെനക്കാണാഞ്ഞേപ്പാൾ
147 എ േപാലിനിവേനതുേമ മിണ്ടാെത
148 െയങ്ങെന െപാെയ്ക്കാ െത നണ്ണി.
149 ഇന്നി വന്നീടുെമന്നേത ചിന്തി
150 നിന്ന േമവിനാർ നാലുമാസം.
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151 പിെന്നയും വന്നതു കണ്ടില്ലയാഞ്ഞി
152 ഖിന്നരാെയല്ലാരും നിന്നേനരം.
153 നാരദനാകിന ന നി വാെരഴും
154 ദ്വാരകതന്നിെലഴുന്നള്ളിനാൻ.
155 യാദവന്മാരുെടയാനനം ക ടൻ
156 ആദരേവാടു പറഞ്ഞാൻ പിെന്ന:
157 ” ദ മ്നസൂനുെവക്കണ്ടീലയാഞ്ഞല്ലീ
158 അത്തൽപിണ ചമ നിങ്ങൾ ?
159 േചണു നിെന്നാരു ബാണപുരം തന്നിൽ
160 ദീനനായ് നി േള്ളാനി െചെമ്മ.

161 മംഗലനായി നിന്നവന്ത െട
162 മങ്ങാെതയുെള്ളാരു നാമമിേപ്പാൾ
163 ആദ്യമായ് നി െള്ളാരക്ഷരം കൂടാെത
164 ആക്കിനിന്നീടിനാൻ േപാരിൽ ബാണൻ
165 ബാണകുമാരികത െട േലാചന
166 ബാണങ്ങേള മയ കയാൽ.
167 അ രംത െട പാലകനായതു
168 മു രം െവ ള്ള മുക്കണ്ണന്താൻ.”
169 വൃഷ്ണികെളല്ലാരുെമന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
170 കൃഷ്ണെനത്തെന്നയും മുൻനിറുത്തി

171 മുദ്ഗരം മുമ്പായുള്ളായുധേമാേരാേന്ന
172 നല്ക്കരംേതാറും ധരി നന്നായ്
173 സന്നദ്ധരായി നട തുടങ്ങിനാർ
174 ത െട ത െട േതരിേലറി.
175 ദീനതേകാലാത േസനയുമായി
176 ബാണപുരത്തിലക പൂക്കാർ.
177 ആർ തുടങ്ങിനാർ േഭരിയും താഡി
178 ചീർ നി െള്ളാരു േകാപത്താെല.
179 േകതുെവത്തെന്നയുെമ മുറി ടൻ
180 ഭൂതലം തന്നിേല വീഴ്ത്തിപ്പിെന്ന
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181 നന്മതിെലല്ലാേമ തള്ളിവിട്ടീടിനാർ
182 െവണ്മയിൽനി ള്ള േഗാപുരവും.
183 ബാണപുരത്തി ഭംഗെത്തക്കെണ്ടാരു
184 ബാലനിശാകരേശഖരന്താൻ
185 ഷ ഖന്തേന്നാടു െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
186 ഉണ്മയായുെള്ളാരു നർമ്മമേപ്പാൾ:
187 ”ഒ നാളുണ്ടെല്ലാ പട്ടിണികൂടാെത
188 മൃഷ്ടമായു നാെമല്ലാരും;
189 ഉന്മദരായുള്ള വൃഷ്ണികൾമൂലമി
190 ന്ന െട േചാറു മുടങ്ങിതായി.

191 നൽെത്തരുവി മന്നൽചുരക്കണ്ടി ം
192 അത്തൽ പിണയായ്കിലു താനും.
193 േയാഗ്യമായുള്ളതു േനാക്കിനിന്നീടാെത
194 േപാർ തുനി നാം െചാല്കയിേപ്പാൾ.”
195 ഇങ്ങെന െചാല്ലി നൽക്കാളേമേലറി നി
196 ന്നംഗജൈവരിതാനാദരവിൽ
197 കാവർണ്ണർന്തേന്നാടു േപാരുതുടങ്ങീനാൻ
198 േചാറു മുടങ്ങിനാെല ഞായം.
199 ആണ്മയിേലറിന ഷമുഖന്താനുമ
200 ങ്ങാണ്മയിേലറിയണ േനേര

201 രുക്മിണീനന്ദനൻ െചന്നതു കണ്ടി
202 രുഷ്ടനായ് നി പിണഞ്ഞാനേപ്പാൾ.
203 ത ിേയ േവറി േരാഹിണീനന്ദനൻ
204 മ ികേളാടുമങ്ങവ്വണ്ണേമ.
205 ക്ഷീണത േകാലാത സാത്യകിതേന്നാടു
206 ബാണനും െച പിണങ്ങിനിന്നാൻ.
207 സംഗരമാ ള്ള വീരന്മാർതങ്ങളിൽ
208 ഇങ്ങെന നി പിണ ംേനരം
209 അന്ധതൈകവിെട്ടാരന്ധകനാഥനും
210 അന്തകൈവരിയും നി േനേര
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211 അ ങ്ങൾെകാ കളി തുടങ്ങിനാർ
212 അ ങ്ങവിശാരദരാകയാേല.
213ഈേരഴു പാരിനും കാരണമായുെള്ളാ
214 രീശന്മാരിങ്ങെന േനരിട്ടേപ്പാൾ
215 ജൃംഭിതനായി നിന്നതു കാണായി
216 ശംഭുെവത്തെന്നയും നിേന്നാർെക്കല്ലാം.
217 മൂർ ള്ള ബാണങ്ങൾ േമനിയിേലല്ക്കയാൽ
218 വീർ നിന്നീടുന്ന കാർത്തിേകയൻ
219 തന്നിേല നണ്ണിനാ”നിങ്ങെന നി ഞാൻ
220 ഖിന്നനാേയ്മവുവാെന മൂലം?

221 അച്ഛനു േകാളല്ലെയന്നതുെകാണ്ടെല്ലാ
222 അച്ഛെന്മയ്യല്ലെല്ലാ െനാന്തതിേപ്പാൾ.
223 േചാററി േവണുന്ന േവലേയാ െചേയ്തൻ ഞാൻ
224 േതാ മടങ്ങിയും േപാേകയു .”
225 ഇങ്ങെന ചിന്തി സംഗരം ൈകവിട്ടാൻ
226 നന്മയിേലറിന ഷമുഖന്താൻ
227 മ ികൾ മുമ്പായ വീരന്മാെരല്ലാർ ം
228 ബ വാേയ്മവിനാനന്തകന്താൻ.
229 മാനിയായുെള്ളാരു ബാണന്താൻ െചന്നേപ്പാൾ
230 മാധവേനാടു പിണ നിന്നാൻ.

231 ബാണങ്ങെളെയ്ത ബാണെനത്തെന്നയും
232 ക്ഷീണനാക്കീടിന മാധവന്താൻ
233 േതർത്തടംതെന്നയും വീഴ്ത്തിനിന്നീടിനാൻ
234 ആർത്തനായ് നിെന്നാരു സൂതേനയും.
235 ക്ഷീണനായ് നിെന്നാരു ബാണേന േനർ ക
236 ബാണങ്ങൾ പിെന്നെത്താടുത്തേനരം
237 നാണവും ൈകവി മാതാവുതാൻ വ
238 ബാണന്താൻ ാണങ്ങൾ പാലിപ്പാനായ്
239 അംബരംതെന്നയുമംബരമാക്കിെക്കാ
240 ണ്ടംബുജേലാചന മ്പിൽ െചന്നാൾ.
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241 എന്നതു കെണ്ടാരു െകാണ്ടൽേനവർണ്ണന്താ
242 േനറിയിരുന്ന വിരാഗത്താേല
243 പിന്തിരിഞ്ഞീടിനാൻ ബാണനുമേന്നരം
244 മന്ദിരംപൂകിനാൻ മന്ദിയാെത.
245 ബാണന്താൻ േതാറ്റ േപാെയാരുേനര
246 വാർതിങ്കൾമൗലിതൻ വൻപനിയൻ
247 രുഷ്ടനായ് െചന്ന വൃഷ്ണികെളല്ലാർ ം
248 തിട്ടതിയാക്കിനാൻ െപെട്ടന്നേപ്പാൾ.
249 വീരന്മാെരല്ലാരും വൻപനി പൂണ്ടി
250 പാരം വിറ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.

251 വാരു നി ള്ള വാരണയൂഥവും
252 വാജികൾരാശിയുമവ്വണ്ണേമ.
253 െകാണ്ടൽേനവർണ്ണന്താെനന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ
254 ഇണ്ടെലേപ്പാ വാനിമ്പേത്താെട
255 വീരനായുെള്ളാരു വൻപനിയന്തെന്ന
256 പ്പാരാെത നിർമ്മിച്ചാൻ പാരിൽ േനേര.
257 തങ്ങളിൽ നി പിണങ്ങിനേനര
258 എ േമ നി െപാറായ്കയാേല
259 മു കള കര തുടങ്ങിനാൻ
260 മുക്കണ്ണർത െട വൻപനിയൻ.

261 നീലക്കാവർണ്ണൻെറ കാലിണ കുമ്പി
262 പാലി െകാേള്ളണെമന്നാൻ പിെന്ന.
263 മാധവന്താനേപ്പാൾ ഭീതനായുള്ളവൻ
264 ഭീതിെയേപ്പാക്കീ നിന്നേനരം
265 േതാറ്റ േപാെയാരു ബാണന്താമ്പിെന്നയും
266 ചീറ്റം തിര മടങ്ങിവന്നാൻ.
267 കാവർണ്ണേനാടു പിണങ്ങിനാനങ്ങവൻ
268 കാരുണ്യം ദൂരമാേ ാകും വണ്ണം.
269 തേന്നാടു േനരിട്ട ബാണെനത്തെന്നയും
270 ഖിന്നനാക്കീടിനാ െന്നേപ്പാെല.
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271 ൈകകളും പിെന്നത്തറി തുടങ്ങിനാൻ
272 ൈകടഭൈവരിയായുള്ള േദവൻ.
273 ജൃംഭിതനാെയാരു ശംഭൂതാനേന്നരം
274 ജൃംഭണം നീക്കിയുണർ ടെന
275 വാരിജേലാചനൻ ചാര വന്നി
276 വാഴ്ത്തിനിന്നേമ്പാടു വാർത്ത െചാന്നാൻ:
277 ”വല്ലായ്മ െചയ്കിലുെമ െട ദാസെന
278 െക്കാെല്ലാല്ലാ േകാപം െകാെണ്ട”ന്നിങ്ങെന
279 അംഗജൈവരിതാൻ െചാന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
280 അംബുജേലാചനന്താനും െചാന്നാൻ:

281 ”ത്വൽഭൃത്യനായി നിന്നതുെകാണ്ടിവൻ
282 മൽഭൃത്യനായി വ കൂടി.
283 വല്ലായ്മ െചയ്താനിെന്നങ്കിലും ബാണെന
284 െക്കാ ന്നിെല്ലന്നതും െചാല്ലാം േനെര
285 ദുർമ്മദം േപാ വാൻ ൈകകെളേച്ഛദി ;
286 ദുർമ്മദംേപായിതാെയ വ .
287 മിഞ്ചിന ബാഹുക്കൾ നാലുമായിങ്ങെന
288 നിൻ ചരണങ്ങളും കൂപ്പി നന്നായ്
289 പാർശ്വത്തിലാമ്മാറു നി വിളങ്ങെട്ട
290 പാർഷദനായിനിേമലിൽ െചേമ്മ.”

291 വാരിജേലാചനനിങ്ങെന െചാന്നേപ്പാൾ
292 ബാണന്താന്മന്ദിരം പു േനേര
293 രുദ്ധനായുള്ളനിരുദ്ധെനത്തെന്നയും
294 മുഗ്ദ്ധവിേലാചനേയാടും കൂടി
295 കാർവർണ്ണൈങ്കയിേല നല്കിനിന്നങ്ങവൻ
296 കാലിണ കുമ്പി കൂപ്പിനിന്നാൻ.
297 ചീറ്റംകളെഞ്ഞാരു കാവർണ്ണെനന്നേപ്പാ
298 േളറ്റം വിളഞ്ഞിയിണങ്ങിപ്പിെന്ന
299 ആപ്തനായുെളളാരു പൗ നുമായി
300 യാ യും െചാല്ലി നട േനേര.
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301 തുഷ്ടന്മാരായുളള യാദവന്മാരുമായ്
302 െപട്ട െച തൻ ദ്വാരകയിൽ
303 ആഗതനായനിരുദ്ധെനക്കണ്ടി
304 മാൽ കളഞ്ഞീടിന േലാകരുമായ്
305 ബാണെനെക്കാ ളള വാർത്തകേളാേരാേന്ന
306 വാപാടിപ്പിെന്ന വിളങ്ങിനിന്നാൻ.
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