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1 മാനികൾമൗലിയാം ഭൗമനായുെള്ളാരു
2 ദാനവവീര പ പേണ്ട
3 ചങ്ങാതിയാെയാരു വാനരവീരന്താൻ
4 മങ്ങാെതനി െവറുപ്പിക്കയാൽ
5 േരാഷിതനായി െകാന്ന വീഴ്ത്തിന
6 േരാഹിണീനന്ദനേനാടുംകൂടി
7 വാരിജേലാചനൻ ദ്വാരകതന്നിേല
8 വാരു നി വസിച്ചകാലം
9 ദൃപ്തനായുള്ളസുേയാധനനന്ത െട
10 പു ിയായുെള്ളാരു കന്യകയ്ക്ക്

11 കാന്തേന നണ്ണി സ്വയംവരമുണ്ടായി
12 കാന്തമായുെള്ളാരു േകാട്ടതന്നിൽ.
13 എന്നതു േക ള്ള മന്നവെരല്ലാരും
14 െച തുടങ്ങിനാർ െചവ്വിേനാെട.
15 ചാലച്ചമ ള്ള ചങ്ങാതിമാരുമായ്
16 ഓലക്കമാ നട െമെല്ല
17 മണ്ഡിതയാെയാരു കന്യകതാനുമ
18 മ്മണ്ഡപംതന്നിലിരുന്ന േനരം
19 സാംബനായുള്ള കുമാരനുെമന്നതു
20 കാണ്മതിന്നായി െചന്നാനേപ്പാൾ.

21 സാംബെനക്കെണ്ടാരു കന്യകത െട
22 ചാമ്പി മയങ്ങിന കമുനതാൻ
23 പാരം നടന്ന െച തുടങ്ങീതു
24 വാരിജം ക ള്ള വ േപാെല.
25 കന്യകത െട കമുന െചന്നി
26 തേന്നാടു െചാൽകയാെലന്നേപാെല
27 സാംബൻെറ ക മക്കന്യകതന്നിേല
28 േമേന്മേല െച തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
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29 മംഗലമാരായ ചങ്ങാതിമാെരല്ലാം
30 തങ്ങളിൽ േനാക്കിനാെരന്നേനരം.

31 ബാലികത െട േലാചനമാലിക
32 ചാേല വലിക്കയാെലന്നേപാെല
33 പഗരമണഞ്ഞവൾതെന്നയും ത െട
34 േതരിലങ്ങാക്കിനാൻ ഭാഗ്യവാന്താൻ.
35 ക നിന്നീടുന്ന കൗരവന്മാെരല്ലാം
36 മണ്ടിയണ ചുഴ പിെന്ന
37 േകാപി നി പറ തുടങ്ങിനാർ
38 േവപി നിെന്നാരു െമ മായി:
39 ”േചരാെതയിന്നിതിൽ വ േള്ളാരാരാലും
40 വാരിജേലാചനതെന്നയിേപ്പാൾ

41 െകാണ്ട േപാകുേന്നാെരങ്കിൽ നാെമല്ലാരും
42 മണ്ടിയണ പിണഞ്ഞവേന
43 െകാന്ന വീ ക വ േള്ളാർ കാണുമാ
44 െറന്ന നണ്ണിയുറ നന്നായ്
45 കാ നിന്നീടുന്ന നെമ്മയുേമതുേമ
46 കാണിയും െകാള്ളാെതയുള്ളിലിേപ്പാൾ
47 കന്യകതെന്നയും െകാണ്ട േപായതി
48 ക്കണ്ണിനു േപാരാെത ബാലനെല്ലാ
49 േകസരിത െട ൈപതെല ണ്ടി
50 േകഴതാൻ െകാണ്ട മ ംേപാെല.

51 എന്നാൽ നാമിന്നിവന്തെന്നയും ബന്ധി
52 വ ള്ള മന്നവർ കമുമ്പിേല.
53 കൃഷ്ണനുമായ് വ വൃഷ്ണികെളല്ലാരും
54 ഉഷ്ണി കൂടുേന്നാെരങ്കിലിേപ്പാൾ
55 ബാണങ്ങൾ െള്ളാരു മൂർച്ചകൾേക്കതുേമ
56 ബാധേയായില്ലെല്ലായിന്നമു ം.”
57 ഇങ്ങെന െചാല്ലിന കൗരവവീരന്മാർ
58 സംഗരത്തി മുതിർന്നേനരം
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59 ആണ്മ കലർെന്നാരു സാംബനാംവീരനും
60 ചാപദം നീങ്ങാെത നി നന്നായ്

61 ബാണങ്ങൾെകാ െതാഴി തുടങ്ങിനാൻ
62 ബാലകനെല്ല േതാ ംവണ്ണം.
63 ചാര നി ള്ള കൗരവന്മാെരല്ലാം
64 ദൂര നീങ്ങി നടുങ്ങി നിന്നാർ.
65 ആർത്തന്മാരായി വീർ തുടങ്ങിനാർ,
66 ഓർ നിന്ന നുറു േനരം.
67 വഞ്ചനംകൂടാെത ബന്ധി െകാ വാൻ
68 െചഞ്ചെമ്മയാവതെല്ല െചാല്ലി
69 േനരി നിെന്നാരു വീരനും താനുമായ്
70 േനെരാ നി െപാരുന്ന േനരം

71 പിന്നാെല െചന്നവൻ വിൽ മുറിച്ചീടിനാൻ
72 ഉന്നതനാെയാരു കർണ്ണനേപ്പാൾ,
73 വിൽ മുറിഞ്ഞീടിന യാദവബാലകൻ
74 പൽ പറിഞ്ഞീടിന പാ േപാെല
75 ആർത്തനായ് വന്നതു കെണ്ടാരു വീരന്മാർ
76 ആർ െകാേണ്ടറ്റമണ േനേര
77 കാട്ടിലകംപു കാട്ടാളർ േവട്ടയിൽ
78 കാട്ടാനൈപ്പതെലെയന്നേപാെല
79 െപെട്ട െച പിടിച്ച ബന്ധി
80 തുഷ്ടരായ്മന്ദിരംതന്നിൽ പുക്കാർ.

81 മ ങ്ങൾെകാ നിരുദ്ധനാേ ാകയാൽ
82 അന്ധനായുെള്ളാരു േഭാഗിേപാെല
83 കൗരവമന്ദിരംതന്നിൽ നിന്നീടിനാൻ
84 വീരനായുെള്ളാരു സാംബനേപ്പാൾ.
85 കണ്ട നിെന്നാരു നാരദമാമുനി
86 മണ്ടിനാൻ ദ്വാരകേനാക്കിയേപ്പാൾ.
87 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണൻെറ ചാര െച നി
88 ണ്ടായ േവലെയച്ചാെലെച്ചാന്നാൻ:
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89 ”മാനികളായുള്ള കൗരവന്മാരുെട
90 മന്ദിരംതന്നിൽനിന്നി വ .

91 ഗൗരവംപൂ ള്ള കൗരവന്മാരെ
92 വീരന്മാരായതിപ്പാരിലിേപ്പാൾ;
93 വീരത േവറായ യാദവന്മാരിേപ്പാൾ
94 നാരിമാെരന്നതും വ കൂടി
95 അന്ന കേണ്ടാർ പിടിച്ച െക വാൻ
96 ആളായിവന്നതുെകാ േനേര.
97 ബാണൻെറ മന്ദിരംതന്നിൽ മുടങ്ങിനാൻ
98 നാണവും ൈകവി പെണ്ടാരുത്തൻ.
99 കൗരവമന്ദിരംതന്നിലിന്നി െട
100 ഔരസനായുള്ളസാംബനിേപ്പാൾ.

101 മെറ്റാരു യാദവന്മെറ്റാരു േദശ
102 െക െപട്ടാെന നാെളേക്കൾക്കാം.
103 ക ചുവത്തീടുന്നെതന്തിനിെങ്ങല്ലാരും
104 കാണിയും െകാള്ളാതക്കൗരവന്മാർ.
105 കാലേത്ത െചന്നിനിേക്കാഴയും നല്കീ
106 ബാലകന്തെന്നയുമ്മീ െകാൾവിൻ.”
107 നാരദനിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര
108 വീരന്മാരായുള്ള യാദവന്മാർ
109 േഭരിയും താഡി േതരിൽക്കേരറിനാർ
110 േനര നിെന്നാരു േസനയുമായ്.

111 സന്നാഹം കെണ്ടാരു നാരദ ള്ളത്തിൽ
112 സേന്താഷം െപാങ്ങ ടങ്ങീതേപ്പാൾ.
113 കാർവർണ്ണന്ത െട െചാല്ലിനാെലല്ലാരും
114 േപാവതിന്നായി ട ംേനരം
115 കൗരവന്മാർക്കി യാദവന്മാേരാടു
116 ൈവരമുണ്ടാെകാല്ലാെയ നണ്ണി.
117 േവഗത്തിൽ െച ന്ന േരാഹിണീനന്ദനൻ
118 ”േവണ്ടാ”െയന്നിങ്ങെന െചാന്നാനേപ്പാൾ
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119 ”ഞാന െചന്നി ബാലകന്തെന്നയും
120 മാനി െകാണ്ടി േപാ െകാൾവൻ.

121 െപാങ്ങിെയഴുെന്നാരു േകാപവും ൈകവി
122 നിങ്ങളിെങ്ങല്ലാരും നിേല്ക്ക േവ .”
123 എന്നതു േകെട്ടാരു നാരദനേന്നരം
124 കെണ്ണറിഞ്ഞീടിനാെനല്ലാേരാടും:
125 ”ലാംഗലിത െട ശിഷ്യനായുേള്ളാെന
126 ത്താ വാനായിപ്പറഞ്ഞെതല്ലാം
127 പട്ടാെങ്ങന്നിങ്ങെന േതറി നിന്നിന്നിങ്ങൾ
128 െപാട്ടരാേ ാെകാല്ലാ”െയന്നിങ്ങെന.
129 സീരിതാനിങ്ങെന െചാന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
130 വീരന്മാരായുള്ള യാദവന്മാർ

131 െപാങ്ങിെയഴുെന്നാരു േകാപവും പൂ ടൻ
132 തങ്ങളിൽ േനാക്കി െമരി നിന്നാർ,
133 േപാവാ നി ള്ള വാരണവീരന്മാർ
134 പാവാൻെറ െചാൽ േക നിന്നേപാെല
135 മാധവന്ത െടയാനനം ക ടൻ
136 മാഴ്കി മയങ്ങി മടങ്ങി നിന്നാർ.
137 േകട നിെന്നാരു നാരദനന്നാനനം
138 വാടിച്ചമ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ
139 ആരുണ്യം േവറായ കാർവർണ്ണന്ത െട
140 ആനനം പിെന്നയും േനാക്കി േനാക്കി

141 കാലുഷ്യം പൂ െള്ളാരുള്ളവുമായി
142 ചാലത്തലയും െചാറി നിന്നാൻ.
143 വീരനായുെള്ളാരു സീരിതാെനന്നേപ്പാൾ
144 പാരാെത േനരറ്റ േതരിേലറി
145 ധന്യമായുെള്ളാരു കൗരവമന്ദിരം
146 ത െട ചാര െചന്ന േനരം
147 സീരിേയ വന്നതു േകെട്ടാരു േനര
148 വീരന്മാരായുള്ള കൗരവന്മാർ
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149 െപാങ്ങിെയഴുെന്നാരു േതാഷവും പൂ ടൻ
150 മംഗലപാണികളായിെച്ചന്നാർ.

151 ആതിഥ്യമായുളള േവലെയെച്ച നി
152 ന്നാദരേമാടങ്ങിരു പിെന്ന
153 േവ യിൽനി ള്ള വാർത്തകേളാേരാേന്ന
154 കാ യായ് തങ്ങളിേലാതിേയാതി
155 കൗരവന്മാേരാടു െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
156 വീരനായുെള്ളാരു സീരി േനേര:
157 ”ഉ നായ് നി െള്ളാരു േസനന്തൻെറ
158 അ ്യയായ് നി െള്ളാരാജ്ഞയാേല
159 കാണ്മതിനായി വന്നിതു ഞാനിേപ്പാൾ
160 കാമി നമ്മിേല േവ െയല്ലാം.

161 ബാലനായുെള്ളാരു സാംബേനയിന്നിങ്ങൾ
162 ചാല ഴ ചതിെച്ചല്ലാരും
163 ബന്ധി നിന്നതു ചിന്തി കാണുേമ്പാൾ
164 അന്ധതെയന്നേത വ കൂടു.
165 ശക്തന്മാരായുള്ള യാദവന്മാരി
166 സത്വരം േപാ വരുംമുന്നേമ
167 ബാലകന്തെന്നയും പാരാെത ന വിൻ
168 ബാലികതേന്നാടുംകൂടി േനേര.
169 ദുശ്ശമനാെയാരു കർണ്ണൻെറ െചാൽ േക
170 കശ്മലമാനസരായി നിങ്ങൾ

171 അന്ധകനാഥൻെറയാജ്ഞേയ ലംഘിച്ചി
172 ട്ടന്ധരാേ ാകായ്വിൻ വീരന്മാേര!”
173 േരാഹിണീനന്ദനൻ െചാന്നതു േകട്ടി
174 േരാഷെത്ത ള്ള കൗരവന്മാർ.
175 ക ം ചുവത്തിപ്പറ തുടങ്ങിനാർ
176 കണ്ണനുെണ്ട ള്ള വൻപിനാേല:
177 ”ആഭാസരായുള്ള വൃഷ്ണികളായെല്ലാ
178 ആജ്ഞനട ന്നതി പാരിൽ;
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179 നാമിനിെയല്ലാരും ദാസരായ് നിന്നവർ
180 നാവിേന്മൽ നീരാകെയേന്ന േവ ;

181 പാദുകം െച ശിരസ്സിങ്കലാമ്മാറു
182 പാ കേരറുന്ന കാലമിേപ്പാൾ;
183 ചാേല നിറന്ന കിരീടങ്ങെളല്ലാം േപായ്
184 കാേലാടു േചരുകെയ വ .
185 മന്നവന്മാർ െള്ളാരാസനം കൂടാെത
186 ഖിന്നരാേ ാരുമിന്നീചന്മാേര
187 വാഴ്ത്തി നാം നിന്നതുെകാണ്ടല്ലീ നേമ്മാടു
188 വാർത്തകളിങ്ങെന െചാല്ലാകു .
189 മെറ്റാരു ദൂതൻ വന്നിങ്ങെന െചാന്നാകിൽ
190 മെറ്റാന്നായ് വന്നിതുമി തെന്ന.

191 വമ്പിഴയാകിലുെമാ െപാറുേക്കണം
192 അ െപാഴിേഞ്ഞാേരാെട ണ്ടെല്ലാ.
193 െക െപട്ടീടുന്ന സാംബേനെയ േമ
194 ഒ മയ തില്ല െചാല്ലാം
195 അന്ധകനാഥൻെറയാജ്ഞതാൻ േവണമി
196 ബ്ബന്ധനം തീർത്തിനിെക്കാ േപാവാൻ.”
197 വാ കളല്ലാത വാർത്തകളിങ്ങെന
198 കാ യായ് േകൾപ്പി കൗരവന്മാർ
199 മന്ദിരംതന്നിലകത്ത പൂകിനാർ
200 മന്ദന്മാർക്കങ്ങെന േതാന്നി ഞായം.

201 സമ്മതം കൂടാെത വാർത്തകേളാേരാേന്ന
202 ഉ കംേപാെല തങ്കർണ്ണങ്ങളിൽ
203 െകാ െകാണ്ടീടുന്ന ലാംഗലധാരി
204 േകാപെമഴു തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
205 ദുഷ്ടന്മാെരല്ലാരും നീങ്ങിന േനര
206 െപെട്ടെന്നഴുേന്ന നിന്നാനേപ്പാൾ
207 വാരണവീരൻെറ നാദെത്തേക്കെട്ടാരു
208 േകസരിവീരന്താെനന്നേപാെല
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209 ചാര നി ള്ള വീരന്മാർ േകൾക്കേവ
210 ചാപലം ൈകവി െചാന്നാനേപ്പാൾ:

211 ”എേന്നാടുതേന്ന െവറുക്കേയ േവ ഞാൻ
212 എ െട േഭാഷത്വം ചിന്തി േമ്പാൾ;
213 അ േള്ളാരാർ േമ േചരാെതയെല്ലാ ഞാൻ
214 ഇ ള്ള േലാകരിൽ േചർച്ച പു ;
215 വൃഷ്ണികളാർ േമ േചർന്നീതിേല്ലതുേമ
216 കൃഷ്ണനുമുള്ളത്തിലവ്വണ്ണേമ.
217 ആർ േമ േചരാെത ഞാനി േപാന്നതു
218 പാർ താകിൽ പിഴച്ചിെല്ലാ ം;
219 ഗർവ്വിതരായുള്ള കൗരവന്മാരുെട
220 ദുർവചനങ്ങെളേക്കൾക്കായെല്ലാ.

221 പെണ്ട ം േകളാത വാർത്തെയേക്കട്ടേപ്പാൾ
222 പ ള്ള േവലെയെച്ചയ്യണം ഞാൻ.
223 ഗർവിതന്മാരായ കൗരവന്മാരിനി
224 യുർവിയിലില്ലാെതയാക്കേവണം.
225 മംഗലംേവറായ മന്ദിരമി ടൻ
226 ഗംഗയിലാ തു േനേര.”
227 എന്ന െചാല്ലിന േരാഹിണീനന്ദനൻ
228 ഏറിയിരുെന്നാരു േകാപത്താെല
229 സീരംെകാണ്ട വലി തുടങ്ങിനാൻ
230 കൗരവമന്ദിരംതെന്നയേപ്പാൾ.

231 വാരു നിെന്നാരു സീരംെകാണ്ടങ്ങവൻ
232 പാരി നി വലിച്ചേനരം
233 െഞട്ടി െഞരി തിരി ചരി േത
234 ദുഷ്ടന്മാർ േമവുന്ന മന്ദിരംതാൻ.
235 മന്ദിരംതന്നിേല മാേലാകെരല്ലാരും
236 മന്നിടംതന്നിലും വീണാരേപ്പാൾ
237 കാലും െപാളിഞ്ഞിതൈക്കയും െപളിഞ്ഞിതു
238 കാെള കൂട്ടിനാർ ബാലന്മാരും
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239 ഫാലത്തിലാമ്മാറു േചാരയും തൂകി നി
240 ന്നാലസ്യമായി ചിലർ പിെന്ന.

241 ആനകെളല്ലാേമ ചാെല മറി േപായ്
242 ദീനങ്ങളായിക്കര തിണ്ണം;
243 ആജിയിേലതുേമ േതാലിെയേക്കാലാത
244 വാജികൾരാശിയുമവ്വണ്ണേമ.
245 മാടങ്ങെളല്ലാം െപളി െഞരിഞ്ഞി
246 മാേലാകർേമനിയിൽ വീണുതേപ്പാൾ;
247 ചി ങ്ങൾെകാ വിളങ്ങിനിന്നീടുന്ന
248 ഭിത്തികളും പിെന്നയവ്വണ്ണേമ.
249 വീരനായുെള്ളാരു സാംബേന വഞ്ചി
250 വിൽ മുറിച്ചീടിന പാണികൾ ം

251 പുണ്ണിെന ണ്ടേപ്പാൾ നി െകാണ്ടീടിനാൻ
252 കർണ്ണന്താെനന്നതു ഭാവിയാെത.
253 ധന്യനായുള്ളസുേയാധനന്താനേപ്പാൾ
254 െചേമ്മയിരുെന്നാരു പീഠത്തിേന്മൽ
255 യാദവന്മാരുെട ഭൂഷണേമാേരാേന്ന
256 ആദരേവാടു പറ േമേന്മൽ
257 ധൃഷ്ടനായീടുെമ്പാളെല്ലായിമ്മന്ദിരം
258 െഞട്ടി െഞരിഞ്ഞതു െപട്ടന്നേപ്പാൾ
259 പീഠത്തിേന്മൽനി താണതു കാണായി
260 പീഡകൾ േമനിയിൽ േമവുംവണ്ണം.

261 ”കണ്ണാ!” എന്നിങ്ങെന തിണ്ണം കര ടൻ
262 ക നീർ തൂകിനാൻ േനാകയാേല.
263 അെപ്പാഴുേതയെങ്ങഴുേന്ന െകാ വാൻ
264 െക ില്ലയായ്കയാൽ ഭുതലത്തിൽ
265 ആന്ധ്യമിയ ടൻ ാന്തെരേപ്പാെലയായ്
266 നീന്തി ടങ്ങിനാൻ താന്തനായി.
267 ദന്തങ്ങെളല്ലാേമെയ താകിേലാ
268 പന്തിയിെലാവ്വാെത വ കൂടു.
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269 താഴാെത േപാരുന്ന കൗരവവീരരിൽ
270 വീഴാെതയാരുമിെല്ല േവണ്ട

271 സാംബേന വഞ്ചി നി േള്ളാെരല്ലാർ ം
272 കാണ്മാറു ലാഞ്ഛനം െമയ്യിൽെപ്പാങ്ങി.
273 കണ്ട നിെന്നാരു നാരദ ള്ളത്തിൽ
274 ഉണ്ടായ േവദന മണ്ടീതേപ്പാൾ.
275 ”വല്ലാെതെയല്ലാരും നില്ലാെത െച വിൻ
276 കല്യനായുെള്ളാരു രാമ മ്പിൽ.
277 ആപ േപാന്നി ം വന്നതി മ്പിേല
278 കാൽപിടിച്ചീടുവിൻ പാപികേള!”
279 എന്ന െചാല്ലിക്കര തുടങ്ങിനാർ
280 മന്ദിരംതന്നിേല മാതെരല്ലാം.

281 വീരന്മാെരല്ലാരുെമന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
282 പാരാെത െചന്ന സാംബന്തെന്ന
283 ബന്ധനേത്താടുടൻ േവറിടുത്തങ്ങെന
284 സുന്ദരിതെന്നയും േതരിലാക്കി
285 ഏറ്റം വിറെച്ചാരു െമ മായേന്നരം
286 ചീറ്റം തിരെണ്ടാരു രാമ മ്പിൽ
287 െപെട്ട െചന്ന കാൽ പിടിച്ചീടിനാർ
288 മു െപട്ടീടിനാെല ഞായം.
289 വല്ലാെതനി െള്ളാെരങ്ങളിലുെള്ളാരു
290 വല്ലായ്മെയല്ലാം െപാറു േമേന്മൽ

291 വ കള െതളി നിേല്ക്കണേമ
292 അ െപാഴിഞ്ഞിനിത്ത രാേന!”
293 ഇങ്ങെന യാചി കൗരവവീരന്മാർ
294 മംഗലനാെയാരു സാംബേനയും
295 കന്യകതെന്നയും നല്കിനിന്നീടിനാർ
296 ധന്യനായുെള്ളാരു രാമൻൈകയിൽ.
297 ചാര െചെന്നാരു സാംബെനക്കണ്ടേപ്പാൾ
298 സീരിതന്മാനസം ശീതമായി
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299 ആതപംപൂ ള്ള ഭൂതലെമല്ലാേമ
300 വാർതിങ്കൾ വന്നെപ്പാെഴന്നേപാെല.

301 തുഷ്ടനായുള്ളസുേയാധനന്താനേപ്പാൾ
302 ഇഷ്ടമായുള്ള ധനങ്ങേളറ്റം
303 സത്വരം െകാണ്ട നല്കിനിന്നീടിനാൻ
304 പു ിയിലമ്പിേനാരൻപുതന്നാൽ.
305 ൈകെക്കാ നിന്നദ്ധനെത്തയുെമല്ലാേമ
306 ച ധരാ ജെനന്നേനരം
307 പാരാെത േപായ േനര നിെന്നഴും
308 ദ്വാരകതന്നിലക പുക്കാൻ.
309 സാംബെനത്തെന്നയും കന്യകതെന്നയും
310 കാണ്മതിനായിെക്കാതി േമേന്മൽ

311 വ വന്നീടുന്ന േലാകെരെക്കാ ടൻ
312 മന്ദിരെമ ം നിറ കൂടി.
313 േവളിയിലാളുന്ന േകളികൾെകാെണ്ട ം
314 േമളമിയ കളി പിെന്ന
315 തള്ളിെയഴുെന്നാരു േമാദംപൂെണ്ടല്ലാരും
316 ഉള്ളം െതളി വിളങ്ങിനിന്നാർ.

https://thalilakkam.in/




