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1 മായതന്മായത്താൽ മാനുഷനാെയാരു
2 മധവൻത െട മന്ദിരത്തിൽ
3 മാേലാകർ ണ്ടായ മാെലല്ലാം തീർത്തി
4 മാനിനിമാരുമാേയ്മവും കാലം
5 നാരദമാമുനി നണ്ണിനിന്നീടിനാൻ
6 വാരിജേലാചനൻ ൈവഭവേത്ത:
7 ”എണ്ണിരണ്ടായിരം ഭാര്യമാരുണ്ടെല്ലാ
8 ”എെന്ന നീ പൂേണണം”െമ ംെചാല്ലി.
9 എണ്ണമറ്റീടുന്ന മന്ദിരംേതാറുമി
10 ക്കണ്ണന്താെനങ്ങെന പാ െകാൾവൂ?

11 ചിന്തിച്ചേതാറുമിെന്നഞ്ചകംതന്നിലി
12 ന്നന്ധതെയന്നിേയ ക തിേല്ല.
13 സുന്ദരിമാരുെട മന്ദിരം േതാറുമി
14 ന്നിന്നിവെനങ്ങെന നി ഞായം,
15 എന്നതു കാേണണം”എന്ന ചിന്തി
16 െച തുടങ്ങിനാൻ ദ്വാരകയിൽ
17 മുമ്പിനാൽ കെണ്ടാരു മന്ദിരം തന്നില
18 ങ്ങേമ്പാടു പൂകിനാനാദരവിൽ.
19 േകട നി ള്ള േവദങ്ങൾത ള്ളിൽ
20 ഗുഢനാേയ്മവുന്ന േദവന്തെന്ന

21 തിണ്ണമണ ടൻ പുണ്യമിയ ള്ള
22 കണ്ണിണതന്നിലങ്ങാക്കിെക്കാണ്ടാൻ;
23 ചാമരം െകാണ്ട വീതു തുടങ്ങിന
24 കാമിനി തെന്നയുമവ്വണ്ണേമ.
25 നാരദൻ വന്നതു കെണ്ടാരു േനര
26 വാരിജേലാചനൻ പാരാെതതാൻ
27 ആസനംമുമ്പായ സാധനം നല്കിനി
28 ന്നാദരിച്ചീടിനാനായവണ്ണം
29 മാനിതനാെയാരു മാമുനിതാനേപ്പാൾ
30 മാധവഞ്ചാര നി പിെന്ന
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31 മെറ്റാരു മന്ദിരംതന്നിലകം പുക്കാൻ
32 വറ്റാെതനിെന്നാരു കൗതുകത്താൽ.
33 മാധവ ന്നൽ തന്മാനിനി താനുമായ്
34 ചുതു െപാരുന്നതു കാണായ്യേപ്പാൾ.
35 മാമുനി വന്നതു കെണ്ടാരു മാധവൻ
36 മാനി നി മതിർ ംവണ്ണം
37 മുന്നേമ വ േതാെയന്ന േചാദിച്ചാൻ
38 മുന്നം താൻ കണ്ടീലെയന്നേപാെല.
39 എന്നതു േകെട്ടാരു നാരദമാമുനി
40 ഏതുേമ മിണ്ടാെത നി പിെന്ന

41 േവഗത്തിൽ േപായ ചാര നിെന്നാരു
42 േഗഹത്തിൽ പൂകിനാനാകുലനായ്.
43 ബാലന്മാെരത്തന്മാറിലങ്ങാക്കീ
44 ലാളി നിന്നതു കാണായ്യേപ്പാൾ
45 െപെട്ടെന്നഴുേന്ന േപശലമാെയാരു
46 വിഷ്ടരം നല്കിനാൻ നാഥനേപ്പാൾ.
47 വിഷ്ടരം പൂകിന നാരദന്തേന്നാടു
48 തുഷ്ടനായ് നി പറഞ്ഞാൻ പിെന്ന:
49 ”ഒ നാൾകൂടീ കാണു തിന്നിേപ്പാൾ
50 ഇഷ്ടരായുള്ളവെരന്തിങ്ങെന?

51 പു രുമായി മന്ദിരം തന്നിേല
52 നിത്യമായ് നിൽ േതയു ഞാേനാ.
53 കാലേമാ േപാമെല്ലാ ബാലകന്മാരുെട
54 ലീലകേളാേരാേന്ന ചാലക്കണ്ടാൽ.
55 ൈപതങ്ങളുണ്ടാകിൽ ൈപതെന്നയുണ്ടാകാ;
56 ൈകതവമല്ല ഞാൻ െചാന്നെതാ ം.”
57 സംഗതികളായവർ െചാ ന്ന വാർത്തകൾ
58 ഇങ്ങെനേയാേരാേന്ന െചാല്ലിപ്പിെന്ന
59 ബാലകന്മാെരയും ചാല ണർ ത
60 ന്നാലയംതന്നിേല നിന്നേനരം
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61 ഓർച്ച പൂണ്ടീടുന്ന നാരദമാമുനി
62 ഓടിനാനന്യമാം മന്ദിരത്തിൽ.
63 മജ്ജനത്തി തുടങ്ങി നിന്നീടുെന്നാ
64 രച തന്തെന്നയും കണ്ടാനേപ്പാൾ.
65 അന്യമായുെള്ളാരു മന്ദിരംതന്നിേല
66 പിെന്നയും െചന്ന പൂകുംേനരം
67 അജ്ഞത േവറായുള്ളാരണർ ചൂഴു
68 യജ്ഞങ്ങൾെകാ യജി നന്നായ്
69 നാകികൾേതാഷേത്ത നല്കി നിന്നീടുന്ന
70 നാഥെനക്കാണായി േചണുറ്റേപ്പാൾ.

71 നിഷ്കളെമന്ന െചാെല്ക്കാണ്ട േബാധെത്ത
72 നിശ്ചലമാെയാരു മാനസത്തിൽ
73 േചർ നിന്നീടുന്നതേമ്പാടു കാണായി
74 താസ്ഥേയാടെങ്ങാരു മന്ദിരത്തിൽ.
75 വാളുെമടു നൽ ചർമ്മവുമായി
76 േമളത്തിൽ നി പയറ്റി നന്നായ്
77 ശീലി നിെന്നാരു നീലക്കാർവ്വർണ്ണെന
78 ക്കാലേത്ത െചന്ന കണ്ടാമ്പിെന്ന.
79 മെറ്റാരു മന്ദിരം പുെക്കാരു േനര
80 മെറ്റാരു ജാതിയിൽക്കാണായിതും.

81 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ മന്ദിരം േതാറുമ
82 മ്മംഗലനാെയാരു മാമുനിതാൻ
83 ക കേണ്ടറ്റവും വിസ്മയിച്ചീടിനാൻ
84 െകാണ്ടൽേനവർണ്ണൻെറ ൈവഭവേത്ത.
85 മുമ്പിനാൽ െചെന്നാരു മന്ദിരംതന്നിൽെച്ച
86 ന്നംബുജേലാചനേനാടുകൂടി
87 മായതൻ ൈവഭവം െകാ പറഞ്ഞി
88 മാനി നി നുറു േനരം
89 മാധവന്തേന്നാടു യാ യും െചാല്ലീ
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90 മാഴ്കാെത േപായാനമ്മാമുനിയും.
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