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1 പാണ്ഡവർക്കേമ്പാടു പാങ്ങായി നിെന്നാരു
2 പാേഥാജേലാചനനെന്നാരുനാൾ
3 കല്യമായുെളളാരു കാലെത്തഴുേന്ന
4 കർമ്മങ്ങേളാേരാേന്ന െച പിെന്ന
5 േഭാജനം െപണ്ണിയലംകൃതനായി
6 േഭാജന്മാേരാടു കലർ നന്നായ്
7 ആസ്ഥാനമണ്ഡപം തന്നിെലഴുന്നളളി
8 വാ ന്ന വന്ദിഗണങ്ങളുമായ്.
9 ശി ം കലർെന്നാരു െപാ ീഠംതന്മീേത
10 െകേ ാടു െചന്നങ്ങിരുന്ന േനരം

11 സാത്യകിമുമ്പായ മ ികൾ മാനി
12 സാത്വികഭൂഷണേവഷന്മാരായ്
13 ചാര െച പറ തുടങ്ങിനാർ
14 കാര്യങ്ങേളാേരാേന്ന േചരുംവണ്ണം
15 അത്തൽ കള ളള നർത്തകന്മാെരല്ലാം
16 നൃത്തം തുടങ്ങിനാർ നീതിേയാെട.
17 ഗാനം തുടങ്ങിനാർ ഗായകന്മാെരല്ലാം
18 ആനന്ദമുളളിലിയ ംവണ്ണം
19 ആദൃതരായുെളളാരാരണെരല്ലാരും
20 ആശിയും െചാന്ന നിന്നേനരം

21 പെണ്ട ം കാണാെതാരുത്തെനക്കാണായി
22 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണെൻറ മുന്നലേപ്പാൾ.
23 എ നിന്നിങ്ങെന വ നീയിന്നിേപ്പാൾ
24 എെന്താരു കാരിയം ചിന്തിെച്ച ം
25 േചാദിച്ചേനര െചാല്ലിനിന്നീടിനാർ
26 മാധവന്തേന്നാടു ദൂതനേപ്പാൾ:
27 ”മാഗധന്തന്നാെല െക െപട്ടീടുന്ന
28 മന്നവെരല്ലാരും െചാല്കയാേല
29 േവഗത്തിൽ േപാന്നി വന്നിതു ഞാനിേപ്പാൾ
30 േവദന േപാ വാൻ ത രാെന !
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31 ”ദ്വാരകതന്നിൽ നീ പാരാെത െചന്നീ
32 വാരിജേലാചനേനാടു െചാൽവൂ:
33 വ കലർെന്നാരു മാഗധെനങ്ങേള
34 അ െവടി പിടി േനെര
35 അന്തകമന്ദിരംതെന്നയും െവാെന്നാരു
36 ബന്ധനമന്ദിരംതന്നിലാക്കി
37 അല്ലെ ടു ന്നതിങ്ങെനെയന്നതു
38 െചാല്ലാവതേല്ലതും ത രാേന!
39 ചങ്ങലപൂെണ്ടങ്ങൾ പാദങ്ങെളല്ലാേമ
40 െചങ്ങിയരഞ്ഞ പാതിയായി.

41 എണ്ണയാകുന്നതു ക നീരെല്ലാതാൻ
42 തണ്ണീരാകുന്നതും കണ്ണനീേര.
43 ഉണ്കെയ െളളാരു വാർത്തയുമിെന്നല്ലാം
44 ഉണ്മെയെച്ചാല്കിൽ മറ തായി.
45 െചാെല്ക്കാ നി ള്ള നൽ റെയല്ലാേമ
46 ദി കളായ് വ മിക്കവാറും
47 രക്ഷികളാകിന ശൂരന്മാരുെണ്ട ം
48 ഭക്ഷിപ്പാനായി നിന്നേപാെല.
49 പാരി നി ളള ചൂരലുമായവർ
50 േഘാരത ചിന്തി കാണ്കിലിേപ്പാൾ

51 യാമ്യന്മാരായുളള ദൂതന്മാെരല്ലാേമ
52 സൗമ്യന്മാെരന്ന വ കൂടും.
53 ഇത്തരേമാേരാെന്ന സത്വരം െചാല്കിലാം
54 വിസ്തരിെച്ച പറ കാര്യം?
55 േവണുന്നെതല്ലാേമ െചാല്ലിതായെല്ലാതാൻ
56 േവദന പൂ െളളാെരങ്ങളിേപ്പാൾ.
57 കാതരന്മാരായ ഞങ്ങെളെത്താട്ടിനി
58 ക്കാരുണ്യമുണ്ടാവാൻ കാലമായി.
59 പാരാെതെയങ്ങെളപ്പാലി െകാേളളണം
60 പാേഥാജേലാചന ! ത രാെന !”
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61 മന്നവെരല്ലാരുമിങ്ങെന െചാൽകെയ
62 െന്നേന്നാടു ഖിന്നരായ് െചാല്ലിവി .
63 ഒത്തതു െചയ്കിനി നിത്യനായുേളളാേവ !
64 ഭക്തപരായണാ ! ത രാേന !
65 ദൂതനായുളളവനിങ്ങെന െചാ േമ്പാൾ
66 ദൂരേവ കാണായി വീണയുമായ്
67 നാരദനാകിന ന നി വന്നതു
68 വാരിജവല്ലഭെനന്നേപാെല.
69 കാണുന്ന േലാകർതർ പാണികളാെയാരു
70 പങ്കജപാളി തിങ്കളായി

71 വന്നതു കെണ്ടാരു വാരിജേലാചനൻ
72 െചന്നണഞ്ഞമ്പിേനാടാദരവിൽ
73 െപാന്മയമാെയാരു വിഷ്ടരം തന്മീേത
74 സന്മതിേയാടങ്ങിരുത്തിപ്പിെന്ന
75 േയാഗ്യമായുെളളാരു പൂജെയെച്ചയ്തി
76 ”ഭാഗ്യവാൻ ഞാനിനി”െയ െചാന്നാൽ
77 പൂജിതനാെയാരു നാരദെനന്നേപ്പാൾ
78 പൂതനൈവരിതേന്നാടു െചാന്നാൻ:
79 ”ധാർമ്മികനാെയാരു ധർമ്മജൻെചാല്ലാൽ ഞാൻ
80 കാണ്മതിന്നായി വന്നതിേപ്പാൾ.

81 പാരാെതയുെണ്ടാരു കാരിയം േവ
82 കാരിയമാകുന്നെതെന്തന്നല്ലീ?
83 യജ്ഞെത്തെച്ചയ്കയിലിച്ഛയുേണ്ടറ്റവും;
84 യജ്ഞമാകുന്നതു രാജസൂയം.
85 ദിഗ്ജയം േവണമതിെന ചിന്തി
86 സജ്ജ്വരനായി േമവുന്നിേപ്പാൾ.
87 പാരാെത െചന്നതു പൂരിക്കേവണേമ
88 േപാരായ്മ വാരാതവണ്ണെമന്നാൽ.”
89 നാരദനിങ്ങെന െചാന്നതു േകെട്ടാരു
90 വാരിജേലാചനൻ ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ
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91 ഉദ്ധവർതേമ്മാടുകൂടി നിരൂപിച്ചി
92 ത്തമമായതുറ പിെന്ന
93 മന്നവന്മാരുെട ദൂതെനത്തെന്നയും
94 ഖിന്നത േപാക്കിയയ േനേര.
95 നാരദൻ െചാല്ലിന കാരിയം പൂരിപ്പാൻ
96 നാനാജനങ്ങളുമായിെച്ചേമ്മ
97 യാ തുടങ്ങിനാർ വാർത്താരിൽമാെതത്തൻ
98 ഗാ ത്തിൽ േചർ ന്ന ഭാഗ്യമുേളളാൻ.
99 ധന്യങ്ങളായുളള േദശങ്ങേളാേരാേന്ന
100 പിന്നി പിന്നി േപായിേപ്പായി.

101 പാണ്ഡവമന്ദിരംത െട ചാര
102 പാരാെത െചന്നങ്ങണ തായി
103 േതായജേലാചനൻ വന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
104 േതായുന്ന േതാഷെത്ത േമേന്മൽ
105 മംഗലപാണികളായി െചന്ന
106 സംഗമിച്ചീടിനാർ പാണ്ഡവന്മാർ.
107 കല്മഷം േവര നിർമ്മലനായി
108 സമ്മതനാെയാരു ധർമ്മജന്താൻ
109 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണെനക്കെണ്ടാരു േനര
110 മണ്ടിയണ പിടി പൂണ്ടാൻ.

111 ഉണ്ടായ േമാദത്താൽ െതാണ്ടയും കമ്പി
112 മി വാൻ വല്ലാെത നിന്നാെനാേട്ട.
113 ഭീമൻതുടങ്ങിന േസാദരന്മാരുമ
114 ങ്ങാേമാദംപൂ പിടി പൂണ്ടാർ.
115 പിെന്നയെങ്ങല്ലാരുെമാന്നി നിന്നി
116 ധന്യമാം മന്ദിരം പൂകുംേനരം
117 കാർവർണ്ണന്ത െട കാന്തിെയക്കാണ്മാനായ്
118 കാമി നി ളള കാമിനിമാർ
119 ചാലകംപൂ ളള മാടങ്ങൾതന്മീേത
120 ചാലെച്ചെന്നല്ലാരും നി നന്നായ്
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121 ക കളുണ്ടായ കാരിയം പാരാെത
122 പുണ്യങ്ങൾ പൂ ലഭിച്ചാരേപ്പാൾ.
123 ധർമ്മജന്ത െട സമ്മാനം പൂ െളളാ
124 രംബുജേലാചനെനന്ന േനരം
125 പങ്കജം െവ ന്ന പാദങ്ങൾെകാണ്ട ം
126 മംഗലംെചയ്താനമ്മന്ദിരത്തിൽ.
127 ഒ നാളിങ്ങെന തുഷ്ടിയും പൂ നി
128 ന്നിഷ്ടരുമായി വസി ംകാലം
129 പാണ്ഡവവീരനാം പാർത്ഥനും താനുമായ്
130 ഖാണ്ഡവമാകിന കാനനത്തിൽ

131 േപായ പൂകിനാൻ േതായജേലാചനൻ
132 നായാ ലീലെയേക്കാലുവാനായ്.
133 കാനനം പൂകിന കാർമുകിൽവർണ്ണന്താൻ
134 യാനം െകാ ണ്ടായ ദീനം േപാവാൻ
135 സത്സംഗിയായ ധനഞ്ജയന്ത െട
136 ഉത്സംഗംതന്നിൽവ ത്തമാംഗം
137 മു ിതേലാചനനായിക്കിടന്നി
138 നി െയ തുട ംേനരം
139 കാനനംതെന്നദ്ദഹിപ്പതിന്നായി
140 കാംക്ഷ മുഴുെത്താരു വഹ്നിയേപ്പാൾ

141 വീരനായുളള ധനഞ്ജയന്തേന്നാടു
142 വി നായ് െച പറഞ്ഞാൽ െമെല്ല;
143 ” െകാേണ്ടറ്റവും ദീനനാകു ഞാൻ
144 ത്തിെനത്തീർേപ്പാെരക്കണ്ടിെല്ല ം.
145 ഭക്ഷണം ത നിന്നിക്ഷണെമ െട
146 കുക്ഷിെയ രി രക്ഷിക്കണം.”
147 പാവകനിങ്ങെന െചാന്നതു േകെട്ടാരു
148 പാണ്ഡവീരനും െചാന്നാനേപ്പാൾ:
149 ”സജ്ജനപൂജെയെച്ചയ്വതിനായെല്ലാ
150 സജ്ജനായുളളു ഞാൻ പ പേണ്ട.
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151 ഇച്ഛെയെച്ചാല്ലിനാലിെപ്പാെഴ നല്കവ
152 നച തന്ത െട പാദത്താണ.”
153 തങ്ങളിലിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര
154 പങ്കജനാഭനുണർ നന്നായ്
155 സാരാനായുെളളാരു പാർത്ഥെൻറ െചാൽ േകട്ടി
156 ട്ടാരണനല്ലിവൻ വഹ്നിെയന്നാൻ.
157 വഹ്നിെയന്നിങ്ങെന േകെട്ടാരു പാർത്ഥനും
158 വന്ദി നി പറഞ്ഞേപ്പാൾ:
159 ”ഭാഗ്യവാെനങ്കിൽ ഞാൻ നി െട വാഞ്ഛിതം
160 മാർഗ്ഗമായ് ന തു െചാന്നാൽ.

161 ഇന്നതു േവണെമ ളളതു െചാേല്ലണം”
162 എന്നതു േകെട്ടാരു വഹ്നി െചാന്നാൻ:
163 ”വാനവർേകാനുെട കാപ്പായിനിെന്നാന്നി
164 ക്കാനനെമന്നേതാ േകൾ ണ്ടെല്ലാ.
165 എന്നതുെകാ ഞാൻ ക െകാതി
166 തിന്നിതു ന കിൽ നന്നായിതും.”
167 എന്നതു േകെട്ടാരു പാർത്ഥനും െചാല്ലിനാൻ
168 നന്ദജന്ത ഖം േനാക്കിയേപ്പാൾ
169 പാവകന്തേന്നാടു ”നി െട വാഞ്ഛിതം
170 പാരാെത പൂരിക്ക”െയന്നിങ്ങെന.

171 പാവകന്താനതു േകെട്ടാരു േനര
172 പാരി നിന്നാരു േമാദത്താേല
173 കാനനംതെന്നദ്ദഹി തുടങ്ങിനാൻ
174 വാനവർേകാെനയും േപടിയാെത.
175 െപാട്ടിെപ്പാരി െളളാെരാച്ചെകാേണ്ടറ്റവും
176 െഞട്ടി നി ടനാശെയല്ലാം.
177 ഭീമങ്ങളായുളള ധൂമങ്ങളേന്നരം
178 േവ്യാമത്തിെല േമ െപാങ്ങിനി
179 നാകത്തിൽെച്ചന്ന വാസവന്തേന്നാടു
180 േവഗത്തിൽ െചാ വാെനന്നേപാെല.
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181 േഘാരങ്ങളായുളള സിംഹങ്ങെളല്ലാെമ
182 പാരം കര തുടങ്ങീതേപ്പാൾ
183 വാനിലിരുെന്നാരു വാസവന്തെന്നയി
184 ക്കാനനം നി വിളി ംേപാെല.
185 ചൂേട നി െളളാേരണങ്ങെളല്ലാേമ
186 ചാടി ടങ്ങീതു നാലുപാടും
187 േദഹെത്തൈക്കവി േപാ ന്ന വായുക്കൾ
188 േദഹത്തി ളളിൽനിെന്നന്നേപാെല.
189 ഭീതങ്ങളായുളള മാതംഗയൂഥങ്ങൾ
190 സിംഹങ്ങൾ നിേന്നടം െചന്നണ .

191 സാമാന്യനാെയാരു ൈവരി വരുംേനരം
192 വാമന്മാർ തങ്ങളിൽ േചർ ഞായം.
193 േവകുന്ന ദാരുെവൈക്കവി മെറ്റാന്നിൽ
194 േവഗത്തിൽച്ചാടീതു വാനരങ്ങൾ
195 അെറ്റാരു േദഹെത്തൈക്കവി േദഹിതാൻ
196 മെറ്റാരു േദഹത്തിൽ ചാടുേമ്പാെല.
197 മാഴ്കിനിന്നീടുന്ന സൂകരയൂഥങ്ങൾ
198 േപാകരുതാ മടങ്ങിപ്പിേന്ന
199 പാവകന്തേന്നാടുകൂടിതാെയല്ലാേമ
200 ഭാവനെചയ്കയാെലന്നേപാെല

201 ഓടിവരുെന്നാരു വന്തീെയക്കണ്ടി
202 േപടി പായുന്ന വ ലികൾ
203 തങ്ങെളക്ക ളള േഗാക്കൾതൻ േവദന
204 യിങ്ങെനെയന്നതറി തേപ്പാൾ.
205 ചൂഴു വെന്നാരു പാവകന്ത െട
206 ചൂടു നി കര േമേന്മൽ
207 ചാട്ടം തുടങ്ങിന കാ മൃഗങ്ങൾ
208 കൂട്ടേരെയാ േമ േവണ്ടീലേപ്പാൾ
209 അന്ത്യത്തില വനസ്ഥരായുേളളാർ
210 ബ വിരാഗേമാ േചരുമെല്ലാ
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211 ദർപ്പം കലർ ളള സർപ്പങ്ങെളല്ലാം തൻ
212 മസ്തകം ചാലപ്പരത്തിനി .
213 േവവു േമവുമക്കാനനം ൈകെകാ
214 പാവകന്തെന്ന വില ംേപാെല
215 വ്യ ങ്ങളായുള്ള േകകികൾ പീലിത
216 ന്ന ങ്ങൾ ചൂഴും നിറ തേപ്പാൾ
217 വാനവർനായകൻ വാരാഞ്ഞെതെന്ത
218 കാനനം േനാ െതന്നേപാെല.
219 േകാകിലനാദേമാ േകഴുന്ന േനര ം
220 േകാമളമായിേട്ട വ തേ .

221 മാധുര്യമാണ്ടവർ ചാകുന്നേനര ം
222 ചാതുര്യം ൈകവിടാെയ വ .
223 േവവു നി ളള േവതണ്ഡയൂഥമ
224 പ്പാവകന്തന്നിേല മു ംേനരം
225 െപാങ്ങിനിന്നീടുന്ന തുമ്പിക്കരങ്ങേള
226 െയ േമ കാണാനായി നീെളയേപ്പാൾ
227 ആരഭ്യമാെയാരു ബാണഗൃഹത്തിൻെറ
228 വാരുറ്റ തൂണുകെളന്നേപാെല.
229 പുഷ്ടനായുെളളാരു പാവകനിങ്ങെന
230 തുഷ്ടനായ് നി കളി ംേനരം

231 കാട്ടിേല നി ളള ജീവങ്ങൾെക്കല്ലാെമ
232 േകാട്ടനാള മുടി കൂടി.
233 പാണ്ഡവവീരെൻറ വമ്പിനാലിങ്ങെന
234 ഖാണ്ഡവകാനനം േവകുംേനരം.
235 അക്ഷതനാെയാരു തക്ഷകന്ത െട
236 രക്ഷകനായ പുരന്ദരന്താൻ
237 െമല്ലേവ േക നി ളളിലറിഞ്ഞി
238 തളളിെയഴുെന്നാരു േകാപത്താേല
239 വാരിദജാലങ്ങേളാടു കലർ ടൻ
240 മാരിെയെപ്പയ്യി േപാ വന്നാൻ.
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241 ദീനത ൈകവി ദൂര നിെന്നാരു
242 കാനനം തന്നിേലാ പാവകന്താൻ,
243 െവന്തതു കാണ്ക പുരന്ദരമാനസം
244 ചിന്തി കാകിൽ വിചി മെ .
245 സ്ഫീതമായുെളളാരു വൃഷ്ടിെയക്കണ്ടി
246 ഭീതനായ് െചാല്ലിനാർ വീതിേഹാ ൻ:
247 ”കഷ്ടമായ് വന്നേത വൃഷ്ടിെയക്കണ്ടാലും
248 നഷ്ടമാേ ാകുന്നതു ഞാേനാ.”
249 എന്നതു േകെട്ടാരു പാണ്ഡവവീരന്താൻ
250 ഏതുേമ േപടിയാെയ്ക െചാല്ലി

251 ഉമ്പർേകാന്ത െട വമ്പിെനേപ്പാ വാൻ
252 അ കൾെകാ ഗൃഹം ചമച്ചാൻ
253 പാരി െപ ന്ന മാരിതാേനതുെമ
254 േചാരാതവണ്ണമട നന്നായ്.
255 എന്നതു ക പിണങ്ങിനാമ്പിെന്നയ
256 ന്നിെന്നാരു മന്നവന്തേന്നാടേപ്പാൾ.
257 വാനവർനാഥനക്കാനനംത െട
258 പാലനം വല്ലീലെയാ െകാ ം.
259 ദർപ്പിതരായുളള ദാനവന്മാരുെട
260 ശി ിയായുളള മയന്താനേപ്പാൾ

261 പാവകന്തന്നിൽ പതിെച്ചാരു േനര
262 പാലി െകാണ്ടാനവ്വാസവിതാൻ.
263 പാലി െകാണ്ടതുമൂലമായങ്ങവൻ
264 നീലക്കാർവർണ്ണന്തൻ െചാല്ലിനാെല
265 ൈവരികളാേയാർ ഭൂതലെമല്ലാേമ
266 വാരിെയന്നിങ്ങെന േതാ ംവണ്ണം
267 ആശ്ചര്യമായുെളളാരാസ്ഥാനമന്ദിരം
268 കാ യായ് നല്കിനാൻ ധർമ്മജ ം.
269 ചിന്തിച്ചെതല്ലാേമ ബന്ധി നിന്നി
270 സ ഷ്ടനാെയാരു വഹ്നി പിെന്ന
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271 പാണ്ഡരമായുളള വാജികൾതെന്നയും
272 ഗാണ്ഡീവമാകുന്ന ചാപെത്തയും
273 ശൗണ്ഡതതന്നാെല ഖാണ്ഡവം നല്കിന
274 പാണ്ഡവനായിെക്കാടുത്താനേപ്പാൾ.
275 പാവകൻ ന മ ാഭൃതംതെന്നയും
276 പാരാെത വാ മപ്പാർത്ഥനേപ്പാൾ
277 സുന്ദരമാെയാരു നന്ദജമ്പിന്നാെല
278 മന്ദിരംതന്നിലക പൂക്കാൻ.
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