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1 നന്ദജനേമ്പാടു മന്ദിരംതന്നിേല
2 നന്ദി നിന്നീടുമെന്നാരുനാൾ
3 നിർമ്മലനാെയാരു ധർമ്മജന്മാവുതാൻ
4 അംബുജേലാചനന്തെന്ന േനാക്കി
5 ആസ്ഥാനമന്ദിരംതന്നിൽനിേന്നാർെത്താരു
6 വാർത്തെയെച്ചാല്ലിനാനാസ്ഥേയാെട:
7 ”കാരുണ്യവാരിധിയാെയാരു നി െട
8 കാരുണ്യമുെണ്ടന്നിെലങ്കിലിേപ്പാൾ
9 സത്വരം െചയ്കയിലാശയുേണ്ടറ്റവും
10 ഉത്തമമാെയാരു രാജസൂയം

11 ആവതല്ലാതതു ചിന്തി െകാണ്ടെല്ലാ
12 േകവലമാശതാൻ േമവി ഞായം.”
13 ധർമ്മജന്ത െട െചാല്ലിെനേക്ക െളളാ
14 രംബുജേലാചനൻ െചാന്നാനേപ്പാൾ:
15 ”േയാഗ്യമായുളളതിലാശ െചന്നീടിനാൽ
16 ഭാഗ്യവാെനന്നെല്ലാ വ ഞായം.
17 ൈവകല്യം വാരാെത സാധി നിന്നീടും
18 ൈവകാെത നി െട രാജസൂയം.
19 ദിഗ്ഗജം െവ ന്ന േസാദരന്മാെര നീ
20 ദിഗ്ജയത്തി നിേയാഗിെക്കന്നാൽ.”

21 എന്നതു േകെട്ടാരു ധർമ്മജൻെചാല്ലാെല
22 നിെന്നാരു േസാദരവീരെരല്ലാം.
23 െപെട്ട െചേന്നാേരാ മന്നവന്മാേരാടു
24 മുട്ടിപ്പിണ കതിർ േനെര
25 താഴാതക ജയിച്ചവർ നല്കിന
26 േകാഴയുംെകാണ്ടി േപാ വന്നാർ.
27 മാഗധന്തെന്നജ്ജയിച്ചീലെയന്നി
28 മാഴ്കിനിന്നീടുമമ്മന്നവെൻറ
29 മാനസം ക പറ നിന്നീടിനാൻ
30 മാനി മാഴ്കാെത മാധവന്താൻ:
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31 ”പാർത്ഥനും ഭീമനും ഞാനുമായ് െച നി
32 ന്നാർത്തിെയേപ്പാ തു േനേര.”
33 ഇങ്ങെന െചാന്നവർ മൂവരുെമാന്നി
34 സംഗരകാംക്ഷികളായിപ്പിെന്ന
35 മാരണകർമ്മത്തിങ്കാരണരായി ന
36 ല്ലാരണരായിച്ചമ േനേര
37 മാഗധമന്ദിരം േനാക്കി നടന്നാര
38 മ്മാധവഭീമധനഞ്ജയന്മാർ.
39 വീരനായുെളളാരു മാഗധന്താനേപ്പാൾ
40 ആരണർ വന്നതു കണ്ടേനരം

41 ഉത്തമമാെയാരു പൂജെയെച്ചയ്തി
42 ഭക്തിെയ െതളി െചാന്നാൻ:
43 ”നൽവരം നല്കിന നിങ്ങളീ വന്നതു
44 നൽവരവായി വ െതന്നാൽ
45 എെന്താരു കാംക്ഷെകാെണ്ട െട ചാര
46 വ െത ളളതു െചാല്ലേവണം.
47 ചാര വന്നിട്ടകെപ്പ നി ഞാൻ
48 ആരായേവ നിങ്ങളെല്ലാ.”
49 ഇങ്ങെന െചാ ന്ന മാഗധമ്പിെന്നയും
50 തന്നിേല ചിന്തി ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ

51 പങ്കജേലാചനന്ത ഖം കണ്ടി
52 ശങ്കിതനായി നി െചാന്നാൻ:
53 ”പ ഞാെനങ്ങാനും കെണ്ടാരു േദഹെമ
54 െണ്ടനി ളളിേല േതാ ന്നിേപ്പാൾ.
55 എന്നിലെമന്നതു െചാ വാൻ വേല്ലൻ ഞാ
56 െനന്നിലെമന്നതു െചാല്ലേവണം.”
57 മാഗധനിങ്ങെന െചാന്നതു േകെട്ടാരു
58 മാധവൻ െചാല്ലിനാൻ മന്ദമേപ്പാൾ:
59 ”യാദവന്മാേരാടു േപാർ തുനി നീ
60 യാതനായീലേയാ പെണ്ടാരുനാൾ?
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61 അ ഞാൻ കണ്ടെത”ന്നിങ്ങെന േകട്ടേപ്പാൾ
62 പിെന്നയും െചാല്ലിനാന്മാഗധന്താൻ:
63 ”െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണനന്നിണ്ടലും പൂണ്ടി
64 മ ന്നെതല്ലാേമ ക തല്ലീ?”
65 എന്നതു േകെട്ടാരു മാധവൻ െചാല്ലിനാൻ
66 നിെന്നാരു മന്നവന്തേന്നാടേപ്പാൾ:
67 ”ചീറ്റവും ൈകവി േപാറ്റിയും െചാല്ലീ
68 േതാറ്റ മ ന്നേതറ്റമേപ്പാൾ
69 അഞ്ചാറുവട്ടമല്ല ഞാൻ കണ്ടേതാ
70 െചെഞ്ചേമ്മ േകൾ പതിേനഴുവട്ടം.”

71 മാനിയായുെളളാരുമാഗധെനന്നേപ്പാൾ
72 ആനനംതെന്നയും താഴ്ത്തിെച്ചാന്നാൻ:
73 ”ആരണർ െചാന്നതിനുത്തരം െചാ വാൻ
74 ആരുേമയില്ലയിപ്പാരിലിേപ്പാൾ.
75 ആെര െചാേല്ലണം േകവലം നിങ്ങെള
76 ആരണരെല്ലേന്ന േതാ ന്നിേപ്പാൾ.”
77 ശങ്കിതനാെയാരു മാഗധന്തേന്നാടു
78 പങ്കജേലാചനൻ െചാന്നാനേപ്പാൾ:
79 ”ആന്ധ്യമാണ്ടിങ്ങെന നീെള നടന്നി
80 താന്തരായ് നി ളള പാന്ഥർ ഞങ്ങൾ.

81 ദാനങ്ങൾ െച ന്ന നി െട ചാര
82 ദീനെത്തേപ്പാ വാൻ വ തിേപ്പാൾ.
83 ഇച്ഛെയെച്ചാല്ലിനാൽ ന ം നീെയന്നി
84 നിശ്ചയമുണ്ടാേയ െചാൽവാനാവൂ.”
85 മാധവൻ െചാല്ലിന െചാല്ലിെനേക്കെട്ടാരു
86 മാഗധൻ െചാല്ലിനാൻ മാനിച്ചേപ്പാൾ:
87 ”ആജ്ഞെകാെണ്ടല്ലാേമ സാധി െകാളളുവാൻ
88 ാജ്ഞന്മാരെല്ലായിന്നിങ്ങെളന്നാൽ
89 െചാ ന്നെതല്ലാേമ ന ന്നതു ഞാൻ
90 െചാ വാേനതുേമ ശങ്കിേക്കണ്ട.
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91 ാണങ്ങൾതെന്നയും ന വൻ െചാ കിൽ
92 കാണങ്ങെളന്നേതാ പിെന്നയെല്ലാ.”
93 സത്യമായ് നിന്നവനിങ്ങെന െചാന്നേപ്പാൾ
94 സത്വരം െചാല്ലിനാൻ നന്ദജന്താൻ:
95 ”യുദ്ധെത്തക്കാമി വന്നതുഞങ്ങളി
96 ദ്ധതനാെയാരു നീയുമായി.
97 ഭീമനിന്നിന്നതു പാർത്ഥനന്നിന്നതു
98 വാമനായുെളളാരു മാധവൻ ഞാൻ.
99 ഞങ്ങളിൽ മൂവരിലാെര ചിന്തി
100 സംഗരത്തി തുനി െകാൾ നീ.”

101 നന്ദജനിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര
102 മന്നവേനറ്റം ചിരി െചാന്നാൻ:
103 ”നിേന്നാടുകൂടിന സംഗരം നില്ക്കട്ടി
104 മ്മന്നവന്മാരിലാെരേന്ന േവ .
105 കെണ്ടാരുേനര മി തും െചയ്യാെത
106 മ വായെല്ലാ നീ പേണ്ടേപ്പാെല.
107 അ േപായംബുധിതന്നിൽ മറഞ്ഞ നീ
108 ഇ െവളിച്ച വന്നായെല്ലാ?
109 േകാമളനാെയാരു പാർത്ഥെനക്കാണുേമ്പാൾ
110 ഓമനിപ്പാനെല്ലാ േതാന്നി ഞായം

111 ഭീമനായുെളളാരു ഭീമെനെയേന്നാടു
112 വാമനായ് നി കതിർപ്പാനാവൂ.”
113 ഇങ്ങെന െചാ ടൻ ഭീമേനാെടാന്നി
114 സംഗരമായിപ്പിണഞ്ഞാനേപ്പാൾ.
115 നൽഗദെകാണ്ട താഡനം െചയ്കയും
116 വൽഗനം െചയ്കയുമ മി ം.
117 വീരന്മാർ േകാലുന്ന േനരറ്റ സംഗരം
118 േഘാരമായ് വന്നിതു പാരമേപ്പാൾ
119 ദർപ്പെമഴു ളള േകസരിവീരന്മാർ
120 െകേ ാടു നി കതിർ ംേപാെല.
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121 കാർമുകിൽവർണ്ണന്തൻ കാരുണ്യംതന്നാെല
122 വാമനായ് േമവുന്ന ഭീമനേപ്പാൾ
123 മന്ദനായുെളളാരു മാഗധന്ത െട
124 അന്തകനായ് വന്നാെനേന്ന േവ .
125 െക െപട്ടീടിന മേന്നാെരെയല്ലാേമ
126 െപെട്ട െചന്നങ്ങഴി പിെന്ന
127 ഇഷ്ടങ്ങളായുളളെതാെന്നാേന്ന നല്കീ
128 തുഷ്ടന്മാരാക്കിനാൻ േതായജാക്ഷൻ,
129 ത െട ത െട നാട്ടിലങ്ങാക്കീ
130 ധന്യരാക്കീടിനാമ്പെണ്ടേപ്പാെല.

131 വീരന്മാരായുള്ള പാണ്ഡവന്മാരുമായ്
132 പാരാെത േപാന്നി വ പിെന്ന
133 സന്താപം പൂെണ്ടാരു ധർമ്മജ ളളത്തിൽ
134 സേന്താഷം പൂകിച്ചാമ്പാരമേപ്പാൾ.
135 സേമ്മാദം പൂെണ്ടാരു ധർമ്മജന്മാവുതൻ
136 നിർമ്മലരായുെളളാരാരണേര
137 യജ്ഞത്തിനായി വരി െകാണ്ടീടിനാൻ
138 അജ്ഞത േവറിട്ടാെല ഞായം.
139 മാനിതന്മാരായുളളാരണെരല്ലാരും
140 മാധവൻെചാല്ലാലും മാനിച്ചേപ്പാൾ

141 സൂക്ഷി െകാണ്ട േവദങ്ങെളല്ലാേമ
142 ദീക്ഷിപ്പിച്ചീടിനാർ മന്നവേന.
143 സമ്പാദ്യമായുളള സംഭാരെമല്ലാേമ
144 സമ്പാദിച്ചേമ്പാടു മുമ്പിനാേല
145 േനര നിെന്നാരു േവദിയും നിർമ്മിച്ചി
146 ട്ടാരംഭിച്ചീടിനാർ രാജസൂയം.
147 വാസവ മ്പായ വാനവെരല്ലാരും
148 വാനിൽനിന്നേന്നരം േപാ വന്നാർ.
149 മാമനിമാരും മ േളളാരുെമല്ലാരും
150 മാഴ്കാെത വ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
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151 ദാനങ്ങൾ കാമി ളളാരണേരാേരാേരാ
152 ബാലകന്മാരുമായ് വ പിെന്ന
153 േവഗത്തിൽ െചന്ന േവദിതൻ ചാര
154 േവദങ്ങേളാതിനാർ നീതിേയാെട.
155 ഉന്നതരായുളള മന്നവെരല്ലാരും
156 വ തുടങ്ങിനാർ വാരിേപാെല
157 േചലയും പൂ ചമ നിന്നീടുന്ന
158 േചവകന്മാരുമായ് െചവ്വിേനാെട
159 മാനെത്ത െളളാരാനർത്തവീരെര
160 ക്കാലേത്ത വന്നതു കാണായേപ്പാൾ.

161 വാഞ്ച്ഛിതരായുളള പാഞ്ചാലെരല്ലാരും
162 ചാഞ്ചല്യം ൈകവി വന്നാരേപ്പാൾ,
163 കുഞ്ജരേമറിന സൃഞ്ജയവീരെര
164 ഞ്ജിതരായി കാണായ്യേപ്പാൾ.
165 ചാല്യന്മാരല്ലാത സാല്വന്മാെരല്ലാരും
166 മാല്യവും പൂ ചമ വന്നാർ.
167 ന്മാരല്ലാത മ കന്മാെരയും
168 ഭ ന്മാരായി കാണായ്യേപ്പാൾ.
169 കങ്കണം പൂ ളള െകാങ്കണവീരർ വ
170 ന്നങ്കണംതന്നിൽ നിറ െത ം.

171 ക ന്മാരായി െവണ്മയിൽ വന്നാര
172 ക്കർമ്മരായ് നി ളള ശുംഭന്മാരും
173 തുംഗന്മാരായ കലിംഗന്മാെരല്ലാരും
174 ഭംഗികൾ െപാങ്ങിന വംഗന്മാരും
175 േമളെമഴു ളള മാളവന്മാരും നൽ
176 േകളികളാളുന്ന േചാളന്മാരും
177 ആകുലരാകാെത േകകയവീരനും
178 മാഴ്കാെത വാഴുന്ന മാഗധരും
179 േവർപാകി നി ളള േവഴെച്യ ളള
180 േനപാളഭൂപാലവീരന്മാരും
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181 അന്തകന ന്ന കുന്തളവീരരും
182 ബ രസി മഹീ ന്മാരും
183 ശൗണ്ഡ്യരായ് നി ളള പാണ്ഡ്യമഹീശരും
184 പാണ്ഡവമന്ദിരംതന്നിലായി.
185 അന്യന്മാരായുളള മന്നവർപിെന്നയും
186 വ വന്നീടിനാർ വാ ിേനാേട.
187 ആഴികൾ നാലിനക ളള േലാകരിൽ
188 ആരി വാരാേഞ്ഞാെരേന്ന േവ .
189 ആഗതരായുളള േലാകരെങ്ങല്ലാരും
190 ആദരേവാടിരുന്ന മി ം

191 ആസ്ഥപൂേണ്ടാേരാേരാ വാർത്ത തുടങ്ങിനാർ
192 ആസ്ഥരായുേള്ളാെരക്കായാേല.
193 നാനാജനങ്ങൾ നാനാവിധങ്ങളാം
194 ആലാപജാലങ്ങളുണ്ടായ്യേപ്പാൾ
195 ഒന്നിേനാെടാ േമ സംഗതി കൂടാെത
196 ഉന്മത്തർ െചാ ന്ന െചാ േപാെല:
197 ”ഒ േപാലുണ്ടെല്ലാ വന്നിതിെങ്ങല്ലാരും
198 െതാ കാെണ െട േമനി േതാഴാ!
199 േതാണി പിര വശംെക തല്ലല്ലീ?
200 മാണികേളാതുമാറില്ലയിേപ്പാൾ

201 േചണുറ്റ വീണതൻഞാണ േപായിതു
202 മാണിക്യംെകാ നിറ കൂടി.
203 ആനകൾ വ നിറഞ്ഞതു കണ്ടാലും
204 കാനകനാറി മണത്തേതറ്റം.
205 ചാരത്തിരുെന്നാരു ചൂരേക്കാൽ കണ്ടില്ല
206 സാരസ്യമില്ലയിന്നാരിെക്കാ ം.
207 പൂരത്തിലായിതു സൂരിതാനിന്നെല
208 േപരപ്പൻ വന്നതു കണ്ടാേയാ നീ?
209 പാരി വെന്നാരു മാര ടു ളളിൽ
210 കാരക്ക േവ കിൽ താരം െകാണ്ടാ.
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211 ചാര േപാന്നി തളളുന്നെതന്തി ?
212 വാരത്തിനിന്നെലേപ്പായീല ഞാൻ.
213 കു ടംത െട പൂവുേണ്ടാ ചൂടാവു?
214 നി ടംതന്നിേല േപാകേയാ നാം.
215 െപാ ടമുളളവ മിക്കതും വ േതാ?
216 മു ടിെകാേണ്ട ശമി വിേപ്പാൾ.
217 നെല്ക്കാടിേതാരണെമാക്കേവ കണ്ടാലും
218 പുഷ്കരതീർത്ഥത്തിൽ േപാകുന്നാേയാ?
219 െപാ ടതങ്കീഴിൽ നി ന്നതാരിതു
220 വി േന്നനല്ലെയൻ വി ഞാേനാ?

221 വെന്നാരു നാരിയിൽ നല്ലതിന്നാരിതാൻ
222 പന്നിേത്താലുണ്ടെല്ലാ ൈകയിൽ കൂെട.
223 തുംഗെന വാങ്ങിനാലിങ്ങെന വന്നീടും
224 ചങ്ങലനാഴികൾ ചാര േതാ?
225 വംഗന്മാർ വന്നതിൽ പിന്നാേല വന്നതാർ?
226 ഗംഗയിൽ മുങ്ങിനാർ മൂവരിന്നാൾ.
227 കുണ്ഡത്തിേന്നതുേമ കുറ്റമില്ലല്ലീ െചാൽ
228 അണ്ഡത്തിൻ പൂെകാ ദണ്ഡി .
229 രംഭ നെല്ലാരു തമ്പന്നനിന്നിവൻ
230 കുംഭങ്ങൾ നാലു കൂപംതന്നിൽ.

231 മീനത്തിേന്നതുമ നമില്ലല്ലീ െചാൽ
232 േമനിയിൽ േമവു േനാവിെന്നല്ലാം.
233 വൃശ്ചികരാശിയിൽ വിഷ്ടിയില്ലല്ലീ െചാൽ
234 എെച്ചവി േചാരു പാരമിേപ്പാൾ?
235 സൂതികമുണ്ടായാേലാതുകയില്ലല്ലീ
236 േചാതിയിലായിേതാ ൈവധൃതംതാൻ.
237 മുപ്പത്തിരണ്ടി മു ാടു സങ്കടം
238 ഉ ത്തി ചാലക്കിട വൻ ഞാൻ.
239 സ്വാദ്ധ്യായം െപ ന്ന വാദ്ധ്യായൻ വ േതാ?
240 വാത്തികൾ വാരാഞ്ഞെത മൂലം?
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241 വാത്സ്യായനത്തിങ്കൽ വാത്സല്യമുണ്ടല്ലീ?
242 മാത്സ്യന്മാർ വന്നതു ക തല്ലീ?
243 ആഴികേളഴിെൻറയാഴെത്തെച്ചാല്ലാേമാ?
244 പാഴാമയുേളളാന്നിൈപ്പതൽ കണ്ടാൽ.
245 നാരദമാമുനി ചാര വ േതാ?
246 വാരിജേക്കാരകം വാങ്ങിെക്കാൾ നീ.
247 െപാൽച്ചില േപാലിച്ഛയിെല്ക്കാളളുവാൻ;
248 െനാച്ചിേവർ േസവി േനാെവാഴിവാൻ.
249 മുക്കണ്ണമ്പാദങ്ങളുൾക്കാമ്പിലാക്കിെക്കാൾ
250 ൈമക്കണ്ണി വന്നതു കണ്ടാേയാ നീ?

251 നർത്തകന്മാരുെട നൃത്തങ്ങൾ ക േതാ?
252 മർത്ത്യരിൽ കൂടുേമാ മാധവന്താൻ?
253 വാരുണമ ത്തിൻ വാചകെമങ്ങെന?
254 വാമനമ്പ വളർന്നേപാെല.
255 കാംേബാജന്മാരുെട കാന്തിെയക്കാെകെടാ!
256 ജാംബവാന്ത െട േമനിേപാെല.
257 വ്യാഖ്യാനെമൈങ്കയിലാ ന്നെതങ്ങെന?
258 ഓക്കാനമുെണ്ടങ്കിേലാർക്കേവണം.
259 േന ങ്ങെള ചുവ തുട ?
260 ശാ ങ്ങൾ ശീലമായിേല്ലയിേപ്പാൾ?

261 അശ്വങ്ങൾക്കാകുന്ന വശ്യങ്ങെള ളളു?
262 നി ീകന്നീെയ വ കൂടി.
263 അന്ധനായുെള്ളാരു പാന്ഥെനക്കണ്ടാലും
264 മന്ഥരെയന്നവൾ മാനുഷിേയാ?
265 വാളിളക്കീടുന്നതാരിവൻ െചാ നീ?
266 കാളെയെക്കാ വാന്നാെളയാവൂ.
267 മാല െകാളളണം മാലതി െവല്ലാം.
268 ശൂല നന്നല്ല പാലു േതാഴാ!
269 ശാംഭവം േകൾക്കയിലാശയുേണ്ടറ്റവും
270 മാമ്പഴം തിന്നണം ചാംെപാഴും ഞാൻ.
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271 േമഷത്തിേന്നതുേമ േദാഷങ്ങളില്ലല്ലീ?
272 മൂഷികന്തി മുടി േപായി.
273 സന്ന്യാസിമാെരല്ലാമന്യായം െചാല്ലിേതാ?
274 പുണ്യാഹം െചേയ്യണം കന്യാവി ം.
275 വാരണേമറി വരുന്നതിന്നാരുേപാൽ?
276 മാരണം െച േന്നാെര േക .
277 നിർദ്ധനെനന്നി ദ്ധനായില്ലല്ലീ?
278 വൃദ്ധെനക്കാണ്െകേടാ വൃദ്ധയുമായ്.
279 ആവണെക്കണ്ണ നീയാേവാളം േസവിക്ക
280 രാവണൈവരിതാൻ വീരനെല്ലാ.

281 ഷ ഖന്ത െട പൂജെയെച്ചാ നീ
282 സമ്മതിേകടി നെമ്മാടേല്ല?
283 നാവിക്കളിക്ക സരസ്വതീേദവി വ
284 ന്നാവി രു മരു ന .
285 കമ്മരായുളളവെരമ്മരു മ്മതി
286 മ്മരിൽ നല്ലതു െകാഞ്ഞനെല്ലാ.
287 കാർത്തികമാതുതൻ വാർത്തെയെച്ചാ നീ
288 വാർത്തികം വായി കൂടീതിേപ്പാൾ.
289 മൂർക്ക്വരായുേള്ളാരിൽ മൂത്തതു നീയെല്ലാ
290 മൂ തുട തുടങ്ങിനാർേപാൽ.

291 േരാഹിണിനാളിലും േമാഹമുണ്ടായ്വരും
292 ആഹവമുെണ്ട മായവണ്ണം.
293 േപശാെത േപാവാേനാ വാശി വഴങ്ങിടാ
294 കൂശാെത െചാ കുര മീടാ!
295 ഓട്ടംതുട ന്നേതാതിേക്കാനല്ലല്ലീ?
296 േക െകാള്ളാറു തടുക്കാമെല്ലാ.
297 നീലെത്ത േട്ട േചലകൾെക്കങ്ങെന?
298 ബാലന്മാർ േകാലുന്ന ലീലേപാെല.
299 െമച്ചേമ െചാല്ലിനാൻ വച്ചരശങ്ങവൻ
300 പശ്ചിമവാതിേല വന്നാലും നീ.
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301 അംഗനത െട മംഗലം െകാ േന്നൻ
302 തങ്ങളും നീയും നശി േപാേമ.
303 മുണ്ഡിതേകശനായ് മുന്നേമ വ േതാ?
304 െവണ്ണയുംെകാ വാ േവഗത്തിൽ നീ.
305 മുഷ്കരമായുള്ള മു കൾ തന്നീട്
306 ശർക്കര മണ്ടി ഞാൻ െകാ വാരാം.
307 നന്നാറി െകാണ്ട നന്നായി േതക്ക നീ
308 മുന്നാഴിപ്പാട്ടി േതാലിയെല്ലാ.
309 മുക്കാതം പാഞ്ഞതു മൂവരുണ്ടിന്നാെല
310 വക്കാണമുണ്ടായതുേണ്ടാ േക ?

311 യക്ഷിണീപീഡ രക്ഷ െചാെല്ലങ്ങെന?
312 പക്ഷികൾ മാന പാറുംേപാെല.
313 അഞ്ജനം െകാ ള്ള േവല െചാെല്ലങ്ങെന?
314 പഞ്ജരം പൂകിന സിംഹംേപാെല.
315 കിന്നരമ ം ഞാനങ്ങെന േസവി ?
316 പന്നഗവായിെലപ്പ േപാെല.
317 വാസവമ ത്തിൻ ധ്യാനം െചാെല്ലങ്ങെന?
318 വാജികൾ ചാടുന്ന ചാട്ടംേപാെല.
319 വൃ െനെക്കാന്നതു വാസവെനങ്ങെന?
320 ചി പിറന്നവർ ശീലംേപാെല.

321 ാദ്ധത്തിനുണ്ടായ േകാെപ്പല്ലാം െചാ നീ
322 മുർദ്ധാവി ണ്ടാരു പു പാരം.
323 നാകികൾനായകൻ േപായവാെറങ്ങെന?
324 േകകിതാൻ േകവലം കൂകുംേപാെല.
325 ബാലിതൻ വാലിൻെറ വണ്ണം െചാെല്ലങ്ങെന?
326 നീലവിേലാചനമാെരേപ്പാെല.
327 കക്ഷിെയ രിപ്പാൻ ഭക്ഷണെമ ?
328 ശിക്ഷെയെച്ചയ്കിേല ശീലം ന .
329 അക്ഷികളാടുന്ന ലക്ഷണെമങ്ങെന?
330 മക്ഷികൾ പാടുന്ന പാ േപാെല.”
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331 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ വാർത്തകളേന്നരം
332 െപാങ്ങി ടങ്ങിതമ്മന്മിരത്തിൽ.
333 ജ്ഞപൂണ്ടീടുന്ന ധർമ്മജന്ത െട
334 യജ്ഞവും േപാ മുതിർ തായി.
335 പാചകന്മാരുെട േവലകെളല്ലാേമ
336 ആചരിച്ചീടിനാൻ ഭീമേസനൻ.
337 വാഞ്ഛിതമായുളള വ ക്കേളാേരാേന്ന
338 പാഞ്ചാലവീരൻ വിളമ്പിനിന്നാൻ,
339 അർ നനായതു സജ്ജനപൂജയിൽ
340 അച തനം ിതൻക്ഷാളനത്തിൽ.

341 പണ്ടാരംെകാ ള്ള േവലകെളല്ലാേമ
342 തണ്ടാർമാതാണ്ട സുേയാധനന്താൻ:
343 സ്വർണ്ണങ്ങൾെകാ ള്ള ദാനങ്ങെളല്ലാേമ
344 പുണ്യങ്ങൾ പൂ ള്ള കർണ്ണന്താനും;
345 േവ യിൽ വന്നി മ േള്ളാേരാേരാേരാ
346 േവലകൾ ചാലനിന്നാചരിച്ചാർ.
347 േവഗത്തിൽ െചന്ന ത െട ത െട
348 ഭാഗെത്തെക്കാ െകാണ്ടാദരവിൽ
349 അബ്ജജ മ്പായ നിർജ്ജരെരല്ലാരും
350 വിജ്ജ്വരരായി വിള ംേനരം.

351 അ ്യമായുെള്ളാരു പൂജെകാെണ്ടല്ലാരും
352 വ്യ രായ് നി ചമ കൂടി.
353 പാ മായുള്ളവേനവെനന്നിങ്ങെന
354 ശാ ികെളല്ലാരും േ ാ ിയരും
355 ചിന്തിച്ചേതാറുമങ്ങന്ധതൈകവി
356 സന്ധി കൂടീലയാർ െമാ ം
357 ഉത്തമരായുള്ളസ ക്കളേന്നരം
358 പ നൂറല്ലേല്ലാ വന്നതു .
359 കല്മഷം ൈകവിട്ടന്നിർമ്മലർ പിെന്നയും
360 സമ്മതം ചിന്തി നിന്നേനരം.
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361 വത്സലനായുള്ള നത്സഹേദവന്താൻ
362 സത്സഭതന്നിേല െച േനേര
363 ഉത്തന്മാരുെട ചിത്തത്തിേലറുവാൻ
364 ത്യക്ഷമായി െചാന്നാനേപ്പാൾ:
365 ”വാഞ്ഛിതമാെയാരു രത്നെത്തൈക്കവി
366 കാഞ്ചനം േതടുന്നെത നിങ്ങൾ?
367 ശാഖിത ലത്തിലല്ലേയാ േവ
368 ശാഖകൾേതാറും നനയ്ക്കേവണ്ട.
369 വിശ്വങ്ങൾെക്കല്ലാേമ ജീവനാേയ്മവുെന്നാ
370 രച തനല്ലേയാ നിന്നെതന്നാൽ

371 മ ള്ളെതാ േമ ചിന്തി നില്ലാെത
372 െതെറ്റ പൂജിക്കെയേന്ന േവ .”
373 മാേ യനിങ്ങെന വാർത്തെയെച്ചാന്നെപ്പാ
374 ളാർ മായുള്ള മന കളായ്
375 ആസ്ഥാനവാസികളായുേള്ളാെരല്ലാരും
376 വാഴ്ത്തിനിന്നീടിനാേരാർത്തേതാറും.
377 അംബുജേലാചനന്ത െട പൂജ
378 ധർമ്മജന്താനും മുതിർന്നാനേപ്പാൾ.
379 െപാ ടം കിണ്ടികൾ െപാൽത്താലെമന്നിവ
380 െയാക്കേവ വ നിര കൂടി.

381 െപാന്മായമാെയാരു നിർമ്മലപീഠത്തിൽ
382 സന്മതിേയാടങ്ങിരുത്തിപ്പിെന്ന
383 േവദങ്ങൾ െചന്ന േവഗത്തിൽ േതടുന്ന
384 പാദങ്ങൾ ര ം പിടി െചേമ്മ
385 ക്ഷാളമംെപണ്ണിനാൻ പൂരിച്ച വാരിെകാ
386 ണ്ടാനന്ദേലാചനവാരിെകാ ം
387 ചാര വെന്നാരു വാമനമ്പാദേത്ത
388 വാരിജസംഭവെനന്നേപാെല.
389 ക്ഷാളനേതായങ്ങൾൈകയിങ്ങാക്കിത്തൻ
390 ആനനം തന്നിലും േമനിയിലും

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 36 - െചറുേശ്ശരി 17

391 ഭക്തിെയ തളി നിന്നീടിനാൻ
392 ഉത്തമർെക്കന്നെല്ലാ േതാന്നി ഞായം.
393 വട്ടത്തിൽനി ള്ള മാമുനിമാെരല്ലാം
394 െതാ തളി തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
395 ഒക്കേവ െചന്ന തി തുടങ്ങിനാർ
396 പുഷ്കരേലാചനൻചാരെത്ത ം.
397 ീതനായുെള്ളാരു ധർമ്മജന്മാവുതാൻ
398 പീതങ്ങളായുള്ള കൂറകളും
399 മുത്തകൾമുമ്പായ ഭൂഷണം നല്കി നി
400 ത്തമപൂജയുമാചാരിച്ചാൻ.

401 േദവകെളല്ലാരുേമറിന േമാദത്താൽ
402 പൂവുകൾ തൂകിനാരായവണ്ണം.
403 മാമുനിമാരുമങ്ങാേമാദം പൂകിനാർ;
404 മാേലാകെരല്ലാരുമവ്വണ്ണേമ.
405 പൂതനൈവരിതൻ പൂജെയെച്ചയ്കയാൽ
406 പൂതനായുെള്ളാരു ധർമ്മജന്താൻ
407 െപാങ്ങിെയഴുെന്നാരു സേന്താഷവാരിയിൽ
408 മുങ്ങി വിളങ്ങിയിരുന്നേനരം
409 േവദിതൻ ചാര േമവിനിന്നീടുന്ന
410 േചദിപനാകുന്ന മന്നവന്താൻ

411 േദവകീസൂനുെവക്കെണ്ടാരു േനര
412 േവവു തന്നിേല നണ്ണി നിന്നാൻ
413 ”പാന്ഥനായ് വന്നി നിെന്നാരിപ്പാഴൻെറ
414 േമാന്തെയക്കാണാെത നിന്നിതാവൂ;
415 കുണ്ഡിനംതന്നിൽ പ ണ്ടായേതാർ േമ്പാൾ.
416 കേണ്ടാളെമ േതാ ന്നിേപ്പാൾ.”
417 ഇങ്ങെന തന്നിെല നണ്ണിന മന്നവൻ
418 അങ്ങെന പിെന്നയും നിന്നേനരം
419 ഉത്തമപൂജെകാ ത്തമരായുള്ള
420 സ ക്കൾതങ്ങളിൽ െചാന്നെതല്ലാം
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421 േകൾക്കായേനര േയാഗ്യവും ചിന്തിച്ചി
422 ട്ടാർ േപാെലന്നവൻ പാർത്തേനരം
423 മേ യൻ െചാ ന്ന വാർത്തെയേക്കൾക്കായി
424 മാത്സര്യം െപാങ്ങീതു പാരമേപ്പാൾ.
425 ആസ്ഥാനംതന്നിലുള്ളാര്യന്മാെരല്ലാരും
426 വാ ന്നെതാേന്ന േകട്ടേനരം
427 ഉ ഖം െകാെണ്ടത്തങ്കർങ്ങൾ രണ്ടിലും
428 െചേമ്മ െചലു െത േതാന്നി.
429 െകാണ്ടാടിനി ള്ള മാമുനിമാേരാടും
430 ഉണ്ടായിവന്നിതു േകാപമേപ്പാൾ.

431 ധർമ്മജന്ത െട സമ്മാനം കണ്ടെപ്പാ
432 ളുന്മദനായിച്ചമ കൂടി.
433 െപെട്ടെന്നഴുേന ”കഷ്ടം!” എന്നിങ്ങെന
434 രുഷ്ടനായ് നിന്ന െചാല്ലിപ്പിെന്ന
435 മൂക്കിേന്മൽ ൈകവ െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
436 മൂർക്ക്വത ചീർ ള്ള വാർത്തതെന്ന;
437 ”മൂഢനായുെള്ളാരു ബാലെൻറ െചാൽ േക
438 മൂഢന്മാരായിേതാ നിങ്ങെളല്ലാം?
439 േയാഗ്യരായുള്ളവർ േനാക്കിനിന്നീടെവ
440 മൂർക്ക്വനായെല്ലായി ജയ്ക്കിേപ്പാൾ.

441 കണ്ടാലുംനെല്ലാരു യാഗമാേ ായതു
442 ചണ്ഡാലന്തീണ്ടിന പിണ്ഡംേപാെല.
443 ആരിവെനന്നതു നിങ്ങളിലാരുേമ
444 ഓരാെത നിന്നേത േപാരായ്മതാൻ.
445 േഗാപാലെന െചാ െതല്ലാരും
446 േഗാപാലന്താനുമേല്ലാർ കണ്ടാൽ.
447 ഇല്ലവും ജന്മവും ചിന്തി കാണ്കിേലാ
448 െചാല്ലാവതില്ലിവെനാ േമതാൻ.
449 അച്ഛനായുള്ളവേനവെനന്നിങ്ങെന
450 നിശ്ചയമുെണ്ടങ്കിൽ െചാല്ലിനാലും
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451 കാനനവാസിയാം നന്ദനുമല്ലയ
452 ങ്ങാനകദു ഭിതാനുമല്ല.
453 കാന്തങ്ങളായ ഗുണങ്ങളിെല്ലാന്നേമ
454 താേന്താന്നിയായേ പേണ്ടയു .
455 നിങ്ങളീെച്ചെയ്താരു പൂജ ചിന്തിക്കി
456 ലിങ്ങെനയാരുേമ വ കൂടാ.
457 വാേ ാടുമാച്ചിമാർ കാച്യപാൽ ൈതർ െവണ്ണ രാപ്പകൽ കക്കയിവ
ശീലം;
458 കളളെന െള്ളാരു നാമമുണ്ടാകയാൽ
459 കണ്ണെനെന്നല്ലാരും െചാ ന്നിേപ്പാൾ.
460 കന്യകമാരുെട േചലകൾ വാരിനാൻ

461 പിേന്നടെമല്ലാേമ െചാല്ലേവണ്ടാ.
462 മാതുല ലമായ് പാതകമുണ്ടെല്ലാ
463 പൂതനമൂലമായ് െപണ്െകാലയും.
464 ഇത്തരം െചാ വാൻ പ നൂറ
465 തത്തരേമാർ െമ്പാെള േവണ്ടാ
466 പണ്ടിവൻ െച ള്ള േവലകൾ െചാൽവാനി
467 ക്ക േള്ളാരാരുമിെല്ല െചാല്ലാം.
468 ഇങ്ങെനയുള്ളനെനങ്ങെന നിങ്ങൾക്കി
469 മ്മംഗലപൂജ വന്നവാറ്?
470 സജ്ജനമായുെള്ളാരിജ്ജനംമുമ്പിെല

471 ലജ്ജയും കൂടാെത നിന്നതു കാ.
472 മത്സരിയാെയാരു ദുസ്സഹന്തെന്നയി
473 സ്സത്സഭതന്നീ േപാക്കേവണം.”
474 ഇത്തരമായുള്ള ദുസ്സഹവാർത്തകൾ
475 മത്സരമാണ്ടവൻ െചാന്നേനരം
476 ഉത്തമരായവർ നൽെച്ചവിതെന്നയും
477 െപാത്തിനിന്നീടിനാരത്തേലാെട.
478 േചദിപനിങ്ങെന െചാന്നതു േകട്ടെപ്പാ
479 േളതുേമ മിണ്ടീല മാധവന്താൻ
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480 ശ്വാക്കൾതൻ നാദെത്തേക്കൾ ന്ന േനര

481 േനാ േമാ േകസരിയായ വീരൻ.
482 ചീർെത്താരു േകാപെത്തേക്കാലുന്ന പാർത്ഥന്മാർ
483 വാർത്തെയെച്ചാല്ലിനാരാത്തേവഗം:
484 ”സമ്മതിേകടി ന െട വീടല്ല
485 ത െട വീടകംപു േവണം.
486 വല്ലാത വാർത്തകളി ം നീ െചാ കിൽ
487 ഒല്ലാെയന്നിങ്ങെന െചാ ം ഞങ്ങൾ.
488 െചാ െകാണ്ടിന്നിനി നല്ലനെല്ലങ്കിേലാ
489 ത ണ്ടീടിനാൽ നല്ലനാേവാം.
490 ത െകാണ്ടാൽ പിെന്നയങ്ങെനെയങ്കിേലാ

491 വി െകാെണ്ടങ്ങൾ പിേന്നെതല്ലാം.”
492 എന്നതുേകെട്ടാരു േചദിപൻ െചാല്ലിനാൻ
493 ”സന്നദ്ധരാെയ്ക്കാൾവിെന”ന്നിങ്ങെന.
494 വാർത്തെയേക ള്ള പാർത്ഥന്മാെരന്നേപ്പാൾ
495 ആർത്തണഞ്ഞീടിനാേരാർ േനെര
496 എന്നതു േകെട്ടാരു േചദിപവീരനും
497 െച തുടങ്ങിനാൻ മുന്നൽ േനാക്കി.
498 നാന്ദകധാരിതാെനന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ
499 പാണ്ഡവന്മാെരത്തടു നീക്കി
500 മുന്നി വെന്നാരു േചദിപന്തേന്നാടു

501 സന്നദ്ധനായിപ്പിണങ്ങിനിന്നാൻ.
502 മാനിയായുെള്ളാരു േചദിപന്താനേപ്പാൾ
503 മാധവൻ വന്നതു കണ്ടേനരം
504 അന്തമില്ലാെതാരു ൈവരമുണ്ടാകയാൽ
505 എ ഞാൻ െചയ്വെതേന്നാർ പിെന്ന
506 ആക്കമാണ്ടീടുന്ന മാധവേന്മനിെയ
507 േനാക്കിനിന്നീടിനാൻ കചുവത്തി;
508 േചദിപന്ത െട മാനസമേന്നരം
509 മാധവന്തങ്കലുറ നി .
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510 കചുവത്തീടുന്ന േചദിപൻ വന്നതു

511 ക നിന്നീടുന്ന െകാണ്ടൽവർണ്ണൻ
512 ഉ മായുെള്ളാരു ച െമടുത്തേപ്പാൾ
513 നി ഹിച്ചീടിനാൻ നീചന്തെന്ന.
514 ച േമറ്റീടുന്ന േചദിപനേന്നരം
515 ച ധരന്തെന്ന േനാക്കി േനാക്കി
516 തൂമയിൽനിെന്നാരു ഭൂമിയിൽ വീണുടൻ
517 നാമാവേശഷനായ് വന്നാനേപ്പാൾ;
518 ൈചദ്യനിൽനിന്നെങ്ങഴുന്നതു കാണായി
519 ൈവദ തകാന്തികണെക്കയേപ്പാൾ;
520 െകാണ്ടാൽേനർവർണ്ണേനാെടാന്നായിവന്നതും

521 ക നിന്നീടിനാർ വിണ്ടലരും.
522 വിജ്വരനാെയാരു ധർമ്മജമ്പിെന്നത്താൻ
523 യജ്ഞവും പൂരി പൂർണ്ണനായി
524 ദക്ഷിണരായുള്ള സുരന്മാർെക്കല്ലാം
525 ദക്ഷിണ നല്കിനാനക്ഷതനായ്
526 സ ഷ്ടരായുള്ള ഭൂേദവന്മാരേപ്പാൾ
527 സന്തതിമുമ്പായ മംഗലങ്ങൾ
528 കാമ്യങ്ങളായി മ ള്ളെതല്ലാേമ
529 േമേന്മേല െപാ കെയ െചാന്നാർ.
530 ഖിന്നത പിന്നി ധർമ്മജന്മാവുതാൻ

531 മന്നവന്മാരുമായ് മാപിേനാെട
532 തുംഗയായുെള്ളാരു ഗംഗയിൽ െചന്ന
533 മംഗലസ്നാനവുമാചരിച്ചാൻ.
534 ധന്യമായുെള്ളാരു യാഗെത്തെച്ചയ്കയാൽ
535 ഉന്നതനാെയാരു മന്നവന്താൻ
536 മന്നിടെമ േമ മങ്ങാെത പാലി
537 മന്ദിരം തന്നിലിരുന്ന കാലം
538 അക്ഷീണരായുള്ള ദാനവന്മാരുെട
539 തക്ഷാവു നല്കിന നത്സഭയിൽ
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540 വന്ദി നി ള്ള വന്ദികൾ ചൂഴുമായ്

541 നി വിളങ്ങിനാനെന്നാരുനാൾ.
542 നന്ദജ മ്പായ ബ ക്കെളല്ലാരും
543 െച തുടങ്ങിനാെരന്നേനരം.
544 േസവകരായുള്ള േലാകരുെമല്ലാരും
545 േചവകരായുള്ള വീരന്മാരും
546 ഉറ്റവരായി മ ള്ള േലാകരും
547 ചു ം വിളങ്ങിനാർ മന്നവൻെറ;
548 നർത്തകന്മാരുെട നൃത്തവും കണ്ടി
549 വിസ്മയിെച്ചല്ലാരും നിന്നേനരം
550 മാനിയായുള്ളസുേയാധനന്താനേപ്പാൾ

551 മന്നവൻചാര െചൽവതിന്നായ്
552 പിച്ചയായുെള്ളാരു നൽേച്ചലതെന്നയും
553 ഇച്ഛയിൽനിന്ന ടു പിെന്ന
554 കുണ്ഡലം മുമ്പായ മണ്ഡനംെകാണ്ട ം
555 മണ്ഡിതേദഹനായ് മന്ദം മന്ദം
556 വ തുടങ്ങിനാൻ വാളുമിളക്കിയ
557 ന്നിെന്നാരു േലാകരാൽ വന്ദിതനായ്.
558 േചലെയ ണ്ടതിൻ െചവ്വിെനപ്പിെന്നയും
559 ചാെലനിന്നേമ്പാടു േനാക്കി േനാക്കി
560 പാണ്ഡവന്മാരുെടയാണ്മെയക്കാണ്കയാൽ

561 പാരമഴ െള്ളാരുള്ളവുമായ്
562 ആസ്ഥാനമന്ദിരംതന്നിേല െചന്നവൻ.
563 ആസ്ഥപൂേണ്ടാേരാേന്ന േന ംേനരം
564 അമ്മയന്ത െട മായെകാണ്ടന്നില
565 മമ്മയെമന്നേത േതാന്നീതേപ്പാൾ.
566 േചലയും ചാലി രുക്കിനിന്നീടിനാൻ
567 കാൽവിരൽെകാ നടത്തവുമായ്.
568 െവള്ളെമ ള്ളിേല നണ്ണിക്കരംെകാ
569 തള്ളി ടങ്ങിനാമ്പാഴിെല ം.
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570 വാെയ്ക്കാ പിെന്നയുമി തുങ്ങിനാൻ

571 ചാക്കിമാർ കാ ന്ന കൂ േപാെല.
572 േചല നന തുടങ്ങീെതേന്നാർ ടൻ
573 ചാെലക്കേരറ്റിനാന്മാറിേലാളം.
574 ആസ്ഥാനവാസികൾ േനാക്കിനിന്നീടേവ
575 യാ തുടങ്ങിനാനവ്വണ്ണേമ.
576 ധർമ്മജ മ്പായ സന്മതെരല്ലാരും
577 കണ്ണടച്ചീടിനാെരന്നേനരം.
578 കാണാെത നിേന്നാെരക്കാട്ടി ടങ്ങിനാൻ
579 നാണാെതനിെന്നാരു ഭീമനേപ്പാൾ.
580 ഏറിയിരുെന്നാരു നാണവും പൂ നി

581 േന്നതുേമ വല്ലാെതയായിപ്പിെന്ന
582 ഹാസംതുടങ്ങിനാർ തങ്ങിൽ െമല്ലേവ
583 ദാസിമാരായുള്ള മാതരേപ്പാൾ.
584 പാണ്ഡവന്മാരുെടയാനനംതന്നിേല
585 പാഞ്ചാലനന്ദന േനാക്കിെക്കാണ്ടാൾ.
586 അങ്ങെന േപായവനെങ്ങാരു ഭാഗ
587 െപാങ്ങിനിന്നീടുന്ന െവള്ളത്തിൻെറ
588 ചാര െചെന്നാരു േനരത്തന്നീെരല്ലാം
589 േനെരാത്ത ഭൂതലെമ േതാന്നി.
590 പൂേഞ്ചലതെന്നയും പൂ നിന്നീടിനാൻ

591 കാഞ്ചിയും ചാെല മുറുക്കിപ്പിെന്ന
592 മന്നവൻചാര െചൽവതിനായി
593 സന്നദ്ധനായവൻ േപായിേപ്പായി
594 മായയിൽ േതായുമേത്തായത്തിലാമ്മാ
595 േപായ ചാടിനാൻ മൂഢനായി
596 ആെണ്ണാരു േതായത്തിൽ വീെണ്ണാരു േനര
597 പാണ്ഡവന്മാരുെടയാനനേത്ത
598 േമല്ക്ക മിട്ട ചീറ്റവും പൂ ടൻ
599 േനാക്കി ടങ്ങിനാൻ പാ ഴമ്പൻ.
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600 ഭീമനായുെള്ളാരു ഭീമനും പിെന്നയ

601 േക്കാമളയാകിന കാമിനിയും
602 േഭാഷനായങ്ങവൻ വീണതു കണ്ടേപ്പാൾ
603 േതാഷവും പൂ ചിരി നിന്നാർ.
604 ധർമ്മജൻ െചാല്ലിനാെനന്നതു കണ്ടി
605 ”സമ്മതിയല്ലിതു നിങ്ങൾെക്കാ ം
606 പാപെത്ത രിക്കാം, താപെത്ത കെന്നാ
607 രാപത്തി ലമായ് വ കൂടം.”
608 എന്നതു േകട്ടി വെന്നാരു ഹാസെത്ത
609ത്തന്നിൽ തളർന്നവർ നിന്നേനരം
610 ക കുളുർെത്താരു കാർമുകിൽവർണ്ണന്താൻ

611 കെണ്ണറിഞ്ഞീടിനാൻ തിണ്ണമേപ്പാൾ.
612 എന്നതു കണ്ടവർ പിെന്നയും പിെന്നയും
613 മുേന്നതിേലറ്റം ചിരിച്ചാരേപ്പാൾ.
614 സമ്മതി പൂെണ്ടാരു ധർമ്മജന്ത െട
615 കമുനതെന്നയും ൈകെക്കാള്ളാെത
616 മാല്യവും പൂ താൻ വീെണ്ണാരു നീരിലും
617 ജാള്യമാം നീരിലും നീ കയാൽ
618 താന്തനായുെള്ളാരു ഗാന്ധാരിനന്ദനൻ
619 ബാന്ധവന്മാരിലും കണ്െകാടാെത
620 മാനെത്ത കന നിന്നീടിേനാ

621 രാനനംതെന്നയും താഴ്ത്തി െമെല്ല
622 ധന്യമായുെള്ളാരു ത െട മന്ദിരം
623 തന്നിലും പൂകിനാൻ ഖിന്നനായി.
624 മാനവും ൈകവി ഗാന്ധാരിനന്ദനൻ
625 ദീനനായ് േകവലം േപായേനരം
626 ചാര നിന്നവർ ചാലച്ചിരിക്കയാൽ
627 ൈവരമുണ്ടായ് വരു”െമന്നിങ്ങെന
628 ചിന്തെയ െണ്ടാരു ധർമ്മജ ള്ളിേല
629 സന്താപം െപാങ്ങി ടങ്ങീതേപ്പാൾ.
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630 ”േമദിനിത െട ഭാരെത്തേപ്പാ വാൻ

631 സാധനമുണ്ടായി വ തിേപ്പാൾ”
632 എന്ന ചിന്തിച്ച നന്ദജനുള്ളിേല
633 സേന്താഷമുണ്ടായി പിെന്നപ്പിെന്ന;
634 തുഷ്ടരാേയ്മവുെന്നാരിഷ്ടരുമായിനി
635 െന്നാ നാളങ്ങെന െചന്നകാലം
636 ദ്വാരകതന്നിേല േപാവതിന്നായി
637 പാരാെത നി മുതിർ പിെന്ന
638 യാ യും െചാല്ലി നൽപ്പാർത്ഥന്മാേരാടുടൻ
639 േതർത്തടംതന്നിൽക്കേരറി േനെര
640 വാരു നിെന്നാരു േസനയുമായിത്തൻ

641 ദ്വാരകതന്നിെലഴുന്നള്ളിനാൻ.
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