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1 വീരനായുെള്ളാരു േരാഹിണീനന്ദനൻ
2 ദ്വാരകതന്നിലിരി ംകാലം
3 കൗരവന്മാരുമപ്പാണ്ഡവന്മാരുമായ്
4 ൈവരമുണ്ടാകയാൽ പാരമേപ്പാൾ
5 േപാർ തുനിഞ്ഞാെരന്നിങ്ങെനയുെള്ളാരു
6 വാക്കിേനേക്കൾക്കയാൽ വാ ിേനാെട
7 ഓർ നിന്നീടിനാൻ ചീർ നിന്നീടുെന്നാ
8 രാർത്തിെയ ണ്ടവനാസ്ഥേയാെട:
9 ”േഗാവിന്ദന്ത െട ജീവനമായെല്ലാ
10 േകവലം േമവു പാണ്ഡവന്മാർ

11 േകശവന്തവ െട െചാല്ലിെനേക്കളാെത
12 വാശിെയ ണ്ടസുേയാധനന്താൻ
13 ശിക്ഷെയെച്ചയ്കയാലക്ഷതനാെയാരു
14 ശിഷ്യനായ്വ നമു െമന്നാൽ
15 തങ്ങളിൽനി പിണഞ്ഞതു കാണുെമ്പാ
16 െളങ്ങെന മിണ്ടാെത നി െകാൾവൂ?
17 മദ്ധ്യസ്ഥനായി നി െകാൾവാനുള്ള
18 ബുദ്ധിയുണ്ടാകു തല്ലെയന്നാൽ
19 ഇന്നിലം ൈകെവടിഞ്ഞി ഞാൻ േപാകണം”
20 എന്ന തന്നിേല നണ്ണി േനേര

21 തീർത്ഥങ്ങളാടുവാൻ േപാകുേന്നെനെന്നാരു
22 വാർത്തെയെച്ചാല്ലി നട ടേന
23 േനര നി െള്ളാരാരണന്മാരുമായ്
24 ഓേരാേരാ തീർത്ഥങ്ങളാടിയാടി
25 ഉത്തമമാെയാരു ൈനമിശേദശ
26 സത്വരം െചന്നവൻ നിന്നേനരം
27 സ െത്തെച്ച ള്ള മാമുനിമാെരല്ലാം
28 ഉത്തമമാെയാരു ഭക്തിയാേല
29 ആതിത്ഥ്യേവലയുമാചരിച്ചമ്പിേനാ
30 ടാദരിച്ചേന്നരമായവണ്ണം
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31 സ മനാെയാരു രാമെനെയല്ലാരും
32 വി മനാക്കിനാർ വാ െകാേണ്ട.
33 േകട നിെന്നാരു സൂതെനക്കാണായി
34 പീഠത്തിേലറി െഞളിഞ്ഞതേപ്പാൾ
35 കല്യനായുെള്ളാരു സീരിതാൻ േകാപി
36 െചാല്ലിനിന്നീടിനാെനല്ലാേരാടും:
37 ”സജ്ജനെമല്ലാെമഴുേന്ന നിന്നേപ്പാൾ
38 ലജ്ജയുംകൂടാെത പീഠത്തിേന്മൽ
39 ഉദ്ധതനായി െഞളിെഞ്ഞാരിപ്പാഴന്താൻ
40 വദ്ധ്യെന ള്ളതു േതറിനാലും.

41 വന്ദ്യന്മാരായുള്ള മാമുനിമാർെക്കല്ലാം
42 വന്നി കൂേപ്പണെമ േതാന്നി.
43 വന്ദ്യനായുള്ളതുഞാനെ െയന്നെല്ലാ
44 നിന്ദ്യനാേയ്മവുമിമ്മന്ദേനാർ .
45 നാണവും ൈകവി നെമ്മ വന്നിങ്ങെന
46 നാെളയും നിന്നിവൻ നിന്ദിെക്കാല്ലാ.”
47 ഇങ്ങെന െചെന്നാരു ദർഭെയടു ടൻ
48 െപാങ്ങിന േകാപത്തിൽ മു കയാൽ
49 ശ േവ െവ െന്നാര െമന്നിങ്ങെന
50 ചിത്തത്തിൽ ചിന്തിെച്ചറിഞ്ഞാനേപ്പാൾ.

51 മാമുനിമാരുെട േലാചനവാരിയും
52 മാഴ്കിന സൂതനും വീണുതേപ്പാൾ.
53 ഇച്ഛ പിഴ ള്ള മാമുനിമാെരെപ്പാ
54 ളച തേസാദരേനാടു െചാന്നാർ:
55 ”കഷ്ടമായുെള്ളാരു കാരിയമെല്ലാ നീ
56 രുഷ്ടനായ് െചയ്തതു െപെട്ടന്നിേപ്പാൾ:
57 സൽക്കഥഞങ്ങൾ െചാൽവതിന്നായെല്ലാ
58 സൽക്കരിച്ചിന്നിവൻതെന്നഞങ്ങൾ
59 ആരണർക്കായുെള്ളാരാസനംതെന്നയും
60 ആദരേവാടു െകാടു േനേര
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61 ആെരയും കണ്ടാൽ നീയാചാരം േവണ്ടാെയ
62 ന്നാജ്ഞയും നല്കിയിരുത്തിെക്കാ .
63 അങ്ങെനയുെള്ളാരു സൂതെനയി നീ
64 യിങ്ങെന െകാന്നതു േവണ്ടീെലാ ം.”
65 എന്നതു േകെട്ടാരു സീരിതാൻ െചാല്ലിനാൻ
66 നിെന്നാരു മാമുനിമാേരാടേപ്പാൾ:
67 ”എ െട ൈകയാെല ചാകെയന്നിങ്ങെന
68 മുന്നേമയുണ്ടിവേനകെലന്നാൽ
69 ഇന്നതു ചിന്തി ഖിന്നത േകാേലണ്ടാ
70 വന്നതിങ്കാരണമുള്ളിലായാൻ.

71 േചതന ൈകെവടിഞ്ഞീടുമി തൻെറ
72 നൂതനനാെയാരു സൂതൻതെന്ന
73 സൽക്കഥ െചാ വാനാക്കിനിന്നീടുവിൻ
74 ദുഃഖവും ൈകവി നി നിങ്ങൾ.
75 ഓരാെത െചെയ്താരു കാരിയംെതാേട്ടതും
76 േപാരായ്മ ചിന്തി ചീെറാല്ലാെത.
77 നെമ്മെക്കാേണ്ടതാനും േവ ന്നതുെണ്ടങ്കിൽ
78 കന്മഷം ൈകവി െചാല്ലിനാലും.”
79 ഇങ്ങെന െചാന്നതു േകട്ടവെരല്ലാരും
80 തങ്ങളിൽ ചിന്തി െചാന്നാരേപ്പാൾ:

81 ”വല്ക്കലെനന്ന െചാൽെക്കാ നി െന്നാ
82 രുൽക്കടനായുള്ള ദാനവന്താൻ
83 വന്മദംപൂ തിമിർക്കയാെലങ്ങൾ
84 കർമ്മങ്ങെളല്ലാം മുടങ്ങി ടി.
85 ആവതല്ലിന്നിവൻ െചയ്തതു െചാ വാൻ
86 േകവലം വന്നി വാവുേതാറും.
87 ഇന്നവന്തെന്ന നീ െകാന്ന വീ കിൽ
88 നന്നായിവന്നിതുെമേന്ന േമ.”
89 എന്നതു േകെട്ടാരു സീരിതാൻ െചാല്ലിനാൻ:
90 ”വെന്നാരു വാവുന്നാൾ െകാ േനേര
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91 വിണ്ടലരുള്ളിലും നിങ്ങൾത ള്ളിലും
92 ഉണ്ടായ േഖദെത്തേപ്പാ വൻ ഞാൻ.”
93 എന്ന െചാന്നവനന്നിലംതന്നിേല
94 വെന്നാരു വാവിെനപ്പാർ നിന്നാൻ
95 വാവ വന്നേപ്പാൾ മാമുനിമാെരല്ലാ
96 മാവിലമാനസരായേനരം
97 ”ഭീതരായ് നില്ലാെത ൈവതാനകർമ്മത്തിൽ
98 ൈകതുടർന്നീടുവി”െന െചാന്നാൻ.
99 ന നിമാരതു േക നിേന്നാേരാേരാ
100 കർമ്മംഗളാരംഭിച്ചീടുംേനരം

101 മുഷ്ക്കരനാെയാരു വല്ക്കലൻ വ നി
102 ൽക്കടകർമ്മങ്ങളാചരിച്ചാൻ.
103 മത്സ്യങ്ങൾെകാ വിത നിന്നീടിനാൻ
104 മദ്യമായുെള്ളാരു നീരും വീഴ്ത്തി.
105 വിണ്മയമാെയാരു നൽവിള തൂകിനാൻ
106 കന്മഷക്കായ്കേള കായ്പ്പിപ്പാനായ്.
107 േശാണമായുെള്ളാരു േശാണിതം തൂകിനാൻ
108 േചണുറ്റ കുണ്ഡങ്ങൾേതാറും പിെന്ന.
109 ദുഷ്ടനായുെള്ളാരു വല്ക്കലനിങ്ങെന
110 കഷ്ടത പിെന്നയും കാ ംേനരം

111 ദുർഗ്ഗന്ധേമതും െപാറുക്കരുതായ്കയാൽ
112 നിർഗ്ഗമിച്ചീടിനാർ നിേന്നാെരല്ലാം.
113 വീരനായുെള്ളാരു സീരിതാൻ േനാ േമ്പാൾ
114 ദൂരേവ കാണായി േഘാരന്തെന്ന.
115 സീരെത്തെക്കാ വലിച്ചവന്തെന്നയും
116 ചാര െകാ പിടി പിെന്ന
117 നിർമ്മലമാെയാരു വ സലത്തി
118 വന്മദം പൂകിച്ചാൻ താഡിച്ചേപ്പാൾ:
119 ന നിമാരുെട േവദനേപാെലയ
120 ക്കമ്മൻെറ ജീവനും േപായിതായി.
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121 േമാദിതരായുള്ള മാമുനിമാെരല്ലാം
122 ആദരിച്ചേമ്പാടു സീരിതെന്ന
123 ആശയംതന്നിൽ നിറ നിന്നീടുെന്നാ
124 രാശിയും െചാല്ലിനാരായവണ്ണം.
125 വാരു നിെന്നാരു സീരിതാെനന്നെപ്പാ
126 ളാരണർ നല്കിയുള്ളാശിെയല്ലാം
127 പാേഥയമായിപ്പരി ഹിച്ചങ്ങെന
128 പാരാെത പിെന്നയും തീർത്ഥത്തിന്നായ്◌്
129 ആഗതരായുെള്ളാരാരണന്മാരുമായ്
130 േപാക ടങ്ങിനാൻ േവഗത്താേല.

131 ചാര നിെന്നാരു കൗശികതീർത്ഥെത്ത
132 പ്പാരാെത െച നിന്നാടിപ്പിെന്ന
133 െചാെല്ക്കാ നി ള്ള തീർത്ഥങ്ങേളാേരാേന്ന
134 ദി മംെകാ നിന്നാടിയാടി.
135 േമദിനിതെന്ന വല വച്ചങ്ങെന
136 േമളത്തിൽ നീെള നട െമെല്ല
137 പാതകം പായും ഭാസമാം തീർത്ഥത്തിൽ
138 കൗതുകംപൂണ്ടവൻ വന്നേനരം
139 പാന്ഥന്മാർ വ പറഞ്ഞതു േകൾക്കായി:
140 ”പാണ്ഡവന്മാരായ വീരർെക്കല്ലാം

141 േഘാരമായ് നി െള്ളാരാഹവമുണ്ടായി
142 കൗരവന്മാേരാടു കൂടിയിന്നാൾ;
143 എണ്ണമില്ലാെതാരു മന്നവെരല്ലാരും
144 മണ്ണിടം ൈകവി വിണ്ണിലായി;
145 വീരനായുെള്ളാരു വായുതനയനും
146 േനര നിന്ന സുേയാധനനും
147 തങ്ങളിൽ നി പിണങ്ങിനിന്നീടുവാൻ
148 ഭംഗിയും പൂ കണ ണ്ടിേപ്പാൾ.”
149 എന്നതു േകെട്ടാരു സീരിതാൻ നണ്ണിനാൻ
150 ”മ െട ഭാരം തളർ തായി.
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151 പാരാെത െചന്നിനി വീരന്മാർ േകാലുന്ന
152 ൈവരെത്തേപ്പാക്കണമാകിലിേപ്പാൾ.”
153 എന്ന നണ്ണിന േരാഹിണീനന്ദനൻ
154 െചന്നവർ ചാര പൂകുംേനരം
155 ക നിന്നീടുന്ന പാണ്ഡവന്മാെരല്ലാം
156 ഇണ്ടലും പൂ ചമഞ്ഞാരേപ്പാൾ.
157 എെന്താ ചിന്തി വ െതന്നിങ്ങെന
158 ചിന്തയുംപൂ നിന്നന്ധനായി
159 കാർവർണ്ണന്ത ഖം േനാക്കി ടങ്ങിനാൻ
160 കാതരനാെയാരു ധർമ്മജന്താൻ.

161 എന്തിവൻ െചാ ന്നെതന്നേത ചിന്തി
162 െവ െവെന്തല്ലാരും നിന്നേനരം
163 ചാര െചെന്നാരു സീരിതാെനന്നേപ്പാൾ
164 വീരന്മാേരാടു വിളി െചാന്നാൻ:
165 ”എ െട െചാല്ലിെനേക്കൾ മിന്നിങ്ങെള
166 ന്നിങ്ങെന ചിന്തി വ തിേപ്പാൾ.
167 ബ ക്കളാേയാരും ബന്ധി നിേന്നാരും
168 അന്തെത്ത ാപി തെല്ലാെയന്നാൽ
169 െപാങ്ങിന േകാപവും പൂണ്ടിനിയിങ്ങെന
170 നിങ്ങളിൽനി പിണങ്ങ േവണ്ടാ.

171 ഊക്കിെനപ്പാർ െമ്പാളൂക്കനായ് നിന്നി
172 രൂക്ഷനായുള്ളതു ഭീമനെ .
173 ശിക്ഷെകാ ള്ളതു ചിന്തി കാണുെമ്പാ
174 ളക്ഷതനായ്വരും നീയുെമന്നാൽ
175 നിഷ്ഫലമാെയാരു യുദ്ധെമന്നിങ്ങെന
176 നിശ്ചയമുെണ്ടനി ള്ളിെലന്നാൽ
177 േനരി നിങ്ങളിലിങ്ങെന നില്ലാെത
178 േനരത്തിണ കെയേന്ന േവ .”
179 സീരിതാനിങ്ങെന െചാന്നതു േക ള്ള
180 വീരന്മാേരറിന ൈവരത്താേല
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181 പിെന്നയും പാരം പിണങ്ങി നിന്നീടിനാർ
182 എന്നതു കെണ്ടാരു സീരിയേപ്പാൾ
183 ”ഇങ്ങെന കർമ്മമിവർെക്ക” ചിന്തി
184 െപാങ്ങിന േഖദെത്തേപ്പാക്കിപ്പിെന്ന
185 പാണ്ഡവന്മാേരാടു യാ യും െചാ ടൻ
186 പാരാെത േപായിത്തൻ ദ്വാരകയിൽ
187 ഇഷ്ടരുമായി തുഷ്ടനാേയ്മവിനാൻ
188 ഒ നാളങ്ങെന നി പിെന്ന
189 ധന്യമായുെള്ളാരു ൈനമിശേക്ഷ ത്തിൽ
190 പിെന്നയും േപായവൻ െചന്നേനരം

191 യജ്ഞങ്ങൾെകാ യജിപ്പി േമവിനാർ
192 അജ്ഞത േവറിട്ട മാമുനിമാർ.
193 മംഗലസ്നാനവുമാചരിച്ചങ്ങെന
194 മങ്ങാെത വ ടൻ ദ്വാരകയിൽ
195 കാർമുകിൽവർണ്ണനും താനുമായേമ്പാടു
196 തൂമയിൽ േമവിനാൻ കാമപാലൻ.
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