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1 പാർത്തലംതന്നിൽെപ്പാറു ള്ളൈവരികൾ
2 ക്കാർത്തികൾ േചർ െചറുത്ത പാർത്ഥൻ
3 തീർത്ഥമാടീടുവാനാസ്ഥപൂെണ്ട േമ
4 പാർത്തലംതന്നിൽ നടന്ന കാലം
5 ദി കെള േമ െചാെല്ക്കാണ്ട തീർത്ഥങ്ങൾ
6 ഒക്കേവ െച നിന്നാടിയാടി
7 ആസന്നമാമ ഭാസമാം തീർത്ഥത്തിൽ
8 വാസവനന്ദനനായവന്താൻ
9 േപായ െചന്നെപ്പാഴാദരവിൽ ഗദ
10 നാെയാരു യാദവന്താനും െചാന്നാൻ.

11 പാർത്ഥെനക്കണ്ടവനാർത്തിയും തീർെത്താേരാ
12 വാർത്തകേളാതിനിന്നാസ്ഥേയാെട
13 മാധവന്ത െട േസാദരിയാെയാരു
14 മാധവിത െട കാന്തിെയല്ലാം
15 മാനി നി പറ തുടങ്ങിനാൻ
16 മാരമാൽെകാണ്ടവന്മാ ംവണ്ണം:
17 ”ദ്വാരകതന്നിലി െണ്ടാരു കന്യക
18 സീരവരായുധേസാദരിയായ്.
19 ഇന്നവൾത െട കാന്തിേയ വ വാൻ
20 മന്നിടംതന്നകത്താരുമിേല്ല?

21 െചാല്ലരുെതങ്കിലും െമെല്ല െമല്ലിങ്ങെന
22 െചാല്ലിനിന്നീടുവൻ വല്ലവണ്ണം.
23 മാനിനിമാരുെട മൗലിയിൽ േമവുന്ന
24 മാണിക്കക്കെല്ലേന്ന െചാല്ലാവൂതാൻ
25 ശൃംഗാരമാെയാരു സാഗരംതെന്നയി
26 ന്നംഗജൻ നി കട നന്നായ്
27 െമല്ലേവ െകാെണ്ടാരു പീയൂഷംതാെനേന്ന
28 െചാ താകിലിെന്നാ േചരും
29 പൂവൽെമയ്ത െട കാന്തിെയച്ചിന്തിച്ചാൽ
30 ഏവെമന്നിങ്ങെന െചാല്ലവേല്ലൻ.
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31 േമനകമുമ്പായ മാനിനിമാരുെട
32 േമനിെയ നിർമ്മിപ്പാൻ മാതൃകയായ്
33 ഭംഗിയിൽ നിർമ്മി പങ്കജേയാനിയി
34 മ്മംഗലത ടെല േതാ ം.
35 ”അഞ്ചമ്പൻത െട ബാണെത്തച്ചന്തത്തിൽ
36 െചഞ്ചേമ്മ നി പിഴി പിെന്ന
37 െവതിങ്കൾതെന്നെത്താലി ചമ ടൻ
38 െവണ്മവരുത്തിയലി തന്നിൽ
39 ബാണങ്ങളഞ്ചിൻെറ നന്മണ്മംതെന്നയും
40 പാർ കണ്ടങ്ങതിലാക്കിപ്പിെന്ന

41 ഒന്നി നന്നായി നിർമ്മി നിന്നാനി
42 ക്കന്യകത െട പൂവൽേമനി.”
43 എന്ന െചാ കാണുേന്നാെരല്ലാരും
44 എന്നതും െചെഞ്ചേമ്മ േചർ കൂടാ
45 ”സാരമായുെള്ളാരു ലാവണ്യപൂരെത്ത
46 രി െകാെണ്ടാരു ഭാജനത്തിൽ
47 മാനിനിത െടയാനനമിങ്ങെന
48 മാനി നി ചമ പിെന്ന
49 േശഷി നിെന്നാരു േലശെത്തെക്കാ ടൻ
50 േദാഷെത്തൈക്കവിെട്ടാരാനനേത്ത

51 പിെന്നയും നിർമ്മി നിെന്നാരുേനരത്ത
52 തി തമണ്ഡലമായ് ചമ .
53 ക്ഷാളനംെചയ്താനപ്പാണികൾ പിെന്നയ
54 ന്നാളീകസംഭവേന്തായംതന്നിൽ
55 എന്നതുെകാ നൽപ്പങ്കജജാലങ്ങൾ
56 ഇ മുണ്ടാകു േതായംതന്നിൽ,”
57 എ മുെണ്ടല്ലാരും െചാല്ലിനിന്നീടുന്നി
58 ക്കന്യകത ഖം കാണുംേനരം.
59 മാനി ം മീനി ം മാനത്തേപ്പാ േന്നാ
60 ന്നാനന്ദം തൂമഴക്കണ്ണിണയും.
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61 േചാരിവാ കണ്ടെ മൂവന്തിേമഘങ്ങൾ
62 പാരാെത േപാകു േനരിടായ്വാൻ.
63 കണ്ഠേത്താേടറ്റെല്ലാ കംബുക്കെളല്ലാെമ
64 മ െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയി ം.
65 വാരുറ്റ െകാങ്കതൻ ചാരുത്വം കണ്ടേപ്പാൾ
66 േമരു ന്ന കിഞ്ചിൽ കിഞ്ചിൽ;
67 തേന്നാടു േചർ ള്ള േലാകരുെമല്ലാരും
68 ഉന്നി ന്മാരായി േമവിടു .
69 അ രിച്ചീടുന്ന േരാമാളിത െട
70 ഭംഗിെയെച്ചാ വാൻ വേല്ലൻ ഞാേനാ.

71 പൂേഞ്ചലതെന്നയും കാഞ്ചിെയത്തെന്നയും
72 പൂ നിന്നീടുേന്നാരൽക്കിടേമാ
73 ഒന്ന റായിരം മാരന്മാർ േമേന്മേല
74 നന്നായിനി മുളപ്പതിന്നായ്
75 േമാഹനമാെയാരു ലാവണ്യമാകുന്ന
76 േദാഹളം പൂെണ്ടാരു േകദാരംതാൻ
77 തിതുടത െട കാന്തിെയച്ചിന്തിച്ചാൽ
78 മ ിേച്ച നിേന്നാടു െചാൽവാനാവൂ;
79 ജംഭാരിക്ക ള്ള കുംഭീ ന്ത െട
80 തുമ്പിൈക്ക േചർ ള്ള കാന്തിെയല്ലാം

81 െപെട്ട െചന്നതു ക െകാണ്ടി േപാ
82 ന്നിഷ്ടത്തിൽ തങ്കേല വ െകാ
83 എന്നതുെകാണ്ടെല്ലാ േചലെകാെണ്ടെപ്പാഴും
84 തെന്ന മറ നിന്നീടു താൻ.
85 പാദങ്ങൾ ത െട കാന്തിെയെച്ചാല്ലിനാൽ
86 പട്ടാെങ്ങന്നിങ്ങെന േതാന്നി ടാ;
87 മാങ്കണ്ണിമാരുെട മൗലിതേന്മനിെയ
88 കാകിേല നിർണ്ണയം വ കൂടൂ.
89 കീർത്തി െപാങ്ങീടുമക്കന്യകത ടൽ
90 വാ വാനാവതല്ലാർ േമാർത്താൽ.
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91 നേല്ലാെന്നന്നിങ്ങെന പിെന്നയും പിെന്നയും
92 െചാല്ലിനിന്നീടു നാെമേന്നയാവൂ.”
93 വാട്ടമകന്നവനിങ്ങെന െചാന്നതു
94 േക നിന്നീടുന്ന പാർത്ഥനേപ്പാൾ
95 വർണ്ണിച്ചവസ്ഥകൾ വാസ്തവേമാെയ
96 നിർണ്ണയിച്ചീടുവാെനന്നേപാെല
97 മാനസംതെന്നയയ നിന്നീടിനാൻ
98 മാനിനിത െട േമനിതന്നിൽ
99 െചെന്നാരു മാനസമേന്നരംതെന്നയ
100 ക്കന്യകെമയ്യിൽ നട മേപ്പാൾ

101 നാഭിയായ്നി െള്ളാരാവർത്തന്തന്നിൽ വീ
102 ണാപന്നമായ് ചമഞ്ഞാണുേപായി.
103 േപാെയാരു മാനസം േപയായിേപ്പാകയാൽ
104 ആയാസംപൂെണ്ടാരു പാർത്ഥനേപ്പാൾ
105 എന്തിനിെച്ചയ്വെതന്നന്തരാ സന്തതം
106 ചിന്തയും െവ െവ ണ്ടായ് വ .
107 ”ശിക്ഷി നിെന്നാരു ലാംഗലിത െട
108 ശിഷ്യനായെല്ലാതാനു െവന്നാൽ
109 ധന്യനായുള്ളസുേയാധനനന്നെ യി
110 ക്കന്ന്യകതെന്നയകെപ്പടു .

111 നാെമല്ലാമിങ്ങെന േകാമളതെന്നയും
112 കാമി േപാെകെന്ന വ കൂടു.
113 കാർമുകിൽവർണ്ണെനക്കാണുന്നതാകിെലൻ
114 കാരിയെമല്ലാേമ സാധിച്ചതും.”
115 ഇങ്ങെനെയല്ലാം നിന നിന്നീടുന്ന
116 മംഗലനാകിന പാണ്ഡവന്താൻ
117 അംഗജമാലു ചിന്തിച്ചാനേന്നരം
118 മംഗലേദവതാകാമുകെന.
119 ദ്വാരകതന്നിലിരുന്നരുളീടുന്ന
120 വാരിജേലാചനെനന്നേനരം
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121 വീരനായുെള്ളാരു പാർത്ഥൻെറ മുന്നലും
122 പാരാെത െചന്ന നി പിെന്ന.
123 കെണ്ടാരുേനര മണ്ടിയണഞ്ഞവ
124 നിണ്ടലും ൈകവി പൂണ്ടേനരം
125 ാണസഖിതെന്ന ഗാഢം പുണർന്നിതു
126 കാരണപുരുഷനായവനും.
127 കുന്തീസുതേനാടു െചാല്ലിനാൻ കണ്ണനും
128 ചന്തത്തിൽ നെല്ലാരു തൂെമാഴിയും:
129 ”ബ ക്കളാെയാെരക്കാണ്മതിന്നാെയാരു
130 ബന്ധമുണ്ടായതും ഭാഗ്യമെല്ലാ

131 പാർത്ഥിവനാകിയ ധർമ്മജന്മാവുതാൻ
132 പൃത്ഥ്വിയും പാലി വാഴുന്നിേതാ?
133 േവദന േവറി ഭീമനും െചെഞ്ചെമ്മ
134 േമാദിതനായി വാഴുേന്നാേനാ?
135 മാ ീസുതന്മാർ ം കുന്തി മേമ്പാടു
136 ഭ മതല്ലേയാ പാഞ്ചാലി ം?
137 ദുേര്യാധനാദിയാം നൂറു കുമാരർ ം
138 െസ്െവരമതല്ലേയാ ഗാന്ധാരി ം?
139 താതനായുള്ള ധൃതരാ നുമുള്ളിൽ
140 ീതനായല്ലേയാ വാഴുന്നിേപ്പാൾ?

141 ഗംഗാസുതനും കൃപരുമേ ാണരും
142 മംഗലവാന്മാരായ് വാഴുേന്നാെരാ?
143 അന്യരായ്നി ള്ള ബ ജനങ്ങളും
144 നന്ദിതരായല്ലി വാഴുന്നിേപ്പാൾ?”
145 ഇങ്ങെന കാർവർണ്ണൻ േചാദിച്ചതു േക
146 മംഗലെമല്ലാർ െമ െചാന്നാൻ.
147 മല്ലാരി പിെന്നയും െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
148 വില്ലാളിമൗലിേയാെടന്നേനരം:
149 ”എെന്ന നീ ചിന്തിച്ച കാരണം െചാേല്ലണം
150 മന്ദത ൈകെവടിെഞ്ഞന്നാലിേപ്പാൾ.”
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151 എന്നതു േകേട്ടാരു പാർത്ഥനും െചാല്ലിനാൻ
152 ”എ ഞാൻ െചാൽവതു ത രാേന!
153 ചിന്തിതെമല്ലാമറിഞ്ഞിടും നിേന്നാടി
154 ന്നന്ധനായുള്ളഞാെന െചാൽവൂ?
155 എങ്കിലും െചാല്ലിടാം പങ്കജേലാചനാ!
156 മങ്കമാർമൗലിയാം േസാദരിെയ
157 പാരാെത യാചി െമ െട മാനസ
158 പൂരണം െചയ്യണം കാരണേന!”
159 പാർത്ഥൻെറ ഭാഷണം േകെട്ടാരു കാർവർണ്ണൻ
160 േപർ ം പറഞ്ഞിതു േമാദത്താെല:

161 ”ദുേര്യാധനൻ മുേന്ന േചാദി േപാരു
162 ഭാര്യയാക്കീടുവാൻ മാധവിേയ.
163 ദ്വാരകവാസികൾ സമ്മതിച്ചീടിനാർ
164 സീരി ശിഷ്യനങ്ങാകെകാേണ്ട
165 ആര്യന്മാെരല്ലാരും ക ിച്ചതി ഞാൻ
166 കാര്യമെല്ല പറഞ്ഞിടാേമാ?
167 എങ്കിലതിെന്നാരുപായെത്തെച്ചാ വാൻ
168 നിങ്കൽ നിറ െള്ളാരമ്പിനാേല.
169 ഇ നീ നെല്ലാരു സന്ന്യാസിയാകിേലാ
170 കന്യകതെന്ന ലഭി കൂടും.”

171 എന്നതു േകെട്ടാരു പാർത്ഥനും െചാല്ലിനാൻ
172 കന്യകതെന്നയും നണ്ണി നണ്ണി:
173 ”സന്ന്യാസിയാകിേലാ കന്യകെയന്തി
174 മാന്യങ്ങളായുള്ള വ ക്കളും?
175 മി െര ള്ളതും ശ െവ ള്ളതും
176 പു െര ള്ളതും േഭാഗങ്ങളും
177 താതെന ള്ളതും മാതാെവ ള്ളതും
178 ാതാെവ ള്ളതും ഭൂഷണവും
179 േജ്യഷ്ഠന്മാെര ം കനിഷ്ഠന്മാെരന്നതും
180 േഗാഷ്ഠിയായ് വന്നീടും സന്ന്യാസിേക്കാ.”
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181 ഇത്തരമായവ േവർവി െകാൾവാെനാ
182 ശക്തി പുല തിെല്ലനിേക്കാ.”
183 കണ്ണനതു േക സേന്താഷവുംപൂ
184 തിണ്ണം ചിരി ടൻ െചാന്നാനേപ്പാൾ:
185 ”ഭി കേവഷെത്ത ണ്ടവനിന്നിവ
186 യക്ഷണം െചയ്യണെമ േണ്ടാ െചാൽ.
187 ലീലകൾേകാലുവാേങ്കാലങ്ങൾ പൂണ്ടവൻ
188 േമലിലവ്വണ്ണേമയായീടുേമാ?”
189 എ പറ യതിേവഷമാക്കിനാൻ
190 മന്നവന്തെന്നയക്കണ്ണനേപ്പാൾ.

191 കന്യകതെന്ന ലഭി നിന്നീടുവാൻ
192 എങ്ങെനെയ പറ പായം
193 ദ്വാരക പൂകിനാൻ വാരിജേലാചനൻ
194 വീരനായ് നി ള്ള പാർത്ഥനേപ്പാൾ
195 ധന്യമായുെള്ളാരു സന്ന്യാസേവഷമ
196 ക്കന്യകമൂലമായ് ൈകതുടർന്നാൻ.
197 സന്ന്യസിച്ചീടിന പാണ്ഡവവീരന
198 ക്കന്യകതെന്നയും നണ്ണി നണ്ണി
199 ൈരവതമാകിന പർവതം ത െട
200 താഴ്വെര നി വിളങ്ങിനിന്നാൻ.

201 അെന്നാരു നാളിലന്നന്ദജന്തെന്നാടും
202 ധന്യനായ് നിെന്നാരു കാമപാലൻ
203 അല്ലലകന്നീടുമാസ്ഥാനംതന്നിേല
204 െമല്ലേവ െചന്ന നി പിെന്ന
205 ഭക്തനായുെള്ളാരു മ ിവരനാകും
206 ഉദ്ധവർതേന്നാടു െചാന്നാനേപ്പാൾ:
207 ”കാനനേഭാജനം െപ വാനായി
208 മാനിനിമാരുമായ് നാെമല്ലാരും
209 കാല േപാേകണം നാെള”െയന്നിങ്ങെന
210 നീലാംബരൻ പറഞ്ഞീടുംേനരം
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211 നന്ദിതനായുെള്ളാരുദ്ധവർ േക ടൻ
212 നി ള്ള മാേലാകെരല്ലാേരാടും
213 കാർവർണ്ണരാമന്മാർ െചാന്നതറിയി
214 േപാവതിന്നായി മുതിർെന്നല്ലാരും.
215 ഭക്ഷ്യേഭാജ്യാദികെളന്നിവെയല്ലാേമ
216 തൽക്ഷണം സംഭരിെച്ചാെന്നാേന്നതാൻ.
217 നീലക്കാർവർണ്ണനും രാമനുമായി
218 മാേലാകേരാടും കലർ െചേമ്മ
219 കാലേമ േപാക ടങ്ങിനാെരല്ലാരും
220 കാനനേഭാജനം െപ വാനായ്.

221 േപായിനിന്നീടുന്ന മാേലാകെരല്ലാരും
222 മായമക ടൻ േപായിേപ്പായി
223 ൈരവതപർവതംത െട ചാര
224 പാവനമാം നദീതീരംതന്നിൽ
225 െച നിന്നീടിനാരേന്നരെമല്ലാരും
226 ഇന്നിലം നല്ലതിെത െചാല്ലി
227 സ്നാനങ്ങൾമുമ്പായതാചരിച്ചീടിനാർ
228 മാനിനിമാേരാടുകൂടിെച്ചേമ്മ.
229 ദിവ്യാംബരാഭരണാേലപനങ്ങളാൽ
230 സർവാംഗെമല്ലാമലങ്കരിച്ചാർ

231 ഇഷ്ടമായുെള്ളാരു േഭാജനം െപണ്ണീ
232 തുഷ്ടന്മാരായി വിളങ്ങിനിന്നാർ
233 പീയൂഷം േസവി േമവിനിന്നീടുെന്നാ
234 രാദിേതയന്മാരെങ്ങന്നേപാെല.
235 േകളികെളാെന്നാേന്നയാചരിച്ചീടിനാർ
236 താളം തുടർന്നാർ ചിലരുമേപ്പാൾ,
237 പാടിനിന്നീടിനാരാടിനിന്നീടിനാർ
238 ഓടിനിന്നീടിനാര ചിലർ.
239 പാരമായുള്ള ഗിരിമുകേളറിനാർ
240 സാരന്മാരായവര ചിലർ.
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241 അന്നിലംതന്നിേല നി വിളങ്ങിന
242 സന്ന്യാസിതെന്നയും കണ്ടാരേപ്പാൾ.
243 കെണ്ടാരുേനര കൂപ്പിനിന്നീടിനാർ
244 ഇണ്ടലക െള്ളാരുള്ളവുമായ്.
245 തമ്പദം കുമ്പി നിന്നവേരാടെപ്പാ
246 ളേമ്പാടു െചാല്ലിനാൻ സന്ന്യാസിതാൻ:
247 ”നിർമ്മലരായുള്ള നിങ്ങൾ േമേന്മേല
248 നന്മകേളറ്റം ഭവിേക്കണേമ.
249 ഉത്തമരായുള്ള നിങ്ങൾത ള്ളിേല
250 ഭക്തിെയക്ക െതളി ഞാേനാ

251 എ നിന്നിങ്ങിെപ്പാളാഗതരായ് നിങ്ങൾ
252 മംഗലമായിേത കണ്ടേതറ്റം.”
253 എന്നതു േക ള്ള വീരന്മാർ െചാല്ലിനാർ
254 വന്നതിങ്കാരണമുള്ളവണ്ണം.
255 പാരാെത േപാന്നി വ െചാല്ലീടിനാർ
256 േനരായിനിെന്നാരു വാർത്തയേപ്പാൾ:
257 ”ധന്യന്മാരായിേത ഞങ്ങളുമിെന്നാരു
258 പുണ്യവാന്തെന്നയും കാണ്കെകാേണ്ട.”
259 എന്നവർ െചാ േമ്പാൾ ലാംഗലി േചാദിച്ചാ
260 ”െനന്നിലംതന്നിൽനിെന്ന”ന്നിങ്ങെന.

261 വീരന്മാെരന്നതുേനരം പറഞ്ഞിതു
262 സീരിതേന്നാടുടൻ സാരമായി:
263 ”ന െട ചാര കാണുെന്നാര ിേമൽ
264 നിർമ്മലനാെയാരു ഭി കന്താൻ
265 േമവിനിന്നീടുേന്നാൻ ഞങ്ങളവെനയും
266 േസവി െകാണ്ടെല്ലാ േപാ െകാ ം.”
267 എങ്കിൽ നമുക്ക കാണണെമന്നി
268 പങ്കജേന നും താനുമായി
269 ഉത്തമന്മാരായ യാദവന്മാേരാടും
270 ഒ നടന്ന േപായിേപ്പായി
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271 പാരാെത െച ഗിരിമുകേളറുേമ്പാൾ
272 ദൂരേവ കാണായി സന്ന്യാസിെയ
273 കാന്തിപൂേണ്ടറ്റം വിളങ്ങിനിന്നീടുന്ന
274 കാന്താരവാസിയാം കൗേന്തയേന
275 പൂർവ്വാചലംതന്നിൽ േമവിനിന്നീടുന്ന
276 സൂര്യന്താൻ നി വിള ംേപാെല.
277 ദൂര നിന്നവർ ചാര െചന്നി
278 േനെരാ കൂപ്പി വണങ്ങിനിന്നാർ.
279 മ രിതെന്ന നമ രിച്ചങ്ങെന
280 സൽക്കരിച്ചമ്പിേനാടായവണ്ണം

281 വാസ്തവരീതിെയേച്ചർ നിന്നീടുന്ന
282 ശാ ങ്ങൾെകാ പറ പിെന്ന
283 നിർമ്മലനാെയാരു ദിവ്യെനന്നിങ്ങെന
284 തന്മനംതന്നിലുറച്ചേനരം
285 ധന്യനായ് നിെന്നാരു ലാംഗലി െചാല്ലിനാൻ
286 തന്നിേല നണ്ണിന കാരിയേത്ത:
287 ”പാരാെതഴുന്നള്ളേവണമിന്നേമ്പാടു
288 ദ്വാരകയായ നഗരിതന്നിൽ
289 പാവനമാേക്കണം സജ്ജനെമെപ്പാഴും
290 േസവെചയ്തീടുന്ന പാദത്താേല.”

291 എന്നതു േകെട്ടാരു കണ്ണനും െചാല്ലിനാൻ
292 നിെന്നാരു ലാംഗലിതെന്ന േനാക്കി:
293 ”സർവ്വസംഗെത്തയും ൈകെവടിഞ്ഞിങ്ങെന
294 പർവതംതന്നിലിരു െകാണ്ട്
295 ശർവപദാംബുജമുള്ളിലുറപ്പി
296 സർവ്വദാ േസവി േമവിടുന്ന
297 ഉത്തമരായ ജനങ്ങെളെക്കാ േപായ്
298 വൃത്തി പിഴപ്പിപ്പാേനാർെക്കാല്ലാെത.”
299 വാരിജേലാചനൻ െചാെന്നാരു േനര
300 സീരിയും െചാല്ലിനാൻ േനെരാടേപ്പാൾ:
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301 ”േയാഗികൾമാനസപീഡയുണ്ടാെക്കാലാ
302 േഭാഗിയായുള്ള നിൻ വാക്കിനാേല.
303 ബാലനായുള്ള നീേയതുമറിഞ്ഞിടാ
304 ലീലകെളന്നിേയ പിെന്നെയാ ം.
305 എല്ലാം സമമെല്ലാ െചാ ള്ള ദിെക്ക
306 നല്ലവർ െചാല്ലീ േകൾപ്പില്ലേയാ?
307 നാെട ം കാെട ംകൂടി നിരുപിക്കിൽ
308 വാടാെതതെന്നയേഭദമെല്ലാ.
309 എല്ലാവരുമായിട്ടിന്നിവൻതെന്ന നാം
310 അല്ലൽേപാമ്മാറുടെങ്കാ േപായി

311 നന്മ കലർെന്നാരു മന്ദിരംതന്നിേല
312 േമന്മേയാടി നാം വ െകാൾവൂ.”
313 എെന്നല്ലാം െചാല്ലിയസ്സന്ന്യാസിതേന്നാടും
314 ഒന്നി പൂകിനാൻ പൂരിലേപ്പാൾ.
315 ചാരുവായുെള്ളാരു മന്ദിരംതന്നിേല
316 േനെരയങ്ങാക്കിനാൻ േയാഗിേയയും..
317 ”ഉത്തമനാെയാരു മ രിയു േപാൽ
318 ഇസ്ഥലംതന്നിെലഴുന്ന .”
319 എന്ന െചാല്ലി വരുന്ന ജനങ്ങളു
320 െമാന്നി കൂടി വണങ്ങിെച്ചാന്നാർ:

321 ”േയാഗ്യതപൂ ള്ള നിങ്ങൾ വരുവാേനാ
322 ഭാഗ്യമിെന്നങ്ങളിെലത്തി ടി
323 വറ്റാെതാരമ്പിനാൽ െതെറ്റന്നിവിേട
324 കുറ്റങ്ങെളന്നപ്പം പറ്റായിന്ന്.
325 സ ഷ്ടനായുെള്ളാരന്തണമന്ദിരം
326 അന്തിേകയുണ്ടേല്ലാ സന്തതവും
327 ഭിക്ഷേയ ന മവര നിത്യവും
328 ശിക്ഷയിൽ എന്ന െചാല്ലിപ്പിെന്ന
329 ”മംഗലനാം ഭവാൻ നല്കീടുക േവണം
330 എങ്ങൾക്കനുജ്ഞേയയി േനെര”
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331 എെന്നല്ലാം െചാല്ലി വണ മവർക്കേപ്പാൾ
332 നന്നായനുജ്ഞയും നല്കി നിന്നാൻ.
333 യാ വഴങ്ങി റെപ്പട്ടാെരന്നേപ്പാൾ
334 േപർ മന്നാരിമാേരാടുംകൂടി.
335 യാദവന്മാരുമാെയാന്നി നിന്നവർ
336 േമാേദന േമവിനാരാലയത്തിൽ.
337 മംഗലജാലങ്ങൾ െപാങ്ങിനിെന്ന േമ
338 ഭംഗി േതടീടും മഠംതന്നിേല
339 കാമനു േകാമരമായിനിന്നങ്ങെന
340 േകാമളനാമവൻ വാഴുംകാലം

341 സീരവരായുധപാണിതാൻ െചെഞ്ചേമ്മ
342 വാരിജേലാചനേനാടുംകൂടി
343 ധന്യനായ് നിെന്നാരു സന്ന്യാസിതെന്നയും
344 െച വണങ്ങിനാൻ െചവ്വിേനാേട.
345 മന്ദത ൈകവി സന്ന്യാസിതേന്നാടു
346 നിെന്നാരു സീരിയും െചാന്നാനേപ്പാൾ:
347 ”മാരി െപാഴിയുന്ന കാലമണ േത
348 േഘാരമായുെള്ളാരു കാ മായി.
349 ദൂരേവനി ടനാരുേമ കൂടാെത
350 േനെരാേട ഭിക്ഷ ലഭിച്ചിടാെത

351 ഇ നിന്നിങ്ങെന േവദന േകാെലാല്ലാ
352 മംഗലനായ ഭവാനിന്നിേപ്പാൾ;
353 അന്തഃപുരത്തിെലാരു ഗൃഹംതന്നിേല
354 ചന്തത്തിൽ വാണിടാമന്തികത്തിൽ.
355 ഭിക്ഷ തരുവാനും ശു ഷ െചയ്വാനും
356 ശിക്ഷയിലാമേല്ലാ ചാരെത്തങ്കിൽ.
357 മച്ചകമു നന്മാളികതാനു
358 മു വായുള്ളവെയല്ലാമുണ്ട്.
359 നി ടമു നൽ ദീർഘികയുമു
360 പുഷ്കരമാദിയാം പുഷ്പമുണ്ട്
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361 നാലുമാസം കഴിച്ചീേടണേമ ഭവാൻ
362 ആലയംതന്നിൽനിെന്ന”ന്നിങ്ങെന
363 കാമപാലൻെറ വചനങ്ങൾ േകട്ടേപ്പാൾ
364 േകാമളനാകിയ കണ്ണൻ െചാന്നാൻ:
365 ”കാട്ടിൽ കിട ന്ന സന്ന്യാസിതെന്നയും
366 നാട്ടിലും െകാണ്ട വ പിെന്ന
367 കാട്ടിയ േകാട്ടികൾ േപാരെയേന്നാർത്തിേട്ടാ
368 വീട്ടിലിരു വാൻ ചിന്തി ?
369 നിട്ടിേല േലാകർ ചിരി മാറാകുേമ്പാൾ
370 കൂട്ടായി വന്നിടാ ഞാനും െചേമ്മ

371 പട്ടാെങ്ങന്നിങ്ങെന േതാന്നീലെയങ്കിേലാ
372 ഇഷ്ടമായുള്ളതു െച െകാൾവൂ.”
373 േദവകീനന്ദനൻെചാ േക ബല
374 േദവനും െചാല്ലിനാേനവമേപ്പാൾ:
375 ”ഒല്ലാതകാരിയം ചിന്തിേച്ചനല്ല ഞാൻ
376 എല്ലാരും സമ്മതിയായതെ .
377 േമദിനീപാലന്മാരായവരും പിെന്ന
378 േമാദിതരാകിയ ഭൂസുരരും
379 താപസന്മാെരയും ഭി കന്മാെരയും
380 താപമകലുവാൻ പൂജിച്ചീടും.

381 എ ള്ള േകളിയുമിേല്ല നിനക്കിേപ്പാൾ
382 ഇന്നിതിെനെന്താരു കുറ്റം െചാൽവാൻ?”
383 എെന്നല്ലാം ലാംഗലി െചാന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
384 നിെന്നാരു കണ്ണന്താെനന്നേനരം
385 മ ി െചാല്ലിനാൻ ലാംഗലിതേന്നാടു
386 ചിന്തി നി നുറു േനരം:
387 ”സജ്ജനമായുെള്ളാരിജ്ജനത്തിെന്നാരു
388 നിർജ്ജനമാെയാരു േഗഹമിേപ്പാൾ
389 നിഷ്കളേസവെയെച്ചയ്വതിനായി
390 സല്ക്കരിച്ചീടു െതങ്ങെന നാം?”
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391 എന്നതു േകെട്ടാരു സീരിതാൻ െചാല്ലിനാൻ:
392 ”കന്യകത െട േഗഹമാവൂ.
393 നിർജ്ജനമാെയാരു മെറ്റാരു േദശവു
394 മിജ്ജനത്തി നിര കൂടാ.
395 വന്ദി നിന്നാലക്കന്യകത െട
396 ചിന്തിതംതെന്നയും വ കൂടും.
397 ധന്യനായ്നിെന്നാരിസ്സന്ന്യാസി വന്നതു
398 കന്യകത െട ഭാഗ്യമെ .
399 േസവി െകാ കിൽ വാഞ്ഛിതം ന വാൻ
400 േകവലമിന്നിവൻ േപാരുമെല്ലാ.”

401 േകാമളനാെയാരു കണ്ണേനാടിങ്ങെന
402 കാമപാലൻ പറഞ്ഞീടുംേനരം
403 മാധവൻ െചാല്ലിനാൻ നീതിയിെലന്നേപ്പാൾ:
404 ”ബാധയിേലതുമിതി പാർത്താൽ
405 വാന സ്ഥന്നിതിന്മീേതയിെന്നാ േമ
406 ദാനംെചയ്യാവതുമില്ലയെല്ലാ.
407 മൂലഫലാദിയും തി വനംതെന്ന
408 യാലയമാ ന്ന മ രിേക്കാ
409 പാലും പഴവും ഭൂജി വസിപ്പതു
410 ബാലികതേന്നാടുകൂടിെച്ചേമ്മ.

411 മംഗലമായീടുമിങ്ങെനയുെള്ളാരു
412 സംഗതിെയ േമ വ കൂടാ”
413 എെന്നല്ലാം മാധവൻ െചാ ന്നതു േക
414 നിന്ന ഹലധരൻ െചാന്നാനേപ്പാൾ
415 ”ഉത്തമനാെയാരു താപസന്തെന്നെത്താ
416 ട്ടിത്തരം െചാൽവതു േയാഗ്യേമാതാൻ?
417 സാരനായുെള്ളാരു സന്ന്യാസിതാെന
418 േനേര നി ള്ളത്തിൽ േതാന്നീലേയാ?
419 കാമേ ാധാദികൾ ൈകെവടിഞ്ഞിങ്ങെന
420 നാമസ്മരണവും പൂ െചേമ്മ
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421 േമവിനിന്നീടുന്ന േകവലന്തെന്നെത്താ
422 േട്ടവം നീെയങ്ങെന െചാൽവാനാവൂ?
423 മുന്നം നീ പർവതംതന്നീ െചാന്നതും
424 ഇ പറഞ്ഞതും ചിന്തി േമ്പാൾ
425 േനേര നിനക്കിന്നിത്താപസന്തേന്നാടു
426 പാരമസൂയയുെണ്ട േതാ ം.
427 ഇ ഞാൻ െചാ ന്ന നെന്മാഴി േകൾക്കണം
428 മന്ദത ൈകെവടിെഞ്ഞന്നാലിേപ്പാൾ.
429 ശർവ്വാംേശാദ്ഭൂതനാം മാമുനിമൗലിതാൻ
430 ദൂർവാസെസ്സന്ന േപരുടേയാൻ

431 യാദവരാജൻെറ മന്ദിരംതന്നിേല
432 േമാേദന വാണിതു നാലുമാസം
433 അന്നവന്ദ െട പൂജെയെച്ചയ്തതു
434 മന്നവന്തൻെറ നിേയാഗത്താേല
435 ന െടയച്ഛനു േസാദരിയാെയാരു
436 നിർമ്മലയാകിയ കന്യകതാൻ.
437 താപസന്ത െട േസവെചയ്തിങ്ങെന
438 താപമകന്നവൾ വാഴുംകാലം
439 വന്ദിതനാെയാരു മാമുനിതാനേപ്പാൾ
440 വന്ദി നിെന്നാരു കന്യകയ്ക്കായ്

441 നെല്ലാരു മ മുപേദശിച്ചീടിനാൻ
442 കല്യാണെമന്നതുൈകവരുവാൻ.
443 എന്നതുെകാണ്ടെല്ലാ ഖിന്നത ൈകെവടി
444ഞ്ഞി വിള കുന്തിേദവി
445 എ ള്ള േകളിയുമിേല്ല നിനക്കിേപ്പാൾ
446 പിെന്നയിവൻ മഹാഭാഗനെല്ലാ.
447 മ ം ചില നൃപകന്യകമാെരല്ലാം
448 ഉറ്റവർത െട െചാ േക
449 േവദിയർപൂജെയെച്ചയ്തതുമൂലമായ്
450 േഖദങ്ങൾൈകവി വാണുെകാണ്ടാർ.”
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451 വാരിജേലാചനന്തേന്നാടു േനേരാെട
452 സീരിതാെനെന്നല്ലാം േബാധിപ്പിച്ച്
453 മന്ദത ൈകവി സന്ന്യാസിതേന്നാടു
454 നി ഹലധരൻ െചാന്നാൻ പിെന്ന:
455 ”ആ വയാെയാരു കന്യകയു
456 ശു ഷിച്ചീടുവാൻ ഭക്തിേയാെട.
457 പാദപരാഗങ്ങൾെകാണ്ടവൾ മന്ദിരം
458 പാവനമാ കെയേന്നേവ .”
459 ഇങ്ങെന െചാന്നവന്തെന്നയും െമെല്ലയ
460 ക്കന്യകാമന്ദിരംതന്നിലാക്കി

461 മ ള്ള േവലകളാചരിച്ചീടിനാൻ
462 െതെറ്റ േപാ ിെന്ന ലാംഗലിതാൻ.
463 ധന്യയായുെള്ളാരു കന്യക ചാര
464 സന്ന്യാസി വന്നതു കണ്ടേനരം
465 െപെട്ടെന്നഴുേന്ന തുഷ്ടയാേയ്മവിനാൾ
466 ഇഷ്ടെനക്കാണുെമ്പാെഴന്നേപാെല.
467 തന്നിേല നണ്ണിനാൾ മന്മഥമാലു
468 ”സന്ന്യാസിയല്ലിതു നിർണ്ണയംതാൻ;
469 എ െട മാനസം ഖിന്നമാക്കീടുവാൻ
470 ഛന്നനായ് വെന്നാരു കാമനെ .

471 കണ്ടതുെകാേണ്ടെയന്നംഗങ്ങൾ മാ
472 മി വാന്തെന്നയും വേല്ലൻ െചേമ്മ.
473 എങ്ങെനയിന്നിവൻ പൂജെയെച്ചയ്വു ഞാൻ
474 നി െപാറുക്കരുതായുന്നിേപ്പാൾ”
475 ഇങ്ങെന ചിന്തി വന്ദി നിന്നാള
476 മ്മംഗലന്ത െട പാദങ്ങേള.
477 വന്ദി നിെന്നാരു കന്യകേയാടവൻ
478 നന്ദി െചാല്ലിനാന്മന്ദമേപ്പാൾ:
479 ”മന്മഥന്ത െട മംഗലമാെയാരു
480 മന്ദിരമായി വിള മിന്നീ
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481 ഇഷ്ടനായുെള്ളാരു കാന്തനുമായി
482 തുഷ്ടയാേയ്മവുക”െയന്നിങ്ങെന
483 എന്നതു േകെട്ടാരു കന്യകതാനേപ്പാൾ
484 തന്നിേല നണ്ണിനാൾ ഖിന്നയായി:
485 ”ഇഷ്ടനായുള്ളേതാ മറ്റാരുമല്ലെല്ലാ
486 കഷ്ടമായേല്ലാ ചമ കൂടി.
487 ഇെച്ചാല്ലിനി െള്ളാരാശിെയേക്കാലുവാൻ
488 ഇജ്ജന്മമെല്ലനിെക്ക വ .
489 സജ്ജനവാക്കിനു സത്യതയിെല്ല ം
490 ഇജ്ജനംമൂലമായ് വ കൂടി.

491 കന്ദർപ്പന്ത െട കാന്തിേയ െവ ന്ന
492 സുന്ദരനാെയാരു പാർത്ഥന്തന്നിൽ
493 മുന്നേമ െച െള്ളാെര െട മാനസം
494 തന്നിേലയാ േന്നാനിന്നിവന്താൻ.”
495 ഇങ്ങെന നണ്ണിന മംഗലതാനേപ്പാൾ
496 അംഗജമാലു നിന്നേനരം
497 പാർത്ഥേനാടായി െചാല്ലിനിന്നീടിനാൾ
498 ആർത്തയായ് നിന്ന തന്നിൽ െമെല്ല:
499 ”നി െട േകാരകമായി നിന്നീടുെന്നാ
500 െര െട മാനസംതെന്നയിേപ്പാൾ

501 ത െട േകാരകമാക്കിനിന്നീടുേന്നാൻ
502 നിെന്നയും െവെന്നാരു സന്ന്യാസിതാൻ.
503 പാരാെത വ നീ പാലി െകാള്ളായ്കിൽ
504 േപാരായ്മയായ്വരും പാരമിേപ്പാൾ.”
505 വാരു നിെന്നാരു കന്യകയിങ്ങെന
506 ധീരത ൈകവി നിന്നേനരം
507 ചന്തത്തിൽ നി ള്ള േചടിമാർ െചാല്ലിനാർ
508 മ ി തങ്ങളിൽ െമെല്ല െമെല്ല:
509 ”സന്ന്യാസിമാരുെടേനാക്കിെനേപ്പാെലയ
510 ല്ലിന്നിവൻ േനാ കന്യകേയ.
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511 കന്യകതേന്നാടു ക നെകാണ്ടിവൻ
512 ഖിന്നനായ് െചാന്നതു കണ്ടാേയാ നീ?
513 ”എ െട ജീവിതം നി െട ൈകയിലു
514 മന്നിേല മാനിനിമൗലിമാേല!
515 കാരുണ്യം ദൂരമായ് വാരിജേലാചേന!
516 മാര നെമ്മ നീ തീനിെടാല്ലാ,
517 ചാര ക നിൻ േചാരിവാതെന്നയും
518 പാരമുണ്ടാകു ദീനമുള്ളിൽ
519 കാണുേന്നാെരല്ലാരും കണ്ട നിന്നാലും
520 പൂണുന്നതു ഞാൻ നിെന്നയിേപ്പാൾ.”

521 എെന്നല്ലാമുേണ്ടാ െചാൽ ക െകാണ്ടിങ്ങെന
522 സന്ന്യാസിമാരാേയാർ െചാല്ലിക്കാ .
523 െചെഞ്ചേമ്മയുെള്ളാരു സന്ന്യാസിയല്ലിവൻ
524 വഞ്ചകെനന്നേത വ കൂടൂ.”
525 ദക്ഷമാരായുള്ള േചടിമാരിങ്ങെന
526 ഭി ക ലമായ് െചാ ംേനരം
527 ഭിക്ഷ േവണുന്നസാധനം നിർമ്മിപ്പാൻ
528 അക്ഷണം േപായാളക്കന്യകതാൻ.
529 മുന്നൽ നിന്നീടുമക്കന്യക േപായേപ്പാൾ
530 ഖിന്നനായ് നിെന്നാരു സന്ന്യാസിതാൻ

531 കന്യകതെന്നേയ ചിന്തി ചിന്തി
532 തെന്നയുംകൂടി മറന്നേനരം
533 വന്ദിപ്പാനായി വ േള്ളാെരല്ലാരും
534 വന്ദി നി പറഞ്ഞാർ തമ്മിൽ:
535 ”ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു സന്ന്യാസിതെന്നപ്പ
536 െണ്ട േമ കണ്ടില്ലെയ േമ നാം.
537 മാനമറ്റീടുെന്നാരാനന്ദംതന്നിേല
538 മാനസം െച ലയിക്കയാേല
539 ന്ദെത്തൈക്കവിെട്ടാരി ിയെമല്ലാേമ
540 മന്ദങ്ങളായിേട്ട കാണാകു .
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541 ത ന്നൽ നി ള്ള നെമ്മയുേമതുേമ
542 കാണുേന്നാനല്ലെല്ലാ ധ്യാനിക്കയാൽ
543 ഉള്ളകംതന്നിലുണച്ചപൂണ്ടീടുേന്നാ
544 ർ െള്ളാരു ഞായമിെത വ .”
545 വിസ്മയിച്ചിങ്ങെന െചാന്നവെരല്ലാരും
546 വിശ്വസിച്ചങ്ങെന േപായേനരം
547 ദക്ഷയായുെള്ളാരു കന്യക വ ടൻ
548 ഭിക്ഷയിട്ടീടുവാനാരംഭിച്ചാൾ
549 ഭി ക ലമാമുല്ക്കടമാൽെകാ
550 മിക്കതും െവ െള്ളാരുള്ളവുമായ്

551 ലാളനംപൂണ്ടവമ്പാദങ്ങൾ നന്നായി
552 ക്ഷാളനംെചയ്ത േമളമാക്കി
553 ചി മായുെള്ളാരു പ വും മുന്നൽവ
554 ത്തമപീഠത്തിലാക്കിപ്പിെന്ന
555 മൂർ ന്ന മന്മഥബാണങ്ങേളല്ക്കയാൽ
556 ദീർഘമായ് വീർ വീർത്താർത്തിേയാെട
557 ഓദനംതെന്ന വിളമ്പിനിന്നീടിനാൾ
558 േവദനപൂ േള്ളാരുള്ളവുമായ്.
559 മുന്നിലിരുെന്നാരു ഭി കന്താനുമ
560 ക്കന്യകത ഖം കാണ്കയാേല

561 ഓദനംതെന്ന വില വാൻ വല്ലാെത
562 ഓർച്ചയുംപൂണ്ട േമവുകയാൽ
563 പാ ത്തിൽനി െള്ളാേരാദനെമല്ലാേമ
564 പ ത്തിലാമ്മാറു വീണുകൂടി.
565 അക്ഷണം പിെന്നയക്കന്യകമുന്നേല
566 ഭി കന്ത ഖം േനാക്കി േനാക്കി
567 ഉത്തമമാെയാരു നൽഘൃതം െചെഞ്ചേമ്മ
568 പ ത്തിലാമ്മാറു വീഴ്ത്തി നിന്നാൾ.
569 ചാലെത്താലി ള്ള വാഴപ്പഴങ്ങളും
570 ചാടിക്കളഞ്ഞിതു ചാപല്യത്താൽ.
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571 അെത്താലിതെന്ന വിളമ്പിനിന്നീടിനാൾ
572 ചിത്തം മയങ്ങിനാെല ഞായം.
573 പ ത്തിലായുെള്ളാരെത്താലിതെന്നത്തൻ
574 ചിത്തമഴിഞ്ഞവനാസ്വദിച്ചാൻ.
575 കമ്പവുംപൂ കരു മകന്ന
576 സം മിച്ചീടുന്ന കന്യകതാൻ
577 മുമ്പിേല േവണ്ട്വതു പിമ്പിൽ വിളമ്പിനാൾ
578 പിമ്പിേല േവണ്ട്വതു മുമ്പിൽത്തെന്ന.
579 ഇങ്ങെന വന്നവെയാ മറിഞ്ഞില്ല
580 കന്യകാമുമ്പിലിരുന്നവന്താൻ.

581 നിത്യമായിങ്ങെന ഭിക്ഷയും െപണ്ണിനി
582 ന്നസ്തമിച്ചീടിനാലാലയത്തിൽ
583 വി മിച്ചീടുവാൻ വി തയാമവൾ
584 സ മയായി േപായേനരം
585 േവറിരു െള്ളാരു േവദനപൂണ്ടവൻ
586 േവവു കലർ െപറായ്കയാേല
587 ദീപവും ചാലെപ്പാലി കള ടൻ
588 ദീപമിെല്ലന്ന െചാ ം പിെന്ന
589 ദീപവുംെകാണ്ടവൾ വന്നതു കാണുേമ്പാൾ
590 ചാപലംപൂെണ്ടാ വീർ നി ം.

591 പിെന്നയും േപായവൾ മന്ദിരം പൂകുേമ്പാൾ
592 മുന്നേമേപ്പാെല െപാറായ്കയാേല
593 നീരുള്ളെതല്ലാേമ ദൂെരക്കളഞ്ഞി
594 നീരില്ലെയന്ന െചാ ം പിെന്ന.
595 നീരുമായ് വന്നവൾ പിെന്നയും േപാകുേമ്പാൾ
596 ധീരത േപാ മത്താരമ്പന്താൻ.
597 വറ്റാത േകാഴയാൽ െതെറ്റ പിെന്നയും
598 മെറ്റാ െചാല്ലി വിളി മേപ്പാൾ
599 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ രാ ികൾ പിന്നിട്ടാൻ
600 അംഗജമാലുള്ളിൽ െപാ കയാൽ.
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601 പാരി നി ള്ള പാഴിടിനാദെത്ത
602 രി െപ മേപ്പമഴയിൽ
603 അന്നിലംതന്നിേല നി പുലർന്നാന
604 ക്കന്യകതന്നിെലക്കാംക്ഷയാേല.
605 ഊേക്കറിനി ള്ള മാരൻശരങ്ങൾ
606 ലാക്കായി രാപ്പകൽ േമവുകയാൽ
607 െവ െവന്തീടുമക്കന്യകത ള്ളിൽ
608 ചിന്ത തുടങ്ങീതു പിെന്നപ്പിെന്ന:
609 ”േയാഗ്യമല്ലാെതാരു ഭി കേന്മലെല്ലാ
610 ഭാഗ്യമില്ലാെതെയൻ ജാള്യമിേപ്പാൾ.

611 ഉത്തമമായ കുലത്തിൽ മുളെച്ചനി
612 ക്കിത്തരം േതാ വാെന ഞായം?
613 പാർത്ഥനിലുെള്ളാരു മാനസമിന്നിന്നി
614 ത്തീർത്ഥികന്തങ്കേലയായി ടി.
615 ഓർ നിന്നീടിലിമ്മന്മഥനിെന്നെന്ന
616 കൂത്തികളാ േന്നാെന വ .
617 ഊ െകാണ്ടിന്നിവനിങ്ങെന െകാൽകിലും
618 േയാഗ്യമല്ലാതതു െചേയ്യെന ം.
619 ഭി ക ലമായ് ദു തി െച ഞാൻ
620 നി മാെറങ്ങെന േലാകർമുമ്പിൽ?

621 കണ്ണനു െചെഞ്ചേമ്മ േസാദരിയാെയാരു
622 കന്യകയെല്ലാ ഞാൻ നൂനെമന്നാൽ
623 ഇജ്ജന്മമിങ്ങെന ദുഃഖമാം വാരിയിൽ
624 മജ്ജനംെച കിട പിെന്ന
625 വിജ്ജ്വരയായി വ ജ്ജ്വലേദഹമായ്
626 അർ നന്തെന്നഞാേനശിെക്കാൾവൂ.”
627 ഇങ്ങെന തന്നിേല നണ്ണിന കന്യക
628 ഖിന്നയായ് വന്ന നിന്നേനരം
629 നീടു നി ള്ള േചടിമാർതങ്ങളിൽ
630 കൂടിപ്പറ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ:
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631 ”എന്തിതു െചാൽ േതാഴീ! കന്യകത െട
632 മന്ദിരമിങ്ങെന മങ്ങിേപ്പായി?
633 ചങ്ങാതിമാരായ ചന്ദനവാണിമാ
634 െര േമ േപാകാെതെയ മി ം
635 നി മിരു മെങ്ങാ േമ വല്ലാെത
636 മ ി േപാരു െതന്തിങ്ങെന?”
637 എന്നതു േകട്ടവൾ െചാല്ലിനിന്നീടിനാൾ
638 ഉണ്മയായുള്ളതു മൂടി െമെല്ല:
639 ”കന്യകത െട േരാഗെമ ള്ളേതാ
640 നി െടയുള്ളിലും വ തെല്ലാ.

641 ഉറ്റവരിങ്ങെന മ ി േപാരുവാൻ
642 മെറ്റാരു കാരണമില്ലേയതും.”
643 കന്യയായുള്ളവൾ െചാല്ലിനിന്നീടിനാൾ
644 എന്നതു േക ചിരി െമെല്ല:
645 ”മത്തനായ് വെന്നാരു വാരണന്തെന്ന നീ
646 ഹസ്തങ്ങൾെകാ മറ വച്ചാൽ
647 എെന്നേയാ വഞ്ചിക്കാമിങ്ങെന െചാല്ലിനാൽ
648 മന്നിെല േലാകെര വഞ്ചിക്കാേമാ?
649 സന്ന്യാസിതെന്നയും മുന്നി നി ള്ള
650 കന്യകത െട വാർത്തെയല്ലാം

651 മാേലാകർ െചാന്നതു േക നിന്നീടുേമ്പാൾ
652 മാലയന്നീടുമമ്മാനസത്തിൽ.
653 എ േമ െപാങ്ങാത മന്ദിരവാർത്തയി
654 ന്നങ്ങാടിപ്പാട്ടായി വ കൂടി.”
655 എന്നതു േകട്ടവൾ പിെന്നയും െചാല്ലിനാൾ
656 ”എ േണ്ടാ മാേലാകർെക്കാ കണ്ടാൽ,
657 അന്തവുമാദിയും ചിന്തിേച്ചായിെന്നല്ലാം
658 അന്ധന്മാരായുേള്ളാർ െചാല്ലി ഞായം.
659 ഒ േണ്ടാ േതാഴീ ! നിനക്കി േകൾേക്ക
660 സന്ന്യാസിയല്ലിവെന െചാല്ലാം:
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661 സന്ന്യാസിമാരിലിക്കന്യകത ള്ളം
662 എ േമ െചാ േവാന്നല്ല െചാല്ലാം;
663 കന്യകതെന്നയും കാമി വെന്നാരു
664 മന്നവെനന്നേത വ കൂടൂ.
665 എന്നതല്ലിന്നിതിൽ വ ള്ളസങ്കട
666 മിന്നതുെതാ പിണ കൂടും.
667 വീരന്മാരായുള്ള യാദവന്മാരിലി
668 ന്നാരുേമയില്ലയിദ്വാരകയിൽ.
669 െക കലർന്ന സുേയാധനനായി
670 ക ിതയാമിവൾതെന്നയിേപ്പാൾ

671 ഷ്ടേമ െകാണ്ടിവെമ്പെട്ട േപാകിേലാ
672 കഷ്ടമായെല്ലാതാൻ വ ഞായം.”
673 ഇങ്ങെന േകട്ടവളിങ്ങെന െചാല്ലിനാ:
674 ”െളങ്ങെനയിന്നിതു വ കൂടൂ?
675 മല്ലാരിത െട മന്ദിരംതാനിതു
676 വല്ലായ്മയാരാനും വ െചയ്കിൽ
677 അന്നവന്തൻതല നൂറുനുറുക്കീട്ടി
678 ക്കന്യകതെന്നയും െകാ േപാരും.
679 എന്നതുെകാ ള്ള വാർത്തകൾ നിന്നാലും
680 എ േമയിന്നിതു വ കൂടാ.

681 എ നീ േപാകു ചങ്ങാതീ ! ചാരേത്താ
682 എങ്കിേലാ േപാക നാെമേന്ന േവ .”
683 ഗൂഢമായ്നി പറ ള്ള േചടിമാർ
684 േകടറ്റ മന്ദിരം പൂകുംേനരം
685 വൃഷ്ണികെളല്ലാരും ൈദവതപൂജ
686 കൃഷ്ണേന മുന്നി േപായാരേപ്പാൾ.
687 സുന്ദരിയാെയാരു കന്യകതാനും തൻ
688 മന്ദിരംതന്നിൽനിെന്നന്നേനരം
689 സുന്ദരമാെയാരു സ്യന്ദനേമറിത്തൻ
690 സുന്ദരിമാരുമായ്മന്ദംമന്ദം
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691 ദുർഗ്ഗമായുെള്ളാരു മാർഗ്ഗവും പിന്നി
692 നിർഗ്ഗമിച്ചീടിനാൾ നീതിേയാേട.
693 സീരിതുടങ്ങിന വീരന്മാരെങ്ങാരു
694 കാരിയം ചിന്തി ദൂരത്തേപ്പാൾ
695 ഒക്കേവ േപാകുന്ന തക്കവും പാർ ള്ള
696 ത രനായുള്ള മ രിതാൻ
697 ചാര െചന്നവൾ േതരിലേങ്ങറി നി
698 ന്നാരബ്ധലീലനായാദരവിൽ
699 പല്ലവം െവ ന്ന പാണിെയപ്പാരാെത
700 െമല്ലേവ പൂണ്മതിേനാ ംേനരം

701 മന്ദമായ് െചാല്ലിനാൾ സുന്ദരിെയന്നേപ്പാൾ
702 വന്ദി നിന്നവമ്പാദങ്ങേള:
703 ”ബന്ധങ്ങെളല്ലാേമ േവർമുറിഞ്ഞീടിനാ
704 െലന്തിതു േതാ വാൻ ത രാേന!
705 ഇ േമൽ വ കേരറിനിേന്നാരു നിൻ
706 മുക്തി ദൂഷണം െചെയ്യാല്ലാെത.
707 ഉജ്ജ്വലനായുെള്ളാർ നന്തന്നിേല
708 മജ്ജനംെചേയ്താെന്ന ള്ളെമന്നാൽ
709 സജ്ജനായ് വ നിന്നർ നൻ േവണമി
710 ന്നിജ്ജനത്തി െട പാണി പൂണ്മാൻ.”

711 േകാമളത െട തൂ മാഴിയാെയാരു
712 താർമധു െപ കുളുർക്കയാേല
713 േകാൾമയിർെക്കാണ്ടവനാേമാദംത െട
714 േകാമരമായിനി ണ്മ െചാന്നാൻ.
715 ഉണ്മെയേക്കെട്ടാരു സുന്ദരിത െട
716 ന ഖം ചാെല വിരി തേപ്പാൾ
717 വാരു നിെന്നാരു സൂര്യെനക്കെണ്ടാരു
718 വാരിജേക്കാരകെമന്നേപാെല.
719 സം മംെകാണ്ടവെളാ േമ വല്ലാെത
720 കമ്പവുംപൂ വിളങ്ങിനിന്നാൾ.
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721 നാണവുംപൂ നടുങ്ങിനിന്നീടുന്ന
722 മാനിനിത െടയുള്ളമേപ്പാൾ
723 പായസം കണ്ടബുഭുക്ഷിതന്ത െട
724 മാനസംേപാെല ചമ കൂടി.
725 ഇഷ്ടമായുള്ളതു കി കമൂലമായ്
726 തുഷ്ടനായുെള്ളാരു പാർത്ഥനേപ്പാൾ
727 േപയ നിെന്നാരു ജായയും താനുമായ്
728 േപായി ടങ്ങിനാന േനാക്കി.
729 വേണ്ടലുംചായലാൾതെന്നയുംെകാണ്ടവൻ
730 മണ്ടിനിന്നീടുേന്നാെനന്നിങ്ങെന

731 േദ്വഷികളായുള്ള യാദവന്മാർെക്കല്ലാം
732 േഘാഷവുമുണ്ടായിവ തേപ്പാൾ
733 സീരിനാതങ്ങതു േകെട്ടാരുേനര
734 സീരവും പാരാെത കയ്യിലാക്കി.
735 അന്തമില്ലാെതാരു േകാപവുംപൂ നി
736 ന്നന്ധകന്മാേരാടുകൂടിെച്ചേമ്മ
737 ഭീതിെയക്കാണാെതാരന്തകനുള്ളിലും
738 ഭീതിെയെപ്പാങ്ങി ഭീഷണനായ്
739 േനാക്കിെനെക്കാെണ്ടയിപ്പാരിടെമല്ലാേമ
740 തീക്കനലാ േന്നാെനന്നേപാെല

741 ”നി നിെല്ല”ന്നേത െചാല്ലിനിന്നങ്ങെന
742 െചല്ല ടങ്ങിനാന േനാക്കി.
743 േകാപി േപാകുന്ന ലാംഗലിത െട
744 േകാപെത്തക്കെണ്ടാരു േഗാവിന്ദന്താൻ
745 ഓടിെച്ചന്നങ്ങവേങ്കാപെത്തേപ്പാ വാൻ
746 േകടറ്റ വാ കേളാതിനിന്നാൻ:
747 ”പാർത്ഥനിന്നി െട ചീർെത്തഴും േകാപത്തിൻ
748 പാ മായ് വന്നതിേന്നാർ കണ്ടാൽ
749 വീരനായുെള്ളാരു േകസരിത െട
750 േനരായിേപ്പാരുമിപ്പാ റുക്കൻ.
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751 സീരവുമായി പാരാെത െചന്ന
752 േനരി നി കതിർക്കിലിേപ്പാൾ
753 മാധവിത െട മംഗലസൂ ത്തിൻ
754 ബാധെയെച്ചെയ്താഴിേച്ചതുമിേല്ല;
755 േസാദരിത െട േവദന ക ക
756 ണ്ടാദരേവാടതിലാടിനില്ക്കാം
757 ഉണ്മെയെച്ചാല്കിലിപ്പാണ്ഡവൻ ന െട
758 സംബന്ധിയായി വന്നാനെല്ലാ
759 ചീറ്റവും ൈകവി പാരാെത െച നി
760 േന്നറ്റവും മാനിക്ക േവണ്ട്വതിേപ്പാൾ.

761 നാെമാഴിച്ചാരിനി േ മവുംപൂണ്ടിനി
762 േന്നാമനിച്ചീടുവാേനാർ കണ്ടാൽ.”
763 ഇത്തരമായുെള്ളാരുക്തികൾെകാണ്ടവൻ
764 ചിത്തമയ ചമ പിെന്ന.
765 േകാപി പായുന്ന യാദവന്മാരുെട
766 േകാപവും േപാക്കിനാൻ വാ െകാേണ്ട.
767 ശാർങ്ഗിതാനിങ്ങെന െചാന്നതു േകെട്ടാരു
768 ലാംഗലിത െടയുള്ളമേപ്പാൾ
769 നീതിയും ചിന്തി േകാപവും ൈകവി
770 ശീതളമായിച്ചമ കൂടി.

771 ഏറിയിരുന്ന െപാലിക്കാണംതെന്നയും
772 പാരാെത നല്കിനാൻ പാർത്ഥനായി
773 തുഷ്ടനായ്വന്നവൻതേന്നാടുകൂെടേപ്പായ്
774 ഇഷ്ടമായ് നിന്നവന്മന്ദിരത്തിൽ
775 കല്യാണമായുള്ളെതല്ലാേമ െചയ്യി
776 െമല്ലേവ േപാന്നി വ പിെന്ന
777 വൃഷ്ണികൾ ചൂഴു കൃഷ്ണനും താനുമായ്
778 വൃത്തികേളാേരാെന്നയാചരിച്ചാൻ.

https://thalilakkam.in/




