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1 േദവകിത െട സൂനുവാേയ്മവുന്ന
2 േകവലനാെയാരു വാസുേദവൻ
3 മംഗലെമ േമ െപാങ്ങിനിന്നീടും തൻ
4 മന്ദിരംതന്നിേല നിന്നകാലം
5 ഭാര്യമാരായുള്ള നാരിമാർ ചൂഴു
6 വാരിവിഹാരങ്ങളാചരിപ്പാൻ
7 താമരെപ്പായ്കയിൽെച്ചന്നിറിങ്ങീടിനാൻ
8 വാമവിേലാചനമാരുമായി.
9 േക്ഷ്വളിതമാളുന്ന ബാലികമാരേപ്പാൾ
10 േകളികേളാേരാന്നയാചരിച്ചാർ.

11 കാന്തനും തങ്ങളും വാശി പറഞ്ഞി
12 നീന്തിനിന്നീടിനാെരാ േനരം
13 േതകിനിന്നീടിനാർ േകാമളൈക്കെകാ
14 തൂകിനിന്നീടിനാർ പൂഞ്ചിരിയും
15 ആെണ്ണാരുവാരിയിൽ മുങ്ങിനാർ പിെന്നയ
16 ങ്ങാനന്ദമാെയാരു വാരിയിലും.
17 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ ലീലകൾെച െള്ളാ
18 രംഗനമാരുെട മാനസേത്ത
19 അംഗജന്ത െട മന്ദിരമാക്കിനാൻ
20 പങ്കജേലാചനൻ തങ്കലാക്കി.

21 ചിത്തത്തിൽനിെന്നാരു ചിത്തജൻ െചാല്ലാെല
22 മത്തമാരായുള്ള മാനിനിമാർ
23 അന്നം തുടങ്ങിന പക്ഷികേളാെടല്ലാം
24 െച പിണ െതളി നിന്നാർ.
25 വാരിനിഹാരങ്ങളാചരിച്ചീടിന
26 ഭാര്യമാേരാടു കലർ പിെന്ന
27 രമ്യങ്ങളായുള്ളഹർമ്മ്യങ്ങേളറിയും
28 നർമ്മങ്ങേളാേരാേന്നയാചരിച്ചാൻ.
29 എ രണ്ടായിരെത്തണ്മെരന്നിങ്ങെന
30 എണ്ണമാണ്ടീടുന്ന ഭാര്യമാരിൽ
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31 െചാെ നി ള്ള പു േരേയാേരാന്നിൽ
32 ഉ ാദിപ്പി പുതുപ്പത്തവൻ
33 ശുദ്ധമായുെള്ളാരു യാദവവംശെത്ത
34 വർദ്ധിപ്പിച്ചീടിനാൻ വാഞ്ഛേയാെട.
35 പിെന്നയും പിെന്നയും ജാതരായിങ്ങെന
36 എണ്ണമില്ലാേതാളമുണ്ടായ് വന്ന
37 യാദവന്മാരുെട സംഖ്യെയെച്ചാ വാ
38 നായിരംനാവ മാവതേല്ല:
39 വല്ലാെത േപാകുമിന്നാവുെകാണ്ടി നാം
40 െചാല്ലിനിന്നീടു പിെന്നയെല്ലാ.

41 സന്താനം െകാ തഴ നിന്നീടുമ
42 െച്ചന്താരിൽമാതുതൻ കാന്തമ്പിെന്ന
43 യജ്ഞങ്ങൾെകാ യജി നിെന്നല്ലാർ ം
44 വിത്തങ്ങൾെകാ വിത നിന്നാൻ.
45 വൃഷ്ടിെയെപ്പയ്യി പുഷ്ടിെയെപ്പാങ്ങി
46 തൂഷ്ടനായുള്ള മേഹ നേപ്പാൾ.
47 സസ്യങ്ങൾത െട വൃദ്ധിെയക്കാണ്കയാ
48 ലുത്സവമായ് വ കർഷകർ ം;
49 ദസ ക്കെള ള്ള വാർത്തയും മാ ത
50 ങ്ങത ന്മാെര മവ്വണ്ണേമ.

51 ദുഃഖെമ ള്ളേതാ ചിത്തവികാരേമാ ?
52 ദുഷ്ടതെയ േപാെല േകൾ ?
53 ഇങ്ങെന തങ്ങളിൽ േചാദി നിന്നാര
54 മ്മംഗലംെപാങ്ങിന േലാകെരല്ലാം.
55 െകേ ാടു െകാണ്ടന്ന ക കശാഖിതൻ
56 െചാെ ാ ം കാ കേളല്ക്കയാേല
57 കാര രങ്ങൾതൻ കായ്കളുമെന്നല്ലാം
58 വാഴപ്പഴങ്ങളായ് വ കൂടി.
59 നിംബങ്ങളായുള്ള വന്മര ട്ടവും
60 ക ങ്ങളായ് നി േതൻ െചാരി .
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61 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ മംഗലജാലങ്ങൾ
62 െപാങ്ങിനിന്നീടുമദ്ദ്വാരകയിൽ
63 ഉത്തമരായുള്ള പു രുമായി
64 ചിത്തവും ചാെലെത്തളി േമേന്മൽ
65 േശാഷി േപാെയാരു ധർമ്മജന്തെന്നയും
66 വാഴി നി തൻ നാട്ടിൽ നന്നായ്
67 ദുഃസ്ഥിതിെയന്നതു ദൂെരവച്ചങ്ങെന
68 സ്വസ്ഥനാേയ്മവിനാൻ േഗാവിന്ദന്താൻ.
69 പാതകം േപാ വാന്മാധവന്ത െട
70 നൂതന ീഡകളുണ്ടെല്ലാതാൻ.

71 േകാെലടുത്തീടിനാൽ െകാൽകയാെമങ്കിേലാ
72 േവെലടുത്തീടിനാൽ േവലെയന്ത് ?
73 പീലികളാെയാരു പീയുഷവാരിയിൽ
74 മാനസം െചന്ന മു കയാൽ
75 മാധവന്ത െട ലീലകൾ തെന്നേയ
76 മാനി െചാ തി ം ഞാേനാ.
77 ദ്വാരകതന്നിേല േഗഹമാേ ാരുേന്നാ
78 രാരണന്ത െട ദാരകന്മാർ
79 ജാതരായ് േമവു യാെതാരു ഭൂമിയിൽ
80 േ തരാേ ാകുേന്നാരന്നിലേത്ത.

81 പിെന്നയും പിെന്നയുമിങ്ങെന കണ്ടേപ്പാൾ
82 ഖിന്നനായ് നി െള്ളാരാരണന്താൻ
83 േചതന േപാെയാരു ബാലകന്തെന്നയും
84 േവദനപൂണ്ടെങ്ങടു െമെല്ല
85 മാധവലീലകളായി വിള ന്ന
86 പീയുഷവാരിതൻ പൂരംതന്നിൽ
87 മാനസം െച തലെപ്പ നിന്നി
88 പാരാെത തങ്കേല ത കയാൽ
89 രാജാവിൻേകായിക്കൽ പാരാെത െചന്നി
90 രാജാേവാടായി െചാന്നാൻ പിെന്ന
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91 ”പാലനം വല്ലാത രാജാവു വാഴുന്നാൾ
92 കാലന്തൻ േകായിൽ പൂം ബാലകന്മാർ
93 എ ള്ള വാർത്തകൾ നിർണ്ണയമായ് വ
94 െത െട ബാലകർ ചാകയാേല.
95 ധർമ്മിഷ്ഠനായുള്ള രാജാവിൻനാട്ടിേല
96 ന െട വാസത്തിൻേചർച്ചയു .
97 ഇന്നാടു ൈകെവടിെഞ്ഞങ്കിേലാ േപാകുേന്നൻ
98 നന്നായി വാഴുന്ന നാടു േനാക്കി.”
99 ആരണനിങ്ങെന െചാന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
100 വീരനാം പാർത്ഥനുേമാർ െചാന്നാൻ

101 ”നി െട ബാലകന്ത െട പാലനം
102 എേന്നാടു െചാ കിലിേന്ന െചയ്യാം.
103 ഇന്നാടു ൈകവടിഞ്ഞന്യമാം നാട്ടിലി
104 െന്നന്നതുെകാ നീ േപാകേവണ്ടാ.”
105 ഇങ്ങെന െചാന്നവന്താനുമാേ ായവൻ
106 മന്ദിരംതന്നിലും െച പിെന്ന
107 ആർത്തിെയേപ്പാ മക്കാലവും ചിന്തി
108 പാർ നിന്നീടിനാൻ പാർത്ഥനേപ്പാൾ.
109 സൂതികകാലങ്ങാഗമിച്ചീടുേമ്പാൾ
110 ഭീതനായ് െചാല്ലിനാനാരണന്താൻ:

111 ”പാലിക്കേവ ന്ന കാലേമാ വ േത
112 പാർ നിന്നീെടാല്ല”െയന്നിങ്ങെന.
113 പാണ്ഡവന്താനതു േകെട്ടാരുേനര
114 ഗാണ്ഡീവംവി തങ്കയ്യിലാക്കി
115 അ ങ്ങൾ െകാ െചറു നിന്നീടിനാ
116 നക്ഷണം െച നിന്നാശെയല്ലാം.
117 ബാണങ്ങൾെകാെണ്ടാരു പഞ്ജരം നിർമ്മിച്ചാൻ
118 ാണത്തിനായിട്ടൈപ്പതൽതെന്ന.
119 ചാെലപ്പിറ നില വീണീടിനാൻ
120 ബാലകന്താനുമക്കാലത്തേപ്പാൾ:
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121 ചു ം നിന്നീടുേന്നാർ േനാക്കിനിന്നീടേവ
122 െതെറ്റ കണ്ടില്ലെയേന്നയു .
123 സജ്ജനായ് നി െള്ളാരർ നന്താനേപ്പാൾ
124 ലജ്ജയും പൂ പുറെപ്പ ടൻ
125 പാരിടെമ േമയാരാ നിന്നിട്ട
126 ദ്ദാരകന്തെന്നയകെപ്പടാെത
127 പിെന്നയും േപാന്നി ഖിന്നനായ് നിന്നി
128 തെന്നയും നിന്ദി െചാല്ലീടിനാൻ
129 സാകൂതമായിച്ചിരി െചാല്ലീടിനാൻ
130 മാഴ്കാെതന്നിങ്ങെന മാധവന്താൻ.

131 ആർത്തിെയേപ്പാ വാേന്തർത്തടം തന്നിലായ്
132 പാർത്ഥനും താനുമാെയ്മെല്ല െമെല്ല
133 പശ്ചിമയാെയാരു ദിക്കിേന മുന്നി
134 നിശ്ചയം പൂ െള്ളാരുള്ളവുമായ്
135 േപാകുന്ന േനര കുരിരുട്ടായി
136 േപാകരുതാെതയങ്ങായേനരം
137 ച െത്തെക്കാ ശമിപ്പി നി ട
138 നു മാേയ്മവുമ രി ം.
139 പാരാെത പിെന്നയും, േപാകുന്നേനര
140 പാലാഴിതെന്നയും കാണായ് വ .

141 രത്നങ്ങളാളുമദ്വീപിേന്മൽ കാണായി
142 തുത്തമമാെയാരു മന്ദിരേത്ത.
143 തന്നിലും െചന്നപ്പളുന്നതമാെയാരു
144 പന്നഗനായകന്ത െടേമൽ
145 േവദങ്ങൾത െട കാതലാേയ്മവുന്ന
146 േദവെനത്തെന്നയും കാണായ്യേപ്പാൾ
147 ീഭൂമിമാരായ േദവിമാർപൂ ള്ള
148 േശാഭെയ െണ്ടാരു െമ മായി.
149 കൂപ്പിനേനര വാേ ാടു െചാല്ലിനാൻ
150 േകൾപ്പിനിന്നിങ്ങെളന്നങ്ങവന്താൻ:
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151 നിങ്ങെളക്കാണ്മാനിദ്ദാരകന്മാെരയി
152 ന്നിങ്ങെന നി ഞാൻ െകാ േപാ .
153 പാരിടംത െട പാലനെമല്ലാേമ
154 പാഴായിേപ്പാകാെത െചേയ്യണെമ.
155 ഭൂഭാരംതെന്നയും വ്യാപാദിച്ചീടിനാൽ
156 പാരാെത േപാന്നി വ െകാൾവൂ.”
157 ഇങ്ങെന െചാെന്നാരു വാർത്തെയേക്കട്ടവ
158 രങ്ങെനയാെക െചാല്ലിപ്പിെന്ന
159 ബാലകന്മാെരയും പാരാെത െകാണ്ടന്നി
160 ട്ടാരണനായി നല്കിനിന്നാർ.

161 ദാരകന്മാെരത്തൻ ചാര ക െള്ളാ
162 രാരണൻ െചാ െള്ളാരാശിെക്കല്ലാം
163 ചീർെത്താരു േമാദത്താലാർത്തിയും തീർത്ത
164 പാ മായുെള്ളാരു പാർത്ഥനുമായ്
165 ധന്യമായുെള്ളാരു ത െട മന്ദിരം
166 തന്നിലും െച സുഖി പിെന്ന
167 ആര്യനായുെള്ളാരു രാമനും താനുമായ്
168 കാര്യവിചാരങ്ങളാചരിച്ചാർ.
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