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3 - ഉ ഖലബന്ധനം

1 വാടാെത കാന്തി വളർ മൈപ്പതൽതൻ
2 വീടായി േമനുമമ്മന്ദിരത്തിൽ
3 േകടായേതതുേമ കൂടാെത ഗൂഢനായ്
4 ഊടാഭംേചർന്ന റ േന്നരം.
5 ചാടായി വന്നാനദ്ദാനവെനങ്കിലും
6 ചാടായിവന്നീല േമനിതന്നിൽ
7 ഓടായിവ നുറുങ്ങിനാെനങ്കിലും
8 ഒടായിവന്നീല െകാ േന്നരം.
9 കായാവിൻ പൂെവാത്ത കാർവർണ്ണന്ത െട
10 തായായി നിന്ന യേശാദ പിെന്ന

11 തന്മകൻതെന്നയും നന്മടിതന്നിൽവ
12 േന്മഷംപൂ വസി േന്നരം
13 െനേന്മനി െവാെത്താരേമ്മനി േചെഞ്ചെമ്മ
14 വേന്മരു താെനന്നേപാെല
15 ചീർ നിേന്നറ്റവുമാർത്തയായ് വന്നി
16 പാർത്തലംതന്നിെല േചർ പിെന്ന
17 ഓർ നിന്നീടിനാൾ ”എന്മകെന േപാൽ
18 ചീർ നിന്നീടു ” െതന്നിങ്ങെന
19 ആരായി േമവുന്നതിന്നിവെന ള്ള
20 താരാ കാേണണെമ നണ്ണി;

21 ഈശ്വരെന േള്ളാേരാർമ്മയുണ്ടായതു
22 മാ കളഞ്ഞാളമ്മായയേപ്പാൾ.
23 ”എ െട ൈപതെല” ന്നിങ്ങെനയുെള്ളാരു
24 നിർണ്ണയം െപണ്ണിെയടു പിെന്ന
25 അംബുജം െവ െന്നാര ഖംതന്നിെല
26 ചുംബി േമവിനാളമ്മ െചെമ്മ.
27 െപാന്മയമാെയാരു െതാട്ടിൽതൻ മീെതയ
28 ച്ചിന്മയന്തെന്നക്കിടത്തി നന്നായ്,
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29 ദൃഷ്ടിയിലാക്കിത്തൻ കട്ടക്കിടാവുമായ്
30 തുഷ്ടിയായ് നിന്നാളെങ്ങാ േനരം.

31 കെപാലിഞ്ഞീടിനാെനന്മകെനന്നതും
32 വൻേപാലും വാണിതാനുള്ളിൽ നണ്ണി
33 െതെറ്റ േപായിത്ത േറ്റാരുമായി
34 മ ള്ള േവലകളാചരിച്ചാൾ.
35 കാറ്റായി വന്നാനക്കംസെന്റ െചാല്ലാെല
36 മാറ്റാനായുെള്ളാരു മെറ്റാരുത്തൻ.
37 ആറ്റൽക്കിടാവിെനച്ചീറ്റവുംപൂണ്ട
38 തൂറ്റിനിന്നീടിനാേനറ്റേമറ്റം.
39 അംബരം പൂണാത ൈപതെലെക്കാ േപാ
40 യംബരം പൂകിച്ചാൻ ദാനവൻതാൻ.

41 ”െകാന്നിവൻതെന്നഞാൻ തി െകാേള്ളണ” മി
42 െന്നന്നവൻതന്നിെല ന മേപ്പാൾ
43 പാരി നി കന തുടങ്ങീത
44 ങ്ങാേരാമൽൈപതൽതൻ പൂവലംഗം.
45 കണ്ഠം പിടി മുറുക്കിനിന്നീടിനാൻ
46 െകാണ്ടൽേനർവണ്ണനുെമന്നേനരം
47 വന്മലതാെന തന്മനന്തന്നീല
48 ന്നിർമ്മലംതെന്നയും നണ്ണി നണ്ണി
49 േമെ േപാകുന്ന ദാനവനേന്നരം
50 കീെഴ്പട്ടായ് വന്നിതു യാനേവഗം.

51 പാരി നിന്ന വീഴുന്നേനര
52 പാറേമലായിതു ഭാഗ്യത്താെല
53 േവറി േപാകാെത ൈപതലും േപാന്നവൻ
54 മാറിടംതന്നിലുമായി വ .
55 തള്ളി ഴെന്നാരു കാ മടങ്ങിതാ
56 യുള്ളിെലക്കാ മങ്ങവ്വണ്ണേമ.
57 േവഗത്തിൽ േപാന്നി വീണവൻ േദഹവും
58 ഏകമായുള്ളതേനകമായി
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59 മംഗലേദവതാത േന്നാൻ െതാ ള്ള
60 തങ്ങെനയെല്ലാതാൻ വ ഞായം.

61 പാറേമൽ വീണു മരിച്ച വൻകാറ്റിനു
62 മാറായിവന്നേതാ േചരുമെല്ലാ
63 മാറാെത േമവുന്ന ബാലൻതൻ ലീല
64 മാറായി വന്നതും േചരുേവാേന്നാ?
65 ദാനവപീഡെകാണ്ടാകുലരായുള്ള
66 വാനവർ േകാലുന്ന താപത്തിനും
67 മാറായി വ തൈപ്പതൽതന്നമ്മ
68 മാറാെത വീെണാരു ക നീരും.
69 വാടാെത നി ള്ള മാല്യങ്ങെളല്ലാർ ം
70 ചൂടായിവന്നിേട്ട പേണ്ട കാമൂ.

71 നീടാർന്ന നന്ദനു മാനസമേന്നരം
72 ചൂടായിവ േപാൽ കാക പിച്ച.
73 ഏറ്റം ചുഴ ള്ള കാറാറായി വെന്നാരു
74 മാറ്റാേനാേടറ്റം പഠിച്ചേപാെല
75 വട്ടത്തിൽ പാഞ്ഞ ഴ തുടങ്ങിനാർ
76 കഷ്ടവും പൂ ള്ള വല്ലവിമാർ
77 ൈപതെലക്കാണാ പാരമുഴന്നവർ
78 ൈക തിരുമ്മീടിന േനരത്തേപ്പാൾ
79 ദൂരെവ കാണായി പാറേമൽ വീണവൻ
80 മാറിടം േചരുമൈപ്പതൽതെന്ന.

81 ഓടിയണഞ്ഞെങ്ങടു െകാണ്ടീടിനാർ
82 േപടിയും ൈകവി േപെപ്പടാെത.
83 മാഴ്കാെത വന്നി മാതാവിൻ ൈകയിേല
84 മാനി നൽകിനാർ പിെന്ന േനേര.
85 അക്ഷതനായ കുമാരകന്ത െട
86 രക്ഷയും െച െതളി പിെന്ന
87 ചുംബി നിന്നവൻ ന ഖം തന്നിേല
88 ന ല പിെന്നയും നല്കി നല്കി
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89 വിജ്വരയായ യേശാദയുമേന്നരം
90 വിസ്മിതയായി വിളങ്ങിനിന്നാൾ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .

91 ഭർഗ്ഗപദാംബുജമുള്ളിെല ന ന്ന
92 ഗർഗ്ഗമഹാമുനിയെന്നാരുനാൾ
93 ആനകദു ഭിത െട െചാല്ലിനാൽ
94 ആനായേദശെത്തഴുന്നള്ളിനാൻ.
95 കെണ്ടാരുേനര നന്ദനും െചെഞ്ചേമ്മ
96 െകാണ്ടാടി ജി നി െചാന്നാൻ:
97 ”ഉത്തമരായുള്ള നിങ്ങളിന്നിങ്ങെന
98 നിത്യമാേയാേരാേരാ േഗഹം േതാറും
99 ആഗതരാകായ്കിൽ പാതകമാണ്ടവർ
100 പാവിതരാകുന്നെതങ്ങെന െചാൽ?

101 ക െകാണ്ടിങ്ങെന കണ്ടതുെകാേണ്ടഞാൻ
102 പുണ്യവാെനന്നേതാ വ വേല്ലാ.
103 തീർത്ഥികനായ നിൻ കാരുണ്യമുണ്ടാകിൽ
104 ാർത്ഥി ഞാെനാ െമെല്ല.
105 പാരാെത ന െട ൈപതങ്ങൾ രണ്ടിനും
106 േപരി െകാേള്ളണമാകിലിേപ്പാൾ.”
107 ഇങ്ങെന േകെട്ടാരു ഗർഗ്ഗനും െചാല്ലിനാൻ:
108 ”അങ്ങെനയാമേല്ലാ നിൻ നിനേവ
109 വാട്ടമറ്റീടുന്ന യാദവന്മാരുെട
110 വാദ്ധ്യായനായ ഞാൻ േപരിടുേമ്പാൾ.

111 ആനകദു ഭിത െട സൂനുെവ
112 നമേറ്റാർ മപ്പാപി കംസൻ,
113 കന്യക െചാല്ലിന െചാല്ലിെനേക്കൾക്കയാൽ
114 മുന്നേമയുണ്ടവേനാർച്ച പാരം
115 െമല്ലേവ വന്നവൻ െകാ നിന്നീടിേലാ
116 വല്ലായ്മയാമേല്ലാ പാരെമന്നാൽ
117 പൂരിൽ നിന്നീടുേന്നാരാരുേമ കാണാെത
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118 േപരി െകാ നാെമേന്ന േവ .”
119 ഇങ്ങെന െചാന്നവനെങ്ങാരു േകാണിൽ േപായ്
120 മംഗലവാദവും െച െചെമ്മ

121 േനര നി ള്ള ബാലന്മാർക്കേന്നരം
122 േപരി േമവിനാൻ േപടി േപാക്കി.
123 രാമെന െള്ളാരു നാമെത്തെച്ചാന്നാന
124 മ്മാമുനി േരാഹിണീസൂനുവിന്നായ്.
125 കൃഷ്ണെന െള്ളാരു നാമവും െചാല്ലിനാൻ
126 വൃഷ്ണികൾനാഥനായ് നിന്നവ ം
127 പിെന്നയും െചാല്ലിനാനന്യങ്ങളായ് നി
128 ധന്യങ്ങളായുള്ള നാമങ്ങളും
129 കൃഷ്ണനിലുള്ള ഗുണങ്ങേളയേന്നരം
130 കൃൽസ്നമായ് െചാന്നാനന്നന്ദേനാടായ്:

131 ”ഇൈപ്പതൽത െട സൽഭാവം െചാ വാൻ
132 ഇപ്പാരിലാരുേമയില്ലയിേപ്പാൾ
133 വിസ്മയമാണ്ട ഗുണങ്ങെളേയാർ േമ്പാൾ
134 വി െവന്നിങ്ങെന െചാല്ലാമേ .
135 പങ്കജമങ്കേയാ ശങ്കൈകവിട്ടിവൻ
136 തങ്കേലെയന്നി വസിക്കയിെല്ല.
137 ഭൂമിപന്മാർെക്കല്ലാം ഭൂതിദമായുള്ള
138 ഭൂമിയും പാർക്കിലിവന്നധീനം
139 ഇത്തരമായ ഗുണങ്ങെളയാളുന്ന
140 പു നിന്നാർ േമെയത്തി ടാ

141 നി െട പുണ്യങ്ങൽത െട ൈവഭവം
142 എന്നേത െചാല്ലാവൂതിന്നമുേക്കാ
143 വ വന്നീടുന്ന ൈവരികെളല്ലാർ ം
144 വഹ്നിയായ് നി ദഹി മിവൻ
145 നി െട ചിന്തിതെമല്ലാേമ സാധി ം
146 ഇന്നിവൻതെന്ന ലഭിക്കയാെല.
147 പാലി െകാൾകയിൈപ്പതേലെയന്നാൽ നിൻ
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148 പാരിച്ച സങ്കടം േപാ വാനായ്.”
149 നന്ദേനാടിങ്ങെന െചാല്ലിന ന നി
150 നന്ദി േപായാന്തന്നിച്ഛയാേല

151 നന്ദനൻത െട ൈവഭവം േകെട്ടാരു
152 നന്ദനും തന്നിേല നന്ദിച്ചേപ്പാൾ
153 ജായേയാെടല്ലാം പറ നിന്നീടുവാൻ
154 േപായകന്നീടുമക പൂക്കാൻ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 മംഗലജാലങ്ങൾ െപാങ്ങിവെന്ന േമ
156 തിങ്ങിനിന്നീടുന്ന േഗാകുലത്തിൽ
157 അംഗനമാരുമായങ്ങെനെയല്ലാരും
158 ഭംഗിയിൽനി വിള മന്നാൾ
159 ഓമനയായി വളർ നിന്നീടുന്ന
160 രാമനും പിെന്നയക്കാർവർണ്ണനും

161 ചന്തെമഴുെന്നാരു െചെന്താണ്ടിവാതന്നിൽ
162 ദന്തങ്ങൾ േപാ വന്ന രി
163 പല്ലവം പൂെണ്ടാരു മുല്ലയാം വല്ലിേമൽ
164 ഉല്ലാസെമാ കെളന്നേപാെല.
165 ന ല ന വാനമ്മമാർ െചന്ന
166 സേമ്മാദം പൂ വിളിക്കയാേല
167 െചെഞ്ചേമ്മയുെള്ളാരു പുഞ്ചിരി തൂകുേമ്പാൾ
168 കിഞ്ചന കാണായിവ കൂടി.
169 പാലു േന്നരമേപ്പാർമുല രണ്ടിനും
170 ചാെലെത്തളിഞ്ഞങ്ങറിയായ് വ .

171 ദന്തങ്ങൾത െടയ രം കണ്ടി
172 സേന്താഷം പൂ ള്ള വല്ലവിമാർ
173 േവഗത്തിൽ ചുംബിച്ച േനര ന ഖം
174 േവർവിടുത്തീടുവാൻ വല്ലീലാരും
175 വ വന്നന്ന ക നിന്നീടുേവാർ
176 കണ്ണിണതെന്നയുമവ്വണ്ണേമ.
177 മാേലാകരുള്ളത്തിലാനന്ദമിങ്ങെന
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178 ചാല നല്കീടുന്ന ബാലകന്മാർ
179 ഭൂതലംതന്നിൽ തമി തുടങ്ങിനാർ
180 നൂതനമാെയാരു കാന്തിയുമായ്.

181 പാല ം പുഞ്ചിരി തൂകിനന്നങ്ങെന
182 നാല നാള െചന്നവാെറ
183 െമെല്ലെമെല്ലന്നങ്ങിഴ തുടങ്ങിനാർ
184 കല്ലിലും മുള്ളിലും പൂഴിയിലും.
185 ഓമനവായ്മലർേതറൽ വീേണറ്റവും
186 േകാമളമാകുമമ്മാറുതെന്ന
187 ചാല ണർ പുണർ നിന്നീടിനാർ
188 നീലക്കണ്ണാരുമങ്ങമ്മമാരും.
189 മു ംപിടിച്ച നി തുടങ്ങിനാർ,
190 ഒ നാളങ്ങെന െചന്നവാേറ

191 മു ം െവടി നിെന്നാ നടക്കയും
192 െപെട്ട വീഴ്കയും േകഴുകയും
193 അമ്മമാർ െചന്ന െതെറ്റെന്നടുക്കയും
194 എന്മകൻ വാെഴ്ക െചാ കയും
195 പൂഴി തുടയ്ക്കയും െമയ്യിൽ മുകയ്ക്കയും
196 േകെഴാല്ലാെയന്ന െചാ കയും
197 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ േവലകളുണ്ടായി
198 മംഗലം െപാ ന്ന േഗാകുലത്തിൽ.
199 വല്ലവിമാരുെട ക കൾക്കീടുന്ന
200 പുണ്യങ്ങളായുള്ളബാലകന്മാർ

201 അങ്കണംതന്നിൽ നട തുടങ്ങിനാർ
202 കിങ്കിണിതെന്നാലി െപാങ്ങപ്പിെന്ന.
203 ആസ്ഥയിൽനി ള്ള ചങ്ങാതിമാരുമ
204 ത്തവനായുള്ള രാമനുമായ്
205 ചാലക്കളി പുള തുടങ്ങിനാൻ
206 നീലക്കാർവർണ്ണനമ്മന്ദിരത്തിൽ
207 ”െവണ്ണ കാണുണ്ണീ! നിനെക്ക” െചാ േമ്പാൾ
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208 െപ ങ്ങൾ ചാര തിണ്ണം െച ം.
209 വാഴപ്പഴത്തിൻെറ വർത്തെയേക്കൾ േമ്പാൾ
210 വായും പിളർന്നവൻ മുന്നിൽ െച ം

211 പാേച്ചാറു േകൾ േമ്പാളാച്ചിമാർ പിന്നാെല
212 പാച്ചൽ തുടങ്ങീടും പാരം പിെന്ന.
213 െവല്ലെമന്നിങ്ങെന െചാല്ലിനിന്നീടിേലാ
214 െവള്ളമുറെന്നഴും വായിലേപ്പാൾ.
215 മാധുര്യസാരത്തിൽെച്ച തുടങ്ങീതു
216 മാനസമിങ്ങെന നാളിൽനാളിൽ
217 ആനായമാനിനിമാരുെട മാനസം
218 മാനിച്ചവൻതങ്കെലന്നേപാെല.
219 െവണ്ണയും പാലുംെതാ െള്ളാരു വെങ്കാതി
220 തിണ്ണെമഴു തുട കയാൽ

221 ആച്ചിമാേരാേരാ േവല േപാകുേമ്പാൾ
222 ഓർച്ച തുടങ്ങീതു െമെല്ല െമെല്ല
223 പാൽെവണ്ണ േചർ ള്ള ഭാജനേമാേരാന്നിൽ
224 പാ തുടങ്ങീതക്കണ്ണിണയും.
225 കണ്ണിണ െച ന്ന നൽവഴി കണ്ടി
226 ൈകകളും െച തുടങ്ങി െമെല്ല.
227 പാൽെവണ്ണതന്നിലൈക്കകൾ േപായ് െചല്കയാൽ
228 നാവി മാനന്ദമാ ടങ്ങി.
229 ഉണ്ണിവയറ്റിനു കിഞ്ചന െപാ വാൻ
230 ഉേള്ളാരുേഹതുവുമുണ്ടായേപ്പാൾ.

231 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ മന്ദിരംേതാറുമ
232 മ്മംഗലൈപ്പതൽ നട േനേര
233 ചഞ്ചലേലാചനമാരുെട െവണ്ണയും
234 െനഞ്ചകംതെന്നയുമഞ്ചിടാെത
235 ൈകകെളെകാ മ ഞ്ചിരി മെയ
236 ൈക്കതുടർന്നീടുമക്ക െകാ ം
237 ചാതലക്കവർ കളി തുടങ്ങിനാൻ
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238 ഓലക്കമാളുന്ന ബാലരുമായ്.
239 ആനന്ദം ന വാൻ മാേലാകർക്കായിെക്കാ
240 ണ്ടാനായൈപ്പതലാമാദിേദവൻ

241 സ്നാനത്തിനായി മാതാവു േപാകുന്ന
242 കാലത്തപ്പാർ നിന്നെന്നാരുനാൾ
243 െവണ്ണയും പാലുംവ ള്ളകം പൂകിനാൻ
244 േവഗത്തിൽ േനാക്കിെക്കാണ്ട മി ം.
245 തൂക്കിന ന റിതങ്കീഴിൽ െചന്നി
246 േനാക്കിനിന്നീടിനാെനാ േനരം
247 ശബ്ദത്തിൽ േചർ െള്ളാരർത്ഥെത്തക്കാണ്മാനായ്
248 ശാബ്ദികേനാർത്ത നി ംേപാെല.
249 പാരി േഖദിച്ചാൻ നീളമില്ലായ്കയാൽ
250ഈേരഴു പാരുമളന്നവൻതാൻ.

251 എന്തിനി നല്ലെതന്നിങ്ങെന തന്നിേല
252 ചിന്തി നി നുറു േനരം
253 ദൂര നിെന്നാരു പാഴുരൽ െകാണ്ട
254 ചാര ചാലക്കമഴ്ത്തിവച്ചാൻ
255 ഉന്നതി േപാരാ പിെന്നയതിേന്മല
256 ന്നതമാെയാരു പീഠം വച്ചാൻ.
257 െപെട്ട പാ കേരറിനാൻ തന്മീെത
258 െപാട്ടനേല്ലതുമവറ്റിെനല്ലാം.
259 ചിത്തം െതളിഞ്ഞി പുത്തനാം ന റി
260 എത്തിനിന്ന പിടി േന്നരം

261 പീഠം പിര നിലത്ത വീഴ്കയാൽ
262 ആടി ടങ്ങിനാന മി ം.
263 ഭൂതലംതന്നിേല തുള്ളിനിന്നീടുവാൻ
264 കാതരനായി വ കൂടീ.
265 ചാലക്കര തുടങ്ങിനാൻ പിെന്നേയാ
266 ബാലകന്മാരുെട ശീലമേല്ലാ.
267 േരാദനം േകെട്ടാരു മാതാവുതാനേപ്പാൾ
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268 ഓടിവന്നീടിനാൾ േപടിേയാെട,
269 ബാലകൻത െട േവലെയക്കണ്ടി
270 ചാലച്ചിരിച്ച െചെന്നടുത്താൾ.

271 േരാദനംതെന്നയും േപാക്കിനിന്നീടിനാൾ
272 ആദരിച്ചീടുന്ന വാർത്തേയാതി
273 വ്യർത്ഥമായുെള്ളാരു േവലെയച്ചിന്തി
274 ദുഃസ്ഥനായുെള്ളാരു ബാലൻ, പിെന്ന
275 ”എന്തിെതൻ ൈപതേല നി െട സാഹസം”
276 എന്നവൾ േചാദിച്ചേനരം, െചാന്നാൻ:
277 ”സ്നാനത്തിനായി നീ േപാകുന്നേനരമി
278 പ്പാൽെവണ്ണസൂക്ഷി വച്ചായല്ലീ
279 എന്നതു േനാക്കെട്ട എന്ന ചിന്തിേച്ചൻ
280 എന്നിേല, നീയ േപായേനരം.

281 രാപ്പകേലറ്റവും ദണ്ഡി നി നീ
282 വാേ ാടു കാച്ച്യ പാൽ െവണ്ണെയല്ലാം
283 പൂച്ചതാൻ വ കുടിെക്കാല്ലാെയ െള്ളാ
284 േരാർച്ചെകാണ്ടിങ്ങെന െച ഞാേനാ.
285 മു മിപ്പാൽ െവണ്ണസൂക്ഷിക്കെയന്നിേയ
286 മെറ്റാ ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല െചാല്ലാം.
287 നിശ്ചയമായി ഞാൻ െചാ ന്ന വാർത്തകൾ
288 വിശ്വസിച്ചീടുേക േവ വേമ്മ!
289 വഞ്ചിക്കെയ ള്ളെതഞ്ചിത്തംത ള്ളിൽ
290 തഞ്ചിനിന്നീടുേവാന്നല്ല െചാല്ലാം.

291 ഇല്ലാതേതാർക്കിേലാ പാപമുണ്ടായ്വരും
292 െചാല്ലിനിന്നീടാമിന്നിെന്നാടിേപ്പാൾ.
293 െവണ്ണ പാൽ ക െകാതിക്കയില്ലി ം ഞാൻ
294 നിർണ്ണയിച്ചാലും നീെയേന്ന േവ .
295 അപ്പാെട്ടൈപ്പതങ്ങൾ കാ ന്നേപാെല ഞാൻ
296 ന ാെലക്കാണുേമ്പാഴുേണ്ടാ കാ .
297 നന്മടിതന്നിലെങ്ങെന്നയും േചർത്തി
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298 സമ്മാനിെച്ചേന്മനി പു േന്നരം
299 ”എന്മകനാകിേലാ നെല്ലാരു ശീലമു
300 െണ്ട”ന്നേല്ലാെയന്നച്ഛൻ െചാല്ലീതിന്നാൾ.

301 വഞ്ചനം മുമ്പായ ശീലേക്കെടാ േമ
302 കിഞ്ചനയിെല്ലനിെക്ക വ .
303 എന്നാലിപ്പാൽ െവണ്ണ കാ നിന്നീടുവാൻ
304 എേന്നാടു െചാന്നാലുെമേന്ന േവ .
305ഈച്ച േപാലും െകാടുക്കയിെല്ല ം ഞാൻ
306 പൂച്ചെയ്ക്ക ള്ളേതാ പിെന്നയേല്ലാ.
307 രാപ്പകലാരാനും കാ െകാള്ളായ്കിേലാ
308 േകാപ്പായമായിേപ്പാം െവണ്ണെയല്ലാം.
309 കള്ളങ്ങളായുള്ള മാർജ്ജാര ട്ടവും
310 പിള്ളരുമു ചതിപ്പതിന്നായ്.

311 േകടുവരു ണ്ടിപ്പാൽെവണ്ണെയ്ക്കന്നി
312 േഖദമു ള്ളിെലനിെക്കെപ്പാഴും
313 എന്നതുെകാ ഞാനിങ്ങെന െചാ
314 നി െട ദണ്ഡങ്ങേളാർ താനും.
315 ത നിന്നീടുന്ന െവണ്ണ പാെലന്നി മ
316 െറ്റാ േമ േവണ്ടീതില്ലിെങ്ങനിേക്കാ.”
317 മൂേലാകവാസികൾക്കാലംബമായുള്ള
318 ബാലകനിങ്ങെന െചാന്നേനരം
319 തന്നിേലേയാർ ചിരി നിന്നീടിനാൾ
320 ധന്യയായുള്ള യേശാദയേപ്പാൾ.

321 ബാലകന്തെന്നയും മാനി മ ള്ള
322 േവല പിെന്ന നിഞ്ഞേനരം
323 പിന്നയും െചാല്ലിനാൻ സുന്ദരനായുള്ള
324 നന്ദകുമാരകൻ മന്ദമേപ്പാൾ:
325 ”സ്നാനെത്തെച്ച നീയാഗമിേപ്പാളവും
326 പാലിച്ചനേല്ലായിപ്പാൽ െവണ്ണഞാൻ
327 ഇങ്ങെനയുെള്ളനിേക്കതുേമ താരാെത
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328 എ നീ േപാകു െതന്നേമ്മ! െചാൽ?”
329 ഓമനൈപ്പതൽതാനിങ്ങെന െചാല്ലിത്തൻ
330 േകാമള പിളുർ േന്നരം

331 ഉണ്ണിൈക്കതന്നിേല വ നിന്നീടിനാൾ
332 െവണ്ണെയെക്കാ േപാന്നമ്മയേപ്പാൾ
333 െവണ്ണെയക്കെണ്ടാരു കണ്ണന്താേന്നരം
334 െവണ്ണിലാവഞ്ചിച്ചിരി െചാന്നാൻ:
335 ”ഒറ്റൈക്കതന്നിൽ നീ െവണ്ണ വച്ചീടിനാൽ
336 മെറ്റൈക്ക കണ്ടി േകഴുമെല്ലാ.
337 മൂത്തവൻൈകയിൽ നീ െവണ്ണ വച്ചീടിേമ്പാൾ
338 ആർത്തനായ് നി ഞാൻ േകഴുംേപാെല.”
339 ഇങ്ങെന േകട്ടവൾ െവണ്ണ പിെന്നയും
340 അ തിരി നടന്നേനരം

341 ൈകയിെല െവണ്ണെയപ്പയ്യേവ വായിലി
342 ”ട്ടേയ്യാ!” െയന്നിങ്ങെന െചാല്ലി, െചാന്നാൻ:
343 ”കള്ളനായുെള്ളാരു കാകൻതാൻ വന്നിെട്ടൻ
344 ൈകയിേല െവണ്ണെയെക്കാ േപായി.”
345 എന്നതു േകട്ടവേളറ്റംചിരി നൽ
346 െവണ്ണയുംെകാണ്ടി വ പിെന്ന
347 ൈവകാതവണ്ണമൈക്കതവൈപ്പതൽതൻ
348 ൈകകളിൽ രണ്ടിലും െവണ്ണ വച്ചാൾ.
349 െവണ്ണെയക്കെണ്ടാരു കണ്ണന്തന്നാനനം
350 െവണ്ണിലാേവാലുന്ന തിങ്കൾേപാെല

351 പുഞ്ചിരി മെകാണ്ടഞ്ചിതമാകയാൽ
352 െചെഞ്ചേമ്മ നി വിളങ്ങീതേപ്പാൾ.
353 വെങ്കാതി പൂണുന്ന പങ്കജേലാചനൻ
354 തൈങ്കയിൽ െവെച്ചാരു െവണ്ണ േനെര
355 വായ്മലർതന്നിലങ്ങാക്കിയിന്നാസ്വദി
356 ച്ചാേമാദം പൂ മിഴു േന്നരം
357 മിഥ്യയായുെള്ളാരു വാക്കിെനെച്ചാല്ലിനാൻ
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358 സത്യെമന്നിങ്ങെന േതാ ംവണ്ണം:
359 ”നിത്യമായ് പ മിഴു ന്നവണ്ണേമ
360 സത്വരമി മിഴു േന്നരം

361 മാറിൽ തട വിലങ്ങി േപായിേത
362 മാനി നീ തന്ന െവണ്ണയേമ്മ!
363 ചാലത്തികെന്നാരു പാൽ കുടിെച്ചന്നിേയ
364 താളുേന്നാന്നല്ലയിെത വ
365 പാരാെത നേല്കണം പാൽ കുടിച്ചീടുവാൻ
366 പാരം മയ േമനിെയല്ലാം
367 വീർ ന്ന വീർ വിലങ്ങി േപാകു
368 േതാർേക്കണം കാലമിതല്ലയല്ലീ”
369 ഇങ്ങെന െചാല്ലിത്തൻ കണ്ണിണതെന്നയും
370 െപാങ്ങി വമ്പിൽ മിഴി നിന്നാൻ.

371 ഇങ്ങെനകാകയാലുണ്മെയന്നിങ്ങെന
372 തന്നിേല നണ്ണിേനാരമ്മ െചേമ്മ
373 ഉൾേപ്പടിപൂ നിന്നൈപ്പതൽക്കായി
374 നൽപ്പാെല നല്കിനാളെപ്പാേഴതാൻ
375 അപ്പാലുമുണ്ടവൻ നിേ ാരു േനരത്ത
376 ങ്ങിെപ്പാേഴാെയന്നവൾ േചാദിച്ചേപ്പാൾ
377 എെപ്പാഴുമമ്മത ൾ െവ വഞ്ചിപ്പാൻ
378 െകെ ഴും പുഞ്ചിരി തൂകിെച്ചാന്നാൻ:
379 ”ഇേപ്പാൾ ഞാനിങ്ങെന െചാല്ലാഞ്ഞതാകിേലാ
380 ന ാൽ നീ ന േന്നാളല്ലയെല്ലാ

381 അെപ്പാേഴാ ഞാൻ നിെന്നയിങ്ങെന വഞ്ചി
382 വിെപ്പാെഴ ള്ളം കുളുർ തെല്ലാ.”
383 അമ്മേയാടിങ്ങെന സമ്മാനിച്ചേന്നരം
384 ഉണ്മെയെച്ചാ െള്ളാരംബുജാക്ഷൻ
385 ഓലക്കംേചരുന്നബാലകന്മാരുമായ്
386 ലീല ചാെല നടന്നാൻ പിെന്ന.
387 ആച്ചിമാരാളുന്ന വീടുേതാറും നല്ല
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388 പാേച്ചാറും െവണ്ണയും കാച്ച്യ പാലും
389 രാപ്പകൽ െച കവർ നിന്നങ്ങെന
390 േപെപ്പടുത്തീടിനാൻ വാ ിേനാേട

391 ”പാഴായ്മേയറുമിൈപ്പത കണ്ടാലും
392 േകഴുമാറാകൂ നാെമേന്ന േവ .”
393 എന്ന തങ്ങളിൽ െചാ നിന്നീടിനാർ
394 മന്ദിേര നി ള്ള സുന്ദരിമാർ.
395 ”നിന്മകന്തെന്നയടേക്കണെമ നാം
396 അമ്മേയാടിെപ്പാേഴ െചാല്ക ന ”
397 എന്ന െചാ ള്ള സുന്ദരിമാെരല്ലാം
398 ഒെന്നാ കൂടി നട േനെര
399 നന്ദനൻ െച ള്ള പാഴമേയാേരാേന്ന
400 നന്ദവിലാസിനിേയാടു െചാന്നാർ.

401 ”ആഴിമാതാളുമിന്നി െട ൈപത
402 പാഴമേയറു പാരമിേപ്പാൾ
403 പാൽ െവണ്ണ ചാലക്കവർ െകാണ്ടാലും തൻ
404 ബാലകെന േമ്പാൾ േചരുമേല്ലാ
405 ഭാജനംകൂെടത്തകർ കളയുേന്നാൻ
406 േവദനയാകുന്നെതന്നതെ
407 കാച്ച്യ പാൽ േചർ ള്ള ഭാജനംത ട്ടിൽ
408 മൂർച്ചേയറീടുന്ന േകാൽെകാ ടൻ
409 േതാർ െകാണ്ടണ്ണാ വായും പിളർ െകാ
410 ണ്ടാസ്ഥയിൽ നി നൽ പാൽ കുടി ം

411 ക െകാെണ്ടങ്ങൾ തൽ പിേമ്പേപായ്െച്ച േമ്പാൾ
412 മണ്ടിനാെനങ്ങാനുെമന്നിരി ം.
413 ൈപത ന വാൻ പായസം നിർമ്മി
414 ൈപതെലേത്തടി ഞാൻ േപായേനരം
415 പായസമുണ്ടി ഭാജനന്തന്നിേല
416 ചാണകംെകാ നിറ െവച്ചാൻ
417 അപ്പാെട്ട വീട്ടിേലയച്ഛനു ന വാൻ
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418 അപ്പങ്ങൾ നിർമ്മി നിെന്നാരുനാൾ
419 പാ ത്തിലാക്കിയടച്ച ബന്ധി
420 യാ പിെന്നഞാൻ പാർത്തേനരം

421 പിൻവാതിലൂെടയകത്ത പൂകിനാൻ
422 പിള്ളരുമായിവേന്നാടിയേപ്പാൾ
423 തപ്പിനിന്നീടുേമ്പാഴപ്പങ്ങൾ കാണായ
424 തപ്പിള്ളർെക്കല്ലാേമ നല്കി മുമ്പിൽ
425 താനുെമടു െകാണ്ടാസ്വദിച്ചീടിനാൻ
426 മാനി നി മനം കുളുർെക്ക
427 ശുഷ്കങ്ങളായുള്ള േഗാമയേലശങ്ങൾ
428 ഒക്കേവ െകാണ്ടന്നപ്പാ ന്തന്നിൽ
429 പൂരി പിെന്നെപ്പാതി െകട്ടീടിനാൻ
430 ആരുമറിയാെത മുെന്നേപ്പാെല

431 താന ത െട പിള്ളരുമായി
432 യാനം തുടങ്ങിനാനൂനം നീക്കി
433 യാ കാലമണെഞ്ഞാരുേനരത്ത
434 പ്പാ വുമായി ഞാൻ മെല്ല ൈമെല്ല
435 അപ്പാെട്ട വീട്ടിലകത്ത പൂകിേനൻ
436 അപ്പങ്ങൾ ന വാനച്ഛനായി
437 കൂരിരുട്ടാെയാരു മച്ചകന്തന്നിെല
438 പാരം കുര േള്ളാരച്ഛനേപ്പാൾ
439 കച്ചകംതന്നിലും െമച്ചേമ െച ഞാൻ
440 അച്ഛൻെറ മുമ്പിലപ്പാ ംതെന്ന

441 െമല്ലേവ വച്ചി െചാല്ലിനിന്നീടിേനൻ
442 എല്ലാരും വന്ന നിന്നേനരം
443 ”േവ യിേലതാനുമു ഞാൻ െകാണ്ട
444 കാ യായ് ന വാനച്ഛനിേപ്പാൾ”
445 എന്നതു േകട്ടവേനറിന േമാദത്താൽ
446 നന്നായിെതന്ന െചാല്ലിപ്പിെന്ന
447 ഭാജനംതെന്നയഴി വച്ചേമ്പാടു
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448 ബാലകന്മാർെക്കല്ലാം നല്കി മുമ്പിൽ,
449 ചുറ്റത്തിൽ വന്നി ചു ം നിന്നീടുന്ന
450 മ േള്ളാർക്കായി ം െതെറ്റന്നേപ്പാൾ

451 ത െട ൈകയിലും മൂ നാലങ്ങെന
452 നന്നായി വാരിപ്പിടി െകാണ്ടാൻ.
453 കാതലായുെള്ളാരു ൈകതവം പൂണുമ
454 ൈപ്പതൽതാൻ െച ള്ള വഞ്ചനെത്ത
455 കച്ചകമായി കാണരുതായ്കയാൽ
456 അച്ഛനുമാരുമറിഞ്ഞതിേല്ല.
457 ചാണകം നാറു െതന്തിെതെന്നല്ലാരും
458 ശങ്കി നി ടൻ വായിലാക്കി
459 േവഗത്തിൽ വ ചവേച്ചാരുേനര
460 േവെറാന്നായ് വ മുഖങ്ങെളല്ലാം

461 തൂമ കലർെന്നാരു തൂനഖംതന്നിേല
462 തൂശി തറ േമ്പാെഴന്നേപാെല.
463 തങ്ങളിൽ തങ്ങളിൽ േനാക്കി ടങ്ങിനാർ
464 െകാഞ്ഞൾ കാ േന്നാെരന്നേപാെല.
465 ആനനം കണ്ടാകിൽ തങ്ങെളേന്നാർത്തി
466 വാനരെഞ്ചന്ന പൂ തുംതാൻ.
467 ചിന്തയും പൂ നിെന്നെന്നയും േനാക്കിെക്കാ
468 െണ്ടന്തിെതെന്നല്ലാരും െചാല്ലിപ്പിെന്ന
469 ഓക്കാനിെച്ചല്ലാരുേമാടി ടങ്ങിനാർ;
470 ഊക്ക ടങ്ങിനാരുണ്ട േചാറും

471 ബാലകന്മാർ മങ്ങച്ഛനും െചെഞ്ചെമ്മ
472 ആലസ്യമായി ടങ്ങീതേപ്പാൾ.
473 പിെന്നയെങ്ങല്ലാരും വ നിെന്ന ഖം
474 പിെന്നയും പിെന്നയും ചൂണ്ടി ണ്ടി
475 േകാപി നിന്ന േവപിച്ച െമ മായ്
476 േപാ പറഞ്ഞീടിനാരായവണ്ണം
477 എല്ലാേമ ക ചിരി നിന്നീടിനാൻ
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478 പിള്ളരുമായ് വന്നിക്കള്ളനേപ്പാൾ.
479 േഖദവും പൂ നിന്നാനനം താഴ്ത്തി ഞാൻ
480 ഏതുേമ മിണ്ടാെത േപാ െകാേണ്ടൻ.

481 ഇങ്ങെന വന്നതിൻ കാരണെമെന്തന്ന
482 െങ്ങന്നിേല നണ്ണി ഞാൻ നിന്നേനരം
483 അഞ്ചനവർണ്ണൻെറ വഞ്ചനെമന്നതു
484 െചെഞ്ചെമ്മ േകട്ടതപ്പിള്ളർ െചാല്ലി.
485 ”ഇങ്ങെന പാഴമെച തുടങ്ങിനാൽ
486 എങ്ങെനഞങ്ങൾ പുലർ െകാൾവൂ?”
487 എന്ന െചാന്നവൾ നിെന്നാരുേനര
488 മന്ദമായ് െചാല്ലിനാൾ മെറ്റാരുത്തി:
489 ”അഞ്ചനവർണ്ണൻെറ വഞ്ചനംെതാ െള്ളാ
490 െരെഞ്ചാ പൂേകണം നിെഞ്ചവിയിൽ.

491 അഞ്ചാെത വന്നിവൻ വഞ്ചനം െചയ്കയാൽ
492 െനഞ്ചകം മാ െചെഞ്ചേമ്മതാൻ.
493 രാപ്പകലിങ്ങെന കാ നിന്നീടാേമാ
494 വാേ ാടു കാച്ച്യ പാൽ െവണ്ണെയല്ലാം?
495 കാ നിന്നീടിലും കാരിയമിേല്ലതും
496 ആസ്ഥയായ് വന്നിവൻ വഞ്ചി േമ്പാൾ
497 കാ താൻേപാലുമകത്ത പൂകാെത
498 മാറ്റിനിന്നീടുമമ്മന്ദിേര േപായ്
499 കാച്ച്യ പാൽ െവണ്ണ കവർന്നതു ചിന്തിച്ചാൽ
500ഈശ്വരെനേന്നഞാൻ െചാല്ലവ

501 ഉണ്ണിക്കിടാങ്ങളുറ ന്നേനര
502 നുള്ളിയുണർത്തി വശംെകടു ം.
503 േഗാക്കെളെച്ച കറ നിന്നീടുന്ന
504 പാ ഴ െമല്ലേവ േതാ വ ം.
505 തീെപ്പാലിച്ചീടിന പാല്ക്കലംതങ്കീഴിൽ
506 തീക്ഷ്ണമായ് െചെഞ്ചേമ്മ തീ കത്തി ം
507 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ പാഴമ ചിന്തിച്ചാൽ
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508 വിസ്മയെമന്നേത െചാൽവാനാവൂ.
509 ഇങ്ങെന െചാന്നവൾ മന്ദിച്ച േനര
510 മങ്ങാെത െചാല്ലിനാൾ മെറ്റാരുത്തി:

511 ”മാനിനിമാരുെട മൗലിയാം നിേന്നാടു
512 ഞാനുമുേണ്ടതാനും െചാ ന്നിേപ്പാൾ
513 പാേഥാജേലാചേന! പാരി നിെന്നാരു
514 പാഴമേയരു ൈപതൽക്കിന്നാൾ
515 അെങ്ങാരു വീട്ടിെലക്കന്നിെനെക്കാ േപാ
516 െന്ന െട വീട്ടിെലാളി വച്ചാൻ
517 കന്നിെനക്കാണാ ഖിന്നയായ് വന്നിട്ട
518 മ്മന്ദിേര േമവുന്ന സുന്ദരിതാൻ
519 ൈദവജ്ഞെനക്ക േചാദിച്ചേനര
520 ൈദവജ്ഞൻ െചാല്ലിനാൻ െമെല്ലയേപ്പാൾ

521 കള്ളരായുള്ളവർ ക െകാണ്ടാരിന്നി
522 ക്കന്നിേനെയന്നതു നിർണ്ണയി .
523 ചാരെത്ത വീട്ടിലെങ്ങങ്ങാനുമുണ്ടെ
524 ആരാ െചന്നാലും കാണാമിേപ്പാൾ.
525 എന്നവൻ െചാന്നതു േകേട്ടാളക്കന്നിെന
526 എ േമ േതടിനട പിെന്ന
527 എ െട വീട്ടിലും വെന്നാരുേനരത്ത
528 ക്കെന്നാ െമെല്ലക്കര തേപ്പാൾ
529 എ െട കന്നിൻെറെയാച്ചെയന്നിങ്ങെന
530 നിർണ്ണയം െചാന്നവൾ േനാ േന്നരം

531 കൂരിരുട്ടാെയാരു േകാണ കാണായി
532 ദൂര നിെന്നാരാക്ക തെന്ന.
533 ചു ം നിന്നീടുന്ന േതാഴിമാർ േകൾക്കേവ
534 ചുറ്റവും ൈകവിട്ടേത്താഴിയേപ്പാൾ
535 ”എ െട കന്നിെനക്കട്ടതു നീയെ ”
536 എന്ന െചാല്ലിനാെളെന്ന േനാക്കി.
537 നാവും കടി െകാേണ്ടതുേമ വല്ലാെത
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538 നാണവുംപൂണ്ട നി പിെന്ന
539 ”നി െട കന്നിെനക്കട്ടതു ഞാനല്ല”
540 എ ഞാൻ െചാന്നതു േകട്ടേതാറും

541 േപ പറഞ്ഞീടിനാൾ കൂ പറഞ്ഞീടിനാൾ
542 വാ പറഞ്ഞീടിനാൾ പാപിെയെന്ന.
543 ഓടിവന്നീടിനാൻ ബാലരുന്താനുമായ്
544 നീെടഴുന്നീടുമിൈപ്പതലേപ്പാൾ
545 പുഞ്ചിരി മയും െചെഞ്ചേമ്മ തൂകി നി
546 ന്നഞ്ചാെത െചാല്ലിനാൻ െകാഞ്ചിെക്കാഞ്ചി:
547 ”േപശിനിന്നിങ്ങെന നിങ്ങളിലുെള്ളാരു
548 േപെമാഴി േക ചിരിപ്പതിന്നായ്
549 കന്നിെനെക്കാെണ്ട മറച്ചതു ഞാനെ
550 കള്ളെര ള്ളതു ചിന്തിേക്കണ്ടാ”

551 ഇങ്ങെന െചാല്ലിത്തൻ പിള്ളരുമായി
552 ഭംഗിയുംപൂ നടന്നാൻ പിെന്ന.
553 പാഴനാമിന്നിവൻ പാഴമേയ്ക്കതുെമാ
554 ന്നാവതിെല്ലന്നതു വ കൂടി.
555 േകാപി ഞങ്ങൾ കയർപ്പതിന്നായി
556 േകാലുമായ് ചാര െച േന്നരം
557 േകാമള പിളുക്കിനിന്നീടുേമ്പാൾ
558 ഓമനിച്ചീടുവാൻ േതാ മേ .
559 േകാപവും േകാലും കള നിെന്നങ്ങേളാ
560 േകാമള േമനി പൂണുമേപ്പാൾ.

561 പുഞ്ചിരി കാണുേമ്പാൾ വഞ്ചനെമല്ലാേമ
562 െചെഞ്ചേമ്മഞങ്ങൾ മറ മെ .
563 ശാസിച്ചിട്ടാകിലും യാചിച്ചിട്ടാകിലും
564 പാതിച്ചവണ്ണമടേക്കണം നീ
565 എന്നേത ഞങ്ങൾ െചാല്ലിനിന്നീടാവൂ
566 തിന്നിവൻ ശീലങ്ങേളാർത്തേതാറും.”
567 വല്ലവിമാെരല്ലാമിങ്ങെനേയാേരാേരാ
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568 അല്ലെല നി പറഞ്ഞേനരം
569 ൈപതെലെച്ച കയർ നിന്നീടുവാൻ
570 ഏതുേമ വല്ലീല അമ്മയ്ക്കേപ്പാൾ.

571 വല്ലവിമാേരാടു െചാല്ലിനിന്നീടിനാൾ
572 എല്ലാരും െചെഞ്ചേമ്മ േകൾ ംവണ്ണം:
573 ”എന്മകന്തെന്നക്കയർ നിന്നീടു ഞാ
574 െനങ്ങെന െചാ വിൻ േതാഴിമാെര?
575 േകാപെത്തേക്കാലുേമ്പാൾ േ മെത്തെക്കാണ്ടേല്ലാ
576 േകാൾമയിർെക്കാ െമയ്യിെല ം
577 എന്മകെനന്ന െചാ വാേനാ േമ്പാൾ
578 എ ല കാക ചുരന്നെതന്നാൽ
579 ശാസി െവന്നേതാ ദൂര തായെല്ലാ
580 താർഡി െവന്നേതാ പിെന്നയേല്ലാ.

581 എമ്മകേനാടു െവറുെക്കാല്ലാെയന്നാലി
582 ന്നമ്മമാരായുള്ള നിങ്ങളാരും
583 കാരിയേക്കടുകൾ വന്നതിെന്നല്ലാേമ
584 പാരാെത ന വൻ െചാന്നെതല്ലാം
585 ഇൈപ്പതൽ വഞ്ചിച്ച പാൽ തയിർ െവണ്ണകൾ
586 ക്കിേപ്പാേഴ നിങ്ങളിരട്ടി െകാൾവിൻ.
587 പാൽ ഴ േതാർത്തതിെന്ന െട നൽെവള്ളി
588 പ്പാൽ ഴ െകാണ്ടാലും പാർക്കേവണ്ടാ
589 മങ്കലം േപാെയങ്കിൽ െപാങ്കലംതെന്നയും
590 ശങ്കെയൈക്കവി ന വൻ ഞാൻ.

591 മങ്കിണ്ണം േപാെയങ്കിൽ െപാങ്കിണ്ണം നല്കാേമ
592 മങ്കിണ്ടി േപാെയങ്കിൽ െപാങ്കിണ്ടിയും.
593 മെറ്റന്തിൈപ്പതൽ മയക്കിനി ള്ളതും
594 െതെറ്റ െചാ വിൻ നല്കാമേല്ലാ”
595 എന്ന െചാല്ലിന നന്ദവിലാസിനി
596 വന്ന നി േള്ളാരാച്ചിമാർക്കായ്
597 െചാന്നതു െചാന്നതു നല്കിനിന്നീടിനാൾ
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598 നന്ദനന്തന്നിലുള്ളാസ്ഥയാെല.
599 വ്യങ്ങൾ വാങ്ങിന വല്ലവിമാെരല്ലാം
600 നിർവ്യ മാരായിേപ്പായിപിെന്ന

601 ഉണ്ണിെയെച്ചന്നെങ്ങടു നിെന്നല്ലാരും
602 തിണ്ണം െതളി പുണർ നന്നായ്.
603 ആശയം പാരം കുളുർക്കയാൽ പിെന്നയ
604 ങ്ങാശിയും െചാല്ലിനാരായവണ്ണം
605 പിെന്നയെങ്ങല്ലാരും ത െട ത െട
606 മന്ദിരം പൂകിനാർ വന്നവണ്ണം. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
607 ചങ്ങാതിമാരായ ബാലകന്മാരുമ
608 മ്മങ്ങാെതനി ള്ള രാമനുമായ്
609 പൂഴിേച്ചാറാടിക്കളി നിന്നീടിനാൻ
610 ആഴിെപ്പണ്ണാളുമക്കാർവർണ്ണന്താൻ

611 മ തിന്നീടിനാൻ കണ്ണെനന്നിങ്ങെന
612 തിണ്ണംേപായ് െചന്നിട്ടദ്ദാരകന്മാർ
613 മാതാേവാടായി െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
614 മാതാവുതാനതു േകട്ടേനരം
615 ഓടിെച്ചന്നങ്ങവൻ ചാര െചെഞ്ചെമ്മ
616 േപടിപ്പിച്ചീടുവാനായിെച്ചാന്നാൾ:
617 ”മ തിന്നീടു െതന്തി െചാ ണ്ണീ
618 െവണ്ണയും പാലും ഞാൻ താരാഞ്ഞീേട്ടാ?
619 േചാറില്ലയാേഞ്ഞാ മെറ്റന്തില്ലയാ ? നീ
620 െചാൽവശനെല്ല വ കൂടീ.

621 ശീലേക്കടിങ്ങെന ചാല നീ കാ േമ്പാൾ
622 േകാലുെകാേണ്ടയിനിേച്ചാദി .”
623 അമ്മതാനിങ്ങെന െചാന്നതു േക െള്ളാ
624 രംബുജേലാചനൻതാനും െചാന്നാൻ:
625 ”െവണ്ണയും ൈകവി മ തിന്നീല ഞാൻ
626 നിർണ്ണയിച്ചാലുമിെച്ചാന്നതേമ്മ!
627 ബാലന്മാർ െചാന്നതു നിർണ്ണയെമങ്കിേലാ
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628 വാ പിളർന്നീടാം നിൻ മുമ്പിേല ഞാൻ.”
629 ”വാ പിളർന്നീടു നീ” എന്നവൾ െചാല്കയാൽ
630 വാ പിളർന്നീടിനാൻ ബാലനേപ്പാൾ.

631 മണ്ണിെനക്കാണ്മാനമ്മാതാവുതാനേപ്പാൾ
632 കണ്ണൻതൻ വായിേല േനാ ംേനരം
633 മെണ്ണല്ലാമങ്ങവൻവായിേല കാണായി
634 മണ്ണിെനയല്ലവൾ വി ം കണ്ടാൾ.
635 വിണ്ണിെനക്കാണ്കയാൽ വിസ്മയംപൂണ്ടവൾ
636 പിെന്നയും െചെഞ്ചേമ്മ േനാ ംേനരം
637 മ ള്ള േലാകങ്ങെളാക്കേവ കാണായി
638 െതറ്റന്നൈപ്പതൽതൻ വായിൽത്തെന്ന
639 പാതാളേലാകവും േവതാളേലാകവും
640 ധാതാവിൻ േലാകവും കൂെടക്കണ്ടാൾ

641 ആഴികൾ കാണായിതാശകൾേതാറുമു
642 ള്ളാനകൾതെന്നയും കാണായേപ്പാൾ.
643 ആകാശം കാണായിതാദിത്യന്മാെരയും
644 കാർമുകിൽമാലയും താരങ്ങളും
645 മാേമരുമുമ്പായ ൈശലങ്ങെളല്ലാമ
646 മ്മാമയൈപ്പതൽതൻ വായിൽ കണ്ടാൾ.
647 ഹ്മെനക്കാണായി വി െവക്കാണായി
648 ന നിമാെരയും കാണായ്വ
649 ഇ െനക്കാണായി ച െനക്കാണായി
650 തി ാണിതെന്നയുമവ്വണ്ണേമ

651 രു െനക്കാണായി ഭ െനക്കാണായി
652 രു ാണിതെന്നയും കാണായ്വ .
653 മന്ദാരം െചമ്പകം ചന്ദനം േചർ ള്ള
654 നന്ദനംതെന്നയും കണ്ടാളേപ്പാൾ.
655 േഗാകുലം കാണായി േഗാപികമാെരയും
656 േഗാപന്മാർ നിന്നതും കാണായേപ്പാൾ.
657 ധന്യനായുെള്ളാരു നന്ദെനക്കാണായി
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658 തെന്നയും കാണായിതവ്വണ്മേമ.
659 വായുംപിളർ തൻ ചാര നിെന്നാരു
660 മാമയന്തെന്നയും കാണായേപ്പാൾ.

661 അന്തകന്ത െട മന്ദിരം കാണായി
662 തന്തകന്തെന്നയുമവ്വണ്ണേമ.
663 അന്തകൻത െടയാനനം കണ്ടേപ്പാൾ
664 അന്തമില്ലാേതാളം േപടിയായി.
665 ക മട വിറ നിന്നീടിനാൾ
666 ”കണ്ണാ കാേവണ്ടാ”െയേന്നാതിേയാതി
667 െചാല്ലിനാൾ െമെല്ലയൈപ്പതേലാടേന്നരം
668 അല്ലൽപിണ െള്ളാരുള്ളവുമായ്:
669 ”പെണ്ട ം കാണാതപ്പാപിെയക്കാണ്കയാൽ
670 ഇണ്ടൽ മുഴു പാരമുള്ളിൽ

671 വാമുറുേക്കണെമൻ ൈപതേല നീയിേപ്പാൾ
672 ചാകു തു ഞാനല്ലയായ്കിൽ.”
673 എന്നതു േകെട്ടാരു നന്ദകുമാരകൻ
674 മന്ദി നില്ലാെത വാ മുറുക്കി
675 അമ്മിഞ്ഞിക്കായിട്ടണ െചന്നീടിനാൻ
676 അമ്മതൻ ചാര െകാഞ്ചിെക്കാഞ്ചി.
677 വന്നണഞ്ഞീടുന്നബാലെനക്കണ്ടേപ്പാൾ
678 നന്ദവിലാസിനി മന്ദിയാെത
679 െമെല്ലെന്നടു പുണർ നിന്നീടിനാൾ
680 പല്ലവം െവ മ വലംഗം.

681 ബാലകന്ത െട വായിേല കണ്ടേതാ
682 വാമുറുക്കീടുന്ന േനരെത്തല്ലാം
683 സ്വപ്നെമന്നിങ്ങെന നണ്ണി നിന്നീടിനാൽ
684 ഉ ന്നജാഗരെയങ്കിലും താൻ
685 ”എന്മകന്താനിെത”ന്നിങ്ങെനയുെള്ളാരു
686 വേന്മാഹം േമേന്മെല െപാ കയാൽ
687 ആനനന്തന്നിൽ മുകർ നിേന്നറിേനാ
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688 രാനന്ദമാ െതളി നിന്നാൾ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
689 വിണ്ണവർനാട്ടിെന െവ നിന്നീടുന്ന
690 പുണ്യമിയ ള്ള േഗാകുലത്തിൽ

691 മാേലാകർേക്കലുന്ന മാൽ കളഞ്ഞീടുമ
692 മ്മാമയൈപ്പതൽ വിള ംകാലം
693 സുന്ദരിമാരുെട മൗലിയായുെള്ളാരു
694 നന്ദവിലാസിനിയെന്നാരുനാൾ
695 കാല ണർ തൻ ദാസിമാെരല്ലാർ ം
696 േവലകേളാേരാെന്ന െചാല്ലിപ്പിെന്ന
697 ൈവകാെത കണ്ടി മ മായ് െച താൻ
698 ൈതർ കടഞ്ഞീടിനാൾ െമെല്ല െമെല്ല
699 കണ്ണെനെക്കാ ള്ള പാെട്ടല്ലാമേന്നരം
700 തിണ്ണം െതളിഞ്ഞ പാടിപ്പാടി.

701 കാഞ്ചിെയെക്കാ മുറുക്കിനിന്നീടുന്ന
702 പൂേഞ്ചലത െട കാന്തിെകാ ം
703 അമ്പിൽ ചുര ള്ള െകാങ്കകൾത െട
704 വ റ്റ കമ്പെത്തെക്കാ ം പിെന്ന
705 മ വലി ം കരങ്ങളിലാളുമ
706 ക്കങ്കണംത െട രാവംെകാ ം
707 ഗണ്ഡസ്ഥലങ്ങെള ംബി നി മ
708 ണ്ഡലഷണ്ഡത്തിൻ കാന്തിെകാ ം
709 തൂവിയർേപ്പന്തിേനാരാനനം െകാ മ
710 മലർ തൂകുന്ന ചായൽെകാ ം

711 പാരം വിള മപ്പാേഥാജേലാചന
712 പാരി ൈതർ കടഞ്ഞീടുമേപ്പാൾ
713 അമ്മിഞ്ഞിതാെയനിെക്കന്ന െചാല്ലിെക്കാ
714 ണ്ടമ്മതൻ ചാര െചന്നാൻ കണ്ണൻ:
715 ”എന്തേമ്മ നീെയനിക്കമ്മിഞ്ഞി താരാഞ്ഞ
716 െതെന്ന നീയി മറന്നാേയാ െചാൽ?
717 അമ്മിഞ്ഞി താരാെത ൈതർ കടഞ്ഞീടുകിൽ
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718 െചെമ്മ പിണ മീ നമ്മിലിേപ്പാൾ”
719 ഇങ്ങെന െചാല്ലിക്കേരറിനാനേന്നരം
720 മംഗലംപൂണ്ടവൾതന്മടിയിൽ

721 േചവടിതന്നിെലേച്ചെറല്ലാമമ്മതൻ
722 േചണുറ്റ േചലയിൽ േത െചെമ്മ
723 തന്മകൻ വന്നതു കെണ്ടാരുേനര
724 സേമ്മാദം െപാ െന്നാരമ്മയേപ്പാൾ
725 ചാല ര ള്ള ന ല നല്കിനാൾ
726 ചാപലംപൂ പുണർ േമേന്മൽ.
727 പല്ലവം െവ ന്ന കാന്തി തഴ ള്ള
728 മല്ലക്കരംെകാ െമെല്ല െമെല്ല
729 അമ്മതൻ മാറിലല െകാണ്ടങ്ങവൻ
730 ന ലയു ചിരി േന്നരം

731 പാകത്തിനായി തീക്കൽേച്ചാരു പാൽ
732 തൂകക്കണ്ടീടുെന്നാരമ്മയേപ്പാൾ
733 ന ലയു ന്ന നന്ദനന്തെന്നയും
734 െചെമ്മയിരി വിടു േനേര
735 േവഗത്തിൽ േപായേപ്പാേഴാമനൈപ്പത
736 േവെറാന്നായ് വന്നിതു ഭാവെമല്ലാം.
737 േകാപെത്തേക്കാലുമേക്കാമള േമനി
738 േവപെത്ത തുടങ്ങീതേപ്പാൾ
739 ”എെന്ന െവടി െള്ളാരമ്മെയെച്ചെഞ്ചെമ്മ
740 എ െകാണ്ടിന്നിനിേത്താ ി ഞാൻ?”

741 ഇങ്ങെന ന േമ്പാൾ െച േള്ളാരമ്മിക്ക
742 ല്ലെങ്ങാരു േകാണ കാണായ് വ
743 കെണ്ടാരു േനര മണ്ടിെച്ചന്നങ്ങതു
744 െകാ േപാന്നീടിനാൻ െകാണ്ടൽവർണ്ണൻ.
745 വങ്കലംതന്നിെല ചാട്ടി നിന്നീടിനാൻ
746 വങ്കനംപൂണുമക്ക തെന്ന
747 പൂത്തനാെയ്ക്കാ െള്ളാരക്കലമേന്നരം
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748 പ നൂറുണ്ടായിെതാ െകാേണ്ട
749 ഭാജനം േപാകയാൽ ഭൂതലം െചെഞ്ചേമ്മ
750 ഭാജനമായി വന്നേനരം.

751 മീേത പരെന്നാരു െവണ്ണയും വാരിയ
752 മ്മാധവൻ േപാെയാരു േകാണിൽ പുക്കാൻ.
753 പാരം തിക ള്ള പാലും തളർത്തമ്മ
754 പാരാെത വന്നി േനാ േന്നരം
755 ബാലകൻ െചെയ്താരു േവലെയക്കണ്ടി
756 ചാെലച്ചിരി നുറു നിന്നാൾ.
757 എങ്ങിവൻ േപായിേപാെലന്നതു കാേണണം
758 എന്ന നണ്ണി നടന്നാൾ പിെന്ന
759 എ േമ േനാക്കി നട െചന്നീടുേമ്പാൾ
760 അെങ്ങാരു േകാണ കാണായ്വ .

761 വണ്ണംതിരെണ്ടാരു പാഴുരേലറീ
762 െവണ്ണയും വായിലിട്ടാദരവിൽ
763 പൂച്ചകൾക്കായി നല്കി നിന്നീടിനാൻ
764 ഓർച്ചയിൽ േനാക്കിെക്കാണ്ട മി ം
765 ചൂരേക്കാൽ പൂ െള്ളാരമ്മെയക്കാണായി
766 ചാര വന്നതു േകാപിച്ചേപ്പാൾ,
767 കേണ്ടാരുേനര മണ്ടി ടങ്ങിനാൻ
768 മണ്ടിനാളമ്മയും തൻപിന്നാെല.
769 വാെ ഴുന്നീടുന്ന ശാ ങ്ങൾ ചൂഴ
770 രാപ്പകൽ േതടുന്ന േവദങ്ങൾ ം

771 െതാ നിന്നീടുവാൻ കിട്ടാെതയുേള്ളാെന
772 െപ്പെട്ട െച പിടിച്ചാളമ്മ.
773 ചീറ്റം തിര െള്ളാരുള്ളവുംപൂ നി
774 േന്നറ്റം കയർ പറ പിെന്ന
775 േകാഴയും പൂണ്ടി േകഴുമൈപ്പതേല
776 േകാൽെകാ ത വാേനാ േന്നരം
777 ഉച്ചത്തിലാമ്മാറു േകണുതുടങ്ങിനാൻ
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778 അച്ഛ! എന്നിങ്ങെന െചാല്ലിെച്ചാല്ലി
779 കണ്ണെന്റ ക നീർ വീണതു കാകയാൽ
780 തന്നിേല നണ്ണിനാളമ്മയേപ്പാൾ.

781 ”ത വാൻ േപാരാെത ൈപകതെലത്തല്ലിനാൽ
782 വല്ലായ്മയായിേട്ട വ കൂടു
783 േപടിപ്പിച്ചീേടണെമന്നേത െചയ്യാവൂ
784 െപെട്ടന്നതി പിടി െക .”
785 എന്ന തന്നിെല നണ്മണിേനാരമ്മയ
786 ന്നിെന്നാരു ന രേലാടു േചർ
787 അ മായുെള്ളാരു പാശവും െകാ േപാ
788 ന്നൈപ്പതൽത ടൽ െക േന്നരം
789 അപ്പാശം കിഞ്ചന നീളമില്ലായ്കയാൽ
790 അെപ്പാേഴ മെറ്റാന്നിയച്ചാളമ്മ.

791 എന്നതുതെന്നയുമങ്ങെന കാണായി
792 പിെന്നയും മെറ്റാന്നിയച്ചാളേപ്പാൾ
793 പിെന്നയും േപാരാ പിെന്നയും മെറ്റാ
794 പിെന്നയും മെറ്റാന്നതിൻ പിന്നാെല
795 ത െട വീട്ടിെല പാശങ്ങളിങ്ങെന
796 ഒെന്നാെന്ന െകാണ്ട െകട്ടിെക്കട്ടി.
797 പിെന്നയും േപാരാഞ്ഞിട്ടാച്ചിമാർവീട്ടിലും
798 നി ള്ള പാശങ്ങൾ െകാ േപാന്നാൾ
799 ചാരെത്ത വീട്ടിെലപ്പാശങ്ങെളല്ലാേമ
800 ദൂരെത്ത വീട്ടിെലപ്പാശങ്ങളും,

801 ഒന്ന റായിരം പാശങ്ങൾ െകാണ്ട
802 കുന്നി നിന്ന െകട്ടിനിന്നാൾ.
803 ക നിന്നീടുന്ന വേണ്ടലുംചായലാർ
804 മി വാൻ വല്ലീലയാരുമേപ്പാൾ;
805 ഊ െപാഴിെഞ്ഞാരു വിസ്മയം പൂണ്ടി
806 മൂക്കിേന്മൽ ൈകവ േനാക്കിനിന്നാർ.
807 ദൂര നി ള്ള വല്ലവിമാെരയും
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808 ചാര ചാെല വിളി െകാ
809 ക മായുെള്ളാരു ൈപതലാേയ്മവുമ
810 ഹ്മത്തിൻ ൈവഭവം കാട്ടിനിന്നാൾ;

811 ”ആച്ചിമാെര നിങ്ങളാശ്ചരിയം കാണ്മിൻ
812ഈശ്വരനാേയാേനാ എന്മകൻതാൻ
813 പാശങ്ങൾെക്കല്ലാമിേമ്മനിേയാേടശുേമ്പാൾ
814 നാശേമ കാണുന്നെതന്തിങ്ങെന?”
815 എന്ന െചാല്ലി നടുങ്ങിനിന്നീടുമ
816 ന്നന്ദവിലാസിനിേക്കറ്റമേപ്പാൾ
817 ൈകയും തളർന്നിതു കാലും തളർന്നിതു
818 െമയ്യിലുെമ ം വിയർ കൂടി,
819 പാർത്തലംതന്നിൽ പതി നിന്നീടിനാൾ;
820 ആർത്തി ചീർേത്തറ്റവും വീർ പിെന്ന.

821 മാതാവിനുണ്ടായ ദീനെത്തക്കണ്ടി
822 മാധവൻ ചാെലക്കനി േമേന്മൽ
823 െക വാനായി വഴങ്ങിനിന്നീടിനാൻ
824 ഒ േപാതിങ്ങെന െചന്നവാെറ
825 മാധവൻത െട കാരുണ്യപൂരത്തിൻ
826 ഭാജനമായുേള്ളാരമ്മയേപ്പാൾ
827 മുമ്പിനാൽ െകാണ്ടന്ന പാശെത്തെക്കാേണ്ടയ
828 ത്തൈമ്പതൽതെന്നയും െകട്ടിനിന്നാൾ
829 ഉണ്ണിക്കിടാവുമപ്പാഴുരൽ പൂ െകാ
830 ള്ളം കലങ്ങിക്കര നിന്നാൻ.

831 ക ന്നിൽ പിള്ളർ കളി ന്നതും ക
832 ക നീർ െമയ്യിെലാഴുക്കി േമേന്മൽ
833 മാതാവുതാനും മ ള്ളവെരല്ലാരും
834 മാഴ്കാെത േപായി മറഞ്ഞ േനരം
835 കാ മരങ്ങെള േനാക്കിനിന്നീടിനാൻ
836 വാട്ടമകെന്നാഴും ബാലകന്താൻ
837 ദൂരേവ കാണായി നീർമരുതായുള്ള
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838 ദാരുക്കൾ ര മിരട്ടയായി.
839 സൂക്ഷി േനാക്കിനി ള്ളിേല നണ്ണിനാൻ
840 സാക്ഷിയായ് േമവുമേമ്മാക്ഷദന്താൻ,

841 ”േകവലം േപാരുന്ന പാഴ്മരമല്ലിതു
842 േദവർഷിത െടയാജ്ഞയെ .
843 വിേത്തശൻത െട പു ന്മാരായി ര
844 ത്തമരായുള്ള ഗൂഹ്യകന്മാർ
845 മദ്യവും േസവി മാനിനിമാരുമാ
846 യുദ്യാനംതന്നിൽ കളി പിെന്ന
847 താമരെപ്പായ്കയിൽ െചന്നങ്ങിറങ്ങീ
848 കാമവിേനാദങ്ങൾ േകാലുേന്നരം
849 നാരദൻ വന്നതു െതെറ്റ കാണായി
850 നാരിമാെരല്ലാരും നാണിച്ചേപ്പാൾ

851 തീര േചർ ള്ള േചലകെളല്ലാെമ
852 പാരാെത െചന്നെങ്ങയു ടുത്താർ
853 ഗുഹ്യകന്മാരവരവ്വണ്ണേമ നിന്നാർ
854 ധിക്കരിച്ച നി മുന്നിൽത്തെന്ന.
855 എന്നതു കെണ്ടാരു നാരദൻ നണ്ണിനാൻ:
856 ”ഇന്നിവർതെന്നയടേക്കണം ഞാൻ
857 നാെളയുമിങ്ങെനയാചരിച്ചീടുേമ്പാൾ
858 നാശേമ വന്നീടു നാളിൽ നാളിൽ
859 ശാപെത്തെക്കാ മദെത്തയട ം ഞാൻ
860 ആപ േമലിൽ വരാതവണ്ണം”

861 എന്ന നണ്ണിന നാരദൻ െചാന്നാന
862 ന്നിന്നവർ ന ഖം േനാക്കി േനെര:
863 ”പാപങ്ങളിങ്ങെന െചയ്കയാലിന്നിങ്ങൾ
864 പാഴ്മരമാേ ാകയി തെന്ന
865 നന്ദകുമാരകൻ വ െതാടുന്നനാൾ
866 നന്നായി വന്നീടുെക” ം െചാല്ലി
867 നാരദൻ പാരാെത േപാക ടങ്ങിനാൻ

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 3 - െചറുേശ്ശരി 33

868 നാരായണാെയ പാടിപ്പാടി.
869 അങ്ങെനയുള്ള മരങ്ങളിന്നിങ്ങെന
870 അങ്ങതു കാണായെതന്നാലിേപ്പാൾ

871 നാരദൻ െചാന്നതു പാരാെത ഞാനി
872 കാരിയമാേക്കണം എ നണ്ണി,
873 െമേയ്യാടു േചർെന്നാരു പാഴുരൽതെന്നയും
874 െമെല്ല വലി നടന്നാൻ കണ്ണൻ
875 പാഴ്മരന്നിന്നതിഞ്ചാര െചന്നതിൻ
876 പാഴിേല നൂണു പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
877 പാഴുരൽ േനേര വിലങ്ങി േപാകയാൽ
878 പാരം വലി നടന്നാൻ കണ്ണൻ
879 ഉണ്ണിക്കിടാവു വലിെച്ചാരു േനര
880 തിണ്ണം കുല െഞരി പിെന്ന

881 അമ്മരെമാന്ന െപാട്ടിേനാെരാച്ചെകാ
882 ണ്ടംബരെമ ം നിറ നി ;
883 ഭൂതലംതന്നിൽ പതി തായേന്നരം
884 േചതന േവറിട്ട േദഹംേപാെല
885 ദിവ്യജനങ്ങൾ മരങ്ങളിൽനിന്നേപ്പാൾ
886 ഹവ്യവഹൽ ഭെയന്നേപാെല
887 ഉൽഗമിച്ചീടിനാരൂനവും നീക്കി നി
888 ൽഗദം പൂണ്ടവരൂഢേമാദം
889 െക െപട്ടീടുമൈപ്പതെലക്കാണ്കയാ
890 െലാ േപാൽ േനാക്കിനാർ സൂക്ഷ്മമായി

891 കന്മഷൈവരിെയക്കാകയാൽ മാനസം
892 നിർമ്മലമായി വന്നേനരം
893 നാരദൻ െചെന്നാരു ശാപവും േമാക്ഷവും
894 മാനസംതന്നിലങ്ങായിതേപ്പാൾ
895 മൂേലാകനായകനായിനിന്നീടുന്ന
896 ബാലകൻതാനിെത ള്ളിൽ നണ്ണി
897 പുണ്യങ്ങൾ െച ള്ള നാവുെകാണ്ടന്നവർ
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898 കണ്ണെനത്തിണ്ണം പുക നിന്നാർ:
899 ”പാലാഴിമാതുതൻ വാർമുലതന്നിെല
900 മാേലയച്ചാറൂറും മാറുേള്ളാേന

901 പാലി െകാേള്ളണം ഞങ്ങെളെയ േമ
902 നീലക്കാർവർണ്ണേര ൈകെതാഴുേന്നൻ.
903 നാരദൻത െട ശാപവാെക്കങ്ങൾ
904 േനേരമറിച്ചി വ കൂടി
905 അല്ലായ്കിലുേണ്ടായിന്നി െട േചവടി
906 െത്തല്ലിെന വാൻ ൈകവരു ”
907 ഇങ്ങെന െചാന്നവർ വാഴ്ത്തിനേനര
908 മംഗലം െപാ മമ്മാധവൻതാൻ
909 െമല്ലേവ െചാല്ലിനാ ”െനങ്കിേല നിങ്ങളി
910 ന്നല്ലലും തീർ ടൻ നല്ലരായി

911 താവകമായുള്ള േദശെത്ത േനാക്കീ
912 േപാവതിന്നായി ടങ്ങിനാലും.”
913 എന്നതു േകെട്ടാരു ഗുഹ്യകവീരന്മാർ
914 നന്ദകുമാരെന വന്ദിച്ചേപ്പാൾ
915 ഉത്തരയായുള്ള ദിക്കിെന േനാക്കിനി
916 ന്നത്തലും തീർ നടന്നാർ െചെമ്മ;
917 സ്വാവാസമായുള്ള മന്ദിരം തന്നിൽ പു
918 ക്കാേവാളം േഭാഗങ്ങളാ േമേന്മൽ
919 ബ ക്കളായുള്ള േലാകരുമായി
920 സ ഷ്ടരായി വസിച്ചാർ പിെന്ന.

921 ദാരു െഞരി േള്ളാെരാച്ചയെങ്ങല്ലാരും
922 ദാരുണമായി േകട്ടേനരം
923 േപടിച്ചിെതെന്ത െചാല്ലിയുഴന്നി
924 േപെപ്പ േനാക്കി നട േനെര
925 ശാഖികൾ വീെണാരു ഭൂതലംതന്നിെല
926 ചാടിെക്കാെണ്ടല്ലാരും െച പിെന്ന
927 ”കാേറ്റതും കൂടാെത പാഴ്മരം വീഴുവാൻ
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928 കാരണെമെന്ത െചാ തിേപ്പാൾ”
929 എന്നവർ െചാന്നതു േകെട്ടാരു േനരമ
930 ന്നിെന്നാരു ൈപതങ്ങൾ െചാന്നാരേപ്പാൾ:

931 ”കാർമുകിൽവർണ്ണനിക്കാനനംതന്നിെല
932 പ്പാഴ്മരംതൻ പാഴിൽ പൂകുേന്നരം
933 േനേര വില മുരലി വാരാ
934 പാരം വലിെച്ചാരു േനരത്തേപ്പാൾ
935 എ ദിെക്ക േമ െഞ മാറമ്മരം
936 െപാട്ടി നിലംതന്നിൽ വീണുടെന;
937 അമ്മരംതന്നിൽനിന്നേപ്പാഴിരുവെര
938 െചേമ്മെയഴുന്നതും ക ഞങ്ങൾ,
939 കണ്ണനും തങ്ങളുംകൂടിപ്പറഞ്ഞവർ
940 തിണ്ണം വിളങ്ങി നുറു നിന്നാർ.

941 നിങ്ങളിെങ്ങല്ലാരും വേന്നാരുേനര
942 തങ്ങളെങ്ങങ്ങാനും േപായ്മറഞ്ഞാർ,”
943 ബാലന്മാരിങ്ങെന ചാലപ്പറഞ്ഞേപ്പാൾ
944 േഗാപന്മാരാരും െചവിെക്കാള്ളാഞ്ഞാർ
945 ബാലന്മാർ െചാെല്ലല്ലാമുണ്മയായ് വന്നീടാ
946 ലീലയാേ ാമെ െയ നണ്ണി.
947ഈശെന െള്ളാരു േബാധമില്ലാെതയും
948 സംശയമായി ചിലർ പിെന്ന.
949 ”ഇങ്ങെനതേന്നയിതല്ലയല്ലീ െചേമ്മ?”
950 എന്നവർ െചാന്നതു േകട്ടേനരം

951 മ ള്ള േഗാപന്മാരിങ്ങെന െചാല്ലിനാർ:
952 ”മു മിതി ചിരിേക്കേവ .
953 േഭാഷത്വം നിങ്ങൾ പറ തുടങ്ങിനാൽ
954 േശഷിേച്ചാെരല്ലാരും േഭാഷന്മാരാം
955 കാളയുണ്ട െപ കിട
956 നീളമുണ്ടാെയാരു പാശം െകാണ്ടാ”
957 എന്ന െചാ ന്ന േവലേയാെടാ േമ
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958 യിന്നിങ്ങൾ ചിന്തി രച്ചെതല്ലാം”
959 ”ൈപതങ്ങൾ െചാന്നതു പട്ടാങ്ങാേയ്മവുേമാ
960 ൈകതവമല്ലാെതയുേണ്ടാ കാ ”

961 മൂവാ പൂകാെത ൈപതൽക്കിന്നിങ്ങെന
962 ആെവാരു േവലെയ േണ്ടാ േതാന്നി?
963 ”ഇന്നിതിൻ കാരണം നന്ദകുമാരന
964 െല്ലന്നതുഞാൻതെന്ന തീർ െകാള്ളാം.”
965 തങ്ങളിലിങ്ങെന െചാല്ലിന േഗാപന്മാർ
966 തിങ്ങിനകൗതുകമാ െചെമ്മ
967 േവദന േവറി േവഗത്തിൽ േപായ
968 േവണുന്ന േവലകൾ േമവിനിന്നാർ.
969 അമ്മതാനേന്നരം തന്മകന്തെന്നയും
970 െചെമ്മെയടു െകാണ്ട േപാവാൻ

971 ചാെല നിേഞ്ഞാരുേനര െചാല്ലിനാൾ
972 നീലക്കാർേവണിമാെരല്ലാേരാടും:
973 ”എന്മകന്തെന്നക്കയർ േന്നനല്ലഞാ
974 െന േമയിങ്ങെന േതാഴിമാെര
975 ഇ ഞാെനന്മകൻതെന്നക്കയർത്തേതാ
976 നന്നാെയനി ഫലി തേല്ലാ.
977 ഇങ്ങെനെയന്മകൻതേന്മനി പൂണ്മൻഞാൻ
978 അങ്ങെന െചമ്മായാൽ േപാരും ശീലം
979 ശീലേമാ നന്നല്ല ബാലകെന ള്ള
980 മാേലാകർെചാെല്ലല്ലാം ഞാൻ െപാറുപ്പൻ

981 ഇങ്ങെനെയന്മകൻത ഖം കാണുേമ്പാൾ
982 എങ്ങെന േതാഴി കയർ െചാൽ നീ?”
983 ഇങ്ങെന െചാന്നവൾ ത െട ൈപതെല
984 െപാങ്ങിേനാരാനന്ദം പൂ പൂ
985 മ ള്ള മാതരും താനുമായങ്ങെന
986 െതെറ്റ െച തൻ വീടു പുക്കാൾ.
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