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1 ഓമനൈപ്പതൽതാേനാേരാേരാ ലീലകൾ
2 തൂമ കലർന്ന കാട്ടിക്കാട്ടി
3 ആനായനാരിമാർമാനസംതെന്നയ
4 ങ്ങാകുലമാക്കിനാൻ െമെല്ല െമെല്ല.
5 അച്ഛെനേപ്പാെലയുടു േന്നെനന്നി
6 നൽേച്ചലെകാണ്ട ടു ം നന്നായ്
7 മാനി നിന്നച്ഛൻ കുമ്പിടുേന്നരത്ത
8 ങ്ങാനകളി ം മുതുകിേലറി,
9 േതവാരിേക്കണമിന്നച്ഛാെയനി നീ
10 പൂെവല്ലാം െകാെണ്ടത്താെയ െചാ ം

11 അച്ഛനും താനുമായിച്ഛയിലങ്ങെന
12 നിച്ചലും നി പടകളി ം
13 ”എൻ കണി കാണണന്നിങ്ങളിെന്നല്ലാരും”
14 എന്ന െചാല്ലീ വീടുേതാറും
15 േകാഴികൾ കൂകുേമ്പാൾ േകാഴകൾ കൂടാെത
16 േഗാവിന്ദൻ പാടിെക്കാണ്ട െച ം.
17 മാരി െചാരിയുന്ന േനര േകാടിയിൽ
18 േനേര േപായ് നീെരല്ലാേമ ം െമയ്യിൽ
19 ൈകേയപ്പിടിപ്പാനാരാേയലും െച േമ്പാൾ
20 ”അേയ്യാ!” എന്നിങ്ങെന കൂ ം തിണ്ണം.

21 അ തമായുള്ള പാവകളുേണ്ടാേരാ
22 ശി ികൾ െകാണ്ടെക്കാടുത്തെപ്പാഴും
23 വാഴപ്പഴങ്ങൾ താൻ തി ന്ന േനര
24 വായിൽ െകാടു മപ്പാവകൾ ം;
25 ”അമ്മിഞ്ഞി നൽകേമ്മ” െയന്ന െചാല്ലിെക്കാ
26 ണ്ടേമ്മെട ൈകയിൽ െകാടു ം പിെന്ന;
27 ചാലക്കിടന്ന റ ന്ന േനര
28 ചാര തെന്ന കിടത്തിെക്കാ ം
29 നന്മണിെകാ പടുത്ത നിലന്തന്നിൽ
30 ബിംബിതനായി തെന്നക്കണ്ടാൽ
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31 അഞ്ചിതമാകിയ പുഞ്ചിരിതൂകീ
32 െചെഞ്ചേമ്മ പായും പിടി െകാൾവാൻ.
33 രത്നങ്ങളായുള്ള കമ്പങ്ങൾ തന്നിലു
34 മാദ്യനായുെള്ളാരു തെന്നക്കണ്ടാൽ
35 ”ഉണ്ണിെയ ണുേന്ന”െനന്നി കമ്പെത്ത
36 ത്തിണ്ണം പിടിച്ച പൂ െകാ ം
37 ”കമ്പത്തിനുള്ളിെല ട്ടിെക്കന്നേമ്മ! നീ
38 യമ്മിഞ്ഞി നൽേകണ”െമ െചാ ം:
39 െവണ്ണയും പാലും നൽെവല്ലവുെമല്ലാേമ
40 ഉണ്ണി നേല്കണെമ ം പിെന്ന.

41 ഓടിെക്കാണ്ടാച്ചിമാേരാേരാേരാ േവല
42 േപടി വീടെരേപ്പാകുേന്നരം
43 െനഞ്ചകെമല്ലാെമ വഞ്ചനെഞ്ച ന്ന
44 പുഞ്ചിരി കിഞ്ചന തൂകി കി
45 ദൂര നിന്നവർ േഗഹത്തിൽ െചന്നവൻ
46 ചാര െമല്ലേവ നി െകാ ം;
47 ഓമന ഞ്ചിരി കാണുന്നേനര
48 കാമിനിമാരാരും േപാകവല്ലാർ
49 തങ്ങൾ തുടങ്ങിന േവല മറ ടൻ
50 മംഗലനാകിയ ൈപതൽതെന്ന

51 പൂ പൂണ്ടങ്ങെന നി േപാെമല്ലാരും
52 േവ േവാന്നാകയുമു പാർത്താൽ
53 ബാലികമാരായ നാരിമാേരാേരാേരാ
54 ലീലകൾ ക മയ േന്നരം
55 പൂവി െകാണ്ടവർ േമനിയിൽ െമല്ലേവ
56 പൂവില്ലവൻ െച െതാ േപാന്നാൻ
57 എ േപാലിന്നിവൻ യൗവനമാളു
58 െതെന്നാരു ചിന്ത തുടങ്ങീതേപ്പാൾ
59 കണ്ണിനു നെല്ലാരു പീയൂഷമായിട്ട
60 ക്കണ്ണൻതാനിങ്ങെന േമവും കാലം
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61 വൃദ്ധൻമാരായുള്ള േഗാപന്മാർതങ്ങളിൽ
62 ഒത്ത കൂടീ െചാന്നാരേപ്പാൾ:
63 ”വാട്ടംകള നാം കൂട്ടമായ് കൂടീ
64 േഗാഷ്ഠത്തിൻ കാരിയം ചിന്തിേക്കണം.”
65 നന്ദൻ തുടങ്ങിന േഗാപന്മാെരല്ലാരും
66 ഒെന്നാ നി പറഞ്ഞാരേപ്പാൾ:
67 ”വാസത്തിനിന്നിലം നന്നല്ല പാർ േമ്പാൾ
68 ആപെത്തക്കാണു നാളിൽ നാളിൽ
69 പൂതനെയെന്നാരു ൈഭരവി വന്നി
70 െചയ്തേതാെയല്ലാരും ക തേല്ലാ.

71 കാ താൻ േമെ നൂറ്റിേക്കാലല്ലേല്ലാ
72 തൂറ്റിക്കളഞ്ഞതിൈപ്പതൽതെന്ന.
73 പാറേമൽ വീെണാരു ൈപതെലേയാർ േമ്പാൾ
74 മാറു തിെല്ല ം ക നീേരാ.
75 ചാടുതാൻ വീണു തകർെന്നാരു േനര
76 ചാകാെതെകാണ്ടേതാ നാമല്ലെല്ലാ.
77 നാരായണൻതൻെറ കാരുണ്യമില്ലായ്കിൽ
78 ആരിന്നിൈപ്പതെലക്കാേപ്പാരേയ്യാ!
79 പാരി നിെന്നാരു പാഴ്മരം വീഴുേമ്പാൾ
80 ൈപതൽതേന്മനിയിൽ െകാണ്ടില്ലേല്ലാ

81 നെല്ലാരു േനരത്തിൈപ്പതൽ പിറ െത
82 െന്നല്ലാരും െചാന്നതു െപായ്യെല്ലാ ം.
83 എ േമയിങ്ങെന തണ്മ വരായ് വതി
84 െന്നന്തിനി നല്ലെതേന്നാർക്കണം നാം.”
85 നന്ദന്തന്നാനനംതങ്കൽനിന്നിങ്ങെന
86 തെന്മാഴി തൂകിന േനരത്തേപ്പാൾ
87 ബ വായ് നിെന്നാരു േഗാപാലൻ െചാല്ലിനാൻ
88 ചിന്തി നി നുറു േനരം:
89 ”െക ാർ നി േള്ളാരു ാതേമാേരാന്നി
90 ങ്ങിപ്പാെട വന്നതിൻ മുപ്പാെട നാം.
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91 വൃന്ദാവനന്തന്നിൽ നന്നായി േകണ
92 െമാന്നി നി ടനി തെന്ന”
93 എന്ന െചാന്നേപ്പാൾ നിേന്നാരു േഗാപന്മാർ
94 നെന്ന െചാല്ലിനാെരല്ലാരുേമ
95 ചാെടല്ലാം െകാണ്ട ചാര ടൻ പിെന്ന
96 ചാെല മുറുക്കിച്ചമച്ചാരേപ്പാൾ
97 നീടുറ്റ ബാലകന്മാരുമമ്മാതരും
98 ചാടിൽ കേരറീ പാഞ്ഞാർ െചെമ്മ
99 ക ം കിടാക്കളും കാലികളും തമ്മിൽ
100 ഒന്നി കൂടി നടത്തംെകാണ്ടാർ.

101 ചാപംതുടങ്ങിയുള്ളായുധേമാേരാേന്ന
102 േഗാപന്മാെരല്ലാരും ൈകയിലാക്കി
103 സന്നദ്ധരായി നി ടനേന്നരം
104 മുന്നിൽ നട തുടങ്ങിനാേര.
105 നീടുറ്റ േരാഹിണിതാനും യേശാദയും
106 േകടറ്റ ചാടിൽ കേരറിെച്ചെമ്മ
107 ഓലക്കമാ ള്ള ബാലകന്മാെരയും
108 ചാല ണർ വിളങ്ങി നിന്നാർ
109 െചാെ നി ള്ള രത്നങ്ങൾ പൂ ള്ള
110 ക കവല്ലികെളന്നേപാെല.

111 ”ചാട ചാടുേമ്പാൾ േപടി നിേന്നതും
112 ചാപലം കാെട്ടാെല്ലാ ൈപതങ്ങെള”
113 ൈപതങ്ങേളാടു പറ നിന്നിങ്ങെന
114 ൈപതങ്ങേളതുമറിഞ്ഞീെലാ ം
115 ഇങ്ങെന േപായ വൃന്ദാവനന്തന്നിൽ
116 ഭംഗിയിെലല്ലാരും െച പുക്കാർ
117 പുണ്യങ്ങൾ െച ള്ള മാനവന്മാെരല്ലാം
118 വിണ്ണിേല െചന്ന പൂകുേമ്പാെല
119 ദീനന്മാരായുേള്ളാരാനായന്മാെരല്ലാം
120 അനന്ദംപൂണ്ട പുക്കേനരം
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121 സുന്ദരമായുള്ള മന്ദിരേമാേരാേന്ന
122 നന്നായി നിർമ്മിച്ചാര തെന്ന.
123 നന്ദൻതുടങ്ങിന േഗാപന്മാെരല്ലാരും
124 മന്ദിരേമാേരാന്നിൽ െച പുക്കാർ
125 സൂര്യൻ തുടങ്ങിന നൽ ഹേമാേരാേരാ
126 രാശിയിൽ െചന്ന പൂകുംേപാെല.
127 കാർവർണ്ണൻ താൻ െച വിളങ്ങിന േനരത്ത
128 ക്കാനനേമറ്റം വിളങ്ങിനി
129 വാർതിങ്കൾ െച വിളങ്ങിന േനര
130 കാർത മാകാശെമന്നേപാെല.

131 ”അച്ഛാ,െയനിെക്കാരു നൽകുഴലൂതുവാൻ
132 ഇച്ഛയുെണ്ട” ന്ന െചാല്ലിപ്പിെന്ന
133 അച്ഛൻ െകാടുേത്താരു നൽ കുഴലൂതിനി
134 ന്നിച്ഛയിൽ േമവിനാൻ െമെല്ല െമെല്ല.
135 പുഞ്ചിരി തൂകിയും െകാഞ്ചൽ തുടങ്ങിയു
136 മഞ്ചാറുമാസം കഴിഞ്ഞ കാലം
137 ക കൾ േമ തുടങ്ങിൻ െമല്ലേവ
138 നന്ദതനൂജനും രാമനുമായ്
139 ദൂര േപാകാെത ചാര നിന്നി
140 േനെരാത്ത പിള്ളരുമായിെച്ചേമ്മ.

141 വത്സങ്ങേളാടു കലർ ടൻ െകാ വാൻ
142 വത്സനായ് വെന്നാരു ദാനവെന
143 മത്സരമാണ്ട മൃത പുരന്തന്നിൽ
144 ഉത്സവമാക്കിനാനൂ െകാേണ്ട.
145 കള്ളനായുെള്ളാരു മെറ്റാരു ദാനവൻ
146 പുള്ളായി വന്നി നിന്നേനരം
147 തള്ളിെയഴുെന്നാരു േകാപം െകാണ്ടങ്ങവൻ
148 തള്ള ക നീർ നല്കിനാന്താൻ.
149 ഉ ങ്ങളായുള്ള വ്യ ങ്ങൾ തീർ ത
150 ന്ന ജേനാടു കലർ െചേമ്മ
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151 ചാര നി ടൻ ക കൾ േമ ാനായ്
152 ദൂര േപാക ടങ്ങി െമേല്ല.
153 ആച്ചിമാെരല്ലാരും കാ യായ് നൽകിന
154 പാേച്ചാറുതെന്നയുമു പിെന്ന
155 േചർച്ച തുടർ ള്ള പിള്ളരുമായി
156 പാച്ചൽ തുടങ്ങിനാൻ കന്നിൻ പിെമ്പ
157 ക േമച്ചിങ്ങെന നി വിളങ്ങിന
158 നന്ദതനൂജന്താനെന്നാരുനാൾ
159 കാനനം തന്നിേല േപായി േവണേമ
160 േഭാജനമിെന്നനിെക്ക നണ്ണി

161 കാല ണർ ടൻ ബാലകന്മാെരയും
162 േമളത്തിൽനി വിളി ണർത്തി
163 ”കാനനംതന്നിൽ െചന്നാനന്ദമായ് നി
164 േവണമി െണ”ല്ലാെമ െചാല്ലി
165 താന ത െട ക കൾ പിന്നാെല
166 കാനനം േനാക്കി നടന്നാൻ പിെന്ന.
167 എന്നതു േകെട്ടാരു ചങ്ങാതിമാെരല്ലാ
168 മങ്ങെന േവണു െത െചാല്ലി
169 േഭാജനത്തി ള്ള സാധനേമാേരാേരാ
170 േഭാജനന്തന്നിലങ്ങാക്കിെക്കാണ്ട്

171 ത െട ത െട ക ം െതളിച്ചതിൻ
172 പിന്നെല തങ്ങളും െമെല്ല െമെല്ല
173 െചന്ന കണ്ണൻെറ കന്നിേനാെടല്ലാരും
174 ഒന്നി കൂട്ടിനാർ തങ്ങൾക ം
175 ബാലകന്മാർ ള്ള ലീലകെളെക്കാ
176 ചാലക്കളി നടന്നാർ പിെന്ന
177 േകകികൾ കൂകുേമ്പാൾ കൂക ടങ്ങിനാർ
178 േകാകിലം പാടുേമ്പാൾ പാടുകയും
179 പക്ഷികൾ പാറുേമ്പാൾ ഛായ പിടിപ്പാനാ
180 യാക്കേമെയല്ലാരുേമാടിേയാടി;
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181 അന്നങ്ങൾേപാെല നടന്നതിൻ പിന്നാെല
182 അന്നെലേപ്പാെല കര പിെന്ന
183 തൻ നിഴൽതേന്നാടും മാെറ്റാലിതേന്നാടും
184 നി കളിക്കയും േപശുകയും;
185 വാനരം പാ മരങ്ങളിേലറുേമ്പാൾ
186 വാേലപ്പിടി വലി ം പിെന്ന
187 പുണ്യങ്ങൾ െച ള്ള ൈപതങ്ങളിങ്ങെന
188 കണ്ണനുമായിക്കളി േന്നരം
189 കംസെന്റ െചാല്ലാെല വെന്നാരു ദാനവൻ
190 ഹംസങ്ങൾ ചാര കാകൻേപാെല.

191 േക്ഷ്വളം നിറെഞ്ഞാരു വ്യാളമായേന്നരം
192 നീളത്തിൽ െമെല്ലക്കിട െകാണ്ടാൻ
193 ആയർകുമാരന്മാർ പായുന്നതിൻ േനേര
194 വായും പിളർ വഴി തെന്ന
195 േചണാർ നിെന്നാരു പാതാളേമെയ
196 കാണുേന്നാെരല്ലാർ ം േതാ ംവണ്ണം.
197 ലീലകേളാേരാേന്ന ചാലത്തിര ള്ള
198 ബാലകന്മാരതു കണ്ടേനരം
199 പാതാളേമെയ നിർണ്ണയിെച്ചല്ലാരും
200 പാഞ്ഞവൻ വായിേല െച പുക്കാർ.

201 ആകാശംതന്നിേല നി ള്ള േദവകൾ
202 ആകുലന്മാരായിെച്ചാന്നാരേപ്പാൾ:
203 ”ൈകതവം പൂെണ്ടാരു ൈദേതയൻതാെനന്നി
204 ൈപ്പതങ്ങളാരുമറിഞ്ഞതിെല്ല
205 കംസ നെല്ലാരു കാലമായ് വ േത
206 സംശയമിേല്ലതും െചാല്ലാം െചേമ്മ
207 മായെയ ള്ളതു നിർണ്ണയിച്ചല്ലല്ലീ
208 മാധവെനേങ്ങാ േപായ് നി െകാ .”
209 വിണ്ണവരിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര
210 കണ്ണനും െചന്ന െമെല്ല െമെല്ല
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211 പൂക ടങ്ങിനാൻ ദാനവൻവായിെല
212 േമഘത്തിനുള്ളിൽ നൽ തിങ്കൾേപാെല.
213 കണ്ണനും െചന്നവൻ വായിേല പൂകുേമ്പാൾ
214 വിണ്ണവർ തിണ്ണം െമരി നി
215 ”അേയ്യാ!” എന്നിങ്ങെന പിെന്നയും െചാല്ലീ
216 ൈകയും തിരുമ്മിയുഴന്നാർ െചേമ്മ.
217 ബാലകന്മാെരല്ലാം വായിേല വന്നേപ്പാൾ
218 ദാനവന്തന്നിെല നണ്ണിനാന്താൻ:
219 ”ഇ ഞാൻ കെണ്ടാരു നൽക്കണിതന്നേയ
220 െയ േമയി മകെപ്പേടണം.

221 ആയർകുമാരന്മാേരാടുംകൂെട െട
222 വായിേല വന്നിവൻ പുക്കാനെല്ലാ.
223 ആെരല്ലാമിന്നിവൻതെന്നയേങ്ങശുവാൻ
224 ആരാ നില്ലാെതയുേള്ളാരിേപ്പാൾ
225 പൂതനമുമ്പായി വ േള്ളാെരല്ലാരും
226 േചതന ൈകവി േപായാരെ .
227 എേന്നാളം ധന്യരില്ലാരുമിേന്നാർ േമ്പാൾ
228 എൻ വായിലേല്ലാതാൻ വ പു ം
229 സ്വാമി േവണുേന്നാരാരുമിെല്ലേന്നാളം
230 പാർേമെല ള്ളേതാ വ കൂടി.

231 ഞാനിന്നിക്കാര്യേത്ത സാധി െച േമ്പാൾ
232 മാനി െചാന്നതു ന ം നാഥൻ
233 എേന്താ നി ള്ളിൽ േവണുന്നെത േമ്പാൾ
234 എേന്താ ഞാൻ മുേമ്പ െചാല്ലിെക്കാൾവൂ?
235 ആനതുടങ്ങിന വാഹനേമാേരാേന്ന
236 േവണുന്നതിേല്ലതും പാർ കണ്ടാൽ
237 േശാഭനമായ േശാഭി നി െള്ളാ
238 രാഭരണങ്ങെളനി ണ്ടേല്ലാ
239 നാട േവണെമനിെക്ക െചാല്ലിനാൽ
240 നാശേമയുള്ളേത നാളിൽ നാളിൽ.
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241 ആയന്മാെരല്ലാർ ം നായകനായ് നിന്നാൽ
242 േപയില്ലെയ േമെയ േതാ .
243 പാൽ െവണ്ണയു സുഖി െകാള്ളാമേല്ലാ
244 പാർ ന്നേനരമിെതേന്ന ന
245 എൻ വായിലായുള്ള ക കിടാക്കെള
246 െകാല്ലാെതെകാണ്ടാകിൽ നന്നായിതും
247 എന്നതിേന്നതുമുപായമിേല്ലാർ േമ്പാൾ
248 ക കളി ം മ ണ്ടേല്ലാ താൻ
249 ഇന്നിവൻതെന്ന ഞാൻ തിന്നാെതയിങ്ങെന
250 െകാ െകാെണ്ട െട നാഥ മ്പിൽ

251 ാഭൃതമായി വ െകാടുക്കിെലൻ
252 ാഭവേമറ്റവുമുണ്ടായിതും
253 കൂെടപ്പിറെന്നാരു പൂതനതെന്നയും
254 കൂെടപ്പിറന്ന ബകന്തെന്നയും
255 െകാന്നതിേന്നാർ േമ്പാഴിന്നിവന്തെന്ന ഞാൻ
256 തി മുടിക്കിേല േകാപം തീരൂ.”
257 ഇങ്ങെന ചിന്തി തന്നിലേങ്ങറ്റവും
258 െപാ ന്ന േകാപെത്ത െചെമ്മ
259 വായ േനേര മുറുക്കി ട േമ്പാൾ
260 ആയർകുമാരകൻ െമെല്ല െമെല്ല

261 കണ്ടങ്ങിരിക്കേവ െപാങ്ങി ടങ്ങിനാൻ
262 പ താൻ വാമനെനന്നേപാെല.
263 എന്നതു കെണ്ടാരു ദാനവനേന്നരം
264 നന്ദതനൂജേനാെടാ െചാന്നാൻ:
265 ”മായ നീയിങ്ങെനയാേവാളം കാട്ടിനാൽ
266 േപായിടാെമ നിനയ്ക്ക േവണ്ടാ.
267 മായെകാണ്ടീെയെന്ന െവ േവാരില്ലാരും
268 േപെയല്ലാേമതുേമ കാട്ട േവാണ്ടാ.
269 എ െട ജീവനമിങ്ങെനയുള്ള നാൾ
270 എ േമ നിെന്നയയയ്ക്കയിേല്ല.
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271 മുന്നന്നീെയങ്ങെളെക്കാ നശിപ്പിച്ച
272 തി നിന മകെപ്പ േത.
273 എൻ വായിൽനി നീ ചാകെയ െള്ളാരു
274 നിൻ പാപേമാർക്കിലിന്നാർെക്കാഴിക്കാം.”
275 പാപനായുെള്ളാരു ദാനവനിങ്ങെന
276 േകാപനനായിപ്പറഞ്ഞ േനരം
277 ശ്വാസങ്ങെളല്ലാമടങ്ങി ടങ്ങിേത
278 കാസങ്ങളും േപാ വ തേപ്പാൾ
279 വാെകാ മി വാൻ വല്ലാെതയായേപ്പാൾ
280 വാൽെകാ തല്ലിനാൻ ഭൂതലത്തിൽ.

281 കണ്ണനിലായിതു േകാപി മാനസം
282 കണ്ണിണ പാരം വിരി നി ;
283 ആർത്തങ്ങളായി ാണങ്ങൾ വീ േമ്പാൾ
284 മൂർദ്ധാവു െപെട്ട െപാട്ടിെച്ചെമ്മ
285 കെണ്ടാരു വാതിൽ പുറെപ്പ ജീവനും
286 മണ്ടിനട പുറത്തങ്ങായി.
287 ആകാശം തന്നിേല കാണായിതേന്നരം
288 നാകികൾെക്കല്ലാർ ം ദീപം േപാെല.
289 കണ്ണൻതാനേന്നരം പീയൂഷമാെണ്ടാരു
290 കണ്ണിണെകാ കുളിർക്ക േനാക്കി.

291 ആലസ്യം തീർത്ത തൻ ബാലകന്മാരുമ
292 കാകലിക്കിടാക്കളുമായിെച്ചെമ്മ
293 വ്യാളത്തിൻ വായിൽനിേന്നാടി റെപ്പ
294 േമളത്തിൽ നി വിളങ്ങിെക്കാണ്ടാൻ
295 ആകാശം തന്നിേല കാണായിനിെന്നാരു
296 നീകാശമേന്നരം താണുവ
297 കണ്ണേനാെടാന്നി നന്നായി വ േത
298 വിണ്ണവെരല്ലാരും കണ്ടിരിെക്ക
299 എന്നതു കെണ്ടാരു വിണ്ണവെരല്ലാരും
300 നന്ദനംതന്നിേല ക്കെളല്ലാം
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301 നാരായണൻെമയ്യിൽ പാരാെത തൂകിനാർ,
302 പാരം മുഴങ്ങിച്ചാർ േഭരികളും.
303 ആമ്നായേമാതി നിെന്നാരു നാ ഖൻ
304 േമേന്മെല േഭരിെയെക്കട്ടേനരം
305 എെന്ത ചിന്തി തന്നിേല നണ്ണിനാൻ
306 നന്ദതനൂജെന്റ ലീലെയേന്ന.
307 ഓ മുടിഞ്ഞതു പാർക്കരുതാ ത
308 ന്നാസ്ഥാനംതന്നിൽനിേന്നാടി വന്നാൻ;
309 വാനവെരല്ലാരും െചാന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
310 ആനന്ദലീലനായ് നി െചാന്നാൻ:

311 ”ഇന്നിതു കണ്ടി വിസ്മയിച്ചീേടണ്ട
312 വൃന്ദാരകന്മാേര േകൾപ്പിൻ നിങ്ങൾ
313 നന്ദകുമാരനായ് നിേന്നാരിവന്തെന്റ
314 നെല്ലാരു പൂേമനിെയന്നേപാെല
315 െപാ െകാണ്ടാകിലും മ െകാണ്ടാകിലും
316 നന്നായി നിർമ്മിച്ച െമ ണ്ടേല്ലാ
317 എന്നതുതെന്നയുമുള്ളിേല നണ്ണിനാ
318 ലേന്ന വരുത്താേമ മുക്തിതെന്ന.
319 ഇന്നിവൻതാനേല്ലാ ദാനവനുള്ളിേല
320 നി വിളങ്ങിനെത പിെന്ന.”

321 വാരിജസംഭവനിങ്ങെന െചാന്നതു
322 വാനവെരല്ലാരും േകൾ േന്നരം
323 വാരിജേലാചനൻ കാളിന്ദിത െട
324 തീര െച ടൻ െചാന്നാനേപ്പാൾ:
325 ”ചങ്ങാതിമാേരെയൻ ചാര േപാരുവിൻ
326 ചന്തത്തിലുേണ്ണണം നാെമല്ലാരും
327 ഇന്നിലം ൈകവി േപാകിലിന്നാെമല്ലാം
328 നന്നായിെട്ട േമ വ കൂടാ.
329 നേല്ലാരു പു ള്ള ഭൂതലംതന്നിേല
330 നന്നായി േമയെട്ട ക കളും.”
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331 എന്നതു േകെട്ടാരു ചങ്ങാതിമാെരല്ലാം
332 കെന്നല്ലാെമാന്നി കൂട്ടിെച്ചേമ്മ
333 തണ്ണീരും നല്കി നൽ ള്ള ഭൂതലം
334 തന്നിലങ്ങാക്കിനാർ േമച്ചൽപൂവാൻ.
335 വാെരഴും തങ്ങളും നാരായണൻചൂഴും
336 പാരാെത െചന്നങ്ങിരുന്നാർ പിെന്ന
337 വാരിജംത െട കർണ്ണികതൻ ചൂഴും
338 േനേര വിള ം ദളങ്ങൾേപാെല
339 പാേച്ചാറുതെന്നയുെമല്ലാരുേമാേരാേരാ
340 പാ ങ്ങൾതന്നിലുമാക്കിപ്പിെന്ന

341 ത െട ത െട കായ്കനിേയാേരാേന്ന
342 മുന്നിെലടുത്ത വ െകാണ്ടാർ
343 കാർമുകിൽവർണ്ണനും േഭാജനംെപ വാൻ
344 കാമി നി മുതിർന്നാനേപ്പാൾ.
345 നാഭിക്കലാമ്മാറു േകാല ഴൽതെന്ന
346 ചൂരേക്കാൽെക്കാെമ്പല്ലാം ൈകയുെട കീഴ്;
347 പാേച്ചാറുതെന്നയുരുട്ടിച്ചമ തൻ
348 പാണിതലംതന്നിലാക്കിെക്കാ
349 ഉണ്ണിവിരൽകൾത ള്ളിലങ്ങാക്കിനാ
350 നൂണിനു േവണുന്ന കായ്കെളല്ലാം

351 ബാലകന്മാരുെട ലീലകേളാേരാേന്ന
352 ചാലപ്പറ ചിരി തമ്മിൽ
353 േചാറ വായിലിടുേന്നാരുേനര
354 പാരം ചിരിപ്പി ൈപതങ്ങെള
355 കാർമുകിൽ വർണ്ണൻതാനാേമാദംപൂ നൽ
356 കാനനന്തന്നിൽനി േന്നരം
357 ആകാശംതന്നിേല വാനവെരല്ലാരും
358 ആേമാദംപൂണ്ട േനാക്കിനിന്നാർ,
359 വൃന്ദാരകന്മാർ സുന്ദരമാെയാരു
360 വൃന്ദാവനന്തന്നിൽ വ നിന്ന്
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361 നന്ദകുമാരൻെറ ലീലകൾ കാണ്കയാൽ
362 നന്ദനലീലയും േവണ്ടീലേപ്പാൾ.
363 നാളീകജന്മാവു നാരായണൻതൻെറ
364 േകളികൾ പിെന്നയും കാണ്മതിന്നായ്
365 കുത്സിതമാെയാ വഞ്ചനെമങ്കിലും
366 വത്സങ്ങെളല്ലാെമാളി വച്ചാൻ
367 ബാലകന്മാെരല്ലാമു ന്ന േനര
368 കാലിക്കിടാങ്ങെളക്കാണാഞ്ഞേപ്പാൾ
369 േപടിപൂെണ്ടല്ലാരും േതടുവാനായിട്ട
370 േങ്ങാടി ട വാേനാ േന്നരം,

371 നീടുറ്റ ബാലകന്മാേരാടു െചാല്ലിനാൻ
372 േകടറ്റ േകശവൻ േപടിേപാവാൻ:
373 ഊണി ൈവകല്യേമതുേമയാെക്കാല്ല
374 േവണുന്നതിന്നി ഞാനുണ്ടേല്ലാ
375 കാട്ടിലകംപൂ ക കിടാക്കെള
376 കൂട്ടേമ ഞാേനാ മടക്കിെകാൾവൻ.”
377 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണൻതാനിങ്ങെന െചാ ടൻ
378 പിണ്ടവും ൈകയിൽ പിടി െകാണ്ട്
379 മണ്ടിനാൻ കാനനമണ്ടലംതന്നിേല
380 െത വാൻ കെന്നല്ലാമിണ്ടൽ നീക്കി.

381 ഭ നായുേള്ളാരു നാ ഖനേന്നരം
382 ഛി മിയ ടൻ േപാ വന്നാൻ
383 ആയർകുമാരകന്മാെരയും ത െട
384 മായെയെക്കാ മറ വച്ചാൻ.
385 നീലവലാഹകേനർനിറമാ േള്ളാൻ
386 നീെള നടന്നാനക്കാടുേതാറും.
387 ക കെളാ േമ കാണാ പിെന്നയും
388 വ ടൻ േനാ േമ്പാഴി തെന്ന
389 ബാലകന്മാെരയും ക േതായില്ലെല്ലാ
390 ”കാലിക്കിടാക്കെള കാണാഞ്ഞിട്ട്
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391 ആരാ േപാേയാേര”െയന്ന നണ്ണീ
392 പാരം വിളി നടന്നാെന ം.
393 എന്നി െമ േമ കാണാ തന്നിേല
394 എന്തിെതന്നിങ്ങെന ചിന്തി ടൻ
395 ഉള്ളിെലക്കെകാ േനാക്കിനാനേന്നരം
396 ഉേള്ളാരുവണ്ണേമ കാണായേപ്പാൾ
397 പുഞ്ചിരി തൂകിനാൻ ന ഖന്ത െട
398 വഞ്ചനലീലെയക്ക പിെന്ന.
399 ”വഞ്ചിതമായതു വഞ്ചനം െചയ്കിേലാ
400 വഞ്ചകനാമെല്ലാ ഞാനുെഞ്ചെമ്മ”

401 െനഞ്ചകംതന്നിേലയിങ്ങെന നണ്ണിനി
402 ന്നഞ്ചനവർണ്ണന്താെനന്നേനരം
403 അമ്മമാർെക്കല്ലാർ ം മക്കെളക്കണ്ടി
404 സേമ്മാദമുള്ളില ണ്ടാവാനായ്
405 കാലിക്കിടാങ്ങെള താന നിർമ്മിച്ചാൻ;
406 ബാലകന്മാെരയുമവ്വണ്ണേമ.
407 കാലിക്കിടാങ്ങളും പാലകന്മാരായ
408 ബാലകന്മാരുമായ് കാലേത്തതാൻ
409 അമ്പാടിതന്നിലകത്ത പൂകുേമ്പാൾ
410 അമ്മമാെരല്ലാരും തന്മക്കേള

411 മാനിെച്ചടു തൻ ന ല നല്കിനാർ;
412 േധനുക്കളും പിെന്നയവ്വണ്ണേമ.
413 സംശയമുണ്ടായീലാർ േമ പാർ േമ്പാൾ
414 കൗശലമുള്ളവനേല്ലായിവൻ
415 വത്സങ്ങളായുള്ള തെന്നയുമിങ്ങെന
416 വത്സന്മാരായുള്ള തെന്നെക്കാേണ്ട
417 പാലി നി വനത്തിലുമ മായ്
418 കാലമേങ്ങാരാ െച തായി.
419 ആണ്മതിരേണ്ടാരു നാ ഖനേന്നരം
420 കാണ്മാനായ് വന്നാനക്കാനനത്തിൽ.
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421 കാലിക്കിടാക്കളും ബാലകന്മാരുമായ്
422 ചാല വിള േന്നാൻ മുെന്നേപ്പാേല
423 ത െട മായയാൽ വഞ്ചിതരാേയാേര
424 അന്നിലംതന്നിലും നി കണ്ടാൻ.
425 പട്ടാങ്ങായുള്ളവേരവെരന്നിങ്ങെന
426 ഒ േപാൽ ചിന്തി വട്ടം േപാന്നാൻ.
427 ആയർകുലത്തിനു നായകനാേയാൻതൻ
428 മായെയ േനാക്കിനിെന്നന്നേനരം
429 വില്ലിെന െവ ന്ന നെല്ലാരു ചില്ലിതൻ
430 െതെല്ലാ െമെല്ലയിളക്കിനാൻ താൻ

431 എന്നതു കെണ്ടാരു മായതാെനന്നേപ്പാൾ
432 ത െട ലീലെയക്കാ േന്നരം
433 ബാലകന്മാരുമക്കാലിക്കിടാങ്ങളും
434 നീലെത്ത െവന്ന നിറം ധരി .
435 എന്തിെതന്നിങ്ങെന ചിന്തി നാ ഖൻ
436 അന്ധതപൂ േനാ േന്നരം
437 നന്നാലു ബാഹുക്കളായി കാണായി
438 നിെന്നാരു ബാലകന്മാെരെയല്ലാം
439 ശംഖു തുടങ്ങിയുള്ളായുധേമാേരാേന്ന
440 തങ്കരംേതാറും ധരി നന്നായ്

441 ീഭൂമിമാരായി േമവുന്ന േദവിമാർ
442 േശാഭകലർ ര പാടും
443 മഞ്ഞൾ പിഴിെഞ്ഞാരു കൂറ ധരി ;
444 ശിഞ്ജിതമായുള്ള നൂപുരവും
445 അംഗദം കങ്കണം കാഞ്ചി തുടങ്ങിന
446 മംഗലഭൂഷണമു മയ്യിൽ:
447 ക കിടാക്കളുമവ്വണ്ണേയായി
448 െതാെന്നാേന്ന നാ ഖൻ േനാ േന്നരം.
449 കാനനംതന്നിെല ദാരുക്കേളാേരാേന്ന
450 കാണായിതേന്നരമവ്വണ്ണേമ.
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451 കണ്ണനായ് നിന്നതങ്ങാെര ചിന്തി
452 തിണ്ണമുഴന്ന േനാ േന്നരം
453 വിണ്ണവെരല്ലാരും നിന്നതു കാണായി
454 കണ്ണെന്റ കീർത്തിെയപ്പാടിപ്പാടി.
455 ആഴികേളഴുേമ കാണായിതേന്നരം
456 ഏഴുരണ്ടായുള്ള േലാകങ്ങളും
457 പുണ്യങ്ങൾ െച ള്ള ധന്യെരക്കാണായി
458 വിണ്ണിേല നി കളി ന്നതും
459 പാപങ്ങൾ െചേയ്താെരത്താപത്തിൽ കാണായി
460 പാേഥാജസംഭവെനന്നേനരം.

461 ധന്യമായുെള്ളാരു ത െട േലാകവും
462 തെന്നയും കാണായി മുെന്നേപ്പാെല
463 കെണ്ടാരുേനര തങ്ങളിലിങ്ങെന
464 മി വാേനതുേമ വല്ലീലേപ്പാൾ
465 സത്യമായുെള്ളാരു ഞാനായേതവെന
466 ന്നിത്തരം ചിന്തി നി ഴന്നാൻ.
467 ക്ഷീരാംബുരാശിയിൽ േനേര വിള ന്ന
468 നാരായണൻതെന്നക്കാണായേപ്പാൾ.
469 അന്നവൻത െട നാഭിസേരാജത്തിൽ
470 നിെന്നാരു തെന്നയും കണ്ടാൻ പിെന്ന.

471 ”നീയാെര”ന്നിങ്ങെന േചാദിച്ചാനേന്നരം
472 ”മായവ”നായുള്ള നാ ഖൻതാൻ
473 ” ഷ്ടാവു ഞാെന” െചാല്ലിനാനേന്നരം
474 പട്ടാങ്ങായ് നി ള്ള നാ ഖനും
475 ഷ്ടാെവന്നിങ്ങെന െചാന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
476 സൃഷ്ടനായ് നിന്നവൻ െചാന്നാൻ പിെന്ന:
477 ” ഷ്ടാവായ് നിന്നതു ഞാനെല്ലാ നീയല്ല
478 െപാട്ടാ നീ ”ഞാെന” െചാന്നെതേന്ത?”
479 തങ്ങളിലിങ്ങെന േപശുന്നേനര
480 തിങ്ങിന േകാപമിയ മുന്നിൽ.
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481 ൈകടഭൻ വ കയർത്തതു കാണായി
482 േപടിപൂെണ്ടന്നേപ്പാേളാടിനാൻ താൻ
483 ൈകയും തിരുമ്മിത്തിരുമ്മി വിറ നി
484 ”ന്നേയ്യാ!” എന്നിങ്ങെന െചാല്ലിെച്ചാല്ലി.
485 ൈകഭടൻതാനുമന്നാ ഖൻപിന്നാെല
486 ഓടി ടങ്ങിനാൻ പിെന്നപ്പിെന്ന.
487 കൂരിരുട്ടാെയാരു മന്ദിരംതന്നിലായ്
488 ആരുെമാരുത്തരം കൂടാെതതാൻ
489 വാതിലും കാണാെത പാരമുഴെന്നാരു
490 ബാലകൻ െച ന്ന േവലെയല്ലാം

491 കാട്ടിനാൻ നിെന്നാരു നാ ഖനേന്നരം
492 േഗാഷ്ഠിെയെന്നല്ലാരും െചാ ന്നതും
493 നാ ഖൻത െട ദീനെത്തക്കണ്ടേപ്പാൾ
494 ആമ്നായമന്ദിരനായവൻതാൻ
495 മാനെമഴുന്നതു േപായിതാെയന്നി
496 മായേയ െമെല്ല മറ വച്ചാൻ.
497 ദുസ്ഥനായുെള്ളാരു നാ ഖെനന്നേപ്പാൾ
498 സ്വസ്ഥനായ് നി ടെനാ വീർത്താൻ,
499 ഗർഭത്തിൽനി പുറ പുറെപ്പെട്ടാ
500 രർഭദൻതാൻ നി വീർ ംേപാെല.

501 ഭീതി തഴ നിന്നാശകേളാേരാേന്ന
502 ആതുരനായി േനാ േന്നരം
503 സുന്ദരനാെയാരു നന്ദകുമാരെന
504 വൃന്ദാവനംതന്നിൽനി കണ്ടാൻ
505 േമഘങ്ങൾ േപായാലങ്ങാകാശം തന്നിേല
506 േമവുന്ന തിങ്കേളെയന്നേപാെല.
507 െചേമ്മയണ തുടങ്ങിനാനേന്നരം
508 അമ്മെയക്ക ള്ള മക്കൾേപാെല.
509 ൈകകെള മ്പി ഭൂതലംതന്നിേല
510 ൈകതവം ൈകവി വീണാൻ പിെന്ന.
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511 മൂർദ്ധാവു നാലുമപ്പാദങ്ങൾ രണ്ടിലും
512 േചർ നിന്നീടിനാെനാ േനരം
513 പാംസുക്കേളറ്റി ധൂസരമായുള്ള
514 പാദങ്ങൾ ര മങ്ങാദരവായ്
515 ആനന്ദേലാചനവാരിെകാണ്ടേന്നരം
516 ക്ഷാളനം െചയ്താെന െമെല്ല െമെല്ല
517 െമെല്ലെന്നഴുനീ ക ം തിരുമ്മീ
518 വല്ലഭീവല്ലഭൻ മുന്നിൽതെന്ന
519 േകാൾമയി്ർെകാ ടനാനന്ദംത െട
520 േകാമരമായി നി പിെന്ന.

521 ഗൽഗദയാെയാരു ഗീരുെകാണ്ടേന്നരം
522 ചിൽഘനനാേയാേന വാഴ്ത്തിനിന്നാൻ:
523 ”കാർമുകിൽേനെരാത്ത കീന്തിയുമായ് നി
524 തൂമിന്നൽ േനെരാത്ത കൂറയുമായ്
525 പീലികൾെകാ ം നന്മാലകെളെക്കാ ം
526 ചാല നിറേന്നാെന ൈക െതാഴുേന്നൻ.
527 ഇക്കണ്ട രൂപത്തിൻ ൈവഭവം വാ വാൻ
528 ഇക്കേണ്ടാരാരുമിെല്ല െചാല്ലാം.
529 നിർ ണനായി നിത്യനായ് നിന്ന നിൻ
530 ചി പം പാർക്കിലിന്നാർക്കറിയാം.

531 ആദ്യന്തശൂന്യങ്ങളായുള്ള േവദങ്ങൾ
532 ആരാ േപാെയ ം ക തിെല്ല
533 മൂഢനായ് നിെന്നാരു ഞാനി െതേണ്ടണ്ട
534 ഗൂഢനായ് നിെന്നാരു നിെന്നക്കാണ്മാൻ.
535 നിന്മായേമാർക്കിലിന്നാർക്കറിവാനാവൂ
536 ചിന്മയനായ് നിന്ന ത രാേന.
537 പാെരല്ലാമീേരഴും നിങ്കെലഴുന്നതും
538 പാരാെത നിങ്കലമ തും
539 പാവകജ്ജ്വാലകൾ പാരെമഴുന്നി
540 പാവകന്തങ്കലട േമ്പാെല
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541 സൃഷ്ടി ഞാനി കർത്താെവ ള്ളതും
542 െപാട്ടരായുള്ളവർ െചാ തും
543 എ ഞാനിന്നിതിൻ കാരണമായ് നി ാൻ
544 അന്ധനായ് നി േള്ളാനെങ്ങങ്ങാനും
545 ശാ ങ്ങെളല്ലാഞ്ഞാേനാർ ടൻ െമെല്ല നി
546 േന്നാർെത്തല്ലാം ചിന്തി പാർ കേണ്ടൻ;
547 നിയ്യായതിങ്ങെനെയ ള്ളെത േമ
548 മായം കള ഞാൻ ക തിേല്ല.
549 ഇങ്ങെനയല്ലേപാലങ്ങെനയല്ലേപാൽ
550 എ േമെയന്നതു ക ഞാേനാ

551 ഇങ്ങെന നിെന്നാരു നിെന്ന ഞാൻ െവ വാൻ
552 ഇ മുതിർ തുനി െചേമ്മ
553 ഉേദ്യാതംെകാ നൽ േദ്യാതനന്തെന്ന
554 ഖേദ്യാതം െവ വാെനന്നേപാെല
555 നീയായി നിെന്നാരു പീയൂഷവാരിയിൽ
556 നീളേവ മുങ്ങിേനാെരങ്ങളാരും
557 വ തിെല്ലാരു തുള്ളിെയ വാെയ്ക്കാൾവാൻ
558 വല്ലാതതെല്ലനിക്ക തം താൻ
559 ദാഹെത്തേപ്പാ വാൻ താപെത്ത കുന്ന
560 േമാഹമാം വാരിയിൽ ചാടു തും

561 അങ്ങെന േപാകതു നി െട ൈവഭവ
562 െമ േമ കാണാവെല്ലേന്ന േവ
563 നാഥനായ് നിന്നതും താതനായ് നിന്നതും
564 മാതാവായ് നിന്നതും നീയെല്ലാതാൻ.
565 എങ്ങളിലുെള്ളാരു വമ്പിഴെയല്ലാം നീ
566 ഇങ്ങെന നി െപാറുേക്കയു ;
567 ഗർഭസ്ഥനായുള്ള ബാലൻ ചവിട്ടിയാൽ
568 നിർഭർത്സി ന്നേതാ മാതാക്കന്മാർ.
569 വിശ്വങ്ങെളല്ലാേമ നി െടയുള്ളിലു
570 നിശ്ശങ്കമായ് നി െചാല്ലാമിേപ്പാൾ
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571 വിശ്വത്തിൽ ഞാനുെമാെന്നന്നതു നിർണ്ണയം
572 നിശ്ചയെമൻ പിഴ നീ െപാറുപ്പൻ.
573 നാ ഖനായ് നി നാടുകേളഴിലും
574 േമന്മെയനിേക്കതും േവണ്ടീതിേല്ല.
575 ഉല്ലാസം പൂെണ്ടാരു വൃന്ദാവനംതന്നിൽ
576 പുല്ലായി േമവണെമല്ലാനാളും
577 പല്ലവംേപാെല പതു ള്ള നിമ്പാദം
578 െമല്ലേവനി ധരിക്കാമേല്ലാ.”
579 ഇത്തരേമാേരാേന്ന െചാല്ലി കണ്ണി
580 സത്വരം കുമ്പി കൂപ്പിനിന്നാൻ.

581 ശങ്കിതനാെയാരു പങ്കജജന്മാവു
582 തങ്കഴൽപ്പങ്കജം കൂ േന്നരം
583 നാലു മുഖങ്ങളുമേമ്പാടു േനാക്കീ
584 നീലക്കാർവർണ്ണൻ ചിരി െചാന്നാൻ:
585 ”വൃദ്ധന്മാരാേയാർ കളി തുടങ്ങിനാൽ
586 മുഗ്ദ്ധരാം ഞങ്ങളിെന്ന േവ ?
587 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ കളി തുടങ്ങിനാൽ
588 എങ്ങൾ സങ്കടമായിവരും
589 നാട്ടാെര വീട്ടിെലൈപ്പതങ്ങെളെക്കാെണ്ട
590 ക്കാട്ടിെക്കാടു െചെല്ലങ്ങെന ഞാൻ?

591 ക കളാെലാ ക തിെല്ലങ്കിേലാ
592 അന്നേടയുണ്ടെല്ലാ തെല്ലനിേക്കാ;
593 തൽെകാ ഞാൻ നി േകണതു കാണാെമ
594 ന്നല്ലല്ലീ ചിന്തി വന്നതിേപ്പാൾ.
595 ഈശ്വരേനാടു പിഴ തിേല്ലതും ഞാൻ
596 ആ യമായതു മെറ്റാന്നേല്ല.”
597 ആസ്ഥനായുള്ള വിരിഞ്ചേനാടിങ്ങെന
598 ഹാസ്യങ്ങളായുള്ള വാക്യങ്ങേള
599 ചാലപ്പറഞ്ഞവൻ േമാദെത്തയുണ്ടാക്കി
600 ക്കാലെത്ത േപാെക െചാന്നാൻ പിെന്ന.
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601 േമധാവിയാെയാരു ധാതാവുതാനേപ്പാൾ
602 മാധവന്ത െട പാദങ്ങേള
603 മാനസംതന്നിലുറപ്പി നി ടൻ
604 ആനന്ദം പൂ നടന്നാൻ പിെന്ന.
605 വാരിജജന്മാവു േപാെയാരുേനര
606 വാരിജേലാചനൻ ക കേള
607 ചാെലെത്തളി നൽ കാളിന്ദീതീര
608 ബാലകന്മാരുെട മുന്നിൽ െചന്നാൻ.
609 മായയിൽ മുങ്ങിന ബാലന്മാരാരുമ
610 ക്കാലം കഴിഞ്ഞതറിഞ്ഞതിേല്ല.

611 ”ദൂര േപായുള്ള ക ം െതളിച്ചി
612 േവഗത്തിൽ വന്നതു നെന്നേടാ നീ
613 നീയി ക മായ് വന്നതു പാർത്തി
614 ൈപയും െപാറുത്തിതാ നി ഞങ്ങൾ.”
615 ഇങ്ങെന െചാ ള്ള ബാലകന്മാരുമായ്
616 ഭംഗിയിൽനി ടനു പിെന്ന
617 ക ം െതളി തൻ ചങ്ങാതിമാരുമായ്
618 മന്ദിരംതന്നിേല െച പുക്കാൻ.

https://thalilakkam.in/




