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1 വല്ലവിമാരുെട മാനസമായുളള
2 വല്ലികൾ േചർ പടർ േമേന്മൽ
3 ചാലത്തണുെത്താരു പാദപമായ് നി
4 നീലക്കാർവർണ്ണൻ കളി ംകാലം
5 ഊഷ്മതെകാ വറട്ടിച്ചമച്ച
6 ീഷ്മമായുെള്ളാരു കാലം വ .
7 താപംെകാെണ്ടല്ലാരും േവവു കാവിലും
8 വാപികാതീര മായ് തുടങ്ങീ.
9 നാരിമാെരല്ലാരും കാമുകന്മാരുമായ്
10 വാരിയിലായിേത ലീലകളും.

11 ആലവട്ടങ്ങൾ ചാല ഴ നി
12 ന്നാലസ്യമായ് വ നാളിൽ നാളിൽ.
13 വാതായനങ്ങൾ ം ാഭവമുണ്ടായി
14 േസവകൾ േമേന്മേല െചയ്കയാേല.
15 മാേലയച്ചാെറല്ലാം ബാലികമാരുെട
16 ബാലേപ്പാർെകാങ്കയിൽ േചർച്ച പു
17 പാനീയശാലകൾ മാനി നിന്നിേത,
18 ദീനങ്ങളായ് വ ചാതകങ്ങൾ.
19 ഉേന്മഷം പൂെണ്ടാരു െനേന്മനി വിെല
20 നന്മണെമ ം പരത്തി േമേന്മൽ.

21 മന്ദിരംേതാറും നട തുടങ്ങിനാൻ
22 മന്ദസമീരണനന്തിേനരം
23 ”ഗാഢമായ് പൂണ്ടാലും കാന്തേന നീയിേപ്പാൾ
24 ചൂെടല്ലാം േപാ വാൻ ഞാനുണ്ടേല്ലാ”
25 എന്ന െച ടൻ സുന്ദരിമാേരാടു
26 െവേവ്വെറ െചാ വാെനന്നേപാെല.
27 ഇച്ഛതിര ള്ള മച്ചകെമല്ലാേമ
28 ക തുടങ്ങീതു പിെന്നപ്പിെന്ന.
29 പേച്ചാടെമ പറ തുട േമ്പാൾ
30 ഉൾ ടു താെനെയഴു കൂടും.
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31 ഇ തൻ നന്മണിെകാ പടുത്ത
32 സുന്ദരമായുള്ള ഭൂതലത്തിൽ
33 ച ികേയ കിട തുടങ്ങിനാർ
34 സുന്ദരിമാരും തൻ കാന്തന്മാരും
35 ആഹാരമായതിക്കാലത്തിേന്നാർ േമ്പാൾ
36 നീഹാരെമന്ന വ കൂടും
37 നീഹാരമിന്നി കാ തിേല്ലതുേമ
38 ആഹാരം കൂടാെതയാരുമിെല്ല.
39 ശീതമായുെള്ളാരു മാനി േകസരി
40 േപ്പാതമായ് േമവുമക്കാലംതെന്ന

41 മാധവൻതേന്നാടു കൂടിക്കലർേന്നാർ
42 മാധവമാസേമെയ േതാന്നി.
43 േകാല ഴലുമായ് ലീലകൾ േകാലുന്ന
44 ബാലകന്മാരുമായ്ക്കാലി പിേമ്പ
45 കാനനംതന്നിൽ കളി തുടങ്ങിനാൻ
46 കാന്തികലർെന്നാരു കാർവർണ്ണന്താൻ
47 േ ാഹിപ്പാനായ് വ നി ം ലംബേന
48 േരാഹിണീനന്ദനൻ െകാ പിെന്ന
49 ആപെത്തേപ്പാക്കിനാൻ ബാലകന്മാർെക്കല്ലാം,
50 േമാദെത്ത നല്കിനാൻ േദവകൾ ം.

51 കാലികൾ കാണാ ബാലകന്മാർ പിെന്ന
52 ക്കാനനംതന്നിൽ നട േന്നരം
53 േഘാരമായുെള്ളാരു കാ തീ കാണായി
54 പാരം ചുഴ വരുന്നതേപ്പാൾ
55 േപടി നി ള്ള ബാലകന്മാെരല്ലാം
56 ഓടി ടങ്ങിനാർ നാലുപാടും.
57 േപാക്കിയല്ലാെത ചമേഞ്ഞാരു േനരത്ത
58 ക്കനായ്നിന്നവേനാടു െചാന്നാർ:
59 ”താവകന്മാരായ ഞങ്ങെളെയല്ലാേമ
60 പാവകൻ വ വിഴു േന്നാേന.”
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61 എന്നതു േകെട്ടാരു നന്ദകുമാരന്താൻ
62 ഏതുേമ േപടിയാെയ്ക െചാല്ലി.
63 കണ്ണടച്ചീടുവിെനന്ന െചാന്നേപ്പാൾ
64 കണ്ണടെച്ചല്ലാരും നിന്നേനരം
65 കത്തിവരുെന്നാരു തീെയ വിഴുങ്ങിനാൻ
66 മുഗ്ദ്ധവിേലാചനൻ മുെന്നേപ്പാെല.
67 അന്തിയണെഞ്ഞാരു കാലം വരുേന്നരം
68 ചന്തമാ ാടിക്കളി പിെന്ന
69 ബാലകന്മാരുമായാലയം പൂകിനാൻ,
70 വാരിജകാമുകൻ വാരിയിലും.
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