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1 െചാെല്ക്കാ നിെന്നാരു നല്ക്കാലമായുെള്ളാ
2 രക്കാലമങ്ങെന േപായിതായി,
3 ശീതം തഴേച്ചാരു േഹമന്തകാലവും
4 ആമന്ദം േപാന്നി വ തേപ്പാൾ.
5 പാലാഴി െവള്ളം തൂകുന്നേപാെല നൽ
6 ാേലയം തൂകി ടങ്ങീെത ം.
7 ചണ്ഡനായുെള്ളാരു പങ്കജനാഥന്തൻ
8 മണ്ഡലം മങ്ങിച്ചമ കൂടീ;
9 െക ില്ലയാേതാർ െമാ ണ്ടാേയ്മവുകിൽ
10 െകേ െറ െവന്നിടാെമേന്നയു .

11 വാരുറ്റ കാന്തി കലർെന്നാരു വാരിജ
12 േമാേരാേന്ന മങ്ങിമയങ്ങീതേപ്പാൾ;
13 കാന്തനു കാന്തി കുറഞ്ഞതു കാണുേമ്പാൾ
14 കാന്തമാർകാന്തിയും മ മേല്ലാ.
15 ചീർ നി െള്ളാരു ശീതെത്ത നി
16 ന്നാർത്തന്മാരായിച്ചമെഞ്ഞല്ലാരും
17 ൈകത്തലംെകാ തന്മാറ നന്നായി
18 സ്വസ്തികാബന്ധം തുടങ്ങിനാേര
19 വാ ാർ നി ള്ള കാർപ്പാസംെകാേണ്ടാേരാ
20 കൂർപ്പാസം േമനിയിൽ േചർച്ച പൂ .

21 ആദിത്യേസവയും പാവകേസവയു
22 മായി ടങ്ങീ പലർ മേപ്പാൾ.
23 ഉദ്യാനംതന്നിൽ കളിപ്പതിന്നാർ മ
24 േദ്യാഗേമതുെമഴുന്നീലേപ്പാൾ,
25 വാതായനങ്ങളും വീതങ്ങളായിേത
26 വാരിവിഹാരവുമവ്വണ്ണേമ.
27 ചന്ദനേലപവും മന്ദമായ് വ േത,
28 ച ികാേസവേയാ പിെന്നയേല്ലാ.
29 സുന്ദരമായുള്ള ച ശിലാതലം
30 ഒ േമ േവണ്ടീതില്ലാർ മേപ്പാൾ
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31 സങ്കടമാെണ്ടാരു ൈവധവ്യമാ ള്ള
32 മങ്കമാർ െകാങ്കകെളന്നേപാെല.
33 മാേലയം നീക്കി നൽ കു മമാക്കിനാർ
34 ബാലികമാെരല്ലാം വാർമുലയിൽ;
35 നാരിമാരാർ േമ െവണ്മ കണക്കല്ല
36 രാഗമുേള്ളാരിെല രാഗം െച .
37 േമതിൽ നിറഞ്ഞ മീേത വഴിെഞ്ഞാരു
38 ശീതം െപാറുക്കരുതാഞ്ഞേപാെല
39 ആശകെളല്ലാേമ നീഹാരമാെയാരു
40 നീരാശംപൂണ്ട നി െത ം.

41 േകാകങ്ങെളല്ലാം പുലർ തുടങ്ങിനാൻ
42 മാഴകു പിെന്നയുെമാ േനരം.
43 ഊരകം പൂകിന സൂകരെമാ േമ
44 േപാകുന്നതില്ല പുലർ െതന്നാൽ,
45 മാരഭയാലഭിസാരികമാരായ
46 നാരിമാെരല്ലാം പുലർ താനാൽ
47 ദീനതകൂടാെത േപായി ടങ്ങിനാർ,
48 ജാരതപൂേണ്ടാരുമവ്വണ്ണേമ.
49 ശീതെത്ത കുന്ന േഹമന്തകാലമാം
50 ഭൂതത്തിൻ േകാമരെമന്നേപാെല.

51 ഭൂതലംതന്നിേല മാേലാകെരല്ലാരും
52 ചാെല വിറ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
53 ദന്തങ്ങെളെക്കാ താളംപിടിച്ചി
54 സന്ധ്യെയ വന്ദിച്ചിതന്തണരും
55 ബാലേപ്പാർെകാങ്കകൾ േവറായിേപ്പാകിലി
56 ക്കാലം പുലർന്നീടാെയ നണ്ണി
57 കാറ്റി െച വാൻ പാേഴതും കൂടാെത
58 േചർ തൻ െമേയ്യാടു െമ മേപ്പാൾ
59 കാമുകന്മാെരല്ലാം കാമിനിമാരുെട
60 വാർമുലതന്നിലങ്ങായി ടി.
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61 മാനിനിമാരുെട േപാർമുല േവറായി
62 ദീനന്മാരായുള്ള മാവനന്മാർ
63 മാനസം െവ െവന്താനനം താ തൻ
64 ജാനുവും പൂ കിടന്നാർ െചെമ്മ
65 േവണ്ടാെത നി ള്ള കാമുകന്മാെരയും
66 പൂ തുടങ്ങിനാർ കാമിനിമാർ.
67 െവള്ളെമന്നിങ്ങെന െചാല്ലി ട േമ്പാൾ
68 തുള്ളി ടങ്ങീ വിറെച്ചല്ലാരും
69 തി ം ത ള്ളിേല േതാന്നി ടങ്ങീേത
70 തീക്കായേവണെമനി െമന്ന്.

71 തള്ളിെയഴുെന്നാരു ശീതെത്തേയതുേമ
72 എേള്ളാളം െകാള്ളാെതയുള്ളിെല ം.
73 െവള്ളത്തിൽനി ജപി തുടങ്ങിനാ
74 രുള്ളം െതളി ള്ള മാമുനിമാർ.
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