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1 ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു േഹമന്തകാല
2 മുമ്പിെല മാനസത്തിലമ്പിേനാെട
3 മായംകള നിന്നാര്യെയേസ്സവിച്ചാ
4 രായർകുമാരികമാെരല്ലാരും
5 കാലം പുലർ തുട ന്ന േനര
6 കാളിന്ദിതന്നിൽ കുളി പിെന്ന
7 നന്മണൽെകാ പടുത്ത േദവിതൻ
8 നിർമ്മലമാെയാരു േദഹം തെന്ന
9 തീർ ഭജിച്ചാരങ്ങാ ”ത്തിതീർെത്തങ്ങെള
10 ക്കാ െകാൾവാനിതാ ൈകെതാഴുേന്നൻ.

11 കണ്ണെന ഞങ്ങൾ കാന്തനായ് നേല്കണം
12 വിണ്ണവർനായിേക മായിേക ! നീ.”
13 ഇങ്ങെന യാചി പൂജി കുമ്പിട്ടാർ
14 മംഗലമാരായ കന്യകമാർ.
15 നിത്യമായിങ്ങെന േസവി േപാരുന്ന
16 മുഗ്ദ്ധമാെരല്ലാരുമെന്നാരുനാൾ
17 േദവിെയ ജി േസവെയ രി
18 േപാവതിന്നായി ട ംേനരം
19 ശീതംെകാെണ്ടല്ലാരുമാതുരമാരായി
20 ട്ടാതപേമ മണത്തിട്ടേമൽ.

21 നി വിളങ്ങിനാർ ധന്യമാരായുള്ള
22 കന്യകമാെരല്ലാം കാന്തിപൂണ്ട്
23 േപശലമാെയാരു േകശമഴി നി
24 േന്നശുന്ന േശാഭ കലർ നന്നായ്
25 മംഗല്യമാെണ്ടാരു ശൃംഗാരവല്ലിതൻ
26 മങ്ങാതേപാതങ്ങെളന്നേപാെല.
27 പുണ്യമിയെന്നാരു നാവുെകാെണ്ടല്ലാരും
28 കണ്ണെന്റ ലീലെയപ്പാടിപ്പാടി
29 ആതപേമറ്റ ശീതം േതാഞ്ഞീടുെന്നാ
30 രാതങ്കം േവറായ േനരത്തേപ്പാൾ
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31 ഏ ന്ന വീചികളാെണ്ടാരു വാരിയിൽ
32 നീേന്തണം നാമിേപ്പാെഴ നണ്ണി.
33 പൂഞ്ചായെലല്ലാം മുറുക്കി മണേന്മൽതാൻ
34 പൂേഞ്ചലെയല്ലാമഴി വച്ച്
35 പൂേന്തെന െവ ള്ള നെന്മാഴിമാെരല്ലാം
36 നീന്തി ടങ്ങിനാർ െമെല്ല െമെല്ല.
37 കാനനം പൂകിന കാർവർണ്ണനേന്നരം
38 കാളിന്ദീതീര െച െമെല്ല.
39 േചാരനായ് നി നൽ റകെളല്ലാേമ
40 വാരിെക്കാേണ്ടാടിനാൻ തീരേമതാൻ

41 നീടു നിെന്നാരു നീപത്തിന്മീേതറി
42 പ്പാടി ടങ്ങിനാൻ പാരം പിെന്ന.
43 കാന്തി കലർ ള്ള കന്യകമാെരല്ലാം
44 നീന്തിത്തളർന്ന നിന്നേനരം
45 കാർമുകിൽവർണ്ണേന വന്നതു കാണായി;
46 കാമി നാണിച്ചാർ കണ്ടേനരം.
47 കൂറകൾചാര െചന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ
48 കൂശി ടങ്ങിനാർ െമെല്ല െമെല്ല.
49 വാരുന്ന േനര വാ പിളർന്നീടിനാർ
50 വാരിയിൽനി ള്ള ബാലികമാർ

51 ഓടുന്ന േനര മാനസംതെന്നയു
52 േമാടിച്ചാർ കൂെട ടർ പിേമ്പ
53 മാനസംതാൻ െച , കൂറയുംെകാ നീ
54 േപാെകാല്ലാെയ െചറുക്കാൻേപാെല
55 നീളന്തിരെണ്ടാരു നീപത്തിേന്മേലറി
56 നീലക്കാർവ്വർണ്ണന്താൻ നിന്നേനരം
57 ചാപലം കാട്ടിനാർ േകാപവും കാട്ടിനാർ
58 േവർപാകിനിെന്നാരു േവ േയയും;
59 ക്ഷീണവും നാണവും കാമവും േ മവും
60 ദീനവും മാനവും കാട്ടിനിന്നാർ.
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61 എ നാം നല്ലെതന്നിങ്ങെന തങ്ങളിൽ
62 ചിന്തി നി നുറ േനരം
63 കാളിന്ദിതന്നിെല നീരായി നിെന്നാരു
64 നീലമാം േചലയുംപൂ െചാന്നാർ:
65 ”െപ ങ്ങൾ വീ ള്ള വീ കൾ വാരുവാൻ
66 കണ്ണ! നിനെക്ക േതാന്നീതിേപ്പാൾ
67 ആേരലും വന്നി കാണുന്നതാകിേലാ
68 ആചാരമെല്ല വ കൂടും.
69 േരഖകൾ കാണുേമ്പാൾ വീ കൾ വാരുവാൻ
70 ഏകലിേല്ലതുമിൈക്കകൾെക്കന്നാൽ

71 ആകുലമാരായ ഞങ്ങൾ പാരാെത
72 േഗാകുലനായക! കൂറ താ നീ.”
73 നാരിമാരിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര
74 ധീരനായ് നിന്ന െചാന്നാൻ കണ്ണൻ:
75 ”വീ കൾ വാരുവതാചാരമല്ലെല്ലാ
76 വാേ ാടു ന െചാെല്ലങ്ങെന ഞാൻ?
77 കൂറകൾ േവ കിൽ നീരിൽനിെന്നല്ലാരും
78 പാരാെത വന്നി വാങ്ങിെക്കാൾവിൻ”
79 മ ന്ന മാ ലംവന്നടികുമ്പിടും
80 മല്ലവിേലാചനമാെരല്ലാരും

81 ഇണ്ടൽപൂണ്ടിങ്ങെന പിെന്നയും െചാല്ലിനാർ
82 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണനാം കണ്ണേനാട്:
83 ”മാേലാകെരല്ലാരും വന്നതു കാണേയ്യാ!
84 ലീല കാലമിതല്ല െചാല്ലാം;
85 ചാലച്ചതിയാെതെയങ്ങെളയിങ്ങെന
86 നീലക്കാർവർണ്ണേര! കൂറ താ നീ.
87 മങ്കമാരാേയാെര വഞ്ചി േപാരുന്ന
88 നിങ്കളെവങ്ങളറിഞ്ഞീലെല്ലാ.
89 സങ്കടെമങ്ങൾ വന്നതു കാണേയ്യാ!
90 പങ്കജേലാചന! കൂറ താ നീ.
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91 ” ാ ണ്ടിവർെക്ക ” െചാ വർ ഞങ്ങെള
92 പ്പാന്ഥന്മാരാരാനും കാണ്കിലിേപ്പാൾ
93 നീന്തിത്തളർ വശംെകടു തേയ്യാ
94 കാന്തവിേലാചനാ, കൂറ താ നീ.
95 െവണ്മേകടിങ്ങെന കാട്ടിനാെലല്ലാരും
96 സന്മതിയെല്ല െചാൽവർ നിെന്ന,
97 തണ്മ നിനക്കി ം വന്നതി മ്പിെല
98 കാണ്മായുേള്ളാേന! കൂറ താ നീ.
99 നിഞ്ചതികെണ്ടങ്ങൾ െനഞ്ചകെമല്ലാേമ
100 ചഞ്ചലമാകു മാഴ്കി മാഴ്കി.

101 പുഞ്ചിരിെകാണ്ടിനി വഞ്ചന െചയ്യാെത
102 അഞ്ചനവർണ്ണേര! കൂറ താ നീ.
103 കുറ്റേമ െചാ വെരല്ലാരും േകൾ േമ്പാൾ
104 പറ്റാ നിനക്കിതു പാർ കണ്ടാൽ.
105 വറ്റാെതാര പുലമ്പിനിെന്നങ്ങൾ
106 ചുറ്റത്തിൽ വന്നി കൂറ താ നീ.”
107 ധന്യമാരായുള്ള കന്യമാരിങ്ങെന
108 ഖിന്നമാരായ് നി െചാന്നേനരം
109 പിെന്നയും െചാല്ലിനാൻ നന്ദകുമാരകൻ
110 മുന്നെലക്കന്യമാെരല്ലാേരാടും:

111 ”പറ്റാെയന്നിങ്ങെന പ െട െചാല്കിലും
112 കറ്റച്ചിടേയാന്തൻ പാദത്താണ
113 നിങ്ങളിെങ്ങല്ലാരും വെന്നന്നിെയ േമ
114 അ വെന്ന ം ഞാൻ കൂറ നേല്കൻ,
115 േപശിനിന്നിങ്ങെന കാലം കളയാെത
116 വാശി കള നൽകൂറ െകാൾവിൻ.”
117 ഇങ്ങെന െചാല്ലി നൽ പുഞ്ചിരി തൂകിനാൻ
118 അംഗനമാർമുഖം േനാക്കി േനാക്കി.
119 എന്നതു േക ള്ള കന്യകമാെരല്ലാം
120 ഏറിന നാണെത്ത നിന്നാർ.
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121 ”കണ്ണന്തൻ മുമ്പിേല െച നാെമല്ലാരും”
122 എന്ന തങ്ങളിൽ െചാ പിെന്ന
123 ”നീ മുമ്പിൽ” ”നീ മുമ്പിൽ” എന്ന തങ്ങളിൽ
124 േപശി ടങ്ങിനാെരാ േനരം.
125 നാഭി കീഴായ വാരിയിലാകുേമ്പാൾ
126 നാണി പിെന്നയും വാരിയിേല.
127 ചാടി ടങ്ങിനാർ നീടുറ്റ കണ്ണന്തൻ
128 േകടറ്റ ക ന കാകയാേല.
129 കണ്ണെന്റ കണ്ണി ൈവരിയായ് വന്നിത
130 െപ്പ ങ്ങൾ പൂണുന്ന നാണമേപ്പാൾ.

131 കാളിന്ദിത െട ൈവമല്യെമന്നേപ്പാൾ
132 കാർവർണ്ണൻകണ്ണി ബ വായി.
133 നാണി പിെന്നയും നാരിമാർ നിന്നേപ്പാൾ
134 നാഭി േമലുള്ള െവള്ളംതന്നിൽ.
135 ആനായനായകൻ കാ നയേന്നരം
136 മീനങ്ങളായിേതാെയ േതാ ം
137 ഒ േപാതിങ്ങെന വട്ടം േപാെന്നല്ലാരും
138 തിട്ടതിപൂണ്ട നി പിെന്ന
139 പാണിതലങ്ങെള റകളാക്കീ
140 നാണി നി കേരറി െമെല്ല

141 വാരിന കൂറകൾ വാ വതിന്നായി
142 വാരിജേലാചനേനാടു െചാന്നാർ:
143 ”ഇ വേരണേമെയന്ന െചാന്നേപ്പാ
144 െളങ്ങളതി മടിച്ചില്ലെല്ലാ
145 എങ്ങൾ വെന്നാരു സങ്കടം കണ്ടിനി
146 മംഗലനാേയാേന ! കൂറ താ നീ.
147 വാവി യാചി നി െള്ളാെരങ്ങെള
148 േക്കവലമിങ്ങെനയാ മാേറാ?
149 വാമൃഷ്ടംെകാെണ്ടങ്ങൾസങ്കടം െപാ ടാ
150 വാരിജേലാചന ! കൂറ താ നീ.
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151 ഇങ്ങെന വ നീ സങ്കടമാക്കിനാൽ
152 എങ്ങെനഞങ്ങൾ പുലർ െകാൾവൂ?
153 നാെളയുമിങ്ങെന സങ്കടമാെക്കാല്ലാ
154 നാളികേലാചനാ! കൂറ താ നീ.
155 ഇങ്ങെനെയങ്ങെളക്കാണുന്നേനര
156 െമ െമാര പുലമ്പാേതാതാൻ,
157 അമ്മമാർ േപാ വരുന്നതിൻ മുമ്പിേല
158 കണ്മായുേള്ളാേന! കൂറ താ നീ.
159 അംഗജൈവരിതന്നം ികൾതന്നാണ
160 സങ്കടമാക്കാെത കൂറ താ നീ.”

161 നാരിമാരിങ്ങെന പാരാെത െചന്നി
162 കൂറകൾ താെവ െചാന്നേനരം
163 പൂരി കൂടാ ത െട വാഞ്ഛിതം
164 വാരിജേലാചനെനാ െചാന്നാൻ:
165 ”നിങ്ങൾ തുടങ്ങിന മംഗലകർമ്മത്തിൻ
166 ഭംഗേമാ വ േത മങ്കമാേര!
167 കൂറകൾ കൂടാെത പാവനമാെയാരു
168 നീരിലിറങ്ങിക്കളിക്കയാേല
169 നി തിയായി െചാ േന്നെനാ ഞാൻ
170 ദു തി േപാവാനായ് നിങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ

171 ഈശെനൈക്കകൂപ്പി നി ിനെങ്ങല്ലാരും
172 കൂശാെത കൂറയും വാങ്ങിനാലും”
173 ഒ േപാൽ ചിന്തി മേട്ടാലും വാണിമാർ
174 പട്ടാെങ്ങന്നിങ്ങെന നണ്ണിപ്പിെന്ന
175 ൈകകളാെലാന്നിെന റയായ് വച്ചി
176 ൈവകാെത വാേ ാടു കൂപ്പിനിന്നാർ.
177 എന്നതു കെണ്ടാരു നന്ദകുമാരകൻ
178 തൻ നിനേവതുേമ വാരാഞ്ഞേപ്പാൾ
179 മൂക്കിേന്മൽ ൈകവ െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ:
180 ”മൂർഖന്മാരാേയാേര! േകൾപ്പിൻ നിങ്ങൾ
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181 ഒറ്റൈക്കതേന്നെക്കാണ്ടീശെന വന്ദിച്ചാൽ
182 മേറ്റൈക്ക േഛദി െത ഞായം
183 എന്നതിനിന്നിനിദണ്ഡമായ് നണ്ണിനി
184 െന്നാേന്നെറ വിൻ ധന്യമാേര!”
185 വാരിജേലാചനനിങ്ങെന െചാന്നേപ്പാൾ
186 നാരിമാെരല്ലാരും െമെല്ല െമെല്ല
187 ആശയംതന്നിലേങ്ങശുേന്നാരാശയാൽ
188 േപശാെതയാശകൾ കൂറയാക്കി
189 നാണം വിലക്കേവ ക മട ടൻ
190 പാണികൾ ര മായ് കൂപ്പിനിന്നാർ.

191 വാർത്താരിൽബാണന്താൻ ചീർേത്താരു േമാദംപൂ
192 ണ്ടാർ തുടങ്ങിനാെനന്നേനരം.
193 ബാണങ്ങെള മമ്മാനിനിമാരുെട
194 നാണെത്തേപ്പാ വാനായില്ലേപ്പാൾ.
195 നാണി നിന്നവർ കൂറയും കൂടാെത
196 ദീനമാരാെകാല്ലാെയന്നേപാെല
197 േരാമാഞ്ചമാെയാരു ക കംെകാണ്ടവൻ
198 പൂേമനിെയല്ലാം മറ വ .
199 കാർവർണ്ണൻകണ്ണായ കാർമുകിൽതാനേപ്പാൾ
200 കാരുണ്യവാരിെയെപ്പയ്തേപാെല

201 പൂവൽെമയ്തന്നിലക്കന്യമാെരല്ലാർ ം
202 തൂവിയർെപ്പ േമ െപാങ്ങിനി .
203 േകാപി നിെന്നാരു ൈവനേതയന്തെന്ന
204 േപ്പടി നിന്ന പാെമ്പന്നേപാെല
205 വ താൻ കുമ്പിടും വാണിമാെരല്ലാർ ം
206 കമ്പവുമുണ്ടായി െമയ്യിലേപ്പാൾ
207 നാണവും േ മവും കൂടിക്കലർെന്നാരു
208 നാരിമാർ കണ്ണിണെയന്നേനരം
209 സൂരനും തിങ്കളും ചാര നിെന്നാരു
210 വാരിജേവലെയ നി
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211 പാതി വിരിെഞ്ഞാരു പൂക്കളിൽ േതനു
212 പാരം വിള ന്ന വ തൻെറ
213 ലീലെയ പുള തുടങ്ങീത
214 ന്നീലക്കാർവർണ്ണന്തൻ ക ര ം
215 നാരിമാർപാണികൾ നാഭിക്കൽ െച േമ്പാൾ
216 ”കൂറകൾ വാ വി” െന െചാന്നാൻ.
217 ”പാണികൾ കാട്ടാെത നിങ്ങളിങ്ങാരുേമ
218 കൂറകൾ ന െചാെല്ലങ്ങെന ഞാൻ?”
219 ൈകകെളക്കാട്ടിന ബാലികമാെരല്ലാം
220 ”ൈവെകാല്ല” െയന്നെപ്പാെളാ െചാന്നാൻ.

221 ”ദാരുതൻ െകാമ്പിേന്മൽ െകട്ടിന കൂറകൾ
222 പാരം വലിച്ച കീറാേമാതാൻ?
223 കൂറകേളാേരാേന്ന േനേര െതരി ഞാൻ
224 പാരാെത നല്കിനാൽ വാങ്ങിെക്കാൾവിൻ,
225 ഒക്കേവ വന്നി തിക്ക ടങ്ങിനാൽ
226 എക്കയ്യിൽ മുമ്പിൽ ഞാൻ കൂറ നൽകൂ?
227 െവേവ്വെറ വ നിെന്ന െട ചാര
228 െചാേവ്വാെട േചലകൾ വാങ്ങിെക്കാൾവിൻ
229 എ െട കൂറ പകർ കളഞ്ഞാെയ
230 െന്നേന്നാടു പിെന്ന വഴക്കാെകാല്ലാ.

231 നി െട കൂറയിെത നിന ള്ളിൽ
232 നിർണ്ണയമുെണ്ടങ്കിൽ വാങ്ങിെക്കാൾ നീ”
233 എന്ന െചാല്ലീ മെറ്റാരു കൂറയ
234 ക്കന്യകത ന്നിൽ കാട്ടിനിന്നാൻ.
235 ഓേരാേരാ പാണികൾ കാട്ടീ പിെന്നയ
236 ന്നാരിമാർ നിന്നതു ക െചാന്നാൻ.
237 ”ഓേരാേരാ ൈകകെളക്കാട്ടിനാെലങ്ങെന
238 േനേര ഞാൻ ൈകയിേല കൂറ നൽകൂ?
239 ൈകകളു ര മുയർത്തീ കാട്ടിനാൽ
240 ൈവകല്യമില്ലെല്ലാ ഒന്നിനും താൻ
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241 േനേര നമുക്ക കൂറ തരുവാനും
242 പാരാെത നിങ്ങൾ വാ വാനും
243ഈര ൈകകളുെമാെക്കയുയർത്തീ
244 േനേര നൽ കൂറകൾ വാങ്ങിെക്കാൾവിൻ.
245 നീടുറ്റ േചല നിലത്ത ചാട്ടീ
246 പൂഴി പുര വാൻ കൂട്ടല്ല ഞാൻ”
247 മംഗലമാരായ മങ്കമാേരാടവൻ
248 ഭംഗികളിങ്ങെന െചാ പിെന്ന
249 വാരിന കൂറകൾ പാരാെത നല്കിനാൻ
250 വാരിജേനർമുഖിമാർകയ്യിേല.

251 ചാഞ്ചല്യമാ ള്ള പൂഞ്ചായലാെരല്ലാം
252 പൂേഞ്ചലപൂണ്ട നിന്നേനരം
253 െവണ്ണിലാവു േമ്പാൾ തിണ്ണമാക്കാർമുകിൽ
254 െവതിങ്കൾതെന്ന മറയ്ക്കയാേല.
255 അണ്ണാ നിന്ന ചേകാരത്തിൻേവലെയ
256 ക്കണ്ണെന്റ കണ്ണിണ പൂ നി .
257 േതാെഞ്ചാരിഞ്ഞീടിന തൂെമാഴിെകാണ്ടവർ
258 വാഞ്ഛിതെമല്ലാേമ നല്കിപ്പിെന്ന
259 ”പാരാെത േപാെകങ്കി” െലന്ന െചാല്ലിനാൻ
260 വാരാളും ചായലാെരല്ലാേരാടും

261 നെന്മാഴിെകാണ്ടവൻ നല്കിന വാഞ്ഛിതം
262 നന്നായി വാങ്ങിപ്പാെനന്നേപാെല
263 മാനസമേന്നരം കണ്ണനിലാക്കീ
264 മാനിനിമാെരല്ലാം െമെല്ല െമേല്ല
265 മാനംെകാ ണ്ടായ ദീനങ്ങേളാേരാേന്ന
266 മാനി തങ്ങളിേലാതിേയാതി
267 െപാന്തി ടങ്ങിന പേന്തലും െകാങ്കയും
268 ചന്തത്തിലാ തൻ വീടുതന്നിൽ
269 െചന്ന പൂകിനാരിന്ദിരത െട
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270 മന്ദിരമായുള്ള സുന്ദരിമാർ.
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