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ആയർകുമാരിമാർ േപാെയാരു േനര
2 മായം കലർന്നവൻ ബാലരുമായ്
3 വാരു നിെന്നാരു കാവുത െട േപായ്
4 ദാരുക്കേളാേരാേന്ന വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി
5 കാലം പകെല്ക്കാരു പാതിയായ് േമവുേമ്പാൾ
6 കാളിന്ദീതീര െചന്നേനരം
7 ൈവൽെകാ നി ള്ള ബാലകന്മാെരല്ലാം
8 ൈപെകാ മാഴ്കിത്തളർ െചാന്നാർ:
9 ”ൈപെകാ പാരം തളർ ചമ േത
10 ൈപതങ്ങളായുള്ളഞങ്ങെളല്ലാം

11 അമ്പാടിതേന്നാളം െചെന്നത്തിെക്കാ വാൻ
12 വെമ്പേന്ന േതാ പിെന്നപ്പിെന്ന.”
13 ൈപതങ്ങളിങ്ങെന െചാേന്നാരു േനര
14 ൈകതവം കൂടാെത െചാന്നാൻ കണ്ണൻ:
15 ”അജ്ഞന്മാരല്ലാെത വി ന്മാരുണ്ടി
16 യജ്ഞെത്തദ്ദീക്ഷി നി ന്നിേപ്പാൾ:
17 ദീനന്മാരായുള്ള നിങ്ങെളക്കാണുേമ്പാൾ
18 മാനി ന വർ േചാറു െചേമ്മ.”
19 എന്നതു േക ള്ളബാലകന്മാെരല്ലാം
20 െചന്ന നിന്നി െചാന്നാരേപ്പാൾ:

21 ”കാളിന്ദീതീര കാലികൾ േമ ന്ന
22 കാർവർണ്ണൻെചാല്ലാെല വ ഞങ്ങൾ
23 ഖിന്നന്മാരായ് വ മുന്നേമ ൈപെകാണ്ടി
24 ങ്ങന്നെത്ത നേല്കണം ധന്യന്മാെര!”
25 എന്നതു േക ള്ള ഭൂേദവന്മാെരല്ലാം
26 ഏതുേമ മിണ്ടാെത നിന്നമൂലം
27 ദീനന്മാരായുള്ളബാലകന്മാെരല്ലാം
28 ആനനം താഴ്ത്തിനിെന്നാ േനരം;
29 കണ്ണെന്റ ചാര പാരാെത വന്നി
30 ക നീേരാേലാെലെച്ചാന്നാെരല്ലാം.
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31 അഞ്ചനവർണ്ണന്താെനന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
32 പുഞ്ചിരി പൂ ടൻ െചാന്നാൻ പിെന്ന:
33 ”പത്നിമാർ േമവുന്ന ശാലയിെലല്ലാരും
34 പാരാെത െച വിൻ ൈപതങ്ങേള!”
35 കണ്ണന്താനിങ്ങെന െചാല്ലി ട േമ്പാൾ
36 തിണ്ണം നട ടൻ ബാലകന്മാർ
37 പത്നിമാർ േമവുന്ന ശാലയിൽ െചന്നി
38 മുഗ്ദ്ധരായ് െചാല്ലിനാർ മുെന്നേപ്പാെല.
39 കണ്ണെനന്നിങ്ങെന െചാന്നതു േകട്ടേപ്പാ
40 െളണ്ണമില്ലാേതാളം സേന്താഷത്താൽ

41 ഭക്തിെയ ള്ള പത്നിമാെരല്ലാരും
42 ഒത്ത കൂടിക്കലർ ടെന
43 നൽേച്ചാറുതെന്നയും നൽക്കറിതെന്നയും
44 വ െകാേണ്ടാേരാേരാ ഭാജനത്തിൽ
45 പാ തുടങ്ങിനാർ പാപങ്ങൾ േവര
46 പാവനമാരായിപ്പാരമേപ്പാൾ;
47 കാളിന്ദീതീര െചേന്നാരു േനര
48 കാർവർണ്ണന്തെന്നയും കാണായ് വ
49 കാർമുകിൽമാലകൾ കാമി നിെന്നാരു
50 േകാമളകാന്തി കലർ നിേന്നാൻ,

51 കാഞ്ചനംെകാ ള്ള കാഞ്ചിെകാണ്ടീെടഴും
52 പൂേഞ്ചലമീേത മുറുക്കി നന്നായ്
53 അ തമായുള്ള പുഷ്പങ്ങെളെക്കാ
54 െചാെ റ്റ കാന്തിെയൈക്കതുടർ
55 പീലികൾ േകാലിന മൗലിയുമാ േള്ളാൻ
56 പീതമായുെള്ളാരു കൂറയുമായ്,
57 പാണികളാെലാ ബാലകന്ത െട
58 േചണുെറ്റഴുന്ന കഴുത്തിൽ വച്ച്
59 മംഗല്യമാെണ്ടാരു മറ്റതിലങ്ങെന
60 മങ്ങാതപ്പങ്കജം പൂ നിേന്നാൻ.
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61 ഭ നായുെള്ളാരു കണ്ണെനയിങ്ങെന
62 പത്നിമാെരല്ലാരും കണ്ടേനരം
63 ചാര െചന്നവൻ പാദങ്ങൾതൻ മുന്നൽ
64 ചാലേപ്പായ് വീണുകിട പിെന്ന
65 നൽേച്ചാറുതെന്നയുമച തന്തൻ മുന്നൽ
66 വച്ച കൂപ്പിനാർ വാ ിേനാെട.
67 അ തന്താനേപ്പാളിച്ഛയിൽ വെച്ചാരു
68 നൽേച്ചാറുതെന്നയും വാങ്ങിപ്പിെന്ന
69 കാരുണ്യംപൂെണ്ടാരു കെകാ േനാക്കീ
70 പാരം കുളുർപ്പിച്ചാൻ േമനിെയല്ലാം

71 ദീനത േപാ ന്ന നെന്മാഴിെകാണ്ടവർ
72 മാനസംതെന്നയുമവ്വണ്ണേമ.
73 മുക്തിെയക്കാമിച്ച പത്നിമാെരന്നേപ്പാൾ
74 മുഗ്ദ്ധവിേലാചനേനാടു െചാന്നാർ:
75 ”കാലൻവെന്നങ്ങെള േകാപി നിന്ന
76 ചാലപ്പിടി വലി േന്നരം
77 ആലംബമില്ല നിൻ പാദങ്ങെളന്നിേല
78 പാലി െകാ വാൻ ത രാേന!
79 അന്നേന്നയിങ്ങെനയമ്മമാരുള്ളിേല
80 നി പിറ ം മരി ം പിെന്ന

81 തിട്ടതി പൂണു െതാ നാളുെണ്ടങ്ങൾ
82 ഒേട്ടറിേപ്പാകു തില്ലേയാ െചാൽ?
83 വൃക്ഷങ്ങളാകിലും പക്ഷികളാകിലും
84 മക്ഷികളാകിലും ഞങ്ങെളല്ലാം
85 നിമ്പാദമുള്ളിേല സന്തതം േതാ വാൻ
86 നിങ്കനിേവകണം ത രാേന!”
87 ഭക്തമാരായുള്ള പത്നിമാരിങ്ങെന
88 തത്ത്വമറി പറഞ്ഞേനരം
89 മുക്തിദനായുള്ള മുഗ്ദ്ധവിേലാചനൻ
90 പത്നിമാേരാടു പറഞ്ഞാനേപ്പാൾ:
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91 ”എന്നിലിന്നിങ്ങൾ ഭക്തിയുെണ്ടന്നതു
92 മുന്നേമതെന്നയറി ഞാൻ.
93 മത്ഭക്തിപൂ ള്ള മർത്ത്യന്മാരാരുേമ
94 ഗർഭത്തിൽ നൂഴുേന്നാരല്ലെയ ം
95 ഭക്തിെയ ണ്ടി ശുദ്ധമായുെള്ളാരു
96 ചിത്തത്തിെലെന്ന നിന െകാൾവിൻ.
97 നിർമ്മലമായുേള്ളാരുണ്മെയക്കാണുേമ്പാൾ
98 ഹ്മമാെമേന്നാടു കൂടും നിങ്ങൾ.”
99 ഇങ്ങെന െചാന്നവരുള്ളത്തിെല േമ
100 െപാങ്ങിന േവദന െപാങ്ങിപ്പിെന്ന

101 ”ൈവതാനകർമ്മത്തിൻ ൈവകല്യം വാരാെത
102 ൈവകാെത േപാെകങ്കി”െല െചാന്നാൻ.
103 പത്നിമാെരല്ലാരുെമന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
104 പത്മവിേലാചനൻപാദങ്ങെള
105 ദുഷ്കർമ്മം േവരെറ്റാരുൾക്കാമ്പിലൂന്നി നി
106 െന്നാക്കേവ േപായ ശാല പുക്കാർ.
107 പത്നിമാർ വന്നതു കെണ്ടാരു േനര
108 വി ന്മാെരല്ലാരുമെപ്പാഴുേത
109 കണ്ണെന്റ യാചനം ൈകെക്കാ തിെല്ല ,
110 ഖിന്നന്മാരായ്നി പിെന്നപ്പിെന്ന,

111 കാണ്മതിന്നാരുേമ കംസെനേപ്പടി
112 ചാപദംേപാലും നട തിേല്ല.
113 കാർമുകിൽവർണ്ണന്താൻ ബാലകന്മാരുമായ്
114 തൂമകലർന്നങ്ങിരു പിെന്ന
115 സ്വാദുവായ് നി േള്ളാേരാദനം തെന്നയും
116 ആദരപൂർവ്വമായു െചെമ്മ
117 േകട ചാടുന്ന േധനുക്കൾപിന്നാെല
118 ചാടി ഴ തൻ വീടു പുക്കാൻ.
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