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1 കാർമുകിൽേനെരാത്ത കാന്തികലർെന്നാരു
2 കാരുണ്യപൂരമക്കാനനത്തിൽ
3 ബാലകന്മാരുമായ് കാലിയുംേമച്ച
4 ലീലകളാ നടന്നകാലം
5 വിണ്ണവർനായകന്ത െട പൂജ
6 തിണ്ണം മുതിർ ള്ള േഗാപന്മാേര
7 കെണ്ടാരുേനര കാർമുകിൽവർണ്ണന്താൻ
8 മണ്ടിയടുത്ത െച പിെന്ന
9 േചാദി നിന്നാനത്താതേനാെടല്ലാംതാൻ
10 ഏതുമറിഞ്ഞീലെയന്നേപാെല:

11 ആരുെട പൂജ സാധനമിങ്ങെന
12 യാരാ െകാണ്ട താതനിേപ്പാൾ?
13 എന്തിതുെകാ ള്ള കാരിയെമന്നതും
14 എേന്നാടു െചാേല്ലണമുള്ളവണ്ണം”
15 നന്ദനനിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര
16 നിെന്നാരു നന്ദന്താൻ െചാന്നാനേപ്പാൾ:
17 ”ഉത്സവംെകാേള്ളണം വിണ്ണവർനാഥനു
18 വത്സരംേതാറുെമ ഞായം.
19 വാനവർനായകൻത െട െചാല്ലാേല
20 വാരിെയെപ്പ വാരിദങ്ങൾ

21 കാല േവണുന്ന വാരിെയെപ്പയ്യി
22 പാലി െകാ വാൻ പൂജി ”
23 താതൻതാനിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര
24 താതനുെമല്ലാരും േകൾെക്കെച്ചാന്നാൻ:
25 ”അച്ഛെനന്തിങ്ങെനയാേരലും െചാന്നതു
26 നിശ്ചയംകൂടാെത െച ന്നിേപ്പാൾ?
27 വർഷത്തിൻ കാരണം വാസവെന േണ്ടാ
28 വർഷത്തി ള്ളത്തിൽ േതാന്നീതിേപ്പാൾ?
29 നന്ദനംതന്നിെല സുന്ദരിമാരുമായ്
30 മന്ദനായുേള്ളാേമ്പാലെങ്ങങ്ങാനും;
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31 ഇഷ്ടമായുെള്ളാരു വൃഷ്ടിെയ െപയ്യി
32 പുഷ്ടി കാരണമി നേല്ല;
33 ഭൂേലാകവാസികൾ െച ന്ന കർമ്മങ്ങ
34 ളാലംബെമന്നേത വ കൂടു.
35 ഉണ്മെയ െചാല്കിേലാ ത െട ത െട
36 കർമ്മെത്ത ജി െവേന്ന േവ .
37 േഗാവർദ്ധനത്തിൻെറ താഴ്വരേമൽനി
38 േഗാരക്ഷ ന െട കർമ്മമിേപ്പാൾ,
39 േഗാവർദ്ധനെത്തയും േഗാക്കെളത്തെന്നയും
40 പൂജി നാമിെപ്പാെളേന്ന േവ .

41 എന്മതം െചാല്ലിേനെനല്ലാരും ചിന്തി
42 സമ്മതിയായതു െചയ് വിൻ നിങ്ങൾ”
43 മായം കലർെന്നാരു ബാലകനിങ്ങെന
44 േപയില്ലയാെത പറഞ്ഞേനരം
45 ആയന്മാെരല്ലാരുമങ്ങെനതെന്നെയ
46 ന്നാദരേവാടു മുതിർന്നാരേപ്പാൾ.
47 വാസവൻത െട പൂജ െകാണ്ടന്ന
48 സാധനെമല്ലാേമ വല്ലവന്മാർ
49 േഗാവർദ്ധനംതെന്ന ജിപ്പാനാക്കിനാർ
50 േഗാവിന്ദന്ത െട െചാല്ലിനാെല.

51 േഭരിതൻ നാദംെകാണ്ടാശാഗജങ്ങൾ
52 േപയിെയെപ്പാങ്ങിച്ചാര പിെന്ന.
53 നൽെക്കാടി േതാരണെമ ള്ളെതല്ലാമ
54 െങ്ങാക്കേവ നന്നായ് നിവർത്തീെത ം
55 േഗാക്കെളെക്കാണ്ട ചാെല ളിപ്പി
56 പൂക്കളുംചൂടിച്ചമ പിെന്ന
57 തൂംഗമായുെള്ളാരു മംഗലൈശലംത
58 ന്നംഗത്തിലാക്കിനാർ ഭംഗിേയാെട.
59 ാഹ്മണെരല്ലാരും കാണ്മതിന്നായി
60 േമേന്മെല വ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
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61 ക്ഷീരം തുടങ്ങിന േഗാരസേമാേരാേന്ന
62 പൂരി കാണായിേതാേരാ ദിക്കിൽ
63 കാമദന്മാരായ ഭൂേദവന്മാെരല്ലാം
64 േഹാമം തുടങ്ങിനാര മി ം
65 പായസം േമേന്മെല നിർമ്മിച്ചാെരന്നേപ്പാ
66 ളായാസം േപായുളള േഗാപാലന്മാർ
67 ധൂമങ്ങൾ ദീപങ്ങെള തുടങ്ങിന
68 സാധനേമാേരാേന്ന വ കൂടീ.
69 മാേലയച്ചാെറല്ലാം പൂരി േമേന്മേല;
70 മാലകൾ ചാലെത്താടുത്താർ പിെന്ന.

71 ബ രമാെയാരു സാധനം കണ്ടി
72 സ ഷ്ടന്മാരായി പിെന്നപ്പിെന്ന
73 പൂതന്മാരായുള്ള ഭൂസുരന്മാെരല്ലാം
74 പൂജെയ രി നി േന്നരം
75 കാർവർണ്ണൻതാനേപ്പാൾ കാണുേന്നാെരല്ലാർ ം
76 കാരിയേമെയ േതാ ംവണ്ണം
77 വണ്ണംതിരെണ്ടാരു രൂപെത്ത ണ്ടി
78 വന്ന ”ൈശലം ഞാെന” െചാന്നാൻ.
79 കാദളേമാദകപായസജാലെത്ത
80 ഖാദനംെചയ്ത നിന്നാൻ പിെന്ന.

81 എന്നതു കണ്ടി വിസ്മയിെച്ചല്ലാരും
82 െചന്ന കുമ്പി കൂപ്പിനിന്നാർ.
83 േപശലമാരായ േഗാപികമാെരല്ലാം
84 േകശവന്ത െട െചാല്ലിനാെല
85 േമളത്തിൽ വന്ന ൈശലത്തിേന്മേലറി
86 നീെളക്കളിച്ച പാടിനിന്നാർ.
87 കള്ളംകള ള്ള വല്ലവന്മാെരല്ലാം
88 ഉള്ളംെതളിഞ്ഞ നി പിെന്ന;
89 മായംകള ള്ള ഭൂേദവന്മാെരല്ലാം
90 പായസംതൂകിനാരായവണ്ണം.
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91 മൃഷ്ടമാെയല്ലാരും േഭാജനം െപണ്ണീ
92 തുഷ്ടന്മാരായ നി പിെന്ന.
93 അക്ഷണം വ ള്ള ഭൂേദവന്മാർെക്കല്ലാം
94 ദക്ഷിണ നല്കീ നിന്നേനരം
95 ഭൂേദവന്മാെരല്ലാമാശിയും െചാല്ലീ
96 േമാദിതന്മാരായിേപ്പായാരേപ്പാൾ.
97 ആരണെരല്ലാരും േപാേയാരുേനര
98 നാരദനാമവൻ ന നിതാൻ
99 തിണ്ണം നട ടൻ വിണ്ണിേല െചന്നി
100 വിണ്ണവർനാഥെനക്ക െചാന്നാൻ:

101 ”കാണ്മതിന്നായിെക്കാതിച്ചി വ ഞാൻ
102 ആണ്മ കളെഞ്ഞാരു നിെന്നയിേപ്പാൾ
103 നാെളയുമിങ്ങെന വന്നി നി േമ്പാൾ
104 കാണുേമാ ള്ളതറിഞ്ഞില്ലേല്ലാ.
105 എങ്ങിനിേപ്പാകു വിണ്ണിെനൈക്കവിട്ടി
106 െട്ട ള്ളേതാർക്ക നീെയേന്ന േവ ,
107 ആപ ം സമ്പ ം കൂടിക്കലർ
108 താപത്തായുള്ളതു കാലമിേപ്പാൾ
109 ദാനവരാേരലുമിങ്ങെന െചെയ്തങ്കിൽ
110 ദീനതെയ ള്ളിൽ വാരാഞ്ഞിതും;

111 ദുർബ്ബലന്മാരായ മാനവന്മാരെല്ലാ
112 ധിക്കരി ന്നതിന്നിെന്നയിേപ്പാൾ
113 തങ്കനിവുേള്ളാർ ഭംഗംവരുേന്നരം
114 സങ്കടെമ ള്ളതുണ്മ െചേമ്മ.
115 ൈകലാസംതന്നിേല േപാകണെമന്നേപ്പാൾ
116 കാെലഴുന്നീലേല്ലാ കാെണനിേക്കാ”
117 എന്നതു േകെട്ടാരു വിണ്ണവർനായകൻ
118 ”എെന്ത” േകട്ടതു േക െചാന്നാൻ:
119 ”ഒെന്നാ കൂടിന േഗാപന്മാെരല്ലാരും
120 നിെന്നപ്പിഴുക്കിനാരി െചേമ്മ;
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121 േഗാവർദ്ധനന്തെന്ന വാസവനാക്കിനാർ
122 ആബദ്ധഗർവ്വന്മാരായിപ്പിെന്ന.
123 നി െട പൂജ െകാണ്ടന്ന സാധനം
124 എ െട മുമ്പിേല വമ്പിനാേല
125 പർവതപൂജ സർവവുമാക്കിനാർ
126 ഉർവിയിൽനി ള്ള വല്ലവന്മാർ.”
127 എന്നതു േകെട്ടാരു വിണ്ണവർനാഥന്തൻ
128 ക ചുവ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
129 െപെട്ടെന്നഴുേന്ന ഭൂതലംതന്നിേല
130 കട്ടി നിന്നാനെങ്ങാ േനരം;

131 വ മായ്നി െള്ളാരായുധംതെന്നയും
132 ഉച്ചത്തിലാമ്മാറുയർത്തിെച്ചാന്നാൻ:
133 ”കാട്ടിൽ കിടന്നി കാലിയും േമ ള്ള
134 കാട്ടാളർ കാട്ടിന േകാട്ടി ഞാൻ
135 ക കതിർത്തവർ കണ്ഠങ്ങൾ കണ്ടി
136 തുണ്ടി നി ടനിണ്ടലാക്കി
137 േഘാരമാെമൻ വാൾ ന ന്നതു നൽ
138 േചാരെകാ െള്ളാരു പാരണെത്ത
139 മാനുഷനാെയാരു കണ്ണെനക്കണ്ടെല്ലാ
140 വാനവർ നിന്ദെയെച്ചയ്തതിേപ്പാൾ.

141 പണ്ടില്ലയാെതാരു േവലെയെച്ച േമ്പാൾ
142 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണനുേമാർക്കേവണം.
143 എന്നതിനിന്നിനി വെന്നാരു ദീനെത്ത
144 നിന്നവന്താനും െപാറു െകാ ം.”
145 ഇങ്ങെന െചാ ടൻ ചിന്തി നിന്നി
146 പിെന്നയും െചാല്ലിനാൻ വിണ്ണവർേകാൻ:
147 ”മാരിെയെപ്പയ്യി േഗാകുലെമല്ലാേമ
148 വാരിധിതന്നിലങ്ങാക്കി േനേര
149 പൂണ്ടീടുന്ന മത്സ്യങ്ങൾെക്കല്ലാമ
150 ത്സവമാ ന്നതു െചേമ്മ.
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151 പൂജി വെച്ചാരു പർവ്വതംതാൻ േവണം
152 പാലി െകാ വാനിന്നിവെര.”
153 ഇങ്ങെന െചാല്ലിനിന്നംബുദജാലെത്ത
154 അംബരംതന്നിലഴി വിട്ടാൻ.
155 താന ത െട വാരണന്തന്മീെത
156 മാനേമ േപാവതിന്നാ നിഞ്ഞാൻ.
157 ൈശലെത്ത ജി േഗാപന്മാെരല്ലാരും
158 ആലയംതന്നിേല പൂകുേന്നരം
159 മുപ്പാരിെതേപ്പരും മു വാൻ െക ാർന്ന
160 ക ാന്തേമഘങ്ങൾ േപാ വ .

161 ”കാലമല്ലാെതാരു കല കണ്ടാലും
162 നീലവലാഹകൾ വന്നതിേപ്പാൾ.
163 എന്തിെത”ന്നിങ്ങെന ക േള്ളാെരല്ലാരും
164 ചിന്തി തങ്ങളിൽ നിന്നേനരം
165 പാരി നിെന്നാരു പാഴിടിനാദത്താൽ
166 പാരിടെമ ം കുലുങ്ങി ടൻ
167 വിണ്ണവർവാരണന്ത െട ൈകേയാളം
168 വണ്ണെമഴു ള്ള തുള്ളികളും
169 തൂകി ടങ്ങീതങ്ങാകാശംതന്നിേല
170 പാകിനിന്നീടിന േമഘെമല്ലാം.

171 പാഴിടി േകട്ടി ൈപതങ്ങെളല്ലാേമ
172 പാരം കര തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
173 ഒന്നിേനാെടാ കലർന്ന നിെന്നാരു
174 ക കിടാക്കളുമവ്വണ്ണേമ.
175 വൻകാ വന്ന വീതു തുടങ്ങീ
176 വൻകു കൂെട ലുങ്ങിെച്ചെമ്മ
177 കാലികെളല്ലാേമ ചാല വിറച്ച
178 നീലക്കാർവർണ്ണെന േനാക്കിനി .
179 ആനായനാരിമാർ ത ഖെമല്ലാേമ
180 ദീനങ്ങളായ്വ പിെന്നപ്പിെന്ന.
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181 നന്ദ ടങ്ങിന വൃദ്ധന്മാെരല്ലാരും
182 നി െപാറുക്കരുതാ െചേമ്മ.
183 െമ ം വിറ തൈങ്കയും തിരുമ്മിനി
184 ”ന്നേയ്യാ!” െയന്നിങ്ങെന െചാ ഴന്നാർ.
185 ”പാലി െകാേള്ളണം കണ്ണാ!” എന്നിങ്ങെന
186 വാവി െചാല്ലിനാെരല്ലാരുേമ,
187 വിണ്ണവർനാഥന്തേങ്കാപെത്തക്കണ്ടി
188 തിണ്ണം ചിരി ള്ള കണ്ണനേപ്പാൾ
189 തെന്നയവ േള്ളാെരല്ലാരുമിങ്ങെന
190 ഖിന്നന്മാരായതു കണ്ടേനരം.

191 േകാരിെച്ചാരിെഞ്ഞാരു മാരിെയക്കണ്ടീ
192 േകാഴെപ്പടായ്വിനിെന്ന െചാന്നാൻ.
193 ”േഗാവർദ്ധനേത്താടു യാചി നി ിന
194 ങ്ങാപ േപാ വാൻ നിങ്ങെളല്ലാം
195 വാനവർനായകന്ത െട പൂജെയ
196 മാനി െകാണ്ടതിവന്താനെല്ലാ
197 ഇണ്ടെലേപ്പാക്കീ പാലി െകാ ം താൻ
198 കണ്ഠെത്തയാണ്ടവൻ പിണ്ടത്തി ം.”
199 എന്ന െചാ ള്ള നന്ദകുമാരന
200 േന്നാടു െചന്നങ്ങണ പിെന്ന.

201 െപെട്ട െചന്നവൻ മുഷ്ടി ചുരുട്ടീ
202 മുട്ടിനാൻ കുന്നിെനെയാ െമെല്ല.
203 കട്ടക്കിടാവുതൻ ൈകത്തലംെകാ ള്ള
204 മുഷ്ടിെയത്തെന്മയ്യിേലറ്റേനരം
205 െഞട്ടിനി െള്ളാരു കു താെനന്നേപ്പാൾ
206 വട്ടംതിരി തുടങ്ങി െചേമ്മ.
207 വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം െഞരി തുടങ്ങീത
208 പ്പക്ഷികെളല്ലാം പറ െത ം.
209 ശാഖികൾ േചർ ള്ള വാനരയൂഥങ്ങൾ
210 ചാടി ടങ്ങീതു കാടുേതാറും.
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211 തിട്ടതിപൂ േള്ളാെരട്ടടിമാെനല്ലാം
212 വട്ടത്തിൽനിന്ന ഴ െത ം.
213 കന്ദരംതന്നിേല മന്ദിരമായുള്ള
214 കിന്നരെരല്ലാരും ഖിന്നരായി.
215 ഒന്നി നി ള്ള പന്നികെളല്ലാമ
216 ന്നിേല ചാടി റുട്ടിനി .
217 കമ്പെത്ത ള്ള വ ലി ട്ടങ്ങൾ
218 സം മിേച്ചാടിേതയ മി ം
219 േവട്ട വ ള്ള കാട്ടാളെരല്ലാരു
220 മാട്ടി ടങ്ങിനാെര നണ്ണി

221 കാ േപാെത്തല്ലാേമ ചാട്ടംതുടങ്ങീത
222 മ്മാട്ടി മൂട്ടിേല കാട്ടികളും.
223 കാട്ടാന ട്ടങ്ങൾ കൂട്ടംപിരി നി
224 േന്നാട്ടം തുടങ്ങീതക്കാട്ടിലേപ്പാൾ
225 േചണു നി െള്ളാേരണക്കിടാക്കളും
226 ദീനങ്ങളായ പാ െചന്ന്
227 ശാർ ലംതേന്നാടു േചർച്ച തുടങ്ങീതു
228 ശാർ ലേപാതങ്ങേളണേത്താടും.
229 മുഷ്ടിേയ െള്ളാരു േനാവുെകാണ്ടേന്നരം
230 നിർഝരമാെയാരു ക നീരും

231 പാരം െചാരിഞ്ഞി സിംഹങ്ങൾത െട
232 േഘാരമായുെള്ളാരു നാദത്തിൻെറ
233 മാെറ്റാലിെകാെണ്ടാരു കന്ദരവാെകാണ്ട
234 േങ്ങറ്റം കരഞ്ഞാന മേപ്പാൾ.
235 ഇങ്ങെന കെണ്ടാരു നന്ദകുമാരകൻ
236 െപാങ്ങി നിന്നാന െമെല്ല.
237 വാമമായുെള്ളാരു പാണിതലംെകാ
238 വാരു നിന്നങ്ഹുയർത്തിെച്ചാന്നാൻ:
239 ”എൈങ്കയിലുെള്ളാരു വൻകുന്നിൻകീഴിേല
240 വന്നി നൂഴുവിൻ നിങ്ങെളല്ലാം”
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241 വല്ലവന്മാെരല്ലാെമന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
242 വല്ലവിമാേരാടും കൂടിെച്ചേമ്മ
243 ബാലകന്മാെരയും പൂ െകാണ്ടങ്ങെന
244 ചാെല നടന്നതിൻകീഴിൽ ക്കാർ.
245 ക കിടാക്കളും കാലിയും മെറ്റല്ലാം
246 കുന്നി കീഴിലങ്ങായേനരം
247 താന ത െട െപാൽ ഴലൂതിനി
248 ന്നാനന്ദഗാനം തുടങ്ങിനാേന.
249 മാനിനിമാെരല്ലാം ഗാനെത്തേക്കട്ടേപ്പാൾ
250 ആനന്ദലീനമാരായി നിന്നാർ;

251 ഉറ്റവരായി ചു ം വിളങ്ങിന
252 മ േള്ളാെരല്ലാരുമവ്വണ്ണേമ
253 ൈപെകാ േമവുന്ന ദീനെത്തയേന്നരം
254 ൈപതങ്ങൾേപാലുമറിഞ്ഞതിേല്ല.
255 ”വൻകു ചൂടീ വന്മഴ െപ േമ്പാൾ
256 തൻകുലം കാ ന്ന ത രാേന!
257 നിങ്കനിേവകിനിെന്നങ്കൽ നീെയ േമ
258 സങ്കടം േപാ വാൻ കുമ്പിടുേന്നൻ.
259 മാരി വരുേന്നരം നൽകുട ചൂടുവാൻ
260 ആരുെമാരുത്തരം താരാഞ്ഞാേരാ?

261 ക ചുമന്നി െവണ്ണ ചുമ േള്ളാ
262 രുണ്ണിൈക്ക േനാകു തില്ലേയാ െചാൽ?
263 കു ചുമേക്കണെമന്ന ചിന്തിേച്ചാ
264 െവണ്ണ ചുമന്നി ശീലി നീ?
265 െവണ്ണെയേന്നാർത്തി കുന്നിെനത്തെന്നയും
266 െമല്ലേവ വായിലങ്ങാെക്കാല്ലാെത.
267 ൈപതലായുെള്ളാരു കണ്ണൻെറ െചാൽ േക
268 ൈപതങ്ങേളാടു കലർെന്നല്ലാരും
269 കുന്നി കീഴിേല നൂെണാരു നിങ്ങളി
270 താൻ വീഴുെമേന്നാർക്കണ്ടാേത”
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271 തുംബുരുനാരദൻ മുമ്പാേയാെരല്ലാരും
272 വ ടനിങ്ങെന വാഴ്ത്തിനിന്നാർ.
273 വാനവർനായകൻ വല്ലവന്മാരുെട
274 ദീനത കാണ്മാനായ് വന്നാനേപ്പാൾ.
275 മാധവന്തെന്നയും വല്ലവന്മാെരയും
276 ബാധകൾകൂടാെത കാകയാേല
277 തള്ളിെയഴുെന്നാരു േകാപമടങ്ങിനി
278 ള്ളം െതളി ടൻ നിന്നേനരം
279 ”മാരിെയെപ്പയ്യി മാധവേനാടെല്ലാ
280 േനരി നി ഞാൻ” എ നണ്ണി,

281 ദീനതപൂ തന്മാനസംതന്നിേല
282 നാണവും പൂണ്ട നി പിെന്ന,
283 േമഘങ്ങെളല്ലാേമ േപാെക െചാല്ലിനാൻ
284 നാകികൾനായകനാകുലനായ്.
285 മന്നില ന്നിന പാദങ്ങെലാ േമ
286 പിെന്ന മറി ചലിപ്പിയാെത
287 ഏഴുനാളിങ്ങെന േപമഴ െപ േമ്പാൾ
288 േകാഴകൾ കൂടാെത നിന്നാൻ കണ്ണൻ.
289 േമഘങ്ങൾ േവറായി േമളം കലർ െള്ളാ
290 രാകാശം ക ടൻ കണ്ണൻ െചാന്നാൻ:

291 ”നിർഗ്ഗമിച്ചാലുമിന്നിങ്ങളിെന്നല്ലാരും
292 വ്യ മായുള്ളതു േപായിതായി.”
293 കുന്നി കീഴാേയാെരല്ലാരുെമന്നേപ്പാൾ
294 ക കിടാക്കളും കാലിയുമായ്
295 ഒക്കേവ നി പുറ പുറെപ്പ
296 ദി കെളല്ലാേമ േനാക്കിനിന്നാർ.
297 നന്ദകുമാരനും കുന്നിെനയേന്നരം
298 മന്ദമിറക്കിത്തൻ ൈകയിൽനിന്ന്
299 ഭൂതലംതന്നിേല െമല്ലേവയാക്കിനാൻ
300 ഭൂതങ്ങെളല്ലാേമ കണ്ടിരിെക്ക.
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301 എന്നതു കെണ്ടാരു േഗാപന്മാെരല്ലാരും
302 എന്തിെതന്നിങ്ങെന ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ
303 ആനായർേകാനായ കാർമുകിൽവർണ്ണെന
304 മാനുഷനെല്ല സംശയിച്ചാർ
305 വാനവർേകാനായ വാസവെനന്നേപ്പാൾ
306 ദീനനായ് നി നുറു േനരം
307 കാർമുകിൽവർണ്ണൻതൻേങ്കാമളമാെയാരു
308 കാലിണതങ്കേല വീണു പിെന്ന
309 ലജ്ജയായുെള്ളാരു വാരിതൻ പൂരത്തിൽ
310 മജ്ജനം െചയ്ത നി െചാന്നാൻ:

311 ”വന്മദമാെയാരു കല്മഷം പൂ നി
312 െന്നന്മനെമ േമ മ കയാൽ
313 നിൻ പാദെമ േമ കാണാ നിന്നി
314 വ തുടങ്ങിേനന്ത രാേന!
315 ഉന്മത്തരായവർ േപ പറഞ്ഞാെര
316 സമ്മതരായവരുേണ്ടാ െചാൽവൂ?
317 എൻ പിഴ നീയുമിന്നിങ്ങെന നണ്ണിനി
318 ന്നമ്പിേന നേല്കണം ത രാേന!
319 ”എ െട ദാസനായുേള്ളാരു ദാരകൻ
320 എേന്നാടു േനരിട്ടാെന േചതം”

321 എന്നതു േവണേമ സന്തതം േതാ വാൻ
322 നന്ദതനൂജനാം ത രാേന!
323 നന്നല്ലയിന്നിവെനേന്നാടു െച ന്ന
324 െതന്നാവു േതാ െതങ്കിലേയ്യാ
325 നീ വളർത്തീടുന്ന ൈപതങ്ങളാെലാ
326 േകവലമിെല്ലേന്ന വ കൂടു”
327 വാസവനിങ്ങെന വാഴ്ത്തിനേനര
328 വാരു െചാല്ലിനാൻ വാസുേദവൻ:
329 ”വന്മദം പൂ നീ സന്മതി േവറായി
330 നെമ്മ മറെക്കാല്ലാെയ നണ്ണി
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331 നി െട പൂജ ഭംഗെത്തെച്ച ഞാൻ
332 എ ള്ളതുള്ളത്തിൽ േതറിനാലും
333 ഐശ്വര്യംെകാ തിമിർ തുടങ്ങിനാൽ
334 ”ഈശ്വര”െന നിനയ്ക്കയിേല്ല;
335 ഈശ്വരചിന്തെയ ൈകെവടിഞ്ഞീടിനാൽ
336 ശാശ്വതമായതും വ കൂടാ.
337 ദു തി കൂടുകിൽ മൽ തിതന്നിേല
338 വി തി വന്ന കൂടുെമന്നാൽ
339 ദു തിെയല്ലാേമ വ കളഞ്ഞി
340 മൽ തി േവണം നീ ൈകെക്കാ വാൻ.”

341 പൂണ്യമിയെന്നാരു വിണ്ണവർേകാേനാടു
342 കണ്ണന്താനിങ്ങെന െചാന്നേനരം
343 േഗാമാതാവാെയാരു േദവിതാൻ വന്നേപ്പാൾ
344 പൂമാതിൻകാന്തെനക്ക െചാന്നാൾ:
345 ”നാ ഖൻെചാല്ലാെല വ ഞാനിങ്ങെന
346 നാഥനായുെള്ളാരു നിെന്നക്കാണ്മാൻ.”
347 എന്ന െചാല്ലിന േദവിതാെനന്നേപ്പാൾ
348 ത െട പാൽെകാ െമെല്ലെമെല്ല.
349 കാർവർണ്ണന്തന്നഭിേഷകെത്തെച്ചയ്തി
350 േഗാവിന്ദെനെന്നാരു േപരും െചാന്നാൾ.

351 േദവകെളല്ലാരും പാരാെത വന്നി
352 പൂവുകൾ തൂകിനാെരന്നേനരം
353 േഭരിതൻ നാദംെകാണ്ടാശകെളല്ലാേമ
354 പൂരി വാഴ്ത്തിനാർ വന്ദികളും.
355 മാമുനിമാരുമങ്ങാനന്ദംപൂണ്ടി
356 മാനി േമേന്മേല വാഴ്ത്തിനിന്നാർ
357 വല്ലവീവല്ലഭൻെചാല്ലാെലെയല്ലാരും
358 അല്ലെലൈക്കവി േപായേനരം
359 വിണ്ണവർനാഥനും കണ്ണന്തൻ െചാല്ലാെല
360 തിണ്ണം െതളി ടൻ വിണ്ണിൽ പുക്കാൻ.
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361 ജംഭാരിതെന്നയും സംഭാവിച്ചീടിേനാ
362 രംേഭാജേലാചനന്താനും പിെന്ന
363 അൻപുകലർ േള്ളാെരല്ലാരുമായിത്ത
364 ന്നമ്പാടിതന്നിൽ വിളങ്ങിനിന്നാൻ.

https://thalilakkam.in/




