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1 നന്ദനം െവെന്നാരു വൃന്ദാവനംതന്നിൽ
2 നന്ദസുതൻ പ നിന്നകാലം
3 അെന്നാരുനാള പങ്കജവല്ലഭൻ
4 മന്ദം മറഞ്ഞ േപാകുേന്നരം
5 മണ്ഡലംതാന മന്ഥരമാെയാരു
6 മണ്ഡനമായി വിളങ്ങീതേപ്പാൾ
7 പശ്ചിമദിങ്നാരി കച്ചണിെക്കാങ്കയിൽ
8 ഇച്ഛയിലിെട്ടാരു താലിേപാെല.
9 അന്തണെരല്ലാരുമാദരേവാട
10 സന്ധ്യെയ വന്ദി നിന്നാരേപ്പാൾ.

11 പാന്ഥന്മാേരാേരാ പൂരിലകംപൂവാൻ
12 പാരം നട തുടങ്ങീെത ം
13 േധനുക്കൾ തങ്ങെളപ്പാലി േന്നാരുമാ
14 യാലയ്ക്കലാമ്മാറു െച പൂ .
15 േ മംതഴ ള്ള കാമുകന്മാരുമ
16 ങ്ങാേമാദംപൂ െതളി നിന്നാർ.
17 ജാരന്മാെരല്ലാരും നാരിമാർവീട്ടി
18 ചാരെത്തക്കാടകം േതടിനാെര.
19 ദൂതിമാര ടൻ ദൂതന്മാരി ടൻ
20 ദൂെര നട തൂടങ്ങീെത ം.

21 മാലകേളാേരാേന്ന േചടിമാെരല്ലാരും
22 ചാലെത്താടു തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
23 പക്ഷികൾ തങ്ങളിൽ കൂകിവിളിേച്ചാെരാ
24 വൃക്ഷവരങ്ങളിൽ െച പു
25 േകാകങ്ങെളല്ലാേമ േഗാപതിമണ്ഡലം
26 േകാപി േനാക്കിയിരു ടെന
27 തൂമ തിരെണ്ടാരു േപടമുഖംതെന്ന
28 േ മമിയന്ന േനാ ം െചെമ്മ
29 താമരനൂല െകാത്തിവലി തൻ
30 കാമിനിക്കായി െകാടു ം െമെല്ല.
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31 നീലിമേകാലിന േവലെയക്കണ്ടി
32 നീെള െനടുതായി വീർ ം പിെന്ന
33 വാപികതന്മറുതീരെത്ത േനാക്കീ
34 മാഴ്കിത്തളർെന്നാ കൂകും െമെല്ല.
35 പക്ഷതിെകാ തൻ പക്ഷിണിതെന്നയും
36 അക്ഷമനായിത്തഴുകി നിന്ന്
37 െനഞ്ചകംതന്നിേല പഞ്ചശരം ന
38 ച പുടംതെന്ന വാെയ്ക്കാ ടൻ
39 ”േപാകുേന്നെനങ്കിൽ ഞാ”െനന്ന െചാല്ലീ
40 തൂകി ടങ്ങീതു ക നീരും.

41 ക രിെകാ ള്ള പത്തിക്കീറ്റേമ്പാടു
42 പുത്ത ലതന്നിൽ േചർ െചേമ്മ
43 കാന്തൻ വരുംവഴി േനാക്കി ടങ്ങിനാർ
44 പൂേന്തെന്മാഴികളും െമെല്ല െമെല്ല.
45 അസ്താചലന്തന്നിൽ െമത്തിയിരുെന്നാരു
46 പുത്തന്നിറമാണ്ട െചമ്പരുത്തി
47 ഒെക്ക വിരി ചമ കണെക്കയ
48 ദ്ദി ചുവ ചമ തേപ്പാൾ,
49 തിണ്ണം നട ടനർക്കന്തൻ േതരുമായ്
50 അർണ്ണവംതന്നിൽ പതി േന്നരം

51 ബാഡവനാകിന പാവകന്തന്നിെല
52 േവഗത്തിൽ േപായ് െച വീഴ്കയാെല
53 ജ്വാലകൾ മാലയായ്ക്കത്തിെയഴുന്നി
54 ചാലെവ വ േതാെയ േതാ ം
55 ചാലപ്പതിതനാം മാർത്താണ്ഡൻതേന്നാട
56 ക്കാല സംഗമെമ കയാൽ
57 താരങ്ങളാകിന മു ധരിച്ചി
58 േപാക ടങ്ങിനാൾ സന്ധ്യ െമെല്ല.
59 സന്ധ്യയായുെള്ളാരു ബ രഗാ ിതാൻ
60 ചന്തമായ് േപായി മറഞ്ഞേനരം
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61 രാ ിയായുെള്ളാരു താർേത്തൻെമാഴി വ
62 ചീർെത്താരു േകശമഴി െചെമ്മ
63 നീെള വിരി താെയന്നകണെക്കയ
64 ക്കാളിമെകാ നിറ െത ം
65 മന്മഥന്താൻ പല ബ ക്കളുണ്ടാവാൻ
66 അംബരമായ കഴനിതന്നിൽ
67 അന്തി വപ്പായ െപാന്നിങ്കരുവിെകാ
68 ന്തിയുഴുതു ചമ െചെമ്മ
69 സുന്ദരമായുെള്ളാരി വിത്തേമ്പാടു
70 മന്ദം വിത ചമച്ചേപാെല

71 േകാരകമാെയാരു താരകപൂരകം
72 േനേര വിയത്തിൽ വിളങ്ങീതേപ്പാൾ.
73 ചന്തെമഴുെന്നാരു സന്ധ്യെയക്കണ്ടി
74 െചന്താമരക്കണ്ണേനാർ നി :
75 ”ഇ ഞാെന െട വല്ലവിമാരുമായ്
76 നന്നായ് രമിേക്കണ”െമ റച്ചാൻ.
77 തന്മനമായി വിളങ്ങിേനാരി താൻ
78 അന്നിനെവല്ലാമറി െചെമ്മ
79 സ്വാമിയാേയ്മവിന കാമെനെച്ചന്ന
80 േകാമളമായ് നി ൈകെതാഴുതു

81 ”േഗാവിന്ദന്ത െട േഗാപികമാരുമായ്
82 േമവിക്കളി േന്നാെന േതാ .
83 വൃന്ദാവനംതന്നിലിെന്നഴുന്നേള്ളണം”
84 എെന്നാരു വാർത്തയുണർത്തിനിന്നാൻ.
85 നിന്ന െചാന്നതു േകെട്ടാരു േനര
86 സുന്ദരനാകിന മന്മഥന്താൻ
87 േമനിയിൽ േമവിന മാനിനിതെന്നയും
88 മാനി നീക്കിെയഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ
89 ചാലത്തിരെണ്ടാരു ഭക്തി തഴ ടൻ
90 േവലെപ്പകാന്തെനൈക്കെതാഴുതാൻ.
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91 ”എ േപാെല െട േസവ തഴപ്പിപ്പാൻ
92 െച ള്ള കാലമകെപ്പടു
93 എന്നേത സന്തതം ചിന്തി നി േള്ളാ
94 െര ള്ളമി കുളുർ തായി”
95 എന്ന െചാ ള്ള മന്മഥന്താനുടൻ
96 മന്ദം മറിെഞ്ഞാ േനാക്കി െമെല്ല
97 കല്യനായുെള്ളാരു നല്ല വസന്തെത്ത
98 െമെല്ല വിളിച്ചങ്ങടു െകാണ്ട്
99 ”ഇ നമുെക്കാരു മംഗലയാ യു
100 െണ്ടന്നാലതി മുതിർക്ക”െയന്നാൻ

101 സമ്മതയായുള്ള വല്ലഭതെന്നയും
102 ക നെകാ തള െമെല്ല
103 ചാല വലി തൻ ചാര െകാണ്ടി
104 ദൂര നീക്കിനാനല്ലെലല്ലാം.
105 കാർെകാണ്ടിരുെണ്ടാരു വാർെകാണ്ടൽേനർെകാണ്ട
106 വാർകൂന്തൽതെന്നയും ചീന്തിച്ചീന്തി
107 കുന്ദനിര വ കുമ്പി നി ന്ന
108 മന്ദസ്മിതംതന്നിൽ മുങ്ങിനി
109 ചട്ടറ്റ ൈകെകാ െമെല്ലത്തേലാടീ
110 വെട്ടാത്ത െകാങ്കകൾ ര ം പിെന്ന

111 ”േഗാകുലനായകൻ േമവും വനംതന്നിൽ
112 േപാകേയാ നാെമങ്കി”െല െചാന്നാൻ.
113 അംഗജനിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര
114 മംഗലയാകിയ മാനിനിതാൻ
115 യാ േവണുന്ന േകാെപ്പല്ലാം ത െട
116 ഗാ ത്തിൽ േചർത്ത മുന്നിൽ നിന്നാൾ.
117 കുന്തളമാകിന വണ്ടിൻനിരതെന്ന
118 ച്ചന്തത്തിൽഞാണായി മീേത േചർ
119 ചില്ലിെക്കാടിയായ വിേല്ലാടു േചർത്ത
120 മല്ലക്കേകാണമായ മ ം
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121 േമളെമഴുെന്നാരു േവണിയായ് േമവുന്ന
122 നീലത്തഴയും പിടി െചെമ്മ
123 താലിയായുേള്ളാരു താലത്തിൽ വച്ച
124 ബാലസ്മിതമായ െവള്ളരിയും
125 അൽക്കിടമാകിന േതർത്തടംതെന്നയും
126 നല്കി നൽക്കാലെത്തപ്പാർ നിന്നാൾ.
127 ഉള്ളംെതളി െള്ളാരംഗജന്താനേപ്പാൾ
128 തള്ളിെയഴു െള്ളാര പൂണ്ട്
129 മാനിനിത ഖം മാനി േനാക്കിെക്കാ
130 ണ്ടാനന്ദനായിനിെന്നാ േനരം

131 െകാങ്കകൾ ര ം തന്മാറിലണച്ച
132 സങ്കടം േപാക്കിനാൻ െമെല്ല െമെല്ല.
133 തിങ്കൾതാനങ്ങതു ക മയങ്ങിനാൻ
134 തങ്കെലഴുെന്നാരു േകാഴപൂ
135 േരാഹിണിത ല ചാല ണർന്നി
136 േമാഹം പുലമ്പി നുറുങ്ങിനിന്നാൻ
137 അംഗജന്ത െട മംഗലയാനത്തി
138 ന്നംഗമായ് വ ടൻ ഭംഗിപൂണ്ട്
139 വണ്ടിണ്ടെയ മകമ്പടി ചന്തത്തിൽ
140 മണ്ടിനട തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.

141 ഹസ്തതലംതന്നില തമാെയാരു
142 പുത്തൻകരി വിൽ േചർ െചേമ്മ,
143 െക കലർ നിന്നിപ്പാരട ന്ന
144 പുഷ്പശരങ്ങളുമപ്പരിെച.
145 ആസ്ഥതിരെണ്ടാരു താർെത്തന്നലാകിന
146 േതർത്തടംതന്നിൽ കേരറിെച്ചേമ്മ
147 േകാകിലനാദമാം കാളം വിളിപ്പി
148 േപാക ടങ്ങിനാനംഗജന്താൻ.
149 ബ വായ് േമവിന നല്ല വസന്തവും
150 ചന്തമായ് പിേമ്പ നടന്നാനേപ്പാൾ.
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151 െവണ്മതിരണ്ട മ ള്ളൃതുക്കളും
152 തന്മരം തന്മരം പൂപ്പി ടൻ
153 േദവകീനന്ദനൻ േമവും വനംതന്നിൽ
154 േസവിപ്പാനായ െച പു .
155 മാധവമാസവും മന്മഥൻപിന്നാെല
156 മാധവനുള്ളിടം െചന്നണ .
157 ഇ താനംബരംതന്നിേല േപായ
158 മന്ദം നട കിഴ പുക്കാൻ.
159 ഇ ദിഗങ്ഗന ച െനഗ്ഗർഭി
160 നിന്നതു െചാല്ലീതെങ്ങല്ലാേരാടും

161 ചാെല വിളർ ചമെഞ്ഞാരു ത ഖം
162 ചാരുസ്മിതമാ നിന്നേപാെല
163 എൻ വരവിന്ന കാലമിതായിേതാ
164 എന്നങ്ങറിവാനാെയന്നേപാെല
165 നെല്ലാരുദയഗിരിതൻ മുകേളറി
166 െമല്ലേവ േനാക്കിനിെന്നല്ലാടവും
167 രാഗവാനായുള്ള േരാഹിണീവല്ലഭൻ
168 േവഗവാനായി െവളിച്ചെപ്പട്ടാൻ.
169 തിങ്ങിയിരുേന്നാരിരുട്ടിൻനിരെയല്ലാം
170 മങ്ങിമയങ്ങിച്ചമ ടേന

171 ആയാസംപൂണ്ട പാതാളേലാക
172 േപായ മിക്കതും പു തായി.
173 അംബുധിേപാെലയങ്ങംബുജേലാചനൻ
174 തന്മനെമാന്ന െപാങ്ങീതേപ്പാൾ.
175 അംഗജൻതാനും തൻ ബ ക്കളുമായി
176 വൃന്ദാവനത്തിലക പു
177 മാകന്ദംതന്മധുവുണ്ട നിന്നി
178 കൂക ടങ്ങീേത േകാകിലവും
179 െചമ്പകം തൻ പൂവും ചാെലെപ്പാഴിപ്പി
180 കമ്പംവരുത്തീതു കേണ്ടാർെക്കല്ലാം.

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 14 - െചറുേശ്ശരി 10

181 നാരികൾപാദത്തിൻ താഡനംകൂടാെത
182 നന്നായി ത്തിതേശാകങ്ങളും
183 ബാലവസന്ത ീത െട േകാമള
184 നീലമിഴിമുനെയന്നേപാെല
185 മത്തങ്ങളായുള്ള ഭൃംഗങ്ങൾ െചന്നേപ്പാൾ
186 പുത്തൻതിലകങ്ങൾ പൂ നി .
187 വല്ലികൾ െചന്ന നല്ല മരങ്ങെള
188 െമെല്ലത്തഴുകി മയക്കിെച്ചെമ്മ
189 െതാത്തായ െകാങ്കയും പുത്തൻതളിരായി
190 െമ ന്ന േചാരിവാ നല്കിനി .

191 ഉന്മാദമാ വരുെന്നാരു േഗാപികൾ
192 നേന്മനിേപാെല പകു െചെമ്മ
193 െനേന്മനിയാകിന വന്മരം പൂ ടൻ
194 െചേമ്മ വിരി തുടങ്ങീതേപ്പാൾ
195 േകതകീവാടികൾ നീെള വിരിഞ്ഞ
196 േപാതകമായ കട കളും
197 ചൂതവാർെകാങ്കകൽ േവറായി നിേന്നാർ
198 ജാതകത്തിന്നന്തമാക്കിനി
199 കുന്ദനിരെയല്ലാം നന്നായ് വിരിഞ്ഞി
200 നന്ദസുത ന്നൽ കാണായേപ്പാൾ

201 അഞ്ചാെത നിന്നി െവണ്മ പയ വാൻ
202 പുഞ്ചിരിതേന്നാടെങ്ങന്നേപാെല
203 ഏ മിരഞ്ഞിമലർതന്മധുതന്നിൽ
204 നീന്തിനട നൽ െതന്നെലല്ലാം
205 േലാദ്ധ്റങ്ങളായ മരങ്ങളും പൂ ടൻ
206 ആർ ങ്ങളായി നൽ േതൻ െചാരി
207 വല്ലഭമാരുടൽതെന്നപ്പിരി േള്ളാ
208 ർക്കല്ലലിയ വാനുള്ളിെല ം
209 മല്ലികയും നല്ല മുല്ലനിരകളും
210 െമെല്ല വിരി തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
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211 േജ്യാൽസ്നയായുെള്ളാരു സുന്ദരി െച ടൻ
212 ആസ്ഥയായ് നി തഴുകുേന്നരം
213 നീെള രു ത്തിമുല്ലകൾ െമല്ലേവ
214 േമളത്തിൽ പൂ തുടങ്ങീെത ം.
215 ഇച്ഛ തിരെണ്ടാരു പിച്ചകംതൻപൂവും
216 അച തൻ കാ യായ് വ നി
217 കാമന്തനി ള്ളിൽ േ മം തഴപ്പി ം
218 േചമന്തി ട്ടവും പൂ നി .
219 തിങ്കൾതാനുണ്ടേല്ലാ ന ഖംതേന്നാട
220 ങ്ങങ്കംെതാടുത്തിേപ്പാെള നണ്ണി

221 േഗാകുലനാരികൾ ചാല വരുേന്നരം
222 വാർെകാങ്കതേന്നാടെങ്ങാ നി ാൻ
223 േതൻപാെത നി ള്ള താമര െവല്ലാം
224 കൂമ്പിച്ചമ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
225 ഉത്തമയാകിയ േരാഹിണിത ല
226 ക്ക രി െമയ്യിൽപ്പിരണ്ടേപാെല
227 നീലിമപൂ വിളങ്ങിന തിങ്കളും
228 ചാേല മുളച്ച യർ തേപ്പാൾ.
229 അംബരമായ വിതാനത്തിൽ തൂക്കിന
230 നിർമ്മലമുല്ലതൻ മാലേപാെല

231 രശ്മികൾ താണു നില പര ടൻ
232 കശ്മലമായതു േപാക്കിനി .
233 മു തുടർെന്നാരു പത്മിനീകാന്തൻ െച
234 െന്നാക്കേവ മൂപ്പി നില്ക്കയാേല
235 ഊമ്പലുറഞ്ഞ കൂമ്പിമയങ്ങിേനാ
236 രാമ്പൽനിരകളും െമെല്ല െമെല്ല
237 തങ്കരംെകാ ടനമ്പിൽ തേലാടീ
238 സങ്കടമായതു േപാക്കിനിന്നാൻ
239 കാന്തൻകരംെകാ തെന്നെത്താടുേന്നരം
240 താന്തയായ് നിന്ന കുമുദ്വതിതാൻ
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241 ഏന്തിെയഴു േള്ളാരാേമാദംപൂ ടൻ
242 പൂേന്തനാം ക നീർ വാർ നിന്നാൾ
243ഈവണ്ണമുേള്ളാരവസ്ഥെയക്കണ്ടി
244 േകവലനാകിലും േഗാവിന്ദന്താൻ
245 തായായി േലാകർ നിെന്നാരു മായയിൽ
246 േപായ പു ടൻ േമവിനാേന.
247 ബാലത േപായി യൗവനം വന്നേപ്പാൾ
248 ചാെലത്തൻ േമനിയിൽ േമവിതായി.
249 ഇങ്ങെനയുള്ളതു വിസ്മയമല്ലതാൻ
250 അങ്ങെനയു തൻ മായാബലം:

251 ആയർകുലത്തിൽ തഴപ്പി വച്ചത
252 മ്മായതാനല്ലേയാ പണ്ടിവേന?
253 യൗവനമിെന്നങ്കിൽ മുമ്പിേല നല്കീ
254 ൈവഭവംകാട്ടിനാെന േചതം
255 ഓർക്കിെലാരുവർ ം മായതൻ ൈവഭവം
256 ആർ മറിയാേവാന്നല്ല െചാല്ലാം.
257 അങ്ങെന േപാകതന്നന്ദതനൂജന്താ
258 നിങ്ങെന നിെന്നാരവസ്ഥതന്നിൽ
259 മംഗലമാെയാരു ശൃംഗാരംതാന
260 ഭംഗിെപാഴിെഞ്ഞാരു േമനിയുമായ്

261 വ നിറ േതാ എന്നകണെക്ക താൻ
262 നി വിളങ്ങിനാൻ സുന്ദരനായ്.
263 ചാല നിറ െള്ളാരാലിൻമുരട
264 േകാല ഴലുമായ് െച ടേന
265 േമളത്തിൽ പായിനാൻ േകാല ഴൽതെന്ന
266ത്താളത്തിൽ േചർ വിളിച്ചാൻ പിെന്ന.
267 രാഗങ്ങേളാേരാേന്ന േഗാകുലനായകൻ
268 േമളം കലർന്ന പാടുേന്നരം
269 വൃന്ദാവനംതന്നിലുെള്ളാരു ജീവികൾ
270 നന്ദി നി േത മന്ദം മന്ദം.
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271 ഷഡ്പ്പദമാലകള തമാെയാരു
272 പുഷ്പരസെത്ത െവടി ടെന
273 ഗാനമായ് േമവിന േതേന ടിപ്പാനായ്
274 ആനനംതങ്കേല െച പു .
275 േകാകിലജാലങ്ങൾ േകാല ഴൽ േക
276 മൂകങ്ങളായ നി േപായി
277 േചണുറ്റ േവണുതൻ േതനുറ്റ നാദെത്ത
278 ത്ത റ്റനാദത്തിന്മീേത േകട്ട്
279 േവലെപ്പടാെതതാൻ മാനി നിന്നി
280 ചാലപ്പറിപ്പാനാെയന്നേപാെല.

281 േകകിനിരകളും േവഗത്തിൽെച്ചന്നി
282 കൂകി, കുഴെഞ്ഞാരു കണ്ഠവുമായ്;
283 നീലത്തഴയായ പീലി റംതെന്ന
284 ച്ചാലപ്പരത്തി വിരി െചെമ്മ
285 പാടി ട േമ്പാൾ നീടുറ്റ താളത്തിൽ
286 ആടി ടങ്ങീതു െമെല്ല െമെല്ല.
287 പുണ്യതമങ്ങളായുള്ള മരങ്ങളും
288 കണ്ണൻകുഴൽവിളി േകട്ടേനരം
289 േതനു വീഴുന്ന പൂക്കൾ െചാരി ടൻ
290 മാനി െകാെമ്പല്ലാം താഴ്ത്തി നി .

291 കഞ്ചന്തൻ െനഞ്ചിേനാെടാത്ത കരിങ്ക ം
292 അഞ്ചിതമാെയാരു പാ േക
293 ഉദ്ധവർമാനസെമന്നകണെക്ക നി
294 ന്ന തമായിച്ചമ തേപ്പാൾ.
295 േവഗത്തിൽ േപാകുന്ന കാളിന്ദിതാന
296 രാഗെത്തേക്കെട്ടാരു േനരത്തേപ്പാൾ
297 ഏറിന വീചികജാലമക ട
298 േനതുമനങ്ങാെത നി േപായി.
299 ആനായർേകാന്തൻെറ ഗാനെത്തേക്കട്ടെപ്പാ
300 ളാനന്ദംപൂണ്ട മീനങ്ങളും
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301 െമെല്ലക്കരേയറി നെല്ലാരു വാൽ മിന്നി
302 െച്ചല്ല ടങ്ങീത ന്നിലേപ്പാൾ.
303 മാൺെപഴു ചില മാേമ്പടകെളല്ലാം
304 ചാമ്പിമയങ്ങിന കണ്മിഴിയും
305 ഒെട്ടാ ചിമ്മിെക്കാണ്ടിഷ്ടത്തിലേമ്പാടു
306 വട്ടത്തിൽ േമവിേത െപട്ടന്നേപ്പാൾ
307 മന്ഥരമാെയാരു കന്ധരംതെന്നയും
308 മന്ദം നുറു തിരി യർത്തി
309 ചില്ലികളാെലാ െമെല്ല യർത്തീ
310 വല്ലഭീവല്ലഭൻതെന്ന േനാക്കി.

311 കർണ്ണങ്ങളാെലാ തിണ്ണം കലമ്പി
312 കർണ്ണം കുഴ െകാടു െചെമ്മ.
313 വാെയ്ക്കാണ്ട പുെല്ലല്ലാം പാതി ചവച്ച
314 വാ ന്ന െമയ്യിെലാഴുക്കിനിന്ന്
315 ൈകതവമ താൻ ൈകതുടർ ചിലർ
316 ൈപതങ്ങേളയും മറ െചെമ്മ.
317 ചി ത്തിൽ േചർ ചമച്ചകണെക്കയ
318 ന്നിശ്ചലമാെയാരു െമ മായി
319 േതനുറ്റ ഗാനെത്തേക്ക തുടങ്ങീത
320 ങ്ങാനന്ദബാഷ്പെമാഴുക്കി െമെല്ല.

321 മുല്ലതുടങ്ങീന വല്ലികേളാേരാെന്ന
322 വല്ലവീവല്ലഭൻ പാടുേന്നരം
323 െമെല്ലന്നിറങ്ങി മരങ്ങളിൽനിന്ന
324 പല്ലവമാ ത ന്നൽെച്ച .
325 േകാകങ്ങെളല്ലാേമ മാഴ്കിത്തളർന്ന
326 കൂകുേമ്പാൾ പാട്ടിെനേക്കട്ടമൂലം
327 േപട പിരി ള്ള േവദന േവറായി
328 നീെടഴുമാനന്ദംപൂ നി .
329 സിംഹത്താൻ േകാപിച്ചങ്ങാനതൻ മസ്തകം
330 ആഹനിച്ച െപാളിപ്പതിന്നായ്
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331 കെയ്യാ യർ േമ്പാൾ പാട്ടിെനേക്കൾക്കയാൽ
332 അവ്വണ്ണേമതെന്ന നി േപായി.
333 മൂഷികമ്പിന്നാെല പാെഞ്ഞാരു പാ താൻ
334 മൂഷികന്തെന്നെത്താടുന്നേനരം
335 േദാഷമകെന്നാരു ഗാനെത്തേക്കൾക്കയാൽ
336 ഊഷനായങ്ങെന നി േപായി.
337 ഹംസംതാൻ താമരനൂല െകാത്തീ
338 ഹംസീമുഖ െകാടു േന്നരം
339 േപശലഗാനം േകട്ടങ്ങെന നില്ക്കയാൽ
340 േപശിവലി ന്നാെയ േതാ ം

341 വ്യാ വരന്താനേങ്ങണക്കിടാവിെന
342 ശീ തരം െച വാെയ്ക്കാണ്ടേപ്പാൾ
343 പാട്ട േകൾക്കയാൽ തൈമ്പതെലേപ്പാെല
344 വാട്ടംവരുത്താെത േചർ നിന്നാൻ.
345 വാർെമ ം ഗാനമപ്പങ്കജേയാനി
346 സാമത്തിൻഗാനമാേയ്മവിനി .
347 മുക്തന്മാരാേയാർ നിത്യമായ് നിെന്നാരു
348 തത്ത്വെമന്നിങ്ങെന േതാന്നീതേപ്പാൾ,
349 ഭക്തന്മാരാേയാർ ചിത്തം മതൃപ്പി ം
350 നൽേത്തൻകുഴമ്പായി േമവിനി .

351 േദാഹളമായിതു പൂമരങ്ങൾെക്കല്ലാം
352 കാഹളമായിതു കാമന്നേപ്പാൾ.
353 വാഹനമായിതങ്ങ തങ്ങൾെക്കല്ലാം
354 േമാഹനമായിേത േലാകങ്ങൾ ം.
355 നാരിമാെരല്ലാർ ം മാരൻ ജപി ന്ന
356 മാരണമ മായ് േനേര വ .
357 ആക്കമിയന്നവൻ പാട്ടിേന വാ വാ
358 േനാർക്കിെലാരുവർ മാെവാന്നേല്ല.
359 ആയിരമാനനമാളുമനന്തനും
360 േപയായ് വരുമെ വാ േന്നരം;
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361 മു മിതി െകാതിക്കെയാഴിച്ചി
362 മെറ്റാ േവണ്ട്വതിെല്ലങ്ങളിേപ്പാൾ.
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