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1 അമ്പാടിതന്നിേല വേമ്പാലും വാണിമാർ
2 സം മിേച്ചാേരാേരാ വീടുേതാറും
3 ഇമ്പമിയ േള്ളാരന്തിമയക്കില
4 ങ്ങമ്പിനാേരാേരാ േവലകളിൽ
5 കണ്ണനിലുെള്ളാരു കാമം തഴയ്ക്കയാൽ
6 തിണ്ണം തളർെന്നാരു െമ മായി.
7 പാൽ ഴതെന്നെയടുത്ത െചന്നി
8 േഗാക്കെള നി കറന്നാരേപ്പാൾ.
9 ആക്കമിയ ള്ള േചൽക്കണ്ണിമാർ ചിലർ
10 പാൽക്കലെമാക്കേവ തീക്കൽവച്ച്

11 ബാലകന്ത െട ലീലകൾ പാടീ
12 പാലു തികത്തിനാർ െമെല്ല െമെല്ല
13 തന്മകന്തെന്നെയടുത്ത ലാളി
14 ന ല നല്കിനാളെങ്ങാരുത്തി
15 ാതൃജനങ്ങളിരുന്നവർമുന്നല
16 േങ്ങാദനം തെന്നയുമാദരവായ്
17 േഭാജനഭാജനം തന്നിൽ പകുത്ത
18 േയാജനംെചയ്താേള മെറ്റാരുത്തി.
19 േവണുന്ന കാമുകന്താനുമായമ്പിേനാ
20 ടൂണു തുടങ്ങിനാളെങ്ങാരുത്തി.

21 േമാഹനമന്ദിരംതന്നിലകംപു
22 േമാദമിയന്ന നി പിെന്ന
23 ശി െമഴുെന്നാരു ത ം വിരിച്ചി
24 ന രിചാക്കിനാൾ മെറ്റാരുത്തി.
25 ഉേറ്റാരുമായി കട്ടിൽകേരറീ
26 െവറ്റില തി തുടങ്ങി ചിലർ.
27 അംഗജനുെള്ളാരു ശൃംഗാരപൂജത
28 ന്നംഗങ്ങളായുള്ളസാധനങ്ങൽ
29 ഇച്ഛ തിരെണ്ടാരു മച്ചകംതന്നിേല
30 പച്ചെപ്പടുമ്മാറു വ െചെമ്മ:
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31 പുഷ്പങ്ങളും മ ചന്ദനം കു മം
32 ത സമീപത്തിൽ വ ടെന
33 മല്ലികാമാലയും മുല്ലതൻ മാലയും
34 നല്ല വിതാനത്തിൽ തൂക്കി െമെല്ല.
35 ക രിതെന്നപ്പനിനീരിൽ ചാലി
36 കട്ടിൽക്കാെലാെക്കത്തളി െചെമ്മ;
37 ദീപി നിെന്നാരു ദീപവും വ ടൻ
38 ധൂപിച്ചാളങ്ങകംതന്നിെല ം.
39 പാ ം പഴുക്കയുമാപാദിച്ചേമ്പാടു
40 പാർത്തി നിന്നാെള മെറ്റാരുത്തി.

41 ഉൾേച്ചരും കാമുകന്താനുമായേമ്പാടു
42 മച്ചകംതന്നിലട െകാണ്ട്,
43 കച്ചണിെക്കാങ്കയും നല്കി മയങ്ങി നി
44 ന്നിച്ഛയിൽ േമവിനാളെങ്ങാരുത്തി.
45 ചാേന്തലും െകാങ്കയിൽ കാന്തെനേച്ചർത്ത
46 താന്തമാരായിക്കിട ചിലർ.
47 ഏറ്റമുവെന്നാരു കാന്തനും താനുമായ്
48 ചീറ്റംതിരേണ്ടറ്റം നില്ക്കയാേല
49 േവഗത്തിൽ േപായ േവേറ കിടന്നി
50 േവദന കാട്ടിനാൾ മെറ്റാരുത്തി.

51 പഞ്ചശരങ്ങൽ തൻെനഞ്ചകം പൂകയാൽ
52 കിഞ്ചിലഴിെഞ്ഞാരു നീവിയുമായ്
53 അഞ്ചാെത െച തൻകാമുകൻെമയ് േചർ
54 െകാഞ്ചി ടങ്ങിനാളെങ്ങാരുത്തി.
55 കണ്ണൻെമയ് തെന്ന നിന കിടക്കയാൽ
56 തിണ്ണമഴലുള്ളിൽ െപാങ്ങിെപ്പാങ്ങി
57 എണ്ണമില്ലാെതാരു പഞ്ചശരം ന
58 ക നീർ വീഴ്ത്തിനാൾ മെറ്റാരുത്തി.
59 കണ്ണൻനിറമാണ്ട കായാവിൻപൂവിേന
60 പുണ്യമിയെന്നാരു ക െകാണ്ട്
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61 േനാക്കിനിന്നേമ്പാടു ദീർഘമായങ്ങെന
62 വീർ തുടങ്ങിനാളെങ്ങാരുത്തി.
63 ക മടച്ച റ ന്ന േനര
64 കണ്ണെന്മയ് തെന്മയ്യിൽ േചർ ക
65 കണ്ണെനേന്നാർ തങ്കാമുകൻതെന്നയും
66 തിണ്ണം തഴുകിനാൾ മെറ്റാരുത്തി.
67 സംഗമിയെന്നാരു കാമുകൻ േമനിേച
68 ന്നംഗജനാടകമാടുേന്നരം
69 പുണ്യമിയെന്നാരു കണ്ണെന്മയ് ചിന്തി
70 തിണ്ണം മയങ്ങിനാളെങ്ങാരുത്തി.

71 തൂമു ലാവിന െകാങ്കയിൽ േചർ തൻ
72 േ മെത്ത തൂകുന്ന കാന്തേനയും
73 വാർെമ ം കാമ ത്താടുേമ്പാൾ കണ്ണന്തൻ
74 നാമെത്തെച്ചാല്ലി വിളി ടെന
75 നാവുംകടി ംെകാേണ്ടതുമനങ്ങാെത
76 നാണി നിന്നാേള മെറ്റാരുത്തി
77 അത്തൽ െപാറാ ടൻ ചി െമഴുതീ
78 ഭിത്തിേമലങ്ങവൻേമനിതൻെറ
79 അംബുജംെവെന്നാരു ക മുഖംതന്നിൽ
80 ചുംബി നിന്നാേളയെങ്ങാരുത്തി.

81 കണ്ണിനു നെല്ലാരു േത ഴമ്പാെയാരു
82 കണ്ണെന്മയ്തന്നിെല പിെന്നപ്പിെന്ന
83 സംഗമിയന്നവൾ െച ന്ന േവലകൾ
84 ഇങ്ങെനെയന്നതു െചാല്ലവേല്ലൻ.
85 േഗാകുലനാരികൾ ഓേരാേരാ േവലയിൽ
86 ആകുലമാരായി നി േന്നരം
87 ഉച്ചെമഴുെന്നാരു ഗാനംേപായ് െചന്നവർ
88 നൽെച്ചവിതന്നിലക പുക്ക്
89 ഊനമകെന്നാരു മാനസംതെന്നയ
90 ങ്ങാനന്ദിപ്പി നുറു നിന്ന്
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91 ”േപാരി നീ” എ െചാല്ലി വലിച്ചി
92 േനേര നടത്തി ടങ്ങീതേപ്പാൾ.
93 കാമന്താനേന്നരം ഗാനംതൻ പിന്നാെല
94 കാമിനിമാരുള്ളിൽ െച പുക്ക്
95 േകാമളനായ്നിന്നക്കാമിനിമാെരത്തൻ
96 േകാമരമാക്കിനാനൂക്കിനാേല.
97 ഊേന്മൽ മുളച്ച കുരുേപാെല സങ്കടം
98 േമേന്മേല െപാങ്ങിന േതെന്മാഴിമാർ
99 ൈകയും മറന്നാെര െമ ം മറന്നാെര
100 പ ം മറന്നാരങ്ങെപ്പാഴുേത.

101 താന്താെനടു ന്ന േവലയും ൈകവി
102 മാന്താർശര ാന്തിൽ നീന്തിെച്ചെമ്മ
103 കാന്തനായുെള്ളാരു കണ്ണൻ മരുവിന
104 കാന്താരം േനാക്കിയേങ്ങാടിനാേര.
105 േലാചനെമാന്ന േലാലെമഴുതീ
106 കാചന മേറ്റെതഴുതുംമുെമ്പ
107 ചാരു മഷിേക്കാലും ചാെരപ്പിടിച്ചി
108 ചാടി ടങ്ങിനാള േനാക്കി.
109 കർണ്ണങ്ങളാെലാന്നിൽ കുണ്ഡലം േചർ േമ്പാൾ
110 കണ്ണെന്റ പാട്ടിെനേക്കെട്ടാരുത്തി

111 മേറ്റതു േചർ ം നിലമങ്ങറിയാെത
112 തപ്പി ടങ്ങിനാൾ െമയ്യിെല ം
113 ഗാ ികതെന്നയും ചാർത്തിയരതന്നിൽ
114 േചർ തൻെകാങ്കയിൽ കൂറതെന്ന
115 ചീർെത്താരു െകാങ്ക െപാറു വിയർത്ത
116 വീർ െകാേണ്ടാടിനാളെങ്ങാരുത്തി.
117 തൂമു മാലകൾ കാൽച്ചിലമ്പാക്കിനി
118 േന്നാമൽച്ചിലമ്പിെനേത്താൾവളയായ്
119 െമയ്യിലണി ചമ തുടങ്ങിനാൾ
120 പയ്യേവ േപാവാനായ് മെറ്റാരുത്തി.
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121 സന്മതനാകിന കാന്തനും താനുമായി
122 മന്മഥ ത്തിനണ െചെമ്മ
123 ചാേല മുലക്കച്ച കാചിലഴി േമ്പാൾ
124 േകാല ഴൽവിളി േക പാഞ്ഞാൾ
125 വീടികാ ൈകെകാ വീട ഖംതെന്ന
126 േത്തടിെക്കാടുപ്പാ ട ംേനരം
127 ചാടിക്കള ടൻ ചാല റെപ്പട്ട
128 േങ്ങാടി ടങ്ങിനാൾ മെറ്റാരുത്തി.
129 അംഗജന്ത െട സംഗരം തങ്ങൾ
130 സംഗമിച്ച ടൻ നിന്നേനരം

131 ഭംഗികലർെന്നാരു പാട്ടിെനേക്കട്ടവൾ
132 അങ്ങെന മണ്ടിനാള േനാക്കി.
133 കാന്തന്മാരാർ മക്കാന്തമാരുള്ളിെല
134 ്രബ്ഭാന്തിന്മരുേന്നതും േതാന്നീതിേല്ല.
135 മാതൃജനങ്ങളും ാതൃജനങ്ങളും
136 ഓതിനാർ േപാെകാല്ലാെയ തെന്ന.
137 ബ ക്കളായുള്ള മ ള്ള േലാകരും
138 എത്തി ട ന്നെത െചാല്ലി
139 ചാര െചന്നിട്ടിന്നാരിമാർേപാക്കിെന
140 േനേര തടുത്ത നിന്നാരേപ്പാൾ.

141 ആർ െമാരുവർ ം േപാ തടുപ്പാനാ
142 യൂ പുലമ്പീലെയേന്ന േവ
143 േപാ തടു ന്ന ബ ക്കെളക്കാള
144 ക്കനേല്ലാ അ നിന്നവൻതാൻ.
145 വാട്ടമെന്നാരു കാ മരങ്ങള
146 പ്പാട്ടിെനേക്കൾക്കയാല േനാക്കി
147 ചാ െചരിെഞ്ഞാരു നൽവഴിയൂെട േപായ്
148 പാ തുടങ്ങിനാർ പാൽെമാഴിമാർ
149 േ മം തഴയ്ക്കയാൽ െമയ്യിെലഴുേന്നാരു
150 േരാമാഞ്ചക കമാ െചെമ്മ
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151 േത ള്ളിജാലങ്ങേളന്തിവിളങ്ങിന
152 സാ സേരാരുഹെമന്നേപാെല
153 േസ്വദമിയ േള്ളാേരാമൽമുഖംതന്നിൽ
154 തൂമകലർെന്നാരു കാന്തിയുമായ്.
155 െചന്തളിർേപാെല ചുവ പതുെത്ത ം
156 ചന്തമിയ ള്ള പാദങ്ങളും
157 ”ഞാ മ്പിൽ, ഞാ മ്പി”െലന്ന തങ്ങളി
158 ലാണ്മ തിരണ്ട േപശുകയാൽ
159 മൂർ ചമ ള്ള കല്ലിലും മുള്ളിലും
160 േചർത്ത മണ്ടിനാരാത്തേവഗം.

161 മാരന്തൻ വീട്ടി െപാൽക്കമ്പമായ് നി
162 ചാരുക്കളായുേള്ളാരൂരുക്കളും
163 ചാലത്തളർന്നങ്ങേതതുമറിയാെത
164 നീലക്കാർേവണിമാേരാടിേയാടി
165 കണ്ണന്മരുവിന കാന്താരംതന്നിേല
166 െചല്ല ടങ്ങിനാരല്ലേലാെട.
167 തൂമകലർ ള്ള പൂമരേമാേരാേന്ന
168 കാമിനിമാര െച ംേനരം
169 േമനിയിൽ േമവിന പൂവുകൾ പൂണ്ടിട്ട
170 ങ്ങാനായമാതർത ന്നിൽനിന്ന്

171 കൂകുന്ന േകാകിലനെന്മാഴിെകാണ്ടേപ്പാൽ
172 സ്വാഗതെമന്ന െചാല്ലിപ്പിെന്ന
173 പൂമലരായുള്ള ജാലങ്ങൾതെന്നയും
174 കാമിനിമാർെമയ്യിൽ തൂകി കി
175 പുേന്തനായ് േമവുെന്നാരർഘ്യജലംെകാ
176 കാന്തമാർ ാന്തിെയേപ്പാക്കിനി .
177 നാരിമാരേന്നരം നാഥനായുള്ളവൻ
178 ചാര െച ടൻ നി െമെല്ല
179 േലാചനദീധിതിജാലമതാകിന
180 മാലകൾ ചാർത്തിനാർ െമയ്യിെല ം.
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181 കാർവർണ്ണന്ത െട കമുനയേന്നരം
182 കാമിനിമാർമുഖംതന്നിൽ െച
183 േമളമിയ ള്ള താമര ക്കളിൽ
184 നീെള നട ന്ന വ േപാെല,
185 നെന്മാഴിയാകിന േത ള്ളിെകാണ്ടവർ
186 കർണ്ണങ്ങെളല്ലാം നിറച്ചാൻ പിെന്ന.
187 ”ചാര േപാരിെകൻ നാരിമാെരല്ലാരും
188 ദൂര നി ന്നിെതന്തിങ്ങെന?
189 ഇന്നേല്ലാെയൻ ക ചാല ളുർ
190 തിന്നേല്ലാെയ ള്ളം വീർ നി .

191 നിങ്ങളിക്കാനനംതന്നിേല വന്നതു
192 മംഗലമായ് വന്നിെതങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ.
193 നിങ്ങെളയിങ്ങെന ചാര കാണ്മാനായ്
194 എങ്ങൾേക്കാ വെങ്കാതിയുണ്ടേല്ലാതാൻ.
195 നിങ്ങൾ മങ്ങെനയുണ്ടാകിേലയേല്ലാ
196 െയങ്ങൾ െകാതി ന്നതുണ്മയാവൂ.”
197 ഇങ്ങെന െചാന്നവർ വന്നതിൻമൂലംതാ
198 േനതുമറിഞ്ഞീലെയന്നേപാെല
199 പിെന്നയും െചാല്ലിനാൻ വല്ലവിമാേരാടു
200 ഖിന്നതയുള്ളത്തിൽ േചർ ംവണ്ണം:

201 ”അമ്പാടിതന്നിലിന്നാരുെമാരുവർ ം
202 തെപടുമാേറതും വന്നില്ലല്ലീ?
203 േഘാരമായുെള്ളാരു രാെവ നിങ്ങളി
204 േപ്പാരുവാനിങ്ങെന നാരിമാേര!
205 കാട്ടി, കടുവാ,യും കാട്ടാന ട്ടവും
206 കാട്ടിൽ നിറെഞ്ഞ മുണ്ടേല്ലാതാൻ;
207 വീട്ടി തെന്നയും േപടി ം നിങ്ങളി
208 ക്കാട്ടിേല േപാന്നി വന്നെതേന്ത?
209 കാന്തമായുെള്ളാരു കാന്താരംത െട
210 കാന്തിെയക്കാണ്മാനാെയന്നിരിക്കാം.
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211 എങ്കിേലാ കണ്ടാലും പൂമരേമാേരാേന്ന
212 തങ്കൽ െപാഴി ള്ള പൂക്കളുമായ്.
213 ഇമ്പം വളർ ന്ന െചമ്പകംത െട
214 െകാെമ്പല്ലാം കണ്ടാലും പൂത്തെത ം.
215 േതന്മാവു പൂത്തതും േമേന്മേല കണ്ടാലും
216 ചാേമൽ നിടുതായ ക െകാേണ്ട
217 വല്ലരിജാലങ്ങൾ നല്ല മരങ്ങെള
218 െമെല്ലപ്പിടിച്ച പൂണുന്നതും
219 േകാമളനാെയാരു േരാഹിണീവല്ലഭൻ
220 തൂമകലർ വിള കയാൽ

221 േജ്യാൽസ്നയായുെള്ളാരു പാൽക്കളിെകാ ട
222 നാർ മായുെള്ളാരു ഭൂതലവും.
223 േകാകിലം പാടുന്ന പാെട്ടല്ലാം േകട്ടാലും
224 േകാകങ്ങൾ തങ്ങളിൽ കൂകുന്നതും.
225 േവണുന്നെതല്ലാേമ െവേവ്വെറകണ്ട
226 േവഗത്തിൽ േപാകണമേല്ലാതാനും.
227 ബ ക്കെളല്ലാരും നിങ്ങെളക്കാണാഞ്ഞി
228 െട്ടേന്താേന്നാ െച േന്നാെരേന്നേവ .
229 േഗാപന്മാെരല്ലാരും കാണുന്ന േനര
230 േകാപി െച ന്ന േവലെയേന്ത?

231 ൈവകല്യെമാന്നിനും വാരാെതകണ്ട
232 ൈവകാെത േപാകണം നിങ്ങെളല്ലാം.”
233 കണ്ണന്താനിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര
234 െപ ങ്ങെളല്ലാരും ക നീരാൽ
235 െകാങ്കകൾ രണ്ടിലും തങ്കിയിരുെന്നാരു
236 കു മച്ചാെറല്ലാം േപാക്കിനി
237 ദീനതപൂ െള്ളാരാനനംതെന്നയും
238 ദീർഗ്ഘമായ് വീർത്ത വീഴ്ത്തിപ്പിെന്ന
239 കാൽനഖംെകാ നില വരച്ച
240 കാർവർണ്ണന്തേന്നാടു െമെല്ലെച്ചാന്നാർ:
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241 ”കണ്ടാലുമിന്നിെപ്പാഴുണ്ടാെയാര തം
242 പെണ്ടങ്ങളിങ്ങെന കണ്ടീെല ം
243 േതന്മാവുതാനി കാഞ്ഞിരക്കായ്കെള
244 േമേന്മേല കാച്ചതു കണ്ടിരിെക്ക
245 മാനസംതെന്ന നീ മാനി വച്ചെല്ലാ
246 ദീനത േചർ െതങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ.
247 േപാവതിേന്നാർ േമ്പാൾ േവവെല്ലാ േമവു
248 താവേതാ േകവലമില്ലയെല്ലാ.”
249 േകണുതുടങ്ങിനാർ േകശവൻമുന്നേല
250 വീണുടനിങ്ങെന വല്ലവിമാർ.

251 കണ്ണന്തൻമാനസം െപ ങ്ങൾകണ്ണിെല
252 ക്ക നീർ കണ്ടേപ്പാൾ ഖിന്നമായി.
253 ഓടിെച്ചന്നങ്ങവർ ക നീർ േപാക്കിനാൻ
254 നീടുറ്റ ൈകകെളെക്കാ െചെമ്മ.
255 ”ഞാനി ലീലയായ് ചാലപ്പറഞ്ഞതി
256 നൂനെപ്പട്ടിങ്ങെന േകഴാേമാ താൻ?
257 േകാമളമായുെള്ളാേരാമൽമുഖെമല്ലാം
258 തൂമ െകടുമാറങ്ങാെക്കാല്ലാേയ.
259 എ ന്നൽ വ ള്ള നിങ്ങെളേപ്പാ വാ
260 െന േണ്ടാ നിങ്ങൾ േതാന്നീതിേപ്പാൾ!

261 നിങ്ങൾെക്കന്നിലുള്ളമ്പിെനക്കാണ്മാനായ്
262 ഇങ്ങെന െചാല്ലി ഞാൻ നിങ്ങളാണ.
263 ചാര േപാ വരുെന്നാരു നിങ്ങെള
264 േപ്പാെരാല്ലാെയേന്മാളും ധീരേനാ ഞാൻ?
265 ഏണാങ്കൻതേന്നാടു േനെരാ നി െള്ളാ
266 രാനനംതെന്നയിന്നിങ്ങളുെട
267 കാണാ നി ള്ളിൽ േവദനെപാങ്ങി ഞാൻ
268 േകണേതാ നിങ്ങളറിഞ്ഞില്ലെല്ലാ.”
269 തൂമ തിര നിന്നിങ്ങെന െചാല്ലീ
270 േകാമളക്കണ്ണനന്നാരിമാെര
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271 േകവലം പാടിനിന്നാടി േപാരുന്ന
272 പാവകളാക്കിനാൻ വാ െകാണ്ട്.
273 കാമിനിമാെരല്ലാം കാർവർണ്ണന്ത െട
274 േകാമളവാ കൾ േകട്ടേനരം
275 നീറുമാറുള്ളത്തിേലറിന േവദന
276 േവർവി േമവിനാർ െതെറ്റന്നേപ്പാൾ.
277 പിെന്നയും െചാല്ലിനാൻ നെല്ലാരു േതനിേല
278 മുന്നേമ മുങ്ങിന വാ െകാണ്ട്:
279 ”ക നീർ വീണു നുറു മയങ്ങിതി
280 ന്നിങ്ങൾ മുഖെമ േതാ ംേനരം

281 തൂമകലർെന്നാരു േരാഹിണീവല്ലഭൻ
282 േകാമളനായ നിങ്ങളുെട
283 ആനനംതേന്നാടു േനെരാ നി ാനായ്
284 മാനി വന്നതു കാണണേമ.
285 ആനനംതേന്നാടും േലാചനംതേന്നാടും
286 മാനി നിെന്നാരു താനും മാനും
287 ഏെറ്റാരു േനര േതാറ്റ തങ്ങളിൽ
288 േചർച്ച തുടർന്നതു േചരുേവാെന്ന.
289 പിെന്നയും േപാന്നി വന്നതേങ്ങാർ േമ്പാൾ,
290 എ ള്ളിെലാ േതാ േത

291 േനരി നിന്നി േപാരു തുടങ്ങിനാൽ
292 േനെരാ നില്ക്കാെമേന്നാർക്കേവണ്ട
293 ചുറ്റത്തിലിങ്ങെന േചർച്ച തുടങ്ങിനാൽ
294 മ ണ്ടിവെന്നാരു തങ്കമിേപ്പാൾ
295 കാനനംതന്നിലുന്നിങ്ങളിെന്നല്ലാരും
296 കാലമിവൻതനി ള്ളതെ
297 ആനനകാന്തി കവർന്ന െകാ വാൻ
298 ആരുമറിയാെതയല്ലയല്ലീ?
299 കൗടില്യമുണ്ടിവെന ള്ളെത േമ
300 മൂഢന്മാരാേയാർ ം പാഠമേല്ലാ.”
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301 ഇങ്ങെന െചാന്നവരുള്ളത്തിൽ കൗതുകം
302 െപാങ്ങി പിെന്നയും െചാല്ലിനാൻതാൻ:
303 ”കാലേമാ േപാകു യൗവനമിങ്ങെന
304 നാെളയുമിെല്ലന്നേതാർേക്കണേമ.
305 മ ള്ളെതല്ലാേമ വ കളഞ്ഞിേപ്പാൾ
306 ചുറ്റത്തിൽ േചർ കളിക്കണം നാം.
307 കാനനം ത െട കാന്തിെയക്കണ്ടി
308 മാനി നില്ക്കയും േവണമെല്ലാ”
309 ഇത്തരമിങ്ങെന മ ം പറഞ്ഞവർ
310 ചിത്തം കുല മയ ംേനരം

311 െപ ങ്ങെളല്ലാരും കള്ളം കള ടൻ
312 കണ്ണേനാടുള്ളമിണങ്ങിെച്ചെമ്മ
313 ൈകേയാടു ൈകയുമെമ്മേയ്യാടു െമെയ്യയും
314 പയ്യേവ േചർ കളി നിന്നാർ.
315 രാ ിയായുെള്ളാരു നാരിതൻ െനറ്റിേമൽ
316 േചർത്ത െതാടുകുറിെയന്നേപാെല
317 നിർമ്മലനാെയാരു െവണ്മതിത െട
318 തണ്മ തിരണ്ട നിലാവു കണ്ട്
319 ഒെക്ക മദി പുള തുടങ്ങിനാർ
320 ദുഃഖമക ള്ളൈമക്കണ്ണിമാർ.

321 നീടുറ്റ പൂെവല്ലാം നീെളപ്പറി ടൻ
322 ചൂടി ടങ്ങിനാെരല്ലാരുേമ.
323 േകടറ്റ രാഗങ്ങൾ പാടി ടങ്ങിനാർ:
324 ആടി ടങ്ങിനാരാദരവിൽ
325 ഓടി ടങ്ങിനാർ ചാടി ടങ്ങിനാർ
326 വാടി ടങ്ങിനാര ടെന.
327 നന്ദതനൂജനും നാരിമാെരല്ലാരും
328 ഒെന്നാ കൂടിക്കലർ െചെമ്മ
329 വൃന്ദാവനംതെന്റ െവണ്മെയക്കാണ്മാനായ്
330 മന്ദമാെയ ം നടന്നാരേപ്പാൾ
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331 മുല്ല തുടങ്ങിന വല്ലരിജാലെത്ത
332 െമല്ലെവ േചർ തെന്മയ്യിെല ം
333 ശാഖികളാകിന പാണികെളെക്കാ
334 ചാെലപ്പിടി തഴുകുേന്നരം
335 െമയ്യിെലഴുന്ന വിയർ കെളേപ്പാെല
336 പയ്യേവ േതൻതുള്ളി തൂകി കി.
337 ചാരുക്കളായ ചാല നിറ ള്ള
338 ദാരുക്കേളാേരാേന്ന ക കണ്ട്,
339 പൂമണം തങ്ങിന െതന്നൽക്കിടാവിേന
340 തൂമകലർ ള്ളിൽ െകാ െകാണ്ട്,

341 േകാകപ്പിടകളും േകകിനിരകളും
342 കൂകുന്നെത േമ േക േകട്ട്,
343 വണ്ടിണ്ട തങ്ങളിൽ കൂടിക്കലർ ടൻ
344 മ ന്നെത േമ േനാക്കി േനാക്കി
345 കൂകുന്ന േകാകിലംതേന്നാടു േനരി
346 ഗീതങ്ങൾ നീതിയിൽ പാടിപ്പാടി
347 േതനുറ്റ പൂവുകൾ െമെല്ലപ്പറി ടൻ
348 മാനി േവണിയിൽ ചൂടി ടി,
349 െനഞ്ചിൽ നിറെഞ്ഞാരു കൗതുകംതന്നാെല
350 പുഞ്ചിരി സന്തതം തൂകി കി,

351 അന്നത്തിേമ്പട െമെല്ല നടത്തംെകാ
352 ണ്ടല്ലേലയുള്ളത്തിൽ നല്കി നല്കി,
353 മാരന്തൻ വങ്കണ മാറിൽ തറച്ച
354 പാരം െനാ ള്ളത്തിൽ വീർ വീർത്ത്
355 മേത്തഭമസ്തകെമാത്ത മുല കന
356 ത്തത്തൽ മുഴു ള്ളിൽ ചീർ ചീർത്ത്,
357 മാധവന്ത െട മാറു തെങ്കാങ്കയിൽ
358 മാനി നി ടൻ േചർ േചർത്ത്,
359 കുന്തളം ക തൻ കൂട്ടെരേന്നാർത്തി
360 മണ്ടിവരുെന്നാരു വണ്ടിനേത്ത
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361 ലീല കൈങ്കയിൽ േചർെത്താരു താമര
362 വുെകാണ്ട ടൻ േപാക്കിേപ്പാക്കി,
363 ഹാരമായുെള്ളാരു നിർഝരവാരിതൻ
364 പൂരമിയ ള്ള െകാങ്കകേള
365 കുെന്ന നണ്ണീ െചന്ന ചാര
366 നി ടൻ േനാ ന്ന മാൻകുലംതാൻ
367 കമുന ക തൻ ചങ്ങാതിെയേന്നാർ
368 െചേമ്മ കളി തുട ംേനരം
369 േചണുറ്റ വ ചാലപ്പറി ടൻ
370 പാണിതലംെകാ നല്കി നല്കി

371 കാർമുകിൽവർണ്ണേനാെടാത്ത കൂടിനാർ
372 കാർേവണിമാെരല്ലാം െമെല്ല െമെല്ല.
373 ഇങ്ങെന േപായ ഭംഗികെള േമ
374 തങ്ങിന പൂങ്കാവിൽ പൂകുേന്നരം
375 െമല്ലേവ െചാല്ലിനാൻ വല്ലവീനായക
376 നേല്ലലും ചായലാെരല്ലാപേരാടും:
377 ”പൂമണമാെയാരു കാ യും ൈകെക്കാ
378 തൂമകലർെന്നാരു െതന്നലിവൻ
379 േസവിപ്പാനായി വന്നതു കണ്ടാലും
380 േമവുമി ങ്കാവുതന്നിലൂെട

381 േസവയ്ക്കിവന്നിേപ്പാൾ കാലം െകാടുേക്കണം
382 നാമിേപ്പാെളല്ലാരും നാരിമാേര!”
383 എന്ന െചാന്നതു േകെട്ടാരു േനര
384 മന്ദം നട ടൻ മാനിനിമാർ
385 േമന്മകലർെന്നാരു േതന്മാവിൻകൂട്ടത്തിൽ
386 േമളത്തിൽ െച ടൻ നിെന്നല്ലാരും
387 വി മംെകാ പടു ചമെച്ചാരു
388 പുത്തന്തറതേന്മൽ പു െചെമ്മ,
389 ആയർകുമാരകന്ത െട ചൂഴവും
390 ആദരേമാടങ്ങിരുന്നേനരം
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391 ചാല വിളങ്ങിനാേരാലക്കമാ ള്ള
392 നാലക്കാേപ്വണിമാെരല്ലാരുേമ
393 കാർമുകിൽത െട ചൂഴും വിളങ്ങിേനാ
394 േരാമന മിന്നെലന്നേപാെല.
395 മന്ദമായ് വെന്നാരു െതന്നെലെയല്ലാരും
396 നന്ദി നി ടേന ംേനരം
397 നർമ്മമായുെള്ളാരു നെന്മാഴി െചാല്ലിനാൻ
398 നന്ദസുതൻ നല്ലാെരല്ലാേരാടും:
399 ”ജാരനായ് നി ടനാരുമറിയാെത
400 േപാരുമിെത്തന്നേല ഞാനറിേഞ്ഞൻ.

401 ചന്ദല ന്നിേന്മൽ ചാേല മറഞ്ഞി
402 ചന്തമായ് നിന്നാനങ്ങന്തിേയാളം,
403 മാലാമയക്കായ കാലം വരുേന്നരം
404 മാേലയംതന്മണം െമയ്യിൽ പൂശി
405 െമെല്ലന്നിറങ്ങിനാൻ ചന്ദന ന്നിൽനി
406 ന്നെല്ലല്ലാം േപാ പരന്നേനരം.
407 െപായ്കയിൽ േപായ് െചന്നങ്ങാമ്പൽതൻ പൂെമ്പാടി
408 ൈവകാതവണ്ണമ പിെന്ന
409 വട്ടംതിരി ടന്തർപ്പി നിന്നാന
410 ങ്ങിഷ്ടമായുെള്ളാരു നന്മണെത്ത.

411 കാട്ടിലകംപു െമല്ലെവ നൂണുടൻ
412 വാട്ടമകന്ന നടത്തവുമായ്,
413 ഉള്ളിൽ നിറ െള്ളാരാേമാദംതന്നിെല
414 െകാള്ളാ േമേന്മെല തൂകി കി.
415 വൃക്ഷങ്ങേളറിന സർപ്പങ്ങൾക്കി ഞാൻ
416 ഭക്ഷണമാെകാല്ലാെയന്നേപാെല
417 ഭൃംഗമായുെള്ളാരു കണ്മിഴിെകാെണ്ട ം
418 ഭംഗികലർ ടൻ േനാക്കി േനാക്കി,
419 ദൂര നിന്ന നിങ്ങെളക്കണ്ടി
420 ചാര േപാന്നി വ ടെന
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421 കൂന്തലഴി മയക്കിച്ചമച്ചി
422 ചീന്തി ടങ്ങിനാെന്മെല്ല െമെല്ല
423 മുത്തരി െപാങ്ങിന മുഗ്ദ്ധമുഖംതന്നിൽ
424 അത്തൽകളഞ്ഞങ്ങടു പിെന്ന
425 േചാരിവാതെന്നയും േനേര പരുകിനാൻ
426 േചാരനായ് വന്നിവൻ െമെല്ല െമെല്ല.
427 കാന്തികലർന്ന കഴുേത്താടു േചർന്നിവൻ
428 കാന്തന്മാരാെരയും േപടിയാെത
429 പെന്താത്ത െകാങ്കയും പുൽകി ടങ്ങിനാൻ
430 ചന്തത്തിൽ നി ടെനന്നേനരം

431 ധൂർത്തതതെന്നയിത്താർെത്തന്നേലാളമി
432 േന്നാർേത്താളം മെറ്റ ം ക തിേല്ല.
433 ചാര നിെന്നാരു നെമ്മയുേമതുേമ
434 ശങ്കി േന്നാനല്ല മങ്കമാേര!
435 നീവിയുേള്ളടം തേലാടി ടങ്ങിനാൻ
436 നീതിയിൽനി ടൻ െമെല്ല െമെല്ല.
437 മാനി നിങ്ങൾതന്മാനസംതന്നില
438 ങ്ങാനന്ദേമറ്റവും നല്കിനാേന.
439 േകാമളമാെയാരു േമനിയിൽ നിങ്ങൾ
440 േകാൾമയിർെക്കാണ്ടിതാ കാണാകു .

441 വാർത്തെകാ ള്ളത്തിലാസ്ഥ തഴപ്പി
442 താർെത്തന്നേലേറ്റ നിന്നേനരം
443 വണ്ടിണ്ട കണ്ട െകാണ്ടാടിനിന്നാെന
444 െകാണ്ടൽനിറമാണ്ട േകാമളന്താൻ
445 കണ്ടാലും വണ്ടിണ്ട കെണ്ടാരു പൂക്കളിൽ
446 മണ്ടിനട ന്നത മി ം.
447 താർേത്തൻ നുകർെന്നാരു വണ്ടിൻകുലംതെന്ന
448 വാ വാേനാർക്കിലിന്നാർക്കിതാവൂ?
449 അന്തരിയാദിയായുെള്ളാരു രാഗങ്ങൾ
450 ചന്തമായ് നിന്ന പാടിപ്പാടി;
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451 േകാമളമാരായ കാമിനിമാരുമായ്
452 തൂമ കലർ കളി െചെമ്മ,
453 പുത്തനാേയ്മവിന പുഷ്പങ്ങൾതന്നിേല
454 നൽേത്തെനാഴിേഞ്ഞതുമുകയിേല്ല.
455 േതനറ്റ പൂക്കെളക്കാമി പിെന്നയും
456 കീഴു െചൽകയിെല്ല േമ താൻ.
457 േതനുറ്റ പൂക്കെളച്ചാര കാകിേലാ
458 നാണി നില്ക്കയുമില്ലേയതും
459 വാരുറ്റ പൂക്കൾതൻ ചാര െചന്നി
460 യാചി നില്ക്കയുമില്ലെയ ം

461 േതനു േന്നര പീഡി പൂക്കളിൽ
462 ദീനത േചർക്കയിേല്ലതുേമതാൻ
463 മാനി നിന്ന േതനു േപാരുേമ്പാൾ
464 േതനുറ്റപൂക്കൾത ള്ളിെല ം
465 നാെളയുമിങ്ങെന വ കളിച്ചിവൻ
466 േമളത്തിൽ േമേവണെമേന്ന േതാ
467 വീരനായുേള്ളാരു മാര േനരായി
468 പ്പാരിടം െവ ന്ന വില്ലിനുെട
469 േചെണഴുമ്മാറുള്ളഞാണായി നിന്നി
470 മാനം വളർ ന്നതിന്നിതെല്ലാ

471 വാരുറ്റ നാരിമാർ കുന്തളംതേന്നാടു
472 േനരി നി ാനും മെറ്റാന്നേല്ല.
473 പാഴറ്റ േരാമാളിതെന്നയും േകഴി
474 േകാഴെകാ ന്നതും മെറ്റാന്നേല്ല.
475 താമര വിലത്താർമങ്കതേന്നാടു
476 കൂടിയിരിപ്പതും മെറ്റാന്നേല്ല.
477 ഇച്ഛയിൽ നിന്നതു േതൻ നുകർെന്നെപ്പാഴും
478 എച്ചിലായുെള്ളാരു പുഷ്പമെല്ലാ
479 േദവകൾപൂജ സാധനമായ
480 േമവിയിരുന്നതും പ പേണ്ട.”
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481 കല്മഷൈവരിയാം കണ്ണന്താനിങ്ങെന
482 നർമ്മങ്ങേളാേരാേന്ന െചാന്നേനരം
483 മാരശരങ്ങൾ നെട്ടങ്ങളിലിന്നിവൻ
484 പാരം വശംെകട്ടാെന നണ്ണി
485 മാനിനിമാർെക്കല്ലാം മാനസംതന്നിേല
486 മാനം വളർ തൂടങ്ങീതേപ്പാൾ.
487 ”എങ്ങേളാെടാ ള്ള മാതരിപ്പാരിൽ മ
488 െറ്റ െമാേരട മില്ല”െയേന്ന
489 ഉള്ളിൽ നിറ വഴി തുടങ്ങിേത
490 തള്ളിെയഴുന്ന തിമിർപ്പിനാേല.

491 ”പൂമാതിനും പ നാരാണൻതൻെറ
492 തൂമാറിടെമാേന്ന േനേര കിട്ടി
493 പാർവ്വതീേദവി പാരാെത തൻകാന്തൻ
494 പാതിേയ േമനിയിൽ പ നല്കി
495 ഇന്നിവൻ ത ടെലാക്കേവ നല്കിനാൻ
496 എങ്ങളിലുെള്ളാരു േമാഹം െകാേണ്ട”
497 ഇങ്ങെന ചിന്തി ചിന്തിച്ചന്നാരിമാർ
498 െപാ ം മദംെകാ മൂടുകയാൽ
499 തങ്ങേളയുംകൂടി നന്നായ്മറ ടൻ
500 അങ്ങെനയായിച്ചമ തേപ്പാൾ.

501 എന്നതുെകാെണ്ടാരു നന്ദതനൂജനും
502 ചിന്തിച്ചാനിങ്ങെന തന്നിൽ െമെല്ല:
503 ”ഉണ്മെയപ്പാർക്കിൽ നുറുേങ്ങറിേപ്പായിവ
504 ർെക്ക ലമുണ്ടായ വന്മദംതാൻ
505 ഏെറ മദി തുടങ്ങിനാലിങ്ങെന
506 േവെറാന്നയാകുമിക്കാരിയേമ.
507 ആപത്തിൻമൂലമഹങ്കാര മ ള്ള
508 താരുമറിയാതിന്നാരിമാേരാ;
509 ദീനത േപാന്നിവർെക്ക ന്നതി േമ്പ
510 ഞാനിമ്മദംതെന്ന േപാക്കേവണം.
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511 കാരുണ്യമിന്നിവർമൂലെമനിേക്കതും
512 േപാരു തിെല്ലേന്ന േതാ ന്നിേപ്പാൾ.
513 എന്നതിന്നിന്നിമ്മദെത്തയടക്കിനാൽ
514 നന്നായ്വരും േമലിൽ” എ നണ്ണി
515 ധന്യമാരായുള്ള തന്വിമാേരാെടാ
516 മുേന്നതിേലറ്റം കളിപ്പതിന്നായ്
517 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണൻ മറഞ്ഞ െകാണ്ടാേന
518 വേണ്ടലുംചായലാർ കണ്ടിരിെക്ക.
519 മുമ്പിലിരുെന്നാരു മംഗലദീപംതാൻ
520 വ റ്റ കാേറ്റ േപായേപാെല

521 കാർമുകിൽവർണ്ണൻ മറെഞ്ഞാരുേനര
522 ൈകേറാടു േവറാമ്മണികൾേപാെല
523 വല്ലവിമാെരല്ലാം തങ്ങളിൽ േനാക്കീ
524 വല്ലാെത നിന്നാരെങ്ങാ േനരം
525 ”നി െട പിന്നിേലാ”െയന്ന തങ്ങളിൽ
526 അേന്യാന്യം േനാക്കി ടങ്ങിനാെര.
527 കണ്ണനായുെള്ളാരു നൽവിളക്കങ്ങെന
528 തിണ്ണം മറഞ്ഞ േപായേനരം
529 ദുഃഖമായുേള്ളാരിരു വ ള്ളത്തിൽ
530 ഒക്കേവയ പര തായി.

531 േ മമിയെന്നാരു േകാപവുമുള്ളില
532 ക്കാമിനിമാർ നുറു ണ്ടായി.
533 ചാര നിെന്ന
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