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1 നീളയായുെള്ളാരു നാരിെയ വഞ്ചി
2 േമളത്തിൽ േപാെയാരു കാർവർണ്ണന്താൻ
3 വല്ലവിമാരുെടയല്ലെലക്കണ്ടി
4 െമല്ലേവ നിന്നാൻ മറ െചേമ്മ.
5 അത്തൽ പിണ െള്ളാരാനായനാരിമാർ
6 ഭക്തി െപാഴിഞ്ഞ പാടുംേനരം
7 ചിത്തമഴി തുടങ്ങി നുറു ടൻ
8 െപാൽത്താരിൽമാനിനീകാന്തന്നേപ്പാൾ
9 ഞാന െച െവളിച്ച പൂകുന്ന
10 കാലം വരുന്നേ ”െയ നണ്ണി

11 ചിത്തമുറപ്പി െപെട്ട നിന്നാേന
12 മുഗ്ദ്ധവിേലാചനെനന്നേനരം.
13 േസ്നഹമായുെള്ളാരു ദൂതൻ േപായ് െചന്നവർ
14 േമാഹെത്തക്ക മടങ്ങിവന്നാൻ;
15 ൈവെകാല്ലാ ൈവെകാല്ലാ െചാൽവതിേനതുേമ
16 േഗാകുലനായക! ത രാേന!
17 എന്ന െചാല്ലിയുഴറ്റി ടങ്ങിനാൻ
18 നന്ദകുമാരെനപ്പിെന്നപ്പിെന്ന.
19 ആനായമാനിനിമാരുെട ദീനത
20 മാനി പിെന്നയും കണ്ടേനരം

21 എ ം ഞാൻ നിങ്ങെള വഞ്ചി േന്നാനേല്ല?
22 എന്ന െചാ വാെനന്നേപാെല
23 കാരുണ്യേതായത്തിൽ മുങ്ങി ടങ്ങീത
24 ക്കാർവർണ്ണന്മാനസം െമെല്ല െമെല്ല.
25 മാനസംത െട കാഠിന്യമെല്ലായി
26 മ്മാതെര വഞ്ചിപ്പാൻ മൂലെമന്നാൽ
27 ഇന്നിതിതെന്നയുട ടൻ െചേയ്യണം”
28 എന്ന നണ്ണിനാെനന്നേപാെല
29 താരിൽെപകാന്തൻെറ മാനസമേന്നരം
30 നീരായി വന്നിതലിഞ്ഞിട്ടേപ്പാൾ
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31 ഞാന െചാൽവാൻ നുറുങ്ങി ം പാർത്തി
32 േവണെമേന്നാർത്തവൻ പാർത്തേനരം
33 ”എ െട കണ്ണാ! വാ” െയന്ന േകട്ടേപ്പാൾ
34 തെന്ന മറെന്നാ മൂളിനാന്താൻ.
35 പിെന്നയും മാനസംതെന്നയുറപ്പി
36 നി വിളങ്ങിനാെനന്നേനരം
37 കാരുണ്യംത െട േകാമരമായ് നി
38 കാർമുകിൽവർണ്ണൻ നടന്നാനേപ്പാൾ
39 ഇണ്ടൽപിണച്ചതിനിേന്നെറ ഞാനിേപ്പാൾ
40 െതണ്ടെപ്പടാമെല്ലാെയന്നേപാെല.

41 േ മമായുെള്ളാരു വാരണവീരെന
42 മകലർ നടത്തി മുമ്പിൽ
43 വല്ലവീവല്ലഭൻ െച ന്നേനര
44 വല്ലവിമാർെക്കല്ലാം െമെല്ല െമെല്ല
45 വാമമായുെള്ളാരു േലാചനവും േതാളും
46 വാമമല്ലാെതയനങ്ങീതേപ്പാൾ.
47 എന്തിതിൻ കാരണെമെന്നല്ലാെമല്ലാരും
48 ചിന്തി നിെന്നാരു േനരത്തേപ്പാൾ
49 ശ്യാമളമാെയാരു കാന്തിെയക്കാണായി
50 േകാമളമായ വനത്തിെല ം.

51 െവണ്മ തിരണ്ട നിലാെവല്ലാം തിങ്കൾതൻ
52 കല്മഷകാന്തി കലർന്നേപാെല.
53 പിച്ചകംേനരായ പച്ചനിറം പൂ
54 പിച്ചയായ് നി വിളങ്ങീതേപ്പാൾ
55 വാെരഴും വാസവനീലംെകാ െള്ളാരു
56 ഭാജനംതന്നിെലപ്പാൽകണെക്ക.
57 ചന്തെമഴുെന്നാരു കാന്തിെയക്കണ്ടേപ്പാൾ
58 ശങ്കി െചാല്ലിനാർ വല്ലവിമാർ:
59 ”കണ്ണൻെമയ്ത െട കാന്തിെയേപ്പാെല കാ
60 തിണ്ണം വിള ന്നെതന്തിേത്താഴി?
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61 അല്ലെലേപ്പാ വാനംബുജേലാചനൻ
62 െമെല്ല വരുേന്നാെനന്നല്ലയല്ലീ?”
63 എന്നവൾ െചാ േമ്പാൾ നന്ദതനൂജന്താൻ
64 ഏറ്റം വിര െവളിച്ചെപ്പട്ടാൻ;
65 അഞ്ചിതമാെയാരു പുഞ്ചിരിെകാണ്ടവർ
66 െനഞ്ചകംകൂെട ളുർപ്പി േന്നാൻ
67 അഞ്ചന ന്നിേന്മൽ നി വിള ന്ന
68 കുഞ്ചമേനാരമെനന്നേപാെല;
69 തൂമ കലർന്ന കിരീടംെകാേണ്ടറ്റവും
70 േകാമളകാന്തിെയ ൈകതുടർേന്നാൻ

71 നീലക്കൽെകാ പടു ചമച്ചിട്ട
72 േങ്ങാലക്കമാെണ്ടാരു ഭിത്തിതേന്മൽ
73 മാപുറ്റ കാഞ്ചനംെകാ ചമെച്ചാരു
74 ശാംഭവലിംഗം വിള േമ്പാെല;
75 േഗാേരാചനംതന്നാലുള്ള കുറിെകാ
76 പാരം വിള േന്നാൻ െനറ്റിതന്നിൽ;
77 ആയിരം തിങ്കൾതങ്കാന്തിേയ െവ െള്ളാ
78 രാനനംത െട കാന്തിെകാേണ്ട
79 ഈേരെഴെന്നണ്ണം െപറ്റീടുന്ന പാെരല്ലാം
80 പാരം മയ േന്നാൻ മാ ംവണ്ണം

81 ആനനമാെയാരു താമര വുതൻ
82 നാളമായുള്ള കഴു ടേയാൻ;
83 േഗാപികൾകണ്ഠത്തിൽ േകാപി ള്ളന്തകൻ
84 പാശങ്ങൾ വീെശാല്ലാെയ നണ്ണി
85 എെപ്പാഴും െച കഴുെത്താടു േചർന്നി
86 നിെ ാരു പാശങ്ങെളന്നേപാെല
87 േമവുന്ന ബാഹുക്കൾ രണ്ടിലും താമര
88 വും കുഴലും ധരി നിേ ാൻ;
89 വല്ലവിമാരുെട കമുനയായുള്ള
90 ബാണങ്ങേള പുളയ്ക്കയാേല
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91 ഉള്ളിൽ നിറെഞ്ഞാരു കാരുണ്യപീയൂഷം
92 തള്ളി റ പുറെപ്പ േതാ?
93 എന്ന േതാ മാറുെള്ളാരു ഹാരംെകാ
94 േണ്ടറ്റം വിളങ്ങിേനാൻ മാറിെല ം.
95 പാല്ക്കടെലെന്ന മെന്നാരു പാഴ്ക്കടം
96 തീർേക്കണമി ഞാെനന്നേപാെല
97 നൽപ്പാൽെകാെണ്ടേപ്പാഴും പൂരി പൂരി
98 െകേ ാടു നിേ ാരുദരമുേള്ളാൻ;
99 ”വല്ലവിമാരുെട പൂേമനിയാെയാരു
100 വല്ലിേയ െവ വാനിെന്നനിേക്കാ

101 ലാവണ്യമിെല്ല നിർണ്ണയെമന്നാൽ ഞാ
102 നാേവാളം െച തലെപ്പേടണ്ട
103 എന്നതു തല്ലെതനി നിന േമ്പാൾ
104 എന്ന നണ്ണിയുറ തന്നിൽ
105 തൂമിന്നൽത െട കാമുകനാെയാരു
106 കാർമുകിൽ െമ നിന്നേപാെല
107 പീതമായുെള്ളാരു കൂറയുടുത്തി
108 നൂതനകാന്തി കലർ നിേന്നാൻ;
109 വല്ലവീവല്ലഭൻത ടകൾ ഞാൻ
110 തുല്യതേയതുേമ െചാല്ലവേല്ലൻ

111 തുമ്പിൈക്കെയ േമ്പാൾ കമ്പം െവറുത്തീടും
112 രംഭേയാ വാതംെകാണ്ടാകുലംതാൻ.
113 ”േഗാപികൾമാനസെമെന്മയ്യിലായെല്ലാ
114 േഗാപി െകാേള്ളണമിേമ്മെറ ഞാൻ”
115 എന്ന ചിന്തി നീലക്കൽെകാ ടൻ
116 നന്നായി നിർമ്മിച്ച െച േപാെല
117 േനേര നിറ ള്ള ജാനുക്കെളെക്കാ
118 പാരം വിളങ്ങി വിളങ്ങി നിേന്നാൻ;
119 കണ്ണൻകണങ്കഴൽത െട കാന്തിെയ
120 ണ്യമിയ ള്ള േലാകെരല്ലാം
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121 മന്മഥൻതൂണിെയന്നിങ്ങെന െചാ േന്നാർ
122 െച ള്ള ൈകത െവ ം പിെന്ന;
123 കൂകി ഴ െതളി വിള ന്ന
124 േകകിക്കഴുെത്തേന്ന ഞാൻ െചാ .
125 േഗാവിന്ദൻേമനിയായുെള്ളാരു മന്ദരം
126 േഗാപികൾ മാനസവാരിധിയിൽ
127 മുങ്ങിക്കിടന്നതു െപാങ്ങി െകാൾവാൻ തു
128 ട ന്ന കൂർമ്മങ്ങെളന്നേപാെല
129 ചാേല നിറന്ന പുറവടിത െട
130 േമളംെകാേണ്ടറ്റം വിളങ്ങിനിേന്നാൻ;

131 േഗാവിന്ദൻപാദേത്താെടാത്ത നിെ ാരു
132 ലാവണ്യമില്ല നിനെക്ക േമ
133 മാർദ്ദവംെകാ െഞളിഞ്ഞി േപാേരണ്ട
134 ഓർ കാെണ െട േമന്മെയല്ലാം.”
135 ”അന്തി വരുേന്നരം നി െട േമന്മ ഞാൻ
136 ആയിരം നാളല്ല കണ്ടറി ”
137 പങ്കജം െചന്തളിർ തങ്ങളിലിങ്ങെന
138 യങ്കംെതാടുപ്പി ം പാദമുേള്ളാൻ.
139 ലാവണ്യസാരമായുെള്ളാരു പീയുഷ
140 സാഗരവാരി കട െചെമ്മ

141 െമെല്ലെന്നഴുെന്നാരു വല്ലവിമാരുെട
142 പൂണ്യമായുെള്ളാരു േമനിയുേള്ളാൻ.
143 കണ്ണെന്മയ്ത െട കാന്തിെയ വാ വാൻ
144 മണ്ണിലും വിണ്ണിലുമാരുമിേല്ല;
145 അന്ധതെകാ ഞാനിങ്ങെന വാഴ്ത്തിേനൻ
146 അന്ധെന െള്ളാരു േപർ െകാ വാൻ.
147 ശ്യാമളകാന്തിെയക്കെണ്ടാരുേനര
148 കാമിനിമാെരല്ലാമ മി ം
149 അംബരംതന്നിലുെമന്തിെതന്നിങ്ങെന
150 സം മിെച്ച േമ േനാ ംേനരം
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151 കണ്ണിന്നിണങ്ങിയ കാന്തികലർേന്നാെന
152 ക്കമുന്നിലാമ്മാറു കാണായേപ്പാൾ
153 തിട്ടതിപൂ ള്ള മേട്ടാലുംവാണിമാർ
154 െപെട്ട കണ്ണെനക്കണ്ടേനരം
155 ാണങ്ങൾ വ ള്ള േദഹങ്ങെളേപ്പാെല
156 വീണ നില െന്നഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ
157 ”കണ്ണെനക്കാെണ” തങ്ങളിെലല്ലാരും
158 തിണ്ണം പറ െള്ളാെരാച്ച െപാങ്ങി.
159 വാരുറ്റ നാരിമാർ കമുനെയല്ലാേമ
160 േനരറ്റ കണ്ണെന്മയ്തന്നിൽച്ചാടി

161 ഭംഗികലർ െള്ളാരു ലംതന്മീേത
162 ഭൃംഗങ്ങൾ േമേന്മേല ചാടുേമ്പാെല.
163 െചന്തീെചാരി ള്ള മന്മഥമാൽെകാ
164 െവന്ത നീറുന്ന മാതെരല്ലാം
165 സേന്താഷമാെയാരു പീയൂഷേതായത്തിൽ
166 ചന്തമാെയല്ലാരും മുങ്ങിനിന്നാർ.
167 ഓടിയണ തുടങ്ങിനാർ കണ്ണെന
168 േക്കടറ്റ നാരിമാർ പാരം പിെന്ന
169 േവഗെമഴു ള്ള െവള്ളങ്ങെളല്ലാേമ
170 സാഗരംതന്നിേല െച ംേപാെല.

171 കാർവർണ്ണന്താനേപ്പാൾ തൂമകലർ ള്ള
172 കാമിനിമാര െചന്നേനരം
173 മന്മഥപാവകധൂമങ്ങേളല്ക്കയാൽ
174 മങ്ങിയിരുന്നവർ േമനിെയല്ലാം
175 കണ്ണിൽനിറെഞ്ഞാരു കാരുണ്യപീയൂഷം
176 തന്നാെല െമെല്ലക്കഴുകിനിന്നാൻ.
177 കാർവർണ്ണന്ത ഖപങ്കജം തന്നിേല
178 താവുന്ന ലാവണ്യപീയൂഷെത്ത
179 കെകാ േകാരി ടി തുടങ്ങിനാർ
180 മങ്കമാെരല്ലാരും െമെല്ല െമെല്ല.
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181 േകാമളമാരായ കാമിനിമാർെമയ്യിൽ
182 േകാൾമയിർെക്കാ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
183 കാമത്തീേയ കരി ചമഞ്ഞീടും
184 ാണങ്ങെളല്ലാേമ െമെല്ല െമെല്ല
185 പീയൂഷംെകാ കുളുർത്തേപ്പാളായാസം
186 േപായി മുള െതന്നേപാെല.
187 കാമൻെറ കാമിനിത െടയുള്ളിലും
188 കാമശരങ്ങൾ തറ േമേന്മൽ
189 കാമത്തീ തിണ്ണെമഴു തുടങ്ങീേത
190 കാർവർണ്ണങ്കാന്തിെയക്കണ്ടേതാറും

191 ത െട മാനിനിെയ ള്ളേതതുേമ
192 ത ള്ളിേലാർത്തില്ല മാരനേപ്പാൾ
193 വീരന്മാരാേയാർ ത െട കീർത്തിെയ
194 പ്പാരിൽപ്പരേത്തണെമേന്നയു .
195 േവണിയഴി കുഴ തുടങ്ങിേത
196 േവെറാന്നായ് വ േത ഭാവെമല്ലാം.
197 േസ്വദങ്ങൾ േമനിയിൽ െപാങ്ങി ടങ്ങിേത;
198 േഖദങ്ങളുള്ളിലുമവ്വണ്ണേമ.
199 ഇഷ്ടത്തിൽേച്ചർത്ത മുലക്കച്ച െപെട്ട
200 െപാട്ടിപ്പിളർന്നതു കഷ്ടമേല്ല

201 കാഞ്ചി മുറി കണ െമല്ലേവ
202 കാൽേമെല താണതേങ്ങാർ മേപ്പാൾ.
203 േകാമളരാമവർേമനിയിലിങ്ങെന
204 േകാഴകൾ പിെന്നയും കാണായ് വ .
205 നാരികൾക്കിങ്ങെന മാരമാൽ വന്നേതാ
206 േചരുേവാന്നെല്ലാതാേനാർ കണ്ടാൽ;
207 മാര മുള്ളത്തിൽ മാരമാലുണ്ടായി
208 മാധവകാന്തിെയക്കണ്ടനരം.
209 ”എ െട ബാണങ്ങേള ള്ള േലാകർ
210 മിങ്ങെന േവദന”െയ നണ്ണി.
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211 ”മന്മഥെന ള്ള നാമമിന്നിെപ്പാഴു
212 തുണ്മയാ വ േത”െയ െചാന്നാൻ.
213 മാര വന്നതു േപാരായ്മയേല്ലതും
214 ദാരുക്കളുള്ളിലുമവ്വണ്ണേമ
215 മുല്ലകളാദിയായുല്ലസി െള്ളാരു
216 വല്ലികളുള്ളിലും െമെല്ല െമെല്ല
217 അല്ലിത്താർബാണമാൽ െപാങ്ങി ടങ്ങിേത
218 വല്ലവീവല്ലഭൻ വന്നേനരം
219 േനരറ്റ മായതൻ ൈവഭവേമാർ േമ്പാൾ
220 േചരാെതയുള്ളതിെതെന്താേന്നതാൻ?

221 നാരിമാെരല്ലാരും നാരായണൻതൻെറ
222 ചാര നിെന്നാരു േനരത്തേപ്പാൾ
223 ഓടിെച്ചന്നേമ്പാടു നീടുറ്റവന്തൻെറ
224 േകടറ്റ പാദെമടു െചെമ്മ
225 മാറ േചർ ടൻ ത െട ചൂെടല്ലാം
226 ദൂര നീക്കിനാൾ നിെന്നാരുത്തി.
227 മാഴ്കിത്തളർന്നി മെറ്റാരു മാനിനി
228 മാധവ മ്പിേല നിന്നേനരം
229 ”ദീനത പൂ െള്ളാെരങ്ങെളയി നീ
230 കാനനംതന്നിൽ കളഞ്ഞാനേല്ലാ

231 എ ം ഞാൻ നിേന്മനി തീ േന്നനല്ലിനി”
232 എെന്നാരു േകാപം െപാഴി േമേന്മൽ
233 ചാര നി ടൻ ദൂര േപായ
234 േവറി േവഗത്തിൽ നി െകാണ്ടാൾ.
235 മെറ്റാരു മാനിനി മാധവത െട
236 കുറ്റമകെന്നാരു േമനിതെന്ന
237 കണ്ണിണെകാ വലി ടനുള്ളത്തിൽ
238 തിണ്ണമുറപ്പി േപാ പിെന്ന
239 ക മട െകാെണ്ട” ള്ളിൽനിന്നവൻ
240 എ േമ േപാെകാല്ലാ” െയ നണ്ണി
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241 ഭാവനെകാണ്ടവൾ െച ള്ള േവലകൾ
242 ആവതേല്ലതുെമനി െചാൽവാൻ.
243 ”എങ്ങെളച്ചാെലച്ചതി നിന്നിങ്ങെന
244 െയ നീ േപായി മറ െമേല്ല
245 ഇ ഞാൻ നിെന്നയും നന്നായിേത്താ ിപ്പൻ”
246 എന്ന െചാ േന്നാെളന്നേപാെല
247 ക നചാല വത്തിെയാരുത്തിയ
248 ക്കണ്ണൻമുഖംതെന്ന േനാക്കി നിന്നാൾ.
249 ”േകാപി നിന്നിനിക്കാലംകളയാെത
250 േഗാവിന്ദേനാടിനി േചർച്ച ന ”

251 എന്ന ചിന്തി മെറ്റാരു മാനിനി
252 നന്ദസുതേന്മനി പൂ െകാണ്ടാൾ.
253 പിെന്നെയാരുത്തിയമ്മല്ലവിേലാചനൻ
254 ത െട ചാര െച നിന്ന്
255 ദീനത ത ള്ളിൽ വന്നതെങ്ങല്ലാേമ
256 മാനി െചാേല്ലണെമ നണ്ണി
257 ”എെന്ന നീയിങ്ങെന” എന്ന െചാ േമ്പാൾ
258 ക നീർ തിണ്ണെമഴ ടങ്ങി
259 ഇണ്ടൽ തിരണ്ടേപ്പാൾ െതാണ്ട വിറച്ചി
260 മിണ്ടരുതാെതയങ്ങായിേപ്പായി.

261 ”എെന്ന നീ വഞ്ചി നിെന്നയും ഞാനിേപ്പാൾ
262 നന്നായി വഞ്ചിപ്പൻ” എ നണ്ണി
263 ചാരുവായുെള്ളാരു ദാരുതൻ ചാര
264 േനേരെയാരുത്തി മറ െകാണ്ടാൾ.
265 ”എ െടയുള്ളത്തിലുണ്ടായ ചൂെടല്ലാം
266 ഇന്നിവനുള്ളിലുമുണ്ടാേകണം”
267 എന്ന െചാല്ലിനിേന്നറ്റമുഴേറ്റാെട
268 നന്ദസുത മുകർപ്പതിന്നായ്
269 മുല്ല െവല്ലാം പറി കുടുന്നയിൽ
270 െമല്ലെവ കാട്ടിനാൾ മെറ്റാരുത്തി.
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271 ദൂര നിെന്നാരു മാനിനി മാധവൻ
272 ചാര െച ടൻ നി െമെല്ല
273 ”എ െട മാനസംതെന്നക്കവർ െകാ
274 െണ്ടങ്ങാനും േപാെയാരു കള്ളനിവൻ
275 കള്ളരായുേള്ളാെരക്കാണുന്ന േനര
276 തള്ളിപ്പിടിച്ച െകട്ടേവണം.”
277 ഇങ്ങെന െചാന്നവൾ തങ്ങിന നന്മണം
278 എ േമ െപാങ്ങിന മാലെകാണ്ട്
279 മാധവൻത െട പൂേമനി ബന്ധിച്ചാൾ
280 മാതാവു പ താെനന്നേപാെല

281 മാതാവിന നുറു മുടങ്ങിേത
282 മാനിനിെക്കന്നതും ക തിേല്ല.
283 േ മം മികയ്ക്കയാലിങ്ങെനേയാേരാേരാ
284 കാമിനിമാരുെട േവലെയല്ലാം
285 ചാന്തി കാണുേമ്പാൾ വിസ്മയെമെന്നാഴി
286 ച്ചന്ധനായുള്ള ഞാെന െചാൽവൂ.
287 ബാലികമാെരല്ലാമിങ്ങെനേയാേരാേരാ
288 േവലകൾ െചയ്ത നിന്നേനരം
289 പുഞ്ചിരി തൂകിനിന്നഞ്ചനവർണ്ണന്താൻ
290 െകാഞ്ചി ടങ്ങിനാൻ േകാമളനായ്.

291 നന്മധു തൂകിന നെന്മാഴിെകാണ്ടവൻ
292 െചേമ്മ മയക്കിനാെനല്ലാെരയും
293 കാളിന്ദിത െട തൂമണത്തിട്ടേമൽ
294 േമളത്തിൽ േപാകേയാ നാെമല്ലാരും”
295 എന്ന െചാല്ലിന നന്ദതനൂജന്തൻ
296 ഇ മുഖിമാേരാെടാ കൂടി
297 േമളെമഴുെന്നാരു കാളിന്ദിത െട
298 കാന്തി കലർന്ന മണൽത്തിട്ടേമൽ
299 നി വിളങ്ങിനാൻ നീതി തഴ ള്ള
300 നീലക്കാർേവണിമാർ ചൂഴേവതാൻ.
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301 െകാങ്കയിലീടിന കു മംെകാെണ്ട ം
302 അങ്കിതമായുെള്ളാരുത്തരീയം
303 ചാേല മടി ചമ ടൻ നാരിമാർ
304 നീലക്കാർവർണ്ണന്നിരിപ്പതിന്നായ്
305 െമല്ലേവ വച്ചതിന്മീേതയിരുന്നി
306 വല്ലവീനാഥൻ വിളങ്ങിനാന്താൻ.
307 ആനായനാരിമാരുത്തരീയത്തി
308 മാനന്ദന്തങ്ങിന േവദങ്ങൾ ം
309 ആനായർേകാൻതന്നിരിപ്പിടമാകയാൽ
310 ആകുേന്നനല്ല ഞാൻ േഭദം െചാൽവാൻ.

311 ഭംഗിെപാഴി േള്ളാരംഗജേസനയാ
312 മംഗനമാേരാടുകൂടിെച്ചേമ്മ
313 ഇച്ഛയിൽ പാടിനാനച തൻതാനേപ്പാ
314 ളുച്ചെമഴുംവണ്ണം പിച്ചയായി.
315 ആയർേകാന്ത െട ചൂഴവും നി െള്ളാ
316 രായർവിലാസിനിമാെരല്ലാരും
317 െപെട്ട പാടിനാരച തൻപിന്നാേല
318 േപയില്ലയാെതാരു നാദംെകാണ്ട്,
319 സ്ഥാനങ്ങേളഴുമൂന്നിപ്പിഴിയാെത
320 യാനന്ദം െപാ മാറുള്ളിെല ം

321 ാമങ്ങൾെകാ ം നൻ മൂർച്ഛനംെകാ മായ്
322 ആനന്ദമാമ്മാറു പാടിപ്പാടി
323 ആനംഗനാേയാരു പാവകന്തെന്നയ
324 ങ്ങാനായമാതരിൽ േചർത്താൻ കണ്ണൻ
325 കാന്തി കലർേന്നാരു കണ്ണ ഖെത്തയും
326 കാന്തനായുെള്ളാരു തിങ്കേളയും
327 ക കണ്ടേമ്പാടു ക ം കുളുർപ്പി
328 കാമിനിമാെരല്ലാം പാടിനിന്നാർ
329 വാരുറ്റ നാരിമാർ േനരറ്റ രാഗങ്ങൾ
330 ഓേരാേന്ന പാടിക്കളി േന്നരം
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331 െമല്ലേവ െചാല്ലിനാൻ വല്ലവിമാേരാട
332 മ്മല്ലവിേലാചനെനല്ലാേരാടും:
333 ”രാസമായുെള്ളാരു ലീല കളിേക്കണം
334 നാമിേപ്പാെളല്ലാരും നാരിമാേര!”
335 ഇങ്ങെന െചാ േമ്പാൾ ത മ്പിൽ കാണായി
336 െപാന്മയമാെയാരു ശംഖുതെന്ന;
337 വട്ടം തിര വിളർ െമഴുെത്ത ം
338 ഇഷ്ടമായുേള്ളാ കണ്ടേതാറും
339 പന്തിരണ്ടംഗുലം െപാ മാറങ്ങതു
340 ചന്തത്തിൽ െമെല്ല ഴി നാട്ടി

341 ആനായർേകാനുമന്നാരിമാെരല്ലാരും
342 മാനിച്ചതി കേളറി നിന്നാർ.
343 കാന്തമായുെള്ളാരു കൂന്തലും കാഞ്ചിയും
344 കാന്തമാെരല്ലാരും മുറുക്കിപ്പിെന്ന
345 ൈകകെള വീതുമക്കാൽകളുമങ്ങെന
346 കൗതുകമാ തുടങ്ങിനാേര.
347 ഇഷ്ടത്തിെലല്ലാരുെമാെന്നാ നിന്നി
348 വട്ടത്തിൽ നി വിള േന്നരം
349 പാരം വിള ം വിളക്കിേന്മൽനിേന്നാേരാ
350 ദീപം െകാളുത്തിപ്പര ംേപാെല

351 ആയർേകാൻത ടൽ ഭിന്നമായേമ്പാടു
352 മായെയെക്കാ ചമ വച്ചാൻ
353 മാനിനിമാരുെട സംഖ്യയുേള്ളാളവും
354 മാധവൻേമനിയുമുണ്ടായേപ്പാൾ.
355 ഈര ഭാഗ േമാേരാേരാ നാരിമാർ
356 േനേര വിള മാറ െചെമ്മ
357 നി വിളങ്ങിനാൻ നന്ദകുമാരകൻ
358 ഇ േനരാനനമാർനടുേവ.
359 ൈകയും പിടിച്ചവൻ ചാരെത്ത നാരിമാർ
360 െമേയ്യാടുെമ മുരു ംവണ്ണം
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361 ലീല തുടങ്ങിനാൻ ബാലികമാരുമായ്
362 േവലെപ്പ കാമിച്ച കാന്തിയുേള്ളാൻ.
363 താളത്തിലീടിക്കളി തുടങ്ങിനാർ
364 േമളത്തിൽനി ള്ള നാരിമാരും;
365 പാദങ്ങൾ താളത്തിെലാത്തിനാർ േമളത്തിൽ
366 ഗീതങ്ങേളാേരേന്ന പാടിപ്പാടി
367 വല്ലിെയ െവേന്നാരു പൂേമനിതെന്നയും
368 അല്ലൽെപടു നിന്നായവണ്ണം
369 െകാങ്കകൾ ചീർ തളർെന്നാരു മല്ലിട
370 സങ്കടമാെണ്ടാടിഞ്ഞീടുംവണ്ണം

371 കണ്ണാടി െവന്ന കവിൾത്തടംതന്നിേല
372 തിണ്ണം വിയർ കൾ െപാ ംവണ്ണം
373 കാലിൽ കലർന്ന ചിലെമ്പാലി െപാങ്ങേവ
374 കാഞ്ചി നൽക്കങ്കണംതെന്നാലിയും
375 സ്ഥാനം കലർെന്നാരു ഗാനംെകാ ള്ളത്തിൽ
376 ആനന്ദം േമേന്മെല െപാ ംവണ്ണം
377 ലീലകൾെകാ തളർെന്നാരു മാനിനി
378 നീലക്കാർവർണ്ണൻകഴു തെന്ന
379 ൈകകെളെക്കാ മുറുക്കിപ്പിടി ടൻ
380 ൈകതവം ൈകവി പൂ െകാണ്ടാൾ.

381 ബാലികമാർ കവിൾത്തടംതന്നിെല
382 ചാെലെപ്പാടിഞ്ഞ വിയർ കെള
383 പല്ലവംേപാെല പതുെത്താരു ൈകെകാ
384 െമെല്ലത്തേലാടിക്കളഞ്ഞാൻ കണ്ണൻ.
385 കണ്ണൻതൻ പാട്ടിനു പിന്നാെല പാടുവാൻ
386 തിണ്ണെമാരുത്തി തുനിഞ്ഞ േനരം
387 ചുംബനത്തി മുഖെത്തയണച്ചി
388 െചമ്മല്ലയാതയങ്ങാക്കിനാന്താൻ.
389 തിണ്ണം െതളിെഞ്ഞാരു കണ്ണ ഖംതെന്ന
390 െപ്പ ങ്ങൾ േനാക്കി മയ േന്നരം
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391 താളം പിഴപ്പി നി വിളങ്ങിേത
392 താരമ്പൻ പാരം െവറുപ്പിച്ചേപ്പാൾ
393 മാരന്തൻ വങ്കണ മാറിൽത്തറയ്ക്കയാൽ
394 മാധവൻമാറിൽ മയങ്ങി വീണാർ
395 ആയാസം േപാക്കിനാർ േചാരിവാതങ്കെല
396 പ്പീയൂഷംെകാ കുളുർപ്പി ള്ളം;
397 പിെന്നയും െമെല്ലെന്നഴുേന്നറ്റന്നാരിമാർ
398 മുന്നേമേപ്പാെല കളി നിന്നാർ
399 കാഞ്ചിയയ കണ താണതു
400 കാചന െപാങ്ങിപ്പാൻ നിന്ന േനരം

401 ൈകയും മുറുക്കിപ്പിടി ടൻ കണ്ണന്താൻ
402 ൈകതവം പൂ കളി െകാണ്ടാൻ.
403 ചിന്നി വിരിെഞ്ഞാരു കാർകുഴൽ ബന്ധിപ്പാൻ
404 പിെന്നെയാരുത്തി തുട ംേനരം
405 ൈകയും വിരിഞ്ഞങ്ങയ കളഞ്ഞവൾ
406 െമയ്യിേല െമല്ലെവ േനാക്കി നിന്നാൻ.
407 പുണ്യങ്ങൾ േതടുമെപ്പ ങ്ങെളല്ലാരും.
408 കണ്ണേനാടീടിക്കളി ംേനരം
409 വന്ദികൾ െചന്നി വാനിലകംപൂകീ
410 ട്ടി േനാെടന്നതു െചാല്ലി നിന്നാർ.

411 എന്നതു േകെട്ടാരു നന്ദനനായകൻ
412 നന്ദി നി നുറു േനരം
413 ”നന്ദതനൂജനന്നാരിമാരുംകൂടി
414 നന്നായ്ക്കളി േന്നാെന േക
415 വൃന്ദാവനംതന്നിലി നാം േപാകണം”
416 എന്ന െചാല്ലിനാെനല്ലാേരാടും.
417 വാനവെരല്ലാരുെമന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
418 ആനന്ദമാ ചിരി നിന്നാർ
419 ഉമ്പർേകാന്ത െട യാ െകാെണ്ട േമ
420 സം മേഘാഷവുമുണ്ടായേപ്പാൾ.
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421 വാരുറ്റ േലാകങ്ങൾ പൂരി േഭരിതൻ
422 പാരിച്ച നാദവും േകൾക്കായേപ്പാൾ.
423 ൈഭരവരൂപനായ് വാരണവീരനാം
424 എെ◌രാവതംേപാ വന്നാനേപ്പാൾ
425 ദുഷ്കരമായുള്ള ഭൂതലം കാണ്മാനായ്
426 പുഷ്ക്കരംെകാെണ്ട മൂന്നിയൂന്നി,
427 ഗണ്ഡത്തിൽ േതായുന്ന വന്മദേതായത്താൽ
428 മണ്ഡിതനായി മദി നിേ ാൻ,
429 കർണ്ണങ്ങൾ െച കവിൾത്തടംതന്നിേല
430 തിണ്ണമടി മാറ െചെമ്മ

431 ഭൃംഗങ്ങൾ നീ മാറങ്ങെന നി ടൻ
432 ഭംഗിയിൽ വീയുേന്നാൻ െമെല്ല െമെല്ല,
433 സ്വർണ്ണംെകാ െള്ളാരു ചങ്ങല പൂണ്ടി
434 തിണ്ണം വിള ം നടുവുടേയാൻ.
435 ഉല്ലാസമാെണ്ടാരു െവള്ളിയാൽ നിർമ്മിച്ച
436 നെല്ലാരു കമ്പെത്ത െവ െചെമ്മ
437 അന്തകന്ത െട ദെണ്ഡന്നേപാെലയ
438 ദ്ദന്തങ്ങൾ നാലുമങ്ങാ നിേന്നാൻ
439 നാസികത െടെക്കാെണ്ടാരു കാററുെകാ
440 ണ്ടാസന്നന്മാെരയറി നിേ ാൻ,

441 ദാനവന്മാെരന്ന നാമെത്തേക്കൾ േമ്പാൾ
442 നാദംെകാണ്ടാശകൾ പൂരിേപ്പാൻതാൻ
443 ദ്ധതപൂ ള്ള യുദ്ധങ്ങളില്ലാഞ്ഞി
444 ദ്ധതനായുേള്ളാൻ പിെന്നപ്പിെന്ന,
445 േനര നിെന്നാരു വാരണവീരന്താൻ
446 ചാര െച ടൻ നി നന്നായ്
447 തുമ്പിൈക്കതെന്നയുയർത്തിനിന്നേമ്പാടു
448 ജംഭാരിതമ്പദം കുമ്പിട്ടാെന.
449 അ പുലമ്പിന ജംഭാരിതാനേപ്പാൾ
450 െകാ പിടി ടൻ സംഭാവിച്ചാൻ.
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451 െചെമ്പാൽക്കരംെകാ തുമ്പിക്കരംതെന്ന
452 യമ്പിൽ തേലാടിനി മ്പർേകാൻതാൻ
453 േമളെമഴുന്ന കഴുത്തിൽ കരേയറി
454 ച്ചാെല നിഞ്ഞാെന യാനത്തിന്നായ്
455 വീണകൾ േവണുക്കൾ താളങ്ങെള ള്ള
456 േചണുറ്റ വാദ്യങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ടേപ്പാൾ
457 വാഴ്ത്തി ടങ്ങിനാർ വന്ദികെളല്ലാരും
458 കീർത്തികേളാേരാേന്ന പാടിപ്പാടി.
459 ആധിക്യമാ െള്ളാരാദിത്യന്മാെരല്ലാം
460 വാദി ം േക പുറെപ്പട്ടാേര.

461 തണ്മ കള െള്ളാെരണ്മർ വസുക്കളും
462 െവണ്മ തിര നടന്നാരേപ്പാൾ.
463 രു ന്മാെരല്ലാരും ഭസ്മവും ധൂളി
464 ഭ ന്മാരായി നടത്തംെകാണ്ടാർ.
465 അച തന്ത െട ലീലകൾ കാണ്മാനായ്
466 അശ്വികളാദരംപൂ വന്നാർ.
467 മ ള്ള വാനവർ കുറ്റംകളേഞ്ഞാേരാ
468 പറ്റിേല േചർ നടന്നാരേപ്പാൾ.
469 വിഖ്യാതരായുള്ള വിദ്യാധരന്മാര
470 െങ്ങാക്കേവയേന്നരേമാടിവന്നാർ.

471 അക്ഷതരായുള്ള യക്ഷന്മാെരല്ലാരും
472 യക്ഷികൾതേന്നാടും േപാ വന്നാർ.
473 അന്ധത േതടാത ഗന്ധർവന്മാെരല്ലാം
474 ബ രേവഷന്മാരായി വന്നാർ.
475 ബാദ്ധ്യന്മാരെല്ല േബാദ്ധ്യന്മാരായുള്ള
476 സാദ്ധ്യന്മാെരല്ലാരും വന്നണഞ്ഞാർ.
477 സ്നിഗ്ദ്ധന്മാരായുള്ള സിദ്ധന്മാെരല്ലാരും
478 പദ്ധതിയൂെട നടന്നാരേപ്പാൾ.
479 ചാരണന്മാെരല്ലാം ചാടി നട ടൻ
480 വാരണന്ത െട പിേമ്പ െചന്നാർ.
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481 സം മിേച്ചാേരാേരാ കി രുഷന്മാരും
482 ജംഭാരിത െട മുമ്പിൽ െചന്നാർ.
483 ഖിന്നന്മാരല്ലാത കിന്നരന്മാെരല്ലാം
484 പിന്നാെല െചന്ന കൂടിനാേര,
485 ജംഭാരിത െട വേമ്പാലും വാണിയും
486 രംഭ തുടങ്ങിന നാരിമാരും
487 കണ്ണൻ കളി ന്ന ലീലെയക്കാണ്മാനായ്
488 തിണ്ണം മുതിർന്നാേര വിണ്ണിൽനിന്ന്;
489 ഗംഗയിൽ െച കുളി തുടങ്ങിനാർ
490 ഭംഗിയിേലാേരാേരാ മാനിനിമാർ

491 േനർ പതു െമഴു ള്ള േചലകൾ
492 ചാർത്തിനാെരല്ലാരുമാർത്തി നീക്കി.
493 ”നന്ദതനൂജെനക്കാണുന്ന േനര
494 നന്നായിരിേക്കണം നാെമല്ലാരും”
495 എന്ന െചാെന്നാരു നാരിമാർ തങ്ങളിൽ
496 ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു വാർത്ത െപാങ്ങി:
497 ”എ െട േചല െഞറി തേരണം നീ
498 പിെന്നയാമെല്ലാ നിന േതാഴി!”
499 ”പ നൂൽേച്ചലെയത്തെന്നയുടുക്കിലി
500 െന്നാ ം െപാരുന്നാ നിന േതാഴി!”

501 ”ഒെപ്പാരു ൈകെകാ ചാെല മുളം വച്ചാൽ
502 മുപ്പതു േവണെമനി െചേമ്മ.”
503 ”കാങ്കിയായുെള്ളാരു േചലെയച്ചാർത്തിനാൽ
504 കാന്തി നിനേക്കറ്റമു േതാഴീ!”
505 ”െവള്ളയായുെള്ളാരു േചലയുടുക്കിേല
506 ഉല്ലാസമു െതനി െചാല്ലാം.”
507 ”കണ്ടിക്കൻേചലയുടു നടക്കിേലാ
508 പ ം െപാരുന്നാ നിന േതാഴീ!”
509 ”കെയ്യഴുത്തൻേചല പയ്യേവ കാകിേലാ
510 അേയ്യാെയ ളളത്തിൽ േതാ ം േതാഴീ !”
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511 ”എ െട േചലേയാ ചാല വിളക്കമി
512 െല്ലന്നാൾ നീെയാെന്ന ം തെന്ന േപാരൂ.”
513 ”േകാമപ്പട്ടാകിേലാ ഞാനി ടുപ്പതു
514 േകാമളമാകിേലാ ര മുേണ്ട.”
515 ”നീലം പിഴിഞ്ഞി നാലു േചലകൾ
516 നീെയാ ടുത്താലും േവ ന്നാകിൽ.”
517 ”എ െട െചാല്ലിങ്കൽ നി താകിേലാ
518 െപാെന്നഴുത്തൻേചല േവണ്ടതിേപ്പാൾ.”
519 െപാെന്നഴുെത്തെന്നാരു കുറ്റമുെണ്ടേന്താഴീ!
520 മിന്നൽ നുറു കുറ േപായി.”

521 ”ക രിക്കണ്ടങ്കി നീയി ചാർത്തിനാൽ
522 ഒെത്താരു കാന്തിയുെണ്ട െചാല്ലാം.”
523 ”മഞ്ഞൾ പിഴിഞ്ഞേതാ േചലയുടു ഞാൻ
524 മാന്തളിരായേതാ െചാ േതാഴീ!”
525 ”െവപ കണ്ടാലും പുെപ നിന്നി
526 തെപ േപായെതനി േതാഴീ!”
527 ”െച ലുക്കൻേചല ചന്തത്തിൽ ചാർ വാൻ
528 എന്തി േതാഴീ! മടി നീ?”
529 ”മാന്തളിർേനെരാത്ത പൂേഞ്ചല ചാർത്തിനാൽ
530 കാന്തിെയനിേക്കായിെല്ല േതാ ം!”

531 ”മെറ്റാരു േചലെയ ഞാനി ടുക്കിേലാ
532 കുറ്റേമ െചാ വായ് നീയും പിെന്ന.”
533 ”മാന്തളിർേചലെയ മാനി ടുക്കിലും
534 കാന്തിെയനിേക്കായിെല്ലാ െകാ ം.”
535 ”ക കശാഖിേയാടിെപ്പാേഴ യാചി
536 മുപ്പതു വാ വൻ ന ടവ.”
537 ”നിങ്കണ്ണിലഞ്ചനം കിഞ്ചിൽ െപരുതായി
538 െതങ്കണ്ണിെലങ്ങെന െചാ േതാഴീ!”
539 ”താലി മീേതയിത്താവടം േചർത്തതു
540 ചാലെപ്പാരു പിെന്നപ്പിെന്ന.”
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541 ”പാടകം േചർത്തതയ കിട
542 പാദത്തിേന്മൽനി വീെഴാല്ലാെത.”
543 ”േതാടകൾ കാതിലണി നട േമ്പാൾ
544 വീടുറ്റ കാന്തി നിന േണ്ടറ്റം.”
545 ”താടങ്കെമങ്കാതിൽ േചരു തിെല്ലന്നി
546 ട്ടാതങ്കമുള്ളിെലനി ണ്ടേല്ലാ.”
547 ”കാഞ്ചി നിന െപാരു േതറ്റവും
548 പൂേഞ്ചലതേന്നാടു േചരുകയാൻ.”
549 ”ഹാരങ്ങൾ മാറിലണിഞ്ഞതുെകാണ്ടിേപ്പാൾ
550 പാരം വിളങ്ങിനിന്നാനനംതാൻ.”

551 ”പുത്തനായുെള്ളാരു ക രിെകാണ്ടേല്ലാ
552 പത്തിക്കീേറ്ററ്റം നിറ െചാല്ലാം.”
553 ”േതാൾവള കൂടുകിേലറ്റം നിറ തും
554 േതാടയേല്ലാ കാതിൽ ക േതാഴീ!”
555 ”പ െവളുപ്പി പാർ െതന്തി
556 വല്ലായ്മയായ് വരും െചാല്ലാം െചെമ്മ.”
557 ”േമനേക! നീെയ ൈവകി െകാ
558 ഞാെനങ്കിൽ മു നട ണ്ട്.”
559 ”ഉർവ്വശിതാനി ം വന്നില്ലേയാ േതാഴീ!
560 ഗർവ്വി നിന്നവൾ േപാരാെള ം.”

561 ”കന്ദർപ്പമാലിക തൈങ്കയിൽ കണ്ടാലും
562 സുന്ദരമായുേള്ളാരിന്ദീവരം.”
563 ”നിെന്നാരു നന്ദിനി നന്നായി നിർമ്മിച്ചാൾ
564 മന്ദാരംത െട പൂവുെകാണ്ട്
565 നന്ദി നി ടൻ നാ തു മാലകൾ
566 ഒേന്നക്കാെളാന്നതിസുന്ദരമായ്.”
567 ”ശൃംഗാരമഞ്ജരി വ തുടങ്ങിനാൾ
568 ഭംഗിയിൽ േചടിമാേരാടുംകൂടി.”
569 ”സു വായുെള്ളാരു ബ വിലാസിനി
570 വി മംെകാ കുളി േന്നാേള.”
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571 ”മാലതിതാൻ നി മാല െതാടു േന്നാൾ
572 ലീലാവതിേക്കതും ൈവകീതിേല്ല.”
573 ”േഹമമണിഞ്ഞതു േപാരു തിേല്ലതും
574 തൂമ കലർെന്നാരു േഹമയ്ക്കി ം.”
575 ”കാഞ്ചനശാലിനി വന്നതു കണ്ടാലും
576 കാഞ്ചിയും ൈകെക്കാ താങ്ങിത്താങ്ങി.”
577 ”േപശലവാദിനീ! നീയി േപാരിേപ്പാൾ
578 േപശുന്ന കാലമിതല്ല െചാല്ലാം.”
579 ”സാഹിത്യേകളിക്കിന്നാധിക്യമുണ്ടെല്ലാ
580 സാധിച്ചാളെല്ലാ താൻ െചാന്നെതല്ലാം.”

581 സംഗീതലീലതൻ ഭംഗികൾേക്കതുേമ
582 ഭംഗംവരുെത്താല്ലാ മങ്കമാേര!”
583 ”ആനന്ദലീല ദീനതെയ ള്ളിൽ
584 ആനന്ദേമതും െതളിഞ്ഞതിേല്ല?
585 ”സീമന്തേവണിതാൻ കാമി നിന്നേതാ
586 േചമന്തി വിെനപ്പിെന്നപ്പിെന്ന.”
587 ”െകാങ്കകൾ രണ്ടിലും കു മമാ നൽ
588 പങ്കജമാലിനി വന്നതു കാ
589 ബാലാതപംെകാ ചാല വ ള്ള
590 ൈശലങ്ങളാെണ്ടാരു വല്ലിേപാെല.”

591 ”അംഗനമാരിലിന്നംഗജമാലിക
592 യ്ക്കംഗങ്ങൾ ന േത ഭംഗി കണ്ടാൽ.”
593 ”ഉ ലലീല ശി ം കലർ ള്ള
594 െച കൾ മുപ്പതുമിേപ്പാൾ വ .”
595 ”ആശ്ചര്യേവണി മാത്സര്യമുെണ്ടന്ന
596 തീശ്വരാനാണ ഞാൻ െചാല്ലീതിേല്ല.”
597 ”കു മം നല്കാഞ്ഞി ള്ളിൽ െവറു
598 പങ്കജലീല നെമ്മാെടല്ലാം.”
599 ”േപാെര െചാല്ലാ കാരുണ്യവല്ലിതാൻ
600 േപാരുേന്നാളല്ലേപാെല േക .”
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601 ”മാേലയലീല േചലകൾ േപാരാ
602 മാലുള്ളിലുെണ്ട േക തിേപ്പാൾ.”
603 ”കർ രവാണിയും ക രിേവണിയും
604 മു ാേട േപാന്നാർേപാെല േക .”
605 ”ശംഖിനിേയാടു െവറുേക്കണ്ട േതാഴി! നീ
606 തൈങ്കേയയേല്ലാ തനി തകൂ.”
607 ”ക രിമഞ്ജരി ൾത്താരിലുേണ്ടറ്റം
608 ധിക്കാരമിന്നി നെമ്മെയല്ലാം.”
609 ”സാരസ്യേകളി സാരസ്യം തൂകി നി
610 ന്നാലസ്യമാകുന്നതു േനേര.”

611 ”മാേലയകാമിനി കീലാലലീലയാം
612 ബാലയുമായി വന്നതു കാ.”
613 ”ച ിേക! നീെയ മന്ദമായ് നിേന്ന
614 വൃന്ദാവനത്തി േപാകണ്ടാേതാ?”
615 ”നന്മണം െപാങ്ങിന ക രി, കർ രം
616 നന്നായ് െപാടി ള്ള ചൂർണ്ണെമല്ലാം
617 െപട്ടകംതന്നിൽ നിറച്ചി െകാ വാ
618 ഒേട്ടടം ഞാൻ പിെന്ന നീെയടു .”
619 ”പുഷ്പങ്ങെളാ ം മറെക്കാല്ലാ േതാഴീ! നീ
620 െചപ്പകംതന്നിൽ ഞാൻ വച്ചെതല്ലാം.”

621 ”ചാ േകാെല നീ ചാട്ടിക്കള േത
622 ാ േണ്ടാ േതാഴീ! നിനക്കിന്നിേപ്പാൾ.”
623 ”ശാരികൈപ്പതേല! ൈകവി േപാെകാല്ല
624 ചാര േപാരി ദൂരെത്തേന്ത?”
625 ”അന്നക്കിടാവി പാൽ െകാടുേക്കണേമ
626 പിെന്നയാെമന്നാലിടേങ്ങറുണ്ടാം.”
627 ”േകാകിലപാതകം കുകു തിേല്ലതും
628 േകാഴയായ് നി ൈപയിച്ചല്ലല്ലീ.”
629 ”ഏണത്തിൈമ്പതെല ക്ഷീണമാെക്കാല്ലാെത
630 േവണുന്നെതല്ലാം െകാടുത്തായല്ലീ?”
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631 ”േകകിക്കിടാവിെന ടിെയടു െകാൾ
632 കൂകി നിൻ പിന്നാെല വന്നതു കാ.”
633 തങ്ങളിലിങ്ങെന നി പറേഞ്ഞാേരാ
634 ഭംഗികലർ െള്ളാരംഗനമാർ
635 േവ്യാമത്തിലീടിന യാനത്തിേന്മേലറി
636 േപ്പാക ടങ്ങിനാർ േവഗത്താേല.
637 വാനവെരല്ലാരും വാനിേല മാതരും
638 വാനവർേകാൻതേന്നാെടാ കൂടി
639 ലീലകൾെകാ കളി പുളേച്ചാേരാ
640 േമളം കലർന്ന േപാകുേന്നരം

641 ദൂര നി വരുന്നതു കാണായി
642 നാരദനാമവാൻ ന നിെയ.
643 നാരായണാ! കൃഷ്ണാ! എ തുടങ്ങിന
644 നാമങ്ങേളാേരാേന്ന പാടിപ്പാടി
645 ചാര െചന്നി േചാദിച്ചേനര
646 നാരദൻ െചാല്ലിനാെരല്ലാേരാടും:
647 ”വല്ലവീവല്ലഭൻ വല്ലവിമാരുമായ്
648 അല്ലൽ കള കളി േന്നാന്താൻ.
649 എന്നതു നിങ്ങേളാടിങ്ങെന െചാ വാൻ
650 ഏറ്റമുഴേറ്റാടു വ തിേപ്പാൾ

651 ൈകലാസവാസിയും മാമലെപ്പ മായ്
652 ലീലകലർന്നിതാ േപായിതിേപ്പാൾ.
653 മംഗലനാെയാരു പങ്കജേയാനിയും
654 മാമുനിമാരുമായ് വ കണ്ടാൻ
655 നാമിനിെയല്ലാരും കാലെത്തപ്പാരാെത
656 നാഥനുേള്ളട േപാകേവണം.”
657 നാരദനിങ്ങെന െചാന്നതു േക ള്ള
658 വാനവെരല്ലാരും േപാകുേന്നരം
659 ക ക മണംതെന്നയും െവ നി
660 ന്ന തമാെയാരു െതന്നൽ വ .
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661 പാച്ചൽ തുടങ്ങിന വാനവെരന്നേപ്പാൾ
662 ആശ്ചര്യമാ ടൻ നിെന്നല്ലാരും
663 നാരദന്തേന്നാടു പാരാെത േചാദിച്ചാർ
664 വാരാളും െതന്നൽതൻ കാരണെത്ത.
665 ”ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു െതന്നേലെയങ്ങൾ പ
666 െണ്ട െമാേരട ക തിേല്ല.
667 നന്ദനംതന്നിൽ കളി ന്ന േനര
668 സുന്ദരിമാേരാടു കൂടിെച്ചെമ്മ
669 താമരെപ്പായ്കയിൽ െചന്നങ്ങിറങ്ങീ
670 താർമധു െമല്ലേവ െകാ െകാണ്ട്

671 െചാെ നിെന്നാരു ക കശാഖികൾ
672 പുഷ്പങ്ങൾേതാറും കളി പിെന്ന
673 വാമവിേലാചനമാരുെട െകാങ്കയിൽ
674 വാർെമ ം ചന്ദനച്ചാറ്റിൽ നീന്തി
675 വാരണവീരൻകവിൾത്തടംതന്നിേല
676 േചരും മദാംഭസ്സിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി
677 മന്ദമായ് വെന്നാരു െതന്നലുമിങ്ങെന
678 െയ േമെയങ്ങേളാ ക തിേല്ല.”
679 േശാഭകലർെന്നാരു നാരദൻ െചാല്ലിനാൻ
680 േചാദിച്ച വാനവെരല്ലാേരാടും:

681 ”ആനായർേകാനും തൻ മാനിനിമാരുമായ്
682 ആനന്ദംപൂ കളി േന്നരം
683 ആയർേകാന്ത െട പൂവൽെമയ്തന്നിേല
684 തൂവിയർ ണ്ടായി േമവിതേല്ലാ.
685 തൂവിയർപ്പീടിന പൂേമനിതന്നിേല
686 താവി വരുെന്നാരു െതന്നലിവൻ
687 എന്നതുെകാണ്ടേല്ലാ മ ള്ള െതന്നേല
688 െവ ള്ള െവണ്മയിവ ണ്ടായി.
689 ”കാർെതാഴുംേവണിമാേരാടു കലർ ടൻ
690 കാർമുകിൽവർണ്ണൻ കളി േന്നാേന”
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691 എന്നതു നേമ്മാടു െചാ വാനാെയ്ക്കാ
692 വ താനിങ്ങിവെന േതാ ം.”
693 നാരദനിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര
694 വാനവെരല്ലാരും വിസ്മയിച്ചാർ.
695 േനര നിെന്നാരു ഗാനെത്തേക്കൾക്കായി
696 ദൂര നി ടെനന്നേനരം.
697 കാൽച്ചിലെമ്പാച്ചയും േകെട്ടാരു േനര
698 പാച്ചൽ തുടങ്ങിനാെരല്ലാരുേമ.
699 ആനായർനാഥൻ കളി ന്നതിന്മീെത
700 വാനവെരല്ലാരും െച നിന്നാർ

701 വല്ലവിമാരുെട പുണ്യമായുെള്ളാരു
702 വല്ലരി കാെച്ചാരു നൽഫലെത്ത
703 െമല്ലേവ നി ടൻ െചാേല്ലറും വാനവർ
704 എല്ലാരുേമ കണ്ടാർ കകുളുർെക്ക.
705 ഓലക്കമാ ള്ള മാണിക്കക്കൽകളിൽ
706 നീലക്കൽ നി വിള ംേപാെല
707 ഈര പാടുമേങ്ങാേരാേരാ നാരിമാർ
708 വാരു നി തൻ ൈക പിടിച്ചാർ.
709 മുെറ്റ നി െള്ളാരു തൂവിയർേപ്പന്തിന
710 െനറ്റിേമൽ പറ്റേവ കുന്തളങ്ങൾ

711 േകാല ഴൽതെന്ന േമളത്തിലൂതി നൽ
712 ത്താളത്തിൽ േചർ ടൻ െമെല്ല െമെല്ല
713 ക കെളല്ലാമലി വരുംവണ്ണം
714 വല്ലവിമാരുമായ് പാടിപ്പാടി
715 നാഥനായുെള്ളാരു പൂതനൈവരിതാൻ
716 നൂതനലീലകൾ േകാലുേന്നരം
717 വാനവെരല്ലാരും വാനിെല െവല്ലാം
718 േമനിയിൽ തൂകിനാർ െമെല്ല െമെല്ല.
719 വാരു ലാവിന േഭരികെളല്ലാേമ
720 പാരി നി ടെനാച്ചെകാ
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721 െകാ കൾ കാളങ്ങൾ ശംഖുകൾ ചിഹ്നങ്ങൾ
722 വൻപിൽ മുന തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
723 ലാവണ്യമാ ള്ള ലാസികമാെരല്ലാം
724 ലാളി ലാസ്യം തുടങ്ങിനാേര.
725 ബ രന്മാരായ ഗന്ധർവന്മാെരല്ലാം
726 ചന്തമാ ാടിനാരാടുംേനരം
727 മാമുനിമാെരല്ലാം നാ ഖേനാെടാ
728 സാമത്തിൻ ഗാനെത്തെച്ചയ്താരേപ്പാൾ
729 വന്ദികെളല്ലാരും വാഴ്ത്തി ടങ്ങിനാർ
730 നന്ദതനൂജെനപ്പിെന്നപ്പിെന്ന.

731 സൂതന്മാർ മാഗധർ ചാരണർ കിന്നരർ
732 നൂതനമായി ക നിന്നാർ.
733 പൂ കിനി ള്ള വാനവെരല്ലാർ ം
734 പൂർത്തിയായിേല്ലതും ക േതാറും.
735 വിണ്ണവർനായകനിങ്ങെന െചാല്ലിനാൻ
736 കണ്ണെന്റ കാന്തിെയക്കണ്ടേനരം:
737 ”ആയിരം കെണ്ണനി ണ്ടായേതാർ േമ്പാൾ
738 ആയതിയായ് വ െചാല്ലാമിേപ്പാൾ.”
739 വാനവർേകാൻതെന്റ കാമിനിയാെയാരു
740 മാനിനിതാനും മ േള്ളാെരല്ലാം

741 മാധവൻത െട കാന്തിെയക്കണ്ടേപ്പാൾ
742 മാരമാലാ ടൻ മാഴ്കിനിന്നാർ.
743 ഓേരാേരാ നാരിെയ ണുന്നെതല്ലാേമ
744 ചാര നി ടൻ കണ്ടേതാറും
745 പാരമായ് വ േത മാരമാലുള്ളത്തിൽ
746 ഓേരാേരാ വാനവനാരിമാർേക്കാ.
747 കാമെന്റ േകാമരമായി വിള ന്ന
748 വാമവിേലാചനമാെരല്ലാരും
749 കാർവർണ്ണന്തങ്കളി കാണുെമ്പാഴിങ്ങെന
750 കാമം െപാഴി പറ നിന്നാർ:
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751 ”വല്ലവിമാരുെട പുണ്യവിലാസെത്ത
752 വല്ലീലയേല്ലാ നാം പൂ െകാൾവാൻ
753 ഇണ്ടൽ തിര നിെന്നന്നതുെകാണ്ടെല്ലാ
754 ക െകാതി മാറായിതിേപ്പാൾ.
755 പങ്കജേലാചനൻ തങ്കരംെകാെണ്ടാരു
756 മങ്കമുഖംതന്നിൽ െമെല്ല െമെല്ല
757 േസ്വദങ്ങൾ േപാമ്മാറു നി തേലാടീ
758 േഖദങ്ങൾ തീർത്തതു കണ്ടാേയാ നീ?”
759 ”കേണ്ടേന കേണ്ടേന കകുളുർ ംവണ്ണം
760 ഇണ്ടലാകു േത കണ്ടേതാറും”

761 ”മെറ്റാരു മാനിനിത ഖംതന്നിൽ തൻ
762 കുറ്റമകന്ന മുഖെത്ത വച്ച്
763 പാതി െമതിെഞ്ഞാരു താംബൂലം ത െട
764 വാെകാ നല്കിനാൻ കണ്ടാേയാ നീ?”
765 ”െകാല്ലാെത െകാല്ലാെത േതാഴി നീെയങ്ങെള
766 ക്കണ്ടാലിേതതും െപാറുക്കരുേത.”
767 ”നൃത്തം െകാേണ്ടറ്റം തളർെന്നാരു നാരിതാൻ
768 െപാൽത്താരിൽമാതുതൻ കാന്തനുെട
769 േതാളിൽ മുഖംവ നിന്നതു കാണുേമ്പാൾ
770 ഓളെമടു െത ള്ളിേല.”

771 ”ചാര നിെന്നാരു മാനിനിത െട
772 േനരറ്റ കുന്തളം ചീന്തിച്ചീന്തി
773 െവണ്മ തിരെണ്ടാരു ന ഖംതന്നിേല
774 ചുംബി നിന്നതു കാക േതാഴീ!”
775 ”ചാലത്തളെന്നാരു മാനിനിത െട
776 ബാലേപ്പാർെകാങ്ക തേലാടിപ്പിെന്ന
777 േമളത്തിൽനിെന്നാരു േരാമാളിത െട
778 മൂലെത്തേത്തടുന്ന ൈക കണ്ടാേയാ?”
779 ”ആലസ്യമാെണ്ടാരു മാനിനിതെന്നത്തൻ
780 മാറ േചർ െകാണ്ടാസ്ഥേയാെട
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781 േചലത്തലെകാ െമല്ലേവ വീതുവീ
782 താലസ്യം േപാക്കിനതുേണ്ടാ ക ?”
783 ”േകാമളനാെയാരു കാർമുകിൽവർണ്ണന്തൻ
784 വായ്മലർേതനു െമെല്ല െമെല്ല
785 തെന്ന മറ കിടന്നതു കണ്ടാലും
786 ധന്യയായുെള്ളാരു വല്ലവിതാൻ.”
787 ”ചാര നിെന്നാരു മാനിനി മാധവൻ
788 മാറു തന്മാറിേല േചർ െചേമ്മ
789 മാനി മാനി മാപാപി പൂ നി
790 ന്നാനന്ദയായതു കണ്ടാേയാ നീ?”

791 ”മാധവൻത െട മാറ കണ്ടാലും
792 മാനിനിത ല മേത്ത
793 വല്ലവിമാർമൂലമുള്ളിേല രാഗന്താൻ
794 െമെല്ല റ പരന്നേപാെല.”
795 വാനിെല നാരിനാർ തങ്ങളിേലാേരാേരാ
796 വാർത്തകളിങ്ങെന െചാ േന്നരം
797 വാസവനന്മണിേനെരാത്ത നാഥനും
798 രാസമായുെള്ളാരു ലീലതെന്ന
799 മാനി നി കളി ചിരംേനരം
800 മാതരുമായിത്തളർ നിന്നാൻ.

801 ചൂഴവും മാനിനിമാരുമായേന്നരം
802 പാഴറ്റ ഭൂതലം േചർന്നിരു
803 ചാല വിളങ്ങിന താരകജാലങ്ങൾ
804 ചൂഴും വിളങ്ങിന തിങ്കൾേപാെല.
805 കാളിന്ദിത െട ദൂതനായുെള്ളാരു
806 വാർെതന്നൽ വ ടെനന്നേനരം
807 ”േസ്വദങ്ങളാെണ്ടാരു നിങ്ങെളന്തിങ്ങെന
808 േഖദങ്ങളാണ്ടി നി െകാ
809 േനര നിെന്നാരു കാളിന്ദിതെന്നയി
810 ച്ചാര നിന്നതറിഞ്ഞില്ലേയാ?”
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811 എന്ന െചാ േന്നാെനന്നകണേക്കതാൻ
812 മന്ദമായ് െച തേലാടിനിന്നാൻ
813 വാർെതന്നേലെറ്റാരു േനരത്തന്നാരിമാർ
814 കാർവർണ്ണേനാെടാ െമെല്ലെമെല്ല
815 ”കാളിന്ദിതന്നിലിറങ്ങിക്കളിേക്കണം
816 േമളം കലർ നാ”െമ െചാല്ലി.
817 േപാക ടങ്ങിനാർ േപാർെകാങ്ക ചീർത്തി
818 മാ ന്ന മല്ലിടേയാടുംകൂടി.
819 തീര നിെന്നാരുേനര കാണായി
820 വാരുറ്റ കാളിന്ദിതെന്നെച്ചേമ്മ

821 കാളിമെകാ ടൻ കൂടിപ്പിറെന്നാരു
822 കാലെനത്തെന്നയും െവ നിേന്നാൾ.
823 നീലക്കരിങ്കണ്ടിയാെയാരു കൂന്തലും
824 നീെള വിരി ചമ െചെമ്മ.
825 സന്തതം പൂമധുവുെണ്ടാരു വണ്ടായ
826 കുന്തളംെകാ വിളങ്ങിനിേന്നാൾ.
827 വീചികളാകിന ചില്ലികൾ ത െട
828 ലീലകൾ ചാലക്കലർ നിേന്നാൾ.
829 ചാടുന്ന മീനങ്ങളാെയാരു കണ്മിഴി
830 ചാേല മഴറ്റിെയറി െചെമ്മ.

831 േഫനങ്ങളാെയാരു പുഞ്ചിരിതെന്നെക്കാ
832 ണ്ടാനന്ദമുള്ളിൽ തഴപ്പി േന്നാൾ.
833 ക മായ് നിന്ന കംബുവായുെള്ളാരു
834 കണ്ഠംെകാേണ്ടറ്റം വിളങ്ങിെച്ചേമ്മ.
835 േകാരകമാകിന െകാങ്കകെളെക്കാ
836 േകാമളകാന്തി കലർ നിേന്നാൾ.
837 ആവർത്തമായി വിളങ്ങിന നാഭിെകാ
838 ണ്ടാബദ്ധകാന്തി കലർ നിേന്നാൾ
839 ഓളമായുെള്ളാരു േചലെയത്തെന്നയും
840 ഒെട്ടാ െമല്ലേവ നീക്കി നീക്കി
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841 തന്നിലിരു നിര ടൻ കൂകുെന്നാ
842 രന്നങ്ങളാെയാരു കാഞ്ചിതന്നാൽ
843 അങ്കിതമായ മണൽത്തിട്ടയാകിേനാ
844 രൽക്കിടെമാെട്ടാ കാട്ടിക്കാട്ടി
845 സുന്ദരിയായി നി വിളങ്ങിനാൾ
846 നന്ദതനൂജൻതൻ മുന്നൽെച്ചേമ്മ.
847 കാളിന്ദിത െട കാന്തിെയക്കണ്ടേപ്പാൾ
848 കാർമുകിൽവർണ്ണന്ത ള്ളിൽ െചേമ്മ,
849 ”ഇന്നിവൾ തന്നിേല മഗ്നനായ് നി ഞാൻ
850 നന്നായ് രമിേക്കണ”െമ േതാന്നി.

851 േശാഭ കലർ ള്ള േഗാപികമാെരല്ലാം
852 േഗാവിന്ദന്ത ഖം േനാക്കിപ്പിെന്ന
853 ഓടിെച്ചെന്നല്ലാരും േകടറ്റ െവള്ളത്തിൽ
854 ചാടി ടങ്ങിനാർ ചൂടു േപാവാൻ.
855 നീന്തി ടങ്ങിനാർ താന്തമാരായുള്ള
856 കാന്തമാെരല്ലാരും കാന്തനുമായ്.
857 പാരിച്ച െവള്ളത്തിൻ കീേഴ േപാെയല്ലാരും
858 ദൂര െച നിക ടെന.
859 േതകി ടങ്ങിനാർ തങ്ങളിെലല്ലാരും
860 മാഴ്കി ടങ്ങിനാർ ൈക തളർ .

861 ”എെന്നെത്താെടാല്ലാ നീ”െയന്ന തങ്ങളിൽ
862 ഒെന്നാ നീന്തിനാർ നീെള നീെള.
863 ആഴമുേള്ളടമറിഞ്ഞ മുങ്ങീ
864 പൂഴിയും വാരി നിക പിെന്ന.
865 നീടുറ്റ നാരിനാർ കണ്ണേനാെടാെന്നാ
866 കൂടിക്കലർ കളി േന്നരം
867 മാറ ചാേടണെമന്ന തങ്ങളിൽ
868 വീരത്വമാ പറ െചെമ്മ.
869 ഏടത്താർമാനിനി ഗുഢം വസി ന്ന
870 നീടുറ്റ മാറിലമ്മാതെരല്ലാം

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 16 - െചറുേശ്ശരി 33

871 ഓടിെച്ചന്നേമ്പാടു ചാടി ടങ്ങിനാർ
872 േകടറ്റ രാഗം തഴയ്ക്കയാേല.
873 കണ്ണനു ചാടുവാൻ മാറിടം കാട്ടീ
874 നി വിളങ്ങിനാർ നാരിമാരും.
875 ഈേരഴു േലാകങ്ങെളാെക്ക മേന്നാന
876 മ്മാറിടംതന്നിേല ചാടുംേനരം
877 നെല്ലാരു നേന്മനിത െട പൂവേപ്പാൾ
878 െമല്ലേവ വീണുതാെയ േതാന്നി.
879 വാർെകാണ്ട വീചികേളാേരാേന്ന െചന്നി
880 േപാർെകാങ്ക തന്നിലല േന്നരം

881 തങ്കൽ കലങ്ങിന കു മച്ചാറുെകാ
882 ണ്ടങ്കിതമാെയാരു േനരത്തേപ്പാൾ
883 േശാണമായുെള്ളാരു േശാണെമന്നിങ്ങെന
884 കാണുേന്നാെരല്ലാർ ം േതാന്നിെച്ചേമ്മ.
885 കണ്മിഴിതന്നിലണി േള്ളാരഞ്ജനം
886 െചേമ്മ കലങ്ങിച്ചമഞ്ഞേനരം
887 പേണ്ടതിേലറിന കാളിമ പിെന്നയും
888 ഉണ്ടായി വ േത കണ്ടിരിെക്ക.
889 കാർമുകിൽവർണ്ണന്താൻ മുങ്ങിന േനര
890 കാമിനിമാർ കവിൾത്തടത്തിൽ

891 തൂമ കലർെന്നാരു പുഞ്ചിരി മിന്നീ
892 േകാൾമയിർെക്കാ ടൻ കാണായേപ്പാൾ
893 ആണ്മ പറ ടേന ചിലരേന്നരം
894 േമേന്മേല നീന്തിത്തളർ ടേന
895 നീൾക്കണ്ണാെരല്ലാരും നി വിളങ്ങിനാർ
896 ആകണ്ഠമാെയാരു േതായംതന്നിൽ.
897 വണ്ടിണ്ടെയല്ലാമന്നാരിമാർന ഖം
898 കെണ്ടാരു േനര വാരിതന്നിൽ
899 താമര ക്കൾ വിരി െതേന്നാർത്തി
900 താർമധുതെന്ന െവടി െചെമ്മ.
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901 ചാല വിളങ്ങിയുള്ളാനനേമാേരാന്നിൽ
902 ചാടി ടങ്ങിേത പാടിപ്പാടി
903 േതായത്തിലീടിന ലീലകേളാേരാേന്ന
904 മായംകള കളി പിെന്ന
905 ആയർേകാൻതാനുമന്നാരിമാെരല്ലാരും
906 േതായത്തിൽനിന്ന തീരത്തായാർ.
907 ചാരുവായുെള്ളാരു ൈകത്തണ്ടമീേത തൻ
908 നീേരാലും കൂന്തലും േചർ െചെമ്മ
909 ഈഷൽ കിഴിെഞ്ഞാരു നീവിെയത്തെന്നയും
910 ഊഷത്വമാകാെത താങ്ങിത്താങ്ങി

911 മന്ദമാേ ായ നി വിളങ്ങിനാർ
912 നന്ദജന്ത െട സുന്ദരിമാർ.
913 ഹംസങ്ങേളാടു പിണേങ്ങണ്ട നാെമന്ന
914 സംസാരേമാർത്തേല്ലാ നൂപുരങ്ങൾ
915 ഏതുേമ മിണ്ടാെത നി തേന്നരത്ത
916 പ്പാേഥാജേലാചനമാർ േപാകുേമ്പാൾ
917 േനർ ള്ള േചലകളാർ ങ്ങളായേപ്പാൾ
918 ചീർ െള്ളാരൽക്കിടം കാണായ്വ .
919 എന്നതുെകാ ള്ള നാണെത്ത ണ്ടല്ലീ
920 ഏതുേമ മിണ്ടാ കാഞ്ചിയേപ്പാൾ?

921 വല്ലവിമാെരല്ലാം െവള്ളത്തിൽനി ടൻ
922 െമെല്ലക്കരേയറി നിന്നേനരം
923 ചാരുവായുെള്ളാരു പാരിജാതം വ
924 നാരിമാെരല്ലാർ ം കൂറ നല്കി.
925 കുറ്റമക ള്ള കൂറകേളാേരാേന്ന
926 െതെറ്റ വാങ്ങിനാർ വല്ലവിമാർ.
927 േനരറ്റ കൂറകേളാേരാേന്ന നാരിമാർ
928 വാരു നി ടൻ ചാർ ംേനരം
929 കാർമുകിൽവർണ്ണൻതൻ ക നതാനേപ്പാൾ
930 പാരം തളർ േത പാ പാഞ്ഞ്.
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931 ക രി േഗാേരാചനാദികൾ ചന്ദനം
932 കർ രം കൂട്ടിയര െചെമ്മ
933 േവ്യാമത്തിൽനി ടൻ വന്നതു കാണായി
934 വാർെമ ം ഭാജനേമാേരാന്നിേല.
935 മാലതിെകാ െതാടു ള്ള മാലകൾ
936 ചാല വരുന്നതും കാണായേപ്പാൾ
937 െവണ്മ കലർ വിളർ ചമ ള്ള
938 താംബുലജാലവും വ തായി.
939 കാമ്യങ്ങളായുള്ളെതല്ലാെമ പിെന്നയും
940 കാണ്മാറു േമേന്മേല വ തായി.

941 െചാല്ലിയ െള്ളാരു വല്ലവിമാെരല്ലാം
942 നെല്ലാരു ഭൂഷണമാണ്ടാരേപ്പാൾ.
943 ശൃംഗാരംത െട രംഗമായ് നിെന്നാരു
944 മംഗല ങ്കാവിൽ പു പിെന്ന
945 ഭംഗിയിൽ േമവിനാരംഗനമാെരല്ലാം
946 പങ്കജേലാചനേനാടുംകൂടി
947 വട്ടമിെട്ടല്ലാരും മേട്ടാലുംവാണിമാർ
948 ഇഷ്ടമാെയ്മെല്ലന്നിരുന്നേനരം
949 പൂങ്കാവുത െട കാന്തിെയക്കണ്ടി
950 പൂതനൈവരിതാൻ െചാന്നാനേപ്പാൾ:

951 ”രാെവ െചാ കിൽ േപാരായ്മയിേല്ലതും
952 കാവായി നി മിക്കാനനെത്ത,
953 തിങ്ങിവിളങ്ങിന പാദപജാലംെകാ
954 െണ്ട േമ െപാങ്ങിയുണ്ടന്ധകാരം.
955 ചാേല വിരി ള്ള പൂവുകളാകിന
956 താരകജാലവുമു െചെമ്മ
957 തൂമകലർ ള്ള പൂമകരന്ദമാം
958 േകാമളമ നീർ വീണുമുണ്ട്.
959 ദുഃഖമായുെള്ളാരു പുഷ്ക്കരവല്ലഭൻ
960 മു മിതിൽത്തെന്നയസ്തമി .
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961 േചണുറ്റ നിങ്ങൾതന്നാനനമാകുെന്നാ
962 േരണാങ്കബിബംങ്ങളു തേല്ലാ.
963 േമന്മതിരെണ്ടാരി ങ്കാവിൽനിന്നിേപ്പാൾ
964 േമദുരയാെയാരു രാ ിെയക്കാ!”
965 വാഴ്ത്തിനാനിങ്ങെന വാർത്താരിൽമാതുതാൻ
966 ആസ്ഥയിൽ പൂണുന്ന മാറുടേയാൻ.
967 വല്ലവിമാരുെട ന ഖംതന്നിേല
968 െമല്ലേവ േനാക്കിനിെന്നാ േനരം
969 വാഴ്ത്തിനി െള്ളാരു വാർത്തെയെച്ചാല്ലിനാൻ
970 പാർത്ഥനു സാരഥിയാകും വീരൻ:

971 ”വൃന്ദാവനംതെന്ന െവന്ന നി േത
972 സുന്ദരമാെയാരു നിങ്ങൾമുഖം.
973 ചില്ലികളാകിന വല്ലരിജാലങ്ങൾ
974 ഉല്ലസിച്ചിങ്ങിതാ കാണാകു .
975 േചാരിവായായുള്ള പല്ലവംതെന്നയും
976 േനേര നിറെന്നാ കാണാകു
977 തഞ്ചിയിരുെന്നാരു പുഞ്ചിരിയാകുെന്നാ
978 രഞ്ചിതമുല്ലതൻ പൂവുമുണ്ട്.
979 െകാഞ്ചലായുെള്ളാരു േകാകിലംത െട
980 പഞ്ചമരാഗവുമു െചെമ്മ.

981 കുന്തളമാകിന വണ്ടി ലങ്ങളും
982 ചന്തമായ് നി കളി ണ്ടെല്ലാ.
983 ദന്തങ്ങൾത െട പന്തികളായുള്ള
984 സുന്ദരകുന്ദംതൻ െമാ ണ്ടെല്ലാ
985 ശ്വാസമായുെള്ളാരു വാതവും മന്ദമായ്
986 വീതുതുടർ േള്ളാെനെപ്പാഴുതും
987 േമചകേവണിയാം േകകികൾത െട
988 പീലികൾ നീളത്തിൽ ചാര േണ്ട.
989 േമദുരയാെയാരു ഛായയുണ്ടിങ്ങിതിൽ
990 പാദപെമാേന്നാടുംകൂടാെതതാൻ.”
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991 മംഗലനാെയാരു പങ്കജേലാചനൻ
992 ഇങ്ങെന െചാ ടൻ നിന്നേനരം
993 നാരിമാെരല്ലാർ ം നെല്ലാരു പുഞ്ചിരി
994 േചാരിവാമീേത പര തേപ്പാൾ
995 വി മേവദിക ത െട മീേത നൽ
996 പുത്തൻനിലാവു പരന്നേപാെല.
997 പുഞ്ചിരി കെണ്ടാരു േനര െചാല്ലിനാൻ
998 അഞ്ചനവർണ്ണന്താൻ െകാഞ്ചിെക്കാഞ്ചി:
999 ”പുഞ്ചിരിയാെയാരു പൂവിതാ കാണായി
1000 െചെഞ്ചെമ്മ േചാരിവാെച്ചന്തളിർേമൽ

1001 അ തമിന്നിതു തൽഫലം കണ്ടാലും
1002 കല്ക്കണ്ണിലായതു മങ്കമാേര !
1003 ഇങ്ങെന െചാ ടൻ പിെന്നയും െചാല്ലിനാൻ
1004 നെല്ലാരു േചാരിവാതെന്ന േനാക്കി :
1005 ”ചാല വെന്നാരു െതാണ്ടിപ്പഴം തെന്ന
1006 ച്ചാര നിന്നതു ക െചേമ്മ
1007 പാഴനായുെള്ളാരിളങ്കിളി കണ്ടാലും
1008 ചൂഴവും േനാക്കി ടങ്ങിനാേന.
1009 െപെട്ട വന്നിതു െകാ തുണ്ടിേപ്പാൾ
1010 ഇഷ്ടമായുള്ളതവന്നിതെല്ലാ.”

1011 നിെന്നാരു നാരിമാെരന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
1012 നന്ദതനൂജ ഖെത്ത േനാക്കി
1013 ലജ്ജപൂണ്ടീടിേനാരാനനം താഴ്ത്തിനി
1014 ന്നിച്ഛയിെലല്ലാരും െമെല്ലെച്ചാന്നാർ :
1015 ”മുല്ലകൾ കണ്ടാലും നെല്ലാരു േതനെപാഴി
1016 ല്ലസി െള്ളാരു പൂവുതേന്ന
1017 മെറ്റാരു വണ്ടി നല്കാെത നി ത
1018 േറ്റാരു വണ്ടിെനപ്പാത്തർതിേപ്പാൾ.”
1019 ഇങ്ങെന െചാ െമ്പാളംഗജൻെചാല്ലാെല
1020 ക ന തങ്ങളിൽ ൈകപിടി
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1021 ലജ്ജതാൻ െച െചറു തുടങ്ങിനാൾ;
1022 പിച്ചയായ് വന്നിതത്തായെമാേട്ടാ?
1023 പങ്കജേനർമുഖിമാരുെട െകാങ്കക
1024 ളേമ്പാടു പിെന്നത്തേലാടുംേനരം
1025 െവണ്ണ കവരുവാൻ മുന്നമുറിതന്നിൽ
1026 െമല്ലേവ െച ന്ന ൈകതാനേപ്പാൾ
1027 നീവിതൻ ചാരത്തങ്ങാരുേമ കാണാെത
1028 േമവി ടങ്ങീതു െമെല്ലെമല്ല;
1029 നല്ലാർതൻ െമയ്യിെലഴു ള്ള േരാമങ്ങൾ
1030 െചാല്ലി ടങ്ങീതെങ്ങല്ലാേരാടും

1031 പയ്യേവ നിെന്നാരു നീവിതാനേന്നരം
1032 ൈകയുെട േവലെയേപ്പാക്കിെച്ചേമ്മ.
1033 കൂറുകൾ വാരിപ്പേണ്ടാടിെയാളിച്ചനാൾ
1034 ദാഹം െകടാെഞ്ഞാരു കണ്ണിണതാൻ
1035 പൂരി ത െട പാരിച്ച വാഞ്ഛിതം
1036 പാരം കളി പുള തേപ്പാൾ
1037 പൂവിേല്ലാന്ത െട പൂവിെല്ലടു ടൻ
1038 േചവകം കാട്ടിനാനായവണ്ണം.
1039 കൂര െകാണ്ടയ്ത താരമ്പന്തേന്നാടു
1040 പാരംപിണെഞ്ഞാരു ൈവരമേപ്പാൾ

1041 പീയുഷമായ് വ കാമിനിമാർെക്കല്ലാം
1042 കായാവിൻേനെരാത്തകണ്ണൻമൂലം.
1043 വല്ലവിമാേരാളെമണ്ണമുണ്ടാമ്മാറു
1044 െമല്ലെവ തെന്നപ്പകു പിെന്ന
1045 േഹമന്തകാല േദവിെയ ജി
1046 കാമം തഴ ള്ള കാമിനിമാർ
1047 കാമിച്ചെതല്ലാെമ കാണി കുറയാെത
1048 കാമൻെറ മുമ്പിേല നല്കിനാൻതാൻ.
1049 മാനിനിമാെരേപ്പാളാനംഗമായുെള്ളാ
1050 രാനന്ദവാരിയിൽ മു കയാൽ
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1051 നിെന്നാരു േദശവും വെന്നാരു േവലയും
1052 തെന്നയും കൂടി മറ നിന്നാർ
1053 െമേയ്യാടു േചർെന്നാരു കാന്തെനത്തെന്നയും
1054 െപായ്യല്ലേയതും മറന്നാർ െചെമ്മ.
1055 മാന്മഥമാെയാരു കണ്മായമേന്നരം
1056 േമേന്മെലഴു തുടങ്ങീതേപ്പാൾ
1057 േചണുെറ്റഴുെന്നാരുപങ്കജംതന്മീെത
1058 കാണായി വ നൽ തൂണീരങ്ങൾ,
1059 അഞ്ചിതമാെയാരു െപാല്ക്കമ്പം തന്മീെത
1060 ചഞ്ചലമായ മണൽത്തിട്ടയും.

1061 ആകാശവുംതന്മീേത ചന്ദന ന്നിണ
1062 േവഗത്തിൽ നി കളി ന്നതും.
1063 കംബുത ള്ളിെലഴുെന്നാരു നാദംതാൻ
1064 െചെമ്മ നൽ വീണതൻനാദമായി.
1065 പങ്കജംതങ്കേല െചന്തളിർ കാണായി
1066 പാതി വിരിഞ്ഞ കുവലയവും
1067 ൈപതലായുെള്ളാരു െനയ്തൽപൂനാഥന്തൻ
1068 മീേത കളി ന്ന വണ്ടിണ്ടയും.
1069 കൂരിരുട്ടിങ്കൽനിന്നാേവാളം കാണായി
1070 താരജാലകം തൂകുന്നതും

1071 ഓർക്കാവേല്ലതുമക്കണ്മായന്തന്മായം
1072 കാർക്കാലം കാണായി പാർ േന്നരം
1073 കാർമുകിൽതേന്നാടിണങ്ങിക്കളി െന്നാ
1074 േരാമൽ വലാഹകൾ കാണായേപ്പാൾ
1075 േചണു ലാവുന്ന വീചികൾതേന്നാടു
1076 േചർ കളി ന്ന മീനങ്ങളും
1077 വാരുെറ്റഴുെന്നാരു നിർഝരവാരിതൻ
1078 പൂരങ്ങൾ േചരുന്ന ൈശലങ്ങളും
1079 ലാളിത്യമാ ചുഴന്നതു കാണായി
1080 േചെണഴുമ്മാറുള്ള നീർ ഴിയും
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1081 കമ്പം കലമ്പിയുടനുടന ന്ന
1082 രംഭകൾ േകാലുന്ന ലീലകളും
1083 എന്നതുതെന്നയല്ലേന്നരമുണ്ടായി
1084 പിെന്നയും െചാല്ലാേമ കൗതൂകങ്ങൾ
1085 തിങ്കതൻ ചാര െച ന്നേതാറും നൽ
1086 പങ്കജം േമേന്മൽ വിളങ്ങിനി
1087 െചന്തളിർ തങ്ങളിൽ േചർ തുടങ്ങീേത
1088 ചന്തെമഴും മാറു െമെല്ല െമെല്ല.
1089 പുത്തനായുെള്ളാരു വി മന്തന്മീേത
1090 മു കൾ േചർന്നങ്ങമി പിെന്ന.

1091 പങ്കജംതാൻ െച ശംേഖാടു േചരുേമ്പാൾ
1092 ശംഖിേന്മൽ കാണായി നൽ പവിഴം
1093 പങ്കജേകാരകംതങ്കേല കാണായി
1094 തിങ്കൾകിടാക്കൾതന്ന രങ്ങൾ.
1095 രംഭകൾത െട സുന്ദരമാെയാരു
1096 കന്ദത്തിൽ കാണായി തിങ്കൾതെന്ന.
1097 കണ്മായമിങ്ങെന കാണായേനര
1098 െപണ്മൗലിമാരായ വല്ലവിമാർ
1099 തങ്ങെളൈക്കവി െചെയ്താരു േവലതൻ
1100 ഭംഗികൾ ഞാേനതും െചാല്ലവേല്ലൻ

1101 എെന്താരു വല്ലവിമാരുെട പൗരുഷം
1102 ചിന്തിച്ചേതാറുമങ്ങ തം താൻ.
1103 ീകണ്ഠൻത െട േകാദണ്ഡദണ്ഡമ
1104 ങ്ങാകുലമായി വിറ തെല്ലാ
1105 േമന്മകലെന്നാരു നാ ഖംതന്നില്ലം
1106 േമേന്മൽ മയങ്ങിച്ചമ തായി
1107 നാരായണൈങ്കയിൽനിെന്നഴുമായുധം
1108 േനേര മുന തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
1109 നീർേക്കാഴി ട്ടമിേക്കൾക്കായെതന്ത
1110 േനാക്കി ടങ്ങീതെങ്ങല്ലാടവും
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1111 അന്നക്കിടാങ്ങളും കാല്ക്കൽ കളി ടൻ
1112 െചല്ല ടങ്ങീതു െമെല്ല െമെല്ല.
1113 ചാര നി ള്ള ശാരികൈപ്പതങ്ങൾ
1114 ചാടുക്കേളാതി ടങ്ങിെചെമ്മ.
1115 പാരാവതങ്ങൾ പേണ്ടതിേലറ്റവും
1116 ചാരുവായ് വ േത കൂകുന്നതും
1117 മംഗലനായുെള്ളാരംഗജനേന്നരം
1118 ഒന്ന റായിരം വിെല്ലാടി .
1119 ഭംഗിയിൽനിെന്നാരു സംഗരവും പിെന്ന
1120 മങ്ങി ടങ്ങീതു െമെല്ല െമെല്ല.

1121 ചാപങ്ങെളല്ലാം തളർ കുല േത
1122 േശാണങ്ങളായ് വ ബാണങ്ങളും.
1123 േചെല മാറുള്ള നീലത്തഴകളും
1124 ചാലത്തളർ വിരി തേപ്പാൾ.
1125 േചേണലും ഞാണായിനി ള്ള വണ്ടിണ്ട
1126 കാണായിതേന്നരം ചി ന്നതും.
1127 വാരു നിെന്നാരു േതരുമേന്നര
1128 പാരം തളർ മയങ്ങിനി .
1129 ആനന്ദവാരിയിലാ കിട െള്ളാ
1130 രാനായനാരിമാെരന്നേനരം

1131 െമെല്ലെന്നഴു നിക തുടങ്ങിനാർ
1132 അല്ലിത്താർബാണൻ വഴ കയാൽ.
1133 ചാമ്പിക്കലങ്ങി മയങ്ങിത്തളർ ടൻ
1134 കൂമ്പി െഞ്ഞാരു കണ്ണിണയും
1135 നാെലാന്നിേലറ്റവും േത ചമഞ്ഞി
1136 ചാെല വിളർെത്താരു േചാരിവായും
1137 വമ്പിെലഴു ള്ള വീർ കെളെക്കാ
1138 കമ്പമിയ ള്ള െകാങ്കകളും
1139 ഖിന്നതപൂ െള്ളാരൽക്കിടം തെന്നയും
1140 തിണ്ണം തളർ ള്ള തിതുടയും
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1141 ചാലദ്ധരി ടൻ നി വിളങ്ങിനാ
1142 േരാലക്കമാ ള്ള ബാലികമാർ.
1143 പാർശ്വ ണങ്ങളിൽ പ ന്ന േകശങ്ങൾ
1144 ആശ്വസിെച്ചാെന്നാേന്ന നീക്കി നീക്കി
1145 െപാട്ടിെത്തറി ള്ള ഭൂഷണജാലങ്ങൾ
1146 ഒെട്ടാ ൈകെക്കാ െമെല്ല െമെല്ല.
1147 തിങ്ങിെയഴുെന്നാരു നാണവും േ മവും
1148 തങ്ങിന കമുനെകാ െചെമ്മ.
1149 കാമുകനാകിന കാർവ്വർണ്ണന്ത ഖം
1150 കാമി പിെന്നയും േനാക്കി േനാക്കി

1151 നി വണ ന്ന കാമിനിമാർമുഖം
1152 െമല്ലേവ േനാക്കി ചിരി നന്നായ്
1153 വാരിജേലാചനൻ െചാല്ലിനാനേന്നാരം
1154 വാരുറ്റ നാരിമാെരല്ലാേരാടും:
1155 ”അന്ത്യമായുെള്ളാരു യാമമണ േത
1156 ചിന്ത പുല തുള്ളിലിേപ്പാൾ
1157 ഇന്നിനി നമ്മിേല ലീലകൾ നി തായ്
1158 എന്നാലിന്നിങ്ങേളാ മങ്കമാേര!
1159 അമ്പാടിതന്നിേല ൈവകാെത േപാകണം
1160 കിം ഫലമിന്നി നിന്നിനി നാം?

1161 കാന്തന്മാെരല്ലാരും കാണാ നിങ്ങെള
1162 താന്തന്മാരായേല്ലാ േമവുന്നിേപ്പാൾ.”
1163 മല്ലവിേലാചനനിങ്ങെന െചാന്നേപ്പാൾ
1164 മല്ലവിേലാചനമാെരല്ലാരും.
1165 േക തിേല്ലതുേമെയെന്നാരു ഭാവെത്ത
1166 ക്കാട്ടിയെങ്ങല്ലാരും നി െകാണ്ടാർ.
1167 പുഞ്ചിരിതൂകിനിന്നഞ്ചനവർണ്ണന്താൻ
1168 െചെഞ്ചേമ്മ െചാല്ലിനാെനന്നേനരം
1169 ”നാെളയുമിങ്ങെന കൂടിക്കലർന്നിനി
1170 േമളത്തിൽനി കളിക്കാമെല്ലാ
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1171 ഇന്നിനിെയാന്നിനും ൈവകല്യം വാരാെത
1172 നിങ്ങൾ വിരഞ്ഞ േപാക ന .”
1173 എന്നതു േക ള്ള വല്ലവിമാെരല്ലാ
1174 ഒെന്നാ കൂടിക്കലർ ടേന
1175 നാെളെയന്നിങ്ങെന െചാന്നതിൻ കീഴുള്ള
1176 നാഴികെയണ്ണി ടങ്ങിനാേര.
1177 എന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ പുഞ്ചിരിതൂകിനാൻ
1178 നന്ദത ജന്താൻ െമെല്ല െമെല്ല.
1179 ചൂതങ്ങൾേതാറുമിരു ള്ള േകാഴികൾ
1180 ആതങ്കം െപ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.

1181 എന്നതു േക ള്ള വല്ലവിമാെരല്ലാം
1182 ഏറിന താപമിയ െചാന്നാർ:
1183 ”േകാഴികെളന്തേയ്യാ കാലംവരും മുേമ്പ
1184 കൂകി ടങ്ങീെതൻ േതാഴിമാേര !
1185 കാട്ടിെലേക്കാഴി ഞായമിേല്ലതുേമ
1186 വീട്ടിെലേക്കാഴിേക്ക ഞായമു :
1187 എെന്താരു ഞായമിപ്പാതിരാേനര
1188 സന്തതമിങ്ങെന കൂകിനി ാൻ ?
1189 തീക്കനൽ െകാണ്ട ച പുടംതന്നിൽ
1190 ആ െന്നാരാരുമങ്ങില്ലേയാതാൻ? ”

1191 േകാഴിേയാടിങ്ങെന േകാപി നി ടൻ
1192 കൂകുന്ന േകാകങ്ങേളാടു െചാന്നാർ :
1193 ”നിങ്ങൾ നെല്ലാരു കാലമണ തായ്
1194 എങ്ങേളാ നിങ്ങളായ് വ തിേപ്പാൾ.
1195 എങ്ങൾ വെന്നാരു േവദന കണ്ടല്ലീ
1196 ഇങ്ങെന േകഴു തന്നേല ! നീ ?
1197 േതൻ െപ നി െള്ളാരാമ്പേല ! നീെയന്തി
1198 മ്പലുറ തുടങ്ങീതിേപ്പാൾ?
1199 നി െട കാന്തനുന്നിെന്ന െവടിഞ്ഞാേനാ
1200 എ െട കാന്തനിെന്നന്നേപാെല?
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1201 വ കേള! എ താമരെപ്പായ്കയിൽ
1202 മണ്ടി ട തിെപ്പാേഴ െചാൽ?
1203 താമര വു വിരി തുട ന്ന
1204 കാലമിേങ്ങതുമണ തിേല്ല,
1205 ആദിത്യേദവാ ! നിന െതാഴുെന്നങ്ങൾ
1206 വാദിച്ച േദശേമ െപാെയ്ക്കാേള്ളണം.
1207 വൃന്ദാവനംതന്നിലിെന്നഴുന്നള്ളായ്കിൽ
1208 നന്നായിരുന്നതുെമങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ :
1209 ആനായർേകാൻതൻെറ പൂേമനി ദൂരവ
1210 ച്ചാകു തിേല്ലതും േപാവാനേയ്യാ !

1211 സൂര്യനു സൂതനാം വീരേന ! നിേന്നാടു
1212 േവെറയുെണ്ടാെന്നങ്ങൾ െചാ ന്നിേപ്പാൾ:
1213 ”മാർത്താണ്ഡേദവേന വൃന്ദാവനംതന്നിൽ
1214 ഓർത്തി േവണെമഴുന്നള്ളിപ്പാൻ:
1215 േഗാകുലനാഥ ലീല കഴിഞ്ഞീല
1216 േകാപമുണ്ടാകിലാെമന്തറിവൂ?
1217 ഞങ്ങളറിഞ്ഞതു െചാേല്ലണമെല്ലാതാൻ
1218 എന്നി നിേന്നാടു െചാല്ലീതിേപ്പാൾ.”
1219 േവറുപാേടാർ ള്ള നാരിമാരിങ്ങെന
1220 േവദന പൂ പറ പിെന്ന :

1221 ”കണ്ണെനക്കാണാെതയുേണ്ടാ െപാറുക്കാവൂ
1222 കണ്ണിെന ള്ളതു പാർക്കണം നാം”
1223 എന്ന തങ്ങളിൽ ടിപ്പറഞ്ഞി
1224 ക മട നുറു നിന്നാർ.
1225 ഗർഭത്തിൽ നൂണുള്ള േവദനയേന്നരം
1226 അ മായ് വന്നിതവർ െചേമ്മ
1227 ”ആയിരം നാളു കണ്ണെനക്കാണാെത
1228 യായിച്ചമ നാം” എന്നേപാെല
1229 ക തുറ ടൻ കണ്ണേന േനാക്കിനാർ
1230 തിണ്ണെമഴുെന്നാരു കൗതുകത്താൽ.
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1231 ”േപാവതിേന്നതുേമ ൈവെകാല്ലാ നിങ്ങെള
1232 ന്നീവണ്ണം െചാ െതന്നേപാെല
1233 വൃക്ഷങ്ങൾേചർ ള്ള പക്ഷിഗണങ്ങളും
1234 അക്ഷണം കൂകി ടങ്ങി െചേമ്മ;
1235 വല്ലവിമാെരല്ലാെമന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
1236 വല്ലാെത നി നുറു േനരം
1237 േപാവതിനായി നി ടങ്ങിനാർ
1238 പൂബാണൻ െചേമ്മ വഴങ്ങാെതയും.
1239 തങ്ങളെങ്ങങ്ങാനും േപാകുേമ്പാൾ കണ്ണ
1240 ചങ്ങാതമായ് നി ാെനന്നേപാെല

1241 മാനസെമല്ലാരും കണ്ണനു നല്കീ
1242 ദീനമാരായി നടന്നാർ െചെമ്മ.
1243 ”എങ്ങെളൈക്കവി േപാെന്നാരു മാനസം
1244 തങ്ങിയുറച്ചതിന്നിങ്കലെല്ലാ
1245 ഇന്നിതുതെന്ന നീ പാലി െകാേള്ളണം
1246 എന്ന െചാല്ലേന്നാെരന്നേപാെല
1247 പിെന്നയും പിെന്നയും മന്ദം മറി ടൻ
1248 നന്ദതനൂജെന േനാക്കി േനാക്കി
1249 ആകുലമാരായിേപ്പാകുന്ന േഗാപിമാർ
1250 േഗാകുലം തന്നിലക പുക്കാർ.

1251 വാതിലും തള്ളിയകത്ത െചന്നി
1252 പാതിെയാഴിെഞ്ഞാരു ശയ്യതന്നിൽ
1253 തൂമ കലർ കിട ടെനല്ലാരും
1254 കാമുകന്മാെരയും പൂ െകാണ്ടാർ.
1255 കാമുകന്മാരും തൻ കാമിനിമാരുെട
1256 േകാമളേമനി കലർന്നേനരം
1257 േകാൾമയിർെക്കാെണ്ടാരു േമനിയുമായിത്തൻ
1258 കാമിനിമാെര ണർ നിന്നാർ :
1259 മുന്നേമെയ െട െമേയ്യാടു േചർന്നിവൾ
1260 ഇങ്ങെന േമവിനാെള േതാന്നി.
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1261 കാന്താരം തന്നിേല പാഞ്ഞവർ േപായത
1262 ക്കാന്തന്മാരാർ േമ േതാന്നീതിേല്ല.
1263 വല്ലവിമാെരല്ലാം വല്ലഭന്മാെരത്തൻ
1264 മല്ലത്തടെക്കാങ്കതന്നിലാക്കി
1265 െമല്ലേവ പൂണ്ടിനി ള്ളിെലഴു െള്ളാ
1266 രല്ലേല നീക്കിെത്തളി നിന്നാർ.
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