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1 യാദവന്മാരുെട ദീനെത്തേപ്പാ വാൻ
2 യാതനായുെള്ളാരു മാധവന്താൻ
3 േമളം കലർ ള്ള േഗാപാലന്മാരുമായ്
4 കാളിന്ദീതീര െചന്നേനരം
5 സ്നാനത്തിനായി ഗാന്ദിനീനന്ദനൻ
6 മാനി െചന്നങ്ങിറങ്ങി തന്നിൽ
7 മുങ്ങിനേനര ധന്യമായുേള്ളാരു
8 ത െട ൈവഭവം കാട്ടിനിന്നാൻ
9 പാവനമാെയാരു പാലാഴി കാണായി
10 പാരാെത തന്നിലനന്തേനയും

11 തേന്മൽ വിളങ്ങിന േദവെനത്തെന്നയും
12 ചിന്മയിയാകിന േദവിേയയും
13 കെണ്ടാരു േനര ഗാന്ദിനീനന്ദനൻ
14 ഇണ്ടൽ കള പുക പിെന്ന
15 തീര നിെന്നാരു കാർവർണ്ണന്തെന്നയും
16 ചാര െച ടൻ കൂപ്പിനിന്നാൻ.
17 ”അ തേമതാനും കണ്ട കണെക്ക നി
18 ന്നക്ഷികൾ േതാ കാണുംേനരം
19 എെന്ത” േചാദി പുഞ്ചിരി തൂകിന
20 പങ്കജേലാചനേനാടുംകൂടി

21 പാരാെത േപായ യാദവന്മാരുെട
22 പൂരിലും െചന്ന പൂകുംേനരം
23 ചൂടു െപാഴിെഞ്ഞാരു സൂര്യനുെമാെട്ടാ
24 വാടി ടങ്ങിനാൻ കാണക്കാെണ.
25 അ രൻതാൻ നി സല്ക്കരിച്ചീടിനാൻ
26 ”മൽഗൃഹംതന്നിേല േപാക”െയേന്ന.
27 കാർവർണ്ണൻ െചാല്ലിനാെനന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
28 കാരുണ്യം േതാെഞ്ഞാരു വാ െകാേണ്ട:
29 ”കംസ േവണുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിേച്ച
30 സംസാരം മ ള്ളെതല്ലാമാവൂ.
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31 പിെന്നഞാൻ വ വിരു മുണ്ടീടുവൻ
32 നിർണ്ണയെമന്നതു േതറിനാലും.”
33 എന്നതു േകെട്ടാരു ഗാന്ദിനീനന്ദനൻ
34 മന്ദി മന്ദി േപായിേപ്പായി
35 കംസെനക്കണ്ടി സംസാരെമല്ലാേമ
36 ശംസി ൈവകാതവണ്ണം േപായാൻ
37 നന്ദജനേന്നരം ബാലകന്മാരുമായ്
38 മന്ദിരംത െട േശാഭ കാണ്മാൻ
39 ചി ങ്ങളായുള്ള വ ക്കെളക്ക
40 നൽെത്തരുവൂെട നടന്നാൻ പിെന്ന.

41 േചലകെളല്ലാേമ ചാെല െവളുപ്പി
42 േമളമിയ ന്ന ദാസനേപ്പാൾ
43 മന്നവന്ത െട േചലയുമായി
44 മുന്നൽ വരുന്നതു കണ്ടേനരം!
45ഈശനായുേള്ളാരു േകശവന്താൻ െച
46 യാചനമായി െചാന്നാനേപ്പാൾ:
47 ”നൽേച്ചല നേല്കണെമങ്ങൾ നീയിേപ്പാൾ
48 ഇച്ഛയുണ്ടാകു കണ്ടേതാറും.”
49 കഞ്ച േചല െവളുപ്പി ം ദാസനും
50 െചെഞ്ചേമ്മ െചാല്ലിനാെനന്നേനരം:

51 ”രാജാവു ചാർ ന്ന േചലകൾ േകാലുക
52 ആയന്മാരാേയാർ ഞായമേല്ല;
53 ബാലന്മാർ െചാ ന്ന വാർത്തെയേന്നാർ ഞാൻ
54 ചാെലെപ്പാറു േന്ന”െനന്നിങ്ങെന.
55 േകെട്ടാരു േനരത്ത് േകശവൻ െചാല്ലിനാൻ
56 വാട്ടമകെന്നാരു വാർത്തയേപ്പാൾ:
57 ”രാജാവിൻേചലകളായന്മാർ േകാലുക
58 ആചാരമെല്ലന്മാെന മൂലം?
59 നിങ്ങൾ രാജാവു കഞ്ചന്താെനങ്കിേലാ
60 ഞങ്ങൾ രാജാവു ഞങ്ങൾതങ്ങൾ.”
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61 ഇങ്ങെന െചാന്നതു േകട്ടവൻ െചാല്ലിനാൻ
62 െപാങ്ങിവരുെന്നാരു േകാപത്താേല:
63 ”എെന്ത െചാല്ലിനതന്ധനായുേള്ളാേവ!
64 അന്തകൻവീട്ടീ േപാകുന്നാേയാ?
65 ഇത്തരമായുള്ള േചലകേളാ പ ം
66 നിത്യമുടുപ്പതു നിങ്ങെളല്ലാം?
67 കാലിേയ േമപ്പാനായ്ക്കാട്ടിലകംപു
68 ധൂളിയും പൂ നട ംേനരം
69 മന്നവർേകാലുന്ന േചലകെളല്ലാമി
70 ക്ക കൾ േമ ന്ന പിള്ളർക്കായി.

71 മന്നവെരല്ലാരും കാനനം പൂകീ
72 ക കൾ േമയ്ക്കിനിെയേന്ന േവ .
73 മന്നവന്ത െട മന്ദിരെമന്നതു
74 നി ള്ളിലുണ്ടായീതില്ലേയാ െചാൽ?
75 ആവതല്ലാതതു നീ പറഞ്ഞീടിനാൽ
76 നാവരിഞ്ഞീടുവൻ േതറിനാലും.”
77 ഇങ്ങെന െചാന്നവൻ നിെന്നാരു േനര
78 നന്ദതനൂജനണ െചേമ്മ
79 ൈകത്തലംെകാണ്ടവൻ നൽെച്ചവിചാര
80 സൽക്കരിച്ചീടിനാെനാ െമെല്ല.

81 സൽക്കാരേമെറ്റാരു ദുഷ്ടനു പിെന്നയും
82 സൽക്കാരം േവണ്ടാെതയായി ടി,
83 േകാളല്ലയിന്നവൻ സല്ക്കരിച്ചീടിനാൽ
84 േപാകയിെല്ലന്നതു നിർണ്ണയംതാൻ.
85 നന്ദജന്തന്നാെല സൽകൃതനായവ
86 നന്തകൻവീടെല്ലാ പുക്കതേപ്പാൾ.
87 യാദവനന്ദനനായുള്ള േദവന്താ
88 നാദരേവാടു മുതിർ നന്നായ്
89 േചലകൾ നല്ലവ വാരിെയടു ടൻ
90 ബാലകന്മാർെക്കല്ലാം നല്കി മുമ്പിൽ.
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91 േജ്യഷ്ഠനും താനും നൽ േചലയും പൂണ്ടി
92 വാട്ടം വരാെത നട പിെന്ന.
93 സൗചികന്ത െട ചാര വന്നേപ്പാൾ
94 സംശയം കൂടാെത സൗചികന്താൻ
95 വിശ്വത്തിൻ കാരണമായി വിള ന്ന
96 വി െവ െള്ളാരു േബാധത്താേല
97 ഉഷ്ണീഷംമുമ്പായ ഭൂഷണേമാേരാേന്ന
98 വൃഷ്ണികൾനാഥ നല്കിനിന്നാൻ.
99 ീതിയായായുെള്ളാരു വല്ലരിത െട
100 നൂതനമാെയാരു പൂവായിട്ട്

101 പാരാെതത െട സാരൂപ്യംതെന്നയും
102 നാരായണന്താനും നല്കിനിന്നാൻ.
103 മാലകൾ നിർമ്മി േപാരുേന്നാന്ത െട
104 യാലയംതന്നിലും െച പിെന്ന
105 മാലകൾെകാ ം നൽ പൂവുകൾെകാ മായ്
106 ചാല വിളങ്ങിനാെരല്ലാരുേമ.
107 ഇച്ഛിച്ച നൽവരം നല്കിനാനങ്ങവ
108 ന്നച തന്താനും തന്നിച്ഛയാേല.
109 പിെന്നയുെമല്ലാരും നൽെതരുവൂെട േപായ്
110 മുന്നേമേപ്പാെല നടന്നേനരം

111 അബ്ജെത്ത െവ െള്ളാരാനനമാെണ്ടാരു
112 കബ്ജ വരുന്നതു കാണായേപ്പാൾ
113 ചന്ദനം കു മം ക രിെയെന്നല്ലാം
114 ഒന്നി നന്നായര പിെന്ന
115 നൂതനമാെയാരു ഭാജനംതന്നിലി
116 ട്ടാദരേവാടു നട െമെല്ല
117 വന്നതു കെണ്ടാരു നന്ദകുമാരകൻ
118 െചന്നവൾചാര േചാദിച്ചാന്താൻ:
119 ”സുന്ദരിമാരുെട മൗലിയായുള്ള നിൻ
120 മന്ദിരം ചാരേത്താ ദൂര േതാ?
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121 എ വ നീെയങ്ങിനിേപ്പാകു
122 െതങ്ങൾതൻ ചാര വന്നെതേന്ത?
123 നീയാെര ള്ളതും പാരാെത െചാേല്ലണം
124 നീലവിേലാചേന! നെമ്മാടിേപ്പാൾ.
125 കു മച്ചാറുതൻ നന്മണം േകട്ടി
126 വെങ്കാതി െകാ െതങ്ങളുള്ളിൽ
127 എങ്കൾ പൂചുവാൻ നേല്കണം നീയിേപ്പാൾ
128 മങ്കമാർമൗലിേക! ശങ്കിയാെത.”
129 അബ്ജവിേലാചനനിങ്ങെന െചാന്നേപ്പാൾ
130 കുബ്ജയാം നാരിയും െചാന്നാൾ െചേമ്മ:

131 ”വീരനായുെള്ളാരു കംസനു േചരുന്ന
132 ൈസര ിയാെയാരു ദാസി ഞാേനാ,
133 എൻവീട്ടിൽനി വരുന്നതും ഞാനവൻ
134 തൻവീട്ടിലങ്ങിനിേപ്പാകുന്നതും.
135 എേന്നാടു േചാദിച്ചെതല്ലാേമ ഞാനുമി
136 ന്നിേന്നാടു േചാദി െചേമ്മ.
137 കാമെനെന്നല്ലാരും നിെന്നേയാ െചാ ?
138 കാന്തിെയക്കാണുേമ്പാെള േതാ ം
139 പൂവില്ലായ് നിന്നതിച്ചില്ലിേയാ െചാ നിൻ
140 പുവമ്പായ് നിന്നതീക്കമുനേയാ?”

141 ഇങ്ങെന െചാന്നവൾ തൈങ്കയിലുെള്ളാരു
142 കുങ്കമപൂർണ്ണമാം ഭാജനെത്ത
143 നന്ദജൈങ്കയിേല നല്കിനാളേന്നരം
144 നന്മവരുംകാലെമ ഞായം.
145 ആദരേവാടതു വാങ്ങിന നന്ദജൻ
146 േസാദരന്നായിെക്കാടു പിെന്ന
147 ത െട െമയ്യിലും നന്നായി പൂചിനാൻ
148 ധന്യമായ് നി െള്ളാരംഗരാഗം.
149 സേന്താഷംപൂെണ്ടാരു നന്ദജനേന്നരം
150 ചിന്തി തന്നിേല നി പിെന്ന
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151 ”ഞാൻ കനിഞ്ഞീടുേമ്പാൾ മാൻകണ്ണിത െട
152 കൂൻകളഞ്ഞീേടണ”െമ നണ്ണി
153 കാൽവിരൽെകാണ്ടവൾ കാൽേമലുമൂന്നി
154 ൈകവിരൽ ര മുയർത്തിപ്പിെന്ന
155 ആനനംതങ്കീഴുമൂന്നി െപാങ്ങിച്ചാൻ
156 മാനിനിത െട േമനിതെന്ന.
157 കീെഴ്പ േപാെയാരു നാരിതാനേന്നരം
158 േമൽെപ്പ വാേ ാടു െപാങ്ങിനിന്നാൾ
159 കണ്ണെനത്തീണ്ടിന പുണ്യംെകാണ്ടേന്നരം
160 വിണ്ണിൽ കേരറുവാെനന്നേപാെല

161 പങ്കജേലാചനെന്താ േള്ളാെരല്ലാരു
162 മങ്ങെനയെല്ലാതാൻ വ ഞായം.
163 ചാേല നിവിർെന്നാരു െമ മായേന്നരം
164 മാേലയപാണി വിളങ്ങിനിന്നാൾ.
165 മാേച്ചറിേപ്പാെയാരു നൽെപാ നന്നായി
166 ക്കാച്ചിനാെലങ്ങെന വ ഞായം?
167 മംഗലനാെയാരു കണ്ണെന്താടുേന്നര
168 മങ്ങെനയായ്വന്നാളംഗനയും.
169 സുന്ദരിയാെയാരു നാരിെയക്കണ്ടേപ്പാൾ
170 സുന്ദരനാകിന കന്ദർപ്പന്താൻ

171 െചല്ല ടങ്ങിനാെന്മെല്ലെമെല്ലല്ലാരും
172 നല്ലതു കാണുേമ്പാെഴ ഞായം.
173 മാനിനിത െട േമനി നിവിർന്നേപ്പാൾ
174 മാര വി വള െചേമ്മ.
175 ബാണങ്ങൾെകാണ്ടവെനേയ്താരു േനര
176 മാനിനിത െട ക നകൾ
177 ആനായനാരിമാർ പൂണുന്ന കണ്ണന്ത
178 ന്നാനനംതന്നിൽ തറ തിണ്ണം.
179 മാനിനിത െട മാനസംത ള്ളിൽ
180 ദീനത െപാങ്ങി ടങ്ങീതേപ്പാൾ.
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181 കാർവർണ്ണന്ത െടയാനനംതങ്കെല
182 വിയർേപ്പൽക്കയാെലന്നേപാെല
183 മാരമാലാെണ്ടാരു മാനിനിതങ്കണ്ണിൽ
184 നീരു െപാടി തൂടങ്ങീതേപ്പാൾ.
185 കാർവർണ്ണന്ത െട കാന്തിയായുെള്ളാരു
186 തൂെവള്ളമുള്ളിൽ നിറ െചേമ്മ
187 േരാമങ്ങളൂെടയമ്മാനിനിതെന്മയ്യിൽ
188 േസ്വദങ്ങളായിപ്പര െത ം.
189 വല്ലവീവല്ലഭന്ത െട കണ്ണിണ
190 െവേല്ലണമി നാെമന്നേപാെല

191 േചൽക്കണ്ണിത െട വീർ ന്ന വീർ കൾ
192 ദീർഘങ്ങളായ്വ പാർ ംേതാറും.
193 േപാർ തുനിെഞ്ഞാരു മാരന്തന്നമ്പി
194 ലാക്കായി വെന്നാരു സുന്ദരിതാൻ
195 ഉള്ളം മയങ്ങിനി ന്നി െചാല്ലിനാൾ
196 കള്ളം കള ടൻ കണ്ണേനാട്:
197 ”നിെന്നപ്പിരിഞ്ഞി േപാവതിേന്നതുേമ
198 വ തില്ല ഞാൻ െചാല്ലാം െചേമ്മ.
199 സുന്ദരനായുള്ള നീയി ന െട
200 മന്ദിരംതന്നിേല േപാരേവണം.

201 ഉന്മദനാെയാരു മന്മഥൻ കണ്ടാലും
202 നി ലെമെന്നെപ്പാരുന്നതിേപ്പാൾ.”
203 എന്നവൾ െചാന്നതു േകട്ട നിെന്നാരു
204 നന്ദതനൂജന്താൻ െചാന്നാനേപ്പാൾ:
205 ”ആയന്മാർ ഞങ്ങൾ നൽ കാ യുമായി
206 രാജാെവക്കാണ്മാനായ് വ തിേപ്പാൾ
207 മുമ്പിേല നി െട മന്ദിരം പൂകിേലാ
208 വമ്പിഴയാമെല്ലാ ഞങ്ങൾെക്കല്ലാം.
209 രാജാെവക്കണ്ടി കാ യും നല്കിനാൽ
210 പാരാെത വ നിൻവീട്ടിലും
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211 േനരേ നിേന്നാടു െചാന്നതുഞാെന
212 നാരിമാർനായിേക! േതറിനാലും.”
213 ഇങ്ങെന െചാ ടൻ മംഗലയായുെള്ളാ
214 രംഗനതെന്നയയ പിെന്ന
215 ചാപെത്ത ജി ം മന്ദിരേമെത
216 േചാദി നിന്നതു കണ്ടേനരം
217 ധൃഷ്ടനായ് െച ടൻ െപട്ടന്നകംപു
218 ദുഷ്ടന്മാെരല്ലാം കണ്ടിരിെക്ക.
219 ഒല്ലാെയെന്നല്ലാരും െചാല്ലിനിന്നീടുേമ്പാൾ
220 വില്ലിെനെച്ചന്നെങ്ങടു െചേമ്മ

221 എട്ടാശെയല്ലാേമ െഞ മാറുേന്നരം
222 െപാട്ടിച്ചാനങ്ങതിൻ മുഷ്ടിേദശം
223 ജാനകിത െട വാർമുല പു വാൻ
224 രാമനായ് പ താെനന്നേപാെല.
225 ദക്ഷിണന്മാരായ രക്ഷകന്മാെരയും
226 അക്ഷണം െകാന്നെങ്ങാടുക്കിപ്പിെന്ന
227 ശാലയിൽനിന്ന ചാല റെപ്പ
228 ലീലയുമാ നടന്നേനരം
229 ഇങ്ങെന നാെളയക്കംസനുമാകു
230 െതന്ന െചാ േന്നാെനന്നേപാെല.

231 ശക്തനായ് നി തിമിർെത്താരു സൂര്യനും
232 അസ്തമിച്ചീടിനാൻ െമെല്ല െമെല്ല.
233 േകട നിെന്നാരു േഗാവിന്ദരാമന്മാർ
234 ചാടു നിറുത്തിന ദി േനാക്കി
235 േമളത്തിൽ േപായ പാൽെവണ്ണയുണ്ടി
236 േകളിയുമാ കിടന്നാർ െചേമ്മ.
237 ആപത്തണെഞ്ഞാരു കംസന്താൻ ത െട
238 ചാപത്തിൻ ഭംഗെത്തേക്കട്ടേനരം
239 ചീർെത്താരു ഭീതിെയപ്പാർേത്താളം പൂ നി
240 േന്നാർ തുടങ്ങിനാനാർത്തനായി.
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241 െകാന്ന വീ ന്ന ദുർനിമിത്തങ്ങളു
242 െമാെന്നാേന്ന കാണായി പിെന്നപ്പിെന്ന
243 ദക്ഷിണമല്ലാെത വീക്ഷണവും േതാളു
244 മക്ഷണമാടി ടങ്ങി െചേമ്മ.
245 െപാന്മയമായി േതാന്നി ടങ്ങീതു
246 വന്മരേമാേരാേന്ന േനാ ംേനരം.
247 കർണ്ണങ്ങൾ ര മടച്ച േമവുേമ്പാൾ
248 ഇല്ലാെതയായ്വ േഘാഷങ്ങളും.
249 കെണ്ണാ െപാത്തീ ദീപെത്ത േനാ േമ്പാൾ
250 ൈകവിരൽതന്നിലടങ്ങീേലതും.

251 നി ിതനായിക്കിട ന്ന േനര
252 ഗർദ്ദഭംതന്മീേത തെന്നക്കാണാം.
253 മഗ്നനായ് വ ടനഭ്യംഗംതന്നിേല
254 നഗ്നനായ് നിന്നതും കാണായ്വ .
255 ത െട ൈകെകാ ത െട ദന്തങ്ങൾ
256 ചിന്നിക്കളഞ്ഞി ം കാണായ്വ .
257 േ തങ്ങേളാടു കലർ കളിക്കയും
258 േ തങ്ങൾതേന്മനി പൂണുകയും
259 ആറുകെളല്ലാം വരണ്ടി കാണായി
260 താഴികളും പിെന്നയവ്വണ്ണേമ.

261 േഘാരങ്ങളായുള്ള ദുർന്നിമിത്തങ്ങെള
262 പ്പാരാെതയിങ്ങെന കണ്ടേനരം
263 അന്ധനായുെള്ളാരു കഞ്ചനു മാനസം
264 െവ തുടങ്ങീതു ചിന്തയാേല.
265 കണ്ണൻ വെന്നെന്നക്കഴി ന്നതുെണ്ടെന്നാ
266 െരണ്ണമ ള്ളിേല െപാ കയാൽ
267 വന്നതും നിന്നതും കണ്ടതും േകട്ടതും
268 ”കണ്ണെന”ന്നിങ്ങെന േതാന്നി ടി.
269 മെറ്റാരു ചിന്തയിൽ കംസ മാനസം
270 പറ്റീതില്ലേപ്പാൾ തുടങ്ങിപ്പിെന്ന.
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271 ചീർ നി െള്ളാരു ചിന്തപൂണ്ടങ്ങെന
272 രാ ി കഴി പുലർന്നേനരം
273 വഞ്ചകനാെയാരു കഞ്ചന്താേനാേരാേരാ
274 മഞ്ചങ്ങൾ ചൂഴും ചമപ്പി ടൻ
275 ”മല്ലന്മാരിന്നിേപ്പാൾ േകാലുന്ന ലീലകൾ
276 എല്ലാരും കാണണം” എ െചാന്നാൻ.
277 കഞ്ചൻെറ െചാല്ലാലപ്പൗരന്മാെരല്ലാരും
278 മഞ്ചങ്ങേളറിനാർ മ േള്ളാരും.
279 വല്ലവന്മാരും നൽ കാ യും നല്കീ
280 നെല്ലാരു മഞ്ചത്തിന്മീേത പുക്കാർ.

281 കഞ്ചനുമേന്നരം െവഞ്ചാമരങ്ങേള
282 െചെഞ്ചേമ്മ വീയി മഞ്ചം പുക്കാൻ.
283 ചാണൂരൻമുമ്പായ മല്ലന്മാെരല്ലാരും
284 േചണു നിെന്നാരു രംഗംതന്നിൽ
285 െച തുടങ്ങിനാർ വ റ്റ സിംഹങ്ങൾ
286 കുന്നിേന്മൽ േമേന്മേല െച ംേപാെല
287 ആക്കം കലർ ള്ള േഭരിയുേമാേരാെന്ന
288 താക്കി ടങ്ങിനാർ തന്നിൽനിന്ന്.
289 അന്യന്മാരായുള്ള മല്ലന്മാെരല്ലാരും
290 ധന്യന്മാരായുള്ള േലാകർമുമ്പിൽ

291 ലീലകൾ േതാ ടൻ ത െട ത െട
292 േവലകൾ കാട്ടിനാർ െവേവ്വെറയായ്.
293 അന്ധകനാഥനായ് നിെന്നാരു കഞ്ചേന
294 അന്തകൻവീട്ടിെനക്കാ വാനായ്
295 ബ രന്മാരായ ബ ക്കൾ ചൂഴു
296 ചന്തത്തിൽ വെന്നാരു നന്ദജന്താൻ
297 മല്ലന്മാർ ത ന്ന േഭരിയും േകട്ടി
298 െചേല്ലണം ഞാനിേപ്പാെള നണ്ണി
299 േഗാപാലബാലരും രാമനും താനുമായ്
300 േഗാപുരവാതുക്കൽ െചന്നേനരം
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301 വാരണവീരേന നിന്നതു കണ്ടി
302 പാരാെത െചാല്ലിനാൻ പാവാേനാട് ”
303 ”േപാവാനായുെള്ളാരു വാതിൽ വഴേങ്ങണം
304 പാവാേന! ഞങ്ങൾ പാരാെത നീ.”
305 എന്നതിേന്നതുേമ മിണ്ടാെത നിന്നേപ്പാൾ
306 പിെന്നയും െചാല്ലിനാൻ നന്ദജന്താൻ:
307 ”നിേന്നാടു െചാ നീ നീെയ ഞാൻ
308 ”എേന്നാടെല്ല”േന്നാ നീയുന്നി ?
309 നീ തിെല്ല നിർണ്ണയമുെണ്ടങ്കിൽ
310 നീ തുെണ്ട നിർണ്ണയം ഞാൻ.”

311 എന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ നിെന്നാരു പാവാന്താൻ
312 നന്ദകുമാരകന്തെന്ന േനാക്കി
313 പാവുകേളകിനിന്നാനെയപ്പായിച്ചാൻ
314 േചവകരാകുേമ്പാെളേന്ന േവ .
315 ചാടിയണ െള്ളാരാനെയക്കണ്ടേപ്പാൾ
316 േപടിച്ചേപാെലയേങ്ങാടിനാൻ താൻ.
317 ചീറ്റം തിരെണ്ടാരു പാവാന്താൻ െചാല്ലിനാ
318 േനറ്റം ചിരി നിെന്നന്നേനരം:
319 ”നീ തു ഞാെനന്നെല്ലാ െചാല്ലി നീ
320 നീ ന്നവാറു നീയിങ്ങെനേയാ?”

321 എന്ന പിെന്നയും െചാ െചാന്നേന്നരം
322 െച െചേന്നശിനാനാശു െചേമ്മ.
323 വ നിെന്നാരു വാരണവീരന്താൻ
324 തുമ്പിൈക്കെകാ പിടിച്ചാനേപ്പാൾ
325 ൈകയീ വീണ്ടവന്തെന്നയും താഡി
326 കാലിെടെച്ചന്നെങ്ങാളിച്ചാൻ കണ്ണൻ.
327 കാണാഞ്ഞേനര കാറ്റിെനെക്കാ െകാ
328 ണ്ടാരാ നി ടന മി ം
329 മുഷ്ക്കരനാെയാരു വാരണനേന്നരം
330 പുഷ്ക്കരേലാചനൻ പൂവൽേമനി
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331 പുഷ്ക്കലമാെയാരു പുഷ്ക്കരംെകാ ടൻ
332 ദുഷ്ക്കരെമങ്കിലും െച െതാട്ടാൻ
333 െതാെട്ടാരുേനര േതായജേലാചനൻ
334 െപെട്ട ചാടി റെപ്പ ടൻ
335 വാേലപ്പിടി വലി തുടങ്ങിനാൻ
336 ബാലകൻ കന്നിേനെയന്നേപാെല.
337 പക്ഷങ്ങൾ രണ്ടിലും തുമ്പിൈക്കതെന്നെക്കാ
338 ണ്ടക്ഷണം വീയുന്ന വാരണന്താൻ
339 പന്നഗവാേയാടു കാൽപിണഞ്ഞീടുന്ന
340 മ കേവലെയ നിന്നാൻ.

341 വാല ൈകവി പാ തുടങ്ങിനാൻ
342 വാരണന്ത ന്നൽ െച പിെന്ന.
343 പാഞ്ഞതു കെണ്ടാരു വാരണവീരനും
344 പാ തുടങ്ങിനാൻ കണ്ണൻപിേമ്പ.
345 െചെമ്പാൽത്താർമാനിനി പൂണുന്ന പൂേമനി
346 തുമ്പിക്കരംെകാ െതാ െതാട്ട്
347 പായുന്നേനര ഭൂതലംതന്നിേല
348 േപായ വീണാനക്കാർവർണ്ണന്താൻ.
349 കാരിയേമെയ കാണുേന്നാെരല്ലാർ ം
350 വാരണവീരനും േതാ ംവണ്ണം

351 വാരിജേലാചനൻ വീെണാരു േനര
352 വാരണവീരൻ വൻേകാപത്താേല
353 പൂേമനി േനർക കുത്തിനിന്നീടിനാൻ:
354 ഭൂമിയിലായതു െകാൾവതേപ്പാൾ
355 ഭൂമിയിലായതു കുറ്റമേല്ലാർ േമ്പാൾ
356 കാമിനിയായെല്ലാ കണ്ണ .
357 െകാ കളാണ്ടതു െകാള്ളരുതാഞ്ഞി
358 വമ്പിലുഴന്ന നിന്നേനരം
359 വാരിജേലാചനൻ െപാങ്ങിച്ചെതാേന്നതാ
360 േമ്പാരായ്മയായ്വ വീരന്നേപ്പാൾ.
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361 മുേന്നതിേലറ്റവും േകാപി നി ടൻ
362 പിെന്നയും െച പിണ ംേനരം
363 ന ലയു െമ്പാളമ്മതന്മാറ
364 െചേമ്മയടി ന്ന ൈകെകാണ്ടേപ്പാൾ
365 താഡിച്ചാൻ വെന്നാരു വാരണവീരന്തൻ
366 േകട നിന്ന കവിൾത്തടത്തിൽ.
367 താഡനേമേറ്റാരു വാരണവീര
368 പീഡയുണ്ടായ്വ പിെന്നപ്പിെന്ന
369 േപടിയും പൂ ടൻ വാടിന െമ മായ്
370 ഓടുവാനായി ട ംേനരം

371 വേമ്പാടു േവറായ തുമ്പിക്കരംതെന്ന
372 വമ്പിൽ പിടി വലിച്ചാൻ കണ്ണൻ.
373 മാതംഗവീര മാനസംത ള്ളി
374 ലാതങ്കേമറ്റെമഴുന്നതേപ്പാൾ.
375 വാ പിളർന്ന കര തുടങ്ങിനാൻ:
376 കൗപീനമായ്വ വാലുമേപ്പാൾ.
377 വാരിജേലാചനൻ വാരണവീരെന
378 പാരാെതനി ചുഴറ്റിപ്പിെന്ന
379 ഭൂതലംതന്നിേല തല്ലിനിന്നേന്നരം
380 േചതന േപാക്കിനാൻ ദൂരം ദൂരം.

381 മസ്തകംതെന്നച്ചവിട്ടിപ്പറി ടൻ
382 െമത്തിന െകാ കൾ ര ം പിെന്ന
383 മൂത്തവൻകയ്യിേല നല്കിനാെനാന്നവൻ
384 ശക്തനായ്താനുെമാേന്നന്തിെക്കാണ്ടാൻ.
385 ഹസ്തിപന്മാെരയും െകാ ടൻ വീഴ്ത്തിനാൻ
386 അത്തരം പിെന്നയടുത്തെതല്ലാം.
387 ദന്തിതൻ ദന്തെത്തേത്താളിലും േചർ ടൻ
388 നന്ദകുമാരകന്മാരേന്നരം
389 മല്ലന്മാരാകുന്ന മാതംഗയൂഥേത്ത
390 െവ ന്ന േകസരിവീരന്മാരായ്
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391 മംഗലം ന വാൻ തെന്നയുവേന്നാർ
392 ഭംഗികൾ തങ്ങിന രംഗംതന്നിൽ
393 അഞ്ചാെത െച കേരറി ടങ്ങിനാർ
394 അഞ്ചാറു ബാലകന്മാരുമായി.
395 മഞ്ചങ്ങേളറിന മാേലാകെരല്ലാരും
396 അഞ്ചനവർണ്ണെനക്കണ്ടാരേപ്പാൾ.
397 മല്ലന്മാെരല്ലാരും പാവകന്താനിെത
398 ള്ളിേല നണ്ണി നടുങ്ങിനിന്നാർ.
399 ആനന്ദലീലന്മാരായി ടങ്ങിനാർ
400 ആണുങ്ങെളല്ലാരും കാണുംേനരം.

401 അംഗനമാെരല്ലാമംഗജൻതാെന
402 തങ്ങളിൽ നി പറഞ്ഞാരേപ്പാൾ.
403 ന െട ബാലകന്താെന നണ്ണിനാർ
404 നന്ദ ടങ്ങിന വല്ലവന്മാർ.
405 ദുഷ്ടന്മാരായുള്ള മന്നവർമാനസം
406 െപാട്ടി ടങ്ങീതു കണ്ടേനരം.
407 നിർമ്മലയായുള്ള േദവകീേദവി
408 ന ല തിണ്ണം ചുര തേപ്പാൾ
409 ആനകദു ഭിത െട േമനിയിൽ
410 േകാൾമയിർെക്കാ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.

411 െപെട്ട കെണ്ടാരുേനര കംസനും
412 െഞട്ടി നടുങ്ങി വിറ വീണാൻ.
413 ചിന്മയമായുള്ളൈദവതംതാെന
414 നിർമ്മലരായവർ നണ്ണിെക്കാണ്ടാർ.
415 വൃഷ്ണികെളല്ലാരും നാഥെനന്നിങ്ങെന
416 വിശ്വസിച്ചീടിനാർ കണ്ടേനരം.
417 രംഗത്തിലിങ്ങെന നന്ദതനൂജന്മാർ
418 ഭംഗിയിൽ നി വിള ംേനരം
419 ചാണൂരനാകിന മല്ലന്താൻ െചാല്ലിനാൻ
420 ചാപലം േവറായ വാ തേന്ന:
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421 ”നന്ദകുമാരന്മാരായുള്ള നിങ്ങളി
422 ന്നേമ്മാടുകൂടിക്കളിക്കേവണം
423 കാലിയുംേമ നൽ കാനനേമാേരാന്നിൽ
424 ബാലകന്മാരുമായ് ചാെല നിന്ന്
425 മ െകാേണ്ടറ്റം കളി ന്ന നിങ്ങെള
426 ക്കല്യന്മാെര നാം േകൾ െവന്നാൽ
427 മന്നവവീര കാണ്മതിന്നായിേപ്പാൾ
428 മല്ലിെനക്കാട്ടണം നാെമല്ലാരും.”
429 എന്നതു േകെട്ടാരു നന്ദകുമാരകൻ
430 എല്ലാരും േകൾക്കേവ െചാന്നാനേപ്പാൾ:

431 ”മല്ലിെനക്കാ വാൻ നമ്മിലിേന്നാർ േമ്പാൾ
432 തുല്യതയില്ലേല്ലാ ഒ െകാ ം;
433 കല്യന്മാരായുള്ള മല്ലന്മാരിന്നിങ്ങൾ
434 വല്ലാത ബാലന്മാരെല്ലാ ഞങ്ങൾ
435 ഞങ്ങൾ േനെരാ നിേന്നാരുമായിേട്ട
436 ഞങ്ങൾ ലീലകൾ േചർ കൂടൂ.
437 നിങ്ങൾ മങ്ങെന െപാ ന്ന േചർച്ചയി
438 െന്നങ്ങേളാേടശിനാൽ വ കൂടാ.
439 ബാലന്മാേരാടു ചാലക്കലർ ള്ള
440 ലീല നാം േവണ്ടീലെയ േതാ ം.

441 മന്നവനിന്നിതു കാേണണെമന്നാകിൽ
442 െചാന്നതുഞങ്ങേളാ േക െകാള്ളാം.”
443 എന്നതു േകെട്ടാരു മല്ലനും െചാല്ലിനാൻ
444 നന്ദകുമാരകൻതെന്ന േനാക്കി:
445 ”േകവലം േപാരുന്നബാലകനല്ല നീ
446 േകശിെയെക്കാന്നതു നീയല്ലേയാ?
447 ബ രനാെയാരു ദന്തിെയത്തെന്നയും
448 അന്തകൻേകായിക്കലാക്കിനാൻ നീ.
449 വീരന്മാരായുള്ളഞങ്ങേളാേടശുവാൻ
450 േനരായി നിന്നതു നിങ്ങളിേപ്പാൾ.
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451 ഖിന്നത ൈകവി മന്നവൻമുന്നേല
452 സന്നദ്ധരായാലുെമേന്ന േവ .”
453 ഇങ്ങെന േകെട്ടാരു നന്ദദെനന്നേപ്പാൾ
454 സംഗരഭംഗികളാ െചേമ്മ
455 പാരമണഞ്ഞവേന്മനിേയാേടശിനാൻ
456 പാവകൻ ദാരുേവാെടന്നേപാെല.
457 േരാഹണീസൂനവും മുഷ്ടികമല്ലനും
458 ആഹവമായിപ്പിണഞ്ഞാരേപ്പാൾ.
459 മല്ലന്മാർ േകാലുന്ന ലീലകേളാേരാേന്ന
460 െമെല്ലെമല്ലേന്നരം കാട്ടിക്കാട്ടി

461 കാണുന്ന േലാകർ വിസ്മയമാക്കിനാർ
462 ചാണൂരമല്ലനും കാർവർണ്ണനും.
463 വല്ലവിമാരുെട വാർമുലേക്കാരകം
464 െമല്ലേവ േചരുന്ന മാറുതന്നിൽ
465 മുഷ്ടികേളൽപ്പി തുഷ്ടനാേയ്മവിനാൻ
466 ദുഷ്ടനായുെള്ളാരു മല്ലവീരൻ.
467 മുഗ്ദ്ധവിേലാചനന്മാറിടംതന്നിേല
468 മുഷ്ടികൾ വ ടേന ംേനരം
469 േദവതിത െട മാനസംത ള്ളിൽ
470 േനാവുതുടങ്ങീതു പാരമേപ്പാൾ.

471 ചീറ്റംതിരെണ്ടാരു കംസനു മാനസം
472 ഏറ്റം കുളുർ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ
473 രുഷ്ടനായുെള്ളാരു മുഷ്ടികമല്ലനും
474 മുഷ്ടിചുരുട്ടിപ്പിടി നന്നായ്
475 േരാഹിണീനന്ദനേന്മനിയിൽ േമേന്മല
476 ങ്ങാഹനിച്ചീടിനാനായവണ്ണം.
477 താഴാതവണ്ണമക്കാർമുകിൽവർണ്ണെന
478 ത്താഡി നിെന്നാരു മല്ലനേപ്പാൾ
479 പല്ലവംേപാെല പതുെത്താരു പൂേമനി
480 കെല്ല േതാന്നി ടങ്ങി െചേമ്മ.
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481 ത െട ൈകകളേമ്മനിയിേല േമ്പാൾ
482 ഖിന്നങ്ങളായ്വ പിെന്നപ്പിെന്ന:
483 കാർവർണ്ണൈങ്കകളേമ്മനിയിേല േമ്പാൾ
484 കാരിരുെമ്പന്നതും േതാന്നി െചേമ്മ.
485 ലീലയായ് നിന്ന ഭൂതലംതന്നിേല
486 ചാെലേപ്പായ്വീണാനക്കണ്ണനേപ്പാൾ
487 വീരനായുെള്ളാരു മല്ലന്താനേന്നരം
488 മാറിൽക്കേരറിനിന്നാർത്താൻ തിണ്ണം.
489 ആർത്തതു േകെട്ടാരു മാേലാകെരല്ലാരും
490 ആർത്തന്മാരായ് നിന്നാർ പാർത്തേതാറും.

491 ചിന്തപൂണ്ടീടുന്ന കഞ്ചന്താെനന്നേപ്പാൾ
492 സേന്താഷവാരിയിൽ മുങ്ങിപ്പിെന്ന
493 മല്ല ന വാനാഭരണങ്ങേള
494 െമല്ലേവ ചാര േനാ ംേനരം
495 കാൽെകാ താഡി തള്ളിവിട്ടീടിനാൻ
496 കാർമുകിൽവർണ്ണനമ്മല്ലന്തെന്ന.
497 സന്നദ്ധരായി പിെന്നയും തങ്ങളിൽ
498 മുന്നെമേപ്പാെല പിണ ംേനരം
499 കചുവന്നീടുെന്നാരഞ്ചനവർണ്ണന്താൻ
500 െചെഞ്ചേമ്മ മല്ലെനൈക്കപിടി

501 അഞ്ചാതവണ്ണമക്കഞ്ചനു കാണുമാ
502 റഞ്ചാറുനൂറു ചുഴറ്റിപ്പിെന്ന
503 ഭൂതലംതന്നിേല തല്ലിനാെനാ ടൻ
504 മാതുലന്തന്മനം മാ ംവണ്ണം
505 നീ നി െള്ളാരു നി യും വന്നേപ്പാൾ
506 പൂ കിടന്നാളമ്മല്ലന്തെന്ന.
507 ദുഷ്ടെര െവ ന്ന േരാഹിണീനന്ദനൻ
508 മുഷ്ടികന്തെന്നയുമവ്വണ്ണേമ
509 ക നിന്നീടുന്ന വിണ്ടലെരന്നേപ്പാൾ
510 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണെനെക്കാണ്ടാടിനാർ.
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511 സേന്താഷവാരിയിൽ മുങ്ങിന കഞ്ചന്താൻ
512 സന്താപെവയ്ലിലങ്ങായാനേപ്പാൾ.
513 മൂവരണ പിണങ്ങിനാർ പിെന്നയും
514 മൂഢന്മാരായുള്ള മല്ലന്മാരിൽ.
515 ധീരന്മാരായ് നി കാർവർണ്ണൈങ്കയാേല
516 വീരന്മാർ േപാംവഴി േപായാർ െചേമ്മ.
517 മ ള്ള മല്ലന്മാെരല്ലാരുെമന്നേപ്പാൾ
518 െതെറ്റ ചാടിനാർ േപടിേയാേട.
519 ഗർവ്വിതനാെയാരു കംസന്താനേന്നരം
520 ദുർവ്വചനങ്ങൾ പറ േമേന്മൽ

521 കാർമുകിൽവർണ്ണന്തന്മാനസംതന്നിേല
522 കാലുഷ്യേമറ്റമിയറ്റിനിന്നാൻ.
523 നീതിേയ േവർവിട്ട മാതുലന്ത െട
524 നിന്ദെയക്കെണ്ടാരു നന്ദജന്താൻ
525 േമ ചാടിനാൻ േമളത്തിൽനിന്ന
526 വാെ ഴും കഞ്ചന്തന്മഞ്ചത്തിേന്മൽ.
527 വീരനായുെള്ളാരു കഞ്ചനും താനുമായ്
528 േനരി േപാരായി നി പിെന്ന
529 േകസരിവീരന്താേനണത്തിേമ്പാതെത്ത
530 േക്കവലം െച പിടി ംേപാെല

531 പാരം പിടിച്ച തള്ളിവിട്ടീടിനാൻ
532 ദൂരമായുെള്ളാരു ഭൂതലത്തിൽ.
533 െപെട്ട ചാടിനാന്താനുമേന്നര
534 ദുഷ്ടനായുെള്ളാരു കഞ്ചന്മീേത.
535 പാെരല്ലാമീേരഴുമുള്ളിൽ ചുമന്നവൻ
536 പാരാെത േമനിയിൽ പാഞ്ഞേനരം
537 വീരനായ് വീണുകിടെന്നാരു കഞ്ചന്താൻ
538 േനേര പതുങ്ങിനാൻ പഞ്ചിേപാെല.
539 ജീവനുെമന്നേപ്പാൾ കഞ്ചേന േവർവി
540 േപാവതിന്നായി ട േന്നരം
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541 കാർമുകിൽവർണ്ണന്തേന്മനി തടഞ്ഞി
542 േപാകരുതായ്കയാെലന്നേപാെല
543 പുണ്യമിയന്നവൻത െട േമനിേയാ
544 െടാന്നി നന്നായി നി തേപ്പാൾ
545 ചാർച്ചെയ ള്ളതു പിെന്നയും പാർ േമ്പാൾ
546 േചർച്ചയായ്വന്നീടുെമ ഞായം;
547 വഞ്ചകനാകിലും മാതുലനാെയാരു
548 കഞ്ചെനത്തേന്നാടു േചർത്താനെല്ലാ.
549 കഞ്ചന്താൻ വീെണാരുേനര ത െട
550 െനഞ്ചകം തഞ്ചിന േസാദരന്മാർ

551 എണ്മരുെമാന്നി നി ടൻ െചന്നി
552 െചേമ്മയണ പിണ ംേനരം
553 അമ്പിേന േവർവി േരാഹിണീനന്ദനൻ
554 തമ്പന്നരാക്കിനാൻ വ െകാേണ്ട.
555 സംഗരം ൈകവി കണ്ണനും രാമനും
556 രംഗത്തിൽനിന്നി േപാ പിെന്ന
557 ചങ്ങലപൂ െള്ളാരച്ഛനുമമ്മ ം
558 മംഗലം ന വാൻ െച മുന്നൽ.
559 എ മിവർെക്കാരു ബന്ധമുണ്ടാെകാല്ലാ
560 െയന്ന തന്നിേല നണ്ണി നന്നായ്

561 പാവനമാെയാരു പാണിതലംെകാ
562 പാരിച്ച ബന്ധെത്തേപ്പാക്കിനിന്നാൻ.
563 ബന്ധമഴി െള്ളാരച്ഛനുമമ്മയും
564 എന്തിെതന്നിങ്ങെന ചിന്തി ള്ളിൽ
565 വിശ്വത്തിങ്കാരണമായി വിള ന്ന
566 വി െവന്നിങ്ങെന േതാന്നീതേപ്പാൾ.
567 എന്നതു കെണ്ടാരു െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണന്താൻ
568 ത െട മായെയ ണ്ടേനരം
569 ”എ െട ൈപതൽതാൻ” എന്നേത നണ്ണീ
570 പിെന്നപ്പിടിച്ച പൂ െകാണ്ടാർ.
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571 തൂെമാഴിെകാണ്ടവരുള്ളിേല േവദന
572 കാർമുകിൽവർണ്ണന്താൻ േപാക്കിപ്പിെന്ന
573 അ ്യനായ് നി െള്ളാരു േസനന്തെന്ന
574 വ്യ ങ്ങൾ തീർ െതളി െചേമ്മ
575 ആദരേവാടഭിേഷകെത്തെച്ചയ്തി
576 യാദവപാലകനാക്കിനാൻതാൻ.
577 വാട്ടമകെന്നാരു കഞ്ചന്താൻ നാട്ടിൽനി
578 ന്നാട്ടിക്കള േള്ളാെരല്ലാെരയും
579 േതടി വിളിപ്പി ത െട ത െട
580 േകടറ്റ മന്ദിരംതന്നിലാക്കി

581 േവണുന്നെതല്ലാേമ നല്കിനിന്നീടിനാൻ
582 േവദന േവർവി േപാകുംവണ്ണം.
583 േഗാകുലനാഥനായ് നിെന്നാരു നന്ദേനാ
584 ടാകുലനാകാെത െചാന്നാൻ പിെന്ന:
585 ”ന െട േദശ േപാവതിന്നായി
586 െചേമ്മ തുടേങ്ങണം താതനിേപ്പാൾ.
587 യാദവന്മാർെക്കല്ലാം േമാദെത്ത നല്കി നി
588 ന്നാദരേവാടു തഴപ്പി ടൻ
589 അമ്മെയക്കാണ്മാനായ് ഞാനും വരുന്നതു
590 ണ്മയിെച്ചാന്നതു േതറിനാലും.

591 അച്ഛനുമമ്മയും മറ്റിവനുണ്ടെല്ലാ
592 ഇച്ഛയിൽ ന വാെന നണ്ണി
593 ദീർഘമായുെള്ളാരു കാലമിന്നിങ്ങെന
594 പാർ മിെങ്ങ ള്ളേതാർക്കേവണ്ടാ.
595 അച്ഛനായുളളതു നീെയാഴിച്ചിെല്ലനി
596 ക്കച തന്ത െട പാദത്താണ
597 െപ വളർെത്താരു തായായി നിന്നതു
598 മു െമനി മറ്റാരുമേല്ല;
599 ആറ്റിലും തീയിലും വീഴാെതകെണ്ടെന്ന
600 േപ്പാറ്റി വളർത്തതു നിങ്ങളേല്ലാ.
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601 ഇങ്ങെനയുള്ളഞാെനെന്ന മറക്കിലും
602 നിങ്ങേളെയ ം മറക്കയിേല്ല.”
603 നന്ദേനാടിങ്ങെന െചാ ടൻ ത െട
604 ചങ്ങാതിമാേരാടു െചാന്നാൻ പിെന്ന:
605 ”അച്ഛ ചങ്ങാതമായി നിങ്ങളു
606 മിച്ഛയിൽ േപാേകണമാമ്പാടിയിൽ.
607 പാരാെത േപാന്ന വന്നതുമു ഞാൻ
608 നാരായണന്തൻെറ പാദത്താണ.
609 നിങ്ങളുമായുള്ള ലീലകൾ ചിന്തിച്ചാ
610 െലങ്ങെന ഞാനി നി െകാൾവൂ?

611 കാളിന്ദീതീരെത്തക്കാനനംതന്നിെല
612 ക്കായ്കെളത്തിന്നെല്ലാ ഞാൻ വളർ .
613 എ മതി െള്ളാരിച്ഛ പുലമ്പിയു
614 െണ്ട ള്ളിെലന്നതു േതറിനാലും,”
615 ഇങ്ങെന െചാ തൻ ചങ്ങാതിമാരുള്ളിൽ
616 െപാങ്ങിന േവദന േപാക്കിപ്പിെന്ന
617 നന്മകലർ ള്ള രത്നവും േചലയും
618 നന്ദ െമല്ലാർ ം നല്കിനിന്നാൻ.
619 അമ്മ ന വാൻ െച ള്ള േചലകൾ
620 നന്ദന്തൈങ്കയിേല നല്കിെച്ചാന്നാൻ:

621 ”നൽേച്ചല നാലുെമന്നമ്മതൈങ്കയിേല
622 ഇച്ഛയിൽ നേല്കണമി തെന്ന.
623 എന്നമ്മതേന്നാടു െചാല്ലണം പിെന്ന നീ
624 എെന്ന മറെക്കാല്ലാെയന്നിങ്ങെന.
625 പാൽെവണ്ണയുണ്ണാ േവദനയു ള്ളിൽ
626 പാരെമനിെക്ക െചാല്ക പിെന്ന.
627 െവണ്ണയും പാലുമിങ്ങാരാനും േപാരുേന്നാ
628 രുെണ്ടങ്കിൽ െമെല്ല വരുത്തേവണം;
629 വാഴപ്പഴങ്ങളും വണ്ണംതിരണ്ടവ
630 േകഴുവനല്ലായ്കിെല െചാൽവൂ.
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631 ചിറ്റാടയു ഞാൻ െപട്ടകംത ള്ളിൽ
632 മറ്റാരും കാണാെത വ േപാ ;
633 ഊനെപ്പട്ടില്ലല്ലീെയന്നേത ചിന്തി
634 ദീനമാരു െതന്മാനസത്തിൽ.
635 മഞ്ഞൾ പിഴി ള്ള കൂറകെളാ േമ
636 മങ്ങാെത മാനി െകാേള്ളണം നീ,
637 െവറ്റില തി െചാരുക്കിനേനര
638 െതെറ്റ പൂ വാൻ െചേന്നനെല്ലാ
639 കൂലിയായന്നതിന്നമ്മതാൻ നല്കിന
640 േചലയും മാലു േപാെകാല്ലാെത.

641 പിള്ളേര നുള്ളിനാെനന്ന െചാല്ലീ
642 പീലിെകാെണ്ടെന്നയടിച്ചാളമ്മ
643 േകണുെകാണ്ട വഴക്കായിേപ്പായി ഞാ
644 ണി വാരാെത നിന്നേനരം
645 െതണ്ടമാെയന്നതിന്ന നീ നല്കിന
646 കണ്ടിക്കേഞ്ചല മറെക്കാല്ലാെത.
647 െപാങ്ങിേനാേരാശ പുലമ്പിനിന്നീടുന്ന
648 കിങ്ങിണിെയങ്ങാനും വീെഴാല്ലാെത
649 പാവകെളാ േമ പാഴായിേപ്പാകാെത
650 പാലി െകാേള്ളണം പാരാെത നീ

651 േചണു നി േള്ളാേരാണവിെല്ലാ േമ
652 ഞാണ േപാെകാല്ല ഞാൻ വരുേമ്പാൾ.”
653 താതനായ് നിെന്നാരു നന്ദേനാടിങ്ങെന
654 മാധവൻ നി പറഞ്ഞേനരം
655 കണ്ണന്താനിന്ന േപാരുേന്നാനെല്ല
656 നിർണ്ണയിച്ചീടിന നന്ദനേപ്പാൾ
657 മാനസംതന്നിൽ മറ വച്ചമ്പിേനാ
658 ടാനായൈപ്പതലാം കണ്ണന്തെന്ന
659 െതെറ്റ േപായാൻ ത ള്ള േദശ
660 മ ള്ള േഗാപന്മാേരാടുംകൂടി.
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661 ആനകദു ഭിതാനുെമാളി പ
662 ണ്ടാനായേച്ചരി െകാ േപായി
663 ആനായേച്ചരി േപാകുെമ്പാളിങ്ങെന
664 ഞായമുെണ്ടല്ലാർ െമ േതാ .
665 ആനകദു ഭി െകാണ്ട േപായത
666 ന്നാരുെമാരുത്തരറി തിേല്ല;
667 നന്ദന്താനുള്ളിൽ മറേച്ചാരു കണ്ണേന
668 നിേന്നാരു േലാകരറി െകാണ്ടാർ
669 വാെ ഴും െമയ്യിെലഴു ള്ള േരാമവും
670 ബാഷ്പവും േമേന്മേല െചാ കയാൽ.

671 വഞ്ചനെമന്നതു പിെന്നയുേമാർ േമ്പാൾ
672 ചഞ്ചലമായ്വരുെമ ഞായം;
673 െനഞ്ചകംതന്നിലുള്ളഞ്ചനവർണ്ണെന
674 െച്ചെഞ്ചേമ്മ േലാകരറിഞ്ഞാരെല്ലാ.
675 നന്ദനും ത െട വല്ലവന്മാരുമായ്
676 മന്ദിരംതന്നിേല െച െചേമ്മ
677 കണ്ണേന നണ്ണിേനാരുള്ളവുമായി
678 പുണ്യമിയ െതളി നിന്നാൻ.
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