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1 വല്ലവിമാരുെടയല്ലലായ്നി െള്ളാ
2 രല്ലി നെല്ലാരു തിങ്കളായി
3 നി വിളങ്ങിന നീരജേലാചനൻ
4 അ െതളി മുതിർെന്നാരുനാൾ
5 സ്നിഗ്ദ്ധനായ് നി േള്ളാരുദ്ധവർതേന്നാടു
6 ബദ്ധവിേനാദനായ് നി െചാന്നാൻ:
7 ”ഇെപ്പാേഴ േപാേകണമമ്പാടിതന്നിൽ നീ
8 മൽ ിയം മാഴ്കാെത ന വാനായ്
9 േഖദി നിെന്നാരു താതെനത്തെന്നയും
10 മാതാെവത്തെന്നയും കാണേവണം

11 നാമ െചല്ലാ ദീനമാരായുള്ള
12 കാമിനിമാെരയും കാക പിെന്ന
13 നെമ്മപ്പിരി ള്ള േവദന േപാക്കണം
14 നെന്മാഴിെകാ നീ” െയന്നിങ്ങെന
15 സുന്ദരിമാേരാടു െചാ വാനായുള്ള
16 സേന്ദശം തെന്നയും െചാ പിെന്ന
17 േപാെകങ്കിൽ നീെയന്നയച്ചവന്തെന്നയും
18 മാഴ്കാെത മന്ദിരംതന്നിൽ പുക്കാൻ,
19 ഉത്തമനായുെള്ളാരുദ്ധവെരന്നേപ്പാൾ
20 ഭക്തിെയ പുറെപ്പ ടൻ

21 നന്ദൻെറ മന്ദിരംതന്നിലകം പു
22 മന്ദമാക്കീടിനാൻ മാർഗ്ഗേഖദം.
23 ഉദ്ധവരാെയാരു വാർതിങ്കൾ വ നി
24 ത്സവമായെല്ലാ േഗാകുലത്തിൽ
25 താപെത്ത കുന്നഞാനിതിൽ കൂടിനി
26 ന്നാപത്താേയ്മേവണ്ടെയന്നേപാെല
27 വാരു നിെന്നാരു വാരിജവല്ലഭൻ
28 വാരിധിതന്നിൽ മറഞ്ഞാനേപ്പാൾ.
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29 ഉദ്ധവർ വന്നതു കെണ്ടാരുേനര
30 വർദ്ധിതേമാദനാം നന്ദനേപ്പാൾ

31 ഓടിയണഞ്ഞവൻ േകടറ്റ പൂേമനി
32 ഗാഢമായ് പൂണ്ട നി പിെന്ന
33 ൈനശമായുെള്ളാരു േഭാജനംതെന്നയും
34 നല്കിനിെന്നല്ലാരും കൂടിപ്പിെന്ന
35 കണ്ണെനെക്കാേണ്ട പറ തുടങ്ങിനാർ
36 തിണ്ണെമഴുെന്നാരു ഭക്തിപൂ .
37 ഭക്തിെയ ണ്ടതു കെണ്ടാരു േനര
38 നി താൻ മണ്ടിനാൾ ദൂരം ദൂരം
39 ത െട കാമുകനന്യെയ ണുേമ്പാൾ
40 ഖിന്നമാരാമെല്ലാ മാനിനിമാർ.

41 കാലം പുലർ തുടങ്ങിന േനര
42 കാമിനിമാെരല്ലാം െച െചെമ്മ
43 േകശവന്ത െട െചാല്ലാെല വ േത
44 േകവലമിന്നിവെന നണ്ണി
45 ഉദ്ധവേരാടു പറ തുടങ്ങിനാർ
46 ബദ്ധവിഷാദമാരായിപ്പിെന്ന:
47 ”അച്ഛനുമമ്മ മിച്ഛേയ ന വാൻ
48 അച തൻെചാല്ലാെല വന്ന നിെന്ന
49 കണ്ടറിെഞ്ഞങ്ങളും വ തായിങ്ങെന
50 െകാണ്ടൽേനവർണ്ണന്തൻ വാർത്ത േകൾപ്പാൻ.

51 ഞങ്ങെള വഞ്ചി േപാെയാരു കാർവർണ്ണൻ
52 ഇേങ്ങടം ചിന്തി തുേണ്ടാ െചാൽ നീ?
53 വല്ലവിമാെര െചാ ന്ന േനര ം
54 ഉള്ളിൽ െവറു തുടങ്ങീലല്ലീ?
55 സ്വർേലാകംതന്നിേല നല്ലാെര െവ ന്ന
56 മല്ലവിേലാചനമാരുമായി
57 രാപ്പകൽ നി കളി പുളച്ച
58 വാേ ാടു േമവുന്ന കാലമിേപ്പാൾ
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59 കാനനം തന്നിൽ കിട െള്ളാെരങ്ങെള
60 ക്കാവർണ്ണെനങ്ങെന ചിന്തി െചാൽ?

61 േതന്മാവുത െട േതനു ം േകാകിലം
62 കാഞ്ഞിരക്കായ്കെളത്തീ േമാതാൻ.”
63 ”അങ്ങെന േപാകാെത”ന്നിങ്ങെന തങ്ങളിൽ
64 അംഗനമാെരല്ലാം െചാ ംേനരം
65 ദൂര നിെന്നാരു കാർവ കാണായി
66 ചാര വന്നതു പാടിപ്പാടി.
67 പങ്കജംതാെന ശങ്കെയ ണ്ടി
68 െചങ്കഴൽച്ചാര െചന്നേനരം
69 േനരെത്ത വ ഞാെന െചാല്ലീ
70 ദൂര േപാെയാരു കണ്ണ െട

71 െചാെ നിെന്നാരു ദൂതെനന്നിങ്ങെന
72 ക ി നി പറഞ്ഞാരേപ്പാൾ:
73 ”പൂക്കളിലുെള്ളാരു േതനു കൂടിനാൽ
74 പൂക്കെള േനാക്കാെത േപാരുന്ന നീ
75 ൈകതവം പൂെണ്ടാരു കാർവർണ്ണന്ത െട
76 ദൂതെന ള്ളതു േചരുേവാേന്ന.
77 പാ വന്നിങ്ങെന തീ വാൻ നീെയങ്ങൾ
78 പാദം നുറു പറ േവണം.
79 മാധവൻത െട മാറിൽ വിള ന്ന
80 മാലയിൽനിന്നെല്ലാ വ തിേപ്പാൾ;

81 ഇന്നവൻ പൂണുന്ന നെന്മാഴിമാരുെട
82 ന ല മമു തന്നിൽ.
83 നി ഖംതന്നിലുമുെണ്ട നിർണ്ണയം
84 എന്നി തീെണ്ടാല്ലാെയ െചാല്ലി.
85 െപായ്കയിൽ െച കുളിച്ചി േപാരുകിൽ
86 ൈവകാെത ഞങ്ങേളത്തീണ്ടിനാലും.
87 പിെന്നയും ഞങ്ങെള വ നീ തീ കിൽ
88 വല്ലായ്മ കിഞ്ചിൽ നിന ണ്ടാേമ
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89 ”േവണ്ടാെത ഞാൻ െവടിഞ്ഞീടിന മാതെര
90 ത്തീണ്ടിനായെല്ലാ നീ െച െചെമ്മ

91 എ െട ചാര േപാെരാല്ല നീ”െയ
92 നിേന്നാടു േകാപി ം കണ്ണൻ പിെന്ന.
93 ത െട പിന്നാെല പായുന്നഞങ്ങേള
94 ഖിന്നമാരാക്കിേപ്പായെങ്ങങ്ങാനും
95 ത ള്ളിൽ േചരുന്ന മാനിനിമാരുമാ
96 െയാെന്നാ നി കളിച്ചാലും താൻ
97 സങ്ക ം െകാെണ്ടങ്ങൾ പൂണുന്നെതങ്ങെന
98 പങ്കജേലാചനനിെന്നാഴി ”
99 അല്ലലിൽ വീണുള്ള വല്ലവിമാെരല്ലാം
100 െമെല്ല നിന്നിങ്ങെന െചാല്ലിപ്പിെന്ന

101 ക നീർ പൂ കര തുടങ്ങിനാർ
102 ”കണ്ണാ!” എന്നിങ്ങെന തിണ്ണം െചാല്ലി.
103 എന്നതു ക െള്ളാരുദ്ധവരേന്നരം
104 നന്ദതനൂജെൻറ സേന്ദശങ്ങൾ
105 ഒെന്നാേന്ന െചാല്ലിനിന്നല്ലെലേപ്പാക്കിനാൻ
106 മ ങ്ങൾ െചാല്ലി വിഷെത്തേപ്പാെല.
107 നന്ദെൻറ േതാഷെത്തെച്ചയ്വതിനായി
108 നാല മാസമിരു പിെന്ന
109 കണ്ണ നല്കിന കാ യും വാങ്ങിത്താൻ
110 തിണ്ണം നടന്നി േപാ വന്നാൻ.

111 അച്ഛനുമമ്മയും നല്കിന കാ യും
112 അച തന്നായിെക്കാടുത്താൽ പിെന്ന.
113 നേച്ചലും കണ്ണിമാർ െചാ ള്ള വാർത്തയും
114 നൽെച്ചവിതന്നിലങ്ങാക്കിനാൻതാൻ.
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